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1993 թվականից սկսած փետրվարի 12-ը տոն է վաղուհասցիների համար. այդ օրը Վաղուհասը նորից 
վերածնվեց՝ ազատագրվելով վայրագ ազերու ձեռքից: Այս տարի էլ այդ օրը մեծ շուքով նշվեց գյուղի 
ազատագրման 24-րդ տարեդարձը: Գյուղն իր հարկի տակ էր համախմբել բոլոր վաղուհասցիներին: 
Գրիգորի Հայրապետյանը, ով իր գյուղի հետ է ոչ միայն դժվարին, այլև ուրախ պահերին, իր ներկայությամբ 
ավելի բարձրացրեց տոնական տրամադրությունը: Օրն իսկական տոնի վերածեցին «Վաղուհաս» երգի-
պարի համույթի սաները` իրենց գեղեցիկ կատարումներով: Միջոցառումը շարունակեց Ստեփանակերտի 
«Մենք ենք, մեր սարերը» ազգագրական երգի համույթը: Ներկա էին նաև պաշտոնատար անձինք, ովքեր 
եկել էին մասնակից դառնալու վաղուհասցիների ուրախությանն ու հաջողություններին: Վաղուհասի 
ազատագրման 24-րդ տարելիցի կապակցությամբ վաղուհասցիները պարգևատրվեցին շքանշաններով, 
պատվոգրերով, հուշանվերներով ու դրամական պարգևներով՝ բանակաշինության գործում ներդրած 
ավանդի և հայրենանվեր գործունեության համար: Երևանաբնակ երիտասարդ քանդակագործ Հրայր 
Ավագյանն էլ  Վաղուհասին նվիրեց ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող խաչքար: 
Տոնական միջոցառման ավարտից հետո բոլոր հյուրերն ու վաղուհասցիները մասնակցեցին Գրիգորի 
Հայրապետյանի և Մասիս Գևորգյանի կողմից կազմակերպված խնջույքին:

Դարերի պատմություն ունե-
ցող Արցախ աշխարհն աննվաճ 
ու հարատև է իր ամրակուռ ու 
մշտարթուն գյուղերով: Նրա 
սրտի մի փոքրիկ անկյու-
նում է ծվարել Մարտակեր-
տի շրջանի Վաղուհաս գյու-
ղը՝ կերտված ու նվաճված 
քաջերի արյամբ: Գյուղը շրջա-
պատված է լեռներով, որոնք 
հարյուրամյակներ շարունակ 
պատսպարել ու անառիկ են 
պահել Վաղուհասը: Վաղուհաս 
անվան ծագման տարբեր վար-
կածներ կան: Պատմաբան Սլա-
վա Սարգսյանի բացատրու- 
թյամբ «հաս-խաս» – ը մեծարող, 
սրբացնող իմաստ ունի: «Վեղը 
հաս է» նշանակում է՝ հողը 
սուրբ է: Մեկ այլ վարկածով 
գյուղի անունը դրվել է թաթար-
մոնղոլական արշավանքներից 
հետո: Իբր զորապետերից մեկը 
Խաչեն գավառից Գանձասարի 
լեռնաբազկով, Կարմիր վանքի 
տարածքով առաջինն ու ամենից 
շուտն է հասել այս ձորակ, 
վրաններ զարկել և այն կոչել 
վաղ հասնող, որից և առաջացել 
է Վաղուհաս:

Վաղուհասցիները աստվա-
ծավախ և հավատավոր մար- 
դիկ են: Այդ են վկայում գյու- 

ղում տարբեր ժամանակա-
շրջաններում կառուցված եկե- 
ղեցիները, վանական համա-
լիրները: Դրանցից են Կարմիր 
վանքը, Խաթրավանքը, որոնք 
կառուցված են դժվարմատչելի 
վայրերում, սակայն ինչքան 
էլ դժվարանցանելի են եղել 
սրբավայրեր տանող ճանա-
պարհները, այնուամենայնիվ 
հավատացյալ ժողովուրդը, 
հաղթահարելով բոլոր դժվա-
րությունները, ուխտի է գնա-
ցել և իր աղոթքը հղել առ 
աստված՝ բարօրություն և հա-
րատևություն խնդրելով իր 
ազգի համար: Գյուղամիջում 
վեր է խոյանում Սուրբ Մայրա- 
քաղաք նշանավոր եկեղեցին, 
որը կառուցվել է դեռևս 13-րդ 
դարում: Ճիշտ է՝ եկեղեցին ավեր- 
վել ու բազմիցս խոշտան-
գումների է ենթարկվել, բայց 
չի կորցրել իր գրավչությունն 
ու հետաքրքրությունը: Նախ- 
կին վանական մեծ համալի-
րից կանգուն մնացած մի խո- 
րանը դեպի իրեն է ձգում 
օտարերկրացի զբոսաշրջիկե-
րին ու Արցախի հրաշալիքները 
ուսումնասիրողներին: Դարեր 
շարունակ վաղուհասցին կարո- 
ղացել է պահպանել իր հա- 

վատքը և, ինչպես հարյու-
րամյակներ առաջ, այնպես էլ 
այսօր հավատքն ամուր է նրա 
մեջ: 

Վաղուհասի արժանավոր 
զավակները, թեև ճակատագրի 
բերումով գտնվում են աշխարհի 
չորս ծագերում, բայց հոգով ու 
սրտով միշտ հայրենի գյուղի 

հետ են, վայրկյան անգամ 
չեն մոռանում իրենց ծնած ու 
սնած հող հայրենին: Հայրենի 
եզերքի սիրով ու կարոտով 
լցված հայրենանվեր Գրիգորի 
Հայրապետյանը ապացույցն է 
արցախցու այն տեսակի, ով իր 
արարման ուժն ու վաստակը 
ներդնում է  Արցախի ապագայի 
համար: Այդ գաղափարով տո-
գորված՝ նա իր հավատաց- 
յալ հայրենակիցների հավատքն 
աներեր պահելու համար կա-
ռուցել է Սուրբ Աստվածածին 
եկեղեցին: Գյուղ մտնելուն պես 
Աստծո հովանավոր ձեռքը Աստ-
վածածին եկեղեցու միջոցով 
օրհնում ու հյուրընկալում է 
այցելուներին, և քանի դեռ կան- 
գուն է սրբավայրը, կհիշվի ու 
սերունդների կողմից կփա- 
ռաբանվի Գրիգորի Հայրապետ- 
յանի անունը: Նրա օժանդակու-
թյամբ վերանորոգվել է նաև 
հինավուրց Մայրաքաղաք եկե-
ղեցին: 

Գյուղին իրենց օգնությունն 
են ցուցաբերել նաև Սուրեն 
Հայրապետյանը, Լենտրուշ և 
Լեռնիկ Ասլանյանները, Էդու- 
արդ Սաղաթելյանը, Մասիս 
Գևորգյանը: Նրանց նվիրա-
բերությունները մեծ դեր կա- 
տարեցին Վաղուհասի զարգաց-
ման գործում: 

Տոկուն է վաղուհասցին: 
90-ականների մահաշունչ օրե-
րին, երբ արյունռուշտ գազանը 
փորձում էր ոչնչացնել մի 
ողջ ազգ և նվաճել նախնյաց 
սուրբ հողը, ոտքի կանգնեց 
անվեհեր վաղուհասցին: Նրա 
մեջ կյանք առավ հայրենյաց 
պաշտպանի ոգին, և նա առանց 
վարանելու նետվեց կռվի դաշտ, 

իսկ նպատակը մեկն էր՝ թույլ 
չտալ պիղծ ազերուն ոտք դնել 
Վաղուհասի սուրբ հողի վրա: 

Արցախի ազատագրական 
պայքարում գերեվարվեց Վա- 
ղուհասը, բայց գյուղի անկոտ-
րում մարտիկների արյան գնով 
ազատագրվեց: Այդ պայքարում 
գյուղն ունեցավ ծանր կորուստ-
ներ: Թուրք բարբարոսի վայ-
րագ ձեռքով ավերվեցին ու 
այրվեցին Վաղուհասի բոլոր 
տները: Ծաղկուն ու զարգացող 
բնակավայրը վերածվել էր հող-
մածեծ ծառաստանի՝ սրտում 
ցավ ու կսկիծ: Հանգչեցին հար-
յուրավոր տների հույսի ու 
հավատի ջահերը, որբացան 
բազմաթիվ մանուկներ: Եթե մի 
ժամանակ գյուղում լսվում էին 
հարսանիքների, աչքալուսանքի 
խնջույքների ծափ ու ծիծաղ, 
ապա այդ օրերին լսելի էր մի- 
այն որբևայրի կանանց ու որդե-
կորույս մայրերի աղիողորմ 
ճիչեր: 

Մոխիրներից վերընձյուղվեց 
Վաղուհասը: Երբեմնի այրված 
ու քանդված ավերակները նո- 
րից շունչ առան, վեր հառ-
նեցին՝ ապացուցելու, որ ոչ 
մի փոքրություն չի կարող 
ջլատել Վաղուհասի ու վաղու-
հասցու միասնությունը: Ազա- 
տագրվելուց հետո գյուղ վե-
րադարձան վաղուհասցիները: 
Աշխատավոր գյուղացին վայր- 
կյան անգամ չմտածեց լքել 
իր արարման փոքրիկ անկ-
յունը: Աշխարհասփյուռ հայե- 
րի օժանդակությամբ վերակա-
ռուցվեցին ավերակների վերած- 
ված բնակարանները, հին դըպ- 
րոցի տեղում կառուցվեց նոր 
դպրոց, վերանորոգվեցին հան- 

Խաթրավանք, XII դար

Եղծկտոր (եկեղեցու կտոր) մատուռ, 11-րդ դար


