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ՀԲԸՄ գործունեությունը Խորհրդային Հայաստանում 
 1920-ական թվականներին 

Սահակյան Աշոտ 
 

Հանգուցային բառեր. Հայաստանի օգնության կոմիտե, Պողոս 
Նուբար փաշա, Ֆրիտյոֆ Նանսեն, համագումար, կառավարու-
թյուն, Ազգերի լիգա, բանակցություն: 

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) 
պատմության վերաբերյալ սփյուռքում և Հայաստանում ժամանա-
կին լույս է տեսել մեծ թվով գրականություն: Մասնավորապես, 
հայկական խոշոր գաղթօջախներում միության կողմից հրատա-
րակվել են միության կանոնագրեր, հուշամատյաններ, գործու-
նեության վերաբերյալ տեղեկագրեր, հաշվետվություններ, ուղե-
ցույցներ և տարաբնույթ ուսումնասիրություններ: 

ՀԲԸՄ ստեղծման և նրա մասնաճյուղերի ու կառույցների, 
ինչպես նաև միության վարժարանների, նվիրատուների և կտակա-
տարների գործունեության վերաբերյալ հայկական սփյուռքի գաղ-
թօջախներում լույս են տեսել մի շարք ուսումնասիրություններ: 

ՀԲԸՄ-ն ամբողջական պատմության վերաբերյալ արժեքավոր 
ուսումնասիրություն է Է. Մելքոնյանի «Հայկական բարեգործական 
ընդհանուր միությունը Խորհրդային Հայաստանում 1923-1937թթ.», 
«Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության պատմություն» 
աշխատանքները: Արժևորելով ՀԲԸՄ-ի վերաբերյալ հայ պատմա-
գիտությունում կատարած ուսումնասիրությունները՝ կարևորում 
ենք միության գործունեությանը նորովի անդրադառնալը: Սույն 
ուսումնասիրությունը կատարվել է Հայաստանի ազգային արխի-
վում պահվող միության գործունեության վերաբերյալ նոր՝ մինչ 
այդ չուսումնասիրված փաստաթղթերի հիման վրա: Ներկայաց-
վում է 1920-ական թվականներին Խորհրդային Հայաստանում հայ-
կական բարեգործական ընդհանուր միության բեղմնավոր գործու-
նեությունը մի շարք ոլորտներում: 

1921 թ. սեպտեմբերին Երևանում հիմնադրվում է Հայաստանի 
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օգնության կոմիտեն (ՀՕԿ), որի առաքելությունը Հայաստանի վե-
րաշինությունն էր: Այդ նպատակով կոմիտեն սկսում է կապեր 
հաստատել Սփյուռքի հայկական բարեգործական կազմակերպու-
թյունների, այդ թվում ազդեցիկ Հայկական բարեգործական ընդ-
հանուր միության (ՀԲԸՄ) հետ: ՀԽՍՀ կառավարության հետ հա-
րաբերություններ հաստատելու և տեղում իրավիճակին ծանոթա-
նալու նպատակով Միությունը պատվիրակություններ է ուղար-
կում Հայաստան: Այդ առաքելությունները «կատարեցին նախա-
պատրաստական աշխատութիւն մը, որ Միութեան պիտի ծառայէր 
իբրեւ ուղեգիծ»1: 

Խորհրդային Հայաստանի վերաշինության ծրագրերի իրակա-
նացման գործում Սփյուռքի հայկական բարեգործական կազմա-
կերպությունների ներգրավման համար առանցքային նշանա-
կություն ունեցավ 1923 թ. հոկտեմբերի 14-20-ը Երևանում տեղի 
ունեցած ՀՕԿ-ի երրորդ համագումարը: Համագումարից կարճ 
ժամանակ անց ՀՕԿ նախագահությունը շրջաբերականով դիմում է 
ՀԲԸՄ Կենտրոնական վարչությանը՝ հույս հայտնելով, որ «Միու-
թյունը ևս լինելով նախանձախնդիր մեր հայրենիքի վերաշինու-
թյան և տնտեսական զարգացման գործին՝ պիտի փութա ոժան-
դակել մեզ և այս կերպով մասնակցել այն ծանր պարտականու-
թյան, որին լծված ե Հայրենիքի Ոգնության Կոմիտեն»2:  

ՀԲԸՄ Կենտրոնական վարչությունը որոշում է Հայաստանի 
վերաշինությանը մասնակցել սեփական միջոցներով՝ այդ նպա-
տակով աշխարհասփյուռ իր մասնաճյուղերի միջոցով նախաձեռ-
նելով դրամահավաք: Միության կողմից նախատեսված՝ Հայաս-
տանում իրականացվելիք առաջին ծրագրերից էր Եղվարդի և Դալ-
մայի (Հրազդան գետի աջ ափին) հողերի մշակման նպատակով 
ջրանցքների կառուցումը, ինչպես նաև 2000 անչափահաս և չափա-
հաս հայ որբերի՝ Հայաստան տեղափոխումը: Այդ ծրագրերի իրա-

                                                                 
1 Ի՞նչ է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութիւնը, Փարիզ, «Մասիս», 

1929, էջ 16:  
2 Հայաստանի ազգային արխիվ (ՀԱԱ), ֆ. 178, ց. 1, գ. 396, թ. 8: 
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կանացման մասին ՀԽՍՀ Ժողկոմխորհի թույլտվությունը արտա-
հայտվում է 1923 թ. հոկտեմբերին ՀԽՍՀ Լուսավորության ժողկոմ 
Ասքանազ Մռավյանի և Հողագործության ժողկոմ Արամայիս 
Երզնկյանի ստորագրությամբ հաստատված 22 հոդվածներից 
բաղկացած փաստաթղթում3: 

Մասնավորապես, ՀԽՍՀ կառավարությունն առաջարկում է 
միությանը 15 տարի ժամկետով տրամադրել 99 դեսյատին հող 
Շենգավիթում (Հրազդան գետի ձախ ափին)՝ պայմանով, որ 
այնտեղ որբերին տեղավորելու համար շենքեր կառուցվեն՝ 
«պատսպարելու համար նպատակայարմար շենքեր4»: Սակայն, 
պայմանավորված ֆինանսական խնդիրներով, Միությունը հրա-
ժարվում է Եղվարդի և Դալմայի ծրագրերից՝ շարունակելով իրա-
կանացնել միայն Շենգավիթի ծրագիրը: Մասնավորապես, Միու-
թյունը հանձնառություն է վերցնում կառուցելու կացարան 250 որ-
բերի համար: Վերջիններս, որոնք մինչ այդ գտնվում էին Միության 
ենթակայությամբ գործող Երուսաղեմի «Արարատյան», Հալեպի 
«Կիլիկյան Արհեստանոց» և Բեյրութի «Քելեկեան-Սիսուան» որբա-
նոցներում, 1924 թ. հոկտեմբերի 26-ին խորհրդային «Կերչ» նավով 
դուրս են գալիս Պաղեստինի Յաֆֆա նավահանգստից և ճանա-
պարհ ընկնում Հայաստան: Որբերը Բաթումով Երևան են հասնում 
նոյեմբերի 15-ին5: 

Այդ ծրագրի իրագործման վերաբերյալ Միության և ՀԽՍՀ Հո-
ղային ժողկոմ Արամայիս Երզնկյանի միջև փաստաթուղթ է ստո-
րագրվում 1925 թ. հունվարի 10-ին, ինչի առիթով ՀԲԸՄ նախագահ 
Պողոս Նուբար փաշան 4000 բրիտանական ոսկի գումարի նվի-

                                                                 
3 Փաստաթուղթը տես՝ ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 150, թ. 52 – 53: 
 Դեսյատին-հողային տարածության հին չափ: 1 դեսյատինը հավասար է 1.09 

հեկտարի: 
4 Դար մը պատմութիւն Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան, Հատոր 

առաջին. 1906-1940, ղեկավարութեամբ Յ. Ռ. Գէորգեանի եւ Վ. Թաշճեանի, Գա-
հիրէ-Փարիզ-Նիւ Եորք, 2006, էջ 180:  

5 Մելքոնյան Է. Լ., Հայկական ընդհանուր միության պատմություն, Երևան, 
Մուղնի, 2005, Էջ 178-179: 
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րատվություն է կատարում՝ Շենգավիթի «Մարի-Նուբար» որբա-
նոցի շինության համար6: 

Կարճ ժամանակ անց, սակայն, շինարարական աշխատանք-
ները ղեկավարող ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի հաշ-
վարկները ցույց են տալիս, որ որբանոցի շինարարությունը պետք 
է արժենար ավելի թանկ՝ մոտավորապես 15000 բրիտանական 
ոսկի: Պողոս Նուբարի համաձայնությամբ որբանոցի շինարարու-
թյան ծրագիրը փոխարինվեց Մարի Նուբար հիվանդանոցի շինա-
րարության, իսկ նվիրատվությունը Պողոս Նուբարի կողմից 
հասցվեց 60.000 բրիտանական ոսկի գումարի7: Խնդիրը լուծելու 
նպատակով 1926 թ. հոկտեմբերի 28-ին ՀԲԸՄ հայաստանյան լիա-
զոր ներկայացուցիչ Մախսուդ Միհրդատյանը ՀԽՍՀ Ժողկոմ-
խորհին ուղղված գրության մեջ խնդրում է հիվանդանոցի շինարա-
րության համար տարածք հատկացնել, և որ «հանձն առնե այս 
շենքի ճակատը պատել Մարի Նուպար բուժարան անունակո-
չումը»8: Արդյունքում, ի հիշատակ մահացած տիկնոջ, Երևանում 
1927 թ. սկսվեց Մարի Նուբար ակնաբուժարանի կառուցումը, որն 
ավարտվեց 1930 թ. մայիսին: 

Միությունը, միաժամանակ, գործնական քայլեր կատարեց հայ 
գաղթականների դեպի Հայաստան տեղափոխության հարցի լուծ-
ման ուղղությամբ: 1923 թ. սեպտեմբերին, ընդառաջ գնալով Հայ-
կական ազգային պատվիրակության դիմումին՝ Ազգերի լիգան 
որոշում է հանձն առնել Հունաստանից 5000 հայ գաղթականու-
թյան Հայաստան տեղափոխության ծրագրի ծախսերը: Այդ նպա-
տակով Ազգերի լիգայի կողմից Հայաստան գործուղված փորձա-
գետների պատվիրակությունը՝ գաղթականների հարցերով կոմի-
սար Ֆրիտյոֆ Նանսենի գլխավորությամբ, բանակցություններ է 
վարում Հայաստանի իշխանությունների հետ: Ծրագրվում էր գաղ-
թականությանը տեղավորել Սարդարապատի շրջանում, ինչն 

                                                                 
6 Նույն տեղում: 
7 Նույն տեղում, էջ 183: 
8 ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 546, թ. 9 
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իրագործելու համար պահանջվելու էր 90000 բրիտանական ոսկի 
փոխառություն, որն ինչպես Նանսենն էր գրում Պողոս Նուբարին. 
«Երեւանի կառավարութիւնը անընդունելի կը համարէ որևէ հսկո-
ղութիւն այս փոխառութիւնը մարելու յատկուացելիք եկամուտ-
ներուն վրայ. Ազգերի լիկայի անդամ պետութիւններու կառավա-
րութիւնները, որոնք պիտի քուէարկեն ի նպաստ ծրագիրին, շատ 
տրամադիր չեն երեւիր նպաստելու ելեւմտական գործողութեան 
մը՝ խորհրդային կառավարութեան մը օգտին»9:  

Ի վերջո, ելնելով ստեղծված վիճակից՝ Միությունն իր վրա է 
վերցնում հայ գաղթականության տեղափոխության ծախսերը: Այդ 
նպատակով 1925-1926 թվականներին Միությունը հատկացնում է 
շուրջ 17 000 բրիտանական ոսկի գումար10: Արդյունքում 1925 թ. 
վերջին գաղթականների առաջին քարավանները՝ 3199 հոգի Հու-
նաստանից և 700-ը Պոլսից, իսկ արդեն 1927 թ. գլխավորաբար 
ԱՄՆ-ից, ճամփա ընկան դեպի Հայաստան11:  

Խորհրդային Հայաստանում ՀԲԸՄ գործունեության կարևորա-
գույն էջերից է 1926 թ. հոկտեմբերի 22-ին Լենինականում տեղի 
ունեցած ավերիչ երկրաշարժի հետևանքների վերացմանն 
ուղղված ջանքերը: Մասնավորապես աղետյալներին օգնություն 
ցուցաբերելու նպատակով Սփյուռքի գաղութներում սկսվում է 
դրամահավաքի կազմակերպումը: Այդ նպատակով ՀԲԸՄ, ՀՕԿ-ի, 
Հայաստանի Կարմիր խաչի և հայկական մի շարք կազմակերպու-
թյունների մասնակցությամբ Փարիզում ստեղծվում է Օգնության 
հանձնախումբ: Վերջինիս կողմից 1926 թ. դեկտեմբերի 17-ին Հա-
յաստան փոխանցված գումարը կազմում է 2000 բրիտանական 
ոսկի, 1927 թ. մայիսի 27-ին՝ 4000 բրիտանական ոսկի, 1928 թ. 
ապրիլի 30-ին՝ 2500 բրիտանական ոսկի12: 1928 թ. վերջին Օգնու-
թյան հանձնախմբի փոխնախագահ Պ. Էսմերյանը ՀԽՍՀ Ժողկոմ-

                                                                 
9 Դար մը պատմութիւն Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան, էջ 191-192: 
10 ՀԱԱ, Ֆ.113, ց. 3, Գ.931, թ. 85: 
11 Դար մը պատմութիւն Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան, էջ 193: 
12 ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 577 մաս 2-րդ, թ. 275: 
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խորհի նախագահ Ս. Տեր-Գաբրիելյանին տեղեկացնում է լրա-
ցուցիչ 5000 բրիտանական ոսկի գումար Հայաստան ուղարկելու և 
Լենինականում մսուր կառուցելու մտադրության մասին13: 

Երկրաշարժի հետևանքների վերացման նպատակով միայն 
Միության Կենտրոնական վարչությունը Հայաստանի կառավա-
րությանը տրամադրում է 2000 բրիտանական ոսկի գումար, մինչև 
Միության ԱՄՆ-ի մասնաճյուղերը կհավաքագրեին տասնյակ հա-
զարավոր դոլարների, իսկ Եվրոպայի մասնաճյուղերը՝ շուրջ 16000 
բրիտանական ոսկի գումար14: 

1920-ական թվականներին Խորհրդային Հայաստանի վերաշի-
նության գործում ՀԲԸՄ մասնակցությունն արտահայտվեց նաև 
Միությանը փոխանցված շուրջ երկու տասնյակ նվիրատվություն-
ներով ու կտակներով, ստեղծված առանձին հիմնադրամներով ու 
մրցանակներով∗ : Մասնավորապես առանձին հիմնադրամներից 
էին՝ Ռաֆայել Մարկոսյան հիմնադրամը, որի միջոցներով Հայաս-
տանում բացվեց արհեստի վարժարան, Գյուլաբ Գյուլբենկյան հիմ-
նադրամը, որը գումար հատկացրեց Հայաստանում գյուղատնտե-
սական վարժարանի ստեղծման համար:  

Հատկապես նշանավոր էր Գրիգոր և Կարապետ եղբայրների 
կողմից արված նվիրատվության շնորհիվ ստեղծված Մելքոնյան 
հիմնադրամը, որը 3.000 բրիտանական ոսկի գումար է հատկաց-
նում Երևանի պետական համալսարանին՝ հայագիտական հետա-
զոտությունների համար15: Ընդհանուր առմամբ, 1928–1936 թվա-
կանների ընթացքում Մելքոնյան հիմնադրամը Ժողկոմխորհին 
փոխանցել է շուրջ 18.000 բրիտանական ֆունտ16: 

1927 թ. հունվարին ՀԽՍՀ Լուսավորության ժողկոմի տեղակալ 
Հ. Յաղուբյանի և Դպրոցասեր տիկնանց ընկերության լիազոր 

                                                                 
13 Նույն տեղում: 
14 Դար մը պատմութիւն Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան, էջ 185: 
∗  Կտակների, առանձին հիմնադրամների ու մրցանակների ցանկը տե՛ս ՀԱԱ, 

ֆ.113, ց. 22, գ. 546, թ. 22 – 22-ի շրջ.: 
15 Դար մը պատմութիւն Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան, էջ 183: 
16 ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 1730, թ. 24: 
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Մախսուդ Միհրդատյանի միջև ստորագրվում է համաձայնագիր՝ 
Երևանում վարժարան կառուցելու մասին17: 

ՀԲԸՄ խոշոր ձեռնարկներից էր Հայաստանի ճահիճների 
չորացման աշխատանքների համար շուրջ 4.000 բրիտանական 
ֆունտ գումարի հատկացումը18, ինչպես նաև Հայաստանում նոր 
բնակավայր՝ Նոր Եվդոկիա գյուղի կառուցումը: Դա հնարավոր 
դարձավ ծնունդով Կահիրեից բարերար Գրիգոր Մեոթեմետյանի 
ժառանգների կողմից Միությանն արված ավելի քան 2.700 բրիտա-
նական ոսկի նվիրատվության շնորհիվ19: Կտակի գործադրումը 
հաստատված էր Միության նախագահ Պողոս Նուբարի և ՀԽՍՀ 
Հողային ժողկոմ Արամայիս Երզնկյանի միջև 1925 թ. հունվարի   
10-ին Փարիզում ստորագրված համաձայնագրով20: 

Ի հիշատակ իր ամուսնու՝ Ավետ Սարգիսի, Սարդարապատի 
շրջանում նոր գյուղի՝ Ավետաշենի կառուցման նպատակով 
Վերժինե Սարգիսի կողմից նախատեսված էր 1.000 բրիտանական 
ոսկի գումարի տրամադրում: Սակայն Ժողկոմխորհը գործին 
ընթացք չտվեց21: Փոխարենը այդ ծրագիրը վերափոխվեց կատա-
ղության դեմ պայքարի «Ավետ Սարգիս» կենտրոնի22 շինարա-
րության: 

ՀԲԸՄ և ՀԽՍՀ Հողային ժողկոմ Արամայիս Երզնկյանի միջև 
1925 թ. հունվարի 10-ին Փարիզում ստորագրված համաձայնա-
գրով հնարավոր եղավ նաև Դարուհի Հակոբյան կտակի գործա-
դրումը Հայաստանում: Թեև այն սկզբնապես ենթադրում էր 
արհեստի դպրոցի շինություն, սակայն ավելի ուշ այդ ծրագիրը 
փոխարինվեց մեկ այլ խոշոր ծրագրով՝ ծննդատան կառուցմամբ: 
Այդ նպատակով հատկացված գումարը կազմեց շուր 7.000 բրիտա-

                                                                 
17 Համաձայնագրի տեքստը տես՝ ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 546, թ. 15: 
18 ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 546, թ. 25-ի շրջ.: 
19 ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 546, թ. 25-ի շրջ.: 
20 Պայմանագրի կետերը տես Մելքոնյան Է. Լ., նշվ. աշխ., էջ 180-181: 
21 ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 546, թ.25-ի շրջ., թ.16 
22 Դար մը պատմութիւն Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան, էջ 185: 
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նական ոսկի գումար23: Շինարարական աշխատանքները, որ 
ղեկավարում էր ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը, տևեցին 
երեք տարի, և 1929 թ. մարտին Երևանում տեղի ունեցավ 
«Դարուհի Հակոբյան մայրանոց» ծննդատան բացումը: 

ՀԲԸՄ կողմից Հայաստանում գործադրվեց նաև Մ. Խերյանի 
կտակը: Փոխանցված 310.000 ֆրանկ գումարով կառուցվեց և 
արդեն 1932 թ. սկսեց գործել մեղվաբուծության դպրոցը24: 

1920-ական թվականներին ՀԲԸՄ ձեռնամուխ եղավ Հայաստա-
նում իրականացնելու իր խոշորագույն ծրագիրը՝ Նուբարաշեն բնա-
կավայրի կառուցումը: Դրա մասին որոշումն ընդունվեց 1926 թ. 
Ֆիլադելֆիայում գումարված ՀԲԸՄ Ամերիկայի մասնաճյուղերի 
տարեկան 14-րդ ընդհանուր ժողովում: Միության ԱՄՆ-ի վարչու-
թյունը որոշեց ձեռնարկել հոբելյանական հանգանակություն՝ 
ՀԲԸՄ հիմնադրման և գործունեության 25-րդ տարեդարձի («ար-
ծաթյա հոբելյանի») առթիվ (15 ապրիլի 1931) և ի պատիվ Պողոս 
Նուբար փաշայի: Այս առիթով 1929 թ. հունվարի 15-ին Միության 
Փարիզի Կենտրոնական վարչության կողմից հրապարակած 
շրջաբերականում նշվում էր, որ ծրագրի իրականացման համար 
ամերիկահայությունը պետք է հանգանակեր 250.000 դոլար, Պողոս 
Նուբարը պետք է հատկացներ 100.000 դոլար, և ևս 150.000 դոլար 
պետք է հանգանակվեր Ամերիկայից դուրս25: Այդպիսով ընդհա-
նուր գումարը պետք է կազմեր 500.000 դոլար: 

Թեև Միությունը նախատեսել էր, որ ավանը պետք է կոչվեր 
Նուբարաշեն, սակայն 1928 թ. սեպտեմբերին և 1929 թ. օգոստոսին 
ՀԽՍՀ կառավարությունը Միությանն ուղղված գրություններում իր 
վերապահությունն է հայտնում բնակավայրի անվանակոչման 
հարցում՝ նշելով, որ «աւանի անունը պիտի որոշուի ապագայ բնա-
կիչներուն կողմէ»26: Սրան ի պատասխան Պողոս Նուբարը դիմում 

                                                                 
23 ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 546, թ. 25-ի շրջ.: 
24 Դար մը պատմութիւն Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան, էջ 184: 
25 Շրջաբերականը տես՝ ՀԱԱ, ֆ. 412, ց. 1, գ. 1349, թ. 16: 
26 Դար մը պատմութիւն Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան, էջ 187: 
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է Փարիզի Կենտրոնական վարչությանը՝ անդամներին խնդրելով 
կարևորություն չտալ անվան խնդրին, ընդունել Երևանի պայման-
ները և շարունակել հանգանակությունը ի նպաստ ավանի շինա-
րարության27: Ստեղծված դժվարություններին ավելանում է 1929 թ. 
ԱՄՆ-ում սկիզբ առած տնտեսական Մեծ ճգնաժամը, որն իր ազդե-
ցությունն է թողնում համաշխարհային տնտեսության վրա՝ ծանր 
հարված հասցնելով նաև հանգանակությանը մասնակցության 
խոստում տված շատ մեծահարուստ հայերին: 

Չնայած վերը նշված դժվարություններին, 1930 թ. մայիսին 
ՀԲԸՄ և ՀԽՍՀ կառավարության միջև ի վերջո ստորագրվում է 
վերջնական համաձայնագիր՝ ավանի կառուցման մասին: Ըստ հա-
մաձայնագրի՝ շինարարության համար Երևանի հարավ-արևել-
քում՝ մայրաքաղաքից 6 կմ հեռավորության վրա, հատկացվում է 
3000 հեկտար տարածք28: Բնակավայրի շինարարական բոլոր աշ-
խատանքները ղեկավարում էր ճարտարապետ Ալեքսանդր Թա-
մանյանի գլխավորությամբ ստեղծված հանձնախումբը: Աշխա-
տանքները մեկնարկեցին 1931 թ.: Արդեն 1936 թ. դրությամբ, երբ 
պատրաստ էին մոտ 100 շենք, Միությունը Նուբարաշենի ծրագրի 
մեջ ներդրել էր 83452 բրիտանական ոսկի կամ 417000 ամերիկյան 
դոլար29: Նորաստեղծ բնակավայրում∗  սկսեցին հաստատվել հիմ-
նականում Հունաստանից, Բուլղարիայից, Ֆրանսիայից, Լիբանա-
նից և Սիրիայից հայրենադարձված հայերը:  

Բնակավայրի աշխատանքները դեռ չէին մեկնարվկել, երբ 
ՀԲԸՄ հիմնադիր նախագահ Պողոս Նուբար փաշան, որ 1928 թ. 
հրաժարվել էր Միության նախագահի պաշտոնից, 1930 թ. հունիսի 
25-ին Փարիզի բնակարանում 79 տարեկան հասակում կնքեց իր 

                                                                 
27 Նույն տեղում: 
28 Դար մը պատմութիւն Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան, էջ 190: 
29 Նույն տեղում: 
∗  1932թ. բնակավայրը պաշտոնապես անվանվեց Նուբարաշեն (Նուբարի 

քաղաք): Սակայն 1938թ. բնակավայրը վերանվանվեց Սովետաշեն (խորհրդային 
քաղաք): Եվ միայն 1989թ. թաղամասը վերանվանվեց Նուբարաշեն: 1996թ. 
Նուբարաշենին տրվեց Երևանի վարչական շրջանի կարգավիճակ: 
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մահկանացուն30: Այսպիսով ավարտվեց ՀԲԸՄ գործունեության մի 
խոշոր շրջափուլ, որը, սակայն, ամենևին էլ չէր նշանակում Միու-
թյան բեղուն գործունեության ավարտ: Ազգային մեծ բարերարի 
գործունեությունը շարունակեցին նրա որդիներ Առաքել, Զարեհ և 
Վահրամ Նուբարյանները և ՀԲԸՄ նախագահի պաշտոնը տարբեր 
ժամանակներում զբաղեցրած ազգային մյուս խոշոր բարերարները: 

Ամփոփելով նշենք, որ Խորհրդային Հայաստանի վերաշինու-
թյան, մշակույթի զարգացման և հայ գաղթականության, այդ թվում 
որբերի Հայաստան տեղափոխության համար 1921-1927 թվական-
ների ընթացքում ՀԲԸՄ կողմից Հայաստանում կատարված ծախ-
սերը կազմում են շուրջ 74.000 բրիտանական ոսկի գումար31: 
Արդեն 1936 թ. դրությամբ Միության կողմից Հայաստանում հատ-
կացված ծախսերը հասնում են շուրջ 180.000 բրիտանական ոսկի 
գումարի32: Այսպիսով՝ ընդառաջելով հայրենիքի վերաշինության 
մասին Հայաստանի օգնության կոմիտեի կոչին՝ ՀԲԸՄ իր գործու-
նեությամբ խոշոր ավանդ ունեցավ ավերակներից վերածնվող 
Խորհրդային Հայաստանի վերաշինության և աշխարհասփյուռ հայ 
գաղթականության Հայաստան տեղափոխման գործում: 

 

                                                                 
30 Պողոս Նուբար փաշայի մահվան և հուղարկավորության մասին մանրա-

մասն տես՝ ՀԱԱ, ֆ. 412, ց. 1, գ. 1349, թ. 1-2: 
31 ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 546, թ. 24-26: Ի՞նչ է Հայկական բարեգործական ընդհա-

նուր միութիւնը, էջ 26: 
32 ՀԱԱ, ֆ. 412, ց. 1, գ. 1349, թ. 61: 
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Деятельность АВБС в Советской Армении в 1920-ых годах 
Саакян Ашот 

Резюме 
Ключевые слова: Армянский комитет помощи, Погос Нубар-паша, 

Фритьоф Нансен, конгресс, правительство, Лига наций, переговоры 
В сентябре 1921-го года в Ереване основывается Комитет помощи 

Армении (КПА), миссией которого являлась реконструкция Армении. Для 
этой цели комитет начинает устанавливать связи между армянскими 
благотворительными организациями Диаспоры, в том числе и с влиятель-
ным Армянским всеобщим благотворительным союзом (АВБС). В резуль-
тате в 1920-ом году АВБС начал активную благотворительную деятель-
ность в Советской Армении. В частности, АВБС успешно реализовал пере-
селение 250 сирот и тысяч армян с Ближнего Востока в Армению. АВБС 
финансировал работы по ликвидации последствий землетрясения в Лени-
накане в 1926 году. Благодаря завещаниям и благотворительным сборам в 
Ереване были построены глазная клиника «Мари Нубар» и роддом «Даруи 
Акопян», а также сёла Новая Едовкия и Нубарашен. 
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The Activity of AGBU in Soviet Armenia in the 1920s 
Sahakyan Ashot 

Summary 
Key words: Armenian Relief Committee, Boghos Nubar Pasha, Fridtjof 

Nansen, Congress, government, League of Nations, negotiation 
In 1921 Committee to Aid Armenia (CAA) was founded in Yerevan. Its 

mission was to reconstruct and rebuild Armenia. The Committee began to 
establish good relations with Diaspora, including the Armenian General 
Benevolent Union. As a result of this relations, AGBU began his activities in 
Soviet Armenia. Particularly, by the help of the AGBU 250 orphans and 
thousands of Armenian refugees from the Middlle East settled in Armenia. 
AGBU donated financial aids for reconstruction of Leninakan after the 
earthquake in 1926. Many charity funds and donations were used to build a 
“Mary Nubar” eye clinic and a maternity hospital “Daruhi Hakobyan” in 
Yerevan, and villages New Yedovkia and Nubarashen. 
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