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ՔՅՈԹՈՒ ԽԱՆ.  
ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՄԻ ԿԱՅԱՆԻ ՇՈՒՐՋ

 Ռո բերտ Սու քիա սյան

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են 1915 թ. Սե բաս տիա նա հան գի տե ղա հա նու թյան ճա նա-
պար հին տե ղա կայ ված կա յան նե րից մե կում՝ Քյո թու խա նում, տե ղի ու նե ցած ի րա դար-
ձու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես կո տո րածն ու թա լա նը։ Ու սում նա սի րու թյու նը կա տար վել 
է հայ կա կան ար խիվ նե րում, տպա գիր մա մու լում, ա ռան ձին գր քե րում, հա վա քա ծու նե-
րում տեղ գտած ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն նե րի, ե րիտ թուր քա կան դա տա-
վա րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում ի հայտ ե կած փաս տաթղ թե րի, ի նչ պես նաև թե մային 
նվիր ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մե մա տա կան քն նու թյան հի ման վրա։ Հոդ վա ծում 
քն նարկ վող նյու թը ցույց է տա լիս, որ «Ա պա հո վա գրա կան հանձ նա ժո ղով» ան վա նու մը 
կրող խմ բի կող մից կա յա նում ի րա կա նաց ված բռ նու թյուն նե րը, կո տո րածն ու թա լանն 
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից նա խա պես ծրագր ված, հա մա կարգ ված և ի րենց բնույ թով ոչ 
ե զա կի դեպ քեր էին։ Հա տուկ ու շա դրու թյուն է դարձ վել կա յա նի դեպ քե րին ա ռն չու թյուն 
ու նե ցած օ տար ա կա նա տե սի, զոհ և ոճ րա գործ խմ բե րի միջև ե ղած կա պե րին ու դրանց 
փո խազ դե ցու թյուն նե րին։

 Բա նա լի բա ռեր. Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Սե բաս տիա, Քյո թու խան, տե ղա հա նու-
թյուն, կո տո րած, թա լան, Ա պա հո վա գրա կան հանձ նա ժո ղով, գա վառ, վեց վի լայեթ ներ, 
օ տար ա կա նա տես։

*** 

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման է ա կան մաս են կազ մել բռ նի տե ղա հա նու-
թյուն նե րը։ Տե ղա հա նու թյան ճա նա պար հին կան խամ տած ված և հա տուկ մտա դրու-
թյամբ բռ նի տե ղա հան ված հայե րի խմ բե րը են թարկ վել են տա րա տե սակ բռ նու թյուն-
նե րի, այդ թվում՝ կո տո րած նե րի և թա լա նի։ Տա րա գրու թյունն ը նդ հան րա պես ի րա-
կա նաց վում էր հե տի ոտն կամ շո գե կառ քե րով։ Այս նպա տա կին էին ծա ռա յում ճա նա-
պար հին հիմն ված ան ցու մային կա յան նե րը, որ տեղ տա րագր ված խմ բե րը ժա մա նա-
կա վո րա պես պահ վում էին, ա պա շա րու նա կում ի րենց ճա նա պար հը դե պի սի րիա կան 
ա նա պատ։ Կա յան նե րը սո վո րա բար տե ղա կայ ված էին մեծ բնա կա վայ րե րից հե ռու՝ 
դաշ տային կամ լեռ նային վայ րե րում։ Այս պի սի կա յան էր նաև Քյո թու խա նը1՝ տե ղա-
կայ ված Սե բաս տիայի և Խար բեր դի վի լայեթ նե րի սահ մա նագլ խին։ Քյո թու խա նը 
հան գու ցային էր Սե բաս տիայի տե ղա հա նու թյուն նե րի եր կու հիմ նա կան ճա նա պարհ-
նե րի հա մար: Ա ռա ջի նը սկս վում էր Սե բաս տիա քա ղա քով և շա րու նակ վում դե պի 
Թե ջիր խան, Մա ղա րա, Կան գալ, Ա լա ջա խան, Քյո թու խան՝ շա րու նակ վե լով դե պի 
Հա սան Չե լե բի, Հե քիմ խան, Հա սան Պատ րիկ և ձգ վե լով դե պի հա րավ։ Սա ե ղել 
է Սե բաս տիա քա ղա քի և շր ջա կա բնա կա վայ րե րի բնակ չու թյան տե ղա հան ման հիմ-
նա կան ճա նա պար հը։ Ե րկ րորդ ճա նա պար հի հիմ նա կան կե տերն ան ցել են Սամ սոն, 
Մարզ վան, Ա մա սիա, Եվ դո կիա, Շար գըշ լա՝ հաս նե լով մինչև Կան գալ և Քյո թու խան, 

1 Խան – իջևանատուն։
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որ տե ղից ար դեն տար հան ման եր կու ճա նա պարհ նե րը միա վոր վել են և շա րու նակ վել 
դե պի հա րավ։ Բո լոր վե րոն շյալ կա յան ներն այս կամ այն կեր պով նույն պես ե ղել են 
թա լա նի և կո տո րա ծի կենտ րոն ներ։ 

Ս տորև վեր լուծ վել են Քյո թու խան կա յա նի գոր ծու նե ու թյունն ա պա հո վող խմ բի 
կազ մը, այն տեղ տեղ գտած թա լա նի և կո տո րած նե րի տրա մա բա նու թյու նը՝ դրանց 
հա ջոր դա կա նու թյու նը, հիմ նա կան մե թոդ նե րը և նպա տակ նե րը։ Ի րո ղու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ ա ռա վել ը նդ հան րա կան պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար զու գա հեռ ներ 
են ան ցկաց վել նմա նա տիպ ի րա դար ձու թյուն նե րի միջև հայ կա կան և օ տար աղ բյուր-
նե րի հա մա դրու թյամբ ներ կա յաց վել է օ տար ա կա նա տե սի ազ դե ցու թյունն ու գոր-
ծո նը ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա։ 

Աղբյուրներ

 Տե ղա հա նու թյան ի րա դար ձու թյուն նե րի հիմ նա կան ա կա նա տե սը վե րապ րողն է, 
նա միակ սուբյեկտն է, ո րը կա րող է ման րա մաս նո րեն վկայել գոր ծըն թա ցում սկզ-
բից մինչև ա վար տը տեղ գտած ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին, քա նի որ միայն նա է, 
որ ան ցել է տե ղա հա նու թյան ո ղջ ճա նա պար հը։ Ան մի ջա կան ոճ րա գործ նե րը գոր-
ծըն թա ցի միայն հատ վա ծա կան ի րա գոր ծող ներն ու ա կա նա տես ներն ե ն։ Ոչ ան մի-
ջա կան ոճ րա գործ նե րը՝ ը նդ հա նուր գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պիչ նե րը, գի տեն միայն 
ի րենց կող մից ար ձակ ված հրա ման նե րի, դրան ցով պայ մա նա վոր ված հան ցանք նե րի 
տրա մա բա նու թյունն ու ա կն կալ վող ար դյունք նե րը։ Այս պի սով, կա յա նում տեղ գտած 
ի րա դար ձու թյուն նե րը բա ցա հայ տող բա ցա ռիկ աղ բյուր ներ են վե րապ րող նե րի հու-
շե րը, ո րոնք ստեղծ վել են բուն գոր ծըն թաց նե րին զու գա հեռ և ան մի ջա պես դրանց 
ա վար տից հե տո կամ հե տա գա յում։ Աշ խա տան քը լայ նո րեն հիմն վում է հայ կա կան 
սկզբ նաղ բյուր նե րի վրա։ Հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ու նեն Նու բա րյան գրա դա-
րա նի Սե բաս տիա թղ թած րա րում պահ վող փաս տաթղ թե րը2, Հա յաս տա նի ազ գային 
ար խի վի (ՀԱԱ) Հա մա սե բաս տա հայե րի վե րա շի նաց մի ու թյան3 և Գևորգ Մես րո պի 
ան ձնա կան ֆոն դի4, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տու տում պահ վող 
հու շա գրու թյուն նե րը5։ Որ պես աղ բյուր օգ տա գործ վում են նաև Սե բաս տիայի տար բեր 

2 http://www.bnulibrary.org/images/archives/fonds_andonian_new_pdf/Andonian49_Sebastia.pdf, BNu/
Fonds A. Andonian, - Matériaux pour l’histoire du genocide, Dossier 49 Massacres et déportations à 
Sébaste, «Ամբաստանագիր-տեղեկագիր Սեբաստիոյ կուսակալութեան», էջ 0177-0190 հրատարակված 
(աշխատասիրությամբ Վ. Լ. (Վարդան Լեւոն), Հայկազեան հայագիտական հանդէս (Պէյրութ), 
համար ԺԵ, 1995, էջ 499-519)։ Գաբիկեան Կարապետ, Տեղեկագիր Սեբաստիոյ և շրջակայից հայոց 
տարագրութեան եւ բնաջնջումի, էջ 0051-0112, 0022-0049, Սվազ-Շար-Գըշլա, էջ 0127-0128, Զառացյան 
Հայկանույշ, Սըվազ, էջ 0113-0116։
3 Օհաննէս Ալեքսանդրեանի հուշերը 1915 թ. եղեռնի մասին (ձեռագիր), ՀԱԱ ֆ. 439, ց. 3, գ. 115։
4 Հայկազուն, Սեբաստիայի եղեռնագործութիւնը 1915-ի ջարդերու ատեն (ձեռագիր), ՀԱԱ ֆ. 1388, 
ց. 1, գ. 77։ 
5 Լուսարարյան Սեպուհ, Մի կյանքի պատմություն, պատճեն, ՀՑԹԻ, Ձեռագիր հուշագրու թյուն-
ների բաժին, գ. 127, գ.128, գ.129։
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բնա կա վայ րե րի շուրջ ստեղծ ված հու շա մատյանի ժան րի գր քե րից6, ա ռան ձին հու շե րի 
հա վա քա ծու նե րից7 և գի տա կան հան դես նե րից8 քաղ ված նյու թեր։ Գր քային աղ բյուր-
նե րից, ան շուշտ, կենտ րո նա կա նը Կա րա պետ Գա բի կյա նի «Ե ղեռ նա պա տումն» է, 
հե ղի նա կը ոչ միայն հայտ նում է իր տե սած նե րի մա սին, այլև ամ փոփ ներ կա յաց նում 
է ու րիշ վե րապ րող նե րի պատ մած նե րը և վեր լու ծում Սե բաս տիայի կո տո րած նե րի 
ցե ղաս պա նա կան ո ղջ ըն թաց քը։ Գր քային ձևա չա փով ի րա դար ձու թյուն նե րի ման-
րա մասն նկա րա գրու թյուն կա րե լի է գտ նել Փայ լա ծու Ա. Գաբ տա նյա նի « Ցա ւա կը»9 
հա տո րի մեջ։ Հե տա զո տա կան են նաև սփյուռ քյան տպա գիր մա մու լում՝ «Արև»10 
(Ա լեք սանդ րա), «Ե րի տա սարդ Հա յաս տան»11 (Չի կա գո), « Հայ րե նիք»12 (Բոս տոն) տեղ 
գտած նյու թե րը: Ու սում նա սի րու թյան պատ կերն ամ բող ջաց րել ե նք ե րիտ թուր քա-
կան դա տա վա րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում ի հայտ ե կած նյու թե րով, ո րոնք կա րե-
լի է գտ նել հայր Գրի գոր Կեր կե րյա նի ար խի վում (թ վայ նաց ված տար բե րա կով13)։ 
Armenian Film Foundation-ի հա վա քա ծուից ու շա գրավ տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում 
մի սի ո նե րու հի Մե րի Գրե ֆե մի զար միկն իր տե սա ձայ նագր ված վկա յու թյան մեջ14։ 
Հե տա զո տու թյան հա մար օգ տա գործ վել են վե րապ րող նե րի հու շե րի վրա հիմն վող 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը, ի նչ պի սիք են Սե պուհ Ա կու նիի « Մի լի ոն մը հայե րու ջար դի 
ամ բող ջա կան պատ մու թիւ նը (1914-1918)»15 և Ռայմոնդ Գևոր գյա նի « Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյուն. ամ բող ջա կան պատ մու թյուն»16 աշ խա տու թյուն նե րը։ 

6 Համբարձումյան Վահան, Գիւղաշխարհ. Պատմական, ազգագրական ուսումնասիրութիւն, 
Փարիզ, տպարան «Տարօն», 1927։ Գաբրիէլ Սիմոնեան, Յուշամատեան պոնտական Ամասիոյ, 
Վենետիկ, ա.հ, 1966։ Զարդարեան Երուանդ, Պատմագիրք Տիվրիկ քաղաքի, Պէյրութ, Համազգայինի 
«Վահէ Սէթեան» տպարան, 1972։
7 ՀՃՈՒ հիմնադրամի գիտական ուսումնասիրություններ, հատոր 14, Հուշագրական ժառանգություն, 
Երևան, «Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամ», 2011։
8 Քօսեան Յակոբ, «Գանտիտա Գույումճեան. Աքսորի ճամբան (1915)», աշխատա սի րութեամբ Հ. 
Պօղոս Վրդ. Գոճանեանի, Մերուժան Կարապետեանի, Հանդէս ամսօրեայ (Վիեննա-Երեւան), 2015, 
թիւ 1-12, էջ 345-483։
9 Գաբտանեան Փայլածու, Ցաւակ, Նիւ Եօրք, «Արմենիա» տպարան, 1922։
10 Կարապետեան Էլիզա, «Զուլումի երկրէն։ Սեբաստացի աղջկան մը նամակը», «Արեւ» թերթ 
(Աղեքսանդրիա), 1917, թիւ 94 (404) - թիւ 97 (407)։
11 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում Փոքուն Հայոց Եւ Նորին Մեծի Մայրաքաղաքին 
Սեբաստիոյ (Գուժկան Սեբաստիոյ), «Երիտասարդ Հայաստան» թերթ (Չիքակո), սկսված 1919, թիւ 
54, նոյեմբեր 8, մինչև 1921, թիւ 48, օգոստոս 22։
12 Շահէն Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս.Դէպի Գողգոթան», «Հայրենիք» ամսագիր (Պոսթըն), 
սկսված՝ 1950 թիւ 11 (298) մինչև 1953 թիւ 1 (323)։
13 http://commons.clarku.edu/guerguerian-archive/։
14 George Partridge, http://vhaonline.usc.edu/viewingPage?testimonyID=56557&returnIndex=0#։
15 Ակունի Սեպուհ, Միլիոն մը հայերու ջարդի ամբողջական պատմութիւնը (1914-1918), Կ.Պոլիս, 
«Հայաստան» գրատան հրատ., 1921։
16 Kévorkian Raymond, The Armenian Genocide. A Complete history. London, New York, I.B. TAURIS, 2011։
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Ապահովագրական հանձնախումբը

 Սե բաս տիայի ա ռա ջին քա րա վա նի մեկն ման օ րը՝ հու նի սի 22-ի ա ռա վո տյան, Քյո-
թու խան է ու ղարկ վում չե թե նե րի17 մի խումբ, ո րը կրում էր «էմ նի էթ գո մի սի ո նի էհ»18 
ան վա նու մը19։ Հանձ նա խում բը ղե կա վա րում էր Է միր բե կի տղան՝ չե թե բա շի20 Հա միդ 
բե կը, ո րը Սե բաս տիա վի լայե թի կու սա կալ Մուամ մե րի յա վերն21 էր, հանձ նախմ բի 
ան դամ էին նաև «ա րունկ զակ դա սա կար գեն խումբ մը չէ թա ներ»՝ Խա լիս բե կը, 
Բա ջա նաղ զա դե Էդ հեմ բե կը, Թյու թյուն ջի հա ջի Խա լի լը, Քյու թյուկի տղա Հյու սեյ նը 
և այլք22: 

Հայե րի կաս կած նե րը փա րա տե լու նպա տա կով Մուամ մե րը հանձ նախմ բի 
ու ղարկ վե լը ներ կա յաց նում է ի բրև իր և Է միր բե կի միջև հայե րին տա րա գրե լու խնդ-
րին ա ռնչ վող տա րա ձայ նու թյուն, ին չի ար դյուն քում Է միր բեկն իր տղային՝ Հա մի դին, 
մի խումբ չեր քեզ նե րի գլուխ ան ցած, ու ղար կում է հայե րին տա րա գրու թյան ճա նա-
պար հից հետ դարձ նե լու, ո րին ժո ղո վուր դը հա վա տում է 23։ Ար դեն տե ղում հանձ-
նախմ բի գոր ծու նե ու թյու նը ներ կա յաց վում էր որ պես կա ռա վա րու թյան կող մից տե ղա-
հան վող հայե րի ան վտան գու թյունն ա պա հո վող նա խա ձեռ նու թյուն24։ Նշ վում է ր՝ ի բրև 
կա ռա վա րու թյան կող մից ձեռ նարկ ված մի ջոց ներն ան բա վա րար էին՝ ա պա հո վե լու 
խմ բե րի ան վտանգ տե ղա հա նու թյու նը և քր դե րի կող մից թա լա նի և խոշ տան գում նե րի 
կան խար գե լու մը25։ Ո ւս տի նշ ված խնդ րի լու ծումն ա պա հո վե լու հա մար կա ռա վա րու-
թյունն ու ղար կել էր այդ հանձ նա խում բը26։ 

Հա մա ռո տա կի ներ կա յաց նենք խմ բի ան դամ նե րի կեն սա գրու թյուն նե րը և նախ կի-
նում ու նե ցած ա ռն չու թյուն նե րը հայ կա կան կո տո րած նե րին։

Յո րյուկ ջյու լի Իբ րա հիմ կամ Ի բո27՝ հանձ նախմ բի նա խա գահ28։ 
Է միր բե կի տղա Հա միդ չե թե ա պետն ու ներ հայ կա կան, թուր քա կան և չեր քե-

զա կան ար մատ ներ29։ Ե ղել է Է րզ րու մի վի լայե թի Ե րզն կա գա վա ռա կի Կա մա րիկ 

17 Չեթե – հրոսակ:
18 Էմնիէթ գոմիսիոնիէհ – անվտանգության հանձնախումբ։
19 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, մաս Դ, 24, «Երիտասարդ Հայաստան», 1920, 6 մարտ, 
թիւ 88:
20 Չեթէ բաշի – հրոսակապետ:
21 Յավեր − թիկնապահ: Մուամմերը Սեբաստիայի նահանգապետն էր։
22 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, մաս Դ, 24, «Երիտասարդ Հայաստան», 1920, 6 մարտ, 
թիւ 88։
23 Նույն տեղում:
24 Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94:
25 Տէրտէրեան Շահէն, նշվ. աշխ., «Հայրենիք», 1951, թիւ 4 (303), էջ 64:
26 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում. Փոքուն հայոց եւ նորին մեծի մայրաքաղաքին 
Սեբաստիոյ, Պոսթըն, «Հայրենիք», 1924, էջ 140։
27 Նույն տեղում, էջ 142։ Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94։ 
28 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 140։ 
29 Նույն տեղում, էջ 142։ Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94։
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գյուղի գյու ղա պետ30, Սե բաս տիայի վի լայե թի կու սա կա լի թիկ նա պահ և մաս նակ-
ցել է Սա հակ վար դա պետ Օ դա բա շյա նի քա ղա քա կան սպա նու թյա նը31։ Ը ստ 1915 թ. 
տվյալ նե րի՝ դեռևս գտնվել է Սե բաս տիա յում կամ Ու զուն Յայ լա յում՝ չեր քեզ նե րի 
մոտ32։ 

Է մին քե հյա-զա դե Խա լիս բե կը՝ ե կած Կով կա սից, չե թե33, « չէ թէ րէի սի»34 
« Թէշ քի լաթ Մաh սու սէի» մյու դիր, Իթթիհադի « րէիս»35, ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո 
գտնվել է Սե բաս տիա յում։ Հան ցա կից է 1914 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18/31-ին Սա հակ 
վար դա պետ Օ դա բա շյա նի և նրա կա ռա պան՝ զա ռա ցի Ա ռա քել Կտ րի ճյա նի սպա նու-
թյուն նե րին36։ Թո նուս− Շար-Գըշ լայի ճա նա պար հով ան ցնող Սամ սո նի, Ա մա սիայի, 
Մարզ վա նի, Թոքատի քա րա վան նե րի կո ղոպ տիչ, տղա մարդ կանց ջար դա րար, 
աղ ջիկ-հարս նե րի զանգ վա ծային վա ճա ռող37։ 

Բա ջա նաղ զա դե Էդ հեմ բե կը (չե թե)՝ Իբ նե (ի գա ցյալ-պոռն կա ցյալ38) մա կա նու նով, 
ե ղել է Սե բաս տիա քա ղա քի քա ղա քա պե տա րա նի պաշ տո նյա, ջար դե րի կազ մա կեր-
պիչ, Բա ջա նաղ զա դե Համ դիի եղ բո րոր դին է ր39։ 

Թյու թյուն ջի հա ջի Խա լիլ (չե թե)40, հանձ նախմ բում կա տա րել է գրա գրի պաշ տոն41։
 Քյու թու կ-Մեհ մե դի որ դի Հյու սեյ նը (չե թե)42 սերտ հա րա բե րու թյուն ներ է ու նե-

ցել հայե րի հետ, տի րա պե տել է հայոց լեզ վին43։ Մուամ մե րը Հյու սեյ նի հոր 200 ոս կի 
պարտ քի դի մաց ա ռա ջար կել է դառ նալ չե թե44։ Ու ներ քա ղա քա կան հա կում ներ, սուլ-
թան Աբ դուլ Հա մի դին պա խա րա կող նե րից էր, իթ թի հա դա կան45։ Ե ղել է Սա հակ 
վար դա պետ Օ դա բա շյա նի սպա նու թյան46 մաս նա կից նե րից, վար դա պե տի սպա նու-

30 Guerguerian K., “Military 08” (2018). Military Tribunals / Muhtelif Konular. 8. https://commons.
clarku.edu/military/8։
31 Հայկազուն, նշվ. աշխ., էջ 10-11:
32 Նույն տեղում։
33 Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94։
34 Րէիսի – պետ:
35 Գաբիկեան Կարապետ,Եղեռնապատում, 1924, էջ 592: 
36 Հայկազուն, նշվ. աշխ., էջ 10-11:
37 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 142:
38 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, մաս Դ, 31, «Երիտասարդ Հայաստան», 1920, մարտ 31, 
թիւ 95։ Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94։
39 Հայկազուն, նշվ. աշխ., էջ 2:
40 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 142։ Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94։
41 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 142։
42 Հայկազուն, նշվ. աշխ., էջ 11։ Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94:
43 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 160:
44 Նույն տեղում։
45 Նույն տեղում։ 
46 Նույն տեղում, էջ 160։
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թյունից հե տո՝ Ա լի սի հով տի գյու ղե րի ջար դա րար47, թուրք զին վոր նե րի թու նա վոր-
ման սա դրան քի48 հե ղի նակ նե րից։ Քյո թու խա նի գոր ծո ղու թյուն նե րից կարճ ժա մա-
նակ ան ց ա զատ վել է բան տից։ 1919-ի ամ ռա նը հայ տա րար վել է սպան ված49։ 

Ահ մեդ Չա վուշ50՝ հանձ նախմ բի ան դամ։ 
Սա հակ վար դա պետ Օ դա բա շյա նը հա մա ձայ նու թյուն էր հայտ նել ա ռաջ նոր դե լու 

Ե րզն կայի թե մը և Պոլ սո պատ րիար քա րա նի կող մից նշա նակ վել էր այն տեղ ծա ռա-
յու թյան51։ Աղ վա նիս գյու ղի շր ջա կայ քում Սե բաս տիայի կու սա կալ Մուամ մե րի և կայս-
րու թյան ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Թա լե ա թի գաղտ նի հե ռա գրա կան նա մա կա-
գրու թյամբ ո րո շում է կա յաց վել սպա նել Սա հակ վար դա պետ Օ դա բա շյա նին՝ նրան 
կաս կա ծե լով հե ղա փո խա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ52։ Հե տա գա յում նշա նակ ված 
հե տաքն նու թյու նից պարզ դար ձավ, որ վար դա պե տի ի րե րից վերց վել էին միայն 
փաս տաթղ թե րը, ի սկ հարս տու թյուն նե րը թողն վել էին տե ղում, ին չը ևս մեկ ան գամ 
հաս տա տում է սպա նու թյան քա ղա քա կան բնույ թը։

Քարավանի դիմավորումը 

Ինչ պես նշ վեց նա խա բա նում, Սե բաս տիայի տար բեր բնա կա վայ րե րից տա րագր-
ված գրե թե բո լոր խմ բերն ի րենց ու ղեկ ցող ժան դարմ նե րի կող մից ուղ ղորդ վել են 
դե պի Քյո թու խան՝ Սե բաս տիայի տե ղա հա նու թյան ճա նա պար հի հան գու ցային 
կե տե րից մե կի մի ջով ան ցնե լու։ Կայս րու թյան կող մից խմ բե րին տե ղա հա նու թյան 
ճա նա պար հին ու ղեկ ցե լու հա մար յու րա քան չյուր քա րա վա նի կց վում էին ժան դարմ-
ներ։ Քյո թու խա նի հետ կապ ված թա լա նի և բռ նու թյուն նե րի շար քը սկս վում էր նույ-
նիսկ մինչև կա յա նին հաս նե լը. ժան դարմ նե րը սպառ նում էին ա ռջևում գտնվող 
սպան դա րա նով կամ 2-10 ոս կու53 դի մաց ա ռա ջար կում պաշտ պա նու թյուն։ Քյո թու 
խա նում, վե րոն շյալ հանձ նախմ բից բա ցի, տե ղա կայ ված էին մեծ քա նա կու թյամբ 
չե թե ներ՝ քր դեր՝ զին ված բի րե րով, կա ցին նե րով և դա նակ նե րով54, ո րոնք կապ ված 
էին Թեշ քի լաթ-ը մահ սու սե-ի հետ և ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման մե խա նիզ մի 
կարևոր մասն էին։

47 Նույն տեղում:
48 Նույն տեղում, էջ 592։ Kévorkian Raymond, նշվ. աշխ., էջ 431-432։ 
49 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 162։ Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 592:
50 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 159:
51 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 45։
52 Սպանության մանրամասն պատմությունը հիմնված օսմանյան գաղտնի հեռագրե րի վրա տե՛ս 
Գրիգոր Գերգերյանի անտիպ հոդվածում` Guerguerian, Krikor, “41 Courts Martial - Telegrams” (2018). 
Adana Confiscation (Courts Martial). 38. https://commons.clarku.edu/adana_court_martial/38։
53 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 159։
54 Սիմոնեան Գաբրիէլ, նշվ. աշխ., էջ 669:
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Քյո թու խա նի շր ջա կայք հաս նե լուն պես հանձ նախմ բից որևէ մե կը (Խա լիս55, 
Հա միդ56, Հյու սեյն57) կամ մի խումբ58 դի մա վո րում էր մո տե ցող քա րա վա նը՝ ներ կա-
յաց նե լով հանձ նախմ բի գոր ծա ռույթ նե րը։ Հանձ նախմ բի մո տե ցում նե րը, ժա մա նա կի 
և տար հան վող նե րի կազ մով պայ մա նա վոր ված, փո փոխ վում էին։ Սկզբ նա կան շր ջա-
նում, ե րբ տա րագր վում էին Սե բաս տիա քա ղա քի հա րուստ և մտա վո րա կան խա վե-
րը, փոր ձեր էին կա տար վում՝ ներ կա յաց նե լու տա րա գրու թյան քա ղա քա կան հիմ նա-
վո րում ներ, ցու ցա բեր վում էր փոք րի շա տե սի րա լիր վե րա բեր մունք։ Այս պես, ա ռա-
ջին քա րա վան նե րից մե կը դի մա վո րե լիս Է միր բե կի տղա Հա մի դը սի րա լիր բարևել է 
ի րեն ծա նոթ հայե րին և փոր ձել է ներ կա յաց նել տե ղա հա նու թյան քա ղա քա կան հիմ-
նա վո րում նե րը՝ ափ սո սանք հայտ նե լով, որ հայե րը « դա վա ճա նել են Օս ման յան կայս-
րու թյա նը», ու չնա յած դրան՝ « բա րեխ նամ» կա ռա վա րու թյու նը փոր ձել է ա պա հո վել 
տե ղա հան վող նե րի ան վտան գու թյու նը59։ 

Գույ քի հանձն ման հրա հան գը տա լուց հե տո ճշ տում էին, թե ա րդյոք տա րա գրյալ-
նե րը հա մա ձայն են ի րենց գույ քե րը տալ60։ Հանձ նու մից հե տո քա րա վա նի ծա նոթ 
հայե րին մա տուց վել է պատ շաճ ճաշ61։ Հա ջոր դող քա րա վան նե րի հան դեպ վե րա-
բեր մուն քը վատ թա րա ցել է։ Ը ստ մի վկա յու թյան՝ 20 քր դեր կրա կով սպառ նա ցել են 
քա րա վա նի ան դամ նե րին և ա նուն-ազ գա նուն նե րը գրան ցե լուց հե տո ա ռանձ նաց րել 
են 10-11 տա րե կան ե րե խա նե րին, այ նու հետև 5 ոս կի փր կա գին պա հան ջել յու րա քան-
չյուր տղայի հա մար՝ սպառ նա լով մայ րե րի աչ քի ա ռջև սպա նել, ի սկ զա վակ չու նե ցող-
նե րին ուղ ղա կի ո րեն կո ղոպ տել ե ն62։

 Քա րա վա նը կա յա նին մո տե նա լիս տե ղա հան ված նե րի կառ քե րը մի քա նի շար քով 
շա րել են ի րար հետևից63, հաշ վել և ցու ցա կա գրել մարդ կանց ու սայ լե րը64։ Հանձ նա-
խում բը տա րագր ված նե րին դի մա վո րել է զին ված, փամփշ տա կալ նե րը ձգած, հար-
ձակ վել է սայ լե րի վրա՝ սար սա փի մթ նո լորտ տա րա ծե լով։ Խա նի դի մաց վառ ված է 
ե ղել խա րույկ՝ նա խորդ քա րա վան նե րից սպան ված նե րի դիակ նե րի հո տը չե զո քաց-
նե լու հա մար65։ 

55 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 149։ Հուշագրական ժառանգություն, էջ 190։
56 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 139-140։ Ալեքսանդրեան Օհաննես, նշվ. աշխ., 
էջ 20 շրջ.։ Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 160:
57 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 138:
58 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222:
59 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 160-161:
60 Նույն տեղում։
61 Նույն տեղում։
62 Կարապետեան Էլիզա, Զուլումի երկրէն։ Սեբաստացի աղջկան մը նամակը, «Արեւ» (Աղեք-
սանդրիա) 1917, Գ. տարի, թ. 94 (404), դեկտեմբեր 14, էջ 1-2:
63 Հուշագրական ժառանգություն, էջ 190։
64 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։ Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 159:
65 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 139։
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Գործառույթների ներկայացման հայտարարությունը 

Սկզբ նա կան շր ջա նում հանձ նախմ բի գոր ծա ռույթ նե րի և դրա նից են թադր վող գոր-
ծո ղու թյուն նե րի մա սին հայ տա րա րու թյու նը հա ղոր դե լու հա մար տղա մար դիկ 
կանչ վում էին ը ստ սայ լե րի կա յան ման ժա մա նակ կազմ ված ցու ցա կի66։ Տե ղա հան-
ված նե րին ու նեց ված քից զր կե լու զա նա զան տար բե րակ ներ էին կի րառ վում։ Ը ստ 
դրան ցից մե կի՝ ու ղեկ ցող ժան դարմ նե րը մտ նում էին քա րա վա նի մեջ, հա վա քում 
տղա մարդ կանց և տա նում հանձ նախմ բի մոտ67։ Այլ դեպ քում մու նե տի կը գո ռա լով 
հա ղոր դում էր, որ տա սը տա րե կա նից բարձր բո լոր տղա մար դիկ պետք է հա վաք-
վեին խա նի դի մաց՝ կարևոր հայ տա րա րու թյուն լսե լու, այ լա պես սպառ նում էին 
գն դա կա հա րու թյամբ68։ Ը ստ ո րոշ վկա յու թյուն նե րի՝ գլ խա վոր չե թեի հրա մա նով 
տղա մարդ կանց բան տար կում էին վրա նի մոտ գտնվող ա խո ռում կամ խա նի ու րիշ 
հատ վա ծում՝ հանձ նախմ բի զին ված ան դամ նե րի հս կո ղու թյամբ՝ հայտարարության 
բովան դա կությանը ծանոթանալու համար։69։ Կա ռա վա րու թյան հրա մա նով Մա լա-
թիայի ճա նա պար հին քր դա կան կո ղո պու տից խու սա փե լու հա մար նրանք պետք 
է ա ռգ րա վեին քա րա վա նի ան դամ նե րի մոտ գտնվող գու մար նե րը, ոս կյա, ար ծա-
թյա զար դե րը և այլ թան կար ժեք ա ռար կա ներ70։ Տղա մարդ կանց հանձ նա րար վում 
էր գնալ և թան կար ժեք ի րե րը հանձ նե լու մա սին հայտ նել ի րենց մայ րե րին, քույ-
րե րին, նաև այն ըն տա նիք նե րին, ո րոն ցում տղա մարդ չկար71։ Հայտ նի են ի րե րի 
վե րա դարձ ման խոս տում նե րի մի քա նի տար բե րակ ներ։ Դրան ցից մեկն այն էր, որ 
գրավ ված ի րե րը պետք է ցու ցա կագր վեին և Մա լա թիա հաս նե լուն պես՝ վտանգն 
ան ցնե լուց հե տո72, նույ նու թյամբ վե րա դարձ վեին73։ Ը ստ մի վկա յու թյան՝ ա ռգ րավ-
ված ի րե րը ա ռան ձին թղ թա տա րով պետք է ու ղարկ վեին Մա լա թիա74 կամ փոս տով 
ու ղարկ վեին Սե բաս տիայից75։ Մեկ այլ վկա յու թյան հա մա ձայն՝ Խա լիս բե կը տղա-
մարդ կանց հա վա քե լուց հե տո ներ կա յաց նում է իր մոտ գտնվող մի ֆեր ման (հ րա-
մա նա գիր)՝ հայտ նե լով, որ գոր ծո ղու թյու նը կա տար վել է սուլ թա նի հրա մա նով, և 
ու մից ի նչ չա փով ա ռգրա վում կա տար վել է, պետք է ա մեն ա միս հա վա սա րա չափ 

66 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 162:
67 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։ 
68 Ալեքսանդրեան Օհաննես, նշվ. աշխ., էջ 20 շրջ։
69 BNu/Fonds A. Andonian - Massacres et déportations à Sébaste, Սվազ-Շար-Գըշլա, էջ 0127։ ՀԱԱ ֆ. 
439, ց. 3, գ. 115, էջ 22 շրջ։ Սիմոնեան Գ., նշվ աշխ., էջ 669:
70 Սիմոնեան Գաբրիէլ, նշվ. աշխ., էջ 669։
71 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, էջ 140։ BNu/Fonds A. Andonian, Massacres et déportations 
à Sébaste, Զառացյան Հայկանույշ, Սվազ, էջ 0114 շրջ.:
72 Տէրտէրեան Շահէն., նշվ. աշխ., «Հայրենիք» ամսագիր, 1951, թիւ 4 (303), ապրիլ, 1951, էջ 64:
73 Զառացյան Հայկանույշ., նույն տեղում, էջ 0114։ Լ. Վ., նշվ. աշխ., էջ 502։ Լուսարարյան Սեպուհ, 
նշվ. աշխ., էջ 161։ Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94:
74 Գաբտանեան Փայլածու, նշվ. աշխ., էջ 61։
75 Ալեքսանդրեան Օհաննես, նշվ. աշխ.։ 
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հետ բաշխ վի76։ Հայտնի է փո ղե րի վե րա դար ձի մեկ այլ տար բե րակ ևս, ը ստ ո րի՝ 
ա ռգ րավ ված գու մա րը պետք է վե րա դարձ վեր սնն դի տես քով77, կամ ա ռգ րավ ված 
գու մա րը կվե րա դարձ նեին, ե րբ քա րա վա նը վե րա դառ նար78։ Միև նույն ժա մա նակ 
սպառ նում էին, որ ե թե հանձ նու մից հե տո խու զար կու թյան ար դյուն քում հայտ նա-
բեր վեր հարս տու թյուն, այն թաքց նող նե րը կս պան վեին79։ Ի սկ քա րա վա նի այն 
ան դամ նե րին, ո րոնց մոտ ու նեց վածք չէր հայտ նա բեր վում, միև նույնն է, սպաս վում 
էր նույն ճա կա տա գի րը80։ Բո լոր աղ բյուր նե րը հայտ նում են, որ նրանք այդ չափ միա-
միտ չէին և չէին վս տա հում հարս տու թյուն նե րի վե րա դարձ ման խոստ մա նը, սա կայն 
այն չափ բա րո յալք ված էին, որ ու րիշ ե լք չկար81։ Քա րա վան նե րին գույ քը հանձ նե-
լու հա մար գոր ծադր վում էր նաև վա խի և շան տա ժի սխե մա՝ ը նդ հուպ մինչև բե մա-
կա նա ցում։ Քա րա վան նե րից մե կին (ո րի մեջ էր Կա րա պետ Գա բի կյա նը) գույ-
քի հանձն ման լու րը հայտ նե լուց ան մի ջա պես հե տո խա նի հետևից դուրս է գա լիս 
մի ժան դարմ՝ տե ղե կաց նե լով, որ ա ռա վոտ խա նից դուրս բեր ված սամ սոն ցի նե րի 
քա րա վա նի վրա քր դե րի կող մից կա տար վել է հար ձա կում, տե ղի են ու նե ցել թա լան 
և սպա նու թյուն ներ82, ին չից հե տո հանձ նախմ բի ան դամ Հա միդն ի րեն շր ջա պա տող 
չե թե նե րին հրա մայել է խմ բին պաշտ պա նե լու հա մար ա րագ ձիա վոր ներ հասց նել 
քա րա վա նի մոտ83։ Այս բե մա դրու թյու նը նա խա տես ված էր տա րա գրյալ նե րին խրա-
խու սե լու հա մար՝ ա վե լի մեծ ծա վալ նե րով հանձ նե լու գույ քը։ Իթ թի հա դի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը, այ նուա մե նայ նիվ, պետք է պահ պա նեին պե տա կան ծա ռայող նե րի ո րո-
շա կի պա հե լաձև, ին չով և բա ցատր վում են կա յա նում տեղ գտած ձևա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րը84։ Հրա հան գը հայտ նե լուց հե տո ժա մա նակ էր տր վում գույ քը բե րե լու 
և հանձ նե լու խա նի դի մաց տե ղա կայ ված տա ղա վար նե րի վրա։ Ո մանք վա խե նա լով 
ամ բողջ ու նե ցա ծը հանձ նում էին, ո մանք է լ՝ կե սը կամ քա ռոր դը պա հում85։ Կա նայք 
և աղ ջիկ նե րը կուլ էին տա լիս ոս կի նե րը,  թաքցնում իրենց կամ մանուկների մոտ, 
հողի ու կառքերի տակ86 կամ խա նի շր ջա կայ քում87։ Տես նե լով հանձն վող հարս տու-
թյուն նե րի ծա վալ նե րը՝ քա րա վան նե րին ու ղեկ ցող ժան դարմ նե րը, ո րոնք «անվ ճար» 
էին կա տա րում ի րենց ծա ռա յու թյու նը, զայ րա նում էին և նույն պես մաս նակ ցում 

76 Հուշագրական ժառանգություն, էջ 190։
77 Նույն տեղում, էջ 212:
78 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։
79 Զառացյան Հայկանույշ, նշվ. աշխ., էջ 0114։ Հուշագրական ժառանգություն, էջ 191։ Համբարձումյան 
Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։ Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 162։
80 Զառացյան Հայկանույշ, նշվ. աշխ., էջ 0114։
81 Գաբտանեան Փայլածու, նշվ. աշխ., էջ 61։ Ալեքսանդրեան Օհաննես, նշվ. աշխ, էջ 20 շրջ.:
82 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, էջ 140-141: 
83 Նույն տեղում։
84 Kévorkian Raymond, նշվ. աշխ., էջ 439-440:
85 Հուշագրական ժառանգություն, էջ 190։
86 Նույն տեղում։
87 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 164:
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թա լա նին88։ Հայտ նի է դեպք, ե րբ ժան դարմ նե րի մա տու ցած « ծա ռա յու թյուն նե րի» 
հա մար ա ռա ջարկ վել է, որ ա մեն մարդ վճա րի եր կու ոս կի89։

 Խա նի դի մաց բաց վել են եր կու տա ղա վար ներ, ո րոնց շուրջ հանձ նա խում բը, 
բա ժան վե լով եր կու մա սի, սկ սել է գան ձե րի ըն դու նու մը։ Քա րա վան նե րի կարևոր 
ան ձան ցից մի քա նի սը ներ գրավ վել են հանձ նախմ բի մեջ90։ Հանձ նախմ բի ան դամ-
նե րը զին ված էին հրա ցան նե րով, խա րա զան նե րով, կրծք նե րին կախ ված էին 
դա տարկ փամ փուշտ ներ9192։ Հանձն ման ժա մա նակ հանձ նա խումբն ա նուն-ազ գա-
նուն նե րով93 դա սա կարգ ված94 գրան ցել է ստա ցած թան կար ժեք ի րե րը95։ Հանձ-
նախմ բի ան դամ նե րը, լի նե լով Սե բաս տիայի հայտ նի հան ցա գործ ներ և ա ռն չու թյուն 
ու նե նա լով հայե րի հետ, քա ջա տե ղյակ էին հայե րի կա րո ղու թյուն նե րին։ Այն դեպ քե-
րում, ե րբ հանձն վող ա վարն ա կն կալ վա ծից ա վե լի քիչ էր լի նում, կա տար վում էին 
բռ նու թյուն ներ, ին չից հե տո քա րա վա նի ան դամ նե րի մոտ ե ղած մնա ցած ու նեց ված քը 
բռ նա գրավ վում է ր96։ Ռ. Գևոր գյա նի դի պուկ բնո րոշ մամբ տե ղա հան ված նե րից՝ « հա-
նուն ի րենց ա պա հո վու թյան» կա րո ղու թյուն ա ռգ րա վող «փր կիչ նե րը» նրանց զր կում 
էին գո յատև ման մի ջոց նե րից97։ Կա տար վում էին ցու ցա դրա կան ա հա բե կում ներ՝ 
ևս մեկ ան գամ խրա խու սե լու հարս տու թյուն նե րի ամ բող ջա կան հանձ նու մը։ Տա րա-
գրյալ նե րը, բռ նու թյուն նե րից վա խե նա լով, նույ նիսկ ու րիշ նե րից էին փող վերց նում 
և հանձ նում98։ Հանձ նախմ բի ան դամ նե րին ծա նոթ մարդ կանց տր վում էր մեկ ժամ 
ժա մա նակ՝ հանձ նու մը լրաց նե լու հա մար99։ Ի րե րի հանձն ման գոր ծըն թա ցի ա վար-
տից հե տո կա տար վում էին բան տար կու թյուն ներ, և շա րու նակ վում էին բռ նու թյուն նե-
րը100։ Բան տար կու թյու նից ոս կի տա լու խոստ մամբ ա զատ ված մի տղայի՝ ոս կին չտա-
լու պատ ճա ռով են թար կել են սաս տիկ ծե ծի, տե սա րա նի ա կա նա տես նե րը հա վա քել 
և հան ձնել են գու մա րը, սա կայն չեն կա րո ղա ցել փր կել նրա կյան քը. նա մի քա նի 

88 Նույն տեղում:
89 Տէրտէրեան Շահէն, նշվ. աշխ., 1951, թիւ 4 (303) ապրիլ:
90 Նույն տեղում։ Ալեքսանդրեան Օհաննես, նշվ. աշխ, էջ 20 շրջ.-21: 
91 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, մաս Ե, 32, «Երիտասարդ Հայաստան», 1920, թիւ 96, 
ապրիլ 3։ Գաբիկեան Կարապետ, Տեղեկագիր Սեբաստիոյ և շրջակայից հայոց տարագրութեան եւ 
բնաջնջումի, էջ 106:
92 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 143։ Գաբիկեան Կարապետ, Տեղեկագիր 
Սեբաստիոյ, էջ 106։
93 Հուշագրական ժառանգություն, էջ 212:
94 Գաբիկեան Կարապետ, Տեղեկագիր Սեբաստիոյ, էջ 106։
95 Հուշագրական ժառանգություն, էջ 191:
96 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 143-146։ Հուշագրական ժառանգություն, էջ 212:
97 Kévorkian Raymond, նշվ, աշխ., էջ 439:
98 Հուշագրական ժառանգություն, էջ 191:
99 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 162:
100 Հուշագրական ժառանգություն, էջ 191:
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ժամ ան ց մա հա ցել է 101։ Հայտ նի է դեպք, ե րբ ա խո ռում բան տարկ ված տղա մարդ-
կանց հար դի կրա կի ծխով սպա նել ե ն102։ Կա յա նը դար ձել էր սպան դա րան աչ քի ը նկ-
նող տղա մարդ կանց, ե րի տա սարդ նե րի և մտա վո րա կան նե րի հա մար103։ Ա ռան ձին 
ան հատ ներ ցու ցա կով կանչ վել և ու ղարկ վել են սպան դի104։ Այս տեղ են ի րենց մահ կա-
նա ցուն կն քել Սե բաս տիայի ա վագ սերն դի մտա վո րա կան նե րից 70-ա մյա Ան սու րյան 
Հա րու թյու նը, Պաս կալ է ֆեն դին, ով եր կար տա րի ներ աշ խա տել է որ պես հե ռա գրա-
տան պաշ տո նյա և Կյու րի նի կայ մա կա մի փո խա նորդ։ Կա յա նում Քյու թու կի տղայի 
ցու ցու մով ա մեն քա րա վա նից 40-50-ա կան մարդ է սպան վել105։ Ե ղել են նաև բա ցա-
ռու թյուն ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ Կա րա պետ Գա բի կյա նի քա րա վա նը, ո րը փրկ վել է 
Հյու սեյ նի հետ ու նե ցած խնա միա կան կա պի շնոր հիվ106։ Սպա նու թյուն նե րից խու սա-
փել է նաև Օ հան նես Ա լեք սանդ րյա նի քա րա վա նը107։ Սե բաս տիայի յո թե րորդ քա րա-
վա նի զին վո րա գրու թյան տա րի քի տղա մարդ կանց հա վա քել են և նույն գի շե րը բո լո-
րին սպա նել108։ Ը ստ Հայ կա նույշ Զա ռա ցյա նի հա ղոր դած տվյալ նե րի՝ իր քա րա վա նի 
ե րի տա սարդ նե րին բան տար կել են, ի սկ ծե րե րին՝ բաց թո ղել109։ « Գիւ ղաշ խարհ»-ում 
տպագր ված ա նունն ան հայտ մի կնոջ վկա յու թյան հա մա ձայն՝ Սե բաս տիայից տե ղա-
հան ված չոր րորդ քա րա վա նի աչ քի ա ռջև սպա նել են տա րագր ված տղա մարդ կանց 
մի մա սին110։ Ը ստ Նու բա րյան մա տե նա դա րա նի Սե բաս տիայի թղ թած րա րի մեջ 
զե տեղ ված «Ս վազ-Շար-գըշ լա» վեր նա գի րը կրող փաս տաթղ թի՝ նույ նիսկ փր կա գին 
վճա րե լուց հե տո բո լո րին բաց չեն թո ղել, և փրկ վել են միայն կա նանց հա գուս տով 
ծպտ ված տղա մար դիկ111։ 

Հա տուկ թի րա խա վոր ման խմ բեր էին ա ռևտ րա կան նե րը, ար հես տա վոր նե րը, 
պե տա կան աշ խա տող նե րը, կու սակ ցա կան նե րը, հոգևո րա կան նե րը և նրանց ըն տա-
նիք նե րը։ Այս խմ բե րից պա հանջ վում էր ա ռա վել մեծ քա նա կի հարս տու թյուն։ Օ րի-
նակ՝ կոշ կա կար Կե զու րենց Գրի գոր վար պե տից պա հան ջել են 300 ոս կի, հայտ նի 
մսա գործ Ղա սապ-Պօ ղիկ Է մի նի կնո ջը՝ Ան թա ռա մին, են թար կել են խոշ տան գում-
նե րի և միայն հանձ նախմ բի հայ ան դամ նե րի միջ նոր դու թյամբ դա դա րեց րել են ծե ծը 
և ե րկ րորդ հնա րա վո րու թյուն տվել՝ հանձ նե լու թաքց րած հարս տու թյու նը112։ Մի այլ 
վկա յու թյան հա մա ձայն՝ հա րուստ վա ճա ռա կա նի կնո ջից պա հան ջել են մեծ քա նա կի 

101 Տէրտէրեան Շահէն, նշվ. աշխ., «Հայրենիք», 1951, ապրիլ, թիւ 4 (303), էջ 65:
102 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 151։
103 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։ Լ.Վ, նշվ. աշխ., էջ 502։
104 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 164:
105 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 149:
106 Նույն տեղում, էջ 159:
107 Ալեքսանդրեան Օհաննես, նշվ. աշխ, էջ 21 շրջ.:
108 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 151:
109 Զառացյան Հայկանույշ, նույն տեղում, էջ 0114։
110 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։
111 BNu/Fonds A. Andonian, Massacres et déportations à Sébaste, Սվազ-Շար-գըշլա, էջ 0127:
112 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 144-145:
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հարս տու թյուն, ե րբ նրա կինն ա սել է, թե ու նի ըն դա մե նը 10 ոս կի, ո րից 8-ն է պատ-
րաստ տալ, են թարկ վել է խոշ տան գում նե րի. նրան կա պել են ձի ու պո չից և խա րա-
զա նով բազ մա թիվ հար ված ներ հասց րել, ին չից հե տո սկզ բում զա վա կին են սպա-
նել նրա աչ քի ա ռաջ, այ նու հետև՝ նրան113։ Մի հայտ նի դրա մա փո խի էլ սպա նել են 
իր ե րե խա նե րի աչ քի ա ռջև114։ Տար պա պոնց խա նի սե նե կա պետ Տեր տե րյան Նշա նին 
գա նա կո ծել և բան տար կել ե ն։ Հա ճի Կա րոն, ով դա նա կա գործ նե րին քար էր մա տա-
կա րա րում և տա րի նե րով գու մար էր հա վա քել, ստիպ ված հանձ նախմ բին մի պարկ, 
այն է՝ 800 ոս կի է հանձ նել115։ Հա րու թյուն Ան սու րյա նից պա հան ջել են 500 ոս կի 
և այլ հարս տու թյուն ներ, նրան ծե ծե լով սպա նել ե ն՝ ա սե լով, թե 50 տա րուց ա վե լի 
պե տա կան պաշ տոն ստանձ նե լով՝ թա լա նել է կայս րու թյու նը116։ Սուրբ Սար գիս ե կե-
ղե ցու քա հա նա ներ Տ. Ի րա վա փառ և Տ. Եփ րեմ քա հա նա նե րին են թար կել են սոս-
կա լի գա նա կո ծու թյուն նե րի, մեր կաց րել և են թար կել են ա նար գանք նե րի, պա հան ջել 
ե կե ղե ցա կան գան ձեր և եր կու սին էլ տան ջա հար ա նե լով՝ սպա նել՝ պն դե լով, թե ո ղջ 
ազ գի հարս տու թյու նը քա հա նա նե րի մոտ է 117։ Քյու թու կի տղա Հա մի դը սաս տիկ ծե ծի 
է են թար կել հայտ նի հն չա կյան գոր ծիչ Տյու չյու կյան Նա զա րե թին՝ նրա նից պա հան ջե-
լով կազ մա կեր պու թյան գան ձե րը118։ 

Հանձ նում նե րից հե տո հայտ նի են դեպ քեր, ե րբ վե րա դարձ վել են մի քա նի ման-
րա դրամ ներ՝ ա ռա ջի կա մի քա նի օ րե րին ծախ սե լու հա մար119։

 Տա ղա վար նե րում հանձն ման գոր ծո ղու թյունն ա վար տե լուց հե տո հանձ նախմ բի 
ան դամ նե րը մտել են քա րա վան ների մեջ և տակ նուվ րա ա րել սայ լե րի բեռ նե րը, 
սնն դի պար կե րը, պա տա ռո տել են տոպ րակ նե րը, պա րու նա կու թյուն նե րը լց րել գետ-
նին, բզկ տել են ան կո ղին նե րը, բար ձե րը և գտել թաքց ված հարս տու թյուն ներ: Այդ 
գոր ծո ղու թյուն ներն ու ղեկց վել են բռ նու թյուն նե րով։ Քա րա վան նե րից մե կի 80-100 
կա նանց ա ռանձ նաց րել են խա նի ա ռջև, ամ բող ջու թյամբ մեր կաց րել և ման րակր կիտ 
խու զար կել են մար մին նե րը և ո րոշ դեպ քե րում գտել թաքց ված հարս տու թյուն ներ120։ 
Քա րա վա նի թա լանն ա վար տե լուց հե տո խու զար կել են խա նում բան տարկ ված տղա-
մարդ կանց121։ 

Այս քա նից հե տո, ը ստ Կ. Գա բի կյա նի, պաշ տո նա կան գո ղե րը, ա ռգ րավ ված 
ի րե րը լց նե լով խուր ջին նե րի մեջ, վերց րել և տե ղա փո խել են մեկ այլ վայր122։ Ամ բաս-

113 Կարապետեան Էլիզա, նշվ. աշխ., էջ 1-2:
114 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 163:
115 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 146:
116 Նույն տեղում, էջ 149։
117 Նույն տեղում, էջ 150։ Զառացյան Հայկանույշ, նշվ. աշխ., էջ 0114։
118 Նույն տեղում, էջ 150։
119 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 162:
120 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 149։ Գաբտանեան Փայլածու, նշվ. աշխ., էջ 61:
121 Ալեքսանդրեան Օհաննես, նշվ. աշխ., էջ 21 շրջ։ Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 
142։ Հուշագրական ժառանգություն, էջ 191, 212։
122 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 150։
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տա նա գրի տվյալ նե րով յու րա քան չյուր քա րա վա նից 6-10 հեյ պե123 ոս կի և այլ թան-
կա գին զար դեր են կո ղոպտ վել, ը ստ մեկ այլ վկա յու թյան՝ 10 բա կե ղեթ124։ Ը ստ վկա-
նե րից մե կի պատ մա ծի՝ մեկ օր վա ըն թաց քում հա վաք վել է 22 հեկ հարս տու թյուն125։ 
Թա լան ված հարս տու թյուն նե րը տե սա կա վոր վել և լց վել են ա ռան ձին կո ղով նե րի 
մեջ՝ ոս կի-ոս կե ղեն, ար ծաթ-ար ծա թե ղեն126, մա տա նի ներ, ա պա րան ջան ներ, ժա մա-
ցույց ներ, ա դա մանդ ներ, զմ րուխտ ներ, մար գա րիտ ներ, ար ծա թա պատ մա գա ղաթ-
ներ, ոս կյա խա չեր և տար վել Սե բաս տիա127։ Այդ տեղ տար վե լու տե ղե կու թյու նը հաս-
տատ վել է նաև օս ման յան փաս տաթղ թե րով և ը ստ դրան ցից մե կի՝ գան ձե րը Խա լիս 
և Հա միդ բե կե րի կող մից տար վել են Խա լիլ բե կի տուն128՝ ժան դարմ նե րի հրա մա նա-
տար, աշ խա տան քային ջո կատ նե րի կո տո րա ծի պա տաս խա նա տու նե րից129։ 

Կո ղո պու տը շա րու նակ վել է նույ նիսկ կա յա նից դուրս գա լուց հե տո։ Հայտ նի է 
դեպք, ե րբ քա րա վան նե րը ճա նա պար հե լուց հե տո հա սել են նրանց հետևից և պատ-
ճա ռա բա նե լով բա նա կի հա ցի մա տա կա րար ման ան հրա ժեշ տու թյամբ՝ ա ռգ րա վել են 
սայ լեր130։

 Կա յա նում տեղ գտած թա լա նի նա խա վեր ջին ա րա րը տե ղի է ու նե ցել հետևյալ 
կերպ։ Նույն ե րե կո յան քա րա վա նին ու ղեկ ցող ժան դարմ նե րը՝ տես նե լով, թե ի նչ 
քա նա կու թյամբ հարս տու թյուն թա լան վեց ժո ղովր դից, կր կին գն դա կա հա րու թյան 
սպառ նա լի քով տա րա գրյալ նե րից մեկ ան գամ ևս պա հան ջել են գու մար։ Քա րա վա նը 
հար կադր ված մինչև ա ռա վոտ հա վա քել է գու մա րը և ճամ փա դուրս գա լուց ա ռաջ 
հանձ նել ժան դարմ նե րին։ Ը ստ Գա բի կյա նի՝ թա լա նի այս փու լում նույն սխե մայով 
նա խորդ քա րա վան նե րից 60-70 տղա մարդ, հիմ նա կա նում ե րի տա սարդ ներ, սպան-
վել ե ն131։

 Քա նի որ խա նը գտնվում էր Սե բաս տիայի և Խար բեր դի վի լայեթ նե րի սահ մա-
նագլ խին, քա րա վան նե րին ու ղեկ ցող ժան դարմ ներն այդ տե ղից պետք է փոխ վեին132։ 
Նշ ված հան գա ման քը հաշ վի առ նե լով՝ նրանք մի վեր ջին ան գամ թա լա նել են աք սո-
րյալ նե րին հետևյալ կերպ. ժան դարմ նե րը հա ջորդ կա յան հաս նե լիս կա նանց ա ռա-
ջար կել են Քյո թու խա նում բան տարկ ված ա մու սին նե րին ա զա տե լու հա մար վճա րել 
5-ա կան ոս կի, սա կայն գու մա րը վերց նե լուց հե տո էլ նրանց չեն վե րա դարձ րել133։ 

123 Թերքի հեյպե – խուրջինով լի:
124 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 148։
125 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։
126 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 144, 146, 150։
127 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 163։
128 Guerguerian K., “Sivas 18” (2018). Sivas. 18. https://commons.clarku.edu/sivas/18.։
129 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 591։
130 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։
131 Գաբիկեան Կարապետ, Տեղեկագիր Սեբաստիոյ, էջ 108:
132 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 161:
133 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, մաս Դ, 33, «Երիտասարդ Հայաստան», 1920, թիւ 97, 
ապրիլ 7:
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Զուգահեռներ

Քյո թու խա նում տեղ գտած կո ղո պու տի այս սխե մային զու գա հեռ ներ կա րե լի է գտ նել 
Սե բաս տիայի և հա րա կից վի լայեթ նե րի տե ղա հա նու թյան պատ մու թյան մեջ։ Դրանց 
թվում էր Զի լե գյու ղի դեպ քը, ե րբ կազմ վել է ա տյան-հանձ նա ժո ղով, ո րն ար ձա նա գրել 
է աք սո րա կան նե րի ա նուն-ազ գա նուն նե րը և թան կար ժեք ի րերն ա ռգ րա վել՝ պատ ճա-
ռա բա նե լով ճա նա պար հին ան վտան գու թյան ե րաշ խիք նե րի բա ցա կա յու թյամբ, և խոս-
տա ցել նույ նու թյամբ հանձ նել տա րա գրյալ նե րին, ե րբ նրանք վե րա դառ նան134։ 

Մեզ հան դի պած ա մե նա մոտ նմա նու թյու նը դեպ քե րին ար ձա նագր ված է Թո նուս 
քա ղա քից ոչ հե ռու գտնվող վայ րում՝ Սամ սո նի տա րա գրյալ քա րա վան նե րից մե կում։ 
Աղ բյու րը հայտ նել է, որ քա ղա քա ցիա կան հա գուստ նե րով մի խումբ մար դիկ, ի րենց 
ներ կա յա նա լով որ պես պե տա կան պաշ տո նյա ներ, կանգ նեց րել են քա րա վա նը և 
նս տե լով մի սե ղա նի շուրջ՝ նույն մո տեց մամբ հրա մայել հանձ նել թան կար ժեք ի րե րը, 
ո րոնք ար ձա նա գրել են ա նուն-ազ գա նուն նե րով, և կր կին նույն՝ Մա լա թիա հաս նե լուն 
պես ամ բող ջու թյամբ վե րա դարձ նե լու խոս տու մով թա լա նել են քա րա վա նը135։ Այս տեղ 
նույն պես կա տար վել է ե րե խա նե րի և կա նանց մար մին նե րի ման րակր կիտ խու զար-
կու թյուն136։ 

Ն մա նօ րի նակ պատ կեր կա րե լի է տես նել Տիվ րիկ քա ղա քի քա րա վան նե րի ճա նա-
պար հին։ Տիվ րի կի շր ջա կայ քում մի մու նե տիկ բարձ րա ցել է տա նի քի վրա և հայե րեն 
բղա վե լով՝ զգու շաց րել, որ ի րենց վաղ վա ճա նա պար հը վտան գա վոր է, և մեծ քա նա-
կու թյամբ քր դեր են հար ձակ վե լու և թա լա նե լու քա րա վա նը, ի սկ ու ղեկ ցող ժան դարմ-
նե րը չեն կա րո ղա նա լու ա պա հո վել ան վտան գու թյու նը։ Ո ւս տի վե րը նկա րագր ված 
դեպ քե րի նմա նու թյամբ այս տեղ նույն պես հրա մայ վել է հանձ նել թան կար ժեք ի րե րը, 
ո րոնք Ա րաբ կիր հաս նե լուն պես պետք է նույ նու թյամբ վե րա դարձ վեին, ի սկ չհանձ-
նե լու պա րա գա յում պետք է մար մին նե րի վրա խու զար կու թյուն ի րա կա նաց վեր՝ ը նդ-
հուպ մինչև ին տիմ հատ ված ներ137։

Մերի Գրեֆեմի հանգամանքը

 Սե բաս տիայի տե ղա հա նու թյու նը նկա րա գրող վկա յու թյուն նե րի մեջ հան դի պում է 
ա ռա ջին հա յաց քից տա րօ րի նակ և վե րը նկա րագր ված փաս տե րի հետ չհա մադրվող 
մի հու շա գրու թյուն։ Խոս քը կա թո լիկ հոգևո րա կան հայր Հա կոբ Վրդ. Քո սյա նի՝ 
Գան տի տա Գույում ջյա նից գրա ռած վե րապ րու մի պատ մու թյան մա սին է։ Ը ստ հու-
շա գրու թյան, ե րբ քա րա վա նը, ո րի մեջ էր քույր Գան տի տա Գույում ջյա նը, մո տե ցել է 
խա նին, ի րեն ան հաս կա նա լի պատ ճա ռով քա րա վա նը 15 րո պե հե ռա վո րու թյան վրա 
կանգ նեց րել են դաշ տի մեջ՝ գի շե րե լու138։ Ե րբ քա րա վա նի ան դամ նե րը պատ րաստ վել 

134 Մեսրոպ Լեւոն, Աղէտ եւ վերածնունդ, Փարիզ, տպագր. «Արաքս», 1952, էջ 399-400։
135 Հէքիմեան Օթոն, Սամսոնի հայութեան տխուր բաժինը 1915-1918-ի Մեծ Եղեռնէն, Փարիզ, ա.հ., 
1961, էջ 113:
136 Նույն տեղում, էջ 114:
137 Զարդարեան Երուանդ, նշվ. աշխ., էջ 130:
138 Քօսեան Յակոբ, նշվ. աշխ., էջ 392։
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են սայ լե րը կանգ նեց նել և իջ նել, Քյո թու խա նի բա րյա ցա կամ մի չեր քեզ՝ մյու դի րը, 
տես նե լով ոչ հե ռու տա րած քի վրա գտնվող քա րա վա նը, մարդ է ու ղար կել և քա րա-
վա նի կա ռա պան նե րին ստի պել սայ լե րը տա նել մինչև խան՝ դրա դի մաց գի շե րե լու։ 
Մյու դի րը ճա նա չում էր քա րա վա նի ո րոշ ան դամ նե րի և սկ սել է նրանց կա րիք նե րը 
հո գալ. հրահանգել է բերել ուտելիք՝ մածուն, պանիր։ Քա րա վա նում ե ղած փախս-
տա կան նե րին թև թևի կա պած ա ռաջ նոր դել են խա նի խցե րից մե կը։ Հե տաքրք րա-
կան են այս ըն թաց քում տեղ գտած գո ղու թյան դեպ քը և դրա լու ծու մը։ Քա րա վա-
նին ու ղեկ ցող ժան դարմ նե րը գո ղա ցել են տա րա գրյալ նե րի կա պոց նե րից մե կը, ին չի 
մա սին ի մա նա լուց հե տո մյու դիրն այն վե րա դարձ նում է տե րե րին և ձեր բա կա լե լով 
գո ղու թյուն կա տա րած ժան դարմ նե րին՝ ու ղար կում Մա լա թիա։ Դրա նից հե տո ար գե-
լել է քա րա վա նին շա րու նա կել ճամ փան139։ Վե րապ րո ղը նշ ված դեպ քը բա ցատ րում է 
չձեր բա կալ ված ժան դարմ նե րից վտան գի տակ լի նե լու հան գա ման քով։ 

Գո ղո նը վե րա դարձ նե լուց հե տո, ի նշան ե րախ տա գի տու թյան, գո ղու թյան հան գա-
ման քը վեր հա նած խումբն այն նվի րել է մյու դի րին։ Վե րը նկա րագր ված ի րա դար ձու-
թյուն նե րի հետ այս դր վա գը նույ նիսկ որևէ հե ռա վոր ա ռն չու թյուն չու նի, սա կայն այս 
ար տա սո վոր գոր ծե լաո ճի պատ ճա ռը բա ցա հայտ վում է վկա յու թյան հա ջոր դող տո ղե-
րում։ Թա լա նի դր վա գից մի քա նի ժամ ան ց կա յա նին է մո տե ցել Սե բաս տիայի տա րա-
գրյալ նե րի մեծ քա րա վան՝ շուրջ 1.500 սայ լե րով։ Այս մեծ խմ բում էր նաև ա մե րի-
կա ցի մի սի ո նե րու հի Մե րի Գրե ֆե մը։ Նա 1902 թվա կա նից տնօ րի նել է Սե բաս տիայի 
ա ղջ կանց վար ժա րա նը140։ Դոկ տոր Քլար քի հետ 1914 թ. օգ նել է Կա րի նի բնա կիչ նե-
րին պայ քա րե լու տի ֆի դեմ141, վե րա դառ նա լով Սե բաս տիա՝ Մե րի Գրե ֆե մը դոկ տոր 
Քլար քի հետ փոր ձել է պահ պա նել հայե րի հարս տու թյու նը, դրանք իր մոտ է թաքց-
րել՝ վե րա դարձ նե լու նպա տա կով142։ Տես նե լով դպ րո ցի ու սու ցիչ նե րի և ա շա կերտ նե րի 
բռ նա գաղ թը՝ դի մել է կու սա կալ Մուամ մե րին և ստա ցել նրանց ու ղեկ ցե լու և խնա մե լու 
թույլտ վու թյուն143։ Մե րի Գրե ֆե մը շր ջում էր բազ մա հա զա րա նոց քա րա վա նի մի ջով և 
փոր ձում էր հո գալ աք սո րյալ նե րի կա րիք նե րը144։ Գրե ֆե մի՝ որ պես օ տար վկայի ներ-
կա յու թյու նը զս պում է ոճ րա գործ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Նրա ներ կա յու թյամբ փորձ 
է կա տար վում հնա րա վո րինս քա ղա քա կիրթ տեսք տա լու բռ նի տա րա գրու թյա նը։ 
Մե րի Գրե ֆե մը, գի տակ ցե լով նշ ված հան գա ման քը, հենց այդ նպա տա կով էր ու ղեկ-
ցում քա րա վան նե րին145։ Կաշ կանդ վա ծու թյու նից ա զատ վե լու հա մար մի քա նի կա յան-
ներ ան ցնե լուց հե տո Մա լա թիա յում թուրք պաշ տո նյա նե րը հար կա դրել են նրան 

139 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 394:
140 Քասունի Երուանդ, Քննական ակնարկ «Միշըների հերըլտ»-ի 1815-1918 թթ. հայ ժողովուրդի 
ցեղասպանութեան եւ վերածնունդի մասին արձանագրած վկայագրութիւններուն, Պէյրութ, 
«Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. միութեան հրատարակչական գրասենեակ», 2012, էջ 208:
141 Նույն տեղում, էջ 208-209:
142 Նույն տեղում, էջ 100:
143 Նույն տեղում, էջ 209:
144 Նույն տեղում, էջ 398:
145 Partridge George, http://vhaonline.usc.edu/viewingPage?testimonyID=56557&returnIndex=0# վեցե-
րորդ րոպե։
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վե րա դառ նալ Սե բաս տիա։ Գրե ֆե մը, մնա լով Սե բաս տիա յում, շա րու նա կել է իր մար-
դա սի րա կան գոր ծու նե ու թյու նը՝ հետ ցե ղաս պա նա կան փու լում իր գոր ծուն մաս նակ-
ցու թյու նը բե րե լով որ բա հա վաք ման և որ բե րի կր թա կան գոր ծին146։ Այս և այլ ձևե րով 
մինչև իր կյան քի վեր ջը նա իր նպաստն է բե րել հա յու թյա նը147։

Վերջաբան

Քյո թու խա նի ի րա դար ձու թյուն նե րի քն նու թյու նը հան գեց նում է մի շարք եզ րա կա ցու-
թյուն նե րի։ 

1. Ա պա հո վա գրա կան հանձ նախմ բի ան վան տակ ծպտ ված հան ցա վոր խում բը 
կազմ ված էր պե տա կան հա մա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից՝ կու սակ ցա կան ներ, Թեշ քի-
լաթ-ը մահ սու սե-ի ան դամ ներ, բան տե րից հա տուկ նպա տա կով տար բեր ժա մա նա կա-
հատ ված նե րում բաց թողն ված հան ցա գործ ներ, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման օ ղակ-
նե րում գտնվող կամ դրանց ա ռն չա կից ան ձինք։ Նրանց ներ գրավ վա ծու թյու նը ցույց է 
տա լիս թա լա նի և կո տո րա ծի՝ պե տու թյան կող մից ու ղիղ կազ մա կերպ ված լի նե լը։

2. Տղա մար դիկ, ո րոնց ցե ղաս պա նու թյան նախ նա կան փու լե րում հա ջող վել 
էր խու սա փել զո րա կո չից (աշ խա տան քային ջո կատ նե րում սպան վե լուց), հե տա-
գա բռ նու թյուն նե րից և հաս նել տա րա գրու թյան փու լին, այս փու լում ար դեն սե ռա-
կան տա րան ջատ ման սկզ բուն քով դառ նում էին քա ղա քա կա նու թյան զոհ՝ խմ բե րին 
պաշտ պան վե լու հնա րա վո րու թյու նից զր կե լու, ա ռա ջին հեր թին՝ տղա մարդ կանց 
թի րա խա վո րե լու և ո չն չաց նե լու ծրա գրով:

3. Կա յա նում տեղ գտած ի րա դար ձու թյուն նե րի հա մա կարգ վա ծու թյու նը, գոր ծե լաո ճի 
կրկ նո ղու թյու նը և ծա վալ նե րը, խմ բի կող մից ներ կա յաց վող փաս տաթղ թե րի գո յու թյու նը 
փաս տում են, որ հան ցա գոր ծու թյուն նե րը ե ղել են նա խօ րոք ծրագր ված և հա մա կարգ-
ված։ Ի սկ հա րող շր ջան նե րում հայտ նա բեր ված զու գա հեռ ներն ա պա ցու ցում են, որ 
կա յա նի դեպ քե րը չեն ե ղել ի րենց տե սա կի մեջ ե զա կի և կր կին հիմք են տա լիս եզ րա-
կաց նե լու, որ այդ կո տո րած նե րը մաս կամ փուլ են կազ մել ա վե լի մեծ ծրա գրի։

4. Ցե ղաս պա նու թյան այս դր վա գը « տե ղա հա նու թյու նը հա վա սար է կո տո-
րա ծի» բա նաձևի իս կու թյունն ա պա ցու ցող օ րի նակ է, ո րը վառ կեր պով ար տա ցո-
լում է տե ղա հա նու թյան ի րա կան պատ կե րը և կա ռա վա րու թյան կող մից ձեռ նարկ-
ված մի ջոց նե րի (ու ղեկ ցող ժան դարմ նե րի նշա նա կում, «Ա պա հո վա գրա կան հանձ նա-
խումբ») ի րա կան գոր ծա ռույթ նե րը։

5. Մե րի Գրե ֆե մի օ րի նա կով կա րե լի է տես նել օ տար ա կա նա տե սի գոր ծո նը ոչ 
միայն որ պես վկայող, այլև որ պես զս պող գոր ծոն, կո տո րած նե րը կան խար գե լող 
հան գա մանք, ին չը նաև գի տակց վում էր հենց ա կա նա տե սի կող մից։

146 Պատրիկ Առաքել, Պատմագիրք յուշամատեան Սեբաստիոյ եւ գաւառի հայութեան, հատոր Ա, 
տպ. «Մշակ», 1974, էջ 563-564:
147 Նույն տեղում, էջ 565:
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KÖTÜ HAN.  
A STATION ON THE DEPORTATION ROUTE OF SEBASTIA

Robert Sukiasyan

SUMMARY

The article presents the massacres and robberies which took place in the summer of 1915 
in Kötü Han; one of the stations on deportation route of Sebastia province. The study 
is based on the compilation of testimonies of eyewitness survivors from the Armenian 
archives, print media, memoir books, collections of testimonies, the documents emerging 
from the turkish courts-martial of 1919–1920, as well as on the studies on the topic. The 
material discussed in the article shows that the violence, massacre and robbery committed 
by the “Insurance Commission” were planned, systematic and coordinated by the 
authorities. Particular attention is paid to the relationships between the foreign witnesses, 
victim and perpetrator groups and their interactions.

Key words: Armenian Genocide, Sebastia, Kötü Han, insurance commission, Emniyet 
Komisioni, deportation, massacre, looting, province, six vilayets, foreign witnesses.

КОТУ-ХАН.  
ОБ ОДНОЙ СТАНЦИИ НА ПУТИ ДЕПОРТАЦИИ В ПРОВИНЦИИ СЕБАСТИЯ

Роберт Сукиасян

РЕЗЮМЕ

В статье представлены события в Коту-хане, где при депортации армян провинции 
Себастия в 1915 году произошли массовые убийства и грабежи. Исследование осно-
вано на свидетельствах выживших очевидцев, которые сохранились в армянских 
архивах, были опубликованы в СМИ, в отдельных книгах и сборниках свидетельства 
выживших, в документах о судебных разбирательствах над младотурками, а также 
в других исследованиях по этой теме. Всесторонне рассмотренный материал пока-
зы вает, что насилие, массовые убийства и грабежи, совершенные группой «Стра-
ховая комиссия», координировались властями и по своей природе не являлись беспре-
цедентными. Особое внимание уделяется отношениям и взаимодействию между 
связан ными с событиями на станции иностранными свидетелями, жертвами и 
преступ  ными группами. 

Ключевые слова: Геноцид армян, Себастия, Коту-хан, депортация, убийство, маро-
дерство, страховая комиссия, провинция, шесть вилайетов, иностранные свидетели.


