
Առօրյան Արցախում 

Արցախ․․․Մի հրաշալի երկիր՝ իր հրաշալի բնակիչներով։ Մի փոքրիկ երկիր մեծ 

մոլորակի վրա, որտեղ կյանքը շարունակվում է, որտեղ լսվում են մանուկների 

ծիծաղները, որտեղ բնությունը քեզ իր գիրկն է կանչում։ Մի երկիր, որը հիմա կանգուն 

է իր քաջ զինվորների շնորհիվ, ովքեր իրենց կյանքն են տալիս հայրենիքի համար։ 

Բայց չնայած մեծ կորուստներին, Արցախը իր մեջ ուժ է հավաքում և նորից սկսում  

վերածնվել: 

 Օրը Արցախում սկսվում էր արևածագի հետ մեկտեղ։ Շատերը շտապում էին 

աշխատանքի, մյուսները՝ դասի, իսկ մի մասն էլ շտապում էր մանկապարտեզ՝ իր 

ընկերների մոտ։ Մարդիկ միշտ ժպտերես էին, միշտ իրենց համար նորանոր 

զբաղմունքներ էին փնտրում, իրար տուն հյուր գնում, վայելում կյանքը։ Իսկ 

հանգստյան օրերին շատերը այցելում էին մեր գեղատեսիլ Շուշի քաղաքը, հիանում 

նրա տեսարժան վայրերով, մոմ վառում և խաղաղ ապագայի համար աղոթում Սուրբ 

Ղազանչեցոց եկեղեցում։ Մարդկանց ժպիտերի հետ մեկտեղ ուժ էր առնում ամբողջ 

Արցախը։ 

 Բայց․․․այդ ամենը երկար չտևեց․․․ամեն ինչ վերջացավ մի չարաբաստիկ օր՝ 

սեպտեմբերի քսանյոթին՝ պատերազմն սկսելուն պես։ 

 Պատերազմը, ցավոք, իր հետևից լավ հետքեր չթողեց։ Մենք կորցրեցինք մեր 

հայրենիքի կեսից ավելին, շատերը մնացին անտուն, շատերը կորցրեցին իրենց 

հարազատներին․․․ Ամբողջ Արցախը սգում է։ Հիմա, անցնելով քաղաքի փողոցներով, 

էլ չենք զգում այն հմայլքը, այն հրճվանքը, որն առաջ էինք զգում։ Օրերը միանման են 

անցնում, չենք տեսնում այն ժպտերես դեմքերը, այն զվարթ հայացքները, որոնցով մեր 

օրը գունեղ էր դառնում։ Մենք միայն տեսնում ենք շենքերի սև ու սպիտակ պատերը, 

ավերված շինությունները, իրենց որդիներին կորցրած մայրերի սգացող դեմքերը։ Եվ 

նույնիսկ արևը հիմա այնքան չի ջերմացնում, ինչպես նորությունները այն մասին, որ 

ինչ-որ մեկի որդին, երկար ժամանակ լինելով անհայտ կորածների  ցանկում, ողջ է 

գտնվել։ Թեկուզ և հիմա չենք կարող այցելել Շուշի, բայց բոլորն են ճանապարհից աչքի 

ծայրով նայում քաղաքին, և համոզված ենք, որ բերդաքաղաք Շուշին և մեր սուրբ 

հայրենիքի պատմական հուշարձանները շա՜տ շուտով նորից մերը կլինեն, քանի որ 

նրանք չեն կարող երկար ժամանակ մնալ մեր պատմական ոսոխների ձեռքին՝ նրանք 

ուղղակի չեն փրկվի։ 

 Մինչպատերազմյան և պատերազմից հետո առօրյաները, իհարկե, 

տարբերվում են, բայց կանցնեն տարիներ, և ամեն ինչ նորից իր հունով կընթանա, 

սակայն այն ցավը, որը մեզ են պատճառել, մինչև մեր կյանքի վերջ կմնա մեր 

սրտերում, և մենք հավերժ կհարգենք բոլոր նահատակված ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ հիշատակը։ 

 

 

 

 

  

 



Будни в Арцахе 
 Арцах… 
 Чудесная страна со своими удивительными жителями. Маленькая страна на 

большой планете, где жизнь продолжается несмотря ни на что, где слышен смех детей, 

где природа зовет тебя в свои объятия. Страна, которая выстояла благодаря своим 

отважным героям, отдавшим свою жизнь ради Родины. Но несмотря на большие потери, 

Арцах находит в себе силы и начинает снова возрождаться. 

 День в Арцахе начинался с восходом солнца. Многие спешили на работу, другие 

на урок, а малыши спешили в садик к своим друзьям. Люди были улыбчивы, всегда 

искали для себя новые увлечения, ходили друг к другу в гости, наслаждались жизнью. 

А по выходным многие приезжали в наш прекрасный город Шуши, любовались его 

достопримечательностями, ставили свечи и молились за мирное будущее в церкви Св. 

Газанчецоц. Вместе с улыбками жителей набирал силу весь Арцах. 

 Но это длилось недолго. Все закончилось в один роковой день, 27 сентября, как 

только началась война. 

 К сожалению, война имеет свои последствия. Мы потеряли большую часть 

родины, многие остались без крова, многие потеряли родственников… Арцах скорбит. 

И сегодня, проходя по улицам города, мы не ощущаем того очарования, той радости, 

которую испытывали раньше. Дни проходят однообразно, мы не видим те улыбающиеся 

лица, веселые взгляды, благодаря чему наши дни становились красочными. Мы видим 

только черно-белые стены домов, разрушенные здания, лица скорбящих матерей, 

потерявших своих сыновей. Даже солнце сейчас не греет так, как новость о том, что чей-

то сын находящийся долгое время в списке пропавших без вести, нашелся живым и 

здоровым. Несмотря на то, что мы не можем поехать в Шуши, мы смотрим на него из 

далека и уверены, что город-крепость и другие исторические памятники нашей святой 

Родины очень скоро станут нашими, потому что они не могут долго находиться в руках 

наших исторических врагов - они просто не выживут.  

 Будни до войны и после войны, конечно, отличаются, но пройдет время, все 

вернется на круги своя, однако та боль, которую нам причинили, до конца дней 

останется в наших сердцах, ну а мы в свою очередь всегда будем чтить память погибших 

ГЕРОЕВ. 
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