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ՀԱՅ ԳԱՂ ԹԱ ԿԱՆ ՆԵ րի ՎրԱ ՆԱ քԱ ՂԱք ՆԵրՆ ի րԱ քՈՒՄ 1918-1922 ԹԹ.

 Նա րի նե Մար գա րյան

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին բազ մա հա զար հայ գաղ թա կան ներ մաս նա-
վո րա պես Վաս պու րա կան նա հան գի տար բեր գա վառ նե րից հաս նում են ներ կայիս 
Ի րա քի տա րածք ու վրա նա քա ղաք ներ հիմ նում Բաղ դա դում1, Մո սու լում2, Բա քու-
բա յում3 և Նահր Ալ-Օ մա րում: 

Ար դեն 1915 թ. հոկ տեմ բեր-նոյեմ բեր ա միս նե րին ներ կայիս Ի րա քի տա րածք է ին 
հաս նում հայ գաղ թա կան նե րի քա րա վան նե րը: Հոդ վա ծում ներ կա յաց վե լու են հայ 
գաղ թա կան նե րի տե ղա բաշ խում նե րը ներ կայիս Ի րա քի տա րած քում, ան դրա դառ-
նա լու ե նք գաղ թա կան նե րի խն դիր նե րին, վրա նա քա ղաք նե րում տի րող ի րա վի ճա-
կին ու այն ձեռ նար կում նե րին, ո րոնք ի րա կանաց րին հայ կա կան, բա րե գոր ծա կան 
և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը՝ նրանց վի ճա կը բա րե լա վե լու ու ա նա-
պատ նե րում հա յա հա վաք գոր ծըն թաց ներ կազ մա կեր պե լու հա մար: Ա նդ րա դառ-
նա լու ե նք նաև նրանց՝ Խորհր դային Հա յաս տան տե ղա փոխ վե լու աշ խա տանք նե-
րին՝ ներ կա յաց նե լու վեր ջի նիս կազ մա կերպ ման հետ կապ ված դժ վա րու թյուն նե րը: 

Բաղ դա դի հայ կա կան գաղ թա կա յա նը
 Թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից ի րա գործ ված տե ղա հա նու թյան հետևան-
քով բազ մա թիվ գաղ թա կան ներ հաս նում են Բաղ դադ, որտեղ տե ղի Ազ գային 
ա ռաջ նոր դա րանն իր սուղ մի ջոց նե րով սկ սում է օգ նու թյուն ցու ցա բե րել վեր ջին-
նե րիս4: 

1915 թ. Բաղ դա դի ոս տի կա նա պետ Մու համ մադ Խա լիլ է ֆեն դին և Ա լի Սուայդ5 
կու սա կա լը տե ղի հայե րին զերծ են պա հել տա րագ րու թյու նից ու կո տո րած նե րից, 
ին չը չի կա րե լի ա սել նրան փո խա րի նած փոխ նա հան գա պետ Ֆաիգ բեյի մասին6: 
1915թ. օ գոս տո սի 15-ին՝ Բաղ դա դի Ս. Թարգ ման չաց վար ժա րա նում դա սա ժա մի 

1 Նա խա պա տե րազ մյան շր ջա նում Բաղ դա դում հայե րի թի վը հաս նում էր մոտ հա րյու րի, մեծ 
մա սը Պարս կաս տա նից, մի փոքր մասն էլ Տիգ րա նա կեր տից գաղ թած և ի րենց ծա վա լած ա ռև-
տրա կան գոր ծու նե ու թյամբ բա վա կա նին լավ դիրք ու նե ին: Տե՛ս « Հայ կեդ րոն», Տա րե ցոյց, խմբ.՝ 
Հա րու թիւն ա րք. Մու շե ան, Պուէ նոս Այ րէս, «Ա րա րատ», 1956, էջ 198:
2 Մո սու լի հայե րը գաղ թա կան նե րի գա լուց ա ռաջ ա վե լի սա կա վա թիվ է ին, հիմ նա կա նում Սղեր-
դից, Բիթ լի սից, Տիգ րա նա կեր տից՝ մո տա վո րա պես 20-25 ըն տա նիք: Տե՛ս « Հայ կեդ րոն» …, 
էջ 205:
3  Թե ո դիկն իր « Բաղ դա տա կան վի ճա կագ րու թիւն հայ բնակ չու թե ան Օս մա նե ան կայս րու թե ան 
մէջ տե ղա հա նու թե նէ ա ռաջ եւ վերջ» ա ղյու սա կում Բա քու բայի հայ գաղ թա կան նե րի թի վը նշում է 
15 000: Տե՛ս Թէ ո դիկ, Ա մէ նուն Տա րե ցոյ ցը, ԺԶ տա րի, 1922, «Մ. Յո վա կի մե ան», Կ. Պօ լիս, էջ 263: 
4 Կէ օր կի զե ան Ար սէն Ա., Մեր ազ գային գո յա պայ քա րը 19151922ի զու լու մի տա րի նե րուն, Պէյ-
րութ, թեր թօն թիւ 63, « Զար թօնք», 1967, էջ 149: 
5 Սուայդ բեյին հայե րի բնաջնջ ման հրա մա նն ի րա կա նաց նե լուց հրա ժար վե լուց հե տո Դեր-Զո-
րից տե ղա փո խել է ին Բաղ դադ:  
6 Զա ւէն ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս, վա ւե րա գիր ներ եւ վկա յու թիւն ներ, Գա հի րէ, 
« Նոր Ա ստղ», 1947, էջ 221: 
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ըն թա ցքում, թուրք ոս տի կա նը ձեր բա կա լել է դպ րո ցի ու սու ցիչ Միհ րան Սվա ճյա-
նին և տա սը այլ բաղ դադ ցի ազ գայ նա կան նե րի հետ աք սո րել Մո սուլ, այն տե ղից՝ 
Ռաս ուլ-Այն: 

Ար դեն 1918 թ. մար տին Վա նից նա հան ջող բազ մա հա զար հայեր տե ղի իշ խա-
նու թյան ղե կա վար Կոս տի Համ բար ձու մյա նի, ի սկ նրա մա հից հե տո ֆի դայի Լևոն 
Շա ղոյ ա նի ա ռաջ նոր դու թյամբ, Սային Կա լա յու մի ա սո րի նե րի հետ ա միս ներ 
շա րու նակ դա ժան ճա նա պարհ ան ցնե լով, Ի րա նի՝ Սալ մաստ-Ո ւր մի ա ճա նա պար-
հով հաս նում են Հա մա դան և Քեր ման շահ քա ղաք ներ, ո րոնք գրա վել է ին ան գլի-
ա կան բա նա կի զոր քե րը: Այդ տե ղից էլ նրանք ան ցնում են Ի րաք, ա պաս տա նում 
Բաղ դա դում: 1917թ. մար տին Բաղ դադ է գա լիս Պոլ սի պատ րի արք Զա վեն ա րք. 
Տեր Ե ղի ա յա նը7: Նա մոտ հինգ ա միս այս տեղ մնա լուց հե տո Մո սուլ տե ղա փոխ վե-
լու հրա ման է ստա նում:

1917 թ. մար տին ան գլի ա կան բա նա կի կող մից Բաղ դա դի գրա վու մից հե տո Հայ-
կա կան բա րե գոր ծա կան ընդհանուր մի ու թյան կենտ րո նը նույն պես մի ջո ցա ռում-
ներ է նա խա ձեռ նում՝ Ի րա քի հայե րին օգ նե լու հա մար, վե րա կազ մա վոր վում է 
դեռևս 1911 թ. ստեղծ ված մաս նա ճյու ղը, 200 ան գլի ա կան ոս կի գու մար է տրա մադր-
վում տա րա գիր նե րին՝ որ պես փր կա գին կամ նպաստ: 1917 թ. հոկ տեմ բե րի 7-ին 
Բաղ դա դի ա ռաջ նորդ Փա ռեն Ծ. Վ. Մել քո նյա նի նա խա գա հու թյամբ գու մա րում 
են ա ռա ջին ժո ղո վը: Մինչև 1918 թ. սկիզ բը Մի ու թյու նը Հայ տա րագ րե լոց պաշտ-
պան մարմ նին ու ղար կում է 250 ան գլի ա կան ոս կի՝ Բաղ դա դի Այ րի ա նոց-որ բա նո ցի 
հա մար8: Բաղ դա դի Ս. Եր րոր դու թյան ե կե ղե ցուն կից որ բա նոց է բաց վում9 :

Բաղ դա դի հայ գաղ թա կա նու թյան հետ կապ ված ու շագ րավ մի դր վագ է ներ-
կա յաց նում ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած Սա հակ-Մես րո պը: Տե ղի Ազ գային 
վար ժա րա նում աշ խա տե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում նա նշում է, որ օր օ րի ա վե լի 
բազ մա մարդ է ին դառ նում քա ղաք ե կող բո բիկ ու գլ խա բաց տղա ների ու դեմ քին 
դաջ վածք ու նե ցող աղ ջիկ նե րի խմբերը, ով քեր, ե թե ի նչ-որ չափով հի շում է ին ի րենց 
մայ րե նի լե զուն, ծնող նե րի ա նուն ներն ու ի րենց հետ պա տա հած դժ բախ տու թյու նը, 
ա պա ա վե լի ման կա հա սակ ներն ի րենց ա նունն ան գամ չէ ին հի շում: Մոտ եր կու 
հա րյուր այդ պի սի ե րե խա նե րի այդ ըն թաց քում Սա հակ-Մես րո պը տա լիս է հայ կա-
կան նոր ա նուն ներ, ի նչ պես նաև են թադ րյալ ծնն դա վայ րեր ու ծնող նե րի ա նուն-
ներ: Աս տի ճա նա բար հայ որ բե րի թիվն այն քան է մե ծա նում, որ Հա րու թյան տո նին 
ըն դա ռաջ տե ղի քա հա նային ա ռա ջար կում է կն քել նրանց՝ ա սե լով. «...Բախ տի 
այս ան ժա ռանգ նե րուն գո նէ ա նուն մը տրուէր այդ օ րը»10 : Մկր տու թյան ա րա րո-

7  Սուլ թա նի նոր կա նո նագ րով Պոլ սի պատ րի ար քա րա նը, Ե րու սա ղե մի և Աղ թա մա րի նվի րա պե-
տու թյուն նե րը մի ա նում են Սսի կա թո ղի կո սու թյա նը, հետևա բար՝ Զա վեն պատ րի ար քի պաշ տո նը 
դա դա րում է գո յու թյուն ու նե նալ: 
8 Ոս կե մա տե ան Հայ կա կան Բա րե գոր ծա կան Ը նդ հա նուր Մի ու թե ան, Ար ծա թե այ յո բե լե ան, 
1906-1931, Հ. Ա, Բա րիզ, էջ 179:
9 Գէ որ գե ան Կ., Ա մէ նուն տա րե գիր քը, Դ Տա րի, «Մ շակ», Պէյ րութ, 1957, էջ 414: 
10  Սա հակ-Մես րոպ, Ե ղեռ նի հու շար ձան, Ա նոնց ա նու նը, «Ա ռա ւօտ»ի տա րե գիր քը, Կ.Պո լիս, 
«Ա րա րատ», 1921, էջ 85:
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ղու թյան ժա մա նակ Սա հակ-Մես րոպն ա ռա ջար կում է նրանց բո լո րին տալ Վրեժ 
ա նու նը, և քա հա նայի ա վան դա կան հար ցին, թե ե րե խան ի նչ է ու զում, նրանք « հա-
վատ, հույս, սեր և մկր տու թյուն» ա սե լուց ա ռաջ մի ա բե րան պա տաս խա նում են. 
« Հա յաս տան, Վրեժ և Հաղ թա նակ»11: Հոդ վա ծա գի րը եզ րա կաց նում է, որ «Ա նոնք 
... կը զգան խոր հուրդն այս մկր տու թե ան, կ’ըմբռ նեն ի մաս տը Հա յաս տան, վրեժ 
և հաղ թա նակ բա ռե րուն» 12 և դի պուկ նկա րագ րում Բաղ դա դում տի րող այ դօ րյա 
մթ նո լոր տը՝ «Ք րիս տո սի Յա րու թե ան հետ ցե ղին վրե ժը կը յառ նէր Պաղ տատ»13 :

1918 թ. հու լի սին Փա րի զից Բաղ դադ է հաս նում տե ղի հայոց ա ռաջ նորդ նշա-
նակ ված Մու շեղ ար քե պիս կո պո սը: Նա Մի ջա գետ քում քա ղա քա ցի ա կան լի ա զո րի 
պաշ տո նա կա տար կա պի տան Առ նոլդ Ո ւիլ սո նի հետ շուրջ ե րեք ա միս գաղտ նի 
բա նակ ցե լուց հե տո կա րո ղա նում է հաս նել նրան, որ բրի տա նա կան կա ռա վա րու-
թյու նը շո գե նավ տրա մադ րի, ու Դ. Լևի սի մոտ գտն վող հայ ե րե խա նե րը հնա րա վո-
րու թյուն ստա նան Բաղ դա դից Ե գիպ տոս տե ղա փոխ վե լու: 1918 թ. նոյեմ բե րի 24-ին 
նա վը մեկ նում է որ բե րով: Դեպ քե րի կա պակ ցու թյամբ Մու շեղ ար քե պիս կո պո սը 
գրում է. «Ամ բողջ տա րագ րու թե ան ըն թաց քին ա ռա ջին ան գամն է որ որ բեր ու 
որ բու հի ներ ի րա կան եր ջան կու թե ան մը ժպի տը կը ցու ցադ րեն: Զուարթ որ բե րու 
տո ղան ցը կ’եր կա րի մինչև գե տե զերք ... Օ րհ նու թիւն մը իմ կող մէս այդ վեց հա րիւր 
որ բե րի գլ խուն: Աղ ջիկ ներ ան գլի ա կան ազ գային եր գը կ’եր գեն, եւ ման չեր հայ կա-
կան մար շը»14:

 Բաղ դա դում մե ծա թիվ գաղ թա կան նե րի առ կա յու թյունն ան գլի ա ցի նե րի տե սան-
կյու նից այն քան էլ նպա տա կա հար մար չէր, ուս տի նրանք գաղ թա կան նե րին տե ղա-
վո րե լու մի քա նի տար բե րակ ներ է ին մշա կել: Ի վեր ջո, նրանք հակ վում են հայե րին 
ու ա սո րի նե րին մի տե ղում կենտ րո նաց նել՝ ա պա գա յում գաղ թա կան նե րի վե րա-
բեր յալ կար գադ րու թյուն ներ ա նե լու ժա մա նակ դժ վա րու թյուն նե րի չհան դի պե լու 
նպա տա կով15:

Բա քու բայի հայ կա կան գաղ թա կա յա նը
Վե րոն շյալ նկա տա ռում նե րից ել նե լով, ի նչ պես նաև կլի մա յա կան և ա ռող ջա պա-
հա կան պայ ման նե րը հաշ վի առ նե լով՝ ո րոշ վում է հայ գաղ թա կան նե րին բնա կեց-
նել Բաղ դա դից 30 մղոն (55.5 կմ) դե պի արևեք գտն վող Բա քու բա վայ րում՝ հա մա-
նուն գյու ղա քա ղա քի շր ջա կայ քում գտն վող ա նա պա տային գո տում: 

1918թ. Ե ղի շե Վար դա նյանն իր հայ րե նա կից նե րի հետ Վաս պու րա կա նից գաղ-
թել էր մայ րա քա ղա քից ոչ հե ռու գտն վող Ո ւմմ ուլ-Ա տամ վայ րը: Նրանց ճամ բա րը 
բաղ կա ցած էր մոտ 500 տա րա գիր նե րից: Նրանց վի ճակն այն քան վատ էր, որ 
հե ղի նա կը նկա տում է. «...այն քան զզուե լի, այն քան ար գա հա տե լի էր մեր տես քը, 

11 Նույն տե ղում:
12 Նույն տե ղում, էջ 86:
13 Նույն տե ղում: 
14  Սե րո բե ան Մ., Դի տում ներ եւ դա տում ներ (Է ջեր օ րագ րէս), Պէյ րութ, «Ազ դակ», 1932, էջ 118:
15  Տե՛ս Մի նա սե ան Վ., Ի րա քա հայ Գա ղու թը, Խոր ան ցե ա լի գաղ թօ ճախ ներ:  
 Տե՛ս http://asbarez.com/arm/author/asbarezstaff/page/2226/ :
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որ նոյն ի սկ կի սա մերկ Հն դիկ նե րու տես քին վար ժուած Ա նգ լի ա ցի ներն ան գամ, 
ապ շա հար ու պժգ նան քով առ լի, հե ռուէն դի տե լու հա զիւ սիրտ ու նե ին»16: Սեպ տեմ-
բե րի 12-ին այս վայ րից վրա նա քա ղա քի բնակ չու թյա նը նույն պես տե ղա փո խում են 
Բա քու բա: Այս տեղ էր ժա մա նել դեռևս օ գոս տո սի 27-ին մոտ 1500-հո գա նոց ե րկ-
րորդ քա րա վա նը, և «այդ օ րէն սկ սե ալ քա ղա քը մեծ ցաւ, շէն ցաւ, ու եր կու տա րի 
շա րու նակ բնա կա վայր ու տա ռա պա վայր դար ձաւ 50-60 հա զար Հայ ու ա սո րի 
փախս տա կան նե րու»17: 

Վ րա նա քա ղաք նե րի ղե կա վա րումն ու հո գա տա րու թյու նը բրի տա նա կան կա ռա-
վա րու թյու նը հանձ նա րա րել էր Լևոն Շա ղո յա նին, ով խու ճա պի ու սկզբ նա կան 
տե ղա վոր ման ժա մա նակ մեծ գործ է ա րել18: Զա վեն պատ րի ար քը նշում է, որ Լևոն 
Շա ղո յա նի ղե կա վա րու թյան տակ գտն վող գաղ թա կան նե րի հան դեպ ան գլի ա-
կան բա նա կը մար դա սի րա կան վե րա բեր մունք է ցու ցա բե րել՝ ա պա հո վե լով նրանց 
փո խադ րու թյու նը, ի նչ պես նաև մե ծա քա նակ վրան ներ ու հն դիկ զին վոր ներ է 
Բա քու բա ու ղար կել՝ տե ղում վրան ներ խփե լու հա մար: 

« Կի լի կի ա» թեր թը 1919 թ. տպագ րել է Բա քու բա յում ե ղած Ար սեն Հա ցա գոր ծ-
յա նի հու շե րը՝ « Պա քու պայի հայ փախս տա կան նե րը» վեր նագ րով19, որ տեղ նկա-
րագ րում է վրա նա քա ղաք նե րի վի ճա կը, ան գլի ա կան կա ռա վա րու թյան ձեռ նար կած 
մի ջո ցա ռում նե րը հի վան դու թյուն նե րը կան խե լու, ժո ղովր դին սնն դով ա պա հո վե լու 
վե րա բե րյալ: Նա նշում է, որ ա զն վա կան հայերն ու ա սո րի նե րը (հիմ նա կա նում զին-
վո րա կան ներն ու նրանց ըն տա նիք նե րը) ա ռան ձին մաս նա բաժ նում է ին ապ րում: 
Հոդ վա ծա գի րը նշում է, որ տա րա գիր նե րի թվում կային մոտ 1000-ի չափ հաս նող 
ե րի տա սարդ ներ, ով քեր մինչ այդ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մեջ է ին ե ղել, և 
նրանց ըն տա նիք նե րը գտն վում է ին Կով կա սում: Նա ան դրա դառ նում է նաև ա նա-
պա տի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րին, ո րին Վաս պու րա կա նի, Սալ մաստ-Ո ւր-
միա յի ժո ղո վուր դը սո վոր չէր, ի սկ սովն ու հի վան դու թյուն ները, դրան գու մար վե-
լով, մե ծա մասշ տաբ է ին դարձ նում մա հա ցու թյուն նե րի թի վը20: 

Տա րագ րվածնե րին օգ նու թյուն տրա մադ րե լու, տե ղում կազ մա կերպ չա կան 
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար Ի րա քի Ազ գային իշ խա նու թյունն ակ տի-
վաց նում է դեռևս 1916թ. կազմ ված Տա րագ րե լոց պաշտ պան մար մին ա նու նով հանձ-
նախմ բի գոր ծու նե ու թյու նը: Աս տի ճա նա բար ա վե լա ցող տա րա գիր նե րին կազ մա-
կերպ ված օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար հանձ նախմ բին փո խա րի նե լու է գա լիս 
Մի ջա գետ քի հայ տա րա գիր նե րի հանձ նա խում բը21՝ ա վե լի մեծ լի ա զո րու թյուն նե-

16 Վար դա նե ան Ե., Ա նա պա տէ ա նա պատ, Սուրբ Ղա զար-Վե նե տիկ, «Մ խի թա րե ան տպա րան», 
1923, էջ 9:
17 Նույն տեղում, էջ 53:
18 Գէ որ գե ան Կ., Ա մէ նուն տա րե գիր քը, էջ 415:
19 « Կի լի կի ա», հու նիս 8, Ա դա նա, 1919: 
20 Նույն տե ղում: 
21  Հի շյալ հանձ նա խում բը գոր ծել է տար բեր ա նուն նե րով, օ րի նակ՝ « Հայ ազ գային աղ քա տա-
խնամ մար մին» (1922-1926), « Տիկ նանց աղ քա տախ նամ մար մին» (1926-1990): Ժա մա նա կի ըն-
թաց քում Բա քու բայի վրա նա վա ն փո խադր ված գաղ թա կան նե րի մի մասն ա ռաջ նոր դա րա նի 
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րով՝ թե մի ա ռաջ նորդ Մու շեղ ա րք. Սե րո բյա նի նա խա գա հու թյամբ: Բաղ դա դա հայ 
կա թո լիկ հա մայն քը նույն պես իր ներ կա յա ցու ցիչն է ու նե նում հանձ նախմ բում: Վեր-
ջինս դի մում է Դեր-Զո րում կազմ ված « Հո գա տար Մար մին» կազ մա կեր պու թյա նը՝ 
նյու թա կան օ ժան դա կու թյուն ու ղար կե լու խնդ րան քով: 

Հանձ նա խումբն ու ներ հա տուկ աշ խա տա կից ներ, ով քեր թուր քե րի տնե րից 
հա վա քում է ին առևանգ ված հայ օ րի որդ նե րին ու կա նանց: Հա լեպ ցի Միհ րան Միհ-
րա նյա նը « բա վա կա նին գնա հա տե լի գոր ծու նե ու թիւն մը ցու ցա հա նած էր ան վախ 
կեր պով թուր քե րու եւ ա րաբ նե րու տներ մտ նե լով հայ օ րի որդ ներ ու կի ներ հա նե-
լու հա մար»22: Այս տեղ գոր ծել է նաև Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույց կազ մա կեր-
պու թյու նը, ո րը տե ղում որ բա նոց է հիմ նել, խնա մել հա վա քագր ված չա փա հաս ու 
ան չա փա հաս տղա նե րին, ի նչ պես նաև օ րի որդ նե րին ու կա նանց23: 

Ն շենք, որ այս տեղ ո րո շա կի տա րա ձայ նու թյուն ներ են ա ռաջ ե կել Մու շեղ ե պիս-
կո պո սի ու Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի հանձ նախմ բի աշ խա տա կից նե րի միջև: 
Հե ղի նա կը գրում է, որ ե թե նրանք կա րո ղա նային հա մա գոր ծակ ցու թյան եզ րեր 
գտ նել, ո րի ղե կա վա րն ազ գու թյամբ հրե ա դոկ տոր Լևինն էր, ու մի ա ցյալ ջան քե րով 
աշ խա տել, ան տա րա կույս ար դյունքն ա վե լի գո հա ցու ցիչ կլի ներ: Հե ղի նա կը պատ-
մում է, որ ե պիս կո պո սը մի ջամ տել է որ բա նո ցի գոր ծե րին, ցան կա ցել որ բե րին իր 
հս կո ղու թյան տակ վերց նել, բայց ա մե րի կյան կողմն ը նդ դի մա ցել է՝ հիմ նա վո րե լով, 
որ «Դ րա մը մէրն է, խնամքն ու կա ռա վա րու թիւն ալ մեզ կը վե րա բե րի»24: Խն դի րն 
աստիճանաբար թշ նա մա նքի է վե րած վել, ան գամ ի րար վար կա բե կիչ նա մակ ներ 
են գրել՝ մե կը Նպաս տա մա տույ ցի կենտ րո նա կան գրա սե նյակ՝ Ա մե րի կա, մյուսն է լ՝ 
Ազ գային մի ու թյուն: 

Նշենք, որ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցը որ ո-
շա կի քայ լեր է ձեռ նար կել և մուր հա կով 100, 200, 300, ան գամ 500-ա կան հնդ կա-
կան ռու փի դրա մագ լուխ տրա մադ րել գաղ թա կան նե րին, ո րով պետք է փոքր գործ 
ձեռ նար կե ին՝ օր վա ապ րուս տի գու մար ա պա հո վե լու հա մար, սա կայն այս գոր ծըն-
թա ցը եր կար չի շա րու նակ վել, քա նի որ շա տերն այդ գու մա րը չեն վե րա դարձ րել25: 

Բա քու բայի վրա նա կե տը կամաց-կամաց մե ծա նում էր, վրան նե րը բա ժան վում 
է ին մաս նա վոր բա ժին նե րի. 2-13-ը հատ կաց ված է ին հայե րին, ի սկ 14-32-ը՝ ա սո րի-
նե րին: Յու րա քան չյուր բա ժին ու ներ մեկ սպա և չորս ան գլի ա ցի զին վոր, վրա նա-
քա ղա քի լի ա զոր պա տաս խա նա տուն էր գե նե րալ Ո ւս տին: Ա ռան ձին գոր ծում էր 
նաև մաս նա վոր հի վան դա նո ցի բա ժի նը՝ 300 խո շոր վրան նե րով, վա րա կա զեր ծիչ 
վայ րով, ի սկ թիվ 1 բա ժի նը եր կա թու ղու կա յա րա նի մոտ էր, հատ կաց ված էր նո րեկ 
գաղ թա կան նե րին ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան հա մար: Ա մեն ան գամ, ե րբ գաղ-

կող մից փո խադր վել է Նահր ալ-Օ մա րի գաղ թա վա նը, ի սկ մի մասը տե ղա վոր վել է Բաղ դադում, 
մյուս մասն է լ՝ Գեյ լա նի քեմփում: Տե՛ս Մի նա սե ան Վ., Ի րա քա հայ Գա ղու թը, Խոր ան ցե ա լի գաղ
թօ ճախ ներ, տե՛ս http://asbarez.com/arm/author/asbarezstaff/page/2226/:
22  Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 104:
23  Նույն տե ղում:
24 Նույն տեղում, էջ 105:
25  Նույն տե ղում:
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թա կան նե րը եր կա թու ղով ժա մա նում է ին, նրանք բժիշկ նե րի կող մից ման րա մասն 
ստու գում նե րի է ին են թարկ վում, հի վանդ նե րին հի վան դա նոց է ին տա նում, ա ռողջ-
նե րը ե րեք օր կղ զի ա ցած ապ րում է ին այդ տեղ, հե տո նրանց բո լոր ի րերն ախ տա-
հան վում է ին, ու նրանց տե ղա վո րում է ին հա մա պա տաս խան բա ժին նե րում: Ան գամ 
այս պա րա գա յում մեռ նող նե րի թի վը սկզբ նա կան շր ջա նում սար սա փե լի էր, մի ջին 
հաշ վով օ րա կան 70-80 հայ և ա սո րի: Հետզհետե որ բե րի թիվն ա վե լա նում էր, 
կա ռա վա րու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ 20 ա սո րի, 4-5 հայ որ բեր հա վաք վում են թիվ 
1 բաժ նում՝ հե տա գա յում նպա տակ ու նե նա լով հա վա քել և խնա մել բո լոր որ բե րին:

 Մու շեղ ե պիս կո պո սը Բա քու բայի որ բե րին ցու ցա կագ րե լու և տե ղում գաղ թա-
կան նե րի հար ցե րով զբաղ վե լու հա մար 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 15-ին այն տեղ է ու ղար-
կում Բաղ դա դի Տ. Վա հան քա հա նա Թա ճի րե ա նին: Նրան այդ հար ցում ա ջակ ցում 
էր վա նե ցի Տ. Հով հան նես քա հա նա Սի մո նյա նը, ով վրա նա քա ղա քի բա ժին նե-
րով ցու ցա կագ րում էր բո լոր որ բե րին, ի նչ պես նաև մոտ 40 կա նանց, ով քեր 30-ից 
բարձր տա րիք ու նե ին: Նա խա տես վում էր, որ նրանք պետք է լի նե ին որ բա նո ցի 
մայ րա պետ նե րը, կազ մա կերպ վում է նաև վրա նա քա ղա քի կրո նա կան կյան քը26: 

Բա քու բա են հաս նում նաև ա մե րի կյան մի սի ո ներ նե րը և պա րոն Մաք դաու լի 
ղե կա վա րու թյամբ սկ սում են գաղ թա կան նե րին օ ժան դա կել, հա գուստ բա ժա նել, 
հիմն վում է նաև ար հես տա նոց, մարդ կանց գոր ծով ա պա հո վե լու հա մար նրանց 
բուրդ են բա ժա նում՝ լվա լու, մա նե լու հա մար: Ար հես տա նո ցը մի այն մի քա նի 
ա մս վա կյանք է ու նե նում, այն մոտ հա զար հո գու հա մար բա վա կա նին օգ տա կար 
էր՝ ա ռօ րյա կա րիք նե րը հո գա լու հա մար: 

 Նոյեմ բե րի 5-ին Մու շեղ ե պիս կո պո սը տա րա գիր նե րի հա մար հա տուկ կո մի-
տե ստեղ ծե լու նպա տա կով նիստ է հրա վի րում, հաս տա տում է կազ մը և հայտ նում, 
որ Ե գիպ տո սի Որ բախ նա մը տա րե կան 4000 ոս կի բյու ջե է տրա մադ րե լու Բա քու-
բայի որ բա նո ցին, ո րից 1000 ոս կի ար դեն ստա ցել են: Նո րաս տեղծ հանձ նա ժո ղովն 
ա մեն ի նչ ա նում էր՝ ար դյու նա վետ գոր ծե լու հա մար: Շու տով հա վաք վում են մոտ 
300 ե րկ սեռ ե րե խա ներ, ո րոնց կենտ րո նաց նում են թիվ մեկ մաս նա շեն քում, նրանց 
խնամքը հանձ նում են մոտ 20 մայ րիկ նե րի, որ բա նո ցի հս կո ղու թյունը հանձն վում է 
Ռոզ Գույում ճյա նին, Գաս պար Խա նին, Ես թեր Ա ճե մյա նին: Ե պիս կո պո սը դի մում 
է նաև գե նե րալ Ո ւս տի նին՝ մնա ցած ծախ սե րը հո գա լու, աշ խա տող նե րին վար-
ձատրե լու և այլ ծախ սեր հո գա լու հա մար27:

Սր բա զա նը նրանց հա մար փոր ձում է նաև կր թա կան դա սեր կազ մա կեր պել: 
Տա րա գիր 11 ու սու ցիչ ներ Մար տի րոս Խե րա նյա նի ղե կա վա րու թյամբ ստանձ նում 
են այդ գոր ծի պա տաս խա նատ վու թյու նը: Նոյեմ բե րի 19-ին Սր բա զա նը Բաղ դա դից 
Բա քու բայի որ բե րի հա մար բե րում է հա գուստ, հաց թխե լու հա մար փուռ կա ռու-
ցե լու ան հրա ժեշտ պա րա գա ներ28: Մինչ այդ կա ռա վա րու թյու նը 32 վրան նե րից 
կազմ ված ա ռան ձին վայր է տրա մադ րում որ բա նո ցին: Նոյեմ բե րի 20-ին որ բա նո ցի 

26 Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 114:
27 Նույն տե ղում, էջ 119: 
28 Նույն տե ղում, էջ 120:
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սա նե րը հան դի սա վոր ա րա րո ղու թյամբ տե ղա փոխ վում են որ բա նո ցի վրա նային 
մաս նա բա ժին: Սր բա զա նը խնա մա կա լու թյան նոր մար մին է նշա նա կում վար դա-
պետ Կան չյա նի նա խա գա հու թյամբ, Թեհ րա նի եղ բայ րա կան կո մի տե ի ներ կա յա-
ցու ցիչ Ար սեն Կե որ կե զյա նին է լ՝ որ պես կա ռա վա րու թյան մոտ միջ նորդ ու տնօ-
րեն: Կա ռա վա րու թյու նը որ բա նո ցի մաս նա շեն քին է տրա մադ րում մեկ սպա և 4 
ան գլիա  ցի զին վոր: 

Աս տի ճա նա բար Բա քու բայի հայ գաղ թա կա նու թյու նը հաշտ վում էր իր կար-
գա վի ճա կի հետ ու փոր ձում էր հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում բա րե լա վել ու 
տա նե լի դարձ նել իր ա ռօ րյան: Նրանց մի ակ մխի թա րու թյունն ան գլի ա կան դրո շի 
ներ քո ի րենց ա պա հով զգա լու փաստն էր: Ան գամ մի քա նի վա նե ցի ներ մեծ դժ վա-
րու թյուն նե րով կա րո ղա նում են բա ցել կոշ կա կա րի, սափ րի չի, դեր ձա կի, ջուլ հա կի 
խա նութ ներ, թի թե ղա գոր ծա կան ար հես տա նոց նե րում պատ րաս տում է ին ա մա նե-
ղեն ու ի նք նաեռ ներ29: Տն տե սա կան կյան քը փոքր-ի նչ բա րե լա վե լուց հե տո նրանք 
մտա ծում են նաև հոգևոր կյան քի մա սին: Ե կե ղե ցու նման շինություն են սար քում, 
որտեղ ե կե ղեցական ա րա րո ղա կար գեր է ին ի րա կա նաց վում, բա ցի դրա նից քա հա-
նա նե րը հեր թա փո խով ժա մա սա ցու թյուն ներ է ին կա տա րում: 

Մո սու լի հայ գաղ թա կա յա նը
 Մո սու լում նույն պես հայ գաղ թա կան նե րի վրա նա քա ղաք ներ է ին հիմն վել: Քա ղա-
քում ա պաս տա նած հայե րը հիմ նա կա նում Սղեր դից ու Կա րի նից է ին, ով քեր այս-
տեղ է ին հա սել 18-20 օր վա ըն թաց քում՝ մի այն խոտ ու տե լով30: Ի նչ պես նշում է 
Զա վեն պատ րի ար քը, ի րա վի ճա կը բա վա կա նին ծանր էր, բա ցի հայե րից քա ղա քը 
լի էր նաև քուրդ գաղ թա կան նե րով, սո վը հա զա րա վոր մարդ կանց կյանք էր խլում31: 

Բ ժիշկ Գ. Աս թար ջյա նը32 աշ խա տան քի բե րու մով ու ղեկ ցել է Հայ դար փա շային և 
ա կա նա տես է ե ղել ա սո րա կան գյու ղե րի բնակ չու թյան բռ նա գաղ թին: Թը ռու ան շի 
վայ րում՝ ի րենց բա նա կած տե ղից մոտ 500 մետր հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող 
դաշ տում, տե սել է մի հոծ բազ մու թյուն, ո րի մա սին իր հու շերում գրում է. « Մերկ, 
բո պիկ, եր կար քա լե լէն շա բաթ նե րով բույ սե րով ու ար մատ նե րով սնած ոտ քեր-
նին ու դեմ քեր նին ու ռած, հիւ ծած... հայե րէն խօ սող զան գուած մըն է, որ իր մէջ կը 
հա շուե 3000 հո գի»33: Հե ղի նա կը փոր ձում է օգ նու թյուն ցույց տալ, սա կայն գաղ թա-
կան նե րը չեն վս տա հում նրան: Դրա հա մար, ի նչ պես նշում է հե ղի նա կը, հիմ նա վոր 

29  Կէ օր կի զե ան Ար սէն Ա., նշվ. ա շխ., էջ 158: 
30 Զա ւէն ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս..., էջ 237: 
31  Նույն տե ղում, էջ 235: 
32 Գրի գոր Աս թար ջյա նը ծն վել է 1885թ. Կի լի կի այի Մա րաշ քա ղա քում: Նա Պոլ սից ար տաքս վել 
է, հե տո չորս տա րի ու սա նել է Դա մաս կո սի համալսարանի բժշ կա կան ֆա կուլ տե տում: Մաս նակ-
ցել է Բալ կա նյան պա տե րազ մին՝ որ պես բժիշկ: 1913թ. մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի է ան ցել 
Մո սու լում, ե ղել է տե ղի կու սա կա լի բժիշ կը, ին չի շնոր հիվ զերծ է մնա ցել թուր քա կան հե տապն-
դում նե րից: 
33 Աս թար ճե ան Գ., Յե տա դարձ ակ նարկ կե ան քի մը Պայ քա րի ի նն սուն տա րի նե րու վրայ, Պէյ-
րութ, « Սե ւան», 1975, էջ 34: 
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պատ ճառ ներ ու նե ին, քա նի որ նա զին ված էր ու ա զատ շր ջում էր, չնա յած այն փաս-
տին, որ հայե րեն էր խո սում34 :

 Իր ղե կա վար կու սա կալ Հայ դար փա շայի հետ բա նակ ցե լուց հե տո նա ա ռա-
ջար կում է. «Այդ դժ բախտ նե րուն մին չեւ Մու սուլ փո խադ րու թիւ նը ին ծի վս տա հիլ եւ 
ին ծի յատ կաց նել 15 ժան տարմ պաշտ պա նե լու հա մար հա ւա նա կան յար ձա կում նե րէ, 
ա ռե ւան գում նե րէ, կո ղո պուտ նե րէ»:35 Ար դյուն քում 8 օ րում կա րին ցի 3000 գաղ թա-
կան ներ նրա ու ժան դարմ նե րի ու ղեկ ցու թյամբ ան վտանգ հաս նում ու տե ղա վոր վում 
են Նին վե բլրի ստո րո տում: Գ. Ա սթար ջյա նը պատ մում է, որ Սայիդ Է մին է ֆեն դի 
Էլ Սի ֆուին քա ղա քա պե տա րա նի նիստ է հրա վի րում և նպաս տա մա տույց հանձ նա-
խումբ է կազ մում, ո րի գոր ծու նե ու թյու նը հե ղի նա կը հետևյալ կերպ է բնու թագ րում. 
«Ո գի ի բռ նի գոր ծի լծուե լով ար դա րա ցուց իր մէ ա կն կա լուած նպաստ հա ւաք ման 
գոր ծին լի ու լի յա չո ղե ցու մով»36: Այս պի սով, գաղ թա կան նե րի այս հատ վա ծը կա րո-
ղա նում է տե ղում փոքր-ի նչ շունչ առ նել ու մինչև զի նա դա դարն ա ռանց ճն շում նե րի 
ապ րել կու սա կալ Հայ դար բեյի ջան քե րի շնոր հիվ37: 

Տես նե լով Մի ջա գետ քի ա նա պատ նե րից այս տեղ հա սած հայ տա րա գիր նե րին՝ 
Զա վեն պատ րի ար քը ո րոշ քայ լեր է ձեռ նար կում՝ նրանց  վի ճա կը բա րե լա վե լու 
հա մար. նա իր հու շե րում՝ « Թուր քա կան Մու սու լի մէջ» են թագլ խում, գրում է. «...
տես նե լով, որ Հայ մա նուկ ներ եւ կի ներ փո ղոց նե րը կը պտ տին եւ կը մու րան շատ 
նե ղուե ցայ, ո րով հե տեւ Հա յուն մու րա լը չէ ի տե սած: ...Սիրտս չդի մա ցաւ տես նե լով 
մա նուկ նե րուն գրե թէ մերկ մու րա լը, ուս տի Չագ մագ ճե ա նի ձեռ քով սկ սայ կար միր 
ներկ ւած տե ղա կան հաստ կտաւ առ նել եւ մու րա լու ե կող աղ ջիկ նե րուն ու փոքր 
տղոց վե րէն վար շա պիկ, ի սկ մէծ ման չե րուն, շա պիկ-վար տիկ ձե ւե լով յանձ նել թե 
ի բր հա գուստ եւ թէ ի բր ան կո ղին ծա ռայե լու հա մար»38:

 Զա վեն պատ րի արքն իր՝ Մո սու լում ե ղած ժա մա նակ հան դի պել է քա ղա քա կան 
կա ռա վա րիչ գն դա պետ Լիչ մե նի հետ, խնդ րել հա յու թյա նը վե րա դարձ նել «ան բա-
րո կի նե րը», նրանց բուժ ման ծախ սե րը հո գա լու հա մար 2000 ռու փի հատ կաց նել, 
ի նչ պես նաև տալ 1000 կի լոգ րամ բուրդ, որ պես զի նրանք աշ խա տանք ու նե նան, 
ի նչ պես նաև կա ռա վա րա կան մթե րա նո ցից օ րա կան 500 կի լոգ րամ ցո րեն տրա-
մադ րել՝ հաց թխե լու ու աղ քատ նե րին բա ժա նե լու հա մար: Զա վեն պատ րի ար քի 
կարևոր խնդ րանք նե րից է ե ղել օգ նել հա վա քե լու իս լամ ըն տա նիք նե րում գտն վող 
հայ մա նուկ նե րին ու կա նանց, նշել, որ ան հրա ժեշտ է հա մա րում նաև պաշ տո նա-

34 Նույն տե ղում, էջ 35: 
35 Նույն տե ղում, էջ 36:
36 Նույն տե ղում, էջ 37:
37 Հե տաքրք րա կան է, որ հե ղի նա կը Հայ դար փա շայի մա սին գո վես տով է խո սում, մինչ դեռ նա 
պատ մու թյան մեջ հայտ նի Մա րա շի կու սա կալն է, ով 1914 թ. աշ նա նը լեռ նա կան նե րին զին վո րա-
գ րե լու նպա տա կով Զեյ թուն է գա լիս, ձեր բա կա լում է քա ղա քա պետ Նա զա րեթ Չաու շին, քա ղա քի 
ժո ղովր դից հա վա քում է շուրջ 20000, շր ջա կա գյու ղե րից՝ 15000 զենք, ձեր բա կա լում է Զեյ թու նից 
60, ի սկ գյու ղե րից 30 հո գու և իր հետ տա նում Մա րաշ: Ման րա մասն տե՛ս Զեյ թու նի պատ մու թյու
նը: 19041921 թթ. (խմբ.՝ Հ. Մ. Պո ղո սյան), Երևան, « Հա յաս տան», 1969, էջ 384-386, « Հասկ», 1976, 
թիվ 1-12, էջ 83, 84: 
38 Զա ւէն ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս..., էջ 233: 
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պես ոս տի կա նու թյան կող մից հրա ման տր վի՝ ի րենց ա ջակ ցե լու հա մար: Զա վեն 
պատ րի ար քը գրում է. « Լիչ մէն բո լոր ը սած ներս ըն դու նեց եւ հրա ման ագիր նե րը 
գրել խոս տա ցաւ»39: 

Լիչ մե նը Զա վեն ա րք. խնդ րան քի հի ման վրա 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 10-ին Մո սու լի 
պաշ տո նա կան « Մու սուլ» պար բե րա կա նում հայ տա րա րու թյուն տա րա ծեց, ը ստ ո րի 
« պա տուի րուէր նա հան գին ժո ղո վուր դին, որ ի րենց քով ա նըն դու նե լի կեր պով Հայ 
կին, տղայ, կամ աղ ջիկ ու նե ցող նե րը ի րեն յանձ նեն»40:

«Ա նըն դու նե լի կեր պով» ար տա հայ տու թյու նը կա մա յա կան մեկ նաբանու թյուն-
նե րի ա ռիթ է տա լիս, ու ոչ ոք չի հա մա ձայ նում հայե րին հանձ նե լու մտ քին: Զա վեն 
պատ րի ար քը ոս տի կան ներ տրա մադ րե լու խնդ րան քով կր կին դի մում է Լիչ մե նին, 
որ պես զի հայե րին չհանձ նե լու դեպ քում ոս տի կան նե րի մի ջամ տու թյամբ վերց նեն 
մու սուլ ման նե րի մո տից: Մոտ 30 ո րբ է հա վա քագ րում, ո րոնց մի մա սին իր տան 
մեջ է ա պաս տան տա լիս, հե տա գա յում կա րո ղա նում է տուն վար ձել, մինչև դեկ-
տեմ բե րի վեր ջին բաց վում է որ բա նո ցը: 

Ո րո շա կի տա րա ձայ նու թյուն ներ են ա ռաջ գա լիս նաև Մո սու լի զին վո րա-
կան կա ռա վա րիչ Լիչ մե նի և Մու շե ղի միջև: Ար քե պիս կո պո սը մե ղադ րում է Լիչ-
մե նին իս լա մա սի րու թյան մեջ՝ փաս տելով, որ նա ան հիմն է ա րաբ ըն տա նիք նե-
րից իր հա վա քած հայ որ բե րին ոս տի կան նե րի մի ջո ցով ստի պում վե րա դարձ նել 
նրանց: Այդ կա պակ ցու թյամբ նա գրում է. « Մու սու լի բրի տա նա կան կա ռա վա րու-
թիւ նը ոս տի կան չ’ու նի հայ որ բե րը հա ւա քե լու հա մար իս լամ նե րու տու նե րէն, բայց 
մեր հա ւա քած որ բե րը մե նէ խլե լու և իս լամ նե րուն յանձ նե լու հա մար ոս տի կան կը 
ստեղ ծէ տաս նե ակ նե րով»41:

 Մինչ դեռ Զա վեն պատ րի ար քը, ով ա վե լի հա վա սա րակշռ ված էր գոր ծում, նշում 
է, որ Լիչ մե նը չէր ու զում ա րաբ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը լա րել, այդ ի սկ 
պատ ճա ռով խու սա փում էր ստի պո ղա բար ա րաբ նե րի մո տից վերց նել հայ կա նանց 
ու ե րե խա նե րին42: Մու շե ղի և Լիչ մե նի հա րա բե րու թյուն նե րը հետզհետե  ա վե լի են 
վատ թա րա նում, ար դյուն քում, ի նչ պես եզ րա կաց նում է Զա վեն պատ րի ար քը, տու-
ժում է ժո ղո վուր դը43: 

 Ար սեն Հա ցա գոր ծյա նը նույն պես ան դրա դառ նում է Մու շեղ ե պս. Սե րո բյա նին՝ 
նշե լով, որ ու ղարկ ված լի նե լով Ազ գային պատ վի րա կու թյան կող մից, նա չար դա-
րաց րեց իր վրա դր ված հույ սե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, վեր ջում հոդ վա ծա-
գի րը եզ րա կաց նում է. «...շ նոր հիվ իր ան թաքթ քա ղա քա կա նու թե ան ու ան հա տա-
կան գոր ծե րուն ա ւե լի ևս բար դա ցուց գոր ծե րը ... ան հրա ժեշտ է փո խա րի նել զայն 
ա ւե լի կա րող և Խրի մյան հո գին կրող ան ձնա զոհ հո վի ւով մը, մին չեւ որ վերջ գտ նէ 
Մի ջա գետ քի Հա յու թե ան բա բե լո նյան տա րագ րու թիւ նը»44:

39 Նույն տեղում, էջ 247:
40 Նույն տեղում, էջ 254:
41 Սե րո բե ան Մ., նշվ. աշխ., էջ 122:
42 Զա ւէն ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս..., էջ 256: 
43 Նույն տե ղում, էջ 258: 
44 « Կի լի կի ա», 14 հու նիս, 1919թ.: 
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 Մինչ դեռ իր հուշ-օ րագ րում՝ թվագր ված 1919թ. փետր վա րի 1-ին, Մու շեղ ար քե-
պիս կո պո սը գրում է. « Մի նակ եմ լա ցող պա հանջ նե րու և ա ղա ղա կող պէտ քե րու 
ա ռջև: Որ բա նո ցը թէ պետ կազ մուած, ու որ բե րը պատս պա րուած, բայց դեռ կայ 
ծովա ծա ւալ տա րա գիր նե րու հե ղե ղը, մերկ ու ա նօ թի: Օ րա կան քսան ժա մու աշ խա-
տանք հա զիւ կը բա ւէ օ րուան տա ռա պան քը մեղ մե լու»45:

1919 թ. փետր վա րին Մու շեղ ար քե պիս կո պոսն ան գամ փոր ձեր է կա տա րել հայ 
տա րա գիր նե րին Հա լեպ տե ղա փո խե լու, բայց նրանց ա ռա ջին քա րա վա նը՝ 234 
հո գուց բաղ կա ցած, դե պի Բաղ դադ են ու ղար կել: Ար քե պիս կո պո սը ո չինչ ա նել չէր 
կա րող, կա ռա վա րա կան ծրագ րե րը խա փա նե լը վեր էր նրա ու ժե րից, բայց և այն պես 
գի տակ ցում էր, որ տա րա գիր նե րի դե պի Բաղ դադ ա ռա քու մը կար ծես նոր տա րագ-
րու թյուն էր այդ դժ բախտ նե րի հա մար, և եզ րա կաց նում է. « Կա ռա վա րու թիւ նը 
ա զա տուիլ կու զէ հայե րէն, հոգ չէ, թէ ա նոնց մա հուամբ»46:

Ն րանց վի ճա կի բա րե լավ ման հար ցե րով զբաղ վել է նաև Գ. Աս թար ճյա նը: Նա 
այդ հար ցում ստա ցել է Լիչ մե նի հա մա ձայ նու թյու նը և հնա րա վո րու թյան սահ ման-
նե րում նպաս տել թա ղային խոր հուրդ նե րի կազ մա վոր մա նը47: 1918-1919 թթ. Մու սու-
լում որ պես թարգ ման է աշ խա տել նաև Համ բար ձում Ա թե շյա նը, ով 1919-1920 թթ. 
տե ղա փոխ վել է Բա քու բա, ե ղել թիվ 1, 34, 35 բա ժան մունք նե րում ի բրև գլ խա վոր 
թարգ ման, հե տո էլ 3-4 հա զա րի հաս նող հայ գաղ թա կան նե րի վե րահս կիչ48:

 Մի ջա գետ քի հայ գա ղու թին հրա հանգ վում է Փա րի զում գու մար վե լիք Ազ գային 
հա մա գու մա րին պատ գա մա վոր ներ կա յաց նել: Բաղ դա դի ազ գային մարմ նի ու 
Բա քու բայի տա րա գիր նե րի կո մի տե ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև պայ քա րը սր վում 
է, ո րը հան գեց նում է ե րկ պա ռա կու թյան: Քվե ար կու թյան ար դյուն քում Բա քու բայի 
պատ գա մա վոր նե րի կող մից ա ռա ջադր վում է պրո ֆե սոր Խա չա տու րյա նը, Բաղ-
դա դի հա սա րա կու թյան կող մից ը նտր վում է Բել գի այի հյու պա տոս Տէր վի շյա նը49: 
Այս ան հա մա ձայ նու թյուն նե րին է ան դրա դառ նում նաև կո մի տեի ան դամ Ա. Հա ցա-
գոր ծյա նը՝ նշե լով. «Այժմ Մի ջա գետ քի հա յու թե ան ա նու նով եր կու պա տուի րակ ներ 
կան Փա րիզ ... Չգի տենք թէ ա սոնց մէ ո՛ րը օ րի նա կան ճան չուած է»50:

1919 թ. մար տին Բա քու բայի վրա նա քա ղա քում քվե ար կու թյան ար դյուն քում 
կազմ վում է նոր մար մին, ո րը կոչ վում է Հայ գաղ թա կան նե րի կո մի տե, ան դամ ներ՝ 
Լ. Շա ղո յան, Ս. Մես րո պյան, Վահ րամ Կա նա չյան, Հայ րա պետ Մել քո նյան, Ար սեն 
Հա ցա գոր ծյան, Ար սեն Կե որ կե զյան51: Կո մի տեն նա խա ձեռ նու թյուն էր ստանձ նում 
կազ մա կերպ ված ձևով հայ գաղ թա կան նե րին հայ րե նիք ա ռաջ նոր դե լու գործն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար, ի նչ պես նաև որ բա նո ցի աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րելու: 
Այս հար ցե րը հա մա կար գե լու հա մար դաշ նա գիր է կնք վում Բաղ դա դի ու Բա քու-

45 Սե րո բե ան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 123:
46 Նույն տե ղում, էջ 124: 
47 Աս թար ճե ան Գ., նշվ. ա շխ., էջ 44:
48 Ա թէ շե ան Հ., Յու շեր ա կա նա տե սի վկա յու թիւն ներ, Լոս Ան ճե լըս, Գա լի ֆոր նի ա, 1981, էջ I: 
49 Նույն տե ղում, էջ 239: 
50 « Կի լի կի ա», 14 հու նիս, 1919: 
51 Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 247:
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բայի կո մի տե նե րի միջև, ո րով ստեղծ ված պայ ման նե րում Մի ջա գետ քի Տա րա գիր-
նե րի հանձ նա ժո ղո վը գե րա կա է դառ նում52: 

Ազ գային իշ խա նու թյու նը 1919 թ. հու լիսի 19-ի թվա կիր գրու թյամբ դի մում է 
Գևորգ Է Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սին՝ խնդ րե լով միջ նոր դել Հա յաս տա նի կա ռա-
վա րու թյանը՝ հայ գաղ թա կան նե րին հայ րե նիք փո խադ րե լու հա մար53: Տե ղի տա լով 
խորհր դա րա նի ա րևմ տա հայ ան դամ նե րի պա հանջ նե րին՝ դաշ նակ ցա կան կա ռա-
վա րու թյու նը ո րո շում է ա րևմ տա հայ հա սա րա կա կան գոր ծիչ Ար սեն Կի տու րին՝ 
որ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հյու պա տոս, ու ղար կել Մի ջա գետք՝ այն-
տե ղի հայե րին հայ րե նիք տե ղա փո խե լու հա մար, ան գամ այդ գոր ծը կազ մա կեր-
պե լու հա մար ե րեք մի լի ոն ռուբ լի ներ գաղ թին հատ կաց նե լու ո րո շում է կա յաց նում, 
սա կայն ոչ մի ձեռ նար կում այդ ուղ ղու թյամբ չի ի րա կա նաց վում:

Նահր Ալ-Օ մա րի գաղ թա կա յա նը
1920 թ. օ գոս տո սին, ե րբ Ի րա քում սկս վում է ա զա տագ րա կան շար ժու մը, գաղ թա-
վա նը են թարկ վում է հար ձա կում նե րի: Ա նգ լի ա ցի նե րը, ո րոշ մտա հո գու թյուն ներ 
ու նե նա լով, որ տա րա գիր նե րը կա րող են ա ջակ ցել ազ գայ նա կան նե րին, ա վե լի 
ա պա հով վայր տե ղա փոխ ե լու պատրվակով Բա քու բայի 12-13 հա զա րի հաս նող հայ 
գաղ թա կան նե րին 1920 թ. օ գոս տոսի 18-ին տե ղա փո խում են Բաս րայի մոտ գտն-
վող Նահր Ալ-Օ մար բնա կա վայր, որ տեղ մնում են մինչև 1921 թ. հու նի սը:

 Նոր բնա կա վայ րի աննպաստ կլի մայի պատ ճա ռով ժո ղո վուր դը դժ գոհ էր, 
նրանք կենտ րո նա ցել է ին հայ րե նիք վե րա դառ նա լու գա ղա փա րի շուրջ: Մի ջա-
գետ քի հայ գաղ թա կա նու թյան կո մի տե ի նա խա գահ Լևոն փա շա Շա ղո յա նը բազ-
մա թիվ նա մակ ներ, ա ղեր սագ րեր է ու ղար կում պատ կան մար մին նե րին՝ կազ մա-
կեր պե լու Նահր Ալ-Օ մա րում մնա ցած հայե րի ներ գաղ թը Հայ րե նիք: 

Հայե րին Նահր Ալ-Օ մա րում բնա կեց նե լով՝ ան գլի ա կան զին վո րա կա նու թյան 
նպա տակն այլ էր՝ նրանց դարձ նել մշ տա կան բնա կիչ ներ՝ մի կող մից աշ խա տեց-
նելով հա րուստ նավ թա հան քե րում, մյուս կող մից է լ՝ ամ րապն դել զոր քե րը: Հայ 
գաղ թա կան նե րը հաս կա նում է ին ան գլի ա կան կող մի քայ լե րի մար տա վա րու թյու նը, 
ո րը կաս կա ծի տակ էր դնում նրանց՝ Հա յաս տան մեկ նե լու փաս տը, ի նչ պես նաև 
ի րենց ան վտան գու թյու նը, մեր ժում են ան գլի ա կան իշ խա նու թյուն նե րի պա հանջ-
նե րը: 1921 թ. գար նանն ան գլի ա կան կող մը դի մում է պատ ժա մի ջոց նե րի և վերջ-
նա գիր ներ կա յաց նում, որ տեղ տե ղե կաց վում էր, որ հայ որ բե րին այլևս օգ նու թյուն 
չի ցու ցա բեր վե լու, Հա յաս տան մեկ նե լու հա մար մի ջոց ներ պետք է հայ թայ թե ին 
ի նք նու րույն, այ սինքն՝ պետք է հա մա ձայն վե ին ապ րել ու աշ խա տել այդ ե րկ րում 
շուրջ տա սը տա րի: Մի ջա գետ քում ան գլի ացի բարձ րա գույն կո մի սար Ռ. Զ. Քոք սը 
հե ռագ րում է գա ղութ նե րի նա խա րար Ո ւինս թոն Չեր չի լին, որ չի կա րե լի հե տա ձգել 

52 Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 254, տե՛ս նաև Կէ օր կի զե ան Ար սէն Ա., նշվ. ա շխ., էջ 184, 185:
53 Աբ րա հա մյան Ա., Հա մա ռոտ ուր վա գիծ հայ գաղ թա վայ րե րի պատ մու թյան, Երևան, « Հա յաս-
տան», 1967, հ. Բ, էջ 49:
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վրան նե րի քան դու մը՝ հիմ նա վո րե լով այդ փաս տը տա րած ված հի վան դու թյուն-
ներով54:

 Կարճ ժա մա նակ ան ց, ե րբ Մի ջա գետ քի ան գլի ա կան իշ խա նու թյուն նե րը փորձ 
են ա նում ա րաբ ոս տի կան նե րի մի ջո ցով քան դել վրա նա քա ղաք նե րը, Նահր Ալ-Օ-
մա րի բնա կիչ նե րը մի ա հա մուռ դուրս են գա լիս ու քար կո ծում նրանց: Հայե րը մեր-
ժում են նաև Ա բա դա նի նավ թա հան քե րում ժա մա նա կա վո րա պես աշ խա տե լու 
ա ռա ջար կը: 

Գաղ թա կան նե րը 1921թ. ամ ռա նը կապ են հաս տա տում Խորհր դային Հա յաս-
տա նի պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ՝ խնդ րե լով հայ րե նիք վե րա դառ-
նալ: 1921  թ. հու լի սի 2-ին Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան կենտ կո մը 
կո չով դի մում է Հա մա դա նի, Քիր ման շա հի, Մո սու լի և Նահր Ալ-Օ մա րի հայ գաղ-
թա կա նա կան զանգ ված նե րին, որ տեղ նշ վում է, որ ի րենք հետևում են դեպ քե րի 
զար գա ցում նե րին, ե րե քու կես տա րի տևող գաղ թա կան նե րի տա ռա պանք նե րին, 
ուս տի ամբողջովին վերջ տա լու հա մար նրանց տա ռա պանք նե րին՝ կենտ կո մը կոչ է 
ա նում վե րա դառ նալ հայ րե նիք ու նվիր վել աշխարհաշեն աշ խա տան քի55:

1921 թ. հու լի սի վեր ջին Լոն դո նում Մեծ Բրի տա նի այի գա ղու թային նա խա րա րու-
թյու նում հրա վիր վում է Նահր Ալ-Օ մա րի գաղ թա կան նե րին նվիր ված խորհր դակ-
ցու թյուն, թեև հայե րի մա սով ո րո շում չի ըն դուն վում: Խորհր դակ ցու թյա նը մաս-
նակ ցում էր ՀԲԸՄ Գոր ծա դիր ժո ղո վի ա տե նա պետ Ա ռա քել Նու բա րը: 

1921 թ. հոկ տեմ բե րի 7-ին ՀԽՍՀ ար տա քին գոր ծե րի ժո ղովր դա կան կո մի սար 
Աս քա նազ Մռա վյա նը հա տուկ նո տա է հղում Բրի տա նի այի ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րա րու թյա նը, որ տեղ ա ռա ջարկ վում է, որ հա մա պա տաս խան կար գադ րու-
թյուն ներ ա նեն Մի ջա գետ քի ան գլի ա կան իշ խա նու թյուն նե րին, որ դա դա րեց վեն 
նրանց տե ղում ցրե լու և ան հա րա զատ հո ղին կա պե լու ձեռ նար կում նե րը, շա րու-
նա կեն ցու ցա բեր վող օգ նու թյու նը կամ էլ մի ջոց ներ ձեռ նար կեն ու նրանց Կ. Պոլ սի 
վրայով տե ղա փո խեն Բա թում, որ պես զի Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը նրանց 
կա րո ղա նա տե ղա վո րել իր սահ ման նե րում56: Ի վեր ջո ան գլի ա կան կա ռա վա րու-
թյու նը հա մա ձայ նում է ի րենց նա վե րով գաղ թա կան նե րին տե ղա փո խել Բա թում: 
Դեկ տեմ բե րին շուրջ 3000 գաղ թա կան ներ հաս նում են Բա թում: 1921թ. դեկ տեմ-
բե րի 13-ին ՀՍԽՀ ժող կոմ խոր հի նա խա գա հու թյու նը քն նար կում է նրանց տե ղա-
վոր ման հետ կապ ված հար ցե րը: 1922 թ. հուն վա րի 10-ին Բա թում է հաս նում ե րկ-
րորդ քա րա վա նը: Հե տա գա ա միս նե րի ըն թաց քում նույն պես Մի ջա գետ քի հայ 
գաղ թա կան նե րի հոս քը Հա յաս տան շա րու նակ վում է: Եր կու ա մս վա ըն թաց քում 
1200 պարս կա հայեր ան ցնում են Պարս կաս տան, 8000 գաղ թա կան ներ՝ Հա յաս-
տան, 500 հայեր 1922-23 թթ. ան ցնում են Ա բա դան՝ ա նգ լո-ի րա նա կան նավ թային 
ըն կե րու թյու նում աշ խա տե լու հա մար: 

54  Մե լիք սե թյան Հ., Ու., Ա րևմ տա հայե րի բռ նա գաղ թը և սփյուռ քա հայե րի հայ րե նա դար ձու թյու
նը Սո վե տա կան Հա յաս տան, Երևան, 1975, էջ 137: 
55  Մե լիք սե թյան Հ. Ու., նշվ. ա շխ., էջ 135:
56 Նույն տե ղում, էջ 139, 140:
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Այս պի սով, Նահր Ալ-Օ մա րում մնում են մոտ 2500 գաղ թա կան ներ, ո րոնց 
տե ղա փոխ ման հա մար այլևս նավ չի գա լիս, ու նրանց մի մա սը հար կադր ված էր 
Բաս րայի մո տա կա շր ջան նե րում գոր ծի ան ցնել և այն տեղ էլ հաս տատ վել. « …կի զիչ 
ա րե ւուն տակ կ’աշ խա տին ի րենց հա մար բնա կա րան ներ շի նե լու հա մար՝ ջա նա-
լով հաշ տուիլ վայ րի ան նպաստ պայ ման նե րուն հետ»57: Մի մա սը տե ղա փոխ վե լով 
Բաղ դադ, հիմ նում է նոր վրա նա քա ղաք, ո րը կոչ վել է Կեյ լա նի Քեմփ (տե ղի բար-
բա ռով Քեմփ էլ Ար մեն Կեյ լա նի)58, մի մասն է լ տե ղա վոր վում է Բաս րայի, Շի ա պայի 
և Ֆաոյի շր ջա նում59:

 Հայ գաղ թա կան նե րը հաս տատ վել են նաև Զա խո յում: Գրի գոր Աս թար ճյա նը 
պատ մում է, որ ե րբ աշ խա տան քի բե րու մով 1917 թ. Զա խո յում է ե ղել, մոտ 300 
հո գուց բաղ կա ցած աշ խա տան քային ջո կատ է հա սել Զա խո, ո րի մեջ են ե ղել նաև 
Ա դա նայի հայտ նի գեր դաս տա նի ան դամ Զա քա րի ա Պզ տի կյա նը, մա րաշ ցի Հա կոբ 
Շամ լյա նը, վա նեցի ա ռևտ րա կան Սմ բատ Ճի տե ճյա նը: Նրանց ա ջակ ցե լու հա մար 
Գ. Աս թար ճյա նը բա նակ ցել է հա րյու րա պետ Ահ մեդ բեյի, թա ղա պետ Մու համ մադ 
ա ղա Շէմ դի նի հետ՝ կա րո ղա նա լով աշ խա տա վոր նե րին ա պա հո վել վրան նե րով, 
ի սկ Զա քա րի ային, Շամ լյա նին և Սմ բատ է ֆեն դուն տե ղա փո խել է գա վա ռի կենտ-
րոն60: Զի նա դա դա րից հե տո նրանց թի վը կազ մել է մոտ 150 ըն տա նիք61: 

Ար դեն նոս րա ցած հա մայն քին 1929 թ. հոկ տեմ բե րի 15-ին Լևոն փա շան փո խա-
դրում է Մո սու լից 40 կմ մղոն հյու սիս՝ Հավ րեզ քի հո ղա գոր ծա կան շր ջա նը: Այս 
ցրու մով էլ գա ղու թը ստա նում է իր վերջ նա կան տես քը62:

Ն շենք, որ 1924թ. Ի րա քի հայ ա ռաջ նոր դա րա նը Խորհր դային Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րու թյան Պարս կաս տա նի ներ կա յա ցուց չի պա հան ջով կազ մել ու ներ կա-
յաց րել է ի րա քա հա յու թյան վի ճա կագ րու թյուն, ը ստ ո րի հայե րի թի վն Ի րա քում 
կազ մել է 6539 շունչ63:

Նա խօ րոք ո րոշ վել էր, որ ե րե խա նե րին նույն պես պետք է տե ղա փո խե ին Հա յաս-
տան, բայց ե րե խա նե րի շրջանում տա րած ված կարմ րու կի պատ ճա ռով մեկ նու մը 
հե տաձգ վում է: Բա ցի դրանից մտա վա խու թյուն կար, որ որ բե րն ի րա քյան սաս տիկ 
շո գե րից հե տո չեն կա րող դի մա նալ հա յաս տա նյան ցր տե րին, ի նչ պես նաև հաշ վի 
է ին ա ռն վում Հա յաս տա նում տի րող ճգ նա ժա մը, սո վը: Ե գիպ տո սի հայոց ա ռաջ-
նորդ Թոր գոմ ե պիս կո պոս Գու շա կյա նը «... լու րը առ նե լէ վերջ հանգս տու թիւ նը 
կորսն ցու ցած էր, քաջ գի տե նա լով, որ այս մա տաղ սե րուն դը այս ե ղա նա կին այս 
դրու թե ան մեջ Հա յաս տան ու ղար կե լը հե ռու է խե լօ քու թե նէ»64: 

57 Մի նա սե ան Վ., Ի րա քա հայ Գա ղու թը, Խոր ան ցե ա լի գաղ թօ ճախ ներ, տե՛ս  
http://asbarez.com/arm/author/asbarezstaff/page/2226/։
58 Գէ որ գե ան Կ., Ա մէ նուն տա րե գիր քը, էջ 416:
59 Նույն տե ղում, էջ 421:
60  Աս թար ճե ան Գ., նշվ. ա շխ., էջ 41, 42: 
61 Գէ որ գե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 430: 
62  Նույն տե ղում, էջ 415:
63 Աբ րա հա մյան Ա., նշվ. ա շխ., էջ 50:
64 Վարդանեան Ե., նշվ. աշխ., էջ 477:
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1921թ. նոյեմ բե րի 8-ին ՀԲԸՄ կենտ րո նա կան վար չա կան ժո ղո վն ա տե նա պետ 
Պո ղոս Նու բա րի ու ա տե նադ պիր Գրի գոր Սի նա պյա նի ստո րագ րու թյամբ շր ջա բե-
րա կա նով դի մում է իր բո լոր մաս նա ճյու ղե րին և ան դամ նե րին. « Նահր Ալ-Օ մա րի 
որ բե րուն ե թե ձեռք չեր կա րենք, դէ պի ստոյգ մահ պի տի դի մեն ... Ներ կայ շր ջա բե-
րա կա նը ե րբ ստա նաք, հա ճե ցէք ա ռանց րո պե մը կորսնց նե լու ժո ղո վի հրա ւի րել 
Մի ու թե ան բո լոր ան դամ ներն ու հա մա կիր նե րը, նույ նիսկ օ տար բա րե կամ ներ ու 
կա րե լին, նույ նիսկ ան կա րե լին ը րեք ձեր մէջ որ բե րուն պաշտ պան ներ գտ նե լուն 
հա մար»65: Այս շր ջա բե րա կա նը նմա նա տիպ այլ շր ջա բե րա կան նե րից ա ռանձ նա-
նում էր նրա նով, որ Մի ու թյու նը ստիպ ված էր ա ռա ջին ան գամ հա տուկ հան գա նա-
կու թյան կոչ ա նել ո րո շա կի թվով և ո րո շա կի տե ղում գտն վող հայ որ բե րին օգ նե լու 
նպա տա կով66: Մինչ այդ Ազ գային պատ վի րա կու թյան խնդ րան քով Ե գիպ տո սի հայ 
ա ռա քե լա կան թե մի ա ռաջ նորդ և Մի ու թյան պատ վո ան դամ Թոր գոմ Գու շա կյա նը 
Ե րու սա ղե մի Հայոց պատ րի ա րքի հետ քն նել էր քա ղա քում այդ որ բե րին տե ղա վո-
րե լու հար ցը: Պա ղես տի նի ան գլի ա կան իշ խա նու թյուն նե րը հա մա ձայն վում են այն 
պայ մա նով, որ կե ցու թյան ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րի խն դի րը բա ցա ռա պես լու ծե լու 
են ՀԲԸՄ և Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցը։ Եր կար բա նակ ցու թյուն նե րից հե տո 
կող մե րը գա լիս են հա մա ձայ նու թյան, որ Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցը ծախ սե րի 
կե սը վերց նում է իր վրա այն պայ մա նով, որ ՀԲԸՄ-ն իր վրա վերց նի կազ մա կեր պ-
չա կան ո ղջ աշ խա տանքը՝ ըն դու նում, տե ղա վո րում, դաս տի ա րա կում, ի նչ պես նաև 
ծախ սե րի մյուս կե սը: 1921 թ. դեկ տեմ բե րին Վա հան Մա լե զյա նը հե ռագ րով հայտ-
նում է. « Նիր Ի սթ եւ Բա րե գոր ծա կան կը վս տա հեց նեն Նահր էլ-Օ մա րի որ բա նո ցը 
խնա մել Ե րու սա ղէ մի վան քին մէջ, յայտ նե ցէք որ բա նո ցի մեկն ման թուա կա նը»67: 

Ե րե խա նե րը, այդ թվում նաև նրանց մի ա ցած ՀԲԸ մի ու թյան Մո սու լի փակ ման 
են թա կա որ բա նո ցի 47 որ բե րը Ե րու սա ղեմ հա սան 1922 թ. փետր վա րի 11-ին, որտեղ 
նրանց դի մա վո րում են Հայոց պատ րի ար քը, Մի ու թյան մաս նա ճյու ղի և Խնա մա-
կա լու թյան պատ վի րակ նե րը ՝ Լևոն Ա սա տու րի գլ խա վո րու թյամբ, ի նչ պես նաև 
մեծ թվով հայեր: Ե րու սա ղեմ տե ղա փոխ ված 816 որ բե րից 582-ը Վա նից է ին, 103-ը՝ 
Կա րի նից: Ե րու սա ղե մում հիմն վում են Ա րա րա տյան և Վաս պու րա կա նի որ բա նոց-
նե րը68:

 Այս դեպ քե րին է ան դրա դառ նում նաև «Ա րեւ» թեր թը, որ տեղ նշ վում է. «Լ. 
Ա սա տու րը, ե րեք օ րէ ի վէր Խնա մա կա լու թե ան և Մաս նա ժո ղո վի ան դամ նե րուն 
հետ ձեռք ձեռ քի տուած հնա րա ւոր բո լոր կար գադ րու թիւն նե րը ը րած են որ բե րուն 
հանգս տու թե ա նը հա մար»69: Ազ գային և կա ռա վա րա կան իշ խա նու թյուն նե րի օ ժան-
դա կու թյունն ու հո վա նա վո րու թյունն է ին նաև ստա ցել: Որ բե րին նույն օ րը այ ցե լել 
են նաև Ն. Վ. Հեր բերթ Սա մուե լը և զո րա վար Սթոր սը: Հե տո որ բու հի նե րից մե կը 

65 Մել քո նյան Էդ., Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր մի ու թյան պատ մու թյուն, Երևան, 
« Մուղ նի», 2005թ., էջ 119:
66 Նույն տե ղում: 
67 Նույն տե ղում, էջ 120: 
68 Նույն տե ղում, էջ 122:
69 « Նահր Օ մա րի որ բե րը Ե րու սա ղէ մի մէջ », տե՛ս «Ա րեւ», 24.02.1922թ.: 
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զո րա վա րին նվի րեց Նահր Ալ-Օ մա րում գործ ված գորգ: Զո րա վա րը խոս տա ցավ 
կա ռա վա րու թյա նը միջ նոր դել՝ գոր գա գոր ծա կան ար հես տա նոց բա ցե լու կա նանց 
ու աղ ջիկ նե րին աշ խա տան քով ա պա հո վե լու հա մար: Նա խոս տա ցավ նաև խն դիր-
նե րի լուծ ման հար ցում հնա րա վո րինս ա ջակ ցել որ բե րին70: 

Մո սու լում մնա ցած հայ գաղ թա կան նե րի հա մար Գ. Աս թար ջյ ա նը նշում է, որ 
կյանքն աս տի ճա նա բար կա յու նա նում է: Նա, ստանձ նե լով տե ղի որ բա նոց նե րի 
ա ռող ջա պա հա կան հար ցե րը, օ րա կան եր կու որ բա նոց է այ ցե լում: 1925թ. հա մար 
նշում է, որ Մո սու լում որ բա նոց չէր մնա ցել, ի սկ հայ գաղ թա կան նե րի ը նդ հա նուր 
վի ճա կի մա սին գրում է. «Ա րա բը, ի պա տիւ ի րեն հայ բո լոր ար հես տա ւոր նե րէն 
ու բժիշկ նե րը, ա ռեւտ րա կան ներն ու գոր ծի մար դիկ գնա հա տե լու եւ միւս բո լո րէն 
ա ւե լի վար պետ և ա ւե լի վս տա հե լի նկա տե լով միշտ հա յուն նա խա պատ վու թիւ նը 
տա լով դի մած են ա նոր»71: 

Հայ կա մա վո րա կան խմ բե րի ձևա վո րու մը 
Ե վս մեկ կարևոր դի տար կում ի րա քա հայ գաղ թա կան նե րի վե րա բե րյալ, ո րի մա սին 
տե ղե կու թյուն նե րը սահ մա նա փակ են: Ո րոշ տե ղե կու թյուն ներ հան դի պում ե նք 
Զա վեն պատ րի ար քի, Մու շեղ ե պիս կո պո սի և Ե. Վար դա նյա նի հու շագ րու թյուն-
նե րում: Խոս քը Ի րա քի վրա նա քա ղաք նե րում տե ղա կայ ված հայ կա կան կա մա-
վո րա կան ջո կատ նե րի մա սին է: Այժմ ՀՅԴ ար խի վում է գտն վում Լ. Շա ղո յա նի 
ան ձնա կան ար խի վը, ո րը բաց վե լուց հե տո մի այն հնա րա վոր կլի նի ներ կա յաց նել 
նոր ման րա մաս ներ ջո կա տի գոր ծու նե ու թյան և թվա քա նա կի մա սին: Հատ կան շա-
կան է, որ այն կազմ վել է գրե թե նույն տա րի նե րին, ի նչ «Արևե լյան լե գե ո նը», և չի 
բա ցառ վում, որ այն ո րո շա կիորեն կրել է նրա ազդեցությունը և ոգևո րու թյուն ա ռա-
ջաց րել Ի րա քում տե ղա կայ ված վրա նա քա ղաք նե րի գաղ թա կան նե րի շր ջա նում:

 Ջո կա տին մի պար բե րու թյամբ է ան դրա դառ նում Մու շեղ ար քե պիս կո պո սը 
1918 թ. նոյեմ բե րի 12-ի թվագր ված նա մա կում. « Հինգ օ րէ ի վեր կը գտ նուինք Պա քու-
պայի Ճեր մակ քա ղա քը, Վաս պու րա կա նի և Սալ մաս տի գաղ թա կան նե րուն վրա-
նա քա ղա քը ... թշուա ռու թիւ նը ան նկա րագ րե լի է… Հայ կա մա ւոր նե րը կը կան չուին 
պաշ տօ նա պէս, իմ կող մէս տրուած ցան կին հա մա ձայն: Ի նչ վսեմ հա կադ րու թիւն 
... Ե րէ կի լա ցող տղաք, այ սօր զի նուո րա կան թա փո րով կ յա ռա ջա նան, եր գե լով 
Ցե ղին հո գին»72 :

 Դեռևս Հա մա դա նում Սա մուել Մես րո պյա նի, Ար մե նակ Մաք սա պե տյա նի ու 
Լևոն Շա ղո յա նի նա խա ձեռ նու թյունն է ե ղել ան գլի ա կան իշ խա նու թյա նը հայ զին-
վոր ներ տրա մադ րե լու գա ղա փա րը, ո րին հետևել է ին նաև ա սո րի նե րը: Կարճ 
ժա մա նակ ան ց Հա մա դա նից ոչ հե ռու գտն վող Ափ շի նա վայ րում կենտ րո նա ցել 
են շուրջ 4000 հայ և ա սո րի զին վո րա կան ներ, ո րոն ցից ա ռա վել տա րի քով 1000 
հո գու ան գլի ա կան զին վո րա կան հրա մա նա տա րու թյունն ա զատ է ար ձա կել: Զոր քը 

70 Նույն տե ղում: 
71 Ասթարճեան Գ., նշվ. աշխ., էջ 48:
72  Սե րո բե ան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 117, 118: 
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բա ժան վել է ե րեք մա սի. ա սո րի նե րը կազ մում են Ա գուն դը՝ 1500 հո գուց կազ մված, 
850 հո գուց կազմ ված Բ գն դում կենտ րո նա նում են վաս պու րա կան ցի նե րը և Գ 
գուն դը՝ 700-հո գա նոց, կազմ վում է սալ մաս տե ցի, հայ և ա սո րի բնակ չու թյու նից73: 
Վաս պու րա կան ցի նե րի գն դի ղե կա վա րու թյու նը հանձն վում է Լ. Շա ղո յա նին: Ե ղի շե 
Վար դա նյանը, ան դրա դառ նա լով զին վո րա կան նե րի այս հատ վա ծին, նշում է, որ 
այս ան գամ զին վո րա կան նե րի տրա մադր վա ծու թյունն այլ էր: Նրանք ան նպա տակ 
է ին հա մա րում ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը, քա նի որ այս պա րա գա յում նրանք չէ ին 
կռ վում ի րենց ժո ղովր դի ա զա տագ րու թյան հա մար, կար ծում է ին, որ ան գլի ա ցի-
ներն ի րենց զո հո ղու թյան կա րի քը չու նեն, քա նի որ ար դեն ի սկ շատ կո րուստ ներ են 
տվել74: Դրան ա վե լա նում է ին նաև զին վո րա կան ծանր վար ժանք նե րը, կի զիչ արևը, 
ո րից ոչ մի ձևով չէ ին պաշտ պան վում, ան գամ զին վո րա կան հա գուստ չու նե ին: 
Մի ակ հու սադ րող գա ղա փարն այն էր, որ ի րենք պետք է ի րենց հայ րե նա կից նե րին 
ու ղեկ ցե ին հայ րե նիք, մինչ դեռ նրանց Սի նա են ու ղար կում: Վաս պու րա կան ցի նե րի 
ջո կատն ան գլի ա կան հրա մա նա տա րու թյամբ կա րո ղա նում է հա ջո ղու թյան հա սնել 
ու հետ մղել թուր քա կան բա նա կի ա ռաջ խա ղա ցումն այդ ուղ ղու թյամբ: Ա. Հա ցա-
գոր ծյա նը նշում է, որ Սի նան մինչև զի նա դա դար պաշտ պան վել է հայ կա մա վոր-
նե րի շնոր հիվ75: Այս տեղ նրանք մնում են մոտ քա ռա սուն օր: Նրանց զո րա ջո կատն 
աս տի ճա նա բար կա նո նա վոր բա նա կի տեսք է ստա նում, ան գամ զին վո րա կան 
կո չում ներ են ստա նում: Հոկ տեմ բե րի 10-ին բա նա կը Բաղ դադ վե րա դառ նա լու հրա-
ման է ստա նում և 21-օ րյա հյու ծիչ ու դա ժան ճա նա պար հոր դու թյու նից հե տո՝ նոյեմ-
բե րի 3-ին, Բա քու բա է հաս նում76: Նրանք մեծ հույ սեր ու նե ին Մո սու լից հայ րե նիք 
վե րա դառ նա լու, ե րբ ան գլի ա կան հրա մա նա տա րու թյունն ա ռա ջար կում է զին վո-
րա կա նու թյա նը պայ մա նա գիր ստո րագ րել, ո րի հա մա ձայն հինգ տա րի ժամ կե տով 
պի տի բա նա կում ծա ռայեն: Նոր պա ռակ տու թյուն ներ են ա ռաջ գա լիս, Լևոն Շա ղո-
յա նը հրա ժար վում է ստո րագ րե լուց, ո րին հետևում է ո ղջ զո րա ջո կա տը: 

Զա վեն պատ րի ար քը հի շա տա կում է, որ Մու շեղ ե պիս կո պո սը դի մել է ան գլիա -
կան զին վո րա կան կենտ րո նա կա յան, որ պես զի Բա քու բայի մարզ ված հայ կա մա-
վոր ներն ա ռան ձին վաշտ կազ մեն և հայ կա կան ա նուն կրեն, սա կայն նրան 
պա տաս խա նել են, որ հայե րը կա րող են բա ժին կազ մել ա սո րա կան զո րա բաժ-
նում և մարզ վել՝ մի այն ի րենց գաղ թա կա նու թյանը հայրենիք ա ռաջ նոր դե լու և 
այն տեղ կար գու կա նոն հաստատե լու հա մար: Զա վեն պատ րի ար քը Բաղ դա դում 
տե ղե կա նում է, որ զին վո րա կա նու թյու նից պա հան ջում են ստո րագ րել հետևյալ 
փաս տա թուղ թը. «Կ ’ըն դու նիմ ծա ռայել Ա սո րի նե րու վաշ տին մին չեւ իմ զին ւո րու-
թե նէ ար ձա կուելս, նոյն պէս (կըն դու նիմ) հնա զան դիլ օ րի նա կան հրա մա նին ա նոնց 
ո րոնք ի նէ բարձր աս տի ճան ու նին, եւ հպա տա կիլ զի նուո րա կան ցա մա քի ոյ ժե րուն 

73 Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 177: 
74 Նույն տե ղում, էջ 179: 
75 « Կի լի կի ա», հու նիս 8, Ա դա նա, 1919:
76 Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 201: 
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հնդ կա կան բա նա կին մէջ: Կ’ըն դու նիմ ղր կուիլ իմ եր կիրս ուր Ա սո րա կան գուն դը 
կր նայ ղր կուիլ»77:

 Հայ զին վոր նե րը հրա ժար վել է ին ստո րագ րել այս փաս տա թուղ թը: Զա վեն 
պատ րի արքն այ ցե լել է հայ զոր քի բա նա կա տե ղի, հան դի պել Լևո նի ու իր սպա նե-
րից մի քա նի սի հետ: Հան դի պել է հայկական զոր քը մար զող գն դա պետ Մա քար-
դի ին, ով ցույց է տվել Մու շեղ ար քե պիս կո պո սի նա մա կի պատ ճե նը, ստո րագր վե-
լիք օ րի նա կը, ո րի սկզ բում ա վե լաց ված էր « Հայ կա կան գունդ» բա ռե րը, և խնդ րել 
են հա մո զել զին վոր նե րին ստո րագ րել: Նրանք հա վաս տի աց րել են, որ դրա նպա-
տա կը մի այն հայկական զորքն ա վե լի լավ կազ մա կեր պելն է և հնա զան դու թյան 
վար ժեց նե լը78: Ա նգ լի ա կան կող մից հա վաս տի ա ցում ներ ստա նա լուց հե տո Զա վեն 
պատ րի ար քը հան դի պել է հայկական զոր քին: Դրա մեջ չէ ին մտ նում Պարս կա-
հա յաս տա նի զին վոր նե րը, ո րոնք ծա ռա յում է ին ա սո րա կան վաշ տե րում: Զա վեն 
պատ րի ար քը զրու ցել է նրանց հետ, ոգևո րել նրանց, քն նար կել փաս տաթղ թի ստո-
րագր ման հար ցը, հոր դո րել հա րա բե րու թյուն նե րը չսա ռեց նել ան գլի ա կան զին վո-
րա կան կա ռա վա րու թյան հետ: Սա կայն, ի նչ պես հի շում է Ե. Վար դա նյա նը, զին վո-
րա կան նե րը հրա ժար վել են լսել պատ րի ար քի հոր դոր նե րը և ան գլի ա կան կող մին 
հայտ նել են, որ ի րենք շնոր հա կալ են ան գլի ա կան կա ռա վա րու թյա նը, բայց որևէ 
թուղթ չեն ստո րագ րի, պատ րաստ են կա մա վոր ծա ռայել մինչ հայ րե նիք գնա լը»79: 

Զա վեն պատ րի արքն ա ռա ջար կել է ան գամ ստո րագր վող տեքս տի վեր ջում 
ա վե լաց նել “With the refugees” բա ռա կա պակ ցու թյու նը: Հե տա գա յում ը նդ դի մու-
թյու նը շա րու նակ վել է, ան գամ ան գլի ա կան կա ռա վա րու թյունն ա ռա ջար կել է բազ-
մա պի սի փո փո խու թյուն ներ կա տա րել, հա մա ձայն վել են, որ հայ կա կան կող մը 
խմ բագ րի բո վան դա կու թյու նը, սա կայն նրանք վերջնականապես մեր ժել են զին-
վո րագ րու թյան հետ կապ ված որևէ թուղթ ստո րագ րել: Զա վեն պատ րի ար քը Բաղ-
դա դում հան դի պել է Միհ րան Պո յա ճյա նի, Հա լեպ ցի Միհ րա նի, Հա մա տան ցի 
Սա մուե լի հետ, քն նար կել վե րոն շյալ թե ման, և բո լորն էլ կի սել են Զա վեն պատ-
րի ար քի այն կար ծի քը, որ «…այս պի սի թուղթ ստո րագ րե լը բնաւ նպաս տա ւոր չեմ 
գտ ներ, զի ա սոր տա կը պա հուած բան մը կը տես նեմ, որ բնաւ օգ տա կար չէ ո ՛չ մեր 
ազ գին եւ ո ՛չ մեր զօ րաց»80:

 Հայ կա կան կող մից կտ րուկ մեր ժում ստա նա լուց հե տո ան գլի ա կան հրա մա-
նա տա րու թյու նը՝ գե նե րալ Օս թի նի ղե կա վա րու թյամբ, դեկ տեմ բե րի 25-ին բա նա-
կը զի նա թափ ա նե լու հրա ման է տվել, մոտ 30 օր աշ խա տեց րել է, ո րից հե տո էլ 
նրանց ցրել գաղ թա կա նա կան ճամ բա րով: Բա նա կի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ 
Ե. Վար դա նյանը գրում է. «...ա հա այս պէ սով վերջ կը գտ նէր Վաս պու րա կան ցի նե-
րու վեր ջին բա նա կը, ո րն իր յի մա րու թե ամբ կազ մուե ցաւ ու ապ շու թե ամբ լու ծուե-
ցաւ, աչ քա ռու թուով ա նի մաստ զո հեր մը տա լէ վերջ»81 : 
77 Զա ւէն ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս..., էջ 262, 263:
78 Նույն տե ղում, էջ 263: 
79 Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 206:
80  Զա ւէն ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս..., էջ 265: 
81  Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 214: 
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Ա. Հա ցա գոր ծյա նը գրում է. « Ճա նա պարհ ներն ար դեն ան վտանգ են և ան գամ, 
ե թե նա վեր չկան, կա րե լի է ցա մա քով տե ղա փո խել նրանց: «Արդյոք այս վե րա-
դար ձին հա մար չէ՞ր, որ ան տա ռա պե ցաւ ա մե նա խիտ մար զանք նե րու տակ: Ու 
այժմ ե րբ կա րի քը կայ հայ զի նուո րի՝ ժո ղո վուր դը ա պա հո վա բար եր կի րը դարձ-
նե լու, այդ զին վո րը զի նա թափ է ու չգի տի թէ ին չո՞ւ կ’ապ րի, ի նչ բա նի կը ծա ռայէ 
այդ ա նա պա տի մէջ»82: Այս ըն թաց քում հայ զին վոր նե րը զի նա թափ ար վե լուց հե տո 
ի րենց հե տա գա ա նե լիք նե րը հս տա կեց նե լու հա մար դի մել են Բաղ դա դին: 

 Դեռևս 1920 թ. Սան Ռե մոյի կոն ֆե րան սում Ի րա քի ման դա տը հանձն վում է 
Մեծ Բրի տա նի ային, և Սի րի այից Ֆեյ սալ Ի բն Հու սեյնն ան գլի ա ցի նե րի ա ռա ջար-
կով տե ղա փոխ վում է Ի րաք, ժա մա նա կա վոր ազ գային կա ռա վա րու թյան կող մից 
թա գա վոր է ճա նաչ վում և 1921 թ. օ գոս տո սի 23-ին պաշ տո նա պես զբա ղեց նում 
գա հը: Նա այս տեղ շա րու նա կում է դեռևս Սի րի այից սկ սած իր հա յան պաստ քա ղա-
քա կա նու թյու նը: 

Այս պի սով, Ի րա քի հայ գաղ թա կան նե րը նույն պես ծանր վի ճա կում է ին գտն վում 
ու տար բեր ա ռիթ նե րով ու պատ ճառ նե րով են թարկ վում նաև ան գլի ա կան իշ խա-
նու թյուն նե րի բազ մաբ նույթ շա հա դի տա կան քա ղա քա կա նու թյա նը: Նշենք, որ 
գաղ թա կան նե րի հոծ բազ մու թյա նը մի բնա կա վայ րից մյուսն է ին տե ղա փո խում ու 
փոր ձում ա մեն կերպ հար մա րեց նել ի րենց շա հե րին ու ծա ռայեց նել ի րենց նպա-
տակ նե րին: Ի հար կե, չի կա րե լի նաև ան տե սել այն աշ խա տան քը, որ նրանք ի րա-
կա նաց նում են հայ տա րա գիր նե րի փր կու թյան գոր ծում, բայց նշենք, որ հայե րը 
են թարկ վում են բազ մա կող մա նի ճն շում նե րի՝ տե ղի ա րաբ և քուրդ բնակ չու թյան 
հար ձա կում նե րին ու առևան գում նե րին և, ի նչ պես նշե ցինք, բրի տա նա կան կա ռա-
վա րու թյան կա մա յա կա նու թյուն նե րին: Այս պա րա գա յում նրանց մի տար բե րակ 
էր մնում՝ տե ղա փոխ վել Հա յաս տան, ին չը եր կար բա նակ ցու թյուն նե րի ու մի ջամ-
տու թյուն նե րի շնոր հիվ վեր ջա պես հա ջող վում է: Այս պի սով, չնա յած բրի տա նա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի ստեղ ծած դժ վա րու թյուն նե րին, հայ գաղ թա կան նե րի հիմ նա-
կան մա սը տե ղա փոխ վում է հայ րե նիք:

ՀԱՅ ԳԱՂ ԹԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ՎՐԱ ՆԱ քԱ ՂԱք ՆԵՐՆ Ի ՐԱ քՈւՄ 1918-1922 ԹԹ.
 ա րի նբ  ար գա րան

ԱՄփՈփՈւՄ 
Հոդ վա ծում ներ կա յաց վել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին ներ կայիս 
Ի րա քի տա րածք հա սած և Բաղ դա դի, Մո սու լի, Բա քու բայի և Նահր Ալ-Օ մա րի 
վրա նա քա ղաք նե րում տե ղա կայ ված հայ գաղ թա կան նե րի վի ճա կը: Դրան զու գա-
հեռ վեր լուծ վել են Մի ջա գետ քի հայ տա րա գիր նե րի հանձ նախմ բի, Ազ գային իշ խա-
նու թյուն նե րի, ՀԲԸ Մի ու թյան, Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի՝ հայ գաղ թա կան-
նե րի ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման ուղ ղու թյամբ ի րա կանաց րած մի ջո ցա ռում նե րը:

Ա նդ րա դարձ է կա տար վել վրա նա քա ղաք նե րում տե ղի ու նե ցող ան ցու դար-

82 «Կիլիկիա», 14 հունիս, 1919:
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ձին, հայ կա մա վո րա կան ջո կատ նե րի ստեղծ մա նը, վեր լուծ վել է տե ղի բրի տա նա-
կան ղե կա վա րու թյան ու նե ցած դիր քո րո շու մը հայ գաղ թա կան նե րի նկատ մամբ: 
Ա նդրա դարձ է կա տար վել նաև նրանց՝ Խորհր դային Հա յաս տան տե ղա փոխ վե լու 
աշ խա տանք նե րին, ներ կա յաց վել վեր ջի նիս կազ մա կերպ ման հետ կապ ված ման-
րա մաս ներ: 
Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Ի րաք, հայ գաղ թա կան ներ, վրա նա քա-
ղաք, ան գլի ա կան իշ խա նու թյուն, հայ կրո նա կան ա ռաջ նորդ ներ, տե ղա բաշխում:

TENT CAMPS OF ARMENIAN REFuGEES IN IRAQ IN 1918-1922
Narine Margaryan

RESuME
The paper is describing the conditions of Armenian refugees who during the Armenian 
Genocide reached the territory of current Iraq and had been settled in tent cities of 
Baghdad, Mosul, Baquba and Nahr al-Omar. The author is also analyzing the actions 
of Mesopotamia’s Armenian refugees’ committee, National Authorities, AGBU and 
American Relief aimed at improving conditions of Armenian refugees.

The paper is describing the life in tent cities, the process of creation of Armenian 
voluntary brigades, the stance of local British leadership towards Armenian refugees 
has been analyzed too. The author studied the relocation of Armenian refuges into the 
Soviet Armenia and brought about key details of the process.
Keywords: Armenian genocide, Iraq, Armenian refugees, tent camps, British govern-
ment, Armenian religious leaders, distribution. 

ПАлАточные лАгеря деПортИроВАнныхАрмян В ИрАке В 1918-1922 гг.
Нарине Маргарян

реЗюме
В статье щсвещено положение депортированныхармян, добравшихся до террито-
рии современного Ирака и поселенных в палаточных лагерях в Багдаде, Мосуле, 
Бакубе и Нар аль-Омаре во время Геноцида армян. Также проанализированы 
меры Коммиссии по вопросам армянских беженцев Месопотамии, Национальных 
властей, Всеармянского Благотворительного Союза (ВАБС), Американского коми-
тета по оказанию помощи на Ближнем Востоке, нацеленные на улучшение поло-
жения депортированных армян.

Описывается повседневная жизнь армян в палаточных лагерях, проанализи-
рована позиция британского правительства по отношению к депортированным 
армянам. Затронута также тема репатриация армян в Советскую Армению, пред-
ставлены подробности организации данного процесса.
Ключевые слова: Геноцид армян, Ирак, депортированные армяне, палаточные 
лагеря, британское правительство, армянские религиозные лидеры, размещение.


