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ՀԻՄ ՆԱ ԴԻՐ
«Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ

Տ պագր վել է Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի
գի տա կան խորհր դի որոշ մամբ

ՀՀ գի տու թյան կո մի տեի ֆի նան սա վոր մամբ իրա կա նաց վող «Սյու նի քի հոգևոր և 
նյութա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի շրջա նակ ում

Հա մա րը հրա տա րա կու թյան է երաշ խա վո րել «Սյու նիք» հա յա գի տա կան  
տա րեգր քի խմբագ րա կան խոր հուր դը

ԽՄ ԲԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ

Նա խա գահ` Ար տուշ Ղու կա սյան, Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկտոր,
ֆիզ մաթ գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Գլխա վոր խմբա գիր` Թեհ մի նա Մա րու թյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի
թեկ նա ծու, դո ցենտ

Ան դամ ներ`

Գևորգ Ստե փա նյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Վա նո Եղի ա զա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Թա մար Հայ րա պե տյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հայ կա նուշ Մես րո պյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հա մո Սու քի ա սյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ
Ս վետ լա նա Մա նու չա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Լի լիթ Թու նյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 «Սյու նիք» հա յա գի տա կան տա րե գիրք, № 1 2020 (14), Երևան, 2020,— 200 էջ:

«Սյու նիք» հա յա գի տա կան տա րեգր քի սույն հա մա րում տեղ են գտել «Սյու նի քի հոգևոր 
և նյու թա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի գի տաշ խա տող նե րի, ոլոր տի մաս նա գետ նե րի՝ Սյու
նիք–Ար ցա խի հա յա գի տու թյան հիմ նա հար ցե րին նվիր ված ուսում նա սի րու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև Ակ սել Բա կուն ցի ծննդյան 120–ա մյա կին նվի ված հան րա պե տա կան գի տա ժո ղո վի (ԳՊՀ, 
2019 թ., հու նիս) նյու թե րը, որոնք երաշ խա վոր վել են խմբագ րա կան խորհր դի կող մից:
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ՂԱ ՐԱ ՔԻ ԼԻ ՍԱՅԻ ՀԵ ՐՈՍ ՀՐԵ ՏԱ ՆԱ ՎՈ ՐԸ՝  
ԳՈՒՐ ԳԵՆ ՏԵՐ–ՄՈՎ ՍԻՍՅԱ ՆԸ

ԳՐԻ ՇԱ ՍՄԲԱՏՅԱՆ

1918 թ.–ի Մայի սյան հե րո սա մար տե րում՝ Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար տից 
առաջ և ճա կա տա մար տում, բա ցա ռիկ դե րա կա տա րու թյուն է ունե ցել 1–ին hայ
կա կան հրաձ գային բրի գա դի 4–րդ լեռ նային մարտ կո ցի հրա մա նա տար Գուր
գեն Տեր–Մով սի սյանը: Հրա պա րակ ման մեջ ներ կա յաց րել ենք հրե տա նա վո րի 
սխրանքն ու ան ձնա զո հու թյունը: Հե րո սի ծագ ման ու ծննդա վայ րի մա սին իրա
րա մերժ ու մո լո րեց նող են տե ղե կու թյուն նե րը: Տե սա կետ ենք հայտ նում, որ նա 
Սյու նի քի Շի կա հող գյու ղի Տեր–Մով սի սյան ան վա նի տոհ մի զա վակ է:

Հե ռա վոր 1976 թվա կանն էր. 
Երևա նի Խ. Աբո վյա նի ան վան ման
կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի ռեկ
տոր, ան վա նի պատ մա բան Հայ կազ 
Մա նու կի Պո ղո սյանը պատ մու թյան 
ֆա կուլ տե տի չոր րորդ կուր սում «Հա
տուկ կուրս» էր կար դում: Նրա հա
մար կա ղա պար ներ գո յու թյուն չու
նե ին, ազա տո րեն իր կար ծիքն էր 
ար տա հայ տում, հա ճախ դուրս գա
լիս թե մայի շրջա նակ նե րից, խո սում 
պատ մու թյան մութ ծալ քե րից, ան
ցկաց նում էր քննար կում ներ, լսում էր 

ուսա նող նե րին: Ռեկ տորը դա սին մինչև ան գամ եր գում էր ֆի դա յա կան եր գեր:
Մի օր, երբ խո սում էր Մայի սյան հե րո սա մար տե րից, դի մեց լսա րա նին. «Ղա

րա քի լի սա յում մենք ունե ցել ենք հրե տա նու երի տա սարդ հրա մա նա տար՝ Գուր գեն 
Տեր–Մով սե սով, որին զին վո րից մինչև գե նե րալ պաշ տում էին: Ցա վոք, նա հե րո սա
բար զոհ վեց: Հի շե ցե՛ք, նման նե րը պատ մու թյան մեջ դժվար են լի նում: Ես փոր ձե ցի 
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Հ րա պա րա կում ներ

իմա նալ, թե որ տե ղից է այդ ջա հելը, ինձ չհա ջող վեց: Հնա րա վոր է՝ ձեզ նից պատ մու
թյան մեջ խո րա ցող ներ լի նեն, գտե՛ք Մով սե սո վի ծննդա վայ րը»:

Տա րի ներ անց ան վա նի գիտ նա կա նին ես հան դի պե ցի Ծավ գյու ղում, որ տեղ 
եկել էր Գևորգ Հայ րյա նի հետ մի ա սին: Հի շեց րի, ասա ցի, որ Տեր–Մով սի սյան նե րը 
Շի կա հո ղից են: Ասաց՝ գու ցե հրե տա նա վո րին պետք է փնտրել նրա՞նց մեջ330:

***
1918 թվա կա նի մայիսն էր: Թուր քա կան ուժերն արա գու թյամբ շարժ վում էին դե

պի Ղա րա քի լի սա: Թուր քե րը խա ղա ղու թյան մա սին լսել իսկ չէ ին ցան կա նում: Դրու
թյունն անո րոշ էր: Եվ վճռա կան պա հին թշնա մու դեմ մա հա ցու կրակ տե ղաց Գուր
գեն Տեր–Մով սի սյա նի հրե տանին:

«Խարխլ վեց, քայ քայ վեց թշնա մու մար տա կար գը: Ամեն մի հար վա ծը շար քից 
հա նեց տաս նյակ զին վոր ներ, հի աց մուն քով լցրեց հայ մար տիկ նե րի սրտե րը: Նրան
ցից շա տե րը չէ ին էլ ճա նա չում կա պի տան Մով սի սյա նին, նրա հրե տա նա վոր նե րին, 
բայց տես նե լով նրա մարտ կո ցի հուն ձը, հա մակ վե ցին պաշ տա մուն քի նման ինչ–որ 
զգա ցու մով դե պի այդ ան ծա նոթ հե րո սը: Մի այն մար տում, մահ վան մո տի կու թյամբ է 
ծնվում այդ պի սի զգա ցու մը՝ ան խառն, դեռ հստակ չգի տակց ված, երախ տա գի տու
թյամբ լի:

— Հու՛պ տուր, քե մա տաղ, Ղա րա բա ղի՛ ար ծիվ,— ոգևո րու թյունը զսպել չկա րո
ղա նա լով՝ կան չեց մի նի հար, թու լա կազմ զին վոր, որ պառ կել էր փոխգն դա պե տից 
փոքր–ի նչ առաջ և հուզ մուն քից ան վերջ շու ռու մուռ էր տա լիս ֆրան սի ա կան «լե բել» 
հրա ցանը:

— Ա՛յ մարդ, ի՞նչ Ղա րա բաղ, կա պի տան Մով սի սյանը ախլց խա ցի է,— մի ջամ
տեց շեկ գան գուր նե րով մի ջա հել զինվոր:

— Ի՞նչ ես գլխիդ զոռ տա լի, տո՛,— հա մա ռեց նի հար, թու լա կազմ զին վո րը,— բա 
որ ղա րա բաղ ցի չլեր, ըթենց հունձ կա նե՞ր...»331:

...«Հա մա թօփ ձգողը, ա՜յ իգիթ եմ ասում. ղա րա բաղ ցի էր. ջա նին մեռ նեմ, նրա 
նման հին գը ունե նայինք,— ո՞վ մեզ կա րար մո տե նալ, ո՞վ մեզ կա րար դիպ չիլ»,— մի 
առան ձին ոգևո րու թյամբ ասում էին ղշլա ղե ցիք332:

Հա մա ցան ցում ներ կա յաց ված ուշագ րավ մի հրա պա րակ ման մեջ հրե տա նա
վորը հա մար վել է ախալ քա լաք ցի (առանց աղ բյու րը նշե լու)333:

Ո՞վ է Տեր–Մով սի սյանը, որ տե՞ղ է ծնվել, ի՞նչ տոհ մից է: Նրա սխրան քի մա սին 
շա տերն են գրել ու գրում են: Տա րի ներ առաջ Տեր–Մով սի սյա նի ով և որ տե ղա ցի 
լի նե լու հար ցին փոր ձել է պա տաս խա նել ՀՀ պե տա կան ար խի վի Իջևա նի մաս նա

330  Գուր գեն Տեր–Մով սի սյա նի մա սին մեր կող մից փոք րիկ ակ նարկ  է հրա տա րակ վել Կա պա նում 
լույս տես նող «Սյու նիք» թեր թում (խմ բա գիր՝ Գա գիկ Դավ թյան, 1997, 29 մայի սի, N 17–18):

331  Ա միր բե կյան Մ., Վեր ջին հո ղակ տո րի վրա, վեպ, Երևան, 1973 թ., էջ 258–259:
332  Ղա զա րյան Մ., Ղա րա քի լի սայի հե րո սա մարտը, Թիֆ լիս, 1920, հմմտ. Դալ լա քյան, Մա րու քյան, 

Փաս տաթղ թե րի և նյու թե րի ժո ղո վա ծու, էջ 115: Ի դեպ, այդ տա րի նե րին Սյու նիքը հա ճախ ըն կալ
վում էր որ պես Ղա րա բաղ: 

333  Համ բար ձու մյան Ռ., Գա րե գին Նժդեհ–Ղա րա քի լի սայի հրա շունչ ոգին, Երևան, 2004:
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Գրի շա Սմբատյան

ճյու ղի տնօ րեն Մ. Հ. Եգա նյանը334: Սա կայն Եգա նյա նի փաս տարկ նե րը, մեղմ ասած, 
ան հիմն են: Նրա կար ծի քով՝ Ղա րա քի լի սայի հե րո սը ծնվել է Իջևա նի Խաշ թա ռակ 
գյու ղում: Եվ հե տո նա Գուր գեն Տեր–Մով սի սյա նին դարձ րել է Խա չա տուր Սարգ սի 
Մով սի սյան, որը զոհ վել է «1918–ի մայի սի 28–ին՝ լու սա բա ցից առաջ: Նրա դին զո
րա մա սից փո խադր վեց և ամ փոփ վեց հայ րե նի Խաշ թա ռակ գյու ղում»:

Կա պի տա նի հետ քե րով գնա լով, նրա մա սին որո շա կի փաս տեր ու վկա յու
թյուն ներ հա վա քե լով և հու սա լով, որ ծննդա վայ րի մա սին ստույգ տե ղե կու թյուն ներ 
կհայտ նա բե րեմ՝ դի մե ցի ՀՀ Ազ գային ար խիվ: Դա չհա ջող վեց, բայց այ նու հան դերձ 
գտնվե ցին նոր նյու թեր, որոնք գա լիս–լ րաց նում են հրե տա նային մարտ կո ցի հրա մա
նա տա րի կեր պարը:

Ֆ րան սա հայ պատ մա բան Սերժ Աֆա նա սյանն իր «Սար դա րա պա տի հաղ թա
նա կը» գրքում այդ օր հա սա կան պա հի մա սին գրում է, որ մայի սի 23–ին «Ղա րա քի
լի սա յում կա յա ցած մի հա վա քում Մես րոպ եպիս կո պոս Տեր–Մով սի սյանը, գե նե րալ 
Գա մա զյանը, գնդա պետ Սա մարցևն ու Նժդե հը, որոնք վե րա դար ձել էին Դի լի ջա
նից, որո շում են դի մադ րու թյուն ցույց տալ»:

Մայի սի 25–ին կազ մա կերպ վեց Ղա րա քի լի սայի ճա կատը: Նույն օրը հրե տա
նային նա խա պատ րաս տու թյու նից հե տո թուր քա կան բա նակն ան ցավ հար ձակ ման: 
Սկսվեց ճա կա տա մարտը, որը տևեց մինչև մայի սի 28–ը:

Կա պի տան Տեր–Մով սի սյա նի 4–րդ մարտ կո ցը գնդա պետ Սե րոբ Սա մար ցյա նի 
զո րա բաժ նի հետ տե ղա վոր վում է ռազ մա ճա կա տի ձախ թևում և հանձ նա րա րու թյուն 
ունե նում՝ պաշտ պա նել Գյա դա մայ մեխ (Ան փայտ Մայ մեխ) լեռ նա գա գա թը Ղա րա քի
լի սայի հա րա վում: Թուր քա կան զո րախմ բե րը փոր ձում էին առաջ շարժ վել: Մով սի
սյա նի հրե տա նին գոր ծում է հրա շա լի: Այս մա սին վկա յում է առան ձին հայ կա կան 
հե ծյալ բրի գա դի հրա մա նա տար Նի կո լայ Կոր գա նո վի զե կու ցա գի րը. «Շտաբս կա
պի տան Մով սե սո վի ան ձնու րաց գոր ծո ղու թյուն նե րի շնոր հիվ, որ դեմ–դի մաց բաց 
դիր քե րից ոչն չաց րեց թուր քե րին, կա սեց վեց թուր քե րի առա ջին գրո հը: Դրա շնոր
հիվ հե ծյալ կազ մա վո րում նե րը քա ջա լեր վե ցին և հա ջո ղու թյամբ, հետևա կային վի
ճա կով զսպե ցին հա կա ռա կոր դին»335:

Չորս ժամ վա ըն թաց քում Տեր–Մով սի սյա նի հրե տա նա վոր նե րը հետ են մղում մի
մյանց հա ջոր դած երեք գրոհ: Տեղ չի հաս նում գնդա պետ Սա մար ցյա նի ուղար կած 
օգ նու թյունը: Կա պի տանը ստիպ ված է լի նում օգ տա գոր ծել վեր ջին ար կը և ապա 
հար կադր ված է լի նում թռչել ձի ու վրա և գրո հի տա նել իր հրե տա նա վոր ներին:

Տեր–Մով սի սյա նին ան ձամբ ճա նա չել է Հով հան նես Բաղ րա մյանը և ար ժա նի ո
րեն բնու թագ րել նրան. «Հի շե լով Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար տի հե րոս նե րին` ես 
ցան կա նում եմ մի քա նի բա րի խոսք ասել հրե տա նային մարտ կո ցի հրա մա նա տար, 
կա պի տան Մով սի սյա նի մա սին: Նրանք, ով քեր գի տեն նրան, ասում էին, որ արի ու
թյունը, քա ջու թյունը, այդ մար դու ան սահ ման սե րը հա րա զատ Հա յաս տա նի նկատ

334  Բան բեր Հա յաս տա նի ար խիվ նե րի, 1987, N 3:
335   ՀԱԱ, Ֆ.123, ցուց. 2, գործ 79, թերթ, 7, 25 մայի սի 1918 թ.:
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մամբ եղել է օրի նակ հա րյու րա վոր և հա զա րա վոր մար տիկ նե րի հա մար, որոնք 
պայ քա րում էին հա նուն իրենց ժո ղովր դի ազա տու թյան… ես ան ձամբ ճա նա չում էի 
Մով սի սյա նին և նրա մարտ կո ցի մար տիկ նե րին, որոնց նկատ մամբ նա վե րա բեր
վում էր հո գա տա րու թյամբ և սի րով: Ինձ միշտ հի աց մունք է պատ ճա ռել այն, որ 
կա պի տա նի ստո րա բա ժան ման սպա նե րը և զին վոր նե րը եղել են, կար ծես, ընտ րո
վի, գե ղե ցիկ հան դեր ձա վոր ված, ձգված, եռան դուն, ուժե րին վստահ՝ և պատ րաստ` 
ցան կա ցած պա հի մար տի նետ վե լու: Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մարտը վեր ջինն էր, 
որին մաս նակ ցեց փայ լուն հրե տա նա վորն ու վառ հայ րե նա սե րը: Այդ մար տում Մով
սի սյանն ըն կավ հե րո սի մա հով»336:

Մու շեղ Ղա զա րյանը, նկա րագ րե լով ճա կա տա մար տի հե րո սա կան դրվագ նե րը, 
գրում է. «Պայ քա րը ճա կա տում եռում հա եռում է. մեր ար տի լե րի ան եր կու օր շա
րու նակ յետ է մղում 11–րդ ֆրգայի ուժեղ յար ձա կում նե րը: Սկսւում է Հա ջի–Ղա րայի 
ճա կա տա մարտը: Գիւ ղի բար ձունք նե րը մի քա նի ան գամ ձեռ քից ձեռք են ան ցնում: 
Ընկ նում են մէ կը միւ սի յետևից հա րիւ րա վոր քա ջեր, որոնց հետ նաև ան ւա նի հե
րոս— կոր նետ Տէր–Մով սի սե ան»337:

Նույն պի սի գնա հա տա կան է տա լիս նաև Սի մոն Վրա ցյանը. «Ղա րա քի լի սայի 
ճա կա տա մար տում հայ զին վո րը երևան բե րեց ռազ մա կան բարձր կա րո ղու թյուն 
և ան սահ ման հայ րե նա սի րու թյուն: Բազ մա թիվ զո հեր տվեց նա: Շա տե րը ըն կան 
հե րո սա կան մա հով: Դրանց մեջ էր թնդա նո թային մարտ կո ցի հրա մա նա տար հե
րոս Տեր— Մով սի սյանը: Դրանց մեջ էր և Հա յաս տա նի ապա գա վար չա պետ Հ. 
Օհան ջա նյա նի ան դրա նիկ զա վա կը՝ Մո նիկը, մի խումբ գա ղա փա րա կան ուսա նող 
ըն կեր նե րի հետ գտնվում էր առա ջա վոր դիր քե րում, մաս նակ ցել էր բազ մա թիվ ճա
կա տա մար տե րի, ստա ցել քա ջու թյան նշան և որ ան հետ կո րավ Ղա րա քի լի սայի 
կռիվ նե րում»338:

Պա կաս կարևոր չէ նաև հետևյալ փաս տա թուղ թը. «Հե րո սա բար ըն կավ խի զախ 
կա պի տան Գուր գեն Տեր–Մով սե սո վը` տա նե լով իր մարտ կո ցը գրո հի» (Հայ կա կան 
առան ձին կոր պու սի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա ռոտ նկա րագ րու թյունը 1917 թ. դեկ
տեմ բե րի 1–ից 1918 թ. օգոս տո սի 1–ը տվել է Հայ կա կան առան ձին կոր պու սի շտա բի 
սպա նե րից Կու լե բյա գինը):

Հե տաքր քիր մի վա վե րա գիր ևս, որ վկա յում է Տեր–Մով սի սյա նի՝ բա նա կում ունե
ցած բա ցա ռիկ հե ղի նա կու թյան մա սին. «Արե շո վը (Հայ կա կան կոր պու սի 1–ին դի վի զի
այի հրա մա նա տար) դժգո հում էր Մով սե սո վից և ցան կա նում էր հե ռաց նել նրան հրա
մա նա տա րու թյու նից: Գոր ծին մի ջամ տում է Դրոն (կոր պու սի քա ղա քա կան կո մի սար) 
և հայ տա րա րում, որ եթե Մով սե սո վին հե ռաց նեն, ապա ինքը հրա ժա րա կան կտա»339:

336  Բաղ րա մյան Հ., Իմ հի շո ղու թյուն նե րը, Երևան, 1979, էջ 88:
337  Ղա զա րյան Մ., Ղա րա քի լի սայի հե րո սա մարտը, Թիֆ լիս, 1920, հմմտ. Դալ լա քյան, Մա րու քյան, 

Փաս տաթղ թե րի և նյու թե րի ժո ղո վա ծու, էջ 109:
338  Վրա ցյան Ս., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, Երևան, Հա յաս տան, 1993, էջ 121:
339  Հայ կա կան առան ձին կոր պու սի հրա մա նա տար, գե նե րալ Թ. Նա զար բե կո վի հու շագ րու թյուն նե

րը. ՀԱԱ, ֆ. 45. ց. 1, գ. 16:
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Թան կա գին է ամեն գնա հա տա կան: Ահա թե ինչ է գրում Ղա րա քի լի սայի ճա
կա տա մար տի մաս նա կից բժիշկ Իսա հակ Տեր տե րյանը. «Գուր գեն Տեր Մով սի սե անը 
«Լեռ նային» կոչ ւող 4–րդ հրե տա նային մարտ կո ցի հրա մա նա տա րը, որը յու սա հատ 
բազ մու թիվ նե րին դէ պի ճա կատ մղող եզա կի սպա նե րից մէկն էր: Սկսած 1914 թուա
կա նից մաս նակ ցե լով տար բեր կռիւ նե րի՝ ար ժա նա ցել է սպա յա կան բո լոր պար
գեւ նե րին, երեք ան գամ վի րա վո րուել: 1918 թ. մայի սի 25–ին, երբ թշնա մու դէմ իր 
մարտ կո ցի մղած ճա կա տա մար տի ըն թաց քում վեր ջա ցան թնդա նօ թի ար կե րը, թրա
մար տի նե տուեց դէ պի ճա կա տի ամե նավ տան գա ւոր հա տուա ծը և առիւ ծա մարտ 
տա լով թուրք զօր քե րի դեմ, զո հուեց Դար բաս գիւ ղի մո տեր քում գտնւող թիւ 750 
բար ձունքը գրա ւե լիս, որը վճռա կան նշա նա կու թիւն ունե ցավ մեր զօր քե րի մայի սի 
25–ի ընդ հա նուր յաղ թա նա կի գոր ծում: Ցա ւօք, իր մա սին այլ տուե ալ ներ չու նենք: 
Նրա գլխա ւո րած հրե տա նային մարտ կո ցի երկ րորդ դա սա կի հրա մա նա տար Պետ
րոս Պետ րո սե ան ցի (Պետ րոս Տեր Պետ րո սե անց, որը հրա մա նա տա րի զո հուե լուց 
յե տոյ փո խա րի նել է նրան) մի զե կու ցագ րից յայտ նի է, որ ճա կա տա մար տից յե տոյ, 
նրա մարտ կո ցի ռազ միկ նե րը իրենց քաջ ու նա հա տակ հրա մա նա տա րի մար մինը 
մայի սի 28–ին, թշնա մու զո րա մա սե րից շրջա պա տուած լի նե լու պայ ման նե րում, Մայ
մե խի մօ տեր քից հասց նում են Դի լի ջան եւ ամ փո փում տե ղի ս. Աս տուա ծա ծին եկե
ղե ցու բա կում: Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար տի բո լոր մաս նա կից ներն ան խտիր, 
մի ա բե րան վկա յում են, որ Գուր գէն Տէր Մով սի սե անը ան զու գա կան հե րոս եւ մեծ 
հայ րե նա սէր ան հա տա կա նու թիւն էր»340:

Այդ օրե րին ստեղծ ված իրադ րու թյան և Գուր գեն Տեր–Մով սի սյա նի մա սին ար ժե
քա վոր տե ղե կու թյուն ներ է հայտ նում ծա գու մով Ղա փա նի Ագա րակ գյու ղից, շտա բի 
կա պի տան Սմբատ Թո րո սյա նի341 ազ գա կան Սար գիս Թո րո սյանը342, ով մարտ կո ցի 

340  Ճա կա տա մար տի մաս նա կից բժիշկ Իսա հակ Տեր տե րյա նի հու շե րից, Ղա րա քի լի սայի 1918 թ. հե
րո սա մարտը, փաս տաթղ թե րի և նյու թե րի ժո ղո վա ծու, Երևան, 2008, էջ 159: Հմմտ. Ի. Տեր տե րյան, 
Եր կե րի ժո ղո վա ծու, հտ. 3,6, Թեհ րան, 1956–1957 թթ.:

341  Սմբատ Թո րո սյա նի մա սին հան գա մա նո րեն՝ Գ. Սմբա տյան, Սյու նիք. Պատ մու թյուն և հի շո ղու
թյուն, Երևան, Ան տա րես, «Ճա կա տա մարտ Քա շու նի քում. Կա պի տան Թո րո սյանը և զի նա կից
նե րը» գլխում:

342  Սար գիս Թո րո սյանը ծնվել է 1898 թ.–ին Երևա նի նա հան գային անաս նա բույժ Վար դան Թո րո
սյա նի ըն տա նի քում: Հայ րը Ղա փա նի Ագա րակ գյու ղից էր և հե տա գա յում՝ խորհր դային իշ խա
նու թյան տա րի նե րին, եղավ Երևա նի անաս նա բու ծա կան ինս տի տո տի հիմ նա դիր նե րից: Սար գիս 
Թո րո սյանն իր ման կու թյունն ու պա տա նե կու թյունը, ինչ պես և վաղ երի տա սար դու թյան տա րի
ներն ան ցկաց րել է Երևա նում: Երևա նի դա սա կան գիմ նա զի ան ավար տել է 1916–ին ոս կե մե դա
լով, իսկ հայ կա կան կրթու թյունը ձեռք է բե րել մաս նա վոր դա սե րի շնոր հիվ մե ծա նուն լեզ վա բան 
Մա նուկ Աբե ղ յա նից: Նույն տա րում նա ըն դուն վել է Պե տեր բուր գի ռազ մաբժշ կա կան ակա դե մի
ան: 1917 թ.–ի վեր ջին Հոկ տեմ բե րյան հե ղաշր ջու մից հե տո վե րա դար ձել է Երևան, կա մա վո րա
կան դար ձել ու մեկ նել ռազ մա ճա կատ՝ ծա ռայե լով որ պես բու ժակ: Մաս նակ ցել է Ղա րա քի լի սայի 
ճա կա տա մար տին: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրոք Թո րո սյանը կա ռա վա րու թյան վար
չա պե տի ան ձնա կան քար տու ղարն էր: Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո որոշ ժա մա նակ 
մնա ցել  է երկ րում և ապա մաս նակ ցել  է Փետր վա րյան ապս տամ բու թյանը: Ապս տամ բու թյան 
պար տու թյու նից հե տո Թո րո սյանը բազ մա հա զար մտա վո րա կան նե րի, քա ղա քա կան գոր ծիչ
նե րի ու մար տիկ նե րի հետ մի ա սին տա րագր վեց: Թավ րի զում ապ րեց մինչև 1922 թ.–ի աշունը: 
Այդ ժա մա նակ նա կազ մա կեր պեց երի տա սարդ ուսա նող նե րից կազմ ված սի րո ղա կան թա տե րա
խումբ, շրջա գա յու թյուն ներ կա տա րե լով՝ թա տե րա կան ներ կա յա ցում ներ տվեց Իրա նի, Սի րի այի, 
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հրե տա նա վոր նե րից էր, մաս նակ ցել է ճա կա տա մար տին, եղել է հե րո սի մտե րիմ
նե րից: Ցա վոք, հա մերկ րա ցի լի նե լու մա սին ոչ մի խոսք. գու ցե պա տե րազ մա կան 
իրա վի ճա կում ավե լորդ հե տաքրք րու թյուն նե րի ժա մա նակ չի եղել, կամ հայ րե նա կից 
լի նելը դուրս է մնա ցել Թո րո սյա նի հի շո ղու թյու նից: Բայց և այն պես Սար գիս Թո
րո սյա նի տե ղե կու թյուն նե րը խիստ ար ժե քա վոր են, իրա դար ձու թյուն նե րի շղթա յում 
մեր աչ քի առաջ հե րոս հրե տա նա վորն է. «Դա սա լի քու թիւնը կա մաց–կա մաց ծայր էր 
առ նում: Ալեք սանդ րա պո լի անակն կալ գրա վումը բա րո յալ քել էր որոշ զո րա մա սեր: 
Դեպ քե րի բե րու մով մեր զո րա մա սը լծուեց պայ քա րի դա սա լի քու թե ան դէմ: Ջղայ նա
ցած զի նուոր նե րը բռնում էին դա սա լիք նե րին եւ բե րում Մով սէ սե ա նի մոտ: Կա պի
տան Մով սէ սե անը դա սա լիք նե րի ոխե րիմ թշնա մին էր: Նե րո ղա միտ էր առ հա սա
րակ, բայց պար տա զանց նե րի հան դէպ անո ղոք էր: Դա սա լիք նե րը բո լորն էլ ունէ ին 
«յա տուկ» բա ցատ րու թիւներ:

Մե կը ասում էր.
— Ախր, պ. կա պի տան, մենք ի՞նչ կա րող ենք անել թուր քի դեմ, մեն–մե նակ, 

ռու սը թոր գաւ (թո ղեց) գնաց: Եր կու ամիս է ան վերջ կռիւ նե րի մէջ ենք, մեր չաստը 
(զո րա մա սը) հը մեն (բո լո րը) ցրուան (ցրուե ցին): Գնա՛նք, մի ճար անենք:

— Փախ չե լով ի՞նչ ճար կա րող էք անել,— պա տաս խա նում էր Մով սէ սե անը,— 
եթէ չկռուենք, բո լո րիս էլ թուրքը կը կո տո րի»:

Յի շում եմ՝ ինչ պես մէկ օր ոտ քից մին չեւ գլուխ զի նուած մի դա սա լիք բե րին 
գլխա պե տի մոտ:

— Ո՞ր զօ րա մա սից ես,— խիստ հարց րեց կա պի տանը:
— Բ գու մար տակից:
— Էն պես որ,— պա տաս խա նեց դա սա լիք զի նուո րը,— մենք կռուանք, կռուանք 

(կռուե ցինք) մինչև վեր ջին գիւլ լեն (փամ փուշտ): Մէկ էլ դար ձանք պատ րոն (փամ
փուշտ) վերց նե լու՝ տե սանք, որ զմեն (բո լո րը) փա խել են: Ոչ մի ձի ա ւոր չէր մնացել:

— Իսկ ձեր հրա մա նա տա՞րը:
— Նա էլ չկար, փա խել էր, չուն քի (որով հե տեւ) մե զի նման ոտա ւոր չէր:
— Ո՞վ էր:
— Ար սեն Շախ մա զե անը343:
Մով սե սէ ա նի համ բե րու թե ան բա ժա կը լցուեց: Ար սեն Շախ մա զե անը մեր ան զու

գա կան, լա ւա գույն զի նուո րա կան նե րից էր: Ռու սա կան զի նուո րա կան իշ խա նու թիւն
նե րի կող մից պար գե ւատ րուած էր Ս. Գէ որ գե ան սպա յա կան խա չով (շատ քիչ էր 
այդ պի սին նե րի քա նա կը ռու սա կան բա նա կում) մի տի պար հե րոս–սպայ:

Դա սա լի քի սուտը այ լեւս ակ նյայ տի էր:

Լի բա նա նի և Հու նաս տա նի հա յա շատ գա ղութ նե րում: 1923–1927 թթ. սո վո րել է Պրա գայի հա մալ
սա րա նի իրա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տում: Բնա կու թյուն է հաս տա տել Փա րի զում, աշ խա տակ ցել 
հայ ազ գային մա մու լին: Երկ րորդ աշ խար հա մար տի տա րի նե րին օգ նել է հայ ռազ մա գե րի նե րին: 
1954–ից ապ րում էր Մյուն խե նում, վա րում «Ազա տու թյուն» ռա դի ո կա յա նի հայ կա կան խմբագ րու
թյունը: ՀՅԴ–ի ան դամ էր 1916 թվա կա նից (կեն սագ րա կանը՝ ըստ Լևոն Մկրտչյա նի, «Ազա տու
թյուն» ռա դի ո կա յան, աղ բյու րը՝ Ռու բեն Թո րո սյան, «Սար գիս Թո րո սյան» ան տիպ գրքույ կը):

343  Ար սեն Շահ մա զյանը:
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Գլ խա պետ Մով սե սէ անը հրա մայեց զի նա թա փել ստա խօս զի նուո րին և բո լո րի 
ներ կա յու թե ամբ լաւ ծեծ տուեց, մին չեւ որ նա խոս տո վա նեց իր սուտը:

— Ափ սոս չի՞ Ար սե նի պես սպան քեզ նման զի նուոր ունե նայ, շուն շան որ դի:
Ու դառ նա լով մեր զի նուոր նե րին՝ ասաց.
— Ար սեն Շախ մա զե անը իմ լավ ըն կերն է, կտրիճ տղայ է:
Յե տոյ իմա ցանք, որ Ար սենը իր գու մար տա կի մեծ մա սով հե րո սա բար կռուել է 

յա ռա ջա ցող թուր քե րի դէմ (ըստ վեր ջին տե ղե կու թիւ նե րի, այդ ան նման հե րո սը Սի
պե րի ոյ աք սո րա վայ րե րի մէջ է եղել բոլ շե ւիկ նե րի օրոք):

Ծե ծից հե տո դա սա լիքը յետ ուղար կուեց իր զօ րա մա սը: Այս պի սով ճա նա պար
հին մենք բա ւա կան թւով դա սա լիք ներ վե րա դարձ րինք իրենց զօ րա մա սե րը մեր զի
նուոր նե րի հսկո ղու թե ան տակ»344:

Խու ճա պը կա տա րյալ էր: Ղա րա քի լի սա յում ու շրջա կայ քում սոս կա լի իրա րան
ցում էր: Գաղ թա կա նու թյունը եկել լցվել էր այս փոք րիկ ու ան շուք գյու ղա քա ղաքը, 
բայց իրեն ապա հով չէր զգում: Նա շարժ վում էր դե պի Դի լի ջան՝ հույս ունե նա լով 
այն տե ղից հաս նել Թիֆ լիս: Չկար, բա ցա կա յում էր զո րա վոր այն ուժը, որ պի տի 
կանգ նեց ներ թշվառ այս ժո ղովր դի վեր ջին բե կոր նե րին: Իսկ ամե նից մտա հո գո ղը 
որբ երե խա նե րի խնդիրն էր: Զին վո րա կան նե րը փոր ձում էին հա մախմ բել նրանց 
մեկ տեղ և ուղեկ ցել դե պի Դի լի ջան: Մթնո լորտը ծանր էր ու ճնշող, սոս կալի:

«Զի նուոր նե րը տխուր էին եւ մտազ բաղ: Ճա շում էին, բայց իրենց կե րա ծը, ինչ
պես ասում էր զի նուոր նե րից մեկը, «կուլ չէր գնում»: Գլխա պետ {հ րա մա նա տար} 
Մով սե սէ անը յոգ նած տեսք ուներ և սար սա փե լի դժգոհ էր: Մեծ դժուա րու թե ամբ հե
ռա խօ սով կա պուել էր Դի լի ջա նում գտնուած հայ կա կան կոր պու սի սպա յա կույտ հետ 
և հրա հանգ էր ստա ցել մարտ կօ ցը առա ւօ տե ան շար ժել դէ պի Դի լիջան:

Այս հրա հան գը իրեն հա մար ան սպա սե լի էր: Նա կար ծում էր, որ Ղա րա քի լի սէի 
շուրջ գո նէ կա րե լի պի տի լի նի կազ մա կեր պել դի մադ րու թիւն: Մեր որոշ զօ րա մա սե րը 
գրաուած էին դիր քեր: Բայց քիչ էին, բա րո յալք ված եւ մա սամբ խռնուած գաղ թա կա
նու թյան հետ: Ինձ պա տուի րեց կան չել աւագ սպային: Գնա ցի, գտայ նրան և մի ա սին 
եկանք գլխա պե տի մոտ:

Մով սե սէ անը ասաց. «Կար գադ րէք բո լո րին կար գի բե րել ամեն ինչ և պատ րաստ 
լի նե լու առա ւո տե ան շուտ շար ժուե լու Դի լի ջա նի ուղ ղու թե ամբ»345:

Նա հանջ բյու րոց, ան փա ռու նակ նա հանջ դե պի անո րո շու թյուն՝ Դի լի ջան տա
նող ճա նա պար հով, լի մարդ կային թշվառ կեր պա րանք նե րով:

Մինչև ու՞ր: Իսկ ավե լի դժվա րինը թնդա նոթ նե րի շար ժումն էր: Մարտ կո ցը ար
դեն ամ բող ջու թյուն չէր՝ կին, երե խա, անա սուն ներ խառն վել էին մի մյանց, իրենց մեջ 
առել թնդա նոթ ներն ու ձի ե րին և խա թա րել շար ժումը դե պի Դի լիջան:

«Մի այն Մով սէ սե ա նի նման հրա մա նա տա րը կա րող է գլուխ հա նել այս կա տա
րե ալ դժող քից: Խնդրե լով, հա մո զե լով, բա ցատ րե լով եւ, ու որ պետք էր, կտրուկ 

344  Թո րո սյան Ա., «Հայ–թր քա կան պա տե րազ մի օրե րուն», Հայ րե նիք, Բոս տոն, 1951, N 8, էջ 70:
345  Նույնը, էջ 71:
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հա ման ներ տա լով նրան յա ջո ղեց գո նէ որոշ տա րա ծու թե ան վրայ հա մե մա տա կան 
կարգ հաս տա տել, վե րա կանգ նել մարտ կո ցի բա ժան–բա ժան եղած մա սե րը»346:

***
Ա նա սե լի դժվա րու թյուն ներ հաղ թա հա րե լով, շարժ վե լով զգույշ ու դան դաղ՝ 

Տեր– Մով սի սյա նի գլխա վո րու թյամբ, մյուս հրա մա նա տար նե րի ջան քե րով և զին
վոր նե րի կար գա պա հու թյան շնոր հիվ մարտ կո ցը հա սավ Դի լի ջան և դիրք գրա վեց 
ան տա ռի մոտ՝ բար ձուն քում: Մարտ կո ցի երևալը հա մընդ հա նուր հու սալ քու թյան և 
քաո սի մեջ գտնվող մարդ կանց ոգևո րեց և ուժ ու կո րով ներշն չեց: Դի լի ջանը տար
բեր վում է Ղա րա քի լի սայից: Այս տեղ գո նե կարգ ու կա նոն կար: ՀՅԴ տե ղա կան 
մար մին նե րը զգա լի աշ խա տանք էին տա նում իրա վի ճա կը բաց չթող նե լու, դրու
թյունը փրկե լու հա մար: Ղա րա քի լի սայից Դի լի ջան նա հան ջած գե նե րալ Նա զար բե
կյանը, թուր քե րին դի մագ րա վե լու հույ սը կորց րած, դի մում է Թիֆ լի սի Հայոց ազ
գային խորհր դին հաշ տու թյուն կնքե լու առա ջար կով: Բայց թուր քա կան հար ձա կումը 
կանգ չէր առ նում: Նա զար բե կյա նի տե ղա կալ գնդա պետ Ալեք սանդր Բեյ Մա մի կո
նյանը Դի լի ջա նում հրա վի րում է զին վո րա կան նե րի խորհր դակ ցու թյուն և ներ կա յաց
նում Նա զար բե կյա նի հրա մանը՝ զոր քի մի մա սը ցրել, մյուս մա սը վե րա ծել պար տի
զա նա կան ջո կատ նե րի և վա րել պար տի զա նա կան պա տե րազմ: Հրե տա նու մա սին 
ասում է, որ այն պի տի տա նել Սևան և թա ղել Չի բուխ լու գյու ղի մոտ: Մե ծա մաս նու
թյունը կողմ էր առա ջարկին:

«Ճն շող, ուղ ղա կի խեղ դող պահ... Շա տե րը կսպա սե ին նման յայ տա րա րու թե
ան մը, շա տեր ալ ուրիշ ելք չէ ին տես ներ: Եվ տե ղի ունե ցավ այն, ինչ հա ճախ չի լի
նում պա տե րազմ նե րի պատ մու թյան մեջ: Բայց փառք ու պա տիւ հայ արե ան: 4– րդ 
հրե տա նիի մարտ կո ցի պետ եր տա սարդ սպայ Գուր գեն Տեր Մով սէ սե անը կրակ 
կտրած վեր ցատ կե լով իր տե ղեն, որո տաց. «Ես չե՛մ հնա զանդ ւի այդ որոշ ման, դա 
դա ւա ճա նու թիւն է: Ո՛չ ոք իրա ւունք ունի այդ պես վա րուե լու Հայոց ճա կա տագ րի 
հետ: Ես իմ թնդա նոթ նե րով այս իսկ րո պե ին կը մեկ նեմ ճա կատը՝ մեռ նե լու: Ով 
տղա մարդ է և հա յու արիւն ունի իր երակ նե րում՝ թո՛ղ իմ ետևից գայ»:

Մթնո լորտը մէ կէն փո խուե ցաւ: Կրտսեր սպայի մը հա մար ձակ ժեստը սեւ 
ստուեր մը ձգեց զո րահ րա մա նա տա րու թե ան հրա հան գին վրայ: Ընդ հա նուր ոգե ւո
րու թիւն մը ծայր տուաւ: Նժդեհ, հե տե ւե լով Տեր–Մով սե սէ ա նին, ոգե շունչ ու կրա կոտ 
ճառ մը խո սեց կրկնե լով և աւե լի պար զե լով իր նա խոր դի սպար տա կան մտքե րը: Տե ղի 
տուաւ նաև ընդ հա նուր հրա մա նա տա րու թիւնը: Գնդա պետ Բեյ Մա մի կո նե ան, ան տես 
առ նե լով քա նի մը րո պէ առաջ կար դա ցուած իր հրա հան գը, հրա մայեց ան մի ջա պէս 
կազ մա կեր պուել եւ վե րա դառ նալ Ղա րա քի լի սէի թա փուր մնա ցած դիր քե րը»347:

Նա խախ նա մու թյան ոչ մի այն ընտ րյալը, այլև պարգևը... Ղա րա քի լի սայի Աս տե
ղային ժա մը... Մեր պատ մու թյան գու ցե վճռա կան ու ճա կա տագ րա կան ակնթարթնե

346  Նույնը, էջ 72:
347  ՀՅԴ գոր ծիչ Վա հե Արծ րու նու հու շե րից՝ «Հայ–տաճ կա կան պա տե րազմը և հայ սպա յու թյունը», 

Դալ լա քյան, Մա րու քյան, էջ 163, հմմտ. Նույնը՝ Շա տախ, Երևան, 2002, էջ 362–365:
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րից մեկը, երբ հայ կա կան բա նա կի սպան կան խո րո շեց իրա դար ձու թյուն նե րի հե
տա գա ամ բողջ ըն թացքը... Չլի ներ Տեր Մով սի սյանը, Աստ ված գի տե թե ինչ կլի ներ 
հե տո... Կլի ներ լի ա կա տար ջախ ջա խում, նա հանջ, մղձա վանջ, վեր ջին հույ սի մա
րում: Արդյո՞ք նաև նրան չենք պար տա կան Հայոց պե տա կա նու թյան վե րածնն դի 
համար:

Հա ջորդ օրը Դի լի ջա նի եկե ղե ցու մոտ տե ղի ունե ցավ մեծ հան րա հա վաք: Սար
դա րա պա տից ոգևո րիչ լու րեր էին հա սել: Դի լի ջան էին լցվում կա մա վո րա կան ներ: 
Լի նում էին կրա կոտ ելույթ ներ, որոնք կոչ էին անում դի մադ րել թուր քերին:

«Մայի սի 23–ին ստա նա լով Սար դա րա պա տի առա ջին հաղ թա նա կի ոգե շունչ 
լուրը` բազ մա մարդ մի տինգ գու մար վեց եկե ղե ցու բա կում, որ տեղ կե նաց ու մա հու 
կռվի կո չով հան դես եկան Մես րոպ եպիս կո պոս Տեր Մով սի սյանը, գե նե րալ Հա մա
սյանը և ուրիշ ներ»348:

«Ճա ռե րից ինձ յա ջո ղուեց լսել մի այն եր կու սը: Խո սում էր Գա րե գին Նժդե հը: 
Շա տե րը ծա նոթ են Նժդե հի պեր ճա խօ սու թե ան և հռե տո րա կան կա րո ղու թիւն նե րին: 
Բայց այդ օրուայ նրա ճա ռը խոր տպա վո րու թիւն ձգեց բո լո րի վրայ: Նրան յա ջո ղուեց 
շա տե րի սրտի և հո գու մէջ նո րից վա ռել հա ւատք դե պի մեր ժո ղովր դի ապա գան: 
Ընդ հա նուր ցնծու թե ան մեջ նա կոչ արեց բո լո րին ան մի ջա պէս շար ժուել դե պի Ղա
րա քի լի սէ, բռնել դիր քեր, ուր դեռ կանգ նած էին նա հան ջած զո րա մա սե րից ոմանք եւ 
կեց նել թուր քե րի առա ջա ղա ցու մը»349:

«Յե տոյ զար ման քով տե սայ կա պի տան Մով սէ սե ա նին: Նա բո լո րո վին կար
ծես վե րա ցած էր: Իր պարթև հա սակը, առ նա կան կե ցուացքը և զի նուո րա կա նի 
կա տա րե ալ ֆի զի քա կանը ինք նին ար դեն մեծ տպա ւո րու թիւն էին ձգում: Իր ուժեղ 
ձայ նով այդ ան զու գա կան հե րո սը հա մես տո րեն ասում էր. «Ես ճառ խո սել չգի
տեմ. ես զի նուո րա կան եմ, են թա կա հրա ման նե րին: Բայց մի բան լավ գի տեմ: Եթէ 
այդ պէս շա րու նա կուի, և մենք չկռուենք թուր քե րի դեմ, նրանք կոչն չաց նեն բո լո
րո վին ամ բողջ հա յու թիւնը: Եր կար մտա ծե լու ժա մա նակ չկայ: Բո լորս մի մար դու 
պես՝ դե պի ճա կատ»350:

Թո րո սյանը շա րու նա կում է. «Դի լի ջա նի եկե ղեց ւոյ351 գա ւի թի մէջ տե ղի ունե ցած 
մի տին գից յե տոյ, ամէն ոք շտա պում էր իր կա րե լին անել՝ օգ նե լու հա մար ճա կա տին: 
Դէ պի Ղա րա քի լի սա,— ահա մի ակ միտքը, որ պա շա րել էր բո լո րին: Դաշ նակ ցա
կան տե ղա կան մար մինը եւ ան հատ ըն կեր նե րը գի շեր ցե րեկ աշ խա տան քի վրայ էին 
եւ կազ մա կեր պում էին պա րե նա ւոր ման գոր ծը զի նուո րա կան պատ կան իշ խա նու
թիւն նե րի հետ մի ա սին: Կոր պու սի շտա բը լե ցուն էր բազ մա թիւ զի նուո րա կան նե րով, 
որոնք ստա նում էին հա մա պա տաս խան հրա հանգ նե րը: Նա զար բէ կե անը ինքն էլ 
վա րա կուեց ժո ղովր դի ընդ հա նուր խան դա վա ռու թիւ նից: Մով սէ սի ա նի հետ մտանք 
շտա բը, ուր ես տե սակ ցու թիւն ունե ցայ զօր. Վիչ չինս կիի (շտա բի պետը) եւ գնդա

348  Թուր շյան Հ. Գ., Սար դա րա պա տի հե րո սա մարտը:
349  Թո րո սյան Ս., «Հայ–թր քա կան պա տե րազ մի օրե րուն», Հայ րե նիք, Բոս տոն, 1951, N 8, էջ 70:
350  Նույնը, էջ 72:
351  Սբ Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցին է:



152

Հ րա պա րա կում ներ

պետ Բէյ Մա մի կո նե ա նի հետ: Գնդա պե տի ձայնը խռպո տել էր. երեք գի շեր գրե թէ 
չէր քնել: Ար տա կար գօ րեն աշ խոյժ՝ նա բա ռիս բուն իմաս տով վա զում էր ամէն կողմ 
եւ անում բազ մա թիւ կտրուկ կար գադ րու թիւններ:

Ա ռանձ նա սե նե ա կից դուրս եկաւ զօ րա վա րը: Դէմքը հան գիստ էր, բայց գու նատ: 
Վեր ջին գեր մարդ կային փորձն էր անում նա՝ կանգ նեց նե լու հա մար թուր քա կան 
ար շա ւանքը: Այդ վայր կե ա նին ան շուշտ նրա մտքովն ան գամ չէր ան ցնում, որ այս 
ճա կա տագ րա կան վայր կե ա նին որո շուե լու էր մի մեծ պատ մա կան հարց եւ որ 600 
տա րի իր ան կա խու թիւ նից զրկուած հայ ժո ղո վուր դը պի տի հիմքը դնէր հայ ան կախ 
պե տա կա նու թե ան շէն քին: Չեմ կար ծում, թէ որե ւէ մէ կը այդ ժա մա նակ կը մտա ծէր 
այդ մա սին: Բո լո րի միտքն էլ զբա ղուած էր գո յա մար տով: Ապ րիլ կամ Մեռ նիլ: Ոչն չա
նալ կամ փրկել հայ ժո ղովր դի ֆի զի քա կան գո յու թիւնը: Առա ջին շար ժուող նե րը եղան 
Նժդե հի ձի ա ւոր գուն դը եւ մեր մարտ կո ցը: Հե տե ւա կային որոշ մա սեր ար դէն շար
ժուել էին առաջ: Մեզ հետ էին նաեւ Ղա զա խի գիւ ղա ցի կա մա ւոր նե րը: Անաղ մուկ, 
ինք նավս տահ, լուրջ դէմ քե րով հայ ժո ղովր դի այդ ըն տիր զա ւակ նե րը գնում էին դէ
պի մահ: Առ հա սա րակ այդ գիւ ղա ցի կա մա ւոր նե րի ներ կա յու թիւնը մեծ ոգե ւո րու թիւն 
առաջ բե րեց կա նո նա ւոր զօր քե րի մէջ: Ընդ հա նուր խան դա վա ռու թե ան մաս նա կից 
չե ղաւ մի այն Անդ րա նի կը իր զօ րա մա սով, որ չեն թար կուե լով զօր. Նա զար բէ կե ա նի 
հրա ման նե րին՝ ինք նագ լուխ կեր պով հե ռա ցեր էր Ջա լալ Օղ լի (Ստե փա նա վան) եւ 
մին չեւ վերջն էլ չմաս նակ ցեց կռիւ նե րին...»352:

Եվ տե ղի ունե ցավ այն, ինչ կա րե լի է հա մա րել հրաշք: Բա րո յալք ված ժո ղո
վուր դը, բա նա կը նետ վե ցին առաջ՝ դե պի Ղա րա քի լի սա: Լո ռու գյու ղա ցի նե րը մի ա
ցան մարտն չող զոր քին: Առա ջին մեկ նող ներն էին Ղա զա խի կա մա վո րա կան նե րը, 
Տեր–Մով սի սյա նի մարտ կո ցը, Նժդե հի այ րու ձին, հետևակը: «Սպա յու թե ան ու զոր քի 
տրա մադ րու թիւնը շատ բարձր էր, նրանք գնում էին մեռ նե լու: Այս տեղ պի տի ասել. 
Ղա րա քի լի սա վե րա դառ նա լու գոր ծի մեջ մեծ դեր խա ղաց չոր րորդ թնդա նօ թա ձիգ 
գու մար տա կի հրա մա նա տար, երի տա սարդ սպայ Մով սէ սե անը: Առա ջինը Մով սի սե
ա նի թնդա նօ թա ձիգ գու մար տակն էր, որ մեծ օվա ցի ա նե րով ճա նա պար հուեց Ղա
րա քի լի սա»353:

Գուր գեն Տեր–Մով սի սյա նին մոտ կանգ նած զին վո րա կան նե րից մարտ կո ցի երկ
րորդ դա սա կի հրա մա նա տար, շտաբս կա պի տան Պետ րոս Տեր–Պետ րո սյան ցը, որ 
կողք կող քի մարտն չում էր հրա մա նա տա րի հետ, կա տա րում նրա հրա ման նե րը, 
նկա րագ րում է իրա դար ձու թյուն նե րի ըն թացքը Դի լի ջա նից մինչև ճա կա տա մարտ 
և հե րո սի նա հա տա կու թյունը. «Ինձ հա մար, որը չի տի րա պե տում գրչին, դժվար է 
նկա րագ րել Հա յաս տա նի պատ մա կան այդ օրը, որն հա վա նա բար ապ րե լու իրա
վունք տվեց մեր ժո ղովր դին: Ժա մե րի ըն թաց քում կազ մա վոր վե ցին մի քա նի գնդեր: 
Երե կո յան կողմ մեր մարտ կո ցը, որ պես հե ծե լա զո րային–լեռ նային հաշ վարկ և կազ

352  Թո րո սյան Ս., Ղա րա քի լի սէի ճա կա տա մարտը, Հայ րե նիք, Բոս տոն, 1951, N 9, էջ 54:
353  ՀՅԴ Գյում րիի կենտ րո նա կան կո մի տեի ղե կա վար գոր ծիչ, «Ժայռ» շա բա թա թեր թի նախ կին 

խմբա գիր, բժիշկ Ար շակ Ղա զա րյա նի հու շե րից (Ա. Ղա զա րյան, «Ռազ մա կան տե սու թիւն» օրա
թերթ 1920, 22 նոյեմ բե րի, N 28, hմմտ.Դալ լա քյան, Մա րու քյան, էջ 160։
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մով ամե նաու ժեղը, հրա ման ստա ցավ մտնել հե ծե լա զո րային ավան գար դի կազմը և 
շարժ վել դե պի Ղա րա քի լի սա: Անն կա րագ րե լի է ոգևո րու թյունը և հա վատը հա ջո ղու
թյան հան դեպ: Հինգ րո պե ում մարտ կո ցը հան դես եկավ հան ձին իր գե ղեց կա դեմ–
հե րոս հրա մա նա տար կա պի տան Մով սե սյա նի: Նրան հա վա տում էր յու րա քան չյուր 
սպա և զին վոր: Ձի ե րի վրա, երգ ու պա րով, մարտ կո ցը շարժ վեց չլռող «ու ռա» կան
չե րի և ծնկա չոք կա նանց օրհ նանք նե րի ուղեկ ցու թյամբ: Մարտ կոցն ամ բողջ գի շե րը 
առանց ընդ միջ ման շարժ վում էր առաջ և մայի սի 24–ին առա վո տյան հա սավ Ղա րա
քի լի սա, ոգևո րու թյամբ վա րա կե լով Ղա րա քի լի սայի բնա կիչ նե րին, որոնք նույն պես 
կա մա վոր կեր պով ան ցան մար տիկ նե րի շար քե րը: Մարտ կոցն այդ օրը հանգր վա նեց 
Ղա րա քի լի սա յում, իսկ մայի սի 25–ի առա վո տյան ուղ ղու թյուն վերց րեց դե պի Ղշլաղ 
և Դար բաս գյու ղեր, հե ծե լա զո րի ոչ մեծ ջո կա տի հետ մի ա սին: Դար պա սում մարտ
կո ցը կանգ առավ: Դե պի առաջ նա գիծ ուղարկ վե ցին հե ծյալ հե տա խույզ ներ, թուր քե
րի գտնվե լու վայ րե րը որո շե լու նպա տա կով»354:

***
Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար տի մա սին հի ա նա լի գրքի հե ղի նակ է Մի քայել 

Ամիր բե կյանը: Գիրքը, որ գե ղար վես տա կան վա վե րագ րու թյուն է, ցա վոք, լուրջ 
ուշադ րու թյան չի ար ժա նա ցել: Գնա հա տել է պետք գոր ծը, չհեն վել մի այն պա տե
րազ մա կան ժա մա նակ նե րի զե կու ցագ րե րի, հրա ման նե րի, հե տա գա աղոտ հի շո
ղու թյուն նե րի վրա: Ան կաս կած, ար ժե քա վոր այս գոր ծը նա գրել է՝ հան դի պե լով ու 
զրու ցե լով Ղա րա քի լի սայի այդ օրե րի իրա դար ձու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի հետ, 
խո սել է ակա նա տես նե րի հետ, ար դյուն քում մենք ունենք հրա շա լի պատ մա վեպ, որ
տեղ սոս կա լի օրե րի մո ռաց ված իրա դար ձու թյուն ներն են, դրան ցում դե րա կա տա
րում ունե ցած զին վո րա կան ներ, կա մա վո րա կան ներ, մար դիկ:

Մեր հայ րե նա կից, ան վա նի պատ մա բան Աշոտ Հա րու թյու նյանը, որ լրջո րեն 
ուսում նա սի րել է Մայի սյան հե րո սա մար տե րի պատ մու թյունը, Տեր–Մով սի սյա նի 
հրե տա նա վոր նե րի աներևա կայե լի վար քա գի ծը հա մե մա տում է 1812 թ. Բո րո դի
նոյի ճա կա տա մար տում հռչա կա վոր Ռաևս կու հրե տա նա վոր նե րի ան մահ սխրան
քի հետ355:«Ձո րա կի ձախ կող մում՝ Դար բաս և Հա ջի ղա րա { Լեռ նա պար} գյու ղե րի 

354  Մեծ Ղա րա քի լի սայի մոտ 1–ին Հայ կա կան հրաձ գային բրի գա դի 4–րդ լեռ նային մարտ կո ցի 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի նկա րագ րու թյունը, Դալ լա քյան, Մա րու քյան, էջ 92–93:

355  Հա րու թյու նյան Ա., Թուր քա կան ին տեր վեն ցի ան Անդր կով կա սում 1918 թ. և ինք նա պաշտ պա նա
կան կռիվ նե րը, Երևան, 1984, էջ 204:
Մի քայել Ամիր բե կյա նի գրքում մենք հան դի պում  ե նք երի տա սարդ հրե տա նա վո րի մարդ կային 
կեր պարն ար տա ցո լող հու զիչ մի պատ մու թյան: Կա պի տանը գրկել էր փոք րիկ մի երե խայի, թևը 
դրել այս գե ղե ցիկ տղայի գլխի տակ, կար ծես պաշտ պա նե լու, գո րո վանք տա ծե լու հա մար: Իսկ 
որ տե ղից հայտն վեց այս երե խան, որ հի մա իր հետ հայտն վել է ճա կա տային գծում: Երե խան հրա
մա նա տա րի հետ պա տե րազ մի դաշ տում, առաջ նագ ծում... Գաղ թա կան որ բե րից  է: Մարտ կոցը 
հար կադ րա կան նա հանջ  էր կա տա րում Կար սից, նա հան ջում  էր Ար գի նեի ձո րով, երբ կա մուր
ջի տակ հայտ նա բե րե ցին մի խումբ երե խա նե րի: Նրան ցից ավա գը Գուր գենն էր: Տե ղա վո րե ցին 
սայ լե րի մեջ, կե րակ րե ցին: Ճա նա պար հին ուրիշ երե խա ներ էլ հա վա քե ցին: Ալեք սանդ րա պո լում 
բո լո րին հանձ նե ցին ամե րի կյան ման կա տուն, բա ցի Գուր գե նից: Գուր գեն Մով սի սյանը սի րեց 
իր անունը կրող փոք րի կին, վերց րեց իր հետ, խա ղաղ ժա մա նակ նե րում որ դեգ րե լու նպա տա
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միջև ըն կած ան տա ռա պատ լեռ նե րի թեք լան ջե րին, դիր քեր էին գրա վել հայ կա կան 
առա ջին հե ծյալ բրի գա դի առա ջին գնդի հե տի ոտն դար ձած մոտ եր կու հա րյուր մար
տիկ ներ... Այս տեղ էր և հայ կա կան բա նա կի փա ռա բան ված 4–րդ մարտ կո ցը: Առա
ջին դա սա կը՝ եր կու թնդա նո թով, մարտ կո ցի հրա մա նա տար, կա պի տան Գուր գեն 
Մով սի սյա նի հրա մա նա տա րու թյամբ, կանգ նել էր Դար բաս գյու ղից փոքր–ի նչ վերև՝ 
գե րեզ մա նո ցի մոտ, երկ րոր դը՝ էլի եր կու հրա նո թով, եր կա թու ղային կա մուր ջի մոտ, 
ուռե նի նե րի տակ: Ռազ մա ճա կա տի այս հատ վա ծի հրա մա նա տա րը գնդա պետ Նի
կո լայ Ղոր ղա նյանն էր՝ Ղրի մի պա տե րազ մում աչ քի ըն կած ռու սա կան հե ծյալ բա
նա կի հրա մա նա տար Ադամ Կոր գա նո վի որ դին: Մի ջա հա սակ, չոր ու թուխ դեմ քով, 
քա ռա սու նին մոտ մարդ էր, փոք րիկ, սև բե ղե րով: Հայ կա կան բա նա կը ստեղծ վե լուց 
հե տո նշա նակ վել էր հայ կա կան հե ծյալ բրի գա դի հրա մա նա տար, մաս նակ ցել շատ 
մար տե րի և հի մա էլ այս տեղ՝ Ղա րա քի լի սայի պաշտ պա նու թյան աջ թևի հրա մա
նա տար և ընդ հա նուր հրա մա նա տա րի օգ նա կան: «Բեյ Մա մի կո նյանը նո րից նայեց 
գե նե րալ Հա մա զյա նին356: «Սկ սե՛լ»,— հրա մայեց նրա սուր, հա տու հա յացքը: Բեյ Մա
մի կո նյանը շրջվեց դե պի կա պա վո րը, ասաց.

— Հա ղոր դե՛ք կա պի տան Մով սի սյա նին, թող կրակ բաց անի...
Ձա խա կող մյան լեռ նե րի լան ջին՝ Դար բաս գյու ղի գե րեզ մա նո ցի մոտ ձգվող փոք

րիկ ձո րա կում, որո տաց հրա նո թային հա մա զարկը: Եր կու արկ, սու լե լով ու թրա տե
լով ձո րի սառ նա շունչ օդը, թռան դե պի հե ռու նե րը: Դի տա կե տում բո լո րը նայե ցին 
թռչող ար կե րի ետևից: Դրանք պայ թե ցին հենց թշնա մու առա ջա ցող խմբե րի մեջ: 
Շար քե րը ցա քուց րիվ եղան: Կա նաչ լան ջին բարձ րա ցան հո ղի սև սյուներ:

— Կա պի տան Մով սի սյա՞նն էր,— Նա զար բե կյանը ան շտապ հա նեց հե ռա դի
տակը, աչ քե րը կկո ցե լով՝ նայեց այն լեռ նա լան ջին, որ տեղ տե ղա վոր ված էր Մով սի
սյա նի մարտ կո ցը: Մա նի շա կա գույն ցրվող ամպ էր չո քել գե րեզ մա նո ցի եզ րին. չէր 
երևում ո՛չ մարտ կո ցը, ո՛չ էլ որևէ մեկը: Ձո րից փչող հո վը ծա ծա նում էր մա նի շա կա
գույն ամ պը, բայց այն հա մա ռա բար չէր ցրվում: Հնչեց երկ րորդ որոտը: Նո րից եր կու 
ամպ թռան ձո րի վրայով, պայ թե ցին թշնա մու առաջ շարժ վող շղթա նե րի մեջ: Ասես 
ձայ նակ ցե լով Մով սի սյա նի մարտ կո ցին, դե պի Ղշլաղ գյու ղը առա ջա ցող զոր քե րի 

կով: Իսկ երբ մարտ կո ցը տե ղա վոր վեց Քա փա նակ գյու ղում, կա պի տանը կար գադ րեց դեր ձակ 
Մու կու չին զին վո րա կան շո րեր կա րել փոք րի կի հա մար: Վար պետը կա րեց զին վո րա կան վեր նա
շա պիկ, շի նել, լամ պա սա վոր ան դրա վար տիք, կա րա կու լե փա փախ: Հագց րին, սա զեց, երե խայի 
ուրա խու թյանը չափ չկար: Փոք րի կը միշտ մարտ կո ցի հետ էր լի նում թե՛ հանգս տի և թե՛ պա րապ
մունք նե րի ժա մե րին: Ալեք սանդ րա պոլ մեկ նե լիս կա պի տանը երե խային տա նում էր իր հետ: Չճա
նա չող նե րը հի աց մուն քով նա յում է ին ու մտո րում. «Երևի մայ րը մա հա ցել է, հայրն էլ ստիպ ված 
վերց նում է իր հետ»:
Նի կո լայ Նի կո լաևիչ Ռաևս կին(1871–1829) հայ րե նա սի րու թյան անօ րի նակ արարք  է դրսևո րել 
Բո րո դի նոյի ճա կա տա մար տի ժա մա նակ, մարտ կո ցի մոտ տա նե լով իր 11 և 17 տա րե կան հա
րա զատ որ դի նե րին: Ավագ որ դին, մա հա ցու կրա կի տակ, տա նում էր գնդի դրո շը, իսկ կրտսե րը 
քայ լում էր հոր հետ: Այս տեղ, ինչ պես նկա տում ե նք, հրե տա նա վոր նե րին գրո հի տա նե լուց բա
ցի, Ռաևս կու հետ հա մե մա տե լու այլ դրվագ կա: Տեր–Մով սի սյանն էլ իր հետ մարտ կո ցի մոտ էր 
տա րել իր ապա գա որ դե գիր տղային՝ Գուր գե նին: Նմա՞ն չեն արդյոք հրե տա նա վոր ներն իրենց 
վար քով ու վե հու թյամբ: 

356  Գե նե րալ Հա մա զյանը հրե տա նու ընդ հա նուր հրա մա նա տարն էր:
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վրա սկսեց կրակ տե ղալ Ղշլաղ գյու ղում կանգ նած հրե տա նային մարտ կո ցը: Սու լե
լով թռան ար կե րը, ըն կան սա րա լան ջին: Մե կը ըն կավ թշնա մուց շատ հե ռու, մյու սը 
պայ թեց հենց շղթայի մեջ:

— Ո՞վ է կրա կո ղը,— հարց րեց գե նե րալը:
— Կա պի տան Վե քի լյա նի մարտ կոցն է,— պա տաս խա նեց Հա մա զյանը,— ջա

հել է, բայց շնոր հա լի նշա նա ռու է:
— Շնոր հա լի՞,— ար ձա գան քեց գե նե րալը և ուզում էր ինչ–որ բան ասել, բայց այդ 

պա հին լեռ նե րի ետևից լսվեց թշնա մու հրա նոթ նե րի ձայնը, և նրա խոսքը կի սատ 
մնաց: Երեք արկ սու լե լով եկան, ըն կան այն լան ջին, որ տեղ կա պի տան Մով սի սյա նի 
մարտ կոցն էր: Գե րեզ մա նո ցում, իրա րից բա վա կան հե ռու, վեր բարձ րա ցան երեք սև 
հո ղե ղեն սյու ներ: Ար կե րը չէ ին հա սել մարտ կո ցին:

— Պետք է շար քից հա նել թշնա մու մարտ կո ցը,— չգի տես ում և ումից դժգո հե
լով, ասաց Հա մա զյանը:

— Գե նե րա՛լ,— դի մեց Հա մա զյա նին Նա զար բե կյանը,— ասում ես՝ շնոր հա լի են, 
բայց ին չու՞ չեն կրա կում թշնա մու մարտ կո ցի վրա, եթե շնոր հա լի են: Չե՞ն հաս կա
նում, որ նախ ան հրա ժեշտ է շար քից հա նել իրենց սպառ նա ցող վտան գը...

Նա զար բե կյանը դեռ չէր ավար տել միտքը, երբ բար ձուն քից նո րից որո տա ցին 
Մով սի սյա նի հրա նոթ նե րը: Այս ան գամ ար կե րը սլա ցան ոչ նախ կին ուղ ղու թյամբ, 
այլ այն, որ տե ղից կրա կում էր թշնա մու հրե տա նին: Գե նե րալ Հա մա զյանը բազ ման
շա նա կա լից նայեց Նա զար բե կյա նին: Սա գոհ ժպտաց: Ար կե րը պայ թե ցին սա րի 
ետևում ինչ–որ տեղ, որը չէր երևում:

— Դի պա՛ն,— ար ձա գան քեց Հա մա զյանը ու, նո րից ձեռքը կո խե լով շի նե լի ծոցը, 
ոգևոր ված քայ լեց առաջ ու ետ: Նա զար բե կյանը ուշա դիր նայեց Հա մա զյա նին: Նա 
չէր սի րում այդ ան հան գիստ, տա քա րյուն զին վո րա կա նին, բայց գի տեր, հա վա
տում էր նրա հմտու թյանը ու հի մա էլ հա վա տաց: Նա զար բե կյանը աշ խու ժա ցավ, 
առա ջին ան գամ շարժ վեց տե ղից, ինչ պես հսկա փիղ, ծանր ու մեծ մո տե ցավ Բեյ 
Մա մի կո նյա նին»357:

****
«Թուր քա կան հար ձակ վող զո րաշղ թան մո տե նում էր դան դաղ, ալեձև տա տան

վե լով: Փոխգն դա պետ Մե լիք–Շահ նա զա րյանը, հե ռա դի տա կը աչ քե րից չհե ռաց նե
լով, հետևում էր առա ջա ցող թշնա մուն, մեկ–մեկ շրջում դեմքը, նա յում խրա մա տա
վոր ված զին վոր նե րին: Նրանց բո լո րի դեմ քին կար ծես նույն դրոշ մով տպված էր. 
«Գա լիս են... ի՞նչ է սպա սում մեզ»: Կա պի տան Մով սի սյա նի մարտ կո ցից վզվզա լով 
թռան ար կե րը, պայ թե ցին թուր քա կան շղթա նե րի մեջ՝ թրա՜խկ–թ րա՜խկ...

Ա մեն մե կին թվաց, թե հենց իր կրծքի տակ հնչեց այդ մի ա տոն, հա մա չափ 
ձայնը՝ թրա՜խկ–թ րա՜խկ...

357  Ա միր բե կյան Մ., Վեր ջին հո ղակ տո րի վրա, էջ 256–257:
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«Դար բաս գյու ղից դե պի հա րավ, գե րեզ մա նո ցի ծայ րին, որ տեղ կնճի ռի նման 
ձգվում էր ան տա ռա պատ լեռ նե րից իջ նող լայ նա բե րան, ոչ խոր ձո րակը, կանգ
նած էր կա պի տան Գուր գեն Մով սի սյա նի մարտ կո ցը: Երեք դյույ մա նոց եր կու հրա նոթ 
երախ նե րը պար զել էին դե պի արև մուտք և որ սի շնե րի նման կար ծես հո տո տում էին 
եր կինքը: Ձո րա կի եր կու լան ջե րում կողք–կող քի քնել էին հրե տա նա վոր նե րը և դեռ 
ոչինչ չէր խան գա րում նրանց կարճ, բայց անուշ քունը»358:

Նայե ցեք կա պի տան Տեր–Մով սի սյա նի լու սան կա րին ու այն հա մե մա տու թյան 
մեջ դրեք հե ղի նա կի նկա րագ րու թյան հետ: Կար ծես թե նա մո տի կից տե սել է հրե
տա նա վո րին, ճա նա չել է նրան վա ղուց, շատ վա ղուց. «Առա ջին հրա նո թի տակ, 
գլու խը դրած մի ժեռ քա րի, քնած էր կա պի տան Մով սի սյանը՝ թխա հեր, բե ղի սև, 
փոք րիկ սյու նի կը արծ վե նի քթի տակ, սև հմայիչ աչ քե րը փակ ված թավ հոն քե րի 
ստվե րում»359:

— Թուր քա կան հե ծե լա զո՜ րը...
Կա պի տան Մով սի սյանը վա զեց, թռավ մի գե րեզ մա նա քա րի, նայեց հե ռա դի

տակով:
Հե ծյալ զո րա խումբ էր, գա լիս էր սրար շավ, իսկ ձախ կող մում լանջն ի վեր դե պի 

Արևա սար բարձ րունքն էին շարժ վում թուր քա կան գու մար տա կի հե տի ոտն շղթա
նե րը: Նրանց ետևում երևում էին մի քա նի եզ՝ գնդա ցիր նե րը մեջք նե րի վրա: Թուր
քա կան հրա մա նա տա րու թյունը հա վա նա բար որո շել էր անակն կալ գրո հով շար քից 
հա նել իրենց այդ ամե նաու ժեղ հա կա ռա կոր դին՝ հայ կա կան հրե տա նին: Ի՞նչ անել... 
Կա պի տանը մի արագ հա յացք գցեց Արևա սար բար ձուն քին՝ դա տարկ էր: Հե ծյալ
նե րը, որոնք պետք է հսկե ին ու պաշտ պա նե ին մարտ կո ցը, դեռ չէ ին եկել գյու ղից...

— Հով հան նի սյա՛ն, երկ րորդ հրա նո թի մոտ, մյուս նե րը՝ հեծ նե՛լ ձի ե րը, սպա սել 
հրա մա նի, ճչաց գե րեզ մա նա քա րի վրայից Մով սի սյանը և արծ վի նման թևե րը պար
զած՝ թռավ ձո րակը, վա զեց, չո քեց առա ջին հրա նո թի մոտ:

— Հով հան նի սյա՛ն, կար տե չով կրա՜կ,— նո րից ան մարդ կային, որոտըն դոստ 
ճչաց Մով սի սյանը և նշա նա ռու թյուն բռնեց: Իրար ետևից որո տա ցին առա ջին և 
երկ րորդ հրա նոթ նե րը: Ար կե րը թռան, պայ թե ցին օդում, ինչ պես պող պա տի ան ձրև 
մաղ վե ցին առա ջա ցող հե ծե լա զո րի վրա: Նրա մար տա կար գը խախտ վեց, ձի ե րից 
շա տե րը ծառս եղան, շա տե րը թփո ցով ըն կան: Աղե խարշ խրխին ջը, ըն կած հե ծյալ
նե րի աղեկ տուր կան չե րը սար սա փով լցրին կա նաչ լան ջա հո վիտը: Շփոթ ված հե ծե
լա խում բը մի պահ կանգ առավ, նո րից ան ցավ գրո հի: Նո րից որո տա ցին հրա նոթ
նե րը, նո րից նրանց գլխին թափ վեց մե տա ղի ան ձրև: Հե ծյալ նե րի շար քե րը նկա տե լի 
նոս րա ցան, բայց շատ էին, հաշ վի չա ռան կո րուստ նե րը, դար ձյալ առաջ սլա ցան: 
Ար դեն մոտ, բո լո րո վին մոտ հնչեց պայ տե րի ձայնը, լսվե ցին նույ նիսկ ձի ե րի հևոց
ներ: Մով սի սյանը վա զեց, թռավ իր ձի ու վրա: Ձին փռաց րեց ռունգ նե րը, մի խենթ 
պտույտ գոր ծեց»360:

358  Նույնը, էջ 270:
359  Նույնը:
360  Նույնը:
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Ի րադ րու թյունը դառ նում էր սպառ նա լից, Ղա րա քի լի սան շրջա պա տող բլուր
նե րի լան ջե րին տի րա ցած թուր քե րը սկսե ցին 5 գնդա ցիր նե րից կրակ տե ղալ հայ
կա կան գե րեզ մա նա տան ուղ ղու թյամբ, որ տեղ Տեր–Մով սի սյա նի հրե տա նին էր: 
Թուր քա կան կրակն աս տի ճա նա բար դառ նում էր ավե րող, հաս նում էր նպա տա
կա կե տին: Մով սի սյանը ձգտում էր թուր քե րին հետ քշել գրա ված դիր քե րից՝ բար
ձունք նե րից, բայց թուր քերն ավե լի էին մո տե նում: Նրան ցից ոմանք հայտն վե ցին 
հայ կա կան դիր քե րին մոտ տա րա ծու թյան վրա: Այդ ժա մա նակ հրա զե նային կրա
կի տակ հայտն վեց հե տա խու զու թյան մեկ նած հե ծյալ ջո կատը, տրոհ վեց առան
ձին մա սե րի ու նա հան ջեց: Իրադ րու թյունը մի ան գա մից լրջա ցավ: «Մարտ կո ցի 
հրա մա նա տար կա պի տան Մով սի սյանը հրա մայեց ինձ, իմ II դա սա կով արա գու
թյամբ շարժ վել առաջ՝ N 752 բար ձուն քի լան ջը և գնդա կո ծել Ար չուտ գյուղը, իսկ 
ինքը I դա սա կով, են թաս պա Մա նա սյա նի հետ թեք վեց դե պի ձախ՝ գե րեզ մա նա
տուն,— հայտ նում է Պետ րոս Տեր–Պետ րո սյան ցը:— Ես իմ դա սա կով, քա ռատ
րոփ վար գով բարձ րա ցա 752 բար ձունք, դիրք գրա վե ցի և սկսե ցի հրաձ գու թյունը: 
Հան կարծ բար ձուն քում 200 քայ լի վրա ան սպա սե լի հայտն վե ցին թուր քե րը և մեզ 
վրա բա ցե ցին շեշ տա կի գնդաց րային և հրաձ գային կրակ: Պարզ վեց, որ մեր 
ուղե կալը, առանց զգու շաց նե լու լքել է 752 բար ձունքը, և թուր քե րը մեզ հան կար
ծա կիի են բե րել:

Շնոր հիվ այն բա նի, որ բո լոր զին վոր ներն ունե ին ձի եր, վար ժեց ված և կոփ
ված էին մար տե րում, ինձ հա ջող վեց առանց խու ճա պի վերց նել հրա նոթ նե րը և նա
հան ջել: Գնդաց րային կրա կից փրկվե ցինք շնոր հիվ խան դակ նե րի, սա կայն կորց
րինք եր կու զին վորի:

Կա պի տան Մով սի սյանը, գե րեզ մա նատ նից կա տա ղի կրակ տե ղա լով թուր քե րի 
վրա, օգ նեց ինձ իմ դա սա կով հե ռա նալ որոշ տա րա ծու թյուն: Հա վա սար վե լով Դար
պաս գյու ղին, ես բաց դիր քից կրա կի տակ առա թուր քե րին, որոնք իջ նում էին 752 
բար ձուն քից, նպա տակ ունե նա լով ձա խից՝ ան տա ռով շրջան ցե լու մեզ, կտրե լու դե պի 
Ղա րա քի լի սա տա նող մեր նա հան ջի ուղին: Իսկ դա մի ակ նեղ արա հետն էր, որ տա
նում էր Ղա րա քի լի սա»361:

«Այն ժա մա նակ վրայ հա սավ այն խորհր դով հա րուստ վայր կե ան նե րից 
մէկը, երբ ան հատը բարձ րա նում է շրջա պա տից մա հու վճռա կա նու թե ամբ եւ 
խի զա խօ րեն քաշ է տա լիս իր յետևից ամէն քին–լի նին նրանք արի՝ թե անա
րի–դե պի լի նել–չ լի նե լու «մի շքեղ ու զար հու րե լի ճա կա տա գիր»: Հրե տա նիի 
սպայ Տէր Մով սէ սե անն եղավ այդ քա ջա մար տիկ, նա խախ նա մա կան ընտ րե ալը, 
որ իր թնդա նօթ նե րից յոյ սը կտրած, մի հիս նե ակ ձի ա վոր նե րի գլուխն ան ցաւ 
եւ թշնա մու շա րու նա կուող զար հու րե լի կրա կի տակ, մրրկա շունչ ար շա ւով դէ պի 
թշնա մին խո յա ցաւ մա հու գնով, թի կուն քից նրան զար կե լու հա մար: Քա ջա րի այս 
հիս նե ա կի եւ իր խի զախ առաջ նոր դի հա մար եր կընտ րանքը յստակ էր ու ան
դառ նա լի՝ մահ կամ Յաղ թա նակ: Նո րա նոր հա մա զար կե րի տագ նա պով բռնւած 

361  Դալ լա քյան, Մա րու քյան, էջ 93:
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թշնա մու եւ... գլխա պետ Տեր Մով սե սե ան իր մրրկոտ սլաց քի մէջ կրծքից զար
կուած դի ա թա վալ ըն կաւ հա զիւ մրմնջա լով՝ «մի՛ թո ղեք դի ակս թշնա մու ձեռ քին» 
եւ շուն չը փչեց»362:

Կա պի տան Մով սի սյանը,— գրում է Տեր Պետ րո սյան ցը,— զգա լով մա հա ցու 
վտան գը, հրա մայեց հրե տա նա վոր նե րին և հե ծյալ նե րին դի մել գրո հի, ինքն ան
ցնե լով նրանց գլուխ, թող նե լով ինձ մի քա նի հրե տա նա վո րի, որոնց հետ ես շա
րու նա կե ցի գնդաց րային տա րա փի տակ կրա կել թշնա մու վրա: Թուր քե րը մեզ նից 
բարձր դիր քում էին և հնձում էին գնդա ցիր նե րով: Հա զիվ փրկվե ցինք ամ րու թյուն
նե րի շնոր հիվ: Ըն կան մի քա նի հրե տա նա վոր ներ, տա պալ վե ցին շատ ձի եր: Հան
կարծ նկա տե ցինք, թե ինչ պես հրա մա նա տար կա պի տան Մով սի սյանը ըն կավ ձի
ուց, իսկ ձին սլա ցավ մի կող մի վրա: Հրե տա նա վոր ներն ու հե ծյալ նե րը ինձ հետ 
մի ա սին նետ վե ցին առաջ, բարձ րաց րին նրան, բայց մեր հե րոս հրե տա նա վորն 
այլևս չկար: Գնդա կը խո ցել էր որո վայնը: Նա հասց րեց ասել. «Չթող նեք ինձ այս
տեղ և վրեժս կլու ծեք»:

Ի րադ րու թյունն ավե լի վատ թա րա ցավ: Բո լոր հե ծյալ նե րը, հաշ վար կը թող նե լով, 
հրա նոթ նե րը, հրա ցան ներն առած նետ վե ցին առաջ՝ կան չե րով. «Չկա հրա մա նա
տա րը, էլ ին չու՞ ապ րենք մենք»: Գնդաց րային և հրա ցա նային աներևա կայե լի կրա կի 
տակ, երբ գնդակ ներն ընկ նում և չորս կողմը փո շի էին բարձ րաց նում, ինձ վի ճակ վեց 
վար գով առաջ գնալ և հոր դո րե լով հա վա քել ու վե րա դարձ նել նրանց մարտ կո ցի մոտ: 
Կա պի տան Մով սի սյա նի ազ նիվ զա վակ նե րը՝ բազ մա թիվ հե րոս զին վոր ներ, որոնց 
քա նակն այդ ժա մա նակ ինձ հայտ նի չե ղավ, իրենց գլու խը խո նար հե ցին հա նուն 
Հայ րե նի քի: Մեր գրո հը, որ խլեց թան կա գին հրա մա նա տա րի և շատ զին վոր նե րի 
կյանքը, հար կադ րեց ար դեն N752 բար ձուն քից իջած թուր քե րին կրկին բարձ րա նալ 
վեր ու ամ րա նալ այն տեղ: Բաց տա րած քում մնալը՝ երբ մեզ նից վեր թուր քերն էին, 
ան հնա րին է» 363:

Ս տանձ նե լով հրա մա նա տա րու թյունը՝ Պետ րո սյան ցը հրա նոթ նե րով, նեղ արա
հե տով դուրս եկավ խճու ղի՝ մարդ կանց կոչ անե լով հրա մա նա տա րի վրե ժը լու ծել: 
Հա սան Ղշլաղ և մինչև երե կո հրե տա կո ծու թյան են թար կե ցին բար ձունքն ու ան
տա ռը՝ հնա րա վո րու թյուն չտա լով թուր քե րին բար ձուն քից իջ նել: Առա վո տից մինչ 
կե սօր ար ձակ վել էր 2000 արկ: Ոչն չաց վե ցին թուր քա կան գնդա ցիր նե րը: Իրադ
րու թյունը փրկվեց Տեր–Մով սի սյա նի ու իր մար տիկ նե րի կյան քի գնով: Երե կո յան 
տեղ հա սավ հետևա կը՝ մարտ կոց նե րով, և վստահ ու կա նո նա վոր շար քե րով ան
ցավ հար ձակ ման և գրա վեց բար ձունքը: Թուր քե րը լքե ցին բար ձունքը՝ թող նե լով 
զենք, զի նամ թերք ու ան թիվ սպան ված ներ364:

362  Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար տի վաշ տա պետ Վախ թանգ Տեր–Հա րու թյու նյա նի հու շե րից, Դալ
լա քյան, Մա րու քյան, Փաս տաթղ թե րի և նյու թե րի ժո ղո վա ծու, էջ 181–182: 

363  Մեծ Ղա րա քի լի սայի մոտ 1–ին հայ կա կան հրաձ գային բրի գա դի 4–րդ՝ լեռ նային մարտ կո ցի 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի նկա րագ րու թյունը, Դալ լա քյան, Մա րու քյան, էջ 93–94:

364  Վա վե րագ րե րից մե կում ուշադ րու թյուն է գրա վում Մե լիք–Փար սա դա նով ազ գա նունը: Դա 5–րդ 
լեռ նային մարտ կո ցի են թաս պան է, ով, կար ծում ե նք, կա պան ցի է: Չէ՞ որ Հայոց աշ խար հում մի
ակ Մե լիք–Փար սա դա նյան նե րը Կա պա նի Բեխ գյու ղից են (1–ին Հայ կա կան հրաձ գային հրե տա
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***
Կր կին դի մենք գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյանը. «Մով սի սյանը նո րից նայեց 

պռատ արևին, նայեց թշնա մուն: Հետզ հե տե ուժե ղա նում էր քա ռատ րոփ մո տե ցող 
ձի ե րի փնչո ցը, պայ տե րի դղիր դը: Ար դեն մոտ էին, հար ձակ ման ամե նա հար մար 
պահն էր, այդ պա հը չէր կա րե լի բաց թող նել: Մով սի սյանը զգաց, հաս կա ցավ այդ, 
ձայն տվեց.

— Հա ռա՜ջ, քա ջե՛ր... ի մա՜րտ, հա նուն ազատ Հա յաս տա նի...
Կա պի տա նի վեր ջին խոս քե րը դրո շի նման փող փո ղա ցին սրար շավ առաջ թռած 

նրա ձի ու ցնցու մից: Քա ռատ րոփ սլա ցան և մյուս ձի ե րը»365:
Շա րու նա կու թյունը կա պի տա նի հաղ թա կան սրա մարտն է թուրք սպայի դեմ և 

ըն կեր նե րի՝ Օնոյի, Սու րե նի, Շմոյի սխրանք ները:
«Հան կարծ Արևա սա րում ճպու ռի նման ճար ճա տեց ինչ–որ գնդա ցիր: Կար ծես 

մե կը փայ տի հար վա ծով ուժ գին խփեց Կա պի տան Մով սի սյա նի կրծքին: Օրոր վեց, 
ըն կավ... Նրա գլխա վերևում սկսեց պտտվել եր կինքը, նրա մեջ էլ՝ արևը, ինչ պես 
ան պարզ երա զում գե տակն ըն կած կար միր խնձոր. ան հաս կա նա լի, խառ նի խուռն 
շշուկ ներ, ինչ–որ տեղ կեռ նե խի կուշտ կչկչոց...

Զին վոր նե րը շրջա պա տե ցին, ծուն կի եկան.
— Ի՞նչ եղավ, հրա մա նա տա՛ր...
— Կրծքին է կպել:
Մով սի սյանը բա ցեց աչ քե րը, պղտոր հա յաց քով նայեց զին վոր նե րին, նրանց 

գլխա վերևում կախ ված արևին. ար դեն լրիվ դուրս էր եկել, բայց կար ծես մե ռե լի 
չռված ու սա ռած աչք լի ներ...

— Տղե՛րք, չգցե՛ք ինձ անօ րեն նե րի ձեռքը...— վի րա վո րը կռթնեց ար մունկ նե րին, 
փոր ձեց բարձ րա նալ: Նո րից ըն կավ, վեր ջին ան գամ խոր ու սու լե լով շնչեց հայ րե նի 
երկ րի զո վա շունչ օդը, ան շար ժացավ:

Զին վոր նե րը սիր ված հրա մա նա տա րին առան ուսե րի վրա, իջան դե պի Դար
բաս գյուղը: ...Հ րե տա նա վոր ներն ուսե րի վրա հրա մա նա տա րին իջեց րին մինչև 
Դար բաս գյուղը: Դեռ գյուղ չմտած՝ հան դի պե ցին հե ծյալ խմբի տղա նե րին, որոնք 
պետք է պաշտ պա նե ին մարտ կո ցը, բայց իջել էին գյուղ, մնա ցել այն տեղ: Ջո կի հրա
մա նա տար Հով հան նես Հով հան նի սյանը, որ գնում էր թա փո րի կող քից, ճա նա չեց 
նրանց, դուրս եկավ գլխա հակ քայ լող հե ծյալ նե րի դի մաց, հայ հոյեց.

Դար բա սում հրե տա նա վոր նե րը Մով սի սյա նի դի ա կը տե ղա վո րե ցին կառ քի մեջ, 
տա րան դե պի Ղա րա քի լի սա: Ղշլաղ գյու ղի տղա նե րը լսել էին իրենց հրա մա նա տա րի 

նային բրի գա դի 5–րդ մարտ կո ցի հրա մա նա տար Ի. Վե քի լո վի զե կու ցա գի րը, 14 հու նի սի 1918 թ., 
Դալ լա քյան, Մա րու քյան, էջ 60):
Են թաս պա Մե լիք–Փար սա դա նյա նին հի շա տա կում է նաև Հրանտ Ավե տի սյանը. «Մայի սի 28–ին 
Ղշլա ղից հյու սիս դիր քեր գրա վեց մի ակ հրա նո թը՝ են թաս պա Մե լիք–Փար սա դա նյա նի հրա մա
նա տա րու թյամբ» (Հ. Ավե տի սյան, Հայոց ազ գային մի աս նու թյան հաղ թա նակը, 1918 թվա կա նի 
մայիս, Երևան, 1998, հմմտ. Դալ լա քյան, Մա րու քյան, էջ 229): 

365  Ա միր բե կյան Մ., էջ 272– 273:
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Հ րա պա րա կում ներ

զոհ վե լու լու րը, հրա նոթ նե րը թո ղել էին ուռե նի նե րի տակ, եկել սպա սում էին: Երբ դի
ա կառքը մո տե ցավ, բո լո րը ար տաս վե լով եկան, գրկա խառն վե ցին ըն կեր նե րի հետ:

Ս գո թա փո րը մե ծա ցավ, ձգվեց քա ղաք: Այս տեղ էլ մի ա ցան բնա կիչ նե րը, և Մա
րի ամ Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցու բա կում ար դեն հսկա յա կան բազ մու թյուն դարձավ:

Հե րո սի դի ա կը դրե ցին մի սև, մամ ռո տած գե րեզ մա նա քա րի վրա: Փոք րիկ որ
բուկը, որին մո ռա ցել էին մի պահ, կար ծես դուրս սո ղաց հա վաք ված նե րի ոտ քե րի 
տա կից, եկավ, կանգ նեց դի ա կի գլխա վերևում: Մե ծե րին նայե լով՝ չէր ար տաս վում, 
բայց նրա ներ կա յու թյունը, զին վո րա կա նի նրա տեսքը ինք նին այն քան հու զիչ էին, 
որ բո լո րը լաց եղան:

Խա չով–խաչ վա ռով եկե ղե ցուց դուրս եկավ ավագ քա հա նան՝ տեր Խո րենը, եկան 
և ռազ մա ճա կա տի հրա մա նա տար Բեյ Մա մի կո նյանը, հրե տա նու գե նե րալ Հա մա զյանը, 
գնդա պետ Ղոր ղա նյանը, շտա բի պետ, փոխգն դա պետ Մաց նիևը և այլ բարձ րաս տի
ճան հրա մա նա տար ներ: Կարճ, բայց սրտա հույզ խոս քեր ասաց գե նե րալ Հա մա զյանը.

— Հայ ժո ղո վուր դը իր պատ մու թյան ըն թաց քում շատ հե րոս ներ է ծնել: Կա պի
տան Գուր գեն Մով սի սյանը այդ հե րոս նե րից մեկն էր, որին դեռ եր կար, շատ եր
կար կհի շի երախ տա գետ ժո ղո վուր դը: Նա մեր օրե րի, մեր ծանր, փոր ձու թյուն նե րով 
լի ժա մա նա կի Սա սուն ցի Դա վիթն էր, որ էպո սի ան մահ պա տա նու պես իր բա րի 
սրտով սի րեց իր ժո ղովր դին և իր ջա հել կյանքը, իր վիթ խա րի ուժը նվի րա բե րեց 
նրա ազա տու թյան գործին:

Մնա՛ս բա րով, մեր թան կա գին ըն կեր, մեր նո րօ րյա հե րոս...
Հուզ մունքը սեղ մեց ծեր գե նե րա լի կո կոր դը, չկա րո ղա ցավ շա րու նա կել, աչ քե րը 

լցվե ցին ար ցունք նե րով: Բան հաս կա ցավ գե նե րա լի խոս քե րից, թե չէ, փոք րիկ որ
բու կը հան կարծ լաց եղավ: Նրան ար ձա գան քեց ժո ղո վուր դը. լա լիս էին կին ու տղա
մարդ, լա լիս էին մեծ ու փոքր:

Հ րա ժեշ տի խոսք ասաց շտա բի պետ Մաց նիևը: Նա էլ կարճ, բայց հուզ մուն քով 
բնու թագ րեց զոհ ված հրա մա նա տա րին, հե տո հրա պա րա կեց հրա մա նա տա րու թյան 
որո շու մը՝ կա պի տան Գուր գեն Մով սի սյա նին ետ մա հու Գևոր գյան չոր րորդ աս տի ճա
նի խա չով պարգևատ րե լու և հայ կա կան չոր րորդ լեռ նահ րաձ գային մարտ կո ցը նրա 
անու նով կո չե լու մասին:

Օ դում ճո ճե լով ադա ման դյա խա չը՝ մոտ եկավ տեր Խո րենը366 և այն է՝ ուզում էր 
թաղ ման աղոթք ասել, մեկ էլ ժո ղովր դի մեջ նկա տեց ինչ–որ շար ժում: Մանր աչ
քերը կկո ցե լով, նայեց այն կող մը: Բազ մու թյունը ճա նա պարհ էր բա ցում զին վոր նե րի 
առաջ: Տեր Խո րենը սպա սեց մինչև մո տե ցան: Մարտ կո ցի տղա նե րից էին՝ Սու րենը 
և Մար կո սը: Մինչև այս տեղ ճա ռեր էին ասում, նրանք գնա ցել էին քա ղաք, շտապ 
պատ րաս տել տվել մի դա գաղ, բե րել, որ առանց դա գա ղի չթա ղեն սիր ված հրա
մա նա տա րին: Տար բեր փայ տե րից շտապ պատ րաստ ված դա գաղ էր, չէ ին հասց րել 
նույ նիսկ ներ կել, զար դա րել: Բե րին, իրենց ձեռ քե րով հրա մա նա տա րին տե ղա վո
րե ցին մե ջը: Այդ ժա մա նակ եկավ Գուր գեն Մով սի սյա նի հո րեղ բոր տղան: Մի ակ 

366  Տեր Խո րեն Խան զա դյան, Ղա րա քի լի սայի հոգևոր հո վիվ, ավագ քա հա նա, ուսու ցիչ: Նրա մա
սին՝ Վ. Տեր խա չատ րյան, Խօ րեն ք. Խան զա դե ա նի յո բե լե անը, Արև, Բա քու, 1916, N19: 
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հա րա զատն էր: Խնդրեց դի ա կը տե ղա փո խել Դի լի ջան: Կի սատ թո ղե ցին փոր վող 
գե րեզ մա նա փո սը: Դա գա ղը նո րից դրե ցին կառ քի մեջ, և բազ մու թյան լաց ու կո ծի 
ուղեկ ցու թյամբ մարտ կո ցի տղա նե րը՝ Հով հան նես Հով հան նի սյանը, Սու րեն Եղ շա
տյանը և Մար կոս Սու քի ա սյանը տա րան Դի լի ջան, առանց հան դի սա վո րու թյան թա
ղե ցին եկե ղե ցու բա կում»367:

* * *
Ղա րա քի լի սա յում Տեր–Մով սի սյա նի մարտ կո ցի գոր ծո ղու թյուն նե րի ու նրա հրա

մա նա տա րի՝ հե րո սա բար զոհ վե լու մա սին Ս. Թո րո սյանը գրում է. «Ճա նա պար հը 
դէ պի Ղա րա քի լի սէ հա մե մա տա բար աւե լի ազատ էր: Գաղ թա կա նու թե ան մեծ մա սը 
ար դէն ան ցել էր: Իրիկ նա դէ մին հա սանք Ղա րա քի լի սէ, եւ մեր մարտ կո ցը դիր քեր 
գրա ւեց Դոր պաղ368 գիւ ղի մօտ, Ղա րա քի լի սի ե ից ոչ շատ հե ռու: Միւս օրը առա ւօ
տե ան սկսուեց պատ մա կան ճա կա տա մարտը: Դիր քե րը մի քա նի ան գամ ան ցան 
ձեռ քից ձեռք: Թուր քե րը ամէն գնով աշ խա տում էին գրա ւել Մայ մե խի բարձ րունք
ներն ու կրա կի տակ առ նել Դի լի ջան–Ղա րա քի լի սէ խճու ղին եւ հե տա գային փոր ձել 
կտրե լու մեր զօ րա մա սե րը Դի լի ջա նից՝ ան ցնե լով նրանց թի կունքը: Մեր մարտ կո ցը 
ան դա դար ռմբա կո ծում էր թրքա կան դիր քե րը: Թշնա մին մի քա նի ան գամ մօ տե ցաւ 
մարտ կո ցին, բայց Մով սէ սե անը կար տեչ կրա կով նրանց յետ շպրտեց՝ մեծ կո րուստ
ներ պատ ճա ռե լով: Թուր քե րը գա զա զած էին: Կենտ րո նաց նե լով մեծ ոյ ժեր՝ նրանք 
ուժեղ գրոհ տուին եւ գրե թէ հա սան մարտ կո ցին: Մի վայր կե ան եւս, եւ յա ռա ջա ցած 
ու ան պաշտ պան մնա ցած մարտ կո ցը պի տի գե րի ընկ նէր ձեռքը:

Մով սէ սե անը, սա կայն, չկորց րեց իր պա ղա րիւ նու թիւնը եւ հե րո սա կան գրո հով 
փրկեց թնդա նօթ նե րը: Հա ւա քեց զի նուոր նե րի մի մա սը, դարձ րեց նրանց հե տի ոտն 
եւ, առ նե լով իր հետ նաեւ ձի ա ւոր հե տա խու զա կան խում բը գնդա ցիր նե րի հետ մի
ա սին, ուղ ղա կի ըն կաւ թշնա մու մէջ: Թուր քե րը, անակն կա լի գա լով, մեծ զո հե րով 
նա հան ջե ցին: Թնդա նօթ նե րը փրկուած էին եւ աւագ սպայի առաջ նոր դու թե ամբ նա
հան ջե ցին, իսկ ինքը՝ կա պի տան Մով սէ սե անը, այս ան նման հայ սպան, հե րո սա բար 
ըն կաւ թշնա մու գնդակ նե րի տա րա փի տակ: Կային նաեւ վի րա ւոր ներ, որոնց մէջ եւ 
իմ եղ բայրս:

Կառ քի հետ մի ա սին ես գտնւում էի մէկ քի լո մեթր հե ռա ւո րու թե ան վրայ: Արա
գօ րէն կա պե լով վի րա ւոր նե րի վէր քե րը՝ մարտ կո ցի հետ մի ա սին նա հան ջե ցինք Ղա
րա քի լի սէ: Դոր պա ղի կռի ւը վեր ջա ցաւ: Եր կու կող մերն էլ ունե ցան մեծ կո րուստ ներ: 
Մարտ կո ցը սու գի մէջ էր: Վերց նե լով Մով սէ սե ա նի դի ա կը՝ թնդա նօ թի վրայ դրինք 
զայն եւ այն պէս բե րինք Դի լի ջան, ուր տե ղի ունե ցաւ հե րո սի թա ղու մը: Մով սէ սե անը 
ոգին էր ամ բողջ մարտ կո ցի: Նրա մա հից յե տոյ, ընդ հա նուր շուա րու մի մէջ արա գօ
րէն քայ քայուեց այս զօ րա մա սը: Զի նուոր նե րի մէկ մա սը ան ցաւ Զան գե զուր, մնա ցած 
մասն էլ մի ա ցուեց ուրիշ մարտ կո ցի»369:

367  Ա միր բե կյան Մ., էջ 276–278:
368  Դար պաս գյու ղը:
369  Թո րո սյան Ս., Ղա րա քի լի սեի ճա կա տա մարտը, Հայ րե նիք, 1951, N 9, սեպ տեմ բեր, էջ 54–55: 
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* * *
Վստա հո րեն կա րե լի է պնդել, որ Գուր գեն Տեր–Մով սի սյանը սյու նե ցի է, Կա

պա նի Շի կա հող գյու ղից, հայտ նի Տեր–Մով սի սյան–Մե լիք–Նու բա րյան տոհ մից: Նա 
ծնվել է 1893 թ.–ի մայի սի 16–ին գյու ղի Սբ. Ստե փա նոս եկե ղե ցու դպիր Դա նի ել 
Տեր–Մով սի սյան–Մե լիք–Նու բա րյա նի ըն տա նի քում: Չա փա բե րա կան մա տյա նում նա 
կնքվել է Ամովս Տեր–Մով սի սյան: Սա կայն դա չպետք է մո լո րու թյուն առա ջաց նի, 
քա նի որ քիչ չեն դեպ քե րը, երբ մար դիկ հե տա գա յում չեն կոչ վել ավա զա նի անու
նով: Իսկ հե տա գա յում գյու ղում նրան ճա նա չել են եր կու անու նով: Տեր–Մով սի սյա նի՝ 
որ պես Գուր գեն Ղա րա քի լի սա յում զոհ վե լու մա սին հի շում էին հա մա գյու ղա ցի նե րը, 
այդ մա սին ավե լի լավ գի տեն հա րա զատ ները:

Կա նաև ան հեր քե լի, բա ցա ռիկ մի ապա ցույց: Դա Առա ջին աշ խար հա մար տի կա
մա վո րա կան, Գե որ գիևյան Խա չի աս պետ, Ծավ գյու ղից Բագ րատ Հա րու թյու նյա նի 
հու շագ րու թյունն է370: Հա րու թյու նյանը պա տա հա կան ան ձնա վո րու թյուն չէր, առաս
պե լա կան կյանք է ունե ցել: Բաք վում սո վո րել է ռու սա կան գիմ նա զի ա յում, ստա ցել 
ռու սա կան կրթու թյուն, կա մա վոր մեկ նել Կով կա սյան ճա կատ, մաս նակ ցել Դիլ մա նի 
ճա կա տա մար տին, Վա նի, Բիթ լի սի գրավ մանը, Կար սի պաշտ պա նու թյանը, Ղա րա
քի լի սայի ճա կա տա մար տին, Գա րե գին Նժդե հի հետ կողք կող քի կռվել Զան գե զու րի 
հա մար, ապա 1937–ին բռնել աք սո րի ճա նա պար հը… Ամեն ան գամ, երբ խոսք էր 
լի նում Սար դա րա պա տի մա սին, նա ասում էր, որ ինքը հպար տա նում է Գուր գեն 
Տեր–Մով սի սյա նի նման հայ րե նակցով:

Տեր–Մով սի սյա նին Հա րու թյու նյանը ճա նա չել է 1917–ի փետր վա րից. «Գնում, 
ներ կա յա նում եմ 4–րդ հայ կա կան հե ծյալ լեռ նային մարտ կո ցի պե տին: Կա պի
տան էր` կուրծքը խա չե րով զար դար ված, սկսած «Սվյա տա Ան նա»–ից, հարց ու 
փորձ է անում` ով ես, որ տե ղից: Պա տաս խա նում եմ: Զար մա ցած նա յում է` հայ րե
նա կից ներ ենք,— ասում է,— ես էլ շի կա հող ցի եմ: Դա Գուր գեն Մով սե սովն էր: 
Առ նա կան, գե ղե ցիկ տղա մարդ էր` առինք նող, խո շոր աչ քե րով, ասաց, որ ես կլի
նեմ իր թիկ նա պա հը:

Շու տով տե ղի ունե ցավ Հոկ տեմ բե րյան հե ղաշր ջու մը, սկսվեց ռու սա կան բա նա
կի ան կա նոն նա հան ջը. «Брат цы, за кого воюет русский салдать? Разве русскому 
мужику нужна земля?»,— ասում էին ռուս զին վոր նե րը և վայր դնում զենքը: Ռազ մա
ճա կատը մեր կա նում էր, ռուս նե րի փո խա րեն թուր քե րի դեմ պի տի հայե րը կանգ նե
ին: Այդ ժա մա նակ Կար սի հույ նե րը որո շե ցին առան ձին զո րա ջո կատ կազ մել՝ մեկ նել 
Սա րի ղա միշ՝ հայե րին օգ նե լու հա մար:

Սա րի ղա մի շի ճա նա պար հին շուրջ 200 հույ ներ գի շե րում են թուր քա կան մի գյու
ղում՝ ար ժա նա նա լով թուր քե րի «սի րա լիր ըն դու նե լու թյանը», սա կայն են թարկ վում 
գի շե րային հար ձակ ման և կո տոր վում: Հրաշ քով փրկված՝ մի քա նի սը փախ չում են 

370  Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի կա մա վո րա կան, 1937 թ. աք սո րա կան, մի շարք մար տե րի մաս նա կից, 
Զան գե զու րի գո յա մար տի զին վոր, հու շագ րու թյուն նե րի հե ղի նակ: Հու շագ րու թյուն նե րը պահ
պան վում են մեզ մոտ: Նրա մա սին հան գա մա նո րեն՝ Սմբա տյան Գ., Եր կա թե վա րա գույ րից այս 
կողմ, Երևան, Զան գակ, 2009:
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Կարս, ներ կա յաց նում եղե լու թյունը: Դա ան չափ ծանր տպա վո րու թյուն է թող նում 
Տեր–Մով սե սո վի վրա, և նա որո շում է վրեժխն դիր լի նել զոհ ված հույ նե րի հա մար: 
Մշակ վում է գոր ծո ղու թյան պլան, որին մաս նա կից է դառ նում նաև Հա րու թյու նյանը:

«Մով սե սո վը կան չում է ինձ և հայտ նում, որ փո խում է իմ գոր ծը: Տխրում եմ: 
Իսկ նա ասում է, որ ավե լի կարևոր գործ կա, որ թուր քե րը պա տաս խան պի տի տան 
մեր եղ բայր նե րի արյան հա մար: Ինձ հանձ նա րա րեց ղե կա վա րել մարտ կո ցի հե տա
խու զու թյունը: Մարտ կո ցը Տեր–Մով սե սո վի հրա մա նա տա րու թյամբ շարժ վեց Սա րի
ղա մի շի ուղ ղու թյամբ: Ես հե տա խույզ նե րի իմ խմբով գնում եմ առջևից: Բռնում ենք 
եր կու հե ծյա լի, որոնք ներ կա յա ցան որ պես ասո րի ներ: Մե կը՝ 40 տա րե կան, մյու սը 
18 տա րե կան էր, լե զուն չգի տեր: Լամ պի լույ սի տակ նրանց քննեց Տեր–Մով սե սո վը, 
հե տո ինձ հանձ նա րա րեց շա րու նա կել քննու թյունը: Երբ ջա հելը կռա ցավ, նկա տե ցի 
գիմ նա զիս տի հա գուս տի կո ճակ նե րը: Թուր քի ա յում ի՞նչ գիմ նա զիա: Ճնշե ցի, ջա հելը 
խո սեց ռու սե րեն, ասաց, որ ինքը Բաք վից է, թուրք է, բժիշկ Խուր շուդ Բե կի եղ
բայրն է և հանձ նա րա րու թյուն է կա տա րում, տե ղյակ է հույ նե րի ող բեր գու թյանը... 
Խու զար կե ցի և հայտ նա բե րե ցի ռազ մա կան այն պի սի քար տեզ, որ մի այն բարձր 
հրա մա նա տա րու թյան մոտ է լի նում: Մով սե սո վը հանձ նա րա րեց ինձ առանց աղ մու
կի ոչն չաց նել եր կու սին էլ: Կամր ջի տակ լուծ վեց նրանց հար ցը: Գի շե րե ցինք մո լո
կան նե րի գյու ղում, առա վո տյան շրջա պա տե ցինք գյուղը, թնդա նոթ նե րը ուղ ղե ցինք 
խո տի դե զե րին: Գյու ղը հրդեհ վեց: Կեն դա նի մարդ գրե թե չպրծավ»371:

Շու տով եղավ հայ րե նա կից նե րի երկ րորդ հան դի պու մը, այս ան գամ Ղա րա քի
լի սա յում: Կռվող զին վո րի, ակա նա տե սի աչ քե րով է նկա րագր ված Ղա րա քի լի սայի 
հե րո սա մարտը. «Թուր քե րը գրո հում են, ռուս ներն այլևս չկան, իսկ մենք նա հան
ջում ենք: Ընդ հա նուր հրա մա նա տա րը գե նե րալ Նա զար բե կովն է: Հաս նում ենք Ալեք
սանդ րա պո լի մա տույց նե րին: Մենք արա գո րեն նա հան ջում ենք դե պի Ղա րա քի լի սա: 
Հա մամ լուի տա փաս տանը թուր քե րը գրա վել են: Ալեք սանդ րա պո լի գուն դը փա խուս
տի է դի մում: Ճա նա պար հը լեփ–լե ցուն էր գաղ թա կան նե րով: Այդ օր հա սա կան պա
հին Մով սե սո վը հրա մա յում է կանգ առ նել և թնդա նո թային կրա կի տակ վերց նել 
թուր քե րին: Թնդա նոթ նե րը գոր ծում են ան դա դար: Կռվի պա հին ձի ուց գլոր վում է 
Մով սե սո վը: Դա Ղա րա քի լի սայի մոտ էր՝ գե տի մյուս ափին: Թվում է՝ ամեն ինչ վեր
ջա ցած է: Հան կարծ Հա մամ լուի372 կող մից երևաց հե ծե լա զո րը: Պարզ վեց, որ դա 
Նժդեհն է՝ իր 400 զին վոր նե րով: Նա մաք րեց հար թա վայ րը, թուր քե րը նա հան ջե ցին 
սա րե րը: Նժդե հը հա սավ մեզ և, տես նե լով զոհ ված Մով սե սո վին, մո տե ցավ, գրկեց 
նրան, շուր թե րը դրեց շուր թե րին և ուղ ղա կի ող բաց. «Ո՞ւմ հա մար կյանքդ տվիր, սի
րե լի՛ Գուր գեն»: Մով սե սո վի դի ակն այդ տե ղից փո խադ րե ցինք Դի լի ջան և այն տեղ էլ 
հո ղին հանձ նե ցինք»373:

371  Եր կա թե վա րա գույ րից այս կողմ, էջ 183–184:
372  Սպի տա կը:
373  «Հո րի զոն»–ը իր 1918 թ. հու նի սի 1–ի (N 104) և 2–ի (N 105) հա մար նե րում գու ժում է «Գուր գեն 

Յով հան նի սե ան Մով սե սե ա նի» մա հը և ցա վակ ցու թյուն հայտ նում ՀՅԴ Թիֆ լի սի կենտ րո նա
կան կո մի տեի, Հայ զին վո րա կան խորհր դի մարմ նի, հա րա զատ նե րի, բա րե կամ նե րի անու նից 
և տե ղե կաց նում Թիֆ լի սի Վան քի եկե ղե ցում տե ղի ունե նա լիք հո գե հանգս տի մա սին: Փա կու ղի՞: 
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Իր բազ մա թիվ զրույց նե րում ար դեն ծե րու նա զարդ զին վո րը բազ միցս նշում էր, 
որ Մով սե սո վին թա ղել են Դի լի ջա նի եկե ղե ցու բա կում, որ բո լո րը, այդ թվում՝ Նա
զար բե կո վը, սի րում էին նրան, որ նրան դի մում էին «սի րե լի Մով սե սով», որ նա 
հայտ նի էր «лю би мец армии» (բա նա կի սի րե լի) անունով:

Հա րու թյու նյանը նաև նշում էր, որ Տեր–Մով սե սո վի նկատ մամբ խո րին հար
գանք է ունե ցել 7–րդ առան ձին կով կա սյան բա նա կային կոր պու սի հրա մա նա տար, 
գե նե րալ–լեյ տե նանտ Չեռ նո զու բո վը, որը հրա մա յում էր ներ կա նե րին ոտ քի կանգ նել 
և պա տիվ տալ կա պի տա նին, երբ նա մտնում էր գե նե րա լի մոտ374:

Վե րա դառ նանք «Վեր ջին հո ղակ տո րի վրա» վե պում հան դես եկող հրե տա նա վո
րի մի ակ հա րա զա տին՝ հո րեղ բոր տղային: Այդ նա խնդրեց նա հա տակ ված Գուր գե
նին տե ղա փո խել Դի լի ջան և հու ղար կա վո րել այն տեղ: Ու շադ րու թյուն դարձ նենք՝ ոչ 
թե Խաշ թա ռակ գյու ղում: Ի դեպ, հայտ նի է, որ Խաշ թա ռա կում թաղ ված զին վո րա
կա նի գե րեզ մա նա քա րին մահ վան տա րե թիվ է նշված 1919 թվա կանը: Ան վի ճե լի է, որ 
հայտ նի հրե տա նա վո րի հո րեղ բոր տղան նշա նա վոր հոգևոր և հա սա րա կա կան գոր
ծիչ, վառ հայ րե նա սեր, 1865–ին Շի կա հո ղում ծնված Մես րոպ Ար քե պիս կո պոս, Մա
գիստ րոս Տեր–Մով սի սյանն է: Այդ ժա մա նակ նա Թիֆ լի սի Հայոց Ազ գային խորհր դի՝ 
գաղ թա կա նու թյան գծով հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն էր, եկե ղե ցու բա կում ելույթ 
ունե ցող նե րից: Հոգևոր գոր ծի չը Նա զար բե կո վին հոր դո րել է ճա կա տա մարտ տալ, 
զոր քին և ժո ղովր դին դի մադ րու թյան կոչ է արել375:

Մես րոպն ու Գուր գենը եղել են Վար դան ու Դա նի ել եղ բայր նե րի որ դի նե րը (հիմք՝ 
Շի կա հո ղի եկե ղե ցու չա փա բե րա կան մա տյանը և հա րա զատ նե րի վկա յու թյուն նե րը):

Ի՞նչ Հով հան նի սյան: Խա ռը ժա մա նակ ներ  է ին: Ինչ պես Իջևա նի, Ղա րա բա ղի, Ախալ քա լա քի ու 
Ախալց խայի դեպ քում, սա էլ գու ցե հեր թա կան շփոթ մունք է: Չմո ռա նանք, տաս նյակ տա րի ներ 
Խաշ թա ռակ գյու ղում կար ծում է ին, որ իրենց գյու ղում թաղ ված է Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար
տի մարտ կո ցի հրա մա նա տա րը: Ին չու՞ այդ ժա մա նակ կամ դրա նից հե տո մեկն այդ կող մե րից 
հան դես չե կավ հրե տա նա վոր նե րի մա սին որևէ հու շով և չհրա պա րա կեց լու սան կա րը... 100 տա րի 
անց ար դեն դժվար է Թիֆ լի սի հա րա զատ նե րի ժա ռանգ նե րին հայտ նա բե րելը: Թեև պի տի ասել, 
որ այդ ժա մա նակ բազ մա թիվ շի կա հող ցի ներ և գո րի սաբ նակ շի կա հող ցի ներ փո խադր վել է ին մի 
շարք կենտ րոն ներ, այդ թվում՝ Թիֆ լիս, բնակ վում է ին այս տեղ, որ տեղ և սո վո րել է հրե տա նա
վո րը: Լավ, իսկ ին չու՞ այս քան ժա մա նակ հա րա զատ նե րից որևէ ար ձա գանք չկա իրենց հե րոս 
ազ գա կա նի մա սին: Ցան կա լի կլի ներ լսել նաև նրան ցից մե կին: Թեև միև նույն է, փաս տարկ նե րը 
կա պան ցի լի նե լու օգ տին են: 

374  Տեր–Մով սի սյա նին ռազ մա ճա կա տում հան դի պել է նաև իր հա մա գյու ղա ցին ու մո րաք րոջ տղան՝ 
Սա շա Մար տի րո սյանը, ով ինձ հետ զրույ ցում (1989 թ.) պատ մում էր, որ սպան շտա պում էր և 
հա զիվ հասց րեց նրա հետ մի քա նի խոսք փո խա նա կել: — Հե տա գա յում լսե ցի, որ նա զոհ վել է 
Կի րո վա կա նի մոտ,— ասաց ինն սու նա մյա Մար տի րո սյանը:

375  Հա րու թյուն Թուր շյանը ևս գրում է, որ զոր քին և ժո ղովր դին ռազ մա ճա կատ ուղար կե լու, նրանց 
մար տա կան ոգին բարձ րաց նե լու գոր ծում մեծ ավանդ է ունե ցել Մես րոպ Մա գիստ րոս Տեր–Մով
սի սյանը: Նա մեջ բե րում է նաև Մա գիստ րո սի մի գրու թյունը, որը ցույց է տա լիս ան կա ռա վա րե
լի խու ճապն ու ան կու մը. «Եր կու օր անց ավ տո մո բի լով վե րա դար ձա Ղա րա քի լի սա, ակա նա
տես եղա սոս կա լի փա խուս տի ան նկա րագ րե լի ավե րին: 38 վերստ տա րա ծու թյան ճա նա պար հը 
լցված էր ան թիվ սատ կած կեն դա նի նե րի լե շե րով, կոտ րատ ված սայ լե րով, թափ ված բեռ նե րով, 
որոնց փտու մից եր կի րը պի տի ապա կան վի» (Հ. Թուր շյան, Սար դա րա պա տի հե րո սա մարտը, 
Երևան, 1969, էջ 175):
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Ցա վոք, մյուս տե ղե կու թյուն նե րը, չնա յած հա վաս տի, սա կայն կցկտուր են: 
Հայտ նի է, որ հոր` Դա նի ե լի մա հից հե տո Գուր գենը տե ղա փոխ վել է Գո րիս, ապա 
Մես րոպ ար քե պիս կո պո սի մոտ` Թիֆ լիս, կրթու թյուն ստա ցել Թիֆ լի սում: Գուր գենը 
հա ճախ է եղել գյու ղում, հան դի պել եղ բայր նե րին: Ի դեպ, Տիգ րան եղ բայ րը մաս նակ
ցել է հայ–թա թա րա կան բա խում նե րին Բաք վում, իսկ 1909–ին մա հա ցել է հի վան դա
նո ցում: Տրդատը 1938–ին որ պես ժո ղովր դի թշնա մի քշվեց տա ժա նակ րու թյան376: 
Գուր գեն Տեր–Մով սի սյա նից մնա ցին մի այն հու շեր ու լու սան կար ներ, որոնք եր կար 
տա րի ներ պահ պա նել էին Տրդա տի որ դին՝ Սե րա բի ոնը և Մես րոպ Մա գիստ րո սի 
հա րա զատ նե րից Հա րու թյուն Մել քո նյանը:

Այս պի սով՝ հա մադ րե լով գրա կան, պատ մա կան ար խի վային նյու թե րը, Գուր գեն 
Տեր–Մով սի սյա նի ժա մա նա կա կից նե րի վկա յու թյուն նե րը՝ ձևա վոր վում է նրա կեր
պա րը, մի ա ժա մա նակ բա վա կա նին հա մո զիչ փաս տարկ նե րով հաս տատ վում է, որ 
Գուր գեն Տեր–Մով սի սյանը ծնվել է Կա պա նի Շի կա հող գյու ղում:

Ղա րա քի լի սան ըն կավ քա ռօ րյա մար տե րից հե տո՝ մայի սի 28–ին: Տե ղի ունե ցավ 
խա ղաղ բնակ չու թյան կո տո րած, թա լան, կո ղո պուտ: Սա կայն այս ճա կա տա մարտը 
բա ցա ռիկ էր Մայի սյան հե րո սա մար տե րում: Ի վեր ջո, կանգ նեց վեց թուր քե րի առաջ
խա ղա ցու մը, ձա խող վեց նրանց կող մից Արևե լյան Հա յաս տա նի նվա ճու մը, նա խադ
րյալ ներ ստեղծ վե ցին Հայոց պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման հա մար: Զուր չէ, որ 
Ավե տիս Ահա րո նյանը Ղա րա քի լի սան հա մա րում է «20–րդ դա րի Ավա րայր»:

376  Պատ մում  են, որ Տրդա տին կա լա նա վո րե լու առիթ  է հան դի սա ցել եղ բոր՝ Գուր գե նի նվի րած 
մաու զե րը: 


