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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿչՈՒԹՅԱՆ ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱզՄԻ ՀԱՐՑԵՐը ՓԱՐԻզԻ 

ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆֆԵՐԱՆՍԻՆ (1919-1920 ԹԹ.)

 Ռո բերտ Թա թո յան 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո Օս մա նյան կայս րու թյան հետ հաշ տու թյան պայ
մա նագ րի մշակ ման և Հա յաս տա նի սահ ման նե րի ո րոշ ման հետ կապ ված գոր
ծըն թաց նե րի հա մա տեքս տում ու րույն տեղ են գրա վում Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին 
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 նկատ մամբ հա րա բե րակ ցու թյան հար ցե րի ար ծար ծում նե րը։ Տվյալ 
հար ցե րին ան դրա դար ձել են և՛ մի աս նա կան հայ կա կան պե տու թյան կազ մա վոր
ման հա մար պայ քար մղող հայ կա կան պաշ տո նա կան ու ոչ պաշ տո նա կան տար
բեր կա ռույց նե րը, և՛ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի1 նկատ մամբ հայ կա կան պա հան ջա
տի րու թյան դեմ, ի թիվս այլ, նաև ժո ղովր դագ րա կան փաս տարկ ներ շա հար կող 
թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը, և՛ Օս մա նյան կայս րու թյան հե տա գա ճա կա տագ րի 
ո րոշ ման հա մար վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի կա րիք ու նե ցող Ան տան տի պե տու
թյուն նե րը (դ րան ցից հատ կա պես Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը և Մեծ Բրի
տա նի ան)։ Հետ պա տե րազ մյան գոր ծըն թաց նե րում խնդ րո ա ռար կա հար ցե րի շուրջ 
հայ կա կան և թուր քա կան կող մե րի ծա վա լած հե ռա կա բա նա վե ճը կա րե լի է պատ
կե րա վոր բնու թագ րել որ պես 1878ից, այ սինքն` Հայ կա կան հար ցի` մի ջազ գային 
դի վա նա գի տա կան օ րա կարգ մտ նե լուց հե տո ի հայտ ե կած « վի ճա կագ րա կան 
պա տե րազ մի» փու լե րից` « ճա կա տա մար տե րից» մե կը։ 

Ներ կա հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում մենք կփոր ձենք ներ կա յաց նել և վեր լու ծու
թյան են թար կել Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին 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 նկատ մամբ հա րա բե
րակ ցու թյան վե րա բե րյալ Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վին հայ կա կան և թուր
քա կան կող մե րի ներ կա յաց րած վի ճա կագ րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև Ա ՄՆ –ի և 
Մեծ Բրի տա նի այի դի վա նա գի տու թյան կող մից շր ջա նա ռու թյան մեջ դր ված տվյալ
նե րը։

 Փորձ կար վի նաև լու սա բա նե լու Հա յաս տա նի սահ մա նագծ ման և Մեծ ե ղեռ նի 
նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր
դագ րա կան կազ մի միջև կա պը, քա նի որ ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հաշ
վարկ նե րը որ պես գոր ծոն ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել հետ պա տե րազ մյան 

1 «Արևմ տյան Հա յաս տան» հաս կա ցու թյու նը այ սու հետ, ը ստ մեր նկա տառ ման, Օս մա նյան 
կայս րու թյան մո տա վո րա պես այն տա րածքն է, ո րին Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո տե սա կա
նո րեն հա վակ նում էր հայ կա կան կող մը, այն է` Սե բաս տի այի, Է րզ րու մի, Վա նի, Բիթ լի սի, Դի ար
բե քի րի և Խար բեր դի նա հանգ ներ, Կի լի կի ա (Ա դա նայի նա հան գի Ա դա նայի, Ջե բել– Բե րե քե թի և 
Խո զա նի գա վառ ներ և Հա լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վառ) և Տրա պի զո նի նա հան գի ար ևե լյան 
հատ ված։ 
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կար գա վոր ման հա մա տեքս տում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Օս մա նյան 
կայս րու թյան միջև սահ մա նի ո րոշ ման հար ցի շուրջ քն նար կում նե րում։ 

1. Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո աշ խար հի հետ պա տե րազ մյան 
կարգա վոր ման սկզ բունք նե րը 
1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30ին Հու նաս տա նի Լեմ նոս կղ զու Մուդ րո սի նա վա հան գստում 
Օս մա նյան կայս րու թյան և Ան տան տի ա նու նից Մեծ Բրի տա նի այի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի միջև կնք ված զի նա դա դա րը վերջ դրեց Օս մա նյան կայս րու թյան մաս նակ
ցու թյանն Ա ռա ջին աշ խար հա մար տին։ Ե րկ րի հե տա գա ճա կա տա գի րը ո րոշ վե
լու էր 1919 թ. հուն վա րի 18ին Փա րի զում իր աշ խա տանք նե րը սկ սած հաշ տու թյան 
վե հա ժո ղո վում։ Այդ ա ռն չու թյամբ մի ջազ գային քա ղա քա կա նու թյան ակ տիվ օ րա
կար գում նո րից հայտն վեց Հայ կա կան հար ցը, ո րը տվյալ շր ջա նում հատ կա պես 
ար տա հայտ վեց մի ա ցյալ հայ կա կան պե տու թյան մեջ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
տա րածք նե րի ը նդ գրկ ման և հա մա պա տաս խա նա բար̀  Հա յաս տա նի ա րևմ տյան 
սահ ման նե րի ո րոշ ման հար ցի տես քով։

 Դեռևս 1918 թ. հուն վա րի 8ին Ա ՄՆ –ի նա խա գահ Վուդ րո Վիլ սո նը Ա ՄՆ –ի 
կոնգ րե սի և սե նա տի հա մա տեղ նիս տին իր ու ղեր ձում ներ կա յաց րել էր այն սկզ
բունք նե րը, ո րոնք պետք է ըն կած լի նե ին աշ խար հի հետ պա տե րազ մյան կար գա վոր
ման հիմ քում։ Դրանք պատ մու թյան մեջ մտան « տասն չորս կե տեր» ան վան տակ։ 
Այդ կե տե րից հատ կա պես տաս ներ կո ւե րոր դը վե րա բե րում էր Օս մա նյան կայս րու
թյա նը. « Ներ կայիս Օս մա նյան կայս րու թյան թուր քա կան (այսինքն՝ թուր քաբ նակ – 
Ռ.Թ.) մա սե րը պետք է ա պա հով ված լի նեն ան վտանգ ի նք նիշ խա նու թյամբ, սա կայն 
այլ ազ գու թյուն նե րը, ո րոնք ներ կա յումս գտն վում են թուր քա կան տի րա պե տու թյան 
տակ, պետք է ա պա հով ված լի նեն կյան քի ան վե րա պահ ան վտան գու թյամբ և ի նք
նա վար զար գաց ման կա տա րյալ ան խա փան հնա րա վո րու թյամբ...»2։ Ի նչ պես տես
նում ե նք, Օս մա նյան կայս րու թյան և այդ թվում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րածք
նե րի պատ կա նե լու թյան հար ցում գե րա կա սկզ բունք հռ չակ վեց տվյալ տա րած քի 
վրա բնակ վող ժո ղո վուրդ նե րի «ինք նա վար զար գաց ման», այ սինքն` ազ գե րի ի նք
նո րոշ ման ի րա վուն քը։ Այդ սկզ բուն քը շեշտ վում և զար գա ցում է ստա նում Վ. Վիլ
սո նի` 1918 թ. փետր վա րի 11ին Ա ՄՆ –ի Կոնգ րե սի և Սե նա տի ա ռջև ար տա սա նած 
նոր ճա ռում, ո րի հիմ նա կան դրույթ ներն է ին` « ժո ղո վուրդ ներն ու ազ գե րը չպետք 
է փո խա նակ ման ա ռար կա դառ նան...», «...այս պա տե րազ մին ա ռնչ վող յու րա քան
չյուր տա րած քային կար գա վո րում պետք է ար վի ի շահ և հօ գուտ տվյալ տա րած քի 
բնակ չու թյան», «...բո լոր լավ հիմ նա վոր ված ազ գային ձգ տում նե րը պետք է բա վա
րար վեն հնա րա վո րինս լի ար ժեք կեր պով ...ա ռանց ան հա մա ձայ նու թյան և թշ նա
մու թյան նոր տարր ստեղ ծե լու կամ հին տար րե րը հա վեր ժաց նե լու»3։ 

2 Թարգմանությունը կատարվել է մեր կողմից ըստ անգլերեն տեքստի` Helmreich, Paul C., From 
Paris to Sèvres: The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919–1920, Ohio State 
University Press, Columbus, 1974, էջ 8։
3 Նույն տեղում։
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Ըստ հայ ու սում նա սի րող Լ. Շի րի նյա նի դի տարկ ման` խա ղա ղու թյան վե հա
ժո ղո վին Ա ՄՆ –ի պատ վի րա կու թյա նը հա ջող վեց վե րոն շյալ սկզ բունք նե րը կամ 
« Վիլ սո նի վար դա պե տու թյու նը» Ան տան տի դաշ նա կից նե րին դի տել տալ որ պես 
բա նակ ցու թյուն նե րի հիմք, այդ թվում նաև Օս մա նյան կայս րու թյան բա ժան ման և 
Հա յաս տա նի ա րևմ տյան սահ ման նե րի ո րոշ ման հար ցում4: Դա հատ կա պես ար տա
հայտ վեց 1918 թ. նոյեմ բե րի 9ին Ֆրան սի այի և Մեծ Բրի տա նի այի կա ռա վա րու
թյուն նե րի կող մից ըն դուն ված հա մա տեղ հայ տա րա րու թյան մեջ, ո րում մաս նա վո
րա պես աս վում էր. «Ն պա տա կը, ո րը նկա տի ու նեն Ֆրան սի ան և Մեծ Բրի տա նի ան, 
պա տե րազմ վա րե լով Ար ևել քում, թուր քե րի կող մից այս քան եր կար ժա մա նակ ճնշ
ված ժո ղո վուրդ նե րի լի ա կա տար և ամ բող ջա կան ա զա տագ րումն է և տե ղի բնակ
չու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ և ա զատ կա մար տա հայ տու թյան հի ման վրա ազ գային 
կա ռա վա րու թյուն նե րի և կա ռա վար ման մար մին նե րի հաս տա տու մը»5։ 

Դ րա նից ել նե լով` կար ևո րու թյուն ստա ցան և Օս մա նյան կայս րու թյան հետ հաշ
տու թյան պայ ման նե րի մշակ ման հա մա տեքս տում ար ծարծ վե ցին Մեծ ե ղեռ նի 
նա խօ րյա կին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում հայե րի թվա քա նա կի, մահ
մե դա կան` թուրք և քուրդ բնակ չու թյան նկատ մամբ հայե րի տո կո սային հա րա բե
րակ ցու թյան խն դիր նե րը։

Դ րա հետ մեկ տեղ նշենք, որ Օս մա նյան կայս րու թյան ճա կա տագ րի ո րոշ ման 
պա րա գա յում ժո ղովր դագ րա կան գոր ծո նը թեև կար ևոր էր, սա կայն ոչ ա ռանց
քային։ Օս մա նյան կայս րու թյան հետ կապ ված տա րած քային հար ցե րի, այդ թվում` 
հայ կա կան տա րածք նե րի պատ կա նե լու թյան ո րոշ ման հար ցում Դաշ նա կից պե տու
թյուն նե րը որ պես ա ռաջ նորդ վե լու սկզ բունք ըն դու նե ցին ոչ մի այն տվյալ տա րածք
նե րում առ կա ժո ղովր դագ րա կան վի ճա կը և դրա նից բխող «ազ գե րի ի նք նո րոշ ման» 
ի րա վուն քը, այլ նաև Թուր քի այի կող մից իր հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի նկատ մամբ 
գոր ծած չա րա շա հում նե րը, ի սկ Հա յաս տա նի պա րա գա յում` « սար սա փե լի կո տո
րած նե րը»։ Մաս նա վո րա պես Մեծ Բրի տա նի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան կող
մից պատ րաստ ված մի հու շագ րում (շր ջա նա ռու թյան մեջ է դր վել 1918 թ. նոյեմ բե րի 
21 –ին) նշ վում էր. «Ն պա տա կա հար մար կլի ներ Հա յաս տա նի տա րած քը ծա վա
լել հնա րա վո րինս լայն ը նդ գր կու մով, այն պես որ սահ մա նից հյու սիս նե րառ վեն 
բո լոր տա րածք նե րը, որ տեղ առ կա է թուր քե րի, հայե րի և քր դե րի խա ռը բնակ
չու թյուն։ Ազ գաբ նակ չու թյան բո լոր տար րե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը 
չի վի ճարկ վում։ Մյուս կող մից, ե րկ րի կա ռա վար ման ի րա վուն քում այս տար բեր 
տար րե րի հա մա մաս նա կան պա հանջ նե րը դնե լիս Հա յաս տա նի դեպ քում պետք է 
սահ մա նել, որ մա հա ցած ներն ու աք սոր ված նե րը հաշ վի ա ռն վեն, և աշ խար հի մյուս 

4 Շի րի նյան Լ., Վիլ սո նյան նա խա գի ծը և Թուր քի ան, «21-րդ դար», № 4, 2008, էջ 100։ 
5 Անգլերեն տեքստը` “The object aimed at by France and Great Britain in prosecuting in the East the 
War let loose by the ambition of Germany is the complete and definite emancipation of the peoples so 
long oppressed by the Turks and the establishment of national governments and administrations deriving 
their authority from the initiative and free choice of the indigenous populations.” Թարգմանվել է մեր 
կողմից ըստ United States Department of State, Papers relating to the foreign relations of the United 
States, The Paris Peace Conference, 1919, Volume V, U.S. Government Printing Office, 1946, էջ 3 
(հասանելի է առցանց` http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1919Parisv05)։
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մա սե րից Հա յաս տան վե րա դառ նա լու հա մար հայ տա րա գիր նե րին պետք է ըն ձեռ
վեն նույն հնա րա վո րու թյուն նե րը, ի նչ շնորհ վե լու են Պա ղես տի նի հրե ա ներ գաղ
թող նե րին, որ պես զի նրանք ևս հաս տատ վեն ի րենց վաղն ջա կան հայ րե նի քում»6։ 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քի նկատ մամբ հայե րի ի րա վուն քը թուր քա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից գործ ված ո ճիր նե րի փաս տով հիմ նա վո րե լու սկզ բուն քը 
հան րա գու մար ձևա կեր պում ստա ցավ Փա րի զի խա ղա ղու թյան վե հա ժո ղո վի շր ջա
նակ նե րում Տա սի խորհր դի7` 1919 թ. հուն վա րի 30 –ի նիս տի ըն թաց քում ըն դուն ված 
բա նաձ ևի ե րկ րորդ կե տում. «... Թուր քե րի կող մից հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի նկատ-
մամբ իշ խա նու թյան պատ մա կան չա րա շա հում նե րի և նա խորդ տա րի նե րին հայե րի 
և այ լոց սար սա փե լի կո տո րած նե րի պատ ճա ռով Դաշ նա կից և Դա շին քին մի ա ցած 
տե րու թյուն նե րը հա մա ձայն են, որ Հա յաս տա նը, Սի րի ան, Մի ջա գետ քը, Պա ղես տի նը 
և Ա րա բի ան ամ բող ջո վին ան ջատ վեն Օս մա նյան կայս րու թյու նից»։8 

2. Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցը 
հայ կա կան պատ վի րա կու թյան հետ պա տե րազ մյան հու շագ րե րում 
Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վին ներ կա յաց ված հայ կա կան մի ա ցյալ պատ վի
րա կու թյու նը, ա ռաջ քա շե լով տա րած քային պա հանջ ներ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
նկատ մամբ, դրանք ա ռա ջին հեր թին հիմ նա վո րում էր ոչ թե «ազ գե րի ի նք նո րոշ
ման» վիլ սո նյան սկզ բուն քով, այլ հա նուն Ան տան տի պե տու թյուն նե րի հաղ թա
նա կի հայ ժո ղովր դի կրած զո հո ղու թյուն նե րի, դաշ նա կից նե րին հայե րի ցու ցա բե
րած բա րո յա կան և ռազ մա կան ա ջակ ցու թյան փաս տե րի մի ջո ցով9։ Եվ այդ հիմ քով 

6 Մեջբերվում է ըստ Հովհաննիսյան Ռիչարդ, Հայաստանի Հանրապետություն, հ. I, Առաջին 
տարին, 19181919, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2005, էջ 291։
7 Տա սի խոր հուր դը (հայտ նի է նաև Գե րա գույն խոր հուրդ ան վամբ) կազմ ված էր հաղ թա նա կած 
դաշ նա կից պե տու թյուն նե րի (Մեծ Բրի տա նի ա, Ֆրան սի ա, Ա ՄՆ, Ի տա լի ա, Ճա պո նի ա) եր կու 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից։ 
8 Թարգ մա նու թյու նը մեր կող մից ը ստ United States Department of State, Papers relating to the 
foreign relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol. III, U.S. Government 
Printing Office, 1943, էջ 795 (հա սա նե լի է առ ցանց` http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.
FRUS1919Parisv03, ան գլե րեն տեքս տը` “For similar reasons, and more particularly because of the 
historical misgovernment by the Turks of subject peoples and the terrible massacres of Armenians and 
others in recent years, the Allied and Associated Powers are agreed that Armenia, Syria, Mesopotamia, 
Palestine and Arabia must be completely severed from the Turkish Empire...”)։ 

Այս տեղ տե ղին է նշել, որ Հայ կա կան հար ցում վիլ սո նյան սկզ բունք նե րի ստո րա դա սու մը գի
տակց վում էր նաև Ան տան տի կազ մում մարտն չող այլ պե տու թյուն նե րի կող մից։ Այս պես, 1919 թ. 
փետր վա րի 3ին և 4 –ին Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վին հու նա կան խն դի րը ներ կա յաց
նե լիս Հու նաս տա նի վար չա պետ Է լեֆ տե րի ոս Վե նի զե լո սը հաս տա տե լով հայե րի հան դեպ իր 
զորա վի գու թյու նը, նշում էր, որ թուր քա կան հար ցի կար գա վո րու մը պետք է են թադ րի վիլ սո նյան 
սկզբունք նե րի « լայն ու մե ծա հո գի մեկ նա բա նու թյուն», քան զի այ լա պես ան հնա րին կլի նի լու ծել 
Հայ կա կան հար ցը և «այդ պի սով դա դա րեց նել հայ ժո ղովր դի տա ռա պանք նե րը, ո րը պա տե րազ
մի ըն թաց քում կորց րեց ա վե լի քան մեկ մի լի ոն մարդ» (մեջ բեր վում է ը ստ Հով հան նի սյան Ռի
չարդ, նշվ. ա շխ., էջ 299)։
9 Ի նչ պես Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ըն թաց քում, այն պես էլ պա տե րազ մից հե տո Ան տան տի 
ե րկր նե րի ա ռաջ նորդ նե րը հան դես է ին գա լիս հայե րին ո ւղղ ված բազ մա թիվ խոս տում նե րով` հա
վաս տի աց նե լով նրանց, որ Հայ կա կան հար ցը կս տա նա իր ար դա րա ցի լու ծու մը։ Հա յան պաստ 
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հայ կա կան պա հան ջա տի րու թյան ար դա րա ցի լի նե լը բազ մա թիվ ա ռիթ նե րով 
ճա նաչ վում էր Ան տան տի պե տու թյուն նե րի տար բեր ա ռաջ նորդ նե րի կող մից ի նչ
պես պա տե րազ մի ըն թաց քում, այն պես էլ պա տե րազ մից հե տո10։

Դ րա հետ մեկ տեղ, քա նի որ «ազ գե րի ի նք նո րոշ ման» և « կա մար տա հայ տու թյան» 
վիլ սո նյան սկզ բունք նե րը դր ված է ին վե հա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի հիմ քում, հայ
կա կան կող մը չէր կա րող չանդ րա դառ նալ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի և այլ էթ նի կա կան խմ բե րի նկատ
մամբ հայե րի տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյան հար ցե րին։ Դրանք մաս նա վո րա
պես ար ծարծ վե ցին Հայ կա կան մի ա ցյալ պատ վի րա կու թյան` Փա րի զի հաշ տու թյան 
վե հա ժո ղո վի ու շադ րու թյան ներ կա յաց ված բազ մա թիվ հու շագ րե րում և տե ղե
կագ րե րում, ո րոնք ո ւղղ ված է ին մի աս նա կան հայ կա կան պե տու թյան ստեղծ ման 
գա ղա փա րի պաշտ պա նու թյա նը11: 

Նշ ված փաս տաթղ թե րից ա ռա ջի նը և գու ցե ա մե նա կար ևո րը « Հայ կա կան հար ցը 
հաշ տու թյան կոն ֆե րան սի ա ռաջ» գրու թյունն է12, ո րը Հայ կա կան մի ա ցյալ պատ վի
րա կու թյան ղե կա վար ներ Պո ղոս Նու բա րը և Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը ներ կա յաց րին 
Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վի Գե րա գույն խորհր դի` 1919 թ. փետր վա րի 26ի 
նիս տին13: Բա ցի դրա նից, Պո ղոս Նու բա րը նույն` 1919 թ. փետր վա րի 26ին Գե րա

հայ տա րա րու թյուն նե րի բազ մա թիվ նմուշ ներ, մաս նա վո րա պես, հա վաք ված են 1926 թ. լույս տե
սած « Լո զա նի պայ մա նա գի րը, Թուր քի ան և Հա յաս տա նը» գր քում (տե՛ս The Lausanne Treaty, 
Turkey and Armenia, The American Committee Opposed to the Lausanne Treaty, New York, 1926 էջ 
193199, տե՛ս նաև Armenian National Council of America, A Memorandum on the Armenian question; 
presented to the Council of Foreign Ministers, March 7, 1947, էջ 1114)։ 
10 Դաշ նա կից պե տու թյուն նե րի պե տա կան գոր ծիչ նե րի` 19171918 թթ. ար ված բազ մա թիվ հայ
տա րա րու թյուն նե րը տե՛ս Armenian National Council of America, A memorandum on the Armenian 
question; presented to the Council of Foreign Ministers, March 7, 1947, էջ 1114։
11 Փա րի զի խա ղա ղու թյան վե հա ժո ղո վին հայ կա կան պատ վի րա կու թյան ներ կա յաց րած հու շագ
րե րի և տե ղե կագ րե րի ցան կը տե՛ս A catalogue of Paris Peace Conference delegation propaganda in 
the Hoover War Library, Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, Stanford University, Calif., 
Stanford University Press, 1926, էջ 7, 1922:
12 Ֆրան սե րեն բնա գի րը տե՛ս La question arménienne devant la conférence de la paix, Paris, Dupont, 
1919։ Հու շա գի րը թարգ ման վել և լույս է տե սել նաև հայե րեն (ա րևմ տա հայե րեն և ար ևե լա հայե
րեն), ռու սե րեն և ան գլե րեն (տե՛ս Հայ կա կան հար ցը հաշ տու թե ան կօն ֆե րան սի ա ռաջ, Թիֆ լիս, 
տպ. «Աշ խա տա ւոր», 1919, Հայ կա կան հար ցը խա ղա ղու թե ան ժո ղո վին առ ջև, Բոս թոն, 1919, The 
Armenian question before the Peace conference, New York, Press Bureau, The Armenian National Union 
of America, 1919): 

Հայ պատ մագ րու թյու նը բա վա կա նին հան գա մա նա լից ան դրա դար ձել է հու շագ րի բո վան
դա կու թյա նը՝ կենտ րո նա նա լով հատ կա պես դրա նում զե տեղ ված տա րած քային պա հանջ նե րին 
(տե՛ս Պո ղո սյան Սամ վել, Փա րի զի վե հա ժո ղո վի հայ կա կան հու շա գի րը և նրա հե տա գա ճա կա
տա գի րը, « Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան և պատ մագ րու թյան հար ցեր», 2002, № 6, էջ 
119129։ Հով հան նի սյան Ռի չարդ, նշվ. ա շխ., էջ 303 – 306, Գա լո յան Գ., Հա յաս տա նը և մեծ տե րու-
թյուն նե րը, 1917-1923, Եր ևան, ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն» հրատ., 1999, էջ 102103), հու շագ րում առ
կա` ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի բո վան դա կային 
վեր լու ծու թյուն, սա կայն, չի կա տար վել։
13 Նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը տե՛ս United States Department of State, Papers relating to the foreign 
relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol. IV, U.S. Government Printing Office, 
1943, էջ 138157 (հա սա նե լի է առ ցանց http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1919Parisv04)։ 
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գույն խորհր դի ա ռջև իր ե լույ թում հա տուկ ան դրա դար ձավ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա
կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցին` ներ կա յաց նե լով հու շագ րում ար դեն 
զե տեղ ված փաս տարկ նե րը14։ 

Հու շագ րի սկզ բում նշ վում էր. « Հա յաս տանն իր հս կա յա կան զո հե րով ռազ մա բե
մե րում, կո տո րա ծի դաշ տե րում և տե ղա հա նու թյուն նե րի եր կար ճամ փա նե րին մահ
վա նը վճա րել է այն պի սի ծանր տուրք, որ պի սին ոչ մի ու րիշ պա տե րազ մող ա զգ չի 
տվել։ ...Ն րա դժ բախ տու թյուն նե րը կը բա վե ին ար դա րաց նե լու նրա ան կա խու թյան 
ի րա վուն քը. բայց... նա ու նի և պատ մա կան, ազ գագ րա կան, քա ղա քա կան ու բա րո
յա կան բնույթ կրող այլ ի րա վունք ներ, ո րոնք նվազ կար ևո րու թյուն չու նին»15։ 

Հայե րի «ազ գագ րա կան», այն է` էթ նի կա կան16 ի րա վունք նե րը ներ կա յաց ված են 
հու շագ րի` «Ամ բող ջա կան Հա յաս տա նը» խո րա գի րը կրող բաժ նում և հատ կա պես 
« Հա յաս տա նի բնակ չու թյու նը» վեր նագր ված հա վել վա ծում, ո րն ամ բող ջու թյամբ 
նվիր ված է Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից ա ռաջ և հե տո Ա րևմ տյան և Ար ևե լյան 
Հա յաս տա նի հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի, այլ ազ գու թյուն նե րի հետ հայե րի 
տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյան խնդ րին։ 

Հու շագ րի հե ղի նակ նե րը փաս տում են, որ Հա յաս տա նի բնակ չու թյան հար ցը 
քն նե լիս նկա տի են առ նե լու Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից ա ռաջ կամ ա վե լի շուտ` 
18941896 թթ. հա մի դյան կո տո րած նե րից ա ռաջ ե ղած վի ճա կագ րու թյուն նե րը, 
քա նի որ այդ կո տո րած նե րը ոչ մի այն 300,000 զոհ խլե ցին հայե րից, այլ նաև պատ
ճառ դար ձան ժո ղովր դի մի նշա նա կա լի մա սի գաղ թե լուն։ «Ան թույ լատ րե լի է, – 
շա րու նակ վում էր հու շագ րում, – որ ո ճիր նե րից օ գուտ քա ղեն նրանց հե ղի նակ նե րը, 
և նրանք հաս նեն ի րենց հրե շա վոր ծրագ րի նպա տա կին` ա պա հո վել մահ մե դա
կան նե րի մե ծա մաս նու թյունն ու գե րա կա յու թյու նը։ Պետք է նկա տի ա ռն վի ո ղջ թե 
մե ռած բո լոր հայե րի ձայ նը (ը նդգ ծու մը բնագ րինն է – Ռ. Թ.)»17։ 

Հու շագ րի հե ղի նակ ներն ըն դու նում է ին, որ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին հայերն 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում «ապ րող ցե ղե րի ամ բող ջու թյան վրա» բա ցար ձակ 
մե ծա մաս նու թյուն չէ ին կազ մում, սա կայն մե ծա մաս նու թյուն է ին ա ռան ձին վերց րած 
մու սուլ ման ազ գու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի հա մե մա տու թյամբ. « Պա տե րազ մից 
ա ռաջ և նախ քան 19րդ դա րու վեր ջի գաղ թա կա նու թյուն նե րը, հայե րի թի վը հայ
կա կան կոչ ված վեց վի լայեթ նե րում, Տրա պի զո նի վի լայե թում և Կի լի կի ա յում ա վե լի 
էր, քան թյուր քե րի նը և քյուր դե րի նը̀  ա ռան ձին վերց ված, և նույ նիսկ հա վա սար 
թյուր քե րի և քյուր դե րի մի ա ցյալ թվին։ Այդ տեղ կային 1,403,000 հայեր̀  943,000 
թյուր քե րի և 482,000 քյուր դե րի դեմ», – նշ վում էր հու շագ րում18։ Ար ձա նագ րենք, 
որ հու շագ րի հե ղի նակ նե րի այս պն դու մը պետք է ըն դու նել ո րոշ վե րա պա հու մով. 
ի րենք̀  Հայ կա կան հար ցի լու ծու մը հե տապն դող հայ կա կան կա ռույց նե րը, նախ

14 Նույն տե ղում, էջ 154155։ 
15 Հայկական հարցը հաշտութեան կօնֆերանսի առաջ..., էջ 4։
16 Ֆրան սե րեն բնագ րում` «ethnique» (տե՛ս La question arménienne devant la Conférence de la paix…, 
էջ 1)։
17 Հայ կա կան հար ցը հաշ տու թե ան կօն ֆե րան սի ա ռաջ..., էջ 7։
18 Նույն տե ղում։ 
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կի նում բազ միցս փաս տում է ին, որ Տրա պի զո նի նա հան գում, ի նչ պես նաև վեց 
նա հանգ նե րի ո րոշ ծայ րա մա սային գա վառ նե րում (Հա քյա րի, Սղերդ, Դի ար բե քի րի 
և Մա լա թի այի նա հանգ նե րի հա րա վային և Սե բաս տի այի նա հան գի ա րևմ տյան և 
հյու սիս –արևմ տյան շր ջան նե րը) հայե րը ոչ նշա նա կա լի փոք րա մաս նու թյուն է ին 
կազ մում և նշում, որ այդ շր ջան ներն օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը կցել է ին բուն 
հա յաբ նակ տա րածք նե րին ար հես տա կա նո րեն` հայե րի տե սա կա րար կշի ռը նվա
զեց նե լու նպա տա կով19։ 

« Հա յաս տա նի բնակ չու թյու նը» բաժ նում հե ղի նակ նե րը ներ կա յաց նում են հետ և
յալ հար ցադ րու մը. «Ի՞նչ էր Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան թի վը կո տո րած նե րից 
ա ռաջ, և ի ՞նչ էր զա նա զան տար րե րի միջև հա մե մա տու թյու նը»։ Ան մի ջա պես հե տո 
փաստ վում էր, որ հար ցի պա տաս խա նը ստա նա լու հա մար եր բեք չպետք է դի մել 
թուր քա կան տվյալ նե րին, քա նի որ օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը միշտ մի տում
նա վոր կեղ ծել է վի ճա կագ րու թյուն նե րը̀  հաս տա տե լու հա մար, որ հայե րը մի այն 
ան նշան փոք րա մաս նու թյուն են կազ մում20։ Ի հիմ նա վո րումն վե րոն շյալ դրույ թի` 
հե ղի նակ նե րը « կեղ ծիք նե րի» հետ ևյալ մի քա նի ու շագ րավ օ րի նակ ներ է ին ներ կա
յաց նում. 
1. Հա մա ձայն օս մա նյան վի ճա կագ րու թյան` Վա նի նա հան գի հայ բնակ չու թյան 

թի վը շուրջ 80,000 էր, մինչ դեռ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին Ռու սաս
տա նում ա պաս տա նել էր 220,000ից ա վե լի վա նե ցի հայ։ 

2. Ամ բողջ Մա րա շի սան ջա կում, ը ստ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան տվյալ նե րի, 
բնակ վում էր 4,200 հայ21, մինչ դեռ մի այն Մա րաշ քա ղա քում, ֆրան սի ա ցի 
աշ խար հա գետ և ճա նա պար հորդ Է լի զե Ռեք լյո ւի տվյալ նե րով կային ա վե լի 
քան 20,000 հայեր: Ի սկ նույն Մա րա շի սան ջա կի կազմ ը նդ գրկ ված Զեյ թու նը, 
ը ստ 1880 թ. վի ճա կագ րու թյան, ու նե ցել է 27,640 հայեր։ 

3. Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը Վա նի, Բիթ լի սի, Դի ար բե քի րի, Խար բեր դի, Է ր
զ րու մի, Տրա պի զո նի, Սե բաս տի այի, Ա դա նայի և Հա լե պի վի լայեթ նե րի հայե

19 Տե՛ս մաս նա վո րա պես 1912ին Հայ կա կան հար ցի վե րա բաց ման ա ռի թով Կ. Պոլ սի պատ րի ար
քա րա նի կող մից մեծ տե րու թյուն նե րի ու շադ րու թյա նը ներ կա յաց ված հայ կա կան բա րե նո րո գում
նե րի նա խա գիծն իր հիմ նա վո րում նե րով (ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 15, թ. 110118)։ 
20 Հայ կա կան հար ցը հաշ տու թե ան կօն ֆե րան սի ա ռաջ..., էջ 16: 
21 Այս տվյա լը վերց ված է ֆրան սի ա ցի վի ճա կա գիր Վի տալ Քի նե ի` 1891 թ. լույս տե սած «Ա սի
ա կան Թուր քի ա» աշ խա տու թյու նից, ո րի հա մա ձայն Մա րա շի գա վա ռում հայե րի թիվն էր 4,313 
(տե՛ս Cuinet V., La Turquie d’ Asie, v. 2, Paris, Ernest Leroux, 1891, էջ 227): Նշենք, որ հու շագ րի 
հե ղի նակ նե րի կող մից Քի նե ի տվյալ նե րը որ պես օս մա նյան կա ռա վա րու թյան տվյալ ներ ներ
կա յաց նե լը սխալ չի կա րող դիտ վել, քա նի որ Քի նեն որ պես իր վի ճա կագ րու թյան հիմք ըն դու
նել է օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րը։ Բա ցի դրա նից, հու շագ րի գրե լու ժա մա նակ (1919 թ. 
փետր վար) ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ շր ջա նա ռու թյան մեջ դր ված օս մա նյան 
պաշ տո նա կան որ ևէ այլ տվյալ բա ցա կա յում է ր։ Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը ներ կա յաց րել է 
1914 թ. հա մար օս մա նյան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ ներն ա վե լի ո ւշ` 1919 թ. ապ րի լի 
14ին (տե՛ս Zamir Meir, Population Statistics of the Ottoman Empire in 1914 and 1919, “Middle Eastern 
Studies”, Vol. 17, No. 1, Jan., 1981, էջ 88)։ Հա մա ձայն այդ տվյալ նե րի՝ 1914 թ. Մա րա շի սան ջա կի 
հայ բնակ չու թյան թվա քա նակն էր (նույն պես ի րա կա նից ցածր)` 38,433 (տե՛ս Karpat K., Ottoman 
Population, 1830-1914: Demographic and Social Characteristics, University of Wisconsin Press, 1985, էջ 
188, տե՛ս նաև Zamir Meir, Population Statistics of the Ottoman Empire in 1914 and 1919..., էջ 100)։ 
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րի ը նդ հա նուր թի վը ներ կա յաց նում է 848,00022, մինչ դեռ Ա ՄՆ –ում գոր ծող 
« Հա յաս տա նի և Սի րի այի նպաս տա մա տույց կո մի տե ի»̀  1916 թ. հրա տա րակ ված 
տվյալ նե րի հա մա ձայն` Հա յաս տա նում զոհ ված հայե րի թիվն էր շուրջ 600,000
850,000, տե ղա հան ված նե րի թի վը̀  486,000, Փոքր Ա սի այի ներ քին շր ջան ներ 
տե ղա հան ված նե րի թի վը̀  300,000, Կով կաս ա պաս տա նած նե րի թի վը̀  200,00023: 

Այ նու հետև հու շագ րում ներ կա յաց վում է ին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի 
վի ճա կագ րու թյան խե ղա թյուր ման նպա տա կով թուր քա կան կա ռա վա րու թյան 
ներդ րած հա մա կար գի եր կու հիմ նա կան տար րե րը. 
1. հ նա րա վո րինս նվա զեց նել քրիս տո նյա նե րի (այդ թվում նաև հայե րի) թի վը̀  

ա ռանց է ա կա նո րեն փո խե լու ը նդ հա նուր ազ գաբ նակ չու թյան թի վը, և տար բե
րու թյունն ա վե լաց նել մահ մե դա կան նե րի թվի վրա. 

2. զ գու շա նալ ազ գու թյուն նե րի ճշգ րիտ թի վը տա լուց, այլ նրանց խմ բա վո րել ը ստ 
կրո նի` ա ռան ձին նշե լով ա ռա քե լա կան, կա թո լիկ և բո ղո քա կան հայե րին և մեկ 
թվի տակ ներ կա յաց նե լով մահ մե դա կան նե րին (թուր քեր, թա թար ներ, թուրք
մեն ներ, քր դա կան զա նա զան ցե ղեր, չեր քեզ ներ, զա զա ներ, ա րաբ ներ, պար
սիկ ներ և այլն), թեև «ն րանք շատ տար բեր են ի րա րից` ցե ղով, պատ մու թյամբ, 
տն տե սա կան կյան քով, կուլ տու րա կան մա կար դա կով և վեր ջա պես` քա ղա քա
կան հա կում նե րով»24։ 

Ի հիմ նա վո րումն հու շագ րում ներ կա յաց ված հայ կա կան կող մի էթ նի կա կան 
փաս տարկ նե րի` հա վել վա ծում զե տեղ վել է ին հինգ վի ճա կագ րա կան ա ղյու սակ ներ։ 
Դրան ցից զուտ ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կին են վե րա բե րում եր կու սը̀  «Ա ղյու
սակ №1. Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց վի լայեթ նե րի ազ գաբ նակ չու թյան ցու ցա կը 
1912 թվա կա նին» և «Ա ղյու սակ №2. Յոթ վի լայեթ նե րի և Կի լի կի այի ազ գաբ նակ չու
թյու նը 1914 թվա կա նին»։ Այդ ա ղյու սակ նե րում զե տեղ ված տվյալ նե րի քն նու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ դրանք հիմն ված են դեռևս 1912 թ. վեր ջին Հայ կա կան հար ցի 
վե րա բաց ման կա պակ ցու թյամբ Հայոց պատ րի ար քա րա նին կից ստեղծ ված Ա պա
հո վու թյան հանձ նա ժո ղո վի տվյալ նե րի վրա25. մաս նա վո րա պես ա ռա ջին ա ղյու
սա կը (տե՛ս ստորև Աղյուսակ 1) վերց վել էր ա ռանց փո փո խու թյան Ա պա հո վու թյան 
հանձ նա ժո ղո վի պատ րաս տած բա րե փո խում նե րի ծրագ րից։ 

22 Այս տվյա լի աղ բյու րը նույն պես Վի տալ Քի նե ի «Ա սի ա կան Թուր քի ա» աշ խա տու թյունն է։ 
23 Տե՛ս Հայ կա կան հար ցը հաշ տու թե ան կօն ֆե րան սի ա ռաջ..., էջ 17։
24 Նույն տեղում։
25 Ա պա հո վու թյան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի մա սին ման րա մասն տե՛ս Թա թո յան Ռ., 
Ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցը 1878-1914 թվա կան նե րին, Եր ևան, Հայոց ցե ղաս պա նու
թյան թան գա րան –ինս տի տուտ, 2015, էջ 9294։
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Ա ռա վել հե տաքրք րու թյուն էր ներ կա յաց նում հու շագ րի ե րկ րորդ̀  «Յոթ վի լայեթ
նե րի27 և Կի լի կի այի ազ գաբ նակ չու թյու նը 1914 թվա կա նին» ա ղյու սա կը, ո րը ա մե
նայն հա վա նա կա նու թյամբ կազմ վել է հենց հու շագ րի հա վել վա ծի հե ղի նակ նե րի 
կող մից (տե՛ս ստորև)։

Ա ղյու սակ 2. Յո վրի լայե նե րրի Գ Կրի լրի կրի այրի ազ գաբ նակ չու յու նը 1914 վա կա նրին 28 
29 30

7 վի լայեթ նե րը
Տիգ րի սից հա րավ և 
Ե շիլ Ըր մա կից ա րև-
մուտք շր ջան ներն 
ա ռանց հաշ վե լու

Կի լի կի ան
 Մա րա շի, Խո զա-
նի և Ջե բել Բե րե-

քե թի սան ջակ նե րը 
(նե րա ռյալ)28

Գու մար

Հայեր 1,198,000 205,000 1,403,000

1,850,000
ք րիս տո նյա ներ

Հույ ներ 242,000 40,000 282,000

Նես տո րա կան, հա կո բյան, 
քաղ դե ա ցի և եվ րո պա ցի ներ

124,000 41,000 165,000

Թուր քեր 865,000 78,000 943,000
1,635,000

 մահ մե դա - 
 կան ներ

Քր դեր 424,000 58,000 482,000

Լա զեր, չեր քեզ ներ, ա րաբ ներ, 
պար սիկ ներ

190,000 20,000 210,000

Ղզլ բաշ ներ, եզ դի ներ,  
ֆել լահ ներ և այլն

255,000 48,000 303,000
303,000

 զա նա զան 
կրոն ներ

3,298,000 490,000 3,788,000

 Տաճ կաս տա նում29 հայե րի թի վը 1914 թվա կա նին

 Տաճ կա հա յաս տա նում30 ...............................................................................................................1,403,000 

Ա սի ա կան Թուր քի այի այլ մա սե րում.............................................................................................440,000

 Պոլ սում և Եվ րո պա կան Թուր քի ա յում...........................................................................................183,000

   Ըն դա մե նը      2,026,000 հայեր։

27 Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ ներն ամ բող ջու թյամբ` գու մա րած Տրա պի զո նի նա հան
գի Տրա պի զո նի սան ջա կը։ 
28 Կիլիկիայի մեջ հուշագրին հեղինակներն ընդգրկել էին հետևյալ օսմանյան վարչական միա
վորները` Ադանայի նահանգն ամբողջությամբ, Մարաշի սանջակը (Մարաշ, Զեյթուն, Ֆռնուզ) և 
Հալեպի նահանգի Հալեպի սանջակի Ալեքսանդրետի գավառակը։
29 Օսմանյան կայսրություն։
30 Հայկական վեց նահանգներ, Տրապիզոնի գավառ և Կիլիկիայի Ադանայի, Մարաշի, Խոզանի 
և Ջեբել Բերեքեթի սանջակները։
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Օս մա նյան կայս րու թյան ը նդ հա նուր հայ բնակ չու թյան այս 2,026,000 թիվն 
ա ռա ջին ան գամ էր դր վում շր ջա նա ռու թյան մեջ31։ Նախ կի նում Հայոց պատ րի ար
քա րա նի` 191 2 թ. վի ճա կագ րու թյան տվյալ ներն օգ տա գոր ծել էր Գրի գոր Զոհ րա պը, 
մաս նա վո րա պես Մար սել Լե ար ծած կան վան տակ 1913 թ. ֆրան սե րեն հրա տա րա
կած իր « Հայ կա կան հար ցը փաս տաթղ թե րի լույ սի տակ» հայտ նի աշ խա տան քում32։ 
Զոհ րա պի գր քում զե տեղ ված 1912 թ. Հայոց պատ րի ար քա րա նի վի ճա կագ րա
կան տվյալ նե րը 1919 թ. հու շագ րի տվյալ նե րի հա մե մատ ո րոշ տար բե րու թյուն
ներ են պա րու նա կում։ Այս պես, ե թե Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի 
հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի հա մար Զոհ րա պի տվյա լը նույնն է՝ 1,163,000 շունչ, 
ա պա Օս մա նյան կայս րու թյան մնա ցած մա սի հա մար նշ ված է 937,000 հայ, ո րից 
407,000ը̀  Կի լի կի ա յում, 530,000ը՝ Օս մա նյան կայս րու թյան այլ տա րածք նե րում և 
Եվ րո պա կան Թուր քի ա յում (հա մե մա տու թյան հա մար՝ 1912 թ. Հայոց պատ րի ար
քա րա նի վի ճա կագ րու թյան` Թե ո դի կի «Ա մե նուն տա րե ցույ ցում» հրա տա րակ ված 
տար բե րա կում նույն տա րածք նե րի հա մար տր վում է 863,700 հայ, այդ թվում՝ Կի լի
կի այի եր կու (Ա դա նայի և Հա լե պի) նա հանգ ներ՝ 304,000)։ Այս պի սով, հա մա գու
մար թի վը 1912 թ. ամ բողջ Օս մա նյան կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի 
հա մար Գրի գոր Զոհ րա պի մոտ կազ մում է 2,100,00033։ Աղ բյուր նե րի ներ կա վի ճա կը 
մեզ հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռում որ ևէ հիմ նա վոր բա ցատ րու թյուն տա լու մի կող
մից՝ Հա յաս տա նի մի ա ցյալ պատ վի րա կու թյան, մյուս կող մից՝ Գրի գոր Զոհ րա պի 
տվյալ նե րի միջև առ կա տար բե րու թյան պատ ճառ նե րի մա սին։ Չենք կա րող բա ցա
ռել, որ Զոհ րապն իր տրա մադ րու թյան տակ ե ղած տվյալ նե րի հի ման վրա փո խել 
է 1912 թ. վի ճա կագ րու թյան` Կի լի կի ային և Օս մա նյան կայս րու թյան այլ տա րածք նե
րին վե րա բե րող ցու ցա նիշ նե րը։ 

Փա րի զի կոն ֆե րան սին հայ կա կան պատ վի րա կու թյան` տար բեր ա ռիթ նե րով 
հե տա գա յում հրա տա րակ ված այլ հու շագ րե րում և տե ղե կագ րե րում զե տեղ ված 
Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ վի ճա
կագ րա կան տվյալ ներն ու ա ղյու սակ ներն ը ստ է ու թյան 1919 թ. փետր վա րի 12 –ի հու
շագ րի տվյալ նե րի վե րատ պու թյունն ե ն34։ 

31 Ամ բողջ ու թյ ամ բ, ը ստ Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր նա հանգ նե րի, վի ճա կագ րու թյու նը հրա
տա րակ վել է Թե ո դի կի «Ա մէ նուն տա րե ցոյց»ո ւմ (տե՛ս Թէ ո դիկ, Ա մէ նուն տա րե ցոյ ցը, ԺԶ տա րի, 
1922, Կ.Պօ լիս, տպ. Մ. Յո վա կի մե ան, 1922, էջ 261263):
32 Գ. Զոհ րա պի տվյալ նե րը տե՛ս Leart Marcel, La question Armenienne a la lumiere des documents, 
Paris, Challamel, 1913. Հայ կա կան պատ վի րա կու թյան տար բե րա կը տե՛ս Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ.,  
էջ 262։ 
33 Տե՛ս Leart Marcel, նշվ. ա շխ., էջ 62։
34 Տե՛ս մաս նա վո րա պես Tableau approximatif des réparations et indemnités pour les dommages subis 
par la nation arménienne en Arménie de Turquie et dans la République Arménienne du Caucase, Paris, 1919 
(ներ կա յաց վել է Փա րի զի հաշ տու թյան կոն ֆե րան սին 1919թ. ապ րի լի 6ին), Population Armenienne 
de la Turquie avant la guerre. Statisitques etablies par le Patriarcat Armenienne de Costantinople, Paris, 
Turabian, 1920, Poghos Nubar, The Pre-War Population of Cilicia, Paris, 1920, 1920 թ. փետր վա րի 
1224ին կա յա ցած Լոն դո նի վե հա ժո ղո վի հա մար հայ կա կան պատ վի րա կու թյան պատ րաս տած 
տե ղե կագ րե րը (ՀԱԱ, ֆ. 430, ց.1, գ. 1325, թթ. 156), L’Armenie et La Question Armenienne Avant, 
pedant et depuis la guerre, Paris, 1922, 923 թ. Լո զա նի վե հա ժո ղո վին հայ կա կան պատ վի րա կու թյան 
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Ար ժա նի է հի շա տակ ման, որ հու շագ րե րի և տե ղե կագ րե րի պատ րաստ մա նն 
Ազ գա յին պատ վի րա կութ յու նը ներգ րա վել է, ի թիվս այլ հայ ու սում նա սի րող նե րի, 
և Նի կո ղա յոս Ա դոն ցին: Ան վա նի հա յա գետն իր « Հա յաս տա նի սահ ման նե րի խն դի
րը» գրութ յան մեջ և ար դեն հե տա գա յում Ազ գե րի լի գա յի գե րա գույն խորհր դին 
տր վե լիք հու շագ րի նա խագ ծում քն նա դա տութ յան է են թար կում օս ման յան պաշ տո
նա կան վի ճա կագ րութ յան տվյալ նե րը, օս ման յան վի ճա կագ րա կան տար բեր ցու
ցակ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յան մի ջո ցով բա ցա հայ տում է դրան ցում տեղ 
գտած ան ճշ տութ յուն նե րը և հա կա սութ յուն նե րը35:

 Հայ կա կան հար ցի հա յան պաստ լուծ ման նպա տա կով Հայ ազ գային պատ
վի րա կու թյա նը զու գա հեռ և հա մա գոր ծակ ցա բար Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին 
ա րևմտա հա յու թյան վի ճա կի վե րա բե րյալ տար բեր, այդ թվում նաև վի ճա կագ րա
կան տվյալ նե րի հա վաք մամբ և ամ փոփ մամբ էր զբաղ վում նաև Կ. Պոլ սի Հայոց 
պատ րի ար քա րա նը։ Ար դեն Մուդ րո սի զի նա դա դա րի կն քու մից ան մի ջա պես 
հե տո` 1918 թ. նոյեմ բեր– դեկ տեմ բեր ա միս նե րին Պոլ սի հայ մտա վո րա կան նե րի 
և ազ գային ե րես փո խա նա կան ժո ղո վի նախ կին ան դամ նե րի մաս նակ ցու թյամբ 
ստեղծ վում է «Ազ գային Լի գա», ի սկ այ նու հետև` «Ազ գային խորհր դակ ցա կան 
ժո ղով» կա ռույց նե րը, ո րի ան դամ ներն է ին Ե ղի շե ար քե պիս կո պոս Դու րյա նը, 
պրո ֆե սոր Աբ րա համ Տեր– Հա կո բյա նը, դոկ տոր Վահ րամ Թոր գո մյա նը և այլք36։ 
Ազ գային խորհր դակ ցա կան ժո ղո վի « Փաս տաթղ թե րի հանձ նա խում բը» աշ խա
տանք է տա նում նաև Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի 
վե րա բե րյալ տվյալ նե րի հա վաք ման ո ւղ ղու թյամբ։ Հա վաք ված նյու թե րի մի մա սը 

ներ կա յաց րած հու շա գի րը (ՀԱԱ, ֆ. 430, ց.1, գ. 1358, թթ. 332): Բա ցի վե րոն շյալ հու շագ րե րից և 
տե ղե կագ րե րից, Հայ ազ գային պատ վի րա կու թյու նը 191819 թթ. հրա տա րա կել և Ան տան տի պե
տու թյուն նե րի պատ վի րա կու թյուն նե րի ու շադ րու թյանն է ներ կա յաց րել Հայ կա կան հար ցի տար
բեր աս պեկտ նե րին վե րա բե րող հայ և օ տար հե ղի նակ նե րի 23 ա նուն պրակ, ո րոն ցից մի քա նի
սում ան դրա դարձ կա ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցին (պ րակ նե րի ցան կը տե՛ս ՀԱԱ, 
ֆ. 430, ց. 1, գ. 167, թ. 910)։

Ար ժա նա հի շա տակ է, որ Հա յաս տա նի Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան պե տա կան գոր ծիչ Ա լեք
սանդր Խա տի սյանն իր « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ծա գումն ու զար գա ցու մը» գր քում 
հա ղոր դում է, որ Հայ կա կան մի ա ցյալ պատ վի րա կու թյու նը 1923 թ. Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վի 
պատ վի րակ նե րի ու շադ րու թյա նը ներ կա յաց ված գրու թյուն նե րից մե կում Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա
կին Օս մա նյան կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան թի վը տր ված էր 2,250,000 (տե՛ս Խա տի սյան Ալ., 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան ծա գումն ու զար գա ցու մը, Պէյ րութ, տպ. « Հա մազ գային», 1968, 
էջ 365)։ Այս թի վը մեր կար ծի քով մոտ է ի րա կա նու թյա նը, սա կայն, ցա վոք, Խա տի սյա նը դրա հետ 
կապ ված որ ևէ այլ ման րա մաս նու թյուն (տ վյա լի հիմ քե րը, բաշ խումն ը ստ գա վառ նե րի և այլն) 
չի նշում։ Նույն պես և Հայ կա կան պատ վի րա կու թյան` Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վին ներ կա յաց ված 
հու շագ րե րում այս թի վը վկայ ված չէ։ Հա յաս տա նի ազ գային ար խի վի Հայ կա կան մի ա ցյալ պատ
վի րա կու թյան ֆոն դում (ՀԱԱ, ֆ. 430) մեր պրպ տում նե րի ժա մա նակ մեզ չի հա ջող վել գտ նել Խա
տի սյա նի կող մից նշ վող տվյա լի հետ կապ ված որ ևէ փաս տա թուղթ։ 
35 Տե՛ս Ա դոնց Ն., Հա յաս տա նի սահ ման նե րի խն դի րը։ Նույնի՝ Հայ կա կան հարց, Եր ևան, 1994, 
էջ 137143։ Նույ նի՝ Գե րա գույն խորհր դին տր վե լիք հի շա տա կագ րի նա խա գիծ (ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, գ. 
246, թ. 1520): 
36 Տե՛ս Սի րու նի Յա կոբ, Ի նք նա կեն սագ րա կան նօ թեր, Եր ևան, « Սար գիս Խա չենց» հրատ., 2006, 
էջ 206207։ 
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հրա տա րակ վում է 1919 թ.̀  ա րևմ տա հայ մտա վո րա կան ներ Չի թու նու (Տիգ րան Չիթ
չյան)37 և Գևորգ Մես րո պի (Գ ևորգ ՏերՄես րո պյան) կող մից38։

1919 թ. օ գոս տո սին Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի ար քա րա նին կից ստեղծ վում է 
« Տե ղե կա տու դի վան» կա ռույ ցը, ո րի աշ խա տանք նե րի հա մա կար գու մը հանձ նա
րար վում է Ար շակ Ալ պո յա ճյա նին39։ Հա մա ձայն Տե ղե կա տու դի վա նի կա նո նագ րի` 
այն տեղ պետք է կենտ րո նա նային « Հա յաս տա նի եւ հայ կա կան դա տի վե րա բե
րյալ հին թէ նոր ա մէն կար գի վի ճա կագ րու թիւն ներն, ...հայ հա լա ծանք նե րու, ջար
դե րու, տե ղա հա նու թե ան վե րա բե րյալ բո լոր դրո ւագ ներն ու պատ մու թիւն ներ, 
կո ղոպ տո ւած ազ գային թէ ան հա տա կան շար ժուն թէ ան շարժ գոյ քե րու մա սին 
վի ճա կագ րա կան պատ կեր ներ...»40։ Տե ղե կա տու դի վա նի` 1920 թ. հու նի սի 29ին 
կազ մած հաշ վետ վու թյան մեջ նշ վում էր, որ կա ռույ ցը « ձեռ նար կած է պատ րաս
տու թե ա նը հա ւա քա ծոյի մը, որ կը պատ կե րաց նե Պատ րի ար քա րա նի թե մե րուն 
[Ա ռա ջին հա մաշ խար հային] պա տե րազ մի վա ղոր դայ նին ու նե ցած ի րա կան վի ճա
կը. այ սինքն իւ րա քան չիւր ա ռաջ նոր դու թե ան ե կե ղե ցի նե րուն, վան քե րու, դպ րոց
նե րուն, ազ գային սե փա կա նու թե անց եւ բնակ չու թե ան թի ւը»41: Հաշ վետ վու թյան` 
« Վա ւե րա գիր նե րու հա ւա քում եւ մա տե նա դա րան» բաժ նում նշ վում էր, որ Դի վա նը 
«... կը հա ւա քէ եւ կը դա սա ւո րէ ...բո լոր շա հե կան վա ւե րա գիր նե րը Հայոց ըն կե
րային եւ քա ղա քա կան կե ան քին։ Այս պէս, Հայ ըն կե րակ ցու թիւն նե րու կամ պաշ տօ
նա կան մար մին նե րու կող մէ հրա տա րա կո ւած 600 –է ա ւե լի տե ղե կա գիր ներ, վի ճա
կագ րու թիւն ներ ու այլն»42։

 Նույն` 1919 թ., ա րևմ տա հայ մտա վո րա կան Թե ո դի կը Մեծ ե ղեռ նի ըն թաց քում 
նա հա տակ ված հայ հոգ ևո րա կա նու թյան մա սին նյու թեր հա վա քե լու ժա մա նակ, 
պր պտ ե լով Պատ րի ար քա րան ի ար խի վը, նկուղ նե րում գտ նում է պար կե րի մեջ 
լց ված թղ թեր : Դր անք Օս մա նյան կայս րու թյան հայ կա կան թե մե րի կող մից Հայոց 
պատ րի ար քա րա նի հանձ նա րա րու թյամբ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօրյա
կին լրաց ված և պատ րի ար քա րան ու ղարկ ված վի ճա կագ րա կան հար ցա թեր
թերն է ին (այս պես կոչ ված` 191314 թթ. Հայոց պատ րի ար քա րա նի մար դա հա մար), 

37 Տե՛ս Չի թու նի, Հու շիկք Հա յաս տա նի, Կ.Պո լիս, տպ. Օ. Ար զու ման, 1919։ Նույ նի՝ Աս ու լիս Հա-
յաս տա նի, Կ.Պո լիս, տպ. Կ. Քէ շի շե ան որ դի, 1920:
38 Տե՛ս Մես րոպ Գ., Հա յաս տան: Աշ խար հագ րա կան, պատ մա կան, ցե ղագ րա կան, վի ճա կագ րա-
կան եւ մշա կու թային տե սա կէտ նե րով: Իւ րա ցո ւած ա զգ. խորհր դակց. ժո ղո վի « Փաս տա թուղ թե-
րու յանձ նա խումբ»էն, Կ. Պո լիս, տպ. Օ. Ար զու ման, 1919: 

Մաս նա վո րա պես Չի թու նին, հա մադ րե լով վի ճա կագ րա կան մի շարք աղ բյուր ներ, պա տե րազ
մից հե տո հայ ու սում նա սի րող նե րից, հա վա նա բար, ա ռա ջի նը գա լիս է այն եզ րա հանգ ման, որ 
մինչև 1915թ. Օս մա նյան կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան թի վը կազ մում էր շուրջ 2,500,000, ո րից 
200,000ը՝ Եվ րո պա կան Թուր քի ա յում, 800,000ը՝ Փոքր Ա սի այի և Պա ղես տինՄի ջա գետ քի վի
լայեթ նե րում և 1,500,000ը՝ հա յաբ նակ վեց նա հանգ նե րում (տե՛ս Չի թու նի, Հու շիկք Հա յաս տա-
նի..., էջ 63):
39 Տե՛ս Զա ւէն պատ րի արք, Պատ րի ար քա կան յու շերս. վա վե րագ րեր եւ վկա յու թյուն ներ, Թեհ
րան, 2014, էջ 367: 
40 Նույն տե ղում, էջ 368։ 
41 Նույն տեղում, էջ 369։
42 Նույն տե ղում, էջ 370։
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ո րոնք 1915 թ. ապ րի լի 24ի ձեր բա կա լու թյուն նե րից ան մի ջա պես հե տո թաքց վել 
է ին նկու ղում՝ Հայ կա կան հար ցին վե րա բե րող այլ փաս տաթղ թե րի հետ մի ա սին43։ 
Թե ո դի կը մա սամբ շր ջա նա ռու թյան մեջ է դնում այդ հար ցա թեր թե րից քաղ ված 
վի ճա կագ րա կան տվյալ ներն իր̀  1921 թ. հրա տա րակ ված « Գող գո թա հայ հոգ ևո
րա կա նու թյան և իր հո տին ա ղե տա լի  1915 տար ին» գր քում։ Հար ցա թեր թե րի պատ
ճեն նե րը նաև փո խանց վում են « Տե ղե կա տու դի վա նին» և ու ղարկ վում Փա րիզ` Հայ 
ազ գային պատ վի րա կու թյա նը44: 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո հայ կա կան ի րա կա նու թյան մեջ գոր ծող 
տար բեր կա ռույց նե րից Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա
նա կի, Մեծ ե ղեռ նի ար դյուն քում հա յու թյան կրած կո րուստ նե րի հար ցե րի նկատ
մամբ հե տաքրք րու թյուն են դրս ևո րել նաև Կի լի կի այի կա թո ղի կո սա րա նի նա խա
ձեռ նու թյամբ Հա լե պում 1918 թ. դեկ տեմ բե րին ստեղծ ված «Ազ գային մի ու թյու նը»45 
և նրա հո վա նու ներ քո Հա լե պում վե րապ րած հա յու թյան բե կոր նե րից կազմ ված 
թվով 32 զա նա զան հայ րե նակ ցա կան « Միջ գա վա ռային մի ու թյուն նե րը»։ Ի նչ պես 
իր հու շե րում նշում է « Միջ գա վա ռային մի ու թյան» ա տե նա պե տի պաշ տո նը զբա
ղեց րած Հայկ Ա րա մյա նը, 1919 թ. սկզ բին կա ռույ ցը «ա մեն գա վա ռի ու քա ղա քի 
կա րող ան ձե րից կազմ ված» բո լոր հանձ նախմ բե րին հանձ նա րա րեց պատ րաս տել 
« ման րա մասն» տե ղե կա գիր, վի ճա կա ցույց և ամ բաս տա նա գիր̀  հա յու թյան « սուրբ 
դա տին հա մար իբ րեւ փաս տա թուղթ ծա ռայե լու» նպա տա կով46։ Կազմ վում են թվով 

43 Տե՛ս Թէ ո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թե ան եւ իր հօ տին 1915 ա ղե տա լի տա րին, Նիւ 
Ե որք, 1985, էջ III։
44 Ներ կա յումս Հայոց պատ րի ար քա րա նի` 191314 թթ. մար դա հա մա րի` Հայ ազ գային պատ վի
րա կու թյա նը փո խանց ված հար ցա թեր թե րը պահ վում են Փա րի զի Նու բա րյան գրա դա րա նում։ 
Դրան ցից լայ նո րեն օ գտ վել է և սփյուռ քա հայ ու սում նա սի րող Ռայ մոն Գևոր գյա նը, ո րը Փոլ 
Փա բու ջյա նի հա մա հե ղի նա կու թյամբ 1992 թ. ֆրան սե րե նով հրա տա րա կած « Հայե րը Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում ցե ղաս պա նու թյան նա խօ րյա կին» մե ծա ծա վալ աշ խա տու թյան մեջ տա լիս է 
մար դա հա մա րի տվյալ նե րի հի ման վրա Օս ման յան կայս րութ յան հայ բնակ չութ յան թվա քա նա
կի բնա կա վայր առ բնա կա վայր պատ կե րը (տե՛ս Kévorkian R. and Paboudjian P. B., Les Arméniens 
dans l’Empire ottoman à la veille du génocide, Paris, ARHIS, 1992)։ Հայոց պատ րի ար քա րա նի` 1913
14 թթ. մար դա հա մա րի մա սին տե՛ս նաև Թա թո յան Ռ., նշվ. ա շխ., էջ 92115։ 
45 Հա լե պի Հայ Ազ գային Մի ու թյու նը հիմն վել էր` նպա տակ ու նե նա լով « Հո գալ Հա լէ պի եւ ան
մի ջա կան շր ջա կայից մէջ գտ նո ւող հայ տա րագ րե ալ նե րու պէտ քե րը, հե տապն դել քա ղա քա կան 
բաղ ձանք նե րը, հայ թայ թել հայ րե նիք վե րա դար ձի մի ջոց նե րը եւ առ այս հա ղոր դակ ցու թիւն հաս
տա տել ը նդ հ. Հայ Ազ գային Մի ու թե ան վսեմ. նա խա գահ Պօ ղոս Փա շա Նու պա րի, ար տա սահ մա
նի եւ Սու րի ոյ մէջ գտ նո ւող քոյր մի ու թե անց, տե ղա կան իշ խա նու թե ան եւ դաշ նա կից պե տու թե
անց յար գար ժան ներ կա յա ցու ցիչ նե րուն հետ»։ Հիմ նա դիր նիս տը գու մար վել էր Սա հակ Բ Կա
թո ղի կո սի հրա վե րով 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 19 –ին։ Կա ռույ ցը գոր ծել է մին չեւ 1925 թ. («Ազ գային 
մի ու թյան» գոր ծու նե ու թյան մա սին տե ղե կու թյու նը ստա ցել ե նք հայ ու սում նա սի րող Միհ րան Մի
նա սյա նից)։
46 Տե՛ս Ա րա մե ան Հայկ Ս., Շա հե կան տե ղե կա գիր մը Զէյ թու նի եւ զէյ թուն ցի նե րու ող բեր գու թե ան 
մա սին, «Յու շա մա տե ան Մեծ Ե ղեռ նի. 1915-1965», պատր.՝ Գ. Ա հա րո նե ան, Պէյ րութ, տպ. «Ատ
լաս», « Զար թօնք» օ րա թեր թի հրատ., 1965, էջ 850։

 Հայկ Ա րա մյա նի տե ղե կու թյու նը հա վե լում է « Միջ գա վա ռային մի ու թյան» քար տու ղար Կա
րա պետ Գա բի կյա նը. «Ազգ. Մի ու թե ան յանձ նա րա րու թե ան վրայ Միջ– Գա վա ռային Մի ու թիւ նը 
պատ րաս տեց ըն դար ձակ ու ման րա մաս նե ալ Տե ղե կա գիր մը, կա րե ւոր վի ճա կագ րու թիւն նե րով 
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32 տե ղե կագ րեր, ո րոնք հանձն վում են 1919 թ. փետր վա րին Փա րի զում գու մար
ված Ա րևմ տա հայե րի ազ գային հա մա գու մա րի` Հա լե պից պատ գա մա վոր ը նտր ված 
դոկ տոր Ա սա տուր Ալ թու նյա նին և նրա քար տու ղար Ա րամ Ան տո նյա նին` Ազ գային 
պատ վի րա կու թյան ու շադ րու թյա նը ներ կա յաց նե լու հա մար47։

 Հայոց պատ րի ար քա րա նի 1912 թ. վի ճա կագ րու թյան հա մե մա տու թյամբ «ամ բաս 
 տա նա գիր– տե ղե կագ րե րում» առ կա վի ճա կագ րա կան տվյալ ներն ա վե լի բարձր 
ցու ցա նիշ ներ են պա րու նա կում հա մա պա տաս խան գա վառ նե րի հայ բնակ չու թյան 
թվա քա նա կի վե րա բե րյալ. 

Ա ղյու սակ 3. 48 49 50 51

Վար չա կան մի ա վոր
Հայոց պատ րի ար քա րա նի  
1912 թ. վի ճա կագ րու թյուն48 «ամ բաս տա նա գիր– տե ղե կա գիր»

Սե բաս տի այի նա հանգ 225,000 341,55649

Է դիր նե ի (Ադ րի ա նա պոլ սի) 
նահանգ 

27,500 32,00050

Բիթ լի սի նա հանգ 198,000 255,00051

Արևմ տյան Հա յաս տա նի հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի հար ցին կար ևո րու
թյուն է տր վել նաև 1919 թ. փետր վա րի 24ից ապ րի լի 22ը տե ղի ու նե ցած Ա րևմ տա
հայե րի ազ գային հա մա գու մա րի աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում։ Հարցն ար ծարծ վել 
է հատ կա պես Հա մա գու մա րի շր ջա նակ նե րում ստեղծ ված Հա յաս տա նի սահ մա

պատ կե րե լով իւ րա քան չիւր գյու ղի, քա ղա քի, տե ղի` Տա րագ րու թե նէ ա ռաջ Հայ բնակ չու թե ան թի
ւը, տե ղա հա նու մի հա մա ռօտ պատ մու թիւ նը, վե րապ րող բե կոր նե րուն թի ւը, Ազ գային եւ ան հա
տա կան վնա սուց որ քա նու թիւ նը եւ այլ յա րա կից տե ղե կու թիւն ներ» (տե՛ս Գուժ կան Սե բաս տի ոյ 
(Կ. Գա բի կե ան), Ե ղեռ նա պա տում. Փո քուն Հայոց եւ նո րին Մե ծի մայ րա քա ղա քին Սե բաս տի ոյ, 
Պոս թըն, « Հայ րե նի քի» տպա րան, 1924, էջ 550)։
47 Նշ ված տե ղե կագ րե րից մի քա նի սը, բայց ոչ բո լո րը, ներ կա յումս պահ վում են Նու բա րյան գրա
դա րա նում։ Դրան ցից` Սե բաս տի այի, Ադ րի ա նա պոլ սի (Է դիր նե), Բա ղե շի, Է րզ րու մի նա հանգ նե
րի տե ղե կագ րե րը հրա տա րակ վել են սփյուռ քա հայ ու սում նա սի րող Լևոն Վար դա նի կող մից 1995
ին « Հայ կա զյան հա յա գի տա կան հան դե սում» (տե՛ս « Հայ կա զե ան Հա յա գի տա կան Հան դէս», հա
տոր ԺԵ, Պէյ րութ, 1995, էջ 497564)։ Զեյ թու նի տե ղե կա գի րը հրա տա րակ վել է Հայկ Ա րա մյա նի 
կող մից (տե՛ս Ա րա մե ան Հայկ Ս., Շա հե կան տե ղե կա գիր մը Զէյ թու նի եւ զէյ թուն ցի նե րու ող բեր
գու թե ան մա սին, «Յու շա մա տե ան Մեծ Ե ղեռ նի. 1915-1965»..., էջ 850855)։ 
48 Տե՛ս Թէոդիկ, Ամենուն տարեցոյցը..., էջ 261–262։
49 Այդ թվում` Սեբաստիայի գավառ` 174,625, Ամասիայի գավառ` 51,450, Եվդոկիայի (Թոքատ) 
գավառ` 71,050, Շապին–Գարահիսարի գավառ` 44,431 հայ: Նահանգի համար ամփոփ տվյալի 
հաշվարկը մեր կողմից ըստ «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս»..., էջ 499518։
50 Այդ թվում` Ադրիանապոլիս (Էդիրնե)` 3,000, Ռոդոսթո` 17,000, Մալկարա` 4,000, Գալիպոլի` 
3,000, Չորլու` 3,500, Հայրապոլ, Պապաեսքի, Քեշան, Ուզունքյոփրիվ, Բուրգաս` 1,500 (նույն 
տեղում, էջ 519)։ 
51 Այդ թվում` Բիթլիսի (Բաղեշ) գավառ` 75,000, Մուշի գավառ` 125,000, Գենջի գավառ` 25,000, 
Սղերդի գավառ` 30,000 հայ (նույն տեղում, էջ 530)։
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նագծ ման հանձ նա ժո ղո վի քն նար կում նե րում52։ Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ Վա հան 
Փա փա զյա նը հետ ևյալ կերպ է ներ կա յաց նում հար ցի շուրջ ստեղծ ված տա րա
կար ծու թյու նը. « Կի լի կե ան» խում բը, գլ խա ւո րու թե ամբ Ե ղի շէ Ա րք. Դու րե ա նի, կը 
պն դէ ին Կի լի կե ան ե ւս առ նել մեր սահ ման նե րուն մէջ։ Ազ գային– քա ղա քա– ռազ մա
կան, տն տե սա կան եւ մա նա ւանդ շատ մը փաս տար կու թիւն նե րով, պէտք կը զգային 
պն դե լու այդ պա հան ջին վրայ։ Փրոֆ. Խա չա տու րե ա նը, Թէր զի պա շե ա նը եւ ես 
ա նի րա գոր ծե լի կը հա մա րէ ինք նման պա հանջ։ Կով կա սե ան սահ ման նե րէն մին չեւ 
Մի ջերկ րա կան եր կա րող 3000է ա ւե լի քի լո մեթր տա րա ծու թե ան մէջ, 3 մի լի ո նէ 
ա ւե լի մահ մե տա կան ներ կ՛ապ րե ին, թե եւ ցան ցառ թի ւով, ի սկ հայեր գրե թէ չկային. 
պատ մա կան տո ւե ալ ներ ըն դու նե լի չեն աշ խար հի բախ տը տնօ րի նող նե րու կող մէ. 
ա սոնք ՆԵՐ ԿԱՆ (ը նդգ ծու մը հե ղի նա կինն է– Ռ.Թ.) միշտ աչ քի ա ռաջ ու նին. նոյն 
ի սկ ե թէ այդ հո ղա մա սը մե զի տրո ւէր, ի ՞նչ պէս կա րե լի էր լեց նել հայե րով, մա նա
ւանդ̀  ջար դե րէ վերջ»53։ 

Ն շենք, որ պրո ֆե սոր Տ. Խա չա տու րյա նի կող մից նաև պատ րաստ վել և 
Հա յաս տա նի սահ մա նագծ ման հանձ նա ժո ղո վի ու շադ րու թյանն էր ներ կա յաց
վել « Հա յաս տա նի սահ ման նե րը» գրու թյու նը, որ տեղ լայն ան դրա դարձ է ար վում 
ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցին54։ 

Փա րի զի կոն ֆե րան սին Հայ ազ գային պատ վի րա կու թյան ներ կա յաց րած հու
շագ րին և մաս նա վո րա պես դրա նում զե տեղ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րին 
փոր ձում է հա կա դար ձել թուր քա կան կող մը։ 1919 թ. մայի սին Ժն ևում լույս է տես
նում « Թուր քերն ու հայե րը պատ մու թյան ա ռջև. ռու սա կան և թուր քա կան նոր 
վկա յու թյուն ներ 19141918 թթ. հայ կա կան վայ րա գու թյուն նե րի մա սին. Հայ կա կան 
պատ վի րա կու թյան հու շագ րի հեր քու մը» վեր նագ րով գր քույ կը, ո րի հե ղի նա կը̀  
Շվեյ ցա րի ա յում ա պաս տա նած նախ կին ե րիտ թուր քա կան պե տա կան պաշ տո նյա 
Ռե շիդ Սաֆ վետ Ա տա բի նե նը (Reşit Safvet Atabinen), հան դես էր ե կել Կա րա Շեմ սի 
կեղ ծա նու նով55։ 

Իր գր քույ կի` « Հայ կա կան պատ վի րա կու թյան կող մից Փա րի զի խա ղա ղու թյան 
վե հա ժո ղո վում ներ կա յաց ված հու շագ րի կա պակ ցու թյամբ» են թա բաժ նի հենց 
սկզ բում հե ղի նա կը փաս տում է իր նպա տա կը̀  նշե լով. « Հայ կա կան պա հանջ նե րը 
պա րու նա կող հու շագ րի քն նու թյու նը մեզ պար տա վո րու թյան տակ է դնում ա վե լաց
նել ո րոշ վի ճա կագ րա կան նկա տա ռում ներ, ո րոնք կհեր քեն Նու բա րի և Ա հա րո ն
յա նի ան կուշտ նկր տում նե րը»56։ 

52 Սահ մա նագծ ման հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ներն է ին Հա մա գու մա րի պատ վի րակ ներ պրո ֆե սոր 
Տ. Խա չա տու րյա նը,Ա. Թեր զի բա շյա նը, Գ. Ֆնտգ լյա նը, Հով հան նես վար դա պետ Թո րո սյա նը, Գ. 
Նո րա տուն կյա նը և Վա հան Փա փա զյա նը (տե՛ս Փա փա զե ան Վ., Իմ յու շե րը, հա տոր եր րորդ, Գա
հի րէ, տպ. «Յու սա բեր», 1957, էջ 46): 
53 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 430, ց. 1, գ. 246։
54 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 430, ց. 1, գ. 246։ 
55 Տե՛ս Kara Schemsi, Turcs et Arméniens devant l’histoire. Nouveaux témoignages russes et turcs sur les 
atrocités arméniennes de 1914 à 1918, Geneve, Impr. Nat., 1919։
56 Նույն տե ղում, էջ 109։
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Հայ կա կան պատ վի րա կու թյան ներ կա յաց րած վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
ան վա վե րա կա նու թյու նը և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հայե րի` փոք րա մաս նու թյուն 
լի նե լը «ա պա ցու ցե լու» հա մար հե ղի նա կը դի մում է մի հնա րի, ո րը հե տա գա յում 
բազ միցս օգ տա գործ վել է թուր քա կան պաշ տո նա կան պատ մագ րու թյան կող
մից, այն է` ցույց տալ, որ հայ կա կան աղ բյուր նե րի վի ճա կագ րու թյու նը հերք վում 
է ոչ մի այն թուր քա կան, այլ նաև ա րևմ տյան` ի բր թուր քա կա նից ան կախ տար բեր 
աղ բյուր նե րի կող մից57։ 

Հե ղի նա կը դի մում է ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ տե ղե կու
թյուն ներ պա րու նա կող ֆրան սի ա կան եր կու աղ բյու րի` Ֆրան սի այի ա րտ գործ
նա խա րա րու թյան կող մից 1897 թ. հրա տա րակ ված «Դեղին գր քում»58 զե տեղ ված 
վի ճա կագ րու թյա նը59 և ար դեն մեզ հայտ նի ֆրան սի ա ցի վի ճա կա գիր Վի տալ Քի նե ի 
«Ա սի ա կան Թուր քի ա» գր քի տվյալ նե րին։ Եր կու աղ բյուր նե րում առ կա տվյալ նե րի 
հա մե մա տու թյու նը վկա յում է, որ Քի նե ի գիր քը որ պես աղ բյուր է ծա ռայել Ֆրան սի
այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան «Դեղին գր քի» տվյալ նե րի հա մար60. այդ ի րո ղու
թյու նը թաքց նե լու նպա տա կով Շեմ սին դի մում է հետ ևյալ հնա րին. «Դեղին գր քից» 
ներ կա յաց նում է մի այն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րում հայե րի տո կո
սային հա րա բե րակ ցու թյան տվյա լը, ի սկ Վի տալ Քի նե ից վերց նում է ար դեն վեց 
նա հանգ նե րի հայե րի և մահ մե դա կան նե րի թվե րը։ Հե ղի նա կը որ ևէ կերպ չի նշում 
այն հան րա հայտ ի րո ղու թյու նը, որ Վի տալ Քի նե ի տվյալ ներն ի նք նու րույն ար ժեք 
չու նեն, դրանց հիմ քում ըն կած են օս մա նյան տվյալ նե րը̀  հիմ նա կա նում քաղ ված 
սալ նա մե նե րից և պաշ տո նա կան այլ աղ բյուր նե րից61։ 

Հատ կան շա կան է «Դեղին գր քի» և ը նդ հան րա պես ա րևմ տյան աղ բյուր նե րից 
քաղ ված տվյալ նե րի նկատ մամբ Շեմ սի ի դրս ևո րած ը նտ րո ղա կան մո տե ցու մը։ 
Այս պես, նա շր ջան ցում է «Դեղին գր քում» զե տեղ ված այն տվյա լը, հա մա ձայն 
ո րի XIX դ. վեր ջին Ա նա տո լի ա յում (Փոքր Ա սի ա և Ա րևմ տյան Հա յաս տան ա ռանց 
Կ. Պոլ սի և Եվ րո պա կան Թուր քի այի տա րած քի) բնակ վող հայե րի թի վը կազ մում 
էր 1,475,011 շունչ62. դա հաս կա նա լի կլի նի, ե թե մենք նկա տի ու նե նանք, որ, ը ստ 

57 Այս պես, Շեմ սին մեջ բե րում է ա կն հայ տո րեն օս մա նյան աղ բյուր նե րից ծա գող 1917 թ. բրի
տա նա կան տա րեգր քից քաղ ված տվյալ, ո րի հա մա ձայն՝ 1913 թ. Փոքր Ա սի ան ու ներ 11,384,700 
բնա կիչ, ո րից 8,975,700 –ը` մահ մե դա կան ներ և 1,056,000 –ը` հայեր, այդ թվում` «Ար ևե լյան Ա նա
տո լի ա յում»` 1,795,800 մահ մե դա կան, 480.000 հայ (բ նակ չու թյան 1/5 –ը) և «Արևմ տյան Ա նա տո լի
ա յում»` 7,179,900 մահ մե դա կան, 576,200 հայ (նույն տե ղում, էջ 114)։ 
58 « Դե ղին գր քեր» (livres jaunes) է ին կոչ վում դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծու նե
րի պրակ նե րը, ո րոնք Ֆրան սի այի ա րտ գործ նա խա րա րը ներ կա յաց նում էր ե րկ րի խորհր դա րա նի 
քն նարկ մա նը):
59 Տե՛ս Documents diplomatiques: affaires arméniennes; projets de reforme dans l’Empire ottoman 1893-
1897, Paris, Imprimerie nationale, 1897. 
60 Դրա մա սին ա վե լի ման րա մասն հա ջոր դիվ։ 
61 Վի տալ Քի նե ի տվյալ նե րի բո վան դա կային քն նու թյան հա մար տե՛ս Գալս տյան Հ. Հ., Ա րևմ
տյան Հա յաս տա նի բնակ չու թյան ազ գային կազ մը՝ ը ստ Վի թալ Քի նե ի վի ճա կագ րու թյան, « Մեր-
ձա վոր և Մի ջին Ար ևել քի ե րկր ներ և ժո ղո վուրդ ներ», XII, Թուր քի ա, Եր ևան,1985, էջ 5979:
62 Տե՛ս Documents diplomatiques: affaires arméniennes; projets de reforme dans l’Empire ottoman 1893-
1897…, էջ 8։
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1914 թ. վե րա բե րող օս մա նյան տվյալ նե րի, ամ բողջ կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան 
թի վը չէր գե րա զան ցում 1,300,000ը։ 

Շեմ սի ի կող մից վկա յա կոչ վող հա ջորդ աղ բյու րը XIX դ. վեր ջին Վա նում ռու
սա կան փոխ հյու պա տո սի պաշ տո նը զբա ղեց րած գե նե րալ Վլա դի միր Մաևս կու̀  
Վա նի և Բիթ լի սի բնակ չու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ տվյալ ներն ե ն։ Դրանք 
ևս հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է ը նտ րո ղա բար. ցույց է տր վում մի այն հայե րի տո կո
սային հա րա բե րակ ցու թյու նը մահ մե դա կան նե րի հա մե մա տու թյամբ. Վան` հայեր̀  
26%, քր դեր և թուր քեր̀  46%, Բիթ լիս` հայեր̀  39%, քր դեր և թուր քեր̀  55%63: Թուրք 
պաշ տո նյայի նպա տա կը պարզ է դառ նում, ե րբ մենք ծա նո թա նում ե նք Վ. Մաևս կու 
թվային տվյալ նե րին, ո րոնց հա մա ձայն՝ Վա նի նա հան գում կար 13,735 և Բիթ լի սի 
նա հան գում` 23,326 տուն հայ64։ Ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի մի ջին թի վը Մաևս կին 
ըն դու նում է 8 շունչ, ին չը Վա նի նա հան գի պա րա գա յում տա լիս է 109,880, Բիթ լի սի 
նա հան գում` 186,608 շունչ հայ բնակ չու թյուն: Նույն նա հանգ նե րի հայ բնակ չու թյան 
հա մար 1914 թ. օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ ներն են հա մա պա տաս խա նա բար̀  
67,792 և 119,132 շունչ65։ Այ սինքն` հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի հա մար Մաևս կու 
տվյալ նե րը, ո րոնք նա, ի նչ պես և Վ. Քի նեն, քա ղել է տե ղա կան օս մա նյան տա րե
գր քե րից, օս մա նյան կա ռա վա րու թյան վի ճա կագ րու թյան հա մե մատ շուրջ 40% –ով 
բարձր թիվ են հա ղոր դում66։ 

Իր կող մից թույլ տր ված վե րոն շյալ վի ճա կագ րա կան խե ղա թյու րում նե րի 
ար դյուն քում Շեմ սին հնա րա վո րու թյուն է ստա նում եզ րա հան գե լու հետ ևյա լը. «Ինչ
պես տես նում ե նք, ի նչ վի ճա կագ րու թյան էլ դի մենք̀  ան գլի ա կան, ֆրան սի ա կան, 
ռու սա կան թե թուր քա կան, ցան կա ցած նա հան գում հայ կա կան տար րը ոչ մի այն 
մե ծա մաս նու թյուն չէ, այլ ան գամ 40% չի կազ մում» 67։ 

63 Kara Schemsi, նշվ. ա շխ., էջ 119։ 
64 Տե՛ս Сборникъ дипломатическихъ документовъ. Реформы въ Арменіи (26 ноября 1912 г.- 10 
мая 1914 г.), Петроградъ, Гос. тип., 1915, էջ 284 և 288։ 
65 Տե՛ս Karpat K., նշվ. ա շխ., էջ 188:
66 Ի դեպ, Վ. Մաևս կին, քն նե լով Քի նե ի տվյալ նե րը Վա նի նա հան գի վե րա բե րյալ, նշում է, որ 
դրանք նշա նա կա լից ան ճշ տու թյուն ներ են պա րու նա կում: Մաս նա վո րա պես հե ղի նա կը գտ նե լով, 
որ Վա նի գա վա ռա կի հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ Քի նե ի հա ղոր դած տվյալն 
ի րա կա նու թյու նից ցածր է, են թադ րում է, որ այն 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 նեի՝ 13,500) հայե րի թի վը պետք է 
լի նի՝ 26,000 (տե՛ս Маевскій В.Т., Ванскій вилайетъ. Военно-статистичское описаніе, Тифлисъ, 
Типъ. канцъ. Главноначальствъ. гражд. частью на Кавказѣ, 1901, էջ 8990): Շա րու նա կե լով Քի
նե ի տվյալ նե րի քն նու թյու նը՝ ու սում նա սի րո ղը կաս կա ծի տակ է առ նում նաև Վան քա ղա քի վի
ճա կագ րու թյու նը (13,500 հայ): 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 2025 հա զար (նույն տե ղում, էջ 100101:):
67 Տե՛ս Kara Schemsi, նշվ. ա շխ., էջ 119: 
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3. Արևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցի ար ծար ծու մը օս մա նյան 
կա ռա վա րու թյան հետ պա տե րազ մյան հու շագ րե րում 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում կրած պար տու թյու նից հե տո հայ կա կան պա հանջ նե
րին հա կա հար ված հասց նե լու հա մար թուր քա կան կող մը որ պես մի ջոց ը նտ րեց 
«ազ գե րի ի նք նո րոշ ման» վիլ սո նյան սկզ բունք նե րի վկա յա կո չու մը, և ը ստ դրա` նոր 
օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը շա րու նա կե ցին ա ռաջ տա նել և զար գաց նել Հայ կա
կան հար ցում Աբ դուլ Հա մի դի և ե րիտ թուր քա կան վար չա կար գե րի ա վան դա կան 
գի ծը, այն է` հայ տա րա րել, որ ան գամ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից ա ռաջ հայերն 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ան նշան փոք րա մաս նու թյուն է ին, և դա րեր շա րու նակ 
գե րակշ ռող էթ նի կա կան–կ րո նա կան տար րը «Ար ևե լյան Ա նա տո լի ա յում» կազ մել են 
մահ մե դա կան նե րը68։ 1919–1920 թվա կան նե րին և՛ պաշ տո նա կան, և՛ ոչ պաշ տո նա
կան թուր քա կան շր ջա նակ նե րը բազ մա թիվ հու շագ րեր և տե ղե կագ րեր հրա տա րա
կե ցին` հաս ցե ագր ված Փա րի զի հաշ տու թյան կոն ֆե րան սի մաս նա կից նե րին, ո րոն
ցում ա ռաջ էր քաշ վում Օս մա նյան կայս րու թյան ամ բող ջա կա նու թյան պահ պան ման 
գա ղա փա րը69։ Հայ կա կան հար ցի վե րա բե րյալ օս մա նյան կա ռա վա րու թյան դիր քո
րո շու մը ներ կա յաց նող նման փաս տաթղ թե րից ա ռա ջինն ու թերևս ա մե նա կար ևո րը 
1919 թ. փետր վա րի 12 –ով թվագր ված հու շա գիրն է` ո ւղղ ված Կոս տանդ նու պոլ սում 
Ան տան տի ե րկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ գե րա գույն կո մի սար նե րին70։ 

Փոքր Ա սի ա յում և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հույ նե րի և հայե րի` որ պես ան նշան 
փոք րա մաս նու թյուն լի նե լու դրույ թի հիմ նա վոր մանն է նվիր ված բուն հու շագ րի 
տեքս տի (12 էջ) շուրջ մեկ չոր րոր դը։ Բա ժա նե լով Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քը 
«ըստ Վիլ սո նյան սկզ բունք նե րի» եր կու մա սի` « թուր քա կան» և «ա րա բա կան» 
նա հանգ նե րի, և որ պես « թուր քա կան» հռ չա կե լով Ար ևե լյան Թրա կի այի, Փոքր 
Ա սի այի (Ա նա տո լի ա) և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րը̀  հու շագ րի հե ղի նակ
նե րը դրան ցից ա ռանձ նաց նում է ին «ար ևե լյան» կամ « հայ կա կան» վի լայեթ նե րը̀  
դրանք քն նու թյան առ նե լով ա ռան ձին71։ 

Ներ կա յաց նե լով Ար ևե լյան Թրա կի այի և Փոքր Ա սի այի վար չա տա րած քային 
մի ա վոր նե րի ա նուն նե րը̀  հու շագ րի հե ղի նակ նե րը հայ տա րա րում է ին, որ բո լոր այդ 
նա հանգ նե րում թուր քա կան տար րը ճն շող մե ծա մաս նու թյուն է կազ մում, ի նչ պես 
դա վկայ ված է պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան կող մից, ի նչ պես նաև նախ քան 
պա տե րազ մը Թուր քի այի ու սում նա սի րու թյամբ զբաղ ված օ տա րերկ րա ցի նե րի 
տվյալ նե րով72։ Սա բա ցա հայտ ա պա տե ղե կատ վու թյուն էր, քա նի որ հատ կա պես 

68 Տե՛ս Հով հան նի սյան Ռ.Գ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, հ. I, Ա ռա ջին տա րին, 1918-1919, 
Եր ևան, « Տիգ րան Մեծ» հրատ., 2005, էջ 462։
69 Բա ցի Կա րա Շեմ սի ի ար դեն վկա յա կոչ ված գր քից, տե՛ս նաև Les Turcs Et Les Revendications 
Arméniennes, Paris, L’Hoir, 1919; The National Congress of Turkey, The Turco-Armenian Question. The 
Turkish Point of View, Societe Anonyme de Papeterie et d’Limprimerie, 1919 և այլն։
70 Memorandum of the Sublime Porte Communicated to the American, British, French and Italian High 
Commissioners on the 12th February 1919, Constantinople, Zelligh Bros., 1919.
71 Նույն տե ղում, էջ 4։
72 Նույն տե ղում, էջ 5։
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Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի Վա նի, Բիթ լի սի, Դի ար բե քի րի և Խար բեր դի նա հանգ նե
րում մահ մե դա կան բնակ չու թյան մեջ քր դերն ա վե լի մեծ թիվ է ին կազ մում թուր
քե րի հա մե մատ։ 

Ի հաս տա տումն վե րոն շյալ պնդ ման` ներ կա յաց վում են ե րեք աղ բյուր̀  1914 թ. 
դրու թյունն ար տա ցո լող օս մա նյան պաշ տո նա կան, ֆրան սի ա ցի վի ճա կա գիր 
Վի տալ Քի նե ի (1890ա կան թթ. սկիզբ) և « Դե ղին գր քից» (1897 թ.) քաղ ված տվյալ
նե րը։ Վեր ջին եր կու աղ բյուր նե րի տվյալ ներն ի րա րից գրե թե չեն տար բեր վում, 
քա նի որ ֆրան սի ա կան կա ռա վա րու թյու նը « Դե ղին գիր քը» կազ մե լիս ա ռանց որ ևէ 
է ա կան փո փո խու թյան վերց րել և զե տե ղել է այն տեղ Քի նե ի տվյալ նե րը, սա կայն 
թուր քա կան հու շագ րի հե ղի նակ նե րը որ ևէ կերպ դրա մա սին չեն նշում։ Ի նչ պես 
ար դեն ար ձա նագ րել է ինք, որ ի րենց հեր թին Քի նե ի տվյալ նե րի հիմ քում ըն կած 
էր նույն օս մա նյան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյու նը, ո ւս տի հու շագ րի հե ղի նակ
ներն ը ստ է ու թյան օս մա նյան տվյալ նե րի իս կու թյու նը հաս տա տում է ին այլ ան վան 
տակ ներ կա յաց վող նույն օս մա նյան տվյալ նե րի մի ջո ցով։ 

Նույն հնարն օգ տա գործ վում էր նաև Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ
նե րի (Վան, Բիթ լիս, Խար բերդ, Դի ար բե քիր, Է րզ րում, Սե բաս տի ա) պա րա գա յում. 
սկզբում ներ կա յաց վում է ին օս մա նյան պաշ տո նա կան, ի սկ այ նու հետև` « Դե ղին 
գր քից» քաղ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը (տե՛ս ստորև)73. 

Վեց նա հանգ նե րի պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյուն
 Բ նակ չու թյան թիվ Հա մա մաս նու թյուն
Մահ մե դա կան ներ 3,040,891 79%
Հայեր 636,306 16.5%
Այլ 162,352 4.5%

« Դե ղին գր քի» վի ճա կագ րու թյուն
 Բ նակ չու թյան թիվ Հա մա մաս նու թյուն
Մահ մե դա կան ներ 2,669,386 73.5%
Հայեր 666,435 18.5%
Այլ 272,581 7.5%

 Պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ « հայ կա կան շր ջան նե րում մի տում կա հա վակ նե լու 
Ա դա նայի (Կի լի կի ա) և Տրա պի զո նի նա հանգ նե րի ո րոշ տա րածք նե րի», հու շագ րում 
ա ռան ձին ներ կա յաց վում էր այդ նա հանգ նե րի բնակ չու թյան վի ճա կագ րու թյու նը̀  
նույն պես ը ստ օս մա նյան պաշ տո նա կան և «Դեղին գր քի» տվյալ նե րի74. 

73 Նույն տե ղում, էջ 7։
74 Նույն տե ղում։
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Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյուն
Տ րա պի զոն  

 Մահ մե դա կան ներ 1,187,078 78%
 Հայեր 68,813 4.5%

  
Ա դա նա  

 Մահ մե դա կան ներ 443,937 85.9%
Հայեր 58,027 11.2%

« Դե ղին գր քի» վի ճա կագ րու թյուն
Տ րա պի զոն  

 Մահ մե դա կան ներ 806,700 77%
 Հայեր  47,200 4.5%

  
Ա դա նա  

 Մահ մե դա կան ներ 234,450 58%
Հայեր 97,450 24%

 Հայ կա կան պա հանջ նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար հու շագ րի հե ղի նակ նե րը 
կա րիք զգա ցին ներգ րա վել ևս մեկ ա րևմ տյան աղ բյուր̀  «Բ րի տա նի կա» հան րա
գի տա րա նը (1910 թ. հրա տա րա կու թյուն)` զե տե ղե լով դրա նից քաղ ված վի ճա կագ
րա կան տվյալ ներ։ Ը ստ հան րա գի տա րա նի տվյալ նե րի. « հայե րը, ե թե ան գամ 
վերց նենք ա մե նա բա րյա ցա կամ գնա հա տա կան նե րը, մե ծա մաս նու թյուն են կազ
մում [Արևմ տյան Հա յաս տա նի 6 նա հանգ նե րի – Ռ.Թ.] 159 գա վա ռակ նե րից (կա զա) 
մի այն 9ո ւմ (7ը̀  Վա նի, 2ը̀  Մու շի մոտ)»։ Նշ վում էր, որ 1896 թ. ի նը թուր քա կան 
նա հանգ նե րի` Է րզ րում, Վան, Բիթ լիս, Խար բերդ (Մա մու րեթ –ուլ –Ա զիզ), Դի ար բե
քիր, Սե բաս տի ա, Հա լեպ, Ա դա նա և Տրա պի զոն, բնակ չու թյու նը մոտ 6,000,000 էր, 
ո րից 
Հայեր    919,875  կամ 15% 
 Այլ քրիս տո նյա ներ  632,875  կամ 11%
  Մահ մե դա կան ներ  4,453,250  կամ 74%

 
Ըստ «Բ րի տա նի կա» հան րա գի տա րա նի` ա ռա ջին հինգ նա հանգ նե րում 

(Է րզրում, Վան, Բիթ լիս, Խար բերդ (Մա մու րեթ –ուլ –Ա զիզ), Դի ար բե քիր), ո րոնք 
ը նդ գր կում են հայե րի մեծ մա սը, բնակ չու թյան թի վը 2,642,000 էր, ո րից`
Հայեր    633,250  կամ 24% 
 Այլ քրիս տո նյա ներ  179,875  կամ 7%
  Մահ մե դա կան ներ  1,828,870  կամ 69%

« Վե րոն շյալ թվե րը կաս կած չեն թող նում, – եզ րա փա կում է ին թուր քա կան հու
շագ րի հե ղի նակ նե րը, – որ վե րոն շյալ նա հանգ նե րի բնակ չու թյան ճն շող մե ծա մաս
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նու թյու նը կազմ ված է մահ մե դա կան նե րից, ի սկ հայերն ա մե նու րեք ան նշան փոք
րա մաս նու թյուն են»75։ 

Թուր քա կան հու շագ րում զե տեղ ված տվյալ նե րի հա մե մա տու թյու նը «Բ րի
տա նի կա» հան րա գի տա րա նի բուն տեքս տի հետ ի հայտ է բե րում ու շագ րավ 
հան գա մանք ներ։ Այս պես, հու շագ րի հե ղի նակ ներն օգ տա գոր ծել են աղ բյու րը 
ը նտ րո ղա բար̀  բաց թող նե լով թուր քա կան տե սա կե տի հա մար ոչ նպաս տա վոր 
ձևա կեր պում ներ։ Օ րի նակ, բաց է թողն ված «Բ րի տա նի կայի» հոդ վա ծի են թա
բաժ նի հենց սկզ բում ար ված այն պն դու մը, որ Օս մա նյան Թուր քի ային վե րա բե
րող «ճշգ րիտ վի ճա կագ րու թյուն գտ նել հնա րա վոր չէ» (accurate statistics cannot be 
obtained), ի նչ պես նաև բուն սկզբ նաղ բյու րը, ո րին հղում է կա տա րում «Բ րի տա
նի կա» հան րա գի տա րա նը̀  ռուս գե նե րալ Զելյո նի ի տվյալ նե րը76։ Զելյո նի ի տվյալ
նե րի քն նու թյու նը փաս տում է, որ ռուս ու սում նա սի րողն իր հեր թին որ պես աղ բյուր 
օգ տա գոր ծել է նույն ին քը̀  ...Վի տալ Քի նե ի տվյալ նե րը̀  1895 թ. պատ րաս տե լով 
Թուր քա կան Հա յաս տա նում և Քուր դիս տա նում հայ բնակ չու թյան տե ղա բաշխ ման 
քար տե զը̀  ը ստ Վի տալ Քի նե ի «Ա սի ա կան Թուր քի ա» (18901894) աշ խա տու թյան 
տվյալ նե րի, և կից բա ցատ րա գի րը77։ Այ սինքն` թուր քա կան հու շագ րի հե ղի նակ նե րը 
փոր ձում է ին ա պա ցու ցել ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ օս մա նյան 
պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վաս տի ու թյու նը նույն օս մա նյան 
պաշ տո նա կան տվյալ նե րի վրա հիմն ված Վի տալ Քի նե ի տվյալ նե րի մի ջո ցով, 
այ նու հետև` Վի տալ Քի նե ի տվյալ նե րի վրա հիմն ված ֆրան սի ա կան ա րտ գործ
նա խա րա րու թյան « Դե ղին գր քի» մի ջո ցով և վեր ջա պես նույն պես Վի տալ Քի նե ի 
տվյալ նե րի վրա հիմն ված «Բ րի տա նի կա» հան րա գի տա րա նում զե տեղ ված վի ճա
կագ րու թյամբ։ Նման վի ճա կագ րա կան աճ պա րա րու թյան մի ջո ցով ստեղծ վում էր 
այն պատ րան քը, որ օս մա նյան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ ներն ի բր 
հաս տատ վում են ա րևմ տյան աղ բյուր նե րի կող մից։ 

«Բ րի տա նի կա» հան րա գի տա րա նի տվյալ նե րը ներ կա յաց նե լուց հե տո հու
շագ րի հե ղի նակ ներն ի րենց ի րա վունք են վե րա պա հում կրկ նել Ա րևմ տյան Հա յաս
տա նի նկատ մամբ նույն միտ քը, ո րը հն չեց վել էր Փոքր Ա սի այի պա րա գա յում` հայ
տա րա րե լով հետ ևյա լը. «Ա հա այս պի սին են փաս տե րը և մահ մե դա կան նե րի ու 
հայե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը ցույց տվող վե րոն շյալ վի ճա կագ րու թյու նը. ո ւս տի 
այս նա հանգ նե րում բնա կա նոն ու ար դար վի ճակ հաս տա տե լու հա մար նպա տա
կա հար մար է քն նար կել տար բեր լու ծում ներ»78։ Թուր քա կան կա ռա վա րու թյան 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը կոչ ված է ին ա պա ցու ցե լու, որ « Մեծ Հա յաս տա նի» 
75 Նույն տեղում, էջ 8։
76 Տե՛ս Encyclopedia Britannica, 11th edition, New York, 1910, vol. 2, էջ 564։
77 Տե՛ս Пояснительная записка генер. штаба ГенералъЛейтенанта Зеленого (съ приложенiями) 
к картѣ распредѣленiя армянскаго населенiя въ Турецкой Армении и Курдистанѣ по казамъ и 
данныя сочиненiя V. Cuinet “la turquie d’Asie” 189094 г., составленной ген. штаба Ген.Лейт. 
Зеленымъ и Подполк. Сысоевымъ, 1895, «Записки Кавказского отдѣла Императорскаго Русскаго 
географическаго общества», Книжка XVIII, Тифлисъ, Типографiя Грузинскaго Издательскaго 
Товарищества, 1896, էջ 140։ 
78 Memorandum of the Sublime Porte..., էջ 9։
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ստեղ ծու մը հա կա սում է վիլ սո նյան սկզ բունք նե րին, « հինգ մի լի ո նա նոց» մահ մե
դա կան բնակ չու թյու նը չպետք է կա ռա վար վի « մի քա նի հա րյուր հա զար» հայե
րի կող մից, ին չը, ը ստ հու շագ րի հե ղի նակ նե րի, ան խու սա փե լի ո րեն հան գեց նե լու է 
ներ քին խժդ ժու թյուն նե րի և ա րյու նա լի բա խում նե րի79։ Որ պես նա խընտ րե լի լու ծում 
թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն ա ռա ջար կում էր թող նել տա րածք նե րը թուր քա կան 
տի րա պե տու թյան տակ` ո րոշ չա փով ը նդ լայ նե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քը Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած (« Դեր Զո րի սան ջակ տե ղա հան
ված») հայե րին վե րաբ նա կեց նե լու նպա տա կով80։ Վեր ջին ա ռա ջար կու թյան ա ռու
մով Թուր քի ային տե սա կա նո րեն չէր սպառ նում մեծ տա րածք նե րի կո րուստ, քա նի 
որ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տը սի րի ա կան ա նա պատ նե րում կա րո ղա ցել 
էր վե րապ րել ըն դա մե նը մոտ 250,000300,000 բռ նա գաղթ ված հայ81։ 

Հայ կա կան կող մի ար ձա գան քը թուր քա կան հու շագ րին ևս չի հա պա ղում։ Նույն 
1919 թ. Կոս տանդ նու պոլ սում ֆրան սե րե նով լույս է տես նում « Պա տաս խան Բարձր 
Դռան 1919 թ. փետր վա րի 12ի հու շագ րին» պրա կը։ Քա ռա սուն է ջից բաղ կա ցած 
գրու թյան շուրջ մեկ չոր րոր դը նվիր ված էր թուր քա կան հու շագ րում զե տեղ ված 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի և ժո ղովր դագ րա կան փաս տարկ նե րի հերք մա նը, ի սկ 
թվով հինգ հա վել վա ծում տր վում է ին տար բեր վի ճա կագ րու թյուն ներ82։ 

Հայ կա կան պա տաս խա նում ներ կա յաց վում է ին մահ մե դա կան նե րին մե ծա մաս
նու թյուն դարձ նե լու նպա տա կով օս մա նյան կա ռա վա րու թյան 18781914 թթ. վար չա
ժո ղովր դագ րա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան տար րե րը, ո րոնք է ին.
1) Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի և Կի լի կի այի նա հանգ նե րի վար չա կան սահ ման նե րի 

վե րաձ ևում նե րը, ե րբ հա յաբ նակ գա վառ նե րին մի աց վում է ին ա ռա վե լա պես 
մահ մե դաբ նակ շր ջան ներ (օ րի նակ` Հա քյա րին` Վա նի գա վա ռին, Մի ջա գետ
քից շր ջան ներ̀  Դի ար բե քի րի նա հան գին, Կի լի կի այի բնա կա նոն մաս կազ մող 
հա յաբ նակ Մա րա շի գա վա ռի մի ա ցու մը Հա լե պի գա վա ռին, մահ մե դաբ նակ Իչ 
ի լի շր ջա նի մի ա ցու մը հա յաբ նակ Ա դա նայի նա հան գին և այլն), 

2) հա յաբ նակ շր ջան նե րում Կով կա սից և Բալ կան նե րից գաղ թած մահ մե դա կան 
վե րաբ նա կիչ նե րի (հայտ նի են « մու հա ջիր ներ» ան վամբ) տե ղա վո րու մը, նո րաբ
նակ նե րի կող մից հայե րին ա հա բե կե լը և ան խնա շա հա գոր ծե լը (ներ կա յաց վում 
է ին նաև թուր քա կան պաշ տո նա կան աղ բյուր նե րից քաղ ված տվյալ ներ. 1878
1908 թթ. ըն թաց քում Օս մա նյան կայս րու թյուն է ին տե ղա փոխ վել և վե րաբ նա
կեց վել 854,000 մու հա ջիր, և նշ վում էր, որ 190811 թթ. և հատ կա պես 191214 թթ. 
Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում մու հա ջիր նե րի հոսքն էլ ա վե լի մեծ 
թափ էր ըն դու նել), 

3)  ար դեն ի սկ կեղծ ված վի ճա կագ րու թյան էլ ա վե լի ա ղա վաղ ված հրա պա րա կու մը, 

79 Նույն տե ղում։
80 Նույն տե ղում։ 
81 Ը ստ թուրք հե տա զո տող Ֆ. Դյուն դա րի հաշ վարկ նե րի` 300,000 (տե՛ս Dundar Fuat, Crime of 
Numbers, The Role of Statistics in the Armenian Question, The State University of New JerseyRutgers, 
Transactions Publishers, 2010, էջ 150151)։
82 Տե՛ս Reponse au Memoire de la Sublime-Porte en date du 12 fevrier 1919, Constantinople,1919։
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ե րբ ոչ մի այն թուր քա խոս նե րի, այլև բո լոր իս լա մա դա վան ցե ղե րի, ան գամ 
նրանց, ո րոնք ո ՛չ իս լա մա դա վան և ո ՛չ էլ քրիս տո նե ա դա վան են, տվյալ նե րը 
մի ա վոր վում է ին մեկ` « մահ մե դա կան ներ» բաժ նի մեջ, ի սկ հայե րը բա ժան վում 
է ին ե րեք մա սի` ա ռա քե լա դա վան, կա թո լիկ ներ և բո ղո քա կան ներ83։ 

Վե րոն շյալ տե սա կան դրույթ նե րի ներ կա յա ցու մից հե տո ան դրա դարձ էր ար վում 
թուր քա կան հու շագ րում զե տեղ ված ո րո շա կի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րին։ Քա նի 
որ հու շագ րի աղ բյուր նե րից մե կը Վի տալ Քի նեն էր, հայ կա կան պա տաս խա նում 
նրա «Ա սի ա կան Թուր քի ա» գր քից մեջ բե րում նե րի մի ջո ցով ցույց էր տր վում, որ 
հենց ին քը̀  ֆրան սի ա ցի վի ճա կա գի րը, բա ցա հայտ քն նա դա տում է օս մա նյան 
վի ճա կագ րու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես, Վի տալ Քի նեն գրում էր. « 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»84։

Պ րա կի հե ղի նակ նե րը նաև ներ կա յաց նում է ին Քի նե ի տվյալ նե րում առ կա 
է ա կան ան ճշ տու թյուն նե րի և հա կա սու թյուն նե րի մի քա նի օ րի նակ` եզ րա կաց նե լով, 
որ դրանք ար տա ցո լում են օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րի ո լոր տում տի րող 
ը նդ հա նուր ան մխի թար վի ճա կը85։ 

Այ նու հետև հայ կա կան պա տաս խա նի հե ղի նակ ներն ան դրա դառ նում է ին 
օս մա նյան կա ռա վա րու թյան հու շագ րում ներ կա յաց ված օս մա նյան պաշ տո նա կան 
տվյալ նե րին։ Մաս նա վո րա պես նշ վում էր, որ հայտ նի չէ, թե ի նչ ե ղա նա կով է այն 
կազմ վել, թվե րը եր ևա կա յա կան են, քա նի որ Թուր քի ա յում կա նո նա վոր վի ճա կագ
րա կան հա մա կարգ գո յու թյուն չու նի, և կա ռա վա րու թյու նը եր բեք զերծ չի մնում էլ 
ա վե լի խե ղա թյու րե լուց այն մո տա վոր տվյալ նե րը, ո րոնք առ կա են իր տրա մադ
րու թյան տակ86։ 

4. ԱՄՆ փոր ձա գետ նե րի և հետ պա տե րազ մյան ա ռա քե լու թյուն նե րի 
ան դրա դարձ նե րը ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցին 
Օս մա նյան կայս րու թյան տա րածք նե րի ճա կա տա գի րը ո րո շե լու հա մար Ա ռա ջին 
աշ խար հա մար տում հաղ թա նա կած դաշ նա կից տե րու թյուն նե րը կա րիք ու նե ին 
տար բեր տե ղե կու թյուն նե րի և ա ռա ջին հեր թին խնդ րո ա ռար կա տա րածք նե րին 
վե րա բե րող ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րի։ Հար ցը բար դա նում էր այն հան գա
ման քով, որ հայ կա կան և օս մա նյան շր ջա նակ նե րից ստաց վող տվյալ նե րը մի մյանց 
հա կա սում է ին, ին չը ստի պում էր դրանց ա ռնչ վող ա րևմ տյան ե րկր նե րի ներ կա

83 Նույն տե ղում, էջ 1417։ 
84 Նույն տե ղում, էջ 40։ 
85 Նույն տե ղում, էջ 18։
86 Նույն տե ղում։ 
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յա ցու ցիչ նե րին ո րո շա կի դիր քո րո շում որ դեգ րել հար ցի նկատ մամբ̀  մեր ժել կամ 
ըն դու նել կող մե րից մե կի փաս տարկ ներն ու տվյալ նե րը, կամ էլ հան դես գալ 
սե փա կան հաշ վում նե րով։ 

Հա յաս տա նի սահ ման նե րի և դրան ա ռնչ վող̀  Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ
տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցը գտն վել է հատ կա պես Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ 
Նա հանգ նե րի հե տաքրք րու թյուն նե րի ո լոր տում, քա նի որ այն ո ւղ ղա կի ո րեն ա ռնչ
վում էր այդ պե տու թյան կող մից Հա յաս տա նի ման դա տը ստանձ նե լու նպա տա կա
հար մա րու թյան և հնա րա վո րու թյան հար ցը պար զե լուն: Դեռևս 1917 թ. սեպ տեմ
բե րին Ա ՄՆ –ի նա խա գահ Վուդ րո Վիլ սո նի հրա հան գով ստեղծ վեց Տե ղե կա տու 
փոր ձա գի տա կան խումբ (The Inquiry), ո րի նպա տակն էր տվյալ ներ հա վա քել 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո ա պա գա յում կա յա նա լիք հաշ տու թյան 
բա նակ ցու թյուն նե րի հա մար։ Հա յաս տա նի և հայե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն
նե րի հա վաք ման գոր ծը դր ված էր խմ բի` Ա րևմ տյան Ա սի այի բաժ նի (Western Asia 
section) վրա, ո րը բաղ կա ցած էր 10 փոր ձա գետ նե րից87։ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի 
ա վար տից հե տո հե տա զո տա կան խմ բի և այդ թվում` Ա րևմ տյան Ա սի այի բաժ նի 
ան դամ ներն ը նդ գրկ վե ցին Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վի ա մե րի կյան պատ
վի րա կու թյան կազմ88։ 

Տե ղե կա տու փոր ձա գի տա կան խմ բի ար խի վում պահ վում է Հայ կա կան հար ցին 
ա ռնչ վող 98 ա նուն փաս տա թուղթ̀  հիմ նա կա նում փոր ձա գի տա կան խմ բի ան դամ
նե րի զե կույց ներ, ի նչ պես նաև ա մե րի կյան մի սի ո ներ նե րի տե ղե կագ րեր։ Տվյալ 
փաս տաթղ թե րից 13ն ա ռնչ վում են Օս մա նյան Թուր քի այի բա ժան ման հար ցին և 
11ը̀  ազ գային ու կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րին: Վե րոն շյալ փաս տաթղ թե
րից շա տե րում այս կամ այն կերպ ար ծարծ վում է ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի 
հար ցը89։ Տե ղե կա տու փոր ձա գի տա կան խմ բի կող մից ծա վա լուն զե կույց ներ է ին 
պատ րաստ վել նաև Օս մա նյան կայս րու թյան տար բեր, այդ թվում` նաև Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի նա հանգ նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք ևս վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ է ին 
պա րու նա կում90:

 Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կին ա ռնչ վող Տե ղե
կա տու փոր ձա գի տա կան խմ բի պատ րաս տած փաս տաթղ թե րից հի շար ժան է Ա րև

87 Տե՛ս Gelfand Lawrence E., The Inquiry; American Preparations for Peace, 1917-1919, New Haven, Yale 
University Press, 1963, էջ 60: 
88 Տե՛ս Hovhannisian Richard G., The Armenian Genocide and US postwar commissions, Winter Jay, 
ed., “America and the Armenian Genocide of 1915”, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, էջ 
259. 
89 Ը ստ սփյուռ քա հայ հե տա զո տող Ար մեն Հով հան նի սյա նի տվյալ նե րի (տե՛ս Hovannisian Armen 
K. The United States Inquiry and the Armenian Question, 19171919: The archival papers, “Armenian 
Review,” 1984, vol.37, № 1, էջ 148)։
90 Հարց ման փոր ձա գի տա կան խմ բի` Թուր քի ային ա ռնչ վող փաս տաթղ թե րի ամ բող ջա կան 
ցան կը տե՛ս National Archives Inventory 9: Records of the American Commission to Negotiate Peace, 
Inventory of Record Group 256, Compiled by Sandra K. Rangel, National Archives and Records Service 
Administration, Washington, 1974, էջ 8192 (հա սա նե լի է առ ցանց` http://www.archives.gov/research/
foreignpolicy/relatedrecords/inventory9.pdf). 
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մտյան Ա սի այի բաժ նի ան դամ, պրո ֆե սոր Դևիդ Մա ժի ի (David Magie) հե ղի նա կած 
«Ա սի ա կան Թուր քի այի բնակ չու թյու նը պա տե րազ մի նա խօ րյա կին» (“Population of 
Asiatic Turkey at the outbreak of the war”) 1918 թ. նոյեմ բե րի 15 –ով թվագր վող տե ղե
կա գի րը, ո րը շր ջա նա ռու թյան մեջ է դր վում Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վի 
ըն թաց քում և իր հեր թին օգ տա գործ վում է Հայ կա կան հար ցին ա ռնչ վող տար բեր 
զե կու ցագ րե րի և տե ղե կագ րե րի կազմ ման ժա մա նակ91։ 

Տ վյալ խմ բի Հե տա խու զա կան բա ժի նը 1919 թ. հուն վա րի 21ով թվագր ված իր 
հանձ նա րա րա կան նե րում նշում էր, որ հայ կա կան պե տու թյան ստեղ ծու մը բարդ 
գործ է, քա նի որ « բա ցի Վա նա լճից հյու սիս ըն կած փոքր տա րա ծու թյու նից, Կար
սից և Եր ևա նից հայերն ա մե նու րեք փոք րա մաս նու թյուն են` կազ մե լով բնակ չու
թյան ոչ ա վել, քան 30 կամ 35 տո կո սը»։ Ա մե րի կա ցի փոր ձա գետ ներն այն կար ծի
քին է ին, որ բնակ չու թյան չա փո րո շի չը Հա յաս տա նի դեպ քում չպետք է կի րառ վի` 
հաշ վի առ նե լով դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնք բա ժին են հա սել հայե րին, ի նչ պես նաև 
կո տո րած նե րի ար դյուն քում նրանց թվա քա նա կի նվա զու մը92։ 

Օս մա նյան կայս րու թյան տա րածք նե րում տի րող վի ճակն ու սում նա սի րե լու, 
այդ պե տու թյան նկատ մամբ Ա ՄՆ –ի քա ղա քա կա նու թյու նը ո րո շե լու նպա տա կով 
ա մե րի կյան կա ռա վա րու թյու նը 1919 թ. տա րա ծաշր ջան է ու ղար կում եր կու հանձ
նա խմբեր կամ ա ռա քե լու թյուն ներ, ո րոնք հայտ նի են դրանք ղե կա վա րող ան ձանց` 
Քինգ–Ք րեյ նի93 և Հար բոր դի ա նուն նե րով94։ Քինգ–Ք րեյ նի ա ռա քե լու թյու նը կազ
մված էր քա ղա քա ցի ա կան ան ձան ցից, և նրա նպա տակն ամ բողջ Օս մա նյան 
կայս րու թյան տա րածք նե րի ու սում նա սի րու թյունն էր, Հար բոր դի ա ռա քե լու թյու նը 

91 Մա ժի ի տե ղե կագ րի մա սին տե՛ս National Archives Inventory 9: Records of the American Commission 
to Negotiate Peace, Inventory of Record Group 256..., էջ 83։ Տե ղե կագ րից օ գտ վել է Մեծ Բրի տա նի այի 
ա րտ գործ նա խա րա րու թյու նը, ին չի մա սին հա ջոր դիվ (տե՛ս Zamir Meir, Population Statistics of the 
Ottoman Empire in 1914 and 1919, “Middle Eastern Studies,” vol. 17, № 1, Jan., 1981, էջ 87)։ 
92 “Outline of Tentative Report and Recommendations by the Intelligence Section, in Accordance with 
Instructions for the President and the Plenipotentiaries”, 10411043. Մեջ բեր վում է ը ստ Gidney James 
B., A Mandate for Armenia, Kent State University Press, 1967, էջ 78։ 
93 Իր ա նու նը ստա ցել է եր կու ան դամ նե րից, ո րոնք են` ա ստ վա ծա բան Հեն րի Քին գը և Ա ՄՆ –ի 
Դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան գոր ծիչ Չարլզ Քրեյ նը։ Այն իր աշ խա տանք նե րը սկ սել է 1919 թ. 
հու նի սին և պատ րաս տել է իր զե կույ ցը 1919 թ. օ գոս տո սի 28ի ն։ Քինգ–Ք րեյ նի հանձ նախմ բի 
գոր ծու նե ու թյան մա սին ման րա մասն տե՛ս Gidney James, նշվ. ա շխ., էջ 136167։
94 Հար բոր դի զին վո րա կան ա ռա քե լու թյու նը, ո րի կազ մում կար ա վե լի քան 50 մարդ, գլ խա վո
րել է ա մե րի կյան բա նա կի գե նե րալ Ջեյմս Հար բոր դը։ Նրա ա ռաջ խն դիր էր դր վել « հե տա զո
տել և զե կու ցա գիր ներ կա յաց նել այն շր ջան նե րի քա ղա քա կան, ռազ մա կան, աշ խար հագ րա կան, 
վար չա կան, տն տե սա կան և այլ պայ ման նե րի մա սին, ո րոնք կա րող է ին հե տաքրք րու թյուն ներ
կա յաց նել Ա մե րի կայի հա մար...»։ Ա ռա քե լու թյունն այ ցե լել է Թուր քի ա (Կի լի կի ա, Դի ար բե քիր, 
Սե բաս տի այի, Խար բեր դի, Է րզ րու մի նա հանգ ներ), Հա յաս տա նի Ա ռա ջին հան րա պե տու թյուն, 
ի նչ պես նաև Թիֆ լիս, Բա քու, Բա թում։ Ա ռա քե լու թյան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք ներն ամ փոփ վել 
են « Մեր ձա վոր Ար ևել քի ի րա վի ճա կը» զե կու ցագ րում, ո րը ներ կա յաց վել է Ա ՄՆի նա խա գա հին 
1919 թ. հոկ տեմ բե րի 23 –ին և հանձն վել է Ա ՄՆ –ի կոնգ րե սին քն նարկ ման հա մար 1920 թ. ապ րի
լին (տե՛ս Hovhannisian Richard G., The Armenian Genocide and US postwar commissions..., էջ 265. 
ա ռա քե լու թյան գոր ծու նե ու թյան մա սին հա յաս տա նյան պատ մագ րու թյան ան դրա դարձ նե րից 
տե՛ս Սո ղո մո նյան Ա. Ջ., Հար բոր դի զին վո րա կան ա ռա քե լու թյու նը և Հա յաս տա նի ման դա տը, 
«Լ րա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի», 1985, № 9, էջ 1323)։
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կազմ ված էր հիմ նա կա նում զին վո րա կան նե րից, և նրա ա ռաջ նային նպա տա կը 
տա րա ծաշր ջա նում ի րա վի ճա կի քն նու թյան առ նելն էր̀  հատ կա պես Հա յաս տա նի 
ման դա տի հար ցի ստանձն ման հնա րա վո րու թյու նից ել նե լով։ Այս հանձ նախմ բերն 
ի րենց աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում զե կու ցագ րեր են կազ մում, ո րոն ցում ո րո
շա կի տեղ էր հատ կաց ված Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի, մու սուլ ման նե րի նկատ մամբ հայե րի տո կո սային 
հա րա բե րակ ցու թյան հար ցե րին։ 

Քինգ–Ք րեյ նի ա ռա քե լու թյան զե կու ցա գիր95. Ի նչ պես և սպա սե լի է, զե կույ ցի 
հե ղի նակ նե րին Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի 
հար ցը հե տաքրք րում է «ան ջատ Հա յաս տա նի» ստեղծ ման խնդ րի ա ռու մով։ 
Այս պես, Օս մա նյան կայս րու թյու նից ան ջատ ված ո րոշ տա րածք նե րի վրա հայ
կա կան պե տու թյուն ստեղ ծե լու հիմ քե րը նշե լուց հե տո հե ղի նակ ներն ան ցնում 
է ին ա պա գա Հա յաս տա նի սահ ման նե րի հար ցին` նախ մեր ժե լով « Մեծ Հա յաս
տա նի» (Ա րևմտյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ ներ̀  բա ցա ռու թյամբ հա րա վային և 
ա րևմտյան գա վառ նե րի, Կի լի կի ա, Տրա պի զոն) ստեղծ ման գա ղա փա րը և որ պես 
ա ռա ջին պատ ճառ մատ նան շե լով հետ ևյա լը. «1914 –ին և ան գամ նախ քան 1894 թ. 
հայե րը նշ ված տա րած քում փոք րա մաս նու թյուն է ին կազ մում` հա վա նա բար եր բեք 
չգե րա զան ցե լով 25%ը։ Ե թե նրանց այդ տա րած քը վե րահս կե լու ի րա վունք տր վի, 
ա պա բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյու նը ի րեն վի րա վոր ված կզ գա` ի խախ տումն 
բո լոր « Վիլ սո նյան սկզ բունք նե րի» և պա տե րազ մի նպա տակ նե րի։ Ե թե ան գամ 
հաշ վի առ նենք զոհ ված մեկ մի լի ոն հայե րին96 և են թադ րե լով, որ նրանց բո լո
րին հնա րա վոր կլի ներ հա վա քել այս տա րած քում, միև նույնն է, հայե րը կկազ մե ին 
բնակ չու թյան մի այն շուրջ մեկ եր րոր դը»97։ 

Զե կույ ցի հե ղի նակ նե րը պաշտ պա նում է ին այս պես կոչ ված « փոքր Հա յաս
տա նի» ստեղ ծու մը, ո րին Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քից կփո խանց վեն 
մի այն աշ խար հագ րա կան ա ռու մով Հայ կա կան լեռ նաշ խար հին պատ կա նող 
տա րածք նե րի մի մա սը̀  ել քով դե պի Սև ծով` մո տա վո րա պես հա մա պա տաս խան 
այն տա րած քին, ո րը գրավ վել էր ռու սա կան զոր քե րի կող մից Ա ռա ջին աշ խար հա
մար տի ըն թաց քում։ Ի հիմ նա վո րումն ի րենց այս տե սա կե տի` նո րից որ պես ա ռա
ջին փաս տարկ վկա յա կոչ վում էր ժո ղովր դագ րու թյու նը. « Թուր քերն ու քր դե րը 
չեն կա րո ղա նա ար դա րա ցի դժ գո հու թյուն հայտ նել նման տա րած քի վե րա բե րյալ, 
քա նի որ սա պատ մա կան Հա յաս տան է, և նաև այն պատ ճա ռով, որ ե թե մա հա ցած 
մի լի ոն հայե րին հնա րա վոր լի ներ վե րա կանգ նել և բե րել այդ տա րածք, հայե րը 
կկազ մե ին բնակ չու թյան կե սը»98։ 

95 Քինգ–Ք րեյ նի զե կույցն ամ բող ջու թյամբ տե՛ս United States Department of State, Papers relating 
to the foreign relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol. XII, U.S. Government 
Printing Office, 1947, էջ 751 863։ 
96 Զե կույ ցի հե ղի նակ նե րը նկա տի ու նեն 18941896 թթ. հա մի դյան կո տո րած նե րին և Մեծ ե ղեռ
նին զոհ գնա ցած հայե րի թի վը։ 
97 Նույն տե ղում, էջ 821։ 
98 Նույն տե ղում, էջ 822։ 



ոբերրտ  աոյանՊատմություն • History • История 71

Զե կույ ցի` « Հայ կա կան պե տու թյան բնակ չու թյան թվա քա նա կի հաշ վարկ նե րը» 
(Estimates of the Population of an Armenian State) վեր նա գի րը կրող են թա բաժ
նում ա պա գա հայ կա կան պե տու թյան են թադր վող տա րած քի բնակ չու թյան թվա
քա նա կի մի քա նի ա ղյու սակ ներ է ին զե տեղ վել։ Դրան ցից ա ռա ջինն ար տա ցո լում 
էր 1914 թ. դրու թյու նը։ Վի ճա կագ րու թյու նը տր ված էր ե րեք պայ մա նա կան շր ջան
նե րի հա մար̀  « մեծ Թուր քա կան Հա յաս տան» (մո տա վո րա պես ը նդ գր կում է վեց 
նա հանգ նե րը̀  բա ցա ռու թյամբ հա րա վային և ա րևմ տյան գա վառ նե րի, Տրա պի զո նի 
նա հան գի ար ևե լյան հատ վա ծը և Կի լի կի ան (Ա դա նայի նա հանգ և Մա րա շի սան
ջակ), « փոքր Թուր քա կան Հա յաս տան» (մո տա վո րա պես հա մա պա տաս խա նում էր 
1917 թ. ռու սա կան զոր քե րի զբա ղեց րած տա րած քին, այն է` Տրա պի զո նի նա հան գի 
ար ևե լյան հատ վա ծը, Վա նի նա հանգն ա ռանց Հա քյա րի ի, Է րզ րու մի նա հանգն 
ամ բող ջու թյամբ և Բիթ լի սի նա հանգն ա ռանց Սղեր դի) և « դի ֆե րեն ցի ալ տա րածք
ներ», այն տա րածք նե րը, ո րոնք կմ նան « Փոքր Հա յաս տա նը» « Մեծ Հա յաս տա նից» 
ա ռանձ նաց նե լուց հե տո (Խար բեր դի նա հան գը, Սե բաս տի այի նա հան գի ար ևե լյան 
շր ջան նե րը և Կի լի կի ան (Ա դա նայի նա հանգ և Մա րա շի սան ջակ).

Ա ղյու սակ 4. 

%
Մահ մե դա-

կան ներ
% Հայեր % Հույ ներ % Այլ Ըն դա մե նը

Մեծ Թուր քա կան 
Հա յաս տան 71 3,073,000 211/2 933,000 61/2 289,000 1 34,000 4,329,000

Դի ֆե րեն ցի ալ 
տարածք ներ 73 1,697,000 20 461,000 6 136,000 1 18,000 2,312,000

Փոքր Թուր քա կան 
Հա յաս տան 68 1,376,000 231/2 472,000 71/2 153,000 1 16,000 2,017,000

 Զե կույ ցի հե ղի նակ նե րը ծա նո թագ րու թյան կար գով նշում է ին, որ վե րոն շյալ 
ա ղյու սա կը կազմ վել է դոկ տոր ներ Մա ժի ի և Վես թեր մա նի պատ րաս տած վի ճա
կագ րու թյան հի ման վրա։ Կար ևո րու թյուն է ներ կա յաց նում զե կույ ցի հե ղի նակ
նե րի նաև այն դի տար կու մը, որ Մա ժի ի տվյալ նե րը կա րող են թե րագ նա հա տել 
(underestimate) ո րոշ շր ջան նե րի հա մար հայ բնակ չու թյան թի վը99։ Զե կույ ցի հե ղի
նակ նե րը նաև գտ նում է ին, որ Թուր քի այի տար բեր տար րե րի թվա քա նա կի վե րա
բե րյալ հնա րա վոր չի լի նի ո րո շա կի որ ևէ բան ա սել այն քան ժա մա նակ, մինչև 
ան կողմ նա կալ վե րահս կո ղու թյան տակ չանց կաց վի գի տա կան ազ գագ րա կան 
ու սում նա սի րու թյուն100։ Նշենք, որ ա րևմ տյան դի վա նա գետ նե րի և ու սում նա սի րող
նե րի կող մից Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան ա ռն չու թյամբ նույ նան

99 Նույն տե ղում, էջ 825։
100 Նույն տե ղում։
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ման պն դում ներ է ին ար վում սկ սած 1878 թ.–ից Հայ կա կան հար ցի նա խորդ փու լե
րում ևս101։ 

Հար բոր դի զին վո րա կան ա ռա քե լու թյան զե կու ցագ րում ար ձա նագր վում էր, 
որ, հա մա ձայն պահ պա նո ղա կան հաշ վարկ նե րի, 1914 թ. Ա սի ա կան Թուր քի այի 
տա րած քում (ա ռանց Կ. Պոլ սի և Ադ րի ա նա պոլ սի նա հան գի) բնակ վել է ա վե լի 
քան 1,500,000 հայ, « թեև այլք ա ռա վել բարձր թիվ են տա լիս»102: Նշ վում էր, որ 
թուր քա կան կա ռա վա րու թյան պաշ տո նա կան տե ղե կագ րե րը վկա յում են, որ 1915
ին տե ղա հա նու թյան է են թարկ վել մոտ 1,100,000 հայ։ Թուր քա կան իշ խա նու թյուն
նե րի հա կա հայ կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քը հա կիրճ ներ կա յաց նե լուց 
հե տո զե կու ցագ րում նշ վում էր, որ հայ ազ գի նկատ մամբ այս « մա հա փոր ձին» զոհ 
է գնա ցել տար բեր հաշ վարկ նե րով 500,000 –ից մինչև մեկ մի լի ոն մարդ, «ա ռա վել 
տա րա ծում ստա ցած թի վը մոտ 800,000 է»103։

 Զե կու ցագ րի հե ղի նակ նե րի կար ծի քով. «...ան գամ նախ քան պա տե րազ մը հայե
րը, բա ցա ռու թյամբ մի քա նի տե ղե րի, հե ռու է ին Թուր քա հա յաս տան հա մար վող 
տա րած քում մե ծա մաս նու թյուն կազ մե լուց»։ «Այ սօր մենք կաս կա ծում ե նք, ա րդյոք 
նրանք մե ծա մաս նու թյուն կկազ մե՞ն ան գամ մեկ ա ռան ձին բնա կա վայ րում, ե թե 
ան գամ կո տո րած նե րի և տե ղա հա նու թյուն նե րի վեր ջին վե րապ րած նե րը վե րա
դառ նան տա րածք, թեև, – հա վել վում էր զե կու ցագ րում,– թուր քա կան բնակ չու թյան 
մեջ մեծ կո րուստ նե րը ո րոշ չա փով չե զո քաց նում են սպան դի հետ ևան քով ա ռա ջա
ցած տար բե րու թյու նը»104։ 

Ո րո շա կի հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում 1919 թ. դրու թյամբ Թուր քա
հա յաս տա նում (Սե բաս տի այի ար ևե լյան շր ջան նե րը̀  նե րա ռյալ Շա պին– Գա րա
հի սա րի գա վա ռը, Կի լի կի ան (Ա դա նայի նա հանգ, Մա րա շի սան ջակ և Այն թա պի 
գա վա ռակ), Խար բեր դի նա հան գը, Դի ար բե քի րի նա հան գի հյու սի սային հատ
վա ծը, Բիթ լի սի նա հանգն ա ռանց Սղեր դի գա վա ռի, Վա նի նա հան գը (ա ռանց 
Հա քյա րի ի գա վա ռի), Է րզ րու մի և Տրա պի զո նի նա հանգ նե րը) բնակ վող հայե րի և 
Ա նդր կով կա սում ա րևմ տա հայ փախս տա կան նե րի թվա քա նա կի վե րա բե րյալ զե կու
ցագ րի հե ղի նակ նե րի գնա հա տա կա նը. « Մենք գտ նում ե նք, որ Թուր քա հա յաս տա
նում ներ կա յումս հա վա նա բար առ կա է 270,000 հայ։ Դրան ցից 75,000 –ը հայ րե նա
դարձ վել են Սի րի այի և Մի ջա գետ քի կող մե րից, այլք դան դա ղո րեն վե րա դառ նում 
են այլ տա րածք նե րից, և մնա ցած նե րը տար բեր պատ ճառ նե րով մնա ցել է ին ե րկ
րում (վեր ջին խումբ նե րառ վել են իս լա մաց(վ)ած հայե րը – Ռ.Թ.)։ Ա նդր կով կա սում 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ կա 300,000 փախս տա կան Թուր քա հա յաս տա նից, 
և մի քա նի հա զա րից ա վե լի` այլ ե րկր նե րում, քա նի որ նրանք ցր վել են Մեր ձա վոր 
Ար ևել քի բո լոր կող մե րում»105։

101 Դրա մա սին տե՛ս ման րա մասն` Թա թո յան Ռ., նշվ. ա շխ., էջ 121165։ 
102 Տե՛ս Conditions in the Near East. Report of the American military mission to Armenia, by Maj. Gen. 
James G. Harbord, U.S. Army. (Appendix only), Washington, Govt. printing office, 1920, էջ 7։ 
103 Նույն տե ղում։ 
104 Նույն տե ղում։
105 Նույն տե ղում, էջ 8։
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 Զե կու ցագ րի վեր ջում ա ղյու սակ նե րի տես քով ներ կա յաց վում է ին մի քա նի 
վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ «Եվ րո պա կան Թուր քի այի, Փոքր Ա սի այի և Ա նդր
կով կա սի» բնակ չու թյան և ռե սուրս նե րի վե րա բե րյալ. նշ վա ծից հար ցի տե սան
կյու նից հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում պա տե րազ մից ա ռաջ և հե տո 
« Թուր քա հա յաս տա նի» բնակ չու թյան ը նդ հա նուր թվա քա նա կի վե րա բե րյալ տվյալ
նե րը, ո րոնք զե տե ղում ե նք ստորև106.

Ա ղյու սակ 5.
Թուր քա հա յաս տան

Նա հանգ, գա վառ, 
գա վա ռակ 

Տա րա ծու թյուն, 
քառ. կմ

Ներ կա յումս Նախ քան պա տե րազ մը

Բ նակ չու թյուն, 
հազ.

Խ տու թյուն, 
քառ. կմ

Բ նակ չու թյուն, 
հազ.

Խ տու թյուն, 
քառ. կմ

Ար ևե լ յան Սե բաս-
տի ա (նե րա ռյալ 
Շա պին– Գա րա հի-
սա րի գա վառ) 

38.6 319 8 507 14

Ա դա նայի նա հանգ 25.1 193 8 320 13

Մա րա շի գա վառ և 
Այն թա պի գա վա ռակ 16.0 102 6 170 11

Խար բեր դի նա հանգ 32.9 282 9 450 14

Դի ար բե քի րի 
նա հանգ (հյու սի-
սային հատ ված)

16.1 186 12 296 18

Բիթ լի սի նա հանգ 
(ա ռանց Սղեր դի 
գա վա ռի)

19.7 229 12 382 19

Վա նի նա հանգ 
(ա ռանց Հա քյա րի ի 
գա վա ռի)

21.0 204 10 350 17

Էրզ րու մի նա հանգ 49.7 398 8 630 13

Տ րա պի զո նի 
նահանգ 32.5 685 21 1,000 31

Ըն դա մե նը 249.8 2,598 10 4,105 16.4

Արևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ Ա ՄՆ –ի պաշ տո նա կան տե սա
կե տի ու սում նա սի րու թյան ա ռու մով հան րա գու մա րային փաս տա թուղթ կա րե
լի է հա մա րել Հա յաս տան– Թուր քի ա սահ մա նի վե րա բե րյալ Ա ՄՆ –ի նա խա գահ 
Վուդ րո Վիլ սո նի ի րա վա րար վճ ռին (1920 թ. նոյեմ բե րի 22) կից զե կու ցա գի րը, ո րը 
կազմ վել էր հա տուկ այդ նպա տա կով ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վի կող մից (տե՛ս 
Full Report of the Committee upon the Arbitration of the Boundary between Turkey 

106 Նույն տե ղում, էջ 4142։
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and Armenia)107։ Հա մա ձայն զե կու ցագ րի հե ղի նակ նե րի` Հա յաս տա նի և Թուր քի այի 
միջև սահ մա նի ո րոշ ման հար ցում նրանք ա ռաջ նորդ վել են ե րեք նկա տա ռում նե
րով, ո րոն ցից մե կը ազ գագ րա կան էր (մյուս եր կու սը ռազ մա վա րա կան և տն տե սա
կան նկա տա ռում ներն է ին)108։ Զե կու ցագ րում նշ վում էր, որ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
բնակ չու թյու նը կազ մող ազ գագ րա կան տար րե րի ու սում նա սի րու թյու նը բա վա կա
նին մշու շա պատ գործ է, ո րը պայ մա նա վոր ված է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ
նե րի` պա տե րազ մի նա խօ րյա կին վե րա բե րող հա վաս տի վի ճա կագ րու թյան բա ցա
կա յու թյամբ, հայե րի տե ղա հա նու թյուն նե րով և կո տո րած նե րով, թուրք և քուրդ 
բնակ չու թյան կո րուստ նե րով109։ 

Զե կու ցագ րի հե ղի նակ նե րը Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
բնակ չու թյան ի րենց հաշ վարկ նե րում նույն պես հիմն վում է ին պրո ֆե սոր Մա ժի ի 
«Ա սի ա կան Թուր քի այի ազ գաբ նակ չու թյու նը» վե րը հի շա տակ ված տե ղե կագ րի 
վրա, ո րը շր ջա նա ռու թյան մեջ էր դր վել Փա րի զի խա ղա ղու թյան կոն ֆե րան սին 
ա մե րի կյան պատ վի րա կու թյան կող մից։ Հենց վե րոն շյալ տե ղե կագ րից քաղ ված 
տվյալ նե րով հիմ նա վոր վում էր ա պա գա Հա յաս տա նի սահ ման նե րի մեջ Վա նի 
նա հան գի Հա քյա րի ի և Բիթ լի սի նա հան գի Սղեր դի գա վառ նե րի չնե րա ռե լը (ն շենք, 
որ նշ ված շր ջան նե րի հա մար հայ կա կան կող մը որ ևէ հա վակ նու թյուն չէր ներ կա
յաց նում)։ Ու շագ րավ է զե կու ցագ րում նշ ված գա վառ նե րի հա մար տր ված վի ճա
կագ րու թյու նը, ո րը հայե րի թվա քա նա կին վե րա բե րող մա սով մոտ է կամ նույ նիսկ 
ա ռա վել է Հայոց պատ րի ար քա րա նի տվյալ նե րից110. 

Ա ղյու սակ 6. 111 112

Թուր քեր Քր դեր Հայեր
Նես տո րա կան քրիս տո նյա ներ 

(ա սորի ներ)

Հա քյա րի
10,000 
(4,15%)

130,000 
(54,4%)

10,000 
(4,15%)111

85,000
(35,9%)

Ս ղերդ
66,000 
(65,3%)

26,000 
(25,7%)112 –

Ե թե Սղեր դի և Հա քյա րի ի գա վառ նե րը Հա յաս տա նի սահ ման նե րից դուրս թող
նե լը զե կու ցագ րի հե ղի նակ նե րը պայ մա նա վո րում է ին ազ գագ րա կան նկա տա
ռում նե րով, ա պա Տրա պի զո նի նա հան գի մի մա սը Հա յաս տա նին մի աց նե լը պայ

107 Տե՛ս Arbitral award of the president of the United States of America Woodrow Wilson: full report of 
the committee upon the arbitration of the boundary between Turkey and Armenia. Washington, November 
22nd, 1920, Prepared with an introduction Ara Papian, Yerevan, «Asoghik», 2011։ 
108 Նույն տե ղում, էջ 15։
109 Նույն տե ղում, էջ 16։ 
110 Նույն տե ղում, էջ 18։
111 Ըստ Հայոց պատրիարքարանի` 1912 թ. տվյալների` 12,000 (տե՛ս Թեոդիկ, Ամէնուն տա րե-
ցոյցը..., էջ 262): 
112 Ըստ Հայոց պատրիարքարանի` 1912 թ. տվյալների` 18,000 (տե՛ս նույն տեղում):
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մա նա վոր ված էր « բա ցար ձակ և վճ ռո րոշ» տն տե սա կան նկա տա ռում նե րով, այն 
է` Հա յաս տա նի` դե պի ծով ե լք ու նե նա լու հրա մա յա կա նով։ Ը ստ զե կու ցագ րի հե ղի
նակ նե րի` նշ ված նա հան գում « մահ մե դա կան ներն ու հույ նե րը այն քան են թվա
պես գե րակշ ռում հայե րին, որ Հա յաս տա նը չի կա րող ներ կա յաց նել ազ գագ րա կան 
հա վակ նու թյուն վի լայե թի որ ևէ հատ վա ծի նկատ մամբ»113։

5.  Մեծ Բրի տա նի այի փոր ձա գետ նե րի ան դրա դարձ նե րը 
ա րևմտահայության թվա քա նա կի հար ցին 
Հա յաս տա նի սահ ման նե րի և դրա հետ կապ ված Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց 
նա հանգ նե րի բնակ չու թյան էթ նիկ խմ բե րի տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյան 
ու շագ րավ դի տար կում է պա րու նա կում Մեծ Բրի տա նի այի ա րտ գործ նա խա րա րի 
տե ղա կալ Ռո բերտ Սե սի լի կող մից 1918 թ. դեկ տեմ բե րին կա ռա վա րու թյան նիս տե
րից մե կի ըն թաց քում ար ված հայ տա րա րու թյու նը, ո րի հա մա ձայն վեց նա հանգ
նե րում նախ քան պա տե րազ մը բնակ չու թյան 35 տո կո սը կազ մում է ին հայե րը, 25 
տո կո սը̀  թուր քե րը, 20 տո կո սը̀  քր դե րը, ի սկ մնա ցած 20 տո կո սը̀  այլ քրիս տո նյա 
հա րան վա նու թյուն նե րի և « հե թա նոս» կրոն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը114։ Այս տվյալ
նե րը մո տա վո րա պես հա մա պա տաս խա նում է ին Հայոց պատ րի ար քա րա նի և հայ
կա կան պատ վի րա կու թյան ներ կա յաց րած թվե րին։ 

1917 թ. գար նա նը Մեծ Բրի տա նի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյու նը հաշ տու թյան 
կոն ֆե րան սին նա խա պատ րաստ վե լու աշ խա տանք նե րի շր ջա նա կում ստեղ ծեց 
հա տուկ բա ժին, ո րի պար տա կա նու թյու նը պետք է լի ներ կոն ֆե րան սի բրի տա նա ցի 
պատ վի րակ նե րին տե ղե կատ վու թյուն տալ̀  կապ ված խնդ րո ա ռար կա տար բեր 
ե րկր նե րի աշ խար հագ րու թյան, տն տե սու թյան, պատ մու թյան, սո ցի ա լա կան, կրո
նա կան և քա ղա քա կան ո լորտ նե րի հետ։ Բաժ նի պատ րաս տած բազ մա թիվ տե ղե
կագ րե րից մե կը վե րա բե րում է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նին` կրե լով « Հա յաս տան և 
Քուր դիս տան» վեր նա գի րը115։ Տե ղե կագ րի` «Բ նակ չու թյուն» են թա բա ժի նը վի ճա
կագ րա կան տվյալ ներ է պա րու նա կում Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի բնակ չու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ։ 

Տե ղե կագ րի հե ղի նակ նե րը նախ նշում են, որ ներ կա յաց վող տվյալ նե րը քաղ ված 
են նա խա պա տե րազ մա կան տար բեր վի ճա կագ րու թյուն նե րից և պետք է ըն կալ վեն 
որ պես մո տա վոր, ի նչ աղ բյու րից էլ դրանք վերց ված լի նեն։ Այ նու հետև տե ղե կագ
րում ներ կա յաց վում էր Հա յաս տա նի և « Քուր դիս տա նի» նա հանգ նե րի ը նդ հա նուր 
բնակ չու թյու նը̀  հա մա ձայն թուր քա կան վի ճա կագ րու թյան և ա ռան ձին Թուր քի այի 
վեց հայ կա կան նա հանգ նե րի` Հայոց պատ րի ար քա րա նի` 1912 թ. վի ճա կագ րու
թյու նը (տե՛ս Աղյու սակ 1), ի նչ պես նաև Կի լի կի այի հայ բնակ չու թյան վի ճա կագ րու
թյունն ը ստ թե մե րի` կազմ ված և հրա տա րակ ված 1913 թ. Սսի կա թո ղի կո սու թյան 
կող մից (տե՛ս ստորև)։

113 Նույն տեղում։
114 Տե՛ս Nassibian Akaby, Britain and the Armenian Question, 1915-1923, New York, St. Martin’s Press, 
1984, էջ 145։ 
115 Տե՛ս Armenia and Kurdistan, London, H.M. Stationery Office, 1920։ 



Ցեղասպանագիտական հանդես 4 (1), 201676

 Կի լի կի այի հայ բնակ չու թյան վի ճա կագ րու թյու նը116

 Հայ բնակ չու թյուն
Սիս 9500
Ա դա նա 37900
Հա ճըն  21200
Պա յաս 11000
Բե րի ա (Հա լեպ) 22,000
Գեր մա նի կե (Մա րաշ) 37,500
Ուլ նի ա (Զեյ թուն) 21,000
Ֆըռ նուզ 7,016
Այն թապ 35,000
Ան տի ոք (Ան թա կի ա) 15,500
Մե լի տե նե (Մա լա թի ա) 23,000
Յոզ ղաթ 41,000
Գյու րուն (Կյու րին)  18,500
Տիվ րիկ 11,300
Տա րեն տե  7,000
Ըն դա մե նը 318,416117

 Բա վա կա նին ու շագ րավ է տե ղե կագ րի հե ղի նակ նե րի հետ ևյալ դի տար կու մը. 
« Հա վա նա կան է, որ հայե րին վե րա բե րող թվե րը ի րա կա նից խիստ ցածր են և ոչ 
թե բարձր, քա նի որ գլ խա հար կի գո յու թյու նը ստի պում էր հայե րին թաքց նել, այլ 
ոչ թե ո ւռ ճաց նել սե փա կան թվա քա նա կը»118։ Այս փաս տար կը նախ կի նում բազ
միցս ար ձա նագր վում էր հար ցին ծա նոթ բո լոր ան կողմ նա կալ ու սում նա սի րող նե րի 
կողմից։ 

Մեծ Բրի տա նի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյու նը չսահ մա նա փակ վեց մի այն 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րյա կին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի և Օս մա նյան 
կայս րու թյան այլ տա րածք նե րի ազ գաբ նակ չու թյան վե րա բե րյալ տար բեր աղ բյուր
նե րի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վաք մամբ, այլ նաև փորձ ա րեց դրանց հի ման 
վրա սե փա կան վի ճա կագ րու թյուն կազ մե լու։ Նման վի ճա կագ րու թյան նմուշ է 

116 Նույն տե ղում, էջ 7։
117 Արժանահիշատակ է, որ Կիլիկիայի հայ բնակչության վիճակագրությունը ներկայացնող 
հանրագումար այս թվի տակ տեղեկագրի հեղինակները ծանոթագրությամբ նշում են, որ, ըստ 
թուրքական վիճակագրության, տվյալ շրջանների համար ամբողջ բնակչության թիվը 422,400 է` 
դրանով անուղղակի կասկածի տակ առնելով հայկական վիճակագրության հավաստիությունը։ 
Մինչդեռ իրականում թուրքական տվյալն արտացոլում է միայն Ադանայի վիլայեթի բնակչության 
թիվը, իսկ հայկական վիճակագրության մեջ ընդգրկված շրջանները վարչական առումով 
պատկանում էին նաև Հալեպի (Բերիա (Հալեպ), Մարաշ, Զեյթուն, Ֆըռնուզ, Այնթապ, Անտիոք 
(Անթակիա), Խարբերդի (Մալաթիա) և Սեբաստիայի (Տարենտե, Տիվրիկ) նահանգներին. զուտ 
Ադանայի նահանգի հայ բնակչության թիվը, ըստ հայկական վերոնշյալ վիճակագրության, 
79,600 էր։ 
118 Նույն տեղում, էջ 6։
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1919 թ. դեկ տեմ բե րին Մեծ Բրի տա նի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան Աշ խար հագ
րա կան բաժ նի պատ րաս տած վի ճա կագ րա կան ա ղյու սա կը։ Ա ղյու սա կի հա մար 
որ պես տվյալ նե րի աղ բյուր ծա ռայե ցին 1914 թ. օս մա նյան պաշ տո նա կան վի ճա
կագ րու թյու նը, հու նա կան և հայ կա կան ե կե ղե ցա կան աղ բյուր նե րի տրա մադ րած 
տվյալ նե րը և հատ կա պես ար դեն հի շա տակ ված ա մե րի կյան փոր ձա գի տա կան 
խմ բի Ա րևմ տյան Ա սի այի բաժ նի փոր ձա գետ պրո ֆե սոր Դ. Մա ժի ի պատ րաս
տած «Ա սի ա կան Թուր քի այի բնակ չու թյու նը պա տե րազ մի նա խօ րյա կին» տե ղե
կա գի րը119։ Հա մա ձայն փաս տաթղ թի տվյալ նե րի` 1914 թ. Օս մա նյան կայս րու թյան 
տա րած քում, բա ցա ռու թյամբ մայ րա քա ղաք Կ. Պոլ սի, բնակ վում էր 1,604,000 հայ 
(հայե րի և մահ մե դա կան նե րի բաշ խումն ը ստ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ
նե րի տե՛ս Ա ղյու սակ 7 և 8)120։ 

6. օս մա նյան, հայ կա կան և ա րևմ տյան (ա նգ լո –ա մե րի կյան) 
վի ճակագրական տվյալ նե րի հա մադ րումն ու վեր լու ծու թյու նը 
Արևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քի հա մար Փա րի զի վե հա ժո ղո վին ներ կա յաց
ված օս մա նյան, հայ կա կան և ա րևմ տյան (ա նգ լո –ա մե րի կյան) վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի հա մադ րումն ու հա մե մա տու թյու նը (տե՛ս Ա ղյու սակներ 7 և 8) փաս
տում է, որ տվյալ տա րած քի հայ բնակ չու թյան պա րա գա յում հայ կա կան տվյալ նե րը 
(1,415,000 շունչ) մոտ 83%ով բարձր են օս մա նյան (772,662 շունչ) և մոտ 18% –ով` 
ան գլո –ա մե րի կյան փոր ձա գետ նե րի տվյալ նե րից (1,155,000 շունչ)։ Ի րենց հեր թին 
ան գլո –ա մե րի կյան փոր ձա գետ նե րի` ա րևմ տա հա յու թյա նը վե րա բե րող տվյալ նե րը 
մոտ 50% –ով բարձր են օս մա նյան և մոտ 18% –ով ցածր հայ կա կան տվյալ նե րից. 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մու սուլ ման բնակ չու թյան պա րա գա յում (տե՛ս Ա ղյու սակ 8) 
օս մա նյան տվյալ նե րը (4,722,517 շունչ) մոտ 188%ով բարձր են հայ կա կան (1,635,000 
շունչ) և մոտ 18% –ով` ան գլո –ա մե րի կյան փոր ձա գետ նե րի վի ճա կագ րա կան տվյալ
նե րից (4,001,000 շունչ)։

Վերոնշյալը վկա յում է այն մա սին, որ Ա ՄՆ –ի և Մեծ Բրի տա նի այի դի վա նա
գետ նե րը և փոր ձա գետ նե րը հետ պա տե րազ մյան կար գա վոր ման շր ջա նակ նե րում 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան ժո ղովր դագ րա կան կազ մի վե րա
բե րյալ ի րենց հայ տա րա րու թյուն նե րում և գնա հա տա կան նե րում հեն վում է ին 
կամ հայ կա կան տվյալ նե րի վրա, կամ սե փա կան հաշ վարկ նե րի։ Ա րևմ տա հա յու
թյան թվա քա նա կի պա րա գա յում օս մա նյան տվյալ նե րի իս կու թյու նը մերժ վում էր, 
նա խա պատ վու թյու նը տր վում էր հայ կա կան կամ դրանց հի ման վրա կա տար ված 
սե փա կան հաշ վարկ նե րին, ո րոնք է ա կա նո րեն բարձր է ին օս մա նյան տվյալ նե րից։ 
Մու սուլ ման ազ գաբ նակ չու թյան պա րա գա յում ան գլո –ա մե րի կյան փոր ձա գետ
նե րը օգտագործում է ին օս մա նյան կա ռա վա րու թյան տվյալ նե րը̀  ո րո շա կի շտ կե լով 
դրանք դե պի նվա զե ցում։ 

119 Տե՛ս Zamir Meir, Population Statistics of the Ottoman Empire in 1914 and 1919..., էջ 87։
120 Նույն տե ղում, էջ 106։
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ԱՄՆ –ը և Մեծ Բրի տա նի ան թեև ըն դու նում է ին օս մա նյան վի ճա կագ րու թյան 
կեղծ բնույ թը և ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի մա սով` հայ կա կան ծա գում ու նե
ցող տվյալ նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը, սա կայն պարտ ված սուլ թա նա կան 
Թուր քի այի հետ հաշ տու թյուն կն քե լու հա մա տեքս տում հայ կա կան պա հան ջա
տի րու թյու նը չափավորե լու հա մար նրանք հա ճախ շեշ տում է ին ա րևմ տա հայե րի` 
Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյամբ մահ մե դա կան նե րին 
զի ջե լու փաս տար կը121։ 

Եզ րա փա կե լով նշենք, որ մեր կար ծի քով ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի 
վե րա բե րյալ վե րոն շյալ բո լոր ե րեք աղ բյուր նե րից ծա գող տվյալ ներն ա ռա վել կամ 
նվազ չա փով ցածր են ի րա կան պատ կե րից։ Դրա մա սին է վկա յում Մեծ ե ղեռ նի 
նա խօ րյա կին վե րա բե րող հայ կա կան այլ սկզբ նաղ բյուր նե րի տվյալ նե րի առ կա
յու թյու նը («ամ բաս տա նա գիր– տե ղե կագ րեր», հայ գաղ թա կան նե րի հաշ վառ ման 
և հարց ման տվյալ ներ, Մեծ ե ղեռ նը վե րապ րած նե րի` ի րենց հայ րե նի բնա կա վայ
րե րի մա սին հա ղորդ վող տե ղե կու թյուն ներ), ո րոնք ի րա րից ան կախ շատ դեպ քե
րում օս մա նյան կա ռա վա րու թյան և ան գամ Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի ար քա րա նի 
տվյալ նե րի հա մե մատ հայ բնակ չու թյան հա մար ա վե լի բարձր թվեր են հա ղոր
դում տվյալ բնա կա վայ րի և վար չա կան մի ա վո րի հա մար122։ Դրա հետ մեկ տեղ, 
19191920 թթ. հար ցի ար ծարծ ման ար դյուն քում հրա պա րակ հան ված բա վա կա նին 
հա րուստ, թեև հա կա սա կան վի ճա կագ րա կան նյու թը քն նա դա տա կան մո տե ցում 
ցու ցա բե րե լու և այլ աղ բյուր նե րի նյու թե րի հետ հա մադ րե լու դեպ քում հնա րա վոր է 
օգ տա գոր ծել Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի բարդ և 
խճճ ված հարցն ու սում նա սի րե լու և մաս նա վո րա պես, ը ստ Օս մա նյան կայս րու թյան 
վար չա կան մի ա վոր նե րի, հայե րի թի վը ճշ տե լու հա մար։

121 Հե տաքր քիր է, որ հե տա գա յում` քե մա լա կան նե րի ար ձա նագ րած հաղ թա նակ նե րից հե տո, Սև
րի պայ մա նագ րի վե րա նայ ման և նոր` քե մա լա կան Թուր քի այի հետ խա ղա ղու թյուն հաս տա տե լու 
նպա տա կով 1922 թ. նոյեմ բե րին հրա վիր ված Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վի ժա մա նակ Մեծ Բրի տա
նի այի դի վա նա գի տու թյու նը դի մում էր հա կա ռակ հնա րի` ար դեն թուր քե րից զի ջում ներ կոր զե լու 
նպա տա կով։ Այս պես, նիս տե րից մե կի ժա մա նակ Մեծ Բրի տա նի այի պատ վի րա կու թյան ղե կա
վար, ա րտ գործ նա խա րար լորդ Քըր զը նը հռե տո րա կան հար ցե րի շա րան էր ո ւղ ղում թուր քա կան 
պատ վի րա կու թյան ղե կա վար Իս մեթ Ինյո նյո ւին. «Ինչ պե՞ս ե ղավ, որ Փոքր Ա սի ա յում նախ կի
նում բնակ վող 3,000,000 հայե րի թի վը նվա զեց 130,000ի։ Ա րդյո՞ք նրանք ի նք նաս պան ե ղան կամ 
ա րդյո՞ք կա մո վին հե ռա ցան։ Ին չո՞ւ են հա րյուր հա զա րա վոր հայեր փախս տա կան ներ դար ձել` 
ա պաս տա նե լով աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րում։ Ին չո՞ւ է Հայ կա կան հար ցը աշ խար հի մե ծա գույն 
ա մոթ նե րից մե կը» (տե՛ս Nassibian Akaby, նշվ. ա շխ., էջ 145)։ 
122 Դրա մա սին ման րա մասն տե՛ս Թա թո յան Ռ., նշվ. ա շխ., էջ 100114։
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Ա ղյու սակ 7. Մեծ ե ղեռ նրի նա խօ րյա կրին Ա րԳմ րտյան Հա յաս րտա նրի նա հանգ նե րրի հայ 
բնակ չու յու նը՝ հա մա ձայն Փա րրի զրի վե հա ժո ղո վրին ներ կա յաց ված րտար բեր վրի ճա
կագ րա կան րտվյալ նե րրի 123 124

Վար չա կան մի ա վոր
Օս մա նյան 

կառավա րու թյուն
Մի ա ցյալ հայկական 
պատվի րա կու թյուն123

Տե ղե կա տու փոր ձա գի տա կան 
խումբ (Ա ՄՆ) – Մեծ Բրի տա նիայի 

ա րտ գործ նա խա րա րու թյան 
աշխար հագ րա կան բա ժին 

Արևմ տյան Հա յաս տան

Վա նի նա հանգ 67,792 197,000 190,000

Բիթ լի սի նա հանգ 119,132 198,000 185,000

Էրզ րու մի նա հանգ 136,618 215,000 205,000

Դի ար բե քի րի նա հանգ 73,226 124,000 82,000

Խար բեր դի նա հանգ 87,864 204,000 130,000

Սե բաս տի այի նա հանգ 151,674 225,000 200,000

Ըն դա մե նը վեց 
նահանգ ներ

636,306 1,163,000 992,000

Տ րա պի զո նի նա հանգ 40,237 65,000 33,000

Ըն դա մե նը (նե րա ռյալ 
Տրա պի զո նի նա հանգ)

676,543 1,228,000 1,025,000

Կի լի կի ա 

Ա դա նայի նա հանգ 57,686 118,000 75,000

Մա րա շի գա վառ 38,433 69,000124 55,000

Ըն դա մե նը 96,119 187,000 130,000

Ընդ հա նուր գու մար 772,662 1,415,000 1,155,000

123 Թէոդիկ, Ամէնուն տարեցոյցը, ԺԶ տարի, 1922, Կ. Պօլիս, տպագրութիւն «Մ. Յովակիմեան», 
1922, էջ 262։ 
124 Մարաշ, Զեյթուն, Ֆռնուզ։
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 Ա ղյու սակ 8. Մեծ ե ղեռ նրի նա խօ րյա կրին Ա րԳմ րտյան Հա յաս րտա նրի նա հանգ նե րրի 
 մահ մե դա կան բնակ չու յու նը՝ հա մա ձայն Փա րրիզրի վե հա ժո ղո վրին ներ կա յաց ված 
րտար բեր վրի ճա կագ րա կան րտվյալ նե րրի 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Վար չա կան մի ա վոր
Օս մա նյան 

կառավա րու թյուն
Մի ա ցյալ հայ կա կան 
պատ վի րա կու թյուն125

Տե ղե կա տու փոր ձա գի տա կան 
խումբ (Ա ՄՆ) – Մեծ Բրի տա նի-

այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան 
աշ խար հագ րա կան բա ժին

Արևմ տյան Հա յաս տան

Վա նի նա հանգ 179,380 122,000126 259,000127

Բիթ լի սի նա հանգ 309,999 127,000128 261,000129

Էրզ րու մի նա հանգ 673,297 345,000 540,000130

Դի ար բե քի րի նա հանգ 492,101 100,000131 400,000132

Խար բեր դի նա հանգ 446,379 197,000133 280,000134

Սե բաս տի այի նա հանգ 939,735 287,000135 977,000

Ըն դա մե նը վեց 
նահանգ ներ

3,040,891 1,178,000 2,717,000

Տ րա պի զո նի նա հանգ 1,187,078 301,000136 848,000

Ըն դա մե նը վեց 
նա հանգ  ներ և Տրա պի
զո նի նա հանգ

4,227,969 1,479,000 3,565,000

Կի լի կի ա 

Ա դա նայի նա հանգ 341,903 – 290,000

Մա րա շի գա վառ 152,645 – 146,000137

Ըն դա մե նը 494,548 156,000138 436,000

Ընդ հա նուր գու մար 4,722,517 1,635,000139 4,001,000

125 Բացառությամբ ղզլբաշների, զազաների, չարըքլիների և եզդիների։
126 Առանց Հաքյարիի սանջակի։
127 Այդ թվում` 57,000 թուրք և 202,000 քուրդ։
128 Առանց Սղերդի սանջակի։
129 Այդ թվում` 60,000 թուրք և 201,000 քուրդ։
130 Այդ թվում` 335,000 թուրք և 205,000 քուրդ։
131 Առանց Մարդինի սանջակի, Բշերիկի գավառակի և Սևերեկի։
132 Այդ թվում` 100,000 թուրք, 230,000 քուրդ և 70,000 մահմեդական արաբ։
133 Առանց Մալաթիայի գավառի։
134 Այդ թվում` 250,000 թուրք և 230,000 քուրդ։
135 Միայն Սեբաստիայի և Շապին–Գարահիսարի գավառները։
136 Բացառությամբ Սամսունի սանջակի։
137 Այդ թվում` 82,000 թուրք, 56,000 քուրդ և 8,000 մահմեդական արաբ։
138 Մարաշի, Խոզանի և Ջեբել Բերեքեթի սանջակները։
139 Հանրագումար թիվն ըստ Փարիզի հաշտության վեհաժողովին Հայկական պատվիրակության 
ներկայացրած հուշագրի տվյալի ( տե՛ս Հայկական հարցը հաշտութեան կօնֆերանսի առաջ...,  
էջ 32)։
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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 ՓԱ ՐԻ ԶԻ ՀԱշ ՏՈւ ԹՅԱՆ 

ԿՈՆ ֆԵ ՐԱՆ ՍԻՆ (1919-1920 ԹԹ.)
 ո բերրտ  ա ո յան

ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո Օս մա նյան կայս րու թյան հետ հաշ տու թյան պայ
մա նագ րի մշակ ման և Հա յաս տա նի սահ ման նե րի ո րոշ ման հետ կապ ված գոր
ծըն թաց նե րի հա մա տեքս տում ու րույն տեղ են գրա վում Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին 
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 նկատ մամբ հա րա բե րակ ցու թյան հար ցե րի ար ծար ծում նե րը։ Տվյալ 
հար ցե րին ան դրա դար ձել են և հայ կա կան պաշ տո նա կան ու ոչ պաշ տո նա կան 
տար բեր կա ռույց նե րը, և՛ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը, և՛ Ան տան տի պե տու
թյուն նե րը (դ րան ցից հատ կա պես Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը և Մեծ Բրի
տա նի ան)։ 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քի հա մար (« վեց նա հանգ ներ», Տրա պի զոն, 
Կի լի կի ա) Փա րի զի վե հա ժո ղո վին ներ կա յաց ված օս մա նյան, հայ կա կան և ան գլո –
ա մե րի կյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի (հա մա պա տաս խա նա բար̀  1,415,000 շունչ, 
772,662 շունչ և 1,155,000 շունչ) հա մադ րումն ու հա մե մա տու թյու նը փաս տում են, որ 
Ա ՄՆ –ի և Մեծ Բրի տա նի այի դի վա նա գետ նե րը և փոր ձա գետ նե րը հետ պա տե րազ
մյան կար գա վոր ման շր ջա նակ նե րում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան 
ժո ղովր դագ րա կան կազ մի վե րա բե րյալ ի րենց գնա հա տա կան նե րում հեն վում է ին 
հիմ նա կա նում հայ կա կան տվյալ նե րի և սե փա կան հաշ վարկ նե րի վրա։ Ա մե րի
կա ցի և բրի տա նա ցի փոր ձա գետ նե րը գործ նա կա նում չեն օգ տա գոր ծել օս մա նյան 
տվյալ նե րը Ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կը ո րո շե լու հա մար։ 

 Բա նա լի բա ռեր̀  վի ճա կագ րու թյուն, ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նակ, Օս մա նյան 
կայս րու թյան ժո ղովր դագ րու թյուն, Փա րի զի հաշ տու թյան կոն ֆե րանս, Հայ կա կան 
հարց, Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն։ 

tHE QuEStIoNS oF NuMBEr oF WEStErN arMENIaNS aNd EtHNIC 
CoMPoSItIoN oF PoPuLatIoN oF WEStErN arMENIa at tHE ParIS PEaCE 

CoNFErENCE IN 1919-1920
Robert Tatoyan

SuMMarY
After World War One questions related to ethnodemographic composition of Western 
Armenia’s population together with the issues of compensation for losses suffered by 
the Armenian people as a result of the genocide and definition of the future borders 
of independent Armenia were put on the agenda of the Paris Peace Conference in the 
context of preparation of peace treaty with the defeated Ottoman Empire. Various 
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Armenian official and unofficial organizations, as well as Turkish authorities and Allies 
addressed these questions.

Comparison and analysis of the Armenian, Ottoman and BritishUS statistics 
on Western Armenia (“six vilayets,” Trebizond, Cilicia) presented at the Paris Peace 
Conference demonstrates that US and British experts and diplomats relied mainly on 
the Armenian sources and calculations of the number of Western Armenians in defining 
ethnodemographic composition of Western Armenia’s population in the framework of 
the postwar settlement. US and British experts and diplomats didn’t use the Ottoman 
statistics in determining the size of the Western Armenian population. 

Keywords: statistics, Western Armenians’ population figure, Ottoman demography, 
Paris Peace Conference, Armenian question, Armenian Genocide.

ВоПРосы чИсленностИ ЗаПадных аРМян И этнИческоГо состаВа 
населенИя ЗаПадной аРМенИИ на ПаРИЖской МИРной конфеРенцИИ 

(1919-1920 ГГ.)
Роберт Татоян

РеЗюМе
После Первой мировой войны вопросы этнодемографического состава населения 
Западной Армении стали предметом повестки дня на Парижской мирной конфе
ренции в контексте процессов вокруг подготовки мирного договора с побежден
ной Османской империей, возмещения потерь понесенных армянским народом 
в результате геноцида, определения будущих границ независимой Армении. К 
данным вопросам обращались и различные армянские официальные и неофици
альные структуры, и турецкие власти, и страны Антанты. 

Сопоставление и анализ армянских, турецких и англоамериканских статисти
ческих данных по Западной Армении («шесть вилайетов», Трапезунд, Киликия), 
представленных на Парижской мирной конференции, (соответственно, армян – 
1,415,000 чел., 772,662 чел., 1,155,000 чел; мусульман – 1,635,000 чел, 4,722,517 чел, 
4,001,000 чел), свидетельствует о том, что дипломаты и эксперты США и Вели
кобритании при определении этнодемографического состава населения Западной 
Армении в рамках послевоенного урегулирования опирались главным образом 
на армянские данные и на собственные выкладки. Для определения численности 
западноармянского населения данные османской статистики британскими и аме
риканскими экспертами и дипломатами практически не использовались. 

Ключевые слова: статистика, численность западных армян, демография 
Османской империи, Парижская мирная конференция, Армянский вопрос, Гено
цид армян. 


