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Վեր ժի նե Սվազ լյան*

1915 թ. 40 օր վա ըն թաց քում մուսալեռցիները Եսա յի Յա ղու բյա նի, Պետ
րոս Դմլա քյա նի և վե րա պատ վե լի Տիգ րան Անդ րե ա սյա նի գլխա վո րու
թյամբ հա մառ մար տեր են մղել թուրքերի դեմ: Այդ ըն թաց քում Քը զըլ
ջա յի, Քուզ ջը ղա զի, Դամ լա ջը քի և Ղափ լան Դու զա խի բար ձունք նե րում 
չորս լուրջ ճա կա տա մարտ է տե ղի ու նե ցել: Մու սա Լե ռան ինք նա պաշտ
պա նա կան հե րո սա մար տի մաս նա կից ներ 105ամյա Մով սես Փա նո սյա նը 
(ծնվ. 1885 թ.), Պո ղոս Սուպ կու կյա նը – Աշուղ Դև ել լին (ծնվ. 1887 թ.), Մով սես 
Բա լա բա նյա նը (ծնվ. 1891 թ.), Հով հան նես Իփ րե ջյա նը (ծնվ. 1896 թ.), Տո-
նիկ Տո նի կյա նը (ծնվ. 1898 թ.) և ու րիշ ներ, որոնք 1946  –1947 թթ. հայ րե նա
դարձ վել են Խորհր դա յին Հա յաս տան, հան գա մա նո րեն հա ղոր դել են ինձ 
պատ մա կան այդ իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին: Մու սա լե ռան հե րո սա
մարտն աշ խար հը ցնցեց: Այն ցույց տվեց մարդ կու թյա նը, թե ին չի է ըն դու
նակ մի բուռ ժո ղո վուրդ, եթե ու նի հե րո սա կան ավան դույթ ներ և մի աս նա
կան կամ քի ուժ:

Բա նա լի բա ռեր. Մու սա լե ռան հե րո սա մարտ, Կի լի կիա, Դամ լա ջըք, «Կի
շեն» ռազ մա նավ, Կար միր խաչ, Պորտ Սա յիդ, վրա նա քա ղաք, Այն ճար, 
Հա յաս տան, Նոր Մու սա Լեռ:

Օս մա նյան կայս րու թյան երիտ թուրք ղե կա վար նե րը Առա ջին հա
մաշ խար հա յին պա տե րազ մին մաս նակ ցե ցին զավ թո ղա կան նպա տակ նե
րով և հա յե րի բնաջն ջում իրա կա նաց նե լու իրենց հրե շա վոր ծրագ րով:

Մու սա Լե ռան հե րո սա մար տի մաս նա կից, ակա նա տեսվկա Պո ղոս 
Սուպ կու կյա նը – Աշուղ Դև ել լին (ծնվ. 1887 թ., գ. Հա ջիՀա բիբ լի), որ պես 
պատ մա կան այդ իրա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նա կա գիր, իր հա րա զատ 
բար բա ռով գե ղար վես տո րեն ներ կա յաց րել է ոչ մի այն 1915 թ. հայ ժո ղովր
դի կրած ան լուր տա ռա պանք նե րը, այ լև Կի լի կիո հա յու թյա նը բա ժին հա

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի բա նա հյու սու թյան տե
սության և պատ մու թյան բաժ նի առա ջա տար գի տաշ խա տող, բանա սի րա կան գի
տու թյուն նե րի դոկ տոր:
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սած ող բեր գու թյու նը «Կի լի կը բա լէն» (Կի լի կիո աղե տը) պատ մա կան վի
պեր գով, որը ներ կա յաց նում եմ զու գա հեռ գրա կան թարգ մա նու թյամբ.

Հա զուր էնը հա րէր դըս նը հէնգ դա րէն
Իղուվ փրթը վի լը Կի լի կը էր մա նէն,
Էն վէր վէ Թա լա աթ տիժ գը փա շի նէն
Սա բաբ իղուն մը հա ճըր լը քէն,
Բը թըն մաֆ իրէն էր մա նը միլ լա թէն,
Դիր գայ նիւղ չի ղուվ էր մա նը միլ լա թէն…

Հա զար ինը հա րյուր տասն հինգ թվին
Եղավ կո տո րա ծը Կի լի կիո հա յու թյան,
Էն վեր և Թա լե աթ թուրք փա շա նե րը
Պատ ճառ դար ձան գաղ թա կա նու թյան,
Լրիվ ոչն չաց րին հայ ժո ղովր դին,
Տեր կանգ նող չե ղավ հայ ժո ղովր դին…1

Եվ, իրոք, «տեր կանգ նող չե ղավ հայ ժո ղովր դին», որն ան ղեկ և 
ան զեն, անօգ նա կան և հու սա հատ քշվում էր տե ղա հա նու թյան և աք սո րի 
ճամ փա նե րով:

Երիտ թուր քա կան բռնա կա լու թյան նա խա ձեռ նած տե ղա հա նու
թյունն ու կո տո րա ծը մի քա նի ամիս նե րի ըն թաց քում ար դեն ծա վա լուն 
բնույթ էր ստա ցել` ընդգր կե լով Արևմ տյան Հա յաս տա նը, Կի լի կի ան և 
Անա տո լի ան: Մե կը մյու սի ետև ից դա տարկ վում էր Սվա զը, Շա պինԳա
րա հի սա րը, Խար բեր դը, Մա լա թի ան, Դի ար բե քի րը, Իզ մի թը, Բուր սան, 
Ան կա րան, Կո նի ան և Փոքր Ասի ա յի հայ կա կան այլ բնա կա վայ րեր:

Սա կայն ող բեր գա կան այդ օրե րին հայ ժո ղովր դի հո գում վե րա
զարթ նեց դա րե րի խոր քից ժա ռան գա բար արյան հետ եկող «Մահ իմա ցե
ա լը» ստրուկ կյան քից նա խընտ րե լու և բռնու թյա նը մի ա հա մուռ ու ժով դի
մադ րե լու հե րո սաց ման իր խի զախ ոգին:

Երիտ թուր քե րի կազ մա կեր պած հա մա տա րած սպան դի պայ ման
նե րում` արևմ տա հա յե րը երկ րի մի շարք շրջան նե րում ան հա վա սար կռիվ 
մղե ցին թշնա մու գե րա զանց ու ժե րի դեմ: Սա կայն այդ ինք նա պաշտ պա
նա կան մար տե րը մղվում էին առանց ծրագ րի, տա րե րայ նո րեն, մե կը մյու
սից ան ջատ: Բայց, այ նուա մե նայ նիվ, հե րո սա կան պայ քա րի շնոր հիվ, 
Վա նում, Շա տա խում և այ լուր տաս նյակ հա զա րա վոր կյան քեր փրկվե ցին 
երիտ թուր քա կան դա ժա նու թյուն նե րից:

Առա ջին աշ խար հա մար տի սկզբում մու սա լեռ ցի նե րը ստիպ ված են
թարկ վել են թուր քա կան զո րա հա վա քին ու պա տե րազ մա կան տուր քե րին, 

1 Սվազ լյան Վ., Մու սա Լեռ. – ՀԱԲ, հ. 16, Երև ան, 1984, վկ. 161, էջ 128:
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Մու սա լե ռան հե րո սա մար տը ըստ ակա նա տես վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն նե րի

սա կայն նրանք չեն են թարկ վել բռնա գաղ թի և տե ղա հա նու թյան հրա մա
նին, այլ զեն քով պաշտ պա նել են իրենց կյանքն ու պա տի վը:

Մու սա Լե ռան ինք նա պաշտ պա նա կան հե րո սա մար տի մաս նա կից
ներ Սե րոբ Գյո զա լյա նը (ծնվ. 1882 թ.), Մով սես Փա նո սյա նը (ծնվ. 1885 թ.), 
Պո ղոս Սուպ կու կյա նը – Աշուղ Դև ել լին (ծնվ. 1887 թ.), Ան նա Դավ թյա նը 
(ծնվ. 1888 թ.), Մով սես Բա լա բա նյա նը (ծնվ. 1891 թ.), Հով հան նես Իփ րե ջյա-
նը (ծնվ. 1896 թ.), Իս կու հի Կոշ կա րյա նը (ծնվ. 1902 թ.), Թով մաս Հա բե շյա նը 
(ծնվ. 1903 թ.), Դա վիթ Դա վի թյա նը (ծնվ. 1905 թ.), Սար գիս Ադա մյա նը (ծնվ. 
1906 թ.) և ու րիշ ներ հան գա մա նո րեն անդ րա դար ձել են պատ մա կան այդ 
իրա դար ձու թյուն նե րին2:

Մու սա լեռ ցի Ասա տուր Մա խու լյա նը (ծնվ. 1911 թ., գ. Բի թի աս) պատ
մել է. «…Երբ Առա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը սկսվեց, թուր քա-
կան կա ռա վա րու թյու նը բո լոր հայ տղա մարդ կանց հա վա քեց, բա նակ 
տա րավ: Մնա ցինք կա նայք, երե խա ներ և ծե րեր: Երբ սկսվեց տե ղա հա-
նու թյու նը, Զեյ թու նում պաշ տո նա վա րող պատ վե լի Տիգ րան Անդ րե ա սյա նը 
ըն տա նի քով այն տեղ էր ապ րում: Եվ երբ թուր քե րը տե ղա հա նե ցին հա յե-
րին, նրա ըն տա նիքն էլ այդ խմբի հետ տե ղա հա նում են: Տիգ րան Անդ րե-
ա սյա նը ներ կա յա նում է այդ խմբի թուրք ղե կա վա րին, և քա նի որ այդ ժա-
մա նակ հո գև որ (բո ղո քա կան) առաջ նորդ նե րին թույ լատ րում էին, նրան 
ար տո նում են դուրս գալ աք սո րա կան նե րի թա փո րից: Տիգ րան Անդ րե ա-
սյա նը ըն տա նի քով փրկվում է: Նա գա լիս է իր ծննդա վայ րը` Մու սա լեռ, 
բա ցատ րում է, թե ինչ է կա տար վում այլ տե ղա վայ րե րի հա յու թյան հետ և, 
որ ավե լի լավ է լեռ բարձ րա նալ, քան` մեռ նել»3:

1915 թ. հու լի սի 26ին ստաց վում է հա րև ան Քե սա բի հա յու թյան տե
ղա հա նու թյան հրա մա նը: Մու սա լեռ ցի նե րը, զգա լով, որ հերթն իրենց է 
հաս նե լու, հու լի սի 29ին Յո ղունՕլուք գյու ղում կազ մա կեր պում են վեց 
գյու ղե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի խորհր դակ ցու թյուն: Ժո ղո վի ըն թաց քում 
որոշ հո գև ո րա կան և ու նև որ մու սա լեռ ցի ներ, հա վա տա լով կա ռա վա րու
թյան կեղծ խոս տում ե րին, նա խընտ րում են գաղ թել: Ժո ղո վի ժա մա նակ.

…Խուս քը լսվի ցուվ Եա ղու բինց Իսա յէն.
— Լի ռը թըղ ըն նին, — ասուց կէ ղան դէն, —
Վէզ չը՛բըր ձռինք մինք միր դուշ մա նէն.
Նի դինք, նի դըդ վինք, միռ նինք միր խու ղէն:

2 Մու սա լեռ ցի ակա նա տես նե րի հուշվկա յու թյուն ներն ամ փոփ ված են իմ «Կի լի
կիա. Արևմ տա հա յոց բա նա վոր ավան դու թյու նը», Երև ան, 1994 (վկ. 1397 –1403, էջ 
268 –292) և «Հա յոց ցե ղաս պա նու թյուն. Ակա նա տես վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն
ներ», Երև ան, 2011 (վկ. 281 –297, էջ 478 –510) գրքե րում:

3 Սվազ լյան Վ., Հա յոց ցե ղաս պա նու թյուն, վկ. 297, էջ 507:
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…Եսա յի Յա ղու բյա նի խոս քե րը հնչե ցին.
— Թող լեռ բարձ րա նան, — ասաց գյու ղացի նե րին, —
Թշնա մու առաջ մենք վիզ չե՛նք ծռի.
Զար կենք, զարկ վենք, մեր հո ղում մեռ նենք:4

Հայ րե նի հո ղը սրբու թյուն է, և մու սա լեռ ցի նե րը մի աս նա բար երդ
վում են «զար կել, զարկ վել», բայց իրենց նախ նի նե րի «հո ղում մեռ նել»:

Հու լի սի 30ին Ան տի ո քի գայ մա գամ Մա րու ֆը հրա մա յում է բո լոր 
հա յե րին թող նել իրենց ու նեց վածքն ու տնե րը և գաղ թել: Այ նինչ մու սա լեռ
ցի ներն ար դեն գործ նա կան քայ լե րի էին դի մել:

Բո ղո քի ու վրեժխնդ րու թյան զգա ցու մը հա մա կում է բո լո րին: Այր ու 
կին, մա նուկ ու ծեր, թող նե լով իրենց տունն ու այ գին, իրենց անա սուն նե
րով և պա րենսննդամ թեր քով բարձ րա նում են Մու սա լե ռան ան մատ չե լի 
գա գա թը` կռվով դի մադ րե լու թշնա մու բազ մա հա զար զոր քե րին, կրծքով 
պաշտ պա նե լու իրենց պա տիվ ու ար ժա նա պատ վու թյու նը:

Բո լորն անխ տիր, առանց ժա մա նակ կորց նե լու, կազ մա կերպ ված 
ձև ով սկսում են ան տա ռի ծա ռե րից հյու ղակ ներ կա ռու ցել, խրա մատ ներ 
փո րել, ամուր պա տե րով պատ նեշ ներ բարձ րաց նել` ներ սից կրա կե լու հա
մար փոք րիկ անց քեր թող նե լով: Որոշ տե ղե րում թշնա մուն տես նե լու հա
մար կտրա տում են խիտ ան տառ նե րը: Փոք րիկ տղա նե րը` «թե լե ֆո նի 
տղա նե րը», կա պա վոր են դառ նում: Կա նայք կազ մա կեր պում են սնուն դը, 
աղ ջիկ ներն ու հար սնե րը հեռ վից ջուր են կրում կռվող նե րի հա մար: 
Ստեղծ վում է Զին վո րա կան հա տուկ մար մին` Եսա յի Յա ղու բյա նի գլխա
վո րու թյամբ, ինչ պես նաև Վե րա պատ վե լի Տիգ րան Անդ րե ա սյա նի, Պետ
րոս Դմլա քյա նի, Խա չեր Դու մա նյա նի, Պետ րոս Դու դակ լյա նի և այ լոց 
մաս նակ ցու թյամբ:

Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վում պաշտ պա նա կան դիր քե րին: 
Կռվող նե րը շուրջ 600 հո գի էին, որոնք ու նե ին ըն դա մե նը 132 որ սոր դա կան 
հրա ցան և սահ մա նա փակ քա նա կու թյան փամ փուշտ ներ: Լե ռան պաշտ
պա նու թյու նը բա ժան ված էր չորս շրջան նե րի` Գը զըլ ջա, Գուզ ջը ղազ, Դամ
լա ջըք և Գափ լանԴու զախ, որ տեղ դիր քա վոր վել էին ինք նա պաշտ պա նա
կան ջո կատ նե րը: Մու սա լե ռը դար ձել էր ռազ մա ճա կա տի բերդ:

Այդ ըն թաց քում ժո ղովր դա կան մար տա շունչ եր գը ևս քա ջա լե րել ու 
ոգև ո րել է մու սա լեռ ցի նե րին.

Մենք մու սա լեռ ցի քաջ կտրիճ ներ ենք,
Բո լորս ալ վարժ զենք կրող ներ ենք,
Թուր քը մե զի կու զե տե ղա հան անել,
Անա պատ նե րում մեզ բնաջն ջել:

4 Սվազ լյան Վ., Մու սա լեռ, վկ. 161, էջ 128:
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Մու սա լե ռան հե րո սա մար տը ըստ ակա նա տես վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն նե րի

Լեռն ցի ենք մենք` բո լորս ալ քաջ,
Մենք չենք խո նարհ վի թշնա մու առաջ,
Առյու ծի նման կկռվենք քաջքաջ,
Ցիր ու ցան կա նենք բա նա կը տաճ կաց…:5

Մու սա լեռ ցի նե րը դեռ չէ ին ավար տել լե ռան վրա իրենց նա խա պատ
րաս տա կան աշ խա տանք նե րը, երբ թշնա մին հար ձակ ման է անց նում:

Օգոս տո սի 7ին, Սվե դի ա յի մյու դիր (վե րա կա ցու) Խա լի դի գլխա վո
րու թյամբ 200 աս կյար սկսում են հար ձակ վել: Ըստ լի բա նա նաբ նակ Թով
մաս Հա բե շյա նի, «…Լե ռան վրա յու րա քան չյուր ըն տա նիք փայ տից 
խրճիթ ներ շի նեց, քա նի որ կղմինդր, քար չկար: Երի տա սարդ տղա նե րը 
պատ նեշ ներ շի նե ցին: Եր կու ժո ղով ըրին: Մե կը` վար չա կան, լե ռան ներ-
քին կյան քը, մյու սը` ռազ մա կան ու ժե րը պի տի կազ մա կեր պեր: Այս մար-
մին նե րը կա յին: Կռի վը սկսավ: Առա ջին պա տաս խան գնդա կը ար ձա կեց 
Սար գիս Գա բա ղյա նը: Կռի վը շա րու նակ վեց: Թշնա մին զո րա վոր դի մադ-
րու թյուն մը տե սավ և ետ նա հան ջեց»6: Այն պես որ, թուր քե րը հան դի պում 
են հա մառ դի մադ րու թյան և վեց ժամ ապար դյուն կռվե լուց հե տո, կո
րուստ ներ տա լով, նա հան ջում:

Օգոս տո սի 10ին թշնա մին հա մալր ված ու ժե րով` 5.000 զոր քով, 
կրկին դի մում է հար ձակ ման, այս ան գամ` ար դեն թնդա նոթ նե րով: Կռի վը 
տև ում է տաս ներ կու ժամ` հոր դա ռատ անձ րևի տակ, սա կայն մու սա լեռ ցի
նե րը կռվում էին քա ջա բար:

Օգոս տո սի 19ին թշնա մին ար դեն 9.000 զոր քով գրո հում է` Ֆախ րի 
փա շա յի գլխա վո րու թյամբ: Այդ կռի վը տև ում է եր կու օր: Թշնա մին փոր
ձում է ճեղ քել պաշտ պա նա կան գի ծը, բայց քա ջա րի մու սա լեռ ցի նե րը կան
խում են` պաշտ պա նե լով իրենց դիր քե րը: Թուր քե րը կրկին նա հան ջում են` 
տա լով 1.000 զոհ: Մու սա լեռ ցի նե րը, իջ նե լով լե ռան բար ձուն քից, բա վա
կա նա չափ ռազ մամ թերք են ձեռք բե րում:

Թուր քե րը նոր հար ձակ ման չեն անց նում, այլ` մտա ծում են պա շա
րել լե ռը, որ պես զի հա յե րը սո վա մահ լի նեն: Թշնա մին Մու սա լե ռան ստո
րո տում կենտ րո նաց նում է 15.000 զին վոր, որոնք երեք կող մից շրջա պա
տում են լե ռը` հույս ու նե նա լով, որ շու տով հա յե րի պա րենն ու զի նամ թեր քը 
կվեր ջա նա և նրանք կհանձն վեն, սա կայն մու սա լեռ ցի նե րի կամքն ան
կոտ րում էր:

Հա կա ռա կոր դը նո րա նոր ու ժեր է կենտ րո նաց նում ըմ բոստ հա յե
րին պատ ժե լու հա մար: Մու սա լեռ ցի նե րի պա րենն ու զի նամ թերքն սպառ

5 Սվազ լյան Վ., Կի լի կիա, վկ. 402, էջ 157 –158:
6 Սվազ լյան Վ., Հա յոց ցե ղաս պա նու թյուն, վկ. 291, էջ 502:
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վում են: Հոր դա ռատ անձ րևն անօգ տա գոր ծե լի է դարձ նում նրանց ու նե
ցած ըն դա մե նը երեք հա րյուր որ սոր դա կան հրա ցան նե րը: Լե ռան 
ծո վա հա յաց կող մից օգ նու թյուն ստա նա լու հույ սով նրանք ճա րա հա տյալ 
սպի տակ սա վան ներն իրար են մի աց նում` մե կի վրա գրում. «Քրիս տո նյա-
նե րը վտան գի մեջ են, փրկե ցե՜ք», իսկ մյու սի վրա պատկերում Կար միր 
խա չի նշան և պար զում լե ռան լան ջին: Գի շե րով դրանց շուրջ խա րույկ ներ 
էին վա ռում, որ նա վե րը հեռ վից նկա տեն:

Սա կայն եր կար ժա մա նակ հո րի զո նում ոչ մի ռազ մա նավ չէր երևում: 
Թուր քե րը մի քա նի ան գամ դի մում են հա յե րին` անձ նա տուր լի նել, բայց 
մու սա լեռ ցի նե րը հրա ժար վում են` պահ պա նե լով իրենց դիր քե րը:

Սեպ տեմ բե րի 5ին Մի ջերկ րա կան ծո վի խոր քով անց նող ֆրան սի
ա կան «Կի շեն» ռազ մա նա վը նկա տում և դան դա ղեց նում է ըն թաց քը: 75
ամյա Մով սես Կը րը կյա նը, թի թե ղյա փոք րիկ տու փը վզին, մե ջը խնդրագ
րով, ծով է նետ վում: Նա լո ղա լով հաս նում է նա վին, երե սը խա չակն քե լով 
ծնկի գա լիս, և նա վա պետ Լուի Դար տիժ դը Ֆուր նե ին է հանձ նում անգ լե
րեն աղեր սա գի րը, որ տեղ գրված էր. «…Մենք հոս ապաս տա նած ենք 
թրքա կան բար բա րո սու թիւն նե րէն, խժդժու թիւն նե րէն, կո տո րա ծէն և  մա
հէն: …Դի մում կը նենք հա նուն քա ղա քակր թու թեան, ընդ դէմ քա ղա քա
կրթու թեան այս ոսո խին, և  կը խնդրենք, որ ազա տէք մեր կեանքը ու պա
տի ւը: …Մի թո ղուք, որ ոչն չա նանք, ազա տե ցէք մեր կեան քը, ազա տե ցէք 
մեր պա տի ւը, քա նի դեռ շատ ուշ չէ»7: Ֆրան սի ա կան նա վի վրա էր նաև 
հայ ծո վա յին սպա Տի րան Թե քե յա նը, որը թարգ մա նի չի դեր է կա տա րում:

Ռազ մա նա վը ռմբա կո ծում է թուր քա կան դիր քե րը և, հե ռա նա լով, 
խոս տա նում իր երկ րի կա ռա վա րու թյան որոշ ման հա մա ձայն կամ զենք 
բե րել, կամ ութ օրից վե րա դառ նալ և հա յե րին ազա տել:

Սեպ տեմ բե րի 9ին թուր քա կան բա նա կի հրա մա նա տար Ռի ֆա թը 
մու սա լեռ ցի նե րից պա հան ջում է եր կու ժամ վա ըն թաց քում անձ նա տուր լի
նել, հա կա ռակ դեպ քում սպառ նում է հար ձակ վել և բո լո րին կո տո րել: Մու սա
լեռ ցի նե րը դեռ չէ ին հասց րել պա տաս խա նել, երբ թուր քա կան հրե տա նին 
որո տում է, և սկսվում է մի նոր ահա վոր ճա կա տա մարտ: Հե րո սա մար տի 
չորս ճա կա տա մա րտե րում կոփ ված մու սա լեռ ցի ներն իրենց դիր քե րից ջախ
ջա խիչ հա կա հար ված են հասց նում թուր քա կան զոր քե րին, իսկ ողջ մա
ցած նե րը` խու ճա պա հար փախ չում: Այս պի սով, քա ջա րի մու սա լեռ ցի նե րը 40 
օրում Գը զըլ ջա յի, Գուզ ջը ղա զի, Դամ լա ջը քի և Գափ լանԴու զա խի բար
ձունք նե րում չորս լուրջ ճա կա տա մարտ են մղում թուր քե րի դեմ և հաղ թում:

7 Անդ րե ա սյան Տ., Զէյ թու նի անձ նատ ւու թիւ նը ե  Սուէտիոյ ինք նա պաշտ պա նու թիւ
նը, Գա հի րէ, 1915, էջ 44:
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Մու սա լե ռան հե րո սա մար տը ըստ ակա նա տես վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն նե րի

Սեպ տեմ բե րի 13ին Մի ջերկ րա կան ծո վի խոր քում երև ում են ֆրան
սի ա կան «Կի շեն» և «Ժան նա դ’Արկ» ռազ մա նա վե րը: Շու տով հայ տա
րար վում է, որ ֆրան սի ա կան կա ռա վա րու թյու նը խոս տա ցել է հա յե րին 
փո խադ րել ՊորտՍա յիդ:

Սեպ տեմ բե րի 15ին շուրջ 4.200 մու սա լեռ ցի ներ մա կույկ նե րով փո
խադր վում են հեռ վում խա րիսխ գցած ֆրան սի ա կան ռազ մա նա վեր, որոնք 
ուղ ղու թյուն են վերց նում դե պի ՊորտՍա յիդ: Եգիպ տո սի հայ գա ղու թը 
Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր մի ու թյան նա խա գահ Պո ղոս Նու
բա րի գլխա վո րու թյամբ և հո գա տա րու թյամբ ար դեն տե ղի վրա նա քա ղա
քում կազ մա կեր պել էին մու սա լեռ ցի նե րի հար մա րա կե ցու թյու նը:

Մու սա լե ռան հե րո սա մար տի մաս նա կից, Փա րի զում բնակ վող Դա-
վիթ Դա վի թյա նը (ծնվ. 1905 թ., գ. Քա բու սիե) վեր հի շել է. «…Երբ Մու սա 
Դա ղի կռի վը սկսավ, ես տա սը տա րե կան էի և աչ քովս տե սած եմ: Հայ-
րիկս ետ եկած էր գյուղ, և բո լո րին հա վա քե ցին, ըսին` լե ռը պի տի բարձ-
րա նանք: Հայ րիկս մե զի լե ռը բարձ րա ցուց: Երբ թուր քե րը հար ձակ վե ցան, 
մենք ար դեն լե ռան ժայ ռե րուն մե ջը պաշտ պան ված էինք»8:

Մու սա լե ռան հե րո սա մար տի մա սին ավե լի ման րա մասն ու հան
գա մա նա լից գա ղա փար է տա լիս մաս նա կից, 105ամյա Մով սես Փա նո սյա-
նի (ծնվ. 1885 թ., գ. Հա ջիՀա բիբ լի) հուշվկա յու թյու նը. «Մու սա լե ռան կռվի 
ամե նեն վեր ջի պաշտ պա նը ես եմ մա ցած` ահա ողջ…: 1915 թ. հու լի սի 
13-ին թուրք հո քու մա թը (կա ռա վա րու թյուն), հրա ման հա նեց, որ յոթ օր վա 
մեջ ամ բողջ հա յե րը պետք է գաղ թեն: Մեր յոթ գյու ղե րուն մե ծե րը Յո ղուն-
Օլու քի մեջ ժո ղով ըրին, ըսին. «Իս հուս ձննուձ իմ. հու՛ս ալէ բըր միռ նիմ, 
իս չը՛մ ուր թօ եաս սէր քի մը դուշ մա նէն եամ րէն վըր քը չար չա րան քում միռ-
նիլ. թվուն քը ծա ռիս գը միռ նէմ եաս դի ղը, թա քա մու հա ջըր չը՛մ ըն նօ»: (Ես 
այս տեղ եմ ծնվել, այս տե՛ղ էլ պի տի մեռ նեմ, ես չե՛մ գնա ստրու կի պես 
թշնա մու հրա մա նի տակ չար չա րան քով մեռ նե լու. հրա ցա նը ձեռ քիս կմեռ
նեմ այս տեղ, բայց գաղ թա կան չե՛մ դառ նա): Ադ պես ալ որո շե ցինք` լե ռը 
էլ լալ: Ով ինչ ու ներ` եա թախ (ներք նակ), եոր ղան (վեր մակ), թեն ջի րե (կաթ-
սա), թա վա (տա պակ), անա սուն, հավ, ամեն ինչ լե ռը հա նե ցինք…: …Հի-
մա աշ խար հը չու՞ց խառն վուձ ի, ադ վախտն ալ ադ պես էր: Մին չև Մու սա 
Լե ռան կռի վը մեր Խը դըր-Բե կի հնչա կյան նե րը պա րոն Աղա սի Թուր սարգ-
սյա նի հետ գնա ցել էին Զեյ թուն` կռվե լու թուր քե րուն դե մը: Անոր հա մար, 
երբ մեր Մու սա Լե ռան կռի վը սկսանք, պա րոն Աղա սին ըսավ. «Ասոնք իմ 
ցա նած սեր մերն են: …Իմ ու նե ցա ծը մեկ հատ որ սոր դա կան հրա ցան էր, 

8 Սվազ լյան Վ., Հա յոց ցե ղաս պա նու թյուն, վկ. 292, էջ 503:
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Վեր ժի նե Սվազ լյան

կապ սու լը (պատ րոն) պի տի բեր նից լցնեի, պի տի շշով ծե ծեի, որ կրա կեր, 
ձեռ քիս շնորհ քով զենք չկար, որ անոնց հե՜րն անի ծեի»9:

Մով սես Փա նո սյա նը վեր հի շել է, թե ինչ պես մու սա լեռ ցի տղա մարդ
կանց հետ հա վա սար իրենց նվիր վա ծու թյամբ ու հե րո սու թյամբ աչ քի են 
ըն կել նաև բազ մա թիվ կա նայք և նույ նիսկ երե խա նե րը, որոնց «թե լե ֆո նի 
տղա ներ» էին ան վա նում. «…Թուր քե րը չորս ան գամ հար ձակ վե ցան մեզ 
վրա, ամ մա ամեն ան գամ աղ վոր պա տաս խան տվինք անոնց: Մեր Մու-
սա Լե ռան տղա նե րը լավ կկռվե ին, կնիկ, աղ ջիկ կօգ նե ին, կու ժե րով ջուր 
կբե րե ին խմե լու: Քա նի կնիկ պատ րոն դա շը կա պած մեզ հետ կկռվե ին, 
մե կին անու նը Վար դու հի Նա շա լյան էր, ան շատ քաջ էր…: Պզտիկ չո-
ջուխ ներն (երե խա) ալ կա պա վոր էին դար ձած, խա բար կտա նե ին աս ճա-
կա տեն` ան ճա կա տը…: Ամենքն ալ գոր ծի վրա էին: Օր մըն ալ մեկ թուրք 
մը էկել էր լե ռին վրա, որ մե զի թա լա նի, մեր կնիկ նե րը բռնել, քա րե րով 
սպա նել էին դրան, աֆե րի՛մ (կեց ցե՛) կնիկ ներ»10:

 Հեր սա մար տի մաս նա կից Մով սես Փա նո սյա նը վեր հի շել է նաև հե
տա գա կա րև որ իրա դար ձու թյուն նե րի ման րա մաս նե րը. «Մեր թի կուն քի 
կող մը Մի ջերկ րա կան ծով էր, հոն գի շեր նե րը խա րույկ կվա ռե ինք, որ դե-
մեն անց նող նավ ըլ լա նե, տես նա մե զի` մո տե նա: Օր վա մեջ ալ ար դեն 
պատ վե լի Անդ րե ա սյա նը մեծ չար շա ֆի (սա վան) մը վրա կար միր խա չը 
նկա րած, կա խել տված էր լե ռին դո շը (լանջ)…: Օրեր ետ քը, վեր ջա պես 
ծո վին խոր քը նավ մը երև աց: Կը րը կյան նե րուն տղան աղ վոր կլո ղար, 
նետ վեց ծո վը, սկսավ լո ղալ: Անոր վի զեն եր կա թե տուփ մը կար կախ ված, 
մե ջը օտար լեզ վով գրված նա մակ մը կար: Նա վուն մե ջեն դյուլ բին նե րով 
(հե ռա դի տակ) կնա յին, կտես նան, որ մե կը կլո ղա դե պի նա վը, կօգ նեն, 
նավ կբարձ րաց նեն: Կը րը կենց Մով սե սը հե մեն ծուն կի կու գա, խաչ կհա-
նե, ըսե լու հա մար, քի` քրիս տո նյա ենք, քա նի որ ին քը ֆրան սե րեն չէր 
գի տեր, որ խո սա: Գրված նա մա կը կհա նե կու տա կա պի տա նին, անոնք 
կկար դան, կհասկ նան, քի մոտ հինգ հա զար հայ քրիս տո նյա մու սա լեռ ցի-
ներ լե ռին վրա Աստ ծո փրկու թյա նը կսպա սեն»11:

Ակա նա տես Իս կու հի Կոշ կա րյա նը (ծնվ. 1902 թ.) նույն պես վկա յել է. 
«…Ութ օր վեր ջը ֆրան սա կան նա վեր էկան, դե մեր նիս կայ նան: Ֆրան-
սա ցի նե րը պզտիկ նա վակ նե րով էկան-էկան, մե զի տա րին մեծ նա վե րուն 
մեջ: Ամեն բան թո ղինք լե ռը: Մի այն ջա ներ նիս ազա տե ցինք: Իմ հե րը` 
Հայ րա պետ Պո լի սյա նը, ճամ փա նե րը կպա հեր, իջանք ծո վին քե նա րը… 

9 Սվազ լյան Վ., Կի լի կիա, վկ. 1397, էջ 268 –269:
10 Նույն տե ղում:
11 Նույն տե ղում:
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Մու սա լե ռան հե րո սա մար տը ըստ ակա նա տես վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն նե րի

Եսա յի Յա ղու բյա նը, որ մե րին կնքա հայրն էր, ամե նեն վեր ջը նավ 
մտավ»12:

Եվ հյուս վել է դյու ցազ ներ գու թյու նը.
Մեր մու սա լեռ ցիք լրիվ հե րոս են,
Իրար նա յե լով կքա ջա լեր վեն,
Վախն ինչ բան է` եր բեք չգի տեն,
Քա նի որ ու նեն քե զի, Մու սա՜ Լեռ:
Մեր Մու սա Լեռն էր լրիվ ծա ռաս տան,
Կոչ վում էր նաև փոք րիկ Հա յաս տան:

Մենք յո թը գյու ղով սա րը բարձ րա ցանք,
Թշնա մու առաջ չխո նարհ վե ցանք,
Քա ռա սուն օրում մենք շատ զոհ տվինք,
Հա յոց պա տի վը բարձր պա հե ցինք:
Հա՜յ, մու սա լեռ ցիք, ջա՜ն, մու սա լեռ ցիք,
Հա յոց պա տի վը բարձր պա հե ցինք…13:

Հե րո սա մար տի մաս նա կից 105ամյա Մով սես Փա նո սյա նը վեր հի
շել է նաև մու սա լեռ ցի նե րի կյան քը ՊորտՍա յի դում. «Կնիկ, չո ջուխ` բո լո-
րը մտած են նա վը: Նա վը շարժ վե ցավ: Ահա գին ժամ էր թա լեն ետ քը 
ֆրան սա ցի նե րը գեր մա նա կան նավ մը գե րի առին: Մենք փոխ վանք ադ 
գեր մա նա կան նա վը: Ան մեզ տա րավ Պըր տը-Սա յիդ` Պորտ-Սա յիդ… 
Իջանք Եգիպ տո սի հո ղին վրա: Անա պա տի դե ղին ավա զը ոտ քեր նիս կրա-
կի պես կվա ռեր: Տե սանք շար քե րով բրե զեն տե չա դըր ներ (վրան) լա րել են 
մե զի հա մար, մե ջը պառ կե լու ան կո ղին, ամեն ինչ…: Ան ժա մա նակ Պո ղոս 
Նու բար փա շան Եգիպ տո սի մե ծե րեն էր, ողոր մի իրա հո գուն, ան շատ օգ-
նեց մեզ ալ, Դեր Զո րի հայ որ բե րուն ալ: Հոն մեր երե խե քը անա պա տի 
ավա զի վրա հա յե րեն տա ռե րը կգրե ին, կսոր վե ին, մին չև բաց վավ` վրա նի 
մը տակ, Սիս վան վար ժա րա նը, քով ալ` հի վան դա նոց մը…: Հոն անգ լի ա-
ցի կապտն ներ (հրա մա նա տար) եկան, մե զի մար զանք ընել կու տա յին` 
ուան, թու, ռայթ, թու (մեկ, եր կու, աջ, եր կու կը սե ին…): Մենք ալ կքայ լեինք: 
Ադ հրա ման տվո ղը, որ անգ լի ա ցի էր, մե զի ըսավ. «Դուք ֆրան սա ցիի կող-
մեն եկեք, ան ցեք մեր կող մը»: Մենք ըսինք. «Ֆրան սա ցին մե զի ազա տեց, 
մենք ֆրան սա ցի ին կող մը պի տի ըլ լանք»: Հոն Մլե հը եկավ, մե զի գտավ: 
Ետ քը մենք կա մա վոր գրվե ցանք ֆրան սա կան բա նա կին մե ջը, Հայ կա-
կան լե գե ո նի հիմ քը դրինք: Ամեն կող մեն` Խար բեր դեն, Սե բաս տի ա յեն, 
Արաբ կի րեն, Հու սեյ նի կեն, Կի լի կի ա յի ամեն կող մե րեն հայ քա ջե րը եկան, 
մի ա ցան մե զի, գա ցինք Նաբ լու սի ջե փեն (ռազ մա ճա կատ) կռվե ցինք, շա-

12 Սվազ լյան Վ., Հա յոց ցե ղաս պա նու թյուն, վկ. 288, էջ 488:
13 Սվազ լյան Վ., Կի լի կիա, վկ. 403, էջ 158:
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հե ցինք…: Անգ լի ա ցին մեր հայ մե ծե րուն ըսավ. «Դուք մեր թա գա վո րեն ալ 
հա րուստ եք, որ աս տե սակ քաջ կտրիճ ներ ու նիք…»»14:

Եվ, իրոք, հայ քա ջա րի լե գե ո նա կան ներն ար ժա նա նում են ֆրան սի
ա կան և բրի տա նա կան հրա մա նա տա րու թյան դրվա տան քին: Գե նե րալ 
Ալեն բին, 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 12ին, Փա րի զի Ազ գա յին պատ վի րա կու թյան 
նա խա գահ Պո ղոս Նու բա րին հղած հե ռագ րում գրել է. «Ես հպարտ եմ իմ 
հրա մա նա տա րու թեան տակ հայ կա կան զո րա մաս ու նե նա լուս հա մար: 
Նրանք կռուե ցան փայ լուն կեր պով, ե  մեծ բա ժին մը ու նե ցան հաղ թա նա
կի մէջ»15:

ՊորտՍա յի դում մու սա լեռ ցի մե ծա հա սակ տղա մար դիկ իրենց ըն
տա նի քի ապ րուս տը հո գա լու հա մար փայ տից սանր ու գդալ ներ էին պատ
րաս տում, իսկ կա նայք ու աղ ջիկ ներն օտա րերկ րյա զբո սաշր ջիկ նե րին հի
աց նում էին իրենց նրբա հյուս ասեղ նա գոր ծու թյուն նե րով ու նախ շա զարդ 
գոր գե րով:

Սա կայն ՊորտՍա յի դում անց կաց րած չորս տա րի նե րի ըն թաց քում 
Մու սա Լեռ վե րա դառ նա լը մում էր երազ, որը եր գի է վե րած վել.

…Եա սը ձա խնթրի ցա
Այա րում ծի օն հիզ նի լա,
Ջէ բէլ Մու սա ուր թի լա,
Թի զի նէն թէ օզ քա ղի լա,
Ըն ղայ զի նէն ուն ղայզ քա ղի լա:

…Աստ ծուց խնդրե ցի`
Թամ բած ձի հեծ նել,
Գնալ Մու սա Լեռ,
Թզե նուց թուզ քա ղել,
Ըն կու զե նուց ըն կույզ քա ղել:16

Մով սես Փա նո սյա նը անդ րա դար ձել է նաև հե րո սա կան մու սա լեռ
ցի նե րի աս տան դա կան կյան քին. «…Ետ քը մե զի տա րին Այն ճար, հոն ալ 
բաց դաշտ էր, սկսանք նոր տու ներ շի նել, նոր այ գի ներ ցա նել, ջուր բե-
րինք, քա նի մը տա րի են դրախտ դար ձու ցինք Այն ճա րը: Ալ նա րինջ, լի մոն, 
ինչ միտ քեդ կանց նի` կբուս ներ…»17:

Եվ նա խորդ եր գի հեն քի վրա հյուս վել է նոր ժա մա նակ նե րի հայ րե
նա կա րոտ նոր եր գը.

14 Նույն տե ղում, վկ. 1397, էջ 270: 
15 Քե լէ շեան Մ., ՍիսՄա տյան, Բեյ րութ, 1949, էջ 592:
16 Սվազ լյան Վ., Մու սա լեռ, վկ. 173, էջ 133:
17 Սվազ լյան Վ., Կի լի կիա, վկ. 1397, էջ 270:
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Եա սը ձա խնթրի ցա`
«Փո պե տա» նա վը նսդի լա,
Հա յաս տան ուր թի լա,
Մակ թաբ ուր թի լա,
Խիլք ու շնիւրք սուր վի լա,
Միր վա թա նը շին ցը նի լա: 

Աստ ծուց խնդրե ցի`
«Պո բե դա» նա վը նստել,
Հա յաս տան մեկ նել,
Դպրոց հա ճա խել,
Խելք ու շնորհք սո վո րել,
Մեր հայ րե նի քը շե նաց նել18:

Իր հուշվկա յու թյան վեր ջում Մու սա Լե ռան հե րո սա մար տի մաս նա
կից Մով սես Փա նո սյանն ար դեն ներ կա յաց նում է իրենց կյան քը Հա յաս
տա նում. «…1946 թվին մեր Հա յաս տա նեն լուր եկավ, թե ով կու զի` թող գա 
Հա յաս տան, շատ նանք, մի ա նանք, որ թուր քի ձեռ քեն մեր հո ղե րը ետ առ-
նենք: Տուն, տեղ, այ գի, ամեն ինչ եղա ծին պես ձգե ցինք, ելանք, եկանք 
Հա յաս տան»19:

Մու սա լեռ ցի դյու ցա զուն ներն առա ջին նե րից էին, որ իրենց և իրենց 
սե րունդ նե րի կյան քը կա պե ցին Մայր Հայ րե նի քի հետ:

1946  –1947 թթ. մու սա լեռ ցի նե րը հայ րե նա դարձ վե լով` բնա կու թյուն 
են հաս տա տում Երև ա նում և մեր ձա կա նո րա կա ռույց թա ղա մա սե րում (Նոր 
Կի լի կիա, Նոր Արեշ, Նոր Սե բաս տիա, Նոր Մա լա թիա, Շա հու մյան, Հաղ
թա նակ), ինչ պես նաև` Հայ կա կան ԽՍՀ տար բեր շրջան նե րում` Էջ մի ած նում 
(այժմ` Վա ղար շա պատ), Հոկ տեմ բե րյա նում (այժմ` Ար մա վիր), Աշ տա րա
կում, Արա րա տում, Լե նի նա կա նում (այժմ` Գյում րի), Կի րո վա կա նում (այժմ` 
Վա նա ձոր), Ալա վեր դի ում, Կա պա նում, Նոր Մու սա լեռ ավա նում և այ լուր:

Մով սես Փա նո սյա նը ևս բնա կու թյուն է հաս տա տում Նոր Մա լա
թիա թա ղա մա սում, և ըն տա նի քով սկսում են աշ խա տել ու արա րել. «Երևա-
նի Մա լա թիա թա ղա մա սը այն ժա մա նակ շատ տուն չի կար: Ես, կինս` Իս-
կու հին, հինգ տղա ներս ու եր կու աղ ջիկ ներս սկսանք նոր, եր կու հար կա նի 
քա րա շեն մեծ տուն մը շի նել: Ես աշ խա տում էի մո տի կի կոլ խո զը (կո լեկ
տիվ տնտե սու թյուն), տղա ներս շի նա րար էին: Երև ա նի մեջ ինչ քան մեծ 
շենք կա` վրան աշ խա տած են` Մա տե նա դա րա նը, Ցե Կան20, հրա պա րա կի 

18 Սվազ լյան Վ., Մու սա լեռ, վկ. 173, էջ 133:
19 Սվազ լյան Վ., Կի լի կիա, վկ. 1397, էջ 270:
20 Նկա տի ու նի Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան Կենտ կո մի շեն քը, 

որն այժմ դար ձել է ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի նստա վայ րը:
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շեն քե րը, սպոր տա յին հա մա լի րը, ու րիշ շատ մը շեն քեր շի նած են: …Ար-
դեն հա րյուր հինգ տա րե կան եմ, ոտքս, ձեռքս դա հա կբռնե, ամեն տա րի 
սեպ տեմ բե րին մեր հա րի սա յի օր վան ան համ բեր կսպա սեմ, որ մեր ամեն 
կող մի մու սա լեռ ցի նե րու հետ եր թանք մեր նոր հու շար ձա նին քո վը, գի շե-
րով հա րի սան եփենք ու մա տա ղի պես բո լո րին բաժ նենք, որ ու տո ղը իմա-
նա, որ մու սա լեռ ցի նե րը, հա րի սա յի հա տիկ նե րու պես իրար մի ա ցած, 
կռվե ցան իրենց ազատ լը խի` ազա տու թյան հա մար. չուն քի Ազադ լը խը 
թվուն գէն ձուարն ի (Ազա տու թյու նը հրա ցա նի ծայ րին է)»21:

Այդ ժա մա նակ Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մը նոր էր ավարտ վել, 
և Հայ րե նի քում ըն տա նիք չկար, որ մի ճրագ չու նե նար հան գած, մի զոհ 
չու նե նար տված ֆա շիզ մին հաղ թե լու հա մար: Հայ րե նա դարձ նե րը գա լիս 
էին սպե ղա նի դնե լու հայ րե նի քի վեր քե րին` ձեռք ձեռ քի տված վե րա կանգ
նե լու ավեր վա ծը: Հա կա ռակ հետ պա տե րազ մյան տնտե սա կան ծանր 
պայ ման նե րին, յու րա քան չյուր ըն տա նի քին վարկ տրվեց, հո ղա մաս հատ
կաց վեց բնա կա րան կա ռու ցե լու հա մար:

Սա կայն Մի ջերկ րա կան ծո վի բա րե խառն ափե րից դե պի կլի մա յա
կան շեշ տա կի փո փո խու թյուն ներ ու նե ցող հայ րե նի քը սոսկ աշ խար հագ
րա կան տե ղա շարժ չէր հայ րե նա դարձ նե րի հա մար, այլ` այն նախ և առաջ 
են թադ րում էր հա սա րա կա կանքա ղա քա կան կյան քի նոր` սո ցի ա լիս տա
կան կա ցու թա ձև իր յու րօ րի նակ հա սա րա կա կան հա մա կար գով… Հա կա
ռակ այդ բո լո րին, հայ րե նա դարձ մու սա լեռ ցի նե րի հա մար սկսվեց կյան քի 
նոր շրջա նը, այս ան գամ ար դեն հայ րե նի հո ղի վրա: Նրանք այս տեղ ևս 
ցու ցա բե րե ցին հե րո սաց ման նոր, փայ լուն օրի նակ ներ` եր բեմ ի հո ղի 
մշակ նե րը դար ձան հա մայ նա կան դաշ տե րի աշ խա տան քի հե րոս ներ: 
Նրանք իրենց քրտին քով օծե ցին հայ րե նի հո ղի ամեն մի թի զը, որ հայ կա
կան խա ղո ղից ստաց վի նաև «Մու սա Լեռ» անու նը կրող փրփրա դեզ գի
նին: Իսկ եր բեմ ի հո ղի մշակ նե րի սե րունդ նե րը, հայ րե նի քում հա մա տա
րած գրա գի տու թյան և մաս նա գի տա կան բարձ րա գույն կրթու թյուն 
ստա նա լով, դար ձան նաև մտքի մշակ ներ` հայ րե նի քին տա լով գի տու թյան 
ու մշա կույ թի վաս տա կա շատ երախ տա վոր ներ, ան վա նի գիտ նա կան ներ, 
քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ:

Ազա տու թյան և հե րո սաց ման ոգին, որ արյան հետ էր ժա ռանգ վել, 
որ մայ րա կան կա թի հետ էր ներծծ վել, պի տի առ կայ ծեր, պի տի բո ցա վառ
վեր ու հո գու կրակ դար ձած պի տի արա րեր: Եվ հայ րե նաբ նակ մու սա լեռ

21 Սվազ լյան Վ., Կի լի կիա, վկ. 1397, էջ 270 –271: 1990 թ. գար նա նը վախ ճան վեց Մու
սա լե ռան հե րո սա մար տի վեր ջին մաս նա կից Մով սես Փա նո սյա նը` չտես նե լով 
Հա յաս տա նի ան կա խու թյան գոր ծըն թա ցի հռչակումը:



39

Մու սա լե ռան հե րո սա մար տը ըստ ակա նա տես վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն նե րի

ցի նե րը Էջ մի ած նի ճամ փին հիմ ադ րե ցին Մու սա լեռ ավա նը, որի բար
ձուն քին իրենց խնա յո ղու թյամբ կա թիլկա թիլ հա վա քած նյու թա կան 
մի ջոց նե րով, իրենց ստեղ ծա գործ ու շի նա րար ձեռ քե րով կա ռու ցե ցին ու 
դե պի եր կինք խո յաց րին հե րո սա մար տի ոգին խորհր դան շող արծ վա նիստ 
հու շար ձանկո թո ղը` կից թան գա րա նով, որ պես զի ամեն տա րի սեպ տեմ
բե րին մու սա լեռ ցի նե րը սրբա զան ուխ տի գան Հա յաս տա նի ու աշ խար հի 
տար բեր երկր նե րից ժա մա նած հյու րե րով, հե րո սա մար տի օրե րից մեզ հա
սած հնա մե նի դհոլզուռ նա յի խրոխտ հնչյուն նե րով, ինք նա տիպ երգ ու 
պա րով, նաև ավան դա կան հա րի սա յով, նշեն հա մազ գա յին տո նախմ բու
թյուն դար ձած Մու սա լե ռան հե րո սա մար տի օրը Նոր Մու սա լե ռան վրա` 
Հայ րե նի հո ղի վրա:

Հայ րե նա դարձ մու սա լեռ ցի ներն աղոթ քա խառն տո ղեր են հղել առ 
Աստ ված.

Տե՛ր, դուն պա հե միշտ ան սա սան
Դյու ցազ նա կան Մայր Հա յաս տան,
Տուր հա րա տև խա ղա ղու թյուն,
Կյանք ու արև, ազա տու թյուն,
Հայ դրո շով մեր պե տա կան
Թող միշտ ապ րի ազգն հայ կա կան.
Ամեն22:

ГЕ РО И ЧЕС КОЕ СРА ЖЕ НИЕ МУ СА ДА ГА  
ПО СВИ ДЕ ТЕЛЬСТ ВАМ ОЧЕ ВИД ЦЕВ

Вер жи не Сваз лян
Ре зю ме
В 1915 г., в те че ние 40 дней, му са даг цы во гла ве с Есаи Ягуб яном, Пет ро сом 
Дмла кя ном и пре по доб ным Тиг ра ном Андр еа ся ном ве ли оже сто чен ные 
бои с тур ка ми. Че ты ре важ ных сра жен ия вы иг ра ли ар мя не на вы со тах Му
са Да га – в Кзлджа, Куздж газ, Дам лад жык, Кап ланДу заг.
Участ ни ки ге ро и чес кой обо ро ны Му са Да га, 105лет ний Мов сес Па но сян 
(1885 г. рожд.), По гос Суп ку кян – Ашуг Де вел ли (1887 г. рожд.), Мов сес Ба-
ла б а нян (1891 г. рожд.), Ован нес Ип ред жян (1896 г. рожд.), То ник То ни кян 
(1898 г. рожд.) и дру гие, ко то рые в 19461947 гг. ре пат ри и ро ва лись в Со
ветс кую Ар мен ию, под роб но расс ка зы ва ли нам об этих исто ри чес ких со б 
ыт иях.
Ге ро и чес кая бор ьба му са даг цев пот ряс ла весь мир. Она про де монст ри ро ва
ла, на что спо соб на горст ка на ро да, вос пи тан ная на ге ро и чес ких тра диц иях 
прош ло го и об ла да ю щая ве ли чи ем ду ха.

22 Սվազ լյան Վ., Կի լի կիա, վկ. 1391, էջ 250:
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Վեր ժի նե Սվազ լյան

Клю че вые сло ва: ге ро и чес кое сра же ние Му са Да га, Ки ли кия, Дам лад жык, 
во ен ный ко ра бль «Ги шен», Крас ный Крест, ПортСа ид, па ла точ ный го ро
док, Аинд жар, Ар мен ия, Но вый Му са Лер.

THE HEROIC BATTLE OF MOUSSA DAGH ACCORDING TO THE TESTIMO-
NIES OF THE EYEWITNESS SURVIVORS

Verzhine Svazlyan
Summary
In 1915, during forty days, the Moussa Dagh people under the command of Yes
sayi Yaghoubian, Petros Demlakian, and the Very Reverend Tigran Andreas
sian fought violent battles against the Turks. During this period, four important 
victorious battles took place on the heights of Moussa Dagh – Kezeldja, Kuzd
jeghaz, Damladjik and KaplanDuzagh.

Some of the surviving participants of the heroic battle of Moussa Dagh, the 
105yearold Movses Panossian (born in 1885), Poghos Supkukian – Ashugh 
(Minstrel – Arm.) Develli (born in 1887), Movses Balabanian (born in 1891), Hov-
hannes Ipredjian (born in 1896), Tonik Tonikian (born in 1898) and others, who 
repatriated to Soviet Armenia in 19461947, have communicated to us the de
tails of this historical events.

The heroic battle of Moussa Dagh shook the world; it demonstrated the im
mense capabilities of a handful of people who have heroic traditions and unan
imous will power.

Keywords: heroic battle of Moussa Dagh, Cilicia, Damladjik, “Guichen” steam
ship, Red Cross, PortSaտd, tent city, Aynjar, Armenia, New Moussa Ler.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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