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Ար փի նե  Բաբ լում յան

1915-1923 թթ.  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նն Օս ման յան կայս րութ յան` հայ ազ գաբ-
նակ չութ յան նկատ մամբ վա րած բռնութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յան միայն հան-
գու ցա լու ծումն էր, մինչ դեռ տա րած քի ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րի փո փոխ ման 
խնդի րը հօ գուտ մու սուլ ման տար րի մշտա պես ե ղել է օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րի 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում:  Դեռևս XVI-XIX  դա րե րի ըն թաց քում նախ կի նում զուտ 
հա յաբ նակ բազ մա թիվ բնա կա վայ րեր հա յա թափ են ե ղել, շա տե րը բռնութ յամբ կրո-
նա փոխ են ար վել: 1894-1896 թթ. կազ մա կերպ ված զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րը ևս 
նշ ված քա ղա քա կա նութ յան մասն էին կազ մում, ա վե լին, այս կո տո րած ներն ար դեն 
փորձ էին ար մա տա պես լու ծե լու հայ տար րի բնաջնջ մանն ուղղ ված խնդի րը: Ս տորև 
փոր ձենք վեր լու ծել այն հիմ նա կան մե խա նիզմ նե րը, ո րոնք կի րառ վե ցին 1894-
1896 թթ. հա յե րի զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րի ըն թաց քում  Խար բեր դի նա հան-
գում, որ տեղ XIX  դա րի վեր ջե րին և XX  դա րի սկզբնե րին ար ձա նագր ված դեպ քե րը 
կա րող են «դա սա կան» ո րակ վել: 

Խար բեր դի նա հանգն Օս ման յան կայս րութ յան այն տա րա ծաշր ջան նե րից էր, 
որ տեղ 1894-1896 թթ. կո տո րած ներն ու բռնի իս լա մա ցումն ա ռա վել լայն ծա վալ ներ 
ու նե ցան: Այս մա սին են փաս տում բազ մա թիվ օ տա րերկ րա ցի ա կա նա տես ներ: «Այն 
դաշ տում, ո րի կենտ րո նում  Խար բերդն էր, կա յին ա վե լի մեծ քա նա կութ յամբ ա վեր-
ված քա ղաք ներ ու գյու ղեր, քան ու րիշ վայ րե րում…  Դեռ եր կար ժա մա նակ մար դիկ 
ամ բող ջութ յամբ կաթ վա ծա հար էին: Ն րանք ոչ միայն ա նօգ նա կան էին, այլ նաև` 
հու սա հատ»1,- գրում է 1896 թ. սեպ տեմ բե րի 3-ի իր նա մա կում ա մե րի կա ցի մի սիո ներ 
 Գեյթ սը:  Կո տո րած ներն ընդգր կել էին նա հան գի գրե թե բո լոր բնա կա վայ րե րը. հյու-
պա տոս նե րի տրա մադ րած տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն` անհ նար էր նշել ա վեր-
ված հայ կա կան բնա կա վայ րե րի թի վը2:  Կար միր խա չի կազ մա կեր պութ յան աշ խա-
տա կից նե րից մե կը` Ջ.  Հա բե լը, 1896 թ. օ գոս տո սի 1-ին Կ լա րա  Բար տո նին ուղղ ված 
տե ղե  կագրում գրում է, որ  Խար բեր դը տու ժել է ա ռա վել, քան որ ևէ այլ տա րածք, և  
որ ի րենք պատ րաստ վում են այս տեղ հա մա կարգ ված աշ խա տանք ի րա կա նաց նել: 
 Թա լա նի են թարկ ված կամ ամ բող ջութ յամբ ա վեր ված բնա կա վայ րե րի թի վը տե ղե-
կագ րում հաշվ վում էր շուրջ 2003:

Նա հան գում կո տո րա ծը սկսվեց  Չար սան ջա կի գա վա ռա կի  Բեր դակ գյու ղա-
քա ղա քի վրա տե ղի ու նե ցած հար ձա կու մով:  Դա, հա մա ձայն մի փաս տաթղ թի, 

1 Harris R. and Harris H., Letters from the Scenes of the recent Massacres in Armenia, London, James Nisbet 
&Co., 1897, p. 198.
2 Charmetant P. Fx. Tableau offi  ciel des massacres d’Arménie dressé après enquêtes par les six ambassades 
de Constantinople et statistique dressée par des témoins oculaires grégoriens et protestants…, Paris, p. 22.
3 Barton C., The Red Cross: A History of this Remarkable International Movement in the Interest of 
Humanity, Washington, D.C.; American National Red Cross, 1898, pp. 337-343.



Ցեղասպանագիտական հանդես 2(2), 2014



կա տար վեց հին տո մա րով 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 10-ին4: Ընդ հա նուր առ մամբ 
 Խար բեր դի նա հան գի տար բեր բնա կա վայ րե րում կո տո րած նե րը կազ մա կերպ-
վե ցին հոկ տեմ բե րի վեր ջին և  հատ կա պես նո յեմ բեր ամս վա ըն թաց քում: 1895 թ. 
կո տո րա ծից զերծ մնա ցած ե զա կի բնա կա վայ րե րից էր Ակ նը:  Սա կայն ար դեն 
1896 թ. սեպ տեմ բե րին Երզն կա յից հա տուկ զորք բեր վեց` Ակ նը ա վե րե լու նպա տա-
կով: Ակ նի կո տո րա ծի մա սին ա մե րի կա ցի մի սիո ներ  Բար նու մը գրում է. « Բո լոր 
վկա նե րի ցուց մունք նե րը հաս տա տում են, որ կո տո րա ծը կազ մա կերպ ված է ե ղել 
պաշ տո նա կան շրջան նե րի կող մից, և  այն սկսվել է ա ռանց որ ևէ ա ռի թի»5:

Այն հան գա ման քը, որ հա միդ յան կո տո րած նե րը նա խա պատ րաստ ված են ե ղել 
ու ի րա գործ վել են պե տութ յան կող մից` զին վո րա կան նե րի մաս նակ ցութ յամբ, կաս-
կա ծից վեր է:  Մաս նա վո րա պես, թուր քա կան կա ռա վա րութ յան կող մից  Մարզ վա նից 
վտար ված հոգ ևո րա կան  Ջորջ  Ֆիլ յա նը, խո սե լով հա միդ յան կո տո րած նե րի մա սին, 
վկա յա կո չում է մահ մե դա կան մի սպա յի խոս քը, ո րի հա մա ձայն. « Խար բեր դում, 
Ս ևե րե կում,  Հու սեյ նի կում,  Մա լա թիա յում և Ա րաբ կի րում զո հե րի մեծ մա սը սպան-
վել էր զին վոր նե րի կող մից, իսկ  Խար բերդ քա ղա քի  Վե րին թա ղի գրի գոր յան նե րի 
ու մի սիո ներ նե րի դպրոց նե րը, ե կե ղե ցի ներն ու տնե րը հրկիզ վել էին թնդա նոթ նե րի 
մի ջո ցով»6: Ա մե րի կա ցի մի սիո ներ, հրա պա րա կա խոս Էդ վին Բ լի սը, ով ա ռա վել 
կար ևոր ու ման րա մասն տե ղե կութ յուն ներ է ներ կա յաց նում հա միդ յան կո տո րած-
նե րի վե րա բեր յալ, ևս  փաս տում է կո տո րած նե րին զին վո րա կան նե րի մաս նակ ցութ-
յան մա սին. « Պարզ է, որ  Հար պու տում,  Քե սի րի կում,  Մա լա թիա յում, Ա րաբ կի րում 
զո հե րի մե ծա մաս նութ յու նը սպան վել է զին վոր նե րի կող մից, նաև թնդա նոթ նե րով 
հրե տա կոծ վել են  Հար պուտ քա ղա քի վե րին թա ղում գտնվող մի սիո ներ նե րի ու գրի-
գոր յան նե րի ե կե ղե ցի ներն ու դպրոց նե րը»7:  Դեպ քե րի մեկ այլ ժա մա նա կա կից` Է լի-
զա բեթ  Լա թի մե րը, խո սե լով  Խար բեր դի մա սին, նշում է, որ այս տեղ հե ղա փո խա կան 
որ ևէ ազ դե ցութ յուն չկար, և  մինչև ար ևել քից ու հյու սի սից քրդա կան ա վա զա կախմ-
բե րի հայտն վե լն ա մեն ինչ լավ էր:  Հե ղի նա կի հա վաստ մամբ կա նո նա վոր բա նա կի 
թուրք զին վոր նե րը չեն մաս նակ ցել կո տո րած նե րին: Այ նուա մե նայ նիվ,  Լա թի մե րը 
գտնում է, որ զին վոր նե րի ան գոր ծութ յու նը նրանց մե ղա վոր է դարձ նում կա տար վա-
ծում, քա նի որ որ ևէ կերպ նրանք չեն կան խել կո տո րած նե րը8:

Ինչ ևի ցե, մյուս վկա յութ յուն նե րը գա լիս են փաս տե լու, որ ո րոշ բնա կա վայ րե րում 
ջար դե րին մաս նակ ցութ յուն են բե րել նաև զին վոր նե րը, ին չի մա սին է վկա յում նաև 
թնդա նոթ նե րի օգ տա գործ ման փաս տը: Էդ վին Բ լի սը ներ կա յաց նում է  Խար բեր դի 

4 Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում. փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու 
Մ. Ներսիսյանի խմբագրությամբ, կազմ.` Մ. Ներսիսյան, Ռ. Սահակյան, Երևան, Հայաստան, 1991, 
էջ 116:
5 Նշվ. աշխ., էջ 64:
6 Filian G., Armenia and Her People, or the Story of Armenia by an Armenian, Hartford, (T.), American 
Publishing Company, 1896, p. 263.
7 Bliss E., Turkish Cruelties upon the Armenian Christians, Chicago, Monarch Book Company, 1896, 
p. 444.
8 Latimer E., The Last Years of the Nineteenth Century, second edition, Chicago, 1901, p. 172.
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նա հան գի բնա կա վայ րե րի ողջ վնաս նե րը: Ըստ Բ լի սի` միայն 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 
ջար դե րից հե տո նա հան գի բնա կա վայ րե րում սպան վել է 24 724 մարդ, սո վից, ցրտից 
ու վա խից մա հա ցել է 3 119 հո գի, ևս 3 860-ը սպան վել կամ մա հա ցել են բնա կա վայ-
րե րից դուրս:  Կո տո րած նե րին զոհ էր գնա ցել 32 801 մարդ, 3 750-ը առ ևանգ վել էին, 
14844- ը` բռնի իս լա մաց վել:9  Ներ կա յաց րած տվյալ նե րում Բ լի սը չի նե րա ռել մաս նա-
վո րա պես 1896 թ. Ակ նի ջար դի զո հե րին, ո րոնց թի վը հաս նում էր մինչև մի քա նի 
հա զա րի: Ա մե րի կա ցի քա րո զիչ  Բար նու մի`  Խար բեր դից գրած նա մա կում նշվում է, 
որ  Խար բեր դի շրջա կա 176 բնա կա վայ րե րից ստաց ված տե ղե կութ յան հա մա ձայն` 
քրիս տոն յա նե րին պատ կա նող 15 400 տնե րից 7 054-ը հրկիզ վել էին:  Հե ղի նա կը կար-
ծում է, որ ի րա կա նութ յունն ա վե լի սար սա փե լի կա րող է լի նել10: Ջ.  Ֆիլ յա նի վկա յա-
կո չած թուրք սպա յի ներ կա յաց րած փաս տաթղ թի հա մա ձայն`  Խար բեր դի նա հան-
գում սպան ված նե րի թի վը կազ մում էր 39 334, վի րա վոր նե րի նը` 8 000 հո գի, այր ված 
տնե րի թի վը` 28 562, կա րի քա վոր նե րի նը` 94 870 մարդ11: Տվ յալ նե րի հա մե մա տութ-
յու նը խո սում է այն մա սին, որ նա հան գի տա րած քում հա միդ յան կո տո րած նե րին զոհ 
է գնա ցել շուրջ 40 000 հայ:  Թուրք սպան չի նշում իս լա մաց ված նե րի թվա քա նա կը, ո րը 
ևս  փոքր թիվ չէր կազ մում: 

Բո լոր ա կա նա տես նե րը նշում են, որ հա միդ յան կո տո րած նե րի տա րի նե րին 
 Խար բեր դի նա հան գում կրո նա փո խութ յան դեպ քե րը զանգ վա ծա յին բնույթ են կրել: 
 Մի սիո նե րու հի  Թե րե զա  Հան թինգ թոն  Զիգ լե րի վկա յութ յան հա մա ձայն` հա միդ յան 
կո տո րած նե րի տա րի նե րին շատ մեծ էր քրիս տոն յա նե րի վրա` ի րենց կյան քը փրկե-
լու հա մար մու սուլ ման դառ նա լու ճնշու մը, ուս տի «շատ շա տե րը միա նում էին մար-
տի րոս նե րի ազն վա կան բա նա կին»12 Այս մա սին է վկա յում ա մե րի կա ցի մի սիո ներ 
Ֆ. Գ րի նը. «Գ յու ղե րի վրա մու սուլ ման դառ նա լու ճնշու մը սար սա փե լի էր:  Մե ծա թիվ 
մար դիկ, ով քեր ան հա պաղ չհրա ժար վե ցին ի րենց քրիս տո նեա կան հա վա տից, 
ան մի ջա պես գնդա կա հար վե ցին կամ տան ջա մահ ար վե ցին»13:

Ն րանց, ով քեր կրո նա փոխ էին ե ղել, մահ վան սպառ նա լի քով ար գել վում էր 
խո սել ի րենց կրո նա փո խութ յան փաս տի մա սին: 1896 թ. հուն վա րին  Խար բեր դի ու 
 Դիար բե քի րի նա հանգ նե րի տե ղա կան պաշ տոն յա նե րը նույ նիսկ հրա ման ներ ու ղար-
կե ցին կրո նա փոխ ե ղած գյու ղե րին` պա հան ջե լով որ ևէ բա ցատ րութ յուն չտալ այն 
մա սին, որ նրանք իս լա մաց վել են բռնի կեր պով14: Կա թո լիկ ե կե ղե ցու հոգ ևո րա կան 
Ֆ.  Շար մե տա նի հրա տա րա կած գրքում հի շա տակ վում են  Խար բեր դի դաշ տի տասն-
յա կից ա վելի գյու ղե րի ա նուն ներ`  Մո րե նիկ, Ա շուան,  Հու սեյ նիկ,  Խոխ,  Նե կե րեկ, 

9 Bliss E., նշվ. աշխ., էջ 445:
10 Filian G., նշվ. աշխ., էջ 264:
11 Նույն տեղում:
12 Great need over the Water, The Letters of Theresa Huntington Ziegler, Missionary to Turkey, 1898-1905, 
edited by Stina Katchadourian, Gomidas Institute, Taderon Press, Michigan, 1999, p. 70.
13 Greene F., Armenian Massacres or the Sword of Mohammed, Philadelphia and Chicago, International 
Publishing Co., 1896, p. 267.
14 Bliss E., նշվ. աշխ., էջ 494:
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 Շեն թիլ,  Քեոր բե,  Հար սիկ,  Ջոր,  Ծա ռուկ,  Բազ մա շեն, ո րոնց հայ բնա կիչ նե րը ստիպ-
ված իս լամ են ըն դու նել:  Վե րոնշ յալ գյու ղե րի ե կե ղե ցի ներն ա վեր վել ու թա լան վել 
են15:  Նույն սկզբնաղբ յու րում նշվում են նաև Ա րաբ կի րի գա վա ռա կի բնա կա վայ րե րի 
ա նուն նե րը`  Սաղմ կա,  Մաշ կերտ, Էհ նե ցիք,  Վաղ շեն,  Ծապլ վար,  Քուշ նա, Ա ղին, 
 Վանք, Կ ռա նի,  Հացկ նի,  Ծագ և  այլ գյու ղեր, ո րոնց բնա կիչ նե րն իս լա մաց վել են, 
տղա մար դիկ` թլպատ վել16:

Հարկ է նշել, որ 1890-ա կանն թթ. ջար դե րին բնո րոշ էին ոչ միայն կա նանց 
առ ևան գումն ու մու սուլ ման նե րին կնութ յան տա լը, ին չը լայ նո րեն ի րա կա նաց վեց 
1915-1923 թթ.  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան տա րի նե րին, այլև հատ կա պես տղա մարդ-
կանց իս լա մա ցումն ու թլպա տու մը, ին չը հա տուկ չէր 1915-1923 թթ., երբ տղա մարդ-
կանց ոչն չաց մանն այ լընտ րանք չկար ընդ հան րա պես: Տ ղա մարդ կանց թլպատ ման 
դեպ քեր ար ձա նագր վե ցին ոչ միայն Ա րաբ կի րի17, այլ նաև Չմշ կա ծա գի, Ակ նի գյու ղե-
րում, մաս նա վո րա պես  Կարմ րիում18,  Չար սան ջա կում`  Բեր րիում19: Ինչ վե րա բե րում է 
կա նանց ու ե րե խա նե րի առ ևանգ ման դեպ քե րին, ա պա սա հա տուկ էր գրե թե բո լոր 
բնա կա վայ րե րին: 

Թեև իս լա մաց ման դեպ քե րը նա հան գի տա րած քում բազ մա թիվ էին, և  այդ դեպ-
քե րի վե րա բեր յալ վկա յութ յուն նե րը ևս  քիչ չեն, չենք կա րող կրո նա փոխ ե ղած հա յե-
րի որ ևէ որոշակի թիվ նշել: Կ րո նա փոխ ե ղած հա յե րի` Բ լի սի ներ կա յաց րած թի վը` 
14 844, միակ ընդ հա նուր տվյալն է նա հան գի կտրված քով, այլ ընդ հա նուր տվյալ-
ներ չու նենք:  Բա ցի այդ կրո նա փոխ ե ղած բազ մա թիվ հա յեր կո տո րած նե րից ո րոշ 
ժա մա նակ անց վե րա դար ձան քրիս տո նեութ յա նը, վե րա կանգ նե ցին ա վեր ված 
ե կե ղե ցի նե րը, ո րոշ վայ րե րում կա ռու ցե ցին նոր ա ղո թա տե ղի ներ: Ըն դու նենք, որ 
կո տո րած նե րի տա րի նե րին  Խար բեր դի նա հան գում իս լա մաց վել է շուրջ 15 000 հայ, 
ո րոնց մե ծա մաս նութ յու նը մինչև 1897-1898 թթ. վե րա դար ձել էր քրիս տո նեութ յա նը: 
 Ցա վոք, դժվար է հստա կեց նել հա միդ յան կո տո րած նե րի ըն թաց քում իս լա մաց ված և 
 հե տա գա յում քրիս տո նեութ յա նը չվե րա դար ձած հա յե րի թվա քա նա կը: 

Հա միդ յան կո տո րած նե րի ըն թաց քում մեծ հար ված հասց վեց հայ կա կան մշա-
կու թա յին հու շար ձան նե րին` նախ և  ա ռաջ ե կե ղե ցի նե րին: Ա վե լին, ջար դե րից հե տո 
դեռ եր կար տա րի ներ ոչ մի քրիս տո նեա կան ա ղո թա տե ղի չէր կա րող կա ռուց վել. 
«...ո րոշ ե կե ղե ցի ներ վե րած վե ցին մզկիթ նե րի, այլ ե կե ղե ցի ներ են թարկ վե ցին 
ա նարգ ման, սուրբ գրքե րը բա ժան-բա ժան ար վե ցին»20:  Հե լեն  Հար րի սի բե րած 
աղ յու սա կի հա մա ձայն, ո րը կազմ վել է պատ րիար քա րա նի տրա մադ րած տվյալ-
նե րի հի ման վրա,  Խար բեր դում ու նրա շրջա կա 73 գյու ղե րում հրկիզ վել էին 15 ե կե-
ղե ցի, 2 վանք, վնաս վել` 4 վանք, ա վեր վել` բո ղո քա կան 5 ժո ղո վա րան, զգալիորեն 

15 Charmetant P. F, նշվ. աշխ., էջ 64:
16 Նույն տեղում, էջ 6:
17 ԳԱԹ, թ. Ազատյանի ֆ., 37/III, էջ 6-12:
18 Charmetant P. F., նշվ. աշխ., էջ 66:
19 Bliss E., նշվ. աշխ., էջ 441:
20 Bliss E., նշվ. աշխ., էջ 444:
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վնաս վել` 18-ը: Ա նարգ վել ու վնաս վել էր ևս 29 ե կե ղե ցի21: Է. Բ լի սի բե րած տվյալ-
նե րի հա մա ձայն` նա հան գի տա րած քում ա վեր վել էին հայ կա կան 211 վանք, ե կե-
ղե ցի ու դպրոց, ո րից 108-ը`  Խար բեր դում ու նրա շրջա կա 59 գյու ղե րում22: Ե կե ղե-
ցի նե րից շա տե րը բա ցի վնաս վե լուց, նաև ա նարգ վել էին, ին չի մա սին ևս վ կա յութ-
յուն նե րը բազ մա թիվ են: 

Բա ցի ե կե ղե ցա կան ու կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի կրած կո րուստ նե րից, 
խո շոր նյու թա կան կո րուստ ներ ու նե ցավ և բ նակ չութ յու նը:  Կո տո րած նե րից տու ժած 
բնա կիչ նե րը հայտն վել էին ա նօգ նա կան վի ճա կում: Ա վեր վել էին նրան ցից շա տե-
րի տնե րը, թա լան վել ու նեց ված քը:  Մաս նա վո րա պես Ա րաբ կիր քա ղա քում հրդեհ-
վել էր հա յե րի 1 56023,  Մա լա թիա քա ղա քում` 56024, Ակ նում` 980 տուն25: Ընդ հա նուր 
առ մամբ, ըստ Բ լի սի` նա հան գի քա ղաք նե րում և գ յու ղե րում հրդեհ վել էր հա յե րի 
25 662 տուն:26 Այ նուա մե նայ նիվ, հարկ է նշել, որ բնակ չութ յան նյու թա կան կո րուստ-
ներն ի մի բե րե լու խնդի րը չա փա զանց բարդ է, քա նի որ ամ բող ջա կան տվյալ ներ 
չկան տար բեր բնա կա վայ րե րում ապ րող հա յե րի ու նեց ված քի ու նրանց կրած վնաս-
նե րի վե րա բեր յալ:

Կո տո րած նե րից հե տո գրե թե բո լոր բնա կա վայ րե րում հար յուր նե րով հաշվ վում 
էին որ բեր ու այ րի ներ, ո րոնց գո յատև ման հար ցե րն օ րա կար գա յին էին դար ձել 
օ տա րերկ րա ցի մի սիո ներ նե րի հա մար: Դր սից ստաց ված յու րա քանչ յուր մի ջոց 
վեր ջին ներս ուղ ղում էին ա նօթ ևան ու ա նո թի մարդ կանց օգ նութ յան գոր ծին: 
 Միայն  Խար բեր դում ու նրա շրջա կա 73 գյու ղե րում, հա մա ձայն պատ րիար քա րա նի 
տվյալ նե րի, 1896 թ. հու լի սի դրութ յամբ հաշվ վում էր 26 990 կա րի քա վոր անձ, այդ 
թվում` որ բեր, այ րի ներ27: Է. Բ լի սի բե րած տվյալ ներն ընդգր կում են գրե թե ամ բողջ 
նա հան գի տա րած քը:  Վեր ջի նիս հա մա ձայն`  Խար բեր դում և ն րա հա րա կից 59 
գյու ղե րում, Ա րաբ կի րում, Ակ նում,  Կա պան  Մա դե նում,  Մա լա թիա յում,  Դեր սի մում 
և դ րանց հա րա կից գյու ղե րում կո տո րած նե րից հե տո հաշվ վում էր 83 245 կա րի-
քա վոր28:  Կա րի քա վոր նե րի մո տա վո րա պես նման թվա քա նակ արձանագրված 
է ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րի նպաս տա մա տույց աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ 
զե կույց նե րում:  Մաս նա վո րա պես  Հե լեն  Հա րրի սը նա մակ նե րից մե կում մեջ բե-
րում է  Խար բեր դի շրջա նում աշ խա տող մի մի սիո նե րի զե կույց, ո րում նշվում է, 
որ նշված տա րած քի 256 քա ղաք նե րում ու գյու ղե րում օգ նութ յուն է տրա մադր վել 

21 Harris R. and Harris H., նշվ. աշխ., էջ 146:
22 Bliss E., նշվ. աշխ., էջ 445:
23 Harris R. and Harris H., նշվ. աշխ., էջ 196:
24 Նույն տեղում, էջ 168: 
25 Severance Gordon and Diana. Against the Gates of Hell, New York. Toronto.Oxford, University press of 
America, 2003, p. 253.
26 Bliss E., նշվ. աշխ., էջ 445:
27 Harris R. and Harris H., նշվ. աշխ., էջ 146:
28 Bliss E., նշվ. աշխ., էջ 445:
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Ջար դե րի հետ ևան քով ոչ միայն նվա զեց հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կը, այլև 

ծայր ա ռան բնակ չութ յան նոր տե ղա շար ժեր, ո րոնց հետ ևան քով ար դեն XX դա րի 
սկզբնե րին շատ բնա կա վայ րեր ու նեին բնակ չութ յան այլ կազմ, քան նախ կի նում: 
 Նոր կո տո րած նե րի վա խը ստի պում էր շա տե րին ա պաս տան գտնել ու հաս տատ-
վել ա վե լի մեծ և  կար ևո րը` հա յա շատ բնա կա վայ րե րում: Ն ման տե ղա շար ժե րի 
հետ ևան քով նախ կի նում փոք րա թիվ հա յութ յուն ու նե ցող բնա կա վայ րեր հա յա-
թափ ե ղան: 1894-1896 թթ. ջար դե րի տա րի նե րին և դ րա նից հե տո շեշ տա կիո րեն 
ա ճեց  Թուր քիա յից ԱՄՆ մեկ նող նե րի քա նա կը, ո րոնց մեջ բազ մա թիվ էին հենց 
 Խար բեր դի նա հան գի տար բեր բնա կա վայ րե րի հա յե րը: 

Ամ փո փե լով հա միդ յան կո տո րած նե րի հետ ևանք նե րը  Խար բեր դի նա հան գում` 
նշենք, որ 1895-1896 թթ. ըն թաց քում  Խար բեր դի նա հան գում զանգ վա ծա յին կո տո-
րած նե րի զոհ դար ձավ շուրջ 40 000 հայ:  Կո տո րած նե րի տա րի նե րին նա հան գի 
տա րած քում բռնութ յամբ կրո նա փոխ ար վեց շուրջ 15 000 հայ, ո րոնց մեծ մա սը 
հե տա գա տա րի նե րին վե րա դար ձավ քրիս տո նեութ յա նը, իսկ մյուս նե րը հա մալ րե-
ցին նախ կի նում իս լա մա ցած հա յե րի շար քե րը:  Կո տո րած նե րից հե տո ա րա գա ցան 
ար տա գաղ թի տեմ պե րը:  Հա միդ յան կո տո րած նե րի ի րա գործ ման մե խա նիզմ նե րը, 
այս պի սով, գրե թե նույնն էին, ինչ 1915-1923 թթ., բա ցա ռութ յամբ զանգ վա ծա յին 
տե ղա հա նութ յան ի րա գործ մա ն, ին չը հա տուկ էր հենց  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յա նը:

Խար բեր դի նա հան գի հայ ազ գաբ նակ չութ յու նը հա միդ յան կո տո րած նե րի 
տա րի նե րին 

Ար փի նե  Բաբ լում յան 

Ամ փո փում

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են հա միդ յան կո տո րած նե րի ի րա կա նաց ման հիմ-
նա կան մե խա նիզմ նե րն Արևմտ յան  Հա յաս տա նի  Խար բեր դի նա հան գի օ րի նա կով: 
Օս ման յան կայս րութ յու նում իշ խա նութ յուն նե րի` դա րեր շա րու նակ վա րած հա յա հա-
լած քա ղա քա կա նութ յան կար ևոր մասն է ե ղել տա րած քի ժո ղովր դագ րա կան պատ-
կե րի փո փո խու մը հօ գուտ մու սուլ ման նե րի: XIX  դա րի վեր ջին կազ մա կերպ ված 
հա յե րի զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րը ևս  կար ևոր ժո ղովր դագ րա կան փո փո խութ-
յուն նե րի հան գեց րին:  Մաս նա վո րա պես,  Խար բեր դի նա հան գում կո տո րած նե րին 
զոհ գնաց շուրջ 40000, բռնութ յամբ կրո նա փոխ ար վեց շուրջ 15000 հայ: 

Բա նա լի բա ռեր` Արևմտ յան  Հա յաս տան,  Խար բեր դի նա հանգ, հա միդ յան կո տո-
րած ներ, իս լա մա ցում, ժո ղովր դագ րութ յուն,  Մա լա թիա, Ա րաբ կիր, Ակն:

29 Harris R. and Harris H., նշվ. աշխ., էջ 193:
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The Armenian Population of Kharberd Province during the Hamidian Massacres

Arpine Bablumyan

Summary

The paper analyzez the main mechanisms of Hamidian massacres on the example of 
Kharberd province of Western Armenia. 

Anti-Armenian policy of Turkish authorities was pursued for centuries. An important 
part of that policy was attempt to change the demographic situation in favor of Muslim 
population. Massacres of the Armenians at the end of XIX century also brought to demo-
graphic changes: nearly 40,000 Armenians were killed during these slaughters, nearly 
15,000 were forcefully Islamized in Kharberd province.

Keywords: Western Armenia, Kharberd province, Hamidian massacres, Islamization, 
demography, Malatia, Arabkir, Akn.

Армянское население Харбердского вилайета в годы гамидовской резни

Арпине Баблумян

Резюме

В статье рассматриваются основные механизмы осуществления гамидовской 
резни на примере провинции Харберд Западной Армении. Антиармянская полити-
ка проводилась властями Османской империи на протяжении веков. Важной частью 
этой политики было стремление измененить демографическую картину Западной 
Армении в пользу мусульманского населения. Массовая резня армян в конце XIX 
века также привела к значительным демографическим изменениям: на территории 
провинции Харберд было истреблено около 40 000 армян, приблизительно 15 000 
армян было исламизировано. 

Ключевые слова: Западная Армения, провинция Харберд, гамидовская резня, 
демография, Малатия, Арабкир, Акн.


