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ՆէԼլողայ пи Ադոն ց լւ (1871—1942) գիտական շրջանակներին Հայտնի է 

Հատկապես Հա յ ֊ ր յ ուզան գա կան Հարաբերություններին նվիրված իր պատ-

կառելի վաստակով1, սակայն նրա բազմաթիվ աշխատություններ վերաբե-

րում են նա/ւ Հայոց պատմության2, կրոնի, եկեղեցու, մշակույթի, լեզվի, 

քերականության, բանասիրության ՀարցերինՅ՛. 

Ցավոք, առ այսօր չունենք ականավոր գիտնականի կյանքի և. գոր-

ծունեության, գիտական ժառանգության ամբողջական ուսո ւմն ասիրու-

թյանր նվիրված մենագրական աշխատություն, ուստի շատ Հարցեր տակա-

վին կարոտ են բացաՀայտման կամ վերլուծության՛. Այսպես, օրինակ, շատ 

ուշ Հայտնի դարձավ, որ Ադոնցր երկար ժամանակ Լւ լրջորեն զրագվ^է է 

նաև. Հա յ կա կան Հարցի տարբեր կողմերի ուսումնասիրությամբ՛. Ղ՝եռԼւս 

1920 թ. Լոնդոնում նա անգլերեն Հրատարակել էր Հա յ կա կան Հարցին 

նվիրված արժեքավոր մի ժողովածուսրի ռուսերեն թարգմ անությունր 

սաՀմանափակ տպաքանակով լույս տեսավ Երևանում 1984 թ., պրոֆ. Ջ՛ 

Կիրակոսյանի աշխատասիրությամբ5] Ռրոշ ժամանակ անց լույս տեսավ 

վերջին ի ց и պրոֆ. Վ. Ա. Ղիլոյանի կատարած Հայերեն թարգմանությունր^'. 

1 Ն. Ագոնցի բ յ ուզան դա գի տա կան վաստակի արժեքավորմանը նվիրված աո.ավել ա մրող֊ 

£ական գնաՀատականներր տես 4՝ • Я՝ յ ո ւ զ ա լ յ ա ն . Նիկողայոս Ագոնցր որսլես պատ-

մարան. Անթիլիաս, 1943: Ն. Ագոնցի՝ «Армения в эпоху Юстиниана» մենագրության 

ան գլեր են թարգմանության Ն. Ռ. Պ՝արսոյանի աո.ա£արանր և ծանոթագրությունն երր 

(Lisbone. 1969): R. P. Ad a l i a n. Nicholas Adontz: The quest for a rational history, Los Angeles, 1987. 

2 Ուրարտագիտական ժառանգությունր մանրամասն վերլուծված է Ն. Վ. Հարություն յա-

նի «Նիկողայոս Ագոնցր և. ուրարտագիտությունր» Հոդվածում (տես «Պատմ ա-րանա֊ 

սիրական Հանդես», 1997, N 2, էշ 215-224): 

3 Ն. Ագոնցի գիտական ժառանգության րնգՀանուր վերլուծությունը տե и Կ. Ն. Ցուզ-

ր ա չ յ ա ն . Ն. Ագոնցի գիտական ժաո֊անգությունր («Պատմա-բանասիրական Հանդես», 

1962, N 4, էշ 115-128): Պ. Հ. Հ ո վ Հ ա ն ն ի ս յ ա ն . Նիկողայոս Ադոնց, տե՛ս Նիկո-

ղայոս Ագոնց. Երկեր էորս Հատորով, Հ. Ա, Հայկական Հարց. Երևան, 1996, 5-24 

(այսուՀետև Ն. Ա գ ո ն ց. Հայկական Հարց)'. 

4 N. A d о ո է z. Towards the Solution of the Armenian Question. London, 1920. 

5 H. А д о н ц. К р а з р е ш е н и ю Армянского вопроса. Ереван , 1984. 

6 Ն. Ա գ ո ն д. Հայկական Հարցի լուծման չու^. Երևան, 1989'. 
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Ն. Ադոնցի բեյրության արխիվի Հայտնաբերումը? Հնարավորություն 

տվեց ծանոթանալու նաև. սլա տ մ ա բան ի Հայկական Հարցին նվիրված այլ 

ուսումնասիրությունների Հետ՛. Բացի այդ, Հանրապետության արխիվնե-

րից Հայտնաբերվեցին և Հրատարակվեցին այս խնդիրներին առնչվող Ն. 

Ադոնցի այլ աշխատություններ ևս&'. Հայկական Հարցին նվիրված Հիշյալ 

աշխատությունները, ի մի բերելուց և դասակարգելուց Հետո, լույս տեսան 

առանձին գրքովս, ուր զետեղված է գիտնականի տվյալ Հարցին վերաբե-

րող 16 Հոդված, որոնք խնդրի ուսումնասիության տեսանկյունից մեծ Հե-

տաքրքրություն են ներկայացնումЮ'. 

Պարզվում է, սակայն, որ ընթերցողին արդեն Հայտնի այս նյութե-

րով չեն սաՀմանափակվում ադոնցյան Հետաքրքրությունները սույն Հար-

ցի նկատմամբ՛. Ղրա ասլացույց կարող է ծառայել ստորև ներկայացվող 

նյութը, որր վերջերս է Հայտնաբերվել Հայաստանի Պատմության պետա-

կան կենտրոնական արխիվում՛. Այն Հայկական պատվիրակության կողմից 

Ազգերի էիգայի Գերագույն խորՀրդին արվելիք Հիշատակագրի նախագիծն 

է, որ կազմել է Ն. Ադոնցը՛. Նշելի է, որ դեռևս 1921 թ. դեկտեմբերի 3-ին 

Ազգային պատվիրակության նորընտիր նախագաՀ 4՝. Նորատունկյանր Ъ. 

Ադոնցին ուղղված Հատուկ նամակով նրան տեղեկացնում էր, որ նա նշա-

նակվել է պատվիրակության խորՀրդական և որ «պատվիրակությունս մեծ 

Հույս ունի, թե չեք զլանար Ձեր փորձված կարողության և արժանյաց 

նպաստ ր բերել այս առթիվ»^'. Ադոնցը առանց տատանվելու տալիս է իր 

Համաձայնությունր Հատուկ նամակով. 

«Ազնիվ տիար, 

Ի պատասխան դեկտեմբերի 3-ի գրությանդ, սեպուՀ պարտքս կը Հա-

մարեմ վկայելու Ձերդ գերազանցության Հարգանացս Հետ իմ պատրաս-

տակամությունս պիտանի լինել Հիշածդ աշխատությանց Ձերդ տնօրինու-

թյամբ և ի մ ո կարողության չափով»12'. Ն. Ադոնցը աշխատակցում է պատ-

վիրակության իրավագիտական Հանձնաժողովին, որի կազմում, բացի իրե-

նից, ներգրավված էին նաև Միքայել Պապական յան ը, Գրիգոր Անապյանը, 

7 Պ. Հ ո վ հ ա ն ն ի ս յ ա ն , Ե. Փ ա մ ս լ ո ւ ք յ ա ն . Ականավոր Հայագետ Նիկողայոս 

Ագոնցի անձնական արխիվը, տե՛ս «Ազգակ» օրաթերթ, Բեյրութ, 9 մարտի 1993, էք* 4, 7'. 

8 Մ. Գ. Ն ե ր и ի и յ ա ն. Հայկական Հարցի արծարծումը 1912 թ. (Հրապարակում, տե՜ս 

«Պատմա-րանասիրական Հանգես», 1992, N 1, էշ 197-214: Նաև՝ Մ. Գ. Ն ե ր и ի и յ ա ն. 

Պատմության կեղծարարները. Երևան, 1998, էշ 238-266): Պ. Մ. Մ ո ւ ր ա գ յ ա ն. 

Հայաստանի սաՀմանների խնդիրը (Հրապարակում).— «Ազատամարտ», 22—29 աս(րէէէ 

1994, N 18, էշ 6-7: 

9 Ն. Ա գ ո ն д. Հայկական Հարց. Երևան, 1996՝. 

10 Մ ասնավորասլես տե՜ս Ա. Աանճյանի գրախոսականը «Հայկազյան Հայագիտական 

Հանգես», Հ. ԺԸ., Բեյրութ, 1998, էշ 402-407: 

11 Տե и Համազգայինի Բեյրութի գրական սլաՀոց, Նիկողայոս Ագոնցի ֆոնդ, սլաՀարան 1, 

գզրոց Ե, Ա-8, թ. 22: 

12 Տե՜ս ՀՀ Պատմության սլետական կենտրոնական արխիվ, ֆ. 430, ց. 1, գ. 139, թ. 6՝. 
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Ա՝. Ս՛ Ղա վի թ֊Բեկր և. ուրիշներ^'. Սույն Հանձնաժողովի կազմում Ն• Ագոն-

ցր կազմել Է տեղեկագրեր, սլատմական ակնարկներ, Հուշագրեր Հայաստա՛-

նի սաՀմանների, րնակչության կազմի ու թվաքանակի վերարերյալ'. Ն. Ա՜-

գո ն ց ի ա շիյ ա տ անքն երր Հիմք են ծառայել Հայկական սլա տ վի ր ա կո ւթյ ան 

կողքից 4՝երագույն խորՀրգին ներկայացված րազմաթիվ փաստաթղթերի, 

որոնցից Է նաև ստորե ներկայացվող «Հիշատակագրի նախագիծր»'. Այն 

կազմվել Է Լողան ի կոնֆերանսի նախօրյակին և արտաՀա յտում Է Հետսեր֊ 

յան շր^ան ի Հայ քաղաքական շրջանակների տագնապն ու մտաՀոգու֊ 

թյուններր Հարազատ ժո զո վր գի ճակատագրի Ն կա տ մ ա մ ր՛. 

Աշխ ա տ ան ք ր մ եք են ա գի ր Է՛. Տսլագրվում Է անՀրաժեշտ կետ ա գր ա՜-

կան և. ուղղագրական միջամտություններով՛. < > մե£ առնված են մեր 

լրացումն երր: 

Բն ագիրը գտնվում Է ՀՀ Պատմության ւդետական կենտրոնական ար-

խիվում ( ֆ.430, д. 1, գ. 145, թ. 15-20): 

Պ ր ո ֆ . Ն . Ա Դ Ո Ն Ց 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ ՏՐՎԵԼԻՔ 

ՀԻՇԱՏԱԿԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 

Սևրի դաշնագրով երկարամյա անորոշությունից Հազիվ դուրս ելավ 

Հայ Հարցր, երր նոր Հանգամանքներ եկան մթագնելու Հորիզոնր1: Կես 

դար Է Հայ դատլւ դիվանագիտության սեղանի վրա, կես դար Է, որ Հայ 

կյանքի ողրերգություն<ր> քաղաքակիրթ աշխարՀի առՀև <Է> և. ամեն 

անգամ, երր Հուսո թեթև, նշույլ Է փայլում, իսկույն մարում Է քաղաքա-

կան մեծ Հովերից՝. Լինելով մի փոքր ավելի մարդասիրական, քան քաղա-

քական Հարց2, Հայ դատր տարօրինակ րաիււոով և միանգամ<այն> անիրա-

վացի տրորվել Է մեծ պետությունների Արևելյան քաղաքականության 

րնդՀարումների մե£ և զոՀ եղել նրանց Հակամարտին: Մեծ սլատերաղմի 

ավանդներից մին այն սլիտի լիներ, որ տերությանց Հինավուրց մրցությու-

նր Արևելքում սլիտի խնայեր ճնշված ազգությունների շաՀերր և ի թիվս 

այլոց վեր£ սլիտի դներ Հայ ազգության դարավոր Հարցին՛. Եվ իրոք, Սի-

րիայի, Մի^ագետքի ժողովուրդներր, որոնց Համար Թուրքիայի լուեր գուցե 

և այնք ան ծանր Հ_Էր, այսօր աղատված են, իսկ Հայաստանլյ, որի տանջան-

քի աղաղակներր աշխարՀր խլացրել են, դեռևս Հեծում է րռն ա կալո ւթյ ան 

շղթաներում՛. 

Հայ ժողովուրդր իրավունք ուներ Հուսալու, որ խառնելով իր արյու-

նը դաշնակիցների զոՀերի Հեղեղին, սլիտի ր աժին ունենար Հաղթական 

կողմին առավելություններից՛. Այնինչ, Հայ Հայրենիքր տակավին ասսլա-

րեզ է թուրքերի զինական արկածների, և փոխանակ սլարսլելոլ Հայ վիլա֊ 

13 Նույն տեղում, թ. 2: 
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յեթներր3, նրանք դեռ խիզախում են ասսլատակել և գրավել իրենց սահ-

մաններից գուրս Հայկական այլ վայրեր4, Հաղթողի գիրք բռ.ն ելո վ արյու-

նաքամ եղած Հայ Հակառակորդի Հանգեսլ՝. Ղժվար է Համոզել Հայ ժո ղո վր-

գին, որ գերմանական աՀեղ րանակր փշրողն երր ուժ հունին թուրք րախ-

տ ախն գի ր Հրոսակներին խելքի րեր ելո լ՛. Եթե սլետությանց մի ազգու խոս-

քր րա վա կան էր, որ ռուսական Հաղթական րանակր 1878 թվա կան ին քաշ-

վի էրզրումիցյ, ա սլա "էինէ արժե արգեն սլա ր տ ված և ^ախ կախված թուր-

քերին6 Հեռացնել որտեղ ե. կր կամենան սլետություններր'. 

Փոխանակ ազգու խոսքի, թուրքերն ավելի ևս խրախուսվում են 

կնքյալ դաշնագրին վերաքննության կա ր ելի ո ւթյ ա մ ր՛, Ւ*նչ և լինեն այն 

շարժառիթներր, որ ստիսլում են դաշնակիցներին դիվանագիտության մ 

չտեսնված շնորՀն առնել թուրքերին վերստին քննելով կնքյալ դաշնա-

գիրն, և որսլիսի զիջումներ և անելու լինեն նրանց8, Համենայն գեսլս այդ 

ներողամտությունր սլիտի կտարածվի, սլիտի $_2_ոՀ_ափի Հ ա J ՀաՐ30_' 

1. Այս ծանր սլաՀուն Հայ սլա տ վի ր ա կո ւթյ ո ւն ր9 սլա ր տ ք ունի Հայտ-

նելու Գերագույն խորՀրգիդ խռովված և ՀուսաՀատ Հայության խնդիրն 

ու բա ղձանքր, որ դաշնադրի վերաքննվելու դեսլքում Հայաստանին վերա-

րերյալ Հոդվածներր սլաՀվին և կամ վերախմրագրվեին այն տրամադրու-

թյամր, որով կազմվել են սկզրում նույն Հոդվածներր՛. Վերախմրագրել 

սաՀմանների խնգիրր, որ լուծված է միջնորդ դատավորի վճռով10 և որր 

մտնելու է Ղաշնագրի մե£ որոշակի՛. Նորա մասին կան Հոռետես Հայացք-

ներ, որոնք սլղտորել կուզեն եվրոսլական Հասարակաց մտքերր թե դատա-

վորի գծած սաՀմաններր խիստ րնդարձակ են և կամ սլետություն կազմե-

լու ուժերր սլակասում են մեզ՛. Այս տեսակ կարծիքների անՀիմն էինելր բա-

ցատրված է առանձին Հիշատակարանով11, որ կառա^արկենք ԽորՀրգիդ 

րարձր ուշադրության՛. ԱաՀմաններր որևէ փոփոխության ենթարկելու ո ՛ չ 

իրական և ո ՛ չ էլ իրավական Հիմք էկա: Ամեն մի ձգտում որևէ կերսլ Հեղ-

Հեղել սաՀմաններր, սլիտի արժե նոր ձգտումներ և նոր դառնություններ 

Հայ ժողովրդյան՛. Հայաստանի արևմտյան սաՀմանր, ուրեմն, լինելու և րն-

դունելու է Վիլսոնյան գի^ր: Ւնչ կր վերարերի արևելյան սաՀմանին, 

Պա տվիրակությունս կր խնդրե, որ Աևրի 92 Հոդվածր վերախմրադրվի 

միայն այն թեթև ուղղումով, որ փոխանակ Ադրբեյ^ան և Վրաստան կող-

մերի, գրվի Ռուսիա և Հայաստանին թողնվի սաՀմանների ճշտումր անմի-

£ասլես րանակցելով Ռուսիո Հետ՛. Ւնչ կր վերարերի Դաշնակիցների աջակ-

ցության, որ նախատեսնված է նույն 92 Հոդվածում, փափագելի է թողնել, 

եթե Ղաշնակիցներր իրենք րնդդեմ չեն 1 Մենք ամեն Հույս և իրավունք ո ւ ֊ 

նինք и սլաս ելո ւ, որ Նոր Ռուսիա13 սլիտի ող^ունե Թուրքիայից ազատագր-

ված Հայաստանի անկախությունր, և իր կողմից արգելք էւգիտի էէ^է ամ-

բողջական Հայ Հայրենիքի գործին I 

2. Հայ ժողովրդի ողբերգական կացությունր սլարտավորեցնում է 

Հայ <կական> սլատվիրակության խն դր ել, որ այժմեն իսկ առանց Հ ա սլա֊ 
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ղելու Հնարավորություն տրվեր տարագիր ամրոխին դառնալ իրենց տեղե-

րր'. Նրանցից մի խոշոր րազմություն, մոտ 300.000 աՀա քանի տարի է 

ծանրացած ար ևելաՀայ գյուղացիության վերա, որն ինքն ներկայումս 

տնտեսական ճգնաժամի մե£ է, և փախստականների դարձով նրանց վիճա-

կը ևս կրարվոքի որոշ չափով՛. Այս և մյուս երկիրներ ապաստանած փախս-

տականների դարձը Հնարավոր է միմիայն ապաՀովության Հուսալի երաշ-

խիքով' ^՝յԳսէէսէ մի երաշխիք կր նկատենք Գերագույն խորՀրդի կողմից 

նշանակված մի րարձր կառավարէի կամ կոմիսարի ներկայությունը Հա֊ 

յաստանում'. Նրան առընթեր և օգնական կազմվելու Է քանի մր մասնա-

գետ խորՀուրդներ, որոնց վերա Հենվելով րարձր կոմիսարը սլիտի սկիզբ[Լ 

դնե երկրի վերաշինության, ժողովրդի վերարնակության գործին և սլիտի 

անե փոխանցման չր£անի ա յ ն րոլոր աշխատանքները և նախապատրաս-

տությունները, որոնք տանում են դեսլի ինքնուրույն տնտեսական կյանքի՛. 

Բարձր կոմիսարին տրամադրելի անՀրաժեշտ ֆինանսական միջոցնե-

րը կարելի < ՝ £ ՚ > ասլաՀովել միայն փոխառությամր, որն Հայ ժողովուրդը 

սլիտի դարձն ի ամենայն փութով և շնորՀակալությամր՛. 

Հայ ժողովրդյան աշխատասիրությունը և բարոյական, և՛ ֆիզիկա-

կան տոկունությունը, ինչպես 1ւ' նրա աշխարՀաՀռԷակ ձեռներեցությունը 

արդյուն արեր ական և առևտրական գործերում ընդունակություններ, ո ֊ 

րոնք Հնարավորություն են տվել նրան Հիմնել օտար վայրերում շեն և 

ծաղկյալ գաղութն եր, անվիճելի գրավականներ են, որ նա սլիտի կարենա 

կրկնասլատկել և եռապատկելով իր խանքերն ու րնատուր կարողություն-

ներն, իր Հայրենի երկիրն ավերակներից կանգնել և դնել նորան սլետական 

կյանքով ապրելու £ավղի վրա՛. Թուրքիա<յից> ազատված րոլոր փոքր ազ-

գությունների Հանդեսլ Հայերն այն առավելությունն ունին, որ ծաղկուն և 

րազմաթիվ գաղութների տեր են, գաղութն եր, որոնք մտավոր և նյութա-

կան ուժերի կատարյալ շտեմարաններ են, և նրանց աջակցությամբ Է, որ 

սլիտի վերածնվի Հայրենիքը՛. Բուլղարիան 1897 թ. նույն սլայմանների մե£ 

Էր, ինչև Հայաստանն այժմ թե մեծությամր և <թե > րնակչությամր՝. Նա 

ևս ուներ 99000 քառ. կմ 1.130.000 րնակչով14'. ներկայումս այն 4 միլիոն 

ժողովրդյան ակնածելի Հայրենիքն Է քաղաքականապես և կարող պետու-

թյունփ: 

Վիճակագրական տեղեկությունները վերցրած ենք Քուինեի Հայտնի 

գրքից («Լա Թյուրքի տ ՚ Ա զ ի » , 4 Հատոր)151 Հեղինակը աշխատել Է իր գրքի 

վերա 12 տարի և օգտվել Է և թուրք աղրյուրներից, նրանց и ալն ամեն երից 

և տեղն տեղն ևս Հավաքել Է տեղեկություններ՛. Նրա աշխատության մ ա ֊ 

սերը Համ ա Հավաս ար արժեք հունին, կան թույլ և անճիշտ մասեր և ավելի 

ստույգ Է£եր16: Հայկական վիլայեթների տվյալները Հիմնված են մեծ մա-

Այստեղ պետք է տրվեին վիճակագրական տվյալներ Արևմտյան Հայաստանի վերաբե-

րյալ, որոնք, սակայն, բնագրում բացակայում են (Պ• Հ.). 
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սամբ սալնամեների վերա՛, ք^ոլոր մասնագետների, ինչսլես ուղևորների 

կարծիք ով, Քուին եի աչխատությունր շատ կո ղմերով ավելի րնգունելի է, 

քան մյուս, և. ման ավան գ թուրք վիճա կա գր ո ւթյ ո ւնն եր ր, որոնք լույս տե-

սած են քաղաքական դիտումներովս՝. 

Թուրք կաո.ավարությունր սովորություն է արել Հայկական Հարցի 

սուր րոսլեներին վիճակագրական տախտակներ կազմել և Հրատարակել ի 

ցույց եվրոսլական սլետությանց, որ Հայ երր ոչինչ տոկոս են կազմում Հա-

յաստանում՛. Հարկավոր է միայն կողք 1{ոՂքԷ Գ^^Լ ա J Գ աախտակներր, որ-

պեսզի ակներև լինի, որ նրանք գի վան ա դի տ ա կան շարադրություններ են և 

ոչ թե իսկ թվ աՀամար: Ղեռ. 1879 թ. Հրատարակված սլաչտոնական մ ա ր դա֊ 

Համարով իբրև թե Հինգ Հայ<կական> վիլայեթ<ներում> կար 1.030.000 

Հոգի: 

Հետևյալ 1880 թ., դարձյալ սլաչտոնական թվա Հա մ արով 2.054.200 

1890 թ. „ „ „ 1.934.447 

1895 թ. „ „ „ 2.505.904 

և. վերջապես պատերազմի նախօրեին 1914 թ. մայիսին, Հրատարակվեց նոր 

տախտակ, որով նույն 5 վիլայեթներում Հաչվում է 2.670.10418 

Այսպիսի թվական թո-իչքներ ոչ մի վիճակագրական գիտության 

Հայտնի չեն: Շատ տարօրինակ կերտված ունի վերջին 1914 թ. տախտակր, 

րավական է Համեմատել Քուինեի Հետ, որսլեսզի կասկած չմնա, որ Հայոց 

թվերր գրեթե թողված են անփոփոխ, իսկ մուսուլմանների թիվր ավելացած 

է րստ տեղին և րստ քմաՀաճության մի քանի Հարյուր Հազարներ... 

Վիճակագրությունր Թուրքիայի մոլորեցուցիչ ախտերից մինն է՛. Եվ 

նորա ստուգման միակ ուղեցուցիչ սկզբունքր Համարվելու ^"Գէ ^՜ 

մարդու Հարաբերության աստիճանր՝. Մի նաՀանգների Համար 20—25, ա ֊ 

րւավելն 30 մարգ է Հաչվելու քառակուսի կիլոմետրին, մյուս նաՀանգներին 

9—12, աո-ավելն 15 <մարգ>: Միայն այս կերսլ կարելի գաղափար 

կազմել Թոլրքիո մարգարնակոլթյան վերա՛. 

Հայ<կական> վիլայեթների մի քառակուսի կիլոմետրի վրա 8—10 

մարդ Հաչվելլւ Հիմն և արդարացումն ունի ոչ թե միայն քաղաքական և 

տնտեսական պայմանների մե£, այլև նրանով, որ 1844 թ. վիճակագրու-

թյամբ Հայ<կական> վիլայեթներում քառակուսի կիլոմետլ7<ին> դալիս էր 

4r-5 մարդ19, ժամանակակից ճանապարՀորգներից մեկ<ի> ասելով 5,4 

մարդ՜. 50-60 տարվա մե£ մարդաբնակությանց կրկնապատկվելր րնդուն-

ված է քաղաքակիրթ պետությանց Համար, և Թուրքիայի (Հայ<կական>) 

վիլայեթների նկատմամբ այդ գերագույն չափն է: 
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Վ ի ճ ա կ ա գ ր ա կ ա ն 1890 - 1895 թ վ ե ր ի տ ա խ տ ա կ ն ե ր ը 

Վի/այեթներ 1890 1895 Աճում 

1. էրզրում 

գումար 

431.611 իպամ 
113.488 քրիստ. 
545.159 

545.782 իպամ 
1Հլջ2ձ քրիստ. 

669.717 124.588 
2. Վան 

գումար 

207.028 իպամ 
101.264 քրիստ. 
308.292 

282.582 իսլամ 
П5Ж2 քրիստ. 
418.494 110.202 

3. Բիթլիս 

գումար 

167.054 իսլամ 
109.944 քրիստ. 
276.998 

352.713 իսլամ 
126.874 քրիստ. 
479.587 202.539 

4. Մամուրեթ ուլ Ազիզ 

գումար 

300.194 իսլամ 
&Լ15Ջ քրիստ. 
381.352 

494.881 իպամ 
91.422 քրիստ. 
586. 303 204.951 

5. Դիարբեքիր 

գումար 

240.574 իսլամ 
1ԼՋ1Ո քրիստ. 
312.444 

378.253 իսլամ 
83.752 քրիստ. 
462005 149.561 

Հինգ վիլայեթների 
րԸդհաԸուր գումարր 

1.934.447 2.505.904 571.457 

Այսպես աՀա, 5 տարվա մե£ չտեսնված բան է վիճակագրական գի-

տության մեշ: 

1879 թ. Հայ<կական՝> վիլայեթների վիճակագրական տախտակր 

տպված է Պոլսի թրքական «Վակտ» թերթում՝ նույն տարվա նոյեմբեր և 

դեկտեմբեր <ամիսների> Համարներում: Արտատպված է այնտեղ<ից> 

գերմանական գիտական Հանդեսում՝ «Zeitschrift der geselschaft Юг 

Erdmund» 1880 թ.: Այս տախտակով գումարն է 1.030.028 Հոգի: 

Հետևյալ 1880 թ. թոլրք<ական > կառավարության դեսպաններին 

տրված պաշտոնական տախտակր տպված է ռուսերեն «Հայկական Հարցր 

Թուրքիայում» գրքում20 (Հավանորեն ևս «Կապույտ գրքից»), որտեղ գու-

մարն է 2.054.20021: 

1890 թվաՀամարր տպված է «Կապույտ գրքում», ինչպես և 1895 թ. 

թվաՀամարր, որր Հանձնված է եվրոպական պետությանց կողմից Հայաս-

տան ղրկված Հանձնաժողովին (Իզմիրլյան պատրիարքի ժամանակ)22 

նույնպես տպված է «Կապույտ գրքում» (կարծյոք սորա 1896 կամ 1898 

Հատորում) ՚ 

Ծանոթագրություններ 
1. Ակնարկում է 1920 թ. սեսլտե'մրերին սկսված թուրք-Հայկական պատերազմէւ և. Հայաս-

տանի Հանրապետության տարածքների զավթումր քեմալականների կողմից՛. 

2- Այէ կապակցությամբ ևս Ն. Ագոնցր շեշտում է, թե «Հայկական արյունոտ գատր միայն 

քաղաքական Հարց չէ, նա ժամանակակից մարգկության խղճի Հարցն է» (տե ս Ն. Ա-

գոնց. Հայկական Հարց, է£ 143): 

3. Խոսքր Սևրի պայմանագրով Հայաստանին անցնելիք Տրապիղոնի, էրղրումի, Վանի և 

^է№ւէսե ՎԻԼ աJ եթն եր ի մասին է: 
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4. Մինչև. 1920 թ. նոյեմբերի 15-ը թուրքական զորքերը ռազմակալել էին կարսը, Ալեք-

սանգրասլոլր, Սուրմալուն և. այլ տարածքներ՛. 

5. Ակնարկում է 1878 թ. Բեռլինի կոնգրեսի կարծր գիրքորոշումր Ռուսաստանի նկատ-

մամբ, որի ա ր տ ա Հ այտ ո կթյուններից մեկն եղավ ռուսական բանակների անՀապաղ Հե-

ռացումը Ար եմ տյ ան Հայաստանի գրավյալ տարածքներից՛. 

6- Խոսքր Առածին ՀամաչիւարՀային պատերազմում Թուրքիայի կրած պարտության և. 

Մ ուգրոսում կնքված զին ա գա գա ր ի (1918 թ. Հոկտեմբեր) մասին է՛. 

7. Այսինքն ԱԼւրի պայմանագրի՛. 

8. Ակն արկում է Լոնգոնի կոնֆերանսը (1921 թ. փետրվար — մարտ), որտեղ վերանայվեց 

նաև Աևրի պայմանագիրը՛. 

9. Նկատի ունի Ղ. Նորատունկյանի գլխավորած Ազգային պատվիրակությունը՛. 

10. Այս ինքն ԱՄՆ-ի նախագաՀ Վուգրո Վիլսոնի՝. 

11. Տե՜ս Ն. Ագոնց. Հայաստանի սաՀմանների խնգիրը (նչվ. աչխ., էշ 137-143).' Հմմտ. նաև 

Ն. Ադոնց. Հողային զիջումներ Թուրքիային (նույն տեղում, էշ 144-145): 

12. Աևրի պայմանագրի 92-րդ Հոդվածում նշված է. «Ադրբե^անի և Վրաստանի Հետ Հայաս-

տանի սաՀմաններն ըստ պատկանելույն կորոշվեն չա Հա գրգռված պետությունների 

ընդՀանուր Համաձայնությամբ...», տես «Հայաստանը միջազգային դիվանագիտու-

թյան և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում» (1828-1923), Ջ,. 

Ա. Կիրակոսյանի խմբագրությամբ (Երևան, 1972, էշ 677): 

13. Այսինքն Աովետական Ռուսաստանը՛. 

14. Նկատ ի ունի Հյուսիսային Բո ւլղա ր ի այ ի և Արևելյան Ռումելիայի միավորման Հետևան-

քով (1885 թ. սեպտեմբերի 6) մեկ միասնական Բուլղարական պետության ստեղծումը՛. 

15. Տե՜ս V i t a l С и i ո e t. La Turquie d'Asie. Ge/ographie, administrative, statistique 
descriptive et raisonne'e de I'Asie Mineure. Vol. I-IV, Paris, 1892-1895. 

16. Այլ կապակցությամբ Ն. Ադոնցը Վիտալ ՜Ք՚ինեի սույն դիրքը Համարում է «ծավալուն, 

ԲայՑ> ՅաՎ"Ք սՐտՒ> չատ սլակասավոր» (տե՛ս Ն. Ա դոնց. Հայկական Հարց, էշ 81): Վ. 

Քինեի աշվսատությունը, որն, անշուշտ, պարունակում է Հարուստ վիճակագրական և 

տեղեկատվական տվյալներ, պետք է օգտագործել զգուշությամբ՛. Նա Թուրքիա էր Հրա֊ 

վիրվել կառավարության կողմից և Հանձնարարություն ուներ գրելու Թուրքիայի ա չ ֊ 

խարՀագրությունը. Ւնչպես ճիշտ է նկատվել, Քինեի գիրքը գրված է սուլթանի Հրա֊ 

Հանգների, նրա քաղաքական ձգտումների Համաձայն. «Լավապես գոՀացում տալու Հա-

մար սուլթանի բաղձանքին, Քինեն մասնավորապես շանք է թափ ած թե թուրքերի թի-

վը ավելի ցույց տալու և թե Հայերինը նվազեցնելու՛. Նա նենգափոխել է իրականու-

թյունը, ուստի կարելի չէ Հավատ ընծայել իր թիվերին» (տես Ե- Խաթանասյան. Հայոց 

թիվը- Բոստոն, 1965, էշ 13): Հմմտ. Հ. Առաքելյան. ԹուրքաՀայ ժողովրդի վիճակագրու-

թյունը.—«Արոր», 1913, դեկտեմբեր, էշ 53՝. Նաև Պարույր Աթանասյան, Հայկական վի-

լայեթների ներկա տնտեսական վիճակը.-«Ձիթենի», Թիֆլիս, 1915, էշ 294-331: 

17. Ան գամ ինքը Վ. ՝Քինեն, ստիպված է խոստովանել, որ «ՄարդաՀամարի այնքան օգտա-

կար և Հետաքրքրական գիտությունը, ոչ միայն մուտք չի գործել Թուրքիայի սովորու-

թյունների ու բարքերի մեշ, այլև իշխանությունները գիտակցաբար մերժում են այն՛. 

Բուն պաշտոնական մարդաՀամարը բացարձակապես թերի է Թուրքիա յում» (տե՜ս V. С 

и i ո e t. La Turquie d'Asie. V. I , P a r i s , 1892, p. 5): Այսպես, եթե Քինեի անդամ նվազեց-

ված տվյալներով 1882 թ. Ասիական Թուրքիա յում բնակվում էր 1.181.066 Հայ, ապա 

թուրքական պաշտոնական վիճակագրության Համաձայն 726.750 Հայ (տե՜ս «Ավետիք», 

ամսագիր, Բեյրութ, 1940, N 3-4, էշ 27): Հետաքրքիր է, որ Լոզանի կոնֆերանսի ռազ-

մատարածքային Հանձնաժողովի 15-րդ նիստի ժամանակ (1922 թ. դեկտեմբերի 14), 

թուրք պատվիրակ Իսմեթ փաշան Ք-ինեի արդեն նվազեցրած տվյալը էլ ավելի է նվա-

զեցնում և խոսում «մոտավորապես մեկ միլիոն Հայերի մասին» (տե՜ս « А р М Я Н С К И Й 

вопрос на Лозаннской конференции». Извлечения из протоколов, Тифлис, 
1926, с. 21). 
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18. Մեծ Եղեո-նի նախօրյակին Թուրքիայում Հայերի թվաքանակի վերաբերյալ գոյություն 

ունեցող գրականությունից կառանձնացնեինք Ե. Խաթանասյանի արգեն նշված գիրքր 

և. Ե• Սարգսյա նի՝ «Административная и демографическая политика османского 
правительства в Западной Армении» ուսումնասիրությունը (տե՛ս «Մերձավոր և 

If ի Չ ի հ Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», գէրք 5, Թուրքիա. Երևան, 1970, 3 5 7 ֊ 

397): 

19. «Հայկական Հարցը Սևրում» և «Հայաստանի սաՀմանների խնդիրը3> Հոդվածներում Ն. 

Ադոնցը դարձյալ շոշափում է Հայկական վիլայեթների բնակչության խտության խնդի-

րը (տե՛ս Ն. Ադոնց. Հայկական Հարց, էշ 128-130, 137-141): 

20. Ենթադրում ենք, թե խոսքը «Положение армян в Турции до вмешательства дер-
жав в 1895 году» (Մ., 1896) գրքի մասին է: 

21. Խոսքր 1895 թ. անգլիական կա ո.ա վար ո ւթյ ան կողմից Հրատարակվող «Blue Book» 

փաստաթղթերի ժողովածուի մասին է՛. Այստեղ զետեղված են Հայոց Հարցի վերաբերյալ 

Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործոց նախարարի գրագրություններր Թուրքիայում գոր-

ծող անգլիական դիվանագետների Հետ (տե՛ս «Turkey» N 1—8, 1895—1896): 

22. Խոսքր կ. Պոլսի Հայոց պատրիարք (1894—1896) Մատթեոս արքեպիսկոպոս Ւզմիրլյանի 

(1845-1910) մասին է, Հետագայում Հայոց կաթողիկոս Մատթեոս Բ (1908-1910): Գոր-

ծուն մասնակցություն է ունեցել Ար եմտյ ան Հայաստանում բարենորոգումներ անցկաց-

նելու պայքարին՛. 

НИКОЛАЙ АДОНЦ И АРМЯНСКИЙ ВОПРОС 

п . о . ОГАНИСЯН 

Р е з ю м е 
Н. Адонц-видный представитель арменоведения X X в., а также имеющий мировую 

известность византинист. Н. Адонц был профессором Санкт-Петербургского (1908-1920) и 
Брюссельского университетов (1931-1942) и сыграл важную роль в подготовке научных 
кадров, в частности, арменоведов. Особое место в научном наследии Н. Адонца имеют его 
исследования, посвященные Армянскому вопросу. Они не столь известны в научных кру-
гах, так как часть этих исследований разбросана в современной Н. Адонцу российской 
прессе, другая ж е часто в рукописном состоянии находится в его бейрутском архиве, 
который был обнаружен лишь недавно. Поныне известны 18 статей Н. Адонца, посвящен-
ных Армянскому вопросу, которые были написаны в 1912-1930 гг. и представляют большой 
интерес с точки зрения исследования данной проблемы. Необходимо отметить, в частности, 
следующие его исследования: " К Армянскому вопросу в Турции" (1913), "Исторические 
основы Армянского вопроса и падение Турции", "Раздел Турции", "Армянский вопрос и 
германские планы", "Турецкая нота и турецкая Армения" (все-1918 г.), "Армянский вопрос 
в Севре" (1920), "О границах Армении", "Курдское проникнование в Армению" (оба-1922 
г.), "Армянский вопрос в Американском сенате" (1928). Конечно, работы Н. Адонца, посвя-
щенные Армянскому вопросу, не ограничиваются перечисленным. В ходе дальнейших поис-
ков могут быть обнаружены и другие его работы. Об этом может свидетельствовать, в част-
ности, публикуемая выше статья "Проект Памятной записи, предоставленной Верховному 
совету Лиги Наций", обнаруженная недавно в Центральном государственном историческом 
архиве РА. Эта статья была написана накануне Лозаннской конференции (1922) и отражает 
тревогу и озабоченность армянских политических кругов судьбой родного народа в период 
после заключения Севрского договора. 




