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Ա ռա ջա բան

Հայ	 ժո	ղովր	դի	 պատ	մու	թյու	նը	 տա	լիս	 է	 հազ	վա	գյուտ	 եւ	
մինչ	 օ	րս	 մի	այն	 մա	սամբ	 իրա	գործ	ված	 հնա	րա	վո	րու	թյուն՝	
մեկ	ժո	ղովր	դի	 օ	րի	նա	կով	ու	սում	նա	սի	րե	լու	 զանգ	վա	ծային	
ար	տա	գաղ	թե	րի	գրե	թե	բո	լոր	հայտ	նի	տե	սակ	նե	րը1,	ինչ	պես	
նաեւ	վտա	րան	դի	նե	րի	եւ	փախս	տա	կան	նե	րի	հա	րե	նա	դար-
ձու	թյու	նը՝	 հայ	րե	նի	տա	րած	քի	մեկ	այլ	 մա	սում	ստեղծ	ված	
հայ	րե	նի	պե	տու	թյուն։	Այս	աշ	խա	տան	քի	 հիմ	նա	կան	 նպա-
տակն	այլ	է՝	քն	նել	նոր	ժա	մա	նակ	նե	րում հայ	գաղ	թա	կա	նու-
թյա	նը	 նվիր	ված	 հա	յա	լե	զու	 տա	րաբ	նույթ	 գրա	կա	նու	թյան	
մեջ	 կի	րառ	վող	 որոշ	 տեր	մին	նե	րի,	 հաս	կա	ցու	թյուն	նե	րի,	
ան	վա	նում	նե	րի	 ձե	ւա	վոր	մա	նը,	 բո	վան	դա	կային	 հա	մար-
ժե	քու	թյանն	 ու	 փո	խա	կեր	պում	նե	րին	 առնչ	վող	 հար	ցեր։	
Սփյուռ	քին,	 առ	հա	սա	րակ	 հայ	 գաղ	թա	կա	նու	թյա	նը	 նվիր-
ված	 գրա	կա	նու	թյա	նը	 ծա	նո	թա	նա	լիս	 ակա	մա	 ծա	գում	 են	
հար	ցեր.	օ	րի	նակ̀ 	ին	չո՞ւ	նույն	երե	ւույթ	ներն	ու	նեն	տար	բեր	
ան	վա	նում	ներ,	ին	չո՞ւ	տար	բեր	հե	ղի	նակ	ներ	տար	բեր	կերպ	
են	հաս	կա	նում	 եւ	 կի	րա	ռում	մի	եւ	նույն	տեր	մի	նը,	 հաս	կա-
ցու	թյու	նը	 կամ	 ան	վա	նու	մը,	 ին	չո՞ւ	 են	 ար	դեն	 եղած	նե	րի	
փո	խա	րեն	 ստեղծ	վում	 նո	րե	րը,	 եւ	 այդ	 ամե	նը	 պայ	մա	նա-
վոր	վա՞ծ	 է	ան	ցյա	լի	 եւ	 ներ	կա	 իրա	կա	նու	թյան	 յու	րա	հատ-
կու	թյուն	նե	րով,	թե՞	ու	նի	այլ	բա	ցատ	րու	թյուն։	

Դե	ռեւս	 ան	ցած	 դա	րում	 ակն	հայտ	 դար	ձավ,	 որ	 առատ	
փաս	տե	րի	հա	վա	քա	ծուն	ինք	նին	չի	ձե	ւա	վո	րում	գի	տու	թյուն	



8

եւ	 ան	ցյա	լի	 ամ	բող	ջա	կան	պատ	կեր.	 դա	 հնա	րա	վոր	 է	 մի-
այն	նույն	այդ	փաս	տե	րի	վեր	լու	ծու	թյան	մի	ջո	ցով։	Հայե	րից	
առա	ջին	նե	րից	մե	կը,	ով	ձե	ւա	կեր	պեց	նման	մո	տեց	ման	ան-
հրա	ժեշ	տու	թյու	նը,	գրող	եւ	ազ	գային	գոր	ծիչ,	1915	թ.	ցե	ղաս-
պա	նու	թյան	զոհ	Գ.	Օ	զա	նյանն	է	ր։	Իր	 «Ազ	գա	պա	տում»	գր-
քում	նա	նշում	է.	«Մենք	կը	խոր	հինք	թէ	ազ	գի	մը	իս	կա	կան	
պատ	մու	թիւ	նը	այն	չէ,	զոր	կու	տան	դա	սա	գիր	քե	րը՝	անուն-
նե	րու,	 դէպ	քե	րու	 եւ	 թո	ւա	կան	նե	րու	 յա	ջոր	դա	կա	նու	թե	ամբ	
մը,	այլ	այն՝	որ	կ’ընդգր	կէ	նոյն	ցե	ղին	պատ	մու	թե	ան	մէջ	տի-
րող	ը	նդ	հա	նուր	ոգին,	ձգ	տու	մը	եւ	սե	փա	կան	նկա	րա	գի	րը,	
վեր	լու	ծե	լով	պատ	մա	կան	բո	լոր	եղե	լու	թիւն	նե	րը	եւ	անոնց	մէ	
հա	նե	լով	եզ	րա	կա	ցու	թիւն	ներ»2։	Ե	րե	սուն	տա	րի	ան	ց	ֆրան-
սի	ա	ցի	պատ	մա	բան	Մ.	Բլո	կը	 կար	ծես	 շա	րու	նա	կե	լով	 գրել	
է.	«…ո	րե	ւէ	վեր	լու	ծու	թյուն,	նախ	եւ	առաջ,	կա	րիք	ու	նի	գոր-
ծի	քի՝	հա	մա	պա	տաս	խան	լեզ	վի,	որը	ըն	դու	նակ	կլի	նի	ճշգր-
տո	րեն	պատ	կե	րել	եւ	բնու	թագ	րել	փաս	տե	րը,	պահ	պա	նե	լով	
նոր	 հայտ	նա	գոր	ծում	նե	րին	 հար	մար	վե	լու	 ճկու	նու	թյու	նը…	
առանց	անո	րոշ	եւ	եր	կի	մաստ	տեր	մին	նե	րի։	Հենց	դա	է	մեր	
թույլ	 տե	ղը»։	 Եւ	 որ	պես	 ար	դա	րա	ցում՝	 «Չ	մո	ռա	նանք,	 որ	
պատ	մու	թյու	նը	դե	ռեւս	կա	յաց	ման	գոր	ծըն	թա	ցում	գտն	վող	
գի	տու	թյուն	է»3։	Դե	ռեւս	1912	եւ	1942	թթ.	գր	ված	այս	տո	ղե	րը	
շատ	ար	դի	ա	կան	են	ար	դի	հայ	պատ	մա	գի	տու	թյան	հա	մար։	
Այս	գիր	քը	եղած	տեր	մին	նե	րի,	ան	վա	նում	նե	րի	մեկ	նա	բան-
ման	հնա	րավոր	տար	բե	րակ	նե	րից	մեկն	է,	ոչ	ավե	լին։	

Գր	քի	ձե	ռա	գի	րը	կար	դա	ցել	եւ	կա	րե	ւոր	դի	տո	ղու	թյուն-
ներ	է	արել	իմ	ավագ	գոր	ծըն	կեր,	ՀՀ	ԳԱԱ	թղ	թա	կից	ան	դամ,	
պրո	ֆե	սոր	Ա.	Խա	ռա	տյա	նը,	որը,	ար	ժե	հա	տուկ	նշել,	որոշ	
հար	ցե	րում	հա	մա	կար	ծիք	չէր	ինձ	հետ։	Դա	է	՛լ	ավե	լի	ար	ժե-
ւո	րեց	նրա	օ	ժան	դա	կու	թյու	նը,	որի	հա	մար	հայտ	նում	եմ	իմ	
շնոր	հա	կա	լու	թյու	նը։	 Շնոր	հա	կալ	 եմ	 նաեւ	 բա	նա	սի	րա	կան	
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գի	տու	թյուն	նե	րի	թեկ	նա	ծու	Լ.	Սարգ	սյա	նին՝	ձե	ռագ	րում	լեզ-
վա	կան	եւ	ոճա	կան	ան	հար	թու	թյուն	նե	րը	շտ	կե	լու	հա	մար։

	Բազ	միցս	օ	գտ	վել	եմ	հայ	կա	կան	մաս	նա	գի	տա	կան	որոշ	
կայ	քե	րում	 զե	տեղ	ված	 պատ	մա	գի	տա	կան	 գրա	կա	նու	թյու-
նից,	պար	բե	րա	կան	մա	մու	լի	հա	վա	քա	ծու	նե	րից,	բա	ռա	րան-
նե	րից	եւ	այլ	նյու	թե	րից,	ին	չը	զգա	լի	չա	փով	դյու	րաց	րեց	իմ	
աշ	խա	տան	քը։	 Շնոր	հա	կա	լու	թյունս	 եմ	 հայտ	նում	 հատ	կա-
պես	 digilib.am,	 armscoop.com,	 nayiri.com,	 eanc.net	 կայ	քեր	
ստեղ	ծող	ան	ձանց	եւ	կազ	մա	կեր	պու	թյուն	նե	րին։	





1
 Գաղթերը հայրենիքից
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Գաղթ, գաղ թա կան 

(մին չեւ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը) 

Մ	խի	թա	րյան	հայ	րե	րի	1836	թ.	հրա	տա	րա	կած	«Նոր	բառ	գիրք	
հայ	կա	զե	ան	 լե	զո	ւի»	 դա	սա	կան	 հա	մար	վող	 բա	ռա	րա	նում	
«գաղ	թեմ»,	«գաղ	թիլ»	բա	ռե	րի	առա	ջին,	այ	սինքն՝	հիմ	նա	կան	
նշա	նա	կու	թյուն	ներն	են՝	«գ	նալ	վտա	րան	դի	իբրև	հա	տո	ւած.	
տա	րագ	նաց	 լի	նել	 ‘ի	 հայ	րե	նի	 գա	ւա	ռէն»4։	 Ը	ստ	 նույն	 բա-
ռա	րա	նի̀ 	այդ	բա	ռե	րը	նույն	նշա	նա	կու	թյունն	ու	նե	ին	նաեւ	
մինչ	այդ	տար	բեր	դա	րե	րի	հայ	պատ	միչ	նե	րի՝	Մով	սես	Խո-
րե	նա	ցու,	Գրի	գոր	Մա	գիստ	րո	սի,	Վար	դան	Վար	դա	պե	տի	եւ	
այ	լոց	 գոր	ծե	րում,	այդ	պի	սին	 էր	այն	տաս	նա	մյակ	ներ	ան	ց,	
սուլ	թան	 Աբ	դուլ	 Հա	միդ	 2-ր	դի	 իշ	խա	նու	թյան	 օ	րոք̀ 	 1894-
1896	թթ.	կազ	մա	կեր	պած	ցե	ղաս	պա	նու	թյան	ժա	մա	նակ։	Այլ	
կերպ	չէր	էլ	կա	րող	լի	նել.	հայե	րի	պար	բե	րա	բար	ել	քը	օ	տար-
նե	րի	կող	մից	զավ	թած	հայ	րե	նի	քից	պետք	է	հան	գեց	ներ	գաղ
թերի,գաղթականության	ըն	կալ	մա	նը	լոկ	որ	պես	ստի	պո	ղա-
կան,	 պար	տադր	ված	 եւ	 դրա	նով	 իսկ՝	 ան	ցան	կա	լի,	 մին	չեւ	
իսկ	ող	բեր	գա	կան	երե	ւույթ	նե	րի5։	

Այն,	որ	հայ	իրա	կա	նու	թյան	մեջ	եր	կար	դա	րե	րի	ըն	թաց-
քում	տե	ղի	էր	ու	նե	նում	գաղ	թի	մի	այն	մեկ	տե	սա	կը՝	հայ	րե-
նի	տա	րածք	նե	րից	դուրս,	 իսկ	հա	կա	ռակ	ուղ	ղու	թյամբ	այն	
բա	ցա	կա	յում էր, հան	գեց	րեց	նրան,	որ	գաղթեւ	արտագաղթ
բա	ռե	րի	տար	բե	րա	կու	մը	դար	ձել	էր	ավե	լորդ	կամ,	այլ	կերպ	
ասած,	դրանք	հո	մա	նիշ	ներ	է	ին: Հ.	Ա	ճա	ռյա	նի	վկա	յու	թյամբ՝	
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արտագաղթ	եւ	ներգաղթ	բա	ռե	րը	«նոր	գրա	կան	լե	զո	ւի	մէջ	
կազ	մած	ձե	ւեր»	են6։	Եւ	իս	կա	պես,	դրանք	բա	ցա	կա	յում	են,	
օ	րի	նակ,	 «Նոր	 բառ	գիրք	 հայ	կա	զե	ան	 լե	զո	ւի»	 եւ	 Ս.	Գա	բա-
մա	ճյա	նի	1910	թ.	«Նոր	բառ	գիրք	հայե	րէն	լե	զո	ւի»	բա	ռա	րան-
նե	րում:	Արտագաղթ	 բա	ռը	կի	րառ	վում	 էր	մի	այն	հա	տուկ̀ 	
շատ	կա	րե	ւոր	դեպ	քե	րում,	երբ	կար	ծես	ան	հրա	ժեշտ	էր	շեշ-
տել	երե	ւույ	թը,	առա	վել	մեծ	ու	շադ	րու	թյուն	հրա	վի	րել	դրա	
վրա:	Օ	րի	նակ՝	 1913	թ.,	 երբ	 մեծ	 չա	փե	րի	 էր	 հա	սել	 հայե	րի	
գաղ	թը	 Ա	րեւմ	տյան	 Հա	յաս	տա	նից	 եւ	 Կի	լի	կի	այից,	 Հայ	կա-
կան	բա	րե	գոր	ծա	կան	ը	նդ	հա	նուր	մի	ու	թյու	նը	(Հ	ԲԸՄ)	հան-
դես	 եկավ	 հա	տուկ՝	տագ	նա	պա	հար	 շր	ջա	բե	րա	կա	նով,	 որն	
ու	ներ	ակն	բախ	խո	րա	գիր՝	«Ար	տա	գաղ	թին	դէմ»7:	

XIX	դ.	վեր	ջից	եւ	մին	չեւ	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մարտն	ըն-
կած	ժա	մա	նա	կա	հատ	վա	ծում	մտա	վոր	զար	գաց	ման	վե	րել-
քի,	 կրթ	ված	 խա	վի	 ձե	ւա	վոր	ման,	 եվ	րո	պա	կան	 գի	տա	կան	
մտ	քի	 ազ	դե	ցու	թյան	 հե	տե	ւանք	նե	րից	 էր	 նաեւ	 գաղ	թե	րի,	
դրանց	ար	դյուն	քում	առա	ջա	ցած	գաղ	թա	կա	նու	թյան	ը	մբռ-
նու	մը	 նաեւ	 մեկ	 այլ	 տե	սան	կյու	նից։	 Դրանք	 սկ	սե	ցին	 դի-
տարկ	վել	առ	հա	սա	րակ	գաղ	թե	րի՝	որ	պես	հա	մաշ	խար	հային	
պատ	մու	թյան	հատ	կա	նիշ	նե	րի	հա	մա	տեքս	տում։	«Տն	տե	սա-
կան	գի	տու	թիւ	նը	–	գրում	էր	Գ.	Օ	զա	նյա	նը,–		կ’ա	պա	ցու	ցա-
նէ	թէ	գաղ	թա	կա	նու	թիւ	նը	ան	խու	սա	փե	լի	երե	ւոյթ	մըն	է,	որ	
ան	պայ	ման	 յա	ռաջ	կու	գայ	երկ	րի	մը	կամ	ժո	ղո	վուր	դի	մը	
մէջ,	երբ	կը	պակ	սին	բար	ւոք	ապ	րե	լու	հնա	րա	ւո	րու	թիւն	նե-
րը	եւ	կե	ան	քի	պայ	քա	րը	վեր	ջին	ծայր	սաստ	կա	ցած	կ’ըլ	լայ։	
Այս	պէս	եղած	է	ամէն	եր	կիր	նե	րու	մէջ։	Այ	սօր	շատ	մը	մեծ	
պե	տու	թիւն	ներ	 գաղ	թա	վայ	րեր	 կը	 պատ	րաս	տեն,	 գաղ	թա-
կա	նու	թիւն	ներ	 կը	 ստեղ	ծեն	 եւ	Մայր	 Հայ	րե	նի	քին	 ճիւ	ղե	րը	
կը	տա	րա	ծեն	ամէն	կողմ»8։	Ա	վե	լի	վաղ	Հ.	Մր	մը	րե	ա	նը	թուր-
քա	հայոց	 վա	ճա	ռա	կան	նե	րի	 պատ	մու	թյա	նը	 նվիր	ված	 գր-
քում	նշում	 է.	 «Մի	ջերկ	րա	կա	նի	ու	Սեւ	 ծո	վի	ափանց	վրայ	
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…	յոյն,	փիւ	նիկ	ու	եգիպ	տա	կան	գաղ	թա	կա	նու	թիւնք	առեւտ-
րած	են	յա	ջո	ղա	պէս	պատ	մա	կան	ատեն	նե	րէ	ի	վեր»9։	Լ.	Իի-
րիշ	ճյա	նը	(Լա	րենց)	«Հայ	կա	կան	ար	տա	գաղ	թը	եւ	թր	քա	կան	
ներ	գաղ	թը»	հատ	կան	շա	կան	խո	րագ	րով	հոդ	վա	ծում	գրում	
է	ր.	«Կի	լի	կի	ոյ	հայ	բնակ	չու	թիւ	նը	իս	լամ	տար	րե	րով,	մաս	նա-
ւո	րա	բար	չէր	քէզ	և	թա	թար	գաղ	թա	կան	նե	րով	կէտ	կի	տե	լու,	
կղ	զի	աց	նե	լու	ծրա	գի	րը	յ	ղա	ցո	ւած	էր	սուլ	թան	Հա	մի	տի	օ	րով	
և	գոր	ծադ	րու	թե	ան	իսկ	դրո	ւած	էր»10։	

Գաղթ,	 գաղ	թա	կան,	 գաղ	թա	կա	նու	թյուն	 բա	ռե	րի	 իմաս-
տային	 հարս	տաց	մա	նը	 նպաս	տում	 է	ին	 նաեւ	 օ	տար	 հե	ղի-
նակ	նե	րի	 գր	քե	րի	 թարգ	մա	նու	թյուն	նե	րը։	 Այս	պես,	 1913	թ.	
Կ.		Պոլ	սում	 հրա	տա	րակ	վեց	 քա	ղա	քա	կան	 պատ	մու	թյան	
ֆրան	սի	ա	ցի	 հայտ	նի	 մաս	նա	գետ	 Էդ.	Տրի	ոյի	 «Ա	րե	ւե	լե	ան	
խն	դի	րը	եւ	Հայ	կա	կան	հար	ցը	իր	ծա	գու	մէն	մին	չեւ	մեր	օ	րե-
րը»	 գիր	քը՝	 Եր.	Սր	մա	քեշ	խան	լյա	նի	 (Ե	րու	խան)	 հայե	րեն	
թարգ	մա	նու	թյամբ:	 Գր	քի՝	 Եվ	րո	պայի	 առա	ջա	տար	 տե	րու-
թյուն	նե	րի	ար	տա	քին	քա	ղա	քա	կա	նու	թյա	նը	նվիր	ված	գլուխ-
նե	րում	 մաս	նա	վո	րա	պես	 աս	վում	 էր,	 որ	 «Կեդ	րո	նա	կան	
Ա	սի	ոյ	 մէջ	 ռուս	 գաղ	թա	կա	նու	թիւ	նը	 արա	գօ	րէն	 կը	 յա	ռա-
ջա	դի	մէ»,	որ	Ի	տա	լի	այի	քա	ղա	քա	կա	նու	թյու	նը	վտան	գում	է	
ֆրան	սի	ա	կան	«գաղ	թա	կա	նու	թե	ան	ապա	գան»,	որ	«թու	նիզ-
ցիք	առ	ջի	օ	րէն	վար	ժո	ւե	ցան	սի	րով	ապ	րիլ	ֆրան	սա	ցի	գաղ-
թա	կան	նե	րուն	հետ»,	բայց	ահա	Ալ	ժի	րում	«Ապ	տէլ-Իա	տէ	րի	
դէմ	պայ	քա	րը	մեր	մէջ	եղաւ	մեր	ափ	րի	կե	ան	գաղ	թա	կա	նու-
թե	ան	մեծ	գոր	ծը»:	Գր	քում	խոս	վում	էր	նաեւ	Ռու	սաս	տա	նի	
«գա	ղութ	նե	րի»,	Հյու	սի	սային	Աֆ	րի	կայի	երկր	նե	րում	«Ֆ	րան-
սայի	 գաղ	թային	 ծա	վալ	ման»,	 «անգ	լի	ա	կան	 գա	ղութ	նե	րի»,	
«անգ	լի	ա	կան	գաղ	թային	կայս	րու	թե	ան»	եւ	այլ	նի	մա	սին11։	

Հատ	կան	շա	կան	է,	որ	նույ	նը	տե	ղի	էր	ու	նե	նում	նաեւ	հե-
ռա	վոր	Ա	ՄՆ-ի	հայե	րի	շր	ջա	նում։	1912	թ.		Բոս	տո	նում	հրա-
տա	րակ	վեց	«Ա	մե	րի	կա	հայ	Տա	րե	ցոյ	ցը»	գիր	քը,	որի	կազ	մողն	
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ու	 հե	ղի	նակ	նե	րից	 մեկն	 էր	 Մու	շեղ	 եպ.	Սե	րո	բյա	նը,	 իսկ	
մյուս	 հե	ղի	նակ	նե	րը՝	 գի	տու	թյան	 զա	նա	զան	 բնա	գա	վառ	նե-
րում	ամե	րի	կա	հայ	մաս	նա	գետ	ներ	Ա.	Այ	վա	զյա	նը,	Փ.	Ա	դա-
մյա	նը,	 Մ.	Ա	նա	նի	կյա	նը,	 Մ.	Գաբ	րի	ե	լը,	 Կ.	Մա	նա	վյա	նը	 եւ	
այլք։	Խո	սե	լով	Ա	ՄՆ-ի	Վիր	ջի	նի	ա	նա	հան	գի	հայե	րի	մա	սին̀ 	
Մու	շեղ	 եպ.	Սե	րո	բյա	նը	 ան	դրա	դառ	նում	 էր	 XVII	 դա	րում	
«Վիր	ժի	նե	այի	գաղ	թա	կա	նու	թե	ա	նը»	(ոչ	հայ	–	Էդ.Մ.)՝	նշե	լով.	
«Այդ	մի	ջո	ցին	Վիր	ժի	նի	այի	կա	ռա	վա	րիչն	էր	Edvard	Digges	
անու	նով	ան	գղի	ա	ցի	գաղ	թա	կան	մը…»։	Ի	սկ	նույն	տա	րեգր-
քի	 «Ա	մե	րի	կե	ան	 գաղ	թային	 կա	նոն	ներ	 եւ	 օ	րենք	ներ»	 հոդ-
վա	ծում	քն	նարկ	վում	է	ին	մաս	նա	վո	րա	պես	այն	իրա	վա	կան	
բար	դու	թյուն	ներն	 ու	 ար	գելք	նե	րը,	 որոնք	 սպա	սում	 է	ին	
Մի	ա	ցյալ	 Նա	հանգ	ներ	 «գաղ	թող	 օ	տա	րա	կան	նե	րին»12։	 Պա-
տա	հա	կան	 չէ	 նաեւ,	 որ	այդ	 նույն	տա	րի	նե	րին	 գաղթակա
նություն	բա	ռը	Ս.	Գա	բա	մա	ճյա	նի	բա	ռա	րա	նում	ար	դեն	բա-
ցատր	վում	է	այս	պես.	«խումբ	մար	դոց՝	որ	իրենց	եր	կի	րը	կը	
թո	ղուն	օ	տար	տեղ	մը	եր	կի	րը	շա	հա	գոր	ծե	լու	հա	մար,	գաղ-
թա	կա	նու	թե	ան	եր	կիր»13:	

Այս	ը	նդ	հա	նուր	պատ	կե	րի	շնոր	հիվ	առա	վել	հս	տակ	էր	
դառ	նում	 հայ	կա	կան	ար	տա	գաղ	թե	րի	 յու	րա	հատ	կու	թյու	նը.	
«Հայ	կա	կան	գաղ	թա	կա	նու	թիւն	նե	րը	պե	տա	կան	որոշ	առա-
ջադ	րու	թե	ան	մը	ար	դիւն	քը	 չեն	սա	կայն,	այլ՝	 քա	ղա	քա	կան	
ամե	նէն	 վատ	թար	 դրու	թե	նէ	 մը,	 հա	լա	ծան	քէ,	 սո	վէ,	 հու	րէ,	
կո	տո	րա	ծէ	ու	աւե	րէ	ահա	բեկ	փա	խած	թշո	ւառ	ժո	ղո	վուր	դի	
մը	 սր	տա	կե	ղեք	 խու	ճա	պը։	 Ա	կա	մայ	 գաղ	թա	կա	նու	թիւն	 մը	
ու	րեմն»14։	Մի	եւ	նույն	ժա	մա	նակ	գի	տակց	վե	ցին	ինչ	պես	հայ	
գաղ	թա	կան	նե	րի	 կա	րե	ւոր	 դե	րը	 ըն	դու	նող	 երկր	նե	րի	 զար-
գաց	ման	գոր	ծում,	նրանց	մշ	տա	կան	ճի	գե	րը	իրենց	ազ	գամ-
շա	կու	թային	 ինք	նա	տի	պու	թյու	նը	 պահ	պա	նե	լու	 առու	մով,	
այն	պես	էլ	նույն	այդ	հա	րուստ	պատ	մու	թյու	նը	վեր	հա	նե	լու	
եւ	ու	սում	նա	սի	րե	լու	ան	հրա	ժեշ	տու	թյու	նը։	Այս	պես,	Ա.	Ա	լի-
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շա	նը,	հրա	տա	րա	կե	լով	«Կա	մե	նից:	Տա	րե	գիրք	հայոց	Լե	հաս-
տա	նի	և	Ռու	մե	նի	ոյ»	XVII	դ.	սկզ	բի	ձե	ռա	գի	րը,	առա	ջա	բա-
նում	հա	տուկ	նշում	էր.	«Ազ	գիս՝	գու	ցէ	ոչ	պա	կաս	քան	զբ	նիկ	
հայ	րե	նե	ացն՝	 յօ	տար	եր	կիր	գաղ	թա	կա	նացն	պատ	մու	թիւնն	
այլ՝	կըր	նայ	շատ	հե	տաքրք	րա	կան	ըլ	լալ,	եթէ	և	կա	րե	լի	ըլ-
լար	գտ	նել,	հա	ւա	քել	և	յայտ	նել.	գործ	եր	կար	և	դժո	ւար՝	մէկ	
ան	ձին	 հա	մար.	 այլ	 դիւ	րին,	 եթէ	 գիտ	նա	կանք	 գաղ	թա	կա-
նու	թե	ան	գլ	խա	ւոր	կեդ	րո	նից՝	ձեռք	զար	նեն	իրենց	երկ	րորդ	
հայ	րե	նե	աց	ծա	գու	մը	 լու	սա	բա	նել,	 զոր	 յե	տոյ	կըր	նայ	և	մէկ	
ան	ձ	մ’այլ	հա	մա	հա	ւա	քել»15։	Այս	տեղ	հատ	կա	պես	կա	րե	ւոր	է,	
որ	գաղթականացն,	գաղթականութեան	ը	նդ	հան	րաց	նող	բա-
ռե	րից	 հե	տո	Ա.Ա	լի	շա	նը	 գոր	ծա	ծում	 է	ար	դեն	 «Լե	հաս	տան	
գաղ	թե	ալ	 և	 բնա	կե	ալ	 հայեր»,	 «Լե	հա	հայոց	 գաղ	թա	կանք»,	
«Լե	հաց	և	Վլա	հաց	հայ	գաղ	թա	կանք»	եւ	այլ	դարձ	վածք	ներն	
ու	բա	ռա	կա	պակ	ցու	թյուն	նե	րը16։	Կա	րե	լի	է	ասել,	որ	սկս	վում	
էր	հայ	գաղ	թա	կա	նու	թյան	ու	սում	նա	սի	րու	թյան	հա	մար	ան-
հրա	ժեշտ	հա	տուկ	լեզ	վի	կամ	բա	ռա	պա	շա	րի	ձե	ւա	վո	րու	մը։	
Հ.	Մր	մը	րյա	նը,	ան	դրա	դառ	նա	լով	Ա	նգ	լի	ա	յում	հաս	տատ	ված	
հայե	րին,	 ար	դեն	 գրում	 է	 Ման	չեստ	րի	 «հայ	 վա	ճա	ռա	կան	
գաղ	թա	կա	նու	թե	ան»	մա	սին.	 «Անգ	ղի	այի	մէջ՝	 մա	նա	ւանդ	ի	
Ման	չէս	դըր՝	նոյն	թո	ւա	կան	նե	րուն	 (1860-ա	կան	թթ.	–	Էդ.Մ.)	
հայ	վա	ճա	ռա	կան	գաղ	թա	կա	նու	թիւնն	հա	սած	էր	նշա	նա	կե-
լի	30	ան	դա	մի	թի	ւի	մը,	որ	մեծ	մա	սով	ժիր	ինք	նա	ձեռ	նարկ	
Պոլ	սե	ցի	ներ	և	Զմիւռ	նա	ցի	ներ	է	ին	ու	հայե	րու	մէջ	առա	ջին-
ներն	 ան	գղի	ե	րէն	 բա	նուկ	 լե	զուն	 ու	սում	նաս	րող	նե	րուն»17։	
Ե	ւս	 մեկ	 օ	րի	նակ.	 վե	րը	 նշ	ված	 «Ա	մե	րի	կա	հայ	 Տա	րե	ցոյ-
ցը.	 1912»	 գր	քի	տար	բեր	հոդ	ված	նե	րում	խոս	վում	 է	Ա	ՄՆ-ի	
հայ	 «գաղ	թա	կան	նե	րի»	 մա	սին.	 ը	ստ	 հե	ղի	նակ	նե	րի̀ 	 դրանք	
այն	 հայերն	 են,	 որոնք,	 ի	 տար	բե	րու	թյուն	պան	դուխտ	նե	րի	
(ն	րանց	կանդ	րա	դառ	նանք	ստո	րեւ),	հայ	րե	նի	քից	գնա	ցել	է	ին	
Ա	ՄՆ՝	մշ	տա	կան	բնա	կու	թյան,	իսկ	նրանց	ամ	բող	ջու	թյու	նը	
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այս	կամ	այն	երկ	րում	«գաղ	թա	կա	նու	թյունն»	է՝	տվյալ	դեպ-
քում՝	«ա	մե	րի	կա	հայ	գաղ	թա	կա	նու	թիւ	նը»18։	

Այս	պի	սով`	 դե	ռեւս	 մին	չեւ	 Ա	ռա	ջին	 աշ	խար	հա	մար	տը	
հայե	րե	նում	գաղթ,գաղութ,գաղթական,	գաղթականություն 
բա	ռե	րը,	ը	ստ	է	ու	թյան,	ը	նդ	հա	նուր	բնույ	թի	տեր	մին	ներ	է	ին	
եւ	նշա	նա	կում	է	ին	տար	բեր	պատ	ճառ	նե	րով	(այդ	թվում	նաեւ	
հայե	րի	հայ	րե	նի	քից	ար	տա	գաղ	թը	առա	ջաց	նող	պատ	ճառ-
նե	րը)	մեկ	երկ	րից	մեկ	այլ	եր	կիր	մարդ	կանց	տե	ղա	շար	ժե	րը	
եւ	 դրանք	 իրա	կա	նաց	նող	ան	հատ	նե	րին	 կամ	 զանգ	ված	նե-
րին։	Դրանք	հո	մա	նիշ	ներ	են	այդ	նույն	տա	րի	նե	րին	այլ	 լե-
զու	նե	րում	 կի	րառ	վող	 migration,	 migrant,	 миграция,	 ми-
грант,	իսկ	որոշ	հա	մա	տեքս	տում	նաեւ՝	emigration,	emigrant,	
эмиграция,	эмигрант	տեր	մին	նե	րին,	ինչ	պես	նաեւ	колония,	
ко	ло	нисты,	 колониальный,	 колония	 (որ	պես	 հա	վա	քա	կան	
գո	յա	կան	անուն),	 կամ	 colony,	 colonist,	 colonial	տեր	մին	նե-
րին:	Բա	ցա	կա	յում	է	ին	գաղ	թե	րի	հա	տուկ	տե	սա	կի՝	ներգաղ
թըհայրենիք	նշա	նա	կող	տեր	մին	ներ.	այն̀ 	որ	պես	երե	ւույթ,	
դեռ	ան	ծա	նոթ	էր	հայե	րին։

	Սե	փա	կան	 պե	տու	թյուն	 չու	նե	նա	լով	 հան	դերձ	 (ո	րը	 գի-
տու	թյան̀ 	 որ	պես	 շա	րու	նա	կա	կան	 գոր	ծու	նե	ու	թյան	 ձե	ւա-
վոր	ման	եւ	զար	գաց	ման	պար	տա	դիր	պայ	մանն	է)̀ 	հայե	րը	
իրենց	մտա	վոր	եւ	մաս	նա	գի	տա	կան	նե	րու	ժի	շնոր	հիվ	սո	ցի-
ալ-մ	շա	կու	թային	տա	րաշ	խար	հիկ	մի	ջա	վայ	րում	ի	վի	ճա	կի	
եղան	 ստեղ	ծե	լու	 եւ	 մշա	կե	լու	 գի	տա	կան	 ու	սում	նա	սի	րու-
թյուն	նե	րի	 հա	մար	ան	հրա	ժեշտ	 բա	ռա	պա	շար:	 Եվ	 կա	րե	լի	
էր	են	թադ	րել,	որ	այդ	աշ	խա	տան	քը	կու	նե	նար	իր	բնա	կա	նոն	
շա	րու	նա	կու	թյու	նը	 հե	տա	գա	յում	 եւս:	 Սա	կայն	 տա	րի	ներ	
ան	ց	 Ա	ռա	ջին	 աշ	խար	հա	մար	տի	 տա	րի	նե	րի	 ող	բեր	գա	կան	
դեպ	քե	րը	ար	մա	տա	պես	փո	խե	ցին	հայ	ժո	ղովր	դի	ողջ	գո	յա-
կեր	պը,	որը	յու	րո	վի	ազ	դեց	նաեւ	նշ	ված	բա	ռե	րի	ըն	կալ	ման	
եւ	իմաս	տա	վոր	ման	վրա:
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 Տա րա գիր, գաղ թա կան

	Ժա	մա	նա	կագ	րո	րեն	գաղթ,	գաղ	թա	կան	տեր	մին	նե	րի	բո	վան-
դա	կային	փո	խա	կեր	պու	մը	 նկատ	վեց	 դե	ռեւս	 1914-1915	թթ.,	
երբ	 Ա	ռա	ջին	 աշ	խար	հա	մար	տի	 Կով	կա	սյան	 (ռուս-թուր-
քա	կան)	ճա	կա	տում	ռազ	մա	կան	գոր	ծո	ղու	թյուն	նե	րի	հե	տե-
ւան	քով	 սկս	վեց	 հայե	րի	 գաղ	թը	 Ռու	սա	կան	 կայս	րու	թյուն։	
Սա	կայն	նկա	տի	առ	նե	լով,	որ	նրանց	հիմ	նա	կան	մա	սը	հաս-
տատ	վեց	հայ	կա	կան	ազ	գային	տա	րած	քում՝	Ռու	սա	հա	յաս-
տա	նում	 (ո	րը	հե	տա	գա	յում	կոչ	վեց	Ա	րե	ւե	լյան	Հա	յաս	տան),	
նպա	տա	կա	հար	մար	հա	մա	րե	ցի	ան	դրա	դառ	նալ	դրան	գր	քի	
«Գաղ	թե	րը	հայ	րե	նիք»	բաժ	նում։	

1915	թ.	Օս	մա	նյան	կայս	րու	թյան	իշ	խա	նու	թյուն	նե	րի	իրա-
կա	նաց	րած	 ցե	ղա	սպա	նու	թյան	 հետ	մեկ	տեղ	 մի	 քա	նի	 հա-
րյուր	հա	զար	հայեր	բռ	նի	գաղ	թեց	վե	ցին	կայս	րու	թյան	մաս	
կազ	մող	Սի	րի	այի	եւ	Ի	րա	քի	անա	պատ	նե	րի	հա	մա	կենտ	րո-
նաց	ման	վայ	րեր	ու	ճամ	բար	ներ։	Ըն	թա	ցող	աշ	խար	հա	մար-
տի	տա	րի	նե	րին	Օս	մա	նյան	կայս	րու	թյու	նից	դուրս	ապ	րող	
հայե	րը	չու	նե	ին	 լի	ա	կա	տար	պատ	կե	րա	ցում	այն	տեղ	տե	ղի	
ու	նե	ցող	ող	բեր	գու	թյան	մա	սին։	Մի	այն	1918	թ.	աշ	նա	նը,	երբ	
ան	գլի	ա	կան	 զոր	քե	րը	պար	տու	թյան	մատ	նե	ցին	թուր	քե	րին	
եւ	ազա	տագ	րե	ցին	Ի	րա	քը,	Պա	ղես	տի	նը,	ապա	նաեւ	Սի	րի-
ան,	հնա	րա	վոր	դար	ձավ	աս	տի	ճա	նա	բար	պար	զել	ազ	գային	
աղե	տի	 իրա	կան	 պատ	կե	րը։	 Վե	րապ	րած	նե	րին	 նվիր	ված	
հոդ	ված	նե	րում	 եւ	 առան	ձին	 գր	քե	րում	 նրանք	 գրե	թե	 ան-
մի	ջա	պես	ան	վան	վե	ցին	տարագիրներ	կամ	տարագրյալներ։	
Այս	պես,	«Մի	ու	թիւն»	ամ	սագ	րի	1918	թ.	հա	մար	նե	րից	մե	կում	
տպագր	վեց	«900	տա	րագ	րե	ալ	ներ	եւս	ազա	տո	ւած	Թա	ֆի	լէ	ի	
մէջ»	հոդ	վա	ծը,	որում	աս	վում	է	ր.	«…Ե	գիպ	տո	սի	Նպաս	տա-
մա	տոյց	 Աանձ	նա	ժո	ղո	վը	 6000	 քի	լոյի	 չափ	 զա	նա	զան	 ան-
հրա	ժեշտ	 ու	տես	տե	ղէն	ներ	 ղր	կեց	 Թա	ֆի	լէ	ի	 տա	րագ	րե	ալ-



20

ԳԱԱԹԵԵԸ ՀԱԱԵԵՆԻԻԻԻ

նե	րուն	 հա	մար»։	 Նույն	 տար	վա	 մեկ	 այլ	 հա	մա	րում	 ՀԲԸՄ	
Հան	դեր	ձա	րա	նի	տիկ	նանց	կենտ	րո	նա	կան	հանձ	նա	ժո	ղո	վը	
կոչ	էր	անում.	«…ի	սէր	նոր	ազա	տագ	րո	ւած	մեր	հա	զա	րա-
ւոր	սի	րե	լի	տա	րագ	րե	ալ	նե	րուն	եւ	որ	բե	րուն,	սրտ	ցաւ	հա	յու-
հի	ներ	դի	մեն	եւ	կա	րի	գոր	ծե	րով	զբա	ղին»19։	«Տա	րագ	րու	թիւն	
եւ	 ջարդ»	 խո	րագ	րով	 հոդ	ված	 է	 տպագր	վում	 Կ.		Պոլ	սում	
հրա	տա	րակ	վող	 «Ա	ռա	ւօտ»	 օ	րա	թեր	թում20,	 հիմն	վում	 է	ին	
նույ	նա	նուն	կազ	մա	կեր	պու	թյուն	ներ,	ինչ	պես,	 օ	րի	նակ̀ 	Մի-
ջա	գետ	քի	տա	րագ	րե	լոց	նպաս	տա	մա	տոյց	մար	մին21։	

Սա	կայն	առանձ	նա	կի	կա	րե	ւո	րու	թյուն	ու	ներ	Ե	ր.	Օ	տյա-
նի	 «Ա	նի	ծե	ալ	 տա	րի	ներ,	 1914-1919	 (ա	նձ	նա	կան	 յի	շա	տակ-
ներ)»	 հու	շագ	րու	թյու	նը։	 Ե	ր.	Օ	տյա	նը,	 ինչ	պես	 հայտ	նի	 է,	
1915	թ.	օ	գոս	տոս	ամ	սին,	ձեր	բա	կալ	վե	լով	Կ.	Պոլ	սում,	այ	նու-
հե	տեւ	շուրջ	երեք	տա	րի	ան	ցել	էր	մա	հա	բեր	մի	եր	թու	ղով՝	
նե	րա	ռյալ	Դեր-Զո	րը	եւ	այլ	աք	սո	րա	վայ	րեր,	բայց,	ի	վեր	ջո,	
վե	րա	դար	ձել	էր	Պո	լիս:	Հենց	այս	տեղ	էլ	«Ժա	մա	նակ»	օ	րա-
թեր	թի	 1919	թ.	 փետր	վար-սեպ	տեմ	բեր	 ամիս	նե	րի	 հա	մար-
նե	րում	 նա	 մաս	առ	 մաս	 հրա	տա	րա	կեց	 հու	շագ	րու	թյու	նը։	
Գր	քի	2004	թ.	երե	ւա	նյան	հրա	տա	րա	կու	թյան	(որ	քան	էլ	զար-
մա	նա	լի	 է,	 դա	առա	ջին	 հրա	տա	րա	կու	թյունն	 էր	առան	ձին	
գր	քով)	 առա	ջա	բա	նում	 Գ.	Հա	կո	բյա	նը	 նշում	 է.	 «…Օ	տե	ա-
նի	 յի	շա	տա	կագ	րու	թիւ	նը	 Ե	ղեռ	նը	 վե	րապ	րած	 մնա	ցոր	դաց	
սերն	դի	 ներ	կա	յա	ցուց	չի	 պատ	մու	թե	ա	նը	 փո	խան	ցած	 ե՛ւ	
վա	ւե	րագ	րու	թիւն	է,	ե՛ւ	փաս	տա	թուղթ՝	այս	հաս	կա	ցու	թե	ան	
ամ	բող	ջա	կան	տա	րո	ղու	թե	ամբ»22։	Եւ	ահա	իր	տե	սա	կի	մեջ	
եզա	կի	վա	վե	րագ	րու	թյան	եւփաս	տաթղ	թի	ողջ	շա	րադ	րան-
քի	 ըն	թաց	քում,	 պատ	մե	լով	 տե	ղա	հան	ված	 հայե	րի	 մա	սին,	
Ե	ր.	Օ	տյա	նը	գոր	ծա	ծում	է՝	տարագիր,տարագրութիւն,տա
րագրուելբա	ռե	րը։	

Դժ	վար	թե	տե	ղին	լի	նի	պա	տա	հա	կա	նու	թյան	մա	սին	խո-
սել	Օ	տյա	նի՝	մինչ	այդ	ար	դեն	հայտ	նի	գրո	ղի,	հրա	պա	րա	կա-
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խո	սի,	պատ	մու	թյան	ան	ցքե	րին	քա	ջա	ծա	նոթ	մե	կի	դեպ	քում:	
Հա	կա	ռա	կը՝	 ակն	հայտ	 է,	 որ	 դա	 գի	տակ	ցա	բար	 էր	 ար	վել՝	
ը	նդ	գծե	լու	հա	մար,որ	բո	լոր	այդ	մար	դիկ,	այդ	թվում՝	ին	քը,	
աք	սոր	վել,	վտար	վել	են	(կամ	ինչ	պես	հե	տա	գա	յում	սկ	սե	ցին	
ասել,	 բռ	նի	 գաղ	թեց	վել	 են)	 իրենց	հայ	րե	նի	քից	թուր	քա	կան	
իշ	խա	նու	թյուն	նե	րի	 կող	մից։	 Տարագիր	 բա	ռը	 գրե	թե	 նույն	
կերպ	էր	բա	ցատր	վում	Ե	ր.	Օ	տյա	նին	ան	շուշտ	ծա	նոթ	Մխի-
թա	րյան	 հայ	րե	րի	 «Նոր	 բառ	գիրք	 հայ	կա	զե	ան	 լե	զո	ւի»	 բա-
ռա	րա	նում.	«Գ	րով	դա	տակն	քոյ	վտա	րե	ալ	 ‘ի	տար	աշ	խարհ	
…վ	տա	րան	դի»23։	 Ար	ժե	 նշել,	 որ	 տարագիր	 բա	ռի	 հա	մար	
նույն,	բայց	ավե	լի	ման	րա	մասն	բա	ցատ	րու	թյունն	է	տա	լիս	
107	տա	րի	ան	ց՝	1944	թ.	հրա	տա	րա	կած	Ստ.	Մալ	խա	սյան	ցի	
բա	ռա	րա	նը,	 «1)	 Դա	տա	րա	նի	 կամ	 իշ	խա	նու	թե	ան	 հրա	մա-
նով	իւր	հայ	րե	նի	քից	քշ	ված,	աք	սո	րա	կան,	ար	տաքս	ված»24։	
Այս	տեղ	կա	րե	ւոր	է	նշել	այս	բա	ռի	իմաս	տային	առանձ	նա-
հատ	կու	թյու	նը.	դա	հայ	րե	նի	քից	հե	ռա	նա	լու	կամ	գաղ	թե	լու	
ձեւն	է̀ 	եղա	նա	կը։	Եւ	այդ	առու	մով	առն	վազն	տա	րօ	րի	նակ	
է,	 երբ	տարագիր	 բա	ռով	 են	 ան	վա	նում	 լրիվ	 այլ	 եղա	նա-
կով	 հայ	րե	նի	քից	 գաղ	թած	նե	րին։	Այս	պես,	 օ	րի	նակ՝	 Հայ	 օգ-
նու	թյան	մի	ու	թյան	 (ՀՕՄ)	պատ	մու	թյա	նը	նվիր	ված	գր	քում	
տա	րա	գիր	ներ	են	ոչ	մի	այն	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար	տից	հե-
տո	տար	բեր	երկր	նե	րում	հաս	տատ	ված,	այ	լեւ	Ե	րկ	րորդ	աշ-
խար	հա	մար	տից	հե	տո	Գեր	մա	նի	այի,	Ի	տա	լի	այի	եւ	Ա	վստ-
րի	այի	հա	տուկ	ճամ	բար	նե	րում	գտն	վող	շուրջ	4000	հայե	րը,	
որոնց	 «մէկ	 մա	սը	 գե	րի	ներ	 է	ին	 ռու	սա	կան	 բա	նա	կէն…»25։	
Տարագիր	բա	ռի,	այս	դեպ	քում՝	տեր	մի	նի	նման	ազատ	ը	մբռ-
նու	մը	հան	գեց	նում	է	թե՛	նրա	ար	ժեզրկ	մա	նը	եւ	թե՛	տա	րագ-
րյալ	նե	րի	ու	փախս	տա	կան	նե	րի	մի	ջեւ	սկզ	բուն	քային	տար-
բե	րու	թյուն	նե	րի	 ան	տես	մա	նը։	 Դրան	ցից	 է	 նախ	 եւ	 առաջ	
հայ	րե	նի	քից	հե	ռա	նա	լու	որո	շու	մը	կա	յաց	նե	լու	հար	ցը։	Նկա-
տի	առ	նե	լով	այն	բո	լոր	հան	գա	մանք	նե	րը,	որոնք	պայ	մա	նա-
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վո	րե	ցին	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար	տի	սկզբ	նա	կան	շր	ջա	նում	
հայե	րի	փա	խուս	տը	հայ	րե	նի	քից̀ 	պետք	է	նշել,	որ	դա,	այ	նո-
ւա	մե	նայ	նիվ,	իրենց	որո	շումն	է	ր՝	թե	կուզ	եւ	պար	տադր	ված	
նույն	այդ	հան	գա	մանք	նե	րով։	Սա	կայն	փաստ	է,	որ	ոչ	բո	լո-
րը	դի	մե	ցին	այդ	քայ	լին։	Մինչ	դեռ	տա	րա	գիր	նե	րի	դեպ	քում	
ը	նդ	հան	րա	պես	 բա	ցառ	վում	 է	 նրանց՝	 այդ	պի	սի	 որո	շում	
կա	յաց	նե	լու	հնա	րա	վո	րու	թյու	նը,	քա	նի	որ	հենց	թուր	քա	կան	
պե	տու	թյունն	էր	բռ	նի	տե	ղա	հան	ման,	գաղ	թեց	ման	որո	շում	
կա	յաց	նո	ղը	եւ	իրա	կա	նաց	նո	ղը։	

Եւ	 այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	 տար	բեր	 երկր	նե	րում	 հայտն	ված	
տա	րա	գիր	նե	րը	 շատ	 շու	տով	 սկ	սե	ցին	 կոչ	վել	 գաղթական.	
դրա	 բա	զում	 օ	րի	նակ	նե	րից	 վկա	յա	կո	չեմ	 այդ	 տա	րի	նե-
րի	 ամե	նա	հե	ղի	նա	կա	վոր	 դեմ	քե	րից	 մե	կին	 մի	այն:	 1922	թ.	
փետր	վա	րի	28-ի	ն՝	Կի	լի	կի	այից	հե	ռա	նա	լուց	հե	տո,	Սա	հակ	
Բ	կա	թո	ղի	կո	սը	Դա	մաս	կո	սից	գրում	է	իր	առա	ջին	կոն	դա-
կը.	«Ող	ջոյն	Հայոց	Կի	լի	կի	ոյ՝	գաղ	թա	կա	նու	թե	ամբ	ցրո	ւե	ալ	
ի	սփիւռս	աշ	խար	հի.	ող	ջոյն	տա	ռա	պե	լոցդ՝	ի	տա	ռա	պա	կիր	
Հայ	րա	պե	տէ	ի	Սա	հա	կայ	Կա	թո	ղի	կո	սէ,	եր	բեմն	Մե	ծի,	այժմ	
աւե	րե	ալ	Տանն	Կի	լի	կի	ոյ»26։	Նույն	տա	րի	նե	րին	նրա	եւ	Պետ-
րոս	արք.	Սա	րա	ճ յա	նի	գրագ	րու	թյուն	նե	րում	նշ	վում	էր.	«Նոյ.	
8ին	սկ	սաւ	գաղ	թա	կա	նու	թե	ան	հո	սան	քը	դէ	պի	Կիպ	րոս…»,	
«դժ	բաղդ	հայ	գաղ	թա	կա	նաց»,	«…ե	կո	ւոր	գաղ	թա	կան	նե	րու	
հպա	տա	կու	թե	ան	 խն	դի	րը»	 եւ	 այդ	պես	 շա	րու	նակ27։	 Տվյալ	
դեպ	քում	գաղթական	բա	ռի	գոր	ծա	ծու	թյու	նը,	մինչ	այդ	տա-
րած	ված	լի	նե	լուց	զատ,	ար	դա	րաց	ված	էր	նաեւ	այդ	տա	րի-
նե	րի	հան	րա	հայտ	դեպ	քե	րով։	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար	տում	
Օս	մա	նյան	 կայս	րու	թյան	 պար	տու	թյու	նից	 եւ	 փլու	զու	մից	
հե	տո	 արաբ	նե	րով	 բնա	կեց	ված	 եւ	 նրանց	 ազ	գային	 տա-
րածք	նե	րը	հան	դի	սա	ցող	Մեծ	Սի	րի	ա	յում	(նե	րառ	յալ	Լի	բա-
նա	նը),	 Ի	րա	քում,	 Պա	ղես	տի	նում	 ստեղծ	վե	ցին	 կի	սան	կախ	
պե	տու	թյուն	ներ,	 մաս	նա	վո	րա	պես	 Սի	րի	այի	 եւ	 Լի	բա	նա	նի	
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կա	ռա	վար	ման	 ման	դա	տը	 հանձն	վեց	 Ֆրան	սի	ա	յին։	 Դրա	
հե	տե	ւան	քով	այդ	տա	րածք	ներ	քշ	ված,	աք	սոր	ված	հայ	տա-
րա	գիր	նե	րը	պա	տե	րազ	մից	 հե	տո	 հայտն	վե	ցին	 բուն	Թուր-
քի	այի	նոր	սահ	ման	նե	րից	դուրս,	նշա	նա	կում	է՝	նաեւ	իրենց	
հայ	րե	նի	քի,	ազ	գային	տա	րածք	նե	րից	դուրս,	որոնք	այդ	պես	
էլ	մնա	ցին	Թուր	քի	այի	կազ	մում:	Ա	վե	լին՝	այդ	տա	րածք	ներ	
վե	րա	դառ	նա	լու	 փոր	ձե	րը	 հան	գեց	րին	 զանգ	վա	ծային	 նոր	
սպա	նու	թյուն	նե	րի։	 Դրա	նով	 իսկ	 տա	րա	գիր	նե	րը,	 իրենց	
կամ	քից	ան	կախ,	մի	ան	գա	մից	դար	ձան	գաղ	թա	կան	ներ։	Այլ	
կերպ	ասած՝	նրանք	տա	րա	գիր	է	ին՝	ը	ստ	հայ	րե	նի	քից	հե	ռա-
նա	լու	եղա	նա	կի,	եւ	գաղ	թա	կան	է	ին,	քա	նի	որ	ազա	տագր	վե-
լուց	հե	տո	սկ	սե	ցին	ապ	րել	նույն	Սի	րի	ա	յում,	Լի	բա	նա	նում,	
Ի	րա	քում,	ապա	նաեւ	այլ	երկր	նե	րում։	

Այս	պի	սով,	տար	բեր	հան	գա	մանք	նե	րում	եւ	տար	բեր	եղա-
նա	կով	 հայ	րե	նի	քից	 դուրս	 հայտն	ված	 հայե	րը	 նա	խընտ	րե-
ցին	իրենց	նոր	գո	յա	վի	ճա	կին	տալ	գաղթական	ը	նդ	հա	նուր	
ան	վա	նու	մը։	 Գաղթականներ	 կոչ	վե	ցին	 բուն	 Ռու	սաս	տա-
նում	 (Ա	րիմ,	 Հյու	սի	սային	 Կով	կաս	 եւն)	 եւ	 Ռու	սա	հա	յաս-
տա	նում	 (հե	տա	գա	յում՝	 Հա	յաս	տա	նի	 առա	ջին	 եւ	 երկ	րորդ	
հան	րա	պե	տու	թյուն	նե	րում)	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար	տի	տա-
րի	նե	րին	ապաս	տա	նած	փախս	տա	կան	նե	րը,	որոնք	պա	տե-
րազ	մից	 հե	տո	 դար	ձան	 նաեւ	 վտա	րան	դի։	Գաղթականներ 
կոչ	վե	ցին	նաեւ	Օս	մա	նյան	կայս	րու	թյան	իշ	խա	նու	թյուն	նե	րի	
կող	մից	տա	րագր	ված	 հայե	րը,	 որոնք	պա	տե	րազ	մից	 հե	տո	
ապաս	տա	նե	ցին	տար	բեր	երկր	նե	րում	եւ	նույն	պես	դար	ձան	
վտա	րան	դի։ Կ.	Սա	սու	նի	ի	խոս	քե	րով՝	«…գաղթականբա	ռը	
դար	ձաւ	տաճ	կա	հա	յու	-	թշո	ւառ	ու	օգ	նու	թե	ան	կա	րօտ	մար-
դուն	հո	մա	նիշ»28։	

Այդ	առու	մով	 հատ	կան	շա	կան	 է	 հայե	րի	 դիր	քո	րո	շու	մը,	
երբ	առա	ջա	ցավ	գաղթական	–	փախստական	եր	կընտ	րան-
քի	մի	նոր	տար	բե	րակ։	Ի	նչ	պես	հայտ	նի	է,	Ա	ռա	ջին	աշ	խար-
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հա	մար	տի	 ավար	տից	 հե	տո	 եվ	րո	պա	կան	 եւ	 ամե	րի	կյան	
աշ	խար	հիկ	ու	կրո	նա	կան	բա	րե	սի	րա	կան	որոշ	կազ	մա	կեր-
պու	թյուն	ներ	շտա	պե	ցին	օգ	նե	լու	վեր	ապ	րած	հայե	րին,	հույ-
նե	րին	 եւ	 այ	լոց։	 Այդ	 բո	լոր	 կազ	մա	կեր	պու	թյուն	նե	րը	 հենց	
սկզ	բից	 աղե	տյալ	նե	րին	 կո	չե	ցին	 refugee,	 հայե	րեն՝	 փախս
տական29։	 Refugee/փախստական	 տեր	մի	նը	 հայտն	վեց	 մի-
ջազ	գային	իրա	վուն	քում,	եւ	դրա	գոր	ծա	ծու	թյու	նը	դար	ձավ	
հա	մա	տա	րած	այն	 ժա	մա	նակ,	 երբ	Ազ	գե	րի	 լի	գայի	ան	դամ	
երկր	նե	րը	 1922	թ.	 հա	մա	ժո	ղո	վում	 Ֆ.	Նան	սե	նի	 ջան	քե	րի	
շնոր	հիվ	կն	քե	ցին	հա	մա	ձայ	նա	գիր	(այն	լրաց	վեց	1924,	1926	
եւ	 1928	թթ.	 հա	մա	ձայ	նագ	րե	րով)՝	 ռուս	 եւ	 հայ	 refugee-նե-
րի	 կար	գա	վի	ճա	կի	 մա	սին:	 Ը	ստ	 այդ	 հա	մա	ձայ	նագ	րե	րի՝	
փախս	տա	կան	նե	րը,	ինչ	պես	հայտ	նի	է,	ստա	նում	է	ին	ան	ձը	
հաս	տա	տող	վկա	յա	կան՝	Նան	սե	նյան	ան	ձնա	գիր,	հա	մա	ժո-
ղո	վի	 մաս	նա	կից	 երկր	նե	րում	 բնակ	վե	լու	 եւ	ազատ	տե	ղա-
շարժ	վե	լու	իրա	վունք	եւն:	

	Նույն	ռուս	նե	րը	թե՛	այն	ժա	մա	նակ	եւ	թե՛	հե	տա	գա	յում	
նշ	ված	 փաս	տաթղ	թի	 խո	րա	գի	րը	 թարգ	մա	նե	ցին	 ճշգ	րիտ՝	
«Конвенция	о	юридическом	 статусе	русских	и	 армянских	
бе	женцев»։	Դա	բնա	կան	է,	քա	նի	որ	беженец	-refugee	տեր-
մին	նե	րը	 ճշգր	տո	րեն	ար	տա	ցո	լում	 է	ին	 նրանց՝	 1917	թ.	 բոլ-
շե	ւի	կյան	հե	ղա	փո	խու	թյու	նից	հե	տո	Ռու	սաս	տա	նից	հե	ռա-
նա	լու	 քա	ղա	քա	կան	 պատ	ճառ	ներն	 ու	 հան	գա	մանք	նե	րը30։	
Բայց	ահա	հայե	րը,	որոնք	եւս	օ	գտ	վե	ցին	այդ	նոր	հնա	րա-
վո	րու	թյու	նից,	refugee	բա	ռը	փախստական-իփո	խա	րեն	այս	
ան	գամ	կր	կին	թարգ	մա	նե	ցին	գաղթական,	որի	հա	մար	ժե	քը	
ռու	սե	րե	նում	эмигрант	բառն	է,	իսկ	ան	գլե	րե	նում՝	emigrant:	
ՀԲԸՄ,	որը	հայ	վտա	րան	դի	նե	րի	օգ	նու	թյան	հար	ցե	րով	հա-
մա	գոր	ծակ	ցում	էր	Ազ	գե	րի	լի	գայի	հետ,	այդ	տա	րի	նե	րի	իր	
ամե	նա	մյա	հաշ	վետ	վու	թյուն	նե	րում	Haut	Commissariat	pour	
les	Réfugiés	 /	High	Commissioner	 for	Refugees	թարգ	մա	նում	
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էր	Ազ	գե	րի	 Ըն	կե	րու	թյան	Գաղ	թա	կան	նե	րու	 Բարձր	Գո	մի-
սէ	րու	թիւն31:	1927	թ.	«Ֆ	րան	սա	հայ	տա	րե	գիր	քը»,	պար	զա	բա-
նե	լով	Նան	սե	նյան	ան	ձնա	գիր	ստա	նա	լու	կար	գը,	նույն	կերպ	
էր	 թարգ	մա	նում	 փաս	տա	թղ	թում	 տր	ված	 refugee	 սահ	մա-
նու	մը.	«Հայգաղ	թա	կան	կ’ը	սո	ւի	հայ	կա	կան	ծա	գում	ու	նե	ցող	
ամէն	 ան	հատ,	 նա	խա	պէս	 հպա	տակ	 Օ	սմ.	Կայս	րու	թե	ան,	
որ	չի	վայե	լեր	կամ	դադ	րած	է	վայե	լե	լէ	պաշտ	պա	նու	թիւ	նը	
Թուրք	հան	րա	պե	տու	թե	ան	եւ	որ	ու	րիշ	հպա	տա	կու	թիւն	մը	
չէ	 ստա	ցած»:	 Նույ	նը	 ռուս	նե	րին	 վե	րա	բե	րող	 սահ	ման	ման	
դեպ	քում՝	 «Ռուս	 գաղ	թա	կան	 կ’ը	սո	ւի…»32։	 Այն,	 որ	 հայե	րը	
չըն	դու	նե	ցին	refugee/	փախս	տա	կան	տեր	մի	նը,	թվում	է	բնա-
կան.	նրանք	իրենք	իրենց	փախս	տա	կան	չէ	ին	հա	մա	րում՝	ի	
տար	բե	րու	թյուն	նույն	ռուս	նե	րի։	Ու	շագ	րավն	այն	է,	սա	կայն,	
որ	 նրանք	այն	 թարգ	մա	նե	ցին	 հենց	 գաղթական,	 այլ	 ոչ	 թե	
վտարանդի,	որը	լի	ար	ժեք	ար	տա	հայ	տում	էր	իրենց՝	հայ	րե-
նի	քից	հե	ռա	նա	լու	պատ	ճառ	ներն	ու	հան	գա	մանք	նե	րը	կամ	
ձե	ւը։	Ը	ստ	երե	ւույ	թին,	պա	տե	րազ	մից	հե	տո̀ 	ան	ցած	տա	րի-
նե	րի	ըն	թաց	քում,	գաղթական	 բա	ռը	այն	քան	էր	ար	մա	տա-
վոր	վել	հայե	րի	գի	տակ	ցու	թյան	մեջ,	որ	դրա	փո	խա	րի	նու	մը	
նույ	նիսկ	իրա	կա	նու	թյա	նը	առա	վել	հա	մա	պա	տաս	խան	բա-
ռով	դար	ձել	էր	ան	ցան	կա	լի,	եթե	չա	սենք՝	ան	հնար։	

Հե	տաքրք	րա	կան	է,	որ	նույ	նը	տե	ղի	էր	ու	նե	նում	Խորհր-
դային	 Հա	յաս	տա	նում։	 1925	թ.	 հու	նի	սին	Ե	րե	ւան	ժա	մա	նեց	
Ֆ.	Նան	սե	նի	 գլ	խա	վո	րած	Ազ	գե	րի	 լի	գայի	 հանձ	նա	ժո	ղո	վը̀ 	
պար	զե	լու	 տար	բեր	 երկր	նե	րում	 ապաս	տա	նած	 հայե	րին	
Խորհր	դային	Հա	յաս	տան	տե	ղա	փո	խե	լու	հնա	րա	վո	րու	թյուն-
նե	րը:	 Կա	ռա	վա	րու	թյան	 հետ	 հանձ	նա	ժո	ղո	վի	 բա	նակ	ցու-
թյուն	նե	րի	հայե	րեն	ար	ձա	նագ	րու	թյուն	նե	րում	եւ	այլ	փաս-
տաթղ	թե	րում՝	 գոր	ծած	վում	 են	 գաղթականներ,	 մինչ	դեռ	
ան	գլե	րեն	 եւ	 ռու	սե	րեն	 գր	ված	 փաս	տաթղ	թե	րում՝	 refugee,	
беженцы տեր	մին	նե	րը33:	 Գաղթական	 բա	ռի	 նման	 ազատ	
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ը	մբռ	նու	մը	եւ	գոր	ծա	ծու	թյու	նը	թե՛	այդ	եւ	թե՛	հե	տա	գա	տա-
րի	նե	րին	 հան	գեց	րին	 նրան,	 որ	 նույ	նիսկ	 մաս	նա	գի	տա	կան	
ար	դի	 գրա	կա	նու	թյան	 մեջ	 մին	չե	ղեռ	նյան	 եւ	 հե	տե	ղեռ	նյան	
շր	ջա	նում	 ը	նդ	հան	րա	պես,	 եւ	 փախս	տա	կան	նե	րի	 ու	 տա-
րա	գիր	նե	րի	պա	րա	գա	յում	մաս	նա	վո	րա	պես	ան	տես	վում	են	
դրա	իմաս	տային	առանձ	նա	հատ	կու	թյուն	նե	րը34։	

Չ	նա	յած	ողջ	ազ	գի	ու	ամեն	հայի	ապ	րած	ող	բեր	գու	թյա-
նը՝	 կյան	քը,	 այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	 շա	րու	նակ	վում	 է	ր։	 Աս	տի-
ճա	նա	բար	 վե	րա	նում	 է	ին	 «գաղ	թախ	նամ»	 բա	րե	սի	րա	կան	
եւ	 նպաս	տա	մա	տույց	 տա	րա	տե	սակ	 հաս	տա	տու	թյուն	նե-
րը,	 իսկ	 վտա	րան	դի	 հայե	րը	 հետզ	հե	տե	 հար	մար	վում	 է	ին	
նոր	 իրա	կա	նու	թյա	նը։	 Եւ	 այդ	 նոր	 ու	 խա	ղաղ	 կյան	քում	
նրանք,	օ	րի	նակ,	կա	րող	է	ին	մեկ	նել	մեկ	այլ	եր	կիր՝	բնա	կու-
թյուն	հաս	տա	տե	լու	նպա	տա	կով,	կա	րող	է	ին	դի	մել	հա	տուկ	
հիմ	նարկ	նե	րի՝	իրենց	կար	գա	վի	ճա	կը	եւ	այլ	հար	ցեր	ճշ	տե-
լու,	կար	գա	վո	րե	լու	հա	մար։	Ի	սկ	այս	ամե	նը՝	երե	ւույթ	նե	րը,	
իրա	դար	ձու	թյուն	նե	րը,	 հիմ	նարկ	նե	րը,	 ան	հրա	ժեշ	տա	բար	
պետք	 է	 հայե	րե	նով	 ու	նե	նա	յին	 իրենց	 հա	մա	պա	տաս	խան	
ան	վա	նում	նե	րը։	 Այդ	 ան	վա	նում	նե	րը,	 ան	շուշտ,	 կային	 եւ	
հայտ	նի	է	ին	վա	ղուց,	բայց,	ինչ	պես	ար	դեն	աս	վեց,	որո	շա	կի	
իմաս	տային	փո	փո	խու	թյան	 է	ին	 են	թարկ	վել	 հե	տե	ղեռ	նյան	
տա	րի	նե	րին։	Եւ	ահա,	այդ	 նոր	 իմաստ	նե	րը	պահ	պա	նե	լով	
հան	դերձ,	սկս	վեց	նաեւ	նա	խաե	ղեռ	նյան	իմաս	տի	աս	տի	ճա-
նա	կան	վե	րա	դար	ձը։	Այս	պես,	օ	րի	նակ՝	«Ա	րեւ»	թեր	թում	1924	
եւ	1928	թթ.	հրա	պա	րակ	վում	են	«Ա	մե	րի	կայի	գաղ	թային	նոր	
օ	րէն	քը»,	 «Գաղ	թային	 օ	րէնք	նե	րու	 	բա	րե	փո	խում»	 հոդ	ված-
նե	րը35։	 Դա	 առա	վել	 նկա	տե	լի	 էր	 տար	բեր	 հար	ցե	րի	 մաս-
նա	գի	տա	կան	 քն	նար	կում	նե	րում։	 Լե	ոն,	 վեր	լու	ծե	լով	 ռուս-
պարս	կա	կան	 1828	թ.	Թուրք	մեն	չայի	պայ	մա	նա	գի	րը,	 նշում	
է	ր.	 «Դաշ	նագ	րու	թյան	15-րդ	հոդ	վածն	ասում	 էր,	թե	եր	կու	
պե	տու	թյուն	նե	րի	 հպա	տակ	նե	րը	 կա	րող	 են	 իրենց	 ազատ	
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կամ	քով	 գաղ	թել	 մի	 երկ	րից	 մյուս	 եր	կի	րը։	 Գաղ	թող	նե	րին	
իրա	վունք	էր	տր	վում	ծա	խել	իրենց	ան	շարժ	եւ	շար	ժա	կան	
կայ	քե	րը…»36։	

Կա	րե	լի	է	ասել,	որ	գաղթ,գաղթել,գաղթական	տեր	մին-
նե	րը,	ը	ստ	է	ու	թյան,	վերս	տին	ձեռք	է	ին	բե	րում	դե	ռեւս	XX	դ.	
սկզ	բին	 իրենց	 բնո	րոշ	 ը	նդ	հան	րա	կան	 եւ	 չե	զոք	 բո	վան	դա-
կու	թյու	նը,	որի	օ	րի	նակ	նե	րը	բեր	վե	ցին	այս	բաժ	նի	սկզ	բում։	
Եւ	հենց	այդ	պես	են	դրանք	բա	ցատր	վում	Ստ.	Մալ	խա	սյան-
ցի	եւ	Էդ.	Ա	ղա	յա	նի	բա	ռա	րան	նե	րում.	գաղ	թել՝	«Թող	նել	իւր	
բնիկ	եր	կի	րը	և	գնալ	այլ	եր	կիր՝	բնա	կու	թիւն	հաս	տա	տե	լու»37,	
«Հայ	րե	նի	երկ	րից	հե	ռա	նալ	և	 բնա	կու	թյուն	հաս	տա	տել	այլ	
երկ	րում,	գաղ	թա	կան	դառ	նալ»,	գաղ	թա	կան՝	«1.	հայ	րե	նի	քից	
գաղ	թող՝	գաղ	թած	մարդ»38։Ի	նչ	վե	րա	բե	րում	է	գաղթականու
թյուն	տեր	մի	նին,	ապա	այն,	ինչ	պես	եւ	դա	րի	սկզ	բին,	առ	հա-
սա	րակ	 կի	րառ	վում	 է	 «գաղ	թող	նե	րի	 բազ	մու	թյուն,	 ամ	բող-
ջու	թյուն»	իմաս	տով։	Դրա	հետ	մեկ	տեղ,	Ստ.	Մալ	խա	սյան	ցի	
եւ	Է	դ.	Ա	ղա	յա	նի	բա	ռա	րան	նե	րում	որ	պես	դրա	առա	ջին	բա-
ցատ	րու	թյուն	նշ	վում	են	«գաղ	թե	լը,	գաղթ»։	Հենց	այդ	իմաս-
տով	էր	այն	գոր	ծա	ծում,	օ	րի	նակ,	սփյուռ	քա	հայ	պատ	մա	բան	
Ա.	Ալ	պո	յա	ճյա	նը̀ 	իր	հայտ	նի	եռա	հա	տոր	աշ	խա	տութ	յու	նը	
վեր	նագ	րե	լով	 «Պատ	մու	թիւն	 հայ	 գաղ	թա	կա	նու	թե	ան»,	 եւ	
որում	 գրում	 է	ր.	 «…գաղ	թա	կա	նու	թե	ան,	այ	սինքն	 եր	կի	րին	
դա	տարկ	ման	աղէ	տը»,	կամ	«…գաղ	թա	կա	նու	թիւ	նը	իբր	փր-
կու	թիւն»	եւն39։	Ս.	Գաս	պա	րյա	նը	նույն	պես,	ան	դրա	դառ	նա-
լով	 վտա	րան	դի	 հայե	րի՝	 1920-1930-ա	կան	թթ.	 Խորհր	դային	
Հա	յաս	տան	 ներ	գաղ	թի	 հար	ցին,	 գրում	 էր,որ	 «…դ	րա	նով	
ավարտ	վում	 էր	 հայ	 ժո	ղովր	դի	 դա	րա	վոր	 գաղ	թա	կա	նու-
թյան	պրո	ցե	սը»40։	Այլ	կերպ	ասած՝	գաղթականությունը	իր	
այս	 իմաս	տով	հան	դես	 է	 գա	լիս	 որ	պես	արտագաղթ-ի	 հո-
մա	նիշ։	Նշ	ված	եր	կու	իմաստ	նե	րը	բնո	րոշ	են	նաեւ	ռու	սե	րե-
նում	 կի	րառ	վող	 հա	մար	ժեք	 эмиграция	 տեր	մի	նին՝	 первая	
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рус	ская	 эмиграция,	 эмигра	ция	 второй	 волны,	 բայց	 նաեւ՝	
ду	хов	ное	наследие	русской	эмиграции։	

 Միգ րա ցի ա, է միգ րա ցի ա, իմիգ րա ցի ա

Գաղթ,արտագաղթ, ներգաղթ	 եւ	այլ	տեր	մին	նե	րի	 գոր	ծա-
ծու	թյու	նը	 է	՛լ	 ավե	լի	 պա	հանջ	ված	 դար	ձավ	 հատ	կա	պես	
վեր	ջին	տաս	նա	մյակ	նե	րին՝	պայ	մա	նա	վոր	ված	աշ	խար	հում	
տար	բեր	պատ	ճառ	նե	րով	ըն	թա	ցող	գաղ	թե	րի	ան	նա	խա	դեպ	
աճով։	Հա	յաս	տա	նի	եր	րորդ	հան	րա	պե	տու	թյան	ստեղ	ծու	մից	
հե	տո	այս	տեղ	նույն	պես	սկս	վեց	մինչ	օ	րս	շա	րու	նակ	վող	տն-
տե	սա	կան	եւ	սո	ցի	ա	լա	կան	պատ	ճառ	նե	րով	պայ	մա	նա	վոր-
ված	ար	տա	գաղթ,	որի	հե	տե	ւան	քով	բնակ	չու	թյան	մոտ	մեկ	
եր	րոր	դը	հե	ռա	ցավ	երկ	րից։	Ե	րկ	րում	ար	տա	գաղ	թի	ան	նա-
խա	դեպ	 չա	փերն	ու	 բա	ցա	սա	կան	հե	տե	ւանք	նե	րը	 քն	նարկ-
ման	առար	կա	դար	ձան	գի	տու	թյան	տար	բեր	ոլորտ	նե	րում։	
Հա	ճա	խա	կի	են	ան	դրա	դարձ	նե	րը	հատ	կա	պես	սո	ցի	ո	լոգ	նե-
րի,	 տն	տե	սա	գետ	նե	րի,	 քա	ղա	քա	գետ	նե	րի	 աշ	խա	տու	թյուն-
նե	րում,	որոնք	ավե	լի	ու	ավե	լի	հա	ճախ	են	կի	րա	ռում	միգ
րացիա, միգրանտ, էմիգրացիա, էմիգրանտ, իմիգրանտ,
իմիգրացիա	տեր	մին	նե	րը41։	

Առ	հա	սա	րակ	 տեր	մին	նե	րի	 փո	խա	ռու	մը	 տա	րած	ված	
երե	ւույթ	է	գի	տու	թյան	մեջ	(հիմ	նա	կա	նում	բնա	կան	եւ	ճշգ-
րիտ	գի	տու	թյուն	նե	րում)	հատ	կա	պես	այն	դեպ	քում,	երբ	այս	
կամ	այն	լեզ	վում	չկան	իմաս	տային	առու	մով	հա	մար	ժեք	բա-
ռեր։	Խն	դիրն	այն	է,	որ	նշ	ված	բո	լոր	տեր	մին	նե	րը	ու	նեն	իրենց	
հայե	րեն	հա	մար	ժեք	նե	րը՝	գաղթ,արտագաղթ,ներգաղթ	եւն։	
Ա	ռա	ջին	 հա	յաց	քից	 կա	րող	 է	 թվալ,	 որ	 դա	ան	գլե	րե	նի՝	 որ-
պես	մի	ջազ	գային	 լեզ	վի,	ար	դի	առա	ջա	տար	գի	տու	թյան	ու	
մի	ջազ	գային	ակա	դե	մի	ա	կան	հան	րու	թյան	հա	ղոր	դակց	ման	
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հիմ	նա	կան,	եթե	ոչ	մի	ակ	լեզ	վի	ազ	դե	ցու	թյունն	է։	Բայց	ո'չ։	
Բնավ	մտադ	րու	թյուն	չու	նե	նա	լով	քիչ	թե	շատ	ման	րա	մասն	
ան	դրա	դառ	նալ	լեզ	վա	կան	նման	նա	խա	պատ	վու	թյան	պատ-
ճառ	նե	րին՝	նշեմ	մի	այն	հե	տե	ւյա	լը։ Ժա	մա	նա	կա	կից	գի	տու-
թյան	զար	գաց	ման	փոր	ձը	վկա	յում	է	հա	սա	րա	կա	գի	տա	կան	
տար	բեր	 գի	տու	թյուն	նե	րի	 փոխ	գոր	ծակ	ցու	թյան	 ան	հրա-
ժեշ	տու	թյունն	 ու	արդ	յու	նա	վե	տու	թյու	նը։	Այս	պես,	 օ	րի	նակ՝	
պատ	մա	բա	նը	դեպ	քե	րի	ամ	բող	ջու	թյու	նը	ու	սում	նա	սի	րե	լիս	
ան	հրա	ժեշ	տա	բար	 կա	րիք	 ու	նի	ան	ցյա	լի	 հա	սա	րա	կու	թյան	
հա	մա	կար	գային	 պատ	կե	րաց	ման	 կամ	 մո	դե	լի,	 որի	 շնոր-
հիվ	 հնա	րա	վոր	 են	 դառ	նում	տվյալ	 ժա	մա	նա	կի	 սո	ցի	ա	լա-
կան	 կա	ռուց	վածք	նե	րի	 վե	րար	տադ	րու	թյու	նը՝	 իրենց	 փոխ-
պայ	մա	նա	վոր	վա	ծու	թյամբ,	 դրանց	 սո	ցի	ալ-մ	շա	կու	թային	
գոր	ծա	ռույթ	նե	րի	 յու	րա	հատ	կու	թյան	 բա	ցա	հայ	տումն	 ու	
ը	մբռ	նու	մը։	Ի	սկ	սո	ցի	ո	լո	գի	այի,	քա	ղա	քա	գի	տու	թյան,	տն	տե-
սա	գի	տու	թյան	պա	րա	գա	յում	 նշ	ված	փոխ	գոր	ծակ	ցու	թյու	նը	
ապա	հո	վում	է	ու	սում	նա	սիր	վող	ար	դի	երե	ւույթ	նե	րի	ու	գոր-
ծըն	թաց	նե	րի,	 նրանց	 մեկ	նա	բա	նու	թյուն	նե	րի	 ան	հրա	ժեշտ	
պատ	մա	կան	հեն	քը։	«Հա	զա	րա	մյա	կի	սկզ	բին	սո	ցի	ո	լո	գի	այի	
պատ	մա	կա	նա	ցում	 (исто	ри	зация)	 տեր	մի	նի	 առա	ջաց	ման	
փաս	տը,–	նշում	է	Ն.	Ռո	մա	նովս	կին,–	ինք	նին	վկա	յում	է	ար-
դի	սո	ցի	ո	լո	գի	այի	պատ	մու	թյան	մեջ	նշա	նա	կա	լի	երե	ւույ	թի	
մա	սին։	Պատմականացում	տեր	մի	նը	են	թադ	րում	է	պատ	մա-
կան	(ժա	մա	նա	կային)	չա	փում	նե	րի	ին	տեգ	րու	մը	սո	ցի	ո	լո	գի-
ա	կան	գի	տե	լիք	նե	րին	եւ	գործ	նա	կան	կի	րա	ռում	նե	րի	բո	լոր	
բաղ	կա	ցու	ցիչ	մա	սե	րին»42։	

Մինչ	դեռ	 Հա	յաս	տա	նում,	 սկ	սած	 բու	հա	կան	 կր	թու	թյու-
նից,	հա	սա	րա	կա	գի	տա	կան	գի	տու	թյուն	նե	րը	զար	գա	նում	են	
մե	կու	սի,	եւ	երբ	փորձ	է	ար	վում	ան	ցնե	լու	ար	հես	տա	կա	նո-
րեն	ստեղծ	ված	այդ	սահ	մա	նը,	ար	դյուն	քը	միշտ	 չէ,	որ	գո-
հա	ցու	ցիչ	է	լի	նում։	Սո	ցի	ո	լոգ	նե	րի,	տն	տե	սա	գետ	նե	րի	եւ	այ-
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լոց՝	պատ	մու	թյան,	այդ	թվում`	տեր	մին	նե	րի	պատ	մու	թյան	
վատ	 իմա	ցու	թյան	 դր	սե	ւո	րում	նե	րից	 է,	 օ	րի	նակ,	 այն,	 որ,	
ը	ստ	իրենց,	 «գաղթ»,	 «գաղ	թել»,	 «գաղ	թա	կան»	տեր	մին	նե	րը	
կի	րա	ռե	լի	են,	երբ	խոս	քը	հայե	րի	պատ	մու	թյան	մի	այն	ող-
բեր	գա	կան	հայտ	նի	իրա	դար	ձու	թյուն	նե	րի	մա	սին	է։	Ո	ւս	տի	
եւ	մեր	օ	րե	րում	տե	ղի	ու	նե	ցող	երե	ւույթ	նե	րը	ու	սում	նա	սի-
րե	լու			ժա	մա	նակ	դի	մում	են,	ինչ	պես	աս	վեց,	ամե	նա	կարճ	եւ	
պար	զու	նակ	 եղա	նա	կի.	 փո	խա	ռում	 են	 օ	տա	րա	լե	զու	 տեր-
մին	ներ	եւ	գրում	են	«է	միգ	րաց	ված»	հայե	րի	մա	սին43։	

	Փո	խա	ռու	թյուն	նե	րով	տար	վե	լու	ցայ	տուն	օ	րի	նակ	է	Միգ-
րա	ցի	այի	 մի	ջազ	գային	 կազ	մա	կեր	պու	թյան	 /International	
Organization	for	Migration-IOM/	հրա	տա	րա	կած	«Միգ	րա	ցի-
այի	 ոլոր	տի	 տեր	մին	նե	րի	 բա	ռա	րան»-ը,	 որը	 թարգ	ման	վել	
է	 Հա	յաս	տա	նում	 եւ	 մեծ	պա	հան	ջարկ	 ու	նի։	 Բա	ռա	րա	նում	
տեր	մին	նե	րը	դա	սա	վոր	ված	են	հայե	րե	նի	այբ	բե	նա	կան	կար-
գով,	 իսկ	 յու	րա	քան	չյուր	տեր	մի	նի	 կող	քին՝	փա	կագ	ծե	րում,	
տր	ված	է	ան	գլե	րեն	տար	բե	րա	կը:	Սա	կայն	մեզ	հե	տաքրք	րող	
տեր	մին	նե	րի	դեպ	քում	որ	պես	գլ	խա	բառ	տր	վում	են	հայե	րեն	
տա	ռա	դարձ	մամբ	օ	տար	բա	ռեր,	իսկ	փա	կագ	ծե	րում	դրանց	
հայե	րեն	 եւ	 ան	գլե	րեն	 հո	մա	նիշ	նե	րը։	 Օ	րի	նակ՝ էմիգրա
ցիա	 –	 (ար	տա	գաղթ,	 emigration),	իմիգրացիա	 –	 (	ներ	գաղթ,	
immigration),	 նույ	նը՝	 էմիգրանտ, իմիգրանտ	 տեր	մին	նե	րի	
դեպ	քում,	 բայց	ահա	միգրանտ	 եւ	միգրացիա	տեր	մին	նե	րի	
դեպ	քում	 հայե	րեն	 հո	մա	նիշ	նե	րը՝	 գաղթական, գաղթ,	 ը	նդ-
հան	րա	պես	 բա	ցա	կա	յում	 են։	 Դրանք	 չեն	տր	վում	 նույ	նիսկ	
փա	կագ	ծե	րում44։	

Հատ	կան	շա	կան	է	նաեւ,	որ	նույն	մո	տե	ցու	մը	կի	րառ	վեց	
հա	մա	պա	տաս	խան	 պե	տա	կան	 կա	ռույ	ցի	 ան	վա	նա	կոչ	ման	
պա	րա	գա	յում։	Դե	ռեւս	1992	թ.	ստեղծ	վեց	ՀՀ	փախս	տա	կան-
նե	րի	պե	տա	կան	վար	չու	թյու	նը։	Դա	ինք	նին	կա	րե	ւոր	փաստ	
է	ր.	առա	ջին	ան	գամն	էր,	որ	Հա	յաս	տա	նի	իշ	խա	նու	թյուն	նե-
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րը	 ճշգ	րիտ	ան	վա	նե	ցին	Ա	դր	բե	ջա	նից	 գաղ	թած	 մարդ	կանց	
կար	գա	վի	ճա	կը՝	ոչ	թե	ը	նդ	հան	րա	պես	գաղթական,	այլ	հենց		
փախստական։	 Դրա	նից	 երեք	 տա	րի	 ան	ց՝	 1995	թ.,	 նկա	տի	
առ	նե	լով	ար	դեն	Հա	յաս	տա	նից	ըն	թա	ցող	ար	տա	գաղ	թի	հան-
գա	ման	քը,	 հիմ	նար	կը	 կոչ	վեց	 Փախս	տա	կան	նե	րի	 եւ	 բնակ-
չու	թյան	 տե	ղա	շար	ժի	 վար	չու	թյուն։	 Փախստական	 բա	ռը	
հան	վեց	 2005	թ.,	 երբ	 իշ	խա	նու	թյուն	նե	րը	 հա	մա	րե	ցին,	 որ	
նրանց	վե	րա	բե	րող	բո	լոր	հար	ցե	րը	ար	դեն	լուծ	ված	են։	Դա,	
իհար	կե,	այդ	պես	չէր,	եւ	փախս	տա	կան	նե	րի	մի	զգա	լի	մաս	
ստիպ	ված	եղավ	շա	րու	նա	կել	գաղ	թը՝	այս	ան	գամ	Ռու	սաս-
տան	եւ	այլ	երկր	ներ։	Բա	ցի	այդ,	շատ	չան	ցած՝	սկս	վեց	իշ	խա-
նու	թյուն	նե	րի	հա	մար	ան	սպա	սե	լի	մի	բան՝	նոր	փախս	տա-
կան	նե	րի	ժա	մա	նու	մը	Ի	րա	քից,	ապա	նաեւ	Սի	րի	այից։	Ի	սկ	
մինչ	այդ՝	1999	թ.,	հիմ	նար	կի	ան	վան	ման	մեջ	բնակչության
տեղաշարժ	 բա	ռա	կա	պակ	ցու	թյու	նը	 փո	խա	րին	վեց	 միգրա
ցիաբա	ռով,	եւ	այ	սօր	(2017	թ.	ապ	րիլ)	ՀՀ	տա	րած	քային	կա-
ռա	վար	ման	 եւ	 զար	գաց	ման	 նա	խա	րա	րու	թյու	նում	 գոր	ծող	
մաս	նա	գի	տա	կան	կա	ռույ	ցի	ան	վա	նումն	է	Միգ	րա	ցի	ոն	պե-
տա	կան	ծա	ռա	յու	թյուն,	որի	պաշ	տո	նա	կան	կայ	քում,	ի	դեպ,	
տե	ղադր	ված	 է	 վե	րը	 հի	շա	տակ	ված	 «Միգ	րա	ցի	այի	 ոլոր	տի	
տեր	մին	նե	րի	բա	ռա	րան»-ը	45։	Թե	որ	քա	նով	է	ին	փոխ	պայ	մա-
նա	վոր	ված	պե	տա	կան	հիմ	նար	կի	եւ	որոշ	մաս	նա	գետ	նե	րի	
միգրացիա	եւ	այլ	փո	խա	ռու	թյուն	նե	րին	տր	ված	նա	խա	պատ-
վու	թյուն	նե	րը	 (ե	թե	 առ	հա	սա	րակ	 փոխ	պայ	մա	նա	վոր	ված	
է	ին),	դժ	վար	է	ասել,	 բայց	որ	եր	կու	սը	մի	ա	սին	մեծ	 չա	փով	
նպաս	տե	ցին	այդ	օ	տար	բա	ռե	րի	 լայն	կի	րա	ռու	թյա	նը	ԶԼՄ-
նե	րում,	ը	ստ	իս,	ակն	հայտ	է։	Բազ	մա	թիվ	օ	րի	նակ	նե	րից	նշեմ	
մի	 քա	նի	սը.	 «Գեր	մա	նի	այի	 հա	վա	սա	րա	զոր	 քա	ղա	քա	ցի	ներ	
չկան.	 կան	 է	միգ	րանտ	ներ	 և	 գեր	մա	նա	ցի	ներ»,	 «Աու	րա	քան-
չյուր	 hայ	 բժիշկ	 պո	տեն	ցի	ալ	 է	միգ	րանտ	 է»,	 «Ի	տա	լի	ա	յում	
կա	րա	բի	նե	րը	միգ	րան	տի	է	գն	դա	կա	հա	րել»։	Նաեւ	այս	մե	կը՝	



32

ԳԱԱԹԵԵԸ ՀԱԱԵԵՆԻԻԻԻ

շատ	հատ	կան	շա	կան	խո	րագ	րով.	«Միգ	րա	ցի	ոն	թե	մա	նե	րով	
սե	մի	նար-ու	սու	ցում	 լրագ	րող	նե	րի	 հա	մար»46։	 «Է	միգ	րանտ-
ներ».	այս	պես	է	կոչ	վում	նաեւ	որոշ	խա	վե	րի	սի	րած	հե	ռուս-
տա	սե	րի	ա	լը։ 

Մինչ	դեռ,	 եթե	 նման	 փո	խա	ռում	նե	րով	 տար	ված	 սո	ցի-
ո	լոգ	նե	րը	 եւ	այլ	 մաս	նա	գետ	ներ	 նույն	 էմիգրացիա	տեր	մի-
նի	 դեպ	քում	 հե	տե	ւե	ին	 վե	րը	 նշ	ված	 պատ	մա	կա	նաց	ման	
սկզ	բուն	քին,	 ապա	 ստիպ	ված,	 նաեւ	 պար	տա	վոր	ված	 կլի-
նե	ին	 նկա	տի	 առ	նել	 հայե	րե	նում	 դրա	 մի	ան	գա	մայն	 այլ՝	
քա	ղա	քա	կան	 իմաս	տով	 կի	րա	ռե	լու	 նա	խա	դե	պը։	 Խոս	քը	
1921	թ.	 հայտ	նի	 դեպ	քե	րի	 մա	սին	 է,	 երբ	 փետր	վար	ամ	սին	
Դաշ	նակ	ցու	թյուն	 կու	սակ	ցու	թյու	նը	 ապս	տամ	բու	թյան	 մի-
ջո	ցով	 փոր	ձեց	 երկ	րում	 կր	կին	 տի	րա	նալ	 իշ	խա	նու	թյա	նը։	
Սա	կայն	 ար	դեն	 ապ	րի	լի	 2-ին	 ռու	սա	կան	 Կար	միր	 բա	նա-
կի	օգ	նու	թյամբ	կո	մու	նիստ	հայե	րը	վե	րա	դար	ձան	Ե	րե	ւան,	
իսկ	Դաշ	նակ	ցու	թյան	 ղե	կա	վա	րու	թյու	նը,	 նրա	ան	դամ	նե	րը	
եւ	կողմ	նա	կից	նե	րի	մեծ	մա	սը՝	շուրջ	տա	սը	հա	զար	մարդ47,	
նոր	 ան	խու	սա	փե	լի	 բռ	նաճն	շում	նե	րից	 փրկ	վե	լու	 հա	մար	
ան	ցավ	Զան	գե	զուր,	այ	նու	հե	տեւ՝	Ի	րան։	Կա	տար	վա	ծը	կա-
րե	ւոր	իրա	դար	ձու	թյուն	էր	Հա	յաս	տա	նի	նոր	եւ	նո	րա	գույն	
պատ	մու	թյան	 մեջ։	 Մինչ	 այդ	 քա	ղա	քա	կան	 զանգ	վա	ծային	
ար	տա	գաղ	թե	րի	կա	րե	ւոր	եւ	ան	բա	ժա	նե	լի	բա	ղադ	րի	չը	ազ-
գային	պատ	կա	նե	լու	թյունն	է	ր։	Այդ	պի	սին	էր,	օ	րի	նակ,	սուլ-
թան	Աբ	դուլ	Հա	մի	դի	օ	րոք՝	1894-1896	թթ.	ցե	ղա	սպա	նու	թյան	
ժա	մա	նակ,	հայ	բնակ	չու	թյան	քա	ղա	քա	կան	եւ	քա	ղա	քա	ցի-
ա	կան	 իրա	վունք	նե	րը	պաշտ	պա	նող	 զգա	լի	 թվով	 հայ	 գոր-
ծիչ	նե	րի,	մտա	վո	րա	կան	նե	րի	եւ	այ	լոց	ար	տա	գաղ	թը	երկ	րից։	

Ի	 տար	բե	րու	թյուն	 դրա̀ 	 1921	թ.ապ	րի	լի	 քա	ղա	քա	կան	
ար	տա	գաղ	թը	տե	ղի	ու	նե	ցավ	հենց	 հայ	կա	կան	պե	տու	թյու-
նից,	 երբ	 թե՛	 իշ	խա	նու	թյուն	նե	րը	 եւ	 թե՛	 երկ	րից	 հե	ռա	ցող-
նե	րը	 հայեր	 է	ին։	 Ար	տա	գաղ	թող	նե	րի	 թվում	 է	ին	 նախ	կին	
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Ա	ռա	ջին	հան	րա	պե	տու	թյան	ղե	կա	վար	ներ	Ա.	Խա	տի	սյա	նը,	
Ս.	Վրա	ցյա	նը,	Ռ.	Տեր-Մի	նա	սյա	նը	 (Ռու	բեն),	Ն.	Աղ	բա	լյա	նը	
եւ	այլք,	որոնց	ջան	քե	րի	շնոր	հիվ	էլ	Դաշ	նակ	ցու	թյու	նը	աշ-
խույժ,	 տա	րա	տե	սակ,	 այդ	 թվում	 նաեւ	 հա	կա	խորհր	դային	
գոր	ծու	նե	ու	թյուն	 ծա	վա	լեց	 Սփյուռ	քում։	 Այդ	 առու	մով	 հե-
տաքրք	րա	կան	է,	որ	ար	դեն	1924	թ.	Ա.	Մյաս	նի	կյա	նը	գրում	
է	ր.	«…Դաշ	նակ	ցու	թյու	նը	բաղ	կա	ցած	է	եր	կու	տար	բեր	տար-
րե	րից.	 առա	ջի	նը,	 դա	 նրա	 ջո	ջերն	 են,	 ին	տե	լի	գենտ	նե	րը,	
իդե	ո	լոգ	նե	րը	 եւ	 առեւտ	րա-կա	պի	տա	լիս	տա	կան	 շեր	տը.	
երկ	րոր	դը	 –	 այն	 բան	վոր	ներն	 ու	 գյու	ղա	ցի	ներն	 են,	 որոնք	
մին	չեւ	այժմ	մնա	ցել	են	Դաշ	նակ	ցու	թյան	շար	քե	րում։	Ա	ռա-
ջին	նե	րը	ռու	սա	հայ	շր	ջան	նե	րից	են	(ն	կա	տի	ու	նի	նաեւ	վե	րը	
նշած	գոր	ծիչ	նե	րին	–	Է դ.Մ.),	երկ	րորդ	խա	վը	տաճ	կա	հայե	րից	
է	բաղ	կա	ցած»48։	Ա	մեն	դեպ	քում	ակն	հայտ	է,	որ	1921	թ.	ապ-
րի	լի	գաղ	թը	Խորհր	դային	Հա	յաս	տա	նից	իր	բնույ	թով	զուտ	
քա	ղա	քա	կան	զանգ	վա	ծային	ար	տա	գաղթ	էր,	որի	հե	տե	ւան-
քը	եղավ	հայ	քա	ղա	քա	կան	փախս	տա	կան	նե	րի	ի	հայտ	գա	լը	
ար	տա	սահ	մա	նում։	

Խորհր	դա	հայ	 պատ	մա	բան	նե	րը	 հաս	կա	նա	լի	 պատ-
ճառ	նե	րով	 գրե	թե	 չէ	ին	 ան	դրա	դառ	նում	 այդ	 իրա	դար	ձու-
թյուն	նե	րին	 (տա	լով	դրանց	քա	ղա	քա	կան	պի	տա	կա	վո	րում՝	
«փետր	վա	րյան	ավան	տյու	րա»),	սա	կայն	երբ	1950-ա	կան	նե	րի	
վեր	ջից	իշ	խա	նու	թյուն	նե	րը	սկ	սե	ցին	Սփյուռ	քի	հետ	հա	րա-
բե	րու	թյուն	նե	րի	վե	րա	կանգն	ման	գոր	ծըն	թա	ցը,	հարկ	եղավ	
մեկ	ան	գամ	եւս	ցու	ցադ	րե	լու	ավան	դա	բար	եկող	ժխ	տո	ղա-
կան	դիր	քո	րո	շու	մը	Դաշ	նակ	ցու	թյան	հան	դեպ։	Ա	նհ	րա	ժեշտ	
էր	 նաեւ	 հա	մո	զել	 Խորհր	դային	 Մի	ու	թյան	 կենտ	րո	նա	կան	
իշ	խա	նու	թյուն	նե	րին,	որ	ի	տար	բե	րու	թյուն	1917	թ.	բոլ	շե	ւի-
կյան	 հե	ղա	փո	խու	թյու	նից	 հե	տո	Ռու	սաս	տա	նում	 առա	ջա-
ցած	ռուս	գաղ	թա	կա	նու	թյան	(русская	белая	эмиграция)49`	
հայ	Սփյուռ	քի	մի	այն	մի	փոքր	մա	սը̀ 	1921	թ.	Խորհր	դային	
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Հա	յաս	տա	նից	«փա	խած»,	«վռնդ	ված»	Դաշ	նակ	ցու	թյու	նը,	ու-
նի	 հա	կա	խորհր	դային	 կողմ	նո	րո	շում։	 Այս	 առի	թով	 ար	ժե	
նկա	տել,	որ	վեր	ջի	նիս	եւ	ռուս	գաղ	թա	կա	նու	թյան	քա	ղա	քա-
կան	նույ	նան	ման	կողմ	նո	րո	շու	մը	ակն	հայտ	էր,	որ	բազ	միցս	
նշել	է	ին	ժա	մա	նա	կա	կից	նե	րը։	

Դաշ	նակ	ցու	թյան,	 նրա	 ան	դամ	նե	րի	 եւ	 կողմ	նա	կից	նե-
րի	 նման	 քա	ղա	քա	կան	 տա	րան	ջա	տու	մը	 սփյու	քա	հա	յու-
թյան	ը	նդ	հա	նուր	 զանգ	վա	ծից	ստա	ցավ	իր	հա	մա	պա	տաս-
խան	 լեզ	վա	կան	ձե	ւա	կեր	պու	մը։	Գա	ղա	փա	րա	խո	սա	կան	եւ	
քա	րոզ	չա	կան	 բնույ	թի	 հրա	պա	րա	կում	նե	րի	 հե	ղի	նակ	նե	րը,	
հե	տե	ւե	լով	 ռու	սաս	տա	նյան	 իրենց	 գոր	ծըն	կեր	նե	րի	 օ	րի	նա-
կին,	 սկ	սե	ցին	 կի	րա	ռել	 «էմիգրացիա»	 տեր	մի	նը.	 օ	րի	նակ՝	
«Է	միգ	րա	ցի	ա	յում	դաշ	նակ	ցու	թյան	հա	կա	սո	վե	տա	կան	գոր-
ծե	լա	կեր	պը…»50,	 «Է	միգ	րա	ցի	ա	յում	 գտն	վե	լու	 ամ	բողջ	 ժա-
մա	նա	կաշր	ջա	նում	 դաշ	նակ	ցու	թյունն	 ան	դադ	րում	 հյու	սեց	
հան	ցա	գոր	ծու	թյուն	նե	րի	մի	եր	կար	շղ	թա…»51։	Հարկ	է	նկա-
տել,	որ	նույ	նիսկ	այդ	դեպ	քե	րի	ժա	մա	նա	կա	կից	եւ	ռու	սե	րե-
նի	 քա	ղա	քա	կան	 բա	ռա	պա	շա	րին	 քա	ջա	տե	ղյակ	 Ա.	Մյաս-
նի	կյա	նը,	 իր	 վե	րը	 նշած	 գր	քում	 խս	տո	րեն	 քն	նա	դա	տե	լով	
Դաշ	նակ	ցու	թյա	նը,	 այ	նու	ա	մե	նայ	նիվ,	 չէր	 տա	րան	ջա	տում	
այն	գաղ	թա	կա	նու	թյան	ը	նդ	հա	նուր	զանգ	վա	ծից	եւ	չէր	գոր-
ծա	ծում	 էմիգրացիա բա	ռը.	 «…գա	ղու	թա	հա	յու	թյան	 ծո	ցում	
Դաշ	նակ	ցու	թյու	նը	տա	կա	վին	ույժ	ե	ներ	կա	յաց	նում»52։	

Խորհր	դային	Հա	յաս	տա	նի	պատ	մա	գի	տա	կան-քա	րոզ	չա-
կան	 գրա	կա	նու	թյան	 մեջ	 էմիգրացիա, էմիգրանտ	 բա	ռե	րը	
այդ	պես	էլ	ամ	րագր	վե	ցին	որ	պես	Սփյուռ	քում	խորհր	դային	
իշ	խա	նու	թյուն	նե	րի	 քա	ղա	քա	կան	 հա	կա	ռա	կորդ	նե	րի	 ան-
վա	նում	նե	րից	մե	կը։	Հատ	կան	շա	կան	է	նաեւ	այդ	տեր	մին	նե-
րի	 ճա	կա	տա	գի	րը	 հետ	խորհր	դային	տա	րի	նե	րին։	 Իա	նի	 որ	
ռու	սե	րե	նում	 չկան	հա	մար	ժեք	ներ,	էմիգրացիա, էմիգրանտ 
տեր	մին	նե	րը	վերս	տին	ձեռք	են	բե	րել	զուտ	գի	տա	կան	ար-
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ժեք	 եւ	 լայ	նո	րեն	 կի	րառ	վում	 են	 ինչ	պես	 մաս	նա	գի	տա	կան	
գրա	կա	նու	թյան	 մեջ,	այն	պես	 էլ	տա	րատե	սակ	 հրա	պա	րա-
կում	նե	րում	 եւ	 ԶԼՄ-նե	րում։	 Թվում	 է	ր՝	 քա	ղա	քա	կան	 նոր	
պայ	ման	նե	րում	այդ	բա	ռե	րը,	 լի	նե	լով	օ	տա	րա	լե	զու	փո	խա-
ռու	թյուն	ներ,	պետք	է	դուրս	մղ	վե	ին	հայե	րե	նից։	Դրանց	կա-
րի	քը	չէր	զգաց	վում	նաեւ	գի	տու	թյան	մեջ,	եթե	նկա	տի	առ-
նենք	արտագաղթ,գաղթականություն,արտագաղթող	եւ	այլ	
տեր	մին	նե	րի	գո	յու	թյու	նը։	Սա	կայն,	ինչ	պես	աս	վեց,	տե	ղի	է	
ու	նե	նում	հա	կա	ռա	կը.	այ	սօր	միգրացիա,էմիգրացիա,միգ
րանտ,էմիգրանտեւ	այլ	օ	տար	բա	ռե	րի	կի	րա	ռու	մը	ինչ-ի	նչ	
պատ	ճառ	նե	րով	հա	մա	տա	րած	բնույթ	ու	նի։	

 Պան դուխտ, խո պան չի

	Վեր	ջին	քսան	հինգ	տա	րի	նե	րին	Հա	յաս	տա	նից	Ռու	սաս	տան	
մշ	տա	կան	 բնա	կու	թյան	 ար	տա	գաղ	թող	նե	րից	 զատ̀ 	 զգա	լի	
թվով	երի	տա	սարդ	եւ	մի	ջին	տա	րի	քի	տղա	մար	դիկ	են	շա-
րու	նակ	 մեկ	նում	 այն	տեղ՝	 ար	տագ	նա	 ժա	մա	նա	կա	վոր	 աշ-
խա	տան	քի։	 Ար	տագ	նա	 աշ	խա	տան	քի	 երե	ւույ	թը	 նոր	 բան	
չէ	 հայե	րի	 հա	մար.	 այդ	 մա	սին	 տե	ղե	կու	թյուն	ներ	 կան	 դե-
ռեւս	միջ	նա	դա	րից,	սա	կայն	այն	առա	վել	հայտ	նի	է	Կ.		Պոլ	սի	
պանդուխտներիօ	րի	նա	կով։	Նրանց	տա	ռա	պա	լից	 կյան	քին	
բազ	միցս	ան	դրա	դար	ձել	 են	պոլ	սա	հայ	 գրող	ներն	 ու	 հրա-
պա	րա	կա	խոս	նե	րը.	 հատ	կա	պես	 հայտ	նի	 է	 1888-1890	թթ.	
Կ.	Պոլ	սի	«Մա	սիս»	թեր	թում	հրա	պա	րակ	ված	Մել	գոն	Կյուր-
ճյա	նի	(Հ	րանդ)	«Պան	դուխ	տի	կե	ան	քէն»	ակ	նար	կա	շա	րը53։	

Այս	տեղ,	 սա	կայն,	 առա	վել	 կա	րե	ւոր	 է	 Լե	ոյի	 վեր	լու	ծու-
թյու	նը	պանդխ	տու	թյան՝	 որ	պես	 մի	 ու	րույն	 երե	ւույ	թի	 մա-
սին։	 Իր	 «Հայոց	 պատ	մու	թյուն»	 ծա	վա	լուն	 աշ	խա	տու	թյան	
մեջ,	 խո	սե	լով	 Կ.	Պոլ	սի	 գա	ղու	թի	 մա	սին,	 նա	 նշում	 է,	 որ	
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պատ	մա	կան	 աղ	բյուր	նե	րի	 բա	ցա	կա	յու	թյան	 պատ	ճա	ռով	
մո	տա	վո	րա	պես	XVII	դա	րից	է	մի	այն	հնա	րա	վոր	դի	տել	որոշ	
եւ	խիստ	ը	նդ	գծ	ված	շեր	տա	վո	րում	ներ։	Այ	նու	հե	տեւ	առանձ-
նաց	նե	լով	ամի	րա	նե	րի	եւ	էս	նաֆ	նե	րի	դա	սա	կար	գե	րը՝	Լե	ոն	
գրում	է.	«Այս	զույգ	քաղ	քե	նի	դա	սա	կար	գե	րին	հա	կադր	ված	
էր	շատ	խո	շոր	չա	փե	րով	ժո	ղովր	դա	կան	մի	մեծ	զանգ	ված,	
որ	ներ	կա	յաց	նում	էր	եկ	վոր	հա	յու	թյու	նը,	այ	սինքն՝	այն	գա-
վա	ռա	ցի	նե	րին,	որոնք	շա	րու	նակ	թափ	վում	է	ին	մայ	րա	քա-
ղաք	մե	ծա	գույն	մա	սամբ	սեւ	բան	վո	րա	կան	աշ	խա	տանք	կա-
տա	րե	լու	հա	մար	 (բեռ	նա	կիր,	հա	մալ,	մշակ):	Այս	պի	սի	նե	րը	
գա	լիս	 է	ին	 մայ	րա	քա	ղաք	 սո	վո	րա	բար	 մե	նակ,	 առանց	 ըն-
տա	նիք	նե	րի,	ապ	րում	է	ին	ոչ	եր	կար	ժա	մա	նա	կով	եւ	հայ	րե-
նիք	է	ին	վե	րա	դառ	նում,	երբ	փոք	րի	շա	տե	հնա	րա	վո	րու	թյուն	
է	ին	գտ	նում:	Այս	բազ	մու	թյու	նը,–	ը	նդ	գծում	է	Լե	ոն,–	ար	դեն	
«գաղ	թա	կան»	անու	նով	չի	որոշ	վում,	այլ	«պան	դուխտ»	(ղա-
րիբ)	 անու	նով։	 Պետք	 է	 չմո	ռա	նալ,	 որ	 գա	վառ	նե	րը	 մի	այն	
իրենց	աղ	քատ	գյու	ղա	ցի	ու	թյու	նը	չէ	ին	ու	ղար	կում	Կ.	Պո	լիս՝	
հա	զա	րա	վոր	 բեռ	նա	կիր	 մշակ	նե	րի	 հետ	 գնում	 է	ին	 եւ	 չոր-
բա	ջի-վա	ճա	ռա	կան	ներ	 ու	 ար	հես	տա	վոր	ներ…»54:	 Այս	տեղ	
հատ	կա	պես	պետք	 է	 կա	րե	ւո	րել	 հե	ղի	նա	կի	 դրույ	թը՝	 գաղ
թականությունգաղթական	եւ	պանդխտությունպանդուխտ 
տեր	մին	նե	րի	բո	վան	դա	կային	տար	բե	րակ	ման	մա	սին,	քա	նի	
որ	թե՛	մինչ	այդ,	թե՛	հե	տա	գա	յում	եւ	թե՛	մինչ	օ	րս	տա	րա	տե-
սակ	հրա	պա	րա	կում	նե	րում	(ա	ռա	վել	եւս	գե	ղար	վես	տա	կան	
գրա	կա	նու	թյան	մեջ)	դրանք	հա	ճախ	ներ	կա	յաց	վում	են	որ-
պես	հո	մա	նիշ	ներ։	Մինչ	դեռ,	ինչ	պես	հա	մո	զիչ	ցույց	է	տա	լիս	
Լե	ոն,	դրանք	նախ	եւ	առաջ	ար	տա	գաղ	թի	դր	դա	պատ	ճառ-
նե	րի	եւ	նպա	տակ	նե	րի	առում	նե	րով	նշա	նա	կում	են	է	ա	պես	
տար	բեր	երե	ւույթ	ներ։	

Ն	ման	 գոր	ծըն	թաց	ներ	 տե	ղի	 է	ին	 ու	նե	նում	 նաեւ	 Ռու-
սա	հա	յաս	տա	նում,	 որ	տե	ղից	տե	ղի	 հայե	րը	ար	տագ	նա	աշ-
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խա	տան	քի	 է	ին	 մեկ	նում	 Ա	նդր	կով	կա	սի	 արագ	 զար	գա	ցող	
ար	դյու	նա	բե	րա	կան	 եւ	 առեւտ	րա	կան	 կենտ	րոն	ներ՝	 Բա	քու	
եւ	 Թիֆ	լիս,	 նաեւ	 կայս	րու	թյան	 այլ	 շր	ջան	ներ՝	 նե	րա	ռյալ	
Թուր	քես	տա	նը	(Մի	ջին	Ա	սի	ա)։	Սա	կայն	նոր	տե	ղում	ան	հա-
մե	մատ	ավե	լի	 բա	րե	կե	ցիկ	 կյան	քով	ապ	րե	լու	 հե	ռան	կա	րը	
շատ	արագ	 նպաս	տում	 էր	 նրանց	 կողմ	նո	րոշ	մա	նը,	այն	 է՝	
այն	տեղ	մշ	տա	կան	բնա	կու	թյուն	հաս	տա	տե	լը։	

Իսկ	ար	դեն	XIX	դ.	կե	սե	րին	ամե	րի	կյան	բո	ղո	քա	կան	մի-
սի	ո	ներ	նե	րի	ազ	դե	ցութ	յամբ	պան	դուխտ	նե	րի	առա	ջին	(բայց	
ոչ	վեր	ջին)	խմ	բե	րը	հաս	նում	են	նաեւ	Ա	ՄՆ։	«Ա	նոնք	ի	սկզ-
բան	աւե	լի	իբր	պան	դուխտ,	իբր	հիւր	կը	մնային	Ա	մե	րի	կայի	
մէջ,	մաս	մը	դրամ	աւելց	նե	լով	իրենց	հայ	րե	նի	քը	վե	րա	դառ-
նա	լու,	 իրենց	 պա	պե	նա	կան	 օ	ճախ	նե	րը	 վե	րա	կանգ	նե	լու,	
շէնց	նե	լու	 մտադ	րու	թե	ամբ»55:	 Այլ	 բան	 է,	 որ	 Ա	ռա	ջին	 աշ-
խար	հա	մար	տի	տա	րի	նե	րին	տե	ղի	ու	նե	ցած	ճա	կա	տագ	րա-
կան	դեպ	քե	րը	ստի	պե	ցին	նրանց	ը	նդ	միշտ	մնալ	Ա	ՄՆ-ո	ւմ,	
դառ	նալ	ամե	րի	կա	հայ։	

Եր	կար	տաս	նա	մյակ	ներ	ան	ց՝	1960-ից,	Խորհր	դային	Հա-
յաս	տա	նում	 նույն	 երե	ւույ	թը	 ի	 հայտ	 եկավ	 սո	ցի	ալ-քա	ղա-
քա	կան	մի	ան	գա	մայն	այլ	պայ	ման	նե	րում.	տե	ղի	հայե	րը	ար-
տագ	նա	ժա	մա	նա	կա	վոր	աշ	խա	տանք	նե	րի	սկ	սե	ցին	մեկ	նել	
(խո	պան	գնալ)	Ռու	սաս	տան	եւ	Խորհր	դային	Մի	ու	թյան	այլ	
հան	րա	պե	տու	թյուն	ներ։	Հենց	այդ	մարդ	կանց	էլ	խո	սակ	ցա-
կան	լեզ	վում	քա	մահ	րան	քի	որոշ	երան	գով	սկ	սե	ցին	ան	վա-
նել	խոպանչի։	Ե	ւս	մի	քա	նի	տաս	նա	մյակ,	եւ	ար	դեն	ան	կախ	
Հա	յաս	տա	նի	եր	րորդ	հան	րա	պե	տու	թյու	նում	խոպանչի	բա-
ռով	 սկ	սե	ցին	 ան	վա	նել	 անե	լա	նե	լի	 վի	ճա	կում	 հայտն	ված	
(ի	նչ	պես	 եւ	 Օս	մա	նյան	 կայս	րու	թյու	նում)	 եւ	 այդ	պատ	ճա-
ռով	 ար	տագ	նա	 ժա	մա	նա	կա	վոր	 աշ	խա	տան	քի	 մեկ	նած	նե-
րին։	 Սա	կայն	 այս	 դեպ	քում	 ան	վա	նու	մը	 գոր	ծած	վում	 է	 ոչ	
թե	քա	մահ	րան	քով,	այլ	կա	րեկ	ցա	բար։	Վեր	ջին	տա	րի	նե	րին	
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հատ	կա	պես	 լրատ	վա	մի	ջոց	նե	րում	 բազ	մա	թիվ	 հոդ	ված	ներ	
են	տպագր	վում	հա	մա	պա	տաս	խան	խո	րագ	րե	րով՝	«Ինչ	պես	
ես	դար	ձա	խո	պան	չի»,	 «Մենք	խո	պան	չի՞	ազգ	ենք»,	 «Մենք	
այ	լեւս	լավ	խո	պան	չի	ենք,	բայց	ոչ	մշա	կու	թային	ազգ»,	«Խո-
պան	չի	նե	րին	 հար	կե	լու	 հե	տե	ւո	ղա	կան	 քայ	լեր	 են	ար	վում»	
եւն։	

Ե	թե	 հա	մե	մա	տենք	 պան	դուխտ	նե	րին	 եւ	 ար	դի՝	 «հան-
րա	պե	տա	կան»	խո	պան	չի	նե	րին	ան	մի	ջա	կա	նո	րեն	առնչ	վող	
բնու	թագ	րա	կան	այն	պի	սի	 հան	գա	մանք	նե	րը,	 ինչ	պի	սիք	 են	
ար	տա	գաղ	թի	 պատ	ճառ	նե	րը,	 նպա	տակ	նե	րը	 եւ	 տե	ւո	ղու-
թյու	նը,	 իրա	վա	կան	 կար	գա	վի	ճա	կը,	 նրանց	 եւ	 հայ	րե	նի-
քում	 մնա	ցած	 իրենց	 ըն	տա	նիք	նե	րի	 ան	դամ	նե	րի	 հո	գե	վի-
ճա	կը	եւն56,	ապա	ակն	հայտ	է,	որ	թե՛	պանդխ	տու	թյու	նը	եւ	
թե՛	խո	պան	չի	ու	թյու	նը	 վե	րա	բե	րում	 են	 նույն	տի	պա	բա	նա-
կան	 հաս	կա	ցու	թյուն	նե	րի	 շար	քին,	 որը	 ար	դի	 գի	տու	թյան	
մեջ	նշա	նակ	վում	է	աշխատանքայինժամանակավորգաղթ 
(temporary	labour	migration,	временная	трудовая	миграция)	
տեր	մի	նով։	Եւ	այդ	դեպ	քում	հարց	է	 ծա	գում՝	արդյոք	 չար-
ժե՞	 այս	 վեր	ջին	 բա	ռա	կա	պակ	ցու	թյան	 հետ	 մեկ	տեղ	 (կամ	
փո	խա	րեն)	 գոր	ծա	ծել	 հենց	 պանդխտություն	 բա	ռը,	 որը,	
թող	կրկ	նու	թյուն	չլի	նի,	կն	պաս	տի	պատ	մա	կան	(ժա	մա	նա-
կային)	 չա	փում	նե	րի	 կի	րառ	մա	նը	 սո	ցի	ո	լո	գի	ա	կան,	 տն	տե-
սա	գի	տա	կան	եւ	այլ	ու	սում	նա	սի	րու	թյուն	նե	րում	ու	մեկ	նա-
բա	նու	թյուն	նե	րում։	Նույ	նը	վե	րա	բե	րում	 է	աշխատանքային
ժամանակավոր էմիգրանտ	 կամ	խոպանչի (տար	բեր	 լե	զու-
նե	րում՝	 գաստարբայթեր,	 ան	գլե	րե	նում	 նաեւ	 guest	 worker)	
ան	վա	նում	նե	րին,	 որոնք	 որոշ	 դեպ	քե	րում	 հեշ	տու	թյամբ	
կա	րե	լի	 է	 փո	խա	րի	նել	պանդուխտ	 բա	ռով։	 «Ո	րոշ	 դեպ	քե-
րում»,	 քա	նի	 որ	 այլ	 երկր	ներ	 աշ	խա	տան	քի	 մեկ	նող	նե	րը	
չեն	սահ	մա	նա	փակ	վում	վե	րը	նշ	ված	նե	րով։	Վեր	ջին	տա	րի-
նե	րին	 եվ	րո	պա	կան	 լե	զու	նե	րում	 գնա	լով	մեծ	տա	րա	ծում	 է	
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ստա	նում	էքսպատտեր	մի	նը57։	Է	քս	պատ	նե	րը	առ	հա	սա	րակ	
կա	րող,	ապա	հով	ված	մար	դիկ	են,	որոնք	տե	ղա	փոխ	վել	են	
այլ	 եր	կիր՝	ավե	լի	հար	մա	րա	վետ	կյան	քի	կամ	հե	տաքր	քիր	
եւ	ավե	լի	 լավ	վար	ձատր	վող	աշ	խա	տան	քի	հա	մար։	Նրանք	
կա	րող	են	մշ	տա	կան	բնա	կու	թյուն	հաս	տա	տել	նոր	երկ	րում,	
բայց	 ցան	կու	թյան	 դեպ	քում	 կա	րող	 են	 նաեւ	 վե	րա	դառ	նալ	
հայ	րե	նիք՝	ի	տար	բե	րու	թյուն	այն	մարդ	կանց,	որոնք	ար	տա-
գաղ	թում	 են	 հայ	րե	նի	քից	 աղ	քա	տու	թյան	 կամ	 հնա	րա	վոր	
հե	տապն	դում	նե	րի	պատ	ճա	ռով։	Փաստ	է,	որ	Հա	յաս	տա	նից	
ար	տա	գաղ	թող	նե	րի	հետզ	հե	տե	աճող	մա	սը	նույն	պես	է	քս-
պատ	ներ	են,	որոնք	առանձ	նա	նում	են	ար	տա	գաղ	թող	նե	րի	
ը	նդ	հա	նուր	զանգ	վա	ծից,	այդ	թվում՝	պան	դուխտ	նե	րից։	
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Երբ	 մար	դիկ	 դա	րեր	 շա	րու	նակ	 եւ	 տար	բեր	 պատ	ճառ	նե-
րով	 ստիպ	ված	 են	 լի	նում	 հե	ռա	նալ,	 ար	տա	գաղ	թել	 իրենց	
հայ	րե	նի	քից,	 իրա	տե	սա	կան	 չէ	 ակն	կա	լել	 այդ	 մարդ	կանց,	
նրանց	 հետ	նորդ	նե	րի	 ներ	գաղ	թը՝	 հայ	րե	նա	դար	ձու	թյու	նը,	
նույն	այդ	հայ	րե	նիք,	քա	նի	դեռ	չեն	վե	րաց	վել	ար	տա	գաղ	թի	
պատ	ճառ	նե	րը։	Այս	հան	րա	հայտ	դրույ	թի	իս	կու	թյան	հա	մո-
զիչ	օ	րի	նակ	նե	րից	է	նաեւ	հայե	րի	գաղ	թե	րի	պատ	մու	թյու	նը,	
հատ	կա	պես,	երբ	նրանց	ազ	գային	տա	րածք	նե	րը	նվաճ	վե	ցին	
եւ	նե	րառ	վե	ցին	Օս	մա	նյան	կայս	րու	թյան	կազ	մի	մեջ։	

Հայե	րի	 հան	դեպ	 կայս	րու	թյան	 վա	րած	 քա	ղա	քա	կա	նու-
թյան	կա	րե	ւոր	տար	րե	րից	է	ին	թե՛	տն	տե	սա	կան,	սո	ցի	ա	լա-
կան,	 իրա	վա	կան,	 կրո	նա	կան,	 մշա	կու	թային	 եւ	 այլ	 հա	լա-
ծանք	ներն	ու	սահ	մա	նա	փա	կում	նե	րը,	եւ	թե՛	իրենց	ազ	գային	
տա	րած	քում	 հո	ծա	խումբ	 բնակ	վող	 հայ	 ու	 քրիս	տո	նյա	 այլ	
հան	րու	թյուն	նե	րի	քայ	քա	յու	մը։	Այդ	նպա	տա	կով	խրա	խուս-
վում,	 բայց	ավե	լի	հա	ճախ	պար	տադր	վում	էր	նրանց	գաղ-
թը	երկ	րի	այլ	շր	ջան	ներ։	Սա	կայն	առա	վել	գոր	ծուն	մի	ջոց	էր	
նույն	այդ	տա	րածք	նե	րում	քր	դե	րի	եւ	այլ	մահ	մե	դա	կան	նե-
րի	բնա	կե	ցու	մը,	հատ	կա	պես	եթե	նկա	տի	ենք	առ	նում	քրիս-
տո	նյա	ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	ազա	տագ	րա	կան	շար	ժում	նե	րի	դեմ	
նրանց	օգ	տա	գործ	ման	հե	ռա	նկա	րը։	Դրա	հայտ	նի	օ	րի	նակ-
նե	րից	 են	 XIX	դ.	 երկ	րորդ	 կե	սին	 Օս	մա	նյան	 կայս	րու	թյուն	
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ներ	գաղ	թած	Ռու	սաս	տա	նի	 հյու	սիս	կով	կա	սյան	 որոշ	 մահ-
մե	դա	կան	 ժո	ղո	վուրդ	նե	րի,	 1912-1913	թթ.	 Բալ	կա	նյան	 պա-
տե	րազ	մում	կրած	պար	տու	թյու	նից	հե	տո,	կայս	րու	թյան	եվ-
րո	պա	կան	հատ	վա	ծում	ապ	րող	թուր	քե	րի	վե	րաբ	նա	կե	ցու	մը	
նաեւ	Թուր	քա	հա	յաս	տա	նում։	Ե	թե	աս	վա	ծին	հա	վե	լենք	նաեւ	
նույն	այդ	շր	ջան	նե	րից	հայե	րի	շա	րու	նա	կա	կան	ար	տա	գաղ-
թը	այլ	 երկր	ներ,	ապա	պար	զա	պես	ան	հնար	 կլի	նի	խո	սել	
հայե	րի՝	իրենց	հայ	րե	նի	տա	րածք	նե	րը	ներ	գաղ	թե	լու	մա	սին։	

Այդ	 առու	մով	 մի	այն	 տա	րա	կու	սանք	 է	ին	 առա	ջաց	նում	
հայե	րի՝	Թուր	քա	հա	յաս	տան	ներ	գաղ	թե	լու	վե	րա	բե	րյալ	ժա-
մա	նակ	առ	ժա	մա	նակ	հայտն	վող	ծրագ	րե	րը,	ավե	լի	ստույգ՝	
գա	ղա	փար	նե	րը,	 որոնք	 թե	եւ	 լի	 է	ին	 հայ	րե	նա	սի	րա	կան	
զգաց	մունք	նե	րով,	 սա	կայն	 բնավ	իրա	տե	սա	կան	 չէ	ին։	Վեր-
ջին	ան	գամ	այդ	 հար	ցը	 սկ	սեց	 քն	նարկ	վել	 1914	թ.	 հուն	վա-
րին՝	 ռուս-թուր	քա	կան	 հա	մա	ձայ	նագ	րի	 առի	թով,	 որի	 հա-
մա	ձայն,	Թուր	քա	հա	յաս	տա	նի	վի	լայեթ	նե	րից	կազմ	վում	 էր	
եր	կու	հատ	ված,	որոնց	կա	ռա	վա	րու	մը	հանձն	վում	էր	եր	կու	
քրիս	տո	նյա	 օ	տա	րերկ	րա	ցի	 Ը	նդ	հա	նուր	տե	սուչ	նե	րի58։	 Այդ	
ժա	մա	նակ	է,	որ	ՀԲԸՄ	փոր	ձեց	կազ	մա	կեր	պել	հայ	գյու	ղա-
ցի	ու	թյան	 ներ	գաղ	թը	 Թուր	քա	հա	յաս	տան	 այլ	 երկր	նե	րից,	
մաս	նա	վո	րա	պես	 Ռու	մի	նի	այից,	 Բուլ	ղա	րի	այից59։	 Նույն̀ 	
1914	թ.	մա	յի	սին	Կ.	Պոլ	սի	«Ա	զա	տա	մարտ»	օ	րա	թեր	թի	«Գաղ-
թային	վե	րա	դար	ձի	մար	մին	ներ»	խմ	բա	գրա	կան	հոդ	վա	ծում	
առա	ջարկ	վում	էր	ան	հա	պաղ	ստեղ	ծել	գաղ	թային	մար	մին-
ներ	 Բուլ	ղա	րի	ա	յում,	 Ա	ՄՆ-ո	ւմ,	 Ռու	մի	նի	ա	յում,	 Ե	գիպ	տո-
սում.	«Այդ	մար	մին	նե	րուն	նպա	տա	կը	ըլ	լա	լու	է՝	մէկ	կող	մէն	
ճա	նա	պար	հա	ծախս	հայթ	հայ	թել	դէ	պի	եր	կիր	վե	րա	դառ	նալ	
փա	փա	քող,	բայց	նիւ	թա	կան	մի	ջոց	նե	րէ	զուրկ	գաղ	թա	կան-
նե	րուն.	միւս	կող	մէ՝	փրօ	փա	կանտ	մղել,	որ	պէս	զի	ներ	գաղ-
թի	 հո	սանք	 մը	 սկ	սի,	 և	 ու	նե	ւոր	 կամ	 չու	նե	ւոր,	 մեր	 բո	լոր	
պան	դուխտ	նե	րը	 եր	թան	 իրենց	 հայ	րե	նի	քը՝	 հոն	 թա	փե	լու	
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իրենց	քր	տին	քը	համ	բե	րու	թե	ամբ	ու	հա	ւատ	քով»60։	Ի	սկ	ըն-
դա	մե	նը	 մի	 քա	նի	ամիս	ան	ց	 սկս	վեց	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա-
մար	տը։	

Լե	ոն,	 ներ	կա	յաց	նե	լով	 հա	յու	թյան	 ծայ	րաս	տի	ճան	 ծանր	
վի	ճա	կը	 Թուր	քի	ա	յում,	 նրանց	 չդա	դա	րող	 հա	լա	ծանք	ներն	
ու	կե	ղե	քում	նե	րը	քուրդ	եւ	թուրք	բե	կե	րի,	փա	շա	նե	րի	եւ	այ-
լոց	կող	մից,	գրում	էր,	որ	դե	ռեւս	XIX	դ.	սկզ	բին՝	ռուս-թուր-
քա	կան	 առա	ջին	 պա	տե	րազ	մի	 ըն	թաց	քում,	 ան	ժխ	տե	լի	 է	
դառ	նում	 «Թուր	քի	այի	 հայ	 ռա	յայի	 արթ	նա	ցու	մը։	 Դեռ	 այս	
նոր	 երե	ւույ	թի	 վաղ	 ար	շա	լույսն	 էր,	 երբ	 նա	 ամ	բող	ջո	վին	
ժո	ղովր	դա	կան	գործ	է	ր՝	բխած	զանգ	վա	ծային	ինք	նա	պաշտ-
պա	նա	կան	 բնազ	դից,	 առանց	 ին	տե	լի	գեն	տա	կան	 հե	րյու-
րում	նե	րի	 հայ	րե	նա	սի	րա	կան	 հո	ղի	 վրա,	 եւ	 այս	 սկզբ	նա-
կան	 շր	ջա	նում	խն	դի	րը	ներ	կա	յա	նում	 է	 չա	փա	զանց	պարզ	
կեր	պա	րան	քով»։	Հե	ղի	նա	կի	հե	տա	գա	պար	զա	բա	նու	մը	շատ	
կա	րե	ւոր	է	խնդ	րո	առար	կա	հար	ցի	հա	մար.	«…Հայ	աշ	խա-
տա	վոր	ժո	ղո	վուրդն	ու	զում	է,	որ	իր	հա	րա	տեւ	եւ	ան	դադ-
րում	աշ	խա	տանքն	ապա	հով	ու	հան	գիստ	պայ	ման	նե	րի	մեջ	
ար	դյու	նա	վոր	վի։	Այս	պի	սի	մի	հնա	րա	վո	րու	թյան	երաշ	խի	քը	
ռու	սա	կան	հպա	տա	կու	թյունն	էր	մի	այն,	առ	ի	չգոյե	մի	ու	րի-
շի։	Եւ	այդ	փր	կա	րար	հպա	տա	կու	թյու	նը	ձեռք	բե	րե	լու	հա-
մար	նա	եր	կու	ճա	նա	պարհ	ու	ներ.	կամ	բե	րել	ռուս	նե	րին	իր	
եր	կի	րը՝	տի	րե	լու	հա	մար,	կամ	գնալ	ռուս	նե	րի	հողն՝	այն	տեղ	
ապ	րե	լու	եւ	նրանց	հպա	տա	կու	թյու	նը	վայե	լե	լու	հա	մար»61։	

Դեպ	քե	րի	 հե	տա	գա	 ըն	թաց	քը	 հնա	րա	վոր	 դարձ	րեց	
թե՛	 մե	կը	 եւ	 թե՛	 մյու	սը։	 Խոս	քը	 Ռու	սաս	տա	նի	 հաղ	թա	նա-
կով	ավարտ	ված	 1826-1828	թթ.	 ռուս-պարս	կա	կան	 եւ	 1828-
1829	թթ.	 ռուս-թուր	քա	կան	պա	տե	րազմ	նե	րի	 մա	սին	 է։	 Ի	նչ-
պես	հայտ	նի	է,	Պարս	կաս	տա	նի	հետ	կն	քած	Թուրք	մեն	չայի	
եւ	Թուր	քի	այի	հետ	կն	քած	Ադ	րի	ա	նու	պոլ	սի	պայ	մա	նագ	րե-
րից	յու	րա	քան	չյու	րում	հա	տուկ	հոդ	ված	նե	րով	իրա	վունք	էր	
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տր	վում	եր	կու	կող	մե	րի	հպա	տակ	նե	րին	որո	շա	կի	ժա	մա	նա-
կա	հատ	վա	ծում	կա	մա	վոր	գաղ	թել	մի	պե	տու	թյու	նից	մյու	սը։	
Ու	թե	եւ	հայե	րի	անու	նը	 չէր	հի	շա	տակ	վում,	սա	կայն	բո	լոր	
կող	մե	րը	 հաս	կա	նում	 է	ին,	 որ	 հոդ	ված	նե	րը	 նա	խա	տես	ված	
է	ին	նախ	եւ	առաջ	հենց	նրանց	հա	մար։	 Հայե	րը	օ	գտ	վե	ցին	
ըն	ձեռ	ված	 հնա	րա	վո	րու	թյու	նից,	 եւ	 հա	մա	ձայն	 ըն	դուն	ված	
տե	սա	կե	տի՝	 1828-1831	թթ.	 Պարս	կաս	տա	նից	 Ռու	սաս	տան	
տե	ղա	փոխ	վեց	 շուրջ	 45	 հազ.	 հայ,	 Թուր	քի	այից՝	 շուրջ	 90	
հազ.։	 Նրանք	 բնա	կեց	վե	ցին	Ռու	սաս	տա	նին	ան	ցած	Պարս-
կա	հա	յաս	տա	նի	մեծ	մա	սում	(նե	րա	ռյալ	Ե	րե	ւա	նի	եւ	Նա	խի-
ջե	ւա	նի	խա	նու	թյուն	նե	րը),	որը	այ	դու	հետ	կոչ	վեց	Ռու	սա	հա-
յաս	տան:	Ո	րոշ	հե	ղի	նակ	նե	րի	կար	ծի	քով՝	տե	ղի	ու	նե	ցա	ծը	ոչ	
այլ	ինչ	է,	եթե	ոչ	հայ	րե	նա	դար	ձու	թյուն։	Օ	րի	նակ՝	Գ.	Սարգ-
սյա	նի,	Կ.	Խու	դա	վեր	դյա	նի	եւ	Կ.	Աուզ	բա	շյա	նի	հե	ղի	նա	կած	
«Հայկ	նա	հա	պե	տի	ժա	ռանգ	նե	րը»	գր	քում	գր	ված	է.	«Հա	յաս-
տա	նի	բազ	մա	դա	րյա	պատ	մու	թյան	մեջ,	որին	ծա	նոթ	էր	մի-
այն	 իր	 բնակ	չու	թյան	 ար	տա	հոս	քը,	 առա	ջին	 ան	գամ	 իրա-
կա	նաց	վեց	զանգ	վա	ծային	հայ	րե	նա	դար	ձու	թյուն	(ռու	սե	րեն	
բնագ	րում՝	массовая	репатриация	–	Էդ.Մ.)»62։	

Հայրենադարձություն	 տեր	մի	նով	 նշա	նակ	վում	 են	 ներ-
գաղ	թե	րի	որո	շա	կի	մի	տե	սակ,	այն	է՝	մարդ	կանց	վե	րա	դար-
ձը	 այլ	 երկր	նե	րից	 իրենց	 կամ	 իրենց	 նախ	նի	նե	րի	 եր	կի	րը՝	
հայ	րե	նի	քը։	 Պարս	կա	հայե	րի	 վե	րա	բեր	մամբ	 այդ	 տեր	մի	նի	
կի	րա	ռու	մը	 ը	նդ	հա	նուր	 առ	մամբ	 թվում	 է	 ար	դա	րաց	ված,	
մա	նա	վանդ	եթե	նկա	տի	ենք	ու	նե	նում	շահ	Աբ	բաս	Ա-ի	կա-
ռա	վար	ման	ժա	մա	նակ	եւ	 հե	տա	գա	յում	Ա	րա	րա	տյան	դաշ-
տից	 Պարս	կաս	տան	 քշ	ված	 հայ	 բազ	մու	թյուն	նե	րին,	 որոնց	
հետ	նորդ	նե	րի	մի	մա	սը	հետ	էր	գա	լիս	Թուրք	մեն	չայի	պայ-
մա	նագ	րից	 հե	տո։	 Լրիվ	այլ	 էր	 թուր	քա	հայե	րի	պա	րա	գան։	
Այս	 դեպ	քում	 տե	ղի	 էր	 ու	նե	նում	 հայե	րի	 վերաբնակեցում
իրենց	ազ	գային	տա	րած	քի	մի	մա	սից՝	Կար	սից,	Է	րզ	րու	մից,	
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Բա	յա	զե	տից,	նույն	ազ	գային	տա	րած	քի	մեկ	այլ	մաս՝	Ե	րե	ւա-
նի	եւ	Նա	խի	ջե	ւա	նի	շր	ջան	ներ։	Այլ	կերպ	ասած՝	նրանք	չէ	ին	
վե	րա	դառ	նում	հայ	րե	նիք	այս	կամ	այն	երկ	րում	գո	յու	թյուն	
ու	նե	ցող	 հայ	կա	կան	 գա	ղութ	նե	րից,	 լի	ներ	 դա	 Սպա	հա	նը,	
Կ.	Պո	լի	սը,	 Զմյուռ	նի	ան,	 Կա	հի	րեն	 կամ	 Մադ	րա	սը։	 Մյուս	
կող	մից,	 քա	նի	 որ	 հայե	րի	ազ	գային	տա	րած	քը	 բա	ժան	ված	
էր	Թուր	քի	այի	 եւ	Ռու	սաս	տա	նի	 մի	ջեւ,	 նրանք,	այ	նո	ւա	մե-
նայ	նիվ,	մեկ	երկ	րից՝	Թուր	քի	այից,	ներ	գաղ	թում	է	ին	մեկ	այլ	
եր	կիր՝	 Ռու	սաս	տան,	 մշ	տա	կան	 բնա	կու	թյան	 նպա	տա	կով	
եւ	 դրա	նով	 իսկ	 հրա	ժար	վում	 է	ին	 առա	ջի	նի	 հպա	տա	կու-
թյու	նից	եւ	ձեռք	բե	րում	երկ	րոր	դի	հպա	տա	կու	թյու	նը։	Այս-
պի	սով,	կա	րե	լի	է	ասել,	որ	1828-1831	թթ.	հայե	րի	գաղ	թե	րը,	
իրենց	բնո	րոշ	տար	բեր՝	հայ	ազ	գային,	ռու	սա	կան	պե	տա	կան,	
ռուս-պարս	կա	կան	 եւ	 ռուս-թուր	քա	կան	 ռազ	մա	կան	 հա-
կա	մար	տու	թյան	 բա	ղադ	րիչ	նե	րի	 եւ	 հան	գա	մանք	նե	րի	 զու-
գակ	ցու	թյամբ,	եզա	կի	երե	ւույթ	է	ին	հայ	գաղ	թա	կա	նու	թյան	
պատ	մու	թյան	մեջ։

Փախս տա կան, գաղ թա կան, թուր քա հայ, արեւմ տա հայ

(Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի ներ եւ հե տո)

Ա	ռա	ջին	 աշ	խար	հա	մար	տի	 Կով	կա	սյան	 (ռուս-թուր	քա-
կան)	 ճա	կա	տում	 ռազ	մա	կան	 գոր	ծո	ղու	թյուն	նե	րը	 սկս	վե-
ցին	 1914	թ.	 աշ	նա	նը։	 Սկզբ	նա	կան	 հա	ջո	ղու	թյուն	նե	րից	 հե-
տո̀ 	նոյեմ	բեր-դեկ	տեմ	բեր	ամիս	նե	րին,	ռու	սա	կան	բա	նա	կը	
ստիպ	ված	եղավ	նա	հան	ջել:	Նույ	նը	կրկն	վեց	հա	ջորդ՝	1915	թ.,	
ին	չի	հե	տե	ւան	քով	հա	րյուր	 	հա	զա	րա	վոր	հայեր	ան	խու	սա-
փե	լի	բնաջն	ջու	մից	փրկ	վե	լու	հա	մար	դի	մե	ցին	փա	խուս	տի	
Ռու	սաս	տա	նի	առա	վել	ապա	հով	 շր	ջան	ներ։	 Հենց	այդ	ժա-
մա	նակ	նե	րից	 էլ	 գաղթ	 բա	ռը	 վերս	տին	 սկ	սում	 է	 ըն	կալ	վել	
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եւ	 գոր	ծած	վել	ահով ու սարսափով լի փախուստ	 նշա	նա-
կու	թյամբ։	 Այս	պես,	 Ա-Դօն	 (Հ.	Տեր-Մար	տի	րո	սյան)՝	 որ	պես	
ակա	նա	տես,	 նկա	րագ	րե	լով	 1915	թ.	 հու	լիս	 ամս	վա	 Վա	նի	
բնակ	չու	թյան	խու	ճա	պա	հար	փա	խուս	տը,	գրում	է	ր.	«…սկս-
ւեց	տա	րե	րային	մի	շար	ժում,	եւ	նա	կոչ	ւեց	«Վաս	պու	րա	կա-
նի	գաղթ»,	որը	իր	ահա	ւոր	հե	տե	ւանք	նե	րով	–	ճա	նա	պար	հին	
թո	ղած	 իր	 բազ	մա	թիւ	 դի	ակ	նե	րով	 եւ	 ապա	 Ա	րա	րա	տե	ան	
արե	ւա	կէզ	դաշ	տում	ցա	նած	ան	հա	մար	շի	րիմ	նե	րով	կը	մնայ	
հայ	ժո	ղովր	դի	տա	րեգ	րու	թե	ան	ող	բա	լի	է	ջը»63։	Սա	կայն	նոր	
տե	ղում	 հայե	րը	 կր	կին	 հայտն	վե	ցին	 աղե	տա	լի	 վի	ճա	կում։	
Իգ	դի	րից	ար	տա	սահ	մա	նի	հա	յու	թյանն	ու	ղարկ	ված	հե	ռագ-
րում	 աս	վում	 է	ր.	 «Փախս	տա	կան	նե	րի	 եւ	 գաղ	թա	կան	նե	րի	
դրու	թիւ	նը	ան	տա	նե	լի	 է	 դառ	նում։	Ա	մէն	 օր	 գա	լիս	են	հա-
զար	նե	րով,	բո	բիկ,	մերկ	ու	քաղ	ցած։	Օգ	նու	թիւն	չկայ,	անա-
պաս	տան	 եւ	առանց	 հա	ցի	 կտո	րի՝	 դժ	բախտ	նե	րը	 մեռ	նում	
են	 փո	ղոց	նե	րում…	Օգ	նե	ցէք,	 մարդ	 եւ	 դրամ	 ու	ղար	կե	ցէք,	
օգ	նե	ցէք»64։	Եւ	ար	դեն	1914	թ.	վեր	ջին	ՀԲԸՄ	կազ	մա	կեր	պեց	
«Ընդ	հա	նուր	 հան	գա	նա	կու	թիւն	 ի	 նպաստ	 Կով	կա	սի	 գաղ-
թա	կան	նե	րուն»։	Նույնն	էր	վի	ճա	կը	եւ	այլ	վայ	րե	րում,	հատ-
կա	պես	Էջ	մի	ած	նում	եւ	Ե	րե	ւա	նում։	Գե	ւորգ	Ե	կա	թո	ղի	կո	սը	
իր	1915	թ.	հուն	վա	րի	12-ի	շր	ջա	բե	րա	կան	կոն	դա	կում	կոչ	էր	
անում	«…խ	նա	մել	եւ	պահ	պա	նել	գաղ	թա	կանս	յայսմ	ցր	տա-
շունչ	 եղա	նա	կի»,	 իսկ	 Ս.Էջ	մի	ած	նի	 սի	նո	դը	 մարտ	 ամ	սին	
հրա	պա	րա	կում	է	«գաղ	թա	կան	նե	րի	օգ	տին	ստա	ցո	ւած	գու-
մար	նե	րի»	 հա	շի	վը65։	Ե	թե	հի	շենք	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար-
տից	ան	մի	ջա	պես	առաջ	գաղթական	բա	ռի	կի	րառ	ման	օ	րի-
նակ	նե	րը,	ապա	ակն	հայտ	կդառ	նա	(ի	նչ	պես	եւ	գաղթ	բա	ռի	
դեպ	քում)	դրա	իմաս	տային	փո	խա	կեր	պու	մը,	ավե	լի	ստույգ՝	
«փախ	չիլ,	 ու	րիշ	տեղ	ապաս	տա	նիլ»	 իմաս	տի	 վե	րա	դար	ձը։	
Ի	նչ	պես	վկա	յում	են	բեր	ված	օ	րի	նակ	նե	րը,	հե	տա	դարձ	փո-
խա	կեր	պու	մը	տե	ղի	էր	ու	նե	նում	թե՛	գա	ղութ	նե	րում	(Հ	ԲԸՄ	
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վար	չա	կան	կենտ	րո	նը	տե	ղա	կայ	ված	էր	Կա	հի	րե	ում)	եւ	թե՛	
կա	թո	ղի	կո	սա	նիստ	 Էջ	մի	ած	նում	 հրա	պա	րա	կած	 տեքս	տե-
րում։	

Սա	կայն,	եւ	դա	պետք	է	հա	տուկ	նշել,	Ռու	սաս	տա	նի,	նե-
րա	ռյալ	Ռուսահայաստանի	 հայե	րը,	 հե	տե	ւե	լով	 երկ	րի	 իշ-
խա	նու	թյուն	նե	րի,	 նրա	 զին	վո	րա	կան	 եւ	 քա	ղա	քա	ցի	ա	կան	
ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	 օ	րի	նա	կին,	 ի	 սկզ	բա	նե	 կի	րա	ռե	ցին	
беженцы,	 իսկ	 հայե	րեն,	 ավե	լի	 ստույգ,	 արե	ւե	լա	հայե	րեն՝	
փախստական	 ան	վա	նում	նե	րը66: 1915	թ.	 մար	տին	 Էջ	մի	ած-
նում	Եղ	բայ	րա	կան	օգ	նու	թյան	կո	մի	տեն	 (ս	տեղծ	վել	էր	Գե-
ւորգ	 Ե	 կա	թո	ղի	կո	սի	 1914	թ.	 դեկ	տեմ	բե	րի	 28-ի	 կոն	դա	կի	
հա	մա	ձայն)	հրա	վի	րեց	իր	տե	սա	կի	մեջ	առա	ջին	հա	մա	գու-
մա	րը,	որը	պետք	է	քն	նար	կեր	կա	րո	տյալ	նե	րին	ցույց	տր	վող	
օ	ժան	դա	կու	թյու	նը	 կար	գա	վո	րե	լու,	 օգ	նու	թյու	նը	 առա	վել	
ար	դյու	նա	վետ	 դարձ	նե	լու	 հար	ցը։	 Հա	մա	գու	մա	րում	 կար-
դաց	ված	 զե	կու	ցում	նե	րում	 եւ	 ըն	դուն	ված	 որո	շում	նե	րում	
նրանց	վե	րա	բե	րյալ	գրե	թե	հա	վա	սա	րա	պես	կի	րառ	վել	են	եւ՛	
գաղթական,	եւ՛	փախստական	ան	վա	նում	նե	րը67։	

Այդ	 ծանր	 օ	րե	րին	 պա	տե	րազ	մի	 հե	տե	ւան	քով	Ռու	սաս-
տա	նում	ապաս	տա	նած	հայե	րին	գաղ	թա	կան,	թե	փախս	տա-
կան	հա	մա	րե	լու	հար	ցադ	րումն	իսկ	պետք	է	թվար	անի	մաստ	
եւ	ավե	լորդ։	Պարզ	վում	է,	սա	կայն,	որ	այն	հե	տաքրք	րել	էր	
հենց	 Եղ	բայ	րա	կան	 օգ	նու	թյան	 կո	մի	տե	ի	 ան	դամ	նե	րին։	
Ար	դեն	 1915	թ.	 հուն	վար	 եւ	 փետր	վար	 ամիս	նե	րին	 նրանց	
կազ	մա	կեր	պած	 խորհր	դակ	ցու	թյուն	նե	րի	 օ	րա	կար	գե	րում,	
նպաս	տա	մա	տույց	այլ	ըն	կե	րու	թյուն	նե	րին	հղած	գրու	թյուն-
նե	րում	 խոս	վում	 է	 «գաղթականփախստականների»	 կամ	
«փախստականգաղթականների»	 մա	սին։	 Ա	վե	լին,	 այդ	 բա-
ռա	կա	պակ	ցու	թյու	նը	կի	րա	ռում	է	նաեւ	Գե	ւորգ	Ե	կա	թո	ղի-
կո	սը	 նույն	 տար	վա	 մար	տի	 21-ի	 կոն	դա	կում.	 «Ար	դեն	 իսկ	
քա	ջա	յայտ	 է	 ամե	նուն	 դառն	 կա	ցու	թիւն	 եւ	 դժո	ւա	րա	կիր	
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պայ	մանք	 փախս	տա	կան-գաղ	թա	կա	նաց	 մե	րոց…»,	 կա	թո-
ղի	կո	սի	 դի	վա	նը.	 «Վե	հա	փառ	 Հայ	րա	պե	տը	 ման	րա	մաս	նա-
բար	 ծա	նո	թա	նա	լով	 հայ	 փախս	տա	կան-գաղ	թա	կան	նե	րի	
ներ	կայ	 եւ	 ապա	գայ	 վի	ճա	կին…»68։	 Այս	 բա	ռա	կա	պակ	ցու-
թյան	առա	ջադ	րու	մը	պատ	մու	թյուն	ու	նե	ցող,	ավան	դա	կան	
դար	ձած	 գաղթական	 եւ	 ստեղծ	ված	 պայ	ման	նե	րում	 առաջ	
եկած	փախստականան	վա	նում	նե	րի	հա	մա	տեղ	ման	 յու	րա-
հա	տուկ	մի	փորձ	էր,	որը,	սա	կայն,	մնաց	թե	եւ	հաս	կա	նա-
լի,	բայց	ամեն	դեպ	քում	եզա	կի	դեպք։	Դրա	փո	խա	րեն՝	վե	րը	
նշած	պատ	ճա	ռով	առա	վել	 հա	ճախ	 գոր	ծած	վողն	 էր	 դառ-
նում	փախս	տա	կան	ան	վա	նու	մը։	

Էջ	մի	ած	նի	հա	մա	գու	մա	րից	շուրջ	մեկ	տա	րի	ան	ց	(1916	թ.	
մայի	սին)	Պետ	րոգ	րա	դի	 եւ	Մոսկ	վայի	 Հայ	կա	կան	կո	մի	տե-
նե	րի	 նա	խա	ձեռ	նու	թյամբ	 նման	 մի	 հա	մա	գու	մար	 կազ	մա-
կերպ	վեց	Պետ	րոգ	րա	դում։	Այս	ան	գամ	ար	դեն	փախստական
ան	վա	նումն	է	դառ	նում	հիմ	նա	կա	նը.	հա	մա	գու	մա	րի	խո	րա-
գիրն	 էր	 «Հայ	 փախս	տա	կան	նե	րին	 նպաս	տող	 կազ	մա	կեր-
պու	թյուն	նե	րի	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	հա	մա	գու	մար»	(ը	ստ	ռու-
սե	րեն	 շր	ջա	բե	րա	կա	նի՝	 «Съезд	 представителей	 армянских	
ле	га	ли	зованных	 обществ,	 местных	 армянских	 комитетов	
и	 сос	то	ящих	 в	 ведении	 католикоса	 всех	 армян	 “Братской	
по	мо	щи”,	оказывающих	помощь	армянам-беженцам»,	ավե-
լի	կր	ճատ՝	Съезд	предста	вителей	армянских	организаций,	
ока	зы	вающих	помошь	беженцам-армянам),	նույ	նը̀ 	հա	մա-
գու	մա	րի	ծրագ	րում	ու	որո	շում	նե	րում՝	«փախս	տա	կան	նե	րի	
օգ	նու	թյան	 գոր	ծը	 պա	տե	րազ	մի	 սկզ	բից»,	 «փախս	տա	կան-
նե	րի	թի	վը»,	 «փախս	տա	կան	նե	րի	վե	րա	դար	ձը	Հա	յաս	տան»	
եւն69։	 Նույն	 ան	վա	նու	մը	 լայ	նո	րեն	 կի	րա	ռում	 է	ին	 նաեւ	
հայ	կա	կան	 կազ	մա	կեր	պու	թյուն	նե	րը	 եւ	 պար	բե	րա	կան	նե-
րը։ Այս	պես,	 Բաք	վում	 հրա	տա	րակ	վող	 «Ա	րեգ»	 օ	րա	թեր	թի	
1915	թ.	առա	ջին	իսկ	հա	մա	րում	տպագր	վեց	բժիշկ	Ա.	Ման-
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դի	նյա	նի	 «Փախս	տա	կան	ներ»	 հոդ	վա	ծը70,	 իսկ	 Թիֆ	լի	սի	
«Գա	ղա	փար»	օ	րա	թեր	թը	ըն	թեր	ցող	նե	րին	էր	ներ	կա	յաց	նում	
«Կով	կա	սի	 Բա	րե	գոր	ծա	կան	 Ըն	կե	րու	թյան	 կից	 պե	տա	կան	
մի	ջոց	նե	րով	պահ	վող	փախս	տա	կան	նե	րի	պա	րե	նա	վոր	ման	
բա	ժան	մուն	քի»	կա	տա	րած	աշ	խա	տան	քը71։	Ա	մեն	դեպ	քում,	
ան	կախ	 արե	ւե	լա	հայե	րե	նում	 փախստական	 ան	վան	ման	
տա	րած	ման	պատ	ճառ	նե	րից,	հարկ	է	նկա	տել,	որ	այն	ճշգր-
տո	րեն	 ար	տա	հայ	տում	 էր	 հա	մա	պա	տաս	խան	 երե	ւույ	թի	
առանձ	նա	հատ	կու	թյու	նը,	եւ	պա	տա	հա	կան	չէ,	որ	տա	րի	ներ	
ան	ց	փախստական	բա	ռը	նե	րառ	վեց	մի	ջազ	գային	իրա	վուն-
քի	տեր	մին	նե	րի	ցան	կում։

	Խո	սե	լով	 Էջ	մի	ած	նի	 (1915	թ.)	 եւ	 Պետ	րոգ	րա	դի	 (1916	թ.)	
հա	մա	գու	մար	նե	րի	մա	սին՝	ար	ժե	նկա	տել,	որ	ավան	դույթ	է	
դար	ձել	դրանք՝	որ	պես	գաղ	թա	նա	կա	նու	թյան	կամ	հայ	գաղ-
թա	կան	նե	րի	 հա	մա	գու	մար	ներ	 որա	կե	լը։	 Եւ	 դա	 նույ	նիսկ	
այն	դեպ	քում,	երբ	նման	հրա	պա	րա	կում	նե	րի	հե	ղի	նակ	նե	րը	
կա՛մ	նույն	այդ	հա	մա	գու	մար	նե	րի	մաս	նա	կից	նե	րից	է	ին	եւ	
կա՛մ	 որ	պես	պատ	մա	բան	ներ	 քա	ջա	տե	ղյակ	 է	ին	 վե	րոն	շած	
եւ	 ու	րիշ	 այլ	 փաս	տաթղ	թե	րին72։	 Այդ	 նա	խա	պատ	վու	թյան	
հնա	րա	վոր	բա	ցատ	րու	թյան	մա	սին	դեռ	կաս	վի,	 բայց	նախ	
հար	ցի	մեկ	այլ	կող	մի	մա	սին։	Առ	հա	սա	րակ	որ	քա	նո՞վ	է	ար-
դա	րաց	ված	խո	սել	գաղ	թա	կան	նե	րի	կամ	գաղ	թա	կա	նու	թյան	
հա	մա	գու	մար	նե	րի	 մա	սին։	 Տա	րա	տե	սակ	 փաս	տաթղ	թե	րը	
մի	ան	շա	նակ	 վկա	յում	 են,	 որ	 Էջ	մի	ած	նում	 եւ	 Պետ	րոգ	րա-
դում	 կա	յա	ցած	 հա	մա	գու	մար	նե	րը	 ոչ	 թե	 գաղ	թա	կան	նե	րի	
կամ	փախս	տա	կան	նե	րի,	այլ	նրանց	օ	ժան	դա	կող,	նպաս	տա-
մա	տույց	կազ	մա	կեր	պու	թյուն	նե	րի	հա	մա	գու	մար	ներ	է	ին։	

Այս	ճշ	տու	մը,	թվում	է,	կա	րե	ւոր	է,	քա	նի	որ	1917	թ.	մայի-
սին	Ե	րե	ւա	նում	հրա	վիր	վեց	մի	նոր	հա	մա	գու	մար,	որի	մաս-
նա	կից	ներն	առա	ջին	ան	գամ	հենց	փախս	տա	կան	հա	յու	թյան	
ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	ներն	 է	ին։	 Հա	մա	գու	մա	րի	 մաս	նա	կից,	 Վա-
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նի	քա	ղա	քա	պետ	Ա.	Թեր	զի	պա	շյա	նը	իր	գր	քում	պատ	մում	
է.	 «Ե	րե	ւա	նի	Հա	մա	գու	մա	րին	ծնունդն	էր	այս	պէս։	Ա	նդ	րա-
նիկ՝	որ	այդ	օ	րե	րուն	Ե	րե	ւան	կը	գտ	նո	ւէր…	օր	մը,	Օ	րի	անթ	
օ	թէ	լին	 իր	 սե	նե	ա	կը	 կը	 հրա	ւի	րէ	Ռամ	կա	վար	 լի	տըր	նե	րէն	
Ար	տակ	Դար	բի	նե	ան	եւ	Դաշ	նակ	ցա	կան	շէ	ֆե	րէն	Ա	րամ	(Ա-
րամ	Մա	նու	կյան	 –	Էդ.Մ.),	 որ	 թէ	եւ	Գա	րա	պաղ	ցի,	 ինք	զին-
քը՝	100ին	100	նաթուրալիզէթր	քա	հայ	կը	հա	մա	րէր,	անոնց	
մէկ	մէկ	սի	գա	րէթ	կը	հրամց	նէ,	ետե	ւէն	մէկ	մէկ	խա	հո	ւէ,	եւ	
կ’ը	սէ.–	Այս	ռու	սա	հայե	րը	մեզ	հա	մար	բան	մըն	ալ	չեն	ը	ներ։	
Ե	կէք	 իրա	րու	 մօտ	 գանք,	 հա	մա	գու	մար	 մը	 գու	մա	րենք	 եւ	
գլուխ	 մը	տանք	այս	 ցրո	ւած	ան	տէր	 գաղ	թա	կան	նե	րուն։	 –	
Ու	կը	պա	տա	հի	ան	հա	ւա	տա	լի	բան	մը.	–	Ին	չո՞ւ	չէ,	կը	պա-
տաս	խա	նեն	հա	մե	րաշ	խա	բար	եր	կու	շէ	ֆե	րը»73։	Այս	դր	վա	գի	
իս	կու	թյան	մա	սին	է	վկա	յում	այն,	որ	հա	մա	գու	մա	րից	եր	կու	
շա	բաթ	առաջ	կազ	մա	կեր	պիչ	մարմ	նի	անու	նից	հրա	պա	րա-
կած	շր	ջա	բե	րա	կան	հրա	հան	գը	կրում	է	այդ	երեք	գոր	ծիչ	նե-
րի	ստո	րագ	րու	թյու	նը74։	

Այս	տեղ	 կա	րե	ւոր	 է	 նշել	 թե՛	 հա	մա	գու	մա	րի	 ան	վա	նու-
մը՝	 «թուրքահայ փախստականներու համագումար…»,	 եւ	
թե՛	այն,	 որ	 շր	ջա	բե	րա	կա	նում	 եւ	 հա	մա	գու	մա	րի	 նիս	տե	րի	
պահ	պան	ված	ար	ձա	նագ	րու	թյուն	նե	րում	խոս	վում	 է	 մի	այն	
«փախս	տա	կան	նե	րի»,	 «թուր	քա	հայ	 փախս	տա	կան	նե	րի»,	
«փախս	տա	կա	նա	կան	 մար	մին	նե	րի»,	 բայց	 ոչ	 եր	բեք	 «գաղ-
թա	կան	նե	րի»,	 «գաղ	թա	կա	նու	թյան»	 մա	սին75։	 Ա	նդ	րա	նի-
կը,	 Ա.	Մա	նու	կյա	նը	 եւ	 Ա.	Դար	բի	նյա	նը,	 ի	 տար	բե	րու	թյուն	
ոմանց,	քաջ	գի	տակ	ցում	է	ին,	որ	Ռու	սաս	տա	նի	տա	րած	քում	
ապաս	տա	նած	հայե	րը	սո	վո	րա	կան	գաղ	թա	կան	ներ	չէ	ին,	որ	
նրանք	հենց	փա	խել	 են,	 եւ	այդ	փա	խուս	տի	 շնոր	հիվ	 է,	 որ	
խու	սա	փել	են	բնաջն	ջու	մից,	Սի	րի	այի	եւ	Ի	րա	քի	անա	պատ-
նե	րը	 տա	րագր	վե	լուց։	 Բա	ցի	 այդ,	 «Թուր	քա	հայ	 փախս	տա-
կան	նե	րի	հա	մա	գու	մար»	ան	վա	նու	մը	ը	նդ	գծում	էր	Ե	րե	ւա	նի	
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հա	մա	գու	մա	րի	 տար	բե	րու	թյու	նը	 նա	խորդ,	 նախ	 եւ	 առաջ	
Պետ	րոգ	րա	դի	 «Հայ	 փախս	տա	կան	նե	րին	 նպաս	տող	 կազ-
մա	կեր	պու	թյուն	նե	րի	 ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	 հա	մա	գու	մար»-ի	
հա	մե	մատ։	

Այս	ամե	նի	հետ	մեկ	տեղ̀ 	հա	մա	գու	մա	րի	կազ	մա	կեր	պիչ-
նե	րը	հաշ	վի	 է	ին	առել	 նաեւ	փախս	տա	կան	նե	րի	տրա	մադ-
րու	թյուն	նե	րը։	Ա.	Թեր	զի	պա	շյա	նը	հա	տուկ	նշում	էր	նրանց	
բա	ցա	սա	կան	վե	րա	բեր	մուն	քը	գաղթականան	վան	ման	հան-
դեպ.	«Ե	րե	ւա	նի	հա	մա	գու	մա	րը՝	թր	քա	հայ	գաղ	թա	կա	նու	թե-
ան	հա	մար	դարձ	ման	կէտ	մը	եղաւ:	Թր	քա	հա	յու	թիւ	նը՝	մինչ	
այդ	գաղ	թա	կան,	տա	կաւ	սկ	սաւ	իր	վրայէն	նե	տել	գաղ	թա-
կա	նի	պի	տա	կը	եւ	դար	ձաւ	քիչ	մը	յար	գանք	ներշն	չող	տարր	
մը»։	Եւ	հե	տո.	«Գաղ	թա	կան»	պի	տա	կին	դէմ	ը	նդ	վզու	մը	թր-
քա	հայե	րու	 մէջ	 եր	թա	լով	 դար	ձաւ	 տե	սակ	 մը	 կար	գա	խօս:	
Աս	կէ՝	 ամէ	նէն	 աւե	լի	 խոր	շող	նե	րը	 թր	քա	հայ	 կի	ներն	 է	ին,	
որով	հե	տեւ	 …միշտ	 իրենց	 տան	տի	րու	հի	նե	րի	 հետ	 երե	սը	
երե	սի՝	 անոնց	մէ	 այդ	 վի	րա	ւո	րա	կան	 կո	չու	մը	 լսե	լու	 շատ	
ավե	լի	յա	ճախ	առիթ	ներ	կ’ու	նե	նային	անոնք:	Ե	րե	ւա	նի	հա-
մա	գու	մա	րէն	վերջ,	անոնց	առա	ջին	ժէսթն	եղաւ	ազա	տագ-
րո	ւիլ	այդ	վի	րա	ւո	րա	կան	պի	տա	կէն»76։	Ան	շուշտ,	մինչ	այդ	
է	լ՝	մինչ	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար	տը,	հայե	րի	վե	րա	բեր	մուն	քը	
դրա	կան	չէր	«գաղ	թա	կան»	ան	վան	ման	հան	դեպ:	Այլ	բան	է,	
որ	դա	րե	րի	ըն	թաց	քում	շա	րու	նա	կա	կան	ար	տա	գաղ	թը	հայ-
րե	նի	քից	 կան	խո	րո	շել	 էր	 նրանց	 կեն	սա	փի	լի	սո	փա	յու	թյան	
այն	առանձ	նա	հա	տուկ	բնու	թագ	րի	ձե	ւա	վո	րու	մը,	ը	ստ	որի,	
այլ	երկր	ներ	գնա	լը,	գաղ	թե	լը	եւ	այն	տեղ	ապ	րե	լը	դիտ	վում	
էր	թե	եւ	ան	ցան	կա	լի,	 բայց	կար	ծես	ճա	կա	տագ	րով	նա	խա-
սահ	ման	ված	ան	խու	սա	փե	լի	մի	երե	ւույթ:	Մինչ	դեռ	Ա.	Թեր-
զի	պա	շյա	նը	 վկա	յում	 է	այլ՝	խիստ	 բա	ցա	սա	կան	ըն	կալ	ման	
մա	սին̀ 	չտա	լով,	սա	կայն,	դրա	բա	ցատ	րու	թյու	նը:	Ը	ստ	երե-
ւույ	թին,	 դրա	նով	 թուր	քա	հայե	րը	 ցան	կա	նում	 է	ին	 ը	նդ	գծել,	
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որ	իրենք,	ի	տար	բե	րու	թյուն	իրա	կան	գաղ	թա	կան	նե	րի,	հե-
ռա	ցել	են	հայ	րե	նի	քից	ոչ	իրենց	կամ	քով,	որ	դա	կյան	քը	փր-
կե	լու	մի	ակ	մի	ջոց	էր,	եւ	որ	իրենց	ներ	կա	վի	ճա	կը	ժա	մա-
նա	կա	վոր	է.	շու	տով,	շատ	շու	տով	նրանք	վե	րա	դառ	նա	լու	են	
իրենց	 հայ	րե	նի	 օ	ջախ	նե	րը:	 Բա	ցի	այդ,	 նման	պահ	ված	քով	
նրանք	 ը	նդ	վզում	 է	ին	 նաեւ	 տե	ղա	ցի	նե	րից՝	 ռու	սա	հայե	րից	
ոմանց	 դեմ՝	 իրենց,	 որ	պես	 ըն	չա	զուրկ	 «գաղ	թա	կան	նե	րի»	
հան	դեպ	քա	մահ	րա	կան	կամ	ան	բա	րե	հաճ	վե	րա	բեր	մուն	քի	
հա	մար:	

Եւ	այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	հարկ	է	նկա	տել,	որ	տե	ղի	հայե	րը,	
չնա	յած	 այս	 ամե	նին,	 շա	րու	նա	կե	ցին	 նո	րեկ	նե	րին՝	 փախս-
տա	կան	նե	րին,	ըն	կա	լել	եւ	կո	չել	«գաղ	թա	կան»։	Նույն	պատ-
կերն	էր	նաեւ	Ե	րե	ւա	նից	եւ	Էջ	մի	ած	նից	հե	ռու	գտն	վող	Շու-
շի	ում։	Ժա	մա	նա	կա	կից	նե	րից	մե	կի	հու	շե	րում	նշ	վում	է,	որ	
1917-1918	թթ.	«в	городе	появилось	много	гахтаканов	(бе	жен-
цев)	из	Турецкой	Армении»77։	 Հատ	կան	շա	կան	է,	որ	հե	ղի-
նա	կը	գոր	ծա	ծում	է	գաղթական	բա	ռը	ռու	սե	րեն	տա	ռա	դար-
ձու	թյամբ,	այլ	ոչ	թե	իր	իսկ	նշած	беженцев	բա	ռի	հայե	րեն	
թարգ	մա	նու	թյու	նը՝	փախստական։

	Թուր	քա	հայ	փախս	տա	կան	նե	րի	 1917	թ.	 հա	մա	գու	մա	րից	
մոտ	եր	կու	տա	րի	ան	ց՝	1919	թ.	փետր	վա	րին,	նույն	պես	Ե	րե-
ւա	նում	հրա	վիր	վեց	մի	 նոր	հա	մա	գու	մար։	Այն	առանձ	նա-
նում	էր	նրա	նով,	որ	հրա	վիր	վել	էր	նո	րաս	տեղծ	Հա	յաս	տա	նի	
Հան	րա	պե	տու	թյու	նում,	ինչն	էլ	պայ	մա	նա	վո	րեց	դրա	քա	ղա-
քա	կան	 հս	տակ	 ուղղ	վա	ծու	թյու	նը։	 Ըն	դուն	ված	 «Իա	ղա	քա-
կան	 բա	նա	ձեւ»-ի	առա	ջին	 կե	տում	աս	վում	 է	ր.	 «Սր	տա	գին	
կող	ջու	նի	և	 կհայ	տա	րա	րի	Ա	զատ	և	Մի	ա	ցյալ	 Հա	յաս	տա	նի	
ան	կա	խու	թյու	նը»,	 իսկ	 երկ	րորդ	 կե	տում	 «լի	ա	կա	տար	 վս-
տա	հու	թյուն»	 էր	 հայտն	վում	 Փա	րի	զում	 Պո	ղոս	 Նու	պա	րի	
ստեղ	ծած	նույն	այդ	 «Ա	զատ	և	Մի	ա	ցյալ	Հա	յաս	տա	նի»	կա-
ռա	վա	րու	թյա	նը78։	
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1919	թ.	 փետր	վա	րի	 հա	մա	գու	մա	րը	 ի	 սկզ	բա	նե	 հայտ-
նի	 դար	ձավ	 որ	պես	 «Ա	րեւմ	տա	հայե	րի	 երկ	րորդ	 հա	մա	գու-
մար»79։	Այս	կարճ	ան	վա	նու	մից	եր	կու	հարց	է	ծա	գում.	ով-
քե՞ր	 է	ին	 հան	դես	 գա	լիս	 որ	պես	 «ա	րեւմ	տա	հայեր»,	 եւ	 ե՞րբ	
ու	 որ	տե՞ղ	 էր	 տե	ղի	 ու	նե	ցել	 արեւմ	տա	հայե	րի	 նա	խորդ՝	
առա	ջին	հա	մա	գու	մա	րը։	Վեր	ջին	հար	ցի	պա	տաս	խա	նը	կա	
հա	մա	գու	մա	րի	 1919	թ.	 հուն	վա	րի	 2-ի	 շր	ջա	բե	րա	կան-հ	րա-
հան	գում.	 «Ներ	կա	1919	թվի	հուն	վար	ամ	սի	25-ին	Եր	ևա	նի	
մեջ	գու	մար	վե	լու	է	ԱրեւմտյանՀայաստանիփախստական
ՀայությանՀամագումարը(ը	նդգ	ծումն	իմն	է	–	Էդ.Մ.),	որ	լի-
նե	լու	է	առա	վե	լա	պես	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյան	մեջ	
ապաս	տա	նած	նե	րի	ներ	կա	յա	ցուց	չու	թյու	նը»։	Հա	մա	գու	մա	րի	
մեկ	այլ	փաս	տաթղ	թում	նշ	վում	է,	որ	դե	ռեւս	1918	թ.	դեկ	տեմ-
բե	րին	ը	նտր	վել	էր	կազ	մա	կեր	պիչ	կո	մի	տե,	«ո	րի	վրա	պար-
տա	կա	նու	թյուն	 դր	վեց	 ամե	նա	կարճ	 ժա	մա	նա	կում	 հրա-
վի	րել	 Արեւմտյան Հայաստանի փախստական հայության
երկրորդ համագումարը (ը	նդգ	ծումն	 իմն	 է	 –	 Էդ.Մ.)»80։	 Եւ	
առ	հա	սա	րակ,	փախստական	բա	ռը	բազ	միցս	է	հան	դի	պում	
հա	մա	գու	մա	րի	 փաս	տա	թղ	թե	րում,	 ինչ	պես,	 օ	րի	նակ,	 երբ	
բեր	վում	է	մաս	նա	կից	նե	րի	ցան	կը՝	ը	ստ	Հա	յաս	տա	նի	տար-
բեր	շր	ջան	նե	րի։	Այս	մեջ	բե	րում	նե	րից	պարզ	է	դառ	նում,	որ	
արեւմտահայերընույնթուրքահայփախստականներն	են,	եւ	
որ,	ը	ստ	նրա	կազ	մա	կեր	պիչ	նե	րի,	հա	մա	գու	մա	րը	երկ	րորդն	
էր,	 քա	նի	որ	առա	ջի	նը	հա	մար	վում	 էր	 1917	թ.	Թուր	քա	հայ	
փախս	տա	կան	նե	րի	 հա	մա	գու	մա	րը։	 Պար	զա	պես	 ի	 սկզ	բա-
նե	 1919	թ.	 հա	մա	գու	մա	րի	 ան	վա	նու	մը	 կի	րառ	վեց	 իր	 կր-
ճատ	ձե	ւով՝	առանց	փախստականբա	ռի՝	Ա	րեւմ	տա	հայ	կամ	
Ա	րեւմ	տա	հայե	րի	Բ	Հա	մա	գու	մար81։	Հարկ	է	նշել,	սա	կայն,	որ	
դրա	նով	 իսկ	 հա	մա	գու	մա	րի	 կազ	մա	կեր	պիչ	նե	րը	 կա	մա	թե	
ակա	մա	 հե	տին	 թվով	 վե	րան	վա	նե	ցին	 1917	թ.	 Թուր	քա	հայ	
փախս	տա	կան	նե	րի	 հա	մա	գու	մա	րը։	 Այս	 հնար	քը	 դար	ձավ	
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ավան	դույթ։	Այ	սօր	էլ	ար	դի	հրա	պա	րա	կում	նե	րում,	մի	կող-
մից՝	ան	տե	սե	լով	փախստական	բա	ռի	առ	կա	յու	թյու	նը	եր	կու	
հա	մա	գու	մար	նե	րի	 լրիվ	 ան	վա	նում	նե	րում,	 մյուս	 կող	մից՝	
ձգ	տե	լով	 հաս	տա	տել	 հա	մա	գու	մար	նե	րի	 շա	րու	նա	կա	կան	
կա	պը,	1917	թ.Ե	րե	ւա	նում	կա	յա	ցած	Թուր	քա	հայ	փախս	տա-
կան	նե	րի	հա	մա	գու	մա	րը	ներ	կա	յաց	վում	է	որ	պես	«…ա	րեւմ-
տա	հայե	րի	առա	ջին	հա	մա	գու	մար»82։	Վե	րը	նշ	վեց,	որ	1915	թ.	
Էջ	մի	ած	նի	եւ	1916	թ.	Պետ	րոգ	րա	դի	հա	մա	գու	մար	նե	րը	ոչ	թե	
գաղ	թա	կան	նե	րի,	 ավե	լի	 ստույգ՝	 փախս	տա	կան	նե	րի,	 այլ	
դրանց	օ	ժան	դա	կող	նպաս	տա	մա	տույց	կազ	մա	կեր	պու	թյուն-
նե	րի	հա	մա	գու	մար	ներ	է	ին։	Նման	մի	ճշգր	տում	է	ան	հրա-
ժեշտ	նաեւ	1917	եւ	1919	թթ.	Ե	րե	ւա	նում	հրա	վիր	ված	հա	մա-
գու	մար	նե	րի	դեպ	քում.	դրանք	եր		կուսն	էլ	իրա	կա	նում	հենց	
փախս	տա	կան	նե	րի	հա	մա	գու	մար	ներ	է	ին,	1917	թ.	Թուր	քա-
հայ	փախս	տա	կան	նե	րի	եւ	1919	թ.	Ա	րեւմ	տա	հայ	փախս	տա-
կան	նե	րի	հա	մա	գու	մար	ներ։	

Իսկ	ին	չո՞վ	էր	բա	ցատր	վում	թուրքահայ	բա	ռի	փո	խա	րի-
նու	մը	արեւմտահայո	վ։	Թուրքահայաստան,Տաճկահայաս
տան,թուրքահայ,տաճկահայ,ինչ	պես	եւ	Ռուսահայաստան,
ռուսահայ,կովկասահայ	ան	վա	նում	նե	րը	եր	կար	ժա	մա	նակ՝	
մին	չեւ	 1910-ա	կան	նե	րի	 վեր	ջը,	 ամե	նա	տա	րած	վածն	 է	ին	
հայե	րե	նում։	 Այս	պես,	 «Ա	րա	րատ»	 ամ	սա	գրի	 1890-1910	թթ.	
հա	մար	նե	րում	 կային	 տե	ղե	կատ	վա	կան	 հա	տուկ	 բա	ժին-
ներ՝	հե	տե	ւյալ	խո	րագ	րե	րով՝	 «Ռու	սա	հայք»,	 «Տաճ	կա	հայք»,	
«Պարս	կա	հայք»83։	 Այդ	 տա	րի	նե	րին	 Վե	նե	տի	կում	 հրա	տա-
րակ	վող	 «Բազ	մա	վէպ»	 հա	յա	գի	տա	կան	 հան	դե	սը	 նույն	պես	
մա	մու	լի	 տե	սու	թյան	 բաժ	նում	 հս	տակ	առանձ	նաց	նում	 էր	
«թր	քա	հայ»	 եւ	 «ռու	սա	հայ»	 թեր	թե	րը84։	 Ռ.	Զար	դա	րյա	նը	
իր	մի	հոդ	վա	ծում	նշում	է	ր.	 «Վեր	ջա	ցող	տա	րին,	թր	քա	հայ	
գրա	կա	նու	թե	ան	 հա	մար	 հե	ռու	 է	ար	դա	րեւ	 բեղմ	նա	ւոր	 ըլ-
լա	լէ»85,	իսկ	Դ.	Ա	նա	նու	նը	հրա	պա	րա	կում	է	«Ռու	սա	հայե	րի	
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հա	սա	րա	կա	կան	զար	գա	ցու	մը	XIX	դա	րում»	իր	եռա	հա	տոր	
աշ	խա	տու	թյու	նը86։

Նշ	ված	ան	վա	նում	նե	րը	պար	զա	պես	ար	տա	հայ	տում	է	ին	
Հա	յաս	տա	նի	 տա	րած	քի՝	 Թուր	քի	այի	 եւ	 Ռու	սաս	տա	նի	 մի-
ջեւ	 բա	ժան	ված	 լի	նե	լու	 փաս	տը	 եւ	 դրան	 հա	մա	պա	տաս-
խան՝	հայե	րի	հպա	տա	կու	թյու	նը,	բայց	նաեւ	ար	տա	հայ	տում	
է	ին	ժա	մա	նա	կի	ըն	թաց	քում	ձե	ւա	վոր	ված,	նրան	ցից	 յու	րա-
քան	չյու	րին	 բնո	րոշ	 մշա	կու	թային,	 լեզ	վա	կան,	 ը	նդ	հան	րա-
պես	կեն	սա	փի	լի	սո	փա	յա	կան	առանձ	նա	հատ	կու	թյուն	նե	րը:	
Այս	պես,	 օ	րի	նակ,	 Ռու	սաս	տա	նում	 հայե	րի	 իրա	վա	հա	վա-
սար	 կար	գա	վի	ճա	կը,	 նրանց	արագ	 ին	տեգ	րու	մը	 ռուս	 հա-
սա	րա	կու	թյա	նը,	 որը	 ան	հրա	ժեշ	տո	րեն	 զու	գակց	վում	 էր	
ան	ցու	մով	 ռու	սե	րեն	 լեզ	վին,	 ժա	մա	նա	կի	 ըն	թաց	քում	պայ-
մա	նա	վո	րե	ցին	 ռու	սա	հայե	րի	 ինք	նա	գի	տակ	ցու	թյան	 որոշ	
յու	րա	հատ	կու	թյուն	ներ։	 Այս	 առու	մով	 ու	շագ	րավ	 է	 ռուս	
գրող,	 վա	վե	րագ	րա	կան-կեն	սագ	րա	կան	 ու	սում	նա	սի	րու-
թյուն	նե	րի	 հե	ղի	նակ	 Նի	նա	 Բեր	բե	րո	վայի	 (1922	թ.-ից	 նա	
ապ	րեց	 ար	տա	սահ	մա	նում)	 հե	տե	ւյալ	 դի	տո	ղու	թյու	նը.	 «…
իմ	ժա	մա	նակ	Ռու	սաս	տա	նում	(ի	սկ	հե	տո	օ	տա	րու	թյան	մեջ)	
կա	րե	ւոր	գոր	ծո	նը,	որով	որոշ	վում	էր	մար	դու	ազ	գու	թյու	նը,	
լե	զուն	էր:	Ոչ	թե	կրո	նը,	ինչ	պես	Հնդ	կաս	տա	նում,	ոչ	ծա	գու-
մը,	ինչ	պես	Ա	ՄՆ-ո	ւմ,	այլ	լե	զուն,	եւ	թե	եվ	րո	պա	կան	կր	թու-
թյուն	ստա	ցած	բալթ	յան	բա	րոն	նե	րը,	թե	հրե	ա	նե	րը,	որոնք	
նշում	 է	ին	իրենց	տո	նե	րը,	թե	հայե	րը,	 որ	 գնում	 է	ին	իրենց	
[	հայ	կա	կան]	 եկե	ղե	ցին…,	 եւ	 թե	 մյուս՝	Ռու	սաս	տա	նում	 ծն-
ված	«փոք	րա	մաս	նու	թյուն	նե	րը»,	ինչ	պես	նրանց	ան	վա	նում	
են	 Ա	րեւմ	տյան	 աշ	խար	հում,	 չէ	ին	 կաս	կա	ծում,	 որ	 իրենք	
նախ	եւ	առաջ	ռուս	ներ	են:	Դրա	նում	ամե	նե	ւին	չկար	կեղծ	
կամ	ավե		լորդ	հայ	րե	նա	սի	րու	թյուն,	ավե	լի	 շուտ	դա	վե	րա-
բե	րում	էր	լեզ	վին	եւ	ան	ձնագ	րին,	որը	տր	վում	էր	Ռու	սաս-
տա	նի	հպա	տակ	նե	րին»87։	Ի	նչ	պես	հայտ	նի	է,	նույն	երե	ւույ	թը	
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ավե	լի	ուշ	բնու	թագ	րա	կան	դար	ձավ	նաեւ	ֆրան	սա	հայե	րի,	
ամե	րի	կա	հայե	րի	եւ	այ	լոց	հա	մար։	

Ռու	սա	հայե	րին	եւ	տաճ	կա	հայե	րին	ներ	հա	տուկ	առանձ-
նա	հատ	կու	թյուն	նե	րը	 քաջ	 գի	տակ	ցում	 է	ին	 ժա	մա	նա	կա-
կից	նե	րը։	 Պա	տա	հա	կան	 չէ,	 որ	 1908	թ.	 Լա	րեն	ցը	Վրթ.	Փա-
փա	զյա	նին	 նվիր	ված	 հոդ	վա	ծում	 նշում	 էր,	 որ	 Թիֆ	լի	սի	
«Մ	շակ»	 թեր	թում	 նրա	 տպա	գր	ված	 նա	մակ	նե	րը	 «…Տաճ-
կա	հա	յաս	տա	նի	իրա	կան	կա	ցու	թիւ	նը	կը	պար	զէ	ին	ռու	սա-
հայոց	աչ	քին»88։	Դրա	հետ	մեկ	տեղ	գի	տակց	վում	է	ին	նաեւ	
հայ	 ժո	ղովր	դի	 եր	կու	 հիմ	նա	կան	 մա	սե	րի	 մի	աս	նա	կան	
գոր	ծու	նե	ու	թյան	 ան	հրա	ժեշ	տու	թյունն	 ու	 կա	րե	ւո	րու	թյու-
նը։	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար	տի	սկս	վե	լուց	ըն	դա	մե	նը	եր	կու	
տա	րի	 առաջ՝	 1912	թ.	 նոյեմ	բե	րին,	 Թիֆ	լի	սում	 հրա	վիր	ված	
խորհր	դակ	ցա	կան	 ժո	ղո	վում	 ը	նտր	ված	 «ժա	մա	նա	կա	վոր	
բյու	րոն»	 (ո	րոշ	ժա	մա	նակ	ան	ց՝	Ազ	գային	բյու	րո)	Գե	ւորգ	Ե	
կա	թո	ղի	կո	սին	հղած	նա	մա	կում	տե	ղե	կաց	նում	էր,	որ	իրեն	
հանձ	նա	րար	ված	 է	 «…վա	րել	 ռու	սա	հայոց	 օ	ժան	դա	կու-
թյան	գոր	ծը	տաճ	կա	հայ	դա	տին»89։	Սա	կայն	հե	տա	գա	իրա-
դար	ձու	թյուն	նե	րը՝	մի	կող	մից,	 1915	թ.	 ցե	ղաս	պա	նու	թյու	նը,	
հայ	րե	նի	 տա	րածք	նե	րի	 կո	րուս	տը,	 հա	րյուր	 հա	զա	րա	վոր	
վտա	րան	դի	նե	րի	ու	փախս	տա	կան	նե	րի	առա	ջա	ցու	մը,	թուր-
քա	կան	բա	նակ	նե	րի՝	նո	րա	նոր	տա	րածք	ներ	զավ	թե	լը,	մյուս	
կող	մից՝	1918	թ.	հայ	պե	տա	կա	նու	թյան	վե	րա	կանգ	նու	մը,	մի-
ա	ցյալ	Հա	յաս	տա	նի	ստեղծ	ման	տես	լա	կա	նը	ար	դեն	ան	ցան-
կա	լի,	 ան	հնա	րին	 է	ին	 դարձ	նում	Թուրքահայաստան	 կամ	
Տաճկահայաստան,թուրքահայ	կամ	տաճկահայ	ան	վա	նում-
նե	րի	կի	րա	ռու	մը։	Իա	ղա	քա	կան	այս	նոր	պայ	ման	նե	րում	է,	
որ	 Թուրքահայաստան,	 թուրքահայ	 ան	վա	նում	նե	րը	 սկ	սե-
ցին	աս	տի	ճա	նա	բար	փո	խա	րին	վել	ԱրեւմտյանՀայաստան,
արեւմտահայ	ան	վա	նում	նե	րով։	Դրա	առա	ջին	օ	րի	նակ	նե	րից	
է	ին	 հենց	 1919	թ.	 Ա	րեւմ	տա	հայ	 փախս	տա	կան	նե	րի	 հա	մա-
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գու	մա	րը,	 ինչ	պես	 նաեւ	 այդ	 ան	վա	նում	նե	րի	 հա	ճա	խա	կի	
կի	րա	ռու	մը	Ա	ռա	ջին	հան	րա	պե	տու	թյան	խորհր	դա	րա	նի	եւ	
կա	ռա	վա	րու	թյան	նիս	տե	րի	ժա	մա	նակ։	

Նույն	ան	վա	նա	փո	խու	թյու	նը	իր	շա	րու	նա	կու	թյու	նը	ու	նե-
ցավ	տաս	նա	մյակ	ներ	ան	ց՝	 Հա	յաս	տա	նի	 երկ	րորդ	 (Խորհր-
դային)	 հան	րա	պե	տու	թյու	նում։	 Մին	չեւ	 1960-ա	կան	թթ.,	
պայ	մա	նա	վոր	ված	 Խորհր	դային	 Մի	ու	թյան	 գա	ղա	փա	րա-
խո	սու	թյամբ	 եւ	 քա	ղա	քա	կա	նու	թյամբ,	 հայ	պատ	մա	գի	տու-
թյու	նը	 զրկ	ված	 էր	 Հայ	կա	կան	 հար	ցի,	 ցե	ղաս	պա	նու	թյան,	
ը	նդ	հան	րա	պես	 թուր	քա	հայե	րի	 պատ	մու	թյանն	 առնչ	վող	
խն	դիր	ներն	ու	սում	նա	սի	րե	լու	հնա	րա	վո	րու	թյու	նից։	Եւ	երբ	
այդ	 հնա	րա	վո	րու	թյու	նը	 ստեղծ	վեց,	 հայ	 պատ	մա	բան	նե	րը,	
կար	ծես	վե	րա	կանգ	նե	լով	Ա	ռա	ջին	հան	րա	պե	տու	թյան	օ	րոք	
նոր-նոր	 ձե	ւա	վոր	վող	 ավան	դույ	թը,	 Թուրքահայաստան,
Տաճկահայաստան,թուրքահայեւ	նման	այլ	ան	վա	նում	նե	րի	
ու	դարձ	վածք	նե	րի	փո	խա	րեն	հաս	կա	նա	լի	պատ	ճառ	նե	րով	
սկ	սե	ցին	 հա	մա	տա	րած	 կի	րա	ռել	 Արեւմտյան Հայաստան,
արեւմտահայ	ան	վա	նում	նե	րը,	իսկ	Ռուսահայաստանի,ռու
սահայի	փո	խա	րեն՝	ԱրեւելյանՀայաստան,արեւելահայ	ան-
վա	նում	նե	րը։	Այս	ավան	դույ	թը	բնա	կա	նա	բար	պահ	պան	վեց	
նաեւ	Հա	յաս	տա	նի	եր	րորդ	հան	րա	պե	տու	թյան	պատ	մա	գի-
տու	թյան	մեջ։

	Սա	կայն	 հարկ	 է	 ու	շադ	րու	թյան	 առ	նել	 հար	ցի	 մեկ	 այլ	
կողմ։	 Ո	րե	ւէ	 կա	րե	ւոր	 ան	վան	ման,	 դարձ	ված	քի,	 տեր	մի	նի	
ի	 հայտ	 գա	լը	 վկա	յում	 է,	 որ	 հա	մա	պա	տաս	խան	 երե	ւույ	թի	
գի	տակ	ցու	մը	 վճ	ռա	կան	կամ	վերջ	նա	կան	 շր	ջա	նում	 է,	 որը	
յու	րա	քան	չյուր	առան	ձին	դեպ	քում	տե	ղի	է	ու	նե	նում	որո	շա-
կի	մի	ջա	վայ	րում,	ժա	մա	նա	կա	մի	ջո	ցում	եւ	տե	ղում։	Եւ	եթե	
ան	ցյա	լում	 ստեղծ	ված	 ան	վա	նու	մը,	 դարձ	ված	քը	 ան	տես-
վում	են,	 կամ	նո	րը	պար	տադր	վում	 է	ան	ցյա	լին,	ապա	դա	
ան	խու	սա	փե	լի	ո	րեն	հան	գեց	նում	է	նույն	այդ	ան	ցյա	լի	աղա-
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վաղ	մա	նը,	նրա	յու	րա	հատ	կու	թյան	ան	տես	մանն	ու	սքող	մա-
նը։ Այդ	առու	մով	հատ	կան	շա	կան	է,	որ	Լե	ոն	1924-1925	թթ.	
Ե	րե	ւա	նի	 պետ	հա	մալ	սա	րա	նում	 կար	դա	ցած	 դա	սա	խո	սու-
թյուն	նե	րում,	 ներ	կա	յաց	նե	լով	 XIX	 դ.	 դեպ	քե	րը,	խո	սում	 էր	
Թուր	քաց	 Հա	յաս	տա	նի,	 թուր	քա	հայե	րի	 մա	սին90։	 1922	թ.	
Ռ.	Դար	բի	նյա	նը	 Բոս	տո	նի	 «Հայ	րե	նիք»	 ամ	սագ	րում	 գրում	
է	ր.	 «Միհ	րա	նը	 տաճ	կա	հայ	 դաշ	նակ	ցա	կան	 խմ	բա	պետ	 էր,	
որ	կը	նկա	տէր,	թե	Հ.Ա.	Դաշ	նակ	ցու	թիւ	նը	թր	քա	հայոց	ազա-
տագ	րու	թե	ան	 մի	այն	 նո	ւի	րո	ւած	 մար	տա	կան	 կազ	մա	կեր-
պու	թիւն	մըն	է»91։	Ի	սկ	1940-ին	Հա	յաս	տա	նում	Ստ.	Մալ	խա-
սյան	ցը,	 ան	դրա	դառ	նա	լով	 հա	յե	րե	նի	 «բա	րե	նո	րոգ	չա	կան	
փոր	ձե	րին»,	գրում	է	ր.	«Բա	վա	կան	է	հի	շել	Տաճ	կա	հայ	քում՝	
Ռու	սի	նյա	նին,	Մի	նաս	Չե	րա	զին…»92։	Ա	ռա	վել	 ու	շագ	րավ	 է	
հայտ	նի	քա	ղա	քա	կան	գոր	ծիչ,	Ա	ռա	ջին	հան	րա	պե	տու	թյան	
խորհր	դա	րա	նի	ան	դամ,	պատ	մա	բան	Կ.	Սա	սու	նի	ի	պա	րա-
գան,	 որը	 1927	թ.	 Բոս	տո	նում	 հրա	տա	րա	կեց	 վե	րը	 բեր	ված	
«Տաճ	կա	հա	յաս	տա	նը	 ռու	սա	կան	 տի	րա	պե	տու	թյան	 տակ	
(1914-1918)»	գիր	քը։	Իա	ռա	սուն	տա	րի	ան	ց՝	1966	թ.	(այ	սինքն՝	
1915	թ.	ցե	ղաս	պա	նու	թյան	50-րդ	տա	րե	լի	ցից	մեկ	տա	րի	հե-
տո,	երբ	ամե	նու	րեք	կի	րառ	վում	էր	Արեւմտյան Հայաստան 
ան	վա	նու	մը),	այդ	 գիր	քը	 վե	րահ	րա	տա	րակ	վեց	Բեյ	րու	թում։	
Հատ	կան	շա	կանն	 այն	 է,	 որ	 հե	ղի	նա	կը	 նոր	 վեր	նագ	րում	
Տաճկահայաստանը	փո	խա	րի	նեց	Թրքահայաստանով	եւ	ոչ	
թե	Արեւմտյան Հայաստանով`	 «Թր	քա	հա	յաս	տա	նը	 Ա.	Աշ-
խար	հա	մար	տի	ըն	թաց	քին	 (1914-1918)»։	Նկա	տի	ու	նե	նա	լով,	
որ	 իմ	այս	 գր	քում	 քն	նարկ	վում	 են	 որո	շա	կի	տեր	մին	նե	րի,	
ան	վա	նում	նե	րի	 առա	ջաց	ման,	 դրանց	 բո	վան	դա	կու	թյան	
եւ	 ձե	ւա	կեր	պում	նե	րի	պայ	մա	նա	վոր	ված	 լի	նե	լը	 հա	մա	պա-
տաս	խան	 տա	րա	տե	սակ	 պատ	մա	կան	 գոր	ծոն	նե	րով`	 վե	րը	
նշած	 մո	տե	ցու	մը	 թվում	 է	պար	տա	դիր	 եւ	ան	հրա	ժեշտ,	 եւ	
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դրա	նով	էլ	բա	ցատր	վում	է	Թուրքահայաստան	ան	վան	ման	
կի	րա	ռումը։	

	Այժմ	վե	րա	դառ	նանք	գաղթական	եւ	փախստականտեր-
մին	նե	րին,	որոն	ցից,	հի	շեց	նեմ,	առա	ջի	նը	փրկ	ված	թուր	քա-
հայե	րին	 եւ	 ռու	սա	հայե	րին	ան	վա	նե	լու	ամե	նա	տա	րած	ված	
ձե	ւը	 դար	ձավ	 Ռու	սա	հա	յաս	տա	նում,	 այ	նու	հե	տեւ	 Հա	յաս-
տա	նի	 առա	ջին	 հան	րա	պե	տու	թյու	նում։	 Ին	չո՞վ	 բա	ցատ	րել	
նման	նա	խա	պատ	վու	թյու	նը:	Մի	գու	ցե	դա	ազ	գային	ար	ժա-
նա	պատ	վու	թյան	կամ	էլ	ինք	նամ	խի	թար	ման	յու	րա	հա	տուկ	
դր	սե	ւո	րում	է	ր.	փախչել	բա	ռը	միշտ	էլ	եւ	գրե	թե	բո	լոր	ժո-
ղո	վուրդ	նե	րի	 հա	մար,	 ան	կախ	 հան	գա	մանք	նե	րից,	 ու	նի	
որո	շա	կի	 ան	ցան	կա	լի՝	 նվաս	տա	ցու	ցիչ	 իմաստ։	 Ի	սկ	 գու	ցե	
գաղ	թա	կան	բա	ռը	պար	զա	պես	վաղ	ժա	մա	նակ	նե	րից	ավե	լի	
ծա	նոթ	էր	եւ	տա	րած	ված,	հատ	կա	պես	ձե	ւա	վոր	վող	Սփյուռ-
քում:	 Հատ	կան	շա	կան	 է,	 որ	 Ա	վ.	Թեր	զի	պա	շյա	նը	 (1920-ա-
կան	թթ.-ից	ապ	րում	էր	Սփյուռ	քում)	իր	վե	րը	նշ	ված	գր	քում	
հե	տե	ւո	ղա	կա	նո	րեն	գոր	ծա	ծում	է	մի	այն	գաղթական	բա	ռը։	
Նույ	նիսկ	 խո	սե	լով	 1917	թ.	 Թուր	քա	հայ	 փախս	տա	կան	նե	րի	
հա	մա	գու	մա	րի	մա	սին,	որի	մաս	նա	կից	նե	րից	էր	նաեւ	ին	քը,	
ինչ	պես	տե	սանք,	ան	վա	նում	 է	այն	 «գաղ	թա	կան	նե	րի»	 հա-
մա	գու	մար։	

Հե	տաքրք	րա	կանն	այն	է,	որ	թե՛	Ա	ռա	ջին	եւ	թե՛	Ե	րկ	րորդ	
հան	րա	պե	տու	թյուն	նե	րում	էլ,	 չնա	յած	նրանց	գա	ղա	փա	րա-
կան	 եւ	 քա	ղա	քա	կան	 տար	բե	րու	թյուն	նե	րին,	 գաղթական 
բա	ռը,	 լայ	նո	րեն	 կի	րառ	վե	լով	 պաշ	տո	նա	կան	 գրու	թյուն	նե-
րում	եւ	հա	մա	պա	տաս	խան	պե	տա	կան	կա	ռույց	նե	րի	ան	վա-
նում	նե	րում,	 ստա	ցավ	 պաշ	տո	նա	կան	 կար	գա	վի	ճակ։	 Այս-
պես,	Ա	ռա	ջին	հան	րա	պե	տու	թյան	կա	ռա	վա	րու	թյան	1919	թ.	
տար	բեր	նիս	տե	րի	ար	ձա	նագ	րու	թյուն	նե	րում	որո	շում	ներ	են	
կա	յաց	վում	«գաղ	թա	կան	նե	րի՝	հայ	րե	նիք…	վե	րա	դառ	նա	լու»,	
Ներ	քին	 գոր	ծե	րի	 մի	նիստ	րու	թյան	 կազ	մում	 գաղ	թա	կա	նա-
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կան	ադ	մի	նիստ	րա	ցի	ա	կազ	մա	կեր	պե	լու	 եւ	այլ	նի	 մա	սին93։	
Ու	շագ	րավ	 է	 նաեւ	 հե	տե	ւյա	լը:	 Մին	չեւ	 1918	թ.	 նոյեմ	բե	րի	
15-ը	կա	յա	ցած	նիս	տե	րի	ար	ձա	նագ	րու	թյուն	նե	րը	ռու	սե	րեն	
են,	քա	նի	որ	կա	ռա	վա	րու	թյան	ան	դամ	նե	րի	մի	մա	սը	վատ	
էր	 տի	րա	պե	տում	 հայե	րե	նին:	 Եւ	 այդ	 ար	ձա	նագ	րու	թյուն-
նե	րում	 գր	ված	 է̀ 	 беженцы-армяне,	 беженцы	 в	 Эри	ване,	
беженское	 отделение	 при	 Эриванской	 городской	 упра	ве,	
товарищ	 министра	 Внутренних	 дел	 по	 беженскому	 от	де-
лению:94	Նման	թարգ	մա	նու	թյու	նը՝	беженцы–գաղթական
ներ,	եւ	ոչ	թե	փախստականներ,	դար	ձավ	ավան	դույթ	եւ	իր	
շա	րու	նա	կու	թյու	նը	ու	նե	ցավ	Խորհր	դային	Հա	յաս	տա	նում։	

	 Խորհր	դային	 Հա	յաս	տա	նի	 ժո	ղովր	դա	կան	 կո	մի	սար	նե	րի	
խորհր	դի	(կա	ռա	վա	րու	թյան)	1921	թ.	հու	լի	սի	դեկ	րե	տով,	նշում	
է	Հ.	Մե	լիք	սե	թյա	նը,	«…ս	տեղծ	վեց…	Գաղ	թա	կա	նա	կան	գոր	ծե-
րի	գլ	խա	վոր	վար	չու	թյուն	(գաղթ	վար):	…1921	թ.	վեր	ջե	րին,	երբ	
ար	դեն	որոշ	չա	փով	նոր	մալ	հու	նի	մեջ	էր	դր	վել	գաղ	թա	կա	նա-
կան	հար	ցի	լու	ծու	մը,	գաղթ	վա	րը՝	որ	պես	իր	խն	դիր	նե	րը	կա-
տա	րած	 մի	 ար	տա	կարգ	 օր	գան,	 լու	ծար	քի	 են	թարկ	վեց:	 Նրա	
ֆունկ	ցի	ա	նե	րի	 մի	 մա	սը	 հանձն	վեց	 ներք	գործ	ժող	կո	մա	տում	
կազ	մա	կերպ	ված	գաղ	թա	կա	նա	կան	բաժ	նին…»95:	Նույն	հե	ղի-
նա	կը	 նշում	 է	 նաեւ,	 որ	 1921	թ.	 կա	ռա	վա	րու	թյու	նը	 հաս	տա-
տում	է	15	մի	լի	արդ	ռուբ	լու	մի	ան	վագ	եւ	ար	տա	կարգ,	այս	պես	
կոչ	ված,	գաղ	թա	կա	նա	կան	տուրք՝	գաղ	թա	կան	նե	րին	նյու	թա-
կան	ծանր	կա	ցու	թյու	նից	դուրս	բե	րե	լու	հա	մար,	որի	գան	ձու	մը	
դա	դա	րեց	վեց	 հա	ջորդ	 տար	վա	 ամ	ռա	նը96:	 Այ	դու	հետ	 իշ	խա-
նու	թյուն	նե	րը,	 հա	մա	րե	լով,	 որ	 երեկ	վա	 գաղ	թա	կան	նե	րը	 հա-
ջո	ղու	թյամբ	եւ	արագ	ին	տեգր	վում	են	երկ	րի	սո	ցի	ալ-տն	տե	սա-
կան	եւ	քա	ղա	քա	կան	կյան	քին,	ավե	լորդ	եւ	սխալ	հա	մա	րե	ցին	
նրանց	 տա	րան	ջա	տու	մը	 կամ	 տար	բե	րա	կու	մը	 բնակ	չու	թյան	
ը	նդ	հա	նուր	 զանգ	վա	ծից,	 ուս	տի	 եւ	 գաղթական	 ան	վա	նու	մը	
գրե	թե	դա	դա	րեց	կի	րառ	վե	լուց:	Կա	րե	լի	ասել,	որ	դրա	նով	իսկ	



63

ՎԵ	ԵԱ	ԴԱԵՁ,	ՆԵԵ	ԳԱԱԹ

ավարտ	վեց	Ա.	Թեր	զի	պաշ	յա	նի	նկա	րագ	րած	 «բա	խու	մը»	տե-
ղա	ցի	նե	րի	 եւ	 թուր	քա	հայ	 ու	 ռու	սա	հայ	 փախս	տա	կան	նե	րի	
(պաշ	տո	նա	պես՝	 գաղ	թա	կան	նե	րի)	 մի	ջեւ,	 գո	նե	 փաս	տաթղ-
թե	րի	 բա	ռա	պա	շա	րում:	 Խորհր	դային	 Հա	յաս	տա	նի	 իշ	խա-
նու	թյուն	նե	րը	 եւ	 նրանց	 հե	տե	ւող	 տար	բեր	 հե	ղի	նակ	ներն	 ու	
պար	բե	րա	կան	մա	մու	լը,	 դա	դա	րե	լով	 երկ	րում	ապաս	տա	նած	
թուր	քա	հայ	 փախս	տա	կան	նե	րին	 գաղ	թա	կան	 ան	վա	նե	լուց,	
շա	րու	նա	կե	ցին	այդ	պես	ան	վա	նել	ար	տա	սահ	ման	ապաս	տա-
նած	ոչ	թե	փախս	տա	կան,	այլ	տա	րագր	ված	հայե	րին,	ինչ	պես՝	
Ալ.	Մյաս	նի	կյան.	 «Կ	’ըն	դու	նինք	 գաղ	թա	կան	նե	րը,	 մի	այն	 թե	
անոնք	պէտք	է	գան	իրենց	մի	ջոց	նե	րով»,	Ար.	Ե	րզն	կյան.	«Հայ	
գաղ	թա	կան	նե	րը	 ներս	 ըն	դու	նե	լու	 հա	մար	 Հա	յաս	տա	նին	 հի-
մա	կո	ւան	պայ	ման	նե	րը	նպաս	տա	ւոր	չեն»97։	

Վե րա դարձ, ներ գաղթ

 (Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան տա րի ներ)

Գաղ	թա	կան	 հայե	րի՝	 իրենց	 հայ	րե	նիք	 վե	րա	դառ	նա	լու	 եւ	
այն	տեղ	 բնա	կու	թյուն	 հաս	տա	տե	լու	 երե	ւույ	թի	 բա	ցա	կա-
յու	թյու	նը	 բնա	կա	նա	բար	 հան	գեց	րեց	 ներգաղթ	 բա	ռի	 շատ	
հազ	վա	դեպ	 գոր	ծա	ծու	թյա	նը։	 Ի	րադ	րու	թյու	նը	 փոխ	վեց	
1918	թ.	 մայի	սին,	 երբ	 կար	ծես	 հնա	րա	վոր	 էր	 դառ	նում	 հա-
յու	թյան	 հա	մախմ	բու	մը	 հայ	րե	նի	 պե	տու	թյու	նում։	 Սա	կայն	
Հա	յաս	տա	նում	տի	րող	իրա	վի	ճա	կը	այն	պի	սին	էր,	որ	Ա	ռա-
ջին	հան	րա	պե	տու	թյան	իշ	խա	նու	թյուն	նե	րի	 հայ	տա	րա	րած,	
իրենց	 իսկ	 բա	ռե	րով	 ասած՝	 «գաղ	թա	կան	նե	րի	 ներ	գաղ	թը»	
ստա	ցավ	մի	նոր՝	ան	սպա	սե	լի	բո	վան	դա	կու	թյուն։	

Նախ,	 ը	ստ	Ա	ռա	ջին	 հան	րա	պե	տու	թյան	 իշ	խա	նու	թյուն-
նե	րի,	ով	քե՞ր	է	ին	հա	մար	վում	գաղ	թա	կան	ներ,	որ	տե	ղի՞ց	եւ	
ու՞ր	պետք	 է	 ներ	գաղ	թե	ին	 նրանք:	Ար	դեն	աս	վեց,	 որ	գաղ
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թականներ	 ը	նդ	հա	նուր	տեր	մի	նով	 նշա	նակ	վում	 է	ին	Ա	ռա-
ջին	աշ	խար	հա	մար	տի	ըն	թաց	քում	Ռու	սա	հա	յաս	տա	նի,	իսկ	
հե	տա	գա	յում՝	 Ա	ռա	ջին	 հան	րա	պե	տու	թյան	 տա	րած	քում	
ապաս	տա	նած	 փախս	տա	կան	նե	րը։	 Նրանց	 մեծ	 մա	սը	 ռու-
սա	հպա	տակ	հայերն	է	ին,	որոնք	պա	տե	րազ	մի	առա	ջին	շր-
ջա	նում՝	 1914-1915	թթ.	 ռու	սա	կան	զոր	քե	րի	ժա	մա	նա	կա	վոր	
նա	հանջ	նե	րի	 ժա	մա	նակ	 փա	խել	 է	ին	 Ռու	սա	հա	յաս	տա	նի	
առա	վել	 ապա	հով	 շր	ջան	ներ	 եւ	 այ	լուր:	 Ռու	սա	հայե	րի	 մի	
նոր	 զանգ	ված	 հաս	տատ	վեց	 Հա	յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու-
թյան	տա	րած	քում,	 երբ	 Կար	սի	 նա	հան	գը	 1918-ի	ապ	րի	լից	
մին	չեւ	 1919-ի	 ապ	րի	լը	 վե	րահսկ	վում	 էր	 Թուր	քի	այի	 կող-
մից:	 Գրե	թե	 նույն	 տա	րի	նե	րին	 այս	տեղ	 փր	կու	թյուն	 գտան	
Թուր	քա	հա	յաս	տա	նի	 փախս	տա	կան	նե	րը,	 որոնց	 հա	ճախ	
գաղ	թա	կան	նե	րի	այլ	խմ	բե	րից	տար	բե	րա	կե	լու	 հա	մար	ան-
վա	նում	է	ին	թուր	քա	հայեր	կամ	տաճ	կա	հայեր	(ն	րանց,	ինչ-
պես	եւ	ռու	սա	հայե	րի	մի	մա	սը	ան	ցավ	Թիֆ	լիս,	Հյու	սի	սային	
Կով	կա	սի	տար	բեր	քա	ղաք	ներ	եւ	այլ	վայ	րեր):	Այս	եր	կու	մեծ	
խմ	բե	րի	թվա	քա	նա	կի	մա	սին	ժա	մա	նա	կա	կից	նե	րի	տե	ղե	կու-
թյուն	նե	րը	շատ	հա	կա	սա	կան	են:	Այս	պես,	1918	թ.	հոկ	տեմ-
բե	րին	 խորհր	դա	րա	նի	 ան	դամ	 Ս.	Մար	տի	րո	սյա	նը	 հայտ-
նում	էր,	որ	«հա	մա	ձայն	վեր	ջին	մար	դա	հա	մա	րի,	ռու	սա	հայ	
գաղ	թա	կան	նե	րի	ը	նդ	հա	նուր	թի	վը	հա	սել	է	180.000-ի,	թուր-
քա	հայ	 գաղ	թա	կա	նու	թյա	նը՝	 150.000-ի,	 ըն	դա	մե	նը̀ 	 330.000	
հո	գի»:	Դրա	նից	ըն	դա	մե	նը	եր	կու	ամիս	ան	ց,	խնա	մա	տա	րու-
թյան	մի	նիստ	րը	հայ	տա	րա	րում	էր,	որ	«գաղ	թա	կա	նու	թյան	
թի	վը	600.000-ից	ավե	լի	է»98։	Թե՛	խորհր	դա	րա	նի	եւ	թե՛	կա-
ռա	վա	րու	թյան	 նիս	տե	րի	 ար	ձա	նագ	րու	թյուն	նե	րում	 բո	լոր	
այդ	մարդ	կանց	կո	չում	է	ին	փախստական,	բայց	շատ	ավե	լի	
հա	ճախ՝	գաղթականներ̀ 	առանց	իմաս	տային	որե	ւէ	տար	բե-
րակ	ման։	Ի	սկ	ահա	մեր	օ	րե	րում	Ա.	Հա	կո	բյա	նը	նշ	ված	եր	կու	
խմ	բե	րից	 մի	այն	արե	ւե	լա	հայե	րին	 է	 հա	մա	րում	փախս	տա-
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կան	ներ.	արեւմ	տա	հայ	գաղ	թա	կան	նե	րը,	ը	ստ	նրա,	տա	րա-
գիր	ներ	է	ին99:	Պարզ	չէ	մի	այն,	թե	երբ	է	ին	նրանք	տա	րագր	վել	
եւ	ինչ	պես	է	ին	որ	պես	այդ	պի	սիք	հայտն	վել	ոչ	թե	Սի	րի	այի	
եւ	Ի	րա	քի	անա	պատ	նե	րում,	այլ	Ռու	սաս	տա	նում։

	Եւ	հենց	այդ	մարդ	կանց՝	փախս	տա	կան	գաղ	թա	կան	նե-
րին,	 նկա	տի	 ու	նե	ին	 իշ	խա	նու	թյուն	նե	րը,	 երբ	 քն	նար	կում,	
տա	րա	տե	սակ	որո	շում	ներ	է	ին	ըն	դու	նում	ներ	գաղ	թի	մա	սին:	
Ի	սկ	թե	ուր	եւ	երբ	պետք	է	ներ	գաղ	թե	ին	բո	լոր	այդ	մար	դիկ,	
դա	ար	դեն	կախ	ված	էր	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար	տում	հաղ-
թա	նա	կած	 երկր	նե	րից։	 Պա	տա	հա	կան	 չէ,	 որ	խորհր	դա	րա-
նում	«Գաղ	թա	կան	նե	րի	վե	րա	դար	ձի	(վե	րա	դա՞րձ,	թե՞	ներ-
գաղթ՝	այդ	մա	սին	ստո	րեւ	–	Էդ.Մ.)	խն	դի	րը»	առա	ջին	ան	գամ	
մտավ	օ	րա	կարգ	1918	թ.	նոյեմ	բե	րի	5-ին,	այ	սինքն՝	Մուդ	րո	սի	
զի	նա	դա	դա	րի	կն	քու	մից	հինգ	օր	ան	ց,	որով	Թուր	քի	ան	ճա-
նա	չում	էր	իր	պար	տու	թյու	նը	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար	տում,	
եւ	որով	մաս	նա	վո	րա	պես	նա	խա	տես	վում	էր	նրա	զոր	քե	րի	
դուրս	բե	րու	մը	 Ա	նդր	կով	կա	սից	 ու	 Կի	լի	կի	այից,	 իսկ	 «Հայ-
կա	կան	 նա	հանգ	նե	րից	 որե	ւէ	 մե	կում	 ան	կար	գու	թյուն	նե	րի	
դեպ	քում	դաշ	նա	կից	ներն	իրենց	իրա	վունք	են	վե	րա	պա	հում	
գրա	վե	լու	դրա	մի	մա	սը»100։	Սա	կայն	թուր	քե	րը,	որոնք	մինչ	
այդ,	 օ	գտ	վե	լով	 ռազ	մա	ճա	կա	տից	 ռու	սա	կան	 զոր	քե	րի	 հե-
ռա	նա	լուց,	 զավ	թել	 է	ին	 նո	րա	նոր	 հայ	կա	կան	 տա	րածք	ներ	
(Ե	րզն	կա,	Բայ	բուրթ,	Է	րզ	րում,	Սա	րի	ղա	միշ,	Ա	լեք	սանդ	րա-
պոլ,	 Կարս	 եւն),	 բնավ	 էլ	 մտա	դիր	 չէ	ին	 հետ	 քա	շել	 իրենց	
զոր	քե	րը։	Այդ	առու	մով	 շատ	 կա	րե	ւոր	 եղավ	 1919	թ.	 մայի-
սին՝	 մե	կամ	սյա	ան	գլի	ա	կան	 օ	կու	պա	ցու	մից	 հե	տո,	 Կար	սի	
նա	հան	գի	հանձ	նու	մը	Ա	ռա	ջին	հան	րա	պե	տու	թյա	նը,	ին	չին	
գրե	թե	ան	մի	ջա	պես	հե	տե	ւեց	այդ	շր	ջա	նի	փախս	տա	կան	նե-
րի	վե	րա	դար	ձը։	Դեպ	քե	րի	նման	ըն	թաց	քը	թվում	էր	այն	քան	
հու	սադ	րող,	որ	«300.000	թր	քա	հայ	գաղ	թա	կան	ներ,–	վեր	հի-
շում	 էր	Ա.	Խա	տի	սյա	նը	 1930	թ.,–	ան	համ	բեր	 կը	 սպա	սէ	ին	
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սահ	ման	նե	րու	բաց	ման»101։	Ի	սկ	նույն	այդ	սպա	սու	մի	օ	րե	րին	
նա	 ահա	զան	գում	 էր	 խորհր	դա	րա	նում.	 «Ոչ	 մի	 հնար	 չկա	
ներ	գաղ	թը	կա	սեց	նե	լու»102՝	նկա	տի	առ	նե	լով	սահ	մա	նից	այն	
կողմ	թուր	քա	կան	զոր	քե	րի	առ	կա	յու	թյու	նը	 եւ	տե	ղի	թուրք	
ու	քուրդ	բնակ	չու	թյան	թշ	նա	մա	կան	տրա	մադ	րու	թյուն	նե	րը:	
Նույն	մտա	հո	գու	թյամբ	Պո	ղոս	Նու	պա	րը	Փա	րի	զից	կա	ռա-
վա	րու	թյա	նը	կոչ	էր	անում	կա	սեց	նել	նրանց	մուտ	քը	Թուր-
քա	հա	յաս	տան՝	նոր	ող	բեր	գու	թյու	նից	խու	սա	փե	լու	հա	մար:

	Հա	յաս	տա	նի	 իշ	խա	նու	թյուն	նե	րը	 քաջ	 գի	տակ	ցում	 է	ին,	
որ	 փախս	տա	կան	նե	րի	 վե	րա	դար	ձը̀ 	 «ներ	գաղ	թը»,	 իրենց	
հայ	րե	նի	 բնա	կա	վայ	րեր,	 ամեն	 բա	նից	 զատ̀ 	 ու	ներ	 քա	ղա-
քա	կան	շատ	մեծ	նշա	նա	կու	թյուն,	քա	նի	որ	առանց	ստ	վար	
հայ	ազ	գաբ	նակ	չու	թյան,	ու	ժեղ	հայ	կա	կան	բա	նա	կի	դե	ռեւս	
Թուր	քա	հա	յաս	տան	 ան	վան	վող	 տա	րածք	նե	րում	 ան	հնար	
էր	 իրա	կա	նու	թյուն	 դարձ	նել	 մի	ա	ցյալ	 Հա	յաս	տա	նի	 գա	ղա-
փա	րը։	Հար	ցի	կա	րե	ւո	րու	թյու	նը	գի	տակ	ցում	է	ին	նաեւ	Փա-
րի	զում	ըն	թա	ցող	հա	մա	ժո	ղո	վի	հիմ	նա	կան	մաս	նա	կից	նե	րը,	
որոնք	բա	ցե	ի	բաց	հրա	ժար	վել	է	ին	իրենց	զոր	քե	րը	Թուր	քա-
հա	յաս	տան	 ու	ղար	կե	լուց։	 Ա.	Խա	տի	սյա	նը,	 տե	ղե	կաց	նե	լով	
խորհր	դա	րա	նին	Սան	Ռե	մոյի	կոն	ֆե	րան	սի	աշ	խա	տանք	նե-
րի	մա	սին,	հա	տուկ	նշում	էր,	որ	հայ	կա	կան	պատ	վի	րա	կու-
թյու	նից	պա	հան	ջել	են	«տ	վյալ	ներ	այն	մա	սին,	թե	հնա	րա	վո՞ր	
է	 գծած	 սահ	ման	նե	րի	 մեջ	 հայ	 տար	րի	 մե	ծա	մաս	նու	թյուն	
կազ	մե	լը	 եւ	 թե	 գաղ	թա	վայ	րե	րի	 հայե	րը	 հայ	րե	նիք	 կվե	րա-
դառ	նան»,	 ու	 հա	վե	լում	 է	ր.	 «Ի	հար	կե,	պա	հանջ	ված	տվյալ-
նե	րը	 ման	րա	մասն	 վի	ճա	կագ	րա	կան	 տե	ղե	կու	թյուն	նե	րով	
ներ	կա	յաց	ված	են	մաս	նա	ժո	ղո	վին»103։	Առ	հա	սա	րակ,	հայ	կա-
կան	պատ	վի	րա	կու	թյուն	նե	րը	պատ	րաստ	է	ին	տալ	ցան	կա-
ցած	 հա	վաս	տի	ա	ցում	 տաճ	կա	հայե	րի՝	 իրենց	 հայ	րե	նա	կան	
բնա	կա	վայ	րե	րը	վե	րա	դառ	նա	լու,	հայ	կա	կան	բա	նա	կի	մար-
տու	նա	կու	թյան,	 ան	հրա	ժեշտ	 քա	նա	կու	թյամբ	 զի	նամ	թերք	
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ստա	նա	լու	 դեպ	քում	 (նույ	նիսկ	 առանց	 եվ	րո	պա	ցի	նե	րի	 ու	
ամե	րի	կա	ցի	նե	րի	 զի	նու	ժի	 օ	ժան	դա	կու	թյան)	 Մուս	թա	ֆա	
Իե	մա	լի	բա	նա	կին,	ը	ստ	Ա.	Ա	հա	րո	նյա	նի,	այդ	խղ	ճուկ	խու-
ժա	դուժ	ամ	բո	խին	պար	տու	թյան	մատ	նե	լու	վե	րա	բե	րյալ։

	Թուր	քա	հայ	փախս	տա	կան	նե	րը	այդ	պես	էլ	չան	ցան	սահ-
մա	նը	եւ	Կարս	վե	րա	դար	ձած	նե	րի	հետ	մի	ա	սին	1920	թ.	հոկ-
տեմ	բե	րին,	 երբ	 հայ-թուր	քա	կան	 պա	տե	րազ	մի	 ժա	մա	նակ	
թուր	քա	կան	 զոր	քե	րը	 վերս	տին	 գրա	վե	ցին	 նույ	նա	նուն	 նա-
հան	գը	եւ	այլ	 շր	ջան	ներ,	 ստիպ	ված	եղան	փր	կու	թյուն	 գտ-
նել	 Հա	յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու	թյան	 է	՛լ	 ավե	լի	փոք	րա	ցած	
տա	րած	քում:	 Այս	քա	նից	 հե	տո	 կա	րե	լի	 է	 հաս	կա	նալ	 Մեծ	
Բրի	տա	նի	այի	վար	չա	պետ	Դ.	Լլոյդ	Ջոր	ջին,	երբ	նա	իր	փաս-
տագ	րա	կան	հու	շե	րում	գրում	էր.	«Պո	ղո	սի	(Պո	ղոս	Նու	բար	
–	Էդ.Մ.)	կա	խար	դա	կան	հե	քի	աթ	նե	րի»,	«Ա	հա	րո	նյա	նի	կույր	
լա	վա	տե	սու	թյան»	մա	սին104։	Այս	պի	սով,	Ա	ռա	ջին	հան	րա	պե-
տու	թյան	ղե	կա	վա	րու	թյու	նը,	հայ	տա	րա	րե	լով	«գաղ	թա	կան-
նե	րի	ներ	գաղ	թի»	մա	սին,	հաս	կա	նում	էր	ոչ	թե	այլ	երկր	նե-
րից	վտա	րան	դի	եւ	փախս	տա	կան	հայե	րի	գաղ	թը	այդ	նույն	
հան	րա	պե	տու	թյուն,	 այլ	 հա	կա	ռա	կը՝	 Ա	ռա	ջին	 աշ	խար	հա-
մար	տի	 տա	րի	նե	րին	 Ա	ռա	ջին	 հան	րա	պե	տու	թյան	 տա	րած-
քում	 ապաս	տա	նած	 փախս	տա	կան	 հայե	րի	 վե	րա	դար	ձը	
իրենց	հայ	րե	նի	բնա	կա	վայ	րեր։	Այս	քա	նից	հե	տո,	բնա	կա	նա-
բար,	հարց	է	ծա	գում.	ին	չո՞ւ	այդ	նա	խա	տես	վող	վե	րա	դար	ձը	
կոչ	վեց	ներգաղթ։

	Հե	տաքրք	րա	կան	է,	որ	ի	սկզ	բա	նե	հենց	իրա	կա	նու	թյամբ	
ինք	նա	բե	րա	բար	թե	լա	դր	վող	վերադարձ	բառն	էր	կի	րառ	վում	
խորհր	դա	րա	նում	 եւ	 կա	ռա	վա	րու	թյու	նում։	 Ար	դեն	 աս	վեց,	
որ	առա	ջին	ան	գամ	 դա	 եղավ	 1918	թ.,	 երբ	խորհր	դա	րա	նի	
նոյեմ	բե	րի	5-ի	նիս	տի	օ	րա	կար	գում	նշ	ված	էր	«Գաղ	թա	կան-
նե	րի	վե	րա	դար	ձի	խն	դի	րը»:	«Վե	րա	դար	ձի»	հար	ցը	քն	նարկ-
վել	էր	նաեւ	նույն	տար	վա	դեկ	տեմ	բե	րին	եւ	հա	ջորդ՝	1919	թ.	
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հուն	վա	րին՝	«ա	պա	հո	վել	հայ	գաղ	թա	կան	նե	րի	վե	րա	դար	ձը	
Կար	սի	նա	հանգ»105։	Բայց	ահա	1919	թ.	հու	նի	սի	4-ի	նիս	տում	
նույն	 տար	վա	 մայի	սից	 վար	չա	պետ	 (մի	նիստր-նա	խա	գահ,	
իսկ	մինչ	այդ,	ապ	րի	լից՝	պաշ	տո	նա	կա	տար)	Ա.	Խա	տի	սյա	նը	
իր	զե	կուց	ման	մեջ	«վերադարձ»-ի	փո	խա	րեն	ար	դեն	գոր	ծա-
ծում	է	 «ներգաղթ»	բա	ռը,	որն	էլ	այ	դու	հետ	ստա	ցավ,	պայ-
մա	նա	կա	նո	րեն	ասած,	պաշ	տո	նա	կան	կար	գա	վի	ճակ։	

Որ	քան	 տրա	մա	բա	նա	կան	 էր	 խո	սել	 փախս	տա	կան	նե-
րի	վե	րա	դար	ձի	մա	սին	Մուդ	րո	սի	զի	նա	դա	դա	րի	կն	քու	մից	
հինգ	օր	ան	ց,	այն	քան	էլ	տրա	մա	բա	նու	թյա	նը	հա	կա	ռակ	են	
թվում	 «Մի	ա	ցյալ	 Հա	յաս	տա	նի	ան	կա	խու	թյան	 հայ	տա	րար-
ման	ակտ»-ի	 ըն	դու	նու	մից	 ըն	դա	մե	նը	 յոթ	 օր	 ան	ց	 Ա.	Խա-
տի	սյա	նի	 խոս	քե	րը	 ներ	գաղ	թի	 մա	սին։	 Այդ	 վի	ճա	հա	րույց	
փաս	տաթղ	թում	 մաս	նա	վո	րա	պես	 աս	վում	 էր.	 «Այս	 օր	վա-
նից	Հա	յաս	տա	նի	բա	ժան-բա	ժան	մա	սե	րը	մի	ա	ցած	են	իբ	րեւ	
ան	կախ	պե	տա	կան	մի	ու	թյուն»106։	Ե	թե	այդ	փաս	տա	թուղ	թը՝	
«Ակտ»-ը,	 ար	տա	ցո	լում	 էր	 իրա	կա	նու	թյու	նը,	 ապա	 մարդ-
կանց	 տե	ղա	շար	ժը	 «ան	կախ	 պե	տա	կան	 մի	ու	թյան»	 տա-
րած	քում	ան	հնար	էր	ան	վա	նել	ներ	գաղթ:	Բայց	այդ	պես	չէր.	
Ա.	Խա	տի	սյա	նի	(նա	«Ակտ»-ը	ստո	րագ	րող	նե	րից	էր)	վե	րոն-
շած	զե	կու	ցու	մից	պարզ	է	դառ	նում,	որ	«Ակտ»-ի	ըն	դու	նու	մը	
մի	տե	սակ	մի	ջոց	էր	Փա	րի	զի	հաշ	տու	թյան	կոն	ֆե	րան	սում	
Ա.	Ա	հա	րո	նյա	նի	 գլ	խա	վո	րած	 ՀՀ	 պատ	վի	րա	կու	թյան	 դիր-
քե	րը	ամ	րապն	դե	լու	հա	մար։	Այ	սօր	վա	բա	ռե	րով	ասած՝	Մի-
ա	ցյալ	 Հա	յաս	տա	նը	 վիր	տո	ւալ	 «պե	տա	կան	 մի	ու	թյուն»	 էր,	
եւ	պա	տա	հա	կան	չէ,	որ	նույն	զե	կուց	ման	մեջ	վար	չա	պե	տը	
ասում	է	ր.	 «Թուր	քա	հա	յաս	տա	նի	ներ	գաղ	թը	ավե	լի	դժ	վար	
է,	 նա	դեռ	Թուր	քի	ա	 է»,	պարզ	ասած՝	 քա	նի	 դեռ	Թուր	քի	ա	
է,	ներ	գաղթ	չի	լի	նի107։	Ի	սկ	եթե	հայե	րի	հույ	սե	րը	ար	դա	րա-
նային,	եւ	Թուր	քա	հա	յաս	տա	նը	դառ	նար	Հա	յաս	տան,	ապա	
առա	ջա	նա	լու	էր	տեր	մի	նա	բա	նա	կան	ծու	ղակ	կամ	փակ	շր-
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ջան,	քա	նի	որ,	ինչ	պես	աս	վեց,	մարդ	կանց	տե	ղա	շար	ժը	«ան-
կախ	պե	տա	կան	մի	ու	թյան»	տա	րած	քում	ան	հնար	էր	ան	վա-
նել	ներգաղթ:	

Իսկ	գու	ցե	Ա.	Խա	տի	սյա	նը	ներգաղթ	բա	ռի	մի	ջո	ցով	ցան-
կա	նում	էր	հա	տուկ	շեշ	տել	փախս	տա	կան	նե	րի	վե	րա	դար	ձի	
ազ	գային-քա	ղա	քա	կան	 կա	րե	ւո	րու	թյու	նը։	Սա	կայն	այդ	 են-
թադ	րու	թյու	նը	 նույն	պես	կաս	կա	ծե	լի	 է	թվում.	 դրա	նից	ութ	
ամիս	ան	ց՝	1920	թ.	փետր	վա	րի	6-ին	Ա.	Ա	հա	րո	նյա	նին	հաս-
ցե	ագ	րած	ռու	սե	րեն	նա	մա	կում	Ա.	Խա	տիս	յա	նը,	քն	նար	կե	լով	
փախս	տա	կան	նե	րի	խն	դի	րը,	գոր	ծա	ծում	է	возвращение	(վե-
րա	դարձ)	բա	ռը	(«возвращение	турецких	армян	на	ро	ди	ну»,	
«возвращение	турецких	армян	в	Турецкую	Армению»),	այլ	
ոչ	 թե,	ան	շուշտ,	 իրեն	 ծա	նոթ	иммиграция	 (ներ	գաղթ)	 բա-
ռը108։	Ա	վե	լի	ուշ՝	1930	թ.,	ար	դեն	հայե	րեն	իր	գր	քում՝	«Հա	յաս-
տա	նի	 Հան	րա	պե	տու	թե	ան	 ծա	գումն	 ու	 զար	գա	ցու	մը»,	 նա	
նշում	է	ր.	«Հայ	զի	նո	ւոր	նե	րու	ետե	ւէն	բնա	կան	է,	որ	ծայր	տո-
ւաւ	նաեւ	վե	րա	դար	ձը	հայ	գաղ	թա	կան	նե	րուն	դէ	պի	Կար	սի	
նա	հան	գը»109։	Կա	րե	լի	է	իհար	կե	բե	րել	նաեւ	այլ	են	թադ	րու-
թյուն	ներ.	թե	եւ	ան	ձամբ	ինձ	գո	հաց	նում	է	այս	մե	կը։	Ա.	Խա-
տի	սյա	նը	փոր	ձա	ռու	պե	տա	կան	եւ	քա	ղա	քա	կան	գոր	ծիչ	էր	
դե	ռեւս	ցա	րա	կան	Ռու	սաս	տա	նի	տա	րի	նե	րից	(1909-1917	թթ.	
Թիֆ	լի	սի	քա	ղա	քագ	լուխ)	եւ	լավ	էր	հաս	կա	նում	հրա	պա	րա-
կային	 ելույթ	նե	րի	 կա	րե	ւո	րու	թյու	նը։	 Վե	րոն	շած	 իր	 զե	կու-
ցում-հաշ	վետ	վու	թյու	նը	առա	ջինն	էր	իր՝	որ	պես	վար	չա	պե	տի	
նա	խորդ	մեկ	ամս	վա	գոր	ծու	նե	ու	թյան	մա	սին,	եւ	լավ	առիթ՝	
ինք	նա	հաս	տատ	վե	լու,	 իր	 կա	րո	ղու	թյուն	նե	րը	 ցու	ցադ	րե	լու	
հա	մար։	 Եւ	 նա	 հա	ջո	ղեց.	 այն	 իր	 կա	ռուց	ված	քով,	 հս	տակ	
ձե	ւա	կեր	պում	նե	րով,	իրա	տե	սա	կան	մո	տե	ցում	նե	րով	շա	հե-
կա	նո	րեն	տար	բեր	վում	էր	նա	խորդ	նմա	նա	տիպ	զե	կու	ցում-
նե	րից։	 Ս.	Վ	րա	ցյա	նի	 վկա	յու	թյամբ՝	 Ա.	Խա	տի	սյա	նը	 նաեւ	
«պեր	ճա	խօս	հռե	տոր»	էր	եւ,	ը	ստ	երե	ւույ	թին,	նրա	հռե	տո-
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րա	կան	հնարք	նե	րից	էր	նաեւ	«վե	րա	դար	ձի»	փո	խա	րեն	քիչ	
օգ	տա	գործ	վող,	բայց	լավ	հն	չող,	թե	կուզ	եւ	իմաս	տով	չհա	մա-
պա	տաս	խա	նող	«ներ	գաղթ»	բա	ռի	կի	րա	ռու	մը։	Եւ	առ	հա	սա-
րակ,	Ա.	Խա	տիս	յանն	ի՞նչ	իմա	նար,	որ	հա	րյուր	տա	րի	ան	ց	
կփոր	ձեն	ինչ-ի	նչ	իմաստ	տես	նել	դրա	նում։	Ա	մեն	դեպ	քում,	
ներգաղթ	բա	ռը	աս	վեց	ու	օգ	տա	գործ	վեց	նույն	այդ	ան	սպա-
սե	լի	իմաս	տով	եւ	դրա	նով	իսկ	դար	ձավ	Ա	ռա	ջին	հան	րա	պե-
տու	թյան	պատ	մու	թյան	յու	րա	հա	տուկ	է	ջե	րից	մեկը։

Ներ գաղթ, հայ րե նա դար ձու թյուն

 (Խորհր դային Հա յաս տա նի տա րի ներ)

	Ա	ռա	ջին	 հան	րա	պե	տու	թյան	 օ	րոք	 վերադարձ – ներգաղթ 
բա	ռե	րի	 կար	ճա	տեւ	 «մր	ցակ	ցու	թյան»	 փո	խա	րեն	 Ե	րկ	րորդ	
(Խորհր	դային)	հան	րա	պե	տու	թյան	տա	րի	նե	րին	առաջ	եկավ	
ներգաղթ	 եւ	 հայրենադարձություն տեր	մին	նե	րի՝	 տաս	նա-
մյակ	ներ	 շա	րու	նակ	 գի	տակց	ված	 գոր	ծա	ծու	թյու	նը։	 Հենց	
սկզ	բից	 պետք	 է	 նշել,	 որ	 այս	 ան	գամ	 ներգաղթ տեր	մի	նը	
կի	րառ	վեց	 իր	 իս	կա	կան	 իմաս	տով՝	 տար	բեր	 երկր	նե	րում	
ապաս	տա	նած	 վտա	րան	դի	 հայե	րի	 գաղ	թը	 Խորհր	դային	
Մի	ու	թյուն՝	 Խորհր	դային	 Հա	յաս	տան	 մշ	տա	կան	 բնա	կու-
թյան	հա	մար։	Տաս	նա	մյակ	ներ	տե	ւող	այդ	երե	ւույ	թը՝	որ	պես	
Հա	յաս	տան-Ս	փյուռք	 հա	րա	բե	րու	թյուն	նե	րի	 պատ	մու	թյան	
ամե	նա	հե	տաքր	քիր	եւ	կա	րե	ւոր	է	ջե	րից	մե	կը,	միշտ	էլ	գրա-
վել	 է	 հե	տա	զո	տող	նե	րի	 ու	շադ	րու	թյու	նը:	 Տա	րի	ներ	 առաջ՝	
Խորհր	դային	 Հա	յաս	տա	նում	 ՀԲԸՄ	 գոր	ծու	նե	ու	թյու	նը	 ու-
սում	նա	սի	րե	լիս,	 ես	 ան	հրա	ժեշ	տա	բար	 նույն	պես	 ան	դրա-
դար	ձա	դրան,	քա	նի	որ	վեր	ջինս	այդ	ան	նա	խա	դեպ	գաղ	թի	
հիմ	նա	կան	կազ	մա	կեր	պիչն	ու	ֆի	նան	սա	վո	րողն	էր	Սփյուռ-
քում110։	 Հենց	 այդ	 ժա	մա	նակ	 ու	շադ	րու	թյունս	 գրա	վեց	 այն	
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փաս	տը,	որ	1920-1930-ա	կան	եւ	1940-ա	կան	թթ.	սփյուռ	քյան	
եւ	հա	յաս	տա	նյան	տեքս	տե	րում,	խո	սե	լով	Հա	յաս	տան	գաղ-
թած	 հայե	րի	 մա	սին,	 օգ	տա	գործ	վել	 է	 ներգաղթ	 տեր	մի	նը։	
Մինչ	դեռ	 հետ	պա	տե	րազ	մյան	 (խոս	քը	 Ե	րկ	րորդ	 աշ	խար-
հա	մար	տի	 մա	սին	 է)	 բո	լոր	 սե	րունդ	նե	րի	 հա	մար,	 սկ	սած	
1960-ա	կան	նե	րից,	նույն	երե	ւույ	թը	ծա	նոթ	էր	որ	պես	հայ	րե-
նա	դար	ձու	թյուն:	

Ակն	հայտ	էր,	որ	վե	րը	քն	նար	կած	տեր	մին	նե	րի	նման,	այս	
դեպ	քում	եւս	խոս	քը	դիս	կուր	սիվ	տեր	մի	նա	բա	նու	թյան	մա-
սին	է:	Չման	րա	մաս	նե	լով	այս	տեղ	մի	այն	նշեմ,	որ	դիս	կուր	սը	
խոս	քի	կամ	տեքս	տի	կազ	մա	կեր	պումն	է՝	պայ	մա	նա	վոր	ված	
ար	տա	լեզ	վա	կան՝	 սո	ցի	ալ-մ	շա	կու	թային,	 քա	ղա	քա	կան	 եւ	
այլ	 գոր	ծոն	նե	րով։	 Լեզ	վա	բան	Ն.	Ա	րու	տյու	նո	վայի	պատ	կե-
րա	վոր	ար	տա	հայ	տու	թյամբ՝	«դիս	կուր	սը	կյան	քի	մեջ	խո	րա-
սուզ	ված	խոսքն	է»111։	Ի	րա	կան	կյան	քում	լի	նում	են	տար	բեր	
դե	րա	կա	տար	ներ,	 որոնց	ան	մի	ջա	կան	մաս	նակ	ցու	թյամբ	 էլ	
տե	ղի	են	ու	նե	նում	այս	կամ	այն	պատ	մա	կան	իրա	դար	ձու-
թյուն	նե	րը,	եւ	նրան	ցից	յու	րա	քան	չյու	րը	դրանց	վե	րա	բե	րյալ	
ստեղ	ծում	է	իր	սե	փա	կան	դիս	կուր	սիվ	տեր	մի	նա	բա	նու	թյու-
նը,	որը	կա	րող	է	տար	բեր	վել	մյուս	նե	րից։	Դրա	օ	րի	նակ	նե	րից	
է	ին	գաղթական,փախստական	եւ	վե	րը	քն	նար	կած	որոշ	այլ	
տեր	մին	նե	րի	տա	րաբ	նույթ	ըն	կա	լումն	ու	կի	րա	ռու	մը	տար-
բեր	ժա	մա	նակ	նե	րում	եւ	տար	բեր	խմ	բե	րի	կող	մից։	Սա	կայն	
պա	տա	հում	 է	 նաեւ	 այն	պես,	 որ	 ան	կախ	 դե	րա	կա	տար	նե-
րի	մի	ջեւ	եղած	տար	բե	րու	թյուն	նե	րից,	 նրանց	կող	մից	գոր-
ծած	վող	տեր	մին	նե	րը	հիմ	նա	կա	նում	հա	մընկ	նում	են։	 Հենց	
դրա	օ	րի	նակ	նե	րից	է	ներգաղթ	բա	ռի	կի	րա	ռու	մը	1920-1930-
ական	թթ.	եւ	1940-ա	կան	թթ.,	երբ	գլ	խա	վոր	դե	րա	կա	տար	նե-
րը	 երեքն	 է	ին՝	Սփյուռ	քի	տա	րա	տե	սակ	առաջ	նորդ	ներն	 ու	
կազ	մա	կեր	պու	թյուն	նե	րը,	խորհր	դային	իշ	խա	նու	թյուն	նե	րը՝	
Ե	րե	ւա	նում	եւ	կենտ	րո	նում՝	Մոսկ	վա	յում:	
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Տար	բեր	 երկր	նե	րում	 ապաս	տա	նած	 վտա	րան	դի	նե	րի,	
հատ	կա	պես	նրանց	առա	ջին	սերն	դի	կող	մից	ներգաղթ	բա-
ռի	գոր	ծա	ծու	թյու	նը	բնա	կան	էր	եւ	ար	դա	րաց	ված,	քա	նի	որ	
նրանց	 հա	մար	 հայ	րե	նի	քը	 նախ	 եւ	 առաջ	 Թուր	քա	հա	յաս-
տանն	էր,	ուր	նրանց	նախ	նի	նե	րը	ապ	րել	է	ին	դա	րե	րով,	եւ	
որ	տե	ղից	նրանք	տա	րա	գր	վել	է	ին	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար-
տի	 տա	րի	նե	րին։	 Մինչ	դեռ	 Ռու	սա	կան	 կայս	րու	թյան	 մաս	
կազ	մող	 Ռու	սա	հա	յաս	տա	նը,	 որի	 տա	րած	քի	 մի	 մա	սում	
վե	րա	կանգն	վեց	 հայ	կա	կան	 պե	տա	կա	նու	թյու	նը,	 վտա	րան-
դի	հա	յու	թյան	բա	ցար	ձակ	մե	ծա	մաս	նու	թյա	նը	պար	զա	պես	
ան	ծա	նոթ	էր:	Ի	րենց	իսկ	կող	մից	գաղ	թը	Խորհր	դային	Հա-
յաս	տան	 հայ	րե	նա	դար	ձու	թյուն	 ան	վա	նե	լը	 կն	շա	նա	կեր	 մի	
տե	սակ	դա	վա	ճա	նու	թյուն	իրենց	նախ	նի	նե	րի	հան	դեպ,	կն-
շա	նա	կեր,	 որ	 իրենք	 վերջ	նա	կա	նա	պես	 հրա	ժար	վում	 են	
իրենց	հայ	րե	նի	օ	ջախ	նե	րը	վե	րա	դառ	նա	լու	հույ	սից:	Հարկ	է	
վերս	տին	շեշ	տել,	որ	1920-1930-ա	կան	նե	րին	Հա	յաս	տան	գաղ-
թած	մարդ	կանց	(ա	վե	լի	քան	42	հա	զար)	հի	շո	ղու	թյուն	ներն	
ու	հո	գե	վի	ճա	կը	ան	կա	րե	լի	է	ին	դարձ	նում	իրա	կան	հայ	րե-
նի	քի	մա	սին	գա	ղա	փա	րի	կամ	պատ	կե	րա	ցում	նե	րի	այդ	չափ	
արագ	փո	փո	խու	թյու	նը:	Այս	ամե	նի	պատ	ճա	ռով	է,	որ	վտա-
րան	դի	նե	րը,	 ավե	լի	 ստույգ՝	 նրանց	 մտա	վոր	 վեր	նա	խա	վը	
գաղ	թը	Խորհր	դային	Հա	յաս	տան	որա	կե	ցին	ներգաղթչե	զոք	
տեր	մի	նով:	 Հատ	կան	շա	կան	 է,	 որ	 Կա	հի	րե	ի	 «Ա	րեւ»	 թեր	թի	
դե	ռեւս	 1926	թ.	 մար	տի	հա	մար	նե	րից	մե	կի	խմ	բագ	րա	կա	նը	
խո	րագր	ված	 էր	 հենց	 այդ	պես՝	 «Ներ	գաղթ»։	 «Սր	տապն	դիչ»	
հա	մա	րե	լով	 հայ	 վտա	րան	դի	նե	րին	 Հա	յաս	տան	 փո	խադ	րե-
լու	փաս	տը՝	հոդ	վա	ծի	հե	ղի	նա	կը	գրում	է	ր.	«Մեր	ջան	քե	րով	
ու	 մեր	 զո	հո	ղու	թիւն	նե	րով	կա	տա	րո	ւած	փորձ	մըն	 էր	այս	
ներ	գաղ	թը,	և	ար	դիւն	քը	ան	տա	րա	կոյս	խրա	խու	սա	կան	է»112։	
Նույն՝	1926	թ.,	բայց	ար	դեն	Նյու	Աոր	քում	ՀԲԸՄ	կազ	մա	կեր-
պեց	«Դէ	պի	Հա	յաս	տան	ներ	գաղ	թի	հան	գա	նա	կու	թիւն»։	Ներ
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գաղթտեր	մի	նի	օգ	տա	գործ	ման	բա	զում	օ	րի	նակ	նե	րից	բե	րեմ	
եւս	 մե	կը։	 Դե	ռեւս	 1921	թ.	 Հա	յաս	տա	նի	 իշ	խա	նու	թյուն	նե	րի	
նա	խա	ձեռ	նու	թյամբ	ար	տա	սահ	մա	նում	 ստեղծ	ված	 Հա	յաս-
տա	նի	օգ	նու	թյան	կո	մի	տեն	(ՀՕԿ)	1930-ա	կա	նին	դար	ձել	էր	
կո	մու	նիս	տա	մետ,	խորհր	դա	մետ	քա	րոզ	չու	թյամբ	զբաղ	վող	
մի	 կազ	մա	կեր	պու	թյուն։	 Վայե	լե	լով	 Հա	յաս	տա	նի	 իշ	խա	նու-
թյուն	նե	րի	 վս	տա	հու	թյունն	 ու	 աջակ	ցու	թյու	նը	 եւ	 ձգ	տե	լով	
պահ	պա	նել	իրենց	մե	նաշ	նոր	հը՝	ՀՕԿ-ի	ղե	կա	վար	նե	րը	ար-
տա	սահ	մա	նում	ան	հաշտ	աչ	քով	 է	ին	 նա	յում	 նույն	այդ	 իշ-
խա	նու	թյուն	նե	րի	 շփում	նե	րին	 ՀԲԸՄ,	 իրենց	 որա	կու	մով՝	
«հայ	 բուր	ժո	ւա	կան»	 կազ	մա	կեր	պու	թյան	 հետ։	 ՀԲԸՄ	 վա-
րիչ-պատ	վի	րակ	 Վ.	Մա	լե	զյա	նը	 1936	թ.	 Ե	րե	ւան	 հղած	 իր	
պաշ	տո	նա	կան	 նա	մակ	նե	րից	 մե	կում	 գրում	 է	ր.	 «Շա	տե	րու	
տպա	ւո	րու	թիւնն	 է	 որ	 ը	նդ	հան	րա	պէս	 ներ	գաղ	թի	 գոր	ծը	
կազ	մա	կեր	պո	ւած	 է	 եւ	 կը	կար	գադ	րո	ւի	այն	պէս	որ	պէս	թե	
ըլ	լայ	 ՀՕԿ-ի	 ձեռ	նարկ»,	 «…ներ	գաղ	թին	 որ	պէս	 ՀՕԿ-ի	 ձեռ-
նարկ,	եւ	ոչ	թե	պե	տա	կան	ձեռ	նարկ	կա	տա	րո	ւե	լուն	եր	բեք	
չենք	կր	նար	մեր	հա	մամ	տու	թիւ	նը	յայտ	նել,	որով	հե	տեւ	չենք	
կր	նար	ըն	դու	նիլ	որ	ներ	գաղ	թը	ըլ	լայ	այս	կամ	այն	կազ	մա-
կեր	պու	թե	ան	բրո	բա	կան	տի	եւ	ազ	դե	ցու	թե	ան	մի	ջո	ցը»113։

	 Հե	տաքրք	րա	կանն	 այն	 է,	 որ	 նույն	 ներգաղթտեր	մի	նը	
կի	րառ	վեց	 նաեւ	 Խորհր	դա	յին	 Մի	ու	թյու	նում՝	 Ե	րե	ւա	նում	
եւ	Մոսկ	վա	յում:	 Հա	յաս	տա	նի	այդ	տա	րի	նե	րի	 ղե	կա	վար	նե-
րը,	 հա	վա	տա	րիմ	 լի	նե	լով	 կո	մու	նիս	տա	կան	 գա	ղա	փա	րա-
խո	սու	թյա	նը,	մի	եւ	նույն	ժա	մա	նակ	իրա	պես	ազ	գային	գոր-
ծիչ	ներ	է	ին.	նրան	ցից	շա	տե	րը	թե	եւ	ո՛չ	ծն	վել	եւ	ո՛չ	էլ	ապ	րել	
է	ին	Թուր	քա	հա	յաս	տա	նում	(բա	ցա	ռու	թյուն	նե	րից	էր	ծնուն-
դով	 վա	նե	ցի	 Ա.	Խան	ջյա	նը),	 սա	կայն	 լավ	 հաս	կա	նում	 է	ին	
վտա	րան	դի	նե	րի	 մտայ	նու	թյու	նը,	 հայ	րե	նի	քի	 վե	րա	բե	րյալ	
նրանց	պատ	կե	րա	ցում	նե	րը:	Ո	ւս	տի	եւ	նրանց	կող	մից	ներ
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գաղթ	 տեր	մի	նի	 գոր	ծա	ծու	մը	 նույն	պես	 կա	րե	լի	 է	 բնա	կան	
հա	մարել:	

Բայց	կար	եւս	մեկ՝	նրանց	հա	մար	շատ	ավե	լի	կա	րե	ւոր	
հան	գա	մանք՝	 Մոսկ	վայի	 կենտ	րո	նա	կան	 իշ	խա	նու	թյուն	նե-
րի	օ	րի	նա	կը:	Ար	դեն	1920	թ.	Խորհր	դային	Ռու	սաս	տա	նի	իշ-
խա	նու	թյուն	նե	րը	մեծ	աշ	խա	տանք	է	ին	տա	նում	վե	րը	հի	շա-
տա	կած	 ռուս	 քա	ղա	քա	կան	փախս	տա	կան	նե	րի	 շր	ջա	նում`	
նրանց՝	հայ	րե	նիք	վե	րա	դարձ	նե	լու	(репатриация)	նպա	տա-
կով,	իսկ	1921	թ.	նույ	նիսկ	հայ	տա	րա	րե	ցին	քա	ղա	քա	կան	հա-
մա	ներ	ման	 մա	սին:	 Թե	եւ	 հայ	րե	նա	դարձ	նե	րի	 թվա	քա	նա	կը	
սպաս	վա	ծից	քիչ	էր	(այդ	թվում՝	նրանց	նկատ	մամբ	բռ	նաճն-
շում	նե	րի	պատ	ճա	ռով),	այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ	 1921	թ.	Ռու	սաս-
տան	վե	րա	դար	ձավ	121	343,	իսկ	1921-1931	թթ.̀ 	ավե	լի	քան	
181	000	մարդ114։	Բո	լոր	այս	մար	դիկ	իրա	պես	հայրենադարձ
է	ին,	репатриант,	նրանք	վե	րա	դառ	նում	է	ին	իրենց	հայ	րե	նի-
քը,	որ	տե	ղից	հե	ռա	ցել	է	ին	1917	թ.	բոլ	շե	ւի	կյան	հե	ղա	փո	խու-
թյան	 եւ	 դրան	 հա	ջոր	դած	 քա	ղա	քա	ցի	ա	կան	 պա	տե	րազ	մի	
հե	տե	ւան	քով։	

Լի	ո	վին	այլ	 էր	 հայե	րի	պա	րա	գան,	այլ	 էր	 նաեւ	 իշ	խա-
նու	թյուն	նե	րի	 վե	րա	բեր	մուն	քը	 նրանց	 հան	դեպ.	 չե	ղան	 ո՛չ	
բռ	նաճն	շում	ներ	եւ	ո՛չ	էլ	այլ	տի	պի	պատ	ժա	մի	ջոց	ներ:	Այս	
տար	բե	րու	թյու	նը	 ու	նե	ցավ	 իր	 լեզ	վա	կան	 ար	տա	հայ	տու-
թյու	նը.	 1920-1930-ա	կան	նե	րին	 Խորհր	դային	 Հա	յաս	տան	
եկած	 հայե	րին	 կո	չե	ցին	 армянеиммигранты,	 հայե	րե	նով՝	
հայներգաղթողներ,	այլ	ոչ	թե	ռուս	նե	րի	օ	րի	նա	կով`	армяне
репатрианты,	հայհայրենադարձներ:	Այս	տեղ	ծա	գում	է	մի	
հարց,	 որի	պա	տաս	խա	նը	 ես	 չու	նեմ.	 լեզ	վա	կան	այս	 սահ-
մա	նա	զա	տու	մը,	տար	բեր	տեր	մին	նե	րի	կի	րա	ռութ	յու	նը	կա-
տար	վե	ցին	 Մոսկ	վայի՞,	 թե՞	 Ե	րե	ւա	նի	 իշ	խա	նու	թյուն	նե	րի	
նա	խա	ձեռ	նու	թյամբ:	

Ա	մեն	դեպ	քում,	այն	ամ	րագր	վեց	Հա	յաս	տա	նում	եւ	ստա-
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ցավ	 պաշ	տո	նա	կան	 կար	գա	վի	ճակ̀ 	Иммиграционный ко
митет /Ներգաղթիկոմիտե,иммигрантскиепоселки/ներ
գաղթողների ավաններ, иммигрантское строительство /
ներգաղթողների բնակարանային շինարարություն	 եւն:	
1931	թ.	օ	գոս	տո	սին	Հա	յաս	տա	նի	իշ	խա	նու	թյուն		նե	րը	ըն	դու-
նե	ցին	 «ՀԽՍՀ	սահ	ման	նե	րը	ար	տա	սահ	մա	նի	աշ	խա	տա	վոր	
հայե	րի	 մաս	սա	յա	կան	 նոր	 ներ	գաղթ	 ար	տո	նե	լու	 մա	սին»	
որո	շու	մը,	 իսկ	 կա	ռա	վա	րու	թյան	 (ժող	կոմ	խորհ)	 նա	խա-
գահ	Ս.	Տեր-Գաբ	րի	ե	լյա	նը	Փա	րի	զում	Գ.	Կյուլ	պեն	կյա	նի	հետ	
իր	 հան	դի	պու	մից	 հե	տո	 հե	ռագ	րում	 էր	 Ե	րե	ւան.	 «…Մի	ա-
ժա	մա	նակ	եր	կու	հո	գի	ու	ղար	կե	ցեք	Ա	թենք	ներ	գաղ	թի	աշ-
խա	տանք	ներն	 արա	գաց	նե	լու	 եւ	 ղե	կա	վա	րե	լու»115։	 1933	թ.	
սեպ	տեմ	բե	րին	 Հա	յաս	տա	նի	 կոմ	կու	սի	 կենտ	կո	մի	 քար	տու-
ղա	րու	թյու	նը	 հա	տուկ	 քն	նարկ	ման	 առար	կա	 է	 դարձ	նում	
«Ներ	գաղ	թած	նե	րի	դրու	թյան	եւ	նրանց	հետ	տար	վող	աշ	խա-
տանք	նե	րի	մա	սին»	հար	ցը՝	խիստ	քն	նա	դա	տե	լով	պետ	ա	կան	
մի	շարք	մար	մին	նե	րի՝	նա	խա	պես	ըն	դուն	ված	որո	շում	նե	րը	
չի	րա	գոր	ծե	լու	հա	մար։	Ա	ռանձ	նա	կի	կա	րե	ւո	րու	թյուն	ստա-
ցավ	1935	թ.	օ	գոս	տո	սի	26-ին	«Ներ	գաղ	թի	կո	մի	տե	ի	կազ	մի	
մա	սին»	 հար	ցի	 քն	նար	կու	մը	 կոմ	կու	սի	 կենտ	կո	մի	 բյու	րոյի	
նիս	տում։	Ման	րա	մաս	նու	թյուն	նե	րի	մեջ	 չմտ	նե	լով	 (դա	ար-
վել	է	իմ	վե	րոն	շած	գր	քե	րում)՝	նշեմ	մի	այն,	որ	այդ	քն	նար-
կու	մից	 սկս	վեց	 մի	 գոր	ծըն	թաց՝	 պայ	մա	նա	վոր	ված	 Հա	յաս-
տա	նում	 ըն	թա	ցող	 ներ	կու	սակ	ցա	կան	 պայ	քա	րով,	 որն	 էլ	
1937	թ.		վեր	ջին	հան	գեց	րեց	Սփյուռ	քի	հետ	Խորհր	դային	Հա-
յաս	տա	նի	բո	լոր	տե	սա	կի	հա	րա	բե	րու	թյուն	նե	րի	խզ	մա	նը։

Ինչ	պես	հայտ	նի	է,	հայե	րի	զանգ	վա	ծային	ներ	գաղ	թը	Հա-
յաս	տան	 վերսկս	վեց	 Ե	րկ	րորդ	 աշ	խար	հա	մար	տից	 հե	տո՝	
1946	թ.:	Մինչ	այդ՝	1945	թ.	նոյեմ	բե	րի	21-ին,	Խորհր	դային	Մի-
ու	թյան	կա	ռա	վա	րու	թյու	նը	Ստա	լի	նի	ստո	րագ	րու	թյամբ	ըն-
դու	նեց	այն	թույ	լատ	րող	հա	տուկ	որո	շու	մը,	որից	մեջ	բե	րեմ	
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առա	ջին	եր	կու	կե	տե	րը.	«1.	Նկա	տի	առ	նե	լով	ար	տա	սահ	մա-
նում	ապ	րող	 հայե	րի	 դի	մում	նե	րը	 հայ	րե	նիք՝	 Սո	վե	տա	կան	
Հա	յաս	տան	 վե	րա	դառ	նա	լու	 թույլտ	վու	թյան	 մա	սին	 եւ	 Հա-
յաս	տա	նի	 ՍՍՀ	 ղե	կա	վար	 մար	մին	նե	րի	 միջ	նոր	դու	թյու	նը,	
թույ	լատ	րել	 ՀՍՍՀ	 Ժո	ղովր	դա	կան	 կո	մի	սար	նե	րի	 խորհր-
դին	կազ	մա	կեր	պել	ար	տա	սահ	մա	նյան	երկր	նե	րում	ապ	րող	
հայե	րի	 վե	րա	դար	ձը	 հայ	րե	նիք	 (բ	նագ	րում՝	 организовать	
воз	вра	щение	армян	–	Էդ.Մ.),	որոնք	այդ	մա	սին	ցան	կու	թյուն	
են	հայտ	նել։	2.	Ըն	դու	նել	Սո	վե	տա	կան	Հա	յաս	տա	նի	կա	ռա-
վա	րու	թյան	 առա	ջար	կու	թյու	նը՝	 Հա	յաս	տա	նի	 ժող	կոմ	խոր-
հին	 առըն	թեր	 ար	տա	սահ	մա	նից	 ներ	գաղ	թող	 հայե	րի	 ըն-
դուն	ման	եւ	տե	ղա	վոր	ման	Կո	մի	տե	(բ	նագ	րում՝	Комитет	по	
приему	и	устройству	армян-иммигрантов	–	Էդ.Մ.)	ստեղ	ծե-
լու	մա	սին»116։	Այս	փաս	տաթղ	թի	ի	հայտ	գա	լը	պայ	մա	նա	վոր-
ված	էր	Ստա	լի	նի	աշ	խար	հա	քա	ղա	քա	կան	մի	ծրագ	րով,	որի	
հիմ	նա	կան	 կե	տե	րից	 էր	 ռուս-թուր	քա	կան	 պայ	մա	նագ	րով	
(1921	թ.	մարտ)	Թուր	քի	ային	ան	ցած	Կար	սի	եւ	Ար	դա	հա	նի	
մար	զե	րի	վե	րա	դար	ձը:	Նկա	տի	առ	նե	լով	իր	դաշ	նա	կից	նե	րի՝	
Ա	ՄՆ-ի	եւ	Մեծ	Բրի	տա	նի	այի	հնա	րա	վոր	հա	կազ	դե	ցու	թյու-
նը	(ի	նչն	էլ	հաս	տատ	վեց	1945	թ.	հու	լիս-մայիս	ամիս	նե	րին,	
Պոտս	դա	մի	 կոն	ֆե	րան	սում)՝	 նա	 որո	շեց	 այդ	 նպա	տա	կին	
ծա	ռայեց	նել	նաեւ	սփյուռ	քա	հայե	րին,	նրանց	ազ	գային-քա-
ղա	քա	կան	 սպա	սե	լիք	նե	րը:	 Սփյուռ	քա	հայե	րը,	 տե	ղե	կա-
նա	լով	 (հա	տուկ	 այդ	 նպա	տա	կով	 տե	ղե	կատ	վու	թյան	 կազ-
մա	կեր	պած	 ար	տա	հոս	քի	 շնոր	հիվ)	 Ստա	լի	նի	 ծրագ	րե	րին,	
իրենց	 բազ	մա	թիվ	 նա	մակ-դի	մում	նե	րում	 ող	ջու	նե	ցին	 նրա	
մտադ	րու	թյուն	նե	րը	 հայ	կա	կան	 տա	րածք	նե	րը	 վե	րա	դարձ-
նե	լու	եւ	ներ	գաղթ	կազ	մա	կեր	պե	լու	վե	րա	բե	րյալ117։	

Ա.	Վի	րա	բյա	նը	 իր	 մի	 հոդ	վա	ծում	 նշ	ված	 փաս	տաթղ	թի	
առն	չու	թյամբ	ներ	կա	յաց	նում	է	կա	րե	ւոր	ման	րա	մաս	ներ։	Նա	
նշում	է,	որ	դե	ռեւս	1945	թ.	մայի	սին	Հա	յաս	տա	նի	կոմ	կու	սի	
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կենտ	կո	մի	 քար	տու	ղար	 Գր.	Հա	րու	թյու	նյա	նը	 եւ	 Ժող	կոմ-
խոր	հի	 նա	խա	գահ	 Ա.	Սարգ	սյա	նը	 Ստա	լի	նին	 ու	ղար	կած	
գրու	թյունում	 խնդ	րում	 է	ին	 նրա	 թույլտ	վու	թյու	նը	 «1.		 Հա-
յաս	տա	նի	 ժող	կոմ	խոր	հին	 կազ	մա	կեր	պել	 ռուս-թուր	քա	կան	
պա	տե	րազմ	նե	րի	եւ	թուր	քա	կան	կա	ռա	վա	րու	թյան	կող	մից	
հայե	րի	կո	տո	րած	նե	րի	ըն	թաց	քում	ար	տա	սահ	մա	նյան	երկր-
ներ	փա	խած	հայե	րի	վե	րա	դար	ձը	(բ	նագ	րում՝	возвращение	
армян),	2.		Կազ	մա	կեր	պել	ՀՍՍՀ	ժող	կոմ	խոր	հին	կից	ներ	գաղ-
թող	հայե	րի	(բ	նագ	րում՝	армян-иммигрантов)	ըն	դուն	ման	եւ	
տե	ղա	վոր	ման	գծով	կո	մի	տե»118։	Նմա	նա	տիպ	մեկ	գրու	թյուն	
էլ	ու	ղարկ	վում	է	հու	լի	սի	սկզ	բին	ար	տա	քին	գոր	ծե	րի	ժող	կոմ	
Վ.	Մո	լո	տո	վին,	սա	կայն	եր	կու	դեպ	քում	էլ	դրանք	մնում	են	
ան	պա	տաս	խան։	Ա.	Վի	րա	բյա	նը	ար	դա	րա	ցի	ո	րեն	նկա	տում	
է,	որ	Ստա	լի	նը	սպա	սում	էր	Պոտս	դա	մի	կոն	ֆե	րան	սին։	Այլ	
կերպ	ասած,	եթե	դաշ	նա	կից	նե	րը	հա	մա	ձայ	նե	ին	Ստա	լի	նի՝	
Թուր	քի	ային	 ներ	կա	յաց	րած	 տա	րած	քային	 պա	հանջ	նե	րին,	
ապա	 շատ	 հնա	րա	վոր	 է՝	 ներ	գաղ	թի	 հար	ցը	 առ	հա	սա	րակ	
հան	վեր	քա	ղա	քա	կան	օ	րա	կար	գից։	Բայց	այդ	պես	չե	ղավ,	եւ	
Ստա	լի	նը	որո	շեց	մին	չեւ	վերջ	խա	ղար	կել	«ս	փյուռ	քյան	քար-
տը»։	Այդ	առու	մով	հատ	կան	շա	կան	է,	որ	հոկ	տեմ	բեր	ամ	սին	
«…Գր.	Հա	րու	թյու	նյա	նը,–	գրում	է	Ա.	Վի	րա	բյա	նը,–	որո	շում	
է	մեկ	նել	Մոսկ	վա,	ան	ձամբ	տե	սակ	ցել	Ստա	լի	նի	եւ	երկ	րի	
մյուս	 ղե	կա	վար	նե	րի	 հետ»,	 քա	նի	 որ	 թե՛	 Սփյուռ	քից	 ներ-
գաղ	թել	ցան	կա	ցող	նե	րից	շա	րու	նա	կում	է	ին	գալ	հա	զա	րա-
վոր	նա	մակ	ներ	եւ	թե՛	ներ	գաղ	թի	հար	ցը	ար	տա	սա	հմա	նյան	
մա	մու	լում	դար	ձել	էր	շա	հարկ	ման	առար	կա119։	Ի	սկ	գու	ցե	ոչ	
թե	ինքն	էր	գնա	ցել,	այլ	իրեն	է	ին	կան	չել	Մոսկ	վա.	Ստա	լի-
նը	ար	դեն	իսկ	որո	շել	էր	թույ	լատ	րել	ներ	գաղ	թը,	մնում	էր	
պատ	րաս	տել	 հա	մա	պա	տաս	խան	 փաս	տաթղ	թի	 նա	խա	գի-
ծը։	 Եւ	 իրա	պես,	 Գր.	Հա	րու	թյու	նյա	նի՝	 Մոսկ	վա	յում	 պատ-
րաս	տած	 նա	խա	գի	ծը,	 Ա.	Վի	րաբ	յա	նի	 խոս	քե	րով,	 «ա	ռանց	
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որե	ւէ	 փո	փոխ	ման»	 ըն	դուն	վում	 է	 որ	պես	 ԽՍՀՄ	 ժող	կոմ-
խոր	հի	 որո	շում՝	 Ստա	լի	նի	 ստո	րագ	րու	թյամբ։	 Ան	փո	փոխ	
են	մնում	նաեւ	դե	ռեւս	1945	թ.	մայի	սին	վե	րոն	շած	գրու	թյու-
նում	օգ	տա	գոր	ծած	վերադարձ	եւ	ներգաղթ	բա	ռե	րը,	որոնք	
էլ	հե	տա	գա	մի	քա	նի	տա	րի	նե	րին	առա	վել	տա	րած	վածն	է	ին	
հայե	րեն	 եւ	 ռու	սե	րեն	 (армянеиммигранты, возвращение
армян)	տա	րա	տե	սակ	գրու	թյուն	նե	րում,	պաշ	տո	նա	կան	ան-
ձանց	ելույթ	նե	րում	եւն120։	

Այս	պի	սով,	 եթե	 հա	մե	մա	տենք	 Խորհր	դային	 Մի	ու	թյու-
նում՝	Մոսկ	վա	յում	եւ	Ե	րե	ւա	նում,	1920-1930-ա	կան	եւ	1940-
ա	կան	թթ.	առա	վել	տա	րած	ված	ան	վա	նում	նե	րը,	 կա	րե	լի	 է	
նկա	տել,	որ	армянеиммигранты,ներգաղթողհայեր-ի	հետ	
մեկ	տեղ	1940-ա	կան	նե	րին	ավե	լի	հա	ճախ	են	սկ	սում	օգ	տա-
գործ	վել	возвращающиесяармяне,վերադարձողհայեր	բա-
ռա	կա	պակ	ցու	թյուն	նե	րը:	Ու	շագ	րավ	 է,	 սա	կայն,	 որ	 հա	մա-
պա	տաս	խան	 պե	տա	կան	 հիմ	նարկ	նե	րի	 ան	վա	նում	նե	րում	
եր	կու	լե	զու	նե	րում	էլ	պահ	պան	վում	են	հենց	иммигрант	եւ	
ներգաղթողհայերբա	ռե	րը,	օ	րի	նակ՝	Комитет	по	приему	и	
устройству	армяниммигрантов,	Ար	տա	սահ	մա	նից	ներգաղ
թող հայերի	ըն	դուն	ման	եւ	տե	ղա	վոր	ման	կո	մի	տե	(Ներ	գաղ-
թի	կո	մի	տե):

Ներգաղթ,ներգաղթող տեր	մին	նե	րը,	 հա	մա	ձայն	
1920-1930-ա	կան	նե	րին	 ստեղծ	ված	ավան	դույ	թի,	 շա	րու	նա-
կում	է	ին	օգ	տա	գործ	վել	նաեւ	Հա	յաս	տա	նի	եւ	Սփյուռ	քի	փո-
խա	դարձ	նա	մա	կագ	րու	թյան	մեջ։	Այս	պես,	նո	րաս	տեղծ	Ներ-
գաղ	թի	կո	մի	տեն	իր	առա	ջին	պաշ	տո	նա	կան	նա	մակ	նե	րից	
մե	կը	 (1945	թ.	 դեկ	տեմ	բե	րի	 25-ին)	 հաս	ցե	ա	գրում	 է	 ՀԲԸՄ՝	
հույս	հայտ	նե	լով,	որ	վեր	ջինս	կօգ	նի	«ներ	գաղ	թող	հայե	րին՝	
ինչ	պես	ճա	նա	պար	հի	ծախ	սե	րը,	այն	պես	էլ	Հայ	րե	նիք	վե	րա-
դառ	նա	լուց	 հե	տո	 սկզբ	նա	կան	 շր	ջա	նի	 պետ	քե	րը	 հո	գա	լու	
գոր	ծում»,	կտ	րա	մադ	րի	 «ո	րոշ	գու	մար	ներ	ներ	գաղ	թող	կա-
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րի	քա	վոր	 ըն	տա	նիք	նե	րի	 բնա	կա	րա	նային	 շի	նա	րա	րու	թյան	
նպա	տա	կին»։	 Պա	տաս	խան	 նա	մա	կում	 ՀԲԸՄ	 նա	խա	գահ	
Ա.	Գա	րակյո	զյա	նը,	հայտ	նե	լով,	որ	ՀԲԸՄ	«խան	դա	վա	ռու	թե-
ամբ	 կիւ	րաց	նէ	 Ձեր	 սր	տագ	րաւ	առա	ջար	կը,	 օ	ժան	դա	կե	լու	
ներ	գաղ	թող	նե	րուն»,	գրում	է	ր.	«Առ	այդ	Մի	ու	թե	անս	Կեդր.	
Վարչ.	Ժո	ղո	վը	որո	շեց	ձեռ	նար	կել	Ներ	գաղ	թի	Մէկ	Մի	լի	ոն	
Տո	լա	րի	Հան	գա	նա	կու	թիւն»121:	

Ինչ	վե	րա	բե	րում	է	վերադարձ	բա	ռին,	ապա	այն	սփյուռ-
քա	հայե	րի	 շր	ջա	նում	 մի	 կարճ	 ժա	մա	նա	կա	հատ	ված	 առ-
հա	սա	րակ	 ստա	ցավ	 յու	րա	հա	տուկ՝	 նվի	րա	կան,	 ան	ձկա	լի	
իմաստ։	 Ստա	լի	նի	 նոյեմ	բե	րի	 21-ի	 որո	շու	մից	 ըն	դա	մե	նը	
եր	կու	 ամիս	 ան	ց՝	 1946	թ.	 փետր	վա	րի	 3-ին,	 «Սո	վե	տա	կան	
Հա	յաս	տան»	 պաշ	տո	նա	թեր	թում	 հրա	պա	րակ	վեց	 Գր.	Հա-
րու	թյու	նյա	նի	ճա	ռը,	որում	նա	ասում	էր.	«Մենք	առա	ջի	կա	
տա	րի	նե	րում	 Հա	յաս	տա	նի	 ներ	կայիս	տե	րի	տո	րի	ա	յում	 կա-
րող	ենք	ըն	դու	նել	մաք	սի	մում	350-400	հա	զար	մարդ:	Այ	նինչ	
ցան	կա	ցող	նե	րը	ավե	լի	շատ	են:	Մենք	ինչ	պե՞ս	պետք	է	վար-
վենք	մնա	ցած	նե	րի	հետ:	Մնա	ցած	500-600	հա	զար	հայե	րին	
ըն	դու	նե	լու	հա	մար,	մենք	հարց	ենք	դնում,	որ	Սո	վե	տա	կան	
Հա	յաս	տա	նին	վե	րա	դարձ	վեն	Թուր	քի	այի	կող	մից	զավթ	ված	
հայ	կա	կան	մար	զե	րը:	Մի	այն	այդ	պայ	մա	նով	 մենք	 կկա	րո-
ղա	նանք	 ըն	դու	նել	 բո	լոր	 ցան	կա	ցող	 հայե	րին»:	 Գր.	Հա	րու-
թյու	նյա	նի	 այս	 խոս	քե	րից	 հե	տո	 սփյուռ	քա	հայե	րը	 կար	ծես	
բո	լոր	հիմ	քե	րը	ու	նե	ին՝	կար	ծե	լու,	որ	ներ	գաղ	թե	լով	Խորհր-
դային	Հա	յաս	տան,	իրենք	դրա	նով	իսկ	վե	րա	դառ	նա	լու	է	ին	
30	տա	րի	առաջ	կորց	րած	հայ	րե	նիք̀ 	հաս	տատ	վե	լով	թե	կուզ	
եւ	նրա	մի	մա	սում:	Սա	կայն,	ինչ	պես	հայտ	նի	 է,	Ստա	լի	նի	
ծրա	գի	րը	ձա	խող	վեց	Թուր	քի	այի	եւ	Հու	նաս	տա	նի	տա	րած-
քային	ամ	բող	ջա	կա	նու	թյու	նը	երաշ	խա	վո	րող	Ա	ՄՆ	նա	խա-
գահ	Տրու	մե	նի	1947	թ.	հայտ	նի	դոկտ	րի	նի	պատ	ճա	ռով:	Պար-
տու	թյուն	կրե	լով	իր	ավե	լի	հզոր	հա	կա	ռա	կոր	դից՝	Ստա	լի	նը	



80

ԳԱԱԹԵԵԸ ՀԱԱԵԵՆԻԻ

անի	մաստ	եւ	ավե	լորդ	հա	մա	րեց	շա	րու	նա	կել	հայե	րի	ներ-
գաղ	թը.	եթե	1946-ին	Հա	յաս	տան	ներ	գաղ	թեց	մոտ	51	հազ.,	
ապա	1947-ի	ն՝	մոտ	մեկ	եր	րոր	դով	պա	կաս՝	 շուրջ	 36	հազ.,	
1948-ի	ն՝	3092,	իսկ	1949-ի	ն՝	ըն	դա	մե	նը	162	մարդ:	

Այս	ամե	նի	հետ	մեկ	տեղ՝	կա	րե	ւոր	է	նաեւ	այն,	որ	1940-
ա	կան	թթ.,	 ինչ	պես	 եւ	 նա	խորդ	 շր	ջա	նում,	 նո	րեկ	 հայե	րի	
նկատ	մամբ	 Մոսկ	վա	յում	 եւ	 Ե	րե	ւա	նում	 ռու	սե	րեն	 փաս-
տաթղ	թե	րում	չեն	օգ	տա	գործ	վում	репатриант,репатриация 
տեր	մին	նե	րը:	 Այս	 ան	գամ	 դրա	 պատ	ճառն	 այլ	 է	ր։	 Մաս-
նա	գետ	նե	րի	 հաշ	վարկ	նե	րով`	 Ե	րկ	րորդ	 աշ	խար	հա	մար	տի	
տա	րի	նե	րին	Խորհր	դային	Մի	ու	թյան	շուրջ	6,8	մի	լի	ոն	քա-
ղա	քա	ցի	ներ	հայտն	վել	է	ին	Գեր	մա	նի	ա	յում	եւ	նրա	գրա	ված	
երկր	նե	րում122։	Պա	տե	րազ	մի	ավար	տից	հե	տո	նրան	ցից	ողջ	
էր	մնա	ցել	շուրջ	5	մի	լի	ո	նը,	որոնց	ըն	դուն	ված	է	ան	վա	նել	
пере	мещенные	 лица	 /	տեղահանված անձինք	 (ս	տի	պո	ղա-
կան	աշ	խա	տան	քի	հա	մար	քշ	ված	ներ,	 գե	րի	ներ,	 գեր	մա	նա-
ցի	նե	րի	 հետ	 հա	մա	գոր	ծակ	ցող	ներ	 եւն):	 Մարդ	կային	 մեծ	
կո	րուստ	ներ	կրած	Խորհր	դային	Մի	ու	թյու	նը	ձգ	տում	էր	վե-
րա	դարձ	նել	բո	լոր	այդ	մարդ	կանց,	որոնց	մի	մա	սը	են	թա	կա	
էր	պատ	ժի՝	գեր	մա	նա	կան,	այդ	թվում՝	«ազ	գային»	զո	րա	մի-
ա	վո	րում	նե	րում	 ծա	ռայե	լու,	 նա	ցիստ	նե	րի	 հետ	 հա	մա	գոր-
ծակ	ցե	լու	հա	մար:	Խորհր	դային	Մի	ու	թյան	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի՝	
տե	ղա	հան	ված	ան	ձանց	այս	վե	րա	դար	ձը,	որը	տե	ւեց	շուրջ	
յոթ	տա	րի՝	 1945-1952	թթ.,	հենց	սկզ	բից	կոչ	վեց	репатриация
(հայ	րե	նա	դար	ձու	թյուն):	 Ար	դեն	 1944	թ.	 հոկ	տեմ	բե	րին	
Մոսկ	վա	յում	ստեղծ	վեց	Управление	уполномоченного	СНК	
СССР	по	делам	репатриации(ՍՍՀՄ	Ժող	կոմ	խոր	հի	հայ	րե-
նա	դար	ձու	թյան	 գոր	ծե	րով	 լի	ա	զո	րի	 վար	չու	թյուն),	 որը	 հե-
տա	գա	տա	րի	նե	րին	ղե	կա	վա	րեց	երկ	րի	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	վե-
րա	դար	ձի	աշ	խա	տանք	նե	րը:	

Ի	 տար	բե	րու	թյուն	 դրանց՝	 1946-1949	թթ.	 ներ	գաղ	թած	
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հայե	րը	 թե՛	 մինչ	այդ	 եր	բեք	 չէ	ին	 եղել	 Խորհր	դային	Մի	ու-
թյան	 քա	ղա	քա	ցի	ներ	 եւ	 թե՛	 գա	լիս	 է	ին	 Խորհր	դային	 Մի-
ու	թյուն	 զուտ	 կա	մա	վո	րու	թյան	 սկզ	բուն	քով,	 այն	 էլ	 երկ	րի	
ղե	կա	վա	րի՝	Ստա	լի	նի	 հա	տուկ	 թույլտ	վու	թյամբ:	Այս	 եր	կու	
սկզ	բուն	քային	 տար	բե	րու	թյուն	նե	րը	 ար	դեն	 բա	վա	կան	 է	ին,	
որ	 խորհր	դային	 իշ	խա	նու	թյուն	նե	րը,	 լի	ներ	 դա	 Մոսկ	վա-
յում,	թե	Ե	րե	ւա	նում,	առանձ	նաց	նե	ին	նրանց	եւ	նրանց	հան-
դեպ	չկի	րա	ռե	ին	репатриант	կամ	հայրենադարձ	տեր	մի	նը:	
Հարկ	 է	 նկա	տել	 նաեւ,	 որ	 1945	թ.	փետր	վա	րին	 Աալ	թա	յում	
կա	յա	ցած	 դաշ	նա	կից	 երկր	նե	րի	 ղե	կա	վար	նե	րի	 հան	դիպ-
ման	 ժա	մա	նակ	 կն	քած	 հա	մա	ձայ	նագ	րե	րում	 ամ	րագր	վեց	
նրանց	 քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	 փոխադարձ պարտադիր հայրե
նադարձության (взаимная обязательная репатриация)	 սկզ-
բուն	քը:	Վ.	Զեմս	կո	վի	բե	րած	ար	խի	վային	տվյալ	նե	րը	փաս-
տում	են,	որ	մինչև	1946	թ.	մար	տի	1-ը	հայ	րե	նա	դարձ	վել	էր	
մոտ	4,2	մի	լի	ոն	խորհր	դային	քա	ղա	քա	ցի,	այդ	թվում՝	25	063	
հայ123։	Չնա	յած	հայ	տա	րար	վել	էր,	որ	վե	րա	դառ	նա	լուց	հե	տո	
նրանք	 կօգտ	վեն	 Խորհր	դային	 Մի	ու	թյան	 քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	
բո	լոր	 իրա	վունք	նե	րից,	 սա	կայն	 իրա	կա	նում,	 հատ	կա	պես	
տե	ղե	րում,	 իշ	խա	նութ	յուն	նե	րը	 հայ	րե	նա	դարձ	նե	րի	 նկատ-
մամբ	 ցու	ցա	բե	րում	 է	ին	խտ	րա	կան	 վե	րա	բեր	մունք։	Ար	ձա-
գան	քե	լով	նրանց	բո	ղոք	նե	րին՝	Խորհր	դային	Մի	ու	թյան	կոմ-
կու	սի	կենտ	կո	մը	1945	թ.	օ	գոս	տո	սի	4-ին	նույ	նիսկ	ըն	դու	նեց	
«Հայ	րե	նա	դարձ	ված	խորհր	դային	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	հետ	քա-
ղա	քա	կան-լու	սա	վոր	չա	կան	աշ	խա	տան	քի	 կազ	մա	կերպ	ման	
մա	սին»	 հա	տուկ	 որո	շում,	 որը	 ինչ-որ	 չա	փով	 բա	րե	լա	վեց	
վե	րա	բեր	մուն	քը	նրանց	նկատ	մամբ։	Սա	կայն	1946	թ.	սկիզբ	
առած	 սա	ռը	 պա	տե	րազ	մի,	 ապա	 նաեւ	 կոս	մո	պո	լի	տիզ	մի	
դեմ	 պայ	քա	րի,	 լր	տես	ներ	 հայտ	նա	բե	րե	լու	 մո	լուց	քի	 պայ-
ման	նե	րում	 հա	սա	րա	կութ	յան	 մեջ	 զգա	լի	ո	րեն	 ու	ժե	ղա	ցավ	
ան	վս	տա	հու	թյու	նը	հայ	րե	նա	դարձ	նե	րի	նկատ	մամբ:	Ի	նչ	պես	
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նշում	է	Վ.	Զեմս	կո	վը,	հա	սա	րա	կա	կան	գի	տակ	ցու	թյան	մեջ	
репатрианты	տեր	մի	նը	ստա	ցավ	մի	ան	շա	նակ	բա	ցա	սա	կան	
իմաստ,	 և	 գնա	լով	 նրան	ցից	 ավե	լի	 ու	 ավե	լի	 է	ին	 խու	սա-
փում,	ինչ	պես	բո	րոտ	նե	րից:	Այդ	տա	րի	նե	րին	խո	սակ	ցա	կան	
հայե	րե	նում,	ինչ	պես	հայտ	նի	է,	գրե	թե	նույն	պի	սի	բա	ցա	սա-
կան	իմաստ	ստա	ցավ	«ախ	պար»	բա	ռը:	

Ս	տա	լի	նի	 մա	հից	 (1953)	 հե	տո	 Խորհր	դային	 Մի	ու	թյան	
ներ	քին	 եւ	 ար	տա	քին	 քա	ղա	քա	կա	նու	թյու	նը	 կրեց	 որո	շա-
կի	փո	փո	խու	թյուն	ներ։	Ե	րկ	րի	 ղե	կա	վա	րու	թյու	նը,	 ձգ	տե	լով	
է	՛լ	 ավե	լի	 ը	նդ	լայ	նել	 ՍՍՀՄ	 ազ	դե	ցու	թյան	 ոլորտ	նե	րը,	 սկ-
սեց	 դաշ	նա	կից	ներ	 ու	 բա	րե	կամ	ներ	 ձեռք	 բե	րել	 ար	դեն	 ոչ	
մի	այն	 եւ	 ոչ	 այն	քան	 դա	սա	կար	գային,	 որ	քան	 ը	նդ	հա	նուր	
քա	ղա	քա	կան	 շա	հե	րի	 հի	ման	 վրա:	 Հա	մա	պա	տաս	խա	նա-
բար	խմ	բագր	վեց	 նաեւ	 Հա	յաս	տա	նի	 քա	ղա	քա	կա	նու	թյու	նը	
Սփյուռ	քի	 հան	դեպ:	 Այս	 նոր	 քա	ղա	քա	կա	նու	թյան	 դր	սե	ւո-
րում	նե	րից	էր	նաեւ	սփյուռ	քա	հայե	րի	ներ	գաղ	թի	նոր	ալի-
քը:	Ար	դեն	1955	թ.	մայի	սին	Հա	յաս	տա	նի	ղե	կա	վա	րու	թյու	նը	
այդ	հար	ցով	դի	մում	է	Մոսկ	վա՝	նշե	լով	մի	շարք	երկր	նե	րից	
ստա	ցած	 բազ	մա	թիվ	 դի	մում	նե	րը,	 որոնց	 հե	ղի	նակ	նե	րը	
խնդ	րում	 է	ին	 թույ	լատ	րել	 իրենց	 ներ	գաղ	թը	 Հա	յաս	տան124։	
Ի	վեր	ջո,	հար	ցին	ըն	թացք	տա	լու	հա	մար	1958	թ.	ՀՍՍՀ	Մի-
նիստր	նե	րի	 խորհր	դին	 առըն	թեր	 ստեղծ	վեց	 ար	տա	սահ-
մա	նից	 վե	րա	դար	ձող	 հայե	րի	 ըն	դուն	ման	 կա	ռա	վա	րա	կան	
հանձ	նա	ժո	ղով,	որը	քն	նար	կում	 էր	Հա	յաս	տան	ներ	գաղ	թել	
ցան	կա	ցող	նե	րից	 ստա	ցած	 դի	մում	նե	րը	 եւ	 ան	հա	տա	կան	
կար	գով	որո	շում	նրանց	թույ	լատ	րե	լու	կամ	մեր	ժե	լու	հար	ցը:	
Սա	կայն	նման	ցան	կու	թյուն	հայտ	նած	մարդ	կանց	մշ	տա	պես	
աճող	թի	վը	ան	հրա	ժեշտ	էր	դարձ	նում	նաեւ	զանգ	վա	ծային	
նոր	 ներ	գաղ	թի	 կազ	մա	կեր	պու	մը։	 Այդ	 նպա	տա	կով	 1961	թ.	
Հա	յաս	տա	նի	կոմ	կու	սի	և	կա	ռա	վա	րու	թյան	որոշ	մամբ̀ 	կա-
ռա	վա	րու	թյանն	 առըն	թեր	 ստեղծ	վում	 է	 ար	տա	սահ	մա	նից	
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վե	րա	դար	ձող	 հայե	րի	 ըն	դուն	ման	 եւ	 տե	ղա	վոր	ման	 կո	մի-
տե:	 Ի	նչ	պես	տես	նում	 ենք,	 1940-ա	կան	թթ.	 պե	տա	կան	 հա-
մա	պա	տաս	խան	 մար	մին	նե	րի	 ան	վա	նում		նե	րում	 դե	ռեւս	
պահ	պան	ված	 ներգաղթող հայեր	 բա	ռա	կա	պակ	ցու	թյու	նը	
այժմ	փո		խա	րին	վում	 է	վերադարձող հայեր	 բա	ռա	կա	պակ-
ցու	թյու	նով,	որի	գոր	ծա	ծու	թյու	նը	դառ	նում	է	հա	մա	տա	րած:	
Ու	շագ	րավն	այն	է,	որ	այդ	տա	րի	նե	րին	Հա	յաս	տա	նում	ռու-
սե	րե	նով	 կազ	մած	 փաս	տաթղ	թե	րում	 նույն	 возвращение
армян, возвращающиеся армяне	 բա	ռա	կա	պակ	ցու	թյուն	նե-
րին	 զու	գա	հեռ	 սկ	սում	 է	 աս	տի	ճա	նա	բար	 կի	րառ	վել	 նաեւ	
репатриация	տեր	մի	նը։

Այն	 տպա	վո	րու	թյունն	 է	 ստեղծ	վում,	 որ	 Հա	յաս	տա	նում	
տե	ղի	էր	ու	նե	նում	նոր	դիս	կուր	սի	որո	նում՝	երկ	րում	տի	րող	
նոր	իրա	կա	նու	թյա	նը	հա	մա	պա	տաս	խան:	Նա	խորդ	շր	ջա	նի	
հա	մե	մատ՝	 Սփյուռ	քի	 հետ	 կա	պե	րի	ան	նա	խա	դեպ	աշ	խու-
ժա	ցու	մը,	Հա	յաս	տան	ան	հա	տա	պես	ներ	գաղ	թե	լու	հնա	րա-
վո	րու	թյու	նը,	Սփյուռ	քա	հա	յու	թյան	հետ	մշա	կու	թային	կա	պի	
կո	մի	տե	ի	ստեղ	ծու	մը	(1964)	ձե	ւա	վո	րե	ցին	որա	կա	պես	նոր,	
հու	զա	կա	նու	թյամբ	լի	մթ	նո	լորտ,	երբ	հայ	ժո	ղովր	դի	եր	կու	
հատ	ված	նե	րը	կար	ծես	վե	րա	գտ	նում	է	ին	մի	մյանց:	Այս	նոր	
փոխ	հա	րա	բե	րու	թյուն	նե	րում	գլ	խա	վոր	դե	րը	բնա	կա	նա	բար	
վե	րա	պահ	ված	 էր	Խորհր	դային	 Հա	յաս	տա	նին:	Որ	պես	աշ-
խար	հի	ամե	նահ	զոր	պե	տու	թյուն	նե	րից	մե	կի՝	Խորհր	դային	
Մի	ու	թյան	 լի	ի	րավ	 մի	 մաս՝	 Խորհր	դային	 Հա	յաս	տա	նը	 իր	
ազ	գային-պե	տա	կան	 կա	ռույց	նե	րով,	 բո	լոր	 ոլորտ	նե	րում	
ակն	հայտ	առա	ջա	դի	մու	թյամբ	սփյուռ	քա	հայե	րի	մի	ստ	վար	
զանգ	վա	ծի	հա	մար	դար	ձել	էր	իրա	կան	հայ	րե	նիք:	Դա	հատ-
կա	պես	նկա	տե	լի	էր	սփյուռ	քա	հայե	րի	նոր՝	օ	տար	երկր	նե-
րում	մե	ծա	ցած	սե	րունդ	նե	րի	պա	րա	գա	յում:	

Ն	րանց	գաղ	թը	Հա	յաս	տան	որա	կա	պես	նոր	պայ	ման	նե-
րում	ստա	նում	էր	այլ	իմաստ	եւ	բո	վան	դա	կու	թյուն,	եւ	այն	
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ան	կա	րե	լի	 էր	ան	վա	նել	 լոկ	 որ	պես	 ներ	գաղթ,	 ինչ	պես	 նա-
խորդ	 շր	ջա	նում,	 իսկ	 նրա	 մաս	նա	կից	նե	րին՝	 ներ	գաղ	թող-
ներ	 կամ	 վե	րա	դար	ձող	 հայեր:	 Հար	կա	վոր	 էր	 մեկ	այլ	ան-
վա	նում,	 որն	ար	տա	հայ	տեր	 թե՛	Խորհր	դային	 Հա	յաս	տա	նի	
հա	վակ	նու	թյու	նը՝	դառ	նալ	ողջ	հա	յու	թյան	հայ	րե	նիք,	եւ	թե՛	
սփյուռ	քա	հայե	րի	ձգ	տու	մը՝	ու	նե	նալ	ոչ	մի	այն	պատ	մա	կան,	
«հո	գե	ւոր	հայ	րե	նիք»,	այ	լեւ	իրա	կան	Հա	յաս	տան:	Դա,	իհար-
կե,	հայրենադարձություն	բառն	էր,	որը	մինչ	այդ	գրե	թե	չէր	
կի	րառ	վում	ոչ	մի	այն	արե	ւե	լա	հայե	րե	նում,	այ	լեւ	արեւմ	տա-
հայե	րե	նում:	Ա	մեն	դեպ	քում,	այն	կա	րող	էր	քա	ղա	քա	ցի	ու-
թյուն	ստա	նալ,	եթե	հն	չեց	վեր	ամե	նա	բարձր	ամ	բի	ո	նից:	Եւ	
ահա	 1961	թ.	 կա	յա	ցած	 Հա	յաս	տա	նի	 կոմ	կու	սի	 հեր	թա	կան	
հա	մա	գու	մա	րում	կենտ	կո	մի	առա	ջին	քար	տու	ղար	Աա.	Զա-
րո	բյա	նը,	 խո	սե	լով	 «ար	տա	սահ	մա	նյան	 հայե	րի»՝	 Խորհր-
դային	 Հա	յաս	տան	 մշ	տա	կան	 բնա	կու	թյան	տե	ղա	փոխ	վե	լու	
ցան	կու	թյան	մա	սին,	նշում	է.	«Հայ	րե	նա	դար	ձու	թյու	նը	կկա-
տար	վի	աս	տի	ճա	նա	բար…»125,	իսկ	եւս	երեք	տա	րի	ան	ց՝	հա-
ջորդ	 հա	մա	գու	մա	րում,	 հայրենադարձությունից	 զատ,	 նա	
հն	չեց	նում	 է	 նաեւ	 սփյուռքահայ բա	ռը.	 «Ս	փյուռ	քա	հայե	րի	
մաս	սա	յա	կան	 նոր	 հայ	րե	նա	դար	ձու	թյուն	 կազ	մա	կեր	պե	լու	
լու	րը	 մեր	 հայ	րե	նա	կից	ներն	 ըն	դու	նե	ցին	 մեծ	 խան	դա	վա-
ռութ	յամբ	եւ	ու	րա	խու	թյամբ»126։	

Այ	դու	հե	տեւ	 հայրենադարձություն	 տեր	մի	նի	 գոր	ծա-
ծու	թյու	նը	դառ	նում	է	հա	մա	տա	րած,	այդ	թվում՝	գի	տա	կան	
հրա	պա	րա	կում	նե	րում:	 Ու	շագ	րավ	 է,	 սա	կայն,	 որ	 բո	լոր	
նման	աշ	խա	տանք	նե	րում	(այդ	թվում՝	իմ	հե	ղի	նա	կած)	հայ
րենադարձությունեն	ան	վան	վում	 սփյուռ	քա	հայե	րի	 ոչ	 մի-
այն	1960-ա	կան	նե	րից	հե	տո	տե	ղի	ու	նե	ցած,	այ	լեւ	նա	խորդ	
տա	րի	նե	րի	 գաղ	թե	րը	 Խորհր	դային	 Հա	յաս	տան:	 Ա	վե	լին,	
Հ.	Մե	լիք	սե	թյա	նը	 նույն	 կերպ	 է	 վար	վում	 նույ	նիսկ	պե	տա-
կան	հիմ	նարկ	նե	րի	ան	վա	նում	նե	րի	 դեպ	քում:	Խո	սե	լով	 վե-
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րոն	շած՝	 Ար	տա	սահ	մա	նից	 վե	րա	դար	ձող	 հայե	րի	 ըն	դուն-
ման	կա	ռա	վա	րա	կան	հանձ	նա	ժո	ղո	վի,	ապա	նաեւ	կո	մի	տե	ի	
ստեղծ	ման	մա	սին̀ 	նա	եր	կու	դեպ	քում	էլ	 գրում	է.	 «Այ	սու-
հետ	այն	կր	ճատ	կան	վա	նենք	հայ	րե	նա	դար	ձու	թյան	հանձ-
նա	ժո	ղով»,	 «…հայ	րե	նա	դար	ձու	թյան	 կո	մի	տե»127։	 Դրա	նով	
իսկ	 որո	շա	կի	 ժա	մա	նակ	 եւ	 որո	շա	կի	 քա	ղա	քա	կան	 պայ-
ման	նե	րում	 ձևա	վոր	ված	 պատ	կե	րա	ցում	նե	րը,	 հա	մա	պա-
տաս	խան	տեր	մին	նե	րով	հան	դերձ,	փո	խա	րին	վե	ցին	մեկ	այլ	
ժա	մա	նա	կում	 եւ	այլ	պայ	ման	նե	րում	 ձևա	վոր	ված	պատ	կե-
րա	ցում	նե	րով	 ու	տեր	մին	նե	րով:	 Ի	նչ	պես	ար	դեն	աս	վել	 էր,	
նույն	 հնար	քը	 կի	րառ	վել	 էր	 նա	խորդ	 տա	րի	նե	րին։	 Ին	չո՞ւ։	
Են	թադ	րենք՝	պարզ	հար	մա	րու	թյան	կամ	հայ	րե	նա	սի	րա	կան	
մղում	նե	րի	թե	լադ	րան	քով:	Ա	մեն	դեպ	քում	ար	դյուն	քը	մեկն	
է.	ան	ցյա	լի	վե	րա	կանգ	նու	մը	դառ	նում	է	թե	րի,	քա	նի	որ	ան-
տես	վում	է	ու	սում	նա	սիր	վող	օբյեկ	տի՝	ան	ցյա	լի	մարդ	կանց	
ինք	նա	պատ	կե	րաց	ման	առանձ	նա	հատ	կու	թյուն	նե	րը։	

Այս	մա	սի	ավար	տին	ար	ժե	հի	շա	տա	կել	հայ	րե	նա	դար	ձու-
թյան	յու	րա	հա	տուկ	մի	տե	սակ,	որը	նկատ	վեց	մեր	օ	րե	րում։	
Խոս	քը	վե	րա	բե	րում	է	Սի	րի	այի	հայ	բնակ	չու	թյան	մի	զգա	լի	
մա	սի	փա	խուս	տին,	որը	տե	ղի	ու	նե	ցավ	երկ	րում	ըն	թա	ցող	
պա	տե	րազ	մա	կան	 գոր	ծո	ղու	թյուն	նե	րի	պատ	ճա	ռով:	 Սի	րի-
ա	հայե	րի	 մի	 մա	սը,	 ինչ	պես	 հայտ	նի	 է,	ապաս	տան	 է	 գտել	
Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյու	նում։	Այս	հան	գա	ման	քը	քաջ	
գի	տակ	ցում	են	հենց	իրենք.	«Մենք	փախս	տա	կան	չենք,	մենք	
հայ	րե	նա	դարձ	ենք»128։	Այս	տեղ	ար	ժե	հի	շել,	թե	ինչ	պես	1917	թ.	
հայ	փախս	տա	կան	նե	րը,	հաս	տատ	վե	լով	նույն	տա	րած	քում,	
ը	նդ	վզում	է	ին,	երբ	իրենց	կո	չում	է	ին	գաղթական.	նրանք	նա-
խընտ	րում	 է	ին	փախստական	ան	վա	նու	մը։	 Նրանց	 հա	մար	
կա	րե	ւորն	այն	էր,	որ	իրենք	հայ	րե	նի	քից	ստիպ	ված	փա	խել	
են,	այլ	ոչ	թե	գաղ	թել։	Այ	սինքն՝	նրանք	կա	մո	վին	չեն	հե	ռա	ցել	
հայ	րե	նի	քից	մի	այլ՝	օ	տար	եր	կիր̀ 	ավե	լի	լավ	ապ	րե	լու	հույ-
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սով։	Սի	րի	ա	հայե	րի	հա	մար	կա	րե	ւորն	այն	է,	որ	թե	եւ	իրենք	
ստիպ	ված	փա	խել	են	Սի	րի	այից՝	իրենց	երկ	րորդ	հայ	րե	նի-
քից129,	սա	կայն	ապաս	տա	նել	են	հենց	Հա	յաս	տա	նում՝	իրենց	
պատ	մա	կան	հայ	րե	նի	քի	մի	հատ	վա	ծում։	Նման	տի	պի	հայ-
րե	նա	դար	ձու	թյուն	նե	րը,	 որոշ	 վե	րա	պա	հում	նե	րով,	 կա	րե	լի	
բնու	թագ	րել	 որ	պես	 հարկադրված կամ	ակամա	 հայ	րե	նա-
դար	ձու	թյուն։	 Այլ	 կերպ	 ասած՝	 խոս	քը	 փախս	տա	կան	նե	րի	
հա	տուկ	մի	տե	սա	կի	մա	սին	է,	որը	հնա	րա	վո	րու	թյուն	ու	նի	
հաս	տատ	վե	լու	իր	նախ	նի	նե	րի	հայ	րե	նի	քի	մի	հատ	վա	ծում,	
ուր,	 հա	տուկ	նշեմ,	 մինչ	այդ	ին	քը	 եւ	 նույ	նիսկ	իր	նախ	նի-
նե	րը	 չեն	ապ	րել։	Այս	պի	սով,	 Հա	յաս	տա	նում	 հաս	տատ	ված	
սի	րի	ա	հայե	րը	փախս	տա		կան	են	երկ	րից	հե	ռա	նա	լու	պատ-
ճառ	նե	րի,	ձե	ւի	իմաս	տով	եւ	մի	ա	ժա	մա	նակ	հայ	րե	նա	դարձ	
են՝	ըն	դու	նող	երկ	րի	առու	մով։	Գա	լիս	են	Հա	յաս	տան,	եւ	ոչ	
թե	գնում	են	Կա	նա	դա,	Շվե	դի	ա,	Մի	ա	ցյալ	Ա	րա	բա	կան	Է	մի-
րու	թյուն	ներ	եւ	այ	լուր,	ինչ	պես	իրենց	մի	ստ	վար	հատ	վա	ծը։	
Հար	կադր	ված	 հայ	րե	նա	դար	ձու	թյան	 մեկ	այլ	 հայտ	նի	 օ	րի-
նակ	է	ին	Գեր	մա	նի	ա	յում	վա	ղուց	ի	վեր	ապ	րող	հրե	ա	նե	րը,	
որոնք	1930-ա	կան	թթ.՝	դե	ռեւս	մին	չեւ	Ե	րկ	րորդ	աշ	խար	հա-
մար	տի	 սկս	վե	լը,	 նա	ցիստ	նե	րի	 հա	կա	սե	մի	տա	կան	 քա	ղա-
քա	կա	նու	թյան	 պայ	ման	նե	րում	 ստիպ	ված	 հե	ռա	ցան,	 փա-
խան	 երկ	րից	 եւ	 հաս	տատ	վե	ցին	 Պա	ղես	տի	նում՝	 ապա	գա	
Իս	րայել	պե	տու	թյան	տա	րած	քում։
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Հա յա դա վա նու թյուն

	Հայ	գաղ	թա	կա	նու	թյա	նը	նվիր	ված	գրա	կա	նու	թյան	մեջգա
ղութ	 բա	ռը՝	 հայ	րե	նի	քից	 դուրս,	 այս	 կամ	 այն	 բնա	կա	վայ-
րում	 բնակ	վող	 հայե	րի	ամ	բող	ջու	թյան	 իմաս	տով	 սկ	սում	 է	
գոր	ծած	վել	 XIX	դ.:	 Եր	կար	 ժա	մա	նակ	 ըն	դուն	ված	 էր	 գրել	
պար	զա	պես	որե	ւէ	երկ	րում	կամ	քա	ղա	քում	ապ	րող	հայե	րի	
մա	սին:	Այդ	առու	մով	 հատ	կան	շա	կան	 է,	 օ	րի	նակ,	Սի	մե	ոն	
Լե	հա	ցու	«Ու	ղեգ	րու	թյուն»-ը,	որում	հե	ղի	նա	կը	պատ	մում	է	
1600-ա	կան	նե	րի	սկզ	բին	իր	ու	ղե	ւո	րու	թյուն	նե	րի	ժա	մա	նակ	
այ	ցե	լած	 Լվո	վի,	 Ե	րու	սա	ղե	մի,	 Վե	նե	տի	կի,	 Հռո	մի,	 Կոնս-
տանդ	նու	պոլ	սի,	Զմյուռ	նի	այի,	Հա	լե	պի	եւ	այլ	քա	ղաք	նե	րում	
բնակ	վող	 հայե	րի	 մա	սին՝	 «Լո	վի	 հայե	րը»,	 Հա	լե	պի	 հայե-
րի	մա	սին՝	 «ինչ	պես	 լե	հա	ցիք	և	ստամ	պոլ	ցիք՝	հայե	րեն	չգի-
տեն»130։	Ին	քը՝	Լե	հա	ցին,	ծն	վել	էր	լե	հա	կան	Զա	մոս	ցե	քա	ղա-
քում	(թե	երբ	է	ին	հաս	տատ	վել	այդ	տեղ	իր	նախ	նի	նե	րը՝	նա	
չի	գրում),	եւ	այդ	առու	մով	նրա	պատ	կե	րա	ցում	նե	րը	հայե	րի	
մա	սին	առա	վել	ու	շա	գրավ	են,	տվյալ	դեպ	քում	հատ	կա	պես	
այս	մե	կը.	«Իսկ	երբ	մտ	նում	է	ինք	Հա	լեպ…	մեզ	դի	մա	վո	րե	լու	
եկավ	Հայոց	ազ	գը՝	այ	րեր	ու	կա	նայք,	ծե	րեր	ու	մա	նուկ	ներ,	
երի	տա	սարդ	ներ	ու	կույ	սեր»131։	Այս	տեղ	կա	րե	ւոր	է	նկա	տել,	
որ	 նա	 չի	տար	բե	րա	կում	 հայե	րին՝	ապ	րում	 են	 նրանք	 Հա-
յաս	տա	նո՞ւմ,	թե՞	այլ	երկր	նե	րում,	խո	սո՞ւմ,	գրո՞ւմ	են	հայե-
րեն,	թե՞	ոչ.	նրանք	բո	լո	րը	հայ	են,	հայ	ազգ։	Չա	փա	նի	շը	մեկն	
է՝	հա	վա	տար	մու	թյու	նը	հայ	եկե	ղե	ցուն։	Պա	տա	հա	կան	չէ,	որ	
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կա	թո	լի	կու	թյուն	ըն	դու	նած	հայե	րին	(աղ	թար	մա)	նա	հի	շա-
տա	կում	 է	 Հռո	մում՝	 «Պա	պի	 տի	րույ	թում»	 ապ	րող	 հայե	րի	
արատ	նե	րը	թվար	կե	լիս.	«Ո	մանց	պոռն	կի	հետ,	տղայի	հետ	
է	ին	 բռ	նում,	 ոմանց՝	այլ	 չա	րու	թյան	 մեջ,	 մյուս	նե	րը	 կա	մա-
վոր	աղ	թար	մա	 դար	ձան,	 ոմանք՝	ավա	զակ,	 ու	րիշ	նե	րը՝	այլ	
բան»132։	

Հայտ	նի	փաստ	է՝	Մի	ջին	դա	րե	րում	եկե	ղե	ցու	գե	րիշ	խող	
դերն	 ու	 նշա	նա	կու	թյու	նը	 մարդ	կանց	 եւ	 ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	
կյան	քում:	Այդ	պի	սին	 էր	այն	 նաեւ	 հայե	րի	 հա	մար՝	 սկ	սած	
301	թ.,	երբ	Հա	յաս	տա	նում	քրիս	տո	նե	ու	թյու	նը	հռ	չակ	վեց	պե-
տա	կան	կրոն:	Ե	թե	ըն	դուն	ման	պա	հին	քրիս	տո	նե	ու	թյու	նը	
կոչ	ված	էր	պաշտ	պա	նե	լու	հայե	րի	ազ	գամ	շա	կու	թային	ամ-
բող	ջա	կա	նու	թյունն	 ու	 յու	րա	հատ	կու	թյու	նը	 պարս	կա	կան	
մշա	կույ	թի	 սպառ	նա	ցող	 կլա	նու	մից,	 ապա	 հե	տա	գա	յում՝	
պե	տա	կա	նու	թյան	կոր	ծա	նու	մից	հե	տո,	այն	նույն	պի	սի	դեր	
խա	ղաց	 Բյու	զան	դի	այի	 եկե	ղե	ցու	 ու	ժեղ	 ճնշ	ման	 պայ	ման-
նե	րում:	 Հայ	 եկե	ղե	ցին	ստիպ	ված	եղավ	որո	շա	կի	հե	ռա	վո-
րու	թյան	 վրա	պա	հել	 իրեն	 վեր	ջի	նից.	 նա	 նախ	 չըն	դու	նեց	
451	թ.	 Իաղ	կե	դո	նի	 տի	ե	զե	րա	կան	 ժո	ղո	վի	 որո	շում	նե	րը	 եւ	
որ	դեգ	րեց	 մի	աբ	նա	կու	թյան	 ուս	մուն	քը,	 իսկ	 VI	դ.	 վերջ	նա-
կա	նա	պես	 տա	րան	ջատ	վեց	 բյու	զան	դա	կան	 կայ	սե	րա	կան	
եկե	ղե	ցուց։	 Ժա	մա	նա	կին	 Մ.	Վե	բե	րը	 իր	 «Կ	րո	նի	 սո	ցի	ո	լո-
գի	ան»	 գր	քում,	 քն	նե	լով	 կրո	նա	կան	 ը	նդ	հա	նուր	 ուս	մուն	քի	
մեջ	յու	րա	հա	տուկ	բո	վան	դա	կու	թյան	առա	ջաց	ման	եւ	զար-
գաց	ման	պատ	ճառ	նե	րը,	նշել	 է	ր.	 «Ա	րե	ւել	քի	եւ	Ե	գիպ	տո	սի	
լայն	զանգ	ված	նե	րի	հակ	վա	ծու	թյու	նը	մի	աբ	նա	կու	թյան	ուս-
մուն	քի	լրիվ	ան	հաս	կա	նա	լի	դոգ	մա	նե	րին	եւ	բա	նա	ձե	ւե	րին,	
ար	տա	հայ	տու	թյունն	 էր	 հա	կա	կայ	սե	րա	կան	 եւ	 հա	կա	հու-
նա	կան	ան	ջա	տո	ղա	կան	ազ	գայ	նու	թյան»133։	Կա	րե	լի	է	ասել,	
որ	եկե	ղե	ցա	կան	ան	ջա	տո	ղա	կա	նու	թյու	նը,	ի	դեմս	Հայ	ազ-
գային	եկե	ղե	ցու,	 յու	րա	հա	տուկ	պա	տաս	խան	էր	պե	տա	կա-
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նու	թյան	կոր	ծան	ման	իրո	ղու	թյա	նը։	Որ	պես	այդ	պի	սին,	այն	
դար	ձավ	 ոչ	 մի	այն	 ազ	գա	պաշտ	պան,	 այ	լեւ,	 հա	տուկ	 նշեմ,	
ինք	նա	կազ	մա	կերպ	ման	 ամե	նաազ	դու	 եւ,	 ը	ստ	 է	ու	թյան,	
մի	ակ	մի	ջո	ցը134:	Ա	ռա	վել	 եւս,	այդ	պի	սին	պետք	է	 լի	ներ	եւ	
եղավ	հայ	եկե	ղե	ցու	դե	րը	հայ	գաղ	թա	կա	նու	թյան	կյան	քում:	
Մ.	Օր	մա	նյա	նի	խոս	քե	րով՝	«Հայոց	ազ	գային	Ե	կե	ղե	ցին	եղած	
է	այն	մի	ակ	յօ	դա	կա	պը,	որ	Հայ	կայ	սե	րուն	դին	ցրո	ւած	մնա-
ցորդ	նե	րը	 կր	ցած	 է	 իրար	մէ	ան	քակ	տե	լի	 պա	հել,	 եւ	 իբ	րեւ	
մէկ	ազգ	պահ	պա	նել»135։	Ե	կե	ղե	ցու՝	որ	պես	դա	վա	նա	կան	եւ	
ազ	գային	ինք	նու	թյան	խորհր	դա	նի	շի	ըն	կա	լու	մով	է	պայ	մա-
նա	վոր	ված	բո	լոր	ժա	մա	նակ	նե	րում	նրա	ազ	գա	յին	կա	րե	ւո-
րա	գույն	 հաս	տա	տու	թյան	 կար	գա	վի	ճա	կը	 գաղ	թա	կա	նու-
թյան	կյան	քում։	Այս	կամ	այն	 քա	ղա	քում	 բնակ	վող	հայե	րի	
մի	աս	նա	կան	 ջան	քե	րը	 հա	նուն	 եկե	ղե	ցի	նե	րի	 կա	ռուց	ման,	
դրանց	 պահ	պան	ման	 հա	մար	 ան	հրա	ժեշտ	 գու	մար	նե	րի	
հայ	թայ	թու	մը,	 մաս	նակ	ցու	թյու	նը	 թե	կու	զեւ	 ար	դեն	 մո	ռաց-
ված	 հայե	րե	նով	 ան	ցկաց	վող	 ծի	սա	կա	տա	րու	թյուն	նե	րին,	
առօ	րյա	կյան	քում	եկե	ղե	ցա	կան	կար	գադ	րու	թյուն	նե	րին	հե-
տե	ւե	լը	ձե	ւա	վո	րում	է	ին	ու	րույն,	շր	ջա	պա	տող	մի	ջա	վայ	րից	
տար	բեր	հան	րու	թյուն։	Հան	րու	թյուն,	որը	եր	կար	ժա	մա	նա	կի	
ըն	թաց	քում	 (ի	սկ	մահ	մե	դա	կան	երկր	նե	րում	ապ	րող	հայե-
րի	դեպ	քում՝	այ	սօր	էլ)	ներ	կա	յա	նում	էր	որ	պես	առա	վե	լա-
պես	 կրո	նա	ե	կե	ղե	ցա	կան	 հա	մայնք։	 Նույն	 Մ.	Օր	մա	նյա	նը,	
պատ	մե	լով	 Հով	հան	նես	Բ	Գա	բե	ղեն	ցի	 կա	թո	ղի	կո	սի՝	 571	թ.	
Կոս	տանդ	նու	պոլ	սում	hույն	եկե	ղե	ցու	հետ	վա	րած	բա	նակ-
ցու	թյուն	նե	րի	մա	սին,	գրում	է	ր.	«…կա	թո	ղի	կոսն	եւ	իրեն	նե-
րը	Աոյ	նե	րէ	բա	ժա	նո	ւե	ցին	եւ	առան	ձին	հա	մայնք	(ա	ռա	քե	լա-
կան	–	Էդ.Մ.)	կազ	մե	ցին:	…Ա	ռան	ձին	հա	մայնք	մը	կազ	մե	լու	
ձե	ւը,	 հար	կաւ	 յա	տուկ	 եկե	ղե	ցի	 ու	նե	նալ	ալ	 կ’են	թադ	րէ»136։	
Ի	սկզ	բա	նե	օ	տար	նե	րի	հա	մար	նույն	պես	հայ	ազ	գային	եկե-
ղե	ցին	դար	ձավ	իրենց	մեջ	ապ	րող	հայե	րի	ամե	նա	կա	րե	ւոր	
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տար	բե	րա	կիչ	 բնու	թա	գի	րը։	 Հայտ	նի	 փաստ	 է,	 սա	կայն,	 որ	
Եվ	րո	պայի	քրիս	տո	նե	ա	կան	երկր	նե	րում	միշտ	էլ	խորթ	աչ-
քով	է	ին	նա	յում	«տա	րօ	րի	նակ»	հայ	քրիս	տո	նյա	նե	րին,	որոնք	
հա	մա	ռո	րեն	 պահ	պա	նում	 է	ին	 հա	վա	տար	մու	թյու	նը	 իրենց	
եկե	ղե	ցու	հան	դեպ,	մինչ	դեռ	հույն	ուղ	ղա	փառ	(օր	թո	դոքս)	եւ	
կա	թո	լիկ	եկե	ղե	ցի	նե	րը	հայե	րի	դա	վա	նան	քը	դի	տում	է	ին	որ-
պես	հերձ	ված	կամ	աղանդ։	

Այդ	առու	մով	հատ	կան	շա	կան	է	Բյու	զան	դի	ա	յում	իշ	խող	
հույն	ուղ	ղա	փառ	եկե	ղե	ցու	վե	րա	բեր	մուն	քը	հա	յա	դա	վան	նե-
րի	հան	դեպ։	 Հ.	Բար	թի	կյա	նըիր	մի	հոդ	վա	ծում	մեջ	բե	րում	
է	 XII	դ.	 վեր	ջին	 վե	րա	բե	րող	 հույն	 եպիս	կո	պո	սի	 հե	տե	ւյալ	
պար	զա	բա	նու	մը.	«Ի	րիս	տո	նյա	նե	րի	(ի	մա՝	հու	նա	դա	վան	նե-
րի	–	Հ.	Բար	թի	կյան)	շր	ջան	նե	րում	ու	քա	ղաք	նե	րում	իսկզ
բանե անտի թույ	լատ	րե	լի	 է	 այ	լա	լե	զու	 եւ	 այ	լա	դա	վան	 ժո-
ղո	վուրդ	նե	րի,	այն	 է՝	 հրե	ա	նե	րի,	 հայե	րի,	 իս	մայե	լա	ցի	նե	րի,	
հա	գա	րա	ցի	նե	րի	եւ	այլ	նման	նե	րի	բնա	կու	թյու	նը,	բայց	քրիս-
տո	նյա	նե	րի	 հետ	 ոչ	խառն,	այլ	 զատ։	Ո	րով	 յու	րա	քան	չյուր	
ցե	ղի	հա	մար	առանձ	նաց	վում	են	թա	ղեր՝	կամ	քա	ղաք	նե	րի	
ներ	սում,	 կամ	 դր	սում,	 բայց	 առանձ	նաց	ված։	 Նրանց	 բնա-
կա	վայ	րե	րը	 չպետք	 է	 իրենց	 սահ	ման	նե	րից	 դուրս	 գան։	…
Ո	րով,	հայերն	էլ,	իրենց	որոշ	ված	շր	ջան	նե	րում	տա	ճար	ներ	
են	 կա	ռու	ցում,	 եւ	 իրենց	 հերձ	վա	ծող	 արա	րո	ղու	թյուն	նե	րը	
կա	տա	րում,	ոչ	ոք	իրա	վունք	չու	նի	նրանց	այդ	բանն	ար	գե	լել։	
…Սա	կայն,	եթե	նրանք	դուրս	գան	իրենց	հատ	կաց	ված	թա-
ղից,	ոչ	մի	այն	այդ	բանն	անել	նրանց	չի	թույ	լատր	վում,	այ	լեւ	
իրենց	կա	ռույց	նե	րը,	ինչ	պի	սիք	էլ	դրանք	լի	նեն,	են	թա	կա	են	
քանդ	ման…»137։	Ար	տա	քին	մշ	տա	կան	ճն	շու	մը,	ը	նդ	հուպ	«մի	
տե	սակ	գե	տոյի	ստեղ	ծու	մը»	(Հ.	Բար	թի	կյան)	որ	քան	էլ	ան-
ցան	կա	լի	 լի	ներ	 հայե	րին	 եւ	խթա	ներ	 նրանց	 ձու	լու	մը,	 մի-
եւ	նույն	ժա	մա	նակ	է	՛լ	ավե	լի	նպաս	տում	 էր	նրանց՝	որ	պես	
«հա	յա	դա	վան	նե	րի,	 հայ	 քրիս	տո	նյա	նե	րի»	 հա	մախմբ	մանն	
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ու	 ինք	նա	պահ	պան	մա	նը։	 Ո	ւս	տի	 եւ	 վե	րա	նում	 էր	 նրանց՝	
որ	պես	հա	յա	դա	վան	նե	րի	հան	րու	թյան	մեկ	այլ՝	հա	տուկ	ան-
վան	ման	կամ	ինք	նան	վան	ման	ան	հրա	ժեշ	տու	թյու	նը։

 Մի լեթ

	Նույն	 երե	ւույ	թը	 յու	րա	հա	տուկ	 զար	գա	ցում	ներ	 եւ	 դր	սե	ւո-
րում	ներ	 ու	նե	ցավ	 հե	տա	գա	յում	 Օս	մա	նյան	 կայս	րու	թյու-
նում,	 որ	տեղ	 ապ	րում	 էր	 հայե	րի	 բա	ցար	ձակ	 մե	ծա	մաս-
նու	թյու	նը։	Ի	նչ	պես	հայտ	նի	է,	դե	ռեւս	սուլ	թան	Մեհ	մեդ	II-ի	
(1444-1446,	1451-1481)	օ	րոք	մշակ	վեց	կայս	րու	թյան	հա	տուկ	
քա	ղա	քա	կա	նու	թյուն	երկ	րի	ոչ	մահ	մե	դա	կան	բնակ	չու	թյան	
հան	դեպ:	Դրա	հա	մե	մատ̀ 	գոր	ծադր	վեց	մի	լեթ	նե	րի	հա	մա-
կար	գը,	որը	վե	րա	բե	րում	էր	կրո	նա	կան	այն	հա	մայնք	նե	րին,	
որոնք	կայս	րու	թյու	նում	ստա	նում	է	ին	գո	յու	թյան	եւ	որո	շա-
կի	 ներ	քին	 ինք	նա	վա	րու	թյան	 իրա	վունք138։	 Կայս	րու	թյան	
մահ	մե	դա	կան	նե	րը՝	միլեթիհաքիմե,	ճա	նաչ	վում	է	ին	տի	րա-
պե	տող:	 Այլ	 կրոն	նե	րի	 ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րը՝	 միլեթի մահ
քյումե,	ստո	րա	դաս	է	ին,	ղե	կա	վար	վող:	Նրան	ցից	առա	ջի	նը	
ձե	ւա		վոր	վեց	1453-1454	թթ.:	Այն	ամե	նա	մեծ	ուղղափառ(օր
թոդոքս)միլեթնէր	(Ռումմիլեթի),	որի	կրո	նա	կան	եւ	վար	չա-
կան	կենտ	րոնն	էր	Կոս	տանդ	նու	պոլ	սի	(Ս	տամ	բու	լի)	Հու	նաց	
պատ	րի	ար	քա	րա	նը,	եւ	որի	իշ	խա	նու	թյու	նը	տա	րած	վում	էր	
ոչ	մի	այն	հույ	նե	րի,	այ	լեւ	երկ	րի	մյուս	բո	լոր	ուղ	ղա	փառ	նե	րի՝	
բուլ	ղար	նե	րի,	սեր	բե	րի,	մոլ	դա	վա	ցի	նե	րի,	ուղ	ղա	փառ	արաբ-
նե	րի	եւ	այ	լոց	վրա:	Ո	րոշ	ժա	մա	նակ	ան	ց	ստեղծ	վե	ցին	նաեւ	
հրեական	եւ	հայկականմիլեթները (Յահուդիմիլեթի,Էրմե
նիմիլեթի):	Դե	ռեւս	1835	թ.	ռուս	արե	ւե	լա	գետ	եւ	դի	վա	նա-
գետ	Կ.	Բա	զի	լին	այս	պես	էր	ներ	կա	յաց	նում	Կոս	տանդ	նու-
պոլ	սի	բազ	մազգ	պատ	կե	րը.	«Ար	դեն	մի	քա	նի	դար	է,	որ	չորս	
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ժո	ղո	վուրդ	ներ	 (թուր	քե	րը,	 հույ	նե	րը,	 հայե	րը	 եւ	 հրե	ա	նե	րը	
–	Էդ.Մ.)ապ	րում	են	նեղ	Ստամ	բու	լում,	բայց	իրար	ավե	լի	մո-
տե	նա	լու	փո	խա	րեն՝	ավե	լի	ու	ավե	լի	են	հե	ռա	նում	մի	մյան-
ցից	եւ	բա	րե	պաշ	տու	թյամբ	սերն	դե	սե	րունդ	փո	խան	ցում	են	
փո	խա	դարձ	ատե	լու	թյու	նը։	Տա	րօ	րի	նակ	եւ	հե	տաքրք	րա	կան	
երե	ւույթ	է.	թուր	քե	րը,	հույ	նե	րը,	հայե	րը	եւ	հրե	ա	նե	րը	գրե	թե	
եր	բեք	չեն	ապ	րում	մեկ	թա	ղում,	որե	ւէ	հա	րա	բե	րու	թյուն	չու-
նեն	մի	մյանց	հետ՝	բա	ցի	պա	տա	հա	կան	առեւտ	րա	կան	գոր-
ծարք	նե	րից,	 եւ	 ղե	կա	վար	վում	 են	 մե	կու	սի,	 յու	րա	քան	չյուր	
ազգ՝	սե	փա	կան	օ	րենք	նե	րով,	սե	փա	կան	դա	տա	վա	րու	թյամբ։	
Այդ	 չորս	 ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	 ներ	քին	 կա	ռա	վա	րու	մը	 նա	հա-
պե	տա	կան	հան	րա	պե	տու	թյուն	նե	րի	պատ	կեր	է	ներ	կա	յաց-
նում,	նրանց	մի	ջեւ	որե	ւէ	ը	նդ	հա	նուր	բան	չկա՝	բա	ցի	նրանց	
սպառ	նա	ցող	 բռ	նա	կա	լու	թյու	նից։	 Իա	ղա	քա	կան	 կյան	քը	
պատ	կա	նում	 է	 մի	այն	 թուր	քե	րին,	 մնա	ցած	 երեք	 ցե	ղե	րը,	
որոնք	կոչ	վում	են	ռայաը	նդ	հա	նուր	անու	նով,	մի	այն	իրենց	
տա	ճար	նե	րում	են	…զ	գում,	գի	տակ	ցում	իրենց	ազ	գու	թյու	նը	
եւ	պահ	պա	նում	ու	հաս	տա	տուն	են	դարձ	նում	այն՝	սնա	հա-
վա	տո	րեն	հե	ռու	պա	հե	լով	իրենց	այ	լակ	րոն	նե	րից»139։	

Բո	լոր	մի	լեթ	նե	րը	ու	նե	ին	իրա	վա	կան	ինք	նա	վա	րու	թյուն	
ամուս	նու	թյան	 եւ	 ամուս	նա	լու	ծու	թյան,	 ժա	ռան	գու	թյան,	
եկե	ղե	ցա	կան	գույ	քի	(վա	քըֆ),	բա	րե	գոր	ծա	կան	հաս	տա	տու-
թյուն	նե	րի	տնօ	րին	ման	հար	ցե	րում:	Մի	լե	թի	հո	գե	ւոր	եւ	իրա-
վա	բա	նա	կան	 պե	տե	րը	 (մի	լեթ	բա	շի)	 սուլ	թա	նից	 ստա	նում	
է	ին	հա	տուկ	ֆեր	ման՝	այդ	պաշ	տո	նին	նշա	նակ	վե	լու	մա	սին:	
Հայե	րի	պա	րա	գա	յում	որ	պես	այդ	պի	սին	հան	դես	էր	գա	լիս	
Հայ	 առա	քե	լա	կան	 եկե	ղե	ցու	 Կոս	տանդ	նու	պոլ	սի	 պատ	րի-
ար	քը,	որը	փաս	տո	րեն	դառ	նում	էր	Օս	մա	նյան	վար	չա	կար-
գի	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ,	իսկ	մի	լե	թը	կամ	եկե	ղե	ցա	կան	հա	մայն-
քը	 ստա	նում	 էր	 ինք	նա	վար	 գո	յու	թյան	որոշ	 իրա	վունք	ներ:	
Ա.	Խա	ռա	տյա	նը,	նշե	լով,	որ	«Սե	փա	կան	կրո	նա	կան	ու	մա-
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սամբ՝	քա	ղա	քա	ցի	ա	կան	հա	րա	բե	րու	թյուն	նե	րի	իրա	ցու	մը	…
մի	լեթ	նե	րին	հնա	րա	վո	րու	թյուն	էր	տա	լիս	վե	րար	տադր	վե	լու	
որ	պես	 կրո	նա	կան-քա	ղա	քա	ցի	ա	կան	 հան	րու	թյուն,	 պահ-
պա	նել	եւ	այս	կամ	այն	չա	փով	զար	գաց	նել	իրենց	ազ	գային	
ու	հո	գե	ւոր	մշա	կույ	թը»,	մի	եւ	նույն	ժա	մա	նակ	հա	տուկ	ը	նդ-
գծում	է	նրանց	«փխ	րուն	բնույ	թը»։	Պե	տու	թյան	«…պաշ	տո-
նյա	նե	րը,–	նշում	է	նա,–	օ	րենք	նե	րով	կար	գա	վո	րե	լով	իրենց	
վե	րահս	կո	ղու	թյու	նը	 ոչ	 մահ	մե	դա	կան	 հան	րու	թյուն	նե	րի,	
կար	գու	կա	նո	նի	եւ	այլ	նի	նկատ	մամբ,	ամեն	մի	դեպ	քում	կա-
րող	է	ին	մի	ջամ	տել	հա	մայն	քի	ներ	քին	գոր	ծե	րին՝	սկ	սած	քա-
ղա	քա	ցի	ա	կան	 հա	րա	բե	րու	թյուն	նե	րից	 մին	չեւ	 պատ	րի	արք	
նշա	նա	կե	լը,	 կեն	ցա	ղային	 խն	դիր	նե	րի	 վե	րահս	կո	ղու	թյու-
նից	մին	չեւ	հար	կե	րի	ու	տուր	քե	րի	հա	վա	քու	մը	եւ	ը	նդ	հուպ	
տվյալ	հան	րու	թյան	կրո	նա	դա	վա	նա	կան	նա	խա	սի	րու	թյուն-
նե	րի	վրա	ճն	շում	գոր	ծադ	րե	լը»140։	

Հայ	կա	կան	 մի	լե	թի՝	 կրո	նա	կան	 հա	մայն	քի	 մեջ	 ը	նդ	գրկ-
ված	էր	ողջ	կայս	րու	թյան	հա	յութ	յու	նը,	ուս	տի	կայս	րու	թյան	
մեկ	մա	սից	տե	ղա	փոխ	վե	լով	նույն	կայս	րու	թյան	այլ	շր	ջան-
ներ՝	նրանց	կեն	սա	գոր	ծու	նե	ու	թյան	պայ	ման	նե	րը,	քա	ղա	քա-
ցի	ա	կան	իրա	վունք	ներն	ու	պար	տա	կա	նու	թյուն	նե	րը	մնում	
է	ին	 գրե	թե	 ան	փո	փոխ։	 Ա	մե	նու	րեք	 նրանք	 շա	րու	նա	կում	
է	ին	 մնալ	 նույն	 պե	տու	թյան	 հպա	տակ	 եւ	 մի	ա	ժա	մա	նակ̀ 	
որ	պես	ու	րույն	 քրիս	տո	նե	ա	կան	հան	րու	թյուն՝	 Հայ	առա	քե-
լա	կան	 եկե	ղե	ցու	 Կոս	տանդ	նու	պոլ	սի	 պատ	րի	ար	քի	 գլ	խա-
վո	րու	թյամբ։	Դրա	հետ	մեկ	տեղ	(ի	նչ	պես	եւ	նա	խորդ	շր	ջա-
նում,	եւ	ոչ	մի	այն	այս	տեղ,	այ	լեւ	ամե	նուր),	համայնք	բա	ռը	
շա	րու	նա	կեց	 լայ	նո	րեն	 գոր	ծած	վել	 ավե	լի	 նեղ	 իմաս	տով`	
որ	պես	առան	ձին	բնա	կա	վայ	րե	րում	հայ	քրիս	տո	նյա	բնակ-
չու	թյան	 ամ	բող	ջու	թյուն։	 1902	թ.	 Ս.	Էջ	մի	ած	նի	 հրա	պա	րա-
կած	«Հա	յաս	տա	նե	այց	Ա	ռա	քե	լա	կան	սուրբ	եկե	ղե	ցու	ծխա-
կան	 կա	նո	նադ	րու	թե	ան»	 առա	ջին	 կե	տը	 հաս	տա	տում	 է	ր.	
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«Իւ	րա	քան	չիւր	քա	ղա	քի	կամ	գիւ	ղի	ամեն	մի	եկե	ղե	ցու	կամ	
աղօ	թա	տան	բո	լոր	ծխա	կան	նե	րը	նոյն	եկե	ղե	ցու	բո	լոր	մի	ա-
բան	հո	գե	ւոր	պաշ	տօ	նե	ա	նե	րի	հետ	մի	ա	սին	կազ	մում	են	մէկ	
ծխա	կան	հա	մայնք»141։	

Հայե	րի	 բա	ցար	ձակ	 մե	ծա	մաս	նու	թյան̀ 	 որ	պես	 Հայ	
առա	քե	լա	կան	 եկե	ղե	ցու	 հե	տե	ւորդ	նե	րի՝	 հա	յա	դա	վան	նե	րի	
ինք	նաըն	կա	լու	մը	 է	՛լ	 ավե	լի	 ու	ժե	ղա	ցավ,	 երբ	 առաջ	 եկավ	
նրանց	 եւ	 հայ	այ	լա	դա	վան	նե	րի	 հա	կադ	րու	թյու	նը՝	 իր	 ծայ-
րա	հեղ	 դր	սե	ւո	րում	նե	րով:	 Ի	նչ	պես	 հայտ	նի	 է,	 Օս	մա	նյան	
կայս	րու	թյան	 իշ	խա	նու	թյուն	նե	րը,	 Ա	րեւ	մուտ	քի	 երկր	նե	րի	
ու	ժեղ	 ճնշ	ման	 տակ	 ստիպ	ված	 եղան	 ստեղ	ծել	 եւս	 եր	կու՝	
հայ	կա	թո	լիկ	նե	րի	(1830)	եւ	հայ	բո	ղո	քա	կան	նե	րի	(1848)	մի-
լեթ	ներ142։	Ու	շագ	րավ	է,	որ	դե	ռեւս	1847	թ.	հու	նի	սին	Կ.	Պոլ-
սում	 գոր	ծող	 Ա	վե	տա	րա	նա	կան	 գոր	ծա	դիր	 հանձ	նա	խում-
բը	 որո	շել	 էր	 «…ա	նյա	պաղ	 մեր	 Վե	հա	փառ	 Փա	տի	շա	հին	
աղեր	սա	գիր	 մը	 մա	տու	ցո	ւի՝	խնդ	րե	լու	 Հա	յոց	 հա	սա	րա	կու-
թե	նէն	մեր	ան	ջա	տու	մը	եւ	միւս	հա	սա	րա	կու	թե	անց	պէրաթ
(հ	րո	վար	տակ)	նե	րուն	հա	մա	հա	ւա	սարպէրաթի	մը	մե	զի	ալ	
շնոր	հո	ւի	լը»143։	Տաս	նա	մյակ	ներ	ան	ց	հայ	կա	թո	լիկ	եւ	բո	ղո-
քա	կան	 հասարակությունների մա	սին	 է	ին	 գրում,	 օ	րի	նակ,	
թե՛	Դաշ	նակ	ցու	թյան	«Ա	զա	տա	մարտ»	օ	րա	թեր	թը	եւ	թե՛	Հայ	
Ա	ռա	քե	լա	կան	եկե	ղե	ցու	Կոս	տանդ	նու	պոլ	սի	նախ	կին	պատ-
րի	արք	Մ.	Օր	մա	նյա	նը՝	դրա	նով	իսկ	ըն	դու	նե	լով	եւ	հաս		տա-
տե	լով	նրանց	ինք	նու	րույն	եւ	ինք	նա	բավ	գո	յու	թյան	փաս	տը	
(հայ	հա	սա	րա	կու	թյուն	ան	վա	նու	մը	 լայն	տա	րա	ծում	գտավ	
Ռու	սաս	տա	նում.	 այդ	 մա	սին	 ստո	րեւ)144։	 Դե	ռեւս	 XVIII	դ.	
վեր	ջից	 –	XIX	դ.	 սկզ	բից	հատ	կա	պես	կա	թո	լիկ	 եւ	ավե	տա-
րա	նա	կան	հան	րու	թյուն	նե	րը	ան	վան	վե	ցին	նաեւ	հարանվա
նություններ.	«Կար	նոյ	մէջ	յա	րա	նո	ւա	նու	թիւնք	ան	նշան	դեր	
մը	ու	նին	եւ	ազգ.	դպ	րոց	նե	րը	 լաւ	կազ	մա	կեր	պու	թե	ամբ	մը	
կր	նան	թումբ	 կանգ	նիլ	անոնց	 հո	սան	քին	 դէմ»145։	Համայնք,
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հասարակություն, հարանվանություն (հիմ	նա	կա	նում	 գոր-
ծած	վում	 է	 արեւմ	տա	հայե	րե	նում)	 ան	վա	նում	նե	րից	 զատ	
միլլեթ	 տեր	մի	նը	 ու	նե	ցավ	 եւս	 մեկ՝	 բա	վա	կա	նին	 հա	վակ-
նոտ	 հն	չող	 նշանակություն՝ ազգ։ «Հայոց	 ազ	գի	 կա	նո	նադ-
րու	թյուն»	(հայտ	նի	է	որ	պես	Ազ	գային	սահ	մա	նադ	րու	թյուն).	
հենց	այդ	պես	կոչ	վեց	1860	թ.	Կ.	Պոլ	սի	Հայոց	պատ	րի	ար	քու-
թյան	 ըն	դու	նած	 թուր	քա	հայե	րի	 ներ	քին	 կյան	քին	 վե	րա	բե-
րող	կա	նո	նադ	րու	թյու	նը՝	Նիզամնամեիմիլլեթիէրմանիեն,	
որը	երկ	րի	իշ	խա	նու	թյուն	նե	րը	զգա	լի	փո	փո	խու	թյուն	նե	րով	
հաս	տա	տե	ցին	մի	այն	1863-ի	ն146:	

Հա մայնք (Սի րի ա յում եւ Լի բա նա նում)

	Ա	ռա	ջին	 աշ	խար	հա	մար	տից	 հե	տո	 Մեր	ձա	վոր	 Ա	րե	ւել	քի	
արա	բա	կան	երկր	նե	րում	նոր	բո	վան	դա	կու	թյուն	եւ	նշա	նա-
կու	թյուն	ստա	ցավ	համայնք	տեր	մի	նը։	 1922	թ.	նո	րաս	տեղծ	
Ազ	գե	րի	 լի	գայի	 խոր	հուր	դը	 հաս	տա	տեց	 Թուր	քի	այից	 ան-
ջատ	ված	Սի	րի	ա	յի	եւ	Լի	բա	նա	նի	ման	դա	տի	փաս	տա	թուղ-
թը,	 որով	 իշ	խա	նու	թյան	 հիմ	նա	կան	 լծակ	նե	րը,	 այդ	 թվում	
նաեւ	 սահ	մա	նադ	րու	թյու	նը	 մշա	կե	լու	 իրա	վուն	քը,	 հանձն-
վե	ցին	ման	դա	տա	տեր	Ֆրան	սի	ային։	Ար	դեն	այդ	փաս	տաթղ-
թում	 շեշտ	վում	 էր	 կրո	նա	դա	վա	նա	կան	 հան	րու	թյուն	նե-
րի՝	 հա	մայնք	նե	րի	 (communauté)	 ներ	քին	 ինք	նա	վա	րու	թյան	
պահ	պան	ման	 ան	հրա	ժեշ	տու	թյու	նը,	 ինչն	 էլ	 ամ	րագր	վեց	
Լի	բա	նա	նի	1926	թ.	եւ	Սի	րի	այի	1928	թ.	սահ	մա	նադ	րու	թյուն-
նե	րում։	Սա	կայն	հա	մայնք	նե	րի	վե	րա	բե	րյալ	առա	վել	կա	րե-
ւոր	եղավ	1938	թ.	օ	րեն	քը։	Ը	ստ	այդ	օ	րեն	քի,	նշում	էր	Հ.	Թո-
փու	զյա	նը,	պե	տա	կան	ճա	նաչ	ման	ար	ժա	նա	ցած	ան	ձնա	կան	
իրա	վուն	քի	 ստա	տուս	 (status	 person	nel)	 ու	նե	ցող	 հա	մայնք	
է	ին	հա	մար	վում	(ի	թիվս	այ	լոց)	նաեւ	հայառաքելականնե
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րիեւ հայկաթոլիկներիհամայնքները,	 որոնց	կազ	մու	թյան	
եւ	ան	ձնա	կան	իրա	վուն	քի	կա	նո	նադ	րու	թյուն	նե	րը	ստա	նում	
է	ին	օ	րեն	քի	ուժ։	 «Նոր	օ	րեն	քով,–	գրում	էր	նա,–	կրո	նա	դա-
վա	նա	կան	 հա	մայնք	նե	րին	 եւ	 նրանց	 ծո	ցում	 գոր	ծող	 յու-
րա	քան	չյուր	 մշա	կու	թային,	 կրո	նա	կան	 եւ	 բա	րե	գոր	ծա	կան	
կազ	մա	կեր	պու	թյան,	 ինչ	պես	 նաեւ	 կրո	նա	կան	 մի	ա	բա	նու-
թյուն	նե	րին	իրա	վունք	էր	տր	վում	հան	դես	գա	լու	որ	պես	բա-
րո	յա	կան	ան	ձնա	վո	րու	թյուն	(pérsonnalité	morale)	եւ	օ	գտ	վել	
շար	ժուն	եւ	ան	շարժ	գույք	ու	նե	նա	լու	լի	ար	ժեք	սե	փա	կա	նա-
տի	րա	կան	 իրա	վուն	քից»147:	Աս	վա	ծից	ակն	հայտ	 է	 դառ	նում	
ֆրան	սի	ա	կան	 իշ	խա	նու	թյուն	նե	րի	 հաս	տա	տած	 հա	մայն-
քային	 հա	մա	կար	գի	 որո	շա	կի	 նմա	նու	թյու	նը	 նախ	կին	 Օս-
մա	նյան	կայս	րու	թյու	նում	գոր	ծող	մի	լեթ	նե	րի	հա	մա	կար	գին։	
Եւ	դա	բնավ	պա	տա	հա	կան	չէր.	գի	տակ	ցե	լով,	որ	այդ	հա	մա-
կար	գը	տար	բեր,	հատ	կա	պես	մահ	մե	դա	կան	եւ	քրիս	տո	նյա	
ազ	գե	րի	հա	մա	կե	ցու	թյան	առա	վել	ար	դյու	նա	վետ	եղա	նակն	
է,	 նրանք	 ըն	դօ	րի	նա	կե	ցին	այն,	ան	շուշտ,	 որո	շա	կի	 եւ	 կա-
րե	ւոր	փո	փո	խու	թյուն	ներ	կա	տա	րե	լուց	հե	տո	մի	այն։	Եր	կու	
հա	մա	կար	գե	րի	 ժա	ռան	գոր	դու	թյան	 հատ	կան	շա	կան	 դր	սե-
ւո	րում	նե	րից	է	նաեւ	այն,	որ	եթե	հայ	կա	կան	մի	լե	թը	գլ	խա-
վո	րում	էր	Կ.	Պոլ	սի	Հայոց	պատ	րի	ար	քը,	ապա	Սի	րի	ա-Լի-
բա	նա	նի	 հայ	կա	կան	 հա	մայն	քը	 (Communauté	 Arménienne)՝	
Մե	ծի	 Տանն	 Կի	լի	կի	ո	 Սա	հակ	 Բ	 Խա	պա	յան	 կա	թո	ղի	կո	սը։	
Բ.	Ե	ղի	ա	յա	նը,	ան	դրա	դառ	նա	լով	այդ	հար	ցին,	գրում	է	ր.	«…
պաշ	տօ	նա	պէս	 իբ	րեւ	 հայ	 հա	մայն	քի	 հո	գե	ւոր	 ու	 սահ	մա-
նադ	րա	կան	 Պե	տը	 ճա	նա	չու	մը	 հե	տա	գային՝	 ար	դէն	 գործ
նապէս	 իրո	ղու	թիւն	 մըն	 էր	Կի	լի	կի	այէն	Սու	րի	ա	ու	 Լի	բա-
նան	անոր	 ոտք	 դրած	 օ	րէն	 ի	 վեր։	 Եւ	 1924-ին	այդ	Ա	թո	ռի	
Լի	բա	նան	 հաս	տա	տու	մի	 ճա	նաչ	ման	 պաշ	տօ	նա	կան	 աք	թը	
պար	զա	պէս	իրաւականվա	ւե	րա	ցումն	էր	իր	հա	մայն	քա	պե-
տա	կան	 իրա	ւա	սու	թե	անց.	 պաշ	տօ	նա	կա	նա	ցու	մը՝	 կա	լո	ւա-
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ծա	կան	սեպ	հա	կա	նու	թե	ան,	առաջ	նորդ	նե	րու	եւ	վար	չա	կան	
մար	մին	նե	րու	 նշա	նա	կու	մի	 կամ	 սահ	մա	նադ	րա	կան	 ը	նտ-
րու	թե	ան,	 դպ	րոց	նե	րու	 հաս	տատ	ման,	 Կա	թո	ղի	կո	սա	րա	նի	
ու	թե	մե	րու	 յա	տուկ	 կա	նո	նադ	րու	թե	ան	մշակ	ման	եւ	 նման	
իրա	ւա	կան	խն	դիր	նե	րու	օ	րի	նա	կա	նաց	ման	հա	մար»148։	Կրո-
նա	դա	վա	նական	 հա	մայնք	նե	րի	 նման	 կար	գա	վի	ճա	կը	 որոշ	
փո	փո	խու	թյուն	նե	րով	(օ	րի	նակ̀ 	դրանց	ցան	կում	ը	նդ	գրկ	վե-
ցին	նաեւ	հայ	ավե	տա	րա	նա	կան	նե	րը)	 շա	րու	նա	կեց	գոր	ծել	
նաեւ	Սի		րի	ա	յի	 եւ	Լի	բա	նա	նի	ան	կա	խա	ցու	մից	հե	տո։	 «Հա-
մայն	քային	դրու	թիւ	նը	Լի	բա	նա	նի	Հան	րա	պե	տու	թե	ան՝	ինչ-
պէս	նաեւ	հա	րե	ւան	մի	 քա	նի	արաբ	պե	տու	թիւն	նե	րու	մէջ	
ճանչ	ցո	ւած	 իրա	ւա	կարգ	 մըն	 է,–	 նշում	 էր	 լի	բա	նա	նա	հայ	
իրա	վա	բան	 Կ.	Իզ	միր	լյա	նը,–	 որուն	 շնոր	հիւ	 պե	տու	թե	ան	
մէջ	գտ	նո	ւող	կրօ	նա	կան	մի	ու	թիւն	նե	րը	եկե	ղե	ցա	կան,	վար-
չա	կան,	 տն	տե	սա	կան,	 ու	սում	նա	կան	 եւ	 կեն	ցա	ղային	 ինք-
նա	վա	րու	թիւն	մը	կը	վայե	լեն,	աւե	լի	կամ	նո	ւազ	չա	փով»149։	
Եւ	բնա	կան	է,	որ	տե	ղի	հայե	րը	համայնք	տեր	մի	նով,	որ	պես	
կա	նոն,	նշա	նա	կում	է	ին	կրո	նա	կան	եւ	դա	վա	նա	կան	առան-
ձին	խմ	բեր,	այլ	ոչ	թե	ողջ	երկ	րի	կամ	քա	ղա	քի	հայ	բնակ	չու-
թյու	նը,	որը,	որ	պես	կա	նոն,	ան	վա	նում	է	ին	գաղութ։	Այս	պես,	
օ	րի	նակ՝	«Գե	ղարդ.	Սու	րի	ա	հայ	տա	րե	գիրք»-ի	Գ	հա	տո	րում	
հոդ	ված	ներ	կան	Դա	մաս	կո	սի,	Լա	թա	քի	այի,	Ա	րաբ-Բու	նա	րի	
հայգաղութների,	 բայց	նաեւ	Իե	սա	բի	կաթողիկէհամայնքի 
մա	սին150։	Հ.	Չո	լա	քյա	նը	իր	գր	քե	րից	մե	կում	նույն	պես	նշում	
է	ր.	 «1890ա	կան	 թո	ւա	կան	նե	րուն,	 լա	տին	նե	րը	 կը	 յա	ջո	ղին	
թա	փան	ցել	Իե	սա	պի	 շր	ջա	նը	 եւս։	 Հոն	 կը	 կազ	մո	ւին	 եր	կու	
կա	թո	լիկ	հա	մայնք	ներ՝	մին	 լա	տի	նա	ծէս,	իսկ	միւ	սը՝	հա	յա-
ծէս։	Լա	տի	նա	ծէս	հա	մայն	քը	կը	յա	ջո	ղի	կր	թա	կան	գոր	ծը	իր	
ձեռ	քը	առ	նել»151։	Այս	առու	մով	ու	շագ	րավ	է,	որ	արա	բա	գետ-
ներ	Ա.	Փա	շա	յա	նը	 եւ	 Լ.	Հա	րու	թյու	նյա	նը	 իրենց	 գր	քի	 վեր-
նագ	րում՝	«Սի	րի	այի	հայ	հա	մայն	քը»,	եւ	շա	րադ	րան	քում	հա
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մայնք	 բա	ռը	 գոր	ծա	ծել	 են	այ	սօր	 ըն	դուն	ված	 «աշ	խար	հիկ»	
իմաս	տով։	Մինչ	դեռ	հե	ղի	նակ	նե	րին	տված	հար	ցազ	րույց	նե-
րում	թե՛	տե	ղի	հայ	եկե	ղե	ցի	նե	րի	առաջ	նորդ	նե	րը՝	«հա	մայն-
քա	պե	տե	րը»	 եւ	 թե՛	 որոշ	աշ	խար	հիկ	 գոր	ծիչ	ներ	 գոր	ծա	ծել	
են	այն	մի	այն	կրո	նա	դա	վա	նա	կան	իմաս	տով,	իսկ	ողջ	երկ-
րի	կամ	քա	ղա	քի	հայ	բնակ	չու	թյու	նը	ան	վա	նել	են	գաղութ152։	

Գա ղութ

XIX	դ.	 կե	սե	րից,	 ինչ	պես	 հայտ	նի	 է,	 առա	վել	 շո	շա	փե	լի	 է	
դառ	նում	 արեւմ	տյան	 քա	ղա	քակր	թու	թյան	 եւ	 մշա	կույ	թի	
ազ	դե	ցու	թյու	նը	 Օս	մա	նյան	 կայս	րու	թյան	 քրիս	տոն	յա	 ժո-
ղո	վուրդ	նե	րի	 վրա։	 Հայե	րի	 պա	րա	գա	յում	 դրա	 դրե	ւո	րում-
նե	րից	 էր	 լու	սա	վո	րա	կան	 գա	ղա	փար	նե	րի	 տա	րա	ծու	մը	
հատ	կա	պես	մեծ	քա	ղաք	նե	րում	ապ	րող	հայե	րի	 շր	ջա	նում։	
Դա	իր	հեր	թին	ան	խու	սա	փե	լի	ո	րեն	սկիզբ	դրեց	աշ	խար	հա-
կա	նաց	ման	 գոր	ծըն	թա	ցին,	 երբ	 նրանց	 կյան	քում	ավե	լի	 ու	
ավե	լի	կա	րե	ւոր	դեր	սկ	սե	ցին	խա	ղալ	աշ	խար	հիկ	հաս	տա-
տու	թյուն	նե	րը՝	 բա	րե	սի	րա	կան,	 կր	թա	կան,	 մշա	կու	թային,	
հայ	րե	նակ	ցա	կան	 եւն,	 իսկ	 ավե	լի	 ուշ՝	 նաեւ	 քա	ղա	քա	կան	
կազ	մա	կեր	պու	թյուն	նե	րը։	 Դրա	 հե	տե	ւան	քով	 այս	 կամ	 այն	
վայ	րում	բնակ	վող	հայ	զանգ	վա	ծը	ներ	կա	յա	նում	էր	ոչ	մի	այն	
որ	պես	լոկ	կրո	նա	կան	հա	մայնք,	այ	լեւ	որ	պես	տա	րա	տե	սակ	
եւ	 տա	րաբ	նույթ	 կազ	մա	վո	րում:	 Վ.	Իե	շի	շյա	նը,	 բնու	թագ-
րե	լով	Հա	լե	պի	հա	յու	թյա	նը	XIX	դ.	երկ	րորդ	կե	սին,	նշում	է,	
որ	այն	«…ի	նքն	իր	մէջ	բաժ	նո	ւած	էր	զա	նա	զան	խում	բե	րու՝	
առա	քե	լա	կան	նե	րու,	 կա	թո	լիկ	նե	րու	 եւ	 բո	ղո	քա	կան	նե	րու,	
տե	ղա	ցի	նե	րու	եւ	գաղ	թա	կան	նե	րու,	հո	գե	ւոր	եւ	աշ	խար	հիկ,	
հա	րուստ	եւ	աղ	քատ	ու	այլ	հա	սա	րա	կա	շեր	տե	րու	մի	ջեւ»։153 
Նույն	կերպ	կա	րե	լի	էր	նկա	րագ	րել	նաեւ	Օս	մա	նյան	կայս-
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րու	թյան	 այլ	 քա	ղաք	նե	րում	 ապ	րող	 հա	յու	թյու	նը,	 ին	չը	 եւ	
ան	հրա	ժեշտ	էր	դարձ	նում	նրա	տար	բեր	խմ	բե	րի՝	որ	պես	մեկ	
ամ	բող	ջու	թյան	հա	տուկ	ան	վա	նու	մը:	Սա	կայն	մի	այն	XIX	դ.	
վեր	ջից	 է	 նկատ	վում	 գաղութ	 բա	ռի	 կի	րա	ռու	մը:	 Այս	պես,	
Վ.	Իե	շի	շյա	նը,	ան	դրա	դառ	նա	լով	Հա	լե	պի	Ազ	գա	յին	վար	ժա-
րա	նի	բա	րե	կար	գու	թյան	հար	ցին,	մեջ	բե	րում	է	Զմյուռ	նի	այի	
«Ա	րե	ւե	լե	ան	մա	մուլ»	ամ	սագ	րում	1879	թ.	տպագր	ված	Հա	լե-
պից	ստաց	ված	նա	մա	կը,	որում	խոս	վում	էր	«գա	ղու	թին	հին,	
լու	սոյ	 ու	 նո	րու	թե	ան	 թշ	նա	մի»	 ու	ժե	րի	 հա	րու	ցած	 խո	չըն-
դոտ	նե	րի	մա	սին154։	Մ.	Օր	մա	նյա	նը	իր	«Ազ	գա	պա	տում»	աշ-
խա	տու	թյան	Ա	հա	տո	րում	(1912	թ.)	Պարս	կաս	տա	նի	Խոս	րով	
թա	գա	վո	րի՝	հայ	նա	խա	րար	նե	րին	իրեն	հանձ	նե	լու	պա	հան-
ջի	մա	սին	պատ	մե	լիս	գրում	է	ր.	«Բիւ	զան	դի	ոն	չհա	ւա	նե	ցաւ	
եւ	Պեր	գա	մա	քա	ղա	քը	յա	տուկ	հայ	կա	կան	գա	ղութ	մը	կազ-
մո	ւե	ցաւ,	 ուս	կից	 նշա	նա	ւոր	 զօ	րա	վար	ներ	 եւ	 կայսր	ներ	ալ	
ելան»155։	

Ու	շագ	րավ	է	Կ.	Պոլ	սի	հայե	րի	պա	րա	գան։	Կա	րե	լի	էր	են-
թադ	րել,	որ	առա	ջին	հեր	թին	հենց	նրանց	նկատ	մամբ	պետք	
է	 գոր	ծած	վեր	գաղութ	տեր	մի	նը,	 քա	նի	 որ	 նրանք,	առա	վել	
քան	Հա	լե	պի	հայե	րը,	բնու	թագր	վում	է	ին	Վ.	Իե	շի	շյա	նի	նշած	
սո	ցի	ա	լա	կան,	 կրո	նա	կան	 եւ	 այլ	 բազ	մա	զա	նու	թյամբ,	 իսկ	
իրենց	թվա	քա	նա	կով	(1880-ա	կան	թթ.՝	շուրջ	250	հազ.,	1914-
ի	ն՝	 շուրջ	 160	 հազ.)156	 գե	րա	զան	ցում	 է	ին	 տա	րա	ծաշր	ջա	նի	
եւ	 Եվ	րո	պայի	 հա	յու	թյան	 ը	նդ	հա	նուր	 թվա	քա	նա	կը	 եւ	 զի-
ջում	 է	ին	 մի	այն	Ռու	սա	կան	 կայս	րու	թյան	 հայ	ազ	գաբ	նակ-
չու	թյա	նը։	Սա	կայն	Կ.	Պոլ	սի	 հա	յու	թյու	նը,	 կա	րե	ւո	րե	լով	 իր	
բազ	մա	դա	րյա	պատ	մու	թյու	նը,	առ	հա	սա	րակ	իրեն	 չէր	 հա-
մա	րում	գաղութ,	ինչ	պի	սին	էր	նա	իրա	կա	նում,եւ	թե՛	իրենք,	
թե՛	 հայե	րը	 գոր	ծա	ծում	 է	ին	պոլսահայ	 ան	վա	նու	մը։	 Հ.	Սի-
րու	նին	գրում	է	ր.	«Պո	լի	սը	գա	ղութ	մը	չէր՝	բա	ռին	սո	վո	րա-
կան	իմաս	տո	վը։	Գա	ղութ	էր	այն	հաս	կա	ցո	ղու	թե	ամբ	մի	այն	
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որ	հայ	զան	գո	ւած	մըն	էր	հայ	րե	նի	երկ	րէն	հե	ռու։	Այ	լա	պէս	
այն	 գա	ղու	թէ	աւե	լի	 բան	մըն	 էր,	տե	սակ	մը	 հայ	աշ	խարհ	
հայ	հո	ղէն	հե	ռու,	 որ	 բազ	կե	րա	կը	պի	տի	դառ	նար	պահ	մը	
հայ	 կե	ան	քին	 երբ	 ամեն	 ինչ	 խամ	րէր	 հայ	 հո	ղին	 վրայ»157։	
Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար	տից	հե	տո	Կ.	Պո	լի	սը՝	Ստամ	բու	լը,	
դար	ձավ	Թուր	քի	այի	 մի	ակ	 քա	ղա	քը,	 որ	տեղ	 պահ	պան	վեց	
շուրջ	հի	սուն	հա	զա	րա	նոց	հայ	բնակ	չու	թյու	նը՝	Ստամ	բու	լի	
հայ	հա	մայն	քը։	

Գաղութ	տեր	մի	նի	բա	վա	կան	արագ	տա	րա	ծու	մը	նկատ-
վեց	 դե	ռեւս	 մին	չեւ	 Ա	ռա	ջին	 աշ	խար	հա	մար	տը։	 Ար	դեն	
1898	թ.	 Մար	սե	լում	 հրա	տա	րակ	վող	 «Ար	մե	նի	ա»	 լրագ	րի	
խմ	բա	գիր	Մ.	Փոր	թու	գա	լյա	նի	 հոդ	վա	ծում	աս	վում	 է	ր.	 «Եւ-
րո	պայի	 եւ	Ա	մե	րի	կայի	 հայ	 գա	ղութ	նե	րի	 մէջ	 հո	գե	ւոր	 հո-
վիւ	նե	րի	ամե	նագլ	խա	ւոր	պար	տա	կա	նու	թիւնն	է	աշ	խա	տիլ	
պահ	պա	նե	լու	հայ	եկե	ղե	ցին	եւ	հայ	 լե	զուն»158։	Նույ	նը	նաեւ	
հե	տա	գա	 տա	րի	նե	րին.	 այս	պես,	 Մկր	տիչ	 Ա	 կա	թո	ղի	կո	սի	
մա	հից	հե	տո	նոր	կա	թո	ղի	կո	սի	ը	նտ	րու	թյան	առի	թով	թեր-
թը	 նշում	 էր	Եվ	րո	պայի	 եւ	Ա	մե	րի	կայի	 «հայ	 գա	ղութ	նե	րի»	
պատ	գա	մա	վոր	նե	րի	 մաս	նակ	ցու	թյան	 ան	հրա	ժեշ	տու	թյու-
նը159։	Ա	վե	լի	ուշ՝	1916	թ.,	Ա	լեք	սանդ	րի	այի	«Ա	րեւ»	թեր	թը,	ան-
դրա	դառ	նա	լով	Կիպ	րո	սի	հա	յու	թյան	հան	դիպ	մա	նը	նո	րըն-
տիր	հույն	ար	քե	պիս	կո	պո	սի	հետ,	գրում	էր	Կիպ	րո	սի	«հայ	
գա	ղու	թի»,	 «հայ	 գա	ղու	թիս	 երե	ւե	լի	նե	րի»	 մա	սին,	 իսկ	 մեկ	
այլ	 հոդ	վա	ծում	հա	տուկ	նշում	 էր	 «Բա	րի	զի	հայ	 գա	ղու	թի»	
կա	նանց	մաս	նակ	ցու	թյու	նը	Փա	րի	զում	կա	յա	ցած	մի	ջո	ցառ-
մա	նը՝	 ի	 նպաստ	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար	տում	 հայ	 կա	մա-
վոր	նե	րի	եւ	ֆրան	սի	ա	ցի	վի	րա	վոր	զին	վոր	նե	րի160։	

	Սա	կայն	առա	վել	ու	շագ	րավ	է	գաղութտեր	մի	նի	կի	րա-
ռու	մը	Ա	ՄՆ-ո	ւմ,	ուր	XX	դ.	սկզ	բին	ապ	րում	էր	շուրջ	60	հա-
զար	հայ,	ավե	լի	շատ,	քան	Ա	րեւ	մուտ	քի	որե	ւէ	այլ	երկ	րում։	
Ա	ՄՆ-ի	հա	սա	րա	կա	կան-քա	ղա	քա	կան	եւ	տն	տե	սա	կան	ողջ	
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կար	գը,	 որը	ար	մա	տա	պես	տար	բեր	 էր	 թուր	քա	կա	նից,	 որ-
քան	ան	ծա	նոթ,	այն	քան	էլ	ոգե	ւո	րիչ	էր	հա	յե	րի	հա	մար.	այս-
տեղ	առ	հա	սա	րակ	չկար	այն	ամե	նը,	ին	չը	ստի	պել	էր	նրանց	
հե	ռա	նալ	հայ	րե	նի	քից։	Ձգ	տե	լով	ին	տեգր	վել	ամե	րի	կյան	հա-
սա	րա	կու	թյա	նը̀ 	 նրանք	 ան	հրա	ժեշ	տո	րեն	 փոխ	վում	 է	ին,	
փոխ	վում	 է	ին	 իրենց	 կեն	ցա	ղով,	 կեն	սա	կեր	պով,	 բայց	 նաեւ	
իրենց	 պատ	կե	րա	ցում	նե	րով։	 Նրանց	 հա	մար	 իս	կա	կան	
հայտ	նու	թյուն	էր,	որ	իրենք	նույն	պի	սի	ներ	գաղ	թող	ներ	է	ին,	
ինչ	պես	բո	լորն	այդ	երկ	րում,	եւ	որ	իրենք	նույն	պես	կա	րող	
է	ին	հիմ	նել	իրենց	գա	ղութ	նե	րը,	ինչ	պես	դա	արել	ու	անում	
է	ին	այլ	գաղ	թա	կան	նե	րը՝	ան	գլի	ա	ցի	նե	րը,	իռ	լան	դա	ցի	նե	րը,	
ավե	լի	ուշ՝	իտա	լա	ցի	նե	րը,	հրե	ա	նե	րը,	լե	հե	րը	եւ	ու	րիշ	նե	րը։	
Եւ	եթե	Նյու	Աոր	քի	«Ա	րա	րատ»	ամ	սօ	րյայի	1892	թ.	հա	մար-
նե	րից	մե	կում	դեռ	գր	վում	էր	Ո	ւստ	րի,	Լի	նի	եւ	Նյու	Աոր	քի	
«հայ	րե	նա	կից	նե	րի»,	 «հայ	 գաղ	թա	կա	նու	թե	ան	 ‘ի	 Մի	ա	ցե	ալ	
Նա	հանգս»	մա	սին161,	ապա	մի	 քա	նի	տա	րի	ան	ց	Բոս	տո	նի	
«Ա	րաքս»	շա	բա	թա	թեր	թը	ար	դեն	նշում	է	ր.	«Նիւ	Ե	որ	քի	հայ	
գա	ղութն	 եր	բէք	 պի	տի	 չմո	ռա	նա»	 քա	ղաք	 այ	ցե	լած	 հայտ-
նի	ազ	գային	գոր	ծիչ	Մ.	Փոր	թու	գա	լյա	նի	ատե	նա	խո	սու	թյու-
նը»162։	Եւ	առա	հա	սա	րակ	տար	բեր	թեր	թե	րում	ու	գր	քե	րում	
խոս	վում	 էր	 «ա	մե	րի	կա	հայ	 գա	ղու	թի»	 կամ	 Պրո	վի	դեն	սի,	
Կա	լի	ֆոռ	նի	այի,	Ո	ւստ	րի,	Ֆրեզ	նոյի	ու	այլ	նա	հանգ	նե	րի	եւ	
քա	ղաք	նե	րի	 «հայ	 գա	ղութ	նե	րի»	 մա	սին163։	 Ի	սկ	 «Ա	մե	րի	կա-
հայ	տա	րե	ցոյց»-ի	կազ	մող	Մես	րոպ	եպ.	Սե	րո	բյա	նը	ավե	լի	
վաղ	 (1911)	 հրա	տա	րա	կեց	 Ա	նգ	լի	այի	 Ման	չեստր	 քա	ղա	քի	
«հայ	գա	ղու	թի»	մա	սին	պատ	մող	իր	գիր	քը164

Գաղութ-ի	 նման	 գոր	ծա	ծու	թյու	նը	 բնա	կան	 եւ	 նպա	տա-
կա	հար	մար	էր	թվում,	եթե	նկա	տի	առ	նենք	դրա	իմաս	տային	
հա	մա	պա	տաս	խա	նու	թյու	նը	 եվ	րո	պա	կան	 լե	զու	նե	րում,	
տվյալ	 դեպ	քում՝	 ան	գլե	րե	նում	 լայ	նո	րեն	 կի	րառ	վող	 colony 
բա	ռին։	 Այդ	պես	 ան	վա	նում	 է	ին	 ինչ	պես	 Ա	մե	րի	կա	 եկած	
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առա	ջին	 ան	գլի	ա	ցի	նե	րի	 բնա	կա	վայ	րե	րը,	 այն	պես	 էլ	 հե-
տա	գա	յում	 նո	րա	նոր	 գաղ	թա	կան	նե	րի	 հա	մա	հա	վաք	 բնակ-
վող	խմ	բե	րին՝	 Italian,	Greek	colonies։	 Հատ	կան	շա	կան	է,	որ	
եթե	 1919	թ.	 Literary	 Digest	 ամե	րի	կյան	 պար	բե	րա	կա	նում	
ամե	րի	կա	հայե	րին	 նվիր	ված	 հոդ	վա	ծի	 հե	ղի	նա	կը	 հա	մա-
րում	էր,	որ	Նյու	Աորք,	Թրոյ,	Վեստ	Հո	բո	քըն	քա	ղաք	նե	րում	
նրանք	հա	մախմ	բած	չեն	գա	ղութ	նե	րում	(«Armenians	do	not	
cluster	in	colonies	in	these	cities…»),	ապա	ավե	լի	ուշ՝	1931	թ.,	
Հ.	Լա	 Պի	ե	րի	 դոկ	տո	րա	կան	 ատե	նա	խո	սու	թյան	 վեր	նա	գի-
րը	հաս	տա	տում	 էր	 հայ	 գա	ղու	թի	 գո	յու	թյու	նը	Ֆրեզ	նո	յում՝	
«The	Armenian	Colony	of	Fresno,	California:	A	Study	in	Social	
Phsychology»165:	

Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար	տից	հե	տո	հենց	գաղութբա	ռով	
հոր	ջորջ	վեց	 նաեւ	 տար	բեր	 երկր	նե	րում,	 դրանց	 առան	ձին	
քա	ղաք	նե	րում	հաս	տատ	ված	վտա	րան	դի	հա	յե	րի	ամ	բող	ջու-
թյու	նը։	Իր	այդ	իմաս	տով	գաղութ-ը	դառ	նում	էր	ը	նդ	հա	նուր	
բնույ	թի	տեր	մին,	քա	նի	որ	կի	րա	ռե	լի	էր	նաեւ	այլ	ազ	գու	թյան	
գաղ	թա	կան	նե	րի	 նկատ	մամբ,	 օ	րի	նակ̀ 	 ուկ	րաի	նա	կան	 գա-
ղութ	նե	րը	Կա	նա	դա	յում,	իտա	լա	կան	գա	ղութ	նե	րը	Ա	ՄՆ-ո	ւմ	
եւն։	Բա	ցի	այդ,	ինչ	պես	աս	վեց,	այն	հա	մար	ժեք	էր	այդ	տա-
րի	նե	րին	այլ	լե	զու	նե	րում	գոր	ծած	վող	colony,	колония	տեր-
մին	նե	րին՝	русская	колония	в	Париже,	Ukrainian	colonies	in	
Canada,	Greek	colonies	in	USA,	Armenian	colony	in	Fresno	եւ	
այլն։	

Հատ	կան	շա	կան	է	հե	տե	ւյա	լը։	Գաղութբա	ռի	գոր	ծա	ծու-
թյու	նը	հա	մըն	կավ	գրե	թե	նույն	տա	րի	նե	րին	գաղթ,գաղթա
կան	 տեր	մին	նե	րի	 ըն	կալ	մանն	 ու	 կի	րառ	մա	նը	 վե	րը	 նշած	
նոր՝	առա	վել	չե	զոք,	ոչ	հու	զա	կան	իմաս	տով։	Կա	րե	լի	է	են-
թադ	րել,	 որ	դա	պա	տա	հա	կա	նու	թյուն	 չէր.	 ժա	մա	նա	կի	ըն-
թաց	քում	հայե	րը	գի	տակ	ցե	ցին,	որ	մի	այն	իրենք	չեն	ինչ-ի	նչ	
պատ	ճառ	նե	րով	 ստիպ	ված	 գաղ	թում	 հայ	րե	նի	քից	 եւ	 գա-
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ղութ	ներ	 ստեղ	ծում	տար	բեր	 երկր	նե	րում։	 Ու	շագ	րավն	այն	
է,	 սա	կայն,	 որ	 եթե	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար	տի	ըն	թաց	քում	
եւ	դրա	նից	ան	մի	ջա	պես	հե	տո	վե	րա	կանգն	վեց	գաղթ,	գաղ
թական	տեր	մին	նե	րի	նախ	կին՝	հայ	ժո	ղովր	դի	աղե	տա	լի	վի-
ճակ	նշա	նա	կող	իմաս	տը,	ապա	դա	տե	ղի	չու	նե	ցավ	գաղութ 
տեր	մի	նի	 դեպ	քում։	 Գաղութ-ը	 շա	րու	նա	կեց	 ըն	կալ	վել	 որ-
պես	փրկ	ված	հայե	րի	այ	դու	հե	տեւ	ան	վտանգ,	խա	ղաղ	կյան-
քի	երաշ	խիք,	գրա	վա	կան։	

Երկ	րորդ	աշ	խար	հա	մար	տից	հե	տո	Ա	ՄՆ-ի	ազ	գային	քա-
ղա	քա	կա	նու	թյան	 մեջ	 սկիզբ	 առան	 կա	րե	ւոր	 գոր	ծըն	թաց-
ներ,	 առա	ջադր	վե	ցին	 նո	րա	նոր,	 իրար	 հա	ջոր	դող	 ու	 նաեւ	
հա	կա	դիր	տե	սու	թյուն	ներ	(այս	պես	կոչ	ված,	ամե	րի	կա	ցում,	
ձուլ	ման	 կաթ	սա,	 մշա	կու	թային	 պլյու	րա	լիզմ,	 բազ	մամ	շա-
կու	թայ	նու	թյուն,	 էթ	նի	կու	թյուն	եւ	այլն),	որոնց	վե	րա	բե	րյալ	
եղած	մե	ծա	թիվ	գրա	կա	նու	թյան	քն	նու	թյու	նը	տվյալ	աշ	խա-
տան	քի	նպա	տակ	նե	րից	դուրս	է։	Այս	տեղ	նշեմ	մի	այն,	որ	թե՛	
մաս	նա	գետ	նե	րի	եւ	թե՛	հա	սա	րա	կա	կան	կար	ծի	քում	նկատ-
վեց	 տե	ղա	շարժ	 «ձուլ	ման	 կաթ	սայի»	 ըն	դուն	ված	 մո	դե	լից	
դե	պի	ավե	լի	պլյու	րա	լիս	տա	կան	հա	սա	րա	կու	թյուն	կա	ռու-
ցե	լու	 ան	հրա	ժեշ	տու	թյան	 գի	տակ	ցու	մը։	 Ս.	Շտայն	բեր	գը,	
բնու	թագ	րե	լով	 գի	տա	կան	 աշ	խար	հում	 տի	րող	 տե	սա	կե	տը	
ազ	գային	հար	ցի	վե	րա	բե	րյալ,	գրում	է	ր.	«Էթ	նիկ	խմ	բե	րը	եւ	
ռա	սա	յա	կան	փոք	րա	մաս	նու	թյուն	նե	րը	սկ	սե	ցին	ժխ	տել	ձուլ-
ման	մի	տում	նե	րը։	Ար	վես	տի,	գրա	կա	նու	թյան	եւ	քա	ղա	քա-
կա	նու	թյան	 մի	ջո	ցով	 նրանք	 փոր	ձե	ցին	 հաս	տա	տել էթ	նիկ	
ար	ժա	նա	պատ	վու	թյու	նը,	 հա	մե	րաշ	խու	թյու	նը	եւ	առան	ձին	
ինք	նու	թյան	 իրա	վուն	քը՝	 պլյու	րա	լիս	տա	կան	 ազ	գի	 սահ-
ման	նե	րում»166։	 Նման	 պայ	ման	նե	րում	 բնա	կան	 է,	 որ	 որոշ	
տեր	մին	ներ	պետք	է	հա	մար	վե	ին	ոչ	ցան	կա	լի	կամ,	ինչ	պես	
այ	սօր	է	ըն	դուն	ված	ասել,	ոչ	տո	լե	րանտ։	Այս	պես,	ազգային
փոքրամասնություն (ethnicminority)	տեր	մի	նին	զու	գա	հեռ,	
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եւ	կամ	դրա	փո	խա	րեն	ավե	լի	ու	ավե	լի	հա	ճախ	սկ	սեց	գոր-
ծած	վել	ազգայինխումբ(ethnicgroup)	չե	զոք	տեր	մի	նը։	Հենց	
այդ	պես	 էլ	 վեր	նագր	վեց,	 օ	րի	նակ,	 1982	թ.	 հրա	տա	րակ	ված	
Հար	վար	դի	 հա	մալ	սա	րա	նի	 հե	ղի	նա	կա	վոր	 հան	րա	գի	տա-
րա	նը՝	 «Harvard	 Encyclopedia	 of	 American	 Ethnic	 Groups»։	
Colony	 բա	ռի	 գոր	ծա	ծու	թյու	նը	 գրե	թե	 սահ	մա	նա	փակ	վեց	
բուն	գա	ղու	թա	տի	րու	թյան,	այդ	թվում	նաեւ	ան	գլի	ա	ցի	նե	րի	
կող	մից	Ա	մե	րի	կայի	գա	ղու	թաց	ման	պատ	մու	թյան	շր	ջա	նով,	
իսկ	 Ա	ՄՆ-ի	 այ	լազ	գի	 քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	 դեպ	քում	 colony-ն	
փո	խա	րին	վեց	մեկ	այլ	չե	զոք՝	community	(հա	մայնք)	տեր	մի-
նով։	Այս	եւ	նման	այլ	փո	փո	խու	թյուն	նե	րը	առա	վել	նկա	տե	լի	
դար	ձան,	երբ	Ա	ՄՆ-ո	ւմ	ազ	գային	քա	ղա	քա	կա	նու	թյան	նոր	
մո	տե	ցում	նե	րի	 քն	նար	կում	նե	րը	 պայ	մա	նա	վո	րե	ցին	 հե	տա-
զո	տող	նե	րի	ան	նա	խա	դեպ	ու	շադ	րու	թյու	նը	երկ	րում	բնակ-
վող	տար	բեր	ազ	գային	խմ	բե	րի	նկատ	մամբ։	Բնա	կան	է,	որ	
ամե	րի	կա	ցի,	կա	նա	դա	ցի	հա	յա	գետ	նե	րի,	ինչ	պես	նաեւ	տե	ղի	
հա	յազ	գի	մաս	նա	գետ	նե	րի	գի	տա	կան	հե	տաքրք	րու	թյու	նե	րի	
կենտ	րո	նում	պետք	է	հայտն	վեր	նաեւ	տե	ղի	հա	յու	թյու	նը՝	որ-
պես	ազ	գային	խճան	կա	րի	կա	րե	ւոր	բաղ	կա	ցու	ցիչ	մա	սե	րից	
մե	կը։	Ան	ցած	տաս	նա	մյակ	նե	րի	ըն	թաց	քում	հրա	տա	րակ	վե-
ցին	 գի	տա	կան	 բազ	մա	թիվ	 հոդ	ված	ներ	 ու	 մե	նագ	րու	թյուն-
ներ,	որոնք	շատ	կա	րե	ւոր	են	հայ	գաղ	թա	կա	նու	թյան	ու	սում-
նա	սի	րու	թյան	 հա	մար167։	 Ա	րեւ	մուտ	քի	 երկր	նե	րի	 հա	յազ	գի	
մաս	նա	գետ	նե	րը	իրենց	«տե	ղա	կան»	լե	զու	նե	րով	գր	ված	աշ-
խա	տու	թյուն	նե	րում,	բնա	կա	նա	բար,	գոր	ծա	ծում	են	ըն	դուն-
ված	community,	communauté,	comunidad	տեր	մին	նե	րը։	

Ազ	գային	 փոք	րա	մաս	նու	թյուն	նե	րի	 վե	րա	բե	րյալ	 ձե	ւա-
վոր	վող	 նոր	 մո	տե	ցում	նե	րը	 չսահ	մա	նա	փակ	վե	ցին	 զուտ	
գի	տա	կան	 շր	ջա	նակ	նե	րում.	 լայն	 ար	ձա	գանք	 գտան	 նույն	
այ	լազ	գի	 խմ	բե	րի,	 այդ	 թվում՝	 ամե	րի	կա	հայե	րի	 մեջ։	 Ե	րկ-
րորդ	 աշ	խար	հա	մար	տից	 հե	տո	 կյանք	 է	ին	 մտ	նում	 նրանց	
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ան	գլի	ա	խոս	սե	րունդ	նե	րը,	որոնք	ար	դեն	Ա	ՄՆ	–ում	է	ին	մե-
ծա	ցել,	 կր	թու	թյուն	 ստա	ցել	 եւ	 հա	ջո	ղու	թյամբ	 ին	տեգր	վել	
է	ին	 տե	ղի	 հա	սա	րա	կու	թյա	նը։	 Նրան	ցից	 շա	տե	րի	 հա	մար	
նույն	պես	խորթ	է	ին	ոչ	մի	այն	ethnic	minority,	colony,	այ	լեւ	
գաղութ	տեր	մին	նե	րը,	որոնք	կար	ծես	են	թադ	րում	է	ին	իրենց	
գետ	տո	յան	ման,	 ստո	րա	դաս,	 ցածր	 կար	գա	վի	ճա	կը։	 Ո	ւս-
տի	եւ	նրանց	արեւմ	տա	հայե	րեն	(վեր	ջին	տա	րի	նե	րին	նաեւ	
արե	ւե	լա	հայե	րեն)	 հրա	պա	րա	կում	նե	րում	 մեծ	 տա	րա	ծում	
ստա	ցավ	համայնքտեր	մի	նը՝	իրենց̀ 	որ	պես	ու	րույն	ազ	գամ-
շա	կու	թային	 հան	րու	թյուն	 նշա	նա	կե	լու	 հա	մար։	 Այս	 դեպ-
քում	 եւս	համայնք	տեր	մի	նը,	 բնա	կա	նա	բար,	այ	լեւս	 չու	ներ	
Ա	րե	ւել	քի	 երկր	նե	րում	 իրեն	 բնո	րոշ	 կրո	նա	դա	վա	նա	կան	
բո	վան	դա	կու	թյու	նը։	 Այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	 գաղութ-ը	 այ	սօր	 էլ	
պահ	պա	նում	 է	 իր	 մնա	յուն	տե	ղը	արեւմ	տա	հայե	րե	նի	 բա-
ռա	պա	շա	րում,	եւ	պա	տա	հա	կան	չէ,	օ	րի	նակ,	որ	հենց	այն	է	
գոր	ծած	վում	սփյուռ	քա	հայ	(նե	րա	ռյալ	ամե	րի	կա	հայ)	պար-
բե	րա	կան	նե	րի	կայ	քե	րի	հա	յա	լե	զու	տար	բե	րակ	նե	րում,	 ինչ-
պես	community-ն՝	նույն	կայ	քե	րի	ան	գլի	ա	լե	զու	տար	բե	րակ-
նե	րում։168 

Վե րաբ նա կիչ ներ, հայ հա սա րա կու թյուն 

(Ռու սա կան կայս րու թյու նում)

	Հայտ	նի	փաստ	է,	որ	Պետ	րոս	I-ի,	ապա	նաեւ	Ե	կա	տե	րի	նա	
II-ի	 օ	րոք	 կազ	մա	կերպ	ված	 հայե	րի	 «վե	րաբ	նա	կե	ցում	նե	րը	
(переселение)	կայս	րու	թյան	հա	րա	վային՝	նոր	նվա	ճած	տա-
րածք	նե	րում,	 ծա	ռա	յում	 է	ին	 պե	տու	թյան	 ռազ	մա-քա	ղա-
քա	կան	 եւ	 տն	տե	սա	կան	 նպա	տակ	նե	րին,	 եւ	 հենց	 դրա	նով	
է	ին	 բա	ցատր	վում	 վե	րաբ	նա	կիչ	նե	րին	 տր	ված	 առանձ	նաշ-
նորհ	ներն	ու	ար	տո	նու	թյուն	նե	րը:	Վեր	ջին	նե	րի	մեջ	հայե	րի	
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հա	մար	առա	վել	 կա	րե	ւորն	այն	 էր,	 որ	 իշ	խա	նու	թյուն	նե	րը	
երաշ	խա	վո	րում	 է	ին	 կա	րե	ւո	րա	գույն	ազ	գային	ար	ժեք	նե	րի՝	
հայոց	լեզ	վի	եւ	եկե	ղե	ցու	պահ	պա	նու	մը։	Այս	ամե	նը	մե	ծա-
պես	խթա	նեց	հայե	րի	նո	րա	նոր	ներ	գաղ	թե	րը	Ռու	սաս	տան՝	
կար	ծես	 հաս	տա	տե	լով	 Ե	կա	տե	րի	նա	 II-ի	 կան	խա	տե	սու	մը՝	
«ար	տա	սահ	մա	նում	գտն	վող	հայե	րը,	տես	նե	լով	վե	րաբ	նակ-
նե	րի	(переселенцы)	բա	րօ	րու	թյու	նը,	կմի	ա	նան	նրանց»169։	

Ե	կա	տե	րի	նա	II-ի	եւ	նրան	հա	ջոր	դած	կայս	րե	րի	կող	մից	
Ռու	սաս	տան	 ներ	գաղ	թած	 հայե	րին	 որ	պես	 վերաբնակներ 
ան	վա	նե	լը	պա	տա	հա	կան	չէր170։	Դրա	նով	կար	ծես	ը	նդ	գծ	վում	
էր	 նրանց	 տար	բե	րու	թյու	նը,	 օ	րի	նակ,	 այն	 գեր	մա	նա	ցի	նե-
րից,	որոնք	շատ	արագ	ար	ձա	գան	քե	ցին	կայս	րու	հու	1763	թ.	
հայտ	նի	 մա	նի	ֆես	տին.	 մեծ	 խմ	բե	րով	 եկան	 Ռու	սաս	տան,	
որ	պես	 կա	նոն,	 հաս	տատ	վե	ցին	 քիչ	 բնա	կեց	ված	 շր	ջան	նե-
րում	եւ	զբաղ	վե	ցին	հո	ղա	գոր	ծու	թյամբ171։	Ի	տար	բե	րու	թյուն	
դրա՝	 переселенцы	 (վե	րաբ	նա	կիչ)	 ասե	լով`	 իշ	խա	նու	թյուն-
նե	րը	կար	ծես	ցան	կա	նում	է	ին	ը	նդ	գծել	իրենց	որո	շիչ	դե	րը	
հայե	րի	գաղ	թի	կազ	մա	կերպ	ման,	տե	ղա	փոխ	ման	եւ	բնա	կու-
թյուն	հաս	տա	տե	լու	հետ	կապ	ված	ֆի	նան	սա	վոր	ման,	նաեւ	
հա	տուկ	նրանց	հա	մար	քա	ղաք	նե	րի	կա	ռուց	ման	գոր	ծում։	Ի	
դեպ,	 նշեմ,	 որ	 переселенцы	ան	վա	նու	մը	 լայ	նո	րեն	 կի	րառ-
վեց	շուրջ	մեկ	դար	ան	ց՝	XIX	դ.	վեր	ջին։	Սա	կայն	այս	ան	գամ	
այս	տեր	մի	նով	նկա	տի	առն	վե	ցին	այն	տաս	նյակ	հա	զա	րա-
վոր	հայե	րը,	որոնք	սուլ	թան	Աբ	դուլ	Հա	միդ	II-ի	կազ	մա	կեր-
պած	ցե	ղաս	պա	նու	թյան	ժա	մա	նակ	(1894-1896	թթ.)	փա	խան	
Ռու	սա	սա	տան։	Թե	եւ	նրանց	չկո	չե	ցին	փախստական,	այ	նո-
ւա	մե	նայ	նիվ,	 նրանց	 մա	սին	 գրե	լիս	 մշ	տա	պես	 եւ	 հա	տուկ	
նշ	վում	 էր	 նրանց	 փախ	չե	լու	 հան	գա	ման	քը՝	 бежавшие	 из	
Турции172։	

Հա	տուկ	 հայ	 վե	րաբ	նակ	նե	րի	 հա	մար	 1792-1799	թթ.	 կա-
ռուց	ված	քա	ղաք	նե	րից	է	ին	Գրի	գո	րի	ու	պո	լը,	Նոր	Նա	խի	ջե-
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ւա	նը,	Սվյա	տոյ	Կրես	տը	(Սուրբ	Խաչ),	որոնց	բնակ	չու	թյու	նը	
տա	սը	տա	րով	ազատ	վում	 էր	հար	կե	րից	ու	պար	հակ	նե	րից	
եւ	 ստա	նում	 էր	 ինք	նա	վա	րու	թյուն.	 հիմն	վում	 է	ին	 հայ	կա-
կան	 մա	գիստ	րատ	ներ,	 որոնք	 մարմ	նա	վո	րում	 է	ին	 տե	ղի	
դա	տա	կան,	 ոս	տի	կա	նա	կան	 եւ	 գոր	ծա	դիր	 իշ	խա	նու	թյան	
իրա	վունք	նե	րը,	 այդ	տեղ	 գոր	ծե	րը	 քնն	վում	 է	ին	 հայե	րե	նով՝	
հայ	կա	կան	ավան	դա	կան	օ	րենք	նե	րի	եւ	սո	վո	րույթ	նե	րի	հա-
մա	ձայն	եւն:	Ար	դեն	մեր	օ	րե	րում	Ժ.	Ա	նա	նյա	նը	եւ	Վ.	Խա	չա-
տրյա	նը	 առա	ջար	կե	ցին	 ան	վա	նել	 դրանք	 քա	ղաք-գա	ղութ-
ներ	 (города-колонии)173։	 Ի	նք	նա	վա	րու	թյամբ	 էր	 օ	ժտ	ված	
նաեւ	հայ	կա	կան	գյու	ղե	րի	եւ	Ա	ստ	րա	խա	նի,	Ազ	լա	րի,	Մոզ-
դո	կի,	Թե	ո	դո	սի	այի	 եւ	 որոշ	այլ	 քա	ղաք	նե	րի	 հայ	 բնակ	չու-
թյու	նը:	 Բա	ցի	այդ,	ամե	նուր	 հիմն	վում	 է	ին	ազ	գային	 հաս-
տա	տու	թյուն	ներ՝	 հայ	կա	կան	 եկե	ղե	ցի	ներ,	 դպ	րոց	ներ,	 իսկ	
ժա	մա	նա	կի	 ըն	թաց	քում՝	 նաեւ	 մշա	կու	թային,	 բա	րե	սի	րա-
կան	մի	ու	թյուն	ներ	եւն։	

Ռու	սե	րեն	 գր	ված	պաշ	տո	նա	կան,	այդ	թվում՝	 կայս	րե	րի	
ստո	րագ	րու	թյամբ	եւ	տար	բեր	այլ	գրու	թյուն	նե	րում,	նշ	ված	
եւ	այլ	քա	ղաք	նե	րի	ու	գյու	ղե	րի	հայ	բնակ	չու	թյու	նը,	որ	պես	
կա	նոն,	կոչ	վում	էր	армянское	общество	 (հայ	հա	սա	րա	կու-
թյուն):	 Օ	րի	նակ՝	 григориопольское,	 астраханское,	 моз	док-
ское,	 нахичеванское	 армянское	 обще	ство,	 կամ`	 ар	мянс-
кое	 общество	 города	 Старый	 Крым,	 Астрахани,	 Кизляра,	
Моздока։174	 Հայե	րը	 բնա	կա	նա	բար	 պետք	 է	 ըն	դօ	րի	նա	կե	ին	
ան	վան	ման	այդ	ձե	ւը	եւ	հայե	րե	նով	ներ	կա	յա	նային	որ	պես,	
օ	րի	նակ,	 «…խնդ	րա	գիր	հա	սա	րա	կու	թե	ան	հայոց	ի	Սանկտ	
Պե	տեր	բուրգ	եւ	ի	Մոս	կով…»,	Նոր	Նա	խի	ջե	ւա	նի	հայ	«հա	սա-
րա	կու	թիւն»175։	Ար	ժե	նշել,	որ	որոշ	դեպ	քե	րում	հայե	րը	յու	րո	վի 
է	ին	կի	րա	ռում	ըն	դուն	ված	ան	վա	նում	նե	րը։	Այս	պես,	1813	թ.	
Ա	ստ	րա	խա	նի	 հայե	րի	 կազ	մած	փաս	տա	թուղ	թը,	 որում	 նշ-
ված	է	ին	1812	թ.	Հայ	րե	նա	կան	պա	տե	րազ	մի	ըն	թաց	քում	հայ	
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նվի	րա	տու	նե	րի	 անուն	նե	րը,	 ու	ներ	 այս	պի	սի	 վեր	տա	ռու-
թյուն՝	 «Именной	 список	 пожертвователей	 Астраханского	
Ар	мянского	 сословия	 в	 1812	 г.»,	 թարգ	մա	նա	բար՝	 «1812	թ.	
Ա	ստ	րա	խա	նի	 Հայ	կա	կան	 դա	սի	 նվի	րա	տու	նե	րի	 ան	վա	նա-
ցան	կը»176։	 Մինչ	դեռ	 Ռու	սաս	տա	նում,	 հա	մա	ձայն	 օ	րեն	քի,	
հիմ	նա	կան	չորս	դա	սերն	է	ին	ազն	վա	կա	նու	թյու	նը,	հո	գե	ւո-
րա	կա	նու	թյու	նը,	քա	ղա	քային	եւ	գյու	ղա	կան	բնակ	չու	թյու	նը,	
բայց	 ոչ	 էթ	նիկ	խմ	բե	րը։	 Այս	առն	չու	թյամբ	 կա	րե	ւոր	 է	 նշել	
նաեւ,	որ	Ռու	սաս	տա	նի	հպա	տակ	նե	րի	մեջ,	սկ	սած	1822	թ.-
ից,	առանձ	նաց	վում	է	ին	մի	այն,	այս	պես	կոչ	ված,	инородцы		
(այ	լազ	գի	ներ),	 որոնք	 տար	բեր	վում	 է	ին	 իրենց	 սահ	մա	նա-
փակ	իրա	վունք	նե	րով	եւ	կա	ռա	վար	ման	եղա	նա	կով։	Դրանք	
կայս	րու	թյան	արե	ւել	յան	մա	սի	ոչ	սլա	վո	նա	կան	եւ	ոչ	քրիս-
տո	նյա	 բնիկ	 էթ	նիկ	խմ	բերն	 է	ին՝	 սա	մո	յեդ	նե	րը,	 կալ	միկ	նե-
րը,	 յա	կուտ	նե	րը,	 բու	րյաթ	նե	րը	 եւ	այլք,	 ինչ	պես	 նաեւ	 հրե-
ա	նե	րը։	Պե	տու	թյան	մնա	ցած	ողջ	բնակ	չու	թյու	նը՝	բնիկ	ներն	
ու	 ներ	գաղ	թած	նե	րը,	 գտն	վում	 է	ին	 մի	եւ	նույն	 իրա	վա	կան	
դաշ	տում։	Նման	պայ	ման	նե	րում	հայե	րի՝	 որ	պես	առան	ձին	
հան	րու	թյան	ան	վա	նում	նե	րը	եւ	ինք	նաան	վա	նում	նե	րը,	ը	ստ	
է	ու	թյան,	չու	նե	ին	պաշ	տո	նա	կան,	պար	տա	դիր	հան	գա	մանք,	
ուս	տի	եւ	հա	ճախ	կի	րառ	վում	էր	նաեւ	հնուց	հայտ	նի	ձե	ւը	
ը	ստ	նրանց	բնակ	ման	վայ	րի՝	нахичеванские,	астраханские,	
мос	ковские	армяне	եւն։	

Армянское общество, հայ հասարակություն	 բա	ռա	կա-
պակ	ցու	թյուն	նե	րը̀ 	որ	պես	այս	կամ	այն	քա	ղա	քում	հա	յազ-
գի	 բնակ	չու	թյան	 հա	վա	քա	կան	 ան	վա	նում,	 կի	րառ	վե	ցին	
նաեւ	 հե	տա	գա	 տաս	նա	մյակ	նե	րին։	 Ա.	Ար	փի	ա	րյա	նը,	 վեր-
հի	շե	լով	 1884	թ.	 Թիֆ	լի	սում	 իր	 հան	դի	պում	նե	րը	 Եաֆ	ֆու	
հետ,	 հա	տուկ	 նշում	 էր,	 որ	 վեր	ջի	նի	 գրա	կան	 գոր	ծու	նե	ու-
թյան	25-ա	մյա	հո	բե	լյա	նի	առի	թով	Մոսկ	վայի	հայե	րից	ստա-
ցած	ար	ծա	թե	թան	կար	ժեք	թա	նա	քա	մա	նի	վրա	փո	րագր	ված	
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է	ր՝	«Մոսկ	վայի	հայոց	հա	սա	րա	կու	թե	նից»։	Տպա	վոր	ված	այդ՝	
տե	ղի	հայե	րի	շր	ջա	նում	տա	րած	ված	հա	վա	քա	կան	ինք	նան-
վա	նու	մից̀ 	 Ա.	Ար	փի	ա	րյա	նը	 մի	 քա	նի	 ան	գամ	 գոր	ծա	ծում	
է	 այն	 իր	 հոդ	վա	ծում177։	 Վե	րը	 հի	շա	տա	կած	 Ն.	Բեր	բե	րո-
վան	այս	պես	էր	գրում	պա	պի՝	Նոր	Նա	խի	ջե	ւա	նում	հայտ	նի	
բժիշկ	Ի	վան	Բեր	բե	րո	վի	մա	սին.	«Հա	սա	րա	կու	թյու	նը»,	որին	
իր	 ողջ	 կյան	քում	 պատ	կա	նում	 էր	 պապս,	 հայ	 հա	սա	րա-
կու	թյունն	 էր	 («общество»,	 которому	 всю	 свою	жизнь	 при-
надлежал	дед,	было	общество	армянское)»178։	Ա.	Ջի	վե	լե	գո	վը	
1917	թ.	իր	հոդ	ված	նե	րից	մե	կում,	խո	սե	լով	կոմս	Վո	րոն	ցո	վի	
իբր	թե	հա	յա	սի	րու	թյան	մա	սին,	նշում	էր,	որ	նա	պար	զա	պես	
«…Թիֆ	լի	սի	հայ	հա	սա	րա	կու	թյան	մեջ	(среди	тифлисского	
армянского	общества)	մի	քա	նի	բա	րե	կամ	ու	ներ»179։	Ու	շագ-
րավ	 է	 Ա.	Ջի	վե	լե	գո	վի	 հե	տե	ւո	ղա	կա	նու	թյու	նը.	 նույն	 բա-
ռա	կա	պակ	ցու	թյու	նը	նա	կի	րա	ռել	 էր	ավե	լի	վաղ՝	հայե	րին	
նվիր	ված	 հոդ	վա	ծում՝	 Գրա	նա	տի	 հան	րա	հայտ	 հան	րա	գի-
տա	կան	բա	ռա	րա	նում180։		Նույ	նը	նաեւ	հա		յե	րե	նում.	Մկր	տիչ	
Ա	կա	թո	ղի	կո	սի	1895	թ.	ու	ղե	ւո	րու	թյու	նը	Թիֆ	լի	սի	թեմ	ներ-
կա				յաց	նող	Ս.	Էջ	մի	ած	նի	պաշ	տո	նա	կան	հա	ղոր	դագ	րու	թյան	
մեջ	աս	վում	է	ր.	«Ա	բաս	թու			մա	նի	հայ	հա	սա	րա	կու	թյու	նը	ցն-
ծու	թե	ան	աղա	ղակ	նե	րով	ըն	դու	նեց	Հայոց	Հայ	րա	պե	տին»181։	
Ու	շագ	րավ	է,	որ	ռու	սա	հայե	րը	որոշ	դեպ	քե	րում	նույն	բա-
ռա	կա	պակ	ցու	թյամբ	 է	ին	 ան	վա	նում	 նաեւ	 այլ	 երկր	նե	րում	
բնակ	վող	 հայե	րին։	 Այս	պես,	 Բաք	վում	 հրա	տա	րակ	վող	
«Գործ»	 օ	րա	թեր	թը	 1914	թ.	 հա	մար	նե	րից	 մե	կում,	 ան	դրա-
դառ	նա	լով	 ուր	 որ	 է	 ստո	րագր	վե	լիք	 Բա	րե	նո	րո	գում	նե	րի	
ծրագ	րին,	գրում	է	ր.	«Վեր	ջին	պա	հուն	հա	ւա	նե	ցաւ	(Թուր	քի-
ան	–	Էդ.Մ.)	նաեւ	հայ	հա	սա	րա	կու	թե	ան	վճա	րել	կր	թա	կան	
տուր	քէն	իրեն	ին	կած	հա	մե	մա	տա	կան	բա	ժի	նը,	զոր	կը	մեր-
ժէր	հա	մա	ռօ	րէն…»182։	Ա	կն	հայտ	 է,	 որ	 армянское общество
/ հայ հասարակություն	 տեր	մի	նը	 տվյալ	 հա	մա	տեքս	տում	
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ու	ներ	գրե	թե	նույն	իմաստն	ու	բո	վան	դա	կու	թյու	նը,	որը	այդ	
ժա	մա	նա	կա	հատ	վա	ծում	 ու	ներ	 հայկական միլեթ՝ հայ հա
մայնքը	Թուր	քի	ա	յում։	

XIX	դ.	վեր	ջե	րից,	երբ	մե	ծա	ցավ	հե	տաքրք	րու	թյու	նը	Ռու-
սաս	տա	նի	 տար	բեր	 ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	 պատ	մու	թյան,	 նրան-
ցում	ըն	թա	ցող	սո	ցի	ալ-մ	շա	կու	թային	եւ	քա	ղա	քա	կան	գոր-
ծըն	թաց	նե	րի	 հան	դեպ,	 ռուս	 մաս	նա	գետ	նե	րը,	 հե	տե	ւե	լով	
իրենց	 եվ	րո	պա	ցի	 գոր	ծըն	կեր	նե	րի	 օ	րի	նա	կին,	 армянское	
общество-ի	հետ	մեկ	տեղ,	բայց	ավե	լի	հա	ճախ	դրա	փո	խա-
րեն,	 սկ	սե	ցին	ավե	լի	 ու	ավե	լի	 հա	ճախ	գոր	ծա	ծել	 колония	
եւ	 община	 տեր	մին	նե	րը։	 Այս	պես,	 ռուս	 գիտ	նա	կան,	 գյու-
ղատն	տես	 Ի.	Կլին	գե	նը	 1897	թ.	 Սո	չի	ի	 շր	ջա	նի	 գյու	ղատն-
տե	սու	թյա	նը	 նվիր	ված	 իր	 գր	քում	 նշում	 է	ր.	 «…լ	սել	 եմ,	 որ	
վեր	ջին	ժա	մա	նակ	ներս	փոք	րա	սի	ա	կան	հայե	րը	մեծ	գա	ղութ	
են	 կազ	մա	վո	րել	 (образовали	 большую	 колонию),	 կար	ծեմ,	
Պսոու	գե	տի	ափին,	եւ	նրանց	թի	վը	երկ	րա	մա	սում	զգա	լի-
ո	րեն	աճել	է»183։	Ի	սկ	առա	ջին	ան	գամ	այդ	տեր	մի	նը	հայե	րի	
վե	րա	բե	րյալ,	ը	ստ	ամե	նայ	նի,	կի	րա	ռել	էր	գեր	մա	նա	ցի	հայտ-
նի	գիտ	նա	կան	Պե	տեր	Պալ	լա	սը,	որը	1767	թ.̀ 	26	տա	րե	կան	
հա	սա	կում,	ը	նտր	վե	լով	Սանկտ	Պե	տեր	բուր	գի	գի	տու	թյուն-
նե	րի	կայ	սե	րա	կան	ակա	դե	մի	այի	ան	դամ,	Ե	կա	տե	րի	նա	II-ի	
հրա	վե	րով	տե	ղա	փոխ	վել	 էր	Ռու	սաս	տան։	 Հա	ջորդ	տա	րի-
նե	րին̀ 	 Ռու	սաս	տա	նի	 տար	բեր	 շր	ջան	ներ	 կազ	մա	կեր	պած	
գի	տա	կան	մի	շարք	ար	շա	վանք	նե	րի	ժա	մա	նակ,	նա	եղել	էր	
նաեւ	երկ	րի	հա	րա	վում	եւ	ահա	այս	պես	էր	գրել	Նոր	Նա-
խի	ջե	ւա	նի	 հայե	րի	 մա	սին.	 «Հայ	 նո	րաբ	նակ	նե	րը	 զգաստ	
են	եւ	աշ	խա	տա	սեր…	հայ	ազ	գի	գա	ղութ	նե	րից	մե	կը	 (одна	
из	 колоний	 армянской	 нации)	…շատ	 բան	 է	 խոս	տա	նում	
ապա	գա	յում»184։	Ար	դեն	XX	դ.	 սկզ	բին	 Լ.	Մե	լիք	սեթ-Բե	կո	վը	
(Մե	լիք	սեթ-Բեկ),	գրե	լով	Ռու	սաս	տա	նում	Հայ	եկե	ղե	ցու	թե-
մե	րի	մա	սին,	նշում	էր,	որ	Բե	սա	րա	բի	այի	թե	մից	բա	ցի,	«Ռու-
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սա	կան	կայս	րու	թյան	բո	լոր	հայ	գա	ղութ	նե	րը	(все	ар	мян	ские	
ко	ло	нии	Российской	империи)	կազ	մում	է	ին	մեկ	այլ	թեմ»185։	
Колония	տեր	մի	նի	 կի	րա	ռու	մը	 որ	պես	 ռու	սա	հայե	րի	 հան-
րու	թյուն	նե	րի	 ան	վա	նում,	 նաեւ	 արեւմ	տա	հա	յե	րե	նի	 ազ	դե-
ցու	թյու	նը,	է	՛լ	ավե	լի	նպաս	տե	ցին	նույ	նա	կան	գաղութ	տեր-
մի	նի	 տա	րած	մա	նը	 արե	ւե	լա	հայե	րե	նում։	 Այս	պես,	 1905		թ.	
Թիֆ	լի	սում	հրա	տա	րակ	վող	«Մ	շակ»	թեր	թը	իր	հա	մար	նե	րից	
մե	կում	 գրում	 էր	 «Դաղս	տա	նի	 մահ	մե	դա	կան	 ազ	գաբ	նակ-
չու	թե	ան	մէջ	գա	ղութ	հաս	տա	տած	փոք	րա	թիւ	հայ	ազ	գաբ-
նակ	չու	թե	ան»	 մա	սին186։	 Նոր	 Նա	խի	ջե	ւա	նում	 1914-1916	թթ.	
հրա	տա	րակ	վում	 էր	 «Գա	ղութ»	 շա	բա	թա	թեր	թը,	 որի	 նպա-
տակն	 էր	 «Ռու	սաս	տա	նի,	 Արի	մի	 և	 Հյու	սի	սային	 Կով	կա	սի	
հայ	 գա	ղու	թի	 բազ	մա	կող	մա	նի	 լու	սա	բա	նու	թյու	նը»187։	 Ի	սկ	
Կու	բա	նում՝	Ար	մա	վիր	քա	ղա	քի	«Կա	րիք»	(«Нуж	да»)	ար	տա-
հայ	տիչ	 ան	վա	նու	մով	 թեր	թը	 ար	ձա	նագ	րում	 է	ր.	 «Հայ	 գա-
ղութ	նե	րի	շր	ջա	նում՝	մի	այն	Ար	մա	ւիրն	է,	որ	մե	ծաւ	մա	սամբ	
դէմ	է	գնում	ժո	ղովր	դա	կան	ը	նտ	րա	կան	կար	գե	րու»188։	

Խո	սե	լով	Ռու	սաս	տա	նի	հայ	կա	կան	գա	ղութ	նե	րի	մա	սին՝	
հարկ	 է	 նկա	տի	 առ	նել	 կա	րե	ւոր	 մի	 հան	գա	մանք։	 Լոկ	 այլ	
երկր	ներ	 ներ	գաղ	թած	 եւ	 նրանց	 առան	ձին	 քա	ղաք	նե	րում	
բնակ	վող	 այ	լազ	գի	նե	րի	 ամ	բող	ջու	թյու	նը	 գաղութ	 տեր	մի-
նով	նշա	նա	կե	լը	տվյալ	դեպ	քում	բա	վա	րար	չէ,	եւ	հե	տե	ւյալ	
է	ա	կան	լրաց	ման	կա	րիքն	ու	նի։	Այն	է՝	գաղութ	է	նաեւ	նույն	
պե	տու	թյան	առան	ձին	բնա	կա	վայ	րե	րում,	բայց	իր	ազ	գային	
տա	րած	քից	դուրս	ապ	րող	ազ	գա	կից	նե	րի	ամ	բող	ջու	թյու	նը։	
Այդ	լրա	ցու	մը	ան	հրա	ժեշտ	է	թվում,	եթե	նկա	տի	ենք	առ	նում	
մի	 կող	մից՝	 Ռու	սա	կան	 կայս	րու	թյու	նում՝	 Ռու	սա	հա	յաս-
տա	նի	կամ	Ա	րե	ւե	լյան	Հա	յաս	տա	նի,	հե	տա	գա	յում՝	Խորհր-
դային	 Մի	ու	թյու	նում՝	 Խորհր	դային	 Հա	յաս	տա	նի,	 ինչ	պես	
նաեւ	 Օս	մա	նյան	 կայս	րու	թյու	նում՝	 Թուր	քա	հա	յաս	տա	նի	
կամ	Ա	րեւմ	տյան	 Հա	յաս	տա	նի	 գո	յու	թյու	նը,	 իսկ	 մյուս	 կող-
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մից՝	 նույն	պե	տու	թյուն	նե	րում	հայ	կա	կան	գա	ղութ	նե	րի	գո-
յու	թյու	նը,	օ	րի	նակ,	Կ.	Պոլ	սում	եւ	Զմյուռ	նի	ա	յում,	Մոսկ	վա-
յում	եւ	Բաք	վում։	

Այդ	նույն	տա	րի	նե	րին,	ինչ	պես	աս	վեց,	 լայն	տա	րա	ծում	
ու	նե	ցավ	 նաեւ	 համայնքտեր	մի	նը։	 Բրոկ	գաու	զի	 ու	 Եֆ	րո-
նի	 հայտ	նի	 հան	րա	գի	տա	կան	 բա	ռա	րա	նում	 Հա	յաս	տա	նի	
մա	սին	 հոդ	վա	ծում	 գր	ված	 էր.	 «Ռու	սաս	տա	նում…	 նրանք	
(հայե	րը	 –	 Էդ.Մ.)	 ստեղ	ծե	ցին	 ամ	բողջ	 հա	մայնք	ներ	 (целые	
общины)	 Պե	տեր	բուր	գում,	 Մոսկ	վա	յում	 եւ	 Մա	լո	ռո	սի	ա-
յում»189։	 Ա	ստ	րա	խա	նում	 հրա	տա	րակ	վող	 «Մեր	 կե	ան	քը»	
շա	բա	թա	թեր	թը	 1910	թ.	 ար	ձա	նագ	րում	 է	ր.	 «Աստ	րա	խա	նի	
հայ	 հա	մայն	քում	 վեր	ջին	տա	րին	տի	րում	 է	 մի	ան	բա	ցատ-
րե	լի	 սառն	ան	տար	բե	րու	թիւն	 դէ	պի	ամեն	 մի	 ձեռ	նար	կու-
թիւն,	որի	վրա	հայ	կնի	քը	կար»։	Նույն	թեր	թի	հա	ջորդ	տար-
վա	հա	մա	րում	կար	դում	ենք.	«Աստ	րա	խա	նի	հայ	հա	մայն	քը	
պետք	 ու	նի	 մի	այդ	պի	սի	 թեր	թի,	…որ	 վեր	ջի	նը	տայ	 նրան	
մտա	ւոր	այն	պի	սի	պա	շար,	 որ	 թէ	 օգ	տա	կար	 լի	նի	 նրան	 և	
թէ	հե	տաքր	քիր»190։	Община/համայնք	տեր	մի	նի	կի	րառ	ման	
եւս	մեկ	օ	րի	նակ	կապ	ված	է	1916	թ.	Պետ	րոգ	րա	դում	կա	յա-
ցած	հայ	փախս	տա	կան	նե	րի	նպաս	տա	մա	տույց	կազ	մա	կեր-
պու	թյուն	նե	րի	հա	մա	գու	մա	րի	հետ,	որի	մա	սին	նշ	վեց	վե	րը։	
Թիֆ	լի	սում	հրա	տա	րակ	վող	«Գա	ղա	փար»	օ	րա	թեր	թը,	տե	ղե-
կաց	նե	լով	այդ	մա	սին,	բե	րում	էր	Ռու	սաս	տա	նի	տար	բեր	քա-
ղաք	նե	րից	ժա	մա	նած	մաս	նա	կից	նե	րի	ցան	կը,	որոնց	թվում	
է	ին	 նաեւ	 Կեր	չի,	 Կա	րա	սու	բա	զա	րի	 (այժմ՝	 Բե	լո	գորսկ)	 եւ	
Ա	ստ	րա	խա	նի	«հայ	հա	մայնք	նե	րը»191։	Իա	նի	որ	հա	մա	գու	մա-
րի	 աշ	խա	տան	քը	 ըն	թա	ցել	 էր	 ռու	սե	րե	նով,	 եւ	 ռու	սե	րե	նով	
էլ	կազմ	վել	է	ին	դրան	առնչ	վող	փաս	տաթղ	թե	րը,	ակն	հայտ	
է,	 որ	թեր	թում	նշած	 «հայ	հա	մայնք»	ան	վա	նու	մը	ռու	սե	րեն	
«армянская	 община»	 ան	վան	ման	 թարգ	մա	նու	թյունն	 է	ր։	
Ա	ռա	վել	կա	րե	ւոր	է	այն,	որ	համայնք	տեր	մի	նը	ազատ	վում	է	
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իր՝	մինչ	այդ	պար	տա	դիր	կրո	նաե	կե	ղե	ցա	կան	բա	ղադ	րի	չից	
եւ	սկ	սում	է	նշա	նա	կել	այս	կամ	այն	բնա	կա	վայ	րի	հայ	բնակ-
չու	թյուն	առ	հա	սա	րակ,	ան	կախ	նրա	նից՝	 հա	վա	տա	ցյա՞լ	 են	
նրանք,	թե՞	ոչ,	կամ	ինչ	դա	վա	նան	քի	են	պատ	կա	նում։	

Գա ղութ, колония 

(Խորհր դային Հա յաս տա նում)

1917	թ.	 բոլ	շե	ւի	կյան	 հե	ղա	փո	խու	թյու	նից	 հե	տո	 Ռու	սաս-
տա	նում	սկս	ված	քա	ղա	քա	ցի	ա	կան	պա	տե	րազ	մի	պայ	ման-
նե	րում	երկ	րի	հա	րա	վային	 շր	ջան	նե	րում	ստեղծ	վե	ցին	նոր	
տի	պի	 հայ	կա	կան	 կազ	մա	կեր	պու	թյուն	ներ,	 որոնց	 ան	վան-
ման	 մեջ	 գրե	թե	 միշտ	 կային	 община	 եւ	 հա	մայնք	 ան	վա-
նում	նե	րը,	իսկ	1918-1920	թթ.	Նոր	Նա	խի	ջե	ւա	նում	հրա	տա-
րակ	վում	էր	Նոր	Նա	խի	ջե	ւա	նի	եւ	Ռոս	տո	վի	հայ	հա	մայն	քի	
«Հայ	հա	մայնք»	պաշ	տո	նա	կան	շա	բա	թա	թեր	թը192։	Թվում	 է՝	
պետք	է	բնա	կան	հա	մա	րել,	որ	երկ	րում	ստեղծ	ված	քա	ղա-
քա	կան	 ար	մա	տա	պես	 նոր	 պայ	ման	նե	րում	 հայե	րը	 նախ-
ընտ	րում	է	ին	община	չե	զոք	տեր	մի	նը,	այլ	ոչ	թե	колония–ն,	
որը	կա	րող	էր	ան	ցան	կա	լի	ո	րեն	զու	գակց	վել	Ռու	սաս	տա	նի	
նախ	կին	ցա	րա	կան	իշ	խա	նու	թյան	գա	ղու	թա	տի	րա	կան	քա-
ղա	քա	կա	նու	թյան	հետ:	

Ռու	սա	հայե	րի	 շր	ջա	նում	 ազ	գային	 քա	ղա	քա	կան	 եւ	
մշա	կու	թային	 նոր	 զար	գա	ցում	նե	րը	 կա	սեց	վե	ցին	 քա	ղա-
քա	ցի	ա	կան	պա	տե	րազ	մի	ավար	տից	 հե	տո	 (1922),	 երբ	 ողջ	
երկ	րի	 տա	րած	քում	 վերջ	նա	կա	նա	պես	 հաս	տատ	վե	ցին	
խորհր	դային	 կար	գե	րը:	 Խորհր	դա	յին	 Մի	ու	թյան	 իշ	խա	նու-
թյուն	նե	րը,	 ազ	գային	 սկզ	բուն	քի	 հի	ման	 վրա	 ստեղ	ծե	լով	
առան	ձին	հան	րա	պե	տու	թյուն	ներ,	այդ	թվում՝	Խորհր	դային	
Հա	յաս	տա	նը,	 մի	եւ	նույն	 ժա	մա	նակ	 բա	ցա	ռե	ցին	 ազ	գային	
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փոք	րա	մաս	նու	թյուն	նե	րի՝	 որ	պես	 հա	սա	րա	կու	թյան	 առան-
ձին	 մի	ա	վոր	նե	րի	 գո	յու	թյու	նը։	 Վեր	ջին	նե	րի	 գո	յու	թյու	նը	
տն	տե	սու	թյան	 պե	տա	կա	նաց	ման	 եւ	 մաս	նա	վոր	 սե	փա	կա-
նու	թյան	 վե	րաց	ման	 հե	տե	ւան	քով	 ար	դեն	 իսկ	 դար	ձել	 էր	
ան	հնա	րին,	քա	նի	որ	մի	այն	ու	նե	ւոր	խա	վե	րի	ֆի	նան	սա	կան	
օ	ժան	դա	կու	թյան	 շնոր	հիվ	 էր	 հնա	րա	վոր	 փոք	րա	մաս	նու-
թյուն	նե	րի	 գրե	թե	 բո	լոր	 հիմ	նար	կու	թյուն	նե	րի	 (կր	թա	կան,	
մշա	կու	թային,	 հրա	տա	րակ	չա	կան,	 բա	րե	գոր	ծա	կան	 եւն)	
գոր	ծու	նե	ու	թյու	նը:	 Նկա	տի	առ	նե	լով	 նաեւ	պե	տու	թյան	 հե-
տե	ւո	ղա	կան	եւ	նույն	քան	ան	հան	դուր	ժող	հա	կակ	րո	նա	կան	
քա	ղա	քա	կա	նու	թյու	նը,	կա	րե	լի	ասել,	որ	Խորհր	դային	Մի	ու-
թյան	սահ	ման	նե	րում	ապ	րող	(բա	ցա	ռու	թյամբ	Խորհր	դային	
Հա	յաս	տա	նի)	 հա	յութ	յու	նը	 աս	տի	ճա	նա	բար	 զրկ	վեց	 որ	պես	
էթ	նոմ	շա	կու	թային	հան	րու	թյուն	ինք	նա	կազ	մա	կերպ	վե	լու	եւ	
ինք	նա	պահ	պան	վե	լու	 հնա	րա	վո	րու	թյուն	նե	րից193։ Այդ	իրա-
վի	ճա	կը	պահ	պան	վեց	 մին	չեւ	 1980-ա	կան	թթ.	 կե	սե	րը,	 երբ,	
այս	պես	կոչ	ված,	 «վե	րա	կա	ռուց	ման»	տա	րի	նե	րին	Ռու	սաս-
տա	նի	մի	շարք	քա	ղաք	նե	րում	տե	ղի	հայե	րի	նա	խա	ձեռ	նու-
թյամբ	 նախ̀ 	 ստեղծ	վե	ցին	 հայ	կա	կան	 տա	րա	տե	սակ	 մի	ու-
թյուն	ներ,	ապա	ազ	գային	հա	մայնք	ներ,	որոնք	հա	ճախ	հենց	
այդ	անու	նով	էլ	գրանց	վում	է	ին	իշ	խա	նու	թյուն	նե	րի	կող	մից	
(Пя	тигорская	 армянская	 община,	 Петербургская	 ар	мян	с-
кая	община,	Армянская	община	Томской	области,	Крас	но-
дарс	кая	армянская	община	եւ	այլն)194:

	Նախ	քան	 Հա	յաս	տա	նի	 պատ	մա	գի	տու	թյան	 մեջ	 խնդ-
րո	առար	կա	հար	ցե	րի	քն	նարկ	մանն	ան	ցնե	լը,	հարկ	է	նշել	
թե	պե	տեւ	հայտ	նի,	բայց	այս	դեպ	քում	մի	կա	րե	ւոր	հան	գա-
մանք։	 Հայ	 պե	տա	կա	նու	թյան	 վե	րա	կանգ	նու	մը	 1918	թ.	 ար-
մա	տա	պես	փո	խեց	հայ	ժո	ղովր	դի	ողջ	գո	յա	կեր	պը.	հատ	կա-
պես	Ե	րկ	րորդ	(Խորհր	դային)	հան	րա	պե	տու	թյան	գո	յու	թյան	
յո	թա	նա	սուն	տա	րի	նե	րի	ըն	թաց	քում	որա	կա	կան	փո	փո	խու-
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թյուն	ներ	տե	ղի	ու	նե	ցան	նրա	կեն	սա	գոր	ծու	նե	ու	թյան	բո	լոր	
ոլորտ	նե	րում։	Այդ	առու	մով	հատ	կա	պես	պետք	է	նշել	բարձ-
րա	գույն	 կր	թու	թյունն	 ու	 գի	տու	թյու	նը,	 որոնք,	 որ	պես	այդ-
պի	սիք,	Նոր	ժա	մա	նակ	նե	րում	ը	նդ	հան	րա	պես	բա	ցա	կա	յում	
է	ին	հայ	րե	նի	իրա	կա	նու	թյան	մեջ՝	թե՛	Ա	րե	ւե	լյան	Հա	յաս	տա-
նում	 (Ռու	սա	հա	յաս	տան),	 թե՛	 Ա	րեւմ	տյան	 Հա	յաս	տա	նում	
(Թուր	քա	հա	յաս	տան)։	Բնա	կան	է,	որ	հա	սա	րա	կա	գի	տա	կան	
գի	տութ	յուն	նե	րի	ոլոր	տում	ի	սկզ	բա	նե	առա	վել	կա	րե	ւոր	վեց	
հայ	րե	նի	քում	(թե	կուզ	եւ	դրա	մի	հատ	վա	ծում)	հա	յա	գի	տու-
թյան	 կա	յաց	ման	 եւ	 զար	գաց	ման	 գոր	ծը.	 առա	ջին	 ան	գամ	
էր,	որ	հնա	րա	վո	րու	թյուն	էր	ըն	ձեռ	վում	հայ	ժո	ղովր	դի	հա-
րուստ	պատ	մու	թյու	նը	 ու	սում	նա	սի	րե	լու	 ոչ	 թե	ար	տերկ	րի	
առան	ձին	մաս	նա	գետ	նե	րի	ու	ժե	րով,	այլ	հենց	Հա	յաս	տա	նում	
տե	ղի	պատ	մա	բան	նե	րի,	հնա	գետ	նե	րի,	լեզ	վա	բան	նե	րի,	ազ-
գագ	րա	գետ	նե	րի	եւ	այ	լոց	հա	մա	տեղ,	ը	նդ	հա	նուր	ջան	քե	րով։	
Հա	յա	գի	տու	թյան	ձե	ւա	վոր	ման	այդ	սկզբ	նա	կան	եւ	դժ	վա	րին	
շր	ջա	նում	շատ	կա	րե	ւոր	վեց	տար	բեր	երկր	նե	րից	կա	յա	ցած	
մաս	նա	գետ	նե	րի	 տե	ղա	փոխ	վե	լը	 Հա	յաս	տան։	 Խ.	Սա	մո	ւե-
լյան,	 Ե.	Լա	լա	յան,	 Հ.	Մա	նան	դյան,	 Հ.	Ա	ճա	ռյան,	 Վ.	Թո	թո-
վենց,	Ստ.	Մալ	խա	սյանց	եւ	այլք՝	բո	լոր	այս	մար	դիկ,	որոնք	
ու	սա	նել	է	ին	ար	տա	սահ	մա	նյան	հա	մալ	սա	րան	նե	րում,	այժմ	
հայ	րե	նի	քում	 շա	րու	նա	կե	ցին	 իրենց	 հե	տա	զո	տա	կան	 գոր-
ծու	նե	ու	թյու	նը	եւ	նա	խա	ձեռ	նե	ցին	հա	մալ	սա	րա	նա	կան	ամ-
բի	ոն	նե	րի	եւ	գի	տա	կան	կենտ	րոն	նե	րի	ստեղծ	ման	գոր	ծը։

	Սա	կայն	Խորհր	դային	Մի	ու	թյու	նում	 հաս	տատ	ված	ամ-
բող	ջա	տի	րա	կան	 քա	ղա	քա	կան	 ռե	ժի	մը	 ան	խու	սա	փե	լի	ո-
րեն	 ազ	դեց	 պատ	մա	գի	տու	թյուն–	պե	տու	թյուն	 հա	րա	բե	րու-
թյուն	նե	րի	վրա։	Պատ	մա	գի	տու	թյու	նը	շատ	արագ	դար	ձավ	
կու	սակ	ցա	կան-պե	տա	կան	 հա	մա	կար	գի	 մի	 հա	վե	լուկ,	 որի	
հիմ	նա	կան	 գոր	ծա	ռույ	թը	 հան	րու	թյան	 քա	ղա	քա	կան	 եւ	
պատ	մա	կան	 գի	տակ	ցու	թյուն	 ձե	ւա	վո	րելն	 էր	 իշ	խա	նու-
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թյուն	նե	րի	 հա	մար	 ցան	կա	լի	տես	քով։	Այ	նու	հե	տեւ,	 ինչ	պես	
հայտ	նի	 է,	 պատ	մա	գի	տու	թյան	 պար	տա	դիր	 հայ	տա	նիշ	նե-
րից	են	դառ	նում	մաս	նա	վո	րա	պես	հե	տա	զոտ	վող	խն	դիր	նե-
րի	եւ	թե	մա	նե	րի	վե	րահսկ	վող	կար	գո	րո	շու	մը,	պատ	մու	թյան	
պաշ	տո	նա	կան	 հայե	ցա	կար	գի	 կա	նո	նա	կար	գու	մը,	 հօ	գուտ	
դրա՝	 խիստ	 գրաքն	նու	թյու	նը,	 գի	տա	կան	 ազատ	 բա	նա	վե-
ճե	րի	վե	րա	ցու	մը։	Այս	ամե	նը	բա	ցա	սա	բար	ազ	դեց	ը	նդ	հան-
րա	պես	պատ	մա	գի	տու	թյան	զար	գաց	ման,	բայց	հատ	կա	պես	
նո	րա	գույն	պատ	մու	թյան	տար	բեր	երե	ւույթ	նե	րի	եւ	գոր	ծըն-
թաց	նե	րի	ու	սում	նա	սի	րու	թյան	վրա,	որոնք,	ը	ստ	իշ	խա	նու-
թյուն	նե	րի,	պետք	է	ծա	ռայե	ին	խորհր	դա	յին	կար	գե	րի	գի	տա-
կան	եւ	գա	ղա	փա	րա	կան	հիմ	նա	վոր	մա	նը։

Բ	նա	կա	նա	բար,	 նման	 մթ	նո	լոր	տը	 բնավ	 չէր	 նպաս	տում	
հայ	գաղ	թա	կա	նու	թյան	առար	կա	յա	կան,	գի	տա	կան	ու	սում-
նա	սի	րու	թյա	նը։	Պա	տա	հա	կան	 չէ,	որ	Լե	ոյի	1927	թ.	տպագ-
րու	թյա	նը	 պատ	րաստ	 աշ	խա	տու	թյու	նը,	 որը	 նվիր	ված	 էր	
Հա	յաս	տա	նի	 XIX	դ.	 առա	ջին	 տաս	նա	մյակ	նե	րի	 պատ	մու-
թյա	նը,	եւ	որում	հա	տուկ,	ը	ստ	իս,	շատ	ար	ժե	քա	վոր	գլուխ	
էր	հատ	կաց	ված	հայ	կա	կան	գա	ղութ	նե	րին,	հրա	տա	րակ	վեց	
մի	այն	շուրջ	վեց	տաս	նա	մյակ	ան	ց՝	1984	թ.195։	Դրա	հետ	մեկ-
տեղ,	ինչ	պես	ժա	մա	նա	կին	նշել	է	ին	Վ.	Բար	խու	դա	րյա	նը	եւ	
Վ.Ոս	կա	նյա	նը,	«…կային	օբյեկ	տիվ	այլ	պատ	ճառ	ներ,	ինչ	պի-
սիք	է	ին	հա	մա	պա	տաս	խան	պատ	մա	գետ	կադ	րե	րի	սա	կա-
վու	թյու	նը,	 աղ	բյու	րա	գի	տա	կան	 բա	զայի	 պա	կա	սու	թյու	նը,	
հայ	 ժո	ղովր	դի	 պատ	մու	թյան	 մե	նագ	րա	կան	 ու	սում	նա	սի-
րու	թյուն	նե	րի	ու	աշ	խա	տու	թյուն	նե	րի	սահ	մա	նա	փա	կու	թյու-
նը,	 երբ	 դեռ	 հնա	րա	վոր	 չէր	 հա	մար	վում	 ինչ	պես	 կեն	դա	նի,	
առա	վել	եւս	մա	հա	ցած	գա	ղութ	նե	րի	ու	սում	նա	սի	րու	թյա	նը	
ու	ժեր	եւ	մի	ջոց	ներ	տրա	մադ	րե	լը»196։	

Այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	ար	դեն	1950-ա	կան	թվա	կան	նե	րից	սկ-
սե	ցին	 հրա	տա	րակ	վել	 աշ	խա	տու	թյուն	ներ՝	 նվիր	ված	 հատ-
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կա	պես	Ռու	սաս	տա	նի	եւ	Ո	ւկ	րաի	նայի	հայ	կա	կան	գա	ղութ-
նե	րի	պատ	մու	թյա	նը,	որոնք,	ամեն	բա	նից	զատ	եւ	ավե	լին,	
կոչ	ված	է	ին	հաս	տա	տե	լու	հայ,	ռուս	եւ	ուկ	րաի	նա	ցի	ժո	ղո-
վուրդ	նե	րի	դա	րա	վոր	 բա	րե	կա	մու	թյու	նը:	Այս	տեղ	կա	րե	ւոր	
է	նշել,	որ	այդ	բո	լոր	հա	յա	լե	զու	եւ	ռու	սա	լե	զու	հրա	պա	րա-
կում	նե	րի	հայ	եւ	այ	լազ	գի	հե	ղի	նակ	նե	րը,	հե	տե	ւե	լով	կա	յա-
ցած	ավան	դույ	թին,	 կի	րա	ռում	 է	ին	 գաղութ, գաղթականու
թյուն,	 колония,	 армянское	 общество	տեր	մին	նե	րը։	 Որ	պես	
օ	րի	նակ,	 նշեմ	 Աա.	Դաշ	կե	ւի	չի,	Վ.	Մի	քայե	լյա	նի	 մե	նագ	րու-
թյուն	նե	րը,	 Լ.	Խա	չի	կյա	նի,	 Ի.	Կրիպ	յա	կե	ւի	չի,	 Վ.	Ոս	կա	նյա-
նի,	Վ.	Գրի	գո	րյա	նի,	Վ.	Խա	չա	տ	րյա	նի	հոդ	ված	նե	րը197։	

Բայց	ահա	1960-ա	կա	նից	պատ	մա	գի	տա	կան	գրա	կա	նու-
թյան	մեջ	ի	հայտ	են	գա	լիս	նոր	ան	վա	նում	ներ,	ին	չը	պայ	մա-
նա	վոր	ված	էր	ար	դեն	Սփյուռ	քին	նվիր	ված	ու	սում	նա	սի	րու-
թյուն	նե	րով։	 Սփյուռ	քի	 հան	դեպ	Խորհր	դային	 Հա	յաս	տա	նի	
քա	ղա	քա	կա	նու	թյու	նը	 որո	շա	կի	 փո	փո	խու	թյուն	ներ	 կրեց	
Ստա	լի	նի	մա	հից	(1953)	հե	տո,	երբ	վե	րա	նայ	վեց	Խորհր	դային	
Մի	ու	թյան	ար	տա	քին	հա	րա	բե	րու	թյուն	նե	րի	հայե	ցա	կար	գը։	
Սա	ռը	պա	տե	րազ	մի	տա	րի	նե	րին	երկ	րի	ղե	կա	վա	րու	թյու	նը,	
ձգ	տե	լով	է	՛լ	ավե	լի	ը	նդ	լայ	նել	իր	ազ	դե	ցու	թյան	ոլորտ	նե	րը,	
որ	դեգ	րեց	ավե	լի	ճկուն	քա	ղա	քա	կա	նու	թյուն՝	դաշ	նա	կից	ներ	
ու	 բա	րե	կամ	ներ	 ձեռք	 բե	րե	լով	ար	դեն	 ոչ	 մի	այն	 եւ	 ոչ	այն-
քան	 դա	սա	կար	գային	 ու	 գա	ղա	փա	րա	կան	 (դ	րա	 հա	մո	զիչ	
օ	րի	նակ	նե	րից	 էր	 Ա.	Մյաս	նիկ	յա	նի	 1924	թ.	 հրա	տա	րա	կած	
«Կու	սակ	ցու	թյուն	նե	րը	գա	ղու	թա	հա	յու	թյան	մեջ»	գիր	քը),	որ-
քան	ը	նդ	հա	նուր	քա	ղա	քա	կան	շա	հե	րի	հի	ման	վրա։	Այդ	քա-
ղա	քա	կա	նու	թյու	նը	իրա	գործ	վեց	նաեւ	Մի	ջին	եւ	Մեր	ձա	վոր	
Ա	րե	ւել	քի	երկր	նե	րում,ո	րոնք	եր	կար	տա	րի	ներ	դար	ձան	եր-
կու	գեր	տե	րու	թյուն	նե	րի՝	Խորհր	դային	Մի	ու	թյան	ու	Ա	ՄՆ-ի	
ակն	հայտ	ու	ան	տե	սա	նե	լի	առ	ճա	կատ	ման	թա	տե	րա	բեմ։	Այդ	
առ	ճա	կատ	ման	մեջ	հա	տուկ	կա	րե	ւո	րու	թյուն	ու	ներ	նրան-
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ցից	 յու	րա	քան	չյու	րի	ազ	դե	ցու	թյու	նը	տե	ղի	 ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	
վրա,	ին	չը	ինք	նին	բարդ	խն	դիր	էր,	եթե	հաշ	վի	առ	նենք	վեր-
ջին	նե	րի	ազ	գամ	շա	կու	թային	եւ	կրո	նա	կան	առանձ	նա	հատ-
կու	թյուն	նե	րը։	Նման	պայ	ման	նե	րում	թե՛	Խորհր	դային	Մի-
ու	թյան	եւ	թե՛	Ա	ՄՆ-ի	ու	շադ	րու	թյան	կենտ	րո	նում	հայտն	վեց	
արա	բա	կան	երկր	նե	րի	հայ	քրիս	տո	նյա	բնակ	չու	թյու	նը,	որը	
դար	ձել	էր	(հատ	կա	պես	Լի	բա	նա	նում	եւ	Սի	րի	ա	յում)	խո	շոր	
էթ	նո	դա	վա	նա	կան	հա	մայնք	նե	րից	մե	կը	եւ	գնա	լով	ավե	լի	ու	
ավե	լի	կա	րե	ւոր	տեղ	էր	գրա	վում	այդ	երկր	նե	րի	քա	ղա	քա-
կան	 ու	տն	տե	սա	կան	 կյան	քում։	 Ի	տար	բե	րու	թյուն	Ա	ՄՆ-ի	
եւ	 նրա	 դաշ	նա	կից	նե	րի̀ 	 Խորհր	դային	Մի	ու	թյու	նը	 մի	 տե-
սակ	 դժ	կա	մու	թյամբ	 էր	 հա	մա	կերպ	վում	 սփյուռ	քա	հայե	րի	
հան	դեպ	քա	ղա	քա	կա	նու	թյան	փո	փո	խու	թյան	գա	ղա	փա	րին,	
զգաց	նել	էր	տա	լիս	նա	խորդ	տաս	նա	մյակ	նե	րի	ան	վս	տա	հու-
թյան	 ավան	դույ	թը։	 Սա	կայն	 սա	ռը	 պա	տե	րազ	մի	 տրա	մա-
բա	նու	թյու	նը,	 Ա	ՄՆ-ի	 աշ	խույժ	 աշ	խա	տան	քը	 ար	տա	սահ-
մա	նում	 Խորհր	դային	 Մի	ու	թյան	 տար	բեր	 ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	
փոք	րա	մաս	նա	կան	 խմ	բե	րի	 հետ՝	 վեր	ջի	նիս	 ստի	պում	 է	ին	
հրա	ժար	վել	նախ	կին	կարծ	րա	տի	պե	րից։	

Այդ	գոր	ծում	կա	րե	ւոր	դեր	էր	վե	րա	պահ	ված	Հա	յաս	տա-
նի	 իշ	խա	նու	թյուն	նե	րին,	 որոնք	 պետք	 է	 երաշ	խա	վո	րե	ին	
արա	բա	կան	 երկր	նե	րի	 հա	յու	թյան	 դրա	կան	 ար	ձա	գան	քը։	
Այս	առի	թով	 հարկ	 է	 նկա	տել,	 որ	Խորհր	դային	 Հա	յաս	տա-
նի	 առաջ	նորդ	նե	րը,	 իրենց	 գա	ղա	փա	րա	կան	 հա	վա	տար-
մու	թյան	 հետ	 մեկ	տեղ,	 ը	նդ	հա	նուր	 առ	մամբ	 ձգ	տում	 է	ին	
հնա	րա	վո	րինս	(ի	սկ	այդ	հնա	րա	վո	րու	թյուն	նե	րը	շատ	չէ	ին)	
պաշտ	պա	նել	 հայ	 ժո	ղովր	դի	 ազ	գային	 շա	հե	րը։	 Այս	պես,	
սկ	սած	 1920	թ.-ից̀ 	 նրանք	 մշ	տա	պես	 հա	մո	զում	 է	ին	Մոսկ-
վային,	որ	ար	տա	սահ	մա	նի	հայե	րը,	ի	տար	բե	րու	թյուն	ռուս	
գաղ	թա	կան	նե	րի,	 ցե	ղաս	պա	նու	թյու	նը	 վե	րապ	րած	 վտա-
րան	դի	ներ	 են	 եւ,	 բա	ցա	ռու	թյամբ	 սա	կա	վա	թիվ	 «դաշ	նակ-
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ցա	կան	 ար	կա	ծախն	դիր	նե	րի»,	 չու	նեն	 հա	կա	խորհր	դային	
տրա	մադ	րու	թյուն	ներ,	հա	կա	ռա	կը՝	պատ	րաստ	են	օ	ժան	դա-
կել	խորհր	դային	իշ	խա	նու	թյուն	նե	րին	հա	նուն	Հա	յաս	տա	նի	
առա	ջըն	թաց	 զար	գաց	ման։	 Ել	նե	լով	 դրա	նից,	 Խորհր	դային	
Հա	յաս	տա	նի	ղե	կա	վա	րու	թյու	նը	նպա	տա	կա	հար	մար	եւ	ան-
հրա	ժեշտ	 էր	 հա	մա	րում	 վե	րա	կանգ	նել	 հա	րա	բե	րու	թյուն-
նե	րը	 Սփյուռ	քի	 որո	շա	կի	 քա	ղա	քա	կան	 եւ	 հա	սա	րա	կա-
կան	ու	ժե	րի	հետ	նախ	եւ	առաջ	մշա	կու	թային	եւ	գի	տա	կան	
ոլորտ	նե	րում։	Այս	մո	տե	ցու	մը	ը	նդ	հա	նուր	առ	մամբ	ըն	կալ-
վեց	Խորհր	դային	Մի	ու	թյան	ղե	կա	վա	րու	թյան	կող	մից,	հատ-
կա	պես	նկա	տի	առ	նե	լով	 երկ	րի	այլ	 ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	 (ռուս-
նե	րի,	 ուկ	րաի	նա	ցի	նե	րի,	 լի	տով	ցի	նե	րի	 եւ	 այլն)՝	 տար	բեր	
երկր	նե	րում	ապ	րող	նրանց	հայ	րե	նա	կից	նե	րի	հա	կա	խորհր-
դային	 կեց	ված	քը։	 Պա	տա	հա	կան	 չէ,	 որ	 հե	տա	գա	տաս	նա-
մյակ	նե	րում	 հենց	Խորհր	դային	 Հա	յաս	տա	նը,	առա	վել	 քան	
որե	ւէ	 այլ	 հան	րա	պե	տու	թյուն,	 հաս	տա	տեց	 եւ	 զար	գաց	րեց	
լայն	 եւ	 տա	րա	տե	սակ	 հա	րա	բե	րու	թյուն	ներ	 ար	տերկ	րի	 իր	
հայ	րե	նա	կից	նե	րի	հետ։

	Դե	ռեւս	 2002	թ.	 Հա	յաս	տա	նի	 պե	տա	կան	 ար	խի	վում	 ես	
հայտ	նա	բե	րե	ցի	 մինչ	 այդ	 ան	հայտ	 մի	 փաս	տա	թուղթ,	 որը	
շատ	 կա	րե	ւոր	 է	 թվում	 Սփյուռ	քի	 հետ	 Խորհր	դա	յին	 Հա-
յաս	տա	նի	հա	րա	բե	րու	թյուն	նե	րի	պատ	մու	թյան	հա	մար։	Դա	
Հա	յաս	տա	նի	 Կոմ	կու	սի	 կենտ	կո	մի	 առա	ջին	 քար	տու	ղար	
Սու	րեն	 Թով	մա	սյա	նի	 1957	թ.	 դեկ	տեմ	բե	րի	 պաշ	տո	նա	կան	
գրու	թյունն	է	ր՝	հաս	ցե	ագր	ված	Մոսկ	վա,	Խորհր	դային	Մի	ու-
թյան	Կոմ	կու	սի	կենտ	կոմ198։	Առ	հա	սա	րակ	ըն	դուն	ված	է	Հա-
յաս	տան	 –	 Սփյուռք	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	 վե	րա	կանգ	ման	
սկիզբ	 հա	մա	րել	 Սփուռ	քա	հա	յու	թյան	 հետ	 մշա	կու	թային	
կա	պի	 կո	մի	տե	ի	 ստեղ	ծու	մը	 1964	թ.,	 մինչ	դեռ	 նա	մա	կից	
պարզ	է	դառ	նում,	որ	այդ	գոր	ծըն	թա	ցը	սկս	վել	 էր	դրա	նից	
յոթ	տա	րի	առաջ։	Այս	տեղ	նշեմ	մի	այն,	որ	գրու	թյան	մեջ,	ներ-
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կա	յաց	նե	լով	իր	զրույց	նե	րը	Ա	ՄՆ-ից,	Լի	բա	նա	նից	ու	Սի	րի-
այից	ժա	մա	նած	քա	ղա	քա	կան	եւ	մտա	վո	րա	կան	գոր	ծիչ	նե	րի,	
այդ	 թվում`	 Ռամ	կա	վար	 ազա	տա	կան	 կու	սակ	ցու	թյան	 ղե-
կա	վար	նե	րից	Բա	րու	նակ	Թով	մա	սյա	նի	հետ,	Ս.	Թով	մա	սյա-
նը	ոչ	մի	այն	վս	տա	հու	թյուն	էր	հայտ	նում,	որ	այդ	երկր	նե	րի	
«հայգաղութների	բնակ	չու	թյան	ճն	շող	մե	ծա	մաս	նու	թյու	նը»	
(ռու	սե	րեն	 բնագ	րում՝	 «подавляющее	 большинство	 населе-
ния	 зарубежных	 армянских колоний»)	 մեծ	 սպա	սում	ներ	
ու	նի	Խորհր	դային	 Հա	յաս	տա	նի	հետ	հա	րա	բե	րու	թյուն	նե	րի	
հաս	տա	տու	մից,	 այ	լեւ	 մի	 շարք	 գործ	նա	կան	 առա	ջար	կու-
թյուն	ներ	էր	անում	այդ	իմաս	տով։	Կա	րե	լի	է	են	թադ	րել,	որ	
Ս.	Թով	մա	սյա	նի	 գրու	թյու	նը	 հա	վա	նու	թյան	 էր	 ար	ժա	նա-
ցել	Մոսկ	վա	յում,	քա	նի	որ	հե	տա	գա	տա	րի	նե	րին	նրա	բո	լոր	
առա	ջար	կու	թյուն	նե	րը	աս	տի	ճա	նա	բար	իրա	գործ	վե	ցին։	

Թե	եւ	Ս.	Թով	մա	սյա	նի	գրու	թյու	նը,	բնա	կա	նա	բար,	են	թա-
կա	 չէր	 հրա	պա	րակ	ման,	 սա	կայն	 դրա	 հիմ	նա	կան	 դրույթ-
նե	րը	պետք	է	որ	հայտ	նի	դառ	նային	որոշ,	այդ	թվում	նաեւ	
գի	տա	կան	շր	ջա	նակ	նե	րին։	Ա	վե	լին,	հենց	իշ	խա	նու	թյուն	նե-
րը,	 նա	խա	ձեռ	նե	լով	 Սփյուռ	քի	 հետ	 մեր	ձեց	ման	 քա	ղա	քա-
կա	նու	թյու	նը,	 կա	րիք	 ու	նե	ին	 դրա	 փաս	տարկ	ված	 հիմ	նա-
վոր	մա	նը։	Եւ	բնավ	պա	տա	հա	կան	չէ,	որ	սկ	սած	1959	թ.-ից̀ 	
հա	ջորդ	 վեց-ո	ւթ	տա	րի	նե	րին	 իրար	 հե	տե	ւից	 հրա	տա	րակ-
վում	են	հոդ	ված	ներ	եւ	գր	քեր՝	նվիր	ված	հայ	գաղ	թա	կա	նու-
թյան	պատ	մու	թյանն	ու	ար	դի	վի	ճա	կին։	Հատ	կան	շա	կան	է	
նաեւ,	 որ	 եթե	պատ	մու	թյա	նը	 նվիր	ված	 հրա	պա	րա	կում	նե-
րը	 հե	ղի	նա	կում	 է	ին	 գի	տաշ	խա	տող	նե	րը	 (Հ.	Մե	լիք	սե	թյան,	
Ա.	Աբ	րա	հա	մյան	 եւ	 այլք),	 ապա	 մնա	ցած	 դեպ	քե	րում	 այն	
վս	տահ	վում	է	հա	մա	պա	տաս	խան	գի	տե	լիք	ներ	եւ	ու	նա	կու-
թյուն	ներ	 ու	նե	ցող	 կու	սակ	ցա	կան	 եւ	 պե	տա	կան	 գոր	ծիչ	նե-
րին	(Ս.	Գաս	պա	րյան,	Կ.	Դալ	լա	քյան,	Ռ.	Խա	չատ	րյան),	կամ	
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էլ	իշ	խա	նու	թյուն	նե	րի	վս	տա	հու	թյու	նը	վայե	լող	մաս	նա	գետ-
նե	րին	(Գ.	Խր	լո	պյան,	Լ.	Խուր	շու	դյան,	Հ.	Սի	մո	նյան	եւ	այլք)։	

Այս	գր	քի	խն	դի	րը	չէ	նշ	ված	աշ	խա	տանք	նե	րի	քն	նար	կու-
մը,	առա	վել	եւս,	որ	դա	որոշ	չա	փով	ար	դեն	ար	վել	է։	Այլ	է	
դրան	ցում	 գոր	ծած	վող	 տեր	մին	նե	րի	 հար	ցը.	 դրանք	 հաս-
տատ	վե	ցին	մաս	նա	գի	տա	կան	գրա	կա	նու	թյան	մեջ	եւ	այ	սօր	
էլ	լայ	նո	րեն	կի	րառ	վում	են։	Ի	նչ	պես	հայտ	նի	է,	Ե	րկ	րորդ	աշ-
խար	հա	մար	տից	 հե	տո	 սկս	վեց	 տար	բեր	 պե	տու	թյուն	նե	րի	
կող	մից	 շա	հա	գործ	ման	 են	թարկ	ված	 երկր	նե	րի,	 այ	սինքն՝	
գա	ղութ	նե	րի	 ազա	տագ	րու	մը:	 Եւ	 քա	նի	 որ	 Խորհր	դային	
Մի	ու	թյու	նը	 հան	դես	 եկավ	 գա	ղութ	նե	րի	 ազա	տագր	ման	
ան	վե	րա	պահ	 ջա	տա	գո	վի	 դե	րում,	 գաղութ	 բա	ռը	 իր	 այդ՝	
քա	ղա	քա	կա	նաց	ված	 իմաս	տով	 լայ	նո	րեն	 գոր	ծած	վում	 էր	
խորհր	դային,	 այդ	 թվում՝	 խորհր	դա	հայ	 մաս	նա	գի	տա	կան	
գրա	կա	նու	թյան	մեջ	եւ	մա	մու	լում:	Բա	ցի	այդ,	Խորհր	դային	
Հա	յաս	տա	նում	գաղութ	բա	ռը,	ինչ	պես	եւ	ռու	սե	րե	նում,	գոր-
ծած	վում	էր	նաեւ	մեկ	այլ՝	կալանավայր	իմաս	տով:	Ո	ւս	տի,	
երբ	եր	կար	տա	րի	ներ	ան	ց	պետք	է	վերսկս	վե	ին	հա	րա	բե	րու-
թյուն	նե	րը	Սփյուռ	քի	հետ,	գաղութ	տեր	մի	նի	գոր	ծա	ծու	թյու-
նը	 հա	մար	վեց	 ոչ	այն	քան	 ցան	կա	լի։	 Հատ	կան	շա	կան	 է,	 որ	
իրենց	ռուս,	ուկ	րաի	նա	ցի	եւ	այլ՝	ոչ	պա	կաս	չա	փով	խորհր-
դային	գոր	ծըն	կեր	նե	րը	շա	րու	նա	կում	է	ին	գոր	ծա	ծել	колония	
տեր	մի	նը̀ 	 армянские,	 украинские	 колонии։	 Ի	նչ	պես	 աս-
վեց,	 նույն	 колония	 բառն	 էր	 գոր	ծա	ծել	 նաեւ	 Հայ	կոմ	կու	սի	
առաջ	նորդ	Ս.	Թով	մաս	յա	նը	 իր	 գրու	թյան	մեջ։	Եւ	այ	նո	ւա-
մե	նայ	նիվ,	 հայ	 պատ	մա	բան	նե	րը	 շտա	պե	ցին	 փո	խա	րի	նել	
այն	այլ	բա	ռե	րով՝	դրա	նով	իսկ	կար	ծես	ձգ	տե	լով	ցու	ցադ	րել	
նաեւ	 իրենց̀ 	 որ	պես	 պրո	ֆե	սի	ո	նալ	 մաս	նա	գետ	նե	րի̀ 	 նոր	
տեր	մին	ներ	 ստեղ	ծե	լու	 ու	նա	կու	թյու	նը՝	 ի	 տար	բե	րու	թյուն	
սփյուռ	քա	հայ	հե	ղի	նակ	նե	րի։	
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Գաղ թօ ջախ, գաղ թա վայր

Ար	դեն	1962	թ.	հրա	տա	րակ	վեց	«Ս	փյուռ	քա	հայ	գաղ	թօ	ջախ-
ներն	այ	սօր»	 գիր	քը,	 որի	հե	ղի	նա	կը՝	Ս.	Գաս	պա	րյա	նը.	այդ	
պա	հին	Հա	յաս	տա	նի	կա	ռա	վա	րու	թյանն	առըն	թեր	Հայ	եկե-
ղե	ցու	գոր	ծե	րի	խորհր	դի	նա	խա	գահն	էր	եւ	իր	կրթ	վա	ծու-
թյամբ	(Մոսկ	վա	յում	ավար	տել	էր	օ	տար	լե	զու	նե	րի	ինս	տի-
տու	տը),	դի	վա	նա	գի	տա	կան	աշ	խա	տան	քի	փոր	ձա	ռու	թյամբ	
եւ	 լայն	 մտա	հո	րի	զո	նով	 շա	հե	կա	նո	րեն	 առանձ	նա	նում	 էր	
իշ	խա	նու	թյան	 վեր	նա	խա	վում:	 Նրա	 գիր	քը	 ան	նա	խա	դեպ	
երե	ւույթ	 էր	 խորհր	դա	հայ	 իրա	կա	նու	թյան	 հա	մար.	 առա-
ջին	ան	գամ	էր,	որ	ըն	թեր	ցո	ղը	տե	ղե	կա	նում	էր	սփյուռ	քա-
հայ	 հա	սա	րա	կա	կան	 կյան	քի,	 մշա	կու	թային	 կազ	մա	կեր-
պու	թյուն	նե	րի,	կրո	նա	կան	հաս	տա	տու	թյուն	նե	րի,	մա	մու	լի,	
Ա	րեւ	մուտ	քի	երկր	նե	րում	ազ	գամ	շա	կու	թային	ձուլ	ման	երե-
ւույ	թի	 մա	սին։	 Ար	ժե	 նշել	 նաեւ,	 որ	 հա	ջորդ	 նման	 գիր	քը՝	
Կ.	Դալ	լա	քյա	նի	 «Հայ	 սփյուռ	քի	 պատ	մու	թյուն»	 աշ	խա	տու-
թյու	նը,	հրա	տա	րակ	վեց	30	տա	րի	ան	ց	մի	այն։	

Թե	եւ	գր	քի	խո	րագ	րում	նշ	ված	էր	գաղթօջախբա	ռը,	գրե-
թե	ողջ	շա	րադ	րան	քի	ըն	թաց	քում	Ս.	Գաս	պա	րյա	նը	գոր	ծա-
ծում	է	հենց	գաղութ	տեր	մի	նը։	Սա	մի	յու	րա	տե	սակ	փոխ	զի-
ջու	մային	տար	բե	րակ	էր,	որով	հե	ղի	նա	կը	կար	ծեք	հու	շում	
էր,	որ	թե	եւ	այդ	եր	կու	բա	ռե	րը	հո	մա	նիշ	ներ	են,	այ	նո	ւա	մե-
նայ	նիվ	նա	խընտ	րե	լի	է	հնուց	հայտ	նի	եւ	արեւմ	տա	հայե	րե-
նում	ըն	դուն	ված	գաղութ-ը։	

Սա	կայն	նման	մո	տե	ցու	մը	կար	ծես	հա	մար	վեց	ոչ	բա	վա-
րար.	եղան	հե	ղի	նակ	ներ,	որոնք	հար	ցա	կա	նի	տակ	դրե	ցին	
գաղութ	տեր	մի	նի	կի	րա	ռու	մը	հե	տե	ղեռ	նյան	շր	ջա	նի	վե	րա-
բե	րյալ	 ը	նդ	հան	րա	պես։	 Ս.	Գաս	պա	րյա	նի	 գր	քից	 շուրջ	 մեկ	
տա	րի	 ան	ց	 հրա	պա	րակ	վեց	 Գ.	Խր	լո	պյա	նի	 «Ս	փյուռ	քի	 մի	
քա	նի	 հիմ	նա	կան	 խն	դիր	նե	րի	 մա	սին»	 հոդ	վա	ծը։	 Գ.	Խր	լո-
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պյա	նը	 երի	տա	սարդ	 հա	սա	կում՝	 1940-ա	կան	նե	րի	 վեր	ջին,	
ներ	գաղ	թել	 էր	 Խորհր	դային	 Հա	յաս	տան	 եւ	 ավար	տե	լով	
Ե	րե	ւա	նի	 պետ	հա	մալ	սա	րա	նը̀ 	 մաս	նա	գի	տա	նում	 էր	 հայ	
փի	լի	սո	փա	յու	թյան	պատ	մու	թյան	 բնա	գա	վա	ռում։	Թե՛	 մինչ	
այդ	եւ	թե՛	հե	տա	գա	յում	նա,	որ	քան	ինձ	հայտ	նի	է,	հա	տուկ	
չէր	ան	դրա	դար	ձել	Սփյուռ	քի	հար	ցե	րին։	Կա	րե	լի	է	են	թադ-
րել,	որ	նրա՝	որ	պես	հե	ղի	նա	կի	ը	նտ	րու	թյու	նը	բա	ցա	տր	վում	
էր	 հա	մա	պա	տաս	խան	 մաս	նա	գետ	նե	րի	 բա	ցա	կա	յու	թյամբ,	
եւ	 սփյուռ	քա	հայ	 իրա	կա	նու	թյա	նը	 տե	ղյակ	 լի	նե	լու	 հան-
գա	մանք	նե	րով։	Թե	եւ	հոդ	վա	ծը	ու	ներ	հս	տակ	գա	ղա	փա	րա-
կան-քա	րոզ	չա	կան	 ուղղ	վա	ծու	թյուն	 եւ	 տար	բեր	 առիթ	նե-
րով	 քն	նա	դա	տում	 էր	 Դաշ	նակ	ցու	թյան	 «հե	տա	դի	մա	կան»	
վար	քա	գի	ծը,	հե	ղի	նա	կը	ան	հրա	ժեշտ	էր	հա	մա	րել	նաեւ	«…
ճշգր	տել	 գա	ղու	թա	հայ	 եւ	 սփյուռ	քա	հայ	 հաս	կա	ցու	թյուն-
նե	րը,	 որոնք	 օգ	տա	գործ	վում	 են	 նշա	նա	կե	լու	 հա	մար	 հայ-
րե	նի	քից	 դուրս	 ապ	րող	 հայ	կա	կան	 հա	մայնք	նե	րը»՝	 հատ-
կաց	նե	լով	 դրան	 ըն	դա	մե	նը…	 մեկ	 պար	բե	րու	թյուն199։	 Ը	ստ	
հե	ղի	նա	կի՝	 «հայ	 գա	ղութ	նե	րը	 հիմ	նա	կա	նում	 կազ	մա	կերպ-
չո	րեն	հա	մե	մա	տա	բար	թույլ	ու	փոք	րա	թիվ	հա	մայնք	ներ	են	
եղել…,	նրանք	գո	յու	թյուն	են	ու	նե	ցել	այն	ժա	մա	նակ,	երբ	հայ	
ժո	ղովր	դի	ճն	շող	մե	ծա	մաս	նու	թյու	նը	ապ	րում	էր	պատ	մա-
կան	Հա	յաս	տա	նի	հո	ղի	վրա»։	Հե	ղի	նա	կի	դրույ	թը	«թույլ	ու	
փոք	րա	թիվ	հա	մայնք	նե	րի»	մա	սին	հա	կա	սում	է	պատ	մա	կան	
փաս	տե	րին.	բա	վա	կան	է	հի	շել	Թիֆ	լի	սի,	Կ.	Պոլ	սի,	Զմյուռ-
նի	այի,	Բաք	վի,	Նոր	Նա	խի	ջե	ւա	նի	եւ	 որոշ	այլ	 բար	գա	վաճ	
հայ	կա	կան	 գա	ղութ	նե	րը,	 բայց	 շա	րու	նա	կենք	 հե	տե	ւել	 նրա	
մտ	քին։	«Իսկ	հայ	կա	կան	սփյուռ	քը,–	գրում	էր	Գ.	Խր	լո	պյա-
նը,	 –	 կազմ	վել	 է,	 երբ	 թուր	քա	կան	 կա	ռա	վա	րու	թյան	 հա-
յա	ջինջ	 քա	ղա	քա	կա	նու	թյան	 հե	տե	ւան	քով	 հայե	րը	 մաս-
սա	յա	բար	 տե	ղա	հան	 ար	վե	ցին	 իրենց	 հայ	րե	նի	 օ	ջա	խից	 եւ	
սփռ	վե	ցին	աշ	խար	հով	մեկ։	Նրանց	մեծ	մա	սը	հաս	տատ	վեց	
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նախ	կին	հայ	գա	ղութ	նե	րում՝	փո	խե	լով	վեր	ջին	նե	րի	բնույթն	
ու	է	ու	թյու	նը»200։	

	Դժ	վար	 չէ	 նկա	տել,	 որ	Գ.	Խր	լո	պյա	նը	 (ի	նչ	պես	 եւ	 իրեն	
հա	ջոր	դող	 այլ	 հե	ղի	նակ	նե	րը)	 առ	հա	սա	րակ	 չի	 բա	ցատ-
րում	գաղութ-ի	եւ	համայնք-ի̀ 	որ	պես	երե	ւույթ	նե	րի	բո	վան-
դա	կային,	 տի	պա	բա	նա	կան	 եւ	 որե	ւէ	 այլ	 տար	բե	րու	թյու	նը	
կամ,	ը	նդ	հա	կա	ռա	կը,	ը	նդ	հան	րու	թյու	նը,	ին	չի	հե	տե	ւան	քով	
էլ	 «գա	ղութ	նե	րը	թույլ	 եւ	փոք	րա	թիվ	հա	մայնք	ներ	են	եղել»	
դրույ	թը	զրկ	վում	է	իմաս	տից։	Եւ	ամե	նաու	շագ	րա	վը.	1915	թ.	
հե	տո	 գո	յու	թյուն	 ու	նե	ցող	 գա	ղութ	նե	րը	 հա	մա	րե	լով	 «նախ-
կին	 գա	ղութ	ներ»̀ 	 նա	առա	ջար	կում	 է	 նոր	ան	վա	նում	այդ,	
իր	իսկ	բա	ռե	րով	ասած,	«ապ	րող	հայ	կա	կան	հա	մայնք	նե	րի»	
հա	մար,	այն	է՝	…«ս	փյուռ	քա	հայ	օ	ջախ»,	որն	էլ	հե	տե	ւո	ղա-
կա	նո	րեն	 գոր	ծա	ծում	 է	 հե	տա	գա	 շա	րադ	րան	քում։	 Այս	պի-
սով,	 սփյուռքահայ գաղթօջախներից	 զատ	 հայտն	վում	 են	
նաեւ	սփյուռքահայօջախները։	

Օջախ	 բա	ռը	 ու	նի	 մեկ	 հիմ	նա	կան	 իմաստ՝	 պա	տի	 մեջ,	
բա	ցօ	թյա	կամ	տան	մի	մա	սի	մեջ	տե	ղում	 շին	ված	կրա	կա-
րան։	 Բա	ցի	 այդ,	 բա	ռե	րի	 փո	խա	բե	րա	կան	 գոր	ծա	ծու	թյան	
շնոր	հիվ,	այն	ու	նի	նաեւ	մի	քա	նի	այլ	իմաստ	ներ։	Դրան	ցից	
են՝	տուն-տեղ,	ըն	տա	նիք,	գեր	դաս	տան,	որե	ւէ	ուս	մուն	քի,	գի-
տու	թյան,	 մշա	կույ	թի,	 բայց	 նաեւ	 հի	վան	դու	թյան՝	 վա	րա	կի	
տա	րած	ման	կենտ	րոն,	առ	հա	սա	րակ	որո	շա	կի	վայր,	որ	տե-
ղից	մի	բան	տա	րած	վել	է	201։	Հայտ	նի	է,	որ	փո	խա	բե	րու	թյու	նը	
առա	վե	լա	պես	բնո	րոշ	է	ժո	ղովր	դա	կան,	ինչ	պես	եւ	գե	ղար-
վես	տա	կան	 ու	 հրա	պա	րա	կա	խո	սա	կան	 լեզ	վին	 կամ	 ոճին։	
Թե	 օջախ-ի	 վե	րը	 նշած	փո	խա	բե	րա	կան	 իմաստ	նե	րից	 որը	
նկա	տի	ու	նեն	գաղթօջախեւ	այլ	օջախներ	կի	րա	ռող	հե	ղի-
նակ	նե	րը,	կա	րե	լի	է	մի	այն	կռա	հել։	Ը	ստ	երե	ւույ	թին,	տուն
տեղ,	քա	նի	որ	տա	րած	ման	կենտ	րո	նի	դեպ	քում	որ	պես	այդ-
պի	սին	կներ	կա	յա	նար	հենց	Հա	յաս	տա	նը։	Սա	կայն,	որ	քան	էլ	
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զար	մա	նա	լի	չթ	վա,	հենց	տա	րած	ման	կենտ	րո	նի	իմաս	տով	է	
առա	ջար	կում	կի	րա	ռել	օջախ	բա	ռը	Ռ.	Կա	րա	պե	տյա	նը։	Իր	
գր	քի	 ծա	նո	թագ	րու	թյուն	նե	րում,	 հղում	անե	լով	Ա	.	Ալ	պո	յա-
ճյա	նի	 վե	րը	 հի	շա	տակ	ված	 «Պատ	մու	թիւն	 հայ	 գաղ	թա	կա-
նու	թե	ան»	գիր	քը,	նա	նախ	վե	րան	վա	նում	է	այն՝	դարձ	նե	լով	
«Հայ	գաղ	թօ	ջախ	նե	րի	պատ	մու	թյու	նը»,	ապա,	ին	չը	ամե	նա-
հե	տաքրք	րա	կանն	է,	իր	ան	հա	մա	ձայ	նու	թյունն	է	հայտ	նում	
այդ՝	իր	իսկ	հե	ղի	նա	կած	«խո	րագ	րին».	«Մենք	կար	ծում	ենք,	
որ	գաղ	թի	օ	ջախ	ներ	հաս	կա	ցու	թյունն	ավե	լի	ճշգ	րիտ	է	բնո-
րո	շում	այդ	երե	ւույ	թը»202։	Ա	մեն	դեպ	քում	ու	շագ	րավն	այն	է,	
որ	փո	խա	բե	րու	թյամբ	 գոր	ծած	վող	 օջախ	 բա	ռը	առա	ջարկ-
վում	է	որ	պես	գի	տա	կան	տեր	մին,	այն	էլ	գո	յու	թյուն	ու	նե	ցող	
գաղութ-ի	փո	խա	րեն։	

Զա	նա	զան	 օջախնե	րի,	 ինչ	պես	 նաեւ	 գաղթավայր-ի	 (ո-
րին	կանդ	րա	դառ	նամ	ստո	րեւ)	եւգաղութ-ի,	այս	պես	ասած,	
«հաշ	տեց	ման»	 փորձ	 ժա	մա	նա	կին	 արեց	 Վ.	Մի	քայե	լյա	նը՝	
Արի	մի	 հա	յու	թյան	 պատ	մու	թյա	նը	 նվիր	ված	 մի	 շարք	 գր-
քե	րի	հե	ղի	նա	կը։	 Ը	ստ	նրա̀ 	Արի	մի	թե	րակղ	զու	 բազ	մա	թիվ	
բնա	կա	վայ	րե	րում	 գո	յու	թյուն	 ու	նե	ցող	 հայ	 գաղ	թօ	ջախ	նե-
րը	կամ	գաղ	թա	վայ	րե	րը	ներ	կա	յա	նում	են	որ	պես	մեկ՝	Արի-
մա	հայ	գա	ղութ։	Այս	պես,	օ	րի	նակ̀ 	նա	գրում	էր	«ղ	րի	մա	հայ	
գաղ	թա	վայ	րե	րի	(Ա	րի	մա	հայ	գա	ղու	թի)»,	«Ա	րի	մի	հայ	կա	կան	
գաղ	թօ	ջախ	նե	րի	(հա	վա	քա	կան	ան	վամբ՝	Արի	մի	հայ	կա	կան	
գա	ղու	թի)»	 մա	սին203:	Բայց	սա	դեռ	ամե	նը	 չէ.	 վեր	ջին	մեջ-
բե	րու	մից	ան	մի	ջա	պես	հե	տո	դրանց	ավե	լա	նում	է	եւս	մեկ՝	
համայնք	 տեր	մի	նը.	 «Այդ	 շր	ջա	նում	 թե	րակղ	զի	 ան	ցած	 եւ	
այս	տեղ	հաս	տատ	ված	հայ	հա	մայնք	նե	րը…»։	

Այս	 ամե	նը	 բա	ցատ	րե	լի	 կլի	ներ,	 եթե	 խոս	քը	 լի	ներ,	
ասենք,	XIX	դ.	 մա	սին,	 երբ	 Հա	յաս	տա	նում	 գի	տու	թյուն՝	 որ-
պես	այդ	պի	սին,	առ	հա	սա	րակ	գո	յու	թյուն	չու	ներ,	կամ	XX	դ.	
առա	ջին	տաս	նա	մյակ	նե	րի	մա	սին,	երբ	պատ	մա	գի	տու	թյու-
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նը	դե	ռեւս	իր	ձե	ւա	վոր	ման	եւ	կա	յաց	ման	շր	ջա	նում	է	ր։	Սա-
կայն	դա	տե	ղի	 էր	ու	նե	նում	XX	դ.	 60-ա	կան	թթ.	 սկզ	բին	եւ	
շա	րու	նակ	վում	է	մինչ	այ	սօր՝	ավե	լի	քան	կես	դար։	Այդ	առու-
մով	հատ	կա	նշա	կան	է,	որ	եթե	Գ.	Խր	լո	պյա	նի	առա	ջար	կու-
թյու	նը՝	 գաղութ	 տեր	մի	նի	 կի	րա	ռու	մը,	 ժա	մա	նա	կագ	րո	րեն	
սահ	մա	նա	փակ	վի	 մին	չեւ	 1915	թ.	 ըն	կած	 ժա	մա	նա	կա	հատ-
վա	ծով,ար	դա	րա	ցի	ո	րեն	 մնաց	անար	ձա	գանք,	ապա	ավե	լի	
քան	եր	կու	տաս	նա	մյակ	ան	ց	վերս	տին	շր	ջա	նա	ռու	թյան	մեջ	
դր	վեց	Հ.	Մե	լիք	սե	թյա	նի	կող	մից։	Իր	գր	քում	նա	վե	րար	տադ-
րում	 է	այն	 գրե	թե	 նույ	նու	թյամբ՝	 «հայ	կա	կան	նախ	կին	 գա-
ղութ	ներ»,	«ներ	կա	հայ	կա	կան	հա	մայնք	ներ»	եւն204։	

Հա	յաս	տա	նի	 պատ	մա	բան	նե	րի՝	 նո	րա	նոր	 տեր	մին	ներ	
ստեղ	ծե	լու	 ձգ	տու	մը,	 եթե	 չա	սենք	 մո	լուց	քը,	 որի	 վեր	ջին	
օ	րի	նակ	նե	րից	է	գաղթաշխարհ-ը,	տա	րած	վեց	նաեւ	սփյուռ	-
քա	հայ	 որոշ	 հե	ղի	նակ	նե	րի	 շր	ջա	նա	կում։	 Այս	պես,	 լի	բա-
նա	նա	հայ	 Ա.	Տա	գես	յա	նի	 վեր	ջերս	 հրա	տա	րա	կած	 գիր	քը	
վեր	նագր	ված	 է	 «Լի	բա	նա	նի	 հայօ	ճա	խը»,	 քա	նի	 որ,	 իր	 իսկ	
խոս	քե	րով՝	 «լի	բա	նա	նա	հա	յու	թե	ան	 ամ	բող	ջու	թիւ	նը	 կո-
չած	ենք	հայօ	ճախ»205։	Ին	չո՞ւ	ոչ	գա	ղութ,	որ	քա	նո՞վ	է	«հայօ-
ճախ»-ը	 նպաս	տում	 լի	բա	նա	նա	հա	յու	թյան	 պատ	մու	թյան	
ու	սում	նա	սի	րու	թյա	նը.	այս	եւ	նման	հար	ցե	րը	մնում	են	ան-
պա	տաս	խան.	 դրա	 փո	խա	րեն	 հե	ղի	նա	կը	 գե	րա	դա	սում	 է	
խո	սել…	«հայ	կա	կան	տի	ե	զեր	քի»	եւ	«հա	յաշ	խար	հի»	մա	սին։	

Ա	կա	մա	վեր	հի	շում	ես	ան	գլի	ա	ցի	փի	լի	սո	փա	Ո	ւ.	Օկ	կա-
մի՝	 դե	ռեւս	XIV	դա	րում	մշա	կած	եւ	ար	դի	 գի	տու	թյան	մեջ	
լայ	նո	րեն	կի	րառ	վող	մե	թո	դա	բա	նա	կան	հայտ	նի	սկզ	բուն	քը	
(Օկ	կա	մի	ածե	լի).	որե	ւէ	տե	սու	թյան	կամ	դա	տո	ղու	թյան	մեջ	
հարկ	 է	խու	սա		փել	 նոր	 «է	ու	թյուն	ներ»՝	 հաս	կա	ցու	թյուն	ներ,	
տեր	մին	ներ,	 սահ	մա	նում	ներ	 եւ	 այլն	 ստեղ	ծե	լուց,	 առանց	
ծայ	րա	հեղ	 ան	հրա	ժեշ	տու	թյան։	 Մի	ջան	կյալ	 նշեմ,	 որ	 վեց	
դար	ան	ց՝	1964	թ.,	ամե	րի	կա	ցի	մշա	կու	թա	բան	Սյու	զըն	Սոն-
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տա	գը,	 կար	ծես	 հե	տե	ւե	լով	 Ու.	Օկ	կա	մին,	 առա	վել	 ը	նդ	գր-
կուն	իմաստ	էր	հա	ղոր	դում	այդ	մտ	քին.	«…շա	տու	թյան	սկզ-
բուն	քը	մեր	այժ	մյան	կյան	քի	գլ	խա	վոր	ցավն	է»206։	

Գու	ցե	այս	ամե	նում	«մեղ	քի»	բա	ժին	ու	նի	նաեւ	հայե	րե-
նը՝	իր	հա	րուստ	բա	ռա	պա	շա	րով	եւ	բա	ռա	կազ	մա	կան	ճկուն	
հնա	րա	վո	րու	թյուն	նե	րով։	Սա	կայն	եթե	բա	ռա	ստեղ	ծու	մը	եւ	
խոս	քի	 բազ	մա	զա	նու	թյու	նը	 տե	ղին	 են	 գե	ղար	վես	տա	կան,	
հրա	պա	րա	կա	խո	սա	կան	 ոճե	րում,	 ապա	 դրանք	 ը	նդ	հան-
րա	կան	 կա	նո	նա	կարգ	ման	 բա	ցա	կա	յու	թյան,	 ինչ	պես	 նաեւ	
արեւմ	տա	հայե	րե	նի	 եւ	 արե	ւե	լա	հայե	րե	նի	 զու	գա	հեռ	 գոր-
ծա	ծու	թյան	 պայ	ման	նե	րում	 հա	վե	լյալ	 բար	դու	թյուն	ներ	 են	
ստեղ	ծում	գի	տա	կան	խոսք,	մա	նա	վանդ	տեր	մին	ներ	մշա	կե-
լու	դեպ	քում։	Ա	ռա	վել	եւս՝	հա	տուկ	ը	նդ	գծենք,	որ	գի	տա	կան	
տեր	մին	նե	րի	կա	րե	ւոր	հատ	կա	նիշ	նե	րից	են	ճշգր	տու	թյու	նը,	
հու	զա	կա	նու	թյու	նից	(է	քսպ	րե	սի	այից)	զուրկ	լի	նե	լը։	

1960-ա	կան	նե	րի	 տեր	մի	նաս	տեղ	ծու	թյան	 ճի	գե	րը	 այս-
քա	նով	 չա	վարտ	վե	ցին։	 1964	 եւ	 1967	թթ.	 հրա	տա	րակ	վեց	
Ա.	Աբ	րա	հա	մյա	նի	 «Հա	մա	ռոտ	 ուր	վա	գիծ	 հայ	 գաղ	թա	վայ-
րե	րի	 պատ	մու	թյան»	 երկ	հա	տոր	 աշ	խա	տու	թյու	նը,	 որում	
փորձ	 էր	 ար	վում	 ներ	կա	յաց	նե	լու	 ոչ	 մի	այն	 Սփյուռ	քի,	 այ-
լեւ	առա	ջին	ան	գամ	ը	նդ	հան	րա	պես	հայ	գաղ	թա	կա	նու	թյան	
պատ	մու	թյու	նը։	 Ա	սե	լով	 «ա	ռա	ջին	 ան	գամ»՝	 նկա	տի	 ու	նեմ	
Խորհր	դային	Հա	յաս	տա	նը.	բանն	այն	է,	որ	դե	ռեւս	1941,	1955	
եւ	 1961	թթ.	 Կա	հի	րե	ում	 հա	ջոր	դա	բար	 հրա	տա	րակ	վել	 է	ին	
եգիպ	տա	հայ	 պատ	մա	բան	 Ա.	Ալ	պո	յա	ճյա	նի	 «Պատ	մու	թիւն	
հայ	գաղ	թա	կա	նու	թե	ան»	աշ	խա	տու	թյան	երեք	հա	տոր	նե	րը։	
Ա	ռա	ջին	 հա	տո	րի	 առա	ջա	բա	նում	 հե	ղի	նա	կը	 գրում	 էր,որ	
աշ	խա	տու	թյան	 նպա	տակն	 է	 եղել	 «…բա	ցատ	րել,	 թէ	 Հայե-
րը	ի՞նչ	պա	րա	գա	նե	րու	մէջ	լքած	է	ին	իրենց	հայ	րե	նի	քը,	ի՞նչ	
պատ	ճառ	նե	րով	նա	խա	պա	տո	ւու	թիւն	տո	ւած	է	ին	այ	նինչ	շր-
ջա	նա	կին,	ի՞նչ	պես	տե	ղա	ւո	րո	ւած	է	ին	այդ	տե	ղե	րը,	եւ	ի՞նչ	
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շար	ժա	ռիթ	ներ	 եւ	 ազ	դակ	ներ	 ու	նե	ցած	 է	ին	 տա	րա	ծո	ւե	լու	
եւ	սփ	ռո	ւե	լու	աշ	խար	հի	չորս	կող	մը»207։	Հաս	կա	նա	լի	պատ-
ճառ	նե	րով	իր	տե	սա	կի	մեջ	 եզա	կի	 գիր	քը	ան	ծա	նոթ	մնաց	
հա	յաս	տան	ցի	 ըն	թեր	ցո	ղին,	 ուս	տի	 եւ	 նա	ան	կա	րող	 եղավ	
գնա	հա	տել	դրա	ազ	դե	ցու	թյան	չա	փը	նույն	հար	ցե	րով	զբաղ-
վող	հե	ղի	նակ	նե	րի,	նախ	եւ	առաջ	Ա.	Աբ	րա	հա	մյա	նի	վրա։	

Ա.	Աբ	րա	հա	մյա	նի	 գր	քի	 գնա	հա	տա	կան	նե	րը,	 ի	 տար	բե-
րու	թյուն	ան	ցյա	լի,	այս	օր	այլ	են208,	սա	կայն	տվյալ	դեպ	քում	
այն	 ու	շագ	րավ	 է	 նրա	նով,	 որ	 նե	րա	ծու	թյան	 մեջ	 հե	ղի	նա-
կը	 խո	սում	 է	 գաղ	թա	կա	նու	թյան	 պատ	մու	թյան	 ու	սում	նա-
սի	րու	թյան	 ըն	թաց	քում	 առա	վել	 գոր	ծած	վող	 տեր	մին	նե	րի	
մա	սին։	Այդ	հար	ցը	նրան	հե	տաքրք	րել	 էր	գր	քի	բո	վան	դա-
կային	 ը	նդ	հան	րաց	ման	 առի	թով	 մի	այն.	 ինչ	պե՞ս	 վեր	նագ-
րել	մի	գիրք,	որի	նպա	տակն	է	«ներ	կա	յաց	նել	հա	մա	ռո	տա-
կի	սփյուռ	քա	հա	յու	թյան	(ն	կա	տի	ու	նի	հին	ժա	մա	նակ	նե	րից	
ար	տերկ	րում	 ապ	րող	 հա	յու	թյու	նը	 –	 Էդ.Մ.)	պատ	մու	թյու	նը	
իր	 քա	ղա	քա	կան-հա	սա	րա	կա	կան	 կյան	քով,	 սո	ցի	ա	լա	կան	
տար	բեր	խա	վե	րի	զբաղ	մունք	նե	րով,	հայ	գաղ	թօ	ջախ	նե	րում	
ստեղծ	ված	մշա	կու	թային	աչ	քա	ռու	ար	ժեք	նե	րով	եւ	այլն»209։	
Չցան	կա	նա	լով	 կրկ	նել	 մինչ	 այդ	 հրա	տա	րակ	ված	 գր	քե	րի	
վեր	նագ	րե	րը,	որոն	ցում	կա	յին	գաղթականություն,գաղութ,
գաղթօջախ	 բա	ռե	րը,	 նա	 փոր	ձել	 է	 փաս	տար	կել,	 իր	 կար-
ծի	քով,	 վեր	ջին	նե	րի	 ան	հա	մա	պա	տաս	խա	նու	թյու	նը	 իր	 գր-
քի	 բո	վան	դա	կու	թյա	նը,	 դրա	նով	 իսկ	 հիմ	նա	վո	րել	 մի	 նոր	
ան	վան	ման	 ան	հրա	ժեշ	տու	թյու	նը։	 Այս	տեղ,	 սա	կայն,	 ար	ժե	
քն	նար	կել	 մի	այն	 իր	 առա	ջար	կած	 գաղթավայր	 ան	վա	նու-
մը,ո	րին	 վի	ճակ	ված	 էր	 կա	րե	ւոր	տեղ	 գրա	վել	 պատ	մա	գի-
տու	թյան	բա	ռա	պա	շա	րում։

Գաղթավայր-ը	նոր	բառ	չէր	եւ	հա	ճախ	էր	գոր	ծած	վում	
հատ	կա	պես	 արեւմ	տա	հայե	րե	նում։	 Այս	պես,	 հա	մա	ձայն	
Ս.	Գա	բա	մա	ճյա	նի	 բա	ցատ	րա	կան	 բա	ռա	րա	նի՝	 գաղթա
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վայր	նշա	նա	կում	է	«գաղ	թա	կա	նու	թե	ան	տեղ»210։	Ա	վե	լի	վաղ	
Ա.	Ար	փի	ա	րյա	նը	գրում	է	ր.	«Վեր	ջին	չորս	դա	րե	րուն	մէջ	թր-
քահ	պա	տակ	 Հա	յաս	տա	նի	 քա	ղա	քա	կան,	 տն	տե	սա	կան	 ու	
մտա	ւո	րա	կան	 կե	ան	քին	 կեդ	րո	նը	 գաղ	թա	վայր	 մը	 եղած	 է.	
Կ.	Պո	լի	սը»,	մեկ	այլ	տե	ղում՝	 «Երբ	Պո	լիս,	այդ	օ	տար	գաղ-
թա	վայ	րը,	պա	րա	գա	նե	րու	ան	դի	մադ	րե	լի	 բեր	մամ	բը	Թուր-
քի	ոյ	հայոց	քա	ղա	քա	կան	եւ	տն	տե	սա	կան	կե	ան	քին,	ինչ	պէս	
եւ	ազ	գային	մի	ու	թե	ան	ալ	կեդ	րո	նը	կը	հան	դի	սա	նար…»211։	
Փա	րի	զում	 հրա	տա	րակ	վող	 «Աա	ռաջ»	 թեր	թի	 խմ	բա	գիր	
Շ.	Մի	սա	քյա	նը,	 նկա	րագ	րե	լով	 Հու	նաս	տա	նում	 հայե	րի	 վի-
ճա	կը,	գրում	է	ր.	«6-7	հայ	բժիշկ	ներ՝	բա	ցար	ձակ	անե	լի	մատ-
նո	ւած,	նոր	գաղ	թա	վայր	կը	փնտ	ռեն	իրենց	գլու	խը	պա	հե	լու	
հա	մար»212։	Գաղթավայր	 բա	ռը	 նույն	 իմաստն	 ու	ներ	 նաեւ	
արե	ւե	լա	հայե	րե	նում։	 Բաք	վի	 «Գործ»	 օ	րա	թեր	թում	 կա	րե	լի	
է	կար	դալ.	«Բա	գուն	մեծ	գաղ	թա	վայր	է.	շա	րու	նակ	իր	մէջն	
է	 ըն	դու	նում	 հայ	կա	կան	առողջ	տար	րեր,	 որոնք	 թար	մաց-
նում,	ու	ժե	ղաց	նում	են	հայ	կա	կան	տար	րը»213։	Եւ	ամե	նա	կա-
րե	ւո	րը.	Ա	.	Աբ	րա	հա	մյա	նը	ան	շուշտ	ծա	նոթ	էր	Խորհր	դային	
Հա	յաս	տա	նում	 դե	ռեւս	 1944	թ.	 հրա	տա	րակ	ված	 Ստ.	Մալ-
խա	սյան	ցի	բա	ռա	րա	նին,	որում	«գաղ	թա	վայր»-ը	ու	ներ	նույն	
բա	ցատ	րու	թյու	նը.	«Այն	տե	ղը,	ուր	գաղ	թում	են	կամ	բնա	կու-
թիւն	են	հաս	տա	տում	գաղ	թա	կան	նե	րը»214։	Այլ	կերպ	ասած՝	
գաղթավայրեր	 են,	 օ	րի	նակ,	 Փա	րի	զը,	 Ֆրեզ	նոն,	 Կ.	Պո	լի	սը,	
որոնք,	 սա	կայն,	 չեն	 դառ	նում	 եւ	 չեն	 կա	րող	 լի	նել	 հայկա
կան	 (ի	նչ	պես	 եւ	արա	բա	կան,	 հրե	ա	կան	 եւ	այլ)	 մի	այն	այն	
պատ	ճա	ռով,	 որ	 այն	տեղ	 բնա	կու	թյուն	 են	 հաս	տա	տել	 հայ	
ներ	գաղ	թող	նե	րը։	Դրանք	ֆրան	սի	ա	կան,	ամե	րի	կյան,	թուր-
քա	կան	 քա	ղաք	ներ	 են,	 որոնք	 դար	ձել	 են	 գաղ	թա	վայր	 հայ	
ներ	գաղ	թող	նե	րի	հա	մար։	Բայց	վեր	ջին	նե	րը	կա	րող	են	նույն	
այդ	գաղ	թա	վայ	րե	րում	ձե	ւա	վո	րել	իրենց	գա	ղութ	նե	րը,	հա-
մայնք	նե	րը՝	 Փա	րի	զի,	 Ֆրեզ	նոյի,	 Կ.	Պոլ	սի	 հայկական (ինչ
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պեսեւարաբական,հրեականեւայլ)գաղութներըկամհա
մայնքնները։	

Այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	փաստն	այն	 է,	 որ	 գաղթավայր	 բա	ռը	
այս	 նոր՝	 Ա.	Աբ	րա	համ	յա	նի	 հե	ղի	նա	կած	 եւ	 ըն	դուն	վա	ծին	
հա	կա	ռակ	իմաս	տով,	 զար	մա	նա	լի	ո	րեն	արագ	ամ	րա	գր	վեց	
հայ	պատ	մա	գի	տու	թյան	մեջ։	Ո	ւս	տի	եւ	գաղ	թա	կա	նու	թյա	նը	
նվիր	ված	աշ	խա	տու	թյուն	նե	րում	գաղութ	տեր	մի	նին	զու	գա-
հեռ,	 իսկ	 ժա	մա	նա	կի	 ըն	թաց	քում	 շատ	ավե	լի	 հա	ճախ	սկ-
սե	ցին	 գոր	ծա	ծել	 ոչ	 մի	այն	 գաղթօջախ,	 այ	լեւ	 գաղթավայր 
բա	ռե	րը։	Ա	կա	մա	հիշ	վում	է	մի	հատ	ված	Լ.		Իե	րոլ	լի	«Ա	լի	սը	
հայե	լու	աշ	խար	հում»	գր	քից.	«Բայց	«փառք»	չի	նշա	նա	կում	
«Մի	 լավ	ջարդ	տա	լու	հնա	րա	վո	րու	թյուն»,–	առար	կեց	Ա	լի-
սը։	–	Ե	րբ	ես	մի	բառ	եմ	օգ	տա	գոր	ծում,–	վե	րամ	բարձ	ոճով	
ասաց	Պստ	լիկ	Հաստ	լի	կը,–	այն	ար	տա	հայ	տում	է	իմ	ու	զած	
իմաս	տը,	ո՛չ	ավել,	ո՛չ	պա	կաս։	–	Հարցն	այն	է,	թե	դուք	կա-
րո՞ղ	եք	բա	ռե	րին	ստի	պել,	որ	այդ	քան	շատ	նշա	նա	կու	թյուն	
ու	նե	նան։	–	Հարցն	այն	է,	թե	մեզ	նից	ով	է	այս	տեղ	տե	րը։	Ա	հա	
եւ	ամե	նը»215։	

Կա	րե	ւոր	 է	 նկա	տել	 նաեւ,	 որ	 գաղթավայր,	 ինչ	պես	 եւ	
օջախ,գաղթօջախբա	ռե	րը	չեն	հա	մա	պա	տաս	խա	նում	տեր-
մին	նե	րին	 ներ	կա	յաց	վող	 որոշ	պա	հանջ	նե	րի216։	 Դրան	ցից	 է	
նրանց	նոր	բա	ռեր	կազ	մե	լու	ու	նա	կու	թյու	նը.	եթե	գաղութ-ի	
դեպ	քում	կազմ	վել	են,	օ	րի	նակ,	գաղութահայ,գաղութահայու
թյուն,գաղութային	բա	ռե	րը,	ապա	գաղթօջախը,	գաղթավայ
րը	անար	տադ	րո	ղա	կան	մի	ա	վոր	ներ	են։	Ե	ւս	մեկ	պա	հանջ.	
առ	նվազն	երեք	ազ	գային	լե	զու	նե	րում	գոր	ծած	վող	տեր	մին-
նե	րի	 հա	մար	ժե	քու	թյու	նը,	 ը	ստ	 ձե	ւի	 եւ	 բո	վան	դա	կու	թյան,	
պայ	մա	նա	վո	րում	 է	 գի	տա	կան	 տե	ղե	կատ	վու	թյան	 փո	խա-
նակ		ման	աճը,	գի	տա	կան	հե	տա	զո	տու	թյուն	նե	րի	մի	ջազ	գայ-
նա	ցու	մը։	Այս	դեպ	քում	եւս	գաղութ–colony–колония	տեր-
մին	նե	րի	 հա	մար	ժե	քու	թյու	նը	ակն	հայտ	 է,	 իսկ	 գաղթօջախ,	
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գաղթավայր	 բա	ռե	րին	հա	մար	ժեք	բա	ռեր	գրե	թե	ան	հնար	է	
գտ	նել։	 Դա	 են	 վկա	յում	այդ	 բա	ռե	րի	 թարգ	մա	նու	թյան	 հետ	
կապ	ված	դժ	վա	րու	թյուն	նե	րը։	Դե	ռեւս	խորհր	դա	յին	տա	րի	նե-
րին	հայե	րե	նով	հրա	տա	րակ	ված	գր	քե	րում	պար	տա	դիր	առ-
կա	է	ին	ել	քային	տվյալ	նե	րը՝	նե	րա	ռյալ	ռու	սե	րեն	վեր	նա	գի-
րը։	Ե	թե	գաղութ-ը	հեշ	տու	թյամբ	թարգ	ման	վում	էր	колония,	
ապա	գաղթօջախ-ը	ռու	սե	րե	նում	հա	մար	ժեք	բա	ռի	բա	ցա	կա-
յու	թյան	պատ	ճա	ռով	ստիպ	ված	են	 եղել	թարգ	մա	նել	 նույն-
պես	колония,	ինչ	պես	դա	ար	վեց,	օ	րի	նակ,	Ս.	Գաս	պա	րյա	նի	
գր	քի	դեպ	քում՝	«Армянские	за	ру	бежные	колонии	се	годня»։	
Գաղթավայր-ի	դեպ	քում	այդ	նույն	պատ	ճա	ռով	պար	զա	պես	
գոր	ծա	ծել	 են	 գաղթօջախ	 բա	ռի	 թարգ	մա	նու	թյու	նը՝	 այն	 էլ	
ռու	սե	րե	նին	խորթ	 բա	ռա	կա	պակ	ցու	թյամբ՝	 «Краткий	 очерк	
истории	армянских	переселенческих	очагов»,	սա	Ա	.	Աբ	րա-
համ	յա	նի	«Հա	մա	ռոտ	ուր	վա	գիծ	հայ	գաղ	թա	վայ	րե	րի	պատ-
մու	թյան»	գր	քի	վեր	նագ	րի	թարգ		մա	նու	թյունն	է։	Ու	շագ	րավ	է,	
որ	նույ	նը	տե	ղի	է	ու	նե	նում	եւ	այ	սօր։	ՀՀ	ԳԱԱ	պատ	մու	թյան	
ինս	տի	տու	տի	 պաշ	տո	նա	կան	 կայ	քում	 հա	մա	պա	տաս	խան	
բաժ	նի	ան	վա	նումն	է՝	«Ս	փյուռ	քի	եւ	հայ	կա	կան	գաղ	թօ	ջախ-
նե	րի	պատ	մու	թյան	բա	ժին»,	թարգ	մա	նա	բար՝	Отдел	истории	
диаспоры	 и	 армянских	 общин,	 Department	 of	 Ar	menian	
Diaspora	and	Communities:	Ե	թե	գաղ	թօ	ջախ	բա	ռը	թարգ	ման-
վում	է	общинаեւ	community,	ապա	հայե	րեն	ան	վան	ման	մեջ	
պետք	է	որ	կի	րառ	վեր	վեր	ջին	նե	րին	հա	մար	ժեք	եւ	տա	րած-
ված	համայնք	բա	ռը։	Եվ	գու	ցե	առա	վել	կա	րե	ւո	րը.	բո	լոր	այդ	
ան	վա	նում	նե	րը	հա	կա	ռակ	են	այն	հան	րա	հայտ	իրո	ղու	թյա-
նը,	որ	Սփյուռ	քը,	диаспора-ն,	diaspora-ն	կազմ	ված	են	նույն	
համայնք-նե	րից,	общинаնե	րիցեւcommunity	-նե	րից։	Դա	են	
վկա	յում	 երեք	 լե	զու	նե	րում	 էլ	 ըն	դուն	ված	 հաս	կա	ցու	թյուն-
նե	րը՝	 սփյուռ	քա	հայ	 հա	մայնք	ներ,	 диаспорные	 общины,	
diaspora	communities։	



134

ԳԱԱԹԱԿԱՆՈՈԹԱՈՈՆԸ ՈԵՊԵՍ ՀԱՆԵՈՈԹԱՈՈՆ

 Գա ղութ, հա մայնք

Գ	րա	կա	նու	թյան	 մեջ համայնք	 տեր	մի	նը	 գոր	ծած	վում	 էր	
պար	տա	դիր	եւ	ան	հրա	ժեշ	տա	բար,	երբ	խոս	վում	էր	կրո	նա-
դա	վա	նա	կան	տար	բեր	հան	րու	թյուն	նե	րի՝	հայ	կա	թո	լիկ	նե	րի	
եւ	հայ	ավե	տա	րա	կան	նե	րի	մա	սին	(հա	րան	վա	նու	թյուն	նե	րի,	
ինչ	պես	հոր	ջորջ	վում	են	դրանք	արեւմ	տա	հայե	րե	նում)	կամ	
հա	յա	շատ	 Լի	բա	նա	նի,	 Սի	րի	այի,	 արա	բա	կան	 այլ	 երկր	նե-
րի	 պե	տա	կան	 կա	ռուց	ված	քի	 առանձ	նա	հատ	կու	թյուն	նե-
րի	 մա	սին,	 ինչ	պես,	 օ	րի	նակ̀ 	 Հ.	Թո	փու	զյա	նի	 գր	քե	րում217։	
Բայց	ահա	1980-ա	կան	նե	րի	սկզ	բից	համայնք-ը	ավե	լի	հա-
ճա	խա	կի	է	սկ	սում	գոր	ծած	վել	որ	պես	գաղութ-ի	եւ	դրա	նից	
ածան	ցյալ	ան	վա	նում	նե	րի	հո	մա	նիշ։	Դրա	նում	իր	դե	րը	խա-
ղաց	այն,	որ	1980	թ.	Հա	յաս	տա	նի	գի	տու	թյուն	նե	րի	ակա	դե-
մի	այի	 հա	մա	կար	գում	 ստեղծ	վեց	 ինք	նու	րույն	 հիմ	նար	կի	
կար	գա	վի	ճակ	ու	նե	ցող	Սփյուռ	քա	հայ	հա	մայնք	նե	րի	պատ-
մու	թյան	եւ	մշա	կույ	թի	բա	ժի	նը	(Отдел	истории	и	культуры	
зарубежных	армянских	общин)։	Բաժ	նի	ստեղծ	ման	նա	խա-
ձեռ	նո	ղը	 Հա	յաս	տա	նի	 ղե	կա	վա	րու	թյունն	 էր,	 որը,	 ինչ	պես	
եւ	 1960-ա	կան	նե	րին,	 հմ	տո	րեն	 օգ	տա	գոր	ծեց	 Խորհր	դային	
Մի	ու	թյան	 մշ	տա	կան	 ձգ	տու	մը	 ը	նդ	լայ	նե	լու	 իր	 ազ	դե	ցու-
թյու	նը	 ար	տա	սահ	մա	նում,	 այդ	 թվում	 նաեւ	 սփյուռ	քա	հա-
յու	թյան	մի	ջո	ցով։	Դրա	ան	հրա	ժեշտ	պայ	ման	նե	րից	էր,	սա-
կայն,	նույն	Սփյուռ	քում	ըն	թա	ցող	տար	բեր	գոր	ծըն	թաց	նե	րի	
իմա	ցու	թյու	նը,	ինչն	էլ	պետք	է	դառ	նար	նո	րա	ստեղծ	բաժ	նի	
նպա	տա	կը։	 Նման	 ուղղ	վա	ծու	թյամբ	 գի	տա	կան	 հիմ	նար	կի	
ստեղ	ծու	մը	ան	նա	խա	դեպ	երե	ւույթ	 էր	Խորհր	դային	Մի	ու-
թյան	հա	մար,	եւ	պա	տա	հա	կան	 չէր,	որ	դա	ար	վել	 էր	կոմ-
կու	սի	 վե	րին	 ղե	կա	վա	րու	թյան	 թույլտ	վու	թյամբ։	 Այս	տեղ̀ 	
փա	կագ	ծե	րում,	նշեմ,	որ	շուրջ	16	տա	րի	ան	ց՝	ար	դեն	նո	րան-
կախ	Հա	յաս	տա	նի	օ	րոք,	Սփյուռ	քի	ու	սում	նա	սի	րու	թյան	այդ	
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գի	տա	կան	մի	ակ	կենտ	րո	նը,	որի	ստեղծ	ման	կա	րե	ւո	րու	թյու-
նը	հաս	կա	ցել	է	ին	ար	դեն	խորհր	դային	իշ	խա	նու	թյուն	նե	րը,	
ինչ-ի	նչ	 պատ	ճառ	նե	րով	 (ա	մեն	 դեպ	քում՝	 գի	տու	թյան	 հետ	
կապ	չու	նե	ցող)	լու	ծար	վեց։	Բայց	դա,	ինչ	պես	ասում	են,	մեկ	
այլ	պատ	մու	թյուն	է	։

Ին	նարկ	վող	 հար	ցի	առն	չու	թյամբ	 հատ	կան	շա	կան	 է,	 որ	
նշ	ված	 բաժ	նի	 ան	վան	ման	 մեջ	 նա	խա	պատ	վու	թյու	նը	 տր-
վել	էր	ոչ	թե	գաղութ,колония	 (գաղ	թօ	ջախ	եւ	գաղ	թա	վայր	
բա	ռե	րի	 մա	սին	խո	սե	լը	ավե	լորդ	 է),	այլ	համայնք, община 
տեր	մին	նե	րին։	 Դա	 պայ	մա	նա	վոր	ված	 էր	 նրա	նով,	 որ	 այդ	
տա	րի	նե	րին	 община տեր	մի	նը	 ար	դեն	 ամե	նա	տա	րած-
վածն	էր	ռու	սա	լե	զու	մաս	նա	գի	տա	կան	գրա	կա	նու	թյան	մեջ։	
Колония-ի	 փո	խա	րի	նու	մը	 община տեր	մի	նով	 պա	տա	հա-
կան	 չէր։	 Ե	թե	 նկա	տի	առ	նենք	ար	դի	 գի	տու	թյան	 ձգ	տու	մը	
հաս	նե	լու	 յու	րա	քան	չյուր	 գի	տու	թյան	 տեր	մին	նե	րի	 իմաս-
տա	բա	նա	կան	 (սե	ման	տիկ)	 մի	ան	մա	նու	թյա	նը	 տար	բեր	 լե-
զու	նե	րում,	 տվյալ	 դեպ	քում՝	 community – община,	 ապա	
հայե	րե	նում	 էլ	 նա	խա	պատ	վու	թյու	նը	 պետք	 է	 տր	վեր	 հա
մայնք-ին:	Սա	կայն	 «ս	փյուռ	քա	հայ	հա	մայնք	ներ»	 բա	ռա	կա-
պակ	ցու	թյու	նը	հայ	պատ	մա	բան	նե	րի	որոշ	 շր	ջա	նա	կում	եւ	
այ	լոց	կող	մից	ըն	կալ	վեց	յու	րո	վի՝	Խր	լո	պյան-Մե	լիք	սե	թյա	նի	
մո	տեց	մամբ,	ասել	է	թե՝	կան	«նախ	կին	գա	ղութ	ներ»	եւ	«ներ-
կա»	կամ	«ապ	րող	հա	մայնք	ներ»։	

Թե	եւ	Սփյուռ	քա	հայ	հա	մայնք	նե	րի	պատ	մու	թյան	եւ	մշա-
կույ	թի	 բաժ	նի	 գոր	ծու	նու	թյու	նը	 որո	շա	կի	ո	րեն	 նպաս	տեց	
հա	մայնք	 տեր	մի	նի	 ամ	րագր	մա	նը	 պատ	մա	գի	տա	կան	 բա-
ռա	պա	շա	րում218,	սա	կայն,	ը	ստ	ավան	դույ	թի,	այդ	պես	էլ	ան-
դրա	դարձ	չե	ղավ	դրա	իմա	ցա	կան	հնա	րա	վո	րու	թյուն	նե	րի	ու	
առանձ	նա	հատ	կու	թյուն	նե	րի	հար	ցին,	ուս	տի	եւ	համայնք-ը	
ըն	դա	մե	նը	հա	մալ	րեց	գաղութ-ի	հո	մա	նիշ	նե	րի	շար	քը։	Այս-
պես,	«Հայ	գաղ	թաշ	խար	հի	պատ	մու	թյուն»	եռա	հա	տո	րյա	կի	
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առա	ջին	 հա	տո	րի	 հե	ղի	նակ	նե	րը	 նույն		իսկ	 մի	եւ	նույն	 հոդ-
վա	ծում	գրում	են	հայ	գա	ղու	թի,	գաղ	թա	վայ	րի,	գաղ	թօ	ջա	խի	
եւ	հա	մայն	քի	մա	սին219։	

Նույն	խն	դիրն	 է	 հա	սա	րա	կա	գի	տու	թյան	այլ	 ճյու	ղե	րում	
եւս,	ինչ	պես,	օ	րի	նակ,	որ	քան	էլ	զար	մա	նա	լի	չթ	վա,	սո	ցի	ո-
լո	գի	ա	յում,	որը	իր	տե	սու	թյան	եւ	մե	թո	դա	բա	նու	թյան	մշակ-
ման	առու	մով	ան	հա	մե	մատ	ավե	լի	շա	հե	կան	վի	ճա	կում	է։	
«Սո	ցի	ո	լոգ	նե	րից	յու	րա	քան	չյու	րը,–	նշում	է	Մ.		Ֆի	լիպ	սը	նը,–	
ել	նում	 է	 լռե	լյայն	 են	թադր	վող	 այն	 նա	խադ	րյա	լից,	 որ	 իբր	
մյուս	 սո	ցի	ո	լոգ	նե	րը	 գի	տեն,	 ի՛նչ	 ես	 նկա	տի	 ու	նեմ	 գոր	ծա-
ծե	լի	ս	տվյալ	հաս	կա	ցու	թյու	նը,	տեր	մի	նը,	ը	նդ	որում՝	նրանց	
պատ	կե	րա	ցում	նե	րը	այդ	 հաս	կա	ցութ	յան,	տեր	մի	նի	 մա	սին	
հա	մընկ	նում	են	իմ	սե	փա	կան	պատ	կե	րա	ցում	նե	րին։	Են	թա-
դր	վում	է,	որ	գործ	նա	կա	նում	չկան	տար	բե	րու	թյուն	ներ	այն-
պի	սի	 հաս	կա	ցու	թյուն	նե	րի	 ը	մբռն	ման	մի	ջեւ,	 ինչ	պի	սիք	 են	
հա	սա	րա	կու	թյուն,	 հա	մա	կարգ,	 կա	ռուց	վածք,	 դա	սա	կարգ,	
կար	գա	վի	ճակ	եւն։	…Սա	կայն,	եթե	հար	ցը	դի	տար	կում	ենք	
քն	նա	դա	տո	րեն,	պարզ	վում	 է,	 որ	 հենց	այդ	 նա	խադ	րյալն	 է	
թույլ	հիմ	նա	վոր	ված։	…Կարճ	ասած,	մի	օ	րի	նա	կու	թյան	բա-
ցա	կա	յու	թյու	նը	 նույ	նիսկ	 ամե	նա	տա	րած	ված	 հաս	կա	ցու-
թյուն	նե	րի,	տեր	մին	նե	րի	 գոր	ծա	ծու	թյան	 դեպ	քում	 հան	գեց-
նում	 է	 չա	փա	զանց	 մեծ	 խառ	նա	շփո	թի»220։	 Ա	կն	հայտ	 է,	 որ	
նույ	նը	կա	րե	լի	է	ասել	հայ	գաղ	թա	կա	նու	թյան	ու	սում	նա	սի-
րու	թյան	ըն	թաց	քում	կի	րառ	վող	տեր	մին	նե	րի	մա	սին։

	Վեր	ջին	 տա	րի	նե	րին	 համայնք	 եւ	 գաղութ	 տեր	մին	նե-
րի	 հար	ցին	 ան	դրա	դար	ձել	 է	 գաղ	թաշ	խար	հի	 պատ	մու-
թյա	նը	նվիր	ված	բազ	մա	թիվ	հրա	պա	րա	կում	նե	րի	հե	ղի	նակ	
Վ.	Բար	խու	դա	րյա	նը։	 Իր	 վեր	ջին	 հոդ	ված	նե	րից	 մե	կում	 նա	
վե	րա	նայեց	 իր	 մինչ	 այդ	 ար	տա	հայ	տած	 տե	սա	կե	տը,	 հա-
մա	ձայն	 որի՝	 գաղութ, գաղթավայր եւ գաղթօջախ	 ասե	լով՝	
հաս	կաց	վում	էր	«…օ	տար	երկր	նե	րում	հաս	տա	տո	ւած	ոե	ւէ	
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ժո	ղո	վուր	դի	այն	զանգ	ված	նե	րի	գո	յու	թիւ	նը»,	որոնք	նոր	բնա-
կա	վայ	րում,	ամեն	բա	նից	զատ,	«ս	տեղ	ծում	են	իրենց	հա	մայն-
քը»221։	Դրա	փո	խա	րեն	նա	առա	ջար	կեց	մի	նոր	սահ	մա	նում,	
որում	համայնք-ը	ար	դեն	դի	տարկ	վում	 է	 որ	պես	գաղութ-ի	
հո	մա	նիշ։	 (Համայնք	 տեր	մի	նը	 որ	պես	 գաղութ-ի	 հո	մա	նիշ,	
դե	ռեւս	 ան	ցած	 դա	րի	 սկզ	բին	 գոր	ծա	ծել	 էր	 Գ.	Ֆնտգ	լյա	նը.	
«Հայ	գաղ	թա	կա	նու	թե	անց	պատ	մու	թիւ	նը	ան	հե	տա	ցած	հա-
մայնք	նե	րու,	կոր	սո	ւած	ոյ	ժե	րու	պատ	մու	թիւնն	է»,	«զուր	կը	
փն	տը	ռես	 բնա	տիպ	հայ	 հա	մայնք…»222։)	 «Հարկ	 է	 նկա	տել,–	
գրում	 է	 Վ.	Բար	խու	դա	րյա	նը,–	 որ	 գա	ղութ,	 գաղ	թա	վայր,	
գաղ	թօ	ջախ	կամ	հա	մայնք	հաս	կա	ցու	թյան	ներ	քո	պատ	մա-
գի	տու	թյունն	 ըն	դու	նում	 է	 օ	տար	երկր	նե	րում	 բնա	կութ	յուն	
հաս	տա	տած	որե	ւէ	ժո	ղովր	դի	այն	զանգ	ված	նե	րի	գո	յու	թյու-
նը,	 որոնք	 օ	տար	 մի	ջա	վայ	րում	 պահ	պա	նում	 են	 ազ	գային	
նկա	րա	գի	րը	եւ	իրենց	հատ	կա	նիշ	նե	րով	եւ	հա	մա	պար	փակ	
կյան	քով	 առանձ	նա	նում	 են	 հյու	րըն	կա	լող	 ժո	ղո	վուրդ	նե-
րից»223։	Հարցն	այն	է,	սա	կայն,	որ	Վ.	Բար	խու	դա	րյա	նի	սահ-
մա	նու	մը	վե	րա	բե	րում	է	ոչ	թե	գա	ղու	թին	(գաղ	թօ	ջախ,	գաղ-
թա	վայր	բա	ռե	րը	կա	րե	լի	է	նկա	տի	չառ	նել)	կամ	հա	մայն	քին,	
այլ	առ	հա	սա	րակ	ազ	գային	փոք	րա	մաս	նու	թյուն	նե	րին	կամ	
էթ	նիկ	 խմ	բե	րին,	 եւ	 դրա	նով	 իսկ	ան	պա	տաս	խան	 է	 մնում	
կա	րե	ւոր	մի	հարց.	ո՞րն	է	գա	ղու	թի	կամ	հա	մայն	քի	ստեղծ-
ման	եւ	գո	յու	թյան	ան	հրա	ժեշ	տու	թյու	նը,	գոր	ծա	ռույ	թը,	կամ	
ավե	լի	պարզ	ասած՝	ին	չու՞	են	մար	դիկ	առ	հա	սա	րակ	ստեղ-
ծում	նույն	այդ	գա	ղութ	նե	րը,	հա	մայնք	նե	րը։	Իա	նի	դեռ	ազ-
գային	 փոք	րա	մաս	նու	թյուն	նե	րը	 ու	սում	նա	սիր	վում	 է	ին	 լոկ	
պատ	մա	գի	տու		թյան	 եւ	 ազ	գագ	րու	թյան	 շր	ջա	նակ	նե	րում,	
այդ	 հար	ցը	 մնում	 էր	 ու	շադ	րու	թյու	նից	 դուրս,	 եւ	 գա	ղութ	
ասե	լով,	ինչ	պես	եւ	XIX	դ.	վեր	ջին,	շա	րու	նա	կում	է	ին	հաս-
կա	նալ	որե	ւէ	երկ	րում	բնակ	վող	ներ	գաղ	թած	այ	լազ	գի	նե	րի	
ամ	բող	ջու	թյու	նը։	 Բայց	 սկ	սած	 1960-ա	կան	նե	րից՝	 գի	տու-
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թյան	մեջ	հա	մա	կար	գե	րի	տե	սու	թյան	եւ	դրան	առնչ	վող	միջ-
ա	ռար	կա	յա	կան	 (interdisciplinary,	 междисциплинарный)	
հե	տա	զո	տու	թյուն	նե	րի	 տա	րա		ծմամբ	 հնա	րա	վոր	 դար	ձավ	
զա	նա	զան	 հան	րու	թյուն	նե	րի՝	 որ	պես	 ու	րույն	 հա	մա	կար	գե-
րի	 ու	սում	նա	սի	րու	թյու	նը։	 Ի	սկ	 հա	մա	կար	գե	րի	 տե	սու	թյան	
հիմ	նա	րար	 սկզ	բունք	նե	րից	 է	 այն,	 որ	 որե	ւէ	 կեն	դա	նի	 հա-
մա	կար	գի	 առաջ	նային	 գոր	ծա	ռույ	թը	 ինք	նա	պահ	պա	նումն	
է,	որն	էլ	հնա	րա	վոր	է	ինք	նա	կազ	մա	կերպ	ման	շնոր	հիվ	մի-
այն։	Եվ	հենց	գաղութը,համայնքը	հան	դես	են	գա	լիս	որ	պես	
տվյալ	բնա	կա	վայ	րում	ապ	րող	այ	լազ	գի	նե	րի	ինքնակազմա
կերպմանհիմ	նա	կան	ձե	ւը,	այլ	ոչ	թե	նրանց	պարզ	ամ	բող-
ջու	թյու	նը։	

Ուս	տի	ազգայինկամէթնիկհամայնքըկամգաղութըկա
րելի է սահմանել որպես որոշակի բնակավայրումապրող
ինքնակազմակերպվածայլազգիներիխումբ,որիանդամնե
րըունենազգային,պատմականեւմշակութայինընդհանուր
ժառանգություն, ուղղակի եւ անձնային կապեր միմյանց
հետ,համախմբվածեներկարատեւհամատեղգործունեու
թյամբ̀ հանունընդհանուրարժեքներիուշահերիեւ,որպես
այդպիսիք, առանձնանում են իրենց ապրած հասարակու
թյուններում։Կրկ	նեմ.	հենց	ինք	նա	կազ	մա	կերպ	ման	շնոր	հիվ	
է,	որ	ապա	հով	վում	են	այ	լազ	գի	նե	րի՝	որ	պես	ու	րույն	հան	րու-
թյան	գո	յու	թյու	նը	եւ	վե	րար	տադ	րու	թյու	նը	տա	րա	ծու	թյան	եւ	
ժա	մա	նա	կի	մեջ։	Եվ	եթե	հայ	կա	կան	գա	ղութ	նե	րի	կամ	հա-
մայնք	նե	րի	ձե	ւա	վոր	ման	սկզբ	նա	կան	շր	ջա	նում	որ	պես	ինք-
նա	կազ	մա	կերպ	ման	 հիմ	նա	կան	 մի	ջոց	 հան	դես	 էր	 գա	լիս	
հայ	եկե	ղե	ցին,	ապա	ժա	մա	նա	կի	ըն	թաց	քում,	պատ	մա	կան	
զար	գաց	մա	նը	հա	մա	պա	տաս	խան,	ամեն	մի	առան	ձին	հա-
մայն	քում	ստեղծ	վում	է	ին	նաեւ	տա	րա	տե	սակ	այլ	մի	ջոց	ներ՝	
կր	թամ	շա	կու	թային,	 հայ	րե	նակ	ցա	կան,	 բա	րե	գոր	ծա	կան,	
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մաս	նա	գի	տա	կան,	 քա	ղա	քա	կան	 մի	ու	թյուն	ներ	 ու	 կազ	մա-
կեր	պու	թյուն	ներ։	

Հա	մայն	քի՝	 որ	պես	 ինք	նա	կազ	մա	կերպ	ման	 ձե	ւի	 նշա	նա-
կու	թյու	նը	հայե	րի	հա	մար	գի	տակց	վեց	հատ	կա	պես	վեր	ջին	
քսան-ք	սան	հինգ	տա	րի	նե	րին,	երբ	Հա	յաս	տա	նից	ար	տա	գաղ-
թած	հա	րյուր	հա	զա	րա	վոր	հայեր	հաս	տատ	վե	ցին	Ռու	սաս-
տա	նի	տար	բեր	քա	ղաք	նե	րում։	Դրան	ցից	շա	տե	րում,	ինչ	պես	
հայտ	նի	է,	 ներ	գաղ	թած	նե	րը	ինչ-ի	նչ	պատ	ճառ	նե	րով	ի	վի-
ճա	կի	 չե	ղան	կազ	մա	կերպ	վել,	ստեղ	ծել	իրենց	մի	աս	նա	կան	
գոր	ծու	նե	ու	թյունն	ապա	հո	վող	 հիմ	նար	կու	թյուն	ներ,	 ուս	տի	
կա	րե	լի	էր	խո	սել	այս	կամ	այն	քա	ղա	քում	ապ	րող	հայե	րի,	
հայ	բնակ	չու	թյան,	բայց	ոչ	հայ	գա	ղու	թի	կամ	հա	մայն	քի	գո-
յու	թյան	մա	սին։	Նման	իրա	վի	ճա	կը,	որը	առ	հա	սա	րակ	բնո-
րոշ	 է	 ներ	գաղ	թող	նե	րի	առա	ջին	սերն	դին,	տվյալ	 դեպ	քում	
պայ	մա	նա	վոր	ված	է	նաեւ	նրա	նով,	որ	նա	խորդ՝	ավե	լի	քան	
յոթ	 տաս	նա	մյակ	նե	րի	 ըն	թաց	քում,	 ապ	րե	լով	 Խորհր	դային	
Հա	յաս	տա	նում,	 այ	նու	հե	տեւ՝	 Հա	յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու-
թյու	նում,	 նրանք	 չու	նե	ին	եւ	 չէ	ին	 էլ	 կա	րող	ու	նե	նալ	 օ	տար	
մի	ջա	վայ	րում	 որ	պես	 կազ	մա	կերպ	ված	 հան	րու	թյուն	 ապ-
րե	լու	 փոր	ձա	ռու	թյու	նը։	 Այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	 ռու	սա	հա		յե	րը,	
հատ	կա	պես	նրանց	երի	տա	սարդ	սե	րուն	դը	ավե	լի	ու	ավե	լի	
են	գի	տակ	ցում	հա	մայն	քային,	նախ	եւ	առաջ	մշա	կու	թային	
հիմ	նար	կու	թյուն	ներ	ստեղ	ծե	լու,	դրանց	շուրջ	հա	մախմբ	վե-
լու	ան	հրա	ժեշ	տու	թյու	նը։	

Հա	մայն	քի	վե	րը	բե	րած	սահ	ման	ման	մեջ	կա	րե	ւոր	է	նաեւ	
բնա	կա	վայ	րի	 (բա	ցա	ռու	թյամբ	 որոշ	 դեպ	քե	րի՝	 քա	ղա	քի),	
որ	պես	 նրա	տա	րած	քային	 բնու	թագ	րի	մատ	նան	շու	մը,	 քա-
նի	որ	մի	այն	այդ	դեպ	քում	են	հնա	րա	վոր	նրա	ան	դամ	նե	րի	
մշ	տա	կան	մի	ջանձ	նային	հա	րա	բե	րու	թյուն	նե	րը,	նրանց	հա-
մա	տեղ	մշա	կու	թային,	սո	ցի	ա	լա	կան	եւ	այլ	գոր	ծու	նե	ու	թյու-
նը։	Դա	առ	հա	սա	րակ	բո	լոր	ժա	մա	նակ	նե	րում	հա	մայնք	նե	րի	
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ան	կապ	տե	լի,	պար	տա	դիր	հատ	կա	նիշ	նե	րից	է,	լի	նեն	դրանք	
տոհ	մա	կան,	գյու	ղա	կան,	եկե	ղե	ցա	կան	կամ	այլ	տի	պի	հա-
մայնք	ներ։	Մինչ	դեռ	հա	յա	լե	զու	եւ	օ	տա	րա	լե	զու	գրա	կա	նու-
թյան	մեջ	համայնք	տեր	մի	նով	են	նշ	վում	նաեւ	ողջ	երկ	րի,	
նրա	առան	ձին	շր	ջան	նե	րում	ապ	րող	հայե	րը,	ինչ	պես,	օ	րի-
նակ՝	 ամե	րի	կա	հայ,	 ֆրան	սա	հայ,	 սի	րի	ա	հայ	 կամ,	 ասենք,	
Կա	լի	ֆոռ	նի	այի	հայ	գա	ղու	թը,	հա	մայն	քը։	Դա	բա	ցատր	վում	
է	նրա	նով,	որ	բո	լոր	նման	դեպ	քե	րում	փորձ	է	ար	վում	վեր-
հա	նե	լու	տվյալ	տե	ղան	քում	ապ	րող	հա	յու	թյան	ամե	նաընդ-
հա	նուր	 բնու	թագ	րե	րը	 կեն	սա	գոր	ծու	նե	ու	թյան	 զա	նա	զան	
ոլորտ	նե	րում,	նրա	պատ	մա	կան	զար	գաց	ման	օ	րի	նա	չա	փու-
թյուն	նե	րը։	Հարցն	այն	է,	սա	կայն,	թե	նման	դեպ	քե	րում	որ-
քա	նով	է	ար	դա	րաց	ված	համայնք	տեր	մի	նի	կի	րա	ռու	թյու	նը։	
Ան	վի	ճե	լի	 է,	 որ	Ա	ՄՆ-ի,	 Ֆրան	սի	այի	 կամ	Կա	լի	ֆոռ	նի	այի	
տար	բեր	 քա	ղաք	նե	րում	 բնակ	վող	 հայե	րը	 պատ	մա	կան	 եւ	
մշա	կու	թային	 նույն	 ժա	ռան	գու	թյան	 կրող	ներն	 են	 եւ	 այն	
պահ	պա	նե	լու	 ու	 երի	տա	սարդ	 սե	րունդ	նե	րին	փո	խան	ցե	լու	
նպա	տա	կով	ծա	վա	լում	են	որո	շա	կի	գոր	ծու	նե	ու	թյուն։	Սա-
կայն	 ան	վի	ճե	լի	 է	 նաեւ	 այն,	 որ	 յու	րա	քան	չյուր	 առան	ձին	
քա	ղա	քում	 գո	յու	թյուն	 ու	նե	ցող	 հա	մայնք	նե	րը	 տար	բեր	 են	
ոչ	մի	այն	իրենց	պատ	մու	թյամբ,	ազ	գային/էթ	նիկ	ինք	նա	գի-
տակ	ցու	թյամբ,	 կազ	մա	կերպ	վա	ծու	թյամբ,	 հա	մա	պա	տաս-
խան	հիմ	նար	կու	թյուն	նե	րի	քա	նա	կով,	ար	դյու	նա	վե	տու	թյան	
աս	տի	ճա	նով	եւ	այլ	հատ	կա	նիշ	նե	րով,	այ	լեւ	իրենց	հա	րա	բե-
րու	թյուն	նե	րով	տե	ղի	հա	սա	րա	կու	թյան,	իշ	խա	նու	թյուն	նե	րի	
հետ։	 Եւ	 գու	ցե	 ամե	նա	կա	րե	ւո	րը.	 այդ	 հա	մայնք	նե	րից	 յու-
րա	քան	չյու	րը	ինք	նու	րույն,	սե	փա	կան	ու	ժե	րով	է	լու	ծում	իր	
առ	ջեւ	ծա	ռա	ցած	տա	րա	տե	սակ	խն	դիր	նե	րը։	Դրա	նում	հա-
մոզ	վե	լու	հա	մար	բա	վա	կան	է	հա	մե	մա	տել,	օ	րի	նակ,	Ա	ՄՆ-ի	
Կա	լի	ֆոռ	նի	ա	նա	հան	գի	Լոս	Ան	ջե	լե	սի,	Սան	Ֆրան	ցիս	կոյի,	
Գլեն	դեյ	լի,	Ֆրեզ	նոյի	կամ	Փա	րի	զի,	Լի	ո	նի	եւ	Մար	սե	լի	հայ	
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հա	մայնք	նե	րը։	Այլ	կերպ	ասած՝	նման	դեպ	քե	րում	համայնք 
(ե	զա	կի	 թվով)	 տեր	մի	նի	 գոր	ծա	ծու	թյու	նը	 պայ	մա	նա	կան	
նշա	նա	կու	թյուն	ու	նի։	Թվում	է՝	առա	վել	ար	դա	րաց	ված	է	խո-
սել	Ա	ՄՆ-ի,	Ֆրան	սի	այի	եւ	այլ	երկր	նե	րի	ու	նրանց	առան-
ձին	 շր	ջան	նե	րի	 հայ	կա	կան	 հա	մայնք	նե	րի	 (միշտ	 հոգ	նա	կի	
թվով)	կամ	էլ	հայե	րի,	հա	յու	թյան	մա	սին։	

Հայ	գա	ղութ	նե	րի,	հա	մայնք	նե	րի	առանձ	նա	հատ	կու	թյուն-
նե	րից	 է	այն,	 որ	 նրան	ցում	 որո	շա	կի	 հան	գա	մանք	նե	րի	 բե-
րու	մով	ձե	ւա	վոր	վել	են	տար	բեր	խմ	բա	վո	րում	ներ	կամ,	պայ-
մա	նա	կա	նո	րեն	ասած,	ենթահամայնքներ։	Ա	ռա	վել	 հայտ	նի	
եւ	 կա	րե	ւոր	 են	 դա	վա	նա	կան	 առանձ	նա	հատ	կու	թյուն	նե	րի	
վրա	 հիմն	ված	 հան	րու	թյուն	նե	րը,	 որոնք,	 ինչ	պես	 աս	վեց,	
ձե	ւա	վոր	վե	ցին	եւ	ճա	նաչ	վե	ցին	Օս	մա	նյան	կաս	րու	թյու	նում	
XIX	դ.	կե	սե	րին	եւ	կոչ	վե	ցին	հայ	կա	թո	լիկ	եւ	հայ	ավե	տա-
րա	նա	կան	 հա	մայնք	ներ։	 Դրան	ցում	 նույն	պես	 կան	 ինք	նա-
պահ	պան	ման	եւ	 վե	րար	տադ	րու	թյան	հա	մար	ան	հրա	ժեշտ	
բո	լոր	 մի	ջոց	նե	րը՝	 կա	թո	լիկ	 եւ	ավե	տա	րա	նա	կան	 եկե	ղե	ցի-
ներ,	նրանց	շուրջ	ստեղծ	ված	մշա	կու	թային,	կր	թա	կան,	բա-
րե	գոր	ծա	կան,	 երի	տա	սար	դա	կան	 կազ	մա	կեր	պու	թյուն	ներ,	
տպա	գիր	եւ	է	լեկտ	րո	նային	լրատ	վա	մի	ջոց	ներ	եւն։	Սա	կայն	
կա	մի	կա	րե	ւոր	տար	բե	րու	թյուն.	կա	թո	լիկ	եւ	ավե	տա	րա	նա-
կան	 հա	մայնք	նե	րում	ավան	դա	բար	 ներ	կա	յաց	ված	 չեն	 հայ	
ազ	գային	կու	սակ	ցու	թյուն	նե	րը։	

Հենց	 այս	 վեր	ջին	նե	րի	 գոր	ծու	նե	թյու	նը	 հան	գեց	րեց	
Սփյուռ	քում	 քա	ղա	քա	կան	 խմ	բա	վո	րում	նե	րի	 առա	ջաց-
մա	նը,	 որը	 դար	ձավ	 վեր	ջի	նի	 կա	րե	ւոր	առանձ	նա	հատ	կու-
թյուն	նե	րից	 մե	կը։	 Չման	րա	մաս	նե	լով	 հի	շեց	նեմ	 մի	այն,	 որ	
Խորհր	դային	Հա	յաս	տա	նի	ստեղ	ծու	մից	ան	մի	ջա	պես	հե	տո	
կու	սակ	ցու	թյուն	նե	րը	ան	հրա	ժեշ	տո	րեն	հար	կադր	ված	եղան	
պար	զել	 իրենց	 դիր	քո	րո	շու	մը	 նրա	 հան	դեպ224։	 Սփյուռ	քա-
հա	յու	թյան	մի	մա	սը՝	«կոշտ	ը	նդ	դի	մու	թյու	նը»,	Հայ	հե	ղա	փո-
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խա	կան	 դաշ	նակ	ցու	թյան	 (ՀՀԴ)	 գլ	խա	վո	րու	թյամբ,	 առաջ-
նային	հա	մա	րե	լով	գա	ղա	փա	րա	կան	 չա	փա	նի	շը,	աշ	խար	հի	
սո	ցի	ալ-քա	ղա	քա	կան	եր	կու	հա	մա	կար	գե	րի	հա	կա	մար	տու-
թյան	ողջ	ըն	թաց	քում	հա	վա	տա	րիմ	մնաց	«հա	կա	սո	վե	տիզ-
մի»	 քա	ղա	քա	կա	նու	թյա	նը։	Սփյուռ	քի	 մյուս	 մա	սը	Ռամ	կա-
վար	ազա	տա		կան	 (ՌԱԿ)	 եւ	Սո	ցի	ալ-դե	մոկ	րատ	 Հն	չա	կյան	
(ՍԴՀԿ)	 կու	սակ	ցու	թյուն	նե	րի	 գլ	խա	վո	րու	թյամբ	 խորհր-
դային	իշ	խա	նու	թյուն	նե	րին	հայ	ժո	ղովր	դի	ազ	գային	շա	հե	րի	
տե	սա	կե	տից	հա	մա	րե	լով	չա	րյաց	փոք	րա	գույ	նը,	բա	վա	րար-
վեց	 «մեղմ»	 ը	նդ	դի	մու	թյան	 դե	րով՝	 ձգ	տե	լով	 բա	րիդ	րա	ցի-
ա	կան	 հա	րա	բե	րու	թյուն	ներ	 հաս	տա	տել	 Խորհր	դային	 Հա-
յաս	տա	նի	 հետ,	 ին	չը,	 սա	կայն,	 այդ	պես	 էլ	 իրա	կա	նու	թյուն	
չդար	ձավ։	Տար	բեր	եւ	իրա	րա	մերժ	դիր	քո	րո	շում	նե	րի	պատ-
ճա	ռով	 կու	սակ	ցու	թյուն	նե	րի	 մի	ջեւ	 սկիզբ	 առավ	 տաս	-
նա	մյակ	ներ	 շա	րու	նակ	վող	 հա	կա	մար	տու	թյու	նը,	 որում	
ներ	քաշ	վեց	 ողջ	 սփյուռ	քա	հա	յու	թյու	նը,	 եւ	 որը	 իր	 գա	գաթ-
նա	կե	տին	հա	սավ	1956	թ.	Մե	ծի	Տանն	Կի	լի	կի	ո	նոր	կա	թո	ղի-
կո	սի	ը	նտ	րու	թյամբ։	Կի	լի	կի	ո	կա	թո	ղի	կո	սու	թյան	նոր	ղե	կա-
վա	րու	թյու	նը	 ՀՀԴ-ի	 ազ	դե	ցու	թյամբ	 որ	դեգ	րեց	 ան	ջատ	ման	
քա	ղա	քա	կա	նու	թյու	նը	Ս.	Էջ	մի	ած	նից՝	տար	բեր	երկր	նե	րում	
իրեն	են	թար	կե	լով	որոշ	գոր	ծող	թե	մեր	եւ	հիմ	նե	լով	նո	րե	րը։	
Հայ	եկե	ղե	ցու	բա	ժա	նու	մով	ավարտ	վեց	Սփյուռ	քի	քա	ղա	քա-
կան	 մաս	նատ	ման	 գոր	ծըն	թա	ցը,	 եւ	 այն	 ստա	ցավ	 իր	 ինս-
տի	տու	ցի	ո	նալ	 ձե	ւա	կեր	պու	մը։	 Խոս	քը	 եր	կու	 նույ	նան	ման,	
սի	մետ	րիկ	կա	ռուց	ված	քով	քա	ղա	քա	կան-ե	կե	ղե	ցա	կան	հա-
մա	կար	գե	րի	մա	սին	է,	որոնք	գո	յու	թյուն	ու	նեն	գրե	թե	բո	լոր	
հայ	կա	կան	գա	ղութ	նե	րում,	հա	մայնք	նե	րում։	Ա	ռա	ջի	նի	հիմ-
նա	կան	տար	րերն	են՝	ՌԱԿ	եւ	ՍԴՀԿ,	Ս.	Էջ	մի	ած	նի	թե	մե	րը,	
Թե	քե	յան	եւ	Նոր	սե	րունդ	մշա	կու	թային	մի	ու	թյուն	նե	րը,	Հայ	
երի	տա	սար	դաց	 ըն	կե	րակ	ցու	թյու	նը,	 Հայ	 մարմ	նա	մար	զա-
կան	 մի	ու	թյու	նը,	 ՀԲԸՄ՝	 իրենց	 դպ	րոց	նե	րով,	 ԶԼՄ-նե	րով,	
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իսկ	 երկ	րոր	դի	նը՝	 ՀՀԴ,	 Մե	ծի	 Տանն	 Կի	լի	կի	ո	 թե	մե	րը,	 Հա-
մազ	գային	մշա	կու	թային	մի	ու	թյու	նը,	Հայ	մարմ	նա	կր	թա	կան	
ը	նդ	հա	նուր	 մի	ու	թյու	նը,	 Հայ	 օգ	նու	թյան	 մի	ու	թյու	նը՝	 իրենց	
դպ	րոց	նե	րով,	 ԶԼՄ-նե	րով։	 Դրանց	 զու	գա	հեռ	 գո	յու	թյու	նը	
առա	վել	 ակն	հայտ	 է,	 օ	րի	նակ,	 Նյու	 Աոր	քի,	 Լոս	 Ան	ջե	լե	սի,	
Մոն	րե	ա	լի	կամ	Տո	րոն	տոյի	հայ	հա	մայնք	նե	րում։

	Թե՛	 եկե	ղե	ցա	կան-դա	վա	նա	կան	 եւ	 թե՛	 քա	ղա	քա	կան-ե-
կե	ղե	ցա	կան	 խմ	բա	վո	րում	նե	րը	 իրա	պես	 ներ	կա	յա	նում	 են	
որ	պես	հա	մա	կար	գեր՝	իրենց	հս	տակ	կա	ռուց	ված	քով,	տար-
րե	րի	 գոր	ծա	ռու	թային	 փոխ	կապ	վա	ծու	թյամբ,	 տար	բեր	 սո-
ցի	ալ-մ	շա	կու	թային	 մի	ջա	վայ	րե	րում	 ինք	նա	կազ	մա	կերպ	վե-
լու	եւ	հար	մալր	վե	լու	ու	նա	կու	թյամբ։	Մի	ա	ժա	մա	նակ	հարկ	է	
ը	նդ	գծել	կա	րե	ւոր	մի	հան	գա	մանք։	Այս	կամ	այն	քա	ղա	քում	
ապ	րող	հայե	րի	պատ	կա	նե	լու	թյու	նը	նշած	խմ	բա	վո	րում	նե-
րից	մե	կին	առօ	րյա	կյան	քում	բնավ	չի	խո	չըն	դո	տում	մշ	տա-
կան	 եւ	 տա	րա	տե	սակ	 փո	խա	դարձ	 շփում	ներ	 հաս	տա	տե-
լուն	 (ը	նդ	հուպ	 նրանց	 մի	ջեւ	ամուս	նու	թյուն	նե	րը)։	Ա	վե	լին,	
այն	 երկր	նե	րում,	 որոն	ցում	 գո	յու	թյուն	 ու	նի	 նշ	ված	 եր	կու	
կա	թո	ղի	կո	սու	թյուն	նե	րից	մի	այն	մե	կի	թե	մը,	եկե	ղե	ցու	ծխա-
կան	ներն	են	դառ	նում	բո	լոր	հայ	հա	վա	տա	ցյալ	նե	րը։	Նույ	նը	
վե	րա	բե	րում	 է	 նաեւ	 կազ	մա	կեր	պու	թյուն	նե	րին,	 որոնք	 կա-
րող	են	հա	մա	գոր	ծակ	ցել	ան	հրա	ժեշ	տու	թյան	դեպ	քում։	Հենց	
այս	հան	գա	ման	քը	հնա	րա	վոր	է	դարձ	նում	բո	լոր	նշած	խմ-
բա	վո	րում	նե	րը	բնու	թագ	րել	որ	պես	մեկ	հա	մայն	քի	բաղ	կա-
ցու	ցիչ	մա	սեր	կամ	են	թա	հա	մայնք	ներ՝	չնա	յած	իրենց	մի	ջեւ	
եղած	 բո	լոր	տե	սա	կի	տար	բե	րու	թյուն	նե	րին։	Վեր	ջին	տաս-
նամ	յակ	նե	րում	հատ	կա	պես	Ա	րեւ	մուտ	քի	 երկր	նե	րում	ապ-
րող	սփյուռ	քա	հայե	րի	երի	տա	սարդ	եւ	մի	ջին	սե	րունդ	նե	րի	
շր	ջա	նում	 կու	սակ	ցու	թյուն	նե	րի	 դե	րի	 ակն	հայտ	 նվազ	ման,	
կյան	քի	 ապակ	րո	նա	կա	նաց	ման	 եւ	 որոշ	 այլ	 գոր	ծոն	նե	րի	
ազ	դե	ցու	թյամբ	 սահ	ման	նե	րը	 նշ	ված	խմ	բա	վո	րում	նե	րի	 մի-
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ջեւ	աս	տի	ճա	նա	բար	ջնջ	վում	են	եւ	դառ	նում	են	զուտ	խորհր-
դան	շա	կան։	

Վեր	ջում	մի	հարց,	որը,	 սպա	սե	լի	 է	այս	քան	եր	կար	քն-
նար	կու	մից	 հե	տո.	 այ	նու	ա	մե	նայ	նիվ,	 գաղութ եւ համայնք 
տեր	մին	նե	րից	 ո՞րն	 է	 նա	խընտ	րե	լի	 (գաղ	թօ	ջախ,	 գաղ	թա-
վայր	եւ	նման	այլ	բա	ռե	րի	որ	պես	տեր	մին	նե	րի	քն	նարկ	ման	
շա	րու	նա	կու	թյու	նը	 ժա	մա	նա	կի	 վատ	նում	 է	 մի	այն)։	 Հայտ-
նի	փաստ	է,	որ	գի	տու	թյան	զար	գաց	մա	նը	զուգ	ըն	թաց	որոշ	
տեր	մին	ներ	 կա	րող	 են	 փո	խա	րին	վել	 նոր՝	 ավե	լի	 ճշգ	րիտ	
տեր	մին	նե	րով,	որոշ	տեր	մին	ներ	կա	րող	են	ստա	նալ	նոր	բո-
վան	դա	կու	թյուն,	եւ,	իհար	կե,	ան	հրա	ժեշ	տու	թյան	դեպ	քում	
կա	րող	են	ստեղծ	վել	կամ	փո	խառ	վել	նո	րե	րը։	Ար	դեն	աս	վեց,	
որ	ար	դի	գի	տա	կան	գրա	կա	նու	թյան	մեջ,	խո	սե	լով	ազ	գային	
փոք	րա	մաս	նու	թյուն	նե	րի	 մա	սին,	 որ	պես	 կա	նոն,	 նախ-
կին	colony,	колония-ի	փո	խա	րեն	կի	րա	ռում	են	community,	
община	տեր	մի	նը։	Հա	յա	լե	զու	գի	տա	կան	հրա	պա	րա	կում	նե-
րում	գա	ղութ	եւ	հա	մայնք	տեր	մին	նե	րը	գոր	ծած	վում	են	գրե-
թե	հա	վա	սա	րա	չափ։	Իմ	կար	ծի	քով,	գաղութը	եւ	համայնք-ը	
հա	մա	պա	տաս	խա	նում	 են	 ար	դի	 գի	տու	թյան	 մեջ	 տեր	մին-
նե	րին	ներ	կա	յաց	վող	պա	հանջ	նե	րին	եւ	վե	րը	առա	ջար	կած	
սահ	ման	ման	 դեպ	քում	 (էջ	 138)	 կա	րող	 են	 հա	մար	ժե	քո	րեն	
ար	տա	հայ	տել	դրան	ցով	նշա	նակ	վող	երե	ւույթ	նե	րի	է	ու	թյու-
նը։	Դրա	հետ	մեկ	տեղ՝	այդ	եր	կու	տեր	մին	նե	րի	գո	յու	թյու	նը	
թույլ	 է	 տա	լիս	 նույն	 հա	մար	ժե	քու	թյամբ	 ամ	րագ	րել,	 ինչ-
պես	 աս	վեց,	 արա	բա	կան	 երկր	նե	րի	 հայ	 հան	րու	թյուն	նե	րի	
առանձ	նա	հատ	կու	թյուն	նե	րը	 կամ	 Ռու	սաս	տա	նի,	 Լե	հաս-
տա	նի	ինք	նա	վա	րու	թյուն	ու	նե	ցող	հայ	գա	ղութ-քա	ղաք	նե	րը,	
գա	ղութ	նե	րը,	որոնք	ժա	մա	նա	կի	ըն	թաց	քում	նույն	քա	ղաք-
նե	րում,	 զրկ	վե	լով	 այդ	 իրա	վուն	քից,	 դար	ձան	 հա	մայնք	նե-
րից	 մե	կը։	 Ի	նչ	 վե	րա	բե	րում	 է	 համայնք	 տեր	մի	նի	 առա	վել	
հա	ճախ	 կի	րառ	մա	նը,	 ապա	 դա,	 կրկ	նենք,	 բա	ցատր	վում	 է	
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ար	դի	 գի	տու	թյան	ձգ	տու	մով՝	 հաս	նե	լու	 յու	րա	քան	չյուր	 գի-
տու	թյան	տեր	մին	նե	րի	իմաս	տա	բա	նա	կան	(սե	ման	տիկ)	մի-
ան	մա	նու	թյա	նը	տար	բեր	լե	զու	նե	րում՝	community–община 
–	համայնք:	Այլ	կերպ	ասած,	գաղութը	եւ	համայնք-ը	իրա-
պես	հո	մա	նիշ,	փոխլ	րաց	նող,	այլ	ոչ	թե	փոխ	բա	ցա	ռող	տեր-
մին	ներ	են,	իսկ	թե	որ	մե	կին	տալ	նա	խա	պատ	վու	թյուն,	դա	
ար	դեն	յու	րա	քան	չյուր	հե	ղի	նա	կի	ը	նտ	րու	թյունն	է։	





4
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Առ	հա	սա	րակ	 Ա	ռա	ջին	 աշ	խար	հա	մար	տի	 տա	րի	նե	րի	 ող-
բեր	գա	կան	 դեպ	քե	րի	 մա		սին	 խո	սե	լիս	 մի	ա	ժա	մա	նակ	 նշ-
վում	 են	 հայե	րի	 ցե	ղաս	պա	նու	թյունն	 ու	 բռ	նա	գաղ	թը։	 Սա-
կայն,	կախ	ված	իմա	ցա	կան	նպա	տակ	նե	րից,	նրան	ցից	մե	կը	
կամ	մյու	սը	կա	րող	 է	դառ	նալ	առա	վել	 որո	շիչ	 կամ	գե	րիշ-
խող։	 Սփյուռ	քի	 առա	ջաց	ման	 առու	մով	 նման	 նշա	նա	կու-
թյուն	 ու	նի	 հենց	 բռ	նա	գաղ	թի	 գոր	ծո	նը։	 Ար	դեն	 նշ	վեց,	 որ	
1894-1896	թթ.	ցե	ղա	սպա	նու	թյու	նը	իրա	կա	նաց	րած	թուր	քա-
կան	իշ	խա	նու	թյուն	նե	րը	այդ	պես	էլ	 չդի	մե	ցին	հա	յե	րի	բռ	նի	
գաղ	թեց	մա	նը,	 տե	ղա	հա	նում	նե	րի	 եւ,	 չնա	յած	 մարդ	կային	
ու	 նյու	թա	կան	 մեծ	 կո	րուստ	նե	րին,	 հա	յու	թյան	 բա	ցար	ձակ	
մե	ծա	մաս	նու	թյու	նը	 շա	րու	նա	կեց	ապ	րել	 ինչ	պես	 հայ	րե	նի-
քում՝	Ա	րեւմ	տյան	Հա	յաս	տա	նում	 եւ	Կի	լի	կի	ա	յում,	այն	պես	
էլ	երկ	րի	այլ	շր	ջան	նե	րում։	Ի	սկ	1909	թ.	հե	տո	երկ	րից	հե	ռա-
ցած	նե	րը	ցան	կու	թյան	դեպ	քում	հնա	րա	վո	րու	թյուն	ստա	ցան	
վե	րա	դառ	նա	լու	հայ	րե	նիք225։	Ի	տար	բե	րու	թյուն	դրա՝	1915	թ.	
բռ	նա	գաղ	թը,	ինչ	պես	հայտ	նի	է,	դար	ձավ	ցե	ղաս	պա	նու	թյան	
իրա	կա	նաց	ման	հիմ	նա	կան	մի	ջոց	նե	րից	մե	կը։	Փաստ	է,	սա-
կայն,	 որ	 Սփյուռ	քը	 առա	ջա	ցավ	 ի	 հա	շիվ	 այն	 մարդ	կանց,	
որոնք	բռ	նի	գաղ	թեց	վե	լուց	հե	տո	վե	րապ	րե	ցին	Սի	րի	այի	եւ	
Ի	րա	քի	անա	պատ	նե	րում։	Ե	թե	այդ	մի	քա	նի	հա	րյուր	հա	զար	
մարդ	կանց	չեն	թար	կե	ին	տա	րա	գրու	թյան	կամ	Ա	ռա	ջին	աշ-
խար	հա	մար	տից	 հե	տո	 նրանց	 թույ	լատր	վեր	 վե	րա	դառ	նալ	
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հայ	րե	նիք,	 արդյո՞ք	 ան	հրա	ժեշտ	 կլի	ներ	 խո	սել	 Սփյուռ	քի	
մա	սին։	 Ի	րա	կա	նու	թյու	նը,	 սա	կայն,	 այն	 էր,	 որ	 1915	թ.	 ցե-
ղաս	պա	նու	թյու	նից	 եւ	 բռ	նա	գաղ	թից	 հե	տո	 հայ	 ժո	ղովր	դի	
պատ	մու	թյան	մեջ	առա	ջին	ան	գամ	էր,	որ՝	ա)	հայ	կա	կան	ազ-
գային	տա	րածք	նե	րում՝	Ա	րեւմ	տյան	Հա	յաս	տա	նում	եւ	Կի	լի-
կի	ա	յում,	հայ	բնակ	չու	թյու	նը	գրե	թե	ամ	բող	ջո	վին	վե	րա	ցավ	
եւ	հայ	ժո	ղովր	դի	ճն	շող	մե	ծա	մաս	նու	թյու	նը	սկ	սեց	ապ	րել	
հայ	րե	նի	քից	 դուրս,	 բ)	 տար	բեր	 երկր	նե	րում	 հաս	տատ	ված	
վտա	րան	դի	նե	րը	եւ	նրանց	հետ	նորդ	նե	րը	զրկ	վե	ցին	(եւ	մինչ	
օ	րս	 զրկ	ված	 են)	 հայ	րե	նիք	 վե	րա	դառ	նա	լու	 հնա	րա	վո	րու-
թյու	նից226։	Ար	դեն	նշ	վեց,	որ	հայե	րին	կա	տար	վա	ծի	ան	դառ-
նա	լի	ու	թյու	նը	 գի	տակ	ցել	 ստի	պեց	 Լո	զա	նի	 1922-1923	թթ.	
մի	ջազ	գային	կոն	ֆե	րան	սը,	որը	խոր	տա	կեց	հայ	րե	նիք	վե	րա-
դառ	նա	լու	 նրանց	 վեր	ջին	 հույ	սե	րը:	 Գի	տակց	մա	նը	 զու	գա-
հեռ՝	առաջ	եկավ	հայ	ժո	ղովր	դի	պատ	մու	թյան	նա	խորդ	շր-
ջան	նե	րից	սկզ	բուն	քո	րեն	տար	բեր	այդ	նոր	իրա	կա	նու	թյու	նը	
ան	վա	նե	լու	 ան	հրա	ժեշ	տու	թյու	նը:	 Ժա	մա	նա	կին	 նման	 ան-
հրա	ժեշ	տու	թյան	առաջ	է	ին	կանգ	նել	հրե	ա	նե	րը,	որոնք	դրա-
նից	շուրջ	տաս	նի	նը	դար	առաջ	նույն	պես	բռ	նի	գաղ	թեց	վել,	
վտար	վել	է	ին	իրենց	հայ	րե	նի	քից։	Նրանց	տված	լու	ծու	մը	ան-
վան	ման	խնդ	րին	թվում	է	ու	շագ	րավ	եւ	ահա	թե	ին	չու։	«Ար	դի	
իվ	րի	տում,–	 գրում	 է	Ա.	Մի	լի	տարյո	վը,–	 դի	աս	պո	րան	 բուն	
հրե	ա	կան	դի	աս	պո	րայի	իմաս	տով	ար	տա	հայտ	վում	է	galut	
տեր	մի	նով:	…Galut	տեր	մի	նի	(«դի	աս	պո	րա»	եւ	նրա	հու	նա-
կան	հա	մար	ժեք	նե	րը…)՝	նա	խա	սկզբ	նա	կան	«վ	տա	րել»	նշա-
նա	կու	թյու	նը	լեզ	վա	կան,	հե	տե	ւա	բար	բա	ցա	ռիկ	ծան	րա	կշիռ	
եւ	օբյեկ	տիվ	վկա	յու	թյունն	է	հրե	ա	կան	դի	աս	պո	րայի	մա	սին	
իրենց	իսկ՝	հրե	ա	նե	րին	հա	տուկ	պատ	կե	րա	ցում	նե	րի,	որ	պես	
բռ	նի	 եւ	 ող	բեր	գա	կան	 իրա	դար	ձու	թյան»227։	 Ը	ստ	 Հրե	ա	կան	
հան	րա	գի	տա	րա	նի	ռու	սե	րեն	տար	բե	րա	կի՝	галут-ը	(գա	լութ)	
«…հ	րե	ա	ժո	ղո	վուր	դի	պար	տադր	ված	գտն	վելն	է	իր	հայ	րե-
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նի	երկ	րից՝	Է	րեց-Իս	րաէ	լից	դուրս։	Այդ	տեր	մի	նով	սո	վո	րա-
բար	 նշա	նա	կում	 են	 Ե	րկ	րորդ	 տա	ճա	րի	 ավե	րու	մից	 (70	թ.	
–	 Էդ.Մ.)	 մին	չեւ	 Իս	րայել	 պե	տու	թյան	 ստեղծ	ման	 (1948	թ.–	
Էդ.Մ.)	ժա	մա	նա	կաշր	ջա	նը,	 որը	 հրե	ա	 ժո	ղովր	դի	 պատ	մա-
կան	գի	տակ	ցու	թյան	մեջ	ըն	կալ	վում	է	որ	պես	հա	լա	ծա	կան	
եւ	 ան	տուն	 ազ	գի	 վի	ճակ»228։	 Հ.	Ա	ճա	ռյա	նը	 հա	մա	րում	 էր,	
որ	գաղթել,գաղութ	բա	ռե	րը	փո	խա	ռու	թյուն	են՝	նկա	տի	ու-
նե	նա	լով	արա	մե	ե	րեն,	նաեւ	ասո	րե	րեն	գա	լութ	բա	ռը:	Ա	րա-
մե	ե	րե	նը,	 սկ	սած	 մ.թ	.ա.	 VII	դ.-ի	ց՝	 հատ	կա	պես	 Ա	քե	մի	նյան	
Պարս	կաս	տա	նի	օ	րոք,	դար	ձել	էր	lingua	franca	Ա	ռա	ջա	վոր	
Ա	սի	այի	ողջ	տա	րած	քում։	Մաս	նա	վո	րա	պես	 I	 դ.	այն	 դառ-
նում	է	նաեւ	հրե	ա	նե	րի	հիմ	նա	կան	մա	սի	խո	սակ	ցա	կան	լե-
զուն	 («Ի	րիս	տո	սի	 լե	զու»),	 իսկ	 եբ	րայե	րե	նը՝	 լոկ	 կրո	նա	կան	
ծի	սա	կա	տա	րու	թյուն	նե	րի	 եւ	 գր	քի	 լե	զու։	 Հին	 եբ	րայե	րե	նը,	
ժա	մա	նա	կի	 ըն	թաց	քում	 հարս	տա	նա	լով	 արա	մե	ե	րե	նի	 բա-
ռա	պա	շա	րով,	18	դար	ան	ց,	ար	դի	ա	կա	նաց	ված	տես	քով,	որ-
պես	իվ	րիտ,	վերս	տին	դար	ձավ	ոչ	մի	այն	հրե	ա	նե	րի	խո	սակ-
ցա	կան,	այ	լեւ	Իս	րայե	լի	պե	տա	կան	լե	զու։229

	Վե	րը	աս	վեց,	որ	հայե	րե	նում	գաղթելեւգաղութ	բա	ռե	րը	
նույն	պես	եր	կար	ժա	մա	նակ	կի	րառ	վում	է	ին	ան	վա	նե	լու	հա-
մար	 աղե	տա	լի	 վի	ճա	կում	 հայտն	ված	 հայե	րի	 պար	տադր-
ված	 ել	քը	 հայ	րե	նի	քից։	 Եւ	 կա	րե	լի	 էր	 սպա	սել,	 որ	 գաղու
թը,	 որ	պես	 բա	յա	ծան	ցյալ	 գո	յա	կան,	 կա	րող	 էր	 ճշգր	տո	րեն	
ար	տա	հայ	տել	 հայ	 ժո	ղովր	դի	 նոր	 գո	յա	վի	ճա	կը,	 ինչ	պես	
գալութը	 իվ	րի	տում։	 Սա	կայն,	 ինչ	պես	 նշ	վեց,	 իմաս	տային	
շրջ	ման	 (ին	վեր	սի	այի)	հե	տե	ւան	քով,	գաղութ-ը,	սկ	սած	XIX	
դ.	 վեր	ջից,	 նշա	նա	կում	 էր	 լոկ	 որե	ւէ	 երկ	րում	 կամ	առան-
ձին	բնա	կա	վայ	րում	ապ	րող	հայե	րի	ամ	բող	ջու	թյուն,	այն	էլ,	
երբ	 հայե	րի	 բա	ցար	ձակ	 մե	ծա	մաս	նու	թյու	նը	 դեռ	 ապ	րում	
էր	իր	հայ	րե	նի	քում։	Ո	ւս	տի	այն	այ	լեւս	 չէր	կա	րող	կի	րառ-
վել	 սկզ	բուն	քո	րեն	 նոր	 գաղ	թա	կա	նու	թյու	նը	 նշա	նա	կե	լու	
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հա	մար։	 Հա	մա	պա	տաս	խան	ան	վա	նում	գտ	նե	լը	վի	ճակ	ված	
էր	հայե	րի	մի	փոքր	մա	սին՝	մտա	վո	րա	կան	նե	րին՝	բա	ռի	բուն	
իմաս	տով։	 Նրան	ցից	 էր	 վե	րը	 հի	շա	տակ	ված	 Եր.	Օտ	յա	նը՝	
«Ա	նի	ծե	ալ	տա	րի	ներ»	 գր	քի	 հե	ղի	նա	կը,	 որը,	 1922	թ.	 հե	ռա-
նա	լով	 Ստամ	բու	լից,	 ապ	րեց	 Բու	խա	րես	տում,	 Տրի	պո	լի	ում	
(Լի	բա	նան),	իսկ	1925-ից՝	մին	չեւ	մեկ	տա	րի	ան	ց	վրա	հա	սած	
մա	հը	Կա	հի	րե	ում։	Նույն	քա	ղա	քում	հրա	տա	րակ	վող	«Ա	րեւ»	
օ	րա	թեր	թում,	 սկ	սած	 1924	թ.	 հոկ	տեմ	բե	րից,	 հա	ջոր	դա	բար	
տպագր	վեց	Եր.	Օ	տյա	նի	վեպ-թեր	թո	նը,	որում	քն	նարկ	վում	
էր	 հայ	րե	նա	դար	ձու	թյան՝	 հա	յա	պահ	պա	նու	թյան	 երաշ	խիք	
լի	նե	լու	խն	դի	րը։	Այս	տեղ	առա	վել	կա	րե	ւոր	է	վե	պի	հենց	խո-
րա	գի	րը՝	«Հայ	Տի	աս	բո	րան	(ժա	մա	նա	կա	կից	աս	տան	դա	կան	
կե	ան	քէ)»230։	 Ե	րե	ւի	 թե	առա	ջին	ան	գամ	 էր,	 որ	դիասպորա 
բա	ռը	հայե	րեն	տա	ռա	դար	ձու	թյամբ	կի	րառ	վում	էր	հայե	րի	
դեպ	քում։	Բայց	ոչ	վեր	ջին	ան	գամ.	եր	կու	տա	րի	ան	ց	տպագր-
վում	է	դի	վա	նա	գետ,	պատ	մա	բան	եւ	հա	սա	րա	կա	կան	գոր-
ծիչ	 Ա.	Սաֆ	րաս	տյա	նի	 «Հ	րե	ա	նե	րը	 եւ	 հայե	րը»	 ըն	դար	ձակ	
հոդ	վա	ծը,	 որը	 ամեն	 բա	նից	 զատ,	 կա	րե	ւոր	 է	 այդ	 տա	րի-
նե	րի	հայ	քա	ղա	քա	կան	մտ	քի	ու	սում	նա	սի	րու	թյան	հա	մար։	
Դի	մե	լով	պատ	մու	թյա	նը՝	 նա	գրում	 է	ր.	 «Հ	րե	ա	ժո	ղո	վուր	դի	
հա	մե	մա	տա	բար	 աղ	քատ	 և	 յե	տամ	նաց	 յա	տո	ւած	նե	րը	 հայ	
ժո	ղո	վուր	դի	որոշ	 յա	տո	ւած	նե	րուն	հետ	դա	րե	րէ	ի	վեր	շփ-
ման	 մտած	 են	 Լե	ւան	թի	 նա	ւա	հան	գիստ	նե	րուն	 մէջ,	 եր	կու	
ժո	ղո	վուրդ	ներն	ալ	հե	ռու	իրենց	բնա	վայ	րե	րէն	և	ու	րեմն	Տի-
աս	բօ	րայի	պայ	ման	նե	րուն	մէջ»։	Մեկ	այլ	տե	ղում,	խո	սե	լով	
Ե	րու	սա	ղե	մում	այդ	օ	րե	րին	տի	րող	իրա	վի	ճա	կի	մա	սին,	նա	
մաս	նա	վո	րա	պես	նկա	տում	է	ր.	«Տի	աս	բօ	րայի	հայ	հա	մայն	քը	
ամէն	շահ	ու	նի	սր	տա	գինս	հա	մակ	րե	լու	և	առիթ	ներ	կա	յա-
ցած	ժա	մա	նակ	աջակ	ցե	լու	հրե	ա	կան	ազ	գայ	նա	կա	նու	թե	ան	
աճ	ման	ու	ու	ժե	ղաց	ման»231։	Դիասպորա	 բա	ռի	գոր	ծա	ծու	մը	
նշ	ված	 հե	ղի	նակ	նե	րի	 կող	մից	 պա	տա	հա	կան	 չէր	 եւ	 ու	ներ	
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իր	բա	ցատ	րու	թյու	նը։	Այդ	տա	րի	նե	րին,	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա-
մար	տից	զատ,	շա	տե	րի	հա	մար	ամե	նացն	ցող	իրա	դար	ձու-
թյուն	նե	րից	էր	հրե	ա	կան	ազ	գային	օ	ջա	խի	ստեղ	ծու	մը,	որի	
մա	սին	 հայ	տա	րար	վեց	 1917	թ.	 նոյեմ	բե	րին	Մեծ	 Բրի	տա	նի-
այի	ար	տա	քին	գոր	ծե	րի	նա	խա	րար	Ա.	Բալ	ֆու		րի՝	հրե	ա	կան	
հա	մայն	քի	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	լորդ	Ռոտ	շիլ	դին	հղած	պաշ	տո-
նա	կան	նա	մա	կում	(Բալ	ֆու	րի	հռ	չա	կա	գի	րը),	եւ	որը	հե	տա-
գա	յում՝	 1922	թ.,	 ամ	րագր	վեց	 Պա	ղես	տի	նի	 ման	դա	տը	 Մեծ	
Բրի	տա	նի	ային	 հանձ	նե	լու	 մա	սին	 Ազ	գե	րի	 լի	գայի	 խորհր-
դի	որոշ	ման	մեջ։	Այդ	որո	շու	մից	ազդ	ված	է	ին	նաեւ	հայե	րը՝	
նկա	տի	առ	նե	լով	Լո	զա	նի	կոն	ֆե	րան	սի	որո	շում	նե	րում	հայ-
կա	կան	ազ	գային	օ	ջա	խի	նույ	նիսկ	հի	շա	տակ	ման	բա	ցա	կա-
յու	թյու	նը։	 Բա	ցի	այդ,	 թե	եւ	 մեծ	 տե	րու	թյուն	նե	րի	 որո	շու	մը	
Պա	ղես	տի	նի	վե	րա	բեր	յալ	ու	ներ	որո	շա	կի	աշ	խար	հա	քա	ղա-
քա	կան	 հիմ	նա	վո	րում	ներ,	 այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	 ակն	հայտ	 էր	
նաեւ	 դրա	նում	 հրե	ա	կան	 դի	աս	պո	րայի,	 նրա	 առաջ	նորդ-
նե	րի	մեծ	եւ	կա	րե	ւոր	դե	րը232։	Այս	ամե	նի	հա	մա	տեքս	տում	
Եր.	Օ	տյա	նը	եւ	Ա.	Սաֆ	րաս	տյա	նը,	գրե	լով	«Հայ	Տի	աս	բո	րա»,	
կար	ծես	 ցան	կա	նում	 է	ին	 հայ	 գաղ	թա	կա	նու	թյա	նը	 տես	նել	
նույն	քան	 նպա	տա	կաս	լաց,	 գոր	ծու	նյա	 ու	 կազ	մա	կերպ	ված	
մի	 ամ	բող	ջու	թյուն,	 ինչ	պի	սին	 էր	 հրե	ա		կան	 դի	աս	պո	րան՝	
ան	կախ	նրա	նից,	թե	դա	նո	րան	կախ	Հա	յաս	տան	ներ	գաղ	թե-
լո՞ւ,	կորց	րած	հայ	րե	նի	քին	վե	րա	տի	րա	նա	լո՞ւ,	թե՞	որե	ւէ	այլ	
հարց	է։	Այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	դիասպորա	օ	տար	բա	ռը	հաս	կա-
նա	լի	պատ	ճառ	նե	րով	չէր	կա	րող	ըն	դուն	վել	որ	պես	ինք		նան-
վա	նում	ար	տա	սահ	մա	նի	հայե	րի	կող	մից,	 եւ	 կա	րե	լի	 է	մի-
այն	են	թադ	րել,	որ	դրա	«ա	ռա	ջադ	րու	մը»	մի	հայտ	նի	չա	փով	
արա	գաց	րեց	մեկ	այլ	ինք	նան	վան	փնտր	տու	քը։	

Շատ	շու	տով	պարզ	դար	ձավ,	որ	նոր	բառ	հո	րի	նե	լու	հարկ	
չկար,	բա	վա	կան	էր	որ	պես	այդ	պի	սին	կի	րա	ռել	սփյուռք	բա-
յա	ծան	ցյալ	գո	յա	կա	նը:	Սփյուռք	բա	ռը	ստու	գա	բա	նո	րեն	հա-
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մա	պա	տաս	խա	նում	 է	 հու	նա	կան	 դիասպորա-յին	 (diaspora,	
диаспора),	որը	կազմ	վել	էր	diaspeirein	բայից՝	սփռել,տարա
ծել,ցրել։	 «Նոր	բառ	գիրք	հայ	կա	զե	ան	լե	զո	ւի»	բա	ռա	րա	նում	
սփյուռք-ը	բա	ցատր	վում	է	որ	պես	«Ազգ	ցրե	ալ»,	իսկ	որ	պես	
օ	րի	նակ	բեր	ված	են	Հին	Կտա	կա	րա	նի՝	Ե	րե	մի	ա	մար	գա	րե	ի	
գր	քի	այն	 հատ	վա	ծը,	 որում	խոս	վում	 է	 հե	թա	նոս	նե	րի	 մեջ	
հրե	ա	նե	րին	ցրե	լու	մա	սին233։	Կա	րե	ւոր	է	նշել,	որ	ո՛չ	այս՝	դա-
սա	կան	հա	մար	վող	բա	ռա	րա	նում,	ո՛չ	մինչ	այդ՝	Միջ	նա	դա-
րի	հայ	պատ	միչ	նե	րի	գոր		ծե	րում,	ո՛չ	էլ	հե	տա	գա	յում	սփյուռք 
բա	ռը	նշյալ	իմաս	տով	 չէր	կի	րառ	վել	հայե	րի	դեպ	քում:	Չէ՞	
որ	 հայ	 ժո	ղո	վուր	դը	 սփռ	ված	 չէր.	 չնա	յած	 բո	լոր	 տե	սա	կի	
ար	տա	գաղ	թե	րին՝	 հայե	րի	 բա	ցար	ձակ	 մե	ծա	մաս	նու	թյու	նը	
ապ	րում	էր	իր	ազ	գային	տա	րած	քում,	իսկ	հայ	րե	նի	քից	հե-
ռա	ցած	նե	րը,	 բա	ցա	ռու	թյամբ	 որոշ	 դեպ	քե	րի,	 գործ	նա	կա-
նում	միշտ	հնա	րա	վո	րու	թյուն	է	ին	ու	նե	ցել	վե	րա	դառ	նա	լու։	
Այլ	 կերպ	 ասած՝	 ժո	ղովր	դի	 հա	մե	մա	տա	բար	 փոք	րա	թիվ	
մի	մա	սի	ապ	րե	լը	հայ	րե	նի	քից	դուրս,	ան	շուշտ,	ան	ցան	կա-
լի,	բայց	բնավ	ոչ	այն	չափ	աղե	տա	լի,	ճա	կա	տագ	րա	կան	մի	
երե	ւութ	էր,	որին	ան	հրա	ժեշտ	էր	տալ	հա	տուկ	ան	վա	նում։	
Կրկ	նենք՝	այդ	պի	սի	ան	հրա	ժեշ	տու	թյուն	առա	ջա	ցավ	Ա	ռա-
ջին	աշ	խար	հա	մար	տից	 հե	տո	 մի	այն,	 եւ	 որ	պես	այդ	պի	սին	
ը	նտր	վեց	հայ	ժո	ղովր	դի	նոր	գո	յա	վի	ճա	կը	ճշ	տո	րեն	ար	տա-
հայ	տող	սփյուռքբա	ռը։	

Այս	պա	հին	դժ	վար	է	ասել,	թե	երբ	սկս	վեց	սփյուռք	բա-
ռի՝	իր	այդ	նոր	իմաս	տով	կի	րա	ռու	թյու	նը։	Կա	րող	եմ	մի	այն	
նշել,	 որ	 1931	թ.	 օ	գոս	տո	սին	Մե	ծի	 Տանն	 Կի	լի	կի	ո	 Բաբ	կեն	
Ա	կա	թո	ղի	կո	սը	Սո	ֆի	այի	Մես	րո	պյան	ճե	մա	րա	նի	տնօ	րեն	
Գ.	Մես	րո	պին	 ուղ	ղած	 իր	 նա	մա	կում	 գրում	 էր.	 «Ձեր	 Հայ-
կա	րա	նը	 կը	 յանձ	նա	րա	րենք	Սփյուռ	քի	ամե	նայն	 Հայոց	 ու-
շադ	րու	թե	ան	 եւ	 հն	չուն	 գնա	հա	տան	քին»234։	 Նույն՝	 1931	թ.	
հոկ	տեմ	բե	րին	 Ռամ	կա	վար	 ազա	տա	կան	 կու	սակ	ցու	թյան	
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Ա	մե	րի	կայի	շր	ջա	նային	վար	չու	թյան	շր	ջա	բե	րա	կա	նում,	որն	
ուղղ	ված	 էր	 հայ	րե	նակ	ցա	կան	մի	ու	թյուն	նե	րին,	խոս	վում	 է	
«Ս	փյուռ	քի	 հա	յու	թե	ան»	 մա	սին235։	 Ա.	Պար	տի	զյա	նը	 1936	թ.	
հրա	տա	րա	կած	իր	գր	քում	նույն	պես	գրում	է	«Ս	փյուռ	քի	հա-
յու	թե	ան»,	 «Ս	փյուռ	քի	աւե	լի	 քան	700.000	հա	յու	թե	ան	կազ-
մա	կեր	պու	թե	ան…»236,	 իսկ	 Ե	ր.	Տէր	Ա	նտ	րե	ա	սյա	նը	 «Օր	մա-
նե	ա	նի	 պատ	րի	ար	քու	թե	ան	 շր	ջա	նը»	 հոդ	վա	ծում	 խո	սում	
էր	«Ս	փիւռ	քի	զա	նա	զան	ժո	ղովր	դա	պե	տա	կան	անուն		նե	րով	
մո	լե	ռանդ	 ազ	գայ	նա	կան	 եւ,	 հե	տե	ւա	բար,	 օ	տա	րա	կուլ	 եր-
կիր	նե	րի»	մա	սին	եւն237։	Հե	տա	գա	տա	րի	նե	րին	այն	դար	ձավ	
հա	մա	տա	րած	եւ	այ	սօր	էլ	 լայ	նո	րեն	կի	րառ	վում	է	հայե	րեն	
ե՛ւ	 գրա	վոր,	 ե՛ւ	 բա	նա	վոր	խոս	քում։	 Ա	հա	այս	 կերպ,	 նախ՝	
արեւմ	տա	հայե	րե	նում,	 ապա՝	 նաեւ	 արե	ւե	լա	հայե	րե	նում	
ամ	րագր	վեց	Սփյուռք	տեր	մի	նը,	որով	նշա	նակ	վեց	Ա	ռա	ջին	
աշ	խար	հա	մար	տից	 հե	տո	 տար	բեր	 երկր	նե	րում	 հաս	տատ-
ված	հայ	վտա	րան	դի	նե	րի	եւ	նրանց	հե	տա	գա	սե	րունդ	նե	րի	
ամ	բող	ջու	թյու	նը,	այլ	 կերպ	ասած՝	 ձե	ւա	վոր	վեց	 հայ	կա	կան	
սփյուռ	քյան	 դիս	կուր	սը:	 Գրա	կա	նու	թյան	 մեջ	 բազ	միցս	 նշ-
վել	է,	որ	ավե	լի	քան	տաս	նութ	դա	րի	տար	բե	րու	թյամբ	տե	ղի	
ու	նե	ցած	 պատ	մա	կան	 իրա	դար	ձու	թյուն	նե	րի	 նմա	նու	թյու-
նը՝	բռ	նի	գաղ	թե	ցու	մը	հայ	րե	նի	քից,	աշ	խար	հով	մեկ	ցր	վե	լը,	
հայ	րե	նիք	վե	րա	դառ	նա	լու	ան	կա	րե	լի	ու	թյու	նը	հիմք	են	ծա-
ռա	յում	նույն	տի	պա	բա	նա	կան	շար	քը	դա	սել	այդ	ամե	նի	հե-
տե	ւան	քով	առա	ջա	ցած	հրե	ա	եւ	հայ	էթ	նիկ	խմ	բե	րը	տար	բեր	
երկր	նե	րում։	Սա	կայն	 նույն	այդ	 իրա	դար	ձու	թյուն	նե	րը,ամ-
րագր	ված	 լի	նե	լով	 եր	կու	 ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	 գի	տակ	ցու	թյան,	
պատ	մա	կան	 հի	շո	ղու	թյան	 մեջ,	 ստա	ցան	 լեզ	վա	կան	տար-
բեր	ար	տա	հայ	տու	թյուն	ներ՝	հրեական գալութը, հայկական
սփյուռքը։	

Տաս	նա	մյակ	ներ	 ան	ց	 սփյուռք	 տեր	մի	նի	 կի	րա	ռու	մը	
առա	ջաց	րեց	 մի	 խն	դիր,	 որը,	 ը	ստ	 իս,	 քն	նարկ	ման	 կա	րիք	
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ու	նի։	Ի	նչ	պես	հայտ	նի	է,	1970-ա	կան	թթ.-ից	աշ	խար	հով	մեկ	
նկատ	վեց	 գաղ	թային	 գոր	ծըն	թաց	նե	րի	 ան	նա	խա	դեպ	 ու-
ժե	ղա	ցում,	 որի	 հե	տե	ւան	քով	 իրենց	 ծնն	դա	վայր	 երկր	նե-
րից	դուրս	ապ	րող	նե	րի	թի	վը	2015	թ.	կազ	մեց	շուրջ	244	մլն՝	
մոտ	չորս	ան	գամ	շատ,	քան	1960	թ.238։	Տար	բեր	երկր	նե	րում	
առա	ջա	ցած	մեծ	թվով	ներ	գաղ	թած	նե	րի	փոք	րա	մաս	նա	կան	
խմ	բե	րը	 ան	հրա	ժեշ	տո	րեն	 հայտն	վե	ցին	 հե		տա	զո	տող	նե-
րի՝	 սո	ցի	ո	լոգ	նե	րի,	 մշա	կու	թա	բան	նե	րի,	 պատ	մա	բան	նե	րի,	
քա	ղա	քա	գետ	նե	րի	 եւ	այ	լոց	 ու	շադ	րու	թյան	 կենտ	րո	նում	 եւ	
ժա	մա	նա	կի	 ըն	թաց	քում	 տար	բեր	 լե	զու	նե	րում	 նշա	նակ	վե-
ցին	 դիասպորա տեր	մի	նով,	 որով,	 մինչ	 այդ	 նշա	նակ	վում	
է	ին	 մի	այն	 հրե	ա	 փոք	րա	մաս	նա	կան	 խմ	բե	րը։	 Ա	մե	րի	կա	ցի	
մաս	նա	գետ	Ռ.	Բրու	բեյ	քը	րը	նշում	էր,	որ	եթե	1970-ա	կան	նե-
րին	diaspora	եւ	դրան	նման	բա	ռե	րը,	որ	պես	բա	նա	լի	բա	ռեր,	
ատե	նա	խո	սու	թյուն	նե	րում	հան	դի	պում	է	ին	տա	րին	մեկ-եր-
կու	ան	գամ,	ապա	1980-ա	կան	նե	րին՝	13	ան	գամ,	իսկ	2001	թ.՝	
ար	դեն	130	ան	գամ։	Ան	հա	մե	մատ	ավե	լի	մեծ	էր	հե	տաքրք-
րու	թյու	նը	տպա	գիր	եւ	է	լեկտ	րո	նային	լրատ	վա	մի	ջոց	նե	րում,	
օ	րի	նակ՝	Google	հա	մա	կար	գում	կար	ավե	լի	քան	մեկ	մի	լի	ոն	
հղում	 diaspora	 բա	ռին239։	Թե	եւ	 դի	աս	պո	րա	նե	րին	 նվիր	ված	
աշ	խա	տու	թյուն	նե	րի	 քա	նա	կը	 տա	րեց	տա	րի	 ավե	լա	նում	
է,	 սա	կայն	 մինչ	այժմ	 գո	յու	թյուն	 չու	նի	 ը	նդ	հա	նուր	տե	սա-
կետ	 դի	աս	պո	րայի՝	 որ	պես	 երե	ւույ	թի	 մա	սին.	 արդյոք	 դի-
աս	պո	րա՞	են	բո	լոր	ազ	գային	փոք	րա	մաս	նու	թյուն	նե	րը	կամ	
էթ	նիկ	 խմ	բե	րը,	 թե՞	 ոչ,	 որո՞նք	 են	 դրա	առանձ	նա	հա	տուկ	
հատ	կա	նիշ	նե	րը,	 ինչ	պե՞ս,	 ը	ստ	 ո՞ր	 չա	փա	նիշ	նե	րի	պետք	 է	
դա	սա	կար	գել	 նրանց	 ողջ	 բազ	մա	զա	նու	թյու	նը,	 ինչ	պե՞ս	 են	
հա	րա	բե	րակց	վում	 նո	րա	հայտ	 դի	աս	պո	րա	նե	րը	 դա	սա	կան	
հա	մար	վող	 հրե	ա	կան	 եւ	 հայ	կա	կան	 դի	աս	պո	րա	նե	րի	 հետ	
եւն։	Ստեղծ	ված	իրա	վի	ճա	կը	կա	րե	լի	է	բնու	թագ	րել	որ	պես	
հեր	թա	կան	 տեր	մի	նա	բա	նա	կան	 ծու	ղակ,	 որում	 հայտն	վե-
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ցին	 (այն	 է	լ՝	 գի	տակ	ցա	բար)	 հե	տա	զո	տող	նե	րը,	այս	ան	գամ	
դիասպորաբա	ռի	վե	րը	նշած	բո	վան	դա	կու	թյան	ը	նդ	լայն	ման	
պատ	ճա	ռով։	Հենց	նման	իմա	ցա	կան	շե	ղում	նե	րը	նկա	տի	ու-
ներ	Օլ	դըս	Հաքս	լին̀ 	գրե	լով.	«Իա	նի	դեռ	մենք	հի	շում	ենք,	որ	
«բա	ռե	րը	ը	ստ	է	ու	թյան	նշան	ներ	են	առար	կա	նե	րի	հա	մար»	
եւ	չենք	ը	նկ	նում	շատ	հա	ճա	խա	դեպ	եւ	բա	ցար	ձա	կո	րեն	չա-
րա	բաս	տիկ	 մո	լո	րու	թյան	 մեջ՝	 «դարձ	նե	լով	 առար	կա	նե	րը	
նշան	ներ	բա	ռե	րի	հա	մար»,	դա	սա	կար	գու	մը	մնում	է	բա	ցա-
ռիկ	օգ	տա	կար»240:	

Հա	յաս	տա	նում	մի	այն	վեր	ջին	տա	րի	նե	րին	եղան	հրա	պա-
րա	կում	ներ̀ 	 նվիր	ված	 նույն	 այդ	 գրա	կա	նու	թյա	նը	 եւ	 որոշ	
ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	դի	աս	պո	րա	նե	րին,	որոնց	մա	սին	ժա	մա	նակ	
առ	 ժա	մա	նակ	 նյու	թեր	 են	 տպագր	վում	 նաեւ	 ԶԼՄ-նե	րում։	
Ի	՞նչն	 է	 կա	րե	ւոր	 բո	լոր	 նման	 հրա	պա	րա	կում	նե	րում.	 ան-
կախ	դրանց	բո	վան	դա	կու	թյու	նից,	տար	բեր	ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	
փոք	րա	մաս	նա	կան	խմ	բե	րի	հա	մար	գոր	ծած	վում	է	սփյուռք 
տեր	մի	նը՝	 ռու	սա	կան	 սփյուռք,	 թուր	քա	կան	 սփյուռք,	 հնդ-
կա	կան	սփյուռք	եւն241։	Ա	ռա	ջին	հա	յաց	քից	տե	ղի	է	ու	նե	նում	
բնա	կան	մի	բան՝	դիասպորա	 բա	ռը	ճշգր	տո	րեն	թարգ	ման-
վում	 է	 հայե	րեն	սփյուռքբա	ռով։	Բայց	սփյուռք-ը	 սո	վո	րա-
կան	բառ	 չէ,	այլ	հա	յա	գի	տու	թյան	մեջ	ըն	դուն	ված	տեր	մին	
է,	որով,	սկ	սած	1920-1930-ա	կան	նե	րից,	նշա	նակ	վում	է	որո-
շա	կի	 ժա	մա	նա	կա	հատ	վա	ծում	 եւ	 որո	շա	կի	 հան	գա	մանք-
նե	րում	 առա	ջա	ցած	 երե	ւույթ։	 Այլ	 կերպ	ասած՝	Սփյուռք-ը	
հայ	կա	կան	տեր	մին	է	հայ	ժո	ղովր	դի	պատ	մու	թյան	որո	շա-
կի	 երե	ւույ	թի	 նշա	նա	կու	թյան	 հա	մար։	 Նույնն	 է	 գալութ-ի	
դեպ	քում.	«Պատ	մա	կան	հայ	րե	նի	քի,	որ	պես	հրե	ա	ժո	ղովր	դի	
ամե	նագլ	խա	վոր	 կենտ	րո	նի,	 կո	րուս	տը	 դարձ	րեց	 գա	լու	թը	
յու	րա	հա	տուկ	հաս	կա	ցու	թյան,	որը	բնո	րոշ	 է	 բա	ցա	ռա	պես	
հրե	ա	կան	 պատ	մութ	յա	նը»242։ Եւ	 երբ	 Սփյուռք	 տեր	մի	նով	
ան	վա	նում	են	իրենց	հայ	րե	նի	քից	դուրս	ապ	րող	ռուս	նե	րին,	
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թուր	քե	րին	եւ	այ	լոց,	այն	ստա	նում	է	 լրիվ	ու	րիշ	իմաստ	եւ	
բո	վան	դա	կու	թյուն։	 Կա	րե	լի	 է	 ասել,	 որ	 նման	 դեպ	քե	րում	
հայ	րե	նի	 հե	ղի	նակ	նե	րը	 կա	մա	 թե	 ակա	մա	 պար	զա	պես	
պատ	ճե	նում	 են	 ար	տա	սահ	մա	նի	 գիտ	նա	կան	նե	րի	 կա	տա-
րած	դիասպորա	տեր		մի	նի	իմաս	տա	փո	խու	թյու	նը։	

Ի	մաս	տա	փո	խու	թյու	նը	առա	վել	ակն	հայտ	է	ար	տա	հայտ-
վում	էթ	նիկ	խմ	բե	րի	եւ	հայ	րե	նի	քի,	մայր	էթ	նո	սի	փո	խա	դարձ	
կա	պե	րի	ու	փոխ	ներ	գոր	ծու	թյան	հար	ցում243։	Թե	եւ	շատ	հե-
ղի	նակ	ներ	ար	դա	րա	ցի	ո	րեն	մեծ	կա	րե	ւո	րու	թյուն	են	տա	լիս	
այդ	խնդ	րին,	սա	կայն	նրանք	հա	ճախ	թե	րագ	նա	հա	տում	կամ	
պար	զա	պես	 ան	տե	սում	 են	 նույն	 այդ	 կա	պե	րի	 ածան	ցյալ	
բնույ	թը,	 կան	խո	րոշ	վա	ծու	թյու	նը	 հայ	րե	նի	քից	 ար	տա	գաղ-
թե	լու	 հան		գա	մանք	նե	րով։	Մինչ	դեռ	Սփյուռ	քի	 հա	յու	թյու	նը,	
ի	տար	բե	րու	թյուն	 նույն	 կու	բա	ցի	նե	րի	 կամ	 թուր	քե	րի,	առ-
հա	սա	րակ	զուրկ	է	իր	բուն	հայ	րե	նի	քի՝	Ա	րեւմ	տյան	Հա	յաս-
տա	նի	 եւ	 Կի	լի	կի	այի,	 այն	տեղ	 ապ	րող	 մայր	 էթ	նո	սի	 հետ	
կա	պե	րից,	եւ	դա	ոչ	թե	ինչ-ի	նչ	քա	ղա	քա	կան	եւ	այլ	հան	գա-
մանք	նե	րի	 բե	րու	մով,	այլ	 հենց	 հայ	րե	նի	քից	 զրկ	վե	լու,	 մայր	
էթ	նո	սի	չգո	յու	թյան	պատ	ճա	ռով։	Այդ	առու	մով	հատ	կան	շա-
կան	է,	օ	րի	նակ,	սփյուռ	քա	հայ	պատ	մա	բան	Ռ.	Փա	նո	սյա	նի	
մո	տե	ցու	մը։	 Հիմք	 ըն	դու	նե	լով	 արեւմ	տյան	 որոշ	 հե	ղի	նակ-
նե	րի	տե	սա	կետ	նե	րը՝	 նա	 գրում	 է.	 «Ըստ	 իս,	 սփյուռ	քը	այն	
իրո	ղու	թիւնն	է	որ	կը	բաղ	կա	նայ	ժո	ղո	վուր	դէ	մը	որ	կապ	րի	
իր	հայ	րե	նի	քէն	դուրս	 (գ	րե	թէ	միշտ	որ	պէս	փոք	րա	մաս	նու-
թիւն)	ու	րիշ	երկ	րի	մը	մէջ,	բայց	կը	պա	հէ	զօ	րա	ւոր	զգա	ցա-
կան	կամ	 գործ	նա	կան	կա	պեր	հայ	րե	նի	քի	 հետ։	 Հայ	րե	նի	քը	
ձգե	լու	պատ	ճառ	նե	րը	կա	րե	ւոր	չեն»244։	Նույն	միտ	քը	առ	կա	
է	իր	ավե	լի	վաղ	հրա	տա	րա	կած	գր	քում.	«…գաղ	թի	փաստը
(ը	նդ	գծու	մը	 հե	ղի	նա	կինն	 է	 –	Էդ.Մ.)՝	 առաջ	նայի	նը	 սփյուռ-
քաց	ման	հա	մար,	առա	վել	կա	րե	ւոր	է,	քան	[	հայ	րե	նի	քից]	հե-
ռա	նա	լու	պատ	ճա	ռը»245։	Ու	շագ	րավ	է,	որ	սփյուռ	քի	նա	խորդ	
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սահ	մա	նու	մը	նա	լրաց	նում	է	հե	տե	ւյալ	կե	տով.	«Իա	ղա	քա-
կան	 աշ	խա	տան	քը	 սփիւռ	քի	 գոր	ծու	նէ	ու	թե	ան	 մէկ	 մասն	
է,	 որով	 սփիւռ	քը	 կը	 զա	նա	զա	նէ	 պարզ	 էթ	նի	կա	կան	 փոք-
րա	մաս	նու	թե	նէ	 մը։	 Սփիւռք	նե	րը	 որոշ	 քա	ղա	քա	կան	 դատ	
մը	 կը	 հե	տապն	դեն՝	 կա	պո	ւած	 իրենց	 հայ	րե	նի	քին	 հետ»։246 
Թվում	է՝	հե	ղի	նա	կը	ինքն	իրեն	հա	կա	սում	է,	քա	նի	որ	հայ	
սփյուռ	քի	 դեպ	քում	 քա	ղա	քա	կան	 աշ	խա	տանք	 է	 նախ	 եւ	
առաջ	Հայ	դա	տի	հե	տապն	դու	մը,	ին	չը	ուղ	ղա	կի	ո	րեն	կապ-
ված	է	«հայ	րե	նի	քը	ձգե	լու	պատ	ճա	ռի»՝	ցե	ղա	սպա	նու	թյան	եւ	
բռ	նա	գաղ	թի	հետ։	Ռ.	Փա	նո	սյա	նը	չի	պար	զա	բա	նում	իր	այս	
թե	զը,	սա			կայն	հե	տա	գա	շա	րադ	րան	քից	կա	րե	լի	է	են	թադ	րել,	
որ	խոս	քը	մի	այն	ար	դի	Հա	յաս	տա	նի	հետ	սփյուռ	քի	հա	րա-
բե	րու	թյուն	նե	րի	բո	վան	դա	կու	թյան	եւ	ձե	ւե	րի	մա	սին	է։	

Ն	ման	մո	տե	ցում	նե	րը	հիմ	նա	վոր	վում	են	(այլ	հարց	է՝	գի-
տակ	ցա	բա՞ր,	թե	ո՞չ)	նրա	նով,	որ	բո	լոր	դի	աս	պո	րա	նե	րի,	նե-
րա	ռյալ	 հայ	 Սփյուռ	քի,	 կեն	սա	գոր	ծու	նե	ու	թյան	 գե	րիշ	խող	
նպա	տա	կադ	րույ	թը	 ազ	գամ	շա	կու	թային	 ինք	նու	թյան	 պահ-
պա	նումն	է,	որը	ապա	հով	վում	է	մեծ	մա	սամբ	մի	ան	ման	մի-
ջոց	նե	րով։	Ի	սկ	թե	նույն	ինք	նու	թյան	պահ	պան	ման	հա	մար	
որ	քան	կա	րե	ւոր	են	հայ	րե	նի	քից	հե	ռա	նա	լու	պատ	ճառ	ներն	
ու	հան	գա	մանք	նե	րը,	վկա	յում	է	վեր	ջին	25	տա	րի	նե	րին	Հա-
յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու	թյու	նից	 սո	ցի	ա	լա	կան	 եւ	 տն	տե-
սա	կան	 պատ	ճառ	նե	րով	 Ռու	սաս	տան	 ար	տա	գաղ	թած	նե	րի	
օ	րի	նա	կը,	այն	է՝	նրանց	ազ	գամ	շա	կու	թային	ձուլ	ման	արագ	
ըն	թաց	քը։	

Ե	ղած	տեր	մին	նե	րի	նման	կա	մա	յա	կան	իմաս	տա	փո	խու-
թյու	նը	հե	տե	ւանք	է	նաեւ	այն	բա	նի,	որ	ան	տես	վում	է	գի	տա-
կան	 հաս	կա	ցու	թյուն	նե	րի	 եւ	 տեր	մին	նե	րի	 տար	բե	րա	կու	մը	
ը	ստ	դրանց	վե	րա	ցարկ	ման	աս	տի	ճա	նի247։	Սփյուռք-ը,	 ինչ-
պես	եւ	գալութ-ը,	դաս	վում	են	տե	ղայ	նա	կան	(լո	կալ)	տեր	մին-
նե	րի	շար	քին,	քա	նի	որ	դրան	ցով	նշա	նակ	վում	են	որո	շա	կի	
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տե	ղում,	 որո	շա	կի	 պայ	ման	նե	րում	 եւ	 որո	շա	կի	 ժա	մա	նակ	
առա	ջա	ցած	երե	ւույթ	ներ։	Ի	տար	բե	րու	թյուն	դրանց՝	դիաս
պորա-ն	 ը	նդ	հա	նուր	 տեր	մին	 է.	 այն,	 սկ	սած	 1980-1990-ա-
կան	թթ.,	նշա	նա	կում	է	ամե	նա	տար	բեր	ժո	ղո	վուրդ	նե	րի,	նե-
րա	ռյալ	նաեւ	հայ	եւ	հրե	ա,	տար	բեր	ժա	մա	նակ	եւ	տար	բեր	
պատ	ճառ	նե	րով	ձե	ւա	վոր	ված	(ը	ստ	ամե	նայ	նի,	նաեւ	ապա-
գա	յում	ձե	ւա	վոր	վող)	փոք	րա	մաս	նա	կան	էթ	նիկ	խմ	բեր։248 

	Հա	յա	լե	զու	գրա	կա	նու	թյան	մեջ	սփյուռք	տեր	մի	նի	կի	րա-
ռու	մը	 ինչ	պես	 ավան	դա	կան,	 զուտ	 հայ	կա	կան,	 այն	պես	 էլ,	
այս	պես	ասած,	ար	դի	ա	կան	իմաս	տով	հան	գեց	րել	է	դրանց	
տար	բե	րակ	ման	 ան	հրա	ժեշ	տու	թյա	նը։	 Դրա	նով	 պայ	մա	նա-
վոր	ված՝	վեր	ջին	տա	րի	նե	րի	հրա	պա	րա	կում	նե	րում	հայկա
կան սփյուռք-ի	փո	խա	րեն	 հա	ճախ	 գր	վում	 է	Սփյուռք՝	 մե-
ծա	տա	ռով՝	 առանց	 «հայ	կա	կան»	 որո	շի	չի։	 Սա	կայն	 հար	ցի	
լու	ծու	մը	 նախ	 եւ	 առաջ	 կախ	ված	 է	 նրա	նից՝	 շա	րու	նա	կե՞լ	
արդյոք	սփյուռք	տեր	մի	նով	 նկա	տի	առ	նել	այ	լազ	գի	 էթ	նիկ	
փոք	րա	մաս	նու	թյուն	նե	րը,	 թե՞	 ոչ։	 Իմ	 կար	ծի	քով,	 աշ	խար-
հի	 գրե	թե	 բո	լոր	 երկր	նե	րում	 գո	յու	թյուն	 ու	նե	ցող	 տար	բեր	
ժա	մա	նակ	նե	րում,	 տար	բեր	 պատ	ճառ	նե	րով	 ներ	գաղ	թած	
այ	լազ	գի	նե	րի	 խմ	բե	րը	 կա	րե	լի	 է	 կո	չել	 օ	տար	 լե	զու	նե	րի	
օ	րի	նա	կով	 диаспора,	 diaspora	տեր	մի	նով,	 հայե	րեն	տա	ռա-
դար	ձու	թյամբ՝	 դիասպորա։	 Դրան	 հա	մա	պա	տաս	խան՝	 կա-
րե	լի	 է	 ըն	դու	նել	 դիասպորաների տեսություն,	 դիասպո
րաների դասակարգում, դիասպորաների համեմատական
ուսումնասիրություններեւ	այլ	 բա	ռա	կա	պակ	ցու	թյուն	նե	րը։	
Ա	ռա	ջար	կած	տար	բե	րա	կու	մը	բնավ	չի	նշա	նա	կում	սփյուռ-
քի	 եւ	 դի	աս	պո	րա	նե	րի՝	 որ	պես	 երե	ւույթ	նե	րի	 հա	կադ	րու-
թյուն,	 հա	կա	ռա	կը՝	 դիասպորաների թվին	 է	 պատ	կա	նում	
նաեւ	Սփյուռքը,	ինչ	պես	նաեւ	հրե	ա	կան	գալութը։	Օ	տա	րա-
լե	զու	գրա	կա	նու	թյան	մեջ,	որում	диаспораեւ	diaspora	տեր-
մի	նով	 ի	 սկզ	բա	նե	 ան	վա	նում	 են	 բո	լոր	 ժա	մա	նակ	նե	րում	
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(մին	չեւ	Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար	տը	եւ	դրա	նից	հե	տո)	գո	յու-
թյուն	ու	նե	ցող	հայ	էթ	նիկ	խմ	բե	րը,	առա	ջար	կը,	բնա	կա	նա-
բար,	 իրա	գոր	ծե	լի	 չէ։	 Ո	րոշ	 դեպ	քե	րում	 հայ	 հե	ղի	նակ	նե	րը	
հայ	կա	կան	սփյուռ	քին	նվիր	ված	ռու	սա	լե	զու	հոդ	ված	նե	րում	
այն	տար	բե	րա	կե	լու	հա	մար,	ինչ	պես	եւ	հայե	րե	նում,	կի	րա-
ռում	են	դի	աս	պո	րա	տեր	մի	նի	մե	ծա	տա	ռով	գրե	լա	ձե	ւը՝	Диа-
спора,	որը	ռուս	ըն	թեր	ցո	ղի	մի	այն	տա	րա	կու	սան	քը	կա	րող	
է	առա	ջաց	նել։	Այլ	բան	է,	որ	հայ	հե	ղի	նակ	նե	րը	իրենց՝	այլ	լե-
զու	նե	րով	հրա	տա	րակ	վող	աշ	խա	տու	թյուն	նե	րում	կա	րող	են	
հա	մա	պա	տաս	խան	պար	զա	բա	նում	ներ	տալ,	մատ	նան	շե	լով	
ոչ	 մի	այն	 սփյուռք (spjurk, спюрк)	 բա	ռի	 ստու	գա	բա	նա	կան	
կա	պը	диаспора, diaspora	բա	ռե	րի	հետ,	այ	լեւ	դրա	առա	ջաց-
ման	պատ	ճառ	ներն	ու	իմաս	տային	առանձ	նա	հատ	կու	թյուն-
նե	րը։

 Ներ քին սփյուռք։ Նոր սփյուռք, թե Մեծ ար տա գաղթ 

1980-ա	կան	նե	րի	 վեր	ջին	 լայն	 տա	րա	ծում	 գտավ	 ներքին
սփյուռք նո	րա	բա	նու	թյու	նը՝	 Խորհր	դային	 Հա	յաս	տա	նից	
դուրս՝	 Խորհր	դային	 Մի	ու	թյան	 մնա	ցած	 ողջ	 տա	րած	քում	
ապ	րող	հա	յու	թյա	նը	ան	վա	նե	լու	հա	մար։	Հե	տաքրք	րա	կանն	
այն	 է,	 որ	 նույն	 իմաս	տը	պա	րու	նա	կող	ներքին գաղութներ 
բա	ռա	կա	պակ	ցու	թյու	նը	 կի	րառ	վել	 էր	 դրա	նից	 տա	րի	ներ	
առաջ,	այն	է	լ՝	ու	շագ	րավ	պայ	ման	նե	րում:	Ռամ	կա	վար	ազա-
տա	կան	 կու	սակ	ցու	թյան	առաջ	նորդ	 Բ.	Թով	մա	սյա	նի	 հետ-
մա	հու	հրա	տա	րակ	ված	գր	քում	վեր	հուշ	կա	1982	թ.	ՌԱԿ-ի	
ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի՝	 Խորհր	դային	 Հա	յաս	տա	նի	 կոմ	կու	սի	
կենտ	կո	մի	առա	ջին	քար	տու	ղար	Կ.	Դե	միր	ճյա	նի	հետ	հան-
դիպ	ման	մա	սին.	«.…	հարց	բարձ	րա	ցու	ցած	է	ինք	թէ	Խորհր-
դային	 Մի	ու	թե	ան	 տա	րած	քին	 կան	 «ներ	քին	 գա	ղութ	ներ»,	
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ուր	 հայեր	 կ’այ	լա	սե	րին,	 կը	 ձու	լո	ւին	 առանց	 հայ	կա	կան	
վար	ժա	րա	նի:	Դե	միր	ճե	ա	նը	մեր	ժեր	էր	որ	«ներ	քին	գա	ղութ-
ներ»	 գո	յու	թիւն	 ու	նին:	 …Մա	նա	սէ	րե	անն	 ալ	 (կենտ	կո	մի	
մի	ջազ	գային	 բաժ	նի	 վա	րիչ	 –	Էդ.Մ.)	այդ	առ	թիւ	ան	ճոռ	նի	
պա	տաս	խան	մը	տո	ւած	 էր.	 «Ե	թէ	 հայե	րէն	 կ’ու	զեն	 սոր	վիլ,	
թող	Հա	յաս	տան	գան»249։	Խորհր	դային	իշ	խա	նու	թյան	տա	րի-
նե	րին	պաշ	տո	նա	կան	եւ	գի	տա	կան	հրա	պա	րա	կում	նե	րում,	
խո	սե	լով	(այն	էլ	շատ	հազ	վա	դեպ)	Խորհր	դային	Մի	ու	թյան	
տա	րած	քում,	բայց	Խորհր	դա	յին	Հա	յաս	տա	նի	սահ	ման	նե	րից	
դուրս	ապ	րող	հայե	րի	մա	սին,	թե՛	հայե	րե	նով	եւ	թե՛	ռու	սե-
րե	նով	եր	բեք	 չէ	ին	գոր	ծած	վում	սփյուռք, գաղութ, համայնք 
եւ	 դրանց	 ռու	սե	րեն	 հո	մա	նիշ	նե	րը:	Գա	ղա	փա	րա	խո	սա	կան	
միտ	վա	ծու	թյուն	ու	նե	ցող	այս	մո	տեց	ման	հիմ	նա	վո	րումն	այն	
էր,	որ	նրանք,	ինչ	պես	եւ	Խորհր	դային	Հա	յաս	տա	նում	բնակ-
վող	հա	յե	րը,	մեկ	մի	աս	նա	կան	հայ	րե	նի	քի՝	Խորհր	դային	Մի-
ու	թյան	 լի	ի	րավ	քա	ղա	քա	ցի	ներ	 են,	 բաղ	կա	ցու	ցիչ	 մասն	 են	
«պատ	մա	կան	նոր	հան	րու	թյան»՝	խորհր	դային	ժո	ղովր	դի:	

Մի	այն	 1980-ա	կան	նե	րի	 վեր	ջում,	 այս	պես	 կոչ	ված,	 վե-
րա	կա	ռուց	ման	 տա	րի	նե	րին	 սկիզբ	 առած	 որոշ	 ազա	տա-
կա	նաց	ման	պայ	ման	նե	րում	է,	որ	հնա	րա	վոր	դար	ձավ	ան-
դրա	դառ	նալ	խորհր	դային	այլ	հան	րա	պե	տու	թյուն	նե	րի	հայ	
բնակ	չու	թյան	խն	դիր	նե	րին։	Հարց	առա	ջա	ցավ՝	ինչ	ը	նդ	հա-
նուր	անու	նով	կո	չել	բո	լոր	այդ	մարդ	կանց։	Իա	նի	որ	նրանք	
ապ	րում	 է	ին	 Խորհր	դային	 Հա	յաս	տա	նից	 դուրս,	 նրանք	
նույն	պի	սի	 սփյուռ	քա	հայեր	 է	ին,	 ինչ	պի	սիք	 է	ին,	 օ	րի	նակ,	
ֆրան	սա	հայե	րը,	 լի	բա	նա	նա	հայե	րը	 կամ	 կա	նա	դա	հայե-
րը։	 Մի	եւ	նույն	 ժա	մա	նակ,	 նրանք,	 ինչ	պես	 եւ	 Խորհր	դային	
Հա	յաս	տա	նի	 հայե	րը,	 նույն	 պե	տու	թյան՝	 Խորհր	դային	 Մի-
ու	թյան	 քա	ղա	քա	ցի	ներ	 է	ին։	 Այս	 եր	կու,	 իրար	 հա	կա	սող	
իրո	ղու	թյուն	նե	րը	 մի	ակ	ցե	լու	 ար	դյունքն	 էլ	 եղավ	 ներքին
սփյուռք	օք	սի	մո	րո	նը։	Ար	դեն	1991	թ.	մայի	սին	Սփյուռ	քա	հա-
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յու	թյան	հետ	մշա	կու	թային	կա	պի	կո	մի	տե	ի	հա	մա	կար	գում	
ստեղծ	վեց	Ներ	քին	սփյուռ	քի	վար	չու	թյու	նը,	որը	զբաղ	վե	լու	
էր	նույն	այդ	հա	յու	թյան	խն	դիր	նե	րով:	

Հատ	կան	շա	կան	 է,	 որ	 նույ	նիսկ	Խորհր	դային	Մի	ու	թյան	
փլու	զու	մից	 եւ	 Հա	յաս	տա	նի	 եր	րորդ	 հան	րա	պե	տու	թյան	
ստեղ	ծու	մից	 հե	տո	 էլ	 մտա	ծո	ղու	թյան,	 նախ	 եւ	 առաջ	 նոր	
ղե	կա	վա	րու	թյան	 քա	ղա	քա	կան	 մտա	ծո	ղու	թյան	 իներ	ցի	այի	
ու	ժով	ներքին սփյուռք	 բա	ռա	կա	պակ	ցու	թյու	նը	 շա	րու	նակ-
վում	 էր	 կի	րառ	վել	 պաշ	տո	նա	կան	 փաս	տաթղ	թե	րում	 եւ	
տա	րա	տե	սակ	հրա	պա	րա	կում	նե	րում։	Ա	վե	լին՝	գու	ցե	եւ	ը	ստ	
ան	հրա	ժեշ	տու	թյան՝	 նրանց	 օ	րի	նա	կին	 հե	տե	ւե	ցին	 նաեւ	
սփյուռ	քա	հայե	րը։	 1993	թ.	 սի	րի	ա	հայ	 հայտ	նի	 հա	սա	րա	կա-
կան	 գոր	ծիչ,	 «Գե	ղարդ»	 տա	րեգր	քի	 կազ	մող	 եւ	 խմ	բա	գիր	
Ռ.	Ճե	պե	ճյա	նի	 նա	խա	ձեռ	նու	թյամբ	 Հա	յաս	տա	նում	 պաշ-
տո	նա	պես	 գրանց	վեց	 «Հայ	մարդ.	 Ո	վէ	նա»	 բա	րե	սի	րա	կան	
կազ	մա	կեր	պու	թյու	նը,	 որի	 կա	նո	նադ	րու	թյան	 մեջ	 գր	ված	
էր.	«Հայմ	արդ.	Ո	վէ	նա	կը	գոր	ծակ	ցի	Կա	պի	Կո	մի	տէ	ի	«Ներ-
քին	Սփյուռ	քի	գրա	սե	նե	ակ»ի	հետ,	որը	նոյն	պէս	կը	զբա	ղո-
ւի	 Ներ	քին	 Սփիւռ	քի	 հաս	ցէ	նե	րու	 հա	ւա	քու	մով»։	 Ե	ւս	 մեկ	
տա		րի	ան	ց	հրա	տա	րակ	ված	տե	ղե	կա	տուն	վեր	նագր	ված	է	ր՝	
«Ներ	քին	Սփիւռ	քի	ամ	փոփ	հաս	ցե	ա	րան»,	իսկ	ան	գլե	րե	նով՝	
«Ovena.	A	Directory	of	the	Armenian	Internal	Dias	pora»250։	Այ-
նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	 տա	րա	կու	սանք	 առա	ջաց	նող	 նո	րա	բա	նու-
թյու	նը	 աս	տի	ճա	նա	բար	 դուրս	 մղ	վեց	 շր	ջա	նա	ռու	թյու	նից,	
թե	եւ	այ	սօր	էլ	եր	բեմն	հան	դի	պում	է,	հատ	կա	պես	ԶԼՄ-նե-
րում	հրա	պա	րակ	վող	նյու	թե	րում։

Սփյուռք	տեր	մի	նի	յու	րո	վի	մեկ	նա	բան	ման	մեկ	այլ	դր	սե-
ւո	րում	նե	րից	է	նորսփյուռք	բա	ռա	կա	պակ	ցու	թյու	նը։	Վե	րը՝	
ար	տա	գաղ	թին	նվիր	ված	բաժ	նում,	ար	դեն	խոս				վեց	Հա	յաս-
տա	նից	շուրջ	25	տա	րի	առաջ	սկիզբ	առած	եւ	այ	սօր	էլ	շա-
րու	նակ	վող	ար	տա	գաղ	թի	մա	սին,	որի	հե	տե	ւան	քով	ավե	լի	
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քան	մեկ	մի	լի	ոն	հայեր	բնա	կու	թյուն	հաս	տա	տե	ցին	տար	բեր	
երկր	նե	րում։	Բնա	կան	է,	որ	հա	մընդ	հա	նուր	ու	շադ	րու	թյան	
կենտ	րո	նում	հայտն	վե	ցին	ինչ	պես	իր	տե	սա	կի	մեջ	ան	նա	խա-
դեպ	 ար	տա	գաղ	թի	 պատ	ճառ	նե	րը,	 այն	պես	 էլ	 ար	տա	գաղ-
թող	նե	րը,	որոնց	ամ	բող	ջու	թյունն	էլ	սկ	սե	ցին	հա	ճախ	կո	չել	
նոր	սփյուռք։	Որ	պես	օ	րի	նակ,	բե	րեմ	Ռ.		Կա	րա	պե	տյա	նի	մեկ	
այլ	առի	թով	հի	շա	տա	կած	մե	նագ	րու	թյու	նը՝	«Միգ	րա	ցի	ան	և	
հայ	կա	կան	նոր	սփյուռ	քը։	Էթ	նո	սո	ցի	ո	լո	գի	ա	կան	ու	սում	նա-
սի	րու	թյուն»։	Նոր	սփյուռ	քի	վե	րա	բե	րյալ	դա	տո	ղու	թյուն	ներ	
են	անում	ֆրան	սա	հայ	պատ	մա	բան	Ա.-Կ.	Մու	թա	ֆյա	նը,	Բեյ-
րու	թում	հրա	տա	րակ	վող	«Ազ	դակ»	թեր	թի	խմ	բա	գիր	Շ.	Գան-
տա	հա	րյա	նը	 եւ	 այլք251։	 Սա	կայն	 առա	ջար	կած	 բա	ռա	կա			-
պակ	ցու	թյու	նը	ան	հա	ջող	է	թվում։	Տրա	մա	բա	նո	րեն	կա	րե	լի	
է	եզ	րա	կաց	նել,	որ	նշ	ված	մեկ	մի	լի	ոն	հայե	րը	մեր	օ	րե	րում,	
ինչ	պես	եւ	1915	թ.,	բռ	նի	գաղ	թեց	վել	են	հայ	րե	նի	քից	ցե	ղաս-
պա	նու	թյուն	 իրա	գոր	ծող	 օ	տա	րազ	գի	 իշ	խա	նու	թյուն	նե	րի	
կող	մից՝	 առանց	 վե	րա	դառ	նա	լու	 իրա	վուն	քի,	 ինչն	 էլ	 հնա-
րա	վոր	 է	դարձ	նում	նրանց՝	 որ	պես	մի	նոր	սփյուռ	քի	 բնու-
թագ	րե	լը։	 Դա,	 իհար	կե,	ակն	հայտ	ան	հե	թե	թու	թյուն	 է։	 Նոր	
սփյուռ	քի	մա	սին	խո	սե	լը	հնա	րա	վոր	է	մի	այն	այն	դեպ	քում,	
եթե	այ	լազ	գի	նե	րի	տա	րա	տե	սակ	էթ	նիկ	խմ	բե	րը	սփյուռք	կո-
չե	լու	օ	րի	նա	կով	փո	խենք	վեր	ջի	նի	իմաս	տը	եւ	հրա	ժար	վենք	
դրա	 ըն	դուն	ված	 սահ	մա	նու	մից։	 Տեր	մի	նա	բա	նա	կան	 նման	
ձեռ	նա	ծու	թյան	 հետ	եւան	քը	 կլի	նի	 նաեւ	 այն,	 որ	 Սփյուռք	
տեր	մի	նը	կն	շա	նա	կեր	հայ	գաղ	թա	կա	նու	թյուն՝	իր	գո	յու	թյան	
ողջ	 պատ	մու	թյան	 ըն	թաց	քում,	 միջ	նա	դա	րից	 մինչ	 այ	սօր՝	
ան	կախ	յու	րա	քանչ	յու	րի	առա	ջաց	ման	պատ	ճառ	նե	րից։	Կա-
րե	լի	է	են	թադ	րել,	որ	նոր	սփյուռք	ասե	լով՝	նկա	տի	է	առն	վում	
Հա	յաս	տա	նից	 հե	ռա	ցած	նե	րի	 ան	նա	խա	դեպ	 մեծ	 քա	նա	կը,	
որը	գե	րա	զան		ցում	է	նույ	նիսկ	ցե	ղաս	պա	նու	թյու	նը	վե	րապ-
րած	եւ	վտա	րան	դի	դար	ձած	հայե	րի	քա	նա	կը։	Այդ	դեպ	քում,	
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սա	կայն,	պետք	է	խո	սել	հենց	նորարտագաղթիմա	սին.	իս-
կա		պես	որ,	առա	ջին	ան	գամ	այդ	չափ	մեծ	թվով	հայեր	ինք-
նա	կամ	գաղ	թում	են	հայ	կա	կան	ինք	նիշ	խան	պե	տու	թյու	նից՝	
Հա	յաս	տա	նի	 եր	րորդ	 հան	րա	պե	տու	թյու	նից։	 Եվ	 եթե	 1946-
1949	թթ.	շուրջ	100	հա	զար	հայե	րի	ներ	գաղ	թը	Խորհր	դային	
Հա	յաս	տան	հա	ճախ	ան	վա	նում	են	Մեծներգաղթ,	ապա	այս	
դեպ	քում	կա	րե	լի	է	խո	սել	Մեծարտագաղթի	մա	սին։	

Այս	պես	 կոչ	ված	 հին եւ նոր սփյուռքների	 ար	հես	տա-
ծին	 խնդ	րի	 առա	ջա	ցու	մը	 հե	տե	ւանք	 է	 նաեւ	 այն	 հայտ	նի	
իրո	ղու	թյան	ան	տես	ման,	որ	սփյուռ	քը,	ինչ	պես	մյուս	բո	լոր	
նման	 հան	րու	թյուն	նե	րը,	 հա	րա	շարժ	 կեն	դա	նի	 oր	գա	նիզմ	
է։	 Ան	ցած	 հա	րյուր	 տա	րի	նե	րի	 ըն	թաց	քում	 մի	 ան	գամ	 չէ,	
որ	փոխ	վել	 են	այն	կազ	մող	հա	մայնք	նե	րի	քա	նա	կը	եւ	աշ-
խար	հագ	րու	թյու	նը,	 դրանց	 կա	ռուց	ված	քային	 տար	րե	րը,	
շա	րու	նակ	փո	փոխ	վում	է	նաեւ	սփյուռ	քա	հայե	րի	ազ	գային	
ինք	նա	գի	տակ	ցու	թյու	նը։	Այս	տեղ	հատ	կա	պես	հի	շա	տա	կե	լի	
է	1950-ա	կան	նե	րի	վեր	ջին	սկիզբ	առած	եւ	մինչ	օ	րս	շա	րու-
նակ	վող	մեծ	թվով	հայե	րի	ար	տա	գաղ	թը	Ա	րեւ	մուտ	քի	երկր-
ներ՝	Մի	ջին	Ա	րե	ւել	քի	երկր	նե	րից։	Նրանք	շատ	տար	բեր	է	ին	
տե	ղա	ցի,	ասենք,	«բ	նիկ»	ամե	րի	կա	հայե	րից՝	սկ	սած	թե՛	իրենց	
կեն	սաո	ճով	եւ	թե՛	ազ	գային	դի	մագ	ծով։	Եւ	դա	գի	տակ	ցում	
է	ին	 հենց	 իրենք՝	 ամե	րի	կա	հայե	րը,	 ին	չը	 ար	տա	հայտ	վեց,	
օ	րի	նակ,	 վե	րա	պատ	վե	լի	 Կ.	Չո	փուր	յա	նի	 նոր	 ներ	գաղ	թող-
նե	րին	 ուղղ	ված	 «Բաց	 նա	մակ»-ո	ւմ։	 Նա	 մաս	նա	վո	րա	պես	
կոչ	 էր	անում	 հաս	կա	նալ	 եւ	 ըն	դու	նել,	 որ	Ա	ՄՆ-ո	ւմ	ազա-
տու	թյու	նը	 ան	բա	ժա	նե	լի	 է	 պա	տաս	խա	նատ	վու	թյու	նից	 եւ	
օ	րի	նա	պաշ	տու	թյու	նից,	որ	այլ	են	բիզ	նես	վա	րե	լու	ձե	ւե	րը	եւ	
մի	ջոց	նե	րը։	Նա	զգու	շաց	նում	է	ր.	«Շատ	հա	վա	նա	կան	է,	որ	
ամե	րի	կա	հայե	րի	մոտ	դուք	չեք	գտ	նի	այն	ու	ժեղ	հայ	րե	նա-
սի	րա	կան	վե	րա	բեր	մուն	քը	հայ	կա	կան	խն	դիր	նե	րի	հան	դեպ,	
որ	ու	նեք	դուք,	եւ	կքն	նա	դա	տեք	նրանց»252։	Ա	մեն	դեպ	քում,	
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թե՛	ամե	րի	կյան	իրա	կա	նու	թյա	նը	հար	մար	վե	լը	եւ	թե՛	նոր	ու	
հին	ամե	րի	կա	հայե	րի	 մի	մյանց	 հար	մար	վե	լը	 բարդ	 եւ	 ժա-
մա	նակ	պա	հան	ջող	գոր	ծըն	թաց	ներ	է	ին,	որը,	սա	կայն,	եր	բեք	
չըն	կալ	վեց	որ	պես	մի	նոր	սփյուռ	քի	ձե	ւա	վո	րում։	Ո	րո	շա	կի	
առանձ	նա	հատ	կու	թյուն	նե	րով	 հան	դերձ՝	 նույն	 հա	կադ	րու-
թյու	նը	նկատ	վում	է	նաեւ	այ	սօր,	ինչ	պես,	օ	րի	նակ՝	Ֆրան	սի-
այի	 Նից	ցա	 քա	ղա	քում,	 որին	 ան	դրա	դար	ձել	 էր	 Ա.-Կ.	Մու-
թա	ֆյա	նը	իր	հար	ցա	զրույ	ցում,	եւ	որի	հաղ	թա	հա	րու	մը,	ը	ստ	
ամե	նայ	նի,	նույն	պես	լոկ	ժա	մա	նա	կի	հարց	է։	Հա	յաս	տա	նից	
ար	տա	գաղ	թող	նե	րի	 ոչ	 մեծ	 հատ	վա	ծը,	 որը	 բնա	կու	թյուն	
հաս	տա	տեց	Ա	ՄՆ-ո	ւմ,	Ֆրան	սի	ա	յում,	Ար	գեն	տի	նա	յում,	Կա-
նա	դա	յում	եւ	այլ	երկր	նե	րում,	հա	մա	լրեց	տե	ղի	հայ	կա	կան	
հա	մայնք	նե	րը	կամ	գա	ղութ	նե	րը՝	պահ	պա	նե	լով	իր	ապ	րե	լա-
կեր	պի,	մտա	ծո	ղու	թյան	ու	գոր	ծո	ղու	թյան	կարծ	րա	տի	պե	րի	
(մեն	թա	լի	տե	տի)	որոշ	առանձ	նա	հատ	կու	թյուն	ներ։	Սա	կայն	
ար	տա	գաղ	թած	նե	րի	 հիմ	նա	կան	 զանգ	վա	ծը	 բնա	կու	թյուն	
հաս	տա	տեց	 գլ	խա	վո	րա	պես	 Ռու	սաս	տա	նի,	 ինչ	պես	 նաեւ	
Ո	ւկ	րաի	նայի,	 Բե	լա	ռու	սի,	 Գեր	մա	նի	այի,	 Չե	խի	այի,	 Իս	պա-
նի	այի	եւ	այլ	 երկր	նե	րի	քա	ղաք	նե	րում,	որոն	ցում	մինչ	այդ	
հայ	հա	մայնք	ներ	կա՛մ	առ	հա	սա	րակ	չկային,	կա՛մ	էլ	դրանց	
գոր	ծու	նե	ու	թյու	նը	ար	գել	վել	էր	խորհր	դային	իշ	խա	նու	թյան	
տա	րի	նե	րին,	որ	դժ	վա	րաց	նում	է	նրանց	ինք	նա	կազ	մա	կեր-
պու	մը,	լի	ար	ժեք	հա	մայնք	նե	րի	ձե	ւա	վո	րու	մը253։	Այս	պի	սով,	
վեր	ջին	 20-25	տա	րի	նե	րին	 Հա	յաս	տա	նից	ար	տա	գաղ	թի	հե-
տե	ւան	քով	 ոչ	 թե	առա	ջա	ցավ	 մի	 ինչ-որ	 նոր	 սփյուռք,	 այլ	
հա	մալր	վե	ցին	 ինչ	պես	 սփյուռ	քի	 առան	ձին՝	 մինչ	 այդ	 գո-
յու	թյուն	ու	նե	ցող	հա	մայնք	նե	րը,	այն	պես	էլ	ը	նդ	հան	րա	պես	
սփյուռ	քը՝	ի	հա	շիվ	նոր	հա	մայնք	նե	րի։	Այս	հա	մընդ	հա	նուր	
հա	մալր	ման	հետ	ևան	քով	Սփյուռ	քը	դար	ձավ	է	՛լ	ավե	լի	այ-
լա	տե	սակ,	բազ	մաբ	նույթ,	ըն	կալ	ման	հա	մար՝	է	՛լ	ավե	լի	բարդ	
երե	ւույթ։
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 Որ պես վեր ջա բան 

Այս	պի	սին	էր,	ը	ստ	երե	ւույ	թին,	հայ	գաղ	թա	կա	նու	թյա	նը	վե-
րա	բե	րող	որոշ	տեր	մին	նե	րի	պատ	մու	թյու	նը,	թե	եւ	հնա	րա-
վոր	է՝	ամեն	ինչ	շատ	ավե	լի	բարդ	է	ր։	Բայց	այս	պա	հին	ես	
այս	պես	եմ	պատ	կե	րաց	նում	այն։	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168



169

Ծա նո թագ րու թյուն ներ

	 1		Ալպօյաճեան Ա.,	 Պատ	մու	թիւն	 հայ	 գաղ	թա	կա	նու	թե	ան։	 Հտ.	1,	
Գա	հի	րէ,	1941,	հտ.	2,	Գա	հի	րէ,	1955,	հտ.	3,	Գա	հի	րէ,	1961	(2015	թ.	
բո	լոր	 ե	րեք	 հա	տոր	նե	րը	 նմա	նա	տի	պու	թյամբ	 հրա	տա	րակ	վել	
են	 Ե	րե	ւա	նում)։	 Հայ գաղթաշխարհի պատմություն (Միջնադա
րից մինչև 1920թ.):	 Գլխ.	 խմ	բա	գիր	 Վ.	Մի	քայե	լյան։	 Հտ.		1,	 Եր.,	
2003,	հտ.	2,	Եր.,	2003,	հտ.	3,	խմբ.	Վ.	Բար	խու	դա	րյան	եւ	ու	րիշն.,	
Եր.	2013։

	 2		ՕզանեանԳ.,	Հա	յա	պա	տում.	Հա	յուն	պատ	մա	կան	դե	րը։	Բ.	տպագ-
րու	թիւն։	Պէյ	րութ,	1969,	էջ	11:	Ա	ռա	ջին	ան	գամ	հրա	տա	րակ	վել	է	
1912	թ.	Մարզ	վա	նում։	Հե	ղի	նա	կը	զո	րա	վար	Ա	նդ	րա	նիկ	Օ	զա	նյա-
նի	հո	րեղ	բո	րոր	դին	էր,	տես՝	Ովովէ.		Հայեր։Կենսագրականհան
րագիտարան։Եր.,	2007,	հտ.	2,	էջ	675։

	 3		БлокМ.	Апология	истории	или	ремесло	историка.	М.,	1973,	с.	86,	
99.	

	 4	Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի։	 Վե	նե	տիկ-Ս.		Աա	զար,	 1836,	
հտ.	1,	էջ	524	(ն	մա	նա	տիպ	վե	րահ	րա	տա	րա	կու	մը	Եր.,	1979։)։	

	 5		ՄիքայելյանՎ.,	Հայ	կա	կան	ար	տա	գաղ	թե	րը։	//	Հայ	գաղ	թաշ	խա-
րհի	պատ	մու	թյուն	(Միջ	նա	դա	րից	մինչև	1920	թ.),	հտ.	1,	էջ	20-40:

	 6		ԱճառյանՀր.,Հայե	րեն	ար	մա	տա	կան	բա	ռա	րան։	Հտ.	1,	Եր.,	1926։	
Վե	րահ	րա	տա	րա	կում՝	Եր.,	1971,	էջ	505։

	 7		Տես՝	ՄելքոնյանԷդ.,Հայ	կա	կան	բա	րե	գոր	ծա	կան	ը	նդ	հա	նուր	մի-
ու	թյան	պատ	մու	թյուն:	Եր.,	2005,	էջ	54-55։

	 8		ՕզանեանԳ.,	Հա	յա	պա	տում.		Հա	յուն	պատ	մա	կան	դե	րը,	էջ	73-74։
	 9		Յ.Գ.Մ.	 [Մրմըրեան],	 Թիւր	քա	հայոց	 հին	 վա	ճա	ռա	կա	նու	թիւնն	 և	

վա	ճա	ռա	կանք,	1740-1890:	Կ.	Պո	լիս,	1908,	էջ	7։	



170

ԾԱ	ՆՈ	ԹԱԳ	ԵՈՈ	ԹԱՈՈՆ	ՆԵԵ

	 10		Ձայնհայրենեաց։	Կ.		Պո	լիս,	1909,	ե	րկ	րորդ	շր	ջան,	13-16	նոյեմ	բե-
րի,	№	6	(56),	էջ	53։	

	 11		ՏռիoԷտ.Ա	րե	ւե	լե	ան	խն	դի	րը	եւ	Հայ	կա	կան	հար	ցը	իր	ծա	գու	մէն	
մին	չեւ	մեր	օ	րե	րը:		Թարգ	մա	նեց՝	Ե.	Սր	մա	քէշ	խան	լե	ան։	Կ.		Պո	լիս,	
1913,	էջ	512,	583,	585-586,	579,	618։	

	 12	Մուշեղ եպիսկոպոս,	 Ա	մե	րի	կա	հայ	 տա	րե	ցոյ	ցը։	 Ա.		տա	րի։	 Պոս-
տոն,	1912,	էջ	14,	354,	356։	

	 13	ԳաբամաճեանՍ.,	Նոր	բառ	գիրք	հայե	րէն	լե	զո	ւի։	Կ.		Պօ	լիս,	1910,	
էջ	299:	

	 14	ՕզանեանԳ.,	Հա	յա	պա	տում.	Հա	յուն	պատ	մա	կան	դե	րը,	էջ	73-74։	
	 15	Կամենից։	Տա	րե	գիրք	Հայոց	Լե	հաս	տա	նի	և	Ռու	մե	նի	ոյ,	հա	ւաստ-

չե	այ	յա	ւե	լո	ւա	ծովք:	Վե	նե	տիկ-Ս.	Աա	զար,	1896,	էջ	1։	
	 16	Նույն	տե	ղում,	էջ	1-2,	4։
	 17	Յ.Գ.Մ. [Մրմըրեան],	 Թիւր	քա	հայոց	 հին	 վա	ճա	ռա	կա	նու	թիւնն	 և	

վա	ճա	ռա	կանք,	էջ	46։
	 18	Մուշեղեպիսկոպոս,	Ա	մե	րի	կա	հայ	տա	րե	ցոյ	ցը,	էջ	30։
	 19	Միութիւն:	1918,	№	61,	էջ	5։	Միութիւն։	1918,	№	65,	էջ	74։
	 20	Առաւօտ։	Կ.		Պո	լիս,	1919,	28	ապ	րի	լի:
	 21	Միութիւն:	1922,	№	85,	էջ	8-9։
	 22	Օտեան Եր.,	 Ա	նի	ծե	ալ	 տա	րի	ներ,	 1914-1919	 (ա	նձ	նա	կան	 յի	շա-

տակ	ներ)։	Եր.,	2004,	էջ	52-53։
	 23	Նոր	բառ	գիրք	հայ	կա	զե	ան	լե	զո	ւի։	Հտ.	2,	էջ	851։
	 24	Մալխասեանց Ստ.,	 Հայե	րէն	 բա	ցատ	րա	կան	 բա	ռա	րան:	 Հտ.	1,	

Եր.,	1944,	էջ	381։
	 25	Աու	շա	մա	տե	ան	Հայ	Օգ	նու	թե	ան	Մի	ու	թե	ան.	1910-1970։	Պոս	թըն,	

1970,	էջ	63-64,	82-83:	
	 26	ԵղիայեանԲ.,	Ժա	մա	նա	կա	կից	պատ	մու	թիւն	կա	թո	ղի	կո	սու	թե	ան	

Հայոց	Կի	լի	կի	ոյ:	Ան	թի	լի	աս	-	Լի	բա	նան,	1975,	էջ	211։
	 27	Թղ	թակ	ցու	թիւն	Սա	հակ	Բ.	Կա	թո	ղի	կո	սի	 եւ	Պետ	րոս	ա	րք.	Սա-

րա	ճե	ա	նի։	Խմբ.	Վա	րու	ժան	ար	քե	պիս	կո	պոս։	Նի	կո	սի	ա-Կիպ	րոս,	
2010,	էջ	57,	60,	223։	

	 28	ՍասունիԿ.,	 Տաճ	կա	հա	յաս	տա	նը	 ռու	սա	կան	տի	րա	պե	տու	թե	ան	
տակ	(1914-1918)։	Բոս	տոն,	1927,	էջ	46։	

	 29	Տես,	 օ	րի	նակ,	 Ա	մե	րի	կյան	 Նպաս	տա	մա	տույ	ցի	 (Ա	մեր	կոմ,	 Near	
East	Relief)	ղե	կա	վար	նե	րից	Ջ.Բար	տը	նի	փաս	տագ	րա	կան	գիր	քը՝	



171

ԾԱ	ՆՈ	ԹԱԳ	ԵՈՈ	ԹԱՈՈՆ	ՆԵԵ

Barton J.	 Story	 of	Near	 East	Relief	 (1915-1930).	An	 Interpretation.	
New	York.	The	Macmillan	Company.	1930.	

	 30	Ионцев В., ЛебедеваН.,НазаровМ.,ОкороковА.	 Эмиграция	 и	
ре	пат	ри	ация	в	России.	М.,	2001,	с.	50;	ИпполитовС.	Российская	
эми	гра	ция	и	Европа:	несостоявшийся	альянс.	М.,	2004,	с.	69.

	 31	ՀԲԸՄ։	Տե	ղե	կա	գիր	եւ	հա	շո	ւեկ	շիռ.	1928,	էջ	58։	
	 32	Ֆրան	սա	հայ	տա	րե	գիրք,	1927:	Փա	րիզ,	1927,	էջ	157։	
	 33	ՍարգսյանԱ.,	Ֆրիտյոֆ	Նան	սե	նը	և	Հա	յաս	տա	նը:	Եր.,	2008,	էջ	8։	
	 34	Տես,	 օ	րի	նակ,	 Հարությունյան Ա.,	 Գաղ	թա	կան	ներ։	 //	 Հայ	կա	կան	

հարց։	Հան	րա	գի	տա	րան։	Եր.,1996,	էջ	94-96:
	 35	ԵկէնեանԱ.,	Ա	մե	րի	կայի	գաղ	թային	նոր	օ	րէն	քը։	 //	Արեւ։	Ա	լեք-

սանդ	րի	ա,	1924,	7	հու	լի	սի։	ԳալայճեանՄ.	Գաղ	թային	օ	րէնք	նե-
րու		բա	րե	փո	խում։	//	Արեւ։	Գա	հի	րէ,	1928,	2	հու	լի	սի։	

	 36	Լեո,	Հայոց	պատ	մու	թյուն.	նո	րա	գույն	շր	ջան։	//	Լե	ո,	Եր	կե	րի	ժո-
ղո	վա	ծու	տա	սը	հա	տո	րով։	Հտ.	4։	Եր.,	1984,	էջ	426:	

 37	ՄալխասեանցՍտ.,Հայե	րէն	բա	ցատ	րա	կան	բա	ռա	րան։	Հտ.	1,	էջ	
407:

	 38	ԱղայանԷդ.,Ար	դի	հայե	րեն	բա	ցատ	րա	կան	բա	ռա	րան:	Հտ.	1:	Եր.,	
1976,	էջ	216:

	 39	ԱլպօյաճեանԱ.	Պատ	մու	թիւն	հայ	գաղ	թա	կա	նու	թե	ան։	Հտ.	1,	էջ	
88,	հտ.	3,	էջ	100:

	 40	ԳասպարյանՍ.,	Սփյուռ	քա	հայ	գաղ	թօ	ջախ	ներն	այ	սօր։	Եր.,1962,	
էջ	4։

	 41	Օ	րի	նակ՝	ՄինասյանԱ., Հանչիլովա Բ.,Աշ	խա	տան	քային	 է	միգ-
րա	ցի	ա	 Հա	յաս	տա	նից	 2002-2005	թթ.։	 Եր.,	 2005։	 Կարապետյան
Ռ.,	 Միգ	րա	ցի	ան	 և	 հայ	կա	կան	 նոր	 սփյուռ	քը։	 Էթ	նո	սո	ցի	ո	լո	գի-
ա	կան	 ու	սում	նա	սի	րու	թյուն։	 Եր.,	 2013։	 Միգ	րա	ցի	ան	 և	 զար	գա-
ցու	մը.Հա	յաս	տա	նում	 առ	կա	 ի	րա	վի	ճա	կի	 ու	սում	նա	սի	րու	թյուն։	 
(http://employment.am/up/attach/attach_arm10.pdf):	 Արտագնա	
աշխա	տան	քային	միգ	րա	ցի	ա.	գնա	հա	տա	կան	ներ	և	մտո	րում	ներ։	
Եր.,	2014։	

	 42	Романовский Н. Социология	 и	 история:	 перспективы	 вза	и-
мо	действия.	 //	 http://www.perspektivy.info/book/sociologija_i_
istorija_perspektivy_vzaimodejstvija_2010-09-06.htm	



172

ԾԱ	ՆՈ	ԹԱԳ	ԵՈՈ	ԹԱՈՈՆ	ՆԵԵ

	 43	Ար	տագ	նա	 աշ	խա	տան	քային	 միգ	րա	ցի	ա.	 գնա	հա	տա	կան	ներ	 և	
մտո	րում	ներ,	էջ	14,	26	ե	ւն։	

	 44	Մի	ջազ	գային	միգ	րա	ցի	ոն	ի	րա	վունք։	Միգ	րա	ցի	այի	ո	լոր	տի	տեր-
մին	նե	րի	բա	ռա	րան։	Եր.,	2013,	էջ	98,	100։

	 45	http://www.smsmta.am/?menu_id=68	
	 46	hetq.am,	 26	 սեպ	տեմ	բե	րի,	 2014,	 panarmenian.net,	 10	 հոկ	տեմ-

բե	րի	 2012,	 news.am,	 08	 հու	նի	սի,	 2016,	 www.smsmta.am/?show_
news&news_id=335

	 47	www.aniarc.am/2015/04/02/april-2-1921-dashnaks-bolsheviks
	 48	Մարտունի Ալ.,	 Կու	սակ	ցու	թյուն	նե	րը	 գա	ղու	թա	հա	յու	թյան	 մեջ։	

Թիֆ	լիս,	1924,	էջ	95-96։	
	 49	ЛазоревичД.	Эмиграция,	белая.	//	Малая	Советская	Эн	цик	ло	пе-

дия.	М.,	1931.	Т.	10,	с.	266-270.
	 50	ԱնանիկյանԲ.,	Դաշ	նակ	ցու	թյան	գա	ղա	փա	րա	կան-քա	ղա	քա	կան	

կրա	խը։	Եր.,1974,	էջ	351։
	 51	ՍիմոնյանՀ.,	Սփյուռ	քա	հա	յու	թյու	նը	սո	ցի	ալ-քա	ղա	քա	կան	պայ-

քա	րի	 ու	ղի	նե	րում։	 Եր.,1968,	 էջ	 399։	 Նույ	նը	 տե	ղի	 էր	 ու	նե	նում	
նաեւ	ո	րոշ	այլ	խորհր	դային	հան	րա	պե	տու	թյուն	նե	րում։	Այս	պես,	
Լիտ	վայի,	Լատ	վի	այի	եւ	Էս	տո	նի	այի	պատ	մա	բան	նե	րի	հե	ղի	նա-
կած	գր	քի	վեր	նա	գիրն	էր	«Прибалтийская	реакционная	эми	гра-
ция	сегодня»	(Рига,	1979)։

	 52	Մարտունի Ալ.,	 Կու	սակ	ցու	թյուն	նե	րը	 գա	ղու	թա	հա	յու	թյան	 մեջ,	
էջ	8։	

	 53	ԿիւրճեանՄ.,	Ամ	բող	ջա	կան	եր	կեր։	Հտ.	1։	Փա	րիզ,	1931։
	 54	Լեո,	Հայ	կա	կան	գա	ղութ	ներ։//	Լեո,	Եր	կե	րի	ժո	ղո	վա	ծու	տա	սը	հա-

տո	րով։	Հտ.	4,	էջ	96։	Այդ	մա	սին	տես	նաեւ՝	ԽառատյանԱ.,	Կոս-
տանդ	նու	պոլ	սի	հայ	գաղ	թօ	ջա	խը	(XV-XVII	դա	րեր)։	Եր.,	2007,	էջ	
78,102-104։

	 55	Ոս	կե	մա	տե	ան	Հայ	կա	կան	Բա	րե	գոր	ծա	կան	Ը	նդ	հա	նուր	Մի	ու	թե-
ան.Ար	ծա	թե	այ	Աո	բե	լե	ան,	1906-1931։	Բա	րիզ,	1935,	էջ	279։

	 56	Այդ	 մա	սին	տես,	 օ	րի	նակ,	 ՀրայրԹամրազյանի	 «	Նո	թեր	խո	պա-
նից»	վա	վե	րագ	րա	կան	ֆիլ	մը՝	

	 	https://www.youtube.com/watch?v=FrbSgZgnjyY	
	 57	http://tutitam.com/iz-zhizni/immigrant-ili-ekspat-v-chem-raznica
	 58	ԹորոսյանՋ.,	Ռուս-թուր	քա	կան	հա	մա	ձայ	նա	գիր	1914։	//	Հայ	կա-



173

ԾԱ	ՆՈ	ԹԱԳ	ԵՈՈ	ԹԱՈՈՆ	ՆԵԵ

կան	հարց։	Հան	րա	գի	տա	րան,էջ	392-393:	СазоновС.	Вос	по	ми	на-
ния.	М.,	1991,	с.168-175.	

	 59	Միութիւն։	1914,	№	32,	էջ	114։
	 60	Ազատամարտ։	1914,	18/31	մայի	սի,	թիւ	1515,	էջ	2։
	 61	Լեո,	Հայոց	պատ	մու	թյուն.նո	րա	գույն	շր	ջան,	էջ	391:	
	 62	СаркисянГ.,ХудавердянК.,ЮзбашянК.	Потомки	Хайка.	Очерк	

ис	то	рии	и	культуры	Армении	с	древнейших	времен	до	ста	нов	ле-
ния	Третьей	республики.Ер.,	1998,	с.	154.	

	 63	ԱԴօ,	Մեծ	դէպ	քե	րը	Վաս	պու	րա	կա	նում	1914-1915	թւա	կան	նե	րին։	
Եր.,	1917,	էջ	470:	

	 64	Միութիւն։	Գա	հի	րէ,	1915,	№	37,	էջ	4։	
	 65	ՀԱԱ,	ֆ.27,	ց.1,	գ.245,	թ.41,	42:	
	 66	Տե՛ս,	օ	րի	նակ,	АрмяневПервоймировойвойне.	Национальный	

ар	хив	Армении,	Институт	социальных	и	политических	ис	сле	до-
ва	ний	Черноморско-Каспийского	региона.	М.,	Русский	писатель,	
2014,	ո	րում	բեր	ված	են	1914-1918	թթ.	վե	րա	բե	րող	ա	վե	լի	քան	200	
փաս	տաթղ	թեր:

	 67	ՀարությունյանԱվ.,	Էջ	մի	ած	նի	գաղ	թա	կա	նա	կան	հա	մա	գու	մա	րը	
եւ	նրա	պատ	մա	կան	նշա	նա	կու	թյու	նը։	//	Էջմիածին։	1989,	Ը	(օ	գոս-
տոս),	էջ	33-37։	

	 68	Հա	յաս	տա	նի	ազ	գային	ար	խիվ,	 ֆ.27,	 ց.1,	 գ.245,	 թ.3,	 58-59։	 Նույն	
տե	ղում՝	գ.226,	թ.1,	36։

	 69	Հա	յաս	տա	նի	ազ	գային	ար	խիվ,	ֆ.332,	ց.1,	գ.1023,	թ.2։	Հա	մա	հայ-
կա	կան	խորհր	դակ	ցու	թյուն	ներ	(1912-1920	թթ.)։	Փաս	տաթղ	թե	րի	և	
նյու	թե	րի	ժո	ղո	վա	ծու։	Պատ.խմ	բա	գիր	Ա.	Վի	րա	բյան։	Եր.,	2004,	էջ	
117-123,	146։	

	 70	Արեգ։	Բա	քու,	1915,	20	մար	տի,	№	1։
	 71	Գաղափար։	Թիֆ	լիս,	1916,	30	դեկ	տեմ	բե	րի,	№	113։	
	 72	Տե՛ս,	օ	րի	նակ,	Ավ.Թերզիպաշեան.,	Նու	պար։	Փա	րիզ,	1939,	էջ	131,	

153	ե	ւն;	Ավ.Հարությունյան.,	Հայ	գաղ	թա	կան	նե	րի	հա	մա	գու	մար-
ներ։	//	Հայ	կա	կան	հարց։	Հան	րա	գի	տա	րան,	էջ	200-201;	Նույնի՝	Հայ	
գաղ	թա	կա	նու	թյունն	 Ա	ռա	ջին	աշ	խար	հա	մար	տի	տա	րի	նե	րին։	 //	
Հայոց	պատ	մու	թյուն։	Հ.III,	գիրք	ե	րկ	րորդ։	Եր.,	2015,	էջ	541։

	 73	ԹերզիպաշեանԱ.,	Նու	պար,	էջ	153,	154։	
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	 74	Ա	րամ	Մա	նու	կյան։	Փաս	տաթղ	թե	րի	և	նյու	թե	րի	ժո	ղո	վա	ծու։Գլխ.	
խմ	բա	գիր	և	կազ	մող	Ա.	Վի	րա	բյան։	Եր.,	2009,	էջ	276-278։	

	 75	Նույն	տե	ղում։	Հա	մա	հայ	կա	կան	խորհր	դակ	ցու	թյուն	ներ,	էջ	285-
291։	

	 76	ԹերզիպաշեանԱ.,Նու	պար,	 էջ	 153,	 154։	 Տաճ	կա	հայե	րի	եւ	ռու-
սա	հայե	րի	 մի	ջեւ	 «	հա	կոտ	նե	այ	 տրա	մադ	րու	թիւն	նե	րի»	 մա	սին	
գրել	է	նաեւ	Ռ.	ՏէրՄինասյանը «	Հայ	Աե	ղա	փո	խա	կա	նի	մը	Աի	շա-
տակ	նե	րը»	 բազ	մա	հա	տո	րյա	կի	 Է	 հա	տո	րում	 (Բ.	 հրա	տա	րա	կու-
թիւն,	Պէյ	րութ,	1979,	էջ	123-348)

	 77	ШубенкоТ.	Мое	 короткое	 детство.	Документальная	 повесть.	 //
Ли	те	ра	турная	Армения.	Ер.,	2016,	№	2,	с.	31.	

	 78	Հա	մա	հայ	կա	կան	խորհր	դակ	ցու	թյուն	ներ,	էջ	303։	
	 79	Հա	մա	ռոտ	տե	ղե	կա	գիր	ա	րեւմ	տա	հայ	ե	րկ	րորդ	հա	մա	գու	մա	րի	եւ	

կազ	մա	կեր	պիչ	կո	մի	տե	ի	հա	շի	վը.	1919։	Թիֆ	լիս,	1919։	Հա	մա	հայ-
կա	կան	խորհր	դակ	ցու	թյուն	ներ,	էջ	292-306:

	 80	Հա	մա	հայ	կա	կան	խորհր	դակ	ցու	թյուն	ներ,	էջ	294,	297:
	 81	Նույն	տե	ղում։
	 82	ՄելիքյանՎ.,	Ռազ	մա	քա	ղա	քա	ցի	ա	կան	վար	չու	թյան	ստեղ	ծումն	

Ա	րե	ւե	լյան	 Հա	յաս	տա	նում։	 //	 Հայոց	 պատ	մու	թյուն։	 Հա	տոր	 III,	
գիրք	 ե	րկ	րորդ։	 Եր.,	 2015,	 էջ	 560։	 Նույն	 հե	ղի	նա	կը	 իր	 նա	խորդ	
հոդ	վա	ծում՝	Ա	րեւմ	տա	հայե	րի	հա	մա	գու	մար	ներ	1917,	1919։	//	Հայ-
կա	կան	 հարց.	 Հան	րա	գի	տա	րան,	 էջ	 59,	 փա	կագ	ծում	 տա	կա	վին	
նշում	 է	ր՝	 «Ա	ռա	ջին	 հա	մա	գու	մա	րը	 (փախս	տա	կան	նե	րի	 հա	մա-
գու	մար)...»։	Տես	նաեւ՝	http:	

	 	www.armenianreligion.am/images/menus/774/Suren_Sargsyan.pdf;
	 	http/www.arfd.info/	հայ/?p=6153;			http://www.azator.gr/

yushatetr/8024-6-13-1919;	http://www.arfd.info/hy/?p=6153	
	 83	Տե՛ս,	օ	րի	նակ,	Արարատ։	Վա	ղար	շա	պատ,	1895,	ԻԹ.	տա	րի,	օ	գոս-

տոս,	էջ	307,	310,	313։	
	 84	Տե՛ս,	օ	րի	նակ,	Բազմավեպ։	Վե	նե	տիկ,	1900,	հա	տոր	ԾԸ,	հա	մար	Բ,	

փետր	վար,	էջ	82-87։
	 85	Ազատամարտ։	Կ.		Պո	լիս,	1912,	1/14	հուն	վա	րի,	№	786։
	 86	Անանուն Դ.,	 Ռու	սա	հայե	րի	 հա	սա	րա	կա	կան	 զար	գա	ցու	մը	 XIX	

դա	րում։	Հտ.		1,	Բա	գու,	1916,	հտ.	2,	Էջ	մի	ա	ծին,	1922,	հտ.	3,	Վե	նե-
տիկ,	1926։
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	 87	Берберова Н.	Люди	и	ложи.	Русские	масоны	ХХ	столетия.	Харь-
ков-Москва,	1997,	с.	58.

	 88	Ձայնհայրենեաց։	Կ.		Պո	լիս,	1908,	30	հոկ	տեմ	բե	րի,	№	2։
	 89	Հա	մա	հայ	կա	կան	խորհր	դակ	ցու	թյուն	ներ,	էջ	9։	
	 90	Լեո.,	Հայոց	պատ	մու	թյուն.	նո	րա	գույն	շր	ջան,	էջ	387,	389:	
	 91	ԴարբինեանՌ.,	Հայ	քա	ղա	քա	կան	մտ	քի	դե	գե	րում	նե	րը։	//	Հայ	րե-

նիք։	Պոս	թըն,	1922,	№	1,	նոյեմ	բեր,	էջ	58։
	 92	ՄալխասյանցՍտ.,	Նե	րա	ծու	թյուն։	 //	Մով	սես	Խո	րե	նա	ցի.	Հայոց	

պատ	մու	թյուն։	Ե.,	1940,	էջ	XVII։	
	 93		Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյան	կա	ռա	վա	րու	թյան	նիս	տե	րի	ար-

ձա	նագ	րու	թյուն	ներ.	 1918-1920:	 Գլխ.խմ	բա	գիր	 և	 կազ	մող	 Ա.Վի-
րա	բյան։	Եր.,2014,	էջ	144,	155,	216,	347։	

	 94	Նույն	տե	ղում,	էջ	36,	46,	48,	16,	54։	
	 95	Մելիքսեթյան Հ.,	 Հայ	րե	նիք-ս	փյուռք	 ա	ռն	չու	թյուն	նե	րը	 և	 հայ	րե-

նա	դար	ձու	թյու	նը։	Եր.,	1985,	էջ	65։	
	 96	Նույն	տե	ղում,	էջ	69։
	 97	Հայաստանիկոչնակ:	1924,	№	5,	էջ	151։	Հայաստանիկոչնակ:	1925,	

№	8,	էջ	232
	 98	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյան	պառ	լա	մեն	տի	նիս	տե	րի	ար	ձա-

նագ	րու	թյուն	ներ	1918-1920	թթ։	Գլխ.խմ	բա	գիր	և	կազ	մող	Ա.Վի	րա-
բյան։	Եր.,	2010,	էջ	60,115։	

	 99	ՀակոբյանԱ.,	 Հա	յաս	տա	նի	խորհր	դա	րա	նը	և	 քա	ղա	քա	կան	կու-
սակ	ցու	թյուն	նե	րը	(1918-1920	թթ.)։	Եր.,	2005,	էջ	147։	Նույնի՝	Գաղ-
թա	կա	նու	թյան	խն	դի	րը։	//	Հայոց	պատ	մու	թյուն։	Հա	տոր	IV,	գիրք	
ա	ռա	ջին։	Եր.,	2010,	էջ	64-65։	

	100	ՍահակյանՌ.,	Մուդ	րո	սի	զի	նա	դա	դար	1918։	//	Հայ	կա	կան	հարց։	
Հան	րա	գի	տա	րան,	էջ	342։

	101	Խատիսեան Ալ.,	 Հա	յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու	թե	ան	 ծա	գումն	 ու	
զար	գա	ցու	մը։	Բ	տպագ	րու	թիւն։	Պէյ	րութ,	1968,	էջ	169։

	102	Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձա
նագրություններ19181920թթ.,	էջ	227:	

	103	Նույն	տե	ղում,	էջ	497:	
	104	Ллойд Джордж Д.	 Правда	 о	 мирных	 договорах.	 Т.	 2.	М.,	 1957,	 

с.	433,	437.	
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	105	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյան	պառ	լա	մեն	տի	նիս	տե	րի	ար	ձա-
նագ	րու	թյուն	ներ,	էջ	154:

	106	Հա	յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու	թյու	նը	 1918-1920	թթ.	 (քա	ղա	քա	կան	
պատ	մու	թյուն):	 Փաս	տաթղ	թե	րի	 և	 նյու	թե	րի	 ժո	ղո	վա	ծու:	 Եր.,	
2000,	էջ	106։	

	107	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյան	պառ	լա	մեն	տի	նիս	տե	րի	ար	ձա-
նագ	րու	թյուն	ներ,	էջ	227,	232։	

	108	Հա	յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու	թյու	նը	 1918-1920	թթ.	 (քա	ղա	քա	կան	
պատ	մու	թյուն),	էջ	169,	172։

	109	Խատիսեան Ալ.,	 Հա	յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու	թե	ան	 ծա	գումն	 ու	
զար	գա	ցու	մը,	էջ	156:	

	110	Մելքոնյան Էդ.	 Հայ	կա	կան	 Բա	րե	գոր	ծա	կան	 Ը	նդ	հա	նուր	 Մի	ու-
թյան	պատ	մու	թյուն,	էջ	354-372։

	111	http://lingvisticheskiy-slovar.ru/description/diskurs/168	
	112	Արեւ։	Գա	հի	րէ,	1926,	19	մար	տի։	
	113	ՄելքոնյանԷդ.,նույն	տե	ղում,	էջ	221-222:
	114	Пушкарева	Н.	Русские	за	рубежом.	//	Русские.	М.,	1997,	с.	68.	Ո	րոշ	

հե	ղի	նակ	նե	րի	կար	ծի	քով	խորհր	դային	տա	րի	նե	րից	ե	կած	այդ	թի-
վը	չա	փա	զանց	ված	է,	տես՝	ГорячеваЮ.	О	русской	эмиграции.	//	
Известия,	1990,	3	июля.;	ИонцевВ.,ЛебедеваН.,НазаровМ.,Око
роковА.	Эмиграция	и	репатриация	в	России,с.	100:

	115	Տե՛ս՝	ՄելքոնյանԷդ.,	նույն	տե	ղում,	էջ	209:
	116	Հա	յաս	տա	նի	ազ	գային	ար	խիվ,	ֆ.	326.	ց.	1.	գ.	74.	թ.	1։
	117	Մելքոնյան Էդ.,	 Հայ	կա	կան	 Բա	րե	գոր	ծա	կան	 Ը	նդ	հա	նուր	 Մի	ու-

թյան	պատ	մու	թյուն,	էջ	350-358;	Նույնի՝	Ստա	լի	նի	աշ	խար	հա	քա-
ղա	քա	կան	նկր	տում	նե	րը	և	հայե	րի	հայ	րե	նա	դար	ձու	թյու	նը	1946-
1948	թթ.։	 //	19461948թթ.հայրենադարձությունըևդրադասերը.
հայրենադարձության հիմնախդիրն այսօր։ Համահայկական գի
տաժողով։	Եր.,	2008,	էջ	22-31։	Арменияисоветскотурецкиеот
ношениявдипломатическихдокументах19451946гг.	Под	ред.	А.	
Киракосяна.	Ер.,	2010.

	118	ՎիրաբյանԱ.,	1946-1948թթ.Մեծ	հայ	րե	նա	դար	ձու	թյու	նը.	հիմ	նա-
հար	ցեր	 և	 խն	դիր	ներ։	 //	 1946-1948թթ.	 հայ	րե	նա	դար	ձու	թյու	նը	 և	
դրա	դա	սե	րը.	հայ	րե	նա	դար	ձու	թյան	հիմ	նախն	դիրն	այ	սօր,	էջ	8-9։	

	119	Նույն	տե	ղում,	էջ	10։	
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	120	Տես,	օ	րի	նակ,	АрутюновГр.	Отчетный	доклад	на	XV	съезде	ком-
му	нис	тической	партии	Армении	о	работе	ЦК	КП(б)А.	Ер.,	1951.	
С.	78.

	121	Մելքոնյան Էդ.,	 Հայ	կա	կան	 Բա	րե	գոր	ծա	կան	 Ը	նդ	հա	նուր	 Մի	ու-
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կա	պե	րը	1918-1985	թթ.:	Եր.,	2010)	կոմ	կու	սի	ա	ռաջ	նորդ	նե	րի	կող-
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Հան	րա	պե	տու	թյան	խորհր	դա	րա	նի	նույն	տար	վա	նոյեմ	բե	րի	4-ի	
նիս	տում	 ը	նտր	վեց	 ֆի	նանս	նե	րի	 «	պե	տա	կան	 կոնտ	րոլյոր»։	 Ի	նչ-
պես	եւ	Ա	րամ	Մա	նու	կյա	նը,	նա	մա	հա	ցավ	տի	ֆից,	1919	թ.	հուն-
վա	րին,	Ե	րե	ւա	նում։	Տես՝	Ով	ով	է.	հայեր։	Կեն	սագ	րա	կան	հան	րա-
գի	տա	րան։	 Հտ.	 1։	 Եր.,2005,	 էջ	 228։	 Հա	յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու-
թյան	պառ	լա	մեն	տի	նիս	տե	րի	ար	ձա	նագ	րու	թյուն	ներ,	էջ	83,	187։	

	179	ДживелеговА.	О	национальных	трениях	в	Закавказье.	//Киракос
янДж.	Алексей	Дживелегов	и	его	историко-публицистическое	
нас	ле	дие.	Ер.,	2007,	с.	209:

	180	http://granates.ru/dicgranat/item/f00/s03/e0003128/index.shtml	
	181	Արարատ:	Վա	ղար	շա	պատ,	1895,	օ	գոս	տոս,	ԻԹ.	տա	րի,	էջ	306։	
	182	Գործ։	Բա	քու,	1914,	25	փետր	վա	րի։	
	183	Մեջ	բե	րու	մը	ը	ստ՝	МинасянМ.Армяне	Причерноморья.	Ер.,	1990,	

с.	97։	
	184	Մեջ	բե	րու	մը	ը	ստ՝ХачатрянР.	Русская	историческая	мысль	и	Ар-

ме	ния	(XVII-	начало	XIX	вв.).	Ер.,	1987,	с.	304.
	185	МеликсетБеков Л.	 Из	 материалов	 для	 истории	 армян	 на	 юге	

России.	Издание	2-е.	Тифлис,	1914,	с.7.	
	186	Մշակ։	Թիֆ	լիս,	1905,	16	հուն	վա	րի,	№	9։
	187	Գա	ղութ/Гагут	(Колония)։	Նոր	Նա	խի	ջե	ւան,	1914,	2	փետր	վա	րի,	

№	2։	 Շա	բա	թա	թեր	թին	 աշ	խա	տակ	ցող	նե	րի	 թվում	 է	ին	 բա	նաս-
տեղծ	ներ	Վ.	Տե	րյա	նը	եւ	Ալ.	Ծա	տու	րյա	նը։

	188	Կարիք/Нужда։	Ար	մա	վիր,	1917,	12	հու	լի	սի,	№	3։	
	189	Армения.//	Энциклопедический	словарь	Ф.А.	Брокгауза	и	И.А.Еф-

ро	на.	С-Петербург,	1890-1907.	(http://www.vehi.net/brokgauz/)	
	190	Մերկեանքը։	Ա	ստ	րա	խան,	1910,	24	հոկ	տեմ	բե	րի,	№	1։	Նույն	տե-

ղում,	1911,	10	ապ	րի	լի,	№	1։	
	191	Գաղափար։	Թիֆ	լիս,	1916,	8	հու	նի	սի,:
	192	Հե	տաքրք	րա	կան	է,	որ	Նոր	Նա	խի	ջե	ւա	նի	եւ	Ռոս	տո	վի	հայ	հա-

մայն	քի	 «	հա	մայ	նա	կան»	 խորհր	դի	 նա	խա	գահն	 էր	 վե	րը	 հի	շա-
տա	կած	Մի	նաս	Բեր	բե	րյա	նի	եղ	բայ	րը՝	Ռու	բեն	Բեր	բե	րյա	նը,	ո	րը	
1920-ա	կա	նից	ապ	րեց	Ֆրան	սի	ա	յում(Հայհամայնք։	Նոր	Նա	խի	ջե-
ւան,	1919,	№	19,	26	մայի	սի,	էջ	241)։	Շա	բա	թա	թեր	թի	մա	սին	տես՝	 
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Հ.	 Ալեքսանյան,	 «	Հայ	 հա	մայնք»	 շա	բա	թա	թեր	թը	 1918-1920	թթ.//
Լ	րա	բեր	հա	սա	րա	կա	կան	գի	տու	թյուն	նե	րի,	2006,	№	3։

	193	ТерСаркисянцА.	Армяне.	Истoрия	и	этнокультурные	традиции.	
М.,	1998,	с.	295-296,	311-314;	ԱլեքսանյանՀ.,	Հայ	կա	կան	հա	մայնք-
նե	րը	խորհր	դային	հան	րա	պե	տու	թյուն	նե	րում	1941-1991	թթ.։	Եր.,	
2016։

	194	Чикадзе Е.	 Армяне	 Петербурга	 –	 от	 общественного	 движения	
к	 об	щин	ным	 институтам.	 //Диаспоры.	 Независимый	 научный	
жур	нал.	М.,	2000,	№	1-2;	ГригорьянцВ.Становление	инс	ти	тутов	
ар	мянс	кой	 диаспоры	 в	 Крыму.	 //	 Диаспоры.	 Независимый	 на-
уч	ный	журнал.	М.,	2004,	№	1;	АкопянВ.	Проблемы	армян	Став-
ро	польс	кого	края.	//	Армянские	общины	на	современном	этапе.	
Бюл	ле	тень	научно-образовательного	фонда	Нораванк,	№	20.	Ер.,	
2007.

	195	Ջ.Կիրակոսյան,	 Խմ	բագ	րի	 կող	մից։	 //	 Լեո,	 Եր	կե	րի	 ժո	ղո	վա	ծու	
տա	սը	հա	տո	րով։	Հտ.	4,	Եր.,	1984,	էջ	557։	

	196	ԲարխուդարյանՎ.,ՈսկանյանՎ.	Հայ	գաղ	թա	վայ	րե	րը	սո	վե	տա-
հայ	 պատ	մագ	րու	թյան	 մեջ։	 //	 Լրա	բեր	 հա	սա	րա	կա	կան	 գի	տու-
թյուն	նե	րի,	1968,	№	4,	էջ	7:	

	197	ՄիքայելյանՎ.,	Արի	մի	հայ	կա	կան	գա	ղու	թի	պատ	մու	թյուն։	Եր.,	
1964։	ԽաչիկյանԼ.,	Ո	ւկ	րաի	նայի	հայ	գա	ղութ	նե	րը	XIV-XVII	դդ.:	
//	 ԳԱ	 տե	ղե	կա	գիր.	 Հա	սա	րա	կա	կան	 գի	տու	թյուն	ներ,	 1954,	 №	4։	
ՈսկանյանՎ.,ԳրիգորյանՎ.	Ռու	սաս	տա	նի	հայ	գա	ղութ	նե	րում։	
//	 նույն	տե	ղում,	 1956,	№	9։	Կրիպյակեւիչ Ի.,	 Լվո	վի	 հայ	 գա	ղու-
թի	սկզբ	նա	վոր	ման	հար	ցի	շուրջ։	//	ՊԲՀ,	1963,	№	1։	ХачатурянВ. 
Население	армянской	колонии	в	Астрахани	во	второй	половине	
XVIII	века.	 //	ԳԱ	տե	ղե	կա	գիր.	Հա	սա	րա	կա	կան	գի	տու	թյուն	ներ,	
1963,	№	12,	1965,	№	7։	ДашкевичЯ.	Армянские	колониии	на	Ук	ра-
и	не	в	источниках	и	литературе	вв.	Ер.,	1962։	Ա	վե	լի	ման	րա	մասն	
տե՛ս	 Վ.Բար	խու	դա	րյա	նի	 եւ	 Վ.Ոս	կա	նյա	նի	 վե	րոն	շյալ	 հոդ	վա-
ծում։

	198	Նա	մա	կի	 բո	վան	դա	կու	թյան	 մա	սին	 ա	վե	լի	 ման	րա	մասն	 տես՝	
Мелконян Эд..	 Армянская	 диаспора	 в	 ее	 сосуществовании	 с	
внеш	ним	миром.	1920	–	1950-е	гг.	//	Լրա	բեր	հա	սա	րա	կա	կան	գի-
տու	թյուն	նե	րի,	2002,	№	2:	Հարկ	է	նշել	նաեւ,	որ	Բ.	Թով	մա	սյա	նը	
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իր	հու	շագ	րու	թյուն	նե	րում	պատ	մում	 է	Ս.Թով	մա	սյա	նի	հետ	ու-
նե	ցած	զրույց	նե	րի	մա	սին,	եւ,	պետք	է	հա	տուկ	շեշ	տել,	նրա	շա-
րադ	րան	քը	մի	այն	լրաց	նում	է	Ս.Թով	մա	սյա	նի	նա	մա	կը։	Տես	Թով
մասեանԲ.,	Հայ	րե	նա	կան	օ	րագ	րու	թիւն.1957-1985.	Խմ	բագ	րեց	եւ	
ծա	նօ	թագ	րեց	դօկտ.	Վա	չէ	Աա	զա	րե	ան:	Ո	ւոլթ	հէմ,	1994,	էջ	24-26,	
30-31։

	199	ԽրլոպյանԳ.,	Սփյուռ	քի	մի	քա	նի	հիմ	նա	կան	խն	դիր	նե	րի	մա	սին	
//	 ԳԱ	 տե	ղե	կա	գիր։	 Հա	սա	րա	կա	կան	 գի	տու	թյուն	ներ,	 1963,	 №	8,	 
էջ	63։

	200	Նույն	տե	ղում։
	201	Ժա	մա	նա	կա	կից	հայե	րեն	լեզ	վի	բա	ցատ	րա	կան	բա	ռա	րան։	Հտ.	4։	

Եր.,	1980,	էջ	787:
	202	ԿարապետյանՌ.,	Միգ	րա	ցի	ան	և	հայ	կա	կան	նոր	սփյուռ	քը։	Էթ-

նո	սո	ցի	ո	լո	գի	ա	կան	ու	սում	նա	սի	րու	թյուն,	էջ	161:
	203	Միքայելյան Վ.,	 Արի	մա	հայոց	 պատ	մու	թյու	նը։	 Եր.,	 1989,	 էջ	 3:	

Նույնի,	 Արի	մա	հայ	 գա	ղու	թը	 Ա	րե	ւելք-Ա	րեւ	մուտք	 հա	րա	բե	րու-
թյուն	նե	րի	ո	լոր	տում	(13-18-րդ	դա	րեր)։	Եր.,	2000,	էջ	5։	

	204	ՄելիքսեթյանՀ.,	 Հայ	րե	նիք–Ս	փյուռք	ա	ռն	չու	թյուն	նե	րը	և	հայ	րե-
նա	դար	ձու	թյու	նը,	էջ	49։

	205	Տագէսեան Ա.,	 Լի	բա	նա	նի	 հայօ	ճա	խը։	 Գիրք	 Ա.	 Հա	մար	կու	մին	
խա	չու	ղի	նե	րը	(1920-2005)։	Պէյ	րութ,	2015,	էջ	7,	10։

	206	Сонтаг С.Против	 интерпретации.	 //	 Иностранная	 литература.	
М.,	1992,	№	1,	с.	216.

	207	Ալպօյաճեան Ա.,	 Պատ	մու	թիւն	 հայ	 գաղ	թա	կա	նու	թե	ան,	 հտ.	1,	 
էջ	Թ։	

	208	Տես,	օ	րի	նակ,	ՄիքայելյանՎ.,	Ա	ռա	ջա	բան։	//	Հայ	գաղ	թաշ	խար	հի	
պատ	մու	թյուն։	Հ.1,	էջ	8-9։

	209	Աբրահամյան Ա.,	 Հա	մա	ռոտ	 ո	ւր	վա	գիծ	 հայ	 գաղ	թա	վայ	րե	րի	
սլատ	մու	թյան։	Հտ.	1,	Ե.,	1964,	էջ	7։	

	210	ԳաբամաճեանՍ.,	Նոր	բա	ռա	գիրք	հայե	րէն	լե	զո	ւի,	էջ	299։
	211	ԱրփիարեանԱ.,	Պատ	մու	թիւն	ԺԹ.	դա	րու	Թուր	քի	ոյ	հայոց	գրա-

կա	նու	թե	ան։	Գա	հի	րէ,	1943,	էջ	9,	14։	
	212	Յառաջ։	Փա	րիզ,	1932,	17	հու	լի	սի։
	213	Գործ։	Բա	քու,	1914,	25	փետր	վա	րի։
	214	ՄալխասեանցՍտ.,	 Հայե	րէն	 բա	ցատ	րա	կան	 բա	ռա	րան,	 էջ	 407։	
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Հե	տա	գա	յում	նույն	բա	ցատ	րու	թյունն	է	տա	լիս	նաեւ	Էդ.Աղայանը՝	
իր	«Ար	դի	հայե	րե	նի	բա	ցատ	րա	կան	բա	ռա	րան»-ո	ւմ։	

	215	Քերոլ Լ.	 Ա	լի	սը	 հրաշք	նե	րի	աշ	խար	հում	 եւ	Ա	լի	սը	 հայե	լու	աշ-
խար	հում։	 Թարգ.	 Ս.	Սե	ֆե	րյան,	 Ս.	Մկրտ	չյան։	 Եր.,	 1994։	 Մեջ-
բեր	ված	թարգ	մա	նու	թյան	մեջ	իմ	կող	մից	ար	վել	են	ո	րոշ	փո	փո-
խու	թյուն	ներ՝	 բնօ	րի	նա	կին	 հա	մա	պա	տաս	խան։	 Տես	 նաեւ	 մեջ-
բեր	ված	ե	րկ	խո	սու	թյան	վե	րա	բե	րյալ	Մ.	Գարդ	նը	րի	մեկ	նա	բա	նու-
թյու	նը՝	Кэррол Л.	Алиса	в	стране	чудес.	Алиса	в	Зазеркалье.	Пер.	
Н.	Демуровой.	М.,	2001,	с.	259-261։	

	216	Տես՝	 Гринев С.	 Введение	 в	 терминоведение.	 М.,	 1993,	 с.	 32-40,	 
92-95.

	217	Թոփուզյան Հ.,	 Ե	գիպ	տո	սի	 հայ	կա	կան	 գա	ղու	թի	 պատ	մու	թյուն	
(1805-1952)։	Եր.,	1978:	Նույնի՝	Սի	րի	այի	և	Լի	բա	նա	նի	հայ	կա	կան	
գաղ	թօ	ջախ	նե	րի	պատ	մու	թյուն	(1841-1946)։	Եր.,	1986։

	218	Փահլեւանյան Հ.,	 Ի	րա	նա	հայ	 հա	մայն	քը	 (1941-1979):	 Եր.,	 1989:	
Ղասաբյան Զ.,	 Ակ	նարկ	ներ	 բուլ	ղա	րա	հայ	 հա	մայնք	նե	րի	 պատ-
մու	թյան	 (1896-1970)։	 Եր.,1986։	 Մուրադյան Ս.	 Ի	րա	քի	 հայ	 հա-
մայն	քը։	Եր.,	1997:	

	219	Հայ	գաղ	թաշ	խար	հի	պատ	մու	թյուն։	Հտ.	1,	էջ	7-8,	73-74	եւ	այլն։	
	220	ФилипсонМ.	Теория,	методология	и	концептуализация.	//	Новые	
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p.	99-100.
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