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ՀԱՅ ԳԱՂ ԹԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻՆ ԵՎ ՈՐ ԲԵ ՐԻՆ Ա ՌԱ ՋԻՆ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ 

ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ ՏԱ ՐԻ ՆԵ ՐԻՆ

 Գո հար Խա նու մյան

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը մեծ փոր ձու թյուն դար ձավ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի թա տե րա բե մում հայտն ված տա րածք նե րի խա ղաղ բնակ չու թյան հա մար, 
ով քեր հար կա դիր լքում է ին ի րենց բնա կու թյան վայ րե րը՝ դառ նա լով գաղ թա կան: 
Աս վա ծը մե ծա պես վե րա բե րում է Կով կա սյան ռազ մա ճա կա տին, որ տեղ ռազ մա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ծա վա լու մը և ռազ մա քա ղա քա կան նպա տակ նե րով ռու-
սա կան զոր քե րի տե ղա շար ժերն ա րևմ տա հա յու թյան դրու թյան էլ ա վե լի վատ թա-
րաց ման պատ ճառ դար ձան: Ա րևմ տա հայե րի մի հատ վա ծը՝ հիմ նա կա նում Վա նի և 
Է րզ րու մի նա հանգ նե րից, գաղ թեց և տե ղա փոխ վեց Ռու սա կան կայս րու թյան ռազ-
մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից ա վե լի հե ռա վոր շր ջան ներ: 

Ար դեն 1914 թ. ամ ռան կե սե րին Ռու սա կան կայս րու թյու նում Կով կա սյան և Ա րև-
մտյան ռազ մա ճա կատ նե րից գաղ թա կան նե րի թի վը վիթ խա րի չա փե րի էր հաս նում: 

Կով կա սյան ճա կա տում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը տե ղի է ին ու նե նում հիմ-
նա կա նում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում: Օ գտ վե լով պա տե րազ մի ըն ձե-
ռած հնա րա վո րու թյու նից՝ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը ռուս– թուր քա կան 
ճա կա տա մերձ գո տուց «վս տա հու թյուն չներշն չե լու» պատր վա կով ի րա կա նաց րեց 
օս մա նահ պա տակ հայե րի բռ նի տե ղա հա նու թյու նը, ո րը գոր ծադր վեց 1915 թ. մայի-
սին սուլ թա նի կող մից վա վե րաց ված « Տե ղա հա նու թյան մա սին» օ րեն քի շր ջա նակ-
նե րում:  Օ րեն քի ի րա կան նպա տակն էր « լի ո վին ո չն չաց նել ու վե րաց նել» հայե րի 
կար ծե ցյալ «վ տան գա վոր շար ժու մը» և ոչ թե նրանց վե րաբ նա կեց նել կայս րու թյան` 
ռու սա կան ռազ մա ճա կա տից հե ռու գտն վող տա րա ծաշր ջան նե րում1: Ա ռա ջին հայ 
գաղ թա կան նե րը Կով կա սյան ռազ մա ճա կա տի սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րի հայ 
ազ գաբ նակ չու թյունն էր: 1914 թ. նոյեմ բե րի 22-24-ին Բա սե նի թուր քա կան տա րած-
քից հա յու թյու նը՝ մո տա վո րա պես 10.000-14.000 գաղ թա կան2, նա հան ջող ռու սա կան 
զոր քե րի հետ գաղ թեց Քյոր փի-քյոյից3:  Խո սե լով Բա սե նի հա յու թյան գաղ թի մա սին` 
Կ. Սա սու նին գրում է. « Նա հանջ բա ռը սար սա փի ու գլ խա կո րույս փա խուս տի իր 
ի մաս տով, մնաց ան ջն ջե լի հայ ժո ղովր դի մտ քէն, ու այդ օ րե րէն սկ սած գաղ թա-
կան բա ռը դար ձաւ թր քա հա յու, թշուառ ու օգ նու թե ան կա րոտ մար դուն հո մա նիշ»4:
1 Մանրամասն տե՛ս Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կառավարության  որոշումը հայերի 
տեղահանության մասին (1915թ. մայիսի 30), «Հայագիտության հարցեր» 1(2014),  էջ 5:
2 Докладъ уполномоченного Комитета въ пределахъ Наместничества Его Императорскаго Ве-
личества на Кавказъ Сенатора Н. Д. Чаплина, Петроградъ, 1914, с. 8.
3 Մանրամասն տե՛ս Докладъ по первой поездке предсведателя Комитетеа А. Б. Нейдгарда 
комитеты Ея Императорксаго Высочества Великой Княжны Татіаны Николаевны для оказания 
временной помощи пострадавшимъ отъ военныхъ бедствій,  Петроградъ, 1914, с. 7.
4 Կ. Սասունի, Թրքահայաստանը Ա. Աշխարհամարտի ընթացքին (1914-1918). Թրքահայոց գաղ-
թաշար ժերը եւ անոնց դերը Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ, Պէյրութ: Սևան, 1966, էջ 53:
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 Գաղ թա կան նե րի ե րկ րորդ, ան հա մե մատ խո շոր ա լիքն սկս վեց Սա րի ղա մի շից 
ռու սա կան զոր քե րի նա հան ջի ժա մա նակ, ին չի հետ ևան քով ռազ մա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի թա տե րա բեմ դար ձած բնա կա վայ րե րից (Սա րի ղա միշ, Կարս, Կաղզ վան, 
Ար դա հան, Օլ թի, Ա րդ վին, Դի ա դին, Բաշ կա լե) 1914 թ. վեր ջին Ա նդր կով կա սում՝ 
հիմ նա կա նում Թիֆ լի սի և Եր ևա նի նա հանգ նե րում ա պաս տա նած հայ գաղ թա-
կան նե րի թի վը հաս նում էր շուրջ 30 000-ի (2124 տուն)5: Ա րդ վի նի, Ար դա նու ճի հայ 
գաղ թա կան նե րի մի մա սը հաս տատ վեց Բա թու մում6, մի ո րոշ մասն է լ՝ Քու թայի սի-
ում7: 1915 թ. փետր վար-մայիս ա միս նե րին ռու սա կան զոր քե րը գրա վե ցին Մա նազ-
կեր տը, Բաշ կա լեն, Շա տա խը, Կո տու րը, Ար ճե շը և Վա նը: Սա կայն 1915թ. ամ ռա նը 
ռու սա կան զոր քե րի նա հան ջի ժա մա նակ գաղ թե ցին ա վե լի քան 170.000 հայ Բա սե-
նից, Աղ բա կից, Բիթ լի սից, Մու շից, Մա նազ կեր տից, Ա լաշ կեր տից8: 

Արևմ տա հայե րի եր րորդ գաղթն սկս վեց 1916 թ. հու լի սի 27-ին, այն բա նից հե տո, 
ե րբ Թուր քի ան մե ծա թիվ զոր քեր կենտ րո նաց րեց Բա ղե շում: 1916 թ. ամ ռա նը գաղ-
թե ցին Վա նի, Մու շի, Բիթ լի սի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի այլ շր ջան նե րի շուրջ 
50.000 գաղ թա կան ներ, ո րոնց գու մար վե ցին նաև 1916 թ. նոյեմ բե րին գաղ թած 
16.000 հայեր: 

Արևմ տա հայ գաղ թա կան նե րի մեծ մասն ա պաս տա նել էր Կով կա սում: Կով կա ս-
յան ճա կա տի գաղ թա կան նե րի դրու թյու նը կար գա վո րող գլ խա վոր մարմ նի դի վա-
նա տան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ Կով կա սյան ե րկ րա մա սում 1917 թ. սկզ բին հայ գաղ-
թա կան նե րի թի վը կազ մում էր 283. 0639, ո րոնց մեջ մեծ թիվ է ին կազ մում կա նայք 
և ան չա փա հաս ե րե խա նե րը: Վեր ջին նե րիս մեջ զգա լի էր խնա մա զուրկ, ծնո ղա-
զուրկ ե րե խա նե րի թի վը10: Կով կա սում հայտն ված բազ մա հա զար հայ գաղ թա կա-
նու թյան շր ջա նում մո լեգ նում է ին տար բեր հա մա ճա րա կային հի վան դու թյուն ներ, 
քա նի որ նրանք գտն վում է ին տն տե սա կան և սա նի տա րա կան ծայ րա հեղ վատ թար 
պայ ման նե րում: Կով կա սյան ե րկ րա մա սում գաղ թա կա նա կան կա րիք նե րը բա վա-
րա րե լու հա մար 1915 թ. հոկ տեմ բե րին Կով կա սի փո խար քային կից Կով կա սյան  
ճա կա տի գաղ թա կան նե րի տե ղա վոր ման գլ խա վոր լի ա զոր նշա նակ վեց գե նե րալ-
մայոր Ալ. Թա մամ շյա նը (Թա մամշ ևը)11:

5  Аветисян А., Первая мировая война и армянские беженцы (1914-1917), автореферат, Ереван, 
1989, с. 12
6 Докладъ уполномоченнаго Комитета…, стр. 6.
7 Նույն տեղում, էջ 7: 
8 Տե՛ս Հարությունյան Ա., Վան-Վասպուրականի ազգաբնակչության 1915 թ. հուլիսյան գաղթը, 
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», № 2, 2002, էջ 56:
9 Հարությունյան Ա., Հայոց մեծ եղեռնը և հայ գաղթականությունը Կովկասում 1914-16թթ., 
«Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր», №6, 2002, Երևան, էջ 25:
10 Ա. Խատիսովը (Խատիսյանը) 1915թ. ամռանը Էջմիածին կատարած իր ուղևորության մեջ նշում 
է, որ հայ գաղթականների ¾-ը երեխաներ, իսկ մնացածը կանայք և ծերեր էին: Երիտասարդ 
տղամարդիկ ընդհանրապես բացակայում էին: Տե՛ս նաև Беженцы и выселенцы. Отдельные 
оттиски изъ № 17 известiи Всероссiйскаго Союза Городовъ, Москва, 1915, стр. 93:
11 Հարությունյան Ա., Հայոց Մեծ եղեռնը և հայ գաղթականությունը…, էջ 26:
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 Հաշ վի առ նե լով Ռու սա կան կայս րու թյան ո ղջ տա րած քում ռազ մա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րի շր ջան նե րից տե ղա հան ված բնա կիչ նե րի՝ գաղ թա կան նե րի զանգ-
վա ծային մեծ ա լի քը՝ Ռու սաս տա նի ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան կազ մում 
1915 թ. հու լի սին ստեղծ վեց « Հա կա ռա կոր դի կող մից գրավ ված բնա կա վայ րե րի 
գաղ թա կան նե րի ա պա հով ման հար ցով խոր հուրդ»12:

1915 թ. օ գոս տո սի 30-ին հրա պա րակ վեց « Գաղ թա կան նե րի կա րիք նե րի 
ա պա հով ման»  մա սին օ րեն քը, ո րի գոր ծադր ման հա մար հատ կաց վեց 25 մլն 
ռուբ լի13, ի նչ պես նաև ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան կազ մում ստեղծ վեց 
« Գաղ թա կան նե րի տե ղա վոր ման բա ժին»14: Ը ստ այդ օ րեն քի՝ գաղ թա կան է ին 
հա մար վում այն ան ձինք, ով քեր լքել են հա կա ռա կոր դի կող մից գրավ ված կամ 
գրավ ման սպառ նա լի քի են թա կա տե ղան քը, կամ ով քեր ռազ մա կան կամ քա ղա-
քա ցի ա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից տար հան վել են ռազ մա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի տա րած քից: Օ րեն քը տա րած վում էր ոչ մի այն Ան տան տի դաշ նա կից 
ե րկր նե րի, այլև Ռու սաս տա նի թշ նա մի պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րի վրա15: 
Այ սինքն՝ օս մա նահ պա տակ հայ գաղ թա կան նե րը, հայտն վե լով Ռու սա կան կայս րու-
թյան տա րած քում, պե տու թյան կող մից ստա նում է ին գաղ թա կա նի կար գա վի ճակ: 
Ռու սա կան կայս րու թյան տա րած քում ա պաս տա նած գաղ թա կա ննե րին տր վում էր 
գաղ թա կա նա կան տոմս, ո րը թույլ էր տա լիս օ գտ վել փախս տա կա նին ըն ձեռ վող 
բո լոր ար տո նու թյուն նե րից (ճա շա րա նից, դրա մա կան և բժշ կա կան օգ նու թյու նից, 
ժա մա նա կա վոր կա ցա րա նից): Օ գոս տո սի 30-ի օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
գաղ թա կան նե րի հար ցը կար գա վո րե լու հա մար իշ խա նու թյու նից բա ցի ներգ րավ-
վե ցին տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րը16: 

Օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ որ պես խորհր դակ ցա կան և դի տոր դա կան 
մար մին, ստեղծ վեց « Գաղ թա կան նե րի տե ղա վոր ման հա տուկ ժո ղով», ո րի մեջ 
պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի հետ մեկ տեղ ը նդ գրկ վե ցին մե կա կան ներ կա-
յա ցու ցիչ զեմստ վո յա կան և քա ղա քային մի ու թյուն նե րից և 7-ա կան հո գի՝ Պե տա-
կան դու մայից և Պե տա կան խորհր դից: Ժո ղո վի մեջ ներգ րավ վե ցին հայ կա կան, 
լե հա կան, հրե ա կան և այլ ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի կենտ րո նա կան 
կո մի տե նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ17: Բա ցի այդ պահ պան վեց նաև Մեծ իշ խա նու հի 
Տա տյա նա Նի կո լաև նայի կո մի տե ի18 գոր ծու նե ու թյու նը՝ հա մա ձայն 1914թ. սեպ տեմ-
բե րի 14-ի կա նո նադ րու թյան19: 

12 Земское дело, N22, 1915, стр. 1237.
13 Տե՛ս Земское дело, N19, 1915, էջ 1047։
14 Տե՛ս Руководящiя положенiя по устройству беженцевъ, Петроградъ, 1916, էջ 1։
15 Տե՛ս Законы и распоряженiя о беженцахъ, Москва, 1916, էջ 2։
16 Տե՛ս Земское дело, N19, 1915, էջ 1047։
17 Նույն տեղում:
18 Մեծ իշխանուհի Տատյանա Նիկոլաևնայի հովանավորությամբ գործող 1914 թ. սեպտեմբերին 
ստեղծված հասարակական կազմակերպություն, որը զբաղվում էր գաղթականության հարցերով:
19 Տե՛ս Земское дело, N19, 1915, էջ 1047։
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Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի հենց սկզ բին պե տա կան օ ժան դա կու թյա նը զու գըն-
թաց Ռու սա կան կայս րու թյան տար բեր հա յա շատ քա ղաք նե րում (Մոսկ վա, Պետ-
րոգ րադ, Ա ստ րա խան և այլն) հայ հա մայնք նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ ստեղծ վե ցին 
բազ մա թիվ գաղ թա կա նա կան կո մի տե ներ, մի ու թյուն ներ՝ հայ գաղ թա կան նե րի 
հա մար օգ նու թյուն կազ մա կեր պե լու նպա տա կով, ի սկ նախ կի նում գոր ծող ո րոշ 
բա րե գոր ծա կան հաս տա տու թյուն ներ (Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր 
մի ու թյուն, Բաք վի հայոց մար դա սի րա կան ըն կե րու թյուն, Կով կա սի հայոց բա րե-
գոր ծա կան ըն կե րու թյուն և այլն) վե րա կազ մա կեր պե ցին ի րենց գոր ծու նե ու թյունն 
այս ուղ ղու թյամբ և ի րենց կազ մում ստեղ ծե ցին գաղ թա կա նա կան հար ցե րով զբաղ-
վող կո մի տե ներ: Այս բո լոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի և մի ու թյուն նե րի  գոր ծու նե ու-
թյու նը հե տա գա յում կար գա վոր վում էր օ գոս տո սի 30-ի օ րեն քով20: 

Սա կայն մի այն հայ կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն ի վի ճա կի չէ ին լու ծել հա զա-
րա վոր հայ գաղ թա կան նե րի խն դիր նե րը, ուս տի այս հար ցով սկ սե ցին զբաղ վել 
ռու սա կան մի ու թյուն նե րը և կազ մա կեր պու թյուն նե րը: Դրան ցից էր Հա մա ռու սաս-
տա նյան քա ղաք նե րի մի ու թյու նը (ՀՔՄ), ո րն Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի-
նե րին մե ծա պես օ ժան դա կեց հայ գաղ թա կան նե րի օգ նու թյան կազ մա կերպ ման 
գոր ծին: Հա մա ռու սաս տա նյան քա ղաք նե րի մի ու թյու նը հիմ նադր վել է Ռու սաս-
տա նի՝ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի մեջ ներ քաշ վե լու հենց ա ռա ջին օ րե րին: 1914 թ. 
օ գոս տո սի 8-9-ը Մոսկ վայի նա հան գային դու մայի նա խա ձեռ նու թյամբ կա յա ցավ 
քա ղա քագ լուխ նե րի ա ռա ջին հա մա ռու սա կան հա մա գու մա րը, որ տեղ հիմ նադր վեց 
Հա մա ռու սա կան քա ղաք նե րի մի ու թյու նը21: Կարճ ժա մա նակ ան ց այն վե րած վեց 
հա մա ռու սա կան խո շո րա գույն հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան: Ար դեն 1914 թ. 
օ գոս տո սին ՀՔՄ-ի մեջ ը նդգրկ ված էր 140 քա ղաք22: 1917 թ. Մի ու թյան մեջ ը նդ գրկ-
ված էր Ռու սաս տա նի 790 քա ղաք նե րից 640-ը: Սա կայն Մի ու թյան մեջ ա ռաջ նային 
տեղ ու նե ին ռու սա կան 75 խո շոր քա ղաք նե րը, որ տեղ ապ րում էր Ռու սաս տա նի 
ամ բողջ քա ղա քային բնակ չու թյան 70%-ը23: Մի ու թյան գլ խա վոր ա ռա քե լու թյունն 
էր ի րա կա նաց նել հա սա րա կու թյան բո լոր խա վե րի կազ մա կերպ ված օ ժան դա-
կու թյու նը թի կուն քում և ռազ մա ճա կա տում: Հարկ է նշել, որ հենց ՀՔՄ-ի գոր ծուն 
աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ հնա րա վոր ե ղավ լու ծել ռազ մա ճա կա տում բժշ կա կան 
օգ նու թյան ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման հար ցը: Ե րկ րորդ կար ևոր խն դի րը, 
ո րով զբաղ վում էր ՀՔՄ-ը, ռազ մա ճա կա տային գո տուց վի րա վոր զին վո րա կան-
նե րի և ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով փախս տա կան բնակ չու թյան 
է վա կուա ցի այի կազ մա կեր պու մը, նրանց հե տա գա կե ցու թյան ա պա հո վումն էր: 
20 Մանրամասն տե՛ս Հարությունյան Ա., Հայ գաղթականական կոմիտեների գործունեությունը 
Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, «Էջմիածին», պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական 
աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Յունիս-Յուլիս, 1994, էջ 111-123:
21 Коробейников Ю. В., Земская помощь в условиях Первой мировой войны в 1914-1917 гг. Всерос-
сийские земский и городской союзы, http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=5468, (դիտվել է` 
15.04.2014):
22 Նույն տեղում:
23 Տե՛ս Асташов А. Б., Всероссийский союз городов. 1914-1918 гг., специальность 07.00.02, 
автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Москва, 1994, էջ 12։
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Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին ՀՔՄ-ը ռազ մա ճա կա տային գո տի նե րից 
է վա կուաց րեց գաղ թա կան նե րի շուրջ 30%-ը՝ մոտ 3.5 մլն մարդ: Մի ու թյան գոր ծու-
նե ու թյան կար ևո րա գույն ուղ ղու թյուն նե րից էր նաև թի կուն քում հա մա ճա րա կային 
հի վան դու թյուն նե րի դեմ հա մա կարգ ված պայ քա րը24:

 Բա նա կին ա ռա վել ար դյու նա վետ օգ նու թյուն կազ մա կեր պե լու հա մար ՀՔՄ-ը 
1915 թ. հու լի սի 10-ին մի ա վոր վեց ռու սա կան ի րա կա նու թյան մեկ այլ խո շոր հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյան՝ Հա մա ռու սա կան զեմստ վային մի ու թյան հետ, ին չի 
ար դյուն քում ձևա վոր վեց նոր՝ մի աս նա կան կո մի տե՝ Զեմ գոռ (Земгор կամ Комитет 
Всероссийских земского и городского союзов)25, ո րի գլ խա վոր կո մի տե ը նդ գրկ-
վե ցին 4-ա կան ան ձ զեմստ վո յա կան և քա ղաք նե րի մի ու թյան կազ մից26: 1916 թ. 
մար տի 16-20-ը Մոսկ վա յում Զեմ գո ռի նա խա ձեռ նու թյամբ կա յա ցավ պա տե րազ մի 
ժա մա նակ տու ժած ե րե խա նե րի խնամ քի կազ մա կերպ ման հար ցե րով հա մա գու-
մա րը: Ո րոշ վեց, որ զեմստ վո յա կան և քա ղա քային մի ու թյուն նե րը ստեղ ծե լու են 
հա տուկ մար մին, ո րը մի ա վո րե լու էր  ա նա պաս տան ե րե խա նե րի խնամ քով զբաղ-
վող բո լոր հա սա րա կա կան և ազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: 
Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ մեծ թվով ա նա պաս տան ե րե խա ներ գտն-
վում է ին ռազ մա ճա կա տային գո տի նե րում, ո րոշ վեց ռազ մա ճա կա տից ե րե խա նե րի 
է վա կուա ցի այի  հա մար կազ մա կեր պել բժշ կա կան-սնն դա տու ջո կատ ներ, ո րոնց 
գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վոր վում էր քա ղա քային և զեմստ վո յա կան մի ու թյուն նե րի 
գաղ թա կա նա կան բա ժին նե րի կող մից27:

 Տա րած քային մեծ ա րե ա լը և հա րյու րա վոր քա ղաք նե րի ը նդ գրկ վա ծու թյու նը 
հան գեց րին նրան, որ ՀՔՄ-ի կազ մում ստեղծ վեց 11 տա րած քային մաս նա ճյուղ28: 
Դրան ցից էր 1914 թ. նոյեմ բե րին հիմ նադր ված Կով կա սյան քա ղաք նե րի մի ու թյու նը, 
ո րը գոր ծում էր ռու սա կան Կար միր խա չի հո վա նու ներ քո29: Իր գոր ծու նե ու թյան 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում (1914-1917) այն դար ձավ ՀՔՄ-ի գոր ծող ա մե նահ զոր 
տե ղա կան կազ մա կեր պու թյու նը30: ՀՔՄ-ի Կով կա սյան կո մի տե ի նա խա գահ նշա-
նակ վեց հա յազ գի նշա նա վոր հա սա րա կա կան գոր ծիչ Ալ. Խա տի սո վը (Խա տի ս-

24 Նույն տեղում,  стр. 14:
25 Земгор – Զեմստվային (земский) և քաղաքային (городской) միությունների հապավում:
26 Տե՛ս Шевырин В.М., Земский и гороской союзы (1914-1917), аналитический обзор, Москва, 2000, 
էջ 26-27, տե՛ս նաև՝ Беженцы и выселенцы. Отдельные оттиски изъ N17 известiи Всероссiйскаго 
Союза Городовъ, Москва, 1915, էջ 18:
27 Коробейников Ю. В., նշվ. աշխ.:
28 Նույն տեղում:
29 Պատերազմում տուժած վիրավորներին օգնելու համար 1914 թ. սեպտեմբերին  ստեղծվեց  
Կովկասյան քաղաքների միությունը: 1914 թ. նոյեմբերին  Կովկասյան քաղաքների միության 
համագումարում որոշվեց Կովկասյան քաղաքների միությունն ընդգրկել Համառուսական 
քաղաքների միության կազմում՝ Կարմիր խաչի հովանու ներքո (տե՛ս Краткiй отчетъ о 
деятельности Кавказскаго отдела Всероссiйкаго Союза Городовъ помощи больнымъ и раненымъ 
войнамъ съ момента возникновенiя по 1-е февраля 1915 г., Выпускъ I, февраль 1915, Тифлисъ, 1915, 
էջ 11):
30 Коробейников Ю. В., նշվ. աշխ. :
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յանը)31: Չնա յած Կով կա սյան կո մի տեն գոր ծում էր ՀՔՄ-ի կազ մում, այ նու հան դերձ 
տե ղա կան խն դիր նե րի կար գա վոր ման հար ցում ու ներ ներ քին ի նք նա վա րու թյուն32: 
Քա նի որ ՀՔՄ-ի գոր ծու նե ու թյան մեջ ա ռաջ նային աշ խա տան քային ուղ ղու թյու նը 
բժշ կա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րելն էր, մի ու թյան կազ մում մեծ թիվ է ին կազ մում 
բժիշկ նե րը, սա նի տար նե րը և գթու թյան քույ րե րը33:

 Գաղ թա կան նե րի թվի ա վե լաց մա նը զու գըն թաց ՀՔՄ-ն սկ սեց ակ տի վո րեն 
զբաղ վել գաղ թա կա նա կան հար ցե րով: Մի ու թյան Կով կա սյան կո մի տե ի՝ 1915 թ. 
(20 սեպ տեմ բեր-1 նոյեմ բեր) հրա տա րա կած տե ղե կագ րի հա մա ձայն՝ ար դեն 1915 թ. 
աշ նա նը Հա մա ռու սաս տա նյան քա ղաք նե րի մի ու թյու նը սկ սեց իր գոր ծու նե ու թյունն 
ի նչ պես ռազ մա ճա կա տային գո տում՝ Վան, Իգ դիր, Է րզ րում, Բիթ լիս, այն պես էլ 
օ ժան դա կու թյուն ցու ցա բե րեց մերձ ռազ մա ճա կա տային շր ջան նե րում՝ Եր ևա նի և 
Ե լի զա վետ պո լի նա հանգ նե րում ա պաս տա նած հայ գաղ թա կան նե րին34: ՀՔՄ-ի 
Կով կա սյան կո մի տե ի կազ մում մեծ թիվ է ին կազ մում հա յազ գի գոր ծիչ նե րը (Հա մո 
Օ հան ջա նյան, Ռու բեն Տեր-Մի նա սյան, ա պա գա բոլշ ևիկ ներ՝ Ա լեք սանդր Ա թա բե-
կյան, Հմա յակ Նա զա րե թյան, Դան դու րյան)35:

 Հարկ է նշել, որ հայ գաղ թա կան նե րի մի մա սը, ռու սա կան բա նա կի կող մից 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ո րոշ տա րածք ներ գրավ վե լուց հե տո, վե րա դար ձան 
ի րենց նախ կին բնա կա վայ րե րը36: ՀՔՄ-ի գոր ծու նե ու թյան տա րածքն ը նդ գր կեց 
նաև Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի՝ ռու սա կան բա նա կի գրա ված հատ վա ծը37:

 Ռու սա կան բա նա կի կող մից Է րզ րու մը գրավ վե լուց հե տո (1916 թ. փետր վար) 
տա րած քում ակ տի վո րեն գոր ծում էր Հա մա ռու սաս տա նյան քա ղաք նե րի մի ու-
թյան գաղ թա կա նա կան բա ժի նը: Քա ղաք նե րի մի ու թյան Է րզ րու մի բա ժան մուն քը 
գաղ թա կան նե րին մա տա կա րա րում էր կեն սա կան ան հրա ժեշտ պա րա գա ներ, ի սկ 

31 Խատիսյան Ալեքսանդր (1876-1945)- հասարակական-քաղաքական գործիչ, բժիշկ: 1910-
1917 թթ.՝ Թիֆլիսի քաղաքապետ, 1914-17 թթ. Կովկասյան քաղաքների միության նախագահ: 
1918-20 թթ.  Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար, 1919 թ. ապրիլից 
1920 թ. մայիսը՝ վարչապետ: 1920 թ. դեկտեմբերի 2-ին ստորագրել է Ալեքսանդրապոլի 
պայմանագիրը: Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատվելուց հետո՝ վտարանդի: 
1922-23 թթ. Լոզանի կոնֆերանսում Ազգային պատվիրակության անդամ էր: Գրել է «Հայաստանի 
պատմության ծագումն ու զարգացումը» (1930) հուշագրությունը: (Տե՛ս  «Հայկական հարց» 
հանրագիտարան, Երևան, 1996, էջ 166):
32 Տե՛ս  Խատիսեան Ալ., Քաղաքապետի մը յիշատակները, Պէյրութ, 1991, էջ 239:
33 Նույն տեղում, էջ 238:
34 Մանրամասն տե՛ս Краткiе сведенiя о положенiи беженцевъ на Кавказе и оказанной имъ 
Союзомъ городовъ помощи за время съ 20-го сентября по 1-е ноября 1915 г., выпускъ II, Тифлисъ, 
1915, էջ 3-5:
35 Խատիսեան Ալ., նշվ. աշխ., էջ 238, 252-253:
36 Տե՛ս Беженцы и выселенцы. Отдельные оттиски изъ N17 известiи Всероссiйскаго Союза Горо-
довъ, Москва, 1915, էջ 83։
37 Խատիսեան Ալ., նշվ. աշխ., էջ 238:
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Մի ու թյան կենտ րո նա կան գրա սե նյա կը  յու րա քան չյուր ա միս գաղ թա կան նե րին 
հատ կաց նում էր 30-40 հա զար ռուբ լի38: 

Կով կա սյան կո մի տե ի կազ մում ը նդ գրկ ված քա ղաք նե րը գաղ թա կան նե րին 
դրա մա կան և պա րե նային օ ժան դա կու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար կազ մա կեր պում 
է ին տար բեր բա րե գոր ծա կան մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնց ըն թաց քում հան գա նակ ված 
գու մա րը տրա մադր վում էր հայ գաղ թա կան նե րին39:

Դ րա մա կան նպաս տի փո խա րեն Է րզ րու մի ո րոշ բնա կա վայ րե րում՝ Մա մա խա-
թու նում, Բա բեր դում, Քղի ում, Է րզ րու մում, գո յու թյուն ու նե ին նաև ա լյու րի մա տա-
կա րար ման կե տեր, որ տե ղից օգ նու թյուն է ին ստա նում մոտ 2000 կա րի քա վոր 
գաղ թա կան ներ40: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Է րզ րու մի գաղ թա կա նու թյան շր ջա նում 
մո լեգ նում է ին տար բեր հա մա ճա րա կային հի վան դու թյուն ներ՝41 Քա ղաք նե րի մի ու-
թյու նը բա ցեց 100 մահ ճա կա լով հի վան դա նոց և ամ բու լա տո րի ա42, որ տեղ օ րա կան 
հա ճա խում է ին 20-30 հի վանդ ներ: Ա նդ րա դառ նա լով այս ի րա վի ճա կին՝ «Արև» 
օ րա թեր թը հա ղոր դում  է. « Մու րա դը Մու շից հե ռագ րում է Քաղ. Մի ութ. Կով կա-
սե ան բա ժան մուն քի լի ա զօ րին, որ ա մեն օր խմ բով փախս տա կան ներ են գա լիս, 
ո րոնց թւում կան հի ւանդ ներ»43: Հարկ է նշել, որ Մի ու թյան սա նի տա րա կան շր ջիկ 
ջո կա տի գոր ծուն աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ կա սեց վեց խո լե րայի հա մա ճա րա կը 
Է րզ րու մում44:

1916 թ. նոյեմ բե րի վեր ջե րին Մի ու թյան Է րզ րու մի բա ժան մուն քի ջան քե րով որ բա-
նոց բաց վեց 9-16 տա րե կան նե րի հա մար, որ տեղ ա պաս տան գտան մոտ 45 ո րբ45: 
Պետք է նշել, սա կայն, որ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մերձ ճա կա տային գո տի նե րում 
ստեղծ ված որ բա նոց ներն ը ստ է ու թյան ժա մա նա կա վոր գոր ծող հաս տա տու թյուն-
ներ է ին, քա նի որ այս տեղ հա վաք ված որ բերն աս տի ճա նա բար տե ղա փոխ վում է ին 
ռազ մա ճա կա տից ա ռա վել հե ռա վոր և ան վտանգ շր ջան ներ, մաս նա վո րա պես Կով-
կաս և հանձն վում հա յան պաստ կազ մա կեր պու թյուն նե րի խնամ քի տակ գոր ծող 
որ բա նոց նե րի: Այս պես օ րի նակ, 1916 թ. հոկ տեմ բե րի դրու թյամբ Բա բեր դում գտն-
ված փախս տա կան կա նայք և ե րե խա նե րը տե ղա փոխ վե ցին Սա րի ղա միշ՝ ՀՔՄ-ի 
Կով կա սյան բա ժան մուն քի լի ա զո րի դի մու մի հի ման վրա46:

38 Հարությունյան Ա., Հայ գաղթականության տեղաբաշխումը և օգնության կազմակերպումը 
Արևմտյան Հայաստանում Մեծ եղեռնի տարիներին, «Էջմիածին», պաշտօնական ամսագիր 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ապրիլ, 2002, էջ 84:
39 Коробейников Ю. В., նշվ.աշխ.:
40 Հարությունյան Ա., Հայ գաղթականության տեղաբաշխումը և օգնության կազմակերպումը 
Արևմտյան Հայաստանում Մեծ եղեռնի տարիներին…, էջ 84:
41 Տե՛ս Армянскiй Вестникъ, N5, 1916,  էջ 15։
42 Նույն տեղում:
43 «Արև», 29 հուլիսի, 1916թ., էջ 3
44 Տե՛ս Армянскiй Вестникъ, N12-13, 1916, էջ 37։
45 Հարությունյան Ա., Հայ գաղթականության տեղաբախշումը և օգնության կազմակերպումը 
Արևմտյան Հայաստանում Մեծ եղեռնի տարիներին…, էջ 84:
46 «Արև», 29 հուլիսի, 1916թ., էջ 3:
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 Ռու սա կան զոր քե րի կող մից գրավ ված Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում 
որ բա հա վաք աշ խա տանք ներն ա վե լի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց նե լու հա մար 
Մի ու թյուն ը նդ գրկ վե ցին նաև հա յազ գի աշ խա տա կից ներ, ո րոնց պար տա կա նու-
թյուն նե րի մեջ էր մտ նում նաև հայտ նա բե րել ան մար դաբ նակ վայրե րում՝ քա րան-
ձավ նե րում, ան տառ նե րում, լք ված, ա վե րակ տնե րում թաքն ված ա նա պաս տան ու 
ծնո ղա զուրկ ե րե խա նե րի և նրանց հանձ նել որ բա նոց նե րի խնամ քին: 

Քա ղաք նե րի մի ու թյան աշ խա տա կից, ե րզն կա ցի Սո ղո մոն Թեհ լիրյա նը ռու-
սա կան զոր քե րի հետ 1916 թ. եկավ Է րզ րում ՝ «որ բեր հա վա քո ղի» պաշ տո նով47: 
Իր հու շե րում, ան դրա դառ նա լով որ բա հա վաք աշ խա տանք նե րին, Ս. Թեհ լի րյա նը 
գրում է. «Ապ րի լին ռուս նե րը գրա ւե ցին Տրա պի զո նը, ի սկ յու լի սի կէ սե րին՝ Ե րզն-
կան: Է րզ րու մի դաշ տում ա մէն տեղ յայտն ւում է ին ո սկ րա ցած, վայ րե նա կան վի ճա-
կի մատ նուած մա նուկ ներ, ո րոնց մեծ մա սը իր գո յու թիւնն էր պահ պա նել ա ւե րուած 
հայ գիւ ղե րի փլա տակ նե րում: Ձեռք ը նկ նող նե րը դո ղում է ին աշ նան տե րե ւի պէս. 
մեծ ջանք էր պէտք հաս կաց նե լու, որ ի րենց այ լեւս վտանգ չի սպառ նում: Մո ռա ցել 
է ին լե զու, հա յու թիւն, մարդ կու թիւն: Խնու սում դրան ցից խմ բուած է ին շուրջ եր կու 
հա րիւր հո գի: Ա մէն  տեղ ա ռաջ նա կարգ ար ժէք էր ստա ցել որ բե րի գոր ծը. ա մեն 
որ բուկ մի նոր ա ղիւս էր ազ գը վե րա կա ռու ցե լու հա մար»48:

 Հա վա քագր ված նոր որ բե րի խմ բե րի հա մար Ե րզն կա յում Կենտ րո նա կան վար-
ժա րա նի շեն քը վե րած վել էր որ բա նոց– հի վան դա նո ցի, ո րի վա րիչն էր Քա ղաք նե րի 
մի ու թյան Ե րզն կայի ներ կա յա ցու ցիչ բժիշկ Ար շակ Պո ղո սյա նը: Նա խնա մում  էր 
ի րեն հանձն ված հի վանդ որ բե րին49:

1916 թ. մար տի դրու թյամբ ՀՔՄ-ի Կով կա սյան կո մի տե ի աշ խա տա կից Տիգ րան 
Զո րյա նը հա ղոր դում է Մի ու թյան ծա վա լած գոր ծու նե ու թյան մա սին Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի այն բնա կա վայ րե րում, ո րոնք օ կու պաց վել է ին  ռու սա կան զոր քե րի 
կող մից: ՀՔՄ-ի հա յազ գի աշ խա տա կի ցը «Армянский Вестникъ»-ին հա ղոր դում է, 
որ Բիթ լի սի նա հան գում հայե րի թի վը 1916 թ. սկզ բին հաս նում էր 9000-ի, ի սկ Խնու-
սում ա պաս տա նած շուրջ 800 հայ գաղ թա կան նե րի մե ծա մաս նու թյու նը կա նայք և 
որ բեր են: Վեր ջին նե րիս ան մխի թար վի ճա կը փոքր-ի նչ թեթ ևաց նե լու հա մար Մի ու-
թյու նը Խնու սում բա ցեց որ բա նոց, որ տեղ ա պաս տան գտավ 40 հայ ո րբ50: Տա րո-
նի հայ կա կան կո տո րած նե րի ա կա նա տես Կա րա պետ Ե ղի ա զա րյա նը, իր հու շե րում 
ան դրա դառ նա լով ՀՔՄ-ի գոր ծու նե ու թյա նը, գրում է. « Սա յուզ-Գո րո դո վի կող մից, 
թե՛ Խնու սի բեր դում, թե՛ ան հրա ժեշտ պա հանջ զգաց վող մի քա նի գյու ղե րում 
հիմն վե ցին բա ժան մունք ներ, ո րոն ցից մե կը Տիգ րան Զո րյա նի ղե կա վա րու թյամբ 
հիմն վեց Ա րոս գյու ղում: Սա յուզ-Գո րո դո վը, ան ցու դարձ կա տա րող զոր քին և հայ 
գաղ թա կան նե րին ժա մա նա կա վո րա պես տե ղա վո րե լու և սպա սար կե լու հա մար, 
Ա րո սում պատ րաս տել տվեց մարդ կանց քնե լա տե ղե րը, գրաստ նե րի հա մար 

47 Տե՛ս Սողոմոն Թէհլիրեան, Վերյիշումներ (Թալեաթի ահաբեկումը), գրի առավ՝ Վահան 
Մինախորեան, Գահիրէ, 1953, էջ 75:
48 Նույն տեղում, էջ 88:
49 Նույն տեղում, էջ 90, 101:
50 Տե՛ս Армянский Вестникъ, N12-13, 1916,  էջ 39-40:
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ա խոռ նե րը, հա վաք վեց մեծ քա նա կու թյամբ խոտ ու վա ռե լա փայտ, գոր ծում է ին 
հա ցի փու ռը, ճա շա րա նը, մթե րային պա հեստ ները, ար հես տա նո ցը և խա նութը»51: 

ՀՔՄ-ի Կով կա սյան կո մի տեն 1915-17 թթ. ըն թաց քում գոր ծուն աշ խա տանք ներ 
ի րա կա նաց րեց Վա նում: ՀՔՄ-ի Կով կա սյան կո մի տե ի տե ղե կագ րից պարզ է դառ-
նում, որ ար դեն 1915 թ. Վա նում Մի ու թյու նը բա ցել է հայ գաղ թա կան նե րի հա մար 
հի վան դա նոց՝ 200 մահ ճա կա լով52:

1916թ. ապ րի լին ՀՔՄ Ա տր պա տա կա նի շր ջա նի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նշա-
նակ վեց ռուս նշա նա վոր բա նաս տեղծ, գրա կա նա գետ և հա սա րա կա կան գոր ծիչ 
Սեր գեյ Գո րո դեց կին53, ով ար դեն օ գոս տո սին գոր ծուղ վեց Վան54: Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան թան գա րա նի հա վա քա ծուի մեջ առ կա է Ս. Գո րո դեց կուն ՀՔՄ-ի Կով-
կա սյան կո մի տե ի կող մից տր ված փաս տա թուղ թը, որ տեղ նա լի ա զոր վում է զբաղ-
վել հայ գաղ թա կա նու թյան հար ցե րով55:

 Աշ խա տան քի բե րու մով նա ծա նո թա նում է ՀՔՄ-ի Կով կա սյան կո մի տե ի Վա նի 
լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ Ար տա վազդ Թու մա նյա նի հետ, ում շնոր հիվ սո վո րում է 
հայե րեն: Իր յու րաց րած լեզ վա կան նոր գի տե լիք նե րը նա գոր ծի է դնում Վա նում 
ի րա կա նաց րած որ բա հա վաք աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ: 1916 թ. ամ ռա նը Ս. Գո րո-
դեց կու ջան քե րով Վա նում հա վա քագր վում են հա րյու րա վոր հայ ո րբ ե րե խա ներ: 
Նրա և ՀՔՄ-ի այլ աշ խա տա կից նե րի ջան քե րով հա վա քագր ված շուրջ 200 հայ ո րբ 
ա պաս տա նում են Վա նում գոր ծող Մի ու թյան որ բա նո ցում: Այս տեղ նրանք ստա-
նում է ին բժշ կա կան օգ նու թյուն, տաք հա գուստ և սնունդ56, ա պա տե ղա փոխ վում  
Իգ դիր, որ տեղ գտն վում էր ՀՔՄ-ի ժա մա նա կա վոր գաղ թա կա յա նը57: Ա նդ րա դառ-
նա լով ՀՔՄ-ի իր գոր ծու նե ու թյան որ բա հա վաք աշ խա տանք նե րին՝ Ս. Գո րո դեց կին 
գրում է. « Պատ կե րաց րեք, տա ռա ցի ո րեն հուր և ա րյան մի ջից հա նել ե րե խա նե րին 
և ա մեն ի նչ կորց րած այդ կա տա րյալ որ բուկ նե րի հա մար ստեղ ծել կյան քի տա նե լի 
պայ ման ներ, ե րբ շուր ջը դժոխք ու մահ է»58:

51 Եղիազարյան Կ., Տարոն-Սասուն, հուշեր-վկայություններ, անտիպ, ՀՑԹԻ գիտական ֆոնդեր, 
բ. 8, տետր 6, այս մասին տե՛ս նաև «Արև», 30 հուլիսի, 1916թ., էջ 3:
52 Տե՛ս Краткий отчетъ о деятельности Кавказскаго отдела Всероссiйкаго Союза Городовъ по-
мощи больнымъ и раненымъ войнамъ съ момента возникновенiя по 1-е февраля 1915 г., Выпускъ 
I, февраль 1915, Тифлисъ, 1915, էջ 3։
53 Սերգեյ Գորոդեցկի (1894-1967) – ռուս գրող, հրապարակախոս, թարգմանիչ, հասարակական 
գործիչ, Հայոց ցեղասպանության ականատես: Հանդես է եկել հայկական կոտորածները 
դատապարտող հրապարակախոսական մի շարք հոդվածներով և գրել բանաստեղծություններ՝ 
նվիրված Հայաստանին և հայ ժողովրդին:
54 Զաքարյան Ա., Վանը Ս. Գորոդեցկու կյանքում և ստեղծագործության մեջ, «Պատ մա բա նա սի-
րական հանդես», №3 (37), 2012,  էջ 35:
55 ՀՑԹԻ գիտական ֆոնդեր, բ. 21, ֆ.հ. 125:
56 Տե՛ս Краткий отчетъ о деятельности Кавказскаго отдела Всероссiйкаго Союза Городовъ 
помощи больнымъ и раненымъ войнамъ съ момента возникновенiя по 1-е февраля 1915 г. Выпускъ 
I, февраль 1915, Тифлисъ, 1915, էջ 4։
57 Զաքարյան Ա., Վանը Ս. Գորոդեցկու կյանքում և ստեղծագործության մեջ…,  էջ 36:
58 Նույն տեղում, էջ 37:
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 Ը նդ հա նուր առ մամբ 1916 թ. աշ նա նը Վա նից գաղ թե ցին շուրջ 16.000 գաղ թա-
կան ներ: Եր ևա նի նա հան գի գաղ թա կա նու թյան լի ա զոր Գ.Ե վան դու լո վին հղած 
իր հե ռագ րում ՀՔՄ-ի Վա նի լի ա զոր Ս. Գո րո դեց կին հայտ նում էր. « Դի մա վո րեք 
գաղ թա կան նե րին բո լոր կե տե րում…» և մի ա ժա մա նակ ան հրա ժեշտ էր հա մա րում 
հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ ձեռք առ նելու Նա խիջ ևա նի, Սուր մա լուի և Եր ևա նի 
նա հան գի այլ գա վառ նե րում սնն դա տու կա յան նե րի աշ խա տանքն ա պա հո վե լու 
հա մար59:

 Ռու սա կան զոր քե րի նա հան ջով ու ղեկց վող Վա նի հայ ազ գաբ նակ չու թյան 
գաղ թի ժա մա նակ ՀՔՄ-ն ի րա կա նաց րեց հա մա կարգ ված աշ խա տանք ներ:  Այս 
կա պակ ցու թյամբ Վան-Ջուլ ֆա և Վան –Իգ դիր ուղ ղու թյամբ գաղ թա կան նե րի 
հոս քը կար գա վո րե լու, նրանց շար քե րում հա մա ճա րա կային հի վան դու թյուն նե րի 
դեմ պայ քա րե լու և սնն դով ա պա հո վե լու հա մար ստեղծ վե ցին Մի ու թյան սնն դա-
տու կա յան ներ: Իր գոր ծու նե ու թյու նը Մի ու թյու նը կար գա վո րում է ր՝ ռու սա կան ռազ-
մա կան իշ խա նու թյուն նե րի հետ փոխ հա մա ձայ նեց նե լով60: 

Ռու սա կան զոր քե րի կող մից Տրա պի զո նի գրա վու մից հե տո՝ 1916 թ., ՀՔՄ-ի Կով-
կա սյան կո մի տեն սկ սում է կազ մա կեր պել թուր քա կան կո տո րած նե րից և տե ղա-
հա նու թյու նից փրկ ված սա կա վա թիվ տրա պի զո նա հայե րի օգ նու թյու նը սնն դով 
և հա գուս տով, ի նչ պես նաև Մի ու թյան գլ խա վոր բժշ կի պաշ տո նա կա տար Հա մո 
Օ հան ջա նյա նի կար գադ րու թյամբ ՀՔՄ-ի Տրա պի զո նի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ 
Ա ղա մա լյա նի գլ խա վո րու թյամբ կազ մա կերպ վում է թռու ցիկ ջո կատ՝ տե ղա ցի հայ 
փախս տա կան նե րին Դեր սիմ և Տրա պի զոն տե ղա փո խե լու հա մար61:

 Բա ցի ռազ մա ճա կա տային գո տի նե րում գտն վող հայ գաղ թա կան նե րին լայն 
օ ժան դա կու թյուն ցույց տա լուց, Հա մա ռու սա կան քա ղաք նե րի մի ու թյու նը նաև 
ա ջակ ցեց Եր ևա նի և Ե լի զա վետ պո լի նա հանգ նե րում ա պաս տա նած սո ցի ալ-տն-
տե սա կան, սա նի տա րա կան վատ թար պայ ման նե րում գտն վող բազ մա թիվ հայ 
գաղ թա կան նե րի: Մի ու թյան մի ջոց նե րով այս նա հանգ նե րի ո րոշ բնա կա վայ րե րում 
բաց վե ցին ոչ մի այն սնն դա տու կա յան ներ, բուժ կե տեր և հի վան դա նոց ներ, այլև 
տե ղե րում հա մա ճա րա կային հի վան դու թյուն նե րը կան խե լու հա մար կա ռուց վե ցին 
հա սա րա կա կան բաղ նիք ներ, կազմ վե ցին դե զին ֆեկ ցի ոն ջո կատ ներ62: 

Ըստ է ու թյան, ռու սա կան ի րա կա նու թյան մեջ ձևա վոր ված Հա մա ռու սա կան 
քա ղաք նե րի մի ու թյունն Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին իր հու մա նի տար 
ա ռա քե լու թյունն ուղ ղոր դեց նաև հօ գուտ ե րիտ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
ցե ղաս պան քա ղա քա կա նու թյան զոհ հայ գաղ թա կան նե րի և որ բե րի: ՀՔՄ-ն իր 

59 Տե՛ս Հարությունյան Ա,. Վան-Վասպուրականի բնակչության և պարսկահայերի 1916 թ. 
գաղթերի պատմությունից, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1(167), 1995, էջ 175:
60 Տե՛ս Краткiй отчетъ о деятельности Кавказкаго отдела Всероссiйкаго Союза Городовъ помо-
щи больнымъ и раненымъ войнамъ…, էջ 3:
61 «Արև», 3 օգոստոսի, 1916թ., էջ 3:
62 Մանրամասն տես՛ Краткiй отчетъ о деятельности Кавказскаго отдела Всероссiйкаго Союза 
Городовъ помощи больнымъ и раненымъ войнамъ съ момента возникновенiя по 1-е февраля 1915 
г. Выпускъ I, февраль 1915, Тифлисъ,  1915, էջ 4-7:
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հա յան պաստ աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց րեց Կով կա սում, մաս նա վո րա պես 
Եր ևա նի և Ե լի զա վետ պո լի նա հանգ նե րում, Կար սի մար զում (Իգ դիր, Սուր մա լու) 
և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում՝ Վա նի, Է րզ րու մի, Բիթ լի սի նա հանգ նե րում, հատ կա-
պես 1915-16թթ. ըն թաց քում: 

Այս պի սով, իր գո յու թյան կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 1914-1919 թթ., հու մա-
նի տար ո լոր տում ի րա կա նաց րած գոր ծու նե ու թյան հա ջո ղու թյուն նե րը մի ու թյան 
ան դամ նե րին հնա րա վո րու թյուն տվե ցին պե տա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հար-
ցե րը լու ծե լու հա սա րա կու թյան լայն զանգ ված նե րի ը նդգրկ վա ծու թյան շնոր հիվ: 
ՀՔՄ-ն Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին հայ գաղ թա կան նե րին  մեծ օ ժան-
դա կու թյուն հատ կաց րեց ի նչ պես Ռու սա կան կայս րու թյան տա րած քում, այն պես 
էլ նրա սահ ման նե րից դուրս՝ ռու սա կան զոր քե րի կող մից գրավ ված թուր քա կան 
հատ վա ծում: Մի ու թյան գոր ծուն աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ հայ գաղ թա կան ներն 
ա պա հով վե ցին պա րե նով, հա գուս տով, ստա ցան ան հրա ժեշտ բու ժօգ նու թյուն, 
կազ մա կերպ վեց նրանց է վա կուա ցի ան ռազ մա ճա կա տային գո տուց: ՀՔՄ-ը հայ 
գաղ թա կան նե րին օ ժան դա կե լու գոր ծում  հա մա գոր ծակ ցում էր ի նչ պես հայ կա կան 
բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, այն պես էլ ռու սա կան Կար միր խա չի, 
Տա տյա նայի կո մի տե ի, Զեմստ վային մի ու թյան և նմա նա տիպ այլ կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի հետ:

 ՀԱ ՄԱ ռՈՒ ՍԱՍ ՏԱՆՅԱՆ  ՔԱ ՂԱՔ ՆԵ ՐԻ ՄԻ ՈՒԹՅԱՆ օ ԺԱՆ ԴԱ ԿՈՒԹՅՈՒ Նը 
ՀԱՅ ԳԱՂ ԹԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻՆ Եվ ՈՐ բԵ ՐԻՆ Ա ռԱ ջԻՆ ՀԱ ՄԱշ խԱՐ ՀԱՅԻՆ 

ՊԱ ՏԵՐԱԶ ՄԻ ՏԱ ՐԻ ՆԵ ՐԻՆ
 Գո հար Խա նու մյան 

ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ
 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին Հա մա ռու սաս տա նյան քա ղաք նե րի մի ու-
թյու նը՝ ռու սա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը, մեծ ա ջակ ցու թյուն ցու ցա-
բե րեց հայ գաղ թա կան նե րին ոչ մի այն Ռու սա կան կայս րու թյան սահ ման նե րում, 
այլև Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի՝ ռու սա կան զոր քե րի կող մից գրավ ված տա րածք-
նե րում, որ տեղ բաց վե ցին սնն դա տու կա յան ներ, որ բա նոց ներ, հի վան դա նոց-
ներ: Մի ու թյան Կով կա սյան կո մի տե ի ան դամ նե րը, ո րոնց շար քե րում մեծ թվով 
հայեր կային, 1916-17 թթ. հա վա քագ րե ցին հա րյու րա վոր  ա նօթ ևան որ բեր՝ Վա նում 
(Ս. Գո րո դեց կի), Ե րզն կա յում (Ս. Թեհ լի րյան, Ա. Պո ղո սյան), Բիթ լի սում (Տ. Զո րյան), 
Տրա պի զո նում (Հ. Օ հան ջա նյան):

 Բա նա լի բա ռեր̀  Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Հա մա ռու սաս տա նյան քա ղաք նե րի 
մի ու թյուն, գաղ թա կան ներ, որ բեր, որ բա նոց ներ, Ա րևմ տյան Հա յաս տան, Ա ռա ջին 
հա մաշ խար հային պա տե րազմ։
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assisnanCe oF Pan-russian union oF CiTies To armenian reFuGees and 
orPhans durinG WWi

Gohar Khanumyan
summarY

Public organization of Pan-Russian Union of Cities (PRUC) greatly assisted Armenian 
refugees during the Armenian Genocide both in the territory of Russian Empire and 
Western Armenian territories occupied by Russian troops. PRUC organized feeding 
centeres, orphanages and hospitals. During the years of 1916-1917 the members of PRUC 
Caucasus Committee, which incorporates many Armenians, gathered hundreds of 
homeless orphans in Van (S. Gorodetsky), Erzidjan (S. Tehlirian, A. Poghosian), Bitlis 
(T. Zorian) and Trebizond (H. Ohanjanian).

Key words: Armenian Genocide, Pan- Russian Union of Cities, refugees, orphans, 
orphanages, Western Armenia, WWI

Помощь всероссийсКого соЮза городов армянсКим беженцам и 
сиротам в годы Первой мировой войны

Гоар Ханумян
резЮме

Российская общественная организация Всероссийский союз городов (ВСГ) 
в годы геноцида оказала огромную помощь армянским беженцам не только на 
территории Российской империи, но и на занятой русскими войсками территории 
Западной Армении, где были организованы пункты питания, сиротские приюты, 
больницы. Сотрудники Кавказкого Комитета ВСГ (среди которых было много 
армян) в 1916-1917 гг. собрали сотни беспризорных  осиротевших детей в Ване 
(С. Городецкий), в Эрзинджане (С. Тейлирян, А. Погосян), в Битлисе (Т. Зорян), в 
Трапезунде (А. Оганджанян).

Ключевые слова: Геноцид армян, Всероссийский союз городов, беженцы, сироты, 
сиротские птиюты, Западная Армения, Первая мировая война


