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Սփյուռք ունեցող երկրներին բնորոշ է համազգային ներուժի 

համախմբումը հայրենի պետության հովանու ներքո։ Նման քա-

ղաքականությունը պայմանավորված է մի շարք նկատառում-

ներով, որոնցից, առաջին հերթին, արժե հիշատակել հետևյալ 

երկուսը։ Նախ՝ Հայրենիքի շուրջ արտերկրի նշանավոր ան-

հատների, կազմակերպությունների, կապիտալի և այլնի համա-

խմբումը լուրջ հիմք է Սփյուռքում ազգային-քաղաքակրթական 

ինքնության պահպանման և ամրապնդման համար։ Երկրորդ 

կարևոր նկատառումը համազգային խնդիրների լուծման 

ուղղությամբ Հայրենիքի և Սփյուռքի ջանքերի համատեղումն է։  

Արդի փուլում Հայաստանում Սփյուռքի հետ հարաբերու-

թյունների սերտացումը և համազգային մարտահրավերների 

սրումն ավելի հրատապ են դարձնում համազգային ներուժի 

համախմբման և նպատակային օգտագործման արդյունավետ 

ուղիների ու ձևաչափերի որոնումները։ Թերևս, այդ է պատ-

ճառներից մեկը, որ վերջին շրջանում Հայաստանում նույնպես 

Հայրենիք-Սփյուռք համագործակցության հարցը բարձրացվել է 

պետական քաղաքականության մակարդակի։ Դրա վկայու-

թյուններից է ՀՀ Սփյուռքի նախարարության հիմնադրումը 

2008թ. հոկտեմբերին։ 



6  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Հայրենիք-Սփյուռք փոխգործակցության կարևորագույն 

ասպարեզ է գիտական և ընդհանրապես մտավոր գործունեու-

թյան բնագավառը։ Այս ոլորտում համակարգված աշխա-

տանքը կարող է էապես նպաստել Հայաստանի ու սփյուռքի 

առջև ծառացած մարտահրավերների դեմ պայքարի արդյունա-

վետությանը։ 

Մտավոր գործունեության բնագավառում Սփյուռքի հետ 

փոխգործակցությունը կարող է արդյունավետ լինել միայն գի-

տական հիմքերի վրա դրված լինելու պարագայում։ Այս ասպա-

րեզում գիտական հետազոտությունների և ուսումնասիրու-

թյունների հիմնական խնդիրն է գիտության ոլորտում համազ-

գային ներուժի բացահայտումը և արդյունավետ համագործակ-

ցության ուղիների վերհանումը։ Այս գիտակցությամբ են պայ-

մանավորված վերջին շրջանում ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների կողմից գործադրվող համապատասխան ջանքերը, 

որոնցից արժե հիշատակել հետևյալները. 

1. ՀՀ Սփյուռքի նախարարության ջանքերով և այլ կառույց-

ների հետ համագործակցությամբ կազմակերպված տար-

բեր մասնագիտությունների գծով (բժիշկներ, ճարտարա-

պետներ, իրավաբաններ, քաղաքագետներ, հայագետներ և 

այլն) կազմակերպված համահայկական համաժողովները։ 

2. 2009թ. մայիսի 7-ին ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաս-

տատված «Հայ գիտնականների ներուժի համախմբման 

ծրագիրը», որի իրականացման մեջ ներգրավված են ինչ-

պես ՀՀ կառավարական գերատեսչությունները (ՀՀ 

Սփյուռքի նախարարություն, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարա-
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րություն, ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ), այնպես էլ ՀՀ Գիտությունների 

ազգային ակադեմիան1։ 

3. ՀՀ Սփյուռքի նախարարության պատվերով Սփյուռքի 

մտավոր ներուժի բացահայտման ուղղությամբ իրակա-

նացվող գիտական հետազոտությունները։ 

 

Գիտության բազմաբնույթ և բազմազան ոլորտներից կա-

րևորագույնների շարքին է դասվում հասարակական-քաղաքա-

կան կյանքի վրա ավելի անմիջական ներգործություն ունեցող 

գիտաճյուղերի ամբողջությունը, որոնց ներկայացուցիչներն 

ընդգրկված են ինչպես ակադեմիական, այնպես էլ ավելի կիրա-

ռական նշանակություն ունեցող հետազոտական կառույցների՝ 

«ուղեղային կենտրոնների» գործունեության մեջ։ Նրանց ամբող-

ջությունն ընդհանրական առմամբ ընդունված է անվանել վեր-

լուծաբանական հանրություն։ Վերջինս կազմում են հիմնա-

կանում հումանիտար ոլորտի գիտաճյուղերի ներկայացուցիչ-

ները՝ քաղաքագետներ, տնտեսագետներ, սոցիոլոգներ, իրավա-

բաններ, կրոնագետներ և այլք։ Թեև գիտավերլուծական աշխա-

տանքում գլխավորապես ներգրավված են հումանիտար ոլորտի 

մասնագետները, այնուամենայնիվ, բնագիտական ոլորտի մաս-

նագետները նույնպես կարող են լուրջ նպաստ բերել այդ աս-

պարեզում։ Եվ պատահական չէ, որ մեծամասնություն կազմող 

հումանիտար ոլորտի մասնագետների կողքին գիտավերլու-

ծական հանրության մեջ ակտիվ գործունեություն են ծավալում 

նաև բնագիտական ոլորտի մասնագետները։ 

1 Տե՛ս ՀՀ կառավարության որոշումը Հայ գիտնականների ներուժի համախմբման 

ծրագիրը հաստատելու մասին (30.04.2009 N 459-ն),  

https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/16059/  
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Ինչ վերաբերում է հայկական Սփյուռքին, ապա այստեղ 

առկա են արտերկրի ակադեմիական կառույցներում և «ուղե-

ղային կենտրոններում» աշխատող մասնագետներ, որոնք կազ-

մում են հայկական գիտավերլուծական հանրությունը Սփյուռ-

քում։ Վերջինիս հետ համագործակցությունը և նրա ներգրա-

վումը համազգային խնդիրների լուծման գործին էական օգուտ-

ներ կարող են բերել Հայաստանին և Սփյուռքին։ 

Սույն աշխատության գլխավոր նպատակն է Սփյուռքի 

գիտավերլուծական հանրության ներուժի բացահայտումը և գի-

տավերլուծական աշխատանքի բնագավառում Հայրենիք-

Սփյուռք համակարգված փոխգործակցության ուղիների և ձևա-

չափերի մշակումը։ 

Նշենք, որ գիտավերլուծական գործունեության բնագավա-

ռում Հայրենիք-Սփյուռք համագործակցության ուղղությամբ 

իրականացվել են որոշակի գործնական քայլեր։ Դրանցից, առա-

ջին հերթին, կարևոր ենք համարում հիշատակել 2012թ. նոյեմ-

բերին Երևանում ՀՀ Սփյուռքի նախարարության, ԵՊՀ-ի և «Նո-

րավանք» ԳԿՀ-ի կողմից կազմակերպված «21-րդ դարի մարտա-

հրավերները և Հայաստանի անվտանգության հիմնախնդիրնե-

րը» խորագիրը կրող Քաղաքագետների և միջազգայնագետների 

համահայկական համաժողովը, որը մեծ նշանակություն ունե-

ցավ Սփյուռքի գիտավերլուծական հանրության մի շարք ներ-

կայացուցիչների հետ ծանոթանալու և նրանց հետ մասնագի-

տական հարաբերություններ հաստատելու տեսանկյունից։ 

Գիտավերլուծական աշխատանքում Հայրենիք-Սփյուռք 

համագործակցության խթանմանն էր ուղղված նաև Սփյուռքի 



                      9  

 ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

մտավորականների ներգրավումը «Նորավանք» ԳԿՀ գործու-

նեության մեջ։ Այս տեսակետից հիշարժան են Սփյուռքի մտա-

վորականների մասնակցությամբ հիմնադրամում կազմակերպ-

ված դասախոսություններն ու աշխատաժողովները, որոնց ըն-

թացքում արտերկրի մեր հայրենակիցները հանդես են եկել զե-

կույցներով ու ելույթներով։  

Սույն հետազոտության հիմնական մեթոդաբանությունը 

կազմել են համացանցից և այլ աղբյուրներից արտերկրի ակա-

դեմիական կառույցներում և «ուղեղային կենտրոններում» աշ-

խատող ազգությամբ հայ գիտնականների և փորձագետների 

մասին տեղեկատվության հավաքումը և համակարգումը, 

նրանց մասին տվյալների շտեմարանի ձևավորումը, ստացված 

տվյալների վերլուծությունը, տարբեր չափանիշներով (ըստ 

մասնագիտությունների, գիտական աստիճանների և այլն) հայ 

գիտնականների և փորձագետների դասակարգումը, գիտավեր-

լուծական գործունեության կազմակերպման և այս ասպարե-

զում համագործակցության վերաբերյալ գրականության ուսում-

նասիրությունը և այլն։ Ակնհայտ է, սակայն, որ սույն հետա-

զոտության արդյունքները չեն կարող հավակնել սպառիչ լինե-

լուն, քանի որ հնարավոր չէ մեկ աշխատության մեջ ներկայաց-

նել Սփյուռքի ողջ գիտավերլուծական ներուժը։  

Առաջին գլուխն ամբողջությամբ նվիրված է հետաքրքրու-

թյուն ներկայացնող հիմնահարցի հետ կապված ներկա իրավի-

ճակին և խնդիրներին։ Երկրորդ գլուխը նվիրված է արտերկրի 

հայկական գիտավերլուծական հանրության ներուժի բացա-

հայտմանը։ Երրորդ գլուխը նվիրված է գիտավերլուծական 
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աշխատանքի բնագավառում Հայաստան-Սփյուռք փոխգործակ-

ցության ուղիների և ձևաչափերի վերհանմանը։  

Վերջում ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել մեզ 

հետ պատրաստակամորեն համագործակցած՝ Սփյուռքի մեր 

գործընկերներ Տիգրան Եկավյանին, Միհրան Դաբաղին և այլոց, 

որոնց տրամադրած տեղեկատվությունը և խորհրդատվությու-

նը խիստ արժեքավոր նշանակություն ունեցան աշխատանքի 

կայացման համար։ 
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Արդի ժամանակաշրջանում ազգային-քաղաքակրթական և պե-

տական համակարգերի անվտանգությունը, արդյունավետու-

թյունն ու մրցունակությունը պայմանավորված են այդ համա-

կարգերի ունեցած մտավոր ռեսուրսների քանակով, որակով, 

դրանք կազմակերպելու և իրենց շահերին համապատասխան՝ 

նպատակաուղղված կիրառելու ունակությամբ։ Հայտնի է նաև, 

որ բացի ավանդական գիտակրթական կառույցներից, ակադե-

միական բնույթի ինստիտուտներից և բուհական հաստատու-

թյուններից, մտավոր ռեսուրսների կազմակերպման կարևոր 

ձևաչափ են հանդիսանում հատուկ հետազոտական կենտրոննե-

րը։ Նման կառույցները տեղեկատվական դաշտում ընդունված է 

անվանել «ուղեղային կենտրոններ» (ՈւԿ)։ Հատկանշական է, որ 

Արևմուտքում ՈւԿ-ներն ավելի հաճախ կոչվում են «մտքի ֆա-

բրիկաներ», «ազգային շահ արտադրող» կամ «գաղափարախո-

սություն ստեղծող» կազմակերպություններ՝ այդպիսով ստանա-

լով ավելի դինամիկ իմաստ։ Բնորոշ է նաև, որ կայացած ՈւԿ-

ների կառուցվածքում հաճախ տեղ են գտնում նաև կրթական 

կենտրոններ, որոնց նպատակն է ազգային ընտրանին համալրել 

ստեղծագործ և մասնագիտորեն լավ պատրաստված կադրերով։ 
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Աշխարհի առաջատար երկրներում պետական քաղաքա-

կանություն իրականացնող մարմինները, կուսակցությունները 

և այլ քաղաքական ակտորները, իրենց գործնական քաղաքա-

կանությունն իրականացնելիս, հիմնվում են ակադեմիական 

կառույցների, ինչպես նաև վերլուծական կամ «ուղեղային 

կենտրոնների» իրականացրած մշակումների ու վերլուծություն-

ների վրա։ Այլ կերպ ասած՝ գիտական և փորձագիտական հան-

րության մտավոր արտադրանքը հաճախ պայմանավորում է 

իշխանությունների ընդունած որոշումների բնույթն ու բովան-

դակությունը։ Այս տեսանկյունից դժվար է գերագնահատել 

մտավոր ներուժի ազդեցությունը գործնական քաղաքականու-

թյան վրա։  

Դասական ՈւԿ-ների (որպես այդպիսին ավանդաբար ըն-

դունված է համարել Երկրորդ համաշխարհայինից հետո 

ստեղծված և իրենց հանրությունում արդեն ինստիտուցիոնալ 

կարգավիճակ ձեռք բերած ՈւԿ-ները) խնդիրն է ազգային 

անվտանգության (ԱԱ) համատեքստում նորարարական գաղա-

փարներ, հեռանկարային նախագծեր, հայեցակարգեր, տարա-

բնույթ ռազմավարական–մարտավարական մշակումներ, փոր-

ձագիտական խորհրդատվություններ տրամադրել պետական–

քաղաքական (հաճախ՝ նաև հոգևոր) կառույցներին և ազգային 

ուղղվածություն ունեցող կապիտալը ներկայացնող ընկերու-

թյուններին1։ Օրինակ, ամերիկյան ՌԵՆԴ-ին են պատկանում 

«տեղեկատվական պատերազմ», «ցանցակենտրոն–տեղեկատ-

վական համակարգ» հասկացությունների ձևավորումը, դրանց 

հետագա հայեցակարգային կատարելագործումը և կիրառա-

1 Арутюнян Г., Распад системы и формирование будущего. Ереван, 2011. 
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կան տեխնոլոգիաների վերածումը։ Համարվում է, որ նաև նման 

մշակումների շնորհիվ է, որ Միացյալ Նահանգներն առաջա-

տար դիրքեր է գրավում գլոբալ հարթությունում։ 

ՈւԿ-ների արդյունավետ գործունեությունը հնարավոր է 

միայն այն հանրություններում, որտեղ առկա են, մասնավորա-

պես, հետևյալ պայմանները. 

1. Պետական-քաղաքական և տնտեսական համակարգում 

ԱԱ համատեքստում մտավոր ռեսուրսների գործոնի կա-

րևորության ըմբռնումը, այդ ոլորտին անհրաժեշտ ռե-

սուրսներ տրամադրելու կամքը և կարողությունը1, 

2. պետական-քաղաքական համակարգի կողմից ՈւԿ-ների 

գործունեությունն ազգային շահերի համաձայն ուղղորդե-

լը2, ինչպես նաև ՈւԿ-ներից ստացված արդյունքները 

գործնական հարթությունում կիրառելու՝ այդ համակարգի 

կազմակերպչական ունակությունը, 

3. ՈւԿ-ները սնուցող համապատասխան ակադեմիական և 

բուհական միջավայրի առկայությունը, 

4. ՈւԿ-պետություն, ազգային կապիտալ-ակադեմիական և 

բուհական գիտություն օղակների փոխհարաբերություններն 

ապահովող արդյունավետ մեխանիզմների առկայությունը։ 

1 Դա չի բացառում, որ որոշ ՈւԿ-ներ կայացման և զարգացման որոշակի փուլում 

իրենց ինովացիոն մշակումների հիման վրա սկսում են իրագործել նաև կոմեր-

ցիոն նախագծեր կամ նման նախագծերի համար ստեղծում են համապատասխան 

մասնաճյուղեր կամ ընկերություններ։ Մասնավորապես, շրջանառության մեջ 

գտնվող համակարգչային «ռազմավարական խաղերի» մի մասը նման գործու-

նեության արդյունք է։ 
2 Հատկանշական է, որ վերլուծաբանական գրականությունում կարելի է հանդի-

պել այն տեսակետին, թե որոշ երկրների ՈւԿ-ներին այսօր հատուկ են նաև կոր-

պորատիվ շահեր, որոնք որոշ պարագաներում կարող են ավելի գերադասվել, 

քան ազգային շահերը։  
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Որպես կանոն, տվյալ պետության ՈւԿ-ներն ունեն ցան-

ցային բնութագիր և գործում են փոխլրացման սկզբունքների 

համաձայն։ Նման համագործակցությունը խիստ արդյունավետ 

է և հաճախ հանգեցնում է սիներգետիկ էֆեկտների։ Նկատենք, 

որ ՈւԿ-ների համակարգի ստեղծումն աշխատատար և երկա-

րատև գործընթաց է. այն պահանջում է համապատասխան 

«դպրոցների» և ավանդույթների ձևավորում, կրեատիվ կադրե-

րի պատրաստման տարաբնույթ մեթոդիկաների կիրառում 

(օրինակ, ամերիկյան ՌԵՆԴ կորպորացիան շնորհալի հետա-

զոտողների «բացահայտումը» նախընտրում է սկսել դպրոց-

ներից) ու, թերևս ամենակարևորը, հանրության կողմից նման 

ՈւԿ-ների անհրաժեշտության գիտակցություն։ 

Պետք է նաև ամրագրել, որ ՈւԿ-ների համակարգը հիմն-

վել և առավել զարգացած ու ինստիտուցիոնալ բնույթ է ընդու-

նել Միացյալ Նահանգներում։ Միևնույն ժամանակ, այսօր գրե-

թե բոլոր կայացած երկրներում հիմնվել են նմանատիպ կա-

ռույցներ, որոնք ունեն իրենց հանրություններին բնորոշ 

առանձնահատկություններ։ Համաձայն փորձագիտական մո-

տեցումների, ՈւԿ-ների համակարգի կայացածությունը տվյալ 

հանրության ԱԱ կարևորագույն ցուցիչներից է։ Եթե անգամ 

նման պնդումը դիտարկենք ֆորմալ տեսանկյունից, ապա այն 

արդարացված է. մտավոր ռեսուրսները տեղեկատվական ան-

վտանգության (ՏԱ) գլխավոր բաղադրիչներից են, իսկ ՏԱ գոր-

ծոնի անտեսումը տեղեկատվական դարաշրջանում խիստ խո-

ցելի է դարձնում ցանկացած հանրության ԱԱ համակարգը։ 

Նպատակ ունենալով դիտարկել հայկական մտավոր ռե-

սուրսների կազմակերպման խնդիրները՝ հնարավոր չէ չանդրա-
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դառնալ խորհրդային գիտական համակարգին, որի մասն էին 

կազմում ՀՀ–ում գործող հետազոտական կառույցները։ ԽՍՀՄ-

ում գործում էին մի շարք կազմակերպություններ, որոնք, կրելով 

խորհրդային համակարգին բնորոշ յուրահատկությունները, այս 

կամ այն չափով իրագործում էին ՈւԿ-ներին բնորոշ գործունեու-

թյուն։ Որոշ պարագաներում նման կառույցները ներկայացնում 

էին ակադեմիական ինստիտուտներ. այդպիսին է, օրինակ, 

Ռուսաստանի ԳԱ ԱՄՆ և Կանադայի ինստիտուտը, որը հաջո-

ղությամբ գործում է առայսօր։ Այդօրինակ ՈւԿ-ները, գլխավորա-

պես տեղակայված լինելով Մոսկվայում, անմիջականորեն սպա-

սարկում էին տերության քաղաքական ղեկավարությանը՝ 

«կենտրոնին», որը բացարձակ մենատեր էր արտաքին և ներքին 

քաղաքականության ոլորտում։ Միութենական հանրապետու-

թյունների ղեկավարությունն ընդամենը կատարում էր «կենտ-

րոնի» դիրեկտիվները և ՈւԿ-ների կարիքը չուներ և, անգամ 

ցանկության ու կարիքի պարագայում, թերևս, չէր էլ կարող ունե-

նալ նման կառույցներ։ Այդպիսով՝ ՈւԿ-ների տիպի կառույցների 

ստեղծման և գործունեության կազմակերպման մշակույթը, բա-

ցառությամբ սակավաթիվ դեպքերի, միութենական հանրա-

պետություններում, դրանց թվում՝ Հայաստանում, չէր ձևավոր-

վում1։ Այդ համատեքստում առանձնահատուկ տեղ էին գրավում 

ուսումնասիրությունները հայկական Սփյուռքի ուղղությամբ, 

որի կարևորությունը «կենտրոնն» ըմբռնում էր, և, բնականորեն, 

ոլորտի «պատվերները» Երևանին էին «իջեցվում»։ 

1 Հարկ է նշել, որ իրադրությունն այլ էր, օրինակ, բնագիտության ոլորտում, որտեղ 

առանձին անհատների և ազգային հատկանիշների շնորհիվ, Երկրորդ հանրապե-

տությունում գործում էին համամիութենական, իսկ երբեմն անգամ՝ համաշխար-

հային մակարդակի առաջատար գիտական կենտրոններ։  
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ԽՍՀՄ փլուզմանը զուգընթաց, կազմալուծվեց նաև խորհր-

դային գիտական համակարգը։ Բավական է նշել, որ Երրորդ 

հանրապետությունում այսօր գիտությանը հատկացվում է $20-

30 մլն, մինչդեռ նախորդ դարի 80-ականներին ոլորտի ֆինան-

սավորումը կազմում էր շուրջ $600 մլն1։ Միևնույն ժամանակ, 

այսօր հանրապետությունում գործում են ՈւԿ-ների տիպի 

ավելի քան 30 հաստատություններ, որոնք, սակայն, պատվեր-

ներ և համապատասխան նյութական աջակցություն ստանում 

են այլ երկրներից և միջազգային կազմակերպություններից։ 

Նման հաստատությունների աշխատանքները նպատակա-

ուղղված են դեպի իրենց պատվիրատուները և, այսպիսով, 

միշտ չէ, որ կարող են սպասարկել մեր ազգային շահերը։ Սա-

կայն դա չի նշանակում, թե պետք է անտեսել այդ կենտրոնների 

գործունեությունը և չփորձել օգտագործել դրանք հանուն մեր 

պետական շահերի. դա հատկապես վերաբերում է սոցիո-

լոգիական և տնտեսագիտական ոլորտի հետազոտություն-

ներին, որոնց արդյունքների համալիր վերլուծությունը պետք է 

որ օգտակար լինի։ Այլ խնդիր է, որ այդ արդյունքները միշտ չէ, 

որ հասանալի են հանրությանը։ 

1 Միևնույն ժամանակ, տպավորությունն այնպիսին է, որ անգամ այդ սուղ միջոց-

ները, մասնավորապես՝ հումանիտար ոլորտում, միշտ չէ, որ նպատակաուղղված 

են տնօրինվում։ Երբեմն ֆինանսավորվում են հետազոտություններ, որոնք հրա-

տապ չեն և նույնիսկ մարգինալ բնույթ են կրում, իսկ սփռված Հայության հիմնա-

խնդիրների հետազոտություններն անտեսվել են և միայն վերջերս են սկսել վերա-

կանգնվել՝ շնորհիվ նորաստեղծ Սփյուռքի նախարարության ջանքերի։ Հատկա-

նշական է նաև, որ չնայած ֆինանսավորման ծավալների նվազմանը, բնավ չի 

պակասել գիտական կոչումներ ստացողների թիվը. այդ գործընթացն այսօր ակն-

հայտորեն այլ, ոչ գիտական իմաստավորում է ստացել։  



                      17  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

2000 թվականից, երբ հանրապետության տնտեսությունը 

սկսեց վերականգնվել, իշխանության որոշ օղակների և ընտրա-

նու առանձին ներկայացուցիչների նախաձեռնությամբ հիմն-

վեցին նաև ազգային պատվերներ կատարող ՈւԿ-ներ։ Նշենք, 

որ դրանց գործունեության սկզբնական փուլում կային բազմա-

թիվ անբարենպաստ գործոններ, որոնցից են. 

1. պետական-ազգային-քաղաքական մարմինների, ինչպես 

նաև բիզնես կառույցների թերահավատությունը մտավոր, 

հատկապես՝ հայրենական1 մտավոր «արտադրանքի» 

նկատմամբ, 

2. ազգային գիտության անբավարար վիճակը, հատկապես 

ԱԱ տեսանկյունից հրատապ ոլորտներում, ինչն իր 

հերթին պայմանավորում է վերլուծաբանական հանրու-

թյան ոչ այնքան բավարար մակարդակը, 

3. ՈւԿ կառույցների ձևավորման և ղեկավարման մշակույթի 

ընդհանուր պակասը քաղաքական էլիտայում և փորձագի-

տական հանրությունում։   

 

Ներկայումս իրավիճակը մասամբ բարելավվել է, չնայած 

որոշ անբարենպաստ հանգամանքներ (հատկապես ազգային 

գիտության անմխիթար կարգավիճակը) շարունակական բնույթ 

են կրում։ Միևնույն ժամանակ, արձանագրված առաջխաղա-

ցումը դեռևս դժվար է բավարար համարել։ Եղած հիմնախնդիր-

ներից առանձնացնենք հետևյալները. 

1 Նման իրողությունը փորձագիտական հանրությունում ընդունված է որակել որ-

պես «ներմուծողի» հոգեբանության արտահայտություն։ Սակայն Հայության պա-

րագայում այդօրինակ թերահավատությունը բնորոշ է նաև Սփյուռքի ազգային և 

տնտեսական կառույցների ներկայացուցիչներին։  
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 ՈւԿ-ների մշակումների արդյունքները, օբյեկտիվ և սու-

բյեկտիվ պատճառներով, էական ազդեցություն չեն գոր-

ծում պետական-քաղաքական էլիտայի ու հասարակու-

թյան գործունեության վրա, այսինքն՝ հայրենական ՈւԿ-

ները դեռևս չեն վերածվել ինստիտուցիոնալ կառույցների, 

 ՀՀ-ում գործող ՈւԿ-ների թեմատիկ ուղղվածությունն ազ-

գային շահերի համատեքստում երբեմն օպտիմալ չէ, 

նրանց ընդհանրական գործունեությունը դժվար է անվա-

նել համակարգված։ Չնայած իրենց սակավությանը՝ ՀՀ 

ՈւԿ-ները միմյանց հետ անբավարար են համագործակ-

ցում, իսկ ցանցային աշխատաոճը դեռևս չի ձևավորվել, 

 ԱԱ համատեքստում իրագործվող տեսական-գործնական 

մշակումների արդյունավետությունն այսօր պայմանավոր-

ված է տարաբնույթ մեթոդների յուրացման և կիրառման 

հնարավորությունով, մինչդեռ դրանց ձեռքբերումը և 

համապատասխան կադրերի պատրաստումը խիստ ծախ-

սատար գործընթացներ են, որոնց համար միշտ չէ, որ 

հնարավոր է ստանալ պետական աջակցություն, 

 ազգային կապիտալի ներկայացուցիչների մի զգալի մա-

սում դեռևս չի ձևավորվել ՈւԿ-ների անհրաժեշտության և 

կարևորության գիտակցությունը։ 

 

Հայության մտավոր ռեսուրսների մի զգալի մասն էլ 

գտնվում է Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Բնակվելով աշ-

խարհի տարբեր, այդ թվում նաև առաջատար երկրներում՝ հայ-

ազգի մտավորականության ներկայացուցիչներն ընդգրկված են 

այդ երկրների գիտական և վերլուծական կառույցների գործու-
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նեության մեջ։ Նրանք կարևոր դերակատարում ունեն ԱՄՆ, 

Ռուսաստանի, եվրոպական և այլ երկրների հետազոտական ու 

ակադեմիական կառույցներում, ինչպես նաև գործնական քա-

ղաքականության վրա անմիջական ազդեցություն ունեցող 

վերլուծական կառույցներում՝ «ուղեղային կենտրոններում»։ 

Նրանցից շատերը զգալի հաջողությունների են հասել. օրի-

նակ, կարելի է նշել ԱՄՆ Քարնեգիի հիմնադրամի նախագահ 

Վարդան Գրեգորյանին, Բարուխի քոլեջի դեկան Երվանդ Աբրա-

համյանին, Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի (MIT) 

պրոֆեսոր Տարոն Աջեմօղլուին, Գերմանիայի Բոխում քաղաքի 

Ռուրի համալսարանի պատմության ֆակուլտետին առընթեր 

Սփյուռքի և Ցեղասպանության ինստիտուտի տնօրեն, դոկտոր, 

պրոֆեսոր Միհրան Դաբաղին,  ՌԴ ԳԱ Համաշխարհային պատ-

մության ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Չուբարյանին և այլոց։ 

Արտերկրի հայության մտավոր ներուժը (թե՛ ակադեմիական և 

թե՛ փորձագիտական ոլորտներում), արդյունավետ օգտագործվե-

լու պարագայում, կարող է զգալի օգուտներ բերել թե՛ Հայաստա-

նին, թե՛ Սփյուռքին։ Լինելով աշխարհի առաջատար տերություն-

ների գիտական և փորձագիտական հանրությունների մի մասը՝ 

 նրանք ավելի լավ են տեղեկացված իրենց երկրներում տի-

րող քաղաքական իրավիճակին, ներքին և արտաքին 

քաղաքական գործընթացներին և դրանց միտումներին, 

իշխանությունների և ընդդիմության տրամադրություննե-

րին և այլն, ինչը, եթե ոչ անմիջականորեն, ապա միջնոր-

դավորված կերպով անդրադառնում է մեր տարածաշրջա-

նում տիրող քաղաքական իրավիճակի, այդ թվում նաև 

Հայաստանի տարածաշրջանային դրության վրա, 
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 նրանցից շատերը համաշխարհային գործընթացներից, 

աշխարհի այս կամ այն տարածաշրջանում կամ երկրում 

տեղի ունեցող կամ սպասվելիք իրադարձություններից 

տեղեկացված լինելու շատ ավելի լայն հնարավորություն-

ներ և հասանելիություն ունեն, քան հայաստանյան գիտա-

կան կամ փորձագիտական շրջանակները, իսկ գլոբալաց-

ման ներկա պայմաններում աշխարհի տարբեր կետերում 

տեղի ունեցող իրադարձությունները, համաշխարհային 

գործընթացները՝ առավել ևս, չեն կարող չազդել նաև ՀՀ 

քաղաքական, տնտեսական դրության վրա, 

 սփյուռքահայ գիտնականներն ու փորձագետներն իրենց 

երկրների գիտական և փորձագիտական մշակույթի ու 

փորձի (ամերիկյան, ռուսական, եվրոպական և այլն) 

կրողներն են, ինչի փոխառումը կամ ներմուծումը Հայաս-

տան կարող է զգալիորեն հարստացնել տեղի գիտական և 

փորձագիտական մշակույթն ու փորձը՝ էապես մեծացնե-

լով հայաստանյան նոր ձևավորվող փորձագիտական 

դպրոցի մտավոր կարողությունները։ 

 

Սփյուռքի մտավոր ներուժի արդյունավետ օգտագործումն 

ի նպաստ ազգային շահերի ենթադրում է այդ ներուժի հետ 

որոշակի աշխատանքի ծավալում՝ հիմնված մանրամասն հե-

տազոտությունների և վերլուծությունների վրա։ Այստեղ կա-

րևոր են երկու առանցքային քայլեր. 

1. Ներուժի հաշվառում, որի նպատակն է հստակ պատկերա-

ցում կազմել Սփյուռքում առկա հայկական գիտավերլուծա-

կան հանրության, նրա մտավոր կարողությունների մասին։  
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2. Արդյունավետ օգտագործման մեխանիզմների մշակում, 

որի նպատակը Սփյուռքի հայկական գիտական և փորձա-

գիտական հանրության ներուժն առավելագույնս ազգային 

շահերին ծառայեցնելն է։ Խնդիրը ենթադրում է տարբեր 

երկրներում, կառույցներում և մասնագիտական ոլորտնե-

րում ընդգրկված անհատ հայ գիտնականներին և փորձա-

գետներին մեկ միասնական «հարկի» տակ համախմբելու, 

նրանց միջև, ինչպես նաև Հայաստանի գիտական և փոր-

ձագիտական հանրության հետ տարբեր ձևաչափերով կա-

պերի և համագործակցության հաստատման ու ամրա-

պնդման ինստիտուցիոնալ և ոչ ինստիտուցիոնալ մեխա-

նիզմների մշակում։ Պետք է նշել, որ հայ իրականության 

մեջ կատարվել են որոշակի հետազոտություններ արտ-

երկրի հայկական մտավոր ներուժի հաշվառման ուղղու-

թյամբ1։ Սակայն համապարփակ ուսումնասիրություն այս 

ուղղությամբ առայսօր դեռևս իրականացված չէ։  

  

Եթե գիտական շրջանակներում ընդգրկված մեր հայրենա-

կիցների հաշվառման ուղղությամբ, թեկուզ ոչ համապարփակ, 

բայց որոշակի հետազոտություններ այս կամ այն չափով արվել 

են, ապա փորձագիտական շրջանակներում ընդգրկված հայկա-

կան մտավոր ներուժի բացահայտման գործը դեռևս, կարելի է 

ասել, լիովին բաց է։ Բաց է նաև այդ ներուժն առավել արդյունա-

1 Տե՛ս, օրինակ, «Հայկական համայնքների ինքնակազմակերպման խնդիրները 

Հարավային Ռուսաստանում» հետազոտությունը (Երևան, 2010թ.), ԳՊԿ-ի կողմից 

ստեղծված՝ արտերկրի հայ գիտնականների վերաբերյալ տվյալների բազան,  

http://scs.am/uploads/Gitakan_qaxaqakanutyun/otarerkrya_hay_gitnakanner.pdf։  
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վետությամբ Հայաստանի և Հայության շահերին ծառայեցնելու 

մեխանիզմների վերհանման գործը։ 

Հայաստանը մշտապես վարել է Հայրենիքի հովանու ներքո 

Հայության մտավոր ներուժի համախմբման և այն ազգային 

շահերին ծառայեցնելու քաղաքականություն։ Այդ նպատակով են 

թե՛ Առաջին և թե՛ Երկրորդ հանրապետություններում կազմա-

կերպվել արտերկրում բնակվող հայկական մտավոր, քաղաքա-

կան, զինվորական և այլ շրջանակների ներկայացուցիչների 

«հայրենադարձության» ծրագրեր։ Օրինակ, 1920-ական թթ. 

Ալ.Մյասնիկյանի կողմից իրականացված արտերկրի հայկական 

մտավորական ռեսուրսների մի մասի վերադարձը նորաստեղծ 

Խորհրդային Հայաստան և նրանց մեծ ավանդը վերջինիս զար-

գացման գործում՝ այդ քաղաքականության ամենավառ դրսևո-

րումներից են։  

Մեր օրերում համաշխարհային նոր իրողությունները են-

թադրում են Հայության ներուժի համախմբման ավանդական 

ձևերին ու եղանակներին ավելացնել նորերը։ Տեղեկատվական 

և հեռահաղորդակցային միջոցների զարգացմամբ պայմանա-

վորված՝ ցանցային կառույցների հետզհետե աճող դերը հանրա-

յին կյանքում հարկադրում է Հայաստանի Երրորդ Հանրապե-

տության պատկան մարմիններին գործնական կյանքում կիրա-

ռել Սփյուռքի ներուժի համախմբման և արդյունավետ օգտա-

գործման համապատասխան մեխանիզմներ։ 
Արտերկրի գիտավերլուծական կառույցներում ընդգրկ-

ված հայ փորձագետների հետ համագործակցությունը հիմնա-

կանում իրականացվում է առանձին անհատների, պետական և 
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ոչ պետական կազմակերպությունների (ՀԿ-ներ և այլն) նախա-

ձեռնությամբ, ինչը շատ փոքր տոկոս է կազմում։ Մինչդեռ հա-

մակարգված մոտեցման դեպքում հնարավոր է այդ հանրույթի 

հետ ձևավորել ընդհանուր աշխատանքային պլատֆորմ՝ համա-

գործակցության ավելի լայն ու սահուն մեխանիզմներով։ Սույն 

հանգամանքը հրատապ է դարձնում արտերկրի հայ գիտա-

վերլուծական ներուժի հաշվառման խնդիրը, որի լուծումը 

ենթադրում է հետևյալ քայլերը. 

 Սփյուռքի ակադեմիական և փորձագիտական ռեսուրսնե-

րի բացահայտում։ Այս ոլորտում իրականացվող առաջա-

դրանքն է՝ հայտնաբերել հումանիտար գիտությունների 

ասպարեզում արտերկրի ակադեմիական և վերլուծական 

կառույցներում ընդգրկված հայ մասնագետներին՝ քաղա-

քագետներ, սոցիոլոգներ, տնտեսագետներ, իրավաբան-

ներ, պատմաբաներ և այլն։ 

 Հումանիտար ոլորտում Սփյուռքի ակադեմիական և վեր-

լուծաբանական ներուժի գնահատում։ Սա ենթադրում է 

հայ մասնագետների տվյալների բազայի ստեղծում, նրանց 

դասակարգում՝ ըստ գիտական աստիճանների, մասնագի-

տական ձեռքբերումների, երկրների, մասնագիտություն-

ների, ակադեմիական և վերլուծական կառույցների և այլն։ 
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ÜºðàôÄÆ ²ð¸Æ ä²îÎºðÀ 
 

 
 

2.1 Ռուսաստանի հայ գիտավերլուծական հանրությունը 

Ռուսաստանի հայ համայնքը հայկական Սփյուռքի ամենահին 

և ամենաստվար համայնքներից է։ Համաձայն ոչ պաշտոնական 

տվյալների, այստեղ բնակվող հայերի թիվը կազմում է մոտ 2.5 

մլն մարդ։ Միաժամանակ, Ռուսաստանի հայ համայնքի բնորոշ 

գծերից մեկը նրա խոր ինտեգրվածությունն է ռուսաստանյան 

հասարակությունում։ 

Ռուսաստանի հայ համայնքի ստվարաթվության, ինչպես 

նաև այնտեղի հասարակության մեջ նրա խոր ինտեգրվածու-

թյան հիմքում ընկած են մի շարք օբյեկտիվ գործոններ, որոնցից 

առաջինների թվում կարելի է հիշատակել այն հանգամանքը, որ 

դեռևս ոչ վաղ անցյալում երկու երկրները (Հայաստանը և Ռու-

սաստանը) գտնվել են մեկ պետական կազմավորման՝ Ռուսա-

կան կայսրության, ապա՝ Խորհրդային Միության կազմում։ Այս 

հանգամանքն ակտիվացրել է բնակչության տեղաշարժը երկու 

երկրների, ինչպես նաև քաղաքակրթական և մշակութային 

մերձեցումը հայ և ռուս ժողովուրդների միջև։ Հայերի՝ ռու-

սերենի իմացության բարձր մակարդակն էապես դյուրինացրել 

է երկու ժողովուրդների փոխադարձ շփումները։ 
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Հետխորհրդային շրջանում ևս նախկին հարաբերություն-

ների ավանդույթը, հայերի մեծ հոսքը դեպի Ռուսաստան (ինչ-

պես արտագնա աշխատանքի, այնպես էլ տևական բնակության 

նպատակով), ինչպես նաև հետխորհրդային երկրների միջև 

տարատեսակ ինտեգրացիոն նախագծերը (ԱՊՀ և այլն), որոնց 

մասնակից է եղել նաև Հայաստանը, թույլ տվեցին պահպանել և 

նոր լիցք հաղորդել նախկին հարաբերություններին, ինչն էլ, իր 

հերթին, նպաստավոր պայմաններ ստեղծեց Ռուսաստանի հայ 

համայնքի պահպանման և ծաղկման համար։ 

Ռուսաստանյան հասարակության մեջ հայ համայնքի 

ինտեգրվածության ցուցիչն է հայերի բարձր դիրքերի հասնելն 

այդ երկրում։ Հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառ-

ներում (գիտություն, քաղաքականություն, տնտեսություն, մշա-

կույթ, ռազմական գործ և այլն) ռուսաստանաբնակ հայերն 

ունեցել են ականավոր ներկայացուցիչներ, ինչը հիմք է տվել 

մասնագետներին հայերին դասելու Ռուսաստանի պետակա-

նակերտ ազգերի շարքում։ 

Պետք է նշել, որ Ռուսաստանում բարձր դիրքերի հասած 

հայերի զգալի մասը ոչ միայն նպաստել է այդ երկրի շենացմա-

նը, այլև, անհրաժեշտության դեպքում, պատրաստակամորեն 

իր ծառայություններն է մատուցել նաև Մայր հայրենիքին։ Բա-

վական է հիշել միայն խորհրդային բանակի սպայակազմի հա-

յազգի ներկայացուցիչներ Նորատ Տեր-Գրիգորյանցի, Գուրգեն 

Դալիբալթայանի, Քրիստափոր Իվանյանի և այլոց ներդրումը 

նորանկախ Հայաստանի պաշտպանության կազմակերպման, 

բանակաշինության և ղարաբաղյան պատերազմում տարած 

հաղթանակի գործում։ Անուրանալի է նաև Ռուսաստանում հա-
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ջողությունների հասած հայազգի գործարարների նպաստը Հայ-

րենիքի շենացման գործին ինչպես տնտեսական ներդրումների, 

այնպես էլ բարեգործության միջոցով։ 

Մեզ հետաքրքրող գիտության հումանիտար ոլորտը 

նույնպես աչքի է ընկնում Ռուսաստանի հայ համայնքի ակտիվ 

ներկայացվածությամբ։ Այս ասպարեզում նույնպես կան մեծա-

թիվ հայեր, որոնք կարող են կազմել Ռուսաստանի հայության 

գիտա-փորձագիտական հանրությունը կամ գիտավերլուծական 

ներուժը։ Խոսքը Ռուսաստանի գիտական և վերլուծական կա-

ռույցների աշխատանքներում ընդգրկված այն հայ գիտնական-

ների և վերլուծաբանների մասին է, որոնց մտավոր գործունեու-

թյունն, արդյունավետ համագործակցության դեպքում, կարող է 

կիրառական նշանակություն ունենալ համազգային խնդիրների 

լուծման տեսակետից։ 

Ռուսաստանի հայ համայնքի գիտա-փորձագիտական 

հանրությունը ներկայացնելուց առաջ անհրաժեշտ ենք համա-

րում մի քանի խոսքով անդրադառնալ հայերի ներկայացվածու-

թյանն այդ երկրի գիտական և փորձագիտական կառույցների 

գործունեության մեջ։ 

Գիտության հումանիտար ճյուղերը ներկայացնող ռու-

սաստանաբնակ հայերը՝ չնայած գիտական կառույցներում քա-

նակական գերակշռությանը, ընդգրկված չեն միայն կամ գերա-

կշռաբար ակադեմիական հետազոտություններում՝ զերծ մնա-

լով կիրառական բնույթի աշխատանքներից։ Նախ՝ ժամանակա-

կից աշխարհում տեղի է ունենում ակադեմիական և կիրա-

ռական գիտությունների մերձեցում։ Աստիճանաբար ջնջվում են 

սահմանները կիրառական և ակադեմիական հետազոտություն-
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ների միջև, քանի որ դրանք դառնում են մեկ համակարգի ան-

բաժանելի մասեր՝ փոխպայմանավորելով միմյանց։ Ակադե-

միական հետազոտությունների արդյունքները ներդրվում և 

օգտագործվում են կիրառական հետազոտությունների բնագա-

վառում, իսկ կիրառական հետազոտությունների արդյունքները 

հակադարձ կապի միջոցով հիմք են հանդիսանում տեսական-

ակադեմիական մշակումների համար։  

Ակնհայտ է նաև, որ պետական կառավարման մարմիննե-

րին առընթեր գործող գիտական կառույցները չեն կարող լինել 

զուտ ակադեմիական հետազոտություններով զբաղվող հաստա-

տություններ։ Դրանց առաքելությունը, բացի ակադեմիական հե-

տազոտություններից, նաև պետական կառավարման մարմիննե-

րի համար կադրեր պատրաստելն է, ինչպես նաև տարատեսակ 

հետազոտությունների, վերլուծությունների, մշակումների միջո-

ցով վերջիններիս գործունեության ինտելեկտուալ ապահովումը։ 

Սույն հանգամանքը հույժ կիրառական է դարձնում հիշյալ կա-

ռույցների գործունեությունը՝ մեկ անգամ ևս փաստելով ակադե-

միական և կիրառական գիտությունների մերձեցման մասին։ 

Ռուսաստանի հայության գիտավերլուծական ներուժը 

նպատակահարմար է ներկայացնել մի քանի չափորոշիչներով։ 

Խոսքը վերաբերում է գիտավերլուծական գործունեության մեջ 

ընդգրկված մեր հայրենակիցների մասնագիտություններին (թե 

ինչ համամասնություն ունեն առանձին մասնագիտությունների 

ներկայացուցիչները՝ տնտեսագետները, քաղաքագետները, սո-

ցիոլոգները, պատմաբանները և այլն), գիտական աստիճաննե-

րին և այլն։ 
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Աշխատանքում հաշվարկվել է ռուսաստանյան գիտավեր-

լուծական գործունեության մեջ ներգրավված ավելի քան 200 

հայ մասնագետ։ Պարզ է, որ Ռուսաստանում գիտական և 

փորձագիտական գործունեությամբ զբաղվող հայերի թիվն ան-

համեմատ ավելին է, և ոչ մի գիտական հետազոտություն չի 

կարող սպառիչ կերպով ցույց տալ այդ մարդկանց իրական 

թվաքանակը։ Հետևաբար, մեր ներկայացրած տվյալները 

նույնպես չեն կարող հավակնել սպառիչ լինելու և վերաբերում 

են միայն հետազոտության շրջանակներում հաշվառված և 

ուսումնասիրված մարդկանց։ Այնուամենայնիվ, դրանք թեկուզ 

մոտավոր կերպով կարող են որոշակի լույս սփռել 

Ռուսաստանի հայ համայնքի գիտավերլուծական հանրության 

և նրա ներուժի վրա։ 

Բնագիտական ոլորտը Ռուսաստանի հայ գիտավերլուծա-

կան հանրությունում ներկայացված է 8 մասնագիտություննե-

րով։ Դրանք են՝ ճարտարագիտությունը, ֆիզմաթ գիտություն-

ները, քիմիան, աշխարհագրությունը, երկրաբանությունը, 

էլեկտրատեխնիկան, կենսաբանությունը և շինարարությունը։ 

Հինգ մասնագիտությունների գծով՝ աշխարհագրություն, երկ-

րաբանություն, էլեկտրատեխնիկա, կենսաբանություն և շինա-

րարություն, առկա են մեկական ներկայացուցիչներ։ Բնական 

գիտությունների ոլորտում գերակշռում են ճարտարագետները 

և ֆիզմաթ գիտությունների ներկայացուցիչները։ Ճարտարա-

գետների թիվը Ռուսաստանի հայ գիտավերլուծական հանրու-

թյան շրջանակներում կազմում է 13։ Նրանք, փաստորեն, քա-

նակապես և, հետևաբար, տեսակարար կշռով գտնվում են 

առաջին տեղում՝ կազմելով բնագիտական մասնագիտություն-
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ներ ունեցողների գրեթե կեսը։ Երկրորդ տեղում են ֆիզմաթ գի-

տությունների (8 մարդ), երրորդում՝ քիմիայի (2 մարդ) ներ-

կայացուցիչները (տե՛ս Աղյուսակ 1). 

 

Ռուսաստանի հայ գիտավերլուծական հանրությունը 

հումանիտար ոլորտում ներկայացված է հետևյալ 9 

մասնագիտություններով1. 

 Բանասիրություն և մանկավարժություն 2 

 Իրավաբանություն 

 Հոգեբանություն 

 Մշակութաբանություն  

 Պատմություն 

 Սոցիոլոգիա 

Աղյուսակ 1 
Բնագիտական մասնագիտություններ ունեցողների թիվը  
Ռուսաստանի հայ գիտավերլուծական հանրությունում 

   Մասնագիտությունը Թիվը 

1 ճարտարագիտություն 13 

2 ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտություններ 8 

3 քիմիա 2 

4 աշխարհագրություն 1 

5 երկրաբանություն 1 

6 էլեկտրատեխնիկա 1 

7 կենսաբանություն 1 

8 շինարարություն 1 

1 Ցանկը ներկայացված է այբբենական կարգով։  
2 Քանի որ մանկավարժներից շատերն ունեն բանասիրական կրթություն, նպա-

տակահարմար է այդ երկու մասնագիտությունները դիտարկել միասին։ 
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 Տնտեսագիտություն  

 Փիլիսոփայություն 

 Քաղաքագիտություն։  

 

Հումանիտար ոլորտը կազմող վերոհիշյալ 9 մասնագի-

տությունները Ռուսաստանի հայկական գիտավերլուծական 

հանրության շրջանում, ըստ տեսակարար կշռի, ունեն ներ-

կայացվածության տարբեր աստիճաններ, ինչը նպատակահար-

մար է դարձնում դրանք բաժանել երկու խմբի՝ առավել 

տարածվածներ և պակաս տարածվածներ։ 

Առավել տարածվածների շարքին են դասվում այն մաս-

նագիտությունները, որոնց տիրապետողների թվաքանակը գե-

րազանցում է մեկ տասնյակը։ Նշենք, որ թվարկված 9 մաս-

նագիտությունների գերակշիռ մեծամասնությունը՝ 7-ը, պատ-

կանում է հենց այս խմբին։ Տարածվածության տեսակետից 

առաջին տեղում է տնտեսագիտությունը. տնտեսագետ են Ռու-

սաստանի հայկական գիտավերլուծական հանրությունը ներ-

կայացնող 48 անձինք։ Դրան հաջորդում են պատմությունը (32 

մարդ), փիլիսոփայությունը (31 մարդ), բանասիրությունը և 

մանկավարժությունը (27 մարդ), իրավաբանությունը (19 մարդ), 

քաղաքագիտությունը (12 մարդ) և հոգեբանությունը (10 մարդ)։ 

Պակաս տարածված են համարվում այն մասնագիտու-

թյունները, որոնց տիրապետողների թիվը ցածր է մեկ տասնյա-

կից։ Այդպիսի 2 մասնագիտություններից առավել մեծ տարա-

ծում ունի սոցիոլոգիան, որին տիրապետողների թիվը հասնում 

է 8-ի։ Վերջինիս հաջորդում է մշակութաբանությունը՝ 6 ցուցի-

չով (տե՛ս Աղյուսակ 2). 
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Ռուսաստանի հայ գիտավերլուծական հանրության ներ-

ուժի մասին պատկերացում կազմելու կարևոր չափորոշիչ են 

նաև գիտական և փորձագիտական աշխատանքով զբաղվողնե-

րի գիտական աստիճանները (տե՛ս Աղյուսակ 3)։ Այս տեսա-

կետից ռուսաստանաբնակ հայ մասնագետները բաժանվում են 

երկու խմբի՝ բարձրագույն գիտական աստիճաններ ունեցողներ 

և չունեցողներ։ 

Աղյուսակ 2 
Հումանիտար մասնագիտություններ ունեցողների թիվը  
Ռուսաստանի հայ գիտավերլուծական հանրությունում 

   Մասնագիտությունը Թիվը 

1 տնտեսագիտություն 48 

2 պատմություն 32 

3 փիլիսոփայություն 31 

4 բանասիրություն և մանկավարժություն 27 

5 իրավաբանություն 19 

6 քաղաքագիտություն 12 

7 հոգեբանություն 10 

8 սոցիոլոգիա 8 

9 մշակութաբանություն 6 

Աղյուսակ 3 
Ռուսաստանի հայ գիտավերլուծական հանրությունն  

ըստ գիտական աստիճանների 

  Գիտական աստիճանը Տիրապետողների 

թվաքանակը 

1 Գիտությունների դոկտոր 103 

2 Գիտությունների թեկնածու 98 

3 Բակալավր, մագիստրոս և 5-ամյա 

բարձրագույն կրթություն ունեցող 

28 
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Ռուսաստանի հայ գիտավերլուծական հանրության ներ-

ուժը գնահատելիս կարևոր ցուցիչ է նաև այդ հանրույթը ներ-

կայացնող անհատների գործունեության տեղաբաշխվածու-

թյունը։ Այստեղ որոշակի տարբերակում է մտցվում Մոսկվա-

յում ու Սանկտ Պետերբուրգում և Ռուսաստանի այլ քաղաքնե-

րում ապրող և գործող անձանց միջև։ Մոսկվան և Սանկտ Պե-

տերբուրգն ավանդաբար եղել են Ռուսաստանի հասարա-

կական-քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, գիտա-

կրթական կյանքի խոշոր կենտրոնները։ Անգամ Ռուսաստանի 

Սահմանադրությամբ է նրանց տրվում դաշնային նշանակու-

թյուն ունեցող քաղաքների կարգավիճակ, որով նրանք հանդես 

են գալիս որպես ՌԴ սուբյեկտներ։ Հետևաբար, Մոսկվայում և 

Սանկտ Պետերբուրգում գտնվող ակադեմիական կառույցները 

և «ուղեղային կենտրոնները» համեմատական առավելություն 

ունեն Ռուսաստանի քաղաքներում գործող նմանատիպ կա-

ռույցների նկատմամբ։ Դառնալով Ռուսաստանի հայ գիտավեր-

լուծական հանրությունը կազմող անհատների տեղաբաշխվա-

ծությանը՝ նշենք, որ նրանց գերակշիռ մեծամասնությունն ընդ-

գրկված է Դաշնության խոշոր կենտրոններ Մոսկվայի և Սանկտ 

Պետերբուրգի ակադեմիական և վերլուծական կառույցների 

գործունեության մեջ։ Սա նույնպես դրական ցուցանիշ է։  

Այսպիսով, Ռուսաստանի հայ գիտավերլուծական հան-

րության շրջանում գերակշռում են հումանիտար ոլորտի մաս-

նագիտությունները, որոնցից առավել տարածված են տնտեսա-

գիտությունը, պատմությունը, փիլիսոփայությունը, բանասիրու-

թյունն ու մանկավարժությունը, իրավաբանությունը, քաղաքա-
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գիտությունը և այլն։ Կրթվածության առումով գերակշիռ մեծա-

մասնություն ունեն գիտությունների դոկտորները և թեկնածու-

ները։ Աշխարհագրական տեղաբաշխվածության առումով, 

Ռուսաստանի հայ գիտավերլուծական հանրության մեծ մասն 

աշխատում է Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում։  

Ստորև ներկայացնում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հայ 

գիտավերլուծական հանրության ներկայացուցիչների ցանկը. 
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2.2 ԱՄՆ հայ գիտավերլուծական հանրությունը 

Մեր հայրենակիցները մեծ ներդրում են ունեցել նաև ԱՄՆ 

գիտության, քաղաքականության, արվեստի, ռազմական գործի 

և այլ բնագավառներում։ ԱՄՆ ակադեմիական հաստատու-

թյուններում աշխատող հայ գիտնականների վերաբերյալ առկա 

են հանրագիտարանային տվյալներ, ՀՀ տարբեր կառույցների 

կողմից պատրաստվել են տեղեկատվական շտեմարաններ1։ 

Սակայն այդ երկրի «ուղեղային կենտրոններում» աշխատող 

փորձագիտական հանրությունը չի արժանացել պատշաճ 

ուշադրության2։  

Արդի ժամանակաշրջանում «ուղեղային կենտրոնների» 

քանակով, «ինտելեկտուալ արտադրանքով» և այլ առումներով 

ԱՄՆ-ը համարվում է առաջատարն աշխարհում։ Իրենց գործու-

նեությամբ եզակի այս կառույցները զգալիորեն տարբերվում են 

ակադեմիական կառույցներից։ «Ինտելեկտուալ արտադրանքի» 

բոլոր այն տեսակները, ըստ հետազոտողների, որոնք իրակա-

նացնում են «ուղեղային կենտրոնները»՝ գործնական քաղաքա-

կան փորձաքննություն, վերլուծական հետազոտությունների 

պատրաստում և հիմնարար աշխատություններ, տարբերվում 

են համաշխարհային գործընթացների ռազմավարական տես-

լականով՝ հիմնված քաղաքական, տնտեսական ոլորտներում 

փոփոխությունների միջոցով ցանկալի արդյունքների հասնելու 

1 Տե՛ս Օտարերկրյա պետությունների հայազգի գիտնականների ցուցակ` ըստ գի-

տական և գիտատեխնիկական գործունեության բնագավառների,  

http://scs.am/uploads/Gitakan_qaxaqakanutyun/otarerkrya_hay_gitnakanner.pdf։  
2 Աթոյան Վ., «Ուղեղային կենտրոններ». անցյալ, ներկա և ապագա, «Բանբեր Հա-

յաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի», Երևան, 2013, թիվ 1 

(29), էջ 106։  
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վրա։ Դա է «ուղեղային կենտրոնների» և ակադեմիական հետա-

զոտությունների գործունեության արդյունքների հիմնական 

տարբերությունը1։  

Փաստորեն, ներկայումս այս կառույցների շնորհիվ ԱՄՆ-ը 

վերածվել է տարոլորտ հետազոտություններ կատարող ՈւԿ-

ների առաջատար երկրի, որոնց թիվն այդ երկրում, ըստ հետա-

զոտական տվյալների, հասնում է 1823-ի2։  

Իրենց նորարարություններով ու գաղափարներով դրան-

ցից շատերը դարձել են պետական կառույցներին, այս կամ այն 

կուսակցությանը գաղափարական աջակցություն ցուցաբերող 

«ուղեղային թևեր»։ Այդպիսին է 1973թ. հիմնադրված Heritage 

Foundation-ը («Ժառանգություն» հիմնադրամը), որը սատարում 

է Հանրապետական կուսակցության քաղաքական գործիչներին՝ 

նրանց տրամադրելով խորհրդատվություններ ինչպես ներքին, 

այնպես էլ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Այժմ 

ԱՄՆ մոտ երկու հազարի հասնող վերլուծական կենտրոնների 

քառորդ մասը համարվում է անկախ/կիսանկախ/ինքնուրույն 

գործունեություն իրականացնող կառույցներ։  

Չմանրամասնելով ուղեղային կենտրոնների անցած պատ-

մական ուղին՝ նշենք, որ այսօր ԱՄՆ պետական կառույցները 

մշտապես օգտվում են գիտավերլուծական հանրության մտա-

վոր «արտադրանքից», խորհրդատվություններից, իրավիճակա-

յին գնահատականներից, քաղաքական կամ որևէ այլ իրադար-

ձության զարգացման հնարավոր սցենարներից։ Այս հարցում 

իրենց ներդրումն ունեն նաև հայ փորձագետ-վերլուծաբաննե-

1 Նույն տեղում, էջ 105։  
2 Մանրամասն տե՛ս Арутюнян Г., Распад системы и формирование будущего. Ере-
ван, 2011, стр. 106. 
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րը, ովքեր ներգրավված են ԱՄՆ առաջատար ՈւԿ-ներում։  

Ամերիկաբնակ հայ փորձագետների կարծիքով. «Հայաս-

տանը պետք է զարկ տա ինտերնետի միջոցով կադրերի ներ-

գրավման ջանքերին, քանի որ Սփյուռքի ամենալուսավոր 

ուղեղներից ոմանք գուցե հարմար չգտնեն Հայաստան տեղա-

փոխվելը, սակայն ուրախ կլինեն իրենց լուման ներդնել հայրե-

նիքի զարգացման մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մի-

ջոցով, օրինակ` առցանց դասընթացներ վարելով կամ հետազո-

տական աշխատանքներին մասնակցելով ու խորհրդատվու-

թյուն տրամադրելով»1։ 

Միանգամայն տեղին համարելով հեղինակի կարծիքները՝ 

հավելենք, որ հայրենական ակադեմիական և վերլուծական 

հաստատությունները, ինչպես նաև պետական կառույցները 

համագործակցության արդյունքում հնարավորություն են ունե-

ցել Սփյուռքի գիտական և մերձգիտական շրջանակների ներ-

գրավվածությամբ իրականացնել տարբեր միջոցառումներ՝ հա-

մատեղ կոնֆերանսներ, սեմինարներ (այդ թվում՝ առցանց), 

հոդվածների տպագրում Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է 

Սփյուռքի վերլուծական հանրույթի հետ համատեղ բարձրա-

կարգ վերլուծական, ռազմավարական հետազոտություններին, 

խոշոր ծրագրերի իրականացմանը և պետական տարբեր օղակ-

ներին խորհրդատվություններ տրամադրելուն, ապա առաջին 

դեպքում անհրաժեշտ է պետական աջակցություն՝ երկարատև 

և կայուն ֆինանսավորմամբ։ Իսկ դա Հայաստանի այսօրվա 

պայմաններում բավական դժվար է։  

1 Սարաջյան Ս., Հարությունյան Մ., Լի Քվան Յուի դասերը Հայաստանի համար, 

«21-րդ ԴԱՐ», 2013, թիվ 4 (50), էջ 183։  
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Ֆինանսական խնդիրը կարելի կլիներ կարգավորել, եթե 

հնարավոր լիներ Սփյուռքի և տեղի գործարար միջավայրը ներ-

գրավել այդ աշխատանքներում։ Այդպես աշխատեցին չինացի-

ները՝ համատեղելով երկուսը մեկում։ Սակայն չինացիների 

պարագայում արդյունավետ համագործակցությանը նպաստող 

առաջին գործոնն այն է, որ նրանցից յուրաքանչյուրն իրեն հա-

մարում է Սփյուռքի մի մասնիկը։ Օրինակ, եթե ARPA (Analysis, 

Research and Planning for Armenia) և Հայաստան քաղաքական 

ֆորում (Policy Forum Armenia (PFA) վերլուծական կառույցների 

աշխատանքներն անմիջականորեն կապված են ՀՀ խնդիրների 

հետ, ապա գիտավերլուծական հանրության բավական ստվար 

մի շերտ մասնակից չէ։  

Ցավոք, ամերիկյան հասարակությանն ինտեգրվածությու-

նը հաճախ չի զուգորդվում տեղի հայ համայնքի կյանքին բավա-

րար չափով մասնակցությամբ։ ԱՄՆ վերլուծական հանրության 

հետ մեր համագործակցելու փորձերը ևս վկայում են դրա մա-

սին։ Կարծում ենք, այս ուղղությամբ աշխատանք ունեն անելու 

առաջին հերթին տեղի համայնքի ներկայացուցիչները և Հայաս-

տանի շահագրգիռ կազմակերպությունները։  

Ավանդական հայագիտական կենտրոններից բացի, ուր 

մեծ մասամբ աշխատում են գիտական տարբեր կոչումներ ունե-

ցող հայ մասնագետներ, գործում են նաև հետազոտական վեր-

լուծական հիմնարկություններ, որոնք ստեղծվել են սփյուռքա-

հայերի նախաձեռնությամբ։ Այդպիսիք են 1992թ. հիմնադրված 

«Հայաստանի համար վերլուծությունների և պլանավորման 

ARPA ինստիտուտը», «Հայկական միջազգային քաղաքական 
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հետազոտությունների խումբը» (Armenian International Policy 

Research Group), «Հայաստան քաղաքական ֆորումը»1։  

ARPA-ն ԱՄՆ-ում բնակվող հայազգի ճանաչված գիտնա-

կաններով և փորձագետներով համալրված այն եզակի կառույց-

ներից է, որը Հայաստանի անկախության առաջին տարիներից 

ի վեր համագործակցել է ՀՀ տարբեր նախարարությունների 

հետ, կատարել վերլուծություններ, հետազոտություններ, տրա-

մադրել խորհրդատվություններ գրեթե բոլոր ոլորտների հա-

մար, ինչն այսօր էլ շարունակվում է2։ Այս երեք կենտրոնները 

կարելի է համարել սփյուռքահայ ինտելեկտուալների միավո-

րում։ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներն իրենց հետազոտական 

աշխատանքներում չեն սահմանափակվում տեղի հայ և օտար-

ազգի կադրերի հետ համագործակցությամբ։ Վերը նշված հե-

տազոտական կենտրոններում աշխատում են նաև ներկայացու-

ցիչներ ՀՀ-ից։  

ԱՄՆ վերլուծական կենտրոններում մեծ թիվ են կազմում 

քաղաքական հետազոտություններ կատարող փորձագետները, 

որոնց հաջորդում են տնտեսական, գիտակրթական, սոցիալա-

կան, իրավական և այլ հարցերով զբաղվող մասնագետները, ով-

քեր մեծ հաջողությունների են հասել իրենց գիտական ոլորտ-

ներում։ Ի տարբերություն Ռուսաստանի՝ ԱՄՆ «ուղեղային 

1 Հայաստան քաղաքական ֆորումի վեբկայք,  

http://www.pf-armenia.org/about-us/mission-statement։  
2 1992թ. ի վեր կառույցը կրթական, տնտեսական, էներգետիկ, տրանսպորտային 

համակարգին, արտաքին քաղաքականությանը, Հայաստան-Սփյուռք հարաբե-

րություններին, առևտրի ու արդյունաբերության ոլորտներին առնչվող առաջար-

կություններ և հետազոտություններ է ներկայացրել ՀՀ կառավարությանը,  

http://www.arpainstitute.org/About.html։  
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կենտրոններում» ընդգրկված հայ փորձագետները բնորոշվում 

են մասնագիտական բազմապրոֆիլությամբ։ «Ուղեղային կենտ-

րոններում» աշխատող հայ վերլուծաբանների ճնշող մեծամաս-

նությունը համատեղում է աշխատանքն ակադեմիական հաս-

տատությունների հետ։ Սա վկայում է այն մասին, որ գործու-

նեությամբ տարբեր երկու գիտակրթական համակարգերի 

հարաբերությունները սերտաճած են։ Դրան նպաստում է նաև 

այն, որ զգալի քանակությամբ «ուղեղային կենտրոններ» գոր-

ծում են համալսարաններին կից։ 

Ուղեղային կենտրոններում և ակադեմիական հաստա-

տություններում ընդգրկված հայ մասնագետներն աշխատում 

են կայացած, մեծ հեղինակություն ունեցող վերլուծական կա-

ռույցներում և ակադեմիական հաստատություններում։ Գերա-

կշիռ մեծամասնությունը գիտության դոկտորներ են, թեկնածու-

ներ, ասպիրանտներ։ Կան «ուղեղային կենտրոնի» հիմնադիր-

ներ, կառույցների վարչական և այլ օղակների ղեկավարներ։  

Թեև ԱՄՆ հայկական վերլուծական հանրությունն ունի իր 

առանձնահատկությունները, այդուհանդերձ, այս խմբի հետ 

տարվելիք աշխատանքները մյուսներից չպետք է տարբերվեն, և 

պետք է առաջնորդվել ընդհանուր մեկ տրամաբանությամբ՝ 

տեղավորվելով համագործակցության հնարավոր ուղիների 

շրջանակներում (տե՛ս Գլուխ 3)։  

Ստորև ներկայացնում ենք ԱՄՆ հայ գիտավերլուծական 

հանրության ներկայացուցիչների ցանկը. 
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2.3 Գիտավերլուծական ներուժը այլ երկրներում 

Սփյուռքի տարբեր համայնքներում հայերն ունեցել են տվյալ 

երկրի գիտության ու մշակույթի բնագավառներում ընդգրկված 

գործիչներ: Սա, թերևս, բնութագրական է մեր ցրված համայնք-

ների բազմադարյա պատմության համար: Այսօր նույնպես 

սփյուռքահայերից շատերն ընդգրկված են իրենց բնակության 

երկրների մտավորականների շարքերում: Աշխարհի տարբեր 

երկրներում առկա է նաև մեզ հետաքրքրող հումանիտար ոլոր-

տի գիտավերլուծական հանրություն, որի ընդհանուր պատկերի 

պարզումն էլ մեր այս աշխատանքի նպատակն է:  

Այս հանրությանը դժվար է բնորոշել ընդհանրական ձևա-

կերպումներով ու գնահատականներով, քանի որ յուրաքանչյուր 

պարագայում առկա են մի շարք յուրահատկություններ: Թերևս, 

առաջին հարցը, որը պետք է հուզի մեզ, հայկական իրականու-

թյանը տվյալ անձի հաղորդակից լինելն է: Այս խնդրում կողմնո-

րոշվելու համար որոշիչ են դառնում անհատական, տվյալ հա-

մայնքի պատմական, աշխարհագրական, քաղաքական, մշակու-

թային մի շարք գործոններ: Օրինակ, ակնհայտ է, որ Հայության 

խնդիրների ընկալման և դրանց լուծման ուղղությամբ գործա-

դրվող ջանքերի առումով միանգամայն տարբեր կարող են լինել 

լիբանանաբնակ հայը (որն աշխատում է տեղի հայկական կրթօ-

ջախում կամ մամուլում), վերջին շրջանում Ռուսաստան տեղա-

փոխված գիտության թեկնածուն և նույն Լիբանանից Կանադա 

գաղթած ընտանիքի զավակը, որն այժմ պրոֆեսոր է տեղի բուհե-

րից մեկի հումանիտար ֆակուլտետում: Ինչպես Սփյուռքին վե-

րաբերող ցանկացած հիմնախնդրի դեպքում` գիտավերլուծա-

կան հանրության հետ աշխատանքի համար ևս դժվար է նախա-
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նշել մեկ հստակ բանաձև, որը կիրառական կլինի բոլոր պարա-

գաներում: Ցանկացած անհատի կողմից Հայրենիքի ընկալման ու 

պատկերացումների, դրանցում Հայաստանի և տեղի համայնքի 

ազդեցության չափաբաժինը կարող է որոշիչ դեր կատարել նրա 

հետ համագործակցության ձևերի մշակման գործում: 

Ինչպես հայտնի է, հայկական զգալի ներկայություն կա 

տասնյակ երկրներում, որոնցից երկուսը՝ ԱՄՆ-ը և Ռուսաս-

տանը, առանձնանում են ինչպես ընդհանրապես հայերի թվի, 

այնպես էլ առկա գիտավերլուծական հանրության ակնհայտ 

ստվարաթվությամբ: Այդ երկու պետություններում առկա գի-

տավերլուծական հանրությանը նվիրված են առանձին ենթա-

գլուխներ1, ուստի այստեղ կանդրադառնանք Սփյուռքի մյուս 

համայնքներում առկա ներուժին: Այս հետազոտության ար-

դյունքում հավաքված գիտնականների ու փորձագետների բա-

զայի հիման վրա կարող ենք առանձնացնել մի քանի տարածա-

շրջաններ, որոնք պատկերված են Աղյուսակ 4-ում: 

Արդյունքում ունենում ենք չորս աշխարհագրական խմբե-

րի բաժանված 28 երկիր: Այդ չորս խմբերից ամենամեծը ստաց-

վում է Եվրոպան, ինչը տրամաբանական է, քանի որ այս բա-

ժանման դեպքում, նաև ընդհանրապես հայ բնակչության թվա-

քանակով, այն գերազանցում է մյուս խմբերին: Պետք է հիշել, որ 

այս բաժանումը կատարված է առկա ուսումնասիրության հի-

ման վրա և ամենևին չի հավակնում ընդգրկել հայության ողջ 

գիտավերլուծական հանրությունը, ինչի պարագայում կարող 

էին լինել որոշ փոփոխություններ խմբերի կառուցվածքում: Սա-

1 Տե́ս 2.1, 2.2 ենթագլուխները:  
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կայն միաժամանակ ակնհայտ է, որ այս բաժանումն արտացո-

լում է առկա իրողությունները և որոշակիորեն ուրվագծում 

իրական պատկերը: 

Աղյուսակ 4 
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1 Արաբական 

Միացյալ Էմի-

րություններ 

Ավստրիա Լատվիա Արգեն-

տինա 

2 Թուրքիա Բելգիա Ուզբեկ-

ստան 

Բրազիլիա 

3 Իրան Գերմանիա Ուկրաինա Կանադա 

4 Լիբանան Իտալիա   Մեքսիկա 

5 Կիպրոս Հունաստան   Ուրուգվայ 

6 Սիրիա Մեծ 

Բրիտանիա 

    

7 Քաթար Շվեդիա     

8 Քուվեյթ Շվեյցարիա     

9   Չեխիա     

10   Պորտու-

գալիա 

    

11   Ռումինիա     

12   Ֆրանսիա     
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Շարունակելով այն միտքը, որ հնարավոր չէ միասնական 

վերջնական բանաձևեր առաջարկել բոլոր համայնքների հա-

մար, հարկ է նշել, որ անգամ այս խմբերի կազմում գտնվում են 

առանձին յուրահատկություններ ունեցող համայնքներ, և 

դժվար է նույնիսկ միասնական հայեցակարգեր ստեղծել ըստ 

խմբերի: Այստեղ նորակազմ փոքրաթիվ համայնքները, ինչպես, 

օրինակ, ԱՄԷ-ն կամ Շվեդիան, չեն կարող լիովին նույնական 

մեխանիզմներ ունենալ, ինչպես, համապատասխանաբար Լի-

բանանը և Ֆրանսիան: Ավելին, առկա են առանձնահատկու-

թյուններ մեկ երկրի ներսում, օրինակ՝ ավանդական համայնքի 

և վերջին տասնամյակների ընթացքում Հայաստանից արտա-

գաղթածների շրջանում տարվելիք աշխատանքի մեխանիզմնե-

րի առումով: 

Ըստ մեր պայմանական բաժանման՝ առաջին խմբում ընդ-

գրկված Մերձավոր Արևելքի երկրները բաժանվում են երկու 

խմբի. ավանդական համայնքներ ունեցողներ և նորաստեղծ հայ 

համայնքներ: Առաջին խմբում են գտնվում Թուրքիան, Իրանը, 

Լիբանանը, Կիպրոսը և Սիրիան, իսկ երկրորդում՝ ԱՄԷ-ն, Քա-

թարը և Քուվեյթը: Բացի համայնքի ունեցած պատմական ավան-

դույթներից, պետք է նշել, որ Թուրքիայի, Իրանի, Լիբանանի և 

Սիրիայի պարագայում առկա է նաև թվաքանակի էական գերա-

զանցություն մյուսների նկատմամբ: Չնայած դրան, ընդհանրու-

թյուններ ունեցող տարածաշրջանում կարելի է կիրառել նաև 

կուտակված փորձը: Օրինակ, ԱՄԷ-ում, Քաթարում և Քուվեյթում 

արդյունավետ կարող է լինել լիբանանյան փորձը, մանավանդ 

եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այստեղի բնակչության 
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զգալի մասը հենց Լիբանանից և տարածաշրջանի այլ ավանդա-

կան համայնքներ ունեցող երկրներից է տեղափոխվել և հաս-

տատվել տնտեսական առաջընթաց ապրող այս պետություննե-

րում: Վերոնշյալ երկրների թվում առանձնանում են Իրանը, Լի-

բանանը և Սիրիան, որոնք ունեն համայնքային կառույցների 

զարգացած համակարգ: Բացի հայկական դպրոցներից, որոնք 

բնորոշ են տարածաշրջանի հայկական համայնքներին, Լիբա-

նանում է գտնվում Սփյուռքի միակ բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունը` Բեյրութի Հայկազյան համալսարանը1: 

Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ Հայկազյան համալսարանը, 

չնայած ունի հայագիտական ամբիոն, այնուամենայնիվ, այստե-

ղի բազմաթիվ հայազգի դասախոսներ հումանիտար և հասա-

րակական տարբեր գիտությունների մասնագետներ են: Հետևա-

բար, Հայկազյան համալսարանը ոչ միայն հայագիտական, այլև 

ընդհանրապես սփյուռքահայ գիտավերլուծական հանրության 

համախմբման օրինակ է: Միաժամանակ պետք է նշել, որ ինչ-

պես դասախոսների, այնպես էլ ուսանողների զգալի մասը հա-

յեր չեն, ինչի հետևանքով առավել դյուրին է տեղական կրթա-

կան համակարգում ինչպես համալսարանի, այնպես էլ նրա 

անհատ դասախոսների ինտեգրվածության խնդրի լուծումը:  

Կարևոր նշանակություն ունի Հայկազյան համալսարանի 

և սփյուռքահայ տարբեր կրթօջախների փոխհարաբերություն-

ների զարգացումը, ինչը կարող է նպաստել ոչ միայն կրթական 

հաստատությունների, այլև միջհամայնքային կապերի սեր-

տացմանը: Բնականաբար, դժվար կլինի գերագնահատել հա-

1 Մանրամասն տե́ս Ղանալանյան Տ., Բեյրութի Հայկազյան համալսարանը, «Գլո-

բուս», 2013, թիվ 2, էջ 42-51:  
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մալսարանի ակտիվ համագործակցության հաստատումը հա-

յաստանյան կրթական ու գիտական հաստատությունների հետ: 

Ի դեպ, վերջին շրջանում կատարվել են գործնական քայլեր, 

մասնավորապես՝ կազմակերպվել են համատեղ գիտաժողով-

ներ և՛ Բեյրութում, և՛ Երևանում: Հայկազյան համալսարանի 

կուտակած փորձը կարող է օգտակար լինել ինչպես սփյուռքա-

հայ տարբեր համայնքներում կրթական գործի կազմակերպ-

ման, այնպես էլ հայաստանյան կրթական համակարգի զար-

գացման տեսանկյունից: Չնայած Լիբանանի հայկական հա-

մայնքի աստիճանական թուլացմանն ու նվազմանը, Հայկազյան 

համալսարանն այսօր էլ ունի զարգացման ներուժ թե՛ կրթա-

կան, թե՛ հետազոտական ուղղություններով1: 

Դիտարկելով Հայաստանի հետ համագործակցության հե-

ռանկարները՝ պետք է նշել, որ մերձավորարևելյան տարածա-

շրջանի հայ փորձագետներին բնորոշ է տեղի համայնքային կա-

ռույցների հետ ակտիվ համագործակցությունը: Հետևաբար, 

այստեղի գիտավերլուծական հանրության հետ համագործակ-

ցության ժամանակ էապես հնարավոր է օգտագործել տեղի ար-

դեն փորձառու հայկական կառույցները, որոնք կարող են կա-

պող օղակ դառնալ անհատ մասնագետների և հայրենի պետու-

թյան միջև: 

Բազմադարյա պատմություն ունի նաև Եվրոպայում մտա-

վոր աշխատանքի զանազան ոլորտներում հայերի ընդգրկվա-

ծությունը: Անշուշտ, այստեղ էլ կան թե́ արդեն հարուստ փորձ 

կուտակած կառույցներ, ինչպես, օրինակ, Մխիթարյան միաբա-

նությունը, թե́ զուտ տեղական զանազան հիմնարկներում աշ-

1 Նույն տեղում, էջ 50-51:  
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խատող փորձագետներ: Այդպիսով, օրինակ, Իտալիայում կան 

հայագիտության զարգացած ավանդույթներ, իսկ Շվեդիայում 

գործում են առանձին անհատներ, որոնց աշխատանքը պայմա-

նավորված է տեղի հաստատությունների առաջադրած 

պահանջներով: 

Եվրոպական երկրներից աչքի է ընկնում Ֆրանսիան, որ-

տեղ առկա է բավական մեծաթիվ փորձագիտական հանրություն: 

Դրանում էական դերակատարություն ունեն ինչպես տեղի 

հայության կուտակած փորձն ու ստեղծած կառույցները, այնպես 

էլ հայ համայնքի մեծաթվությունը: Միաժամանակ, անհամեմատ 

ավելի փոքր հայկական համայնք ունեցող Մեծ Բրիտանիայում 

ևս հայերն ընդգրկված են զանազան գիտակրթական հաստա-

տություններում: Այստեղ ակնառու է դառնում նաև տվյալ պե-

տության վարած գիտակրթական քաղաքականության, դրանում 

օտարերկրացիների առավել դյուրին ընդգրկման և ինտեգրման 

հնարավորությունների կարևորությունը: Դրա հետևանքով նույն 

Եվրոպայում, բազմադարյա հարուստ պատմություն ունեցող մի 

շարք համայնքներում չկա այնպիսի հայկական գիտավերլու-

ծական հանրություն, ինչպես վերջին շրջանում կազմավորված 

կամ ստվարացած որոշ համայնքներում: 

Եվրոպական մի շարք երկրներում գիտավերլուծական հան-

րության զարգացումը պայմանավորված է յուրահատուկ ազդակ-

ներով: Օրինակ, Պորտուգալիայում այն զգալիորեն պայմանա-

վորված է Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի գործունեությամբ: 

Եվրոպայում արդեն կան հայկական կառույցներ, որոնց 

գործունեությունը միտված է հայազգի գիտավերլուծական հան-

րության համախմբմանը: 1981թ. Փարիզում ստեղծված Ֆրան-
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սահայ միջմասնագիտական խմբավորումը համախմբում է 

տարբեր բնագավառների մասնագետների: Խմբավորման նպա-

տակն է մասնակցել Հայաստանի վերակառուցմանը, համագոր-

ծակցել գիտատեխնիկական, արդյունաբերական, առևտրի և այլ 

ասպարեզներում: Կատարվում է Հայաստանի և Ֆրանսիայի 

միջև մասնագետների փոխանակում: Այս ընկերությունն, իհար-

կե, գործունեության շատ ավելի մեծ շրջանակ ունի, քան մեր 

ուսումնասիրության ոլորտն է, բայց այս փորձը կարող է օգտա-

կար լինել նաև ավելի նեղ մասնագիտական ուղղվածության 

համագործակցության ձևաչափերի մշակման համար: Մեկ այլ 

կառույց` Բոխումում 2001թ. հիմնադրված Հայ ակադեմիական-

ների միություն – 1860-ը, կազմակերպում է ուսումնամշակու-

թային միջոցառումներ, ձգտում միավորել գաղութահայ կյան-

քից կտրված նախկին հայաստանաբնակներին, նպաստել Գեր-

մանիայի և Հայաստանի գիտակրթական հաստատությունների 

միջև համագործակցության զարգացմանը: Պետք է հիշատակել 

նաև Փարիզում 1986թ. հիմնադրված «Արարատ» գիտություննե-

րի միջազգային ակադեմիան, որը համախմբում է հայ գիտնա-

կանների Հայաստանից, Եվրոպայից, Միջին Արևելքից, Ամերի-

կայից: Ակադեմիայի նպատակն է Հայրենիք-Սփյուռք կապերի 

սերտացումը, Հայաստանի գիտական և մշակութային հաստա-

տություններին օժանդակումը, աջակցությունը Հայ դատին: 

Ակադեմիան ունի 26 բաժանմունք` ըստ մասնագիտություննե-

րի1: Մեզ հետաքրքրող գործունեությամբ է զբաղվում Փարիզի 

Չոբանյան ինստիտուտը, որն աշխարհաքաղաքական և ռազ-

մավարական ուսումնասիրությունների անկախ հետազոտա-

1 Տե́ս «Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003, էջ 645, 145:  
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կան կենտրոն է: Այն զբաղվում է Հարավային Կովկասի և Մեր-

ձավոր Արևելքի խնդիրների ուսումնասիրությամբ: 

Առանձին հետաքրքրություն է ներկայացնում հետխորհր-

դային հանրապետություններում ձևավորված գիտավերլուծա-

կան հանրությունը: Այստեղ առանձնակի կարևոր դերակատա-

րություն ունեն Ռուսաստանի հայերը: Սակայն առկա են օրի-

նաչափություններ, որոնք բնութագրական են ոչ միայն այս 

խմբի բոլոր պետությունների, այլև Հայաստանի համար: Բնա-

կանաբար, առաջնային նշանակություն ունի երկար ժամանակ 

մեկ պետության կազմում գտնվելը: Այս հանրապետություննե-

րում գործել է միասնական գիտական և կրթական համակարգ, 

ուստի առկա խնդիրները հաճախ լուծման ընդհանուր մեխա-

նիզմներ ունեն: Չնայած այս պետություններն անկախացումից 

հետո ընտրեցին զարգացման ուրույն ուղիներ, միևնույն է, այս-

տեղի գիտակրթական համակարգերի և դրանցում ընդգրկված 

հայերի հետ համագործակցության առումով գոյություն ունեն 

որոշակի նախադրյալներ: 

Վերոշարադրյալի համատեքստում կարելի է ենթադրել, 

որ այս խմբում ընդգրկված երկրներում գործող հայ փորձագետ-

ները կարող են օգտակար լինել Հայաստանում առկա հետ-

խորհրդային երկրներին բնորոշ խնդիրների լուծման փորձի 

փոխանցման տեսանկյունից: 

Չորրորդ պայմանական խումբն ընդգրկում է ամերիկյան 

աշխարհամասի երկրներում գործող հայ փորձագետներին ու 

գիտնականներին: Ինչպես նախորդ խմբում ընդգծված առաջա-

տարը ՌԴ-ն էր, այստեղ նման դիրք զբաղեցնում է ԱՄՆ-ը: Այլ 

երկրներում ևս նկատելի է հայկական փորձագիտական մտքի 
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առկայություն, որը նույնպես օգտակար կարող է լինել Հայաս-

տանին: Այս խմբում առկա է աշխարհագրական մեծ հեռավո-

րության խնդիրը, ինչն անմիջական շփումների համար խոչըն-

դոտող հանգամանք է: Սակայն այսպիսի դեպքերում և ընդհան-

րապես սփյուռքահայ գիտավերլուծական հանրության հետ հա-

մագործակցության տեսանկյունից նորագույն տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներին վիճակված է կատարելու հսկայական 

օժանդակող դերակատարություն: Այս երկրների փորձագետնե-

րի հետ համագործակցությունը կարող է հանգեցնել մի շարք 

խնդիրների նորովի վերանայման և արդյունավետ մեխանիզմ-

ների ձևավորման: Այս պետությունների` Կանադայի և լատի-

նաամերիկյան երկրների հայ համայնքներում հիմնական կա-

ռույցները ձևավորվել են վերջին հարյուրամյակում, և հիմնա-

կան շեշտը, թերևս, պետք է դնել անհատական համագործակ-

ցության վրա՝ փորձելով միաժամանակ դրանում ընդգրկել հա-

մայնքային կառույցները: 

Այստեղ նույնպես առկա են առանձին կազմակերպու-

թյուններ, որոնք մասամբ համախմբում են տեղի մտավոր ներ-

ուժը: Այդպիսի կառույց է Արգենտինայի «Հայ պրոֆեսիոնալնե-

րի միությունը», որը միավորում է բարձրագույն կրթություն 

ստացած հայերին: Միության նպատակն է բարձր մասնագի-

տական մակարդակով քննարկել արդի շրջանում հայությանը 

հուզող քաղաքական և գիտական խնդիրները, ներկայացնել 

ազգային մշակույթը1: 

Այսպիսով, սփյուռքահայ համայնքներում առկա է հումա-

նիտար ոլորտի զգալի գիտավերլուծական հանրություն: Այն ունի 

1 Նույն տեղում, էջ 106:  
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համայնքային և անհատական բնույթի բազմաթիվ յուրահատ-

կություններ: Նկատելի են Հայաստանի հետ համագործակցու-

թյան առանձին դեպքեր, սակայն հստակ մշակված ռազմավա-

րություն և քաղաքականություն գոյություն չունեն: Վերոնշյալն 

առավելապես վերաբերում է վերլուծական աշխատանքով զբաղ-

վողներին, քանի որ ակադեմիական շրջանակներն ունեն համա-

գործակցության արդեն ձևավորված որոշ մեխանիզմներ, այլ 

հարց է, թե որքանով են դրանք արդյունավետ: Հետևաբար, հաշ-

վի առնելով սփյուռքահայ գիտավերլուծական հանրության բա-

վական բարդ կառուցվածքը, առկա յուրահատկությունները՝ ան-

հրաժեշտ է համակարգված հունի մեջ դնել այդ համագործակ-

ցությունը, ինչը հիմնականում պետք է նախաձեռնվի հայաս-

տանյան կողմի ջանքերով: Դա էլ կնպաստի համագործակցու-

թյան հայաստանակենտրոն ձևաչափի սահմանմանը: 

Ստորև ներկայացնում ենք ամերիկյան (բացի ԱՄՆ-ից), 

հետխորհրդային (բացի ՌԴ-ից), եվրոպական, մերձավորարևե-

լյան երկրների հայ գիտավերլուծական հանրության ներկայա-

ցուցիչների ցանկը.  
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¶ÈàôÊ 3 
Î²¼Ø²Îºðäâ²Î²Ü ÊÜ¸ÆðÜºð ºì 

Ð²Ø²¶àðÌ²ÎòàôÂÚ²Ü Ðºè²ÜÎ²ðÜºð 
 

 

 

3.1 Միջազգային փորձը  

Սփյուռքի գիտավերլուծական հանրության համախմբման, հա-

մագործակցության, Հայաստանի մտավոր շրջանակների հետ 

տարբեր ձևաչափերով կապերի հաստատման և համահայկա-

կան մտավոր ռեսուրսները Հայաստանի և Հայության շահերին 

ի սպաս դնելու մեխանիզմների մշակման, լուծման ուղիներ 

առաջարկելու համար կարևոր է այլ երկրների փորձը։ Պատա-

հական չէ, որ արդի սփյուռքագետների աշխատանքներում հա-

ճախ հոլովվում է այն միտքը, որ սփյուռքը ոչ միայն արտ-

երկրում բնակվող ժողովրդի մի մասն է, որը որոշ չափով պահ-

պանում է հոգևոր, մշակութային ինքնությունը և ձգտում է չխզել 

կապերը պատմական հայրենիքի հետ, այլև առաջին հերթին 

այն անդրազգային ցանց է, որն իր մեջ պարունակում է հսկայա-

կան սոցիալ-մշակութային, հասարակական-քաղաքական, 

տնտեսական և մտավոր ներուժ։ Հաշվի առնելով այս հանգա-

մանքները՝ տարբեր երկրներ իրենց սփյուռքի մաս կազմող այդ 

հանրույթների գիտելիքներից և պետական կառույցներում մեծ 

հեղինակություն ունեցող անհատների գործունեությունից 

օգտվելու հսկայական փորձ ունեն։  
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Հատկանշական է, որ իսրայելական, հնդկական, չինական, 

ճապոնական, հունական նորաստեղծ շատ ՈւԿ-ներ կանգնեցին 

կարևորագույն, այն է՝ ինտելեկտուալ ռեսուրսներով ապահով-

վելու խնդրի առջև։ Սա ստիպեց, որպեսզի կենտրոններն օգտ-

վեն սփյուռքի գիտական-փորձագիտական ռեսուրսներից՝ 

նպաստելով նաև միջազգային կապերի հաստատմանն արտ-

երկրի նույնանման կառույցների հետ։ 

Մյուս կողմից, տարբեր երկրներում՝ ԱՄՆ-ում, Եվրամիու-

թյունում գործող վերլուծական կառույցների աճի առկա մի-

տումները նպաստել են ակադեմիական շրջանակներից դուրս 

հումանիտար գիտական մտքի զարգացմանը և նոր որակ հա-

ղորդել քաղաքագիտական-ռազմավարական մշակումներին։ 

Արտերկրի ՈւԿ-ներում աշխատող փորձագետներն ունեին 

ռազմավարական մշակումների փորձ և գիտելիք։ Չօգտվել այդ 

ոլորտում նման փորձառություն ունեցող ռեսուրսից՝ մեծ 

շռայլություն կլիներ վերջիններիս կողմից։  

Հատկանշական է, որ որոշ երկրների հաջողվել է մեծ առաջ-

ընթաց գրանցել՝ այդ կապերը հասցնելով ինստիտուցիոնալ մա-

կարդակի, ներգրավելով մտավոր ռեսուրսներին ցանցային (net-

work) աշխատանքներում, կենտրոնանալով հիմնականում պե-

տական առաջնահերթ նշանակության ռազմավարական ծրագրե-

րի մշակման գործընթացի վրա։ Ցանցային աշխատանքին զու-

գահեռ՝ մի շարք երկրներ հետևողական աշխատանքի և տևական 

համագործակցության արդյունքում կարողացել են նաև մի նոր 

մակարդակ դուրս գալ՝ հիմնադրել վերլուծական կառույցներ 

արտերկրում, ինչը համարվում է ՈւԿ-ների զարգացման ցուցիչ-

ներից մեկը։ Հակիրճ անդրադառնանք մի քանի երկրների փորձին։ 
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Համարվում է, որ չինական սփյուռքն ամենամեծն է։ Տար-

բեր գնահատականներով՝ այն հասնում է 45-80 մլն-ի՝ ցրված 150 

երկրներում։ Գիտական սփյուռքի հետ աշխատանքներ ծավալե-

լու չինացիների փորձերն իսրայելականի հետ զուգահեռ են ըն-

թացել։ Մի կողմ թողնելով իսրայելական փորձը, որտեղ շատ 

սահուն էին ընթացել արտերկրի վերլուծական կառույցներում 

ընդգրկված ազգությամբ հրեա վերլուծաբանների ու գիտնա-

կանների հետ տարվող աշխատանքները, չինականն իր գործե-

լաոճով առանձնահատուկ էր։ Նախ՝ չինական սփյուռքի գիտա-

վերլուծական կարողություններն օգտագործվեցին առաջին 

հերթին Չինաստանի տնտեսության մեջ բեկում մտցնելու առու-

մով, և երկրորդ՝ արտերկրում գործող քաղաքական և ռազմա-

վարական հետազոտություններ իրականացնող ինստիտուտ-

ներում աշխատող չինացիները ԱՄՆ-Չինաստան ոչ այնքան 

բարենպաստ հարաբերություններում դարձան միջնորդող 

օղակ՝ հանդես գալով որպես Չինաստանի արտաքին քաղաքա-

կանությանն աջակցող ուժեր։ 

1998թ. չինական իշխանությունները վերակազմավորեցին 

Չինաստանի Գիտությունների ակադեմիան, որի արդյունքում, մի 

կողմից, կրճատվեցին գիտական ինստիտուտները, մյուս կողմից՝ 

ձեռնարկվեցին քայլեր արտերկրի բարձր որակավորում ունեցող 

չինացի գիտնականներին և փորձագետներին ներգրավելու 

հեռավար և տեղում իրականացվող ծրագրերում, բավական 

բարձր վարձատրությամբ1։ Ֆինանսավորման խնդիրը լուծելու 

նպատակով 2004թ. ստեղծվեց «Բնական գիտությունների ազ-

1 Жуджунь Д., Ковалев М., Новик В., Феномен экономического развития Китая, 

Минск, Издательский центр БГУ, 2008, с. 27.  
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գային ֆոնդ» կազմակերպությունը, որի ֆինանսական կարողու-

թյունները հասնում էին 451 մլն դոլարի (2004)։ Կազմակերպու-

թյունն աջակցեց չինական ծագում ունեցող ամերիկաբնակ գիտ-

նականներին՝ ներգրավվելու երկրի հետազոտական ծրագրե-

րում՝ ստեղծելով սփյուռքի հետ համագործակցելու նոր ձևաչափ1։ 

Այնպես որ, տնտեսական և քաղաքական շարժառիթներով 

էր պայմանավորված սփյուռքի ներուժի օգտագործումը։ Այս ողջ 

շղթայական և անընդմեջ գործընթացն իրականացավ պետու-

թյան անմիջական մասնակցությամբ։ Այն հնարավոր դարձրեց 

սփյուռքի մտավոր/բիզնես էլիտայի համախմբումը տարբեր 

ոլորտներում առկա խնդրահարույց առաջադրանքների լուծ-

ման շուրջ, որը հետագայում մեծ արդյունքներ գրանցեց։ 

Սփյուռքի մտավոր այդ հատվածին ներգրավեցին ոչ միայն 

կարծիքներ հայտնելու և քննարկումներ անցկացնելու նպատա-

կով, այլև անմիջականորեն նրանց վստահեցին գործնական 

քայլեր կատարել, որոնցից մեկն էլ տնտեսական բարեփոխում-

ներ իրականացնելու նախաձեռնությունն էր։ Չինական փորձը 

ցույց տվեց, որ սփյուռքն անգնահատելի դերակատարում կա-

րող է ունենալ ցանկացած ոլորտի զարգացման համար։ 

Սփյուռքի գիտավերլուծական շերտի հետ համագործակ-

ցությանը միտված այլ երկրների շարքում հետաքրքիր է նաև 

Իսրայելի քաղաքականությունը։ Ինչպես Չինաստանը, այնպես էլ 

Իսրայելը փորձում էին սփյուռքի գիտական ներուժն օգտագործել 

նորաստեղծ երկրի տնտեսության զարգացման նպատակով։ 

Ամերիկա-իսրայելական գիտական համագործակցության շնոր-

1 Миронин С., Утечка мозгов - объективный анализ,  

http://www.russianengineering.narod.ru/engineering/emigration.htm  
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հիվ 1972թ. հիմնադրվեց Ամերիկա-իսրայելական գիտական հիմ-

նադրամը (The U.S. – Israel Binational Science Foundation – BSF)։ 

Այս հիմնադրամը սուբսիդավորում է գիտության տարբեր ոլորտ-

ներին առնչվող հետազոտական ծրագրեր՝ մարդաբանությունից 

մինչև բիոբժշկական ինժեներիա, ֆիզիկա և շրջակա միջավայրի 

պահպանության հարցեր։ Հիմնադրման օրվանից BSF-ը տրա-

մադրել է ավելի քան չորս հազար հետազոտական դրամաշնորհ-

ներ շուրջ 480 մլն դոլարի չափով։ Նշյալ հիմնադրամին հաջոր-

դեց 1978թ. Գյուղատնտեսության բնագավառում ամերիկա-իս-

րայելական հետազոտությունների և մշակումների համատեղ 

հիմնադրամը (United States-Israel Binational Agricultural Research 

and Development Fund – BARD), որը կոչված էր իրականացնելու և 

աջակցելու երկու երկրների գյուղատնտեսության համար մեծ 

նշանակություն ունեցող հետազոտություններին և ինովացիանե-

րի զարգացմանը1։ Այնպես որ, բնագիտության ոլորտում արտ-

երկրի հետ գիտատեխնիկական համագործակցությունը զգալի 

օգուտներ բերեց Իսրայելին, որում մեծ էր ԱՄՆ-ում և այլ երկրնե-

րում բնակվող ազգությամբ հրեա գիտնականների դերը։  

Գալով վերլուծական կենտրոններին՝ պետք է փաստենք, որ 

այդ ներուժից օգտվելու առաջին փորձերն Իսրայելն իրականաց-

րեց 1950-ական թթ.։ ԱՄՆ վերլուծական կենտրոնների շարքում 

քաղաքական շրջանակներում բավական մեծ հեղինակություն է 

վայելում «Հանրային կապերի ամերիկա-իսրայելական կոմի-

տեն» (American Israel Public Affairs Committee, AIPAC), որը հա-

մարվում է «ուղեղային կենտրոն»։ Կենտրոնը հիմնադրվել է ամե-

1 Մարության Հ., Իսրայելի մրցունակությունը և գիտության դերը, «Գլոբուս. Ազգա-

յին անվտանգություն», 2009, թիվ 4 (8), էջ 47-48։  
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րիկաբնակ հրեաների կողմից 1954թ., որի նպատակն էր երիտա-

սարդ հրեական պետության համար տնտեսական, քաղաքական 

և ռազմական աջակցություն ապահովել ԱՄՆ կառավարության 

կողմից։ AIPAC անմիջական նախաձեռնությամբ Իսրայելը 1994թ. 

ԱՄՆ-ից տնտեսական և ռազմական ոլորտների զարգացման հե-

ռանկարով ստացել է շուրջ 3 մլրդ դոլար, որից 80 մլն դոլարը նա-

խատեսվել է հրեաների հայրենադարձության համար1։ AIPAC-ը 

յուրաքանչյուր տարի նախագահների և վարչապետերի մակար-

դակով կազմակերպում է խոշոր հավաքներ, քաղաքական բնույ-

թի գիտաժողովներ՝ ԱՄՆ-ից և Իսրայելից հրավիրված քաղաքա-

կան գործիչների, երկու երկրների հայտնի քաղաքագետների, 

փորձագետների, գիտնականների մասնակցությամբ։ Հատկա-

նշական է, որ Իսրայելը ԱՄՆ ՈւԿ-ներում աշխատող ազգու-

թյամբ հրեա վերլուծաբանների հետ սկսեց համագործակցել հենց 

այս շրջանակներում տեղի ունեցած գիտաժողովներից հետո։ 

Նրանցից շատերն այսօր համագործակցում են իսրայելական 

հեղինակավոր Ռազմավարական հետազոտական կենտրոնների 

հետ՝ որպես ասոցիացված աշխատակիցներ2։  

Վերջին տարիներին սփյուռքի գիտական ներուժին սկսել 

են ուշադրություն դարձնել ԱՊՀ մի շարք երկրներ՝ Ռուսաստա-

նը3, Մոլդովան, Բելառուսը, որոնք դեռ նման ձևաչափով հնարա-

1 Лендман С., AIPAC хочет воевать,  

http://news.putc.org/news/aipac_khochet_voevat/2012-08-21-1279.  
2 Իսրայելի պետությանը տարբեր հարցերում աջակցող ԱՄՆ-ում գործող վերլու-

ծական կենտրոններից հայտնի է նաև «Jewish Institute for National Security Affairs»-
ը, որը ստեղծվել է տեղի հրեական համայնքի օգնությամբ։  
3 Տե՛ս Осина А., Российская научная диаспора и подходы к сотрудничеству с ней 

для развития российской науки, “Теория и практика общественного развития”, 

2013, № 8.  
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վոր համագործակցության մեխանիզմների մշակման փուլում են։ 

Հարկ է նշել, որ այդպիսի խոշոր նախագծերի իրականացման 

համար չափազանց մեծ կարևորություն է տրվում այս ուղղու-

թյամբ նեղ թեմատիկ գիտաժողովների անցկացմանը։ Մասնավո-

րապես, 2010թ. տարբեր երկրներից հրավիրված ռուսական 

ծագում ունեցող գիտնականների և ռազմավարական հետազո-

տություններ իրականացնող ինստիտուտների վերլուծաբաննե-

րի անմիջական մասնակցությամբ Սանկտ Պետերբուրգում տեղի 

ուեցավ «Գիտական սփյուռքը և Ռուսաստանի գիտության 

ապագան» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս1։  

Կարծում ենք, այս կարգի գիտաժողովներ անցկացնելը Հա-

յաստանում շատ նպատակահարմար է, քանի որ որքան էլ փոր-

ձենք սփյուռքին մասնակից դարձնել գիտական և ռազմավարա-

կան հետազոտություններին, անհրաժեշտ է նախապես պատ-

րաստ լինել լսելու այդ հանրույթի կարծիքներն ու տեսակետներն 

այս հարցի շուրջ։ Մոլդովան, Ռուսաստանը, Բելառուսը և մի 

քանի այլ երկրներ հենց այս տրամաբանությամբ էլ շարժվում են։ 

Հետաքրքիր է, որ Ռուսաստանը սփյուռքի գիտնականների և 

վերլուծաբանների ցանկում ներառում է նաև ազգությամբ հայե-

րի, որոնք ծնունդով Ռուսաստանից են և, փաստորեն, իրենց գի-

տական կարողությունները ներդնում են այդ երկրում։  

Միջազգային փորձին անդրադառնալիս հնարավոր չէ 

շրջանցել Թուրքիան, որի աշխատանքները, հատկապես «ուղե-

ղային կենտրոնների» հետ, անմիջականորեն վերաբերում են ՀՀ, 

1 Գիտաժողովի զեկույցներին ծանոթանալու համար տե՛ս Научная диаспора и бу-

дущее российской науки (конференция 2010),  

http://www.lektorium.tv/course/?id=22763.  
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ԼՂՀ և Սփյուռք եռամիասնությանը։ Արտերկրի փորձագիտա-

կան ռեսուրսներին պետական առաջնահերթ խնդիրներին հա-

ղորդակից դարձնելու և ընդհանուր նպատակների շուրջ մոբի-

լիզացնելու հարցում վերջին տասնամյակում մեծ ակտիվու-

թյուն է ցուցաբերում Թուրքիան։ ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիա-

յում թուրքական ֆինանսավորմամբ «ուղեղային կենտրոններ» 

ունենալը, ինչպես Իսրայելի և մի շարք այլ երկրների պարա-

գայում է, ընդօրինակելի է դարձել Թուրքիայի համար։ Վերջին-

ներս դիտվում են որպես այլընտրանքային «դիպկորպուս» կամ 

լոբբիստական խմբեր, որոնցում ընդգրկվում են առաջին հեր-

թին արտերկրի առաջատար բուհերի և «ուղեղային կենտրոննե-

րի» ազգությամբ թուրք աշխատակիցները։ Կան բազմաթիվ կա-

ռույցներ, որոնք մոբիլիզացնում են արտերկրի թուրք ինտելեկ-

տուալներին տարբեր ինստիտուտների, քաղաքական պլատ-

ֆորմների շուրջ, և այսպես կոչված «վերլուծաբանների համազ-

գային լիգա» ստեղծելու ճանապարհին են։ Արտերկրում հիմնա-

դրված թուրքական ռազմավարական հետազոտություններ 

իրականացնող կենտրոններից են Մեծ Բրիտանիայում՝ Ռազ-

մավարական հետազոտությունների և վերլուծությունների 

կենտրոնը (CESRAN), ԱՄՆ-ում՝ Քաղաքական, տնտեսական և 

սոցիալական հետազոտությունների հիմնադրամը (SETA), Լոբ-

բիստական ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնը 

(LOBISAV), Ֆրանսիայում՝ Բոսֆորի ինստիտուտը և այլն։ 

Հատկանշական է, որ թուրքական վերլուծական շրջա-

նակներից սերած ներկայիս արտգործնախարար Ահմեթ Դա-

վութօղլուն բարձր է գնահատում այս կառույցների դերը երկրի 
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ներքին և արտաքին քաղաքականության զարգացումներում՝ 

դրանք ծառայեցնելով որպես այլընտրանքային «դիպկորպուս»՝ 

վերջիններիս միջոցով վարելով նաև Թուրքիա-Հայաստան հա-

րաբերություններում սեփական դիրքորոշումներն առաջ մղելու 

քաղաքականություն։ Նման պայմաններում Հայաստանի գիտա-

կան և հատկապես փորձագիտական հանրույթը մշտապես 

բախվելու է այս կառույցների՝ թուրքական պետության կողմից 

հրամցված տեսակետներին, առաջարկվող այս կամ այն քաղա-

քական բանաձևերին։ Այս իրավիճակը մեզ թելադրում է համա-

խմբել ՀՀ և Սփյուռքի առկա գիտական, փորձագիտական մտա-

վոր ռեսուրսները, ինչը թույլ կտա Հայության առջև ծառացած 

ռազմավարական նշանակության ցանկացած հարցում կարծիք-

ների և տեսակետների փոխանակման միջոցով ձևավորել ընդ-

հանուր մոտեցում՝ թուրքական «հինգերորդ իշխանության» քայ-

լերին դիմագրավելու համար։ 

Այնուամենայնիվ, սփյուռքի գիտավերլուծական հանրույ-

թի հետ կապեր հաստատելու տարբեր երկրների որոշման վրա 

ազդել են մի շարք գործոններ, որոնցից կարելի է առանձնացնել. 

 Սփյուռքի հետ կապերի և համագործակցության նոր ձևա-

չափի ստեղծումը 

 Տարբեր ոլորտներում բարեփոխումներ իրականացնելու 

անհրաժեշտությունը 

 Ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ փոփոխու-

թյունների կատարումը 

 Նոր որակի հաղորդումը ռազմավարական մշակումներին 

 Հետազոտական նոր ոլորտների ներբերումը (քաղաքա-

կան կանխատեսումներ և այլն) 
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 Կադրերի պատրաստումը, փորձի փոխանակումը 

 Քարոզչական (լոբբիստական) գործունեությունը և այլն։ 

 

Այսպիսով, սփյուռքի գիտավերլուծական հանրույթի հետ 

համագործակցող այլ երկրների հաջողությունը պայմանավոր-

ված էր երկու գլխավոր հանգամանքներով՝ պետական միջա-

մտությամբ և գործարար աշխարհի անմիջական աջակցու-

թյամբ։ Պետական իշխանություններն ինչպես ներքին, այնպես 

էլ արտաքին փորձագիտական և ակադեմիական ռեսուրսները 

դիտարկեցին որպես տնտեսական, գիտակրթական, քաղաքա-

կան և այլ ոլորտներին վերաբերող քննարկումները հարստաց-

նող ռեսուրս։  

 

3.2 Համագործակցության առաջարկվող ուղիներ 

Ներկայում արտերկրի հայության մտավոր ներուժը Հայության 

խնդիրների լուծմանը ծառայեցնելու համար անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել արդի պայմաններին բնորոշ մի շարք իրողու-

թյուններ։ Այդպիսիք են. 

 Արտերկրում ինտելեկտուալ ոլորտում բարձր դիրքի հա-

սած հայազգի մտավորականները կտրված են համայնքա-

յին կյանքից՝ գրեթե ամբողջությամբ և անմիջականորեն 

ինտեգրված լինելով տվյալ երկրի հասարակությանը։ 

Նրանց մտավոր գործունեության արդյունքները կարծես 

թե լիովին ի սպաս են դրվում այդ երկրների պետական-

քաղաքական կառույցներին՝ ծառայեցվելով վերջիններիս 

ազգային շահերին։ 
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 Մեր օրերում նրանց հայրենադարձությունը՝ վերադարձը 

և բնակությունը Հայաստանում, իրատեսական չէ՝ հաշվի 

առնելով, մի կողմից, նրանց խոր ինտեգրվածությունն 

իրենց երկրների կյանքում, մյուս կողմից՝ ՀՀ ոչ այնքան 

բարենպաստ պայմանները։ 

 

Այս իրողությունները հաշվի առնելով՝ նպատակահարմար 

է շեշտը դնել արտերկրի հայ գիտնականների և փորձագետ-

վերլուծաբանների հետ հեռավար աշխատանքի վրա, ինչը կա-

րող է ստանալ դրսևորման հետևյալ ձևերը. 

Անհատական հետազոտությունների պատվիրում։ Հայաս-

տանի և Հայության համար հետաքրքրություն ներկայացնող թե-

մաներով կարելի է բարձրորակ հետազոտություններ պատվի-

րել Սփյուռքի ներկայացուցիչ հայ փորձագետներին։ 

Կոլեկտիվ հետազոտությունների պատվիրում։ Նման թե-

մաներով կարելի է պատվիրել նաև կոլեկտիվ հետազոտու-

թյուններ, որում ընդգրկված կլինեն Սփյուռքի մեկից ավելի 

փորձագետներ և գիտնականներ։ Այս կերպ, ըստ էության, 

կձևավորվեն Սփյուռքի հայ փորձագետների աշխատանքային 

խմբեր։ Կարող են կատարվել նաև կոլեկտիվ հետազոտություն-

ներ՝ դրանցում ներգրավելով սփյուռքահայ և հայաստանաբնակ 

մասնագետների։ 

Տարբեր ձևաչափերով հանդիպում-քննարկումների կազ-

մակերպում։ Կոնկրետ խնդիրների շուրջ (ԼՂՀ հիմնահարց, հայ-

թուրքական հարաբերություններ, Հայաստանի զարգացման 

ռազմավարություն և այլն) կարելի է Հայաստանի և Սփյուռքի 

գիտնականների ու փորձագետների մասնակցությամբ կազմա-
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կերպել պարբերական գիտաժողովներ, սեմինարներ, կլոր սե-

ղաններ և այլ ձևաչափերով հանդիպում-քննարկումներ։ Նպա-

տակահարմար է լայնորեն կիրառել ժամանակակից հեռահա-

ղորդակցության միջոցների հնարավորությունները (օրինակ՝ 

առցանց դասախոսությունների, գիտաժողովների և այլնի 

կազմակերպում)։ 

Հարկ է նշել, որ 2012թ. նոյեմբերին ՀՀ Սփյուռքի նախարա-

րության, ԵՊՀ-ի և «Նորավանք» ԳԿՀ-ի կողմից կազմակերպված 

Քաղաքագետների և միջազգայնագետների համահայկական 

համաժողովը, թերևս, այս ուղղությամբ առաջին քայլն էր։ Հա-

մաժողովի թեման ընդհանրական էր՝ «21-րդ դարի մարտահրա-

վերները և Հայաստանի անվտանգության հիմնախնդիրները», 

ինչն առաջին նմանատիպ համաժողովի համար բնական է։ Հե-

տագա նման համաժողովների կազմակերպման ժամանակ, սա-

կայն, թեմատիկայի ընտրության հարցում նպատակահարմար է 

կենտրոնանալ ավելի նեղ խնդիրների վրա։ 

Արտերկրի հայ գիտնականների և փորձագիտական հան-

րության հետ հեռավար աշխատանքի դյուրացումը և արդյունա-

վետության բարձրացումն անխուսափելիորեն ենթադրում են 

նաև ինստիտուցիոնալ կառույցների ստեղծում, որոնց ամբող-

ջությունը պետք է ունենա ցանցային նկարագիր։ Ըստ այդմ՝ 

նպատակահարմար է տարբեր երկրներում (ԱՄՆ, Ռուսաս-

տան, Ֆրանսիա և այլն) հասարակական կազմակերպություն-

ների կարգավիճակով ստեղծել հայ փորձագետների միություն-

ներ։ Ակնհայտ է, որ նման կառույցների հետ աշխատանքն ավե-

լի մեծ արդյունավետություն կարող է գրանցել, քան առանձին 

անհատ փորձագետներինը։  
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Ցանցային կառուցվածքը ենթադրում է, որ առանձին երկր-

ների հայ փորձագետներին միավորող կառույցներն իրենց հեր-

թին միավորվեն տարածաշրջանային, իսկ վերջիններս էլ՝ հա-

մահայկական միության մեջ։ Այս պարագայում, բացի այն, որ 

Սփյուռքի մտավոր ներուժի կազմակերպումը կստանա ցան-

ցային կառույցի տեսք, ևս մեկով կավելանա նաև համազգային 

կառույցների թիվը։ Իսկ համազգային կառույցների հետ աշխա-

տանքը շատ ավելի արդյունավետ է դարձնում Հայաստան-

Սփյուռք գործակցությունը։ 

2012թ. Հայաստանում ստեղծված Հայկական հետազոտու-

թյունների ցանցային ինստիտուտը (ՀՀՑԻ - Armenian Research 

Network Institute) կարելի է դիտել որպես այս ուղղությամբ կա-

տարված առաջին քայլ։ Առաջին փուլում այս ինստիտուտը՝ 

ցանցային կազմակերպչական մեթոդների կիրառմամբ, պետք է 

ձևավորի ազգային փորձագիտական հանրություն։ 

  

 ՀՀՑԻ կառուցվածքն ու աշխատանքի սկզբունքները 

Ենթադրվում է ՀՀՑԻ աշխատանքներն իրականացնել հետևյալ 

մեթոդներով. 

1. Վերլուծել առաջատար այլ գիտական կենտրոնների կան-

խատեսումներն ու սցենարները գլոբալ և տարածաշրջա-

նային զարգացումների վերաբերյալ քաղաքականության, 

հասարակագիտության և տնտեսության ոլորտներում։ Այս 

գործառույթը պետք է իրականացնի հայաստանյան վեր-

լուծաբանների հատուկ ընտրված խումբը՝ Համաշխար-

հային թրենդների վերլուծության կենտրոնի աշխատա-

կիցները (A խումբ, տե՛ս Գծանկար 1):  
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2. Պատվիրել կանխատեսումային աշխատանքներ նախա-

պես որոշված չափանիշներով ընտրված փորձագետների 

սահմանափակ (բայց ոչ երկուսից պակաս յուրաքանչյուր 

ոլորտում) շրջանակին: Այս մեթոդը, որը կիրառվում է ռե-

սուրսների խնայողության նպատակով, պայմանականո-

րեն կարելի է անվանել «ֆոկուս Դելֆի», քանի որ այն` ի 

տարբերություն «լիարժեք Դելֆիի», չի պահանջում մեծ 

թվով փորձագետների մասնակցություն: Այս աշխատանքն 

իրականացնում են Հայաստանի և Սփյուռքի առաջատար 

փորձագետները՝ ինստիտուտի քաղաքական կանխատե-

սումների (B), հասարակական կանխատեսումների (C) և 

տնտեսական կանխատեսումների (D) կենտրոնների կազ-

մակերպչական շրջանակում:  

3. A խմբի աշխատակիցները պետք է իրականացնեն B, C և D 

խմբերի արդյունքների տրամաբանական, հարաբերական 

և կոնտենտ վերլուծություն: 

4. A, B, C և D խմբերն աշխատանքների հետազոտական 

փուլի ավարտից հետո պետք է համատեղ քննարկեն 

ստացված արդյունքները միջդիսցիպլինար մոտեցումների 

և «ուղեղային գրոհի» մեթոդների կիրառմամբ: Քննարկում-

ների հիման վրա կազմվում են ամփոփիչ փաստաթղթեր, 

և համատեղ մշակվում է ընթացակարգ` հետազոտու-

թյունների հաջորդ փուլի իրականացման համար: 

5. Ամփոփիչ փաստաթղթերը և դրանց հիման վրա կազմված 

առաջարկությունները և հետագա հետազոտությունների 

պլանները ներկայացվում են Հայաստանի և հայկական 
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հանրության մակարդակով որոշումներ կայացնելու 

համար պատասխանատու պետական և ազգային 

կառույցներին:  

6. Նյութերի մի մասը հրապարակվում է տարեգրքերի տես-

քով և լայնորեն տարածվում տեղեկատվական դաշտում 

(ելնելով «ապագայի ձևավորումը ապագայի կանխատե-

սումների մասին տեղեկատվության միջոցով» հայեցա-

կարգից):  

 

Նախատեսվում են ՀՀՑԻ ստեղծման, կառավարման և 

գործունեության հետևյալ կազմակերպչական սկզբունքները. 

1. ՀՀՑԻ հիմնադրման վերաբերյալ քաղաքական որոշումնե-

րի ընդունում։ 

2. Պետական և քաղաքական կառույցների վերին օղակների 

և Հայաստանի ու Սփյուռքի ազգային կապիտալի ներկա-

յացուցիչներից կազմված Հիմնադիրների խորհրդի (ՀԽ) 

ձևավորում։ 

3. Հայաստանի պետական, քաղաքական և հետազոտական 

կառույցների ներկայացուցիչներից բաղկացած քաղաքա-

կան փորձագիտական խորհրդի (ՔՓԽ) ձևավորում: ՔՓԽ 

կազմում ընդգրկված է գործադիր տնօրենը, որին հաստա-

տում է ՀԽ-ն: 
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ՔՓԽ գործառույթներն են. 

 ՀՀՑԻ մանրամասն կառուցվածքի մշակում (պլանավոր-

ման խմբի հետ համատեղ) և աշխատակիցների հաստի-

քացուցակի ձևավորում (տե՛ս Գծանկար 1), 

 A կենտրոնի և պլանավորման խմբի հետ համատեղ 

առաջնային համազգային խնդիրների ցանկի կազմում, հե-

տազոտությունների թեմատիկայի ճշգրտում և աշխա-

տանքների առաջին փուլի պլանի հաստատում, 

 կազմակերպչական բաժնի կողմից առաջարկված, նախա-

գծի իրականացմանը ներգրավված հայրենական և օտար-

երկրյա փորձագետների կազմի հաստատում, 

 A կենտրոնի և պլանավորման խմբի հետ համատեղ B, C և D 

կենտրոնների աշխատանքների մշտադիտարկում և վերա-

հսկողություն (տեսակոնֆերանսների ժամանակ միջանկյալ 

հաշվետվությունների և քննարկումների վերլուծության 

միջոցով), 

 աշխատանքների ավարտից հետո կազմակերպչական 

բաժնի հետ համատեղ ՀՀՑԻ ամենամյա կոնֆերանսի կազ-

մակերպում` ստացված արդյունքները քննարկելու և պե-

տական, քաղաքական և ազգային կառույցներին ներ-

կայացնելու համար: 

 

ՔՓԽ-ն նաև որոշումներ է կայացնում ՀՀՑԻ աշխատու-

թյունների հրատարակման շուրջ`հրատարակչական բաժնի 

միջոցով: 



190  

 
 
 

²ØöàöàôØ 
 

 

 

Հետազոտության արդյունքներից հետևում է, որ արտերկրի 

գիտավերլուծական կառույցներում աշխատում են մեր 

բազմաթիվ հայրենակիցներ։ Ներկայացվել են տեղեկություններ 

ավելի քան 500 մասնագետների մասին, սակայն այս թիվը հեռու 

է սպառիչ լինելուց։ Նրանց մեծ մասը գործում է երկու 

առանցքային երկրում՝ Ռուսաստանում և ԱՄՆ-ում։ Ռուսաստա-

նում սույն աշխատության մեջ դիտարկված հայ մասնագետների 

թիվը գերազանցում է 250-ը, իսկ ԱՄՆ-ում՝ 120-ը։  

Միևնույն ժամանակ, մեր ստացած տվյալների վերլուծու-

թյունը ցույց է տալիս, որ արտերկրի հայ գիտավերլուծական 

հանրությունը, ընդհանուր առմամբ, համախմբված չէ։ Սփյուռ-

քում չափազանց քիչ են հայ գիտնականներին և վերլուծա-

բաններին միավորող ինստիտուցիոնալ կառույցները։ Մտա-

հոգիչ է նաև այն, որ հայ մասնագետները միշտ չէ, որ կապ են 

պահպանում և համագործակցում իրենց հայաստանյան 

գործընկերների հետ։ 

Վերոհիշյալ մտահոգիչ երևույթների վերհանումը կամ 

«ախտորոշումը» հուշում է Սփյուռքի գիտավերլուծական հան-

րության հետ տարվելիք աշխատանքի հիմնական նպատակ-

ներն ու օրակարգը։ Որպես այդպիսի խնդիրներ կարելի է մատ-

նանշել հետևյալները. 
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1. Արտասահմանյան երկրներում աշխատող հայ գիտնա-

կանների և վերլուծաբանների միջև փոխադարձ կապերի 

աշխուժացումը։ Ատոմացվածության հաղթահարմանն 

ուղղված այս խնդրի լուծումը ենթադրում է արտերկրի հայ 

համայնքների ներկայացուցիչ գիտնականների և փորձա-

գետների տարբեր ձևաչափերով համագործակցության և 

փոխադարձ շփումների ընդհանուր դաշտի ապահովում։ 

Այս հարցի լուծման տեսակետից կարևոր նշանակություն 

ունի նաև Սփյուռքի համայնքներում հայ գիտնականներին 

միավորող ինստիտուցիոնալ կառույցների ստեղծումը։ 

2. Սփյուռքի հայ գիտնականների և վերլուծաբանների կող-

մից Հայաստանի համար հրատապ հետազոտությունների 

խթանումը։ Սույն խնդիրը նպատակ ունի Սփյուռքի հայ 

մտավոր ներուժը համադասել համազգային խնդիրների 

իրականացմանը։ Անհրաժեշտ է արտերկրի ակադեմիա-

կան կառույցներում և վերլուծական կենտրոններում աշ-

խատող հայ մասնագետների համար ստեղծել այնպիսի 

պայմաններ, որպեսզի նրանք կատարեն նաև հետազո-

տություններ և նախագծեր Հայաստանի համար հրատապ 

խնդիրների վերաբերյալ։ 

3. Հայաստանի հետ կապերի ամրապնդումը։ Այս խնդիրը 

նպատակ է հետապնդում խթանել գիտավերլուծական աշ-

խատանքի բնագավառում Հայրենիք-Սփյուռք համագոր-

ծակցությունը։ Արդի փուլում ստեղծված իրողությունները 

հուշում են, որ մտավոր գործունեության ոլորտում Հայրե-

նիք-Սփյուռք համագործակցության հարցում նպատակա-
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հարմար է շեշտը դնել հեռավար աշխատանքի վրա։ Այն 

ենթադրում է արտերկրի հայ գիտնականներին և փորձա-

գետներին անհատական և կոլեկտիվ հետազոտություն-

ների պատվիրում, ժամանակակից հեռահաղորդակցային 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ առցանց գիտաժողովների, 

աշխատաժողովների, դասախոսությունների կազմակեր-

պում և այլն։ Գիտավերլուծական աշխատանքի բնագավա-

ռում Հայրենիք-Սփյուռք համակարգված փոխգործակցու-

թյան ապահովման տեսակետից կարևորագույն նշանա-

կություն կարող է ունենալ Հայաստանի և Սփյուռքի գի-

տական և փորձագիտական հանրությունները միավորող 

համազգային ցանցային կառույցի գործունեությունը։ Որ-

պես նման կառույց կարելի է դիտել 2012թ. Հայաստանում 

ձևավորված, բայց դեռ իրապես չգործող Հայկական հետա-

զոտությունների ցանցային ինստիտուտը (ՀՀՑԻ)։ 

 

Ինչպես ցույց է տալիս միջազգային (մասնավորապես՝ 

չինական և հրեական) փորձը, գիտավերլուծական աշխատան-

քի բնագավառում Սփյուռքի հետ համակարգված փոխգործակ-

ցությունն էական նշանակություն ունի կոնկրետ պետություն-

ների և ազգերի զարգացման համատեքստում։  
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Из результатов исследования следует, что за пределами Армении 

в научно-исследовательских структурах работает множество на-

ших соотечественников.  В книге представлены сведения о более 

чем 500 таких специалистов, однако это далеко не исчерпываю-

щая цифра.  Большинство из них задействовано в двух ключевых 

странах – России и США. Численность рассмотренных в этой ра-

боте армянских специалистов в России превышает 250, а в США 

– 120 человек.  

Вместе с тем анализ полученных нами данных указывает на 

то, что армянское  научно-аналитического сообщество зарубежья 

в целом слабо консолидировано. В Диаспоре крайне мало инсти-

туциональных структур, объединяющих армянских ученых и 

аналитиков. Беспокоит также то, что армянские специалисты не 

всегда поддерживают связи с Арменией и не сотрудничают со 

своими армянскими коллегами.   

Выявление или «диагностика» упомянутых, вызывающих 

обеспокоенность явлений подсказывает основные цели и повест-

ку работы, которую нужно проводить с армянским научно-

аналитическим сообществом за рубежом. В качестве таких задач 

можно указать следующие: 



194  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

1. Активизация взаимосвязей между работающими за рубежом 

армянскими учеными и аналитиками. Решение этого во-

проса, нацеленной на преодоление атомизированности, 

предполагает обеспечение общего пространства для разно-

форматного сотрудничества и  контактов ученых и экспер-

тов из армянских общин. В плане решения этой задачи важ-

ное значение имеет и создание институциональных струк-

тур, объединяющих армянских ученых Диаспоры. 

2. Стимулирование актуальных для Армении исследований, 

проводимых армянскими учеными и аналитиками Диаспо-

ры. Эта задача нацелена на задействование интеллектуаль-

ного потенциала Диаспоры в решении общенациональных 

проблем. Необходимо создавать такие условий для рабо-

тающих в зарубежных академических структурах и 

«мозговых центрах» армянских специалистов, чтобы они 

выполняли бы также исследования и проекты по актуаль-

ным проблемам  Армении. 

3. Укрепление связей с Арменией. Данная задача нацелена на 

стимулирование сотрудничества Родина-Диаспора в сфере 

научно-аналитической работы. Сложившиеся на данном 

этапе реалии подсказывают, что в сфере интеллектуальной 

деятельности в вопросе сотрудничества целесообразно ак-

центировать дистанционную работу. Она предполагает сти-

мулирование индивидуальных и коллективных исследова-

ний армянских ученых и экспертов Диаспоры, организа-

цию и проведение он-лайн конференций, семинаров, лек-
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ций с использованием современных коммуникационных 

технологий и т.д. В плане обеспечения скоординированно-

го взаимодействия в сфере научно-аналитической работы 

важнейшее значение может иметь создание общенацио-

нальной сетевой структуры, объединяющей научные и ана-

литические сообщества Армении и Диаспоры. В качестве 

подобной структуры можно рассматривать созданный в 

2012г. в Армении, но реально еще не действующий  Сете-

вой институт армянских исследований (СИАИ).  

 

Как показывает международный (в частности – китайский 

и израильский) опыт, координированное сотрудничество с Диас-

порой в научно-аналитической сфере имеет важное значение в 

контексте развития конкретных государств и национальных со-

обществ. 
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SUMMARY 
 

 

 

The results of this research indicate that there is a large Armenian 

scientific and analytical community abroad. Information about more 

than 500 specialists is presented in this book, but this number is far 

from being exhaustive. Most of them work in two key countries – 

Russia and the USA. This publication covers more than 250 Arme-

nian specialists in Russia and over 120 in the USA.  

At the same time the analysis of the information acquired 

shows that the Armenian academic and analytical community abroad 

generally is not unified. There are very few institutional entities 

uniting Armenian scientists and analysts in the Diaspora. Also, it is a 

matter of concern that the Armenian specialists do not always main-

tain contacts with their colleagues in Armenia.    

The exposure or “diagnosis” of the aforementioned worrisome 

issues prompts the main goals and agenda of the work to be carried 

out with the academic and analytical community of the Diaspora. In 

this regard the following objectives can be pointed out:  

1. Boosting the ties between Armenian scientists and analysts 

working abroad. In order to overcome the fragmentation, it is 

proposed to create a common framework for cooperation and 

reciprocal communication in various formats between the Ar-

menian scientists and experts in foreign countries. Creation of 
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institutional structures bringing together scientists from the 

Armenian communities is also crucial for addressing this issue.  

2. Promoting studies by Armenian Diaspora scientists and analysts 

on topics that are imperative for Armenia. This is aimed at con-

solidating the intellectual potential of the Armenian Diaspora 

to achieve nationwide goals. It is necessary to create conditions 

for the Armenian specialists working at academic structures 

and analytical centers abroad, so that they conduct studies and 

research of issues critical for Armenia.  

3. Strengthening the ties with Armenia. This is aimed at boosting 

Homeland-Diaspora cooperation in the area of academic and 

analytical activities. The realities at the current stage indicate 

that it is more reasonable to focus on distant working as far as 

the intellectual work is concerned in Homeland-Diaspora co-

operation. This implies placing orders with Armenian scientists 

and experts in foreign countries for individual or collective re-

search, organizing online conferences, webinars, lectures, etc. 

using modern telecommunication technologies. Activities of a 

nationwide networking organization uniting academic and ex-

pert communities of Armenia and Diaspora would be crucially 

important in terms of achieving Homeland-Diaspora coordi-

nated partnership in the area of scientific and analytical work. 

The Armenian Research Network Institute (ARNI) established 

in Armenia in 2012, but yet inactive, can be regarded as such 

organization.  
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As the international (particularly Chinese and Jewish) experi-

ence has shown, systematized cooperation with diaspora in the field 

of scientific and analytical activities has been vitally important in the 

context of development of certain states and nations.   
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Նշումների համար 



 

 

ՍՓՅՈՒՌՔԻ  

ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ  

ՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  
Կազմակերպչական խնդիրներ և  

համագործակցության հեռանկարներ 
 
 
 

Հեղինակային խումբ՝ 
Գագիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Արեստակես ՍԻՄԱՎՈՐՅԱՆ 

Վահրամ ՀՈՎՅԱՆ 

Տիգրան ՂԱՆԱԼԱՆՅԱՆ 

 
Տեխնիկական խմբագիրներ՝  

Խոնարհիկ ՔԱՐԱՈՒՂԼԱՆՅԱՆ 

Լուսինե ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ 

ՀՀ, 0026 Երևան, Գարեգին Նժդեհի 23/1 

Կայք՝ www.noravank.am 

Էլ.-փոստ՝ office@noravank.am 

Հեռախոս/ֆաքս՝ + (374 10) 44 04 73 
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Տպաքանակը՝ 250։ Տառատեսակը՝ Sylfaen։ 

Տպագրվել է «Գասպրինտ» ՍՊԸ տպարանում։ 
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