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The Fidai Fight in Karin Province in Last Quarter of the XIX Century
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Abstract: The dissemination of patriotic ideas by Armenian libertarian figures, as well as the fact, that the
Armenian people didn’t receive anything during the Summit of Berlin in return for the huge sacrifices, made
during the Russian-Turkish war (1877-78), caused Armenians to heed the Mkrtich Khrimyan’s calls for “iron
ladle” and take up arms. Another noteworthy fact is that Ottoman Empire, having lost its European territories
during the war and now being an Asian country, feared liberation movements and intensified the economic,
political and national repressions. Unarmed and helpless villagers, with no other way out, killed a Kurdish
Agha or Turkish Policemen, left their houses and families and head off to mountains. This fight was quite
justified; it came as an outburst and was against injustice, it was a struggle for survival, honor and dignity.
Armenian self-devoted offsprings consciously engaged in an unequal struggle against the powerful enemy
for the sake of their nation and homeland.
During the last quarter of the XIX century Armenians of Karin province, mainly populated by Armenians,
near the region Karin and the Russian border, were in a tough situation. That is why the libertarian ideas
easily permeated and the wave of fedayi’s struggle was spread more rapidly and vigorously than in other
parts of Western Armenia. The liberation processes which first appeared in the form of Constitutional
Movement subsequently grew into an armed fedayi struggle, and the national liberation struggle entered a
practical phase.
The outstanding hayduks were Tigran Okonyan, Sepouh (Baberdtsi) Turbakh, Kaytsak Arakel, Anton Gosh,
Hovhannes Korkotian, Vahan Shahinian, Nicole, Melkon, Gerasim, Armen Garo, Gaspari Gisak, Garegin
Karnetsi, Michael, Baberdtsi Gevorg, Karnetsi Yeghish, Balajan, Vani Sargis, Aram Aramyan and many
others, whose names remained unknown to future generations.
Key words: Armenians, struggle, libertarian, Karin, Ottoman Empire, hayduk, movement.

Фидаинская борьба в провинции Карин в последней четверти XIX века
Саргсян А.С.
Институт истории НАН РА (Армения, Ереван)
sargsyanarman@bk.ru
Резюме:Распространение патриотических идей армянских свободолюбивых деятелей, а также тот
факт, что армянский народ, несмотря на огромные пожертвования, сделанные во время русскотурецкой войны (1877-78), ничего не заполучил во время Саммита в Берлине, привели к тому, что
армяне прислушались к призывам Мкртича Хримяна по "железному половнику" и взялись за оружие.
Еще одним примечательным фактом является то, что Османская империя, потеряв свои европейские
территории во время войны и превращаясь в азиатскую страну, опасалась освободительных
движений и усилила экономические, политические и национальные репрессии. Невооруженные и
беззащитные жители, не видя другого выхода, убили курдского аги или турецкого полицейского,
покинули свои дома, своих семей, и направились в горы. Эта борьба была криком души Армян
против несправедливости, это была вполне оправданная борьба за выживание, достоинство и чести.
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Самоотверженные сыновья народа сознательно вступили в неравную борьбу ради своего народа и
родины.
В течение последней четверти XIX века армяне провинции Карин, населенной в основном армянами,
вблизи области Карин и российской границы, оказались в сложной ситуации. Именно поэтому
свободолюбивые идеи легко проникли и волна борьбы фидаинов распростронилась более быстро и
интенсивно, чем в других частях Западной Армении. Освободительные процессы, которые впервые
начлись развиватся в виде конституционного движения, переросли в вооруженную борьбу и
национально-освободительная борьба вступила в практическую фазу.
В этой борьбе выделились Тигран Оконян, Сепу (Бабердци), Турбах, Кайцак Аракел, Антон Гош,
Оганнес Коркотян, Ваган Шагинян, Никол, Мелкон, Герасим, Армен Гаро, Вардгес, Гисак, Гарегин
Каренци, Микаел, Бабердци Геворг, Карнеци Егиш, Баладжан, Вани Саргис, Арам Арамян и многие
другие, имена которых остались неизвестны для будущих поколений.
Ключевые слова: армяне, борьба, свободолюбивые, Karin, Османская Империя, гайдук, движение
րակատարություն ունեցավ նահանգի հայության վիճակի վրա: Սկսված ազտագրական
խմորումները, որոնք սկզբում դրսևորվեցին
Սահմանադրական շարժման տեսքով, հետագայում վերաճեցին զինված` հայդուկային1
կամ ֆիդայական2 պայքարի: Այսինքն` ազգային-ազատագրական պայքարը մտավ գործնական փուլ: Տարերայնորեն սկսված այդ
պայքարն ուղղված էր իշխանությունների և
նրանց թողտվության պայմաններում թալանի,
կողոպուտի ու ավազակային կենսակերպ վա-

XIX դարի վերջին քառորդը հայոց պատմության` իրադարձություններով հարուստ
ժամանակահատվածներից է: Հայ ժողովուրդը,
ով 1877-78 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի
ընթացքում կրած մեծ զոհողությունների դիմաց Բեռլինի վեհաժողովում ոչինչ չէր ստացել, հիասթափված և ճարահատյալ դիմեց
զենքի: Դրան նպաստեցին նաև հայ ազատասեր գործիչների հայրենասիրական գաղափարների տարածումը և, հատկապես, Մկըրտիչ Խրիմյանի «երկաթե շերեփի» հայտնի
քարոզը: Կարևոր էր նաև այն հանգամանքը,
որ Օսմանյան կայսրությունը, պատերազմի
արդյունքում եվրոպական տիրույթների մեծ
մասը կորցնելու հետևանքով վերածվելով
ասիական տերության և վախենալով ազատագրական շարժումների տարածումից, աննախադեպ կերպով խստացրեց տնտեսական,
քաղաքական և ազգային բռնաճնշումները:
Անզեն ու անպաշտպան հայ գյուղացին, այլ
ելք չտեսնելով, որևէ քուրդ աղա կամ թուրք
ոստիկան էր սպանում, թողնում էր տուն, տեղ,
ընտանիք և լեռները բարձրանում: Սկսված
այդ պայքարը հայության ոգու արդար ճիչն էր
ընդդեմ անարդարության և մղվում էր այդ
պայքարը հանուն գոյության, պատվի ու արժանապատվության: Ժողովրդի նվիրյալ զավակները հանուն հայրենիքի ու ժողովրդի գիտակցաբար դուրս էին գալիս հզոր թշնամու
դեմ անհավասար պայքարի:
Արևմտյան Հայաստանի հայաշատ ու տարածական մեծ ընդգրկում, տնտեսական ու
մշակութային բարձր ներգրավվածություն
ունեցող Կարինի նահանգն անմասն չէր այդ
գործընթացներից: Այստեղ ևս սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական հարաբերությունների
աննախադեպ վատթարացումը քայքայիչ դե-

Հայդուկը առավելապես Բալկաններում և Օսմանյան
կայսրության այլ տարածքներում պարտիզանական
պայքար մղող ազատամարտիկների տարածված անվանումն էր, որոնց խմբի ղեկավարը կոչվում էր հայդուկապետ: Հայդուկը հունգարերեն բառ է, որը թարգմանաբար
նշանակում է պարտիզան: Երբեմն՝ մենակ, երբեմն՝
խմբով, հայդուկներն ապաստանում էին լեռներում և
անսպասելի հարձակվում կառավարական զորքերի,
քուրդ հրոսակախմբերի կամ հարկահանների վրա:
Հայդուկային խմբերն առաջնորդվում էին չգրված, սակայն սրբորեն պահպանվող օրենքներով, այնտեղ
տիրում էր երկաթյա կարգապահություն: Բուլղարիայում, Հարավսլավիայում, Հունգարիայում նրանց անվանում էին հայդուկներ, չեթեներ կամ հետևակային զինվորներ, իսկ Հունաստանում թուրքերի դեմ մաքառող
վրիժառուներին կոչում էին կլեֆտ: Հայ իրականության
մեջ հայդուկին զուգահեռ գործածվել են նաև կաչաղ,
ղաչախ, ֆիդայի, Փոքր Հայքում՝ հրոսակ, չեթե, ասպատակ անվանումները:
2 Ֆիդայի կամ ֆեդայի արաբերեն բառ է և նշանակում է
անձնազոհ, հանուն գաղափարի նահատակվող մարդ
կամ փրկիչ: Ֆիդայական շարժումներ տարբեր ժամանակներում եղել են արաբական մի շարք երկրներում`
Եգիպտոսում, Պաղեստինում, Իրաքում, ինչպես նաև
Իրանում: XIX դարի վերջին քառորդին և XX դարի
սկզբներին Արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկիայում և
Օսմանյան կայսրության հայաբնակ այլ վայրերում թուրքական բռնատիրության և թուրք-քրդական հարստահարողների դեմ պայքարող հայ ժողովրդական մարտիկներին ժողովուրդը տվեց «Ֆիդայի» հավաքական անունը:
1
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րող քրդերի ու մյուս քոչվոր ցեղերի դեմ: Արձագանքը ինքնաբուխ էր և իշխանության տընտեսական, քաղաքական, իրավական ու հոգեբանական բռնաճնշումներին միանգամայն
համապատասխան:
Հաճախ դիպվածի կամ անարդար իրադարձության հետևանքով առաջացած այդ
պոռթկումների մասնակիցներն հետագայում
համախմբվում էին, քննարկում ու ծրագրում
իրենց անելիքները: Արդյունքում միմյանցից
առանձին-առանձին գործող խմբերն սկսեցին
համագործակցել, իսկ կուսակցությունների
ասպարեզ իջնելուց հետո` նաև կենտրոններից ղեկավարվել: Հետագայում իրադարձությունների ոչ նպաստավոր զարգացումների
արդյունքում այն աստիճանաբար մարեց: Ժամանակի ընթացքում Ժողովրդական բնույթ
ստացող այդ պայքարն իր սուր ծայրով ուղղված էր քուրդ ռազմական ավագանու և թուրք
ղեկավարության դեմ: Վրիժառու հայդուկի
զենքն անհրաժեշտության դեպքում պատժում
էր նաև հայ մատնիչներին:
***
XIX դարի վերջին քառորդին Կարսի մարզին կից և Ռուսական սահմանին մոտ գտնվող
Կարինի նահանգում, որտեղ հայության վիճակը շատ ծանր էր3, ազատասիրական գաղափարներն ավելի հեշտ էին ներթափանցում:
Այդ պատճառով էլ Ֆիդայական պայքարն
ավելի շուտ ու ավելի բուռն ծավալվեց, քան
Արևմտյան Հայաստանի մյուս վայրերում:
Երկրամասի առաջադեմ մտավորականների ակտիվ գործունեությունն ու քարոզչությունը մեծապես նպաստեցին Կարնո աշխարհի հայության ազատասիրական դրսևորումներին, որոնց նախակարապետները եղան
նաև տեղացի ֆիդայիները: Պատմությունն իր
տրամաբանությունն ունի. հռչակով պատվի է
արժանանում ու անմահանում է նա, ով առաջինն է դալիս ասպարեզ՝ հիմք դնելով որևէ

շարժման, լինի դա գաղափարի, թե գործնական գործողությունների տեսքով: Նման հռչակ
ձեռք բերեցին ու պատմության մեջ անմահացան Կարսի հնոցով անցած քաջերը, ովքեր
հիմնականում գնում էին գործելու Բարձր Հայքում4: Համամիտ ենք Ռ. Հովհաննիսյանի, Է.
Կոստանդյանի և այլ հեղինակների այն տեսակետին [1,2], որ Բարձր Հայքի հայության ազատասիրական գաղափարների արթնացման
վրա մեծ հետք են թողել «Պաշտպան Հայրենեաց», «ՈՒսումնասիրաց», «Հողային», «Ընթերցասիրաց» կազմակերպությունները և,
հատկապես, դրանցից առաջինը: Բարձր Հայքում, չնայած իր կարճատև գոյությանը, ազատասիրական գաղափարների տարածման և
ազգային զարթոնքի գործում կարևոր դերակատարություն ունեցավ «Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպությունը6, որի ցանած սերմերը շուտով ծլարձակեցին և ազատության
«Ձայնը հնչեց Էրզրումի հայոց լեռներէն» [2]:
Հենց Էրզրումից հնչած այդ ձայնն էլ առաջ
բերեց մի յուրահատուկ շղթայական ռեակցիա
և շարժումը տարածվեց նաև մյուս գավառներում:
Բարձր Հայքում, որտեղ հայդուկային շարժումն ավելի վաղ սկիզբ առավ, քան ի հայտ
կգային ազգային կուսակցությունները, գործող
հայդուկները աստիճանաբար խմբեր կազմեցին և սկսեցին պայքարել թշնամու դեմ: Այստեղ աչքի ընկնող հայդուկներից էին Սեպուհը
(Բաբերդցի), Տուրբախը (Հարություն Այվազյան կամ Կիրակոսյան), Կայծակ Առաքելը
(Աբաջյան, բաբերդցի Աղա), Անտոն Գոշը,
Հովհաննես Կորկոտյանը, Վահան Շահինյանը, Նիկոլը, Մելքոնը, Գերասիմը և շատ ուրիշներ, որոնք դարձան Կարինի հայության
կուռքերը:
Կարնո աշխարհի առաջին հայդուկներից
մեկը Հարություն աղա Տեր Մարտիրոսյանն էր
(Հունո, Յունո)5: Ժամանակակիցների վկայությամբ Հունոն «կիսագրագէտ, յաղթ, առոյգ

Գնալով թափ հավաքող այդ պայքարին մասնակցում
կամ սատարում էր ժողովրդի մեծ մասը, ինչի արդյունքում այն միտում ուներ և աստիճանաբար վերածվում էր
շարժման, սակայն իրադարձությունների ոչ նպաստավոր զարգացումների արդյունքում` չդառնալով դասական չափանիշներին ամբողջությամբ համապատասխանող շարժում, այն աստիճանաբար մարեց: Այս հանգամանքը նկատի ունենալով զուգահեռ օգտագործվում են
«պայքար» և «շարժում» հասկացությունները, որոնք
հավասարազոր չլինելով հանդերձ, այս դեպքում գրեթե
նույնանում են:
3

Ֆիդայիններին բանաստեղծություններ են ձոնել Դանիել Վարուժանը, Հովհաննես Թումանյանը, Ավետիք Իսահակյանը և ուրիշ մեծեր, իսկ Խաչիկ Դաշտենցը «Ռանչպարների կանչը» վեպում կերտել է հայտնի ֆիդայիների
կերպարներ: Ֆիդայիների կերպարներին անդրադարձել
են նաև նկարիչներն ու քանդակագործները:
5
Ծնվել է Վանից ոչ հեռու գտնվող գյուղերից մեկում:
Հունոն որոշ ժամանակ հարել է հնչակյան կուսակցությանը, իսկ ավելի ուշ դարձել՝ դաշնակցական:
4
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րաբաղցի Արշակները, միացել էին «արշավանքի» նախապատրաստվող Սարգիս Կուկունյանի խմբին: Շուտով Հունոն տեղեկանում
է, որ Կուկունյանը չարակամորեն սպանել է
տալիս հայ ազատամարտի մեծ զավակ Հակոբ
Սարկավագին11 և իրեն էլ է փնտրում, որ
սպանել տա: Ենթադրում ենք, որ դրա պատճառն այն էր, որ ժողովուրդը սիրում և
ընդունում էր Հունոյին, իսկ Կուկունյանին՝ ոչ:
Դրա համար էլ Կուկունյանը նախանձով էր
նայում Հունոյի հեղինակությանը, հայդուկապետի անունին և Հակոբ Սարկավագի պես
ցանկանում էր նրան էլ ոչնչացնել: Փորձված
Հունոն չէր սխալվում. «շուտով Ղազարապատ
են գալիս Դաղէթեցի ղաչաղ Աբրահամը եւ
նմանապէս ղաչաղ եւ Կուկունեանի աջ թեւը
հանդիսացող Սարդարը, ճիշդ ու ճիշդ նրանք,
որ գնդակահարել կամ սրախողխող էին արել
Սարկաւագին երկու-երեք շաբաթ առաջ: ...
Փորձ են անում զարնելու, բայց Յունօն, ինքն էլ
աւազակ եղած ու հին աղուէս, ճարպիկ կերպով ձախողեցնում է իր կեանքին դէմ նիւթուած դաւադրութիւնը եւ քաջաբար փախուստի է մատնում եկուորներին» [5]:
Կուկունյանի արշավանքը ձախողվում է:
Խմբի մի մասը սպանվում կամ ձերբակալվում
է ռուս սահմանապահների կողմից, մյուսներին հաջողվում է փախչել ու ազատվել.
դրաց մեջ էին նաև Արամայիս Ազնավուրյանը
և երկու Արշակները: 1890 թ. ուշ աշնանը
Հունոն մեկնում է Երևան, որտեղ հանդիպումներ է ունենում հնչակյան գործիչ Ռուբեն Խանազատի հետ: Այնուհետև անցնում է Թավրիզ,
որտեղից էլ Նախավկայի վանք: Այստեղ Արամայիս Ազնավուրյանի վկայությունների հիման վրա կարծիք է ստեղծվել, թե Հունոն իբրև
թե դավաճանության և իրեն ու այլ հայդուկների լրտեսելու պատճառներով սպանում է
վանքի հոգևորական Արսեն վարդապետ
Թոխմախյանին [5]6: Արամայիս Ազնավուրյանը գրում է, որ վարդապետը մի անգամ բանտարկվում է իշխանությունների կողմից և
ազատ արձակվելու դիմաց, որպես փրկագին,
նրանից պահանջում են լրտեսել հայդուկներին, մասնավորապես՝ Հունոյին: Եվ երբ Հունոն հասնում է Նախավկայի վանք, նրան
փնտրելով այստեղ է հասնում նաև վարդապե-

տղամարդ մը, որ ասպատակային խումբ մըն
էր վարեր… Տիպար հայդուկ մըն էր, որ կը
գործէր լուռ ու մունջ, լի ահարկու վրէժխնդրութեամբ թուրքերու եւ մանաւանդ քիւրտերու հանդէպ» [3]: Նա շատ հանդուգն էր և
կռվարար, ինչի մասին փաստում էր նաև
հայրը. «Վերջին աստիճան կտրիճ էր: Սուրը
բերանը խոթէին չէր վախնար» [4]: Մի օր, երբ
գյուղ եկած թուրք հարկահաններն և ժանդարմներն իրենց սանձարձակ արարքներով
անարգում ու խոշտանգում էին խեղճ ու անգրագետ գյուղացիներին, Հունոն նրանց հետ
կռվի է բռնվում, ջարդում է մեկի գլուխը և
փախչում Ալաշկերտ: Այս դիպվածից հետո էլ
սկսվում է նրա հայդուկային գործունեությունը:
1880-ական թվականների կեսերից իր
շուրջը համախմբելով մի քանի բախտակից
քաջ ու «ղաչաղ» դարձածների՝ Հունոն ստեղծում է իր խումբը և ասպատակային գործունեություն ծավալում Ալաշկերտ-Կաղզվան
ճանապարհների վրա: Այստեղ էր գործում
նաև քուրդ ղաչաղ Համզոն: Հունոն մտերմանում է նրա հետ և նրանց խմբերը միավորվում են: Այստեղ էր նաև Ավետիսը՝ Ավոն:
Սկզբում նրանք հնարավորության դեպքում
առանց խտրականության թալանում էին հայերին, քրդերին ու թուրքերին: Մի անգամ էլ
խումբը կռվի է բռնվում իրեն հետապնդող
կառավարական զորքերի հետ: Այստեղ շատերը զոհվում են, իսկ հրաշքով կենդանի
մնացած Հունոն փախչում Կովկաս:
Որոշ ժամանակ Կովկասում դեգերելուց
հետո Հունոն վերադառնում է և շարունակում
արդեն գիտակցված պայքարը անօրեն թալանչիների դեմ` հարուցելով շրջապատի հիմնականում ավազակությամբ զբաղված քրդերի
զայրույթը: Վերջիններս ամենուր հետևում էին
Հունոյին և փորձում հաշվեհարդար տեսնել
նրա հետ: Ի վերջո Մատուռի կամ Մատռաբեդի մոտ քրդերին հաջողվում է շրջապատել
Հունոյի խմբին: Հարյուրավոր քրդերի կողմից
պաշարման մեջ ընկած Հունոն կարողանում է
քաջաբար կռվել և ապահովել իր խմբի հաջողությունն ու, ճեղքելով պաշարման օղակը,
հասնում է Կաղզվան: Այնուհետև միառժամանակ առանձնանում է Ախուրյանի ափին
գտնվող Ղազարապատ գյուղում:
Այդ ընթացքում Հունոյի երեք ընկերները՝
Արամայիս Ազնավուրյանը, Էրզրումցի և Ղա-

Ի դեպ Հունոյին է նվիրված Պերճ Պռոշյանի «Հունո»
վեպը:
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տը: Հունոն արդեն գիտեր նրա այցի նպատակը և երբ այդ մասին հարցնում է ու ասում,
որ իրեն լրտեսելու համար ես եկել, վարդապետը արդարացման ոչ մի խոսք չի գտնում
ասելու: ՀՅԴ-ի հանձնարարությամբ Հունոն
սպանում է «դավաճան ու լրտես» Արսեն Թոխմախյան վարդապետին [6]7:
Այնուհետև Հունոն գալիս է Վաղարշապատ, որտեղ Մայր Աթոռում կաթողիկոս
Մկրտիչ Խրիմյանի կողմից նշանակվում է
գինետան կառավարիչ: Սակայն բնավորությամբ բռնկվող և իրասածի Հունոն մի անգամ
վիճում է վեհափառի հետ, որից հետո հեռանում է Սարդարապատ: Այստեղ Հունոն, պատահաբար վայր ընկնելով, վիրավորվում է,
ապա Արամայիս Ազնավուրյանի օգնությամբ
տեղափոխվում է Վաղարշապատ և բուժվում:
Սակայն ձեռք է բերում նոր, անբուժելի հիվանդություն՝ թոքախտ, որն էլ շուտով նրա
մահվան պատճառ է դառնում. «...Հիւանդանում է թոքատապով ու նորէն անկողին ընկնում ու այլեւս վեր չի կենում: Նրա կեանքը
փրկելու բոլոր ջանքերը, որ թափւում են Արամայիսի, Քեռու, բժիշկների ու տեղական ընկերների կողմից, ի զուր են անցնում. եւ Յունօն
մեռնում է 1892 թուին, Մայիս կամ Յունիս» [6]:
Մահանում է գլուխը Արամայիս Ազնավուրյանի ծնկներին դրած: Կյանքից հեռանում է իր
սխալներով ու երբեմն ոչ ճիշտ պահվածքով,
սակայն նաև իր գործին, հայրենիքին ու նրա
ազատագրությանը անմնացորդ նվիրված
հայդուկապետը, թուրք-քրդերի սարսափը
հանդիսացող, սերունդների հիշողության մեջ
իր հակասական բնութագրումներով առանձնացող Հունոն՝ Հարություն Աղան: Նա մեծ
ավանդ ուներ հատկապես Արևմտյան Հայաստան զենք-զինամթերք փոխադրելու գործում:

Կարնո աշխարհի հայդուկային պայքարի
մեջ կարևոր դերակատարություն է ունեցել
Ճանաչված հայդուկ Քեռին (Արշակ Գավաֆյան, Քյաֆթառ)8: 1890 թ. Քեռին մասնակցում է
նաև Կուկունյանի արշավանքին, իսկ 1895 թ.
ծանր օրերին Անդրանիկի հետ էր. «իր իսկ
վկայութեամբ՝ ըլլալով անոր լաւագոյն գործակիցներէն մէկը» [3]: Այնուհետև մասնակցում է Սասունի ինքնապաշտպանական մարտերին, ապա անցնելով Կովկաս՝ մասնակցում
հայ-թաթարական կռիվներին: Քեռին վերածնվող հայ ժողովրդի ապագայի նկատմամբ
լավատեսության և հերոսական ոգու լավագույն մարմնացումներից մեկն էր:
1890 թ. Կարինում և շրջակայքում տեղի
ունեցած ըմբոստության դեպքերը վկայում
էին, որ Բարձր Հայքում ծավալվել էր հայդուկային-ազատագրական պայքար և այդ գաղափարներով էր արդեն առաջնորդվում Կարինի
ողջ երիտասարդությունը. «...Եթէ այնպէս պատահի, որ չյաջողինք գտնել դրամը,-կարդում
ենք փաստահարուստ աշխատության մեջ,- կը
կապենք թիւրքը եւ սպաննելու սպառնալիքով
կստանանք մեր փափաքած գումարը: Ստանալէ վերջ, կսպաննենք ու երկու լաւ գործ
մեկէն կատարած կըլլանք թիւրք մը պակասեցնելով և անոր դրամը հայրենիքի ազատուՔեռին ծնվել է Կարինում խանութպանի ընտանիքում:
Վաղ տարիքից Արշակը ծանոթ էր թուրքերի բարքերին,
ականատես է լինում հայերի հանդեպ անմարդկային
քայլերին և խոշտանգումներին: Այդ ամենը խոցում են
նրա մանուկ հոգին ու էությունը լցնում անհուն վրեժով
դեպի թուրքերը: Նա իր խմբով մեծ մասամբ գործում էր
Բասենի և Էրզրումի շրջաններում: Այս խմբում է ձևավորվում Արշակի հեղափոխական կերպարը՝ ապագայի
«Քեռին»: Հունոն եղավ Արշակի հեղափոխական դաստիարակը, իսկ Արշակը` Հունոյի արժանի հաջորդը:
1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմից հետո,
երբ ռուսները թուրքերին են վերադարձնում Կարինը,
այստեղ ավելի են սաստկանում բռնությունները հայերի
հանդեպ: Այդ ամենն այլևս անհանդուրժելի է դառնում
Արշակի համար, որը թողնում է տուն ու տեղ և թուրքերից վրեժ լուծելու նպատակով, դառնում հայդուկ: Մինչև
1887 թ. նա ինքնուրույն է գործում, իսկ դրանից հետո
մտնում է Հունոյի խմբի մեջ ու մինչև 1890 թ. հայդուկային կռիվներ վարում Ալաշկերտ-Կաղզվանում: Նրանց
խումբը դարձել էր այս շրջանների թուրք և քուրդ զանգվածների սարսափը: Քեռու մասին ավելի մանրամասն
տե՚ս Սարգսյան Ա., Քաջարի հայդուկ Քեռին(Արշակ
Գաֆավյան), Հայաստան ցեղասպանությունից վերածնունդ 1915-2015 (Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի
պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների և
հայցորդների յոթերորդ գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու), Ե., 2015, էջ 335-371:
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Նշենք, որ Հունոյի ու Արսեն Թոխմախյանի վարքագծի
մասին կան հակասական կարծիքներ: Այդ իրարամերժ
տեսակետների պարզաբանումը սույn հոդվածի նպատակներից դուրս է: Միայն նշենք, որ այլ աղբյուրներ
վկայում են, որ Արսեն Թոխմախյանը խելացի, բանիմաց,
ազնիվ ու հայրենասեր անձնավորություն էր և նրա
մասին ավելի հաճախ նենգ թշնամու ակտիվ ու անտեսանելի ձռքով հաճախ տարածվել են կեղծ լուրեր ու
ներկայացվել հանիրավի մեղադրանքներ, որպիսի
իրավիճակներ էլի են եղել, ինչպես օրինակ` Արփիար
Արփիարյանի դեպքում: Վարդիվառյան Հ., Մեծ երազի
ճամբուն ունեւորները եւ համապարփակ պատմութիւն
Ռամկավար Ազատական կուսակցութեան, հատոր Ա,
Նիւ Ճըրզի, 2015, էջ 215-216:
7
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թեան ծառայեցնելով» [7]: Տարբեր վայրերում
արդեն գործում էին հայդուկային մի քանի
ըմբոստ խմբեր:
Կարնո աշխարհի ազատագրական գործիչներից էին նաև Արմեն Գարոն (Գարեգին
Փարստրմաճյան), Վարդգեսը (Հովհաննես Սերենկյուլյան, Զարմայր)` Կարնո և ողջ հայության սիրելի Գիսակը, Գարեգին Կարնեցին
(Գարեգին Ղռոյան), Միքայելը (Քյոսա), Բաբերդցի Գևորգը, Կարնեցի Եղիշը, Բալաջանը
(Ստեփան Ստեփանյանց), Հովհաննես Կորկոտյանը, Սեպուհը, Կայծակ Առաքելը (Բաբերդցի վարազ), Վանի Սարգիսը9 և ուրիշ
շատ-շատերը, որոնց մի մասի անունները
նույնիսկ անհայտ մնացին հետագա սերունդներին:
Կարինում հայդուկային պայքարի արժանավոր ներկայացուցիչներից էր Արամ Արամյանը (Աշոտ, Թաթուլ), որը գործել է հռչակավոր Տիգրան Օքոնյանի (Շամիլի) հետ [8]:
«Երկուսն էլ միեւնոյն խմորիցն էին` խիզախ,
յանդուգն, նուիրուած ու մոլեռանդ յեղափոխականներ, հմուտ կազմակերպիչներ» [3]:
Նրանց զինակիցներին անվանում էին «համարձակներ»: Նալբանդյանի, Րաֆֆու և Գամառ Քաթիպայի բոցաշունչ ստեղծագործություններից խանդավառված պատանի էր Արամ
Արամյանը, որը դեռ վարժարանում ուսանելու
տարիներին արդեն դրսևորում էր խիզախ ու
անմնացորդ հայրենասերին հատուկ հատկություններ: Հայրենիքի փրկության գործի նվիրյալը զինված պայքարը համարում էր հայ ազգի փրկության միակ ճիշտ ուղին: Ոչ մի
դժվարության առջև չընկրկելով՝ Արամյանը
Էրզրումի երիտասարդության մեջ ներարկում
ու արմատավորում էր ազատության ձգտումներն ու հայրենիքին ու նրա արդար դատին
անմնացորդ նվիրվելու գաղափարները: Նրա
մեծագույն ներդրումն ազգային ազատագրական պայքարում եղավ այն, որ կարողացավ
կապ հաստատել Կարնո աշխարհի տարբեր
շրջաններում գործող հայդուկային-ասպատակային խմբերի միջև, համախմբել նրանց10:

Նա բոլոր խմբերին կոչ էր անում միմյանց հետ
նախապես պայմանավորվել և գործել միասին,
որի
դեպքում,
բնականաբար,
արդյունավետությունն անհամեմատ բարձր կլիներ:
Արամյանն իր հերոսական գործունեությունը
շարունակում է մինչև 1896 թ., երբ մատնությամբ ձերբակալվում է և 1899 թ. մահապատժի ենթարկվում Էրզրումում: Քաջասիրտ հայդուկը անգամ կախաղանի տակ չի խոնարհվում. «Կախաղանի այդ բարձունքէն, Արամ
Արամյանի ոգին ու գաղափարները, ալիք
ալիք կը տարածուին ոչ միայն Էրզրումի, այլ
ամբողջ հայկական նահանգներու տարածքին
վրայ, հպարտանք ու ոգի ներշնչելով ապրող
ու գալոց հայ սերունդներուն»:
Կարինի նահանգում հայդուկային պայքարի սկզբնական փուլի կարևոր դերակատարներից էր «Ախալցխայից առաջիններից էրգիր
անցած երիտասարդ ախալցխացի Տիգրան
Օքոնյանի»11 կամ Շամիլի [9] խումբը, որը
1888-1889 թթ. գործում էր Օլթիի շրջակայքում
և սարսափ էր տարածել բոլոր հարստահարողների վրա: Նա առաջինն էր, որ թուրքերից
ու քրդերից վրեժ լուծելու համար զինված
խումբ մտցրեց Արևմտյան Հայաստան: 1892 թ.
Ախալցխացի Տիգրանի խմբի կազմում էին
ալեքսանդրապոլցիներ Ուսուլ Գրիգորը, Քոռ
Եղոն, Ալեքսանդրապոլից քիչ հեռու գտնվող
Ղոնաղռան գյուղից Մարտիկը և էլի շատ
ուրիշներ: Օլթիում խմբին է միանում հայտնի
ղաչաղ Կոլլիկի Տղա անունով մի երիտասարդ,
որից ողջ շրջանի թուրքերը սարսափում էին:
Տիգրանը վաշխառուներին և հարուստներին
թալանում և ավարը բաժանում էր չքավորներին: Նրա խմբի անդամներից էր նաև Ախալցխացի Վարդանը, որն ավելի ուշ դարձավ
Արաբոյի խմբի քաջերից մեկը: Իշխանությունները, տեղեկանալով խմբի գործունեության
մասին, սկսում են ակնդետ հետևել նրանց
և Դժողք Հրայրի` համատեղ, ընդհանուր և հարմար պահին թշնամուն վճռական հարված հասցնելու տեսակետների հետ: Այն տարբերությամբ, որ Արամ Արամյանի
այդ տեսակետները դեռևս հում էին և կարոտ հղկումների:
11 Նրան նաև Շամիլ էին անվանում, Էրզրումից Ախալցխա գաղթած կարնեցի էր, հանդուգն ու անվեհեր հայդուկ: Նրա խումբը գործում էր երկաթյա կարգապահությամբ: Աշխույժ ու կենսուրախ երիտասարդ էր, աչքի էր
ընկնում ընկերասիրությամբ: Տարված էր Րաֆֆու
հերոսներով և «ավազակ հայդուկների» խիզախ գործերի
մասին լուրերով:

Նույն ինքը Սարգիս Բարսեղյանը, ով իր հմայքով,
համոզիչ խոսքերով ու կատարած գործերով գրավեց
ժողովրդական զանգվածներին, ում Կարնո հայությունն
միանգամից ընդունեց և շատ սիրեց:
10 Հայ ժողովրդի ազատագրության ուղիների մասին
Արամ Արամյանի մոտեցումները շատ ընդհանրություններ ունեին Արմենական կուսակցության տեսաբանների
9
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տեղաշարժերին: Հետապնդումներից ազատվելու համար Տիգրանը փորձում է անցնել
սահմանը, սակայն դա նրան չի հաջողվում:
Դրանից հետո խումբը ցրում է, զենքերը պահ
տալիս գյուղերից մեկում և ինքն անցնում է
Էրզրում: Այստեղ սրվում են նրա և Խաչատուր
Կերեկցյանի12
հարաբերությունները,
որը
ողբերգական ավարտ է ունենում: Արամ
Արամյանի՝ Թաթուլի միջոցով Տիգրան Օքոնյանը սպանել է տալիս Կերեկցյանին: Ավելի
ուշ Կերեկցյանի եղբայր Տիգրանը, մահամերձ
եղբորից իմանալով եղելությունը, վրեժ է
լուծում և ինքն էլ սպանում է Օքոնյանին [10]:
Ընդհանուր առմամբ կարնեցի հայդուկներին բնորոշ էին մինչև կյանքի վերջը երդմանը
հավատարիմ մնալը, անհագ ազատասիրությունն ու հայրենիքն ազատ ու բարգավաճ տեսնելու համար պայքարի գաղափարները: Այդ
շրջանում հայդուկային պայքարի աննկուն
գործիչներից էին նաև Գարեգին Կարնեցին և
Միքայելը՝ երկու անբաժան ընկերներ13, Հովհաննես Կորկոտյանը14, Վահան Շահինյանը,
Սեպուհը, Կայծակ Առաքելը և ուրիշներ:
Ալաշկերտում երկար տարիներ ժողովրդի
պաշտպանության պատվաբեր գործը կատարել է Արամայիս Ազնավուրյանի հայդուկային
խումբը, որի մասին, ցավոք, մեզ քիչ բան է
հայտնի: Բացառություն են, թերևս նրա հուշերի որոշ պատառիկներ, որոնք տարբեր տարիներին տպագրվել են «Հայրենիք» ամսագրում:
Այդ հրապարակումներից տեղեկանում ենք,
որ նրա զինակից ընկերներն են եղել Հարություն Աղան և երկու Արշակները, որոնց հետ նա
անցկացրել է իր հայդուկային ողջ կյանքը:

Խումբը մեծ ներդրում է ունեցել հատկապես
Բասենի շրջանում 1895-1896 թթ. հայերի
նկատմամբ թուրք-քրդական հարձակումների
ու գազանությունների դեմն առնելու գործում:
Հարություն Աղան մասնակցել նաև է Խանասորի հայտնի արշավանքին, որտեղ եղել է
հարյուրապետ շատախցի Փոխիկի օգնականը: Զբաղվել է Ազնավուրյանի խմբի կողմից
Երևան-Փարաքար-Բայազետ-Շահրիար-Կողբ
գծով դեպի Երկիր զենքի ու զինամթերքի փոխադրության դժվարագույն առաքելությամբ:
Տարիներ շարունակ Քյոփրի Քյոյում է
պայքարել Գրիգոր Տեր-Մկրտչյանի հայդուկային ուժեղ խումբը, որի անդամներից էին
նորբայազետցի Արտաշես Բարիկյանը (Եգոր),
սալմաստեցի Ավետիսը, տիվրիկցի Վարդան
Տեր-Դավթյանը (Բիձա), ալեքսանդրապոլցի
Գրիգոր Լոռեցյանը (Պիղատոս), Մշո Վարդենիս գյուղից Օհան Լարոյանը (Լորթո), թիֆլիսեցի Ռուբեն Տեր-Կարապետյանը, վանեցիներ Խաչիկ Աբրահամյանը, Գասպարը, Գրիգոր Ասլանյանը, շատախցի Ազր Քյոսեյանը,
ախալքալաքցի
Ստեփան
Նազարեթյանը
(Իվան), ախալցխացի Սարգիս Յաղանյանը,
ղազախցի Մկրտիչ Հակոբյանը, շուշեցի Արշակ Ոսկանյանը, համադանցի Սաղաթել Զոհրաբյանը, Խաչիկ Խիզանցին, ղզլարցիներ
Մկրտիչ Սուլթանյանը (Մկո), Փանոսը, Աբգարը, Մարտիրոսը, Մարիամ Մակարյանը
(Մարո), Աստվածատուր Միրզայանը և ուրիշներ, որոնք իրենց անձը նվիրաբերել են հայրենիքի ազատագրության սուրբ գործին:
Նշենք նաև, որ հայդուկային խմբերի կարևոր
առաքելություններից էր երկրի խորքերը զենքզինամթերք տեղափոխելը: Այդ կարևոր գործողությունների ընթացքում տեղի էին ունենում բախումներ քրդերի և ոստիկանական
ուժերի հետ, որոնց ընթացքում հաճախ զոհվում էին մեծ թվով հայդուկների: Այսինքն`
այդ գործընթացն այնքան էլ արդյունավետ չէր
և պատճառ էր դառնում մեծաթիվ զոհերի:
Առաջ անցնելով նշենք, որ Կարին աշխարհում հայդուկային պայքարը վայրիվերումներով շարունակվեց մինչև 1908 թ. օսմանյան
հեղաշրջումը, որից հետո աստիճանաբար
անկում ապրեց: Սակայն հետագայում, հատկապես՝ եղեռնի ժամանակ, հին հայդուկներից
շատերը կրկին զենքը ձեռքներին դուրս եկան
մարտադաշտ խեղճ ու անզեն բնակչությանն
ինչ-որ կերպ պաշտպանելու, սակայն, ցավոք,

Հայտնի «Պաշտպան հայրենյացի» առաջնորդի մասին
է խոսքը:
13 Գարեգին Ղռոյանը և Քյոսեն՝ Միքայելը երկու ըմբոստ
հայդուկներ էին սիրված ժողովրդի կողմից, նրանց
կողքին էին հայդուկներ բաբերդցի Գևորգը և էրզրումցի
Եղիշը՝ «Սև օձ» անունով: 1914 թ. միացել են Քեռու խմբին
և զոհվել քուրդ ավազակների դեմ մղած հերական կռիվներից մեկում: Իսկ թե կոնկրետ որ և ինչ պայմաններում,
ցավոք, մեզ տեղեկություն գտնել չհաջողվեց:
14 Էրզրումցի էր, որի ընտանիքը ապրում էր Ախալցխայում: Դեռ փոքր տարիքում գալով Թիֆլիս` ծանոթանում
և առնչվում է հեղափոխական` (այդ բառով էր այդ տասնամյակներում «որակվել» Արևմտյան Հայաստանի և
հայության փրկության գոյամարտը-Կ. Ա.) գաղափարներին և որոշում է «Վրեժ» խմբի հետ անցնել Երկիր: Ապա
1895 թ. վերադառնում է Կարին ու մասնակցում դիմադրական կռիվներին: Այստեղ էլ Հովհաննեսը ընկնում է
հերոսի մահով:
12

38

Регион и мир, 2016, № 1
4. Հայրենիք, Բոստոն, 1938, թիվ 5, Յարութիւն Տէր
Մարտիրոսեան (Յունօ), Ս. Թորգոմեան, էջ 112:
5. Հայրենիք, Բոստոն, 1958, թիվ 5, Հրոսակապետ
Յունօն, էջ 45:
6. Հայրենիք, Բոստոն, 1937, թիվ 8, հունիս,
Արամայիս Ազնավուրեանի յուշերը,
7. Նշկեան Մ., Առաջին կայծերը. էջ մը Կարնոյ
զարթօնքէն, Ա.Տ., տպ. Պայքար, 1930, էջ 44:
8. Հայրենիք ամսագիր, 1960, թիվ 6, հունիս:
9. Մելքոնյան Ա., Ջավախքը և հայ ազգայինազատագրական շարժումները, տե՚ս htt://Javakhk,
livejournal.com/16342.htm/:
10.
Հայրենիք, 1937, թիվ 9, հուլիս, Արամայիս
Ազնավուրյանի յուշերը,էջ 146:

ուժերը խիստ անհավասար էին: Այդ մասին
կխոսենք մեկ այլ առիթով:
Օգտագործված աղբյուրներ և գրականություն
1. Կոստանդյան Է., Ակնարկներ արևմտահայ մշակութային և հասարակական-քաղաքական կյանքի
պատմության (19-րդ դարի 80-ական թվականներ),
Ե., 2005:
2. Հովհաննիսյան Ռ. իր «Արևմտահայ ազգայինազատագրական շարժումները և Կարինի «Պաշտպան հայրենյաց կազմակերպությունը», Ե., 1965:
3. Չարըգ Ղ., Յուշամատեան Բարձր Հայքի,
Կարինապատում, Պէյրութ, 1957, էջ 508, Յունոյի
մասին տե՚ս նաև Յուշեր Արմենակ Եկարյանի,
Պէյրութ 1985, էջ 32:

39

