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Ար մե նու հի Ստե փա նյան*

Հոդ վա ծում քննարկ վում է սի րի ա հա յե րի մի մա սի Հա յաս տա նի Հան րա
պե տություն տե ղա փոխ վե լու խնդի րը: Ար դեն մի քա նի տա րի Մեր ձա վոր 
Արև ել քում շա րու նակ վող պա տե րազ մի հե տև ան քով, ըստ պաշ տո նա կան 
տվյալ նե րի, մոտ տասն հինգ հա զար սի րի ա հայ տե ղա փոխ վել է Հա յաս
տան. մոտ կե սը փոր ձում է հաս տատ վել և նրանց հա մար սկսվել է հար
մար վե լու դժվա րին գոր ծըն թա ցը: Տե ղա փոխ վել –փո խադր վել և հար մար
վել բա ռերն օգ տա գոր ծում են իրենք սի րի ա հա յե րը` իբ րև տե ղի ու նե ցող 
գոր ծըն թա ցը բնո րո շող բա ռեզ րեր:

Սի րի ա հա յե րի ոչ զանգ վա ծա յին, բայց, այ նուա մե նայ նիվ, նկա տե լի ներ
կա յու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, մաս նավո րա պես Երև
ա նում, ազ գագ րա կան հե տա զոտության և վեր լու ծու թյուն նե րի անհ րա ժեշ
տու թյուն է առա ջաց նում: Ու սում ա սի րու թյան հա մար, մաս նա վո րա պես, 
կա րև որ վում են հե տև յալ խումբ հար ցե րը.

■ սի րի ա հա յե րի նե րէթ նիկ խմբի ձև ա վո րու մը և նոր ինք նու թյան ձեռք բե
րու մը,

■ հայ րենի քի (նախ նյաց հայ րե նի քի) և նոր մի ջա վայ րի ըն կա լում ե րը,
■ ըն դու նող մի ջա վայ րի հետ ու նե ցած փո խըն կա լում ե րը,
■ կեն ցա ղա յին շփում ե րը և այլն:

Հա տուկ շեշ տադր վում է ըն դու նող կող մի հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը 20
րդ դա րի հայ րե նա դար ձու թյան տա րի նե րին իշ խող մթնո լոր տի հա մե մա
տու թյամբ, երբ, մա նա վանդ 1960  –1970ական նե րին, ինչ պես և այ սօր, 
ներ գաղթն ու ար տա գաղթն ըն թա նում էին միաժա մա նակ:

Կա րև որ վում է երև ույ թի ճիշտ գնա հա տա կա նը, ին չը շո շա փում է ազ գա յին 
անվ տանգու թյան հար ցե րը:

Բա նա լի բա ռեր. սի րի ա հայ, տե ղա փոխ ված, վե րաբ նակ ված, հար մար վե
լու, գոր ծըն թաց, նե րէթ նիկ խումբ, նոր ինք նու թյուն, նոր մի ջա վայր, փո
խըն կա լում, հայ րե նի քի ըն կա լում, հան դուր ժո ղականու թյուն:

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի ար դի ա կա նու թյան ազ
գա բա նու թյան բաժ նի ավագ գի տաշ խա տող, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ
նա ծու:
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Սի րի ա հա յե րի տե ղա շար ժը, ինչ պես իրենք են բնո րո շում` տե ղա
փո խու թյու նը կամ փո խադ րու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն (որ
պես հե տև անք Մեր ձա վոր Արև ել քում սկսված պա տե րազ մի) տա րե րայ նո
րեն շա րու նակվում է: Զա նա զան պաշ տո նա կան և ոչ պաշ տո նա կան 
աղ բյուր նե րի հա մա ձայն, սկսած 2013ից առ այ սօր Հա յաս տան է մուտք 
գոր ծել 12.000–15.000 մարդ, որոնց կե սը կամ քիչ պա կաս, տե ղում հաս
տատ վե լու փոր ձեր են անում:

Սույն հա ղորդ ման մեջ թվե րը չէ, որ մեզ հե տաքրք րում են, քա նի որ 
դրանց ստու գու թյու նը վստա հե լի չէ և ազ գագ րա կան բնու թագր ման հա
մար նվազ կա րև որ: Նախ և առաջ կու զե նա յինք կանգ առ նել շրջա նա ռու
թյան մեջ դնե լու առա ջար կով վերն օգ տա գոր ծած եզրսահ մա նում ե րը, 
որոնք, ինչ պես աս վեց, իրենց` սի րիահա յե րի պատ կերա ցում ե րի բնու
թագ րիչն են:

Որ քա նով որ մեզ հա ջոց վեց պար զել սի րիահա յե րի հետ ու նե ցած 
հան դի պումե րի և զրույց նե րի ըն թաց քում. «Եղա ծը պա տերազ մի հե տև
անքով, պա տե րազ մով պար տադր ված տե ղա փո խու թյուն է, որը չի բա ցա
ռում և վե րա դար ձը` խա ղա ղու թյուն հաս տատ վե լուց հե տո»: Կա յին և այն
պիսիք, որոնց պնդմամբ Հա յաս տան գա լը մինչ պա տե րազմ ըն դու նած 
որո շում էր` կա յաց րած հայ րե նի քը շե նաց նե լու գոր ծում իրենց մաս նակ ցու
թյունն ու նե նա լու ցան կու թյամբ, քա նի որ իրա կա նա ցել էր ան կախ հայ րե
նիք ու նե նա լու սփյուռ քա հա յի երա զան քը: Պարզ վեց նաև, որ նրանք խու
սա փում են կամ իրենց հա մար պար զա պես խորթ է ներ գաղթ, ար տագաղթ 
կամ առ հա սա րակ եզ րույ թը, առա վել ևս անըն դու նե լի է փախ չել –փա
խուստ ար տա հայ տու թյու նը. որի մեջ նրանք նվաս տաց ման երանգ են 
տես նում: Երբ խոսք էր լի նում «հայ րե նա դար ձու թյան» մա սին, պա տաս
խա նը հե տև յալն էր. «Ադանգ բան մը եղած է 1946  –1947 թի վե րուն, բայց ոչ 
հի մա: Կե ցած տե ղեր նիս ալ մե րին հայ րե նիքն էր, որ ցգե ցինք, եկանք: 
Հա յաս տանն ալ հայ րե նիք նիս է, բայց երկ րորդ, քա նի որ տու նե րիս, գոր
ծեր նիս Սու րիա ցգած ենք»1:

Հարկ է նշել, որ իմ բա նա սաց նե րը մի ջին և բարձր տա րի քի մար դիկ 
էին, որոնց հա մար Հա յաս տա նը վիր տուալ հայ րե նիք է: Նրանք, հատ կա
պես մի ջին սե րուն դը ծնվել, մե ծա ցել, կրթվել, կա յա ցել է ել քի երկ րում: Այդ 
եր կիրն ըն կալ վում է որ պես ծննդա վայր–հայ րե նիք: Իմ այն հար ցին, թե 
Սի րի ա յում եղած ժա մա նակ ինչ պատ կե րա ցում ու նե ին Հա յաս տա նի մա

1 Բա նա սաց Ալիս Կյու լա յեն կյան, Հա լե պից: Բա նա սա ցի խոս քի ու ղիղ մեջ բեր ման 
մեջ թույլ տրված ուղ ղագ րա կան շե ղում ե րը պայ մա նա վոր ված են վեր ջի նիս ար
տա սա նու թյա նը հա րա զատ մա լու մի տու մով:
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Հա յաս տան տե ղա փոխ ված սի րի ա հա յե րի հար մար վե լու գոր ծըն թա ցը

սին, պա տաս խանն այն էր, «թե գի տե ին, որ այն տեղ հա յեր են ապ րում, որ 
սո վի եթ սիս տեմ չի կա, բայց դժվա րություններ շատ ու նին և շա տեր հոն կե 
կփա խին»2:

Այս հար ցին թե րևս նո րից կանդ րա դառ նանք, հի մա վե րա դառ նանք 
Հայ րե նիքՀա յաս տան ըն կա լում ե րին երի տա սարդ սերն դի պատ կե րա
ցում ե րում: Այս տա րիքա յին խմբում տար բե րակ վում է եր կու շերտ. մե կը 
նրանք են, ով քեր տա րի ներ առաջ, դե ռևս խա ղաղ պայ ման նե րում եկել են 
Հա յաս տան ու սա նե լու և նրանք, ով քեր եկան իրենց ըն տա նիք նե րի կազ
մում կամ հե տո մի ա ցան նրանց:

Առա ջին խում բը հա յաս տա նյան բու հերն ավար տած երի տա սարդ
ներն էին, որոնք տե ղում մաս նա գի տա կան որա կա վո րում ձեռք բե րե լով և 
նյու թա կան հնա րավո րու թյուն ու նե նա լով փոր ձում էին սե փա կան գործն 
ու նե նալ և այդ կերպ ին տեգր վել Հա յաս տա նի հա սա րա կու թյան մեջ: Շա
տե րի հե տաքրք րու թյուն նե րի ոլոր տում է և Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա
պե տու թյու նը3: Մյուս նե րը, որոնք ըն տա նի քի հետ են եկել, շատ են դժվա
րա նում հար մար վե լու գոր ծըն թա ցում և «աչ քեր նին դուրսն է», այ սինքն 
Եվ րո պա յում, կամ Ամե րի կա յում են տես նում իրենց ապա գան: Նրանց չի 
հե տապն դում ոչ վիր տուալ և ոչ էլ վի զուալ հայ րե նի քի պատ կե րը:

Չնա յած աշ խար հի քա ղա քա ցու այս պատ կե րա ցում ե րին երի տա
սարդ սերն դի թե առա ջին և թե առա վել չա փա վոր երկ րորդ խմբի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի հա մար նա խընտ րե լի տար բե րակ է հա յաս տա նաբ նակ և 
ար ցա խաբ նակ աղջ կա հետ ամուսնա նա լը: Այս դեպ քում, ի տար բե րու
թյուն 1960  –1970ական թթ., երբ դա գրե թե մի ակ մի ջոցն էր երկ րի տա
րած քից դուրս գա լու, շա հագր գիռ կող մը ոչ թե աղ ջիկն էր, այլ տղան, որի 
պատ կե րաց մամբ հա յաս տանաբնակ աղջ կա հետ ամուս նու թյու նը ըն տա
նիք կազ մե լու հու սա լի երաշ խիք էր, այ լա սե րու մից խու սա փե լու մի ջոց: Այս 
տե սա կետն ար տա հայ տող նե րը նկա տի ու նե ին եվ րո պա կան երկրնե րում 
մի ա սե ռական նե րի ամուս նու թյուն նե րը թույ լատ րող օրեն քը:

Վերս տին անդ րա դառ նա լով տա րի քա յին խմբե րին, հարկ ենք հա
մա րում նշել, որ մե ծա հա սակ նե րից ոմանք, որոնք ակն հայ տո րեն փոքր 
թվա քա նակ են ներ կա յաց նում, ու րույն պատ կե րա ցում ու նեն հայ րե նիք 
հաս կա ցու թյան մա սին: Նրանց պատ կերացմամբ` հայ րե նիք ու նե ցել են 
իրենց ծնող նե րը, պա պե րը. դա օրի նակ Այն թափն է, որ տե ղից վռնդվել են: 

2 Բա նա սաց Սար գիս Ալթ նյան, 66 տա րե կան, Դա մաս կո սից:
3 Իմ բա նա սաց նե րից մե կի` հա լե պա հայ 37ամյա Նժդեհ Շա տո յա նի աղ ջիկ նե րից 

մե կին կնքել են Օձու նում, ան վա նա կո չե լով Լո րի, մյու սին Գան ձա սա րում` Շու շի 
ան վա նե լով:
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Տար վե լով հի շո ղու թյուն նե րով, Կա միշ լի ից տե ղա փոխ ված տա րեց եր կու 
կին, պատ մում էին իրենց տե սածն ու գիտ ցա ծը, թե ինչ պես արաբ նե րը 
խնամք տա րան, ինչ պես իրենք մե ծա ցան, տուն ու տեղ դրե ցին մի երկ
րում, որը պատս պա րան եղավ ու փո խա րի նեց հայ րե նի քին ու հի մա նո րից 
բնա վեր եղան. «Հա յուս ճա կա տին գրած է, որ իր տու նը չպի տի ու նե նա, 
թռչու նի պես պետք է նո րեն ու նո րեն շի նե, նո րո գե»4: Այդ սերն դի ներ կա
յա ցուցիչ նե րից շա տե րը գե րա դա սե ցին մալ` ռմբա կո ծու թյուն նե րի են
թարկ վե լով, քան լքել իրենց տնե րը և հե ռա նալ անծա նոթ թվա ցող մի եր
կիր: Մե ծա հա սակ մեկ այլ հա լեպ ցի5, որի նախ նի նե րը Զեյ թու նից էին, 
երա զում էր գնալ ու մեռ նել իր պատ մա կան հայ րե նի քում: Այս Հա յաս տա
նը Ար թի նի պատ կե րաց մամբ երի տա սարդ սերն դի հա մար է, որոնք կա
րող են նոր ար մատ ներ ձգել ու զգալ որ իրենցն է այս հո ղը:

Տե ղա փոխ ված սի րի ա հա յե րի սե ռա յին կազ մում գե րակշ ռում են 
կա նայք, մա նա վանդ ըն տա նիք նե րի մայ րե րը, որոն ցից շա տե րը եկել են 
ար դեն Հա յաս տա նում բնա կու թյուն հաս տա տած իրենց (թե կուզ չա փա
հաս) երե խա նե րի կող քին լի նե լու հա մար և նրանց հետ կի սում են տե ղի 
պայ ման նե րին հար մար վե լու բո լոր դժվարու թյուն ներն ու խո չըն դոտ նե րը:

Անդ րա դառ նա լով թե վեր նագ րում և թե շա րադ րան քում որ պես եզ
րույթ օգ տագոր ծված հար մար վել բա ռին, նշենք, որ մենք որա կա կան և 
իրա վի ճա կա յին տար բերու թյուն ենք տես նում հար մար վել և ադապ տաց
վել հաս կա ցու թյուն նե րի մի ջև, թե պե տև վեր ջին ներս ըն կալ ման և իմաս
տա բա նա կան առու մով ընդ հա նուր եզ րեր ու նեն: Բնա կու թյան նախ կին 
վայ րից նոր մի ջա վայր տե ղա փոխ ված մարդ կանց (հոծ կամ առան ձին) 
խմբե րի հա մար, նույիսկ մայր էթ նո սի ներ սում, այդ տե ղա փո խությու նը 
նոր իրա կա նու թյան մեջ կողմ որոշ վե լու, այդ իրա կա նու թյամբ թե լադր
ված պայ ման նե րին հար մար վե լու փոր ձու թյուն նե րով լի մի ժա մա նա կա
հատ ված է6:

Ադապ տա ցու մը կլի նի հա ջորդ փու լը, երբ մար դիկ որոշ չա փով 
կողմ ո րոշ վեն և որո շում կա յաց նեն եր կա րա տև կամ մշտա կան բնա կու
թյուն հաս տա տե լու մա սին: Այդ պի սիք կան, բայց սա կա վա թիվ: Դա նրանք 
են, ով քեր ապա հով նյու թա կան մի ջոց ներ ու նեն (գործ, սե փա կա նու թյուն) 
կամ վստահ են Հա յաս տա նում գործ սկսած իրենց զա վակ նե րի հնա րավո
րու թյուն նե րին, և ան շուշտ, նրանք, ով քեր ազատ ելումու տի հնա րա վո րու

4 Զար մու հի ներ Աղավ ի Թան գե յան (75 տա րե կան) և Ազ նիվ Թան գե յան (78 տա րե
կան), Կա միշ լի ից:

5 Ար թին Խնջլզյան, 82 տա րե կան, Հա լեպ:
6 Կա րև որ է նկա տի առ նել այն հան գա ման քը, որ քննարկ վող գոր ծըն թա ցը շար ժուն 

է (գտնվում է դի նա միկ վի ճա կում). մի կող մից գա լիս են, մյուս կող մից հե ռա նում 
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թյուն ներ ու նեն և ցան կու թյան դեպ քում կա րող են հե ռա նալ այլ եր կիր, 
նրանք ով քեր կա րող են ապա վի նել իրենց ավե լի վաղ տե ղա փոխ ված հա
րազատնե րին:

Այս առու մով, թե րևս, հե տաքր քիր է զու գա հեռ անց կաց նել 1946  – 
1948 թթ. հայ րենադարձու թյան հետ, երբ ադապ տա ցու մը շրջան ցե լով` հար
մար վե լու փու լը ան խու սա փե լի, ինչոր տեղ պար տադր ված դար ձավ` պայ
մա նա վոր ված անե լա նե լի իրա կա նու թյամբ: Եր կիր ներ գաղ թած մարդ կանց 
հա մար փակ վել էին ել քի դռնե րը և նրանց այլ բան չէր մում, քան ըն դու
նել դառն իրա կա նու թյունն իր ող բեր գա կան հե տև անք նե րով:

Այս հա մե մա տա կա նով ու շագ րավ են իմ սի րի ա հայ բա նա սաց նե րի 
պատ մություն նե րը` կապ ված 1940ական նե րին ներ գաղ թած իրենց հե ռա
վոր ծա նոթ բա րե կամե րի հետ, որոնց դառն հի շո ղու թյուն նե րը ան հա վա
նա կան էին թվում ներ կա յիս սի րի ա հա յե րին7: Ու շագ րավ է, սա կայն, որ 
ներ կա յիս պայ ման նե րին հար մար վե լու ջան քեր գոր ծադ րող սի րի ա հա
յերն, իրենց պատ մա ծով, ներ կա յում բախ վում են պե տու թյան թողտ վու
թյան վառ օրի նակ նե րի և այդ պայ ման նե րում առան ձին կազ մա կեր պու
թյուն նե րի ու ան ձանց ակ տիվ գոր ծու նե ու թյա նը, որոնց նպա տակն է ոչ թե 
օգ նե լը, այլ խո չըն դո տե լը, շա հույթ ստա նա լը: Մի խումբ սի րիահա յե րի 
հետ զրույ ցի ըն թաց քում լսե ցինք հե տևյա լը, թե փախ չե լով իրենց բնօր րա
նից և սփռվե լով աշ խար հով մեկ, հա յը նո րից ոտ քի կանգ նեց, ու նեց վածք 
ստեղ ծեց, հար գանք և հե ղի նա կու թյուն ձեռք բե րեց օտար երկր նե րում: 
Հի մա ու զում է աշ խա տել իր հայրե նի քի հա մար, որ տեղ սա կայն, մի տում
նա վոր ձև ով հնա րա վո րություն չի տրվում: Նրանց հա մար ար դեն հաս կա
նա լի է դառ նում, թե ին չու են ար տա գաղ թում Հա յաս տա նից: Շա տերն այս 
հի մամբ, սխալ հա մա րե լով Հա յաս տա նում ապ րելաշ խա տե լու իրենց որո
շու մը, մտա ծում են ետ դար ձի մա սին:

Այս պա հին երև ա նաբ նակ տա րա շերտ հա սա րա կու թյան մեջ մաս
նա գե տի աչ քը կա րող է առանձ նաց նել սի րի ա հա յե րի` սու բէթ նիկ հատ կա
նիշ նե րով ձև ա վոր վող խում բը: Այդ հատ կա նիշ նե րից գլխա վո րը լեզ վա
կան մշա կույթն է:

Հատ կա պես զբո սաշր ջու թյան այս փու լում Հա յաս տան այ ցե լած 
սփյուռ քա հա յե րի մեջ առանձ նանում են սի րի ա հա յե րը, որոնք, լի նե լով 
արա բա խոս, քրդա խոս մի ջա վայ րից, խո սում են մա քուր արևմ տա հա յե րե

այլ երկր ներ (օր. Շվե դիա, Ավստ րա լիա և այլն), նո րից հետ գա լիս Հա յաս տան: 
Քիչ չեն դեպ քե րը, երբ վե րա դառ նում են ել քի երկր ներ:

7 Հա լե պա հայ Անի Յա կու բյա նը և Մա րի ե տա Բո յա ջյա նը պատ մում էին հին սի րի
ա հա յե րի հետ ու նե ցած իրենց հան դի պում ե րի մա սին, փոր ձում էին իմ մի ջո ցով 
ճշտել լսա ծի իս կու թյու նը:



140

Ար մե նու հի Ստե փա նյան

նով, ի տար բե րու թյուն այլ երկր նե րից ժա մա նած նե րի, որոնք հա ճախ խո
սում են տվյալ երկ րի լեզ վով կամ շատ են օգ տա գոր ծում օտա րալե զու ար
տահայ տու թյուն ներ (մա նա վանդ անգ լե րեն, ֆրան սե րեն), ինչն իս կույն 
մատ նում է նրանց որ տե ղից լի նե լը: Հարկ է նշել, որ արևմ տա հա յե րեն 
խոս քը Երև ա նում վա ղուց ի վեր խորթ չի հնչում, դեռ մի բան էլ ավե լին: 
Եր կուս տեք նկատվում է լեզ վամ շա կու թա յին փոխ ներթափան ցում հատ
կապես երի տա սարդ նե րի ըն կե րա կանկեն ցա ղա յին շփում ե րում: Սի
րիահա յերն, ինչ պես իրենք են ասում, փոր ձում են վարժ վել Հա յաս տա նի 
հա յե րե նին և հա կա ռա կը` մտե րիմ ըն կեր նե րի կամ հա մա կուր սե ցի նե րի 
շփում ե րում նկատ վում է երև ա նաբնակ աղ ջիկտղա նե րի ձգտու մը գո նե 
նմա նա կել արևմ տա հա յե րե նին մի մյանց առավել հաս կա նա լի լի նե լու հա
մար: Եր բեմ զա վեշ տա լի իրա վի ճակ ներ են ստեղծ վում, երբ սի րի ա հա յե
րը փոր ձում են խո սակ ցա կա նում օգ տա գոր ծել երև ա նյան խոս ված քը` 
«սլեն գը»: Հարկ է նշել նաև, որ ըն դու նող հա սա րա կու թյան և եկ վոր խմբե
րի փո խըն կա լում ե րում այ սօր ձև ա վոր ված դի մե լա ո ճը նույն պես կա րև որ 
է և տա նում է մեր ձեց ման. այս հար ցին ար դեն առիթ ու նե ցել ենք անդ րա
դառ նալու, սա կայն կու զե նա յինք ևս մեկ ան գամ շեշ տադ րել, քա նի որ վեր
ջինս պայ մա նա վոր ված է վե րը նշված խմբե րի եր կուս տեք հան դուրժո
ղականու թյամբ (tolerance): Այս պես, եկ վոր խմբերն ան վան վում են 
սի րի ա հայ կամ սի րի ա ցի, ըն դու նող հա սա րա կու թյու նը` հա յաս տա նաբ
նակ (հա յաս տան ցի) կամ երև ա նաբ նակ (երև ան ցի), քա նի որ եկ վոր նե րը 
տե ղա վոր վել են հիմ ա կա նում Երև ա նում (քիչ` մեր ձա կայ քում)8:

Կա րև որ ենք հա մա րում այս առի թով ևս հա մե մա տա կան անց կաց
նել նա խորդ դա րի 40  –60ական և 60  –70ական թթ. տե ղի ու նե ցած հայ րե
նա դար ձու թյան տա րի ներին ձև ա վոր ված իրա րա մերժ ըն կա լում ե րի ու 
փոխ հա րա բե րու թյան հետ, որոնք ար դյունք էին ինչ պես երկ րի քա ղա քա
կան, տնտե սա կան, կեն ցա ղա յին տար բեր պայ ման նե րի, այն պես էլ 
Սփյուռ քի և Հա յաս տա նի հա յե րի մի ջև ձև ա վոր ված պատ նե շի և մի մյանց 
թյուր ճա նաչ ման:

Բա ցի լեզ վա կան մշա կույ թից, կեն ցա ղա վար ման ոլոր տը նույն պես 
տա նում է այդ մշա կույ թի զա նա զան մանն ու փոխ ներ թա փանց մա նը մի ա
ժա մա նակ: Այս պես, դե ռևս ան ցյալ դա րից տե ղաբ նակ նե րին ար դեն հայտ
նի էին Մեր ձա վոր Արև ել քից բեր ված կե րակ րատե սակ ներ, որոնց ամե նից 

8 Տես Ստե փա նյան Ա., Սի րի ա հա յե րը Երև ա նում (ազ գագ րա կան անդ րա դարձ). 
– Ավան դա կա նը և ար դի ա կա նը հա յոց մշա կույ թում (Դ. Վար դու մյա նի ծննդյան 
90ամյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու), Երև ան, 2014, էջ 
317 –327:
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Հա յաս տան տե ղա փոխ ված սի րի ա հա յե րի հար մար վե լու գոր ծըն թա ցը

մեծ տա րա ծում գտավ լահ մա ջոն (արաբ. հաց և միս)9: Ու շագ րավ է, որ 
այ սօր վա սի րի ա հա յե րի և տե ղաբ նակ նե րի պատ րաս տած լահ մա ջո նե րի 
մեջ կան որոշ հա մա յինորա կա կան տար բե րու թյուն ներ, որոնք ու նեն 
իրենց նա խընտրող նե րին: Սի րի ա հա յե րի նոր մի ջա վայ րում ու կյան քի նոր 
պայ ման նե րին հար մարվե լու այս գոր ծըն թա ցում առաջ նա յի նը բնա կա րա
նի ու աշ խա տան քի խնդիր ներն են, որ մում են եթե ոչ չլուծ ված, ապա 
ծանր լու ծե լի: Թե մե կը, թե մյու սը մում են սե փա կան ջան քե րով իրա կա
նա նա լի, ին չը և նվա զեց նում է տե ղում ամ րա նա լու նրանց հույ սե րը: Մինչ
դեռ սի րի ա հա յե րին երկ րում պա հել են ու այս հար ցում պե տա կան հո գա
ցո ղու թյան ցու ցա բե րու մը շա րու նա կա կան պա տե րազ մի, թշնա մա կան 
շրջափակման և ըն թա ցող ար տա գաղ թի պայ ման նե րում առաջ նա հերթ 
ռազ մավա րա կան խնդիր է:

ПРО ЦЕСС ПРИС ПО СА БЛИ ВА НИЯ  
ПЕ РЕ СЕ ЛЕН НЫХ СИ РИЙС КИХ АР МЯН

Ар ме нуи Сте па нян
Ре зю ме
В статье расс мат ри ва ет ся воп рос пе ре се ле ния ча сти си рийс ких ар мян в 
Рес пуб ли ку Ар мен ия.
Вследст вие во ен ных дейст вий на Ближ нем Во сто ке за пос лед ние го ды по 
офи ци аль ным дан ным в Ар мен ию пе ре се ли лось око ло пят над ца ти ты сяч 
ар мян из раз ных ре ги о нов Си рии. На б лю ден ия за про те ка ющим про цес сом 
да ют воз мож ность выд ви нуть важ ные для эт ног ра фи чес ко го ис сле до ван ия 
воп ро сы: из ме не ния в иден тич но сти (за чат ки об ра зо ван ия су бэт ни чес кой 
иден тич но сти), восп ри я тие но вой сре ды, по нят ия ро ди ны и пра ро ди ны 
сво их пред ков, вза и мо воспр ия тие и вза и мо по ни ма ние с мест ным на се ле
ни ем. Бы то вые кон так ты, осо бен но сти тру до уст ройст ва и т.д.
В статье ак цен ти ру ет ся так же то ле рант ность при ни ма ющей сре ды в наст
оя щее вре мя и срав ни ва ет ся с си ту а цей ре патр иа ции в 1940ых гг., а так же 
1960–1970ых го дов, ког да, как и в на ши дни, од нов ре мен но про те ка ло и 
об рат ное –эмиг рац ия мест но го на се лен ия.
Пра виль ная оцен ка, дан ная все му про ис хо дя ще му, зат ра ги ва ет воп ро сы 
на цио наль ной бе зо пас но сти.
Клю че вые сло ва: си рийс кие ар мя не, пе ре се ле ние, прис по са бли ва ние, су
бэт ни чес кая груп па, но вая иден тич ность, вза и мо воспр ия тие, по ня тие ро
ди ны, то ле рант ность.

9 Մենք ար դեն առիթ ու նե ցել ենք հի շա տա կե լու այն պատ մու թյու նը, թե երբ 1970
ական թթ. ար տա գաղթող հա յերն Ամ ման տա րան լահ մա ջոն, տե ղում այն ան վան
վեց հայ կա կան պից ցա, որի դեմ դժգո հե ցին արաբ նե րը, քա նի որ դա իրենց ազ
գա յին կե րակ րա տե սակն է:
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Ար մե նու հի Ստե փա նյան

THE PROCESS OF ACCOMODATION OF SYRIAN ARMENIANS

Armenuhi Stepanyan
Summary
The article considers the displacement of of Armenians from Syria into Arme
nia.

As a result of the war in the Middle East, according to official data of 2015, about 
15.000 Armenians moved to Armenia from different regions of Syria: half of 
them have decided to stay in Armenia and the difficult process of adaptation 
has begun.

The current process makes ethnographical observations possible, these include 
questions of changing their identity (subethnic identity), adaptation to new 
conditions, the ideas of the Motherland and Motherland of forefathers, living 
conditions, contacts with the native people, etc.

The emphasis is on the tolerance of the native people towards the new comers 
in comparison to the dominant athmoshere during the repatriation of the 20th 
century, especially during the 1960  –1970’s when, as today, emigration and im
migration took place concurrently.

A truthful appraisal of contemporary actions will affect national security.

Keywords: Syrian Armenians, ethnographical observation, national identity, 
Motherland, Motherland of forefathers, contacts, natives, conditions, tolerance, 
emigration, immigration.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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