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Կ. ՊՈլՍԻ «ԱզԳԱՅԻՆ ԽՆԱՄԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԿԱզՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 
ՈՐԲԱՀԱՎԱք ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆը 1919-20 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

 Գո հար Խա նու մյան

 Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մում Օս մա նյան կայս րու թյան պար տու
թյու նից հե տո կնք ված Մուդ րո սի զի նա դա դա րի1 4րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում էր 
Ցե ղաս պա նու թյու նից մա զա պուրծ հայե րի վե րա դար ձը Կ. Պո լիս2: Ըն դա մե նը եր կու 
շա բա թում Կոս տանդ նու պոլ սում սկ սե ցին կենտ րո նա նալ հայ գաղ թա կան նե րի հոծ 
խմ բեր: Մի քա նի տա րի ան ցկաց նե լով տա րագ րու թյան մեջ՝ գաղ թա կան նե րից 
շա տե րը տա ռա պում է ին տար բեր վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րով, վե րապ րած
նե րի շր ջա նում մո լեգ նում էր սո վը, նրանք չու նե ին ապ րուս տի ան գամ տար րա կան 
մի ջոց ներ: Մա թե ոս Էպ լի ղա թյա նը3, ան դրա դառ նա լով Կ.Պո լիս վե րա դար ձող հայ 
տա րա գիր նե րի վի ճա կին, նշում է. «Այս վե րա դար ձը հետզ հե տէ կը ստա նար ե րկ
րորդ աք սո րան քի մը հա մե մա տու թիւն նե րը. ան նպաստ պայ ման նե րու և ցր տա
ռու թե ան հե տե ւան քով՝ հի ւան դու թիւն ներ և հի ւան դու թե անց հե տե ւան քով նոյն 
ի սկ մա հեր պա կաս չէ ին: Եւ սա կայն կա րա ւան նե րը կը շա րու նա կէ ին վե րա դառ
նալ՝ ա ռանց ը նկր կե լու նո րա նոր զո հե րու և տա ժանք նե րու առ ջեւ, ան շար ժու թե ան 
դա տա պար տե լու չափ ի րա րու վրա խռ նո ւած՝ եր կա թու ղի ի կառ քե րուն մէ ջը, մին չեւ 
ան գամ ա նոնց տա նիք նե րուն վրայ: Կը խճո ղո ւէ ին դպ րոց նե րու մէջ, կը մա կա ղէն 
ե կե ղե ցի նե րու բա կը, քա րե րու վրայ, խղ ճա լի, ար գա հա տե լի: Հա կա ռակ իր հաս ցո
ւած ան մի ջա կան օգ նու թիւն նե րուն, Պո լի սը կազմ ու պատ րաստ չէր զա նոնք ըն դու
նե լու այն պէս ի նչ պէս որ պէտք էր»4:

Հ րաշ քով վե րապ րած հա յու թյան բե կոր նե րին նոր փոր ձու թյուն նե րից փր կե լու 
հա մար 1918 թ. դեկ տեմ բե րին Պոլ սում ստեղծ վեց « Հայ տա րագ րե լոց կեդ րո նա կան 
յանձ նա ժո ղով»ը5: Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան գլ խա վոր նպա տակն էր կազ
մա կեր պել հայ գաղ թա կան նե րի տե ղա վոր ման և սնն դի մա տա կա րար ման հար

1 Մուդ րո սի զի նա դա դար (30 հոկ տեմ բե րի, 1918). կնք վել է Ան տան տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և 
Թուր քի այի միջև (տե՛ս « Հայ կա կան հարց» հան րա գի տա րան, Եր ևան, 1996, էջ 342):
2 Տե՛ս Sir Frederick Maurice, The Armistices of 1918, London, New York, Toronto: Oxford University 
Press, 1943, էջ 8587։
3 Մա թե ոս էպ լի ղա թյան (18811960) ազ գային, հա սա րա կա կան գոր ծիչ: Սո վո րել է Կ. Պոլ սի ի րա
վա բա նա կան հա մալ սա րա նում (19031908): 1913ին նշա նակ վել է Վա նի ը նդ հա նուր դա տա խազ, 
ա պա՝ քա ղա քի դա տա րա նի նա խա գահ: 1914ին որ պես թարգ մա նիչ աշ խա տել է նոր վե գա ցի գն
դա պետ Հո ֆի հետ: 1919 թ. հու նի սի 14ին նշա նակ վել է Կ. Պոլ սի Ազ գային խնա մա տա րու թյան 
ը նդ հա նուր տնօ րեն: 1920 թ. հու լի սի 3ից նշա նակ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան խնա
մա տա րու թյան և վե րա շի նու թյան նա խա րա րու թյան Կ. Պոլ սի ներ կա յա ցու ցիչ: 1923 թ. Կ. Պոլ սից 
տե ղա փոխ վել է Ռու մի նի ա, ա պա՝ Հու նաս տան (տե՛ս Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու-
թիւն, ը նդ հա նուր տե ղե կա գիր ա ռա ջին վե ցամ սե այ, 1 մայիս 1919-31 հոկ տեմ բեր 1919, Բ տպա
գրու թյուն, Ան թի լի աս, 1985, էջ 2425):
4 Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 2425:
5 Նույն տե ղում, էջ 25: Նաև՝ Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ, ա կա նա տե սի և 
մաս նակ ցո ղի վկա յու թիւն ներ 1903-1923, Ան թի լի աս, 1987, էջ 156157:
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ցե րը: Հանձ նա ժո ղո վը բաղ կա ցած էր չորս հանձ նախմ բե րից՝ ն պաս տա հա վաք, 
ե լևմ տից և մա տա կա րար ման, տե ղա վոր ման և ա ռաք ման, ա ռող ջա պա հա կան:

 Հայ տա րա գիր նե րի շր ջա նում մեծ թիվ է ին կազ մում որ բե րը: Նրանց օգ նու թյան 
գոր ծը կազ մա կեր պե լու հա մար « Հայ տա րագ րե լոց յանձ նա ժո ղով»ի հետ գրե թե 
հա մա ժա մա նա կյա ստեղծ վում է « Հայ որ բախ նամ»ը, ո րն ի րա կա նաց նում էր հայ 
որ բե րի խնա մա կա լու թյու նը6: Քա նի որ հայ կա կան այս եր կու նպաս տա մա տույց 
մի ու թյուն նե րի նպա տա կը նույնն է ր՝ հա յա պահ պա նու թյան խն դի րը, աք սո րից նոր 
վե րա դար ձած Պոլ սո պատ րի արք Զա վեն Ե ղի ա յա նի նա խա ձեռ նու թյամբ ո րոշ վեց 
մի ա վոր վել և հա մա տեղ ու ժե րով գոր ծել: 1919 թ. փետր վա րի 28ին ստեղծ վեց Հայ 
ազ գային խնա մա տա րու թյու նը, ո րը սկ սեց գոր ծել մի ջազ գային Կար միր խա չին 
կից7:

 Հայ գաղ թա կան նե րի ու որ բե րի օգ նու թյան գոր ծը կազ մա կեր պե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է ին վիթ խա րի նյու թա կան մի ջոց ներ, ո ւս տի 1919 թ. ապ րի լի 11ին 
սկս վեց հա մա հայ կա կան Մեծ հան գա նա կու թյու նը, ո րին մաս նակ ցու թյան կոչ էր 
ար վել հա մայն հա յու թյա նը: Ազ գային խնա մա տա րու թյան կենտ րո նա կան վար չու
թյան կո չում աս վում էր. « Տու՛ր ու րեմն, Հայ ժո ղո վուրդ, քա նի որ հրա մայո ղա կան է 
պա հան ջը  տուր քո լու մադ, եւ լի ա բու՜ռն տուր այս ան գամ, չա փե լով մե ծու թիւնն 
ա ղէ տին… Եւ ո ղոր մու թիւն չէ՜ տա լիքդ. քու պարտքդ է զոր պիտ հա տու ցա նես… 
Ա մօ՛թ է որ Ե ղեռ նի սար սափ նե րէն հրաշ քով ա զա տո ւող Ազ գիդ այդ զա ւակ նե րը 
են թար կո ւին նոր պա տու հա սի մը, ի րա կան մա հո ւան. ա մօ՛թ որ նոյն բազ մա չար չար 
հե րոս ազ գին ա րիւ նը կրող ներս թոյլ տանք որ մեր աչ քին տակ կոր չին ա նոնք… 
Վասն զի Հայ Մա նու կը ա պա գան է հա յու թե ան, եւ ա պա գան յու սա ծի ծաղ։ Կեդ
րո նա կան վար չու թիւն։ Ազ գային Խնա մա տա րու թիւն, Կ. Պո լիս, 15 մայիս, 1919 թ.»8:

 Հա մա տեղ կո չով հան դես ե կան նաև Պոլ սի պատ րի արք Զա վեն Ե ղի ա յա նը, հայ 
ա վե տա րա նա կան հա մայն քի ազ գա պետ Զե նոբ Պեզ ճյա նը և հայ կա թո լիկ նե րի 
պատ րի ար քա կան տե ղա պահ Օ գոս տի նոս ար քեպ. Սայե ղյա նը. « Մենք – հո գե ւոր 
պե տերս Տաճ կա հա յաս տա նի – կու գանք ա ւելց նել թէ ան պատս պար եւ ան սո ւաղ 
մնա ցած 70.000 որ բեր եւ 800.000 տա րա գիր ներ կան դեռ՝ ան մի ջա կան խնամ քի 
եւ ձեռն տ ւու թե ան ա կն դետ: Լի այոյս ե նք, որ այս պա րա գան ալ նկա տի առ նե լով եւ 
կար դա լով Ա զգ. Խնա մա տա րու թե ան կող մէ Հա նուր Հա յու թե ան ո ւղ ղե ալ սր տա
գին կո չը, ա մէն ան հատ ան տե ղի տա լի պարտք մը պի տի սե պէ բուխ սիրտ նպաս տի 
յօ ժա րա փոյթ իր մաս նակ ցու թիւ նը բե րել վե րոյի շյալ հաս ցէ ին, ըն դու նե լով մեր օ րհ
նու թե անց հետ՝ տա ռա պա հիւծ կա րօ տե ալ նե րու խո րին շնոր հա կա լի քը»9:

 Սա կայն ի նչ պես իր հու շե րում նշում է Զա վեն պատ րի ար քը, կա մո վին կա տար
ված հան գա նա կու թյուն նե րը չէ ին կա րող բա վա րա րել հայ գաղ թա կան նե րի եւ 
որ բե րի կա րիք նե րը, ո ւս տի 1919 թ. սեպ տեմ բե րին Կ. Պոլ սի Ազ գային ե րես փո խա

6 Նույն տե ղում, էջ 51:
7  Զա ւէն Ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս, վա ւե րա գիր ներ եւ վկա յու թիւն ներ, Գա հի րէ, 
տպա րան « Նո ր Աստղ», 1947, էջ 280:
8 Էպ լի ղա թե ան Մ. , Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 74:
9 Նույն տե ղում, էջ 75:
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նա կան ժո ղովն ըն դու նում է օ րենք, ո րի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր հայ պար տա վոր 
էր իր նյու թա կան կա րո ղու թյան չա փով վճա րել « Հայ րե նի քի տուրք» եր կու տար բե
րա կով` մի ան վագ կամ ամ սա կան: Պատ րի ար քա րանն այդ տուր քի ստա ցա գիրն էր 
պա հան ջում որ ևէ հար ցով ի րեն դի մող նե րից և չէր օ ժան դա կում տուր քը չվ ճա րող
նե րին: Նույն կերպ է ին վար վում Կ. Պոլ սի ե կե ղե ցի նե րի թա ղա կան խոր հուրդ նե րը, 
ո րոնք մեր ժում է ին մկր տու թյան, ա մուս նու թյան և հու ղար կա վո րու թյան ա րա րո
ղու թյուն նե րի հա մար ի րենց դի մող այն թա ղային նե րին10, ո րոնք «… նիւ թա կան 
կա րո ղու թիւն ու նէ ին և չէ ին ներ կա յաց ներ « Հայ րե նի քի տուրք»ի ստա ցա գի րը»11: 
Այս կա պակ ցու թյամբ Զա վեն պատ րի ար քը նշում է. «Ազ գային խնա մա տա րու թիւ նը 
ու նե ցաւ Կ. Պոլ սոյ բո լոր թա ղե րուն մէջ մաս նա ճիւ ղեր եւ հաս տա տեց գաղ թա կա
նաց կա յան ներ եւ որ բա նոց ներ, սա կայն տես նե լով որ հան գա նա կու թիւն նե րով 
ու նո ւէր նե րով կա րե լի չէր այս տե սակ ըն դար ձակ գործ մը մա տա կա րա րել, 1919 
սեպ տեմ բե րին սկիզ բը Ազ գային ե րես փո խա նա կան ժո ղո վը օ րէնք մը քո ւէ ար կեց, 
ո րուն հա մա ձայն վաս տա կի տէր ա մէն Հայ ան հատ պար տա ւոր էր իր նիւ թա կան 
կա րո ղու թե ան չա փով տուրք մը վճա րել այդ ա մի սէն սկ սե ալ: Ա սով պի տի հո գա ցո
ւէ ին պէտ քե րը այն ազ գա կից նե րուն, ո րոնք թշո ւառ եւ ան պատս պար մնա ցած է ին, 
մինչև որ կա րե նային վե րա հաստ ա տո ւիլ ի րենց հայ րե նի քին մէջ: Այս պատ ճա ռով 
այս տուր քը « Հայ րե նի քի տուրք» կո չո ւե ցաւ… »12:

 Զի նա դա դա րի հաս տա տու մից մինչև 1921 թ. դեկ տեմ բե րի վեր ջը հա վա քա
գրվեց ա վե լի քան 1.5 մլն օս մա նյան ոս կի13. այդ գու մարն ո ւղղ վեց հայ տա րա գիր
նե րի և որ բե րի օգ տին: 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 30ին « Ճա կա տա մարտ» օ րա թեր թում 
տպագր վում է Զա վեն պատ րի ար քի կազ մած` որ բե րի փր կու թյան ծրա գիրհ րա
հան գը, ո րն ո ւղղ ված էր Որ բախ նա մի թա ղային մաս նա ճյու ղե րին: Դրա նում տե ղե
կաց վում էր, որ որ բե րի փր կու թյան կենտ րո նա կան մարմ նի ո րոշ մամբ Կա ղան դից 
մինչև Ս. Ծնունդ (դեկ տեմ բե րի 31ից հուն վա րի 6ը) ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը 
հռ չակ ված էր «Որ բե րի փր կու թյան շա բաթ»: Ա ռա ջարկ վում էր պոլ սա հա յու թյա նը 
հրա ժար վել այդ տո նե րի առ թիվ կա տար վե լիք բո լոր ծախ սե րից ու նվեր նե րից` 
նա խա տես ված գու մա րը հատ կաց նե լով որ բե րի օգ նու թյան սուրբ գոր ծին: Մաս
նա ճյու ղե րին հրա հան գում է ին մինչև հուն վա րի 15ը կազ մա կեր պել ա մա նո րյա 
հան դես ներ, ո րոն ցում կընդգր կե ին նաև որ բե րին և կկազ մա կեր պե ին ա ճուրդ ներ̀  
հօ գուտ նրանց14:

 Այդ օ րե րին հա յա պահ պա նու թյան կար ևոր խն դիր նե րից էր հա յու թյան բե կոր
նե րի մի ստ վար հատ վա ծի՝ մահ մե դա կան ըն տա նիք նե րում, հա րեմ նե րում պահ վող 
հայ կա նանց և ե րե խա նե րի՝ հայ կա կան մի ջա վայր վե րա դարձ նե լը: Այդ ա ռա քե լու

10  Ման րա մասն տե՛ս Հով սե փյան Մ., Զա վեն Պատ րի ար քի գոր ծու նե ու թյու նը Կ. Պոլ սի ՀՅԴ 
մա մու լի լու սա բան մամբ (19091915, 1918 1922 թթ.), «Լ րա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի», 
2013, №1, էջ 136:
11 Տե՛ս Զա ւէն Ար քեպս., նշվ. ա շխ., էջ 280281:
12 Նույն տե ղում, էջ 280:
13 Նույն տե ղում, էջ 283:
14 Ման րա մասն տե՛ս Հով սե փյան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 136:
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թյու նը ստա ցավ «որ բա հա վաք» ան վա նու մը: Դեռևս Ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ
ման ա ներևելի փուլում ՝ 191516 թթ., ե րբ հայ կա նանց և ե րե խա նե րի վա ճառ քը 
ստր կա կան շու կա նե րում մեծ հա սույթ էր բե րում թուր քե րին, քր դե րին, չեր քեզ նե
րին, որ բա հա վաք ա ռա քե լու թյունն սկ սե ցին ի րա գոր ծել հայ կա մա վո րա կան նե րը՝ 
հան ձինս Սե բաս տա ցի Մու րա դի, Զո րա վար Ա նդ րա նի կի և այ լոց: Հենց այս շր ջա
նում կյան քի կոչ վեց « մեկ հայ՝ մեկ ոս կի» կար գա խո սը: Զի նա դա դա րից հե տո 
որ բա հա վաքն ա վե լի կազ մա կերպ ված բնույթ կրեց. այն սկ սե ցին ի րա կա նաց նել 
հայ կա կան նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյուն նե րը և հայոց ե կե ղե ցին նախ 
Պոլ սում և նրա հա րա կից շր ջան նե րում, ա պա նաև կայս րու թյան այլ հատ ված
նե րում, որ տեղ աս տի ճա նա բար սկ սում է ին վե րա դառ նալ հա յու թյան բե կոր նե րը: 
Ա նդ րա դառ նա լով որ բա հա վա քի կար ևո րու թյան խնդ րին՝ Ազ գային խնա մա տա
րու թյան ը նդ հա նուր տնօ րեն Մա թե ոս Էպ լի ղա թյա նը նշում է. « Չա փա զան ցու թիւն 
ը րած պի տի չըլ լանք, ե րբ ը սենք, թէ Պոլ սոյ մէջ հա զո ւա դէպ է գտ նել թուրք տուն 
մը, ա մե նէն հա մես տին ա մե նէն փար թա մը, ո ւր հայ ո րբ մը կամ մա նա ւանդ հայ 
որ բու հի մը պա հո ւած չըլ լայ: Ու ա սոր պատ ճա ռը եր կուք է. ան հա տա կան եւ հա մայ
նա կան: Ան հա տա կան՝ ո րով հե տեւ կ՚ու նե նան ի րենց տան մէջ ձրի ծա ռայ մը՝ սե ղա
նի փշ րանք նե րո վը պա հո ւող. հա մայ նա կան՝ ո րով հե տեւ ը ստ ի րենց հա ւա տա լիք
նե րուն, հո գե պէս փր կած կ՚ըլ լան զա նոնք՝ բազ մաց նե լով մի ան գա մայն թր քու թե ան 
թի ւը»15:

1919 թ. ապ րի լի 17ին Կ. Պոլ սում Ազ գային խնա մա տա րու թյան կազ մում ստեղծ
վում է Որ բա հա վաք մար մին, ո րը ղե կա վա րում էր ե րի տա սարդ ազ գա սեր Ա ռա
քել Չաք րյա նը16: Որ բա հա վաք մար մի նը ե ռան դուն հա մա գոր ծակ ցում էր հայոց 
ե կե ղե ցու ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և մաս նա վո րա պես Զա վեն պատ րի ար քի հետ, ո րն 
ան ձամբ էր վե րահս կում որ բա հա վա քի գոր ծը: Պոլ սո հայոց պատ րի ար քը նշում 
է. «… հա զա րա վոր հայ մա նուկ ներ գա ւառ նե րու մէջ Թուր քե րու տու նե րը ցրո ւած 
է ին, մեծ մա սամբ իբ րեւ ծա ռայ, քի չեր՝ որ դե գիր եւ չա փա հաս աղ ջիկ ներ՝ ի բր կին: 
Զի նա դա դա րէն ան մի ջա պես ետ քը այս որ բե րը որ քան կա րե լի է հա ւա քել եւ ազ գին 
դարձ նել ա ռա ջին պար տա կա նու թիւն նե րէս մէ կը նկա տե ցի, ո ՛չ մի այն իբ րեւ Պատ
րի արք, այ լեւ ի բր հայ ան հատ»17: 

Որ բա հա վաք մարմ նի աշ խա տա կի ցը՝ «որ բա խույ զը», պատ րի ար քա րա նի 
հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն, ստու գում էր այն հաս ցե նե րը, որ տեղ 
բռ նու թյամբ պահ վում է ին հայ որ բե րը և ե րի տա սարդ կա նայք: Որ բա խույզ ներն 
ի րենց գոր ծի հենց սկզ բում լուրջ խն դիր նե րի ա ռաջ կանգ նե ցին. որ բե րից շա տե
րը բռ նի թր քաց վել, կրո նա փոխ վել է ին մա նուկ հա սա կում, նրան ցից շա տե րը չէ ին 
հի շում ի րենց ի րա կան ծնող նե րին, սե փա կան ա նու նը, ծնն դա վայ րը, տա րի քը: 

15 Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 84:
16 Չաք րյան Ա ռա քել (1885—1954). փա րի զաբ նակ ան վա նի գիտ նա կան, քի մի կոս և գյու տա րար։ 
1948 թ. Փա րի զի ա կա դե մի այի ա կա դե մի կոս։ Ֆրան սի ա կան և հու նա կան կա ռա վա րու թյուն նե րի 
կող մից ար ժա նա ցել է Պատ վո լե գե ո նի և Սուրբ Գևոր գի աս պե տա կան աս տի ճան նե րի։ Վա րել է 
նաև բա րե գոր ծա կան, աղ քա տախ նամ, հոգ ևոր պաշ տոն ներ։
17 Զա ւէն Ար քեպս., նշվ. ա շխ., էջ 288:
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Ա ռա վել չա փա հաս նե րից ո մանք վա խե նում է ին խոս տո վա նել ի րենց հայ լի նե լը, 
քա նի որ ոչ վաղ ան ցյա լում հենց ազ գային պատ կա նե լու թյան հա մար է ին սպան վել 
նրանց ծնող նե րը, ազ գա կան նե րը: 

 Հայտ նա բեր ված որ բը բեր վում էր Որ բա հա վաք մարմ նի կենտ րոն, որ տեղ 
նրան հար ցաքն նում է ին: Ե թե բռ նի կրո նա փոխ ված հայ որ բը չէր խոս տո վա նում 
իր ազ գային պատ կա նե լու թյու նը, նրան տա նում է ին «Չե զոք տուն»18. դա որ բե րի 
ի նք նու թյու նը պար զե լու և հաս տա տե լու հա մար ստեղծ ված մար մին էր, ո րի հանձ
նա խում բը կազմ ված էր եր կու ա մե րի կա ցի, մեկ հայ և մեկ թուրք ան դամ նե րից: 
Շա բա թա կան եր կու ան գամ հանձ նախմ բի ան դամ նե րը ստու գում է ին հա վաք ված 
որ բե րի ի նք նու թյու նը: Չե զոք տան գոր ծու նե ու թյու նը խո չըն դո տում է ին թուր քա կան 
ոս տի կա նու թյու նը և թուրք հա սա րա կու թյու նը: Կային դեպ քեր, ե րբ մահ մե դա կան 
որ դե գիր ծնող նե րի կող մից կեղծ վում է ին ան գամ հայ ե րե խա նե րի ծնն դա կան նե րը: 
Այն կրո նա փոխ ված ե րե խա նե րը, ո րոնք Չե զոք տա նը չէ ին խոս տո վա նում ի րենց 
հայ կա կան ծա գու մը, վե րա դարձ վում է ին մահ մե դա կան ըն տա նիք ներ: Չե զոք 
տան պաշտ պա նու թյունն ու վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց նում էր բրի տա նա կան 
ոս տի կա նու թյու նը19:

 Չե զոք տան և որ բա հա վաք գոր ծի վե րա բե րյալ ամ փո փիչ հաշ վետ վու թյուն է ներ
կա յաց րել որ բա հա վաք հանձ նա ժո ղո վի ան դամ Ներ սես Օ հա նյա նը20 1920թ. դեկ
տեմ բե րին, ո րում մաս նա վո րա պես աս վում էր. « Մին չեւ հի մա Պոլ սոյ մեջ գտ նուած 
գրե թե 45000 որ բե րէն 3000ը Հայ ա զգ ա զա տեր է Թուր քե րու քո վէն»21:

Հարկ է նշել, որ որ բա հա վաք աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում հա կա ռակ գոր
ծըն թա ցը եր բեք չի ի րա կա նաց վել, այ սինքն՝ թուրք ե րե խա բռ նի չի հա յաց վել: Սա 
կար ևոր սկզ բունք էր Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա հա վաք գոր ծու նե ու թյան 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քում. «… մենք թուր քի զա ւակ մը հա յաց նե լու ոչ մէկ փա փաք 
ու նէ ինք»22: 

 Բա ցի Պոլ սից և հա րա կից շր ջան նե րից, Ազ գային խնա մա տա րու թյան կող մից 
ի րա կա նաց վող որ բա հա վաք աշ խա տանք ներ ը նդ գր կե ցին նաև Թուր քի այի ներ քին 
գա վառ նե րը23, որ տեղ գոր ծուղ վում է ին Խնա մա տա րու թյան շր ջա նային քն նիչ նե րը: 

18 Չե զոք տու նը գտն վում է Կ. Պոլ սի Շիշ լի թա ղա մա սում, ո րի փակ վե լուց հե տո վե րա բաց վեց 
Պե պե քի թա ղա մա սում:
19 Տե՛ս Constantinople to-day or the Pathfinder Survey of Constantinople; a Study in Oriental Social Life, 
By Johnson Clarence Richard, New York, McMilan, 1922, էջ 229։
20 Ներ սես Օ հա նյան. ազ գային, հա սա րա կա կան գոր ծիչ, Ազ գային խնա մա տա րու թյան վար չա
կան ժո ղո վի ան դամ: Կ.Պոլ սում նրան ճա նա չում է ին որ պես «որ բե րի հայր»:
21 Զա ւէն Ար քեպս, նշվ. ա շխ., էջ 292:
22 Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ..., էջ 185:
23 Որ բա հա վաք աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում է ին ոչ մի այն հայ ան հատ նե րը, հայոց ե կե ղե
ցին, այլ նաև հու նա կան ե կե ղե ցին և հու նա կան հա մայն քը: Հատ կա պես Տրա պի զո նում հու նաց 
Խրիս տի ան թոս մետ րո պո լիտն իր հո վա նա վո րու թյան տակ վերց րեց ան տի րա կան հայ մա նուկ
նե րին: Վեր ջինս, հա մա գոր ծակ ցե լով Պոլ սի պատ րի ար քա րա նի հետ, ստեղ ծեց Տրա պի զո նի 
Որ բախ նամ հանձ նա ժո ղով, ո րը հայ որ բե րի կա րիք նե րը հո գում էր ազ գային կալ վածք նե րից 
գո յա ցած հա սույթ նե րով: Հե տա գա յում այս որ բա նո ցը փո խանց վեց Մեր ձա վոր Ար ևել քի ա մե
րի կյան նպաս տա մա տույ ցին: Չա փա հաս որ բե րի խնամքն իր վրա վերց րեց Տրա պի զո նի հայոց 
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Հայ րե նի բնա կա վայ րեր վե րա դար ձած Ցե ղաս պա նու թյու նից մա զա պուրծ հայե
րի վի ճակն այս շր ջան նե րում մտա հո գիչ էր և վտան գա վոր: Խնա մա տա րու թյան 
կող մից Գա ղա թի այի շր ջա նի (Յոզ ղատ, Քես քին, Ագ դաղ Մա դեն, Քըր Շե հիր, 
Պո ղազ լյան) ը նդ հա նուր քն նիչ Մկր տիչ Խա լա սյա նը 6 ա մս վա ըն թաց քում (1919 թ. 
հու լիսդեկ տեմ բեր) կա րո ղա ցավ կա նո նա վոր որ բա նոց ներ հաս տա տել և դրան
ցում պատս պա րել մոտ 2500 որ բե րի24: Ա նդ րա դառ նա լով Մ. Խա լա սյա նի որ բա
հա վաք գոր ծու նե ու թյա նը՝ Մ. Էպ լի ղա թյա նը նշում է. «Պ. Խա լա սյա նի քն նի չա կան 
գոր ծը նա խախ նա մա կան ե ղաւ այդ շր ջա նին հա մար: Շատ ան գամ ներ, իր կե ան
քը վտան գե լու գնով, գա ցած էր այն պի սի տե ղեր, ո ւր Օս մա նե ան իշ խա նու թիւ նը 
ան զօր դար ձած էր, եւ Հա մա ձայ նա կան նե րու ազ դե ցու թիւնն ալ գրե թէ ա նո ւա նա
կան: Ոչ թե ճամ բա նե րու վրայ, այ լեւ նոյ նիսկ քա ղաք նե րու մէջ տէրն ու տի րա կա նը 
ա ւա զակ ներն է ին: Պ. Խա լա սե ան մնա ցած էր հոն այն քան որ կա րե լի էր մնալ, եւ 
վե րա դար ձին (հա րա ւային ճամ բով) մա զա պուրծ ա զա տած էր ի ւր կե ան քը»25:

 Ներ քին գա վառ ներ գոր ծուղ ված քն նիչ նե րը տե ղե կագ րեր է ին ու ղար կում 
Ազ գային խնա մա տա րու թյան Կ. Պոլ սի կենտ րո նա կան վար չու թյուն: Այդ տե ղե կագ
րե րը կար ևոր փաս տագ րա կան տե ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում Ցե ղաս պա
նու թյան հետ ևան քով ա մա յա ցած հա յաբ նակ վայ րե րի բնակ չու թյան թվա քա նա կի, 
սա կա վա թիվ վե րապ րող նե րի ա ղե տա լի վի ճա կի և մի ջազ գային ու հայ կա կան 
նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյուն նե րի մար դա սի րա կան ձեռ նարկ նե րի վե րա
բե րյալ:

 Որ բա հա վաք Մկր տիչ Խա լա սյա նը Յոզ ղա թից ու ղար կած տե ղե կագ րում նշում է. 
«Ե ոզ ղա տը՝ Հայ կա կան Ա ղէ տին գե հե նա վայրն է: Հա զիւ ո տքս դրած եմ ե կե ղե ցի ին 
բա կը… հա րիւ րա ւոր որ բեր ու այ րի ներ կը հե ւան ա րե ւուն տակ… Տաս նե ակ նե րով 
կան, ո րոնք ար դէն զգետ նո ւած՝ ան շարժ կը պառ կին քա րա յա տա կին վրայ. կա րե լի 
չէ ա ռանց խռով քի տես նել ա նոնց խո ռո չա ցած աչ քե րը: Գե րեզ մա նէ մը դուրս ձգո
ւած ձեռ քեր են կար ծես, որ յամ րօ րէն կը շար ժին ճան ճե րը քշե լու հա մար և ու ժաս
պառ կ՛իյ նան… Այս 400 վա րա կե ալ նե րուն մէ ջէն 250ը շր ջա կայ թուրք գիւ ղե րէն 
հա ւա քո ւած է ին. մնա ցոր դը՝ տե ղա ցի որ բեր…»26:

 Ազ գային խնա մա տա րու թյու նը կար ևո րում էր նաև Վե րին Մի ջա գետ քի շր ջա
նում (Ո ւր ֆա, Մար դին, Տիգ րա նա կերտ, Մա լա թի ա) կա տա րած որ բա հա վաք 
աշ խա տանք նե րը, քա նի որ այս վայ րեր վե րա դառ նում է ին Ռաք քայի, ԴերԶո րի, 
Ռաս ո ւլԱյ նի հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րից փրկ ված սա կա վա թիվ վե րապ
րած հայե րը: Ազ գային խնա մա տա րու թյան լի ա զոր պատ վի րակ Միր զա Քե թե նե
ճյա նի տե ղե կագ րի հա մա ձայն՝ 1920 թ. դեկ տեմ բե րին Ո ւր ֆա յում ա պաս տա նել է ին 
8217 հայ, սա կայն սա հա րա բե րա կան և օ րա կան փո փոխ վող թիվ էր (կապ ված 

ա ռաջ նոր դա րա նը փո խա նորդ Տ. Գա րե գին վար դա պե տի նա խա գա հու թյամբ: Նրա նա խա ձեռ
նու թյամբ բաց վե ցին բազ մապ րո ֆիլ ար հես տա նոց ներ (տե՛ս Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա-
տա րու թիւն..., էջ 434): 
24 Տե՛ս Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ..., էջ 196:
25 Նույն տեղում, էջ 196197:
26 Էպլիղաթեան Մ., Ազգային խնամատարութիւն..., էջ 457:
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վե րապ րող նե րի ե լու մու տից)27: Եր բեմ նի հա յա շատ այս քա ղա քում որ բա հա վաք 
աշ խա տանք նե րը խո չըն դո տում է ին թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը և բրի տա նա
կան զին վո րա կան հրա մա նա տա րու թյու նը: Ա նդ րա դառ նա լով այս խնդ րին, որ բա
հա վաք Մ. Քե թե նե ճյա նը նշում է. «Որ բեր հա ւա քե լու հա մար ցարդ կի րար կո ւած 
մէ թո տը սա է. Պէտք է ի մա նալ թէ ո ւ՛ր տեղ հայ ո րբ մը կայ, ա ռան ձին թուղ թի մը 
վրայ գրել ա ռե ւան գի չին ա նու նը, տու նըտե ղը, որ բին ա նու նը, քա նի տա րե կան, ո ՛ր 
տե ղա ցի ըլ լա լը ե ւլն., և այս թուղ թը ներ կա յաց նել Ա նգլ. հրա մա նա տա րու թե ան: Այս 
վեր ջի նը գոր ծը իր մի ջոց նե րով չէ՛ որ կը հե տապն դէ, այլ ակ նար կո ւած թուղ թը կը 
ղր կէ միւ թէ սա րը ֆին [ գա վա ռա պետԳ. Խ], ան ալ իր կար գին տեղ ւոյն ոս տի կա նու
թե ան: Յա ճախ կան խաւ ա ռե ւան գի չին լուր կը տրո ւի և որ բը այդ տու նէն հա նե լով 
ու րիշ տեղ մը կը դրո ւի: Յա ճախ նոյ նիսկ ա ռանց հե տապն դե լու, «չ կայ» կ՛ը սեն»28: 
Մ. Քե թե նե ճյա նը նշում է, որ 191920թթ. դրու թյամբ Ո ւր ֆա յում, Պե րե ճի քում, Սրու
ճում, Ռաս ո ւլԱյ նում, Րագ գա յում, Սևե րե կում մու սուլ ման նե րի տնե րում և հա րեմ
նե րում պահ վում են շուրջ 40.000 հայ որ բեր և ե րի տա սարդ կա նայք, ը նդ ո րում կան 
թուր քեր, ո րոնք մի ա ժա մա նակ 79 ո րբոր բու հի նե րի « տի րա կալ ներ» են: Նրանց 
հա վա քագ րե լը, ը ստ հայ որ բա հա վա քի, հս կա յա կան աշ խա տա տար ձեռ նարկ է ր29:

1919 թ. կե սե րից հայ որ բա խույզ նե րը տար բեր բնա կա վայ րե րից հա վա քագ րած 
որ բե րի մեծ մա սին բե րում է ին Կ.Պո լիս, սա կայն նրանց գրե թե կեսն ար դեն կորցրել 
էր ազ գային ի նք նու թյու նը: Ը ստ Զա վեն Պատ րի ար քի հա ղոր դած տե ղե կու թյան՝ 
1919 թ. հու նի սին Կե սա րի այից բեր ված 220 որ բե րից մի այն 124ը հայ ճա նաչ վե ցին, 
մնա ցած 96ը՝ թուրք30:

Ազ գային խնա մա տա րու թյան կազ մած վի ճա կագ րու թյան հա մա ձայն՝ 1919 թ. 
հա վա քագր վել է շուրջ 5000 ո րբ: Նրանց ա ռանձ նաց նում է ին ը ստ տա րի քային 
խմ բե րի. ա ռա վել չա փա հաս նե րին տե ղա վո րում է ին ար հես տա նոց նե րում, ի սկ 
ման կա հա սակ նե րը տար վում է ին որ բա նոց ներ: Որ բե րին որ բա նոց ներ է ին տե ղա
բաշ խում Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա նոց նե րի կա նո նագ րի հա մա ձայն, ը ստ 
ո րի՝ նախ քան որ բա նոց ու ղար կե լը՝ որ բին նախ տա նում է ին որ բե րի կա յան (հոդ ված 
8), ա պա կա յա նի տնօ րե նը ցու ցա կում ար ձա նագ րում էր որ բին և տա լիս Ազ գային 
խնա մա տա րու թյան կող մից սահ ման ված թվան շա նը: Որ բա նո ցում կտ րում է ին նրա 
մա զե րը, ու ղար կում բաղ նիք, տա լիս նոր որ բա նո ցային հա գուստ և են թար կում 
բժշ կա կան քն նու թյան (հոդ ված 9)31: Որ բա նո ցում հայտն վում է ին մի այն ե րկ կող
մա նի կամ մի ա կող մա նի ծնո ղա զուրկ ե րե խա նե րը, ով քեր խնա մա կալ ներ չու նե ին, 
ը նդ ո րում ման րակր կիտ ստուգ վում էր ե րե խա նե րի կար գա վի ճա կը: Որ բա նոց նե րի 
ֆի նան սա կան և նյու թա կան մի ջոց նե րի բաշ խումն ի րա կա նաց նում էր Խնա մա տա
րու թյան ե լևմ տա կան հանձ նա ժո ղո վը:

27 Նույն տե ղում, էջ 480:
28 Նույն տեղում, էջ 482483:
29 Նույն տե ղում, էջ 482:
30 Զա ւէն Ար քեպս., նշվ. ա շխ., էջ 298:
31 Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 109:
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 Որ բե րի շր ջա նում շատ է ին տար բեր վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րով տա ռա պող 
ե րե խա նե րը. նրանց Մ. Էպ լի ղա թյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ ա ռանձ նաց նում է ին 
ա ռան ձին շի նու թյուն նե րում, ի սկ բու ժումն ի րա կա նաց նում է ին լա վա գույն բժիշկ
նե րը: Հատ կա պես հի շա տակ ման է ար ժա նի նշա նա վոր բժիշկ Ար շակ Պո ղո սյա նը. 
դեռ 191516 թթ. նա կազ մա կեր պում է Ե րզն կայի և հա րա կից շր ջան նե րի հայ որ բե րի 
բու ժումն ու տար հա նու մը ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի գո տուց32: 1919 թ. Կ. Պոլ
սում նրան վս տահ վեց Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա նոցհի վան դա նո ցի ղե կա
վա րու մը, որ տեղ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում, սուղ դրա մա կան մի ջոց նե րով, նա 
կա րո ղա ցավ բու ժել վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րով տա ռա պող հայ որ բերին33: 

Ա ռողջ որ բե րին կա յա նից ու ղար կում է ին Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա
նոց: Այդ հաս տա տու թյուն նե րի մեծ մա սը տա լիս էր կա նո նա վոր նա խակր թա րան
նե րի կր թու թյուն: Ու սում նա կան ծրա գի րը մշակ վում էր հա տուկ հանձ նախմ բի կող
մից: Ի դեպ, որ բա նոց նե րում աշ խա տան քի ան ցան նաև աք սո րից վե րա դար ձած 
հայ մտա վո րա կան նե րը՝ որ պես ու սու ցիչ, տնօ րեն, բժիշկ և այլն34: Այս կերպ կազ մա
կերպ վում էր Ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած նե րի ա վագ սերն դի՝ աշ խա տան քով 
ա պա հո վու մը:

Եր բեմն որ բա նո ցային շենք է ին ծա ռա յում հենց հայ կա կան ա վեր ված, պղծ ված 
ե կե ղե ցի նե րը, օ րի նակ՝ Պո ղազ լյա նում Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա նո ցի 
շենք դար ձավ տե ղի ա վեր ված ե կե ղե ցին, որ տեղ ա պաս տա նե ցին ա վե լի քան 500 
որ բեր. նրանք սե փա կան ձեռ քե րով վե րա կանգ նե ցին ե կե ղե ցին և շե նաց րին շր ջա
կա տա րած քը35: Այն վայ րե րում, օ րի նակ՝ Մարզ վա նում, որ տեղ քա ղա քա կան և նյու
թա կան պատ ճառ նե րից ել նե լով հնա րա վոր չէր որ բե րին ա պաս տան տալ, ո րոշ վեց 
նրանց բաշ խել հայ ըն տա նիք նե րի մեջ՝ յու րա քան չյու րի հա մար վճա րե լով ամ սա
կան 10 ոս կի36: 

Ազ գային խնա մա տա րու թյու նը որ բախ նամ գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց նում 
էր հետ ևյալ սկզ բուն քով.

1. Որ բա նոց ներ, ո րոնց ֆի նան սա կան ը նդ հա նուր ա պա հո վու մը՝ հաս տա տու
թյան ծախ սե րը, սնն դի մա տա կա րա րու մը, որ բե րի խնամքն ի րա կա նաց վում էր 
Ազ գային խնա մա տա րու թյան կող մից: Ամ սա կան յու րա քան չյուր որ բի հա մար 
Ազ գային խնա մա տա րու թյու նը հատ կաց նում էր 56 ոս կի37: Ստորև բեր վող 
ա ղյու սակ նե րում ներ կա յաց վում է Խնա մա տա րու թյան որ բա նոց նե րի որ բե րի 
թվա քա նա կը՝ ը ստ Մ. Էպ լի ղա թյա նի կազ մած վի ճա կա ցույ ցի.

32 Տե՛ս Սո ղո մոն Թէ լի րե ան, Վերյի շում ներ (Թա լէ ա թի ա հա բե կու մը), գրի ա ռավ՝ Վա հան Մի նա
խո րե ան, Գա հի րէ, 1953, էջ 90, 101:
33 Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ..., էջ 167:
34 Նույն տե ղում, էջ 192:
35 Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 461:
36 Նույն տե ղում, էջ 431:
37 Ա ղյու սա կում ներ կա յաց վում են մի այն Կ. Պոլ սի և հա րա կից շր ջան նե րի որ բա նոց նե րի վի ճա
կագ րա կան տվյալ նե րը (տե՛ս Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 107):
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N Որ բա նոց Որ բե րի թի վը 1919թ. հոկ տեմ բե րի 
դրու թյամբ

1 Բան կալ թի ի ե րկ սեռ կա յան-որ բա նոց 125

2 Խաս գյու ղի ա րա կան որ բա նոց 97

3 Պա լա թի ե րկ սեռ որ բա նոց 168

4 Գում Գա բո ւի ե րու սա ղե մա կան ի գա կան կա յան-որ բա նոց 84

5 Ե է տի Գու լէ ի Ազ գային հի վան դա նո ցում հիմն ված ա րա կան 
որ բա նոց

100

6 Օր թա գյու ղի ա րա կան որ բա նոց 93

Ըն դա մե նը՝ 667

 2. Հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րի և ազ գային տա րա տե սակ կազ մա կեր պու թյուն
նե րի, մի ու թյուն նե րի (Հայ բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր մի ու թյան, Հայ կա կան 
կար միր խա չի, ե կե ղե ցա կան կա ռույց նե րի և այլ) որ բա նոց ներ: Այս հաս տա
տու թյուն նե րից շա տե րը ստեղծ վել է ին Ազ գային Խնա մա տա րու թյան հիմ նադ
րու մից ա ռաջ, սա կայն չկա րո ղա նա լով ի նք նու րույն ա պա հո վել որ բա նոց նե րի 
գոր ծու նե ու թյու նը՝ օ գտ վում է ին Խնա մա տա րու թյան ֆի նան սա կան օ ժան դա կու
թյու նից: Որ բա նոց ներն ու նե ին ի րենց պաշ տո նյա նե րը, սա կայն հատ կաց ված 
մի ջոց նե րի հա մար հաշ վետ վու թյուն է ին ու ղար կում Խնա մա տա րու թյա նը38:

N Որ բա նոց Որ բե րի թի վը 1919թ. հոկ տեմ բե րի 
դրու թյամբ

1 Շիշ լի ի Գա րակյո զյան որ բա նոց 59

2 Դպ րո ցա սեր տիկ նանց ի գա կան վար ժա րան (Ն շան- թաշ) 286

3 Հայ Կար միր խա չի դար մա նա տուն (Շիշ լի), ե րկ սեռ որ բեր 61

4 Հայ Կար միր խա չի հի վան դա նոց, ե րկ սեռ որ բեր 67

5 Ազ գային հի վան դա նո ցի քո սոտ նե րի ե րկ սեռ որ բա նոց 185

6 Բե րայի Ա նա ղարտ հղու թյան Քերց Ս. Ան նա ի գա կան 
վարժա րան

44

7 Մաք րի գյու ղի Պե զա զյան ա րա կան վար ժա րան 45

8 Սա մա թի այի Ս. Ան նա ի գա կան վար ժա րան 119

9 Օր թա գյու ղի ի գա կան որ բա նոց 245

Ըն դա մե նը՝ 1111

3. Ինք նա պահ որ բա նոց ներ, ո րոնց հա մար Խնա մա տա րու թյու նը տա լիս էր մաս
նա կի ֆի նան սա վո րում կամ հա մա գոր ծակ ցում էր. դրանք հիմ նա կա նում Օս մա
նյան կայս րու թյան տա րած քում գոր ծող Մեր ձա վոր Ար ևել քի ա մե րի կյան 

38 Տե՛ս, Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 106:
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նպաս տա մա տույ ցի (Near East Relief)39, բրի տա նա կան Լորդ քա ղա քագլ խի հիմ
նադ րա մի (Lord Mayor’s (Armenian) fund) և այլ օ տա րերկ րյա հա յան պաստ կազ
մա կեր պու թյուն նե րի որ բա նոց ներն է ին: (Ազ գային խնա մա տա րու թյու նը 1919
1920 թթ. hա մա գոր ծակ ցում էր Օս մա նյան կայս րու թյու նում գոր ծող ոչ մի այն 
օ տա րերկ րյա հա յան պաստ կազ մա կեր պու թյուն նե րի, այլև բրի տա նա կան, 
ֆրան սի ա կան, ա մե րի կյան կա ռա վա րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ՝ 
որ բա հա վաք և որ բախ նամ ա ռա քե լու թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մար): 

N Որ բա նոց Որ բե րի թի վը 1919թ. հոկ տեմ բե րի 
դրու թյամբ

1 Ն շան-թա շի ա րա կան որ բա նոց-կր թա րան 245

2 Բե րայի որ բա նոց ա րա կան(Ե սա յան վար ժա րա նի մեջ) 118

3 Պե շիկ թա շի ա րա կան 20

4 Ար նա վուտ գյու ղի ե րկ սեռ որ բա նոց 11

5 Գա տը գյու ղի ա րա կան որ բա նոց 89

6 Ս կյու տա րի ե րկ սեռ որ բա նոց 95

7 Կե տիկ-փա շայի ա րա կան որ բա նոց 37

8 Նար լը-Գա փո ւի ա րա կան որ բա նոց 61

9 Մաք րի գյու ղի ե րկ սեռ որ բա նոց 70

Ըն դա մե նը՝ 746

 Մի այն Պոլ սում 1919 թ. հոկ տեմ բե րի դրու թյամբ Խնա մա տա րու թյան ծախ սե րով 
պահ վող որ բե րի թի վը 2607 է ր40: Գա վառ նե րում Խնա մա տա րու թյան որ բա նոց նե
րում ա պաս տան գտած որ բե րի թվա քա նա կը հետ ևյալն էր.

N Բ նա կա վայ րի ան վա նու մը Որ բե րի թի վը

1 Քես կին 200

2 Գըր շե հիր 170

3 Յոզ ղատ 400

4 Պո ղազ լ յան 500

5 Ագ դաղ Մա դեն 140

6 Կե սա րի ա 50041

Ըն դա մե նը՝ 1910

39 Մեր ձա վոր Ար ևել քի ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի աշ խա տակ ցու հի միսս Հոլ թը խնա մում 
էր Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա նոց նե րում՝ Պար տի զա կում 170 ա րա կան սե ռի որ բե րի, ի սկ 
Նի կո մե դի ա յում՝ 240 որ բու հի նե րի: Միսս Ա լե նը Բուր սա յում խնա մում էր 174 որ բու հի նե րի (տե՛ս 
Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ..., էջ 177):
40 Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ..., էջ 177, տե՛ս նաև նույ նի՝ Ազ գային խնա-
մա տա րութիւն..., էջ 107:
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1920 թ. Թուր քի ա յում քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը սր վում է: Եր բեմ նի դաշ նա կից
նե րի՝ Ան տան տի ե րկր նե րի շա հե րը կազ մա լուծ վող կայս րու թյու նում հա կադր վում 
են: Թուր քի ա յում իշ խա նու թյան ե կած նոր քա ղա քա կան ու ժը՝ քե մա լա կան նե րը, 
շա րու նա կում են ե րիտ թուր քե րի որ դեգ րած հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյու նը: 
Հզո րա ցող քե մա լա կան շար ժու մը աս տի ճա նա բար Կ.Պոլ սից և Թուր քի այի մյուս 
շր ջան նե րից դուրս է մղում Ան տան տի ե րկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Քա ղա քա
կան լար ված ի րադ րու թյու նը, ծա վալ վող հույնթուր քա կան պա տե րազ մը վտան
գա վոր ի րա վի ճակ է ին ստեղ ծում Ցե ղաս պա նու թյու նից մա զա պուրծ հայ գաղ թա
կան նե րի և որ բե րի հա մար: Հայ կա կան ազ գային նպաս տա մա տույց մի ու թյուն ներն 
ու կազ մա կեր պու թյուն ներն այլևս սե փա կան մի ջոց նե րով և ու ժե րով չէ ին կա րող 
ա պա հո վել Օս մա նյան կայս րու թյու նում գտն վող Ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած
նե րի խնամքն ու ֆի զի կա կան ան վտան գու թյու նը: «Այդ հա զա րա ւոր խլե ակ նե րուն 
մէկ օ րէն միւ սը դար ձե ալ դա հիճ նե րուն առ ջեւ նե տո ւի լը ա ւե լի քան սար սա փե ցու ցիչ 
բան մըն էր», գրում է դեպ քե րի ա կա նա տես Մ. Էպ լի ղա թյա նը41: Ել նե լով ստեղծ
ված ի րա վի ճա կից՝ 1920 թ. Ազ գային Խնա մա տա րու թյան տնօ րեն Մ. Էպ լի ղա թյա նը, 
Պոլ սո հայոց պատ րի արք Զա վեն Ե ղի ա յա նը սկ սե ցին բա նակ ցու թյուն ներ վա րել 
Մեր ձա վոր Ար ևել քի նպաս տա մա տույ ցի բարձ րաս տի ճան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ 
Չարլզ Վիք րի ի և Քո լո նել Քումբ սի հետ՝ Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա նոց
նե րը Մեր ձա վոր Ար ևել քի ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի խնամ քին հանձ նե լու 
վե րա բե րյալ: 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 1ի ն42 Թուր քի այի գա վառ նե րում Խնա մա տա րու
թյան որ բա նոց նե րի խնամ քը հանձն վեց ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցին, քա նի որ 
«այդ կեր պով, ա մե րի կե ան դրօ շին տակ՝ թուր քե րը պի տի չհա մար ձա կին ա նոնց 
վնաս հասց նել»43: 

Այս պի սով, 1920 թ. վեր ջին ազ գային խո շոր նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու
թյուն նե րից մե կի՝ Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա նոց նե րը փո խանց վե ցին 
Մեր ձա վոր Ար ևել քում գոր ծող օ տա րերկ րյա խո շո րա գույն կազ մա կեր պու թյա նը: 
Իր գո յու թյան կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 1919 թ. փետր վա րի 28 – 1920 թ. հոկ
տեմ բե րի 1ը44, Ազ գային խնա մա տա րու թյու նը վե րա հաս ֆի զի կա կան բնաջն ջու
մից՝ սո վից, հա մա ճա րակ նե րից փր կեց հա զա րա վոր հայ տա րա գիր նե րի, որ բե րի: 
Մահ մե դա կան տնե րից, հա րեմ նե րից խնա մա տա րու թյան որ բա խույզ ներն ա զա
տագ րե ցին հա զա րա վոր կա նանց, ե րե խա նե րի՝ նրանց վե րա դարձ նե լով հայ կա կան 
մի ջա վայր:

41 Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ..., էջ 208:
42 Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 495:
43 Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ..., էջ 209:
44 Փաս տա ցի Ազ գային խնա մա տա րու թյու նը իր գոր ծու նե ու թյու նը շա րու նա կեց մինչև 
1920ական թթ. ա ռա ջին կե սը, սա կայն այլևս չու ներ նախ կին ակ տի վու թյունն ու ազ դե ցու թյու նը:
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Կ. ՊՈԼ ՍԻ «ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԽՆԱ ՄԱ ՏԱ ՐՈւ ԹՅՈւՆ» ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈւ ԹՅԱՆ 
ՈՐ բԱ ՀԱ ՎԱք ԳՈՐ ԾՈւ ՆԵ Ու ԹՅՈւ Նը 1919-20 ԹՎԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻՆ

 ո հար Խա նու մյան 
ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ

 Սույն Հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է 1919 թ. Կոս տանդ նու պոլ սում ստեղծ ված հայ կա
կան նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կի՝ Ազ գային խնա մա տա րու
թյան որ բա հա վաք գոր ծու նե ու թյու նը Օս մա նյան կայս րու թյու նում: Ներ կա յաց վում 
են կազ մա կեր պու թյան ծա վա լած գոր ծու նե ու թյան եր կու հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն
նե րը՝ հա րեմ նե րում և մու սուլ ման նե րի տնե րում պահ վող հայ ե րե խա նե րի և 
կա նանց ա զա տագ րու մը, ա նա պաս տան, ծնո ղա զուրկ ե րե խա նե րի հա վա քագ
րու մը և տե ղա բաշ խու մը խնա մա տա րու թյան որ բա նոց նե րում: Այս կազ մա կեր պու
թյան գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ ցե ղաս պա նու թյու նից մա զա պուրծ հա զա րա վոր հայ 
որ բեր, գաղ թա կան ներ փրկ վե ցին վե րա հաս ֆի զի կա կան բնաջն ջու մից:

 Բա նա լի բա ռեր̀  Ազ գային խնա մա տա րու թյուն, որ բեր, որ բա հա վաք, որ բա խույզ, 
որ բա նոց ներ, Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, հայ գաղ թա կան ներ, Օս մա նյան կայս րու
թյուն, Կոս տանդ նու պո լիս, Մեր ձա վոր Ար ևել քի ա մե րի կյան նպաս տա մա տույց, 
Զա վեն Տեր Ե ղի ա յան, «Չե զոք տուն»:

arMENIaN NatIoNaL rELIEF orGaNIzatIoN’S EFFortS to rECLaIM 
orPHaNS durING 1919-1920

Gohar Khanumyan
SuMMarY

This article presents the efforts of the Armenian National Relief (ANR) organization to 
reclaim Armenian orphans in the Ottoman Empire after WWI. The two main directions 
of the organization’s activity are studies: liberation of the Armenian children and 
women from Muslim households and institutions and reclaimation of the orphans from 
abandoned places and their distribution in ANR’s orphanages. 

Due to ANR efforts, thousands of Armenian orphans and refugees were rescued from 
starvation and annihilation.
Keywords։ Armenian National Relief organization, orphans, orphanages, reclaimation, 
orphan rescuer, Armenian Genocide, Armenian refugees, American Near East Relief 
Committee, Patriarch Zaven Yeghiayan of Constantinople, “Neutral House”.
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деятельность аРМянской нацИональной блаГотВоРИтельной 
оРГанИЗацИИ По окаЗанИю ПоМощИ сИРотаМ В 1919-1920 ГГ.

Гоар Ханумян
РеЗюМе

Рассматривается деятельность Армянской национальной благотворительной 
организации (АНБО) (основана в 1919 году в Константинополе) оказания помощи 
армянским сиротам в Османской империи после Первой мировой войны. Пред
ставлены два основных направления деятельности организации: освобoждение 
армянских детей и женщин, содержавшихся против своей воли в гаремах и домах 
мусульман, а также поиск беспризорных детейсирот в безлюдных и заброшен
ных местах и распределение их в сиротские птиюты АНБО.

Благодаря деятельности АНБО, тысячи армянских сирот спаслись от ассимил
ации и физического уничтожения.

Ключевые слова: Армянская национальная благотворительная организация, 
сироты, собирание сирот, искатель сирот, сиротские приюты, геноцид армян, 
армянские беженцы, Османская империя, Константинополь, Комитет помощи 
Ближнемы Востоку, Завен ТерЕгиаян, «Нейтральный дом».


