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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

 Նա րի նե Մ.  Նու շեր վան յան

«ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՏՈՒՐՔԻ» ԳԱՂԱՓԱՐԻ ԾԱԳՈՒՄԸ 

Եվ նրա գոր ծադր ման փոր ձե րը  
Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան շրջա նում*

 Բա նա լի բա ռեր – հա մայնք, ներ գաղթ,  Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յուն,  Գա ղու թա յին բա ժին, օ ժան դա կող միութ յուն-
ներ, ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ,  «Հայ րե նի քի 
տուրք», հայ կա կան հպա տա կութ յուն, Ե գիպ տա հայ նպաս-
տա մա տույց մար մին, Ազ գա յին սահ մա նադ րութ յուն:

 Մուտք
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո հա յութ յան ողջ մա ցած հատ վա ծը 

ցրված էր աշ խար հով մեկ, ուս տի  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան իշ խա-
նութ յուն նե րը պե տութ յան կա յաց ման գոր ծում ի րենց գե րա կա խնդի րը հա-
մա րե ցին գաղ թա վայր նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի զար գա ցու մը և 
ն րանց ա ջակ ցութ յունն ա պա հո վե լը1: 

Իր գո յութ յան հենց սկզբից ՀՀ ղե կա վա րութ յու նը մե ծա պես կար ևո րում 
էր գաղ թա վայ րե րի հետ կա պը, բայց դեպ քե րի բե րու մով դրանց ինս տի-
տու ցիո նալ բո վան դա կութ յուն հա ղոր դեց միայն 1920 թվա կա նին:  Կար ևո-
րե լով գաղ թա վայրե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տա տում ու ցե ղաս-
պա նութ յու նից փրկված գաղ թա կա նութ յա նը ա ջակ ցե լը՝  Հա յաս տա նի նա-
խա րար նե րի խոր հուր դը 1920 թ. օ գոս տո սի 27-ի նիս տում ո րո շեց հայ գաղ-
թա վայ րե րի նյու թա կան և  բա րո յա կան նե րու ժը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յան օգ տին կի րա ռե լու, դե պի եր կիր հա յութ յան ներ գաղ թը կազ մա կեր-
պե լու և  Հա յաս տա նի վե րա շի նութ յան գոր ծին նրանց օ ժան դա կութ յու նը 
ա պա հո վե լու նպա տա կով Ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րութ յան2 կազ մում 
բա ցել  Գա ղու թա յին բա ժին3՝ որ դեգ րե լով գոր ծու նեութ յան հետև յալ ուղ-

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 7.06.2019։
1 Տե՛ս Եղիազարյան Ա, Անանյան Մ. և ուրիշներ, Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները 1918 թվականից 
մինչև մեր օրերը, Եր., 2017, էջ 43-67: 
2 Գաղութների և գաղթականության խնդիրների կարգավորմամբ հիմականում զբաղվում էր ՀՀ 
արտաքին գործերի նախարարությունը: Տե՛ս Խատիսեան Ա., Հայաստանի Հանրապետության ծագում ու 
զարգացումը, Պէյրութ, տպ. «Համազգային», 1968, էջ 140:
3 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ 1918-1920 թթ., գլխ. 
խմբ. Ա. Վիրաբյան, Հայաստանի ազգային արխիվ, 2014, էջ 546, տե՛ս նաև ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 618, թ. 6:
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ղութ յուն նե րը. 
•	 գաղ թա վայ րե րի պատ մութ յան և ն րանց ներ կա վի ճա կի ու սում-

նա սի րութ յուն,
•	 գաղ թա վայ րե րի հա յութ յան վի ճա կագ րութ յան կազ մում, ո րը 

հիմք ըն դու նե լով՝ հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ են ձեռք առն վում 
հետզ հե տե նրանց ներ գաղ թը կազ մա կեր պե լու հա մար4, 

•	 ՀՀ ար տա սահ ման յան դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հսկո-
ղութ յան տակ  Հա յաս տա նին օ ժան դա կող միութ յուն նե րի կազ մա կեր-
պում  Հա յաս տա նի վե րա շի նութ յան և  ներ գաղ թի գոր ծին ա ջակ-
ցե լու հա մար, 

•	 գաղ թա վայ րե րի և ՀՀ միջև սերտ կա պի հաս տա տում. այս նպա-
տա կի հա մար  Հա յաս տա նում և  հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վում է 
ի րա վի ճակ նե րի փո խա դարձ ծա նո թա ցում՝ ձգտե լով ազ գա յին ինք-
նա ճա նա չութ յան և  ներ գաղ թի տենչ ա ռա ջաց նե լ գա ղութ նե րի հա-
յութ յան մեջ,

•	 ՀՀ ռազ մա կան նա խա րա րի հրա հանգ նե րին հա մա պա տաս խան՝ զո-
րա հա վաք մար մին նե րի կազ մա կեր պում և  ա մեն կերպ ա ջակ ցում 
 Հա յաս տան ե կող զին վոր նե րին, թե՛ ճա նա պար հին և  թե՛ եր կիր հաս-
նե լու ժա մա նակ, այդ թվում՝ հա մա պա տաս խան նա խա րա րութ յուն-
նե րի գի տութ յամբ՝ անհ րա ժեշտ մաս նա գետ նե րի ցու ցա կագ րում և 
հ րա վի րում  Հա յաս տան, 

•	 դե պի  Հա յաս տան գա ղու թա յին կա պի տա լի հոս քի ա ջակ ցում՝ 
 Հա յաս տա նում դրա մատ ներ գոր ծե լու և ՀՀ հյու պա տոս նե րի մի ջո ցով 
արդ յու նա բե րա կան և  առևտ րա կան ըն կե րութ յուն ներ կազ մա կեր պե-
լու նպա տա կով5: 

Ինչ պես տես նում ենք, ՀՀ ԱԳՆ կազ մում ստեղծ ված  Գա ղու թա յին բա ժի-
նը զգա լի դե րա կա տա րութ յուն է ու նե ցել գաղ թա վայ րե րի և  գաղ թա կա նու-
թ յան կյան քի կազ մա կերպ ման, հա յութ յան հա մախմբ ման, հայ րե նի քի հետ 
կա պի ա պա հով ման, այդ կա պե րի ամ րապնդ ման,  Հա յաս տա նի վե րա շի-
նութ յան և  հա յութ յան ներ գաղ թի կազ մա կերպ ման հար ցում: Եվ այս կա-
ռույ ցի գոր ծու նեութ յան շրջագծում հույժ հե տաքրք րա կան է « Հայ րե նի քի 
տուրք»-ի գա ղա փա րը, ո րի ծագ ման պատ մութ յունն ու կի րառ ման մե խա-
նիզմ ե րը կներ կա յաց նենք ստորև: 

1. « Հայ րե նի քի տուր քի» գա ղա փա րի ծա գու մը
1860 թ. Արևմ տա հա յոց Ազ գա յին սահ մա նադ րութ յամբ6 սահ ման վել և 

ա վե լի ուշ  Հա յոց ե կե ղե ցա կան ի րա վուն քում7 ամ րագր վել է օ րենք «Ազ գա-

4 Արտասահմանի հայության ներգաղթի մասին մշակվում էին առանձին հրահանգներ՝ Խնամատարության 
նախարարության ներգաղթի և վերաշինության բաժնի հետ համատեղ: 
5 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 566, թ. 6: 
6 Ազգային սահմանադրությունն ընդունել է Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքարանը 1860-ի մայիսի 24-ին, 
սակայն սուլթանական կառավարությունը մոտ 3 տարվա ձգձգումից հետո՝ էական կրճատումերով այն 
վավերացրել է միայն 1863-ի մարտի 17-ին (թուրքերեն կոչվում էր «Հայ ազգի կանոնադրություն»)։
7 Տե՛ս Հայոց եկեղեցական իրաւունքը. Ա. Գիրք, աշխատութիւն Ն. Վ. Մելիք-Թանգեանի, Շուշի, տպ. 
«Եղիսաբեթ Մ. Մահտեսի-Յակոբեանցի», 1903, էջ 769-770:



III

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
ՀԱ

Վ
Ե
ԼՎ

Ա
Ծյին տուր քի» գանձ ման վե րա բեր յալ՝ բաղ կա ցած 4 հոդ վա ծից: Այդ օ րեն քով 

սահ ման վում էր, որ շա հույթ ու նե ցող ա մեն չա փա հաս մարդ պետք է մաս-
նա կից դառ նա տա րե կան սկզբուն քով հա վաք վող ազ գա յին տուր քին, ո րը 
2 տե սակ է լի նե լու՝ ընդ հա նուր (հա վաք վում է պատ րիար քա րա նի կող մից 
ու բաշխ ման ե ղա նա կը ո րոշ վում է Կ.  Պոլ սում՝ Քա ղա քա կան ժո ղո վով) և 
 մաս նա վոր (հա վա քում ու բաշ խու մը ա մեն թաղ իր խորհր դում է ո րո շում)8: 
Այ սինքն՝ նա խա տես վում էր, հաշ վի առ նե լով յու րա քանչ յուր ան հա տի կա-
րո ղութ յան չա փը, Օս ման յան կայս րութ յան տա րած քում հա վա քել տա րե կան 
տուրք յու րա քանչ յուր չա փա հաս հա յից: Ան գամ վե րոնշ յալ տուր քի գանձն-
ման հա մար 1880-ա կան թթ. մար դա հա մա րի տվյալ նե րի հի ման վրա Ս տամ-
բու լի նա հան գում կազմ վեց ցու ցակ՝ 30.000 հայ տղա մար դու ա նու նից բաղ-
կա ցած9:

 Սա կայն, ինչ պես փաս տում են աղբ յուր նե րը, այս պար տա վո րիչ տուր քի 
նպա տակ նե րից (կրթա կան գոր ծը ժա մա նա կի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս-
խա նեց նել, ընդ հա նուր նախ նա կան կրթութ յուն տալ, միջ նա կարգ կրթութ-
յու նը զար գաց նե լ, վար ժա րան ներ բա ցել, ար դեն իսկ բաց ված նե րի աշ խա-
տան քը ա պա հո վել, վան քե րը կո ղո պու տից ա զա տել և կր թա կան օ ջախ ներ 
դարձ նել, հի վան դա նոց ներ հիմ ել) և  ոչ մե կը չի րա գործ վեց10։ «Ազ գա յին 
տուր քի» գանձն ման օ րեն քի սահ ման նե րում աշ խա տան քը ո՛չ հսկվեց, ո՛չ հաշ-
վետ վութ յուն ներ կազմ վե ցին, և  ո՛չ էլ բյու ջե կազմ վեց, ինչ պես նա խա տես վում 
էր: Ընդ հա նուր ժո ղո վը, թեև, սահ մա նադ րութ յան հա մա ձայն իր սո վո րա կան 
նիս տե րը պի տի գու մա րեր եր կու տա րին մեկ ան գամ, եր կու ա միս ու նե ցավ 
տևա կան նիս տեր՝ ա ռանց, սա կայն, իր հիմ ա կան պար տա կա նութ յուն նե րով 
զբաղ վե լու. «Ան վերջ վէ ճեր, երկ պա ռա կու թիւն ներ, օ րա կար գեր, էնդ րիկ ներ, 
փայ լուն, օ դա յին ծրա գիր ներ ու ա ռա ջարկ ներ, քննա դա տու թիւն ներ, բայց 
եր բէ՛ք գործ նա կան աշ խա տանք ու ար դիւնք»11:

Չ նա յած անց յա լի ան հա ջո ղութ յա նը, նմա նա տիպ պար տադ րա կան բնույ-
թի տուր քի գա ղա փա րն ա ռաջ է քաշ վել ար դեն ա վե լի ուշ՝  Հա յոց ցե ղա-
սպա նութ յու նից հե տո, ո րի կի րառ ման արդ յունք նե րը սպա սել չեն տվել։ 
Այս պես, 1918 թ.  զի նա դա դա րից հե տո Կ.  Պոլ սում հա զար նե րով այ րի ներ ու 
որ բեր էին մա ցել, ո րոնց պատս պա րե լու և  կե րակ րե լու պար տա կա նութ-
յու նը մայ րա քա ղա քի տե ղա հա նութ յու նից զերծ մա ցած հա յութ յու նը իր 
պար տա կա նութ յու նը հա մա րեց։  Նախ՝ կազմ վե ցին ըն կե րութ յուն ներ, ո րոնց 
մեջ գլխա վոր նե րը ե ղան «Որ բախ նամ» և « Տա րեգ րե լոց» ըն կե րութ յուն ներն 
ու « Հայ կար միր խա չը»: Ա ռա ջին եր կու սը միա ցան 1919 թ. փետր վա րի 28-ին 
և  կազ մե ցին « Հայ ազ գա յին խնա մա տա րութ յու նը», իսկ վեր ջի նը իր գո յութ-
յու նը պա հեց իբրև  Մի ջազ գա յին  Կար միր խա չի ան դամ12: Արդ յուն քում 

8 Տե՛ս Ազգային Սահմանադրութիւն Հայոց, տպագր. Զարեհ Ն. Պերպերեանի, Կ. Պոլիս, 1908, էջ 50-51:
9 Տե՛ս Ohanian D., Collaboration in Ottoman Governance: The c. 1907 Imperial Census and the Armenian Apostolic 
Patriarchate of Istanbul, "Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association", Published by Indiana University 
Press, Vol. 4, No. 2 (November 2017), էջ 377:
10 Տե՛ս Ատոմ, Ազգային սահմանադրութիւնը. Գիծեր մեր մշակոյթի պատմութենէն, Պատմական և քննադա-
տական ուսումասիրութիւն, Կ. Պոլիս, 1914 / https://goo.gl/jBLCos /(մուտք՝ 03.04.2019):
11 Նույն տեղում։ 
12 Տե՛ս Զաւէն Արքեպս., Պատրիարքական յուշերս, վաւերագիրներ և վկայութիւններ, Գահիրէ, տպ. «Նոր 
աստղ», 1947, էջ 280, տե՛ս նաև՝ EkmekçioğluL., Recovering Armenia: The Limits of Belonging in Post-Genocide 
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 Պոլ սում ա պաս տա նած և  գա վառ նե րի մեջ հաս տատ ված մոտ 800.000 տա-
րա գիր նե րին և 70.000 որ բե րին օգ նե լու հա մար  «Հայ ազ գա յին խնա մա տա-
րութ յու նը» կազ մում է Խ նա մա տա րա կան կենտ րո նա կան մար մին՝ հար յու-
րա վոր մաս նաճ յու ղե րով, հաս տատ վում են գաղ թա կան նե րի կա յան ներն ու 
որ բա նոց նե րը։

Ոգ ևո րութ յան ազ դակ է դառ նում Ազ գա յին խնա մա տա րութ յան կենտ րո-
նա կան վար չութ յան կող մից 1919 թ.  մա յի սի 19-ին հայ ժո ղովր դին ուղղ ված 
կո չը.« Տու՛ր ու րեմ, հայ ժո ղո վուրդ, քա նի հրա մա յո ղա կան է պա հանջ քը, 
տու՛ր քու լու մադ, և լիա բուռն տուր այս ան գամ, չա փե լով մե ծու թիւնն ա ղէ-
տին։  Քու խնամքդ ու գուր գու րանքդ ան պա կաս ը րէ և գիտ ցիր տաքց նել 
հայ սիր տե րը հո գե վարք, հայ մար մինն ա ղա չուն»13։  Կո չում աս վում էր, որ 
տուր քը ո ղոր մութ յուն չէ, այլ՝ պար տա կա նութ յուն, պարտք սե փա կան 
ազ  գի զա վակ նե րին, ո րոնց ձեռք մեկ նել է անհ րա ժեշտ և  սա տա րել 
սե  փա կան զա վա կի կամ ազ գա կա նի պես: « Նա յէ՛ ա նոնց վրայ, վիշ տը 
քու մոր թիդ վրայ ա նո՛նց պէս զգա լու հա մար։ Եւ ո ղոր մու թիւն չէ տա լիքդ. 
քու պարտքդ է զոր պի տի հա տու ցա նես, ինչ պէս պի տի ը նէիր ծո ցա ծին 
զաւ կիդ՝ օ տա րու թեան մէջ ա ղէ տա կոծ, կամ մէկ ազ գա կա նիդ՝ բախ տէն 
ուժ գին ապ տա կո ւած։ Եւ ազ գա կան ու ազ գա յին մէկ բառ, մէկ ար մատ չե՞ն 
մի թէ։ Ա մօթ է որ ե ղեռ նի սար սափ նե րէն հրաշ քով ա զատ ւող Ազ գիդ այդ 
զա ւակ նե րը են թար կո ւին նոր պա տու հա սի մը, ի րա կան մա հո ւան. ա մօթ է 
որ նո՛յն բազ մա չար չար հե րոս ազ գին ա նունն ու ա րիւ նը կրող ներս թոյլ 
տանք որ մեր աչ քին տակ սո վա մահ կորն չին ա նոնք...»14։

 Այս կո չը վա վե րաց վում է ե րեք դա վա նութ յուն նե րի հոգ ևոր այ րե րի ( Հայ 
ա վե տա րա նա կան ե կե ղե ցու ազ գա պետ  Զե նոբ Ա.  Պեզճ յան,  Հայ կա թո լիկ 
ե կե ղե ցու ար քեպս.  Սա յեղ ան, հա յոց պատ րիարք  Զա վեն ար քե պիս կո պոս) 
հետև յալ հայ տա րա րութ յամբ.« Մենք, հո գև որ պե տերս  Տաճ կա հա յաս տա նի, 
կու գանք ա ւելց նել թէ ան պատս պար և ան սո ւաղ մա ցած եօ թա նա սուն 
հա զար որ բեր և  ութ հա րիւր հա զար տա րա գիր ներ կան դեռ՝ ան մի ջա կան 
խնամ քի և ձեռն տո ւու թեան ակն դէտ։  Լիա յոյս ենք որ, այս պա րա գան ալ 
նկա տի ու նե նա լով և կար դա լով Ազգ. Խ նա մա տա րու թեան կող մէ ՀԱՆՈՒՐ 
ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ուղ ղեալ սրտա գին սոյն կո չը, ա մէն ան հատ ան տե ղի տա լի 
պարտք մը պի տի սե պէ բուխ սիրտ նպաս տի յօ ժա րա փոյթ իր մաս նակ ցու-
թիւ նը բե րել վե րո յի շեալ հաս ցէին, ըն դու նե լով մեր օրհ նու թեանց հետ՝ տա-
ռա պա հիւծ կա րօ տեալ նե րու խո րին շնոր հա կա լի քը»15։ Այս կո չից հե տո գոր-
ծի ըն թաց քը եր կար չտևեց. Ազ գա յին խնա մա տա րութ յու նը սկսեց գան ձում-
ներ կա տա րել. 1919 թ. ապ րի լի 11-ից մինչև օ գոս տո սի վերջ հա վաք ված 
գու մա րը կազ մում էր 106904.561/2 օսմ. ոս կի16։ Հ րա տա րակ վում է ա ռա ջին 
վե ցամս յա ընդ հա նուր տե ղե կա գի րը 1919 թ.  մա յի սի 1-ից հոկ տեմ բե րի 31-ը 
ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար, և  այս տեղ զե տեղ վում են հան գա նա-

Turkey (Stanford: Stanford University Press, 2016), էջ 27.
13 1915-1965 յուշամատեան Մեծ եղեռնի, պատրաստեց Ահարոնեան Գ., տպ. «Ատլաս», Պեյրութ, 1965, էջ 941։
14 Նույն տեղում։
15 Նույն տեղում։
16 Տե՛ս Էպլիղաթեան Մ., Ազգային խնամատարութիւն. ընդհանուր տեղեկագիր, Անթիլիաս-Լիբանան, 
1985, էջ 75։
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Ծկութ յուն նե րից գո յա ցած գան ձում ե րի ցու ցակ նե րը17։

 Հա ջորդ 3 ա միս նե րը Խ նա մա տա րութ յու նը անց կաց նում է ա ռանց դրա-
մա հա վա քի, և  տես նե լով, որ հան գա նա կութ յուն նե րով հնա րա վոր չէ այդ 
տե սակ ըն դար ձակ գործ ձեռ նար կել, 1919 թ. սեպ տեմ բե րի սկզբին Ազ գա յին 
ընդ հա նուր ժո ղո վը18 օ րենք ըն դու նեց, ո րի հա մա ձայն ե կա մուտ ու նե ցող 
ա մեն հայ ան հատ, պար տա վոր էր իր նյու թա կան կա րո ղութ յան չա փով 
տուրք վճա րել այդ ամ սից սկսած19: Ս րա նով ոչ միայն պի տի հոգ տար վեր 
այն ազ գա կից նե րի կա րիք նե րը, ո րոնք թշվառ և  ա նա պաս տան էին մա ցել, 
մինչև որ կա րո ղա նան վե րա հաս տատ վել ի րենց հայ րե նի քում, այլ նաև ա պա-
հով վեր ՀՀ դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ծախ սե րը20: Այ սինքն, 
կա ր ևոր վում էր հայ րե նի պե տութ յան գո յութ յան փաս տը, կա պը գաղ թա վայ-
րե րի հետ: Այդ պատ ճա ռով այս տուր քը « Հայ րե նի քի տուրք» կոչ վեց21։ 
Այն վճար վե լու էր եր կու ձևով՝ միան վագ և  ամ սա կան:  Թա ղե րում կազմ ված 
հանձ նա ժո ղովն ե րը ո րո շում էին յու րա քանչ յուր հայ ան հա տի նյու թա կան կա-
րո ղութ յու նը և  իր տա լիք տուր քը:  Պատ րիար քա րա նը ի րեն դի մող նե րից 
սկսեց այդ տուր քի վճար ման ստա ցա կա նը պա հան ջել և չ ներ կա յաց նող նե րին 
զլա ցավ իր օ ժան դա կութ յու նը տալ:  Պոլ սի ե կե ղե ցի նե րի  Թա ղա կան խոր-
հուրդ նե րը զլա ցան մկրտութ յան, ա մուս նութ յան և  թաղ ման հան դի սութ յու նը 
նրանց, ով քեր նյու թա կան կա րո ղութ յուն ու նեին և  չէին ներ կա յաց րել  «Հայ-
րե նի քի տուր քի» ստա ցա կա նը22: 

Այս օ րեն քի գոր ծադ րութ յու նը հանձն վեց Ազ գա յին կենտ րո նա կան Ելևմ-
տա կան հանձ նա ժո ղո վին, ո րի գրա սեն յա կը ընտր վեց  Ղա լա թիո Ս.  Լու սա-
վո րիչ ե կե ղե ցին, իսկ գո յա ցած գու մար նե րի մա տա կա րութ յու նը կա տա րում 
էր Ազ գա յին խնա մա տա րութ յու նը, որն ան ջատ մար մին էր և  ու ներ իր գրա-
սեն յա կը  Բե րա յի Ս. Եր րոր դութ յուն ե կե ղե ցու բա կում: 1922 թ.  հու նի սի 2-ին 
Ազ գա յին պատ վի րա կութ յա նը ու ղար կած հաշ վետ վութ յան հա մա ձայն որ-
բե րի ու տա րա գիր նե րի հա մար զի նա դա դա րից սկսած մինչև 1921 դեկ տեմ-
բե րի վերջ Կ.  Պոլ սում հա վաք վել է 1.536.157 օսմ. ոս կի23։ Այս պես դրա մա-
հա վաք և  մա տա կա րար մար մին նե րը ան ջատ վե ցին. « Հայ րե նի քի տուր քի» 
գան ձու մը հանձն վեց Ելևմ տա կան հանձ նա ժո ղո վին, իսկ հաս տա տութ յուն-
նե րին24 մա տա կա րա րե լու պար տա կա նութ յու նը ա ռաջ վա պես մաց Ազ գա-
յին խնա մա տա րութ յա նը25։

Այս պի սով, «հայ րե նի քի տուր քի» գանձ ման գա ղա փա րը ծա գեց Կ.  Պոլ-
սում՝ հաս տատ վե լով Արևմ տա հա յոց ազ գա յին սահ մա նադ րութ յամբ և  օ րեն-
քի ուժ ստա ցավ  Հա յոց ե կե ղե ցա կան ի րա վուն քում, սա կայն այն գործ նա կան 
հիմ քե րի վրա դրվեց միայն  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո: Փրկ ված տա-
րա գիր նե րին, որ բե րին օգ նե լու, ա ջակ ցե լու հա մար ի րա գործ վեց և  կա ռուց-

17 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 500-502։
18 Տե՛ս Ազգային Սահմանադրութիւն Հայոց, էջ 38-40:
19 Տե՛ս Զաւէն Արքէպս., նշվ. աշխ, էջ 280։
20 Տե՛ս Ekmekçioğlu L., նշվ. աշխ, էջ 27-28:
21 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 281։
22 Տե՛ս նույն տեղում։
23 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 283։
24 Տե՛ս Էպլիղաթեան Մ., նշվ. աշխ, էջ 503-506։
25 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 75։
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ված քա յին բնույթ կրեց «հայ րե նի քի տուր քի» գան ձու մը՝ ոչ որ պես ո ղոր-
մութ յուն, այլ պար տա կա նութ յուն:  Հատ կան շա կան է այն, որ այս տեղ տուր-
քի գան ձու մը կա նո նա վոր բնույթ ու հսկո ղութ յուն ու ներ, ին չը տե սա նե լի 
արդ յունք էր ա պա հո վում և ն պաս տում էր տա րա գիր նե րին, որ բե րին օգ-
նե լու նպա տա կի ի րա գործ մա նը: Եվ հե տա գա յում էլ միայն Կ.  Պոլ սի պատ-
րիար քա րա նը ո րոշ չա փով պահ պա նեց « հայ րե նի քի տուր քի» գան ձու մը՝ իր 
պար տա կա նութ յու նը հա մա րե լով ոչ թե պա տա հա կան, այլ կա նո նա վոր 
վճա րում եր կա տա րե լու՝ հայ որ բե րի կա րիք նե րը հո գա լու հա մար։

2. « Հայ րե նի քի տուր քի» գան ձու մը հայ կա կան  
գաղ թա վայ րե րում

 Գաղ թա կա նութ յա նը օգ նե լու հա մար պատ րաս տա կամ էին նաև ար տա-
սահ մա նի մյուս հայ գաղ թա վայ րե րը, ա վե լին, ան կա նոն հան գա նա կու թյուն-
նե րը սկսե ցին փո խա րին վել պար տա դիր վճա րով՝ հենց « հայ րե նի քի տուրք» 
ան վամբ. նպա տա կը մեկն էր՝ օգ նել  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հետ ևան քով 
ա նա պաս տան ու որբ մա ցած հայ տա րա գիր նե րին:

« Վե րած նունդ» փա րի զա հայ ամ սա թեր թը, հի շա տա կե լով Եվ րո պա յի և 
Ա մե րի կա յի հայ կա կան գաղ թա վայ րում հա վաք վող հան գա նա կութ յուն նե րի 
մա սին26 և հ ղե լով ա մե րի կա հայ թեր թե րին առ այն, որ այն տե ղի հայ րե նա-
կից նե րը ո րո շել են ազ գա յին տուր քի դրութ յուն հաս տա տել՝ օգ նե լու հայ-
րե նի քի կա րոտ յալ նե րին և ն պաս տե լու  Հա յաս տա նի վե րա շի նութ յան գոր-
ծին27, փաս տում էր, որ դեռևս 1915-ից  Փա րի զում հաս տատ ված է «Ազ գա յին 
տուր քի դրութ յու նը»։ 

 Փա րի զի ա ռաջ նորդ սրբա զան Վ ռամ շա պուհ  Քի պար յա նին ուղ ղած իր 
նա մա կում Ար շակ  Չո պան յանն ա ռա ջար կում է մերթ ընդ մերթ հան գա նա-
կութ յուն նե րի փո խա րեն ազ գա յին տուր քի ամ սա կան վճար ման հա մա կարգ 
ներ մու ծել և  կոչ ուղ ղել գաղ թա վայ րի բո լոր ան դամ ե րին, որ ամ սա կան 
գու մա րով մաս նակ ցեն հա մազ գա յին հան գա նա կութ յա նը: Ընտր վեց գոր-
ծա դիր մար մին, կոչ ուղղ վեց գաղ թա վայ րին և սկս վեց ամ սավ ճար նե րի 
ար ձա նագ րու մը: Եր կու տար վա ըն թաց քում հա վաք վել է 31.000 ֆրանկ, ո րը 
մաս առ մաս հանձն վել է  Պո ղոս  Նու բար փա շա յին՝ ա վե լաց նե լու Ազ գա յին 
հիմ ադ րա մի հան գա նա կութ յա նը և  ու ղար կե լու  Կով կա սի հայ փախս տա-
կան նե րին ու  Մի ջա գետ քի տա րագր յալ նե րին28: Այս նպա տա կով 1918 թվա-
կա նին ա ռան ձին մաս նա խումբ կազմ վեց՝ Վ ռամ շա պուհ  Քի պար յա նի նա-
խա գա հութ յամբ29։  Մաս նախմ բի ան դամ Ա.  Չո պան յա նը մար տի 2-ին կազ-
մա կերպ ված հա վա քին կրկին կոչ ա րեց  Փա րի զի հա յութ յա նը կա տա րել 
պարտ քը և  ա ղետ յալ նե րին օգ նե լու հա մար մաս նակ ցել պար տա դիր վճա-
րին30։ 

Ա վե լի ուշ  Փա րի զի «Ա պա գայ» շա բա թա թեր թից տե ղե կա նում ենք, որ 

26 Տե՛ս Ամերիկահայ գաղութներ, «Վերածնունդ», Փարիզ, 1917, հուլիսի 14, N 1, էջ 29-30։
27 Տե՛ս Նօթեր, Ազգային տուրք-կոչ մը, «Վերածնունդ», Փարիզ, 1917, օգոստոսի 14, N 2, էջ 54։
28 Տե՛ս նույն տեղում։ 
29 Տե՛ս Փարիզի հայկական նպաստամատոյց յանձնաժողով, «Վերածնունդ», Փարիզ, 1918, N 6,7, էջ 155-157:
30 Տե՛ս նույն տեղում։
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Ծ1918 թվա կա նի զի նա դա դա րից ա ռաջ ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով դա դա րեց վել 

է  «հայ րե նի քի տուր քի» կա նո նա վոր գան ձու մը, թեև 1922-ին ակն կալ վում է 
նո րից վերսկ սել31։  Փա րի զի հայ գաղ թա վայ րում հա զիվ 50 հո գի են մաս-
նակ ցում տուր քի գանձն մա նը և  ամ սա կան միայն 20.000 ֆր.  գու մար է հա-
վաք վում32։ 

 Փա րի զի հայ կա կան հա մայն քին զու գա հեռ «Ե գիպ տա հայ նպաս տա-
մա տույց մար մի նը»33, 1917 թ.  ըն դա ռաջ գնա լով րո պեի պա հան ջին, հրա-
պա րակ է իջ նում հայ տա րա րութ յամբ, ո րը սրտա ռուչ կոչ լի նե լուց ա ռա վել 
պար տա կա նութ յան հրա վեր էր. « Կը բա ւէ որ քան մու րա ցինք յա նուն մեր 
նա հա տակ նե րուն, մեր ստո րագ րեալ նե րուն, մեր կա մա ւոր նե րուն: Ա մոթ մըն 
էր ար դարև ա սոր սե ղա նին փշրանք նե րը մու րալ, ա նոնց հա մար որ, դեռ 
ե րէկ, հա րուստ էին և  ո րոնց այ րի նե րը և  որ բե րը այ սօր ա նա պատ նե րուն 
մէջ ան սո ւաղ կը մեռ նին: Ն պաս տա մա տոյ ցը, իր որ դեգ րած վեհ ուղ ղութ-
յամբ, կը խոս տա նայ մեր վրդո վեալ խիղ ճե րը ա զա տել այս տխուր մղձա-
ւան ջէն. ո ղոր մու թիւն պի տի չի հայ ցէ, այլ տուրք պի տի պա հան ջէ: « Հայ րե-
նի քի տուր քը», ա հա թէ ինչ ա նու նով ա նի կա կը պատ րաս տո ւի ափ առ նել 
մեր դուռ նե րը34»: Ըստ Ն պաս տա մա տույ ցի սա ար յան տուրքն է, քա նի որ 
ար յուն թա փող նե րի հա մար է, որ ար յուն չթա փող նե րը պի տի տան35։ Ն պաս-
տա մա տույ ցը ձևա վո րում է պատ վի րա կութ յուն, ո րը շրջե լով տար բեր գա-
վառ նե րում՝ բա ցատ րում է « հայ րե նի քի տուր քի» նշա նա կութ յունն ու յու-
րա քանչ յու րի գրանցն վե լու կար ևո րութ յու նը:  Հա յութ յու նը մեծ խան դա-
վա ռութ յամբ է ըն դու նում այս գա ղա փա րը, և  ա ռա ջին գրանց վող նե րը նույ-
նիսկ ի րենց կա րո ղութ յուն նե րից ա վե լին էին տա լիս, կազմ վում էին ցու-
ցակ ներ, ո րոնք պար բե րա բար տպագր վում էին «Արև» օ րա թեր թի հա մար-
նե րում36: Ն պաս տա մա տույց մար մի նը տպագ րում էր նաև ընդ հա նուր 
մուտ քի ու ել քի ամ փոփ ամ սա կան հաշ վետ վութ յուն37:  Մեկ տա րի անց  Վա-
հան  Թե քե յա նը, անդ րա դառ նա լով  «հայ րե նի քի տուր քի» գանձ մա նը և կր կին 
նշե լով նպա տակ նե րը, այն է՝ ան մի ջա կա նո րեն ա ջակ ցել  Կով կա սում ա պաս-
տա նած փախս տա կան նե րին,  Կով կա սի կա մա վո րա կան շարժ մա նը և  ա ռա-
ջի կա յում օգ նել  Թուր քիա յի տա րա գիր նե րին, փաս տում էր, որ ա ռա ջին 
տար վա ըն թաց քում հա վաք ված գու մա րի արդ յուն քը գո հա ցու ցիչ է, իսկ 
երկ րորդ տար վա ըն թաց քում ակն կալ վում էր հա վա քել առն վազն հի սուն 
հա զար ոս կի38: Ն պաս տա մա տույ ցը շա րու նա կեց նոր հան գա նա կութ յուն ներ 

31 Տե՛ս Հայրենիքի տուրքը, «Ապագայ», Փարիզ, 1922, սեպտեմբերի 2, N 58, էջ 2։ 
32 Տե՛ս Խմբագրական «Ազգային տուրք», «Վերածնունդ», Փարիզ, 1919, N 6-7, էջ 86։
33 Ցեղասպանությունից փրկված բազմահազար գաղթականների օգնության գործն ավելի արդյունավետ 
դարձնելու համար 1915 թ. վերջին է հիմադրվել այս կառույցը, որը մեկտեղում էր տարբեր քաղաքական 
հոսանքների և հարանվանությունների ներկայացուցիչներին: Գործել է մինչև 1920 թ.: Տե՛ս Թոփուզան Հ., 
Եգիպտոսի հայկական գաղութի պատմություն (1805-1952), Եր. 1978, էջ 174:
34 Մալէզեան Վ., Արիւնի տուրքը, «Արև», Աղեքսանդրիա, 1917, մայիսի 4, N 152, էջ 1, տե՛ս նաև՝ Եգիպտահայ 
նպաս տամատոյց մարմին կոչը եգիպտահայ հասարակութեան, «Արև», Աղեքսանդրիա, 1917, յուլիսի 2, N 
23, էջ 1:
35 Տե՛ս նույն տեղում։ 
36 Տե՛ս «Հայրենիքի տուրք»ը գաւառներուն մէջ, «Արև», Աղեքսանդրիա, 1917, դեկտեմբերի 3, N 89, էջ 3, տե՛ս 
նաև՝ դեկտեմբերի 5, N 90, էջ 3:
37 Տե՛ս Ամսական հաշիւ նպաստամատոյց մարմոյ, «Արև», Աղեքսանդրիա, 1918, օգոստոսի 26, N 45, էջ 3:
38 Տե՛ս Թեքէեան Վ., «Հայրենիքի տուրք»ին երկրորդ տարին, «Արև», Աղեքսանդրիա, 1918, սեպտեմբերի 
11, N 52, էջ 1:
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հա վա քել, 1918-1919 թթ. տպագր վե ցին նոր ցու ցակ ներ ու հաշ վետ վութ յուն-
ներ39, այ դու հան դերձ, ի տար բե րութ յուն Կ.  Պոլ սի, որ տեղ  տուր քի գան ձու-
մը կա տար վում էր և՛ միան վագ, և՛ միա ժա մա նակ ամ սա կան կա նո նա վոր 
վճա րում ե րի տես քով, ար տա սահ մա նի հա յութ յան շրջա նում պահ պան վե-
ցին միայն ան կա նոն նվի րատ վութ յուն նե րը40:  Մինչ դեռ ակն կալ վում էր  «հայ-
րե նի քի տուր քը» օգ տա գոր ծել ոչ միայն  Հա յաս տա նին ու գաղ թա կա նու թյա-
նը օգ նե լու, այլև ո րոշ բա ժին հատ կաց նե լու տե ղա կան կրթա կան և  բա րե-
գոր ծա կան ձեռ նարկ նե րին41: Չհ րա ժար վե լով սույն գա ղա փա րից՝ «Ե գիպ-
տա հայ նպաս տա մա տույց մարմ ի» ձևա վո րած պատ վի րա կութ յու նը ուղ-
ևոր վում է նաև ար տա սահ ման յան գաղ թա վայ րեր, որ տեղ թերևս նույն 
պատ կերն էր. ի սկզբա նե ոգ ևո րութ յու նը մեծ էր, սա կայն վճա րում ե րը 
այդ պես էլ կա նո նա վոր բնույթ չէին կրում42: Ինչ քան էլ բարձ րա ձայն վում 
էր, որ «ազ գին որ բե րը միայն պոլ սա հա յուն չեն պատ կա նին և  ինչ պես պոլ-
սա հա յը ի րեն պար տա կա նութ յուն սե պած է միան վագ տուր քից զատ ամ-
սա կան կա նո նա վոր վճա րում ա նել, այդ պես էլ ար տա սահ մա նի ու րիշ տե-
ղեր գտնվող հա յե րը պետք է պար տա կա նութ յուն սե պեն ի րենց ոչ թե պա-
տա հա կան, այլ կա նո նա վոր վճա րում եր ա նե լու»43, այ նո ւա մե նայ նիվ, գաղ-
թա վայ րե րում հայ րե նի քի տուր քի գան ձու մը չհա մա կարգ վեց և չ կի րառ վեց՝ 
նա խա պես մշակ ված ծրագ րե րին ու նպա տակ նե րին հա մա պա տաս խան: 

3. « Հայ րե նի քի տուրք»-ի գա ղա փա րը և  մե խա նիզ մը Ա ռա ջին 
 Հան րա պե տութ յան շրջա նում

 Գաղ թա վայ րե րում առ կա այս ան կա նոն վճա րում երն ու նվի րատ վութ-
յուն նե րը կա նո նա կար գե լու և  կի րա ռե լիութ յան նպա տակ նե րը հստա կեց նե-
լու հա մար  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա-
րութ յու նը մշա կում է մի օ րի նա գիծ, ըստ ո րի ար տա սահ ման յան բո լոր գաղ-
թա վայր ե րում կազ մա կերպ վե լիք ՀՀ օ ժան դա կող միութ յուն նե րը, ո րոնք 
գոր ծում էին ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կամ նրանց կող մից 
նշա նակ ված գաղ թա վայ րե րում գոր ծե րի վա րիչ նե րի հսկո ղութ յան ներ քո, 
գան ձե լու էին « հայ րե նի քի տուրք» բո լոր հա յե րից՝ ան կախ նրանց ՀՀ քա-
ղա քա ցի ներ կամ օ տա րահ պա տակ ներ լի նե լուց:

ՀՀ օ ժան դա կող միութ յուն նե րը ու նեին  Հա յաս տա նին օ ժան դա կե լու հիմ-
նա վոր նպա տակ ներ՝ նյու թա պես և  բա րո յա պես օ ժան դա կել  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան վե րա շի նութ յան և  ներ գաղ թի գոր ծին, ա ջակ ցել  Թուր-
քիա յում ապ րող տա րա գիր նե րին44: Այս նպա տակ նե րի ի րա գործ ման հա մար 
 «հայ րե նի քի տուր քի» գան ձու մը կազ մում էր միութ յուն նե րի ա ռաջ նա յին 

39 Տե՛ս Նպաստամատոյցի նոր հանգանակութիւնը, «Արև», Աղեքսանդրիա, 1918, հունվարի 7, N 104, էջ 3, 
տե՛ս նաև նոյեմբերի 11, N 78, էջ 3:
40 Տե՛ս Հայրենիքի տուրքը արտասահմանի մէջ, «Արև», Աղեքսանդրիա, 1921, հոկտեմբերի 24, N 74, էջ 2:
41 Տե՛ս Հայրենիքի տուրք, «Արև», Աղեքսանդրիա, 1923, մարտի 13, N 77, էջ 2:
42 Տե՛ս Կիպրահայ կեանքէն, «Արև», Աղեքսանդրիա, 1918, մարտի 6, N 128, էջ 1, տե՛ս նաև՝ Ազգային քրոնիկ, 
«Արև», Աղեքսանդրիա, 1919, փետրվարի 19, N 120, էջ 3, տե՛ս նաև «Հայրենիքի տուրք»ի պատվիրակութիւնը 
Պուքրէշի մէջ, «Արև», Աղեքսանդրիա, 1921, դեկտեմբերի 14, N 96, էջ 3:
43 Հայրենիքի տուրքը արտասահմանի մէջ, «Արև», Աղեքսանդրիա, 1921, հոկտեմբերի 24, N 74, էջ 2:
44 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 566, թ. 1:



IX

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
ՀԱ

Վ
Ե
ԼՎ

Ա
Ծգոր ծա ռույթ նե րից մե կը45: 

 Միութ յան կա նո նագ րի նա խագ ծի 6-րդ գ լու խը ամ բող ջութ յամբ վե րա բե-
րում էր  «հայ րե նի քի տուր քի» գանձ մա նը. ըստ 17, 18 և 19-րդ  հոդ ված նե րի՝ 
միութ յան և  առ հա սա րակ գաղ թա վայ րի բո լոր ան դամ ե րը պար տա վոր էին 
ամ սա կան վճա րել  «հայ րե նի քի տուրք»: Այն ան դամ ե րը, ո րոնք չէին վճա րի 
 «հայ րե նի քի տուրք» կզրկվեին ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և 
հ յու պա տոս նե րի ա մեն տե սա կի ա ջակ ցութ յու նից, իսկ միութ յան ան դամ ե րը՝ 
ընտ րե լու և  մաս նաճ յու ղե րում կամ կենտ րո նա կան վար չութ յու նում ան դամ 
ընտր վե լու ի րա վուն քից46: 

Այս կերպ հա վա քած «հայ րե նի քի տուր քը» նա խա տես վում էր բա ժա-
նել ֆոն դե րի. 

 Նախ՝ տուր քի 20 %-ը նա խա տես ված էր հետև յալ նպա տակ նե րի հա մար. 
10 %-ը՝ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րի ֆոնդ, ո րը կենտ-

րո նա նա լու էր մեկ վայ րում՝ ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի ղե կա վա-
րութ յամբ: Այս ֆոն դից գու մար ներ էին հատ կաց վե լու այն դի վա նա գի տա-
կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ո րոնք տե ղա կան հա սույ թով չէին կա րող ի րենց 
ծախ սե րը ամ բող ջո վին հո գալ: 

5 %-ը՝  Գա ղու թա յին բաժ նի շրջիկ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ծախ սե րի հա մար,
5 %-ը՝ չնա խա տես ված ծախ սե րի հա մար: 
Մ նաց յալ գու մա րը բաշխ վում էր հետև յալ կերպ.
30 %՝ բա նա կի ֆոնդ. այս ֆոն դից ծախս վե լու էր նաև ար տա սահ մա նից 

 Հա յաս տան զին վոր ներ փո խադ րե լու հա մար,
25 %՝  Թուր քիա յում ապ րող հա յե րի օգ նութ յան հա մար,
45 %՝ ներ գաղ թի և  ար տա սահ մա նից մաս նա գետ նե րին դե պի  Հա յաս տան 

փո խադ րե լու հա մար47: 
« Հայ րե նի քի տուր քից» գո յա ցած ֆոն դե րի հա մար ա ռան ձին հա շիվ էր 

պահ վե լու: Այս գու մար նե րը դրվում էին  Գա ղու թա յին բաժ նի հսկո ղութ յան 
տակ և  ծախս վում կամ փո խանց վում  Գա ղու թա յին բաժ նի հրա հանգ նե րով՝ 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի հրա մա նի հա մա ձայն: Դ րանք բաշխ վե լու 
էին կեն սա կան կար ևո րութ յուն ու նե ցող հետև յալ ուղ ղութ յուն նե րում. Արևմտ-
յան  Հա յաս տա նի տա րած քում ապ րող հա յե րի օգ նութ յան ֆոն դե րը կենտ-
րո նա նա լու էին ՀՀ Կ. Պոլ սի  Լիա զո րի ձեռ քում և  օգ տա գործ վե լու էին  Գա ղու-
թա յին բաժ նի գի տակ ցութ յամբ:  Ներ գաղ թի և  դե պի  Հա յաս տան տե ղա-
փոխ վող մաս նա գետ նե րի ֆոն դե րը մա լու էին գաղ թա վայր ե րի դի վա-
նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի տրա մադ րութ յան տակ:  Բա նա կի ֆոն-
դե րը կենտ րո նա ցած էին ՀՀ ռազ մա կան նա խա րա րի ձեռ քում և  գոր ծած վում 
էին նրա կար գադ րութ յամբ՝  Գա ղու թա յին բաժ նի մի ջո ցով: Իսկ  Գա ղու թա-
յին բաժ նի շրջիկ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ծախ սե րը և չ նա խա տես ված ծախ-
սե րի ֆոն դե րը ևս  օգ տա գործ վե լու էին  Գա ղու թա յին բաժ նի հրա հանգ նե-
րով՝ ԱԳ նա խա րա րի կար գադ րութ յան հա մա ձայն48: 

45 Տես նույն տեղում: 
46 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 2:
47 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 7:
48 Տե՛ս նույն տեղում:
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 Դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պար տա վոր վում էին Ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րա րին « հայ րե նի քի տուր քից» ձեռք բեր ված գու մար նե րի 
մա սին 4 ա մի սը մեկ49 ներ կա յաց նել ա ռան ձին հաշ վետ վութ յուն50։

 Կա նո նագ րե րի հաս տա տու մից հե տո ՀՀ ԱԳՆ գրութ յուն ներ է ու ղար կում 
ար տա սահ ման յան երկր նե րի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ տե-
ղե կաց նե լով ԱԳՆ կազ մում ստեղծ ված  Գա ղու թա յին բաժ նի և  գաղ թա վայրե-
րում ՀՀ օ ժան դա կող միութ յուն նե րի մա սին՝ ա ռան ձին ու շադ րութ յուն հրա-
վի րե լով  «հայ րե նի քի տուր քին» վե րա բե րող կե տե րի վրա:  Հանձ նա րար վում 
է գաղ թա վայ րում, ի նկա տի ու նե նա լով տվյալ երկ րի ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն ներն ու բնա կութ յան պայ ման նե րը, կա տա րել ու սում ա սի րութ յուն և 
 հա ղոր դել, թե ինչ ե ղա նա կով է հնա րա վոր ի րա կա նաց նել կա նո նագ րով 
հաս տատ ված « հայ րե նի քի տուր քի» գան ձու մը ու ան մի ջա պես սկսել աշ-
խա տանք ներն այդ ուղ ղութ յամբ51:  Միա ժա մա նակ, անդ րա դառ նա լով ներ-
գաղ թին, տե ղե կաց վում էր, որ  Հա յաս տա նում կե ցութ յան հնա րա վոր պայ-
ման նե րի սղութ յուն ու անհ րա ժեշտ մթերք նե րի պա կաս է, ուս տի ցան կա լի 
է մինչև գա րուն (հրա հանգ նե րը ու ղարկ վել են 1920 թ. սեպ տեմ բեր-հոկ-
տեմ բեր ա միս նե րին-Ն.Ն.) գաղ թա կան ներ  Հա յաս տան չգան, բա ցի տեխ-
նի կա կան մաս նա գի տութ յուն ներ ու նե ցող նե րից52:  Մաս նա գի տութ յուն նե րի 
գծով ա ռան ձին ցու ցակ է կազմ վել, թե նա խա րա րութ յուն նե րի որ բաժ նում 
ինչ մաս նա գե տի կա րիք կա53:

Ու շագ րավ է այն, որ հրա հան գիչ նա մակ նե րը ու ղար կե լիս միայն  Պոլ սի 
ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չից էր հա տուկ կար ծիք ակն կալ վում, 
քա նի որ այս տեղ, ինչ պես նշված է նա մա կում, պատ րիար քա րանն ար դեն 
իսկ հա վա քում էր « հայ րե նի քի տուրք». « Մեզ ծա նօթ է, որ այդ տեղ  Պատ-
րիար քա րա նը հա ւա քում է  հայ րե նի քի տուրք, իսկ մեր ա ռա ջադ րած նպա-
տակ նե րի հա մար այդ պի սի տուր քի գան ձու մը անհ րա ժեշտ է. հայ կա կան 
հպա տա կութ յան հա մար այդ տուր քը պի տի լի նի պար տա վո րիչ»54:  Պահ-
պան ված փաս տաթղ թե րում չկա ար ձա նագր ված որ ևէ տե ղե կութ յուն՝ արդ-
յոք ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը՝ ի պա տաս խան իր վե րոնշ յալ հրա հանգ նե րի, 
ար տա սահ ման յան գաղ թա վայ րե րից ստա ցել է հաս տա տող նա մակ կամ 
գրութ յուն, ան գամ հայ կա կան գաղ թա վայ րե րում բուռն կեր պով տա րած վող 
այս գա ղա փա րը զար մա նա լիո րեն չի հի շա տակ վում ՀՀ կա ռա վա րութ յու նում 
վե րոնշ յալ նա խա գի ծը քննար կե լիս։ Ակն հայտ է, որ այս ծրագ րի ի րա գոր-
ծու մը կկա նո նա կար գեր գաղ թօ ջախ նե րի ան կա նոն նվի րատ վութ յուն ներն 
ու վճար նե րը, որոնք  հա մա կարգ ված ու նպա տա կա յին բնույթ կստա նային, 
սա կայն, թերևս, ծրա գի րը ու շա ցած էր. հայ-թուր քա կան պա տե րազ մը և 
 Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մը կան խե ցին նրա ի րա գոր ծու մը: Արդ յուն քում, 
 «հայ րե նի քի տուր քի» գանձ ման օ րեն քը՝  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 

49 Անցագրերից, վիզաներից և հյուպատոսական այլ տուրքերից առաջ եկած հասույթների մասին ևս 
հաշվետվություն էր ներկայացվում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարին 4 ամիսը մեկ անգամ: 
50 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 566, թ. 7, տե՛ս նաև գ. 618, թ. 131-132: 
51 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 618, թ. 143, 146, 147, 187:
52 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 187, 211, 220, 223:
53 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 144:
54 Նույն տեղում, թ. 128:
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Ծկա ռա վա րութ յան կող մից ստեղծ ված նա խագ ծին հա մա պա տաս խան, չգոր-

ծեց որ ևէ հա մայն քում, միայն շա րու նակ վե ցին ան կա նոն նվի րատ վութ յուն-
ներն ու օգ նութ յուն նե րը, ո րոնք հա մա կարգ վում էին հա մայն քա յին տար բեր 
կա ռույց նե րի, ֆոն դե րի մի ջո ցով կամ փո խանց վում ան հատ ան ձանց կող-
մից:

Ի մի բե րե լով հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը՝ կա րող ենք նշել, որ 
հայ րե նի քի տուր քի գա ղա փա րը, ո րը ար ծարծ վել է Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ-
յան շրջա նում, իր ար մատ նե րով հաս նում է մինչև Արևմ տա հա յոց Ազ գա յին 
սահ մա նադ րութ յուն: Այն իր զար գաց ման փու լերն է ան ցել՝ սկզբնա պես 
հան դես գա լով իբրև «ազ գա յին տուրք»՝ ոչ թե բա րե գոր ծութ յան, այլ պար-
տա դիր վճա րի ձևա չա փով. հա վաք ված հա սույ թը ուղղ վե լու էր կրթա կան 
հաս տա տութ յուն ներ, հի վան դա նոց ներ հիմ ե լուն և  հա մայն քա յին կեն սա-
կան այլ կա րիք նե րը հո գա լուն:  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո տա րա գիր 
հա յութ յա նը, ա նա պաս տան մա ցած որ բե րին և  Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յա նը օգ նե լու նպա տա կով «ազ գա յին տուր քը» փո խա կերպ վեց « հայ-
րե նի քի տուր քի»:  Տուր քի գան ձու մը պար տա դիր բնույթ էր կրում և  կի րառ-
վեց հայ կա կան գաղ թա վայ րե րում՝ հա մա կար գե լու հա մար ան կա նոն նվի-
րատ վութ յուն նե րը: Իսկ ար դեն Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ-
յու նը « հայ րե նի քի տուր քի» գանձ ման գա ղա փա րը վա վե րաց րեց ա ռան ձին 
նա խագ ծով, ո րով նա խա տես վում էր պար տա դիր բնույ թով գոր ծադ րել 
տուր քի գան ձու մը հայ կա կան գաղ թա վայ րե րում՝ ի նպաստ Հայաստանի 
վե րա շի նութ յան, ներ գաղ թի և գաղ թա կա նութ յան ա ջակ ցութ յան գոր ծին:

 Նա րի նե Մ.  Նու շեր վան յան – ԵՊՀ ՀՀԻ սփյուռքագիտական 
հետազոտությունների բաժին.  չորս տպագր ված գի տա կան հոդ-
ված նե րի հե ղի նակ:  Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նակն 
ընդգր կում է հայ կա կան Սփյուռ քի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը, Սփ-
յուռ քի հայ կա կան հա մայնք նե րը, գաղ թա կա նութ յան տե ղա բաշ խու-
մը,  Հայ րե նիք-Սփ յուռք հա րա բե րութ յուն նե րը, Սփ յուռ քի քա ղա քա-
կան նե րու ժի ու սում ա սի րութ յու նը: 

Էլ. hաս ցե՝ narine.nushervanyan@ysu.am
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Summary

THE ORIGIN OF THE CONCEPT "TRIBUTE TO HOMELAND" 

And attampts of its implementation in the First Republic of Armenia 
Narine M. Nushervanyan 

Key words - community, immigration, Republic of Armenia, 
community department, supporting unions, diplomatic represen-
tatives of the Republic of Armenia, tribute to homeland, Egyptian 
Armenian Relief Authority, national constitution.

For the first time, the article introduces the concept of "Tribute to Home-
land", the dynamics of its development and its ratification by the Government 
of the First Republic of Armenia. Its roots go back to Western Armenian Na-
tional Constitution (1860) and originally was taken as a "National Tax" as a form 
of obligatory payment and not as chasity. 

After the Armenian Genocide, the "National Tax" was transformed into "Trib-
ute to Homeland" aiming to help Armenian refugees, orphans and the First Re-
public of Armenia. Once again tax collection became mandatory and it was 
implemented in the Armenian communities to coordinate irregular donations. 
The Government of the First Republic has ratified the concept of the "Tax for 
Homeland" with a separate draft, which envisaged the mandatory collection of 
taxes in the Armenian communities for reconstruction, immigration and support 
of refugees. 

Though the Turkish-Armenian war (1920) and the Sovietization of Armenia 
prevented the full implementation of these programs, however, it is obvious that 
the Government of the First Republic has always focused on issues of refugees, 
dealt with the resettlement of the Armenians and the revival of the country.
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ԾРезюме

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ДАНЬ РОДИНЕ» 

И попытки его применения в период Первой Республики 
Нарине М. Нушерванян 

Ключевые слова - община, иммиграция, Респуб лика Ар-
мения, отдел колоний, вспомогательные союзы, дипломати-
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В статье впервые представлено происхождение понятия «дань родине», 
динамика его развития и ратификации правительством Первой Республики. 
Она уходит своими корнями в Национальную конституцию западных армян 
(1860 г.) и первоначально взималась как «национальная дань» в форме  
обязательного платежа, а не благотворительности. 

После Геноцида армян «национальная дань» преобразовалась в «дань ро-
дине», которая имела целью оказание помощи Республике Армения, армян-
ским беженцам, бездомным сиротам. Сбор выплат вновь стал носить обяза-
тельный характер и использовался для систематизации на тот момент не-
регулярных пожертвований в общинах армянской диаспоры. А уже прави-
телство Первой Республики ратифицировало идею сбора «дань родине» в 
отдельном проекте, который предусматривал обязательное взимание денег 
в армянских колониях в пользу восстановления страны, репатриации и по-
мощи беженцам. Несмотря на то, что армяно-турецкая война 1920 года и 
советизация Армении сорвали полноценное осуществление этих программ, 
тем не менее, очевидно, что правительство Первой Республики всегда дер-
жало в центре внимания проблемы беженцев, занималось вопросами репа-
триации армян и восстановления страны.



XIV

REFERENCES
1. Amerikahay gaghutner, «Verac’nund», Pariz, 1917, hulisi 14, N 1, ej 29-30 (in Arme-

nian).
2. Amsakan hashiv npastamatuyc marmnoy, «Arev», Agh’eqsandria, 1918, ogostosi 26, 

N 45, ej 3 (in Armenian).
3. Atom, Azgayin sahmanadrutyunǝ. Gic’er mer mshakuyti patmutenen, Patmakan yev 

qnnadatakan usumnasirutyun, K. Polis, 1914/ https://goo.gl/jBLCos /(mutq՝ 03.04.2019) 
(in Armenian).

4. Azgayin qronik, «Arev», Agh’eqsandria, 1919, petrvari 19, N 120, ej 3 (in Armenian).
5. Azgayin sahmanadrutyun hajoc, tpagr. Zareh N. Perperyani, K. Polis, 1908 (in Arme-

nian).
6. Azgayin turq, «Verac’nund», Pariz, 1919, N 6-7, ej 86 (in Armenian).
7. Epligh'atean M., Azgayin xnamatarutyun. Әndhanur tegh'ekagir, Ant'ilias-Libanan, 

1985 (in Armenian). 
8. HAA, f. 200, g. 566, t. 1, 6, 7 (in Armenian). 
9. HAA, f. 200, g 618, t. 6, 128, 131-132, 143-144, 146-147, 187, 211, 220, 223 (in Ar-

menian). 
10. «Hayreniqi turq»ǝ gavarnerun mej, «Arev», Agh’eqsandria, 1917, dektemberi 3, N 89, 

ej 3 (in Armenian).
11. «Hayreniqi turq»i patvirakutyunǝ Puqresh’i mej, «Arev», Agh’eqsandria, 1921, dektem-

beri 14, N 96, ej 3 (in Armenian).
12. 1915-1965 hushamatean` Mec’ egherni, patrastec Aharonean G., tp. «Atlas», Peyrut, 

1965 (in Armenian). 
13. Hayastani Hanrapetutyan kar’avarutyan nisteri ardz’anagrutyunnerǝ 1918-1920 tt., 

kazm. A. Viranyan, Hayastani azgayin arkhiv, Ye., 2014 (in Armenian).
14. Hayoc ekeghecakan iravunqǝ, A girq, ashxatutyun N. V. Meliq-Tangyani, Shushi, tp. 

Eghisabet M. Mahtesi-Jakobyani, 1903 (in Armenian).
15. Hayreniqi turq, «Arev», Agh’eqsandria, 1923, marti 13, N 77, ej 2 (in Armenian).
16. Hayreniqi turqǝ artasahmani mej, «Arev», Agh’eqsandria, 1921, hoktemberi 24, N 74, 

ej 2 (in Armenian).
17. Hayreniqi turqǝ, «Apagay», Pariz, 1922, September 2, N 58, ej 2 (in Armenian).
18. Kiprahay keanqen, «Arev», Agh’eqsandria, 1918, marti 6, N 128, ej 1 (in Armenian).
19. Malezean V., Aryuni turqǝ, «Arev», Agh’eqsandria, 1917, mayisi 4, N 152, ej 1 (in 

Armenian).
20. Noter, Azgayin turq-koch’ mǝ, «Verac’nund», Pariz,1917, ogostosi 14, N 2, ej 54 (in 

Armenian).
21. Npastamatuyci nor hanganakutyunǝ, «Arev», Agh’eqsandria, 1918, hunvari 7, N 104, 

ej 3, N 78, noyemberi 11, ej 3 (in Armenian).
22. Parizi haykakan npastamatoyc yandz’nazh’ov, «Verac’nund», Pariz, 1918, N 6, 7, ej 

155-157 (in Armenian).
23. Teqeyan V., «Hayreniqi turq»in ertrord tarin, «Arev», Agh’eqsandria, 1918, septemberi 

11, N 52, ej 1 (in Armenian).
24. T’opuzyan H., Egiptosi haykakan gaghuti patmutyun (1805-1952), Ye'r., 1978 (in 

Armenian).



XV

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

25. Xatisyan A., Hayastani Hanrapetutyan c’agumn u zargacumǝ, Peyrut, 1968 (in Arme-
nian).

26. Yeghiazaryan A., Ananyan M. yev urishner, Hayreniq-Spyurq haraberutyunnerǝ 1918 
tvakanic minch’ev mer orerǝ, Ye'r., 2017 (in Armenian).

27. Zaven Arqeps., Patriarqakan hushers, vaveragirner yev vkayutyunner, Gahire, tp. Nor 
astgh, 1947 (in Armenian). 

 

ՀԱ
Վ

Ե
ԼՎ

Ա
Ծ


