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դիսությունների սրահն ու 
գյուղական ակումբի շենքը: 
Գյուղի ակումբում գործում 
է «Վաղուհաս» երգի-պարի 
համույթը, որի հովանավորու-
թյունը ևս ստանձնել է Գրիգորի 
Հայրապետյանը: Չէ՞ որ հայի 
հարատևության հիմքում դըր-
ված են հոգևոր-մշակութային և 
կրթական հիմնաքարերը:

Այսօր գյուղամիջում վեր է 
հառնում հպարտ հուշակոթող, 
որի վրա դաջված են հերոս 
նահատակների ու անհայտ 
կորածների անունները: Նրանց 
սխրանքը օրինակ է ծառայում 

այսօրվա սերնդի համար: Կար- 
ծես թե մեզ վիճակված է 
վերապրել պատմությունը: Ապ- 
րիլ ամիսը հայերիս համար 
դարձել է արյան, ցավի ու կո- 
րուստների ամիս: 2016 թ. ապ- 

րիլին կրկին իննսունականնե-
րի սևը փորձեց խլել հայ 
մանուկի անհոգ կյանքը, ար-
ցախցի շինականի արդար 
վաստակը, արցունքով լցնել 
որդու տունդարձի ճամփին 
սպասող մոր աչքը: Լսելով 
պատերազմի վերսկսման վը- 
տանգը՝ վաղուհասցի 63 քաջեր 

մեկ մարդու պես ոտքի ելան 
ու մեկնեցին ռազմադաշտ: 
Նրանք երեկվա նահատակների 
արժանի հետնորդներն են՝ 
սուրբ հողի պաշտպանները:

1993 թվականից սկսած 
փետրվարի 12-ը տոն է վաղու- 
հասցիների համար. այդ օրը 
Վաղուհասը նորից վերածնվեց՝ 
ազատագրվելով վայրագ ազե- 
րու ձեռքից: Այս տարի էլ 
այդ օրը մեծ շուքով նշվեց 
գյուղի ազատագրման 24-րդ 
տարեդարձը: Այդ կապակցու-
թյամբ վաղուհասցիները պար-
գևատրվեցին շքանշաններով, 
պատվոգրերով, հուշանվեր- 
ներով ու դրամական պարգևնե-
րով՝ բանակաշինության գոր- 
ծում ներդրած ավանդի և 
հայրենանվեր գործունեության 
համար: Երևանաբնակ երիտա-
սարդ քանդակագործ Հրայր 

Ավագյանն էլ  Վաղուհասին նվի- 
րեց ազատամարտիկների հի- 
շատակը հավերժացնող խաչ-
քար:  

Այժմ Վաղուհասը Արցախի 
ամենազարգացող բնակավայ- 
րերից է: 2012 թվականին 
Հայաստան համահայկական 
հիմնադրամի հովանավորու-
թյամբ գյուղն ունի նորակառույց 
տիպական դպրոց, որտեղ կըրթ-
վում ու նահատակ քաջորդիների 
ավանդած հայրենասիրությամբ 
են դաստիարակվում մոտ 183 
աշակերտներ: Կառուցման ըն- 
թացքի մեջ է գյուղի մանկա-
պարտեզը, որի շահագործմանն 
անհամբեր սպասում են 85 
փոքրիկներ: Դեռ շարունակվում 
են շինարարական աշխա-
տանքները գյուղում: Հիմնա- 
դրամի և պետական միջոցնե- 
րով Վաղուհասում կառուցվում 
են բնակարաններ 6 և ավելի 
երեխաներ ունեցող ընտա-
նիքների համար: Սա խթան  
է հանդիսանում բնակչության 
աճի և զարգացման համար: 

Զորավոր է վաղուհասցու 
բազուկը: Այս 25 տարիների 
ընթացքում նա զօր ու գիշեր 
աշխատել է՝ իր օջախը շենաց-
նելու համար: Չկա մի տուն, 
որտեղից չի բարձրանում ծխնե-
լույզի խաղաղ ծուխը: Բոլոր 
ընտանիքներում էլ լսվում են 
մանկան անհոգ ճիչեր: Նրանց 
ուժ ու զորություն է հաղորդում 
Շողակաթի անապակ ու սառնո- 
րակ ջուրը և Սուրբ Մայրա-
քաղաքից ճառագող հավատքի 
ուժը: Պապերի անվեհեր ոգին 
վերածնվել է վաղուհասցի փոք- 
րիկների աչքերում: Երբ հարց-
նում ես, թե ինչ են դառնալու, 
երբ մեծանան, նրանք առանց 
վարանելու պատասխանում են՝ 
զինվոր: Այլևս ոչ մի կասկած 
չկա, որ հավերժությամբ է 
պսակված մեր ազգը, և ոչ մի 
հողմ չի կարող արմատախիլ 
անել հազարամյակների ճանա-
պարհով անցած Արցախն ու 
արցախցուն:

Վաղուհասը եղել է, կա ու 
կլինի Արցախի վեհանիստ բնա-
կավայրերից մեկը, քանի դեռ 
ստեղծագործ է վաղուհասցու 
միտքը, կենսունակ է ճաքճքած 
ձեռքը, անպարտ է բռունցքը և 
ամուր  է հավատքը՝ կերտված 
ու կոփված արյան գնով:   

Երջանիկ Սերժիկի 
Հայրապետյան

Վաղուհասի Գ. Մուրադյանի 
անվան միջն. դպրոցի                                               

հայոց լեզվի և գրականության 
ուսուցչուհի 

Սբ. Աստվածածին եկեղեցի, 2012 թ.

Վաղուհասի ապագա զինվորները՝ 
Էդգար և Ֆելիքս Ղարախանյաններ

Վաղուհասի Գրիշա Մուրադյանի անվան միջն. դպրոց


