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Ռո բերտ Ա. Սու քիա սյան

 ՀԱ ՍԱՆ ՉԵ ԼԵ ԲԻ. 
 ՍԵ ԲԱՍ ՏԻ ԱՅԻ ՏԵ ՂԱ ՀԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻ ՄԻ ԿԱՅԱ ՆԻ ՇՈՒՐՋ

 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, վեց վի լայեթ ներ, Սե բաս տիա, Խար բերդ, 
Հա սան Չե լե բի, տե ղա հա նու թյուն, տղա մարդ կանց կո տո րած, թա լան, օ տար ա կա նա-
տես։

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից մե կի՝ բռ նի տե ղա-
հա նու թյուն նե րի մի ջո ցով հայ բնակ չու թյունն ար մա տա խիլ ար վեց սե փա կան բնաշ խար հից 
և ո չն չաց վեց սի րիա կան ա նա պատ նե րի ճա նա պար հին։ Այս ճա նա պար հի եր կայն քով Թեշ-
քի լա թը մահ սու սե-ի կող մից կազ մա կերպ վել էին հս տակ և ա ռան ձին գոր ծա ռույթ ներ ի րար 
մեջ բա ժա նած ան ցու մային կա յան ներ, որ տեղ ի րա կա նաց վում էին նա խա պես մշակ ված 
գոր ծո ղու թյուն ներ՝ թա լան, տա րա տե սակ բռ նու թյուն ներ և ո չն չա ցում։

 Հոդ վա ծում քն նարկ վում են այդ կա յան նե րից մե կում՝ Հա սան Չե լե բի ում տե ղի ու նե-
ցած գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ հայ կա կան քա րա վան նե րի թա լա նը և ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցը` 
 հիմնվե լով գլ խա վո րա պես հայ կա կան ար խի վային1, գր քային2, մա մու լի3, հու շե րի հա վա-
քա ծու նե րի4, գի տա կան ամ սա գրե րի5 ու հե տա զո տու թյուն նե րի6 տե ղե կու թյուն նե րի և 

1 Archives De La Bibliothèque Nubar, Fonds Aram Andonian (այսուհետև՝ BNu/Fonds A. Andonian), 
Matériaux pour l’histoire du genocide, Dossier 49, Massacres et déportations à Sébaste (14 pièces, 190 ff. rv.), 
AA/MHG/P.i.1/2-49; Ա. Հ., Սեբաստիա, Հայկանույշ Զառացյան, «Սըվազ», Վարդանուշ Գաս  մանեան, 
«Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի սիվասցի», Հեղինէ Պեկեան, «Ամասիայի հայ տա րագրեալ-
ները», BNu/Fonds A. Andonian, P.J.1/3, fi le 6, Amasia։ Սեպուհ Լուսարարյան, «Մի կյանքի պատմություն», 
ՀՑԹԻ, Ձեռագիր հուշագրությունների բաժին, գ. 127, գ.128, գ.129; Սուրեն Սարգսյան, «Պատմության 
կարմիր, սև էջեր, սատանայական գործեր, եղեռնը», ՀՀ ԳԱԱ հնագի տու թյան և ազգագրության 
ինստիտուտի ազգագրության բաժնի արխիվ, թղթապանակ 121/2; Օհաննես Ալեք սանդրեանի հուշերը 
1915 թ. եղեռնի մասին (ձեռագիր), Հայաստանի ազգային արխիվ (ՀԱԱ) ֆ. 439, ց.3, գ.115։
2 Կարապետ Գաբիկեան, Եղեռնապատում. Փոքուն հայոց եւ նորին մեծի մայրաքաղաքին 
Սեբաստիոյ, (Պոսթըն, «Հայրենիք», 1924); Փայլածու Գաբտանեան, Ցաւակ (Նիւ Եօրք, «Արմենիա», 
1922); Եդուարդ Ա. Րագուպեան, Եղեռնաքաղ որաներ (Պէյրութ, «Shirak Press», 1968); Գաբրիէլ 
Սիմոնեան, Յուշամատեան պոնտական Ամասիոյ (Վենետիկ, ա.հ, 1966); Վահան Համբարձումյան, 
Գիւղաշխարհ. Պատմական, ազգագրական ուսումնասիրութիւն (Փարիզ, «Տարօն», 1927); Սարգիս 
Ս. Տէմիրճեան, Չորս տարուան տառապանք, Եւդոկացի (Թոքատ) օր. Թէփերիկ Չալըգեանի աքսորի 
կեանքէն (Նիւ Եորք, «Հայկ», 1920); Լևոն Վարդան, «Ամբաստանագիր-տեղեկագիր Սեբաստիոյ 
կուսակալութեան», Հայկազեան հայագիտական հանդէս ԺԵ (1995), 499-519: 
3 Շահէն Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս. Դէպի Գողգոթան», Հայրենիք 11 no. 298 (1950); 1 no. 323 
(1953); Վահան Չուգասըզեան, «Բզքտուած Սեբաստիան», Երիտասարդ Հայաստան (Շիքակո), 11 
հոկտեմբեր 1919:
4 Վերժինե Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ 
(Երևան, Գիտություն, 2011); Հուշագրական ժառանգություն, ՀՃՈւ հիմնադրամի գիտական ուսում-
նա սիրություններ, հատոր 14, (Երևան, «Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնա-
դրամ», 2011); Լևոն Մեսրոպ, Աղէտ եւ վերածնունդ (Փարիզ, «Արաքս», 1952)։ 
5 Յակոբ Քօսեան, «Գանտիտա Գույումճեան. Աքսորի ճամբան (1915)», Հանդէս ամսօրեայ 1 no. 12 
(2015), 345-483։
6 Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide. A Complete history (London, New York: I.B. TAURIS, 
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գի տա կան ար դյունք նե րի վրա, ո րոնց տրա մադ րած տվյալ նե րը հա մադր վել են օ տար 
ա կա նա տես նե րի7 և օս մա նյան փաս տաթղ թե րի8 հա ղոր դած տվյալ նե րի հետ։
 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վել են Հա սան Չե լե բի կա յա նում տե ղի ու նե ցած հիմ նա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րի ուր վա գի ծը, դրանց հա ջոր դա կա նու թյու նը։ Այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը պայ մա-
նա կա նո րեն բա ժան վել են ե րեք հա մա կարգ ված փու լե րի. թա լան և կա նանց նկատ մամբ 
բռ նու թյուն ներ, տղա մարդ կանց հայտ նա բե րում և ձեր բա կա լում, տղա մարդ կանց բան-
տար կու թյուն և սպանդ։

***
 Հա սան Չե լե բի գյու ղը և ճա նա պար հային կա յա նը տե ղա կայ ված էին Խար բեր դի 
նա հան գի Մա լա թիայի գա վա ռի Ար ղա սան ջա կում` Ա րաբ կիր քա ղա քից մոտ 52 կմ 
հա րավ-ա րև մուտք՝ Մա լա թիա-Սե բաս տիա ճա նա պար հին9։ Գյուղն ու ներ թուր քա-
կան և քր դա կան 200 տուն բնակ չու թյուն10։ Այն հա ջոր դում էր Սե բաս տիա և Խար-
բերդ վի լայեթ նե րի սահ մա նագլ խին տե ղա կայ ված Քյո թու խան ա նու նը կրող կա յա-
նին՝ նա խա տես ված որ պես թա լա նի և կո տո րա ծի կա յան, ո չն չաց ման հա մար թի րա-
խա վո րե լով գլ խա վո րա պես հա սա րա կա կան դիրք զբա ղեց նող տղա մարդ կանց։ 
Հա սան Չե լե բի ում ար դեն հիմ նա կան թի րախ էին չա փա հաս տղա մար դիկ՝ ան կախ 
հա սա րա կա կան դիր քից։ Տա րա գրու թյան այս փու լերն ան ցած հա տու կենտ ծպտ ված 
տղա մարդ կանց, կա նանց և ե րե խա նե րի հա մա կար գային ո չն չաց ման կամ ու ծաց ման 
հա մար ար դեն նա խագծ ված էին հա ջոր դող՝ Հե քիմ Խան, Հա սան Պա տիկ, Ֆռնջ լար 
կա յան նե րը։

 Տե ղա հա նու թյուն նե րի եր թու ղի նե րի հա մա տեքս տում Հա սան Չե լե բին հան գու-
ցային կա յան էր ի նչ պես Սե բաս տիա քա ղա քի 15 քա րա վան նե րի և վի լայե թի այլ 
բնա կա վայ րե րի հայե րի, այն պես էլ հա րա կից շր ջան նե րի տա րա գրյալ նե րի հա մար։ 
Կա յա նը մի քա նի հիմ նա կան եր թու ղի նե րի մաս էր կազ մում։ Դրան ցից մե կը՝ նա խա-
տես ված Սե բաս տիա քա ղա քի և շր ջա կա բնա կա վայ րե րի հա մար, սկս վում էր Սե բաս-
տիա քա ղա քում և ձգ վում դե պի Թե ջիր խան, Մա ղա րա, Կան գալ, Ա լա ջա խան, Քյո-
թու խան, ի սկ ար դեն Խար բեր դի վի լայե թում հաս նում Հա սան Չե լե բի, շա րու նակ-
վում դե պի Հե քիմ խան, Հա սան Պատ րիկ, Ֆռնջ լար և ձգ վում հա րավ։ Սե բաս տիայի 
վի լայե թի հյու սիս-ա րևմ տյան մա սի և հա րա կից շր ջան նե րի հա մար նա խա տես ված 
մյուս եր թու ղին ան ցել է Սամ սոն, Մարզ վան, Ա մա սիա, Եվ դո կիա, Շար գըշ լա, Կան-

2011); Սեպուհ Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի ամբողջական պատմութիւնը (1914-1918) (Կ.Պոլիս, 
Հայաստան գրատան հրատ., 1921)։ 
7 Երուանդ Քասունի, Քննական ակնարկ «Միշըների հերըլտ»-ի 1915-1918 թթ. հայ ժողովուրդի 
ցեղասպանութեան եւ վերածնունդի մասին արձանագրած վկայագրութիւններուն (Պէյրութ, 
Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. միութեան հրատարակչական գրասենեակ, 2012)։
8 Clark University, Digital Commons, The Krikor Guerguerian Archive, “03 Captain Fazil Bey III,” 
https://commons.clarku.edu/pd_fazil_bey/3, դիտվել է 06.05.2019: 
9 Թադևոս Խ. Հակոբյան, Ստեփան Տ. Մելիք-Բախշյան, Հովհաննես Խ. Բարսեղյան, Հայաստանի 
և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, hատոր 3 (Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 
1991), 370։
10 Տե՛ս Ա. հ., Սեբաստիա, 124։

https://commons.clarku.edu/pd_fazil_bey/3
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գալ, Քյո թու խան հե տագ ծով և նաև Հա սան Չե լե բի կա յա նով։ Վե րոն շյալ եր կու 
եր թու ղի նե րին միա ցել է նաև եր րորդ եր թու ղին, ո րը սկս վե լով մերձսև ծո վյան բնա-
կա վայ րե րից՝ Օր դուից և Կի րա սո նից, շա րու նակ վել է դե պի Շա պին Գա րա հի սար, 
Սու շե հիր, Զա ռա, Հա ֆիգ, Սե բաս տիա քա ղաք, միա վոր վել Կան գալ, Քյո թու խան 
եր թու ղուն և հա սել Հա սան Չե լե բի կա յան։ Ի նչ պես մյուս կա յան նե րի պա րա գա յում, 
այս տեղ նույն պես հայե րի դեմ գոր ծո ղու թյուն նե րին ներգ րավ ված էին օս մա նյան 
պե տա կան և ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցա կան մար մին նե րը։

Ա նց նող քա րա վան նե րի թա լա նի ու սպա նու թյուն նե րի պա տաս խա նա տու նե րը 
Թեշ քի լա թը մահ սու սե-ի ներ կա յա ցու ցիչ ներն էին, ժան դար մե րիան, տե ղա կան իշ խա-
նու թյուն նե րը և այլ պե տա կան կա ռույց նե րի պաշ տո նյա ներ։

1914 թ. մար տի 27-ից Ար ղայի կայ մա կա մի պաշ տո նը զբա ղեց րել է Վա սիֆ բեյը, 
ում 1915 թ. հու լի սի 23-ին փո խա րի նել է Ա սիմ բեյը11։ Կա յա նի հան ցա գոր ծու թյուն ներն 
ի րա կա նաց վել և ա ռաջ նորդ վել են ժան դարմ նե րի պաշ տո նով ծպտ ված ան ձանց 
կող մից։ Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում Ար ղա սան ջա կի ժան դար մե րիայի հրա մա-
նա տա րը Ա լի Չա վուշն էր, ո րը նաև կա ռա վա րել է Հե քիմ խան ան ցու մային կա յա-
նի գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Հա սան Չե լե բի ում բուն գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նող-
նե րից էին Մուխ թար Միր զան, ո րի գոր ծու նե ու թյան ո լոր տի մա սին տե ղե կու թյուն ներ 
չկան, և ա ռևտ րա կան Ու լա շօղ լու Իբ րա հի մօղ լու Հյու սեի նը: Վեր ջին ներս պա տաս-
խա նու էին սպա նու թյուն նե րի և մեծ ծա վալ նե րով ապ րանք նե րի գո ղու թյան հա մար։ 
Նրանք նաև կաս կած վում էին բռ նա բա րու թյուն նե րի մեջ12։ Հյուս նի է ֆեն դին՝ Աչ քը-
դա ղի վի ճա կա գրա կան ծա ռա յու թյան պե տը, մաս նակ ցել է Հա սան Չե լե բի – Հե քիմ 
խան կա յան նե րի միջև տե ղի ու նե ցած բռ նա բա րու թյուն նե րին և թա լա նին13։ Դա տե լով 
կա յա նում տե ղի ու նե ցած գոր ծո ղու թյուն նե րը վե րահս կող և ի րա կա նաց նող ան ձանց 
կազ մից՝ կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի կազ մա կեր պու մը և 
ի րա գոր ծու մը տե ղի են ու նե ցել պե տա կան և կու սակ ցա կան մար մին նե րի կարևո րա-
գույն օ ղակ նե րի ներգ րավ մամբ: 

Ա ռա ջին փուլ. թա լան և կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյուն ներ

 Հա սան Չե լե բի հաս նե լուն պես տա րա գրյալ նե րի քա րա վան նե րին տե ղա վո րում էին 
մո տա կա լեռ նե րի ստո րոտ նե րում՝ ձո րի մեջ, գե տի ե զեր քին14։ Քա րա վան նե րի՝ ճամ-
բար խփե լուց հե տո գյու ղի բնակ չու թյու նը հա զա րի հաս նող խմ բե րով ա ռև տուր ա նե-

11 Այս փոփոխությունն անսպասելի էր, քանի որ այն իրականացվեց սանջակի տարածքով 
հայ տասնյակ քարավանների անցման կարևոր շրջափուլում։ Ըստ Ռայմոնդ Գևորգյանի՝ տեղի 
ունեցածը կարող էր պայմանավորված լինել Վասիֆ բեյի՝ հրամանների կատարման անբավարար 
խստությամբ, սակայն հեղինակն ավելի հավանական է համարում, որ խնդիրը քարավաններից ձեռք 
բերված գողոնի «անարդար» վերաբաշխումն էր, տե՛ս Kévorkian, The Armenian Genocide, 418:
12 Տե՛ս Guerguerian, “03 Captain Fazil Bey III,” 235։ 
13 Տե՛ս նույն տեղում, 246։
14 Տե՛ս ՀԱԱ ֆ. 439, ց. 3, գ. 115, տե՛ս նաև՝ Րագուպեան, Եղեռնաքաղ որաներ, 72; Քօսեան, 
«Գանտիտա Գույումճեան», 400; Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72; Լուսարարյան, Մի կյանքի 
պատմություն, 164; Գաբտանեան, Ցաւակ, 65:
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լու պատր վա կով մտ նում էր տա րա գրյալ նե րի շար քեր։ Այ ցե լու թյուն նե րի հիմ նա կան 
նպա տա կը, ը ստ վե րապ րող նե րից մե կի, հե տա խու զա կան բնույթ էր կրում՝ թա լա նի 
թի րախ նե րը պար զե լու հա մար15։ Կա յա նի շուրջ ծա վալ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի այս 
փու լում ու շադ րու թյան կենտ րո նում էին հայտն վում կա նայք և աղ ջիկ նե րը, ո րոնց 
զգու շաց նում էին սպան դի սպառ նա լի քի մա սին և փր կու թյան դի մաց պա հան ջում 
ոս կի ու գո հա րե ղեն16։ Սե բաս տիայի չոր րորդ քա րա վա նից մի հղի կնո ջից պա հան ջել 
են ոս կի, սա կայն, կաս կա ծե լով, որ վեր ջինս կա րող էր կուլ տված լի նել այն, ճեղ քել 
են նրա ո րո վայ նը՝ այդ պես էլ չհայտ նա բե րե լով փնտ րա ծը17։ Գոր ծըն թացն ու ղեկց վել 
է կա նանց ու աղ ջիկ նե րի բռ նա բա րու թյուն նե րով18 ու հափշ տա կու թյուն նե րով19։ Այս 
վտանգ նե րից պաշտ պան վե լու հա մար կա նայք փոր ձել են ծպտ վել՝ դեմք նե րին հող, 
ցեխ, մո խիր քսե լով, սա կայն ա պար դյուն20։ Այս պի սով, այս փու լի բնո րոշ հատ կա-
նիշ նե րը թա լա նը և կա նանց նկատ մամբ կի րառ ված բռ նու թյուն ներն են, ո րոնք շատ 
հա ճախ զու գա հեռ էին տե ղի ու նե նում։ Այս գոր ծո ղու թյուն նե րը ոչ միայն շա հու թա բեր 
էին դրանք ի րա կա նաց նող նե րի հա մար, այլև թու լաց նում և սպա ռում էին քա րա վա նի 
վե րապ րե լու մի ջոց նե րը։ 

Երկ րորդ փուլ. տղա մարդ կանց հայտ նա բե րում և ձեր բա կա լում 

Երկ րորդ փու լում սկս վել է կա յա նի հիմ նա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նա ցու մը՝ տղա-
մարդ կանց ա ռանձ նա ցու մը։ Ը ստ հրա հան գի՝ հար կա վոր էր հայտ նա բե րել քա րա-
վա նի բո լոր տղա մարդ կանց և ձեր բա կա լել։ Գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում էր ժան-
դար մե րիայի և գյու ղի քուրդ բնակ չու թյան հա մա գոր ծակ ցու թյամբ։ Զին ված քր դե-
րը21, ժան դարմ նե րի հրա մա նով և գոր ծակ ցու թյամբ22, խու զար կել են քա րա վան նե-
րը23 և ձեր բա կա լել24, ը ստ տար բեր աղ բյուր նե րի, 825, 1026, 9-1227 տա րե կա նից մինչև 

15 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 164։
16 Տե՛ս նույն տեղում։
17 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 171-172։
18 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 78։
19 Տե՛ս Պեկեան, «Ամասիայի հայ տարագրեալները», տե՛ս նաև՝ Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 
227, 234։
20 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 171-172։
21 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 171, տե՛ս նաև՝ Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72; 
Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 227, 237։
22 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
23 Տե՛ս Սիմոնեան, Յուշամատեան, 670, տե՛ս նաև՝ Հուշագրական ժառանգություն, 191։
24 Տե՛ս Քօսեան, «Գանտիտա Գույումճեան», 400, տե՛ս նաև՝ Լուսարարյան,Մի կյանքի պատմություն, 
168; Րագուպեան, Եղեռնաքաղ որաներ , 74; Գաբտանեան, Ցաւակ , 65; Հուշագրական ժառանգություն, 
212։
25 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 184։
26 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
27 Տե՛ս նույն տեղում, տե՛ս նաև՝ Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 223։
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7528, 8029 տա րե կան և ա վե լի բարձր տա րի քի տղա մարդ կանց։ Գոր ծո ղու թյուն ի րա-
կա նաց նող ներն ան ցնում էին բո լոր ըն տա նիք նե րի ա ռջևով, մտ նում վրան ներ և 
փնտ րում տղա մարդ կանց30։ Թաքն ված տղա մարդ կանց բա ցա հայ տե լու նպա տա կով 
խոշ տան գում էին կա նանց31, ա պա, գն դա կա հա րու թյան սպառ նա լի քով, տղա մարդ-
կանց կա նան ցից զա տում32։ Գի տակ ցե լով տղա մարդ կանց սպառ նա ցող վտան գը՝ 
տա րա գրյալ նե րը դի մում էին թաքն վե լու տար բեր հնարք նե րի։ Կա նայք փոր ձում էին 
թաքց նել տղա մարդ կանց կտո րե ղեն նե րի33, վեր մակ նե րի34, կառ քե րի35 ու կար պետ-
նե րի տակ կամ նս տում էին նրանց վրա36։ Ժան դարմ նե րին և քր դե րին մո լո րեց նե լու 
հա մար, թե ի բր ի րենց ա մու սին նե րին ար դեն ձեր բա կա լել են, կա նայք ցու ցադ րա-
բար ող բում էին, ին չը ո րոշ դեպ քե րում ար դյու նա վե տո րեն կան խում էր խու զար կում-
նե րը37։

Տ ղա մարդ կանց թաքն վե լու ա մե նա տա րած ված հնարք նե րից մե կը կա նանց հա գուս-
տով ծպտ վելն է ր38։ Ո մանք փոքր ե րե խա նե րի գր կած39 նույ նիսկ ձևաց նում էին, թե ի բր 
կե րակ րում ե ն40։ Այս ե ղա նա կով կա յա նից փրկ վել են պրո ֆե սոր ներ Ռու բեն Ռա գու-
պյա նը, Սե նե քե րիմ Դալյոն ջյա նը, Համ բար ձում Պլե ջյա նը41 և ան գամ հոգևո րա կան-
ներ42։ Ո րոշ հու շա գրու թյուն նե րում ար ձա նագր ված են տղա մարդ կանց փա խուս տի 
հա ջող ված դեպ քեր43։ Կան նաև դեպ քեր, ե րբ տղա մար դիկ մտա ծել են փա խուս տի 
մա սին, սա կայն չեն փա խել, ա պա ձեր բա կալ վել և սպան վել ե ն44։ Պահ պան ված են 
նաև տղա մարդ կանց թաքն վե լու փոր ձե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ։ Հա սան Չե լե բիի 
լեռ նային լանդ շաֆ տը թաքն վե լու հնա րա վո րու թյուն ներ էր ըն ձե ռում, ին չից օ գտ վե լով՝ 

28 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 178։
29 Տե՛ս նույն տեղում, 181։
30 Տե՛ս նույն տեղում, 178, տե՛ս նաև՝ Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
31 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
32 Տե՛ս Չուգասըզեան Վահան, «Բզքտուած Սեբաստիան», Երիտասարդ Հայաստան (Շիքակո), 11 
հոկտեմբեր 1919:
33 Տե՛ս Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 234; տե՛ս նաև՝ Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս.Դէպի 
Գողգոթան», 72:
34 Տե՛ս Հուշագրական ժառանգություն, 191։
35 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 177, տե՛ս նաև՝ Սիմոնեան, Յուշամատեան, 670։
36 Տե՛ս Լուսարարյան,Մի կյանքի պատմություն, 170-171։ 
37 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 178, տե՛ս նաև՝ Սիմոնեան, Յուշամատեան, 670։
38 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 198, 200, տե՛ս նաև՝ Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ 
Գասմանեանի», 172; Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 95։
39 Տե՛ս Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի, 96։
40 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
41 Տե՛ս Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի, 96։
42 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 191, տե՛ս նաև՝ Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 223։
43 Տե՛ս Քասունի, Քննական ակնարկ, 57։
44 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72-73։ Ալեքսանդրեան, ՀԱԱ, ֆ.439, ց.3, գ.115։
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տղա մար դիկ թաքն վում էին շր ջա կայ քի ձո րակ նե րում45։ Սա կայն քր դե րի կող մից հայտ-
նա բեր վե լուց հե տո թաքն ված նե րը հանձն վում էին ժան դարմ նե րին46։ Սուրբ Սար գիս 
ե կե ղե ցու քա րա վա նից տղա մարդ կանց ա զատ ար ձա կե լու հա մար պա հանջ վել է հինգ 
ոս կի լի րա կա շառք, ո րը չտ րա մադ րե լու դեպ քում վեր ջին նե րիս սպառ նում էր բան տար-
կու թյուն47։

Կա շառ քի ար դյու նա վետ կի րառ ման դեպ քե րից48 բա ցի (օ րի նակ, ե րբ մի քա նի կին, 
քուրդ մյու դի րին կա շա ռե լով, ա զա տել են մի քա նի տաս նյակ տղա մարդ կանց49)՝ կային 
դեպ քեր, ե րբ կա շառ քի մու ծու մը չէր փր կում ձեր բա կալ ված նե րին50, կամ կա շառք էր 
գանձ վում ար դեն սպան ված բան տար կյալ նե րին ա զա տե լու հա մար51։ Ա կն կալ վող գու-
մա րից քիչ տրա մադր վող կա շառ քը նույն պես բա վա րար չէր ձեր բա կալ ված նե րի կյան-
քը փր կե լու հա մար52։ 

Ըստ Հայ կա նույշ Զա ռա ցյա նի վկա յու թյան, Սուրբ Սար գիս ե կե ղե ցու թա ղի տղա-
մարդ կանց ոտ քե րը կա պել և պայ տել էին, ձեռ քե րը՝ գա մել53, ի սկ կա նանց կանգ նեց-
նում էին խա րույ կի շուրջ և նրանց աչ քի ա ռջև ստո րա ցու ցիչ կեր պով ծե ծում և այ րում 
էին տղա մարդ կանց54, ի սկ կա նանց պար տադ րում հետևել այդ տե սա րա նին55։

Չ նա յած գոր ծո ղու թյուն նե րի ան թա քույց հան ցա վոր բնույ թին՝ օ տար ա կա նա տե սի 
ներ կա յու թյամբ փոր ձեր էին կա տար վում դրանց տա լու պաշ տո նա կան ձև։ Օ րի նակ՝ մի 
քր դի բազ կին կա րել էին կար միր կտոր և տվել ար տո նու թյուն թա լա նե լու ու կե ղե քե լու 
որ պես ժան դարմ56։

Տ ղա մարդ կանց զա տու մից և բան տար կու թյու նից հե տո ո րոշ դեպ քե րում քա րա վա-
նին ստի պում էին շա րու նա կել ճա նա պար հը57։ Ե ղել են նաև դեպ քեր, ե րբ քա րա վա նը 
պա հել են մի քա նի օր և շա րու նա կել խու զար կու թյուն նե րը, ձեր բա կա լու թյուն ներն ու 
թա լա նը58։ Հա սան Չե լե բին լքե լուց հե տո քա րա վա նի վրա էին հար ձակ վում քր դեր և 

45 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 176։
46 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 75։
47 Տե՛ս Զառացյան, «Սըվազ», տե՛ս նաև՝ Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 199։
48 Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 200, տե՛ս նաև՝Ամբաստանագիր-տեղեկագիր Սեբաստիոյ 
կուսակալութեան, 179; Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 73։
49 Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
50 Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 171, տե՛ս նաև՝ Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
51 Տե՛ս Համբարձումյան , Գիւղաշխարհ, 237։
52 Տե՛ս Հուշագրական ժառանգություն, 191։
53 Տե՛ս Զառացյան, «Սըվազ», 114։
54 Տե՛ս նույն տեղում։
55 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում , 200։
56 Տե՛ս Քասունի, Քննական ակնարկ, 57։
57 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 178։ Հուշագրական ժառանգություն, 191, 212:
58 Տե՛ս Տէրտէրեան «Արիւնի ճամբէս», 72-78, տե՛ս նաև՝ Քօսեան, «Գանտիտա Գույումճեան», 400-
403։
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կո ղոպ տում աք սո րյալ նե րին ու գյու ղում մնա ցած սայ լե րը59։ Սե բաս տիայի Սուրբ Գևորգ 
թա ղի քա րա վա նի կա նայք գյու ղը լքե լիս լսել են սպա նու թյուն նե րի ա ղա ղակ ներ և փոր-
ձել են վե րա դառ նալ ա մու սին նե րի մոտ, ին չը նրանց ար գել վել է, ի սկ դի մադ րող նե րը 
սպան վել ե ն60։ Հայտ նի է նաև դեպք, ե րբ քա րա վանն ը նդ դի մա նա լով մնա ցել է գյու-
ղում61։

 Վե րը նշ ված բա ցա ռու թյուն նե րով և ա մեն քա րա վա նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րով հան դերձ, կա րող ե նք պն դել, որ այս փու լի հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը տղա մարդ-
կանց ա ռանձ նա ցումն ու ձեր բա կա լումն էր, ի նչն ու ղեկց վել է թա լա նով՝ ուղ ղա կի կամ 
կա շառ քի մի ջո ցով։ 

Եր րորդ փուլ. տղա մարդ կանց բան տար կու թյուն և սպանդ 

Ըստ Հա սան Չե լե բիի կա ռա վար չի՝ կա յան հա սած քա րա վան նե րի տղա մարդ կանց 
սպա նու թյուն նե րը նա խա տես ված էին կայս րու թյան բարձ րա գույն ի րա տէ ով62 և շեյխ-ուլ 
իս լա մի շա րիա կան ֆեթ վայով63։ 

 Ձեր բա կալ ված տղա մարդ կանց բան տար կում էին գյու ղի հրա պա րա կում գտն-
վող շի նու թյուն նե րում, որ տեղ նաև տե ղա կայ ված էր կա ռա վար չի գրա սե նյա կը, ո րը 
հա մա կար գում էր կա յա նի գոր ծա ռույթ նե րը: Ը ստ վկա յու թյուն նե րի կա րե լի է տար-
բե րա կել եր կու ա ռան ձին շի նու թյուն ներ. մե կը՝ պան դո կան ման64, մյու սը՝ ըն դար ձակ, 
խար խուլ գոմ65։ Ը ստ հու շա գիր նե րից մե կի՝ շի նու թյուն նե րը կա րող էին տե ղա վո րել 
40-50 մարդ, սա կայն այն տեղ միան գա մից բան տար կում էին 150-ից ա վե լի տղա-
մարդ կանց66։ Սրահ նե րի տա րո ղու նա կու թյու նը և մարդ կանց քա նա կի խիստ ան հա-
մա պա տաս խա նու թյու նը ստեղ ծում էին կյան քի հա մար վտան գա վոր պայ ման ներ՝ 
հան գեց նե լով շն չա հեղ ձու թյան, ու շա թա փու թյան և մահ վան։ Հատ կան շա կան է, որ 
բան տար կու թյան հա մար նա խա տես ված շի նու թյուն նե րի հս կո ղու թյու նը վս տահ ված 
էր եր կու ան զեն պա հակ նե րի67։ Բան տարկ ված ներն օ դի պա կա սից շն չա հեղձ էին 
լի նում68։ Ը ստ Սե բաս տիայի Պեք մեզ-Սո խախ թա ղի քա րա վա նի մեջ ե ղած Սե պուհ 
Լու սա րա րյա նի՝ տղա մարդ կանց բան տար կու թյան պայ ման ներն այն քան ան տա նե լի 
էին, որ բան տար կյալ ներն ա ղեր սում էին գն դա կա հա րու թյուն, միայն թե դուրս գային 

59 Տե՛ս Զառացյան, «Սըվազ», 114։
60 Տե՛ս Չուգասըզեան, «Բզքտուած Սեբաստիան»:
61 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 181։
62 Իրատէ - կայսերական հրամանագիր։
63 Ֆեթվա - կրոնական բարձրագույն անձի վճիռ: Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 186։
64 Տե՛ս ՀԱԱ ֆ.439, ց.3, գ.115, տե՛ս նաև՝ Գաբտանեան, Ցաւակ, 65։
65 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172, տե՛ս նաև՝ Լուսարարյան,Մի 
կյանքի պատմություն, 174; Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն, 326։
66 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 180, տե՛ս նաև՝ Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն, 326։
67 Տե՛ս Լուսարարյան,Մի կյանքի պատմություն, 174։
68 Տե՛ս նույն տեղում, 172-173։
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շն չե լու69։ Ե ղել է դեպք, ե րբ տղա մար դիկ այս պայ ման նե րում, ա ռանց սնն դի և ջրի, 
ոտ քի վրա մնա ցել են մեկ օ ր70։ Ջուր տա լու և ուշ քի բե րե լու նպա տա կով նվա ղող նե-
րին հատ-հատ հա նում էին դուրս։ Բա ցի այդ, ար ձա նագր ված է դեպք, ե րբ բան տար-
կյալ նե րին դուրս բե րե լուց հե տո հաց և ջուր է բա ժան վել71։ Գրանց վել են նաև բան-
տարկ ված նե րի կող մից դռ նե րը կոտ րե լու և դի մադ րու թյուն ցույց տա լու փոր ձեր72։ 
Ը ստ մեկ վկա յու թյան՝ ու շագ նաց նե րի թի վը ե րբ ա ճել է, բո լո րին հա նել են դուրս և 
նս տեց րել բան տի պա տի տակ73։ Ո րո շա կի ժա մա նակ պա հե լուց հե տո տղա մարդ-
կանց դուրս էին բե րում՝ ներ կա յաց նե լու կա ռա վար չին։ Թեև ժան դարմ նե րը փոր-
ձում էին բան տար կյալ նե րին հեր թով դուրս բե րել, նրանց խտու թյան և ճնշ վա ծու թյան 
պատ ճա ռով մարդ կային խմ բերն ան կա նոն դուրս էին պրծ նում74 և շտա պում մո տա-
կա առ վա կի (ի րա կա նում ար տաք նո ցի) կեղ տոտ ջու րը խմե լու75։ Բան տարկ ված տղա-
մարդ կանց դուրս բե րե լուց հե տո նրանց տա նում էին մո տա կա շի նու թյան՝ կա ռա վար-
չա կան շեն քի մոտ, որ տեղ պետք է ներ կա յա նային զին ված քր դե րով շր ջա պատ ված 
կա ռա վար չին76։ 

Կա ռա վար չի հետ հան դի պու մը, փաս տո րեն, աք սո րյալ նե րի՝ մա հից խու սա փե լու 
վեր ջին հնա րա վո րու թյունն է ր։ Այդ հնա րա վո րու թյու նից օ գտ վե լով՝ տղա մար դիկ ա ղեր-
սում էին փր կու թյուն77։ Այս ե ղա նա կով են փրկ վել Սե բաս տիայի Պեք մեզ-Սո խախ թա ղի 
քա րա վա նի տղա մար դիկ։ Կա ռա վա րիչն ա ռա ջար կել է խմ բի ա վագ նե րին՝ Ազ գային 
հի վան դա նո ցի տե սուչ Մա նուկ է ֆեն դի Հե քի մյա նին, նրա եղ բայր Միհ րա նին և ևս մի 
քա նի մար դու յու րա քան չյու րի հա մար վճա րել հին գա կան ոս կի փր կա գին։ Այս պայ-
մա նա վոր վա ծու թյան ար դյուն քում փր կագ նով ա զատ վել է 18-20 մարդ, ևս 15-20 տղա-
մարդ կանց ա զատ են ար ձա կել ա ռանց փր կագ նի78։ 

Գ րանց վել է դեպք, ե րբ կես գի շե րին հա ղորդ վել է, թե ի բր խղ ճա հա րու թյու նից 
դրդ ված՝ Հա սան Չե լե բի գյու ղի կա ռա վա րի չը հրա մայել է տղա մարդ կանց ա զատ 
ար ձա կել և ի պա տաս խան պա հան ջել փր կա գի նը, որ իր ը նտ րած 2-3 հայե րի մի ջո-
ցով պետք է հա ջորդ օ րը ստա նար։ Տա րա գրյալ նե րը, ի րար ա ջակ ցե լով, հա վա քել են 
գու մա րը և փո խան ցել79։ Սա կայն հա ջորդ օր վա ե րե կո յան մի խումբ զին ված քր դեր 
մի քա նի փու լով կր կին բան տար կել են նրանց80։ 

69 Տե՛ս նույն տեղում, 172։
70 Տե՛ս Հուշագրական ժառանգություն, 212։
71 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 173։
72 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 180։
73 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
74 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 181։
75 Տե՛ս նույն տեղում։
76 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 173։
77 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 181, տե՛ս նաև՝ Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 173։
78 Տե՛ս նույն տեղում։
79 Տե՛ս նույն տեղում, 165։
80 Տե՛ս նույն տեղում, 169-170։
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Ա ռա վել մեծ թվով նե րում է շնորհ վել Սե բաս տիա քա ղա քից մեկ նած վեր ջին քա րա-
վան նե րի տղա մարդ կանց՝ ներ կա յաց նե լով դա որ պես կայ սե րա կան նե րում81, ո րը, 
սա կայն, չէր տա րած վում ո րոշ աչ քի ը նկ նող տղա մարդ կանց վրա82։ Ը ստ Հով հան նես 
Ա լեք սանդ րյա նի վկա յու թյան, ո րը չի տա լիս ե ղե լու թյան ման րա մաս նե րը, իր քա րա վա-
նից բան տարկ ված շուրջ 50 տղա մար դու ա զատ են ար ձա կել83։ Փր կու թյան այս վեր-
ջին հնա րա վո րու թյու նից հե տո տղա մարդ կանց այլ վայր տե ղա փո խե լու պատր վա կով 
հա նել են, զույգ-զույգ կա պել84 և ա ռաջ նոր դել դե պի նա խա պես պատ րաստ ված սպան-
դի տե ղանք՝ լեռ, ա պա հար թա վայ րի մի ջով՝ ձո րի ե զր85։ Տղա մարդ կանց ո չն չաց ման 
գոր ծըն թա ցի այս փու լը հիմ նա կա նում տե ղի էր ու նե նում կես գի շե րից հե տո86։ Խմ բին 
ու ղեկ ցում էին զին ված ժան դարմ ներ և պա հա պան զին վոր ներ87, եր բեմն՝ նաև զին-
ված գյու ղա ցի ներ88։ Նա խանշ ված վայ րին մո տե նա լիս ու ղեկ ցող ժան դարմ ներն օդ էին 
կրա կում, այս պի սով նշան տա լիս տե ղան քում դա րա նա կա լած և հար ձակ ման սպա սող 
քր դե րին89։ Ազ դան շա նին հա ջոր դում էր քր դե րի հար ձա կու մը, ո րոնց խմ բե րում նե րառ-
ված էին նաև կա նայք90։

Խմ բին ա ռաջ նոր դում են դե պի ան դուն դի եզ րի ժայ ռե րի մոտ, մեր կաց նում են, 
թա լա նում, դա նա կա հա րում, կաց նա հա րում91 կամ գն դա կա հա րում92 և վեր ջում շպր-
տում են ձո րը93։ Նման մի դիպ վա ծի ժա մա նակ, ե րբ Սե բաս տիայի Պեք մեզ-Սո խախ 
թա ղի քա րա վա նից մնա ցել են 8-10 զույգ ի րար կապ ված ե րի տա սարդ ներ, մո տե ցել է 
մի զին վո րա կան հա մազ գես տով ձիա վոր և իր մոտ կան չե լով թր քա խոս ջար դա րար նե-
րից մե կին՝ հի շեց րել ան չա փա հաս նե րին խնայե լու հրա հան գի մա սին և պա տա նի նե-
րից ստա նա լով իս լա մա նա լու խոս տում՝ ա զա տել նրանց94։ Սպա նու թյուն նե րի այս վեր-
ջին փու լը տևել է 3-4 ժամ95 և ու ղեկց վել մարմ նի մաս նա տում նե րով, գլ խա տում նե րով 

81 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 186։
82 Տե՛ս նույն տեղում։ 
83 Տե՛ս ՀԱԱ ֆ.439, ց.3, գ.115, 23։
84 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
85 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 200, տե՛ս նաև՝ Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 174; 
Գաբտանեան, Ցաւակ, 66; Հուշագրական ժառանգություն, 212։
86 Տե՛ս Քօսեան, «Գանտիտա Գույումճեան», 401, տե՛ս նաև՝ Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 175; 
Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն , 326։
87 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66, տե՛ս նաև՝ Հուշագրական ժառանգություն, 212։
88 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
89 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 175, 181։
90 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն ,175։
91 Տե՛ս Սարգսյան, «Պատմության կարմիր, սև էջեր», 91, տե՛ս նաև՝ Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 
223; Հուշագրական ժառանգություն, 212։
92 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
93 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն ,175։
94 Տե՛ս նույն տեղում, 176։ 
95 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
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և այլ ծայ րա հեղ դա ժա նու թյուն նե րով96։ Սպա նու թյուն ներն ի րա գոր ծած քր դե րը գո ղա-
ցել են ը նդ հուպ մինչև սպան ված նե րի ա րյու նոտ ված հա գուստ նե րը և դրանք հա գած 
կամ ձեռք նե րում բռ նած՝ վե րա դար ձել գյուղ97։ Ը ստ այս փու լը վե րապ րա ծի բա ռա ցի 
վկա յու թյան՝ մի զին ված քուրդ հայ տա րա րել է, որ բո լոր տղա մարդ կանց՝ որ պես իս լա-
մի թշ նա մի ներ, պի տի խող խո ղեին, ի սկ ով վճա րեր մեկ98 կամ եր կու ոս կի99՝ գն դա կի 
գի նը, կգն դա կա հար վեր։ Ե րբ ա ռա վո տյան Գո չի սա րի քա րա վան նե րից մե կի կա նայք 
ցան կու թյուն են հայտ նել այ ցե լե լու ի րենց ա մու սին նե րին գու մար և սնունդ տա լու 
հա մար, նրանց հա ղոր դել են, որ տղա մար դիկ սպան վել են լե ռան հետևում և կա նանց 
ծե ծե լով վռն դել ե ն100։

 Ե ղել են զանգ վա ծային սպա նու թյու նից մա զա պուրծ ե ղած և կաց նա հա րու մից101 
կամ այլ խոշ տան գում նե րից ծանր վի րա վոր ված ներ, ո րոնք հե տա գա յում միա ցել են 
քա րա վա նին102։ Ը ստ մեկ վե րապ րո ղի՝ հետևում են մնա ցել նաև այլ ծանր վի րա վոր-
ներ, ո րոնք ի վի ճա կի չեն ե ղել դուրս գա լու դիակ նե րի տա կից103, սա կայն փրկ ված նե րը 
չեն հա մար ձակ վել վեր ջին նե րիս ի րենց հետ տե ղա փո խել104։ 

 Հայտ նի է նաև կա նանց զանգ վա ծային բան տար կու թյան դեպք, ե րբ Սամ սո նի 
քա րա վան նե րից մե կի տղա մարդ կանց սպա նու թյու նից հե տո հա վա քել են շուրջ 100 
կա նանց և բան տար կել մի տան մեջ, խու զար կել և թա լա նել։ Ի նչ պես վե րը նկա րա-
գրված գոր ծըն թա ցում, կա նանց նույն պես կու տա կել են նրանց քա նա կի հետ ան հա-
մա տե ղե լի փոք րիկ սե նյա կում՝ ա ռանց բնա կան կա րիք նե րի գո հաց ման թույլտ վու թյան։ 
Կա ռա վա րա կան մի պաշ տո նյա կա նանց ա ռա ջար կել էր ա զա տել բան տար կու թյու նից, 
ե թե վեր ջին ներս իս լամ ըն դու նեն105։ Ըն դու նող նե րին ա զա տել են, ի սկ հրա ժար վող նե-
րին՝ շուրջ 35 հո գի, ո րոն ցից 6-7-ը՝ կա թո լիկ մայ րա պետ ներ, ի ջեց րել են ձոր, որ պես զի 
սպա նեն, սա կայն չեն սպա նել՝ պատ ճա ռա բա նե լով սուլ թա նա կան նե րու մով106։ Գյու ղի 
կա ռա վար չի հետ քա րա վա նի գե ղե ցիկ կա նան ցից մե կի հետ ա մուս նա նա լու պայ մա-
նով քա րա վա նին տր վել են Մա լա թիա ան վտանգ հաս նե լու ե րաշ խիք ներ107։ Մինչ այդ 

96 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
97 Տե՛ս նույն տեղում, 172, տե՛ս նաև՝ Պեկեան, «Ամասիայի հայ տարագրեալները»; Գաբտանեան, 
Ցաւակ, 66։
98 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն ,175։
99 Տե՛ս Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի, 96։
100 Տե՛ս Ա. հ., Սեբաստիա, 124։
101 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 179, տես նաև՝ Սարգսյան, «Պատմության կարմիր, սև էջեր», 
91; Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 223; Րագուպեան,Եղեռնաքաղ որաներ, 81; Սվազլյան, Հայոց 
ցեղասպանություն, 326։
102 Տե՛ս Հուշագրական ժառանգություն, 212։
103 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 184։
104 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
105 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 67։
106 Տե՛ս նույն տեղում, 67-68։ 
107 Տե՛ս նույն տեղում, 68-70։
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այս կա նանց քա րա վա նը ար դեն լքել էր կա յա նը, և խում բը վե րա դար ձել է իջևա նած 
վայր, ա պա միա ցել հա ջորդ քա րա վա նին108։

 Հա սան Չե լե բի կա յա նում տե ղի ու նե ցած սպա նու թյուն նե րի ծա վալ ներն ամ փո-
փե լու հա մար ներ կա յաց նենք ձեր բա կալ ված և սպան ված տղա մարդ կանց քա նա-
կի վե րա բե րյալ մեր ձեռ քի տակ ե ղած տվյալ նե րը։ Ը ստ Կա րա պետ Գա բի կյա նի՝ 
Սե բաս տիա քա ղա քի 15 քա րա վան նե րից յու րա քան չյու րից այս տեղ սպան վել է 300-
500 տղա մարդ109։ Պեք մեզ-Սո խա խի թա ղի քա րա վա նից, ո րի մեջ էր Կա րա պետ 
Գա բի կյա նը, կա յա նում սպան վել է 300 մարդ110 և 300-ից ա վե լի՝ Սե բաս տիայից դուրս 
ե կած եր րորդ քա րա վա նից111։ Նույն քան էլ սպան վել են Սե բաս տիայի Սա րը-Շեյխ 
թա ղի քա րա վա նից112։ Մայր ե կե ղե ցու թա ղի քա րա վա նից բան տարկ վել է մինչև 500 
մարդ113, ո րոն ցից շուրջ 300-ը114 սպան վել է։ Սամ սո նի քա րա վան նե րից մե կից, ո րի 
մեջ էր Փայ լա ծու Գաբ տա նյա նը, ձեր բա կալ վել և սպան վել է 100-ից ա վե լի տղա-
մարդ115։ Ը ստ մի քա նի վկա յու թյան՝ նույն չափ սպան վել են Ա մա սիայի քա րա վան նե-
րից մե կից116։ Ը ստ մի ան ստո րա գիր վկա յու թյան՝ Գո չի սար գյու ղից սպան վել են 100-
200117, Ա մա սիայի մեկ այլ քա րա վա նից, ը ստ Հե ղի նե Բե կյա նի՝ 200 հո գի118։ 

 Մայր ե ղե կե ցու թա ղի քա րա վա նի պա րա գան

 Հա սան Չե լե բի կա յա նում հա տուկ թի րա խա վոր վել են նաև Սե բաս տիա քա ղա քի 
հա րուստ նե րը119։ Սրա ցցուն դրսևո րում նե րից են օ գոս տո սի ա ռա ջին օ րե րին կա յան 
ժա մա նած Սե բաս տիայի Մայր ե կե ղե ցու թա ղի քա րա վա նի հետ տե ղի ու նե ցած դեպ-
քե րը։ Այս թա ղը Սե բաս տիայի հա յաբ նակ մեծ թա ղե րից էր, և հա րուստ գեր դաս-
տան նե րը մեծ մա սամբ այս տե ղից էին։ Այս տեղ էին բնակ վում հայ բա րե րար նե րը, 
քա հա նա նե րը, ու սու ցիչ նե րը, ազ գային գոր ծիչ նե րը, և բնա կան է, որ նման համ-
բավ ու նե ցող թա ղի քա րա վա նը պետք է հա տուկ թի րա խա վոր ման են թա կա լի ներ120։ 
Քա րա վա նի շուրջ 500 տղա մարդ կանց բան տար կել են և ա զատ ար ձա կե լու հա մար 
պա հան ջել 500 ոս կի, ին չը բա վա րար վել է։ Այ նու հետև, ա ռանց ել քի հրա մա նին սպա-

108 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 177։
109 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 170։
110 Տե՛ս նույն տեղում, 179։
111 Տե՛ս նույն տեղում, 190։
112 Տե՛ս նույն տեղում, 186։
113 Տե՛ս նույն տեղում, 184։
114 Տե՛ս նույն տեղում, 185։ 
115 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
116 Տե՛ս Սիմոնեան, Յուշամատեան, 670։ 
117 Տե՛ս Ա. հ., Սեբաստիա, 124։
118 Տե՛ս Պեկեան, «Ամասիայի հայ տարագրեալները», 0008 շրջ.։ 
119 Տե՛ս Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի, 96, տե՛ս նաև՝ Լևոն Մեսրոպ, Աղէտ եւ վերածնունդ, 272։
120 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 183-184։
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սե լու՝ քա րա վա նը ճամ փա է ը նկ նել121։ Գու մա րը ստա նա լուց և տղա մարդ կանց ո րոշ 
մա սին բաց թող նե լուց հե տո կա ռա վա րի չը նո րից է փոր ձել ձեր բա կա լել նույն տղա-
մարդ կանց, սա կայն տես նե լով, որ քա րա վանն ար դեն մեկ նում էր, հետ է կանգ նել 
այդ քայ լից122։ Հա սան Չե լե բիից դուրս գա լուց 2-3 ժամ ան ց քա րա վա նը կր կին կանգ-
նեց րել են, սկ սել են թա լա նել և ձեր բա կա լել տղա մարդ կանց։ Շա տե րին հա ջող վել է 
թաքն վել։ Ձեր բա կա լել են 400-ից ա վե լի տղա մարդ կանց և բան տար կել մո տա կայ-
քում գտն վող մի խա նում123՝ կր կին պա հա ջե լով կա շառք՝ եր կուա կան ոս կի։ Շա տե րը 
վճա րել են գու մա րով, մնա ցա ծը՝ թան կար ժեք ա ռար կա նե րով, ին չից հե տո մոտ 100 
տղա մար դու ժա մա նա կա վո րա պես ա զատ են ար ձա կել։ Մնա ցա ծին՝ շուրջ 300 տղա-
մար դու, վե րը նկա րագր ված ե ղա նակ նե րով սպա նել են մո տա կա ձո րում124։ 

 Մե րի Գրե ֆե մի ներ կա յու թյան հան գա ման քը 

Մե րի Գրե ֆե մը 1902 թ. Սե բաս տիա յում գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լած նշա նա վոր 
ա մե րի կա ցի մի սի ո նե րու հի է, ով զբաղ վել է կր թա կան և հա սա րա կա կան հա յան-
պաստ գոր ծու նե ու թյամբ, տնօ րի նել է Սե բաս տիայի ա ղջ կանց վար ժա րա նը125։ Գրե-
ֆե մը Կա րի նում պայ քա րել է բռնկ ված տի ֆի հա մա ճա րա կի դեմ126։ Հայ բնակ չու-
թյան զանգ վա ծային տա րա գրու թյան սկզ բին վե րա դար ձել է Սե բաս տիա և փոր ձել 
ա ջակ ցել հայ աք սո րյալ նե րին127։ 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 նա լով խմ բե րին ու ղեկ ցե լու և 
խնա մե լու ար տո նու թյուն128, քա րա վան նե րի կա րիք նե րը հո գա լու հա մար միա ցել է 
նրանց129։

 Հու լի սի 11-ին Մե րի Գրե ֆե մի քա րա վա նը հա սել է Հա սան Չե լե բի։ Կա յա նում 
գտն վող նա խորդ քա րա վա նը քր դե րը քար կո ծե լիս են ե ղել, սա կայն Մե րի Գրե ֆե մի 
հայտն վե լուց հե տո նման վե րա բեր մուն քի դրսևո րում նե րը դա դա րել են դա դա րել է 130։ 
Կա յա նի կա ռա վա րիչն ան ձամբ է ներ կա յա ցել Գրե ֆե մի քա րա վան և հա վա քել տղա-
մարդ կանց՝ ա սե լով, թե կայ մա կա մը ցան կու թյուն է հայտ նել ար ձա նա գրել նրանց 
ա նուն նե րը, ո րից հե տո տղա մար դիկ շու տով պի տի վե րա դառ նային131։ 

121 Տե՛ս նույն տեղում, 184։
122 Տե՛ս նույն տեղում, 184-185։
123 Խան - իջևանատուն։
124 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 185։
125 Տե՛ս Քասունի, Քննական ակնարկ, 208:
126 Տե՛ս նույն տեղում, 208-209:
127 Տե՛ս նույն տեղում, 100:
128 Տե՛ս նույն տեղում, 209:
129 Տե՛ս նույն տեղում, 398:
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 Հա ջորդ օ րը տար ված տղա մարդ կան ցից մե կը վե րա դար ձել է և պատ մել, որ բո լո-
րը հար կադր ված էին հանձ նել ի րենց ամ բողջ ու նեց ված քը132։ Դրա նից հե տո ձեր բա-
կա լու թյուն նե րը վերսկս վել են. ձեր բա կալ վել են նա խորդ գի շե րը խույս տված տղա-
մար դիկ։ Այս ձեր բա կա լու մից հե տո Մե րի Գրե ֆե մը դի մել է կա ռա վար չին և ա մե րի-
կյան կա ռա վա րու թյան ա նու նից սպառ նա ցել՝ պա հան ջե լով ա զա տել տղա մարդ-
կանց133։ Նրան ի պա տաս խան՝ կա ռա վա րիչն ա սել է, որ տղա մար դիկ հետ են ու ղարկ-
վել Սե բաս տիա, սա կայն ճա նա պար հին հան դի պած գյու ղա ցի նե րը հա ղոր դել են, որ 
նրանք սպան վել ե ն134։ Այս պի սով, օ տար ա կա նա տե սի ներ կա յու թյու նը զս պել է այն 
դա ժա նու թյուն նե րը և հա խուռն թա լա նը, ին չին են թարկ վել էին նա խորդ քա րա վան-
նե րը։ Բա ցի այդ, փորձ է կա տար վել տղա մարդ կանց ձեր բա կա լու թյա նը տալ «օ րի նա-
կան» տեսք։ Ար դյուն քում՝ այս փու լի ըն թաց քում քա րա վա նի մի հատ վա ծը խու սա փել 
է բռ նու թյուն նե րից, ի սկ տղա մարդ կանց սպա նու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
կա յա նի պա տաս խա նա տու նե րը ստիպ ված են ե ղել դի մել այն պի սի մե թոդ նե րի, ո րոն-
ցով սպա նու թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյունն առ ժա մա նակ կթաքց վեր օ տար վկայից։ 

Եզ րա կա ցու թյուն ներ

1. Օս մա նյան փաս տաթղ թե րի և վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը 
բե րում է այն հա մոզ ման, որ կա յա նի գոր ծու նե ու թյու նը կազ մա կերպ ված է ե ղել քա ղա-
քա կան և կրո նա կան բարձ րա գույն իշ խա նու թյուն նե րի ցու ցում նե րով։

2. Հա սան Չե լե բի կա յա նում տե ղի ու նե ցած գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րե լի է բա ժա նել 
ե րեք փու լի, ը ստ ո րոնց՝ կա յա նի ա ռա ջին գոր ծա ռույ թը թա լա նը և կա նանց նկատ մամբ 
կի րառ վող բռ նու թյուն ներն էին, ո րին հա ջոր դում էին տղա մարդ կանց հայտ նա բե րումն 
ու ձեր բա կա լու մը, ա պա կա յա նում (կամ դրա նից ոչ հե ռու) տղա մար դիկ զանգ վա ծա-
բար բան տարկ վում և սպան վում ե ն։

3.  Հա սան Չե լե բի գյու ղում ի րա կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կար գային 
բնույ թը, դրանց ծա վա լը և ար դյունք նե րը հիմք են տա լիս պն դե լու, որ այն Սե բաս տիա 
վի լայե թի և հա րա կից շր ջան նե րի չա փա հաս հայ տղա մարդ կանց ո չն չաց նե լու հիմ նա-
կան կա յանն է ե ղել։

4. Ո չն չա ցու մը դյու րաց նե լու և մեղ քի բա ժի նը կի սե լու հա մար գոր ծո ղու թյուն նե րում 
ներգ րավ վել է նաև քուրդ բնակ չու թյու նը, ո րին շա հագրգ ռել են հարս տաց մամբ։ Սպա-
նու թյուն նե րը քր դե րի մի ջո ցով կա տա րելն ա զա տում էր նաև սպա նու թյուն նե րի ի րա-
գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ ծախ սե րից։ Սպա նու թյուն նե րը հիմ նա կա նում ի րա կա-
նաց վում էին ծայ րա հեղ դա ժա նու թյամբ՝ սա ռը զեն քով։ Գն դա կա հա րու թյան մի ջո ցով 
ա րագ մահ վան հա մար նույ նիսկ պա հանջ վում էր կա շառք։

5. Քա րա վան նե րից մե կում օ տար ա կա նա տես, Ա ՄՆ քա ղա քա ցի մի սի ո նե րու հի 
Մե րի Գրե ֆե մի ներ կա յու թյու նը ոչ լիար ժեք, սա կայն ո րո շա կի կեր պով ոճ րա գործ նե րի 
հա մար զս պող հան գա մանք է ե ղել։

132 Տե՛ս նույն տեղում, 57։
133 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 191։
134 Տե՛ս Քասունի, Քննական ակնարկ, 57։
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Robert A. Sukiasyan

HASAN CELEBI: A STATION ON THE DEPORTATION ROUTE OF SEBASTIA
Key words: Armenian Genocide, six vilayets, Sebastia, Kharberd, Hasan Celebi, deportation, 
massacre of men, robbery, foreign witnesses.

SUMMARY

The paper examines one of the transitional stations – Hasan Chelebi – used during 
the deportations of the Armenian population of Sebastia in the context of the Armenian 
Genocide. Using mainly Armenian archival, press sources, collections of memoirs as well 
as secondary sources, and by combining them with the information provided by foreign 
witnesses and the Ottoman documents the paper presents the outline of the main functions 
and the sequence of the transitional station, the behavior of the victim and perpetrator 
groups and the implemented actions. Based on the systematic nature of the actions the 
paper reveals the main mission of the station, which is the extermination of the male 
population of Sebastia vilayet and the surrounding areas. The Kurdish population of 
the surrounding areas of Hasan Chelebi took part in the extermination and looting. The 
presence of the foreign witness Mary Graffam in the deportation caravan had a somewhat 
restraining influence. The testimonies of the survivors demonstrate that the actions 
undertaken at the station were implemented under the instructions of the higher political 
and religious authorities.

Роберт А. Сукиасян

ХАСАН ЧЕЛЕБИ. ОБ ОДНОМ ПЕРЕВАЛОЧНОМ ПУНКТЕ НА ПУТИ 
ДЕПОРТАЦИИ ИЗ ПРОВИНЦИИ СЕБАСТИЯ

Ключевые слова: Геноцид армян, шесть вилайетов, Себастия, Харберд, Хасан Челеби, 
депортация, массовые убийства мужчин, грабеж, иностранные очевидцы.

 РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается одна из перевалочных станций, использовавшихся во 
время депортации армянского населения Себастии в контексте Геноцида Армян – 
перевалочная станция Хасан Челеби. Используя в основном армянские архивные 
материалы, источники в прессе, сборники воспоминаний и вторичные источники, в 
сочетании с информацией, предоставленной иностранными очевидцами и османскими 
документами, в статье дается описание основных функций и порядка работы 
перевалочной станции, поведения жертв и преступников и предпринятых ими 
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действий. Основываясь на систематичности характера проводимых мероприятий, 
в статье раскрывается основная задача станции: уничтожение мужского населения 
Себастийского вилайета и прилегающих территорий. Курдское население близлежащих 
районов Хасан Челеби участвовало в уничтожении и разграблении. Присутствие 
иностранного очевидца Мэри Грэффэм в караване депортации оказало некоторое 
сдерживающее влияние. Рассказы выживших жертв свидетельствуют о том, 
что действия, предпринятые на станции, осуществлялись по указанию высших 
политических и религиозных деятелей.
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