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Ռո բերտ Թա թո յան

Ա- Դո յի ( Հով հան նես Տեր- Մար տի րոս յան) «Վա նի, Բիթ լի սի եւ Էրզ րու մի վի լա յէթ-
նե րը» աշ խա տութ յու նը, ո րը լույս է տե սել 1912 թ. Երևա նում1, ա ռանձ նա հա տուկ 
տեղ է զբա ղեց նում ա կա նա վոր հայ պատ մա բա նի ժա ռան գութ յան մեջ։ «Ու սում-
նա սի րու թեան մի փորձ այդ երկ րի աշ խար հագ րա կան, վի ճա կագ րա կան, ի րա ւա-
կան և տն տե սա կան դրու թեան» են թա վեր նա գի րը կրող այս աշ խա տան քը կարևոր 
սկզբնաղբ յուր է Մեծ ե ղեռ նի շե մին վե րոնշ յալ նա հանգ նե րի և  առ հա սա րակ 
Արևմտ յան Հա յաս տա նի2 տա րած քի սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կի լու սա բան ման 
հա մար, աղբ յուր, ո րը չի կա րող շրջան ցել տվյալ հար ցե րով զբաղ վող ժա մա նա կա-
կից և  ոչ մի ու սում նա սի րող։ 

Ինչ պես նշում է ա ռա ջա բա նում ին քը̀  հե ղի նա կը, գրքի հա մար նյու թը նա հա վա-
քել էր 1909 թվա կա նի հու նիս-օ գոս տոս ա միս նե րին Վա նի, Բիթ լի սի և Էրզ րու մի 
վի լա յեթ ներ կա տա րած ճա նա պար հոր դութ յան ըն թաց քում. «Մենք այ ցե լե ցինք 
Վան, Մուշ, Էրզ րում քա ղաք նե րը. մտանք այդ տե ղե րի ա ռաջ նոր դա րան նե րը. այ ցե-
լե ցինք Կ տուց-Ա նա պա տի, Վա րա գի, Աղ թա մա րի, Նա րե կի, Ս. Կա րա պե տի, Ս. Յով-
հան նէ սի և Կարմ րա կի վան քե րը. ան ցանք Բա յա զե տի, Ուչ քի լի սէի, Ար ճէ շի, Թի մա րի, 
Վան- Տօս պի, Ար ճա կի, Հա յոց- Ձո րի, Շա տա խի, Գեա ւա շի, Մու շի, Սա սու նի, Խ նու սի, 
Էրզ րու մի և Բա սե նի գա ւառ նե րով. կարևոր կենտ րո նա տե ղե րում կանգ ա ռանք և ծա նօ-
թա ցանք երկ րի հետ։ Ճա նա պար հոր դու թեան ժա մա նակ մեզ յա ջող ւեց ձեռք բե րել 
նիւ թեր այդ երկ րի աշ խար հագ րու թեան և  ազ գաբ նակ չու թեան վի ճա կագ րու թեան 
վե րա բե րեալ, տե ղե կու թիւն ներ ճա նա պարհ նե րի հա ղոր դակ ցու թեան, երկ րի ար դիւ-

1 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները. Ուսումնասիրութեան մի փորձ այդ երկրի 
աշխարհագրական, վիճակագրական, իրաւական և տնտեսական դրութեան, Երևան, տպարան 
«Կուլտուրա», VIII, 408 էջ։
2 Հոդվածի շրջանակներում «Արև մտ յան Հա յա ստան» տա րածք ի տակ հասկա նում  ենք 
Հայկական լեռ նա շխա րհի` Օսմանյան կայսրության վերահսկողության տակ գտնվող հատվածի 
վրա ստեղծված վարչական միավորները` Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի, Խարբերդի, Դիարբեքիրի 
և Սեբաստիայի վիլայեթները (այսպես կոչված «վեց նահանգներ»)։ Մենք օգտագործում ենք 
օսմանյան վարչական միավորների անվանումների երկու տարբերակ` ինչպես թուրքականից 
տառադարձված` վիլայեթ, սանջակ, կազա, նահիե, այնպես էլ պատմագիտական գրական ության 
մեջ ընդունված դրանց հայերեն համարժեքները` նահանգ, գավառ, գավառակ , գյուղախումբ։
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նա գոր ծու թեան, հո ղա տի րու թեան և հար կե րի մա սին, նաև տե ղե կու թիւն ներ մաս նա-
ւո րա պես հայ ժո ղովր դի կա ցու թեան և տն տե սա կան դրու թեան վե րա բե րեալ»3։ 

Հե ղի նա կը, ճա նա պար հոր դութ յան ըն թաց քում հա վաք ված նյու թե րը կար գի 
բե րե լով և կողմ նա կի աղբ յուր նե րով լրաց նե լով, գիր քը հանձ նում է տպագ րութ յան` 
ար տա հայ տե լով իր վստա հութ յունն առ այն, որ տե ղե կութ յուն նե րը որ քան էլ թե րի, 
այ նուա մե նայ նիվ կա րող են օգ տա կար լի նել Արևմտ յան Հա յաս տա նով հե տաքրքր-
վող նե րի հա մար։ 

Ա- Դո յի շուրջ 400 էջ ծա վա լով աշ խա տութ յան մոտ եր կու եր րոր դը նվիր ված է 
Վա նի, Բիթ լի սի և Էրզ րու մի նա հանգ նե րի նկա րագ րութ յա նը և հայ բնակ չութ յան 
վի ճա կագ րութ յա նը։ Հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է Արևմտ յան Հա յաս տա նի այս ե րեք 
նա հանգ նե րի հայերի թվա քա նակն ըստ հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րի` հա մա պա-
տաս խան տվյալ նա հան գի վար չա կան բա ժան ման` գա վա ռակ առ գա վա ռակ գյու-
ղա ցու ցակ նե րի։ Գրքում զե տեղ ված գյու ղա ցու ցակ նե րի մեծ մա սը Ա- Դո ն ստաց ել 
էր Արևմտ յան Հա յաս տա նի Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու հա մա պա տաս խան թե մե-
րի ա ռաջ նոր դա րան նե րից։ Ո րոշ շրջան նե րի գյու ղա ցու ցակ նե րի հա մար որ պես 
աղբ յուր հե ղի նա կը նշում է որևէ ան հատ ան ձի (որ պես կա նոն` տե ղա ցի մտա վո-
րա կան, ա ռաջ նոր դա րա նի կամ օս ման յան որևէ պե տա կան մարմ նի տե ղա կան 
բա ժան մուն քի հա յազ գի աշ խա տա կից)4, կամ ա նա նուն «տե ղա ցի նե րի»5, «տեղ յակ 
մարդ կանց»6։ Ա ռան ձին դեպ քե րում Ա- Դոն կազ մում է հա մե մա տա կան աղ յու սակ-
ներ̀  ներ կա յաց նե լով տվյալ վար չա կան միա վո րի հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րի եր կու 
կամ ե րեք աղբ յու րից քաղ ված զու գա հեռ տվյալ ներ7։

Ա- Դո յի կող մից հա վաք ված տվյալ նե րը գրե թե բա ցա ռա պես ար տա ցո լում են 
հայ բնակ չութ յան թվա քա նակն ըստ տնե րի (ըն տա նիք նե րի)։ Բ նակ չութ յան շնչե րի 
թի վը ստա նա լու հա մար ու սում նա սի րո ղը որ պես մեկ տան ան դամ նե րի մի ջին թիվ 
ըն դու նում է 7 շունչ (քա ղա քա յին բնակ չութ յան պա րա գա յում` 6 շունչ)8։ 

3 Նույն տեղում, էջ V։ 
Ա-Դոն նաև թողել է Արևմտյան Հայաստան կատարած ճանապարհորդության հուշեր, որոնց մի 
մասը հրատարակվել է «Նոր հոսանք» ամսագրում (տե՛ս Ա–Դօ, Յուշեր Տաճկա–Հայաստանի 
ճանապարհորդութիւնից, «Նոր հոսանք» գրական, գիտական, հասարակական և քաղաքական 
ամսագիր, Թիֆլիս, Ա. տարի, 1913, №1, էջ 134-14 1,  №2 , էջ 346-357, №3, էջ 562-569, №4-5, էջ 785-
798, №6, էջ 1040-1046, №7-8, էջ1235-1253,  Բ. տարի, 1914, №1 , էջ  75-91, №2, էջ 225-236, №3, էջ 397-
416, №4, էջ 565-581, №6, 938-948)։ 
4 Օրինակ` Վանի նահանգի Արճակ, Բ եր կր ի գավառների համ ար ̀ Շիրին Հա կո բյ ան, Ար ճեշի 
գավառի համ ար` Արամ Սաֆրաստյան (Ա-Դօ, Վա նի , Բի թլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթներ ը. .. ,
է ջ 32 , 35)։
5 Օրինակ` Վա նի ն ահ անգ ի Թի մար  գավառ (նույն տեղ ու մ, էջ 22)։
6 Օրինակ` Վանի նահա նգ ի Վա ն- Տոսպի և Շատախի գավառակներ (նույն տեղում, էջ 27, 65)։
7 Տե ՛ս  հ ատկապես Մուշի դա շտ ի (Մուշի գավառակ) հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րի վի ճա կագրու-
թյունն ըստ Մուշի առաջնորդարանի 1889 և 1909 թթ. տվյալների և Մշո առաջնորդարանի 
քարտուղար Նազարեթ Մարտիրոսյանի` 1909 թ. տվյալների (նույն տեղում, էջ 104-107)։
8 Ընտանիքների անդամների միջին թիվը ստանալու համար Ա-Դո ն իր ճանապարհորդության 
ընթացքում կազմել էր տվել զանազան գավառների 23 գյուղերի տների և նրանց անդամների 
ցուցակները ու ստացել ընդհ ան ու ր միջին թիվ` 6, սակայն քանի որ տեղացիների աջակցությամբ իր 
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Ա- Դոն իր տվյալ ներն ու հաշ վարկ ներն ամ փո փում է հետև յալ աղ յու սա կում։
Աղյուսակ 1. Վիճակագիր երեք վիլայեթների հայ ժողովրդի

‹ ������� 	�
�� ���
 ��� ����
1 ��	� 3 387 16,203 102,910
2 .������ 3 495 22,092 154,164
3 /������� 9 389 23,413 159,593

�	���
	� 15 1,271 61,708 416,667

Ե րեք նա հանգ նե րի ընդ հա նուր ազ գաբ նակ չութ յան թի վը և դ րա նում հա յե-
րի տո կո սա յին հա րա բե րակ ցութ յու նը ստա նա լու հա մար Ա- Դոն օգ տա գոր ծում է 
1896 թ. օս ման յան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յու նը̀  ան փո փոխ վերց նե լով դրա-
նից մահ մե դա կան նե րի ու այլ քրիս տոն յա նե րի թվա քա նա կի վե րա բեր յալ տվյալ-
ներ և գու մա րե լով դրանց հայ բնակ չութ յան` իր հաշ վար կած թի վը։ Ս տաց ված արդ-
յուն քը նա ամ փո փում է ստորև տրվող աղ յու սա կում9. 

Աղյուսակ 2. Երեք վիլայեթների ընդհանուր ազգաբնակչության թիվը
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Այս պի սով, ըստ Ա- Դո յի, Վա նի, Բիթ լի սի և Էրզ րու մի նա հանգ նե րում հա յե րը 
կազ մում էին ընդ հա նուր ազ գաբ նակ չութ յան 27%-ը (քրիս տոն յա այլ հա րան վա նութ-
յուն նե րի հետ միա սին` 36%)` 64% իս լա մա դա վան ազ գաբ նակ չութ յան հա մե մատ։ 

«Վա նի, Բիթ լի սի եւ Էրզ րու մի վի լա յէթ նե րը» եր կա սի րութ յու նը լույս տե սավ 
1912 թ. հոկ տեմ բե րի սկզբնե րին, և հե ղի նա կի ա ռա ջին ա նե լի քը ե ղավ գրքի օ րի-
նակ ներն ու ղար կել հայ կա կան մա մու լի տար բեր խմբագ րութ յուն նե րի10։ Իր հու շե-
րում Ա- Դոն հետև յալ կերպ է նկա րագ րում այն ըն դու նե լութ յու նը, ո րին ար ժա նա ցավ 
աշ խա տան քը. «Գիրքս ա ռա ջին իսկ րո պեից ա ռաջ բե րեց խիստ հե տաքրք րութ յուն։ 
Ն րա մա սին սկսե ցին խո սել բո լոր թեր թե րը, և թեր թե րի է ջե րում հրա պա րակ ե կան 
Հայ կա կան հար ցով շատ հե տաքրքր վող ներ։ Քն նա դա տութ յանս գլխա վոր ա ռար կան 
հան դի սա նում էր հայ ժո ղովր դի թվա կան տվյալ նե րը̀  Վա նի, Բիթ լի սի և Էրզ րու մի 
վի լա յեթ նե րում։ Ար տա հայտ վող նե րը բա ժան վե ցին եր կու մա սի` թեր ու դեմ, ...քննա-

կողմից անձամբ կազմված Դ իադինի վեց և Արճեշի երկու գյուղերի վիճակագրության մեջ շնչերի 
միջին թիվը 7-ից և նույնիսկ 8-ից բարձր էր, ապա նա որոշել է գյուղական բնակավայրերի հայ 
ընտանիքների համար հաշվել 7, իսկ քաղաքների համար` 6 շունչ։ «Ըստ երևոյթի ն ուրիշների ձեռքով 
կազմւած ցուցակները կատարւ ել  ե ն շատ պակասաւոր, որի մէջ մենք համոզւեցինք մեր յետագայ 
դիտողութիւնների  ժ ամա նակ. Էրզրումի դաշտում կան շատ գիւղեր, որոնցում ընտանիքներ ի միջին 
թիւը հասնում է 10-ի», - արձանագ րում  է  ուսումնասիրողը (նույն տեղու մ,  էջ 235):
9 Նույն տեղում, էջ 245:
10 Տե՛ս Ա-Դո, Իմ հիշողությունները, Երևան, «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և 
պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ, 2015, էջ 165։
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դա տութ յու նը հա ճախ կրում էր կրքոտ բնույթ, ուս տի վե րած վեց այն բա նակռ վի և մեկ 
ամ բողջ տա րի չի ջավ հրա պա րա կից։ Տե ղի էին ու նե նում խիստ հար ձա կում ներ. տե ղի 
էր ու նե նում նաև պաշտ պա նութ յան խոսք»11։

Ե թե Ա- Դո յի գիր քը լույս տես ներ մեկ կամ եր կու տա րի ա ռաջ̀  1910-1911 թթ., 
ինչ պես նա խա տե սում էր հե ղի նա կը12, ա պա այն գու ցե չար ժա նա նար նման լայն 
ար ձա գան քի։ Իսկ 1912 թ. վեր ջե րին գրքի հրա տա րա կութ յան պա հը հա մըն կավ 
Հայ կա կան հար ցի վե րար ծարծ ման` Արևմտ յան Հա յաս տա նի հա յաբ նակ նա հանգ-
նե րում բա րե փո խում նե րի ծրագ րի շուրջ ծա վալ վող գոր ծըն թաց նե րի մեկ նար կի 
հետ։ 1912 թ. հոկ տեմ բե րին պայ թեց ա ռա ջին Բալ կան յան պա տե րազ մը, ո րը հենց 
սկզբից ան հա ջող ըն թացք ու նե ցավ Օս ման յան կայս րութ յան հա մար։ Արևել-
յան հար ցի նոր սրա ցու մը հնա րա վո րութ յուն էր ըն ձե ռում հա յե րին, ո րոնք մինչ 
այդ Օս ման յան կայս րութ յան կա ռա վար ման ղե կը ստանձ նած ե րիտ թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն նե րից ա պարդ յուն պա հան ջում էին լու ծում տալ արևմ տա հա յութ յան 
խնդիր նե րին, ար դեն եվ րո պա կան դի վա նա գի տութ յան ա ռաջ բարձ րաց նե լու Բեռ-
լի նի պայ մա նագ րի 61-րդ հոդ վա ծը կյան քի կո չե լու պա հան ջը13:

Ա- Դո յի քննա դատ նե րից Գ. Վար դան յա նը Թիֆ լի սում հրա տա րակ վող Հայ 
հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցութ յան օր գան «Հո րի զոն» օ րա թեր թի 1912 թ. դեկ տեմ-
բե րի 29-ի հա մա րում հետև յալ կերպ էր ներ կա յաց նում պա հի ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը. «պ. Ա-դօի աշ խա տու թիւ նը, զու գա դի պօ րէն, լոյս ըն ծայ ւեց այն պա հուն, երբ 
հրա պա րակ է նետ ւած հայ կա կան հար ցը̀  այ սինքն Թիւր քա հա յաս տա նի բա րե կար-
գու թեան խնդի րը։ Եւ ո րով հետև Հայ կա կան հար ցի լուծ ման մէջ մեծ դեր են խա ղա լու 
հայ ազ գաբ նակ չու թեան քա նակն ու ո րա կը, ուս տի պ. Ա-դօի աշ խա տու թիւ նը ստա ցաւ 
ու րոյն դիրք̀ մա նա ւանդ ազ գաբ նակ չու թեան վի ճա կագ րա կան տե սա կէ տից»14։ 

Ա- Դո յի աշ խա տան քը գրա խոս վեց և քն նարկ վեց ժա մա նա կի արևե լա հայ և  
արևմ տա հայ այն պի սի հայտ նի և  ազ դե ցիկ պար բե րա կան նե րում, ինչ պի սիք էին 
«Հո րի զոն» ( Թիֆ լիս), «Մ շակ» ( Թիֆ լիս), «Բ յու զան դիոն» (Կ. Պո լիս) թեր թե րը, 
«Ա րա րատ» ամ սա գի րը (Ս. Էջ միա ծին)։ Ա- Դո յի ու սում նա սի րութ յան նկատ մամբ 

11 Նույն տեղում։
12 Ա -Դ ոն չ կարողացավ արագ ամփոփել 1909 թ. Արևմտյան Հայաստան կատարած իր ճանապարհո-
րդ ության ար դյունքները, քանի որ իր հեղինակած հետազոտություններից մեկի` «Ազատագրական 
շարժումը Ռուսաստանում» գրքի համար ցարական դատարանի կողմից դատապարտվեց մեկ 
տարվա ազատազրկման` 1910 թ. օգոստոսի 4-ից 1911 թ. օգոստոսի 4-ը կրելով պատիժը Նոր 
Բայազետի բանտում։ Ազատություն ստանալուց հետո միայն ուսումնասիրողն ի վիճակի եղավ 
ստանձնելու ճանապարհորդության ընթացքում հավաքված նյութերի վերջնական դասավորման 
ու մշակման և գրքի հրատարակության պատրաստման գործը (նույն տեղում, էջ 160)։
13 1912 թ. վեր ջե րին Կ. Պոլսի Հայոց պատրիարքարանին կից ստեղծված Ապա հո վութ յան հանձ-
նա ժո ղո վը պատրաս տում է Արևմտ յան Հա յաս տա նի հ ա յա բ նակ նա հանգնե րի բա րե փո խում նե-
րի նա խա գիծ՝ կից հիմնավորում նե րով, ո րը, ար ժա նա նա լով Ազ գա յին ժո ղո վի, Ազ գա յին կենտ-
րո նա կան վար չութ յան և պատ րիար քի հա վա նութ յա նը, 1913 թ. ապ րի լի սկզբին փոխանցվում 
է Կ. Պոլսում Ռու սաս տա նի դես պան Մի խա յիլ Գիր սին (մանրամասն տե՛ս Թաթոյան Ռ., 
Արևմտահայու թյան թվաքանակի հարցը 1878-1914 թվականներին, Երևան, ՀՑԹԻ, 2015, էջ 141):
14 «Ա-Դօի Թրք ահայաս տանի վիճա կագրութիւն ներ ի առ իթո վ»,  «Հորի զոն» , Թի ֆլիս, 19 12, 
դեկտեմբերի 29, № 289։
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քննա դա տութ յան ներ կապ նա կը լայն էր̀  հու զա կան-կան խա կալ-հրա պա րա կա խո-
սա կա նից15 մինչև ա ռար կա յա կան-փաս տարկ ված։ 

Ա- Դո յի թվե րի նկատ մամբ խիստ քննա դա տա կան դիր քո րո շում որ դեգ րե ցին 
Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցութ յուն կու սակ ցութ յա նը հա րող գոր ծիչ նե րը (չմո ռա-
նանք, որ Դաշ նակ ցութ յունն այդ ժա մա նակ հայ կա կան բա րե փո խում նե րի հար ցի 
հե տապնդ ման ա ռաջ նագ ծում կանգ նած հայ կա կան հիմ նա կան կա ռույց նե րից մեկն 
էր), ուս տի պա տա հա կան չէ, որ «Վա նի, Բիթ լի սի եւ Էրզ րու մի վի լա յէթ նե րը» գրքի 
շուրջ բա նա վե ճի կենտ րո նա կան հար թակ դար ձավ «Հո րի զոն» օ րա թեր թը։ Դ րա 
հա մե մատ ա վե լի չա փա վոր և  ընդ հա նուր առ մամբ դրա կան վե րա բեր մունք դրսևո-
րե ցին «Մ շա կը» (խմբա գիր̀  Համ բար ձում Ա ռա քել յան) և թեր թի շուրջ հա մախմբ-
ված գոր ծիչ նե րը: 

Բա նա վե ճի մեկ նար կը տվեց «Մ շա կի» խմբա գիր Համ բար ձում Ա ռա քել յա նի 
հա մա ռոտ գրա խո սա կա նը̀  տպագր ված թեր թի 1912 թ. նո յեմ բե րի 28-ի (դեկ տեմ-
բե րի 11) հա մա րում։ Գիր քը գո վա սան քի ընդ հա նուր խոս քե րով բնու թագ րե լուց 
հե տո գրա խո սա կա նի հե ղի նա կը նշում էր. «Չոր սառն վի ճա կագ րա կան տե ղե կու-
թիւն նե րը, բեր ւած Ա- Դօի ըն դար ձակ գիր քի մէջ, գա լիս են սառն ջուր մա ղե լու մեր 
գլխին, ցոյց տա լով, որ հայ կա կան ե րեք գլխա ւոր նա հանգ նե րի...ընդ հա նուր ազ գաբ-
նա կու թիւ նը կազ մում է 1,474,327 շունչ, և դ րանց մէջ հայ ազ գաբ նա կու թիւ նը̀  416,667, 
այ սինքն...մի ջին թւով 28%»։ 

Հ. Ա ռա քել յա նը, ել նե լով Հայ կա կան հար ցի վե րա բեր յալ ու նե ցած իր դիր քո րո-
շու մից, Ա- Դո յին վե րագ րում էր մտքեր, ո րոնք գրքում բա ցա կա յում էին. «Հե ղի նա կը 
ցոյց է տա լիս, թէ ան հիմն է այն կար ծի քը, որ տի րա պե տում է շա տե րի մէջ, թէ իբր 
թիւր քաց պաշ տօ նա կան վի ճա կագ րա կան տե ղե կու թիւն նե րը հա յե րի թւի մա սին սխալ 
են։ Ճիշդ է, Վ. Քի նէն16 ցոյց է տա լիս հա յե րի թի ւը 3 վի լա յէթ նե րում... 346,339, մինչ 

15 Որ պես վառ հուզական արձագանքի օրին ակ ̀ կարելի է առանձնացնել 1914  թ.  սկզբներին 
Ավետիս Ահարոնյանի հետևյալ տողերը. «Ու յիշեցի տխրութեամբ ու զզւանքով այն ողորմելի, 
տղայական բանակռիւը հայերի թւի մասին, որ անցեալ տարի աղմկել էր կովկասահայ մամուլը 
և ուր ամենից զգաստը, ամենից խելացին համարւում էր նա, ով ամենից բարձր էր ճչում, թէ 
«Հայաստանում հայ չկայ, թէ ազգային քաղաքական գործելակերպը եղել է ռոմանտիկ», փոյթ 
չէ, թէ այդ ճիչի հիմունքը լինէր մի քրդական մեթոդով վիճակագրութիւն։ ...«Հայաստանում հայ 
չկայ»... երբ աշխարհի չորս ծայրերը սփռւած մեծ ու փոքր Գրիգորները «ռեֆ որ մներ» ե ն երա-
զում  հայրեն ի հողը թևա կո խել ու հա մա ր, եր բ հեռա ւոր ու գ այ թա կղի չ Ամ եր իկա յի  հայն իսկ եռում  
ու թրթռում է վե րադ ար ձի տենչ երով և երբ մայր երկրի հայութիւնն իր բարոյական կո րովով, իր 
հոգու մէջ անաղարտ պահած քաղաքակրթական  կ արելիութիւններով, դարերի տառապանքի 
մէջ թրձւա ծ կ ամքերով մի քանի անգամ աւելի արժէ, քան իրենց շրջապատող բարբարոսներ ը,  
որ ոն ք վ աղը քաղաքակրթականութեան վիթխարի անիւների տակ կարող են փոշիանալ ինչպէս 
երբէք աշխարհ եկած չը լինէին։ «Հայաստանում հայ չկայ»... իսկ շա՞տ բուլղար, սերբ, յոյն կար 
բալկանեան երկրներում նրանց ազատութեան արշալոյսին» (տե՛ս «Հ որի զոն», Թիֆլիս, 1914, 
հունվարի 18, № 12):
16 1890-ական թթ. ֆրանսիացի վիճակագիր, օսմանյան պաշտոնական աղբյուրներից քա ղվ ած  
հարուստ վիճակագրական նյութ պարունակող «Ասիական Թուրքիա» աշխատության հեղինակ 
(Cuinet V., La Turquie d’ Asie: Géographie administr ative Statistique descriptive et raisonnée de chaque 
province de l’Asie-mineure, tome 1-4, Par is, Ernest Leroux, 1890-1894)։ Վ. Քինեի աշխատությունից 
օգտվել են Ա-Դոն և հարցին անդրադարձած այլ ուսումնասիրողներ ։
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Ա- Դօի գրքի մէջ, ըստ հայ կա կան աղ բիւր նե րի, նրանց թիւն է 416,000, բայց, ինչ պէս 
տես նում ենք, տար բե րու թիւ նը շատ մեծ չէ» 17։ 

Սա կայն ար դեն եր կու ա միս անց Համ բար ձում Ա ռա քել յա նը կտրուկ փո խում 
է իր մո տե ցում նե րը Ա- Դո յի թվե րի նկատ մամբ, ինչն ըստ երևույ թին պայ մա նա-
վոր ված էր 1913 թ. սկզբնե րին դաշ նակ ցա կան մա մու լում, մաս նա վո րա պես «Հո րի-
զոն» թեր թի է ջե րում, Ա- Դո յի թվե րի դեմ ծա վալ ված քննա դա տա կան ար շա վով 
(դրա մա սին կխոս վի հա ջոր դիվ)։ Հան դես գա լով 1913 թ. փետր վա րի 1 (13)-ին Թիֆ-
լի սի Գ րա կան-գե ղա գի տա կան սա լո նում Հայ կա կան հար ցի վե րա բեր յալ կազ մա-
կերպ ված քննարկ մա նը, որ տեղ, ի թիվս Հայ կա կան հար ցի այլ բա ղադ րիչ նե րի, 
անդ րա դարձ կա տար վեց և  արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի թե մա յին, «Մ շա-
կի» խմբա գի րը նշում էր. «Թիւր քաց կա ռա վա րու թիւ նը միշտ աշ խա տել է ցոյց տալ, 
որ հայ կա կան վեց նա հանգ նե րում հա զիւ 7-800,000 հայ կայ։ Վի տալ Քի նէի գիրքն 
այդ թիւն է տա լիս։ Վեր ջերս նույ նիսկ հա յե րը կա մե նում են ա պա ցու ցա նել, թէ հա յե-
րի թիւն հա զիւ 600,000 է, ինչ պէս օ րի նակ Ա- Դօի գիր քը։ Ես ինքս մի րօ պէ հա ւատ 
ըն ծա յե լով նրա ու սում նա սի րու թեան` գո վե ցի այդ գիր քը, իբրև մեր աչ քը բա ցող մի 
աղ բիւր, բայց Պա րի զում մի դէպք ե կաւ հա մո զե լու ինձ, թէ որ քան ան ճիշդ է Վ. Քի նէի 
վի ճա կագ րու թիւ նը, նույն քան ան ճիշդ է և Ա- Դօի վի ճա կագ րու թիւ նը։ Ֆ րան սիա կան 
կա ռա ւա րու թեան կար գադ րու թեամբ 7-8 ա միս ա ռաջ ֆրան սիա կան հիւ պա տոս-
նե րից մի նը ճա նա պար հոր դու թիւն կա տա րե լով հա յաբ նակ վի լա յէթ նե րում ` կազ մել 
է ա ւե լի ճշգրիտ վի ճա կագ րու թիւն ազ գաբ նա կու թեան. նրա նից երևում է, որ հա յե րի 
թի ւը ա վե լի մեծ է, մոտ 1,200,00018։ Այս թի ւը հա ւա սար է Օր մա նեան սրբա զա նի կազ-
մած մի վի ճա կագ րու թեան, դպրոց նե րի մա սին, ո րի հի ման վրա ես մի քա նի տա րի 
ա ռաջ «Մ շա կի» մէջ թիւր քա հա յե րի թի ւը ո րո շե ցի 1,200-400,000»19: 

Ա- Դոն չէր կա րող չար ձա գան քել Համ բար ձում Ա ռա քել յա նի վե րոնշ յալ կար ծի-
քին, ինչ պես նաև դրան նա խոր դած գրա խո սա կա նում ար տա հայտ ված «սառն ջուր 
մա ղե լու» մա սին մտքին։ «Մ շա կի» 1913 թ. փետր վա րի 20 (մար տի 5)-ի հա մա րում 
հրա տա րակ վում է Ա- Դո յի պա տաս խա նը, որ տեղ նա փոր ձում է ձեր բա զատ վել 
«Մ շա կի» խմբագ րի կող մից ի րեն վե րագր վող տե սա կետ նե րից։ Հայ տա րա րե լով, 
որ «Հայ կա կան դա տի ներ կայ մօ մեն տում» ան պա տեհ է հա մա րում բա նա վե ճի մեջ 
մտնել իր գրքի քննա դատ նե րի հետ` Ա- Դոն այ նուա մե նայ նիվ հարկ էր հա մա րում 
մատ նան շել եր կու «անճշ տութ յուն ներ», ո րոնք տեղ էին գտել Համ բար ձում Ա ռա-
քել յա նի գրա խո սա կա նում։ Նախ` նա ար ձա նագ րում էր, որ իր գրքի և  ոչ մի տո ղում 
հնա րա վոր չէ գտնել հա յե րի թվա քա նա կի վե րա բեր յալ թուր քա կան պաշ տո նա կան 
թվե րի իս կութ յու նը հաս տա տող որևէ ակ նարկ։ «Եւ ոչ միայն այդ մա սին ակ նարկ 
չը կայ, այլ ընդ հա կա ռա կը... ո րո շա կի ա սել ենք, որ թիւր քե րի թւե րը պա կաս են մեր 

17 Տե՛ս «Մշակ», 1912, նոյեմբերի 28,  № 265: Ա-Դոյի գրքի վերաբերյալ Համբարձում Առաքելյանի 
գրախոսականում ներկայացված մտքերը երկրորդվում են Միքայել Մելիքյանի կողմից «Մշակ» 
թե րթի  1912 թ. դեկտեմբերի 7(20)-ի համարում (տե՛ս «Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները» 
գրքի առիթով, «Մշակ», 1912, դեկտեմբերի 7, № 272)։
18 Մեզ չի հաջողվել պարզել Համբարձում Առաքելյանի կողմից հաղ որդվող այս տվյալի աղբյուրը։
19 Տե՛ս «Մշա կ» , 1913, փետրվարի 1, № 28։
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թւե րից 19-20%-ով», - շեշ տում էր ու սում նա սի րո ղը̀  եզ րա փա կե լով իր միտ քը հռե տո-
րա կան հար ցով. «...ե թէ Հ[ամ բար ձում] Ա[ռա քել յան]ին փոքր է թւա ցել այդ տար բե րու-
թիւ նը, մի՞ թէ այդ ի րա ւունք է տա լիս նրան մեզ վե րագ րե լու խօս քեր, ո րոնք գո յու թիւն 
չու նեն մեր գրքում»20։ 

Այ նու հետև անդ րա դառ նա լով Հ. Ա ռա քել յա նի` Թիֆ լի սի Գ րա կան-գե ղա գի տա-
կան սա լո նում հնչեց րած մտքե րին, մաս նա վո րա պես Վ. Քի նեի և  իր տվյալ նե րի 
միջև հա վա սա րութ յան նշան դնե լուն` Ա- Դոն նշում է. «Նախ պի տի ա սենք, որ Քի նէն 
հա յե րի թի ւը հայ կա կան վեց վի լա յէթ նե րում հաշ ւում է ոչ թէ 800,000, ինչ պէս Ա ռա քե-
լեանն է ա սում, այլ 665,000: ...Երկ րորդ̀ ...մեր հաշ վով [ Վա նի, Բիթ լի սի և Էրզ րու մի] 
ե րեք վի լա յէթ նե րում հա յե րի թի ւը 417,000 է, մինչ դեռ Քի նեի հաշ ւով 346,000 է, այ սինքն 
այն քան, որ քան թիւր քա կան պաշ տօ նա կան թի ւը, ո րը պա կաս է մե րից 18-20% ով»։ 

«Այս պի սով Ա ռա քե լեա նը ոչ մի հիմք չու նի ա սե լու, որ Քի նէն հա յե րի թի ւը հաշ-
ւում է 800,000, ա ւե լի ևս հիմք չու նի ա սե լու, որ մենք հաշ ւում ենք 600,000, քա նի որ 
մենք բե րում ենք թւեր մի միայն ե րեք վի լա յէթ նե րի մա սին, - շա րու նա կում էր Ա- Դոն։ 
- Ե թէ մենք ու զե նա յինք որևէ կերպ ստա նալ հա յե րի թի ւը մեր թւե րի օգ նու թեամբ, 
պի տի վերց նէինք Քի նէի վեց վի լա յէթ նե րի վե րա բե րեալ թի ւը̀  665,000-ը և վ րան ա ւե-
լաց նէինք 20%` այ սինքն այն չա փով, ինչ չա փով որ տար բեր վում է մեր թի ւը Քի նէի 
թւից ա ռա ջին ե րեք վի լա յէթ նե րի նկատ մամբ, ո րով և կը ստա նա յինք 800,000-ից մի 
փոքր պա կաս թիւ»21։ 

Վե րոնշ յա լը հիմք էր տա լիս Ա- Դո յին եզ րա կաց նե լու, որ Հ. Ա ռա քել յա նը «թւե րը 
բե րել է միան գա մայն հա կա դարձ կար գով, այ սինքն մեր թւե րը վե րագ րել է Քի նէին, 
իսկ Քի նէի թւե րը̀  մեզ, մի երևոյթ, ո րը տե ղի չը պի տի ու նե նայ նման լուրջ հար ցե րի 
ժա մա նակ»22։

Ամ փո փե լով արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի հար ցի շուրջ Ա- Դո - Համ բար ձում 
Ա ռա քել յան բա նա վե ճը̀  ար ձա նագ րենք, որ ո՛չ Ա- Դո յի թվե րի վե րա բեր յալ «Մ շա-
կի» խմբագ րի սկզբնա կան դրա կան կար ծի քը և  ո՛չ էլ հե տա գա քննա դա տութ յու նը 
հիմն ված չէին հար ցի խո րը ու սում նա սի րութ յան վրա, այլ մե ծա պես պայ մա նա վոր-
ված էին պա տա հա կան գոր ծոն նե րով։ Քա նի որ արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի 
հար ցը հայ կա կան բա րե փո խում նե րի շուրջ բա նակ ցութ յուն նե րի հա մա տեքս տում 
նո րից մտել էր օ րա կարգ, Հ. Ա ռա քել յա նը̀  որ պես արևե լա հայ ի րա կա նութ յան մեջ 
ա ռա վել ազ դե ցիկ թեր թե րից մե կի խմբա գիր, հարկ էր հա մա րում անդ րա դառ նալ 
հար ցին, սա կայն այդ անդ րա դար ձը կրեց մա կե րե սա յին բնույթ, ին չի վկա յութ յունն 
է հենց Ա- Դո յի թվե րի նկատ մամբ նրա վե րա բեր մուն քի նման ա րագ փո փո խութ-
յու նը̀  դրա կա նից դե պի բա ցա սա կան։ 

Հ. Ա ռա քել յա նը հե տա գա յում շա րու նա կեց հե տաքրք րութ յուն դրսևո րել արևմ-
տա հա յութ յան թվա քա նա կի հար ցի նկատ մամբ։ Այս պես, 1913 թ. մա յի սի 22-ին 
(հու նի սի 4) նա այդ հար ցով զե կու ցում է ու նե նում Ռու սաս տա նի կայ սե րա կան 

20 «Մշակ», 1913, փետրվարի 20, № 39 (նամակը թվագրված է փետրվարի 12 (25) -ո վ) ։
21 Նույն տեղում։
22 Նույն տեղում։
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աշ խար հագ րա կան ըն կե րութ յան Կով կա սի բա ժան մուն քի ընդ հա նուր նիս տում23։ 
Հե տա գա յում այդ զե կու ցու մը ո րո շա կի լրա ցում նե րով հրա տա րակ վում է որ պես 
ա ռան ձին ծա վա լուն ակ նարկ` «Թիւր քա հայ ժո ղովր դի վի ճա կագ րու թիւ նը» խո րագ-
րով24, սա կայն ո՛չ ե լույ թը, ո՛չ էլ ակ նար կը Ա- Դո յի թվե րին որևէ անդ րա դարձ չեն 
պա րու նա կում։

Ինչ պես ար դեն նշել էինք, Ա- Դո յի գիր քը ման րակր կիտ քննութ յան են թարկ վեց 
արևե լա հայ դաշ նակ ցա կան մա մու լի կենտ րո նա կան օր գան «Հո րի զոն» թեր թում` 
պար բե րա կա նին թղթակ ցած տար բեր հե ղի նակ նե րի կող մից։ Մեկ նար կը տրվեց 
Նի կոլ Աղ բալ յա նի «Մի կա րե ւոր գիրք» գրա խո սա կա նով25 և դ րան ան մի ջա պես 
հա ջոր դած «Մի քա նի թւեր»` յոթ մա սից բաղ կա ցած հոդ վա ծա շա րով (1912 թ. դեկ-
տեմ բեր – 1913 թ. հուն վար)26, ինչ պես նաև «Դար ձեալ մի քա նի թւեր» հոդ վա ծով 
(1913 թ. սեպ տեմ բե րի 6)27։ Ե թե գրա խո սա կա նում ան վա նի դաշ նակ ցա կան գոր ծի չը 
սահ մա նա փակ վում էր ընդ հա նուր գնա հա տա կան նե րով, աշ խա տան քի` իր կար ծի-
քով ու ժեղ և թույլ կող մե րը նշե լով, ա պա հոդ վա ծա շա րում նա ար դեն ման րա մասն 
ներ կա յաց նում է Ա- Դո յի գրքում զե տեղ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը, կա տա-
րում դրանց վեր լու ծութ յան սե փա կան փոր ձը28։ Թեև այդ վեր լու ծութ յու նը շատ կող-
մե րով ու շագ րավ և  ար ժե քա վոր է, սա կայն տվյալ հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում մենք 
կներ կա յաց նենք միայն Նի կոլ Աղ բալ յա նի կող մից Ա- Դո յի գրքում նկատ ված հիմ-
նա կան «պա կա սու թիւն նե րը»̀  քննա դա տութ յան հիմ նա կան թի րախ նե րը։ 

Այս պես, Նի կոլ Աղ բալ յանն ի րա վա ցիո րեն նշում է, որ Ա- Դո յի վի ճա կագ րա կան 
աղ յու սակ նե րը զուրկ են միօ րի նա կութ յու նից։ Օ րի նակ` Վա նի նա հան գի 17 գա վառ-
նե րից 10-ի վի ճա կագ րա կան տախ տակ նե րում նշված է հա յաբ նակ գյու ղե րի նաև 
մահ մե դա կան ազ գաբ նակ չութ յու նը̀  ա ռանց ո րո շա կիաց նե լու, թե դրանք որ ցե ղին 

23 Տե՛ս Аракелянъ А.А., Статистика армянскаго населенія Малой Азіи: Докладъ, прочитанный 
въ Общемъ собраніи членовъ Кавкъ. Отд. И.р.Г.о. 22 мая 1913 г., Тифлисъ, Типъ. К.п. Козловскаго, 
1 914։ Տե՛ս նաև «Մշակ», 1913, մայիսի 25, № 11 2։ 
24 Տե՛ս «Արօր. միամսեայ հանդէս. Ընդհանուր գրական, գիտական-ժողովրդական եւ խաղա-
ղասիրական», IV տարի, 1913 թ. դեկտեմբեր, էջ 41-79։
25 Տե՛ս «Հորիզոն», 1912, նոյե մբերի 29, № 264։
26 Տե՛ս «Հորիզոն», 1912, № 265, №266, 1913, №3, №№ 6-9:
27 Տե՛ս «Հորիզոն», 1913, № 199:
28 Այսպես, հիմնվելով Ա-Դոյի տվյալների վրա, Նիկոլ Աղբալյանը փորձում է հաշվել զուտ և խառը 
հայաբնակ բնակավայրերի թիվը` ցույց տալով, որ զուտ հայաբնակ գյուղերի թիվը Էրզրումի 
նահանգում կազմում է բոլոր գյուղերի 20%-ը, Բիթլիսի նահանգում` 21%-ը, Վանի նահանգում` 
43,5%-ը («Մի քանի թւեր II», «Հորիզոն», № 266), ներկայացնում է, թե խառը բնակ չություն 
ունեցող գյուղերից քա նիսում է հայ բնակչությունն ավելի, իսկ քանի սում` մա հմեդականները 
(«Մի քանի թւե ր III», «Հորիզոն», 1913, № 3), ներկայացնում է հայ և մահմեդական տների հար աբ-
եր ակցությունը («Մի քանի թւեր IV», «Հորիզոն», 1913, №6), հաշվարկում է հայ և մահմեդական 
գյուղերի միջին մեծությունը («Մի քանի թւեր V», «Հորիզոն», 1913, №7), համադրում է խառը, զուտ 
հայաբնակ և զուտ մուսուլմանաբնակ գյուղերի տվյալները, կատարում դրանց համեմատակա ն 
վերլուծություն («Մի քանի թւեր VI», «Հորիզոն», 1913, №8), խմբ ավորում բնակավայրերն ըստ 
տների թվի` պարզելով, թե ինչ հոծությամբ են ապրում մահմեդականները հայաբնակ խառը 
գյուղերում («Մի քանի թւեր VII», «Հորիզոն», 1913, №9)։
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են պատ կա նում` քո՞ւրդ, թե՞ թուրք, ին չը, ըստ Ն. Աղ բալ յա նի, մեծ կարևո րութ յուն 
ու նի, իսկ մնա ցած գա վառ նե րի գյու ղե րի ցան կում նշված են միայն հայ տնե րը։ 

Նույն «ան միօ րի նա կութ յու նը», ըստ Ն. Աղ բալ յա նի, առ կա է նաև Բիթ լի սի և 
Էրզ րու մի նա հանգ նե րին վե րա բե րող բա ժին նե րում. «Մու շի, Բու լա նը խի, Մա նազ-
կեր տի, Վար դօի և Գէն ջի գա ւառ նե րին վե րա բե րող տախ տակ նե րում յիշ ւած են ա մեն 
հա յաբ նակ գիւ ղի թէ հայ և թէ մահ մե դա կան տնե րի քա նա կը. եր բեմն յիշ ւում է նաև, 
որ մահ մե դա կան նե րը քիւրդ են. Հազ րո յի, Բար ւա րի և Շիր ւա նի ցու ցակ նե րում յիշ-
ւած է մի միայն հայ տնե րի քա նա կը. Սա սու նի` Շա տախ, Ծո վա սար և Ա ռա ջա ւոր գիւ-
ղախմ բե րի ցու ցակ նե րում միայն գիւ ղե րի ա նուն ներն ու հա յե րի ընդ հա նուր թի ւը բո լոր 
գիւ ղե րում. Տալ ւո րի կի, Գի լիէ- Գու զա նի և Խիան քի ցու ցակ նե րում յիշ ւած է ա մեն մի 
գիւ ղի տնե րի քա նա կը, բայց շուն չե րի ընդ հա նուր թիւն է տւած...։ Վեր ջա պէս Փ սա նաց 
գա ւա ռի ցու ցա կում միայն գիւ ղե րի ա նուն ներն են, ո՛չ տան թիւ կայ, ո՛չ ազ գաբ նակ չու-
թեան»29։ 

Ա վե լի ուշ̀  «Հո րի զոն», 1913 թ. սեպ տեմ բե րի 6-ի հա մա րում զե տեղ ված «Դար-
ձեալ մի քա նի թւեր» հոդ վա ծում Նի կոլ Աղ բալ յա նը նո րից անդ րա դառ նում է Ա- Դո-
յի տվյալ նե րին` հա մե մա տե լով դրանք 1913 թ. Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քա րա նի 
կար գադ րութ յամբ Օս ման յան կայս րութ յան հայ կա կան թե մե րում անց կաց ված 
մար դա հա մա րի ա ռա ջին տվյալ նե րի հետ (Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռի 
Խ նու սի գա վա ռա կի օ րի նա կով)30: Նի կոլ Աղ բալ յա նի հա ղոր դումն ու շագ րավ ման-
րա մաս ներ է պա րու նա կում Պատ րիար քա րա նի այդ մար դա հա մա րի վե րա բեր յալ. 
«Վեր ջերս պատ րիար քա րա նի կար գադ րու թեամբ սկսել են ցու ցա կագ րել հա յե րին։ 
Այդ ցու ցակ նե րից մէ կը, որ կազմ ւած է սոյն 1913 թ. մա յիս ամ սին, այս ա մառ ըն կաւ 
մեր ձեռ քը։ Թ ւե րը վե րա բե րում են Խ նուս գա ւա ռին։ Ցու ցա կը կազ մել է Խ նուս բեր դի 
քա հա նա նե րից մէ կը։ Այն տեղ յիշ ւած են գիւ ղե րը, տնե րի թի ւը, շնչա հա մա րը, դա ւա-
նու թիւ նը, պան դուխտ նե րի թի ւը, իս լա մա ցած հա յե րի թի ւը, զա նա զան տե ղե կու թիւն-
ներ դպրոց նե րի, ա շա կեր տու թեան և  այլ նի մա սին։ Բո լոր տե ղե կու թիւն նե րը գրւում են 
յա տուկ տպագր ւած ցան ցե րի մէջ, որ ու ղարկ ւած է ա մեն տեղ»31։ 

Այ նու հետև Նի կոլ Աղ բալ յա նը հա մե մա տա կան աղ յու սա կի մի ջո ցով ներ կա յաց-
նում է Խ նու սի գա վա ռա կի հայ բնակ չութ յան թվա քա նակն ըստ Ա- Դո յի և Կ. Պոլ սի 
Հա յոց պատ րիար քա րա նի 1913-14 թթ. մար դա հա մա րի տվյալ նե րի (նշվում են միայն 
այն բնա կա վայ րե րը, ո րոնք հան դի պում են միա ժա մա նակ եր կու ցու ցա կում)։ Դ րա 
հա մա ձայն` գա վա ռա կի 24 հա յաբ նակ գյու ղե րում Հա յոց պատ րիար քա րա նը հաշ-
վում էր 2,731 տուն, 21,089 շունչ հայ (պանդխ տած հա յե րի թի վը գու մա րե լով` 23,968), 
Ա- Դո` 2,150 տուն, 15,295 շունչ (տե՛ս Աղ յու սակ 3)։

29 «Հորիզոն», 1912, նոյեմբերի 29, № 264։
30 1913-14 թթ. ընթացքում  Կ. Պոլսո Հայոց պատրիարքարանի կողմից անցկացված արևմտա-
հայության հաշվառման (1913-14 թթ. մարդահամար) մասին մանրամասն տե՛ս Թաթոյան Ռ., 
Արևմտահայության թվաքանա կի  հ արցը.. ., էջ 92-115։
31 «Հո րիզոն», 1913, սեպտեմբերի 6, № 19 9։ 
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Աղյուսակ 332.
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+���� 65 152

A'	�
�� 5 14
�������� 2,150 2,731

Նի կոլ Աղ բալ յանն ան վե րա պա հո րեն ա ռա վել հա վաս տի է հա մա րում Հա յոց 
պատ րիար քա րա նի տվյալ նե րը̀  նշե լով, որ եր կու տվյալ նե րի հա մե մա տութ յու նը 
ցույց է տա լիս, թե որ քան տար բե րութ յուն կա Ա- Դո յի ներ կա յաց րած և  ի րա կան 
թվե րի միջև։ 

Ու սում նա սի րո ղը հարկ է հա մա րում հա մե մա տել նոր թվե րը նաև Վ. Քի նեի 
տվյալ նե րի հետ` նշե լով. «Նոյն գա ւա ռի հա մար Վ. Քի նէն տա լիս է 10,073 հայ, տար-
բե րու թիւ նը հսկա յա կան է` 13,915։ Ե թէ մինչև իսկ Ա- Դօին հետևե լով 20% վրայ գանք 
Քի նէի բե րած թւին` կստա նանք 14,866, որ ի րա կա նի հա մա րեա կէսն է կազ մում»33։ 

Պատ րիար քա րա նի տվյալ նե րը նաև թույլ են տա լիս դաշ նակ ցա կան գործ չին 
անդ րա դառ նալ հայ ըն տա նի քի ան դամ նե րի մի ջին թվի հար ցին. «Ա- Դօն մի ջին 
թւով հայ ըն տա նի քի ան դամ նե րին 7 է հաշ ւում։ Նոր ցու ցա կը մեզ տա լիս է շատ ա ւե լի 

32 Բնակավայրերի հերթականությունն ըստ աղբյուրի, գյուղերի  գ րության ձևն ըստ Հայկական 
համառոտ հանրագիտարանի «Էրզրումի նահանգ» բառհոդվածի (տե՛ս Հայկական համառոտ 
հանրագիտարան, հ. 2, Դաստակերտ-Կովսական, Երևան, «Հայկական հանրագիտ ար ան»  
հ րատ ., 1995, էջ 242)։
33 «Հորիզոն», 1913, սեպտեմբերի 6, № 199։ 
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ի րա կա նու թեան մօտ պատ կեր։ Ինչ պէս տե սանք, Խ նուս գա ւա ռի 24 հայ գիւ ղե րում 
ապ րում են 2,150 ըն տա նիք 23,968 ան դա մով, որ նշա նա կում է ա մեն ըն տա նիք կազմ-
ւած է մի ջին թւով 11 հո գուց»34։ 

Նի կոլ Աղ բալ յանն ամ փո փում է Ա- Դո յի տվյալ նե րի վե րա բեր յալ իր ա սե լի քը 
հետև յալ տո ղե րում. «Մենք բա ւա րար հիմք չենք հա մա րում մեր ա րած հա մե մա տու-
թիւ նը լայն ընդ հան րա ցում ներ ա նե լու հա մար, բայց նա բա ւա կան է վերջ նա կա նա-
պէս ցոյց տա լու, թէ Ա- Դօի թւե րը ոչ միայն սխալ են, այլ որ գլխա ւորն է` շատ ու շատ 
վար են հա յե րի ի րա կան քա նա կից (ընդգ ծու մը հե ղի նա կինն է - Ռ.Թ.)»35։

 Այս պի սով, Ա- Դո յի թվե րը Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քա րա նի 1913-14 թթ. մար-
դա հա մա րի տվյալ նե րի հետ հա մադ րե լու մի ջո ցով Նի կոլ Աղ բալ յա նը կա րո ղա ցավ 
ի ցույց դնել Ա- Դո յի տվյալ նե րի թե րի, ի րա կա նից ցածր լի նե լը։ Դ րա հետ մեկ տեղ 
դաշ նակ ցա կան գոր ծի չը պահ պա նում էր Ա- Դո յի աշ խա տան քի նկատ մամբ ընդ հա-
նուր առ մամբ դրա կան վե րա բեր մուն քը։ Ամ փո փե լով Ա- Դո յի թվե րի տե սութ յունն 
ու դրանց շուրջ բա նա վե ճը ` Ն. Աղ բալ յանն իր նույն «Դար ձեալ մի քա նի թւեր» հոդ-
վա ծում գրում էր. «Ա սող ներ ե ղան թէ նրա (Ա- Դո յի - Ռ.Թ.) բե րած թւե րը... ան ճիշտ 
են, հին են, պա տա հա կան մարդ կանց ձեռ քով են հա ւաք ւած, ուս տի և  անվս տա հե լի 
են։ Գ րող նե րից շա տե րը մո ռա նում էին, որ այդ թւե րի ար ժէ քը հե ղի նակն ին քը շատ 
լաւ գի տէր և բ նաւ մտա դիր չէր նրանց ան վե րա պահ վստա հու թեան ար ժա նաց նե լու։ 
Բայց նրան պէտք են ե ղել թւեր, ու նա ջանք է թա փել հա յաբ նակ ե րեք նա հանգ նե րի 
հայ ազ գաբ նակ չու թեան թի ւը մօ տա ւո րա պէս ի մա նալ։ Ոչ մի մարդ չէր կա րող ա ւե լի 
աղ բիւր նե րից օգտ ւել, քան օգտ ւել է Ա- Դօն և  ա ւե լի նպաս տա ւոր թւեր տալ, քան տւել 
է նա: Ա ւե լի նոր և ս տոյգ թւեր տա լու հա մար պէտք էր ան ձամբ հե տա զօ տել հայ գիւ-
ղե րը ազ գաբ նա կու թեան թւի տե սա կէ տից, որ մի մարդ չէր կա րող ա նել, և  ու րիշ ա նող-
ներ էլ չկա յին»36։ 

Ի տար բե րութ յուն Նի կոլ Աղ բալ յա նի` «Հո րի զո նի» այլ թղթա կից նե րի կար ծիք-
նե րը Ա- Դո յի գրքի վե րա բեր յալ նվազ բար յա ցա կամ էին։ Ու շագ րավ է Գ. Վար դան-
յա նի` «Ա- Դօի Թր քա հա յաս տա նի վի ճա կագ րու թիւն նե րի ա ռի թով» խո րա գի րը կրող 
ծա վա լուն հոդ վա ծը («Հո րի զոն», 1912 թ. դեկ տեմ բե րի 29 (1913 թ. հուն վա րի 11), № 
289): Հա տուկ ար ժեք է հա ղոր դում ու սում նա սի րո ղի քննա դա տութ յանն այն հան-
գա ման քը, որ նա ծնուն դով Տ րա պի զո նից էր և քա ջա տեղ յակ Օս ման յան կայս րութ-
յան ի րո ղութ յուն նե րին։ 

Ու սում նա սի րո ղը քննա դա տութ յան թի րախ է ընտ րում մահ մե դա կան նե րի թվա-
քա նա կի հար ցում Ա- Դո յի կող մից թուր քա կան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յանն 
ա պա վի նե լը̀  անդ րա դառ նա լով Օս ման յան Թուր քիա յի վի ճա կագ րա կան ընդ հա-

34 Նույն տեղում։
35 Նույն տեղում։ Հայոց պատրիարքարանի 1913-14 թթ. մարդահամարի Խնուսի գյուղացուցա կը 
մարդահամարի այլ գյուղացուցակների հետ միասին հրատարակվել է միայն վերջերս` 1992 թ., 
ֆրանսահայ ուսումնասիրող Ռ. Գևորգյանի կողմից (տե՛ս նաև Kevorkian Raymond H., Paboudjian 
Paul B., Les  A rme niens dans l’Empire Ottoman a la veille du genocide, Editions d’Art et d’Histoire ARHIS, 
Paris, 19 92 , էջ 434-435)։
36 «Հորիզոն», 1913, սեպտեմբերի 6, № 199։
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նուր հա մա կար գի խո ցե լի կող մե րին. «Թիւր քիան իր 5-6 դա րե րի գո յու թեան ըն թաց-
քում և  ոչ մի ան գամ չէ ու նե ցել վի ճա կագ րու թիւն Եւ րո պա կան մտքով նւա զա գոյն իսկ։ 
Նա միայն այն ժա մա նակ է մար դա հա մա րի դի մել, այն էլ իր հասկ ցած ձևով, երբ 
որևէ վտան գի մէջ է ե ղել»։ 

Որ պես օ րի նակ Գ. Վար դան յա նը մատ նան շում է Բեռ լի նի կոնգ րե սից (1878 թ.) 
հե տո օս ման յան կա ռա վա րութ յան վա րած վար չա ժո ղովր դագ րա կան քա ղա քա կա-
նութ յան հայտ նի փաս տե րը. «1870-80-ա կան թւա կան նե րին յան կարծ դէմ առ դէմ 
գտնւե լով Հայ կա կան հար ցին՝ [ Թուր քիան] ան մի ջա պէս փո խեց վի լա յէթ նե րի կազ մը 
և ...այն պի սի նոր սահ ման ներ գծեց, ո րով ե րէկ ւան հա յա շատ վի լա յէ թը կամ գա ւա ռը 
այ սօր հրա պա րակ ե կան քրդա շատ կամ թիւր քա շատ ու դրա հետ միա սին ներ կա յաց-
րեց այն պի սի թւեր, ո րոնց վրայ տեն չով, աշ խա տեց Եւր[ո պա կան]. դիպ լո մա տիա յին 
ցոյց տալ, որ հայկ. հարց de facto գո յու թիւն չու նի»37։ 

Հե ղի նա կը, այ նու հետև անդ րա դառ նա լով Ա- Դո յի կող մից 1896 թ. օս ման յան 
պաշ տո նա կան տվյալ նե րի օգ տա գործ ման փաս տին, նշում է. «Մենք տես նում ենք, 
որ վի ճա կագ րու թիւ նը ե ղել է 1896 թ.։ Ու այդ գար շե լի թւա կա նը, որ շա րու նա կու թիւնն 
էր նոյն քան գար շե լի 1895 թ., երբ կար միր ա րիւնն էր կա թում հայ աշ խար հում։ Ու 
Հա մի դը այդ ժա մա նակ յար մար դա տեց վի ճա կագ րե լու իր հպա տակ հա յե րին, երբ 
մի ո րոշ մաս ար դէն յայտ նի կո տո րած նե րին զոհ էր գնա ցել, մի մա սը սա րերն ու 
ձո րե րը ա պա ւի նել, իսկ միւս մասն էլ տուն-տեղ թո ղած` ժա մա նա կա ւո րա պես հայ րե-
նի քը լքած` օ տար հո ղի վրայ ա պա ւէն էր ո րո նած։ Եւ Հա մի դի «հան ճա րեղ» հրե շա ւոր 
ու ղե ղը ա ւե լի յար մար ժա մա նակ չէր կա րող գտնել ստա տիս տի կա կազ մե լու»38։ 

Շա րու նա կե լով խո սել օս ման յան վի ճա կագ րութ յան թե րութ յուն նե րի մա սին` 
հե ղի նա կը մատ նան շում է հա յե րի թեր հաշ վառ ման կարևո րա գույն գոր ծոն նե րից 
մե կը̀  հա յե րի կող մից հաշ վա ռու մից մի տում նա վոր խու սա փե լու փաս տը. «Ու րեմն 
պարզ չէ, թէ այդ ստա տիս տի կան ո՞ր աս տի ճան ար ժէք ու նի, երբ նրա մէջ չկան այն 
հա յե րը, ո րոնք ժա մա նա կա ւո րա պէս պանդխ տել էին, նրանք̀ որ քա ղա քա կան ան բա-
րե յու սու թեան տե սա կէ տից հրա պա րակ չէին ե կած և ն րանք, մա նա ւանդ, ո րոնց հայ 
ժո ղո վուր դը ին քը դիտ մամբ չէր մտցրել մար դա հա մա րի մէջ (ընդգ ծու մը հե ղի նա-
կինն է- Ռ.Թ.)։ Այս վեր ջին պա րա գան էա կան նշա նա կու թիւն ու նի, և  այդ այն է, որ 
թիւր քա հա յե րը միշտ խու սա փել են ի րանց ըն տա նի քի, մա նա ւանդ ա րու ան դամ նե րի 
թի ւը հա րա զա տօ րէն յայտ նե լու, որ պէս զի ա զատ ւին վճա րե լու զին ւո րագ րու թեան 
փո խա րէն առն ւած ինչ պէս և ճա նա պարհ նե րի շի նու թեան հա մար առն ւած տուր քե-
րից։ Ու այն պի սի նե րը, մա նա ւանդ ներ քին գա ւառ նե րում, այս և  այլ կողմ նա կի պատ-
ճառ նե րից շատ-շատ են»39։ 

Զար գաց նե լով իր այս միտ քը̀  որ պես արևմ տա հա յե րի կող մից սե փա կան թի վը 
թաքց նե լու մի տու մի ա պա ցույց` Գ. Վար դան յանն իր անց յա լից մի փաստ է վկա-
յա կո չում. «Չ պի տի ու շա նամ յայ տա րա րե լու, որ ես 1893թ. ու նե ցայ մի զա ւակ, որ եւ 

37 «Հորիզոն», 1912, դեկտեմբերի 29, № 289։
38 Նույն տեղում։
39 Նույն տեղում։
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թէեւ Տ... քա ղա քի ա ռաջ նոր դա րա նի ցու ցա կում մտել էր, սա կայն պե տա կան ցու ցա-
կում չկար, եւ մին չեւ վերջն էլ չմտաւ»: Ու այդ յա ջո ղուել էր ա նել մեզ̀  տա լով մի ան գամ 
միայն մի մէ ճի դիէ40 մուխ տա րին (զին ւոր. տուրք հա ւա քող)։ Ու պէտք է ա ւե լաց նեմ, որ 
շատ ան գամ ա ռաջ նոր դա րա նի ցու ցա կի մէջ էլ չեն մտցնում։ Այդ տեղ էլ 10 ղու րու շը 
բա ւա կան է կնքող տէր տէ րին ըն ծայ։ Եւ ո րով հետև ե րե խան մե ծա նա լուց յե տոյ, ոչ մի 
ան գամ ոչ մի վկա յա կա նի կա րիք չի զգում, ուս տի և  այդ պէս մար դիկ պրծնում են ո րոշ 
տուր քե րից։ Եւ քա նի-քա նիս ներ կան այդ պէս»41: 

Ըստ Գ. Վար դան յա նի, ե թե հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կի դեպ քում օս ման յան 
վի ճա կագ րութ յունն ի րա կա նից ցածր է, ա պա մահ մե դա կան նե րի թիվն ընդ հա կա-
ռա կը ցույց է տրվում ի րա կա նից բարձր. «...թիւրք կա ռա վա րու թիւ նը մահ մե դա կան-
նե րի ցու ցա կում շատ ան գամ հաշ ւում է մինչև ան գամ մե ռած նե րին ու նրանց, ո րոնք 
որ պան դուխտ են ու այդ ժա մա նակ երկ րում չեն գտնւում։ Ինչ վե րա բե րում է քրդա կան 
վի ճա կագ րու թեան` դա հօ ա ռաս պել է. վի ճա կագ րել մի մարդ կա յին հօտ, ո րը ոչ տեղ 
ու նի և  ոչ տուն, այլ տար ւայ զա նա զան ե ղա նակ նե րին այս կամ այն տեղ է թա փա-
ռում և շատ հա ւա նա կան է, որ թէ այս տէղ, թէ այն տեղ վի ճա կագր ւում։ Ար դար լի նե լու 
հա մար պի տի ա սել, որ շատ տե ղեր էլ ըս կի հնար չէ ե ղած և չէ վի ճա կագր ւել քուրդ 
հա մայն քը, օ րի նակ Տեր սի մը, ո րի կենտ րո նը մինչև այ սօր ոչ մի թուրք պաշ տո նեայ 
ոտք չի կո խել»42։

Այ նու հետև Գ. Վար դան յանն անդ րա դառ նում է արևմտ յան հե ղի նակ նե րի 
վի ճա կագ րութ յուն նե րին` թե րա հա վա տո րեն մո տե նա լով դրանց։ Որ պես թե րա հա-
վա տութ յան պատ ճառ` ու սում նա սի րո ղը նշում է այն պարզ ի րո ղութ յու նը, որ եվ րո-
պա ցի ճա նա պար հորդ նե րը ի րենց թվե րը քա ղել են «թրքա կան այդ խիստ պղտոր 
աղ բիւ րից»` թուր քա կան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յու նից։ «Ն րանք ի րանց 
ճա նա պար հոր դա կան սուղ ժա մա նա կում հնա րա վո րու թիւն չեն ու նե ցել ...[Արևմտ յան 
Հա յաս տա նի] սպե ցի ֆիկ պայ ման նե րի հետ ծա նօ թա նա լու, - շա րու նա կում է ու սում-
նա սի րո ղը։ - Ն րանք թիւրք պե տա կա նու թեան վրայ նա յել են ա ռա ւել կամ նւազ 
չա փով բա րե հաճ աչ քով և հա վա տա ցել են նրանց ցոյց տւած վի ճա կագ րա կան տւեալ-
նե րին, ո րով գրե թէ միա բե րան թրքա հա յե րի թի ւը ներ կա յաց րել են այն` ինչ որ ի րա-
կա նու թեան չէ հա մա պա տաս խա նել»43։ 

Ա- Դոն, հիմն վե լով Բեռ լի նի կոնգ րե սին հայ կա կան պատ վի րա կութ յան ներ կա-
յաց րած վի ճա կագ րութ յան և  իր հաշ վարկ նե րի միջև առ կա տար բե րութ յան վրա, 
գտնում էր, որ Արևմտ յան Հա յաս տա նի հայ բնակ չութ յան թի վը 1878-1909 թթ. միջև 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում նվա զել է մոտ 45%-ով (1,330,000-ից` 736,000-ի)։ Գ. 
Վար դան յանն ի րա վա ցիո րեն քննա դա տում է այդ տե սա կե տը. «Երևա կա յել, թէ մի 
ժո ղո վուրդ 30 տար ւայ ըն թաց քում գրե թէ կիս ւաու կես նւա զել է` այդ... ֆան տա զիա է»44։

40 Թ ուրքական արծաթե դրամ:
41 Նույ ն տեղում:
42 Նույ ն տեղում:
43 Նույ ն տեղում:
44 Ն շե նք , որ 1878-1914 թթ. Արևմտյան Հայաստան ի հայ բնակչության թվաքանակի դինամիկայի 
հարցում ուսումնասիրողների շրջանում դեռևս չկա գերիշխող տեսակետ։ Ոմանք հետևում 
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 Վե րոնշ յալ բո լոր փաս տարկ նե րը Գ. Վար դան յա նին թույլ են տա լիս եզ րա փա կել 
Ա- Դո յի գրքին իր անդ րա դար ձը հետև յալ տո ղե րով. «պ. Ա- Դօի տւած թւե րը հա մե-
մա տա բար ա ւե լի են, քան միւս բո լոր վի ճա կա գէտ նե րի նը, այ նուա մե նայ նիւ ...նրա 
տւած թւերն էլ շատ հե ռու են իս կա կան (ընդգ ծու մը հե ղի նա կինն է - Ռ.Թ.) լի նե լուց։ 
... Մենք հա ւա տա ցած ենք..., որ ե թե եւ րո պա կան մտքով (ընդգ ծու մը հե ղի նա կինն է 
- Ռ.Թ.) մի մար դա հա մար լի նի հէնց այժմ իսկ, Թր քա հա յաս տա նի թէ 3 և թէ 6 վի լա-
յէթ նե րում հայ ժո ղովր դի թի ւը իր պատ կա ռե լի տե ղը պի տի ու նե նայ և հետևա բար 
նա ոչ թէ ընդհ. ազ գաբ նա կու թեան 23%-ը, այլ միւս քրիս տո նեայ ազ գաբ նա կու թեան 
հետ̀ ե թէ մահ մե դա կան նե րից մե ծա մաս նու թիւն էլ չի կազ մե լու, յա մե նայն դէպս ոչ 
պա կաս քան 40%: Իսկ ե թէ մահ մե դա կան ցե ղե րը̀  Թուր քը, Քիւր դը, Չեր քէ սը ջոկ-ջոկ 
վերց նենք̀ այդ դէպ քում հա յե րը բո լոր հա յաբ նակ վի լա յէթ նե րում մե ծա մաս նու թիւն կը 
կազ մեն»45։ 

Արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի շուրջ ըն թա ցող բա նա վե ճի մաս դար ձավ 
«Հո րի զո նի» 1913 թ. հուն վա րի 24-ի (փետր վա րի 6) հա մա րում զե տեղ ված «Յ.Յ.Շ.» 
ստո րագ րութ յու նը կրող «Թր քա հա յոց վի ճա կագ րու թիւն նե րը» հոդ վա ծը։ Հե ղի-
նա կը հենց սկզբից իր խիստ բա ցա սա կան վե րա բեր մունքն է ար տա հայ տում ոչ 

են 1912 թ. Հայոց պատրիարքարանի տվյալներին, համաձայն որի` 1882-1912 թթ. ընթացքում 
Արևմտյան Հայաստանի վեց նահանգների հ այ բնակչությունը նվազել է 612,000-ով (1882 թ.` 
1,630,000, 1912 թ.` 1,018,000 (տե՛ս Գրիգոր Զոհրապի` Մարսել Լեար ծածկանունով Փարիզում 
ֆրանսերենով տպագրված «Հայկական հարցը փաստաթղթերի լույսի տակ» աշխատությունը 
(Leart Marcel, La Question arménienne à la lumière des documents, Paris, 1913, էջ 63)։ 
Անվանի պատմաբան Ազատ Համբարյանը, ներկայացնելով և վերլուծ ելով հայկական ու օսմանյան 
վիճակագրական տվյալները, ինչպես նաև ռուս և արևմտյան հեղինակների կողմից բերվող 
վիճակագրական տեղեկությունն եր ը,  Օ սմ անյան կայսրության հայ բնակչության թվաքանակը 
որոշելու համար որպես հիմք օգտագործում է 1844 թ. օսմանյան տվյալները և որոշելով հայ 
ազգաբնակչության աճը նախքան 1878թ. տարեկան 0,7%`  գալիս է հ ետևյալ եզրահանգումների. 

1) 1860-ական թթ. վերջերին և 1870-ական թթ. կեսերին  Թուրքիայում կար մոտ 3,000,000 հայ, 
2) Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին արևմտահայոց թիվը կազմում էր 

2,583,692 հայ, որ ից մոտ 1,400,000-ը ապրել է Ա րևմտյան Հայաստանում,
3) արևմտահայ բնակչությունը 1878-1914 թթ. ընթ աց քու մ նվա զել է՝ մոտ 3 մլն-ից իջնելով 

2,583,692-ի (տե՛ս Համբարյան Ա., Արևմտահայերի թվաքանակի հարցի շուրջ, «Բանբեր Երևանի 
համալս ար ան ի», 1969, № 2, էջ 110-111 ): 
Արևմ տա հայության ժողովրդագրության հարցերով զբաղվող ուսումնասիրողներից Գեղամ 
Բադ ալյանի կարծիքով 1914-ին, 1870-1880-ական թթ.  համեմատ, հայերի թիվը զգալիորեն 
նվազել էր` մո տ 3 միլիոնից հասնելով 2,5-ի (տե՛ս Բադալյան Գեղամ, Արևմտյան հայաստանի 
և Կիլիկ իայի վարչաժողովրդագրական պատկերը, Հայոց պատմություն, հատոր III, Նոր 
ժամանակաշրջան (XVII դարի երկրորդ կես - 1918 թ.), գիրք երկրորդ (1901-1918 թթ., հայ 
գաղթավայրերը, պարբերական մամուլը և մշակույթը XIX դ. և XX դ. սկզբին), Երևան, «Զանգակ» 
հրատարակչություն, 2015 , էջ 64 ): 
Գտնում ենք, որ թեև կոտոր ածներն ու արտագաղթն անշուշտ բացասական ազդեցություն են 
ունեցել արևմտահայության թվաքանակի վրա, սակայն դրա հետ մեկտ եղ կորուստը որոշ չափով 
լրացվել է բնակչության աճի բարձր տեմպերով, ինչը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ 1878-1914 թթ. 
Արևմտյան Հայաստանի վեց ն ահ ան գներում հայ բնակչության թիվը մեծ չափով չի նվազել` 
մնալով 1, 10 0,000-1,200,000-ի սահմաններում, իսկ Կիլիկիայում և Փոքր Ասիայում գուցե նաև 
աճել է։ 
45 «Հորիզոն», 1912, դեկտեմբերի 29, № 289։
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միայն Ա- Դո յի, այլ նաև հրա պա րա կի վրա առ կա այլ վի ճա կագ րութ յուն նե րի նկատ-
մամբ. «Իմ աչ քին զրօ յի հա ւա սար են Վար ժա պե տեա նի46, Ա- Դօի և  այլ ազ գայ նոց 
բո լոր վի ճա կա ցոյց նե րը, իսկ օսմ. մար դա հա մար նե րուն գա լով, չար ժէ խօսքն ան գամ 
ը նել։ Ե թէ օ տար և պար տա ճա նաչ ձեռ քե րով կա րե նա յինք ճիշտ մար դա հա մար մը 
կազ մել, շատ տար բեր և մ խի թա րա կան թի ւե րու հետ գործ պի տի ու նե նա յինք» 47։ 

Ա- Դո յի տվյալ նե րի և  արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի հար ցի շուրջ ըն թա ցող 
բա նա վե ճը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հոդ վա ծի հե ղի նա կին անդ րա դառ նա լու 
քրդե րի էթ նոկ րո նա կան պատ կա նե լութ յան հար ցին, քննա դա տե լու բո լոր քրդե րին 
որ պես իս լա մա դա վան ներ կա յաց նե լու օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րի մո տե ցու մը. 
«Երբ Օսմ. «բա րեխ նամ» կա ռա վա րու թիւ նը հա յե րը կա թո լիկ, բո ղո քա կան, հո ռո մա-
հայ (հու նա դա վան - Ռ.Թ.) և  այլն ան ւա նե լով կստո րա բա ժա նի, միւս կող մէն բո լոր 
ցե ղե րը քիւրդ ան ւան տակ և  իս լամ մե լե թե ը սե լով շռայ լա բար միլ լիօն նե րու կը բարձ-
րաց նէ ա նոնց թի ւը»48։ 

Այ նու հետև հե ղի նա կը հա տուկ շեշ տում և զար գաց նում է Դեր սի մի ( Տավ րոս ցի) 
ղզլբաշ քրդե րի` ոչ իս լա մա դա վան լի նե լու փաս տը̀  բա վա կա նին ու շագ րավ ման րա-
մաս նութ յուն ներ հա ղոր դե լով նրանց նիս տու կա ցից. «Ի՞նչ պէս կըլ լայ որ դա րե րով 
ղզլպաշ ճանչ ւած տաւ րոս ցին այժմ, այ սինքն Հա մի տի օ րէ րեն սկսեալ իս լամ կըլ լան... 
Տաւ րոս ցին բազ մակ նու թիւ նը ան բա րո յա կա նու թիւն կը դա ւա նի, թլփա տու թիւ նը անձ-
նաս պա նու թեան հա ւա սար, օ րա կան հինգ ան գամ նա մա զը կեղ ծու թիւն և խա բէու-
թիւն։ Տաւ րոս ցին ոչ միայն զօրք կամ Հա մի դի յե չտար, այլ նաև թուր քին թոյլ չտար 
որ իր փո ղո ցէն կամ գիւ ղէն անց նի։ Ցոյց տւէք ինձ թուրք մը, որ Տաւ րո սի ներ քին 
սահ ման նե րը տե սած ըլ լայ։ ... Տաւ րո սու հին երբ թուր քի ե րե սը տես նէ, ե րեք ան գամ 
կըթքն նէ և  ե րեք ան գամ կա նի ծէ շեյ թա նը։ Տաւ րոս ցին իր մէջ գտնւած հայ կա կան 
վան քե րը սրբու թեամբ և  ան բիծ կը պահ պա նէ իբր սրբա զան ա ւանդ, այդ վան քե րը կը 
դի մէ ա մեն հի ւան դու թեան հա մար և բժշ կու թիւ նը այն սուր բե րէն կսպա սե, տաւ րոս-
ցին մեր Ա ւագ ուր բա թի գի շեր ւան, ող բա լի ա րա րո ղու թիւն նե րը կը պահ պա նէ և հա ցի 
խմո րը խա չով կըդ րոշ մէ»49։

 «Հո րի զո նի» 1913 թ. № 27 (փետր վա րի 3 (16)) և 28-ում (փետր վա րի 5 (18)) տպագր-
վում է Բ. Գաս պար յա նի («Բ. Գասպ.») ծա վա լուն անդ րա դարձն արևմ տա հա յութ յան 
թվա քա նա կի հար ցին և Ա- Դո յի վի ճա կագ րութ յա նը, ո րը կրում է «Հա յե րի թի ւը» 
խո րա գի րը։ Հե ղի նա կը նախ խո սում է օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րի` հա յե րի իս լա-
մաց ման դա րա վոր քա ղա քա կա նութ յան մա սին` նշե լով, որ բա րե նո րո գում նե րը 
կյան քի կո չե լու դեպ քում իս լա մաց ված հա յե րը հնա րա վո րութ յուն կստա նան վե րա-
դառ նա լու ի րենց հայ կա կան ինք նութ յա նը. «Ե թէ իս կա պէս խղճի, խօս քի, ժո ղով-
նե րի, մա մու լի ա զա տու թիւն մտնի մեր երկ րի մէջ, ե թէ մահ մե դա կա նու թիւ նը ա ռա-

46 Նկատի ունի 1874-1884 թթ. Կ.Պոլսի Հայոց պատրիարք Ներսես Վարժապետյանին։ Նրա 
պաշտոնավարման շրջանում` 1878-1880 թթ., անց էր կացվել արևմտահայության մարդահամար, 
որի արդյունքները ներկայացվել էին մեծ տերությունների դիվանագետներին։
47 «Հորիզոն», 1913, հունվարի 24, № 18: 
48 Նույն տեղում։
49 Նույն տեղում։
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ւե լեալ կրօն լի նե լուց դադ րի, ա հա գին քա նա կու թիւ նով մահ մէ դա կա նա ցած հա յեր...
հա յու թեան գիր կը կը դառ նան... Ան պատ ճառ պայ ման չէ, որ նրանք քրիս տո նէու թիւն 
ըն դու նեն, բաւ է, որ հայ լի նե լու, հա յե րէն խօ սե լու, հա յու թիւ նից օ տար չլի նե լու զգա-
ցու մը վե րա զարթ նի»50։ 

Հոդ վա ծա գիրն ու շագ րավ փաս տեր է ներ կա յաց նում իս լա մաց ված հա յե րի նիս-
տու կա ցի վե րա բեր յալ. «Համ շէ նի կող մե րը տաս նեակ նե րով հայ գիւ ղեր կան մահ մէ-
դա կա նա ցած։ Տեղ-տեղ նրանք դեռ հա յե րէն են խօ սում։ Մի քա նի գիւ ղե րում կի նե րը 
ա մենևին թուր քե րէն չեն ի մա նում։ Բա բեր դի, Ս պի րի շրջան նե րում հռչա կա ւոր Լա լա-
փա շան «թուր քաց րել» է լեռ նա կան հա յե րը։ ... Նա յում ես գիւ ղա ցի նե րի դէմ քե րին, 
բո լո րը զուտ հայ դէմ քեր։ Խօ սում ես հե տը թուրք է, բայց կոչ ւում է Փա փազ-օղ լու, Մար-
տի րոս-օղ լու... Հարց նում ես գիւ ղի ա նու նը - Գու մա- Վանք է կամ Սե յի տի Եա ղուբ (Ս. 
Յա կոբ)։ Շատ տե ղեր դեռ ևս շա բաթ ե րե կո յեան աշ խա տանք չեն ա նում, «հիշ տէկ» է. 
դեռ խմոր հուն ցե լիս, խաչ են քա շում խմո րի վրայ. դեռ հայ ա ւե րակ նե րին ուխ տի են 
գնում - խունկ ծխում, մոմ վա ռում, դեռ ոչ խար մոր թե լիս` ա րիւ նոտ դա նա կով ա նա-
սու նի մոր թու վրայ կար միր խա չա նիշ են գծում... Ո՞ր մէ կը հաշ ւեմ»51։ Ն շենք, որ հայ-
կա կան բա րե փո խում նե րի շուրջ ըն թա ցող բա նակ ցութ յուն նե րի ժա մա նա կաշր-
ջա նում իս լա մաց ված հա յե րի թե ման բա վա կա նին լայն ար ծար ծում էր գտել հայ 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան խո սույ թում։ Դ րա վկա յութ յունն է ոչ միայն արևմ-
տա հա յութ յան թվա քա նա կի հար ցին անդ րա դար ձող բազ մա թիվ հոդ ված նե րում 
տվյալ թե մա յի ար տա ցո լու մը, այլ նաև այն հան գա ման քը, որ 1913 թ. Կ. Պոլ սի Հա յոց 
պատ րիար քա րա նի կող մից կազ մա կերպ ված մար դա հա մա րի` թե մեր ու ղարկ ված 
հար ցա թեր թի հար ցե րից մե կը վե րա բե րում էր իս լա մաց ված հա յե րի թվին52։

 Հոդ վա ծի երկ րորդ մա սում հե ղի նակն ար դեն անդ րա դառ նում է բուն վի ճա-
կագ րութ յուն նե րի խնդրին` սկզբում քննա դա տե լով թուր քա կան տվյալ նե րը. «Թուր-
քա կան պաշ տօ նա կան աղ բիւր ներն ան պայ ման ախ տա ւոր են. նրանք միշտ կրկնա-
պատ կում են մահ մե դա կան նե րի թւե րը և ք չաց նում «գեա ւու րի» թւե րը։ Այդ ձգտու մը 
մաս նա ւո րա պէս զօ րեղ էր Հա մի դեան շրջա նում։ Այժմ էլ դժբախ տա բար թուրք գոր-
ծիչ նե րը յետ չեն մնում այդ խնդրում` նա խորդ նե րից։ Թիւր քա կան աղ բիւր նե րը հիմք 
են ծա ռա յել նաև օ տար ճամ բորդ նե րի - ինչ պէս Վի տալ Քի նէին, պրօֆ. Վամ բե րիին, 
Տ րօտ տե րին, Զե լո նո վին, պրոֆ. Զու պա նին, Լին չին և  այլն։ Եւ մի՞ թէ նոյն աղ բիւր նե րի 
ազ դե ցու թեան տակ չէ ե ղել պ. Ա- Դօ»53։ 

 Թուր քա կան տվյալ նե րի թե րի լի նե լը ցույց տա լու հա մար հե ղի նա կը ներ կա յաց-
նում է Ե րու սա ղե մի պատ րիար քա րա նի պարտ քի մար ման նպա տա կով Կ. Պոլ սի 
Հա յոց պատ րիար քա րա նի միջ նոր դութ յամբ օս ման յան կա ռա վա րութ յան կող մից 
արևմ տա հա յութ յան վրա սահ ման ված տուր քի պատ մութ յու նը. «Յայտ նի է, որ 1886-
87 թւե րին Ե րու սա ղէ մի պարտ քը ա ճել էր և ս պառ նում էր մեր «ազ գա յին կրօ նա կան» 

50 «Հորիզոն», 1913, փետրվարի 3, № 27։ 
51 Նույն տեղում։
52 Տե՛ս Թաթոյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 95: 
53 «Հորիզոն», 1913, փետրվարի 3, № 27։
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այդ սրբա վայ րին։ Կալ ւած նե րի վա ճա ռու մը մօտ էր։ Ազ գա յին իշ խա նու թիւն նե րը ոտ ու 
ձեռք ըն կան և յա ջո ղեց րին հայ ժո ղովր դի վրայ մի նոր հարկ դնել յօ գուտ Ե րու սա ղէ մի։ 
Զին ւո րա կան տուր քի 37 1/2 դա հե կա նի վրայ կա ռա վա րու թիւ նը ա ւե լաց րեց մարդ գլուխ 
3 դա հե կան` իբր Սա ղի մա կան տուրք։ Ե րեք տա րի գան ձե լով այդ տուր քը, կա ռա վա-
րու թիւ նը յայտ նեց, որ ստա ցել է 4,500,000 դա հե կան Սա ղի մի հա մար։ Ու րեմն` կա ռա-
վա րու թիւ նը Բէ դէ լը էս կէ րի է ա ռել 500,000 հա յե րից։ ...Արդ, ե թէ 500,000 չա փա հաս 
ա րու հայ կար այն ժա մա նակ, ...ու րեմն վստա հօ րէն կա րե լի է պնդել, որ ա րու հա յե-
րի թի ւը մէկ մի լիո նից ե թէ շատ չէր 90 թւե րին, քիչ էլ եր բէք չէր լի նի։ Մի այդ չափ 
էլ ե թէ հաշ ւենք բո լոր կի նե րը, ար դէն կըս տա նանք 2,000,000 կլոր թի ւը»54։ Հե ղի-
նա կը գտնում է, որ ե թե հաշ վի առ նենք հար կից խու սա փե լու նպա տա կով բազ մա-
թիվ հա յե րի` հաշ վա ռու մից խու սա փե լու փաս տը, ինչ պես նաև հար կից ա զատ ված 
հա յե րի թի վը (հոգևո րա կան ներ, ե կե ղե ցա կան պաշ տոն յա ներ, ու սու ցիչ ներ, հաշ-
ման դա մութ յուն և հո գե կան հի վան դութ յուն ներ ու նե ցող ներ, ինչ պես նաև Կ. Պոլ սի 
հա յութ յունն ամ բող ջութ յամբ), ա պա «հա յե րի թի ւը 21/2 մի լիօն ըն դու նե լը չա փա զան-
ցու թիւն չի լի նի»55։ 

Այ նու հետև հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է Օս ման յան կայս րութ յան հայ բնակ չութ-
յան մի վի ճա կագ րութ յուն, ո րը, ըստ նրա, կազմ վել էր 1880-1881 թվա կան նե րին 
Գա րե գին ե պիս կո պոս Սր վանձտ յան ցի և Ա րիս տա կես վար դա պետ Տեր- Սարգս-
յա նի (Ա րիս տա կես Տև կանց) կող մից։ Ինչ պես հայտ նի է, նշված ժա մա նա կաշր ջա-
նում հայ կա կան բա րե փո խում նե րի հար ցի կա պակ ցութ յամբ այս եր կու գոր ծիչ նե րը 
մար դա հա մար անց կաց նե լու նպա տա կով ու ղարկ վել էին Արևմտ յան Հա յաս տան։ 
Հա մա ձայն այդ վի ճա կագ րութ յան` նշված ժա մա նա կաշր ջա նում հա յե րի թի վը 
2,660,000 էր (տե՛ս Աղ յու սակ 4): 

Աղյուսակ 4.
1. ��	� #����
� 400,000 
2. .������ #����
� 250,000 
3. H����
���� #����
� 150,000
4. +���	� #����
� 280,000
5. $���
��� #����
� 270,000
6. :
�������� #����
� 280,000

����� 1,630,000
J�������� ����� ���
����. 

1. C������	� #����
� 120,000
2. .������� #����
� 60,000
3. ;���	� #����
� 50,000
4. ;��	��� #����
� 280,000
5. K����� #����
� 65,000
6. /	�������, +�	����, +���
���	�� #����
�	
� 120,000
7. >��
�� #����
� 100,000
8. .�!����, .
������, .������ #����
�	
� 40,000

54 Նույն տեղում։
55 Նույն տեղում։ 
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����� 835,000
E#������	 J����������.

1. L���� 135,000
2. /���	
 (;����	������) 50,000

Հե ղի նա կը, ներ կա յաց նե լով Աբ դուլ Հա մի դի քա ղա քա կա նութ յան արդ յուն-
քում Արևմտ յան Հա յաս տա նի ա վեր վա ծութ յան պատ կե րը, որ պես կո տո րած նե րի 
և  ար տա գաղ թի հետևան քով ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րի փո փո խութ յան ա պա-
ցույց` տա լիս է ար դեն 1912 թ. վե րա բե րող նոր վի ճա կագ րութ յուն։ Հոդ վա ծա գի րը 
բա վա կա նին ու շագ րավ ման րա մաս նութ յուն ներ է հա ղոր դում վի ճա կագ րութ յան 
պատ րաստ ման հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ. «Ազ գա յին վար չու թեան56 3 ան դա-
մից բաղ կա ցած կօ մի սիօ նը, որ պի տի զբաղ ւի հայ կա կան հարս տա հա րու թեանց 
խնդրով, պատ րաս տել է հա յե րի կամ ա ւե լի լաւ է ա սել 6 հայ նա հանգ նե րի բա ւա կան 
ճշգրիտ, բայց հա մա ռօտ վի ճա կագ րու թիւ նը, որ պի տի շու տով յանձ նէ տպագ րու թեան։ 
Այդ տւեալ նե րը մեծ աշ խա տան քով հան ւած են պատ րիար քա րա նի թղթե րից»57։

1912 թ. վե րա բե րող վի ճա կագ րութ յու նում ներ կա յաց վում էին միայն գլխա վոր 
էթ նի կա կան խմբե րի թվե րը (տե՛ս ստորև)։

Աղյուսակ 5.58

J���� >��
?����

(��D�����	)
?���� 

(	������&)
1 /������� #����
� 260,000 205,000 95,000 35,000
2 ��	� #����
� 47,000 185,000 40,000 32,000
3 .������ #����
� 45,000 172,000 42,000 35,000
4 $���
��� #����
� 102,000 168,000 20,000 75,000
5 H����
���� #����
� 45,000 100,000 25,000 30,000
6 :
�������� #����
� 215,000 100,000 15,000 35,000

715,000 (26,5%) 930,000 (38,8%) 237,000
242,000 
(15%)58

Թեև Բ. Գաս պար յա նը չի նշում Ե րու սա ղե մի պատ րիար քութ յան պարտ քի մար-
ման հա մար սահ ման ված տուր քի և  այլ տե ղե կութ յուն նե րի, այդ թվում` 1880-1881 
և 1912 թթ. արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րի աղբ յու րը, սա կայն կաս կա ծից վեր է, որ դրանք նա ստա ցել է 1912 թ. հայ-
կա կան բա րե փո խում նե րի ծրագ րի ստեղծ ման նպա տա կով Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ-
րիար քա րա նին կից ստեղծ ված Ա պա հո վութ յան հանձ նա ժո ղո վից։ Այդ տվյալ նե րը 
որ պես հա վել ված կցվել էին բա րե փո խում նե րի հայ կա կան նա խագ ծին, ո րը 1913 թ. 
սկզբնե րին Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քա րա նը ներ կա յաց րել էր մեծ տե րութ յուն-
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։ Հե տա գա յում նույն տվյալ նե րը շրջա նա ռութ յան մեջ են 
դրվել նաև Գ րի գոր Զոհ րա պի կող մից իր «Հայ կա կան հար ցը փաս տաթղ թե րի լույ-
սի տակ» աշ խա տան քում, ո րը նա հրա տա րա կել էր Մար սել Լեար ծած կա նու նով 

56 Ըստ 1860 թ. ազգային սահմանա դրության` Կ. Պոլսի Հայոց պատրիարքարանին կից գործող 
մշտական գործադիր մարմին։
57 «Հորիզոն», 1913, փետրվարի 5, № 28։
58 Թափառաշրջիկ քրդերը ներառյալ։
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Փա րի զում ֆրան սե րեն59։ Նշ ված տվյալ նե րը զե տեղ վել են նաև Ա ռա ջին աշ խար-
հա մար տից հե տո Փա րի զի հաշ տութ յան կոն ֆե րան սին հայ կա կան պատ վի րա-
կութ յան ներ կա յաց րած տար բեր տե ղե կագ րե րում և հու շագ րե րում60։ Տե ղին է նաև 
ար ձա նագ րել, որ Ա- Դո յի աշ խա տութ յան շուրջ ծա վալ ված բա նա վե ճի շրջա նակ նե-
րում «Ա. Գասպ.» հոդ վա ծագ րի կող մից «Հո րի զո նում» Հա յոց պատ րիար քա րա նի 
1882 և 1912 թթ. վի ճա կագ րութ յուն նե րի զե տե ղու մը նշված վի ճա կագ րութ յուն նե րի 
առ այ սօր հայտ նի ա մե նա վաղ հրա պա րա կումն է. մինչ այդ պատ մա գի տա կան 
գրա կա նութ յան մեջ ըն դուն ված էր հա մա րել, որ դրանք ա ռա ջին ան գամ հրա տա-
րակ վել էին Գ րի գոր Զոհ րա պի վե րոնշ յալ աշ խա տան քում61։ 

Ինչ պես և «Մ շա կի» պա րա գա յում, Ա- Դոն հարկ է հա մա րում պա տաս խա նել նաև 
«Հո րի զո նին» թղթակ ցած հե ղի նակ նե րի` իր վի ճա կագ րա կան հաշ վարկ նե րի ա ռի-
թով հնչեց րած քննա դա տութ յա նը։ Ու սում նա սի րո ղի պա տաս խա նը լույս է տես նում 
«Հո րի զո նի» փետր վա րի 28-ի (մար տի 13), մար տի 1–ի (14) և 2 (15)-ի հա մար նե րում` 
«Ըն թեր ցո ղի ու շադ րութ յա նը» խո րագ րի տակ։ 

Իր պա տաս խա նում Ա- Դոն նախ ափ սո սանք է հայտ նում, որ իր գրքից, ո րի շատ 
բա ժին ներ նվիր ված են Վա նի, Բիթ լի սի և Էրզ րու մի նա հանգ նե րի հայ բնակ չութ-
յան սո ցիալ-տնտե սա կան կա ցութ յա նը (հե ղի նա կը թվար կում է իր կող մից լու սա-
բան ված թե մա նե րը̀  նա հանգ նե րի վար չա կան և  աշ խար հագ րա կան նկա րագ րութ-
յուն, քուրդ ցե ղե րի ու կե ղե քիչ քուրդ բե կե րի գոր ծո ղութ յուն ներ, սպա նութ յուն ներ, 
բռնութ յուն ներ, կո ղո պուտ ներ, հո ղա յին ու գույ քա յին գրա վում ներ, հա ղոր դակ-
ցութ յան մի ջոց նե րի ու կա պի տա լի բա ցա կա յութ յուն, տի րող օ րենք նե րի ու կա ռա-
վար չա կան ձևե րի, հո ղա տի րութ յան ու ճոր տա կան կար գե րի, հար կե րի և դ րանց 
գանձ ման հա մա կարգ և  այլն), իսկ այս բա ժին նե րը, ըստ հե ղի նա կի, կազ մում էին 
իր գրքի ա մե նա հե տաքր քիր մա սը, միայն վի ճա կագ րա կան թվերն են ա ռանձ նա-
պես գրա վել քննա դատ նե րի ու շադ րութ յու նը։ «Պատ ճա ռը հաս կա նա լի է, - շա րու-
նա կում է Ա- Դոն։ - Բալ կա նեան պե տու թիւն նե րի յաղ թա կան պա տե րազ մի շնոր հիւ 
հրա պա րակ է ե կել հայ կա կան հար ցը, նո րից հա յե րը յոյս են կա պել եւ րո պա կան դիպ-
լօ մա տիա յի վրայ, դիպ լօ մա տիա յի, ո րը քա նի-քա նի ան գամ թո ղել է յու սա խափ դրու-
թեան և  ա րեան ճա պա ղի քի մէջ հայ ժո ղովր դին։ Քնն ւում ու քննւում են հայ կա կան 
վի լա յէթ նե րի ակն կա լած կա ռա վար չա կան ձևի և  ի րա ւա կարգ ստեղ ծե լու վե րա բե րեալ 
խնդիր նե րը։ Այդ հար ցում կարևոր տեղ է բռնում հայ ժո ղովր դի թի ւը հայ կա կան վի լա-

59 Տե՛ս Leart Marcel, La Question arménienne à la lumière des documents, Paris, 19 13 ։ Հա յերեն 
թարգմանությունը (առանց վիճակագրական հավելվածների) տե՛ս Գրիգոր Զօհրապ, Հայկական 
հարցը փաստաթուղթերու լոյ սին տակ, Պէյրութ, «Շիր ակ» հրատարակչատուն, 1973։ 
60 Տե՛ս La question armenienne devant la conférence de la paix, Paris, Dupont, 1919, ն աև` Reponse au 
Memoire de la Sublime-Porte en date du 12 fevrier 1919, Constantinople,1919, նաև` Populat ion Armenienne 
de la Turquie avant la guerre. Statisitques etablies par le Patriarcat Armenienne de Costantinople, Paris, 
Turabian, 1920։ Մանրամասն տե՛ս Թաթոյան Ռ., Արևմտահայության թվաքանակի և Արևմտյան 
Հայաստանի բնակչության էթնիկական կազմի հարցերը Փարիզի հաշտության կոնֆերանսին 
(1919-1920 թթ.), «Ցեղասպանագիտական հանդես», 4 (1), 2016, էջ 44-82։
61 Տե՛ս Բադալյան Գ., Արևմտյան հայաստանի և Կիլիկիայի վարչաժողովրդագրական պատ-
կերը..., էջ 56։ 
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յէթ նե րում։ Թ ւեր են պէտք, բայց թւեր չկան, թւեր, ո րոնք բղխէին հայ կա կան աղ բիւր-
նե րից, կրէին պաշ տօ նա կան բնոյթ, հա մար ւէին վստա հե լի։ Հ րա պա րա կի վրայ միայն 
մեր թւերն են` վերց րած հայ կա կան աղ բիւր նե րից, այն էլ միայն ե րեք վի լա յէթ նե րի 
նկատ մամբ»62։

Այ նու հետև Ա- Դոն ման րա մասն անդ րա դառ նում է «Բ. Գասպ»-ի հոդ վա ծին` 
ընդ հա նուր առ մամբ դրա կան ար ձա գան քե լով հոդ վա ծում զե տեղ ված Արևմտ-
յան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի ազ գաբ նակ չութ յան թվա քա նա կի վե րա բեր-
յալ Հա յոց պատ րիար քա րա նի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րին և փոր ձե լով հիմ նա-
վո րել, որ դրանք էա կա նո րեն չեն հա կա սում իր հաշ վարկ նե րին։ Ու սում նա սի րո ղը 
հաշ վար կել էր միայն ե րեք նա հանգ նե րի հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կը, ուս տի 
այլ նա հանգ նե րի հա մար նա հիմք է ըն դու նում Վ. Քի նեի տվյալ նե րը։ Քա նի որ իր 
թվե րը ե րեք նա հանգ նե րի հա մար շուրջ 20%-ով ա վել էին ֆրան սիա ցի վի ճա կագ րի 
տվյալ նե րից, ա պա մնա ցած ե րեք նա հանգ նե րի ( Դիար բե քիր, Խար բերդ, Սե բաս-
տիա) հա մար Վ. Քի նեի տվյալ նե րը Ա- Դոն նույն պես ա վե լաց նում է 20%-ով և ս տա-
նում Արևմտ յան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի հա մար 800,000 հայ բնակ չութ յուն 
թի վը։ «Այս պի սով պատ րիար քա րա նի հա յե րի թի ւը մե րից ա ւե լի է 130,000-ով. բա ցի 
այդ, մեր հաշ ւով հա յե րը կազ մում են ազ գաբ նա կու թեան 27%-ը, իսկ պատ րիար քա-
րա նի հաշ ւով 38,8%», - ամ փո փում է հե ղի նա կը63։ 

Պետք է ար ձա նագ րել, որ Ա- Դոն, ձգտե լով հաշ տեց նել իր և Հա յոց պատ րիար-
քա րա նի 1912 թ. վի ճա կագ րութ յուն նե րը, ո րո շա կի խո րա ման կութ յան է դի մում` 
հա մադ րե լով ոչ թե զուտ ե րեք̀  Վա նի, Բիթ լի սի և Էրզ րու մի նա հանգ նե րի, այլ 
Արևմտ յան Հա յաս տա նի բո լոր վեց նա հանգ նե րի տվյալ նե րը։ Մինչ դեռ ե րեք 
նա հանգ նե րի պա րա գա յում տար բե րութ յունն իր և Պատ րիար քա րա նի տվյալ նե րի 
միջև բա վա կա նին շո շա փե լի է (Ա- Դո` 417,000, Հա յոց պատ րիար քա րան` 562,000)։ 
Իսկ ե թե հաշ վի առ նենք, որ Հա յոց պատ րիար քա րա նի 1912 թ. վի ճա կագ րութ յան 
հրա տա րակ ված մա սից դուրս էին մնա ցել Վա նի Հաք յա րի և Բիթ լի սի Ս ղեր դի 
գա վառ նե րի հայ բնակ չութ յան թվե րը (շուրջ 30,000 հայ, ո րից Ս ղերդ̀  18,000, Հաք-
յա րի` 12,000) 64, ա պա տար բե րութ յունն էլ ա վե լի է մե ծա նում։ 

Գ. Վար դան յա նի քննա դա տութ յան նկատ մամբ Ա- Դոն շատ ա վե լի կոշտ է 
ար տա հայտ վում` ար հա մար հան քով ան վա նե լով նրա փաս տարկ նե րը «թիւր քա կան 
վի ճա կագ րու թեան վե րա բե րեալ հա զար ու մի ան գամ ծամծմ ւած ընդ հա նուր խօս քեր 
ու դարձ ւածք ներ»65̀  ան պա տաս խան թող նե լով ինք նա բե րա բար ծա գող հար ցը, թե 
արդ յոք կա րո՞ղ է փաս տարկ նե րի «ծամծմ ված» ու «կրկնված» լի նելն ար ժեզր կել 
դրանց իս կութ յու նը։ 

Ա- Դոն փոր ձում է վի ճար կել նաև «Հո րի զո նի» է ջե րում «Յ.Յ.Շ» ծած կա նու նով 
իր ընդ դի մա խո սի հիմ նա կան փաս տար կը, այն է` իր կող մից որ պես հայ ըն տա նի քի 

62 «Հորիզոն», 1913, փետրվարի 28, № 45։
63 «Հորիզոն», 1913, մարտի 1, № 46:
64 Տե՛ս Թէոդիկ, Ամէնուն տարեցոյցը, ԺԶ. տարի, 1922, Կ. Պօլիս, էջ 262։
65 Նույն տեղում։ 
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ան դամ նե րի մի ջին թիվ 7-ն  ըն դու նե լը թեր հաշ վա ռում է, և մի ջին թի վը պետք է 
ըն դու նել 10։ Ս րա մա սին Ա- Դոն նշում է. «Մեր ճա նա պար հոր դու թեան ժա մա նակ 
յա ճախ մեր ձեռքն է ընկ նում ցու ցակ ներ, ուր ըն տա նիք նե րը նշա նակ ւած էին հա ւա-
սա րա պէս 10-ա կան ան դամ նե րից բաղ կա ցած. այդ նոյն չափն էին կրկնում յա ճախ 
շա տե րը մեր հարց ու փոր ձի ժա մա նակ։ ...Եւ երբ մենք կազ մե ցինք և կազ մել տւինք 
23 տար բեր գիւ ղե րի ծխա ցու ցակ նե րը, ըն տա նի քի ան դամ նե րի մի ջին թիւ ստա ցանք 
6: Իսկ մենք ըն դու նե ցինք 7 թիւ, ի նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ յի շեալ 
ցու ցակ նե րը յա մե նայն դէպս կա րող էին պա կա սա ւոր լի նել»66։ 

Ի հիմ նա վո րումն արևմ տա հայ ըն տա նի քի ան դամ նե րի մի ջին թի վը 7 ըն դու նե-
լու իր տե սա կե տի` Ա- Դոն հա մե մա տում է Վա նի Հա յոց ձոր գա վա ռա կի հայ բնակ-
չութ յան իր վի ճա կագ րութ յու նը նույն գա վա ռա կի` «Հո րի զո նի» 1913 թ. հուն վա րի 
17(30)-ի հա մա րում67 տպագր ված վի ճա կագ րութ յան հետ, ո րի հե ղի նակ Վ. Մո կաց-
յա նը տե ղա ցի մտա վո րա կան-ու սու ցիչ նե րից էր։ Հա յոց ձո րի 27 հա յաբ նակ գյու ղե-
րում, ըստ Ա- Դո յի, կար 1,275 տուն, 6,783 շունչ, ըստ Վ. Մո կաց յա նի` 1,376 տուն, 
8,378 շունչ հայ։ Ա- Դոն ըն դու նում է, որ իր թվե րը Մո կաց յա նի թվե րից պա կաս են 
101 տնով և 1,595 շնչով, նշում, որ իր ցու ցա կով ըն տա նի քի ան դամ նե րի մի ջին թի վը 
5,5 է, Մո կաց յա նի ցու ցա կով` 6: «Մինչ դեռ, - ա վե լաց նում է ու սում նա սի րո ղը, - մենք 
իբրև [ըն տա նի քի - Ռ.Թ.] մի ջին չափ մեր գրքում վերց րել ենք ոչ թէ 51/2, ոչ թէ նոյն 
իսկ 6, այլ 7։ Եւ ե թե մենք մեր ցու ցա կի ըն տա նիք նե րի թի ւը - 1,275-ը բազ մա պատ-
կենք 7-ով, կստա նանք 8,925, այ սինքն Մօ կա ցեա նի բե րած շնչա հա մա րից ամ բողջ 
547 շնչով ա ւե լի»68։ 

Ա- Դոն իր պա տաս խա նի եր րորդ մա սում փոր ձում է հեր քել քննա դատ նե րի այն 
տե սա կե տը, որ ին քն ի րա կա նից ցածր է ներ կա յաց նում արևմ տա հա յե րի հա րա-
բե րակ ցութ յու նը մահ մե դա կան ազ գաբ նակ չութ յան նկատ մամբ։ Այդ նպա տա կով 
նա ա ռա ջար կում է վերց նել և հա մադ րել ոչ թե Արևմտ յան Հա յաս տա նի նա հանգ-
նե րի առ կա վար չա կան սահ ման նե րի տա րած քին վե րա բե րող թվե րը, այլ զուտ 
այն մա սե րը, ո րոնք ընդգր կում են Հայ կա կան բարձ րա վան դա կը։ «Հա յե րի թի ւը...
փոքր տո կոս է կազ մում երկ րի մէջ... սա կայն փոքր տո կոս է կազ մում այն չա փով, ինչ 
չա փով որ մեր վերց րած վի լա յէթ նե րը ի րենց ներ կայ սահ ման նե րով կազ մում են շատ 
ըն դար ձակ շրջան։ Բայց բո լո րո վին այլ կեր պա րանք կստա նան թւերն ու տո կոս նե րը, 

66 Նույն տեղում։ 
67 Տե՛ս «Հորիզոն», 1913, հունվարի 17, № 12։ 
68 «Հորիզոն»,1913, մարտի 1, № 46:  Նշենք, որ կոնկրետ Հայոց Ձորի պարագայում 
ուսումնասիրողը չի հետևել իր մեթոդին և անփոփո խ է թողել տեղացի մտավորական Շիրին 
Հակոբյանից ստացած թվերը` 31 հա յաբնակ բնակավա յրում` 1,341 տուն, 7, 215 շունչ հայ, այսինքն` 
որպես մեկ տան անդամների միջին թիվ ընդունել է 5.4-ը (տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի 
վիլայէթները..., էջ 47, 78)։ Համեմատութ յա ն հ ամար` ըստ Աղթամարի կաթողիկոսարանի 1914 թ. 
մարդահամարի տվյալների` Հայոց Ձորի 31 հայ աբ նակ բնակավայրերում կար 1,687 տուն, 10,164 
շունչ հայ (տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին 1915 աղետալի տարին, 
Բ. Տպագրութիւն, Թեհրան, 2014, էջ 62)։ Եթե հի մք  ընդունենք կաթողիկոսարանի տվյալները և մեկ 
տան վրա  հաշվենք 8 շունչ, ապա Հայոց Ձորի հայ բնակչության թիվը Մեծ եղեռնի նախօրյակին 
կազմել է շուրջ 13,500 շունչ, մոտ երկու անգամ ավելի, քան նշված է Ա-Դ ոյի մոտ։ 
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ե թէ մենք մի կողմ թող նենք վի լա յէթ նե րը ի րենց ներ կայ սահ ման նե րով, վերց նենք 
նրան ցից կենտ րո նա կան սահ մա նա կից այն մա սե րը, ո րոնք ընդգր կում են հայ կա կան 
բարձ րա վան դա կը»69։ 

Այ նու հետև Ա- Դոն ա ռանձ նաց նում է Վա նի, Բիթ լի սի, Մու շի, Գեն ջի, Էրզ րու մի, 
Երզն կա յի և Բա յա զե տի սան ջակ նե րը, ո րոնք, ըստ ու սում նա սի րո ղի, մտնում էին 
Հայ կա կան բարձ րա վան դա կի մեջ, և հա մե մա տում այդ վար չա կան միա վոր նե րի 
հա մար իր վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը նույն տա րած քի հա մար Վի տալ Քի նեի և 
Հեն րի Լին չի70 կազ մած վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հետ։ 

Աղյուսակ 6.
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Վե րոնշ յալ թվե րը ներ կա յաց նե լուց հե տո Ա- Դոն նշում է, որ ե թե, ըստ Լին չի, 
հա յե րը կազ մում են ընդ հա նուր ազ գաբ նակ չութ յան 30%-ը, իսկ ըստ Քի նեի` 28%-ը, 
ա պա իր տվյալ նե րով 34% կամ ան գամ 38%-ից էլ ա վե լի` կախ ված նրա նից, թե մյուս 
էթ նի կա կան խմբե րի թի վը վերց վում է հա մա պա տաս խա նա բար ըստ Քի նեի կամ 
ըստ Լին չի։ Ա վե լի փոքր շրջան նե րում ( Մու շի և Վա նի գա վառ ներ), շա րու նա կում է 
Ա- Դոն, հա յե րը կազ մում են բնակ չութ յան մե ծա մաս նութ յու նը (հա մա պա տաս խա-
նա բար̀  54% և 60%-ից ա վե լի)71։

Հե տաքր քիր է, որ Արևմտ յան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րից, մաս նա վո րա-
պես Հայ կա կան բարձ րա վան դա կի տա րածքն ա ռանձ նաց նե լու և միայն ա ռանձ-
նաց ված տա րած քի հա մար բնակ չութ յան հա րա բե րակ ցութ յու նը հաշ վե լու նշված 
սկզբուն քը կի րառ վել է և 1912 թ. Հայ կա կան բա րե փո խում նե րի նա խագ ծում։ Դ րան 
կից տրված վի ճա կագ րա կան աղ յու սա կից դուրս էին թողն վել Հաք յա րիի գա վա-
ռը, Ս ղեր դի հա րա վա յին հատ վա ծը, Բ շե րի կը ( Դիար բե քի րի վի լա յեթ), Մա լա թիա յի 
հա րա վա յին մա սը ( Խար բեր դի վի լա յեթ), Սե բաս տիա յի վի լա յե թի հյու սի սարևմտ-
յան հատ վա ծը, իսկ մնա ցած տա րած քի հա մար հաշվ վել էր 1,018,000 հայ բնակ-
չութ յուն։ Խիստ հա վա նա կան է, որ իր պա տաս խա նը գրե լու պա հին Ա- Դոն ծա նոթ 
էր Հա յոց պատ րիար քա րա նի 1912 թ. վի ճա կագ րութ յա նը. այն արևե լա հայ մա մու-

69 «Հորիզոն», 1913, մարտի 2, № 47։ 
70 Հենրի Լինչը անգլիացի հայագետ, աշխարհագետ, ճանապարհորդ էր, ո վ Հայաստան 
կատարած երկու ճանապարհորդությունների (1893-1894, 1898) ժամանակ հավաքած նյութերի 
հիման վրա գրել է լայն ճանաչում գտած «Հայաստան» աշխատութ յունը (1901): 
71 Նույն տեղում։
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լում հրա պա րակ վել էր մո տա վո րա պես նույն ժա մա նա կաշր ջա նում (տե՛ս ստորև 
զե տեղ ված աղ յու սա կը)։

 
Բարեփոխումների 1912 թ. հայկական ծրագրին կցված Արևմտյան Հայաստանի 

վիճակագրությունը («Մշակ», 1913, փետրվարի 23 (մարտի 8), №41)

Ա- Դո յի պա տաս խանն ու պար զա բա նում նե րը չգո հաց րին նրա ընդ դի մա խոս-
նե րին։ «Հո րի զո նի» 1913 թ. մար տի 23-ի (ապ րի լի 5) հա մա րում տպագր վում է Ա. 
Մի քա յել յա նի «Ա- Դօն և  իր թւե րը (մե թո դո լո գիա կան վեր լու ծում)» հոդ վա ծը, որ տեղ 
Ա- Դո յի վի ճա կագ րութ յու նը են թարկ վում էր գու ցե մինչ այդ պահն ա մե նա կոշտ 
քննա դա տութ յան։ Հոդ վա ծում ա ռանձ նաց վում են չորս խո շոր «պա կա սութ յուն-
ներ», ո րոնք, ըստ Ա. Մի քա յել յա նի, նսե մաց նում էին ու սում նա սի րութ յան ար ժե քը։ 
Դ րանք էին` 

1. աշ խա տան քում զե տեղ ված տվյալ նե րի ոչ հա մա կարգ ված և  ոչ միօ րի նակ 
լի նե լը. «Մի տեղ դուք ու նիք տե ղե կու թիւն ներ քրդե րի և հա յե րի թւի վե րա բեր մամբ, 
իսկ շատ դեպ քե րում էլ այդ պա կա սում է։ Մի այլ տեղ նա (Ա- Դոն - Ռ.Թ.) նոյն իսկ 
հայ կա կան գիւ ղե րի վե րա բեր մամբ ոչ մի տե ղե կու թիւն չու նի, մի տեղ նա տա լիս է 
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միայն գիւ ղե րի թի ւը, մի այլ տեղ տնե րի, իսկ մի քա նի շրջան նե րում և շն չե րի թի ւը։ 
Այդ բո լոր ան սիս տեմ հա ւա քած թւե րը միաց նում է և ներ կա յաց նում մեզ այն պի սի մի 
ժա մա նակ, երբ իս կա կան թւեր են պետք», -նշում է Ա. Մի քա յել յա նը72։ 

2. Ա- Դո յի աղբ յուր նե րի ոչ միօ րի նակ և  ոչ միշտ վստա հե լի լի նե լը. «Նա (Ա- Դոն 
- Ռ.Թ.) իր տե ղե կու թիւն նե րը քա ղում է 17-18 աղ բիւր նե րից, ո րոնք խնդրին մո տե ցել են 
զա նա զան ժա մա նակ նե րում (ընդգ ծու մը հե ղի նա կինն է - Ռ.Թ.) և  այլ նպա տակ նե-
րով, - շա րու նա կում է հոդ վա ծա գի րը։ - Այդ տեղ կան ա ռաջ նոր դա րան ներ, յու շա տետ-
րեր, զա նա զան «տե ղեակ» մար դիկ, Էփր կեա նի բնաշ խար հիկ բա ռա րան, անձ նա կան 
հարց ու փորձ և զա նա զան անձ նա ւո րու թիւն ներ։ ...Ն ման աղ բիւր նե րը ո՛չ հաս տատ և  
ո՛չ էլ մօ տա ւոր եզ րա կա ցու թիւն նե րի հա մար հիմք ծա ռա յել չեն կա րող», - եզ րա կաց-
նում է հոդ վա ծա գի րը73։ Որ պես աս վա ծի ա պա ցույց` հոդ վա ծա գի րը մատ նան շում է 
հենց Ա- Դո յի աշ խա տան քում առ կա հա մե մա տա կան աղ յու սակ նե րում զե տեղ ված 
տար բեր հե ղի նակ նե րի տվյալ նե րը, ո րոնց տար բե րութ յու նը հաս նում է մինչև 15 
%-ի (օ րի նակ` Ար ճեշ գա վա ռակ` Ա րամ Սաֆ րաստ յա նից և Ա կան ցի ըն թեր ցա րա-
նից քաղ ված տվյալ ներ, Մ շո դաշ տի հայ կա կան բնա կա վայ րե րի վի ճա կագ րութ յան 
դեպ քում` Մ շո ա ռաջ նոր դա րա նի և Նա զա րեթ Մար տի րոս յա նի տվյալ ներ)։

Ա. Մի քա յել յանն ա ռան ձին կանգ է առ նում Հա յոց ձո րի հայ բնակ չութ յան` 
Մո կաց յա նի և Ա- Դո յի ար դեն իսկ հիշ ված թվե րի հա մե մա տութ յան վրա` նշե լով, 
որ տար բե րութ յու նը հաս նում է 1,895 շնչի։ Նա չի ըն դու նում այդ առ թիվ Ա- Դո յի 
բա ցատ րութ յու նը, ո րը բազ մա պատ կում էր իր գրքում զե տեղ ված Հա յոց Ձո րի հայ 
ըն տա նիք նե րի թի վը 7-ով և ս տա նում Մո կաց յա նի թվից ա վել բնակ չութ յուն. ««7» 
երևա կա յա կան է, բայց այդ գիւ ղե րի վե րա բեր մամբ թւե րը ի րա կան։ Փաս տը մնում 
է փաստ - աղ բիւր նե րը կաս կա ծե լի են։ ...Այս պի սի թւե րը (որ քան էլ ար հես տա կա-
նօ րէն նրանք բա ցատր ւեն) ի րենց բա րո յա կան նշա նա կու թիւնն ու նե նալ չեն կա րող, 
ո րով հետև նրանք հա ւաք ւած են տար բեր ժա մա նակ նե րում, տար բեր ձևով և տար բեր 
նպա տակ նե րով։ Միօ րի նա կու թիւ նը պա կա սում է»74։ 

3. Ա- Դո յի կող մից Ե րիտ թուր քա կան հե ղա փո խութ յու նից հե տո դե պի Արևմտ յան 
Հա յաս տան դիտ վող հա յե րի խո շոր ներ գաղ թի (հայ րե նա դար ձութ յան) երևույ թի 
հաշ վի չառ նե լը և մինչ այդ ներ գաղ թը հա վաք ված թվե րի հի ման վրա բնակ չութ յան 
հաշ վարկ կա տա րե լը։ «Ի՞նչ կը լի նէր, ե թէ թւե րի հաշ ւի ժա մա նակ մի քա նի տաս նեակ 
հա զար ներ «սխալ» գցէինք, որն ա ւե լի հա մա պա տաս խան կը լի նէր ի րա կա նու թեան», 
- հռե տո րա կան հարց էր տա լիս հե ղի նա կը75։

4. Ա- Դո յի կող մից ե րեք ամս վա ըն թաց քում ե րեք վի լա յեթ նե րի ու սում նա սի-
րութ յան որ պես այդ պի սին անհ նա րին ձեռ նարկ լի նե լը։ Հոդ վա ծա գի րը հարկ չի 
հա մա րում հան գա մա նա լից կանգ առ նել այս կե տի վրա` նշե լով, որ դա ակն հայտ 
ճշմար տութ յուն է։ Որ պես իր ա սա ծի ա պա ցույց` Ա. Մի քա յել յա նը մատ նան շում է 

72 «Հորիզոն», 1913, մարտի 23 , №  6 5:  
73 Նույն տեղում։ 
74 Նույն տեղում։
75 Ն ու յն տեղում։
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Ռու սաս տա նում 1897 թ. մար դա հա մա րի օ րի նա կը. «1897 թ. ժա մա նակ ամ բողջ 
պե տա կան մե խա նիզ մը̀  մի քա նի մի լիօն դրա մագ լուխ ու նե նա լով, հնա րա ւո րու թիւն 
չի ու նե նում 3-4 տար ւայ ըն թաց քում 42 եւ րո պա կան նա հանգ նե րում, Սի բի րում, իր 
ու սում նա սի րու թիւն նե րը վեր ջաց նել (ու սում նա սի րու թիւ նից յե տոյ 12-14 ա միս էլ ժա մա-
նակ է դրւում վերս տուգ ման հա մար) և ն րա հա ւա քած տե ղե կու թիւն ներն էլ լի նում են 
թե րի, ան հե տաքր քիր̀ իսկ մի Ա- Դօի 3 ամս ւայ ան սիս տեմ, անձ նա կան ու սում նա սի-
րու թեան պի տի՞ որևէ նշա նա կու թիւ նը տալ»76։ 

Իր քննա դա տա կան հոդ վա ծի վեր ջում Ա. Մի քա յել յա նը հա մե մա տում է Ա- Դո յի 
թվե րը 1912 թ. պատ րիար քա րա նի վի ճա կագ րութ յան հետ` տար բե րութ յու նը ներ կա-
յաց նե լով որ պես Ա- Դո յի տվյալ նե րի ոչ ար ժա նա հա վատ լի նե լու լրա ցու ցիչ փաս-
տարկ։ «Այս բո լո րից մեզ հա մար պարզ պի տի լի նի, որ վե րո յի շեալ գրքի թւե րը մեզ 
հիմք ծա ռա յել չեն կա րող և ն րանց օգ տա գոր ծե լը կը լի նէր մի խո շոր սխալ։ ... Նախ 
ճիշտ թւեր, ա պա եզ րա կա ցու թիւն ներ», - եզ րա փա կում է հոդ վա ծա գի րը77։ 

Ա- Դոն այլևս հարկ չի հա մա րում պա տաս խա նել վե րոնշ յալ քննա դա տութ յա նը78, 
և  ար դեն 1913 թ. երկ րորդ կե սին բա նա վե ճը մա րում է։ Հե տա գա յում Ա- Դո յի գրքի 
նկատ մամբ քննա դա տութ յունն ըն դու նում է ա ռա վե լա պես հպան ցիկ անդ րա դարձ-
նե րի ձև։ Այս պես, դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ Ար շակ Ջա մալ յա նը 1913 թ. ամ ռա նը դե պի 
Կա րին կա տա րած ճա նա պար հոր դութ յան մա սին իր ակ նար կում (տե՛ս «Հո րի զոն», 
1913 թ. սեպ տեմ բե րի 7 (20), №200), խո սե լով արևմ տա հա յե րի թվա քա նակն ու սում-
նա սի րե լու դժվա րութ յուն նե րի ու հնա րա վոր սխալ նե րի մա սին, մաս նա վո րա պես 
նշում է. «Այդ պի սի մի ար ժէ քա ւոր ու սում նա սի րու թիւն ա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է ոչ թէ շա բաթ նե րով կամ ա միս նե րով, այլ տա րի նե րով ապ րած լի նել երկ րում։ Այս 
միտ քը ա մե նա պեր ճա խօս կեր պով ճշգրտւում է այն փոր ձով, որ ա րել է Ա- Դոն` Վա նի, 
Բիթ լի սի և Էր զե րու մի վի լա յէթ նե րի վե րա բեր մամբ լոյս հա նած իր յայտ նի գրքով։ Այդ 
գրքի դէմ ես մի քա նի ան գամ բուռն բո ղոք ներ լսե ցի Երկ րում (նկա տի ու նի Արևմտ յան 
Հա յաս տա նը - Ռ.Թ.), ի րա զեկ մարդ կան ցից, ո րով հետև նրա վի ճա կագ րա կան տւեալ-
նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թեան։ Ես այս բանն ա ռիթ ու նե ցայ ստու-
գե լու̀  հա մե մա տե լով Կար նոյ դաշ տի ու Խ նու սի ազ գաբ նա կու թեան մա սին Ա- Դօ-ի 
ներ կա յաց րած թւե րը միան գա մայն ստուգ ւած (ընդգ ծու մը հե ղի նա կինն է - Ռ.Թ) այլ 
թւե րի հետ79. տար բե րու թիւ նը ա հա գին էր և, որ ու րա խա լի է ա սել, ի նպաստ հայ 
ժո ղովր դի»։

76 Նույն տեղում։ 
77 Նույն տեղում։
78 Արդեն 1940-ական թթ. գրված իր հուշերում Ա-Դոն ներկայացնում է «Վանի, Բիթլիսի եւ 
Էրզրումի վիլայէթները» գրքի վերա բե րյալ արտա հա յտած «կողմ» և «դեմ» կարծիքների մի 
քանի նմուշներ` թողնելով դրանք առանց մեկնաբանության (տե՛ս Ա-Դո, Իմ հիշողությունները...,
էջ 165-174 )։ 
79 Ամենայն հավանակա նութ յամբ խոսքը Հայոց պատրիարքարանի 1913-14 թթ. մարդահամարի 
տվյալների  մ ասի ն է։  Մ ար դահամարի` Էրզրումի նահանգի գյուղացուցակները տե՛ս Kevorkian 
Raymond H., Paboudjian Paul B., նշվ. աշխ., էջ 417-460։ Տե՛ս նաև Бекгульянц Р., По Турецкой 
Армении. Впечатления отъ поездки летомъ въ 1914 году, Ростовъ на  Д ону. Типографiя Я. М. 
Искандарова, 1914, էջ 68։ Ըստ Էրզրումի նահանգի առանձին վարչական միավորների` Ա-Դոյի 
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Ըստ Ար շակ Ջա մալ յա նի` Ա- Դո յի գլխա վոր սխալն այն էր, որ նա նախ շատ 
ա վե լի հա վա տով էր վե րա բեր վել դե պի իր տե ղե կա տու նե րը, քան թե թվում է ի րեն, 
և  երկ րորդ̀  իր ձեռք բե րած «հատ ու կտոր» տե ղե կութ յուն նե րից շտա պել է ընդ-
հան րա ցում ներ ա նել. «Եւ նրա այդ սխալ նե րի մէջ կընկ նի ա մեն ոք, որ այն քան կարճ 
ժա մա նակ և  այն քան չնչին մի ջոց ներ ու նե նա լով իր տրա մադ րու թեան տակ` ձեռ նա-
մուխ կը լի նի ու սում նա սի րու թիւն ներ տա լու Երկ րի մա սին»80։ 

Ա- Դո յի վի ճա կագ րութ յան հա վաս տիութ յան` նոր, ա ռա վել թարմ տվյալ նե րի հետ 
հա մադ րե լու մի ջո ցով ստու գե լու մե թոդն իր շա րու նա կութ յունն ու զար գա ցումն է 
ստա նում Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին` կապ ված Արևել յան Հա յաս տան և 
ռու սա կան Անդր կով կա սի այլ տա րածք ներ Մեծ ե ղեռ նից մա զա պուրծ արևմ տա հայ 
փախս տա կան նե րի ներ հոս քի հետ։ Կով կա սում ա պաս տա նած փախս տա կան նե րին 
տրա մադր վող օգ նութ յու նը կա նո նա կար գե լու նպա տա կով հայ կա կան մար դա սի րա-
կան կազ մա կեր պութ յուն ներն ա ռաջ նա հերթ նա խա ձեռ նում են հնա րա վո րինս ճշգրիտ 
նրանց թի վը պար զե լուն ուղղ ված աշ խա տանք ներ։ Այդ նպա տա կով կազ մա կերպ-
վում են փախս տա կան նե րի տար բեր հաշ վա ռում ներ-մար դա հա մար ներ, ո րոնց ո րոշ 
արդ յունք ներ ներ կա յաց վում են ժա մա նա կի հայ կա կան մա մու լում։ Այս պես, 1914 թ. 
դեկ տեմ բե րի 6(19)-ին «Հո րի զոն» թեր թի №273-ում տպագր վում են Էրզ րու մի գա վա-
ռի Բա սեն գա վա ռա կի արևել յան շրջա նի 11 բնա կա վայ րե րից փախս տա կան հա յե րի 
վե րա բեր յալ Կով կա սի Հա յոց բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յան լիա զոր Ա. Շա րաֆ յա նի 
կող մից հա վաք ված տվյալ նե րը, այդ թվում` ըստ գյու ղե րի նրանց վի ճա կագ րութ յու նը։ 

«Հո րի զո նի» 1914 թ. դեկ տեմ բե րի 10 (23)-ի №276-ում տպագր վում է «Բա սէն գա ւա-
ռի 11 հայ գիւ ղե րի ազ գաբ նա կու թիւ նը» անս տո րա գիր հոդ վա ծը, ո րում Ա. Շա րաֆ-
յա նի տվյալ նե րը հա մե մատ վում էին Ա- Դո յի` նույն բնա կա վայ րե րի հա մար ներ կա-
յաց ված թվե րի հետ (տե՛ս Աղ յու սակ 7)։

Աղյուսակ 7. 
����!
� ��� ;-H��� (���	) ��� ;. @���B��	� (���	)
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����� (������) 160 120

F���#
��	 64 130
P�	*�! 47 50

$����#
��	 27 30
E�!�	 142 190

�������� 874 1043

և Կ. Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի 1913-14 թթ. մարդահամարի տվյալներն ընդգրկող հա-
մե մատական աղյուսակները տե՛ս Թաթոյան Ռ., Էրզրումի նահանգի հայ բնակչության թվա-
քանակը Մեծ եղեռնի նախօրյակին (աղբյուրների համեմատական վերլուծության փորձ), 
«Ցեղասպանագիտական հանդես», Երևան, 2014, № 2 (1), էջ  31 -5 7։ 
80 «Հորիզոն», 1913, սեպտեմբերի 7, № 200։ 
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«Ա ղիւ սեա կից երևում է, որ մի քա նի գիւ ղե րից ա ւե լի մեծ թւով ըն տա նիք ներ են 
գաղ թել, քան կա րող էին լի նել այդ գիւ ղե րում ըստ պ. Ա- Դօի, - ար ձա նագ րում էր հոդ-
վա ծա գի րը։ - Այս հան գա ման քը ցոյց է տա լիս, որ գիւ ղե րը ա ւե լի մեծ են, քան Ա- Դօն 
էր կար ծում»81։

Հոդ վա ծի հե ղի նակն այ նու հետև նշե լով, որ ըստ Ա. Շա րաֆ յա նի տվյալ նե րի` 
վե րոնշ յալ բնա կա վայ րե րում նախ քան գաղ թը բնակ վում էր 8,358 շունչ հայ, մինչ-
դեռ ըստ Ա- Դո յի հաշ վար կի` 6,118 շունչ (տնե րի թի վը̀  բազ մա պատ կած 7-ով)` եզ րա-
կաց նում էր, որ Ա- Դո յի թվե րը պետք է ա վե լի քան ¼-ով բարձ րաց նել, որ հաս նեն 
ի րա կա նին82:

«Վա նի, Բիթ լի սի եւ Էրզ րու մի վի լա յէթ նե րը» աշ խա տութ յան վե րա բեր յալ 
1913-1914 թթ. գրա խո սութ յուն ներ տպվե ցին նաև այլ պար բե րա կան նե րում («Ա րա-
րատ», «Խօսք», «Բիւ զան դիոն»)83։ Դ րանք ա ռա վե լա պես դրա կան բնույթ ու նեին 
և սահ մա նա փակ վում էին գրքի բո վան դա կութ յան վե րա շա րադր մամբ ու ընդ հա-
նուր բնու թա գիր տա լով։ Ո րո շա կի բա ցա ռութ յուն է կազ մում «Ա րա րատ» ամ սագ-
րում տպված Գևորգ Ալ թուն յա նի գրա խո սա կա նը, ո րը հա տուկ քննա կան ծա վա լուն 
անդ րա դարձ է պա րու նա կում Ա- Դո յի թվե րին84։ 

Նախ` գրա խո սա կա նի հե ղի նակն անդ րա դառ նում է Ա- Դո յի աղբ յուր նե րին։ 
«Ն րա աղ բիւր նե րից ...ա ռա ջին տե ղը բռնում են վստա հե լի մար դիկ, տե ղեակ մար-
դիկ,- նշում է Գ. Ալ թուն յա նը։ - Բայց ի՞նչ կա րող է գի տե նալ տե ղեակ մար դը. նա հօ չի 
կա րող ա մե նայն ման րա մաս նու թեամբ և հա ւաս տիու թեան հա ւա սար աս տի ճա նով 
թուել ձեզ Վան- Տոսպ գա ւա ռի կամ Ար ճէ շի, կամ Ալ ջա ւա զի, կամ Հա յոց Ձո րի բո լոր 
գիւ ղե րի ազ գաբ նա կու թիւ նը. չէ՞ որ նրա այդ թուար կումն էլ հիմ նուած կա րող է լի նել 
միայն են թադ րա կան չա փում նե րի ու հա ւա նա կա նու թիւն նե րի վրայ»85։

81 Տե՛ս «Հորիզոն», 1914, դեկտեմբերի 10, № 276։ 
82 Նույն տեղում։ Նշենք, որ 1919 թ.` որպես Մերձավոր Արևելքի օգնության ամերիկյան կոմիտեի 
(Ամերկոմ) ներկայացուցիչ, արևմտահայ փախստականներից իրենց հայրենի բնակավայրերի 
մասին տվյալների հավաքմամբ է զբաղվել նաև հայտնի հաս արակական-քաղաքական գործիչ 
Վարազդատ Տերոյանը։ Ստացած վիճակագր ական տվյալները նա մատիտով անց է կացրել նաև 
Ա-Դո յի  «Վա նի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները» գրքի համապատասխան աղյուսակներում, 
տվյալ բնակավայրի անվան դիմաց։ Վարազդատ Տեր ոյանի կողմից Ա-Դոյի գրքում ավելացված 
վիճակագրական նյութը հրատարակվել է ուսումնասիրող Գեղամ Բադալյանի  կ ողմ ից , ով նաև 
զուգահեռ` համեմատական աղյուսակների միջոցով ներկայացրել է նույ ն ժա մանակահատվածում 
թեմական առաջնորդարանների կամ անհատ անձանց կողմից պատրաստված վիճակագրական 
տվյալները (տե՛ս  Գ եղ ամ Բադալյան, Վարազդատ Տերոյանի վիճակագրական նյութերն 
Արևմտյան Հայաստանի բն ակավայրերի վերաբ եր յալ, «Բանբեր Հայաս տա նի  ա րխիվների», 
թիվ 1 (105), Երևան, 2005, էջ 212-220)։ 
83 Տե՛ս «Ար ար ատ » պ աշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Ս. Էջ-
միածին, 1913, համար Ա., էջ 69-80, «Խօսք» հա սարակական, տնտեսական և գրական թերթ, 
Երևան, 1914, փետրվարի 1 (13), №5, «Բիւզանդիոն» ազատական հայաթերթ ամենօրեա,
Կ. Պոլիս, 1913, փետրվարի 26 (մարտի 11)։ «Խոսք»-ի և «Բյուզանդիոն»-ի գրախոսականներին 
անդրադառնում և դր անցից մեջբերումներ է անում իր հուշերում նաև Ա-Դոն (տե՛ս Ա-Դո,
Իմ հիշողությունները..., էջ 1 67 -168 )։ 
84 Տե՛ս «Արարատ», 1913, համար Ա., էջ 76-80։
85 Նույն տեղում, էջ 78։ 
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Գ րա խո սա կա նի հե ղի նա կը նաև քննա դա տում է Ա- Դո յի կող մից Էփ րիկ յա նի և 
Մա յե րի հան րա գի տակ բա ռա րան նե րի որ պես աղբ յուր օգ տա գոր ծե լը̀  նշե լով. «հա-
ւատ ըն ծա յել մեզ հա մար վե րին աս տի ճա նի կարևոր խնդի րը լու ծե լու հա մար զա նա-
զան հան րա գի տակ բա ռա րան նե րի (ո րոնց մէջ յատ կա պէս ստա տիս տի կա կան ա մե-
նա կո պիտ մե ղան չում նե րը հա րիւր նե րով սփռուած են և Թուր քիա յի հա մար ան շուշտ 
կրկնա պա տի կը կը լի նի) մենք չենք կա րող և Ա- Դօն էլ չպի տի ա նէր»86։ 

Հե ղի նակն այ նու հետև կանգ է առ նում Ա- Դո յի կող մից ներ կա յաց վող վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րից շա տե րի թվագր ման բա ցա կա յութ յան, դրանց հա վաք-
ման թվա կա նի ան հայտ մնա լու վրա. «Ան թուա կան ա ղիւ սակ նե րից են Վան- Տոս պի, 
Ար ճա կի, Բերկ րի-Ա բա ղա յի, Ար ճէ շի, Ալ ջա ւա զի, Հա յոց Ձո րի, Շա տա խի, Նոր- Դու զի և  
այլ բազ մա թիւ գա ւառ նե րի ազ գաբ նա կու թեան վե րա բե րեալ տուած թուե րը։ Այդ պէս է 
Աղ թա մա րում ե ղած տե ղե կա գի րը, ո րից Ա- Դօն քա ղել է Գեա ւա շի, Կարճ կա նի, Մոկ-
սի, Կառ կա ռի, Խի զա նի, Ս պար կեր տի, Մամռ տանք գա ւառ նե րի հայ ազ գաբ նա կու-
թեան թուե րը։ Նոյն վի ճա կի մէջ է նաև Մու շի ա ռաջ նոր դա րա նի տե ղե կա գի րը, ո րից 
քա ղուած են հետևեալ ա ղիւ սակ նե րը - Մ շոյ դաշ տի, Բիթ լի սի գա ւա ռի, Խութ-Բռ նա-
շէ նի, Փ սա նաց գա ւա ռի, Բու լա նը ղի, Վար դո յի գա ւառ նե րի հայ ազ գաբ նա կու թեան 
թւե րը»87։ 

Գ րա խո սա կա նի հե ղի նակն այդ հար ցին ա ռան ձին կարևո րութ յուն էր տա լիս, 
քա նի որ դժվա րա նում էր ըն դու նել, որ ա ռաջ նոր դա րան ներն «ա մեն տա րի կամ 
մի քա նի տա րին մի ան գամ ընդ հա նուր վի ճա կա գիր են ա նում ի րանց թե մե րի և կամ 
իւ րա քան չիւր տա րի ի րանց մա տեան նե րի մէջ են կենդ րո նաց նում բո լոր գիւ ղե րում 
ե ղած մա տեան նե րը»88։ Եվ ի րոք, Ա- Դո յի տվյալ նե րի աղբ յուր նե րի քննութ յու նը 
վկա յում է, որ նրա կող մից օգ տա գործ ված բազ մա թիվ տվյալ ներ վե րա բե րում են 
1890-ա կան թթ. վեր ջին և 1900-ա կան թթ. սկզբին և նույ նիսկ (Էփ րիկ յա նի «Բ նաշ-
խար հիկ բա ռա րա նից» քաղ ված տվյալ նե րը) 1880-ա կան թթ. սկզբնե րի վի ճա կին89։ 

«Հարց է, թէ ար դեօք Թիւր քիա յի այդ նա հանգ նե րում իւ րա քան չիւր գիւղ ու նի իւր 
ծխա կան նե րի մա տեան նե րը, որ տե ղից միայն ա մե նա ճիշտ տե ղե կու թիւ նը կա րե լի 
էր թերևս քա ղել, - շա րու նա կում է հե ղի նա կը̀  մի ու շագ րավ փաստ ներ կա յաց նե լով 
Գևորգ յան ճե մա րա նում աշ խա տան քի իր անձ նա կան փոր ձից։ - Շատ է պա տա-
հում, որ Գ. Ճե մա րան ըն դու նուե լու հա մար Վա նի, Բիթ լի սի կամ Էրզ րու մի վի լա յէթ-
նե րից ե կած հայ ա շա կեր տը ա ռանց որևէ ծննդա կան վկա յա կա նի է ներ կա յա ցել և 
յա ճախ ի րանց ա ռաջ նոր դա րան նե րի կող մից վկա յուած մի թուղթ է բե րում - յե տին 

86 Նույն տեղում, էջ 79։
87 Նույն տեղում։
88 Նույն տեղում։
89 Էփրիկյանն իր բառարանում զետեղված վիճակագրական աղյուսակները հիմնականում 
քաղել է 1880-ական թթ. սկզբներին հայկական  մ ամուլում տպված համապատասխան  ն յութ-
երից (օրինակ` Բիթլիսի գավառակի վիճակագրությունը, որը տեղ է գտել նաև Ա-Դոյի գրքում, 
տե՛ս «Արձագանք», Թ իֆ լիս, 1882 թ. հունիսի 20 (հուլիսի 2), № 18, տե՛ ս նաև Էփ րիկեան Հ. Ս., 
Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, հատոր առաջին, Ա-Ը, Վենետ իկ , Ի տպարանի Սրբոյն 
Ղազարու, 1902, էջ 365)։ 



ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 5 1, 201760

թուով կազ մուած։ Դ րանք հան գա մանք ներ են, որ պէտք է ու շադ րու թեան առ նուեն, 
ո րով հետև մե ծա պէս ազ դում են ազ գաբ նա կու թեան թուի վրայ»90։

Եզ րա փա կե լով իր դի տար կում նե րը̀  գրա խո սա կա նի հե ղի նա կը նշում է, որ նա 
չի կա րող ա սել, թե հայ ժո ղովր դի թիվն արդ յոք Ա- Դո յի ներ կա յաց րա ծից մե՞ծ է, 
թե՞ փոքր։ Նա միայն ար ձա նագ րում է, որ Ա- Դո յի աղբ յուր նե րը չեն կա րող վստա-
հե լի լի նել, ա պա ու րեմն նրա բե րած թվե րը չեն կա րող ճիշտ լի նել91։ 

Ամ փո փե լով հոդ վա ծը̀  ա ռանձ նաց նենք Ա- Դո յի գրքի հրա տա րակ ման կա պակ-
ցութ յամբ նրա կող մից ներ կա յաց ված վի ճա կագ րութ յան հա վաս տիութ յան և  առ հա-
սա րակ արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի, այլ էթ նոկ րո նա կան խմբե րի հետ հա յե-
րի հա րա բե րակ ցութ յան հար ցի շուրջ 1912-1914 թթ. հայ կա կան մա մու լում ծա վալ ված 
բա նա վե ճի այն հիմ նա կան արդ յունք նե րը, ո րոնք հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց-
նում ժա մա նա կա կից ու սում նա սի րո ղի հա մար։ 

1. Քն նա դատ նե րին հա ջող վեց վեր հա նել Ա- Դո յի ու սում նա սի րութ յան ո րո շա կի 
խո ցե լի կող մե րը̀  աղբ յուր նե րի ոչ միա տարր բնույ թը, տվյալ նե րի` տար բեր 
թվա կան նե րին վե րա բեր վե լը կամ թվագր ման բա ցա կա յութ յու նը, մահ մե դա-
կան նե րի թվա քա նա կի հար ցում օս ման յան վի ճա կագ րութ յանն ա պա վի նե լը, 
մեկ հայ տան (ծխի) ան դամ նե րի մի ջին թվի` 7-ի` ի րա կա նից ցածր լի նե լը, բո լոր 
վի ճա կագ րութ յուն նե րում առ կա հա յե րի թեր հաշ վառ ման գոր ծո նը հաշ վի չառ-
նե լը և  այլն. ներ կա յաց վե ցին ծան րակ շիռ փաս տարկ ներ առ այն, որ ե րեք 
նա հանգ նե րի հայ ազ գաբ նակ չութ յան թվա քա նա կի` Ա- Դո յի հաշ վար կը թե րի և  
ի րա կա նից ցածր է։

2. Ա- Դո յի թվե րին փաս տարկ ված հա կա դար ձե լու նպա տա կով ի հայտ բեր վեց 
մեծ քա նա կութ յամբ նոր վի ճա կագ րա կան նյութ̀  Հայ կա կան հար ցի վե րար-
ծարծ ման կա պակ ցութ յամբ Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քա րա նի կող մից 1912 թ. 
կազմ ված վի ճա կագ րութ յուն նե րը, 1913-14 թթ. Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քա-
րա նի կող մից անց կաց ված արևմ տա հա յութ յան մար դա հա մա րի տվյալ նե րը, 
1914-1915 թթ. արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի հաշ վառ ման տվյալ նե րը և  այլն։ 
Հայ կա կան մա մու լի այդ հրա պա րա կում ներն ու նեն սկզբնաղբ յու րի նշա նա-
կութ յուն` պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ դրանք այդ տվյալ նե րի` լայն 
շրջա նա ռութ յան մեջ դնե լու առ այ սօր մեզ հայտ նի ա ռա ջին օ րի նակ ներն են, 
իսկ շատ դեպ քե րում ո րոշ տվյալ ներ հայտ նի են միայն այդ հրա պա րա կում նե րի 
մի ջո ցով։ 

3. Քն նա դատ նե րի կող մից Ա- Դո յի տվյալ նե րի հա վաս տիութ յու նը ստու գե լու 
նպա տա կով կի րառ վեց դրանք այլ̀  ա ռա վել թարմ և  ար ժա նա հա վատ վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րի հետ հա մադ րե լու և հա մե մա տե լու մե թո դը։ Այս ա ռու-
մով և հատ կա պես Մեծ ե ղեռ նը վե րապ րած արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի 
հաշ վառ ման տվյալ նե րը, ինչ պես նաև ի րենց կող մից հայ րե նի բնա կա վայ-
րե րի մա սին հա ղորդ վող տե ղե կութ յուն նե րը Ա- Դո յի և  այլ աղբ յուր նե րի կող-

90 «Արարատ», 1913, համար Ա., էջ 79։
91 Նույն տեղում։ 
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մից հա ղորդ վող վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հետ հա մադ րելն այն հիմ նա կան 
մե թոդ նե րից է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ճշգրտե լու Մեծ ե ղեռ նի նա խօր-
յա կին Արևմտ յան Հա յաս տա նի և Օս ման յան կայս րութ յան այլ տա րածք նե րի 
ա ռան ձին վար չա կան միա վոր նե րում հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կը։

4. Ա- Դո յի եր կա սի րութ յանն ար ձա գան քել են ժա մա նա կի հայ ի րա կա նութ յան 
ա կա նա վոր հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ-մտա վո րա կան ներ Ա վե տիս 
Ա հա րոն յա նը, Գևորգ Ալ թուն յա նը, Նի կոլ Աղ բալ յա նը, Ար շակ Ջա մալ յա նը և  
ու րիշ ներ, և ն րանց տե սա կետ նե րը Հայ կա կան հար ցի հա մա տեքս տում արևմ-
տա հա յութ յան թվա քա նա կի հար ցի կա պակ ցութ յամբ ինք նին ար ժա նի են անդ-
րա դար ձի։

Ան կախ Ա- Դո յի ու սում նա սի րութ յան խո ցե լի կող մե րից` «Վա նի, Բիթ լի սի եւ 
Էրզ րու մի վի լա յէթ նե րը» աշ խա տութ յան ար ժե քը ժա մա նա կա կից ու սում նա սի րո ղի 
հա մար ա ռա ջին հեր թին դրա աղբ յուր ներն են։ Շ նոր հիվ Ա- Դո յի` մենք այժմ ու նենք 
Արևմտ յան Հա յաս տա նի տար բեր թե մե րի ա ռաջ նոր դա րան նե րի գզրոց նե րից քաղ-
ված, ա ռան ձին ան հատ նե րից ստաց ված հա րուստ վի ճա կագ րա կան նյութ, ո րը ե թե 
չպահ պան վեր Ա– Դո յի կող մից, ա պա Մեծ ե ղեռ նի ըն թաց քում հայ կա կան թե մե-
րի բնաջնջ ման և  ա ռաջ նոր դա րան նե րի շեն քե րի թա լա նի ու ա վեր ման ժա մա նակ 
ան խու սա փե լիո րեն կկի սեր հա վերժ կորս ված հա զա րա վոր այլ փաս տաթղ թե րի 
ճա կա տա գի րը։
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«ՄԻ ՔԱՆԻ ԹՎԵՐ». Ա-ԴՈՅԻ «ՎԱՆԻ, ԲԻԹԼԻՍԻ ԵՒ ԷՐԶՐՈՒՄԻ 
ՎԻԼԱՅԷԹՆԵՐԸ» ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (1912 Թ.) ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱՐԾԱՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ 
ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ ԾԱՎԱԼՎԱԾ 

ԲԱՆԱՎԵՃԸ
Ռոբերտ Թաթոյան

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդ վա ծում ներ կա յա ցվում է ան վա նի հայ վի ճա կա գիր և պատ մա բան Ա- Դո յի 
( Հով հան նես Տեր- Մար տի րոս յան) «Վա նի, Բիթ լի սի եւ Էրզ րու մի վի լա յէթ նե րը. 
ու սում նա սի րու թեան մի փորձ այդ երկ րի աշ խար հագ րա կան, վի ճա կագ րա կան, 
ի րա ւա կան և տն տե սա կան դրու թեան» աշ խա տութ յան 1912 թ. հրա տա րակ ման 
ա ռի թով հայ կա կան մա մու լում արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի հար ցի շուրջ 
ծա վալ ված բա նա վե ճը, ո րը ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով հա մըն կավ Մեծ ե ղեռ նի 
նա խօր յա կին Հայ կա կան հար ցի վե րա բաց ման շրջա նի հետ (1912-1914 թթ.)։

Ա- Դո յի եր կա սի րութ յանն ար ձա գան քե ցին ժա մա նա կի հայ ի րա կա նութ յան ա կա-
նա վոր հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ-մտա վո րա կան ներ Ա վե տիս Ա հա րոն-
յա նը, Գևորգ Ալ թուն յա նը, Նի կոլ Աղ բալ յա նը, Ար շակ Ջա մալ յա նը և  ու րիշ ներ։ 

Ա- Դո յի գրքի քննա դատ նե րին հա ջող վեց վեր հա նել Ա- Դո յի ու սում նա սի րութ յան 
ո րո շա կի խո ցե լի կող մե րը, ներ կա յաց վե ցին ծան րակ շիռ փաս տարկ ներ առ այն, որ 
ե րեք նա հանգ նե րի հայ ազ գաբ նակ չութ յան թվա քա նա կի̀  Ա- Դո յի հաշ վար կը թե րի 
և  ի րա կա նից ցածր է։ Ա- Դո յի թվե րին փաս տարկ ված հա կա դար ձե լու նպա տա կով ի 
հայտ բեր վեց մեծ քա նա կութ յամբ նոր վի ճա կագ րա կան նյութ, որն ու նի սկզբնաղբ-
յու րի նշա նա կութ յուն։ Քն նա դատ նե րի կող մից Ա- Դո յի տվյալ նե րի հա վաս տիութ յու նը 
ստու գե լու նպա տա կով կի րառ վեց դրանք այլ̀  ա ռա վել թարմ և  ար ժա նա հա վատ 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հետ հա մադ րե լու և հա մե մա տե լու մե թո դը։ 
Բա նա լի բա ռեր̀  Հայ կա կան հարց, արևմ տա հա յութ յան թվա քա նակ, Վա նի 
նա հանգ, Բիթ լի սի նա հանգ, Էրզ րու մի նա հանգ, հայ կա կան մա մուլ, վի ճա կագ-
րութ յուն, ժո ղովր դագ րութ յուն։ 

“A COUPLE OF FIGURES.” THE STUDY OF A-DO “VAN, BITLIS AND ERZEROUM 
VILAYETS” (1912) AND WESTERN ARMENIAN POPULATION NUMBER DEBATE IN 
THE ARMENIAN PRESS DURING THE PERIOD OF ARMENIAN REFORM PACKAGE 

NEGOTIATIONS 
Robert Tatoyan 

SUMMARY
The article presents the debate in the Armenian press on the issue of the number of 
Western Armenian population that emerged in connection with the publication of a book 
“Van, Bitlis and Erzurum Vilayets: An Attempt of Study of Geographical, Statistical, 
Legal and Economic Situation of those areas,” by A-Do (Hovhannes Ter-Martirosyan), 
the prominent Armenian historian and demographer, in 1912. This publication 
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chronologically coincided with the re-opening of the Armenian question on the eve of 
the First World War (1912-1914).

Avetis Aharonyan, Gevorg Altunyan, Nikol Aghbalyan, Arshak Jamalyan and other 
prominent public and political figures and intellectuals of the time, has written reviews 
on A-Do’s study.

A-Do’s critics succeeded in highlighting some of the vulnerabilities of A-Do’s work. 
They also raised strong argument that the A-Do’s figures on the Armenian population of 
Van, Bitlis and Erzeroum provinces of Western Armenia were incomplete and far below 
the real picture. Thus the critics have used a method to compare A-Do’s figures with the 
most up-to-date and accurate statistical data in order to verify the accuracy of A-Do’s 
statistics. Thus a large number of new statistical data has been revealed to argue against 
A-Do’s figures, and this statistics has the value of a first-hand source. 
Keywords: Armenian question, Western Armenians, Van province, Bitlis province, 
Erzeroum province, Armenian press, statistics, demography. 

«НЕСКОЛЬКО ЧИСЕЛ»: ИССЛЕДОВАНИЕ А-ДО «ВАНСКИЙ, БИТЛИССКИЙ И 
ЭРЗЕРУМСКИЙ ВИЛАЙЕТЫ» (1912) И ДЕБАТЫ В АРМЯНСКОЙ ПРЕССЕ ПО 

ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ В ПЕРИОД 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ АРМЯНСКОГО ВОПРОСА

Роберт Татоян
РЕЗЮМЕ

В статье представлены дебаты в армянской прессе по вопросу о численности 
населения Западной Армении, начавшиеся в связи с изданием книги известного 
армянского историка и демографа А-До (Ованес Тер-Мартиросян) «Ванский, Бит-
лисский и Эрзерумский вилайеты: опыт изучения географического, статистиче-
ского, правового и экономического положения данных областей». Публикация 
данной книги в 1912 году хронологически совпала с возобновлением Армянского 
вопроса накануне Первой мировой войны (1912-1914).

Аветис Агаронян, Геворк Алтунян, Никол Агбалян, Аршак Джамалян и другие 
видные общественные и политические деятели и интеллектуалы того времени 
выступили с критическими замечаниями по поводу книги А-До.

Критикам А-До удалось выделить некоторые из уязвимых сторон и ошибок в 
его исследовании. Они также высказали веские аргументы в пользу того, что под-
счеты А-До армянского населении провинций Ван, Битлис и Эрзерум Западной 
Армении являются неполными и не представляют реальную картину численно-
сти армян. С целью верификации статистики А-До, критики использовали метод 
сравнения его данных с более новыми и точными числами населения. Таким 
образом, было опубликовано большое количество новых статистических данных, 
которые представляют ценность в качестве первоисточника. 
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