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* Հոդ վածն ըն դուն վել է տպագ րութ յան 20.04.2019։

Է դի տա Գ. Գ զո յան 
 Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

ՄԱԴԱԳԱՍԿԱՐՈՒՄ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՂՈՒԹ 
ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ 1925-1926 ԹԹ. ԾՐԱԳԻՐԸ

Եվ հրեա կան հար ցի լուծ ման 1940-ա կան թթ. 
« Մա դա գաս կար յան նա խա գի ծը». հա մե մա տա կան  

քննութ յուն*

 Բա նա լի բա ռեր - Ազ գե րի լի գա, հայ գաղ թա կա նութ-
յուն, վե րաբ նա կե ցում, Եր ևան յան ծրա գիր,  Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յուն,  Մա դա գաս կար, ֆրան սիա կան գա ղութ, Մա դա-
գաս կար յան նա խա գիծ, հրեա նե րի վե րաբ նա կե ցում։

 Մուտք
Ազ գե րի լի գան կար ևոր դե րա կա տա րութ յուն ու նե ցավ հայ գաղ թա կան-

նե րին վե րաբ նա կեց նե լու և  հայ կա կան Սփ յուռ քի ձևա վոր ման գոր ծում: 1925-
1926 թթ. նրա նա խա ձեռ նութ յուն նե րից մե կը հայ գաղ թա կան նե րին  Մա դա-
գաս կա րում բնա կեց նե լու ծրա գիրն էր, ո րը նա խա տես ված էր որ պես այ լ-
ընտ րանք՝  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում հա յե րի բնա կեց ման այս պես կոչ ված՝ 
Եր ևան յան ծրագ րին:  Սա կայն  Մա դա գաս կա րում հա յե րի բնա կեց ման ծրա-
գի րը չի րա կա նաց վեց, քա նի որ այն հե տաքրք րութ յուն չա ռա ջաց րեց հայ 
գաղ թա կան նե րի և  շա հագր գիռ այլ շրջա նակ նե րի մոտ: 

 Հե տաքրք րա կան է, որ ե թե 1925-1926 թվա կան նե րին Ազ գե րի լի գան հա-
յե րի վե րաբ նա կե ցու մը  Մա դա գաս կա րում դի տում էր որ պես փրկութ յուն 
գաղ թա կա նա կան ա ղե տից, ա պա քիչ անց՝ 1940-ական թվա կան նե րին Եր-
րորդ  Ռայ խի կող մից  Մա դա գաս կա րը դիտ վե լու էր որ պես հրեա կան հար ցի 
«վերջ նա կան լուծ ման» տար բե րակ:



215

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

Ա
 (
Ժ
Է)

 տ
ա

րի
, 
թ
իվ

 2
 (
66

),
 ա

պ
րի

լ-
հու

նի
ս,

 2
01

9

1.  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ու գաղ թա կա նութ յան խնդի րը
1915-1923 թթ.  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հետ ևանք նե րից մե կը անմ ի թար 

վի ճա կում գտնվող գաղ թա կան նե րի մեծ թիվն էր, ո րոնք սփռված էին տար-
բեր վայ րե րում՝  Կով կա սում,  Ռու սաս տա նում,  Մեր ձա վոր Ար ևել քում, Ե գիպ-
տո սում,  Հու նաս տա նում,  Բուլ ղա րիա յում և  այ լուր:  Ցե ղաս պա նութ յան հե-
տևան քով հա զա րա վոր հա յեր տե ղա փոխ վե ցին  Սի րիա, որ տեղ կենտ րո նա-
ցան գաղ թա կա նա կան ճամ բար նե րում՝ սի րա կան մեծ քա ղաք նե րում1:  Հայ 
գաղ թա կան նե րի երկ րորդ մեծ հոս քը տե ղի ու նե ցավ 1921 թ.՝  Թուր քիա յի և 
Ֆ րան սիա յի միջև Ան գո րա յի պայ մա նագ րի կնքու մից հե տո, երբ ֆրան սիա-
կան զոր քե րը լքե ցին  Կի լի կիան, որ տեղ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո 
ա պաս տա նել էին տասն յակ հա զա րա վոր հա յեր՝ ազ գա յին օ ջախ ստեղ ծե լու 
ակն կա լի քով2:  Մի ջերկ րա կան ծո վով մի շարք երկր նե րում՝  Կիպ րոս, Պա -
ղես տին, Ե գիպ տոս ա պաս տա նե լու ան հա ջող փոր ձե րից հե տո՝ բազ մա թիվ 
հա յեր կրկին հայտն վե ցին  Սի րիա յում, ո մանք էլ՝  Հու նաս տա նում: 

 Գաղ թա կան նե րի հեր թա կան մեծ ա լի քը բարձ րա ցավ հույն-թուր քա կան 
պա տե րազ մում  Հու նաս տա նի պար տութ յու նից հե տո, երբ հայ գաղ թա կան-
նե րը շարժ վե ցին հիմ ա կա նում դե պի  Հու նաս տան և  Բուլ ղա րիա3, ո մանք 
էլ՝ կրկին դե պի  Սի րիա4:  Թուր քե րը հետ գրա վե ցին Առա ջին հա մաշ խար-
հա յին պա տե րազ մում ի րենց կորց րած տա րածք նե րը՝ Զ մուռ նիա յում կո տո-
րե լով հիմ ա կա նում հայ և  հույն հա զա րա վոր քրիս տոն յա նե րի5: 

Ազ գայ նա կան պայ քա րի արդ յուն քում 1923 թ. ստեղծ վեց  Թուր քիա յի  Հան-
րա պե տութ յու նը, ո րը փոր ձեց չե ղար կել Սև րի պայ մա նա գի րը՝ այն փո խա-
րի նե լով  Լո զա նի պայ մա նագ րով:  Դա կրկին հան գեց րեց բռնութ յուն նե րի և 
 գաղ թա կա նութ յան նոր ա լի քի:  Հայ և  հույն հա զա րա վոր գաղ թա կան ներ 
սկսե ցին լքել թուր քա կան տա րածք նե րը, ին չը հան գեց րեց  Կոս տանդ նու-
պոլ սի մեր ձա կայ քում գաղ թա կան նե րի կու տա կում ե րի՝ մոտ 130 հա զար 
Զմ յուռ նիա յից և 70 հա զար Բ րու սա յի շրջա նից6: 1923 թ. Ազ գե րի լի գա յի հո-
վա նու ներ քո  Թուր քիա յի և  Հու նաս տա նի միջև տե ղի ու նե ցավ բնակ չութ յան 
պար տադր ված փո խա նա կում7, ին չի արդ յուն քում 1.4 մի լիոն հույ նե րի հետ 
 Թուր քիա յի տա րած քը լքեց մոտ 300 հա զար հայ8: Ե թե հույն գաղ թա կան-
նե րը հիմ ա կա նում ա պաս տան գտան ի րենց հայ րե նի քում, ա պա հայ գաղ-

1 Տե՛ս Raymond Ke՛vorkian, Aux origins des comminaute՛s arme՛niennes du Proche-Orient: les rescape՛s du 
ge՛nocide, in "Les Arme՛niens 1917-1939. La quete d’un refuge", eds. Raymond Ke՛vorkian, Le՛von Nordiguian, 
Vahe՛ Tachjian, PUSJ, 2006, էջ 19-39: 
2  Տե՛ս Геноцид армян: Ответственность Турции и объязательства мирового сообщества. Документы и 
комментарий, Ред. и сост. профессор  Ю. Г.  Барсегов, том I, «Гардарики», Москва, 2002, էջ 674, տե՛ս նաև 
Vahe՛ Tachjian, Du repatriement en Cilicie au nouvel exode vers la Syrie et le Liban, in "Les Arme՛niens 1917-1939. 
La quete d’un refuge", eds. Raymond Ke՛vorkian, Le՛von Nordiguian, Vahe՛ Tachjian, PUSJ 2006, էջ 39-57: 
3 Տե՛ս Carlile Macartney, Refugees, the work of the League, "Pelican Press", London, 1931, էջ 52: 
4 Տե՛ս Геноцид армян: Ответственность Турции и объязательства мирового сообщества, էջ 675: 
5 Մանրամասն տե՛ս Tehmine Martoyan, The Destructiopn of Smyrna in 1922: An Armenian and Greek Shared 
Tragedy, in "Genocide in the Ottoman Empire. Armenians, Assyrians and Greeks, 1913-1923", ed. George N. Shirinian, 
Berghahn, New York-Oxford, 2016, էջ 227-253. 
6 Մանրամասն տե՛ս Harry J. Psomiades, Fridtjof Nansen and the Greek Refugee Crisis 1922–1924, New York 2011, 
էջ 37:
7 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 53–83:
8 Մանրամասն տե՛ս Գևորգ Վարդանյան, Հույն բնակչությունն Օսմանյան Կայսրությունում և փոքրասիական 
աղետը (1914-1923թթ.), Եր., «Կոլաժ», 2012 թ., էջ 146-157, Տե՛ս նաև՝ The League of Nations Archives and 
Historical Collection Section (hereinafter LNA), League of Nations, The record of the Assembly Plenary Meetings, 
Geneva, 1930.
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թա կան նե րի ճա կա տա գի րը բա վա կան մշու շոտ էր:  Հա յաս տա նի  Հան րա-
պե տութ յու նը դա դա րել էր գո յութ յուն ու նե նալ, իսկ  Թուր քիա վե րա դառ նա-
լու տար բե րակն անվ տանգ չէր:  Բա ցի այդ,  Թուր քիա յի  Հան րա պե տութ յու նը 
քայ լեր էր ձեռ նար կել հայ գաղ թա կան նե րի վե րա դար ձը կան խե լու ուղ ղութ-
յամբ:  Մաս նա վո րա պես, Զմ յուռ նիա յի ա ղե տից հե տո  Թուր քիան լքած հա յե-
րին տրա մադր վել էին միայն եր կի րը լքե լու անձ նագ րեր՝ ա ռանց հետ դար-
ձի հնա րա վո րութ յան9: Ան կա րա յի կա ռա վա րու թ յան 1923 թ. սեպ տեմ բե րի 
8-ի ո րոշ ման հա մա ձայն այն հա յե րը, ով քեր գաղ թել էին  Կի լի կիա յից կամ 
 Թուր քիա յի ար ևելյ ան նա հանգ նե րից չպետք է  Թուր քիա մուտք գոր ծե լու 
թույլտ վութ յուն ստա նա յին10: Ար դեն 1927 թ. մա յի սի 22-ի օ րեն քով նախ կին 
օս մա նահ պա տակ նե րը, ով քեր 1923 թ. հու լի սի 24-ից մինչև այդ օ րեն քի 
ըն դու նու մը գտնվել էին թուր քա կան տա րած քից դուրս և  չէին վե րա դար ձել 
ու մաս նակ ցել  Թուր քիա յի ան կա խութ յան հա մար մղվող պայ քա րին, հա-
մար վում էին թուր քա կան քա ղա քա ցիութ յու նը կորց րած11:  Միա ժա մա նակ 
հա յե րի գույ քը դիտ վում էր որ պես լքյալ և  բա ժան վում թուրք գաղ թա կան-
նե րին, օգ տա գործ վում պե տութ յան կա րիք նե րի հա մար12: 

Ինչ պես նշում է ֆրան սա հայ պատ մա բան  Ծո վի նար Գ ևոն յա նը՝ « Հույն 
գաղ թա կան նե րը գա լիս էին մի երկ րից, որ տեղ նրանք փոք րա մաս նութ յուն 
էին, սա կայն հաս տատ վե ցին մի երկ րում, որ տեղ նրանք քա ղա քա ցի ներ 
էին, ին չը հայ գաղ թա կան նե րի դեպ քում այդ պես չէր: Ն րանց կար գա վի-
ճակն ու բնա կե ցու մը դժվար խնդիր ներ էին»13: 

Արդ յուն քում, հայ գաղ թա կան նե րի բնա կեց ման հար ցը մաց առ կախ: 
 Թեև հայ և  մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան կազ մա կեր պութ յուն ներն ու ա -
ռան  ձին ան հատ ներ, ով քեր ա պաս տան էին տվել հայ գաղ թա կան նե րին, 
օգ նութ յուն էին տրա մադ րում, սա կայն ակն հայտ էր նրանց հա մար մշտա-
կան բնա կութ յան ծրա գիր մշա կե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը:

2. Ազ գե րի լի գան և  գաղ թա կան նե րի խնդի րը
Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո մի ջազ գա յին հա րա բե-

րութ յուն նե րի թա տե րա բե մում հայտն ված Ազ գե րի լի գան իր ա ռա քե լութ յունն 
էր հա մա րում հա մաշ խար հա յին խա ղա ղութ յան պահ պա նու մը՝ ա պա գա 
հնա րա վոր պա տե րազմ ե րը և դ րանց կոր ծա նա րար հետ ևանք նե րը կան-
խե լու, բա նակ ցութ յուն նե րի և  ար բիտ րա ժի մի ջո ցով մի ջազ գա յին վե ճե րը 
լու ծե լու մի ջո ցով14:  Բա ցի խա ղա ղա պա հի այս դե րից Ազ գե րի լի գան իր վրա 
էր վերց րել նաև մի շարք սո ցիա լա կան խնդիր ներ, ո րոնք ար տա ցոլ ված էին 
կազ մա կեր պութ յան  Կա նո նադ րութ յան 23-25-րդ  հոդ ված նե րում և  վե րա բե-

9  Միայն առանձին դեպքերում Թուրքայի կառավարությունը հնարավորություն էր տալիս վերադառնալու: 
10 Տե՛ս Барсегов Ю. Г.,  Геноцид армян: Преступление по международному праву, XXI век, Москва,  «Согласие», 
էջ  200: Տե՛ս նաև Շավարշ Թորիկեան, Հայկական հարցը և միջազգային օրէնքը, Պէյրութ, 1976, էջ 161:
11 Տե՛ս Барсегов Ю. Г.,  Геноцид армян: Преступление по международному праву, XXI век, Моск ва, 
«Согласие»,  էջ 200: Տե՛ս նաև Bedros Der Matossian, The Taboo within the Taboo: the Fate of the "Armenian 
Capital" at the End of Ottoman Empire, "European Journal of Turkish Studies", 2011, էջ 1-23. 
12 Տե՛ս Հովհաննիսյան Անուշ Ռ., Քեմալ Աթաթուրքը և հայերի ունեզրկման գործընթացը, «Վէմ», 2011,  
N 1, էջ 176-180:
13 Dzovinar Kevonian, Réfugiés et diplomatie humanitaire, Les acteurs européens et la société proche-orientale 
pendant l’entre deux-guerres, Sorbonne 2004, էջ 311
14 Տե՛ս Covenant of the League of Nations, Yale Law School, դիտվել է՝ 12 նոյեմբեր 2017, http://avalon.law.
yale.edu/20th_century/leagcov.asp.
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րում էին աշ խա տան քի ար դար և  մարդ կա յին պայ ման նե րի ա պա հով մա նը, 
բնիկ ժո ղո վուրդ նե րի հան դեպ ար դար վե րա բեր մուն քին, ե րե խա նե րի և  կա-
նանց տրա ֆի կին գին, թմրա մի ջոց նե րի և  այլ վտան գա վոր դե ղե րի շրջա-
նա ռութ յա նը, զեն քի և  զի նամ թեր քի առևտ րին, հի վան դութ յուն նե րի կան-
խար գել մա նը և  վե րահսկ մա նը, ինչ պես նաև  Կար միր  Խա չի կազ մա կեր պու-
թ յուն նե րի խթան մա նը, ո րոնց նպա տա կը ա ռող ջութ յան բա րե լա վում էր, 
հի վան դութ յուն նե րի կան խար գե լու մը և  տա ռա պան քի մեղ մու մը ամ բողջ 
աշ խար հում և  այլն15: 

Չ նա յած Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո գաղ թա կան նե-
րի ան նա խա դեպ թվին՝ մոտ 2 մի լիոն մարդ, և դ րա հետ կապ ված դժվա-
րութ յուն նե րին՝ Ազ գե րի լի գա յի  Կա նո նադ րութ յան մեջ որ ևէ կոնկ րետ հոդ-
ված գաղ թա կան նե րի խնդրի վե րա բեր յալ չկար:  Շատ շու տով, սա կայն, 
կազ մա կեր պութ յու նը ստիպ ված էր ա ռե րես վել այս խնդրին:  Գաղ թա կան-
նե րի հար ցում Ազ գե րի լի գա յի ներգ րավ վա ծութ յու նը սկսվեց բա րե գոր ծա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  այն կա ռա վա րութ յուն նե րի խնդրան քով, 
ո րոնք մե ծա պես տու ժել էին գաղ թա կա նութ յան խնդիր նե րից:  Քա նի որ 
գաղ թա կան նե րի վե րա բեր յալ որ ևէ կետ կազ մա կեր պութ յան  Կա նո նադ րութ-
յան մեջ չկար, հար ցի ինս տի տու ցիո նալ զար գա ցու մը տե ղի ու նե ցավ մի-
ջազ գա յին ի րա վա կան հա մա ձայ նագ րե րի մի ջո ցով, ո րոնք կնքվե ցին Ազ-
գե րի լի գա յի շրջա նա կում16: «Այն ինչ ա ռանձ նաց նում էր գաղ թա կա նա կան 
խնդի րը, ո րին Ազ գե րի լի գան ա ռե րես վեց Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա-
տե րազ մից հե տո, մա սամբ պայ մա նա վոր ված էր խնդրի մե ծութ յամբ, ին չը 
ժա մա նա կա կից աշ խար հում բա ցա ռիկ էր, մա սամբ էլ այն հան գա ման քով, 
որ ա ռա ջին ան գամ փորձ էր ար վում խնդրին անդ րա դառ նալ հա մա կարգ-
ված և  մի  ջազ  գայ նո րեն»17:

 Գաղ թա կան նե րին օգ նե լու Ազ գե րի լի գա յի մար դա սի րա կան ձեռ նար կը 
ձևա վոր վեց ռուս, հայ, հույն և  բուլ ղար գաղ թա կան նե րի խնդիր նե րի լուծ-
ման հա մա տեքս տում:  Սա կայն, ակնհայտ էր, որ այս գաղ թա կան նե րի 
խնդիր նե րը չէին վե րա բե րում լոկ նշված ազ գութ յուն նե րին և  չէին կա րող 
լու ծում ստա նալ միայն վեր ջին նե րիս կող մից:  Մեծ տե րութ յուն նե րից շա տե-
րը այս կամ այն պատ ճա ռով նույն պես ներգ րավ վե ցին հար ցի լուծ ման մեջ: 
Ազ գե րի լի գան՝ որ պես վե րազ գա յին մար մին, չէր կա րող ան մասն մալ 
գաղ թա կա նութ յան խնդրից և  ի վեր ջո ներգ րավ վեց հար յուր հա զա րա վոր 
գաղ թա կան նե րի ա ջակ ցութ յան և  տե ղա վոր ման գոր ծին:

Չ նա յած հայ գաղ թա կան նե րի խնդի րը պատ մա կան թա տե րա բե մում 
հայտն վել էր ա վե լի շուտ, Ազ գե րի լի գա յի ծրագ րե րում այն ընդգրկ վեց բա վա -
կա նին ուշ:  Կազ մա կեր պութ յան ներգ րա վու մը գա ղա թա կա նութ յան խնդրին 
տե ղի ու նե ցավ 1920 թ. գար նա նը և  կապ ված էր  Կենտ րո նա կան Եվ րո պա յի 
ու  Սի բի րի շուրջ 400.000 ռազ մա գե րի նե րի հայ րե նա դար ձութ յան հետ, ին չը 
բա րե հա ջող ի րա կա նաց վեց Ազ գե րի լի գա յի բարձր կո մի սար Ֆ րիտ յոֆ  Նան-
սե նի ղե կա վա րութ յամբ18: Այս ուղ ղութ յամբ հա ջորդ քայ լը կապ ված էր ռուս 

15 Տե՛ս նույն տեղում, հոդվածներ 23-25:
16 Տե՛ս Gilbert Jaeger, On the history of the International Protection of Refugees, "International Review of the Red 
Cross  83", N 843, 2011, էջ 729:
17 Տե՛ս Carlile Macartney, նշվ. աշխ., էջ 5:
18 Տե՛ս Martyn Housden, When the Baltic Sea was a “Bridge” for Humanitarian Action: the League of Nations, the 
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գաղ թա կան նե րի՝ 1917 թ.  Հոկ տեմ բեր յան հե ղաշր ջու մից և Քաղաքացիական 
պատերազմից հե տո ա ռա ջա ցած ճգնա ժա մի հետ: 

1921 թ. փետր վա րին  Մի ջազ գա յին  Կար միր խա չի կո մի տեի նա խա գա հը 
պաշ տո նա պես դի մում է Ազ գե րի լի գա յին որ պես վե րազ գա յին միակ կազ-
մա կեր պութ յան՝ նշա նա կե լու հանձ նա կա տա ր ռուս գաղ թա կան նե րի գոր ծը 
վե րահս կե լու հա մար, քա նի որ միայն մար դա սի րա կան կազ մա կեր պութ յուն-
ներն ի վի ճա կի չէին ի րա կա նաց նե լու այդ աշ խա տան քը19:  Ռուս գաղ թա կան-
նե րի հար ցով հանձ նա կա տա րի հիմ ա կան խնդի րը լի նե լու էր գաղ թա կան-
նե րի հայ րե նա դար ձութ յան, նրանց ի րա վա կան կար գա վի ճա կի սահ   ման ման 
հար ցե րը և  բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ջան քե րի հա  մա կար-
գու մը: 

Ազ գե րի լի գա յի՝ մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց ման և  մի-
ջազ գա յին խա ղա ղութ յան ու անվ տան գութ յան հաս նե լու ա ռա քե լութ յուն նե-
րը, ինչ պես նաև  Կա նո նադ րութ յան 23-րդ և 25-րդ  հոդ ված նե րը հան դի սա-
ցան այն հիմ քը, ո րը թույլ տվեց  Կազ մա կեր պութ յա նը ներգ րավ վե լու գաղ-
թա կա նութ յան խնդրին:  Միա ժա մա նակ, Ազ գե րի լի գան գաղ թա կա նութ յան 
գոր ծը ստանձ նեց եր կու հիմ ա կան վե րա պա հում ե րով. նախ, կազ մա կեր-
պութ յու նը որ ևէ ֆի նան սա կան կամ կազ մա կերպ չա կան պա տաս խա նատ-
վութ յուն չէր կրե լու օ ժան դա կութ յան հա մար և, երկ րորդ, կազ մա կեր պութ-
յան ներգ րա վու մը գոր ծին ժա մա նա կա վոր բնույթ էր կրե լու20: 

1921 թ. օ գոս տո սին Ֆ րիտ յոֆ  Նան սե նը նշա նակ վում է գաղ թա կան նե րի 
գոր ծով բարձր հանձ նա կա տար21: 1921 թ. օ գոս տո սին և  սեպ տեմ բե րին 
Ժնևում տե ղի են ու նե նում հա մա ժո ղովն եր՝ շա հագր գիռ տա սը կա ռա վա-
րութ յուն նե րի և  բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի մաս նակ ցութ յամբ, 
ո րոնց ըն թաց քում բարձ րաց վում են գաղ թա կան նե րի հետ կապ ված մի շարք 
սո ցիա լա կան և  ի րա վա կան խնդիր ներ:  Նան սե նը հար ցի լուծ ման նպա տա-
կով հա մա գոր ծակ ցում էր Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան 
հետ, ում ա ռա ջար կում է ի րա կա նաց նել գաղ թա կան նե րի մար դա հա մար: 
 Հա ջորդ քայ լով  Նան սե նը դի մում է կա ռա վա րութ յուն նե րին՝ խնդրե լով նշել 
այն պայ ման նե րը, ո րոնց դեպ քում վեր ջին ներս պատ րաստ էին ըն դու նել 
գաղ թա կան նե րին, և  այն մաս նա գի տութ յուն նե րը, ո րոնց տի րա պե տող գաղ-
թա կան նե րին պատ րաստ էին ա պաս տա նել:  Միա ժա մա նակ Անգ լիա յում, 
Ֆ րան սիա յում, Ի տա լիա յում, Շ վեյ ցա րիա յում,  Գեր մա նիա յում,  Լե հաս տա նում, 
 Չե խոս լո վա կիա յում, Ավստ րիա յում,  Հա րավս լա վիա յում,  Բուլ ղա րիա յում, 
 Ռու միա նիա յում,  Հու նաս տա նում, Էս տո նիա յում,  Լիտ վա յում և  Ֆին լան դիա-
յում նշա նակ վում են ներ կա յա ցու ցի ներ, ո րոնց հետ  Նան սե նը պետք է հա-
մա գոր ծակ ցեր՝ գաղ թա կան նե րի հար ցի լուծ ման նպա տա կով:  Բարձր հանձ-
նա կա տա րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշա նակ վե ցին նշյալ երկր նե րում, ինչ պես 
նաև  Թուր քիա յում և  Հուն գա րիա յում: Եվ վեր ջա պես ստեղծ վեց հա մա տեղ 
հանձ նա ժո ղով՝ կազմ ված հիմ ա կան եվ րո պա կան, ա մե րիկյ ան, ռու սա կան, 

Red Cross and the Repatriation of Prisoners of War between Russia and Central Europe, 1920–22”, ''Journal of Baltic 
Studies 38'', N 1, 2007, էջ 61–83: 
19 Տե՛ս Louise W. Holborn, The League of Nations and the Refugee Problem, "The Annals of the American Academy 
of Political and Social Science, 203", 1939, էջ 124:
20 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 125:
21 Տե՛ս Carlile Macartney, նշվ. աշխ., էջ 22: 
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հրեա կան և  հայ կա կան բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից, ո րը էա-
կան դեր խա ղաց գաղ թա կան նե րի վե րաբ նա կեց ման գոր ծում22:  Մի ջազ գա-
յին  Կար միր  Խա չի կո մի տեն և Փր կել ե րե խա նե րին հիմ ադ րա մը ("Save the 
Children Fund") ի րենց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ծա ռա յութ յուն ներն ա ռա ջար կե ցին 
 Նան սե նին, ով նաև նա խա գա հում էր  Խորհր դատ վա կան մար մի նը՝ բաղ-
կա ցած շա հագր գիռ կա ռա վա րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից և  բա րե-
գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից23: 

 Նան սե նը շու տով ստիպ ված էր զբաղ վել նաև  Կոս տանդ նու պոլ սում տի-
րող ծանր ի րա վի ճա կով, որ տեղ նա ստեղ ծեց հա տուկ գրա սեն յակ՝ հա մա-
կար գե լու հա մար փրկա րա րա կան և  գաղ թա կան նե րի վե րաբ նա կեց ման աշ-
խա տանք նե րը: 1922 թ. սեպ տեմ բե րի Զմ յուռ նիա յի ա ղե տի հետ ևան քով շուրջ 
200.000 հույն և  հայ գաղ թա կան ներ կենտ րո նա ցել էին  Կոս տանդ նու պոլ սում: 
Ազ գե րի լի գա յի Եր րորդ վե հա ժո ղո վում  Նան սե նը զե կու ցում է վեր ջին նե րիս 
ծանր վի ճա կի մա սին և խնդ րում թույլ տալ օգ տա գոր ծե լու բարձր հանձ նա-
կա տա րի  Կոս տանդ նու պոլ սի գրա սեն յա կը գաղ թա կան նե րին օգ նե լու հա մար: 
1922 թ. սեպ տեմ բե րի 19-ին  Վե հա ժո ղովն ըն դու նում է բա նաձև, ո րով լիա-
զո րում է Ֆ րիտ յոֆ  Նան սե նին օգ տա գոր ծել  Ռու սա կան գաղ թա կա նա կան 
կազ մա կեր պութ յան ծա ռա յութ յուն ներն այս նոր ձեռ նար կի հա մար հա վա-
քագր ված գու մա րը տնօ րի նե լու նպա տա կով, ո րը հա վա քագր վել էր անգ-
լիա կան, ա մե րիկյ ան և  այլ խո շոր բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն նե րից, Կոս-
տանդ նու պոլ սի հայ պատ րիար քա րա նի, Ե գիպ տո սի,  Ռու մի նիա յի և  արև-
մուտ քի հայ մե ծա հա րուստ նե րի նվի րատ վութ յուն նե րից՝ պայ մա նով, որ 
Ազ գե րի լի գան որ ևէ պա տաս խա նատ վութ յուն չի կրե լու հայ գաղ թա կան-
նե րի հա մար: Միաժամանակ, ռուս գաղթականներին օգնելու աշխատանք-
ները պետք է ըն թա նային ան խա փան24: Այս պի սով, այս բա վա կանին ա նո-
րոշ ձևա կերպ մամբ Ազ գե րի լի գան ներգ րավ վեց հայ գաղ թա կան նե րի 
խնդրի լուծ մա նը: 

Ն շենք, որ ի րա վա կան ա ռու մով հայ գաղ թա կան նե րը բա ժան վում էին 
հետև յալ 5 խմբե րի.

 Գաղ թա կան ներ, ով քեր լքել էին Օս ման յան կայս րութ յան տա րած քը Օս-
ման յան անձ նագ րե րով՝ պա տե րազ մից ա ռաջ կամ մինչև  Մուդ րո սի զի նա-
դա դա րը: Ն րանց անձ նագ րերն ու ժի մեջ էին մեկ տա րի, իսկ հյու պա տո սա-
կան ծա ռա յութ յուն նե րը չէին ցան կա նում եր կա րաձ գել դրանք:

 Գաղ թա կան ներ, ով քեր լքել էին Օս ման յան կայս րութ յան տա րած քը 
 Մուդ րո սի զի նա դա դա րից հե տո  Դաշ նա կից երկր նե րի կող մից տրա մադր-
ված ան ցագ րե րով կամ այլ փաս տաթղ թե րով, ո րոնք, սա կայն, անձ նագ րեր 
չէին:

 Գաղ թա կան ներ, ովքեր լքել էին Օս ման յան կայս րութ յան տա րած քը 
 Կոս  տանդ  նու պոլ սում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ներ կա յա ցուց չի կող-
մից տրա մադր ված անձ նագ րե րով:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը դա-
դա րել էր գո յութ յուն ու նե նալ այն տեղ խորհր դա յին կար գեր հաս տատ վե լուց 
հե տո և, հետ ևա բար, անձ նագ րե րը կորց րել էին ի րենց վա վե րա կա նութ յու նը:

22 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 26:
23 Տե՛ս Louise W. Holborn, նշվ. աշխ., էջ 125:
24 Տե՛ս LNA, Registry N 20c 16983, 16983 (1928-1932), Classement: Refugees Armenian. 
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 Մոտ 100.000 գաղ թա կան ներ, ով քեր ա ռանց փաս տաթղ թե րի հապ ճեպ 
լքել էին  Փոքր Ա սիան 1922 թ. աշ նա նը:

 Գաղ թա կան ներ, ով քեր ու նեին  թուր քա կան կա ռա վա րութ յան տրա մադ-
րած անձ նագ րե րը՝ նշու մով, ով  Թուր քիա յի տա րած քը լքե լուց հե տո վե րա-
դառ նա լու հնա րա վո րութ յուն չեն ու նե նա լու:

Ի րա վա կան ա ռու մով կար ևոր քայլ էր նաև 1926 թ. մա յի սի 12-ին ըն դուն-
ված լրա ցու ցիչ միջ կա ռա վա րա կան հա մա ձայ նա գի րը, որ ում հայ գաղ թա-
կան նե րի հա մար տրվեց հետև յալ սահ մա նու մը. « Հայ կա կան ծա գում ու նե ցող 
յու րա քանչ յուր անձ, ով նախ կի նում ե ղել է Օս ման յան կայս րութ յան հպա տակ 
և  ով չու նի կամ այևս չի վա յե լում  Թուր քիա յի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա-
րութ յան պաշտ պա նութ յու նը և  ով ձեռք չի բե րել այլ երկ րի քա ղա քա ցիութ-
յուն»25:

3.  Հայ գաղ թա կան նե րին վե րաբ նա կեց նե լու՝ Ազ գե րի լի գա յի 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րը

 Հայ ազ գա յին պատ վի րա կութ յան տվյալ նե րով 1923 թ.  Մեր ձա վոր Արևել-
քում և Եվ րո պա յում հայ գաղ թա կան նե րի թի վը մոտ 340.000 էր (բա ցի նրան-
ցից, ով քեր ար դեն իսկ տե ղա փոխ վել էին  Ռու սաս տան): Ն րան ցից գրե թե 
կե սը՝ 150.000-ը գտվում էր  Սի րիա յի գաղ թա կա նա կան ճամ բար նե րում, իսկ 
մա ցա ծը բա ժան ված էր հետև յալ հա մա մաս նութ յամբ. 120.000-ը՝  Հու նաս-
տա նում, 20.000-ը՝  Բուլ ղա րիա յում, 2.000-ը՝  Կիպ րո սում, 12.000-ը՝  Պա ղես-
տի նում, 8.000-ը՝  Մի ջա գետ քում, 20.000-ը՝  Կենտ րո նա կան Եվ րո պա յում26: 1926 
թ. 7-րդ  Վե հա ժո ղո վի ժա մա նակ ներ կա յաց ված զե կույ ցում բարձր հանձ նա-
կա տա րը և Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յու նը ներ կա յաց նում 
են  Մեր ձա վոր Ար ևել քում հայ գաղ թա կան նե րի ծանր վի ճա կը և  Վե հա ժո ղո-
վին խնդրում են մի ջոց ներ ձեռ նար կել հայ գաղ թա կան նե րին  Բուլ ղա րիա յում, 
 Հու նաս տա նում և  Սի րիա յում տե ղա վո րե լու հա մար: Ազ գե րի լի գան հանձ նա-
րա րում է Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յա նը և  գաղ թա կան նե-
րի հար ցե րով  Բարձր հանձ նա կա տա րին հա մա գոր ծակ ցել և գտ նել արդ յու-
նա վետ մի ջոց ներ՝ հայ գաղ թա կան նե րի մշտա կան վե րաբ նա կեց ման հա մար: 
1926 թ. սեպ տեմ բե րի 25-ի  Վե հա ժո ղո վի բա նաձ ևով Աշ խա տան քի մի ջազ-
գա յին կազ մա կեր պութ յու նում ստեղծ վում է հա տուկ հանձ նա ժո ղով  Գաղ-
թա կա նա կան ծա ռա յութ յան ղե կա վար  Նան սե նի նախ կին տե ղա կալ Տ. Ֆ. 
 Ջոն սո նի ղե կա վա րութ յամբ27: 

 Հայ գաղ թա կան նե րի բնա կեց ման ա ռա ջին ծրա գի րը, ո րը նա խա ձեռ նում 
է Ազ գե րի լի գան, 50.000 հայ գաղ թա կան նե րին  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում 
բնա կեց նե լու այս պես կոչ ված Եր ևան յան ծրա գիրն էր28: Ազ գե րի լի գա յի 
 Վե հա ժո ղո վը ա ռա ջար կում է Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու-

25 League of Nations, Arrangement of 12 May 1926 relating to the Issue of Identity Certificates to Russian and Ar-
menian Refugees, League of Nations, Treaty Series, Vol. LXXXIX, No. 2004.
26 Մեկ այլ տվյալներով հայ գաղթականների թիվը 320.000 էր, բացի Ռուսաստան գնացածներից, որոնք 
գտնվում էին Մերձավոր Արևելքում, Բալկաններում և այլ Եվրոպական երկրներում, տե՛ս Walter Adams, 
Extent and Nature of the World Refugee Problem, "The Annals of the American Academy of Political and Social 
Science 203", (May 1939), էջ 28:
27 Տե՛ս LNA, he records of the 7th Assembly Plenary Meetings, Geneva 1927. 
28 Տե՛ս Fritjof Nansen, Armenia and the Near East, New York, 1976, էջ 5:
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թյա նը և  Նան սե նին ու սում ա սի րել ծրագ րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու-
թ յու նը, իսկ այդ նպա տա կով  Հա յաս տան այ ցե լած փոր ձա գի տա կան հանձ-
նա ժո ղո վը ծրա գի րը ո րա կում է տեխ նի կա պես ի րա կա նա նա լի և  առևտ րա-
յին տե սանկյ ու նից հնա րա վոր29:  Սա կայն, եր կու հա կա մարտ հա սա րա կար-
գե րի միջև գա ղա փա րա կան և  քա ղա քա կան հա կա սութ յուն նե րը թույլ չտվե-
ցին ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը: Ու չնա յած բո լոր ջան քե րին՝ Ազ գե րի լի գա յի 
 Վե հա ժո ղո վը մեր ժեց Եր ևա նի ծրա գի րը: 

4.  Հայ գաղ թա կան նե րի վե րաբ նա կեց ման  Մա դա գաս կար յան 
ծրա գի րը

Այս պի սով, քա նի որ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը չէր 
կա րող իր վրա վերց նել գաղ թա կան նե րի ողջ բե ռը, իսկ, ինչ պես ար դեն 
նշվեց, թուր քա կան քա ղա քա կա նութ յու նը դեմ էր հա յե րի վե րա դար ձին30, 
անհ րա ժեշտ էր այլ լու ծում գտնել հայ գաղ թա կան նե րի վերջ նա կան բնա-
կեց ման հար ցին:  Միա ժա մա նակ, ի րենց պատ մա կան հայ րե նիք վե րա դառ-
նա լու անհ նա րի նութ յան պատ ճա ռով հայ գաղ թա կան նե րի խնդրի լու ծու մը 
ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ ու նե ցավ: Ի տար բե րութ յուն այլ գաղ-
թա կան նե րի՝ մաս նա վո րա պես հույն, բուլ ղար և  թուրք, ո րոնք հիմ ա կա նում 
վե րա դար ձան ի րենց երկրները, հայ գաղ թա կան նե րի բնա կե ցու մը տա րա-
լուծ ման/դիս պեր սիա յի բնույթ ստա ցավ: Արդ յուն քում, հայ գաղ թա կան նե րը 
վե րաբ նա կեց վե ցին այն երկր նե րում, ո րոնց հետ նրանք շատ քիչ կա պեր 
ու նեին31:

 Հաշ վի առ նե լով  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում հայ գաղ թա կան նե րի վե-
րաբ նա կեց ման ծրագ րի դժվա րութ յուն նե րը՝ 1925-1926 թթ. Ֆ րան սիա յի նա-
խա ձեռ նութ յամբ մշակ վում է նոր ծրա գիր, ո րով նա խա տես վում էր հայ 
գաղ թա կան նե րի վե րաբ նա կե ցու մը Ֆ րան սիա յի անդր ծովյ ան աֆ րի կա կան 
գա ղութ նե րից մե կում:  Դեռ 1925 թ. այս ուղ ղութ յամբ բա նակ ցութ յուն ներ էին 
սկսվել Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան հետ՝  Մա րո կո յում 
կամ  Մա դա գաս կա րում հայ գաղ թա կան նե րին աշ խա տան քի տե ղա վո րե լու 
հա մար32: Արդ յուն քում ներ կա յաց վում է  Մա դա գաս կա րում33 հայ գաղ թա-
կան նե րի վե րաբ նա կեց ման ծրա գիր: 

 Թեև այս ծրագ րի հա մար անհ րա ժեշտ գու մա րը մոտ կրկնա կի ա վե լի 
էր Եր ևան յան ծրագ րից, ին չը հա մար վում էր ծրագ րի միակ բա ցա սա կան 
կող մը, սա կայն այն զերծ էր քա ղա քա կան են թա տեքս տից, ինչն էլ, ըստ 
հե ղի նակ նե րի, պետք է ա պա հո վեր ծրագ րի հա ջո ղութ յու նը: Ծ րա գի րը մշակ-
վել էր  Մա դա գաս կա րի վե րաբ նա կեց ման նախ կին տնօ րեն Ջ.  Կառ լի կող մից, 
ով ա ռա ջար կում էր  Մա դա գաս կա րում նախ ստեղ ծել հայ գաղ թա կան նե րի 
հա մար փոր ձա րա րա կան գա ղութ, ո րի ի րա կա նաց ման հա ջո ղութ յու նից հե-

29 Տե՛ս League of Nations Official Journal, 7th year, N 9, էջ 1340:
30  Թուրքական կառավարությունն անգամ մերժում էր Թուրքիա մտնելու հայերի անհատական դիմումերը: 
Այսպես օրինակ, Հունաստանից մի հայ՝ Ալեքսան Մութաֆյան անունով, մուտքի արտոնագիր է խնդրում 
Թուրքիա մտնելու համար, որտեղ ապրում էր իր մայրը՝ Արմենուհի Մութաֆյանը, սակայն մերժում է 
ստանում: Տե՛ս LNA, Reistry N 20c 80605, 16983, Classement: Refugees Armenian.
31 Տե՛ս Walter Adams, նշվ. աշխ., էջ 28:
32 Տե՛ս LNA, R 412/1/90/1, 1926. 
33 1896-ից Մադագասկարը Ֆրանսիայի գաղութն էր:
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տո նրանց վե րաբ նա կեց նել աֆ րիկյ ան այս կղզում:  Նա խա տես վում էր ծրա-
գի րը ներ կա յաց նել  Մա դա գաս կա րի գլխա վոր կա ռա վար չին, իսկ նրա ի րա-
կա նա ցու մը տե ղում ու սում ա սի րե լու հա մար այն տեղ պետք է գոր ծուղ վեր 
ծրագ րի ղե կա վա րը:   Հատ կան շա կան է, որ հա յե րի հրա ժար վե լու դեպ քում 
նա խա տես վում էր ծրա գիրն ա ռա ջար կել ռուս գաղ թա կան նե րին: 

Ծ րա գի րը կա յա նում էր հետև յա լում.
Ս տեղ ծել 50 ըն տա նի քից բաղ կա ցած հայ գաղ թա կան նե րի փոր ձա րա-

րա կան գա ղութ՝ մոտ 150 մարդ:
 Մա դա գաս կա րի կա ռա վա րութ յու նից ստա նալ 5.000 հեկ տար հո ղա տա-

րած քի հա մար անհ րա ժեշտ կոն ցե սիա, եր կա րատև վարկ՝ մոտ 10 ֆրանկ 
յու րա քանչ յուր հեկ տա րի հա մար սա կագ նով:

Գտ նել մոտ 2.500.000 ֆրանկ գու մար, ինչն անհ րա ժեշտ էր.
ա) հայ գաղ թա կան նե րին  Մա դա գաս կար տե ղա փո խե լու և  ա ռա ջին տա-

րում նրանց կա րիք նե րը հո գա լու հա մար - 600.000 ֆրանկ,
բ) գաղ թա կան նե րին  Մա դա գաս կա րում հաս տա տե լու հա մար ա ռա ջին 

անհ րա ժեշ տութ յան պա րա գա ներ՝ կեն դա նի ներ, գոր ծիք ներ, սերմ ա ցու և  
այլն ձեռք բե րե լու հա մար - 1.750.000 ֆրանկ,

գ) այլ ծախ սեր - 150.000 ֆրանկ:
Այս գու մար նե րը հնա րա վո րութ յան դեպ քում պետք է հա վաք վեին հա-

րուստ հա յե րից, ին չի հա մար հո ղը լի նե լու էր որ պես ե րաշ խիք այն հաշ-
վար կով, որ մշակ ման դեպ քում հո ղի ար ժե քը կա րող էր ա րա գո րեն հաս նել 
1.000 ֆրան կի 1 հեկ տա րի դի մաց34: 

 Մա դա գաս կա րում հայ գաղ թա կան նե րի վե րաբ նա կե ցու մը եր կա կի նպա-
տակ էր հե տապն դում:  Բա ցի գաղ թա կան նե րի կեն սա պա հով ման և ն րանց 
հա մար ապ րուս տի մի ջոց ներ ստեղ ծե լուց՝ ծրա գի րը նաև նպաս տե լու էր 
գա ղութ նե րի զար գաց մա նը  Մա դա գաս կա րի այն մա սե րում, որ տեղ դրանք 
զար գա ցած չէին:  Թեև  Մա դա գաս կա րի գա ղու թի զար գա ցու մը տե ղի էր 
ու նե նում ա ռա ջան ցիկ տեմ պե րով, գրե թե ա ռանց ֆի նան սա կան ներդ րում-
նե րի՝ հիմ վե լով լոկ երկ րում առ կա ռե սուրս նե րի վրա, սա կայն միա ժա մա-
նակ գա ղու թաց ման տեմ պե րը գո հա ցու ցիչ չէին ֆրան սիա կան կա ռա վա-
րութ յան հա մար, քա նի որ դեռևս կա յին ա զատ, անմ շակ, բեր րի հո ղեր: 
Այս տեղ կա րե լի էր մշա կել մի քա նի հա զար հեկ տար տա րածք՝ ա ռանց 
նե ղութ յուն տա լու տե ղաբ նիկ նե րին, ո րոնք ապ րում էին խիստ ցրված:  Բա-
ցի այդ, ըստ ֆրան սիա կան կա ռա վա րութ յան հաշ վարկ նե րի՝ ոչ բարդ ո ռոգ-
ման աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լով հնա րա վոր էր ո ռո գել 30 հա զար 
հեկ տար տա րածք: 

 Գ յու ղատն տե սա կան վե րաբ նա կե ցում ե րը35  Մա դա գաս կա րում հիմ ա-
կա նում ըն թա ցել էին հեշ տութ յամբ, ին չի նա խա պայ մա նը վե րաբ նա կիչ նե-
րին տրված ա զա տութ յունն էր:  Գա ղու թի հիմ ու մից մինչև հո ղա տա րած քի, 
մշա կա բույ սե րի, աշ խա տու ժի ընտ րութ յուն վե րաբ նա կիչ ներն ի րա կա նաց րել 
են սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ, ինչն էլ ե ղել է հա ջո ղութ յան ե րաշ խի քը 
և  ա պա հո վել գա ղու թաց ման գոր ծըն թա ցի ան խա փան ըն թաց քը: 

Որ պես հա մա կար գի հիմ ա կան խնդիր մատ նանշ վում էր այն հան գա-

34 LNA, Ra 412/1/80/1, 1926, Armenian Refugees, Colonization scheme Madagascar. 
35 Վերաբնակեցում և գաղութացում բառերը հոդվածում օգտագործվում են փոխարինաբար:
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ման քը, որ եվ րո պա ցի նե րը ի վի ճա կի չէին ձեռ քի աշ խա տանք կա տա րել 
 Մա դա գաս կա րում: Որ պես բա ցա սա կան կողմ էր մատ նանշ վում նաև այն 
հան գա ման քը, որ սպի տա կա մորթ նե րի վե րաբ նա կե ցու մը  Մա դա գաս կա րում 
խիստ դան դաղ էր ըն թա նում՝ հա մե մա տած ար դեն իսկ երկ րում վե րաբ նա-
կեց ված ո րոշ էթ նիկ խմբե րի, օ րի նակ՝ չի նա ցի նե րի, հնդիկ նե րի, ինչն ար դեն 
բա վա կան մեծ ծա վա լի էր հա սել: Այդ պատ ճա ռով, ֆրան սիա ցի նե րը խիստ 
շա հագրգռ ված էին  Մա դա գաս կա րում հա յե րի վե րաբ նա կեց մամբ: 

Որ պես  Մա դա գաս կա րի վե րաբ նա կեց ման մո դել ընտր վել էր Բ րա զի-
լիան, որ տեղ գոր ծըն թացն ի րա կա նաց վում էր մրցու թա յին կար գով, այ-
սինքն՝ վե րաբ նա կիչ ներն ընտր վում էին ըստ ի րենց ֆի զի կա կան և մ տա վոր 
ու նա կութ յուն նե րի: Ֆ րան սիա յի նպա տակն էր՝ օգ տա գոր ծել  Մա դա գաս կա րի 
հո ղի հարս տութ յուն նե րը, ին չը, տվյալ դեպ քում, կա րող էին ա նել հա յե րը, 
«ո րոնք սի րում էին Ֆ րան սիան և  ռա սա յա կան ընդ հան րութ յուն ներ ու նեին 
ֆրան սիա ցի նե րի հետ»36: Ֆ րան սիան հա յե րին հա մա րում էր աշ խա տա սեր 
ժո ղո վուրդ, ո րոնք կա րող էին «աշ խա տեց նել» հո ղը և  ան գամ հա վելյ ալ 
արդ  յունք ստա նալ դրա նից:  Փաս տո րեն,  Մա դա գաս կա րի վե րաբ նա կեց ման 
հա մար պա կա սում էին ձեռ քեր և գ լուխ ներ, իսկ հա յե րի վե րաբ նա կե ցու մը 
կա րող էր ա պա հո վել եր կուսն էլ: 

 Գոր ծի հա ջո ղութ յունն ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ էին մի քա նի 
պայ ման ներ.

ա)  գտնել հայ ըն տա նիք ներ, ով քեր կհա մա ձայ նեին վե րաբ նա կեց վել 
 Մա դա գաս կա րում,

բ) ա զատ հո ղա տա րած քում ընտ րել հա մա պա տաս խան հո ղակ տոր՝ մոտ 
5 հա զար հեկ տար, 

գ) գտնել 2.5 մի լիոն ֆրան կի նախ նա կան կա պի տալ, ո րը ե րաշ խա վոր-
ված կլի ներ  Մա դա գաս կա րի կա ռա վա րութ յան տրա մադ րած հո ղով,

դ) գնել մեկ կամ մի քա նի սար քեր, ո րոնք հնա րա վոր կդարձ նեն հո ղա-
կ տո րի ո ռո գու մը, ին չի հա մար անհ րա ժեշտ կլի ներ 200-300 հա զար ֆրանկ, 
ին չը հե տա գա յում պետք է փոխ հա տուց վեր ջրի հար կով: Իսկ սար քե րը 
դառ նա լու էին գա ղու թի սե փա կա նութ յու նը37:

 Փաս տո րեն, նախ անհ րա ժեշտ էր գտնել հայ ըն տա նիք ներ՝  Մա դա գաս-
կա րում վե րաբ նա կեց վե լու հա մար: Ընդ ո րում, պար տա դիր պայ ման էր, որ 
վե րաբ նա կիչ նե րը խոր գի տե լիք ներ ու նե նա յին գյու ղատն տե սութ յան ո լոր-
տում և  կա րո ղա նա յին օգ տա գոր ծել նաև տե ղի բնա կիչ նե րի աշ խա տու ժը: 
 Միա ժա մա նակ նա խա տես վում էր, որ  Փա րի զում,  Մար սե լում, Ժն ևում գտնվող 
հայ կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներն ի րենք պետք է ընտ րեին վե րաբ նա կիչ-
նե րին, զբաղ վեին նրանց տե ղա վոր մամբ, ինչ պես նաև ե րաշ խիք ներ տրա-
մադ րեին, ինչն անհ րա ժեշտ կլի ներ  Մա դա գաս կա րի կա ռա վա րութ յա նը: 

Երկ րորդ, անհ րա ժեշտ էր  Մա դա գաս կա րում գտնել հա մա պա տաս խան 
տա րածք, որ տեղ դեռևս չկա յին եվ րո պա կան վե րաբ նա կե ցում եր, հո ղե րը 
բեր րի էին և հ նա րա վոր էր ա րագ զար գա ցում: Այս կե տի հետ կապ ված 
նա խա տես վում էր քննար կում եր կազ մա կեր պել գա ղութ նե րի կա ռա վա ր-
ման մար մին նե րի հետ՝ կղզու ար ևելյ ան կամ արևմտ յան ա փի ընտ րութ յան 

36 LNA, R 412/1/90/1, 1926.
37 Տե՛ս LNA, R 412/1/90/1, 1926, Ra 412/1/80/1, 1926. 
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հար ցում: Ըստ նա խագ ծի՝ ա վե լի նա խընտ րե լի էր կղզու արևմտ յան ա փը, 
որ տեղ հողն ա վե լի բեր րի էր: Ծ րագ րին վստա հութ յուն էր հա ղոր դում այն 
հան գա ման քը, որ  Մա դա գաս կա րի արևմտ յան ա փին վե րաբ նա կեց ման ծրա-
գի րը հա ջող էր, կա րիք չկար ան հանգս տա նա լու գե տե րի վա րար ման կամ 
հո ղե րի ա ղա կալ ման ա ռու մով:  Բա ցի այդ, այս տեղ հա յե րը կա րող էին վե-
րաբ նա կեց վել և  ապ րել մեծ խմբե րով, ին չը վեր ջին նե րիս հա մար խիստ 
ցան կա լի էր: Արդ յուն քում,  Մա դա գաս կա րում հա յե րի վե րաբ նա կեց ման հա-
մար ըն տութ յու նը կանգ էր ա ռել  Մա դա գաս կա րի խո շոր գե տե րից մե կի՝ 
 Ման գո կիի գե տա բե րա նի հով տում (ն կար 1): 

Ն կար 1.  Ման գո կիի հով տի ձե ռա կերտ քար տե զը
Աղբ յու րը՝ Ազ գե րի լի գա յի ար խիվ, Ra 412/1/80/1, 1926. 

 Վե րաբ նա կեց ման տա րած քի մա կե րե սը կազ մում էր մոտ հար յուր հի սուն 
հա զար հեկ տար, որ տեղ հո ղերն օգ տա գործ ված չէին: Այս տա րած քում հնա-
րա վոր էր բույ սե րի մշա կութ յու նը նո յեմ բե րից մինչև մարտ կազ մա կեր պել 
ա ռանց ո ռոգ ման, իսկ ո ռոգ ման հա մա կար գի ստեղծ ման դեպ քում ամ բողջ 
տար վա ըն թաց քում կա րե լի էր զբաղ վել բույ սե րի մշա կութ յամբ, ընդ ո րում՝ 
բա վա կանին տար բեր բույ սե րի՝ ե գիպ տա ցո րեն, բամ բակ, բա նան, շա քա-
րե ղեգ, բրինձ և  այլն38: 

 Հա յե րի վե րաբ նա կեց ման ծրա գի րը նա խա տես վում էր ի րա կա նաց նել 
մի ըն կե րութ յան հիմ ադր ման մի ջո ցով, ո րի ի րա վա կան ձևը դեռ պետք է 
38 Տե՛ս LNA, R 412/1/90/1, 1926, Ra 412/1/80/1, 1926.
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ո րոշ վեր: Ըն կե րութ յան ան դամ եր էին լի նե լու այն ան ձինք, ո րոնք պետք է 
ներդ նեին սո ցիա լա կան կա պի տալն ամ բող ջութ յամբ կամ մա սամբ (խոս քը 
2.5 մի լիոն ֆրան կի մա սին է):  Նա խա տես վում էր, որ դրանք լի նե լու էին 
եվ րո պա յի հա րուստ հա յե րը, նաև այն կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը, ո րոնք զբաղ վում էին հայ գաղ թա կան նե րի վե րաբ նա կեց ման 
կամ օգ նութ յան հար ցե րով:  Մա դա գաս կա րի կա ռա վա րութ յունն այդ ըն կե-
րութ յանն էր տրա մադ րե լու ո րո շա կի հո ղա տա րածք՝ կա՛մ անվ ճար, կա՛մ 
պայ մա նա կան շատ ցածր գնով: Ո րո շա կի գու մար պետք է տրա մադ րեր 
նաև  Մա դա գաս կա րի կա ռա վա րութ յու նը՝ ջու րը վեր մղող սար քեր ձեռք բե-
րե լու և դ րանք տե ղա կա յե լու հա մար: Իսկ գու մար նե րը հե տա գա յում պետք 
է մար վեին ջրօգ տա գործ ման հար կի մի ջո ցով՝ գոր ծու նեութ յան երկ րորդ 
տար վա նից սկսած:  Հե տա գա յում հայ վե րաբ նա կիչ նե րը հնա րա վո րութ յուն 
կու նե նա յին գնե լու ի րենց հո ղե րը, իսկ այդ գու մար նե րը կտրա մադր վեին 
գոր ծը նա խա ձեռ նող նե րի ներդ րած գու մար նե րը հա տու ցե լու հա մար: 
 Ներդր ված գու մար նե րը ե րաշ խա վոր ված կլի նեին այն հո ղե րով, ո րը Մա-
դա  գաս կա րի կա ռա վա րութ յու նը տրա մադ րե լու էր այդ ըն կե րութ յա նը: Նա-
խա տես վում էր, որ նախ նա կան փու լում անհ րա ժեշտ է լի նե լու 50 հա զար 
հեկ տար հող, ո րից յու րա քանչ յուր ըն տա նի քի տրա մադր վե լու էր 50 հեկ-
տար, իսկ մա ցա ծը պահ վե լու էր որ պես պա հուս տա յին ֆոնդ՝ նոր ժա մա-
նող վե րաբ նա կիչ նե րին տրա մադ րե լու հա մար:  Սա ա պա հո վե լու էր ձեռ-
նար կի հա ջո ղութ յու նը:  Մա դա գաս կա րի վե րաբ նա կեց ման նախ կին տնօ րեն 
պրն  Կառ լը վստահ էր, որ հե տա գա յում  Մա դա գաս կա րի այդ հո ղե րի գի նը 
հաս նե լու է հա զար ֆուն տի՝ այդ ժա մա նա կի 20 ֆուն տի փո խա րեն39: 

Ըստ ծրագ րի՝ յու րա քանչ յուր մար դու հա մար անհ րա ժեշտ նախ նա կան կա -
պի  տա լը հաշ վարկ ված էր 75 հա զար ֆրանկ (ման րա մասն տե՛ս Աղ ու սակ 1): 

Աղ ու սակ 1.  Հայ գաղ թա կան նե րի  Մա դա գաս կա րում վե րաբ նա կեց ման ծրագ րի մո տա վոր  
ֆի նան սա կան հաշ վարկ

 Ծախ սե րի նկա րագ րութ յուն Անհ րա ժեշտ գու մար 
(ֆրանկ)

1.  Կե ցութ յուն և  նա վար կութ յուն  Մար սե լից 300
2.  Ճա նա պար հոր դութ յուն երկ րորդ կար գի վա գո-

նում  Մար սե լից դե պի  Տա մա տավ 
3.674

3.  Տա մա տա վից դե պի  Տա նա նա րիվ 500
4. Ս պա սե լու հետ կապ ված ծախ սեր 3000
5.  Շի նա րա րութ յուն, տուն, ա խոռ 16.000
6.  Շա հա գործ ման հա մար անհ րա ժեշտ նյու թեր 4.500
7. Ըն տա նի կեն դա նի ներ 4.000
8. 20 հա խո պան հո ղի մշակ ում 4.000
9. 20 հա վար. 4.000
10.   Հո ղակ տո րի նա խա պատ րաս տում (ցանք, 

տունկ)
1.200

11. 20 հա նոր հո ղա տա րած քի մշակ ման ձեռ նարկ 6.200
12. 20 ա միս ապ րե լու հա մար անհ րա ժեշտ գու մար 16.000

39 Տե՛ս LNA, R 412/1/90/1, 1926, Ra 412/1/80/1, 1926.
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13.  Պա հուս տա յին ֆոնդ և չ նա խա տես ված ծախ-
սեր

10.000

Ընդ հա նուր 73.974

Ծ րա գի րը նա խա տե սում էր նաև դի մել  Մա դա գաս կա րի կա ռա վա րութ-
յա նը՝ 1926 թ. բյու ջեում հայ վե րաբ նա կիչ նե րի հա մար նա խա տե սել 100-500 
հա զար ֆրանկ՝ ա պա ռիկ դրա մարկղ հիմ ե լու հա մար, ո րը հեշ տաց նե լու 
էր հայ վե րաբ նա կիչ նե րի բնա կե ցու մը և  օգ նե լու էր վեր ջին նե րիս գոր ծիք-
ներ և  սեր մա ցու ձեռք բե րե լու հար ցում40: 

 Հատ կան շա կան է, որ Ֆ րան սիա յի գա ղութ նե րի կա ռա վա րիչն իր հա մա-
ձայ նութ յունն էր տվել ծրագ րին և  խոր հուրդ տվել ան մի ջա պես դի մել Մա-
 դա գաս կա րի կա ռա վա րութ յա նը:  Հաշ վի առ նե լով  Բեյ րու թում հա յե րի բա-
վա կան լուրջ հա ջո ղութ յուն նե րը հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե րի և շի  նա-
րա րութ յան ո լորտ նե րում՝ նա խա տես վում էր  Մա դա գաս կա րում հա յե րի վե-
րաբ նա կեց ման գոր ծըն թա ցը ձեռ նար կել տար բեր ըն կե րութ յուն նե րի և 
 ձեռ  նար կութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի հետ, ո րոնց ա ռա ջարկ վում էր նշա նա-
կել հենց հա յե րից: 

Ծ րագ րի ան խա փա նութ յունն ու եր կա րատ ևութ յունը ա պա հո վե լու հա մար 
ա ռա ջարկ վում էր գո վազ դի մի ջո ցով տա րա ծել, թե ինչ ա ռա վե լութ յուն նե րից 
պետք է օգտ վեն հա յե րը, ո րոնք կհա մա ձայ նեին վե րաբ նա կեց վել  Մա  դա գաս-
կա րում, ինչ պես նաև տե ղե կաց նել ֆրան սիա կան ըն կե րութ յուն նե րի և  Մա-
դա գաս կա րի ձեռ նար կութ յուն նե րի ղե կա վար նե րին, թե Ֆ րա ն սիա յի է կո նո-
մի կա յի գոր ծա կա լութ յու նը ինչ կա րող է հատ կաց նել վե րաբ նա կիչ նե րին՝ 
ան հա տա կան կամ կո լեկ տիվ խնդրանք ներ ստա նա լու դեպ քում41: 

Չ նա յած  Մա դա գաս կար յան ծրագ րի ի րա կա նաց ման մեջ Ֆ րան սիա յի շա-
հագրգռ վա ծութ յա նը և  ներդ րած ջան քե րին՝ այն ի րա կա նութ յուն չդար ձավ, 
քա նի որ ար ձա գանք չգտավ հայ գաղ թա կան նե րի շրջա նում:  Փո խա րե նը 
Ֆ րան սիան ա ռաջ քա շեց իր ման դա տա յին տա րածք նե րից մե կում՝  Սի րիա յում 
հայ գաղ թա կան նե րին վե րաբ նա կեց նե լու ծրա գի րը, ին չի արդ յուն քում Ազ-
գե րի լի գա յի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ մեծ թվով հայ գաղ թա կան ներ 
ա պաս տա նե ցին  Սի րիա յում42: 

5. Հ րեա կան հար ցի լուծ ման « Մա դա գաս կար յան նա խա գի ծը»
 Հատ կան շա կան է, որ  Մա դա գաս կա րում վե րաբ նա կեց ման մեկ այլ նա-

խա գիծ շրջա նա ռութ յան մեջ դրվեց 1940-ա կան թթ.  Գեր մա նիա յի նա ցիս-
տա կան կա ռա վա րութ յան կող մից, ո րով նա խա տես վում էր շուրջ 4 մի լիոն 
հրեա նե րի տե ղա փո խել  Մա դա գաս կար: 

Ն շենք, որ ի տար բե րութ յուն հա յե րի՝ հրեա նե րի պա րա գա յում գա ղա-
փա րը նոր չէր. դեռ 1885 թ. հրեա նե րին  Մա դա գաս կա րում վե րա բնա կեց նե-
լու գա ղա փարն ա ռա ջար կել էր գեր մա նա ցի գիտ նա կան, հա կա սե մի թա կան 
Պոլ դե  Լա գար դը, ում աշ խա տանք նե րը հե տա գա յում մեծ ազ դե ցութ յուն 

40 Տե՛ս LNA, R 412/1/90/1, 1926, Ra 412/1/80/1, 1926.
41 Տե՛ս LNA, R 412/1/90/1, 1926, Ra 412/1/80/1, 1926.
42 Մանրամասն տե՛ս Edita Gzoyan, The Leaque of Nations and Armenian Refugees. The Formation of the 
Armenian Diaspora in Syria. "Central and Eastern European Review", V. 8, 2014. 
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ու նե ցան  Հիտ լե րի վրա43:  Գա ղա փա րը 1930-ա կան թթ. քննարկ վել էր նաև 
անգ լիա կան, ֆրան սիա կան, լե հա կան կա ռա վա րութ յուն նե րի կող մից: 1937 
թ. լե հա կան կա ռա վա րութ յունն ան գամ փաս տա հա վաք խումբ էր ու ղար կել 
 Մա դա գաս կար՝ այն տեղ հրեա կան «հայ րե նիք» ստեղ ծե լու գա ղա փա րի հնա-
րա վո րութ յու նը ստու գե լու հա մար: Եզ րա կա ցութ յունն այն էր, որ կղզու 
բարձր ջեր մա յին գո տին և  վատ են թա կա ռուց վածք նե րը թույլ կտան տե ղա-
վո րել միայն մի քա նի հար յու րից մինչև մի քա նի հա զար ըն տա նիք44: 

1938-1940 թթ.  Մա դա գաս կա րում հրեա նե րի վե րաբ նա կեց ման գա ղա-
փա րը մի քա նի ան գամ բարձ րաց վում է նաև գեր մա նա կան նա ցիստ նե րի 
շրջա նա կում45: Այս պես՝ 1940 թ. մա յի սի 25-ին  Հայն րիխ  Հիմ լերն Ա դոլֆ  Հիտ-
 լե րին է ներ կա յաց նում մի ծրա գիր, ո րով ա ռա ջարկ վում էր վերջ նա կա նա-
պես ա զատ վել հրեա նե րից՝ դե պի Աֆ րի կա կամ գա ղութ նե րից որ ևէ մե կը 
նրանց տե ղա հան ման մի ջո ցով46: 

 Ֆ րան սիա յի մո տա լուտ պար տութ յու նը և  այն հան գա ման քը, որ վեր ջի-
նիս գա ղութ ներն անց նե լու էին  Գեր մա նիա յին, նոր վե րած նունդ են տա լիս 
գա ղա փա րին, և 1940 թ. ամ ռանն այս ու տո պիս տա կան նպա տա կը գեր մա-
նա կան կա ռա վա րութ յան կող մից վե րած վում է կոնկ րետ նա խագ ծի:  Գեր-
մա նիա յի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան Հ րեա կան բաժ նի ղե կա վար 
Ֆ րանց  Ռա դե մա խե րի՝ 1940 թ. հու նի սի 3-ին ներ կա յաց րած « Մա դա գաս-
կար յան նա խագ ծի» գա ղա փա րը դե ղա հա բի ազ դե ցութ յուն է ու նե նում  Գեր-
մա նիա յում և  կայ ծակ նա յին ա րա գութ յամբ տա րած վում նաև նա ցիս տա կան 
ղե կա վա րութ յան շրջա նում:  Գա ղա փա րի տա րա ծու մից հե տո ան գամ ո րոշ 
ժա մա նա կով դա դա րեց վում են  Լե հաս տա նում հրեա կան գետ տո նե րի կա-
ռուց ման աշ խա տանք նե րը47: 

 Ռա դե մա խե րը գտնում էր, որ  Գեր մա նիա յի մո տա լուտ հաղ թա նա կը վեր-
ջի նիս հնա րա վո րութ յուն է տա լիս, նաև՝ պար տա վո րութ յուն, վերջ նա կա-
նա պես լու ծե լու հրեա կան հար ցը՝ նրանց Եվ րո պա յից տե ղա փո խե լու մի ջո-
ցով:  Մա դա գաս կա րի նա խա գի ծը նա խա տե սում էր, որ հաշ տութ յան պայ-
մա նագ րով Ֆ րան սիան  Գեր մա նիա յին էր զի ջե լու  Մա դա գաս կար կղզին 
որ պես ման դա տա յին տա րածք:  Տա րած քի այն մա սը, ո րը ռազ մա վա րա կան 
կա ր ևո րութ յուն ու ներ, դրվե լու էր գեր մա նա կան է սէս-ի ոս տի կա նա կան 
կա  ռա վար չի հսկո ղութ յան տակ48:

 Մա դա գաս կա րում նրանք չէին են թարկ վե լու գա ղու թա յին վար չա կար-
գին, լի նե լու էր «ինք նա կա ռա վար վող» հրեա կան գա ղութ, ո րը վե րահսկ-
վե լու էր գեր մա նա կան է սէս ոս տի կա նա կան ու ժե րի կող մից: Այս ա ռու մով 
կղզում լի նե լու էր «ի րա վա սութ յուն նե րի մեծ վե րադ րում», քա նի որ հրեա-
ներն ու նե նա լու էին ի րենց քա ղա քա պե տը, ոս տի կա նութ յու նը, փոս տա յին 
բա ժան մուն քը:  Ռա դե մա խե րի կար ծի քով հրեա նե րի հան դեպ այս «մե ծա-

43 Տե՛ս Peter Longerich, Holocaust, The Nazi Persecution and Murder of the Jews, New York, "Oxford University 
Press", 2010, էջ 162. 
44 Տե՛ս Christopher R. Browning,The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 
1939-March 1942, Lincoln, "University of Nebraska Press", 2004, էջ 81. 
45 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 83:
46 Տե՛ս Peter Longerich, նշվ. աշխ., էջ 161-164:
47 Տե՛ս Christopher R. Browning, նշվ. աշխ., էջ 84: 
48 Տե՛ս Peter Longerich, նշվ. աշխ., էջ 162:
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հո գութ յու նը» բարձ րաց նե լու էր  Գեր մա նիա յի վար կա նի շը49:  Միա ժա մա նակ, 
սա նպա տակ էր հե տապն դում  Մա դա գաս կա րում հրեա նե րին պա հել որ պես 
«պա տանդ»՝ Ա մե րի կա յում ի րենց հայ րե նա կից նե րի «լավ վար քի» դի մաց50: 
Այ սինքն՝  Մա դա գաս կա րը վե րած վե լու էր «հրեա կան պա հո ցի»: 

 Հու լի սի 2-ով թվագր ված և «Հ րեա կան հար ցի վերջ նա կան լու ծում» վեր-
նագր ված  Ռա դե մա խե րի մեկ այլ նա մա կում  Գեր մա նա կան տե սանկյ ու նից 
 Մա դա գաս կար յան նա խա գի ծը ո րակ վում էր որ պես հրեա կան մեծ գետ տո 
(superghetto), ո րը պետք է վե րահսկ վեր անվ տան գութ յան ոս տի կա նա կան 
ու ժե րի կող մից, ով քեր փոր ձա ռութ յուն ու նեին և  կա րող էին անհ րա ժեշ տութ-
յան դեպ քում ճնշել ան ջա տա կան փոր ձե րը. նաև պետք է ճնշում եր գոր-
ծադ րեին  Մա դա գաս կա րի հրեա նե րի վրա՝ նրանց ա մե րիկյ ան հայ րե նա կից-
նե րի կող մից  Գեր մա նիա յի դեմ թշնա մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի դեպ քում: 

 Նա խագ ծի հե ղի նա կը հա մոզ ված էր, որ կղզին բա վա կա նա չափ տա-
րածք ու ներ 6.5 մի լիոն հրեա նե րին տե ղա վո րե լու հա մար51:  Մարդ կանց թվա-
քա նա կի ա ռու մով ծրա գիրն, ի հար կե, ան հա մե մա տե լի էր հայ կա կա նի հետ, 
քա նի որ հայ գաղ թա կան նե րի դեպ քում  Մա դա գաս կար կա րող էր ու ղարկ-
վել  100-150 հա զա րից ոչ ա վե լի մարդ։ 

Ըստ հրեա կան նա խագ ծի՝ Եվ րո պա յից 4.9 մի լիոն և  այլ վայ րե րից 1.6 
մի լիոն հրեա նե րին  Մա դա գաս կա րում բնա կեց նե լու պա րա գա յում տե ղի 
բնիկ նե րի հետ միա սին բնակ չութ յան մի ջին խտութ յու նը լի նե լու էր 16 մարդ 
յու րա քանչ յուր 1ք/կմ հա մար, ին չը կազ մում էր աշ խար հի մա կար դա կով 
մի ջի նից բարձր ցու ցա նիշ, իսկ  Գեր մա նիա յի հա մե մատ կազ մում էր 1/10-րդ 
 մա սը52:  Նա խագ ծի հե ղի նա կը նաև վստահ էր, որ կղզին իր բնա կան պա-
շար նե րի և  ռե սուս նե րի շնոր հիվ կա րող էր ա պա հո վել ողջ հրեա բնակ-
չութ յա նը, ինչն ակն հայ տո րեն չէր հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նութ յա նը53: 
 Նա խա տես վում էր հրեա նե րին բնա կեց նել կղզու բարձ րա դիր շրջան նե րում, 
որ տեղ կլի ման ա վե լի բա րե խառն էր և  զով, իսկ ցած րա դիր գո տի նե րը շո-
գի և  խո նա վութ յան պատ ճա ռով «վնա սա կար էին եվ րո պա ցի նե րի հա-
մար»54: 

 Նա խագ ծի հե ղի նա կը խիստ շա հագրգռ ված էր նաև նա խագ ծի տնտե-
սա կան կող մով, քա նի որ նա խա տես վում էր ստեղ ծել նե րեվ րո պա կան 
բանկ՝ հրեա կան կա պի տա լի օգ տա գործ ման նպա տա կով:  Նա խագ ծի ի րա-
կա նաց ման նպա տա կով հա վա քագր ված հրեա կան կա պի տա լը պետք է օգ-
տա գործ վեր վե րա բ նա կեց ման ծախ սե րը հո գա լու համար:  Բան կը նաև կա-
ռա վա րե լու էր  Մա դա գաս կա րում հրեա նե րի գույ քը, ո րը աս տի ճա նա բար 
հանձն վե լու էր վեր ջին նե րիս:  Բան կը այ նու հետև շա րու նա կե լու էր գոր ծել 
որ պես միջ նորդ՝  Մա դա գաս կա րի հրեա կան «պա հո ցի» և  ար տա քին աշ-
խար հի միջև, քա նի որ ան մի ջա կան տնտե սա կան բո լոր շփում ե րը ար գել-

49 Տե՛ս Christopher R. Browning, նշվ. աշխ., էջ 85-8, տե՛ս նաև՝ Charroll Kakel, The Holocaust as Colonial 
Genocide:  Hitler’s "Indian Wars" in the "Wild East", Springer,  2013, էջ 68: 
50 Տե՛ս Peter Longerich, նշվ. աշխ., էջ 163:
51 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 163-164:
52 Մադագասկարի տարածքը կազմում է 587000 ք/կմ: 
53 Տե՛ս Christopher R. Browning, նշվ. աշխ., էջ 86, տե՛ս նաև լեհական փաստահավաք խմբի եզրակացու-
թյունը:
54 Տե՛ս նույն տեղում: 
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վե լու էին55: Հ րեա նե րը պետք է հրա ժար վեին ի րենց եվ րո պա կան քա ղա-
քա ցիութ յու նից, իսկ նրան ցից բռնագ րա ված գույ քը պետք է ա պա հո վեր 
հսկա գետ տո յի պահ պա նու մը56: Հ րեա նե րը ֆի նան սա պես պա տաս խա նա տու 
էին լի նե լու  Մա դա գաս կա րում ի րենց հանձն ված ան շարժ գույ քի հա մար, և 
Եվ րո պա յում նրանց ողջ ու նեց ված քը պետք է փո խանց վեր այդ նպա տա կով 
ստեղծ ված բան կին: Այս տեղ հայ կա կան ծրագ րի հետ նմա նութ յու նը թերևս 
այն էր, որ այս դեպ քում ևս  նա խա տես վում էր օգ տա գոր ծել մե ծա հա րուստ-
նե րի գու մար նե րը, նաև ստեղ ծել հա տուկ ըն կե րութ յուն/բանկ՝ այդ գու մար-
նե րը տնօ րի նե լու նպա տա կով: 

1940 թ. օ գոս տո սին  Մա դա գաս կա րում հրեա նե րի վե րաբ նա կեց ման նոր 
նա խա գիծ է կազմ վում ար դեն  Ռայ խի անվ տան գութ յան գլխա վոր գրա սեն-
յա կի կող մից (RSHA) Ա դոլֆ Այք մա նի հե ղի նա կութ յամբ57, ո րը ներ կա յաց վում 
է հրեա նե րին:  Վեր ջին ներս թեև մեր ժում են  Մա դա գաս կա րի նա խա գի ծը՝ 
նա խընտ րե լով վե րաբ նա կե ցու մը  Պա ղես տի նում, սա կայն նա ցիս տա կան 
վեր նա խա վը կտրա կա նա պես դեմ էր  Պա ղես տի նում հրեա նե րի վե րաբ նա-
կեց մա նը:  Նա խա գի ծը նա խա տե սում էր 4 տար վա ըն թաց քում աֆ րիկյ ան 
 Մա դա գաս կար կղզի տե ղա փո խել մոտ 4 մի լիոն հրեա նե րի: Եր կու ծրագ-
րե րով նա խա տես ված վե րաբ նա կեց ման թվե րը ևս  խիստ տար բեր էին. ե թե 
հա յե րի դեպ քում խոս քը գնում էր մոտ 50.000 գաղ թա կա նի մա սին, ա պա 
հրեա նե րի դեպ քում այդ թիվն ան հա մե մատ մեծ էր: 

Այս տեղ ար դեն չէր խոս վում գեր մա նա կան «գթասր տութ յան» մա սին. 
 Մա դա գաս կա րը դառ նա լու էր «ոս տի կա նա կան եր կիր», որ տեղ թեև գոր ծե-
լու էին հրեա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ, սա կայն նրանց հիմ ա կան նպա-
տա կը լի նե լու էր գեր մա նա կան ոս տի կա նութ յան հրա ման նե րի ա րագ և  
արդ յու նա վետ կա տա րու մը: Ծ րա գի րը պետք է ֆի նան սա վոր վեր հա տուկ 
բան կի կող մից, ո րը տնօ րի նե լու էր հրեա նե րից բռնագ րա ված գույ քը: 

 Սա կայն Երկրորդ աշխարհամարտի ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներն ըն-
թա ցան ոչ նա խա տես ված հու նով, և 1942 թ. փետր վա րին ծրա գի րը վերջ-
նա կա նո րեն ար խի վաց վեց. հ րեա նե րին ինչ-որ տեղ տե ղա փո խե լու գա ղա-
փա րը փո խա րին վեց նրանց ֆիզիկապես ոչնչացնելու գա ղա փա րով: 

Այս պի սով,  Մա դա գաս կար յան պլան կամ ծրա գիր ա նու նը կրող և  եր կու 
բախ տա կից ժո ղո վուրդ նե րին ևս  մի հար ցով կա պող այս ծրագ րե րը չի րա-
կա նա ցան։ Ինչ պես հա յե րը, այն պես էլ հրեա նե րը մեր ժե ցին  Մա դա գաս կա-
րում վե րաբ նա կեց վե լու գա ղա փա րը՝ ա ռա ջին նե րը նա խընտ րե լով սի րիա-
կան, իսկ երկ րորդ նե րը՝ պա ղես տին յան տա րած քը58։ Չ նա յած մի շարք նմա-
նութ յուն նե րին, այս ծրագ րերն ընդգծ ված կեր պով տար բեր էին նախ և  
ա ռաջ նպա տա կի ա ռու մով։ Ի տար բե րութ յուն ֆրան սիա ցի նե րի, ո րոնք ցան-
կա նում էին զար գաց նել  Մա դա գաս կա րի ի րենց գա ղու թը հա յե րի վե րաբ-
նա կեց ման և ն րանց ու նա կութ յուն նե րը օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով, գեր մա նա-
ցի նե րի հա մար  Մա դա գաս կա րը հրեա կան հար ցը փա կե լու մի ջոց էր: Ե թե 

55 Տե՛ս նույն տեղում:
56 Տե՛ս Peter Longerich, Holocaust, The Nazi Persecution and Murder of the Jews, New York, "Oxford University 
Press", 2010, էջ 161-164: 
57 Հոլոքոսթի ժամանակ Ադոլֆ Այքմանը գլխավոր դերակատարություն ունեցավ՝ կազմակերպելով դեպի 
գետտոներ և համակենտրոնացման ճամբարներ հրեաների տեղահանումը: Տե՛ս նույն տեղում, էջ 87:
58 Իհարկե, ծրագրերը չիրականացան նաև այլ գործոնների ազդեցությամբ։ 
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 Մա դա գաս կա րում հա յե րի վե րաբ նա կե ցու մը նպա տակ ու ներ փրկել  ցե ղա-
պա նութ յու նից հե տո ողջ մա ցած հա յե րին, ա պա 1940-ա կան թթ.  Մա դա-
գաս կա րում մի լիո նա վոր հրեա նե րի վե րաբ նա կե ցու մը նրանց չեզոքացնելու 
մտադ րութ յուն ու ներ:

Է դի տա Գ. Գ զո յան - հե ղի նակ է մեկ մե նագ րութ յան (երկ րոր դը 
նա խա պատ րաս տա կան փու լում է) և  շուրջ 4 տասն յակ հոդ ված նե-
րի: "Central and Eastern European Review"  մի ջազ գա յին ամ սագ րի հա-
յաս տան յան խմբա գիրն է, ինչ պես նաև « Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան-
դե սի» գլխա վոր խմբագ րի տե ղա կա լը:  Գի տա կան հե տաքրքրութ յուն-
ներն ընդգր կում են  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հետ կապ ված ի րա վա-
կան և  պատ մա կան  հի նախն դիր նե րը, Ազ գե րի լի գա յի և  հայ կա կան 
հար ցի առն չութ յուն նե րը, գի տա չա փութ յու նը: 

editagzoyan@gmail.com

Summary

THE PLAN TO ESTABLISH AN ARMENIAN SETTLEMENT IN  
MADAGASKAR IN 1925-1926

1940s Madagaskar Plan to Solve the Jewish Issue:  
A comparative Analysis

Edita G. Gzoyan

Key words - League of Nations, settlement of Armenian 
Refugees, Yerevan Project, Armenian Genocide, Madagaskar, 
French colony, Final Solution, Madagascar Plan, resettlement of 
the Jews. 

The League of Nations played an important role in the resettlement of the 
Armenian refugees and formation of Armenian Diaspora after the Genocide. One 
of the initiatives of the League was connected with the saving of the Armenian 
refugees and their resettlement to other parts of the world. The rather interesting 
project of the Armenian refugees in Madagaskar was elaborated (1925-1926) as an 
alternative to the so-called Yerevan Project - the resettlement of Armenian refu-
gees in Soviet Armenia. The project of resettlement of the Armenians in Madagas-
kar was not implemented due to lack of interest among the Armenian refugees 
and other concerned circles. 

Meanwhile, if in 1925-1926 the League of Nations considered the resettlement 
of Armenians in Madagaskar as salvage to their refugeehood, then in 1940s the 
Third Reich viewed the transfer of Jews to Madagaskar as an alternative to Final 
Solution of the European question.
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Резюме

ПРОГРАММА 1925-1926 ГГ. ПО СОЗДАНИЮ АРМЯНСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА МАДАГАСКАРЕ 

И «Мадагаскарский план» 1940-х гг. по решению еврейского 
вопроса: сравнительный анализ

Гзоян Эдита Г.

 Ключевые слова - Лига наций, поселения армянских 
беженцев, Ереванский план, Геноцид армян, Мадагаскар, 
французская колония, oкончательное решение, Мадагаскар-
ский план, переселение евреев. 

 
Лига наций сыграла важную роль в деле переселения армянских бежен-

цев и образования армянской диаспоры после геноцида. Одна из инициатив 
Лиги наций была связана со спасением армянских беженцев и переселени-
ем их в разные уголки мира. В рамках этой инициативы был разработан 
достаточно интересный проект поселения армянских беженцев на Мадагас-
каре (1925-1926), который считался альтернативой так называемому Ереван-
скому плану – поселению армянских беженцев в Советской Армении. Проект 
поселения армян на Мадагаскаре не был осуществлен из-за отсутствия ин-
тереса среди армянских беженцев и других заинтересованных лиц. 

Интересно, что если в 1925-1926 годах Лига наций рассматривала пере-
селение армян на Мадагаскар как спасение от беженского бедствия, то спу-
стя некоторое время, в 1940-х годах, Мадагаскар будет рассматриваться 
Третьим рейхом как вариант «окончательного решения» Еврейского вопро-
са.
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