Վերժինե Գ. Սվազլյան
բանասիրական գիտªթյªնների դոկտոր
ՎԱՆ-ՎԱՍՊՐԱԿԱՆԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ
ԸՍՏ ԱԿԱՆԱՏԵՍ ՎԵՐԱՊՐՈՂՆԵՐԻ ՎԿԱՅԹՅՆՆԵՐԻ1
Նվիրվ8մ է Վան-Վասպ8րականի
դյ8ցազնական հերոսամարտի
105-ամյակին
Բանալի բառեր՝ Օսմանյան կայսրªթյªն, Հայոց ցեղասպանªթյªն, Վան-Վասպªրական, հերոսամարտ, ինքնապաշտպանªթյªն, ականատես վերապրողներ, վկայªթյªն,
դիմադրªթյªն, բանվորներ, ինքնաշեն զենք, ֆանֆառ
Սªյն գիտական աշխատանքի համար սկզբնաղբյªրային հենք են հանդիսացել 1915 թ. Հայոց ցեղասպանªթյան վաղորդայնին Վանի նահանգապետ Ջևդեթ փաշայի կազմակերպած զինված հարձակման դեմ ըմբոստացած վանեցիների ﬔկամսյա ինքնապաշտպանական հերոսամարտին ականատես-վկա 35 վանեցիներից ﬔր գրի առած, ձայնագրած,
տեսագրած հªշ-վկայªթյªնները և պատմական երգերը, որոնք ստªյգ ª ամբողջական
գաղափար են տալիս այդ և հետագա պատմական իրադարձªթյªնների մասին:
Վանի հերոսամարտն իր կազմակերպվածªթյամբ ª ժողովրդի ﬕասնական կամքի
ªժով բացառիկ և ինքնատիպ օրինակ դարձավ հայ ժողովրդի հետագա հերոսական
մաքառªﬓերի համար:

Օսմանյան կայսրªթյան երիտթªրք պարագլªխներն Առաջին համաշխարհային
պատերազﬕն մասնակցªմ էին զավթողական նպատակներով և արևմտահայերի
սպանդն իրագործելª իրենց երբեﬓի պանթªրքական և պանիսլամական ծրագրով:
Ուստի պատերազﬕ հետ սկսվեց արևմտահայերի զորահավաքն ª զինահավաքը:
Հայ երիտասարդներին թªրքական բանակ զորակոչելª պատրվակով երկրի ողջ
տարածքով տեղի էին ªնենªմ հայերի ձերբակալªթյªններ, բանտարկªթյªններ,
կոտորածներ և կողոպªտ:
Թªրքական բանակ զորակոչված հայ երիտասարդներին զենք չէր տրվªմ, այլ՝
ªղարկªմ էին «Աﬕլե թաբªր» (Աշխատանքային գªմարտակ) ծանր աշխատաքներ
կատարելª, ապա՝ բոլորին ոչնչացնªմ2։
Հետագայªմ՝ Երևանի Հայպետհրատªմ հայտնի պոլիգրաֆիստ դարձած, հերոսամարտի ականատես վերապրող Պատրիկ Սարոյանը (ծնվ. 1906 թ., Վան, գ.
Բժնկերտ) վկայել է. «…Արդեն նախօրոք հավաքել էին բոլոր երիտասարդներին՝ իբր
թªրքական բանակ են տանելª, բայց ճամփին կոտորել էին։ Ղևոնդ հորեղբայրս կարողանªմ է փախչել այդ սպանվածների ﬕջից»3։
1 Հոդվածը ստացվել է 09.02.2020 և ընդունվել տպագրության՝ 19.03.2020։
2 Ավելի մանրամասն տե՛ս Վերժինե Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011), 25-56, 116-168:
3 Նույն տեղում, 144 (վկ. 38):
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Իսկ հայտնի դերասան դարձած ականատես վերապրող Մանվել Մար8թյանը
(ծնվ. 1901 թ., Վան, գ. Բերդաշեն) նªյնպես հաստատել է. «…1915 թ. դեպքերը ամբողջ հիշªմ եմ, ինչպես աչքիս դիմացը՝ տեսնªմ եմ։ Բավական հայ երիտասարդներ
տարված էին թªրքական բանակ։ Իմացվեց, որ դրանք բանակից դªրս են բերված և
գնդակահարված են»4։
Տարիներ անց Երևանªմ ﬔծ գործարանների հիմքը դրած վաստակաշատ
ինժեներ, ականատես վերապրող Երվանդ Շիրակյանը (ծնվ. 1907 թ., Վան) ևս վկայել
է. «…Թªրքերը իրենց բանակªմ ªնեին վաթսªն հազար հայեր։ …Իրենց բանակի հայերին բանակից հանեցին, կազﬔցին ռաբոչի բաթալիոն և սկսեցին նրանց
կոտորել»5։
Հայ զորակոչվածները, չդիմանալով օսմանյան բանակªմ գործադրված դաժանªթյªններին, փախչªմ, ապաստանªմ էին իրենց գյªղերի սարերªմ և կամ անցնªմ
ռªսական բանակի կողմը:
Այդ ժամանակ է, որ դաժան ª հայատյաց Ջևդեթ փաշան նշանակվªմ է Վանի նահանգապետ: Նա գավառներªմ և գյªղերªմ թªրքական պահակակետեր է
տեղադրªմ, որ հսկեն հայերին և հավաքեն նրանց զենքերը:
Տարիներ անց վաստակավոր գյªղատնտես դարձած Վանի նահանգի Շատախ
գավառից ականատես վերապրող Անդրեաս Գյ8լանյանը (ծնվ. 1907 թ., գ. Սևտկին)
իր հªշ-վկայªթյան ﬔջ մանրամասն պատﬔլ է, որ, երբ Օսմանյան կայսրªթյªնը մտավ պատերազﬕ ﬔջ, «…դեռ 1914 թ. ªշ աշնանից պահակախմբեր (որոնք
գորտոններ էին կոչվªմ) էին դրված Շատախի բոլոր ﬔծ գյªղերªմ, որոնց թվªմ
երկª պահակախªմբ դրված է լինªմ Սևտկին գյªղªմ, ﬕ պահակախªմբ գյªղի
տներին մոտ, իսկ մյªս պահակախªմբը գյªղից հինգ կիլոﬔտր հյªսիս՝ Արտոս
լեռան ստորոտին, որտեղից սկսվªմ է, պատմաբան Ա-Դոյի խոսքերով, «Շատախի
հռչակավոր ձորը»»6։ Շատախցիները, կանխազգալով վերահաս վտանգն սկսªմ
են զենքեր գնել, որ պաշտպանվեն: Շատախի կառավարիչ Մեյթի Բեյը, կասկածելով կալանավորªմ է Շատախի հայկական դպրոցների տեսªչ Հովսեփ Չոլոյանին:
Խªզարկªթյան ժամանակ նրա գրպանªմ հայտնաբերվªմ է զենք ªնեցող
շատախցիների ցªցակը, որը և առիթ է դառնªմ նրա բանտարկªթյան:
Հայերը լսելով այդ մասին՝ Շատախի Թաղ կենտրոնªմ ընդհանªր ժողով են
հրավիրªմ և որոշªմ ստեղծել ինքնապաշտպանական Զինվորական Մարﬕն,
նպատակ ªնենալով ոչնչացնել Սևտկին գյªղի թªրքական երկª պահակակետերը,
քանի որ այդտեղից ճանապարհը Ոստանով և Հայոց Ձորով տանªմ էր դեպի Վան:
Շատախցիները թªրքական պահակախմբերի ղեկավար Բայրի Օնբաշիից պահանջªմ են հեռանալ, բայց թªրքերը կրակ են բացªմ: Սկսվªմ է երկկողմ հրաձգªթյªնը.
«…Մենք՝ մորս հետ սարªմ քարի տակից տեսնªմ էինք, – շարªնակել է Անդրեաս
Գյ8լանյանը, – Քառասªն կրակոց եղավ: Աﬔն ինչ դադարեց: Երկինքը ամպոտ էր,
4 Նույն տեղում, 133 (վկ. 32):
5 Նույն տեղում, 147 (վկ. 41):
6 Նույն տեղում, 119 (վկ. 26):
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բայց ցªրտ չէր: Սպանվել էր Բայրի Օնբաշին, իր օգնականն ª իրենց ասկյարները:
Իջևանատան պատªհանից թªրքերը գցªմ են ներքև իրենց հրացանները և ձեռքերը վեր բարձրացրած անձնատªր են լինªմ»7։
Սակայն Շատախի ինքնապաշտպանական կռիվը դրանով չի ավարտվªմ:
Շատախªմ տեղադրված թªրքական պահակախմբի հեռահար նպատակների
մասին է պատﬔլ հետագայªմ Երևանի պետական համալսարանªմ (ԵՊՀ) հայ
գրականªթյան դասախոս դարձած, դոկտոր, պրոֆեսոր Սահակ Բազյանը (ծնվ. 1913
թ., Շատախ, գ. Ջնªկ). «…1915 թ. ապրիլ։ Ութսªն հոգªց բաղկացած առաջապահ ﬕ
պահակախªմբ մտնªմ է Շատախի Ջնªկ գյªղը, Շատախի և Մոկսի սահմանային
վերջին գյªղը։ Նրանց կարգադրված էր տªրք հավաքելª, ապա ասկյար հավաքելª պատրվակով դªրս բերել տղամարդկանց, ﬕնչև իրենց բªն ªժերի հասնելը,
որպեսզի անարգել սկսեն կոտորածը։ Ահա այդ ոճրագործ ծրագրով, պահակախմբի
ªթսªն անդաﬓերը լցվªմ են Ջնªկ, բռնªթյամբ հավաքªմ են տªրքը։ Մի քանի
ժամªմ երբ վերջացնªմ են, սկսªմ են պարտադրել աﬔն տան, ﬕ գիշերվա
ընթացքªմ գործել թաթման և թաթ (ձեռնոցներ և գªլպա), առավոտյան ªթսªն
զªյգ իրենց հանձնելª։ Խեղճ գյªղացիները անքªն են անցկացնªմ գիշերը, գործªմ
են և առավոտյան հանձնªմ։ Առավոտյան սկսªմ են հավաքել տղամարդկանց՝
ասկյար տանելª անվան տակ։ Ստիպªմ են ﬕ քանի մարդկանց իրենց ﬔկիկ-ﬔկիկ
ªղեկցել տները։ Ուղեկցողներից ﬔկը Բազկե Շահինն էր, որը աﬔն տªն մտնելիս,
տեսնելով առավոտյան թոնիրը վառվելիս, հսկայական ցան (վառելիք) լցնªմ է թոնիր,
բարձրացնªմ վիթխարի մªխ. այդ թանձրªթյան ﬔջ ոչինչ չկարողանալով որոնել
ª տեսնել, թªրք պահակայինները հեռանªմ էին տնից։ Շªտով նրա օրինակին
հետևªմ են մյªս ªղեկցողները, հաց թխելª համար թոնիրները վառած կանայք։
Եվ այսպես, ամբողջ գյªղից թªրք պահակայինները, իրենց ամբարտավանªթյամբ
հանդերձ, կարողանªմ են հավաքել ﬕայն երեք տղամարդ՝ Ավդո, Չակո Մանªկ և
ﬔկ ªրիշը»8։
Ի դեպ, վերոհիշյալ Չակո Մանªկը եղել է հայ ժողովրդական, ազգագրական և
հայրենասիրական երգերի անզªգական կատարող Հայրիկ Մªրադյանի հայրը:
Հայրիկ Մ8րադյանը (ծնվ. 1905 թ., Շատախ, գ. Ջնªկ) ևս որպես ականատես
վերապրող վերհիշել է. «…Հերոսամարտի ժամանակ շատախցիները ªնեին երեք
հարյªր վաթսªն-չորս զինված ռազﬕկներ, իսկ թշնաﬕն վեց հազար հոգիանոց զորք
հանեց ﬔր դեմ։ Կռիվը տևեց ﬔկªկես աﬕս։ Միայն ﬕ անգամ հաջողվեց թªրքերին հաղթել։ Մենք ամբողջ գավառն էինք պահªմ։ Հայերը տվեցին քառասªնªթ
զոհ, իսկ թªրքերը՝ երկª հազար զոհ»9։
Շատախցիների հերոսական գոյամարտի լªրը հասնªմ է Վան: Վանի
նահանգապետ Ջևդեթ փաշան կանչªմ է հայ նշանավոր գործիչ, Վանի ղեկավար,
ծնªնդով ղարաբաղցի պարոն Իշխանին (Նիկողայոս Միքայելյան) և հրամայªմ,
7 Նույն տեղում:
8 Նույն տեղում, 125-126 (վկ. 29):
9 Նույն տեղում, 123 (վկ. 27):
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որ նա գնա և հանդարտեցնի ըմբոստ շատախցիներին: Սակայն դեռ տեղ չհասած,
Հայոց Ձորի Հիրճ գյªղªմ Իշխանին ªղեկցող թªրք ոստիկանները գիշերով նրան ª
նրա երեք ընկերներին սպանªմ են և հողի ﬔջ թաղªմ:
Այդ նªյն օրը Ջևդեթ փաշան կանչªմ է նաև թªրքական ﬔջլիսի՝ խորհրդարանի անդամ Արշակ Վռամյանին (Օնիկ Դերձակյան), որը գործªմ էր Վանªմ: Նրան
տանªմ են Վանա լճի ափ՝ Ավանց գյªղի մոտ, տոպրակի ﬔջ քարեր են լցնªմ,
կապªմ Վռամյանի վզից և լճի ﬔջ ջրամªյն անªմ: Բայց, ինչպես վերապրող
Անդրեաս Գյ8լանյանն է ավելացրել. «…Բարեբախտաբար Վռամյանին հաջողվªմ
է ﬕնչ այդ նամակ գրել և իր կնոջ ﬕջոցով հասցնել Վան Արամ Մանªկյանին, որ
եթե Ջևդեթը նրան ևս կանչի՝ չներկայանա, քանի որ նրան էլ կսպանի»10։ Այդ տխªր
լªրերը շատ ծանր են ազդªմ Արամ Մանªկյանի հոգեգիտակցական աշխարհի վրա:
Հետագայªմ վաստակավոր ªսªցիչ դարձած ականատես վերապրող Թովիկ
Բաղդասարյանը (ծնվ. 1901 թ., Վան, Հայոց Ձոր, գ. Հնդստան) վերհիշել է. «…Ես
սովորªմ էի Վարագա վանքªմ։ 1912 թ. Վարագա վանքªմ հայ գրերի գյªտի հազար հինգ հարյªր ամյակի առթիվ ﬔծ հանդիսªթյªն եղավ։ Ես հիշªմ եմ Իշխանի
ելªյթը։ Իշխանից ազատվելª համար Ջևդեթ փաշան ªզեց նրան վերացնել և
ªղարկեց նրան, որ հայ-քյªրդ հարաբերªթյªնները բարելավի»11։
Պատմական այդ իրադարձªթյªնների մասին է վկայել 1905 թվականին
Վանի Վայոց Ձորի Կեմ գյªղªմ ծնված, հետագայªմ Երևանի Ռադիոկոﬕտեªմ
պատասխանատª պաշտոն վարած ականատես-վկա Սիրակ Մանասյանը. «…1915
թ. լªր հասավ, որ պարոն Իշխանին ﬔր հարևան Հիրճ գյªղªմ սպանել են։ Այդ
այն ժամանակն էր, երբ թªրքերը Ջևդեթ փաշայի ﬕջոցով ﬔր ﬔծերին կանչªմ և
գլªխները ªտªմ էին։ Այդ ահռելի օրերին պր. Իշխանին հանկարծակի սպանªմ են և
գցªմ են հորը։ Չբավարարվելով դրանով, նրա երկª երեխաներին ևս ողջ-ողջ գցªմ
են հորը։ Մենք որ այդ լսեցինք, հայրենակիցներով իրար անցանք։ Մենք սկսեցինք
պատրաստվել թªրքերի հարձակմանը»12։
Ապրիլի սկզբին Ջևդեթ փաշան թªրքական բանակի զորքերի և բազմաթիվ
հրոսակախմբերի հետ պաշարªմ է Վանի Այգեստանը, որտեղ կենտրոնացած էր
20.000 հայ բնակչªթյªն: Ընդհատվªմ է կապը քաղաքի կենտրոնի և Քաղաքաﬔջի
հետ, որտեղ կար շªրջ 3.000 հայ: Ջարդերից խªսափելª ﬕակ ﬕջոցը դիմադրողական ինքնապաշտպանªթյªնն էր:
Վանի հերոսամարտի կազմակերպվածªթյան և ժողովրդի գիտակցված ª
նվիրված ﬕասնականªթյան մասին են պատﬔլ արժանահիշատակ վանեցի ﬔր
35 ականատես վերապրողները, որոնց հաղորդած վկայªթյªնները հիմք են դարձել
սªյն ªսªﬓասիրªթյան համար13։
Վանի ինքնապաշտպանական կռիﬖերի մասնակից, ինչպես նաև կազմակերպիչ10 Նույն տեղում, 125-126 (վկ. 29):
11 Նույն տեղում, 129 (վկ. 31):
12 Նույն տեղում, 138 (վկ. 35):
13 Նույն տեղում, 116-168 (վկ. 25-56):
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ներից Շավարշ Հովիվյանն իր հªշագրªթյան ﬔջ ներկայացրել է, թե ինչ տրամադրªթյªն էր տիրªմ Վանªմ հերոսամարտի նախօրեին. «…Թէև տակաւին
թշնաﬕին կողմէ ոևէ նշան տրªած չէ և բանակցªթիւնները օտարներª ﬕջոցաւ կը
շարªնակªին Ջէվտէթի հետ, բայց Այգեստանը ամէն կողմէ պաշարªած է, թնդանօթներ զետեղªած են հարաւային կողմէն Հաճի Պէքիրի զօրանոցին, իսկ Հիւսիսէն՝
Բարձանց վրա՝ Թօփրաք Գալէի զօրանոցին մօտ՝ երկª կրակի մէջ թողլով [sic! թողնելով] Այգեստանը, և արևելեան ª արևմտեան կողﬔրը զինւորական շղթայի
տակ առնªած էին՝ հրացանի հասողªթենէն քիչ հեռª, որոնց օրն ի բªն կը հսկէին
կանոնաւոր զօրաց ջոկատներ: Աւելորդ է ըսել թէ կռիւը բոլորովին անհաւասար
գետնի վրայ տեղի պիտի ªնենար, մանաւանդ զէնքի և ռազմամթերքի չգոյªթեան
պատճառաւ: Ասոր վրայ պէտք է աւելցնել նաև սնªնդի անբաւականªթիւնը, որ շատ
աւելի մտահոգªթիւն կը պատճառէր աﬔնªն: Ներկաները այս երկª պատճառներով
այլևս մահªան հետ հաշտªած էին, ﬕակ ﬗիթարªթիւնն ª սփոփանքը որ կը ﬓար,
այն ալ դիւցազնօրէն կռªելով, պատªաւոր և Վանեցիներª վայել մահով մը իյնալն
էր: Յանկարծ սրահի լռªթիւնը կը խզªի Եկարեանի գոռ ձայնով, ան ոտքի կանգնած՝
կարճ, բայց ազդª խրախªսական մը կ’ªղղէ ներկաներªն, թªելով. «Մեր դիրքերª
աննման առաւելªթիւնները, որոնց շնորհիւ, կ’ըսէ, ﬔնք պիտի կրնանք ցորենի պէս
հնձել բաց դաշտերէն դէպի Այգեստան խªժող խªժանն ª զինւորները, բաւական է
որ ամբողջ հայերս մէկ սիրտ, մէկ հոգի նªիրªինք ինքնապաշտպանªթեան սªրբ
և նªիրական գործին» և կը յարէ թէ՝ «Տնտնալª ժամանակ չկայ, թշնաﬕն արդէն
ﬔր դռները հասած՝ պաշարած է զﬔզ, ªրեﬓ հարսնիքը բռնªած է, ըստ այնմ ալ
պէտք է շարժիլ, վստահ լինելով որ, այս անհաւասար կռªին վերջնական յաղթանակը
ﬔր կողմը պիտի ﬓայ»: Եկարեանի այս քաջալերական խօսքերէն յետոյ, իսկոյն
ձեռնարկªեցաւ երեք անձերէ բաղկացեալ Զինւորական Մարﬓոյ մը ընտրªթեան՝
լիազօրի հանգամանքով, որªն նշանակªեցան Արﬔնակ Եկարեան (Ռաավար)
իբր ղեկավար, Պªլկարացի Գրիգոր և Կայծակ Առաքել (Դաշնակցականներ) իբր
խորհրդականներ, Փոխանեան Արﬔնակ (Դաշն.) ª Աճէﬗաչօեան Կարապետ
(Ռա.) իբր քարտªղարներ»14։
Այնªհետև վանեցիները հաջորդաբար ընտրªմ են Պարենավորման Մարﬕն՝
կռվողների և ժողովրդի սնªնդն ապահովելª համար: Այգեստանի ªնևորներից
հավաքվªմ է դրամ, արմտիք, ªտելիք, նաև՝ ոչխար: Որոշվªմ է այդ բոլորը կենտրոնացնել, իսկ ժողովªրդը պիտի դրանք խնայողաբար սպառեր: Նªյնիսկ Գևորգ
Սªճյանը սիրահոժար տրամադրªմ է իր ընդարձակ տªնը Պարենավորման
Մարﬓին15։
Կազմակերպվªմ է նաև Ամրաշեն վաշտը: Այն համալրելª համար ﬕ խªմբ
աշակերտներ՝ կրծքերին ամրացված սպիտակ ժապավենի վրա գրված «Բանվորահավաք», թաղից թաղ շրջելով հավաքªմ էին աշխատելª ընդªնակ տղամարդկանց՝
14 Մանուկ Ճիզմէճեան, Պատմութիւն ամերիկահայ քաղաքական կուսակցութեանց. 1890-1925
(Ֆրէզնօ, Տպագր. «Նոր օր», 1930), 315-316:
15 Նույն տեղում, 317:
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որﬓադիրներ, հյªսներ, ատաղձագործներ, ջրմªղագործներ, որոնք տներից բերած գործիքներով՝ բահերով, բրիչներով և կացիններով դիրքեր էին փորելª, իսկ
երկաթագործները շտապ պատրաստելª էին նիզակներ՝ բնակչªթյանը զինելª համար:
Այգեստանը չորս շրջանների էր բաժանված: Որոշªմ են յªրաքանչյªրªմ ստեղծել Կարﬕր խաչի ﬔկ հիվանդանոց: Վիրավորներին խնաﬔլª էին աղջիկները, իսկ
կանայք կազմակերպելª էին կռվողների սնªնդը և կարելª էին համազգեստներ
նրանց համար:
Նախատեսվªմ էր նաև ստեղծել Թռ8ցիկ խ8մբ, որն իսկªյն օգնªթյան պիտի
հասներ դժվարªթյան ﬔջ գտնվող կռվողներին16։
Վանեցիներն ստեղծªմ են նաև վառոդի արտադր8թյ8ն՝ «Վան-Տոսպ» պարբերականի խմբագիր Վարդան Պապիկյանի և Հարªթյªն ª Հրանտ Կաքավյան եղբայրների ղեկավարªթյամբ: Նրանք հետագայªմ կատարելագործªմ են ծխացող
վառոդի որակը, քանի որ «Մօդել» մակնիշի հրացաններն արդեն անգործածելի էին
դարձել: Ուստի ստեղծվªմ է նաև փամփ8շտարանի արհեստանոց, որն օրական 800
փամփªշտ էր արտադրªմ17։
Հիմք է դրվªմ նաև ﬖասված զենքերը նորոգող արհեստանոցի՝ Նազարեթ Մադոյանի և Սահակ Քելեկյանի ղեկավարªթյամբ: Վանեցիների թիվը 23 հազար էր,
իսկ հրացանները՝ ընդաﬔնը 250, որոնց թիվը հետագայªմ հասնªմ է 400-500-ի18։
Վանի ինքնապաշտպանªթյան ընթացքªմ ստեղծվªմ է նաև Խնամատար Մարﬕն, որը հոգալª էր շրջակա գյªղերից եկողների կարիքները: Այնպես որ աﬔն
ինչ կազմակերպված էր շատ բարձր մակարդակով, մանավանդ յªրաքանչյªրը գիտակցªմ էր իր գործի կարևորªթյªնը:
Ժողովªրդը՝ տղամարդ, թե՝ կին, բոլորը լծված էին աշխատանքի: Վանեցիները
ﬕակամ էին ª վճռական. նրանք ªխտել էին՝ «…զէն ի ձեռին կռªելով ﬔռնիլ, քան
ոչխարներª պէս մորթոտªիլ»19։
Վանի ինքնապաշտպանªթյան ﬔջ իր նշանակալի դերն ªներ նաև Ֆանֆառը՝
Վարժապետանոցի սաների փողային նվագախ8մբը, Խաչատªր Պªճիկանյանի
ղեկավարªթյամբ: Ֆանֆառը ենթարկվªմ էր Զինվորական ղեկավար Մարﬓի
հրահանգներին: Թªրքերը զինվորական նվագ չªնեին: Կռվի ամբողջ ընթացքªմ
Ֆանֆառի մարտահրավեր ձայնը ոգևորªմ էր կտրիճներին: Նվագախªմբը, դիրքից-դիրք գնալով, իր խրոխտ հնչյªններով բարձրացնªմ էր վանեցի կռվողների
մարտական ոգին և, ընդհակառակը, բացասաբար էր անդրադառնªմ թªրքերի վրա,
որոնք զայրªյթից ավելորդ ª անհաշիվ գնդակներ էին արձակªմ, իսկ Ջևդեթը կատաղած բացականչªմ էր. «Ամէն բանի կարելի է հանդªրժել, բայց ո՛չ այս ﬕւզիւքի
ձայնին»20։
16 Նույն տեղում, 323:
17 Նույն տեղում:
18 Նույն տեղում, 332:
19 Նույն տեղում, 313:
20 Նույն տեղում, 327:
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Զինվորական վերահսկիչ մարﬓի կարգադրªթյամբ գիշերներն անգամ պահակներ էին նշանակված, որոնք շրջªմ էին թաղից-թաղ: Որոշված էր հատ8կ կարգախոս թªրքերի համար դժվար արտասանելի հնչյªններով՝ «Ծիծեռնակ», «Ծիածան»,
«Ձﬔրªկ», որոնք աﬔն օր փոխվªմ էին, և եթե որևէ ﬔկը չիմանար այդ գաղտնաբառը, ªրեﬓ՝ օտար էր կամ՝ թշնաﬕ21։
Վանի ինքնապաշտպանական մարտերի մասնակից նաև կազմակերպիչ
ականատես Շավարշ Հովիվյանը, բարձր գնահատելով Վանի հերոսամարտի ﬕասնականªթյªնն ª կազմակերպվածªթյªնը, եզրակացրել է. «Առաջին օրէն իսկ
Այգեստանը ստացաւ ինքնօրէն կառավարªթեան մը երևոյթը, ան իր Զին., Քաղ.
և Տնտեսական Վարչªթիւններովը աﬔնացայտªն ապացոյցը կ’ªտար տոհմային
ձիրքի ª ձեռնհասªթեան, կատարելապէս ռաավարական ªղղªթեամբ, այսինքն
իւրաքանչիւր անհատ յօժարակամ իր բաժինը կը բերէր ինքնապաշտպանªթեան
փրկարար գործին»22։
Այնպես որ, Զինվորական Մարﬓի կողﬕց աﬔն ինչ նախապատրաստված և կազմակերպված էր բարձր մակարդակով:
Ականատես վերապրող Պատրիկ Սարոյանը վերհիշել ª ﬔզ է պատﬔլ, թե ինչպես սկսվեց Վանի հերոսամարտը. «…1915 թ. ապրիլի սկզբին թªրք ժանդարﬓերը
հրեշ Ջևդեթի ղեկավարªթյամբ հարձակվեցին Վանի վրա։ …Սկսվեց կռիվը։ Հայերը
լսել էին, որ թªրքերն ասªմ են. «Վանը թªրքերին պետք է ﬓա»։ Մի քանի օր առաջ
թªրքերն ª քրդերը հարձակվել էին քաղաքի հայերի խանªթների վրա, թալանել էին։
Վանªմ գործªմ էին դաշնակցական, ռաավար և հնչակյան կªսակցªթյªնները,
որոնք վտանգը տեսնելով՝ ﬕացան և հանդես եկան ﬕասնաբար։ Քաղաքªմ բերդի վրայից անընդհատ հրացաններով կրակªմ էին։ Երկª հորեղբայրներս՝ Ղևոնդն
ª Մարտիրոսը, սկսեցին մասնակցել կռիﬖերին։ Մարտիրոսը ընտանիք ªներ, իսկ
Ղևոնդը ամªրի էր։ Նրանց հաց ª ջªր ես ª Վրªյրը՝ Մարտիրոսի տղան, տանªմ
էինք, որ ªտեն: Մեր տան երրորդ հարկից հայրս հսկªմ էր, որ թªրքերը բերդից
վար չիջնեն դեպի Քաղաքաﬔջ։ Հայրս ﬔկ էլ տեսնªմ է, որ թªրքերը սկսեցին
պարաններով իջնել։ Հայրս սկսªմ է կրակել նրանց վրա, և թªրքերը ահից այլևս չեն
իջնªմ։ Աﬔն ինչ ճակատամարտի համար էր։ Խարագոնիսից գաղթականներ էին
գալիս և մտնªմ քաղաք՝ Այգեստան»23։
Ականատես վերապրող Վարսենիկ Աբրահամյանը (ծնվ. 1905 թ., Վան)
նªյնպես վկայել է. «…Կռիﬖ սկսվեց։ Հարձակվան հայերի վրա։ Հայերն էլ
ինքնապաշտպանªթյամբ կռվեցին ﬕնչև վերջ։ Թªրքերը մարդ ªղարկեցին թե՝
հայերը թող հանձնվեն։ Հայերը թե՝ ﬔնք չենք հանձնվի, ﬕնչև արյան վերջին կաթիլը պիտի կռվինք»24։
Նªյն ականատես վերապրող Մանվել Մար8թյանը ևս վկայել է. «…1915 թ. դեպքե21 Նույն տեղում, 340:
22 Նույն տեղում, 334:
23 Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ, 144 (վկ. 38):
24 Նույն տեղում, 140 (վկ. 36):
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րը ամբողջ հիշªմ եմ, ինչպես աչքիս դիմացը՝ տեսնªմ եմ։ …Մոտ երկª հարյªր հոգի զենքի տակ էին, չորս հարյªր հոգի դիրքերն էին պատրաստªմ գիշերները։ Ով
մթերք ªներ՝ բերավ Առաջնորդարան։ Աﬔն մարդ պաշտոն ªներ»25։
Վանի հերոսամարտի սկիզբը և ընթացքն աﬔնայն մանրամասնªթյամբ,
օրը օրին ներկայացրել է Վեր. Արսեն Ա. Կյորկիզյանն ականատեսի իր ծավալªն
հªշագրªթյան ﬔջ26։ Նա հանգամանորեն նկարագրել է հերոսամարտի սկիզբը և
ընթացքը. «Ճէւտէթ, իր պատրաստªթիւնները լրացªցած, թªրք զինªորները յառաջ
կը քշէ և կը տեղաւորէ Այգեստանի եզերքին բացªած Ուրբաթ Առ8ի խրաﬓերª մէջ»27։
Ապրիլ 7-ին (հին տոմարով) արշալªյսին, երեքշաբթի օրը, ժամը 7-ին, Այգեստանից ﬔկ ժամվա հեռավորªթյան վրա գտնվող Շªշանց գյªղից եկող հայ կանանց
թªրք զինվորները բռնªմ են և ªզªմ են անպատվել: Նªյն շրջանի դիրքապաշտպան
երկª կտրիճներ հասնªմ և փրկªմ են նրանց, բայց տեղացող գնդակների տարափի
տակ նահատակվªմ են: Այս դառնªմ է ազդանշան, որ կռիﬖ սկսվի: Հրացաններին
հաջորդªմ են հրետանիները, որոնք կանգ չեն առնªմ: Ջևդեթ փաշան դիմªմ է
գերմանական ﬕսիոներներին և պահանջªմ, որ վկայªթյªն տան, թե՝ հայերն են
նախահարձակ եղել, բայց նրանք հրաժարվªմ են:
Կռիﬖ սկսվªմ է Արարքի ªղղªթյամբ: Թªրքերը կրակի տարափ են թափªմ
հայկական դիրքերի վրա: Այդ ժամանակ հրապարակ է գալիս վարժապետանոցի
նվագախªմբը՝ Խաչատªր Պªճիկանյանի ղեկավարªթյամբ՝ հնչեցնելով «Մեր
Հայրենիքը»: Խªռներամ ժողովªրդը հետևªմ է ֆանֆառին, հասնªմ են ﬕնչև
Զինվորական Մարﬓի պաշտոնատªնը՝ շտաբը: Այնտեղ է Զինվորական Մարﬓի
ղեկավար Արﬔնակ Եկարյանը, նաև Արամ Մանªկյանը:
Հովհաննես Գªլօղյանը ելªյթ է ªնենªմ. նա «…խօսքը կ’ªղղէ նախ՝ Եկարեանին,
կարճ բայց հրաշªնչ ներբողը ընելով անոր անªան, քաջªթեան, մարտական
համբաւին: Յետոյ կը դառնայ Արաﬕն, կը պանծացնէ այն հաﬔրաշխ ﬕªթիւնը, որ
այսօր Վանի ամբողջ ժողովªրդը, կªսակցական և անկªսակցական, երիտասարդ
թէ ծերªնի, հարªստ թէ աղքատ, կին թէ տղամարդ, մէկ սրտով, մէկ մտածªմով,
զօրաւոր թշնաﬕին դէմ հանած է ﬕնչև վերջին շªնչ կռªելª համար»28։
Վանեցիները կռվի առաջին իսկ օրը խաղաղասիրական նպատակներով դիմªմ
են Վանի «թªրք հայրենակիցներªն», որտեղ մանրամասն բացատրվªմ է Ջևդեթ
փաշայի հայատյաց ծրագիրը՝ Վանի հայ անﬔղ ժողովրդին ոչնչացնելª մասին.
«…Եթէ երկրի փրկªթեան և երջանկªթեան փափաքող էք, անﬕջապէս գործի
սկսեցէք։ Ըսէք Ճևտէթ պէյին, թէ տեղէ մը կառավարªթիւնը կրնայ վերցªիլ, բայց
ազգերը ﬓայªն կը ﬓան: Ըսէք, թէ երկª ազգերը պէտք չէ իրար զարնել տալ:

25 Նույն տեղում, 133 (վկ. 32):
26 Վեր. Արսէն Ա. Կէօրկիզեան, «Վան-Այգեստանի հերոսամարտը (1915 Ապրիլ 7 - Մայիս 7)»,
Գերսամ Ահարոնեան, Յուշամատեան Մեծ Եղեռնի. 1915-1965 (Պէյրութ, «Ատլաս» տպարան, 1965),
729-770:
27 Նույն տեղում, 731:
28 Նույն տեղում, 732:
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Ըսէք, դªք հիւր էք, իսկ ﬔնք ընդﬕշտ այս երկրին մէջ պիտի ապրինք, հետևաբար
պահանջեցէք, որ նա այս երկրէն ելլէ երթայ, պաշարªմը վերցնէ և գաւառներª մէջ
տեղի ªնեցող դէպքերªն անﬕջապէս վերջ տայ: Հակառակ պարագային գործը իր
ելքին պիտի յանգի և վախճանը աղէտալի պիտի ըլլայ: ՎԱՆԻ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎÒՐԴ»29։
Միևնªյն ժամանակ Զինվորական Մարﬕնը ռազմավարական և դաստիարակչական հետևյալ կոչն է ªղղªմ հայ կռվողներին.
«Ռազﬕկ ընկերնե՛ր,
Պզտիկ յաջողªթիւն մը թող չի հեռացնէ զձեզ խոհեմªթենէ, ամէն բանի վերջն
է գովելի. ﬔր թշնաﬕն ªժով է և խորամանկ. ձեր անվեհերªթեան ﬕացªցէք
զգªշªթիւն և խոհեմªթիւն: Մի հայհոյէք թշնաﬕի կրօնքին, ատիկա անվայել է
ﬔզի համար: Եղէք ճշդապահ և ﬔզի ղրկած ձեր տեղեկªթիւնները զերծ ըլլան
չափազանցªթիւններէ: Եղէք կարգապահ: ԶԻՆÒՈՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ»30։
Այնªհետև հªշագրող Ա. Կյորկիզյանը շարªնակªմ է. «Խօսքը տանք Արﬔնակ
Եկարեանին, որ ղեկավարն ª ոգին եղաւ Այգեստանի հերոսամարտին. – «Կրակ կը
տեղար շªրջերնիս: Կրակի առաջին Մկրտªթիւնն էր…։ Շªրջերնիս շփոթ, աղմªկ
ª աղաղակ, ողբ ª կոծ… Շտապը նստած, սրտատրոփ կը սպասենք դժբախտ
լªրերª. ո՞ր դիրքը ինկաւ արդեօք…: …Բայց ահա, ո՜վ հրաշք, ամէն կողմէ լրաբերներ
կը հասնին. – «Մենք ﬔր դիրքերªն վրայ ենք. յառաջացªﬕ ո՛չ մէկ փորձ թªրքերª
կողմէ. եղածը պըլըֆ մըն էր...»: Շªնչ մը կ’առնենք: Լրատªներª ﬕջոցաւ լªրեր կը
ղրկենք թաղերը, որպէսզի ժողովªրդը հանգստանայ: ...Շատերը գինիի կամ օղիի
շիշերը առած, ªտելիքներª հետ կը դիﬔն դիրքերը՝ կռªողները ոգևորելª և իրենց
գոհªնակªթիւնը յայտնելª: Այսպէս անցաւ առաջին գիշերը...»31։
«Ապրիլի 8ին, կռիւն աւելի կը սաստկանայ բոլոր ճակատներªն վրայ: Հաճի
Պեքիրի զօրանոցին մէջ զետեղªած ծանր թնդանօթները ﬔծ աւերներ կը գործեն
բաց դաշտին մէջ ﬕնակ ինկած հայկական դիրքի մը վրայ, փլատակի վերածելով
զայն: Կռիւը նոյնքան կատաղի կը դառնայ Խաչ Փողոցի ªղղªթյամբ, ªր թªրքերը,
գերազանց ªժերով, պահ մը կ’ընկճեն հայերը: Չբաւականանալով թնդանօթներով ª
անվերջ համազարկերով, թªրքերը կը յաջողին հրդեհել ﬔրձակայ հայ ﬔծ դիրքը, որով
ﬔր կռªողները կ’անցնին մօտակայ երկրորդական դիրքը: Նոյն պահªն թªրքերը
կը հրդեհեն նաև Խաչ փողոցի երկայնքին վրայ գտնªող անպաշտպան, լքªած հայ
տªները: Հրդեհը կը տարածªի նոյնպէս քիչ մը հեռª ինկած Ս. Յակոբի թաղի մէջ, ªր
գրեթէ բոլոր հայ տªներª հերթին՝ կը թալլªի ª կը հրդեհªի Ս. Յակոբի եկեղեցին:
…Կռիւին չմասնակցող բնակչªթեան վախը փարատելª և մտքերը հանդարտեցնելª
համար, Զինªորական Մարﬕնը հետևեալը կը յայտարարէ ժողովªրդին. –
«Հայրենակիցներ,
Երէկ գիշերªան ամբողջ թնդանօթաձգªթիւնն ª թշնաﬕի կողմէ վատնªած
հարիւր հազարաւոր գնդակներն ª հայկական տªներª հրդեհªﬓերը նպատակ
29 Նույն տեղում, 733:
30 Նույն տեղում:
31 Նույն տեղում, 733-734:
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ªնեցան ﬕայն վախցնել ժողովªրդը: Մեր կողմէ ո՛չ մէկ կորªստ կամ դիրքի լքªմ չի
կայ: Մենք չենք յօժարած նոյնիսկ պատասխանել: Խªճապի պէտք չի կայ»»32։
Հաջորդ օրը թªրքերն ահավոր կրակ են բացªմ՝ ﬕաժամանակ հարձակվելով
դաշտի հեռավոր Դարդարնել կոչվող դիրքի վրա, բայց՝ ապարդյªն: Կեսգիշերին
թªրքերը փորձªմ են ճեղքել Սահակ բեյի և Թովմաղյան հայկական դիրքերը, բայց
հանդիպªմ են ﬔծ դիմադրªթյան և, շատ զոհեր տալով, փախªստի դիմªմ:
Նման ﬕ հարձակªմ է սկսվªմ Խաչ փողոցի երկª դիրքերի վրա, բայց՝ ապարդյªն: Ուժեղ, դեմ առ դեմ կռիվ է սկսվªմ Հանկªյսների շրջանªմ, Շահբենդերյանի
դիրքի վրա: Թªրքերին հաջողվªմ է այն գրավել, բայց հայերը վերագրավªմ են:
Հաջորդ օրը թªրքերը նորից են կրակªմ, բայց, տասը զոհ տալով, հեռանªմ:
Բարձր գնահատելով Ա. Եկարյանին որպես Զինվորական Մարﬓի ղեկավարի,
հªշագրող Վեր. Ա. Կյորկիզյանը գրªմ է. «Կը հրահանգªի նաև լաւագոյն ոյժերով
ամրացնել ամէնէն կարևոր ճակատներէն մէկը եղող Սահակ պէյի դիրքը: Անքªն է
նաև Եկարեանը, որ իր զինªորական մարﬓի անդաﬓերով և անձամբ կը հսկէ և կը
վարէ բոլոր գործերը»33։
Գիշերը վերսկսªմ է գեհենային ռմբակոծªթյªնը: Թªրքերը փորձªմ են
ամրանալ հայկական հարմարավետ շենքերի ﬔջ. «Այդ շէնքերէն մէկն էր հայª մը
սեփականªթիւնը եղող անգլիական հիւպատոսարանի շէնքը, ªր տեղաւորªած
էին թªրք ոստիկան զինªորները, որոնք կրակէ կարկªտ կը թափէին հայկական
թաղերª, փողոցներª և դիրքերª վրայ, ﬔր կռªողներª դիրքէ-դիրք երթևեկªթիւնն
ª յարաբերªթիւնը անհնարին դարձնելով: Պէտք էր հրկիզել այդ վտանգաւոր դիրքը
և փախªստի մատնել այնտեղ գտնªող թªրք կռªողները»34։
Բªլղարացի Գրիգորի հնարամտªթյան շնորհիվ վանեցի կռվողները, հարևան
հայկական ﬕ տան պատը ծակելով, նավթ են ցանªմ շենքի հատակին և հրացանի
գնդակներով բռնկեցնªմ: Հյªպատոսարանի շենքն սկսªմ է վառվել: Թªրքերը
փախչªմ են՝ հայերի արձակած գնդակներից սպանվելով:
Այդ խիզախ մարտիկներին քաջալերելª համար Զինվորական Մարﬕնը
եռագªյնի երիզներով Պատվո Խաչեր է հանձնªմ՝ գնահատելով նրանց «…աննման
արիªթիւնը … յանªն ազատªթեան մղªող … պայքարին մէջ»35:
Սակայն Այգեստանի պաշտպանողական դիրքերը ապահովելª համար բավական
չէր ﬕայն անգլիական հյªպատոսարանի շենքի հրկիզªմը: Այգեստանի հայկական
թաղամասªմ կային նաև թªրքական երկª կայաններ. նրանցից ﬔկը 70 թªրք
զինվորներով լցված ֆրանսիական հյªպատոսարանն էր և մյªսը՝ Համªդ աղայի
զորանոցը 650 թªրք զինվորներով, որոնք անընդհատ գնդակոծªմ էին հայկական
դիրքերը՝ դառնալով չարիք հայ կռվողների համար:
Այս երկª կենտրոնները ևս գրավել էին Զինվորական Մարﬓի ªշադրªթյªնը:
32 Նույն տեղում, 734:
33 Նույն տեղում, 735:
34 Նույն տեղում, 736:
35 Նույն տեղում:
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Դրանք չեզոքցնելª համար ªթ խմբեր տրամադրվել էին: Սակայն Համªդ աղայի
զորանոցը կառªցված էր հայկական թաղերªմ և ﬔծապես ﬖասªմ էր հայ
կռվողներին: Այնտեղ դիրքավորված էին Ջևդեթ փաշայի լավ մարզված չեթեները,
որոնք երեք օր շարªնակ կրակի տարափ էին տեղացնªմ հայկական դիրքերի վրա:
Այնպես որ, Այգեստանի այդ կարևոր մասը՝ Համªդ աղայի զորանոցը, անհրաժեշտ
էր վերացնել:
Վեր. Ա. Կյորկիզյանը մանրամասնªմ է՝ նկարագրելով բªլղարացի Գրիգորին.
«Այդ տագնապալի ժաﬔրªն կը գտնªի մէկը, լռակեաց, հաﬔստ, ﬕշտ գործնական
ծրագիրներ յղացող և զանոնք անձամբ գործադրող մէկը, Պªլկարացի Գրիգորը, –
զին. մարﬓի երրեակ անդաﬓերէն մէկը, որ կռիւի առաջին օրէն իսկ կ’որոճայ այս
վտանգաւոր զօրանոցը ոչնչացնելª ծրագիրը և զայն կը յայտնէ Եկարեանին, առնելª
անոր հաւանªթիւնը»36:
Վանեցիներն անﬕջապես գործի են անցնªմ: Ամրաշեն վաշտի քանքանագործները
ստորգետնյա խրամատ փորելով աննկատ հասնªմ են ﬕնչև Համªդ աղայի զորանոցի
հիմքը և այն տակից պայթեցնªմ: Թªրքական զորանոցն իր զորքերով ոչնչացվªմ
է՝ վանեցիներին ազատելով այդ մղձավանջից: «Գիշերը, ի տես ճարճատªող ª
կործանªող զօրանոցին, հայկական դիրքերª, թաղերª, տªներª, զինªորական
մարﬓոյ, նոյնիսկ աﬔրիկեան ª գերմանական շրջանակներª մէջ խանդավառ ցոյցեր տեղի կ’ªնենան: Առտªն ժողովªրդը կը խռնªի Զին. Մարﬓոյ գրասենեակին
առջև և հոն ևս խանդավառ ցոյցեր կը սարքէ: Ֆանֆարը ցնծªթեան և յªզªﬕ երգերով
կը դիմաւորէ կործանªող զօրանոցը և անոր փլատակներªն վրայ հայրենասիրական երգեր նվագելէ ետք, յաղթանակի անխառն ոգևորªթեամբ կը շրջի հայկական
բոլոր դիրքերը…»37։
Զինվորական Մարﬕնը օրվա ﬔծ հաղթանակի առթիվ հետևյալ կոչն է ªղղել
ժողովրդին՝ ռազմավարªթյան դասեր ªսªցանելով և քաջալերելով նրան.
«Հայրենակիցներ,
Չորս օրէ ի վեր մղած հերոսական պայքարի մէջ, նամէրտ [վատ, փոքրոգի - թªրք.]
թշնաﬕի հազարաւոր թնդանօթային ռªմբերª, հարիւր հազարաւոր գնդակներª և
բարբարոս խªժանի յªսահատ ª անատամ սալավաթի [Աստծո ողջªյն - թªրք.] դիմաց, ﬔնք կեցած ենք հպարտ ª անսասան:
Այիճ-օղլªէն ﬕնչև Արարք, անկէ ﬕնչև Խաչ փողոց ª ﬕնչև Համªտ աղայի
բռնªթեան դղեակը, ﬔր զինªորները կեցած են յանդªգն ª յաղթական: Անոնք համարձակ կը նային մահªան աչքերªն, որ կը սաւառնի իրենց ª բոլորիս գլխավերևը:
…Մեզ չեն սարսափեցներ ո՛չ թշնաﬕի թªական առավելªթիւնը, ո՛չ ալ այն
գիտակցªթիւնը, թէ պիտի ﬔռնինք ﬔնք՝ այսօր կամ վաղը: Ո՛չ, ﬔնք կ’ªզենք վայելել մահը իր աստªածային էªթեանը մէջ, ո՛չ, ﬔնք կ’ªզենք ցªցնել, ազգերª համաշխարհային այս գոյամարտին մէջ, որ Արևելքի խորքը ապրող դարաւոր կաղնին, - Հայ
ժողովªրդը գիտէ ﬔռնիլ՝ զէնքը ձեռքին, բայց թշնաﬕի անհամար կորªստներªն և
զօրանոցներª ճարճատող աւերակներªն վրայ…
36 Նույն տեղում, 737:
37 Նույն տեղում, 738:
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Հա՛յ ժողովªրդ,
Կռիւը, որ սկսªած է, պիտի տանինք ﬕնչև վերջ, ﬕնչև վերջին սպառªմը ﬔր
արիւնին, և սակայն նաև ﬕնչև վերջնական պարտªթիւնն ª անկªմը ﬔր վայրագ
թշնաﬕին:
Հա՛յ ժողովªրդ,
Քաջ եղի՛ր, յաղթանակը ﬔրը պիտի ըլլայ: Մեր զինªորներª դիմադրական
կորովը, թող թափանցէ նաև քª մէջդ: Պայքարի հսկայական ծանրªթիւնը ﬕ թողªր
ﬕայն ﬔր զինªորներªն վրայ:
Ամէնքը իրենց բաժինն ªնին հոս, - ծեր թէ՛ մանªկ, կին թէ՛ աղջիկ, ﬔր զինªորներª
հետ կողք-կողքի թող կռªին և բաժնեն աշխատանքը իրենց մէջ:
Այս կռիւը ﬔր գոյªթեան կռիւը չէ ﬕայն, այլ կռիւ մը ճշմարտªթեան և
արդարªթեան: Թող ամէնքը կռªին, ªրեﬓ, արդարªթեան համար: Թող ամէնքը
կարօտն ªնենան յաղթանակել տալª ճշմարտªթիւնը:
Ոգևորªեցէ՛ք և արի եղէ՛ք, բայց տակաւին փարեցէ՛ք լªռ և ստեղծագործ աշխատանքի, նոր-նոր յաղթանակներ պատրաստելª համար:
Հիացªմով դիտեցէք շարªնակ մոխրացող ղշլաներն [զորանոց - թªրք.] ª թշնաﬕի անհաշիւ կորªստները:
Սքանչացªմով ﬔր զինªորներª դիւցազնական դիմադրªթիւնը տեսէք, և յոյսով
ª աշխատանքով պատրաստªեցէք Գալիք Օրեր8ն, տեսնելª համար հայ ազգային
ազատªթեան ª վերածնªթեան Մեծ Տօնը...
Կեցցէ՜ն հայ զինªորները,
Կեցցէ՜ հայ ժողովªրդը,
10 ապրիլ: ԶԻՆÒՈՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ: Վան-Այգեստան»38։
Զինվորական Մարﬕնը որոշªմ է թªրքական ﬕ քանի կարևոր դիրքեր ևս
հրկիզել, որպեսզի հայ կռվողները հնարավորªթյªն ªնենան դիքից-դիրք անարգել
տեղաշարժվել: Այդ նպատակով Զինվորական Մարﬕնը որոշªմ է հրկիզել Արարªց
հրապարակի վրա գտնվող թªրքական ոստիկանատªնը, որն իր դիմացը գտնվող
հայկական դպրոցի և եկեղեցª ﬔջ տեղավորված թªրք զինվորներով առանձնացրել
էր հայկական այդ ﬔծ շրջանը: Այդ կարևոր գործը գլªխ է բերªմ վարժապետ
Տիգրան Այիճյանը: Նա գնդակների տարափի տակ նավթով հրկիզªմ է ոչ ﬕայն
ոստիկանատªնը՝ ﬔրքեզը, այլև նրա շªրջ գտնվող թªրքական խանªթները և
արժանանªմ «անվեհեր Հրձիգի» տիտղոսի39։
Հայ մարտիկները հրկիզվªմ են նաև Պոճկե Ահﬔդի թªրքական կարևոր դիրքը
Շան թաղի ﬔջ: Նրանք հրկիզªմ են նաև Խաչ փողոցի հրապարակի վրա գտնվող
Խªլի տªնը: Թªրքերն ստիպտված լքªմ են Սարաջյանի իրենց կարևոր դիրքը, որը
հայերն իսկªյն գրավªմ են: Առանձնապես բªռն կռիﬖեր են տեղի ªնենªմ Փոս
թաղի, Խաչ փողոցի, Շմավոնյանի և Նալբանդյանի դիրքերի ªղղªթյամբ, որոնց ընթացքªմ թªրքերը շատ զոհեր են տալիս:
38 Նույն տեղում, 738-739:
39 Նույն տեղում:
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Ապրիլի 13-ի գիշերը հրկիզվªմ է նաև Թյªթյªնջյանի հայկական դիրքի դիմաց
գտնվող թªրքական աﬔնաªժեղ դիրքերից՝ Թոփալ Մոլլայի տªնը: Հրկիզվªմ է
նաև հայկական շրջանի ﬔջ գտնվող ֆրանսիական հյªպատոսարանը, որը նªյնպես
թªրքական զինվորներով լցված վտանգավոր դիրք էր հայերի համար: Այդ շենքի
հրկիզողը 14-ամյա ﬕ վանեցի պատանի էր: Նա նավթով թաթախված վերմակի ﬔջ
փաթաթված, գնդակների տարափի տակ սրընթաց վազªմ է, վերմակի նավթով
ողողªմ ֆրանսիական հյªպատոսարանի դªռը և հրկիզªմ շենքը: Արամ Մանªկյանը փոքրիկ հերոսին խրախªսելª համար ﬕ ոսկի է նվիրªմ, իսկ Զինվորական
Մարﬕնը՝ արծաթյա ﬔդալ40։
Վանի հերոսամարտի հետագա իրադարձªթյªնները հªշագրող Վեր. Ա.
Կյորկիզյանը շարªնակªմ է՝ իր «ճշգրիտ տեղեկªթյªններին» ավելացնելով նաև
Այգեստանի Զինվորական Մարﬓի քարտªղար և այդ դեպքերին ականատես Օննիկ
Մխիթարյանի «Վանի ինքնապաշտպանªթյªնը» հªշագրªթյªնը (Տե՛ս «Հայրենիք»
ամսագիր, Գ տարի, թիվ 4):
«Ապրիլ 16ին Այգեստանի ինքնապաշտպանªթեան կռիւները յարաճªն թափով
կը կրկնªին՝ գրեթէ ամէն ժամ, գիշեր ª ցերեկ: Այլևս այս անգամ թªրքերը կը փորձեն իրենց յարձակողականը ամէն ªղղªթեամբ: Վասպªրականի գաւառներªն մէջ
իրենց սև գործը աւարտած թªրք և քիւրդ հրոսակախªմբեր Այգեստան կը թափªին
և հայ ինքնապաշտպանªթեան մարտիկներªն կը պարտադրեն իրօ՛ք օրհասական
կռիւ մը:
Թշնաﬕ ªժերը ո՛չ ﬕայն կ’աւելնան թւապէս, այլև թնդանօթներª և ռազմամթերքի
նոր աջակցªթիւն կը ստանան Պիթլիսէն: Միաժամանակ, թªրքերը արդէն բաւական
փորձառªթիւն ձեռք կը բերեն Վանի իւրայատªկ կռիւներª մէջ և, մանաւանդ, իրազեկ կը դառնան հայկական անհաւասար ª փոքրաթիւ ªժերªն: Թªրքերը յստակօրէն
կ’ըմբռնեն, թէ Այգեստանը բացարձակապէս զրկªած է հացի պաշարէն, ﬔծապէս
կը նեղªի զինամթերքի պակասէն և դªրսէն ո՛չ մէկ օգնªթիւն կ’ակնկալէ այլևս…
Թªրքերը կը հասկնան թէ այգեստանցին ﬕայն իր գոյամարտն է որ կը մղէ…»41։
Ինքնապաշտպանªթյան երկրորդ տասնօրյակի թªրքական առաջին հարձակման
թիրախը դարձյալ Սահակ Բեյի դիրքն է: Չորս թնդանոթներ շարªնակªմ են
ռմբակոծել Սահակ Բեյի դիրքը, որի վերևի հարկը չի դիմանªմ և խորտակվªմ է:
Պաշտպանªթյªնը դառնªմ է անհնար, բայց հայ մարտիկներն ªխտել էին՝ «Ո՛չ մէկ
թիզ հող չզիջիլ թշնաﬕին»42։
Երբ թªրքերը կրկին դիմªմ են հարձակման, հարյªրի չափ զինվորներ փողոց
դªրս գալով «սալավաթ» [Աստծո ողջªյն - թªրք.] կանչելով փորձªմ են խªժել
Սահակ բեյի դիրքը: Վանեցիներն իրենց ինքնաշեն ձեռնառªմբերով դիմադրªմ
են: Սկսվªմ է դեմ առ դեմ ձեռնակռիվը: Հայերը հերոսաբար կռվªմ են գետին
տապալելով շատերին:
40 Նույն տեղում, 741:
41 Նույն տեղում, 742:
42 Նույն տեղում:
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Ռմբակոծªթյªնը շարªնակվªմ է ամբողջ օրը: Մªթն ընկնելªն պես Ամրաշեն
վաշտի բանվորները սկսªմ են իրենց աշխատանքը, փորªմ են խրաﬓեր և նոր
դիրքեր են կագնեցնªմ Սահակ Բեյի ավերակների վրա: Թªրքերն ամբողջ գիշեր
ռմբակոծªմ են վերանորոգվող դիրքը: Ամրաշեն վաշտի բանվորները վիրավորվªմ
են և նªյնիսկ զոհվªմ, բայց վերանորոգման աշխատանքը չի ընդհատվªմ, ընկնողին
փոխարինªմ է ﬔկ ªրիշը: Հաջորդ օրը թªրքերը տեսնªմ են ավելի ամªր իրենց
առաջ կանգնած է Սահակ Բեյի դիրքը: Սա վանեցի դյªցազªնների ռազմավարական հնարաﬕտ գործելակերպն էր, որը ոչ ﬕայն զայրացնªմ, այլև՝ զարմացնªմ էր
Ջևդեթին:
Ապրիլի 16-ին և 17-ին կռիﬖերը շարªնակվªմ են Փոս թաղի, Լավանդ Օղլªի,
Սահակ բեյի և Թովմաղյան դիրքերի ªղղªթյամբ, բայց հայ մարտիները թշնամªն
հանկարծակիի են բերªմ և «սալավաթ» կանչող թªրք առաջնորդն սպանվªմ,
ընկնªմ է գետնատարած:
Կատաղած թªրքերը ռմբակոծªմ են Այգեստանի գրեթե բոլոր դիրքերը,
բայց հատկապես Սահակ բեյի և Թովմաղյան դիրքերը, իսկ հայ մարտիկները
ձեռնառªմբերով ոչնչացնªմ են թªրքերին:
Թªրքերը 200 հեծյալներով սկսªմ են արշավել Շªշանցի և Վարագի հայկական
դիրքերի վրա, ªր հսկªմ էր Շիրինը, բայց՝ ապարդյªն: Հետագա օրերին թªրքերը
կրկին ռմբակոծªմ եմ ոչ ﬕայն Այգեստանի դիրքերը, այլև փողոցները, եկեղեցիները, դպրոցները: Մեկ օրվա ընթացքªմ թªրքերն արձակªմ են 400 ռªմբ: Նªյն
գիշերը թªրքերը ռմբակոծªմ են ամբողջ Այգեստանը: Հայերը թեպետ նրանց
պատասխանªմ են նվագախմբի խրոխտ հնչյªններով, սակայն ծանր էր Խաչ փողոցի
Նալբանդյանի և Օթելի հայկական դիրքերի վիճակը, որոնց վերնահարկերը լրիվ
ավերված էին: Ամրաշեն վաշտի բանվորները կրակահերթի տարափի տակ սկսªմ են
վերանորոգել դիրքերը: Եթե նրանցից ﬔկն սպանվªմ էր կամ վիրավորվªմ, իսկªյն
ªրիշն էր նրան փոխարինªմ:
Այգեստանի ամբողջ արևմտյան մասը՝ Խաչ փողոցը, Սահակ-բեյը, Արարքը,
թªրքական թնդանոթը ավերակի էր վերածել: Հայերը որպես փոխվրեժ ավերªմ են
Արարքի թªրքական ոստիկանատան ﬓացած մասը: Կատաղած թշնաﬕն կրակ է
տեղացնªմ իր թնդանոթներով, որոնք տեղադրված էին հարավից՝ Հաջի Բեքիրի, իսկ
հյªսիսից՝ Թոփրակ Գալեի զորանոցների ﬔջ: Թշնաﬕն գրավªմ է նաև Զըմզըմ
Մաղարայի բարձªնքները, իսկ երկª օր առաջ արդեն գրավել էր Սըղգա գյªղը,
որտեղից խփªմ էր Շªշանցի և Թազաքյահրեզի հայկական դիրքերին: Դրªթյªնը
բավական հªսահատական էր. «Բայց ահա Զինªորական Մարﬓին երկª կտրիճ
անդաﬓերը՝ Արﬔնակ Եկարեան և Կայծակ Առաքելը, իրենց թևերը սոթտած՝ կռªի
վայրը կը հասնին այս ճակատագրական վայրկեանին … և կէս ժամªան յªսահատ
կռիւը այս անգամ ալ կը վերջանայ թշնաﬕի խայտառակ փախªստով…»43։
Վանի հերոսամարտի յªրահատկªթյªններից ﬔկն էլ այն էր, որ Տեղեկատª
Դիվանն անընդհատ լրատվªթյªն էր հաղորդªմ Զինվորական Մարﬓին, որն
43
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անﬕջապես արձագանքªմ էր՝ օգտակար խորհªրդներ տալով կռվողներին և կամ՝
օգնªթյան հասնելով թեժ կռվի վայրը:
Թշնամª թնդանոթային արկերն անխնա հարվածªմ են Հանկªյսների, Աﬕրխանյանի դիրքի, Շªշանցի, Քաղաքաﬔջի, Թազաքյահրեզի, Հյªսյանի այգիների և այլ
դիրքերի վրա:
Վերջապես, որպեսզի կանխեն թªրքական դավադիր հարձակªﬓերը, հայ
մարտիկները նախապատրաստªմ են հրկիզել Սահակ բեյի դիրքի դիմաց գտնվող
Ատալªխի և Համզի դիրքերը: Քանքանագործները գիշերով սկսªմ են փորել ստորգետնյա խրամը, և, քայլ առ քայլ մոտենալով, հրկիզªմ են այդ դիրքերը: Սակայն
Այգեստանի ընդհանªր վիճակը ﬓªմ էր հªսահատական, մանավանդ սննդի
պակասն սկսել էր նեղել բոլորին:
Շªշանցից և այլ դիրքերից հասնող տեղեկªթյªնների համաձայն նկատվªմ է,
որ թªրք զինվորներն ª քրդերը անհասկանալի եռªզեռի և տեղափոխªթյան ﬔջ
են Հաջի Բեքիր, Կªռªբաշ, Հայոց Ձոր գծի վրա: Պարզվªմ է, որ թªրքերը ծանր
պարտªթյªն են կրել Դիլիմանի մոտ: Այդ մասին հªշագրողը ﬔջբերªմ է.
«Արդարև», կը գրէ Արﬔնակ Եկարեան իր հªշերªն մէջ (էջ 320), «Խալիլ պէյը
կարևոր յաղթանակ մը տանելով՝ ետ մղած էր ռªսական ªժը: Սակայն հայ ազգի
զօրավար Նազարբեկով, որ վեց ժամªան հեռաւորªթեան վրայ կը գտնªէր,
օգնªթեան հասնելով՝ ռªսական պարտªթիւնը ﬔծ յաղթանակի մը կը փոխէ և,
Անդրանիկի հետ ﬕասին, կը փճացնէ Տիլիմանի թրքական ªժերն ալ: Այս վերջինին ﬓացորդները, լեղապատառ, հազիւ Թªրքիա կ’ապաստանին: Թշնաﬕն ձգած
էր աւելի քան 20,000 սպաննªած և ռազմանիւթի հսկայ պաշար: Ճևտեթ այս անցªդարձերªն տեղեակ էր»44։
Հետևաբար, վերջին օրերի՝ ապրիլի 25-28-ի, թªրքերի տարօրինակ եռªզեռը
դրանով էր պայմանավորված:
Բացի այդ, Կովկասյան ճակատªմ Սարիղաﬕշի մոտ, Էնվեր փաշայի պարտªթյªն
կրած թªրքական բանակի զորքերը Ջևդեթ փաշայի հրամանով, քªրդ հրոսակների
և մոլեռանդ ամբոխի հետ, հարձակվªմ են Վանի շրջակա հայկական գավառների ª
գյªղերի վրա և սկսªմ են կոտորել հայերին, թալանել նրանց ªնեցվածքը, ավերել
հայկական շեները:
Թեպետ Վանի նահանգի ﬕ շարք գավառներªմ (Շատախ, Հայոց Ձոր, Ալջավազ,
Արճեշ, Գավաշ, Կարճկան), ինչպես նաև առանձին գյªղերªմ (Բելª, Աթանան,
Ուլմ, Առեն, Ալյªր, Կեմ և այլն) գրեթե անզեն գյªղացիները հարկադրված դիմªմ
են ինքնապաշտպանªթյան, սակայն՝ ապարդյªն, քանի որ բաց տարածªթյան ﬔջ
նրանք ﬕմյանցից կտրված էին և բավական անկազմակերպ:
Այնինչ ռազմավարական առªմով աﬔնաապահով դիրքերն ªնեին Վանի
Այգեստանն ª Քաղաքաﬔջը: Այնպես որ, նպատակահարմար էր հավաքվել և, ինչպես վանեցիներն էին ասªմ, «ﬕ բռªնցք դառնալ»:
Վանի ինքնապաշտպանªթյան երրորդ և վերջին տասնօրյակը ևս հագեցած էր
ծանր ª դաժան իրադարձªթյªններով:
44 Նույն տեղում, 753:

23

Վերժինե Գ. Սվազլյան

Խոշապի, Հայոց Ձորի և Վանի շրջակայքի գյªղացիªթյան ﬕ ստվար մասը՝
ավելի քան 5000 հոգի, ապրիլի 6-ից սկսյալ նախընտրել էր ﬓալ Շªշանցի և
Վարագի լեռնալանջերի ամªր դիրքերի ﬔջ: Այդ բազմահազար բազմªթյªնը
բաղկացած էր ﬔծ մասամբ անզեն գյªղացիներից, որոնց ﬔջ կային բազմաթիվ
կանայք, երեխաներ և ծերեր: Շատ քչերն էին հնարավորªթյªն ªնեցել ﬕ քանի
օրվա պարեն վերցնել: Անհրաժեշտ էր պաշտպանել այդ գյªղացիներին թªրքական
հարձակªﬓերից: Այդպիսով կպաշտպանվեր նաև Այգեստանը, քանի որ Շªշանցի և
Վարագի գիծը ﬕակ բաց ճամփան էր Այգեստանի համար և աﬔնահªսահատական
պահին, Շªշանցն ª Վարագն են որ վերջին ապավենը կարող էին դառնալ մարտնչող
Այգեստանի համար:
Այդ օրերի Վասպªրականի շրջակա գյªղերի բնակչªթյան ծանր և անելանելի
վիճակի մասին են ﬔզ պատﬔլ 1905 թ. Վանի Նարեկ գյªղªմ ծնված, հետագայªմ
որբանոցներªմ ﬔծացած ականատես վերապրող Սմբատ Դավթյանը հªզªմով է հիշել
այդ ողբերգական իրադարձªթյªնները. «…1915 թ. թªրքերը սկսեցին հարձակվել։
Գյªղերը մտան, եկան հասան ﬔր գյªղը, բարձրացան սարը։ Մերոնք բարձրացան
սարերը, կանայք, երեխաներս ﬓացինք գյªղªմ։ Գնացինք մտանք եկեղեցին։ Լաց,
կոծ։ Մեկ էլ շրջապատվեցինք թªրք զինվորներով։ Եկան ժաﬕ դարվազը խփեցին,
մտան ներս։ Հրաման կար՝ անգամ կրծքի տղա երեխաներին մորթել։ Մերս իմ
ականջները ծակեց, օղեր կախեց, աղջկա շորեր հագցրեց։ Իմ երկª քªյրերը արդեն
մահացել էին։ Մերս էր և ﬔր հարևանը՝ իր տղա երեխայով։ Եկան ստªգեցին, հենց
ստªգեցին, տեսան մորս կողքին հարևանի գրկին ﬕ տղա երեխա, խանչալը խփին
վզին, սպանեցին։ Հարևանի կինը ընկավ վրեն, սկսեց լալ։ Մերս էլ վրան ընկավ, ես
ծվացի, բղավեցի, քսան-քսանհինգ տղաներ սպանեցին։ Ինձ աղջկա տեղ դրեցին։
Աղջիկներին հավաքեցին տարան։ Մայրերը սկսեցին ծվալ։ Դարպասի դªռը բաց
էր ﬓացել։ Տեսանք՝ մոտ քսան-երեսªն տղամարդ, քեռիս էլ՝ ոտքը կտրված, դրանց
ﬔջն էր, լցրին վանքի գոմը բոլորին, նավթ լցրին ª վառեցին։ Մերս դարդից ﬔռավ։
Մենք ﬓացինք անտեր»45։
Ականատես վերապրող Մաքր8հի Սահակյանը (ծնվ. 1907 թ., Վան, գ. Բժնկերտ)
հªզªմով է վերհիշել. «…1915 թվին ﬕ պայծառ առավոտ շªտ Կոտո մամաս վերցնªմ
է կªժը, որ իջնի Շաﬕրաﬕ առվից ջªր բերի։ Հորեղբորս կինը էդ օրը հաց էր թխªմ։
Մերս հեռվից տեսնªմ է մոտեցող ձիավորներին՝ ձեռներին սվինները արևի տակ
փայլփլªմ էին։ Մանր ª պետ վանեցիները կտªրների վրա նայªմ են։ Թªրքերը եկել
կոլոնվել են ﬔր գյªղը, շրջապատել են, հանդիպած մարդկանց խփել, սպանել։ Մերս,
որ հեռվից տեսնªմ է էդ իրարանցªմը, կªժը կոտրªմ է, վազªմ է տªն։ Տեսնªմ է՝
թªրքերը լցված են ﬔր տªնը։ Շªռ են տվել հացի խմորը գետնին, աﬔն ինչ իրար
խառնված։ Երկª հորեղբորս կնիկներին և յոթ երեխեքին լցնªմ են մարագը։ Իմ
հորեղբոր կինը դªրս է փախչªմ երեխան ձեռքին, նրան բռնªմ սպանªմ են։ Ես իննը
տարեկան ﬕ ախպեր եմ ªնեցել՝ Մովսես անªնով։ Բեկի կնիկը տանªմ պահªմ է
նրան. ﬔնք էլ չտեսանք, տարան նրան թªրքացրին։
45 Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ, 137 (վկ. 34):
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Գեղեցիկ աղջիկներին գցªմ էին ձիª թարկը, տանªմ էին։ Երեխեքին սվինների
վրա հանªմ, գցªմ էին գետին՝ սպանված։ Մորը գցªմ էին ձիª թարկը տանªմ։
Մերս իր երեխան գրկªմ է, գնªմ է քեռª տªնը։ Ջահել հարսներին, որ ընկնªմ էին
թªրքերի ձեռքը և չէին ենթարկվªմ նրանց, կªրծքը կտրªմ էին, գցªմ էին շներին։
Իմ ﬕ հորեղբորս խփել, գցել են Շաﬕրաﬕ գետը։ Մանªկ հորեղբորս էլ նմանապես
սպանել են սարսափելի ձևով։ Էդ բոլորը ես տեսել եմ իմ աչքերով, ª ամբողջ օրը
ﬕնչև հիմա աչքերիս առաջն է։ Ես եմ եղել, Վարդանªշ քªյրս, Ենոքը՝ հորեղբորս
տղեն, հորեղբորս կնկան՝ Հասﬕկին, սվինով սպանեցին ﬔր տան շեﬕն, հրացանի
կոնդախներով խփªմ, գցªմ էին գետնին։ Քանի որ ընտանիքի հարստªթյªնը ﬔծ
հարսի ձեռքին էր լինªմ, էն էլ կապված էր նրա ﬔջքին, նրան սպանեցին, հաց թխելª
թևնոցները ճղճղեցին, շորերը ճղճղեցին, ﬔջքին կապած ոսկիները գտան, հանին,
առին ª գնացին»46։
Ականատես վերապրող Սիրակ Մանասյանը նªյնպես վերհիշել է ոչ ﬕայն թªրքերի կողﬕց իրենց Կեմ գյªղի գյªղացիների ջարդն ª թալանը, այլև՝ իրենց փախªստը գյªղից, թե ինչպես գիշերները քայլելով իրենք մոտեցել են Վանին. «…Ես ծնվել
եմ 1905 թվին, Հայոց ձորի Կեմ գյªղªմ, որը Վանից հեռª է տասնվեց կիլոﬔտր։
…1915 թ. մարտի 5-ին հªժկª հրետանª ձայն լսեցինք։ Ժողովªրդը հավաքվեց
հրապարակ և գնաց, լցվեց եկեղեցի։ Թªրքերն արդեն նախօրոք զորահավաք
էին կազմակերպել և բոլոր երիտասարդներին հավաքել։ Քանի որ երիտասարդ
չէր ﬓացել, ﬔրոնք ստիպված էին դիրքերը թողնել-գնալ հարևան գյªղերը։ Մենք
գնացինք Կյªկյանց հայկական գյªղը։ Այնտեղ ﬕ քանի հազար մարդիկ էին, ﬔզ
տեղավորեցին մարագների ﬔջ։ Աﬔն օր թªրքերը բռնªմ էին հայերին և ﬔր աչքի առաջ կախªմ կամ մորթªմ էին։ Դրանցից ﬔկն էլ իմ հորեղբայր Պետրոսն էր։
Նա ռանչպար էր։ Երբ տեսանք Պետրոսին այդ վիճակªմ, ﬔնք չճանաչեցինք։ Մեզ
առանձնացրին հատªկ մարագի ﬔջ։ Դªռը փակեցին ª ﬔզ վրա պահակ նշանակեցին։ Մենք այդ ահավոր դեպքերից սարսափած՝ ªզªմ էինք փախչել այդ գյªղից։
Մարագªմ նªյնիսկ անասնակեր չկար։ Մեզ հաջողվեց դªրս պրծնել, գնալ գյªղ,
ﬔրոնց գտնել։ Հաջորդ օրը բարձրացանք լեռները, որոնք շատ անտառախիտ էին։
Մենք Քըռքըռ լեռան լանջին էինք։ Մեր գյªղի դիրքն այնպիսին էր, որ ﬔնք սարի
լանջին էինք ապրªմ։ Շաղբաթի ահռելի գետը և Շաﬕրաﬕ ջրանցքն էին անցնªմ
մոտից։ Մենք բարձրացանք լեռան գագաթը, անտառի ﬔջ, տեսանք, թե ինչպես
թªրքերը և քրդերը ﬔր անասªնները, անկողինները, ﬔր սպիտակեղենները թալանªմ էին։ Մենք տեսանք, որ աﬔն առավոտ թªրքի լամªկները գալիս են, սկսªմ
են կրակել ինչ-որ թիրախի վրա։ Երբ թªրքերը հեռացան, ﬔր տղաները իջան ª
մոտեցան, տեսան, որ այդ թիրախը իմ պապի գլªխն էր։ Անխիղճ թªրքերը պապիս
թաղել էին հողի ﬔջ կենդանի-կենդանի, գլªխը թողել էին դªրսը և կրակªմ էին
անընդհատ։ Երբ վերադարձանք գյªղ, պապիս մարﬕնը, որ արդեն քայքայված էր,
ﬕ կերպ թաղեցինք։ …Չեմ կարող մոռանալ 1915 թիվը, երբ ﬔնք լեռներով, գյªղերով
անցանք. մարտ աﬕսն էր՝ անձրևային, բªք, սոսկալի ցªրտ։ Վերջին գյªղը, որ
46 Նույն տեղում, 145-146 (վկ. 39):
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Վարագ էր տանªմ, դա Բերդակն էր։ Մենք այնտեղ տեսանք փողոցներªմ ﬔրկ,
սպանված մարդիկ, որոնք ªռել էին և նեխել։ Հոտªմ էին։ Մենք այդ բոլորի ﬕջով
անցանք դեպի Վարագ։ Լªսաբացին Վարագի լեռներªմ թªրքերը, որ դիրքեր էին
բռնել, ﬔզ տեսան և սկսեցին կրակել ﬔզ վրա։ Ժողովªրդը սարսափահար լաց
էր լինªմ։ Վարագը ﬔր սրբավայրերից ﬔկն է, որտեղ ﬕ շարք եկեղեցիներ կան,
Խրիմյան Հայրիկը այնտեղ դպրոցի տնօրեն է եղել։ Մեզ տեղավորեցին գոﬔրªմ։
Վարդապետները ﬔզ երկª հարյªր գրամ հաց էին տալիս՝ զրկելով իրենց բերնից։
…Մեկ-երկª աﬕս այնտեղ ﬓալով՝ ﬔնք փախչªմ էինք ª մոտենªմ Վանին։ Միշտ
գիշերով էինք գնªմ, քանի որ ցերեկը ﬔզ հետապնդªմ էին։ Երբ Վանին մոտեցանք
ª Քաղաքաﬔջ պիտի մտնեինք, թªրքերը կանգնեցրին, սկսեցին տղամարդ փնտրել։
Վանի հերոսները հեռադիտակով նայªմ էին, սկսեցին կրակել։ Թªրքերից ոմանք
ընկան, ոմանք փախան, և ﬔնք ազատվեցինք, մտանք Վան։
…Վանªմ ﬔզ տեղավորեցին դպրոցի շենքªմ։ Աﬔն առավոտ Վանի փողային
նվագախªմբը նվագելով ման էր գալիս՝ երեխաները նրա ետևից։ Արդեն Վանի
ապստամբªթյªնն սկսված էր։ Մի հայ ասաց ﬔզ՝ երեխաներիս. «Գնացե՛ք փամփªշտներ հավաքեք, բերե՛ք, որ նորը պատրաստեն»։ Մենք գնացինք փամփªշտներ
հավաքեցինք, տվեցինք արհեստանոցին: Հասավ օրը, երբ կռիﬖ ªժեղացավ Վանªմ, Այգեստանªմ։ Վասպªրականցիները, որ հավաքվել էին այնտեղ, ﬔծ կամքի
ªժով պաշտպանեցին և՛ Այգեստանը, և՛ Վանի կենտրոնը՝ Քաղաքաﬔջը»47։
Հետևաբար Խոշապի, Հայոց Ձորի և Վանի շրջակայքի գյªղացիªթյան ﬔծ
մասը կանայք էին, երեխաներ և ծերªնիներ, որոնք հարձակվող թªրքերի ջարդերից
և կողոպªտից ªնեզրկվել էին՝ կորցնելով և՛ օթևան, և՛ աﬔն ինչ: Մի քանի օրերի
ընթացքªմ հին գաղթականներից բացի Այգեստանի փողոցները, պարտեզներն ª
բակերը լցվªմ են հազարավոր նոր գաղթականներով: Այնպես որ, եթե ﬕնչ այդ
Վանն ªներ ընդաﬔնը 23.000 հայ բնակիչ, ապա 1915 թ. ապրիլին քաղաքªմ արդեն
կªտակվել էր ավելի քան 60.000 հայ:
Վանի դիմադրողական ինքնապաշտպանªթյան Զինվորական Մարﬕնը,
կանխազգալով այդ բոլորը, նախօրոք արդեն ստեղծել էր Խնամատար Մարﬕն,
որն արդեն իսկ հոգªմ էր Վանի շրջակա գավառներից ª գյªղերից թªրքական
կոտորածներից մազապªրծ փախստականների կարիքները: Այդ օրերին Այգեստանը գրեթե հաց չªներ, բայց իր բերնից կտրելով՝ նրանց էր բաժին հանªմ նաև
շաքար, օճառ և հագªստեղեն, իսկ Կարﬕր Խաչի ﬕ խªմբ դեղագործներ և հիվանդապահներ զբաղված էին նրանց վարակիչ հիվանդªթյªնները բªժելով:
Հետևաբար, այդ փախստական հայերի ªտեստի, տեղավորման և առողջական
կարիքները մասամբ ﬔղմացված էին: Նªյնիսկ նրանցից ոմանք զենք ստանալով
մասնակցªմ են ինքնապաշտպանªթյանը:
Մայիսի 2-ին կռիվը թափով վերսկսվªմ է, մանավանդ կատաղի է դառնªմ
ռմբակոծªթյªնը: Հաճի Բեքիրի և Թոփրակ Գալեի զօրանոցների մոտ տեղադրված
երկª թնդանոթներով թªրքերը ռմբակոծªմ են Այգեստանը, այդ թվªմ նաև՝
47 Նույն տեղում, 138-139 (վկ. 35):
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աﬔրիկյան և գերմանական շենքերը և դրանց վրա ծածանվող դրոշակները48։
Զինվորական Մարﬕնը որոշªմ է դիﬔլ ճակատային հարձակման: Մայիսի 3-5-ին՝
երեք օր շարªնակ, Վանի ﬔջ հրդեհ էր և կողոպªտ: Ըստ այդ հրահանգի, վանեցի
խիզախ մարտիկներն երկª խմբի են բաժանվªմ և, զգªշորեն հետախªզելով թªրքական դիրքերը, քայլ առ քայլ մոտենªմ են այդ երկª զորանոցներին և, «Կեցցե՜» բացականչելով, ներխªժªմ՝ սպանելով սարսափահար փախªստի դիմող թªրքերին և
հրկիզելով այդ զªյգ կառªյցները: Ջևդեթն արդեն փախªստի էր դիﬔլ՝ մայիսի 3-ին
թողնելով Վանի իտալական փոխ-հյªպատոս պր. Սպորտոնին ªղղված իր երկտողը,
որտեղ շարªնակªմ էր ստել՝ իր խայտառակ փախªստը պատճառաբանելով հետևյալ կերպ. «…Պատերազմական հարկադրªթեանց պատճառով քաղաքը կը թողªմ»49։
Այնªհետև, վանեցի քաջորդիներն արշավªմ են դեպի Վանի բերդի պարիսպների
տակ տարածվող թªրքական բարբարոսªթյան բանտը, որպեսզի ազատեն կալանավորված անհաշիվ հայ մտավորականներին ª գործիչներին, սակայն այնտեղ
բացի վախից ծվարած թªրք ծեր պահակներից ոչ ﬕ կենդանի շªնչ չէր ﬓացել: Վերջին պահին, իրենց փախªստից առաջ, թªրքերը հասցրել էին հայ բանտարկյալներին շղթայված դªրս բերել և բոլորին դաժանորեն ոչնչացնել:
Հերոսամարտի ընթացքªմ վանեցի մարտիկները ևս գերեվարել էին բազմաթիվ
անզեն թªրք բնակիչների՝ կանանց, ծերերի, լքված երեխաների, բայց նրանց վրա
զենք չեն բարձրացրել, այլ ընդհակառակը՝ բոլորին հանձնել են աﬔրիկյան և այլ
մարդասիրական խնամատարªթյªններին՝ բարոյապես տարբերվելով թªրքերից.
«Մայիս 3ի գիշերը, Մայիս 4ը և Մայիս 5ը, ամբողջ երեք օր, ամբողջ Վանի մէջ
հրդեհ էր և կողոպªտ… Կը կողոպտªէր ª կը հրդեհªէր այն ամէնը, ինչ-որ երէկի
բարբարոս թշնաﬕն խլած էր հայերէն: Այդ հրդեհªﬓերն ª կողոպªտները որքան
ալ տարերային ըլլային, սակայն ªնէին և քաղաքական իմաստ: Ամէնէն առաջ
անհրաժեշտ էր կերակրել շªրջ 40,000 սոված գաղթականªթիւն, որªն հայրենի գիւղը կողոպտªած էր ﬕնչև վերջին թելը:
Անհրաժեշտ էր նաև ոչնչացնել թրքական ամրªթիւնները – զօրանոցները, ոստիկանատªները, դիրքերը, կառավարչատªնը, որպէսզի թªրքը որևէ անակնկալի պահªն
յենարան չªնենար այլևս: Անհրաժեշտ էր կողոպտել և հրդեհել թրքական թաղերը,
որպէսզի թªրք ազգաբնակչªթիւնը այլևս վերադարձի յոյսեր չկապէր Վանի հետ:
Թªրք ժողովªրդի բնակավայրը ավելի անդին, Անատոլªի խորերը պիտի ըլլար,
բայց ո՛չ Հայկական Այգեստանը»50։
Բնորոշելª համար հաղթական վանեցիների այդ օրերի սրբազան խանդավառªթյªնը ﬔջբերենք Վանի ինքնապաշտպանªթյան մարﬓի վերջին կոչն ª դիմªﬓ
ªղղված հայ ժողովրդին.
«Հա՛յ ժողովªրդ,
Ահա կը բոլորենք ﬔր ամսօրեակը – ամսօրեակը պայքարի ª փառքի, մահªան ª
48 Ահարոնեան, Յուշամատեան Մեծ Եղեռնի, 761:
49 Նույն տեղում, 766:
50 Նույն տեղում, 767:
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յարªթեան ﬔր ցեղին: Ամսօրեակը նաև հայªթեան առաջին և պայծառ գարªնին:
Աﬕս մը առաջ, այսօր, երբ թշնաﬕն վատաբար կռիւ յայտարարեց քաղաքակրթªթեան և արդարªթեան դէմ, ﬔ՛ր դէմ, ﬔնք հաւատքով փարեցանք ﬔր զէնքին և ﬔր
հոգիին խորերէն զգացինք, որ յաղթանակը ﬔրը պիտի ըլլայ այս կռªին մէջ, վասնզի
ﬔր կռիւը խաւարին դէմ էր. տգիտªթեան ª բռնªթեան դէմ՝ ճշմարտª-թեան ª
արդարªթեան համար:
Եւ վերցªցինք զէնքը, կªրծք տալª համար թշնաﬕի գնդակներªն և ռªմբերªն,
որոնք կª գային վերջնական հարªածը հասցնելª ﬔր կորացած մէջքին...
...Եւ ﬔր հերոսական ª պատմական մարտնչªﬓերª ընթացքին՝ ո՛չ մէկ տեղ և ո՛չ
ﬔկ վայրկեան թշնաﬕն չտեսավ ﬔր զինªորը պարտªած և ﬔր դիրքը լքªած:
Ամսօրեայ պայքարը, զոր տարանք փառքով ª պատªով, այսօր իր կատարելªթեան մէջ կը վայելենք ահա ﬔր յաղթանակներով արբած հայ ժողովªրդին հետ:
Մեր զինªորի արի ª անսասան դիմադրªթիւնը ամէն տեղ թշնաﬕին զգացնել
տւաւ, որ ﬔր երակներªն մէջ չէ դադրած, կը հոսի տակաւին արիւնը ազատªթեան ª
կռªի, և այդ աստªածային արիւնն է, որ աղայոյզ ª սրբանªէր բռնկªմով, գիտէ
գլխապտոյտ ª անձնատªր փախªստի մատնել երէկի ամբարտաւան ª ամէնազօր,
բայց այսօրªայ վախկոտ ª ստրªկ թշնաﬕն...
Երեք օր է ահա, որ յաղթանակի խենթªթիւնը բռներ է ﬔզ... Զօրանոցներª
գեղատեսիլ հրդեհներª և բոլոր դահճապետներª որջերª ճարճատªﬓերª առջև
ﬔնք կեցած ենք հիացªմով ª արբած...:
...Եւ այսօր, երբ փառաւոր պայքարն է ﬔր ետին, լիակատար յաղթանակն է որ
կ’ապրինք և վերջնական ազատªթիւնն է ﬔր առջև, ﬔնք գիտակցªթիւնը ªնինք
աւելի երջանկաբեր ª պայծառ հանգրªաններª ﬔր հªսառատ ª երազող ցեղին
համար...
Մեր հերոսական կռիւներով ﬔնք արդէն հիմը դրինք այն հոյակապ ազատªթեան,
որªն երազեցին ﬔր հանճարները ﬔր ժողովªրդին հետ, որªն համար երեսնօրեայ
կռիւներով ﬕլիոնաւոր կեանքեր զոհաբերեցինք և որª առաջին արշալոյսը կը ծագի
ահա բախտաւոր Վասպªրականի հպարտ լեռներªն վրա...
Այսօր, ªրեﬓ, տօնն է, ո՛չ ﬕայն ﬔր ամսօրեայ պայքարին և յաղթանակներªն,
այլե՛ւ նախատօնը Հայկական Ազատªթեան բոլոր բռնաւոր լªծերէն, բոլոր յօշոտող
ճիրաններէն...
Կեցցէ՛ Հայկական Ազատªթիւնը,
Փա՜ռք ինկածներªն,
Կեցցէ՜ Վասպªրականի մարտնչող երիտասարդªթիւնը,
Կեցցէ՜ Հայկական բանակը...
Վասպªրականի Հայ ինքնապաշտպանªթեան ԶԻՆÒՈՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ,
6 Մայիս, Վան-Այգեստան»51։
«Մայիսի 6ի առաւօտեան, հայ կամաւորական հեծելագªնդի շղթան կը ձգªէր
Շահպաղի գիւղի սպիտակ բլրակներªն վրայ և տակաւ կը մօտենար Այգեստանի
51 Նույն տեղում, 768-769:
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դªռներªն: …Վանի ամբողջ հայ ժողովªրդը սրտատրոփ կը սպասէր իր
հարազատներª առաջին հանդիպªﬕն, գրկախառնªﬕն և համբոյրին: Հսկայական
տարածªթեան մը վրայ, շար ի շար, կանգնած էին Այգեստանի հերոսամարտը
կերտող մարտիկները, մաւզէր ատրճանակներով և հրացաններով զինªած: Հոն էին
նոյնպէս բանªորներ, արհեստաւորներ, առևտրականներ, գիւղացիներ, ªսանողներ,
մտաւորականներ, աշակերտներ, անէնը, ամէնը: Այգեստանի ամբողջ ժողովªրդը,
կին ª աղջիկ, ծեր ª մանªկ, բնիկ թէ գաղթական:
Մարտիկներª և ամբոխի առջև կանգնած էր Զինªորական Մարﬕնը, ՎանՎարժապետանոցի աշակերտªթիւնը, Այգեստանի բոլոր յաղթանակներն աւետող իր
«ֆանֆառ»ով, որ յªզªﬓասարսªռ շեշտերով կը նªագէր է «Մեր հայրենիք»ը…
…Կամաւորական հեծելագªնտը մօտեցած էր արդէն՝ երբ վաթսªն հազարի
հասնող ժողովªրդը լիաթոք կեցցէ՜ կը գոռար...: Կամաւորական գªնդը իր հերթին,
հիացիկ ª բերկրանքէ գինով, կը փոխադարձէր իր ողջոյնները հերոսական Վանին
ª Վանեցիին:
…Եւ ալ անկէ ետք համբոյրներ ª աղօթքներն էին, որ կը պոռթկային բոլոր
շրթներէն, բոլոր սիրտերէն… Ծաղիկնե՜րը, Վանի մայիսեան սքանչելի կարﬕր ª սպիտակ ծաղիկները, որոնք ոչ մէկ երկնքի տակ այնքան առատ են, որքան Այգեստանի
մէջ, կը պճնէին ամբողջ ճանապարհը, կը պսակէին հայ կամաւորներª ճակատները…
Ու յաղթական թափօրը կը շարժªէր դէպի Այգեստանի հայկական թաղերը»52։
Այսպիսով, վանեցիները հաղթեցին, քանի որ.
 Ընդհանªր վտանգի դեմ ﬕասնաբար և հաﬔրաշխ գործի անցան Հայկական
երեք կªսակցªթյªնների պատկանող գիտակից անձինք, որոնք ընտրեցին,
ղեկավարեցին ﬕասնական Զինվորական Մարﬕնը:
 Իր հերթին Զինվորական Մարﬕնը պատասխանատվªթյան բարձր գիտակցªթյամբ կազմակերպեց բնակչªթյան զինված դիմադրªթյªնը՝ ծրագրեց,
որոշեց, ªղենշեց ռազմավարական գործընթացը, իսկ քաջարի վանեցիները
ﬕասնական կամքի ªժով իրականացրին այդ բոլոր որոշªﬓերը:
 Տեղեկատª Դիվանն անընդհատ լրատվªթյªն էր ªղարկªմ Զինվորական
Մարﬓին, որն անﬕջապես արձագանքªմ էր գործնական կոչերով, օգտակար
խորհªրդներով և կամ՝ անձամբ օգնªթյան հասնելով թեժ կռվի վայրը:
 Բարձր գնահատելով ժողովրդի հզոր ªժը՝ Զինվորական Մարﬕնը մշտապես
կապ էր պահպանªմ ինչպես քաղաքի, նªյնպես և գավառների վանեցիների
հետ՝ հորդորելով չհªսահատվել և բարձր պահել ազգի ոգª արիªթյªնը, որը և
դարձավ հերոսամարտի հաղթանակի գրավականը:
Տպավորված պատմական այդ բացառիկ իրադարձªթյªններով, հետագայªմ՝
նªյնիսկ տարիներ անց, ականատես վերապրողները ևս հªզªմով և հպարտªթյան
զգացªմով վերհիշել ª ﬔզ են պատﬔլ իրենց տեսածն ª զգացածը, ինչպես
Պատրիկ Սարոյանը. «…Մայիսի 5-ին, երբ հաղթանակը եղավ, թªրքերն սկսեցին
փախչել նավակներով՝ ծովի վրայից։ Նրանք փախցնªմ էին իրենց ընտանիքներին։
52 Նույն տեղում, 769:
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Հաղթական վանեցիները ﬔծ նվագախմբով Այգեստանից եկան Քաղաքաﬔջ
և ﬕմյանց սկսեցին համբªրել։ Այգեստանը Քաղաքաﬔջից հեռª էր չորս-հինգ
կիլոﬔտր տարածªթյամբ։ Հետո ռªսական զորքը մոտեցավ Վանին։ Հայրս ինձ
բարձրացրել էր իր ªսին, որ ես լավ տեսնեմ։ Վերջապես լսվեց ձիերի դոփյªն։
Առաջին հերթին Վանին մոտեցավ Անդրանիկը, հետո՝ Դրոն, Համազասպը, Գայը»53։
Իսկ ականատես-վկա Սիրակ Մանասյանը շարªնակել է վերհիշել. «…Թªրքերը
լսելով, որ ռªսական զորքը Սալմաստից գալիս է Վան, խªճապահար սկսեցին
հեռանալ: Մերոնք հարձակվեցին, ոչ ﬕայն թªրքերին ոչնչացրին, այլև ﬔծ ավար
ձեռք բերեցին՝ հրետանի, փամփªշտներ: Մայիսի 6-ին Վանի բերդի վրա ծածանվեց
Հայաստանի դրոշակը։ Վասպªրականցիները ﬔծ սիրով ընդªնեցին ռªսական
զորքերին և հայ կամավորներին՝ Անդրանիկ փաշայի ղեկավարªթյամբ։ Երբ ªրախªթյªն էր համատարած, ﬔզ մոտեցավ ﬕ ռªս օֆիսեր և նկարեց՝ ես էի, մայրս էր
և եղբայրս»54։
Ականատես վերապրող Մանվել Մար8թյանը ևս վկայել է. «…Քսանհինգ-երեսªն
օր կյանքի և մահվան կռիվ տեղի ªնեցավ։ Վանեցիները կռվեցին տասնհինգ
հազարանոց թªրքական կանոնավոր զորքի և քյªրդ ամբոխի դեմ, բայց դիմադրեցին։ Պատանիներ կային, որ թնդանոթ էին նետªմ, պատրªյգով էին նետªմ, տասը
կիլոգրամ վառոդ կար ﬔջը։ Պատրªյգը հանªմ էին, տանªմ էին, որ նորից լցնեն:
…Ռªսական բանակը մոտեցավ։ Առաջ կամավորական բանակը մտավ, և ﬔնք
փրկվեցինք: Եթե նրանք չգային, ﬔնք էլ Ուրֆայի, Շապին-Գարահիսարի նման
կոչնչանայինք: Մենք՝ երիտասարդներս, գնացինք կամավորներին դիմավորելª»55։
Վանի հերոսամարտին ականատես ﬔր բոլոր վերապրողները հետագայªմ
հպարտªթյան զգացªմով են պատﬔլ անջնջելի դրվագներ պատմական այդ փառահեղ իրադարձªթյան մասին:
Իսկ Վանի շրջակա գյªղերªմ թªրքերը հասցրել էին տեղªմ բնաջնջել հազարավոր
հայերի։ Երբ ռªսական զորքերը մոտենªմ են Վանին, նրանց ետևից նաև հայ գրողներ՝
Հովհաննես Թªմանյանն ª Ալեքսանդր Շիրվանզադեն, ականատես են դառնªմ
սահմռկեցªցիչ տեսարանների. «…Որտեղ հասցրել են՝ կոտորել են հայերին, - գրել է
Հովհաննես Թªմանյանն իր հªշերªմ, - գլխավորապես՝ տղամարդկանց ª հետները
տարել գեղեցիկ կանանց։ Եվ եթե ժամանակ են ªնեցել, ռªսական բանակի և հայ
կամավորների սարսափը շատ մոտ չի եղել, բարբարոսական զվարճªթյªններ են
հորինել. խաչել են, կենդանի մարդկանց զանազան մասերը կտրատել են, զանազան
կերպ դասավորել, խաղեր են արել՝ ﬕնչև կեսը դրել են պղնձի ﬔջ ª կեսից ներքև
եփել, որ մյªս կեսը՝ կենդանի տեսնի ª զգա…։ Շիկացած երկաթներով կտրել են
մարﬓի զանազան տեղերը և կրակի վրա խորովել, կենդանի խորովել են։ Ծնողների
առաջ երեխաներին են կոտորել, երեխաների առաջ՝ ծնողներին…»56։
«…Բնականաբար, եթե Վանªմ ինքնապաշտպանªթյան չդիﬔին, վանեցիները
53 Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ, 144 (վկ. 38):
54 Նույն տեղում, 139 (վկ. 35):
55 Նույն տեղում, 133 (վկ. 32):
56 Հովհաննես Թումանյան, Երկերի ժողովածու վեց հատորով, հ. 6 (Երևան, «Հայպետհրատ», 1959), 212-213:

30

Ցեղասպանագիտական հանդես 8(1), 2020

նªյնպես պիտի նահատակվեին»57, - ասել է հետագայªմ Հայաստանի ճարտարապետների ﬕªթյան նախագահ դարձած, Վանա երգերի սքանչելի կատարող,
ՀՀ ԳԱԱ ակադեﬕկոս Վարազդատ Հար8թյ8նյանը (ծնվ. 1909 թ., Վան, Այգեստան): Իսկ նրա եղբայրը, հետագայªմ Գյªմրª թատրոնի վաստակավոր դերասան դարձած Արծր8ն Հար8թյ8նյանը (ծնվ. 1907 թ., Վան) ավելացրել է.
«…Ինքնապաշտպանªթյªնը ծնվªմ է, երբ ժողովրդի նկատմամբ բռնªթյªն է լինªմ…»58։
Ուստի, Վանªմ, Շատախªմ և այլ վայրերªմ մղված ինքնապաշտպանական
հերոսամարտերը իթթիհատական կառավարªթյան կիրառած բռնªթյªնների
դեմ ըմբոստացող արևմտահայªթյան ազնիվ պոռթկªﬓ էր, նրա բողոքի ձայնը՝
ªղղված աշխարհի ﬔծ տերªթյªններին։ Այդ է վկայªմ նաև ժողովրդական երգը,
որը հաղորդել է վանեցի ականատես վերապրող, ԵՊՀ-ªմ քիﬕայի վաստակաշատ
դասախոս, ԲÒՀ-ական ﬕ շարք դասագրքերի հեղինակ, դոկտոր, պրոֆեսար Աղասի Քանքանյանը (ծնվ. 1904 թ., Վան).
«Ա՜խ, Վասպªրական, տխªր Հայաստան,
Անթիվ հերոսներ քեզﬔ զոհվեցան,
Ահեղ կռվի ﬔջ այնքան դիմացան,
Ի սեր ազգªթյան նահատակվեցան:
Վան փոքրիկ քաղաք գավառակներով,
Լցվան դիակներ հարյªր հազարով,
Ներկվեցավ դաշտը կարﬕր արյªնով,
Ձայն տվին ամպեր, երկինք ª աստղեր,
Այնպես կգոռան ª կհրամայեն,
Որ Եվրոպան և Աﬔրիկան լսեն…»59։
Սակայն ո՛չ Եվրոպան և ո՛չ Աﬔրիկան չﬕջամտեցին, այլ՝ դիտորդի դերªմ էին։
Ականատես վերապրող Երվանդ Շիրակյանը մանրամասն անդրադարձել է նաև
հետագա պատմական իրադարձªթյªններին. «…1915 թ. ապրիլի 6-ից ﬕնչև մայիսի
4-ը ﬔնք պաշտպանվªմ էինք շատ հաջող։ Մայիսի 4-ին ռªսական զորքը մտավ Վան,
որի ﬔջ էր վեց հազար հոգªց բաղկացած հայկական բանակը՝ Զորավար Անդրանիկի ղեկավարªթյամբ։ Ռªսական ղեկավարªթյªնը ընտրեց Վանի ղեկավար Արամ
Մանªկյանին։ Այսպես ապրեցինք ﬕնչև հªլիսի սկիզբը»60։
Իսկ Սիրակ Մանասյանը ավելացրել է. «…Այդ ժամանակ սկսªմ է Ռªսաստանի
հեղափոխªթյªնը, որը հարկադրեց ռªսական զորքին ետ վերադառնալ Ռªսաստան, որոնց հետ նաև շատ գաղթականներ՝ դեպի Հայաստան»61։
Ապա ականատես վերապրող Երվանդ Շիրակյանը շարªնակել է. «…1915 թ.
57 Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ, 162 (վկ. 48):
58 Նույն տեղում, 147 (վկ. 40):
59 Նույն տեղում, 619 (վկ. 628):
60

Նույն տեղում, 147 (վկ. 41):

61

Նույն տեղում, 139 (վկ. 35):
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հªլիսի սկզբին ռªսական ղեկավարªթյªնը կարգադրեց հայերին գաղթել։ Վանեցիները ընդհանªր ժողով կազմակերպեցին, որտեղ բªռն ելªյթներ ªնեցան
երիտասարդները, որոնք չէին համաձայնվªմ գաղթել, բայց և այնպես ﬔծերը համաձայնվեցին»62։
Ականատես վերապրող Պատրիկ Սարոյանը նշել է. «…Հªլիսի 15-ին գեներալ
Նիկոլաևը պահանջªմ է, որ հայերը գաղթեն, որ թªրքական զորքը հսկայական ªժ
է ստացել և հարձակման է պատրաստվªմ։ Հայ ղեկավարները՝ Արամ Մանªկյանը, Արﬔնակ Եկարյանը և այլոք, հրաժարվªմ են գաղթել և ասªմ են գեներալ
Նիկոլաևին. «Մենք առանց օգնªթյան հաղթեցինք, ﬔնք ªնենք կամքի ªժ, որ
պաշտպանենք ﬔր երկիրը», բայց Նիկոլաևը և Անդրանիկը, որպես ղեկավար, ռªսների հետ համաձայնվªմ են նահանջել։ Տիրեց իրարանցªմ»63։
Եվ երբ ռªսական զորքերը նահանջªմ են, ստիպված նրանց հետ
Արևելահայաստան են գաղթªմ նաև Վանի, Շատախի, Սասªնի, Մªշի, Բիթլիսի,
Շապին-Գարահիսարի, Ալաշկերտի, Բայազետի, Բաբերդի, Էրզրªﬕ և այլ բնակավայրերի հայերը։ Նրանք արցªնքներով, բայց ճարահատված թողնªմ են իրենց
Երկիրը՝ իրենց հազարամյա պատմական բնօրրանը, ª, մղկտալով, ընկնªմ են
գաղթի ճամփան: Այդ աննկարագրելի ազգային ﬔծ վիշտն իր հորինած եղերերգի
ﬔջ է խտացրել մշեցի վերապրող օժտված Շողեր Տոնոյանը (ծնվ. 1901 թ.).
«Անտեր թողինք Մշո անªշ դաշտ-դªրան,
Սªրբ օթևան, տªն ª տանիք ª վաթան,
Մատªռ ª վանք, գիրք ª կանոն, Ավետրան,
Մնաց անտեր, ﬓաց՝ ընկավ շան բերան…»64։
Գաղթի ճամփան իսկական ողբերգªթյªն էր:
Վանեցի Վարդ8հի Փոթիկյանը (ծնվ. 1912 թ.) ցավագնորեն է վերհիշել այդ սարսափելի թոհ ª բոհը. «…Ա՜խ, իմ դªշմանը չտեսնա էդ օրը։ Վª՜յ, սև ըլեր էդ օրը։
Մենք եկել հասել ենք Բերկրիի կարմªնջի մոտը։ Մեկ էլ ժողովªրդը գոռաց՝ փախե՛ք։
Մթանը տեսանք, Բերկրիի ձորը նեղ ձոր էր, գետը չհասած՝ քրդերը վրա տվեցին։
Հայերը, որ փախնªմ էին, ոտները սոթ էր տալիս, ընկնªմ էին գետը, խեղդվªմ։ Ո՛րը
անասªնով էր ªզªմ անցնել, ո՛րը մտնªմ էր ջªրը՝ ջªրը տանªմ էր։ Գոռªմ էին,
ճչªմ, լաց լինªմ։ Քրդերը կրակªմ էին ﬔզ վրա։ Մերը մանªկը ªրացավ…»65։
Գաղթի ահավոր տպավորªթյªնների անﬕջական ազդեցªթյան տակ է հորինվել ժողովրդական հետևյալ պատկերավոր երգը.
«…Բերկրª Սև Սարից թªրքը իջավ ցած,
Հազար-հազարով դիակներ փռվան.
Վերան ըլնես դª, Բերկրª անկªշտ գետ,
62 Նույն տեղում, 147-148 (վկ. 41):
63 Նույն տեղում, 144 (վկ. 38):
64 Նույն տեղում, 630 (վկ. 653):
65 Նույն տեղում, 166 (վկ. 54):
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Հազար-հազարով արյªն խմող գետ»66։
Մարդկային անհաշիվ զոհեր տալով՝ փոշª ամպերի ﬕջով տխªր ª տրտªմ
առաջ էր շարժվªմ ªժասպառ ª տառապած մարդկանց հեղեղը: Վանեցի վերապրող
Վարսենիկ Աբրահամյանը (ծնվ. 1905 թ.) հետևյալ ողբն է հյªսել.
«...Սայլեր էկան երերալեն,
Մայրեր էկան մրմռալեն,
...Ավերեցին ª քանդեցին,
Ցավ ª դարդը ﬔզ թողեցին,
Գարªն բացվեց, գարªն էկավ,
Անձրևի տեղ արյªն էկավ…»67։
Վերոհիշյալ ականատես Աղասի Քանքանյանին, երբ խնդրեցի պատﬔլ իրենց
գաղթի մասին, նա, հªզªմով և արցªնքներով վերապրելով իր անցյալը, ասաց.
«…Մենք ﬕնչև Իգդիր հասնելը տասը օր ճանապարհ անցանք, անձրևի տակ, արևի
տակ, ցեխերի ﬔջ՝ կիսաքաղց ª ծարավ։ Ճանապարհին քրդերը հաճախ վրա էին
տալիս, մարդկանց կոտորªմ, թալանªմ։ Դա հատկապես տեղի ªնեցավ Բանդիմահª կամªրջի մոտ (Բերկրի), որտեղ կªտակªմ էր տեղի ªնենªմ։ Այդ կամªրջից
ինչքա՜ն մայրեր երեխաներին գրկած՝ ջªրն են նետվել, որ թªրքերի ձեռքը չընկնեն։
Ճանապարհին ովքեր սպանվªմ էին, ովքեր մահանªմ էին, թողնªմ էին ճանապարհի
եզրին, շատ դեպքերªմ ծածկªմ էին հողով, շատ դեպքերªմ՝ ոչ։ Անթաղ դիակներ
տեսնելով՝ ես այնպես եմ ազդվել, որ ստացել եմ տխրացավ, և ﬕնչև հիմա այդ
շարªնակվªմ է»68։
Ականատես-վերապրող Ղազար Գևորգյանը (ծնվ. 1907 թ., Վան) ևս մանրամասնորեն վերհիշել է գաղթի ճամփի դժվարªթյªնները և ռªս կազակների ցªցաբերած
աջակցªթյªնը. «…Այսպես հայ գաղթականªթյªնը գավառ առ գավառ, գյªղ առ
գյªղ, իրենց հարազատներով ª բարեկաﬓերով դանդաղ շարժվªմ էր՝ առանց
իմանալª վերահաս վտանգը։ Գաղթականների որոշ մասը կամªրջն անցնելով՝
հասել էր Բերկրի բաց դաշտը, իսկ մյªս մասը դեռ դանդաղ առաջանªմ էր. կամªրջը
նեղ լինելª պատճառով հերթով էին անցնªմ։
Արևնամªտ էր։ Հանկարծ կիրճի հարավային կողﬕց լսվեց հրացանների կրակոց,
և զիլանցի քրդերի լոլոն հնչեց՝ խփե՛ք, հա՜յ խփե՛ք։ Նրանք կամªրջի ելքը կտրեցին։
Ոմանք էլ քարավանի ետևից եկողների ճամփան կտրեցին, իսկ զիլանցիների որոշ
մասը թաքնված ժայռերի հետևªմ՝ կրակªմ էր անցնող գաղթականների վրա՝ հªյս
ªնենալով, որ նրանք անցնելով ինքնապաշտպանªթյան՝ կթողնեն իրենց ªնեցվածքը և իրենք էլ կհափշտակեն։ Սակայն Վանի նահանգի հերոս ժողովªրդը, որը կարողացել էր ﬕնչև այդ պաշտպանել իր պատիվը հաﬕդյան ավազակախմբերից,
ﬔծ զոհեր տալով չհªսահատվեց։ Բայց եղան նաև մարդիկ, որոնք իրենց նետեցին
66 Նույն տեղում, 583 (վկ. 438):
67

Նույն տեղում:

68

Նույն տեղում, 135 (վկ. 33):
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Բանդիմահª սրընթաց ալիքների ﬔջ՝ հªյս ªնենալով անցնել մյªս ափը, սակայն
ալիքները տարան նրանց։
Զինված կամավորները անﬕջապես դիրքավորվեցին։ Սակայն քրդերը նախօրոք
մտածված ամրացել էին քարաժայռերին, ªնենալով բարձր դիրք և ﬕևնªյն ժամանակ
անտեսանելի կրակªմ էին անզոր գաղթականների վրա։ Շատերը զոհվեցին։
Զոհվեցին նաև անասªնները։ Այսպես տևեց երկª ժամ, ﬕնչև որ օգնªթյան հասավ
Բերկրի գյªղªմ հանգստացող կազակական ﬕ կայազոր։ Կամªրջն ազատվեց։ Այդ
գիշեր առանց հանգիստ առնելª գաղթականªթյªնը շարªնակեց իր ճանապարհը։
Կարծես բախտը ﬔզ ժպտաց։ …Անցնելով կամªրջով, կիրճªմ ﬔնք ականատես
եղանք ﬔր գաղթական հարազատների դիակներին։ Թե ինչպիսի տեսարան էր,
սոսկալի է անգամ վերհիշել, չնայած որ հայը այդպիսի տեսարանների շատ է արժանացել թªրք բարբարոսների կողﬕց։ …Անցնելով Բանդիմահª կամªրջը, ﬔնք ﬔզ
զգացինք կարծես ազատ վտանգներից։ Մի քիչ հանգիստ առանք, որպեսզի ªժ հավաքենք գալիք ճանապարհի համար»69։
Սիրակ Մանասյանը ևս վերհիշել է գաղթի ճամփի դժվարªթյªնները և ռªս սահմանապահների աջակցªթյªնը. «…Գաղթեցինք դեպի Հայաստան։ Ճանապարհն
անցնªմ էր խոր ձորերով և ահռելի գետերով։ Այդ ժամանակ նորից թªրքերը ªզªմ
էին կտրել ﬔր ճանապարհը։ Մեծ կորªստներ տվեցին հայերը՝ այդ գետերի կամªրջների մոտ։ Ժողովªրդը խռնված, անասªնները ևս, մայրը գցªմ էր երեխային,
ինքը գետն էր նետվªմ։ Վերջը ﬔր կամավորական ջոկատների օգնªթյամբ,
փշրված, սոված, ծարավ անցանք Արևելյան Հայաստան։ Առաջին հանգրվանը եղավ
Օրգովի ռªսական սահմանապահների մոտ։ Այդտեղ ﬔզ շատ լավ դիմավորեցին
ռªս սահմանապահները։ Մեզ լավ ընդªնեցին, հաց տվեցին, կերակրեցին»70։
Արծվիկ Թերզյանը (ծնվ. 1909 թ., Վան) և հետագայªմ գիտªթյªնների թեկնածª
դարձած իր փոքր քրոջ՝ Արﬕկի (ծնվ. 1912 թ., Վան) հետ երախտագիտªթյամբ են
հիշել ռªս զինվորների մարդկային վերաբերմªնքը. «…Մենք ªթը հոգի էինք գաղթի
ժամանակ։ Ճանապարհը շատ դժվար էր, բոլորը հոգնած էին, սոված։ Ճամփին ﬔռածներին թողնªմ էինք ª առաջ անցնªմ, քանի որ թªրքերը ﬔզ հետապնդªմ էին։
Ռªսական զորքը ﬔզ տիրªթյªն էր անªմ։ Սªխարի բաժանեցին։ Մենք ﬓացինք
անտեր, անտիրական։ Որբ մանªկներին հավաքªմ էին, ինձ ª քրոջս՝ Արﬕկին ևս
դրեցին փակ սայլի ﬔջ ª տարան նախ՝ Իգդիր, ապա՝ Անիպեմզա, հետո՝ Երևան.
Նորքի Ս. Աստվածածին եկեղեցª մոտ էր ﬔր մանկատªնը, որի ղեկավարն էր
օրիորդ Ազնիվը։ Այդ մանկատªնը Աﬔրկոﬕ մանկատªնն էր»71։
Մանկատանն է ﬔծացել նաև Հայաստանի ժողովրդական արտիստªհի, հայկական երգերի դասական կատարող Շողիկ Մկրտչյանը (ծնվ. 1911 թ., Վան, գ. Ընծակ): Ես նրան հանդիպել եմ իր կյանքի վերջին օրը: Նա անկողնային հիվանդ էր:
Երբ իմացավ իմ այցելªթյան նպատակը, նրա հյªծված դեմքի վրա ժպիտ երևաց,
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ªրախացավ, կարծես նոր ªժ ստացավ, ªղղվեց, նստեց անկողնªմ և սկսեց վերհիշել,
թե ինչպես թªրքերը գյªղªմ կախել են իր պապին, ապա կտրել հոր լեզªն, և նա տեղն
ª տեղը մահացել է: Ապա նա վերհիշեց գաղթը. «…Ինձ նստեցրել էին գոﬔշի ﬔջքին: Հիշªմ եմ, երբ ես գոﬔշի ﬔջքի վրայից ընկա գետի ալիքների ﬔջ, հորեղբայրս
ճարպիկ էր, իսկªյն նետվեց ջրի ﬔջ և ինձ ազատեց: Հետո ինձ դրեցին ֆªրգոնի ﬔջ,
ªր ինձ նման փոքր երեխաներ կային, ﬕ քանիսը հիվանդ էին, ﬕ քանիսը մահաﬔրձ:
Էսպես հասանք Իգդիր…: Նրանք էլ ինձ հասցրին Ալեքպոլի, այսինքն՝ Լենինականի
մանկատªնը: Էնտեղ ﬔզ պահªմ էին աﬔրիկյան որբանոցªմ: Ժամանակները վատ
էին՝ սով էր, համաճարակ էր: Կիսաքաղց ﬔծացա ªրիշ որբերի հետ: Ինձ հետ էին
Շիրազը, Նայիրի Զարյանը, Խաչիկ Դաշտենցը, Սամսոն Գասպարյանը և ªրիշներ:
Ես որբանոցªմ աչքի ընկնող երեխա էի. երգªմ, պարªմ էի ª բոլորին զբաղեցնªմ:
Բոլորն ինձ ասªմ էին «Շողշողªն Շողիկ»:
…Մանկատան վարիչի սենյակªմ ինձ ªզեցին լսել կոմպոզիտոր Նիկողայոս
Տիգրանյանն ª հայտնի երգիչ Տիգրան Նալբանդյանը: Ես երգեցի, հªզªմով ª արցªնքոտ աչքերով՝ մտաբերելով իմ կորցրած ծնողներիս ª հայրենի վայրերը:
…Նրանք ինձ վերցրին, բերեցին Երևան: …Իմ երգերով հմայվել են շատ-շատերը,
այդ թվªմ՝ Եղիշե Չարենցը, Աղասի Խանջյանը, Ավետիք Իսահակյանը, Հրաչյա
Աճառյանը, որոնք ինձ օգնել են՝ աﬔն ﬔկը յªրովի: Նաև ելªյթներ եմ ªնեցել
տարբեր հանրապետªթյªններªմ, նªյնիսկ Կրեմլªմ եմ երգել Ստալինի, Անաստաս Միկոյանի և մյªս ﬔծերի համար՝ հայ երգը մատªցելով նաև օտարներին: Եվ
բոլորը հմայված լսªմ էին, նªյնիսկ աչքերից արցªնքներ թափªմ, քանի որ իմ երգի
ﬔջ հնչªմ էր իմ հայ ժողովրդի վիշտն ª տառապանքը: …Թªրքերը ªզեցին ջարդել, փշրել հայ ժողովրդին, հոգեբանորեն կոտրել նրա կամքը, բայց նորից հայ երգը
հնչեց, հայ ձեռքերը կառªցեցին…»72։
Հաջորդ օրը նրա դªստրը՝ Ժաննան, հայտնեց, որ իր մայրը շատ գոհ ասել է. «Ես
իմ պարտքը կատարեցի…» և փակել է աչքերն ընդﬕշտ:
Արժանահիշատակ իմ բոլոր ականատես վերապրողները զգացել են պատասխանատվªթյան գիտակցªթյªն և տարիներով, տասնամյակներով իրենց հիշողªթյան ﬔջ անթեղած հªշերն են ինձ հաղորդել որպես սրբազան խոստովանանք:
Այնªհետև ականատես վերապրող Մանվել Մար8թյանը շարªնակել է հետագա
պատմական դեպքերի ընթացքը. «…Վերջապես հասանք Երևան։ Նորքªմ ﬕ տªն
վարձեցինք։ Բոլորս տիֆով հիվանդացանք։ Եղբայրներիցս ﬔկը ﬔռավ։ Աﬔն մարդ
անոթի էր։ ՀՕԿ-ը Հովհ. Թªմանյանի գլխավորªթյամբ ղեկավարªմ էր օգնªթյան
գործը։ Կերակªր, հագªստ էին բաժանªմ։ Ողջ ﬓացողներս հազիվ սկսել էինք
շªնչ քաշել, երբ նորից սկսվեց թªրքական արշավանքը։ …Թªրքերը արշավªմ
էին Արևելահայաստանի վրա։ Արդեն տասնչորս կիլոﬔտր էր ﬓªմ, որ հասնեին
Երևանին։ Նրանք գրավել էին Արաքսի կամªրջը, քիչ էր ﬓªմ մտնեին Երևան։
Այդ մահª կենաց կռիվ էր։ Եթե Վանի հերոսամարտը ինքնապաշտպանªթյªն էր,
ապա այստեղ՝ զինվորական քարտեզով բաց դաշտի կռիվ էր։ Արամ Մանªկյանին
72 Նույն տեղում, 163 (վկ. 48):
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ընտրեցին դիկտատոր։ Նա կազﬔց բանակ։ Մեկ շաբաթ վարժեցնªմ էին, ղրկªմ
էին ճակատ։ Իսկ ﬔնք արդեն վարժ էինք։ Սկսվեց Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի
ճակատամարտը։ Հայ ժողովªրդը նորեն դիմադրեց։ Բոլոր խմբապետները՝ Նժդեհը,
Սեպªհը, Դրոն, իրենց բանակները բերին։ Դիրքեր փորեցին։ Կիները թխªմ էին,
կերակªր էին պատրաստªմ։ Աղջիկները սափորներով ջªր էին հասցնªմ կռվողներին։ Հարªստի կանայք գլªխնին շոր կապած՝ վիրավորների վերքերն էին կապªմ։
Արդեն գաղթականներն էին հիﬓական կռվողները՝ տարոնցիները, մշեցիները,
վանեցիները, որոնք սպայական կազﬓ էին։ Հրճվանք էր անկախªթյան գաղափարը,
որը իրողªթյªն էր։ Ճիշտ է, ﬔնք գրեթե սոված էինք, բայց ﬔր հոգին կªշտ էր և
քաղց չէինք զգªմ։ Թªրքական զինված բանակը անխնա հարձակվªմ էր, իսկ ﬔնք
զենքի պակաս ªնեինք։ Մենք՝ աշակերտներս, ªզեցինք ընդªնվել բանակի ﬔջ։
Մեզ տարան Սարդարապատի ճակատ, բայց ﬔնք ստիպված էինք սպասել, ﬕնչև
ﬔկը սպանվի, որ հրացանը վերցնենք։ Արամ Մանªկյանն պատգամ հղեց. «Կﬓաք
դաշտªմ, կամ՝ կվերադառնաք հաղթական վահանի տակ, կամ՝ վահանի վրա»։ Հայ
ժողովªրդը կռվեց կատաղի կերպով։ Ինձ պես շատ տղաներ կային։ Ես քսանհինգ
հոգիանոց խªմբ ªնեի։ Քսանհինգից յոթը վերադարձան, չորսը վիրավորվեցին,
տասնչորսը՝ սպանվեցին։ Թշնաﬕն պարտվեց, և մայիսի 28-ը որպես հաղթանակի
օր նշվեց»73։
Սակայն վանեցի ականատես վերապրողները ոչ ﬕայն մանրամասն նկարագրել
են պատմական այդ և հետագա իրադարձªթյªնները, այլև հանգել են որոշակի
եզրակացªթյªնների: Ինչպես կªսակցական բարձրագªյն կրթªթյªն ստացած
Վարդգես Ալեքսանյանը (ծնվ. 1911 թ., Վան) նշել է. «…Մտածªմ եմ ես հաճախ, հարյªր
հազար հայ որբեր որտեղի՞ց առաջացան։ Ինչª՞ Անգլիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան
թªյլ տվեցին, որ այդքան հայ սպանվի, որ այդքան որբեր անտեր, անտիրական ﬓան։
Էդ որբերից էին գեներալ Սաֆարյանը, գնդապետներ և շատ ªրիշ ﬔծ մարդիկ։ …
Ես եկել եմ Արևմտյան Հայաստանից։ Թªրքը ªզեցել է Հայաստանին տեր դառնա,
և Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Անգլիայի թªյլտվªթյամբ Արևմտյան Հայաստանը
անցավ թªրքին»74։
Վերոհիշյալ Թովիկ Բաղդասարյանը (ծնվ. 1901 թ., Վան, Հայոց Ձոր, գ. Հնդստան)
ևս իր հªշ-վկայªթյªնն ամփոփել է եզրակացնելով. «…Թªրքիայի աﬔնից բանիմաց ժողովªրդը հայերն էին, որ բարձր մշակªյթ ªնեին՝ ճարտարապետները,
երաժիշտները, առևտրականները հայերն էին։ Հայերի ինքնավարªթյªնից խªսափելª, նոր Բªլղարիա չստեղծելª համար նրանք աﬔն կերպ ªզեցին հայերին
վերացնել։ Թªրքերի նկատմամբ ﬔր վերաբերմªնքն այն է, որ ﬔնք երբեք չենք
մոռանա կատարվածը։ …Մենք ﬔր սերªնդներին պետք է ավանդենք, որ ﬔր իրավªնքները պահանջենք, ﬔր հողերը ետ տան։ Նրանք ﬔր չորս հազար եկեղեցիներն
են քանդել։ Հազարավոր մարդիկ են կոտորել։ Ապրիլի 24-ը ﬔզ համար սրբազան օր
է։ Մենք ընտանիքով՝ որդիներով, թոռներով, ծոռներով, այդ օրը գնªմ ենք Եղեռնի
73 Նույն տեղում, 133-134 (վկ. 32):
74 Նույն տեղում, 164 (վկ. 51):
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հªշարձանի մոտ, որպեսզի նրանք իրենց հոգªմ պահեն այդ հիշողªթյªնը։
Ապագա սերªնդներին կªզեմ ասել, որ աﬔն ﬕ հայ զգա, թե իր պապը ինչպես է
ոտք դրել Արևելյան Հայաստան։ Հայը ªնեցել է իր չքնաղ հայրենիքը։ Նոր սերªնդները չպետք է մոռանան և աﬔն ինչ պետք է անեն, որ արդարªթյªնը հաղթանակի, և
արևմտահայªթյան հարցը լªծվի։ Գերմանացի խոշոր գործիչներ Կարլ Լիբկնեխտը
և Ռոզա Լյªքսեմբªրգը քննադատեցին Վիլհելմյան կառավարªթյªնը։ Թªրքերը
հենց իրենք դատապարտեցին Թալեաթ փաշային և շատերին։ Ես հªյս ªնեմ, որ
ՄԱԿ-ը իր արդար դատը կկատարի»75։
Այնինչ Հայոց ցեղասպանªթյան ողբերգական օրերին խիզախ վանեցիներն իրենց
ինքնապաշտպանական հերոսամարտի ընթացքªմ հªյսը դրել էին ﬕայն իրենց վրա:
Նրանք ինքնաշեն զենքերով, բայց ﬕասնական կամքի ªժով դիմագրավեցին իրենց
վրա հարձակվող թªրքական զինված զորքերին և արժանապատվªթյան բարձր
գիտակցªթյամբ 30 օր ª գիշեր մարտնչեցին ª հաղթեցին:
Նªյն այդ 1915 թ. ոչ ﬕայն Վան-Վասպªրականªմ, այլև Յոզղատի Ագդաղªմ,
Շատախªմ, Մªշªմ, Սասªնªմ, Շապին-Գարահիսարªմ, Մªսա Լեռªմ, Ուրֆայªմ
և այլªր հայերը կենաց մանª անհավասար պայքար են մղել՝ պաշտպանելª համար
իրենց մարդկային տարրական ապրելª իրավªնքը և պապենական հողը…
Թեպետ արևմտահայերh ªնեցան մարդկային, նյªթական, մշակªթային և
տարածքային հսկայական կորªստներ և հարկադրված գաղթեցին դեպի «որբի և
ողբի» Արևելյան Հայաստան, սակայն կարճ ժամանակ անց, ինչպես արդեն տեսանք,
թªրքական նոր արշավանքներին դիմագրավելª համար վանեցիների և այլոց
հերոսական ոգին ներշնչեց տառապած և հյªծված հայªթյանը՝ ﬕավորվել, ծառս
լինել և Սարդարապատի ճակատամարտի անօրինակ հաղթանակով վերականգնել
իր կորցրած 600-ամյա պետականªթյªնը, որը և դարձավ ﬔրօրյա Հայաստանի ª
Արցախի նորանկախ հանրապետªթյªնների պետականªթյան գրավականը:
* * *
Սªյն ªսªﬓասիրªթյան շարադրանքն արդեն ավարտին էր մոտենªմ, երբ հայ
ﬔծ բանաստեղծªհի Սիլվա Կապªտիկյանի տªն-թանգարանի տնօրինªհի տկն
Ռաֆլետա Հաջյանից տեղեկացա, որ թանգարանի արխիվªմ պահվªմ է բանաստեղծªհª մոր՝ Լիա Կապ8տիկյանի (ծնվ. 1895 թ., Վան, Այգեստան) ձեռքով գրված
հակիրճ ինքնակենսագրականն ª «Վանի ﬔր նահանջ» վիպերգը: Այդ անակնկալն
ինձ ոգևորեց, քանի որ ﬔր ﬔծերի խորիմաստ խոսքերն ինձ համար մշտապես եղել
են ոչ ﬕայն սրբªթյªն, այլև՝ պատգամ, որոնք փոխանցել եմ սերªնդներին: Բացի
այդ, վանեցի արժանահիշատակ իմ ականատես վերապրողներին ավելանªմ էր նաև
օժտված ﬔկը:
Մեջբերենք վիպերգն ամբողջªթյամբ.
«Վաթսªնհինգ տարին շªտով լրանªմ,
Էն դառն օրերը հեչ չեմ մոռանªմ.
75 Նույն տեղում, 130-131 (վկ. 31):
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Ի՞նչ լաց ª կոծով թողինք աﬔն բան,
Ծªռ կովի հªյսով ընկանք ﬔնք ճամփան:
Պետք է շªտ փախչել, նահանջ է ասին,
Հետ է գալիս, տե՛ս, վայրագ թշնաﬕն,
Անխնա ջարդªմ ﬔծին ª փոքրին,
Վրեժ է լªծªմ հերոսամարտին:
Սև գաղթի ճամփան փշոտ ª քարոտ,
Գնªմ ենք, գնªմ, չգիտենք թե ªր,
Կհասնենք արդյոք փրկªթյան շեﬕն,
Թե կյանքը կտանք մահվան չար բախտին:
Ես չեմ մոռանªմ. նահանջի ճամփին
Որդեկորªյս մայրը տալիս է գլխին,
Մայրը փնտրել էր, գտել զավակին,
Արդեն ﬔռած էր ոտքերի տակին:
Սև գաղթի ճամփին ընկած ջահել կին,
Իր վեց երեխեք շարվել են կողքին,
Խնդրªմ, աղաչªմ, լալիս դառնագին
Մեռած մորն խնդրªմ գնան ﬕասին:
Ամªսինը տեսնªմ է, որ հիվանդ կինը
Չի կարող քայլել, ﬔռնªմ է ճամփին,
Քաշªմ ատրճանակը ª սպանªմ կնկան.
Ինքն երեխոց հետ գնªմ է ճամփան:
Հայրը տեսնªմ է՝ ոչ ﬕ պայմանով
Չի կարող փրկել կյանքը աղջկա,
Որպեսզի նրան չգերի թշնաﬕն,
Հայրը իր ձեռքով հանձնªմ է գետին:
Խեղճ մայրը ի՞նչ անի երեք որբªկին,
Որ սոված, ծարավ քայլªմ են կողքին,
Բանդիմահª գետն անցած ﬕջոցին,
Երեքն էլ ﬔռան ոտքերի տակին:
Բանդիմահª գետ, հենց նրա ափին,
Մինªճար աղջկան փախցրեց թշնաﬕն,
Մի ռªս զինվոր սպանեց այդ քրդին,
Ջահել աղջկան հանձնեց ծնողքին:
Բանդիմահª գետն անցած ﬕջոցին,
Թշնաﬕն գերեց շատ ª շատերին,
Տարավ, բաժանեց իրենց քրդերին:
Մոռցան ազգªթյªն և հայոց լեզªն,
Բանդիմահª մոտ, կամªրջի կողքին
Լսվեց ահեղ ձայն՝ դառն ª ողբագին,
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Ջահել հարս-աղջիկ իրեն նետեց գետ,
Արդեն փակված է ճամփª արահետ:
Ավելի լավ է գետªմ խեղդվել,
Քան թե թշնամªն գերի ընկնել:
Կարկªտի նման իրենց գցին գետ,
Որ գնան, լողան ﬔծ ձկների հետ:
Բանդիմահª գետ, հրեշ կատաղած,
Երեսªն հազար կªլ տվիր մարդկանց,
Ինչպես մարսեցիր, ինքդ էլ չիմացար,
Անﬔղ զոհերին արդյոք ª՞ր տարար:
Խեղճ հայրս ﬔզի բերեց Երևան,
Վարձեց շատ փոքրիկ ﬕ բնակարան,
Ավաղ, ﬔկ շաբաթ նա հանգիստ չարեց,
Անգªթ մահն իսկªյն ﬔզնից բաժանեց:
Հորս իրերից որպես հիշատակ
Մնացել է ինձ լոկ ﬕ թաշկինակ,
Ու աﬔն անգամ վրան նայելիս,
Հիշªմ եմ քաղցրիկ օրերն անցյալիս:
Վաթսªնհինգ տարին շªտով լրանªմ,
Գաղթի դառն օրերն հեչ չեմ մոռանªմ,
Այդ չար սարսափը ﬓաց իմ սրտªմ.
Միշտ նªյնն եմ տեսնªմ գիշերն երազªմ:
Կªզեմ հավաքել հագªստներս բոլոր,
Ոչինչ չեմ գտնªմ, ﬓªմ եմ մոլոր,
Հանկարծ զարթնªմ եմ, տեսնªմ երազ է
Երազի սարսափ՝ սիրտս կմաշե:
Տասն և հինգ թիվը մահվան ªրվական,
Ամբողջ հայªթյանն արեց ցիր ª ցան,
Մեծ ª փոքր ﬔռան, կորան անխտիր:
Այսպես է հայի սև ճակատագիր:
Իսկ թªրք ասկյարը նստած իր գահին,
Խիստ տեր է դարձել ﬔր հող ª ջրին,
Բայց գիտեմ. ﬕ օր ﬔր խիզախ որդիք
Կվերցնեն ետ, չեն թողնի մոտիկ:
Ապրիլի 24, վաթսªնհինգ տարեկան,
Հայոց ողջերի դª հայոց մատյան
Ինչպե՞ս մոռանանք օրը եղեռնի,
Կենդանի վկան սգո հªշերի:
Գրի եմ առել շատ չնչին չափով,
Ինչ-որ տեսել եմ սեփական աչքով.
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Կենդանի վկա ահեղ օրերի,
Սգո հªշարձան շատ զոհվածների»76։
Ականատես վերապրող Լիա Կապ8տիկյանի «Վանի ﬔր նահանջ» անտիպ
ստեղծագործªթյան խորագրի ﬔջ հեղինակն արդեն իսկ սթափ գիտակցªմ է, որ հերոսամարտªմ հաղթանակած քաջարի վանեցիների համար, գաղթը՝ իրո՛ք նահանջ
էր:
Վիպերգի նախերգանքªմ և վերջերգªմ հեղինակը ցավով է նշªմ.
«Վաթսªնհինգ տարին շªտով լրանªմ,
Էն դառն օրերը հեչ չեմ մոռանªմ…»77։
Հետևաբար, այն գրվել է Վանի ինքնապաշտպանական հերոսամարտից 65
տարի անց՝ 1980 թ.: Հեղինակը տասնամյակներ շարªնակ «սև գաղթի դառը»
տպավորªթյªնները լªռ ª մªնջ կրել է իր հիշողªթյան ﬔջ՝ չկարողանալով թղթին
հանձնել իր տեսածն ª զգացածը: Նա ևս, ինչպես այլ ականատես վերապրողներ,
գիշերները մղձավանջային երազներ է տեսել, որոնք հաճախ տªնդարձի խաբկանք
են եղել:
Սªյն ստեղծագործªթյªնը վերհªշ է դաժան գաղթի իրողªթյան, որը հªշվկայªթյան նման, բայց բանաստեղծական չափածո սեղմ տողերով, իրական
պատկերներով ª կերպարներով, դրվագ առ դրվագ գեղարվեստորեն նկարագրել է
արևմտահայոց ﬔծ գաղթի ﬔծ դժվարªթյªնները…
«Վանի ﬔր նահանջ» վիպերգªմ հեղինակը նշªմ է, որ երբեﬓի «վայրագ
թշնաﬕն» գաղթի ճամփին ևս՝
«…Անխնա ջարդªմ ﬔծին ª փոքրին,
Վրեժ է լªծªմ հերոսամարտին»78։
Այնինչ քաջարի վանեցիներն իրենց սակավաթիվ ինքնաշեն զենքերով, բայց
ﬕասնական կամքի ªժով դիմադրել են թªրքական բազմահազար զորքերին՝
պաշտպանելª համար իրենց ապրելª տարրական իրավªնքը և Հող Հայրենին…
Հեղինակի համար ﬔծ ցավ է, որ՝
«…Թªրք ասկյարը նստած իր գահին,
Խիստ տեր է դարձել ﬔր հող ª ջրին»79։
Սակայն Վանի «հող ª ջրին հավատարիմ» զավակ Լիա Կապ8տիկյանը հªյս է
փայփայªմ, որ «ﬔր խիզախ որդիք» երբևէ ետ կվերցնեն այն և չեն թողնի օտարին:
Հայ ժողովրդի ճակատագրով մտահոգ հեղինակի համար առկա է նաև ﬕ այլ՝
հետևանքային ﬔծ ողբերգªթյªն.
«…Թշնաﬕն գերեց շատ ª շատերին,
Տարավ, բաժանեց իրենց քրդերին.

76 Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանի արխիվ:
77 Նույն տեղում:
78 Նույն տեղում:
79 Նույն տեղում:
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Մոռցան ազգªթյªն և հայոց լեզªն»80։
Խոհեմ ª հեռատես հայªհին տակավին այդ տարիներին կանխատեսել էր.
այսօր օրակարգի հարց դարձած, բռնի իսլամացած դժբախտ հայերի երկփեղկված
կացªթյªնն ª նրանց անդառնալի կորªստը հայªթյան համար…
Սակայն հայ ազգի համար ոչ պակաս կորªստ է նաև աշխարհասփյªռ հայªթյան
սերªնդների անորոշ ապագան: Այդ մասին հեղինակի խոսքը հակիրճ է, բայց պատկերավոր.
«…Տասն և հինգ թիվը մահվան ªրվական,
Ամբողջ հայªթյանն արեց ցիր ª ցան»81։
Սա կապªտիկյանական-հայերգªթյան բաբախող զարկերակն է, որը վանեցª
մայրական կաթի հետ անցել է նաև տաղանդաշատ դստերը՝ Սիլվա Կապ8տիկյանին,
և նա, որպես Աﬔնայն հայոց բանաստեղծªհի, իր «Մտորªﬓեր ճանապարհի կեսին» բանաստեղծªթյամբ համայն հայªթյանը պատգաﬔլ է.
«…Դª պիտի վրեժ առնես ապրելո՛վ,
Ապրելով համա՛ռ, հազարապատի՛կ,
Ավերªﬕ տեղ, քո ստեղծելո՛վ.
Ավեր Վանի դեմ, քո Երևանո՛վ.
Աքսորների դեմ՝ խªլ անապատի
Նորից տªն դարձող քո քարավանո՛վ
Դª պիտի ապրես այսպե՛ս, սրանո՛վ»82։

Verjine՛ G. Svazlian
Doctor of Sciences (Philology)

THE HEROIC BATTLE OF VAN-VASPOURAKAN
ACCORDING TO THE TESTIMONIES OF THE EYEWITNESS SURVIVORS
SUMMARY
Key words: Ottoman Empire, Armenian Genocide, Van-Vaspourakan, heroic battle, selfdefense, eyewitness survivors, testimony, resistance, workers, handmade weapons, fanfare.
The Young Turk leaders of the Ottoman Empire participated in World War I having
expansionist objectives and with their former pan-Turkic and pan-Islamic plan to carry
80 Նույն տեղում:
81 Նույն տեղում:
82 Սիլվա Կապուտիկյան, «Մտորումներ ճանապարհի կեսին», Սիլվա Կապուտիկյան, Երկեր երեք
հատորով, հ. 1 (Երևան, «Սովետական գրող», 1984), 99:
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out the genocide of the Armenians. The mobilization and the collection of arms of the
Armenians started with the war.
The governor of Van Djevdet pasha besieged the town with the Turkish armed forces.
The people of Van struggled heroically, till the last drop of their blood, to defend their
elementary human right for survival and their Motherland.
The testimonies and historical songs, communicated by 35 eyewitness survivors of the
heroic battle of Van, which I have enscribed, audio- and video-recorded, have served as a
basis for the preparation of the present article.
Вержине Г. Свазлян
доктор филологических наук
ГЕРОИЧЕСКОЕ СРАЖЕНИЕ ВАН-ВАСПУРАКАНА
ПО СВИДЕТЕЛЬСТВАМ ОЧЕВИДЦЕВ
РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Османская империя, Геноцид армян, Ван-Васпуракан, героическое
сражение, самооборона, свидетели-очевидцы, свидетельство, сопротивление, рабочие,
самодельное оружие, фанфара.

Младотурецкие лидеры Османской империи участвовали в Первой мировой войне с
захватническими целями и со своей былой пантюркистско-панисламской программой
геноцида армян. С войной началась мобилизация армян и насильственный сбор оружия
у армянского населения.
Губернатор Вана Джевдет-паша со своим войском осадил Ван. Жители Вана в
течение месяца героически сражались до последней капли крови, чтобы защитить свое
право на жизнь и свою Родину.
Основным источником этой научной работы стали записанные нами (также аудиои видео-записи) свидетельства и исторические песни 35 очевидцев героического
сражения Вана.
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