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ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒ Նը ՎԵ ՐԱՊ ՐԱԾ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՓԱԽՍ ՏԱ ԿԱՆ-
ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ ՕԳ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ Մը Ե ՐԶՆ ԿԱՅՈՒՄ  

(1916 Թ. ՀՈՒ ԼԻՍ - 1917 Թ. ՎԵՐՋ)

 Ռո բերտ Թա թո յան

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած նե րին և փախս տա կան նե րին օգ նու թյան 
կազ մա կեր պումն Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի տա րի նե րին, այդ ուղ-
ղու թյամբ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում հա մա ռու սաս տա նյան և Ռու սաս-
տա նում գոր ծող հայ կա կան բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի նպաս տա-
մա տույց գոր ծու նե ու թյու նը դեռևս հա մե մա տա բար քիչ ու սում նա սիր ված հար ցե րից 
ե ն1: Հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում մենք կփոր ձենք դեռևս չհ րա տա րակ ված ար խի-
վային փաս տաթղ թե րի, դեպ քե րին ժա մա նա կա կից մա մու լի հրա պա րա կում նե րի, 
գոր ծիչ նե րի հու շե րի հի ման վրա ներ կա յաց նել նպաս տա մա տույց աշ խա տանք նե րը 
Ե րզն կա յում և գա վա ռում 1916 թ. հու լի սից 1917 թ. վերջն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում, ե րբ տվյալ տա րած քը գտն վում էր ռու սա կան բա նա կի, ի սկ այ նու հետև՝ 
հայ կա կան ու ժե րի վե րահս կո ղու թյան տակ: 

Կով կա սյան ճա կա տում ռու սա կան բա նա կի յու րա քան չյուր ա ռաջ խա ղաց մանն 
ան մի ջա պես հա ջոր դում էր հա մա ռու սաս տա նյան և Ռու սաս տա նում գոր ծող հայ-
կա կան բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մուտ քը զբա ղեց րած տա րածք: 
1916-1917 թթ. Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում գոր ծու նե ու թյուն է ին ծա վա լում մի շարք 
մար մին ներ, ո րոն ցից պետք է հի շա տա կել Կով կա սի հայոց բա րե գոր ծա կան ըն կե-
րու թյու նը, Եղ բայ րա կան օգ նու թյան կո մի տեն, Մոսկ վայի հայ կա կան կո մի տեն, 
Քա ղաք նե րի մի ու թյու նը, Գաղ թա կա նա կան կենտ րո նա կան կո մի տեն, զա նա զան 
հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն ներ: 

Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հետ ևյալ ե րեք հիմ նա կան խն դիր նե րը, ո րոնք ծա ռա-
ցել է ին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու 
մար մին նե րի ա ռջև.  
1. կազ մա կեր պել հա յա հա վաք՝ ո րո նել և ա զա տագ րել թուր քա կան հա րեմ նե րում 

ու քր դե րի մոտ պահ վող՝ ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած հայ կա նանց ու որ բե-
րին,  

2. կազ մա կեր պել վե րապ րած նե րի խնամ քը՝ ա պա հո վե լով նրանց սնն դով և բուժ-
օգ  նու թյամբ, 

3. ն պաս տել հայ գաղ թա կան նե րի՝ դե պի ի րենց նախ կին բնա կու թյան վայ րեր 
վե րա դար ձին և նրանց կեն ցա ղի և տն տե սու թյուն նե րի վե րա կանգն մա նը: 

1 Էրզրումի նահանգի հայ գաղթականության խնդիրներով զբաղվել է ուսումնասիրող Ավետիս 
Հարությունյանը (տե՛ս Հարությունյան Ա.Հ., Հայ գաղթականության տեղաբաշխումը և օգնության 
կազմակերպումը Արևմտյան Հայաստանում Մեծ եղեռնի տարիներին, «Էջմիածին», ապրիլ 2002, 
էջ 81-91): 
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Վե րոն շյալ ե րեք ուղ ղու թյուն նե րով աշ խա տանք ծա վալ վեց նաև Է րզ րու մի 
նա հան գի Ե րզն կա քա ղա քում և շր ջա նում: 

Ռու սա կան բա նա կը մտավ Ե րզն կա 1916 թ. հու լի սի 11 (24)-ին: Քիչ ան ց ռազ մա-
ճա կա տը կա յու նա ցավ Սև ծո վից՝ Քել քիտ-Ե րզն կա-Բիթ լիս-Մուշ-Վան գծի վրա՝ 
ան ցնե լով քա ղա քից 70-100 կմ դե պի ա րև մուտք ըն կած բար ձունք նե րի վրայով: 

Ռու սա կան զոր քե րի կող մից Ե րզն կայի գրա վու մից հե տո սկ սե ցին քա ղաք 
վե րա դառ նալ ցե ղաս պա նու թյու նից մա զա պուրծ հայե րը, ո րոնց հա ջող վել էր 
թաքն վել սահ մա նա մերձ Դեր սի մի գա վա ռում: « Կար ծես գետ նին տա կեն կ’ել լէ ին 
ա նոնք, – գրում է իր հու շե րում դեպ քե րին ա կա նա տես ե րզն կա ցի Խո րեն Շա մա-
խյա նը, – բո լորն ալ մերկ, ա նօ թի ու ար գա հա տե լի  վի ճա կի մէջ»2: Ը ստ «Երզն կա-
ցի նե րի մի ու թյան» տե ղե կագ րի (այդ կա ռույ ցի մա սին մենք կխո սենք հա ջոր դիվ)՝ 
1917 թ. հուն վա րի դրու թյամբ « թագս տոց նե րեն եւ մե ծաւ մա սամբ սահ մա նա կից Տէր-
սի մեն ա զա տուած եւ վե րա դար ձած» է ին շուրջ 600-750 ծնուն դով ե րզն կա ցի հայ, 
այդ թվում  քա ղա քից՝ 100-150, գյու ղե րից՝ 500-600 հո գի3: 

Երզն կայի գրա վու մից ան մի ջա պես հե տո հա յա հա վա քի ա ռա քե լու թյամբ քա ղա-
քում հաս տատ վեց ազ գային-ա զա տագ րա կան շարժ ման հայտ նի գոր ծիչ Սե բաս-
տա ցի Մու րա դը: Այն տեղ նա ձևա վո րեց «անձն վեր, փորձ ված, ա մեն զո հո ղու թյան 
պատ րաստ» ե րի տա սարդ նե րից  կազմ ված մի խումբ, ո րին վս տահ վեց թուր քա կան 
ու քր դա կան գե րու թյան մեջ գտն վող հայե րի ա զա տագր ման գոր ծը: Խմ բի ան դամ 
էր նաև Սո ղո մոն Թեհ լի րյա նը, ծնուն դով Ե րզն կայից: Շր ջա նա ռու թյան մեջ դր վեց 
հայտ նի « մեկ հայ, մեկ ոս կի» ծրա գի րը, ո րով Մու րա դը ստանձ նեց մեկ օս մա նյան 
ոս կեդ րամ վճա րել յու րա քան չյուր փրկ ված ու Ե րզն կա տե ղա փոխ ված հայի հա մար: 
Ծրագ րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով հա րա բե րու թյուն ներ հաս տատ վե ցին Դեր-
սի մի քուրդ ա ղա նե րի հետ, ո րոնց մի ջո ցով Սե բաս տի այից, Խար բեր դից, Քե մա-
խից, Ա րաբ կի րից, Չմշ կա ծա գից, Խո զա թից և այլ շր ջան նե րից բազ մա թիվ հայեր 
բեր վե ցին Ե րզն կա: 

Ձեռ նարկ վեց նաև թուր քա կան հա րեմ նե րի մեջ պահ վող հայ կա նանց ու ե րե-
խա նե րի ա զա տագր ման գոր ծը: Այդ նպա տա կով հայ գոր ծիչ նե րը, ը ստ ժա մա նա-
կա կից նե րից մե կի հու շե րի, ստիպ ված է ին դի մել « խո րա մանկ» ու « հան դուգն» 

2 Սիւրմէնեան Գալուստ, Երզնկա, Գահիրէ, տպարան Սահակ-Մեսրոպ, 1947,  էջ 408:
3 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ.28, ց.1, գ.166, թ.23:  Համեմատության համար, համաձայն Հայոց պատրիար քա-
րա նի` 1913-14 թթ. մարդահամարի տվյալների, գավառակն ունեցել է 38 հայաբնակ բնակավայր` 
25,795 շունչ հայ բնակչությամբ, այդ թվում` Երզնկա քաղաք՝ 2,021 տուն, 13,109 շունչ հայ (տե՛ս 
Kevorkian Raymond H., Paboudjian Paul B., Les Armeniens Dans l’Empire Ottoman a La Veille Du 
Genocide, Editions d’Art et d’Histoire, ARHIS, Paris, 1992, էջ 59):
Համաձայն Կ.Պոլսում գործող «Եկեղեաց վերաշինութեան միութիւն» երզնկացիների հայ րե նակ-
ցական կազմակերպության` 1919 թ. օգոստոսի 6-ին կազմած տեղեկագրի տվյալների՝ Երզնկայի 
գավառակում Մեծ եղեռնի նախօրյակին բնակվում էր 35,000 հայ, որից ցեղասպանությունը 
վերապրել էր 11,350 հոգի (ներառյալ նախքան Առաջին աշխարհամարտը Կ. Պոլիս և ար տա սահ-
ման՝ ԱՄՆ, Ռուսաստան և այլ երկրներ, տեղափոխվածները), այդ թվում՝ Պոլիս՝ 2,000,  ԱՄՆ և 
Ամերիկա մայրցամաք՝ 2,000, Ռուսաստան և Պարսկաստան՝ 2,000, Եվրոպա` 1,000, Բալկանյան 
երկրներ՝ 1,000, Եգիպտոս և Ալժիր` 500, Անատոլիայի տարբեր գավառներում ցրվածներ` 1,000, 
իսլամացածներ՝ 1,500, որբեր` 500,  «ներկայիս Երզնկա գաղթողներ»՝ 250, Անտանտի բանակում 
ծառայող կամավորներ՝ 350 (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1388, ց. 1, գ. 1, թ. 18):       
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քայ լե րի, քա նի որ « Թուր քե րը ի րենց մօտ գտ նուած հայե րը կը թաքց նէ ին խիստ 
զգու շու թե ամբ, ռուս ներն ալ հայե րու ա զատ գոր ծու նէ ու թե ան ա ռիթ չէ ին տար»4: 
Մաս նա վո րա պես հա յա հա վաք խմ բի կին ան դամ նե րը5` որ պես մանր կտո րե ղեն 
վա ճա ռող ներ, մտ նում է ին թուր քե րի տնե րը, զրույ ցի բռն վում, կա շա ռում է ին թուրք 
կա նանց, ի մա նում հա րեմ նե րի մեջ պահ վող հայե րի տե ղե րը և լուր տա լիս Մու րա-
դին, ո րն այ նու հետև իր խմ բով մտ նում էր այդ տներն ու ա զա տագ րում այն տեղ 
պահ վող հայ կա նանց և ե րե խա նե րին6: 

Մեծ ե ղեռ նը վե րապ րած նե րի ա զա տագր ման հար ցում Մու րա դի խում բը գոր-
ծում էր Մոսկ վայի հայ կա կան կո մի տե ի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: Ե րզն-
կա յում կա ռույ ցի ներ կա յա ցու ցիչ բժիշկ Ար շակ Պո ղո սյա նի (նա Մու րա դի գոր ծըն-
կեր նե րից էր) խնամ քին է ին հանձն վում ա զա տագր ված որ բերն ու հի վանդ նե րը7:  

Անհ րա ժեշտ ե նք հա մա րում ներ կա յաց նել մի քա նի վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ: 
Հա մա ձայն Մոսկ վայի հայ կա կան կո մի տե ի հաշ վետ վու թյան տվյալ նե րի՝ առ 1916թ.  
հոկ տեմ բե րի 1-ը ո րոն վել և ա զա տագր վել էր 4,671 հայ, այդ թվում` 4-12 տա րե կան 
450 ո րբ: 1917 թ. մար տի դրու թյամբ մի այն Ե րզն կայի թուր քա կան տնե րից ա զա-
տագր վել էր շուրջ 200 ո րբ8: Ա զա տագր ված հայե րից 1,475-ը (հիմ նա կա նում չա փա-
հաս տղա մար դիկ) ժա մա նա կա վո րա պես բնա կեց վել են Ե րզն կայի շր ջա կա գյու ղե-
րում՝ ցո րե նի բեր քի հա վաք ման հա մար, մնա ցած նե րը տե ղա փոխ վել են Դեր ջա նի 
և Է րզ րու մի շր ջան ներ: Հե տա գա յում ևս նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
ձգ տում է ին ա զա տագր ված հայ վե րապ րած նե րին տե ղա փո խել թի կունք՝ Է րզ րում, 
որ տեղ նրանց խնամ քի կազ մա կերպ ման հա մար են թա կա ռույց ներն ա վե լի զար գա-
ցած է ին9: Ա զա տագր ված հայե րի ցու ցակ նե րը պար բե րա բար տպագր վում է ին հայ-
կա կան մա մու լում, մաս նա վո րա պես « Հո րի զոն» թեր թում և «Ար մյանս կի վեստ նիկ» 
շա բա թա թեր թում. նույն թեր թե րի մի ջո ցով կազ մա կերպ վում է հա տուկ ան ժամ կետ 
դրա մա հա վաք « Հայե րի ա զա տու թյան» ֆոն դի հա մար: 1917թ. նոյեմ բե րի 20-ի դրու-
թյամբ «Ար մյանս կի վեստ նիկ»-ի խմ բագ րու թյան մի ջո ցով տվյալ ֆոնդ փո խանց-
ված դրա մա կան նվի րատ վու թյուն նե րի չա փը կազ մում էր 51,989 ռուբ լի10: Հա մե մա-
տու թյան հա մար նշենք, որ հայի փր կա գին թուր քա կան ոս կե դրա մը (1 մե ջի դի ե կամ 

4 Սիւրմէնեան Գ., նշվ. աշխ., էջ 409:
5 Աղբյուրում նշվում են տիկին Զարուհու, Սրբուհի Չուգուրյանի և Գեղեցիկ Խանջյանի 
անունները:
6 Նույն տեղում: 
7 Նույն տեղում, էջ 411:
8 Տե՛ս «Армянскiй вѣстникъ», 16 апрѣля 1917, №15, էջ 7։ «Ինչ վերաբերվում է կանանց, ապա 
նրանց մեծ մասը կամավոր մնում է թուրքերի մոտ` կարծելով, որ եթե նրանք խայտառակված 
վերադառնան իրենց հայրենակիցների մոտ, ապա չեն վայելի նախկին պատիվն ու հարգանքը» 
(նույն տեղում): 
9 Հետագայում՝ 1918 թ. փետրվար-ապրիլ ամիսների թուրքական առաջխաղացման ժամանակ, 
Մոսկվայի հայկական կոմիտեն Երզնկայից, Էրզրումից, Մամախաթունից և Բաբերդից 
հավաքել և տարհանել է 520 որբերի, որոնք տեղավորվել են Ալեքսանդրապոլի և Ջալալօղլուի 
(Ստեփանավան) որբանոցներում (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ.239, ց. 1, գ. 13, թ. 13):
10 Տե՛ս «Армянскiй вѣстникъ», 26 ноября 1917, №45-47, էջ 15։
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5 օս մա նյան լի րա) 1916 թ. հա մար ժեք էր 17-18 ռու սա կան ռուբ լու, 1917 թ. կե սե րին 
(ռու սա կան դրա մի ար ժեզրկ ման պատ ճա ռով)՝ 35 ռուբ լու:

Ն շենք, որ Ե րզն կա յում ռու սա կան զին վո րա կան իշ խա նու թյուն նե րի հա րու ցած 
ար հես տա կան խո չըն դոտ նե րի պատ ճա ռով կա նանց ու որ բե րի ա զա տա գրման 
գոր ծըն թա ցը դան դաղ էր ըն թա նում: Դա էր պատ ճա ռը, որ ան գամ 1917 թ. ապ րի-
լին, այ սինքն` Ե րզն կայի գրա վու մից ութ ա միս ան ց, դեռևս հա ղորդ վում է քա ղա-
քի թուր քա կան տնե րից թվով 25 ա զա տագր ված նե րի մա սին: 1917 թ. հու նի սի 
դրու թյամբ Դեր սի մի մի ջո ցով Ե րզն կա տե ղա փոխ ված նե րի, « մեկ հայ, մեկ ոս կի» 
ծրագ րի շր ջա նակ նե րում փրկ ված նե րի և թուր քա կան տնե րից ա զա տագր ված նե րի 
ը նդ հա նուր թի վը կազ մում էր շուրջ 7,000 հո գի11: 

Ն պաս տա մա տույց կա ռույց նե րից Ե րզն կա յում ծա վա լած իր գոր ծու նե ու թյամբ 
հատ կա պես աչ քի էր ը նկ նում Մոսկ վայի հայ կա կան կո մի տեն: Ար դեն քա ղա քի 
գրա վու մից շուրջ 15 օր ան ց` 1916 թ. հու լի սի վեր ջին, Կո մի տեն այն տեղ է գոր ծու-
ղում բժշ կա կան շար ժա կան խումբ, ո րը ստանձ նում է վե րապ րած նե րին բժշ կա կան 
օգ նու թյան ցու ցա բեր ման գոր ծը12: Խում բը տե ղում ի րա վի ճա կի ու սում նա սի րու-
թյու նից հե տո ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ լայ նել իր գոր ծու նե ու թյու նը՝ վե րապ-
րած հայե րի բո լոր կա րիք նե րը հո գա լու հա մար: 

Մոսկ վայի հայ կա կան կո մի տեն Ե րզն կա յում ի րա կա նաց նում էր գոր ծու նե ու-
թյուն հետ ևյալ ուղ ղու թյուն նե րով. 
1. վե րապ րած նե րի ո րո նում և ա զա տագ րում՝ նրանց հե տա գա տե ղա փոխ մամբ ու 

տե ղա վոր մամբ: Ի նչ պես ար դեն նշել է ինք, այս ուղ ղու թյամբ աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց վում է ին Սե բաս տա ցի Մու րա դի խմ բի հետ հա մա տեղ, 

2. հա յաբ նակ գյու ղե րում օգ նու թյան կազ մա կեր պում, ո րը նե րա ռում էր.  
ա. գյու ղատն տե սա կան օգ նու թյան հատ կա ցում, 
բ. օգ նու թյուն սնն դով, 
գ. սեր մա ցուի հատ կա ցում, 

3. բժշ կա կան-սա նի տա րա կան օգ նու թյուն (հի վան դա նո ցի բա ցում, ամ բու լա տոր 
ծա ռա յու թյուն ներ, բաղ նի քի գոր ծար կում), 

4. օգ նու թյուն սնն դով. նե րա ռում էր.  
ա. սնն դի կետ, ո րն ըն դու նակ էր օ րա կան սպա սար կե լու մինչև 1,200 
փախստա կան, 
բ. թե յա րան13, 

5. օգ նու թյուն հա գուս տով և կո շի կով, 
6. ժա մա նա կա վոր վե րա բաշ խիչ որ բա նոց. այս տեղ հա վաք վող որ բե րը տե ղա-

փոխ վում է ին Է րզ րում, ի սկ այ նու հետև՝ Ար ևե լյան Հա յաս տան և Կով կաս, 

11 Տե՛ս «Армянскiй вѣстникъ», 25 iюня 1917, №25, էջ 10-11։
12 Ըստ որոշ տեղեկությունների՝ 1917 թ. հունվարի դրությամբ Մոսկվայի հայկական կոմիտեն 
մնում էր Երզնկայի շրջանում գործող միակ նպաստամատույց կազմակերպությունը (տե՛ս 
Տեղեկագիր Երզնկայի, ՀԱԱ, ֆ.28, ց.1, գ.166, թ.23):
13  Առ 1916 թ. սեպտեմբերի 29-ը ունեցել է 48,000 այցելություն։
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7. վե րապ րած նե րին և փախս տա կան նե րին ցու ցա բեր վում էր նաև ի րա վա բա նա-
կան օգ նու թյուն14: 

1917 թ. մար տի 1-ի դրու թյամբ Ե րզն կան սպա սար կում էր Կո մի տե ի հին գե րորդ 
բժշ կա կան-սնն դա տու ջո կա տը: Կո մի տե ի մի ջոց նե րով Ե րզն կա յում գոր ծում է ին 
վե րապ րած հայե րին սպա սար կող հետ ևյալ հաս տա տու թյուն նե րը. 
1. հի վան դա նոց՝ 25 մահ ճա կալ, 
2. ամ բու լա տո րի ա՝ նա խա տես ված օ րա կան 100-150 մարդ ըն դու նե լու հա մար,
 3. ժա մա նա կա վոր վե րա բաշ խիչ որ բա նոց՝ 100 ե րե խայի հա մար (1917թ.  մար տի 1-ի 

դրու թյամբ այն տեղ պահ վում էր 98 ե րե խա), 
4. ս պի տա կե ղե նի և հա գուս տի կա րի ար հես տա նոց,
5.  ջուլ հա կա նոց,
 6. սայ լե րի և գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք նե րի պատ րաստ ման ար հես տա նոց,
7.  կաշ վի մշակ ման ար հես տա նոց,
8.  բաղ նիք15, 
9. ե կե ղե ցի, 
10. որ բե րի հա մար նա խա տես ված դպ րոց, ո րն ու ներ 95 ա շա կերտ16: 

1917 թ. փետր վա րին Ե րզն կա է մուտք գոր ծում նաև Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում 
նպաս տա մա տույց գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մեկ այլ կազ մա կեր պու թյուն՝ 
Քա ղաք նե րի հա մա ռու սաս տա նյան մի ու թյու նը (Всероссийский Союз Городов), ո րն 
այն տեղ բա ցում է փախս տա կան նե րին օ րա կան մինչև 700 բա ժին ճաշ հատ կաց նե-
լու կա րո ղու թյամբ օ ժտ ված սնն դային կետ: Քա ղաք նե րի մի ու թյան մեկ այլ ծրագ-
րով նա խա տես վում էր գյու ղա ցի նե րին սեր մա ցուի բա ժա նում17: 

Երզն կա յում և ե րզն կա ցի նե րի օգ նու թյան ուղ ղու թյամբ աշ խույժ գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լած մյուս կա ռույ ցը ե րզն կա ցի նե րի հայ րե նակ ցա կան մի ու թյունն էր:  1916 թ. 
հոկ տեմ բե րի 10-ին թվով ե րե սուն ե րզն կա ցի ներ Թիֆ լի սում ան ցկաց նում են ժո ղով 
և հիմ նադ րում «Երզն կա ցի նե րի մի ու թյու նը», ո րի նպա տակն է հռ չակ վում օգ նել 
Մեծ ե ղեռ նը վե րապ րած ե րզն կա ցի նե րին թե՛ բուն հայ րե նի քում՝ Ե րզն կայի գա վա-
ռում և թե՛ հայ րե նի քից դուրս (« ղե կա վա րե լու օգ նու թյան գոր ծը Թիֆ լի սում, Թիֆ-
լի սից դուրս և ար տա սահ մա նում գտն ված հա մա կիր նե րու մեջ»)18: Հե տաքր քիր 

14 Տե՛ս «Армянскiй вѣстникъ», 22 января 1917, №4, էջ 17:
15 Դրա համար վերագործարկվել էր նախկին հայկական բաղնիքի շենքը (ինչպես նշվում է 
1916 թ. վերջին Երզնկացիների միության պատրաստած տեղեկագրում. «Երզնկայի գրաւման 
առաջին օրերը …շնորհիւ Մոսկուայի Հայկական Կոմիտէտի ջանքերուն ճշտուած է անոր 
(բաղնիքի – Ռ.Թ.) ազգապատկան հանգամանքը: Աւերուած ջրի ճամբաները վերանորոգելէ 
եւ հարկ եղած ծառայողները ճարելէ վերջ նոյն Կոմիտետը դրամադրելի ըրած է բաղնիքը թէ 
զինուորականներու եւ թէ ընդհանուր գաղթականներու պէտքին»  (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 28, ց. 1, գ. 166, թ. 
25)):
16 Տե՛ս «Армянскiй вѣстникъ», 7 мая 1917, №18, էջ 16:
17 Տե՛ս «Армянскiй вѣстникъ», 12 марта 1917, №10-11, էջ 26:
18 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ.28, ց.1, գ.166, թ.19: 
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փաստ. հիմ նա դիր ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյան տակ, ի թիվս այ լոց, կա նաև Սո ղո-
մոն Թեհ լի րյա նի ստո րագ րու թյու նը: Ժո ղովն ը նտ րում է հինգ հո գուց բաղ կա ցած 
վար չու թյուն (« մաս նա ժո ղով»), ո րի ան դամ ներն է ին Սե պուհ Խան ջյա նը (Խան-
ճե ան)19, Ա րամ Ե ան զյա նը, Խա չիկ Թա թի կյա նը, Համ բար ձում Մար տի կյա նը և 
Ա զատ Մա նու կյա նը: Մի ու թյան վար չու թյու նը 1916 թ. հոկ տեմ բե րի 24-ին կա յա ցած 
իր նիս տի ըն թաց քում կազ մում է գոր ծա դիր մար մին (նա խա գահ՝ Սե պուհ Խան-
ջյան, քար տու ղար՝ Ա զատ Մա նու կյան, գան ձա պահ՝ Խա չիկ Թա թի կյան): Մի ու-
թյու նը նաև ո րո շում է կա յաց նում դի մել Ռու սաս տա նում գոր ծող խո շոր հայ կա կան 
նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կի՝ Կով կա սի հայոց բա րե գոր ծա-
կան ըն կե րու թյա նը (կից կա ռույց՝ Պա տե րազ մից վնաս ված նե րին օգ նող հայ կա կան 
կենտ րո նա կան կո մի տե) նո րաս տեղծ կազ մա կեր պու թյունն իր հո վա նու տակ վերց-
նե լու խնդ րան քով: Կով կա սի հայոց բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյունն ըն դա ռա ջում է 
Ե րզն կա ցի նե րի մի ու թյան խնդ րան քին20:

 

19 Սեպուհ Խանջյանը եղել է Երզնկայի ականավոր մտավորականներից, նկատելի դեր է 
կատարել Երզնկայի մշակութային կյանքում, Երզնկյան դպրոցին կից հիմնադրված գրադարանի 
հարստացման, դասախոսությունների կազմակերպման գործում: Որպես հմուտ մասնագետ` 1911 թ. 
պաշտոնի է հրավիրվել Վան, որտեղ ապրել է մինչև Առաջին աշխարհամարտի սկսվելը: Վանի 
մեծ նահանջից հետո ընտանիքով տեղափոխվել է Թիֆլիս, ապա եկել Խորհրդային Հայաստան, 
վարել տարբեր պաշտոններ: Սեպուհ Խանջյանը Նոր Երզնկա ավանի հիմնադիրներից է (տե՛ս 
Ստեփանյան Գ., Երզնկա, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2005, էջ 570): 
20  Պատերազմից վնասվածներին օգնող հայկական կենտրոնական կոմիտեն ստեղծվել է 
Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերությանը կից 1914 թ. նոյեմբերի 22-ին։ Կառույցի նպատակն 
էր հայ փախստականներին և Մեծ եղեռնը վերապրածներին օգնության կազմակերպումը: 
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 Պատ կեր 1-2. «Երզն կա ցի նե րու մի ու թե ան» հիմ նա դիր փաս տա թուղ թը, ստո րագ րող նե րի 
թվում է նաև Սո ղո մոն Թեհ լի րյա նը  (ՀԱԱ, ֆ.28,  ց.1,  գ. 166,  թ. 19)

 
Երզն կա ցի նե րի մի ու թյան վար չու թյու նը պատ րաս տում է հա յու թյանն ուղղ ված 

կոչ, ո րը հրա պա րակ վում է «Մ շակ» (1916 թ. հոկ տեմ բե րի 30) և « Հո րի զոն» (նոյեմ-
բե րի 4) թեր թե րում: Մի ու թյան ստեղծ ման հիմ նա կան նպա տա կը («օգ նու թե ան 
փու թալ թշուա ռու թե ան մատ նուած ե րզն կա ցի նե րուն, հայ րե նի քին մէջ թէ հայ րե նի-
քեն դուրս») ներ կա յաց նե լուց հե տո կա ռույ ցը կոչ էր ա նում « բո լոր ա նոնց, ո րոնց մէջ 
կայծ մը կայ դեռ պլպ լա ցող եւ սիրտ մը տրո փող հայ րե նի քի սի րով, որ փու թան ի րենց 
բա ժին օգ նու թիւ նը բե րել, հա մո զուած ըլ լա լով, որ տրուած ա մէն մի կո պեկ պի տի սր բէ 
ար տա սուք մը եւ վե րապ րեց նէ մա հա մերձ կե անք մը»21: 

Մի ու թյու նը նաև պատ րաս տա կա մու թյուն էր հայտ նում «իր պայ ման նե րուն 
նե րած չա փով, գո հաց նել բո լոր պան դուխտ հայ րե նա կից նե րուն դի մում նե րը, տա լով 
ա նոնց ա մէն մի հար կա ւոր տե ղե կու թիւն»22: 

Երզն կա ցի նե րի մի ու թյան հա ջորդ կար ևոր քայ լե րից մեկն է դառ նում Ե րզն կա-
յում տի րող կա ցու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կագ րի կազ մու մը, ո րը 1917 թ. հուն վա րին 

21 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 28, ց. 1, գ. 166, թ. 20:  
22 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 28, ց. 1, գ. 166, թ. 20 
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ու ղարկ վում է Կով կա սում գոր ծող բո լոր հայ կա կան նպաս տա մա տույց կա ռույց նե-
րին: 

Տե ղե կա գիրն ու շագ րավ և շատ դեպ քե րում բա ցա ռիկ տե ղե կու թյուն ներ է 
պա րու նա կում Ե րզն կայի հայե րի նյու թա կան կո րուստ նե րի մա սին: Այս պես, հա մա-
ձայն տե ղե կագ րի, քա ղա քում 1916 թ. վեր ջի դրու թյամբ. « հայե րու բա ժի նը մե ծաւ 
մա սամբ քան դուած է, շատ թա ղեր գետ նին հա ւա սա րած են, մի այն ա զա տուած են 
այն շէն քե րը (ան հա տա կան եւ ազ գա պատ կան), ո րոնք հայե րու տե ղա հա նու թե նէն 
վերջ գրա ւուած են թիւր քե րու կող մէ ծա ռայեց նե լու հա մար այս կամ այն հա սա րա-
կա կան պէտ քին եւ կամ յատ կա ցուած են թիւրք ե կուոր նե րու բնակ չու թե ան: Շու կան… 
այժմ ա ւե րա կի վե րա ծուած է 80 տո կո սով: Հայե րու տնե րը ան ցե լոյն մէջ քան դուած 
են թիւր քե րու կող մէ օգ տուե լու հա մար փայ տե րէն, ի սկ ներ կային ա նոնց պա կա սը կը 
լրաց նեն ռուս զին ւոր ներ: Թիւրք տնե րու ձեռք դպց նող չկայ»23:

 Տե ղե կագ րում նշ վում էր, որ Ե րզն կայի հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րից Ս. Փր կի չը 
« հայե րու տե ղա հա նու թե նէն ան մի ջա պէս վեր ջը թուր քե րու կող մէ ու ժա նակ նե րով 
քան դուած է: …Ս. Աս տուա ծա ծին մա տու ռը  ե ւս ար ժա նա ցած է Ս. Փրկ չի վի ճա կին: …Ս. 
Նշան եւ Ս. Եր րոր դու թիւն ե կե ղե ցի նե րը, ի նչ պէս նաեւ Ս. Սար գի սը թա լա նուած են»24: 
Թա լան ված էր նաև Ազ գային ա ռաջ նոր դա րա նի շեն քը. «Անվ նաս մնա ցած եր կու 
ե կե ղե ցի նե րը փակ են, ի սկ Ս. Սար գիս ե կե ղե ցին Մոս կուայի Հայ կա կան Կո մի տէ տի 
շնոր հիւ վե րա նո րո գուած է, սոյն կո մի տէ տը վար ձած է քա հա նայ մը, ո րը ե կե ղե ցա-
կան պաշ տա մունք կա տա րե լէ զատ  պաշ տօն ու նի հո գե ւոր մխի թա րու թիւն ջամ բե-
լու, ար դա րեւ մխի թա րու թե ան կա րօտ բազ մա չար չար եւ նա հա տակ ազ գի մնա ցե ալ 
բե կոր նե րուն»25: 

Ըստ տե ղե կագ րի՝ նախ քան Մեծ ե ղեռ նը Ե րզն կա յում գոր ծող վար ժա րան նե րի 
շեն քե րը  (Ըն կե րա կան, Եզ նի կե ան, Կեդ րո նա կան, Ա րա մե ան և Քրիս տի նե ան 
ա ղջ կանց վար ժա րա նը̀  կից հա մա նուն ման կա պար տե զով). « կը մնան քիչ թէ շատ 
ան վնաս, բայց զուրկ դռ նե րէ եւ պա տու հան նե րու ա պա կէ փեղ կե րէ. ան վնաս ե ղած-
նե րը յատ կա ցուած են գաղ թա կան նե րու եւ զա նոնք հո գա ցող մար մին նե րու բնա կու-
թե ան»26:

 Տե ղե կագ րում առ կա տվյալ նե րը վկա յում են, որ ե րիտ թուր քե րը նպա տա կաուղղ-
ված աշ խա տանք են տա րել Ե րզն կա յում հայ կա կան ներ կա յու թյան հետ քե րի վե րաց-
ման ուղ ղու թյամբ՝ ո չն չաց նե լով հայ կա կան գե րեզ մա նա տու նը. « Հայե րու տե ղա հա-
նու թե նէն ա ռաջ եւ հա լա ծանք նե րու սկզ բում թիւրք բար բա րոս կա ռա վա րու թիւ նը, հայ 
ե րի տա սարդ նե րու ձե ռամբ քան դել տուած է [18]95-ի [ հայ կա կան կո տո րած նե րի- 
Ռ.Թ.] նա հա տակ նե րու յի շա տա կին կանգ նել տրուած դամ բա րա նը եւ յու շար ձա նը ու 
նոյն այդ ե րի տա սարդ նե րու կռ նա կով քա րե րը փո խադ րել տուած է թր քա կան թա ղը, 
ուր ա նոնք ի բր հիմք ծա ռա յած են …«Իթ թի հա տի» նո րա կա ռոյց շէն քին: 

23 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 28, ց. 1, գ. 166, թ. 23:
24 Նույն տեղում, թ. 24:
25 Նույն տեղում:
26 Նույն տեղում:
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Բո լոր տա պա նա քա րե րը քան դուած ու Եփ րա տը նետ ւած են,  ծա ռե րը կտր տուած 
եւ ան հե տա ցուած ըլ լա լով ներ կային մէջ այդ գե րեզ մա նա տու նը ա ռած է ըն դար ձակ 
դաշ տի մը ե րե ւոյ թը, ուր պա տահ մամբ թո ղուած եր կու ա ռանց տա պա նագ րի գե րեզ-
մա նա քա րեր մի ակ վկա ներն ըլ լալ կը թուին մօ տա ւոր ան ցե ա լի մը մէջ գոր ծուած 
ճի ւա ղային ա րարք նե րու»27:

 Տե ղե կա գի րը պա րու նա կում էր հայ կա կան նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու-
թյուն նե րին ուղղ ված ա ռա ջարկ. « կազ մե լու… տեղ ւոյն մէջ Տե ղա կան Մար մին մը, 
բաղ կա ցած տե ղա ցի նե րէ, եւ տեղ ւոյն վրայ գոր ծող գաղ թա կա նա կան մար մին նե րու 
մէկ մէկ ներ կա յա ցու ցիչ նե րէ, ո րոնց գոր ծը պի տի լի նի վա րել բո լոր ազ գային բնոյթ 
ու նե ցող գոր ծե րը գլ խա ւո րա պէս հե տե ւե ալ ուղ ղու թե ամբ:  
1. Պատ րաս տել ե կե ղե ցա պատ կան եւ վան քա պատ կան բո լոր կա լուած նե րու եւ հաս-

տա տու թե անց ցու ցա կը եւ տե ղա կան իշ խա նու թե ան կող մէ հաս տա տել տալ ի 
նա խա տե սու թիւն ա պա գայ հա ւա նա կա նու թե անց։  

2. Հս կել եւ պաշտ պա նել որ չքան դուեն հայե րու տնե րը եւ Ազ գային հաս տա տու թիւն-
նե րը ու կա լուած նե րը։

 3. Հա ւա քել իր մօտ ցրիւ ե կած շատ մը ե կե ղե ցա կան սպասք ներ, զգեստ ներ, գր քեր եւ 
այլն, ի հար կին գնել զա նոնք մաս նա ւոր նե րու ձեռ քէ։

 4. Պաշ տօ նա կան յա րա բե րու թե ան մէջ մտ նե լով տե ղա կան իշ խա նու թե անց հետ 
հարկ ե ղած թոյ լա տուու թիւ նը ձեռք բե րել թիւր քե րու մօտ ց’արդ պա հուած կի ներ, 
աղ ջիկ ներ եւ մա նա ւանդ փոքր ե րե խա ներ դուրս բե րե լու հա մար (ց ’արդ ի գործ 
դրուած ան պաշ տօն մի ջոց նէր ոչ մի այն բա ւա րար ար դիւնք մը չեն տուած, այլ 
ը նդ հա կա ռա կը պատ ճառ ե ղած են շատ մը ա նա խոր ժու թե անց, ե րե ւան բե րե-
լով զի նուո րա կան իշ խա նու թե ան բա ցար ձա կօ րէն ան բա րե խիղճ վե րա բեր մուն քը 
հայոց այս շատ ար դա րա ցի պա հանջ ման հան դէպ)։ 

5. Ի մի հա ւա քել եւ տեղ ւոյն վրայ խնա մել ց՛արդ գտ նուած եւ զա նա զան կող մեր ցրուած 
որ բե րը եւ հետզ հե տէ գտ նուե լիք նե րը բուն Ե րզն կայի մէջ խնա մել՝ յատ կաց նե լով 
ա նոնց ազ գա պատ կան շէն քե րեն մէ կը կամ եր կու քը ի բր դպ րոց – որ բանոց»28: 

1917 թ. հու լի սի 16 (29)-ին կա յա նում է Ե րզն կա ցի նե րի մի ու թյան ը նդ հա նուր 
ժո ղո վը, որ տեղ ըն դուն վում է Մի ու թյան կա նո նադ րու թյու նը («Ծ րա գիր-կա նո նա-
գիր ե րզն կա ցի նե րու մի ու թե ան»), և ը նտր վում է գոր ծա դիր մար մի նը29: Կազ մա-
կեր պու թյան կա նո նադ րա կան նպա տակն է հռ չակ վում «իր ու ժե րու նե րած չա փով 
բա րո յա պէս եւ նիւ թա պէս օգ նու թե ան հաս նիլ վե րապ րող ե րզն կա ցի նե րուն» և մաս-
նա վո րա պես՝ 
«ա. Օգ նել հայ րե նիք վե րա դառ նալ փա փա քօղ նե րուն` մի ու թե ան ե րաշ խա ւո րու-

թե ան տակ դիւ րաց նե լով ա նոնց ան ցագ րի խն դի րը, ի սկ կա րօ տե ալ նե րուն օգ նել 
նիւ թա պէս: 

27 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 28, ց. 1, գ. 166, թ. 25:
28 Նույն տեղում, թ. 28: 
29 Նույն տեղում, թ. 1:  
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բ. Հայ րե նի քի մէջ գտ նուող նե րուն օգ նել հե տե ւե ալ կեր պով` 1) փո խա տուու թե ան ձե ւով 
եւ ե րաշ խա ւո րու թե ամբ, տա լով ո րե ւէ գու մար, որ պի տէ բա ւա րա րէ ան հա տին ե րկ-
րա գոր ծա կան, ա ռեւտ րա կան, ար հես տա կան գոր ծառ նու թիւն նե րը, 2) ստեղ ծել 
ար դիւ նա բե րա կան մեծ գործ` որ կա րե նայ աշ խա տանք հայ թայ թել տե ղուոյն վրայ 
ապ րող ազ գաբ նակ չու թե ան: 

գ. Իր մի ջոց նե րով ո րո նել  եւ հա ւա քել տե ղուոյն մէջ թուր քե րուն մօտ պա հուած 
որ բերն ու այ րի նե րը, ստանձ նել ա նոնց հո գա տա րու թիւ նը եւ պաշտ պան հան դի-
սա նալ ա նոնց բռ նագ րա ւուած կամ ոտ նա հա րուած ի րա ւունք նե րուն։

դ. Նկա տե լով, որ տե ղա հա նուած եւ տա կա ւին թուր քա կան տի րա պե տու թե ան տակ 
գտ նուող ազ գա կից նե րու դէ պի հայ րե նիք վե րա դար ձը դիւ րաց նող կազ մա կեր պու-
թիւն մը կայ30 բա ւա րար ֆոն դով օժ տուած, մի ու թիւ նը ա ռայժմ վե րոն շե ալ կազ մա-
կեր պու թե ա նը վս տա հե լով ա պա գային կը թո ղու իր բա ժին մաս նակ ցու թիւ նը բե րե-
լու իր նիւ թա կա նի հա մե մա տու թե ամբ»31:      

Կազ մա կեր պու թյունն իր ա ռջև նաև « Հայ րե նի քի վե րա շի նու թյան» նպա տակ 
էր դրել, ո րը են թադ րում էր  դպ րոց նե րի վե րա բաց մա նը, ի նչ պես նաև «ազ գային» 
հաս տա տու թյուն նե րի՝ ե կե ղե ցի նե րի, վան քե րի և հա րա կից հո ղե րի մա տա կա րա-
րու թյա նը և ազ գա պատ կան կալ վածք նե րի տի րա պե տու թյանն ու օգ տա գործ մանն 
ա ջակ ցե լը:  

Երզն կա ցի նե րի մի ու թյան գոր ծու նե ու թյան մա սին պատ կե րա ցում կա րող է տալ 
1917թ. հու լի սի 16-ին կազմ ված հաշ վետ վու թյու նը (ներ կա յաց վել է Հայ բա րե գոր-
ծա կան ըն կե րու թյա նը):  Հա մա ձայն հաշ վետ վու թյան տվյալ նե րի՝ 1916 թ.  նոյեմ-
բե րի 1-ից առ 1917 թ. հու լի սի 16-ը կազ մա կեր պու թյան մուտ քե րը կազ մել են 7,475.85 
ռուբ լի, ո րից 5,112-ը՝ « Կով կաս, Ռու սաս տան եւ Ա մե րի կա գտ նուող հայ րե նա կից նե րէ 
հան գա նա կուած»:  Ծախ սե րը կազ մել են 1,937.09 ռուբ լի, ո րից 1,500 –ը̀  «Երզն կայի 
կա րօ տե ալ նե րուն ղր կած  նպաստ»: Մնա ցած 5,500 ռուբ լի գու մա րը դր վել էր ի պահ 
Թիֆ լի սի Վա ճա ռա կան բան կում՝ ա պա գա յում Ե րզն կայի վե րա շի նու թյանն ուղղ-
ված ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար32: 

Ընդ հա նուր ժո ղո վից հե տո Ե րզն կա ցի նե րի մի ու թյունն ար դեն նա խա տե սում էր 
օ րի նա կա նաց նել կազ մա կեր պու թյու նը՝ որ պես Կով կա սի բա րե գոր ծա կան ըն կե րու-
թյու նից ան ջատ կա ռույց, ի նչ պես նաև Ե րզն կա գոր ծու ղել Մի ու թյան ա տե նադ պիր 
Ար մե նակ Մե լի քյա նին` որ պես կազ մա կեր պու թյան մշ տա կան ներ կա յա ցու ցիչ33:  

Այս պի սով, 1917 թ. աշ նան դրու թյամբ Ե րզն կա յում նպաս տա մա տույց ծրագ-
րեր է ին ի րա կա նաց նում հետ ևյալ կազ մա կեր պու թյուն նե րը՝ Մոսկ վայի հայ կա կան 
կո մի տեն, Քա ղաք նե րի հա մա ռու սաս տա նյան մի ու թյու նը, Ե րզն կա ցի նե րի մի ու-
թյու նը, ի սկ Ե րզն կա ցի նե րի մի ու թյան մի ջո ցով` նաև Կով կա սի հայոց բա րե գոր-

30 Կազմակերպության անունը չի նշվում: 
31 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 28, ց. 1, գ. 166, թ. 2: 
32 Նույն տեղում, թ. 12:
33 Նույն տեղում, թ. 1, 7:  
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ծա կան ըն կե րու թյու նը: Մեծ չա փով վե րոն շյալ կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե-
ու թյան ար դյունք է Ե րզն կա յում և շր ջա նում հա յու թյան ո րո շա կի վե րա զար թոն քը, 
ո րի պատ կե րա վոր նկա րագ րու թյու նը գտ նում ե նք ա կա նա տես ե րզն կա ցի հայե րի 
հու շե րում: Այս պես, Սո ղո մոն Թեհ լի րյա նը  գրում է.  «Ա ւե րակ տնե րը նո րոգ ւում է ին. 
ծու խը վերս տին բարձ րա նում էր եր դիք նե րից, դաշ տե րը հերկ ւում է ին. պատ րաստ-
ւում էր աշ նա նային ցան քը. ա նօ րի նակ կեն սու նա կու թիւն է ին ար տա յայ տում օ րը օ րին 
ի րենց յար կի տակ դար ձող մեր ժո ղո վուր դի մնա ցորդ նե րը»34: Մեկ այլ ա կա նա տես 
լրաց նում է. « Ժո ղո վուր դը շու տով ի նք զին քը գտաւ, շու կան՝ խա նութ ներ բա ցուե ցան, 
կե ան քը սկ սաւ ե ռալ: …Գիւ ղա ցի հայերն ալ կը տե ղա ւո րուէ ին ի րենց գիւ ղե րուն մէջ 
ու զա նոնք կը վե րա կեն դա նաց նէ ին. ծու խը նո րէն կը բարձ րա նար հայ գեղ ջու կի 
եր դի քէն. մէկ-եր կու տա րի նե րէ ի վեր խո պան մնա ցած ար տե րը սկ սան հեր կուիլ ու 
ցա նուիլ, այ գի ներն ու  պար տէզ նե րը մշա կուիլ: Գիւ ղե րու կե անքն ալ կարճ ա տե նուան 
մէջ զգա լի օ րեն փո խուե ցավ»35: 

1917 թ. մար տի դրու թյամբ Ե րզն կայի շր ջա նում բնակ վում էր շուրջ 3,800 վե րապ-
րած, ո րից 1,400-ը՝ բուն Ե րզն կա քա ղա քում, մնա ցած 2,500 –ը (այդ թվում` շուրջ 
500 հույն)՝ շր ջա կա գյու ղե րում36: Ը ստ տար բեր աղ բյուր նե րի վկա յու թյան՝ 1918 թ. 
սկզ բին  Ե րզն կայի շր ջա նում ար դեն կար շուրջ 4,800 հայ քա ղա քա ցի ա կան բնակ-
չու թյուն37:

Դժ բախ տա բար, հայ կա կան ներ կա յու թյան վե րա կանգ նու մը Ե րզն կա յում եր կար 
չտ ևեց: Դեպ քե րի հե տա գա ըն թաց քը հայտ նի է: 1917 թ. Հոկ տեմ բե րյան հե ղաշր-
ջու մից հե տո Կով կա սյան ռազ մա ճա կա տը սկ սում է կազ մա լուծ վել. զոր քե րի մեջ 
զանգ վա ծային ու տա րե րային բնույթ են ստա նում դա սալ քու թյունն ու խու ճա պային 
տրա մադ րու թյուն նե րը, ո րոնք էլ ա վե լի են ուժգ նա նում 1917 թ. դեկ տեմ բե րի 5 (18)-
ին Ե րզն կա յում ռուս– թուր քա կան զի նա դա դա րի ստո րագ րու մից հե տո: Ե րզն կայի 
ճա կա տի պաշտ պա նու թյան ղե կա վա րու մը ստանձ նած Սե բաս տա ցի Մու րա դը 
1918 թ. հուն վա րի վեր ջին կա րո ղա նում է իր հրա մա նա տա րու թյան տակ կենտ րո-
նաց նել ըն դա մե նը 1,200 սվին, ո րոնք դի մա կա յում է ին տաս նա պա տիկ ա վե լի թուր-
քա կան ու ժե րին: Փետր վա րի 12-ին թուր քա կան բա նա կը Վե հիբ փա շայի գլ խա վո-
րու թյամբ խախ տում է զի նա դա դա րը և ան ցնում հար ձակ ման: Հաշ վի առ նե լով 
ու ժե րի միջև հս կա յա կան տար բե րու թյու նը՝  Մու րա դին այլ ե լք չէր մնում, քան կազ-
մա կեր պել հայ կա կան բա նա կի և Ե րզն կայի շր ջա նի հայ բնակ չու թյան կա նո նա վոր 
նա հան ջը:

34 Տե՛ս Թեհլիրեան Սողոմոն, Վերյիշումներ (Թալէաթի ահաբեկումը), գրի առաւ՝ Վ. Մի նա խո-
րեան,  Գահիրէ, տպ. «Յուսաբեր», 1953, էջ 102:
35 Տե՛ս Սիւրմէնեան Գ., նշվ. աշխ., էջ 411:
36 Տե՛ս «Армянскiй вѣстникъ», 23 апрѣля 1917, №16, стр. 18. 1917 թ. մարտի դրությամբ բուն 
Երզնկա քաղաքում հայ բնակչության ճշգրիտ թիվն էր 1,403 հոգի (տե՛ս «Армянскiй вѣстникъ», 
16 апрѣля 1917, №15, էջ 4-5):
37 Տե՛ս  Սիւրմէնեան Գ., նշվ. աշխ.,  էջ 419 («զինուորներու թիւին հետ 6000 հոգի կը հաշուուէր 
նահանջողներու թիւը»)։ Տե՛ս նաև Թեհլիրեան Ս., նշվ. աշխ., էջ 109 («Երզնկայի ճակատում 
կար ընդամէնը 1,200 սուին, որից 200ը յատկացուած էր կապի եւ հաղորդակցութեան 
պաշտպանութեան»):
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Այս պի սով, ե թե գնա հա տե լու լի նենք հայ կա կան կա ռույց նե րի նպաս տա մա տույց 
գոր ծու նե ու թյու նը Ե րզն կա յում, ա պա պետք է նշել, որ թեև ե րզն կա հայ փախս տա-
կան նե րի վե րա դար ձի և հայ կա կան կյան քի վե րա կանգն ման ուղ ղու թյամբ նրանց 
ջան քերն օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րով ի վեր ջո չհան գեց րին որ ևէ տևա կան ար դյուն քի, 
ա պա հա յա հա վա քի ուղ ղու թյամբ նրանց աշ խա տան քը կա րե լի է հա ջող ված հա մա-
րել: Հայ կա կան կա ռույց նե րի շնոր հիվ (այդ ա ռու մով պետք է ա ռանձ նաց նել Մոսկ-
վայի հայ կա կան կո մի տե ի և Սե բաս տա ցի Մու րա դի խմ բի գոր ծու նե ու թյու նը) գե րու-
թյու նից փրկ վե ցին և ա պա հով վայ րեր տե ղա փոխ վե ցին Մեծ ե ղեռ նը վե րապ րած 
հա զա րա վոր հայեր՝ գլ խա վո րա պես Դեր սի մի լեռ նե րում ա պաս տա նած հայ փախս-
տա կան ներ և թուր քե րի տնե րում պահ վող կա նայք ու ե րե խա ներ: 

 ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒ Նը վԵ ՐԱՊ ՐԱԾ ՆԵ ՐԻ և ՓԱխՍ ՏԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ 
ՀԱ ՄԱՐ օԳ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ Մը Ե ՐԶՆ ԿԱՅՈՒՄ  

(1916 Թ. ՀՈՒ ԼԻՍ - 1917 Թ. վԵՐջ)
 Ռո բերտ Թա ո յան 

ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ
 Հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում փորձ է ար վել ար խի վային փաս տաթղ թե րի, դեպ քե-
րին ժա մա նա կա կից մա մու լի հրա պա րա կում նե րի և գոր ծիչ նե րի հու շե րի հի ման 
վրա ներ կա յաց նե լու Մեծ ե ղեռ նը վե րապ րած հայե րի հա մար օգ նու թյան կազ-
մա կերպ ման աշ խա տանք նե րը Ե րզն կա յում և գա վա ռում 1916 թ. հու լի սից 1917 թ. 
վերջն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, ե րբ տվյալ տա րած քը գտն վում էր ռու սա-
կան բա նա կի, ի սկ այ նու հետև՝ հայ կա կան ու ժե րի վե րահս կո ղու թյան տակ:

Ն պաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյուն ներն ու մար մին նե րը Ե րզն կա յում գոր-
ծու նե ու թյուն են ծա վա լել ե րեք հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րով.    
1. հա յա հա վա քի կազ մա կեր պում՝ թուր քա կան հա րեմ նե րում ու քր դե րի մոտ պահ-

վող՝ ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած հայ կա նանց ու որ բե րի ո րո նում և ա զա-
տագ րում,  

2. վե րապ րած նե րի խնամ քի կազ մա կեր պում՝ նրանց սնն դով և բու ժօգ նու թյամբ 
ա պա հո վում, 

3. հայ գաղ թա կան նե րի՝ դե պի ի րենց նախ կին բնա կու թյան վայ րեր վե րա դար ձին 
և նրանց կեն ցա ղի ու տն տե սու թյուն նե րի վե րա կանգն մանն ա ջակ ցում: 

Հայ կա կան կա ռույց նե րի  և մաս նա վո րա պես Մոսկ վայի հայ կա կան կո մի տե ի ու 
Սե բաս տա ցի Մու րա դի խմ բի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ գե րու թյու նից փրկ վե ցին և 
ա պա հով վայ րեր տե ղա փոխ վե ցին Մեծ ե ղեռ նը վե րապ րած հա զա րա վոր հայեր՝ 
գլ խա վո րա պես Դեր սի մի լեռ նե րում ա պաս տա նած հայ փախս տա կան ներ և թուր-
քե րի տնե րում պահ վող կա նայք ու ե րե խա ներ:

 Բա նա լի բա ռեր̀  Մեծ ե ղեռն, Ե րզն կա, փախս տա կան ներ, հու մա նի տար կազ մա-
կեր պու թյուն ներ։
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orGaniZinG The relieF For The armenian GenoCide surViVors and 
reFuGees in YerZnKa (erZinCan) (JulY 1916- end oF 1917)

Robert Tatoyan
summarY

An attempt is made on the basis of archival materials, information obtained from press, 
contemporary to events, and memories of witnesses, to present relief work for survivors 
of the Armenian genocide and refugees in Yerznka (Erzincan district of Erzerum 
province of the Ottoman Empire) and the surrounding area from July 1916 to end of 1917, 
when this territory was under the control of the Russian army, and then the Armenian 
armed forces.

Humanitarian organizations and structures functioning in Yerznka operated in three 
main directions:
1. Rescue of Armenian genocide survivors: search and liberation of refugees who found 

shelter among the Kurds in Dersim mountains, and also women and orphans who 
were held captive in Turkish houses;

2. Organization of care and assistance for refugees and survivors, in particular providing 
them with food and medical care;

3. Providing assistance to the Armenian refugees to return to their homes and to restore 
their household economies.

Owing to the Armenian organizations and, in particular, the activities of the Moscow 
Armenian Committee, as well as Sebastatsi Murad, the Armenian National Liberation 
Movement prominent figure, thousands of the Armenian Genocide survivors were 
rescued in Yerznka.

Keywords: Armenian genocide, Yerznka (Erzincan), refugees, humanitarian 
organizations. 

организация Помощи дЛя ПереживШиХ геноцид и беженцев  
в ерзнКе (Эрзинджан) (иЮЛь 1916 г. – Конец 1917г.)

Роберт Татоян
резЮме

В статье предпринята попытка на основе архивных материалов, публикаций в 
современной событиям прессе и воспоминаний очевидцев, представить работы 
по оказанию помощи для переживших геноцид армян и беженцев в Эрзинджане 
(Эрзерумский вилайет Османской империи) и прилегающем районе в период с 
июля 1916 г. по конец 1917 г., когда данная территория находилась под контролем 
русской армии, а затем и армянских вооруженных формирований. 

Деятельность гуманитарных организаций и структур в Эрзинджане осуще-
ствлялась по трем основным направлениям:   
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1. организация спасения армян: поиск и освобождение переживших геноцид 
армянских беженцев нашедших укрытие у курдов, а также женщин и сирот, 
удерживаемых/находящихся в плену в турецких домах; 

2. организация ухода и предоставление помощи для беженцев и выживших, в 
частности обеспечение их пищей и медицинской помощью;   

3. помощь в возвращении армянских беженцев в места своего проживания и в 
восстановлении быта и хозяйства. 
Благодаря армянским организациям, в частности, деятельности Московского 

Армянского Комитета и группы видного деятеля армянского национального дви-
жения Себастаци Мурада были спасены тысячи выживших во время геноцида 
армян - главным образом армянских беженцев, нашедших пристанище в горах 
Дерсима, а также удерживаемых в турецких домах женщин и детей. 

Ключевые слова: Геноцид армян, Ерзнка (Эрзинджан), беженцы, гуманитарные 
организации.


