
Իմ հայրենի՛ք, իմ բնօրրա՛ն, իմ Արցա՛խ 

 Այս բառերը լսելիս ակամյից շնչակտուր եմ լինում, հպարտության զգացումով եմ լցվում 

ազգիս և ժողովրդիս համար, քանզի հայ զինվորը մարդասպան չէ, նա իր ժողովրդի ու 

հայրենիքի պաշտպանն է: 

 Դարեր շարունակ և առ այսօր Արցախ կոչվող աշխարհի մի փոքրիկ անկյունում ապրել 

և արարելու համար՝ արցախցուն բաժին է հասել անցնել դժվարությունների և 

պատերազյմների միջով: 

 Պատերազմը անողոք ու ծանր ժամանակ է, որը խլում է հազարավոր անմեղ մարդկանց 

կյանքեր: Պատերազմը միայն սպանությունը չէ, պատերազմը նաև խաղաղության 

սանձարձակությունն է: Պատերազմի մասին հիշողությունը միայն ցավ և վիշտ չէ: Դա 

հիշողություն է մարտերի և մեր զինծառայողների գործած ու մինչ այդ չլսված սխրանքների 

մասին: Դա հիշողություն է մեր նահատակ տղաների մասին, ովքեր երկիր ներխուժած 

թշնամուն սաստելու նպատակով սեփական մարմինը հայրենիքի համար զրահ դարձրին: Դա 

ամենասարսափելին է, որ կարող է պատահել մարդու և ամբողջ երկրի ճակատագրում… 

 Ասում են, եթե ցավ ես զգում, նշանակում է դեռ ողջ ես: Ցավից հոգիս մղկտում է այն 

երիտասարդ տղաների համար, ովքեր հանուն հայրենիքի փրկության զոհաբերեցին 

ամենաթանկը՝ իրենց կյանքը: Կյանքդ՝ կյանքիս համար, կյանքս՝ կյանքիդ գնով: Խոնարհվում 

եմ  քո առջև հայ զինվոր…  

  Իմ հայրենիքը լեռների գրկում ծվարած մի անկյուն է` փոքրիկ, ինչպես ծերացած մայր, 

փոքրիկ, ինչպես նորածին զավակ, հեզ ու քնքուշ, ինչպես օրիորդ, բայց և խրոխտ ու արի , 

ինչպես քաջարի մարտիկ: Արցախ աշխարհը, որն այսօր համայն աշխարհին պատմում է իր 

հերոսական անցյալը, որն այսօր մարդկությանն է ներկայանում իր կոթողներով, իր չքնաղ 

բնությամբ, իր անկեղծությամբ, իր Գանձասարով ու Ամարասով, Դադիվանքով ու 

Կաչաղակաբերդով, Շուշիով ու Ամենափրկիչ եկեղեցիով…  

Ամարասի վանական համալիրը գտնվում է Արցախի Հանրապետության  Մարտունու 

շրջանում: Հայկական գրերի հեղինակ Մեսրոպ Մաշտոցը 5-րդ դարում Ամարասի վանքում 

հիմնում է Արցախի 1-ին դպրոցը: Միաժամանակ եկեղեցուն կից կառուցվում են 36 

բազմաբնույթ շենքեր: 



  

Ստեփանակերտի, ինչպես նաև ամբողջ Արցախի, խորհրդանիշն է “Մենք ենք, մեր 

սարերը” կամ Տատիկ – Պապիկ տուֆակերտ կոթողը, որը գտնվում է քաղաքի մուտքի մոտ՝ 

բարձր բլուրի վրա: Ճարտարապետ Յուրի Հակոբյանի և քանդակագործ Սարգիս 

Բաղդասարյանի ստեղծագործությունը խորհրդանշում է ընտանեկան արժեքների և կյանքի 

պահպանման նկատմամբ արցախցիների անկոտրուն կամքը: Կարմիր տուֆից կերտած 

քանդակը ներկայացնում է ավանդական տարազով տարեց արցախցի ամուսինների` ուս ուսի, 

հպարտ կեցվածքով ու սևեռուն հայացքով: Այլ կերպ այս կոթողը անվանում են նաև 

երկարակյացների հուշարձան: 

 

 

 



Շուշին Արցախի միջնաբերդն է: Շուշիի կամ Ղարաբաղի խանությունը հիմնվել է 1752 

թվականին: Հաճախ է հանդիպում Շոշի բերդ, Շոշի սղնախ անունները, քանի, որ զավթիչների 

հարձակումների ժամանակ այստեղ հաճախ են պատսպարվել հարևան Շոշի բնակիչները: 

Բերդապարիսպը չորս հիմնական մուտք է ունեցել՝ Մխիթարաշեն, Ամարաս, Ջրաբերդ, 

Երևան: Շուշիի ազատագրումը պատմական անհրաժեշտություն էր՝ կոչված վերականգնելու 

հայկական հինավուրց հողի վրա հայերի ապրելու անկաքտելի իրավունքը, ինչպես նաև 

ամրապնդելու մարտերում կոփված հայոց հաղթական ոգին:  

Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին (1886թ.) հանդիսանում է Շուշի քաղաքի 

հպարտությունը: Այդ մոնումենտալ կառույցը ներդաշնակորեն ձուլվում է շրջապատի 

միջավայրի հետ: Ղազանչեցոց Ս. Ամենափրկիչը Շուշիի պարծանքն է, որն այնքան ներդաշնակ 

է տեղանքին ու շրջակա միջավայրին: Եկեղեցին համարվում է Արցախի հոգևոր ամենախոշոր 

կառույցներից մեկը: Շուշիի կենտրոնում՝ իբրև ճերմակ հագած պահապան հրեշտակ, 

Ղազանչեցոց եկեղեցին XIX դարի հայկական ճարտարապետական արվեստի ուժի և հայ 

շինարարի կառուցող լինելու հանճարի վկայությունն է: 

Շուշի քաղաքի եզրին՝ ժայռերի հենց գագաթին է գտնվում Կատարոտ կամ Ջդրդուզ 

կոչվող դաշտավայրը: Կիրճի հիասքանչ պատկերով և ներքևում գտնվող Կարկառ գետի հովտի 

պատկերով՝ այս վայրը դարձել է Արցախի ամենասիրելի և այցելուների կողմից ամենաշատը 

լուսանկարվող վայրերից մեկը: Կիրճի գագաթով զբոսանքը այցելուներին պարգևում է 

հիասքանչ տեսարանների և կիրճի անմոռանալի տպավորություններ: Դաշտը ունի մոտ 5 

հեկտար տարածք, որի մի փոքրիկ մասն է կազմում եղևնուտը: Այցելուների մեծամասնությունը 

այստեղ գալիս են ցերեկը, սակայն աստղազարդ գիշերներն էլ պակաս գեղեցիկ ու հեքիաթային 

տեսք չունեն: 

Ցավոք սրտի, հանգամանքների բերումով, 2020 թվականի Ադրբեջանի կողմից 

սանձազերծված պատերազմի պատճառով, Արցախ աշխարհի մշակութային մայրաքաղաքն ու 

հպարտությունը նվիրվեց թշնամուն: Սակայն մեր սրտում հույսն ու հավատը չի մարում, որ մի 

օր Շուշին նորից կլինի հայկական, նորից իր գիրկը կառնի մեզ: Անառիկ ամրոց,հպարտ իմ 

Շուշի, բախտակից եղբայր Կարսի ու Մուշի, քիչ էլ դիմացիր հայ գնդերը քաջ շուտով կլինեն 

դռներիդ առաջ: 

 



 

Ստեփանակերտը Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաքն է։ Որպես քաղաքատիպ 

բնակավայր հայտնի է 1847 թվականից։ Իսկ մինչև այդ հին հայկական բնակավայր էր՝ 

Վարարակն անվամբ, որն ունի ավելի քան երկուհազարամյա պատմություն։ Չնայած քաղաքի 

չափերը այդքան էլ մեծ չեն, սակայն այստեղ կան բազմաթիվ գեղատեսիլ վայրեր, կանաչապատ 

զբոսայգիներ և հարմարավետ բակեր: Ստեփանակերտի սիրտը համարվում է Վերածննդի 

հրապարակը, որտեղ գտնվում են Նախագահական նստավայրը, Ազգային ժողովի և 

Կառավարության շենքերը, Երիտասարդական պալատը: Հրապարակը սահուն կերպով 

անցնում է Սիրահարների ծառուղիներով, որը զարդարված է հարսի ու փեսայի 

կերպարանքներով լուսամփոփներով և աստիճաններով տանում է դեպի մարզադահլիճ: 

Հրապարակը վերջանում  է շատրվաններով և նստարաններով, կանաչապատ պուրակով: 

Սա իմ չքնաղակերտ Արցախն է, իմ հինավուրց ու հավերժ երիտասարդ, իմ միակ 

հայրենիքը, որը գալիս է դարերի խորքից և դեպի ապագա դարերն է գնում: Հպարտ եմ, որ 

ապրում եմ Արցախում, որ արժանի եմ արցախցի լինելու, արցախցի կոչվելու պատվին: 

 Արցա՛խ իմ, դու դիմացել ես դարերի մուժին, քանզի դարերում եղել ես անվախ ու միշտ 

հուսացել ես: Դու այն երկիրն ես, որ ամենադժվարին պահերին իսկ ստեղծագործել, արարել, 

արվեստի անմար կոթողներ է կերտել, դու պիտի շարունակես ապրել, որ մենք ապրենք 

քեզնով… 

 



 

 

 


