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ԱրԵՎՄ ՏԱ ՀԱ ՅՈՒ ԹՅԱՆ ԹՎԱ քԱ ՆԱ Կի ԵՎ Ա րԵՎՄ ՏՅԱՆ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ Նի 
ԲՆԱԿ չՈՒ ԹՅԱՆ ԷԹ Նի ԿԱ ԿԱՆ ԿԱզ Մի ՀԱր ՑԵ րը XIX ԴԱ րի  

90-Ա ԿԱՆ ԹԹ. ԿԵ ՍԵ րիՆ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱր Ցի Սր ՄԱՆ 
ժԱ ՄԱՆԱԿԱՇրջԱՆՈՒՄ

 Ռո բերտ Թա թո յան

Ա. Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան հար ցե րի ար ծարծու մը 
1890-ա կան թթ. կե սե րին հայ կա կան բա րե փո խում նե րի շուրջ 
բա նակցություն նե րի ըն թաց քում 
Ինչ պես հայտ նի է, 1878 թ. հու լի սի 13-ին ստո րագր ված Բեռ լի նի պայ մա նագ րի 
61-րդ հոդ վա ծով օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը պար տա վո րու թյուն է ստանձ նում 
ե րկ րի « հա յաբ նակ» նա հանգ նե րում ի րա կա նաց նե լու « տե ղա կան կա րիք նե րից 
բխող բա րե լա վում ներ ու բա րե նո րո գում ներ», ի նչ պես նաև «ա պա հո վե լու հայե րի 
ան վտան գու թյու նը չեր քեզ նե րից ու քր դե րից»1։ Սրա նով Հայ կա կան հար ցը մտ նում 
է մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան օ րա կարգ` դր դե լով թուր քա կան իշ խա նու թյուն-
նե րին ձեռ նա մուխ լի նե լու մի քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման, ո րը նպա տակ 
ու ներ հնա րա վո րինս նվա զեց նելու Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հայե րի թի վը ի նչ պես 
թղ թի վրա, այն պես էլ ի րա կա նու թյան մեջ2։

1 Բեռլինի պայ մա նագ րի 61-րդ հոդ վա ծը մեջ բեր վում է ը ստ Հա յաս տա նը մի ջազ գային դի վա
նա գի տու թյան և սո վե տա կան ար տա քին քաղա քա կա նու թյան փաս տաթղ թե րում (1828-1923), 
Երևան, « Հա յաս տան» հրատ., 1972, էջ 128: 
2 1878-1894 թթ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար կա րե լի է ա ռանձ նաց նել օս մա նյան կա-
ռա վա րու թյան կող մից Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում ի րա կա նաց վող հա կա հայ կա կան 
ժո ղովր դագ րա կան քա ղա քա կա նու թյան հետևյալ հիմ նա կան տար րե րը. 

– հայե րի կո տո րած նե րի կազ մա կեր պում,
– դ րա ցի մահ մե դա կան ազ գաբ նակ չու թյան, հատ կա պես քր դե րի` հայե րի նկատ մամբ հար ձա-

կում նե րի և հարս տա հա րու թյան քա ջա լե րում` « հա մի դի ե» հե ծե լա զո րի ստեղծ ման (1891 թ.), հայե-
րի բո ղոք նե րի ան տես ման, դա տա րան նե րում կողմ նա պա հու թյան դրսևոր ման և այլ մի ջոց նե րով,

–  « հա յաբ նակ» նա հանգ նե րում մահ մե դա կան գաղ թա կան նե րի և ոչ նս տա կյաց քր դե րի բնա-
կե ցում,

–  հայ բնակ չու թյան իս լա մաց ման խրա խու սում,
– հա յաբ նակ վար չա կան մի ա վոր նե րի վե րաձևում` դրանց տրոհ ման և մո տա կա հիմ նա կա նում 

իս լա մաբ նակ վայ րե րի հետ մի աց ման մի ջո ցով (տե՛ս նաև Թա թո յան Ռո բերտ, Ա րևմ տա հա յու
թյան թվա քա նա կի հար ցը 18781914 թվա կան նե րին, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րան –ինս տի տուտ, 2015, էջ 35,36)։
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1890-ա կան թթ. կե սե րի մեր ձա վո րարևե լյան ճգ նա ժա մի շր ջա նում ևս մի ջազ-
գային դի վա նա գի տա կան օ րա կար գում Հայ կա կան հար ցը շա րու նակ վեց դրսևոր-
վել որ պես « հա յաբ նակ» նա հանգ նե րում բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նե լու հարց3։ 
Դրա նից ել նե լով` օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը պայ քա րում էր բա րե փո խում-
նե րի ծրագ րե րի դեմ` նաև նո րից երևան հա նե լով իր այն պն դում նե րը, որ հայերն 
Ա րևմտյան Հա յաս տա նի տա րած քում փոք րա մաս նու թյուն են կազ մում։ Նման պայ-
ման նե րում նո րից կարևո րու թյուն է ին ստա նում ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի 
և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հայե րի` այլ էթ նի կա կան խմ բե րի հա մե մատ հա րա բե-
րակ ցու թյան հար ցե րը։ 

Բեռ լի նի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից ան մի ջա պես հե տո ըն կած շր ջա նում 
ա րևմ տա հա յու թյու նը ներ կա յաց նող մար մի նը̀  Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի ար քա րա նը, 
բա վա կա նին ակ տիվ դե րա կա տա րում էր ստանձ նել բա րե փո խում նե րի հար ցը 
հե տապն դե լու ուղ ղու թյամբ̀  այդ նպա տա կով հրա պա րակ հա նե լով Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան էթ նի կա կան կազ մի` կա ռա վա րա կան տվյալ նե րից 
տար բեր վող հաշ վարկ ներ և դրա նով ոչ ուղ ղա կի բա նա վե ճի մեջ մտ նե լով օս մա-
նյան կա ռա վա րու թյան հետ։ Սա կայն 1890-ա կան թթ. պատ րի ար քա րա նը խու սա-
փում է սե փա կան վի ճա կագ րա կան հաշ վարկ նե րով հան դես գա լուց և ը նդ հա նուր 
առ մամբ ձեռն պահ է մնում նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյուն դրսևո րե լուց բա րե փո խում-
նե րի հար ցի լուծ ման ուղ ղու թյամբ̀  ը ստ երևույ թին չցան կա նա լով ա վե լորդ ան գամ 
հրահ րել օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի դժ գո հու թյու նը։ 

Բեռ լի նի պայ մա նագ րի տակ ստո րագ րած եվ րո պա կան վեց տե րու թյուն նե-
րից (Ա վստ րո– Հուն գա րի ա, Գեր մա նի ա, Ի տա լի ա, Մեծ Բրի տա նի ա, Ռու սաս տան, 
Ֆրան սի ա) Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյա նը̀  ա րևմ տա հա յու թյան 
թվա քա նա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ազգաբնակչության էթ նի կա կան կազ մի 
հար ցե րին, 1890-ական թթ. կե սե րին ան դրա դար ձել են հատ կա պես Մեծ Բրի տա-
նի ան, Ռու սաս տա նը և Ֆրան սի ան, ո րոնք ա ռա վել ակ տիվ դե րա կա տա րու թյուն 
է ին ստանձ նել Հայ կա կան հար ցում։  

Հայ կա կան հար ցը նո րից հայտն վում է մեծ տե րու թյուն նե րի ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում Սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ II-ի վար չա կար գի կող մից 1894 թվա կա նի 
օ գոս տո սին Սա սու նի հայե րի դի մադ րու թյան ճնշ մա նը հա ջոր դած զանգ վա ծային 
կո տո րա ծի4 հետևան քով։ 1895 թ. սկզբ նե րին Կոս տանդ նու պոլ սում Մեծ Բրի տա նի-
այի, Ռու սաս տա նի և Ֆրան սի այի դես պան նե րը5 մշա կում են « հայ կա կան նա հանգ-

3 1890-ա կան թթ. կե սե րին որ պես բա րե փո խում նե րի են թա կա տա րածք` « հա յաբ նակ» նա հանգ-
ներ, ճա նաչ վել է ին Է րզ րու մի, Վա նի, Բիթ լի սի, Դիար բե քի րի, Խար բեր դի (Մա մու րեթ ո ւլ –Ա զիզ) և 
Սե բաս տի այի վի լայեթ նե րը. հոդ վա ծում «Արևմ տյան Հա յաս տան» հաս կա ցու թյու նը վե րա բե րում 
է տվյալ տա րած քին: 
4 Կո տո րած նե րին զոհ էր գնա ցել շուրջ 10,000 հայ, ա վեր վել է ին տաս նյակ հայ կա կան գյու ղեր 
(տե՛ս « Հայ կա կան հարց» հան րա գի տա րան, Երևան, Հայ կա կան հան րա գի տա րա նի գլ խա վոր 
խմ բագ րու թյուն, 1996, էջ 402)։
5 Մեծ տե րու թյուն նե րից ե րե քը` այս պես կոչ ված Ե ռյակ դա շին քի ե րկր ներ Գեր մա նի ան, Ա վստ-
րո– Հուն գա րի ան և Ի տա լի ան, հրա ժար վե ցին մի ա նալ Մեծ Բրի տա նի այի նա խա ձեռ նու թյա-
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նե րի» հա մար բա րե փո խում նե րի նա խա գի ծը, ո րը մայի սի 11 –ին հանձն վում է օս մա-
նյան կա ռա վա րու թյա նը6։ 

Մայի սյան ծրագ րում ե րեք տե րու թյուն նե րի դի վա նա գետ նե րը նաև հան գա մա-
նա լից ան դրա դառ նում են 1878–1894 թթ. ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում օս մա նյան 
իշ խա նու թյուն նե րի հա կա հայ կա կան ժո ղովր դագ րա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ-
նա կան մի ջո ցա ռում նե րին` ա ռա ջար կե լով դա դա րեց նել դրանք։ 

 Այս պես, ծրագ րի հենց ա ռա ջին կե տում, ո րը վեր նագր ված էր « Վի լայեթ նե րի 
թվի պա կա սե ցում», նշ վում էր հետևյա լը. « Քա նի որ ռե ֆորմ նե րը պետք է մտցվեն 
Է րզ րու մի, Բիթ լի սի, Վա նի, Սե բաս տի այի, Մա մու րեթ ուլ –Ա զի զի և Դի ար բե-
քի րի վեց նա հանգ նե րում, պետք է աշ խա տել այդ վի լայեթ նե րի թի վը պա կա սեց-
նել։ ...Վե րաձևու մը պետք է կա տա րել այն պի սի ե ղա նա կով, որ ազ գաբ նակ չու թյան 
բա ժա նու մը վե րած վի այն պի սի էթ նի կա կան խմ բե րի, ո րոնք ա մեն մի նա հան գի 
վար չա կան ստո րա բա ժա նում նե րի մեջ ը ստ կա րել վույն հա մա ցեղ լի նեն»7։ Այս 
կե տով ա ռա ջարկ վում էր վեց նա հանգ նե րի տա րած քի հի ման վրա մեկ կամ եր կու 
վար չա կան մի ա վոր ստեղ ծել, որ տեղ ը նդ գրկ ված կլի նեն ա ռա վել մի ա տարր հայ 
բնակ չու թյուն ու նե ցող շր ջան նե րը։ 

Փաս տաթղ թում ծա նո թութ յան կար գով հա մա ռոտ ներ կա յաց վում էր Ա րևմտ յան 
Հա յաս տա նի նա հանգ նե րի տա րած քի` օս մա նյան կա ռա վա րու թյան կող մից ի րա-
կա նաց ված վար չա կան վե րաձևում նե րի պատ մութ յու նը. «1875 թվից 10 տա րի ա ռաջ 
Է րզ րու մի է յա լե թը8 բաղ կա ցած էր հետև յալ գա վառ նե րից՝ Չըլ դըր, Կարս, Է րզ րում 
(այժմ յան վի լա յե թը), նույն պես Վան, որ պա րու նա կում էր իր մեջ Հաք յա րի, Բիթ լիս 
և Մուշ: Այդ է յա լե թը 1877-78 թթ. պա տե րազ մից հե տո հետզ հե տե բա ժան վեց հինգ 
վի լա յե թի և ե րկ րի այն մա սը, որ մնաց Թուր քի ա յի ձեռ քում, բա ժան վեց հետև յալ 
վի լա յեթ նե րի՝ Է րզ րու մի, Վա նի, Հաք յա րի ի և Մու շի: Այ նու հետև, Հաք յա րի ի գա վա-
ռը նո րից մի աց վեց Վա նի վի լա յե թին, ի սկ Մու շի գա վա ռը՝ նոր կազմ ված Բիթ լի սի 
վի լա յե թին: Դրա նից հե տո էր, որ Մա մու րեթ-Ո ւլ-Ա զիզ սան ջա կը դար ձավ վի լա յեթ, 
ո րի հետ մի աց վե ցին մի քա նի հարևան հո ղեր: Այ նինչ Դեր սի մի վի լա յե թը կր կին 
դար ձավ սան ջակ»9: Վե րոն շյալ բո լոր վե րաձևում նե րի մի ջո ցով օս մա նյան կա ռա-

նը (տե՛ս История дипломатии, том II. Дипломатия в Новое время 18711914, Автор тома В.М. 
Хвостов, Москва, Государственное издательство политической литературы, 1963, էջ 335)։
6 Տե՛ս Саркисян Е.К., Политика османского правительства в Западной Армении, Ереван, изд. 
АН Армянской ССР, 1972, էջ 33։ 
7 Մեջ բեր վում է ը ստ Լէ օ, Հայոց հար ցի վա ւե րագ րե րը, Թիֆ լիս, տպա րան Ն. Ա ղա նե ան ցի, 1915, 
էջ 203: Տե՛ս նաև Հա յաս տա նը մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան և սո վե տա կան ար տա քին քա
ղա քա կա նու թյան փաս տաթղ թե րում (18281923)..., էջ 131: Հատ վա ծի ան գլե րեն տեքս տը` “The 
redistribution should be effected in such a way as to divide the populations into ethnographical groups as 
homogeneous a character as possible in the different administrative divisions of each province” (Turkey. 
No 1 (1896), Correspondence Respecting the Introduction of Reforms in the Armenian Provinces of Asiatic 
Turkey, London, 1896, p. 41)։
8 Է յա լեթ է ին կոչ վում նախ քան 1866 թ. Օս մա նյան կայս րու թյու նում գո յու թյուն ու նե ցող վար չա-
կան մի ա վոր նե րը, ո րոնց փո խա րի նե լու ե կան վի լայեթ նե րը։ 
9 Լէ օ, նշվ. ա շխ., էջ 203: 
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վա րու թյու նը հետզ հե տե փոր ձում էր գտ նել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հայ բնակ չու-
թյա նը յու րա քան չյուր վար չա կան մի ա վո րում փոք րա մաս նու թյուն դարձ նե լու ա ռա-
վել ար դյու նա վետ ձևա չա փը, և Մեծ Բրի տա նի այի, Ռու սաս տա նի և Ֆրան սի այի 
դի վա նա գետ ներն ը ստ է ու թյան ի րենց բա ցա սա կան գնա հա տա կանն է ին տա լիս 
ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում նե րին։

 Բա րե փո խում նե րի մայի սյան ծրագ րում կարևոր տեղ էր հատ կաց ված հայե րի` 
կա ռա վար ման մար մին նե րում ներ կա յաց ված լի նե լու հար ցին։ Նա խա տես վում էր, 
որ խո շո րաց ված և էթ նի կա կան սկզ բուն քով կազմ ված հայ կա կան նա հանգ(ներ)ի 
նա հան գա պետ(ներ)ը (վա լի) պետք է ու նե նային օգ նա կան ներ (մուա վին), ո րոնք 
պետք է լի նե ին քրիս տո նյա ներ, ե թե վա լին ին քը մու սուլ ման էր, և մու սուլ ման ներ, 
ե թե վա լին քրիս տո նյա է ր10։ 

Յու րա քան չյուր հայ կա կան նա հան գում գա վա ռա պետ նե րի (մու թե սա րիֆ) ո րո-
շա կի մա սը պետք է լի նե ին քրիս տո նյա ներ։ Քրիս տո նյա գա վա ռա պետ ներ պետք 
է նշա նակ վե ին այն սան ջակ նե րում, որ տեղ քրիս տո նյա նե րը մե ծա մաս նու թյուն 
է ին կազ մում։ Այն վի լայեթ նե րում, որ տեղ մի այն մեկ մյու թե սա րիֆ պետք է լի ներ 
(այ սինքն` մեկ գա վա ռից բաղ կա ցած վի լայեթ), նա ան պայ ման պետք է լի ներ քրիս-
տո նյա, ե թե վա լին իս լա մա դա վան է ր։ Ի նչ պես և նա հան գա պետ նե րի պա րա գա-
յում, գա վա ռա պե տի օգ նա կա նը պետք է լի ներ քրիս տո նյա, ե թե գա վա ռա պե տը 
մահ մե դա կան էր, և հա կա ռա կը11։ 

Նույն պես և գա վա ռակ նե րի (կա զա) կա ռա վա րիչ նե րի (կայ մա կամ) նշա նակ-
ման հար ցում ծրագ րով նա խա տես վում էր ա պա հո վել քրիս տո նյա նե րի (հայե րի) 
ո րո շա կի թիվ։ Քրիս տո նյա կայ մա կամ ներ պետք է նշա նակ վե ին այն կա զա նե րում, 
որ տեղ քրիս տո նյա նե րը մե ծա մաս նու թյուն է ին կազ մում։ Կայ մա կամ նե րի պա րա-
գա յում նույն պես գոր ծե լու էր տե ղա կա լի մահ մե դա կան կամ քրիս տո նյա լի նե լու 
սկզ բուն քը։ Կարևոր դրույթ էր, որ քրիս տո նյա մյու թե սա րիֆ նե րի և կայ մա կամ նե րի 
թի վը չպետք է պա կաս լի ներ վի լայե թի կայ մա կամ նե րի և մյու թե սա րիֆ նե րի ը նդ-
հա նուր թվի մեկ եր րոր դից12։ Նա հան գա պետ նե րին, գա վա ռա պետ նե րին, գա վա-
ռա կա պետ նե րին կից պետք է ստեղծ վե ին խոր հուրդ ներ, ո րոնց ան դամ նե րի կե սը 
պետք է լի նե ին քրիս տո նյա ներ13։

 Բա րե փո խում նե րի մայի սյան ծրա գի րը և՛ ժա մա նա կա կից նե րի, և՛ հե տա գա 
ու սում նա սի րող նե րի կող մից բնու թագր վել է որ պես չա փա վոր14։ Այն չէր տա լիս 
հայ բնակ չու թյա նն ա ռան ձին ի րա վունք ներ և ան տե սում էր նրանց քա ղա քա կան 
պա հանջ նե րը15։ Սա կայն ան գամ այդ չա փա վոր ա ռա ջարկ նե րին սուլ թան Աբ դուլ 

10 Նույն տե ղում, էջ 214:
11 Նույն տե ղում, էջ 215, 216:
12 Նույն տե ղում, էջ 216, 217։ 
13 Նույն տե ղում, էջ 217։
14 Տե՛ս Պո ղո սյան Ստ., Պո ղո սյան Կ., Հայ կա կան հար ցի և հա յոց ցե ղաս պա նութ յան պատ մութ
յուն, հ.1, Երևան, ՀՀ ՊՆ գործ. կառ. տպ., 2000, էջ 492
15 Տե՛ս Ա ճա ռե ան Հ., Տաճ կա հայոց հար ցի պատ մու թիւ նը, Նոր Նա խիջևան, տպ. Ս.Յ. Ա ւա գե ան, 
1915, էջ 26։



ոբբրրտ  աոանՊատմություն • History • История 11

Հա մի դը հետևո ղա կան դի մադ րու թյուն ցույց տվեց16։ Որ դեգր վեց խոս տա նա լու և 
ձգձ գե լու, խու սա նա վե լու քա ղա քա կա նու թյուն. « …թուր քե րի դի վա նա գի տա կան 
խու սահ նարք նե րը նույն քան ան թիվ են, որ քան ա վա զա հա տիկն օվ կի ա նո սում», 
– այս պես էր դի պուկ բնու թագ րում օս մա նյան կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու-
թյու նը Հայ կա կան հար ցում դեպ քե րին ժա մա նա կա կից բրի տա նա կան թեր թե րից 
մե կը17։ 

Սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյան` բա րե փո խում նե րի 1895 թ. մա յիս յան ծրագ րի 
կյան քի կոչ մա նը դի մադ րե լու զի նա նո ցում կարևոր տեղ հատ կաց վեց Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րում հա յե րի` փոք րա մաս նութ յուն կազ մե լու փաս-
տար կին: 1895թ. հու նի սի 3 –ին օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը ներ կա յաց նում են 
ի րենց պա տաս խա նը բա րե փո խում նե րի ծրագ րին, ո րով ը ստ է ու թյան մեր ժում են 
ա ռա ջարկ նե րի մեծ մա սը18։ Թուր քա կան պա տաս խա նին կց ված բա ցատ րագ րում 
ան դրա դարձ էր կա տար վում բա րե փո խում նե րի ծրագ րի ա ռան ձին դրույթ նե րին։ 
Վի լայեթ նե րի խո շո րաց ման կե տի վե րա բե րյալ նշ վում էր, որ նա հան գային ներ կա 
բա ժան ման հա մա կարգն ըն դուն ված է կա ռա վա րումը հեշ տաց նե լու նպա տա կով, 
և վար չա կան սահ ման նե րի փո փո խու թյան դեպ քում տա րածք նե րի վար չա րա րու-
թյու նը կդժ վա րա նա։ Բա ցի դրա նից, հայ տա րար վում էր, որ սահ ման նե րի փո փո խու-
թյու նը գործ նա կա նում ան հնա րին է ի րա կա նաց նել նաև բնակ չու թյան էթ նի կա կան 
բաշխ ման տե սան կյու նից` հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ վեց նա հանգ նե րի 
բո լոր գա վառ ներն ու նեն խա ռը բնակ չու թյուն19։ Վեր ջին պն դու մը նույ նիսկ հա կա-
սում էր խե ղա թյուր ված օս մա նյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րին, ո րոնց հա մա-
ձայն՝ Վա նի, Մու շի և Բիթ լի սի գա վառ նե րում մի ա սին վերց րած հայե րը մե ծա մաս-
նու թյուն է ին (Վան, ը նդ հա նուր բնակ չու թյուն` 113,964, ո րից հայեր̀  59,38220, Մու շի 
գա վառ, ը նդ հա նուր բնակ չու թյուն` 99,560, ո րից հայեր̀  56,25221, Բիթ լի սի գա վառ, 
ը նդ հա նուր բնակ չու թյուն` 75,760, ո րից հայեր̀  30,47122)։ 

1895թ. հու նի սի 17 –ին օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը Մեծ Բրի տա նի այի, Ռու սաս-
տա նի և Ֆրան սի այի դես պան նե րին ու ղարկ ված նոր գրու թյու նում հայ տա րա րում 
էր, որ ե րեք պե տու թյուն նե րի ա ռա ջար կած բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց ման 
հար ցում ա ռաջ նորդ վե լու է իր հպա տակ ազ գու թյուն նե րի տո կո սային հա րա բե րակ-
ցության թվե րով23։ 

16 Նույն տե ղում։
17 Տե՛ս Կի րա կո սյան Ա., Բրի տա նա կան դի վա նա գի տու թյու նը և ա րևմ տա հա յու թյան խն դի րը 
(XIX դա րի 30ա կան թթ. – 1914 թ.), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն» հրատ., 1999, էջ 279։ 
18 Նույն տե ղում։ 
19 Տե՛ս Turkey. No 1 (1896)..., էջ 78։
20 Տե՛ս Karpat K., Ottoman population 18301914: Demographic and Social Characteristics, Wisconsin, 
The University of Wisconsin Press, 1985, էջ 146:
21 Նույն տե ղում, էջ 130: 
22 Նույն տե ղում։ 
23 Turkey. No 1 (1896)..., էջ 89։ 
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Օս մա նյան կա ռա վա րու թյան թվով եր րորդ̀  ա ռա վել ման րա մասն պա տաս խա նը 
մեծ տե րու թյուն նե րի բա րե փո խում նե րի ծրագ րին ներ կա յաց վում է նույն թվա կա նի 
օ գոս տո սի 2-ի ն։ Պա տաս խա նում մեկ առ մեկ դի տարկ վում է ին Մայի սյան ծրագ րի 
բո լոր կե տե րը և ա ռանց բա ցա հայտ մեր ժե լու բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց ման 
գա ղա փա րը̀  որ պես սկզ բունք, ծրագ րի մեջ այն պի սի բո վան դա կային ա ռար կու-
թյուն ներ և ուղ ղում ներ է ին մտց վում, ո րոնք ը ստ է ու թյան ամ լաց նում է ին գրե թե 
բո լոր ա ռա ջարկ նե րը։ Հայ տա րար վում էր, որ օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը մտա-
դիր է բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նել ոչ թե հայ կա կան վեց նա հանգ նե րի, այլ 
ամ բողջ Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քի նկատ մամբ։ Կր կին վե րա հաս տատ-
վում էր, որ բա րե փո խում նե րի ան ցկաց ման հար ցում օս մա նյան կա ռա վա րու թյունն 
ա ռաջ նորդ վե լու է հպա տակ ազ գու թյուն նե րի թվա քա նակ նե րի հա րա բե րակ ցու-
թյամբ24։ Մերժ վում էր նա հան գա պետ նե րի նշա նակ ման հար ցում որևէ փո փո խու-
թյուն կա տա րել̀  վկա յա կո չե լով այն « փաս տար կը», որ հա մա ձայն մար դա հա մա րի 
տվյալ նե րի` վար չա կան բո լոր մի ա վոր նե րում մահ մե դա կան տար րը մե ծա մաս նու-
թյուն է կազ մում, հետևա բար՝ ցան կա ցած փո փո խու թյուն հան գեց նե լու է հան րային 
ան դոր րի խա փան մա նը (սա ակ նարկ էր մահ մե դա կան « մե ծա մաս նու թյան»̀  հայե-
րի նկատ մամբ հնա րա վոր դժ գո հու թյա նը, ո րը և հրահր վեց Աբ դուլ Հա մի դի կող-
մից նույն թվա կա նի աշ նա նը̀  հան գեց նե լով Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում 
զանգ վա ծային կո տո րած նե րի)25։ Բա րե փո խում նե րի ծրագ րի պա հան ջը̀  սան ջակ-
նե րի կա ռա վա րիչ նե րի մեկ եր րոր դին նշա նա կել քրիս տո նյա նե րից, մերժ վում էր 
այն հիմ նա վոր մամբ, որ ի նչ պես վի լայեթ նե րի գլ խա վոր քա ղաք նե րում, այն պես էլ 
սան ջակ նե րի մեծ մա սում մահ մե դա կան նե րը կազ մում են բնակ չու թյան մե ծա մաս-
նու թյու նը։ Միև նույն ժա մա նակ մեր ժու մը մեղ մե լու և մեծ տե րու թյուն նե րին սի րա-
շա հե լու նպա տա կով պա տաս խա նում չէր բա ցառ վում ա ռան ձին ե րկ րոր դա կան 
զի ջում նե րի կա տա րու մը, օ րի նակ` ու նակ քրիս տո նյա նե րի` ո րոշ գա վա ռա պետ նե րի 
տե ղա կալ նե րի պաշ տոն նե րում նշա նա կու մը26։ 

Կայ մա կամ նե րի մեկ եր րոր դին քրիս տո նյա նե րից նշա նա կե լու և մահ մե դա կան 
կայ մա կա մի դեպ քում նրա տե ղա կալ քրիս տո նյա կայ մա կամ նշա նա կե լու պա հանջ-
նե րը նույն պես մերժ վում է ին, դրա փո խա րեն չէր բա ցառ վում, որ ա ռան ձին կայ-
մա կամ նե րի հա մար կսահ ման վի տե ղա կալ ու նե նա լու հնա րա վո րու թյուն, և այդ 
պաշ տո նում կն շա նակ վեն քրիս տո նյա ներ27։ Մերժ վում էր ան գամ նա հի ե նե րի (գյու-
ղա խումբ) կա ռա վա րիչ նե րին տե ղա կան ժո ղո վի կող մից ը նտ րվե լու ա ռա ջար կը։ 
Սա նշա նա կում էր, որ հայերն ու քրիս տո նյա այլ էթ նի կա կան խմ բե ր զրկ վում է ին 
կա ռա վար ման հնա րա վո րու թյու նից ան գամ հայ կա կան կամ քրիս տո նյա մե ծա մաս-
նու թյուն ու նե ցող վար չա կան ա մե նա փոքր մի ա վոր նե րում։ 

24 Նույն տե ղում, էջ 99, 100։ 
25 Նույն տե ղում, էջ 107։
26 Նույն տե ղում, էջ 108։
27 Նույն տե ղում։ 
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Մեծ Բրի տա նի այի դես պան Ֆի լիպ Քա րին վար չա պետ Սոլս բե րի ին ուղղ ված իր 
նա մա կում, հան րա գու մա րի բե րե լով օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի պա տաս խա նը, 
նշում էր. «Այս պես կոչ ված բա րե փո խում նե րը, ո րոնք խոս տաց վել են Բարձր դռան 
կող մից, մահ մե դա կան նե րին օժ տում են գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րում 
էլ ա վե լի բա ցար ձակ վե րահս կո ղու թյամբ, քան նա խա տես ված է ներ կա կա նո նա-
կար գե րով»28։ Այ սինքն` օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը, ի պա տաս խան եվ րո պա կան 
ճնշ ման, փո խա նակ ա վե լաց նե լու հայե րի ներ կա յա ցուց չու թյունն ու լի ա զո րու թյուն-
նե րը կա ռա վար ման մար մին նե րում, ը նդ հա կա ռա կը̀  մի ջոց ներ է ին ձեռ նար կում 
դրանք էլ ա վե լի սահ մա նա փա կե լու ուղ ղու թյամբ։ Մեծ տե րու թյուն նե րի` հայ կա կան 
բա րե փո խում նե րի հռ չա կագ րային ծրագ րերն ու հայ տա րա րու թյուն նե րը հեր թա-
կան ան գամ հան գեց նում է ին հա կա ռակ ար դյուն քի` ար տո նե լով Աբ դուլ Հա մի դին 
խս տաց նել իր հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյու նը։ 

Օս մա նյան կա ռա վա րու թյունն իր օ գոս տո սի 2-ի պա տաս խա նով գրե թե բա ցա-
հայտ մեր ժում էր Մայի սյան ծրագ րի բո լոր կե տե րը, և ծրագ րի հե ղի նակ պե տու-
թյուն նե րը̀  Մեծ Բրի տա նի ան, Ռու սաս տա նը և Ֆրան սի ան, չէ ին կա րող չար-
ձա գան քել ի րենց հե ղի նա կու թյա նը վնաս հասց նող նման կեց ված քին։ Ե րեք 
տե րու թյուն նե րի բո ղոք նե րը ստի պում են օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րին դի մել 
հեր թա կան խու սա նավ ման և սեպ տեմ բե րի 6 –ին հան դես գալ նոր̀  ար տա քուստ 
ա վե լի զի ջո ղա կան բնույթ ու նե ցող ա ռա ջարկ նե րով29։ Մաս նա վո րա պես օս մա նյան 
կա ռա վա րու թյու նը խոս տա նում էր, բա ցի նա հան գա պետ նե րից և գա վա ռա պետ նե-
րից, ո րոնք պետք է լի նեն մահ մե դա կան ներ, նշա նա կել քրիս տո նյա պաշ տո նյա ներ՝ 
տար բեր ազ գու թյուն նե րի տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյան հա մա ձայն, ոս տի կա-
նու թյան և ժան դար մե րի այի կազմ քրիս տո նյա ներ ը նդ գր կել, գյու ղախմ բե րի (նա-
հի ե) կա ռա վա րիչ նե րի ը նտ րու թյան լի ա զո րու թյու նը տալ տվյալ գյու ղախմ բի խոր-
հուրդ նե րին և այլն30։ 

Այս պա տաս խա նը չի գո հաց նում բա րե փո խում նե րի նա խա ձեռ նող Մեծ Բրի-
տա նի այի կա ռա վա րու թյա նը։ 1895 թ. սեպ տեմ բե րի 11 –ին վար չա պետ Ռո բերտ 
Սոլս բե րին հան դի պում է ու նե նում ե րկ րում Օս մա նյան կայս րու թյան դես պան Ռուս-
տեմ փա շայի հետ։ Զրույ ցի ըն թաց քում նա պն դում է, որ տե ղա կան կա ռա վար ման 
մար մին նե րում պետք է սահ մա նել քրիս տո նյա նե րի չա փա բաժ նի ո րո շա կի տո կոս, 
և կա ռա վար ման բո լոր պաշ տոն նե րը, ո րոնք զբա ղեց նում են մահ մե դա կան նե րը, 
պետք է ու նե նան քրիս տո նյա տե ղա կալ ներ31։ Սա ա նուղ ղա կի փաս տում է այն 
մա սին, որ բրի տա նա կան կա ռա վա րու թյու նը չէր վս տա հում վեց նա հանգ նե րում հայ 
և այլ քրիս տո նյա ազ գաբ նակ չու թյան տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյան վե րա բե րյալ 
օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի տվյալ նե րին։ Դրա մա սին է վկա յում նաև օս մա նյան 

28 Նույն տե ղում, էջ 124։ 
29 Տե՛ս Fuat Dündar, Crime of Numbers: The Role of Statistics in the Armenian Question (1878–1918), 
New Brunswick (USA) and London (UK), Transaction Publishers, 2010, էջ 38։ Տե՛ս նաև Turkey. No 1 
(1896)..., էջ 140, 141։
30 Տե՛ս Turkey. No 1 (1896)..., էջ 141։
31 Նույն տե ղում, էջ 142։
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վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վե րա բե րյալ բրի տա նա կան դի վա նա գի տա կան ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի ար տա հայ տած կար ծի քը, ո րի մա սին կխոս վի հա ջոր դիվ։

 Մինչ ե րեք տե րու թյուն նե րի և օս մա նյան կա ռա վա րու թյան միջև հայ կա կան 
բա րե փո խում նե րի հար ցի շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րը շա րու նակ վում է ին, 1895 թ. 
սեպ տեմ բե րի 30 –ին տե ղի են ու նե նում Բա բը Ա լի ի ցույ ցի հայտ նի դեպ քե րը։ Թուր-
քա կան ոս տի կա նու թյու նը բռ նի ու ժի գոր ծադր մամբ ցրում է բա րե փո խում նե րի 
ի րա կա նաց ման խնդ րան քը պա րու նա կող գրու թյուն հանձ նե լու նպա տա կով դե պի 
սուլ թա նա կան պա լատ քայ լող հա զա րա վոր հայե րի թա փո րը։ Դրան հա ջոր դում են 
հայե րի զանգ վա ծային կո տո րած ներ Կ. Պոլ սում, ո րոնց զոհ է գնում շուրջ 3,000 
մարդ32։ Բա բը Ա լի ի դեպ քերն ազ դա րա րում են հայ կա կան կո տո րած նե րի ա լի քի 
մեկ նար կը Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում և Փոքր Ա սի այի գա վառ նե րում։ 1895 թ. հոկ-
տեմ բեր– նոյեմ բեր ա միս նե րին ջար դեր են տե ղի ու նե նում Տրա պի զո նում, Բա բեր-
դում, Դեր ջա նում, Ե րզն կա յում, Չար սան ճա գում և Քղի ում, Բա ղե շում և Գյու մուշ հա-
նե ում, Ե դե սի ա յում (Ո ւր ֆա) և Շա պին– Գա րա հի սա րում, Կա րի նում, Մա լա թի ա յում, 
Խար բեր դում, Ակ նում, Դի ար բե քի րում, Մարզ վա նում, Սե բաս տի ա յում և այ լուր33: 

Այս զար գա ցում նե րին զու գա հեռ 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 10-ին Մեծ Բրի տա նի-
այի, Ռու սաս տա նի և Ֆրան սի այի կա ռա վա րու թյուն նե րը սահ մա նում են Մայի սյան 
ծրագ րի այն դրույթ նե րը, ո րոնք պետք է պար տա դիր  ի րա կա նացվեն։ Այդ դրույթ-
նե րից է ին սուլ թա նի կող մից բա րե փո խում նե րի ի րա կա նա ցու մը հա մա կար գե լու 
և կա ռա վար չա կան լի ա զո րու թյուն նե րով հա յաբ նակ վեց նա հանգ ներ ու ղարկ ված 
Շա քիր փա շային քրիս տո նյա տե ղա կալ նշա նա կե լը, կա ռա վար ման օ ղակ նե րում 
քրիս տո նյա նե րի մաս նակ ցու թյան չա փի հս տա կե ցու մը, նա հան գա պե տի և գա վա-
ռա պե տի պաշ տոն նե րի` քրիս տո նյա նե րի հա մար բաց լի նե լը, նա հան գա պետ նե րի 
և գա վա ռա պետ նե րի հա մար քրիս տո նյա օգ նա կան նե րի նշա նա կու մը, բա րե փո-
խում նե րի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող հա տուկ 
հանձ նա ժո ղո վի (Comission of Control) կող մից քրիս տո նյա պե տա կան ծա ռայող-
նե րի թվի ամ րագ րու մը յու րա քան չյուր նա հան գի բնակ չու թյան չա փա բա ժին նե րին 
հա մա պա տաս խան34։ Ու շագ րավ է, որ ե րեք տե րու թյուն նե րը չէ ին պն դում Մայի-
սյան ծրագ րի եր կու է ա կան կե տե րի` Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում ա ռա վել 
մի ա տարր հա յաբ նակ նա հան գի կամ նա հանգ նե րի ստեղծ ման և բա րե փո խում-
նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քի նկատ մամբ եվ րո պա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռա-
վել գոր ծուն մե խա նիզմ նե րի ստեղծ ման ի րենց ա ռա ջարկ նե րի վրա` դրա նով ը ստ 
է ու թյան ա մոր ձա տե լով հայ կա կան բա րե փո խում նե րի գա ղա փա րը։ Բա ցի դրա նից, 
գոր ծըն թա ցը մնում էր օս մա նյան կա ռա վա րու թյան « բա րյա ցա կա մու թյան» հույ-
սին, ին չը կան խո րո շում էր դրա տխուր վախ ճա նը։

Ձգ տե լով թու լաց նել կո տո րած նե րի ա լի քի փաս տի կա պակ ցու թյամբ եվ րո պա-
կան տե րու թյուն նե րի և հան րային կար ծի քի դժ գո հու թյու նը̀  Աբ դուլ Հա միդն ար դեն 

32 Տե՛ս Պո ղո սյան Ստ., Պո ղո սյան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 415։
33 Տե՛ս « Հայ կա կան հարց» հան րա գի տա րան..., էջ 229, 230։ 
34 Տե՛ս Turkey. No 1 (1896)..., էջ 158։
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ի րեն կա րող էր թույլ տալ ո րո շա կի զի ջում ներ անել բա րե փո խում նե րի հար ցում` 
ըն դառաջե լով մեծ տե րու թյուն նե րի պա հանջ նե րից մի քա նի սին։ 1895 թ. հոկ տեմ-
բե րի 20 –ին օս մա նյան կա ռա վա րու թյունն ըն դու նում է Շա քիր փա շային և հայ կա-
կան վեց նա հանգ նե րի նա հան գա պետ նե րին ուղղ ված կար գադ րու թյուն, որ տեղ 
հա մա ձայ նու թյուն էր հայտն վում հետևյալ բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց մա նը̀  
յու րա քան չյուր նա հան գի հա մար քրիս տո նյա մուա վի նի (նա հան գա պե տի օգ նա-
կան) նշա նա կում, ոչ մահ մե դա կան մուա վին նե րի նշա նա կում «այն գա վառ նե րում 
և գա վա ռակ նե րում, որ տեղ քրիս տո նյա նե րը կարևոր տարր են կազ մում», վար-
չա կան պաշ տոն նե րում մահ մե դա կան նե րի և ոչ մահ մե դա կան նե րի նշա նա կում` 
ը ստ տվյալ նա հան գում մահ մե դա կան նե րի և ոչ մահ մե դա կան նե րի թվի հա րա բե-
րակ ցու թյան35։ Սրանք սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյան կող մից է ա կան զի ջում ներ 
չէ ին, քա նի որ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի վար չա կան սահ ման նե րը 
փո փո խու թյան են թար կե լու ա ռա ջար կը կտ րա կա նա պես մերժ վել էր, և Աբ դուլ 
Հա մի դի կող մից այդ նա հանգ նե րին կց ված ա ռա վե լա պես մահ մե դականներով 
բ նակեցված տա րածք նե րը շա րու նա կում է ին մնալ դրանց կազ մում։ 

Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը նաև հայ տա րա րում է, որ տե ղա կան կա ռա վար-
ման մար մին նե րում և ոս տի կա նու թյու նում իս լամ և ոչ իս լամ ազ գաբ նակ չու թյան 
չա փա բա ժին նե րը ո րոշ վե լու են պաշ տո նա կան մար դա հա մա րի ար դյունք նե րից 
ել նե լով36։ Այ սինքն` հիմք է ին ըն դուն վե լու օս մա նյան կա ռա վա րու թյան տվյալ նե րը, 
ո րն ա ռա վե լա գույնս շա հագրգռ ված էր հայ կա կան բա րե փո խում նե րի ծրա գի րը 
վի ժեց նե լու հար ցով։ Բա ցի դրա նից, նաև սահ ման վում էր, որ այն գա վառ նե րում 
և գա վա ռակ նե րում, որ տեղ ան գամ, ը ստ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի, ոչ մահ մե-
դա կան նե րը կկազ մեն ը նդ հա նուր բնակ չու թյան թվի կե սից ա վե լին, միև նույնն է, 
նրանք վարչական պաշ տոն նե րի կե սից ա վե լին չեն ստա նա լու37։

Ն շենք նաև, որ սուլ թա նը չէր պատ րաստ վում կա տա րել բա րե նո րո գում նե րի 
ծրա գի րը հրա պա րա կե լու վե րա բե րյալ իր խոս տու մը̀  այն շին ծու հիմ նա վոր մամբ, 
որ դա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նա կայս րու թյան մահ մե դա կան հպա տակ-
նե րի շր ջա նում38։ Ծրա գի րը չհ րա պա րա կե լը հեշ տաց նում էր օս մա նյան կա ռա վա-
րու թյան կող մից ա ռանց լուրջ հետևանք նե րի ցան կա ցած պա հի ան գամ այս ա մոր-
ձատ ված բա րե փո խում նե րի ի րա կա նա ցու մից հրա ժար վե լու հնա րա վո րու թյու նը։

 Բա րե փո խում նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար հանձ նա կա տար է ը նտր-
վում Շա քիր փա շան, ի սկ նրա տե ղա կալ̀  հույն Ֆեհ տի Ֆրան կո բեյը, ով օս մա նյան 
վի ճա կագ րա կան գե րա տես չու թյան ղե կա վարն է ր39։ 1895 թ. նոյեմ բե րի 3-ին օս մա-

35 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 20 –ի բա րե փո խում նե րի ծրա գի րը տե՛ս Turkey. No 1 (1896)..., էջ 161-170. 
հայե րեն թարգ մա նու թյու նը` Լե օ, նշվ. ա շխ., էջ 281-294։ 
36 Տե՛ս Fuat Dündar, նշվ. ա շխ., էջ 39։
37 Նույն տե ղում։ 
38 Տե՛ս Կի րա կո սյան Ա., նշվ. ա շխ., էջ 321։ 
39 Տե՛ս Fuat Dündar, նշվ. ա շխ., էջ 39։
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նյան կա ռա վա րու թյան կող մից ստեղծ վում է հայ կա կան բա րե փո խում նե րի ի րա կա-
նաց ման նկատ մամբ Վե րահս կո ղու թյան հանձ նա ժո ղո վը40։ 

1895 թ. վեր ջե րին Շա քիր փա շան ուղևոր վում է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
նա հանգ ներ, որ տեղ իր ա ռա ջին այ ցե լու թյան վայ րերն են դառ նում բնակ չու թյան 
հաշ վառ ման տե ղա կան գրա սե նյակ նե րը̀  բնակ չու թյան թվա քա նա կի և էթ նի կա-
կան կազ մի վե րա բե րյալ թարմ տվյալ ներ ստա նա լու հա մար41։ Այս պես, Վա նում 
բնակ չու թյան գրա սե նյակ այ ցե լու թյան ժա մա նակ օս մա նյան պաշ տո նյան ստա-
նում է նա հան գի մահ մե դա կան, հայ և ա սո րի բնակ չու թյան թվա քա նա կի վե րա բե-
րյալ տվյալ ներ̀  հա մա պա տաս խա նա բար̀  147,623, 70,916 և 9,650 (օս մա նյան վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րի իս կու թյա նը մենք կանդ րա դառ նանք հա ջոր դիվ): Դրանց 
հի ման վրա Շա քիր փա շան սահ մա նում է նա հան գային ժան դար մե րի այի կազ մը̀  
608 մահ մե դա կան ներ, 208 հայեր և 89 ա սո րի ներ42։ Մի ա ժա մա նակ կենտ րո նա կան 
իշ խա նու թյուն նե րից ստաց ված կար գադ րու թյամբ Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր 
նա հանգ նե րի իշ խա նու թյուն նե րը պատ րաս տում և Կ. Պո լիս են ու ղար կում ի րենց 
տա րած քում գտն վող բո լոր բնա կա վայ րե րի ա նուն նե րը, թի վը և դրանք ղե կա վա-
րող ան ձանց ա նուն նե րը պա րու նա կող տե ղե կագ րեր43։

1896 թ. փետր վա րի 6 –ին Մեծ Բրի տա նի այի, Ռու սաս տա նի և Ֆրան սի այի դես-
պա նատ նե րի դրա գո ման նե րը ներ կա են գտն վում Վե րահս կո ղու թյան հանձ նա ժո-
ղո վի նիս տին։ Դես պա նատ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ար ձա նագ րում են, որ տվյալ 
պա հի դրու թյամբ, բա ցի նա հան գա պետ նե րի քրիս տո նյա տե ղա կալ ներ նշա նա կե-
լուց, որևէ այլ բա րե փո խում չի ի րա կա նաց վել, ը նդ ո րում, հա կա ռակ ստանձ նած 
պար տա վո րու թյուն նե րի, նման նշա նա կում ներ ե ղել են Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
վեց նա հանգ նե րից մի այն եր կու սում44։ 

1896 թ. մար տին Վե րահս կո ղու թյան հանձ նա ժո ղո վը Կ. Պոլ սում բրի տա նա կան 
դես պա նա տան ներ կա յա ցուց չին է փո խան ցում վեց նա հանգ նե րի ազ գաբ նակ չու-
թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ օս մա նյան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րը։ Մեծ Բրի տա նի այի դես պան Ֆի լիպ Քա րին դրանք ու ղար կում է Ֆո րին օ ֆիս` 
իր հա մա ռոտ մեկ նա բա նու թյուն նե րով հան դերձ։ Դես պանն ար ձա նագ րում էր, որ 
նոր տվյալ նե րի` նա խորդ տա րի նե րին նույն օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րից դես-
պա նա տան կող մից ստաց ված տվյալ նե րի հետ հա մե մա տու թյու նը ցույց է տա լիս 
շո շա փե լի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ներ։ Այս պես, նշ վում էր, որ Է րզ րու մի 
նա հան գում 1890-ին օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը հաշ վում է ին 545,159 շունչ, ո րից 

40 Տե՛ս «Ա սո շեյ թեդ փրես» լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյան հա ղոր դագ րու թյու նը “Los Angeles 
Herald”, Volume 45, Number 24, 4 November 1895 (հա սա նե լի է առ ցանց http://cdnc.ucr.edu կայ-
քում)։ 
41 Տե՛ս Fuat Dündar, նշվ. ա շխ., էջ 39։ 
42 Նույն տե ղում։ 
43 Նույն տե ղում։ 
44 Տե՛ս Turkey No. 8 (1896). Further Correspondence Relating to the Asiatic Provinces of Turkey, in 
Continuation of Turkey No. 2, Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. August 
1896. London, Harrison and Sons, 1896, էջ 49։ 
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քրիս տո նյա ներ̀  113,488 կամ մոտ 21%, մինչ դեռ 1895-ին` ար դեն 669,717 շունչ, ո րից 
քրիս տո նյա ներ̀  123,935 (18,5%)45: 

Վա նի նա հան գի պա րա գա յում 1890 և 1895 թթ. տվյալ նե րի միջև տար բե րու թյուն-
ներն էլ ա վե լի շո շա փե լի է ին` 1890 թ. օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ ներ̀  418,494 
(ք րիս տո նյա ներ̀  32%), 1890 թ. հյու պա տոս Լլոյ դի տվյալ ներ̀  270,988 (ք րիս տո նյա-
ներ̀  57 %), 1895 թ. պաշ տո նա կան տվյալ ներ̀  308,392 շունչ (ք րիս տո նյա ներ̀  32%)։ 

Բիթ լի սի, Դի ար բե քի րի, Խար բեր դի և Սե բաս տի այի նա հան գի տվյալ նե րի միջև 
տար բե րու թյուն նե րը ներ կա յաց վում են ստորև ա ղյու սակ նե րով։ 

Բիթ լի սի նա հանգ 
Բ նակ չու թյուն Ք րիս տո նյա նե րի հա րա բե րակ ցու թյուն

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1890 266,988 41%

Բ րի տա նա ցի հյու պա տոս Լլոյդ, 1890 287,876 42%

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1895 479,587 24%

 Դի ար բե քի րի նա հանգ
Բ նակ չու թյուն Ք րիս տո նյա նե րի հա րա բե րակ ցու թյուն

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1890 312,444 23%

Բ րի տա նա ցի հյու պա տոս Լլոյդ, 1890 392,168 22,5%

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1895 462,005 18%

 Խար բեր դի նա հանգ 
Բ նակ չու թյուն Ք րիս տո նյա նե րի հա րա բե րակ ցու թյուն

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1890 381,352 21,2%

Բ րի տա նա ցի հյու պա տոս Լլոյդ, 1890 293,508 30%

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1895 586,303 15%

 Սե բաս տի այի նա հանգ 
Բ նակ չու թյուն Ք րիս տո նյա նե րի հա րա բե րակ ցու թյուն

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1890 892,201 17,5%

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1895 971,981 17%

Ինչ պես տես նում ե նք, օս մա նյան կա ռա վա րու թյան` 5 տա րի կտր ված քով տրա-
մադր ված եր կու տվյալ նե րի միջև առ կա են շո շա փե լի տար բե րու թյուն ներ ոչ 
հօ գուտ քրիս տո նե ա դա վան նե րի։ Ի սկ ե թե հա մե մա տենք դրանք բրի տա նա ցի 
հյու պա տոս Լլոյ դի` 1890 թ. տվյալ նե րի հետ, ո րոնք նույն պես թուր քա կան ծա գում 
ու նեն, ա պա տվյալ նե րի միջև տար բե րու թյու նը և դրա նով Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
վեց նա հանգ նե րում թղ թի վրա քրիս տո նյա նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը նվա զեց նե-
լու օս մա նյան վի ճա կագ րու թյան մի տու մն էլ ա վե լի ա կն հայտ է դառ նում։ 

45 Տե՛ս Turkey No. 8 (1896).... էջ 98։
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1896 թ. փետր վա րի 26-ին Մեծ Բրի տա նի այի դես պան Ֆ. Քա րին զե կու ցում էր 
վար չա պետ Սոլս բե րի ին. «Ա մեն ի նչ կար ծես թե մնում է ան փո փոխ։ Ո ՛չ Շա քիր 
փա շայի քրիս տո նյա տե ղա կալ ներն են նշա նակ վել, ո ՛չ էլ նա հան գա պետ նե րի քրիս-
տո նյա տե ղա կալ նե րը։ Չնա յած սուլ թա նի կող մից շա րու նա կա բար կրկն վող խոս-
տում նե րին` ներ կա պա հի դրու թյամբ ի նձ հայտ նի չէ որևէ կյան քի կոչ ված բա րե-
փոխ ման մա սին»46։ 

Մեծ Բրի տա նի այի և Ֆրան սի այի դես պա նատ նե րի թարգ մա նիչ նե րը ներ կա են 
գտն վում նաև Վե րահս կո ղու թյան հանձ նա ժո ղո վի ապ րիլ– մայիս ա միս նե րի նիս-
տե րին` ի րենց զե կու ցագ րե րում ար ձա նագ րե լով բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց-
ման հար ցում շո շա փե լի ա ռա ջըն թա ցի պա կա սը47։ Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը 
նշա նա կեց նա հան գա պետ նե րի քրիս տո նյա տե ղա կալ ներ, ո րոնց գոր ծա ռույթ-
նե րը սահ մա նա փակ և ձևա կան է ին, սա կայն գա վա ռա պետ նե րի ոչ մահ մե դա-
կան տե ղա կալ նե րի և ո րոշ գա վա ռակ նե րում քրիս տո նյա գա վա ռա կա պետ նե րի ու 
գա վա ռա պետ նե րի տե ղա կալ նե րի նշա նա կու մը մնաց առ կախ։ Ի րե րի այս դրու-
թյունն ար տա ցոլ վում է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում Մեծ Բրի տա նի այի 
հյու պա տոս նե րի` 1896 թ. ամ ռանն ու աշ նանն ու ղարկ ված զե կու ցագ րե րում48։ 

1897 թ. ըն թաց քում բրի տա նա ցի հյու պա տոս նե րը շա րու նա կե ցին տվյալ ներ 
հա վա քել հայ կա կան բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց ման ծրագ րի շր ջա նակ նե րում 
օս մա նյան պե տա կան ծա ռա յու թյան մեջ հայե րի և քրիս տո նե ա դա վան այլ էթ նի-
կա կան խմ բե րի մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ։ Կ. Պոլ սում Մեծ Բրի տա նի այի դես-
պան Ֆ. Քա րի ի` 1897 թ. հու լի սի 6-ի նա մա կը Մեծ Բրի տա նի այի վար չա պետ Սոլս-
բե րի ին49, որ տեղ դես պա նը հան րա գու մա րի է բե րում բրի տա նա ցի հյու պա տոս նե րի 
հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րը, կա րե լի է պատ կե րա վոր բնու թագ րել որ պես հայ-
կա կան բա րե փո խում նե րի ծրագ րի յու րօ րի նակ մա հա խո սա կան։ 

Օս մա նյան կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյունն այդ ուղ ղու թյամբ մնա ցել 
էր ձևա կան և ի մի տա ցի ոն քայ լե րի ի րա կա նաց ման շր ջա նակ նե րում։ Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի ո րոշ նա հանգ նե րում նա հան գա պետ նե րի տե ղա կալ նե րի պաշ տոն նե-
րում նշա նակ վել է ին հայեր, ո րոնց, սա կայն, վե րա պահ ված է ին խորհր դան շա կան 
լի ա զո րու թյուն ներ, և ո րոնք որևէ ազ դե ցու թյուն չու նե ին պե տա կան կա ռա վար ման 
գոր ծե րում։ Դես պա նն ան թա քույց հեգ նան քով էր բնու թագ րում նո րան շա նակ հայ 
պաշ տո նյա նե րի գոր ծու նե ու թյու նը. «Ն րանք ա կն հայտ ո չն չու թյուն ներ են, բա ցա-
ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ ա ռանց որևէ վա րան ման հա վա նու թյուն են տա լիս 

46 Նույն տեղում, էջ 65։
47 Տե՛ս մաս նա վո րա պես Մեծ Բրի տա նի այի դես պա նա տան թարգ մա նիչ Ա դամ Բլո կի` մայի սի 
6-ի զե կու ցա գի րը (նույն տե ղում, էջ 164, 165)։ 
48 Տե՛ս մաս նա վո րա պես Է րզ րու մում Մեծ Բրի տա նի այի հյու պա տոս Գրև զի զե կու ցա գի րը (նույն 
տե ղում, էջ 199, 200)։
49 Տե՛ս Turkey No. 1 (1898). Further Correspondence respecting the Asiatic Provinces of Turkey, London, 
1898, էջ 207։ 
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ի րենց մահ մե դա կան վե րա դաս նե րի ո րո շում նե րին և ցու ցադ րա կան ե ռան դով 
հա լա ծան քի են են թար կում սե փա կան հայ րե նա կից նե րին»50։ 

Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը նաև չէ ին կա տա րել ոչ մահ մե դա կան նե րին 
ոս տի կա նու թյան և ժան դար մե րի այի կազմ ը նդ գր կե լու ի րենց ստանձ նած պար-
տա վո րու թյու նը̀  ը նդ հա նուր բնակ չու թյան մեջ նրանց տե սա կա րար կշ ռին հա մա-
պա տաս խան։ Քրիս տո նյա նե րի չա փա բա ժինն ու ժային կա ռույց նե րում ցածր էր 
ան գամ ար հես տա կա նո րեն նվա զեց ված օս մա նյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի՝ 
մահ մե դա կան նե րի և ոչ մահ մե դա կան նե րի հա րա բե րակ ցու թյան ցու ցա նիշ նե րից։ 
Այն փոք րա թիվ քրիս տո նյա նե րը, ո րոնք այ նուա մե նայ նիվ ըն դուն վել է ին ու ժային 
կա ռույց ներ ծա ռա յու թյան, ը նդ գրկ վել է ին բա ցա ռա պես ստո րին օ ղակ ներ և ի 
վի ճա կի չէ ին պաշտ պա նե լու քրիս տո նյա բնակ չու թյա նը բռ նու թյուն նե րից և չա րա-
շա հում նե րից։ Բրի տա նա ցի հյու պա տոս ներն ար ձա նագ րում է ին, որ նման պայ-
ման նե րում քրիս տո նյա նե րին պե տա կան ծա ռա յու թյան մեջ ը նդ գր կե լը լա վա գույն 
դեպ քում ա նօ գուտ է ր51։

 Վա նում վար չա կան պաշ տոն նե րի է ին նշա նակ վել 41 քրիս տո նյա, ոս տի կա-
նու թյան և ժան դար մե րի այի կազ մում` 82-ը, սա կայն վեր ջին ներս 1897 թ. ամ ռանը  
դեռևս աշ խա տա վարձ չէ ին ստա ցել52։ 

Բիթ լի սի նա հան գում ոս տի կա նու թյան կազմ է ին ը նդ գրկ վել 87 քրիս տո նյա (հայ), 
ո րոնք, սա կայն, ը ստ բրի տա նա ցի հյու պա տո սի տվյալ նե րի. «...ը նտր վել են ա մե-
նա վատ կեր պար նե րից, չեն վճար վում և օգ տա գործ վում են քրիս տո նյա հա մայն քի 
ան դամ նե րին լր տե սե լու նպա տա կով»53։ Որևէ քրիս տո նյա կայ մա կամ նա հան գում 
չէր նշա նակ վել։ Քրիս տո նյա մուհ թար նե րի (գյու ղախմ բե րի և գյու ղե րի ղե կա վար-
ներ) իշ խա նու թյունն ար հա մարհ վում էր հար կա հա վաք նե րի ու զափ թի ե նե րի կող-
մից, ո րոնք գոր ծում է ին ը ստ սե փա կան հայե ցո ղու թյան54։ 

Էրզ րու մի նա հան գի ոս տի կա նու թյու նում նշա նակ վել է ին 16 քրիս տո նյա ներ, 
ո րոն ցից հին գը̀  կո մի սար ներ, վեր ջին նե րից մեկն ա նուն էր հա նել քրիս տո նյա նե-
րին հա լա ծե լու իր ե ռան դի հա մար։ Ժան դար մե րի ա յում նա խա տես ված 218-ից ի րա-
կա նում նշա նակ վել էր 45 քրիս տո նյա, ո րոնք 18 ա մս վա ծա ռա յու թյան ըն թաց քում 
ստա ցել է ին մի այն ի րենց 2-3 ա մս վա ռո ճի կը55։ 

 Դի ար բե քի րում մի այն 12 քրիս տո նյա է ին նշա նակ վել ոս տի կա նու թյու նում, ե րբ 
սահ ման ված քա նա կը 70-80-ն է ր։ Վա լի ի տե ղա կա լը և եր կու կայ մա կամ ներ քրիս-
տո նյա ներ է ին, սա կայն որևէ ազ դե ցու թյու նից զուրկ։ «Ք րիս տո նյա նե րի նշա նա-
կու մը ներ կա դրու թյամբ չի հան գեց րել որևէ դրա կան ար դյուն քի», – նշ վում էր բրի-
տա նա ցի հյու պա տո սի զե կույ ցում56։

50 Նույն տե ղում։
51 Տե՛ս Fuat Dündar, նշվ. ա շխ., էջ 40։ 
52 Տե՛ս Turkey No. 1 (1898)..., էջ 209։ 
53 Նույն տե ղում։ 
54 Նույն տե ղում։ 
55 Նույն տե ղում, էջ 209, 210։ 
56 Նույն տե ղում։ 
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 Խար բեր դի ոս տի կա նու թյու նում և ժան դար մե րի ա յում նշա նակ ված քրիս տո նյա-
նե րը թո ղել են ի րենց պաշ տոն նե րը̀  վատ վե րա բեր մուն քի ար ժա նա նա լու պատ ճա-
ռով։ Խար բեր դում Մեծ Բրի տա նի այի հյու պա տո սը հետևյալ կերպ էր մեկ նա բա-
նում ստեղծ ված վի ճա կը. « Թուր քա կան կա ռա վա րա կան պաշ տոն նե րում հայե րի 
նշա նա կու մը ներ կա պա հի դրու թյամբ ա նօ գուտ լի նե լուց էլ վատ է... և կա րող է 
հան գեց նել հայ բնակ չու թյան շա հե րի էլ ա վե լի վնա սե լուն, քան բա րե լավ մա նը» 57։ 

Հա լե պի նա հան գում 800 պաշ տո նյա նե րից քրիս տո նյա է ին մի այն 20-ը, գրե թե 
բո լո րը̀  ստո րին օ ղակ նե րում, բա ցա ռու թյամբ Զեյ թու նի գա վա ռա կա պե տի և 
Ֆռ նու զի կա ռա վար չի։ Ի նչ պես և այլ հա յաբ նակ նա հանգ նե րում, Հա լե պում ևս 
քրիս տո նյա նե րը ոս տի կա նու թյու նում և ժան դար մե րի ա յում նա խա տես ված քա նա-
կից քիչ է ին ը նդ գրկ ված58։ 

Տ րա պի զո նի նա հան գում քրիս տո նյա նե րի չա փա բա ժի նը ոս տի կա նու թյան և 
ժան դար մե րի այի կազ մում պետք է լի ներ 14%, սա կայն այն փաս տա ցի 3% էր և նվա-
զե լու մի տում ու ներ, քա նի որ շա տե րը թող նում է ին աշ խա տան քը։ Նա հան գի 18 
կայ մա կամ նե րից և ոչ մե կը չու ներ քրիս տո նյա տե ղա կալ59։

 Մեծ Բրի տա նի այի դես պա նը, ա նուղ ղա կի ո րեն նաև ար ձա նագ րե լով բա րե փո-
խում նե րի ի րա կա նաց մանն ուղղ ված իր ե րկ րի բո լոր ջան քե րի փաս տա ցի ձա խո-
ղու մը, հետևյալ կերպ էր ամ փո փում տվյալ նե րը. «…[ հա մի դյան] կո տո րած նե րը 
մեծ չա փով մե ծաց րել են այն ար հա մար հան քը, ո րով իշ խող մահ մե դա կան նե րը 
վե րա բեր վում են զոհ ազ գու թյա նը ...և այժմ ա կն հայտ է, որ և ոչ մի ծրա գիր, ի նչ քան 
էլ այն խնամ քով կազմ ված լի նի, բա վա րար չի լի նի ներ կա վար չա կան հա մա կար գի 
պայ ման նե րում ա պա հո վե լու հա վա սար ի րա վունք ներ հայ բնակ չու թյան հա մար։ 
Մի այն ա մուր եվ րո պա կան վե րահս կո ղու թյու նը տե ղե րում կա րող է հան գեց նել 
ար դյուն քի»60։ 

Բ նա կա նա բար, 1897 թ. հույն– թուր քա կան պա տե րազ մում թուր քե րի տա րած 
հաղ թա նա կից հե տո61 և ռուս–բ րի տա նա կան շա րու նակ վող հա կա սու թյուն նե րի 
պայ ման նե րում նման «ա մուր եվ րո պա կան վե րահս կո ղու թյուն» հաս տա տե լն Ա րևմ-
տյան Հա յաս տա նի տա րած քում գործ նա կա նում ա նի րա գոր ծե լի մի վե րա ցա կան 
ցան կու թյան ար տա հայ տու թյուն է ր։ Մեծ տե րու թյուն նե րի հա կա սու թյուն նե րի վրա 
խա ղա լով, հայ բնակ չու թյա նը փոք րա մաս նու թյուն ներ կա յաց նե լով, բա րե փո խում-
նե րի նմա նակ ման իր գոր ծո ղու թյուն նե րով, հայե րին կո տո րած նե րի են թար կե լով և 
ե րկ րում խիստ հա լա ծանք նե րի ու ոս տի կա նա կան հե տապն դում նե րի ռե ժիմ հաս-
տա տե լով` Աբ դուլ Հա մի դին հա ջող վեց առ ժա մա նակ լռեց նել Հայ կա կան հար ցը։

57 Նույն տե ղում։ 
58 Նույն տե ղում, էջ 211։ 
59 Նույն տե ղում։
60 Նույն տե ղում, էջ 208։ 
61 1897 թ. հույն– թուր քա կան պա տե րազ մը տևել է մոտ մեկ ա միս` ապ րի լի 18-ից մինչև մայի սի 
20-ը, և ա վարտ վել է Հու նաս տա նի պար տու թյամբ։ 
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Բ. Ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
բնակչության էթ նի կա կան կազ մի վե րա բե րյալ 1890 –ա կան թթ. կե սե րի 
օս մա նյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը 
Ինչ պես ար դեն նշ վեց, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում բա րե փո խում նե րի 
ի րա կա նաց ման հիմ քում դր վեց էթ նի կա կան սկզ բուն քը, այ սինքն` կա ռա վար ման 
մար մին նե րում և ու ժային կա ռույց նե րում քրիս տո նյա նե րի (Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
տա րած քում քրիս տո նե ա դա վան հիմ նա կան էթ նի կա կան խմ բի` հայե րի) ներ կա-
յաց ված լի նե լու աս տի ճա նը շաղ կապ վեց և դր վեց ու ղիղ հա մե մա տա կա նի տվյալ 
վար չա տա րած քային մի ա վո րում ը նդ հա նուր բնակ չու թյան մեջ քրիս տո նյա (հայ) 
բնակ չու թյան հա րա բե րակ ցու թյան ցու ցա նիշ նե րի հետ։ Դրա նով օս մա նյան կա ռա-
վա րու թյու նը, ո րը դեմ էր բա րե փո խում նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը, օբյեկ տի-
վո րեն շա հագրգռ ված էր այն խնդիրներով, որ հնա րա վո րինս ցածր ներ կա յաց նի 
հայե րի ու քրիս տո նե ա դա վան այլ էթ նի կա կան խմ բե րի թի վը և մահ մե դա կան նե րի 
նկատ մամբ նրանց հա րա բե րակ ցու թյու նը։ 

Այդ շա հագրգռ վա ծու թյու նը չմ նաց վե րա ցա կան, այլ վե րած վեց գործ նա կան 
քայ լե րի։ Նախ, ի նչ պես ար դեն նշե ցինք, վե րաձև վեց Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վար-
չա կան քար տե զը. բո լոր հա յաբ նակ շր ջան նե րին կց վե ցին հարևան ա ռա վե լա պես 
մահ մե դա կա նաբ նակ տա րածք ներ։ Դրա նով սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյու նը 
հիմ քեր ստեղ ծեց պն դե լու, որ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի բո լոր նա հանգ նե րում 1890-
ա կան թթ. կե սե րի դրու թյամբ մահ մե դա կան ազ գաբ նակ չու թյու նը մե ծա մաս նու-
թյուն է կազ մում։ Օս մա նյան կա ռա վա րու թյան վար չա կան վե րաձևում նե րի քա ղա-
քա կա նու թյու նը նկատ վեց և ար ձա նագր վեց եվ րո պա կան դի վա նա գի տու թյան 
կող մից` ար տա ցոլ վե լով 1895 թ. Մայի սյան բա րե փո խում նե րի ծրագ րում ի րե րի այդ 
վի ճակն ուղ ղե լու և ա ռա վել մի ա տարր հա յաբ նակ վար չա կան մի ա վոր ստեղ ծե լու 
պա հան ջի տես քով, ո րն օս մա նյան կա ռա վա րու թյան կող մից խիստ դի մադ րու թյան 
հանդիպեց և մերժ վեց բա րե փո խում նե րի ծրագ րի շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րի հենց 
սկզբ նա կան փու լում։ 

Սա կայն զուտ վար չա կան սահ ման նե րի փո փոխ մամբ օս մա նյան կա ռա վա րու-
թյու նը չսահ մա նա փակ վեց։ Խն դիր էր դր ված հայե րին և առ հա սա րակ քրիս տո նյա 
այլ էթ նի կա կան խմ բե րին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում հնա րա վո րինս 
ան նշան փոք րա մաս նու թյուն ցույց տալ։ Այդ նպա տա կով եվ րո պա կան դի վա նա-
գի տու թյան ու շադ րու թյա նը ներ կա յաց վե ցին կեղծ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ, 
որ տեղ հայ և քրիս տո նյա այլ էթ նի կա կան խմ բե րն ի րա կա նից ցածր, ի սկ մահ մե դա-
կան բնակ չու թյունն ի րա կա նից բարձր էին պատ կեր վում։ Մահ մե դա կան նե րի թվի 
ուռ ճաց ման փաս տը ցայ տուն երևում է ստորև բեր ված ա ղյու սա կից, որ տեղ ներ-
կա յաց ված են Ա րևմտ յան Հա յաս տա նի վեց վի լա յեթ նե րի մահ մե դա կան ազ գաբ-
նակ չութ յան թվա քա նա կի՝ օս ման յան կա ռա վա րու թյան՝ 1893-1897 թթ. վե րա բե րող 
տար բեր հաշ վարկ ներ։
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Աղ յու սակ 1. Ա րևմրտ ան Հա աս րտա նի վբց վի լա բ նբ րի մահ մբ դա կան 
ազ գաբնակչու ան վա քա նա կն ը սրտ օս ման ան կա ռա վա րու ան րտվալ նբ րի  
(1893-1897.) 62 63 64 65 66

 Վար չա կան մի ա վոր 1893 թ.62 1894 թ.63 1895 թ.64 1896 թ.65 1897 թ.66

 Վան 59,412 212,552 97,341 173,773 76,956
Էրզ րում 445,548 559,508 509,948 509,980 513,446
 Բիթ լիս 167,054 366,066 237,392 365,921 224,772
 Խար բերդ 300,188 423,842 477,416 477,416 380,092
 Սե բաս տի ա 766,558 793,000 790,348 810,916 807,651
 Դի ար բե քիր 289,591 327,173 320,211 362,934 329,843
Ըն դա մե նը 2,028,351 2,682,141 2,432,656 2,700,940 2,332,760

Ինչ պես տես նում ե նք, տար բե րու թյու նը նվա զա գույն (2,028,351) և ա ռա վե լա-
գույն (2,700,940) թվե րի միջև կազ մում է 672,589 կամ 33%։ Դրա հետ մեկ տեղ, ա ճած 
մահ մե դա կան բնակ չութ յան հա մե մատ, հայ և քրիս տո նյա այլ էթ նի կա կան խմ բե րի 
թի վը, ը ստ նույն աղ բյուր նե րի տվյալ նե րի, մնում էր գրե թե ան փո փոխ (տե՛ս Ա ղյու-
սակ 2):
Աղ յու սակ 2. Ա րևմրտ ան Հա աս րտա նի վբց վի լա բ նբ րի մահ մբ դա կան 
ազ գաբնակչու ան վա քա նա կն ը սրտ օս ման ան կա ռա վա րու ան րտվալ նբ րի  
(1893-1897.) 67 68 69 70 71

 Վար չա կան մի ա վոր 1893 թ.62 1894 թ.63 1895 թ.64 1896 թ.65 1897 թ.66

 Վան 60,448 60,448 64,629 61,933 55,051
Էրզ րում 101,138 101,138 110,319 110,319 109,818
 Բիթ լիս 101,358 101,358 103,715 88,722 101,586
 Խար բերդ 73,178 73,178 79,420 79,420 74,204
 Սե բաս տի ա 116,545 116,266 120,222 120,379 123,204
 Դի ար բե քիր 289,591 327,173 320,211 362,934 329,843
Ըն դա մե նը 499,490 499,211 524,273 505,666 510,065

62 Ըստ 1881/82-93 թթ. մարդահամարի արդյունքների (տե՛ս Karpat K., նշվ. աշխ., էջ 148, 149):
63 Օսմանյան կայսրության կառավարության կողմից պատրաստված աղյուսակ (նույն տեղում, 
էջ 155):
64 Նույն տեղում, էջ 156:
65 Նույն տեղում, էջ 158:
66 Նույն տեղում, էջ 160:
67 Ըստ 1881/82-93 թթ. մարդահամարի արդյունքների (տե՛ս Karpat K., նշվ. աշխ., էջ 148, 149):
68 Օսմանյան կայսրության կառավարության կողմից պատրաստված աղյուսակ (նույն տեղում, 
էջ 155):
69 Նույն տեղում, էջ 156:
70 Նույն տեղում, էջ 158:
71 Նույն տեղում, էջ 160:
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Նշ ված վի ճա կագ րա կան թռիչք նե րը թուրք հե տա զո տող նե րը  բա ցատ րում են 
նրա նով, որ բարձր տվյալ նե րում հա վե լագր վել է ին քր դա կան այն վաչ կա տուն և 
կի սա վաչ կա տուն ա շի րեթ նե րը, ո րոնք բնակ վում է ին հաշ վա ռու մից դուրս մնա-
ցած տա րածք նե րում. դրանք է ին` Է րզ րու մի նա հան գում` ջա լա լի ներն ու այլ ցե ղեր̀  
100,000, Բիթ լի սի նա հան գում` Սա սու նի, Մոտ կա նի և այլ ցե ղեր̀  200,000, Խար-
բեր դի նա հան գում` Դեր սի մի սան ջա կի քր դա կան բնակ չու թյու նը̀  100,000, Վա նի 
նա հան գում` Հա քյա րի ի գա վա ռի քր դա կան բնակ չու թյու նը̀  150,00072։ Նման 
բա ցատ րու թյու նը հիմ նա զուրկ է նախ այն պատ ճա ռով, որ վե րոն շյալ թվե րը խիստ 
մո տա վոր ու են թադ րա կան են և դրա նով ը ստ երևույ թին չհիմ նա վոր ված73։ Բա ցի 
դրա նից, հարց է ծա գում՝ ին չու օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը հա մա պա տաս խա նա-
բար չէր ա վե լաց նում նաև հայե րի թվա քա նա կը. նույն տա րածք նե րում քր դե րի հետ 
միասին առ կա էր մեծ թվով հայ բնակ չու թյուն, ո րը նույն պես ամ բող ջո վին դուրս էր 
մնա ցել հաշ վա ռու մից։ 

1893-1897 թթ. օս մա նյան տար բեր տվյալ նե րի միջև տար բե րութ յու նը մի ան-
գա մայն հաս կա նա լի կդառ նա, ե թե նշենք, որ մահ մե դա կան բնակ չու թյան ցածր 
թվա քա նա կով տվյալ նե րի խումբն ար տա ցո լում էր օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի 
կող մից 1881-1893 թթ. ան ցկաց ված մար դա հա մար նե րի ի րա կան ար դյունք նե րը և 
նա խա տես վում էր ներ քին օգ տա գործ ման հա մար74։ Հա մա պա տաս խա նա բար, 
բարձր թվա քա նա կով տվյալ նե րի խում բը նա խա տես ված էր ար տա քին լսա րա նի 
հա մար. դրանք սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյու նը ներ կա յաց րել էր մեծ տե րու-
թյուն նե րի դի վա նա գետ նե րին Հայ կա կան հար ցի հա մա տեքս տում, և դրանք հրա-
պա րակ վել են դեպ քե րին ժա մա նա կա կից աղ բյուր նե րում, մաս նա վո րա պես Մեծ 
Բրի տա նի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան Կա պույտ գր քե րում։ 

Արևմտ յան Հա յաս տա նի մահ մե դա կան բնակ չութ յան վի ճա կագ րութ յան տա տա-
նում ներն առ կա է ին ան գամ նույն տար վա ի րա վի ճակն ար տա ցո լող տար բեր 
տվյալ նե րում: Այս պես, մահ մե դա կան նե րի թվի տար բե րութ յունն էլ ա վե լի ակ նա-
ռու է օս ման յան կա ռա վա րութ յան՝ 1895 թ. կազմ ված եր կու տար բեր ցու ցակ նե րի 
տվյալ նե րի միջև. մե կը ներ քին օգ տա գործ ման հա մար նա խա տես ված վի ճա կագ-
րութ յուն է, ի սկ ե րկ րոր դը Ա րևմտ յան Հա յաս տան ու ղարկ ված Վե րահս կո ղութ յան 
հանձ նա ժո ղո վի (Commission of Control)` մեծ տե րու թյուն նե րի դես պան նե րին տրա-
մադր ված տվյալ ներն են (տե՛ս Աղ յու սակ 3):

 

72 Նույն տե ղում, էջ 150։ 
73 Այս պես, ը ստ 1895 թ. բրի տա նա ցի դի վա նա գի տա կան պաշ տո նյա Վի լյամ Է վե րե թի զե կու-
ցագ րի տվյալ նե րի, Դեր սի մի քր դե րի թի վը մոտ 55,000 էր, այ սինքն` օս մա նյան կա ռա վա րու թյան 
թվից շուրջ եր կու ան գամ ցածր (զե կու ցագ րի մա սին ման րա մասն կխոս վի հա ջոր դիվ)։ 
74 Դրանք հրա տա րակ վել են ոչ թե պատ րաստ ման պա հին, այլ ար դեն XX դա րի ե րկ րորդ կե սին` 
թուրք հե տա զո տող Քե մալ Կար պա տի կող մից։ 
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Աղ յու սակ 3. Ա րևմրտ ան Հա աս րտա նի իս լա մա դա վան ազ գաբ նակ չու ան 75 76 
վաքանա կը 1895.՝ ը սրտ օս ման ան կա ռա վա րու ան վի ճա կագ րա կան րտվալ նբ րի

 Վար չա կան մի ա վոր  Ներ քին ցու ցակ 75  Վե րահս կո ղութ յան հանձ նա ժո
ղով (Commission of Control) 76

 Տար բե րութ յու նը 
(%)

1 Էրզ րու մի նա հանգ 509,948 545,782 7
2  Վա նի նա հանգ 97,341 282,582 190
3  Բիթ լի սի նա հանգ 237,392 352,713 48,5
4  Խար բեր դի նա հանգ 477,416 494,881 3

5  Դի ար բե քի րի նա հանգ 320,211 378,253 18

Ըն դա մե նը 1,642,308 2,054,211 25 %

 Վե րոնշ յալ փաս տե րը վկա յում են, որ օս ման յան կա ռա վա րութ յու նը 1894-96 թթ. 
Հայ կա կան հար ցի սր ման ժա մա նա կաշր ջա նում իր ձեռ քի տակ մի ա ժա մա նակ 
ու նե ցել է ի րա րից զգա լի ո րեն տար բեր վող եր կու խումբ վի ճա կագ րա կան ցու ցակ-
ներ։ Մի խումբն ար տա ցո լում էր օս մա նյան մար դա հա մար նե րի բուն ար դյունք նե րը 
և նա խա տես վում էր ներ քին օգ տա գործ ման հա մար, մյու սը՝ հա վե լագր ված մահ մե-
դա կան բնակ չու թյան տվյալ նե րով, տրա մադր վում էր մեծ տե րութ յուն նե րի դի վա-
նա գետ նե րին77: 

Գ. 1890-ա կան թթ. ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և Ա րևմ տյան 
Հա յաստա նի ազ գաբ նակ չու թյան էթ նի կա կան կազ մի վե րա բե րյալ 
բրիտանա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը 
1890-ա կան թթ. կե սե րին հայ կա կան նա հանգ նե րում բա րե փո խում նե րի հիմ նա կան 
նա խա ձեռ նող ե րկ րի` Մեծ Բրի տա նի այի դի վա նա գետ նե րը բնա կա նա բար չէ ին 
կա րող չանդ րա դառ նալ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան էթ նի կա կան 
կազ մի հար ցին։ Այդ ան դրա դարձ նե րը չսահ մա նա փակ վե ցին օս մա նյան կա ռա-
վա րու թյան կող մից մեծ տե րու թյուն նե րի դես պան նե րին տրա մադր ված վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րի մեկ նա բա նու թյամբ, կա տար վե ցին նաև սե փա կան վի ճա կագ-
րա կան հաշ վարկ ներ։ Տվյալ հաշ վարկ նե րի հա մար աղ բյու րա գի տա կան հիմք է ին 
ծա ռա յում հիմ նա կա նում օս մա նյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը, ո րոնք փոխ-
լրաց վում է ին հայ կա կան և այլ աղ բյուր նե րից քաղ ված տվյալ նե րով, ի նչ պես նաև 
Մեծ Բրի տա նի այի հյու պա տոս նե րի կող մից նա խորդ տա րի նե րին` հիմ նա կա նում 
1880-ա կան թթ. սկզբ նե րին, հա վա քված վի ճա կագ րա կան նյու թի մի ջո ցով։ 

75 Տե՛ս Karpat K., նշվ.աշխ., էջ 156:
76 Տվյալները վերցված են Ազ գե րի լի գայի Գե րա գույն խորհր դին հայ կա կան պատ վի րա կու թյան 
ուղարկված հի շա տա կագ րի նա խագ ծից, ո րը պատ րաստ վել է ան վա նի հա յա գետ Ն. Ա դոն ցի կող-
մից (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 430, ց. 1, գ.145, թ. 20, տե՛ս նաև Հով հան նի սյան Պ.Հ., Նի կո ղայոս Ա դոն ցը և Հայ կա-
կան հար ցը, « Պատ մաբա նա սի րա կան հան դես», 1999, №1, էջ 136): Տե՛ս նաև Turkey No. 8 (1896)...,  
էջ 98։
77 Այստեղ տեղին է նշել, որ օսմանյան վիճակագրական հավաստիության վրա էապես ազդում 
էին նաև մի շարք առարկայական գործոններ, հատկապես նվազ հարկվելու նպատակով 
օսմանահպատակ հայերի` հաշվառումից խուսափելու ձգտումը, ինչը նույնպես հանգեցնում էր 
հայերի թերհաշվառմանը (դրա մասին մանրամասն տե՛ս Թաթոյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 64-70)։
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Արևմ տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյա նը բրի տա նա կան դի վա նա գի տու-
թյան ան դրա դարձ նե րից ա ռանձ նա նում է Մեծ Բրի տա նի ա յի ռազ մա կան նա խա-
րա րութ յան հե տա խու զութ յան բաժ նի ղե կա վա րի օգ նա կան, գն դա պետ Վիլ յամ 
Է վե րե թի` 1895 թ. մա յի սի 11 –ով թվագր ված ըն դար ձակ (պա րու նա կում է 37 տպա գիր 
էջ) զե կույ ցը, ո րը պատ րաստ վել էր Մեծ Բրի տա նի ա յի կա ռա վա րութ յան հա մար̀  
հայ կա կան բա րե փո խում նե րի շուրջ գոր ծըն թաց նե րում որ պես տե ղե կատ վու թյան 
աղ բյուր օգ տա գործ վե լու նպա տա կով78: Հե ղի նա կը, ով 1882-1888 թթ. զբա ղեց-
նում էր « Քուր դիս տա նի» հյու պա տո սի պաշ տո նը, ի թիվս Ա սի ա կան Թուր քի ա յի 
վի լայեթ նե րի, ներ կա յաց նում է նաև Ա րևմտ յան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի 
ազ գաբ նակ չութ յան թվա քա նա կի վե րա բեր յալ իր հաշ վարկ նե րը՝ օգ տվե լով հիմ-
նա կա նում թուր քա կան տվյալ նե րից և ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան լրաց նե լով դրանք  
Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի ար քա րա նի, ի նչ պես նաև ֆրան սի ա ցի ու սում նա սի րող 
Վի տալ Քի նե ի (ն րա մա սին հա ջոր դիվ) տվյալ նե րի մի ջո ցով: Ա րևմտ յան Հա յաս-
տա նի վեց նա հանգ նե րի հա մար Է վե րե թի տվյալ նե րի հա մե մա տութ յու նն օս մա-
նյան տվյալ նե րի հետ ցույց է տա լիս, որ, ը ստ բրի տա նա ցի դի վա նա գե տի, նշ ված 
տա րած քում ապ րում էր շուրջ 43,3%-ով ա վե լի հայ, քան ներ կա յաց վում էր օս մա-
նյան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից (տե՛ս Ա ղյու սակ 4): 

Աղ յու սակ 4. Ա րևմրտ ան Հա աս րտա նի վբց նա հանգ նբ րի հա բնակ չու ան 
վաքանակն ը սրտ օս մա նան կա ռա վա րու ան և Վ. Է վբ րբ ի րտվալ նբ րի 79 80

 Վար չա կան մի ա վոր Օս ման յան տվյալ ներ, 1895 թ.79 Վ. Է վե րեթ
1895 թ.80  Տար բե րութ յու նը (%)

1  Վա նի նա հանգ 60,448 112,536 86,1
2  Բիթ լի սի նա հանգ 101,358 152,398 50,3
3 Էրզ րու մի նա հանգ 109,808 134,902 22,8
4  Դի ար բե քի րի նա հանգ 60,597 73,825 21,8
5  Խար բեր դի նա հանգ 80,276 156,356 94,7
6  Սե բաս տի ա յի նա հանգ 120,052 133,367 11

Ըն դա մե նը 532,539 763,384 43,3

 
 Քա նի որ Է վե րեթն իր հաշ վարկ նե րի հիմ քում դրել է օս մա նյան կա ռա վա րու-

թյան տվյալ նե րը, ա պա ա սել, որ դրանք ար տա ցո լում են հայ բնակ չու թյան թվա-

78 Զեկույցը կրում է «Փոքր Ասիայի և դեպի արևելք ընկած թուրքական նահանգների ազ գա-
բնակչության մասին» վերնագիրը (տե՛ս CAB 37/38/26, Report on the Population of Asia Minor 
and the Turkish Provinces to the eastward, compiled by Colonel William Everett, C.M.G., Assistant 
Adjutant-General, Intelligence Division, War Office, formerly Her Majesty's Consul for Kurdistan, May 
11, 1895):
79 Տե՛ս Karpat K., նշվ. աշխ., էջ 148, 149 (օսմանյան մարդահամարների տվյալներում կաթոլիկ 
և բողոքական բնակչության թիվը սովորաբար տրված է առանց ազգային պատկանելությունը 
նշելու, մենք ավելացրել ենք դրանց տվյալները հայ առաքելադավան բնակչության թվին` ելնելով 
այն հանրահայտ իրողությունից, որ տվյալ շրջաններում բողոքականներն ու կաթոլիկները գրեթե 
բացառապես հայեր էին):
80 Տե՛ս Report on the Population of Asia Minor and the Turkish Provinces..., էջ 35:
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քա նա կի ի րա կան պատ կե րը, չի կա րե լի, սա կայն ու շագ րավ է ի նք նին այն փաս տը, 
որ բրի տա նա ցի հե ղի նա կը կա րիք է զգա ցել օս մա նյան տվյալ նե րի հա մե մատ հայ 
բնակ չու թյան թի վը զգա լի ո րեն բարձր ցույց տալ, ի սկ մահ մե դա կան ազ գաբ նակ-
չու թյան թի վը̀  ցածր (տե՛ս Ա ղյու սակ 5)։

Աղ յու սակ 5. Ա րևմրտ ան Հա աս րտա նի վբց նա հանգ նբ րի մահ մբ դա կան նբ րի վա քա-
նակն ը սրտ օս մա նան կա ռա վա րու ան և Վ. Է վբ րբ ի րտվալ նբ րի 81 82

 Վար չա կան մի ա վոր Օս ման յան տվյալ ներ, 1895 թ.81 Վ. Է վե րեթ
1895 թ.82  Տար բե րութ յու նը (%)

1  Վա նի նա հանգ 207,028 131,275 -36,6
2  Բիթ լի սի նա հանգ 352,713 133,986 -62,1
3 Էրզ րու մի նա հանգ 545,782 505,185 -7,4
4  Դի ար բե քի րի նա հանգ 378,253 333,456 -11,6
5  Խար բեր դի նա հանգ 494,881 504,946 2,0
6  Սե բաս տի ա յի նա հանգ 801,630 731,610 -8,7

Ըն դա մե նը 2,780,287 2,340,458 15,9

Օս մա նյան տվյալ նե րի հա մե մատ Է վե րե թը նաև զգա լի ո րեն բարձր է ցույց 
տա լիս հա յաբ նակ վեց նա հանգ նե րում քրիս տո նյա ազ գաբ նակ չու թյան հա րա բե-
րակ ցու թյու նը մահ մե դա կան նե րի նկատ մամբ  (տե՛ս Ա ղյու սակ 6)։ Ը ստ բրի տա-
նա ցի դի վա նա գե տի` Վա նի և Բիթ լի սի նա հանգ նե րում քրիս տո նյա նե րը (նե րա-
ռյալ ա սո րի բնակ չու թյու նը) ան գամ մե ծա մաս նու թյուն է ին կազ մում, ի սկ բո լոր վեց 
նա հանգ նե րում ոչ մահ մե դա կան նե րը կազ մում եմ բնակ չու թյան 28,4%-ը (օս մա նյան 
կա ռա վա րու թյուն` 20%):  

81 Տե՛ս Karpat K., նշվ. աշխ., էջ 148, 149 (օսմանյան մարդահամարների տվյալներում կաթոլիկ 
և բողոքական բնակչության թիվը սովորաբար տրված է առանց ազգային պատկանելությունը 
նշելու, մենք ավելացրել ենք դրանց տվյալները հայ առաքելադավան բնակչության թվին` ելնելով 
այն հանրահայտ իրողությունից, որ տվյալ շրջաններում բողոքականներն ու կաթոլիկները գրեթե 
բացառապես հայեր էին):
82 Տե՛ս Report on the Population of Asia Minor and the Turkish Pro vinc es..., էջ 35:
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Աղ յու սակ 6. Ա րևմրտ ան Հա աս րտա նի վբց նա հանգ նբ րում մահ մբ դա կան նբ րի և ոչ 
մահ մբ դա կան նբ րի հա րա բբ րակ ցու ունն ը սրտ օս մա նան կա ռա վա րու ան և  
Վ. Է վբ րբ ի րտվալ նբ րի 83 84

 Վար չա կան մի ա վոր
Օս ման յան տվյալ ներ, 1895 թ.83 Վ. Է վե րեթ

1895 թ.84

մահ մե դա կան-
ներ

ոչ մահ մե դա-
կան ներ

մահ մե դա կան-
ներ

ոչ մահ մե դա-
կան ներ

1  Վա նի նա հանգ
207,028 
(68%)

101,264 
(32%)

131,275
(41,2%)

183,873 
(58,3%)

2  Բիթ լի սի նա հանգ
352,713
(76%)

126,874 
(24%)

133,986 
(46,8%)

152,398 
(53,2%)

3 Էրզ րու մի նա հանգ
545,782 
(81,5%)

123,935 
(18,5%)

505,185 
(78,4%)

138,902 
(21,6%)

4  Դի ար բե քի րի նա հանգ
378,253 
(82%)

83,752 
(18%)

333,456 
(74,2%)

115,888 
(25.8%)

5  Խար բեր դի նա հանգ
494,881 
(85%)

91,422 
(15%)

504,946 
(76,3%)

157,006 
(23,7%)

6  Սե բաս տի ա յի նա հանգ
801,630 
(83%)

170,351 
(17%)

731,610 
(80,4%)

178,970 
(19,6%)

Ըն դա մե նը 
2,780,287 

(80%)
697,598
 (20%)

2,340,458
(71,6%)

927,037 
(28,4%)

Դ. 1890-ա կան թթ. ռու սա կան տվյալ նե րը ա րևմ տա հա յու թյան 
թվաքանա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան էթ նի կա կան 
կազ մի վե րա բե րյալ 
1890-ա կան թթ. կե սե րին Ռու սաս տա նի դիր քո րո շու մը Հայ կա կան հար ցի նկատմամբ 
ամ փոփ ված է ե րկ րի ա րտ գործ նա խա րար իշ խան Ա. Լո բա նով– Ռոս տովս կու85 
հայտ նի խոս քե րում, ո րոնք նա ա սել է Մեծ Բրի տա նի այի դես պան Ֆրենկ Լա սել սի 
հետ 1895 թ. հու նի սի 4 –ի և 12-ի զրույ ցներում. « Ռու սաս տա նը ցան կա նում է, որ 
բա րե փո խում նե րն ի րա կա նաց վեն սուլ թա նի բո լոր հպա տակ նե րի նկատ մամբ, 
սա կայն չի կա րող հա մա ձայ նել իր սահ ման նե րին մոտ տա րածք նե րի ստեղծ մա նը, 
որ տեղ հայե րը կա րող են ու նե նալ բա ցա ռիկ ար տո նու թյուն ներ, չի կա րող հա մա-
ձայ նել Փոքր Ա սի ա յում մեկ այլ Բուլ ղա րի այի ստեղծ մա նը»86։ 

83 Տե՛ս Turkey No. 8 (1896)..., էջ 98։
84 Հաշվարկները մեր կողմից ըստ Report on the Population of Asia Minor and the Turkish Pro vin
ces..., էջ 35:
85 Ա լեք սեյ Լո բա նով-Ռոս տովս կի (1824-1896)՝ ռուս դի վա նա գետ, Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր-
ծե րի նա խա րար 1895 -1896 թթ.: 
86 Ֆ. Լա սել սի` 1895 թ. հու նի սի 13 –ի հե ռա գի րը և հու նի սի 14-ի նա մա կը Մեծ Բրի տա նի այի ա րտ-
գործ նա խա րար կոմս Կիմ բեռ լի ին (տե՛ս Turkey. №1 (1896). Correspondence respecting the introduction 
of Reforms in the Armenian Provinces of Asiatic Turkey, London: Harrison and Sons, 1896, էջ 83, 87)։
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Դ րա նից ել նե լով` Ռու սաս տա նի ա րտ գործ նա խա րարն ա ռի թը բաց չէր թող նում 
պն դե լու, որ հայերն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րում փոք րա մաս նու-
թյուն ե ն։ Այս պես, դեռևս 1895 թ. մար տի 28-ին Մեծ Բրի տա նի այի դես պա նի և Ա. 
Լո բա նով– Ռոս տովս կու միջև տե ղի ու նե ցած զրույ ցի ժա մա նակ վեր ջինս հեգ նան-
քով հայ տա րա րում էր, որ Փոքր Ա սի ա յում գո յու թյուն ու նեն մի այն ե րեք գա վառ-
ներ, որ տեղ հայե րը բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյունն են կազ մում` Բիթ լի սը, Ան գո-
րան և Ա լեք սանդ րե թը (Կի լի կի ա)։ Սա կայն այդ շր ջան ներն ի րա րից շատ հե ռու են 
գտնվում, և դժ վար թե դրանք հնա րա վոր լի նի մեկ նա հան գի մեջ մի ա վո րել։ « Հայե-
րը ցր ված են ամ բողջ ե րկ րով մեկ, ա վե լի ճիշտ, աշ խար հով մեկ և գո յու թյուն չու նի 
որևէ տեղ, ո րը կա րե լի է Հա յաս տան անվանել», – շա րու նա կում էր Ռու սաս տա նի 
ա րտ գործ նա խա րա րը87։ Հայե րի` լոկ վե րոն շյալ տա րածք նե րում մե ծա մաս նու թյուն 
կազ մե լու սխալ տե ղե կու թյու նը Ա. Լո բա նով– Ռոս տովս կուն ան հրա ժեշտ էր պն դե-
լու իր այն դրույ թը, որ նա ներ կա ի րա վի ճա կում հնա րա վոր չի գտ նում բա րե փո-
խում ներ ի րա կա նաց նել, ո րոնք կգո հաց նեն հայե րին, ե թե, ի հար կե, այդ բա րե փո-
խում նե րը չեն ի րա կա նաց վե լու ամ բողջ Ա սի ա կան Թուր քի այի տա րած քում88։

1895 թ. հու լի սի 3-ին հայ կա կան բա րե փո խում նե րի հար ցի շուրջ բրի տա նա կան 
դես պա նի հետ զրույ ցում Ա. Լո բա նով– Ռոս տովս կին կրկ նե լով, որ Ռու սաս տա նը 
դեմ է լի նե լու ցան կա ցած նա խագ ծի, ո րը հան գեց նե լու է Փոքր Ա սի ա յում ի նք նա վար 
որևէ մի ա վո րի ստեղծ մա նը, նշում էր, որ վեր ջերս Կով կա սում ծա ռայող և Թուր քի-
այի ա սի ա կան նա հանգ նե րի գի տակ ռուս մի սպայի զե կու ցա գիր է ըն թեր ցել, ո րը 
մեծ չա փով հիմն ված է բրի տա նա ցի գն դա պետ Հ. Թրո տե րի89 տվյալ նե րի վրա, և 
որ տեղ ցույց է տր վում, որ հայ բնակ չու թյունն այն քան էլ ստ վար չէ, ի նչ պես նրան 
փոր ձում է ին հա մո զել90։ 

Սա ակ նարկ էր ռու սա կան բա նա կի գլ խա վոր շտա բի գե նե րալ– լեյ տե նանտ, 
Կ. Պոլ սի ռու սա կան դես պա նու թյան նախ կին գլ խա վոր կցորդ Ա լեք սանդր Զելյո-
նի ի « Հայ կա կան հար ցի մա սին» գաղտ նի զե կու ցագ րի վե րա բե րյալ (թ վագր-
ված է 1895 թ. մայի սի 9 –ով), որ տեղ լայն ան դրա դարձ կա Հայ կա կան հար ցի 
հա մա տեքս տում ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
ազ գաբ նակ չու թյան էթ նի կա կան կազ մի հար ցե րին91։ Հե ղի նա կը, ո րը հա մար-
վում էր Թուր քի այի գոր ծե րին քա ջա տե ղյակ ան ձնա վո րու թյուն նե րից մե կը, նաև 
հե տաքրքր վում էր Ա րևմտյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան հար ցե րով, ին չի 
վկա յու թյունն է նույն 1895 թ. նրա կազ մած և բա ցատ րա կան գրու թյամբ լույս տե սած 

87 Նույն տե ղում, էջ 16։
88 Նույն տե ղում։ 
89 Հեն րի Թրո տե րը 1880-1882 թթ. զբա ղեց րել է Է րզ րու մում Մեծ Բրի տա նի այի գլ խա վոր հյու-
պա տո սի պաշ տո նը և զբաղ վել է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի բնակ չու թյան թվա քա նա կի և էթ նի կա-
կան կազ մի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի հա վաք մամբ (ման րա մասն տե՛ս Թա թո յան Ռ., նշվ. ա շխ., էջ 
121-140)։ 
90 Նույն տե ղում, էջ 93, 94։ 
91 Զելյո նի ի « Հայ կա կան հար ցի մա սին» զե կու ցագ րից մեջ բե րում ներն ը ստ Մար կո սյան Ս., 
Ա րևմ տա հա յու թյան վի ճա կը XIX դա րի վեր ջե րին, Երևան, « Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, 
1968։ 
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« Թուր քա հա յաս տա նում և Քուր դիս տա նում հայ բնակ չու թյան բաշխ ման քար-
տե զը» 92։ 

Ա. Զելյո նին իր զե կու ցագ րի հենց սկզ բից հայ կա կան բա րե փո խում նե րի հար ցով 
Մեծ Բրի տա նի այի շա հագրգռ վա ծու թյու նը պայ մա նա վո րում է բա ցա ռա պես «ի րա-
կան քա ղա քա կա նու թյան» (realpolitik) շա հա դի տա կան նկա տա ռում նե րով. « Հարկ 
չկա ա պա ցու ցե լու, որ մար դա սի րու թյան և կար գու կա նո նի բարձր սկզ բունք նե րի 
հո վա նա վո րու մը չէ, ոչ էլ հայե րի նկատ մամբ սե րը, ո րոն ցով տվյալ դեպ քում ղե կա-
վար վում է Ա նգ լի ան, այլ մեր սև ծո վյան նա վա տոր մի վե րածն վե լը և Մի ջին Ա սի ա-
յում Աֆ ղանս տա նի ու Հնդ կաս տա նի սահ ման նե րին մեր մո տե նա լը նրան ներշն չում 
են զին վել։ Դրա հետևան քով Մեծ Բրի տա նի ան ա մեն կերպ ցան կա նում է խա փա-
նել վեր ջին պա տե րազ մից հե տո ստեղծ ված մեր լավ հա րա բե րու թյուն նե րը Թուր-
քի այի հետ. դրա հա մար նա ձգ տում է Ա նդր կով կա սի ստ րա տե գի ա կան և կարևոր 
սահ մա նագլ խին ստեղ ծել հայ կա կան Բուլ ղա րի ա»93։ 

Ըստ Ա. Զելյո նի ի` Մեծ Բրի տա նի ան փոր ձում էր Հայ կա կան հար ցը զուտ մար դա-
սի րու թյան և Ա սի ա կան Թուր քի ա յում վար չա կան բա րե լա վում նե րի հար ցից վե րա-
ծել քա ղա քա կան հար ցի` նպա տակ ու նե նա լով Օս մա նյան Թուր քի այի տա րած քի 
վրա և Ռու սաս տա նի ան դր կով կա սյան սահ մա նագլ խին ստեղ ծե լու հայե րով բնա-
կեց ված ար տո նյալ նա հանգ` «ակ ներևո րեն ի վնաս նշ ված պե տու թյուն նե րի քա ղա-
քա կան շա հե րի»94։ 

Ռուս գե նե րա լը նշում է, որ Ա սի ա կան Թուր քի այի «ստ րա տե գի ա կան կե տում»̀  
Ա նդր կով կա սի սահ ման նե րին մո տիկ, « թե կուզ ա մե նա փոքր տա րա ծու թյան վրա, 
թե կուզ ա մե նա թույլ, ամ բողջ Եվ րո պայի կող մից ե րաշ խա վո րյալ հայե րով բնա կեց-
ված նա հան գի ստեղ ծու մը» հար վա ծում է Ռու սաս տա նի շա հե րին։ Զելյո նին սրա նից 
եզ րա կաց նում էր, որ ռու սա կան դի վա նա գի տու թյու նը պետք է ա մեն կերպ խո չըն-
դոտի հայ կա կան «ար տո նյալ նա հանգ» ստեղ ծե լու ծրագիրը։ Սա ը ստ է ու թյան նշա-
նա կում էր, որ հայ կա կան բա րե փո խում նե րի հար ցում Օս մա նյան կայս րու թյան և 
Ռու սաս տա նի շա հե րը հա մընկ նում է ին95։ Զելյո նին ա մե նու րեք իր զե կու ցագ րում 
հա վա սա րու թյան նշան է դնում Հայ կա կան հար ցում Ռու սաս տա նի և Օս մա նյան 
կայս րու թյան շա հե րի միջև, ան գամ կո չում դրանք «ընդ հա նուր շա հեր»96։

 Հա կա ռակ ռու սա կան դի վա նա գի տու թյան նախ կին դիր քո րոշ ման` Զելյո նին 
ան վե րա պա հո րեն ըն դու նում է հայե րի` Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում փոք րա մաս նու-
թյուն կազ մե լու թե զը։ Այդ նպա տա կով նա ա ռանց քն նա դա տու թյան յու րաց նում է 
օս մա նյան և օս մա նյա նից բխող վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը։ Հայ ու սում նա սի րող 
Սու րեն Մար կո սյանն այդ ա ռի թով ար դա րա ցի ո րեն նշում է. «...ե թե 1880 թվա կա նին 

92 Տե՛ս Карта распредѣленія армянскаго населенія въ Турецкой Арменіи и Курдистанъ съ 
пояснительною запискою Генеральнаго Штаба генералълейтенанта Зеленаго и подполковника 
Сысоева, Санктъ-Петербургъ, Воен. тип., 1895. 
93 Տե՛ս Մար կո սյան Ս., նշվ. ա շխ., էջ 298:
94 Նույն տեղում, էջ 299։
95 Նույն տե ղում, էջ 300։ 
96 Նույն տեղում, էջ 313։
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թուր քա կան տվյալ նե րը ան վս տա հե լի, ի սկ հայ կա կան աղ բյուր նե րից բխող նե րը 
(Կ. Պոլ սի պատ րի ար քա րա նի) հա մե մա տա բար ա վե լի վս տա հե լի է ին հա մար վում, 
ա պա 1895 թ. տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ պատ կերն էր ստաց վում։ Դրա պատ ճա ռը 
ոչ թե եր կու աղ բյուր նե րից բեր վող թվան շան նե րի հա կա սու թյունն էր, այլ այդ տար-
բեր ժա մա նակ նե րում փո փոխ ված քա ղա քա կան կուր սը»97։ 

Այն, որ հայ բնակ չու թյան փոք րա մաս նու թյուն կազ մե լու փաս տար կը ռու սա կան 
կող մի հա մար զուտ պատր վակ էր բա րե փո խում նե րի ծրա գի րը վի ժեց նե լու հա մար, 
վկա յում է Զելյո նի ի զե կու ցագ րում ներ կա յաց ված հետևյալ սկզ բունք նե րից մե կը, 
ո րով, ը ստ զե կու ցագ րի հե ղի նա կի, պետք է ա ռաջ նորդ վեն ռու սա կան իշ խա նու-
թյուն նե րը. «Ոչ մի դեպ քում չհա մա ձայ նել ոչ մի այն 9 կամ ա վե լի պա կաս վի լայեթ-
նե րից, այլև 2 սան ջա կից, նույ նիսկ այդ սան ջակ նե րի մեկ կա զայից կազմ ված հայ-
կա կան ար տո նյալ նա հանգ ստեղ ծե լու հետ, ի նչ քան էլ այդ կղ զյա կում հայե րի 
թի վը գե րա զան ցե լիս լի նի (ը նդգ ծու մը մերն է – Ռ.Թ.), քա նի որ ա) այդ պար տա-
դիր չէ ը ստ Բեռ լի նի տրակ տա տի, բ) բա ցար ձա կա պես ա նար դա րա ցի է, գ) քա ղա-
քա կա նա պես վտան գա վոր է Ռու սաս տա նի և Թուր քի այի շա հե րի հա մար»98։ 

Զելյո նի ին ձայ նակ ցում էր մեկ այլ ռուս բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան` գլ խա-
վոր շտա բի գն դա պետ Ֆեո դոր Գրյազ նո վը̀  Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թյա նը 
1895 թ. ներ կա յաց րած իր հա տուկ «Գ րու թյու նում»։ Մաս նա վո րա պես Գրյազ նո վը 
փոր ձում է հիմ նա վո րել հայե րի` Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում փոք րա-
մաս նու թյուն կազ մե լու դրույ թը̀  վկա յա կո չե լով ազ գու թյամբ ֆրան սի ա ցի վի ճա-
կա գիր Վի տալ Քի նե ի տվյալ նե րը. « Հայե րը Ա սի ա կան Թուր քի ա յում ոչ մի այն 
գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյուն չեն կազ մում, այլև նրանք ուղ ղա կի կոր չում են մահ-
մե դա կան նե րի զանգ վա ծի մեջ, ի նչ պես երևում է կց ված ա ղյու սակ նե րից, ո րոնք 
ես կազ մել եմ Քի նե ի աշ խա տու թյան հի ման վրա։ Քի նե ի տվյալ նե րը, ի հար կե, չի 
կա րե լի բա ցար ձա կա պես ճիշտ հա մա րել, որ լի ո վին հաս կա նա լի է այն մի ան գա-
մայն բա ցա ռիկ պայ ման նե րի շնոր հիվ, ո րոնց մեջ շա րու նա կում է ապ րել Թուր-
քի ան... Բայց մի բան ան պայ ման ճիշտ է, որ հայե րը Ա սի ա կան Թուր քի այի մյուս, 
ա ռա վե լա պես մահ մե դա կան, բնակ չու թյան կազ մում ակ ներև փոք րա մաս նու թյուն 
են` 9 վի լայեթ նե րի (վեց նա հանգ ներ գու մա րած Տրա պի զո նի, Ա դա նայի և Հա լե պի 
նա հանգ նե րը – Ռ.Թ.) 5,947,785 բնակ չու թյան ը նդ հա նուր թվից հայե րը կազ մում են 
847,041 մարդ կամ բնակ չու թյան ը նդ հա նուր թվի 14%-ը»99։ 

Հատ կան շա կան է, որ 1895-1897 թթ. ըն թաց քում Հայ կա կան հար ցի սր ման փու-
լում լույս է տես նում Գրյազ նո վի «Ա սի ա կան Թուր քի այի ռազ մա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի թա տե րա բե մի հա մայ նա պատ կե րը» աշ խա տան քը, ո րի ե րկ րորդ հա տո-
րում հե ղի նակն ան դրա դառ նում է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան 
հար ցե րին` կրկ նե լով վե րոն շյալ տե սա կետ նե րը և ներ կա յաց նե լով Է րզ րու մի, Տրա-

97 Նույն տեղում, էջ 318։
98 Նույն տե ղում, էջ 315։ 
99 Նույն տեղում, էջ 317։
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պի զո նի, Բիթ լի սի, Վա նի, Դի ար բե քի րի և Խար բեր դի նա հանգ նե րի բնակ չու թյան 
թվա քա նա կի և էթ նի կա կան կազ մի մա սին տվյալ ներ̀  ը ստ Վի տալ Քի նե ի100։

 Քա նի որ և՛ Ա. Զելյո նին, և՛ Ֆ. Գրյազ նո վը լայ նո րեն օգ տա գոր ծում են Վ. Քի նե ի 
տվյալ նե րը̀  որ պես ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
ժո ղովր դա գրու թյան վե րա բե րյալ աղ բյուր, հարկ ե նք հա մա րում ան դրա դառ նալ 
դրանց մի փոքր ման րա մասն։ Վի տալ Քի նեն օս մա նյան կա ռա վա րու թյան հանձ-
նա րա րու թյամբ 1880-ա կան թթ. շր ջել է Փոքր Ա սի այի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
տա րածք նե րով, բնակ չու թյան թվա քա նա կի և սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կի մա սին 
վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ հա վա քել և դրանք ամ փո փել քա ռա հա տոր «Ա սի ա կան 
Թուր քի ա» աշ խա տու թյան մեջ101։ Ֆրանսիացի վիճակագիրն իր հաշ վարկ նե րում 
հիմն վում է օս մա նյան կա ռա վա րու թյան և տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րից ստաց-
ված տվյալ նե րի վրա։ Դրա հետ մեկ տեղ ին քը չի հա պա ղում իր աշ խա տան քում 
սուր քն նա դա տու թյան են թար կել օս մա նյան վի ճա կագ րա կան հա մա կար գը՝ գրե-
լով. « Պատ շաճ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյուն Թուր քի ա յում բա ցար ձա կա պես 
բա ցա կա յում է ։…[ Թուր քա կան] իշ խա նու թյուն նե րը ոչ մի այն չեն ը նդ գր կել այս քան 
հե տաքր քիր և օգ տա կար վի ճա կագ րու թյուն գի տու թյու նը ե րկ րի սո վո րույթ նե րի 
մեջ, այլև ը նդ հա կա ռա կը, որ պես շա հագր գիռ կողմ, հրա ժար վում են ար տո նել 
ան գամ թեթև ու սում նա սի րու թյուն ներ»102։

 Հատ կան շա կան է, որ հենց 1890-ա կան նե րին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում գոր-
ծող ռու սա կան դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կը̀  Վա նում ռուս փոխ-
հյու պա տոս Վլադիմիր Մաևս կին, քն նե լով Քի նե ի տվյալ նե րը Վա նի նա հան գի 
վե րա բե րյալ, նշում է, որ այն նշա նա կա լից ան ճշ տու թյուն ներ է պա րու նա կում: Մաս-
նա վո րա պես հե ղի նա կը գտ նե լով, որ Վա նի գա վա ռա կի վե րա բե րյալ Քի նե ի վի ճա-
կագ րա կան տվյալ ներն ի րա կա նու թյու նից ցածր են, են թադ րում է, որ այդ թի վը 
վե րա բե րում է մի այն գա վա ռա կի գյու ղե րի ազ գաբ նակ չու թյա նը, ի սկ Վան քա ղա քի 
հետ մի ա սին (ը ստ Քի նե ի՝ 13,500) հայե րի թի վը պետք է լի նի՝ 26,000103: Շա րու նա-
կե լով Քի նե ի տվյալ նե րի քն նու թյու նը՝ ու սում նա սի րո ղը կաս կա ծի է են թար կում և 
Վան քա ղա քի վի ճա կագ րու թյու նը (13,500 հայ): Վ. Մաևս կին, հիմն վե լով իր սե փա-
կան դի տար կում նե րի վրա, ո րոնք, ը ստ նրա, հաս տատ վում է ին ան գամ թուր քա-
կան պաշ տո նա կան տվյալ նե րով, գտ նում է, որ քա ղա քի հայ բնակ չու թյան թի վը 
կազ մում է 20-25 հա զար104: 

Ե՛վ Զելյո նին, և՛ Գրյազ նո վը չեն շր ջան ցում Քի նե ի աշ խա տան քի թույլ կող մե րը̀  
նրա կող մից կազմ ված վի ճա կագ րա կան ա ղյու սակ նե րի հա մար, բա ցի օս մա նյան 

100 Տե՛ս Ф. Грязнов, Военный обзоръ передового театра въ Азiатской Турцiи, часть II, СПб, 
Военная типографiя, 1897, էջ 21-48։ 
101 Տե՛ս Cuinet V., La Turquie d’ Asie: Géographie administrative Statistique descriptive et raisonnée de 
chaque province de l’Asiemineure, tome 1-4, Paris, Ernest Leroux, 1890-1894։ 
102 Տե՛ս Cuinet V., նշվ. ա շխ., հ. 1, էջ IV-V։ 
103 Տե՛ս Маевскій В.Т., Ванскій вилайетъ. Военностатистичское описаніе, Тифлисъ, Типъ. канцъ. 
Главноначальствъ. гражд. частью на Кавказѣ, 1901, էջ 89, 90:
104 Նույն տե ղում, էջ 100, 101:
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պաշ տո նա կա նից, այլ աղ բյուր ներ չն շե լը, տվյալ նե րի կոնկ րետ թվագր ման բա ցա-
կա յու թյու նը և այլն, եզ րա կաց նե լով, որ Քի նե ի թվե րի ստու գու թյու նը ո րո շե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է դրանք հա մադ րել և ստու գել այլ աղ բյուր նե րի մի ջո ցով105։ 

Հե տաքր քիր է, որ Զելյո նին փորձ է կա տա րում շտ կե լու հայ բնակ չու թյան թվա-
քա նա կի վե րա բե րյալ Քի նե ի տվյալ նե րը̀  օգ տա գոր ծե լով Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի-
ար քա րա նի` 1880 թ. վի ճա կագ րու թյու նը։ Ը ստ Զելյո նի ի` դրանք հայ բնակ չու թյան 
թվա քա նա կի մա սով ար ժա նի են վս տա հու թյան, քա նի որ Հայոց պատ րի ար քա-
րա նին ա վե լի լավ, քան որևէ այլ կա ռույ ցի կա րող էր և պետք է հայտ նի լի ներ իր 
հա մայն քի բնակչության թվա քա նա կը106։ Զելյո նին ա վե լաց նում է 9 նա հանգ նե րի 
հա մար (6 նա հանգ ներ գու մա րած Տրա պի զոն, Ա դա նա և Հա լեպ) հայ բնակ չու թյան 
թվա քա նա կի` Քի նե ի տվյալ նե րին 75,750, ստա ցած թի վը̀  913,900, հայ տա րա րե լով 
վե րոն շյալ տա րած քում հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի հա մար ա ռա վել հա վաս տի 
հա վա նա կան տվյալ107։ 

Նշենք նաև, որ ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ Վի տալ Քի նե ի 
տվյալ նե րը ման րա մասն` գա վառ առ գա վառ, քն նու թյան են թար կած ու սում նա սի-
րող ները կոնկրետ օրինակների միջոցով ցույց են տալիս, որ ֆրան սի ա ցի վի ճա կա-
գի րն իրականից ցածր, խե ղա թյուր ված է ներ կա յաց նում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
վի լայեթ նե րի բնակ չու թյան ազ գային կազ մը, մաս նա վո րա պես տար բեր նա հանգ-
նե րում հայ ազ գաբ նակ չու թյան թվա քա նա կը108։

1890-ա կան թթ. կե սե րին Հայ կա կան հար ցի սր ման ժա մա նա կաշր ջա նում Ա րևմ-
տյան Հա յաս տա նի և Օս մա նյան կայս րու թյան այլ տա րածք նե րի ազ գաբ նակ չու-
թյան թվա քա նա կը հաշ վար կե լու փորձ կա տար վեց նաև Կ. Պոլ սում ռու սա կան դես-
պա նու թյան կող մից։ Այս պես, 1897 թ. հուն վա րի 29 –ին Կ. Պոլ սում Ռու սաս տա նի 
դես պան Ա. Նե լի դո վին է ներ կա յաց վում Հայ կա կան հար ցի մա սին մի նա մակ– հու-
շա գիր̀  կից « Թուր քի այի ազ գաբ նակ չու թյան ազ գագ րա կան ակ նարկ» գրու թյու նը, 
ո րի մի ջո ցով կա րե լի է պատ կե րա ցում կազ մել ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի 
և հա յաբ նակ նա հանգ նե րի բնակ չու թյան ազ գային կազ մի վե րա բե րյալ ռու սա կան 
դես պա նու թյան տե սա կետ նե րի մա սին109։

 Փաս տա թուղթն ա ռանձ նա նում է նրա նով, որ դրա նում, ի տար բե րու թյուն այլ 
հաշ վարկ նե րի, փորձ է ար վել ներ կա յաց նե լու Օս մա նյան կայս րու թյան ազ գաբ-
նակ չու թյան իս լա մա դա վան հատ վա ծը ոչ թե ը ստ կրո նա կան պատ կա նե լու թյան, 

105 Տե՛ս Карта распредѣленія армянскаго населенія въ Турецкой Арменіи и Курдистанъ..., էջ 3։
106 Նույն տե ղում, էջ 15 (ռու սե րեն` «армянской патріархіи лучше чѣмъ кому-либо можетъ и должна 
быть извѣстна числительность ея паствы»)։
107 Նույն տե ղում, էջ 16։ 
108 Տե՛ս Գալստյան Հ. Հ., Արևմտյան Հայաստանի բնակչության ազգային կազմը՝ ըստ Վի-
թալ Քինեի վիճակագրության, «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», 
XII, Թուրքիա, Երևան,1985, էջ 59-79: Քինեի տվյալների քննությանն անդրադարձել է նաև 
սփյուռքահայ ուսումնասիրող Սարգիս Կարայանը (տե՛ս Sarkis Y. Karayan, Vital Cuinet’s La 
Turquie d’Asie: A Critical Evaluation of Cuinet’s Information about Armenians, Journal of the Society for 
Armenian Studies, Volume 11, 2000, էջ 53-63)։
109 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 818, ց.1, գ. 565, թ. 76-101։



ոբբրրտ  աոանՊատմություն • History • История 33

այլ ը ստ ազ գու թյուն նե րի` թուր քեր, թուրք մեն ներ, ղզլ բաշ ներ, չեր քեզ ներ, քր դեր 
և այլն։ Դրա նով ի ցույց էր դր վում Օս մա նյան կայս րու թյան ազ գաբ նակ չու թյան 
ամ բողջ խայ տաբ ղետ պատ կե րը110։ Մաս նա վո րա պես, հա մա ձայն ռու սա կան դես-
պա նա տան այս փաս տաթղ թի, ի նք նին էթ նիկ թուր քա կան բնակ չու թյան թի վը 1890-
ա կան թթ. կե սե րին 3,020,108 էր կամ կայս րու թյան ամ բողջ̀  22,307,108 շունչ բնակ-
չու թյան 13,5 տո կո սը: Օս մա նյան կայս րու թյու նում, ը ստ փաս տաթղ թի, բնակ վում 
էր 1,400,000 հայ̀  թիվ, ո րը շուրջ 40% –ով բարձր էր օս մա նյան վի ճա կագ րու թյան 
կող մից հա ղորդ վող տվյա լից (տե՛ս Ա ղյու սակ 7)։ 
Ա ղյու սակ 7. Օս մա նան կաս րու ան ազ գաբ նակ չու ան է նի կա կան կազմն ը սրտ 
1897 . հուն վա րի 29-ի ռու սա կան դի վա նա գի րտա կան փաս րտաղ ի111    112 113

1 Ս լա վոն ներ 1,838,000
2 Հույ ներ 2,946,000
3 Վ րա ցի ներ 25,000
4 Ռու մին ներ 130,000
5 Ալ բա նա ցի ներ 955,000
6 Հայեր 1,400,000
7 Դ րուզ ներ 80,000
8 Լա զեր 60,000
9 Ա սո րի ներ 556,000
10 Մա րո նի ներ 100,000
11 Ա սո րի– նես տո րա կան ներ 197,000
12 Փյու նի կե ցի ներ112 50,000
13 Լի կի ա ցի ներ113 100,000
14 Թուր քեր 3,020,108
15 Թա թար ներ 20,000
16 Թուրք մեն ներ 1,740,000
17 Ա րաբ ներ 1,732,000
18 Պար սիկ ներ 485,000
19 Ղզլ բաշ ներ 2,540,000
20 Չեր քեզ ներ 183,000
21 Քր դեր 1,030,000
22 Եզ դի ներ 50,000
23 Հ րե ա ներ 399,500
24 Գն չու ներ 110,000
25 Այլք 2,560,500

Ըն դա մե նը 22,307,108 

Օս մա նյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րից շո շա փե լի բարձր են նաև Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րում հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ̀  
ռու սա կան դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թում ներ կա յաց ված տվյալ նե րը։ Բա ցի 

110 Հի շեց նենք, որ մահ մե դա կան ներն օս մա նյան վի ճա կագ րու թյան կող մից մի տում նա վոր ներ-
կա յաց վում է ին որ պես մի ա տարր զանգ ված, ին չը թույլ էր տա լիս հա կադ րել նրանց հայ բնակ չու-
թյան թվա քա նա կին և դրա նով էլ ա վե լի ը նդ գծել հայե րի փոք րա մաս նու թյուն լի նե լը։
111 Նույն տե ղում։ 
112 Լիբանանում քրիստոնյա մարոնիների ենթախումբ։
113 Ան տիկ Լի կի այի (Օս մա նյան կայս րու թյան Կո նի այի նա հանգ) տա րած քի վրա ապ րող ժո ղո-
վուրդ։ XIX դա րի ե րկ րորդ կե սի որևէ էթ նի կա կան խմ բի նկատ մամբ տվյալ ան վան ման կի րա ռու-
մը ժա մա նա կավ րի պու թյուն է։
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դրա նից, ի տար բե րու թյուն օս մա նյան վի ճա կագ րու թյան, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
ազ գաբ նակ չու թյան պատ կե րը ներ կա յաց ված է իր ամ բողջ էթ նի կա կան բազ մա-
զա նու թյամբ, հատ կա պես ա ռանձ նաց ված են իս լա մա դա վան խո շոր էթ նի կա կան 
խմ բե րը̀  թուր քեր, թուրք մեն ներ, ղզլ բաշ ներ, չեր քեզ ներ, քր դեր (տե՛ս Ա ղյու սակ 8)։



ոբբրրտ  աոանՊատմություն • History • История 35

 Ռու սա կան դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թում շո շա փե լի ո րեն տար բեր են ներ-
կա յաց ված օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րից նաև մահ մե դա կան և ոչ մահ-
մե դա կան հա րա բե րակ ցու թյան թվե րն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե-
րում. ոչ մահ մե դա կան նե րը, ը ստ օս մա նյան տվյալ նե րի, կազ մում է ին շուրջ 700,000 
(20%), ռու սա կան տվյալ նե րով` շուրջ 1, 131,500 (30,1%)։ 

Ա ղյու սակ 9. Ա րևմ րտան Հա աս րտա նի վբց նա հանգ նբ րի մահ մբ դա կան և ոչ մահ մբ-
դա կան ազ գաբ նակ չու ան ի վը և հա րա բբ րակ ցու ունն ը սրտ 1897 . հուն վա րի 
29-ի ռու սա կան դի վա նա գի րտա կան փաս րտաղ ի

Վար չա կան մի ա վոր Ոչ մահ մե դա կան ներ Մահ մե դա կան ներ Ըն դա մե նը
1 Վա նի նա հանգ 185,000 (43,0%) 245,000 (56,9%) 430,000
2 Բիթ լի սի նա հանգ 200,000 (44,6%) 248,625 (55,4%) 448,625
3 Էրզ րու մի նա հանգ 200,000 (30,9%) 445,702 (69,0%) 645,702
4 Դի ար բե քի րի նա հանգ 196,500 (34,3%) 374,962 (65,6%) 571,462
5 Խար բեր դի նա հանգ 100,000 (17,4%) 475,314 (82,6%) 575,314
6 Սե բաս տի այի նա հանգ 250,000 (23,0%) 836,015 (76,9%) 1,086,015

Ըն դա մե նը 1,131,500 (30,1%) 2,625,618 (69,9%) 3,757,118

Ան շուշտ, Կ. Պոլ սի ռու սա կան դես պա նու թյու նում պատ րաստ ված այս վի ճա-
կագ րու թյու նը զերծ չէ թե րու թյուն նե րից. այս պես, հս տա կեց ված չեն, թե մաս նա-
վո րա պես ո րոնք են «այլք» բաժ նում հա վաք ված ազ գու թյուն նե րը, մինչ դեռ Ա րևմ-
տյան Հա յաս տա նի պա րա գա յում տվյալ բաժ նի թվե րը բա վա կա նին շո շա փե լի 
ե ն։ Լուրջ բաց թո ղում է տվյալ նե րի աղ բյուր ներն ը ստ նա հանգ նե րի չտա լը. հե ղի-
նա կը սահ մա նա փակ վում է մի այն նշու մով, որ իր կող մից բեր վող վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րը մո տա վոր են և հիմն ված ի նչ պես պաշ տո նա կան տվյալ նե րի, այն պես էլ 
ճա նա պար հորդ նե րի տե ղե կու թյուն նե րի վրա։ « Մենք ստիպ ված է ինք դի մել ե րկ-
րորդ աղ բյու րին այն դեպ քե րում, – շա րու նա կում է հե ղի նա կը, – ե րբ թուր քա կան 
պաշ տո նա կան տվյալ նե րը կամ բա ցա կա յում են, կամ չա փա զանց հե ռու են ի րա կա-
նու թյու նից, ին չը շատ հա ճախ է դիտ վում»115։ 

Ս րա նով հան դերձ, ե թե մի կողմ դնենք ռու սա կան տվյալ նե րի ար ժա նա հա վա-
տու թյան հար ցը, ի նք նին դրանց առ կա յու թյու նը վկա յում է այն մա սին, որ ռու սա-
կան դի վա նա գի տու թյու նը չէր վս տա հում պաշ տո նա կան օս մա նյան վի ճա կագ րու-
թյա նը և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ու Օս մա նյան կայս րու թյան այլ հատ ված նե րի 
ազ գաբ նակ չու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ սե փա կան հաշ վարկ ներ կա տա րե լու 
փոր ձեր էր ա նում։

115 Նույն տե ղում։ 
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Ե. Ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
ազ գաբնակ չու թյան էթ նի կա կան կազ մի վե րա բե րյալ 1890-ա կան թթ. 
ֆրան սի ա կան տվյալ նե րը 
1890-ա կան թթ. կե սե րին Հայ կա կան հար ցում Ֆրան սի այի կա ռա վա րող շր ջան նե րի 
վա րած քա ղա քա կա նու թյու նը հատ կան շա կան է նրա նով, որ պաշ տո նա կան Ֆրան-
սի ան հան դես էր գա լիս Ռու սաս տա նի հետ հա մե րաշխ` ը նդ դեմ Մեծ Բրի տա նի այի 
և Գեր մա նի այի ազ դե ցու թյան տա րած ման` ը ստ է ու թյան պաշտ պա նե լով աբ դուլ-
հա մի դյան բռ նա կա լու թյու նը116։ Ֆրան սի ան մտա հոգ ված էր Օս մա նյան կայս րու-
թյան տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան պահ պա նու մով` իր ներդ րած կա պի տա լի 
շա հույ թն ան խա փան ստա նա լու հա մար117։ 

Ել նե լով գոր ծըն թա ցը վե րահս կե լու մի ջո ցով Օս մա նյան կայս րու թյու նում իր 
ազ դե ցու թյու նը պահ պա նե լու և ամ րապն դե լու նկա տա ռու մից` Հայ կա կան բա րե-
փո խում նե րի հար ցում Ֆրան սի ան մի ա ցավ բրի տա նա կան նա խա ձեռ նու թյա նը, 
սա կայն գործ նա կան քայ լե րի չդի մեց բա րե փո խում նե րի հար ցում սուլ թա նի դի մադ-
րու թյա նը հա կազ դե լու ուղ ղու թյամբ։

1897 թ. Ֆրան սի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյու նը հրա տա րա կեց «Դի վա նա գի-
տա կան փաս տաթղ թեր. Հայ կա կան գոր ծեր։ Օս մա նյան կայս րու թյու նում բա րե-
նո րո գում նե րի նա խագ ծեր, 1893-1897 թթ.» ը նդ հա նուր խո րա գի րը կրող փաս տա-
թղթե րի ժո ղո վա ծուն (հայտ նի է նաև « Դե ղին գիրք» ան վամբ̀  ը ստ գր քի շա պի կի 
գույ նի), որ տեղ հա վաք վել էր հար ցին ա ռնչ վող ֆրան սի ա կան դի վա նա գի տա կան 
գրագ րու թյու նը118։

 Ժո ղո վա ծուի հենց սկզ բում զե տեղ ված է « Փոքր Ա սի այի ժո ղովր դագ րա կան 
պատ կե րը̀  հաշ վի առ նե լով հայ կա կան տար րը» խո րա գի րը կրող գրու թյու նը, ո րը 
պատ րաստ վել էր Ֆրան սի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան քա ղա քա կան վար-
չու թյան կող մից։ Գրու թյու նը տվյալ ներ է պա րու նա կում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
և Փոքր Ա սի այի նա հանգ առ նա հանգ բնակ չու թյան վի ճա կագ րու թյան մա սին119։ 
Տվյալ նե րի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում, սա կայն, ի հայտ է գա լիս, որ թվե րը 
չու նեն ի նք նու րույն ար ժեք, այլ վերց ված են Վի տալ Քի նե ի ար դեն նշ ված «Ա սի-
ա կան Թուր քի ա» աշ խա տու թյու նից։ Ֆրան սի ա ցի վի ճա կա գի րը, իր հաշ վարկ-
նե րի հիմ քում դնե լով օս մա նյան վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան (« նու ֆուս –ի դա-
րե սի») տվյալ նե րը, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի հա մար հաշ վում է 
665,635 հայ, այդ թվում` Վա նի նա հանգ` 79,998,  Բիթ լի սի նա հանգ` 131,390, Է րզ-
րու մի նա հանգ` 134,967, Դի ար բե քի րի նա հանգ` 79,129,  Խար բեր դի նա հանգ` 

116 Տե՛ս Սա հա կյան Ռ. Գ., Հայ կա կան հար ցը և Ֆրան սի ան (1870—1890-ա կան թթ.), « Պատ մա
բա նա սի րա կան հան դես», 1994, № 1-2, էջ 140:
117 Նույն տե ղում։
118 Տե՛ս France. Ministère des affaires étrangères. Affaires arméniennes: projets de réformes dans l’Empire 
ottoman: 18931897, Paris, Imprimerie nationale, 1897։ 
119 Նույն տե ղում, էջ 1-8։ 
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69,718,  Սե բաս տի ա յի նա հանգ` 170,433120։ Ի նչ պես ար դեն նշել է ինք, բազ մա թիվ այլ 
աղ բյուր նե րի և Քի նե ի տվյալ նե րի հա մադ րու մը վկա յում է այն մա սին, որ ֆրան սի-
ա ցի վի ճա կագ րի թվերն է ա պես ցածր են ի րա կա ն թվերից և չեն ար տա ցո լում Ա րևմ-
տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րա կան ճշգ րիտ պատ կե րը։ Դրա նով հան դերձ, 
ան գամ իր հաշ վարկ նե րի հիմ քում ու նե նա լով օս մա նյան տվյալ ներ, Քի նեն կա րիք 
է զգա ցել շտ կելու դրանք̀  շուրջ 100,000 –ով կամ 20%-ով ա վե լաց նե լով Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի հայ բնակ չու թյան թիվը և համապատասխանաբար 
ի ջեց նե լով, ճիշտ է ան նշան չա փով, մահ մե դա կան նե րի թի վը։ 

Ու շագ րավ է, որ Ֆրան սի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան գրու թյան վեր ջում ներ-
կա յաց վում է ին ամ փո փիչ տվյալ ներ, ո րոնք հայ բնակ չու թյան մա սով չէ ին բխում` 
ա վե լի բարձր է ին Վի տալ Քի նե ի թվե րից։ Այս պես, հա մա ձայն գրու թյան հե ղի-
նակ նե րի, «Ա նա տո լի այի» (Ա սի ա կան Թուր քի ա) ամ բողջ տա րած քում բնակ վում 
էր 14,856,118 մարդ, ո րից մահ մե դա կան ներ̀  11,801,485, քրիս տո նյա ներ̀  2,760,864, 
այդ թվում հայեր̀  1,475,011,  հրե ա նե ր՝ 123,947, այլք̀  170,822121։ Այս պի սով, ֆրան սի-
ա ցի դի վա նա գետ նե րի հաշ վարկ նե րի հա մա ձայն` օս մա նահ պա տակ հայե րի թի վը 
շուրջ 50%-ով բարձր էր օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րից, ո րոնց հա մա ձայն 
ամ բողջ Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում բնակ վում էր շուրջ 1,000,000 հայ122։

զ. Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան էթ նի կա կան կազ մի վե րա-
բե րյալ 1890-ա կան թթ. կե սե րի օս մա նյան, բրի տա նա կան, ռուսական և 
ֆրան սի ա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա մադր ման ար դյունք նե րը 
Բ րի տա նա ցի, ռուս և ֆրան սի ա ցի դի վա նա գետ նե րը 1890-ա կան թթ. Հայ կա կան 
հար ցի սր ման շր ջա նում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի ազ գաբ նակ չու-
թյան թվա քա նա կի հա մար սե փա կան վի ճա կագ րա կան հաշ վարկ նե րում հիմն վել 
են օս մա նյան պաշ տո նա կան կամ դրան ցից ծա գող (Վ. Քի նե) տվյալ նե րի վրա` ո րոշ 
դեպ քե րում փոխլ րաց նե լով դրանք այլ աղ բյուր նե րի (Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի ար-
քա րան, ա սո րի, կա թո լիկ և բո ղո քա կան ե կե ղե ցա կան հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի տվյալ ներ) մի ջո ցով։ 

Մեծ տե րու թյուն նե րի դի վա նա գետ նե րը գի տակ ցել են օս մա նյան վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րի թե րու թյուն նե րը, այն է` հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի մա սով 
ի րա կա նից ցածր, մահ մե դա կան բնակ չու թյան թվա քա նա կի մա սով` ի րա կա նից 
բարձր, քրիս տո նե ա դա վան և իս լա մա դա վան ազ գաբ նակ չու թյուն նե րի հա րա բե-
րակ ցու թյան մա սով տվյալ նե րը խե ղա թյու րե լը հօ գուտ իս լա մա դա վան նե րի։ 

Այդ գի տակ ցու մը հան գեց րել է նրան, որ ի րենց հաշ վարկ նե րում ստիպ ված 
լի նե լով հիմն վել օս մա նյան տվյալ նե րի վրա` վե րոն շյալ ե րեք տե րու թյուն նե րի ներ-

120 Տե՛ս France. Ministère des affaires étrangères. Affaires arméniennes: projets de réformes dans l’Empire 
ottoman: 18931897…, էջ 5-7։
121 Նույն տե ղում, էջ 8։ 
122 Ե թե հաշ վի առ նենք, որ ֆրան սի ա կան փաս տաթղ թում դուրս է թողն ված Կոս տան դնուպոլ սի 
հայ բնակ չու թյու նը, ա պա տար բե րու թյու նը ֆրան սի ա կան և օս մա նյան տվյալ նե րի միջև էլ ա վե լի 
մեծ է։
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կա յա ցու ցիչ նե րը մի ա ժա մա նակ կա տա րել են ո րո շա կի ուղ ղում ներ̀  ա վե լաց նե լով 
հայե րի և քրիս տո նե ա դա վան այլ էթ նի կա կան խմ բե րի թվա քա նակ նե րը և հա մա-
պա տաս խա նա բար ի ջեց նե լով մահ մե դա կան նե րի թվա քա նա կը։ 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի ազ գաբ նակ չու թյան թվա քա նակ նե րի 
վե րա բե րյալ 1890-ա կան թթ. կե սե րին վե րա բե րող օս մա նյան կա ռա վա րու թյան 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա մադ րու մը բրի տա նա կան, ռու սա կան և ֆրան սի ա-
կան դի վա նա գի տա կան շր ջան նե րից ծա գող տվյալ նե րի հետ (Ա ղյու սակ ներ 11-13) 
ցույց է տա լիս, որ բրի տա նա կան, ռու սա կան և ֆրան սի ա կան վի ճա կագ րու թյուն-
նե րում հայ բնակ չու թյան թիվն օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րի հա մե մատ 
ա վե լի բարձր է ներ կա յաց ված` հա մա պա տաս խա նա բար̀  35%, 28% և 18% –ով։ Դրա 
հետ մեկ տեղ բրի տա նա կան, ռու սա կան և ֆրան սի ա կան վի ճա կագ րու թյուն նե րում 
մու սուլ ման բնակ չու թյան թիվն օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րի հա մե մատ 
ցույց է տր վել ա վե լի ցածր̀  հա մա պա տաս խա նա բար̀  16%, 6% և 4% –ով։ Այս պի սով, 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րում քրիս տո նե ա դա վան նե րի և իս լա մա-
դա վան նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը բրի տա նա կան, ռու սա կան և ֆրան սի ա կան 
աղ բյուր նե րում օս մա նյան տվյալ նե րի հա մե մատ տար բեր վում է հօ գուտ քրիս տո-
նե ա դա վան նե րի (տե՛ս Ա ղյու սակ 13):

 Վե րոն շյա լը չի նշա նա կում, որ ե րեք տե րու թյուն նե րի վի ճա կագ րու թյուն նե րն 
ար տա ցո լում են 1890-ա կան թթ. կե սե րի Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ-
նե րի ազ գաբ նակ չու թյան ժո ղովր դագ րա կան ա ռար կա յա կան պատ կե րը, քա նի որ 
դրանք այ նուա մե նայ նիվ ի րենց հիմ քում ու նեն օս մա նյան վի ճա կագ րու թյու նը։ 

Եվ րո պա կան դի վա նա գի տու թյու նը դեռևս Հայ կա կան հար ցի քն նարկ ման ա ռա-
ջին փու լում ներ կա յաց րել էր հա կա սող վի ճա կագ րու թյուն նե րի պայ ման նե րում 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը բնա կեց նող ազ գու թյուն նե րի թվա քա նակ նե րի վե րա բե րյալ 
ա ռա վել ար ժա նա հա վատ և ի րա կա նու թյա նը մոտ տվյալ ներ ստա նա լու ու ղին, այն 
է` եվ րո պա կան վե րահս կո ղու թյամբ մար դա հա մար կազ մա կեր պե լու գա ղա փա րը։ 
1880 թ. սեպ տեմ բե րի 7-ին Բեռ լի նի պայ մա նագ րի տակ ստո րագ րած եվ րո պա կան 
վեց տե րու թյուն նե րը հան դես է ին ե կել հայ կա կան բա րե փո խում նե րի վե րա բե րյալ 
հա մա տեղ նո տա յով, ո րում, ի թիվս այլ հար ցե րի, ան դրա դառ նում է ին նաև Ա րևմ-
տյան Հա յաս տա նի բնակ չու թյան ազ գային կազ մի վե րա բե րյալ գո յու թյուն ու նե ցող 
հա կա սա կան տվյալ նե րին։ Մեծ տե րու թյուն նե րը չէ ին ըն դու նում օս ման յան վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րը՝ որ պես ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող, և կոչ է ին 
ա նում Բարձր դռա նը հնա րա վո րինս կարճ ժամ կետ նե րում ա նա չառ հանձ նա ժո-
ղո վի մի ջո ցով և լի ա կա տար ան կողմ նա կա լութ յան պայ ման նե րում մար դա հա մար 
ան ցկաց նել123։ Այս պա հան ջը մշ տա պես ար հա մարհ վեց օս մա նյան իշ խա նու թյուն-
նե րի կող մից, և ար դեն 1890 –ա կան թթ. կե սե րին ո ՛չ Մեծ Բրի տա նի ան, ո ՛չ Ռու սաս-
տա նը և ո ՛չ էլ մեծ տե րու թյուն նե րից որևէ մեկն այլևս չբարձ րաց րին նման մար դա-
հա մար ան ցկաց նե լու հար ցը։

123 1880 թ. սեպ տեմ բե րի 7-ի հա մա տեղ նո տայի ֆրան սե րեն բնա գի րը և ան գլե րեն թարգ մա նու-
թյու նը տե՛ս Turkey No. 1 (1896)..., էջ 2-9: Հայե րեն թարգ մա նու թյու նը՝ Լե օ, նշվ. ա շխ., էջ 173-187։ 
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Ա ղյու սակ 11. Ա րևմ րտան Հա աս րտա նի վբց նա հանգ նբ րի հա ազ գաբ նակ չու ան 
վա քա նակն ը սրտ օս մա նան, ան գլի ա կան, ռու սա կան և ֆրան սի ա կան (Վ. Քի նբ) 
վի ճա կագ րա կան րտվալ նբ րի 124 125 126 127

Վար չա կան 
մի ա վոր

Օս մա նյան 
(1897)124

Բ րի տա նա կան 
(1895)125

Ռու սա կան 
(1897)126

Ֆ րան սի ա կան/ 
Վ. Քի նե (1897)127

1 Վա նի նա հանգ 61,933 112,536 80,000 79,998
2 Բիթ լի սի նա հանգ 111,102 152,398 165,000 131,390
3 Էրզ րու մի նա հանգ 120,431 134,902 150,000 134,967
4 Դի ար բե քի րի նա հանգ 57,662 73,825 85,000 79,129
5 Խար բեր դի նա հանգ 89,158 156,356 70,000 69,718
6 Սե բաս տի այի նա հանգ 125,981 133,367 175,000 170,433

Ըն դա մե նը 566,267 763,384 725,000 665,635

Ա ղյու սակ 12. Ա րևմ րտան Հա աս րտա նի վբց նա հանգ նբ րի մահ մբ դա կան 
ազ գաբնակչու ան վա քա նակն ը սրտ օս մա նան, ան գլի ա կան, ռու սա կան և 
ֆրանսի ա կան վի ճա կագ րա կան րտվալ նբ րի 128 129 130 131

Վար չա կան 
մի ա վոր

Օս մա նյան 
(1895)128

Բ րի տա նա կան 
(1895)129

Ռու սա կան 
(1897)130

Ֆ րան սի ա կան/ 
Վ. Քի նե (1897)131

1 Վա նի նա հանգ 207,028 131,275 245,000 241,000
2 Բիթ լի սի նա հանգ 352,713 134,886 248,625 254,000
3 Էրզ րու մի նա հանգ 545,782 505,185 445,702 500,782
4 Դի ար բե քի րի նա հանգ 378,253 334,266 374,962 328,644
5 Խար բեր դի նա հանգ 494,881 504,946 475,314 505,446
6 Սե բաս տի այի նա հանգ 801,630 731,610 836,015 839,514

Ըն դա մե նը 2,780,287 2,342,168 2,625,618 2,669,386

 

124 Ա ռա քե լա դա վան, կա թո լիկ և բո ղո քա կան հայեր (տե՛ս Karpat K., նշվ. ա շխ., էջ 196)։
125 Տե՛ս Report on the Population of Asia Minor and the Turkish Pro vinc es..., էջ 35:
126 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 818, ց.1, գ. 565, թ. 81-101։
127 Տե՛ս France. Ministère des affaires étrangères. Affaires arméniennes: projets de réformes dans l'Empire 
ottoman: 18931897..., էջ 5-7։
128 Տե՛ս Turkey No. 8 (1896)..., էջ 100։
129 Տե՛ս Report on the Population of Asia Minor and the Turkish Pro vinc es..., էջ 35:
130 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 818, ց.1, գ. 565, թթ. 81-101։
131 Տե՛ս France. Ministère des affaires étrangères. Affaires arméniennes: projets de réformes dans l’Empire 
ottoman: 18931897..., էջ 5-7։
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 ԱՐԵՎՄ ՏԱ ՀԱ ՅՈւ ԹՅԱՆ ԹՎԱ քԱ ՆԱ ԿԻ ԵՎ Ա ՐԵՎՄ ՏՅԱՆ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 
ԲՆԱԿՉՈւ ԹՅԱՆ էԹ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ԿԱԶ ՄԻ ՀԱՐ ՑԵ Րը XIX ԴԱ ՐԻ 90-Ա ԿԱՆ ԹԹ. 

ԿԵ ՍԵ ՐԻՆ՝ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԻ ՍՐ ՄԱՆ ժԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱշՐ ջԱ ՆՈւՄ 
ո բբրրտ  ա ո ան 

ԱՄ փՈ փՈւՄ
 Հոդ վա ծում ու սում նա սի րու թյան են են թարկ վում 1890-ա կան թթ. կե սե րին մեր ձա-
վո րարևե լյան ճգ նա ժա մի և Հայ կա կան հար ցի շուրջ ծա վալ ված գոր ծըն թաց նե րի 
հա մա տեքս տում օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի, Մեծ Բրի տա նի այի, Ռու սաս տա նի 
և Ֆրան սի այի կող մից Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի ժո ղովր դագ րու-
թյան հար ցե րի, այն է` ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և էթ նի կա կան այլ խմ բե րի 
նկատ մամբ հայե րի ու քրիս տո նե ա դա վան այլ հա րան վա նու թյուն նե րի տե սա կա-
րար կշ ռի հար ցե րի ար ծար ծում նե րը։ 

Ներ կա յաց վել և վեր լու ծու թյան են են թարկ վել Հայ կա կան հար ցի հա մա տեքս-
տում վե րոն շյալ հիմ նա կան դե րա կա տար նե րի կող մից 1890-ա կան թթ. կե սե րին 
կազմ ված ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կին և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ազ գաբ-
նակ չու թյան էթ նի կա կան կազ մին վե րա բե րող հիմ նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րը։ 
Բա նա լի բա ռեր̀  Հայ կա կան հարց, օս մա նյան վի ճա կագ րու թյուն, ա րևմ տա հա յու-
թյան թվա քա նակ, վեց նա հանգ ներ։ 

THE QuESTIONS OF NuMBER OF WESTERN ARMENIANS AND THE ETHNIC 
COMPOSITION OF THE POPulATION OF WESTERN ARMENIA DuRING THE 

PERIOD OF THE AGGRAVATION OF THE ARMENIAN QuESTION IN THE MID-90S 
OF THE XIX CENTuRY

Robert Tatoyan
SuMMARY

The article examines the treatment by the Ottoman authorities and by the diplomacy of 
Great Britain, Russia and France of the questions of number of Western Armenians and 
the ethnic composition of the population of the six vilayets of Western Armenia during 
the period of aggravation of the Armenian question and the Middle East crisis in the 
mid-1990s.

The key statistical data on the number of Western Armenians and the ethnic 
composition of the population of Western Armenia, compiled in the mid-1890s by the 
above-mentioned actors in the context of the negotiations over the Armenian question, 
are presented and analyzed.
Keywords: Armenian question, ottoman statistics, the number of Western Armenians, 
six vilayets.
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ВоПросы чИсленностИ ЗАПАдных Армян И этнИческого состАВА 
нАселенИя ЗАПАдной АрменИИ В ПерИод оБостренИя Армянского 

ВоПросА В середИне 90-ых годоВ XIX ВекА
Роберт Татоян 

реЗюме
В статье исследуются обращения османских властей, дипломатии Великобрита-
нии, России и Франции к вопросам численности западных армян и этнического 
состава населения шести вилайетов Западной Армении в период обострения 
Армянского вопроса и ближневосточного кризиса в середине 90-ых годов XIX 
века.

Представлены и проанализированы основные статистические данные о чис-
ленности западных армян и этнического состава населения Западной Армении, 
составленные в середине 1890-х годов вышеуказанными акторами в контексте 
переговоров вокруг Армянского вопроса. 
Ключевые слова: Армянский вопрос, османская статистика, численность запад-
ных армян, шесть вилайетов.


