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Հայերի արտագաղթի խնդիրը Հայերի արտագաղթի խնդիրը Հայերի արտագաղթի խնդիրը Հայերի արտագաղթի խնդիրը     
ՀայաստանՀայաստանՀայաստանՀայաստան----Լեհաստան հարաբերություններում Լեհաստան հարաբերություններում Լեհաստան հարաբերություններում Լեհաստան հարաբերություններում     

1990199019901990----ական թվականներինական թվականներինական թվականներինական թվականներին    
Մատինյան ՀենրիՄատինյան ՀենրիՄատինյան ՀենրիՄատինյան Հենրի    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    Հայաստանի Հանրապետություն, 

Լեհաստանի Հանրապետություն, հայ-լեհական հարաբերություն-
ներ, արտաքին գործերի նախարարություն, արտաքսում, 
փախստականի կարգավիճակ, դիվանագիտական հարաբերու-
թյուններ, մուտքի արտոնագիր 

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո նորանկախ Հայաս-
տանի Հանրապետությունը կանգնեց լուրջ մարտահրավերների 
առջև: Չհաղթահարած 1988 թ. ավերիչ երկրաշարժի հետևանքնե-
րը՝ երկիրը հայտնվեց ավելի ծանր իրավիճակում՝ կապված Ար-
ցախյան ազատամարտի և Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից իրա-
կանացվող տնտեսական շրջափակման հետ: Որպես այդ ամենի 
անմիջական հետևանք՝ բազմաթիվ հայորդիներ տարագրվեցին՝ 
մշտական կամ ժամանակավոր բնակություն հաստատելով 
աշխարհի տարբեր երկրներում: Ճնշող մեծամասնության համար 
արտագաղթի հիմնական պատճառները սոցիալական անտանելի 
ու հավատ չներշնչող իրավիճակն ու բանակ զորակոչվելուց 
խուսափելն էին: Մեծ թվով հայեր ապաստան գտան Լեհաստանի 
Հանրապետությունում: Մի մասի համար Լեհաստանը դառնում էր 
երկրորդ հայրենիք, իսկ մյուսների համար՝ սոսկ ուղղություն 
Արևմտյան Եվրոպայի զարգացած երկրներ տարագրվելու ճանա-
պարհին: Արտագաղթն անխուսափելիորեն ուղեկցվում էր միջազ-
գային և տեղական օրենքների կոպիտ խախտումներով: Բազ-
մաթիվ հայեր, կամա թե ակամա, դառնում էին օրինախախտներ, 
կալանավորյալներ կամ հանցագործության ու թրաֆիքինգի զոհեր: 
Հատկապես 1990-ական թվականներին Հայաստան-Լեհաստան 
հարաբերություններում կարևորագույն հիմնախնդիր էր անօրեն 
ճանապարհով Լեհաստանում ապաստանած հայ վտարանդիների 
հարցը: 
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Հայերի կողմից հետխորհրդային շրջանում դեպի Լեհաստան 
արտագաղթը պետք է բացատրել մի շարք պատճառներով: Որպես 
նախկին Սոցիալիստական ճամբարի երկրներ՝ 1989 թվականից, ի 
թիվս այլ երկրների, Լեհաստանը Հայաստանի քաղաքացիների 
համար առանց մուտքի արտոնագրի ռեժիմ էր սահմանել: Այս 
հանգամանքը պետք է համարել այն «կանաչ» ստեղնը, որ հայերի 
համար պայմանավորեց դեպի Լեհաստան գաղթի ընտրությունը: 
Պակաս կարևոր չէր նաև Լեհաստանի աշխարհաքաղաքական 
դիրքը, Եվրոպայի զարգացած երկրների ճանապարհին միջակա 
տարածք հանդիսանալը, համեմատաբար մեղմ օրենսդրությունը, 
նոր ձևավորվող շուկայական տնտեսությունը, ինչպես նաև ռուսե-
րենի և լեհերենի նմանությունը, որի շնորհիվ հայերն արագորեն 
յուրացնում էին նոր երկրի լեզուն, կենցաղն ու բարքերը: 

Լեհ հետազոտող Մ. Զոնբեկի կարծիքով, նոր շրջանում հա-
յերի՝ դեպի Լեհաստան կատարված արտագաղթը տեղի է ունեցել 
հիմնականում 1990-1996 թվականներին1: Համաձայնելով հանդերձ 
այս կարծիքի հետ՝ անհրաժեշտ է նշել, որ հայերի կողմից դեպի 
Լեհաստան մեծաքանակ արտագաղթ է գրանցվել նաև 1997 
թվականին: Այդ են վկայում նաև Հայաստանի Հանրապետության 
արտաքին գործերի նախարարության պատմադիվանագիտական 
արխիվի տեղեկությունները2: Հայերի՝ դեպի Լեհաստան արտա-
գաղթի սկզբնական շրջանի վերաբերյալ տեղեկությունները բավա-
կանին սակավ են: Դա հետևանք է անվերահսկելի մասշտաբներով 
պայմանավորված արտագաղթով մի կողմից, և Հայաստանի պե-
տական ամբողջ ուշադրությունը արցախյան ազատամարտի վրա 

                                                                 
1 Զոնբեկ Մաչեյ, Հայերը Լեհաստանում. նոր համայնք (1990-2007 թթ.), 

Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հայագիտություն, 130.1, Երևան, 2010թ., 
էջ 70: 

2 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 
Եվրոպայի վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ բաժին, 
փաստաթղթեր (գրագրություն, տեղեկատվություն, հուշագիր, հաշվետ-
վություն և այլն) հայ-լեհական հարաբերությունների վերաբերյալ, 
29.11.96-26.12.97, էջ 141-142: 
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կենտրոնացումով, մյուս կողմից: Դա է պատճառը, որ հիմնական 
տեղեկություններն այդ արտագաղթի վերաբերյալ ստանում ենք 
1994 թվականից սկսած: 

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախա-
րարության արխիվից տեղեկանում ենք, որ միայն 1994 թվականի 
երկրորդ կեսին հարյուրավոր հայեր ամենատարբեր հարցերով 
դիմել են Վարշավայում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսու-
թյուն3՝ Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության դիվանա-
գիտական ներկայացուցչություն չլինելու պատճառով4: Հայաս-
տանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպա-
նությունը 1994 թվականի դեկտեմբերի 21-ի թիվ 40 գրությամբ 
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը ներկայաց-
նում է մանրամասներ առաջացած խնդիրների վերաբերյալ5: Մաս-
նավորապես՝ նշվում է, որ Լեհաստանում Ռուսաստանի Դաշնու-
թյան դեսպանության Վարշավայի հյուպատոսական բաժինը, 
Կրակովի, Գդանսկի, Պոզնանի, Շչեցինի գլխավոր հյուպատոսու-
թյունների համապատասխան բաժինները հայ բնակչության կող-
մից կես տարվա ընթացքում թվով 800 դիմումներ են ստացել այն-
պիսի բարդ հարցերով, որոնց պատասխանելը ռուսական կողմի 
համար, առանց հայկական կողմից տրված հատուկ լիազորության, 
անհնարին էր:  
 
 

 

                                                                 
3 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, գործ N 222, 

Եվրոպայի երկրների վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, 
փաստաթղթեր (հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, հայտագրեր և այլն) 
հայ-լեհական փոխհարաբերությունների և համագործակցության վերա-
բերյալ. 12.06.92-23.12.96, Էջ 87: 

4 Լեհաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության 
դեսպանությունը բացվել է 1998 թ. ապրիլի 20-ին: 

5 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, գործ N 222, 
էջ 84-85: 
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Նույն գրությունից տեղեկանում ենք նաև, որ 1994 թվականի 
վերջին 6 ամիսների ընթացքում 355 հայեր հանցագործության զոհ 
են դարձել, ում ռուսական կողմը ավելի քան հազար ամերիկյան 
դոլարի նյութական օգնություն է ցուցաբերել: Թվով 200 հայեր էլ 
կալանավորվել են տարբեր մեղադրանքներով՝ խուլիգանական 
հարձակումների մասնակցություն, կողոպուտ, շորթում, արգելված 
ապրանքների վաճառք6: Վերջիններս ևս Ռուսաստանի դիվանա-
գիտական ծառայություններին են դիմել իրավաբանական օգնու-
թյան և պաշտպանության խնդրանքներով: Եղել են նաև հայ մա-
նուկներին առանց հսկողության թողնելու դեպքեր, որ հայտնվել են 
լեհական մանկատներում: Նշված պայմաններում ռուսական 
կողմն առաջարկում է Լեհաստանում հիմնել հայկական դիվանա-
գիտական ներկայացուցչություն կամ ռուսական հյուպատոսական 
ծառայություններին Հայաստանի Հանրապետության անունից գոր-
ծելու լիազորություն ընձեռել, իսկ դիմումատուներին օպերատիվ 
պատասխաններ հասցնելու համար՝ ապահովել միջոցներ7: 
Ելնելով վերոնշյալից՝ եվրոպական երկրների վարչության պետի 
պաշտոնակատար Վ. Մկրտումյանը արտաքին գործերի նախարա-
րին առաջարկում է Վարշավայում հիմնել Հայաստանի Հանրապե-
տության դիվանագիտական ներկայացուցչություն8, սակայն այդ 
հարցը նախարարը ժամանակի համատեքստում համարում է ոչ 
իրատեսական, իսկ ռուսական դիվանագիտական կառույցներին 
համապատասխան լիազորություններով օժտելը՝ ֆինանսապես ոչ 
ձեռնտու: Արդյունքում՝ հայ արտագաղթյալները շարունակում են 
հայտնվել տարաբնույթ խնդիրների մեջ, որոնք էլ լուրջ բացասա-
կան ազդեցություն են հարուցում հայ-լեհական երկկողմ հարաբե-
րությունների որակի վրա: 

1997 թ. ապրիլի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 
                                                                 

6 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, գործ N 222,    
էջ 84-85, էջ 87, էջ 109: 

7 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, գործ N 222, 
էջ 85: 

8 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, գործ N 222, 
էջ 88:  
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Ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողո-
վից արտաքին գործերի նախարարությանն ուղարկված գրությու-
նում նշվում է, որ Լեհաստանում Հայաստանի քաղաքացիների և 
հայազգիների նկատմամբ ձևավորվել է բացասական մթնոլորտ՝ 
պայմանավորված այնտեղ դրամաշորթությամբ զբաղվող բանդա-
ների գոյությամբ9: Հանձնաժողովը նշված տեղեկության վրա իր 
ուշադրությունն է հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության 
արտաքին գործերի, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության 
նախարարություններին, իրավացիորեն համարելով, որ այդ հան-
գամանքը իր բացասական ազդեցությունն է ունենում հայ-լեհա-
կան հարաբերությունների բնական ընթացքի և ընդհանրապես՝ 
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակության ու 
վարկի վրա10: «Հայկական մաֆիայի» վերաբերյալ սենսացիոն հայ-
տարարությունները պարբերաբար տեղ էին գտնում նաև այդ 
շրջանի լեհական մամուլում՝ որոշ դեպքերում հանգեցնելով դիվա-
նագիտական սուր քննարկումների: Մասնավորապես՝ «Տիգոդնիկ 
Չեխանովսկի» շաբաթաթերթի 1998 թվականի օգոստոսի 4-ի 
համարում «Անհանգիստ օտարերկրացիներ» վերնագրով հոդվա-
ծում ներկայացվում է լեհ սահմանապահների կողմից չորս հայի 
ձերբակալությունը, որոնք 1995 թվականից անօրեն ձևով գտնվում 
էին Լեհաստանում11: Լեհական մեկ այլ խոշոր Բյալիստոկ քաղաքի 
«Կուրիեր Պոդլասկի» թերթի օգոստոսի 6-ի համարում էլ տպա-
գրվում է «Հայերի դատաստանի գիշեր» հոդվածը, որտեղ ներկա-
յացվում է այդ գիշեր դատարանի դահլիճից Հայաստանի թվով 45 
քաղաքացիների արագացված կարգով դատաստանի և Լեհաստա-

                                                                 
9 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 86: 
10 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 86: 
11 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ հ. 215, 

Եվրոպայի երկրների վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, շաբա-
թական տեղեկագրեր Լեհաստանի քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական 
իրավիճակի և ՀՀ-ի հետ Լեհաստանի համագործակցության վերաբերյալ, 
24.07.98-04.11.98, էջ 34: 
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նի սահմաններից վտարման մասին12: Նույն թվականի օգոստոսի 
10-ին լեհական Կելցե քաղաքի «Սլովո լուդու» թերթում պատմվում 
է Բարվինեկ թաղամասում գործող «հայկական մաֆիայի» մասին, 
որի անդամները զբաղվում էին անլեգալ ապրանքների առևտրով, 
դրամաշորթությամբ՝ հաճախակի մասնակից դառնալով փոխհրա-
ձգությունների13: Լեհական խոշոր մեկ այլ քաղաքի՝ Պոզնանի 
«Գազետա Վիելկապոլսկա» թերթի 1998 թ. օգոստոսի 11-ի համա-
րում էլ հրապարակվում է, թե «մեկ հայ և երկու նարկոման երկու 
շաբաթ Պոզնանի խանութներում վճարում էին կեղծ դրամով»14, 
մեկ այլ խոշոր քաղաքի՝ Վրոցլավի «Գազետա Վրոցլավսկա» 
թերթի 1998 թվականի սեպտեմբերի 1-ի համարում հայտարարու-
թյուն է տարածվում լեհական ոստիկանության կողմից երկու 
հայաստանցի թմրամոլների ձերբակալության և նրանց գողացած 
ավտոմեքենան առգրավելու վերաբերյալ15: Ցավոք սրտի, այդ 
շրջանում լեհական մամուլում տիրապետող նմանաբնույթ հրա-
պարակումներն այնքան շատ են, որ կարող են առանձին ուսում-
նասիրության հիմք դառնալ: 

Հարկ է նշել նաև, որ Լեհաստանում գոյություն ունեցող հայ 
համայնքի ներսում ևս այդ ժամանակահատվածում ակնհայտ 
հակասություններ կային: Հայաստանի Հանրապետության արտա-
քին գործերի նախարարության պատվիրակության՝ 1997 թվականի 
հոկտեմբերի 13-18-ը Չեխիա և Լեհաստան կատարած այցելության 
մասին հաշվետվությունից որոշակի տեղեկություններ ենք ստա-
նում Լեհաստանի հայ համայնքում այդ շրջանում տիրող իրա-
վիճակի վերաբերյալ16: Ի տարբերություն Չեխիայի հայ համայնքի՝ 
Լեհաստանում միասնական համայնք գոյություն չուներ, որ 

                                                                 
12 Նույն տեղում: 
13 Նույն տեղում 
14  ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ հ. 215, 

էջ 34-35: 
15 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ հ. 215, 

էջ 62: 
16 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 156: 
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առաջին հերթին պայմանավորված էր հին ժամանակներից 
այնտեղ հաստատված հայերի սերունդների և նոր տեղափոխված 
հայերի շրջանում գոյություն ունեցող սուր հակասություններով: 
Երկար տարիներ Լեհաստանում ապրող լեհահայերը, որոնց թիվը, 
ըստ ոչ պաշտոնական աղբյուրների, չէր գերազանցում մեկ 
տասնյակ հազարը (արտաքին գործերի նախարարության տվյալ-
ներով՝ մոտ 20 հազար17), իրենց պայմանականորեն էին հայ համա-
րում, շատերն անգամ չէին կրում հայկական ազգանուններ և 
միայն պատմական հիշողությամբ էին գիտակցում իրենց էթնիկա-
կան պատկանելությունը: Վերջիններս խուսափում էին նոր եկած 
հայերի հետ շփումներից՝ նրանց մեծ մասին համարելով քրեածին 
տարրեր և մեղադրելով լեհահայերի՝ դարերի ընթացքում վաստա-
կած բարի համբավը արատավորելու մեջ18: Այս են վկայում նաև 
Լեհաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության հյու-
պատոսական բաժնի ղեկավար Լ. Ռոդիոնովի տրամադրած տեղե-
կություններն այն մասին, որ հայերը Լեհաստանում մի շարք 
բացասական ցուցանիշներով զբաղեցնում են «առաջին տեղը»՝ 
թմրանյութերի առևտուր, մեքենաների առևանգում, ոգելից խմիչք-
ների չարտոնված արտադրություն և վաճառք, դրամաշորթու-
թյուն19 և այլն: Այս ամենի հետ մեկտեղ, Ռոդիոնովը նշում է նաև, 
որ հայերը Լեհաստանում մշտապես իրենց դրական հատկանիշ-
ներով են առանձնացել, իսկ նորեկները կարողանում են բավակա-
նին սեղմ ժամկետներում ինտեգրվել լեհական հասարակությանն 
ու կրթական կյանքին, տիրապետել լեհերենին:  

Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ մեծ թվով 
հայերի համար Լեհաստանը ընկալվում էր իբրև միջակա տարածք 
արևմտաեվրոպական երկրներ տարագրվելու ճանապարհին: 

                                                                 
17 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 214, 

էջ 30: 
18 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 157: 
19 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 165: 
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Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարու-
թյան երկրորդ եվրոպական վարչության 1997 թ. հոկտեմբերի 10-ի 
գրությունից տեղեկանում ենք, որ 1989-1997 թթ. ոչ պաշտոնական 
տվյալներով մոտ 50-60 հազար հայեր են հաստատվել Լեհաստա-
նում՝ հիմնականում ճարահատյալ՝ վտարվելով Գերմանիայից ու 
Արևմտյան Եվրոպայի այլ երկրներից20: 1997 թվականի հոկտեմ-
բերի 15-18-ը Լեհաստանի միգրացիոն ծառայությունում Հայաս-
տանի արտաքին գործերի նախարարության պատվիրակության 
այցի ընթացքում լեհական կողմը ևս բարձրացրել է հարց առ այն, 
որ բազմաթիվ հայեր, մուտք գործելով Լեհաստան, փորձել են զար-
տուղի ճանապարհներով անցնել Գերմանիայի տարածք: Միայն 
1997 թվականի ընթացքում վերջիններիս թիվը հասել է 1100-ի21: 
Չկարողանալով հաստատվել Գերմանիայում և եվրոպական 
զարգացած այլ երկրներում՝ մեծաթիվ հայեր դիմել են Լեհաստանի 
կառավարությանը՝ փախստականի կարգավիճակ ստանալու 
համար: Միայն 1997 թվականի ընթացքում Լեհաստան են 
արտաքսվել 613 ՀՀ քաղաքացիներ, որոնցից 611-ը՝ Գերմանիայից, 
իսկ 2-ը՝ Չեխիայից22: Եվս 138 ՀՀ քաղաքացիներ Գերմանիայից 
Լեհաստան են արտաքսվել 1998 թվականի հունվար-օգոստոս 
ամիսներին: Հետաքրքրական է, որ փախստականի կարգավիճակի 
ձեռքբերման համար, ըստ լեհական կողմի տրամադրած վիճակա-
գրության, հայերը ներկայացրել են հիմնականում երեք դրդա-
պատճառներ, այն է՝ 

1) կրոնական հետապնդումը, 
2) ՀՅԴ կուսակցության անդամ լինելը, 

                                                                 
20 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 87: 
21  ՀՀԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 164: 
22 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 214, 

Եվրոպայի երկրների վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, 
փաստաթղթեր (գրագրություն, հաշվետվություն, հուշագրեր և այլն), ՀՀ և 
Լեհաստանի փոխհարաբերությունների, համագործակցության, փոխայ-
ցելությունների և այլ հարցերի վերաբերյալ, 19.09.98-24.11.98, էջ 142: 
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3) զինվորական ծառայությունից խուսափելը23: 
Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ նաև այն հանգամանքը, որ ներ-

կայացված առաջին երկու պատճառները մեծամասամբ ստեղծա-
ծին էին և հորինվում էին բանակում ծառայելուց խուսափելու 
համար: Այդ են վկայում պաշտոնական վկայությունները: Այսպես՝ 
Լեհաստանի ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և 
փախստականների հարցերով դեպարտամենտի տրամադրած 
տվյալների համաձայն, փախստականի կարգավիճակ ստանալու 
համար Լեհաստանի իշխանությունններին դիմած Հայաստանի 
քաղաքացիների շարքում 1998 թվականի դրությամբ առաջին 
տեղում են «Եհովայի վկաներ» աղանդի ներկայացուցիչները24, 
որոնք, դժգոհելով Հայաստանում իրենց սպառնացող մտքի, խղճի և 
դավանանքի ազատության ոտնահարումներից, իրականում 
հետապնդում էին պարտադիր զինվորական ծառայությունից 
խուսափելու նպատակ: Դրանով է բացատրվում այն հանգաման-
քը, որ վերջիններիս մեծ մասը այդպես էլ չէր կարողանում ապա-
ցուցել կրոնական այդ աղանդի հետևորդ լինելը: 

Նշենք, որ լեհական կողմի ներկայացրած պաշտոնական 
տվյալներով 1997 թվականին երկրում հաշվվում էր մոտ 135 
հազար հայ25: Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության 
ունեցած տեղեկատվությունը այդ ժամանակահատվածում Լեհաս-
տանում գտնվող հայության թվաքանակի վերաբերյալ մոտավոր 
թիվ է ներկայացնում, այն է՝ 100-150 հազար26: Լեհաստանում այդ 
ժամանակահատվածում գտնվող հայության վերաբերյալ ճշգրիտ 
տեղեկատվություն հրապարակելը անհնարին էր ոչ միայն այն 
պատճառով, որ բազմաթիվ հայեր անօրինական էին գտնվում 

                                                                 
23 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 165: 
24 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 214, 

էջ 22: 
25 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 89: 
26 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 214, 

էջ 22: 
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այնտեղ, այլև այն հիմքով, որ հայերից շատերը այլ երկրների 
(Ուկրաինա, Ռուսաստան, Վրաստան և այլն) քաղաքացիներ էին, 
իսկ վերջիններս մարդահամարներում գրանցվում էին որպես այդ 
երկրների քաղաքացիներ: Հայերը հաստատվել էին Լեհաստանի 
բոլոր 46 վոյեվոդություններում: Ստորև ներկայացված են Լեհաս-
տանի այն վոյեվոդությունները, ուր հայ բնակչությունն այդ շրջա-
նում ամենից շատ էր (Լեհաստանի ոստիկանության պաշտոնա-
կան տվյալներ, 1997 թ.).  

 

Հ/հՀ/հՀ/հՀ/հ    ՎոյեվոդությունՎոյեվոդությունՎոյեվոդությունՎոյեվոդություն    
Հայերի թիվ Հայերի թիվ Հայերի թիվ Հայերի թիվ 
((((շունչ)շունչ)շունչ)շունչ)    

1. Վարշավա 11,500 
2. Վրոցլավ 7050 
3. Գդանսկ 4500 
4. Բիալիստոկ 4000 
5. Լոձ 3900 
6. Օստրոլեկա 3700 
7. Գորզուվ 3600 
8. Բիալա Պոդլասկա 3500 
9. Բիդգոշչ 3500 
10. Լյուբլին 3500 
11. Կատովիցե 3300 
12. Պոզնան 3100 
13. Կրակով 3000 
14. Լոմժա 2950 
15. Շչեցին 2800 

 
Հասկանալի է՝ այս թվերը իրականության համեմատ ավելի 

պակաս են, քանի որ զգալի թվով հայեր անօրինական ձևով էին 
բնակվում Լեհաստանում, իսկ դեպի Լեհաստան արտագաղթի 
աճման միտումը պահպանվում էր: 
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Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության պատվի-
րակությունը 1997 թ. հոկտեմբերի 16-ին, գտնվելով Լեհաստանում, 
հանդիպումներ է ունեցել նաև Լեհաստանի ներքին գործերի և կա-
ռավարման նախարարության միգրացիայի և փախստականների 
հարցերով դեպարտամենտի տնօրեն Յ. Մոյսեյուկի, ինչպես նաև 
Լեհաստանում Ռուսաստանի դեսպանության գլխավոր հյուպա-
տոս Լ. Ռոդիոնովի հետ՝ հայ արտագաղթյալների հարցը քննար-
կելու նպատակով27: Տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ հայկա-
կան կողմը խնդրել է պարզաբանումներ ներկայացնել՝ այդ շրջա-
նում լեհ սահմանապահների կողմից Հայաստանի քաղաքացի-
ներին մուտքի թույլտվության մերժման մեծաքանակ դեպքերի 
պատճառների հետ կապված, նշելով, որ միայն 1997 թ. ընթացքում 
Հայաստանի թվով 3671 քաղաքացիներ մերժվել են Լեհաստան 
մուտքի արտոնագիր ստանալու հարցում28: Իր հերթին լեհական 
կողմը հավաստել է, որ մերժման դեպքերը պայմանավորված են 
միմիայն սահմանային ռեժիմի խախտման, ինչպես նաև հրավերի 
օրինականության կասկածի հետ29 (երբ, օրինակ, լեհ թոշակառու 
քաղաքացին իր մոտ է հրավիրել 10-20 հայ քաղաքացիների և 
այլն): Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի քաղաքացիներին 1996 
թվականին և 1997 թվականի առաջին կեսին դեպի Լեհաստան 
մուտքի տարբեր արտոնագրեր տալու և վտարման դեպքերի 
վիճակագրությունը, ըստ լեհական իշխանությունների պաշտոնա-
կան տվյալների, հանգում է հետևյալին. 

 
 
 
 

                                                                 
27 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 150: 
28 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 163: 
29 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 165: 
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Հանդիպման շրջանակներում լեհական կողմը տեղեկություն-

ներ է տրամադրել մուտքի հրավերների օրինականության 
հարցում կեղծիքը բացառելու նպատակով կատարված փոփոխու-
թյունների մասով, այն է՝ հրավերը նախապես վավերացնել տեղա-
կան իշխանությունների կողմից: Հայկական կողմը ծանոթացել է 
նաև Լեհաստան ներգաղթած հայ բնակչության վիճակագրական 
տվյալների հետ, որոնք դիագրամի տեսքով ներկայացվում են 
ստորև. 
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Հայերն, իբրև նորահայտ էթնիկական միավոր, Լեհաստանում 
իրենց աճող թվաքանակով «մրցության» մեջ էին վիետնամցիների 
հետ: Համաձայն Լեհաստանի վիճակագրական տվյալների՝ երկու 
ազգությունների ներկայացուցիչներն ամենից մեծ հոսքով էին՝ 
ներգաղթել Լեհաստան30: Ըստ Լեհաստանի սահմանապահ գլխա-
վոր վարչությունից ստացված տեղեկատվության՝ միայն 1997 
թվականին Լեհաստան մուտք գործած Հայաստանի քաղաքա-
ցիների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հետևյալ տեսքն ունի31.  
   

 
 
 
                                                                 

30 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 214, 
էջ 22: 

31 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 213, 
Եվրոպայի երկրների վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, 
(գրագրություն, զեկուցագրեր, տեղեկագրեր և այլն) ՀՀ և Լեհաստանի 
միջև փոխհարաբերությունների, համագործակցության և այլ հարցերի 
վերաբերյալ, 05.01.98-02.10.98, էջ 141: 
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Նույն թվականին մուտքի մերժում ստացած ՀՀ քաղաքացինե-
րի պատկերը. 

 
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության երկրորդ 

եվրոպական բաժանմունքի տնօրենի պաշտոնակատար Աշոտ 
Հովակիմյանը 1997 թվականի հոկտեմբերի 30-ին գրավոր առա-
ջարկում է Եվրոպայում Հայաստանի քաղաքացիների ռեգիոնալ 
կենտրոնը հաստատել Վարշավայում՝ հաշվի առնելով այն հան-
գամանքը, որ Լեհաստանում գտնվող հայերի թիվը գրեթե հավա-
սար է եվրոպական այլ երկրներում գտնվող հայերի թվին32: Նույն 
թվականի նոյեմբերի 4-ին հյուպատոսական բաժանմունքի 
հյուպատոսական-իրավական բաժնի վարիչի պաշտոնակատար  
Հ. Բիշարյանը, հիմք ընդունելով Լեհաստանում Ռուսաստանի 
դեսպանության տրամադրած տեղեկատվությունը Լեհաստանում 
գտնվող հայ բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ (120,000-
150,000), եզրակացնում է, որ Լեհաստանում Հայաստանի դիվանա-
գիտական կամ հյուպատոսական ներկայացուցչություն բացելը 

                                                                 
32 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 158: 
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խիստ անհրաժեշտություն է33: Նույն շրջանում Ռուսաստանի կա-
ռավարությունը քննարկում էր 11 եվրոպական երկրներում, այդ 
թվում՝ Լեհաստանի Գդանսկ, Պոզնան և Շեցին քաղաքներում 
գտնվող հյուպատոսական ներկայացուցչությունների փակման 
հարցը34, որ լրացուցիչ բարդություններ էր հարուցելու այնտեղ 
բնակվող հազարավոր հայ քաղաքացիների համար: Վերոնշյալ 
հանգամանքներով պայմանավորված՝ արտաքին գործերի նախա-
րար Աշոտ Արզումանյանը 1997 թ. նոյեմբերի 11-ին նախագահ 
Տեր-Պետրոսյանին առաջարկում է շուտափույթ կերպով Հայաս-
տանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչու-
թյուն հիմնել Լեհաստանի Հանրապետությունում35: Վարշավայում 
Հայաստանի դեսպանությունը բացվում է 1998 թվականի ապրիլի 
20-ին36, որը, սակայն, էական դրական փոփոխություն չի ունենում 
Լեհաստանում ապաստանած հայերի կյանքում:  

Համեմատելով 1997 թ. փաստական տվյալները 1998 թ. վիճա-
կագրության հետ՝ տեսնում ենք, որ Հայաստանի քաղաքացիների 
կողմից դեպի Լեհաստան մուտքի արտոնագիր ստանալու դեպ-
քերը գնալով նվազման միտում են կրում: Դրան զուգահեռ աճում է 
արտաքսված հայերի թիվը 1997 և 1998 թվականներին: 1997 թվա-
կանին Լեհաստանի սահմաններից արտաքսվել են 261 ՀՀ քաղա-
քացիներ, 163-ը՝ Ուկրաինա, 23-ը՝ Բելառուս, 16-ը՝ Ռուսաստան,  
7-ը՝ Գերմանիա, 2-ը՝ Հայաստան օդանավով: Իսկ միայն 1998 թ. 
հունվար-օգոստոս ամիսներին արտաքսված Հայաստանի քաղա-
քացիների թիվը հասել է 281-ի. 160-ը՝ Ուկրաինա, 103-ը՝ Բելառուս, 
8-ը՝ Ռուսաստան, 5-ը՝ Գերմանիա, 4-ը՝ Չեխիա, 1-ը՝ Հայաստան 

                                                                 
33 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 166: 
34 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 178: 
35 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 178: 
36 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 214, 

էջ 56: 
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օդանավով37: Ապօրինի վտարանդիների դեմ լեհական օրենքների 
խստացումը մի կողմից, Հայաստանում հետզհետե կայունացող 
իրավիճակը մյուս կողմից, պայմանավորում են, որ 1998 թվակա-
նից հայերի արտագաղթի տեմպը դեպի Լեհաստան կտրուկ 
նվազի: Պակաս կարևոր չէր նաև այն հանգամանքը, որ այնտեղ 
ժամանակավոր ապաստանած հայերի մի ստվար զանգված կարո-
ղացել էր հաստատվել Արևմտյան Եվրոպայի զարգացած երկրնե-
րում (Գերմանիա, Ֆրանսիա և այլն): 

Հայոց ոչ վաղ անցյալի պատմության ամենից ցավոտ էջերից 
մեկը անմիջականորեն կապված է 1990-ական թվականներին 
ահագնացած արտագաղթի հետ: Հետխորհրդային քայքայված 
տնտեսությունը, շարունակվող պատերազմն ու տնտեսական 
շրջափակումը, երկրում տիրող սոցիալ-տնտեսական պայման-
ները բազմաթիվ հայրենակիցների դատապարտում են տարա-
գրության: Արտագաղթով պայմանավորված խնդիրները բազմա-
բևեռ էին, որոնք ուղղակիորեն ազդում էին ոչ միայն տարագիր հայ 
բնակչության, այլև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
վարկի ու հեղինակության, իր ազնիվ ու ստեղծագործ աշխատան-
քով հայտնի դարձած սփյուռքահայ համայնքի վրա: Հայերի 
արտագաղթի թեմայի ուսումնասիրությունը այժմեական է ոչ 
միայն հայոց պատմության ցավոտ էջերին առերեսվելու, այլ որ 
ամենից կարևոր է՝ համապատասխան եզրահանգումներ անելու և 
դրանով պայմանավորված երևույթներից ապագայում զերծ մնալու 
համար:  
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Сложная социально-экономическая ситуация в Армении в 1990-х 
годах и война в Арцахе привели к эмиграции большого числа армян в 
Республику Польша. Для некоторых граждан Армении Польша стала 
вторым отечеством, а для других это был временный путь для эмиграции в 
развитые страны Западной Европы. Спонтанная и неорганизованная 
миграция создала много проблем не только для армянских беженцев, но и 
для международного авторитета Армении и хорошей репутации армян 
всего мира. Фактические данные предоставляют обширную информацию о 
количестве армян, осужденных за различные преступления в этот период, 
а также о многочисленных случаях нарушения международного права 
гражданами Армении. В 1990-1997 годах значительное число армян, 
незаконно поселившихся в Польше в течение 1990-х годов, пытаются 
пересечь границу Германии, Франции и других развитых европейских 
стран. Немало информации также о случаев нарушения границ, в 
результате которых тысячи армян депортировались в Польшу, а из Польши 
– в страны их происхождения. Такая ситуация оказала влияние на качество 
армяно-польских отношений, исследование которого является целью этой 
работы. 
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The difficult socio-economic situation in Armenia in the 1990s and the 
war in Artsakh led to the emigration of large number of Armenians to the 
Republic of Poland. For some citizens of Armenia, Poland became a second 
fatherland, while for others it was a temporary route to emigrate to the 
developed countries of Western Europe. Spontaneous and unorganized 
migration causes many problems not only for the Armenian refugees, but also 
for Armenia’s international prestige and the good reputation of Armenians 
around the world. The factual data provide abundant information on the 
number of Armenians convicted for various transgressions in that period, as 
well as on numerous violation cases of international law by Armenian citizens. 
In 1990-1997 a significant number of Armenians, illegally settled in Poland 
during the 1990s, are trying to cross the border of Germany, France and other 
developed European countries. There are also many cases of border violations, 
as a result of which thousands of Armenians are deported to Poland, and from 
Poland to their countries of origin. Such a situation had its impact on the 
quality of Armenian-Polish relations, which is aimed to research in this work. 
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