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Ք նա րիկ Ա վա գյան

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի (1914-1918 թթ.) ըն թաց քում ու դրան հա ջոր դող տա րի նե-
րին ա ռա վե լա պես ա ռա ջին սերն դի ա մե րի կա հայե րի հա մար հայ րե նի ժո ղովր դի 
սա տար մանն ուղղ ված ջան քե րը ե ղել են գործ նա կան ու ծան րակ շիռ՝ կրե լով թե՛ 
քա ղա քա կան ու դի վա նա գի տա կան և թե՛ հա սա րա կա կան, տն տե սա կան ու ռազ-
մա կան բնույթ: Վեր ջինս ար տա հայտ վել է ռազ մամ թեր քի, դրա մա կան մի ջոց նե րի, 
ի նչ պես նաև մարդ կային ու ժի՝ կա մա վոր նե րի ա ռա քու մով, ո րն ի րա կա նաց վել է 
գլ խա վո րա պես հայ քա ղա քա կան տար բեր կու սակ ցու թյուն նե րի ու կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի կող մից: 

Ա մե րի կա հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
գործու նե ու թյու նը
 Պա տե րազ մի հենց սկզ բից ա մե րի կա հայ մի խումբ ազ գային նե րի ջան քե րով հնա-
րա վոր է դար ձել հա մախմ բել տե ղի հայ քա ղա քա կան տար բեր ուղ ղու թյուն նե րը, 
ո րոնք ժո ղովր դի ու հայ րե նի ե րկ րի հա մար ճա կա տագ րա կան այդ պա հին, ո րոշ 
բա ցա ռու թյամբ, հան դես են բե րել մի աս նա բար գոր ծե լու պատ րաս տա կա մու-
թյուն: Նման ա ռա ջին քայլն ի րա կա նաց վել էր ա մե րի կա հայոց ա ռաջ նորդ Մու շեղ 
ե պս. Սե րո բյա նի ջան քե րով, ո րը գա ղու թի ներ սում կազ մա կերպ ված ու հա վա քա-
կան շար ժում սկզբ նա վո րե լու, ի նչ պես նաև կով կա սա հա յու թյան շր ջա նում ծա գած 
ի նք նա պաշտ պա նա կան շարժ մանն ար ձա գան քե լու նպա տա կով իր բնա կա րա-
նում հրա վի րել էր ժո ղով չորս կու սակ ցու թյուն նե րի (Սո ցի ալ-դե մոկ րատ հն չա կյան 
– ՍԴՀԿ, Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյուն – ՀՅԴ, Վե րա կազ մյալ հն չա կյան 
– ՎՀԿ, Հայ սահ մա նադ րա կան ռամ կա վար – ՀՍՌԿ) մաս նակ ցու թյամբ: Յու րա-
քան չյուր կու սակ ցու թյու նից ը նտր ված եր կուա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից բաղ կա-
ցած միջ կու սակ ցա կան մար մի նը 1914 թ. նոյեմ բե րին Բոս տո նում հրա վի րել է Միջ
կու սակ ցա կան խորհր դա ժո ղով, ո րն ըն դու նել է ազ գային չորս կու սակ ցու թյուն նե րի 
հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան ծրա գիր: Խորհր դա ժո ղո վի նպա տակն է ր՝ « …ա ջակ ցել 
հայ ա զա տագ րու թե ան հա մար ներ կայ պա տե րազ մին առ թիւ ըլ լա լիք հա մազ գային 
ջան քե րուն, օգ նել այժմ ի սկ ե րկ րի մէջ կռուող խում բե րու, զի նե ալ շար ժում յա ռաջ 
բե րել, ե րբ կա րե լի ըլ լայ Դաշ նա կից պե տու թե անց հա ւա նու թիւ նը եւ օ ժան դա կու-
թիւ նը ստա նալ, Դի վա նա գի տա կան հե տապն դում ներ կա տա րել»1: Խորհր դա ժո-
ղո վին հա ջող վել էր Ա ՄՆ-ի Կոնգ րե սի հետ հա մա տեղ ջան քե րով Վա շինգ տո նում 
Ռու սաս տա նի դես պա նի մի ջո ցով ստա նալ ցա րա կան կա ռա վա րու թյան հա մա ձայ-
նու թյունն ու հո վա նա վո րու թյու նը Կով կա սում ռու սա կան բա նա կի կազ մում կռ վե-

1 Ճիզմէճեան Մ. Գ., Պատմութիւն ամերիկահայ քաղաքական կուսակցութեանց (1890-1925), 
Ֆրէզնօ, 1930, էջ 198, 199:
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լու պատ րաստ ա մե րի կա հայ ե րի տա սարդ կա մա վոր ներ ա ռա քե լու և մի շարք այլ 
խն դիր նե րի վե րա բե րյալ: Ո րոշ վել էր կով կա սա հայ կռ վող խմ բե րին հատ կաց նել 
հանձ նախմ բի տրա մադ րու թյան տակ ե ղած ո ղջ դրա մա կան  մի ջոց նե րի 25%-ը2:

1914 թ. դեկ տեմ բե րին Խորհր դա ժո ղո վին Ա մե րի կա հայոց ա ռաջ նոր դա րա նից 
եր կուա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյու նը հա մազ գային բնույթ է հա ղոր-
դել հի շյալ միջ կու սակ ցա կան մարմ նին՝ այն վե րան վա նե լով Ազ գային պաշտ պա նու
թյան ա մե րի կա հայ հանձ նախմ բի (Ա ՊԱՀ)3: Ի նչ պես նա խորդ Միջ կու սակ ցա կան 
խորհր դա ժո ղո վի, նույն պես և նո րաս տեղծ Հանձ նախմ բի նպա տակն էր դա դա-
րեց նել ա մեն տե սա կի մաս նա կի հան գա նա կու թյուն նե րը և սկ սել ազ գային դա տին 
ա ռնչ վող խն դիր նե րի վե րա բե րյալ մի աս նա կան հան գա նա կու թյուն, նպաս տել Կով-
կա սում ծա վալ վող հայ կա մա վո րա կան շար ժում նե րին և ա ջակ ցել ա րևմ տա հայ 
փախս տա կան նե րին:

 Մի ա ժա մա նակ ՀՅԴ կու սակ ցու թյան գոր ծիչ նե րը կա րո ղա ցել է ին ստա նալ ռու-
սա կան կա ռա վա րու թյան պաշ տո նա կան հա վաս տու մը ա րևմ տա հա յու թյան ա զա-
տագր ման վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև հաս նել կա մա վո րա կան շար ժու մը կազ մա-
կեր պե լու նպա տա կով Կով կա սում (Թիֆ լիս) Ազ գային բյու րոյի ստեղծ մա նը: Այդ է 
պատ ճա ռը, որ Հանձ նախմ բում Դաշ նակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պա հան ջում 
է ին կա մա վո րա կան շարժ մանն ա ջակ ցե լու նպա տա կով Ա ՄՆ-ում հան գա նակ վող 
գու մա րի կե սը̀  50%-ը, ա ռա քել Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սի կող մից վա վե րաց-
ված Թիֆ լի սի Ազ գային բյու րոյին, ի սկ մյուս կե սը՝ տրա մադ րել ի նչ պես ա մե րի կա-
հայ կա մա վոր նե րի կա րիք նե րի, նույն պես և հայ րե նի ե րկ րի տար բեր շր ջան նե րում 
հե ղա փո խա կան շար ժում ներ ա ռաջ բե րե լու հա մար4: Ե թե մինչև 1915 թ. մար տի 
վեր ջը այդ պի սի շար ժում ներ հնա րա վոր չլի ներ ի րա կա նաց նել, ա պա այդ գու մա րը 
ևս կու ղարկ վեր Կով կաս` հայ կա մա վո րա կան խմ բե րին5: Մա նա վանդ որ, 1914 թ. 
դեկ տեմ բե րի 16-ին Ազ գային բյու րոյի պատ վո նա խա գահ, Ա մե նայն հայոց կա թո-
ղի կո սի ներ կա յա ցու ցիչ, Թիֆ լի սի հայոց ա ռաջ նորդ Մես րոպ ար քե պիս կո պո սը ևս 
Ազ գային պաշտ պա նու թյան ա մե րի կա հայ հանձ նախմ բի պա տաս խա նա տու Միհ-
րան Սվազ լըին ուղղ ված հե ռագ րով ան դրօվ կի ա նո սյան հայ րե նա կից նե րին խնդրել 
էր նյու թա պես օգ նել նո րա կազմ կա մա վո րա կան չորս խմ բե րին6:

 Հանձ նախմ բի կող մից այդ ա ռա ջար կու թյու նը չի ըն դուն վել, այլ ո րոշ վել է հան-
գա նակ վող գու մա րի զգա լի մա սը հատ կաց նել Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սի հո վա-
նա վո րու թյան ներ քո Սբ. Էջ մի ած նում կազ մա վոր ված Խա ռը հանձ նախմ բին, ի սկ 
25%-ը Ա ՄՆ-ում Ռու սաս տա նի դես պա նի մի ջո ցով փո խան ցել Կով կաս՝ « մի մի այն 
եր կիր մեկ նած կամ մեկ նե լիք Հայ կա մա ւոր նե րուն ան խտիր»: Ար դյուն քում տար բեր 
քա ղա քա կան ուղ ղու թյուն նե րի միջև պահ պան վող հա մե րաշխ գոր ծակ ցու թյու նը 

2 Հա մե րաշ խա կան բա նակ ցու թիւն ներ (1914-1915), Պօս թօն, 1916, էջ 5:
3 Տե ղե կա գիր Հայ Ազ գային Մի ու թե ան Ա մե րի կայի. 1917-1921 թթ., Պոս տոն, 1922, էջ 8:
4 Ճիզ մէ ճե ան Մ. Գ., նշվ. ա շխ., էջ 200, 201:
5 Տօ նա պե տե ան Գ., Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թիւ նը Հիւ սի սային Ա մե րի կայի մէջ, հ. Բ (1910-1923), Պոս-
թոն, Հայ րե նիք հաս տա տու թիւն, 1995, էջ 271:
6 Նույն տե ղում, էջ 273, 282:



Ք նա րիկ Ա վա գյան 233

խախտ վել է, և ՀՅԴ-ն, ո րը Բոս տո նում լույս տես նող « Հայ րե նիք» պար բե րա թեր թի 
է ջե րում ձեռ նա մուխ էր ե ղել հայ կա մա վո րա կան շար ժում նե րին ի նպաստ մաս նա-
վոր հան գա նա կու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լուն, հե ռաց վել է Հանձ նախմ բի կազ մից7: 
Կով կա սում հայ կա մա վո րա կան շարժ մա նը սա տա րե լու նպա տա կով հան գա նակ-
վել էր 160.000 դո լար, ո րից Ա ՊԱՀ-ը՝ 60.000, ի սկ ա ռան ձին ՀՅԴ-ն՝ 100.000 դո լար 
(ը նդ ո րում` 1914 թ. Ա մե րի կայի Կենտ րո նա կան կո մի տեն /ԿԿ/ ե րկ րի ի նք նա պաշտ-
պա նա կան ծրագ րե րի հա մար տրա մադ րել է 5.900 դո լար8): 

Ան տան տի տե րու թյուն նե րի ա ռջև Հայ դա տը ներ կա յաց նե լու նպա տա կով 
1912 թ. Փա րի զում հիմն ված Ազ գային պատ վի րա կու թյան նա խա գահ, Ա մե նայն 
հայոց կա թո ղի կո սի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ Պո ղոս Նու բա րի և Կա հի-
րե ում գոր ծող Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր մի ու թյան (Հ ԲԸՄ) ջան քե-
րով Ե գիպ տո սի օ րի նա կով մի խումբ ա մե րի կա հայե րի կող մից (դոկ տոր Սմ բատ 
Մ. Գաբ րի ե լյան, Միհ րան Սվազ լյան /Ս վազ լը/, պատվ. Խա չա տուր Կ. Պեն նե յան 
և այլք) Ա ՄՆ-ում ևս ստեղծ վել էր Ազ գային շա հե րի պաշտ պա նու թյան մի ու թյու նը 
(Ա ՇՊՄ): Այն բաղ կա ցած էր հայ քա ղա քա կան ե րեք կու սակ ցու թյուն նե րից, Հայ 
ա ռա քե լա կան և Հայ ա վե տա րա նա կան ե կե ղե ցի նե րից ու ՀԲԸՄ-ից ը նտր ված ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րից: ՀՅԴ-ն հրա ժար վել է են թարկ վել Ազ գային պատ վի րա կու թյան 
և ան ձամբ Պ. Նու բա րի հս կո ղու թյա նը և գոր ծել է ան կախ ը նդ հուպ մինչև 1917 թ. 
սկիզ բը9:

Պ. Նու բա րի ջան քե րով Ազ գային պաշտ պա նու թյան ա մե րի կա հայ հանձ նա-
խումբն ու Ազ գային շա հե րի պաշտ պա նու թյան մի ու թյու նը հա մա գոր ծակց ված 
զգա լի օգ նու թյուն են ա ռա քել Սբ. Էջ մի ա ծին՝ ի նպաստ հայ գաղ թա կան նե րի, 
Կով կա սում ա պաս տա նած փախս տա կան նե րի ու կա մա վոր նե րի: Ծրագր ված էր 
նաև բո լոր մի ջոց նե րով սա տա րել Փա րի զի Ազ գային պատ վի րա կու թյա նը՝ Կի լի-
կի այի ա զա տագր ման ու Եվ րո պա յում և Ա մե րի կա յում Հայ դա տի պաշտ պա նու-
թյու նը հե տամ տող նրա քա ղա քա կան, դի վա նա գի տա կան և ռազ մա կան բնույ թի 
ջանքերին: 

1915 թ. սեպ տեմ բե րին ազ գային վե րո հի շյալ եր կու կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
(Ա ՊԱՀ և Ա ՇՊՄ) մի ա վոր վել են որ պես Ազ գային պաշտ պա նու թյան Ա մե րի կայի 
մի ու թյուն (Ա ՊԱՄ)` ա ջակ ցե լու Փա րի զի Ազ գային պատ վի րա կու թյա նը: Մի ու թյու նը 
բաղ կա ցած էր ազ գային վեց կու սակ ցու թյուն նե րի ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րից (ՍԴՀԿ, ՎՀԿ, ՀՍՌԿ, ՀԲԸՄ, Հայ ա ռա քե լա կան և Հայ ա վե տա-
րա նա կան ե կե ղե ցի ներ): Նոր մի ու թյան կազ մում է ին Միհ րան Սվազ լըն (ա տե նա-
պետ), Ա. Նա զա րե թյա նը (ա տե նադ պիր), Բաբ կեն ե պս. Կյու լե սե րյա նը և այլք10: 

7 Տե՛ս Ճիզ մէ ճե ան Մ. Գ., նշվ. ա շխ., էջ 202:
8 Տե՛ս Տօ նա պե տե ան Գ., նշվ. ա շխ., հ. Բ, էջ 268:
9 Տե՛ս Տե ղե կա գիր Հայ Ազ գային Մի ու թե ան Ա մե րի կայի, էջ 9, 10: Հայկ Վ., Խար բերդ եւ ա նոր 
ոս կե ղէն դաշ տը, Նիւ Ե որք, 1959, էջ 994: The Armenians in Massachusetts, Boston, 1937, p. 52. Թէ ո-
դիկ, Ա մէ նուն տա րե ցոյ ցը, ԺԶ տա րի, Կ. Պօ լիս, 1922, էջ 283:
10 Տե՛ս Տե ղե կա գիր Հայ Ազ գային Մի ու թե ան Ա մե րի կայի, էջ 9, 10: Ճիզ մէ ճե ան Մ. Գ., նշվ. ա շխ., 
էջ 202:
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Մի ու թյան ան դրա նիկ հան գա նա կու թյու նը տե ղի է ու նե ցել Բոս տո նում ան նա-
խա դեպ խան դա վա ռու թյան պայ ման նե րում: Ժա մա նա կա կից նե րի գնա հատ մամբ. 
« Խուռ նե րամ բազ մու թիւն մը լե ցուած էր Ֆրանք լին Ե ու նե ըն ժո ղո վաս րա հը, ո րոնց 
մէջ նկա տե լի էր Պոս տո նի եւ շր ջա կայ քի ա ռեւտ րա կան նե րու ամ բող ջու թիւ նը: 
Ա նոնց մէ շա տեր նա խօ րօք ար դէն ար ձա նագ րուած է ին նշա նա կա լի գու մար ներ, 
ա սոնց մով ա պա հո վուած էր հան գա նա կու թե ան յա ջո ղու թիւ նը»11: 

Ա ՊԱՄ-ի գոր ծու նե ու թյու նը գնա հատ վել և օ րհն վել է Ա մե նայն հայոց կա թո ղի-
կո սի` 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 17-ի թիվ 1799 կոն դա կով12: 

Ազ գային պաշտ պա նու թյան Ա մե րի կայի մի ու թյան ջան քե րով կազ մա կերպ վել 
են հայ րե նան պաստ հան գա նա կու թյուն ներ, ո րոնց ար դյուն քը բա ժան վել է հետ ևյալ 
սկզ բուն քով. գու մա րի 100% բաժ նի 25%-ը Հայոց կա թո ղի կո սի մի ջո ցով՝ Կով կա սի 
հայ կա մա վոր նե րին, 25%-ը կր կին կա թո ղի կո սի կամ Պ. Նու բա րի մի ջո ցով՝ Կով կա-
սում ա պաս տա նած հայ կա րո տյալ նե րին, ի սկ մնա ցած 50%-ը ու ղարկ վել է Փա րի-
զի Ազ գային պատ վի րա կու թյա նը: Հե տա գա յում, Պ. Նու բա րի կար գադ րու թյամբ, 
ո րոշ վել է հան գա նա կու թյուն նե րի ար դյունք նե րը լի ո վին ա ռա քել ան ձամբ կա թո-
ղի կո սին՝ գու մա րի կես բա ժի նը հատ կաց նե լու Կով կա սի կա մա վոր նե րին, ի սկ կե սը՝ 
փախս տա կան նե րին: Մի ու թյունն իր գո յու թյան ըն թաց քում նյու թա կան ու բա րո յա-
կան զգա լի օգ նու թյուն է տրա մադ րել նաև Կի լի կի ո կա թո ղի կո սին, Կ. Պոլ սի հայոց 
պատ րի ար քին, Թիֆ լի սում Հա յաս տա նի վե րա շի նու թյան հանձ նախմ բին, ի նչ պես 
նաև Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույց ըն կե րու թյա նը, Ռուս-ա մե րի կյան նպաս տից 
ըն կե րու թյա նը և այ լոց: Մի ու թյու նը բժշ կա կան օգ նու թյուն, սնունդ, հա գուս տե ղեն է 
ա ռա քել Կով կա սում ա պաս տա նած հայ փախս տա կան նե րին, մշ տա պես կապ պահ-
պա նել Ա ՄՆ-ի պե տա կան շր ջան նե րի ու հա յա սեր ա մե րի կա ցի նե րի հետ, ջան քեր 
գոր ծադ րել̀  վե րա կանգ նե լու ՀՅԴ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը13: 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի սան ձա զեր ծու մը և հայե րի դիր քո րո շու մը
1914 թ. հու նի սի 28-ին Բոս նի այի Սա րա ևո քա ղա քում Ա վստ րո-Հուն գա րի այի թա գա-
ժա ռանգ Ֆրանց Ֆեր դի նան դի սպա նու թյունն ա ռիթ դար ձավ ար դեն ի սկ հա սու-
նա ցած Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի սան ձա զերծ ման հա մար: Օ գոս տո սի 1-ին Գեր-
մա նի ան պա տե րազմ է հայ տա րա րել Ռու սաս տա նին, ի սկ  օ գոս տո սի 2-ին կնք վել 
է գեր մա նա-թուր քա կան դաշ նակ ցային գաղտ նի պայ մա նա գի րը, ը ստ ո րի Օս ման-
յան կայս րու թյու նը̀  որ պես Գեր մա նի այի դաշ նա կից, պար տա վոր վում էր հան դես 
գալ Ռու սաս տա նի դեմ: Թուր քա կան բա նա կի ը նդ հա նուր գոր ծո ղու թյուն ներն 
ա պա հո վե լու էր Լի ման ֆոն Սան դեր սի գլ խա վո րած գեր մա նա կան զին վո րա կան 
ա ռա քե լու թյու նը (մի սի ա)14: 

11 Տե՛ս Ճիզ մէ ճե ան Մ. Գ., նշվ. ա շխ., էջ 203:
12 Նույն տե ղում, էջ 204:
13 Տե՛ս Տե ղե կա գիր Հայ Ազ գային Մի ու թե ան Ա մե րի կայի, էջ 10, 11:
14 Տե՛ս Կի րա կո սյան Ջ., Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը և ա րևմ տա հա յու թյու նը. 1914-
1916 թթ., Եր ևան, 1965, էջ 93, 201:
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1914 թ. նոյեմ բե րի 3-ին Օս մա նյան կայս րու թյու նը պա տե րազմ է հայ տա րա րել 
Ա նգ լի ային, Ֆրան սի ային, Ռու սաս տա նին: Շատ չան ցած Բուլ ղա րի ան ևս մի ա ցել է 
Գեր մա նի ային և նրա դաշ նա կից նե րին15: 

Ար դեն 1914 թ. նոյեմ բե րի 8-ին Ա մե նայն հայոց Գևորգ Ե կա թո ղի կո սը դի մել 
է Կով կա սի փո խար քա Ի. Վո րոն ցով-Դաշ կո վին` շեշ տե լով հայե րի հա մընդ հա-
նուր գործ նա կան նվիր վա ծու թյու նը ռու սա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը, ուս տի 
խնդրել է, որ պես զի Ռու սաս տա նը պաշ տո նա պես հայ տա րա րեր Ա րևմ տյան Հա յաս-
տա նի վեց վի լայեթ նե րին (Վան, Է րզ րում, Բիթ լիս, Սե բաս տի ա, Դի ար բե քիր, Խար-
բերդ) և Կի լի կի ային ի նք նա վա րու թյուն շնոր հե լու մա սին, ո րով և «ա վարտ վե լու էր 
նրա (Ռու սաս տա նի) պատ մա կան մի սի ան օս մա նյան լծի տակ դա րե րով ճնշ ված 
քրիս տո նե ա կան ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագր ման գոր ծում»16: 

Ի. Վո րոն ցով-Դաշ կովն ա մեն կերպ խրա խու սում էր հայ հոգ ևոր, ուն ևոր և 
քա ղա քա կան ղե կա վար նե րին, մաս նա վո րա պես ՀՅԴ-ին, սպաս վող պա տե րազ մի 
դեպ քում ռու սա կան բա նա կի հա մար կազ մա կեր պել ա ռա ջա պահ ջո կատ ներ: 
Հատ կան շա կան է նաև այն, որ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րե ին ցա րա կան 
գրաքն նու թյունն ար գե լել էր ՀՅԴ-ի դեմ վատ բան գրել, ը նդ հա կա ռա կը, Թիֆ-
լի սի նա հան գային ժան դար մա կան վար չու թյունն այդ օ րե րին ար ձա նագ րել է. 
« Դաշ նակ ցու թյուն կու սակ ցու թյու նը վեր ջին ժա մա նակ ներս ոչ մի ռևո լյու ցի ոն գոր-
ծու նե ու թյուն չի դրս ևո րում և բա ցա ռա պես զբաղ ված է զին վո րա կան նե րի ջո կատ-
նե րի կազ մու թյամբ, ու սու ցու մով և Թուր քի ա ու ղար կե լով թուր քա կան կա ռա վա րու-
թյան դեմ պայ քա րի հա մար, որ թույլ է տվել կայ սե րա կան մե ծու թյան փո խար քան 
Կով կա սում»17: 

Ար դեն 1914 թ. վեր ջին և 1915 թ. սկզ բին հայ կա մա վո րա կան շար ժու մը լայն ծա վալ 
էր ը նդ գր կել: Կա մա վոր զին վո րագր վել են հա սա րա կու թյան տար բեր խա վե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ: Դաշ նակ ցու թյունն ըն դա մե նը եր կու ա մս վա ըն թաց քում Կով կաս 
էր ա ռա քել 800 կա մա վոր18: Մի ա ժա մա նակ 120 հա զար հայ զո րա կոչ վել էր նաև 
ռու սա կան բա նակ, ո րից 80 հա զա րը կռ վել է ա րևմ տյան ճա կա տում թուր քա կան 
զոր քե րի դեմ19: Ը նդ հա նուր առ մամբ, պաշ տո նա կան տվյալ նե րով, պա տե րազ մի 
ո ղջ ըն թաց քում ռու սահ պա տակ 2 մլն հայե րից ա վե լի քան 250 հա զա րը, այ սինքն՝ 
100-ից 13-ը, զո րա կոչ վել էր ռու սա կան բա նակ20: 

Հայ կա մա վո րա կան շարժ ման հապշ տապ կազ մա կեր պումն ըն դա մե նը ռու-
սա կան կա ռա վա րու թյան ձեռ նար կած հա կա քայլն էր ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա-
րու թյան ար դեն ի սկ նա խա տես ված և գործ նա կան տեսք ստա ցած ծրագ րի, ո րով 

15 Տե՛ս Ճիզ մէ ճե ան Մ. Գ., նշվ. ա շխ., էջ 194:
16 Կի րա կո սյան Ջ., նշվ. ա շխ., էջ 194, 195:
17 Նույն տե ղում, էջ 182:
18 Տե՛ս Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 282: Լա զե ան Գ., Հա յաս տան եւ Հայ Դա տը (Վա ւե րագ րեր), Գա-
հի րէ, 1946, էջ 202:
19 Տե՛ս Մնա ցա կա նյան Ա. Ն., Հա կո բյան Հ. Ղ., Զո րա վար Ա նդ րա նիկ, հ. Ա, Մոսկ վա, « Վեր նա-
տուն», 1991, էջ 112:
20 Տե՛ս Կի րա կո սյան Ջ., նշվ. ա շխ., էջ 189:
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նա խա տես վում էր Ա նդր կով կա սը նվա ճել աբ խազ, վրա ցի, թա թար շա հագր գիռ 
ու ժե րին ներգ րա վե լու մի ջո ցով: Ռու սաս տա նի դեմ ա պս տամ բու թյուն բարձ րաց-
նե լու և թուր քա կան բա նա կի գոր ծո ղու թյուն նե րը դյու րաց նե լու նպա տա կով թուր-
քա կան կա ռա վա րու թյու նը մեծ դեր էր վե րա պա հում նաև հայե րին՝ հույս ու նե նա-
լով, որ նրանք ևս կմաս նակ ցեն մեծ ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը21: Այդ նպա տա կով 
ե րիտ թուր քե րը նույ նիսկ դի մել են ի րենց եր բեմ նի դաշ նա կից ՀՅԴ-ին, ո րն Է րզ-
րու մում իր ը նդ հա նուր ժո ղովն էր գու մա րել՝ այդ տեղ ու ղարկ վե լով 27 թուրք գոր-
ծա կալ ներ: Վեր ջին ներս պի տի փոր ձե ին հա մո զել թուր քա կան բա նա կի կազ մում 
ա ջա կից հայ կա կան կա մա վո րա կան ջո կատ ներ կազ մել, որ պես զի Ա նդր կով կա-
սում հա կա ռու սա կան ան խու սա փե լի ա պս տամ բու թյան դեպ քում դրանք ոտ քի 
ել նե ին Ռու սաս տա նի դեմ22: Այդ դա վա դիր զի նակ ցու թյան դի մաց թուր քե րը հայե-
րին խոս տա նում է ին Կար սը, Եր ևա նի նա հան գը, Գան ձա կի նա հան գի հա յաբ նակ 
մա սը, Վա նը, Բիթ լի սը և Է րզ րու մի կու սա կա լու թյան մի մա սը̀  կազ մե լու ի նք նա վա-
րու թյուն թուր քա կան պե տու թյան հո վա նա վո րու թյան ներ քո23: Հայե րը մեր ժել են 
թուրք բա նագ նաց նե րի ա ռա ջար կը՝ այն հա մա րե լով վտան գա վոր և կոր ծա նա րար: 
Նման պայ ման նե րում բնա կան էր, որ Ռու սաս տանն էլ իր հեր թին, ել նե լով ե րկ րի 
քա ղա քա կան շա հե րից և հեն վե լով հայե րի ռու սա կան կողմ նո րոշ ման վրա, պետք 
է ա պա հո վեր ի րեն հա մա կիր ու ժե րի ներ կա յու թյու նը խնդ րա հա րույց հա րա վում: 

 Կով կա սում հայ կա կան կա մա վո րա կան գն դե րի կազ մա կեր պու մը
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի սան ձա զեր ծու մով ա րևմ տա հա յու թյան կյան քի ու գույ-
քի ան ձեռնմ խե լի ու թյան պահ պան ման հա մար Օս մա նյան կայս րու թյու նում ստեղծ-
ված ան բա րեն պաստ ու օ րե ցօր վատ թա րա ցող պայ ման նե րը (այդ թվում՝ հայ 
ա ռևտ րա կան նե րի ու վա ճա ռա կան նե րի սե փա կա նու թյան և ու նեց ված քի թա լան և 
այլն) պատ ճառ են դար ձել օս ման ցի նե րի դեմ Կով կա սում կռ վող ռու սա կան ցա րա-
կան զոր քե րին սա տա րե լու նպա տա կով այդ տեղ հայ րե նա սեր հայե րից բաղ կա ցած 
ջո կատ նե րի կազ մա կերպ մա նը: Կա մա վո րա կան շարժ ման նշա նա բանն է ր՝ «Ինք-
նա վա րու թիւն վեց վի լայէթ նե րու և ա նոնց ան բա ժան մա սը կազ մող Կի լի կի այի՝ 
Ռու սաս տա նի հզօր հո վա նա ւո րու թե ան տակ»24:

 Քա նի որ Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սի լի ա զո րու թյամբ Հայ կա կան հար ցը 
հե տապն դե լու նպա տա կով Պո ղոս Նու բա րի նա խա գա հու թյամբ Եվ րո պա յում՝ 
Փա րի զում, ար դեն գոր ծում էր Ազ գային պատ վի րա կու թյու նը, ուս տի Կով կա սում 
հայ կա մա վո րա կան զո րա բա նակ նե րը ղե կա վա րե լու հա մար 1912 թ. փետր վա րին 
Թիֆ լի սում հայոց հոգ ևոր ա ռաջ նորդ Մես րոպ ե պիս կո պո սի նա խա գա հու թյամբ 
հիմն վել էր Ազ գային բյու րոն:

21 Նույն տե ղում, էջ 191:
22 Նույն տե ղում, էջ 197: Ճիզ մէ ճե ան Մ. Գ., նշվ. ա շխ., էջ 195:
23 Տե՛ս Ճիզ մէ ճե ան Մ. Գ., նշվ. ա շխ., էջ 205:
24 Լա զե ան Գ., Հա յաս տա նը եւ Հայ Դա տը ը ստ դաշ նագ րե րու, Գա հի րէ, 1942, էջ 81:
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 Կա մա վո րագր ման գոր ծըն թացն ան նա խա դեպ աշ խու ժու թյուն է ա ռա ջաց րել 
հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րում: Շու տով կա մա վո րա կան շարժ ման կենտ րոն ներ 
են ստեղծ վել Ա ՄՆ-ում, Բու խա րես տում, Թիֆ լի սում: Ազ գային բյու րոն, մա սամբ 
Ա րևմ տյան (եվ րո պա կան, ա մե րի կյան) և Ար ևե լյան (կով կա սյան) բյու րո նե րով, 
հա մա կար գում էր բա ցա ռա պես ՀՅԴ-ն, ի սկ Ա ՄՆ-ի և Բալ կան նե րի բյու րո նե րը 
հիմ նա կա նում ՍԴՀԿ ազ դե ցու թյան տակ է ին25: 

Կով կա սում կա մա վո րա կան շար ժու մը կազ մա կեր պե լու նպա տա կով Թիֆ լի սում 
գոր ծող Հայոց ազ գային բյու րոյի կող մից 1914 թ. սեպ տեմ բե րին ստեղծ վել էր Հայոց 
կա մա վոր խմ բե րի կար գադ րիչ մար մին, ո րը ո րո շել էր տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով 
Օս մա նյան կայս րու թյուն մուտք գոր ծե լու նպա տա կով կազ մել կա մա վո րա կան չորս 
զո րախմ բեր (գունդ)՝ 2.500 կռ վող նե րով (ա ռա ջի նում՝ 1.500, մյուս ե րե քում՝ 400-500-
ա կան հո գի)26: Այդ նպա տա կով Ա րևմ տյան բյու րոյի հանձ նա րա րա կա նով 1914 թ. 
օ գոս տո սի 12-ին Բուլ ղա րի այի Վառ նա քա ղա քից Կով կաս էր ժա մա նել զո րա վար 
Ա նդ րա նիկ Օ զա նյա նը27: Կով կա սի փո խար քայի օգ նա կան գե նե րալ Միշ լաևս կին 
Ա նդ րա նի կին ա ռա ջար կել է կազ մա կեր պել կա մա վոր նե րի Ա ռա ջին գուն դը28: Էջ մի-
ած նի ճե մա րա նի, Թիֆ լի սի Ներ սի սյան դպ րո ցի, Մոսկ վայի, Պետ րոգ րա դի, Կի ևի, 
Խար կո վի, Օ դե սայի հա մալ սա րան նե րի հա զա րա վոր ե րի տա սարդ ներ կա մա վո-
րագր վել են Ա նդ րա նի կի մոտ ծա ռայե լու: Կա մա վո րագր վել են նաև Ա ՄՆ-ից և 
Պարս կաս տա նից ժա մա նած բազ մա թիվ հայեր29: Շու տով կազ մա կերպ վել են նաև 
մյուս գն դե րը. Ե րկ րոր դը՝ Դրոյի (Դ րաս տա մատ Կա նա յան), Եր րոր դը՝ Հա մա զաս պի 
(Սր վանձ տյան), Չոր րոր դը՝ Քե ռի ի (Ար շակ Գալ ֆա յան), հե տա գա յում Հին գե րոր դը՝ 
Վար դա նի (Խա նա սոր ցի Սար գիս Մեհ րա բյան) ՀՅԴ-ի հրա մա նա տա րու թյան ներ-
քո, ա պա նաև Վե ցե րոր դը՝ Հով հան նես (Ա ղու նիկ) Ջան փո լա տյա նի ՍԴՀԿ-ի ղե կա-
վա րու թյամբ: Բո լոր գն դերն ու նե ին ի րենց խորհր դա նիշ դրոշ նե րը30: 

Ար դեն 1914 թ. աշ նա նը կա մա վո րա կան շարժ ման կազ մա կեր պումն ըն թաց քի 
մեջ էր: Ազ գային բյու րոյի կո չե րից ոգ ևոր ված` կարճ ժա մա նա կում ոչ մի այն Կով-
կա սից և Ռու սաս տա նի մյուս շր ջան նե րից, այլ նաև Եվ րո պայից և աշ խար հի տար-
բեր կող մե րից (Բուլ ղա րի ա, Ռու մի նի ա, Ե գիպ տոս, Կիպ րոս, Ֆրան սի ա, Պարս-
կաս տան) և հատ կա պես հե ռա վոր Ա ՄՆ-ից, մեծ խան դա վա ռու թյամբ խումբ-խումբ 
Կով կաս են շտա պել վրե ժով ու ա տե լու թյամբ, բայց և ա զա տա տենչ ո գով տո գոր-
ված հա րյու րա վոր հա յազ գի ան ձնու րաց ե րի տա սարդ կա մա վոր ներ՝ հա մալ րե լու 

25 Տե՛ս Պատ մու թիւն Ս. Դ. Հն չա կե ան կու սակ ցու թե ան. 1887-1962, խմբ.՝ Ար սէն Կի տուր, հ. Ա, 
Պէյ րութ, 1962, էջ 469:
26 Տե՛ս Լա զե ան Գ., Հա յաս տա նը եւ Հայ Դա տը ը ստ դաշ նագ րե րու…, էջ 186: Լա զե ան Գ., Հա-
յաս տան եւ Հայ Դա տը (Վա ւե րագ րեր)…, էջ 81: Սի մո նյան Հր., Ա նդ րա նի կի ժա մա նա կը, գիրք Ա, 
Եր ևան, 1996, էջ 387:
27 Տե՛ս Ճիզ մէ ճե ան Մ. Գ., նշվ. ա շխ., էջ 206:
28 Տե՛ս Պատ մու թիւն Ս. Դ. Հն չա կե ան կու սակ ցու թե ան. 1887-1962, հ. Ա, էջ 469:
29 Տե՛ս Մնա ցա կա նյան Ա. Ն., Հա կո բյան Հ. Ղ., նշվ. ա շխ., հ. Ա, էջ 112:
30 Տե՛ս Սի մո նյան Հր., նշվ. ա շխ., էջ 387: Ճէ րէ ճե ան Եղ., Պան դուխտ, Պէյ րութ, 1999, էջ 19: Լա-
զե ան Գ., Հա յաս տան եւ Հայ Դա տը (Վա ւե րագ րեր)…, էջ 186: Լա զե ան Գ., Հա յաս տա նը եւ Հայ 
Դա տը ը ստ դաշ նագ րե րու…, էջ 81: Ճիզ մէ ճե ան Մ. Գ., նշվ. ա շխ., էջ 206:
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նոր կազմ վող գն դե րը31: «Զ մայ լու մով կը սե ինք ան ճա ռե լի ե ռանդն ա մեն ա նոնց, 
ո րոնք տուն, գործ ու քո լեջ կամ հա մալ սա րան կլ քե ին՝ դե պի Հա յաս տա նի ռազ մա-
ճա կա տը վա զե լու ա ճա պա րան քով»32, - նշել է ա կա նա տե սը:  

ՍԴՀԿ Ա մե րի կայի բյու րոյի հրա մա նա տա րու թյան ներ քո գոր ծել է Վե ցե րորդ 
գուն դը, ո րը հե տա գա յում մա սամբ նե րա ռել է նաև Վե րա կազ մյալ հն չա կյան և Հայ 
սահ մա նա դիր ռամ կա վար կու սակ ցու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև ան կու սակ ցա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի փոք րա թիվ խմ բե րը, ո րոնք Ազ գային բյու րոյի կու սակ ցա կա-
նա կենտ րոն գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով դուրս է ին մնա ցել33:  

1914 թ. նոյեմ բե րի 3-ին Ա ռա ջին գուն դը մեկ նել է Ջուլ ֆայի ճա կատ, Ե րկ րոր դը՝ 
հոկ տեմ բե րի 24-ին Իգ դի րից շարժ վել է Վա նի ուղ ղու թյամբ, Եր րորդ գուն դը նոյեմ-
բե րի 1-ին շարժ վել է դե պի Սա րի ղա միշ, Չոր րոր դը նոյեմ բե րի 6-ին` Թոր թու մի 
ճա կատ, Հին գե րոր դը կր կին բռ նել է Վա նի ուղ ղու թյու նը, Վե ցե րորդ գուն դը շարժ-
վել է դե պի Բա սե նի ճա կատ, ի սկ Յո թե րոր դը՝ որ պես պա հես տային ուժ, նո րից 
դե պի Վան: Այն պես որ հայ կա մա վո րա կան գն դե րը̀  որ պես ա ռա ջա պահ և տե ղան-
քին ծա նոթ ու ժեր, տե ղա բաշխ ված է ին Է րզ րու մից մինչև Ջուլ ֆա՝ սկիզբ ու նե նա լով 
Գր. Ավ շա րյա նի Վե ցե րորդ գուն դը և վեր ջը՝ Զո րա վար Ա նդ րա նի կի Ա ռա ջին գուն-
դը, ո րոնց միջև ցր ված է ին մյուս գն դե րը34: 

Ընդ հա նուր առ մամբ պաշ տո նա կան տվյալ նե րով բո լոր յոթ կա մա վո րա կան 
գն դե րում կռ վող զին վոր նե րի ը նդ հա նուր թի վը կազ մել է 6.000-7.000, ո րոշ տվյալ-
նե րով` 10.000, ո րոնք բաղ կա ցած է ին ձի ա վոր և հետ ևակ վաշ տե րից: Յու րա քան-
չյուր գն դում կար ե րե քա կան գու մար տակ` 100-150 զին վոր պա րու նա կող չոր սա կան 
վաշ տե րով կամ հա րյու րյակ նե րով35: Ը նդ ո րում, Ա ՄՆ-ից և եվ րո պա կան ե րկր նե-
րից տար բեր ճա նա պարհ նե րով հայ րե նի քի ա զա տագր մա նը մաս նակ ցե լու նպա-
տա կով ե կել էր շուրջ 3.000 հայ36: 

Կա մա վոր նե րը ցր ված է ին Կով կա սյան ճա կա տում կռ վող ռու սա կան բա նակ նե-
րում և կա տա րում է ին ա ռա ջա պա հի և հե տա խույ զի դեր̀  որ պես տե ղան քին, բնակ-
չու թյանը, լեզ վին ու բար քե րին ծա նոթ: Ռու սա կան զոր քե րի ճա կա տը տա րած ված 
էր Բա թու մից մինչև Պարս կաս տան, ի սկ կա մա վոր նե րը դիր քա վոր վել է ին Է րզ-

31 Տե՛ս Կա րա պե տյան Մ., Հայ կա կան կա մա վո րա կան խմ բե րը և ազ գային գու մար տակ նե րը 
կով կա սյան ռազ մա ճա կա տում (1914-1917 թթ.), Եր ևան, 1999, էջ 38: Լա զե ան Գ., Հա յաս տա նը եւ 
Հայ Դա տը ը ստ դաշ նագ րե րու…, էջ 81:
32 Կիրակոսյան Ջ., նշվ. աշխ., էջ 187:
33 Տե՛ս Պատ մու թիւն Ս. Դ. Հն չա կե ան կու սակ ցու թե ան. 1887-1962, հ. Ա, էջ 469: Ճիզ մէ ճե ան Մ. 
Գ., նշվ. ա շխ., էջ 208:
34 Տե՛ս Ա ւե տե ան Մ., Հայ ա զա տագ րա կան ազ գային յիս նա մե այ (1870-1920) յու շա մա տե ան եւ 
Զօր. Ա նդ րա նիկ (Վեր լու ծա կան հայե ցո ղու թե ամբ եւ վա ւե րա կան տուե ալ նե րով), Փա րիզ, 1954, էջ 
159-160:
35 Տե՛ս Չո փու րե ան Եդ., Մեծ պա տե րազ մը եւ հայ ժո ղո վուր դը (Ա նդ րա նիկ, Մու րատ եւ Պօ ղոս 
Նու պար), հ. 1, Կ. Պո լիս, 1920, էջ 22: Կա րի նե ան Գ., Ազ գային հե րոս Զօր. Ա նդ րա նիկ եւ իր պա տե-
րազմ նե րը. Զօր. Ա նդ րա նիկ Է րզ րու մի Ճա կա տին վրայ, Բա րիզ, Յ. Թիւ րա պե ան հրատ., 1953, էջ 
184: Ա ւե տե ան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 160:
36 Տե՛ս Դե մո յան Հ., Հայ կա կան ազ գային խորհր դան շան ներ. Զի նան շան ներ, դրոշ ներ, պարգև-
ներ, Եր ևան, 2012, էջ 266: 
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րու մից մինչև Դիլ ման: Վե ցե րորդ գուն դը կռ վում էր Է րզ րու մի կող մում՝ կազ մե լով 
կա մա վո րա կան շղ թայի վե րին օ ղա կը37:

 Ռու սա կան բա նա կի հետ գոր ծակ ցող հայ կա մա վո րա կան խմ բե րը զգա լի հա ջո-
ղու թյուն ներ են ար ձա նագ րել Վա նի, Բիթ լի սի, Է րզ րու մի գրա վում նե րի ժա մա նակ` 
ար ժա նա նա լով ռու սա կան գե րա գույն հրա մա նա տա րու թյան բարձր գնա հա տան-
քին ու պարգև նե րին38: 

 Հայ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի դե րը կով կա սյան կա մա վո րա կան 
շարժ ման կազ մա կերպ ման գոր ծում
Չ նա յած ա րևմ տա հայ հայ րե նա կից նե րի պա հան ջով կա մա վո րա կան շար ժու մը 
պետք է ան կու սակ ցա կան բնույթ ու նե նար, սա կայն, ի նչ պես վկա յում են փաս տե րը, 
կա մա վո րա կան շարժ ման կազ մա կերպ ման գոր ծում հայ կա կան կու սակ ցու թյուն նե-
րից գլ խա վոր դե րա կա տա րու թյու նը պատ կա նում էր Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ-
ցու թյա նը: 

Սկզբ նա պես Թիֆ լի սի Ազ գային բյու րոն հրա հան գել էր ար տերկ րի դաշ նակ-
ցա կան նե րին, որ կա մա վոր ներ չու ղար կեն, այլ մի այն դրամ հան գա նա կեն, քա նի 
որ ի րենք պետք ու նեն «ա ւե լի նիւ թա կան օ ժան դա կու թե ան, քան թէ կա մա ւոր նե-
րու, ո րոնց մէ շատ կայ Կով կա սի սահ ման նե րուն մէջ»39: Դրա նով Ազ գային բյու րոն 
նպա տակ ու ներ նաև հնա րա վո րինս հս կե լու կա մա վո րա կան գն դե րի կու սակ ցա-
կան կազ մը, որ պես զի այն բաղ կա ցած լի ներ ա ռա վե լա պես վս տա հե լի զին վո րա-
կան նե րով՝ դաշ նակ ցա կան նե րով: 

Այ դու հան դերձ, ան կա րե լի էր տա րե րային հոս քը կանգ նեց նել: Բուլ ղա րի այից, 
Ռու մի նի այից, Ա ՄՆ-ից « հա րիւ րա ւոր ե րի տա սարդ ներ կը վա զէ ին Կով կաս, մտ նե-
լու կա մա ւո րա կան շար քե րու մէջ»40: 

Բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ ար ձա նագ րել են այն ցա վա լի փաս տը, որ Թիֆ լի-
սում հա վաք ված ոչ դաշ նակ ցա կան կա մա վոր նե րը « կը լքուին ե րե սի վրայ, ո րոնց մէ 
կը խլուին բո լոր զէն քերն ու պա տե րազ մա կան կազ մած նե րը»41: 

Ե թե Կով կա սում կա մա վո րա կան շարժ ման նա խա ձեռ նող նե րը դաշ նակ ցա կան-
ներն է ին, ա պա Բուլ ղա րի ա յում, Ռու մի նի ա յում և Ա ՄՆ-ում այդ շարժ մա նը հիմ նա-
կա նում ուժ է ին տա լիս Սո ցի ալ-դե մոկ րատ հն չա կյան նե րը42: 

 Կով կա սյան կա մա վո րա կան շար ժու մը և ՀՅԴ-ն
 Հա կա ռակ կա մա վո րա կան շարժ ման կազ մա կերպ չա կան տա րա ձայ նու թյուն նե րի` 
ՀՅԴ-ն հրա տա րա կել է բա վա կան ստ վար տե ղե կատ վա կան նյութ՝ փաս տաթղ թեր, 
շր ջա բե րա կան ներ, թղ թակ ցու թյուն ներ: Այս պես, ը ստ ՀՅԴ Ա մե րի կայի Կենտ րո-

37 Տե՛ս Չո փու րե ան Եդ., նշվ. ա շխ., հ. 1, էջ 22:
38 Տե՛ս Պատ մու թիւն Ս. Դ. Հն չա կե ան կու սակ ցու թե ան. 1887-1962, հ. Ա, էջ 470:
39 Չոփուրեան Եդ., նշվ. աշխ., հ. 1, էջ 20:
40 Նույն տե ղում, էջ 20, 21:
41 Պատմութիւն Ս. Դ. Հնչակեան կուսակցութեան. 1887-1962, հ. Ա, էջ 469-470:
42 Տե՛ս Չո փու րե ան Եդ., նշվ. ա շխ., հ. 1, էջ 21:
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նա կան կո մի տե ի (ԿԿ) տե ղա կան կո մի տե նե րին ուղղ ված Շր ջա բե րա կա նի, կա մա-
վոր նե րը Կով կաս պի տի մեկ նե ին 1914 թ. հոկ տեմ բե րի 1-ին Նյու Յոր քից` Կար գա-
դիր հանձ նախմ բի հաս ցե ից՝ ի րենց հետ ու նե նա լով եր կու լու սան կար, 100-ա կան 
դո լար, բժշ կա կան քն նու թյան վկա յա թուղթ և կո մի տե ի վար չու թյան կող մից հաս-
տատ ված հանձ նա րա րա գիր43: 

Այդ նույն ժա մա նակ ՀՅԴ Ա մե րի կայի ԿԿ-ն Ե րկ րում « Մար դու եւ Դրա մի» ան հե-
տաձ գե լի ան հրա ժեշ տու թյան մա սին շր ջա բե րա կան նե րով դի մել էր իր կո մի տե նե-
րին` շեշ տե լով. « …Ըն կեր ներ, ձեզ կը մնայ ա մե նայն ե ռան դով ա ռաջ տա նիլ նիւ-
թա կա նի գոր ծը. դրա մի անյե տաձ գե լի պէտ քը ու նինք: Ան մի ջա պէս փո խադ րե ցէք 
ձեր մօտ գտ նուած գու մար նե րը: Ե թէ կա րե լի է, ար տա կարգ հան գա նա կու թիւն նե-
րու ձեռ նար կե ցէք: Ե թէ հնա րա ւոր է ներ քին փո խա ռու թիւն մը յա ջող ցու ցէք: Ա մէն 
գործ մէկ կողմ դրած` Ի ՆՔ ՆԱ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹԵ ԱՆ հա մար դրամ հա ւա քե լու 
մա սին խոր հե ցէք: …Ինք նա պաշտ պա նու թե ան պէտ քը ա ւե լի քան եր բէք հրա մա-
յա կան դար ձած է: Ստա ցած ե նք հե ռա գիր ներ, որ դրամ կը պա հան ջեն. նոյ նի մաստ 
հե ռա գիր նե րու կը սպա սենք օր առ օր: Ա նհ րա ժեշտ է որ կօ մի տէ նե րը հրա պա րա-
կային հան գա նա կային ժո ղով ներ սար քեն: Ու ժե րը տաս նա պատ կե լով ժո ղո վուր դը 
պար տա կա նու թե ան հրա ւի րել»44: Եվ կամ` «ն կա տի ու նե նա լով որ ներ կայ րո պէն 
պատ մա կան է եւ կու սակ ցու թիւ նը նիւ թա կան խո շոր կա րիք ու նի», ո րոշ վել է «ա մե-
նա լայն չա փով եւ ու ժեղ թա փով» կազ մա կեր պել հան գա նա կու թյուն ներ̀  ի նպաստ 
ե րկ րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան, ի նչ պես նաև կազ մել հա տուկ քն նու թյու նից ան ցած 
Կով կաս մեկ նե լիք կա մա վոր նե րի ցու ցա կը և այն ներ կա յաց նել Կով կա սի Հայ սպա-
յա կույ տին45: 

1915 թ. հուն վա րի 23-ին Ժն ևից ՀՅԴ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը դի մել են Ա մե րի-
կայի ԿԿ-ին` մինչև գա րուն զին ված խումբ հա վա քագ րե լու և ու ղար կե լու հա մար46: 
ՀՅԴ-ն, հան ձին Ռոս տոմ Զա վա րյա նի, նաև բա նակ ցել է բրի տա նա կան իշ խա նու-
թյուն նե րի տար բեր շր ջան նե րի հետ Հայ կա կան հար ցի և կա մա վո րա կան խմ բե-
րի կազ մու թյան շուրջ և ար դյունք նե րի մա սին փետր վա րին տե ղե կաց րել Ա ՄՆ, 
«յատ կա պէս` ո րով հե տեւ կա մա ւոր նե րը Ա մե րի կայի շր ջա նէն կ’ակն կա լուին»47: Ու 
թե պետ ՀՅԴ-ի կա մա վոր նե րը գոր ծում է ին նաև Ե գիպ տո սում` ան գլի ա կան բա նա-
կի կազ մում, Ա ՄՆ-ից խոս տաց ված էր 5.000 հո գի: Այ դու հան դերձ, նպա տա կա-
հար մար էր սկզ բում քիչ թվով ը նտ րո վի ու ժեր ը նդ գր կել̀  «գլ խա ւո րա պէս այն պի սի-
նե րին, ո րոնք մաս նակ ցել են կռիւ նե րին, զին ւո րու թիւն են ա րել, ա ռն ւա զը մարզ ւել 
են Ա մե րի կա յում», ը նդ ո րում` ե րի տա սարդ նե րին, քա ջե րին, ա ռողջ նե րին, նախ` 
վս տա հե լի բա նակ ու նե նա լու հա մար, հե տա գա յում կա մա վոր նե րի թի վը կա մաց-
կա մաց ա վե լաց նել̀  հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ ՀՅԴ-ն ստիպ ված 
պի տի լի ներ ո րոշ ծախ սեր իր վրա վերց նել: Սա կայն Ե րկ րից հաս նող ան մխի թար 
43 Տե՛ս Տօ նա պե տե ան Գ., նշվ. ա շխ., հ. Բ, էջ 267:
44 Նույն տե ղում, էջ 263, 264:
45 Նույն տե ղում, էջ 268:
46 Նույն տե ղում, էջ 274:
47  Նույն տեղում, էջ 277:
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տե ղե կու թյուն նե րը «ա ւե լի ե ւս կը գօ տեպն դեն Ա մե րի կայի ըն կեր նե րը, որ պէս զի օր 
ա ռաջ կա մա ւո րա կան խում բեր կազ մուին եւ եր կիր ու ղար կուին»48: 

Ըստ « Հայ րե նիք» եր կօ րյայի, « Կա մա ւոր եր թա լու ան դի մադ րե լի պա հանջ կայ. 
մեր ըն կեր նե րէն շա տե րը ի րենց ան ձնա կան րիս քով գա ցին, ի սկ մենք կը սպա-
սենք հրա հան գի»49: Շու տով սկս վել է կա մա վո րա կան խմ բե րի կազ մու թյան զո րա-
կոչ: 1915 թ. ապ րի լի 3-ին ՀՅԴ –ի Ա մե րի կայի ԿԿ-ն իր մաս նա ճյու ղե րին ուղղ ված 
« Խիստ գաղտ նի Թիվ 2 Շր ջա բե րա կա նով» ճշ տել է ա ռա ջի կա ա նե լիք նե րը. « Հայ 
կա մա ւո րա կան գն դե րու գոր ծու նէ ու թիւնն ալ ա ւե լի ակ նե րեւ եւ բեղմ նա ւոր դարձ-
նե լու հա մար, միտք յ ղաց ւած է տաս նե ակ մը օ դա նաւ վա րող ներ եւ ան թել հե ռա-
գիր գոր ծա ծող ներ պատ րաս տել»50: Հե տաքրք րու թյուն է ին ներ կա յաց նում հի շյալ 
աս պա րեզ նե րում կա մա վո րու թյան թեկ նա ծու նե րի քա նա կը, ան գլե րե նի ի մա ցու-
թյան մա կար դա կը (գ րել, կար դալ), քա ղա քա ցի ու թյու նը (Ա ՄՆ, Կա նա դա), կր թու-
թյու նը (միջ նա կարգ, բարձ րա գույն), տեխ նի կա կան պատ րաստ վա ծու թյու նը, 
տա րի քը, ըն տա նե կան վի ճա կը, Ա ՄՆ-ում ու նե ցած հա րա զատ նե րի մա սին տե ղե-
կու թյուն ներ, ՀՅԴ ան դա մու թյան տա րի նե րի փոր ձա ռու թյու նը (ս տաժ): Հանձ նա-
րար ված էր ը նտ րել ներ կա յաց ված թեկ նա ծու նե րից հար մա րա գույն նե րին: Շատ 
չան ցած` 1915 թ. ապ րի լի 15-16-ին, ՀՅԴ Ա մե րի կայի ԿԿ-ն պա շար ված Վա նից 
հետ ևյալ նա մակն է ստա ցել. «… Խիստ ը նդ հա րում Վան եւ Շա տախ: 10 օ րէ ի վեր 
թն դա նօթ ներ կո րո տան քա ղա քի վրայ, ոչ մի վնաս մեզ մէ: Շա տախ 15 օր է կռ ւի 
մէջ է: Ժո ղովր դի տրա մադ րու թիւ նը բարձր. ժո ղովր դի վեր ջին յոյ սը ձեզ վրայ: Օր 
մը ու շա նա լը ան գամ դա ւա ճա նու թիւն: Շտա պե ցէք, ժո ղովր դի փր կու թե ան հա մար 
շուտ հաս նել»51: Եվ կամ մայի սի 3-ին Սո ֆի այից ստաց ված հե ռա գիրն ա հա զան գել 
է. « Պօլ սի մէջ դա ւադ րու թիւն հայե րու հան դէպ: Մեր բո լոր ըն կեր նե րը եւ ժո ղո-
վուր դի մտա ւո րա կան տար րը, նոյ նիսկ նա խա րար Մար տի կե ան, նա խորդ պատ-
րի ար քը եւ կղե րա կան ներ ձեր բա կա լուած: Կա ցու թիւ նը սոս կա լի. կազ մա կեր պե ցէք 
ան մի ջա պէս բո ղո քի մի թինկ ներ մի ջազ գային հո ղի վրայ եւ դի մե ցէք կա ռա վա րու-
թե ան իր ազ դե ցու թիւ նը բա նեց նե լու հա մար Պօլ սի դես պա նին մի ջո ցով. այ լա պէս 
հայ ժո ղո վուր դը կը բնաջն ջուի»52:

ՀՅԴ Ա մե րի կայի ԿԿ-ն, ա պա նաև Կար միր խա չը, ար ձա գան քե լով Ե րկ րից 
ստաց ված հե ռագ րե րին, դի մել են Վա շինգ տոն, որ պես զի ե րկ րի կա ռա վա րու-
թյունն իր դես պա նի մի ջո ցով ազ դի թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի վրա կայս րու-
թյան բո լոր նա հանգ նե րում տե ղի ու նե ցող ջար դե րը դա դա րեց նե լու պա հան ջով: 
Նույն բնույ թի դի մում ներ են ու ղար կվել նաև Ա նգ լի այի, Ֆրան սի այի, Ի տա լի այի և 
Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն նե րին53: 

48 Նույն տեղում, էջ 278, 280:
49 Նույն տե ղում, էջ 281, 287:
50 Նույն տե ղում, էջ 283, 284:
51  Նույն տեղում, էջ 284, 285:
52  Նույն տեղում, էջ 287, 288:
53 Նույն տե ղում, էջ 287, 290:
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Ի վեր ջո, ՀՅԴ Ա մե րի կայի ԿԿ-ն, հաշ վի առ նե լով Ե րկ րի տար բեր շր ջան նե-
րում ստեղծ ված ծանր դրու թյու նը, նպաս տա մա տույց դրա մա հա վա քին զու գըն թաց 
1915 թ. մայի սի 10-ի շր ջա բե րա կա նով կո մի տե նե րին է փո խան ցել նաև կա մա վո րա-
կան խումբ Կով կաս ու ղար կե լու մա սին ո րո շու մը̀  պա հան ջե լով այդ ուղ ղու թյամբ 
ան հրա ժեշտ քայ լեր ձեռ նար կել54:

 Հարկ է նշել, որ, ան սա լով «Եր կիր եր թա լու ու կռուե լու» հայ րե նա կից նե րի, ի նչ-
պես նաև կու սակ ցա կան ըն կեր նե րի կո չե րին, ա մե րի կա հայ Ա ռաջ նոր դա րա նը 
նախ քան Միջ կու սակ ցա կան խորհր դա ժո ղո վին մի ա նա լը դի մել էր Վա շինգ տո նում 
դաշ նա կից տե րու թյուն նե րի դես պան նե րին Ա ՄՆ-ից հայ կա մա վոր ներ ու ղար կե լու 
պատ րաս տա կա մու թյամբ: Ա նգ լի ան և Ֆրան սի ան մեր ժել է ին, ի սկ Ռու սաս տա նը 
դես պա նի մի ջո ցով հա վա նու թյան էր ար ժա նաց րել այդ ա ռա ջար կը̀  պայ մա նով, որ 
հայ կա կան կողմն ին քը հո գար կա մա վոր նե րի բո լոր ծախ սե րը: Ռու սա կան կա ռա-
վա րու թյան` 1915 թ. մայի սի 28-ի հե ռագ րում մաս նա վո րա պես նշ ված էր. « Հայ 
կա մա ւոր նե րը, ո րոնք Դաշ նակ ցու թե ան կը պատ կա նին, պէտք է ա ռան ձինն յի շուին 
ար տա սահ մա նի հայ գաղ թա կա նու թե անց կող մէ ներ կա յա ցուե լիք ա նուն նե րուն 
ցան կին մէջ եւ այդ ցան կը Փեթ րօկ րատ ղր կուե լով իւ րա քան չիւր Դաշ նակ ցա կա նի 
ըն դու նուե լու հար ցը հոն պի տի ո րո շուի»55:

« Հայ րե նի քի» տե ղե կագր մամբ 160 հո գուց բաղ կա ցած ա մե րի կա հայ դաշ նակ-
ցա կան ե րի տա սարդ նե րի ա ռա ջին խում բը Կով կա սի կա մա վո րա կան շարժ մանն 
«իր ա րիւ նը դնե լու» նպա տա կով 1915 թ. հու նի սի 2-ին ռուս-ա մե րի կյան « Ցար» 
նա վով դուրս է ե կել Նյու Յոր քից և հու նի սի 21-ին «ա մե նա[ա] պա հով գծով» հա սել 
Ար խան գելսկ: Տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից լավ ըն դու նե լու թյան ար ժա նա-
նա լով` ա մե րի կա հայ  կա մա վոր նե րի խումբն ան մի ջա պես մեկ նել է Թիֆ լիս: Օ գոս-
տո սի 29-ին Ա ՄՆ-ից մեկ նել է 260 կա մա վոր նե րից բաղ կա ցած ե րկ րորդ խում բը, 
ո րը բա վա կան դժ վա րու թյուն նե րի է հան դի պել: Սեպ տեմ բե րի 12-ին ռու սա կան 
ան ցագ րով մեկ նել է 154 հո գուց բաղ կա ցած կա մա վոր նե րի եր րորդ խում բը, ի սկ 
հոկ տեմ բե րի 1-ին` 34-հո գի ա նոց վեր ջին` չոր րորդ խում բը: Ը նդ հա նուր առ մամբ, 
կով կա սյան կա մա վո րա կան շարժ մա նը մաս նակ ցե լու հա մար Ա մե րի կայի ՀՅԴ-ից 
ան դա մագր վել էր 608 մարդ56:

1915 թ. հու նի սի 23-ին «Դ րօ շա կի» խմ բագ րու թյանն ուղղ ված նա մա կում ՀՅԴ 
Ա մե րի կայի ԿԿ կով կա սյան կա մա վո րա կան շարժ ման կու սակ ցա կա նից ա վե լի 
հա մազ գային լի նե լու մա սին հետ ևյալն է հայ տա րա րել. « Կե ան քի ու պայ քա րի 
գե րա զան ցա պէս այս պատ մա կան օ րե րուն ե րբ ամ բողջ Կով կա սը – պա տիւ ի րեն 
– Հայ Ա զա տագ րու թե ան Գոր ծը դարբ նե լու ջան քեր կը նէ, մենք, հե ռա ւոր եղ բայր-
ներս, բնա կա նա բար չէ ինք կր նար ան մասն մնալ այդ ը նդ հա նուր Շար ժու մին ու 
մեր մաս նակ ցու թիւ նը բե րինք վեհ գոր ծին: …Ն կա տե լով պայ ման նե րը բա ցա ռիկ 
ու հայ ա զա տագ րու թե ան կռիվ նե րու նշա նա կու թիւ նը ը նդ հան րա պէս եւ ա մե րի կա-

54 Նույն տե ղում, էջ 291, 292:
55 Նույն տե ղում, էջ 260, 298, 303:
56 Նույն տե ղում, էջ 298, 303, 305:
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հայ գա ղու թին մաս նա ւո րա պէս, որ պատ մա կան այս ներ կայ րո պէ ին մենք չու նինք 
կու սակ ցա կան ոչ մէկ գործ, այլ մեր գոր ծը հա մազ գային է եւ, որ մենք մեր կու սակ-
ցու թե ան բա րո յա կան եւ նիւ թա կան ա ջակ ցու թիւ նը Ազ գային Բիւ րօյին տրա մադ-
րու թե ան տակ դրած ե նք»57:

« Հայ Ա զա տագ րու թե ան Դարբ նու մի Մեծ Գոր ծին» ա մե րի կա հայ կա մա վոր նե րի 
հա վա քագր ման ման րա մաս նե րի և հանձ նա րա րա կան նե րի մա սին տե ղե կու թյուն-
ներ է հա ղոր դել ՀՅԴ Ա մե րի կայի ԿԿ-ն 1915 թ. հու լի սի 7-ին իր մաս նա ճյու ղե րին 
ուղ ղած « Խիստ գաղտ նի Թիվ 6 շր ջա բե րա կա նում», որ տեղ հետ ևյալ նա խազ գու-
շա ցում ներն ու հանձ նա րա րա կան ներն են տր վել կա մա վո րագր վել ցան կա ցող նե-
րին. « Կա մա ւո րա կան թեկ նա ծու նե րը մտա հան ը նե լու չեն այն պա րա գան, որ ի րենք 
զւար ճա վայր չեն եր թար, այլ կռ ւա վայր, ու ը ստ այնմ ալ ի րենց դիրքն ճշ դե լու ու 
քայ լեր առ նե լու են»58: Յու րա քան չյուր կո մի տե ի հանձ նա րար վել է « կա րե լի ե ղա-
ծին չափ շատ եւ ի րենց ծախ քով գա ցող կա մա ւոր ներ գտ նե լու, ըլ լան ա նոնք չե զոք, 
ըն կեր թէ ու րիշ կու սակ ցա կան ներ»59: Կա մա վո րու թյան բո լոր թեկ նա ծու նե րը՝ հին 
թե նոր, պար տա վոր է ին հա մա պա տաս խան դի մում ներ լրաց նել, փոր ձա ռու և 
հմուտ բժշ կի մոտ քն նու թյուն ան ցնել, ի նչ պես նաև հիմ նա վո րել զին վոր մեկ նե լու 
դր դա պատ ճառ նե րը: Կա մա վո րու թյան թեկ նա ծուն իր դի մումն ու բժշ կա կան քն նու-
թյան վկա յա կա նը ներ կա յաց նե լուց և ը նտր վե լուց հե տո տե ղա կան կո մի տե ի մի ջո-
ցով նա խօ րոք՝ 1-2 շա բաթ ա ռաջ, պի տի տե ղե կա նար հա վաք վե լու տե ղի ու ժա մա-
նա կի մա սին, ին չը զին վո րա կան կար գա պա հու թյամբ պետք է գաղտ նի պահ վեր: 
Թեկ նա ծուն պետք է զերծ լի ներ և զգու շա նար սե ռա կան հի վան դու թյուն նե րից, ե թե 
վա րա կա կիր էր, մեկ նե լու ի րա վունք չու ներ, ի սկ ե թե մեկ նել էր, պատ կան մար մին-
նե րը նրանց զին վոր չէ ին ը նտ րում: Կու սակ ցա կան կո մի տե ներն ի րա վունք չու նե ին 
հո գա լու կա մա վոր նե րի ճա նա պար հա ծախ սը, այլ այն պի տի հո գաց վեր ոչ կու սակ-
ցա կան մի ջոց նե րով՝ ան ձնա կան, նվի րատ վա կան և այլն, բա ցա ռու թյուն է ին կազ-
մում զին վո րա կան փոր ձա ռու թյուն և ար ժա նիք ներ ու նե ցող, սա կայն մի ջոց ներ 
չու նե ցող կա մա վոր նե րը, ո րոնց հար ցով Կենտ րո նա կան կո մի տեն էր զբաղ վե լու: 
Այն պես որ բժշ կա կան քն նու թյան, ճա նա պար հա ծախ սի և մնա ցած այլ ծախ սե րը 
հո գա լու է ին կա մա վո րագր ված նե րը: Նրան ցից յու րա քան չյու րը Նյու Յոր քից Պետ-
րոգ րադ մեկ նե լու պա հին պետք է ու նե նար ա ռն վազն 100 դո լար, որ պես զի վճա րեր 
57 դո լար 50 սենթ ճա նա պար հա ծախ սը, ի սկ մնա ցա ծը հատ կաց ներ Պետ րոգ րա-
դից Թիֆ լիս ու ղե վար ձի, ի նչ պես նաև հա րա կից այլ ծախ սե րի հա մար: Այդ պայ-
ման նե րում բնա կան է, որ նա խա պատ վու թյու նը տր վե լու էր նրանց, ով քեր ի րենց 
ճա նա պար հա ծախ սով պի տի մեկ նե ին60:

 Հա մա ձայն « Հայ րե նիք» պար բե րա թեր թի` 1915 թ. հու լի սի 31-ին հա ղոր դած 
տվյալ նե րի` մինչև այդ պա հը ՀՅԴ ԿԿ-ն կա մա վո րա կան շարժ ման հա մար հան-

57 Նույն տե ղում, էջ 294, 295:
58 Նույն տեղում, էջ 296:
59 Նույն տե ղում:
60 Նույն տե ղում, էջ 296, 297:
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գա նա կել էր 100,600 դո լար: Մի ա ժա մա նակ, որ պես ա մե րի կա հայ գա ղու թին ուղղ-
ված հրա մա յա կան պա հանջ, հայ տա րար վել է՝ «Դ րամ, Մարդ, Ռազ մամ թերք», ի սկ 
պաշ տո նա կան կո չում աս ված էր. « …Ա նոնք, ո րոնց սր տին մէջ դեռ չէ մա րեր հայ-
րե նի քի սէ րը, թող դի մեն դէ պի հայ րե նի քի սահ ման նե րը, տաճ կա կան բռ նա կա լու-
թիւ նը ջախ ջա խե լու: Ա նոնք ո րոնք կա րող են, շա տով, ա նոնք ո րոնք ան կա րող են, 
քի չով պէտք է մաս նակ ցին, որ պէս զի հայ կա կան կա մա ւոր նե րու օգ նու թե ան հաս-
նինք ա մե նա լայն չա փով: Օգ նենք որ կռ ւին հայ կա մա ւոր նե րը: Օգ նենք, որ ա ւե րակ-
նե րէն յա րու թիւն առ նէ մեր Ի նք նա վար Մա նուկ Հա յաս տա նը»61: 

Բայց և այն պես, ար դեն 1915 թ. սեպ տեմ բե րի 5-ին Սի մոն Վրա ցյա նը 
« Հայ րե նի քի» ա վագ խմ բա գիր Շա հան Նա թա լի ին Իգ դի րից հղած նա մա կում, ներ-
կա յաց նե լով ե րկ րում տի րող ի րա վի ճա կը, նշել է Ա ՄՆ-ից այլևս հայ կա մա վոր ներ 
ու ղար կե լու ան նպա տա կա հար մա րու թյան մա սին՝ թե՛ ազ գի մի հատ վա ծը պահ-
պա նե լու և թե՛ ա մե րի կա հայե րի նվազ մար տու նա կու թյու նը պատ ճա ռա բա նե լով. 
« …Այս տե ղի գոր ծե րի մա սին կա րող ես գա ղա փար կազ մել թեր թե րից ու իմ թղ թակ-
ցու թիւն նե րից: Գոր ծե րը վատ չեն գնում: Մեր կա մա ւոր նե րը ար ժա նի են ա մէն 
տե սակ գո վա սան քի: Ցա ւա լին ե րկ րի վի ճակն է եւ գաղ թա կան նե րի թշ ւառ կա ցու-
թիւ նը: Եւ յոյս էլ չկայ, որ մօ տիկ ա պա գա յում կա րե լի լի նի այդ թշ ւառ նե րին վե րա-
դարձ նել դէ պի ի րենց մոխ րա կոյ տե րը: Շատ զոհ տւինք, չա փա զանց թանգ գնով 
պի տի ստա նանք մեր ա զա տու թիւ նը, ե թէ, ի հար կէ, ստա նանք: …Այ լեւս կա մա ւոր-
ներ պէտք չեն Ա մե րի կայից: Այս տեղ ար դէն բա ւա կա նա չափ մարդ կային նիւթ կայ 
մեր խմ բե րը լրաց նե լու եւ պա հե լու հա մար, եւ այս տե ղի մար դիկ շատ ա ւե լի յար-
մար են իբ րեւ կա մա ւոր ներ: Այս պայ ման նե րում ոչ մի միտք չու նի հա զար ներ ծախ-
սել եւ այդ տե ղից մարդ բե րել, ե րբ այդ մար դիկ կա րող են այդ տեղ մնա լով` դրամ 
աշ խա տիլ, թէ ի րենց ըն տա նի քը պա հել եւ թէ այս տեղ գոր ծի հա մար դրամ ղր կել: 
Չպէտք է մո ռա նալ, որ այժմ մնա ցած հայե րին պա հելն էլ մեծ ազ գա սի րու թիւն է: 
Բա ցի այս՝ պէտք է ի նկա տի ու նե նալ եւ մի ու րիշ կա րե ւոր հան գա մանք. փոր ձը ցոյց 
տւեց, որ Ա մե րի կայից ե կող նե րը շատ թե րի են իբ րեւ կա մա ւոր, ե թէ չա սենք բո լո-
րո վին ան պէտք: Նախ՝ բա ւա կան տկա րա կազմ են, մա նա ւանդ թոյլ ոտ քե րից, եւ 
չեն դի մա նում այս տե ղի ծանր պայ ման նե րին: Շա տե րը իս կոյն հի ւան դա նում են եւ 
չեն կա րո ղա նում շա րու նա կել, ո մանք էլ վա խե նա լով դժ ւա րու թիւն նե րից՝ հէնց կէս 
ճա նա պար հից յետ են քաշ ւում: Միւս կող մից Ա մե րի կայից ե կող նե րը չա փա զանց 
պա հանջ կոտ են եւ կար գա պա հու թե ան չեն թարկ ւող: Չեն կա րո ղա նում տա նել մեր 
խմ բե րի իւ րա յա տուկ պայ ման նե րը եւ շատ վե հե րոտ են և ու րիշ նե րին էլ վա րա-
կում են: Ո մանք պա հան ջում են, որ ի րենց ան պատ ճառ ձի ա ւոր դարձ նեն, ու րիշ ներ՝ 
ան պատ ճառ ու զում են խմ բա պետ ներ ու հրա մա նա տար ներ դառ նալ…»62:

ՀՅԴ-ն ցա վով ար ձա նագ րել է ի նչ պես ա մե րի կա հա յու թյան շր ջա նում, նույն պես 
և իր շար քե րում տի րող տագ նա պա լի չա փե րի հաս նող հու սալ քու թյան մա սին, ին չը 
բա ցատ րել է 1915 թ. ա ղե տա լի դեպ քե րով, գաղ թա կա նու թյան թշ վառ վի ճա կով, 

61 Նույն տե ղում, էջ 298, 299:
62  Նույն տեղում, էջ 311, 312:



Ք նա րիկ Ա վա գյան 245

ռու սա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից Կով կա սում կա մա վո րա կան խմ բե րի նկատ-
մամբ գոր ծադր ված ճն շում նե րով և սկիզբ ա ռած դա սալ քու թյամբ: Վեր ջինս նաև 
հետ ևանք էր «ա մե րի կա հայ կա մա ւոր նե րու շար քե րէն ներս տի րող  ան կար գա պա-
հու թե ան»63:

 Կա մա վո րա կան գն դե րի լու ծա րու մով և հրա ցա նա ձիգ գն դե րի ստեղ ծու մով, 
ո րոնք « դար ձե ալ գո նէ ե րե ւու թա պէս կը փո խա րի նեն նախ կին կա մա ւո րա կան 
գուն դե րը», Հյու սի սային Ա մե րի կայի ՀՅԴ Պատ գա մա վո րա կան ժո ղո վը ո րո շել է 
շա րու նա կել բա րո յա պես ու նյու թա պես ա ջակ ցել Ազ գային բյու րոյին` որ պես « մեր 
քա ղա քա կան ի տէ ալ նե րը հե տապն դող մարմ նի», ո րը « ռազ մա դաշ տին վրայ կա մա-
ւո րա կան գուն դեր եւ դի ւա նա գի տա կան հե տապն դում ներ» էր ի րա կա նացնում64: 

 Կով կա սյան կա մա վո րա կան շար ժու մը և ՍԴՀԿ-ն
Ի տար բե րու թյուն ՀՅԴ-ի, այլ էր ՍԴՀԿ-ի պա րա գան, ո րը վա ղուց իր կա պե րը խզել 
էր իթ թի հա տա կան նե րի հետ և տա կա վին 1913 թ. կու սակ ցու թյան 7-րդ պատ գա-
մա վո րա կան ժո ղո վում վճ ռել էր ա մեն գնով տա պա լել իթ թի հա տա կան կա ռա վա-
րու թյու նը65: Իթ թի հա տա կան ներն էլ ի րենց հեր թին սկ սել է ին ակ տիվ հա լա ծանք 
հն չա կյան նե րի դեմ, քա նի որ սրանք լե գալ գոր ծու նե ու թյա նը զու գըն թաց ի րա կա-
նաց նում է ին նաև ան լե գալ՝ գաղտ նի, գոր ծու նե ու թյուն: Ա հա թե ին չու ռուս-թուր-
քա կան պա տե րազ մի հենց սկզ բից ար տերկ րում ՍԴՀԿ-ն ա մե նաակ տիվ մաս նակ-
ցու թյունն է ու նե ցել այդ շարժ մա նը: ՍԴՀԿ-ի գոր ծիչ Ստե փան Սա պահ-Գյու լյա նը 
կա մա վո րա կան շարժ ման մի ջո ցով պա տե րազ մին մաս նակ ցե լը հա մա րում էր 
« բա ցար ձակ և հրա մա յա կան», ի սկ հա կա ռա կը՝ « կորս տա բեր, ա ղե տա լի, խա բու-
սիկ»: Ար շակ Չո պա նյանն իր հեր թին Ա մե րի կայի Վե րա կազ մյալ հն չա կյան նե րին 
ուղղ ված նա մա կում Ա ռա ջին աշ խար հա մարտն ան վա նել է «սր բա զան» պա տե-
րազմ, ո րով բո լոր հայե րը պետք է հե տաքրքր վեն66:

Հն չա կյան կա մա վոր նե րի կազ մա կերպ ման նա խա ձեռ նու թյունն իր վրա էր 
վերց րել Ռու մի նի այի Թա ղա կան խոր հուր դը Պետ րոս Գալ ֆա յա նի գլ խա վո րու-
թյամբ: Ը նտր վել էր ե րեք հո գուց բաղ կա ցած հանձ նա խումբ, ո րն էլ կազ մել էր 107 
հո գուց բաղ կա ցած ա ռա ջին զո րա խում բը, ա պա՝ ե րկ րորդ և եր րորդ խմ բե րը: Շու-
տով մո տա վո րա պես 3.000 կա մա վոր կենտ րո նա ցել էր Թիֆ լի սում67: 

Կա մա վո րագր ման գոր ծըն թացն ա ռանձ նա կի աշ խու ժու թյամբ է ըն դուն վել 
Ա ՄՆ-ի հն չա կյան մաս նա ճյու ղե րի կող մից: ՍԴՀԿ Ա մե րի կայի Գոր ծա դիր մար-
մի նը հրա տա րա կել է կա մա վո րագ րու թյան հրա վի րող « Կար միր կոչ» ա նու նով 
հայտ նի իր ու ղեր ձը̀  հաս ցե ագր ված տա րա ծաշր ջա նի բո լոր մաս նա ճյու ղե րին: Այս-
պես, ՍԴՀԿ Ռեյ սի նի մաս նա ճյու ղում կա մա վո րագր ման աշ խա տանք նե րը ղե կա-

63 Նույն տե ղում, էջ 324, 332:
64 Նույն տե ղում, էջ 334:
65 Տե՛ս Չո փու րե ան Եդ., նշվ. ա շխ., հ. 1, էջ 21: Պատ մու թիւն Ս. Դ. Հն չա կե ան կու սակ ցու թե ան. 
1887-1962, հ. Ա, էջ 470:
66 Նույն տե ղում, էջ 21: Կի րա կո սյան Ջ., նշվ. ա շխ., էջ 183:
67 Տե՛ս Պատ մու թիւն Ս. Դ. Հն չա կե ան կու սակ ցու թե ան. 1887-1962, հ. Ա, էջ 471:
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վա րում էր Վա հան Մոր լյա նը: Կազ մա կերպ ված հրա պա րա կային ժո ղո վի ըն թաց-
քում հան գա նակ վել էր 1.200 դո լար68: 

1915 թ. մար տի 12-ին մեկ նել է ա մե րի կա հայ կա մա վոր նե րի ա ռա ջին խում բը, 
ո րն Ար խան գելս կով հա սել է Կով կաս: Նրանց ղե կա վարն էր մշե ցի Պան դուխ տը: 
Ե րկ րորդ խում բը նույն ճա նա պար հով դուրս է ե կել մար տի 10-ին` Ա լեք սանդր Մնա-
ցա կա նյա նի գլ խա վո րու թյամբ, եր րորդ խում բը՝ նոյեմ բե րի 21-ի ն՝ Ս. Շա հե նի գլ խա-
վո րու թյամբ69: 

Հն չա կյան տա րեգ րու թյան մեջ ևս նշ վում է, որ «Ազ գային Բիւ րօն խտ րա կան 
ո գի ով կը մօ տե նար Հն չա կե ան կազ մա կեր պու թե ան և ա մէն ջանք կը թա փէր ցրուել 
զա նոնք, ա ռար կե լով թէ՝ ան ձէ ա ւե լի դրա մի պէտք ու նինք»70 

Հն չա կյան խմ բին են մի ա ցել նաև ա մե րի կա հայ կա մա վոր նե րը, ո րոնք, սա կայն, 
հա լած վե լով՝ «… գա նե լով Ազ գային Բիւ րոյէն, յու սալ քուած դար ձե ալ Ա մե րի կայ կը 
վե րա դառ նան», ի նչ պես օ րի նակ` Մոր լյա նը: Հա կա ռակ միջ կու սակ ցա կան ո տն-
ձգու թյուն նե րի` նրանք, ո րոնք չէ ին հու սա հատ վել, ը նդ դի մա նա լով կա մա վո րա կան 
շարժ ման նկատ մամբ Ազ գային բյու րոյի դրս ևո րած կու սակ ցա կան վե րա բեր մուն-
քին, ի նչ պես նաև բյու րոյի կող մից մերժ վե լով ա ռան ձին գունդ կազ մե լու հա մար 
ար տերկ րում հան գա նակ ված գու մար նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քից, ան ջատ վել է ին 
և կարճ ժա մա նակ ան ց մաս կազ մել ձևա վոր վե լիք հն չա կյան Վե ցե րորդ գն դին71:

ՍԴՀԿ-ի կենտ րո նա կան վա րիչ մար մի նը Ա մե րի կայի ազ գային մի ու թյան, 
հն չակ յան մար մին նե րի, ի նչ պես նաև ազ գային տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ու ան հատ նե րի նյու թա կան ա ջակ ցու թյամբ կա րո ղա ցել էր կազ մել «Ազգ. Պիւ րօյի 
կող մէ լքուած կա մա ւոր նե րէն գունդ մը», ո րը, ստա նա լով ռու սա կան կա ռա վա րու-
թյան ար տո նու թյու նը, ձևա վոր վել է որ պես Վե ցե րորդ գունդ՝ սպա Հով հան նես 
Ջան փո լա տյա նի հրա մա նա տա րու թյամբ72: 1915 թ. մար տի 13-ին Ազ գային պաշտ-
պա նու թյան ա մե րի կա հայ հանձ նա խում բը Սբ. Էջ մի ած նի կա թո ղի կո սու թյան մի ջո-
ցով Վե ցե րորդ գն դի հա մար ա ռա քել էր 1.500 դո լար, ի սկ մայի սի 13-ին ա մե րի կա-
հայե րի կող մից ու ղարկ վել էր 3.409 ռուբ լի 40 կո պեկ73 և այլն: Ե րբ կռ վի ժա մա նակ 
նա հա տակ վել է Հ. Ջան փո լա տյա նը, նրան փո խա րի նե լու է ե կել ե րի տա սարդ սպա 
Գրի գոր Ավ շա րյա նը (Ավ շա րով), «ո րուն դրօ շին տակ հա ւա քուե ցան դաշ նակ ցու-
թե նէ հա լա ծա կան բո լոր կա մա ւոր նե րը», այդ թվում նաև` Ա ՄՆ-ից ե կած ռամ կա-
վար, վե րա կազ մյալ հն չա կյան և ոչ կու սակ ցա կան կա մա վոր նե րը74: 

68 Տե՛ս Ճէ րէ ճե ան Եղ., նշվ. ա շխ., էջ 14:
69 Տե՛ս Կա րա պե տյան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 40:
70 Պատմութիւն Ս. Դ. Հնչակեան կուսակցութեան. 1887-1962, հ. Ա, էջ 471:
71 Տե՛ս Ճէ րէ ճե ան Եղ., նշվ. ա շխ., էջ 19: Պատ մու թիւն Ս. Դ. Հն չա կե ան կու սակ ցու թե ան. 1887-
1962, հ. Ա, էջ 471:
72 Տե՛ս Չո փու րե ան Եդ., նշվ. ա շխ., հ. 1, էջ 22: Պատ մու թիւն Ս. Դ. Հն չա կե ան կու սակ ցու թե ան. 
1887-1962, հ. Ա, էջ 471:
73 Տե՛ս Ճէ րէ ճե ան Եղ., նշվ. ա շխ., էջ 19, 22:
74 Տե՛ս Ա ւե տե ան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 159: Չո փու րե ան Եդ., նշվ. ա շխ., հ. 1, էջ 22: 
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Ար դեն 1915 թ. Ա ՄՆ-ում՝ Բոս տո նում, հիմն վել է Հայ ազ գային զին վո րա կան 
խոր հուր դը (ՀԱԶԽ) [Armenian National Military Society – ANMS], ո րը կազ մա կեր-
պել է «Հ րայր» զին ված խում բը՝ նպա տակ ու նե նա լով ա մե րի կա հայ ե րի տա սարդ-
նե րին մար զել̀  մի ա նա լու բնօր րա նում ծա վալ վող ա զա տագ րա կան շար ժում նե րին: 
Ա ՄՆ-ի դրո շի կող քին ա մե րի կա հայ կա մա վոր ներն ու նե ին նաև կար միր-ս պի տակ-
կա նաչ գույ նե րով ի րենց ե ռա գույն դրո շը, ո րին ի պա տիվ նույն թվա կա նին ՀԱԶԽ-ը 
նույ նիսկ թո ղար կել է «Յար գանք Դրօ շա կին» խո րագ րով փոս տային բա ցիկ՝ դրա-
նով ի սկ նպա տակ ու նե նա լով Ա ՄՆ-ում հայ կա մա վո րա կան շարժ մանն ը նդ գր կուն 
և կազ մա կերպ ված բնույթ հա ղոր դել: 1915 թ. մայի սի 31-ին հա վա քագր վել էր ա մե-
րի կա հայ հն չա կյան կա մա վոր նե րի Ավ շա րյան Ա խում բը, ո րի մա սին է փաս տում 
նաև պահ պան ված նույն պի սի ե ռա գույն դրո շը՝ հա մա պա տաս խան գրու թյամբ75: 

Այն պես որ, ի նչ պես կա մա վոր Ե. Չո փու րյանն է նշել. «Այն բազ մա թիւ Պուլ կա-
րա հայ, Ռու մա նա հայ և Ա մե րի կա հայ ե րի տա սարդ նե րը, ո րոնք ի րենց Հն չա կե ա նի 
հան գա ման քո վը դուրս ձգուած է ին Ազ գային Պի րոյի գուն դե րէն, ե ղան ա տաղ ձը 
Վե ցե րորդ գուն դին…»76:

 Վե ցե րորդ գուն դը նոր էր կազ մա կերպ վել, ե րբ ո րո շա կի կու սակ ցա կան, ի նչ-
պես նաև հա սա րա կա կան շր ջան նե րում շր ջա նառ վում էր այն կար ծի քը, թե այդ 
գուն դը, Ազ գային բյու րոյից ան կախ գոր ծե լով, չպի տի կա րո ղա նար գո յու թյուն ու նե-
նալ: Բայց և այն պես 1.500 քա ջե րից բաղ կա ցած «…6րդ գուն դը, կազ մուած կա նո-
նա ւոր վաշ տե րով, հա րիւ րակ նե րով, յիս նե ակ նե րով, ռազ մա զի նուած բո լոր յար մա-
րու թիւն նե րով ուղ ղուե ցաւ պա տե րազ մի դաշ տը»77: 

1915 թ. հու նի սի 18-ին Վե ցե րորդ գունդն ան ցել է հար ձակ ման՝ գի շե րով գաղ-
տա գո ղի սո ղա լով թշ նա մու դիր քե րը և ա ռա վո տյան ա նակն կալ հար ձակ վե լով 
Բա սե նի դաշ տում: Հրա մա նա տարն էր 25-ա մյա Գր. Ավ շա րյա նը78, ով ա վար տել 
էր ռու սա կան գիմ նա զի ա, ստա ցել զին վո րա կան կր թու թյուն. «…ե ղած է իս կա կան 
ան ձնուէր հայ րե նա սէր մը, ռազ մա գի տա կան բարձր կա րո ղու թիւն նե րով օժ տուած: 
Գ. Աւ շա րե ան կով կա սե ան կա մա ւո րա կան գուն դե րու մէջ աչ քա ռու դեր մը ու նե ցաւ 
իր գուն դով, ո րուն տա րած յաղ թա նակ նե րը հա սան այն պի սի բարձ րու թե ան մը, որ 
ձա րա կան բա նակ նե րու հի աց մուն քին ար ժա նա ցան»79: Ի սկ զո րա վար Բա րա թո վը 
Թիֆ լի սի քա ղա քա պետ Ալ. Խա տի սյա նին ու ղար կած հե ռագ րում գո վես տով է 
ար տա հայտ վել հրա մա նա տար Գր. Ավ շա րյա նի և նրա գն դի մա սին՝ նշե լով, որ «ան 
իր յաղ թա նակ նե րով ճա կա տագ րա կան դեր խա ղաց թր քա կան ճա կա տի վրայ»80: 

Վե ցե րորդ գուն դը̀  որ պես գե նե րալ Բա րա թո վի հրա մա նա տա րու թյան տակ 
գոր ծող ռու սա կան բա նա կի ա ռա ջա պահ ուժ, դա ժան մար տեր է մղել Է րզ րում-
Ե րզն կա դժ վա րին գծի վրա: 1915 թ. գար նա նը զո րա գուն դը Ա լեք սանդ րա պո լից 

75 Տե՛ս Դե մո յան Հ., նշվ. ա շխ., էջ 267, 272, 280:
76  Չոփուրեան Եդ., նշվ. աշխ., հ. 1, էջ 26:
77 Նույն տեղում, էջ 26: Պատմութիւն Ս. Դ. Հնչակեան կուսակցութեան. 1887-1962, հ. Ա, էջ 472:
78 Տե՛ս Չո փու րե ան Եդ., նշվ. ա շխ., հ. 1, էջ 26-28:
79 Աւետեան Մ., նշվ. աշխ., էջ 238:
80 Նույն տե ղում, էջ 239: 
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շարժ վել է դե պի Կարս, որ տեղ Ա ռա քե լոց ե կե ղե ցում տե ղի է ու նե ցել կա մա վոր-
նե րի հան դի սա վոր եր դու մը, ա պա Բա սե նի դաշ տով շարժ վել է դե պի Է րզ րում, 
Բաշ, Չըլ գա նի, Ղա րա ղութ, Դա հար գյու ղե րը: 1915 թ. ապ րի լից Վե ցե րորդ գուն դը 
կա տա ղի դի մադ րու թյուն է ցույց տվել թուր քա կան բա նա կին Տե կե րում, Ձո րա գյու-
ղում, Ակ բե բա յում, Թու թա խում, Էս մե րում, Ի ուչգզ լա րում, Աշ կա լա յում, Բռ նա կա-
պա նում, Գյա վու րին ջի ում, Մա մա խա թու նում, Վա թո քում, Բա գա ռի ճում, Գե ոք-
թա ղում, Հյո բեկ դա ղում, Բռ նա շե նում: 1915 թ. հու նի սի 20-29-ին տե ղի ու նե ցած 
դա ժան մար տե րից հե տո ա վե լի քան 100 նա հա տակ կա մա վոր նե րի կյան քի գնով 
Վե ցե րորդ գն դին հա ջող վել է գրա վել ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
Չախ մախ լը լե ռը: Հու նի սի 22-ին Շա րյան գե տի ա փին` Բա սե նի դաշ տում, մղ վող 
ճա կա տա մար տի ա մե նա թեժ պա հին վի րա վոր վել և հե րո սա բար զոհ վել է նաև 
հրա մա նա տար Գր. Ավ շա րյա նը81: Մեր ձի մահ նա իր սու րը փո խան ցել է գն դի Բ 
վաշ տի ղե կա վար Հայկ Բժշ կյա նին (Գայ) և պատ գա մել. « Հա՛յկ, վեր ցո՛ւր սու րը և 
ան ցիր բա նա կին գլու խը»82: 

Ա կա նա տես-մաս նակ ցի գնա հատ մամբ. « Քա ջա մար տիկ 6-րդ գն դի Բ վաշ տի 
ա ռիւծ նե րը, ի նչ պէս լա փող լա ւայ, ա ռաջ կ՛եր թային ջար դե լով, տրո րե լով և գետ նին 
հա ւա սա րեց նե լով ճա նա պար հը փա կող քր դա կան ձի ա ւոր նե րը և թր քա կան յա ռա-
ջա պահ նե րը»: Շու տով շատ ա վե լի պա տաս խա նա տու հար ձա կում ներ են հանձ նա-
րար վել Վե ցե րորդ գն դին, որ «յաղ թա նա կէ յաղ թա նակ կը սլա նար»83:

Գ րա ված տա րածք նե րը ռու սա կան բա նա կին հանձ նե լուց և կար ճատև վե րա-
կանգ նո ղա կան դա դա րից հե տո հե րո սա կան գուն դը գրա վել է Ալ պե ղա, Ճան պաղ, 
Չադ, Դա լեկ գյու ղե րը: Այն պես որ մինչև նոյեմ բե րի 9-ը Բա սե նի դաշտն ամ բող ջու-
թյամբ և Ա լաշ կեր տի հով տի մեծ մա սը մաքր ված է ին թշ նա մուց: Սա կայն նոյեմ բե րի 
10-ին թուր քա կան բա նա կը, ան ցնե լով հա կա հար ձակ ման, գրա վել է Քյոփ րյու քե ոյը: 
Ծանր մար տե րը շա րու նակ վել են մինչև նոյեմ բե րի 15-ը:

1915 թ. դեկ տեմ բե րի 24-ից մինչև 1916 թ. հուն վա րի 6-ը ռու սա կան բա նակն ան ցել 
է ը նդ հա նուր հա կա հար ձակ ման` ջախ ջա խե լով և խու ճա պա հար փա խուս տի մատ-
նե լով թուր քա կան բա նա կին դե պի Է րզ րում: Սա րի ղա մի շի գոր ծո ղու թյու նից հե տո 
ե րկ րորդ կար ևոր գոր ծո ղու թյունն Է րզ րու մի օ պե րա ցի ան էր (թուր քա կան բա նա կի 
կո րուս տը կազ մել է շուրջ 66.000 զին վոր), ո րը հայ կա կան կա մա վո րա կան Վե ցե-
րորդ գն դի մաս նակ ցու թյամբ ա վարտ վել էր փետր վա րի 2-ին ռու սա կան բա նա կի 
փայ լուն հաղ թա նա կով` վճ ռե լով ամ բողջ Կով կա սյան ճա կա տի ել քը84: 

1916 թ. փետր վար-մարտ ա միս նե րին Վե ցե րորդ բա նա կը̀  որ պես ա ռա ջա պահ 
ուժ, գրա վել էր թուր քա կան ե րեք կար ևոր ամ րու թյուն և « Կար սի Դուռ» կոչ ված 
դիր քից մտել Է րզ րում, ա պա` Մա մա խա թուն: Այն պես որ Վե ցե րորդ գունդն ան մահ 
ա նուն է թո ղել հայ հե րո սա մար տի պատ մու թյան մեջ՝ դառ նա լով ա ռա ջին կա մա-

81 Տե՛ս Ճէ րէ ճե ան Եղ., նշվ. ա շխ., էջ 22, 23, 26: Ա ւե տե ան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 238: Չո փու րե ան Եդ., 
նշվ. ա շխ., հ. 1, էջ 28:
82 Պատ մու թիւն Ս. Դ. Հն չա կե ան կու սակ ցու թե ան. 1887-1962, հ. Ա, էջ 472:
83 Չո փու րե ան Եդ., նշվ. ա շխ., հ. 1, էջ 27, 28:
84 Տե՛ս Ճէ րէ ճե ան Եղ., նշվ. ա շխ., էջ 26:
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վո րա կան գուն դը, ո րը գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել նաև Է րզ րու մի շուրջ 
ծա վալ ված կռիվ նե րին և ա ռա ջի նը մտել Է րզ րու մի բերդ: « Վե ցե րորդ գուն դը հոն 
էր, ուր կար դժուա րին գործ մը կա տա րե լիք և ա տոր հա մար ալ տուաւ ա մե նա-
շատ զո հե րը»: Այն գեր մարդ կային ճի գե րով կա րո ղա նում էր հաղ թել 15-20 ան գամ 
ա վե լի թշ նա մա կան ու ժե րին85: 

Երբ Հ. Բժշ կյա նը եր րորդ ան գամ վի րա վոր վել ու տե ղա փոխ վել էր հի վան դա-
նոց, Վե ցե րորդ գն դի հրա մա նա տար էր դար ձել Պան դուխ տը (Մի քայել Սե րյան), 
ով, գն դի կազ մա վոր ման հենց սկզ բից Ա ՄՆ-ի ՍԴՀԿ Քեր վի լի մաս նա ճյու ղի 28 
կա մա վոր նե րի գլուխն ան ցած, Ա ՄՆ-ից ժա մա նել էր Կով կաս և դար ձել հրա մա-
նա տար Հ. Ջան փո լա տյա նի օգ նա կա նը: Շու տով Պան դուխ տին է ին մի ա ցել նաև 
350 ա մե րի կա հայ նո րեկ կա մա վոր ներ և մեկ նել Կարս` զո րա վար ժու թյուն նե րի: 
Կա մա վոր Ա րամ Չոր բա ջյա նի գնա հատ մամբ̀  « Պան դուխտ շատ սի րուած եւ կո րո-
վի գն դա պետ էր»86:

 Հե տա գա յում ևս շուրջ 350 կա մա վո րից բաղ կա ցած Պան դուխ տի հն չա կյան 
զո րա գուն դը՝ Մար գա րի, Ա նու շա վա նի, Ար սեն Կի տու րի խմ բա պե տու թյամբ, մինչև 
վերջ մեծ դեր է կա տա րել Ա նդ րա նի կի Ա ռա ջին գն դում87: 

Ար դեն 1917 թ. Նյու Յոր քի հայ կա կան ե կե ղե ցու գավ թում հա վա քագր վել էր 
ա մե րի կա հայ կա մա վոր նե րի թվով յո թե րորդ խում բը88: «Ա մե րի կայից ե կած կա մա-
ւոր նե րը գրե թէ բո լորն էլ գա լիս են ի րենց սե փա կան ծախ սով և մի ա ժա մա նակ 
ի րենց հետ բե րում են մեծ քա նա կու թե ամբ ըն տիր զէն քեր: Սա կայն ցա ւօք սր տի 
պէտք է ա սել, որ բո լոր բե րած զէն քե րը, դրանց հետ նաև բազ մա թիւ դաշ տային 
հե ռա խօս ներ և հե ռա դի տակ ներ Թիֆ լի սի մաք սա տա նը են թարկ ւում են րեկ վի զի-
ցի այի Նի կո լայ Նի կո լայե վի չի և գեն. Ե ա նու շե վի չի89 նենգ և հա յա տե աց կա ռա վա-
րու թե ան կող մից և մինչև վերջն էլ չեն տր ւում ի րենց տէ րե րին, - մի հան գա մանք, որ 
յե տա գա յում մե ծա պէս նպաս տեց ա մե րի կա հայ կա մա ւո րա կան շար քե րում լքումն 
ա ռա ջա նա լուն», - հի շա տակ վում է Ազ գային բյու րոյի տե ղե կագ րում90: 

Ընդ հա նուր առ մամբ 1915-1918 թթ. հն չա կյան կա մա վո րա կան շար ժու մը գտն վել 
է Ար տե մի սի, Լա զոյի, Նշան Մի րա քյա նի, Սար գիս Մաթ ևո սյա նի, Ա զա բե կո վի, Ա. 
Ե րե ցյա նի, Սյու նի քի, Հա ճի Նա զի քի, Հայկ Բժշ կյա նի, Ար մա ղա նյա նի, Գր. Ավ շա-
րյա նի, Հ. Ջան փո լա տյա նի և Պան դուխ տի ձեռ քե րում: Կազ մա կեր պիչ-ղե կա վար-
ներն է ին Լա զոն, Ար շակ Բա բյա նը և Ս. Տա շի րը (Հո վյան)91:

85 Նույն տե ղում, էջ 26, 28: Չո փու րե ան Եդ., նշվ. ա շխ., հ. 1, էջ 26:
86 Ճէ րէ ճե ան Եղ., նշվ. ա շխ., էջ 9, 16, 19-20, 28, 74:
87 Տե՛ս Պատ մու թիւն Ս. Դ. Հն չա կե ան կու սակ ցու թե ան. 1887-1962, հ. Ա, էջ 471:
88 Տե՛ս Դե մո յան Հ., նշվ. ա շխ., էջ 268:
89 Նի կո լայ Նի կո լա ևիչ Յու դե նիչ` Կով կա սյան ճա կա տի շտա բի պետ, գե նե րալ: Յա նուշկ ևիչ – 
բա նա կի գլ խա վոր շտա բի պետ, ին ֆան տե րի այի գե նե րալ (տե՛ս Կա րա պե տյան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 
18, 19):
90 Հա մա ռօտ տե ղե կա գիր Հ. Կ. Ազ գային Բիւ րօի գոր ծու նէ ու թե ան. 1915-1917 թթ., էջ 5, 6:
91 Պատ մու թիւն Ս. Դ. Հն չա կե ան կու սակ ցու թե ան. 1887-1962, հ. Ա, էջ 471:
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 Բայց և այն պես Վե ցե րորդ գն դի ձևա վո րու մից և դժ վա րին ճա կա տա մար տե-
րում փայ լուն հաղ թա նակ ներ ար ձա նագ րե լուց հե տո ի սկ հն չա կյան կա մա վոր նե րը 
դար ձյալ « հա լա ծան քի ա ռար կայ դար ձան Ազ գային Պիւ րոյի կող մէ, ու րա ցուե լով 
ա նոնց գո յու թիւ նը»92: Այս պես, հն չա կյան գն դի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ըն թաց քում իշ խան Հով սեփ Ար ղու թյա նի հրա մա նա տա րու թյամբ կազմ վել էր նույն՝ 
Վե ցե րորդ գունդ ա նու նով զո րա խումբ93, մինչև որ ռու սա կան հրա մա նա տա րու-
թյու նը, տե ղե կա նա լով այդ մա սին, վա վե րաց րել էր Գր. Ավ շա րյա նի հրա մա նա-
տա րու թյան ներ քո գոր ծող Վե ցե րորդ գն դի գո յու թյու նը, ի սկ իշ խան Ար ղու թյա նի 
գունդն ան վա նել Յո թե րորդ: 

 Կով կա սյան կա մա վո րա կան շար ժու մը և ՀՍՌԿ-ն
 Հայ սահ մա նա դիր ռամ կա վար կու սակ ցու թյու նը Կով կաս կա մա վոր ներ ու ղար կե լու 
ծրագ րին ա ռանձ նա պես կողմ նա կից չէր և դրա ան հրա ժեշ տու թյու նը չէր տես նում` 
« քաջ գիտ նա լով որ կռուող ներ չէ ին պակ սիր հոն, ե թէ պէտք էր ա ջակ ցիլ, նիւ թա-
կան օգ նու թիւ նը ա ւե լի է ա կան կը նկա տէր»: Ի սկ ՀՅԴ Ազ գային բյու րոյի նկատ-
մամբ վս տա հու թյուն չու ներ, քա նի որ « կը կաս կա ծէր թէ ա նի կա կա մա ւո րա կան 
շար ժու մը կը գոր ծա ծէր զուտ կու սակ ցա կան շիլ շար ժա ռիթ նե րու, պրօ պա կան դի 
եւ շա հա գոր ծում նե րու ի բր լա ւա գոյն մի ջոց»94: Այ դու հան դերձ, Կով կա սում կա մա-
վո րա կան շարժ ման ծա վալ մա նը զու գըն թաց, ռամ կա վար ղե կա վա րու թյու նը, իր 
ի սկ գնա հատ մամբ, « հա սա րա կաց կար ծի քի եւ օ րուան պա հան ջի մղու մին տակ 
կ’ո րո շէ այդ շարժ ման տրա մադ րել ուժ մը իր հայ րե նա սէր շար քե րէն», մաս նա-
վո րա պես Ա ՄՆ-ում գտն վող վա նե ցի նե րից: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կա մա-
վոր նե րի շար քե րը են թա կա է ին հա մալր ման: 1915 թ. օ գոս տո սի 5-ին Ա նու շա վան 
Տեր-Մկրտի չյա նի ղե կա վա րու թյամբ ռամ կա վար կա մա վոր նե րի խում բը ռու սա կան 
նա վով մեկ նել է Ար խան գելսկ, այն տե ղից` Պետ րոգ րադ, տե ղի հա յու թյան ներ կա-
յա ցու ցիչ Ա լեք սանդր Ա սր բե կյա նից ստա ցել 700 ռուբ լի նվեր և շարժ վել Թիֆ լիս: 
Այն տեղ նրանց ա ռա ջարկ վել է կռ վել Ազ գային բյու րոյի հո վա նու ներ քո: Վա նի 
ա ռա ջին նա հան ջից հե տո մա նա վանդ, ե րբ պարզ էր դար ձել, որ Ազ գային բյու րոն 
գոր ծում էր մի այն ՀՅԴ-ի հրա հանգ նե րով, ռամ կա վար ներ կա յա ցու ցիչն այդ մա սին 
հա ղոր դել է Ա ՄՆ` շեշ տե լով, որ «ա մե րի կա հայ կա մա ւոր նե րու պէտ քը չըզ գա ցուիր 
Կով կա սի մէջ»95:

 Մի ա ժա մա նակ ՀՍՌԿ Ա մե րի կայի շր ջա նա կը Մի քայել Հով հան նի սյա նի ղե կա-
վա րու թյամբ Վա շինգ տո նում կազ մա կեր պած խիստ գաղտ նի ժո ղո վում ո րո շել է 
հո գալ նաև Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան նյու թա կան ծախ սե րը: Նրանք ի րենց 
գոր ծու նե ու թյու նը հա մա կար գել են «Մ շակ» թեր թի խմ բա գիր Համ բար ձում Ա ռա քե-
լյա նի հետ, ի սկ Վա նում նրանց ներ կա յա ցու ցիչն էր Շա վարշ Հո վի վյա նը: Հի շար-

92 Ա ւե տե ան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 159:
93 Նույն տե ղում, էջ 160:
94 Ճիզ մէ ճե ան Մ. Գ., նշվ. ա շխ., էջ 208:
95 Նույն տե ղում, էջ 209, 210:
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ժան է ռամ կա վար նե րի` Լոուե լում կազ մա կեր պած շր ջա նային հան գա նա կիչ հա վա-
քը, ո րին մաս նակ ցել է Լոու րեն սից, Հեյ վըր հի լից, Նի շուայից, Բոս տո նից, Լին նից, 
Նյուբ րի փոր թից, Չել սի ից և այլ վայ րե րից ժա մա նած նվի րա տու նե րի խուռ նե րամ 
բազ մու թյուն: ՀՍՌԿ Ա մե րի կայի վար չու թյու նը Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան 
ռազ մա կան կա րիք նե րի հա մար եր կու ան գամ հան գա նա կել էր օս մա նյան հա զար 
ոս կու չափ գու մար96: 

Շու տով Թիֆ լի սում կազմ վել էր Հա յաս տա նի վե րա շի նաց հանձ նա ժո ղով, ո րը 
Վա նի գյու ղա ցի ու թյան հետ մի ա սին դի մել և ստա ցել էր կով կա սյան իշ խա նու թյան 
թույ լատ րու թյու նը̀  ստանձ նե լու Վա նում տե ղա կան մի լի ցի այի դե րը, ի նչ պես նաև 
օգ նե լու քա ղա քա պե տու թյուն հաս տա տե լու ծրագ րին: Վա նի կա ռա վար չի պաշ տո-
նում Ա րամ Մա նու կյա նին փո խա րի նած ռուս նա հան գա պետ ցա րա կան գն դա պետ 
Տեր մե նի օ րոք քա ղա քագ լուխ էր դար ձել Ա վե տիս Թեր զի բա շյա նը, ի սկ ոս տի կա-
նա պետն էր Ար մե նակ Ե կա րյա նը: Վեր ջի նիս գլ խա վո րու թյամբ հա վա քագր վել էր 
200 հո գուց բաղ կա ցած մի լի ցի ա, ո րի կո րի զը կազ մել են Պո ղոս Նու բա րի կո չով 
Ա ՄՆ-ից կա պի տան Ջիմ Չան գա լյա նի ղե կա վա րու թյամբ ժա մա նած մի խումբ 
ա մե րի կա հայ Վե րա կազ մյալ հն չա կյան կա մա վոր ներ97: Ռամ կա վար կու սակ ցու-
թյու նը ներ կա յաց ված էր քա ղա քա պե տու թյան, ոս տի կա նու թյան, ի նչ պես նաև հաշ-
տա րար դա տա րա նի հա մար թեկ նա ծու նե րով98: 1915 թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջե րին 
ՍԴՀԿ և Սահ մա նա դիր ռամ կա վար կու սակ ցու թյուն նե րի օ ժան դա կու թյամբ և մի 
խումբ ար հես տա վոր նե րի ու գյու ղա ցի նե րի ու ղեկ ցու թյամբ մի լի ցի ան շարժ վել է 
դե պի Վան: Ար դեն 1916 թ. ամ ռա նը Վան վե րա դար ձող նե րի թի վը հա սել է 40.000-
ի: Ջիմ Չան գա լյանն իր սա հուն ան գլե րե նի ի մա ցու թյամբ շա հել էր Վա նի կա ռա-
վա րիչ գն դա պետ Տեր մե նի հա մակ րան քը99: Քա ղա քագ լուխ Ա. Թեր զի պա շյա նի 
գնա հատ մամբ, ե թե Ար մե նակ Ե կա րյա նի դիր քե րը խախտ ված է ին, և նա մե կու-
սաց ված էր, ա պա Ջիմ Չան գա լյա նի « դիրքն ա մուր է, պատ ճառն այն է` որ ան` իր 
սա հուն ան գղի ե րէ նո վը եւ հա մար ձակ ձե ւե րո վը, կր ցած է շա հիլ գն դա պետ Տէր-
մէ նի ան ձնա կան հա մակ րան քը»100: Մա նա վանդ, ե թե հաշ վի առ նենք այն հան գա-
ման քը, որ ցա րա կան գն դա պե տը խս տա պա հանջ վե րա բեր մունք ու ներ հայ կա մա-
վոր նե րի նկատ մամբ: Զո րա վար Ա նդ րա նի կի բնու թագր մամբ. «Ան ալ [ Տեր մեն] այն 
կար ծի քէն է, թէ հայ կա մա ւոր նե րը̀  ի րենց տի սիբ լի նի պա կա սո վը, գէշ օ րի նակ ներ 
ե ղած են ռուս զի նուո րին հա մար, եւ, ա նոր այս կար ծի քը̀  ա ռանց դե րի չէ մնա ցած 
կա մա ւո րա կան խում բե րը լու ծե լու եւ զա նոնք ռուս բա նա կին մէջ ձու լե լու ո րո շու մին 
մէջ»101: 

96 Նույն տե ղում, էջ 212-214, 281:
97 Տե՛ս Ա ւե տե ան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 172:
98 Տե՛ս Թէր զի պա շե ան Ա., Ա նդ րա նիկ, Բա րիզ, 1942, էջ 258: Քա ջու նի Եղ., Ա նդ րա նի կի եւ հայ կա-
կան ա ռան ձին հա րուա ծող զօ րա մա սի հետ, Նիւ Ճըր սի, 1976, էջ 206:
99 Տե՛ս Ա ւե տե ան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 172: Թէր զի պա շե ան Ա., նշվ. ա շխ., էջ 258: Քա ջու նի Եղ., նշվ. 
ա շխ., էջ 206:
100 Թէրզիպաշեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 261:
101 Նույն տեղում, էջ 261:
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 Կով կա սյան հայ կա կան կա մա վո րա կան գն դե րի ցրու մը
1915 թ. կե սե րից ցա րա կան կա ռա վա րու թյու նը մի ջոց ներ է ձեռ նար կել հայ կա կան 
կա մա վո րա կան գն դե րը ցրե լու և դրանք ռու սա կան բա նա կի մեջ ձու լե լու ուղ ղու-
թյամբ: Ար դեն 1915 թ. դեկ տեմ բե րի կե սե րին ցա րը, բարձր գնա հա տե լով Կով կաս-
յան ճա կա տում հայ կա մա վո րա կան գն դե րի ան փո խա րի նե լի դե րը, այ դու հան դերձ 
հրա մա նա գիր է ստո րագ րել դրանք ցրե լու վե րա բե րյալ՝ պատ ճա ռա բա նե լով այն-
տեղ տի րող ցածր կար գա պա հու թյու նը102: Մա նա վանդ որ Է րզ րու մի գրա վու մով, 
ե րբ ռու սա կան բա նա կի տի րա պե տու թյան տակ էր ան ցնում հայ կա կան բարձ-
րա վան դա կի զգա լի մա սը, կա մա վո րա կան ա ռան ձին գն դե րի գո յու թյունն այլևս 
ան հրա ժեշ տու թյուն չէր: Այ դու հան դերձ, կա մա վո րա կան գն դե րի լի ա կա տար լու-
ծա րու մը ձգձգ վել է մինչև 1916 թ. մար տի վեր ջը, մինչև որ ռու սա կան գլ խա վոր 
հրա մա նա տա րու թյան և Թիֆ լի սի հայ կա կան ազ գային իշ խա նու թյուն նե րի միջև 
հա մա ձայ նու թյուն է ձեռք բեր վել103 դրանք վե րա ծե լու ռու սա կան բա նա կի կազ մում 
գոր ծող 6.000 զին վոր նե րից բաղ կա ցած Հայ հրա ցա նա ձիգ գն դե րի (Հայ նշա նա ձիգ 
վաշտ)104: Ռու սա կան բա նա կի ան բա ժան մաս կազ մող և միև նույն ի րա վունք նե րից 
ու պար տա կա նու թյուն նե րից օ գտ վող Հայ հրա ցա նա ձիգ գն դե րը հա մալր վե լու է ին 
կա մա վո րա կան գն դե րում ե ղած մար տիկ նե րով, ի սկ հրա մա նա տար նե րը բա ցա-
ռա պես հայ սպա ներն է ին լի նե լու: Նա խա տես վում էր ա ռա ջի նը վե րա կա ռու ցել և 
ռու սա կան զին վո րա կան կար գա պա հու թյան են թար կել Վե ցե րորդ գուն դը, որ տեղ 
մե ծա մաս նու թյուն է ին կազ մում ար տա սահ մա նի տար բեր ե րկր նե րից ժա մա նած 
հայ կա մա վոր նե րը: Ստեղծ վե լիք մյուս հրա ցա նա ձիգ գն դե րի հրա մա նա տար ներն 
է ին Բե ժան բե կո վը, Հով սե փյա նը, Տեր-Նի կո ղո սյա նը: Ո րոշ ժա մա նա կով հե տա-
ձգվել էր Ա նդ րա նի կի Ա ռա ջին և Դրոյի Ե րկ րորդ գն դե րի վե րա կազ մու թյու նը105: 

Ար դեն 1915 թ. դեկ տեմ բե րին ռու սա կան գե րա գույն հրա մա նա տա րու թյան ո րոշ-
մամբ կով կա սյան հայ կա մա վո րա կան խմ բե րի լու ծա րու մը հա մընդ հա նուր լք ման 
պատ ճառ էր դար ձել շար քե րում. հե ռա ցել է ին կա մա վոր նե րի զգա լի մա սը՝ ա րև-
մ տա հայերն ու ա մե րի կա հայե րը: Մի ա ժա մա նակ ա ռաջ է ին ե կել նաև հա րա կից 
դժ վա րու թյուն ներ՝ կապ ված նպաս տի, բժշ կու թյան, հաշ ման դա մու թյան, հետ դար ձի 
և այլ նյու թա կան ծախ սե րի հետ: Ազ գային բյու րոն Բոս տո նի կենտ րո նա կան կո մի-
տե ի մի ջո ցով վճա րել էր մի այն 430 ա մե րի կա հայ կա մա վո րի վե րա դար ձի ճա նա-
պար հա ծախ սը՝ ը նդ հա նուր 60.600 ռուբ լի ար ժե քով, ի նչ պես նաև նվի րատ վու թյուն-
նե րից ու կազ մա կերպ ված տար բեր վա ճա ռա հա նում նե րից ստաց ված գու մա րով 
սահ մա նել նպաստ զոհ ված կա մա վոր նե րի ըն տա նիք նե րին և այլն106: 

102 Տե՛ս Կի րա կո սյան Ջ., նշվ. ա շխ., էջ 200: Սի մո նյան Հր., նշվ. ա շխ., էջ 522:
103 Տե՛ս Սի մո նյան Հր., նշվ. ա շխ., էջ 523: Կի րա կո սյան Ջ., նշվ. ա շխ., էջ 200:
104 Տե՛ս Մար մա րե ան Ա., Զօր. Ա նդ րա նիկ եւ իր պա տե րազմ նե րը, Կ. Պօ լիս, 1920, էջ 266, 269, 270: 
Չո փու րե ան Եդ., նշվ. ա շխ., հ. 1, էջ 71:
105 Տե՛ս Սի մո նյան Հր., նշվ. ա շխ., էջ 523:
106 Տե՛ս Հա մա ռօտ տե ղե կա գիր Հ. Կ. Ազ գային Բիւ րօի գոր ծու նէ ու թե ան, էջ 7, 8, 9, 10:
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Ար տերկ րից, մասնա վո րա պես Ա ՄՆ-ից ժա մա նած կա մա վոր նե րի հիմ նա կան 
զանգ վա ծը, այլևս չցան կա նա լով ծա ռայել, ցր վել է: Այն պես որ ար դեն 1916 թ. սեպ-
տեմ բե րին հայ կա մա վո րա կան ջո կատ նե րը հիմ նա կա նում ցր ված է ին107:

 Թեև կա մա վո րա կան շարժ ման լու ծա րու մով ա մե րի կա հայ կա մա վոր նե րի զգա լի 
մա սը վե րա դար ձել է Ա ՄՆ, սա կայն քիչ չեն ե ղել նաև նո րաս տեղծ ազ գային գու-
մար տակ ներ ներգ րավ ված նե րը:

 Կով կա սում կա մա վո րա կան շարժ ման լու ծա րու մով ա րևմ տա հա յու թյան շր ջա-
նում չի մա րել հայ րե նի տա րածք ներն ա զա տագ րե լու և իր ժո ղովր դի ապ րե լու 
բնա կան ի րա վուն քը պաշտ պա նե լու սր բա զան զգա ցու մը, և նա ձեռ նա մուխ է ե ղել 
կա մա վո րա կան նոր շար ժում կազ մա կեր պելուն: Այդ նպա տա կով ար տա սահ մա նի, 
մաս նա վո րա պես Ա ՄՆ-ի հա յու թյու նը կար ևոր բա ցատ րա կան աշ խա տանք է ի րա-
կա նաց րել դաշ նա կից տե րու թյուն նե րի շր ջա նում՝ նրան ցից ա կն կա լե լով ի նչ պես 
քա ղա քա կան ու դի վա նա գի տա կան, այն պես էլ նյու թա կան ու ռազ մա կան ա ջակ-
ցու թյուն108: 

Ա մե րի կա հայե րի նյու թա կան ա ջակ ցու թյու նը կա մա վո րա կան շարժ մանն 
ու կա րո տյալ նե րին
Ա մե րի կա հա յու թյան հա յան պաստ ջան քե րի շնոր հիվ 1916 թ. հոկ տեմ բե րի 21-22-ը 
Ա ՄՆ-ի նա խա գա հի ու Կոնգ րե սի ո րոշ մամբ ե րկ րով մեկ հայ տա րար վել է « Հայոց 
օր», և, ի պաշտ պա նու թյուն Հայ դա տի, շուրջ 400 քա ղաք նե րում կազ մա կերպ վել 
են Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող բռ նու թյուն նե րը 
դա տա պար տող հա վաք ներ, բո ղո քի ե լույթ ներ ու ցույ ցեր, ի նչ պես նաև ազ գա-
նպաստ բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում ներ, հան գա նա կու թյուն ներ և այլն: Ա մե րի կյան 
ժո ղո վուրդն իր սր տակ ցու թյունն ու հա մե րաշ խու թյունն է ար տա հայ տել իթ թի հա-
տա կան պե տու թյու նում հե տապնդ վող ու հա լած վող քրիս տո նյա ազ գու թյուն նե րին 
և նրանց ի նպաստ նվի րա բե րել ա վե լի քան 30 մլն դո լար109: 

Ա մե րի կա հա յու թյու նը Կով կաս կա մա վոր ներ ու ղար կե լուց բա ցի, զգա լի նյու թա-
կան նպաստ է հատ կաց րել վե րո հի շյալ շարժ մա նը: 

Այս պես, Ա դա նայի ջար դե րից (1909 թ.) փրկ ված և նոր ե րկ րում ա պաս տա նած 
կի լի կի ա հայերն ի րենց հոգ ևոր ա ռաջ նոր դի մի ջո ցով 1914 թ. հոկ տեմ բե րի 30-ին 
նա մա կով դի մել են Ա ՄՆ-ում Ռու սաս տա նի դես պան Բախ մենտ ևին` հայտ նե լով, 
որ տա րագ րու թյան մեջ գտն վող կի լի կի ա հա յու թյունն իր վրա է վերց նում ա մե րի-
կա հայ կա մա վոր նե րի հան դեր ձա վոր ման և Ռու սաս տան մեկ նե լու ծախ սե րը: Զին-
ման և ռազ մա ճա կա տի հար ցե րը տնօ րի նե լու է ին ռու սա կան իշ խա նու թյուն նե րը110:

 Լայն թափ է ին ստա ցել նաև ՀՅԴ Կա լի ֆոռ նի այի, Մի ջին Ա րևմ տյան, Ար ևե լյան 
և Կա նա դայի շր ջան նե րում հան գա նա կիչ հա վաք նե րը, որ տեղ շար քային ան դամ-

107 Տե՛ս Սի մո նյան Հր., նշվ. ա շխ., էջ 523, 525:
108 Տե՛ս Ա վա գյան Ք., Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի հայ գա ղու թի պատ մու թյու նը (սկզբ նա-
վո րու մից մինչև 1924 թ.), Եր ևան, 2000, էջ 111-115:
109 Տե՛ս Հայկ Վ., նշվ. ա շխ., էջ 994: Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., 1922, էջ 284:
110 Տե՛ս Կա րա պե տյան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 40:
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ներն ու հա մա կիր նե րը « լի ա բուռն կը մաս նակ ցին հան գա նա կու թիւն նե րուն». 
մինչև 1915 թ. մար տի կե սը հան գա նակ վել էր 87.500 դո լար111, ո րը շու տով, ը ստ 
« Հայ րե նիք» եր կօ րյայի խմ բագ րա կազ մի ան դամ Շա հան Նա թա լի ի հա ղոր դած 
տվյալ նե րի, հա սել է 100.000-ի, մա նա վանդ, ե թե հաշ վի առ նենք, որ հի շյալ ժա մա-
նա կա հատ վա ծում Ա ՄՆ-ում գոր ծում էր ՀՅԴ-ի 90 կո մի տե, Կար միր խա չի 30 մաս-
նա ճյուղ, ի սկ « Հայ րե նի քի» բա ժա նորդ նե րի թի վը շուրջ 5.000 էր: Կու սակ ցու թյու նը 
նաև « Հայ ա զա տագ րա կան տուրք» ա նու նով թեր թոն ներ է տա րա ծել ժո ղովր դի մեջ̀  
մինչև ա շուն ա կն կա լե լով ևս մի քա նի տաս նյակ հա զար դո լար112: 

Բագ րատ ե պիս կո պո սի զե կու ցագ րի հա մա ձայն` 1915 թ. սկզ բին Պետ րոգ րա դի 
ռու սա կան ար տա քին ա ռևտ րա կան բան կի մի ջո ցով Նյու Յոր քից հայե րը փո խան-
ցել է ին 1.355 ռուբ լի, սե բաս տա հայե րի Ու լաշ խում բը՝ 450 ռուբ լի 0.7 կո պեկ, ի սկ 
Ազ գային պաշտ պա նու թյան Ա մե րի կայի մի ու թյու նը՝ 3.409 ռուբ լի 10 կո պեկ և այլն113: 

Ըստ « Հայ րե նիք» պար բե րա թեր թի տպագ րած ցու ցակ նե րի` 1915 թ., ի նպաստ 
Կով կա սի և ի նք նա պաշտ պա նու թյան, ա մե րի կա հա յու թյան շր ջա նում սկս ված հան-
գա նա կու թյունն ար դեն 1916 թ. հոկ տեմ բե րին հա սել էր 225.500 դո լա րի, ո րը մաս 
առ մաս ա ռաք վել էր Թիֆ լի սի Ազ գային բյու րոյին114: Ը նդ ո րում, ե թե այդ նույն 
ժա մա նակ Ա ՄՆ-ում «Ն պաս տի օր» հայ տա րա րե լու ա ռի թով Սի րի ա կան/ հայ կա-
կան նպաս տա մա տույց ա մե րի կյան կո մի տեն (The American Committee for Syrian/
Armenian Relief) Մի ջա գետ քի և Կով կա սի գաղ թա կան նե րի հա մար փո խան ցել էր 
10.000 դո լար, ա պա Հյու սի սային Ա մե րի կայի ՀՅԴ-ն Կով կա սում ա պաս տա նած 
գաղ թա կան նե րի հա մար հան գա նա կել էր 18.000 դո լար115: 

Ընդ հա նուր առ մամբ ո ղջ ա մե րի կա հա յու թյու նը կով կա սյան կա մա վո րա կան 
շարժ մա նը տրա մադ րել է շուրջ 342.000 դո լար, ի սկ ա ռան ձին Հյու սի սային Ա մե րի-
կայի ՀՅԴ Կենտ րո նա կան կո մի տեն 1915-1917 թթ. Թիֆ լի սի Ազ գային բյու րոյին էր 
ու ղար կել 328.047 ռուբ լի գու մար116: Կա մա վո րա կան շարժ մանն ա ջակ ցե լուց բա ցի, 
ա մե րի կա հա յու թյունն իր նպաստն է բե րել նաև փախս տա կան նե րի փր կու թյան 
ջան քե րին: Այս պես, Ա ՄՆ-ի հայ գոր ծա վոր նե րը 1-2 տար վա ըն թաց քում կա մա վո-
րա կան շարժ մանն ու փախս տա կան նե րին ի նպաստ հան գա նա կել է ին մո տա վո րա-
պես 2 մլն դո լար117:

 Ամ փո փե լով նշենք, որ 1914 թ. սեպ տեմ բե րի 10-ից մինչև 1916 թ. օ գոս տո սի 25-ը 
Կով կա սում ծա վալ ված հայ կա մա վո րա կան շար ժումն իր ու րույն տեղն ու նի հայ 
ռազ մար վես տի պատ մու թյան մեջ̀  որ պես նոր ժա մա նա կա հատ վա ծում բնօր րա-
նում և ար տերկ րում ցր ված հա յու թյան եր կու հատ ված նե րի կազ մա կերպ ված ի նք-

111 Տե՛ս Տօ նա պե տե ան Գ., նշվ. ա շխ., հ. Բ, էջ 278, 280:
112 Տե՛ս « Հայ րե նիք», 1916, Հոկ տեմ բե րի 7: - Տօ նա պե տե ան Գ., նշվ. ա շխ., հ. Բ, էջ 325:
113 Տե՛ս Կա րա պե տյան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 42:
114 Տե՛ս « Հայ րե նիք», 1916, հոկ տեմ բե րի 7: Տօ նա պե տե ան Գ., նշվ. ա շխ., հ. Բ, էջ 325:
115 Տե՛ս Տօ նա պե տե ան Գ., նշվ. ա շխ., հ. Բ, էջ 333:
116 Տե՛ս Հա մա ռօտ տե ղե կա գիր Հ. Կ. Ազ գային Բիւ րօի գոր ծու նէ ու թե ան. 1915-1917 թթ., էջ 7:
117 Տե՛ս Չո փու րե ան Եդ., նշվ. ա շխ., հ. 1, էջ 79:
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նա պաշտ պա նա կան շարժ ման դրս ևոր ման ան դրա նիկ փայ լուն օ րի նակ, ի նչ պես 
նաև ռուս, կա զակ և ար ևե լա հայ ու ա րևմ տա հայ զի նակ ցու թյան հի շար ժան դր վագ: 

Ընդ հա նուր առ մամբ հայ կա մա վո րա կան զո րագն դերն ար դա րաց րել են ի րենց 
վրա դր ված պար տա վո րու թյուն նե րը և ռու սա կան գե րա գույն հրա մա նա տա րու թյան 
հույ սե րը՝ ար ժա նա նա լով վեր ջին նե րիս բարձր գնա հա տան քին ու պարգև նե րին: 

Թեև հայ կա մա վո րա կան շար ժումն իր տե ղա ցի և ար տերկ րից, մաս նա վո րա-
պես Ա ՄՆ-ից, ժա մա նած մար տիկ նե րով ար ձա նագ րել է վճ ռո րոշ հա ջո ղու թյուն-
ներ, ի սկ աշ խար հով մեկ սփռ ված հա յու թյան ազ գային լի ա զոր կա ռույց նե րը զգա լի 
հան գա նա կիչ ու քա ղա քա կան ջան քեր են գոր ծադ րել, այ դու հան դերձ ար տա քին 
և ներ քին ո րո շա կի ու ժե րի կազ մա կեր պած դա վադ րու թյան ար դյուն քում ցա րա-
կան Ռու սաս տա նի կայս րու թյան ան կու մը և տա րա ծաշր ջա նում ստեղծ ված ան կա-
ռա վա րե լի ի րա վի ճա կը ճա կա տագ րա կան հետ ևանք ներ են թո ղել ա ռանձ նա պես 
հայ ժո ղովր դի կյան քում` հան գեց նե լով Ա րևմ տյան և Ար ևե լյան Հա յաս տա նի զգա լի 
մա սի կորս տի՝ քրիս տո նե ա թափ ման և հայ րե նազր կու մի, հայ բնիկ ժո ղովր դի 
տե ղա հա նու թյան և ա վե լի քան 1,5 մի լի ոն հայե րի բնաջնջ ման, ի սկ օ տար ե րկր նե-
րում ա պաս տա նած հրաշ քով վե րապ րած նե րը դա տա պարտ վել են ան խու սա փե լի 
ձուլ ման և ու ծաց ման:

 ԱՄՆ-Ի ՀԱՅԵ ՐԻ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒ Նը ԿՈվ ԿԱՍՅԱՆ ԿԱ ՄԱ վՈ ՐԱ ԿԱՆ 
շԱՐԺ ՄԱ Նը Եվ ՆՊԱՍ Տը ԿՈվ ԿԱՍՅԱՆ ճԱ ԿԱ ՏԻՆ

Ք նա րիկ Ա վա գյան
 ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

 Հայ ժո ղովր դի հա մար ճա կա տագ րա կան դար ձած Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի 
տա րի նե րին ա մե րի կա հա յու թյու նը, հա մախմ բե լով իր ներ գա ղու թային ո ղջ մտա-
վոր, նյու թա կան, հա սա րա կա կան, կու սակ ցա կան և այլ կա րո ղու թյուն նե րը, քա ղա-
քա կան, դի վա նա գի տա կան, ռազ մա կան, մարդ կային և հնա րա վոր բո լոր այլ 
մի ջոց նե րով սա տա րել է հայ րե նի ե րկ րի ու ժո ղովր դի պաշտ պա նու թյա նը: Նրանք 
գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն են ու նե ցել Եվ րո պա յում և Ա ՄՆ-ում Հայկական հար ցին 
ի նպաստ ջան քե րին: 

Ա մե րի կա հայ բո լոր ազ գային կու սակ ցու թյուն նե րը (Հայ հե ղա փո խա կան դաշ-
նակ ցու թյուն – ՀՅԴ, Սո ցի ալ-դե մոկ րատ հն չա կյան կու սակ ցու թյուն – ՍԴՀԿ, Հայ 
սահ մա նա դիր ռամ կա վար կու սակ ցու թյուն – ՀՍՌԿ), ի նչ պես նաև ան կու սակ ցա-
կան նե րը ստվար խմբերով մաս նակ ցել են կով կա սյան կա մա վո րա կան շարժ մա նը՝ 
ի րենց նպաս տը բե րե լով ռու սա կան բա նա կի հաղ թա նա կին: 

ԱՄՆ-ից և եվ րո պա կան ե րկր նե րից Կով կա սում կա մա վո րա կան շարժ մա նը 
մաս նակ ցել է շուրջ 3.000 հայ: 

 Բա նա լի բա ռեր՝ Ա ՄՆ-ի հայեր, կով կա սյան կա մա վո րա կան շար ժում, կով կա սյան 
ճա կատ, Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազմ, Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու-
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թյուն, Սո ցի ալ-դե մոկ րատ հն չա կյան կու սակ ցու թյուն, Հայ սահ մա նա դիր ռամ կա-
վար կու սակ ցու թյուն:

ParTiCiPaTion oF The armenians oF The usa To The VolunTarY 
moVemenT in The CauCasus and Their suPPorT  

To The CauCasian FronT
Knarik Avakian

summarY
During the years of the First World War, which were disastrous for the Armenian people, 
the Armenian community of the US, assembling its entire intra-communal intellectual, 
financial, public and political resources, has assisted the Motherland and its people by all 
the possible diplomatic, political, military and human means and has taken part in the 
enterprises aiming at the defense of the Armenian Case in the USA. 

Armenian-Americans of all national parties (Armenian Revolutionary Federation – 
ARF, Social-Democratic Hnchakian Party – SDHP, Armenian Constitutional Democratic 
Party – ACDP), as well as non-partisan people, in great numbers have participated to the 
Caucasian Front voluntary movement, contributing to the victories of the Russian Army.

At least 3.000 Armenians from the US and Europe had participated to the voluntary 
movement in the Caucasus.

Keywords: Armenians of the USA, voluntary movement in the Caucasus, Caucasian 
Front, First World War, Armenian Revolutionary Federation, Social-Democratic 
Hnchakian Party, Armenian Constitutional Democratic Party.

уЧастие армян  сШа в добровоЛьЧесКом движении на КавКазе и 
содействие КавКазсКому фронту

Кнарик Авакян
резЮме

В ставшими роковыми для армян годы Первой мировой войны американские 
армяне объединили весь свой интеллектуальный, финансовый, социальный, 
политический и прочий потенциал в целях оказания дипломатической, полити-
ческой, военной, людской и прочей всевозможной помощи родине и армянскому 
народу. Они активно участвовали в акциях в защиту Армянского Вопроса в 
Европе и в США.

Многочисленные американские армяне всех национальных партий (Армян-
ская революционная федерация Дашнакцутюн – АРФД, Социал-демократическая 
партия Гнчакян – СДПГ, Армянская конституционная партии Рамкавар – АКПР), 
а также беспартийные, приняли участие в добровольческом движении на Кавказ-
ском фронте, способствуя победе русской армии.
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Около 3.000 армян из США и Европы приняли участие в добровольческом дви-
жении на Кавказе.

Ключевые слова: Армяне США, добровольческое движение на Кавказе, кавказ-
ский фронт, Первая мировая война, Армянская революционная федерация Даш-
накцутюн, Социал-демократическая партия Гнчакян, Армянская конституцион-
ная партия Рамкавар.


