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Դերենիկ Մելիքեան

Ա աշ խար հա մար տի նա խօ րեա կին գեր մա նա կան եւ թուր քա կան հրա մա նա տա րու-
թիւն նե րի մշա կած ծրագ րում ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն ներ էին նա խա տես ւել նաեւ 
Ի րա նում, ո րի տա րած քը Գեր մա նիան եւ Թուր քիան մտա դիր էին օգ տա գոր ծել 
որ պէս մի ջանցք՝ դէ պի Բաք ւի նաւ թա յին շրջան նե րը ու այ նու հե տեւ՝ Մի ջին Ա սիան 
գրա ւե լու հա մար: Ուս տի Հիւ սի սա յին Ի րա նը եւս վե րած ւեց հա կա մար տող եր կու 
ճամ բար նե րի ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րի թա տե րա բե մի1: 

Միւս կող մից, երբ Թուր քիան նոյ նիսկ դե ռեւս չէր մտել պա տե րազ մի մէջ, այ դու-
հան դերձ թուր քա կան հրա մա նա տա րու թիւնն իր զօր քե րը տե ղա կա յեց Վա նի, 
Սա րա յի, Բաշ կա լէի եւ Շամ դի նա նի տա րածք նե րում: Ի պա տաս խան դրան, ռու-
սա կան հրա մա նա տա րու թիւնն էլ 1914 թ. նոյ. 20-ին գե նե րալ Ֆ. Չեր նո զու բո վի 
գլխա ւո րու թեամբ զօր քեր մտցրեց Ի րան: Ռազ մա կան յա ջող գոր ծո ղու թիւն նե րի 
ար դիւն քում ռու սա կան բա նա կը շու տով գրա ւեց Խո յը, Ուր միան եւ Թաւ րի զը: Ի րա-
նա կան կա ռա վա րու թիւ նը Մոս թո ֆի-օլ- Մա մա լե քի գլխա ւո րու թեամբ, որն իշ խա-
նու թեան գլուխ էր ե կել 1914 թ. օ գոս տո սին, իր դժգո հու թիւնն յայտ նեց ռու սա կան 
զօր քե րի Ի րան ներ թա փան ցե լու կա պակ ցու թեամբ: Յատ կան շե լի է , որ դեռ նախ-
քան ռու սա կան զօր քե րի Ի րա նի տա րածք մտնե լը, 1914 թ. նոյ. 14- ին, Ուր միա յում 
Ռու սաս տա նի փոխ հիւ պա տոս Վե դենս կին հե ռագ րեց, որ թուր քե րը նպա տակ 
ու նեն գրա ւել Ուր միա յի շրջա նը՝ այս տե ղից եր կու ուղ ղու թիւն նե րով՝ Խոյ– Ջուլ ֆա 
եւ Սոլ դուզ– Սաուջ բու լաղ, հե տա գա յում Թաւ րի զի շրջան դուրս գա լու հա մար: Այս 
պայ ման նե րում ռու սա կան հրա մա նա տա րու թիւ նը դի մեց այն պի սի մի հա կա թուր-
քա կան ու ժի ա ջակ ցու թեա նը, որ պի սին Ուր միա յում եւ նրա շրջա կայ քում ապ րող 
70.000 ա սո րի ներն էին: 

Ռու սա կան զոր քե րին օգ նում էին ա սո րի նե րը, ո րոնց վի ճակն ան գամ մին չեւ 
պա տե րազ մը, ի րօք ան տա նե լի էր: Դա էր պատ ճա ռը, որ նես տո րա կան ա սո րի-
նե րի մեծ մասն ըն դու նել էր ուղ ղա փառ կրօն՝ յոյ սով, որ Ռու սաս տանն օգ նու թեան 
ձեռք կը մեկ նի: Յա նուն դրա՝ ա սո րի նե րը խոս տա ցել էին ռու սա կան հրա մա նա տա-
րու թեան տրա մադ րու թեան տակ դնել 40.000 զի նեալ: 

Հայ-ա սո րա կան բա րե կա մու թիւ նը շա րու նակ ւում է ու ա ւե լի սեր տա նում նաեւ 
1914-ի Ա. Աշ խար հա մար տի սկզբնե րում, երբ Տաճ կա հա յաս տա նից Սալ մաստ 
ա պաս տա նե ցին մեծ թւով վաս պու րա կան ցի հա յեր եւ Ջու լա մե րի կի բո լոր ա սո րի-
նե րը՝ ի րենց կա թո ղի կոս՝ Մար Շի մո նի եւ Ա ղա Պետ րո սի գլխա ւո րու թեամբ2: 

1 Անահիտ Խոսրոեւա, Ասորիների ջարդերը թուրքաբնակ վայրերում Ա. Աշխարհամարտի 
տարիներին, «Հայոց  ցե ղաս պան ության պատմության և պատմագրության հարցեր», № 9, 
Երևան, 2004, էջ 88:
2 Ասորի հեղինակաւոր առաջնորդ Մար Շիմոնը յայտնի էր իր ռուսամէտ կողմնորոշումներով, 
որոնք պայմանաւորւած էին՝ ռուսների օժանդակութեա մբ ասորիների ի նքնավարութեան ձեռք-
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Ա սո րի նե րի ռու սա կան կողմ նո րոշ մա նը Թեհ րա նը պա տաս խա նեց թշնա մա կան 
գոր ծո ղու թիւն նե րով՝ հա մա գոր ծակ ցե լով թուր քե րի եւ քրդե րի հետ: Վեր ջին նե րը 
1914 թ. սեպ տեմ բե րին Ուր միա յի շրջա նում հրդե հե ցին ա ւե լի քան 30 հայ կա կան եւ 
ա սո րա կան գիւ ղեր3: Այս պես, ի րեն չէ զոք եր կիր յայ տա րա րած Ի րա նի տա րած քում 
1914թ. նո յեմ բե րի 2-ին ա սո րի նե րի ջար դեր ի րա կա նաց ւե ցին:

Ա սո րի նե րի կո տո րած նե րի մա սին գո յու թիւն ու նի փաստ, որ 1914 թ. ա ւար տին 
թուր քա կան զօր քե րը Ուր միա յի շրջա նում ա ւե րե ցին եւ հրդե հե ցին ա սո րա կան 98 
գիւղ, ո րոնց ար դիւն քում սպան ւե ցին 500, իսկ 800 կին եւ աղ ջիկ ա ռե ւանգ ւե ցին: 
700 մարդ գլխատ ւեց ա սո րա կան Հաւթ ւան գիւ ղում, 5000 ա սո րի քշւեց թուր քա կան 
հա րեմ նե րը, - թւար կում է Ա. Խոս րոե ւան «Ա սո րի նե րի ջար դերն Ի րա նի թուր քաբ-
նակ վայ րե րում ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին» ու շագ րաւ յօդ ւա ծում4:

«.... Ռու սա կան զօր քե րի Սալ մաստ հաս նե լուց մի քա նի օր ա ռաջ քրդերն ու թուր-
քե րը, - գրում է «Նիւ Եօրք Թայմ զը» իր 1915 թ.- ի ապ րի լի 29- ի հա մա րում,- հա ւա քե-
ցին հայ եւ ա սո րի տղա մարդ կանց՝ 400-ին ու ղար կե ցին Խոս րո վա, իսկ միւս 400-ին՝ 
Հաւթ ւան: Ն րան ցից ոչ մէ կը ողջ չմնաց»5:

Նոյն «Նիւ Եօրք Թայմզ» ի հա մա ձայն, «20- 30000 –  ի չափ նես տո րա կան ա սո-
րի ներ եւ հա յեր զանգ ւա ծա բար հե ռա ցան Ի րա նա կան Ադր բե ջա նից: Ա ւե լի քան 1500 
հո գի կո տոր ւեց, 2000 –ի չափ մա հա ցան հի ւան դու թիւն նե րից » 6:

Յատ կան շե լի է «Մ շակ»-ում մէջ բեր ւած «Նիւ Եօրք Թայմզ»-ի հե տե ւեալ վկա-
յու թիւ նը եւս, ըստ ո րի՝«Միայն հա յե րը չեն, որ ան բախտ են, ա սո րի նե րին նոյն պէս 
ոչն չաց րե ցին եւ իւ րա քան չիւր տաս նե րոր դին հնձե ցին»7: Իսկ «Atlantic Monthly»ն 
ն կա տել է.- «Վեց ամս ւայ ըն թաց քում ե րիտ թուր քերն ա րե ցին այն քան, որ քան չէին 
կա րո ղա ցել ա նել հին թուր քե րը վեց դա րում: Հա զա րա ւոր ա սո րի ներ ան հե տա ցան» 8:

բերմամբ: Ինչպէս այդ մասին անդրադառնում է Անահիտ Խոսրոեւան իր «Ասորիների ջարդերն 
Իրանի թի ւրքաբնակ վայրերում...» աշխատութիւնու մ. -«.... Մար Շիմոնի ռուսական կողմնորոշումը 
դուր չէր գալիս անգլիացիներին, որոնք ջանում էին ասորիներին զրկել իրենց հեղինակաւո ր 
առաջնորդից: Անգ լիացիների այդ վերաբերմունքը ասորիների նկատմամբ լրիվ համընկնում էր 
քրդերի առաջնորդ Իսմայիլ աղա Սեմկոյի (որոշ աղբիւրներում նաեւ Սիմ կօ  կա մ Սմ կօ)  շահերին: 
191 8 թ. սկզբներին դրամական միջոցների խիստ կարիք ունենալով՝ աղա Սեմկօն որոշում է ձեռք 
բերել ասորական բնակավայրերը եւ յատկա պէս պատրիարքարանը՝ թալանելու միջոցով: Իր 
ծրագիրն իրագործ ելու համար նա մի քանի անգամ պատւիրակութիւն է ուղարկում Սալմաստում 
գտնւող Մար Շիմոնի մօտ:  Հ ոգեւոր առաջնորդ ին բազմիցս խորհուրդներ են տալիս՝ չհամագոր-
ծակցել քրդերի  ա ռա ջն որդի  հ ետ , սակայն, անգլիացի կապիտան Գրէյսիի առաջարկութեամբ 
1918թ. մարտին որոշւում է քրդերի հետ ընդհանուր յայտարարի գալ՝ համատեղ գործելու համար: 
Աղա Սեմկօն մարտի 3-ին ի ր Քեոհնա-Շահրի (Հին քաղաք) ամրոց է հրաւիրում 100-150 հոգանոց 
ասորական պատւիրակութեանը՝ Մար Շիմոնի գլխաւորութեամբ եւ նրանց գցում ծուղակը: Աղա 
Սե մկոյի ճոխ ընդունելութեան աւարտից յետոյ Մար Շիմոնն ու նրա եղբայրը՝ Դաւիթը 75 հոգու 
հետ սպանւում են»:
3 Պօղոսեան Ստ., Հայո ց Ցեղասպան ութեան պա տմութիւն, 2-րդ հատոր, Երեւան , 2009, էջ 443:
4 Նոյն տեղում, էջ 444:
5 Նոյն տեղում:
6 Նոյն տեղում:
7 Նոյն տեղում:
8 Նոյն տեղում:
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 Ն ման պայ ման նե րում էր, եւ նոյ նիսկ մին չեւ այդ, որ Մոս թո ֆի-օլ- Մա մա լե քը 
բո ղո քի նո տա էր յղում Ռու սաս տա նի դես պա նու թեա նը, որ տեղ յայտ նում էր, թէ 
Ի րա նի կա ռա վա րու թիւնն մտա դիր է պահ պա նել իր չէ զոք դիր քը՝ հե ռու մնա լով 
պա տե րազ մում ներ քաշ ւե լուց. ուս տի Ի րա նի կա ռա վա րու թիւնն Ռու սաս տա նին 
խնդրում է, որ պէս զի վեր ջինս իր զօր քե րը յետ կան չի ի րա նա կան տա րածք նե րից, 
ո րով էլ ա պա ցու ցած կը լի նի իր յար գան քը՝ Ի րա նի չէ զո քու թեան նկատ մամբ: Մոս-
թո ֆի-օլ- Մա մա լե քը շեշ տադ րում էր այն հան գա ման քը նաեւ, որ Ռու սաս տա նի դրա-
կան պա տաս խա նը պատ ճառ է հան դի սա նա լու, որ օս մա նա կան բա նա կը եւս ի րեն 
հե ռու պա հի երկ րի տա րածք նե րից ու նոյն պէս՝ հաշ ւի նստի Ի րա նի չէ զո քու թեան 
հետ, ո րի մա սին իբր խոս տա ցել է օս ման ցի ա ւագ դես պա նը9: «Թեհ րա նից հե ռագ-
րում են,- գրում է «Այգ»-ը,- որ սեպտ.- 21-ին պարս կա կան կա ռա վա րու թիւ նը դի մել 
է Ռու սաց Միս սիա յին մի յայ տագ րով, ո րի մէջ ա սում է, թէ Պարս կաս տա նը ու զում է 
խու սա փել հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մին մաս նակ ցե լու կոր ծա նա րար հե տե ւանք-
նե րից՝ չէ զո քու թիւն յայ տա րա րե լով: Նա խնդրում է, որ Ռու սաս տա նը օգ նի ի րեն այս 
գոր ծում, իր զօր քե րը յետ կան չե լով Ատր պա տա կա նից, որ պի սի դէպ քում Թուր քաց 
դես պանն իբր թէ ե րաշ խա ւո րում է, որ Թուր քիան կը յար գի Պարս կաս տա նի չէ զո քու-
թիւ նը»10: Մինչ դեռ նոյն հա մա րում «Այգ»-ը վկա յա կո չե լով Պետ րոգ րա դի հա ղորդ-
մա նը նշում է, որ .-«Մի նիստ րա կան խոր հուր դը Սա զա նո վի նա խա գա հու թեամբ վճռել 
է մեր ժել Պարս կաս տա նի ա ռա ջար կը՝ ռու սա կան զօր քե րը յետ տա նե լու: Այդ մա սին 
յայտն ւել է Պար սից կա ռա վա րու թեա նը, հաս կաց նե լով, որ ռուս զօր քի ներ կա յու թիւնն 
անհ րա ժեշտ է պաշտ պա նե լու հա մար օ տա րահ պա տակ նե րի շա հե րը եւ հաս տա տե լու 
ներ քին կար գը»11:

Ի րա նի չէ զո քու թեան դիր քո րոշ ման նկատ մամբ հա կա մարտ ու ժե րի կող մից 
դրսե ւոր ւող ար հա մար հան քի մա սին բազ միցս են անդ րա դար ձել ժա մա նա կի թեր-
թե րը: Ընդ դի մա դիր «Նո բա հար»-ը, յատ կա պէս «Ի վեր ջոյ ուր է գնում Ի րա նը» 
խո րագ րի ներ քոյ գրում էր .- « .... Թուր քիա յի գոր ծո ղու թիւն ներն Ատր պա տա կա նում, 
Քեր ման շա հում եւ Ա րաբս տա նում12 եւ ա պա՝ ռու սա կան պե տու թեան սան ձար ձա կու-
թիւն ներն՝ Ատր պա տա կա նում, Ղազ ւի նում, Հա մա դա նում ու Թեհ րա նում, ա ռե րե ւոյթ 
ա րիւ նա լի մրցաս պա րէզ է հան դի սա ցել չէ զոք Ի րա նում, բայց խոր քում ա պա ցու ցում 
է, որ մին չեւ Ի րա նը ի զօ րու չլի նի ինք նա հաս տատ ման ու գործ նա պէս ե րաշ խա ւո-
րե լու չէ զո քու թեան պահ պա նու մը , անհ նա րին է լի նե լու իր ինք նու րոյն քա ղա քա կա-
նու թեան գոր ծադ րու մը»13: Չէ զո քու թեան դիր քո րոշ ման վե րա բե րեալ Ի րա նի կա ռա-
վա րու թեան ջան քե րը, գեր մա նա-թուր քա կան ու ժե րի կող մից դրա կան կեց ւած քի 
չէին ար ժա նա նում եւ մնում էին ա պար դիւն, քան զի նոյ նինքն մայ րա քա ղաք Թեհ-
րա նում աշ խա տող թուր քա կան, գեր մա նա կան եւ նոյն պէս Աւստ րիա կան դես պա-
նատ ներն ի րենց քմա հաճ քայ լերն ու քա րոզ չու թիւնն էին ա ռաջ մղում: Զո րօ րի-
9 «Ռաադ» օրաթերթ, 15 հոկտ 1914 թ., համար 10, էջ 2:
10 «Այգ» շաբաթաթերթ, 5 հոկտ., 1914 թ., Գ. տարի, հ.21 , էջ 5:
11 Նոյն տեղում:
12 Իրանի Խ ուզիստան նահանգ։
13 «Նոբահար» օրաթերթ, 13 յուլիս, 1914թ., համար 57 էջ 1:
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նակ՝ «.... Տաճ կա կան դես պա նի ստա ցած «Սր բա զան պա տե րազմ» գրգռող 30.000 
կեղծ «ֆեթ ւա»-նե րի ցրու մը Թեհ րա նում, կա ռա վա րու թեան կող մից ար գել ւեց: Ինչ պէս 
հա ղոր դում են՝ այդ թռու ցիկ նե րը կու ղարկ ւեն գա ւառ ներ: Գաղտ նի հա ւա քում նե րը 
շա րու նակ ւում են ա ւե լի յա ճախ բազ մա մարդ: Կա ռա վա րու թիւ նը ... գաղտ նի հսկո ղու-
թիւն է նշա նա կել տա ճիկ եւ գեր ման դես պա նատ նե րի մօտ, որ պէս զի զէն քի ցրումն 
ար գել ւի: .... Այժմ էլ աւստ րիա կան դես պա նա տունն է սկսել զէն քե րի ցրու մը ...: Վե րո յի-
շեալ ե րեք դես պա նատ նե րը ա մէն մի ջոց գործ են դնում խլրտում ներ ա ռա ջաց նե լու եւ 
այդ նպա տա կով կա շա ռում են կա ռա վա րա կան պաշ տօ նեա նե րին: Նոյ նիսկ մի նիստր-
նե րից 3-ը, ո րոնք նոյն պէս կա շառ ւած են, աշ խա տում են գոր ծել նրանց ծրագ րով եւ 
ա մէն հար ցում թեք ւում են նրանց կող մը...»14:

Այս կա պակ ցու թեամբ պարս կա լե զու «Նո բա հար» թեր թը իր 1915 թւի մա յի սի 4-ի 
հա մա րում այս պէս է բնու թագ րել Գեր մա նիա յի հիւ պա տո սի մի ջամ տու թիւն նե րը. 
- « .... Գեր մա նիա յի նոր հիւ պա տո սը, ո րը Թուր քիա յից Ս պա հան է գոր ծուղ ւել, ճա նա-
պար հին ա մե նուր հա կա քա րոզ չու թիւն է ծա ւա լել Ռու սաս տա նի եւ Անգ լիա յի դէմ եւ 
ազ գաբ նակ չու թեա նը ի րա զե կում է, թէ իբր լո ռե րը, քրդե րը եւ միւս ցե ղեր հաս տա տա-
կա մօ րէն հո վա նա ւո րում են օս ման ցի նե րին...»15:

Միւս կող մից Հիւ սի սա յին Ի րան ռու սա կան զօր քե րի մուտ քը, հա կա ռակ ի րա-
նա կան կա ռա վա րու թեան, խան դա վա ռու թեամբ է ըն դուն ւում տե ղի ա սո րի և հայ 
բնակ չու թեան շրջա նում: Ն րանք դի մում են ռու սա կան զօր քե րի հրա մա նա տար 
Իւ դե նի չին, ա ռա ջար կե լով կա մա ւո րա կան ջո կատ ներ ստեղ ծել, խնդրե լով ա պա-
հո վել այդ ջո կատ նե րը զէն քով ու զի նամ թեր քով: Ռու սա կան զօր քե րին ա ջակ ցե լուց 
զատ նման քայ լը տւեալ դէպ քում տե ղի հայ բնակ չու թեան կող մից ինք նա պաշտ-
պա նա կան բնոյթ էր կրում, քա նի որ թուր քա կան զօր քե րի ներ խու ժու մը նշա նա կում 
էր Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան շա րու նա կու թիւն Ի րա նի տա րած քում: Ընդ հա նուր 
առ մամբ 1914-1918-ի թուր քա կան բա նակ նե րի քա նիցս ներ խու ժում նե րի հե տե-
ւան քով Պարս կա հայ քի տա րած քում զոհ ւել են հա զա րա ւոր հա յեր, իսկ մե ծա գոյն 
մա սը հար կադր ւած գաղ թել է Ա րե ւե լեան Հա յաս տա նի կամ Պարս կաս տա նի տար-
բեր վայ րեր: Հ րա պա րակ ւող փաս տաթղ թե րը լու սա բա նում են 1914 թ. դեկ տեմ բեր 
եւ 1915 թ. յուն ւար ա միս նե րին Պարս կաս տան ներ խու ժած թուր քա կան զօր քե րի 
գա զա նու թիւն նե րը հայ եւ ա սո րի բնակ չու թեան նկատ մամբ:

Յայտ նի է, որ Ա.Աշ խար հա մար տին (1914-1918թթ.) Օս մա նեան բա նակ նե րը եր կու 
ան գամ մուտք գոր ծե ցին չէ զոք Պարս կաս տան16, կա տա րե ցին գրգռու թիւն ներ, 
խժդժու թիւն ներ, կա պուտ-կո ղո պուտ եւ ջար դեր Ատր պա տա կա նի շրջան նե րում՝ 
Ուր միա յի, Սալ մաս տի, Խո յի, Մա կուի, Ղա րա դա ղի (Դզ մար) շրջա նում, Ս. Թա-
դէի վան քում, ա պա՝ մուտք գոր ծե լով նաեւ Թաւ րիզ, պա տանդ ներ վերց րին հայ 
բնակ չու թիւ նից, ո րին պի տի հե տե ւէր Թաւ րի զի հա յու թեան եւ քրիս տո նեա նե րի 

14 «Այգ» շաբաթաթերթ, 1914 թ., դեկտ.7, հ. 30, է ջ 4: 
15 «Նոբահար» օրաթերթ, 4 մայիս 1915թ. համար 38, էջ 2:
16 Օսմանական բանակները 1905 թ-ից զատ Պարսկա ստան են ներխուժել նաեւ 1908 թւականին, 
խա խտ ելով թուրք-պարսկական սահմանը: 
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կո տո րա ծը...17: Յատ կան շե լի է, որ օս մա նա կան բա նա կի ոտնձ գու թիւն նե րի մա սին 
Ի րա նի ԱԳՆ փաս տաթղ թե րի տար բեր ար խիւ նե րում մատ նանշ ւում է նաեւ 1909 
թւա կա նի ներ խու ժում նե րը՝ Ատր պա տա կա նի սահ մա նա կից քա ղաք ներ18:

Թուր քա կան զօր քե րի Հիւ սի սա յին Պարս կաս տան ներ խու ժե լու և տե ղի քրիս-
տո նեայ բնակ չու թեան ոչն չաց ման մա սին վկա յում է նաև Էրզ րու մում գեր մա նա ցի 
հիւ պա տոս Շոհբ ներ- Ռիխ տե րը, ո րը Գեր մա նիա յի ռեյխս կանց լեր Բետ ման- Հոլ վե-
գին 1916թ. դեկ տեմ բե րի 4-ին գրած նա մա կում նշում է. «Հիւ սի սա յին Ի րան Խա լիլ 
բէ յի ար շա ւան քի նպա տակն էր հաշ ւե յար դար տես նել հայ կա կան և  ա սո րա կան գնդե-
րի նկատ մամբ և Հիւ սի սա յին Պարս կաս տա նից հայ կա կան, ա սո րա կան և պարս կա-
կան բնակ չու թեան ար տաք սու մը: Խա լիլ բէ յի ար շա ւան քը թուր քե րի նկատ մամբ խորն 
ա տե լու թեան ա ռա ջաց ման պատ ճառ հան դի սա ցաւ»19: 

Հիւ սի սա յին Պարս կաս տա նում հայ կա կան բնակ չու թեան դէմ թուր քա կան զօր-
քե րի կող մից գոր ծադր ւած բնա ջինջ քա ղա քա կա նու թիւ նը վեր լու ծե լիս հայ պատ-
մա բան Ս. Պօ ղո սեա նը վկա յա բե րե լով անգ լիա կան մա մու լը, նոյ նիսկ նշում է, թէ 
«Մեծ Ե ղեռ նը սկսւեց ոչ թէ ա րեւմ տա հա յե րի, այլ ա րե ւե լա հա յե րի եւ պարս կա հա-
յե րի ջար դե րով: Դ րա վկա յու թիւն նե րից մէկն է, որ, ի տար բե րու թիւն Աբ դուլ Հա մի դի, 
Ե րիտ թուր քե րը ծրագ րել էին ի րա կա նաց նել ոչ միայն ա րեւմ տա հա յե րի (թուր քա հա-
յե րի), այ լեւ ա րե ւե լա հա յե րի (ռու սա հա յե րի ու պարս կա հա յե րի) ոչն չա ցում, այ սինքն՝ 
խօս քը ողջ հա յու թեան ամ բող ջա կան բնաջնջ ման մա սին էր՝ ան կախ հպա տա կու թիւ-
նից: 1914թ. վեր ջե րին եա թա ղա նի զոհ են դառ նում Պարս կա հայ քի, Ատր պա տա կա նի, 
Բա սե նի, Արդ ւի նի, Ար դա հա նի եւ մի քա նի ու րիշ գա ւառ նե րի հա յե րը» 20:

«1914-ի վեր ջին,- շա րու նա կում է Ստ. Պօ ղո սեա նը,-գոր ծո ղու թեան մէջ դրւեց Ուր-
միա յի նես տո րա կան ա սո րի նե րի բնաջնջ ման ծրա գի րը: Խն դիր էր դրւած վե րաց նել 
այն բո լոր ոչ-թուրք տար րե րին, ո րոնք ան ջա տում էին թուր քե րին Բաք ւի եւ Ի րա նա-
կան Ադր բե ջա նի թուրք-թա թա րա կան բնակ չու թիւ նից» 21: 

«Ցե ղաս պա նու թեան ժա մա նա կա կից նե րի եւ ու սում նա սի րող նե րի տե սա դաշ-
տում ե ղել է հիմ նա կա նում Ա րեւմ տա հա յոց Գող գո թա յի եւ Ա րեւմ տեան Հա յաս տա նի 
հա յազրկ ման փաս տը: Ե րիտ թուր քա կան վար չա կար գը դրել էր ընդ հան րա պէս հայ 
ժո ղովր դի ոչն չաց ման հար ցը: Ցե ղաս պա նու թիւնն ընդգր կել էր եւ՛ Ա րեւմ տեան Հա յաս-
տա նը, եւ՛ Պարս կաս տա նի հա յաբ նակ վայ րե րը, եւ՛ Ա րե ւե լեան Հա յաս տա նը: Կո տո-

17 Ամուրեան Ա., Ատրպատականի հայութեան վիճակը թուրքական բանակների ներխուժման 
օրերին, Թե հրան, 1979, էջ 5:
18 Իրանի ԱԳՆ փաստաթղթերի եւ դիւանագիտութեան պատմութեան կենտրոն, արկղ 42, գործ 
16, թղթածրար 2:
19 Позиция нем ецкого консула в Эрз еруме Шойбнера-Рихтера в Армянском вопросе, см.: 
«Армянский в опрос и геноцид армян в Турции (1913-1919). Материалы Полит арх ив а МИД Кайзер-
овской Германии», сб. Ереван 1995, с. 421. 
20 Պօղոսեան Ստեփան, Հայոց Ցեղա սպանութեան պատմութիւն, հ. 3, հրատ. Երեւան, 2011,
էջ 7-8: Տե՛ս նաև «The Round Table», London, June, 1917:
21 Ն ոյն տեղում:
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րած նե րի ա ռա ջին զո հե րը 1914 թ. վեր ջե րից դառ նում են Ատր պա տա կա նի հա յե րը՝ 
կապ ւած վե րո յի շեալ շրջան ներ թուր քա կան զօր քե րի ներ խուժ ման հետ» 22:

Այս պի սով՝ հա յե րի ցե ղաս պա նու թեան պրակ տիկ գոր ծադ րու մը սկսւել էր 
Ե րիտ թուր քա կան կլի կի 1915 թւա կա նի ապ րի լի 15-ի տխրահռ չակ հա յաս պան հրա-
ման գ րից ա միս ներ ա ռաջ եւ նրա ա ռա ջին զո հե րը դար ձան Թուր քիա յի քա ղա-
քա ցի չհան դի սա ցող հա յե րը23:

Այդ ի րո ղու թիւ նը չեն ժխտում նաեւ ի րենք̀  թուր քե րը:
 Պան թուր քիզ մի գա ղա փա րա խօս նե րից Թե քին Ալ փի կար ծի քով՝ Ի րա նի բնակ-

չու թեան 1/3 –ը թուր քա կան ա րիւն ու նէր եւ պէտք է վե րա դառ նար իր ցե ղա կից նե րի 
գիր կը: Իսկ դրա հա մար պար տա դիր պայ ման էր այդ տա րածք նե րից նաեւ հա յե-
րի ան հե տա ցու մը: Թուր քե րը մեծ թւով հա յե րի, ա րաբ նե րի, ան գամ պար սիկ նե րի 
ա րիւն հե ղե ցին24 պարս կա կան տա րածք նե րում: «Ես սե փա կան աչ քե րով տե սայ,- 
գրում է ռու սա կան ա ռա ջին բա նա կի փոխհ րա մա նա տար Կ. Մա տի կեա նը,- հա րիւ-
րա ւոր ծածկ ւած դիակ ներ ըն կած փո սե րում, գար շա հո տու թիւն, որ վա րա կել էր օ դը, 
տե սայ գլու խը հա տած դիակ ներ, քա րե րի վրայ կա ցի նով կտրւած ձեռ ներ, սրունք ներ, 
պոկ ւած մատ ներ, դուրս քաշ ւած գան գեր, դիակ ներ՝փ լա տակ նե րի եւ տաս նեակ զոհ-
ւած ներ՝ ցան կա պա տե րի տակ...Ս պա նու թիւն ներ կա տար ւել են հայ կա կան շատ գիւ ղե-
րում »25:

1915 թ. յուն ւա րին, երբ Կով կա սեան ճա կա տում թուր քա կան բա նա կը յար ձա-
կո ղա կան գոր ծո ղու թիւն ներ էր ծա ւա լել, նրան միա ցած՝ Հա մի դիէն եւ Չե թէ նե րը, 
կենտ րո նա ցան Ա լաշ կեր տի դաշ տում եւ սկսե ցին հա յե րին կո տո րել: Այս կո տո-
րած նե րը տա րած ւե լով հա սան Վա նի նա հանգ եւ Ուր միա լճի շրջան նե րը: «Էն ւե-
րի փե սան՝ ա րիւ նար բու Ճեւ տեթ եւ ազ գայ նա կան Խա լի լը թրքա կան բա նա կի գլուխն 
ան ցած աս պա տա կե ցին հիւ սի սա յին Պարս կաս տան եւ հայ կա կան ու ա սո րա կան 
գիւ ղե րը ի րենց յար ձա կում նե րուն թի րախ հան դի սա ցան: Գի շա տիչ նե րէ հա լա ծա կան 
թռչուն նե րու նման հա յե րը փա խուստ կու տա յին ա մէն ուղ ղու թեամբ ՝ա պաս տան գտնե-
լու հա մար... » 26:

Այս ի րա դար ձու թիւն նե րի մա սին Սի մոն Վ րա ցեա նը 1915 թւա կա նի յուն ւա րի 1/14 –ին 
Թիֆ լի սից ՀՅԴ Ա մե րի կա յի կենտ րո նա կան կո մի տէին յղած նա մա կում գրում է. « .... Այդ 
պա նի կա յի մի ջո ցին հրա ման է տրւում Պարս կաս տա նի եւ Ա լաշ կեր տի զօ րա մա սե րին յետ 
քաշ ւել, սկսւում է յետ գալ եւ Ատր պա տա կա նի ռուս զօր քը, ո րի հետ գաղ թում են Աղ բա կի 

22 Հայոց պատմութիւն. Հիմնահարցեր հնագոյն ժամանակներից մինչեւ մեր օրերը, խմբ. պրոՖ. 
Հր. Ռ. Սիմոնեան, Երեւան 2000, էջ 249:
23 Նոյն տեղում, էջ 250:
24 Այս իրողութեան մասին պարսկերէն «Ռաադ» թերթը իր 1915 թւ. յունւարի 20-ի համարում
(3-րդ էջ) գրում է, որ « .... Ատրպատական ներխուժելուց յետոյ թուրքերը մի քանի հայերի եւ 
ռուսահպատակների հետ միասին գնդակահարել են Սոուջբուլաղի եւ Մարաղայի քաղաքների 
կառավարիչներին»:
25 Պօղոսեան Ստեփան, նշւ. աշխ., 3 –րդ հ, էջ 7: Տե՛ս նաեւ ՀԱԱ, ֆ. 4712 , ց.2, գ. 2, թ. 1:
26 Նոյն տեղում։ Տե՛ս նաև Շի րակեան Ա., Կտակն էր նահատակներուն, Բէյրութ, 1992, էջ 42:
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եւ Սալ մաս տի հա յե րը: Կա րիք կա՞յ ա սե լու թէ ինչ ահ ռե լի կա ցու թեան մէջ ըն կել է այդ 
ժո ղո վուր դը այս ցրտին: Գաղ թում են եւ Թաւ րի զից, ո րը ան ցել է թուր քե րի ձեռ քը» 27:

Այս մա սին կրկին խոս տո վա նել են նոյ նինքն ջար դա րար թուր քե րը.- «.... Պարս-
կաս տան ներ խու ժող թրքա կան բա նա կի հրա մա նա տար Խա լիլ Բէ յը 1914- ի վեր ջե րին 
եւ 1915 թ.- ի սկզբին, երբ պար տու թիւն կրեց հայ կա մա ւո րա կան գնդե րից (Անդ րա նի կի 
գլխա ւո րու թեամբ,Դ.Մ.) եւ ռուս բա նա կից, ան ցաւ Վան եւ այն տեղ Ջեւ դե թին ( Վա նի կու-
սա կալ) յայտ նեց, որ «մաք րել» է Ուր միա յի եւ Սալ մաս տի քրիս տո նեա նե րին, Ջեւ դեթն 
էլ պատ րաստ ւել էր «մաք րե լու» Վա նի եւ Վաս պու րա կա նի հա յե րին»28: «Մաքր ման» 
այս պի սի բազ մա թիվ գոր ծո ղու թիւն նե րի են դի մել թէ՛ քրդե րը եւ թէ՛ թուր քե րը, երբ 
յատ կա պէս հայ կա մա ւո րա կան նե րից պար տու թիւն կրե լով, դրա վրէ ժը լու ծում էին 
հայ ազ գաբ նակ չու թիւ նից, ո րոնք էլ ստիպ ւած գաղ թում էին ի րա նա կան տա րածք, 
որն ա ւե լի ա պա հով էր հա մար ւում29: Այդ մա սին վկա յել են ի րա նա կան պաշ տօ նա-
կան աղ բիւր նե րը եւս, փաս տե լով, որ «1914-1915թթ. հա զա րա ւոր հայ գաղ թա կան ներ 
«մու սիօ քե ռիի» գլխա ւո րու թեամբ Ա րեւմ տա հա յաս տա նից Սալ մաստ են գաղ թել»30:

Խա լիլ Բէ յի մատ նան շած պար տու թիւ նը վե րա բե րում է Դիլ մա նի հռչա կա ւոր 
ճա կա տա մար տին, ուր «.... ի րեն փայ լուն կեր պով դրսե ւո րեց Անդ րա նի կը 1915 թ.-ի 
ապ րի լին , որ տեղ նրա ջո կա տը ջախ ջա խեց Խա լիլ Բէ յի կոր պու սը եւ կան խեց Ի րա-
նա կան Ադր բե ջա նից գեր մա նա-թուր քա կան զօր քե րի Անդր կով կաս ներ խու ժե լու 
վտան գը» 31: 

Անդ րէ Ա մու րեա նը ( Տէր Օ հա նեան) իր փաս տարկ նե րը հիմ նա ւո րել է տրա-
մադ րու թեան տակ ու նե ցած մի քա նի փաս տագ րու թիւն –  ար խի ւով, ուր օ րը օ րին 
ար ձա նագր ւած են թուր քա կան ներ խու ժող բա նա կի այն բո լոր ա նի րա ւու թիւն նե րը, 
սպա նու թիւն ներն ու գրգռու թիւն նե րը, ո րոնք կա տար ւել են պարս կա կան Ատր պա-
տա կա նում: Այդ փաս տագ րու թեան հե ղի նա կը Թաւ րի զի ֆրան սիա կան մի սիո նա-
րու թեան պետ՝ Հայր Պ. Ֆ րան սէնն է, ո րը պա տե րազ մի ժա մա նակ նշա նակ ւած է 
ե ղել իբ րեւ հիւ պա տոս Ս պա նիա յի եւ Հո լան դիա յի, հո վա նա ւո րե լու հա մար Ատր-
պա տա կա նի քրիս տո նեայ տար րե րին:

Ուր միա յի ֆրան սիա կան մի սիո նա րու թեան կոյ սե րը օ րը օ րին օ րա գիր են կազ-
մել եւ տե ղե կագ րել Թաւ րիզ՝ Հայր Պ. Ֆ րան սէ նին, եւ նա դի մում ներ է կա տա րել 
ու մի ջոց ներ ձեռք ա ռել փրկե լու ան մեղ տար րե րին, ո րոնք զոհն էին թուր քա կան 
վայ րա գու թիւն նե րի: Այս պէս, օ րի նակ, թուր քե րը ներ խու ժում են Ուր միա յի ֆրան-
սիա կան մի սիո նար նե րի շէն քը եւ սպա նում նրա պետ՝ հայր Սոն տա գին, ե կե ղե ցու 

27 Վրացեան Ս., Հայաստանի Հ անրապետութիւն, Թեհրան, 1982, տպ. «Ալիք», էջ 587:
28 Ամուրեան Ա., նշւ. աշխ., էջ 6:
29 Իրանի Ազգային արխիւի կազմակերպութիւն, GH1332-K66-p 38-4 7:
30 Իրանի ԱԳՆ փաստ աթղթերի եւ դիւանագիտութեան պատմութեան կենտրոն, արկղ 66, գործ 
71, թղթ. 4 3:
31 Աղա յեան Ծ.Պ., Զօրավար Անդրանիկի գործունէութեան մասին, «Պատմա-բանասիրական 
հանդես», 1968, № 2, էջ 43:
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բա կում: Ն րա ա րեան հետ քը պահ ւում է տա րի ներ շա րու նակ, ա պա յու շար ձան է 
կանգ նեց ւում ան մեղ նա հա տա կի ա րեան հետ քի վրայ32:

Հայր Պ. Ֆ րան սէ նի վկա յու թիւն նե րը խիստ ար ժէ քա ւոր են նրա նով, որ վկա-
նե րը օ տա րազ գի են՝ ֆրան սիա ցի, հո լան դա ցի, սպա նա ցի, եւ օ րը օ րին ար ձա նագ-
րել են ա մէն ան ցու դարձ33: Սա ինք նին վերս տին ա պա ցու ցում է Մեծ Ե ղեռ նի ՝ոչ թէ 
ա րեւմ տա հա յե րի այ լեւ ա րե ւե լա հա յե րի եւ ի մաս նա ւո րի պարս կա հա յե րի ջար դե րի 
սկսմամբ:

Այս տեղ կը ցան կա նա յինք կարճ ակ նար կով անդ րա դառ նալ Ուր միա յի, Խո յի, 
Սալ մաս տի եւ շրջա նի կո տո րած նե րից հրաշ քով ա զատ ւած նե րի վկա յու թիւն նե-
րին, քա նի որ նրանք ժա մա նա կին ա կա նա տես են ե ղել թուր քա կան գա զա նու թիւն-
նե րին: Այս պէս, Խոյ գա ւա ռի Թա ղեր գիւ ղից Շու շա նիկ Բէ յու թեան ցը գրում է, որ 
«1914-ի դեկ տեմ բե րեան նա հան ջին, երբ ռուս նե րը Բաշ կա լաէն (Աղ բակ) եւ Ատր պա-
տա կա նէն կը քաշ ւին, ռուս նե րը տե ղա կան հա յե րը ի րենց հետ կը տե ղա փո խեն Կով-
կաս եւ Սալ մաս տի, Ուր մի շրջան նե րու նման Խոյն ալ գաղ թի կը դի մէ: Դեկ տեմ բե րի 
վեր ջե րը ռուս նե րը յայ տա րա րե ցին, որ ի րենք յետ կը դառ նան եւ հա յերն ալ պէտք է 
ի րենց հետ նա հան ջեն (ու րիշ պատ մող ներ կը պատ մեն, թէ կա մա ւոր նե րը կը պար-
տա ւո րեց նեն նա հան ջել՝ չկո տոր ւե լու հա մար) : 200 տու նէ բաղ կա ցած հայ թա ղա մա սը 
բռնեց գաղ թի ճամ բան: Գիւ ղին մէջ մնա ցին միայն մի քա նի ծե րեր, ո րոնց մէ 3 –ը 
սպան ւած են, միւս նե րը կան» 34:

Իսկ Յա կոբ Խո րո զեան ցը, Սալ մաստ գա ւա ռի Հաւթ ւան գիւ ղից, 1916 թ. վկա յել 
է հե տե ւեա լը.-«1914թ. դեկ տեմ բե րի սկզբնե րը, Սո մա յի շրջա նի քիւր տե րը Ա միր խա նի 
ցե ղա պետ Ջ հան գիր Ա ղա յի ա ռաջ նոր դու թեամբ յար ձա կե ցան Մահ լամ եւ Սառ նա 
զուտ հա յաբ նակ գիւ ղե րուն վրայ եւ հրդե հե ցին Խո տի դէ զե րը եւ յա ռա ջե ցան դէ պի 
այդ գիւ ղե րը, սա կայն գիւ ղա ցի նե րու եւ ռուս նե րու բուռն ընդ դի մու թեան հան դի պե-
լով՝ կը փախ չին: Դեկ տեմ բե րի 18- ին, երբ ռուս նե րը տաճ կա կան սահ ման նե րէն յետ 
նա հան ջե ցին, ժո ղո վուր դը ի րենց հետ ար տա գաղ թել տւին դէ պի Կով կաս: Տու նե րը 
մեծ մա սամբ այր ւած են կամ փայ տե րը վա ռե լու հա մար քանդ ւած: Վառ ւած է Շէյ թան-
Ա ւա յի դպրո ցը, դա տե րու սրա հը, Ս. Աստ ւա ծա ծին ե կե ղե ցին (ուխ տա տե ղի): Այ րող-
նե րը տե ղա կան թուր քեր են: Ամ բողջ Սալ մաս տի շրջա նին ե կե ղե ցի նե րը ա ւա րի են 
տւած, զան գա կա տու նե րը ջարդ ւած կամ գնդակ նե րով ծա կոտ ւած են:

Հաւթ ւան՝ 650 տուն, Խոս րո վա ՝ա սո րաբ նակ, ո րի մէջ կայ 20 տուն հայ բնակ չու-
թիւն, Սաւ րա՝ 180 տուն հայ բնկ., Հին քա ղաք՝125 տուն հայ, Սառ նա՝ 180 զուտ հա յաբ-
նակ, Մահ լամ՝ 270 տուն զուտ հա յաբ նակ, Շէյ թա նա ւա՝ 15 տուն հայ, Դ րիշկ՝ 35 տուն 
հայ, Քօ չա միշ՝ 25 տուն հայ, Քա լա շան՝ 20 տուն, Փա յա ջուկ՝ 400 զուտ հա յաբ նակ, 
Ղա լա սար՝ 200 տուն զուտ հա յաբ նակ, Ախ տա խա նա՝ 80 տուն հայ, Ղզլ ջա մա՝ 60 տուն, 
Սա րա մե րիկ՝ 85 տուն, Վար դան՝12 տուն, Ու լա՝ 6 տուն, Գիւ լի զան՝4 տուն, Փա թա ւոր՝ 
3 տուն, բո լոր վե րո յի շեալ գիւ ղե րը գաղ թի ճամ բան բռնե ցին դեկ տեմ բե րի 20-24–ի 

32 Ամուրեան Ա., նշւ . աշխ., էջ 5:
33 Նոյն տեղու մ, էջ 6 :
34 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 424, թ. 21 շրջ ., բնագի ր, ձեռագիր:
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ըն թաց քին: Այդ ա տեն նե րը Աղ բա կի շրջա նի հա յերն ալ ռուս նե րու հետ նա հան ջե ցին 
եւ Սալ մաստ ե կան, ո րոնք սալ մաստ ցի նե րու հետ Կով կաս ան ցան, մի մա սը տե ղա ցի-
նե րու հետ միա սին Սալ մաս տի շրջա նը մնա ցին: Ա տոնց մէ 700 հո գի, գլխա ւո րա բար 
տղա մար դիկ, ջարդ ւե ցան չա րա չար տան ջանք նե րով, ո մանց վի զը դրան շէմ քին վրայ 
դրած՝ նա ջա խով (կա ցին) կտրած են, ո մանց՝ գնդա կա հա րած, ո մանց՝ ան դա մա հա-
տած եւ տան ջանք նե րով սպան նած, ու րիշ նե րուն ողջ-ողջ այ գի նե րու պա տե րու տակ 
են թա ղած: Ջար դը տե ղի ու նե ցած է թուրք հրա մա նա տար Խա լիլ Բէ յի հրա մա նով: 
Զօր քե րուն մաս նակ ցե ցան Սո մա յի Թի մուր ա ղա յի եւ Ջա հան գիր ա ղա յի քուր դե րը եւ 
հա յե րու ու նե ցած ամ բողջ ստաց ւած քը թա լա նե ցին: 

Տե ղա ցի թուր քե րը կին ու ե րե խա ներ պա հած են ( պատ մո ղը պա հող նե րուն 
ա նուն նե րը չի յի շեր), մի տան մէջ հա ւա քած, կո ղոպ տած, հա զար ու մի ա նար գան քի 
են թար կած են եւ ա պա, ռուս զօր քի վե րա դար ձին, վերս տին, ա զատ ւած՝ Կով կաս են 
ան ցած»35:

Վե րոգ րեալ վկա յու թեան դի պուկ փաս տարկ է նաեւ հե տե ւեալ մէջ բե րու մը 
«Կաւ կազ» թեր թից . - «Խոս րո վան մի մեծ գիւղ էր, ու նէր 500 ըն տա նիք, այժմ լրիւ 
ա մա յա ցել է » 36: 

1915 թ. փետր ւա րի 14 –ի գի շե րը Խոս րո վա եւ Մահ լամ գիւ ղե րում սպան ւեց 707 
հայ: Այդ մա սին կրկին Կ. Մա տի կեա նը գրում է Կով կա սեան բա նա կի հրա մա նա-
տա րու թեա նը. «Մին չեւ ամ սի 14 –ը հա յե րը շնոր հիւ պար սիկ նե րի մնա ցել էին անվ-
նաս: Բայց թուր քա կան կա ռա վա րու թիւ նը ... սպառ նաց պատ ժել բո լոր այն պար սիկ-
նե րին, ով քեր կը թաքց նէին քրիս տո նեա նե րին ... Կայ մա կամ Ռուս տամ Բէ յը հրա մա յեց 
քրդե րին ու զին ւոր նե րին պար սիկ նե րի տնե րից հա նել քրիս տո նեա նե րին եւ սպա նել 
նրանց թաքց նող նե րին: Հ րա մա նը կա տար ւեց ան մի ջա պէս... հա յե րին տա րան Հա րի-
ւան եւ Խոս րո վա գիւ ղե րը, որ տեղ էլ ... տան ջանք նե րով սպա նե ցին...» 37:

 Յա ջորդ վկա յու թիւ նը Մկր տիչ քհն. Տէր Պետ րո սեա նինն է՝ Ուր միա գա ւա ռի 
Մահ մադ քեար, Նա ղա դէ եւ Գեար դա բադ գիւ ղե րի կո տո րած նե րի մա սին.-

«1. Մահ մադ քեար եւ Նա ղա դէ գիւ ղե րուն մա սին- Պաշ տօ նա վա րու թեանս վայ րը՝ 
Սուլ դուզ գա ւա ռա մա սը, 1914թ. դեկ տեմ բե րի 7-ին Մու սու լի կող մի Դի զէի ըս ւած քիւրդ 
ա շի րէթ նե րու եւ թուրք բա շի բո զուկ զօր քե րու կող մա նէ յար ձա կու մի են թարկ ւե ցաւ: Սուլ-
դու զի եւ Ուր միա յի շրջա նի մէջ ե ղած ռուս զօր քե րը, ո րոնք թռու ցիկ խում բեր կազ մած 
այդ կող մերն էին, ըն դա ռա ջե ցին: Հե տե ւան քը այն ե ղաւ, որ ռուս նե րը նա հան ջե ցին 
դէ պի Ուր միա, իսկ քուրդ խու ժա նը թա լա նի տւաւ Մահ մադ քեար հայ եւ ա սո րի գիւ ղը 
( մօտ 80 ծուխ ու նե ցող, կէ սը հայ են, կէ սը ՝ա սո րի ), քշե ցին տա րին տա ւար, ոչ խար եւ 
տնա յին կահ – կա րա սի ներ: Հե տե ւեալ օ րը յար ձա կե ցան Նա ղա դէ գիւ ղին վրայ, չթա-
լա նե ցին, միայն ձիա ւոր նե րով տե ղա ւոր ւե ցան հայ հա րուստ նե րուն տու նե րը: Վեր ջին-
ներս զգու շա նա լով, որ յար ձա կում գոր ծող նե րը կա րող են սպա նու թիւն ներ, ա ռե ւան-
գում ներ եւ բռնա բա րու թիւն ներ գոր ծել, կա պաս տա նին ի րենց հա րե ւան քիւր տե րուն 

35 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց.1, գ.424, թ.17-ի շրջ. եւ 18, բնագիր, ձեռագիր:
36 Տե՛ս «Կաւկազ», 04.01.1915 թ.:
37 ՀՀ ՊԿՊԱ ՀՔԿ փաստաթղթեր, ֆ. 4712, թղթ. 2, գ. 2:
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տու նե րը: Ձիա ւոր նե րը մօտ 5 օր կու տեն, կը փչաց նեն հայ հա րուստ նե րուն ու նե ցած 
– չու նե ցա ծը եւ կը տա նին բո լոր պղնձե ղէն նե րը, սա մա ւար նե րը, կա նա ցի զար դե րը եւ 
այլն: Մենք այդ մա սին բո ղո քե ցինք Սոուջ- Բու լա ղի մէջ ե ղած թուր քե րու հրա մա նա-
տա րին, այն հրա մա յած էր վա նե ցի Ճե մալ Է ֆեն տիին, որ թա լան ւած ի րե ղէն նե րը յետ 
տրւին եւ հա յե րու հետ խա ղաղ ապ րին: Ճե մալ Է ֆեն տին ի րեն ե ղած հրա մա նի հի ման 
վրայ կան չեց ինձ եւ հայ ակ սա կալ նե րուն (ծե րե րուն) եւ խօս քը ին ծի ուղ ղե լով ՝ը սաւ.« 
Փա փազ Է ֆեն տի, ժո ղո վուր դիդ կը յայ տա րա րես, որ ի րենց գոր ծին կե նան, երկ րա-
գոր ծը իր գոր ծին եր թայ, ա ռեւտ րա կա նը՝ իր ա ռեւ տու րին, ես ե ղած ան կար գու թիւն նե-
րուն վերջ կու տամ: Ը սէ՛ք, որ միա միտ մնան տե ղի հա յե րը , ե թէ ա նոնք կը կաս կա ծին 
կո տո րա ծէն, մի թէ՞ մեր եր կի րը քրիս տո նեայ չկար կո տո րէինք, որ գա յինք այս տեղ 
քրիս տո նեա ներ կո տո րե լու»: Այդ խօս քե րուն վրայ, մենք հանգս տա ցած դուրս ե կանք:

Այ նու հե տեւ քիւրտ ա շի րէթ նե րուն ե ռու զե ռը ա ւե լի սաստ կա ցաւ: Նոյն Ճե մալ 
Է ֆեն տիին հրա մա նով ոս տի կան նե րը ա մէն օր կու գա յին եւ կը պա հան ջէին հաց, 
իւղ, գառ, ոչ խար, բրինձ, տե ղա շո րեր, հեշ տաեռ պղնձէ կաթ սա ներ: Ա մէն ինչ, որ 
կը տա նէին վե րա դարձ նել չկար: Նո րէն դի մում ներ ե ղան նոյն Ճե մալ Է ֆեն տիին, 
բայց ա պար դիւն, ո րով վե րա դար ձայ Ուր մի ՝իմ ծննդա վայ րը, դեկ տեմ բե րի 13-ին:

 2. Ուր միի Գեար դա բադ գիւ ղին մա սին. 1914թ. դեկ տեմ բեր 13-ին ներ կա յա-
ցայ Ուր միա յի Ա ռաջ նոր դա կան փո խա նորդ Խո րէն վար դա պետ Լա զա րեա նին եւ 
պատ մե ցի ե ղած ան ցու դար ձի մա սին: Դեկ տեմ բե րի 19 –ին ես մեր գիւղն էի, երբ 
Ա ռաջ նոր դին նա մա կը ստա ցայ, ո րով գրած էր՝ նա մակս առ նե լուդ պէս աշ խա տե-
ցէք րո պէ ա ռաջ ձեր հո գին ա զա տել, ո րով հե տեւ ռու սա կան զօր քը կը նա հան ջէ: 
Ա մէն ինչ թո ղե ցինք, դուրս ե կանք: Մենք Դիլ մա նի, Խո յի վրա յով 14 օր ւայ ըն թաց-
քին հա զիւ հա սանք Ջուլ ֆա՝շ նոր հիւ սոս կա լի ցե խին: Յ ղի կա նայք վի ժե ցին ե րե-
խա նե րը, քա նի՜-քա նի ՜ե րե խա ներ տե սայ, որ ձիւ նի վրայ էին ձգւած: 

Գաղ թող ներս 7-8000 հո գի էինք: Մեր գիւ ղը 150 տուն ու նէր, բո լո րը մեզ հետ գաղ-
թե ցին , միայն 46 հո գի գիւ ղը մնա ցին, մնա ցած նե րէն 14 հո գի սպան ւած են, ո րոնց մէ 
4 –ը՝տ ղա մարդ, 3-ը՝ կին, 2-ը՝ պա տա նի, 2-ը ՝աղ ջիկ:

Ս պանն ւած նե րէն դրւագ մը: Մայր մը իր եր կու աղ ջիկ նե րը ի րենց մեծ մօ րը (տատ) 
մօտ կը թո ղու, կը փախ չի: Մեծ մայ րը եր կու ե րե խա ներն ա ռած, գիւ ղի հա րուստ նե-
րէն մէ կուն թո նի րին մէ ջը կը պա հուը տի: Թա լան չի նե րը կը նկա տեն, որ թո նի րին մէջ 
մար դիկ կան, կը քար կո ծեն եւ այն քան քա րե րով կը հար ւա ծեն, մին չեւ 3 –ն  ալ շուն չը 
կը փչեն: 

Ուր միա յի հա րա ւա յին կող մը ե ղած հայ եւ ա սո րի ժո ղո վուր դը չէր կա րո ղա ցած գաղ-
թել: Ա սոնք կը հա ւաք ւին Ուր միա յի ա մե րի կեան մի սիո ներ նե րու հո վա նա ւո րու թեան 
ներ քոյ: Ա նոնք բո լորն ալ կա զատ ւին կո տո րա ծէն: Մի սիո ներ նե րու մօտ ա պաս տա-
նած էին 16 000 հայ, ա սո րի, ո րոնք գլխա ւո րա պէս մի սիո ներ նե րու հաշ ւին կապ րէին: 
Տու նե րու մէջ այն քան էին հա ւաք ւած, ի րար վրայ դիզ ւած, որ վա րա կիչ հի ւան դու թիւն-
նե րը ծայր ա ռին, այն պէս, որ մեռ նող նե րուն թի ւը օ րա կան 10-16 հո գիի հա սաւ» 38:

38 ՀԱԱ, ֆ. 227 , ց. 1, գ.424, թ.14, շրջ-15 շրջ., բնագիր , ձեռագիր:
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Տ ւեալ ի րա դար ձու թիւն նե րի մա սին ա մե րի կեան գոր ծա կալ թ.Ա լէ նը տե ղե կա-
գիր է ներ կա յաց րել, որն բա ցի ա սո րի նե րից ուղ ղա կիօ րէն առնչ ւում է պարս կա-
հա յե րի ջար դե րին: Մին չեւ աշ խար հա մար տի սկիզ բը ռու սա կան զօր քե րը գրա ւել 
էին Ատր պա տա կա նի հիւ սի սը: Գ րե թէ նոյն ժա մա նակ Հա մի դիէն յար ձակ ւեց Մար-
գա ւա րի եւ Թար գա ւա րի պարս կա կան գիւ ղե րի վրայ: Ռու սա կան զօր քե րի հետ 
այդ գիւ ղե րի բնա կիչ նե րը գաղ թե ցին Ուր միա: Հոկ տեմ բե րին թուր քե րը յար ձակ-
ւե ցին Ուր միա քա ղա քի վրայ: Սա կայն Բլ րի ճա կա տա մար տում թուր քերն ու քրդե-
րը պարտ ւե ցին եւ նա հան ջե ցին: Բայց թուր քե րին յա ջող ւեց ա ռա ջա նալ: Դեկ տեմ-
բե րի 31-ին զօր քերն ընդ հա նուր նա հան ջի հրա ման ստա ցան : Ա սո րի նե րը նոյն պէս 
հե ռա ցան. Ն րանց զգա լի մա սը ճա նա պար հին մե ռաւ: Մօտ 800 ա սո րի ոչն չաց ւեց 
տե ղում: Յար ձակ ման են թարկ ւե ցին նաեւ հա յե րը: Թուր քե րը գրա ւե ցին քա ղաքն ու 
Ուր միա յի հար թա վայ րը: 1915 թ. յուն ւա րի 1–ից մա յի սի 24-ը « Բո լոր քրիս տո նէա կան 
գիւ ղերն ու մու սուլ մա նա կան գիւ ղե րում բնակ ւող քրիս տո նեա նե րը թա լան ւե ցին, տղա-
մար դիկ սպան ւե ցին, կա նայք ա նարգ ւե ցին , մօտ 200 աղ ջիկ գե րե վար ւեց: Շա տե րին 
ստի պե ցին մահ մե դա կա նա նալ, հա զա րա ւոր նե րը մա հա ցան հի ւան դու թիւն նե րից»: 
1915թ.-ի մա յի սի 24-ին ռուս նե րը վե րա դար ձան. նրանց հետ՝ նաեւ ա սո րի նե րը: 
Օ գոս տո սին նո րից ռուս նե րը նա հան ջե ցին: Թուր քիա յում բնակ ւող ա սո րի նե րը 
հա յե րի հետ միա ցած փա խան Վա նում եւ Մար մա րա յում գտնւող ռու սա կան բա նա-
կի գրա ւած շրջան նե րը: Հե տա գա յին, ռու սա կան բա նա կի հետ նա հան ջե լով, հայ 
գաղ թա կան նե րը հաս տատ ւում են Խոյ, Սալ մաստ եւ Ուր միա գա ւառ նե րում39:

Ուր միա յի հա յե րին եւ ա սո րի նե րին օ ժան դա կող կո մի տէի նա խա գահ, քա հա-
նայ Ու. Շէյ դը վկա յում է, որ Պարս կաս տա նի հիւ սիս –  ա րեւմ տեան շրջան նե րում 
կա տար ւած ջար դե րի ամ բողջ պա տաս խա նատ ւու թիւնն ընկ նում է թուր քե րի վրայ, 
նրանք էին կո տո րած ու թա լան ի րա կա նաց նող նե րը40:

 Սալ մաս տի Սաւ րա գիւ ղից Սի մոն Ղա զա րեա նի վկա յու թիւ նը , 1916 թ.-ին.-
« Դեկտ.-ին ռուս նե րու նա հան ջին ա տեն, ինչ պէս Սալ մաս տի միւս գիւ ղե րը, մեր 

գիւղն ալ նա հան ջեց: 400 տուն բնակ չու թիւ նը վայր կե նա պէս գաղ թի ճամ բան բռնեց, 
200- է ա ւե լի ան կա րող ճամ բոր դե լու , ծե րեր եւ մի քա նի ըն տա նիք ներ ամ բող ջո վին 
գիւ ղը մնա ցին, ամ բողջ կա նայք հա ւաք ւած են մի տան մէջ՝ թա լան ւած, բռնա բար ւած, 
մեծ մա սին կո տո րած են, իսկ միւս նե րը՝ փա խուս տի դի մած: Սաւ րա յէն Ջուլ ֆա, մին-
չեւ ծուն կեր նիս ձիւ նի, ցե խի մէջ թա թախ ւած կը ճամ բոր դէինք: Շա տե րը մե ռան, մեր 
տղան ցրտա հար ե ղաւ, թա ղե ցինք ձեան մէջ, ճամ բա ներս շա րու նա կե ցինք: Ողջ մնա-
ցող նե րը մեծ մա սամբ Եր կիր են վե րա դար ձեր » 41:

1915 -ին ռու սա կան բա նա կը, որ ա ռա ջա ցել էր մին չեւ Սուլ դուզ, Սոուջ պու լաղ, 
թե րեւս առ ի զգու շու թիւն, կրկին յետ է նա հան ջում մին չեւ Ուր միա: Տե ղի հայ եւ 
ա սո րի ժո ղո վուր դը կաս կա ծե լով, որ նրանք այդ շրջա նից եւս կա րող են նա հան ջել 
դէ պի Սալ մաստ, մտա վախ, մե ծա գոյն մա սը լքե լով տու նու տեղ, հապ ճեպ գաղ թում 

39 U.S. State Department Record  Group 59, 867. 4016/39/: Տե՛ս նաև Պօղոսեան Ստ., նշւ.աշխ.,
հ. 2, էջ 445 :
40 Նոյն տեղում, 59, 867.4016/270/։ Տե՛ս նաև Պօղոսեան Ստ., նշւ. աշխ., էջ 446 :
41 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 404 , թ 11 շրջ., բնագիր, ձեռագիր:
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են դէ պի Սալ մաստ, Ջուլ ֆա, Թաւ րիզ եւ այ լուր... Ու դե ռեւս 1914 –ի աշ նա նից առ գոյ 
էին ռու սա կան նա հան ջի նա խան շան նե րը, ո րի մա սին եւս «Այգ»-ը իր 1914 –ի հոկ-
տեմ բե րեան հա մա րում ա հա զանգ է հնչեց րել «Դ րու թիւ նը Ուր միա յում» խո րագ րի 
ներ քոյ, ընդգ ծե լով, որ« .... Ի րօք, ե թէ ռու սա կան զօր քը այս տե ղից շարժ ւի, Ուր միան 
կո րած է. այդ դէպ քում մա նա ւանդ քրիս տո նեայ ազ գաբ նակ չու թեան ա պա գան կը 
դառ նայ ա հա ւոր »42: 

Վե րոգ րեա լի ա պա ցոյց է նաեւ ստո րեւ մէջ բեր ւող՝ Սալ մաս տի Ղա լա սար գիւ ղի 
բնա կիչ Թա գու հի Օ հան նէ սի Վար դա նեա նի վկա յու թիւ նը.-

« 1915 թ. յուն ւա րի 5-ին ռուս նե րը Բաշ կա լէի կող մե րէն նա հան ջե լու ա տէն կա մա ւոր-
նե րու հետ միա սին մեզ տե ղա հան ը րին, որ պէս զի ե տե ւէն ե կող թիւր քե րը կո տո րած 
չսար քէին: Մենք մին չեւ ան գամ ճա նա պար հի հաց վերց նել չկա րո ղա ցանք: Ա մէն ինչ 
գիւ ղը մնաց, ո րը մեր գաղ թե լէն յե տոյ թա լա նած են: Գիւ ղը մնա ցին ա մէն տու նէն մի, 
եր կու կամ ա ւե լի ան ձինք, 18 հատ գե ղե ցիկ կին ու աղ ջիկ ա ռե ւանգ ւած են, ան պա-
տուըուած, 9-է ա ւե լի կին, ե րե խայ եւ մարդ ան հետ կո րած են: Ան ցեալ 1915-ի գար-
նան, երբ մեր մար դիկ Ղա լա սար գա ցին, այն տեղ տե սած են ջրհո րի ե զեր քին ձգուած 
ա րիւ նոտ սղոց մը. ջրհո րը նա յած գտած են 7- ը դիակ, ո րոնց մէ 4-ը՝տ ղա մար դու, 3-ը՝ 
կնոջ: Ս ղո ցով կտրուած գլուխ նե րէն 6 –ը դիակ նե րու մօտ ձգւած էին, միայն մէ կին գլու-
խը չեն գտած...» 43:

 1915 թւա կա նի սկզբնե րի Ատր պա տա կա նի հա յու թեան կո տո րած նե րի վառ 
վկա յու թիւն է ներ կա յաց րել անգ լիա ցի հռչա կա ւոր պատ մա բան Առ նոլդ Ջ. Թոյն-
բին, հա յոց ջար դե րին նւիր ւած իր հան րա ծա նօթ «Մի ազ գի սպա նու թիւ նը» գրքում: 
Գր քի տւեալ հատ ւա ծը, որն ներ կա յաց ւում է ստո րեւ, անգ լե րէ նից թարգ մա նա բար 
մէջ բե րել է Անդ րէ Ա մու րեա նը.-

 «Հաֆթ ւա նում եւ Սալ մաս տում ա ռանց գլուխ նե րի 850 դիակ ներ գտնւե ցին՝ միայն 
հո րե րից եւ ջրամ բար նե րից հան ւած: Ին չո՞ւ: ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ ՀՐԱՄԱՅՈՂ ՊԱՇՏՕՆԵԱՆ 
ՄԻ ԳԻՆ ԷՐ ԴՐԵԼ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ԱՄԵՆ ՄԻ ԳԼԽԻ ՀԱՄԱՐ: Միայն Հաֆթ ւա նից 500 
–ից ա ւե լի կա նայք եւ աղ ջիկ ներ են ու ղարկ ւած Սուջ բու լա ղի քիւր դե րին: Ե թէ կա րող էք, 
ե րե ւա կա յե ցէք այս դժբախտ ա րա րած նե րի բախ տը: Դիլ մա նի քրիս տո նեա նե րից մի 
մեծ խումբ բանտ նետ ւեց եւ պար տադր ւե ցին, որ իս լա մա նան: Տ ղա մարդ կանց թլփա-
տե ցին: Ուր միոյ շրջա կայ քի ա մե նա հա րուստ գիւ ղը՝ Գիւլ փար ջան, հիմ նա յա տակ կոր-
ծան ւեց, տղա մար դիկ սպան ւե ցին, գե ղեց կա դէմ կա նայք եւ աղ ջիկ նե րը առն ւե ցին, 
նոյ նը պա տա հեց Բա բա ռու դին: Հա րիւ րա ւոր կա նայք խո րունկ գե տը նետ ւե ցին, երբ 
տե սան, որ ի րենց քոյ րե րից շա տե րը ա ւա զա կախմ բե րի կող մից բռնա բար ւում էին օ րը 
ցե րե կով, ճամ բի մէջ տե ղը: Նոյ նը ե ղաւ նաեւ Սուլ դու զի շրջա նի Միան դոա բում:

Այս խժդժու թիւն նե րը ահ ռե լի են թւում օ տար նե րին, բայց թուր քե րի հա մար բո լո րո-
վին թե թեւ էին նկատ ւում, ինչ որ մօ տերս կա տա րում էին ի րենց հո ղա մա սի վրայ...»44:

42 «Այգ» շաբաթաթերթ, 1914, հոկտ. 19 , Գ. տարի, հ. 23 , էջ 1:
43 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց.1, գ.424, թ. 7–ի, շրջ., բնագիր, ձեռագիր:
44 Ամուր եա ն Ա., նշւ. աշխ., էջ 21-22:
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Այս պի սով, հիւ սի սա յին Պարս կաս տան թուր քա կան զօր քի ներ խուժ մա նը 
հետևե ցին հայ և  ա սո րի բնակ չու թեան կո տո րած նե րը, հայ կա կան և  ա սո րա կան 
գիւ ղե րի ա ւե րու մը: Այս պայ ման նե րում հայ կա կան և  ա սո րա կան բնակ չու թիւ նը 
դի մում է ռու սա կան զօր քե րի հրա մա նա տա րու թեա նը, ա ռա ջար կե լով կա մա ւո րա-
կան գնդեր կազ մել և հա մա տեղ պայ քա րել թուր քա կան զօր քե րի դէմ: Պարս կա-
կան ճա կա տում ռու սա կան զօր քե րի 1916թ. ա ռաջ խա ղացու մը օգ նեց կան խել Ատր-
պա տա կա նի հա յու թեան կա տա րեալ բնաջն ջու մը: 
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ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՐԱՆՈՒՄ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹԵԱՆ (ՀԱՅԵՐԻ ԵՎ 
ԱՍՈՐԻՆԵՐԻ) ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ 1914-1916ԹԹ.

Դերենիկ Մելիքեան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

 Հիւ սի սա յին Պարս կաս տան թուր քա կան զօր քի ներ խուժ մա նը հետևե ցին հայ և  ա սո րի 
բնակ չու թեան կո տո րած նե րը, հայ կա կան և  ա սո րա կան գիւ ղե րի ա ւե րու մը: Այս պայ-
ման նե րում հայ կա կան և  ա սո րա կան բնակ չու թիւ նը դի մում է ռու սա կան զօր քե րի հրա-
մա նա տա րու թեա նը, ա ռա ջար կե լով կա մա ւո րա կան գնդեր կազ մել և հա մա տեղ պայ-
քա րել թուր քա կան զօր քե րի դէմ: Պարս կա կան ճա կա տում ռու սա կան զօր քե րի 1916թ. 
ա ռաջ խա ցու մը օգ նեց կան խել Ատր պա տա կա նի հա յու թեան կա տա րեալ բնաջն ջու մը: 
Բա նա լի բա ռեր̀  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն, ա սո րի նե րի ցե ղաս պա նութ յուն, Ա ռա-
ջին աշ խար հա մարտ, Հ յու սի սա յին Ի րան, Ատր պա տա կան։

THE MASSACRES OF THE CHRISTIAN POPULATION (ARMENIANS AND 
ASSYRIANS) IN NORTHERN IRAN IN 1914-1916

Derenik Melikyan
SUMMARY

The invasion of Turkish troops and military operations in the north of Iran in 1914-16 
were accompanied by the mass extermination of the Christian (Armenian and Assyrian) 
population, who, for their salvation, turned to the command of the Russian army with 
the proposal of creating and arming volunteer brigades. Numerous eyewitness accounts 
show a picture of Turkish atrocities. The advance of Russian troops on the Persian front 
in 1916 helped prevent the complete elimination of the Armenians of Atrpatakan.
Keywords: Armenian genocide, genocide of Assyrians, First world war, Northern Iran, 
Atrpatakan. 

РЕЗНЯ ХРИСТИАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (АРМЯН И АССИРИЙЦЕВ) В СЕВЕРНОМ 
ИРАНЕ В 1914-1916 ГГ.

Дереник Меликян 
РЕЗЮМЕ

Вторжение турецкиx войск и военные действия на севере Ирана в 1914-16 гг. сопро-
вождались массовым уничтожением xристианского (армянского и ассирийского) 
населения, которое для своего спасения обратилось к командованию русской 
армии с предложением создания и вооружения добровольческиx бригад. Мно-
гочисленные свидетельства очевидцев показывают картину турецкиx зверств 
в Северном Иране. Продвижение русских войск на Персидском фронте в 1916 г. 
помогло предотвратить полное уничтожение армян Атрпатакана.
Ключевые слова: геноцид армян, геноцид ассирийцев, Первая мировая война, 
Северный Иран, Атрпатакан. 


