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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ – ՍՓՅՈՒՌՔ

ԴՈՆԻ ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 30-ԱՄՅԱԿԻՆ

Что должен сделать Пашинян, 

Հոկտեմբերի 27-29-ը աշխատանքա-
յին այցով Դոնի Ռոստովում էր գտնվում 
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության 
գլխավոր քարտուղար Վահագն Մելիքյա-
նը։

Այցի շրջանակներում Վահագն Մե- 
լիքյանը և Դոնի Նախիջևանի հայ հա- 
մայնքի նախագահ Հարություն Սուր- 
մալյանը ստորագրեցին արձանագրու-
թյուն, որի համաձայն Հարություն 
Սուրմալյանը Հայաստանի Հանրապե-
տությանը անհատույց նվիրաբերեց 
այն տարածքը, որտեղ այժմ գործում է 
ՀՀ գլխավոր հյուպատոսությունը։ Հա-
րություն Սուրմալյանը նաև խոստացավ 
մի քանի տարվա ընթացքում կառու- 
ցել նոր շենք և այն նույնպես անհա-
տույց փոխանցել Հայաստանի Հանրա-
պետությանը։

Վահագն Մելիքյանը ՀՀ արտաքին 
գործերի նախարարի պաշտոնակատար 
Զոհրաբ Մնացականյանի հրամանով 
Հարություն Սուրմալյանին պարգե-
վատրեց ՀՀ ԱԳՆ առաջին կարգի 
հուշամեդալով:

Արձանագրության 
ստորագրման արարո-
ղությանը ներկա էին ՀՀ 
ԱԳՆ Պետական արա- 
րողակարգի ծառայու-
թյան պետ Լևոն Մինաս-
յանը, Դոնի Ռոստովում 
ՀՀ գլխավոր հյուպատոս 
Վարդան Ասոյանը, Դոնի 
հայ երիտասարդական 

միության և Դոնի Նա-
խիջևանի հայ համայնքի 

ներկայացուցիչները և այլք։
Ստորագրման արարողու-

թյունից հետո Վահագն Մելիքյանը հան- 
դիպում ունեցավ Դոնի հայ երիտա-
սարդների հետ, որի ընթացքում պա-
տասխանեց ներկաների հարցերին։ 
Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին 
նաև Դոնի Ռոստովի հայրենակիցների 
համար առաջնային նշանակություն ու-
նեցող բազմաթիվ հարցեր

Հայաստանի ազատագրությունը Ռու- 
սաստանի օգնության հետ կապելու ակ-
տիվ հետաքրքրությունների շրջանում՝ 
18-րդ դարում, ձևավորվեց ռուսահայ 
գաղութների մեծ մասը։ Ռուսաստանը իր 
հարավային սահմանները ընդարձակելու  
և Անդրկովկասում ամրանալու նպատա-
կով հովանավորում էր աևդրկովկասյան 
ժողովուրդների ազատագրական ձգտում-
ները։ Նա լայն հնարավորություններ 
էր ստեղծում Ռուսաստանի հարավում 
օտարերկրացիների, հատկապես հայերի 
բնակության համար։ Օգտվելով պետութ-
յան այդ քաղաքականությունից՝ բազ-
մաթիվ հայեր գաղթեցին Ռուսական 
կայսրության սահմանները և հիմնեցին 
իրենց համայնքները։

Պետությունից ստանալով մի շարք 
արտոնություններ՝ հայկական գաղթօջախ-
ները ստվարացան և բարգավաճեցին։

Ղրիմի հայկական գաղութը
Այստեղ նշանավոր էին հատկապես 

Թեոդոսիայի Հին Ղրիմի (Սուրխաթ), Եվ-
պատորիայի, Ղարասուբազարի և այլ 
գաղթօջախները։

Հայերը ստացել էին դավանանքի ա- 
զատություն, թույլատրվում էր հիմնել 
հայկական դատարան (ռատուշա)։ Հա-
յերի ինքնավարությունը խորհրդանշող 
ռատուշայում ազգային սովորությունների 
հիման վրա գործավարությունը տարվելու 
էր հայերեն լեզվով։

Ղրիմահայերը հիմնականում զբաղ-
վում էին առևտրով, արհեստներով և 
գյուղատնտեսությամբ։ Հայ վաճառական-
ները կապված էին ռուսական և արևել-
քի շուկաների հետ։ Նրանք իրենց գոր- 
ծունեությամբ նպաստում էին թերակղզու 
առևտրատնտեսական կյանքի բարգավաճ-
մանը։

Խոշոր առևտրականներից շատերն ու-
նեին ընդարձակ կալվածքներ։ Նրանցից 
էին Նալբանդովները, Սեֆերովները, 
Սպենդիարովները, Այվազովսկիները և 
այլ գերդաստաններ։ Նրանք զբաղվում էին 
այգեգործությամբ, ծխախոտագործությամբ, 
դաշտավարությամբ։ Հոգևոր իշխանու-

թյունը՝ հայ եկեղեցին, ևս տիրում էր 
ընդարձակ կալվածքների։ Սուրբ Խաչ 
վանքն ուներ ավելի քան 4000 դեսյատին 
տարածություն։

Ղրիմահայերը մշակութային աշխույժ 
կյանք ունեցան։ 1815թ. Ղարասուբազա-
րում, ապա Հին Ղրիմում, Թեոդոսիայում, 
Եվպատորիայում բացվում են դպրոցներ։ 
1858թ. հիմնվում է Խալիբյան ուսումնարանը։ 
20-րդ դարի սկզբներին Ղրիմում կար 9 
տարրական դպրոց՝ 250 աշակերտով։ 19-րդ 
դ. 60-70-ական թվականներին լույս տեսան 
«Մասյաց աղավնի», «Դաստիարակ» պար-
բերականները։

Ղրիմահայերը մեր ժողովրդին տվեցին 
մշակույթի այնպիսի մեծանուն գործիչներ, 
ինչպիսիք են ծովանկարիչ Հ. Այվազովսկին, 
երգահան Ալ. Սպենդիարյանը և ուրիշներ։

Աստրախանի հայկական գաղութը
Այստեղ հայկական գաղթօջախը ձևա-

վորվում է 17-րդ դ. առաջին կեսին։ Հայերի 
առևտրական գործունեությունը մեծ թափ 
է ստանում 18-րդ դարում։ Մետաքսի ներ- 
մուծումը մնում էր որպես հումքի պա-
հանջարկի բավարարման հիմնական մի-
ջոց։ Տնտեսության այդ ճյուղում գլխավոր 
դեր էին կատարում հայերը։ 18-րդ դ. վերջին 
Պարսկաստանից Աստրախանի վրայով 
ներմուծվող մետաքսի 70-80 տոկոսը 
գտնվում էր հայերի ձեռքին։

Այդ նույն ժամանակ հիմնվում է 
հայկական դատարանը կամ ռաթհաուզը։ 
Դա հայերի ներքին ինքնավարության 
մարմինն էր։ Դատավարությունը կա-
տարվում էր ազգային իրավական նոր- 
մերի համաձայն։ Հայկական դատա-
րանին անհրաժեշտ էր ունենալ դատաս-
տանագիրք։ Տեղի հայ մտավորականները 
1765թ. ստեղծեցին «Աստրախանի հայոց 
դատաստանագիրքը»։ Այն կազմված էր 
Մխիթար Գոշի (13-րդ դար) դատաստա-
նագրքի, հայկական սովորութային իրա-
վունքի հիման վրա՝ ռուսական օրենքների 
հաշվառումով։ Այդ դատաստանագիրքը 
գործածվում էր ինչպես Աստրախանում, 
այնպես էլ Ղզլարի, Մոզդոկի, Նոր Նա-
խիջևանի հայկական գաղութներում։

1840թ. դադարեցվեց հայկական 
դատարանի գործունեությունը, իսկ 
1870թ. բարեփոխումների ժամա-
նակ լիովին վերացվեց համայնքի 
ինքնավարությունը։ Սակայն դրա- 
նից հետո հիմնվեցին ազգային 
բարեգործական հաստատություն-
ներ, որոնք ապահովում էին հայ 
համայնքի ինքնավար գոյությունը։

Աստրախանի հայ համայնքն 
ուներ իր ուրույն մշակութային 
կյանքը։ 1810թ. վաճառական Նի-
կողայոս Աղաբաբյանը բացեց իր 
անունը կրող դպրոց, որը գործեց ավելի քան 
հարյուր տարի։ Այստեղ 1816 թվականին 
հրատարակվեց ռուսահայ առաջին պար-
բերականը՝ «Արևելյան ծանուցմունք» շա- 
բաթաթերթը։ 20-րդ դարի սկզբներին հրա-
տարակվում էին մի քանի թերթեր։

Նոր Նախիջևան (Դոնի Ռոստով)
Նշանավոր այս գաղութը հիմնադրվել 

է 1779թ. Ղրիմից 12600 հայեր գաղթեցնելու 
միջոցով։ Ռուսական կառավարությունը 
կազմակերպեց այդ գաղթը երկրի հա-
րավային տափաստանները բնակեցնելու 
և տնտեսական կյանքը աշխուժացնելու 
համար։ Գաղթեցված ղրիմահայերը հան-
գրվան են գտնում Դոնի տափաստանում 
և Ա. Դմիտրի (հետագայում Դոնի Ռոստով 
քաղաք) ամրոցի մոտակայքում հիմնում 
Նոր Նախիջևան քաղաքը և 5 հայկական 
գյուղեր։ Եկատերինա II կայսրուհու հա-
տուկ հրովարտակով (1779թ. Նոյեմբերի 14-
ին) ղրիմահայերը մեծ արտոնություններ 
ստացան։ Նրանք հիմնեցին մագիստրատ, 
որը զբաղվում էր գաղութի դատական, 
ոստիկանական և գործադիր իշխանության 
հարցերով։ Այլ խոսքով, նույն դերն էր 
կատարում, ինչ որ ուրիշ գաղութներում 
ռաթհաուզը։

Ղրիմի հայերը, օգտվելով տեղի նպաս-
տավոր պայմաններից և պետության ըն- 
ձեռած հնարավորություններից, զարգաց-
րեցին տնտեսության շատ ճյուղեր։

Գյուղատնտեսության մեջ առաջատար 
էր հացահատիկային կուլտուրաների, 
մասնավորապես ցորենի մշակումը։ Հա-

յերը հաջողությամբ զբաղվում էին նաև 
այգեգործությամբ և բանջարաբուծությամբ։ 
Նրանք շերամապահության առաջին տա- 
րածողներն էին։ Լայն տարածում գտած 
անասնապահությամբ զբաղվում էին ինչ-
պես գյուղերում, այնպես էլ քաղաքներում։

Նոր Նախիջևանը կարճ ժամանակում 
դառնում է Հարավային Ռուսաստանի բա-
րեշեն ու նշանավոր քաղաքներից մեկը։

Նոր Նախիջևանում զգալի հաջողության 
հասան արհեստագործությունը և արդ-
յունաբերությունը։ Արհեստավորներն այս-
տեղ ևս ունեին իրենց համքարությունները, 
որոնք շատ նման էին Անդրկովկասի հայ 
համքարություններին։

Արդյունաբերությունից նշանավոր էին 
հատկապես ճարպահալ, բրդալվաց, ծխա-
խոտի, աղյուսի և այլ ձեռնարկություն- 
ները։ Դոնի հայությունը հայտնի էր 
առևտրական մեծածավալ գործունեու-
թյամբ։

Նոր Նախիջևանի գաղութը կարևոր 
դեր կատարեց հայ մշակույթի ավանդները 
պահպանելու և զարգացնելու ասպարեզում։ 
Բազմաթիվ ծխական, իգական, 1880-ական 
թվականներին հիմնված ժառանգավորաց, 
արհեստավորական դպրոցների կողքին 
գործում էր թեմական ուսումնարան։ Հրա-
տարակվում էին բազում թերթեր, լայն 
տարածում էր գտել թատերական արվեստը։ 
Դոնի հայության մշակութային կյանքում 
շատ էական էր իրենց հայրենակիցներ  
Մ. Նալբանդյանի և Ռ. Պատկանյանի դերը։

(շարունակելի)


