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Թեհ մի նե Ռ. Մար տո յան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՕՍՄԱՆՅԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ.  
ՀԱՅԵՐԻ ԲՆԱՋՆՋՈՒՄԸ ԻՐԱՆԻ ԽՈՅ ՈՒ ՍԱԼՄԱՍՏ 

ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ 1914-1915 ԹԹ.1

 Բա նա լի բա ռեր՝ Ա ռա ջին աշ խար հա մարտ, Խոյ, Սալ մաստ, հայե րի կո տո րած ներ, Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյուն:

Հոդվածի շրջանակում կատարված հետազոտության նպատակն Իրանի Խոյ ու Սալմաստ 
բնակավայրերում հայերի բնաջնջման քաղաքականության նորովի գնահատման ու 
հա կասական իրավիճակների բացահայտման փորձն է։

Հայ ականատես-վերապրածների, ինչպես նաև օտար ականատեսների վկայու թյուն-
ների վերլուծության հիման վրա փորձ է արված վերականգնել Խոյի ու Սալմաստի հա յերի 
բնաջնջման ընդհանուր գործընթացը. այն կարելի է բնութագրել իբրև կան խամտած ված 
գործողություն օսմանյան պետության սահմաններից դուրս։ 

Խոյի ու Սալմաստի հայերի բնաջնջման պատասխանատվությունը կրում է Օսմանյան 
կայսրությունը, որն իր բանակի, նաև քրդական զինուժի միջոցով, ինչպես և իրանա կան 
պե տության թողտվության պայմաններում ծրագրեց ու ավարտին հասցրեց ցեղասպա-
նական գործողությունը։

Թեմայի ուսումնասիրությունն ու եզրահանգումները փորձ են նաև հերքելու թուրքա-
կան ժխտողական պատմագրության շահարկող վարկածներից մեկը, թե իբր հայերի 
տե ղա հանությունը պայմանավորված էր առաջին հերթին պատերազմական իրադրու-
թյամբ և նպատակ էր հետապնդում պաշտպանելու ռազմական գոտիների բնակչության 
անվտան գությունը:

Պատմական ակնարկ

 Պարս կա հայ հնա գույն ու մեծ գաղ թա վայ րը ձևա վոր վել է դեռևս 3-4-րդ դա րե րում: 
Ներ կայիս Ի րա նի հյու սիս-ա րևմ տյան շրջան նե րում` Թավ րիզ, Մա րանդ, Ո ւր միա 
(Կա պու տան), Խոյ (Հեր), Սալ մաստ (Զարևանդ), Մա կու (Ար տազ), ո րոնք հայ կա կան 
սկզբ նաղ բյուր նե րում հի շա տակ վում են Ատրպա տա կան կամ Պարս կա հայք և Փայ տա-
կա րան (Ղա րա դաղ) ը նդ հան րա կան ան վա նում նե րով, հայե րը դա րեր ի վեր ապ րել 
են որ պես տե ղաբ նիկ ներ2: Պրո ֆե սոր Վա հան Բայ բուր դյա նը նշում է, որ հայ կա կան 
պե տա կա նու թյան ան կման հետևան քով Մա կուի, Սալ մաս տի, Խոյի, Ո ւր միայի, Ղա րա-
դա ղի և այլ նա հանգ նե րի հայ կա կան շրջան նե րը մտ նում են Պարս կաս տա նի կազ մի 
մեջ՝ այդ երկ րում ծնունդ տա լով նոր, ստ վա րա թիվ հայ գաղ թա վայ րե րի3։

1 Հոդվածը ստացվել  է 29.08.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 23.10.2019:
2 Հայ գաղթաշխարհի պատմություն, հատոր երրորդ (խմբ. Վ.Միքայելյան) (Երևան, Գիտություն, 
2003), 223: 
3 Վահան Բայբուրդյան, Իրանի հայ համայնքը. Արդի հիմնախնդիրներ (Երևան, Լուսակն, 2013), 16:
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 Խոյն ու Սալ մաս տը հայ կա կան ար հես տա գոր ծու թյան կարևոր կենտ րոն ներ 
էին: 1906 թ. Սալ մաս տի գա վառն ու ներ 75 հայ կա կան գյուղ, ո րոն ցից էին, օ րի-
նակ, Հավթ վա նը, Մահ լա մը, Ղա լա սա րը, Փա յա ջուկը, Սավ րան և այլն։ Ե թե 19-րդ 
դա րասկզբին Սալ մաստն ու ներ մոտ 1.200 տուն հայ, քուրդ և ասո րի բնակ չու թյուն, 
իսկ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի  նա խօ րյա կին միայն հայ կա կան տնե րի 
թի վը հաս նում էր 700-ի4, ապա աս տի ճա նա բար ար ձա նագր վում է հայ տար րի նվա-
զում, ո րի պատ ճառ նե րի թվում էին նաև հյու սիս կով կա սյան լեռ նա կան նե րի եր կա-
րատև ավե րիչ աս պա տա կու թյուն նե րը, տե ղա հա նու թյուն ներն ու բռ նա գաղ թե րը: Հայ 
բնակ չու թյան թվա քա նա կի նվազ մա նը նպաս տում էին ոչ միայն հա րատև պա տե-
րազմ նե րը5, այլև սո ցիա լա կան, ազ գային և կրո նա կան ճն շում նե րը6, ինչ պես նաև 
ար տա գաղ թը, ո րի մի ջո ցով լուծ վում էր հայե րի ֆի զի կա կան գո յու թյան պահ պան ման 
հար ցը. որ պես կա նոն՝ հայե րը չէին վե րա դառ նում պա պե նա կան հին բնա կա վայ րե-
րը7:

Օսմանյան բանակի ներխուժումը Պարսկաստանի  
հյուսիս-արևմտյան շրջաններ

 Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րյա կին ռազ մա կան առու մով Պարս կաս տանն աչ քի 
չէր ը նկ նում ո ՛չ իր հզո րու թյամբ և ո ՛չ էլ զին ված ու ժե րի մար տու նա կու թյամբ։ Օս մա-
նյան կա ռա վա րու թյու նը «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան՝ Ատրպա-
տա կա նի և Արևե լյան Կով կա սի գոր ծե րի գլ խա վոր հրա հան գիչ Օ մեր Նա ջի բեյին, ով 
հե տա խու զա կան աշ խա տան քի մեծ փորձ ու ներ, ու ղար կում է Պարս կաս տան8: Օս մա-
նյան պե տու թյան գաղտ նի ծա ռա յու թյուն նե րը, ո րոնք գլ խա վո րա պես հեն վում էին 
հոգևո րա կա նու թյան, վա ճա ռա կան նե րի, մտա վո րա կա նու թյան, թուր քա սեր շա հա կան 
աս տի ճա նա վոր նե րի և, ը նդ հան րա պես, բո լոր նրանց վրա, ով քեր ու նեին շեշտ ված 

4 Բակուր, Պարսկաստանյան հանդիպումներ. հարյուր տարվա երկխոսություն (Երևան, Նարեկացի, 
1996), 34: 
5 Հայոց պատմություն, խմբ. Վլադիմիր Բարխուդարյան, Աշոտ Մելքոնյան և ուրիշներ, հատոր 
երրորդ, գիրք առաջին (Երևան, Զանգակ, 2015), 219:
6 Այն փաստը, որ 1890-ական թթ. Սալմաստի հայությունը քրդական վայրագությունների զոհն 
էր դարձել, վկայում են նաև Սալմաստում ձևավորված հայկական զինված խմբերը, որոնք իրենց 
առջև խնդիր էին դրել հայ բնակչությանը պաշտպանելու քրդական ցեղերի հարձակումներից։ 
Նրանք Պարսկաստանի մահմեդական շրջաններում մեծ սարսափ էին տարածել, որից օգտվելով, 
սակայն, օսմանյան իշխանությունները դարձյալ շահարկում էին «հայ հեղափոխականների» հայտնի 
խաղաքարտը։ Օսմանյան պետության սահմանի մոտ տարագիր հայերի խմբավորումներն ան-
հանգստություն էին պատճառում այդ երկրի կառավարությանը, որը, օգտվելով պարսկական իշխա-
նությունների թուլությունից և թողտվությունից, ջանում էր հայկական տարրը թուլացնել և ոչնչացնել 
սահմանագոտում ապրող մահմեդական բնակչության միջոցով։ Տե՛ս Աշոտ Հայրունի, «Գերմանական 
արևելյան առաքելության հայանվեր գործունեությունը Պարսկաստանում», Էջմիածին ԺԱ (2017), 80:
7 Հայոց պատմություն, 219-220: 
8 Վահան Բայբուրդյան, Իրանի պատմություն (Երևան, Զանգակ-97, 2005), 535։ Гайк Демоян, 
Внешняя Политика Турции и карабахский конфликт. Историко-сравнительний анализ (Ереван: 
Музей-институт Геноцида армян, 2013), 47.
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հա կա ռու սա կան և հա կաանգ լիա կան տրա մադ րու թյուն ներ9, սեր տո րեն հա մա գոր ծակ-
ցում էին գեր մա նա կան հե տա խու զու թյան հետ10: 

Քա ղա քա կան նմա նօ րի նակ իրադ րու թյան պայ ման նե րում Պարս կաս տա նի վար-
չա պետ (1910-1927) Միր զա Հա սան Աշ թիա նին, ով հայտ նի էր Մոս թո ֆի-օլ-Մա մա-
լեք ան վամբ, բո ղո քի նո տա է հղում Ռու սաս տա նի դես պա նու թյա նը՝ հայտ նե լով, թե 
կա ռա վա րու թյու նը մտա դիր է պահ պա նել իր չե զոք դիր քը և հետևա բար խնդ րում է, 
որ թուր քա կան զոր քը դուրս բեր վի Պարս կաս տա նի տա րած քից11։ Մոս թո ֆի-օլ-Մա մա-
լե քը շեշ տադ րում է նաև այն հան գա ման քը, որ Ռու սաս տա նի դրա կան պա տաս խա նը 
կա րող է նպաս տել, որ օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը հաշ վի նս տի երկ րի չե զո քու թյան 
հետ12։

1914 թ. նոյեմ բե րի 2-ին Ռու սա կան կայս րու թյու նը պա տե րազմ է հայ տա րա րում 
Օս մա նյան պե տու թյա նը։ Նոյեմ բե րի 21-ին Շյուք րի փա շայի և գե նե րալ Լի ման ֆոն 
Սան դեր սի հրա մա նա տա րու թյամբ օս մա նյան բա նա կը Մո սու լի, Սոուջ բա լա ղի և Խոյի 
ուղ ղու թյուն նե րով ներ խու ժում է Պարս կաս տա նի տա րածք13, բազ մա հա զար քր դե-
րի աջակ ցու թյամբ մո տե նում Սալ մաս տի հայ կա կան գյու ղե րին14։ Հայ կա մա վո րա կան 
գն դե րը, Սալ մաստ-Վա նի ուղ ղու թյամբ գոր ծող զո րա վար Ա նդ րա նի կի ջո կա տը գրե թե 
միա ժա մա նակ հաս նում են Սալ մաստ15։

1915 թ. հուն վա րի 2-ին ռու սա կան բա նա կը, հյու պա տո սու թյան ո ղջ ան ձնա կազ մը 
հե ռա նում են Ո ւր միայից և ը նդ հան րա պես Պարս կաս տա նի հյու սի սային շրջան նե-
րից16։ Եր կար տա րի ներ ռու սա կան ներ կա յու թյունն ապա հո վու թյան և ան վտան գու-

9 Բայբուրդյան, Իրանի պատմություն, 535։
10 Նույն տեղում, 534: 1914 թ. օգոստոսի 2-ին և 6-ին Կ.Պոլսում կնքվում են գերմանա-թուրքական 
և թուրք-ավստրիական գաղտնի պայմանագրեր։ Տե՛ս Հայոց պատմություն, հատոր երրորդ, գիրք 
երկրորդ, 460:
11 19-րդ դարավերջին Ռուսաստանի միջինարևելյան արտաքին քաղաքական օրակարգում 
կարևորվում էր Պարսկաստանում աճող Մեծ Բրիտանիայի ազդեցությանը դիմակայելու խնդիրը: 
Հետևաբար, Ռուսաստանն ընդլայնում է իր քաղաքական և տնտեսական ներգրավվածությունը 
Պարսկաստանում: Բրիտանական և ռուսական զորքերը մինչև Առաջին աշխարհամարտ և 
պատերազմի ընթացքում դուրս չեն բերվում Պարսկաստանի տարածքից: Դեռևս 1907 թ. կնքվել էր 
Միջին Արևելքն, այդ թվում՝ Պարսկաստանն ազդեցության գոտիների բաժանելու անգլո-ռուսական 
համաձայնագիրը: 1915 թ. մարտին Մեծ Բրիտանիան և Ռուսասատանը վերանայեցին և 1907 թ. 
ձեռք բերված համաձայնությամբ չեզոք գոտին՝ բացառությամբ Սպահան և Յազդ քաղաքների, 
ընդգրկեցին բրիտանական ազդեցության գոտում: Պատերազմի բարեհաջող ավարտից հետո 
Ռուսաստանին իրավունք էր տրվելու իր վերահսկողությունը սահմանել սևծովյան նեղուցների վրա։ 
Տե՛ս Նազելի Նավասարդյան, «Ռուսաստանի քաղաքականությունն Իրանում (XIX դարի վերջ - XX 
դարի սկիզբ)» (սեղմ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, 2017), 3:
12 Դերենիկ Մելիքյան, «Հյուսիսային Իրանում քրիստոնյա բնակչության (հայերի և ասորիների) 
կոտորածները 1914-1916 թթ.», Ցեղասպանագիտական հանդես 5, թիվ 1 (2017), 80:
13 Բայբուրդյան, Իրանի պատմություն, 538:
14 Սամվել Կարապետյան, Հայաստանի պատմություն, հատոր Բ, Սալմաստ (Երևան, ՀՃՈՒ 
հիմնադրամ, 2017), 33:
15 Նույն տեղում։
16 The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, Documents Presented to Viscount Grey of 
Fallodon, Secretary of State for Foreign Affaires, with a Preface by Viscount Bryce, Laid Before the 
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թյան զգա ցում էր հա ղոր դել տե ղի բնակ չու թյա նը՝ հա վա սա րա պես քրիս տո նյա նե-
րին ու մահ մե դա կան նե րին17։ «Ա պա հո վու թյան ու ան վտան գու թյան» բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում բնակ չու թյան մի ստ վար զանգ ված նա խընտ րում է տա րագ րու թյու նը. 
հաշ վի չառ նե լով ճա նա պար հային դժ վա րու թյուն նե րը՝ ձմ ռան ամիս նե րին շուրջ 45.000 
քրիս տո նյա Ռու սաս տա նի սահ մա նին ամե նա մոտ եր կա թու ղային կա յա րան հաս նե լու 
հա մար հաղ թա հա րում է ին նից-տա սը օր վա ճա նա պարհ18։ Բա վա կան է հի շա տա կել 
Սալ մաս տից Խոյ գնա ցող՝ մինչև ծնկ նե րը ճահ ճի մեջ խր ված մարդ կանց անօգ նա կան 
վի ճա կը՝ պատ կե րաց նե լու հար կա դիր տա րագ րու թյան ու ղին բռ նած հայ բնակ չու թյան 
ան ցած ճա նա պար հը19։ Այս առն չու թյամբ հե տաքր քիր լրա ցում է հետևյալ վկա յու-
թյու նը. «1914 թ. դեկ տեմ բեր ամիսն է, Ո ւր միայից բռ նած մինչև Սալ մաստ, Խոյ, Թավ-
րի զից մինչև Ա րաք սի ափը ճա նա պարհ նե րը բռ նած էին մար դու և անա սու նի կա րա-
վան նե րը. առանց հան գիստ առ նե լու և ճամ փու եր կյու ղից գնում էին շա րու նակ, և 
անի ծում էին իրենց բախ տը: Այս գաղ թը ո ՛չ նման էր Մով սե սի՝ իս րայել ցի նե րի՝ Ե գիպ-
տո սից հա նե լու, և ո ՛չ Շահ Ապ պա սի՝ Ա րա րա տի դաշ տի ժո ղովր դին դե պի Պարս կաս-
տան խու ճա պի են թար կե լու, օս ման ցի նե րի ձեռ քից ազա տե լու, այլ մի տե սակ եր կյու ղի 
տագ նապ էր, որ մայ րը իր զա վա կին թո ղած միայն իր հա մար էր մտա ծում...»20: 

Ա կա նա տես-վե րապ րած Սեդ րակ Ա վա գյա նի հետևյալ վկա յու թյու նը հե ռա նա-
լու ան կա րո ղու թյան և ափ սո սան քի ար տա հայ տու թյուն է. «Մե զա նից շա տե րը չկա րո-
ղա ցան փախ չել, նախ՝ ո րով հետև մի ջոց ներ չու նեինք, երկ րորդ՝ շատ տնե րում կային 
զա ռա մյալ ծե րու նիք ու պա ռավ ներ, ո րոնք չէին կա րող ոտ քով ան ցնել Սալ մաս տից 
Խոյ, ուր մնաց հու սային հաս նել Ջուլ ֆա...»21:

 Խոյի Թա ղեր գյու ղից 22-ա մյա Շու շա նիկ Բե յա թյան ցը պատ մում է. «1914-ի դիկ-
տիմ բի րիան նա հան ջին իրբ ռուս նի րը Բաշ կա լէ էն (Աղ բակ) և Ատրպա տա կա նէն կը 
քա շուին, ռուս նի րը տի ղա կան հայի րը իրինց հետ կը տի ղա փո խին Կով կաս և Սալ-
մաս տի, Ո ւր մի շրջան նի րու նման Խոյն ալ գաղ թի կը դի մէ... 200 տու նէ բաղ կա ցած 
հայ թա ղա մա սը բռ նից գաղ թի ճամ բան։ Գիւ ղի մէջ մնա ցին միայն մի քա նի ծի րիր, 
ո րոնց մէ 3-ը սպան նուած ին, միւս նի րը կան։ Միր ու նի ցած չու նի ցա ծը թա լա նի ին 
տուած միր դրա ցի թիւր քի րը, տու նի րը ան վնաս ին, բայց քան դած ին, միայն փայ տե րը 
վա ռած...»22։ 

Houses of Parliament as an Official Paper and Now Published by Permission (London and at New York and 
Toronto: Hodder and Stoughton, St. Paul’s house, MCMXVI), 164.
17 The Treatment of Armenians, 164.
18 Նույն տեղում, 165:
19 Նույն տեղում:
20 Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ: Փաս-
տաթղթերի ժողովածու, հ. III, Էրզրումի, Խարբերդի, Դիարբեքիրի, Սեբաստիայի, Տրապիզոնի 
նահանգ ներ, Պարսկահայք, գլխ. խմբ. Ամատունի Վիրաբյան (Երևան, Հայաստանի ազգային 
արխիվ, 2012), 245:
21 Նույն տեղում, 3:
22 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 424, թ. 21 և շրջ., բնագիր, ձեռագիր։
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Օս մա նյան բա նա կի ներ խու ժու մը Պարս կաս տան23 իրա կան խառ նաշ փոթ էր առա-
ջաց րել հայե րի շրջա նում, ո րն սկզ բից ևեթ տե սա նե լի էր նրանց վար քագ ծում և գոր ծո-
ղու թյուն նե րում։ Շատ ըն տա նիք ներ, գի տակ ցե լով իրա կան վտան գը և չթե րագ նա հա-
տե լով հնա րա վոր ան ցան կա լի հետևանք նե րը՝ դի մում են հար կա դիր տա րագ րու թյան, 
ո րը պայ մա նա վոր ված էր նաև ռու սա կան գոր ծո նով։

Բնաջնջման սպառնալիքի ժխտման հետևանքները24

 Վե րը խոս վեց այն մա սին, որ ռու սա կան բա նա կի հե ռա նա լուց հե տո շա տե րին չհա-
ջող վեց ժա մա նակ և մի ջոց գտ նել դուրս գա լու իրենց բնա կա վայ րե րից` փրկ վե լու հույ-
սով: Թեև զո րա վար Ա նդ րա նի կը նա խազ գու շաց րել է ր՝ հոր դո րե լով, որ հետևեն իրեն, 
քա նի որ իր ու ժե րի՝ այդ շրջա նից հե ռա նա լուն պես օս մա նյան բա նա կը կսկ սի հար ձա-
կու մը և կկո տո րի բո լո րին, այ նուա մե նայ նիվ Սալ մաս տի, Խոյի հայ և ասո րի բնա կիչ-
նե րը հա մոզ ված չէին դրա նում25. ո մանք հետևում են Ա նդ րա նի կին, ո մանք՝ ոչ, քա նի որ 
չէին պատ կե րաց նում, թե ին չու օս ման ցի նե րը պետք է կո տո րեն իրենց26: 

Այս պես, օ րի նակ Սալ մաս տի քրիս տո նյա բնակ չու թյան շրջա նում նվա զա գույն կաս-
կածն ան գամ փա րա տե լու և թուր քե րի նկատ մամբ մեծ վս տա հու թյուն ներշն չե լու նպա-
տա կով Դիլ մա նում շի նու թյուն նե րի պա տե րին փակց վում են գրա վոր հայ տա րա րու-
թյուն ներ, ո րոնք ազ դա րա րում են. «... բո լոր ազ գու թյուն ներն օս մա նյան օ րեն քի առաջ 
հա վա սար են, իսկ քրիս տո նյա նե րը կա րող են ոչ միայն ազատ շրջել, այլև պա րա պել 
այն ար հես տով, ո րում նո քա ըն դու նակ են: Թող այ սու հետև յու րա քան չյուր ոք վայե-

23 Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին քրդերին պատերազմի մեջ ներքաշելու նպատակով 
երիտթուրքական կառավարությունը շռայլ խոստումներ էր տալիս՝ բավարարել նրանց ազգային 
ձգտումները, իսկ պատերազմի ավարտից հետո ինքնավարություն տալ, ինչպես նաև ներշնչում, որ 
քրդերի հայրենասիրական պարտքն է հանդես գալ երկրի ներքին ու արտաքին թշնամիների դեմ։ 
Բազում են այն օրինակները, երբ Հայոց ցեղասպանության պատմության ընթացքում կոտորածները 
ներկայացվում են որպես հայ-քրդական ազգային հակամարտության հետևանք, մանրամասն տե՛ս 
Վահան Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները Օսմանյան կայսրությունում XIX դարում և 
XX դարի սկզբին (Երևան, Հայաստան, 1989), 319։ Տե՛ս նաև՝ Սուրեն Մանուկյան, «Հանցակցությունը 
որպես համախմբող գործոն Օսմանյան կայսրությունում 1894-96 թթ. Հայերի կոտորածներին քրդերի 
ներգրավման պատճառների հարցի շուրջ», Ցեղասպանագիտական հանդես 6, թիվ 2 (2018), 47-48:
Չբացառելով քրդերի դերակատարությունը Խոյի ու Սալմաստի հայերի սպանությունների 
գործընթացին՝ նշենք, որ այս բավականին տարածում գտած և ավանդույթ դարձած միջոցի 
ընտրությունը մի քանի նպատակ էր հետապնդում, որը բխում էր Օսմանյան պետության շահերից՝ 
ա. հայ-քրդական հարաբերությունների մշտական լարվածություն, բ. հայ և քուրդ ժողովուրդների 
միջև թշնամանքի արմատավորում, գ. քրդերի միջոցով հայերից ազատվելու, պատերազմի մեջ 
ներգրավումով՝ քուրդ ժողովրդի թվաքանակի նվազում, դ. կատարված հանցագործության համար 
պատասխանատվությունից խուսափում և այլն։
24 Բնաջնջման սպառնալիքի ժխտման վերաբերյալ տե՛ս Թեհմինե Մարտոյան, «Զմյուռնիայի հայ 
և հույն բնակչության բնաջնջման սպառնալիքի ժխտման հետևանքները (1922 թ. սեպտեմբեր)», 
Հայագիտության հարցեր 1 (2014), 61-75; Tehmine Martoyan, “Denying the Possibility of Annihilation 
during Genocide: A Case Study of the Armenians and Greeks, 1915–1922,” New Perspectives on the 
Genocide of the Greeks in the Ottoman Empire, 1913-1923, ed. George N. Shirinian (Chicago, IL: Asia Minor 
and Pontos Hellenic Research Center, 2019), 253-268.
25 Ռոզմարի Հարությունյան Քոհեն, Վերապրած խոյեցի Արուսյակը (Երևան, Լիմուշ, 2011), 60:
26 Նույն տեղում, 61:
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լէ օս մա նե ան պե տու թյան ու զոր քի վեհ հո վա նա վո րու թյու նը... Տա ճիկ ներն ամեն ճիգ 
ու ջանք գործ էին դնում քրիս տո նյա նե րին ցույց տա լու իրենց մար դա սի րու թյու նը, 
հա վաս տիա ցում ներ էին անում, որ քրիս տո նյան հա մա հա վա սա րո րեն լի նե լու է օս ման-
ցու հզոր պաշտ պա նու թյան ներ քո, որ այլևս չկա ոչ մի զա նա զա նու թյուն քր դի, տաճ կի, 
հայի և ասո րու մեջ... ով կեն թադ րեր, որ մի եր կու օ րից պի տի ան խնա կո տո րեն մեր 
բո լոր եղ բայր նե րին... Շատ տե ղե րից մեզ հա մո զում էին, որ օս մա նյան պե տու թյու նը 
մի կրթ ված սահ մա նադ րա կան եր կիր է, մա նա վանդ նրա քա ղա քա կան և պա տե րազ-
մա կան պաշ տո նյա նե րը, որ իբր թե բո լորն էլ ուս ման տեր ան ձնա վո րու թյուն ներ են 
և եր բեք մար դա սի րու թյու նը ոտ քի տակ չեն տա... Սա կայն տե ղի ու նե ցած եղեռ նա-
գոր ծու թյուն նե րը, որ մտած ված են եղել նա խա պես, հիաս թա փեց րին ը նդ միշտ դե պի 
նրանց հա վատ ու նե նա լը»27:

 Զո րա վար Ա նդ րա նի կը, ը մբռ նե լով ստեղծ ված իրա վի ճա կը և տե ղաբ նիկ հայ 
ժո ղովր դի «հիմ նա վոր ված» վս տա հու թյունն օս մա նյան կա ռա վա րու թյան նկատ մամբ, 
ո րո շում է. «Ու րեմն, պետք էր նա հան ջի ը նդ հա նուր ճա նա պար հից շեղ վել, գնալ դե պի 
Սալ մաստ, ձուլ վել գաղ թող հայե րի հետ, ճա նա պար հը շա րու նա կել դե պի դար ձյալ 
հա յաբ նակ Խոյ քա ղա քը, ուր միա տեղ՝ թե՛ Սալ մաս տում, թե՛ Խո յում ու մեր ձա կայ քի 
գյու ղե րում, տաս նյակ հա զա րա վոր հա յու թյուն կար: Դրա հա մար պետք էր կա՛մ ը նդ-
հա նուր հրա մա նա տա րու թյան պաշ տո նա կան թույլտ վու թյունն ու հրա մանն ու նե նալ, 
կա՛մ նա հան ջի սահ ման ված ը նդ հա նուր ճա նա պար հից շեղ վե լու հնա րա վո րու թյու նը: 
Հա մընդ հա նուր նա հան ջի հա մար սահ ման ված ճա նա պար հից շեղ վելն ար գել վեց, այդ 
հրա մա նը ամ բողջ ջո կա տով չկա տա րե լը հնա րա վոր չե ղավ... »28: 

Անդ րա նիկն իր ըն կեր Ա վոյին հոր դո րում է այս պես. «... Տե՛ր կանգ նիր Սալ մաս տի 
հա յու թյա նը, բե՛ր նրանց հասց րու մեզ... »29:

 Խոյին մո տե նա լիս, սա կայն, Ա նդ րա նի կը լսում է Վար գյու ղի վրա օս ման ցի նե րի 
հան կար ծա կի հար ձակ ման մա սին. օս ման ցի նե րին պար տու թյան մատ նե լուց հե տո 
դե պի Խոյ ճա նա պարհ վե լիս տե ղե կա նում է, որ Խոյի հայ բնակ չու թյու նը կո տոր վել է30: 

Խոյի ու Սալմաստի հայ բնակչության տեղահանությունն ու զանգվածային 
սպանությունները` համաձայն ականատես-վերապրածների վկայությունների

 Տե ղա հա նու թյան նպա տակ նե րը տար բեր են՝ ոչ ցան կա լի ազ գային տար րով բնա կեց-
ված վայ րե րը դա տար կե լը, տե ղա հան ված բնակ չու թյա նը երկ րի խոր քե րը քշե լը կամ 
վտա րե լը, փո խա րե նը ցան կա լի, այն է՝ սե փա կան ազ գային տար րով այդ տա րածք-
նե րը բնա կեց նե լը և, վեր ջա պես, բնաջն ջում (ը նդգ ծու մը մերն է՝ Թ.Մ.)31։

27 Նույն տեղում, 64-65: 
28 Համբարձում Կարապետյան, Անդրանիկ, 1 (Երևան, Հայաստան, 1992), 241:
29 Նույն տեղում, 242:
30 Հարությունյան,Վերապրած խոյեցի Արուսյակը, 65-66:
31 «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության անդամ, ռազմական նախարար Էնվեր փա -
շայի (1881-1922) «Չկա օրենք, ստեղծի՛ր այն» մոտեցմամբ պատերազմի ժամանակ հրա պարակ վեցին 
բազ մաթիվ օրենքներ, այդ թվում՝ «Տեղահանության» և «Լքյալ գույքի»։ Հայերի առա ջին տեղա հա-
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 Խո յում և Սալ մաս տում տղա մարդ կանց կա նան ցից տա րան ջա տե լու, ապա՝ տե ղա-
հա նե լու հա մա տեքս տում առանձ նաց րել ենք հետևյալ հի շա տա կու թյու նը. «Վեր ջա-
պես մո տե նում էր փետր վա րի 23-ը: Մի քա նի օր առաջ տաճ կա կան կա ռա վա րու թյան 
կողմից հրա ման ար ձակ վեց, որ պես զի բո լոր քրիս տո նյա տղա մար դիկ հա վաք վեն 
Հավ թուան գյուղ զո րա պե տի կող մից «ի դա րա» ստա նա լու... Ի ՞նչ էր նշա նա կում այդ 
իդա րան, ին չո՞ւ պետք էր գնալ Հ. գյուղ, ին չո՞ւ մի միայն տղա մար դիկ, բայց ոչ կա նայք և 
երե խայք ևս, այդ հար ցին մենք ան կա րող էինք ինք ներս պա տաս խա նել: Մյուս կողմից 
հրա ման ար ձակ վեց Դիլ մա նաբ նակ պար սիկ նե րին, որ նրան ցից ոչ մեկն իրա վունք 
չու նե նա պա հե լու իր բնա կա րա նի մեջ տղա մարդ քրիս տո նյա նե րի... Եվ ահա տաս-
նյակ հայ ու ասո րի տղա մար դիկ պատ րաստ վում էին գնալ հի շյալ գյուղ: Այդ բո լո-
րը կա տար վում էր առանց որևէ աղ մու կի... Ա ռա վոտ էր: Մենք ոչ մի լուր չու նեինք 
մեր գնա ցած եղ բայր նե րի մա սին, նո ցա թի վը հա րյու րից ավե լի էր: Կեղծ լու րեր էին 
տա րած վում, թե իբր ամ բողջ Դիլ մա նը պի տի դա տարկ վի: Մի քա նի օ րից հե տո պարզ-
վեց, որ դա տար կում էին միայն քրիս տո նյա նե րին: Ի սկ ի՞նչ կա րող էր անել անուժ, 
ան զեն, ան պաշտ պան քրիս տո նյան, ո րը գտն վում էր տաս նյակ հա զա րա վոր մահ մե-
դա կան նե րի մեջ...»32:

 Թուրք-քր դա կան ջո կատ նե րի, թուր քա կան չե թե նե րի և հա մի դի ե գն դե րի մաս նակ-
ցու թյամբ օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը կո տո րեց բա ցա ռա պես քրիս տո նյա խա ղաղ 
բնակ չու թյա նը, մաս նա վո րա պես՝ հայե րին ու ասո րի նե րին33: Այդ մա սին պահ պան վել 
են տե ղե կու թյուն ներ, ակա նա տես նե րի վկա յու թյուն ներ34 և փաս տեր: 

նությունն սկսվել էր 1915 թ. մարտի 2-ին՝ Դյորթյոլի հայերի տարագրմամբ։ Ցե ղա սպա նությանն «օրի-
նա կանություն» հաղորդելու նպատակով ներքին գործերի նախարար Մեհմեդ Թալեաթը 1915 թ. մա-
յիսի 14/27-ին կառավարությանը ներկայացնում է «Տեղահանության մասին» օրեն քի նախագիծը, որը 
վարչապետ Սայիդ Հալիմ փաշան ստորագրել էր նախքան խորհրդա րանի հավանությանն ար ժա-
նանալը։ Տե՛ս Մելինե Անումյան, «Երիտթուրքերի 1919-1921 թթ. դա տա վարությունների վավերա գրերը 
ըստ օսմանյան մամուլի» (Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2011), 28։ Տեղա հանությունների մասին ման րամասն 
տե՛ս՝ Ամջա Հասան, Տեղահանություն և ոչնչացում (տեղա հա նության իրական պատկերը) (Երևան, 
ՀՀ ԳԱԱ, ՀՑԹԻ, 2007), 6; Թաներ Աքչամ, Երիտթուրքերի գոր ծած ոճիրը մարդկության դեմ, Հայոց 
ցեղասպանությունը և էթնիկ զտումները Օսմանյան կայսրությունում (Երևան, Տիգրան Մեծ, 2015), 157։
32 Սեդրակ Ավագեան, Կոտորածը Սալմաստում (ականատեսի պատմուածք) (Թիֆլիս, Հէրմէս, 1915), 
18-19:
33 Հոդվածում քննության են առնված Խոյի ու Սալմաստի հայ բնակչության (ընդգծումը մերն է՝ 
Թ.Մ.) տեղահանության և բնաջնջման մանրամասները։ Պարսկաստանի հյուսիսային շրջաններում 
իրագործված ասորիների ջարդերի մասին մանրամասն տե՛ս Անահիտ Խոսրոևա, Ասորիների 
ցեղասպանությունն օսմանյան Թուրքիայում և հարակից թյուրքաբնակ վայրերում (XIX դարի 
վերջ – XX դարի առաջին քառորդ) (Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2004); Անահիտ 
Խոսրոևա, «Ասորիների ջարդերը թուրքաբնակ վայրերում Ա. Աշխարհամարտի տարիներին», Հայոց 
ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր 9, (2004): 88-99; Anahit Khosroeva, “The 
Ottoman Genocide of the Assyrians in Persia,” The Assyrian Genocide, Cultural and Political Legacies, ed. 
Hannibal Travis (New York: Routledge, 2018), 137-157:
34 ՀՀ Ազգային արխիվի ֆոնդերում պահվող ականատես-վերապրածների վկայությունները հոդ-
վածում մեջբերված են բնագիր-ձեռագրերին հարազատ բարբառով, այնպես ինչպես գրի է առնված։ 
ՀՀ Ազգային արխիվը հրապարակել է Հայոց Մեծ եղեռնի ականատեսների պատմած ները (1915-
1916 թթ.)՝ ընտրելով այն վկայությունները, որոնք ամբողջական տեղեկություն են հա ղոր դում թուրքական 
իշխանությունների իրագործած հայ բնակչության կոտորածների մասին։ Տե՛ս Վշտապատում, պատ. 
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 Խոյի ու Սալ մաս տի հայ ակա նա տես-վե րապ րած նե րի ներ քո շա րադ րյալ վկա յու-
թյուն նե րը բա ցա հայ տում են կա տար ված ոճ րա գոր ծու թյան մե թոդն ու բնույ թը։ 

Այս պես՝ Սալ մաս տի գա վա ռի Հավթ վան և մյուս գյու ղե րում տե ղի ու նե ցած կո տո-
րած նե րի մա սին պատ մում է վե րապ րած Գևորգ Մկրտ չյա նը. «1914 թ. դիկտ. 21 ռու-
սա կան նա հան ջի ատին 500 տու նէ բաղ կա ցիալ զուտ հա յաբ նակ Հաւթ վան գիւ ղին 
40-ի չափ ըն տա նիք տի ղը մնա ցին ծի րի րու և իրա խա նի րու հիտ միա սին: Այդ տիղ էին 
հա ւա քուած և շրջա կայ գիւ ղի րէն մնա ցած ըն տա նիք նի րը կամ առան ձին ան հատ նի րը: 
Թիւրք հրա մա նա տա րը հրա ւի րից բո լոր պար սիկ նի րու մօտ ապաս տա նած հայի րը, 
որ գան նպաստ ստա նան, ո րով հետև կա ռա վա րու թիւ նը կար գադ րած մնա ցող նի րուն, 
իբրև ռա յա-հ պա տա կի, ապ րուս տի մի ջոց նիր հայ թայ թիլ: Հա ւա քի լէն յի տոյ կը հրա-
մայէ, որ հայի րը խումբ-խումբ տա նին՝ կո տո րին: Կա նո նա ւոր զօր քի րը և քիւրտ խա ժա-
մու ժը ժո ղո վուր դը խում բի րու կը բաժ նին և կը կո տո րին՝ ո րը զէն քով, ո րը կա ցի նով, 
ո րը ան դա մա հա տու թիւն նի րու են թար կի լով... »35: 

Ա. Ստե փա նո սյան ցը վկա յում է. «... Այ սօր վե րա դար ձայ Սալ մաս տից։ 3.000-4.000 
գաղ թա կան ներ Խօյի կա մուր ջի մօտ 5 օր կա րան տին նս տե լուց յե տոյ բա ցօ դե այ կի զիչ 
արե ւի տակ՝ թափ վե ցին Սալ մաստ, մեծ մա սը՝ Հաւթ վան, մնա ցած նե րը տե ղա ւոր վե-
ցին Ն. եպ. Մե լիք-Թան գե ան ցի կար գադ րու թե ամբ միւս գիւ ղե րում... Կա նայք, աղ ջիկ-
ներն ստիպ ված էին տոպ րակն ու սին, միս փոք րիկ մա նուկ տոպ րա կի մէջ դրած, 
միւսին՝ գր կին բռ նած, եր րորդ 8-10 տա րե կանն էլ դող դո ղա լով, ու ռած ոտ քե րով հե տե-
ւում էր միւս նե րին... Այդ կմախք նե րի շա րան նե րը գա լիս էին Վա նից ու շրջա կա նե րից... 
Այդ չա րա բախտ հո սանքն ան ցել էր Մա կուի վրայով։ Քիւր դե րը, տես նե լով մե րոնց 
նա հան ջը, վրա էին տուել ու մինչև 600-700 տղա մարդ կանց գն դա կա հա րել, սրա խող-
խող արել, թա լա նել։ Մնա ցած շատ գիւ ղեր կո տո րա ծի էին են թարկ վել, իսկ դրան ցում 
սպան ված նե րի դիակ նե րը, ո ղջ մնա ցած նե րի ներ կա յու թե ամբ, քիւր դե րը թա փել էին 
իրանց գամբռ նե րի առաջ եւ ու տեց րել, երի տա սարդ ու գե ղե ցիկ կին ու աղ ջիկ ջո կել-
տա րել, գիւղ ու շէն կրա կի տուել...»36։

 Սալ մաս տի Ղա լա սար գյու ղի բնակ չու հի Թա գու հի Հով հան նի սյա նը հա ղոր դում է. 
«1915 թ. յուն վա րի 5-ին ռուս նի րը՝ Բաշ կա լէի կող մի րին նա հան ջի լու ատին, կա մա վոր-

խմբ. Ամատունի Վիրաբյան (Երևան, Զանգակ-97, 2005); Հայոց ցեղա սպանությունը օսմանյան Թուր-
քիայում: Վերապրածների վկայություններ: Փաստաթղթերի ժողովածու, հ. III:
«Օսմանյան զինված ուժերի վերաբերմունքը հայերի և ասորիների նկատմամբ Սալմաստի տարածքում 
1915 թ.» զեկուցման մեջ պատմաբան Միքայել Նիշանյանը (Ազգային գրադարան, Փարիզ) նկատում 
է, որ Իրանի հյուսիսային շրջանի հայերի բնաջնջման օսմանյան կառավարող իշխանությունների 
մտադրության և անմիջական իրագործման իրական պատկերը երևում է հայկական աղբյուրների 
մեջ, մինչդեռ օտար աղբյուրներում շեշտը քրդական դերակատարության վրա է. Salmast Heritage 
Association Holds International Conference in Yerevan, “Asbarez,” November 18, 2019, http://asbarez.
com/188450/salmast-heritage-association-holds-international-conference-in-yerevan/  
35 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց.1, գ. 424, թ. 13-ի շրջ., բնագիր, ձեռագիր։
36 Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թ. մամուլի էջերում (հայալեզու և օտարալեզու թերթերի 
նյութերի ժողովածու), խմբ. Ա. Մարուքյան, հատոր երկրորդ (Երևան, «Դարույք» երիտասարդական 
հասարակական կազմակերպություն, 2018), 34:
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Թեհ մի նե Ռ. Մար տո յան

նի րու հետ միա սին միզ տի ղա հան ը րին, որ պէս զի իտևեն իկող թիւր քի րը կո տո րած 
չսար քէին։ Մինք մինչև ան գամ ճա նա պար հի հաց վիրց նիլ չկա րո ղա ցանք, ամէն ինչ 
գիւ ղը մնաց, ո րը, միր գաղ թի լէն յե տոյ թա լա նէ ցին։ Գիւ ղը մնա ցին ամէն տու նէն մի, 
իր կու կամ ավի լի ան ձինք էին մնա ցած, 18 հատ գի ղի ցիկ կին ու աղ ջիկ առե ւան գած 
ին, ան պա տուած, 9-է աւի լի կին, իրա խայ եւ մարդ ան հիտ կո րած ին։ Ան ցիալ 1915-ի 
գար նան, երբ միր մար դիկ Ղա լա սար գնա ցին, այն տիղ տի սած ին ջր հո րի իզիր քին 
ձգուած արիւ նոտ սղոց մը. ջր հո րը նա յած գտած ին 7 դիակ, ո րոնց մէ 4 տղա մար դու, 
3-ը՝ կնոջ։ Սղո ցով կտ րուած գլուխ նի րէն 6-ը դիակ նի րու մօտ ձգուած էին, միայն մէ կի 
գլու խը չին գտած։ Դաշ տը, ճա նա պար հի իր կա րու թի ու մին ծած կուած է մարդ կային 
դիակ նե րով և ոս կոր նի րով, ո րոնք միր և միր շրջա կայ գիսւ ղի րու կո տո րուած ժո ղովր դի 
մնա ցորդ նիրն ին։ Գաղ թի ան դին հա րիւ րա վոր նիր ցր տա հա րու մից, անօ թու թիւ նից 
կո տո րուի ցան, մինք իս աչ քո վը տի սած տաս նիակ կա նայք, ո րոնք իրինց մա նուկ նի րը 
գր կած, անոնց հիտ միա սին ցր տա հար ին կած էին ճա նա պարհ նի րու վրայ...»37։

 Կով կա սյան առա ջին բա նա կի փոխհ րա մա նա տար Կ. Մա տի կյա նի՝ բա նա կի 
հրա մա նա տա րի տե ղա կա լին 1915 թ. փետր վա րի 24-ին հղած նա մա կում կար դում 
ենք. «Ե րեկ՝ ժա մը 2-ին մոտ ես ձիա վոր նե րով եկա Դիլ ման և իս կույնևեթ սկ սեցի 
հե տաքննու թյու նը։ Հար ցու փոր ձե րից իմա ցա, որ սպա նու թյուն ներ են կա տար վել 
Հա րի վում, Խոս րո վում և Մեհ լե մում։ Ան հա պաղ շտա պե ցի այն տեղ, որ տեղ գտա 
հա րյու րա վոր դիակ ներ։ Այս ամս վա 14-ի լույս 15-ի գի շե րը սպան վել է ու ղիղ 707 հո գի։ 
Մինչև այս ամս վա 14-ը հայե րը հա մա րյա ան վնաս էին մնում՝ շնոր հիվ տե ղի պար սիկ 
բնակ չու թյան, իսկ նույն օ րե րին թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը մու նե տիկ նե րի մի ջո-
ցով սպառ նում էր պատ ժել այն պար սիկ նե րին, ով քեր թաքց նում են քրիս տո նյա նե րին՝ 
հայե րին ու ասո րի նե րին։ Դիլ մա նի պար սիկ նե րը նույ նիսկ այդ սպառ նա լի քի տակ 
չկա տա րե ցին թուր քա կան կա ռա վա րու թյան պա հանջ նե րը, իսկ թուր քա կան կա ռա վա-
րու թյան գա զա զած ներ կա յա ցու ցիչ կայ մա կամ Ռուս տեմ բե գը հրա մայեց քր դե րին ու 
զին վոր նե րին մտ նել պար սիկ նե րի տնե րը և դուրս բե րել քրիս տո նյա նե րին ու սպա-
նել քրիս տո նյա նե րին թաքց նող պար սիկ նե րին։ Այս հրա մանն իս կույնևեթ կա տար վել 
է, դուրս են հա նել 7 հո գու։ Մնա ցած 700 հո գուն էլ նույն եղա նա կով բռ նել ու տա րել 
են Հա ֆի վան ու Խոս րով, որ տեղ թուր քե րի 2-րդ շտաբն է ր։ Այն տեղ շտա բի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի հրա մա նով նրանց մեռց րին այն պի սի տան ջանք նե րով, ո րոնք նկա րագ րել 
հնա րա վոր չէ և ո րոնք ան բա ցատ րե լի ու ան նե րե լի են քսա նե րորդ դա րի հա մար։ Ես 
ինքս ան ձամբ իմ աչ քով տե սել եմ հա րյու րա վոր խող խող ված, փո սե րը նետ ված դիակ-
ներ, ո րոնց հո տը վա րա կում էր այդ քա ղաք նե րի օ դը, տե սել եմ գլ խատ ված դիակ-
ներ, քա րե րի վրա կա ցին նե րով փրթ ված ձեռ քեր, սրունք ներ, կտր ված մատ ներ, մաշ-
կա զերծ ար ված գան գեր, դիակ ներ՝ փլ ված նե րի տակ, տաս նյակ զոհ ված ներ՝ ցան կա-
պա տե րի տակ, ո րոնց մեջ էր նաև Մեհ լե մի քա հա նա տեր Վար դա նը։ Սպա նու թյուն-
ներ են կա տար վել մյուս հայ կա կան գյու ղե րում ևս»38։

37 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց.1, գ. 424, թ. 7-ի շրջ., բնագիր, ձեռագիր։
38 Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում (խմբ. Մ. Ներսիսյան) (Երևան, «Հայաս-
տան», 1991), 335-336:
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 Սալ մաս տի գա վա ռի Հավթ վան և մյուս գյու ղե րում տե ղի ու նե ցած կո տո րած նե րի 
մա սին է պատ մում վե րապ րած Հա կոբ Խո րո զյան ցը. «...700 հո գի, գլ խա ւո րա բար 
տղա մար դիկ ջար դուի ցան չա րա չար տան ջանք նի րով, ո մանց վի զը դրան շեմ քի վրա 
դրած նա ջա խով կտ րած ին, ո մանց գն դա կա հա րած, ո մանց ան դա մա հա տած և տան-
ջանք նի րով սպան նած, ու րիշ նե րու՝ ո ղջ ո ղջ այ գի նի րու պա տի րու տակ ին թա ղած։ 
Ջար դը տի ղի ու նի ցած է թիւրք հրա մա նա տար Խա լիլ բէյի հրա մա նով, զոր քի րուն 
մաս նակ ցած ին Սօ մայի Թա մուր աղայի և Ջհան գիր աղայի քիւր տե րը և հայի րի ու նի-
ցած ամ բողջ ստա ցուած քը թա լա նած...»39։

 Սալ մաս տի Մահ լամ գյու ղի բնա կիչ Հով հան նես Կա րա պե տյա նը վկա յում է.  
«... Սալ մա սի միս գիւ ղի րը – Սառ նա, Մահ լու, Հավթ վան, Փա յա ջուկ, Գալ բա սար 
մնա ցած նի րը՝ թվով 800 հօ գի, ո րոնք Դիլ ման էին ապաս տա նած մի Սէի տի քով, 
բո լորը կո տոր ւած էին։ Ի րինց ու նի ցած չու նի ցա ծը թա լա նի տուած։ Նա հան ջող նիրս 
Խոյի վրայով ան ցանք Ջուլ ֆա։ Շատ ծննդ կան նիր ճամ փու իր կա րու թիամբ ին կան 
մի ռան, հա րիւ րա ւոր իրա խա նիր ցր տա հա րի ցան...»40։

 Խոյի ու Սալ մաս տի հայ բնակ չու թյան նկատ մամբ իրա գործ վող օս մա նյան բա նա-
կի հա մա կարգ ված ու շա րու նա կա կան բռ նու թյուն նե րին ար ձա գան քում է Պարս-
կաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը՝ անըն դու նե լի հա մա րե լով իր երկ րում տե ղի ու նե ցող 
ան ցան կա լի իրո ղու թյուն նե րը։ Այս պես՝ 1915 թ. մար տի 5-ին Պարս կաս տա նի Ար տա-
քին գոր ծե րի նա խա րար Մոա վեն օդ-Դով լեն պաշ տո նա կան բո ղո քա գիր է հղում 
Թեհ րա նում Օս մա նյան պե տու թյան դես պա նին՝ «օս մա նյան զոր քե րի իրա կա նաց-
րած դա ժա նու թյուն նե րի» առն չու թյամբ41:

 Բո ղո քագ րում մաս նա վո րա պես նշ ված էր. «... Բռ նու թյուն նե րը կա տա րել են Ձեր 
զին վոր նե րը, ով քեր բազ մա թիվ գյու ղեր են կո ղոպ տել կամ հր դե հել, բո լոր բնա կիչ-
նե րը դժ բախ տու թյան են մատն վել: Բռ նու թյուն ներն ու ան պատ վու թյուն նե րը տե ղի 
են ու նե ցել այն շրջան նե րում, որ տեղ գյու ղե րի բնակ չու թյու նը մե ծա մաս նա բար 
կազմված են քրիս տո նյա նե րից, ով քեր բռ նու թյան են են թարկ վել և դա ժա նա բար 
կո տոր վել ...»42: 

Օս մա նյան բա նա կի` Սալ մաս տի հայ բնակ չու թյան նկատ մամբ իրա գործ ված 
տե սա րան նե րի ակա նա տեսն է դառ նում նաև Ո ւր միա յում Ռու սաս տա նի փոխ հյու պա-
տոս Պա վել Վվե դենս կին, ով ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում կա տար-
վա ծի վե րա բե րյալ43։

 Պատ մա բան Դեյ վիդ Գոն թը, ու սում նա սի րե լով Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի-
նե րին «քո ղարկ ված» ցե ղաս պա նու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի պատ մու թյուն նե րը, 
հան գում է այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ Պարս կաս տա նի հյու սիս-ա րև մուտ քում տե ղի 

39 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց.1, գ. 424, թ. 17-ի շրջ. և 18, բնագիր, ձեռագիր։
40 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 424, թ. 11, բնագիր, ձեռագիր։
41 David Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia 
During World War I (New Jersey: Gorgias Press, 2006), 82.
42 Նույն տեղում:
43 Նույն տեղում, 81: 
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ու նե ցա ծը օս մա նյան բա նա կի իրա գոր ծած քա ղա քա ցի նե րի առա ջին գի տակց ված, 
ծրագր ված զանգ վա ծային սպա նու թյունն էր (ը նդգ ծու մը մերն է՝ Թ.Մ.)44:

 Պարս կաս տա նում 1912-1917 թթ. ան գլի կան եկե ղե ցու եպիս կո պոս Հայր Չարլզ Հ. 
Սթայլ մա նը կարևոր ման րա մաս ներ է հա ղոր դում «բ նաջնջ ման ար շա վի մա սին». «Ռու-
սա կան մի զո րա նոց կար պարս կա կան Ո ւր մի քա ղա քում։ Գեր մա նա ցի և թուրք գոր-
ծա կալ նե րը չէին բա վա րար վել այդ զո րա նո ցը վտա րե լուն միտ ված դա վեր սար քե լով, 
այ լեւ կար գադ րել էին քրիս տո նյա նե րի թա ղա մա սի ո ղջ բնակ չու թյա նը կո տո րել։ 6.000 
քր դե րից կազմ ված մի խումբ, թուրք սպա նե րի հրա մա նա տա րու թյան ներ քո, սկ սել էր 
թա լա նել ու այ րել շրջա նի քրիս տո նե ա կան գյու ղե րը՝ գոր ծե լով անա սե լի գա զա նու-
թյուն ներ։ Տնե րը թա լան վե ցին, տղա մար դիկ կո տոր վե ցին, ջր հոր նե րը լց վե ցին դիակ-
նե րով և ամե նից սար սա փե լին՝ կա նանց ու երե խա նե րին տա րան և իս լա մաց րե ցին։ 
Մեկ գյուղ նախ՝ մեծ տու գանք վճա րեց իր ապա հո վու թյան հա մար, ապա՝ տղա մարդ-
կանց (85 հո գի) կապկ պե լով տա րան գե րեզ մա նա տուն, որ տեղ անա սուն նե րի նման 
մորթ վե ցին իրենց հա րա զատ նե րի ներ կա յու թյամբ։ Կա նայք ու աղ ջիկ նե րը մնա ցին 
իրենց դա հիճ նե րի ո ղոր մա ծու թյա նը, և նրանց ճա կա տա գիրն այն քան սոս կա լի էր, որ 
հնա րա վոր չէ բա ռե րով ար տա հայ տել։ Սր բա զան պա տե րազ մի հայ տա րա րու թյու նը 
կա ցու թյու նը վատ թա րաց րեց։ Ե կե ղե ցի նե րը քանդ վե ցին ու Ա ստ վա ծա շունչ ներն ամե-
նա դա տա պար տե լի ձևե րով սր բապղծ վե ցին։ Ռուս փոխ հյու պա տո սը զե կու ցեց, որ մի 
սի րիա ցի (ա սո րի – Թ.Մ.) եպիս կո պոս կա խա ղան է հան վել, մի քա հա նայ (ա մե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ՝ պրես պի տե րա կան) խաչ վել է, իսկ մի ու րի շին ո ղջ-ո ղջ այ րել 
էին։ Քրիս տո նե ու թյուն ըն դու նած մի իս լա մի ևս, Մի քայել անու նով, կա խա ղան էին 
հա նել։ Սալ մաս տի մեջ ո րոշ թվով քրիս տո նյա ներ ապաս տա նե ցին իս լամ նե րի տնե-
րում։ Նրանց անուն նե րը ցու ցա կագ րե լու նպա տա կով մի վկա յա գիր շրջա նա ռու թյան 
մեջ դր վեց, ո րի տակ քրիս տո նյա նե րը պար տա վոր էին ստո րագ րել՝ հաս տա տե լու 
հա մար, որ իրենք իս լամ նե րին պաշտ պա նել էին։ Հա վաս տիաց րել էին, որ բո լոր ստո-
րագ րող նե րը ապա հով պի տի մնան, սա կայն ավե լի ուշ տղա մար դիկ ձեր բա կալ վել 
էին ու տարվել 2 մղոն հե ռու գտն վող դաշտ, որ տեղ նա խա պատ րաս տել էին նրանց 
ջարդը։ Եր կու դաշտ ծածկ ված էր տղա մարդ կանց դիակ նե րով, ո րոնց ձեռ քե րը կապվել 
էին գն դա կա հար վե լուց առաջ։ Այլ վայ րե րում տղա մարդ կանց այն պես կա պե ցին սան-
դուղք նե րին, որ գլուխ նե րը սան դուղք նե րի բաց վածք նե րից դուրս մնա ցին։ Ա պա նրանց 
գլուխ նե րը կա ցին նե րով կտր վե ցին, իսկ դիակ նե րը ջր հոր նե րի ու կո յու ղաջ րի փո սե-
րի մեջ նետ վե ցին։ Ա վե լի քան 700 տղա մարդ այս պես սպան վեց Սալ մաս տի մեջ և 
ավե լի քան 800-ը՝ շրջա կա գյու ղե րի մեջ։ Հաս տատ ված է, որ 49 քրիս տո նե ա կան գյու-
ղեր ամ բող ջու թյամբ քանդ վել են։ Կաս կած չկա, որ սա տա նա յա կան այս արար քը գոր-
ծադր վեց հիմ նա կա նում քր դե րի կող մից, թուրք զին վոր նե րի օ ժան դա կու թյամբ»45։ 

1915 թ. հու լի սի 28-ի Մեծ Բրի տա նիայի Լոր դե րի պա լա տում Խորհր դի նա խա-
գահ կոմս Քրուին քրիս տո նյա նե րի կո տո րած նե րի մա սին կոմս Բրայ սի հարց մանն ի 
պա տաս խան, հայտ նում է, որ ո ճիր ներն աճել են թե՛ թվի, թե՛ վայ րա գու թյան աս տի-

44 Նույն տեղում։
45 Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թ. մամուլի էջերում, 388-389:
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ճա նով և այդ առն չու թյամբ հե տաքր քիր տե ղե կու թյուն է հա ղոր դում «The Age»-ը (Մել-
բուրն, Վիկ տո րիա, Ա վստ րա լիա). «... Այն քան վարժ ենք հայե րի մա սին մտա ծել որ պէս 
Թուր քիայի բնա կիչ նե րի, որ հա ճախ ան գի տա նում ենք այն իրո ղու թյու նը, որ հայերն 
ապ րում են նաեւ Ռու սաս տա նում եւ Պարս կաս տա նում։ Պարս կաս տա նից մեզ հա սած 
լու րե րը նույն քան նող կա լի են, որ քան Փոքր Ա սիայից ստաց ված նե րը... Խեղճ գաղ թա-
կան նե րը թա կար դը ըն կած մկ նե րի նման կո տոր վել էին։ Օ րեր շա րու նակ Սալ մաս տի 
ու Ո ւր միայի շուրջ դաշ տե րը ծածկ ված էին դիակ նե րով, ո րով հետև ոչ հա րա զատ էր 
մնացել, ոչ է լ՝ բա րե կամ նրանց թա ղե լու հա մար։ Ե լու զակ նե րը թո ղե ցին, որ նրանք 
փտեն բաց դաշ տե րում...»46։ 

Այս պի սով՝ վե րո բե րյալ հայ ակա նա տես-վե րապ րած նե րի, ինչ պես նաև օ տար ակա-
նա տես-վ կա նե րի վկա յու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ նում 
վե րա կանգ նել Խոյի ու Սալ մաս տի հայե րի բնաջնջ ման ը նդ հա նուր գոր ծըն թա ցը, ո րի 
բաղ կա ցու ցիչ մա սերն էին.

ա. Տա րան ջա տում. տղա մարդ կանց կա նան ցից առանձ նա ցու մը հիմ նա կա նում իրա-
գործ վել է խա բե ու թյամբ, կեղծ ու շին ծու խոս տում նե րով։

բ. Սպա նու թյուն. դա ժան մե թոդ նե րի ը նտ րու թյուն, խումբ-խումբ կո տո րում, սպա նու-
թյան գոր ծիք նե րի հա տուկ ը նտ րու թյուն և կի րա ռում, գն դա կա հա րու թյուն, ան դա մա-
հա տու թյուն (զենք, կա ցին, սղոց)։

գ. Դիակ նե րի նե տում ջր հոր նե րը, կո յու ղաջ րե րը, փո սե րը։
դ. Թա լան: 

Սեռական բռնություններ և ծիսականացված սպանություններ

 Զանգ վա ծային բռ նու թյուն ներն ու ցե ղաս պա նու թյու նը հե տըն թաց են դե պի վայ րե-
նու թյուն47։ Հայտն վե լով բա րո յա կան փա կու ղու առջև՝ ցե ղաս պա նե լու ու նա կու թյամբ 
էթ նիկ հան րու թյու նը դուրս է գա լիս ագ րե սիայի բնու թագ րե րից, կողմ նո րոշ վում մի ո ղջ 
խմբի դեմ, իր նմա նի դեմ՝ մի տում ու նե նա լով բնաջն ջել ու վե րաց նել այդ իսկ տե սա-
կը48։ Այս հա մա տեքս տում սե ռա կան բռ նու թյուն ներն ըն դուն ված է հա մա րել ցե ղա-
սպա նա կան ծրագ րի բաղ կա ցու ցիչ։ Այն ո րակ վում է որ պես մար դու դեմ ուղղ ված հան-
ցա գոր ծու թյուն, ո րը մե կու սաց նում է մար դուն իր սո ցիալ-մ շա կու թային մի ջա վայ րից։ 
Բռ նա բա րու թյուն նե րը կի րառ վել են ոչ միայն որ պես ո չն չաց ման մի ջոց, այլև ան հա տա-
կա նու թյան կոր ծան ման ձև, քա նի որ ոչ միայն մարմ նա կան, այլև բա րո յա հո գե բա նա-
կան ծանր վնաս են պատ ճա ռում49։

Մ շա կու թա բան-ցե ղաս պա նա գետ Հաս միկ Գրի գո րյա նը, ան դրա դառ նա լով ցե ղա-
սպա նու թյան ժա մա նակ իրա գործ վող բռ նա բա րու թյուն նե րին և սե ռա կան այլ բռ նու-
թյուն նե րին՝ որ պես «ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն», նկա տում է, որ դրանք 

46 Նույն տեղում, 246։
47 Արթուր Կոբելյան, Էթնիկական նույնականություն և հանդուրժողականություն (Երևան, Տիր, 2016), 179: 
48 Նույն տեղում։
49 Jennifer Balint, “Rape as a Tool of Genocide,” in Encyclopedia of Genocide, edt. Israel W. Charny, v.II 
(I-Y) (Oxford, England: ABC-CLIO, 1999), 491-492.
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միտված են խում բը ո չն չաց նե լու ոչ միայն ֆի զի կա պես, այլև թի րա խային ո ղջ հան-
րու թյան էթ նիկ ինք նու թյու նը50։ Գրի գո րյա նի հա վաստ մամբ՝ «թի րա խային» խմբի 
կա նայք, ինչպես նաև երե խա նե րը, տղա մար դիկ և նույ նիսկ դիակ նե րը սե ռա կան 
բռ նու թյուն նե րի են են թարկ վում՝ որևէ էթ նի կա կան կամ կրո նա կան խմբի պատ կա նե-
լու պատ ճա ռով51։ Հե տաքր քիր է հատ կա պես հե ղի նա կի այն դի տար կու մը, որ սե ռա-
կան բռ նու թյուն ներն սահ ման վում են որ պես «հաղ թո ղի» վարք, քա նի որ «պարտ-
ված» կող մի կա նայք ըն կալ վում են որ պես «պարգևատ րում» կա տա րած «քա ջա գոր-
ծու թյուն նե րի» հա մար52։ Ա ստ վա ծա բան-ցե ղաս պա նա գետ Շու շան Խա չատ րյանն 
այն միտքն է հայտ նում, որ հայե րին կո տո րե լը շատ հա ճախ «կ րո նա կան սխ րանք» 
էր հա մար վում, և որ քան ավե լի դա ժան կա տար վեր այն, ավե լի մեծ կլի ներ մո լե ռանդ 
ոճ րա գոր ծի «քա ջա գոր ծու թյու նը»53։ 

Օս մա նյան բա նա կը հաշ վե հար դար էր տես նում ան զեն և ան պաշտ պան 
կա նանց, երե խա նե րի ու ծե րե րի հետ: Ա կա նա տես նե րը պատ մում են, որ Խոյի շու-
կայի առևտրա կան-խա նութ պան նե րից ո մանք հայ կա նանց ապաս տան էին տա լիս 
«բա զա րում»: Ո րոշ մու սուլ ման ներ գե ղե ցիկ հա յու հի նե րին փր կում էին՝ իրենց տնե րը 
տա նե լով, իսկ շա տե րին «հափշ տա կում» ու բռ նա բա րե լուց հե տո սպա նում էին։ Չէին 
խնա յում նույ նիսկ հղի կա նանց54։ Այ դօ րի նակ իրո ղու թյան ապա ցույց է մի հղի կնոջ 
սպա նու թյան հետևյալ նկա րագ րու թյու նը. «... Մի օր, երբ սե նյա կում էի, դր սից աղա-
ղա կի ձայ ներ լսե ցի: Վա րա գույ րի արան քից թա քուն դի տե ցի ու չկա րո ղա ցա տե սա-
ծիս հա վա տալ: Եր կար ու գե ղե ցիկ սև մա զե րով մի երի տա սարդ ու հղի կին կի սա-
մերկ վի ճա կում ըն կել էր փո ղոցի մեջ տե ղում ու իրեն շրջա պա տած աս կյար նե րին 
աղա չում էր, որ երե խային չվ նա սեն: Աս կյար նե րը նրա շուր ջը պա րում ու հռհ ռո ցով 
ծի ծա ղում էին ու ամեն մի շրջան պտտ վե լով մի կտոր պո կում նրա զգես տից: Ե րի-
տա սարդ կի նը հղի ու թյան վերջին ամիսն էր ան ցկաց նում ու հա վա նա բար թաքս տո-
ցից դուրս էր եկել Հե քիմ Էֆ թե խա րից օգ նու թյուն խնդ րե լու ծնն դա բե րու թյան հա մար, 
բայց նախ քան Հե քի մի տու նը հաս նե լը աս կյար նե րը ճան կել էին նրան... Աս կյար նե րը 
նրան քա ցով հար վա ծում էին: Նրան ցից մեկն սկ սեց նրա ու ռած փո րի վրա վեր ու 
վար թռչ կո տել: Լսե ցի երի տա սարդ կնոջ վեր ջին խոս քե րը, որ մղկ տում է ր՝ երե խային 
չվ նա սեն: Այդ պա հին մի աս կյար սու րը հա նեց ու հղի կնոջ փո րը վերևից մինչև 
ներքև պատ ռեց: Կի նը կարճ մի ճիչ ար ձա կեց ու լռեց: Մի խումբ մար դիկ այդ դեպ քի 
ակա նա տեսն էին, բայց ան կա րող էին բան ասել: Բո լո րը ը նկղմ վել էին շվար ման մեջ: 
Ե րի տա սարդ կի նը նն ջել էր արյան մա հի ճում: Մի ու րիշ աս կյար ձեռ քը մտց րեց կնոջ 

50 Հասմիկ Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային բռնությունները. Օսմանյան կայսրության 
մուսուլման բնակչության մասնակցությունը Հայոց ցեղասպանությանը (Երևան, Գիտություն, 2017), 
139։
51 Նույն տեղում։
52 Նույն տեղում։
53 Շուշան Խաչատրյան, «Բռնությունների և սպանությունների ծիսականացումը Մեծ Եղեռնի ըն-
թացքում», Ցեղասպանագիտական հանդես 4, թիվ 2 (2016), 108։ 
54 Հարությունյան, Վերապրած խոյեցի Արուսյակը, 64-65: 
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պատռ ված ար գան դը և դուրս բե րեց լրիվ աճած ման կան մար մինն ու սու րով եր կու 
կտոր արեց այն, ապա քմ ծի ծա ղով շպր տեց մոր կող մը: Այդ ամե նից հե տո բո լո րը 
շրջ վե ցին ու գնա ցին փո ղո ցի ան կյու նով հո սող առ վա կի մոտ, ձեռ նե րը լվա ցին ու 
զրու ցե լով-ծի ծա ղե լով՝ հե ռա ցան...»55:

 Վե րապ րած Ար մե նակ Ա նա նյա նը Սալ մաս տի հա յու թյան «ա նարգ ված դիակ-
նե րի» մա սին հա ղոր դում է հետևյա լը. «... Տե սե՞լ էք ար դե օք մար դու երե սը մաշ-
կած,աչ քե րը հե տը հա նած, և կպց րած գլ խի ետևի կող մում ու ցից կանգ նեց րած՝ 
որ պէս թէ հա կա ռակ դէմք ու նի:   Տե սե՞լ էք նս տած մար դուն իր գլու խը ձեռ քե րի մէջ 
առած, կար ծես թէ գլու խը ծաղ րում է իր այ լան դակ և տա րօ րի նակ մար մի նը, որ այն-
պէս ան խղ ճո րեն յօ շոտ վել է ու այ լա կերպ վել: Վեր ջա պէս՝ տե սե՞լ էք մարդ կային 
դիակ, ո րի աղիք նե րը մի կող մը լի նէին թափ ված, իսկ երե սի կէ սը և մի աչ քը կա տու-
նե րը ու տե լիս: Եւ այդ պէս ան վերջ` հա րիւ րա ւոր դիակ ներ, ո րոնք այժմ գրե թէ Սալ-
մաս տի ամեն մի փո ղո ցում ըն կած են: Եւ այդ բո լոր դիակ ներն էլ հայե րի դիակ ներ 
են... Կա պել թև-թևի և տա րել մի տան պա տի տակ շար քով նս տեց րել, և միան գա մից 
բո լո րի վզ նե րը կտ րել, ապա ամ բողջ պա տը քան դել դրանց վրա որ պէս գե րեզ ման: 
Տնե րից դուրս են քա շել մարդ կանց, մոր թո տել և լց րել ջր հոր նե րը, որ տե ղից այժմ 
գար շա հո տու թիւն է փչում...»56: 

Ա կա նա տես-վե րապ րած նե րի վկա յու թյուն նե րում տեղ են գտել նաև հոգևո րա կա-
նու թյան նկատ մամբ մու սուլ ման նե րի ծաղ րի օ րի նակ ներ։ Գրի գո րյանն այս երևույ թը 
բա ցատ րում է քրիս տո նե ու թյան նվաս տաց մամբ՝ այդ պի սով իբր հաս տա տե լով Մու-
համ մե դի գե րա կա յու թյու նը Քրիս տո սի նկատ մամբ և ինք նա հաս տատ վե լով որ պես 
մահ մե դա կան ներ, իսկ կազ մա կեր պիչ նե րը դրա նով մա սամբ լու ծում էին նաև իս լա-
մա կան հա մախմբ ման խն դի րը57։ Այս պես՝ Սալ մաս տի գա վա ռի Մահ լամ գյու ղի 
վե րապ րած Խա չա տուր Գրի գո րյա նը վկա յում է. «... Ջէվ դէ թի մաս նա ւոր հրա հան գով 
չա րա չար կը սպան նին միր գիւ ղի քա հա նան՝ Տ. Վար դան Մա թէ ո սիա նը, յի տոյ քից 
փայտ կը մտց նին, ճա կա տի դէմ քի կա շին կը քիր թին, մօ րու քէն կը կա խին, ականջ-
նի րը մոր թած թևի րէն կը կա խին, մի միայն քա հա նայի իրա նի վրայ 12 խէն չա լի 
հա րուած կը հասցնին... Հա սա րա կա կան ակա նա ւոր գոր ծիչ նի րէն Ե նովք Իս րայէ-
լիա նի ականջ նի րը, դիռ ին քը ո ղջ կտ րած էին, նոյն պէս և շր թունք նիրն ու քի թը, աչ քի-
րը հա նած էին: Նոյն տան ջանք նե րով էին սպան նուած Յով հան նէս Քիշ մի շիա նը, 
Սա ֆար Ա ռա քե լիա նը և ու րիշ ներ»58:

 Տեր Հա րու թյուն քա հա նայի նա հա տա կու թյան մա սին վկա յում է Զա րու հի Մա նու-
կյա նը. «... Թուր քի րը ո ղջ-ո ղջ կը քիր թեն, մարմ նի ան դամ նի րը մէ կիկ-մէ կիկ կը 
կտ րին, մինչև որ քա հա նան հո գին կը փչէ: Նոյն բախ տին ին թար կուի ցան գիւ ղի նշա-
նա ւոր մար դոց մէ Վար դա նը և Ե նով քը»59:

55 Նույն տեղում, 66-67:
56 Մշակ (Թիֆլիս), 11 մարտի 1915, 52:
57 Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային բռնությունները, 77։
58 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 424, թ. 12 և շրջ., բնագիր, ձեռագիր։
59 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 424, թ. 5 շրջ-6, բնագիր, ձեռագիր։
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 Սար գիս Սա յա դյանն Ատրպա տա կա նի Հայոց թե մի առաջ նորդ Գրի գոր Չիֆթ ճե-
ա նին տված հար ցազ րույ ցում պատ մում է. «Վե րոյի շե ալ գաղ թա կա նու թե ան օ րե րին, 
170 սալ մաս տե ցի հայեր չեն ու զում հե ռա նալ եւ վս տահ լի նե լով, թէ իրենց պարս-
կա կան հպա տա կու թե ան հա մար ոչ մի վնաս չեն կրե լու, մնում են Սալ մաս տում, 
սա կայն ար տօ նու թիւն ստա նա լուց յե տոյ, թուրք զօ րա վարն ահ ռե լի տան ջանք նե րով 
Հաֆթ ւա նում սպա նում է Մահ լա մի քա հա նայ Տ. Վար դա նին, կո տո րում 170 հայե րին 
եւ դիակ նե րը լց նում հո րի մէջ»60:

Ք րե ա կան իրա վուն քի մաս նա գետ Կա րի նե Աբ րա հա մյա նը, քն նե լով հոգևո րա կա-
նու թյան նկատ մամբ սպա նու թյուն նե րը, նշում է. «Ա ռա ջին հա յաց քից այ սօ րի նակ սպա-
նու թյուն նե րը կա րե լի է ո րա կել որ պես մի խումբ ան ձանց կող մից առանձ նա կի դա ժա-
նու թյամբ ազ գային, կրո նա կան ատե լու թյան շար ժա ռի թով կա տար ված սպա նու թյուն։ 
Սա կայն ան հրա ժեշտ է շեշ տադ րում կա տա րել սուբյեկ տի դի տա վո րու թյան ուղղ վա-
ծու թյան վրա։ Այս տե սան կյու նից գործ ու նենք ցե ղաս պա նու թյան հան ցա կազ մի հետ, 
քա նի որ քա հա նայի սպա նու թյու նը ոչ թե կոնկ րետ ան ձին կյան քից զր կե լու նպա տակ 
է հե տապն դում, այլ ազ գային, կրո նա կան կոնկ րետ խմբի (կ րո նա կան խումբ ասե լով 
նկա տի ու նենք տվյալ պե տու թյան բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյան դա վա նած կրո նից 
տար բեր վող կրոն դա վա նող մարդ կանց խմբի) ֆի զի կա կան ո չն չաց մանն ուղղ ված 
գոր ծո ղու թյուն է, ո րը պետք է դի տար կել հա մա լիր գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա տեքս-
տում։ Ե թե ան գամ փոր ձենք այն որ պես առան ձին հան ցա կազմ դի տար կել՝ ցե ղա-
սպա նու թյան հա մա տեքս տից դուրս, հնա րա վոր չէ, քա նի որ այս եր կու հան ցանք նե րը 
հա մակ ցու թյան ձևով հան դես գալ չեն կա րող։ Այս պա րա գա յում քրե ա կան իրա վուն քի 
տե սան կյու նից արար քը պետք է ո րակ վի որ պես ցե ղաս պա նու թյուն»61։

 
Ամփոփում

 Օս մա նյան կա ռա վա րու թյան ցե ղաս պան քա ղա քա կա նու թյան դրսևո րում նե րից էր 
Պարս կաս տա նի Խոյ, Սալ մաստ և շրջա կա Մահ լամ, Հաֆթ վան, Հին քա ղաք, Փա յա-
ջուկ, Սառ նա, Ղա լա սար, Ախ տա խա նա, Ղզլ ջա, Ու լա հա յաբ նակ գյու ղե րի հայ 
բնակ չու թյան տե ղա հա նու թյունն ու բնաջն ջու մը։ Այն կան խամ տած ված գոր ծո ղու-
թյուն էր, ո րն իրա գործ վեց Օս մա նյան պե տու թյան սահ ման նե րից դուրս։

 Խոյի ու Սալ մաս տի հայե րի բնաջնջ ման պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում է 
Օս մանյան պե տու թյու նը, ո րն իր բա նա կի, քր դե րի, ինչ պես նաև Պարս կաս տա նի 
թողտվու թյան պայ ման նե րում ծրագ րեց և ավար տին հասց րեց ցե ղաս պա նա կան 
գոր ծո ղու թյու նը։ Օս մա նյան դի վա նա գի տու թյու նը, շրջա նա ռու թյան մեջ դնե լով «հայ 
հե ղա փո խա կան նե րի» մա սին լու րե րը՝ ար դա րա նա լու և հնա րա վոր մե ղադ րանք-
ներն իր ու սե րից թո թա փե լու նպա տակ էր հե տապն դում, իսկ քր դե րի ներգ րա վու մը 
ոճ րա գոր ծի դե րա կա տա րու թյան հանձ նում էր, հետևա բար խու սա փում պա տաս-
խա նատվու թյու նից։

60 «Կենդանի պատմագիրքը»՝ իր  ու Սալմաստի մասին, https://alikonline.ir/news/community/
azerbaijan-provinces/item/8256, դիտվել է 22.10.2019: 
61 Կարինե Աբրահամյան, էլեկտրոնային նամակ հեղինակին, 15 օգոստոս 2019 թ.։ 
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 Խոյի ու Սալ մաս տի հայե րի բնաջն ջու մը հա մա պա տաս խա նում է «Ցե ղաս պա նու-
թյան կոն վեն ցիայի» 2-րդ հոդ վա ծի սահ ման մա նը, հա մա ձայն ո րի՝ ցե ղաս պա նու թյուն 
նշա նա կում է հետևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րից ցան կա ցա ծը՝ կա տար ված ազ գային, էթ նի-
կա կան, ցե ղային կամ կրո նա կան որևէ խմբի՝ որ պես այդ պի սին, լրիվ կամ մաս նա կի 
ո չն չաց ման մտադ րու թյամբ։ 

Հետևա բար, պետք է փաս տել, որ տե ղի է ու նե ցել խմբի ան դամ նե րի սպա նու-
թյուն, խմբի ան դամ նե րին մարմ նա կան լուրջ վնաս վածք ներ կամ մտա վոր վնաս 
են պատ ճա ռել, կյան քի այն պի սի պայ ման ներ են մի տում նա վոր ստեղծ վել, ո րոնք 
իրապես ուղղված են եղել Խոյի ու Սալ մաս տի հայ բնակ չու թյան ֆի զի կա կան ո չն չաց-
մա նը, ինչ պես նաև իրա կա նաց վել են ման կած նու թյու նը կան խե լուն միտ ված գոր ծո-
ղու թյուն ներ։

 Մեր օ րե րում վա ղե մու թյան ոչ մի ժամ կետ, ան կախ կա տար ման ժա մա նա կից, չի 
կի րառ վում (և չպետք է կի րառ վի) մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի նկատ մամբ, ան կախ նրա նից՝ կա տար վել են պա տե րազ մի, թե խա ղաղ ժա մա-
նակ, ինչ պես սահ մա նում է 1968 թ. նոյեմ բե րի 26-ի Պա տե րազ մա կան հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի և մարդ կու թյան դեմ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նկատ մամբ 
վա ղե մու թյան ժամկետ չկի րա ռե լու մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիան62: 

62 Դրանք սահմանվել են Նյուրնբերգի Միջազգային ռազմական դատարանի՝ 1945 թ. օգոստոսի 
8-ի կանոնադրությամբ և հաստատվել Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր 
ասամբլեայի 1946 թ. փետրվարի 13-ի 3(I) և 1946 թ. դեկտեմբերի 11-ի 95(I) բանաձևերով, զինված 
հարձակման կամ օկուպացիայի միջոցով արտաքսման և ապարտհեյդի քաղաքականության 
հետևանքով անմարդկային գործողությունների ու ցեղասպանության հանցագործության, ինչպես 
սահմանված է Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին 1948 թ. 
կոնվենցիայում, եթե անգամ այդ գործողությունները չեն համարվում այն երկրի ներպետական 
իրավունքի խախտում, որտեղ դրանք կատարվել են, Տե՛ս Մարդու իրավունքների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր, Փաստաթղթերի 
ժողովածու, գիրք Բ (Երևան, 2001), 16-17:
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 
 ԽՈՅԵ ՑԻ ԹԱ ԴԵ ՎՈՍՅԱՆ ՆԵ ՐԻ (ՏԵՐ-Ս ՏԵ ՓԱՆՅԱՆ ՆԵՐ) ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ63

Լուս. 1. Ձախից՝ բարեկամ և քավոր Ալեքսանի, աջից՝ Թադևոսյանների (Տեր-Ստեփանյաններ) 
ընտանիքները Սալմաստ գավառի Փայաջուկ գյուղում՝ վիպասան Րաֆֆու տան բակում, 

1916/7թ. (Գուրգեն Թադևոսյանի ընտանեկան արխիվ):

Լուս. 2. Ձախից՝ Սարգիս Տեր-Ստեփանյանը (Թադևոսյան) իր ընտանիքի հետ, Համադան, 
մոտ 1930 թ. (Գուրգեն Թադևոսյանի ընտանեկան արխիվ):

63 Գուրգեն Թադևոսյան, էլեկտրոնային նամակ հոդվածի հեղինակին, 6 սեպտեմբերի 2019 թ.։
Իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում Գուրգեն Թադևոսյանին՝ իր ընտանիքի պատմության 
հանդեպ հոգատարության և այն հոդվածին կից հավելվածում ներկայացնելու պատրաստակամության 
համար։ Այս կերպ խոյեցի Թադևոսյանների պատմությունը դրվում է գիտական շրջանառության մեջ։ 
Կից ներկայացնում ենք Գուրգեն Թադևոսյանի ուղիղ մեջբերված խոսքը:
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Լուս. 3. Սամսոն և Շուշանիկ Թադևոսյանները (Տեր-Ստեփանյան), 1910-ական թթ., Խոյ կամ 
Փայաջուկ (Գուրգեն Թադևոսյանի ընտանեկան արխիվ):

Լուս. 4. Շահգալդի Թադևոսյանը (Լևոն Տեր-Ստեփանյան) իր տիկնոջ՝ Մանյայի հետ,  
1910-ական թթ. Խոյ կամ Փայաջուկ (Գուրգեն Թադևոսյանի ընտանեկան արխիվ):
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Լուս. 5. Մուշեղ Թադևոսյանի (Սամսոն և Շուշանիկ Թադևոսյանների որդին) հուշատետրից 
մեկ էջ (Գուրգեն Թադևոսյանի ընտանեկան արխիվ):

«Մեր տոհ մի հիմ նա դի րը՝ Տեր-Ս տե փան քա հա նան, 19-րդ դ. կե սե րին բնակ վել և 
հոգևոր ծա ռա յու թյուն է մա տու ցել Պատ մա կան Հա յաս տա նի Մեծ Հայ քի Պարս կա-
հայք նա հան գի Հեր գա վա ռի կենտ րոն Հեր քա ղա քում, ներ կայիս Ի րա նի՝ Ա րևմ տյան 
Ատրպա տա կան Նա հան գի Խոյի մարզ կենտ րո նում։ 

Իմ նախ նի նե րը բնակ վում էին քա ղա քի Էր մե նիս տա նի (Մահ լա) ար վար ձա նի՝ 
Ցածր, այլ ան վան մամբ՝ Էյ վա զի (թուրք.՝ Քու չա բաղ) թա ղա մա սում։ Տեր-Ս տե փանն 
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ու նե ցել է երեք որ դի՝ Տեր-Սար գիս քա հա նա Տեր-Ս տե փա նյա նը, ով շա րու նա կել է իր 
հոր ու ղին և հոգևոր ծա ռա յու թյուն է մա տու ցել Խո յում, Մար տի րո սը և Թադևո սը՝ 
իմ պա պի կի պա պի կը։ Թադևո սը 1878 թ. ամուս նա ցել է Փե րիի հետ և ու նե ցել չորս 
զա վակ՝ Սար գի սը (1878-1965), պա պի կիս հայ րը՝ Սամ սո նը (1888(9)-1941), Լևո նը (Շահ-
գալ դի, ֆի դայի) և մեկ դուստր։

1900-ա կան նե րից Խոյ քա ղա քի իրենց տա նը բնակ վե լուն զու գա հեռ պա պի կիս հայ-
րը՝ Սամ սո նը, իր ըն տա նի քով և իր ավագ եղ բոր՝ Սարգ սի հետ բնակ վել են Սալ մաստ 
գա վա ռի Փա յա ջուկ գյու ղում` վի պա սան Րաֆ ֆու տա նը։ Նրանք մաս նա գի տու թյամբ 
հյուսն էին և Սալ մաստ (Դիլ ման) քա ղա քում ու նեին իրենց խա նութ-ար հես տա նո ցը, 
որ տեղ պատ րաս տում ու վա ճա ռում էին փայ տե սե ղան ներ և տար բեր իրեր։ Ի սկ մյուս 
եղ բայրն ըն տա նի քի հետ բնակ վում էր Խո յում և վա րում տնտե սու թյու նը։ 1914 թ. դեկ-
տեմ բե րի վեր ջին պա պի կիս ըն տա նի քը Խոյի, Սալ մաս տի, Ո ւր միայի և այլ հա յաբնակ 
վայ րե րի հայե րի, ինչ պես նաև ասո րի նե րի հետ հար կադ րա բար տե ղա փոխ վում են 
ցա րա կան Ռու սաս տան, որ տեղ մնում են մինչ 1915 թ.ա մա ռը, այ նու հետև պա պի կիս 
ըն տա նի քը վե րա դառ նում է Խոյ և Փա յա ջուկ։ Սկ սում են վե րա կանգ նել օս մա նյան 
բա նա կի պատ ճա ռած նյու թա կան վնաս նե րը։

1918 թ. նախ քան Կով կա սյան ռազ մա ճա կա տի ան կու մը և Վաս պու րա կա նի բնակ-
չու թյան վեր ջին նա հան ջը, ինչ-որ պատ ճա ռով պա պի կիս հայ րը՝ Սամ սո նը, իր կնոջ 
և երե խա նե րի հետ Փա յա ջու կից վե րա դառ նում է Խոյ, իսկ իր ավագ եղ բայ րը՝ Սար-
գի սը, ըն տա նի քով ճա նա պարհ վում է Փա յա ջուկ՝ կրտ սեր եղ բոր՝ Լևո նի հետ ար հես-
տա նո ցում աշ խա տե լու։ 1918 թ. ապ րի լի սկզ բին Վաս պու րա կա նի հայ ազ գաբ նակ չու-
թյու նը, չկա րո ղա նա լով շա րու նա կել Վա նի պաշտ պա նու թյու նը, փոր ձում է նա հան ջել՝ 
սկզ բում Խոյ, որ տե ղից դե պի Ռու սա հա յաս տան գնա լու նպա տա կով ճա նա պար հին՝ 
Կո տու րի մոտ, քր դե րի հար ձակ մանն է են թարկ վում և ստիպ ված է լի նում Սալ մաստ 
ուղևոր վել։ Սալ մաս տի, ինչ պես նաև Ո ւր միայի հայ և ասո րի բնակ չու թյան, ինչ պես նաև 
Ա րևմտյան Հա յաս տա նի Հա քյա րիի շրջա նից գաղ թած լեռն ցի Ջի լո ասո րի նե րի հետ 
Վա նի նախ կին կա ռա վա րու թյու նը քն նար կում է դե պի Կով կաս գնա լու հար ցը, որ տեղ 
տե ղի հայ բնակ չու թյան ապա հով ված խա վի ո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ ներն ու հատ կա պես 
ասո րա կան ռազ մա կան և հոգևոր առաջ նորդ նե րը սկզ բում դեմ են լի նում, սա կայն 
ո րոշ ժա մա նակ ան ց հա մա ձայ նում են։ Դժ բախ տա բար, մինչ հայերն ու ասո րի նե րը 
քն նար կում էին Կով կաս ան ցնե լու հար ցը, օս մա նյան զոր քը, Ա լի Իհ սան փա շայի գլ խա-
վո րու թյամբ՝ ապ րի լի վեր ջին կր կին խախ տե լով Պարս կաս տա նի չե զո քու թյու նը՝ գրա-
վում են Խոյը, ո րով փակ վում է Կով կաս խա ղաղ ան ցնե լու ճա նա պար հը։ 

Խո յում օս մա նյան զոր քը, 2.000 հայ և 3.000 ասո րի տե ղա ցի և գաղ թա կան բնակ-
չու թյու նից առանձ նաց նում է տղա մարդ կանց և կենտ րո նաց նում Խոյի բա զա րում՝ դաշ-
տում աշ խա տե լու պատր վա կով։ Պա պի կիս հայ րը՝ Սամ սո նը, և իր անե րոր դի Կա րա-
պետ Բագ րա տի Ղա զա րյա նը (1879-1970), իրենց ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րը, չվս տա-
հե լով թուր քե րին, պատս պար վում են հարևան տե ղա ցի թյուր քի (ա տր պա տա կան ցու) 
տա նը և հետևա բար փրկ վում, իսկ նրանք, ով քեր հա վա տա ցել ու գնա ցել էին, դա ժա-
նա բար սպան վում են։ 
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Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ավար տից և օս մա նյան զոր քի՝ Ի րա նի հյու սի սային 
շրջան նե րից դուրս բե րե լուց հե տո Սամ սոնն իր ըն տա նի քով և կո տո րա ծից փրկ ված 
շուրջ 400 հայեր մնում են Խո յում։ Մինչև 1921 թ. ամա ռը, երբ Հայ առա քե լա կան եկե-
ղե ցու Ատրպա տա կա նի թե մա կալ Ներ սես ար քե պիս կո պոս Մե լիք-Թան գյա նի օգ նու-
թյամբ Խոյի կո տո րա ծից փրկ ված հայե րի մեծ մա սը տե ղա փոխ վում է Թավ րիզ։ Սամ-
սոնն իր մայ րի կի՝ Փե րիի, տիկ նոջ՝ Շու շա նի կի, դս տեր՝ Այ ծեմ նի կի, որ դու՝ Մու շե ղի, 
իր մա հա ցած քրոջ երե խա նե րի՝ Ազ նի վի և Ար տա շե սի հետ սայ լով ճա նա պարհ վում է 
Թավրիզ։ Ի րենց հետ մի հայ տիկ նոջ գաղտ նի տա նում են Թավ րիզ, քա նի որ հա րե-
մից էր, սա կայն ճա նա պար հի կե սին թուր քե րը հայ կնո ջը վե րա դարձ նում են հա րեմ։ 

Պա պի կիս ըն տա նի քը Թավ րի զում բնակ վում է մեկ տա րի։ Քա նի որ այդ ժա մա նակ 
Խորհր դային Հա յաս տա նում սով էր, Սամ սո նը ո րո շում է իր քրոջ երե խա նե րին թողնել 
Թավ րի զի ամե րի կյան որ բա նո ցում, մտա ծե լով, որ եթե իր երե խա նե րին կե րակ-
րել չկա րո ղա նա, իր գործն է, սա կայն հան գու ցյալ քրոջ երե խա նե րի հետ հնա րա վոր 
բա ցա սա կան ել քի պատ ճա ռը չի ցան կա նում ին քը լի նել։

1922 թ. ապ րի լի 10-ին խոյե ցի հայե րի 40 ըն տա նիք Ատրպա տա կա նում 
Խորհրդային Հա յաս տա նի հյու պա տո սից ան ցա գիր են ստա նում, ո րոնց մեջ էր նաև 
Սամ սոն Թադևո սյա նը՝ իր ըն տա նի քով։ Ապ րի լի 13-ին ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի նա խա գա-
հու թյու նը, լսե լով Պարս կաս տա նից Խորհր դային Հա յաս տան տե ղա փոխ վել ցան կա-
ցող նե րի հար ցը, վե րաբ նա կիչ նե րին ըն դու նե լու ո րո շում է կա յաց նում։ Ա նց նե լով սահ-
մա նը (Ջու ղայի մոտ)՝ և շուրջ տա սը օր սպա սե լով գնաց քի ժա ման մա նը՝ տե ղա փոխ-
վում են Ղա մար լուի (Ար տա շատ) կա յա րան։ Սամ սոն Թադևո սյանն իր ըն տա նի քով 
բնա կու թյուն է հաս տա տում Ի ման շա լու (Մխ չյան) գյու ղում, իսկ 1923 թ. տե ղա փոխ-
վում Աղ համ զա լու (Մար մա րա շեն) գյուղ։ Մյուս խոյե ցի նե րը բնա կու թյուն են հաս տա-
տում Ղա րա դաղ լու (Ծաղ կա շեն) գյու ղում։

 Սամ սո նի եղ բայր նե րը, գտն վե լով Փա յա ջու կում, Վաս պու րա կա նի, Սալ մաս տի և 
Ո ւր միայի հայե րի ու ասո րի նե րի հետ ինք նա պաշ պա նա կան մար տեր են մղում ը նդ-
դեմ օս մա նյան բա նա կի՝ փոր ձե լով ճեղ քել Սալ մաս տից Խոյ-Ջու ղա ճա նա պար հը, 
սա կայն ան հա ջո ղու թյան մատն վե լով՝ նա հան ջում են դե պի Ո ւր միա, ապա՝ Հա մա-
դան։ 

 Գաղ թի ճա նա պար հին Սարգ սի ման կա հա սակ որ դին՝ Գուր գե նը, մոր գր կում 
մա հա նում է. մայ րը՝ Մար գա րի տը, ամուս նուն չի հայտ նում այդ մա սին, որ պես զի 
երե խային չթող նեն ճա նա պար հին։ Հա ջորդ օ րը Սար գի սը նկա տում է, որ երե խան 
չի լա լիս և, իմա նա լով մահ վան մա սին, թա ղում են մի եկե ղե ցու մոտ։ Ճա նա պար հին 
գաղ թա կան նե րի թա փո րի մեջ կոր չում է Սարգ սի ավագ որ դին՝ Ե րե մը, և ամ բողջ 
ճա նա պար հին Ե րե՜մ, Ե րե՜մ բղա վե լով գնում են մինչև Հա մա դան, որ տեղ, բա րե-
բախ տա բար, գտ նում են վեր ջի նիս։ Ե րե մը, տի ֆով վա րակ ված, մեծ դժ վա րու թյամբ 
բուժ վում է։ Հա մա դա նում ան գլիա կան զոր քե րի ո րոշ մամբ գաղ թա կան նե րը բա ժան-
վում են եր կու մա սի. փոքր մա սը՝ գլ խա վո րա պես պարս կահ պա տակ հա յու թյու նը, 
մնում է Հա մա դա նում, իսկ մնա ցած մա սը գնում է Բա քու բա (ներ կայիս Ի րա քի 
տա րածք)։ 
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 Գաղ թի ճա նա պար հին իրենց պատ կա նող սայ լը չեն կա րո ղա նում ան ցկաց նել 
կամր ջով, ստիպ ված են լի նում ո րոշ իրեր բար ձել ձի ու վրա, մյուս մա սը չկա րո ղա-
նա լով տա նել՝ թող նում են սայ լում, ճա նա պար հին սա կայն ձին սատ կում է և իրե րի 
մյուս մասն էլ են կորց նում։ Տա րե թի վը ստույգ հայտ նի չէ. կա՛մ դե պի Ռու սա հա յաս-
տան 1914 թ. դեկ տեմ բե րյան գաղ թի մա սին է, կա՛մ դե պի Հա մա դան 1918 թ.։ 1924 թ. 
պար սից շա հը հրա ման է ար ձա կում, որ բո լոր պարս կահ պա տակ նե րը պետք է ու նե-
նան ան ձնագ րեր։ Այդ ժա մա նակ Սար գի սը և Լևո նը ո րո շում են փո խել իրենց ազ գա-
նու նը՝ Թադևո սյան նե րից դառ նա լով Տեր-Ս տե փա նյան ներ, ինչ պես որ ավե լի վաղ է 
եղել: Խորհր դային Հա յաս տա նում ապ րող Թադևո սյան նե րը շա րու նա կում են կրել 
իրենց ազ գա նու նը։ Հե տա գա յում՝ 1940-ա կան թթ., Տեր-Ս տե փա նյան նե րը Հա մա դա նից 
տե ղա փոխ վում են Թեհ րան, իսկ 1970-1980-ա կան թթ. մեծ մա սը՝ Ա ՄՆ, Կա նա դա և 
Նի դեր լանդ ներ»։
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BEYOND THE BORDERS OF THE OTTOMAN EMPIRE: 
ANNIHILATION OF THE ARMENIAN POPULATION IN THE IRANIAN CITIES 

KHOY AND SALMAST (1914-1915) 

SUMMARY
Key words: World War I, Armenian massacres, Khoy, Salmast, Armenian Genocide.

The article discusses the policy of annihilation of the Armenian population of Khoy and 
Salmast in Iran perpetrated by the Ottoman Empire during the First World War.

Based on numerous testimonies of the Armenian Genocide survivors as well as the 
accounts of foreigners the article aimed at presenting the extermination policy of Armenians 
beyond the borders of the Ottoman Empire. The responsibility of the annihilation of the 
Armenian population of Khoy and Salmast rested with the Ottoman Empire, which had 
organized and implemented the genocidal act through its army and Kurdish irregulars with 
the connivance of Iran.

The research and presentation of this subject may foster the Turkish denialist 
historiography to reject the usage of an unnecessarily speculative hypothesis, according to 
which the deportation of the Armenian population was largely conditioned by the situation 
of war and aimed at ensuring the security of the population in the military zones.
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ АРМЯН  
В ИРАНСКИХ ГОРОДАХ ХОЙ И САЛМАСТ В 1914-1915 ГГ.

РЕЗЮМЕ
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В статье сделана попытка переосмысления политики османских властей по унич-
тожению армян в иранских городах Хой и Салмаст.

Основываясь на анализе свидетельств очевидцев-армян, а также описаниях  
иностранцев, в статье восстановлена общая картина уничтожения армян Хоя и 
Салмаста. Обосновывается, что данный акт был преднамеренным преступлением, 
осуществленным за пределами Османской империи. Ответственность за уничтожение 
армян Хоя и Салмаста несет османское государство, которое используя свои 
вооруженные силы, а также курдские вооруженные формирования, в условиях 
бездействия властей Ирана спланировало и осуществило данное геноцидальное 
действие.

Выводы исследования опровергают домыслы отрицающей геноцид армян турецкой 
историографии о том, что депортация армян являлась следствием войны и преследовала 
цель обеспечить безопасность населения в зоне военных действий. 
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