




3



4

Բ այց ե ղավ 2020 թ. ա ղե տա բեր 
ա շու նը, ե ղավ տա րա կու սանք-
նե րով լե ցուն Ար ցախ յան նոր 

պա տե րազ մը, ո րի սկսվելն ու ըն թացքն 
ա ռայ սօր էլ հստակ պար զա բան ման կա-
րիք ու նեն...
Պա տե րազ մը, ան շուշտ, հայ րե նա կան էր. 
ոտ քի ե լան Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան՝ ազ գա յին ար ժա նա պատ վութ յուն 
ու նե ցող բո լոր քա ղա քա ցի նե րը՝ յու րա-
քանչ  յուրն իր տե ղում և իր կա րե լիութ-
յուն նե րի չա փով:
Պա տե րազ մը յու րօ րի նակ մի նոր հե-
րո սա մարտ էր Ս յուն յաց աշ խար հի 
բազ մա դար յա պատ մութ յան մեջ, ին չը, 
ան տա րա կույս, բա ցատ րե լի է. Ար ցա-
խի ա նա ռի կութ յու նը հար յու րամ յակ ներ 
շա րու նակ պայ մա նա վոր ված է ե ղել և՛ է 
Ս յու նի քի ան պար տե լիութ յամբ, և՛ ընդ-
հա կա ռա կը:
Պա տե րազ մում զոհ վե ց Ս յուն յաց աշ խար-
հի 228 զա վակ, իսկ 11-ի ճա կա տագ րի 
մա սին մինչև հի մա տե ղե կութ յուն ներ 
չկան, մեկն էլ գե րե վար վել ու կեղծ մե-
ղադ րանք նե րով դա տա պարտ վել է:
Պա տե րազ մի օ րե րին սրտի ան հուն կսկի-
ծով ա նուն առ ա նուն ներ կա յաց րել ենք 
ան մա հութ յան ճամ փա բռնած մեր լույս 
տղա նե րին, ո րոնց դա ժա նո րեն կուլ էր 
տա լիս ար հա վիր քը:
2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ից հե տո (թեր թա-
յին բո լոր հա մար նե րում) շա րու նա կել 

ենք հի շա տա կի խոս քեր հնչեց նել ի րենց 
կյան քը հայ րե նի քին զո հա բե րած մեր նա-
հա տակ հայ րե նա կից նե րի մա սին:
Եվ այ նո ւա մե նայ նիվ մեզ պար տա վոր-
ված զգա ցինք սե րունդ նե րին թող նել մի 
ամ բող ջա կան մատ յան՝ նե րա ռե լով սեղմ 
ու հա մա ռոտ շա րադ րան քով հի շա տա-
կութ յուն ներ մեր բո լոր զո հե րի մա սին:
Ու մե կու կես տա րի տե ղե կութ յուն ներ 
էինք հա վա քում պա տե րազ մում նա հա-
տակ ված ա մեն մի սյու նե ցու մա սին:
Այդ աշ խա տան քի արդ յուն քը «Ս յուն յաց 
երկ րի» սույն հա մարն է:

* * *
Հի շա տա կա րան-մատ յա նում փոր ձել ենք 
վերս տին կար ևո րել 44-օր յա պա տե րազ-
մում Ս յուն յաց աշ խար հի քա ջա րի զա-
վակ նե րի նա հա տա կութ յունն ու ան մար 
պա հել հի շո ղութ յու նը նրանց մա սին:
Եվ պատ շաճ հա մա րե ցինք դա ա նել՝ ինչ-
որ ա ռու մով նրանց հետ նաև մե նա խո-
սե լու ձևա չա փով...
… Հ րի և ս րի զոհ մեր եղ բայր ներ, ար-
ևա բույր մեր տղա ներ, մեր զա վակ ներ, 
նա հա տա կութ յամբ սրբա ցած մեր քաջ 
զո րա կան ներ՝ ողբ ու սուգ այս տեղ չենք 
ա նե լու:
Ձե զա նով հպար տա նա լու ենք, ա ղո թե լու 
ենք ձեր հո գի նե րի հանգս տութ յան հա-
մար, ձեր գոր ծած սխրանք նե րի հե րո սա-
պա տումն ենք ներ կա յաց նե լու՝ երդ վե լով, 
որ ձեր ան կա տար ե րազ ներն ու իղ ձե րը 
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կյան քի ենք կո չե լու:
Իսկ ե թե նենգ թշնա մին շա րու նա կի իր 
սու րը մեր գլխին մեր կաց րած պա հել, ի 
զեն ենք գո չե լու, և ս յու նե ցի ներս՝ ո գե ղե-
նա ցած ձեր գնդե րի հետ, մեր սրբա զան 
նա հա տակ ներ Սի սակ Նա հա պե տի, Ան-
դովկ իշ խա նի, Դա վիթ Բե կի ու Մ խի թար 
Ս պա րա պե տի, Զո րա վար Անդ րա նի կի 
ու Ար սեն Շահ մազ  յա նի, Դ րո յի ու Գա-
րե գին Նժ դե հի, Վազ գեն Ս պա րա պե տի 
հաղ թա կան դրոշ նե րը վեր պար զած, նոր 
սխրանք նե րի ենք գնա լու...
Դուք դար ձաք ա զա տա բաղձ հայ ժո ղովր-
դի ան պար տե լի ո գու և ե րա զանք նե րի 
մե րօր յա խորհր դա նի շը:
Դուք ձեր ար յամբ նոր պատ մութ յուն 
կեր տե ցիք, որն ա պա գա յում, ան շուշտ, 
ուղ ղոր դե լու է մեր ազ գա յին ըն թաց քը:
Ձեր նա հա տա կութ յամբ մեր ժո ղո վուր դը 
վե րա հաս տա տեց հա րա տևե լու և ար ժա-
նա պա տիվ պե տա կա նութ յուն ու նե նա լու 
իր աստ վա ծա տուր ի րա վուն քը:
Դուք մարտն չե ցիք ա րիա բար և հո գու 
ամ բողջ զո րութ յամբ՝ սե փա կան ար յամբ 
վերս տին սրբաց նե լով հայ րե նի հո ղը:
Ձեր կյան քի նվի րա բե րութ յամբ պար տա-
վո րեց րե ցիք ող ջե րիս ու ե կող սե րունդ նե-
րին՝ մշտա պես ո գեշնչ վե լու ձեր օ րի նա-
կով: Դուք ոչ թե վախ ճան վե ցիք, այլ ձեր 
կյան քը միա ձու լե ցիք մեր ժո ղովր դին 
հա վեր ժո րեն ու ղեկ ցող աստ վա ծա յին 
լույ սի հետ:
Ձեր հի շա տա կը ո գեշն չում է մեզ, որ 
բարձր պա հենք մեր գլու խը, ոտ քի 
կանգ նենք ծնկա չոք վի ճա կից, ա պա քի-
նենք 2020-ի ա ղե տա լի պա տե րազ մից 
ստա ցած վեր քե րը, ար թուն պա հենք մեր 
հույ սը և հա վա տանք, որ լեռ նե րում նո-
րից հար սա նիք է լի նե լու:
Այդ դուք եք, որ կեն սու նակ եք պա հում 
նաև ան սա կար կե լի այն ճշմար տութ յու-
նը, որ Ար ցա խը չի կա րող ո րևէ կար-
գա վի ճա կով լի նել մո լա գա րութ յամբ և 
ազ գայ նա մո լութ յամբ տա ռա պող ադր-
բե ջա նա կան պե տութ յան կազ մում, որ 
հա զա րամ յակ նե րով անն վաճ Ս յու նի քը 
չի կա րող ան դա մա հատ ված մնալ ու չի 
կա րող թուրք-ա զե րի նե րի ո տի կո խան 
դառ նալ:
2020-ի սեպ տեմ բե րի 27-ից սկսած պա-
տե րազ մում յու րա քանչ  յուրդ ճա կատ էիք 
մեկ նում գի տակ ցու մով, որ հնա րա վոր 
է և զրկվեք կյան քից... Գի տակ ցում էիք, 
բայց և գ նում էիք անխ ռով, ու հայ րե նի քի 
կան չով խան դա վառ ված…
Հենց այդ պի սի վարք ու նե ցող նե րի հա-
մար էր Ա վա րայ րի պատ մի չը գրել՝ «…
Գիտակցված մահն ան մա հութ յուն 
է»:
Ե րիցս օրհն յալ լի նեք դուք՝ չպարտ ված 
ու նա հա տա կութ յամբ ան մա հա ցած մեր 
զո րա կան ներ, մեր ար ևա բույր տղա ներ, 

հրի և ս րի զոհ դար ձած մեր զա վակ ներ, 
մեր ան մա րե լի փառ քեր…

* * *
Հա մա րում ձեռն պահ մնա ցինք խոսք 
ա սել ան հայտ ճա կա տագ րի ար ժա նա-
ցած մեր 11 հայ րե նակ ցի մա սին՝ բա վա-
րար վե լով նրանց ա նուն նե րը հի շա տա-
կե լով:
Ա ռայժմ մի ճշմար տութ յուն ենք փաս-
տում՝ նրանց ճա կա տագ րե րի ան հայ-
տութ յու նը նույն պես զո հա բե րութ յուն է 
հա նուն Հա յաս տա նի պե տա կա նութ յան:

* * *
Ար ցախ յան մե րօր յա պա տե րազ մը, չնա-
յած իր ող բեր գա կան ա վար տին, միան-
շա նակ հե րո սա կան էր: 
Մեր պարտքն ենք հա մա րում նո րից ցա-
վակ ցել մար տի րո սա ցած մեր հե րոս նե րի 
հա րա զատ նե րին, մեր ձա վոր նե րին, սի րե-
լի նե րին:
Այս հու շա մատ յա նը թող փոք րիկ մխի-
թա րանք լի նի որ դե կո րույս ծնող նե րին, 
այ րիա ցած կա նանց, որ բա ցած մա նուկ-
նե րին:
Այս հի շա տա կա րա նով մեր ե րախ տա գի-
տու թյան տուրքն ենք մա տու ցում ի րենց 
կյան քը հայ րե նի քի զո հա սե ղա նին դրած 
մեր նվի րա կան հա յոր դի նե րին:
Փառք տանք մեր զո րա կան նե րին, ովքեր 
նա հա տակ վե ցին հա նուն հայ րե նի քի 
ու միա ցան Ա վա րայ րում, Սար դա րա-
պա տում, Լեռ նա հա յաս տա նի հե րո-
սա մար տե րում, Ար ցախ յան ա ռա ջին և 
Ապ րիլ  յան (2016 թ.) պա տե րազմ նե րում 
մար տի րո սա ցած ու սրբա ցած մեր նախ-
նի նե րին: 
Հի շենք նաև, որ զոհ ված նե րի հի շա տա կի 
առջև ապ րող նե րիս գլխա վոր ա ռա քե-
լութ յու նը մեր հայ րե նի քին ար ժա նա-
պատ վո րեն տի րութ յուն ա նելն է...  

* * *
2020 թ. Ար ցախ յան պա տե րազ մը հայ 
ժո ղովր դի պատ մութ յան ա մե նա ծանր 
գո յա մար տե րից էր. մեր դեմ էին ե լել ոչ 
միայն թուրք-ա զե րի նե րը, այլև մի ջազ գա-
յին ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի վարձ կան զին յալ նե րը…
Եվ այդ ա մե նը՝ աշ խար հի հզոր նե րի լուռ 
ու ան տար բեր հա յաց քի ներ քո, ին չից 
հայ ժո ղո վուր դը գո նե այս ան գամ պար-
տա վոր է հա մա պա տաս խան եզ րա կա-
ցութ յուն ներ ա նել…
Ան կախ ա մեն ին չից՝ Ար ցախ յան եր րորդ 
պա տե րազ մը հայ ժո ղովր դի երբ ևէ ու նե-
ցած նշա նա վոր հե րո սա մար տե րից էր և 
ն րա ող բեր գա կան ա վարտն ա մեն ևին 
էլ չի կա րող ստվե րել այն սխրան քը, որ 
գոր ծել են հա յոց մար տիկ ներն ու հրա-
մա նա տար նե րը, մեր կա մա վո րա կան 
նվիր յալ նե րը:
Բո լոր նա հա տակ նե րի ա նուն նե րը պար-
տա վոր ենք փո խան ցել սե րունդ նե րին, 

որ պես զի նրանք ո գու կրակ առ նեն 
ի րենց նախ նի նե րի նվի րա կան հի շա տա-
կից:
«Ս յուն յաց երկ րի» սույն հրա տար կութ-
յուն-հու շա մատ յանն այդ ուղ ղութ յամբ 
ար վող ըն դա մե նը մի հա մեստ քայլ է:
Հու շա մատ յանն ամ բող ջա ցավ և 
ծնվեց Ար թուր Նի կո ղոս յա նի կա մե-
ցո ղութ յամբ ու ա ջակ ցութ յամբ, ով 
«Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա-
յին կոմ բի նատ» ՓԲ ըն կե րութ յան 
գլխա վոր տնօ րե նի տե ղա կալն է, ում 
փո խան ցում ենք մեր խմբագ րա-
կազ մի ու ըն թեր ցող նե րի ե րախ տա-
գի տութ յու նը:
Մեր ե րախ տա գի տութ յու նը ՀՀ ՊՆ 
զո րա կո չա յին և զո րա հա վա քա յին 
հա մալր ման ծա ռա յութ յան Ս յու նի քի 
մար զի տա րած քա յին ստո րա բա-
ժան մա նը (ղե կա վար՝ գնդա պետ 
Վա հե Ա ղա լար յան), ԵԿՄ Ս յու նի քի 
մար զա յին կա ռույ ցին (ղե կա վար՝ 
գնդա պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յան)՝ 
հի շա տա կա րա նի նա խա պատ րաս-
տութ յան ըն թաց քում մեր ստեղ ծա-
գոր ծա կան թի մին օ ժան դա կե լու, 
հրա պա րակ վող տե ղե կութ յուն նե րի 
ար ժա նա հա վա տութ յունն ա պա հո-
վե լուն ա ջակ ցե լու հա մար:
Հա մա րի ծրագ րա վո րու մից մինչև 
հրա տա րա կութ յուն՝ իր աշ խար-
հըն կա լում նե րի խո րա խոր հուրդ 
ներ կա յութ յամբ մեզ հետ էր Ս յուն-
յաց աշ խար հի մե րօր յա բա նաս տեղծ 
Տիգ րան Գ րի գոր յա նը, ում խմբագ-
րա կազ մի խո րին ե րախ տա գի տութ-
յունն ենք փո խան ցում:
Օրհ նա բեր այս հուշ մատ յա նի նա խա-
պատ րաս տութ յան ամ բողջ ըն թաց քը 
հա վել  յալ ան գամ ցույց տվեց, որ ար ժա-
նա պա տիվ սյու նե ցի ներն ի րենց ապ րած 
կյան քով ու խո նար հու մով շա րու նա կում 
են սրբա գոր ծել հա նուն հայ րե նի քի ի րենց 
կյան քը զո հա բե րած քա ջե րի ա նուն նե րը:
Իսկ դա նշա նա կում է, որ նա հա տակ-
նե րից յու րա քանչ  յու րի հա մար սի րով 
կա րող ենք գոր ծա ծել հայտ նի աստ-
վա ծա դիր խոս քը՝ «Վասն հայ րեն յաց 
մե ռար, դու շատ ապ րե ցար»:
Հա մոզ ված ենք՝ Հա յաս տան աշ խար հի և 
հա յոց Ս յու նի քի ազ գա յին սրբա զան երթն 
ան վախ ճան է լի նե լու...
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Ծն վել է 1995 թ. սեպ տեմ բե րի 15-ին Քա ջա րան 

քա ղա քում: Մինչև չոր րորդ դա սա րա նը սո վո րել է 

Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի Խոզ նա վար գյու ղի միջ-

նա կարգ դպրո ցում, ա պա տե ղա փոխ վել Ե րևան՝ 

սո վո րել «Փոքր Մ հեր» ռազ մա կան կրթա հա մա լի-

րում։ Ա մու րի էր։

Ման կուց ե րա զում էր օ դա չու դառ նալ...

2013 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ: Զո րացր վե լուց հե-

տո ըն դուն վել է Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա-

նի է լեկտ րա տեխ նի կա յի բա ժին, աշ խա տում էր 

«Զանգեզուրի ՊՄԿ» ՓԲ ընկերությունում:

Հա զար ու մի ծրա գիր ու ներ՝ պի տի դիպ լո մը 

ստա նար, պաշ տո նի բարձ րա ցում էին խոս տա-

ցել, 2021 թ. ապ րի լին պի տի ա մուս նա նար ու է լի 

շատ նպա տակ ներ...

Դ րանց ի րա կա նա ցումն ընդ հա տեց 2020-ի 

սեպ տեմ բե րի 27-ին սկիզբ ա ռած պա տե րազ մը. 

Գուր գենն իր հա մա քա ղա քա ցի բազ մա թիվ տղա-

նե րի հետ մեկ նեց հայ րե նի քը պաշտ պա նե լու:

Մայրն ա սում է, որ տղան զան գա հա րե լիս ա մե-

նա շա տը եր կու րո պե էր խո սում, չէր բո ղո քում, 

ա սում էր, որ ա մեն ինչ լավ է. «Գուր գենն ի րա-

կա նում ան թե րի էր, կկար ծեք՝ մայր եմ, ա սում 

եմ, բայց նրան ճա նա չող բո լոր մար դիկ կհաս-

տա տեն, որ նա ան թե րի էր...»։

Հ րե տա նա վո րի մաս նա գի տութ յուն ու ներ և 

հա ճախ էր մեր զին վոր նե րին օգ նում ճշգրիտ 

հաշ վարկ ներ կա տա րել: Անս խալ հաշ վար կող էր, 

սուր միտք ու ներ, եր բեք չվրի պեց, ինչն ա ռա-

ջաց նում էր բո լո րի հիաց մուն քը:

Մե ծա հո գի էր, հո գա տար. ան գամ այդ ծանր օ րե-

րին չկորց րեց հու մո րի զգա ցու մը, երբ տխրում 

էին, կա տա կե լով փոր ձում էր զի նա կից նե րի 

տրա մադ րութ յու նը բարձ րաց նել:

Գուր գեն Ա լա վերդ յա նը հոկ տեմ բե րի 10-ին 

Ջ րա կա նում բե կո րա յին վի րա վո րում է ստա ցել, 

տե ղա փո խել են Իշ խա նա ձոր, բժիշկ նե րը փոր ձել 

են փրկել կյան քը, ցա վոք, չի հա ջող վել. հոկ տեմ-

բե րի 11-ին դա դա րել է բա բա խել ե րի տա սար դի 

սիր տը...

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով։ Հու ղար կա վոր վել է Քա ջա-

րա նի զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա հա-

մա լի րում:
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Ծն վել է 1977 թ. փետր վա րի 3-ին Քա ջա րան քա-

ղա քում։ Ե րեք տա րե կա նում տե ղա փոխ վել է Գո-

րիս, մե ծա ցել տա տի ու պա պի մոտ՝ դառ նա լով 

նրանց մխի թա րութ յու նը։ Միջ նա կարգ կրթութ յու-

նը ստա ցել է Գո րի սի թիվ 3 դպրո ցում։ Ին նե րորդ 

դա սա րա նում տե ղա փոխ վել է Քա ջա րան: Ա վար-

տել է տե ղի Ե. Չա րեն ցի ան վան թիվ 1 միջ նա-

կարգ դպրո ցը: 1995 թ. զո րա կոչ վել է հա յոց 

բա նակ։ Սո վո րել և 1999 թվա կա նին ա վար տել է 

Գո րի սի պրոֆ. Խ. Ե րից յա նի ան վան պե տա կան 

գյու ղատն տե սա կան քո լե ջը, ստա ցել տնտե սա-

գետ-հաշ վա պա հի ո րա կա վո րում:

Աշ խա տան քա յին ու ղին սկսել է Գո րի սի «Տ րանս-

գազ»-ի Քա ջա րա նի մաս նաճ յու ղում՝ հա մա-

կարգ չա յին օ պե րա տոր, այ նու հետև փրկա րար է 

աշ խա տել Քա ջա րա նի ԱԻՆ-ում։

2001 թ. ա մուս նա ցել է, ու նի 2 ե րե խա։ Կի նը 

Վ րույ րին բնու թագ րող բա ռե րը հուզ մուն քով է 

ար տա բե րում. «Օ րի նա կե լի ա մու սին ու հայր էր, 

նրա բնա վո րութ յան լա վա գույն գծե րից էին կար-

գա պա հութ յունն ու աշ խա տա սի րութ յու նը, ո րոնք 

մեր ըն տա նի քի հա ջո ղութ յուն նե րի հիմքն էին։ 

Լավ ե րե խա ներ ենք մե ծաց րել՝ խե լա ցի, հար գա-

լից, լավ ըն տա նիք ու նեինք, հի մա էլ ու նենք, քա-

նի որ մեր օ րը լցված է Վ րույ րի մա սին հի շո ղութ-

յուն նե րով, նրա հի շա տա կը վառ է, բայց կորս տի 

ցա վը՝ սար սա փե լի մեծ»։

2007 թ. աշ խա տան քի է ան ցել «Զանգեզուրի 

ՊՄԿ» ՓԲ ընկերությունում՝ եր թա կար գա վար։ 

Աշ խա տան քա յին ըն կեր նե րը նրան բնու թագ րում 

են որ պես հար գա լից մար դու, ով իր անձ նա կան 

բարձր հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ ար ժա նա ցել էր 

հար գան քի։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը պա տե-

րազմ սկսեց. հա ջորդ օ րը Վ րույրն Ար ցա խում էր, 

մաս նակ ցել է Վա րան դա յի և Ջ րա կա նի մար տե-

րին։

«Հե րո սա բար էր կռվում, հե րո սա բար էլ ըն կավ, 

քչերն են հայ րե նի քը պաշտ պա նե լու գնում գի-

տակ ցա բար, Վ րույ րը քչե րից մեկն էր», – պատ-

մում է ըն կե րը։

Հոկ տեմ բե րի 13-ին Վ րույ րը վտան գա վոր մար-

տա կան գոր ծո ղութ յա նը մաս նակ ցել է կա մա վոր, 

որ պես զի հանձ նա րա րութ յու նը ժամ կե տա յին նե-

րը չկա տա րեն։ Նա գի տակ ցել է վտան գի չա փը, 

բայց կա տա րել է հանձ նա րա րութ յու նը և հե րո-

սա բար ան մա հա ցել։

Վ րույր Ան տոն յա նի մար մինն ամ փոփ ված է Քա-

ջա րա նի զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա-

հա մա լի րում։ Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար-

տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1996 թ. սեպ տեմ բե րի 25-ին Քա ջա-

րան քա ղա քում։ Սո վո րել է Քա ջա րա նի թիվ 2 

միջնակարգ դպրո ցում, ա պա Եր ևա նի օ լիմ պիա-

կան հեր թա փո խի պե տա կան մար զա կան քո լե-

ջում։ 2013 թ. ըն դուն վել է ֆի զի կա կան կուլ տու-

րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տուտ։ 2015 թ. 

զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել Մա տա ղի սում և 

Թա լի շում։ 

Ապ րիլ  յան պա տե րազ մի ժա մա նակ Թա լի շի 

այն զո րա մա սում էր, որն ա ռա ջի նը մար տի մեջ 

մտավ: 

Ապ րիլ  յան պա տե րազ մի ժա մա նակ ցու ցա բե րած 

քա ջութ յան հա մար պարգ ևատր վել է «Ա րիութ-

յան» մե դա լով։

2017 թ. զո րացր վել և ան մի ջա պես աշ խա-

տան քի է ան ցել «Զանգեզուրի ՊՄԿ» ՓԲ 

ընկերությունում` անվ տան գութ յան աշ խա տա-

կից, կրթութ յու նը շա րու նա կել է հե ռա կա ու սուց-

մամբ և ա վար տել 2020 թվա կա նին։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 28-ին կա մա վո րագր վեց 

և մեկ նեց Ար ցախ. օ րեր անց Ար ցախ է մեկ նել 

նաև նրա ա վագ եղ բայ րը։ Մայ րը վշտից խեղդ-

վող ձայ նով հի շում է, որ զին կոմն ի րեն ա ռա ջար-

կել էր որ դի նե րից մե կին հետ պա հել, բայց ին քը 

որ դի նե րի միջև ընտ րութ յուն ա նել չէր կա րող. 

«Երբ մեր տան մոտ հա վաք ված բազ մութ յա նը 

տե սա, հաս կա ցա, որ որ դի նե րիցս մե կին ինչ-որ 

բան է պա տա հել. քիչ անց ի մա ցա, որ իմ փո խա-

րեն ճա կա տա գիրն է ընտ րութ յուն կա տա րել ու 

ընտ րել է Ար մե նիս, իմ կար գա պահ, մաք րա սեր, 

հար գա լից որ դուն, իմ կրտսեր տղա յին...»։

Ար մե նը ռազ մա ճա կա տի հա րա վում միա ցել է 

Ք յա րամ Ս լո յա նի ա նու նը կրող եզ դիա կան ջո կա-

տին, ո րի հրա մա նա տար Ռզ գոն նրան զգու շաց-

րել է կար գա պա հա կան բա ցա ռիկ պա հանջ նե րի, 

իր ջո կա տում ըն դուն ված խիստ կար գա պա-

հութ յան մա սին: Ի պա տաս խան Ար մենն ա սել 

է, որ հենց կար գա պա հութ յունն ու կազ մա կերպ-

վա ծութ յունն են ի րեն գրա վել այդ ջո կա տում։ 

Մի քա նի օր անց տուն է եկել և Քա ջա րա նից 

վերց րել է ի րենց «Վի լի սը» ու վե րա դար ձել ռազ-

մա ճա կատ: Ա կա նա տես նե րը պատ մում են, որ 

նրան կա րե լի էր տես նել ռազ մա ճա կա տի տար-

բեր հատ ված նե րում, զար մա նա լիո րեն հասց նում 

էր թե՛ վի րա վոր նե րին տե ղա փո խել, թե՛ սնունդ 

ու ջուր հասց նել, թե՛ ռազ մամ թեր քով ա պա հո վել 

ըն կեր նե րին։

Հոկ տեմ բե րի 13-ին թշնա մու ա նօ դա չուն հար վա-

ծում է հայ մար տիկ նե րի մի խմբի. Ար մե նը նրան-

ցից բա վա կա նա չափ հե ռու էր գտնվում, բայց 

սրտին դի պած մատ նա չափ բե կո րը դառ նում է 

նրա կյան քի ընդ հատ ման պատ ճառ։ 

Ար ցա խի պաշտ պա նութ յան հա մար կյան քը 

չխնա յած Ար մեն Ա ռա քել  յա նը հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե-

դա լով։ Հու ղար կա վոր վել է Քա ջա րա նի զոհ ված 

ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա հա մա լի րում:
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Ծն վել է 2000 թ. դեկ տեմ բե րի 26-ին Քա ջա րան 

քա ղա քում: Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է 

Քա ջա րա նի թիվ 1 միջնակարգ դպրո ցում: 2018 

թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան ճար տա-

րա գի տա կան հա մալ սա րա նի «Կի րա ռա կան 

մա թե մա տի կա և ին ֆոր մա տի կա» բա ժի նը: 

2019 թվա կա նի հուն վա րին զո րա կոչ վել է բա-

նակ: Եղ բայր չու ներ, տոհ մա ծա ռի ի րենց ճյու ղի 

միակ շա րու նա կողն էր, քրոջ միակ պաշտ պա-

նը՝ պա հանջ կոտ, խիստ ու ան չափ հո գա տար: 

Հա րա զատ նե րը, ըն կեր ներն ու ծա նոթ նե րը նրան 

նկա րագ րե լիս շեշ տում են չա փա զանց խե լա ցի 

լի նե լը: Մինչև դպրոց գնալն էր կար դալ ու գրել 

սո վո րել: Բա նա կում ևս  աչ քի էր ըն կել իր ի մա-

ցութ յամբ, մա թե մա տի կա յից ու նե ցած գի տե լիք-

նե րը թույլ էին տա լիս հեշ տութ յամբ կա տա րել 

տե ղագ րում ներն ու հաշ վարկ նե րը: Զի նա կից-

ներն այ սօր էլ հիաց մուն քով ու ցա վով են հի-

շում ի րենց նա հա տակ ըն կե րո ջը. «Չա փա զանց 

հա մեստ էր, ի րա կան հե րոս, 35 օր ան դա դար 

քա ջութ յուն ներ է գոր ծել, իս կա պես ար ժա նի է 

իր ստա ցած ա ռա ջին աս տի ճա նի «Մար տա կան 

խա չին»: Ժոր ժի մա սին ան վերջ կա րե լի է խո-

սել, յու րա հա տուկ մարդ էր, ա սում էր, թե շատ է 

սի րում կար դալ, ե թե չա սեր էլ, միան գա մից գլխի 

կընկ նեինք, որ զար գա ցած, կար դա ցած ու խե լա-

ցի մարդ է: Այդ պի սի մար դիկ պի տի գիտ նա կան-

ներ դառ նա յին, հայտ նա գոր ծութ յուն ներ ա նեին, 

ոչ թե զոհ վեին պա տե րազ մում: ժամանակներն 

անցնում են, բայց նրա կորստ յան ցա վը չի մեղ-

մա նում, եր ևի եր բեք էլ չմեղ մա նա...»:

Սեպ տեմ բե րի 27-ի վաղ ա ռա վոտ յան, երբ սկսվեց 

թշնա մու լայ նա ծա վալ հար ձա կու մը, սկզբից ևեթ 

դրսևոր վե ցին նրա կազ մա կերպ չա կան ու նա-

կութ յուն նե րը, շրջա պա տին զար մաց նող ու ոգ ևո-

րող քա ջութ յու նը։ Ին տեն սիվ հրե տա կո ծութ յան 

տակ, երբ շրջա կայ քում պայթ յուն նե րի տե ղա-

տա րափ էր, դա սա կի տղա նե րին ար գե լեց դուրս 

գալ թաքս տո ցից, միայ նակ անհ րա ժեշտ զենք ու 

զի նամ թերք բար ձեց ավ տո մե քե նան, ին չը հե տա-

գա յում շատ պետք ե կավ։ Այդ օ րը նա ոչն չաց րեց 

թշնա մա կան ա ռա ջին տան կը... Հե տո՝ երկ րոր դը, 

եր րոր դը... 

Ժորժ Գ ևորգ յա նը հրա ման է ստա նում շրջա փակ-

ման վտան գի տակ հայտն ված զին վոր նե րին 

ա ջակ ցե լու հա մար դիր քա վոր վել մո տա կա իշ խող 

բար ձուն քում և թույլ չտալ հա կա ռա կոր դի կող մից 

օ ղա կի սեղ մու մը: Թշ նա մու օ դու ժը ռմբա կո ծում 

է դիր քե րը... Այդ օ րը՝ 2020 թ. նո յեմ բե րի 2-ին, մի 

քա նի զի նա կից ըն կեր նե րի հետ զոհ վում է...

Հե րո սա ցած պա տա նու աճ յունն ամ փոփ վել է 

Քա ջա րա նի զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի հու-

շա հա մա լի րում 2020 թ. նո յեմ բե րի 10-ին: 

Ար ժա նա ցել է «Մար տա կան խաչ» 1-ին աս տի-

ճա նի, ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն», Հա-

յաս տա նի ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան հա-

մալ սա րա նի ու սա նո ղա կան խորհր դի կող մից 

ե րախ տա գի տութ յան մե դալ նե րի՝ հետ մա հու:
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Ծն վել է 1985 թ. հու լի սի 9-ին Բա քու քա ղա քում։ 

Հայտ նի ջար դե րից հե տո ըն տա նի քը հանգր վա-

նել է Ս յու նի քում՝ Կա պա նում, ա պա՝ Քա ջա րա-

նում։ Սո վո րել է Քա ջա րա նի թիվ 1 միջնակարգ 

դպրո ցում։ 9-րդ  և 10-րդ դա սա րան նե րը սո վո րել 

է Ս յու նի քի միջ նա կարգ դպրո ցում։ 2003 թ. զո-

րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել է Ար ցա խի Հան րա-

պե տութ յան Մար տա կերտ քա ղա քի զո րա մա-

սում, ա կա նա նե տի նշա նա ռու էր։ Աշ խա տում 

էր «Զանգեզուրի ՊՄԿ» ՓԲ ընկերությունում՝ 

փո խար կի չի մե քե նա վար։ 2018 թ. ա մուս նա ցել 

էր, ու նի եր կու դուստր։

Յու րիի կրտսեր դուստ րը ծնվել է հոր զոհ վե լուց 

ա միս ներ անց. ա վա գը եր կու տա րե կան է. հայ-

րի կին լավ է հի շում, հայ րի կի նկար նե րը ցույց է 

տա լիս եր կու ամ սա կան քույ րի կին, որ քույ րիկն էլ 

ճա նա չի հայ րի կին, Սր բու հին մեկ այլ զբաղ մունք 

էլ ու նի. ժա մե րով նստում է մուտ քի դռան մոտ ու 

հե տևում ոտ նա ձայ նե րին, որ հայ րի կի գա լու պա-

հը հան կարծ բաց չթող նի...

Յու րիի մա սին պատ մում են Ս յու նի քի միջ նա-

կարգ դպրո ցի ու սու ցիչ նե րը։ Մոտ 20 տա րի անց 

էլ ռու սե րե նի ու սուց չու հի Էլ զա Բաղ դա սար յա նը 

չի մո ռա նում իր հա մեստ, ժպտե րես ա շա կեր-

տին. «Յու րիի բնա վո րութ յան ա մե նաա ռանձ-

նա հա տուկ գի ծը հա մես տութ յունն էր, բա ցա ռիկ 

հար գա լից տղա էր, չա րա բաս տիկ պա տե րազ մից 

օ րեր ա ռաջ եմ հան դի պել՝ պահ պա նել էր ի րենց 

սերն դին հա տուկ հար գանքն ու միայն ի րեն 

պատ կա նող յու րա հա տուկ ժպի տը։ Հի շում եմ՝ 

շատ ա րագ մեր վեց դա սա րա նին՝ իր մարդ կա յին 

բնա վո րութ յան շնորհիվ: Շատ-շատ եմ ափ սո-

սում, որ նրա նման ե րի տա սարդն այ սօր մեր 

կող քին չէ, ինչ-որ բան սխալ է՝ նրա պես մար դիկ 

պի տի եր կար ու եր ջա նիկ ապ րեին...»։

Ու սում նա կան գծով տե ղա կալ Աշ խեն Իս րա յել  յա-

նի հա յաց քում բա րի հու շե րի ժպիտն ու ափ-

սո սանքն ի րար են փո խա րի նում. «Մեր Յու րիի 

ժպի տը մո ռա նալ անհ նար է, հա մեստ տղա էր, 

բայց սե փա կան կար ծիքն ու ներ ու իր տե սա կե-

տը հա մես տո րեն ա ռաջ էր տա նում։ Հե րոս դառ-

նա լու հա մար մի վայրկ յան է պետք, մարդ լի նե լու 

հա մար՝ մի ամ բողջ կյանք. Յու րին հենց այն 

տե սակն էր, ով իր ապ րած կարճ կյան քի ըն թաց-

քում ա պա ցու ցեց, որ մարդ է և լա՛վ մարդ...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 28-ին Յու րին միա ցել է Քա-

ջա րա նի մեր ձա կա սահ ման նե րը պաշտ պա նող 

խմբե րին։ Հոկ տեմ բե րի 8-ին կա մա վոր մեկ նել է 

Ար ցախ, մաս նակ ցել Ջ րա կա նի և Իշ խա նա ձո րի 

պաշտ պա նութ յան մար տե րին։ 2020 թ. հոկ տեմ-

բե րի 17-ին զոհ վել է Խու դա ֆե րի նի ջրամ բա-

րի մո տա կայ քում։ Հետ մա հու պար գևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով։ Հու ղար-

կա վոր վել է Քա ջա րա նի զոհ ված ա զա տա մար-

տիկ նե րի հու շա հա մա լի րում:
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Ծն վել է 1977 թվա կա նի դեկտեմբերի 2-ին Քա-

ջա րան քա ղա քում: Ա վար տել է տե ղի թիվ 4 

միջ նա կարգ դպրո ցը, ա պա սո վո րել Կա պա նի 

բժշկա կան քո լե ջում, ստա ցել բու ժա կի մաս նա գի-

տութ յուն: Ծա ռա յել է ՀՀ զին ված ու ժե րում, ո րից 

հե տո ա վար տել է Եր ևա նի ար տա քին տնտե-

սա կան կա պե րի հա մալ սա րա նը: Աշ խա տել է 

«Զանգեզուրի ՊՄԿ» ՓԲ ընկերության տեխ նո-

լո գիա կան ավ տո հա վա քա կա յա նում, զբա ղեց րել 

պա տաս խա նա տու պաշ տոն ներ:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ՝ որ դի և 

դուստր:

Ան կախ տի րա պե տած մաս նա գի տութ յու նից ու 

կա տա րած աշ խա տան քից՝ նրա ու շադ րութ յան 

կենտ րո նում միշտ սահ մանն էր, այն տեղ կանգ-

նած հայ զին վո րը: Ե՛վ խա ղաղ, ե՛վ պա տե րազ-

մա կան ի րա վի ճակ նե րում այ ցե լում էր դիր քեր, 

հան դի պում դիր քա պահ նե րին՝ իր խոր հուրդ նե-

րով գո տեպն դում նրանց, ա ջակ ցում՝ ին չով կա-

րող էր: Ն րա նա խա ձեռ նութ յամբ և անձ նա կան 

մի ջոց նե րով Նա խիջ ևա նի, Սի սիա նի և Քա ջա րա-

նի պաշտ պա նա կան դիր քե րին է տրա մադր վել 

անհ րա ժեշտ տեխ նի կա՝ տրակ տոր, ձյուն մաք-

րող մե քե նա, բժշկա կան պա րա գա ներ, պատ գա-

րակ ներ, հե ռա դի տակ ներ և այլն:

Հայ րե նան վեր գոր ծու նեութ յան հա մար պարգ-

ևատր վել է «Հայ րե նի քի պաշտ պան» մե դա լով, 

«Հա յաս տա նի երկ րա պահ» հու շա մե դա լով, «ՀՀ 

ԵԿՄ 20 տա րի» հո բել  յա նա կան մե դա լով, շնոր-

հա կա լագ րե րով և պատ վոգ րե րով: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ի ա ռա վոտ յան, երբ 

ադր բե ջա նա կան կող մը նա խա հար ձակ ե ղավ, 

ա ռա ջին նե րից էր, որ մեկ նեց ռազ մա ճա կատ: Ար-

դեն մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մաս նա կից 

էր միակ որ դին՝ Կա րե նը, ով Ջ րա կա նի պաշտ-

պան նե րից էր:

Ծանր մար տե րից մե կի ժա մա նակ՝ որ դու և ըն-

կեր նե րի կյան քը փրկե լով՝ հե րո սա բար զոհ վում 

է:

Որ դին հպար տութ յամբ է հի շում հոր հետ անց-

կաց րած ռազ մա ճա կա տա յին օ րե րը:

Ար թուր Գ րի գոր յա նը սի րում էր կրկնել. «Աշ խար-

հի որ ևէ հրաշք չեմ փո խի իմ հայ րե նի բնաշ խար-

հի մի թիզ հող ու ջրի, ան գամ՝ փոք րիկ քա րի 

հետ»:

Ցա վոք, նրա ե րա զանք ներն ան կա տար մնա-

ցին... 

Հուղարկավորվել է Քաջարանի զոհված 

ազատամարտիկների հուշահամալիրում: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յան», «Արիության», Երկրապահ 

կամավորականների միության «Հայրենիքի 

պաշտպան» և Ազգային գվարդիայի «Հավերժի 

մարտիկ» մեդալներով:
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Ծն վել է 1970 թ. հու նի սի 8-ին Քա ջա րան քա ղա-

քում։ Սո վո րել է Քա ջա րա նի թիվ 5 միջ նա կարգ 

դպրո ցում: Ծա ռա յել է խորհր դա յին բա նա կում:

1992-1994 թթ. մաս նակ ցել է Կա պա նի տա րա-

ծաշր ջա նի Ծավ, Ներ քին Հանդ, Ս րա շեն գյու ղե-

րի ինք նա պաշտ պա նա կան մար տե րին, ստա ցել 

հրա զե նա յին վի րա վո րում և կոն տու զիա։ Հե-

տա գա տա րի նե րին մաս նակ ցել է հայ րե նի քի 

բար գա վաճ ման աշ խա տանք նե րին, վաս տա կել 

Շի նա րար Շա հեն պատ վա վոր ա նու նը։

Շա հե նի հետ ծա նոթ լի նե լը ըն կեր նե րը պա տիվ 

են հա մա րում, նրան նկա րագ րե լիս ընդգ ծում են 

հայ րե նա սի րութ յունն ու պատ վախնդ րութ յու նը. 

«Շա հե նի հա մար հայ րե նի քը միշտ ա ռա ջին տե-

ղում է ե ղել, պա տե րազմն ա մե նատ խուր ու ա մե-

նաա նար դար բանն էր հա մա րում, բայց միշտ 

ա սում էր՝ յու րա քանչ  յուրս պի տի ա մեն վայրկ յան 

պատ րաստ լի նենք պաշտ պա նե լու հո ղը, ո րը մեզ 

մեր պա պերն են ժա ռան գութ յուն թո ղել, ո րից 

մեկ մետր ան գամ կորց նե լու ի րա վունք չու նենք: 

Ին քը միշտ պատ րաստ էր զենք վերց նել, եր բեք 

չի սպա սել, որ հայ րե նիքն ի րեն կան չի, այլ աչ քը՝ 

սի րող հոր պես, իր հայ րե նիք-զա վա կի վրա է 

պա հել ու վտան գի ա ռա ջին պահի հետ ոտ քի է 

կանգ նել երկ րի պաշտ պա նութ յան հա մար, նա 

կար ծում էր, որ հենց խա ղա ղութ յուն սի րո ղը 

պի տի զեն քը ձեռ քին պա հի, ո րով հե տև թուր քը 

խա ղա ղութ յան թշնա մին է: Ապ րիլ  յա նին էլ էր 

կա մա վո րագր վել, որ ճա կատ մեկ ներ, բայց ռազ-

մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը շուտ դա դա րե ցին»:

Շա հե նի մա սին քույրն է պատ մում. «Չա փա զանց 

խա ղա ղա սեր անձ էր, հարգ ված, հար գա լից, 

նրան բնու թագ րե լու հա մար ուղ ղա կի դրա կան 

բա ներ ա սել՝ նշա նա կում է ո չինչ չա սել: Սեպ տեմ-

բե րի 27-ին, երբ հար ձակ վեց թշնա մին, Շա հե նը 

կորց րեց հան գիս տը։ Որ քան հա մա ռեց, չզո րա կո-

չե ցին՝ ա ռող ջութ յան պատ ճա ռով, սա կայն, այդ 

փաս տը նրան հետ չպա հեց։ Սե փա կան նա խա-

ձեռ նութ յամբ հոկ տեմ բե րի 15-ին գնաց Ար ցախ, 

Ճար տա րում կա մա վո րագր վեց և Մար տու նի 

2-ում կանգ նեց ժամ կե տա յին զին վոր որ դու կող-

քին։ Հոկ տեմ բեր յան ծանր օ րե րին մաս նակ ցեց մի 

շարք ծանր մար տե րի։ Հոկ տեմ բե րի 25-ին՝ դա-

վա դիր թշնա մու հեր թա կան հար ձակ ման ժա մա-

նակ, վի րա վոր վե ցին ինքն էլ, որ դին էլ։ Վի րա վոր 

վի ճա կում օգ նեց ե րի տա սարդ զին վոր նե րին՝ տե-

ղա փո խե լով անվ տանգ տա րածք։ Ին քը զոհ վեց 

թշնա մու կրկնա կի հար վա ծից»։

Հե րո սա ցած Շա հեն Գ րի գոր յա նի աճ յունն ամ-

փոփ վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա-

լի րում 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 29-ին: Հետմահու 

պարգևատրվել է «Մարտական ծառայության» և 

«Կապան» մեդալներով:
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Ծն վել է 1998 թ. սեպ տեմ բե րի 22-ին Քա ջա րան 

քա ղա քում: Հիմ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է 

Քա ջա րա նի Ե. Չա րեն ցի ան վան թիվ 1 միջ նա-

կարգ և Ե րևա նի N 64 դպրոց նե րում: 2013-2016 

թթ. սո վո րել է Քա ջա րա նի պե տա կան ար հես տա-

գոր ծա կան ու սում նա րա նում, ո րի ծրագ րա վոր-

ման եր րորդ կուրսն ա վար տե լուց հե տո զո րա-

կոչ վել է ՀՀ զին ված ու ժեր, ծա ռա յել է Դի լի ջա նի 

զո րա մա սում: Զո րացր վե լուց հե տո վե րա դար ձել 

է Քա ջա րան և աշ խա տան քի ըն դուն վել «Աժ դա-

նակ» ՍՊԸ-ում՝ փա կա նա գործ: 

Գոր ծըն կեր նե րը նրա մա սին հար գան քով ու սի-

րով են պատ մում. «Լավ ե րի տա սարդ էր, ին քը 

մեզ էր հար գում, մենք՝ ի րեն, գոր ծի հան դեպ էլ 

պար տա ճա նաչ էր, ու շա դիր։ Շատ-շատ ցա վա լի է 

նման լավ մարդ կորց նե լը...»:

«Ռազ մի կը դեռ ման կուց հա մեստ, խե լա ցի ու աշ-

խա տա սեր ե րե խա էր, նաև հա մառ ու նպա տա-

կաս լաց: Սի րում էր ինք նու րույ նութ յուն դրսևո-

րել, նա խա ձեռ նող էր, չէր վա խե նում ան գամ իր 

ու ժե րից վեր աշ խա տան քից: Ք րոջն ու եղ բորն 

ան չափ շատ էր սի րում, մեր ա ռա ջինն էր, հի մա 

էլ է ա ռա ջի նը, մենք հի մա ապ րում ենք, որ հի-

շենք...», – որ դու մա սին հպար տութ յամբ պատ-

մում է հայ րը։

Հայ րը ԵԿՄ ան դամ է, նա Ար ցախ յան 44-օր յա 

պա տե րազ մի ա ռա ջին օր վա նից ա ռաջ նագ ծում է 

ե ղել, բայց զո րա հա վա քով Ջ րա կա նում գտնվող 

որ դին նրան չէր ա սել իր գտնվե լու վայ րը, չան-

հանգս տաց նե լու հա մար ա սել էր՝ Ջեր մու կում է, 

ու ա մեն ինչ լավ է...

Սեպ տեմ բե րի 29-ին հա սավ Ջ րա կան ու միա ցավ 

Կա պա նի բրի գա դի զին վոր նե րին: Բա նա կում 

ծա ռա յութ յան ըն թաց քում ծա նո թա ցել էր Դ-20 

հրա նո թին և օգ նում էր տղա նե րին նշա նա ռութ-

յան ու հաշ վարկ նե րի հար ցե րում...

Հոկ տեմ բե րի 10-ին հե րո սա բար զոհ վել է Ջ րա կա-

նի մա տույց նե րում՝ թշնա մու ա նօ դա չու սար քի 

ար ձա կած հրթի ռի պայթ յու նից:

Հու ղար կա վոր վել է Քա ջա րա նի զոհ ված ա զա-

տա մար տիկ նե րի հու շա հա մա լի րում: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» 

մե դա լով:
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Ծն վել է 1982 թ. հոկ տեմ բե րի 22-ին Քա ջա րան 

քա ղա քում: Սո վո րել է Քա ջա րա նի թիվ 4 միջ-

նա կարգ դպրո ցում: 2000 թ. ան ցել է զին ծա-

ռա յութ յան Տա վու շի մար զի Բերդ քա ղա քում: 

Ծա ռա յութ յու նից հե տո աշ խա տան քի է ան ցել 

Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի-

նա տում՝ է լեկտ րիկ, միա ժա մա նակ սո վո րել է 

Սյունիքի տարածաշրջանային պե տա կան քո-

լե ջում՝ կա պի մաս նա գետ դառ նա լու ծրագ րով: 

Հար գանք էր վա յե լում ու սա նո ղութ յան շրջա նում, 

աչ քի էր ընկ նում պա տաս խա նատ վութ յամբ, կեն-

սա սի րութ յամբ, ակ տի վութ յամբ, ա ջակ ցում էր 

սո վո րող նե րին: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու որ դի և մեկ դուստր: 

Վ տանգ ված հայ րե նի քի կան չով, զին վո րա կան 

ծա ռա յութ յու նից 20 տա րի անց, կա մա վոր զին-

վո րագր վեց հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յա նը, 

մաս նակ ցեց Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մին, 

կանգ նեց 20-ամ յա զին վո րի կող քին:

Եր բեք չկորց րեց վստա հութ յունն ու հա վա տը 

հաղ թա նա կի նկատ մամբ. ծանր, մռայլ, դա ժան 

օ րե րին, խա ղաղ պա հե րին եր գում էր, եր գում հո-

գով՝ մար տա կան տրա մադ րութ յուն պարգ ևե լով 

զի նա կից նե րին: 

Բազ մա զա վակ ըն տա նի քից էր, ութ ե րե խա են՝ 

ե րեք եղ բայր, հինգ քույր։ Ե րեք եղ բայրն Ադր բե-

ջա նի սան ձա զեր ծած պա տե րազ մի հենց ա ռա ջին 

օ րը մեկ նե ցին ա ռաջ նա գիծ։ Մի քա նի օր հե տո 

Խա չա տուրն եկավ՝ հանգս տա նա լու, բայց միայն 

մի քա նի ժամ կա րո ղա ցավ մնալ տա նը։ «Ա սաց՝ 

ին չի՞ պի տի եր կու եղ բայրս ա ռաջ նագ ծում լի նեն, 

ես՝ ոչ», – պատ մում է Ա րամ Ոս կան յա նը։

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 13-ին թեժ մար տեր էին 

Ջ րա կա նի մեր ձա կայ քում: Ա վա՜ղ, հենց այդ օրն էլ 

նա հա տակ վեց քա ջա րի զին վո րը, ան մա հա ցավ 

մար տի դաշ տում և միա ցավ հա զա րա վոր լու սե 

տղա նե րի մաք րա մա քուր հո գի նե րին:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» և «Կա պան» մե դալ նե րով: Հու ղար-

կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա-

լի րում:
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Ծն վել է 1979 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 9-ին Քա ջա-

րան քա ղա քում։ Սո վո րել է տե ղի թիվ 1 միջ նա-

կարգ դպրո ցում։ Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո 

1997-1999 թթ. ծա ռա յել է ՀՀ զին ված ու ժե րում, 

ար ժա նա ցել հրա մա նա տա րութ յան շնոր հա կա-

լագ րե րի և խ րա խու սանք նե րի: Զո րացր վե լուց 

հե տո աշ խա տել է «ԶՊՄԿ» ՓԲ ըն կե րութ յու նում: 

Գոր ծըն կեր նե րը նրա մա սին խո սում են ան սահ-

ման ափ սո սան քով, պատ մում, որ չա փա զանց 

պա տաս խա նա տու և բա նի մաց մաս նա գետ էր 

ի րենց հե րո սա ցած ըն կե րը։ 

2013-2017 թթ. սո վո րել և ա վար տել է Գո րի սի 

պե տա կան հա մալ սա րա նը, ստա ցել ճար տա րա-

գետ-է ներ գե տի կի մաս նա գի տութ յուն։ Ա մուս նա-

ցած էր, ու նի եր կու ե րե խա։

Գե ղե ցիկ ու եր ջա նիկ էր ըն տա նե կան կյան քը. 

սի րող, հո գա տար հայր ու ա մու սին էր, կի նը 

պա տիվ է հա մա րում Մա րա տի նման հե րո սի կին 

լի նե լը, ե րե խա նե րը փոքր են՝ հա վա տում են հայ-

րի կի վե րա դառ նա լու հրաշ քին, հա վա տում են ու 

կա րո տով սպա սում...

Մա րա տը սի րում էր հայ րե նի քը որ դիա կան 

հպար տութ յամբ և հայ րա կան հո գա տա րութ-

յամբ, հա մոզ ված էր, որ սյու նե ցի լի նե լը պա տիվ 

է, պարտք՝ Նժ դե հի ա ռաջ. պաշ տում էր Նժ դե-

հին, ան գիր մեջ բե րում ներ ա նում նրա խոս քե-

րից։ 2016 թ. ապ րի լի 2-ին Ադր բե ջա նը փոր ձեց 

ներ խու ժել Ար ցախ. Մա րա տը, ով բա նա կում 

տան կիստ էր ե ղել, ա ռանց հա պա ղե լու մեկ նեց 

մար տա դաշտ, վե րա դար ձավ լեյ տե նան տի ու սա-

դիր նե րով։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից հե տո պա հես տա զո-

րի սպան կա մա վոր ներ կա յա ցավ. վտանգ ված 

էին Ար ցա խը, Ս յու նի քը, հա յի հողն ու ար յու նը։ 

Ն րան վստահ վեց 25 ժամ կե տա յին զին ծա ռա յո-

ղից կազմ ված տան կիստ նե րի դա սակ։ Փա ռա հեղ 

էր տան կիստ նե րի ըն թացքն ու գոր ծը Ջ րա կա-

նում՝ թի րախ նե րը վե րաց վում էին ան հա պաղ, 

մեր տան կիստ նե րը փայ լում էին, փայ լում էին 

նաև դա սա կի հրա մա նա տար Մա րատ Խա-

չատր յա նի աչ քերն իր «առ յուծ նե րի» ան թե րի 

գործողություններից։

Հոկ տեմ բե րի 3-ին և 4-ին թշնա մա կան ա նօ-

դա չու ներն աշ խա տում էին ան դա դար, նրանց 

ա ռաջ նա յին թի րախ նե րից մե կը Մա րա տի դա-

սակն էր։ Հոկ տեմ բե րի 5-ին Մա րա տը վի րա վոր-

վում է՝ վնաս վել էր աոր տան: Վի րա վոր սպան 

մա հից 15 րո պե ա ռաջ զան գա հա րում է կնո ջը՝ 

«Հի շի՛ր, որ քեզ շատ եմ սի րում, քեզ լավ պա հիր, 

ե րե խե քիս նույնպես...»:

Րո պե ներ անց զոհ վում է քաջ հա յոր դին՝ վստահ, 

որ չենք պարտ վե լու, որ հա յի կամ քը կե րե րա, 

բայց չի կոտր վի: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով: Հու ղար կա վոր վել է Քա ջա-

րա նի զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա հա-

մա լի րում:
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Ծն վել է 2000 թ. հոկ տեմ բե րի 8-ին Քա ջա րան 

քա ղա քում։ Հիմ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է 

Քա ջա րա նի N 1 միջնակարգ դպրո ցում, ա պա 

Քա ջա րա նի ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա րա-

նում, ցան կա նում էր ծրագ րա վո րող դառ նալ։ 

Բազ ման դամ ըն տա նի քում է մե ծա ցել, ե րեք եղ-

բայր ու մի քույր ու նի, ով քեր ան հուն ցա վով ու 

կա րո տով են հի շում ի րենց եղ բո րը. «Կա րե նին 

ե րեք րո պե էր պետք ցան կա ցած շրջա պա տում 

ին տեգր վե լու հա մար, հու մո րով, ու րախ տղա էր, 

Քա ջա րա նում բո լորն են հի շում եղ բորս, նա մե-

ծին հար գող, բո լո րին օգ նող տե սակ էր, ե թե մի 

ծեր մարդ տես ներ ծանր բան տա նե լիս, ան մի ջա-

պես օգ նութ յան էր հաս նում, մենք կա րո տում ենք 

նրա ծի ծա ղը, նրա ա մեն ին չը, նրան...»։

Պար տա դիր ժամ կե տա յին ծա ռա յութ յունն անց-

կաց նում էր Դի լի ջա նի զո րա մա սում։ «Գ րադ» 

կա յան քի մե քե նա յի վա րոր դը 2020 թ. հու լի սին 

մաս նակ ցել է Տա վու շի մար տե րին։ Ն րա մա սին 

ջեր մութ յամբ ու հպար տութ յամբ է պատ մում 

Դի լի ջա նի զո րա մա սի սի սիան ցի հրա մա նա տար 

մա յոր Սեդ րակ Մար տի րոս յա նը. «Ա մե նա բարձր 

դրա կան կող մե րով բնու թագր վող անձ ու զին ծա-

ռա յող, մի բա ռով՝ հե րոս։ Ու րախ, կա տա կա սեր, 

շուտ մեր վող, խի զախ, նվիր ված, հայ րե նա սեր, 

չընկճ վող, մեծ նվի րու մով ծա ռա յող։ Ն րա կող մից 

ար ված բո լոր գոր ծո ղութ յուն ներն արդ յու նա-

վետ ու հա ջող էին. զոհ վեց մար տա կան խնդիր 

կա տա րե լիս։ Ցավ է, որ նման ազ գան վեր մարդն 

է սօր մեր կող քին չէ, հպար տութ յուն ու պա տիվ է 

նրան ճա նա չե լը, նրա հետ պա տե րազ մի մաս-

նակ ցե լը՝ ա ռա վել ևս»։ Ե ղել է ավ տո վա րորդ, 

օ րի նա կե լի, կար գա պահ զին վոր: Հե ղի նա կութ-

յուն է վա յե լել ծա ռա յա կից նե րի՝ զին վոր նե րի ու 

սպա նե րի շրջա նում: Բազ մաշ նորհ զին վո րը զո-

րա մա սում իր ձեռ քե րով մա տուռ է կա ռու ցել, որն 

այ սօր էլ կան գուն է:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից հե տո Դի լի ջա նի 

զո րա մա սի տղա նե րը, ով քեր եր կու ա միս ա ռաջ 

էին թշնա մուն դեմ առ դեմ հան դի պել Տա վու-

շում, շտա պե ցին ա ռաջ նա գիծ։ Հոկ տեմ բե րի 8-ին 

Կա րե նի ծննդյան օրն էր ու, ըն կեր նե րի պատ-

մե լով, չնա յած վա րորդ լի նե լուն, նա մաս նակ-

ցել էր «Գ րա դի» նշա նառ ման հաշ վարկ նե րին. 

այդ փաս տից հրճվել էր ե րի տա սարդ զին վո րը.

«Տ ղերք, կու զեի՞ք ձեր ծննդյան օրն էլ սենց սայ-

լուտ ա նենք...»։

Հոկ տեմ բե րի 11-ին ա նօ դա չո ւի հար վա ծից 

զոհ վում է Կա րեն Հա րութ յուն յա նը՝ ըն կեր նե րի 

ա կանջ նե րում թող նե լով իր հո գե թով ծի ծա ղի 

ձայ նը, սրտե րում՝ ան սահ ման կա րոտ ու հպար-

տութ յուն... 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յուն» մե դա լով: Հու ղար կա վոր վել է Քա-

ջա րա նի զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա-

հա մա լի րում:
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Ծն վել է 1982 թվա կա նի մայիսի 27-ին Քա ջա րան 

քա ղա քում:

Սո վո րել և ա վար տել է տե ղի Ստ. Շա հում յա նի 

ան վան թիվ 2 միջ նա կարգ դպրո ցը:

2000 թվա կա նին զո րա կոչ վել է ՀՀ զին ված ու ժեր, 

ծա ռա յել Քար վա ճա ռում:

Հա մեստ ու կար գա պահ զին վորն աչ քի է ըն կել 

պա տաս խա նատ վութ յամբ, մար դա մո տութ յամբ, 

ըն կե րա սի րութ յամբ, հար գանք վա յե լել ծա ռա-

յա կից նե րի և հ րա մա նա տա րութ յան շրջա նում, 

բազ միցս ար ժա նա ցել շնոր հա կա լագ րե րի, խրա-

խու սանք նե րի:

2002 թվա կա նին զո րացր վե լուց հե տո վե րա դար-

ձել է հայ րե նի քա ղաք, աշ խա տան քի ան ցել Զան-

գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում:

Սեպ տեմ բե րի 27-ն էր... Կա րենն աշ խա տան քի 

էր, երբ քրոջ որ դին, ով ժամ կե տա յին զին ծա ռա-

յող էր Ար ցա խում, զան գա հա րեց, զգու շաց րեց, 

որ ի րեն չզան գեն, քա նի որ պա տե րազմ է...

Ար ցախ ցու ար յունն ու Ար ցա խի հո ղը կան չում 

էին, տե ղը չէր գտնում. Ար ցա խի ա զա տութ յան 

հա մար 1992 թ. զոհ վել էր հայ րը, Մար տու նու 

Գի շի գյու ղում տատն ու պապն են, նախ նի նե րի 

շի րիմ նե րը։ 

– Գ նում եմ, Բել լա, իմ մի ջի ար յունն Ար ցա խին է 

պատ կա նում, պա հը ե կել է, էդ շնե րին ներս չենք 

թող նե լու, – ճա կատ մեկ նե լուց ա սաց քրո ջը։

Ե րե կո յան ար դեն զին կո մի սա րիա տում էր։ 28-ի 

ա ռա վոտ յան խնդրում է ի րեն ան հա պաղ ու-

ղար կել ա ռաջ նա գիծ և բո լոր պնդում նե րին ի 

պա տաս խան ա նընդ հատ կրկնում. «Գի տեմ ու 

գի տակ ցում եմ, որ հնա րա վոր է հետ չգամ, բայց 

հա մոզ ված եմ՝ իմ կա րի քը կա»։

Կա մա վոր մեկ նում է այդ օ րե րի ա մե նա թեժ կե-

տե րից մե կը՝ Ջ րա կան։ Հ նա րա վո րութ յան դեպ-

քում զան գա հա րում էր քրո ջը՝ զին վոր որ դու մա-

սին մի բան ի մա նա լու: Ինքն ա մուս նա ցած չէր, 

ե րե խա ներ չու ներ, բայց հայ րա բար էր վար վում 

կող քին կռվող ժամ կե տա յին նե րի հետ, փոր ձում 

ա մեն կերպ խնա յել նրանց։ 

Հոկ տեմ բե րի 10-ն էր. հար վա ծա յին ա նօ դա չու նե-

րը կար կու տի պես կրակ էին թա փում երկն քից, 

Կա րե նը զան գա հա րեց տնե ցի նե րին՝ խնդրեց 

ու շա դիր լի նել ու եր ջա նիկ ապ րել, քույ րը եղ-

բոր ձայ նի մեջ նա խազ գու շաց նող ե րանգ զգաց, 

հուզ վեց, խնդրեց գո նե մի քա նի օ րով տուն գալ, 

բայց... 

Ե րե կո յան լսե ցին բո թը՝ Կա րենն ըն կել է թշնա մու 

ար կի հար վա ծից ։ 

Հե րո սա ցած Կա րե նը հո ղին հանձն վեց Քա ջա րա-

նի զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա հա մա լի-

րում։ Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2002 թ. մար տի 17-ին Քա ջա րան քա-

ղա քում։ Ման կա վար ժի ըն տա նի քում ծնված 

մի նու ճար Ար տա շե սը մե ծա ցել է սի րո և հո գա-

տա րութ յան մթնո լոր տում։ Այն մա նուկ նե րից 

էր, ով քեր զար մաց նում են ի րենց գի տե լիք նե րի 

ան սահ ման պա շա րով, այն ե րի տա սարդ նե րից, 

ով քեր ակ նա ծանք են արթ նաց նում ի րենց ան-

բա սիր վար քով ու դաս տիա րակ վա ծութ յամբ, այն 

ե րի տա սարդ նե րից, ո րոն ցով հպար տա նում են ոչ 

միայն ծնող նե րը, այլև հար ևան ներն ու ամ բողջ 

քա ղա քը։ Սի րում էր նկա րել, նկա րում էր պայ ծառ 

հե րոս ներ, ո րոնք իր հո գու ա նա ղար տութ յունն 

էին ցույց տա լիս։ Միջ նա կարգն ա վար տե լուց 

հե տո ըն դուն վել է Հա յաս տա նի պե տա կան ճար-

տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի «Տե ղե կատ վա-

կան տեխ նո լո գիա ներ» բա ժի նը, մտա դիր էր լավ 

ծրագ րա վո րող դառ նալ...

2019 թ. հու լի սի 19-ին զո րա կոչ վել է բա նակ։ 

Ար ցա խում ծա ռա յե լը նա պա տիվ էր հա մա րում։ 

Ս պա յա կան անձ նա կազմն ան մի ջա պես նկա տեց 

խե լա ցի պա տա նուն՝ նրան վստահ վեց հրե տա-

նու նշա նա ռու լի նե լու բարդ և պա տաս խա նա-

տու պար տա կա նութ յու նը։ 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին սկսված պա տե-

րազ մում նշա նա ռու Մար տի րոս յա նը փայ լում էր 

իր պրո ֆե սիո նա լիզ մով՝ հար յու րա վոր խոց ված 

թի րախ ներ, հաղ թա նա կի ու րա խութ յուն՝ ա մեն 

վե րաց ված թի րա խի հետ... Հ նա րա վո րութ յան 

դեպ քում զան գա հա րում էր տուն. միշտ մի պա-

տաս խան ու ներ մոր բո լոր ան հանգս տութ յուն նե-

րին՝ «լավ եմ»։ Բայց վեր ջին խո սակ ցութ յան ժա-

մա նակ մայրն ինչ-որ բան կան խազ գաց, քա նի 

որ որ դին նույն ա ռույ գութ յամբ չէր պա տաս խա-

նել՝ սո վո րա կան դար ձած «լավ եմ»-ի փո խա րեն 

ա սել էր՝ «ո չինչ»։ 

Հա րա զատ ներն այդ պես էլ չհասց րե ցին նրան այ-

ցե լել բա նա կում. սկզբում հա մա վա րա կը, ա պա՝ 

սկսված պա տե րազ մը խան գա րե ցին: Միայն 

ծա ռա յա կից ըն կեր նե րից կա րո ղա ցել են իբրև 

հուշ մի քա նի լու սան կար ու նե նալ՝ մար տա կան 

դիր քում, զին վո րա կան հա մազ գես տով, հրա նո թի 

մոտ:

Մոր սիր տը չէր խա բում, մոր ան հանգս տութ յու-

նը, ցա վոք, զուր չէր...

Հոկ տեմ բե րի 27-ին՝ ծա ռա յութ յան 100-րդ  օ րը, 

հայ ազ գը ևս մի տա կա վին ե րե խա հե րոս ու նե-

ցավ։ 

Ար տա շես Մար տի րոս յա նը հու ղար կա վոր վել է 

Քա ջա րա նի զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:
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Ծն վել է 2000թ. հու լի սի 11-ին Քա ջա րան քա ղա-

քում։ Սո վո րել է Քա ջա րա նի թիվ 1 միջնակարգ 

դպրո ցում, ա պա՝ «Քա ջա րա նի ար հես տա գոր ծա-

կան պե տա կան ու սում նա րան» ՊՈԱԿ-ում։ 

Բազ ման դամ ըն տա նի քի կրտսեր որ դին մշտա-

պես շրջա պատ ված է ե ղել ըն տա նե կան ջեր մութ-

յամբ։ Սե րը, որ ստա ցել էր ըն տա նի քում, նրան 

դարձ րել էր բա ցա ռիկ մար դա սեր պա տա նի։ Շր-

ջա պա տում նրան բնո րո շում են որ պես հա մեստ, 

հան դուր ժող, ըն կե րա սեր, ժպտե րես, պայ ծառ 

մար դու։ 

Մե ծա ցել է ա զա տա մար տի կի ըն տա նի քում. 

հայ րը վի րա վոր վել էր Ար ցախ յան ա ռա ջին պա-

տե րազ մի ժա մա նակ. հինգ զա վա կը գի տեին 

հայ րե նի հո ղի ար ժե քը, Ար ցա խի ար ժե քը, հա յի 

պատ վի ար ժե քը...

Վա հեն ծա ռա յում էր Ար ցա խում՝ Ջ րա կա նի զո-

րա մա սում։ Հա մեստ ե րի տա սար դը վա յե լում էր 

ծա ռա յա կից նե րի ու հրա մա նա տա րութ յան սերն 

ու հար գան քը...

2020 սեպ տեմ բե րի 23-ին՝ դիր քեր բարձ րա նա լուց 

ա ռաջ, զան գա հա րել է եղ բո րը, խո սել իր նպա-

տակ նե րի, ու սում ստա նա լու ե րա զան քի մա սին։

Քիչ, շատ քիչ էր մնում ծա ռա յութ յունն ա վար տե-

լուն, մայրն օ րերն էր հաշ վում, որ դին` մտքում 

կա ռու ցում քա ղա քա ցիա կան կյան քը...

Սեպ տեմ բե րի 27-ի ա ռա վո տը բաց վեց բո թով՝ 

պա տե րազմ է... 

Սեպ տեմ բե րի 28-ին Միր զո յան նե րի ըն տա նի քը 

լսեց երկ րորդ բո թը՝ Վա հեն չկա...

Ընդ հատ վե ցին ե րա զանք նե րը, մոր սպա սու-

մը դար ձավ հա վեր ժա կան կա րոտ... Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ-

յուն» մե դա լով: Հու ղար կա վոր վել է Քա ջա րա նի 

զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա հա մա լի-

րում:
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Ծն վել է 1983 թ. նո յեմ բե րի 30-ին Քա ջա րան 

քա ղա քում։ Սո վո րել է Քա ջա րա նի N1 միջ նա-

կարգ դպրո ցում։ 2001-2003 թթ. ծա ռա յել է հա յոց 

բա նա կում։ Զո րացր վե լուց հե տո աշ խա տան քի 

է ըն դուն վել «Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 

կոմ բի նատ» ՓԲ ըն կե րութ յու նում՝ է լեկտ րաե ռակ-

ցող։ 

2007 թ. ա մուս նա ցել է՝ ու նի ե րեք որ դի։

Վար դան Մով սիս յա նի մա սին զրու ցում ենք կնոջ 

հետ. կոտր ված է, ա սում է. «Ցա վը ժա մա նա կի 

ըն թաց քում պա կա սե լու փո խա րեն սառ չող վեր-

քի պես սաստ կա նում է»։ Ա մուս նուն նկա րագ-

րում է լա վա գույն բա ռե րով. շեշ տում նրա մեծ 

սե րը հայ րե նի քի հան դեպ։ Մի տե սակ չի հաշտ-

վում, որ ա մու սինն իր ու ե րեք որ դու կող քին չէ, 

որ ին քը պի տի ա ռանց նրա շա րու նա կի ապ րել 

ու ի րենց զա վակ նե րին մե ծաց նի հենց այն պի-

սին, ինչ պի սին ե րա զում էր Վար դա նը։ 

Սեպ տեմ բե րի 27-ին Ար ցա խի վրա հար ձակ ման 

մա սին գույ ժը լսե լուց մի քա նի ժամ անց Վար դա-

նը կա մա վո րագր վեց և մեկ նեց ռազ մա ճա կատ։

Ռազ մա ճա կա տի հա րա վա յին թևում էր՝ Ջ րա-

կա նում, ծանր մար տեր էին, թշնա մին գրո հում 

էր բազ մա թիվ ա նօ դա չու նե րով, հրե տա նիով ու 

մար դու ժով։ 

Վար դա նի հետ մար տա դաշ տում ծա նո թա ցած 

տղա նե րի հետ ենք զրու ցում. «Մի քա նի օր 

ենք ճա նա չել, հպարտ եմ, որ նրա նման տղա յի 

կող քին եմ կռվել, գա ղա փա րա կան մար տիկ էր, 

գի տեր՝ ուր է ե կել և ին չու։ Պա տե րազ մի օ րե րին՝ 

հիմ նա կա նում գի շե րը, եր կար զրու ցում էինք. 

պնդում էր, որ պար տա վոր ենք Ար ցա խը պա հել, 

ո րով հե տև մեզ պա տիվ չի բե րում պարտ վե լը, 

քանզի զան գե զուր ցի ենք...»։

Հոկ տեմ բե րի 10-ին Վար դան Մով սիս յա նի կյան քի 

ըն թացքն ընդ հատ վեց ա նօ դա չո ւի հար վա ծից. 

զոհ վեց ու չի մա ցավ, որ իր ե րա զած հաղ թա-

նա կին չհա սանք, չի մա ցավ, որ թուր քը հա սել է 

Զան գե զու րի դռնե րին...

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով: Հու ղար կա վոր վել է Քա ջա-

րա նի զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա հա-

մա լի րում:
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Ծն վել է 1989 թ. հու նի սի 27-ին: Ար մատ նե րով 

Կա պա նի շրջա նի Ու ժա նիս գյու ղից էր: 1994 

թվա կա նին ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է Քա-

ջա րան: 1996-2006 թվա կան նե րին սո վո րել և 

ա վար տել է տե ղի թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցը: 

2006 թվա կա նին ըն դուն վել է Կա պա նի ար վես տի 

պե տա կան քո լեջ: 2016 թ. ըն դուն վել է Հա յաս-

տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա կան հա մալ-

սա րա նի Կա պա նի մաս նաճ յուղ: 2008-2010 թթ. 

ծա ռա յել է ՀՀ զին ված ու ժե րում: 

Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նից զո-

րացր վե լուց հե տո աշ խա տան քի է ան ցել Զան գե-

զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում: Մաս-

նակ ցել է Ապ րիլ  յան քա ռօր յա պա տե րազ մին: 

Թշ նա մուն Ա լե նը ծա նոթ էր ման կութ յու նից: Շատ 

փոքր էր, երբ Կա պա նի Ու ժա նիս գյու ղում ռմբա-

կո ծութ յան հե տևան քով ա վեր վեց նրա պա պա-

կան տու նը՝ տա րի նե րով ստեղ ծված ա մեն ին չով: 

Թշ նա մու հան դեպ ա տե լութ յու նը նրան բե րել էր 

մեկ ան բե կա նե լի ո րոշ ման՝ թուր քին պի տի լռեց-

նես զեն քով, այլ լե զու թուր քը չի հաս կա նում: 

Ա լե նը հայտ նի էր իր ըն կե րա սի րութ յամբ: Ըն կեր-

նե րը գի տեին, որ ա մեն վայրկ յան պատ րաստ է 

ի րենց կող քին լի նել: Կեն սա խինդ էր, սի րում էր 

կյան քը, ձգտում վա յե լել այն: 

Ա լե նը հնա րա միտ էր, ե րա զող, եր բեմն նաև զի-

նա գործ, գե ղան կա րիչ ու բա նաս տեղծ... 

«Որ դիս բա րի էր, ու շա դիր բո լո րիս նկատ մամբ, 

հայ րե նա սեր էր, շատ էր սի րում Քա ջա րա նը: 

Ուղ ղա միտ ու սկզբուն քա յին էր, չէր ըն դու նում, 

երբ խա բում էին ի րեն, ինքն էլ չէր չա րա շա հում 

ու րիշ նե րի վստա հութ յունն ու հար գան քը», – 

ա սում է մայ րը:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ա լե նը միա ցավ հայ-

րե նի հո ղը պաշտ պա նե լու մեկ նող քա ջա րան-

ցի նե րին: Ն րա գոր ծած սխրանք նե րի մա սին լե-

գենդ ներ են հյուս վում: Երբ լսում ես, թե ինչ պես 

է կռվել, ինչ պես է ֆի զի կա կան բնա տուր ու ժը 

կի րա ռել ի փրկութ յուն վի րա վոր նե րի՝ միայ նակ 

դուրս բե րե լով մի քա նի հո գու, ինչ պես է իր վրա 

վերց րել հրա մա նա տա րութ յունն ան ծա նոթ տե-

ղան քում, հաս կա նում ես, որ հա յի քաջ տե սա կը 

դեռ կա, որ հզոր նե րը մե զա նից հե ռա նա լով չեն 

մեռ նում՝ ան մա հա նում են:

Զոհ վել է 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 23-ին՝ դի պու կա-

հա րի կրա կո ցից: Աճ յունն ամ փոփ ված է Քա-

ջա րա նի զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1973 թ. փետր վա րի 6-ին Քա ջա րան 

քա ղա քում։ Սո վո րել է տե ղի թիվ 2 միջ նա կարգ 

դպրո ցում, որն ա վար տել է գե րա զանց ա ռա ջա-

դի մութ յամբ։ 1989-1994 թթ. սո վո րել է Եր ևա նի 

պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տի (ԵՊՃՀ) մե քե-

նա շի նա կան ֆա կուլ տե տում՝ ստա նա լով ին ժե ներ-

մե խա նի կի մաս նա գի տութ յուն. այդ տեղ նույն պես 

աչ քի է ըն կել գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ՝ 

ար ժա նա նա լով լա վա գույն ու սա նո ղի տիտ ղո սին։ 

Ինս տի տուտն ա վար տե լուց հե տո զո րա կոչ վել է 

ազ գա յին բա նակ, ծա ռա յել որ պես սպա (1994-

1996թթ.)։ Լի նե լով հրե տա նա վոր՝ մաս նակ ցել է 

90-ա կան նե րի Ար ցախ յան պա տե րազ մին և զո-

րացր վել լեյ տե նան տի կո չու մով։

1997 թ. աշ խա տան քի է ըն դուն վել Զան գե զու րի 

պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում։ Կարճ ժա-

մա նակ անց դար ձել է ար տադ րա մա սի ճար տա-

րա գետը։ 2009-2013 թթ. աշ խա տում էր ԶՊՄԿ-ի 

կա պի տալ շի նա րա րութ յան բաժ նում՝ ին ժե ներ-

մե խա նիկ՝ հա մա տե ղե լով նոր տեխ նո լո գիա նե րի 

հա մա կար գո ղի պաշ տո նը, 2013-2018թթ.՝ ԶՊՄԿ-ի 

ար տադ րա կան բաժ նի գլխա վոր մաս նա գետն 

էր, իսկ 2018թ.-ից նրան է վստահ վել ըն կե րութ-

յան գլխա վոր մե խա նի կի տե ղա կա լի պաշ տո նը։ 

Ամուսնացած էր, ունի մեկ որդի:

Ա րա մի մա սին ըն կեր նե րը պատ մում են. «Կա րե լի 

է ան վերջ խո սել նրա մարդ կա յին արժանիքների, 

նրա մարդ տե սա կի ու տիե զե րա կան ո գու մա սին։ 

Ա րամն օժտ ված էր մարդ կա յին վեհ գա ղա փար նե-

րով և բ նա վո րութ յան այն պի սի վե հանձն գծե րով, 

ո րոնք են՝ մար դա սի րութ յու նը, ազն վութ յու նը, 

հա մես տութ յու նը, բա րութ յու նը, կա րեկ ցան քը: Ու-

րա խութ յան ա ռիթ նե րին կա րո ղա նում էր լիա թոք 

ու րա խա նալ, իսկ որ ևէ մե կի ան հա ջո ղութ յու նը 

կամ տխրութ յունն ըն դու նում էր որ պես անձ նա-

կան: Անձն վի րա բար, ան շա հախն դիր նվիր վում էր 

ըն կեր նե րին, շատ ըն կե րա սեր էր և յու րա քանչ-

յու րի հետ ու ներ ա ռանձ նա հա տուկ շփման ձևը։ 

Մեծ հար գանք էր վա յե լում շրջապատում, քա նի 

որ նրան շատ սի րում ու գնա հա տում էին թե՛ ի րե-

նից տարիքով փոք րե րը, թե՛ մե ծա հա սակ նե րը՝ 

նրան հա մա րե լով ե զա կի կեր պար: Նույ նիսկ կարճ 

ժա մա նա կում առնչ ված նե րը հասց րել էին ըն կա լել 

նրա մարդ տե սա կը և մեծ ափ սո սանք էին հայտ-

նում ե ղե լութ յան ա ռի թով՝ նշե լով, որ Պապ յանն 

իր խոր հուրդ նե րով, մարդ կա յին ո րակ նե րով ու 

մաս նա գի տա կան լուրջ կա րո ղութ յուն նե րով թև  

ու թի կունք կլի ներ մեր սե րունդ նե րին։ Ափ սո՜ս, 

հա զար ափ սո՜ս, որ մեր ի րա կա նութ յու նից հե ռա-

նում են նման մար դիկ...»։ Պա տե րազ մի ա ռա ջին 

օր վա նից, որ պես պա հես տա զո րի սպա, դա սա կի 

հրա մա նա տա րի կար գա վի ճա կով մեկ նել է ռազ-

մա ճա կատ, սկզբից՝ Ս յու նի քի սահ ման ներ, հե տո՝ 

Ար ցախ։

Քա ջա բար զոհ վել է մա րտա կան գոր ծո ղութ յուն նե-

րի ըն թաց քում՝ հոկ տեմ բե րի 17-ի գի շե րը։ Հետ-

մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ-

յան» մե դա լով: Հու ղար կա վոր վել է Քա ջա րա նի 

զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա հա մա լի րում:
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Ծն վել է 1987 թ. հուն վա րի 27-ին Քա ջա րան 

քա ղա քում: Սո վո րել է Քա ջա րա նի թիվ 1 միջ նա-

կարգ դպրո ցում, ա պա ու սու մը շա րու նա կել է 

Սյունիքի տարածաշրջանային պե տա կան քո լե ջի 

«Տ րանս պոր տի կա ռա վա րում» բաժ նում: 2005-

2007 թթ. ծա ռա յել է հա յոց բա նա կում: Աշ խա-

տում էր Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ-

բի նա տում: Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ:

Հա յոց աշ խար հում տղա մար դը ռազ միկ է ծնվում: 

Ռազ միկ, ով պի տի խա ղա ղութ յան ա մեն օրն օգ-

տա գոր ծի բա րիք ստեղ ծե լու, ըն տա նիք կազ մե-

լու, ի րե նից հե տո ա նուն ու ժա ռանգ ներ թող նե լու 

հա մար: Գա րիկն էլ բա ցա ռութ յուն չէր. մա նուկ 

տա րի նե րին էր տե սել պա տե րազ մը, գի տեր խա-

ղա ղութ յան գի նը, գի տեր նաև, թե ինչ է նշա նա-

կում թուր քի հա րևա նութ յամբ ապ րե լը: Գի տեր, 

որ պար տա դիր է թուր քին կանգ նեց նել, քան զի 

նրանց հի վանդ երևակայության մեջ Ս յու նիքն է, 

ո րին տի րե լու հար յու րամ յա մար մաջ ու նեն:

Պա տաս խա նա տու աշ խա տող էր, հո գա տար 

հայր ու ա մու սին: Թ վում էր՝ ո չինչ չի կա րող խա-

թա րել նրա կյան քի եր ջա նիկ ըն թաց քը, բայց 

սկսվեց չա րա բաս տիկ պա տե րազ մը: Սեպ տեմ-

բե րի 28-ին զո րա հա վա քով մեկ նեց ա ռաջ նա գիծ, 

մաս նակ ցեց ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին 

Ֆի զու լիի, ա պա Մար տու նիի ուղ ղութ յուն նե րում:

Պա տե րազմ էր. քա ջոր դի նե րը մարտն չում էին՝ 

փրկե լու մի բուռ մնա ցած հայ կա կան հո ղը, 

մայ րերն ու կա նայք ա ղո թում էին, ե րե խա նե րը՝ 

կա րո տում: Ն րանք, միայն նրանք, ով քեր ռազ-

մա ճա կա տից զան գի են սպա սել, գի տեն այդ 

զան գի կեն սա տու գի նը, երբ օ րը սկսվում է զան-

գի սպա սու մով, ա վարտ վում ա ղոթ քով: Վեր ջին 

ան գամ ըն տա նի քի ան դամ նե րին զան գա հա րել 

է հոկ տեմ բե րի 25-ին, ո րից ժա մեր անց զոհ վել է 

Մար տու նի 2-ի դիր քե րում՝ մար տա կան գոր ծո-

ղութ յան ժա մա նակ թշնա մու ա նօ դա չու թռչող 

սար քի ար ձա կած հրթի ռի պայթ յու նից:

Գա րի կին Քա ջա րա նում բո լորն են ճա նա չում, 

նկա րագ րում միայն դրա կան բա ռե րով, շեշ տում, 

որ քա ղա քի հա մար ծանր ցավ էր կորց նել նման 

զա վա կին, ծանր է տես նել նրա որ բա ցած զա-

վակ նե րին:

Ան մա հա ցած Գա րիկ Պապ յա նի աճ յունն ամ փոփ-

վել է Քա ջա րա նի զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի 

հու շա հա մա լի րում 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 30-ին: 

Հետ մա հու պար գևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2001 թ. հու նի սի 6-ին Սյունիքի մարզի 

Լեռ նա ձոր գյու ղում: Հիմ նա կան կրթութ յու նը 

ստա ցել է Քա ջա րա նի թիվ 2 միջ նա կարգ դպրո-

ցում, սո վո րել է Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նա յին 

պե տա կան քո լե ջի «Տ րանս պոր տի կա ռա վա րում 

և շա հա գոր ծում» բաժ նում:

Միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան կրթութ յուն ստա-

նա լուց հե տո ըն դուն վել է Հա յաս տա նի պե տա-

կան ագ րա րա յին հա մալ սա րան: 

2020 թ. հու լի սին զո րա կոչ վել է պար տա դիր զին-

վո րա կան ծա ռա յութ յան, ծա ռա յել է Ջ րա կա նի 

զո րա մա սում: 

Ե րեք ամս վա ծա ռա յող էր Սա սու նը, երբ սկսվեց 

պա տե րազ մը: Ա ռա ջին թեժ հար ձա կում նե րից 

մե կը հենց Ջ րա կա նի զո րա մա սի վրա է ե ղել: 

Սա սու նը նո յեմ բե րի 9-ից հե տո Հադ րու թում 

շրջա փակ ման մեջ է ե ղել. վեց հայ զին վո րի սպա-

նութ յունն առ այ սօր ա ռեղծ ված է: Ծ նող ներն 

այ սօր էլ սպա սում են հան գա մանք նե րի բա ցա-

հայտ մանն ու մե ղա վոր նե րի պատժ մա նը: 

Ծ նող նե րին վեր ջին ան գամ 2020 թ. հոկ տեմ-

բե րի 14-ին է զան գա հա րել, ո րից հե տո կապն 

ընդ հատ վել է, բայց նրա հետ շրջա փակ ման մեջ 

մնա ցած տղա նե րից մե կը կա րո ղա ցել է կա-

պի դուրս գալ՝ ի րենց տեղն ա սել ու օգ նութ յուն 

խնդրել: Օգ նութ յու նը, ա վաղ, ժա մա նա կին չի 

ե ղել: Հադ րու թին մեր ձա կա Հա կա կու գյու ղում իր 

ըն կեր նե րի հետ հե րո սա բար զոհ վել է ո սո խի դեմ 

ան հա վա սար մար տում:

Սա սու նի մա սին մեզ ըն կերն է պատ մում. «Դաս-

տիա րակ ված, հա մեստ, խե լա ցի տղա էր: Հե-

տաքրք րա սեր էր՝ սի րում էր ու սում նա սի րել 

ան ծա նոթ ե րևույթ նե րը: Ըն կե րա սեր էր, ոչ մե կի 

օգ նութ յան խնդրան քը չէր մեր ժի: Պա տե րազ-

մից հե տո ա սում էին, թե ողջ է, բո լորս սպա սում 

էինք, որ կվե րա դառ նա, ցա վոք, այդ պի սի դա ժան 

ճա կա տա գիր ու նե ցավ…»:

Լու սա վոր ե րի տա սարդ էր, ժպտա դեմ, ով սի րում 

էր կյան քը... Պատ վով ըն դու նեց ճա կա տագ րի 

մար տահ րա վերն ու կա րո ղա ցավ ըն կեր նե րի 

հետ պայ քա րել ի րենց բա ժին հա սած ար հա վիր-

քի դեմ։ Պա տե րազ մից հե տո բո լո րը սպա սում 

էին նրան, ում ա նու նը չկար ոչ զոհ ված նե րի, ոչ 

գե րի նե րի ցու ցա կում, չնա յած չկար նաև որ ևէ 

տե ղե կութ յուն, սա կայն վստահ էին, որ նա և ըն-

կեր նե րը կեն դա նի են, կգան...

Սա սուն Պետ րոս յա նը զոհ վել է 2020 թ. դեկ տեմ-

բե րի 27-ին Հադ րու թում: 

Աճ յու նը հո ղին է հանձն վել Քա ջա րա նի զոհ ված 

ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա հա մա լի րում 2021 

թ. հուն վա րի 7-ին: Հետ մա հու պար գևատր վել 

է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» և «Ա րիութ յան» 

մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1967 թ. փետրվարի 13-ին Ղա փա նի շրջա-

նի Ներ քին Խո տա նան գյու ղում: Ծ նող նե րը 1971 

թ. տե ղա փոխ վել են Քա ջա րան քա ղաք: Այն տեղ 

ա վար տել է թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցը: 1985-1987 

թթ. ծա ռա յել է ԽՍՀՄ զին ված ու ժե րում: Ծա ռա-

յութ յու նից հե տո աշ խա տել է Զան գե զու րի պղնձա-

մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում: Եր կու տա րի անց 

տե ղա փոխ վել և մինչև 1995 թվա կանն աշ խա տել 

է «Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան ցան ցեր» ՓԲ ըն կե-

րութ յան Քա ջա րա նի մաս նաճ յու ղում, իսկ 1995 

թվա կա նից՝ կրկին կոմ բի նա տի աշ խա տա կից էր: 

Մաս նա գի տա կան բարձր ո րակ նե րով, կար գա-

պա հութ յամբ և պա տաս խա նատ վութ յամբ պատ-

շաճ հե ղի նա կութ յուն էր վա յե լում գոր ծըն կեր նե րի 

շրջա նում:

Սա կայն Նո րայ րը (ըն կեր նե րի հա մար՝ Նո րոն) 

էութ յամբ զին վո րա կան էր, ու ներ հա րուստ մար-

տա կան կեն սագ րութ յուն: Ար ցախ յան գո յա մար-

տի մաս նա կից նե րից էր, որ պես կա մա վոր 1992 

թվա կա նից զին վո րագր վեց Ար ցախ յան ա զա տա-

մար տին, հայ րե նի քի սահ ման նե րի պաշտ պա նութ-

յա նը: 90-ա կան նե րին դիր քերն էր բարձ րա նում 

կա պի սար քա վո րումն ու սած: Այն բա վա կա նին 

ծանր էր, և ֆի զի կա պես լավ պատ րաստ ված 

պետք էր լի նել՝ դրանք տե ղա փո խե լու հա մար, 

հատ կա պես՝ դժվա րան ցա նե լի տե ղան քում, ու չէր 

սի րում, երբ փոր ձում էին օգ նել: Միշտ ա սում էր. 

«Կա րող եմ, ինքս կտա նեմ…»: Պարգ ևատր վել է 

ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան «Ա ռա ջին 

գունդ», «Ծո վա կալ Ի սա կով», «Լա վա գույն մար-

տա կան դիր քա պահ» մե դալ նե րով:

Ամուսնացած էր, ունի երեք զավակ:

2020 թ. չա րա բաս տիկ պա տե րազ մը հե րո սա ցած 

Նո րայր Սարգս յա նի հա մար եր րորդն էր: «Երբ 
լսե ցինք պա տե րազ մի բո թը, ար դեն գի տեինք՝ 
նա տա նը նստել և խաղաղ ա ռօր յան շա րու նա-
կել չէր կա րող: Ուս տի ռազ մա ճա կատ մեկ նե լու 
նրա ո րո շու մից հան կար ծա կիի չե կանք, ա վե լին՝ 
չքննար կե ցինք… Գի տեինք՝ քննարկ ման են թա կա 
չէ», – պատ մում էր որ դին՝ Ա շո տը:

Մար տա կան հեր թա պա հութ յուն նե րի ժա մա նակ 

նո րեկ նե րին նե ցուկ էր, սի րով ու ժպի տով փո-

խա րի նում էր հեր թա փո խում կանգ նած հոգ նած 

ըն կե րո ջը՝ չնա յած իր հոգ նա ծութ յա նը: Նա բա րի 

հսկա էր… «Նո րայր Սարգս յա նի հետ մտե րիմ ըն-
կեր ներ էինք, բնա կան է՝ այս ան գամ էլ հայտն վե-
ցինք նույն մար տա կան ջո կա տում», – պատ մում է 

Լեռ նիկ Հա րութ յուն յա նը: «Հեր թա փո խի մեկ նե լուց 
ա ռաջ զան գա հա րեց և ա սաց՝ ան պայ ման քեզ 
հետ գա լիս եմ: Իս կա պես լավ մարդ էր, բա ռիս 
բուն ի մաս տով խի զախ մար տա կան ըն կեր: Այդ 
օ րը դե պի մեր զբա ղեց րած դիր քերն էր գրո հում 
թշնա մու մե ծա թիվ խում բը: Դիր քա վոր վում ենք և 
անց նում պաշտ պա նութ յան: Դի վեր սիոն խումբն 
ար ժա նի հա կա հար ված ստա ցավ: Տ ղա նե րը 
կռվե ցին առ յու ծա բար, բայց, ցա վոք, ան մա հա-
ցավ Նո րայր Սարգս յա նը՝ մեր Նո րոն»: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» 

մե դա լով: Հու ղար կա վոր վել է Քա ջա րա նի զոհ ված 

ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա հա մա լի րում:
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Ծն վել է 1980 թ. հու լի սի 7-ին Եր ևա նում: Սո վո-

րել է մայ րա քա ղա քի թիվ 144 դպրո ցում, ա պա 

ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է ՌԴ, որ տեղ և շա-

րու նա կել է ու սու մը: 1991 թ. ըն տա նի քով վե րա-

դար ձել են Հա յաս տան և բ նա կութ յուն հաս տա-

տել Մեղ րիի շրջա նի Նռ նա ձոր գյու ղում: Ու սու մը 

շա րու նա կել է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցում: 1998 

թ. ան ցել է ծա ռա յութ յան հա յոց բա նա կում, ծա-

ռա յել է Վայ քի ռազ մա կան ոս տի կա նութ յու նում՝ 

շար քա յին զին վոր: Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու 

զա վակ:

Ար տա շե սը սի րում էր կյան քը, ապ րում էր՝ իր 

հետ ապ րեց նե լով բո լո րին: Շատ էր սի րում ե րե-

խա նե րին և յու րա քանչ  յուր ա զատ վայրկ յանն 

օգ տա գոր ծում էր նրանց հետ շփվե լու: Չա փա-

զանց ըն կե րա սեր էր, ու ներ մեծ շրջա պատ, հո-

գա տար էր, համ բե րա տար և՛ որ պես ա մու սին, և՛ 

որ պես հայր ու ըն կեր: 

2016 թ. աշ խա տել է Ա գա րա կի զո րա մա սում՝ 

պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող: 

2022 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ի ա ռա վոտ յան պատ-

րաստ վում էր այ գի գնալ, բայց զան գե ցին ու 

շտապ կան չե ցին աշ խա տան քի: Պատ րաստ վեց 

ու ո չինչ չա սե լով՝ դուրս ե կավ…

Սկզ բում ե ղել է Ա գա րա կի դիր քե րում, հոկ տեմ-

բե րի 3-ին տե ղա փո խել են Ջ րա կան (Ջաբ րաիլ): 

Զան գա հա րում էր տուն, ե րե խա նե րից հարց նում, 

խնդրում, որ զգույշ լի նեն և չան հանգս տա նան: 

Վեր ջին զան գը ե ղել է հոկ տեմ բե րի 8-ին: Հոկ տեմ-

բե րի 10-ին հայտ նի դար ձավ զոհ վե լու մա սին: 

Ար տա շե սի ծննդյան օր վա նից եր կու օր անց՝ 

2021թ. հու լի սի 9-ին, ստա ցան ԴՆԹ-ի պա տաս-

խա նը:

Հու ղար կա վոր վել է Ե ռաբ լուր պան թեո նում: Հետ-

մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա-

յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1980 թ. հու նի սի 20-ին Ս յու նի քի մար զի 

Ա գա րակ քա ղա քում: Հա ճա խել է Ա գա րա կի միջ-

նա կարգ դպրո ցը: Այնուհետև ստա ցել է մի ջին 

մաս նա գի տա կան կրթութ յուն: 1998 թ. զո րա կոչ-

վել է հա յոց բա նակ, ծա ռա յել Տա վու շի մար զի 

Չի նա րի գյու ղում: Ծա ռա յութ յու նից հե տո աշ խա-

տան քի է ան ցել Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յին 

կոմ բի նա տում: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ար մե նը ևս կա մա-

վոր զին վո րագր վեց հայ րե նի քի պաշտ պա նութ-

յա նը: 

Մաս նակ ցել է Կով սա կա նի (Զան գե լան-Միջ նա-

վան) շրջա նի մար տե րին:

Նո յեմ բե րի 9-ին հայ տա րար ված հրա դա դա րից 

հե տո Ար մե նը ծա ռա յութ յու նը շա րու նա կել է 

Ա գա րա կի մար տա կան դիր քե րում:

Դեկ տեմ բե րի 18-ին մար տա կան դիր քե րում հեր-

թա փոխ կա տա րե լիս զոհ վել է: 

Ար մեն Բաղ դա սար յա նին ճա նա չող նե րը նրան 

նկա րագ րում են որ պես աշ խա տա սեր, ըն կե րա-

սեր, ըն տա նի քին ու հայ րե նի քին ան սահ ման 

նվիր ված մարդ: Հու ղար կա վոր վել է դեկ տեմ բե րի 

20-ին Ա գա րա կի գե րեզ մա նա տա նը:
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Ծն վել է 1980 թ. ապ րի լի 8-ին Մեղ րիում։ Սո վո րել 

է Մեղ րիի թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցում։ Բարձ-

րա գույն կրթութ յու նը ստա ցել է ՀԱՊՀ Կա պա նի 

մաս նաճ յու ղում։ 

1998-2000 թթ. ծա ռա յել է Մա տա ղի սում։ 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին հար յու րա վոր սյու-

նե ցի ներ հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան գոր ծը 

ստանձ նե ցին՝ ա ռանց հա պա ղե լու, ա ռանց հրա-

մա նի, ա ռանց կան չի, կա մա վոր։ 

Ն րանց թվում էր Մա կար Բեգ լար յա նը: Սկզ-

բում հիմ նա կա նում սնունդ, ջուր ու ծխա խոտ էր 

հասց նում ռազ մա ճա կատ: Բայց երբ սահ մա նին 

դրութ յու նը ծան րա նում է, ին քը նույն պես ներգ-

րավ վում է ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րում։ 

Մա կա րի մա սին մեզ ըն կերն է պատ մում. «Մի 

տե սակ կա պող օ ղակ էր ըն կեր նե րի, հա րա զատ-

նե րի միջև։ Յու րա հա տուկ լավ մարդ էր, Աստ ված 

լա վե րին է տա նում։ Մա կա րի հա մար հայ րե նի քը 

կա րևո րա գույնն էր, նրան հետ պա հել հայ րե նի-

քի պաշտ պա նութ յան գոր ծից անհ նար էր, ա սում 

էր՝ մենք չգնանք, ո՞վ պի տի գնա, ի րեն վատ 

էր զգում, որ ա զե րի նե րը մո տե ցել են Մեղ րիին։ 

Հայ րե նա սի րութ յու նը հո րից էր գա լիս, հայրն էլ 

ա զա տա մար տիկ էր...»։

Զ րու ցում ենք մար տա կան ըն կեր նե րի հետ. «Մա-

կարն այն քան ցա վով էր ըն դու նում ստեղծ ված 

ի րա վի ճա կը, ար դեն հաս կա նում էր, որ մեր գոր-

ծե րը լավ չեն, բայց բար կա նում էր, երբ տես նում 

էր, որ տղեր քը հու սա հատ վում են, հա մո զում էր, 

նույ նիսկ խնդրում, որ չհու սալք վեն, ա սում էր՝ 

մեր պատ վի հարցն է պաշտ պա նել եր կի րը, ե թե 

այ սօր չկանգ նեց նենք թուր քին, վա ղը մեր սե-

րունդ նե րի հա մար շատ ա վե լի ծանր է լի նե լու...»։

Մա կա րի ե րե խա նե րը դեռ փոքր են, որ դին հի-

շում է հայ րի կին, գի տի, որ նա երկն քում է, գի տի, 

որ հայ րի կը նա յում է ի րեն ու ա մեն ինչ ա նում 

է, որ հայ րի կը երկն քում հպար տա նա: Դուստ-

րը շատ փոքր է. հայ րի կին նկա րից է ճա նա չում, 

բայց նա էլ գի տի, որ հայ րի կը երկն քում է, գնա-

ցել է եր կին քը խա ղաղ պա հե լու...

Զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 22-ին Նռ նա ձո րի մեր ձա-

կայ քում։ Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով: Հու ղար կա վոր ված 

է Մեղ րիի գե րեզ մա նա տա նը։
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Ծն վել է 2002 թվա կա նի հու նի սի 25-ին Ա գա րակ 

քա ղա քում: Սո վո րել է Վար դա նի ձո րի հիմ նա կան 

դպրո ցում, այ նու հետև Մեղ րիի պե տա կան քո լե-

ջում:

2020 թ. հու լի սի 19-ին զո րա կոչ վել է բա նակ, 

ծա ռա յել Մար տու նու, ա պա Հադ րու թի զո րա մա-

սե րում: 

Անդ րա նի կի մա սին մեզ հայրն է պատ մում. «Իմ 

ա վագ որ դին էր, իմ օգ նա կա նը, իմ հույ սը, ա մեն 

տեղ, ա մեն հար ցում ինձ հա մար սյուն էր: Փոքր 

տարիքից ինձ նե ցուկ է ե ղել, աշ խա տա սեր, 

բա րի, նե րո ղա միտ: Տ ղա յիս ժպի տը, տղա յիս 

աչ քե րը, նրա ձայ նը, ամ բողջն աչ քիս ա ռաջ են, 

ա կանջ նե րումս են: Աչ քերս չեն չո րա նում, սիրտս 

չի դի մա նում, ու զում եմ մե կը լի նի, որ որ դուս 

վեր ջին օ րե րի մա սին ինձ պատ մի, բայց չկա, 

նրա ըն կեր նե րը նրա պես Շու շիի մոտ ըն կան: Իմ 

որ դին մի աշ խարհ էր, իմ որ դին դեռ ե րե խա էր, 

ան տա նե լի ցավ է…»:

Անդ րա նի կը դեռ նոր էր զին վո րա կան եր դում 

տվել, նոր պի տի հար մար վեր զին վո րա կան ծա-

ռա յութ յա նը, երբ սկսվեց պա տե րազ մը:

Դեռ ե րեկ «կյան քով կպաշտ պա նեմ հայ րե նիքս» 

բա ռերն ար տա սա նած ե րի տա սար դը սեպ տեմ-

բե րի 27-ին ըն կեր նե րի հետ կանգ նեց դի մա-

կա յե լու թուրք-ադր բե ջա նա կան բա նա կին ու 

ա հա բե կիչ վարձ կան նե րին: Դի մագ րա վեց 44 օր. 

կռվեց Հադ րու թում, Կար միր շու կա յում, Շու շիում: 

Կռ վեց հաղ թա նա կի հա վա տով, կռվեց իր երկ րի 

ու իր խա ղաղ կյան քի ի րա վուն քի տե րը լի նե լու 

հաս տատ հա մոզ մուն քով:

44 օր պա տե րազ մի դա ժա նութ յու նը տե սած 18-

ամ յա Անդ րա նի կը զոհ վեց հրա դա դա րից ժա մեր 

ա ռաջ՝ նո յեմ բե րի 9-ին՝ Շու շիի մոտ: Հու ղար-

կա վոր վել է Վար դա նի ձո րի գե րեզ մա նա տա նը նո-

յեմ բե րի 18-ին: Հետմահու պարգևատրվել է ԼՂՀ 

«Մարտական ծառայություն» մեդալով:
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Ծն վել է 1994 թ. հու նի սի 12-ին Ա գա րակ քա ղա-

քում։ 2002թ. ընդունվել և 2012թ. ավարտել է 

Ագարակի միջնակարգ դպրոցը: Կ յան քը բա նա-

կին նվի րած ե րի տա սարդ սպան հայ րե նա սեր էր, 

պա հանջ կոտ, ճշտա պահ, հո գե բա նո րեն պատ-

րաստ ված ու խի զախ...

Այնուհետև ուսումը շարունակել է Վազ գեն 

Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան համալ սա րա-

նում: Ա վար տե լուց հե տո ծա ռա յութ յան է ան ցել 

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Հադ րու թի զո րա մա-

սում։ Աչ քի է ըն կել զին վոր նե րի հան դեպ հո գա-

տար վե րա բեր մուն քով, նրանց հա մա րում էր 

ի րե նը, խիստ էր, բայց ա վագ եղ բոր պես ծա նոթ 

էր իր ղե կա վա րած վաշ տի զին վոր նե րի թե՛ ներ-

բա նա կա յին, թե՛ քա ղա քա ցիա կան խնդիր նե րին։ 

Վաշ տում յու րա քանչ  յուր զին վոր ծա ռա յա կից 

ըն կե րոջն իր եղ բայրն էր հա մա րում, քա նի որ դա 

էր իր՝ հրա մա նա տար, կա պի տան Խա չատր յա նի 

պա հան ջը...

Ա մուս նա ցել էր գե ղեց կու հի Մա րիա մի հետ, ով 

սպա յի կին լի նե լու դժվա րութ յու նը կրել է անտր-

տունջ և հպար տութ յամբ, ե րե խա ներ չու նեին...

Ար ձա կուր դում գտնվող սպան սեպ տեմ բե րի 

26-ի ե րե կո յան տե ղե կա նում է Ար ցա խի ա րևել-

յան սահ մա նի եր կա րութ յամբ ադր բե ջա նա կան 

ու ժե րի կու տա կում նե րի մա սին և ան մի ջա պես 

մեկ նում ծա ռա յութ յան վայր։ 

2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-ի լու սա բա ցին 

սկսվեց պա տե րազ մը. հայ րե նան վեր կա պի տանն 

ա ռա ջին վայրկ յա նից ներգ րավ վեց ռազ մա կան 

գոր ծո ղութ յուն նե րում...

Վի րա վոր էր, բայց մար տը թեժ էր, ու իր զին վոր-

նե րի կյան քի հան դեպ հո գա ծութ յու նը մո ռա նալ 

էր տա լիս արյունաշաղախ վեր քե րի ցա վը։ 

Սեպ տեմ բե րի 30-ին դա ժան մար տում վի րա վոր-

վել էին իր «է րե խե քը», ու Ալ բեր տը չէր կա րող 

նրանց թող նել խրա մա տում, պետք էր դուրս 

բե րել ա մեն գնով, դուրս բե րեց՝ կյան քի գնով. 

ըն կավ հե րոս կա պի տա նը՝ դառ նա լով շատ մայ-

րե րի օրհ նութ յան հաս ցեա տերն ու պար տա վո-

րեց նե լով մեզ՝ սի րել այն հո ղը, ո րը թաթախված 

է հայոց քաջերի ար յու նով...

Հու ղար կա վոր ված է Մեղ րիի գե րեզ մա նա տա նը: 

Հետմահու պարգևատրվել է ԼՂՀ «Մարտական 

ծառայություն», «Արիություն» մեդալներով և 

«Մարտական խաչ» շքանշանով:
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Ծն վել է 1994 թ. ապ րի լի 26-ին Ա գա րակ քա ղա-

քում: Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է Ա գա-

րակ քա ղա քի դպրո ցում։ Ա մուս նա ցած էր, ու նի 

մեկ որ դի։

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո զո րա կոչ վել է բա-

նակ, ծա ռա յել է Ա րա լե ռան զո րա մա սում։ Զո-

րացր վե լուց հե տո շա րու նա կել է ու սու մը՝ սո վո րել 

և ա վար տել է Մեղ րիի պե տա կան քո լե ջի «Բեռ-

նա փո խադ րում նե րի կա ռա վա րում» բա ժի նը։

Աշ խա տում էր Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յին 

կոմ բի նա տում՝ «Բե լազ»-ի վա րորդ։

Ա մուս նա ցած էր, ունի մեկ որդի։ 

Ջի վա նի մա սին զրու ցում ենք ման կութ յան ըն կե-

րոջ՝ Ա րա յի կի հետ. «Ջի վա նին բնու թագ րե լու հա-

մար պի տի ա ռանձ նաց նեմ նրա ա մե նա տար բեր-

վող հատ կութ յու նը՝ նվիր վա ծութ յու նը. նվիր ված 

էր բո լո րին, կա րող էր ինքն ի րեն վնա սել, բայց 

այն պես ա նել, որ իր հետ գործ ու նե ցող մար դիկ 

վնաս չկրեն։ Ոչ մե կին չէր ա սել, որ մեր (Մեղ րիի) 

դիր քե րից տե ղա փոխ վել է Ար ցախ։ Մի քա նի օր 

նրան փնտրե լուց հե տո միայն հաս կա ցա, որ Ար-

ցա խում է։ Մի ա ռանձ նա հատ կութ յուն էլ ու ներ՝ 

նրա ներ կա յութ յամբ պի տի ա մեն ինչ լավ լի ներ, 

որ ևէ լար վա ծութ յուն, ան հա մա ձայ նութ յուն, վեճ 

նրա ներ կա յութ յամբ բա ցառ ված էր։ Կա րո ղա նում 

էր իր խոս քով մեզ կտրել ա ռօր յա յից, նրա հետ 

հոգ սե րը մո ռա նում էինք։ Ա սել, որ ափ սո սում 

կամ ցա վում ենք, նշա նա կում է՝ ո չինչ չա սել, մեր 

ցա վը շատ մեծ է, նրա հի շա տա կը միշտ վառ է 

մնա լու մեր սրտե րում...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Ջի վա նի որ դին 17 

օ րա կան էր, Ջի վա նը սյու նե ցի էր, իսկ սյու նե ցին 

իր տան պաշտ պա նութ յունն ու րի շին չի թող նում. 

նա ևս միա ցավ Ա գա րա կի մեր ձա կա դիր քե րը 

հսկող տղա նե րին։ 

Ար ցա խում դրութ յունն օր հա սա կան էր. հոկ տեմ-

բե րի 3-ին կա մա վոր միացավ Ար ցախ մեկ նող 

խմբին...

Հոկ տեմ բե րի 11-ին թշնա մու ա նօ դա չո ւի հար վա-

ծից զոհ վում է Ջի վա նը. այ րիա նում է մի ե րի-

տա սարդ հա յու հի, փլվում է հա յոց մի օ ջախ ևս. 

մի մա նուկ ևս կրե լու է հե րո սի ա նու նը որ պես 

հայ րա նուն, բայց հայ րա կան գորովանքի մա սին 

միայն մի քա նի լու սան կար են պատ մե լու, ո րոն-

ցում ին քը հոր ա փի չափ է...

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով: Հու ղար կա վոր վել է հոկ-

տեմ բե րի 13-ին Ա գա րա կի գե րեզ մա նա տա նը:



39

Ծնվել է 1987թ. սեպ տեմ բե րի 30-ին Ա գա րակ 

քա ղա քում։ Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է 

տեղի Ե ղի շե Չա րեն ցի ան վան դպրո ցում։ Սո վո-

րել է Ե րևա նի «Մե նեջ մեն թի» հա մալ սա րա նում, 

մաս նա գի տութ յամբ ի րա վա գետ էր։ Աշ խա տում 

էր Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա-

տում՝ մե քե նա վար։ Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու 

դուստր։

Անդ րա նի կի մա սին զրու ցում ենք կնոջ հետ, 

պատ մում է, որ կրտսեր դուստ րը մի քա նի ամ-

սա կան է ե ղել ու հայ րի կին չի հի շում, իսկ ա վա-

գը, ով սո վոր էր իր բո լոր նկար նե րը հայ րի կին 

ցույց տալ, հի մա նկար նե րը երկն քին է ցույց տա-

լիս, որ հայ րի կը նա յի, տխրում, մին չև իսկ լաց է 

լի նում, երբ հայ րի կը, գո նե երկն քից, սպաս ված 

գո վա սանք նե րը չի ա սում...

Անդ րա նիկ Ծատր յա նի ու իր ըն տա նի քի մա սին 

խո սե լիս հա րևան նե րի աչ քերն ար ցուն քոտ վում 

են. «Օ րի նա կե լի ըն տա նիք աս վա ծը նրանց մա-

սին է, այն քան շատ էին ի րար սի րում, շատ-շատ 

ափ սոս, հիա նում էինք նրան ցով, հի մա չգի տենք 

էլ՝ հան դի պե լիս ինչ ա սենք...»։ 

Անդ րա նի կը Ս յու նի քում էր ծնվել, սյու նե ցին գի-

տի, որ թուր քի կող քին զեն քը ձեռ քին են ապ-

րում, որ թուր քը միայն սրի լե զուն է հաս կա նում: 

Եվ չզար մա ցավ, երբ 2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին 

Ադր բե ջա նը պա տե րազմ սկսեց, այլ զենք ա ռավ 

ու կանգ նեց զին վո րի կող քին: Նա էլ ըն կեր նե-

րի հետ նախ՝ Ս յու նի քի դիր քե րը պա հե լու մեկ-

նեց, ա պա՝ Ար ցախ։ Ար ցախ մեկ նե լու ո րո շումն 

Անդ րա նի կինն էր, կա մա վոր էր միա ցել Ար ցա խի 

պաշտ պա նութ յա նը:

Ըն տա նի քի ան դամ նե րին չէր ա սել, որ Ար ցա-

խում է, չէր ցան կա ցել նրանց ան հանգս տաց նել։ 

«Զան գա հա րե լիս այն քան հան գիստ ու զվարթ 

էր խո սում, ա սես՝ ինքն ա ռող ջա րա նում է, ոչ թե 

ա ռաջ նագ ծում, նա չա փա զանց հո գա տար էր, 

բա ցա ռիկ հայր, բա ցա ռիկ մարդ», – պատ մում է 

կի նը։

Հա ճախ էր զան գա հա րում, կի նը չէր էլ պատ կե-

րաց նում, որ հոկ տեմ բե րի 10-ի ի րենց խո սակ-

ցութ յու նը վեր ջի նը կլի նի, որ ժա մեր անց՝ հոկ-

տեմ բե րի 11-ի լու սա բա ցին, Անդ րա նի կը ԱԹՍ-ի 

ա ռա ջին հար վա ծից հե տո չի շտա պի թաքս տոց 

գտնել, այլ, իր բնույ թի հա մա ձայն, կմնա ծանր 

վի րա վոր ըն կե րոջն օգ նե լու և ինքն էլ կան մա հա-

նա Իշ խա նա ձո րում։

Հետ մա հու պար գևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով: Հու ղար կա վոր վել է հոկ-

տեմ բե րի 13-ին Ա գա րա կի գե րեզ մա նա տա նը:
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Ծն վել է 1992 թ. հուն վա րի 1-ին Մեղ րու տա-

րա ծաշր ջա նի Գու դեմ նիս գյու ղում։ Միջ նա կարգ 

կրթութ յու նը ստա ցել է Ա գա րա կի Ե ղի շե Չա րեն-

ցի ան վան դպրո ցում։ Զար գա ցած ե րաժշ տա կան 

լսո ղութ յուն ու ներ, հա ճա խում էր ե րաժշ տա կան 

դպրոց՝ շվի էր նվա գում։ Սու րե նին սի րում էին 

բո լո րը, ընդգծ ված բա րութ յուն կար նրա ա մեն 

քայ լում, չէր կա րող ան տար բեր անց նել ու րի շի 

վշտի ու ցա վի կող քով։

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Եվ րո-

պա կան հա մալ սա րա նի կա ռա վա րում բա ժի նը։ 

2010-12 թթ. ծա ռա յել է հա յոց բա նա կում՝ Սի-

սիա նի զո րա մա սում, ծա ռա յութ յան ըն թաց քում 

ար ժա նա ցել պատ վոգ րե րի։ 

Զո րացր վե լուց հե տո աշ խա տան քի է ըն դուն վել 

Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում, 

բայց զին վո րա կան ծա ռա յութ յա նը կա րո տում 

էր, սի րում էր զին վո րա կա նի կյան քը, սի րում էր 

սահ մա նին ապ րո ղի գի տակ ցութ յամբ։ Մի օր էլ, 

սե փա կան դի մու մի հա մա ձայն, դուրս է գա լիս 

աշ խա տան քից և պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան 

անց նում Ա գա րա կի զո րա մա սում։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Սու րե նը դիր քե րում 

էր... Սեպ տեմ բե րի 30-ին հեր թա փոխն ա վարտ-

վել էր, պի տի տուն գար, բայց դիր քե րից իջ նե լուց 

հե տո ներ կա յա նում է Ա գա րա կի զո րա մաս և կա-

մա վոր մեկ նում Ար ցախ...

Հա մա քա ղա քա ցի նե րը հարց րել էին, թե ին չու 

տուն չի գնում հանգս տա նա լու, պա տաս խա նել 

էր. «Թուր քի դեմն առ նե լը թա սի բի հարց է»։

Մար տա կան ըն կեր նե րը նրա մա սին խո սում են 

հպար տութ յամբ. «Գա ղա փա րա կան մար տիկ էր, 

գի տեր՝ ուր է ե կել, գի տեր՝ ին չի հա մար է կռվում, 

եր բեք հաշ վի չի ա ռել թշնա մու քա նա կա կան 

ա ռա վե լութ յու նը, իր կյան քը շատ թանկ էր, բայց 

մի բան հաս տատ է՝ մին չև զոհ վե լն ա զե րի նե րի 

է սատ կաց րել, միշտ ա ռաջ գնա լու ձգտում ու-

ներ...»։ 

Մար տե րը թեժ էին, Սու րե նը չէր հա մա կերպ վում 

նա հան ջե լու մտքին, չնա հան ջեց, ո րո շու մը վերջ-

նա կան էր՝ կռվել մինչև վերջ. ո րո շեց ու մնաց իր 

դիր քում:

Վեր ջը հոկ տեմ բե րի 5-ն էր, երբ թշնա մու 

դի պու կա հա րը նկա տեց հա մառ մար տի-

կին... Սու րենն ըն կավ՝ իր հո ղը, պա տի վը, 

արժանապատվությունը պաշտ պա նե լիս...

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով: Հու ղար կա վոր վել է Ա գա-

րա կի գե րեզ մա նա տա նը:
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Ծն վել է 1987 թ. օ գոս տո սի 30-ին Մեղ րի քա ղա-

քում։ Սո վո րել է Մեղ րու N 2 միջ նա կարգ դպրո-

ցում: Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն 

անց է կաց րել Մա տա ղի սում։ Ա մուս նա ցած էր, 

ու նի եր կու դուստր։

2009 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է ան ցել 

Մեղ րու գնդում՝ որ պես դի պու կա հար։ Ե ղել է դի-

պու կա հար նե րի ջո կի հրա մա նա տար:

Դի պու կա հա րի իր ծա ռա յութ յու նը հրա շա լի էր 

կա տա րում, ծա ռա յա կից ըն կեր նե րը նրա մա սին 

ան թա քույց ցա վով են խո սում. «Ար մե նի մա սին 

միայն լա վը կա րող ենք ա սել, ըն տա նի քին ու ըն-

կեր նե րին նվիր ված, խե լա ցի տղա էր, հար գան-

քով, հայ րե նա սեր, աշ խա տա սեր...»։ 

Կի նը կոտր ված է, ա մուս նու մա սին խո սե լը ծանր 

է նրա հա մար: Ե րե խա նե րից ա վա գը, ով դեռ յոթ 

տա րե կան էլ չկա, ա մեն օր հայ րի կին է սպա սում. 

փոք րի կը կար ծում է, թե առատ ձյուն է ե կել, այդ 

պատճառով հայ րի կը չի գա լիս դիր քե րից, հի մա 

ա րև է, ու չի հաս կա նում, թե ին չու հայ րի կը չի 

գա լիս, հե տևում է զին վո րա կան մե քե նա նե րի 

շար քին և ու շա դիր զննում յու րա քանչ  յուր իջ-

նող զին վո րա կա նի, երբ տես նում է, որ վեր ջինն 

ի ջավ, տխրում է. «Ու րեմն՝ պա պաս էս մե կով էլ 

չե կավ...»։ 

Ար մենն իր ծա ռա յութ յան մա սին եր բեք ո չինչ չէր 

պատ մում։ Կի նը գի տեր միայն, որ ա մու սի նը դի-

պու կա հար է, նույ նիսկ տեղ  յակ չի ե ղել, որ ա մու-

սի նը ոչ թե Մեղ րիին մոտ գտնվող դիր քե րում է, 

այլ Ար ցա խում։

Հոկ տեմ բե րի 3-ին մար տա կան ա ռա ջադ րան քով 

մեկ նել է Ջ րա կա նի ա ռաջ նա գիծ:

Ար մե նը տուն էր զան գա հա րել հոկ տեմ բե րի 5-ին, 

խո սել ե րե խա նե րի հետ, ա վագ դստե րը խոր-

հուրդ տվել՝ ան պայ ման լավ սո վո րել ու միշտ լսել 

մայ րի կին։

Ա վա՜ղ, խո սակ ցութ յու նը դար ձել էր վեր ջի նը, խո-

սե լուց ժա մեր անց ա նօ դա չո ւի հար վա ծից ըն կել 

էր քաջ հա յոր դին...

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով: Հու ղար կա վոր ված է Մեղ-

րու գե րեզ մա նա տա նը։
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Ծն վել է 2000 թ. սեպ տեմ բե րի 13-ին Մեղ րիում։ 

Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է Մեղ րիի N 1 

դպրո ցում։ Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել 

է ԵՊՀ մա թե մա տի կա յի և մե խա նի կա յի բա ժին։ 

Տիգ րա նի մա թե մա տի կա կան հա տուկ ըն դու նա-

կութ յուն ներն ու սուց չու հին նկա տել էր դեռ ա ռա-

ջին դա սա րա նում։

Նա ծնող նե րի ա ռաջ նեկն էր, ծնող նե րը նրա նից 

շատ մեծ սպասելիքներ ու նեին՝ հաշ վի առ նե լով 

որ դու բնա տուր ու նա կութ յուն նե րը...

Հա զար ու մի հե տաքրք րութ յուն ու ներ, ա զա տա-

տենչ պա տա նին ե րևի ինչ-որ բան կան խազ գա-

լով՝ ու զում էր հասց նել լի նել ա մե նուր, հասց նել 

ա մեն ինչ։ Ն կար չա կան դպրոց էր բաց վել Մեղ-

րիում. Տիգ րա նի ա ռա ջին աշ խա տանքն այն քան 

ճիշտ էր թե՛ գույ նե րի, թե՛ գծագ րի ա ռու մով, որ 

զար մաց րել ու հիաց րել էր ու սուց չու հուն։

Տիգ րա նը զո րա կոչ վե լուց ա ռաջ մաս նակ ցել էր 

պատ վո պա հա կա յին գնդի հա մար պա տա նի նե-

րի ընտ րութ յա նը. նրա թե՛ ար տա քին, թե՛ մտա-

վոր տվյալ նե րը հա մա պա տաս խա նում էին. և 

ա ռա ջին նե րից մեկն էր ընտր վել։ 

Բա նա կա յին կյան քից ո չինչ չէր պատ մում, նույ-

նիսկ մե դալ ներ ստա նա լու մա սին չէր տե ղե կաց-

րել, մայ րը նրա նա հա տակ վե լուց հե տո հրա մա-

նա տար նե րից է ի մա ցել, որ որ դին բազ մա թիվ 

մե դալ ներ ու կրծքան շան ներ ու նի՝ «Մար տա կան 

հեր թա պա հութ յան հա մար», «Քա ջա րի մար-

տիկ», «Լա վա գույն զին վոր-մար զիկ», «Հա յոց 

բա նա կի գե րա զան ցիկ»:

Տիգ րա նը հե տա խույզ էր, մաս նա գի տութ յուն, 

ո րում՝ գի տե լիք նե րի ու ֆի զի կա կան տվյալ նե րի 

շնոր հիվ, փայ լում էր։ 

Սեպ տեմ բե րի 27-ից հե տո հե տա խույզ, դիր-

քի ա վագ, սեր ժանտ Տիգ րան Հայ րա պետ յանն 

ա ռանց խու ճա պի, գի տա կից, հա սուն զին վո րա-

կա նի պես ան ցավ ի մա ցա ծը մար տա դաշ տում 

կի րա ռե լուն։ Ծ նող նե րի ան հան գիստ զան գե րին 

հանգս տաց նող հոր դո րով էր պա տաս խա նում, 

ա սում, որ ինքն ա պա հով է, որ ա մեն ինչ հրա շա-

լի է լի նե լու։ 

Հոկ տեմ բե րի 2-ին վեր ջին ան գամ է զան գա հա րել 

ըն տա նի քի ան դամ նե րին...

Միայն հինգ ու կես ա միս անց ԴՆԹ հե տա զո-

տութ յու նը հաս տա տեց՝ Տիգ րա նը զոհ վել է... 

Հու ղար կա վոր վել է 2021թ. մարտի 24-ին Մեղ րիի 

գե րեզ մա նա տա նը: Հետմահու պարգևատրվել է 

«Մարտական ծառայություն» մեդալով:
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Ծն վել է 1968 թ. հուլիսի 6-ին Մեղ րու շրջա նի 

Տաշ տուն գյու ղում։ Ա վար տել է գյու ղի միջ նա կարգ 

դպրո ցը։ Սո վո րել է Ա նաս նա բու ժա կան-ա նաս նա-

բու ծա կան ինս տի տու տում՝ մաս նա գիտութ յամբ 

ա նաս նա բույժ էր։ Ու սա նո ղա կան տա րի նե րին 

զբաղ վել է կշռա քա րի բարձ րաց մամբ, դար ձել 

այդ սպոր տաձ ևի ԽՍՀՄ չեմ պիոն։ Ծա ռա յել է 

խորհր դա յին բանա կում։

Հայ րե նի քը պաշտ պա նելն Անդ րա նի կի հա մար 

պատ վի ու տղա մարդ կութ յան չա փա նիշնե րից 

էր...

1994 թ. մաս նակ ցել է ազ գա յին-ա զա տագ րա կան 

պայ քա րին. վեց ըն կե րոջ հետ գերե վար վել է, 

բայց շնոր հիվ շրջա հա յա ցութ յան, մտա վոր և ֆի-

զի կա կան ու ժի, կա րո ղա ցել է անվ նաս ա զատ վել 

գե րութ յու նից և փր կել ըն կեր նե րին։

2007 թ. ա մուս նա ցել է: Երբ հարց նում ես նրան 

ճա նա չող նե րին, թե ինչ պի սի՞ն էր Անդրա նի կը, 

պա տաս խա նը մեկն է՝ «Եվ րո յի Ան դոն (զբաղ-

վում էր մե տա ղապ լաս տե (եվ րո) պա տու հան նե-

րի ար տադ րութ յամբ) իս կա կան տղա մարդ էր, 

հայ տղա մարդ, ում հարգում էին թե՛ տա նը, թե՛ 

դրսում։ Ըն տա նիքն ար ժա նա պա տիվ էր պա հում, 

ըն կեր նե րին էլ հաս նում էր՝ ա ռանց բա ցա ռութ-

յան»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից Անդ րա նիկն ա ռանց 

հա պա ղե լու ան ցավ թի կուն քի ա պահով ման 

գոր ծին, իր մի ջոց նե րով կա տա րում էր գնում ներ, 

ինքն էլ տեղ հասց նում։ «Ե րե խա նե րիցս ա վա-

գը, ի հար կե, գի տի հայ րի կի զոհ վե լու մա սին, 

փոք րին չեմ ա սել, կա րո տում են, բայց ես ի րենց 

բա ցատ րել եմ, որ ի րենք հե րո սի զա վակ ներ են, 

և հպար տութ յու նը պի տի լի նի միակ զգա ցու-

մը, որ եր բևէ պի տի ու նե նան։ Իմ զա վակ ները 

չեն չա րա նա լու ճա կա տագ րի հան դեպ, քա նի որ 

միշտ կրկնե լու եմ՝ ձեր հայ րը հե րոս է, նա ինքն 

է հայ րե նիքն իր կյան քից վեր դա սել, դա նրա 

ո րո շումն էր, իսկ նրա ո րո շումնե րը մեր տանն 

ըն դուն վել են ա ռանց քննարկ ման։ Ն րանց հա-

մար դժվար է լի նե լու, Անդ րա նի կը չտեսն ված 

հայր էր», – պատմում է կինը: Անդ րա նի կը Մեղ-

րիի «Ո ռոգ ման ջուր» ըն կե րութ յան փոխտ նօ րենն 

էր, ըն կե րութ յան տեխ նի կա յով կա տա րում էին 

ին ժե նե րա կան աշ խա տանք ներ, երբ դրութ յու նը 

ծան րացավ, նա միա ցավ Դա վիթ Մա թևոս յա նի 

ջո կա տին…

Հոկ տեմ բե րի 22-ին թեժ մար տեր են լի նում, 

մար տի դա դա րից հե տո Անդ րա նի կը տուն է 

զան գա հա րում, ա սում, թե մի փոքր ին ժե նե րա-

կան աշ խա տանք ներ կան, ո րոնք վերջաց նե լուց 

հե տո վե րա դառ նա լու է, բայց թշնա մու ա նօ դա-

չուն հայտ նա բե րում է նրանց ջո կա տը. նույն օ րը 

նույն տե ղում զոհ վում են ե րեք մեղ րե ցի քա ջեր՝ 

Մա կար Բեգ լար յանը, Դա վիթ Մաթ ևոս յա նը և 

Անդ րա նիկ Հա րութ յուն յա նը։

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով: Հու ղար կա վոր վել է Տաշ-

տու նի գե րեզ մա նա տա նը։
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Ծն վել է 1983 թ. սեպ տեմ բե րի 1-ին Ա գա րակ 

քա ղա քում։ Սո վո րել է Ա գա րա կի Ե ղի շե Չա րեն-

ցի ան վան միջ նա կարգ դպրոցում: Ա վար տե լուց 

հե տո զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել է Ար մա-

վի րում։ Աշ խա տում էր Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ-

դե նա յին կոմ բի նա տում՝ «Բե լազ»-ի վա րորդ էր։ 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի մեկ դուստր։

Ար սե նի մա սին մեզ կինն է պատ մում. «Ն րա 

նմա նը չկար, լավ ա մու սին էր, հրա շա լի հայր։ 

Մեր աղ ջի կը 14 տա րե կան է, Ար սենն աշ խար հի 

չափ սի րում էր նրան, նա էլ հորն էր ան սահ ման 

սի րում, առ հա սա րակ նրա սրտում շատ սեր 

կար բո լոր հա րա զատ նե րի նկատ մամբ, բո լորս 

էլ նրան էինք յու րա հա տուկ սի րով սի րում։ Մենք 

աշ խար հում մե նակ մնա ցինք, նրա կո րուս տը 

մեր կյան քի գույ նե րը տա րավ...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Ս յու նե ցին գի տի, որ 

իր տունն ու դուռն ին քը պի տի պաշտ պա նի, 

սյու նե ցին հրա մա նի չի սպա սում՝ տագ նա պի 

ժա մին իր սահ մանն ամ րաց նե լու հա մար: Ար-

սենն էլ, ա ռանց հա պա ղե լու, միա ցավ Մեղ րիի 

մեր ձա կա դիր քե րը պաշտ պա նող զին վոր նե րին։ 

Ի րա վի ճակն Ար ցա խում ծանր էր. հոկ տեմ բե րի 

5-ին Ար սե նը կա մա վոր մեկ նեց Ար ցախ։ Կի նը 

պատ մում է, որ ա մու սինն ի րենց զան գա հա րում 

էր, ե թե հնա րա վոր էր լի նում: Ի մա ցել է, որ ա մու-

սի նը Ջ րա կանում է, որ այն տեղ թեժ մար տեր են, 

բայց Ար սե նի զան գե րից հե տո սիրտն ու միտ քը 

հանգս տա նում էին: Հոկ տեմ բե րի 11-ին հեր թա-

կան զանգն ու շա ցավ, կինն ան հանգս տա ցավ, 

մտա ծեց, որ հնա րա վոր է՝ մի վատ բան պա տա-

հած լի նի, բայց վատ թա րա գույ նի մա սին ինքն 

ի րեն ար գե լեց մտա ծել ու սպա սեց հեր թա կան 

զան գի...

Հե տո Ա գա րակ քա ղա քը պի տի ցնցվեր, ո րով հե-

տև փոք րիկ քա ղա քում գույժն ա րագ տա րած-

վեց՝ Ջ րա կա նում զոհ վել է Ար սեն Հով հան նիս յա-

նը...

Զոհ վեց հոկ տեմ բե րի 11-ին՝ ա նօ դա չո ւի հար վա-

ծից։

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով: 

Հե րո սա ցած Ար սե նի մար մինն ամ փոփ ված է 

Ա գա րա կի գե րեզ մա նա տա նը։
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Ծն վել է 1974 թ. հոկ տեմ բե րի 3-ին Ա գա րակ քա-

ղա քում: Սո վո րել է Ա գա րա կի Ե ղի շե Չա րեն ցի 

ան վան միջ նա կարգ դպրո ցում, Ե րևա նի պե տա-

կան տնտե սա գի տա կան հա մալ սա րա նում: Պար-

տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց կաց րել 

է Շամ շա դի նում:

Աշ խա տել է Ա գա րա կի քա ղա քա պե տա րա նում, 

պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում: 2004 թվա-

կա նից չէր աշ խա տում: 

Ամուս նա ցած էր, ու նի եր կու որ դի:

Տիգ րա նի մա սին կի նը՝ Էռ նան է պատ մում. «Անն-

կա րագ րե լի մարդ էր ա մու սինս, լավ զա վակ, 

հայր, ըն կեր, ա մու սին... Ինձ խոս տա ցել էր եր կու 

օ րից գալ, բայց եր կու օ րից բե րե ցին... Ինձ ա սել 

էր, որ չվա խե նամ, ա սել էր, որ ան պայ ման վե-

րա դառ նա լու է: Պա տե րազ մը փո խեց իմ կյան քը, 

պա տե րազ մը խլեց մե զա նից ա մեն ինչ: Տ ղա ներս 

մեծ են, գի տակ ցում են, թե ինչ է կա տար վել, 

բայց շա րու նա կում են սպա սել: Մի տե սակ ան-

բա ցատ րե լի է՝ գի տենք, որ չի գա լու, բայց սպա-

սում ենք»: 

Տիգ րա նին հի շում են, ափ սո սում, կա րո տում: 

Ըն կեր նե րը ցա վով են խո սում ի րենց հե րո սա-

ցած ըն կե րոջ մա սին. «Հ րա շա լի մարդ էր, խա-

ղա ղա սեր, բա րի, ըն տա նի քին ու ըն կեր նե րին 

նվիր ված: Պա տե րազմ աս վա ծը չա րիք է, ցա վալի 

է տես նել որ բա ցած ե րե խա ներ, իսկ երբ այդ ե րե-

խա ներն ըն կե րոջդ որ դի ներն են, ցա վին գու մար-

վում է ան զո րութ յան զգա ցու մը»:

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 24-ին Տիգ րան Ղու կաս յա նը 

զո րա հա վա քով մեկ նել է Նռ նա ձոր, ա պա միա ցել 

Ար ցա խի հա րա վա յին հատ վա ծի պաշտ պա նութ-

յա նը շտա պող խմբին: 

Զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 26-ին: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա-

լով: 

Հու ղար կա վոր վել է Ա գա րա կում՝ ըն տա նե կան գե-

րեզ մա նոցում:
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Ծն վել է Մեղ րիի շրջա նի Կարճ ևան գյու ղում 1960 

թ. մար տի 22-ին։ Ա վար տել է Հայ կա կան գյու-

ղատն տե սա կան ինս տի տու տը՝ ին ժե ներ հիդ րո-

տեխ նի կի ո րա կա վոր մամբ։ 1982-1983 թվա կան-

նե րին աշ խա տել է Ա գա րա կի հան քա շի նա կան 

վար չութ յու նում, 1983-1984 թվա կան նե րին՝ Մեղ-

րիի ո ռոգ ման և ջ րար բիաց ման հա մա կար գե րի 

վար չութ յու նում՝ ին ժե ներ, 1984-1985 թվա կան-

նե րին ե ղել է ՀԼԿԵՄ Մեղ րու շրջկո մի հրա հան գիչ, 

1985-1991 թվա կան նե րին՝ Կարճ ևա նի պետտն-

տե սութ յան տնօ րեն։

1991-1995 թվա կան նե րին Մեղ րու ՆԳ բաժ նի 

պետն էր։

1995 թ. ընտր վել է ՀՀ ա ռա ջին գու մար ման ԱԺ 

պատ գա մա վոր: 

1996-1998թթ. Սյունիքի փոխմարզպետն էր:

2008 թ. մար տի 1-ի գոր ծով դա տա պարտ վել էր 

ե րեք տար վա ա զա տազրկ ման։ 2009 թ. հու նի սի 

22-ին հա մա ներ մամբ ա զատ է ար ձակ վել։

Զոհ վել է 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 22-ին՝ Ադր բե ջա նի 

ծա վա լած լայ նա մասշ տաբ պա տե րազ մի ժա մա-

նակ։

Հայ րե նա սի րութ յու նը, հայ րե նի ե զեր քին նվիր վա-

ծութ յու նը Դա վիթ Մա թևոս յա նի հա մար բա ռեր 

չէին սոսկ, այլ կոնկ րետ գոր ծե րի հան րա գու մար, 

անմ նա ցորդ նվի րում ազ գա յին կյան քին...

Դա հատ կա պես ե րևաց 1990-ա կան նե րին, երբ 

հայ ժո ղո վուր դը ոտ քի էր ե լել Ար ցա խի ա զա-

տագ րութ յան հա մար, երբ հայ րե նի Ա րևիք 

աշ խար հը ևս ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 

թա տե րա բեմ էր դար ձել:

Ն րա հայ րե նասի րութ յան նոր պոռթ կու մին ա կա-

նա տես ե ղանք 2020-ին` Ար ցախ յան եր րորդ 

պա տե րազ մում:

Սեպ տեմ բե րի 27-ից հե տո վե րա դար ձել էր Մեղ րի 

և բազ մա կող մա նի գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել 

երկ րա մա սի անվ տան գութ յան ա պա հով ման ուղ-

ղութ յամբ, մա նա վանդ որ հոկ տեմ բե րի կե սե րին 

թուրք-ա զե րի նե րը թի րա խա վո րել էին նաև Մեղ-

րու շրջա նի ա րևել  յան սահ մա նա մեր ձը:

Բազ մա թիվ ականատեսներ մեզ պատ մե ցին, թե 

կազ մա կերպ չա կան ինչ պի սի գոր ծու նեութ յուն էր 

ծա վա լել Դա վիթ Մա թևոս յանը սահ մա նի պաշտ-

պա նութ յունն ա մուր հիմ քե րի վրա դնե լու ուղ-

ղութ յամբ:

Նրա կեր պա րը պա տե րազ մա կան այդ օ րե րին 

ո գեշնչ ման աղբ յուր էր շա տե րի հա մար:

Մար տա կան ա ռա ջադ րանք ներ կա տա րե լու ժա-

մա նակ էլ մա հա ցու վեր քեր ստա ցավ թշնա մու 

ա նօ դա չու սար քի գրո հի հե տևան քով…

Հու ղար կա վոր վել է Ե ռաբ լուր պան թեո նում:
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Ծնվել է 2000 թ. դեկ տեմ բե րի 23-ին Մեղ րու տա-

րա ծաշր ջա նի Ա գա րակ քա ղա քում։

Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է տե ղի դպրո-

ցում, որն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Հա-

յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րան։ 

Ու սու ցիչ նե րը չեն կա րո ղա նում զսպել ար ցունք-

նե րը, քա նի որ, ի րենց խոս քով, տես նում էին, թե 

դեռ փոք րուց ինչ քան հայ րե նա սեր ու քաջ տղա է 

մե ծա նում։ 

2019 թ. հուն վա րի 25-ին զո րա կոչ վել է բա նակ։ 

Ծա ռա յութ յան ան ցավ Ար ցա խի Հան րա պե տութ-

յան Ս տե փա նա կեր տի Ցոր զո րա մա սում։ Այն տեղ 

ծա ռա յե լը Կա րե նը պա տիվ էր հա մա րում, հպար-

տա նում ի րենց զո րա մա սով, եր բեք չի բո ղո քել 

ծա ռա յությու նից։ Թե՛ հրա մա նա տա րա կան կազ-

մը, թե՛ ըն կեր նե րը նրան հի շում ու բնու թագ րում 

են որ պես նվիր ված, ինք նավս տահ, գի տա կից, 

ա ռաջ նոր դի ընդգծ ված հատ կա նիշ ներով օժտ-

ված ըն կե րոջ ու զին վո րի։ Զո րա կո չից վեց ա միս 

անց կրտսեր սեր ժան տի, ա պա սեր ժան տի կո-

չում էր ստա ցել։ Զո րա մա սում, ա զատ ժա մե րին, 

մար զա դահ լիճ էր հա ճա խում, պա րա պում: Տ ղա-

նե րին էլ հե տն էր տա նում, նրանց «մար զիչն էր»: 

Զո րա մա սում նրան «Մեղ րե ցի Կա րեն» էին կան-

չում, քա նի որ մեղ րի պես քաղցր էր ու ան մա հա-

կան և մեղ րե ցու պես խի զախ ու ան կոտ րում:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Կա րե նը զո րա մա սի 

կազ մում կռվել է Ջ րա կա նում, Հադ րութում, Քա-

րին տա կում, հա սել էր Շու շի։ 

Նո յեմ բե րի 7-ին զան գա հա րել էր տուն, խո սել՝ 

ա սել, որ ա մեն ինչ լավ է. ա վա՜ղ, վեր ջին զանգն 

էր... Հե տո, հրաշ քով փրկված ըն կե րը ծնող նե րին 

պի տի պատ մեր, որ ի րենց որդին՝ ե րեք տե ղից 

վի րա վոր, ու մի ու րիշ հե րոս ժա մեր շա րու նակ 

կռվել են մինչև նա խա վեր ջին փամ փուշ տը, քա-

նի որ վեր ջին փամ փուշտ ներն ի րենց հա մար էին 

պա հել, սպա սել են օգ նութ յան, իսկ երբ գի տակ-

ցել են, որ հնա րա վոր է թուր քի ձեռքն ընկ նեն, 

ինք նաս պան են ե ղել... 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յան» և «Ա րիութ յան» մե դալ նե րով: 

Հու ղար կա վոր վել է Ա գա րակ քա ղա քի գե րեզ մա-

նա տա նը:
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Ծն վել է 1997 թ. դեկ տեմ բե րի 5-ին Ա գա րակ 

քա ղա քում։ Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է 

տեղի Ե ղի շե Չա րեն ցի ան վան դպրո ցում, որն 

ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Ե րևա նի «Բեր-

կուտ» թիկ նա պա հա կան քո լեջ։ 2016 թ. զո րա կոչ-

վել է բա նակ։ Վեց ա միս անց կրտսեր սեր ժան տի 

կո չում է ստա ցել։ Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում ար-

ժա նա ցել է բազ մա թիվ պատ վոգ րե րի և շնոր հա-

կա լագ րե րի։ 

2016 թ. ապ րիլ  յան մար տա կան գոր ծո ղութ յուն-

նե րի ժա մա նակ Հայ կը, ով հա տուկ ջո կա տա յին 

էր, մաս նակ ցել է դժվար ա ռա ջադ րանք նե րի կա-

տար մա նը։

Զո րացր վե լուց հե տո պայ մա նագ րա յին ծա ռա-

յութ յան է ան ցել Ա գա րա կի զո րա մա սի սակ րա-

վոր նե րի վաշ տում։ Ծա ռա յա կից ներն ափ սո-

սան քով ու ցա վով են հի շում ի րենց հե րո սա ցած 

ըն կե րո ջը՝ «Սիր ված էր բո լո րիս կող մից, բա րի, 

հո գա տար, անմ նա ցորդ նվիր վող, կեն սա խինդ 

տղա էր Հայ կը, նրա մա սին, քա նի կանք, պատ-

մե լու ենք, հի շե լու ենք ու ան մար ենք պա հե լու 

մեր ըն կե րոջ հի շա տա կը»։

Հոկ տեմ բե րի 2-ին Հայկն Ա գա րա կի զո րա մա-

սի սակ րա վոր նե րի վաշ տի կազ մում մեկ նում 

է Ջ րա կան, մաս նակ ցում մար տա կան գոր ծո-

ղութ յուն նե րին: Ն րա հետ ռազ մա դաշ տում ե ղած 

ըն կեր նե րը պատ մում են, որ Հայ կը չա փա զանց 

ու շա դիր էր մար տա դաշ տում, նրա ու շադ րութ-

յան ու հստակ կողմ նո րոշ ման շնոր հիվ՝ վաշտն 

անվ նաս էր մնա ցել։ Անվ նաս էլ վե րա դառ նում էր 

Ջ րա կա նից, սակայն... Ճա նա պար հին զին ծա ռա-

յող նե րը նկա տել են թշնա մու ա նօ դա չուն, ի ջել 

մե քե նա յից, փոր ձել պատս պար վել, բայց մե քե նա 

բարձ րա նա լու հրա ման են ստա ցել. նստել են 

«Ու րա լը», ո րից հե տո թշնա մու ԱԹՍ-ի հար վա-

ծից մե քե նան ամ բող ջութ յամբ այր վել է։ Մե քե նա-

յի ուղ ևոր նե րից միայն մեկ զին վոր է փրկվել...

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով: Հու ղար կա վոր վել է Ա գա-

րա կի գե րեզ մա նա տա նը:
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2000թ. հոկ տեմ բե րի 27-ին Լեհվազում Մկրտչ-

յան նե րի ըն տա նի քում ծնված լույս տղա յին ծնող-

նե րը կո չե ցին Ս պա րա պե տի ա նու նով՝ Վազ գեն։

Սովորել և ավարտել է Լեհվազի միջնակարգ 

դպրոցը: Սի րած ա ռար կան մա թե մա տի կան էր։ 

Ո րո շել էր ավ տո մե խա նիկ դառ նալ, սո վո րում էր 

Մեղ րու պե տա կան քո լե ջում։ 

Ծա ռա յել Է Հադ րու թում՝ դի պու կա հար։ Պա տե-

րազ մի ա ռա ջին իսկ օ րից ե ղել է ա մե նա թեժ կե-

տե րում և կռ վել մինչև վեր ջին շուն չը։ Հոկ տեմ բե-

րի 14-ին ըն կեր նե րի հետ ըն կել է շրջա փակ ման 

մեջ և, չխնա յե լով իր կյան քը, փրկել ըն կեր նե րին 

ու ըն կել հե րո սի մա հով։

«Յու րա հա տուկ հպարտ քայլ վածք ու ներ, երբ 

դար պա սը բաց վում էր, ար դեն գի տեի, որ ինքն է 

ներս մտնե լու։ Մտ նում էր ներս, գո ռում՝ մա՛մ, ես 

ար դեն տանն եմ։ Գ րե թե եր կու տա րի է այդ ձայ-

նը չեմ լսում, ու եր բեք էլ չեմ լսե լու…», – հի շում է 

Վազ գեն Մկրտչ  յա նի մայ րը՝ Ար մի նե Հա րութ յուն-

յա նը։ 

20-ամ յա Վազ գե նը 2021թ. հուն վա րին պի տի զո-

րացր վեր։ 

Մեղ րու շրջա նի Լեհ վազ գյու ղից էր։ Ծա ռա յա կից 

ըն կեր նե րից մե կը ծնող նե րին ա սել է, թե Վազ գե-

նը սկզբում վի րա վոր է ե ղել։ 

Տ ղա նե րը շրջա փակ ման մեջ են ըն կել, Վազ գե-

նին չեն կա րո ղա ցել դուրս բե րել, հա կա ռա կոր-

դը նո րից է կրա կել, ու նա զոհ վել է։ Դա 2020թ. 

հոկտեմբերի 14-ին էր:

Վազ գե նը ո րո շել էր միշտ մնալ հայ րե նի գյու ղում։ 

Ծ նող նե րը հոր դո րում էին գյու ղից դուրս գալ։ Իսկ 

ինքն ա սում էր, թե Մեղ րին իր սի րած վայրն է, 

ու րիշ տեղ ապ րել չի ու զում։

Ըն տա նի քի կրտսեր զա վակն էր։ 

Մայ րը պատ մում է՝ մի օր, երբ զան գա հա րել է 

Վազ գե նին, զրու ցե լիս ե ղա նա կից է հարց րել, 

Վազ գենն ա սել է՝ տաք է, չեն մրսում, ա մեն ինչ 

լավ է. մի քա նի վայրկ յան հե տո ու ժեղ ձայն է 

լսվել, մայ րը եզ րա կաց րել է, որ հրթի ռա կո ծում 

են։ Վազ գենն ան ջա տել է հե ռա խո սը, հե տո նո-

րից զան գա հա րել ու ա սել է, թե ամ պերն էին 

ո րո տում, կտրուկ ե ղա նա կը փոխ վել է, վա տա ցել։ 

Մայ րը, ի հար կե, չի հա վա տա ցել. որդին ու ժեղ էր 

ու չէր ցան կա ցել անհանգստացնել ծնող նե րին։

«Վազ գե նը եր բեք չի դժգո հել, չի բո ղո քել, իր 

պատ մե լով` ծա ռա յութ յու նը խաղ ու պար էր, 

չկար ոչ մի դժվա րութ յուն։ Ան գամ պա տե րազ մի 

օ րե րին, երբ հարց նում էինք` ո՞նց ես, եր բեք չէր 

ա սում, թե ի րա վի ճա կը վատ է: Գի տե՞ք` միշտ 

հպարտ եմ ե ղել, որ եր կու տղա եմ լույս աշ խարհ 

բե րել, գի տեի, որ մեջք ու նեմ: Հի մա մեջքս կոտր-

վել է…», – պատ մում է մայ րը։

Հու ղար կա վոր վել է Լեհ վա զի գե րեզ մա նա տա նը: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով։



50

Ծն վել է 2000 թվա կա նի նո յեմ բե րի 3-ին Ա գա րակ 

քա ղա քում: Սո վո րել է Ա գա րա կի միջ նա կարգ 

դպրո ցում: Զին վո րա կանի ըն տա նի քում մե ծա-

ցած տղան չէր ե րա զում զին վո րա կան դառ նալ: 

Ե րա զում էր դես պան լի նել Ի րա նում կամ Ա րա-

բա կան Միաց յալ Է մի րութ յուն նե րում: Ե րա զան-

քին հետ ևե լով՝ դպրո ցը գե րա զանց ա ռա ջա դի-

մութ յամբ ա վար տե լուց հե տո, ըն դուն վել Է ԵՊՀ 

Ար ևե լա գի տութ յան ֆա կուլ տետ: Երբ պատ-

րաստ վում էր ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րին, 

եղ բոր՝ Հայ կի խոս քով, հա յոց պատ մութ յու նը նրա 

տա րերքն էր դար ձել։

«Երբ հա յոց պատ մութ յան գրքերն էր կար դում, 

ա նընդ հատ գա լիս, ինձ ա սում էր` նա յի, սենց 

բան ենք ու նե ցել, կար դա, դու էլ սո վո րի: Ու տա-

լիս էր, որ ան պայ ման կար դամ», – պատ մում է 

Հայ կը:

«Ս պար տակն ու ներ իր աշ խար հը, ո րի մա սին 

ա մե նից շատ կիս վում էր ա մե նա մոտ ըն կե րոջ` 

Նա րե կի հետ, ով նույն պես զոհ վել է պա տե րազ-

մում: Երբ միա սին նստում էին, խո սում, ոչ ոք 

ո չինչ չէր հաս կա նում», – հի շում է զին վո րի եղ-

բայ րը: 

2019 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել է Ար ցա-

խի Հան րա պե տութ յան Մա տա ղի սի զո րա մա սում: 

Օ րի նա կե լի ծա ռա յութ յան հա մար ար ժա նա ցել է 

«Բա նա կի գե րա զան ցիկ» և «Քա ջա րի մար տիկ» 

մե դալ նե րի: Մոր ա սե լով՝ հրա մա նա տար ներն 

ա սում էին. «Չ կար մի բան, որ հարց նեինք, ու 

Ս պար տա կը չի մա նար թե՛ ծա ռա յութ յան հետ 

կապ ված, թե՛ զեն քե րի ու թե՛ իր զեն քի` հրե տա-

նու: Հո րից էր ժա ռան գել հրե տա նու հան դեպ 

սե րը. նա էլ է հրե տա նա վոր»: 

«Ս պար տա կը շատ գրա գետ էր, հաշ վարկ նե րից 

լավ գլուխ էր հա նում ու նաև լավ հի շո ղութ յուն 

ու ներ և իր հա մար ա ռա վել հեշտ էին հրե տա նու 

հետ գործ ու նե նա լը, բո լոր նախ նա կան հաշ-

վարկ ներն ի րա կա նաց նե լը»,- ա սում է հայ րը:

Ծ նող նե րի հպար տութ յունն ան հանգս տութ յան 

փոխ վեց 2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին. ա ռա ջին 

իսկ օր վա նից ե ղել է մար տի դաշ տում, մաս նակ-

ցել Թա լի շի, Մա տա ղի սի, Շու շիի, Քա րին տա կի, 

Կար միր շու կա յի, Մար տու նիի թեժ մար տե րին:

Ս պար տա կը հա վա տում էր հաղ թա նա կին. «Ե թե 

այս փոքր բա նա կով կա րո ղա նում ենք պայ քա-

րել չորս պե տութ յան դեմ, ու րեմն մեզ հաղ թել չի 

լի նի…»:

Ն րա վեր ջին մար տը նո յեմ բե րի 9-ին էր՝ Մար-

տու նու շրջա կայ քում: Պա տե րազ մի ա վար տից 

ժա մեր ա ռաջ է զոհ վել... 

Աճ յունն ամ փոփ վել է Ե ռաբ լուր պան թեո նում 

նո յեմ բե րի 11-ին: Հետ մա հու պար գևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2001 թ. սեպ տեմ բե րի 12-ին Ա գա րակ 

քա ղա քում, միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է 

տե ղի դպրո ցում, սո վո րել գե րա զանց։ Դպ րոցն 

ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է ԵՊԲՀ ընդ հա նուր 

բժշկութ յան ֆա կուլ տետ։ 

Նա րե կը բազ մա թիվ ե րա զանք ներ ու ներ, բազ-

մա թիվ հե տաքրք րութ յուն ներ, բժիշկ դառ նա լու 

ե րա զան քը չէր խան գա րում, որ գե րա զանց սո վո-

րեր պատ մութ յուն, գրա կա նութ յուն, հա յոց լե զու 

և այլ ա ռար կա ներ։ Ա ռա ջին կուր սը գե րա զանց է 

ա վար տել, հա մա կուր սե ցի նե րը նրա մա սին չեն 

կա րո ղա նում խո սել ա ռանց ար ցունք նե րի. պատ-

մում են, որ Նա րե կը պատ րաս տա կամ էր օգ նե լու 

բո լո րին, հար գա լից էր, հա մեստ, խե լա ցի...

2020 թ. օ գոս տո սի 6-ին զո րա կոչ վել է բա նակ՝ 

ծա ռա յել Մար տա կեր տում։ 

Գի տա կից ու հայ րե նա սի րութ յան գա ղա փա րով 

մե ծա ցած ե րի տա սար դի հա մար Ար ցա խում զին-

վոր լի նե լը պա տիվ էր։ Նո րա կո չիկ Նա րե կը մեկ 

պա տաս խան ու ներ ծնող նե րի բո լոր հար ցե րին՝ 

լավ եմ։ 

Միայն զոհ վե լուց հե տո են ծնող ներն ի մա ցել, որ 

ի րենց որ դին հոս պի տա լում է ե ղել՝ ա ռող ջա կան 

խնդիր ներ է ու նե ցել։ 

Ծ նող նե րից գրքեր էր խնդրել, ո րով հետև չէր 

կա րո ղա նում լիար ժեք ապ րել ա ռանց իր գրքե րի. 

գրքերն ի րենն էին, ին քը՝ գրքե րի նը, շատ փոք-

րուց էր դյութ վել գրքե րով, գրքե րը նրան ա զատ 

մտա ծե լու, սե փա կան խոսքն ու գա ղա փար ներն 

ու նե նա լու ա ռանձ նա հատ կութ յուն էին շնոր հել, 

ո րով տար բեր վում էր հա սա կա կից նե րից։

Սեպ տեմ բե րի 27-ին մեր հրո սակ հար ևա նը պա-

տե րազմ սկսեց հա յոց Ար ցա խի դեմ. ա նօ դա չո ւի 

հար վա ծից զոհ վեց Նա րե կը՝ ա վարտ վեց բա-

ցա ռիկ գի տե լիք նե րով օժտ ված ա պա գա բժշկի 

կեն սագ րութ յու նը...

Մար մինն ամ փոփ ված է Ա գա րա կի գե րեզ մա նա-

տա նը: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1985 թվա կա նի նո յեմ բե րի 17-ին Մեղ-

րի քա ղա քում։ 2002թ. ընդունվել է Մեղրու 

թիվ 2 դպրոցը, ուսումը շարունակել է Մեղրու 

պետական քոլեջում: 

Ճա կա տագ րի բեր մամբ մա նուկ Սու րե նի կնքա-

հայ րը պի տի լի ներ ոչ այլ ոք, քան գնդա պետ 

Ղ ևոնդ Հով հան նիս յա նը: Սու րե նը ե կե ղե ցում 

ծա ռեր էր տնկել ու ա մեն ա ռա վոտ դպրոց գնա-

լուց ջրում էր: Սո վո րա կա նի նման, երբ փոք րիկ 

տղան հեր թա կան ան գամ գնա ցել էր ծա ռե րը 

ջրե լու, տե սել է շարք կանգ նած զին վոր նե րին ու 

կանգ նել նրանց կող քին: Ի պա տաս խան գնդա-

պե տի հար ցա կան հա յաց քի՝ տղան պա տաս խա-

նել է. «Ինձ էլ կնքեք»: Ա հա այս պես մա նուկ Սու-

րե նը դար ձավ Ղ ևոնդ Հով հան նիս յա նի սա նի կը:

Դեռ ման կուց անն կա րագ րե լի սեր ու ներ զին-

վոր նե րի, բա նա կի հան դեպ։ Գր քի է ջե րում միշտ 

զենք ու զին վոր էր նկա րում…

Ժամ կե տա յին պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա-

յութ յու նը վեր ջաց նե լուց հե տո դար ձել է պայ մա-

նագ րա յին զին ծա ռա յող:

Երբ սկսվեց Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մը, 

շրջա նի պաշտ պա նութ յու նը հանձ նե լով ըն-

կեր նե րին` մեկ նեց Ջ րա կան։ Շատ սիր ված ու 

հարգ ված ե րի տա սար դը նշա նա ռու էր ու միշտ 

պատ րաստ էր պաշտ պա նել իր հայ րե նի քը։ Քաջ 

հա յոր դին՝ գի շերն անն կատ սո ղա լով թշնա մու 

խրա մատ, սպա նե լով ադր բե ջան ցի մի քա նի 

ասկ յա րի, զենք ու զի նամ թերք է հասց րել իր 

մար տա կան ըն կեր նե րին։

Հոկ տեմ բե րի 7-ին Իշ խա նա ձո րում է ե ղել. տես-

նե լով տղա նե րին ա նօգ նա կան վի ճա կում՝ նստել 

է մե քե նան ու շտա պել մար տի դաշտ՝ այն տե ղից 

վի րա վոր նե րին դուրս բե րե լու... 

Վայ քի հե տա խու զա կան ջո կա տի հետ թշնա մու 

խրա մատ նե րից Սու րե նը զենք֊ զի նամ թերք է քա-

նիցս առգ րա վել և բե րել մեր զին վոր նե րին: 

Մար տե րը ծանր էին…

Հոկ տեմ բե րի 9-ին զան գա հա րում է տուն ու 

կնոջն ա սում. «Որ դուս լավ կնա յես»: 

Սու րե նի հետ կապն ընդ հատ վել է հոկ տեմ բե րի 

10-ից:

Ցա վոք, թշնա մու աչ քից չի վրի պել Սու րե նը, հոկ-

տեմ բե րի 10-ին ա նօգ նա կան մնա ցել է մար տի 

դաշ տում։

Սու րենն ծննդավայրում շի նած մա տուռ ու նի, 

ո րը հե րո սից հուշ մնաց համաքաղաքացիներին:

Ա վան դույթ է ձևա վոր վել՝ մար տա կան դիր-

քեր բարձ րա նա լիս զին վոր նե րն այդ տեղ մոմ 

են վա ռում: Նոյեմբերի 23-ին հու ղար կա վոր-

վել է Մեղ րիի գե րեզ մա նա տա նը: Հետմահու 

պարգևատրվել է «Մարտական ծառայություն» 

մեդալով:
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Ծն վել է 2001 թ. ապ րի լի 10-ին Կա պա նում, սո-

վո րել թիվ 6 հիմ նա կան դպրո ցում: Ն րան դա սա-

վան դած ման կա վարժ նե րը հի շում են, որ Յու րին 

շատ ու շա դիր և հար գա լից էր շրջա պա տի հան-

դեպ: Բարձ րա հա սակ լի նե լու հա մար դաս ղե կը 

նրան վեր ջին նստա րա նին էր նստեց րել, այդ տե-

ղից էր «հսկում» դա սա րա նի կարգ ու կա նո նը: 

Իսկ դա սա մի ջոց նե րին աղ ջիկ նե րին էր եր բեմն 

սաս տում. «Ձեզ հա մեստ պա հեք»:

«Ո չինչ, որ բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն չու նի, բայց 

եր ևում է, որ հայ րե նի քին ար ժա նա պատ վո րեն 

ծա ռա յող զին վոր կլի նի», – մ տա ծում էին նրա 

մա սին ու սու ցիչ նե րը. այդ պես էլ ե ղավ:

Յոթ տա րե կա նից հա ճա խել է Ս յու նի քի մար զի 

քիք-բոք սին գի «Գա րե գին Նժ դեհ» ա կումբը, մաս-

նակ ցել մրցա շա րե րի, դար ձել հան րա պե տութ յան 

չեմ պիոն: Ա կում բի մար զիչ, ՀՀ վաս տա կա վոր 

մար զիչ Ա րա Սարգս յա նը Յու րիին բնու թագ րեց 

որ պես պար տա ճա նաչ, բա րի կա մե ցող, աշ խա-

տա սեր պա տա նի, ով մար զում նե րի ժա մա նակ 

հետ ևո ղա կա նո րեն բարձ րաց նում էր իր տակ տի-

կա կան և ֆի զի կա կան ո րակ նե րը:

2017-2018 թթ. սո վո րել է Կա պա նի թիվ 3 հա-

տուկ կրթա հա մա լի րի մաս նա գի տա կան (ար հես-

տա գոր ծա կան) խմբի վար սա վի րա կան բաժ նում: 

Մաս նա գի տութ յուն ստա նալուց հե տո 2019 թ. 

հու լի սի 5-ին զո րա կոչ վել է հա յոց բա նակ, ծա-

ռա յել Մար տու նու զո րա մա սում՝ հրե տա նա վոր: 

Զի նա կից ըն կեր նե րը նրան Մոն թե էին ան վա-

նում՝ մարդ կային տե սա կով և ազ գա սի րութ յամբ 

նմա նեց նե լով Մոն թե Մել քոն յա նին:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից ակ տի վո րեն մաս-

նակ ցում էր մար տա կան գոր ծո ղութ յուն ներին: 

Ա վա՜ղ, մար տե րից մե կը վեր ջի նը ե ղավ զին վո րի 

հա մար: Բայց որ քա՜ն նպա տակներ ու ներ նա, 

նվի րա կան ե րա զանք ներ, ո րոնք այդ պես էլ մնա-

ցին չի րա կա նա ցած...

Ըն կեր ներն ան մար են պա հում նրա հի շա տա-

կը, մաս նա վո րա պես՝ քիք բոքսինգի «Գա րե-

գին Նժ դեհ» ա կում բի սա նե րը: Վեր ջերս նրանք 

մաս նակ ցե ցին Ար ցա խի քիք-բոք սին գի ա կում-

բա յին ա ռաջ նութ յա նը: Կա պան ցի 10 մար զի կից 

յո թը դար ձավ հաղ թող. հաղ թա նա կը նվի րե ցին 

ա կում բի նախ կին սան Յու րի Ալ ևոր յա նի հի շա-

տա կին:

Կա պա նի «Ա կում բագ րա դա րա նա յին միա վո-

րում» ՀՈԱԿ-ի է լեկտ րո նա յին գրա դա րա նում 

տե ղի ու նե ցավ հի շա տա կի մի ջո ցա ռում նվիր ված 

Յու րի Ալ ևոր յա նի հի շա տա կին։

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն», «Մար տա կան 

խաչ» 1-ին աս տի ճա նի, «Ա րիութ յան», ինչ պես և 

«Կա պան» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1972 թ. դեկ տեմ բե րի 25-ին Կա պան 

քա ղա քում։ Հա ճա խել է Կա պա նի թիվ 10 միջ նա-

կարգ դպրո ցը, ա պա սո վո րել Կա պա նի պրոֆ-

տեխ ու սում նա րա նում։ Աշ խա տել է Կա պա նի 

տրի կո տա ժի ֆաբ րի կա յի կա րի ար տադ րա մա-

սում՝ որ պես մե խա նիկ։ 

1992 թ. զո րա կոչ վել է հա յոց բա նակ, ծա ռա յել 

Մեղ րիում։ Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի 

ժա մա նակ վի րա վոր վել է ու սից։ Ա պա քին վե լուց 

հե տո կրկին մեկ նել է ճա կատ։

2016 թ. քա ռօր յա պա տե րազ մի ժա մա նակ նույն-

պես կա մա վոր մեկ նել է ռազ մա ճա կատ։ Չ վա-

խե նա լով իր կյան քի հա մար՝ դար ձել է կեն դա նի 

թի րախ, որ պես զի մեր զին վոր նե րը մո լո րութ յան 

մեջ գցեն և ոչն չաց նեն թշնա մու դի պու կա հա րին։ 

Բա րե բախ տա բար, մեր դի պու կա հարն ա վե լի 

ա րագ գոր ծեց։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նի սան-

ձա զեր ծած պա տե րազ մի հա ջորդ օ րը, ա ռանց 

վա րա նե լու, Մ հե րը կա մա վո րագր վել և մեկ նել է 

մար տի դաշտ։ 

Հոկ տեմ բե րի 22-ին զոհ վել է Հադ րու թում՝ փրկե-

լով զի նա կից ըն կե րո ջը։

Իր և եր կու զի նա կից ըն կեր նե րի պատ վին Եր-

ևա նի Հաղ թա նակ զբո սայ գու հար ևա նութ յամբ 

կա ռուց վել է հու շա կո թող։ 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ։

Հու ղար կա վոր ված է Ե ռաբ լու րում։ 

Խի զա խութ յան և ա րիութ յան հա մար հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է «Տիգ րան Մեծ» շքան շա նով, 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» և «Կա պան» մե-

դալ նե րով։
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Ծն վել է 2000 թ. սեպ տեմ բե րի 24-ին Կա պան քա-

ղա քում։ 

Պաշ տում էր իր ծննդա վայ րը, հա մեստ, քչա խոս 

պա տա նին գո վեստ ներ չէր խնա յում, երբ խոս քը 

հայ րե նի բնօր րա նին էր վե րա բե րում։ Սո վո րել է 

Կա պա նի թիվ 2 ա վագ դպրո ցում։ Մա թե մա տի-

կան նրա տա րերքն էր, հոբ բին, զբաղ մուն քը. 

ա զատ ժա մա նա կը նվի րում էր տրա մա բա նա կան 

խնդիր նե րի լուծ մա նը։ Դպ րոցն ա վար տե լուց հե-

տո ըն դուն վել է Տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րա-

նի «Ֆի նանս ներ» բա ժի նը։ 

2019 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ու սում նա կան 

շրջանն անց է կաց րել Լու սա կեր տի զո րա մա սում, 

ա պա՝ որ պես հա կա տան կա յին մարտ կո ցի ա վագ 

օ պե րա տոր, տե ղա փոխ վել է Ա րա լե ռան զո րա-

մաս։ 

Խե լա ցի, հա մեստ, մա թե մա տի կա կան հիմնավոր 

ու նա կութ յուն ներ ու նե ցող կրտսեր սեր ժան տին 

հրա մա նա տա րա կան անձ նա կազ մը շուտ նկա-

տեց, հաշ վարկ նե րը կա տա րում էր անս խալ, 

գե րա զանց տի րա պե տում էր զեն քին։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ը նաև Գո ռի եղ բոր 

ծննդյան օրն էր. ե րե կո յան զան գա հա րել էր 

տուն, հանգս տաց րել տնե ցի նե րին՝ ա սել, թե 

ա մեն ինչ լավ է։ Հե տա գա յում ևս, հնա րա վո րութ-

յան դեպ քում, զան գա հա րում էր, խո սում, մխի-

թա րում։ 

«Այն քան հան գիստ էր խո սում, որ չէինք կա րող 

պատ կե րաց նել, թե ինչ օ րեր է ապ րում, ա սում 

էր. «Գի տե՞ք՝ ինչ քան ցե պա վոր ենք խփել», հե-

տո վի րա վոր ըն կեր նե րից ենք ի մա ցել, թե ինչ 

ծանր ու թեժ մար տե րի է մաս նակ ցել», – ար-

ցունք ներն աչ քե րին պատ մում է մայ րը։ 

Հոկ տեմ բե րի 10-ին ըն կեր նե րի հետ ըն կել էր 

շրջա փակ ման մեջ. ծնող նե րին հայտ նել էին, որ 

զոհ վել է, բայց մար մինն ա միս ներ անց միայն 

գտնվեց։

Գո ռը զո հեց ա մե նա թան կը հայ րե նի քին՝ մեզ 

թող նե լով իր ու ըն կեր նե րի ար յամբ սրբա գործ-

ված հողն ա զատ պա հե լու պատ գա մը...

2021թ. փետրվարի 1-ին հաստատվեց ԴՆԹ-ի 

թեսթի պատասխանը: 2021թ. փետրվարի 6-ին 

հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Կա պան» և «Մար-

տա կան ծա ռա յութ յան» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1978 թ. փետր վա րի 8-ին Կա պա նում: 

Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 9 միջ նա կարգ դպրո-

ցում, որն ա վար տե լուց հե տո զո րա կոչ վել է բա-

նակ, ծա ռա յել Քար վա ճա ռում: 

Ար տե մը կամ ինչ պես նրան մտե րիմ ներն են ան-

վա նում`Արտ յո մը, չէր աշ խա տում, Կա վար տում 

էր բնակ վում: Մայ րը՝ տի կին Լ յուս յան, ով որ դու 

զոհ վե լուց հե տո մե նակ է մնա ցել (ա մու սի նը մեկ 

տա րի ա ռաջ էր մա հա ցել), հուզ մուն քից խեղդ-

վող ձայ նով պատ մում է, որ որ դին պա տե րազմ 

գնա լուց ա ռաջ նե րո ղութ յուն է խնդրել` ի րեն 

ժա ռանգ չթող նե լու հա մար. «Կար ծես՝ ինչ-որ 

բան էր զգում, ին քը միշտ սա րե րում էր, բնութ-

յու նը շատ էր սի րում, մեր հայ րե նիքն էլ էր շատ 

սի րում, մա հից չէր վա խե նում, ընդ հան րա պես 

ոչն չից չէր վա խե նում, թե մտքով ինչ ան ցավ այդ 

պա հին, որ այդ պի սի բան ա սաց, չգի տեմ»:

Ար տե մի զոհ վե լու հան գա մանք ներն ըն կե րը՝ Ար-

տա շես Զա քար յանն է ներ կա յաց նում. «Արտ յո մի 

հետ միշտ միա սին ենք ե ղել, հարազատ եղ-

բայր նե րի պես ենք ե ղել: Երբ ի մա ցավ, որ գնում 

եմ Ջ րա կան, ե կավ ու Գո րի սում միա ցավ ինձ՝ 

որ պես կա մա վոր: Պա տե րազ մի դաշ տում Արտ-

յո մի նման ըն կեր ու նե նա լը բախ տա վո րութ յուն 

է: Արտ յո մը շատ վի րա վոր նե րի է օգ նել, ա մե-

նա ծանր պայ ման նե րում, ան գամ դուրս է բե րել 

վի րա վոր նե րին: Արտ յո մի ու մի քա նի ըն կեր նե-

րի հետ շրջա փակ ման մեջ գտնվող զին վոր ներ 

գտնե լու նպա տա կով մտել ենք Ջրականի ար դեն 

գրավ ված հատ ված նե րը: Նա պատ րաս տա-

կամ էր կա տա րե լու ցան կա ցած աշ խա տանք. 

ե թե պետք էր դիր քե րից իջ նել ջուր, սնունդ կամ 

զի նամ թերք բե րե լու, ա ռանց մի վայրկ յան հա-

պա ղե լու, ա ռանց երկմ տե լու գոր ծի էր անց նում: 

Չա րա բաս տիկ հոկ տեմ բե րի 14-ին՝ կե սօ րից 

հե տո, ժա մը 2-ն անց էր, Ջ րա կա նում՝ հենց այն 

խրա մա տի վրա, ուր ես էի, ե րեք արկ ըն կավ: 

Արտ յո մը մե զա նից մի փոքր այն կողմ էր. երբ 

տե սավ, որ իմ խրա մատն են ար կա կո ծում՝ իր 

խրա մա տից դուրս ե կավ՝ հա մոզ վե լու, որ ինձ 

հետ ա մեն ինչ նոր մալ է: Չոր րորդ արկն ըն կավ 

նրա նից մի քիչ հե ռու: Ար կի պայթ յու նից Արտ յո մը 

վի րա վոր վեց: Վերքն ազդ րի վրա էր, շատ ու ժեղ 

ար յու նա հո սութ յուն սկսվեց: Փոր ձե ցի ա ռա ջին 

օգ նութ յուն ցույց տալ՝ ազդ րը կա պե ցի գո տիովս, 

քա նի որ ժգուտ չու նեինք: Եր կու ըն կերս ու ես 

Արտ յո մին 2-3 կմ բե րել ենք՝ մե քե նա գտնե լու 

հույ սով, ար դեն «Ու րա լին» էինք հաս նում, երբ 

Արտ յոմն ա սաց, որ շուն չը կտրվում է, փո րը տա-

քա նում, հաս կա ցա՝ ներ քին ար յու նա հո սութ յուն 

ու նի: Հասց րինք մե քե նա յին, բայց ար դեն մա հա-

ցել էր»:

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Կա պան» և «Մարտական ծառայություն» մե-

դա լներով:



58

Ա րենն իր կյան քի 20 տա րում շա տե րի հար յուր 

տար վա կյան քի չափ հասց րեց ապ րել։ Ն րան կա-

րե լի էր հան դի պել ա մե նուր՝ դպրո ցի ա ռօր յա յում, 

հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ճամ-

բար նե րում, «Impact» ծրագ րի դա սե րը վա րե լիս, 

ա կա նա հան ման դա սըն թաց նե րին, ջեր մո ցում, 

ըն տա նե կան բիզ նե սի հաշ վա պա հութ յունն ա նե-

լիս կամ վա ճառ քի հար ցե րով զբաղ վե լիս, բաս-

կետ բոլ և ֆուտ բոլ խա ղա լիս, գյու ղի ե րի տա սար-

դա կան կյան քը կազ մա կեր պե լիս... 

Ծն վել է 2000 թ. նո յեմ բե րի 3-ին Կա պան հա մայն-

քի Դա վիթ բեկ գյու ղում: Միջ նա կարգ կրթութ յու նը 

ստա ցել է գյու ղի դպրո ցում, որն ա վար տե լուց 

հե տո ըն դուն վել է Եր ևա նի Խա չա տուր Ա բով  յա-

նի ան վան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 

ֆի զի կա յի բա ժին (անվ ճար)։ Մայ րը փայ փա յում է 

բազ մա թիվ գո վա սա նագ րե րը, պատ վոգ րերն ու 

մե դալ նե րը։ Ս պոր տը նրա տա րերքն էր՝ զբաղ-

վում էր ար ևել  յան մար զաձ ևե րով, դե ղին գո տի 

ու ներ...

Զո րա կո չի ժա մա նակ կա մա վոր է ընտ րում ծա-

ռա յութ յան վայ րը՝ Ար ցախ։ 

Բա նա կում նո րա կո չիկ Ա րե նը տար բեր վում էր 

գի տե լիք նե րով, կազ մա կերպ վա ծութ յամբ ու 

լրջութ յամբ։ Հ րա մա նա տա րութ յան բնո րոշ մամբ՝ 

Ա րենն օժտ ված էր սպա յի բո լոր հատ կա նիշ նե-

րով։ Պատ րաստ ված, բա ցա ռիկ հայ րե նա սեր 

սեր ժանտ էր, նրան էր վստահ ված դիր քի ա վագ 

լի նե լու պա տաս խա նա տու պար տա կա նութ յու նը:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ար ցա խում սկսված 

պա տե րազ մի ա ռա ջին օր վա նից ա ռաջ նագ ծում 

էր, ջո կի հրա մա նա տար Ա րե նը կանգ չէր առ-

նում... Ոգ ևոր վում էր հա ջող գրոհ նե րով, բայց չէր 

կորց նում զգո նութ յու նը։

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում մայ րը շատ էր խնդրել, 

որ ար ձա կուրդ տան, հրա մա նա տար նե րը չէին 

թո ղել՝ «Ա րենն ան փո խա րի նե լի է, չենք կա րող 

ար ձա կուրդ ու ղար կել»:

...Նո յեմ բե րի 9-ին զոհ վեց Հադ րու թի զո րա մա սի 

ան փո խա րի նե լի սեր ժան տը։ Զոհ վեց՝ հա րա զատ-

նե րին թող նե լով հայ րե նի գյու ղը չլքե լու և շե նաց-

նե լու պատ գա մը... 

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» և «Կա պան» 

մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1990թ. փետր վա րի 8-ին Կա պա նում: 

Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 9, ա պա՝ թիվ 10 դպրոց-

նե րում, ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Ս յու նի քի 

տա րա ծաշր ջա նա յին պե տա կան քո լեջ: 

2008թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել Գո րի սի 

զո րա մա սում: 

2016թ. ա մուս նա ցել է, ու նի եր կու ե րե խա:

Աշ խա տում էր Կա պա նի լեռ նա հարս տաց ման 

կոմ բի նա տում:

Բո րի սը ծնող ներ չու ներ: Հայ րը մա հա ցել էր, երբ 

ին քը փոքր էր, մորն օձն էր խայ թել Ար ցախ գոր-

ծուղ ման ժա մա նակ. Կա պա նի զո րա մա սում խո-

հա րար էր աշ խա տում տի կին Ար մի նեն և զոր քին 

կե րակ րե լու հա մար էր Ար ցախ մեկ նել:

Բո րի սի մա սին կի նը՝ Մա րիամն է պատ մում. 

«Շատ գե ղե ցիկ սի րո պատ մութ յուն ենք ու նե-

ցել: Բո րի սը կյան քում բազ մա թիվ դժվա րութ-

յուն ներ էր տե սել, 22 տա րե կա նում որ բա ցել էր: 

Շ տա պում էր եր ջա նիկ լի նել: Հա մա տեղ կյան քի 

սկզբում զգաց վում էր այդ շտա պո ղա կա նութ յու-

նը. ե րեք ամս վա ըն թաց քում նշա նադր վե ցինք 

ու հար սա նիք ա րե ցինք: Ծն վեց մեր աղ ջի կը, ում 

նրա վա ղա մե ռիկ մայ րի կի ա նու նով՝ Ար մի նե կո-

չե ցինք: Տ ղա յիս էլ նրա հայ րի կի ա նու նով Վա րու-

ժան ենք կո չել:

Իս կա պես եր ջա նիկ էինք... 2020 թ. սեպ տեմ-

բե րի 1-ին նշե ցինք տղա յիս մե կամ յա կը, 27-ին 

սկսվեց պա տե րազ մը: Երբ ստա ցավ զո րա հա-

վա քի ծա նու ցա գի րը, խնդրե ցի չգնալ, զին կո մի-

սա րիա տում ա սել, որ երկ կող մա նի ծնո ղա զուրկ 

է, ա սաց՝ ճա կա տագ րի դեմ պայ քա րել չի կա րե լի 

ու գնաց: Ն րան Ֆի զու լի (Վա րան դա) էին տա րել: 

Զոհ վե լու օ րը պի տի վե րա դառ նար՝ հեր թա փոխ 

էր: Ա կա նա տես նե րը պատ մում են, որ մի քա նի 

հո գու կյանք է փրկել իր կյան քի գնով: Մարմ նում 

38 բե կոր կար:

Բազ մա թիվ նպա տակ ներ ու նեինք, հի մա այդ 

նպա տակ նե րից յու րա քանչ  յու րը պի տի ի կա տար 

ա ծեմ...

Նա չա փա զանց հա մեստ էր, բո լո րը կվկա յեն, որ 

շրջա պա տում որ ևէ մե կին չի նե ղաց րել: Կ յան քը 

նրան շատ ան գամ էր հար վա ծել, բայց չէր կոտր-

վել, ընդ հա կա ռա կը՝ տա րի քի հա մե մատ շատ 

հա սուն և ու ժեղ մարդ էր դար ձել, ով վստա հութ-

յուն էր ներշն չում: Մենք գի տենք, որ հայ րե նի քը 

պաշտ պա նե լը նրա ընտ րութ յունն էր, գի տենք 

նաև, որ այս կյան քում նրա նպա տա կը, սե րը, ու-

րա խութ յունն ու եր ջան կութ յու նը մենք էինք...»:

Բո րիս Ա վա նես յա նը զոհ վեց 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 

15-ին: 

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում՝ 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 18-ին: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» և «Կա պան» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1960 թ. հու լի սի 2-ին Կա պա նի շրջա նի 

Դա վիթ բեկ գյու ղում, սո վո րել է գյու ղի միջ նա-

կարգ դպրո ցում, ա պա՝ Կա պա նի ավ տոդպ րո-

ցում: 

Ծա ռա յել է խորհր դա յին բա նա կում: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք զա վակ: 

Կա մա վոր մաս նակ ցել է Ար ցախ յան ա ռա ջին 

պա տե րազ մին: Հայ րե նի գյու ղը պաշտ պա նե լը, 

այն տեղ ապ րելն ու ա րա րե լը յու րա քանչ  յուր հա-

յի, ա ռա վել ևս՝ սյու նե ցու պարտքն էր հա մա րում: 

Եվ տեր էր իր հա մոզ մուն քին՝ ապ րում ու ա րա-

րում էր Դա վիթ բե կում, ու երբ Ադր բե ջա նը 2020-ի 

սեպ տեմ բե րի 27-ին հար ձակ վեց խա ղաղ Ար ցա-

խի վրա, կրկին կա մա վո րագր վեց:

Ն րա մա սին եղ բո րոր դին՝ Վար դանն է պատ մում. 

«Հո րեղ բայրս ինձ իր ե րե խա նե րից չի տար բե-

րել: Վա րա կիչ հայ րե նա սեր էր, կա րո ղա նում 

էր ոգ ևո րել շրջա պա տի մարդ կանց, նրա կող-

քին ա մեն ինչ հնա րա վոր էր թվում: Երբ ար դեն 

Ո րո տա նի (Կու բաթ լի) մեծ մասն Ադր բե ջա նի 

վե րահս կո ղութ յան տակ էր, Դա վիթ բե կի պաշտ-

պա նութ յու նը կազ մա կեր պե լու հա մար սկսե ցինք 

խրա մատ ներ փո րել, ո րոնք հե տո ինչ-որ բա նա-

վոր հա մա ձայ նութ յամբ հանձն վե ցին թշնա մուն: 

Դա վիթ բեկ գյու ղի մոտ մի բար ձունք կա, ո րը 

վի ճե լի է: Հոկ տեմ բե րի 29-ի ա ռա վոտ յան հո րեղ-

բայրս ի մա նում է, որ այդ բար ձուն քի մոտ ադր-

բե ջան ցի ներ կան: Ինքն ա ռաջ է ընկ նում, թեժ 

կռիվ է լի նում, ո րի ըն թաց քում էլ նա հա տակ վում 

է: Հ պարտ եմ, որ այդ պի սի հո րեղ բայր եմ ու նե-

ցել, նրա նով բո լորս ենք հպար տա նում, նա այն 

օ րի նակ նե րից է, ո րով պի տի դաս տիա րակ վեն 

մեր ե րե խա նե րը, մա տաղ սե րուն դը պի տի ի մա-

նա, որ հայ րե նի քը կյան քից թանկ ար ժեք է: 

Չ նա յած նրան, որ հո րեղ բորս աճ յու նը հու ղար-

կա վոր ված է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա-

մա լի րում, մենք գյու ղի ըն տա նե կան գե րեզ մա-

նա տա նը հու շա քար ենք տե ղադ րել, քա նի որ նա 

պաշ տում էր իր գյու ղը...»:

Մար տի կի մա սին գյու ղա ցի ներն ակ նա ծան քով 

են խո սում, «Լավ հար ևան էր, լավ մարդ, հար-

գա լից ու հարգ ված, հայ րե նա սեր, պատ վախն-

դիր: Չի կա րե լի սե փա կան տնից փախ չել վտան-

գի ժա մա նակ՝ հույս ու նե նա լով, թե մեկ ու րի շը քո 

տու նը քե զա նից լավ կպաշտ պա նի: Դա վիթ բեկ-

ցի նե րը՝ մի բռունցք դար ձած, թե՛ ա ռաջ նագ ծում, 

թե՛ թի կուն քում ա մեն ինչ ա րել են, որ թուր քը 

Ս յու նիք չմտնի: Այս հո ղը սրբա գործ վել է նաև 

մեր ըն կեր նե րի ու որ դի նե րի ար յու նով...»:

Մար տիկ Ա վե տիս յա նի ըն տա նիքն այ սօր էլ 

բնակ վում է Դա վիթ բե կում... Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Կա պան» և «Ա րիութ յան» մե դալ նե-

րով:
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Ծն վել է Կա պա նում 2000 թ. հոկ տեմ բե րի 11-ին՝ 

աշ նա նա յին ոս կե զօծ, բա զում գույ նե րով ներկ-

ված, բեր քա ռատ աշ նա նը:

Շատ շար ժու նակ էր, ճկուն, հե տաքրք րա սեր… 

Դեռ ման կուց սի րում էր նկա րել, քան դել իր 

ի րե րը, հե ռա խոս նե րը և նո րից մաս-մաս հա վա-

քել: Հա ճա խում էր գե ղար վես տա կան մարմ նա-

մար զութ յան, հե տո՝ բռնցքա մար տի, կա րա տեի 

խմբակ...

Դեռ հինգ տա րե կա նը չբո լո րած՝ Գ յում րիում մաս-

նակ ցեց մրցույ թի և ար ժա նա ցավ դիպ լոմի:

Հա ճա խեց թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցը, հե տո՝ 

չոր րորդ դա սա րա նից, տե ղա փոխ վեց թիվ 3 միջ-

նա կարգ դպրոցն ու այն տեղ էլ ա վար տեց 12-րդ 

դա սա րա նը:

Բո լոր ա ռար կա ներն էլ սի րում էր, բայց ա վե լի 

շատ՝ ֆի զի կան և աստղագիտությունը:

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վեց Եր ևա նի 

պե տա կան հա մալ սա րա նի «Տե ղե կատ վա կան 

տեխ նո լո գիա» բա ժի նը: Ա ռա ջին կուր սը դեռ 

չա վարտ ված՝ զո րա կոչ վեց հայ կա կան բա նակ: 

Սկզ բից ծա ռա յում էր Եր ևա նում: Կրտ սեր սեր-

ժան տի կո չում ստա նա լուց հե տո տե ղա փոխ վեց 

Վար դե նի սի Կար ճաղբ յու րի զո րա մաս:

Գնդի կա պի մաս նա գետն էր, միա ժա մա նակ՝ ջո-

կի հրա մա նա տար: Շատ լավ տի րա պե տում էր 

տեխ նի կա յին, ո րի հա մար ար ժա նա ցել էր ՊՆ-ի 

խրա խու սանք նե րի:

Նո րից ե կավ ա շու նը… Մո լեգ նեց եր կի րը, հայ կա-

կան լեռ նաշ խար հում կու տակ վե ցին սև  ամ պե րը: 

Բո լո րե ցին հա զա րա վոր հա յոր դի նե րի քսա նամ-

յակ ներ, այդ թվում նաև Ա րե նի… Կա տա ղած 

թշնա մու հրե տա կո ծութ յուն նե րի ժա մա նակ նա 

գտնվում էր Քար վա ճառ կոչ վող տա րած քում՝ 

Օ մա րի լեռ նե րում: Այն տեղ՝ հոկ տեմ բե րի 11-ին, 

բո լո րեց 20-ամ յա կը… 18 օր շա րու նակ կա տա-

ղի մար տե րի մեջ գտնվե լով, իր բնա վո րութ յան 

հա մա ձայն, խնդրել է հրա մա նա տա րին՝ անց նել 

հրե տա նա վոր նե րի մոտ: Փոք րա մար մին հսկան 

հրե տա նա յին հա մա զար կով ոչն չաց րեց թշնա մու 

18 տանկ: Թշ նա մին չկա րո ղա նա լով հա կա հար-

ված հասց նել մեր տղա նե րին՝ սկսեց օգ տա գոր-

ծել կոր ծա նիչ ներ՝ ռմբա կո ծե լով տա րած քը: 

Հոկ տեմ բե րի 14-ի ա նիծ ված աշ նա նա յին ի րիկ-

նա մուտն էր, երբ…

Ա րեն Ար զու ման յա նը հետմահու պարգ ևատր վել 

է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով, «Կա-

պան» հու շա մե դա լով, Հա յաս տա նի ազ գա յին պո-

լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղա կան 

խորհր դի մե դա լով:

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում:
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Ծն վել է 1972 թ. հուն վա րի 16-ին Լի բա նա նում: 

Նախ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Բուրջ Հա մու-

դի Սեն Կ րե կո ւար վար ժա րա նում:

1986 թ. ըն տա նի քի հետ տե ղա փոխ վել է Տո րոն-

տո՝ Կա նա դա, և ու սու մը շա րու նա կել Կա նա դա յի 

բարձ րա գույն վար ժա րա նում: 

1991 թ. ան դա մակ ցել է ՀՅ Դաշ նակ ցութ յա նը:

ՊԲ Շու շիի ա ռան ձին հրաձ գա յին գու մար տա կի 

կազ մում մաս նակ ցել է Ար ցա խի Հան րա պե տութ-

յան հա մար մղված մար տա կան գոր ծո ղութ յուն-

նե րին. 1993 թ. հու նի սի 1-ից մինչև հոկ տեմ բե րի 

30-ը՝ Մար տա կեր տի, Աղ դա մի և Կով սա կա նի 

(Զան գե լա նի) շրջան նե րում, 1994 թ. ապ րի լի 1-ից 

մինչև մա յի սի 12-ը՝ Ֆի զու լու և Մար տա կեր տի 

շրջան նե րում, հրա դա դա րից հե տո՝ մինչև 1995 

թ. հու նի սը՝ Մար տա կեր տի շրջա նի Կար մի րա-

վան-Ջ րա բերդ-դաշ տա յին կա յան-Մար տա կերտ 

տե ղա մա սի պաշտ պա նութ յա նը:

2011-ի օ գոս տո սին կնոջ՝ Գա յա նեի և դս տեր՝ 

Ա րա զի հետ, վերջ նա կա նա պես տե ղա փոխ վել է 

Հա յաս տան՝ բնա կութ յուն հաս տա տել Կա պան 

քա ղա քում:

Սեպ տեմ բե րի 27-ին, երբ Ադր բե ջա նը սան ձա զեր-

ծեց պա տե րազմ, նա Ե րևա նում էր։ Ան դա մագր-

վեց «Կա մա վո րա կան շար ժում» ՀԿ գու մար տա կի 

2-րդ վաշ տին, մի քա նի օր մաս նակ ցեց զի նա-

վար ժութ յուն նե րին ու իր մար տա կան ըն կեր նե րի 

հետ միան գա մից մեկ նեց ա ռաջ նա գիծ: 

Հոկ տեմ բե րի 2-ին վաշ տը մեկ նեց Ար ցախ և 

ան մի ջա պես ընդգրկ վեց Վա րան կա թա ղի (Լու-

լա սազ) բար ձուն քի շրջա նում ըն թա ցող մար տա-

կան գոր ծո ղութ յուն նե րին: 

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 6-ին հե րո սա բար զոհ վեց 

Մար տա կեր տի շրջա նի հա մար մղված մար տե րի 

ժա մա նակ՝ կյան քի գնով պաշտ պա նե լով Վա-

րան կա թա ղի (Լու լա սազ) բար ձուն քը: Այդ ժամ 

հայ րե նի քը կորց րեց լա վա գույն հա յերից մեկին, 

այն մար դուն, ով չէր ծնվել հայ րե նի քում, բայց 

հայ րե նի քը ծնվել էր իր մեջ: 

Հուղարկավորվել է Եռաբլուր պանթեոնում: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան խաչ» 

2-րդ  աս տի ճա նի շքան շա նով, «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2000 թ. փետր վա րի 1-ին Կա պան քա-

ղա քում: Տան կրտսեր որ դին էր: Դեռ ման կուց 

նրա մեջ ձևա վոր վել էր զին վոր դառ նա լու ցան-

կութ յու նը, և մեծ սեր ու ներ դե պի զին վո րա կան 

հա մազ գես տը:

2006 թ. ըն դուն վում է Կա պա նի թիվ 3 միջ նա-

կարգ դպրո ցը, ա պա ու սու մը շա րու նա կում 

Ձա գե ձո րի միջ նա կարգ դպրո ցում և ա վար տում 

2017 թ.: Դպ րո ցում սո վո րե լու տա րի նե րին ան-

դա մակ ցում է Երկ րա պահ կա մա վո րա կան միութ-

յանն ու երդ վում, որ կլի նի հայ րե նի քի նվիր յալ 

զին վոր:

2018 թ. հու լի սի 8-ին զո րա կոչ վում է հա յոց 

բա նակ: Ծա ռա յութ յունն անց է կաց նում Ար ցա-

խի Հան րա պե տութ յան Մար տա կեր տի շրջա նի 

Մա տա ղի սի զո րա մա սում: Եր կու տա րի անց է 

կաց րել սահ մա նի ա ռաջ նագ ծում: Հ րա մա նա տա-

րութ յան կող մից պարգ ևատր վել է պատ վոգ րե-

րով, շնոր հա կա լագ րե րով և «Քա ջա րի մար տիկ» 

շքան շա նով: Զո րացր վել է 2020 թ. հու լի սի 8-ին: 

Զո րացր վե լուց եր կու ա միս էր ան ցել, երբ սկսվեց 

ադր բե ջա նա թուր քա կան ագ րե սիան: Ա լենն 

ա ռանց վա րա նե լու կա մա վո րագր վեց հայ րե նի-

քի պաշտ պա նութ յա նը, ան պայ ման Ար ցախ էր 

ու զում գնալ, բայց ի րենց ջո կա տին կցագ րե ցին 

սահ մա նա մերձ Դա վիթ բեկ գյու ղի ինք նա պաշտ-

պա նութ յա նը։ 

Ա սաց՝ «Մամ ջան, ես պետք եմ Ար ցա խին, 

այն տեղ եմ ծա ռա յել, ա մեն մի թուփն ու քա րը 

գի տեմ։ Իմ նման նե րի կա րի քը կա Ար ցա խում», –

հի շում է Ա լե նի եղ բոր կի նը՝ Աստ ղիկ Ոս կան յա նը։ 

Հեր թա փո խով էր ծա ռա յում, տուն էր գա լիս ու 

նո րից գնում ծա ռա յութ յան: Ներ քուստ մտա հոգ 

էր, բայց ար տա քուստ ցույց չէր տա լիս։ Ոչ մե կին 

չէր հայտնում, թե ինչ է կա տար վում։ «Ա սում էր՝ 

կնե րեք, ռազ մա կան գաղտ նիք է, բայց լավ է լի-

նե լու, դրանք չեն մտնի մեր հո ղե րը», – հի շում է 

Աստ ղի կը։

Նո յեմ բե րի 8-ին հեր թա փո խի էր, տնից ա ռա վո տը 

գնաց Դա վիթ բեկ ու այդ օրն էլ զոհ վեց։ Թշ նա մու 

ար կը հար վա ծել էր նրանց խրա մա տին։

Ա լենն ըն դա մե նը 20 տա րե կան էր: Նա դաս վեց 

այն քա ջոր դի նե րի շար քը, ով քեր ի րենց կյան քը 

զո հե ցին հա նուն հայ րե նի քի, հա նուն վաղ վա 

օր վա… 

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Կա պան» հու շա մե դա լով:
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Ծն վել է 1973 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին Ար ցա խի 

Հան րա պե տութ յան Մար տու նու շրջա նի Հեր հեր 

գյու ղում: Սո վո րել է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցում, 

ա պա Ս տե փա նա կեր տի ավ տոդպ րո ցում:

1992-94 թթ. կա մա վո րագր վել է ու մաս նակ ցել 

Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մին, ստա ցել ոտ-

քե րի և մեջ քի ծանր վի րա վո րում:

1996-98 թթ. ծա ռա յել է Ար ցա խի հա տուկ նշա նա-

կութ յան զոր քե րում:

2016-2020 թթ. աշ խա տել է Կա պա նի «Ա պա ռաժ 

մայ նինգ» ըն կե րութ յու նում:

Կա մա վոր մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան պա տե րազ-

մին, նույ նիսկ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 

ա վար տից հե տո շա րու նա կել մնալ զին վոր նե րի 

կող քին, օգ նել նրանց իր խոր հուրդ նե րով ու ներ-

կա յութ յամբ: Վե րա դար ձել էր՝ հայ զին վո րի ան-

զու գա կան քա ջութ յամբ հիա ցած ու հաղ թա նա կի 

հան դեպ ան սա սան հա վա տով լցված: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք որ դի:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Սեյ րան Գա րակ յա նը 

կա մա վո րագր վեց ա ռանց հա պա ղե լու: Ար ցա խը 

նրա տունն էր. նրա ծննդա վայ րը, նա գի տեր, թե 

որ քան կար ևոր է այդ հո ղը հայ կա կան պա հե լը, 

մո տի կից էր ճա նա չում թուր քին, գի տեր՝ ինչ վայ-

րա գութ յամբ է թուր քը հար ձակ վում ան պաշտ-

պան բնակ չութ յան վրա:

Ն րան փոր ձել են հետ պա հել՝ ա ռող ջա կան վի ճա-

կի մա սին հի շեց նե լով, բայց բար կա ցել էր. «Տաս-

նութ տա րե կան նե րին չի կա րե լի մե նակ թող նել 

ադր բե ջա նա թուր քա կան ոհ մա կի ա ռաջ»:

Մեկ ա միս Ար ցա խում էր, չնա յե լով ան ցած 

պա տե րազմ նե րից մնա ցած վեր քե րին, քայ լե-

լու դժվա րութ յուն նե րին, չէր հրա ժար վում ոչ մի 

հանձ նա րա րութ յու նից, հետ չէր կանգ նում մար-

տա կան ոչ մի ա ռա ջադ րան քից: 

Ն րա հետ մար տա կան ճա նա պարհ ան ցած ըն-

կեր նե րը, գոր ծըն կեր նե րը, մար դիկ, ով քեր ծա-

նո թա ցել էին հենց մար տա դաշ տում, Սեյ րա նին 

բնու թագ րում են բա ցա ռիկ դրա կան բա ռե րով. 

«Ըն կե րոջ հա մար կյան քը չէր խնա յի և չխ նա-

յեց. զոհ վել է ըն կե րոջ մար մի նը դուրս բե րե լիս: 

Սեյ րա նի կող քին յու րա քանչ  յուր մարդ մի տե սակ 

ա պա հով էր զգում ի րեն, գի տեր, որ մե նակ չէ: 

Ա յո, յու րա քանչ  յուրս հա մոզ ված էինք, որ մեզ մե-

նակ չի թող նի...»:

Սեյ րան Գա րակ յա նը զոհ վեց 2020 թ. 

հոկտեմբերի 26-ին՝ նա հա տակ ված ըն կե րոջ 

մար մի նը մարտի դաշտից դուրս բե րե լիս: 

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում՝ 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 29-ին: 

Պարգ ևատր վել է «Կա պան» և «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դալ նե րով՝ հետ մա հու:
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Ծն վել է 1979 թ. նո յեմ բե րի 12-ին Կա պա նում։ 

Հիմ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Կա պա նի N 5 

դպրո ցում, ա պա մեկ նել Եր ևան՝ սո վո րել ռազ-

մա կան վար ժա րա նում։ Վար ժա րանն ա վար տե-

լուց հե տո օգ նել է ծնող նե րին, փոր ձել թեթ ևաց-

նել նրանց հոգ սը՝ գյու ղա կան աշ խա տանք նե րի 

հիմ նա կան բեռն իր վրա վերց նե լով։ 1997-99 թթ. 

ծա ռա յել է հա յոց բա նա կում։ 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք ե րե խա։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Կա պա նի գրե թե բո-

լոր տղա մար դիկ մեկ նե ցին ռազ մա դաշտ, քան-

զի ա մոթ էր ապ րել Ս յու նի քում ու չպաշտ պա նել 

սեփական տու նը. Ար մե նը ևս մեկ նեց հայ րե նի քը 

պաշտ պա նե լու։

Կի նը պատ մում է, որ զոհ վե լուց մի քա նի օր 

ա ռաջ ա մու սի նը տուն էր ե կել, օ ղի խմել ու եր-

կար, շատ եր կար խո սել, նույ նիսկ լաց էր ե ղել 

Ար ցա խում ա մեն վայրկ յան դժո խա յին մա հով 

զոհ վող 18, 19, 20 տա րե կան ե րե խա նե րի հա-

մար։ Կի նը սար սա փով էր լսել ա մուս նուն, խնդրել 

էր, որ էլ չգնա, ա մու սի նը բար կա ցել էր. «Դու չես 

տե սել, հեշտ ես խո սում, էդ ե րե խե քը մեղք են, 

թե կա րամ մե կի փո խա րեն ես մեռ նեմ, է լի օ գուտ 

է...»։ Մի քա նի ժամ տանն էր մնա ցել, մի քիչ քնել 

էր ու մեկ նել...

Մեկ նե լուց հե տո մի քա նի ան գամ զան գա հա րել 

է, վեր ջին զան գը ե ղել է հոկ տեմ բե րի 10-ին։ Հար-

ցին, թե ինչ պե՞ս է, պա տաս խա նել է, որ ին քը լավ 

է, որ կի նը ե րե խա նե րին լավ նա յի ու զգույշ լի նի, 

ո րով հետև չգի տի, թե մի րո պե հե տո ինչ կլի նի...

Հոկ տեմ բե րի 11-ին Ար մե նը զոհ վել է, կի նը չգի-

տի, թե ինչ պես է ե ղել, բայց փաս տում է՝ ա մու-

սինն իր այն տեղ տե սա ծից ու ապ րա ծից հե տո 

շատ-շատ էր փոխ վել, դժվար էր լի նե լու նրա 

հա մար ապ րե լը, ո րով հետև տպա վոր վող ու չա-

փա զանց մար դա սեր տե սակ էր։

Ար մենն իր կյան քը նվի րեց հայ րե նի քին, գու ցե իր 

ցան կա ցա ծի պես մի 18, 19 կամ 20 տա րե կա նի 

փո խա րեն է ըն կել, գու ցե՝ ոչ, բայց իր 13-ամ յա 

որ դին ու 11 տա րե կան զույգ դուստ րերն ապ րե-

լու են հա վեր ժա կան կա րո տով ու հե րո սի զա վակ 

լի նե լու հպար տութ յամբ։

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Կա պան» և «Մարտական ծառայություն» մե-

դա լներով:
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Ծն վել է 2000 թ. դեկ տեմ բե րի 5-ին Կա պա նում: 

Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 6 հիմնական դպրո ցում: 

Միջ նա կարգն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է 

Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա կան 

հա մալ սա րա նի Կա պա նի մաս նաճ յու ղի «Տե ղե-

կատ վա կան տեխ նո լո գիա ներ» բա ժին:

Ըն տա նի քի կրտսեր որ դին էր՝ փոք րա մար մին, 

բնա վո րութ յամբ՝ կեն սա խինդ, մարդ կա յին հա-

րա բե րութ յուն նե րում՝ ըն կե րա սեր ու կա մե ցող: 

Ուս ման մեջ ա ռա վել հակ ված էր դե պի տեխ նի-

կա կան ա ռար կա նե րը, միշտ ցան կա ցել էր շուտ 

ա վար տել զին ծա ռա յութ յունն ու հմտա նալ ծրագ-

րա վո րո ղի մաս նա գի տութ յան մեջ:

Չորս ա միս սո վո րե լուց հե տո՝ 2019 թ. հուն վա րի 

23-ին, զո րա կոչ վել է պար տա դիր զին վո րա կան 

ծա ռա յութ յան. ու սում նա կան շրջանն անց կաց-

րել է Գ յում րիում տե ղա կայ ված N զո րա մա սում: 

Ս տա նա լով սեր ժան տի կո չում՝ տե ղա փոխ վել է 

Պաշտ պա նութ յան բա նա կի հա րա վար ևել  յան 

ուղ ղութ յամբ տե ղա կայ ված զո րա մաս:

Պա տա հում էր, որ կապ վում էր հա րա զատ նե րի 

հետ, բայց եր բեք ծա ռա յութ յու նից չէր խո սում: 

«Ա մեն ինչ նոր մալ է»,- սա էր նրա մշտա կան 

պա տաս խանն ի րեն հար ցեր տվող նե րին:

Սեպ տեմ բե րի 25-ին ի ջել էին դիր քե րից, 26-ին 

ա նընդ հատ ու զում էր տե սա կապ հաս տա տել 

ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ, բայց չէր ստաց-

վում: Սեպ տեմ բե րի 27-ի ա ռա վոտ յան եղ բո րը 

հա ղոր դագ րութ յուն էր թո ղել, որ բարձ րա նում են 

դիր քե րը, այն տե ղից կկա րո ղա նա կապ վել: Բայց 

տեղ հաս նե լուն պես ան հա վա սար մար տի մեջ են 

ըն կել: Թշ նա մու տան կից ար ձա կած ար կը կտրել 

է 20 տա րին տա կա վին չբո լո րած ե րի տա սար դի 

կյան քի թե լը...

Սեպ տեմ բե րի 30-ին կա պան ցի նե րը խոր վշտով 

վեր ջին հանգր վան ճա նա պար հե ցին Ա րամ Գ րի-

գոր յա նին, ում աճ յու նը զին վո րա կան պա տիվ նե-

րով ամ փոփ վեց Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում՝ 

Ար ցախ յան եր կու պա տե րազ մում ըն կած կա-

պան ցի ռազ մըն կեր նե րի կող քին:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յուն», «Կա պան», ինչ պես և Հա յաս տա-

նի ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի 

ու սա նո ղա կան խորհր դի մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1983 թ. օ գոս տո սի 26-ին Կա պան քա-

ղա քում։ Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 7 միջ նա կարգ 

դպրո ցում։ 1998-2001 թթ. ու սու մը շա րու նա կել է 

Կա պա նի թիվ 62 մաս նա գի տա կան տեխ նի կա-

կան ու սում նա րա նում՝ հա ցա գործ, խմո րա գործ 

մաս նա գի տութ յամբ։ 2001-2003 թթ. ծա ռա յել է 

հա յոց բա նա կում՝ Ար ցա խում, ծա ռա յութ յան ըն-

թաց քում ար ժա նա ցել է պատ վոգ րե րի և գո վա-

սա նագ րե րի՝ օ րի նա կե լի և կար գա պահ ծա ռա-

յութ յան հա մար։ Զո րացր վե լուց հե տո աշ խա տել 

է տար բեր բնա գա վառ նե րում։ Վեր ջին աշ խա տա-

վայ րը Քա ջա րա նի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի-

նատն էր։

Ա մուս նա ցած էր, ու նի երեք ե րե խա։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Ե րեք օր հե տո Է րի կը 

Ջ րա կա նի դիր քե րում էր։ Է րի կի մա սին ըն կերն է 

պատ մում, ա միս ներ անց էլ նրա ձայ նը խզվում 

է ըն կե րոջ կորս տի ցա վից. «Շատ-շատ նվիր ված 

էր ըն կեր նե րին, պա տե րազ մի ժա մա նակ էլ ան-

հանգս տա նում էր բո լո րիս հա մար, ին քը վտան գի 

մեջ էր, բայց մեր որ պի սութ յունն էր հարց նում, 

օգ նող, հաս նող բնա վո րութ յուն ու ներ, չէր թող նի՝ 

ինչ-որ հար ցում նեղ վես, մեզ հա մար ծանր է նրա 

կո րուս տը, բայց ա վե լի ծանր է իր ե րե խա նե րի 

հա մար, ո չինչ չի մխի թա րի նրանց...»։

Է րիկն Ար ցա խից մի քա նի ժա մով տուն էր վե րա-

դար ձել: Կի նը պատ մում է, թե շատ է հա մո զել, 

որ ա մու սի նը չվե րա դառ նա Ար ցախ, խնդրել է՝ 

հաշ վի առ նել, որ ե րե խա նե րը փոքր են, որ ին քը 

կդժվա րա նա մեկ և եր կու տա րե կան ե րե խա-

նե րին պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կում մե նակ 

խնա մել, բայց ա մու սի նը հա կա դար ձել է. «Այն-

տեղ ա վե լի դժվար է, այն տեղ ա մեն րո պե վի րա-

վոր վում են ըն կեր ներս, նրանց մե նակ թող նել չի 

կա րե լի...»։ Մի քա նի ժամ հանգս տա նա լուց հե տո 

Է րի կը կրկին մեկ նել էր Ար ցախ։ Կինն ան հանգս-

տա ցել էր, ա ղո թել, ան հա շիվ ան գամ Աստ ծուց 

պաշտ պա նութ յուն խնդրել ա մուս նու կյան քի հա-

մար, սպա սել, հու սա ցել...

Հոկ տեմ բե րի 10-ին Ջ րա կա նում զոհ վում է Է րի կը. 

որ բա նում է ե րեք հայ մա նուկ, փլվում է հայ կա-

կան մի օ ջախ ևս...

Հու ղար կա վոր վել է հոկ տեմ բե րի 15-ին Կա պա-

նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է «Կա պան» և «Մարտական 

ծառայություն» մե դա լներով:
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Ծն վել է 2001 թ. մա յի սի 22-ին Կա պան քա ղա-

քում: Կր թութ յու նը ստա ցել է Կա պա նի թիվ 5, 

ա պա՝ Օխ տա րի միջ նա կարգ դպրո ցներում։ 

Ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Եր ևա նի Եվ րո-

պա կան հա մալ սա րա նի «Կա ռա վա րում» բա ժի նը։ 

Կ յան քով լի, ա ռույգ, բա րի, ըն կե րա սեր, խե լա-

ցի, մեծ հո գու տեր էր։ Դպ րո ցում սո վո րե լուն 

զու գա հեռ զբաղ վել է կա րա տեով։ Ու ներ բա զում 

գա վաթ ներ, պատ վոգ րեր ու մե դալ ներ։

Կա րե նը հա յոց բա նակ է զո րա կոչ վել 2020 թ. 

օ գոս տո սի 24-ին` 2-րդ կուր սից ու սու մը կի սատ 

թող նե լով։ Ծա ռա յել է Սոթ քի զո րա մա սում: 44-օր-

յա պա տե րազ մի ա ռա ջին իսկ օր վա նից մարտն-

չել է Քար վա ճա ռում: Պա տե րազ մի ժա մա նակ 

միշտ սպի տակ գլխարկ էր կրում, բո լորն ա սում 

էին՝ սպի տակ գլխար կով տղան։

Աստ վա ծա սեր ու մեծ հա վատ քով էր Կա րե նը։ 

Երբ գտան զոհ ված, գրպա նում «Աստ վա ծա-

շունչն» էր՝ ար յու նով շա ղախ ված, ո րը վե րա-

դարձ րել են մայ րի կին։

Հայ րե նա սեր ու քա ջա րի Կա րե նը տնե ցի նե րին 

միշտ «դուխ» էր տա լիս՝ ա սե լով՝ «մամ ջան, չվա-

խե նաս»:

Հոկ տեմ բե րի 16-ին՝ թեժ մար տե րի ըն թաց քում, 

ա նօ դա չու սար քից ար ձակ ված հրթի ռի պայթ յու-

նը Կա րենն իր վրա վերց րեց՝ փրկե լով զի նա կից 

ըն կեր նե րի կյան քը:

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում:

Խի զա խութ յան և անձ նու րա ցութ յան հա մար 

հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յուն» մե դա լով, Կա պա նի հա մայն քա-

պե տա րա նի կող մից՝ «Կա պան» մե դա լով։

Օխ տա րի միջ նա կարգ դպրո ցում բաց վել է անկ-

յուն՝ Կա րեն Գ րի գոր յա նի հի շա տա կին։
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Ծն վել է 1998 թ. հու լի սի 14-ին Քա ջա րա նում: 

Ծն վե լուց ե րեք ա միս անց հայ րը մա հա ցել է։ Մոր 

միակ զա վակն էր։ Ման կութ յունն ու պա տա նե-

կութ յունն ան ցել են Կա պան քա ղա քում։ 

Կապանի թիվ 3 միջնակարգ դպ րոցն ա վար տե-

լուց հե տո ըն դուն վել է Հա յաս տա նի ազ գա յին պո-

լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի Կա պա նի մաս-

նաճ յուղ։ Ու սու մը կի սատ է թո ղել և 2016-2018 

թթ. ծա ռա յել Սի սիա նի զո րա մա սում. ար ժա նա ցել 

է բազ մա թիվ շնոր հա կա լագ րե րի, պատ վոգ րե րի։

Ծա ռա յութ յունն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է 

աշ խա տան քի ԶՊՄԿ-ում և միա ժա մա նակ շա րու-

նա կել ու սու մը։ 

Հայկ Գ րի գոր յա նը խի զախ, բա րի, հայ րե նա սեր, 

ըն կե րա սեր, աշ խա տա սեր ու կեն սու րախ մարդ 

էր։ Կի սատ թող նե լով պլան նե րը, աշ խա տան քը, 

ու սու մը, սե րը և իր ե րի տա սարդ կյան քը՝ Ար-

ցախ յան 3-րդ պա տե րազ մի ա ռա ջին իսկ օ րե րից 

մեծ ե ռան դով ու հայ րե նա սի րութ յամբ լծվել է 

հայ րե նի երկ րա մա սի՝ Ս յու նի քի պաշտ պա նութ-

յան սուրբ գոր ծին։ 

Պա տե րազ մա կան օ րե րին լա վա տե սո րեն էր 

գնա հա տում ի րա վի ճա կը և հա վա տում էր մեր 

հաղ թա նա կին։ «Մի օր ծնվել եմ, մի օր էլ պի տի 

մա հա նամ։ Էլ ո՞վ պի տի պաշտ պա նի հայ րե նի քը, 

ե թե ոչ ես։ Մենք միշտ պարտք ենք մեր հայ րե նի-

քին», – ան մահ մար տի կի` Հայ կի խոս քերն են։ 

Նո յեմ բե րի 1-ին, երբ հեր թա կան հեր թա պա հութ-

յան է ե ղել ըն կեր նե րի հետ, դի պու կա հար Մա յի սը 

նկա տել է հա կա ռա կոր դի դի պու կա հա րին. այդ 

մա սին հայտ նել է Հայ կին, ով էլ վա զե լով մո տե-

ցել է՝ տես նե լու, սա կայն հա կա ռա կոր դի կրակն 

ան մա հաց րել է նրան ու ըն կե րո ջը։ Դիր քա պահ 

ըն կեր նե րը մո տե ցել են, որ օգ նութ յուն ցույց տան 

նրանց, բայց այդ նույն պա հին ա նօ դա չու թռչող 

սար քը հար վա ծել է խրա մա տին։ 

Նա երկ նա յին ար քա յութ յու նում է, իսկ հա րա-

զատ նե րին ու ըն կեր նե րին թո ղել է վառ հու շեր։ 

Գ նաց, որ մենք ապ րենք...

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով, Կա պա նի հա մայն քա պե տի 

«Կա պան» մե դա լով և Հա յաս տա նի ազ գա յին պո-

լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղա կան 

խորհր դի մե դա լով:
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Ծն վել է 1983 թ. հու լի սի 15-ին Կա պան քա ղա-

քում։ Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 27 գի շե րօ թիկ 

դպրո ցում։ Հայ րը՝ Գառ նի կը, ան ժա մա նակ էր 

մա հա ցել ու միա կող մա նի ծնո ղա զուրկ Էդ վար դը 

ծա ռա յել էր Գո րի սում։ 

Աշ խա տում էր Կա պա նի լեռ նա հարս տաց ման 

կոմ բի նա տում՝ մե քե նա վար։ 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու ե րե խա։ 

2006 թվա կա նին էր ըն տա նիք կազ մել, 13 տա-

րի ե րի տա սարդ ըն տա նի քը զա վակ ու նե նա լու 

մա սին էր ե րա զել, վեր ջա պես ի րա կա նա ցել էր 

ե րա զան քը՝ ծնվել էր որ դին, և Էդ վար դին ու Կա-

րի նեին թվում էր, թե աշ խար հում ո չինչ չի կա րող 

խան գա րել ի րենց եր ջան կութ յա նը։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին սկսվեց պա տե րազ-

մը. Էդ վար դը վայրկ յան իսկ չվա րա նեց՝ միա ցավ 

հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յա նը։ Եղ բայ րը ցա վով 

է հի շում այդ օ րե րը, եր կուսն էլ ա ռաջ նագ ծում 

էին:

Հոկ տեմ բե րի 18-ին եղ բայ րը պի տի ի մա նար բո-

թը՝ Էդ վար դը զոհ վել է, զոհ վել է ա ռանց ի մա-

նա լու, որ Աստ ված ի րենց ըն տա նի քին երկ րորդ 

եր ջան կութ յունն է պարգ ևել, որ կինն ի րենց 

երկ րորդ զա վա կին է սպա սում...

Կի նը՝ Կա րի նեն, Էդ վար դի ա նունն ա միս ներ անց 

էլ հե կե կա լով է ար տա սա նում. «Բա ռեր չկան, որ 

նկա րագ րեմ, նա լա վա գույն ա մու սինն էր, լա վա-

գույն հայրն էր, լա վա գույն մարդն էր...»:

Էդ վար դի մար տա կան ու ղու, զոհ վե լու հան գա-

մանք նե րի մա սին սյու նե ցի մի այլ քաջ ե րի տա-

սարդ՝ Ա վետ Հա կոբ յանն է պատ մում. «Էդ վար դի 

հետ ծա նո թա ցել եմ սեպ տեմ բե րի 28-ին Գե ղիի 

դիր քե րում, հոկ տեմ բե րի 14-ին մեկ նել ենք Ար-

ցախ, հոկ տեմ բե րի 15-ի լու սա բա ցին ստա ցել 

ենք մար տա կան ա ռա ջին ա ռա ջադ րան քը։ Էդ-

վար դի ժպիտն է մեջս տպա վոր վել ու ան կեղ-

ծութ յու նը... Նա ա սում էր, թե վա խե նում է այս 

կյան քում կնոջն ու ե րե խա յին մե նակ թող նել, 

ամ բողջ ըն թաց քում իր ըն տա նի քի մա սին էր 

մտա ծում։ Հոկ տեմ բե րի 17-ի գի շե րը «մար տի՛» 

հրա մա նից հե տո դուրս ե կանք, որ դիր քա վոր-

վենք, բայց թշնա մու ա նօ դա չու ներն ան մի ջա պես 

սկսե ցին ռմբա կո ծել։ Ար կե րից մեկն Էդ վար դին 

շատ մոտ ըն կավ, նա աչ քիս ա ռաջ զոհ վեց։ Այդ 

ցա վը մո ռա նալ կամ սփո փվել չի լի նի...»։

Աճ յու նը զին վո րա կան պա տիվ նե րով հո ղին է 

հանձն վել հոկ տեմ բե րի 20-ին Կա պա նի Բա ղա-

բուր ջի հու շա հա մա լի րում։

Հետ մա հու ար ժա նա ցել է «Կա պան» և «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դալ նե րի:

Կա րի նեի ու Էդ վար դի կրտսեր որ դին լույս աշ-

խարհ է ե կել հու նի սի 9-ին, նրան հե րո սա ցած 

հայ րի կի ա նու նով են կո չել՝ Էդ վարդ Էդ վար դի 

Դա նիել  յան։
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Ծն վել է 1999 թ. դեկ տեմ բե րի 5-ին Կա պան քա-

ղա քում, սո վո րել է թիվ 7 հիմ նա կան դպրո ցում:

Ու սու ցիչ նե րը նրան բնու թագ րում են որ պես 

քնքուշ, ե րա ժիշտ նե րին ու ար վես տա գետ նե րին 

հա տուկ հո գի ու նե ցող զգաց մուն քա յին պա տա-

նու։ 

Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց-

կաց րել է Նո յեմ բեր յա նում. լավ զին վոր էր՝ զուսպ 

ու հար գա լից բնա վո րութ յամբ, խա ղա ղա սեր, 

բայց պատ վախն դիր, սկզբունք ներ ու ներ, ո րոնց 

նկատ մամբ ոտնձ գութ յուն ներ չէր հան դուր ժում։ 

Ե րեք որ դի նե րից ա վագն էր Գ րի շան, ման կութ-

յան տա րի նե րին էլ լուրջ ու խո հուն էր, ե րի տա-

սարդ տա րի քում ա վե լի ընդգծ վեց նրա ինք նու-

րույ նութ յու նը։ Բա նա կից զո րացր վե լուց հե տո 

ընտ րեց զին վո րա կա նի ճա նա պար հը՝ ծա ռա յութ-

յան ան ցավ ՀՕՊ զոր քե րում, ծնող նե րը դեմ էին, 

բայց 20-ամ յա ե րի տա սարդն իր հիմ նա վո րումն 

ու ներ. «Ծա ռա յե լու եմ երկ րիս, կա րևոր գործ եմ 

ա նե լու, ու զում եմ բարձ րա նալ՝ գե նե րալ դառ-

նալ...»:

Գ րի շան հրա մա նա տա րին պատ մել էր իր նպա-

տակ նե րի մա սին, հրա մա նա տա րը խոր հուրդ էր 

տվել բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա նալ, ե րի տա-

սարդն ըն դու նել էր խոր հուր դը՝ դար ձել Հա յաս-

տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի 

ու սա նող։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Ա ռաջ նա յին թի րախ-

նե րը հա կաօ դա յին պաշտ պա նութ յան մի ջոց-

ներն էին: Գ րի շան շատ տխուր էր՝ զոհ վում էին 

իր ըն կեր նե րը, Ադր բե ջա նը հայտ նա բե րում ու 

խո ցում էր ՀՕՊ տեխ նի կան, Ար ցա խի ու Հա յաս-

տա նի եր կինքն ան պաշտ պան էր դառ նում։ Իր 

մտա հո գութ յուն նե րը Գ րի շան կա րող էր բո լո րից 

թաքց նել, բայց հոկ տեմ բե րի 9-ին, երբ մի քա նի 

րո պեով տուն էր ե կել, հոր հետ ան կեղ ծա ցավ. 

«Վեր ջին ան գամ ես ինձ տես նում, պապ, մենք 

ենք մնա ցել...»:

Ան մա հա ցել էր 21-ամ յա ե րի տա սար դը. հոկ տեմ-

բե րի 10-ին թշնա մու ա նօ դա չու նե րը խո ցե ցին 

Հա յաս տա նի տա րած քում տե ղա կայ ված հա կաօ-

դա յին պաշտ պա նութ յան տեխ նի կան՝ Գ րի շան 

նա հա տակ վեց...

Հու ղար կա վոր ված է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում՝ կյան քը հայ րե նի քի պաշտ պա-

նութ յան հա մար չխնա յած մյուս կա պան ցի նե րի 

կող քին։ 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Կա պան» և 

«Մարտական ծառայություն» մե դա լներով: 
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Ծն վել է 1980 թվա կա նի մար տի 3-ին Կա պա-

նի շրջա նի Դա վիթ բեկ գյու ղում։ Միջ նա կարգ 

կրթութ յու նը ստա ցել է գյու ղի դպրո ցում։ 1998-

2000 թթ. ծա ռա յել է հա յոց բա նա կում։ 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք ե րե խա։

2014 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է ան ցել 

Կարմ րա քա րի, ա պա Կա պա նի զո րա մա սում։ 

2016 թ. Ապ րիլ  յան պա տե րազ մից հե տո՝ մի քա նի 

ա միս, զո րա մա սի կազ մում մնա ցել էր Ար ցա-

խում. վե րա դար ձել էր հու սա վառ՝ «Մե րոնք ու ժեղ 

են, մե րոնց հաղ թող չկա...»:

2018 թվա կա նից ծա ռա յում էր Ո րո տա նում 

(Կու բաթ լի)։ Ա մու սին նե րը միա սին էին աշ խա-

տում նույն զո րա մա սում։ Կինն ար ցուն քա խեղդ 

ձայ նով է խո սում ա մուս նու մա սին՝ «Վահ րա մը 

շատ ծանր էր տա նում. ա մեն օր վի րա վոր ներ ու 

դիակ ներ էր ի ջեց նում, նույ նիսկ հաց չէր կա րո-

ղա նում ու տել, քա նի որ վատ էր զգում այդ ան-

վեր ջա նա լի վշտից»։

Ըն կեր նե րը նրա մա սին ափ սո սան քով են պատ-

մում՝ «Մե քե նան, որն ինքն էր վա րում, այն քան 

ան սարք էր, որ կա րող էր չքշել, իր զոհ վե լու օրն 

էլ նա հան ջի հրա ման կար, բայց Վահ րամն ընդ-

դի մա ցավ՝ չեն թարկ վեց հրա մա նին, գնաց, որ 

մե րոնց դիակ նե րը չմնան, գնաց ու զոհ վեց»։

Հա մագ յու ղա ցի նե րը Վահ րա մի մա սին միայն 

լավն են հի շում, բայց չեն կա րո ղա նում խոսել, 

քա նի որ ա միս ներ անց էլ չեն հաշտ վում ի րենց 

բա րի, կա մե ցող, բո լո րին ա մե նուր և ա մեն ժամ 

օգ նող (ի րենց բնու թագր մամբ) ըն կե րոջ զոհ վե լու 

փաս տի հետ։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ի ա ռա վոտ յան Վահ-

րա մը, ով Ո րո տա նի զո րա մա սում բուժ կե տի 

վա րորդ էր, նախ՝ Գո րիս է տե ղա փո խում զին ծա-

ռա յող նե րի կա նանց ու ե րե խա նե րին, ա պա՝ վե-

րա դառ նում զո րա մաս։ Եվ սկսվում է մղձա վան-

ջը... Թանկ էր ա մեն րո պեն, Վահ րա մի մե քե նան 

ոչ մի ան գամ կանգ չա ռավ՝ բու ժանձ նա կազ մին 

տա նում էր ա ռաջ նա գիծ, ին քը մի քա նի րո պեում 

մար մին ներն էր ի ջեց նում, վի րա վոր նե րին տե ղա-

փո խում...

Երբ հրե տա կո ծութ յու նը սաստ կա նում էր, դիր-

քեր բարձ րա նա լը դժվա րա նում էր. մե քե նան էր 

կար գի բե րում, որ հան կարծ կյան քի ու մահ վան 

ճա նա պար հին կանգ չառ նի...

Հոկ տեմ բե րի 15-ին ա նօ դա չո ւի հար վա ծից զոհ-

վեց Վահ րա մը՝ ե րեք ե րե խա յին ա վան դե լով իր 

զա վա կը լի նե լու վեհ կո չումն ու ան դառ նա լի 

կա րոտ...

Հու ղար կա վոր վել է Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի-

րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յան» և «Կա պան» մե դալ նե րով:



73

Ծն վել է 1997 թ. ապ րի լի 27-ին Կա պա նում: Սո-

վո րել է Կա պա նի թիվ 2 ա վագ դպրո ցում, ա պա 

Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նա յին քո լե ջում: Պար-

տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց-

րել Ա րա րա տի զո րա մա սում: 

Մա նուկ տարիքից զբաղ վել է սպոր տով, ու ժե րը 

փոր ձել տար բեր մար զա ձևե րում: 

Ըն կեր նե րը Սեր գե յի մա սին պատ մե լիս տխրում 

են՝ «Կա րո տում ենք, նստում ենք բո լո րով, 

ա սենք՝ գա րե ջուր ենք խմում, մեկ էլ մե զա նից 

մեկն ան պայ ման հի շեց նում է, որ Սեր գե յը մեզ 

հետ չէ, հե տո բո լորս սկսում ենք մի-մի բան 

մտա բե րել, ափ սո սալ, տխրել: Ին քը շատ լուրջ 

տղա էր, տա րի քի հա մե մատ մի տե սակ շուտ մե-

ծա ցած: Այն պի սի մարդ էր, ում կա րող էիր դի մել 

ու հա մոզ ված լի նել, որ չի մեր ժի: Պա տե րազ մից 

հե տո մենք էլ ենք փոխ վել, շա տերս ենք մաս-

նակ ցել պա տե րազ մին, շատ ըն կեր ներ ենք կորց-

րել: Սեր գե յին միշտ հի շե լու ենք՝ որ պես հե րո սի 

և հրա շա լի մար դու...»: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նի կող մից 

սան ձա զերծ ված պա տե րազ մին մաս նակ ցել է 

ա ռա ջին օ րե րից: Կռ վել ու քա ջա բար ըն կել է Մա-

տա ղի սում հոկ տեմ բե րի 19-ին:

Նա հա տակ ված Սեր գեյ Լա լա բեկ յա նի աճ յու նը 

զին վո րա կան պա տիվ նե րով հո ղին է հանձն վել 

Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում՝ հոկ-

տեմ բե րի 21-ին: 

Հետ մա հու պար գևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» և «Կա պան» մե դալ նե րով:
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Մի օր իմ դա սա րան մտավ ար տա հայ տիչ աչ քե-

րով, վառ շրթունք նե րով, զար մա նա լի գրա վիչ 

ժպի տով մի փոք րիկ։ Ծա նո թա ցանք, միան գա-

մից յու րօ րի նակ ե րանգ հա ղոր դեց դա սա րա նին, 

դար ձավ բո լո րիս սի րե լին՝ մեր Հո վոն։ Ան չափ բա-

րի, սի րում էր եր գել, հիա նա լի կա տա րում էր իր 

դե րը բե մում, օգ նում էր բո լո րին... 

Նե րի՛ր, տղաս, ե թե ինչ-որ վար ժութ յուն կամ 

խնդիր լու ծել եմ պար տադ րել, ցան կա ցել եմ, 

որ ա վե լին սո վո րես, բայց ես քեզ նե րար կել եմ 

սի րե լու ար վես տը, իսկ քեզ նից ինձ է մնա ցել մի 

պտղունց բա րութ յուն։ Անհ նար է պատ կե րաց նել, 

որ չկաս։

Հով հան նե սը ծնվել է 2000 թ. դեկ տեմ բե րի 16-ին 

Կա պա նի Ա շո տա վան բա նա վա նում։ Թիվ 2 գի-

շե րօ թիկ դպրո ցում ա ռա ջին դա սա րանն ա վար-

տե լուց հե տո տե ղա փոխ վել է Կա պա նի թիվ 1 

դպրոց, ա վար տել և կր թութ յու նը շա րու նա կել 

Կա պա նի Ճար տա րա գի տա կան քո լե ջում՝ կա պի 

բաժ նում։ 

2019թ. հուն վա րի 13-ին զո րա կոչ վել է հայ կա կան 

բա նակ։ Ծա ռա յութ յան ան ցավ Հադ րու թի ա ռա-

ջին պաշտ պա նա կան գնդում։ Ան մի ջա պես աչ քի 

է ընկ նում պար տա ճա նա չութ յամբ, տո կու նութ-

յամբ, ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծութ յամբ։ Գոր-

ծուղ վում է Հոկ տեմ բեր յա նի ռազ մաու սում նա կան 

զո րա մաս, եր կու ա միս հե տո վե րա դառ նում իր 

զո րա մա սը՝ որ պես սեր ժանտ։ Ան մի ջա պես կարգ-

վում է դիր քի ա վագ։

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից պա տե րազ մի ա ռա-

ջին գծում է հայտն վում։ Հադ րու թի շրջա փա կու-

մից դուրս գա լով՝ ան տառ նե րով 50 կմ  անց նե լով՝ 

հաս նում են Մար տու նու շրջան, դիր քա վոր վում։ 

Կա րո ղա նում են դի մագ րա վել և հետ շպրտել 

թշնա մու ութ տասն յա կից ա վե լի ան դամ ու նե ցող 

ջո կա տին։ Պա տե րազ մա կան թեժ ի րա վի ճա կում 

նրան նշա նա կում են դա սա կի հրա մա նա տա րի 

տե ղա կալ։ Մար տե րի ըն թաց քում ոտ քից վի րա-

վոր վում է, սա կայն չի թող նում դիր քը, ըն կեր նե-

րին։

2020թ. նո յեմ բե րի 10-ին, հրա դա դա րի օ րը, դիր-

քե րի հրե տա կոծ ման ժա մա նակ, Հո վի կը և հ րա-

մա նա տա րը հե րո սա բար զոհ վում են...

Հայ րը պատ մում է, որ ու րա խութ յամբ է զո րա-

կոչ վել բա նակ, նույ նիսկ չի ա սել վի րա վոր վե լու 

մա սին: Երբ հարց րել է, թե չի՞ վա խե նում, զար-

մա ցել է՝ ին չի՞ց պի տի վա խե նամ։ Մար տա կան 

ըն կեր նե րը պատ մում են նրա խի զա խութ յան, 

ըն կե րա սի րութ յան մա սին։

Հով հան նե սը լու սապ սակ բար ձունք նե րում է, 

միա ցել է հա վեր ժի ճամ փորդ նե րին։

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Կա պան» մե դա լով:

ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱԼԱՅԱՆ
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Ծն վել է 1979 թ. դեկ տեմ բե րի 22-ին Կա պա նում։ 

Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է Կա պա նի N 

2 դպրո ցում։ 1996 թ. ըն դուն վել է ՀԱՊՀ Կա պա նի 

մաս նաճ յուղ, որն ա վար տե լուց հե տո մեկ նել է 

ծա ռա յութ յան, ծա ռա յել Ար ցա խում։

Զո րացր վե լուց հե տո ըն դուն վել է աշ խա տան քի 

Կա պա նի լեռ նա հարս տաց ման կոմ բի նա տում՝ 

որ պես ֆլո տատոր և իր աշ խա տա սի րութ յան ու 

գի տե լիք նե րի շնոր հիվ հա սել մինչև տե ղա մա սի 

պե տի պաշ տո նին։

2013 թ. աշ խա տան քի է ան ցել Զան գե զու րի 

պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում, նախ՝ հեր-

թա փո խի պետ, ա պա՝ հարս տաց նող։

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու դուստր։

Սեպ տեմ բե րի 30-ին Նո րայ րը ևս միա ցավ Ար ցա-

խը պաշտ պա նե լու մեկ նող սյու նե ցի նե րին։

Կի նը պատ մում է, որ ա մու սի նը պա տե րազմ 

գնա լուց մի քա նի օր հե տո տուն էր ե կել՝ հոգ նած 

ու հի վանդ, իր հոր դո րով գնա ցել էր հի վան դա-

նոց. բժիշկ նե րը թո քա բորբ էին հայտ նա բե րել, 

կի նը խնդրել էր, որ զին կո մի սա րիատ ներ կա յաց-

նի հի վան դութ յան մա սին տե ղե կան քը և այլևս 

չգնա, բայց ա մու սի նը հա կա դար ձել էր՝ «Չեմ 

կա րող՝ տղեր քը մե նակ են...»։ 

Կի նը նրա մա սին խո սե լիս չի կա րո ղա նում զսպել 

ար ցունք նե րը, ա միս ներ անց էլ չի հաշտ վում, 

որ Նո րայ րը չկա, որ ի րենց ե րե խա նե րը պի տի 

ան հայր մե ծա նան. «Ն րան նկա րագ րելն այն-

քան հեշտ է՝ բա րի, հո գա տար, խե լա ցի, զուսպ, 

հա մեստ, ե թե հա յե րե նում կա բո լոր դրա կան 

հատ կա նիշ նե րը մեկ բա ռով բնո րո շող բառ, դա 

իր հա մար է։ Ան թե րի ու անն ման մարդ իր տե-

սա կով, ով կյան քում ա մեն ին չի միայն իր խել քի 

ու քրտնա ջան աշ խա տան քի շնոր հիվ է հա սել։ 

Պար տա ճա նաչ և ն վիր ված էր ոչ միայն ըն տա-

նի քին, այլ նաև աշ խա տան քին, ին չի շնոր հիվ էլ 

կա րո ղա ցավ կա յա նալ։

Նա ա մե նուր էր լա վը՝ լավ որ դի, ա մու սին, հայր, 

եղ բայր, ըն կեր, հար ևան, փե սա, աշ խա տա-

կից...»։

Նո րայր Խա չատր յա նը զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 

11-ին Ջ րա կա նում՝ մար տա կան ա ռա ջադ րանք 

կա տա րե լիս...

Պա տե րազմն ընդ հա տել է ևս մի եր ջա նիկ ըն տա-

նի քի պարտ մութ յուն՝ եր ջա նիկ ըն թաց քը փո խա-

րի նե լով ցա վով, կսկի ծով, կա րո տով... 

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում...

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» և «Կա պան» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 2001 թ. հու նի սի 18-ին Կա պան քա ղա-

քում: Սո վո րել է Կա պա նի № 5 հիմ նա կան և № 

9 ա վագ դպրոց նե րում: Վեր ջինս ա վար տե լուց հե-

տո ըն դուն վել է Հա յաս տա նի ազ գա յին պո լի տեխ-

նի կա կան հա մալ սա րա նի Կա պա նի մաս նաճ յու ղի 

«Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա ներ» բա ժի նը: 

Յոթ տա րի զբաղ վել է կա րա տեով՝ մրցում նե րում 

զբա ղեց րել մրցա նա կա յին տե ղեր, իսկ 2011 թ. 

դար ձել է Հա յաս տա նի չեմ պիոն:

2019 թ. ան ցել է պար տա դիր զին վո րա կան ծա-

ռա յութ յան: 2019 թ. հու լի սի 5-ին զո րա կոչ վել է 

Հա յոց բա նակ։

Սկզբ նա կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել Գ յում-

րիում, վեց ա միս հե տո տե ղա փոխ վել է Ար ցա-

խի Հան րա պե տութ յուն՝ Մար տու նի-3 զո րա մաս՝ 

որ պես կրտսեր սեր ժանտ: Ծա ռա յութ յան ըն թաց-

քում ար ժա նա ցել է ՀՀ զին ված ու ժե րի «Մար-

տա կան հեր թա պա հութ յան հա մար» մե դա լի և 

«Լա վա գույն զին վոր-մար զիկ» կրծքան շա նի։

Բա րի, ըն կե րա սեր, ժպի տը դեմ քին պա տա նի էր՝ 

հո գա տար ու հայ րե նա սեր… 

2020 թ. աշ նա նա յին պա տե րազ մի ըն թաց քում 

կռվել է Հադ րու թում, Ջ րա կա նում և Մար տու-

նիում։ Տուն զան գա հա րե լիս միշտ վստահ էր 

խո սում, հա մոզ ված, որ հաղ թե լու ենք: Վեր ջին 

զան գը նո յեմ բե րի 6-ին էր, ու այլևս նրա ձայ նը 

լռել է… Ա նո րոշ սպա սում նե րից, տա ռա պանք նե-

րից հե տո 2021թ. մար տի 16-ին Շան թի դին գտել 

են Մե ծա մո րի դիա հեր ձա րա նում:

Զпհվել է նո յեմ բե րի 7-ին՝ Մար տու նու շրջա նի 

Կո հակ սա րի բար ձուն քում։ Հու ղար կա վոր վել է 

Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում:

Հետմահու պարգևատրվել է «Կապան», ԼՂՀ 

«Մարտական ծառայություն», Հայաստանի 

ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի 

մեդալներով և ԼՂՀ «Մարտական խաչ» 2-րդ 

աստիճանի շքանշանով:
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Ծն վել է 2001 թ. հու լի սի 28-ին Կա պա նում: Ա ռա-

ջին դա սա րա նը հա ճա խել է Կա պա նի թիվ 7 

միջ նա կարգ դպրո ցում, այ նու հետև տե ղա փոխ-

վել են Հադ րութ, սո վո րել է Ա ռա ջա մուղ գյու ղի 

Զ. Ե սա յա նի ան վան միջ նա կարգ դպրո ցում, որն 

ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Կա պա նի պե-

տա կան բժշկա կան քո լեջ: 2019թ. դեկ տեմ բե րին 

զո րա կոչ վել է ՀՀ զին ված ու ժեր: Ըստ քո լե ջի 

տնօ րեն Ա րաքս յա Սարգս յա նի՝ Գառ նի կը բա նակ 

պի տի զո րա կոչ վեր ու սումն ա վար տե լուց հե տո։ 

«Բայց դի մում գրեց ու կա մա վոր զո րա կոչ վեց 

բա նակ։ Ա սաց՝ ծա ռա յեմ, կգամ՝ կսո վո րեմ մի կի-

սամ յակ էլ, ու պե տա կան քննութ յուն նե րը կհանձ-

նեմ։ Ճա կա տա գիր էր, ե րևի ներ քուստ զգում 

էր, որ հայ րե նիքն իր կա րիքն ու նի», – ա սաց 

տի կին Սարգս յա նը։ Գառ նի կը ըն տա նի քի միակ 

զա վակն էր, որ մնա ցել էր մոր խնամ քին։ Մայ րը 

եր կա րամ յա բուժ քույր էր և Ջ րա կա նի զո րա մա-

սում աշ խա տում էր բուժ քույր։ «Պատ մում էր, որ 

մայրն է իր մեջ սեր արթ նաց րել դե պի բու ժա կան 

գոր ծը: Գառ նիկն էլ էր պատ րաս տա կամ օգ նել 

յու րա քանչ  յու րին», – հիշում է քո լե ջի տնօ րե նը։

Գառ նիկ Խլ ղաթ յա նը ծա ռա յում էր Քար վա ճա-

ռում: Զան գա հա րել էր տուն և մեծ ոգ ևո րութ-

յամբ պատ մել մայ րի կին, որ հա ջող հանձ նել է 

քննութ յուն նե րը և ու զում է հե տա խույզ դառ նալ: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Գառ նիկն ա ռա ջին նե-

րից էր, որ իր վրա վերց րեց հար վա ծը: Զոհ վեց՝ 

ցան կա նա լով փրկել ըն կեր նե րի կյան քը... 

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով, Կա պա նի հա մայն քա պե-

տա րա նի «Կա պան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1971 թվա կա նի հուն վա րի 22-ին Կա պան 

քա ղա քում։ Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 6 դպրո ցում, 

ա պա Կա պա նի պրոֆ տեխ նի կա կան ու սում նա-

րա նում։ 

Բա նա կում չի ծա ռա յել ա ռող ջա կան խնդիր նե րի 

պատ ճա ռով։

Ա մուս նա ցած էր, ու նի չորս ե րե խա։

Սեդ րակն ու Ան նան 2012 թ. տե ղա փոխ վել էին 

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Իշ խա նա ձոր գյուղ։ 

Գ յու ղի նո րա կա ռույց տնե րից մեկն էլ բազ մա-

զա վակ այդ ըն տա նի քին էր հատ կաց վել։ Ա մու-

սին ներն ապ րում էին ի րենց վաս տա կա ծով, գոհ 

էին...

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Սեդ րա կին զին կո մի-

սա րիա տում մեր ժել էին՝ հաշ վի առ նե լով ա ռող-

ջա կան վի ճակն ու բազ մա զա վակ լի նե լը: Ին քը 

նե ղա ցել էր. «Ու րեմն թուր քը հար ձակ վի իմ 

տան վրա՝ ես նստեմ տա նը, սպա սեմ...»։ Միա-

ցել էր կա մա վո րա կան նե րին ու մեկ նել Ջ րա կան։ 

Սեպ տեմ բե րի 30-ին նա ծանր վի րա վոր վում է, 

ըն կեր նե րը փոր ձում են նրան բե րել Իշ խա նա ձոր, 

բայց Սեդ րա կը զգում է, որ իր վի ճա կը ծանր է ու 

խնդրում է ի րեն թող նել այդ տեղ։ 

Պա տե րազ մից հե տո Ան նա յի աշ խար հը փուլ 

ե կավ, հի մա կի նը զա վակ նե րին թևի տակ ա ռած 

այս տե ղից այն տեղ է գնում, քա նի որ տունն ու 

ու նեց ված քը մնա ցել են թշնա մուն. «Ես ա մեն 

ինչ կորց րի, Սե թոն չկա, ինձ ո րևէ ա ջակ ցութ-

յուն չեն տա լիս, քա նի որ մեր մտքով չի ան ցել 

ա մուս նութ յու նը գրան ցել, մեր մեծ ե րե խա յին է 

միայն հայ րութ յուն ճա նա չել, մյուս ե րե խա նե րի 

ծնվե լու ժա մա նակ Քա շա թա ղում էինք, հե ռա վո-

րութ յան ու փաս տաթղ թա յին խնդիր նե րի պատ-

ճա ռով ե րե խա նե րին իմ ազ գա նու նով ենք գրել, 

ո րով հե տև մտքովս չի ան ցել ու իր մտքով էլ չի 

ան ցել, թե նման բան կլի նի։ Սեդ րա կը ծնող ներ 

չու նի, որ կա րո ղա նա յին գու մա րը ստա նալ ու 

օգ նել մեզ։ Ե րե խա ներս ա ռող ջա կան խնդիր ներ 

ու նեն, հո գե բա նա կան խնդիր նե րի մա սին էլ չեմ 

խո սում...»։

Սեդ րա կի մա սին Իշ խա նա ձո րի հա րևան նե րը 

ցա վով ու ափ սո սան քով են խո սում. «Բա րի, հա-

մեստ տղա էր, այն քան էլ լավ չէին ապ րում, բայց 

ին քը հաս նող, օգ նող, եր բեք ո րևէ մե կին չմեր-

ժող մարդ էր։ Դժ վար է պատ կե րաց նել, որ Սե թոն 

չկա, ափ սոս...»։

Սեդ րա կին վեր ջին ան գամ ծանր վի րա վոր էին 

տե սել, հույս կար, որ փրկված կլի նի, քա նի որ 

մին չև 2021 թ. հուն վար ա միսն ան հայտ կո րած 

էր հա մար վում։

2021 թ. հուն վա րի 31-ին ԴՆԹ հե տա զո տութ յու նը 

փաս տեց՝ Սեդ րակ Խու դա գուլ  յա նը զոհ վել է։

Աճ յունն ամ փոփ ված է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի 

հու շա հա մա լի րում։ Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Կա պան» մե դա լով: 



79

Ծն վել է 1987 թ. հու նի սի 24-ին Կա պան քա ղա-

քում: Մինչև 5-րդ դա սա րա նը հա ճա խել է Կա-

պա նի թիվ 2 միջ նա կարգ դպրոց: Ծատր յան նե րի 

ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է Ռու սաս տա նի Դաշ-

նութ յուն, երբ Ա րա մա յի սը պա տա նի էր:

Հե տա գա յում նա վե րա դար ձել է Հա յաս տան, ծա-

ռա յել հա յոց ազ գա յին բա նա կում: Պար տա դիր 

զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել Ար-

ցա խում՝ Եղ նիկ ներ ա նու նով հայտ նի դիր քե րում: 

2016 թ. ապ րիլ  յան պա տե րազ մին կա մա վոր 

մաս նա կից լի նե լուց, հաղ թա նա կի բերկ րան քը 

ճա շա կե լուց հե տո մի հաս տա տա կամ ո րո շում էր 

ըն դու նել՝ դառ նալ զին վո րա կան, պայ քա րել իր 

փոք րիկ երկ րի ա մեն մետր հո ղի հա մար:

2019 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է ան ցել 

Գե ղիի զո րա մա սում: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ա րա մա յի սը սկսված 

պա տե րազ մի ա մե նա թեժ կե տում էր՝ Ջ րա կա-

նում, հե տո պի տի լի ներ բազ մա թիվ այլ տե ղե-

րում, ուր վի ճա կը ծանր էր, ուր ի րա կան նվիր յա-

լի կա րիք կար: 

Ըն կեր ներն ափ սո սան քով ու կա րո տով են հի շում 

Ա րա մա յի սին, հպար տա նում նրա հետ անց կաց-

րած ժա մա նա կի, նրան ճա նա չե լու հա մար. «Մեզ 

թվում էր՝ անհ նար էր, որ Ա րա մա յի սին վատ բան 

պա տա հի, նրա մեջ մի տե սակ ա ռաս պե լա կան 

բան կար, մինչև այդ չա րա բաս տիկ նո յեմ բե րի 

1-ը ադր բե ջան ցի ներն ա նընդ մեջ փոր ձել են վնա-

սել նրան: Այդ օ րը Դա վիթ բեկ գյու ղի մոտ էինք, 

երբ խրա մա տում տե սա գլխից վի րա վոր Ա րա մա-

յի սին, մո տե ցա, որ օգ նեմ, ար դեն ուշ էր...»:

Հայ րը, ով վե րա դար ձել էր Ռու սաս տա նից, նո յեմ-

բե րի 3-ին Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի-

րում հու ղար կա վո րեց հե րոս զա վա կին: 

«Իմ որ դին տղա մար դու պես է կռվել, տղա մար-

դու պես է զոհ վել... Ես նրան կյանք էի տվել, ո րը 

նվի րեց հայ րե նի քին...», – ա սաց հայ րը: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» և «Կա պան» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1977 թ. սեպ տեմ բե րի 17-ին Կա պան քա-

ղա քում։ Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 7 միջ նա կարգ 

դպրո ցում: Ու սու մը շա րու նա կել է Հա յաս տա նի 

պե տա կան ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի 

Կա պա նի մաս նաճ յու ղի «Հաշ վո ղա կան տեխ նի-

կա» բաժ նում:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու դուստր։

Աշ խա տում էր «Կա պան Է նեղ ժի» ՓԲԸ-ում՝ 

հեր թա փո խի պետ: Աշ խա տան քա յին ըն կեր նե-

րի խոս քով՝ բո լո րին հաս նող էր. «Ե թե մե կին մի 

բան պետք էր լի նում, չե ղած տե ղից ճա րում՝ բե-

րում էր։ Շատ բա րի սիրտ ու ներ...»։

43-ամ յա կա պան ցի Ա րեգ Հա կոբ յա նը սեպ տեմ-

բե րի վեր ջին օ րե րին, երբ զին կո մի սա րիա տից 

ծա նու ցա գիր ե կավ, ան մի ջա պես ներ կա յա-

ցավ։ Բայց գնա լը չէր ստաց վում։ Ե րեք ան գամ 

տուն ու ղար կե ցին, ա սե լով՝ սպա սիր, կկան չենք։ 

«Կան չե ցին՝ գնաց... Պայ ծառ մարդ էր Ա րե գը, 

շատ հու մո րով, բո լո րին ա սում էր՝ ձեր հրա-

մա նա տարն եմ, կգաք ինձ մոտ, որ կան չեմ»,

– պատ մում է Ա րե գի քույ րը՝ Թա մա րը։ Վեր ջի-

նիս խոս քով՝ եղ բայրն այն քան հա ջո ղակ էր ե ղել 

կյան քում, որ տնե ցի նե րի մտքով ան գամ չէր 

անց նում, թե թշնա մու գնդա կը կա րող է վնա սել 

Ա րե գին, մտա ծում էին՝ հաղ թա նա կած տուն կվե-

րա դառ նա։ 

Հոկ տեմ բե րի 3-ին գնաց։ «Ա մեն օր ժա մը 12.30-

ին զան գա հա րում էր կնո ջը՝ ա սում էր լավ եմ, 

աղ ջիկ նե րիս լավ նա յի, մինչև կգամ», – պատ-

մում է քույ րը: 

Մար տա կան ըն կե րը՝ Նո րայ րը, պատ մում է, որ 

Ա րեգն ի րենց ու րա խութ յունն էր. «Մեզ ա սում 

էր՝ քնեք, ես պոս տե րը մե նակ կպա հեմ։ Դու խով 

էր։ Ա մեն օր ա սում էր՝ շու տով տուն ենք գնա լու, 

չմտա ծեք»:

Հենց Նո րայ րի աչ քի ա ռաջ՝ Ջ րա կա նում՝ հոկ տեմ-

բե րի 13-ին, ա նօ դա չո ւի հար վա ծից ե րեք ըն կեր-

նե րի հետ զոհ վեց Ա րե գը։

«Ա նու նի նման լու սա վոր էր, ախր հայ կա կան դի-

ցա բա նութ յան մեջ ար ևի աստ ծո՝ Ա րե գի ա նունն 

էր կրում եղ բայրս, ին չո՞ւ այդ պես ե ղավ, – պատ-

մում է քույ րը: – Ու րեմն թող Ա րեգս վեր ջին զո հը 

լի նի, թող ոչ մի քույր ու կին, մայր ու հայր, եղ-

բայր, ա մու սին ու որ դի չկորց նեն»։ 

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան», Կա պա նի հա մայն քա պե տա րա նի 

«Կա պան» մե դալ նե րով։
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Ծն վել է 1984 թ. հու նի սի 24-ին Կա պան քա-

ղա քում: Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 5 հիմ նա կան 

դպրո ցում: 2002-2004 թթ. ծա ռա յել է ՀՀ զին ված 

ու ժե րում՝ Տա վու շի մար զի Բերդ քա ղա քում: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու որ դի: 

Աշ խա տել է տար բեր բնա գա վառ նե րում, նաև եր-

կու տա րի պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող ե ղել: 

Ե րի տա սարդ ըն տա նի քի հայրն աշ խա տան քին 

զու գա հեռ սո վո րում էր, որ մաս նա գի տութ յուն 

ստա նա լով՝ ըն տա նիքն ա պա հո վեր բա րե կե ցիկ 

կյան քով (սո վո րել է Կա պա նի տա րա ծաշր ջա նա-

յին քո լե ջի «Օգ տա կար հա նա ծո նե րի հարս տա-

ցում» բաժ նում): Ըն դա մե նը մեկ ամս վա ու սա-

նող էր, բայց ար ժա նա ցել էր դա սա խոս նե րի, 

կուր սըն կեր նե րի հար գան քին:

Ար ման Հա րութ յուն յա նը սեպ տեմ բերի 29-ին 

ար ձա գան քեց զո րա հա վա քին: Զին վո րա կան 

ծա ռա յութ յուն ան ցած հա յոր դին իր պարտքն էր 

հա մա րել կանգ նել հայ րե նի քի կող քին, լի նել նրա 

զին վո րը և մաս նակ ցել մար տա կան գոր ծո ղութ-

յուն նե րին: 

Մեկ նել են Սա նա սար (Կու բաթ լի)։ Այն տեղ մնա-

ցել են շրջա փակ ման մեջ։ Ար մա նը շատ ա րագ 

կողմ նո րոշ վեց, նրա օգ նութ յամբ տղա նե րը դուրս 

ե կան ծու ղա կից։ 

Տուն էր վե րա դար ձել շատ տխուր և հո գե բա նո-

րեն ճնշված։ 

Հոկ տեմ բե րի 7-ին մեկ նե ցին Ջ րա կան, ու ա մե նա-

ծանր օ րե րին մաս նակ ցեց թշնա մու դեմ մղվող 

ան հա վա սար ու թեժ մար տե րին և ձեռք բե րեց 

ան վե հեր զին վո րի ա նուն։ 

Թշ նա մու սան ձա զեր ծած պա տե րազ մը հոկ տեմ-

բե րի 14-ին խլեց նաև Ար մա նի կյան քը։ 

Նա զոհ վեց Ջ րա կա նում՝ ա նօ դա չու թռչող սար քի 

հար վա ծից, շա տե րի պես ըն կավ հե րո սի մա հով՝ 

հա նուն  Հա յաս տա նի ու Ար ցա խի, հա նուն հայ 

ժո ղովր դի ա պա գա յի։

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Կա պան» և 

«Ա րիութ յան» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 2000 թ. հու լի սի 12-ին Կա պա նում: Հա-

ճա խել է Կա պա նի թիվ 3 միջ նա կարգ դպրո ցը: 

2018 թ. ըն դուն վել է Հա յաս տա նի պե տա կան 

ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի «Տե ղե-

կատ վա կան տեխ նո լո գիա ներ» բա ժի նը: Ու սու մը 

կի սատ թող նե լով՝ 2019 թ. ձմռա նը զո րա կոչ վեց 

բա նակ, ծա ռա յել է Իջ ևա նի հա կաօ դա յին պաշտ-

պա նութ յան զո րա մա սում։ 

Վս տահ էր՝ գա լու և շա րու նա կե լու էր ու սու մը…

Նա ծա ռա յութ յան մեջ էր, երբ 2020 թ. հու լի սին 

հայ-ադր բե ջա նա կան շփման գծի Տա վուշ-Թո վուզ 

հատ վա ծում Ադր բե ջա նը հրահ րեց զին ված ռազ-

մա կան բա խում ներ։ Դա վի թը պատ վով հաղ թա-

հա րեց բո լոր մար տա կան ա ռա ջադ րանք ներն ու 

փոր ձութ յուն նե րը:

Կարճ ժա մա նակ անց՝ սեպ տեմ բե րի 27-ին, Ադր-

բե ջա նը սան ձա զեր ծում է պա տե րազմ Ար ցա-

խում, ո րը ճա կա տագ րա կան է դառ նում Դա վի թի 

հա մար։ Նա է լի վստահ էր, որ հաղ թա նա կե լու 

ենք ու մի քա նի ա միս հե տո ին քը վե րա դառ նա-

լու է իր ըն տա նի քի գիր կը, բայց…

Ապ րեց կարճ, բայց ի մաս տա լից։ 

Դա վի թը հե րո սա բար ըն կավ հոկ տեմ բե րի 19-ին 

Ջ րա կա նի մո տա կայ քում:

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Հայ րե նի քին մա-

տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 2-րդ  աս տի-

ճա նի և «Կա պան» մե դալ նե րով։ 
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Ծն վել է 1961 թ. հոկ տեմ բե րի 6-ին Կա պա նում: 

1968 թ. հա ճա խել է Կա պա նի թիվ 6 դպրո ցը, 

որն ավարտելուց հե տո ըն դուն վել է պրոֆ տե-

խու սում նա րան՝ մաս նա գի տութ յուն ստա նա լու 

նպա տա կով: Ծա ռա յել է խորհր դա յին բա նա կում՝ 

ՌԴ Մուր մանսկ քա ղա քում: Զո րացր վե լուց հե տո 

աշ խա տել է Կա պա նի «Թու նել» ՓԲ ըն կե րութ յու-

նում:

Ամուսնացած էր, ունի երկու զավակ:

1990 թ. Կա պա նի երկ րա պահ կա մա վո րա կան 

ջո կա տի կազ մում ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է Կա-

պա նի շրջա նի սահ մա նա մերձ գյու ղե րի հա մար 

մղվող մար տե րին: N զո րա մա սի կազ մում ե ղել է 

վաշ տի հրա մա նա տա րի տե ղա կալ: Մար տա կան 

գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ ստա ցել է տար-

բեր մարմ նա կան վնաս վածք ներ՝ բե կո րա յին, 

գան գու ղե ղա յին: Որ պես գու մար տա կի հրա մա-

նա տա րի տե ղա կալ՝ ծա ռա յել է մինչև 1997 թ.:

2016 թ. Դա վիթ Հա րութ յուն յա նը մաս նակ ցել է 

քա ռօր յա պա տե րազ մին:

2020 թ. սեպ տեմ բե րին, երբ սկսվեց պա տե րազ-

մը, Դա վիթն ա ռա ջին նե րից էր, որ մեկ նեց Ար-

ցախ՝ հայտն վե լով մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե-

րի ա մե նա թեժ կե տե րից մե կում:

Ցա վոք, հոկ տեմ բե րի 5-ին՝ Ջ րա կա նում մղված 

մար տե րի ժա մա նակ, հրա զե նա յին մա հա ցու 

վնաս վածք է ստա նում:

Դա վիթ Հա րութ յուն յանն ար ժա նա ցել է բազ մա-

թիվ պատ վոգ րե րի, շնոր հա կա լագ րե րի:

Հա յաս տա նի և Ար ցա խի սահ ման նե րի պաշտ-

պա նութ յան գոր ծում ցու ցա բե րած ա րիութ յան 

հա մար պարգ ևատր վել է «Հայ րե նի քի պաշտ-

պան», «ՀՀ զին ված ու ժեր. 20 տա րի» հո բել-

յա նա կան, «5-րդ բ րի գա դի 20 տա րի» հո բել-

յա նա կան, «Գա րե գին Նժ դեհ», «Մայ րա կան 

ե րախ տա գի տութ յուն», «Մար տա կան ծա ռա յութ-

յան» մե դալ նե րով, «97-րդ  ա ռան ձին մո տոհ րաձ-

գա յին բրի գա դի 15-ամ յա կ» կրծքան շա նով:

Հու ղար կա վոր վել է 2020թ. դեկտեմբերի 20-ին 

Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Հայ րե նի քին մա-

տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 2-րդ  աս-

տի ճա նի, Կա պա նի հա մայն քա պե տի «Կա պան» 

մե դա լով:
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Ծն վել է 2001 թ. մա յի սի 8-ին Չա րեն ցա վան քա-

ղա քում: Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 5, ա պա՝ Գե ղիի 

միջ նա կարգ դպրո ցում։ 

Պա տե րազ մից ա միս ներ անց էլ ու սու ցիչ նե րի աչ-

քերն ար ցուն քոտ վում են Զո րի կի մա սին խո սե-

լիս, նրան բնու թագ րե լիս ա ռանձ նաց նում հաս-

տա տա կա մութ յունն ու նպա տա կաս լա ցութ յու նը։ 

Պատ մում են, որ ա շա կերտ Զո րի կը հայ րե նի քի 

ու հայ րե նա սի րութ յան մա սին սե փա կան դա տո-

ղութ յուն ներն ու ներ, պնդում էր, թե հայ րե նի քը 

սի րել՝ նշա նա կում է ապ րել ու աշ խա տել հայ րե-

նի քում, իսկ բա նա կում ծա ռա յե լը նրա հա մար 

այ լընտ րանք չու ներ, ո րով հետև հա մոզ ված էր՝ 

հայ տղան զին վոր լի նե լուց հե տո միայն ի րա-

վունք ու նի ի րեն տղա մարդ հա մա րել։

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո զո րա կոչ վել էր բա-

նակ, ծա ռա յում էր Ար ցա խում։ 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27… Միայն օ րեր անց էին 

ծնող ներն ի մա ցել, որ Զո րի կը վի րա վոր է ու 

Սի սիա նի հոս պի տա լում է, շտա պել էին նրան 

տե սակ ցե լու, բայց չէին հասց րել, քա նի որ նրան 

հետ էին տա րել ռազ մա ճա կատ։ 

Քույ րը մոր մոք վում է. «Վեր քե րը չլա վա ցած՝ հետ 

գնաց, ախր շատ փոքր էր, մեր ըն տա նի քի միակ 

տղան էր, ա միս ներ անց էլ ուշ քի չենք գա լիս, 

չենք հա վա տում, սպա սում ենք...»։

Հադ րութ վե րա դառ նա լուց հե տո Զո րի կը զան գա-

հա րել էր ծնող նե րին, ա սել, թե ի րենք Հադ րու թի 

ան տառ նե րում են, որ մո լոր վել են... Կապն ընդ-

հատ վել էր։ Հե տո ա միս ներ շա րու նակ Զո րի կին 

ճա նա չող ներն արթ նա նում էին նրա մա սին լուր 

ի մա նա լու հույ սով, քնում՝ նրա հա մար ա ղո թե-

լով... Ս պա սու մի եր կար ու տան ջա լից ա միս ներ, 

հույս, որն օ րե րի ու ա միս նե րի հետ ա վե լի ու 

ա վե լի էր խամ րում...

2021 թ. մար տի 14-ին ԴՆԹ հե տա զո տութ յու նը 

հաս տա տեց՝ Զո րիկ Հա րութ յուն յա նը նա հա տակ-

վել է...

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» և «Կա պան» մե-

դալ նե րով:

Զո րի կի 20-ամ յա կից 5 օր ա ռաջ՝ 2021 թ. մա յի սի 

3-ին, ծնվել է նրա քրոջ որ դին, ով կրե լու է հե րո-

սա ցած մո րեղ բոր ա նու նը։
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Ծն վել է 1982 թ. հու լի սի 15-ին Կա պան քա ղա-

քում: Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 10 միջ նա կարգ 

դպրո ցում, ա պա՝ թիվ 27 գի շե րօ թի կում: Ու սումն 

ա վար տե լուց հե տո ծա ռա յել է ՀՀ զին ված ու ժե-

րում, զո րաց վե լուց հե տո` 2008 թվա կա նին, աշ-

խա տան քի է ըն դուն վել «Զան գե զու րի ՊՄԿ» ՓԲ 

ըն կե րութ յան ստոր գետն յա տրանս պոր տա յին 

հան քու ղում: Հե տա գա յում տե ղա փոխ վել է լեռ-

նա յին ար տադ րա մաս և աշ խա տել խոր փոր ման 

հաս տո ցի մե քե նա վա րի օգ նա կան: 

2008 թվա կա նին ա մուս նա ցել է, տե ղա փոխ վել 

Քա ջա րան: Ու նի եր կու զա վակ` որ դի և դուստր: 

«Հիա նա լի անձ նա վո րութ յուն էր, մար դա մոտ, 

բա րի և կա րե կից: Կա րե լի է ա սել սի րա հար ված 

էր կյան քին, ու շա դիր և հո գա տար ա մու սին էր: 

Ա նում էր ամեն ինչ մեր ձա վոր նե րի բա րե կե-

ցութ յան, ըն տա նի քի կա րիք նե րի բա վա րար ման 

հա մար», – պատ մում է կի նը՝ Ար մե նու հի Կոս-

տանդ յա նը: 

Մ տե րիմ ըն կե րոջ հետ ռազ մա ճա կատ մեկ նեց 

հենց սեպ տեմ բե րի 27-ին: Գն դում ավ տո վա րորդ 

էր: 

Հոկ տեմ բե րի 15-ի լու սա դե մին ա ռաջ նագ ծում 

էին՝ Ջ րա կա նի աջ թևում: Այդ օ րը մար տա կան 

մկրտութ յուն ստա ցան՝ տա լով ա ռա ջին մար տը 

թշնա մու դեմ, ո րի ըն թաց քում ըն կե րը վի րա վոր-

վեց: Թշ նա մու ա նօ դա չո ւի հար վա ծից շար քից 

դուրս ե կավ նաև Ռու դի կի ավ տո մե քե նան…

«Ապ շում ես, ինչ պես էր հաղ թա հա րում տե-

սո ղութ յան հետ ու նե ցած խնդիր նե րը, մթութ-

յան մեջ ան փոր ձանք վա րում զին վո րա կան 

«УРАЛ»-ը, ո րը նախ կի նում եր բեք չէր վա րել», – 

պատ մում է ըն կե րը: 

Հոկ տեմ բե րի 18-ի չա րա բաս տիկ կես գի շե րին 

(իբր զի նա դա դար էր հայ տա րար ված), ո սո խը 

դա վադ րա բար ա նօ դա չու նե րով, հրե տա նիով, 

զեն քի այլ տե սակ նե րով հրե տա կո ծեց դիր քե-

րը… Ու նե ցան զո հեր, վի րա վոր ներ: Ան մա հա ցավ 

նաև 38-ամ յա Ռու դիկ Հա րութ յուն յա նը:

«Ան սահ ման բա րի էր, մար դա մոտ: Ինչ պես քա-

ղա քա ցիա կան, այն պես էլ զին վո րա կան կյան-

քում մնաց նույն մա քուր, հա մեստ, օ րի նա կե լի ու 

լավ մար դը: Ին քը հեշ տութ յամբ կա րող էր չգնալ 

ա ռաջ նա գիծ, սա կայն վճռա կա նո րեն մեր ժեց 

թի կուն քում մնա լու ա ռա ջար կութ յու նը: Շատ եմ 

ցա վում՝ հե րոս տղա կորց րե ցինք», – պատ մում է 

գոր ծըն կե րը՝ Սու րե նը: 

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» և «Կա պան» մե-

դալ նե րով:
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Ծն վել է 2000 թ. դեկ տեմ բե րի 23-ին Կա պա նում: 

Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 10 միջ նա կարգ դպրո-

ցում, ա վար տե լուց հե տո՝ 2018 թ. ըն դուն վել 

Կա պա նի պե տա կան բժշկա կան քո լե ջի «Դե-

ղա գոր ծա կան գործ» բա ժի նը: 2015 թվա կա նից 

սկսած՝ ե ղել է Կա պա նի «Պա տա նի երկ րա պահ» 

խմբի ան դամ: 2019 թ. հուն վա րի 13-ից պար տա-

դիր ժամ կե տա յին զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 

է ան ցել ՀՀ զին ված ու ժե րում՝ Բերդ քա ղա քում: 

Ծա ռա յել է հե տա խու զութ յան խմբում, իսկ վեց 

ա միս անց՝ ցու ցադ րե լով իր բարձր մար տու նա-

կութ յունն ու գի տե լիք նե րը, ծա ռա յութ յու նը շա-

րու նա կել է ՀՀ ՊՆ հա տուկ նշա նա կութ յան զոր քե-

րում: Զո րա մա սի հրա մա նա տա րութ յան կող մից 

ար ժա նա ցել է «Հա յոց բա նա կի գե րա զան ցիկ», 

«Լա վա գույն զին վոր-մար զիկ», «Քա ջա րի մար-

տիկ» կրծքան շան նե րի: Ճա նաչ վել է 2019-2020 

թթ. ու սում նա կան տար վա լա վա գույն զին վոր: 

Հե տա խույզ Հով հան նես Հով հան նիս յա նը պա տե-

րազ մի ա մե նա թեժ կե տե րում էր հենց ա ռա ջին 

օր վա նից: Ե ղել է Քար վա ճա ռում, այ նու հետև՝ 

Ջ րա կա նում, Հադ րու թում: Մար տա կան ըն կեր-

նե րը նրան Դոկ էին ան վա նում, այ սինքն՝ բժիշկ: 

Պա տե րազ մի ըն թաց քում իր խմբի հետ միա սին 

շրջա փա կու մից դուրս են հա նել շատ ու շատ 

մարդ կանց։ Իր բժշկա կան գի տե լիք նե րի շնոր հիվ 

փրկել է տասն յակ զին վոր նե րի կյանք՝ վի րա կա-

պե լով նրանց ու մար տի դաշ տից հա նե լով ա վե լի 

ա պա հով վայր։ Սա նա սա րում՝ թեժ մար տի ժա-

մա նակ, հոկ տեմ բե րի 20-ին նա խա հար ձակ ման 

անց նե լիս խոց վել է դի պու կա հա րի գնդա կից:

Հոկ տեմ բե րի 21-ից սկսած նրա հետ կապ հաս-

տա տե լու բո լոր փոր ձերն ա նարդ յունք էին: 

Նո յեմ բե րի 5-ին լուր ստա ցան նրա մահ վան մա-

սին, բայց շա րու նա կե ցին ո րո նում ներն աճ յու նի 

բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով՝ հու սա լով, որ ողջ 

է: Միայն 2021թ. հուն վա րի 28-ին՝ ԴՆԹ-ի ա նա լի-

զի օգ նութ յամբ, Հով հան նե սի դին գտան Գ յում րու 

դիա հեր ձա րա նում: 

Հու ղար կա վոր վել է 2021թ. փետր վա րի 1-ին 

Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան», «Հայ րե նի քին մա տու ցած ծա ռա յութ-

յուն նե րի հա մար» 1-ին աս տի ճա նի և «Կա պան» 

մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1980 թվա կա նի նոյեմբերի 3-ին Լեռ-

նա ձոր գյու ղում, տա րա ծաշր ջա նում հար գանք 

վա յե լող մարդ կանց` Եր վանդ Ղու կաս յա նի և 

Ա նուշ Հով հան նիս յա նի ըն տա նի քում: Հա մեստ, 

աշ խա տա սեր, պարզ ու բա րի մար դիկ, ո րոն ցից 

սե րել են որ դի նե րը` Զո րի կը, Գա րի կը, Դա վի թը, 

Շա մի րը: 

Ն րանք բո լորն էլ որ պես վա րորդ հա ջո ղութ յամբ 

աշ խա տում էին Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա-

յին կոմ բի նա տում և հե ղի նա կութ յուն վա յե լում 

կո լեկ տի վում:

Դա վի թը բազ ման դամ ըն տա նի քի եր րորդ զա-

վակն էր:

Նախ՝ հա ճա խել է Լեռ նա ձո րի ու թամ յա, ա պա՝ 

սո վո րել և 1998 թվա կա նին ա վար տել Կա պա նի 

թիվ 13 միջ նա կարգ դպրո ցը: Զու գա հեռ մաս-

նակ ցել է վա րոր դա կան դա սըն թաց նե րի ու ստա-

ցել վա րոր դի ո րա կա վո րում: 

1998-2000 թվա կան նե րին ծա ռա յել է ՀՀ զին ված 

ու ժե րում՝ Վա նա ձո րում, ա պա Քա նա քե ռում...

Զո րացր վե լուց հե տո վե րա դար ձել և 2001 թվա-

կա նին աշ խա տան քի է ըն դուն վել Զան գե զու րի 

պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում՝ վա րորդ: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ: 

Մաս նակ ցել է 2016 թվա կա նի ապ րիլ  յան քա ռօր-

յա և 2020 թվա կա նի Ար ցախ յան պա տե րազմ նե-

րին ու հոկ տեմ բե րի 15-ին Ջրականի մա տույց նե-

րում մղված մար տե րում զոհ վել հե րո սի մա հով:

«Դա վի թը դեռ ման կուց աշ խույժ, շար ժու նակ 

ե րե խա էր: Սի րում էր իր եր կի րը, սի րում էր բո-

լո րին, բո լորն էլ ի րեն էին շատ սի րում», – դժվա-

րութ յամբ պատ մում է հե րո սի մայ րը` տի կին 

Ա նու շը: 

«Շուրջ մե կու կես տաս նամ յակ հա մա տեղ եր ջա-

նիկ կյան ք ապ րե ցինք, ա մուս նա ցել ենք 2006 

թվա կա նին, Դա վի թը հիա նա լի ա մու սին ու ծնող 

էր: Աշ խա տա սեր, նպա տա կաս լաց, հա մառ, նաև 

ու րախ և կա տա կա սեր մարդ էր, ում գերն պա-

տակն իր ըն տա նի քի բա րե կե ցութ յունն էր: Ն րա 

հետ օ րը սկսվում և ա վարտ վում էր ժպի տով, 

տուն մտնե լուց իր հետ ու րա խութ յուն էր բե-

րում… Շատ էր սի րում ե րե խա նե րին, մեծ հույ սեր 

կա պում նրանց`հատ կա պես որ դու` Է րի կի հետ, 

ե րա զում, որ նա հա ջո ղակ գոր ծա րար դառ նա… 

Բա րի մարդ էր, սրտա ցավ ըն կեր, կյան քը հայ-

րե նի քին գի տակ ցա բար նվի րա բե րած իս կա կան 

հե րոս», – ար ցունք նե րից խզված ձայ նով պատ-

մում է կի նը։

Հե րո սա ցած հա յոր դու աճ յունն ամ փոփ վել է 2020 

թ. հոկ տեմ բե րի 18-ին Կա պա նի Բա ղա բուր ջի 

հու շա հա մա լի րում։ Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Կա պան» և «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե-

դալ նե րով:
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Ծն վել է 2001 թ. դեկ տեմ բե րի 14-ին  Կա պան քա-

ղա քում զին վո րա կա նի ըն տա նի քում: Ըն տա նի քի 

միակ զա վակն էր: Աշ խույժ, խե լա ցի ու սթափ 

դա տո ղութ յուն ու նե ցող տղա էր: 

Քա նի որ հայ րը զին վո րա կան էր և հա ճախ փո-

խում էր ծա ռա յութ յան վայ րը, Ժի րայ րենց ըն-

տա նիքն այդ պատ ճա ռով ապ րել է Հա յաս տա նի 

տար բեր քա ղաք նե րում։ Տ ղան էլ տար բեր դպրոց-

ներ է հա ճա խել։ Սո վո րել է նախ Կա պա նի թիվ 

2 վար ժա րա նում, ա պա Կա պա նի թիվ 8 միջ նա-

կարգ դպրո ցում: 

Ժի րայ րը բա րութ յան ու մե ծա հո գութ յան  մարմ-

նա ցում էր. չէր սի րում վի ճել, չէր սի րում ա նար-

դա րութ յուն, ու ներ յու րա հա տուկ հու մոր, ե ղել 

է կար գա պահ, ըն կե րա սեր, կազ մա կերպ ված 

ա շա կերտ։ 

2019 թ. ըն դուն վել է Հա յաս տա նի պո լի տեխ նի-

կա կան հա մալ սա րա նի Կա պա նի մաս նաճ յու ղը։ 

Ա ռա ջին կի սամ յակն ա վար տե լուց հե տո՝ 2020 թ. 

հուն վա րի 26-ին, զո րա կոչ վել է ՀՀ զին ված ու ժեր: 

Ծա ռա յել է Մար տու նի-3 զո րա մա սում՝ որ պես 

դի պու կա հար։ Հ րա մա նա տա րի խոս քով՝ ե ղել է 

պար տա ճա նաչ ու պատ րաս տա կամ զին վոր, 

քաջ դիր քա պահ: 

Ժի րայ րը մաս նակ ցել է 44-օր յա պա տե րազ մին: 

Զան գա հա րում էր ու մայ րի կին հա մո զում, որ 

ին քը չի մաս նակ ցում պա տե րազ մա կան գոր ծո-

ղութ յուն նե րին, ու ի րենց մոտ ա մեն ինչ «ցենտր» 

է, կամ էլ սի րում էր Ար ցա խի բար բա ռով ա սել`ա-

մեն ինչ «ղա շանգ» է ու չէր պատ մում պա տե-

րազ մի մա սին:

Ժի րայ րը զոհ վեց պա տե րազ մի ա վար տից հե տո՝ 

2020 թվա կա նի դեկ տեմ բեր 1-ին. զի նամ թեր քի-

պայթ յու նից: 

Հու ղար կա վոր վել է Բա ղա բուրջ գյու ղի գե րեզ մա-

նա տա նը: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Կա-

պան» և Հա յաս տա նի ազ գա յին պո լի տեխ նի կա-

կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղա կան խորհր դի 

մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1984թ. հու նի սի 7-ին Կա պան քա ղա-

քում: Մե ծա ցել էր ա ռանց հոր, մոր՝ Ար մի նե 

Գ ևորգ յա նի հո վա նու ներ քո: Ման կութ յու նից 

օ ջա խի իս կա կան տղա մարդն ու տերն էր: 

Ա վար տեց Կա պան հա մայն քի Ս յու նի քի միջ նա-

կարգ դպրո ցը: Հ րա շա լի ա շա կերտ էր և կա րող 

էր ընտ րել յու րաքանչ  յուր մաս նա գի տութ յուն, 

բայց գե րա դա սեց բա նա կը և ըն դուն վեց Վազ գեն 

Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան ինս տի տուտն ու 

գե րա զան ցութ յամբ ա վար տեց այն:

Էդ գար Մաթ ևոս յա նը նշա նակ վեց Ար ցա խի 

պաշտ պա նութ յան բա նա կի վաշ տի հրա մա նա-

տար, այ նու հետև՝ գու մար տա կի շտա բի պետ՝ 

Սա նա սա րում: Ի րեն լիո վին նվի րել էր բա նա կին 

ու հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յա նը: Երբ սկսվեց 

2016թ. ապ րիլ  յան պա տե րազ մը, մա յոր Էդ գար 

Մաթ ևոս յա նը թշնա մուն դի մա վո րեց ա ռաջ նագ-

ծում: Գի տեր՝ պետք է մարտն չել: Ն րա զին վոր-

նե րը հաղ թե ցին մար տե րում և կո րուստ ներ 

չու նե ցան: «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով 

գնա հատ վեց խի զախ հրա մա նա տա րի սխրան-

քը: Էդ գա րի շնոր հիվ տասն յակ զին վո րի կյանք է 

փրկվել, ո րի հա մար էլ նրան շնորհ վել են «Տիգ-

րան Մեծ» շքան շան և «Ա րիութ յան հա մար» 

մե դալ։

2020թ. սեպ տեմ բե րի վեր ջին մա յոր Մաթ ևոս յա նի 

գու մար տա կը տե ղա կայ վեց Ջ րա կա նում: Հինգ 

օր գու մար տա կը մարտն չում էր բար ձուն քի վրա՝ 

հետ մղե լով հա կա ռա կոր դի գրոհ նե րը: Հոկ տեմ-

բե րի 2-ին գու մար տա կի դիր քեր զի նամ թերք 

բե րե ցին: Նա օգ նում էր բեռ նա թա փե լու մե քե նա-

նե րը. այդ ժա մա նակ էլ սկսվեց թշնա մու օ դու ժի 

հար ձա կու մը: Ծանր վի րա վոր վեց, բայց ա ռաջ վա 

պես ո գին բարձր էր: Սկս վեց երկ րորդ հար ձա-

կու մը, և թշ նա մու հրթի ռը խլեց նրա կյան քը... 

Բա նա կում Էդ գար Մաթ ևոս յա նը հան դի պեց իր 

սի րուն՝ Աս թի նե Հո վա կիմ յա նին: Ն րանք ա մուս-

նա ցան և հ րա շա լի ըն տա նիք կազ մե ցին: Ի րենց 

եր կու զա վա կին՝ Գո ռին և Ա րի նեին, Էդ գարն իր 

ո գով դաս տիա րա կեց:

Մա յոր էդ գար Մաթ ևոս յան... Բ նա ծին սպա, խի-

զախ, ան վախ մար տիկ...

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի քա ղա քա յին պան-

թեո նում:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան խաչ» 

2-րդ  աս տի ճա նի շքան շա նով և «Հայ րե նի քին 

մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 2-րդ  աս-

տի ճա նի մե դա լով:
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Ծն վել է 1999 թ. հու նի սի 17-ին Կա պան քա ղա-

քում: Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 8 միջ նա կարգ 

դպրո ցում։ 

2017-2019 թթ. ծա ռա յել է հա յոց բա նա կում՝ Ա րա-

րա տի զո րա մա սում։ 

Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն ա վար-

տե լուց հե տո պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է 

ան ցել Կա պա նի զո րա մա սում: 

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27… Ար սե նը կա մա վոր 

միա ցավ Ար ցա խը պաշտ պա նե լու մեկ նող ծա-

ռա յա կից նե րին։ Կռ վում էր Ջ րա կա նում, ծանր 

մար տեր էին, շա տերն էին զոհ վում Ար սե նի աչ քի 

ա ռաջ, բայց ինքն անդրդ վե լի էր, հա վա տում էր 

հաղ թա նա կին, պնդում, թե պայ քա րելն է հաղ-

թա նա կի միակ ու ղին, բար կա նում ու հայ հո յում 

էր, երբ լսում էր, որ ինչ-որ մե կը լքել է դիր քը, 

բո ղո քել է կամ վհատ վել... 

Ար սե նի հետ մարտն չած ըն կեր նե րը նրան բնու-

թագ րե լու հա մար, կար ծես պայ մա նա վոր ված, 

մեկ ար տա հայ տութ յուն են շեշ տում՝ «հայ ե րի-

տա սար դի օ րի նակ էր»։ 

2020 թ հոկ տեմ բե րի 18-ին Ջ րա կա նի բնա գի ծը 

պա հե լու հա մար թեժ մար տեր էին ըն թա նում, 

տե ղե կութ յուն ներ կա յին, թե թշնա մին ե րեք կող-

մից շրջա փա կել է Ջ րա կա նը, հրե տա նի չկար, 

հա կաօ դա յին պաշտ պա նութ յուն չկար, բայց 

Ար սե նը չի հա մա ձայն վում նա հան ջել, ո րով հետև, 

իր խոս քով, հենց նա հանջն էր մե ծա թիվ զո հե րի 

պատ ճա ռը։ 

Ան հա վա սար մար տում ըն կել է քաջ հա յոր դին, 

ըն կել է փառ քով՝ իր հողն ու ազ գը պաշտ պա նե-

լիս՝ մար տա կան խնդի րը հա ջո ղութ յամբ կա տա-

րե լուց հե տո...

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Ա րիութ յան» և «Կա պան» մե դալ նե րով։
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Ծն վել է 1993 թ. հու նի սի 11-ին Կա պան քա ղա-

քում: 

Ման կուց Գա րի կը շատ աշ խույժ ե րե խա էր, մեկ 

տա րի շուտ է գնա ցել դպրոց, քան զի ման կա-

պար տե զում այլևս ա նե լիք չու ներ: Հա ճա խել է 

Հու նան Ա վե տիս յա նի ան վան թիվ 9 միջ նա կարգ 

դպրո ցը: Թեև փոքր-մոքր, բայց շատ հա մար ձակ, 

խի զախ ե րե խա էր, նաև կա տա կա սեր՝ ժպի տը 

դեմ քին: Ա մե նատ խուր պատ մութ յու նը կպատ մեր 

ժպի տը ե րե սին:

«Մի ան գամ – վեր հի շում է հայ րը՝ Լ ևոն Մար գար-

յա նը, – «Ի՞նչ, որ տե՞ղ, ե՞րբ» հե ռուս տա խաղն 

էի դի տում և հըն թացս հար ցե րին պա տաս խա-

նում: Գա րի կը՝ մեկ էլ թե՝ մի հարց էլ ես տամ՝ 

Այ վա զովս կին ին չո՞ւ նկա րե լիս «այս մա տը» չի 

օգ տա գոր ծել և ցու ցադ րեց իր ցու ցա մա տը: Պա-

հանջ վող մեկ րո պեն ան ցավ, և չ կա րո ղա ցա պա-

տաս խա նել: Ա սաց, հայ րիկ, հեչ տրա մա բա նող 

չես: Այ վա զովս կին ինչ պե՞ս կա րող էր այդ մատն 

օգ տա գոր ծել, երբ դա իմն է»:

«Ողջ կյան քում ե ղել է ինք նու րույն. երբ հարց նում 

էի, ին չո՞ւ չես այս բա նը սո վո րել, պա տաս խա-

նում էր՝ ինչ-որ պետք է՝ ես սո վո րել եմ», – սա էլ 

հոր խոս տո վա նանքն է:

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Եր ևա-

նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տութ-

յան ֆա կուլ տե տը: Մեկ տա րի սո վո րե լուց հե տո 

մեկ նել է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան, ծա ռա յում 

էր Եր ևա նի հե տա խու զա կան զո րա մա սում: 

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում զին վո րա կան կար գա-

պա հութ յան բարձր ցու ցա նիշ նե րի հա սած Գա-

րիկ Մար գար յա նը պարգ ևատր վել է ՀՀ զին ված 

ու ժե րի «Հա յոց բա նա կի գե րա զան ցիկ» կրծքան-

շա նով: 

Ծա ռա յութ յու նից հե տո շա րու նա կել է բարձ րա-

գույն կրթութ յու նը: 

Պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րե րից ա ռաջ նագ ծում էր, 

թեև հա րա զատ նե րի հե ռա խո սա զան գե րին պա-

տաս խա նում էր՝ դեռ Գո րի սում եմ: 

Հոկ տեմ բե րի 15-ին գլխից ծանր վի րա վոր վեց, 

ա ռա ջին վի րա հա տութ յու նը Գո րի սում էր, հե տո՝ 

մայ րա քա ղա քում: Բայց այդ պես էլ կո մա յից դուրս 

չե կավ և ան մա հա ցավ հոկ տեմ բե րի 29-ին:

Ա մուս նա ցած էր, ա վա՜ղ, այդ պես էլ չհասց րեց 

վա յե լել ման կա կան թո թո վան քի բերկ րան քը...

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Կա պան» և «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե-

դալ նե րով:
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Ծն վել է 1996-ի նո յեմ բե րի 19-ին Կա պա նում՝ 

Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի ակ տիվ մաս-

նա կից Մար տուն Մու րադ յա նի ըն տա նի քում: 

Ման կուց հո րից լսել է մար տա կան ըն կեր նե րի 

սխրանք նե րի մա սին, դաս տիա րակ վել կա պան-

յան ա զա տա մար տի նվիր յալ նե րի ո գով: Նախ՝ 

սո վո րել է Կա պա նի թիվ 7, այ նու հետև՝ թիվ 3 

դպրո ցում: Ու սում նա ռութ յան տա րի նե րին աչ քի 

էր ընկ նում դպրո ցա կան ա ռար կա յա կան օ լիմ-

պիա դա նե րում, 11-րդ դա սա րա նում շա հեց 

«ՖԼԵՔՍ» մրցույ թում և ու սու մը շա րու նա կեց 

Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րում: Վե րա դառ-

նա լով Կա պան՝ ու սու մը շա րու նա կել է Ե ղե գի 

միջ նա կարգ դպրո ցում, որն ա վար տե լուց հե տո 

ըն դուն վեց Հա յաս տա նի ա մե րիկ յան հա մալ սա-

րան: 

2015 թ. ամ ռա նը զո րա կոչ վել է հա յոց բա նակ. 

գնդաց րորդ էր, մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան քա ռօր յա 

պա տե րազ մին: Զին ծա ռա յութ յունն ա վար տե լուց 

հե տո ու սու մը շա րու նա կել է Ա մե րիկ յան հա մալ-

սա րա նում: 2019 թ. ան դա մագր վել է «Ար ծիվ-30 

Ա րա րատ» մա հա պարտ նե րի ռազ մա հայ րե նա սի-

րա կան կազ մա կեր պութ յա նը: 

«Շա վարշն ինձ հետ կիս վում էր իր մտո րում նե-

րով, ա սում էր` երբ պա տե րազմ սկսվի, ան պայ-

ման գնա լու եմ։ Կար ծեք գու շա կում էր՝ շու տով 

պա տե րազմ է սկսվե լու, և Ադր բե ջա նին օ ժան դա-

կե լու է Թուր քիան», – նշեց Շա վար շի մայ րը։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին «Ար ծիվ-30» մա հա-

պարտ նե րի գու մար տա կի հետ մեկ նել է Ար ցախ: 

Մար տա կեր տի հա մար մար տե րը ծանր էին ու 

վճռա կան. ցա վոք, եր կու օր հե տո՝ սեպ տեմ բե րի 

29-ին, գնդաց րորդ Շա վարշ Մու րադ յա նը բռնեց 

հա վեր ժի ճամ փան...

Պարգ ևատր վել է «Քա ջա րի մար տիկ», «Հա-

յոց բա նա կի գե րա զան ցիկ» կրծքան շան նե րով, 

«Մար շալ Բաղ րամ յան», «Աղբ յուր Սե րոբ», «ՀԱԲ-

30», «Ար ծիվ-30 Ա րա րատ» մե դալ նե րով: 2021 թ. 

հու նի սի 10-ին Կա պա նի թիվ 7 դպրո ցի բա կում 

բաց վեց հու շաղբ յուր՝ նվիր ված կրթօ ջա խի շրջա-

նա վարտ ներ Շա վարշ Մու րադ յա նին, Գ րի շա Թու-

ման յա նին, Ա րեգ Հա կոբ յա նին: Ա րա րո ղութ յա նը 

ե լույթ ու նե ցավ «Ար ծիվ-30-մա հա պարտ ներ» 

գու մար տա կի փոխհ րա մա նա տար Եփ րեմ Մար-

գար յա նը, ով ներ կա յաց րեց 2020 թ. սեպ տեմ բե րի 

29-ի մար տը, որ վեր ջի նը ե ղավ հայ րե նի քի զին-

վո րի հա մար: 

Նաև հրա պա րակ վեց Ար ցա խի նա խա գա հի 

հրա մա նա գի րը Շա վարշ Մու րադ յա նին հետ մա-

հու ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով 

պարգ ևատ րե լու մա սին: 

Շա վարշ Մու րադ յա նը զին վո րա կան պա տիվ նե-

րով հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի 

հու շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

նաև «Կա պան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1978 թ. փետր վա րի 12-ին Կա պան քա-

ղա քում։ Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 9 միջ նա կարգ 

դպրո ցում, ա պա մեկ նել Եր ևան՝ սո վո րել Ա. 

Խամ փեր յան ցի ան վան ռազ մա կան ա վիա ցիոն 

ու սում նա րա նում: 1996-98 թթ. ծա ռա յել է ՀՀ զին-

ված ու ժե րում, վե րա դար ձել է սեր ժան տի կո չու-

մով: Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու դուստր։

Աշ խա տում էր Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 

կոմ բի նա տում՝ փո խադ րիչ-մե քե նա վար: 

Գոր ծըն կեր նե րը նրան բնու թագ րե լիս ա ռանձ-

նաց նում են օգ նե լու պատ րա ս տա կա մութ յունն ու 

աշ խա տա սի րութ յու նը։ 

2006 թ. Գա րիկն ու Ա նին ա մուս նա ցել էին … 

Ա նին մեծ ցա վով է պատ մում ա մուս նու մա սին. 

«Ա մեն լավ բան կա րե լի է ա սել նրա մա սին՝ լավ 

հայր ու ա մու սին էր, ըն կե րա սեր, բա րի, մի խոս-

քով՝ ի դեա լա կան մարդ...»։

Սեպ տեմ բե րի 27-ից Գա րի կը զո րա հա վա քով 

մեկ նեց Ջ րա կան: Կի նը ծա նոթ էր նրա բնա վո-

րութ յա նը, գի տեր, որ ցան կա ցած ա ռա ջադ րանք 

ա ռա ջինն է կա տա րե լու, որ տե սա կով ի րեն ա ռաջ 

գցող է, ու հենց դա էր նրան վա խեց նում։ Հա ճախ 

էր տուն զան գա հա րում, վեր ջին խո սակ ցութ յան 

ժա մա նակ մի տե սակ ընդգծ ված խնդրել էր ե րե-

խա նե րին լավ նա յել։ Ն րա խնդրան քը տա րօ րի-

նակ էր թվա ցել Ա նիին, ծանր կան խազ գա ցում էր 

ու նե ցել...

Մար տա կան ըն կեր նե րից Կա րե նը՝ Գա րի կի 

մա սին խո սե լիս տխրում է, ափ սո սում։ Պատ-

մում է, որ Գա րիկն ու ին քը մար տա դաշ տում են 

ծա նո թա ցել, իր մեջ տպա վոր վել է նրա՝ ա մեն 

մի դժվա րին ա ռա ջադ րանք կա տա րե լու պատ-

րաս տա կա մութ յու նը, ե ռանդն ու կո կի կութ յու նը։ 

Ն րա խոս քով՝ Գա րիկն ա մեն գործ պատ րաստ 

էր կա տա րել, մե քե նա ներ էր նո րո գում, վա րոր-

դութ յուն էր ա նում, կա տա րում էր այն, ինչ այդ 

պա հին շատ անհ րա ժեշտ էր։ 

Հոկ տեմ բե րի 11-ին թշնա մու ա նօ դա չո ւի հար-

վա ծից այր վում է Գա րի կի վա րած մե քե նան. 

մար տա կան ըն կեր նե րը պատ մում են, թե ինքն 

էր կա մա վոր գնա ցել այդ մե քե նան վա րե լու, երբ 

ի մա ցել էր, որ վա րորդ չկա։

Հու ղար կա վոր վել է հոկ տեմ բե րի 13-ին՝ Կա պա-

նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» 

մե դա լով, Կա պա նի հա մայն քա պե տա րա նի «Կա-

պան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2002 թ. մար տի 21-ին Կա պա նում: Նախ` 

սո վո րել է Կա պա նի թիվ 13 հիմ նա կան դպրո-

ցում, ա պա` ու սու մը շա րու նա կել Ս յու նի քի 

տա րա ծաշր ջա նա յին պե տա կան քո լե ջում`ստա-

նա լով«Կա պի սար քա վո րում նե րի մոն տա ժում 

և շա հա գոր ծում» մաս նա գի տութ յու նը: Միա ժա-

մա նակ սո վո րել է վար սա հար դա րում մաս նա-

գի տութ յու նը. ար դեն կա յա ցած վար սա վիր էր: 

Ու րախ և հ պարտ էր Սա սու նը, որ պա տա նի տա-

րի քում գտել էր իր տե ղը և օգ նում էր ծնող նե րին։ 

Շատ ըն կե րա սեր էր, օգ նում էր բո լո րին, միշտ 

ա մե նա թույ լի կող քին էր։

2020 թ. հու լի սին զո րա կոչ վել է ՀՀ զին ված ու ժեր 

և ծա ռա յութ յան ան ցել Պաշտ պա նութ յան բա-

նա կի հա րա վա յին ուղ ղութ յամբ տե ղա կայ ված 

Հադ րու թի զո րա մա սում: 

Երբ թշնա մին 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-

ին պա տե րազմ սան ձա զեր ծեց հայ րե նի Ար ցա խի 

դեմ, Սա սունն այդ ժա մա նակ ըն դա մե նը եր կու 

ամս վա ծա ռա յող էր։ 

Վեր ջին ան գամ մայ րի կի հետ խո սե լիս թաքց րել 

է, որ հրաշ քով փրկվել է ԱԹՍ-ի հար վա ծից։ Սա-

կայն ա ռաջ նա գիծ մեկ նե լիս չհա ջող վեց փրկվել 

ԱԹՍ-ի հեր թա կան հար վա ծից, և Սա սունն ան-

մա հա ցավ պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րը՝ հա վերժ 

մնա լով 18 տա րե կան։

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յուն», Կա պա նի հա մայն քա պե տարանի 

«Կա պան» մե դալ նե րով։
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Ծն վել է 1994 թ. փետր վա րի 6-ին Կա պան քա-

ղա քում։ Սո վո րել է Կա պա նի N 27 գի շե րօ թիկ 

դպրո ցում։ 2001 թ. ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է 

Ար ցա խի Հադ րու թի վար չա կան շրջա նի Մե խա-

կա վան Ջ րա կան բնա կա վայր, որ տեղ և ա վար-

տել է միջ նա կարգ դպրո ցը։ Այ նու հետև ըն դուն վել 

է Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նա յին պե տա կան քո լեջ։

2012 թ. զո րա կոչ վել է Հա յոց բա նակ։ Ժամ կե տա-

յին զին ծա ռա յութ յան ա վար տից հե տո շա րու-

նա կել է ծա ռա յութ յու նը զին ված ու ժե րում՝ ՊԲ 

Ջ րա կա նի զո րա մա սում։ 

2017 թ. ըն դուն վել է Ս տե փա նա կեր տի Գ րի գոր 

Նա րե կա ցու ան վան հա մալ սա րա նի պատ մութ-

յան բա ժին։ 

Մո րա քույ րը մոր մոք վում, հի շում է Է դո ւար դի 

ա մեն բա ռը, հա յաց քը՝ «Է դո ւարդս Ար ցա խում 

մե ծա ցավ, մի օր ինձ հարց րեց, թե ին չո՞ւ են 

ի րեն Կա պա նում ղա րա բաղ ցի, իսկ Ար ցա խում 

հա յաս տան ցի ա սում։ Շատ ու շա դիր էր, նկա տում 

էր յու րա քանչ  յուր թե րութ յուն, կյան քով լցված էր։ 

Սի րում էր կյան քը, ճա նա պար հոր դել էր սի րում։ 

Եր բեք չէր խո սում իր աշ խա տան քից, գաղտ նա-

պահ էր, ու դա նրա հատ կա նիշ նե րից մեկն էր. 

նրա կո րուս տը մեզ հա մար ա նա սե լի տան ջանք 

է...»։

Է դո ւար դի ըն կեր Ար թուր Մա գեր կո յի հետ ենք 

զրու ցում։ Ն րա ձայ նը դո ղում է ըն կե րոջ մա սին 

խո սե լիս. «Է դո ւար դի հետ ծա նո թա ցել եմ, երբ 

ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող էի, ին քը նույն զո րա-

մա սում պայ մա նագ րա յին ծա ռա յող էր։ Ըն կե րա-

ցանք, շատ-շատ էի լի նում նրանց ջերմ ու հյու-

րա սեր օ ջա խում, հիա նա լի որ դի էր, օգ նում էր 

ծնող նե րին, չնա յած բո լո րին էր օգ նում։ Նե րո ղա-

միտ, հու մո րով, ակ տիվ, ժա մա նա կա կից տղա էր, 

ան պայ ման ու զում եմ շեշ տել բա րութ յու նը...»:

Է դո ւար դը վա յե լում էր ծա ռա յա կից նե րի ու սպա-

յա կան անձ նա կազ մի հար գան քը, 2020 թ. մա յի-

սին պարգ ևատր վել է «Ան բա սիր ծա ռա յութ յան 

հա մար» ա ռա ջին աս տի ճա նի մե դա լով։ 

Է դո ւար դի հետ ծա ռա յող նե րից շատ քչերն են 

այ սօր մեր կող քին, քա նի որ Ջ րա կա նի զո րա մա-

սը 2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին ա ռա ջին նե րից էր, 

որ հրե տա կո ծութ յան են թարկ վեց. հոկ տեմ բե րի 

1-ին Է դո ւար դը վի րա վոր վեց, հոկ տեմ բե րի 9-ին՝ 

ան մա հա ցավ...

Ն րանք, ով քեր ողջ են մնա ցել, ի րենց զոհ ված 

ըն կեր նե րի մա սին խո սե լիս ար ցունք նե րը չեն 

թաքց նում. «Մեր ըն կեր նե րի ար յան վրե ժը լու ծե-

լու ենք...»:

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» և «Կա պան» 

մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1963 թ. հոկ տեմ բե րի 3-ին Կա պան քա-

ղա քում: Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 27 գի շե րօ թիկ 

դպրո ցում, Կա պա նի պրոֆ տեխ նի կա կան ու-

սում նա րա նում, ստա ցել ավ տոամ բար ձի չա վա-

րի մաս նա գի տութ յուն: Ծա ռա յել է խորհր դա յին 

բա նա կում:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի մեկ որ դի:

1988 թ. սկսվել էր Ար ցախ յան շար ժու մը, շրջա-

պա տում ակ տիվ ու խե լա ցի ե րի տա սար դի 

հա մա րում ու նե ցող Խա չիկ Ոս կան յա նը հայ րե նի-

քի ճա կա տագ րի հան դեպ ան տար բեր լի նել չէր 

կա րող. միա ցել էր շարժ մա նը: 

1992 թ. միա ցավ Կա պա նում ձևա վոր վող ինք-

նա պաշտ պա նա կան ջո կատ նե րին ու մեկ նեց 

Ար ցախ: 

Պա տե րազ մը տա րի ներ տևեց, բայց հա յը գի տի, 

որ հաղ թա նա կը հեշտ չի տրվում, որ ան կախ 

պե տութ յուն ու նե նալն ա մե նօր յա դժվար ու ծանր 

պայ քար է պա հան ջում...

Խա չի կը տուն վե րա դար ձավ խա ղա ղութ յան հետ. 

ըն տա նիք կազ մեց, ե րե խա ներ ու նե ցավ, աշ խա-

տեց ու ա րա րեց:

2016 թ. ապ րի լի 2-ին ա ռանց հա պա ղե լու միա-

ցավ ճա կատ մեկ նող ըն կեր նե րին: Մոտ եր կու 

ա միս մնաց Մա տա ղի սում, վե րա դար ձավ՝ ոգ-

ևոր ված ու հաղ թո ղի ժպի տը դեմ քին, խախ տեց 

պա տե րազմ նե րից չխո սե լու սո վո րութ յունն ու 

իր հիաց մուն քը բարձ րա ձայ նեց ժամ կե տա յին 

զին ծա ռա յող նե րի վե րա բեր յալ. «Մենք հրա շա լի 

բա նակ ու նենք, հզոր տղերք ու նենք, էն ո՜նց են 

կռվում, ես նրանց ցա վը տա նեմ...»:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ի լու սա բա ցը խա ղաղ 

չէր. Խա չի կին ա մեն կերպ փոր ձե ցին հետ պա հել, 

հա մո զել, բայց նա իր ո րոշ ման մեջ հաս տա տա-

կամ էր:

Մի քա նի օր Կա պա նում զբաղ վում էր ջո կատ նե-

րի ձևա վոր մամբ, իսկ հոկ տեմ բե րի 2-ին մեկ նեց 

Ջ րա կան: Կա մա վո րա կան նե րի ջո կա տը, ո րի 

կազ մում էր, հոկ տեմ բե րի 5-ին մար տի է բռնվել 

թուր քա կան հա տուկ ջո կա տի հետ: 

Ան հա վա սար մար տում ըն կել է Խա չիկ Ոս կան-

յա նը՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ իր ու ըն կեր նե րի 

ար յամբ ա զա տագր ված հայ րե նի քի պա տա ռի կը 

միայն ար յամբ ու նվի րու մով է հնա րա վոր պահ-

պա նել:

Աճ յու նը հո ղին է հանձն վել դեկ տեմ բե րի 20-ին 

Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Հայ րե նի քին մա-

տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 2-րդ  աս տի-

ճա նի և «Կա պան» մե դալ նե րով: 
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Ծն վել է 2000 թ. հոկ տեմ բե րի 10-ին Մոսկ վա քա-

ղա քում: 2001 թվա կա նից ըն տա նի քը բնա կութ-

յուն է հաս տա տել Կա պա նում: 2006 թվա կա նին 

հա ճա խել է Կա պա նի վար ժա րա նը, այնուհետև 

ուսումը շարունակել և 2017 թ. ա վար տել է Ա ճա-

նա նի միջ նա կարգ դպրո ցը: Նույն թվա կա նին 

ըն դուն վել Հա յաս տա նի ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 

և ս պոր տի պե տա կան ինս տի տուտ։

Անձ նա կան նա խա ձեռ նութ յամբ մկրտվել էր հայ-

րե նի Քա ջա րանց գյու ղի Սուրբ Հա կովբ ե կե ղե-

ցում՝ 2018 թվա կա նի օ գոս տո սի 1-ին։ 

2019 թվա կա նի հուն վա րի 13-ին զո րա կոչ վել է 

հայ կա կան բա նակ։ Ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել 

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Ջ րա կա նի զո րա մա-

սում։ Շար քա յի նից դար ձել է կրտսեր սեր ժանտ, 

հե տո՝ սեր ժանտ։ Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում 

նույն պես զբաղ վում էր ֆուտ բո լով, ծա ռա յա կից 

ըն կեր նե րի հետ մաս նակ ցում զո րա մա սե րի միջև 

տե ղի ու նե ցող ֆուտ բո լա յին ըն կե րա կան խա-

ղե րին։ 2021 թ. հուն վա րի 13-ին Տի րա նը պի տի 

զո րացր վեր...

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Պա տե րազ մի հենց 

ա ռա ջին րո պե նե րից ար դեն պայ քա րի մեջ էր, 

քա նի որ այդ ա ռա վոտ յան մար տա կան դիր քում 

էր և իր հեր թա պա հութ յու նը դեռ չէր ա վար տել։ 

Նաև դիր քի ա վագն էր։

Այդ ա ռա վո տից էլ սկսվեց Տի րա նի և իր մար տա-

կան ըն կեր նե րի պայ քա րը՝ հա նուն հայ րե նի հո ղի 

պաշտ պա նութ յան։

Ար ցախ յան պա տե րազ մին մաս նակ ցեց 33 օր՝ 

սեպ տեմ բե րի 27-ից մինչև հոկ տեմ բե րի 29-ը։ Այդ 

ըն թաց քում նրան ու իր ծա ռա յա կից ըն կեր նե րին 

հա ջող վեց պատ վով կա տա րել մի շարք մար տա-

կան ա ռա ջադ րանք ներ։ Դա ժան էր պա տե րազ մը, 

ան հա վա սար էին ռե սուրս նե րը։ Ճա կա տա գի րը 

Տի րա նին և Ջ րա կա նի զո րա մա սի կեն դա նի մնա-

ցած մյուս զին վոր նե րին բե րեց Ար ցա խի Մար-

տու նու շրջա նի Քերթ գյուղ։ Այդ տեղ հոկ տեմ բե րի 

լույս 29-ի գի շե րը տղեր քը մո բի լի զաց նում էին 

ու ժե րը և պատ րաստ վում հեր թա կան մար տա-

կան ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լու, բայց ա նօ դա-

չու սար քը հար վա ծեց մեր ու ժե րին։ Այդ ժա մա-

նակ էլ Տի րա նը և ն րա մար տա կան ըն կեր նե րը 

զոհ վե ցին...

Տի րա նը մա հա ցավ՝ այդ պես էլ չթող նե լով հետ-

նորդ ներ, ո րով հետև ըն դա մե նը 20 տա րե կան էր 

ու դեռ չէր հասց րել ա մուս նա նալ։ 

Տի րա նի և ն րա կող քին զոհ ված 15 մար տա կան 

ըն կեր նե րի մար մին նե րը մա հա ցու վեր քե րից 

ան ճա նա չե լի էին դար ձել, և Տի րա նի մահ վա նից 

հե տո 38-րդ  օ րը՝ դեկ տեմ բե րի 6-ին, հնա րա վոր 

ե ղավ ԴՆԹ թես թի մի ջո ցով գտնել նրա մար մի նը։

Տի րա նի մար մինն ամ փոփ ված է Կա պան քա ղա-

քի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում։ Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ-

յուն», «Ա րիութ յան» և «Կա պան» մե դալ նե րով:
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Ծն վե լ է 1982 թ. ապ րի լի 12-ին Կա պան քա ղա-

քում: Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 6 միջ նա կարգ 

դպրո ցում: Ու շիմ, խե լա միտ ա շա կերտ էր, ըն կե-

րա սեր, նա խա ձեռ նող և կազ մա կեր պող: Ըն կե-

րա կան շրջա պա տի ո գին էր, սիր ված էր դա սըն-

կեր նե րի կող մից: 

2000-2002 թթ. ծա ռա յել է ՀՀ զին ված ու ժե րում: 

Բա նա կից վե րա դառ նա լուց հե տո ինք նուս շի-

նա րարն աշ խա տում էր նախընտրած մաս նա-

գի տութ յամբ, ո րը նրան կարճ ժա մա նա կում մեծ 

համ բավ բե րեց: 

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 6-ին Ար տե մը մեկ նում է 

բա նակ. պա տե րազմ էր… Մեկ նեց ռազ մա ճա կա-

տի ա ռաջ նա գիծ: Մարտն չում էր պաշտ պա նա-

կան գծի հա րա վա յին՝ Ջ րա կա նի ուղ ղութ յամբ: 

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 13-ին Ար տե մը զոհ վեց 

թշնա մու ա կա նի պայթ յու նից: 

Զի նա կից ըն կեր ներն Ար տե մին հի շում են որ պես 

ան վախ և ան վե հեր մար տի կի…

Ա մուս նա ցած էր, ու նի մեկ որ դի: 

Ար տեմ Պո ղոս յա նը հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի 

Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» և «Կա պան» մե դալ նե րով։
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Ծն վել է 1991 թ. հոկ տեմ բե րի 20-ին Կա պան քա-

ղա քում։ Սո վո րել է Ս յու նիք գյու ղի միջ նա կարգ 

դպրո ցում։ Ա վար տե լուց հե տո զո րա կոչ վել է բա-

նակ, ծա ռա յել Գո րի սի զո րա մա սում։

Զո րացր վե լուց հե տո աշ խա տել է տար բեր տե ղե-

րում։ 

Քույ րը քնքշան քով է հի շում եղ բո րը, պատ մում, 

որ Մա նու կը հրա շա լի եղ բայր էր. «Միակ եղ բայրս 

էր, նրա մա հը ծանր է գի տակ ցել. ազ նիվ էր, հո-

գա տար, սիր ված էր ըն տա նի քի ու ըն կեր նե րի 

կող մից, լավ ըն կեր ներ ու ներ, ով քեր ա մեն րո պե 

պատ րաստ էին նրան օգ նութ յան հաս նել, բայց 

չար պա տե րազ մի դեմ բո լորս ենք ան զոր։ Հի մա 

միայն մի զգա ցո ղութ յուն կա՝ կա րոտ...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Մա նու կը եր կու օր 

սպա սեց, որ ի րեն կկան չեն զո րա հա վա քի, ան-

համ բեր էր, ըն կեր ներն այն տեղ էին ար դեն, ին քը՝ 

այս տեղ մնալ չէր կա րող, կա մա վո րագր վեց...

Զին կո մի սա րիա տի բա կից զան գա հա րել էր քրո-

ջը, տե ղե կաց րել, թե մեկ նում է, քույ րը հա մո զել 

էր, խնդրել, որ չգնա։ Բայց Մա նուկն անդրդ վե լի 

էր, քրո ջը հի շեց րել էր, որ հայրն էլ է հայ րե նի-

քը կռվով պաշտ պա նել. «Մենք Կա պա նում ենք 

ապ րում, ե թե կա պան ցի տղա մար դը թուր քի դեմ 

չկանգ նի, ո՞վ պի տի ի րա տու նը պա հի...»։

Ն րանք, ով քեր Մա նու կին տե սել են ռազ մա ճա-

կա տում, հպար տա նում են. «Լավ է, որ մեր մեջ 

դեռ էդ տե սա կը կա, Մա նու կը մի ու րիշ կերպ էր 

կռվում, իմ հան դի պած տղեր քի մեջ նա ա ռանձ-

նա նում էր բա ցա ռիկ ան վա խութ յամբ, հպարտ 

եմ, որ հայ ազ գը Մա նու կի պես տղերք ու նի, 

նրանք հույս են ներշն չում, որ մեր ազ գը կհաղ-

թա հա րի դժվա րութ յուն ներն ու կհաղ թա նա կի...»։

Նո յեմ բե րի 9-ին Դա վիթ բեկ գյու ղի ինք նա պաշտ-

պա նա կան մար տե րում Մա նուկն ան մա հա ցել է...

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» և «Կա պան» մե-

դալ նե րով:
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Ծն վել է 1990 թ. հու նի սի 22-ին Կա պան քա ղա-

քում։ Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 3 միջ նա կարգ 

դպրո ցում։ 2007 թ. ըն դուն վել և 2012 թ. ա վար-

տել է Եր ևա նի գյու ղատն տե սա կան հա մալ սա րա-

նը՝ տնտե սա գետ-ֆի նան սիստ մաս նա գի տութ-

յամբ։ Ժամ կե տա յին ծա ռա յութ յունն անց կաց րել է 

Վար դե նի սում։

2011 թ. ըն դուն վել է աշ խա տան քի ՀՀ ՊՆ N զո րա-

մա սի զե նի թա յին-հրթի ռա յին դի վի զիո նի ռա դիո-

լո կա ցիոն հե տա զո տութ յան և տե ղե կատ վութ յան 

ար տա ցոլ ման բա ժան մուն քի ռա դիո լո կա ցիոն 

կա յա նի ա վագ օ պե րա տոր։ 

Ն րա վե րահս կո ղութ յան տակ էին Հադ րու թի, Հո-

րա դի զի, Ջ րա կա նի, Սա նա սա րի, Ս յու նի քի բնա-

կա վայ րե րի օ դա յին տա րածք նե րը:

Ա պե րը (նրան այդ պես էին ան վա նում ըն կեր նե-

րը) հմուտ ծա ռա յող էր. նրա մաս նա գի տա կան 

բարձր հմտութ յուն նե րի շնոր հիվ վե րաց վել են 

հա կա ռա կոր դի բազ մա թիվ ԱԹՍ-ներ։ 

Սար գիսն աշ խա տա վայ րում հարգ ված էր. ինչ-

պես բնո րո շում են գոր ծըն կեր նե րը, հա մեստ, 

լռակ յաց, հար գա լից ե րի տա սարդ էր, մե ծա հո գի 

ու ան շա հախն դիր...

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից մինչև հոկ տեմ բե րի 

9-ը՝ մոր ծննդյան օ րը, Ա պե րը տուն չէր գնա ցել։ 

Մայ րը ար ցունք նե րի մի ջից ժպտում է՝ տղան 

այդ օրն ի րեն ա մե նա մեծ նվե րը մա տու ցեց իր 

ներ կա յութ յամբ և հե տա գա յում դար ձավ քաղցր 

հի շո ղութ յուն ու հուշ։

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 10-ին հա կա ռա կոր դի 

ա նօ դա չուն հար վա ծում է Ե րից վան քի ռա դիո լո-

կա ցիոն կա յա նին, վի րա վոր վում են Սար գի սը, 

Գ րի շան և ն րանց օգ նութ յան ե կած Ա լի կը։

Սար գի սը, ներ կա նե րի պատ մե լով, իր ծանր վի-

ճա կը մո ռա ցած, հա նում է գո տին ու մեկ նում 

Գ րի շա յին: Խնդ րում էր, որ ա ռա ջի նը նրան վի րա-

հա տեն, որ չար նա հո սի՝ չի մա նա լով, որ Գ րի-

շան ար դեն զոհ վել է։ Բ ժիշկ նե րը մի քա նի ժամ 

պայ քա րել են Սար գի սի կյան քի հա մար, բայց՝ 

ա պարդ յուն։ Վի րա վոր վե լուց ժա մեր անց զոհ-

վեց Սար գի սը՝ ծնող նե րի միակ ա րու զա վա կը, 

ով պի տի շա րու նա կեր Պո ղոս յան գեր դաս տա նի 

հա րատ ևութ յու նը, ում զա վակ նե րը պի տի դառ-

նա յին իր շա րու նա կութ յան ու հա վեր ժա նա լու 

գրա վա կա նը, ափ սո՜ս...

Հոկ տեմ բե րի 12-ին Սար գիս Պո ղոս յա նի աճ յու նը 

հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» և «Կա պան» մե դալ նե րով։
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Ծն վել է 1982 թ. հու լի սի 16-ին Կա պան քա ղա-

քում: Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 6 միջ նա կարգ 

դպրո ցում, այ նու հետև ու սու մը շա րու նա կել 

Կա պա նի տա րա ծաշր ջա նա յին պե տա կան քո լե-

ջում՝ մե նեջ մեն թի մաս նա գի տութ յամբ: 2000-2002 

թթ. ծա ռա յել է ՀՀ զին ված ու ժե րում: Բա նա կից 

վե րա դառ նա լուց հե տո աշ խա տել է տար բեր 

ո լորտ նե րում՝ փոր ձե լով իր կա րո ղութ յուն ներն ու 

ըն դու նա կութ յուն նե րը: Զ բաղ վել է շի նա րա րա-

կան աշ խա տանք նե րով, տա րի ներ անց հիմ նել 

քա րի վե րամ շակ ման սե փա կան ար տադ րա մաս, 

ան հատ ձեռ նե րեց էր: Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր-

կու զա վակ: 

Ապ րիլ  յան քա ռօր յա յին Հա րու թը զին կո մի սա-

րիատ գնաց, ա սա ցին՝ սպա սի, պետք լի նի, 

կկան չենք, կգնաս ռազ մա ճա կատ։ «Բայց այդ 

ան գամ պա տե րազ մը կարճ տևեց, չհասց րեց 

մեկ նել։ Ինքն ի րեն կար ծես մե ղա վոր էր զգում, 

ա սում էր՝ չթո ղե ցին, որ գնամ մի քա նի թուրք 

սպա նեմ», – պատ մում է ըն կե րը՝ Վար շա մը՝ 

ա վե լաց նե լով, որ 2020-ի սեպ տեմ բեր յան պա տե-

րազ մում, երբ կա մա վո րագր վեց, հպար տութ յամբ 

ե կավ, ա սաց՝ տղերք, գնում եմ…

Հա րութն ու Է րի կը Կա պա նից էին, բայց ի րար 

հետ մտեր մա ցան ա ռաջ նագ ծում։ «Գո րի սի հա-

վա քա կա յա նում պարզ վեց, որ մի ջո կա տում 

ենք լի նե լու ու ա ռաջ նագ ծում: Երբ բա ժա նե ցին 

խմբե րի, Հա րու թի հետ միա սին նույն դիրքն էինք 

հսկում», – պատ մում է Է րի կը։ Վեր ջի նիս խոս քով՝ 

Հա րութն ի րենց հրա հան գում էր՝ խրա մա տից 

դուրս չգալ, մինչև ին քը չհե տա խու զի։ Ա սում էր՝ 

էս տա րածք նե րին ես ծա նոթ եմ, մի հատ տես-

նեմ՝ ոնց ա վի ճա կը, նոր դուրս ե կեք: Մար տա-

կան ըն կե րոջ խոս քով՝ հենց մի քիչ հան գիստ 

վի ճակ էր լի նում՝ ա ռա ջար կում էր բլոտ խա ղալ։ 

«Հա րութն ա սում էր՝ տղերք, թուր քին պի տի 

չվստա հենք, էս հանգս տութ յու նը վտան գա վոր 

է, հե ռա խո սով չենք կա րա զբաղ վել, գո նե բլոտ 

խա ղանք, որ հոգ նա ծութ յու նից չքնենք», – վեր-

հի շում է Է րի կը։ 

Ա մեն օր զան գա հա րում էր՝ հար ցու փորձ ա նում 

տնե ցի նե րից, հոր դո րում ու ժեղ մնալ ու սպա սել 

ի րեն։ Վեր ջին ան գամ հոկ տեմ բե րի 12-ին զան գա-

հա րեց։ Ասաց, թե ին քը լավ է, իր հա մար չան-

հանգս տա նան ու չվա խե նան, քիչ մնաց՝ կվե րա-

դառ նա։ Հա ջորդ օ րը՝ հոկ տեմ բե րի 13-ին, զոհ վեց 

Ջ րա կա նում։

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում՝ հոկ տեմ բե րի 16-ին: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» և 

«Կա պան» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1983 թ. մա յի սի 5-ին Կա պան քա ղա քում: 

Սո վո րել և ա վար տել է Կա պա նի թիվ 27 գի շե րօ-

թիկ դպրո ցը, այ նու հետև ըն դուն վել և ա վար տել 

է Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա կան 

հա մալ սա րա նի Կա պա նի մաս նաճ յու ղը՝ ստա նա-

լով տնտե սա գետ բա կա լավ րի աս տի ճան:

2004-2006 թթ. ծա ռա յել է հա յոց բա նա կում: Յոթ 

տա րի աշ խա տել է բան կա յին հա մա կար գում՝ 

վաս տա կե լով հար գանք՝ քա ղա քա կիրթ ու մարդ-

կանց հան դեպ բար յա ցա կամ վե րա բեր մուն քով: 

2014-ին տե ղա փոխ վել է «Զան գե զու րի պղնձա-

մո լիբ դե նա յին կոմ բի նատ» ՓԲ ըն կե րութ յուն՝ 

տնօ րե նի օգ նա կան, ա պա՝ ճա շա րա նի վա րիչ՝ 

ա մե նուր հար գանք ու սեր վա յե լել:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ: 

Կ նոջ՝ Ս տե լա յի պատ մե լով ու շա դիր էր իր և ե րե-

խա նե րի հան դեպ, անմ նա ցորդ նվիր ված էր ըն-

տա նի քին: Պա տե րազ մի բոթն առ նե լով՝ խնդրեց 

պատ րաս տել անհ րա ժեշտ ի րե րը և զին վո րա կան 

գրքույ կը: Հ րա ժեշտ տա լիս էլ խոս տա ցավ՝ ան-

պայ ման վե րա դառ նալ: Ա վա՜ղ...

N զո րա մա սի հրա մա նա տա րի տե ղա կալ, 

փոխգն դա պետ Ար թուր Մար տի րոս յա նը պատ-

մում է. «Ինձ բախտ է վի ճակ վել պար տա դիր 

զին ծա ռա յութ յան օ րե րից ճա նա չել Ար շա կին, և 

ի սկզբա նե նա մեջս տպա վոր վեց՝ առ նա կան, 

շի տակ, շրջա պա տին նվիր ված անձ նա վո րութ-

յուն: Դա սա կի հրա մա նա տար էր, բայց իր ստո-

րա բա ժա նումն ա վե լի կար գա պահ և օ րի նա կե լի 

էր, քան ո րոշ սպա յա կան ու սա դիր նե րով զին վո-

րա կան նե րի նը: Կարճ ժա մա նա կում կա րո ղա ցավ 

վա յե լել հրա մա տար նե րի ու ծա ռա յա կից նե րի 

սերն ու հար գան քը: Հան գա մանք նե րի բե րու-

մով 2-րդ  ան գամ Ար շա կին հան դի պե ցի 2020 թ. 

հոկ տեմ բե րին, երբ մեր երկ րի վրա սպառ նա լիք 

էր կախ ված: Վեր հի շե ցինք 15 տար վա վա ղե-

մութ յան մեր բա նա կա յին ծա ռա յութ յան օ րե րը: 

Ո՞վ ի մա նար, թե դա մեր վեր ջին հան դի պումն էր 

լի նե լու»:

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 13-ին Ջ րա կա նի մա տույց-

նե րում ըն կավ հա կա ռա կոր դի ա նօ դա չո ւի հար-

վա ծից:

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-

շա հա մա լի րում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» և «Կա պան» մե-

դալ նե րով:
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Ծն վել է 1996 թ. հու նի սի 30-ին Կա պան քա ղա-

քում։ Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 1 դպրո ցում: 2011-

2015 թթ. սո վո րել և ա վար տել է Ս յու նի քի տա րա-

ծաշր ջա նա յին պե տա կան քո լե ջը՝ «Բաց լեռ նա յին 

աշ խա տանք ներ» մաս նա գի տութ յամբ։ 

2014 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել Լու սա-

կեր տում։ 

Հայ րե նիք հաս կա ցութ յու նը նրա համար վե րա-

ցա կան չէր: Նա զար կե րա կով էր զգում հայ րե նի-

քի սի րո ու ժը: 

Աշ խա տում էր Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 

կոմ բի նա տում՝ վա րորդ։

Ա մուս նա ցած չէր, չհասց րեց. 2020 թ. մար տի 

13-ին նշան վել էր գե ղեց կու հի Ռա յի սա յի հետ, 

հար սա նի քը դեկ տեմ բե րին պի տի լի ներ…

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ար մանն ա ռանց հա-

պա ղե լու միա ցավ հայ րե նի քի պաշտ պան նե րին։

44-օր յա պա տե րազ մի բո վով ան ցած Ա վետ Հա-

կոբ յանն է պատ մում. «Ար մա նի հետ վա ղուց 

էինք ծա նոթ, բայց պա տե րազմն ամ րաց նում է 

հա րա բե րութ յուն նե րը՝ ծա նո թութ յունն ըն կե րութ-

յան վե րա ծե լով։ Սկզ բում Գե ղիում էինք՝ Նա-

խիջ ևա նի հետ սահ մա նին, հոկ տեմ բե րի 14-ին 

մեկ նե ցինք Ար ցախ, գնում էինք՝ գի տակ ցե լով, թե 

ուր ենք գնում և ին չու։ Մար տա կան բո լոր ա ռա-

ջադ րանք նե րը կա տա րել ենք անս խալ, Ար մանն 

«Ու րա լի» վա րորդ էր, իր զգու շա վո րութ յան ու 

տրա մա բա նութ յան շնոր հիվ անձ նա կազ մին ու 

զեն քը շատ ան գամ ներ է անվ նաս տեղ հասց րել։ 

Հոկ տեմ բե րի 17-ի գի շե րն Այ գե հո վի տում էինք։ 

«Մար տի՛» հրա մա նից հե տո դիր քա վոր վե ցինք, և 

հա կա ռա կոր դի ա նօ դա չուն սկսեց նպա տա կա յին 

հար ված ներ հասց նել։ Պատ կե րը դա ժա նութ յամբ 

ան նա խա դեպ էր, շա տերն աչ քիս ա ռաջ ըն կան, 

նրան ցից մեկն էլ Ար մանն էր։ Ես էլ բո լոր մարդ-

կանց պես ապ րում եմ, եր բեմն ժպտում, բայց 

հի շո ղութ յու նիցս ջնջել աչ քիս ա ռաջ զոհ ված 

տղեր քին՝ չեմ կա րող…»։

Ա նօ դա չո ւի հար վա ծից զոհ ված մեր տղա նե րից 

շա տե րի մար մին ներն ան ճա նա չե լի էին դար ձել… 

Ար մա նի նշա նա ծը՝ Ռա յի սան, մինչ օրս թա քուն 

հույս է փայ փա յում. «Չեմ հա վա տում, որ Ար մա-

նը չկա, մենք շատ նպա տակ ներ, ե րա զանք ներ 

ու նեինք, պատ կե րաց նում էինք մեր հար սա նի քը, 

մեր ա պա գա ըն տա նի քը, նրան կորց նե լու մտքի 

հետ չեմ հաշտ վում, մինչև այ սօր ե րազ ներ եմ 

տես նում, որ նա ողջ է...»։

Ար ման Օ հան յա նի աճ յու նը զին վո րա կան պա-

տիվ նե րով հո ղին է հանձն վել հոկ տեմ բե րի 20-ին՝ 

Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում։ Հետ-

մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա-

յութ յան» և «Կա պան» մե դալ նե րով:
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Ծնող նե րի Սանկտ Պե տեր բուրգ տե ղա փոխ վե-

լուց հե տո` 2001 թ. օ գոս տո սի 13-ին, ծնվել է 

Ազ նի վը: Սեր տո րեն կապ ված է ե ղել հոր ծննդա-

վայր Շի նու հայ րին:

Դպ րո ցա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Եր ևա նի 

թիվ 178 հիմ նա կան դպրո ցում: 9-ամ յա կրթութ-

յուն ստա նա լուց հե տո ըն դուն վել է Հայ-ա մե-

րիկ յան բժշկա կան քո լեջ: Ուս մա նը զու գա հեռ 9 

տա րի սո վո րել է մար զադպ րո ցում՝ հմտա նա լով 

«Ու շու սան դու» մար զաձ ևում: Տա րի նե րի ըն-

թաց քում տի րա պե տել է սպոր տի այդ ձևին և 

մաս նակ ցել մրցում նե րի՝ ար ժա նա ցել մի շարք 

մե դալ նե րի, պատ վոգ րե րի ու խրա խու սանք նե րի:

Կար միր դիպ լո մով ա վար տել է քո լե ջը` ստա-

նա լով ա տամ նա տեխ նի կի մաս նա գի տութ յուն: 

Գոր ծող օ րեն քի հա մա ձայն՝ ար տոն յալ կար գով 

ըն դուն վել է Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի 

երկ րորդ կուրս: 

2019 թ. դեկ տեմ բե րի 28-ին զո րա կոչ վել է պար-

տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յան:

Ծա ռա յում էր Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Մա-

տա ղի սի զո րա մա սում: 

Զին վո րա կան ծա ռա յութ յան ժա մա նակ աչ քի է 

ըն կել և ն կատ վել հրա մա նա տա րութ յան կող մից: 

Ա ռա ջադ րանք նե րը կա տա րել է ժա մա նա կին և 

ան թե րի, կարճ ժա մա նա կում տի րա պե տել է գոր-

ծա ծութ յան մեջ մտած նոր զի նա տե սակ նե րի։

27 սեպ տեմ բե րի 2020 թվա կան…

Դիր քի ա վագ, կրտսեր սեր ժանտ Ազ նի վը 

ա ռաջնագ ծում էր, մար տե րը թեժ էին: Կ րակ էր 

թափ վում ոչ միայն դի մա ցից, այլև գլխա վեր-

ևից…

Հոկ տեմ բե րի 12-ին վեր ջին խո սակ ցութ յունն է 

ու նե ցել հա րա զատ նե րի հետ, մաս նա վո րա պես՝ 

Շի նու հայ րում բնակ վող Խի կար հո րեղ բոր հետ: 

Հոկ տեմ բե րի 13-ին զոհ վեց թշնա մու գնդա կից:

Հու ղար կա վոր վել է Ե ռաբ լուր պան թեո նում: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Ա րիութ յան 

հա մար» և ԱՀ ՊԲ «6-րդ ՊՇ Անձ նու րաց պաշտ-

պան» մե դալ նե րով:
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Տա սը տա րե կան էր Անդ րա նի կը, երբ «ի՞նչ ես 

դառ նա լու» հար ցին վստահ պա տաս խա նեց՝ 

զին վո րա կան: 

Ճա կա տա րագ րա կան էր պա տա նի Անդ րա նի-

կի և փոխգն դա պետ Վո լոդ յա Կա րա պետ յա նի 

հան դի պու մը։ Անդ րա նիկն ի մա ցել էր, որ Կոր նի-

ձոր ե կած զին վո րա կա նը Վազ գեն Սարգս յա նի 

ան վան ռազ մա կան համալսարանից է, հա մո զել 

էր մայ րի կին՝ ի րենց հան դի պու մը կազ մա կեր պել։ 

Փոխգն դա պե տը մեկ ժա մից ա վե լի ա ռանձ նազ-

րույց է ու նե ցել Անդ րա նի կի հետ, տպա վոր ված 

դուրս ե կել, ձեռ քը դրել պա տա նու ու սին և հա-

մոզ ված հայ տա րա րել. «Այս ու սե րը գե նե րա լի 

ու սա դիր ներ կրե լու հա մար են»։ 

Ծն վել է 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 12-ին Կոր նի ձոր 

գյու ղում։ Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է 

Կոր նի ձո րի Ա. Բա լա սան յա նի ան վան միջ նա-

կարգ դպրո ցում։ 2008 թ. ըն դուն վել է Վազ գեն 

Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան համալսարան։ 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու դուստր։

2012 թ. ռազ մա կան համալսարանն ա վար տե լուց 

հե տո ծա ռա յութ յան է ան ցել Ջ րա կա նում։ 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27, Ար ցախ յան նոր պա-

տե րազմ... Անդ րա նիկ Ա ղա ջան յա նը Ջ րա կա նից 

դուրս է բե րում ըն տա նի քը՝ տե ղա վո րում ա ռաջ-

նագ ծից հե ռու մի գյու ղում, զան գա հա րում տուն, 

ծնող նե րին խնդրում գնալ և տեղափոխել կնոջն 

ու ե րե խա նե րին, ին քը վե րա դառ նում է Ջ րա կան։ 

Հոկ տեմ բե րի 3-ին զան գա հա րում է տուն՝ ա սում, 

որ ին քը Կար միր շու կա յում է՝ վի րա վոր ներ է 

բե րել: Հե տո մի զին վոր պի տի պատ մեր, թե կա-

պի տան Ա ղա ջան յանն էլ է վի րա վոր ե ղել, բայց 

զեն քը՝ որ պես հե նակ, հո ղի մեջ խրե լով՝ մնա ցել է 

իր զին վոր նե րի կող քին։

Վեր ջին ան գամ զան գա հա րել է տուն հոկ տեմ բե-

րի 5-ին, ա սել, թե ծանր մար տեր են...

Հե րոս հրա մա նա տա րի ու յոթ զին վո րի մար մին-

նե րը հայտ նա բեր վե ցին ո րո նո ղա կան աշ խա-

տանք նե րի շնորհիվ... 

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում պարգ ևատր վել է ԼՂՀ 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յուն», «ՀՀ զին ված ու ժեր 

20 տա րի», «Մար տա կան հեր թա պա հութ յան 

հա մար» 1-ին աս տի ճա նի, «Ծո վա կալ Հ. Ս. Ի սա-

կով» մե դալ նե րով:

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ 

«Ա րիութ յան հա մար» մե դա լով:
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Ծն վել է 2001 թ. մար տի 7-ին Խն ձո րեսկ գյու ղում:

Միջ նա կարգ կրթութ յուն ստա նա լուց հե տո տե-

ղա փոխ վել է Եր ևան, ըն դուն վել թիվ 1 ար հես-

տա գոր ծա կան ու սում նա րա նի մե քե նա շի նութ յան 

բա ժի նը:

Ա վար տե լով ու սու մը՝ 2019 թ. հու լի սի 12-ին զո-

րա կոչ վել է բա նակ:

Ծա ռա յութ յան ժա մա նակ ար ժա նա ցել է «Քա ջա-

րի մար տիկ» շքան շա նի, մաս նակ ցել է դի պու-

կա հար նե րի մրցույ թի, որ տեղ էլ գրա վել է 1-ին 

տե ղը: 

Երբ սկսվեց պա տե րազ մը, Գա րի կը մեկ տա րի 

եր կու ամս վա ծա ռա յող էր: Պա տե րազ մի հենց 

ա ռա ջին օր վա նից ա ռաջ նագ ծում էր՝ որ պես դի-

պու կա հար:

Բո լո րը նրան Գա րո էին ա սում: Պա տե րազ մի թեժ 

օ րե րին էլ ժա մա նակ էր գտնում և մոր հետ մի 

պահ խո սում. շատ բան չէր ա սում, միայն՝ լավ 

եմ ու ա մեն ինչ կար գին է, հան գիստ ե ղեք և իմ 

մա սին մի մտա ծեք:

Ըն կեր նե րի պատ մե լով՝ հոկ տեմ բե րի 7-ին վի րա-

վոր վել է, բայց հրա ժար վել բժշկա կան օգ նութ յու-

նից՝ ա սե լով՝ թեթև քերծ վածք է, չի կա րող լքել 

դիր քե րը և մե նակ թող նել ըն կեր նե րին… 

Հոկ տեմ բե րի 10-ին ի րենց ջո կա տով Հադ րու թում 

200 հո գա նոց դի վեր սիոն խումբ են ոչն չաց րել:

Վեր ջին հե ռա խո սա զան գը հոկ տեմ բե րի 18-ին էր. 

խո սեց բո լո րի հետ, գաղտ նա բա ռով հաս կաց րեց, 

թե որ տա րած քում է գտնվում՝ նո րից կրկնե լով, 

որ լավ է… 

Եր կու օր չզան գա հա րե լուց հե տո ըն կեր նե րի մի-

ջո ցով լուր է ու ղար կում, որ հան գիստ լի նեն, ուղ-

ղա կի կապ չլի նե լու պատ ճա ռով չի կա րո ղա նում 

զան գել: Եվ այդ պես էլ ըն տա նիքն այդ օր վա նից 

մնում է հե րո սի զան գին սպա սող…

Ութ ա միս փնտրում էին՝ հույս ու նե նա լով, թե գե-

րի կլի նի ու մի օր կվե րա դառ նա…

2021թ. հու նի սի 22-ին ԴՆԹ-ի ա նա լի զի մի ջո ցով 

գտնում են հե րո սի մար մի նը…

Վեր ջին տվյալ նե րով՝ Գա րի կը փոր ձել է հրա մա-

նա տա րի մար մի նը դուրս բե րել մար տի դաշ տից, 

բայց հա կա ռա կոր դի դի պու կա հա րի կրա կո ցից 

հոկ տեմ բե րի 21-ին զոհ վել է. Վա րան դա յում էր:

Հու ղար կա վոր վել է Խն ձո րես կի գե րեզ մա նա տա-

նը: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:



108

Ծն վել է 1972 թ. հոկ տեմ բե րի 13-ին Ս յու նի քի 

մար զի Կոր նի ձոր գյու ղում: Սո վո րել և ա վար տել 

է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցը: Պար տա դիր զին վո-

րա կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել Մեղ րիի զո-

րա մա սում: Հե տո վե րա դար ձել է հայ րե նի գյուղ, 

զբաղ վել գյու ղատն տե սութ յամբ:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի չորս զա վակ:

2016 թվա կա նի օ գոս տո սին տե ղա փոխ վել է 

Քա շա թա ղի շրջա նի Ա ղավ նո գյուղ, որ տեղ ևս 

շա րու նա կում էր զբաղ վել գյու ղատն տե սութ յամբ 

ու շի նա րա րութ յամբ:

Պա տե րազ մի հենց ա ռա ջին օր վա նից մաս նակ ցել 

է հայ րե նի քի փրկութ յան հա մար մղվող մար տե-

րին: Ե ղել է պա տե րազ մի ա մե նա թեժ կե տե րում՝ 

Ջ րա կա նում, Մա տա ղի սում, Հադ րու թում: Հենց 

Հադ րու թից վեր ջին անգամ զանգահարել է հոկ-

տեմ բե րի 14-ին: Դ րա նից հե տո եր կար ժա մա նակ 

լուր չկար, ըն տա նի քը սկսում է փնտրել... 2021թ. 

մա յի սի 20-ին հաս տատ վում է ԴՆԹ ա նա լի զի 

պա տաս խա նը:

Համ լետ Ա ռա քել  յա նը զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 16-

ին՝ Ջ րա կա նի հա մար մղվող թեժ մար տե րի ժա-

մա նակ՝ մինչև վերջ լի նե լով կռվի դաշ տում: 

Հու ղար կա վոր վել է Կոր նի ձո րի գե րեզ մա նա տա-

նը՝ 2021թ. մա յի սի 24-ին:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ « Մար տա կան 

ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:
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Ծն վել է 1998 թ. սեպ տեմ բե րի 1-ին Տեղ գյու ղում։ 

Կր թութ յու նը ստա ցել է գյու ղի դպրո ցում։ Պար-

տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց-

րել Աս կե րա նում։ Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում ի րեն 

դրսևո րել է որ պես խի զախ, պա տաս խա նա տու 

զին վոր, ար ժա նա ցել շնոր հա կա լագ րե րի։

Հա մագ յու ղա ցի ներն ափ սո սան քով են հի շում 

ժպտե րես, հու մո րով, աշ խույժ, հայ րե նա սեր պա-

տա նուն, պատ մում, որ նա պատ րաս տա կամ էր 

օգ նե լու յու րա քանչ  յու րին։ 

Սե րոբն ըն տա նի քի ա վագ զա վակն էր, կրտսեր 

քույ րե րը շատ-շատ էին կապ ված ի րենց պաշտ-

պան, թև  ու թի կունք եղ բոր հետ, բայց կար 

մե կը, ում Սե րոբն աշ խար հում ա մե նա շատն էր 

սի րում՝ Ա վոն՝ եր կու տա րե կան եղ բայ րը։ Մեկ 

ան գամ նույ նիսկ փա խել է Աս կե րա նի զո րա մա-

սից, որ գա ու տես նի նո րա ծին Ա վո յին։

Ըն տա նի քի ա վագ որ դին ցան կա նում էր ինք նու-

րույն գու մար վաս տա կել, բա ցի այդ կա րո տում 

էր զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նը և 2020 թ. օ գոս-

տո սից պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է անց-

նում Խն ձո րես կի զո րա մա սում։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից հե տո Սե րո բը զո րա-

մա սի կազ մում մեկ նեց Ջ րա կան։ Հար մար րո պե 

գտնե լիս տուն էր զան գա հա րում, հանգս տաց-

նում ըն տա նի քի ան դամ նե րին, հա մո զում, որ 

ին քը լավ է։ 

Հոկ տեմ բե րի 11-ին վեր ջին ան գամ զան գա հա-

րում է հո րեղ բո րը՝ ան կեղ ծա նում. «Վի ճա կը լավ 

չէ...»:

Հա ջորդ օ րը՝ հոկ տեմ բե րի 12-ին, հա րա զատ նե րը 

լսում են բո թը՝ Սե րո բը զոհ վել է...

Ջ րա կա նի տա րածքն ան գիր ի մա ցող հո րեղ բայ-

րը եր կու օր անց գտնում է եղ բո րոր դու մար մի նը:

Հու ղար կա վոր վել է Գորիսի զինվորական 

պանթեոնում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:



110

Ծն վել է 1967թ. փետր վա րի 7-ին Գո րիս քա-

ղա քում: Սո վո րել և ա վար տել է Գո րի սի թիվ 2 

դպրո ցը: 1983 թվա կա նին ա վար տե լով դպրո-

ցը՝ մեկ նել է խորհր դա յին բա նակ: Ծա ռա յել է 

Ի վա նո վո յում: Ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է 

Ի վա նո վո յի պե տա կան հա մալ սա րա նի նա խա-

պատ րաս տա կան բա ժի նը: Սա կայն ան սա լով 

ծնող նե րի հա մառ պնդում նե րին՝ վե րա դար ձել է 

հայ րե նիք և ըն դուն վել Եր ևա նի Ճար տա րա գի-

տա կան հա մալ սա րա նի Գո րի սի մաս նաճ յու ղի 

է լեկտ րա մե խա նի կա յի ֆա կուլ տետ: Ա վար տե լով 

աշ խա տել է տար բեր ո լորտ նե րում: Հիմ նա կան 

աշ խա տա վայ րը ե ղել է Տաթ ևի ճո պա նու ղին:Ար-

ցախ յան 1-ին պա տե րազ մին Հո վի կը մաս նակ ցել 

և անմ նա ցորդ կա տա րել է իր պարտ քը հայ րե նի-

քի նկատ մամբ: 

2005 թվա կա նին, ա մուս նա նա լով Հաս միկ Խոյ-

լուն ցի հետ, կազ մել է օրինակելի ըն տա նիք: Ե թե 

հարց նե լու լի նենք նրա ա մե նա կար ևոր հատ-

կա նիշ նե րի մա սին, բո լո րը եր ևի կնշեն՝ Հո վիկն 

ան տար բեր չէր կյան քի ոչ մի դրսևոր ման նկատ-

մամբ: Ըն կեր նե րը նշում են նրա յու րա հա տուկ 

ազն վա կան վարքն ու բար քը, հա րա զատ նե րը 

նշում են նրա ջեր մութ յու նը, հու մո րը, մարդ կայ-

նութ յու նը, պար զութ յունն ու հա մես տութ յու նը: 

Ա ռանձ նա հա տուկ պետք է նշել գե ղար վես տի 

նուրբ զգա ցո ղութ յու նը՝ նկա րում էր, եր գում, պա-

րում, փայտից գե ղե ցիկ ի րեր էր պատ րաս տում:

Ապ րում էր հա յոց երկ րի ա մե նա փոքր հա ջո ղութ-

յամբ, բա ռա ցիո րեն տանջ վում՝ հայ րե նի քի ա մե-

նա փոքր ան հա ջո ղութ յու նից, և պա տա հա կան 

չէր, որ կա մա վոր կեր պով, հաշ վի չառ նե լով սրտի 

հետ կապ ված վի րա հա տութ յուն նե րը, մեկ նեց 

պա տե րազմ... 

Գի շեր ներն ան կո ղին մտնե լուց, մինչ մեկ նե լը, 

ա սում էր. «Մենք դա վա ճան ներ ենք, մե նակ ենք 

թո ղել 18-20 տա րե կան ե րե խա նե րին, մինչ դեռ 

հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յու նը մեր անձ նա կան 

պար տա կա նութ յունն է»: Այ նու հետև կնո ջը, մորն 

ու քույ րե րին հա վա տաց րեց, թե գոր ծով Եր ևան է 

մեկ նում ու գնաց...

Նա գնաց՝ որ պես տղա մարդ և միա ցավ ան-

պարտ նե րի, հայ րե նի քի նա հա տակ նե րի երկ նա-

յին լու սա վոր գնդին: 

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի «Թոզ կապ»-ի գե րեզ-

մա նա տա նը: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար-

տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1987 թվա կա նի հուն վա րի 7-ին Գո րիս 

քա ղա քում։ 

Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է տե ղի թիվ 5 

միջ նա կարգ դպրո ցում։ 

2005 թ. զո րա կոչ վել է հայ կա կան բա նակ։ Ա վար-

տե լով ծա ռա յութ յու նը, վե րա դար ձել է Գո րիս, 

ա մուս նա ցել Մա րիան նա Մա րութ յա նի հետ. ու-

նե ցել են մեկ որ դի։

2011 թ. աշ խա տա տան քի է ըն դուն վում ՀՀ ՊՆ N 

զո րա մա սում՝ ռա դիո հե ռագ րող։ 

Մաս նակ ցել է 2016 թ. ապ րիլ  յան պա տե րազ մին։ 

2018թ. տե ղա փոխ վում է ՀՀ ՊՆ հա տուկ նշա նա-

կութ յան N զո րա մաս, աշ խա տում որ պես հե տա-

խույզ։

Ար թու րին ճա նա չող նե րը նրան բնու թագ րում են 

լա վա գույն բա ռե րով, ա ռանձ նաց նում խի զա-

խութ յու նը, ո րով օժտ ված էր ման կութ յան տա րի-

նե րից:

«Ար թու րի հա մար զին վո րա կան լի նե լը կեն սաձև 

էր, նա կիրթ ու խե լա ցի զին վո րա կան էր, պա-

հանջ կոտ ու պար տա ճա նաչ: Մարդ կա յին լա-

վա գույն հատ կա նիշ ներ ու ներ, մենք լավ ըն կեր 

ենք կորց րել, հայ րե նի քը՝ ան վախ պաշտ պան: 

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում շատ ան գամ է պարգ-

ևատր վել իր ա րիութ յան ու անմ նա ցորդ ծա ռա-

յութ յան հա մար, անն կա րագ րե լի ցավ է նման 

ըն կեր կորց նե լը…», – պատ մում են ծա ռա յա կից 

ըն կեր նե րը:

Ար թուրն ա մե նուր սպաս ված և սիր ված էր, ըն-

կե րա սեր էր, ըն տա նի քի հա մար օ րի նա կե լի որ-

դի, լավ ա մու սին և լավ հայր, հայ րե նա սեր էր ու 

միշտ պատ րաստ իր կյան քը տալ հայ րե նի քին։ 

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում, բարձր ցու ցա նիշ նե րի 

և օ րի նա կե լի զին վո րա կան կար գա պա հութ յան 

հա մար, բազ միցս պարգ ևատր վել է պատ վոգ րե-

րով։ 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ար ցա խի դեմ սան-

ձա զերծ ված պա տե րազ մի հենց ա ռա ջին օ րը, իր 

զի նա կից ըն կեր նե րի հետ, մեկ նում է Մե խա կա-

վան՝ պաշտ պա նե լու հայ րե նի սահ ման նե րը։

Զոհ վել է 2020թ. սեպ տեմ բե րի 30-ին՝ մար տա կան 

ա ռա ջադ րանք կա տա րե լու ժա մա նակ։

Միայն ա միս ներ անց՝ 2021 թ. փետր վա րի 20-ին, 

ԴՆԹ-ի ա նա լի զը հաս տա տեց Ար թու րի զոհ վե լու 

փաս տը։

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» և «Հայ րե նի քին մա տու ցած 

ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 2-րդ  աս տի ճա նի 

մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1979 թվա կա նի ապ րի լի 17-ին Գո րի սում: 

Սո վո րել է տե ղի թիվ 5 միջ նա կարգ դպրո ցում, 

կրթութ յու նը շա րու նա կել Գո րի սի պե տա կան քո-

լե ջում, հե տո ու սա նել Եր ևա նի Մես րոպ Մաշ տո-

ցի ան վան հա մալ սա րա նում: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք որ դի:

1997 թվա կա նից մինչև 1999 թ. ՊԲ-ում ժամ-

կե տա յին զին ծա ռա յող էր: 1999-ից մինչև 2020 

թվա կանը ծա ռա յել է Կու բաթ լիում, Մար ջա լիում, 

Ա րա լե ռում, Ջ րա կա նում: 2015թ. սո վո րել է 

Վ. Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա-

րա նում, ստա ցել լեյ տե նան տի կո չում: 2016 թ. 

ծառայել է N զո րա մա սում և մաս նակ ցել է Քա-

ռօր յա պա տե րազ մին: 

2019 թ. ստա ցել է կա պի տա նի կո չում: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից սկսված պա տե րազ-

մում թշնա մու կող մից ոչն չաց վել էին գու մար տա-

կի բո լոր մե քե նա նե րը. իր անձ նա կան մե քե նա յով 

ի րա կա նաց րել է զի նամ թեր քի տե ղա փո խու մը և 

զու գա հե ռա բար մաս նակ ցել մար տա կան գոր-

ծո ղութ յուն նե րին: Մար տա կան գոր ծո ղութ յուն-

նե րից մե կի ժա մա նակ ըն կել է շրջա փակ ման 

մեջ՝ մոտ 40 րո պե մար տա վա րա կան հնարք նե-

րի կի րա ռութ յամբ դուրս է եկել շրջա փա կու մից՝ 

փրկե լով մի շարք զին ծա ռա յող նե րի կյանք։ Ի րա-

կա նաց րել է նաև դիե րի տե ղա փո խում... 

Կա պի տան Ար զու ման յանն իր ծա ռա յութ յան ըն-

թաց քում ար ժա նա ցել է պատ վոգ րե րի և անձն-

վեր ծա ռա յութ յան հա մար ստա ցել մի շարք 

մե դալ ներ՝ 2006 թվա կա նին՝ «Ան բա սիր ծա ռա-

յութ յան» ա ռա ջին աս տի ճան, 2013 թվա կա նին՝ 

«Ան բա սիր ծա ռա յութ յան» երկ րորդ աս տի ճան, 

2016 թվա կա նին՝ «Դ րաս տա մատ Կա նա յան», 

2017 թվա կա նին՝ «Հա յաս տա նի երկ րա պահ» հու-

շա մե դալ, 2017 թվա կա նին՝ «ՀՀ Զին ված ու ժեր-20 

տա րի» հո բել  յա նա կան մե դալ, 2019 թվա կա նին՝ 

«Ան բա սիր ծա ռա յութ յան» եր րորդ աս տի ճանի 

մեդալ: 

Հոկ տեմ բե րի 28-ի լույս 29-ի գի շե րը, զի նամ թերք 

տե ղա փո խե լիս, կանգ է առ նում, որ պես զի օգ նի 

վի րա վոր զին վոր նե րին, այդ տեղ էլ զոհ վում է՝ 

փրկե լով մի շարք զին վոր նե րի կյանք:

Հու ղար կա վոր վել է Ե ռաբ լուր պան թեո նում: Հետ-

մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Ա րիութ յան հա-

մար» մե դա լով:
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Ծն վել է 2001 թ. հուն վա րի 26-ին Խն ձո րեսկ գյու-

ղում: Սո վո րել է Ո րո տան գյու ղի միջ նա կարգ 

դպրո ցում: 2019 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա-

յել Մար տա կեր տի Գան ձա սար գյու ղում: 

Ութ տա րե կա նում կորց րել է հո րը: 11 տա րե-

կա նում ինք նա կամ ստանձ նել էր մո րը ֆի նան-

սա պես օգ նե լու պար տա վո րութ յու նը: Ար մա նի 

մայ րը մեզ հետ խո սե լիս մղկտում է որ դու որ-

բութ յան, կյան քում տե սած դժվա րութ յուն նե րի ու 

կրած զրկանք նե րի հա մար. «Որ դիս եր բեք հեշտ 

չի ապ րել, 11 տա րե կա նում, դպրոց գնա լուց 

ա ռաջ, դեռ լույ սը չբաց ված գնում էր ձուկ որ սա-

լու, բռնած ձկնե րը 300-400 դրա մով վա ճա ռում 

էր, գու մա րը դնում սե ղա նին, թե հաց կառ նես 

ե րե խա նե րի հա մար: Գ նում էր 1000-2000 դրա-

մով ցե մենտ բեռ նա թա փում, գու մարն ինձ տա-

լիս: Իր աշ խա տա վար ձով բա նա կի քեֆ ա րեց: 

Բա նա կում բո լո րիս կա րո տում էր... 

Ման կութ յուն չու նե ցավ, պա տա նե կութ յունն 

ան ցավ ծանր աշ խա տան քով, կյանք չտե սած՝ 

զոհ վեց:

Հ րա շա լի ծա ռա յող էր: Բազ մա թիվ պատ վոգ րեր է 

ստա ցել, նաև շնոր հա կա լագ րեր, «Բա նա կի գե-

րա զան ցիկ» ու «Մար տիկ» մե դալ նե րով է պարգ-

ևատր վել: Հ րա մա նա տար ներն ա սում են՝ բա նա-

կում աշ խա տա սի րութ յան օ րի նակ է ե ղել:

Կա րոտ կա, որ թևերդ կոտ րում է, որ խեղ դում է, 

որ ստի պում է քեզ ան զո րութ յու նից ե ղունգ ներդ 

կրծել, հենց այդ պի սի կա րոտ եմ զգում...»:

Ար մա նի մա սին հա մագ յու ղա ցի ներն ա ռանց 

ար ցունք նե րի խո սել չեն կա րո ղա նում. «Տանջ-

ված ե րե խա Էր: Հար գա լից էր, օգ նող, աշ խա-

տա սեր, նվիր ված: Մե ծի պես աշ խա տում էր, մի 

քա նի տղա մար դուց ա վե լի պա տաս խա նա տու 

էր: Սիր ված ե րե խա էր, գյու ղում բո լո րը նրան սի-

րում էին իր հա մես տութ յան, լսե լու ու նա կութ յան 

հա մար: Ափ սոս, կյան քը չա փա զանց ա նար դար 

գտնվեց Ար մա նի նկատ մամբ...»:

Հոկ տեմ բե րի 18-ին Ար մա նը զան գա հա րել էր, 

ա սել, թե ա մեն ինչ լավ է: Ժա մեր անց թշնա մու 

ա նօ դա չո ւի ռմբա կո ծու մից զոհ վել է, նրա հետ 

նույն խրա մա տում զոհ վել են ութ զին վոր ևս: 

Հա մես տութ յան ու աշ խա տա սի րութ յան շնոր հիվ 

ձեռք էր բե րել հա վա տա րիմ ըն կեր ներ, ով քեր, 

ի րենց կյան քը վտան գե լով, դուրս են բե րել նրա 

անշն չա ցած մար մինն ու ժա մեր անց հասց րել 

Գո րիս:

Հու ղար կա վոր վել է 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 21-ին 

Ո րո տան գյու ղի գե րեզ մա նա տա նը: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ-

յուն» մե դա լով:
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Ծն վել է 1983 թ. մա յի սի 12-ին Գո րիս քա ղա քում: 

Հա ճա խել է Գո րի սի թիվ 4 միջ նա կարգ դպրո ցը 

(1990-1998): Ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Գո-

րի սի Խ. Ե րից յա նի ան վան պե տա կան գյու ղատն-

տե սա կան քո լեջ: 2001 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, 

ծա ռա յել Տա վու շի զո րա մա սում: Եր կու տա րի 

պատ վով ծա ռա յե լով՝ զո րացր վել է 2003 թ.: Շա-

րու նա կե լով ու սու մը՝ ա վար տել է 2005 թ.: Ա պա 

ան ցել է աշ խա տան քի «Գ րանդ Տո բա կո» ըն կե-

րութ յան Գո րի սի մաս նաճ յու ղում:

Նա մեծ հայ րե նա սեր էր, ի րեն տես նում էր զին-

վո րա կան հա մազ գես տով: Այդ էր պատ ճա ռը, որ 

2019 թ. ան ցավ պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յութ-

յան: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը սան-

ձա զերծ եց լայ նա մասշ տաբ պա տե րազմ… Ա րա 

Ափ յա նը ա ռա ջին օր վա նից ա ռաջ նագ ծում էր՝ 

պաշտ պա նե լու հայ րե նի քի սահ մանն ու հա յոց 

հո ղը: Իր ջո կա տով ա ռա ջին նե րից էր, որ կանգ-

նե ցին թշնա մու դեմ: Մարտն ա ռա վել քան թեժ 

էր, բայց քաջ մար տի կի հա մար դա հաղ թա հա րե-

լի էր: Ու նա ան զի ջում պայ քար էր մղում թշնա-

մու դեմ…

Ա րա Ափ յա նը Ջ րա կա նում էր. հոկ տեմ բե րի 1-ին 

և 2-ին վի րա վոր ըն կե րո ջը մե նակ չթող նե լով, 

մինչև վերջ պայ քա րեց քա ջա բար ու ըն կավ՝ 

չծնկե լով թշնա մու ա ռաջ:

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» և «Ա րիութ յան» մե դալ նե-

րով:
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Ծն վել է 1990 թ. օ գոս տո սի 28-ին Տեղ գյու ղում։ 

Հա ճա խել է գյու ղի դպրո ցը, բարձր դա սա րան-

նե րում սո վո րել Ս տե փա նա կեր տի Ք րիս տա փոր 

Ի վան յա նի ան վան ռազ մա կան վար ժա րա նում։ 

Բարձ րա գույն կրթութ յու նը ստա ցել է Վազ գեն 

Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա րա-

նում։ Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու ե րե խա։ 

Ն րա գի տակ ցա կան կյան քը նվիր ված էր բա-

նա կին. մտքին բա նա կա շի նութ յունն էր, ե րազ-

նե րում՝ տա րա ծաշր ջա նի լա վա գույն բա նակն 

ու նե նա լու տես լա կա նը։

Վազ գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ-

սա րանն ա վար տե լուց հե տո սպա յա կան ծա-

ռա յութ յան է ան ցել Ար ցա խում՝ Մար տու նիում։ 

Զին վոր ներն ու ըն կեր նե րը Վա հագ նին նկա րագ-

րե լիս ա սում են. «...Իս կա կան սպա էր, նրան 

հնա րա վոր չէր ծու ղա կը գցել, երբ ի մա ցանք զոհ-

վել է, հաս կա ցանք, որ գի տակ ցա բար է ա րել և 

ու րիշ ելք չի ու նե ցել, բայց նա այն քչե րից էր, որ 

սեփական կյանքը զոհաբերելով՝ դիր քը չհանձ-

նեց»։

Պա տե րազ մի սկզբում մա յոր Բա բա յանն իր 

սխրա գոր ծութ յուն նե րի հա մար փոխգն դա պե տի 

կո չում է ստա ցել և Ար ցա խի ՊԲ հրա մա նա տա-

րի կող մից պարգ ևատր վել «Մար տա կան խաչ» 

շքան շա նով։ 

Քույ րն ար ցունք նե րը կուլ է տա լիս, հպար տութ-

յուն ու ան մոր մոք ցավ կա ձայ նի մեջ. «Եղ բայրս 

հե րոս է՝ այդ բա ռի լրիվ ի մաս տով, ինձ շա տերն 

են պատ մել, թե ինչ պես է ընդ դի մա ցել բո լո րին, 

ոտ քով 40 կմ քայ լել, գտել ու շրջա փա կու մից 

դուրս բե րել բազ մա թիվ զին վոր նե րի։ Երբ 7 տա-

րե կան դուստ րը խնդրել է տուն գալ, եղ բայրս 

պա տաս խա նել է, թե դուք ա պա հով եք, այս տեղ 

այն քան 18 տա րե կան ե րե խա ներ կան, որ կրա կի 

տակ են ու նրանց մե նակ չի կա րե լի թող նել»։

Կ նոջ հետ բազ մա թիվ հե ռա խո սազ րույց ներ է ու-

նե ցել պա տե րազ մի ամ բողջ ըն թաց քում, հույս է 

տվել, որ հաղ թա նա կած տուն է վե րա դառ նա լու...

Նո յեմ բե րի 9-ին՝ հրա դա դա րից ըն դա մե նը ժա մեր 

ա ռաջ, թշնա մին նկա տել էր Վա հագ նի դիր քը և 

խն դիր դրել՝ ա մեն կերպ ոչն չաց նել առ յու ծի պես 

կռվող հայ սպա յին ու նրա ջո կա տը։ Հ րա դա դա-

րից եր կու ժամ ա ռաջ թշնա մին՝ օ դա յին ան դա-

դար կրա կով, հաս նում է նպա տա կին՝ զոհ վում է 

Վա հագ նը... 

Հու ղար կա վոր ված է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու ար ժա նա ցել է «Մար տա կան 

խաչ» 1-ին աս տի ճա նի շքան շա նի:
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Ծն վել է 1987 թ. նո յեմ բե րի 26-ին Գո րի սի տա-

րա ծաշր ջա նի Վե րի շեն գյու ղում: Դպ րոցն ա վար-

տե լուց հե տո ծա ռա յել է ՀՀ զին ված ու ժե րում: 

Հայ րե նի քի նկատ մամբ զին վո րա կան պարտ քը 

կա տա րել է Ար ցա խում` Մար տու նիի պաշտ-

պա նա կան դիր քե րում: Ծա ռա յութ յու նից հե տո 

ա մուս նա ցել և բ նա կութ յան է տե ղա փոխ վել 

Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն: Շուրջ վեց տա րի 

աշ խա տել է Սուր գուտ քա ղա քում: Այ նու հետև 

վե րա դար ձել է գյուղ և, իբրև պայ մա նագ րա յին 

զին ծա ռա յող, աշ խա տան քի ան ցել ՀՀ բա նա կում: 

Եր կու տա րի Նա խիջ ևա նի սահ մա նա յին գո տում 

ի րա կա նաց րել է մար տա կան հեր թա պա հութ յուն, 

ա պա` զո րա մա սի շտա բում աշ խա տել վա րորդ: 

Սեպ տեմ բեր յան պա տե րազ մի ծանր օ րե րից մի 

օր, երբ մեր զին վոր նե րը կյան քի ու մահ վան 

միջև մար տեր էին մղում ռազ մա ճա կա տի հա րա-

վա յին թևում՝ Ջ րա կա նի մա տույց նե րում, ար կե-

րով բարձ ված եր կու բեռ նա տարն անհ րա ժեշտ 

էր հասց նել ա ռաջ նա գիծ: Տե ղան քին ծա նոթ 

մար դիկ քիչ էին: Այդ գոր ծը կա մո վին իր վրա 

վերց րեց Վա հա նը: Հոկ տեմ բե րի 14-ի լույս 15-ի 

գի շե րը բեռ նա տար նե րից մե կի խցում՝ զի նամ-

թերքն ու ղեկ ցում է մար տա դաշտ: Հենց մեր դիր-

քե րի մոտ սկսվում է հրե տա կո ծութ յու նը: Այդ տեղ 

էլ կտրվում է նրա կյան քի թե լը: 

Բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րից մե կը, ում 

հետ վեր ջին տա րի նե րին աշ խա տել է Վա հան 

Բա բա յա նը, պատմում է.

– Դժ վար է բա ռեր գտնել բնու թագ րե լու Վա հա-

նին, ե զա կի մարդ էր` ան կեղծ, պարզ, ան մի ջա-

կան... Ծա ռա յութ յան մեջ ոչ միայն պա տաս խա-

նա տու էր, այլև`պատ րաս տա կամ, ըն կե րո ջը, 

զին վո րին հաս նող, չէր տրտնջա նույ նիսկ 

24-ժամ յա աշ խա տան քա յին ռե ժի մից... Զին մա-

սում էլ, ե թե ա զատ ժա մա նակ ու նե նար, նո րեկ-

նե րի կող քին էր. օգ նում էր, քա ջա լե րում, հու-

սադ րում... Կա տար վածն էլ իր նվիր վա ծութ յան 

ու ազն վութ յան արդ յունքն էր...

Հու ղար կա վոր վել է Վե րի շե նի գե րեզ մա նա տա նը: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» և «Ա րիութ յան» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1988թ փետր վա րի 9-ին Տեղ գյու ղում, որ-

տեղ և միջ նա կարգ կրթութ յուն է ստա ցել: 

Ըն տա նի քով տե ղա փոխ վել են Քա շա թա ղի 

շրջան՝ Բեր ձոր, ո րի պատ ճա ռով էլ Տե ղում ու սու-

մը կի սատ է թո ղել և այն շա րու նա կել Բեր ձո րում: 

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո՝ 2009 թ. ըն դուն վել 

է Գո րի սի պրոֆ. Ե րից յա նի ան վան պե տա կան 

գյու ղատն տե սա կան քո լե ջը, որտեղ էլ ստացել 

է «Լայն պրո ֆի լի տրակ տո րիստ մե քե նա վա րի» 

մասնագիտություն:

2012 թ. փետր վա րի 13-ին ա մուս նա ցել է:

2013 թ. հուն վա րի 8-ին ծնվել է ա վագ որ դին՝ 

Վա հա նը:

Վա նիկն ըն տա նի քն ա պա հով պա հե լու հա մար՝ 

զբաղ վել է տար բեր աշ խա տանք նե րով: 

Շատ բա րի, մե ծա հո գի, բո լո րին հաս նող ու բո լո-

րի ցա վով ապ րող մարդ էր:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին, երբ սկսվեց պա տե-

րազ մը, ա ռանց մեկ վայրկ յան մտա ծե լու կա մա-

վո րագր վում է և մաս նակ ցում պա տե րազ մին՝ 

մինչև կյան քի վեր ջին օ րը: 

Ե ղել է տար բեր տե ղե րում, օգ նել է շա տե րին՝ 

փրկե լով կյան քեր... Պա տե րազ մի վեր ջին օ րը՝ 

նո յեմ բե րի 9-ին, հրա դա դա րից ժա մեր ա ռաջ է 

զոհ վել՝ չտես նե լով եր կար սպաս ված երկ րորդ 

որ դու ծնուն դը: Ն րա զոհ վե լուց հետո ծնվում է 

երկ րորդ որ դին՝ Ա րե գը. դա 2020 թ. նո յեմ բե րի 

30-ին էր:

Պա տե րազ մի օ րե րին էր: Վա նի կը զան գա հա րում 

է տուն և խո սում իր տղա յի հետ՝ ա սե լով, թե 

շատ է կա րո տել, որ ին քը խա ղա լիք է ստա ցել: 

Խա ղա լիք... Իսկ փոք րիկ Վա հա նը հորն ա սում 

է՝ այդ խա ղա լի քը պա հի այն քան, մինչև հան դի-

պենք ու միա սին խա ղանք...

Նա այն քա՜ն լա վա տես էր: Ի՞նչ ի մա նար՝ ճա-

կա տա գիրն ու Աստ ված ինչ են նա խա տե սել իր 

հա մար: Նա զեն քին խա ղա լիք ան վա նեց, զեն քը 

խա ղա լիք ներ կա յաց րեց: Թերևս այս պա տե րազ-

մում զեն քը հենց խա ղա լիք էր որ կար...

Հու ղար կա վոր ված է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րիութ-

յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1995 թ. դեկ տեմ բե րի 14-ին Գո րիս քա-

ղա քում: Ա վար տել է Գո րի սի թիվ 4 ա վագ դպրո-

ցը, ո րից հե տո ու սու մը շա րու նա կել Եր ևա նի 

պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում: Վե րա-

պատ րաստ վել է ար տա սահ ման յան ճա նաչ ված 

բուժ հաս տա տութ յուն նե րում: 

Իս կա կան աս պետ էր Բաբ կե նը՝ տա ղան դա վոր, 

խե լոք ու խե լա ցի, ման կան պես պարզ էր, բայց 

նաև վճռա կան ու հաս տա տա կամ իր ա մեն ո րոշ-

ման մեջ։ Գի տեր անխ նա նվիր վել հայ րե նի քին, 

ըն տա նի քին և սի րած գոր ծին, այդ պատ ճա ռով 

էլ ընտ րել էր մշտապես նվի րում պա հան ջող մաս-

նա գի տութ յուն՝ դառ նալ բժիշկ։ 

Հա մա կուր սե ցի ներն ու դա սա խո սա կան կազ մը 

ցա վով են կի սում սի րե լի ըն կե րոջ և ու սա նո ղի 

կորստ յան վիշ տը: Հա սա րա կա գի տա կան ա ռար-

կա նե րի ամ բիո նի դա սա խոս Հա յար փի Սա հակ-

յա նը տա րի ներ ա ռաջ դա սա վան դել է Բաբ կեն 

Բա զուն ցին: Դա սա խո սը վա ղուց գոր ծըն կեր է 

հա մա րել նախ կին ու սա նո ղին, և ն շում է. «Ն րա 

մեջ էի տես նում մեր երկ րի ա ռող ջա պա հութ յան 

ո լորտն ա ռող ջաց նող նե րից մե կին: Կորց րինք 

պրո ֆե սիո նալ մաս նա գե տի, խե լա ցի, մտա ծող, 

վեր լու ծող, ըմ բոստ ան հա տի», – ա սում է ԵՊԲՀ 

դա սա խո սը՝ հա վե լե լով, որ պա տե րազ մը բո լո րիս 

սրտե րին ու հո գի նե րին շատ ծանր հետք է թո ղել։

Լի նե լով հայ րե նի քի նվիր յալ զա վակ՝ Բաբ կե նը 

մեկ նեց պաշտ պա նե լու հայ րե նի հո ղը, մեկ նեց իր 

ցան կութ յամբ։

Պա տե րազ մի ժա մա նակ ե ղել է N զո րա մա սի 

բուժ կե տի պետ։ 

Զոհ վել է 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 21-ին՝ Հադ րու թի 

Դ րախ տիկ գյու ղի շրջա կայ քում՝ մաս նա գի տա-

կան պարտ քը կա տա րե լիս։

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Հայ րե նի-

քին մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 2-րդ  

աս տի ճա նի մե դա լով:
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Ծն վել է 1995 թ. հոկ տեմ բե րի 30-ին Խն ձո րեսկ 

գյու ղում։ Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է 

տե ղի դպրո ցում։ 2013 թ. ըն դուն վել է Վազ գեն 

Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա րան։ 

Դեռ հա մալ սա րա նի ուսանող էր, երբ մաս նակ-

ցութ յուն ու նե ցավ 2016 թ. քա ռօր յա պա տե-

րազ մին՝ լի նե լով Հադ րու թի պաշտ պա նութ յան 

ա ռաջ նագ ծում։ 2017 թ. նո րա վարտ լեյ տե նան տը 

վի ճա կա հա նութ յան ժա մա նակ դի մել է պաշտ-

պա նութ յան նա խա րա րին՝ ցան կութ յուն հայտ-

նե լով ծա ռա յել Ջ րա կա նի զո րա մա սում։ Ծա ռա-

յութ յան կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում նվիր յալ 

սպան դա սա կի հրա մա նա տա րի պաշ տո նից 

ա ռաջ խա ղաց ման կար գով ստանձ նել է վաշ տի 

հրա մա նա տա րի պաշ տո նը։ 

Ըն տա նի քում հի շում են, թե ինչ պես էր ա մեն 

ան գամ ա նակն կալ տուն վե րա դառ նա լիս, ձեռ քը 

կրծքին խփե լով, ա սում. «Էս տղեն ժա մա նեց». 

մայ րը հոր դո րում էր մտա ծել ա մուս նա նա լու մա-

սին, ո րին ի պա տաս խան ժպտա լով ա սում էր. 

«Մա՛մ, ես զեն քի հետ եմ ա մուս նա ցել»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ս ևակ Բա զունցն 

ար ձա կուր դում էր, պա տե րազ մի բո թը լսե լուն 

պես մեկ նել է ա ռաջ նա գիծ և միա ցել իր վաշ տին։ 

Մար տի թեժ պա հե րին ե ղել է ա մե նավ տան գա-

վոր հատ ված նե րում։ Հ մուտ ղե կա վա րել է իր 

ստո րա բա ժա նու մը, վաշ տի կազ մով պաշտ պա-

նո ղա կան մար տեր է մղել Նա րին ջի /Ն յու գեր/ 

հատ վա ծում, կա րո ղա ցել անվ նաս դուրս բե րել 

վաշ տը շրջա փա կու մից՝ Ա րա լե ռան, Ջ րա կա-

նի տա րածք նե րում։ Ն րա ղե կա վա րած վաշ տը 

հա կա ռա կոր դին հասց րել է կեն դա նի ու ժի և 

զին տեխ նի կա յի մե ծա թիվ կո րուստ ներ։ Ար դեն 

Հադ րութ քա ղա քում ստանձ նել է գու մար տա կի 

հրա մա նա տա րի տե ղա կա լի պաշ տո նը և հմ տո-

րեն ղե կա վա րել ստո րա բա ժա նու մը։ 

Հոկ տեմ բե րի 10-ին մեկ նել է պաշտ պա նութ յան 

այլ շրջան... 

Հոկ տեմ բե րի 12-ին հա կա ռա կոր դը հրթի ռահ րե-

տա նա յին հուժ կու գրո հով հար ձակ ման է ան ցել 

այն հատ վա ծում, ուր գտնվում էր Ս ևակ Բա զուն-

ցը. ե րի տա սարդ, հայ րե նա սեր սպան բե կո րա յին 

վի րա վո րում է ստա ցել, որն էլ ճա կա տագ րա կան 

է ե ղել նրա հա մար։

Զոհ վել է ե րի տա սարդ, առ յու ծա սիրտ սպան՝ 

վստահ, որ իր հո ղի հա մար է պայ քա րում, որ 

ար դար է իր կռի վը, որ հայ րե նիքն ար յու նով պա-

հե լու իր հե րո սա կան օ րի նա կը պի տի ո գեշն չի 

սե րունդ նե րին։

Հու ղար կա վոր վել է Խն ձո րես կի գե րեզ մա նա տա-

նը: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Ա րիութ յան 

համար» մե դա լով:
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Ծն վել է 2001 թ. մար տի 24-ին Գո րի սում։ Սո վո րել 

է Վե րի շե նի միջ նա կարգ դպրո ցում։ Միջ նա կարգն 

ա վար տե լուց օ րեր անց զո րա կոչ վել է բա նակ, 

ծա ռա յել է Ա րա լե ռան զո րա մա սում։ 

Վա հեի մա սին զրու ցում ենք հա մագ յու ղա ցի նե րի 

հետ, նրանք չեն կա րո ղա նում զսպել ար ցունք-

նե րը. «Մեր գյու ղի լույ սե րից մեկն էր, մի տե սակ 

ե րե խա ներ կան, չէ՞, ում բո լո րը սի րում են, ինքն 

այդ տե սակ ե րե խա էր։ Հար գա լից, բա րի, ա կան-

ջը թեթև։ Պա տե րազ մի ա ռա ջին օր վա նից նրա-

նից լուր չկար, ինչ քան ենք ա ղո թել, որ գտնվի, 

բայց չէինք պատ կե րաց նում, որ զոհ ված կգտնեն, 

Աստ ված ուժ տա նրա ծնող նե րին, որ դի մա-

նան...»։

Վա հեի մայ րը մինչ օրս ուշ քի չի գա լիս. հի մա 

բա կե րում ծաղ կել են ծա ղիկ ները, ո րոնք նրան 

իր որ դուն են հի շեց նում: Վա հեն սի րում էր պո կել 

ծա ղիկ ներն ու բե րել մայ րի կին։ 

Վա հեն ինքն էր ցան կա ցել Ար ցա խում ծա ռա-

յել, քա նի որ ա վագ եղ բայրն Ա րա լե ռան զո րա-

մա սում էր ծա ռա յում։ Եղ բայ րը զո րացր վել էր 

պա տե րազ մը սկսե լուց եր կու ա միս ա ռաջ ու 

ըն տա նի քը սպա սում էր, որ Վա հեն էլ շու տով կա-

վար տի ծա ռա յութ յունն ու կվե րա դառ նա տուն։ 

Մայ րը բազ մա թիվ ե րա զանք ներ ու ներ, ո րոնք 

կա պում էր իր Վա հեի հետ, ե րա զում էր մայրն ու 

հաշ վում որ դու վե րա դար ձին մնա ցած օ րե րը։

Ըն տա նի քի ան դամ նե րը Վա հեի հետ վեր ջին ան-

գամ հե ռա խո սով խո սել են սեպ տեմ բե րի 26-ին. 

պա տե րազ մի գույ ժը լսե լուց հե տո ան հանգս տա-

ցել էին, ցան կա ցել կապ հաս տա տել, բայց...

...Հա րա զատ նե րը հե տո պի տի ի մա նա յին, որ 

ի րենց որ դին զոհ վել է պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րը։ 

Պի տի ի մա նա յին անս պա սե լի. հա րա զատ նե րից 

մե կը դիա հեր ձա րան բեր ված զո հե րի մեջ հան դի-

պել է Վա հեի ա նու նը, կար ծել ու հու սա ցել է, թե 

սխալ մունք է՝ ստու գել է ու ա վա՜ղ...

Բա կունց Վա հեն զոհ վել է սեպ տեմ բե րի 27-ին. 

այդ ող բեր գութ յու նը հա վերժ դա դա րեց րեց նրա 

ե րա զանք նե րի ճախ րան քը...

Հու ղար կա վոր վել է հոկ տեմ բե րի 3-ին Վե րի շե նի 

գե րեզ մա նա տա նը: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:
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Ծն վել է 1973 թ. փետր վա րի 20-ին Խն ձո րեսկ 

գյու ղում: Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է տե-

ղի Գա րե գին Ս ևուն ցի ան վան դպրո ցում։

1990 թ. ըն դուն վել և 1995 թ. ա վար տել է Եր ևա-

նի գյու ղատն տե սա կան ինս տի տու տը: 1996 թ. 

զո րա կոչ վել է բա նակ: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք զա վակ:

2015 թ. աշ խա տան քի է ան ցել զին ված ու ժե րում՝ 

որ պես սպա, ստա ցել ա վագ լեյ տե նան տի կո չում, 

ե ղել է տան կա յին դա սա կի և տան կա յին վաշ տի 

հրա մա նա տար: 2019թ. ար ժա նա ցել է «Ծո վա կալ 

Հ. Ս. Ի սա կով» մե դա լի:

2016 թ. ապ րի լին զո րա մա սի կազ մով մաս նակ ցել 

է քա ռօր յա յի մար տե րին։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ա շո տը հոս պի տա-

լում էր՝ վի րա հատ վել էր շնչա ռա կան խնդիր նե րի 

պատ ճա ռով։ Հա ջորդ օրն ար դեն հոս պի տա լում 

վի րա վոր զին վոր ներ կա յին: Եվ նա, ա ռանց լրիվ 

բուժ վե լու, դուրս է գրվում հի վան դա նո ցից՝ տա նը 

բու ժու մը շա րու նա կե լու հանձ նա ռութ յամբ: Բժշ-

կի թուղ թը, ո րում նշված էր՝ տաս նօր յա տնա յին 

խնամք, թող նում է զո րա մա սում. հա ջորդ ա ռա-

վոտ յան ծա ռա յութ յան վայ րում էր...

Ան համ բեր սպա սում էր իր ծա ռա յա կից ըն կեր-

նե րին, ով քեր սեպ տեմ բե րի 15-ին մեկ նել էին 

Վոլ գոգ րադ՝ մաս նակ ցե լու «Կով կաս 2020» զո րա-

վար ժութ յուն նե րին: Սեպ տեմ բե րի 29-ին նրանք 

վե րա դար ձան ու նրանց հետ շտա պեց մար տա-

դաշտ...

Հոկ տեմ բե րի 8-ին Ջ րա կա նի հետգ րավ ման մար-

տե րում գոր ծել է բա զում սխրանք ներ, ոչն չաց րել 

թշնա մու բազ մա թիվ կրա կա կե տեր: Ա շո տը, իր 

ան ձը մո ռա ցած, օգ նութ յան է հա սել շրջա փակ-

ման մեջ գտնվող զին վոր նե րին՝ տան կով միայ-

նակ մխրճվե լով թշնա մու շրջա փակ ման մեջ 

գտնվող տա րածք՝ իր վստահ քայ լե րով, հրա մա-

նա տա րի քա ջութ յամբ, հմուտ սպա յի հնարք նե-

րով փրկե լով նրանց: Կ ռիվ նե րից մե կի ժա մա նակ 

վեր ջին ար կը մնա ցել է տան կի փո ղի մեջ (չի 

կրա կել), Ա շո տը դուրս է ե կել տան կից, թշնա մին 

պայ թեց րել է տան կը: Հ րաշ քով փրկված սպան 

եր կու ան սարք տանկ է գտել, եր կու օր վե րա նո-

րո գել, որ պես զի գո նե դրանք զո րա մաս հասց նի: 

Հոկ տեմ բե րի 16-ին թշնա մին խո ցել է տան կը. 

Ա շո տը զոհ վել է տան կի անձ նա կազ մի հետ:

Ա շոտ Բաղ դագ յուլ  յա նը մինչև վերջ հա վա տա-

րիմ մնաց սպա յի կոչ մա նը... Հու ղար կա վոր վել 

է Խն ձո րես կի գե րեզ մա նա տա նը: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» 

մե դա լով:
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Ծն վել է 1973 թ. հոկ տեմ բե րի 25-ին Ս տե փա նա-

կեր տում: 

1980 թ. ըն դուն վել է Ս տե փա նա կեր տի թիվ 1 միջ-

նա կարգ դպրո ցը: 

1993-1998 թթ. ծա ռա յել, հե տո աշ խա տել է ԼՂՀ 

զին ված ու ժե րում՝ սակ րա վոր: 

1998 թ. աշ խա տել է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան 

փրկա րար ծա ռա յութ յու նում, իսկ 2000 թ. տե ղա-

փոխ վել է «Hello trast» կազ մա կեր պութ յուն: 

2011 թ. ծա ռա յել է ԱՀ զին ված ու ժե րում՝ պայ մա-

նագ րա յին զին ծա ռա յող:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից մաս նակ ցել է Ար-

ցախ յան պա տե րազ մին...

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 22-ին հայ րե նի քի պաշտ-

պա նութ յան ժա մա նակ ան մա հա ցել է...

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ:

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:
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Մե րօր յա պա տե րազ մի նա հա տակ նե րից է. 

ծննդա վայ րը Հար թա շեն գյուղն է, որ տեղ աչք է 

բա ցել 2001թ. օ գոս տո սի 19-ին: 2008-2019 թթ. 

սո վո րել և ա վար տել է գյու ղի միջ նա կարգ դպրո-

ցը՝ գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ։ 

Հա րա զատ նե րը, մտե րիմ նե րը, ըն կեր նե րը նրա 

հետ բա զում հույ սեր էին կա պում երկ րա յին 

կյան քում: Բայց Կա րե նին բա ժին հա սավ երկ-

նա յին կյան քը: Եվ այժմ խո րը կսկի ծով և ափ սո-

սան քով են հի շում։ Միջ նա կարգն ա վար տե լուց 

հե տո ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան ճար տա-

րա գի տա կան հա մալ սա րան։ 

Չորս ա միս սո վո րե լուց հե տո, ու սու մը կի սատ 

թող նե լով, 2020 թ. հուն վա րի 19-ին զո րա կոչ-

վել է զին ծա ռա յութ յան, ո րի ա ռա ջին վեց ա միսն 

անց կաց նե լով Լու սա կեր տի ու սում նա կան գու-

մար տա կում՝ ճա նաչ վել է լա վա գույն հրե տա նա-

վոր նե րից մե կը և ս տա ցել սեր ժան տի կո չում։ 

Այ նու հետև տե ղա փոխ վել է Տա վու շի մար զի Մեհ-

րա բի զո րա մաս և շա րու նա կել ծա ռա յութ յու նը՝ 

կա տա րե լով իր առջև դրված պար տա կա նութ-

յուն նե րը։ Մաս նակ ցել է 2020թ. հու լի սի 12-ին տե-

ղի ու նե ցած տա վուշ յան մար տե րին և, փայ լուն 

կա տա րե լով մար տա կան ա ռա ջադ րանք նե րը, 

ար ժա նա ցել է «Ա րիութ յան հա մար» մե դա լի։

Հայ րե նա սեր և ն վիր ված զին ծա ռա յող էր, բա վա-

կա նին կա յա ցած՝ հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան 

գոր ծի հա մար։ Մեծ հե ղի նա կութ յուն էր վա յե լում 

զի նա կից ըն կեր նե րի և հ րա մա նա տա րա կան 

կազ մի կող մից։

2020 սեպ տեմ բե րի 27-ին, երբ Ար ցախ յան ճա-

կա տում սկսվե ցին լայ նա մասշ տաբ մար տեր, 

Կա րենն իր մար տա կան ըն կեր նե րի և հ րա մա-

նա տար նե րի հետ տե ղա փոխ վեց Ար ցախ ու 

ներգ րավ վեց մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 

մեջ։ Պա տե րազ մի օ րե րին զան գա հա րում, խո-

սում էր ծնող նե րի հետ։ Բարձր տրա մադ րութ-

յամբ փոր ձում էր հանգս տաց նել մայ րի կին՝ 

ա սե լով, թե հաղ թա նա կը մե րը կլի նի։ Մար տե րի 

ժա մա նակ ցու ցա բե րել է խի զա խութ յուն և հ նա-

րամ տութ յուն: Հ րե տա նա յին կրակ վա րե լով՝ ոչն-

չաց րել է հա կա ռա կոր դի չորս տանկ եվ կա սեց րել 

թշնա մու ա ռաջ խա ղա ցու մը։

Հոկ տեմ բե րի 28-ի օ րը ճա կա տագ րա կան ե ղավ 

նրա հա մար. հա կա ռա կոր դի դի պուկ հար վա ծը 

կտրեց հայ րե նի քի պաշտ պա նի կյան քի թե լը...

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1978 թ. հու նի սի 23-ին Գո րի սի տա րա-

ծաշր ջա նի Բ ռուն (Ակ ներ) գյու ղում: Միջ նա կարգ 

դպրոցն ա վար տե լուց հե տո սո վո րել է տրակ տո-

րիստ-գյուղ մե խա նի զա տո րի մաս նա գի տութ յուն: 

1996-1998 թթ. զին վո րա կան պարտ քը կա տա րել 

է ՀՀ ազ գա յին բա նա կում` Տա վու շի մար զում տե-

ղա կայ ված զո րա միա վո րու մում: Ծա ռա յութ յու նից 

հե տո աշ խա տել է տար բեր կազ մա կեր պութ յուն-

նե րում: Ա մուս նա ցած էր, ու նի մեկ դուստր:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին ա ռա ջին նե րից էր, որ 

ներ կա յա ցավ՝ մեկ նե լու մար տա դաշտ, պաշտ պա-

նե լու վտանգ ված հայ րե նի քը: Մինչև ա տամ նե-

րը զին ված թշնա մու դեմ պայ քա րի է դուրս ե կել 

Ջ րա կա նի մա տույց նե րում:

Ա հեղ մար տե րում զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 14-ին:

«...Հա մեստ, ըն կե րա սեր, պատ րաս տա կամ ե րի-

տա սարդ էր Ա վե տի քը: Սի րում էր սպոր տը, հատ-

կա պես`ֆուտ բոլ... Նա չէր կա րող ա ռա ջին նե րի 

շար քե րում չլի նել: Մաս նակ ցեց հայ րե նա կան 

նոր պա տե րազ մին և հե րո սա ցավ... Փառք քեզ, 

հե րոս: Ցա վում ենք, բայց և հ պար տա նում...»,

– գրում է նրա մա սին ու սու ցի չը` Էմ մա Սա հակ-

յա նը:

Իսկ ակ ներ ցի բա նաս տեղծ Լ ևոն Սա հակ յա նը, 

ո րին խնդրել էինք գտնել Ա վե տի քի լու սան կա րը, 

այդ պատ կե րի տակ տե ղադ րել էր դեռևս Ար-

ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի ժա մա նակ գրած 

բա նաս տեղ ծութ յան մի քա ռա տո ղը.

Խո րա նի մեջ եր գե հոնն է լա լիս,

Կան թեղ նե րից տխրութ յուն է ծո րում,

Եվ նա հա տակ ա մեն քա ջի հա մար

Իմ սրտի մեջ գե րեզ ման եմ փո րում...

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1991 թ. մար տի 25-ին Տեղ գյու ղում, որ-

տեղ ստա ցել է միջ նա կարգ կրթութ յու ն:

2009 թ. զո րա կոչ վել է պար տա դիր զին վո րա կան 

ծա ռա յութ յան, ծա ռա յել Ար ցա խի Հան րա պե-

տութ յան մայ րա քա ղա քում՝ Ցո րի զո րա մա սում: 

Զին վո րա կան եր դում տա լու օր վա նից ինքն ի րեն 

խոս տա ցել է անձն վի րա բար ծա ռա յել հայ րե նի-

քին և չխ նա յել կյան քը: Եր դում, ո րին հա վա տա-

րիմ մնաց…

Կի նը՝ Մա րիան նան, վեր հուշն այս պես է սկսում. 

«2012 թ. տեր ու հնա զանդ լի նե լու եր դում ներ 

տա լով՝ ա մուս նա ցանք: Հենց այդ բարձր զգաց-

մունքն էր, որ մեզ ա մեն օր ա վե լի կա տար յալ 

էր դարձ նում: Ա րա մը զին վո րա կան էր, զին վո-

րա կան կյան քը բա վա կա նին փո խել էր նրան՝ 

լրջաց րել: Տուն հոգ նած էր վե րա դառ նում, բայց 

փոր ձում էի պա հել ըն տա նե կան խա ղա ղութ յու-

նը: Ու շադ րութ յու նը ե ռա պատկ վեց, երբ ծնվեց 

մեր ա ռաջ նե կը՝ Նա րեն: Ար դեն հե տա խույզ էր, 

ա նա սե լի զբաղ ված, բայց ա մեն ինչ ա նում էր, որ 

ինձ միայ նակ չզգամ: 

2015 թ. ծնվեց մեր երկ րորդ դուստ րը՝ Նա նեն: 

Ի րեն փոր ձա ռու հայ րիկ էր հա մա րում: Եր ջան-

կութ յունն այլ կերպ չի լի նում, ա յո՛, եր ջա նիկ 

էինք...

Ե կավ ա նիծ յալ սեպ տեմ բե րի 27-ը:

Այդ օր վա տագ նապն ա ռա ջին պա հին որ պես 

սո վո րա կան տագ նապ ըն դու նե ցի... Ժա մեր անց, 

սա կայն, քա րա նում էր հա յացքս, վա խը քայ քա-

յում էր ներսս: Ա նընդ հատ կորց նե լու վախ, ցա-

սում, ան հանգս տութ յուն, որ փա րա տանք չու նի, 

սևեռ ված հա յացք ու ա ղիո ղորմ խնդրանք, որ 

այս ան գամ էլ հետ գա: 

Ա մեն ան գամ գլուխս բար ձին դնե լիս կյանք եմ 

խնդրել: Հա վի տե նութ յու նը եր կու սիս հա մար 

միա ժա մա նակ, միա սին եմ ցանկացել, միշտ 

վստահ եմ ե ղել, որ կկոր ծան վեմ ա ռանց նրա: 

Միշտ եմ զգա ցել, որ գո յութ յանս միակ ե րաշ խիքն 

է:

Ա րա մի զոհ վե լու մա սին լու րը կայ ծակ նա յին 

ա րա գութ յամբ տա րած վեց Գո րի սում...

Նա ան պար տե լի էր, իմ ան պարտ հե տա խույ զը, 

ում կի նը լի նե լու հպար տութ յու նիցս մի կա թիլ 

ան գամ երբ ևէ չպի տի պա կա սի...»:

Ա րա միկ Դա նիել  յա նը նա հա տակ վեց 2020 թ. 

սեպ տեմ բե րի 30-ին: Հու ղար կա վոր վել է 2021 թ. 

հուն վա րի 10-ին՝ Գո րի սի զին վո րա կան պան թեո-

նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րիութ յան» 

և «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 2001 թ. օ գոս տո սի 30-ին Տաթև գյու ղում: 

Սո վո րել է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցում: 2019 թ. 

ըն դուն վել է Հա յաս տա նի ազ գա յին ճար տա րա-

գի տա կան հա մալ սա րա նի տնտե սա գի տական 

ֆակուլտետ:

2020 թ. հուն վա րի 8-ին զո րա կոչ վել է բա նակ, 

ծա ռա յութ յան ու սում նա կան վե ցամս յա փուլն 

անց է կաց րել Գ յում րիում: Հիմ նա կան ծա ռա-

յութ յան վայ րը Հադ րու թի զո րա մասն էր, ո րում 

կրտսեր սեր ժան տը հա կա տան կա յին ջո կի հրա-

մա նա տար էր: 

Դեռ Գ յում րիի զո րա մա սում Լ ևոնն ար ժա նա ցել 

էր եր կու մե դա լի՝ լավ ծա ռա յութ յան ու վար քի 

հա մար: Հադ րու թի զո րա մա սում հասց րել էր 

աչ քի ընկ նել ա ռա ջին օ րե րին՝ նրան էր վստահ-

վել նո րա կո չիկ նե րին զին վո րա կան երդ մա նը 

պատ րաս տե լու պա տիվ-պար տա կա նութ յու նը, 

ո րի հա մար կարճ ժա մա նա կով տե ղա փոխ վել էր 

Մար տու նու զո րա մաս:

Սեպ տեմ բե րի 27... Ար ցա խի հե րոս Դա վիթ Ղա-

զար յա նի հրա մա նա տա րութ յամբ Լ ևոնն ու ըն-

կեր նե րը մար տեր են վա րել Հադ րու թում: Լ ևո նի՝ 

հա կա տան կա յին զեն քի վարժ տի րա պետ ման 

շնոր հիվ հա կա տան կա յին ջո կը տեխ նի կա յի ու 

մար դու ժի մեծ կո րուստ ներ է հասց րել թշնա մուն:

Նո յեմ բե րի 6-ին Լ ևո նը միա ցել է Շու շիի պաշտ-

պանութ յան մար տե րին, նո յեմ բե րի 7-ին զան գա-

հա րել է քրո ջը, ա սել, թե Քա րին տա կում շրջա-

փակ ման մեջ են, սպա սում են օգ նութ յան...

Նո յեմ բե րի 17-ին Տաթ ևը ցնցվեց բո թից՝ Լ ևո նը 

զոհ վել է: Դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յու նը 

մահ վան ամ սա թիվ նշել է նո յեմ բե րի 9-ը…

Լ ևո նին սի րում էին բո լո րը, Տաթ ևում հի մա էլ 

ա ռանց ար ցունք նե րի նրա ա նու նը չեն ար տա-

սա նում: «Լ ևո նի զոհ վե լու լու րը լսե լուց հե տո մի 

ամ բողջ օր չեմ կա րո ղա ցել խո սել, հի մա էլ չեմ 

կա րող ա սել, թե դա ինչ ցավ է, այդ ցավն ա նուն 

չու նի ու դա նկա րագ րե լու հա մար բա ռեր չկան: 

Ն րան բո լորն էին սի րում՝ փոքրից մեծը: Տաթ ևը 

զա վակ չէ՝ գանձ է կորց րել…», – պատ մում է հա-

մագ յու ղա ցի ե րի տա սարդ նե րից մե կը:

Հու ղար կա վոր վել է Տաթ ևի գե րեզ մա նա տա նը 

նո յեմ բե րի 19-ին: Պարգ ևատր վել է «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յան» մե դա լով՝ հետ մա հու:
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Ծն վել է 2001 թ. օ գոս տո սի 16-ին Տեղ գյու ղում: 

Սո վո րել է գյու ղի թիվ 2 միջ նա կարգ դպրո ցում: 

2019 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յում էր Ար-

ցա խի Հան րա պե տութ յան Մար տու նու զո րա մա-

սում: 

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ծնող նե րը պնդել 

էին, որ շա րու նա կի ու սու մը, քա նի որ մա թե մա-

տի կա շատ էր սի րում ու լավ էր սո վո րում, բայց 

Սեր յո ժան ո րո շել էր բուհ ըն դուն վել բա նա կից 

հե տո: 

Բա նա կում լավ մա թե մա տի կա ի մա նալն ու 

բնա տուր տրա մա բա նութ յու նը շատ էին օգ նում 

նրան՝ հրե տա նու կրա կոց նե րը հաշ վար կե լիս: 

Հրա շա լի զին վոր էր, իր հա մես տութ յամբ, խել քով 

ու քա ջութ յամբ բազ միցս էր աչ քի ըն կել ծա ռա-

յութ յան ըն թաց քում:

Սեր յո ժա յի մա սին հայ րն է պատ մում՝ «Ե րեք 

տղա նե րիցս ա մե նա փոքրն էր, մեր տան ա մե-

նա սի րե լին: Կո րո նա վի րու սի պատ ճա ռով ծա-

ռա յութ յան ըն թաց քում չենք կա րո ղա ցել տես նել 

նրան: Հաս կա նու՞մ եք՝ մեր տղա յին չենք տե սել, 

մեր տղան մեր կա րո տը սրտում զոհ վեց, մենք էլ 

մնա ցինք նրա ծի ծաղ կոտ դեմ քին, նրա ձայ նին 

կա րոտ: 

Հե րոս, հզոր տղա եմ ու նե ցել: Շա տերն են 

պատ մում, թե ինչ պես է կռվել, ա սում են, որ ոչ 

մի վտան գա վոր ա ռա ջադ րան քից չի հրա ժար-

վել, նաև բազ մա թիվ թի րախ ներ է խո ցել: Ն րա 

անձն վի րութ յան ու հե րո սութ յան վկա յութ յու նը 

ստա ցած մե դալ ներն են, նաև իր պա հած մար-

տա կան դիր քի չընկ նե լը: Մինչև հոկ տեմ բե րի 

10-ը, զան գա հա րում էր, ա սում, թե ա մեն ինչ լավ 

է լի նե լու: Հոկ տեմ բե րի 11-ից հե տո լուր չու նեինք: 

Հ րա մա նա տար նե րը գի տեին, որ զոհ վել է, բայց 

ոչ մե կը ո չինչ չէր ա սում:

Ա միս ներ շա րու նակ փնտրել ենք նրան: Հե տո 

ենք ի մա ցել, որ 72 հո գով հրա ման են ստա ցել 

մտնել Հադ րութ, որն ար դեն թշնա մու ձեռ քում 

էր, ըն կել են շրջա փակ ման մեջ և բո լո րը զոհ-

վել: 2021 թ. փետր վա րի 6-ին ստա ցել ենք ԴՆԹ-ի 

ա նա լի զի պա տաս խա նը... Շատ բա ներ չեմ հաս-

կա նում. ի հար կե, մե ղա վոր ներ կան, բայց ե թե 

ան գամ բա ցա հայտ վեն, որ դիս հետ չի գա լու: 

Մենք մեր կյան քի ի մաստն ենք կորց րել, նաև 

ապ րե լու ցան կութ յու նը...»: 

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զինվորական պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար-

տա կան խաչ» 2-րդ  աս տի ճա նի շքանշանով և 

«Ա րիութ յան» մե դալ ով:
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Ծն վել է 2000 թ. սեպ տեմ բե րի 4-ին Գո րի սի Ս վա-

րանց գյու ղում: 2015-2018 թթ. սո վո րել և ա վար-

տել է Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նա յին պե տա կան 

քո լե ջի «Տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շա հա գոր-

ծում և վե րա նո րո գում» բա ժի նը: Լու սե ժպի-

տը դեմ քին, գո րիս յան համ ու հո տով սիր ված 

պա տա նին ու սա նե լու տա րի նե րին հե տաքր քիր 

հու շեր է թո ղել թե՛ կուր սե ցի նե րի, թե՛ դա սա խոս-

նե րի շրջա նում:

2019 թ. հուն վա րի 9-ին զո րա կոչ վել է հա յոց բա-

նակ՝ հայ րե նի քի հան դեպ պարտ քը կա տա րե լու: 

Ծա ռա յել է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Ջ րա կա-

նի շրջա նում, գնդաց րորդ էր, անվ րեպ տի րա պե-

տում էր զեն քին: Ն րան էր վստահ ված Ջ րա կա նի 

ան հա վա սար մար տե րի ա ռաջ նագծի դիր քե րից 

մե կի պաշտ պա նութ յու նը: 

Տուն զան գա հա րե լիս մայ րը հարց նում էր, թե ի՞նչ 

կրա կոց նե րի ձայն է գա լիս, պա տաս խա նում էր.

«Ոչ մի կրա կոց էլ չկա, հե ռուս տա ցույ ցին մի հա-

վա տա ցեք, ո չինչ էլ չկա, մի ան հանգս տա ցեք»:

Միշտ ծի ծա ղը դեմ քին էր, միշտ ու րախ: Ե րա-

զանք ներ ու ներ, բայց ոչ մե կին չէր ա սում, գյու ղի 

յու րա քանչ  յուր աշ խա տանք էլ կա տա րում էր՝ 

ա նա սուն էր պա հում, հող մշա կում, ծնող նե րին 

օգ նում...

Վեր ջին ան գամ զան գա հա րել էր հոկ տեմ բե րի 

12-ին, խո սել ծնող նե րի հետ, հե տո ա սել, թե հե-

ռա խո սը փո խան ցում է ըն կեր նե րին, որ նրանք էլ 

զան գա հա րեն, ու այլևս չզան գեց…

Ու ղիղ 100 օր անց՝ 2021թ. հուն վա րի 23-ին, ԴՆԹ 

ա նա լի զը հաս տա տեց, որ Հայկ Ի սա յա նը զոհ վել 

է: Զոհ վել է ըն կեր նե րի հետ՝ մար տա կան հանձ-

նա րա րութ յուն կա տա րե լիս՝ թշնա մու դեմ մղված 

ան հա վա սար մար տում:

Հու ղար կա վոր վել է 2021թ. հունվարի 25-ին 

Ս վա րանց գյու ղի գե րեզ մա նա տա նը: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» և 

«Ա րիութ յան» մե դալ նե րով:



129

Ծն վել է 2000 թ. դեկ տեմ բե րի 13-ին Տեղ գյու ղում: 

Սո վո րել է գյու ղի թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցում։ 

2019թ. հուն վա րի 20-ին զո րա կոչ վել է բա նակ, 

ծա ռա յել Մա տա ղի սում: 

Գ ևոր գը եղ բայր չու ներ, ըն տա նի քի միակ որ-

դին էր, ծնող նե րը սի րով ու գուր գու րան քով էին 

մե ծաց րել նրան: Ըն տա նի քում ստա ցած սերն ու 

քնքշանքն աչ ք էր զար նում ա ռա ջին հա յաց քից՝ 

Գ ևորգն ինքն էլ լցված էր սի րով ու քնքշութ յամբ:

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում պարգ ևատր վել է 

բազ մա թիվ պատ վոգ րե րով:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Գ ևոր գը մար տա կան 

դիր քում էր: Պա տե րազ մի սկզբից մինչև նա-

հա տակ վե լու պա հը, ըն կեր նե րի խոս քով, ինք-

նա մո ռաց կռվել է: Բ նույ թով մար դա սեր տղան 

դժվա րութ յամբ էր հա մա կերպ վում ըն կեր նե րի 

կորս տին: Պատ մում են՝ երբ ըն կեր նե րից մե-

կը զոհ վում էր, չխոս կան ու հա մեստ այդ տղան 

ա նա սե լի բարձր, կա րե լի է ա սել՝ անբ նա կան, 

գո ռոց էր ար ձա կում: 

Ըն կեր նե րից յու րա քանչ  յու րի մա հը նրան ա ռա-

վել էր լցնում վրե ժով ու ցաս մամբ... 

Ըն տա նի քում դո ղով ու ա ղոթ քով էին սպա սում 

մար տա դաշ տում գտնվող մի նու ճար որ դու զան-

գե րին: Հոկ տեմ բե րի 13-ի ա ռա վոտ յան վեր ջին 

զանգն է ե ղել Գ ևոր գից, հե տո ծնող նե րին պատ-

մել են, թե ի րենց հե րոս որ դին խրա մա տից դուրս 

է բե րել վի րա վոր ըն կեր նե րին: Դի տարկ վող 

տա րած քում մի քա նի ան գամ մտել է խրա մատ, 

վեր ջին ան գամ ըն կեր նե րը խնդրել են չգնալ, 

բայց պնդել է՝ «Խ րա մա տում վի րա վոր կա, պի տի 

գնամ»: 

Զոհ վել է վի րա վոր ըն կե րո ջը դուրս բե րե լիս՝ դի-

պու կա հա րի կրա կո ցից: 

Հա մագ յու ղա ցի նե րի աչ քե րը լցվում են, երբ 

խնդրում ենք պատ մել Գ ևոր գի մա սին. «Ա սում 

են չէ՝ լույ սի պես տղա, Գ ևոր գը հենց լույ սի նման 

տղա էր: Հա մեստ, սի րա լիր, մե ծին հար գող, փոք-

րե րի հան դեպ հո գա տար: Փոր ձում ենք չմտա ծել 

նրա մա սին, ո րով հետև, երբ հի շում ենք ժպտուն 

դեմքն ու պատ կե րաց նում, որ այդ քան ջա հել 

տղան էլ չկա, սրտ ներս մղկտում է...»:

Գ ևորգ Ի սուն ցի աճ յու նը հո ղին է հանձն վել 2020 

թ. հոկ տեմ բե րի 17-ին՝ Գո րի սի զին վո րա կան 

պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ՊԲ 

«6-րդ ՊՇ Անձ նու րաց պաշտ պան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1985 թ. հոկ տեմ բե րի 3-ին Գո րի սի շրջա-

նի Խ նա ծախ գյու ղում։ Սո վո րել է տե ղի միջ-

նա կարգ դպրո ցում։ Պար տա դիր զին վո րա կան 

ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել Շամ շա դի նում։ 

Ա րան պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող էր Սի սիա-

նի զո րա մա սում. ըն կեր նե րը նրա մա սին ցա վով 

ու ափ սո սան քով են խո սում. «Ա րան լավ մարդ 

էր, վստա հե լի ըն կեր, մարդ, ում կա րող էիր դի մել 

ա ռանց ժա մին նա յե լու, Ար ցախն էլ էր հա տուկ 

սի րով սի րում, մի քա նի տա րի Քա շա թա ղի շրջա-

նում էր ապ րել ու հա րա զատ ծննդա վայ րի չափ 

սի րում էր Բեր ձո րը։ Ծ րագ րեր շատ-շատ ու ներ, 

դրան ցից ա մե նա կա րևորն էլ ե րե խա ներ ու նե-

նալն էր. բո լոր նպա տակ նե րից ու ե րա զանք նե-

րից ըն կերս նա խընտ րեց հայ րե նի քը կյան քով 

պաշտ պա նե լը, չհասց րեց նույ նիսկ ա մուս նա-

նալ»։ 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին պայ մա նագ րա յին 

զին ծա ռա յող Ա րան միա ցավ Ար ցա խը պաշտ պա-

նե լու շտա պող ծա ռա յա կից նե րին։ Ա րա յի հայ րը 

Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի ա զա տա մար-

տիկ նե րից էր, ու նրանց ըն տա նի քում հայ րե նի քի 

հա մար պայ քա րե լը պատ վի խնդիր էր։ Ըն տա-

նի քի ան դամ նե րի հետ հե ռա խո սազ րույց նե րում 

գո տեպն դում էր բո լո րին, ա սում, թե ինքն ու ըն-

կեր նե րը թուր քին ներս չեն թող նի, թե քա նի հայ 

զին վորն Ար ցա խում է, բո լոր հայ ըն տա նիք նե րը 

պի տի հան գիստ լի նեն։ Ըն տա նի քի ան դամ նե-

րի հետ վեր ջին հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յու նը 

հոկ տեմ բե րի 16-ին է տե ղի ու նե ցել, հե տո շուրջ 

հինգ ա միս հա րա զատ նե րը լուր չու նեին, նրանց 

տե ղե կաց րել էին, թե Ա րան զոհ վել է, բայց քա-

նի դեռ մար մի նը չկար, հա րա զատ նե րը հրաշ քի 

հույս ու նեին… 

Ա վա՜ղ, հրաշք տե ղի չու նե ցավ, 2021թ. մար տի 

6-ին ԴՆԹ ա նա լի զի պա տաս խա նը հաս տա տեց՝ 

Ա րա Խա չատր յա նը նա հա տակ վել է...

Պա տե րազ մից ա միս ներ անց՝ 2021թ. մար տի 

8-ին Գո րի սի զին վո րա կան պան թեո նում տե ղի 

ու նե ցավ հե րո սա ցած Ա րա Խա չատր յա նի հու-

ղար կա վո րութ յու նը։ Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1992 թ. հու նի սի 16-ին Գո րի սի տա րա-

ծաշր ջա նի Վե րի շեն գյու ղում:

Ավարտել է Վերիշենի միջնակարգ դպրոցը:

2010-2012 թթ. պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա-

յութ յունն ի րա կա նաց րել է Ար ցա խի տա րա ծաշր-

ջա նում, ար ժա նա ցել է բազ մա թիվ պատ վոգ րե րի 

և շ նոր հա կա լագ րե րի: Ապ րիլ  յան պա տե րազ մի 

(2016) ժա մա նակ ա ռա ջին նե րից մեկն է զենք 

վերց րել և դուրս ե կել ո սո խի դեմ: Աշ խա տել է 

Գո րի սի «Հայկ-Ժոս» ձեռ նար կութ յու նում: Սեպ-

տեմ բեր յան պա տե րազ մում էլ Ար թու րը կա մա-

վո րա կան նե րի շար քե րում էր ա ռա ջին օր վա նից: 

Նա զոհ վեց Ար ցախ յան ռազ մա ճա կա տի հա րա-

վա յին հատ վա ծի՝ Ջ րա կա նի թեժ մար տե րում 

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 14-ին: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու դուստր:

Ար թու րի մեծ պա պը (պա պի պա պը)՝ Խա չա տու-

րը, ով Գո րի սի հայտ նի տոհ մից էր, մաս նակ ցել 

է Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մին. 

հա րա վա յին ռազ մա ճա կա տում կռվել է թուր քե րի 

դեմ: Ն րա որ դին՝ Ար տա շը, Մեծ հայ րե նա կա նում 

գեր վել է ֆա շիստ նե րի կող մից: Պա պի ըն տա նի-

քը 1949-ին են թարկ վել է բռնաք սո րի, ար տաքս-

վել Ալ թա յի երկ րա մաս: Ար դա րա ցնելուց հե տո 

վե րա դար ձել են գյուղ: Բո լոր որ դի նե րը հայտ նի 

ար հես տա վոր ներ էին: Ար թու րի կրտսեր եղ բայ-

րը` Սա շան, ևս կռ վում էր ճա կա տա յին գ ծում:

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2001 թ. մա յի սի 6-ին Շի նու հայր գյու ղում: 

Սո վո րել է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցում, ա պա 

ու սու մը շա րու նա կել Գո րի սի գյու ղատն տե սա-

կան քո լե ջում: 2019 թ. հու լի սի 26-ին զո րա կոչ վել 

է բա նակ: Որ պես շար քա յին ծա ռա յել է Ար ցա խի 

պաշտ պա նութ յան դիր քե րում: 

Գավ րու շա ա նու նը գրված էր միայն փաս տաթղ-

թե րում. նրան շրջա պա տում Կոլ  յա էին ան վա-

նում, ծա նոթ նե րից ու հա րա զատ նե րից շա տերն 

ան գամ տեղյակ չէին նրա անձ նագ րա յին ան վա-

նը:

«Ես եմ» ծրագ րով էր ծա ռա յում, ո րո շել էր բա-

նա կից վե րա դառ նալ և վաս տա կած գու մա րով 

թեթ ևաց նել ըն տա նի քի հոգ սը: Ծա ռա յութ յու նից 

եր բեք չի դժգո հել, ըն կեր նե րը պատ մում են, որ 

նույ նիսկ պա տե րազ մի օ րե րին նրա նից ոչ մե կը 

դժգո հութ յուն չի լսել...

Պա տե րազ մի օ րե րին մշտա պես կա տա րել է 

հրա մա նա տա րութ յան ա ռա ջադ րանք ները: 

Նռնա կա նե տա ձիգ զին վո րա կա նը հպար տա ցել 

է, որ Մոն թեի ան վան զո րա մա սում է ծա ռա յում: 

Մար տու նի 2-ում թեժ ու ան նա հանջ մար տեր էին 

մղվում... Մոն թեի ան վան զո րա մա սի զին վո րա-

կան նե րը, այդ թվում՝ Գավ րու շա Խա չատր յա նը, 

դի մադ րում ու չէին նա հան ջում: Հենց այդ տեղ էլ 

թշնա մու գնդա կը խո ցում է զին վո րա կա նի կուրծ-

քը... Ըն կել է նո յեմ բե րի 3-ին՝ մար տա կան ա ռա-

ջադ րանք կա տա րե լիս...

Կոլ  յա յի քույ րը՝ Հաս մի կը, մինչև հի մա չի հա վա-

տում, որ եղ բայ րը զոհ վել է, ա սում է, թե բո լորն 

ի րենց տա նը սպա սում են ու դեռ հույս ու նեն, որ 

նա կգա. «Ին ձա նից եր կու տա րով փոքր էր, բայց 

ա վագ եղ բոր պես էր, այն քան հա սուն էր, այն-

քան խե լա ցի, որ ցան կա ցած ի րա վի ճա կում կա-

րող էիր նրա խորհր դին դի մել և ի մա նալ, որ նա 

ճիշտ խոր հուրդ կտա, որ նա կլու ծի խնդիր ներդ: 

Հա մոզ ված էի, որ նրա հետ վատ բան չի պա տա-

հի, բայց... Հի մա էլ նրա վե րա դար ձի հույ սը չենք 

կորց րել, հու ղար կա վո րութ յու նն ա րել ենք, բայց 

հույ սը, որ մի օր նա կվե րա դառ նա, որ ողջ է, մեզ 

չի լքում»:

Հա մար ձակ զին վո րը խփել էր թշնա մու ե րեք 

տանկ և հա կա ռա կոր դին պատ ճա ռել մոտ 50 

զոհ: Հ րա մա նա տա րութ յան կող մից ար ժա նա ցել 

էր խրա խու սանք նե րի...

Հու ղար կա վոր վել է 2021 թ. հուն վա րի 6-ին՝ Շի-

նու հայ րի գե րեզ մա նա տա նը: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» 

մե դա լով:
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Ծն վել է 1998 թ. հու նի սի 8-ին Գո րի սում։

Սո վո րել է քա ղա քի թիվ 2 և թիվ 5 դպրոց նե րում, 

ա պա Գո րի սի պե տա կան քո լե ջի ա տաղ ձա գոր-

ծա կան բաժ նում։

2016 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ու սում նա կան 

փու լում ծա ռա յել Մուղ նու զո րա մա սում, այ նու-

հետև տե ղա փոխ վել Շու շի։

Զո րացր վե լուց հե տո զբաղ վել է քան դա կա գոր-

ծութ յամբ։

Տիգ րա նի մա սին մեզ մո րաք րոջ աղ ջիկն է պատ-

մում. «Բա ցա ռիկ մարդ էր, նրան կա րե լի էր 

վստա հել ցան կա ցած գաղտ նիք, նրա հետ կա րե-

լի էր գնալ ա մե նուր, նրա նից կա րե լի էր ակն կա-

լել միայն դրա կա նը:

Նոր էր պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան ան ցել, 

դեռ ոչ մի ան գամ դիր քեր չէր բարձ րա ցել: Տիգ-

րանն ու զում էր ան պայ ման զին վո րա կան դառ-

նալ: Լավ քան դա կա գործ էր, կա րող էր քան դա-

կա գոր ծութ յամբ գու մար աշ խա տել, բայց ինքն 

ի րեն ա վե լի շատ զին վո րա կան էր հա մա րում:

Երբ սկսվել է պա տե րազ մը, ինք նա կամ գնա ցել 

է զո րա մաս, պա հան ջել, որ ի րեն Ար ցախ ու ղար-

կեն: 

Մեկ նել է Հադ րութ, Կար միր շու կա... 

Հոկ տեմ բե րի 12-ին զան գա հա րել էր, ա սել, որ 

ե րեք օր կա պի դուրս չի գա լու: Օ րեր անց նրա 

սոց ցան ցա յին է ջից ադր բե ջան ցի նե րը սկսել 

էին ի րենց լու սան կար նե րը հրա պա րա կել: Այդ 

փաստն ա վե լի էր ծան րաց րել ա ռանց այդ էլ ան-

տա նե լի վիշ տը:

Գի տեինք, որ զոհ վել է, բայց մար մինն ա միս ներ 

շա րու նակ գտնել չէր հա ջող վում:

2021թ. հուն վա րին տե ղե կա ցանք, որ ԴՆԹ-ի 

ա նա լի զի պա տաս խա նը հաս տա տել է մահ վան 

մա սին տե ղե կութ յու նը:

Զոհ վե լու հան գա մանք նե րը մեզ հայտ նի չեն: 

Ո չինչ հաս տատ չէ, միայն են թադ րութ յուն ներ են: 

Են թադ րա բար ո րո շել են, որ զոհ վել է հոկ տեմ բե-

րի 15-ին:

Տիգ րա նը հայ րե նա սեր էր: Էութ յամբ տար բեր-

վում էր հա սա կա կից նե րից: Բո լո րի սի րե լին էր, 

ինքն էլ կա րո ղա նում էր բո լո րին սի րել:

Նա մեր հպար տութ յունն էր, նրա մա սին հու շերն 

ան մո ռա նա լի են, նրա խոս քերն այ սօր էլ ապ րեց-

նող ուժ ու նեն...»:

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում՝ 2021 թ. հուն վա րի 19-ին՝ զոհ վե լուց 

ե րեք ա միս անց: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2000 թ. հու նի սի 6-ին Գո րիս քա ղա քում, 

եր կու տա րե կա նից ապ րել է Մոսկ վա քա ղա քում, 

սո վո րել է Շոլ կո վո քա ղա քի Ջա նի բե կո վի ան վան 

թիվ 13 դպրո ցում։ Դեռ ման կուց աչ քի է ըն կել 

բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ ու կար գա պահ պահ-

ված քով։ 2009 թ. ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է Հա-

յաս տան, ու սու մը շա րու նա կել է Եր ևա նի Ղ ևոնդ 

Ա լի շա նի ան վան թիվ 95 միջ նա կարգ դպրո ցում։ 

Մաս նակ ցել է թե՛ քա ղա քա յին, թե՛ հան րա պե տա-

կան օ լիմ պիա դա նե րի, ստա ցել բա զում պատ-

վոգ րեր։ Վա յե լում էր ու սու ցիչ նե րի և շր ջա պա տի 

սերն ու հար գան քը։ Հա ճա խում էր UCAN մո դե լա-

յին դպրոց։ Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն-

վել է ՀԱՊՀ-ի տե ղե կատ վա կան և հե ռա հա ղոր-

դակ ցա կան տեխ նո լո գիա նե րի ու է լեկտ րո նի կա յի 

բա ժի նը: 

2019 թ. հու լի սի 15-ին զո րա կոչ վել է բա նակ, վեց 

ա միս ծա ռա յել է Լու սա կեր տում, հե տո որ պես 

կրտսեր սեր ժանտ տե ղա փոխ վել Մար տա կեր տի 

Հո րա թա ղի զո րա մաս:

Պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րից ե ղել է թեժ կե տե-

րում, ե ղել է հրե տա նու հաշ վար կի հրա մա-

նա տար, ճիշտ հաշ վարկ նե րի ու հմտութ յան 

շնոր հիվ ոչն չաց րել թշնա մու բազ մա թիվ զին-

տեխ նի կա ու կեն դա նի ուժ, մաս նակ ցել է Մար-

տու նու, Ճար տա րի և Գի շիի թեժ մար տե րին: 43 

օ րում 2000-ից ա վել արկ էր կրա կել:

Ան մա հա ցել է նո յեմ բե րի 8-ին, զի նա դա դա րից 

ըն դա մե նը մեկ օր ա ռաջ, Գի շիում... Ըն կավ՝ 

մինչև վերջ կա տա րե լով՝ ի րեն վե րա պահ ված 

ա ռա ջադ րան քը: Ըն կավ, որ Մար տու նին չընկ-

նի…

Հա րա զատ ներն ա սում են, որ Գա րի կը շատ էր 

ու զում գիրք գրել, ա սում էր՝ «Ինձ ճա նա չե լու են, 

իմ մա սին բո լո րը լսե լու են...»:

Հու ղար կա վոր վել է Սո վե տա շե նի գե րեզ մա նա-

տա նը: Հետ մա հու ար ժա նա ցել է Հա յաս տա նի 

ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա-

նի ու սա նո ղա կան խորհր դի, ԼՂՀ «Արիության 

համար», ԼՂՀ «Մարտական ծառայություն» 

մեդալների:
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Ծն վել է 1998 թ. ապ րի լի 4-ին Գո րի սի շրջա նի 

Խոտ գյու ղում: Սո վո րել է տե ղի դպրո ցում, ա պա 

Գո րի սի ա վագ դպրո ցի տնտե սա գի տա կան հոս-

քում: Պար տա դիր ժամ կե տա յին ծա ռա յութ յունն 

անց է կաց րել Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նում՝ 

Քար վա ճա ռի զո րա մա սում: 

Զո րացր վե լուց հե տո պայ մա նագ րա յին ծա ռա-

յութ յան է ան ցել Գո րի սի զո րա մա սում: 

2016 թ. Գո հա րի ու Ար թու րի ըն տա նի քում պա-

տա հում է ա ռա ջին դժբախ տութ յու նը՝ մա հա նում 

է նրանց միջ նեկ դուստ րը: Դա Ա շո տին ա նա սե լի 

ցավ է պատ ճա ռում, դառ նում է լռակ յաց ու ինք-

նամ փոփ...

«Լույ սի նման տղա էր, մի տե սակ ան հա վա տա-

լի է, որ նա այլևս չկա: Տար բեր վում էր իր դաս-

տիա րա կութ յամբ, իր վար քով, մե ծե րի հան դեպ 

հար գան քով: Մի ու րիշ տե սակ քնքշութ յամբ էր 

վե րա բեր վում իր քույ րի կին, քրոջ մա հից հե-

տո, կար ծես, ու րիշ մարդ դար ձած լի ներ: Մինչև 

հի մա ար ցունք ներս չեն չո րա նում, հի շում եմ 

նրան էլ, մյուս նե րին էլ, ով քեր հայ րե նի քի պաշտ-

պա նութ յան հա մար չխնա յե ցին ի րենց կյան-

քը»: Ա շո տի ու սուց չու հին խոս քը շա րու նա կել չի 

կա րո ղա նում, մեզ խնդրում է իր ա նու նը չգրել, 

քա նի որ իր մյուս գործընկերներն էլ նույն վի ճա-

կում են. «Դա սա մի ջոց նե րին մեկ էլ տես նում ենք 

ու սուց չու հի նե րից մե կի աչ քե րը կարմ րած են՝ 

պարզ վում է՝ մեր զոհ ված ա շա կերտ նե րից մե կին 

է հի շել: Բո լորն են ցա վում...»:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ա շոտն ար դեն Ջ րա-

կա նում էր...

Սեպ տեմ բե րի 29-ին ծանր վի րա վոր վել է, նրան 

խրա մա տից դուրս բե րել չի հա ջող վել:

Ա շո տի մար մի նը գտել ու հո ղին են հանձ նել 

խրա մա տում վի րա վոր մնա լուց ու մա հա նա լուց 

72 օր անց: Դա տաբ ժիշկն իր եզ րա կա ցութ յու նում 

նշել է, որ մա հը վի րա վոր վե լուց շատ ժա մեր անց 

է վրա հա սել, մա հա ցել է ար յու նա հո սութ յու նից:

Եր կու զա վակ կորց րած տի կին Գո հա րը հե կե-

կա լով մեզ պատ մում է, թե սար սա փում է, երբ 

պատ կե րաց նում է, թե ինչ քան է տանջ վել որ դին՝ 

վի րա վոր ու միայ նակ մնա լով խրա մա տում:

Հու ղար կա վոր վել է Խոտ գյու ղի գե րեզ մա նա-

տա նը: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» և «Հայ րե նի քին մա տու ցած 

ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 2-րդ  աս տի ճա նի 

մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1979 թ. հու լի սի 24-ին Գո րիս քա ղա քում։ 

Հիմ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Գո րի սի թիվ 3 

միջնակարգ դպ րո ցում։ 16 տա րե կա նում ըն դուն-

վել է Մոն թե Մել քոն յա նի ան վան ռազ մա կան 

վար ժա րան, ա պա Վազ գեն Սարգս յա նի ան վան 

ռազ մա կան համալսարան: 

Որ պես սպա ծա ռա յել է Ար ցա խի Մար տու նու և 

Ջ րա կա նի զո րա մասե րում։ 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք ե րե խա։ 

2016 թ. ապ րիլ  յան պա տե րազ մին ե ղել է Ջ րա-

կա նի գնդի շտա բի պե տը։ Ար ժա նա ցել է «Հայ րե-

նի քին մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 

2-րդ  աս տի ճան, «Մար տա կան ծա ռա յութ յան», 

«Ան բա սիր ծա ռա յութ յան հա մար», «Գա րե գին 

Նժ դեհ», «Դ րաս տա մատ Կա նա յան», «Վազ գեն 

Սարգս յան», «Սուրբ Պո ղոս-Պետ րոս», «Լեռ նա-

հա յաս տա նի ար ծիվ» և այլ մե դալ նե րի ու պատ-

վոգ րե րի։

2020թ. հուն վա րից փոխգն դա պետ Հայ րա պետ-

յա նը նշանկ վել է Սի սիա նի գնդի հրա մա նա տա րի 

տե ղա կալ՝ մար տա կան գծով։ 

Կա րեն Հայ րա պետ յա նի մա սին զրու ցում ենք 

ըն կե րոջ՝ Ար թուր Քո չար յա նի հետ. «Կա րենն 

ու ես ռազ մա կան ինս տի տու տում միա սին ենք 

սո վո րել, եր կար տա րի ներ Ար ցա խում միա սին 

ենք ծա ռա յել, միշտ եմ հպար տա ցել մեր ըն կե-

րութ յամբ, հի մա կա րող եմ ա սել, որ տիտ ղոս 

է նրա ըն կե րը լի նել։ Կա րե նը Մոն թե Մել քոն-

յան վար ժա րա նի սան էր. Վազ գեն Սարգս յան 

համալսարանում ար դեն ա ռանձ նա նում էր իր 

հայ րե նա սի րա կան գա ղա փար նե րով։ Նա հայ րե-

նա սեր ու նվիր ված սպա էր, մեր բա նա կի հիմքն 

են այդ պի սի տղա նե րը։ Հե րոս ըն կեր եմ ու նե ցել, 

ցա վում եմ, որ այ սօր իր զա վակ նե րի ու մեր կող-

քին չէ, ափ սոս...»։

Սեպ տեմ բե րի 27... Հոկ տեմ բե րի 8-ին Կա րեն 

Հայ րա պետ յա նի գլխա վո րութ յամբ Սի սիա նի 

զո րա մա սի գրե թե բո լոր ստո րա բա ժա նում նե րը 

մեկ նե ցին Ար ցախ։ 

Մար տե րը ծանր էին, ան հա վա սար...

Հոկ տեմ բե րի 13-ին Կա րեն Հայ րա պետ յա նը Հադ-

րու թից էր զան գա հա րել կնո ջը, փոր ձում էր հույս 

ներշն չել, ուժ հա ղոր դել, որ կի նը չվհատ վի՝ շա-

րու նա կի խնա մել ի րենց ե րե խա նե րին, բայց դա 

վեր ջին զանգն էր. խո սակ ցութ յու նից րո պե ներ 

անց զոհ վել է փոխգն դա պետ Կա րեն Հայ րա պետ-

յա նը: Ե րեք ե րե խա ու նի, կրտսե րը՝ Դա նիե լը, 

հայ րի կի հետ նկար նե րով է ծա նո թա նում, նա 

պի տի մե ծա նա հե րո սի որ դու գի տակ ցութ յամբ, 

ու հայ րի կի ըն կեր ներն ու ծա նոթ նե րը նրան պի-

տի պատ մեն, որ ին քը քա ջա րի զին վո րա կա նի 

որ դի է...

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Հայ րե նի-

քին մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 1-ին 

աս տի ճա նի մե դա լով։
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Ծն վել է 1985 թվա կա նի ապ րի լի 1-ին Գո րիս քա-

ղա քում։ Հա ճա խել է Գո րի սի թիվ 2 միջ նա կարգ 

դպրո ցը: 

2003-2005 թթ. պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա-

յութ յունն անց է կաց րել Սո վե տա շե նի N զո րա մա-

սում։ Ծա ռա յութ յունն ա վար տե լուց հե տո մեկ նել է 

Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն։ 

Բայց օ տա րութ յան մեջ ապ րե լը Մ հե րի հա մար 

չէր, ու զում էր իր հայ կա կան օ ջա խը ստեղ ծել՝ Գո-

րի սի կար գով ու ա վան դույթ նե րով, այդ պատ ճա-

ռով էլ վե րա դար ձավ հայ րե նի քա ղաք ու ա մուս-

նա  ցավ Լի լիթ Հով սեփ յա նի հետ։

2014 թվա կա նին պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան 

է ան ցել Գո րի սի N զո րա մա սում՝ որ պես պա հես-

տա պետ, այ նու հետև՝ հե տա խույզ-վա րորդ։ 

Մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան քա ռօր յա պա տե րազ մին։ 

Վե րա դար ձել է մեր հաղ թա նա կով հպարտ, մեր 

հա վեր ժութ յան ու ան կոտ րում լի նե լու հա վա-

տով... 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին սկսած պա տե րազ-

մի ա ռա ջին օր վա նից Մ հե րը միա ցել է Ար ցա խի 

պաշտ պա նութ յա նը։ Կ յան քը վտան գե լով՝ փրկել է 

բազ մա թիվ վի րա վոր նե րի, տե ղա փո խել զոհ ված-

նե րի աճ յուն ներ...

Մ հերն ու Լի լի թը եր կու զա վակ ու նեն՝ Մար կը 

և Սո ֆին։ Մար կը շատ է կա րո տում իր հայ րի-

կին, ա նընդ հատ ա սում է մայ րի կին, որ հոգ նել է 

նկար նե րից, սպա սում է հայ րի կին գրկե լու։ Փոք-

րիկ Սո ֆին չի հի շում հայ րի կին: 

Մ հե րը զոհ վել է Ջ րա կա նում՝ 2020 թ. սեպ տեմ բե-

րի 30-ին՝ ա նօ դա չո ւի հար վա ծից։ 

Ա միս ներ անց՝ 2021 թ. փետր վա րի 19-ին, ԴՆԹ 

հե տա զո տութ յամբ հաս տատ վեց՝ Մ հե րը նա հա-

տակ վել է:

2021 թ. փետր վա րի 21-ին Գո րի սի զին վո րա կան 

պան թեո նում հո ղին հանձն վեց հե րո սա ցած զին-

վո րի աճ յու նը։ 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» և «Հայ րե նի քին մա տու ցած ծա ռա-

յութ յուն նե րի հա մար» 1-ին աս տի ճա նի մե դալ նե-

րով:
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Ծն վել է 1996 թ. հու նի սի 22-ին Գո րի սի շրջա նի 

Կոր նի ձոր գյու ղում։ 2006 թ. ըն տա նի քը տե ղա-

փոխ վել է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Քա շա-

թա ղի շրջա նի Ծաղ կա բերդ գյուղ։ Միջ նա կարգ 

կրթութ յու նը ստա ցել է Ծաղ կա բեր դի դպրո ցում։ 

Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց է 

կաց րել Հադ րու թում։ 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի մեկ զա վակ։

Գոռն Ապ րիլ  յան պա տե րազ մի ժա մա նակ ժամ կե-

տա յին զին ծա ռա յող էր Հադ րու թում. մաս նակ ցել 

է մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին։ Բա նա կից 

վե րա դար ձել էր ու ա սել. «Կ յան քում պա տե րազ-

մից ա վե լի զզվե լի ո չինչ չի կա րող լի նել»։

Հա մագ յու ղա ցի տղա նե րից մե կը հի շում է, որ 

ռազ մա ճա կատ մեկ նե լիս (2020 թ. սեպ տեմ բե րի 

28-ին) մի տե սակ մար գա րեա ցել է՝ «Այս ան գամ 

հետ չեմ գա լու». ըն կերն այն ժա մա նակ բար կա-

ցել է, սաս տել, բայց հի մա կար ծում է, որ Գո ռը 

հաս տատ ինչ-որ բան կան խազ գում էր...

Նոր էր հայր դար ձել, դեռ չէր հասց րել վա յե լել 

ման կան թո թո վան քը, փոք րիկն էլ դեռ չէր ճա-

նա չում հայ րի կին, բայց ա սում են՝ ձայ նը տար բե-

րում էր։ 

Աշ խա տում էր Ծաղ կա բեր դի ՀԷԿ-ում. ե րի տա-

սար դը, ում ման կութ յունն ու պա տա նե կութ յունն 

ան ցել է գյու ղի վե րա կա ռուց ման շրջա նում, մեծ 

ոգ ևո րութ յամբ էր մաս նակ ցել ՀԷԿ-ի շի նա րա-

րութ յա նը, հույս ու ներ տես նել գյու ղը զար գա-

ցած, իր նո րաս տեղծ ըն տա նի քը պա հել հա վուր 

պատ շա ճի ու վա յե լել խա ղա ղութ յու նը, բայց խա-

ղա ղութ յու նը կարճ տևեց, ու կորս վե ցին ոչ միայն 

նրա, այլ շա տե րի ե րա զանք նե րը։

Մայ րը, ով պա տե րազ մի հետևանքով կորց րել է 

թե՛ միակ ա րու զա վա կին, թե՛ տու նը, հի մա խա-

ղա ղութ յան հա մար է ա ղո թում, որ Գո ռի ե րե խան 

գո նե խա ղաղ երկ րում մե ծա նա...

Զոհ վել է 2020 թ. սեպ տեմ բե րի 29-ին՝ Ջ րա կա-

նում. դի պու կա հա րի կրա կո ցը կի սատ է թո ղել 

խա ղաղ ապ րող ու ա րա րող հայ ե րի տա սար դի 

կյան քը և նո րա ծին մի ման կան զրկել հայր ու-

նե նա լու եր ջան կութ յու նից... Հու ղար կա վոր վել է 

Կոր նի ձո րի գե րեզ մա նա տա նը:
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Ծն վել է 1984 թ. դեկ տեմ բե րի 7-ին Գո րի սում: 

Հա ճա խել է Գո րի սի թիվ 2 միջ նա կարգ դպրո ցը: 

Ա վար տե լուց հե տո զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա-

յել Տա վու շի մար զի Պա ռա վա քար գյու ղում: 2008 

թ. ան ցել է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան՝ որ պես 

պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող: Աշ խա տել է 

տար բեր պաշ տոն նե րում: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ: 

2018 թ. աշ խա տում էր Գո րի սի հե տա խու զա կան 

ծա ռա յութ յու նում՝ հե տա խույզ: 

Պա տե րազ մի ա ռա ջին օր վա նից սկսած՝ որ պես 

հա յոց պան ծա լի բա նա կի հզոր զին վո րա կան, իր 

կար ևո րա գույն ա ռա քե լութ յունն էր կա տա րում 

պա տե րազ մա կան գո տու այն պի սի հատ վա ծում, 

ուր դեռ չէր ձևա վոր վել ռազ մա ճա կա տը: Նախ-

քան «Բայ րաք թար նե րի» մա հա բեր ա ղե տը, Հա-

րութն իր ջո կա տով մար տա կան խնդի րը կա տա-

րեց գե րա զանց... Երբ պետք է վե րա դառ նար... 

Թշ նա մին վի րա վո րեց մար տա կան ըն կեր նե րից 

ո մանց: Հա րու թը հասց րեց ըն կե րո ջը փրկել, և 

ի րենց մնաց ըն դա մե նը 10 մետր, որ պես զի գլոր-

վեր դե պի փրկա րար Ա զա տութ յան ձո րա փը, ու... 

ա վա῀ղ. թուրք դի պու կա հա րը գտավ ա նոր սա լի 

հա յին ու նրան ծանր վի րա վո րեց թևից... Հա-

րութն ար նա քամ ե ղավ... նրան օգ նելն անհ նար 

էր. ըն կեր նե րից ո մանք զոհ ված կամ մա հա մերձ 

հայտն վե ցին այն տեղ, իսկ ո մանք՝ հրաշ քով 

փրկվե ցին... նաև Հա րու թի անձ նա զոհ ա րար քի 

շնոր հիվ:

Հա րու թից ոչ մի լուր չկար սեպ տեմ բե րի վեր ջից: 

Դեկ տեմ բե րի 30-ին ան քուն գի շեր ներ լու սաց-

րած, հա րա զատ եղ բո րը գի շե րու զօր ո րո նե լով, 

Է դո ւար դը՝ Ա րա յիկ Հա րութ յուն յա նի, գե նե րալ 

Մու րա դո վի, մյուս որ դե կո րույս ծնող նե րի ա ջակ-

ցութ յամբ, ի վեր ջո, կա րո ղա ցավ գտնել Հա րու թի 

ան կեն դան, ար դեն ան ճա նա չե լի դար ձած մար-

մի նը: Հ րաշ քի նման գոր ծո ղութ յունն ան ձամբ 

նա խա ձեռ նեց և ի րա կա նաց րեց Հա րու թի լա վա-

գույն բա րե կամ նե րից մե կը՝ նրա ան վա նա կից 

Հա րու թը՝ Գո րի սից. ա ռանց ո րի, Հա րու թի դին 

գտնել անհ նար կլի ներ...

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Պարգ ևատր վել է «Հայ րե նի քին մա տու-

ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 1-ին աս տի ճա-

նի և «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1989 թ. սեպ տեմ բե րի 21-ին Գո րիս 

քա ղա քում։ Սո վո րել է Գո րի սի N 2 դպրո ցում։ 

Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց է 

կաց րել Մա տա ղի սում։ 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի մեկ դուստր։

2018 թ., որ պես պայ մա նագ րա յին հե տա խույզ, 

ծա ռա յութ յան է ան ցել Գո րի սի զո րա մա սում։ 

Ծա ռա յութ յա նը եր բեք որ պես աշ խա տան քի չէր 

վե րա բեր վում, այլ հայ րե նի քին ծա ռա յութ յուն, որ 

պա տիվ ու ճա կա տա գիր էր հա մա րում։ 

Ըն կեր նե րը հի շում են ի րենց հա վա քույթ նե րը, 

որ տեղ հյու րա սի րո ղի դե րում մե ծա մա սամբ Հու-

նանն էր։ 

Ն րա մաս նակ ցութ յամբ հա վա քույթ նե րը մի 

ա ռանձ նա հատ կութ յուն էլ ու նեին՝ դրանք բո լո րը 

վե րած վում էին հայ րե նա սի րա կան եր գե րի ինք-

նա բուխ հա մեր գի։ 

Հու նա նի մա սին խո սե լիս ըն կեր նե րը հուզ վում 

են. «Ափ սոս էր մեր ախ պե րը, գո նե կա րո ղա-

նա յինք հաղ թել, մի տե սակ ա մա չում ենք, որ 

նա զոհ վեց, իսկ մենք չկա րո ղա ցանք իր դիր քը 

պա հել։ Մի կող մից էլ՝ նա հաղ թող է, ո րով հետև 

չի մա ցավ, որ հո ղերն ան ցան թուր քին»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին դիր քեր գնա լուց 

ա ռաջ Հու նա նը հրա ժեշտ տվեց ու կե ս կա տակ 

ա սաց. «Մեկ էլ տե սար՝ չգամ...»:

Սեպ տեմ բե րի 30-ին թեժ մար տե րում՝ կար ևոր 

ա ռա ջադ րանք կա տա րե լիս, զոհ վեց Հու նա նը. ևս 

մի նո րաս տեղծ ըն տա նիք փլվեց, է լի մի մա նուկ 

որ բա ցավ... 

Հու նա նի դուստ րը հայ րի կին նկա րով է ճա նա-

չում, բայց ար դեն գի տի՝ ին քը հե րո սի զա վակ է։

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:



141

Ծն վել է 1996 թ. փետր վա րի 10-ին Շի նու հայր 

գյու ղում։ Ծնն դա վայ րում միջ նա կարգ կրթութ-

յունը ստա նա լուց հե տո զո րա կոչ վել է պար տա-

դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յան։ Պատ վով ծա ռա-

յել է հա յոց բա նա կում ու զո րացր վել։ Տի րա պե տել 

է ռազ մա կան գոր ծին ու տեխ նի կա յին։ Հս տակ 

գի տեր` ինչ է պա տե րազ մը, ինչ է հայ րե նի քի 

պաշտ պա նութ յու նը…

Ի մա նա լով սկսված պա տե րազ մի մա սին՝ ե րի տա-

սարդ Մես րո պը զին վո րագր վում և ջո կա տի հետ 

մեկ նում է Ար ցախ` հաս նե լով Ֆի զու լի։

Ար ցա խին սպաս վող վտան գը մեկ ու րիշ ռազ-

մա վա րութ յուն և ն պա տակ ու ներ։ Կայ ծակ նա յին 

պա տե րազ մով Ադր բե ջանն ու Թուր քիան ցան կա-

ցել են կարճ ժա մա նա կում ծնկի բե րել Ար ցա խի 

բա նա կը` մար տի դաշտ նե տե լով տարբեր երկր-

նե րի վարձ կան նե րի, օգ տա գոր ծե լով ա նօ դա չու 

թռչող սար քեր, ժա մա նա կա կից այլ ռազ մա կան 

տեխ նի կա։

Մես րո պը զեն քը ձեռ քին կռվում է Ֆի զու լիի տա-

րած քում` հա մառ դի մադ րութ յուն ցույց տա լով 

հա կա ռա կոր դին։ Կ րակ էր թափ վում ա նօ դա չու 

սար քե րի ռմբա հա րու մից և թշ նա մու կող մից 

օգ տա գործ վող բազ մա թիվ զի նա տե սակ նե րից։ 

Ռմ բա հա րում նե րի և «Գ րադ» կա յանք նե րից ար-

ձա կած ար կե րի բե կոր նե րը հաս նում են հե րո սա-

բար կռվող Մես րոպ Հա րութ յուն յա նին… Զոհ վում 

է մար տի դաշ տում։ 

Դժ վա րութ յամբ են հայտ նա բե րել նրա դին… 

Եր կար փնտրտու քից հե տո Եր ևա նի դիա հեր-

ձա րան նե րից մե կում հա րա զատ նե րի կող մից 

ճա նաչ վել է` թևին կա պած ժա մա ցույ ցով։

Հե րո սա բար զոհ ված Մես րոպ Հա րութ յուն յա-

նը 2021 թ. հուն վա րի 10-ին հո ղին է հանձն վել 

Ե ռաբ լու ր պանթեոնում… Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է ԼՂՀ «Ա րիութ յան հա մար» մե դա լով: 
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2001 թ. մա յի սի 12-ին Գո րի սի շրջա նի Քա րա շեն 

գյու ղում ծնվեց Գ ևոր գը։

Գո րի սի թիվ 6 հիմնական դպրո ցը գե րա զանց 

ա վար տե լով՝ տե ղա փոխ վել էր Գո րի սի թիվ 4 

ա վագ դպրոց և սո վո րել տնտե սա գի տա կան հոս-

քում:

Ըն դուն վել էր ԵՊՀ-ի «Կի րա ռա կան մա թե մա տի-

կա և ին ֆոր մա տի կա» բա ժի նը։ Եվ չհասց նե լով 

ու սա նո ղա կան կյան քը վա յե լել, ամ ռա նը զո րա-

կոչ վեց բա նակ։ Վեց ա միս Գ յում րիում սեր ժան-

տա կան պատ րաս տութ յուն անց նե լուց հե տո 

ար ժա նա ցել էր կրտսեր սեր ժան տի կոչ մա նը և 

գե րա զանց ծա ռա յութ յան հա մար ստա ցել «3-րդ 

կարգ» մե դալ։ Այ նու հետև տե ղա փոխ վել էր Ար-

ցախ և ծա ռա յութ յու նը շա րու նա կել Մա տա ղի սի 

զո րա մա սում։

Բա նա կում օ րա գիր էր պա հում, որ տեղ գրա-

ռում ներ էր կա տա րում։ Օ րա գի րը մնաց պա տե-

րազ մում, Գ ևոր գը նույն պես… Սեպ տեմ բե րի 27-ի 

ա ռա վոտ յան նա իր ըն կեր նե րի հետ Թա լիշ-Մա-

տա ղիս հատ վա ծի մար տա կան դիր քե րում իր 

վրա է վերց նում թշնա մու ա ռա ջին հար ված նե րը։ 

Հա ջո ղութ յամբ խո ցե լով թշնա մու 3 զրա հա տեխ-

նի կա՝ շա րու նա կում է դիր քի պաշտ պա նութ յու-

նը նաև զեն քի այլ տե սակ նե րով։ Ժա մեր տևած 

ան հա վա սար մար տում Գ ևորգն ան մա հա նում 

է՝ հա վա տա րիմ մնա լով հայ րե նի քի հան դեպ իր 

պարտ քին ու տված երդ մա նը։

Թեր թում ենք Գ ևոր գի շա րադ րութ յուն նե րի տետ-

րը...

«Իմ սի րած ար վես տա գե տը» վեր նագ րով շա-

րադ րութ յան մեջ Գ ևորգն ան դա դար հար ցեր է 

տա լիս Կո մի տա սին, ո րոն ցից թերևս իր սրտին 

մո տը սա է. «Ի՞նչ եք փնտրում ու դեռ չեք գտել»։ 

Եր ևի այդ հար ցը Գ ևոր գը հենց մեզ է ուղ ղում և 

իր շա րադ րան քում արթ նա նա լով ե րա զից, ա սում 

է. «Դր սում ա շուն էր, ի րար հա ջոր դող բազ մա-

թիվ ա շուն նե րից մե կը։ Բայց այս ա շու նը նման 

չէր նա խորդ նե րին։ Ն ման չէր իր ջեր մութ յամբ, իր 

գույ նե րով և եր բեմն մո լեգ նող քա մի նե րով։ Այդ 

քա մի նե րը պատ մում էին աշ նան հե քիա թը, ո րը 

բե րել էին հե ռա վոր անց յա լից։ Այդ ա շու նը ստի-

պում էր զգալ այն, ինչ եր բեք չէի զգա ցել»։ Վե րա-

հաս պա տե րա՞զմն էր զգում, իր նա հա տակվե՞լն 

էր կան խազ գում... «Հո րի զո նից այն կողմ» շա-

րադ րութ յան մեջ այլ աշ խարհ էր տես նում, ո րը 

գո յութ յուն ու նի մեր հո գի նե րում, ե րազ նե րում ու 

ա պա գա յում՝ «Հո րի զո նից այն կողմ էլ խա ղաղ 

չէ. ռում բե րը պայ թում են ու պայ թեց նում՝ շուր ջը 

կրկին դժոխք դարձ նե լով։ Օ դի մեջ ար կե րի բե-

կոր ներ են, հո րի զո նից այն կողմ Նոյ յան ա ղավ-

նին է սփո փում մարդ կանց հո գի նե րը»: 

Հու ղար կա վոր վել է Քա րա շե նի գե րեզ մա նա տա-

նը: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:
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Ծնվել է 2001 թ. հունվարի 14-ին Գորիսում: 

Ընդունվել  է Գորիսի թիվ 3 հիմնական դպրոցը, 

այնուհետև տեղափոխվել և ավարտել է 

Գորիսի թիվ 1 ավագ դպրոցը: Դպրոցից հետո 

ընդունվել է Գորիսի պետական համալսարանի 

«Իրավագիտություն» ֆակուլտետը: Առաջին 

կուրսն ավարտելուց հետո՝ 2019 թ. հունիսի 12-

ին, զորակոչվել է բանակ՝ ծառայել Մարտունի 2 

զորամասում: 

Նաիրին մինուճար էր, որբ մեծացած:

Պատերազմի առաջին օրերից մասնակցել 

է Արցախի պաշտպանության մարտերին: 

Հերոսաբար մարտնչել է Ջրականում, 

Վարանդայում, Մարտունիում: 

Նաիրին վիրավոր էր, 250-300 հոգանոց ջոկատը 

Ֆիզուլիի տարածքում հայտնվել էր ծուղակում 

և ռմբակոծվել թշնամու կողմից: Երբ թշնամին 

արդեն գերեվարում էր ողջ մնացած 40-50 մեր 

զինվորներին, Նաիրին, ով թեթև վիրավոր 

էր, կարող էր դեռ փրկվել, հրաժարվեց գերի 

ընկնելուց, հասցրեց հեռախոսը փոխանցել 

գերության մեջ ընկած ընկերոջն ու ասել.

– Եթե ողջ վերադառնաս, կտաս մորս, կասես՝ 

ներիր, որ չկարողացա վերադառնալ...

Թշնամու զինվորները տեղում գնդակահարեցին 

Նաիրիին և մյուս վիրավորներին, ապա 

գերեվարվածների աչքի առաջ 200 զոհի 

վրա բենզին լցրեցին, այրեցին: Մարմինների 

մնացորդները փաթաթեցին ցելոֆանի մեջ, հողի 

մեջ թաքցրին:

Ամիսներ շարունակ հարազատները նրան 

փնտրում էին ողջ մնացած գերիների մեջ, 

սպասում  վերադարձին:

Օրեր անց նրանցից մեկը, ում հեռախոսն էր 

տվել Նաիրին, վերադարձավ գերությունից և 

պատմեց եղելությունը: Երկար փնտրելուց հետո՝ 

2021 թ. մարտի 4-ին  գտան մասունքները:

Հուղարկավորվել է Գորիսի զինվորական 

պանթեոնում: Հետմահու պարգևատրվել է  ԼՂՀ 

«Մարտական ծառայություն» մեդալով:
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Ծն վել է 1984թ. փետր վա րի 8-ին Գո րիս քա ղա-

քում։ Ա վար տե լով թիվ 3 միջ նա կարգ դպրո ցը՝ 

2001 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ։ Ծա ռա յել է Գ յում-

րիի սահ մա նա պահ զոր քե րում։ Ժամ կե տա յին 

ծա ռա յութ յունն ա վար տե լուց հե տո ան ցել է պայ-

մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան նույն զո րա մա սում՝ 

մինչև 2009 թ.։ 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ։

2011-2018թթ. ծա ռա յել է Գո րի սի N զո րա մա սում։ 

Ա վար տե լով հրե տա նա վոր սպա յի դա սըն թաց-

նե րը՝ տե ղա փոխ վել է Կու բաթ լիի N զո րա մաս՝ 

որ պես կա ռա վար ման դա սա կի հրա մա նա տար։

Ար ժա նա ցել է բազ մա թիվ պատ վոգ րե րի և խ րա-

խու սանք նե րի։ 

Սեպ տեմ բե րի 27-ից, որ պես հա կա տան կա յին 

դա սա կի հրա մա նա տար, մաս նակ ցել է պա տե-

րազ մին։

Դա սա կի հրա մա նա տար Գե ղամ Ղու շուն ցին 

ծա ռա յա կից ըն կեր նե րը բնու թագ րում են ա մե-

նադ րա կան գծե րով. «Կա րո ղա նում էր միայն իր 

մարդ կա յին հատ կա նիշ նե րով հար գանք վա յե լել 

թե՛ են թա կա նե րի, թե՛ ծա ռա յա կից նե րի, թե՛ ա վագ 

սպա յա կազ մի շրջանում, կար գա պահ ու հաս կա-

ցող սպա էր, նրա բա ցա կա յութ յու նը զո րա մա-

սում շատ բան է փո խում»։

Զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 3-ին Ջ րա կա նում։

Հու ղար կա վո րութ յու նը կա տար վել է 2021 թ. 

հուն վա րի 31-ին Գո րի սի զին վո րա կան պան թեո-

նում։ 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով։
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Ծն վել է 1973 թ. մա յի սի 10-ին Գո րիս քա ղա-

քում։ Հիմ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Գո րի սի 

թիվ 6 միջ նա կարգ դպրո ցում։ Մաս նա գի տա կան 

կրթութ յու նը ստա ցել է Գո րի սի գյու ղատն տե սա-

կան տեխ նի կու մում։ 

Հա յոց բա նա կի ա ռա ջին զո րա կո չով՝ 1992 թվա-

կա նին, զո րա կոչ վել է, ծա ռա յել Սի սիա նում, մաս-

նակ ցել Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մին։

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ։

Ար սե նը հա յոց բա նա կա շի նութ յան ա ռա ջին 

օ րե րից բա նա կի մաս է կազ մել, ծա ռա յել թե րևս 

ա մե նա ծանր ժա մա նա կաշր ջա նում՝ 1992-1994 

թթ., բայց զո րացր վե լուց հե տո էլ չի դա դա րել 

բա նա կի մի մաս նի կը լի նել՝ 20 տա րի աշ խա տել է 

Գո րի սի զո րա մա սում, ե ղել կոր պու սի լա վա գույն 

վա րորդ նե րից, նրան էին վստա հում հրա մա-

նա տա րութ յան վտան գա վոր, եր բեմն գաղտ նի 

ա ռա ջադ րանք նե րը։ 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ար սենն իր տե ղում 

էր՝ մե քե նա յի ղե կին, իր պար տա կա նութ յուն ներն 

էր կա տա րում՝ ի րեն հա տուկ հանգս տութ յամբ ու 

ճշտա պա հութ յամբ։

Ար սե նի մա սին ըն կերն է պատ մում՝ Ար մա նը. 

«Քաջ զին վոր էր, այն պի սին, ինչ պի սին պի տի 

լի նի հայ տղա մար դը: Ն րա քա ջութ յու նը խոս-

քե րով չէր ար տա հայտ վում, այլ վստահ պահ-

ված քով, ան վախ քայ լե րով, չկար մի եր թու ղի 

կամ տե ղանք, ուր գնալն Ար սե նի հա մար խնդիր 

լի ներ։ Ըն կեր ներ էինք, նա նվիր վե լու յու րա հա-

տուկ կեն սա կերպ ու ներ. նվիր վում էր անմ նա-

ցորդ՝ գոր ծին, ըն կեր նե րին, իր ե րե խա նե րին, այդ 

մարդն ապ րում էր բո լո րին գոհ տես նե լու հա մար։ 

Ցա վում եմ...»։

Կի նը պատ մում է, թե ա մուս նու հետ պա տե րազ-

մի օ րե րին հա ճախ չի կա րո ղա ցել խո սել, քա-

նի որ զբաղ ված էր, բայց գի տեր, որ ա մու սի նը 

հա րա վա յին թևում էր, գի տեր, որ մար տերն այդ 

հատ վա ծում թեժ են, գի տեր նաև՝ իր ա մու սի-

նը դժվա րութ յուն նե րից վա խե ցող չէ ու վտան-

գի ա ռաջ կանգ չի առ նե լու, հույսն ա մուս նու՝ 

մե քե նա վա րե լու բա ցա ռիկ կա րո ղութ յունն էր, 

ո րի շնոր հիվ ան հա շիվ փոր ձութ յուն նե րի մի ջով 

Ար սենն անվ նաս էր ան ցել...

Հոկ տեմ բե րի 13-ին Ար սե նի վա րած մե քե նան, 

որն օ րեր շա րու նակ կանգ չէր ա ռել, խա փան-

վում է, թշնա մու ա նօ դա չու սար քը նկա տում է 

կանգ նած մե քե նան և թի րա խա վո րում. զոհ վում 

է Ար սեն Մա լինց յա նը. հա յոց բա նա կը կորց նում է 

իր նվիր յալ նե րից ևս մե կին...

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի պան թեո նում: Հետ-

մա հու պարգ ևատր վել է «Հայ րե նի քին մա տու-

ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 2-րդ  աս տի ճա-

նի և «Ա րիութ յան» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 2001 թ. փետր վա րի 11-ին Գո րի սում։

2018 թվա կա նին ա վար տել է քա ղա քի 4-րդ  

ա վագ դպրո ցը և ըն դուն վել ԵՊՀ պատ մութ յան 

ֆա կուլ տե տը։ 

Ծա ռա յութ յան է ան ցել 2020 թ. հուն վա րի 8-ին 

Հադ րու թում։ 

Պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րե րից մաս նակ ցել է Հադ-

րու թի և Մար տու նիի թեժ մար տե րին։ Իր մար-

տա կան ըն կեր նե րի հետ շրջա փա կու մից դուրս 

են հա նել տասն յակ զին վոր նե րի։ Կռ վել է անձ նու-

րաց՝ հա նուն վաղ վա հաղ թա նա կի։

Քա ջի մա հով ըն կել է նո յեմ բե րի 8-ին։

Հայ րը՝ Ա րամ Մա լինց յա նը, պատ մում է, որ հոկ-

տեմ բե րի 7-ին, երբ որ դու շրջա փակ ման մեջ 

գտնվող զո րա մա սը Հադ րու թից նա հան ջել է, 

նրա գտնվե լու վայ րը չի ի մա ցել: Մա լինց յանն այդ 

պատ ճա ռով Ս տե փա նա կեր տից է սկսել Գա գի կի 

ո րո նում նե րը: Ն րանց սկզբում հայտ նել են, թե 

որ դին ան հետ կո րած է: Հայ րը զեն քի հա մա րով 

է գտել Գա գի կին: Ա րամ Մա լինց յա նը պատ մում 

է Գա գի կի և Դա վի թի զոհ վե լու մա սին. «Սկզ բում 

նրանք դիր քի վրա են ե ղել, որ տեղ կա տա րել են 

թեթև ին ժե նե րա կան աշ խա տանք ներ: Հե տո տե-

ղա փո խել են դիրք, որ տեղ լրիվ բա ցա կա յել է հա-

կաօ դա յին պաշտ պա նութ յու նը, ին չի պատ ճա ռով 

էլ ա նօ դա չու սար քից զոհ վել են»: Գա գի կի մայ րը՝ 

Սո նա Վար դան յա նը, ակ նա ծան քով է պատ մում 

որ դու մա սին. «Ծն վել է Գո րի սում, սո վո րել Յու րի 

Բախշ յա նի ան վան դպրո ցում, 2018-ին ըն դուն-

վել Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ-

մութ յան ֆա կուլ տե տը: Սո վո րել է նաև Վազ գեն 

Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա րա-

նում՝ «Պա տիվ ու նեմ» ծրագ րով»: 

Պա տե րազ մի ա ռա ջին օր վա նից կռվել է ա ռաջ-

նագ ծում, որ տեղ էլ Հադ րու թի զո րա մասն ըն կել է 

շրջա փակ ման մեջ, ա պա թշնա մուն հետ մղե լով՝ 

դուրս է ե կել շրջա փա կու մից և տե ղա փոխ վել 

Մար տու նի-2 զո րա մա սի դիր քեր: Այս տեղ էլ Գա-

գիկն զոհ վել է պա տե րազ մի ա վար տից ըն դա մե-

նը չորս ժամ ա ռաջ: Սո նա Վար դան յանն ա սում է, 

որ որ դու հետ վեր ջին ան գամ խո սել է նո յեմ բե րի 

6-ին: «Միշտ եր կար էր խո սում, բայց վեր ջին ան-

գամ կարճ խո սեց՝ հա զիվ մեկ վայրկ յան. «Ա սաց՝ 

մամ, տեղ հաս նեմ, կզան գեմ»: Մայ րը դեռ սպա-

սում է որ դու խոս տա ցած զան գին...

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար-

տա կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:
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Ծն վել է 2000 թ. հոկ տեմ բե րի 26-ին Գո րի սի տա-

րա ծաշր ջա նի Վե րի շեն գյու ղում: 2018-ին ա վար-

տել է գյու ղի միջ նա կարգ դպրո ցը և ձ մե ռա յին 

զո րա կո չին` հուն վա րի 9-ին, մեկ նել պար տա դիր 

զին վո րա կան ծա ռա յութ յան, որն ի րա կա նաց-

րել է Հադ րութ քա ղա քում: Օ րի նա կե լի վար քի, 

մար տա կան պատ րաս տութ յան, կա մա յին բարձր 

հատ կութ յուն նե րի հա մար հու նի սին ու ղար կել 

են Ար մա վի րի՝ զին վո րա կան հրամ կազ մի պատ-

րաստ ման ու սում նա կան կենտ րոն, որն ա վար-

տե լուց հե տո ստա ցել է կրտսեր սեր ժան տի 

կո չում, վե րա դար ձել նշա նակ ման վայր: 

Պա տե րազ մի հենց սկզբից 5-րդ  ու սում նա կան 

գու մար տա կի 23 հո գա նոց ջո կա տում էր, ո րը 

«Հադ րու թի ջո կատ» ա նունն էր կրում, հրա մա-

նա տար Գե ղազ Տո նո յա նի (Ա պա րա նից) ղե կա-

վա րութ յամբ, մաս նակ ցել է Հադ րու թի, ա պա 

Հո րա դի զի և Մար տու նի 2-ի ծանր մար տե րին:

Նո յեմ բե րի սկզբին Շու շիի պաշտ պա նա կան 

շրջա նի մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս-

նակ ցե լու ու ղարկ վող ջո կա տի հրա մա նա տար է 

նշա նակ վել Ար ման Մա շուր յա նը:

Ջո կա տը մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ 

է մտել Քա րին տակ գյու ղում: Ռազ մա մար տը, 

ու ժե րի ան հա վա սար հա րա բե րակ ցութ յան պայ-

ման նե րում, թշնա մուն դի մա կա յե լու ա նօ րի նակ 

սխրան քի դրսևո րում էր: 

Այդ տե ղից Ար մա նի ղե կա վա րած ջո կա տի տղա-

ներն ան ցել են Շու շի քա ղա քի պաշտ պա նութ յա-

նը: Նո յեմ բե րի 7-ին ծա վալ ված ա հեղ մար տե րի 

ժա մա նակ՝ հրա նո թա յին ար կի բե կոր նե րից, 

հրա մա նա տա րը ծանր վի րա վոր վել է թևե րից ու 

ոտ քե րից: Ջո կատն ըն կել է շրջա փակ ման մեջ, և 

ն րան մար տա դաշ տից դուրս բե րե լու հնա րա վո-

րութ յուն չի ե ղել... Ար նա քամ մար մի նը հա նել են 

միայն մի քա նի օր անց…

Ճա նա չող նե րի բնու թագր մամբ՝ Ար մա նը հա-

մեստ էր, լրջա խոհ, ա վե լի շատ սի րում էր լսել: 

Ծա ռա յութ յան ժա մա նակ սրտա կից ըն կեր էր, 

պա տաս խա նա տու` իր պար տա կա նութ յուն ներն 

անմ նա ցորդ կա տա րե լու գոր ծում: Ժա մա նա կա-

վոր կա յա նա տե ղի լի ներ, խրա մատ, թե` բլին-

դաժ, ա ռա ջի նը ձեռ նա մուխ էր լի նում զին վոր-

նե րի հա մար ա ղո թա տե ղի ստեղ ծե լու գոր ծին... 

Ջո կա տի բո լոր ան դամ նե րի մա սին ման րա մասն 

տե ղե կութ յուն ներն էլ պա հում էր կրծքին մոտ՝ մի 

քա նի ան գամ ծալ ված, մաշ ված թղթի վրա...

Հու ղար կա վոր վել է Վե րի շե նի գե րեզ մա նա տա նը: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յուն» մե դա լով և ՀՀ զին ված ու ժե րի 

«Լա վա գույն զին վոր-մար զիկ» կրծքան շա նով:
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Ծն վել է 1970 թ. օ գոս տո սի 9-ին Տեղ գյու ղում: 

Հիմ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է գյու ղի միջ-

նա կարգ դպրո ցում: Ա պա ու սու մը շա րու նա կել 

է Կա պա նի շի նա րա րա կան տեխ նի կու մում: Զո-

րա կոչ վել է խորհր դա յին բա նակ: Ն րա պար տա-

դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նը պի տի անց ներ 

Խա ղա ղօվ կիա նոս յան ռազ մա ծո վա յին նա վա-

տոր մում. մեկ ու կես տար վա ծա ռա յող Վ րե ժը 

տե ղե կա ցել էր Բաք վի ու Սում գա յի թի ջար դե րի, 

Ար ցա խում ու Եր ևա նում թափ առ նող շարժ ման 

մա սին և վե րա դար ձել Հա յաս տան ու կա մա վո-

րագր վել: Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նի ձևա վո րած կա-

մա վո րա կան ջո կա տի կազ մում էր...

Ն րան մար տա կան ըն կեր նե րը Սա րի բեկ ա նուն-

մա կա նունն էին տվել, ու քչերն էին իր անձ նագ-

րա յին ա նու նով ճա նա չում:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի չորս զա վակ:

2016 թ. ապ րի լի 3-ին Սա րի բե կը մեկ նեց Ջ րա կան 

ու այն տե ղից վե րա դար ձավ միայն մա յի սի 9-ին, 

երբ հա մոզ ված էր, որ թշնա մին հա յոց բազ կի ու-

ժից ազդ ված հետ է քաշ վել: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ի ա ռա վոտ յան իր բեռ-

նա տա րով օգ նութ յան էր շտա պել: Գի տեր, թե 

ա ռաջ նա գիծ զենք ու սնունդ հասց նելն ինչ քան 

կար ևոր է: Կա մա վո րագր վե լու պա հից սկսած 

բեռ նա տա րը չէր կանգ նեց րել: 

Կի նը՝ Ան գին Ա վե տիս յա նը, ա մուս նու մա սին 

խոս քը գո վես տով սկսել չի ու զում. «Ախր, ե թե 

պատ մեմ, թե ինչ պի սի մարդ էր, պի տի ա սեք՝ 

ա մու սինն է՝ գո վում է: Նա վախ չու ներ, ոչ մեկս 

չէինք պատ կե րաց նի, որ կզոհ վի, այնք նան ինք-

նավս տահ էր, այն քան հան գիստ: Օ րը եր կու-ե-

րեք ան գամ հասց նում էր գալ Գո րիս՝ զենք տա-

նե լու: Մինչև հոկ տեմ բե րի 11-ը հասց րել էր 28 

ան գամ բեռ տե ղա փո խել ա ռաջ նա գիծ, հոկ տեմ-

բե րի 11-ին 29-րդ  ան գամ էր զենք տե ղա փո խում, 

այդ ա նիծ յալ օր վա նից հե տո նրա նից տե ղե կութ-

յուն չու նեինք:

Փետր վա րի 11-ին մեզ տե ղե կաց րին, որ զոհ վել 

է: Մար մի նը գտանք Մե ծա մո րի դիա հեր ձա րա-

նում՝ չորս ա միս անց էլ, բայց ճա նա չե լի էր: Մեր 

ցա վը մերն է, բայց մեր հպար տութ յունն էլ է մե-

րը, ա մու սինս ան խոս հե րոս է, ու հպարտ եմ, որ 

նրա հետ կյան քի ճա նա պարհ եմ ան ցել, որ նրա 

զա վակ նե րի մայրն եմ...»:

Հու ղար կա վոր վել է Տե ղի գե րեզ մա նա տա նը 2021 

թ. փետր վա րի 14-ին: Հետ մա հու պարգ ևատր վել 

է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1989 թ. հոկտեմբերի 16-ին Գո րի սի տա-

րա ծաշր ջա նի Հար ժիս գյու ղում: Սո վո րել է գյու ղի 

Համ լետ Մի նաս յա նի ան վան միջ նա կարգ դպրո-

ցում: Ու սու մը ա վար տե լուց հե տո մեկ նել է պար-

տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յան, ծա ռա յում 

էր Մար տու նի-2-ում:

2018 թվա կա նից, որ պես պայ մա նագ րա յին, ծա-

ռա յել է ոս տի կա նութ յան զոր քե րում: Այդ ըն թաց-

քում պաշտ պա նել է Տա վու շի սահ ման նե րը, հեր-

թա պա հել Չի նա րիի դիր քե րում: Սեպ տեմ բե րի 

29-ից միա ցել է Քար վա ճա ռի պաշտ պա նութ յա նը, 

նո յեմ բե րի 3-ին տե ղա փոխ վել է Շու շի: Զոհ վել է 

քա ջի մա հով նո յեմ բե րի 7-ին՝ Շու շիի մա տույց նե-

րում:

Նո յեմ բե րի 16-ին Հար ժիս գյու ղում հո ղին հանձն-

վեց ան մա հա ցած ե րի տա սար դը՝ քա ջա րի զին-

վո րը, ոս տի կա նութ յան զոր քե րի զին ծա ռա յո ղը, 

շար քա յին Մ հեր Մար տի րոս յա նը:

Երբ սեպ տեմ բե րի 27-ին ադր բե ջա նա թուր քա կան 

զոր քե րը պա տե րազմ սան ձա զեր ծե ցին Ար ցա խի 

դեմ, Մ հե րը ոս տի կա նութ յան զոր քե րի կազ-

մում իր մաս նակ ցութ յունն ու նե ցավ հայ րե նի քի 

պաշտ պա նութ յան սուրբ գոր ծին:

Կռ վե լով ռազ մա ճա կա տի տար բեր ճա կատ նե-

րում՝ իր զի նա կից նե րի հետ ար ժա նի հա կա հար-

ված էր տա լիս հա կա ռա կոր դի զոր քե րին:

Շու շիի ուղ ղութ յամբ կենտ րո նաց վել էին մե ծա-

քա նակ ու ժեր և զին տեխ նի կա: Թուր քա կան հա-

տուկ ջո կա տա յին նե րի գրոհ նե րը հետ էին մղվում 

անձ նա զոհ հայ մար տիկ նե րի կող մից: 

Ա կա նա տես նե րը փաս տում են՝ ի մա նա լով հան-

դերձ, որ ռմբա հար ված նե րից զոհ վում են նաև 

ի րենց զին վոր նե րը, թշնա մին գնդա կո ծում էր այն 

տա րածք նե րը, որ տեղ տե ղի էին ու նե նում մեր-

ձա մար տեր:

Ար կի բե կոր նե րից ոտ քից վի րա վոր Մ հե րը, կա-

պե լով վեր քը, շա րու նա կեց մար տը: Ըն կեր նե րի 

հոր դո րին՝ թող նել դիր քը և հե ռա նալ անվ տանգ 

տեղ, նա մեր ժեց՝ դուք գնա ցեք, ես կգամ: Շա-

րու նակ վող մար տի ըն թաց քում վի րա վոր վեց 

նաև երկ րորդ ոտ քը: Վի րա կա պե լով վեր քե րը՝ 

ան վե հեր զին վո րը շա րու նա կել է կռի վը՝ մի գու ցե 

ա պա հո վե լով նաև ըն կեր նե րի նա հան ջը: Շա րու-

նակ վող ռմբա հա րում նե րից նոր հար ված ստա-

ցավ, ո րը և կտ րեց քաջ հա յոր դու կ յան քի թե լը:

Հու ղար կա վոր վել է Հար ժի սի գե րեզ մա նա տա-

նը: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան 

զո րակ ցութ յուն» և ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ-

յուն» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1993 թ. հու նի սի 18-ին Գո րի սի տա-

րա ծաշր ջա նի Քա րա շեն գյու ղում։ Միջ նա կարգ 

կրթութ յու նը ստա ցել է տե ղի դպրո ցում։ 2011 թ. 

ըն դուն վել, 2018 թ. ա վար տել է Գո րի սի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տութ յան բա ժի նը։ 

2012-2014 թթ. ծա ռա յել է հա յոց բա նա կում։ 

Հա մագ յու ղա ցի նե րը հպար տութ յամբ են պատ-

մում Նա րե կի մա սին, հի շում են, որ պա տա նե-

կան տա րի նե րին շատ չա րաճ ճի էր, գյու ղում 

ի րեն հետ ևող պա տա նի նե րի մի խումբ ու ներ։ 

Հի շում են նրան ար դեն ե րի տա սարդ տա րի քում՝ 

հար գա լից շրջա պա տի հան դեպ, բա րի, մե ծե րին 

հար գող, օգ նող...

2016 թ. կա մա վոր մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան 

պա տե րազ մին, պարգ ևատր վել պատ վոգ րով, 

ինչ պես նաև՝ «Հա յաս տա նի երկ րա պահ» հու շա-

մե դա լով։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին բազ մա թիվ սյու նե ցի-

ներ մեկ նե ցին Ար ցախ: Նա րե կը մեկն էր այն քա-

ջա րի ե րի տա սարդ նե րից, ով չսպա սեց նույ նիսկ 

զո րա հա վա քի, այլ մեկ նեց կա մա վոր, մեկ նեց 

գի տակ ցա բար, գնաց պաշտ պա նե լու պա պե րի՝ 

հա զա րա վոր տա րի ներ պա հածն ու իր ար յու նը 

խառ նեց հե րոս նախ նի նե րի՝ հո ղը պա հե լու հա-

մար թա փած ար յա նը...

Մայ րը պատ մում է, թե որ դին զան գա հա րում էր՝ 

ի րենց հույս տա լիս, ա սում՝ ան պայ ման հաղ թե լու 

ենք, որ թուր քից վա խե նալ պետք չէ, քա նի դեռ 

իր նման տղեր քը կանգ նած են թուր քի դեմ...

Մայ րը հա վեր ժա կան թվա ցող յոթ օ րը սո վո րել էր 

ապ րել որ դու զան գից զանգ, սո վո րել էր ու կար-

ծում էր, թե այդ զան գե րը եր բեք չեն դա դա րե լու։ 

Հոկ տեմ բե րի 8-ին, սա կայն, Նա րե կը չզան գա հա-

րեց, մայ րը տագ նա պեց, մի տե սակ վատ կան-

խազ գա ցում ու նե ցավ, հե տո ինքն ի րեն հանգս-

տաց րեց, բար կա ցավ իր չար մտքե րի վրա, բայց 

տագ նա պա լի ժա մե րը, որ նրան տա րի ներ էին 

թվում, անց նում էին, ու հե ռա խո սը լռում էր։ Մեկ 

օր՝ 24 ժամ, ան հաշ վե լի վայրկ յան ներ. մայ րը հու-

սաց, սպա սեց, ա ղո թեց, բայց... 

Հոկ տեմ բե րի 9-ին ե կավ հաս տատ ված բո թը՝ 

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 8-ին դի պու կա հա րի կրա կո-

ցից զոհ վել է Նա րեկ Մար տի րոս յա նը...

Հու ղար կա վոր վել է Քա րա շեն գյու ղի գե րեզ մա նա-

տա նը: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1997 թ. սեպ տեմ բե րի 21-ին Գո րիս քա-

ղա քում։ Սո վո րել է Գո րի սի թիվ 1 հա տուկ միջ նա-

կարգ դպրո ցում։ 2015 թ. ըն դուն վել և ա վար տել 

է Գո րի սի պե տա կան գյու ղատն տե սա կան քո լե ջը։ 

2016 թ. հուն վա րի 12-ին զո րա կոչ վել է հայ կա-

կան բա նակ։ Ծա ռա յութ յան է ան ցել Լեռ նա յին 

Ղա րա բա ղում՝ Մա տա ղի սի զո րա մա սում։ Ս տա ցել 

է կրտսեր սեր ժան տի կո չում։ 

Մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան պա տե րազ մին, ո րի ժա-

մա նակ ստա ցել է բե կո րա յին վի րա վո րում:

2018 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է ան-

ցել Գո րի սի զո րա մա սում՝ դի պու կա հար։ 2020 թ. 

փետր վար-հու նիս ա միս նե րին վե րա պատ րաստ-

վել է ՀՀ ՊՆ թիվ N զո րա մա սի դի պու կա հար նե րի 

դպրո ցում։ 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին, մար տա կան գոր-

ծո ղութ յուն նե րը սկսվե լուց ժա մեր անց, Սամ վելն 

ար դեն Ջ րա կա նում էր: Ծանր ու դա ժան մար տեր 

էին: Սեպ տեմ բե րի 30-ին Սամ վելն ու ըն կեր նե րը 

տե ղե կա նում են ի րենց հրա մա նա տա րի վի րա-

վոր վե լու մա սին և շ տա պում օգ նութ յան: Վի րա-

վոր հրա մա նա տա րին դուրս բե րե լիս Սամ վե լը 

ստա նում է ա ռա ջին վի րա վո րու մը, բայց շա րու-

նա կում մնալ շար քում: Ժա մեր անց ստա նում է 

երկ րորդ և ծանր վի րա վո րու մը՝ բե կոր ներ գլխու-

ղե ղում, թո քում և մարմ նի այլ մա սե րում:

Ն րա ծա ռա յա կից ըն կեր նե րը պատ մում են, թե 

ինչ պես է Ջ րա կա նում շուր ջը հա վա քել բո լո րին, 

քննար կել հրմա նա տա րին դուրս բե րե լու պլանն 

ու ի կա տար ա ծել: Սամ վե լին նկա րագ րե լիս 

ընդգ ծում են հա մար ձա կութ յունն ու ո րո շում ներ 

կա յաց նե լու ըն դու նա կութ յու նը:

Սամ վե լի մա սին խո սե լիս քույ րը չի կա րո ղա նում 

զսպել ար ցունք նե րը. «Ես նրան վստա հում էի 

այն պես, ինչ պես հորն են վստա հում: Հ րա շա-

լի եղ բայր եմ ու նե ցել, մենք եր կու քույր և մեկ 

եղ բայր էինք, հի մա մնա ցել ենք ա ռանց նրա, 

ա ռանց մեր սրտի մի կտո րի: Այս ցա վը չի անց-

նում, ժա մա նա կը չի բու ժում, ո չինչ չի կա րող 

սփո փել որ դե կո րույս ծնող նե րիս կամ իմ ու քրոջս 

զգա ցած ան տա նե լի կսկի ծը, ո չինչ ու ոչ ոք չի 

կա րող փո խա րի նել նրան: Մե զա նից պա տե րազ-

մը հա րա զատ հո գի է խլել…»:

Մա հա ցել է 2020 թ. դեկ տեմ բե րի 15-ին՝ Է րե բու նի 

բժշկա կան կենտ րո նում:

Հու ղար կա վոր վել է դեկ տեմ բե րի 17-ին՝ Գո րի սի 

զին վո րա կան պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա-

լով:
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Ծն վել է 2001 թ. սեպ տեմ բե րի 20-ին Գո րիս քա-

ղա քում: Սո վո րել է Գո րի սի թիվ 1 միջ նա կարգ 

դպրո ցում, որն ա վար տել է գե րա զանց ա ռա ջա-

դի մութ յամբ։ 2019 թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե-

տա կան հա մալ սա րա նի մա թե մա տի կա և մե խա-

նի կա բա ժի նը։ 2020 թ. հուն վա րին զո րա կոչ վել 

է ազ գա յին բա նակ. ծա ռա յութ յան ու սում նա կան 

փուլն անց է կաց րել Գ յում րու հա կա տան կա յին 

գու մար տա կում։ Ու սում նա կան փուլն ա վար տե-

լուց հե տո տե ղա փոխ վել է Ար ցա խի Հան րա պե-

տութ յուն, Մար տու նու 2-րդ պաշտ պա նա կա նում 

ծա ռա յում էր որ պես հա կա տան կա յին դա սա կի 

հաշ վար կի հրա մա նա տար։

Ծա ռա յութ յու նից գոհ էր, կո րո նա վի րու սի հա մա-

վա րա կի պատ ճա ռով սահ մա նա փակ վել էին զին-

վոր նե րի և ծ նող նե րի տե սակ ցութ յուն նե րը, բայց 

Կա րա պետն ա մեն կերպ հու սադ րում էր ծնող նե-

րին, ա սում, թե հա մա վա րա կը նա հան ջե լու է ու 

ի րենք հան դի պե լու են:

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում ար ժա նա ցել է ՀՀ ԶՈՒ 

պար տա դիր ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող նե րի դա-

սա յին ո րա կա վոր ման 3-րդ կար գի և ՀՀ զին ված 

ու ժե րի հրթի ռահ րե տա նա յին զոր քե րի ու սում նա-

կան զո րա մա սե րի ա վար տա կան կրծքան շան նե-

րի:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27… Ծ նող նե րի ան հան-

գիստ զան գե րին ի պա տաս խան՝ Կա րա պե տը 

հա մո զում էր, որ ի րենց մոտ ա մեն ինչ հան գիստ 

է։ Մայրը հե տո միայն պի տի հաս կա նար, որ որ-

դին ծանր մար տե րից ա ռաջ էր զան գա հա րում ու 

ա սում. «Գ նում եմ քնե լու, հե ռա խոսս ան ջա տում 

եմ...»։ 

Հոկ տեմ բե րի 23-ին հա կա տան կա յին դա սա կը, 

ո րի կազ մում էր Կա րա պե տը, ա ռա ջադ րանք 

է ստա նում մտնել Վա րան դա, որն ար դեն իսկ 

թշնա մու ձեռ քում էր։ Ծանր ու դա ժան մար տի 

ըն թաց քում զոհ վում են դա սա կի բո լոր տղա նե րը՝ 

բա ցի մե կից։ Փոր ձե ցինք կապ հաս տա տել միակ 

փրկված զին վո րի հետ, բայց մեզ ա սա ցին, որ 

ըն կեր նե րի կորս տի ցավն ու պա տե րազ մում տե-

սա ծը դեռ թարմ են նրա հո գում. նա խո սել, որ ևէ 

բան պատ մել չի կա րող։

Ա միս ներ շա րու նակ ծնող նե րը, հա րա զատ ներն 

ու Կա րա պե տին ճա նա չող նե րը սպա սել ու ա ղո-

թել են…

2021թ. մար տի 20-ին ԴՆԹ հե տա զո տութ յու նը 

փաս տեց՝ Կա րա պետ Մի րաք յա նը զոհ վել է...

2021թ. մար տի 22-ին Գո րի սի զին վո րա կան 

պան թեո նում զին վո րա կան պա տիվ նե րով հո-

ղին հանձ նե ցին 19-ամ յա զին վո րին: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ-

յուն» մե դա լով:
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Ծն վել է 2002 թ. հուն վա րի 2-ին Գո րի սում: 2004 

թ. ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է Ար ցախ՝ Շու շի: 

Սո վո րել է Ս տե փա նա կեր տի Ա շոտ Ղուլ  յա նի 

ան վան դպրո ցում, Ս տե փա նա կեր տի ֆիզ մաթ 

դպրո ցում: Միջ նա կարգն ա վար տե լուց հե տո 

ըն դուն վել է Ե րևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 

ֆի զի կա յի ֆա կուլ տետ:

2020 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել Ա րա լե-

ռան զո րա մա սում:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ա րե նը հենց այն 

դիր քում էր, որն ա ռա ջին նե րից մե կը գրո հեց 

թշնա մին: 

Ա րա լե ռան ան կու մից հե տո Ա րե նը մաս նակ ցել է 

Հադ րու թի և Դ րախ տի կի պաշտ պա նութ յա նը: 

Ա րե նի դա սըն կե րու հի Օ լես յան հուզ վում է ըն կե-

րոջ մա սին խո սե լիս. «Ես դեռ Ա րե նին ան ձամբ 

չէի ճա նա չում, բայց լսել էի նրա մա սին, գի տեի, 

որ հրա շա լի սո վո րող է, մա թե մա տի կա յից ու 

ֆի զի կա յից նրա ու նե ցած գի տե լիք նե րի, մաս-

նակ ցած մրցույթ նե րի ու հաղ թա նակ նե րի մա սին 

լե գենդ ներ էին պատ մում: Երբ ա ռա ջին ան գամ 

մտա այդ դա սա րան` հա յաց քով փնտրում էի 

Ա րե նին, կար ծում էի՝ պի տի տար բեր վի մյուս-

նե րից, բայց պարզ վեց այդ չա փա զանց խե լա ցի 

տղան չա րաճ ճի, շփվող, ոչն չով չտար բեր վող 

մարդ է, նույ նիսկ չա րութ յուն ներ էր ա նում ու 

գույք փչաց նում, զվար ճա լի խոս քեր ա սում, 

դա սը չէր լսում, նույ նիսկ չէր լսում, թե ի րեն ինչ 

են հարց նում, բայց, զար մա նա լի կեր պով, միշտ 

ճիշտ պա տաս խան ներ էր տա լիս: Ն րա մարդ-

կա յին հատ կա նիշ նե րը լա վա գույնս դրսևոր վում 

էին դժվար պա հե րին, չէր սպա սում, որ ի րեն 

դի մեին, օգ նում էր բո լո րին: Հա տուկ շարմ ու ներ, 

ո րով ի րեն ճա նա չող նե րին գե րում էր ու բա րե կա-

մա նում բո լո րի հետ: Երբ ար դեն ֆիզ մա թում էր 

սո վո րում, ի մա ցանք, որ կի թառ է նվա գում, հի մա 

հա ճախ ենք հա վաք վում, լսում նրա կա տա-

րում նե րի ձայ նագ րութ յուն նե րը: Նա այս երկ րին 

այն քան շատ բան կա րող էր տալ, նա կա րող էր 

և, հա մոզ ված եմ, դառ նա լու էր հռչա կա վոր գիտ-

նա կան, ո րով հե տև այդ պի սի մար դիկ դա րը մեկ 

են ծնվում...»:

Պա տե րազ մի հենց ա ռա ջին օ րից ծանր մար տեր 

է մղել Հադ րու թի և Մար տու նու պաշտ պա նութ-

յան հա մար:

Զոհ վել է 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 20-ին Ա մա րա սի 

վան քի մա տույց նե րում:

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րիութ-

յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1998 թ. նո յեմ բե րի 21-ին Գո րիս քա ղա-

քում:

2004թ. ընդունվել է Գորիսի թիվ 5 հիմնական 

դպրոց, այնուհետև ուսումը շարունակել Գորիսի 

թիվ 1 ավագ դպրոցում:

«Հա մեստ, դաս տիա րակ ված, խե լա ցի տղա էր 

մեր Լ ևո նը», – ա սում են ու սու ցիչ նե րը, ով քեր 

հպար տութ յամբ են նշում, որ դա սա վան դել են 

նրան, նույն հպար տութ յամբ ըն կեր ներն ու հար-

ևան ներն են Լ ևո նին հի շում, ափ սո սում, բնո-

րո շում որ պես հար գա լից, հայ րե նա սեր, բա րի, 

խե լա ցի, տա ղան դա վոր ե րի տա սար դի։ Բո լո րը 

Լ ևո նի մա սին խո սում են բա ցա ռա պես ներ կա յով։ 

Դպրոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Գո րի սի 

պե տա կան հա մալ սա րա նի մա թե մա տի կա յի բա-

ժի նը, ե ղել լա վա գույն ու սա նող նե րից։ Ըն կեր նե րը 

զո րա կոչ վել ու զո րացր վել էին, ինքն օգտ վում էր 

տար կե տու մից՝ զո րա կոչ վե լու էր ա վար տե լուց 

հե տո։ Երբ խոսվում էր սի րած աղ ջիկ ու նե նա լու, 

աշ խա տանք գտնե լու կամ այլ ծրագ րե րի մա սին, 

ա սում էր՝ «Ես պարտք եմ հայ րե նի քիս, ա ռա ջի նը 

պարտքս պի տի կա տա րեմ»։

2020 թ. օ գոս տո սի 27-ին Լ ևո նը զո րա կոչ վեց բա-

նակ. ու րախ էր, հպարտ, որ Ար ցա խում է ծա ռա-

յե լու։ 

Սեպ տեմ բե րի 27-ին Լ ևո նը Ջ րա կա նում էր. 

ե րի տա սար դը, ով խու սա փում էր վեճ ու կռվից, 

հի մա կե նաց մա հու կռիվ էր տա լիս, դար ձել էր 

ա նո ղոք ռազ միկ և պա հան ջում էր չխնա յել թուր-

քին։ 

Նո րա կո չիկ ռազ մի կը զոհ վեց հոկ տեմ բե րի 2-ին. 

աճ յունն ամ փոփ ված է Գո րի սի զինվորական 

պան թեո նում: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2000 թ. նո յեմ բե րի 24-ին Տաթև գյու-

ղում: Սո վո րել է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցում, 

այ նու հետև ու սու մը շա րու նա կել Գո րի սում՝ 

ցան կա նա լով դառ նալ խո հա րար: Ու սու մը կի-

սատ թող նե լով՝ 2019 թ. հուն վա րին զո րա կոչ վել է 

ծա ռա յութ յան՝ Ա գա րա կում: Պա տե րազ մի օ րե-

րին տե ղա փոխ վել է Ջ րա կան, ա պա շա րու նա կել 

պայ քա րը Կով սա կա նում: 

Հա րու թի ծա ռա յութ յա նը հաշ ված օ րեր էին մնա-

ցել։ «Բան չմնաց», – ա սում էր քրո ջը, – «Կ գամ ու 

քո դպրո ցա կան վեր ջին զանգն ան մո ռաց կդարձ-

նեմ»։ Ե կավ, ա վե լի ճիշտ՝ բե րե ցին։ Ա նո ղորմ պա-

տե րազ մը չխնա յեց 19-ամ յա տղա յին։ Վեց ա միս 

Գ յում րիում ծա ռա յե լուց հե տո տե ղա փոխ վել էր 

Մեղ րի։ Ա մեն ինչ լավ էր. ծա ռա յութ յու նը հիա նա-

լի էր անց նում։ Հա րու թին, որ պես ազ նիվ, խե լա ցի 

ե րի տա սար դի, գի տեին թե՛ ըն կեր նե րը, թե՛ հրա-

մա նա տար նե րը։ Զան գա հա րում էր, խո սում, շատ 

էր սի րում քրոջ հո գու հետ խա ղալ, բար կաց նում 

էր, հե տո ծի ծա ղում, ու ա մեն ինչ հարթ վում էր։ 

Երբ սկսվեց պա տե րազ մը` Հա րու թը Ջ րա կա նում 

էր։ Հ րաշ քով փրկվել ու նո րից Մեղ րի է վե րա դար-

ձել։ Ու թվում էր` վերջ, ա մեն ինչ լավ է լի նե լու։ 

Բայց նրանց գուն դը մաս նակ ցեց Կով սա կա նի 

հա մար մղվող մար տե րին ևս։ Ու այդ տեղ կա-

տար վեց ա մե նաան դառ նա լին. Հա րու թը զոհ վեց։ 

Զոհ վել է հե րո սա բար՝ հոկ տեմ բե րի 24-ին, ա նօ-

դա չո ւի հար վա ծից:

Իսկ մայ րը պատ րաստ վում էր որ դու քսա նամ յա-

կին. պի տի գնար որ դու ծննդին… 

Ն շե ցին տղա յի քսա նամ յա կը, նշե ցին ա ռանց Հա-

րու թի, նշե ցին` շիր մի առջև խնկար կե լով։

– Մենք կշա րու նա կենք մեր կյան քը, – ա սաց Հա-

րու թի հայ րը, – բայց չենք ապ րի։ Խոր տակ ված 

ե րա զանք ներ, փշրված հույ սեր...

Հու ղար կա վոր վել է Տաթ ևի գե րեզ մա նա տա նը: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով: 
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Ծնվել է 1987թ. հուլիսի 22-ին Խոտ գյուղում:

Ավարտել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը: 

Խա չիկը գյու ղի եր ևե լի ե րի տա սարդ նե րից էր: 

Թեև մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ յուն էր 

ստա ցել Գո րի սի պե տա կան քո լե ջում դեռևս 

2004-ին, բայց նա խընտ րել էր գյուղ մե խա նի զա-

տո րի, ա րա րող գյու ղաբ նա կի և մ շա կի պատ վա-

վոր ու երկ րա շեն ու ղին:

2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ին Խոտ գյու ղում հո ղին 

հանձն վեց ան մա հա ցած մեր ե րի տա սարդ նե րից 

ևս մե կը՝ քա ջա րի զին վոր Խա չիկ Պետ րոս յա նը:

Երբ սեպ տեմ բե րի 27-ին ադր բե ջա նա թուր քա կան 

զոր քե րը պա տե րազմ սան ձա զեր ծե ցին Ար ցա խի 

դեմ, Խա չի կը հրա ժար վեց գյու ղա կան մե նատն-

տե սի իր ա ռօր յա յից և մեկ-եր կու օ րում կար գի 

բե րեց սե փա կան «Կա մազ» ավ տո մե քե նան ու 

ներ կա յա ցավ Ս յու նի քի զին կո մի սա րիատ՝ ռազ-

մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ ներ քաշ ված 

հա յոց բա նա կին իր հա մեստ ա ջակ ցութ յու նը բե-

րե լու պատ րաս տա կա մութ յամբ:

Եվ օ րեր շա րու նակ իր մե քե նա յով զենք ու զի-

նամ թերք էր հասց նում ա ռաջ նա գիծ՝ այդ կերպ 

նպաս տե լով հայ րեն յաց հո ղի պաշտ պա նութ յան 

հա մար մղվող մար տե րին:

Խա չի կը՝ մինչև ծանր վի րա վոր վե լը, կե նաց-մա-

հու կռիվ է տվել հա նուն հայ րե նի քի: Նա իս կա-

կան հայ րե նա սեր էր և ա րիա բար կա տա րեց իր 

պարտ քը՝ ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն ու նե նա լով 

Կու բաթ լիի տա րած քում ըն թա ցող մար տա կան 

գոր ծո ղութ յուն նե րին:

Սա կայն հոկ տեմ բե րի 23-ին Կու բաթ լիի տա րած-

քում՝ հեր թա կան ան գամ կրա կա գիծ զի նամ թերք 

տե ղա փո խե լիս, դար ձավ թշնա մու ա նօ դա չու 

թռչող սար քի թի րախ՝ ստա նա լով բազ մա թիվ 

վեր քեր:

Օ րեր շա րու նակ Եր ևա նի «Է րե բու նի» բժշկա կան 

կենտ րո նի վե րա կանգ նո ղա կան բաժ նում պայ-

քար էր մղվում նրա կյան քի փրկութ յան հա մար:

Նո յեմ բե րի 7-ին Խա չիկ Պետ րոս յա նի երկ րա յին 

կյանքն ընդ հատ վեց…

…Ա սում են՝ ման կա հա սակ ե րե խան բնազ դով 

զգում է իր ծնո ղի վե րա հաս մա հը, և իր տագ-

նապն ար տա հայ տում չդա դա րող լա ցով: Խա-

չիկ Պետ րոս յա նի՝ դեռևս մեկ տա րին չբո լո րած 

դուստ րը սկսել էր լա ցել, որն այդ պա հին իս կա-

կան ողբ էր հի շեց նում. դա տե ղի էր ու նե նում 

այն պա հին, երբ նրա հայ րը մահ վան շե մին էր 

ար դեն…

Հու ղար կա վոր վել է Խո տի գե րեզ մա նա տա նը: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1966 թ. սեպ տեմ բե րի 17-ին Գո րի սի 

տա րա ծաշր ջա նի Տեղ գյու ղում։ Միջ նա կարգ 

կրթութ յու նը ստա ցել է գյու ղի դպրո ցում։ Եր կար 

տա րի ներ աշ խա տել է ՀՀ ՊՆ-ում՝ վա րորդ։ Եր կու 

դուստր և եր կու թոռ ու նի։

Ա մե նուր սպաս ված ու սիր ված էր Ար շա վի րը, 

կա րո ղա նում էր լե զու գտնել բո լո րի հետ, նրա 

հետ ծա նո թութ յունն ան պայ ման վե րած վում էր 

ըն կե րութ յան։ 

Տեղ գյու ղի զա վա կը գի տեր՝ Ար ցախն ի րենց վա-

հանն է, չլի նի հայ կա կան Ար ցա խը, գող ու ա վա-

զակ ադր բե ջան ցին կգա՝ կմո տե նա իր գյու ղին, 

մի օր ա նա սուն կգո ղա նա, մի օր կկրա կի գյու ղի 

կող մը, կխա թար վի գյու ղի ան դոր րը: Ուս տի և 

Ար ցա խը պի տի մնա հայ կա կան ոչ միայն պատ-

մա կան ար դա րութ յան, այլև Ս յու նի քի անվ տան-

գութ յու նը ե րաշ խա վո րե լու հա մար։ Այդ հա մոզ-

մունքն էր նրան ստի պել 1990-ին և 2016-ին 

հաս նել մար տա դաշտ։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին թուր քը նո րից ոտ քի 

ե լավ՝ հայ կա կան հո ղից հեր թա կան կտո րը պո-

կե լու. Ար շա վի րը տե ղը չէր գտնում, զա վակ նե րը 

հա զար պատ ճառ գտան, խնդրե ցին, հա մո զե ցին, 

որ ռազ մա ճա կատ չմեկ նի, բայց հո ղը տնքում էր, 

ու Ս յու նի քի զա վա կը տա նը մնալ չկա րո ղա ցավ։ 

Սեպ տեմ բե րի 28-ին կա մա վո րագր վեց...

Հոկ տեմ բե րի 1-ին թշնա մու հար վա ծա յին ա նօ-

դա չուն թի րա խա վո րեց Ար շա վի րի զի նամ թերք 

տե ղա փո խող մե քե նան. զոհ վեց քաջ սյու նե ցին՝ 

հայ րե նի քը կյան քով պաշտ պա նե լու իր հե րո սա-

կան օ րի նակն ա վան դե լով մեզ...

Հու ղար կա վոր վել է Տե ղի գե րեզ մա նա տա նը: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1995 թ. մար տի 19-ին Կոր նի ձո րում: 

2002-2012 թթ. սո վո րել է Կոր նի ձո րի միջ նա կարգ 

դպրո ցում: Էութ յամբ խի զախ էր, պայ քա րող: 

Ու ներ մեկ սկզբունք. կյան քում լի նել մարդ կա-

յին, բա րո յա կան ար ժեք ներ կրող, ապ րել ա զա-

տութ յան մեջ, մեր ժել ստրկա կան կյան քը, լի նել 

նպա տա կաս լաց, կա ռու ցո ղա կան գա ղա փար նե-

րի կրող:

2013-2015 թթ. զո րա կոչ վել է պար տա դիր զին վո-

րա կան ծա ռա յութ յան:

Ծա ռա յել է Դի լի ջան քա ղա քի ՀՀ ԶՈՒ N զո րա մա-

սի զրա հա սայ լա յին (տան կա յին) գու մար տա կում:

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում ցու ցա բե րե լով բարձր 

կար գա պա հութ յուն՝ ար ժա նա ցել է շնոր հա կա-

լագ րե րի, խրա խու սանք նե րի: Զո րա կոչ վե լուց 

հե տո աշ խա տան քի է ան ցել ԱԱԾ սահ մա նա պահ 

զոր քե րում: 

2016 թ. մաս նակ ցել է քա ռօր յա պա տե րազ մին: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին բռնկված պա տե-

րազ մի ժա մա նակ մաս նակ ցել է Ար ցա խի Ջ րա-

կա նի պաշտ պա նա կան մար տե րին: Մա հա ցու 

վի րա վո րում ստա նա լով՝ ան մա հա ցել է հոկ տեմ-

բե րի 14-ին՝ իր հրա մա նա տա րի հետ, ա նօ դա չու 

թռչող սար քից ար ձակ ված հրթի ռի հար վա ծից՝ 

մար տա կան գոր ծո ղութ յան ժա մա նակ:

Հու ղար կա վոր ված է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1963 թ. մար տի 23-ին Գո րի սում: Սո վո րել 

է Գո րի սի թիվ 3 միջ նա կարգ դպրո ցում, 1981-

1986 թթ. սո վո րել է Խ. Ա բով  յա նի ան վան պե տա-

կան ման կա վար ժա կան ինս տի տու տում՝ ֆի զի կա 

և մա թե մա տի կա մաս նա գի տութ յամբ: 

Ծա ռա յել է խորհր դա յին բա նա կում: 1989-1993 

թթ. աշ խա տել է Գո րի սի թիվ 73 ՄՊՏՈՒ-ում՝ որ-

պես զին ղեկ: 1995-2015 թթ. ե ղել է «Սա թունց» 

ՍՊԸ-ի հիմ նա դիր տնօ րե նը:

2016-2017 թթ. աշ խա տել է «Բիո տեքս» ՍՊԸ-ում, 

այ նու հետև շա րու նա կել աշ խա տան քա յին գոր-

ծու նեութ յու նը՝ որ պես ան հատ ձեռ նե րեց:

1992 թ. ան դա մակ ցել է «Մ խի թար Սպա րա պետ» 

կա մա վո րա կան ջո կա տին, իսկ 1993-1994 թթ.՝ 

ծա ռա յե լով N զո րա մա սի 3-րդ պայ մա նագ րա-

յին գու մար տա կում, մաս նակ ցել է Շուռ նու խի, 

Կոր նի ձո րի, Կու բաթ լիի մար տա կան գոր ծո ղութ-

յուն նե րին: Ա կա նի պայթ յու նից ստա ցել է ծանր 

մարմ նա կան վնաս վածք ներ, սա կայն վեր քե րի 

փոքր-ինչ ա պա քի նու մից հե տո վե րա դար ձել է 

մար տա դաշտ և մինչև պա տե րազ մի ա վար տը 

մաս նակ ցել Գո րի սի սահ ման նե րի պաշտ պա-

նութ յա նը:

1993 թվա կա նին՝ Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե-

րազ մում, զոհ վել է Տիգ րա նի հայ րը՝ Մար տուն 

Սա թուն ցը: 

1999 թվա կա նին ա մուս նա ցել է, ու նի եր կու որ դի:

Տիգ րան Սա թուն ցի ու նրա ըն տա նի քի մա սին 

Գո րի սում միայն դրա կան կար ծիք ներ են հայտ-

նում. «Հարգ ված մարդ էր, աշ խա տող, ստեղ ծող, 

լավ ըն տա նիք ու նի՝ խե լա ցի տղա ներ, նվիր ված 

կին: Տիգ րան Սա թուն ցը հայտ նի էր իր հայ րե-

նա սի րութ յամբ: Ա մեն ան գամ, երբ հայ րե նի քը 

վտան գի մեջ է ե ղել, Տիգ րա նը զենք է վերց րել և 

պաշտ պա նել մեր եր կի րը»:

2016 թ. ապ րի լին թշնա մին նո րից գլուխ էր 

բարձ րաց րել, Տիգ րան Սա թուն ցը ԵԿՄ կազ մում 

մեկ նել է Ար ցախ, ա միս ներ շա րու նակ կանգ նել 

ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող նե րի կող քին՝ իր փոր-

ձով, գի տե լիք նե րով ու ներ կա յութ յամբ նպաս տել 

18-20 տա րե կան տղա նե րի բա րո յա հո գե բա նա-

կան վի ճա կի բարելավմանը:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 29-ին Տիգ րա նը կա մա վո-

րագր վեց և մեկ նեց Մար տա կերտ: Շ տա պում էր 

հաս նել ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող որ դուն, ում 

կող քին մարտն չել է 25 օր: 

Զոհ վել է 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 27-ին՝ ա նօ դա չո ւի 

հար վա ծից: Նա հա տակ ված քա ջոր դու աճ յու նը 

հո ղին է հանձն վել հոկ տեմ բե րի 29-ին Գո րի սի 

զին վո րա կան պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «ԵԿՄ» հու շա մե դա լով, «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2000 թ. հու լի սի 13-ին Գո րիս քա ղա քում: 

2006 թ. Ար մենն ըն դուն վել է Գո րի սի թիվ 1 հա-

տուկ դպրոց. ա ռա ջա վոր էր ուս ման մեջ, գե րա-

զան ցիկ, ըն կե րա սեր: 2015 թ. ա վար տե լով 9-րդ 

դա սա րա նը՝ ըն դուն վել է Գո րի սի գյու ղատն տե-

սա կան քո լեջ: 2019 թ. հու նի սի 16-ին զո րա կոչ վել 

է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան, ծա ռա յել է Ջ րա կա-

նում: Հա վա սա րակշռ ված բնա վո րութ յան շնոր-

հիվ հարգ ված էր բո լո րի կող մից: 2020 թ. հու լի սի 

18-ին պարգ ևատր վել է «Հա յոց բա նա կի գե րա-

զան ցիկ» կրծքան շա նով: 

Երկ կող մա նի ծնո ղա զուրկ էր:

«Սեպ տեմ բե րի 12-ին բարձ րա նում է դիր քեր, 

«զամ պա լի տը» չի թող նում, բայց ին քը հա մա-

ռում է. ամ սի 27-ին սկսվում է պա տե րազ մը: 

Ա մեն օր զան գում էինք, ծի ծա ղե լով հու սադ րում 

էր՝ լավ եմ, հաղ թե լու ենք: Ջ րա կա նից հա սել է 

Վա րան դա, ծա ռա յում էր ա ռաջ նագ ծում, ոչն-

չաց րել է թշնա մու հինգ տանկ: Ար մե նը թշնա-

մու դեմ կռվել է մեկ ա միս 5 օր: Հոկ տեմ բե րի 

20-ին վի րա վոր վում է, բայց ոչ մե կին տեղ  յակ 

չի պա հում: Հոկ տեմ բե րի 26-ին զան գա հա րում 

է տուն՝ թե լավ եմ, հարց նում են՝ կրա կում ե՞ն, 

ա սում է՝ հաղ թե լու ենք, պի տի կռվենք հա նուն 

հայ րե նի քի, ներ կա սերն դի և մեր բա լիկ նե րի 

հա մար, որ նրանք ապ րեն խա ղաղ ու եր ջա նիկ: 

Ամ սի 27-ին մո րա քույր նե րը և քե ռին զան գում են 

Ար մե նին, զան գը գնում է, բայց նա չի պա տաս-

խա նում: Ա ռա վոտ յան հայտ նում են, որ Ար մե նը 

ոտ քից վի րա վոր է: Ամ սի 27-ին Ար մե նը մտնում 

է կռվի դաշտ՝ փրկե լու իր ըն կեր նե րին: Ըն կեր-

ներն ա սում են. «Ար մեն, միակ տղան ես մնա ցել, 

չգնաս՝ վեր ևից խփում են»: Բայց վի րա վոր մար-

տա դաշտ է մտնում և խոց վում թշնա մու գնդա-

կից», – պատ մում է տա տը: 

Ար մե նին հոկ տեմ բե րի 27-ին տե ղա փո խում են 

Եր ևան: Հոկ տեմ բե րի 29-ին կնքում է մահ կա նա-

ցուն: 

Երբ «զամ պա լի տը» ի մա ցավ, զան գա հա րեց և 

ա սաց. «Մի Ջ րա կան էր, մի Ար մեն չիկ»՝ հարգ-

ված բո լո րի կող մից: Նույ նը կրկնում էին գո րի սե-

ցի նե րը: 

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատ րել է ԼՂՀ «Մար-

տա կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:
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Ծն վել է 1991 թ. օ գոս տո սի 24-ին Գո րիս քա-

ղա քում: Սո վո րել է Գո րի սի թիվ 3 միջ նա կարգ 

դպրո ցում: 2009 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա-

յել Տա վու շի մար զի Չի նա րի գյու ղի զո րա մա սում՝ 

հա կաօ դա յին պաշտ պա նութ յու նում: 

Զո րացր վե լուց հե տո ըն դուն վել է Գո րի սի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի տնտե սա գի տութ յան բաժ նի 

բա կա լավ րիատ, ա պա՝ մա գիստ րա տու րա: 

Մա յի սը պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող էր Գո րի-

սի զո րա մա սում: Տա սը տար վա ա նընդ մեջ ծա-

ռա յութ յան ըն թաց քում ի րեն դրսևո րել է որ պես 

խե լա ցի ու բա նի մաց ա վագ սեր ժանտ: Դա սա կի 

հրա մա նա տա րի տե ղա կալ էր, իր մարդ կա յին 

ո րակ նե րի շնոր հիվ սեր ու հար գանք էր վա յե լում 

թե՛ ծա ռա յա կից նե րի, թե՛ հրա մա նա տար նե րի 

շրջա նում: 

Մա յի սի մա սին հայ րն է պատ մում. «Մի նու ճար 

տղաս էր, ա սում էր՝ պա տե րազմն ա վարտ վի՝ 

ա մուս նա նա լու եմ: Ապ րեց ավ տոտ նա կում՝ տան 

մա սին ե րա զե լով, տունն իս կա պես ե րա զանք էր 

նրա հա մար: 

Ն վիր ված զին ծա ռա յող էր, պար տա ճա նաչ աշ-

խա տող, հրա շա լի որ դի, օգ նող ըն կեր: Մարդ էր, 

լավ մարդ: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին մի քա նի րո պեով 

տուն ե կավ, մեզ հրա ժեշտ տվեց, խոս տա ցավ 

վե րա դառ նալ ու գնաց Ջ րա կան, աշ խա տում էր 

ա մեն ինչ հասց նել, չէր ցան կա նում թե րա նալ 

ոչ մի բա նում, դա նրա տե սակն էր՝ թե րութ յուն-

ներ տա նել չէր կա րող, ինքն էլ ան թե րի մարդ էր, 

նաև ան թե րի զին վո րա կան: Ծա ռա յութ յան ըն-

թաց քում ար ժա նա ցել է «Ան բա սիր ծա ռա յութ յան 

հա մար» 1-ին աս տի ճա նի մե դա լի և բազ մա թիվ 

պատ վոգ րե րի: 

Հոկ տեմ բե րի 16-ին՝ Ջ րա կա նում է զոհ վել, ե ղել է 

զենք տե ղա փո խող բեռ նա տա րում, երբ ա նօ դա-

չու սար քը սկսել է հրթի ռա կո ծել: 

Տ ղաս զոհ վել է մար տի դաշ տում՝ մար տա կան 

ա ռա ջադ րանք կա տա րե լիս: 

Ու զում եմ հար գանք լի նի զին վո րա կան նե րի 

հան դեպ, որ սե րունդ նե րը հաս կա նան, թե ինչ է 

նշա նա կում կռվել ու զոհ վել հա նուն հայ րե նի քի: 

Զին վո րա կան հա գուստ կրող մար դուն պի տի 

տեղ տան, նրանք պի տի հար գանք վա յե լեն ա մե-

նուր: 

Հ պարտ եմ իմ Մա յի սով, հպարտ եմ, որ նման 

տղա եմ դաս տիա րա կել, ա նա սե լի, ան չա փե լի 

ցավ եմ զգում, ո րը բա ցատ րել կամ նկա րագ րել 

չեմ կա րող...»:

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1970 թ. հուն վա րի 1-ին Խն ձո րես կում: 

Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է գյու ղի 

դպրո ցում, այ նու հետև կրթութ յու նը շա րու նա կել 

Եր ևա նի ա նաս նա բու ժա կան-ա նաս նա բու ծա կան 

ինս տի տու տում։

1992 թ. պա տե րազ մին զու գըն թաց ձևա վոր վում 

էր ՀՀ բա նա կը. Սե նիկն ա ռա ջին զո րա կո չի զին-

վոր նե րից էր... 

Գե ղե ցիկ, օ րի նա կե լի ու եր ջա նիկ ըն տա նիք 

ու ներ՝ եր կու որ դի և մեկ դուստր, ման կա վարժ 

կի նը զբաղ վում էր ե րե խա նե րի կրթութ յամբ...

Ար ցախն ա զա տագր ված էր, ար յու նով վե րա-

դարձ րա ծը խել քով ու քրտին քով են պա հում. 

Սե նիկն ըն տա նի քը տե ղա փո խեց Քա շա թաղ...

Հող էր մշա կում, մաս նակ ցում դպրո ցի կա յաց-

ման գոր ծին՝ միայն մեկ հա մոզ մուն քով, ո րը 

կրկնում էր հե քիա թի փո խա րեն՝ ե րե խա նե րին 

բա րի գի շեր մաղ թե լուց ա ռաջ՝ «Էս հո ղում պի տի 

գե րեզ ման ու նե նանք, որ պատ մութ յուն ու նե-

նանք, էս հո ղում պի տի ծառ տնկենք, որ ար-

մա տա վոր վենք, պի տի ե կե ղե ցի կա ռու ցենք, որ 

հա յի հա վա տով կառ չենք հո ղին...»։

Հա տուկ վե րա բեր մունք ու ներ դե պի զին վո րա-

կան հա մազ գես տը և որ դի նե րին պար տա դիր 

զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նից հե տո հա մո զեց 

ծա ռա յութ յան մտնել...

Դուստրն այլ մո լո րակ էր նրա հա մար, ում ա մեն 

քայ լին ու շա դիր էր, ում դաս տիա րա կութ յան 

հիմ քում դրեց հայ րե նի քի ար ժա նա պատ վութ-

յու նը գի տակ ցե լու գա ղա փա րը։ Նա նեն պատ-

մութ յան ու սուց չու հի դար ձավ, հայ րը նրա բո լոր 

դա սա ժա մե րին «ներ կա էր», քա նի որ դա սի 

նա խա բա նը պի տի պլա նա վո րեր հոր խորհր դով՝ 

«Մի քա նի րո պե նվի րիր մեր ա զա տագ րա կան 

շար ժում նե րին ու հե րոս նե րին, թող ե րե խա նե-

րի հո գում մշտա կան տեղ գտնեն Տիգ րան Մե ծը, 

Ար տա վազ դը, Վար դա նը, Դա վիթ Բե կը, Նժ դե հը, 

Անդ րա նի կը, Վազ գե նը, Մոն թեն...»:

2016 թ. ապ րի լի 2-ին ա ռանց հա պա ղե լու մեկ նեց 

Մա տա ղիս՝ որ դու կող քին կռվեց ու հաղ թա նա-

կած, ոգ ևոր ված տուն վե րա դար ձավ:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ար ցա խի Ե րից վան-

քում՝ պա տե րազ մի գույ ժից րո պե ներ անց, զո-

րա հա վաք էր... Սե նի կը ջո կա տի գլուխն ան ցավ, 

քա նի որ հա մոզ ված էր, որ ի զո րու է ա ռաջ նոր-

դել ու պահ պա նել իր կող քին կռվող նե րի կյան քը։ 

«Ջ րա կանն ին ձա նից լավ ի մա ցող չկա», – ա սաց 

ու հաղ թա նա կի հա մոզ մուն քով գնաց Ջ րա կան։ 

Զոհվել է Ջրականում, հոկտեմբերի 3-ին, ականի 

պայթյունից:

Սե նիկ Սաֆ յա նը հու ղար կա վոր վել է Խն ձո րես կի 

գե րեզ մա նա տա նը: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1992 թ. մա յի սի 26-ին Գո րիս քա ղա քում: 

Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է Գո րի սի թիվ 

3 միջնակարգ դպրո ցում։ Ա վար տել է Գո րի սի 

պե տա կան հա մալ սա րա նը, մաս նա գի տութ յամբ 

ի րա վա բան էր։ 

2012-2018 թթ. աշ խա տել է ոս տի կա նութ յու նում:

2019 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է ան ցել՝ 

սպա յի ու սա դիր նե րով, Խն ձո րես կի զո րա մա սում, 

զբա ղեց րել հե տա խու զա կան դա սա կի հրա մա-

նա տա րի պաշ տո նը:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զավակ:

Նա րե կի մա սին պատ մել ըն կեր նե րը դժվա րա-

նում են. «Ցա վա լի է, նրա մա սին հի շելն ար դեն 

ցա վոտ է, ի՜նչ ծրագ րեր ու ներ, ինչ պե՜ս էր սի րում 

կյան քը, ինչ քա՜ն էր լցված կյան քով։ Ա մե նա լավ 

բա ռերն եմ ու զում ա սել, բայց մի այդ պի սի բառ 

միտս չի գա լիս, ո րը ցույց կտա, թե ինչ քան լավ, 

նվիր ված, հայ րե նա սեր ե րի տա սարդ ենք կորց-

րել...»: 

...Նա րե կի որ դին նոր էր ծնվել: Նա ե րա զել էր 

տղա ու նե նա լու մա սին ու աշ խար հի չափ ու-

րա խա ցել, որ իր 5-ամ յա դուստրն աշ խար հում 

պաշտ պան ու հե նա րան եղ բայր կու նե նա։ 

Սեպ տեմ բե րի 26-ի ա ռա վոտ յան էր Նա րե կը վե-

րա դար ձել հեր թա պա հութ յու նից, գի շե րը զան գա-

հա րել էին, ու նա գնա ցել էր...

Զին վո րա կան նե րի ըն տա նիք նե րում գի շե րա յին 

զան գե րը, ու սում նա կան ու մար տա կան տագ-

նապ նե րը, մի քա նի օ րով բա ցա կա յե լը սո վո րա-

կան էին:

Միայն ա ռա վոտ յան Նա րե կի կի նը պի տի ի մա-

նար, որ պա տե րազմ է սկսվել, ա ղո թեր, տագ-

նա պեր, զան գա հա րեր ա մուս նուն՝ ի մա նար, թե 

որտեղ է։

Նա րե կը զան գա հա րում էր կնո ջը՝ խո սում, հարց-

նում իր նո րա ծին որ դուց, հինգ տա րե կան աղջ-

կա նից, հույս տա լիս, որ ա մեն ինչ լավ է լի նե լու։ 

Միայն մի ան գամ, ինչ-որ բան կան խազ գա լով, 

թե ի րա վի ճա կի ծան րութ յան պատ ճա ռով, ան-

կեղ ծա ցավ. «Հ նա րա վոր է, որ չվե րա դառ նամ, 

դու մեր ե րե խա նե րին լավ նա յիր, հնա րա վոր է՝ 

միայ նակ, բայց պի տի հասց նես բո լոր այն նպա-

տակ նե րին, որ նա խա տե սել ենք միա սին»։

Լեյ տե նանտ Նա րեկ Սի նան յա նը կռվել է Ա րա լե-

ռան տա րած քում, Ջ րա կա նում և Հադ րու թում:

Հոկ տեմ բե րի 12-ին թշնա մու ա նօ դա չու սար քի 

հար վա ծից զոհ վում է Նա րե կը՝ ա նա վարտ թող-

նե լով բազ մա թիվ նպա տակ ներ...

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1975 թ. սեպ տեմ բե րի 5-ին Գո րիս քա-

ղա քում: 1981-1991 թթ. սո վո րել է Գո րի սի թիվ 

4 միջ նա կարգ դպրո ցում: 1991 թ. ըն դուն վել է 

Գո րի սի գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կու մի «Է կո-

նո մի կա և պ լա նա վո րում» բա ժի նը՝ է կո նո միստ 

մաս նա գի տութ յամբ: 1999 թ. ան ցել է ժամ կե տա-

յին ծա ռա յութ յան ՀՀ ԶՈՒ-ում: Ծա ռա յութ յունն 

ա վար տե լուց հե տո ան ցել է աշ խա տան քի ՀՀ ԶՈՒ 

N զո րա մա սում՝ որ պես նռնա կանետա յին դա սա-

կի հրա մա նա տար: Կո չու մով սպա էր: 

2005-2010 թթ. ըն դուն վել և ա վար տել է Գո րի սի 

պե տա կան հա մալ սա րա նի քի միա յի ֆա կուլ տե-

տը:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու տղա և եր կու աղ-

ջիկ:

2015 թ. ՀՀ ՊՆ կող մից պարգ ևատր վել է «Ան-

բա սիր ծա ռա յութ յան հա մար» 1-ին աս տի ճա նի 

մե դա լով, ու նի բազ մա թիվ պատ վոգ րեր: 2018 

թվա կա նից ծա ռա յել է Ո րո տա նի ( Կու բաթ լի) N 

զո րա մա սում՝ որ պես ծա ռա յութ յան պետ: Պա-

տե րազ մը դի մա վո րել է Ջ րա կա նում: Սկզ բում 

ի րա կա նաց րել է թի կուն քա յին ծա ռա յութ յուն, 

այ նու հետև՝ նույն զո րա մա սի նռնա կա նե տա յին 

դա սա կի հրա մա նա տա րի վի րա վոր վե լուց հե-

տո, ան մի ջա պես մեկ նել է նրան փո խա րի նե լու: 

Հոկ տեմ բե րի 2-ին վի րա վոր վել է դի պու կա հա-

րի կրա կո ցից: Շա րու նա կե լով մար տը՝ զոհ վել է 

հոկ տեմ բե րի 2-ի լույս 3-ի ա ռա վոտ յան՝ Ա նա նուն 

բար ձուն քը պաշտ պա նե լիս: Մար մի նը գտնվել է 

պա տե րազ մից մոտ վեց ա միս անց: Ճա նաչ վել է 

ԴՆԹ-ի ա նա լի զի արդ յուն քում: 

Ա կա նա տես նե րը պատ մում են, որ կա պի տան 

Գա րիկ Վա նես յա նը մար տե րի ժա մա նակ ցու ցա-

բե րել է խի զա խութ յուն՝ հմտո րեն օգ տա գոր ծե լով 

տար բեր զի նա տե սակ ներ:

Հու ղար կա վոր վել է 2021թ. մարտի 19-ին Գո րի սի 

զին վո րա կան պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա-

լով:
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Ծն վել է 2001թ. հուն վա րի 31-ին Գո րիս քա ղա-

քում։ Գո րի սի Սե րո Խան զադ յա նի ան վան թիվ 

6 դպրո ցում հիմ նա կան կրթութ յուն ստա նա լուց 

հե տո ու սու մը շա րու նա կել է տե ղի թիվ 4 ա վագ 

դպրո ցում։ Դա սըն կեր նե րի խոս քով՝ Էյ նե րը դա-

սա րա նի ու րա խութ յունն էր։ Բա րի, հա մեստ, 

խե լա ցի, խի զախ, կյան քով լե ցուն պա տա նին 

սի րում էր ըն տա նի քը, հայ րե նի քը, ըն կեր նե րին։ 

Ն րա հա մար չկար ա ռա վել բարձր և սր բա զան 

պար տա կա նութ յուն, քան հայ րե նի քի պաշտ պա-

նութ յա նը ծա ռա յե լը։

2019 թվա կա նին զո րա կոչ վել է հա յոց բա նակ…

Ն րան վի ճակ ված էր մաս նակ ցե լու Ար ցախ յան 

նո րօր յա պա տե րազ մին, ո րը սկսվեց 2020 թ. 

սեպ տեմ բե րի 27-ին՝ թուրք-ա զե րի նե րի և մի-

ջազ գա յին ա հա բե կիչ նե րի ագ րե սիա յով՝ ընդ դեմ 

հա յոց Ար ցա խի:

Պա տե րազ մի ըն թաց քում մաս նակ ցել է Ջ րա կա-

նում տե ղի ու նե ցող մար տա կան թեժ գոր ծո ղութ-

յուն նե րին՝ ա ռաջ նորդ վե լով սկզբուն քով, ո րով 

մար տի են ե լել մեր նախ նի ներն Ա վա րայ րում և 

Սար դա րա պա տում, նաև Ար ցախ յան 1-ին և 2-րդ 

պա տե րազմ նե րում՝ «Մահ կամ ա զա տութ յուն»։

Ճա կա տա մար տե րից մե կում, ցա վոք, կտրվեց 

Էյ նե րի կյան քի թե լը՝ դառ նա լով հա վեր ժի ճամ-

փորդ: Նա զոհ վեց՝ հայ րե նի քին նվի րե լով իր 

կյան քը՝ ան կա տար թող նե լով իր ե րա զանք նե րը։ 

Սեպ տեմ բե րի 29-ին վեր ջին զանգն էր կա տա րել 

տուն… Եվ միայն 122 օր անց ծնող նե րը կա րո ղա-

ցան գտնել ան մա հա ցած հե րո սի աճ յու նը։

Էյ ներն իր հաղ թա կան ո գով ու ժպի տով ապ րեց-

նում էր բո լո րին: 

Հու ղար կա վոր վել է 2021թ. փետրվարի 1-ին 

Գո րի սի զին վո րա կան պան թեո նում: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Արիության համար» մե-

դա լով:
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Ծն վել է 1998 թ. հու նի սի 16-ին Գո րի սի տա րա-

ծաշր ջա նի Տեղ գյու ղում: Ըն տա նի քի եր րորդ 

զա վակն էր: Ա վար տել է Տե ղի Ա րա մա յիս Սարգս-

յա նի ան վան թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցը:

Մինչև բա նակ գնալն աշ խա տել է գյու ղում, 

զբաղ վել ա նաս նա պա հութ յամբ: 

Հա յոց բա նա կի շար քե րը հա մալ րել է 2016 թ.: 

Մար տա կեր տում ե ղել է դի պու կա հար: Ծա ռա-

յութ յունն ա վար տել է 2018-ին և վե րա դար ձել 

հայ րե նի գյուղ: 

Հայ րե նի քի նկատ մամբ սե րը նրան կրկին տա րել 

է հա յոց բա նա կի շար քե րը: 

2020 թ. ծա ռա յութ յան է ան ցել Խն ձո րես կի զո-

րա մա սում՝ որ պես պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա-

յող: Պա տե րազ մի ժա մա նակ ե ղել է հրա հան գիչ, 

հրետանավոր էր: 15 օր թեժ մար տեր վա րե լով ու 

պայ քար մղե լով թշնա մու դեմ՝ վի րա վոր վել է դի-

պու կա հա րի կրա կո ցից՝ հոկ տեմ բե րի 12-ին: 

Զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 15-ին:

Հու ղար կա վոր ված է Գո րի սի զին վո րա կան պան-

թեո նում: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1988 թ. մա յի սի 1-ին ԼՂՀ Շա հում յա նի 

շրջա նի Վե րի շեն գյու ղում: 

Շա հում յա նից բռնի տե ղա հան ված ըն տա նի քը 

հանգր վա նեց Սի սիա նի շրջա նի Նժ դեհ ( Սոֆ լու) 

գյու ղում:

Սկզբ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Սոֆ լո ւի ու-

թամ յա դպրո ցում, այ նու հետև ա վար տել Դաս-

տա կեր տի միջ նա կարգ դպրո ցը:

2006 թ. զո րա կոչ վեց բա նակ, լավ զին վոր էր, 

հրե տա նին պա տե րազ մի աստ վածն է, ին քը՝ 

աստ ծո գոր ծա կալ՝ հրե տա նա վոր՝ Ար ցա խի Մար-

տու նիում:

Ըն տա նի քի ա վագ որ դին բա նակ էր գնում. ին-

նամ յա Ա րե գը լսել էր, որ միայն բա նակն ու զին-

վո րը կա զա տեն ի րենց հա րա զատ Շա հում յանն 

ու հա մո զում էր եղ բո րը՝ ի րեն էլ հե տը տա նել: 

«Թուր քը մի քա նի մետ րի վրա էր, բայց հրա ման 

չկար, էդ ան տեր հրա մա նը գար՝ մե րոնց վրե ժը 

կլու ծեի», – ափ սո սան քով պատ մել էր դա սըն-

կեր նե րին, երբ ար ձա կուրդ էր ե կել՝ ա վագ եղ բո-

րը հո ղին հանձ նե լու, ով Շա հում յա նից գաղ թե լիս 

հի վան դա ցել էր, չէր բուժ վել... Ա րե գը մնա ցել էր 

Ա զար յան ազ գա նու նը շա րու նա կող միակ հույ-

սը...

2010 թ. ա մուս նա ցավ բախ տա կից ըն տա նի քից 

Հե րիք նա զի հետ: Եր կուսն էլ Շա հում յա նից էին, 

եր կուսն էլ հո ղին ու գյու ղին նվիր ված, ան խոնջ 

աշ խա տան քի սո վոր: Ա րե գը գի տեր, որ հզոր 

ազգ ու նե նա լու հա մար պետք է շա տա նանք. 

չորս զա վակ ու նե ցան:

Սեպ տեմ բե րի 27-ին, սո վո րութ յան հա մա ձայն, 

վաղ էր արթ նա ցել, ան ցել էր ա ռօր յա հոգ սե րին, 

միայն ե րե կո յան ի մա ցավ պա տե րազ մի մա սին. 

ա ռա վոտ յան ար դեն Սի սիա նի զին կո մի սա րիա-

տում էր, 29-ին՝ հա րա զատ Մար տու նիում:

– Զան գում էր, – պատ մում է կի նը, – զոհ վե լուց 

մեկ օր ա ռաջ հարց րե ցի, թե ե՞րբ է տուն գա լու, 

ա սաց. «3600 սնար յադ եմ կրա կել, 60 հատ է 

մնում, դրանց 10 տար վա «պա սիլ կա» եմ ու ղար-

կում»: Աչ քերս խո սե լիս լցվում էին, ձայնս փոխ-

վում էր, բար կա նում էր. «Հե րի քա լա ցես, վե շերդ 

հա վա քի, հե սա մե րոնք Շա հում յա նը մաք րում են, 

գնա լու ենք մեր տանն ապ րենք»:

Հոկ տեմ բե րի 20-ի լուսաբացին թշնա մին թեժ 

գրոհ սկսեց, Ա րեգն ըն կավ իր զեն քի կող քին, ըն-

կավ՝ հա վա տա լով, որ հայ րե նի Վե րի շենն ա զատ 

է, որ իր զա վակ ներն ի րենց պա պա կան տանն են 

մե ծա նա լու: 

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1988 թ. նո յեմ բե րի 15-ին Գո րի սի շրջա-

նի Բ ռուն (Ակ ներ) գյու ղում։ Տա սը տա րե կան էր, 

երբ ըն տա նի քը տե ղա փոխ վեց Սի սիա նի տա րա-

ծաշր ջա նի Շա քի գյուղ։ Ըն տա նի քի միակ որ դին 

էր, եր կու քրոջ և մոր միակ հե նա րա նը, քան զի 

հայ րը վա ղա ժամ էր հե ռա ցել կյան քից:

2006 թ. Շա քիի դպրոցն ա վար տե լուց հե տո ծա-

ռա յութ յան ան ցավ Ս տե փա նա կերտ քա ղա քում: 

Ցո րի զո րա մա սում կա պա վոր էր: Սի րեց կա պա-

վո րի ծա ռա յութ յու նը, լավ էլ գլուխ էր հա նում և 

2008 թ. զին վո րա կան ծա ռա յութ յան ա վար տից 

հե տո ո րո շեց պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան 

անց նել Սի սիա նի զո րա մա սում: Հե տո տե ղա-

փոխ վեց Նո րա վա նի զո րա մաս:

2010 թ. ըն դուն վել և 2015 թ. ա վար տել է Ազ գա-

յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ա նաս նա բու ժա-

կան-սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յուն բա ժի նը։

Պայ մա նագ րա յին Սամ սո նը բազ մա թիվ ծրագ-

րեր ու ներ. ըն տա նի քի ան դամ նե րին ա սել էր, որ 

10-օր յա ար ձա կուրդ է վերց նե լու, հար սա նիք է 

ա նե լու, բայց...

Սեպ տեմ բե րի 27-ից հե տո Սամ սո նը ևս միա ցավ 

Ար ցա խին օգ նութ յան շտա պող զին վոր նե րին։ 

Քույ րը, ով ան հանգս տա նում էր թե՛ եղ բոր, թե՛ 

ա մուս նու հա մար, չի դի մա ցել, խնդրել է եղ բո-

րը՝ վե րա դառ նալ, Սամ սո նը բար կա ցել է. «Մենք 

փախ չող նե րի վրա ենք ծի ծա ղում, դու ա սում ես 

վե րա դար ձիր, ես պի տի կռվեմ մինչև վերջ...»։

Սամ սոնն ան հանգս տա նում էր, որ մայ րը կի մա-

նա իր Ար ցա խում գտնվե լու մա սին ու չի դի-

մա նա, զան գա հա րում էր ա մեն օր՝ հի շեց նում 

դե ղե րի ըն դուն ման ժա մը, խնդրում, որ մայրն 

ու շա դիր լի նի իր ա ռող ջութ յան հան դեպ։ 

Հոկ տեմ բե րի 10-ին Սամ սո նը նկա տում է թշնա-

մու ա նօ դա չուն, դուրս է գա լիս ա պա հով թաքս-

տո ցից, որ զգու շաց նի ըն կեր նե րին, հաս նում 

է՝ փրկում նրանց, բայց ա նօ դա չո ւի հար վա ծից 

զոհ վում է:

Հու ղար կա վոր վել է հոկ տեմ բե րի 12-ին՝ Սի սիա նի 

քա ղա քա յին պան թեո նում:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» և «Ա րիութ յան» մե դա լներով: 
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Ծն վել է 1986 թ. օգոստոսի 25-ին Բռ նա կոթ գյու-

ղում։ Մինչև 8-րդ դա սա րա նը սո վո րել է տե ղի 

միջ նա կարգ դպրո ցում, այ նու հետև՝ Սի սիա նի 

թիվ 3 միջ նա կար գում: Դպ րոցն ա վար տե լուց 

հե տո ու սու մը շա րու նա կել է Ս տե փա նա կեր տի 

«Գ րի գոր Նա րե կա ցի» հա մալ սա րա նում՝ ստանա-

լով բժիշկ-ստո մա տո լո գի ո րա կա վո րում: Ա վար-

տե լուց հե տո զո րա կոչ վել է հայ կա կան բա նակ։ 

Զո րացր վե լուց հե տո ա մուս նա ցել է Նոն նա յի 

հետ և ս տեղ ծել գե ղե ցիկ ըն տա նիք։ Ու նե ցել են 

եր կու հրաշք բա լիկ՝ Մի քա յել և Մա րիամ։ Ար թու-

րը նվիր ված զա վակ էր, սիր ված և հո գա տար 

ա մու սին, գո րո վա գութ հայր, իր եր կու զա վա կին 

սի րում էր պաշ տե լու չափ: Հո գա տար եղ բայր էր, 

բա րե կիրթ, կազ մա կերպ ված, հա վաք ու հա մեստ 

ե րի տա սարդ։ 2012 թ. Ար թու րը պայ մա նագ րա յին 

ծա ռա յութ յան է ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում՝ 

որ պես դե ղա տան տնօ րեն։ Ար ժա նա ցել է բազ-

մա թիվ պատ վոգ րե րի, «Ան բա սիր ծա ռա յութ յան 

հա մար» ա ռա ջին աս տի ճա նի մե դա լի:

Երբ սկսվեց 44-օր յա պա տե րազ մը, ա ռա ջին օ րից 

դի մեց հրա մա նա տա րին, որ ի րեն ու ղար կեն Ար-

ցախ, սկզբից մեր ժե ցին՝ ա սե լով, թե պետք է մնա 

զո րա մա սում՝ Սի սիա նում։ Ռազ մա ճա կատ մեկ-

նել է հոկ տեմ բե րի 8-ի գի շե րը՝ զո րա մա սի հետ: 

Մաս նակ ցել է Հադ րու թի շրջա նի թեժ մար տե րին։ 

Հոկ տեմ բե րի 14-ին դիր քեր է բարձ րա ցել՝ վի-

րա վոր նե րին ի ջեց նե լու, բայց այդ ճա նա պար հը 

թուր քե րինն էր ար դեն։ Ֆի զու լիի ճա նա պար հին 

նրանց մե քե նան ընկ նում է շրջա փակ ման մեջ:

Վեր ջին զան գը հոկ տեմ բե րի 14-ին էր… Ն րա աճ-

յու նը գտնվեց 2021-ի հուն վա րի 25-ին՝ եր կար 

ժա մա նակ փնտրե լուց հե տո։ Հու ղար կա վոր վել 

է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում՝ 2021 թ. 

հուն վա րի 27-ին։ Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2000 թ. նո յեմ բե րի 1-ին Բռ նա կոթ գյու-

ղում: Սո վո րել է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցում, 

այ նու հետև ու սու մը շա րու նա կել Եր ևա նի թիվ 52 

դպրո ցում: Ու սումն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն-

վել է Եր ևա նի Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի քո լեջ՝ 

«Կենտ րո նաց ված գրուն տի կեն սա տեխ նո լո գիա» 

բա ժի նը: 

2018 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յում էր Իջ-

ևա նի զո րա մա սում: 

Ար տակն օգ նում էր թույ լե րին, ին չով կա րո ղա-

նում էր, ի րե նից մե ծե րին հաս նում էր, միայն թե՝ 

մի բա նով սա տա րի... 

Հուն վա րին պետք է զո րացր վեր ու պատ վով 

հրա ժեշտ տար զին վո րա կան հա մազ գես տին, 

բայց սկսվեց պա տե րազ մը... Հայ րե նա սեր զին-

վորն ա ռա ջինն էր շար քից դուրս ե կել և ինք-

նա կամ պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նել՝ ի րեն 

տա նե լու Ար ցախ: Գի տակ ցե լով գնաց, բայց ոչ թե 

մահ վանն ըն դա ռաջ, այլ՝ իր զի նա կից ըն կեր նե-

րին օգ նե լու հա մար… Հոկ տեմ բե րի 17–ին Ար-

տակն ար դեն Ար ցա խում էր, հրե տա կո ծութ յուն-

նե րի տակ, կյան քի ու մահ վան պայ քա րի մեջ: 

Նա պի տի գար ու բո լո րին պատ մեր իր սխրանք-

նե րի մա սին, զար հու րե լի պա տե րազ մի մա սին…

Ու ժեղ հրե տա կո ծութ յան ժա մա նակ զի նա կից 

ըն կե րը վի րա վոր վում է. ա ռանց մի վայրկ յան 

իսկ մտա ծե լու՝ շտա պում է ըն կե րոջն օգ նութ յան՝ 

փոր ձե լով փրկել կյան քը: Բա վա կան եր կար տա-

րա ծութ յուն ըն կե րո ջը գրկած՝ ա կա նա նետ նե րից 

խու սա փե լով՝ մի կերպ հաս նում են բար ձուն քին, 

որ տե ղից մի քա նի քայլն ար դեն փրկութ յունն էր, 

բայց թշնա մու գնդա կը եր կու սին էլ գտավ ու... 

Եր կար փնտրե լուց հե տո նրանց աճ յու նը գտան 

կողք-կող քի…

2020թ. դեկտեմբերի 12-ին հուղարկավորվել է 

Սի սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» 

մե դա լով:
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Ծն վել է 2000 թ. օ գոս տո սի 18-ին Բռ նա կոթ գյու-

ղում: 

Սովորել է Սիսիանի թիվ 5 հիմնական դպրոցում, 

այնուհետև տեղափոխվել է Երևանի թիվ 

52 հիմնական դպրոց, որն ավարտելուց 

հետո ընդունվել է Հայաստանի ագրարային 

համալսարան:

Մ հե րը մե ծա ցել էր զին վո րա կա նի ըն տա նի քում: 

Հայ րը` Սա սուն Ա ռա քել  յա նը, 20 տա րի աշ խա-

տել է ռազ մա կան ոս տի կա նութ յու նում, զա վակ-

նե րին մե ծաց րել և դաս տիա րա կել զին վո րա կան 

կարգ ու կա նո նին հա մա պա տաս խան, վարք ու 

բար քով: Ա վագ որ դուն Դա վիթ էին կո չել, կրտսե-

րին` Մ հեր՝ Սաս նա դյու ցա զուն նե րի ա նուն նե-

րով: 

Ուսումը կիսատ թողնելով 2019-ի հուն վա րի 

16-ին զո րա կոչ վել է հա յոց բա նակ, ծա ռա յել 

Մար տու նու 3-րդ պաշտ պա նա կա նում: Կարճ 

ժա մա նա կում կա րո ղա ցել էր ար ժա նա նալ հրա-

մա նա տար նե րի հար գա լից վե րա բեր մուն քին։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Մ հե րը զան գա հա րում 

էր տուն, հոր դո րում իր հա մար չան հանգս տա-

նալ, ա սում, թե ա մեն ինչ լավ է լի նե լու։

Մար տու նու գնդի կազ մում 15 օր մաս նակ ցեց 

պա տե րազ մին. դի մա կա յեց նենգ թշնա մուն, 

սա կայն հոկ տեմ բե րի 11-ին հրա ման են ստա-

ցել տե ղա փոխ վել Հադ րութ: Ողջ գունդն ըն կել էր 

շրջա փակ ման մեջ, հրա մա նա տա րութ յա նը տե-

ղե կաց րել են, որ այլևս չեն կա րո ղա նում թշնա-

մուն դի մա կա յել… Դա ե ղել է վեր ջին տե ղե կատ-

վութ յու նը Մ հե րի գտնվե լու վայ րի մա սին: 

Հե տո՝ սպա սում, հույս, ա ղոթք, հու սա հա տութ-

յուն... ԴՆԹ նմու շա ռու մից հե տո հա կա սա կան 

զգա ցո ղութ յուն ներ էին՝ Ա ռա քել  յան ներն ար դեն 

հո ղին էին հանձ նել Մ հե րի հո րեղ բոր որ դուն՝ 

Ար տա կին: Ար տակն ու Մ հե րը տա րե կից ներ էին, 

հա ճա խել էին նույն դպրո ցը, նույն մար զաձ ևով 

էին զբաղ վում, նույն օրն էին զո րա կոչ վել բա նակ, 

նույն սեն յա կում էին ապ րում: Ու մայ րը դո ղում 

էր. «Մի՞ թե նույն կերպ պի տի ընդ հատ վեր նրանց 

կյան քը»։

2021 թ. հուն վա րի 24-ին ԴՆԹ հե տա զո տութ յու նը 

փաս տեց՝ Մ հե րը զոհ վել է, Մ հե րը գնա ցել է եղ բոր 

հետ ևից, հե րո սա ցել է...

2021 թ. հուն վա րի 26-ին հուղարկավորվել է 

Սի սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում։ Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան խաչ» 1-ին 

աս տի ճա նի շքան շա նով:
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Ծն վել է 1992 թ. սեպ տեմ բե րի 15-ին Սի սիա-

նի շրջա նի Ա շո տա վան գյու ղում: Միջ նա կարգ 

կրթութ յու նը ստա ցել է գյու ղի դպրո ցում: 2010-

2012 թթ. ծա ռա յել է բա նա կում, պար տա դիր 

զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել Ար-

ցա խում:

Ֆի զի կա կան և մ տա վոր գե րա զանց տվյալ նե րի, 

ինչ պես նաև ծա ռա յութ յան ըն թաց քում ցու ցա-

բե րած օ րի նա կե լի վար քի հա մար ընդգրկ վել էր 

պատ վո պա հա կախմ բում, մաս նակ ցել է զո րա-

հան դես նե րի թե՛ Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նում, 

թե՛ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում: Ծա ռա-

յութ յան ըն թաց քում բազ միցս պարգ ևատր վել է 

պատ վոգ րե րով ու մե դալ նե րով:

Զո րացր վե լուց հե տո ըն դուն վել է Հա յաս տա նի 

ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի Սի սիա նի 

մաս նաճ յուղ: Հայ րե նի Ա շո տա վա նում ապ րե-

լու, գյուղն ա վե լի զար գա ցած ու ա վե լի ծաղ կուն 

տես նե լու ձգտու մը Վա հիկն ար տա հայ տել էր 

գյու ղում ար տադ րութ յուն հիմ նե լով:

Նրա մա սին մո րաք րոջ ա մու սի նը՝ Ա րա յիկն է 

պատ մում. «Լու սա վոր, լույս ե րի տա սարդ էր, 

երբ մեր տուն էր գա լիս, կար ծես, ար ևը մեր 

տուն մտներ, հու մո րով, խե լա ցի, բոյ-բու սա թով, 

հար գա լից… Սի րում էր իր գյու ղը, օգ նում էր հա-

մագ յու ղա ցի նե րին ին չով կա րո ղա նում էր՝ մե կի 

հե ռուս տա ցույցն էր նո րո գում, մի ու րի շի սառ նա-

րա նը: Նաև նա խա ձեռ նող էր, գյու ղում խա նութ 

էր բա ցել, ըն կե րոջ հետ եվ րո պա տու հան նե րի 

ար տադ րութ յուն հիմ նել: Տու նը նո րո գել էր, որ 

հոկ տեմ բե րին ա մուս նա նար: Բազ մա թիվ բա րի 

նպա տակ ներ ու ներ, ո րոնք ան կա տար մնա-

ցին…»:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից միա ցավ Ս յու նի քի 

պաշտ պա նութ յան հա մար սահ ման մեկ նող հայ-

րե նա կից նե րին: 

Ար ցա խում ի րա վի ճա կը ծանր էր. հոկ տեմ բե րի 

14-ին Վա հի կը Մեղ րիից մեկ նել է Ջ րա կան, որ-

տեղ հոկ տեմ բե րի 15-ին բե կո րա յին ծանր վի-

րա վո րում է ստա ցել: Ըն կեր նե րը նրան հասց րել 

են Իշ խա նա ձո րի դաշ տա յին հոս պի տալ, բայց 

կյան քը փրկել չի հա ջող վել: 

42 օր հա րա զատ նե րը փնտրել են Վա հի կի մար-

մի նը. գտել են Ար տա շա տի դիա հեր ձա րա նում՝ 

մի լու սան կա րի օգ նութ յամբ:

Աճ յու նը հո ղին է հանձն վել 2020 թ. նո յեմ բե րի 27-

ին՝ Սի սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում: Հետ մա-

հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ-

յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1985 թ. հու նի սի 16-ին Սի սիա նի տա րա-

ծաշր ջա նի Նո րա վան գյու ղում: Սո վո րել է տե-

ղի միջ նա կարգ դպրո ցում: 2012 թ. ըն դուն վել է 

Նո րա վա նի զո րա մաս՝ ԱԿՀ օ պե րա տոր, կրտսեր 

սեր ժան տի հաս տի քով։ 2014 թ. տե ղա փոխ վել 

է Կա պա նի տան կա յին զո րա մաս, որ պես ԱԿՀ 

պետ, իսկ 2017 թ.տե ղա փոխ վել է հրե տա նա յին 

զո րա մաս և ա մեն տա րի աշ նա նը մաս նակ ցում 

էր զո րա վար ժութ յուն նե րի: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 18-ին մեկ նել էր Ջ րա կան՝ 

զո րա վար ժութ յուն նե րի: Գտն վե լով Ջ րա կա նի 

շրջա նում և իր վրա վերց նե լով հա կա ռա կոր դի 

ա ռա ջին հար վա ծը, 2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին 

հա կա ռա կոր դի հրթի ռահ րե տա նա յին հար ված-

նե րից ստա ցավ մա հա ցու բե կո րա յին վի րա վո-

րում…

Սեր ժանտ Հաս միկ Ար զու ման յա նը մշտա պես 

աչ քի է ըն կել իր կար գա պա հութ յամբ, բա րե խիղճ 

և օ րի նա կե լի ծա ռա յութ յամբ, անձն վի րութ յամբ 

և խի զա խութ յամբ: Իր գոր ծին նվիր ված, պա-

տաս խա նա տու և ճշ տա պահ անձ նա վո րութ յուն 

էր: Իր դրա կան կեր պա րով վա րա կում էր բո լո-

րին, ա մե նուր աչքի էր ընկ նում ազն վութ յամբ և 

բարձր կուլ տու րա յով: Վա յե լում էր կո լեկ տի վի և 

վե րա դաս հրա մա նա տա րութ յան սերն ու հար-

գան քը:

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով: 
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Ծն վել է 1990 թ. նո յեմ բե րի 22-ին Սի սիա նի տա-

րա ծաշր ջա նի Վա ղա տին գյու ղում: Սո վո րել է 

տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցում: 2008 թ. ըն դուն վել 

է Վազ գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա-

մալ սա րան: 2012 թ. որ պես սպա ծա ռա յութ յան է 

ան ցել Կա պա նի զո րա մա սում: 

Կոլ  յա յի հայ րը՝ Ռա ֆի կը, որ դու մա սին պատ մե լիս 

հուզ վում է: Ա սում է, որ որ դին ման կուց է ե րա զել 

զին վո րա կան դառ նա լու մա սին. «Դպ րոցն ա վար-

տե լու տա րում դի մել էր Վազ գեն Սարգս յա նի ան-

վան հա մալ սա րան, բայց չէր ըն դուն վել: Փոր ձում 

էինք այլ ուղ ղութ յամբ տա նել, այլ մաս նա գի տութ-

յուն նե րի մա սին խո սել, լսել ան գամ չէր ու զում: 

Երկ րորդ ան գամ դի մեց ու հա ջո ղեց: Այն զո րա-

մա սե րում, որ տեղ սպա է ե ղել՝ ի րեն այն քան լավ 

է դրսևո րել, այն պի սի մարդ կա յին ար ժա նիք ներ է 

ցու ցա բե րել, որ մինչև օրս նրա են թա կա ներն ու 

վե րա դաս հրա մա նա տա րութ յու նը միայն շնոր-

հա կա լա կան խոս քեր են ա սում: 

Կոլ  յա յիս զոհ վե լուց հե տո ա մեն ինչ փոխ վեց. 

եր կու ե րե խա ու նի: Հարսս ու թոռ ներս ա ռան ձին 

են ապ րում, շատ-շատ ենք կա րո տում նրանց: 

Շատ խե լա ցի էր, դպրո ցում էլ էր լավ սո վո րում: 

Ն պա տա կաս լաց էր, ան զի ջում, ան վախ:

Երբ սկսվեց պա տե րազ մը, որ դիս Վայ քի զո րա-

մա սում վաշ տի հրա մա նա տար էր: Հի մա այդ 

զո րա մա սի զին վոր նե րը հա ճախ են այ ցի գա-

լիս ի րենց հրա մա նա տա րի շի րի մին: Զ րու ցում 

եմ նրանց հետ, որ դուս կա րոտն այդ կերպ եմ 

փոր ձում առ նել, բայց ի զուր: Ա սում են՝ մեր կա-

ման դի րը հե րոս էր, մե զա նից չհե ռա ցավ, մի քայլ 

չնա հան ջեց:

Հոկ տեմ բե րի 9-ին որ դիս իր վաշ տով Ջ րա կան էր 

գնա ցել, հոկ տեմ բե րի 10-ից հե տո նրա նից լուր 

չու նեինք: Հոկ տեմ բե րի 14-ին գնա ցի Վայ քի զո-

րա մաս, հե տո Գո րի սի դիա հեր ձա րան, որ տեղ էլ 

գտա տղա յիս մար մի նը: 

Ան տա նե լի ցավ եմ զգում, բայց միև նույն ժա մա-

նակ գի տեմ, որ հայ րե նի քը պաշտ պա նե լը նրա 

ընտ րութ յունն էր: 

Ես հե րո սի հայր եմ, իմ որ դին մեր երկ րի ա զա-

տութ յան հա մար է նա հա տակ վել...»:

Աճ յու նը հո ղին է հանձն վել 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 

16-ին Սի սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում: Հետ-

մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա-

յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1986 թ. հու լի սի 28-ին Սի սիա նի տա րա-

ծաշր ջա նի Բա լաք գյու ղում: Սո վո րել է Բա լա քի 

միջ նա կարգ դպրո ցում, այ նու հետև կրթութ յու նը 

շա րու նա կել Շա ղատ գյու ղի միջ նա կարգ դպրո-

ցում:

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ծա ռա յել է հա յոց 

բա նա կում՝ Շամ շա դի նի զո րա մա սում, ա պա 

տե ղա փոխ վել է Կ րաս նո սելս կի շրջան: Զո րացր-

վե լուց հե տո վե րա դար ձել է հայ րե նի գյուղ, օգ նել 

ծնող նե րին տնտե սութ յան մեջ:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք զա վակ:

2017 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է մտել 

Սի սիա նի զո րա մա սում: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից մեկ նել է Ար ցախ, 

մաս նակ ցել Կար կա-Բա զար գյու ղի մար տա կան 

գոր ծո ղութ յուն նե րին: Հոկ տեմբե րի 13-ին զան-

գա հա րել է մո րը, ա սել, որ ին քը լավ է, իր հա-

մար չան հանգս տա նա… Դա ե ղել է նրա վեր ջին 

զան գը: Զի նա կից ըն կեր նե րը հե տո պատ մել են, 

թե որ քան խի զախ ու հա մար ձակ էր կռվում դի-

պու կա հար Անդ րա նի կը: Ա ռաջ էր գնում ա ռանց 

վա խե նա լու: Ու երբ գնդա ցի րը լից քա վո րե լու հա-

մար դուրս էր ե կել խրա մա տից, թշնա մին հենց 

այդ պա հին էլ խփել է նրան: Մար տա կան ըն-

կեր ներն Անդ րա նի կի դին դրել են մի ծա ռի տակ, 

ծած կել, որ վե րա դառ նա լիս վերց նեն ի րենց հետ, 

բայց տե ղանքն ան ցել էր թշնա մուն... 

Ն րա աճ յու նը դուրս է բեր վել խա ղա ղա պահ ու-

ժե րի կող մից և հո ղին հանձն վել 2021թ. ապ րի լի 

12-ին՝ Սի սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում: Հետ-

մա հու ար ժա նա ցել է «Մար տա կան ծա ռա յութ-

յան» մե դա լի: 
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Ծն վել է 1983 թ. դեկ տեմ բե րի 15-ին Շա ղատ գյու-

ղում: Տե ղի դպրոցն ա վար տե լուց հե տո զո րա կոչ-

վել է հա յոց բա նակ։ Զո րացր վե լուց հե տո զբաղ-

վում էր իր տունն ու գյու ղը սե փա կան քրտին քով 

շե նաց նե լու գոր ծով։ 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք զա վակ։

Գ յու ղում շատ աշ խա տանք կար՝ հող, ա նա սուն, 

տուն ու տեղ, այ գի ու բան ջա րա նոց, բայց այդ-

քա նով չբա վա րար վեց և 2016-ին պայ մա նագ րա-

յին ծա ռա յութ յան ան ցավ Սի սիա նի զո րա մա սում: 

Ն րա ու նա կութ յուն ներն ու աշ խա տան քին նվիր-

վա ծութ յու նը հաշ վի առ նե լով՝ հրա մա նա տա-

րութ յու նը Աշոտին ու ղար կել էր սեր ժան տա կան 

դա սըն թաց նե րի, ո րի ա վար տից հե տո շա րու նա-

կել է ծա ռա յութ յու նը՝ որ պես պայ մա նագ րա յին 

սեր ժանտ։

2013 թ. ա մուս նա ցել է Ա նա հի տի հետ։ Հա մե-

րաշխ, աշ խա տող, ստեղ ծող ըն տա նի քի համ բավ 

ու նի Ա շո տի ըն տա նի քը։ «Շատ նվիր ված էր իր 

աշ խա տան քին, պար տա ճա նաչ, բա րե խիղճ, այդ 

տա րի նե րի ըն թաց քում չի ե ղել մի օր, որ մեկ 

րո պեով ու շա նար աշ խա տան քից, երբ ա մեն օր 

Շա ղա տից գնում էր Սի սիան: Ն րա պար տա ճա-

նա չութ յան և պա տաս խա նատ վութ յան մեծ զգա-

ցու մի մա սին բո լո րը կվկա յեն: Շատ ու րիշ մարդ 

էր, ու րի῀շ… Հար գան քով էր բո լո րի հան դեպ, ան-

թե րի էր նրա ձեռ քի գոր ծը…», – հի շում է կի նը:

Հա մագ յու ղա ցի նե րը, որ փոք րիկ գյու ղից Ար-

ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մում ե րեք հե րոս 

են հո ղին հանձ նել, Ա շո տի ու Ա նա հի տի մա սին 

պատ մե լիս ար ցունք նե րը չեն զսպում՝ «Լավ տղա 

էր, լավ ըն տա նիք են, ջա հել էին, ե րեք ե րե խա 

ու նեն, էդ ե րե խե քը ան հայր ո՞նց են մե ծա նա լու, 

քա նի կին այ րիա ցավ, քա նի հո գու եր ջան կութ-

յուն կի սատ մնաց...»:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27. Ար ցախն է լի թշնա-

մու ա ռաջ մե նակ էր, է լի պաշտ պա նութ յան ու 

փրկութ յան կա րիք ու ներ. Ա շո տը մեկ նեց Ար-

ցախ՝ գնաց կռվե լու, պա պե րի հողն ու զա վակ նե-

րի ա պա գան պաշտ պա նե լու։ 

Տուն զան գա հա րե լիս հույս էր տա լիս, ա սում, 

որ ա մեն ինչ լավ է լի նե լու... Հոկ տեմ բե րի 10-ին 

թշնա մու ա նօ դա չո ւի հար վա ծից այր վում է Կար-

միր շու կա յից Ջ րա կան զին ծա ռա յող ներ տե-

ղա փո խող բեռ նա տա րը. զոհ վում է նաև Ա շոտ 

Բա բա յա նը: 

Հու ղար կա վոր վել է հոկ տեմ բե րի 28-ին՝ Շա ղա տի 

գե րեզ մա նա տա նը։ Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1996 թ. փետր վա րի 7-ին Սի սիա նի շրջա-

նի Իշ խա նա սար գյու ղում: Սո վո րել է Իշ խա նա-

սա րի հիմ նա կան դպրո ցում։ Պար տա դիր զին վո-

րա կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել Ար ցա խի 

Հան րա պե տութ յան Մար տու նու զո րա մա սում։ 

Մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան (2016թ.) պա տե րազ մին: 

Զո րացր վե լուց հե տո ցան կա նում էր հո գալ իր 

ու բազ ման դամ ըն տա նի քի հոգ սե րը, այդ նպա-

տա կով մեկ նել է ՌԴ, բայց մեկ տա րի չան ցած 

վե րա դար ձել է հաս տա տա կամ ո րոշ մամբ՝ պետք 

է աշ խա տել ու ապ րել միայն հայ րե նի քում։

Նա րե կը ո րո շեց ոչ միայն աշ խա տել հայ րե նի-

քում, այլ նաև ծա ռա յել հայ րե նի քին՝ պայ մա նագ-

րա յին ծա ռա յութ յան անց նե լով Սի սիա նի զո րա-

մա սում:

Ծա ռա յա կից ըն կեր նե րը նրա մա սին եր կար ու 

հուզ ված են խո սում, ափ սո սում են, որ չկա րո-

ղա ցավ ի րա կա նաց նել նպա տակ նե րը, ո րոն ցից 

մեկն էլ ա մուս նա նալն էր. «Շատ ցա վա լի է, որ 

Նա րեկն այ սօր մեր կող քին չէ, լավ մարդ ու ըն-

կեր էր, նաև լավ որ դի, բա րի, նվիր ված, հաս կա-

ցող ու նպա տա կաս լաց»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Նա րե կը միա ցավ 

Ար ցախ մեկ նող ծա ռա յա կից նե րին։ Հոկ տեմ բե-

րի 8-ին Սի սիա նի ջո կա տի հետ ի ջել էին դիր քե-

րից: Ար ցախ գնա լուց ա ռաջ քրո ջը պատ մել էր, 

որ ինչ-որ եր կա թի կտոր է մտել ոտ քը՝ վնա սել, 

բայց հան կարծ մո րը չա սի… Իսկ հոկ տեմ բե րի 

9-ին ար դեն Հադ րու թում էր: Հոկ տեմ բե րի 14-ին 

զան գա հա րել է մո րը, ա սել, որ չան հանգս տա նա, 

չզան գի, ին քը կզան գա հա րի… Հե տո զան գե րը 

լռել էին…

Բայց հոկ տեմ բե րի 16-ին նրա հե ռա խո սա հա-

մա րից զան գա հա րողն ին քը չէր, ըն կերն էլ չէր, 

ընդ հան րա պես հայ չէր... Զան գա հա րողն ադր-

բե ջան ցի էր, ով իր վայ րա գութ յա նը հա գուրդ 

տա լու հա մար՝ սրտատ րոփ հե ռա խո սը վերց րած 

Նա րե կի մո րը զվար թա ձայն ներ կա յաց նում էր, 

թե ինչ դա ժա նութ յամբ է սպա նել ու քա ռա տել 

Նա րե կին... Մայրն այդ զան գին չէր դի մա ցել...

Պա տե րազ մը վեր ջա ցել էր, բայց Նա րե կը չէր 

վե րա դար ձել, մար մինն էլ չկար. մայ րը մինչև 

2021 թ. փետր վա րի 10-ը հույս էր փայ փա յում, 

ա ղո թում ու սպա սում... Փետր վա րի 10-ին ԴՆԹ 

հե տա զո տութ յու նը փաս տեց՝ Նա րեկ Բա բա յա նը 

զոհ վել է։

2021 թ. փետր վա րի 12-ին Սի սիա նի քա ղա քա-

յին պան թեո նում նրա աճ յու նը հանձն վեց հո ղին։ 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել «Մար տա կան ծա ռա-

յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1996 թ. հոկ տեմ բե րի 17-ին Սի սիա նի 

շրջա նի Բ նու նիս գյու ղում: Սո վո րել է Բ նու նի սի 

հիմ նա կան դպրո ցում: 9-րդ դա սա րանն ա վար-

տե լուց հե տո Սի սիա նի մշակույթի պա լա տում 

մեկ տա րի ծրագ րա վո րում է սո վո րել: 

Ծա ռա յել է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նում՝ Աս-

կե րա նի զո րա մա սում: Պար տա դիր զին վո րա կան 

ծա ռա յութ յան ըն թաց քում մաս նակ ցել է Ապ րիլ-

յան (2016թ.) պա տե րազ մին: 

Գ ևոր գը մեծ ու հա մե րաշխ ըն տա նի քում էր 

ծնվել, մայ րը՝ տի կին Լի լի թը, զսպում է ար ցունք-

նե րը որ դու մա սին խո սե լիս. «Գ ևորգս վեց ե րե-

խա նե րիցս երկ րորդն է, ա յո՝ է, ես նրա մա սին 

միշտ ներ կա յով եմ խո սում... Գ ևորգս թա սի բով, 

հար գան քով տղա է: Ն րա մա սին հու շերն այն քան 

շատ են: Բա նա կին շատ էր նվիր ված, շա տե րից 

եմ լսել, որ ա սում են՝ գործ է է լի, բայց տղաս բա-

նակն իր տունն էր հա մա րում, ես էլ նրա ծա ռա-

յա կից ըն կեր նե րին եմ իմ որ դի նե րը հա մա րում: 

Ն րա՝ պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան մտնե լու 

ա ռա ջին օր վա նից ես ա ռանձ նաց րել եմ մեր բեր-

քի՝ պոստ տա նե լու բա ժի նը: Գ ևորգս հա վա նած 

աղ ջիկ ու ներ, պա տե րազ մը չլի ներ՝ դեկ տեմ բե րին 

հար սա նիք էինք ա նե լու: Մեր սրտե րը նման վել 

են մո մի, լույս ու ջեր մութ յու նը լքել են մեզ, մնա-

ցել են թանկ ու հա րա զատ հի շո ղութ յուն նե րը...»: 

Գ ևոր գի եղ բայ րը 44-օր յա պա տե րազ մի ըն-

թաց քում Ար ցա խում էր, Գ ևոր գը շտա պում էր 

օգ նութ յան հաս նել ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող 

եղ բո րը, այդ պատ ճա ռով էլ հրա ժար վում է պա-

տե րազ մին չմաս նակ ցե լու հրա մա նա տա րութ յան 

ա ռա ջար կից, բա ցի այդ՝ այն քան կապ ված էր 

ըն կեր նե րին, որ նրանց միայ նակ թող նե լու միտ-

քը դա վա ճա նութ յուն էր հա մա րում. հոկ տեմ բե րի 

8-ին մեկ նում է Ար ցախ: 

Կար միր շու կա յի մո տա կայ քում թշնա մու ա նօ դա-

չուն խո ցում է բեռ նա տա րը, որը զինվորներ էր 

տե ղա փո խում, զոհ վում են 27 հա յոր դի , նրան ցից 

մեկն էլ Գ ևորգ Բա բա ջան յանն էր:

Գ ևոր գի մար մի նը հո ղին է հանձն վել 2020 թ. 

հոկ տեմ բե րի 28-ին՝ Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1985 թ. հուն վա րի 5-ին Բռ նա կոթ գյու-

ղում, սո վո րել է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցում: 

Այ նու հետև զո րա կոչ վել է պար տա դիր զին վո-

րա կան ծա ռա յութ յան, ծա ռա յում էր Ար ցա խի 

Հան րա պե տութ յան Մար տու նի քա ղա քի զո րա-

մա սում: 

Զո րացր վե լուց հե տո պայ մա նագ րա յին ծա ռա-

յութ յան է ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ:

Ար տա շե սի մա սին հայ րն է պատ մում. «Տ ղաս 

փոք րա մար մին, կա տա կա սեր ու ան սահ ման բա-

րի մարդ էր: Ըն կե րա սեր էր, հար գա լից, մեծ ու 

փոքր ճա նա չող: 

Հ րա շա լի ըն տա նիք ու ներ, լավ հարս ու նեմ, 

հրա շա լի թոռ ներ, նրանք տղա յիցս մնա ցած 

ա մե նա թանկն են: Ար տա շեսս գնդաց րորդ էր, 13 

տար վա ծա ռա յութ յան ըն թաց քում բազ մա թիվ 

պատ վոգ րեր է ստա ցել: 

Պա տե րազ մի ա ռա ջին օրն են նրան Ար ցախ տա-

րել: Մինչև հոկ տեմ բե րի 2-ը զան գա հա րում էր, 

դրանից հետո նրա նից լուր չու նեինք: Վեց ա միս 

հե տո՝ 2021 թ. ապ րի լի 5-ին, մեզ տե ղե կաց րին, 

որ ԴՆԹ-ի ա նա լի զի պա տաս խա նը հա մըն կել է: 

Ծանր է, իմ տղան կյանք չտե սած հե ռա ցավ... 

Տա ռա պանք է տես նել այ րիա ցած հար սիդ ու 

թոռ նե րիդ կա րո տը...»:

Ար տա շե սի ըն կեր նե րը ափ սո սան քով են խո սում 

նրա մա սին. «...Մա քուր ու բա րի հո գի ու ներ: 

Եր բեք ու ոչ մե կի օգ նութ յան խնդրան քը չէր 

մեր ժում: Մար տա կան դիր քե րում հա զար ու մի 

դժվա րութ յուն էր լի նում, տա սը տա րուց ա վե լի էր 

ծա ռա յել, բայց ոչ մի ան գամ չի բո ղո քել դժվա-

րութ յուն նե րից... Ն րա տե ղը եր ևում է, պա տե-

րազ մից հե տո ինչ քան էլ ծի ծա ղում ենք, միև նույն 

է լիա թոք ու րա խա նալ չենք կա րո ղա նում, քա նի 

որ նրանք՝ մեզ հետ դիրք պա հած, նույն բլին-

դա ժում տա րի ներ ապ րած տղեր քը, մեզ հետ 

չեն...»:

Տ նե ցի նե րի հետ Ար տա շե սը վեր ջին ան գամ խո-

սել էր հոկ տեմ բե րի 2-ին Ջ րա կանից… Հե տո ոչ 

մի լուր, ոչ մի տե ղե կութ յուն… Շատ փնտրե ցին... 

Ցա վի ու ցաս ման վեց ա միս... 2021-ի ապ րի լի 

6-ին ե կավ այդ լու րը, որ և՛ ա ղետ էր, և՛ մխի թա-

րանք… 

Հո ղին է հանձն վել 2021 թ. ապ րի լի 7-ին՝ Սի սիա-

նի քա ղա քա յին պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Ա րիութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1993 թ. հու նի սի 21-ին Եր ևա նում: Հա-

ճա խել է Եր ևա նի ծո վա կալ Ի սա կո վի ան վան 132 

դպրո ցը: 

Բա րի էր, նրբան կատ, միև նույն ժա մա նակ՝ զին-

վո րա կա նի վճռա կա նութ յան և պա տաս խա նատ-

վութ յան մարմ նա ցում: Կա պի տան Լ ևոն Բա ղին-

յա նը հայ րե նի քի հան դեպ սերն ար տա հայ տեց 

դեռ ման կուց կա տա րած ընտ րութ յամբ՝ դառ նա-

լով անձն վի րութ յան ա մե նա վառ օ րի նակ նե րից 

մե կը: Այդ էր պատ ճա ռը, որ 2008 թ. ըն դուն վել է 

ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան Մոն թե 

Մել քոն յա նի ան վան ռազ մա մար զա կան վար-

ժա րան: 2010-2014 թթ. սո վո րել է ՀՀ պաշտ պա-

նութ յան նա խա րա րութ յան Վազ գեն Սարգս յա նի 

ան վան ռազ մա կան հա մալ սա րա նի «Մո տոհ-

րաձ գա յին ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վա րում» 

բաժ նում: Ն րան շնորհ վել է ճար տա րա գետ բա-

կա լավ րի աս տի ճան՝ բարձ րա գույն ռազ մա մաս-

նա գի տա կան կրթութ յամբ սպա յի ո րա կա վոր-

մամբ: Ա վար տե լով հա մալ սա րա նը, ծա ռա յութ յան 

է ան ցել Սի սիա նի N զո րա մա սում, միշտ հպար-

տա ցել է, որ ինքն իր զի նա կից ըն կեր նե րի հետ 

ա նա ռիկ է պա հում Ս յու նի քի դար պաս նե րը:

2019 թ. գոր ծուղ վել է ՌԴ՝ մար շալ Ժու կո վի ան-

վան ա կա դե միա՝ լեռ նա յին պատ րաս տութ յան 

հե տա խույ զի ե ռամս յա դա սըն թաց ի: Բարձր 

ցու ցա նիշ նե րով ա վար տե լուց հե տո ՀՀ պաշտ-

պա նութ յան նա խա րա րութ յան N զո րա մա սում 

նշա նակ վել է հրաձ գա յին վաշ տի հրա մա նա տար: 

Մեկ տա րի ե ղել է դի պու կա հար նե րի հրա մա նա-

տար:

2020 թ. ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի հրա-

մա նով պարգ ևատր վել է «Ան բա սիր ծա ռա յութ-

յան հա մար» 1-ին աս տի ճա նի մե դա լով: 

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում զո րա մա սի հրա մա նա-

տա րի, 4-րդ ԲԿ հրա մա նա տա րի և ՀՀ պաշտ պա-

նութ յան նա խա րա րի կող մից պարգ ևատր վել է 

պատ վոգ րե րով:

Պա տե րազ մի հենց ա ռա ջին օ րե րից ե ղել է ռազ-

մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կի զա կե տում՝ մաս-

նակ ցել է Հադ րու թի պաշտ պա նութ յան թեժ մար-

տե րին: Ջո կա տը չորս օր մնա ցել է շրջա փակ ման 

մեջ, և կա պի տան Բա ղին յա նի շնոր հիվ անվ նաս 

դուրս ե կել: 

Զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 14-ին՝ վի րա վոր ըն կեր նե-

րին ռազ մա դաշ տից դուրս բե րե լիս: ԴՆԹ ա նա լի-

զը հաս տատ վել է 2021թ. հուն վա րի 23-ին:

Հու ղար կա վոր վել է 2021թ. փետր վա րի 28-ին՝ 

Ե ռաբ լուր պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր-

վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1977 թ. հու նի սի 28-ին Բա քու քա ղա-

քում: 12 տա րե կան էր, երբ գաղ թե ցին ար նա-

խում Բաք վից ու հանգր վա նե ցին Սի սիա նի 

Շա քի գյու ղում: Բաք վում զբաղ վել էր սպոր տով, 

թեթև ատ լետ էր, լավ հա ջո ղութ յուն ներ ու ներ, 

բայց ա մեն ինչ թո ղե ցին այն տեղ: Շա քիից մյուս 

«փախս տա կան նե րի» հետ նա էլ հա ճա խեց Սի-

սիա նի ռու սա կան դպրոց, սո վո րեց, ա վար տեց: 

1995-97 թթ. ծա ռա յեց հա յոց բա նա կում, հենց 

Ար ցա խում՝ Կով սա կա նի ( Զան գե լան) սահ մա նա-

պահ զո րա մա սե րից մե կում, դի պու կա հար էր:

Զո րացր վե լուց հե տո ա մուս նա ցավ, ու նի չորս 

ե րե խա:

2001 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան էր ան ցել 

Սի սիա նի զո րա մա սում, լրա նում էր նրա ծա ռա-

յութ յան 20 տա րին, և շու տով պի տի զին վո րա-

կան թո շա կ ստանար: Այդ ըն թաց քում մի ան-

գամ դուրս է ե կել ծա ռա յութ յու նից, եր կու տա րի 

աշ խա տել Ռու սաս տա նում, բայց վե րա դար ձել ու 

2015 թ. նո րից ծա ռա յութ յան ան ցել Սի սիա նի զո-

րա մա սում: Հոկ տեմ բե րի 8-ին ի ջել են Սի սիա նի 

դիր քե րից և մեկ նել Ար ցախ: «Ամեն օր զան գել-

խո սել է, ա սել է` ա մեն ինչ լավ է, վատ էլ լի ներ՝ 

եր բեք չէր ա սի` վատ է: Միշտ ա սում էր` ձեզ լավ 

պա հեք: Վեր ջին ան գամ զան գա հա րել է հոկ տեմ-

բե րի 14-ին` Հադ րու թից… Հոկ տեմ բե րի 15-ից 

հե տո էլ զանգ չենք ստա ցել…», – ա սում է հայ րը՝ 

Գ րի շան: Ու հե տո ա հա վոր ծանր ու դժվա րին յոթ 

ա միս ... Ար դեն գի տեին, որ զոհ վել է, բայց, գո նե, 

աճ յու նը գտնեին, հո ղին հանձ նեին…

2021 թ. մա յի սի 14-ին եղ բո րոր դին լուր է տվել, 

որ Ի գո րի աճ յու նը Գո րի սում է... 

Զի նա կից ըն կեր նե րը պատ մում են, որ Ի գորն 

ըն կե րոջ հետ վի րա վոր վել է, ան շար ժաց րել են 

նրանց վի րա վոր ոտ քե րը, մոտ 10 կմ  ի րենց հետ 

տա րել այլ վայր, մե կին դրել են շտա պօգ նութ յան 

մե քե նա յի մեջ, վե րա դար ձել, որ Ի գո րին էլ տա-

նեն, բայց... Ա նօ դա չուն ար դեն երկ րորդ հար-

վածն էր հասց րել:

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում պարգ ևատր վել է ՀՀ 

ՊՆ և N զո րա մա սի պատ վոգ րե րով, շնոր հա կա-

լագ րե րով, շքան շան նե րով:

Զոհ վե լուց ու ղիղ յոթ ա միս հե տո` 2021-ի մա յի սի 

15-ին, նրան հու ղար կա վո րե ցին Սի սիա նի քա-

ղա քա յին պան թո նում… Հետ մա հու պարգ ևատր-

վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1964 թ. դեկ տեմ բե րի 28-ին Սի սիան քա-

ղա քում: 1971-1981 թթ. սո վո րել է Սի սիա նի թիվ 

2 միջ նա կարգ դպրո ցում։ 1981-1986 թթ. ըն դուն-

վել և ա վար տել է Եր ևա նի պո լի տեխ նի կա կան 

ինս տի տու տի ճար տա րա պե տա շի նա րա րա կան 

ֆա կուլ տե տը: 1986 թ. աշ խա տել է Սի սիա նի 

տնտհաշ վար կա յին տե ղա մա սում՝ շի նա րար-ին-

ժե ներ: 1986 թ. աշ խա տան քի է ան ցել Սի սիա նի 

շրջխորհր դին կից ճար տա րա պե տա կան բյու-

րո յում՝ հե ղի նակ է մի քա նի տասն յակ օբ յեկտ-

նե րի նա խագ ծե րի: Փոխգն դա պետ Գալստ յա նի 

մար տա կան ու ղին սկսվել է 1988 թ. հուն վա րից. 

սկզբում ան դա մագր վել է Սի սիա նի շրջա նի ինք-

նա պաշտ պա նա կան ջո կա տին, իսկ 1992 թ. հոկ-

տեմ բեր ամ սից՝ կա մա վոր մտել է ծա ռա յութ յան 

ՀՀ զին ված ու ժե րում: 

Իր գու մար տա կի զին վոր նե րի հետ մաս նակ ցել 

է Կու բաթ լիի մի շարք գյու ղե րի, Կով սա կա նի, 

Ջ րա կա նի, Հո րա դի զի և Վա րան դա յի շրջան-

ների ա զա տագր ման հա մար մղվող մար տա կան 

գոր ծո ղութ յուն նե րին: 1994 թ. ապ րի լի 15-ին 

վի րա վոր վել է, հրա ժար վել հոս պի տա լաց վե լուց 

և չա պա քին ված վե րա դար ձել ռազ մի դաշտ: Այ-

նու հետև՝ մինչև 1996 թ., գու մար տա կի կազ մով 

մար տա կան հեր թա պա հութ յուն է ի րա կա նաց րել 

Վա րան դա յի պաշտ պա նա կան հե նա կե տե րում, 

1996-2000 թթ.՝ Սի սիա նի պաշտ պա նա կան հե-

նա կե տե րում: 

2000-2004 թթ. զբա ղեց րել է Վայ քի N զո րա մա սի 

շտա բի պե տի պաշ տո նը: 2004-ին նշա նակ վել է 

ՀՀ զին վո րա կան կո մի սա րիա տի զո րա կո չա յին 

բաժ նի ա վագ սպա, 2013-2015 թթ.՝ նույն բաժ նի 

պե տի պաշ տո նա կա տար: 2015 թ. տե ղա փոխ վել 

է ՀՀ ԶՈՒ պա հես տա զոր՝ փոխգն դա պե տի կո չու-

մով: 

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում ի րեն դրսևո րել է որ-

պես գրա գետ, կար գա պահ և պար տա ճա նաչ 

զին ծա ռա յող, նրա ծա ռա յութ յուն ը բարձր է գնա-

հատ վել։

Ամուսնացած էր, ունի երկու զավակ:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին շտա պեց ա ռաջ նա-

գիծ՝ միա նա լու իր մար տա կան ըն կեր նե րին:

Հոկ տեմ բե րի 2-ին Հադ րութ քա ղա քում իր վեր ջին 

ճա կա տա մար տը տվեց... Հե րո սա կան կյան քի 

վեր ջին սխրան քը կա տա րեց վեր ջին վայրկ յա նին՝ 

իր մարմ նով ծած կե լով մի զին վո րի՝ իր ե րա-

զանք-բա նա կի մի մատ ղաշ շիվ փրկե լով սե փա-

կան կյան քի գնով։ 

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Հայ րե նի-

քին մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 2-րդ  

աս տի ճա նի մե դա լով: 
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Ծն վել է 1998 թ. մար տի 24-ին Սալ վար դում: Սո-

վո րել է գյու ղի հիմ նա կան, այնուհետև Հա ցա վա-

նի միջ նա կարգ դպրոց նե րում: 2016-ին զո րա կոչ-

վել է բա նակ, ծա ռա յել է Աս կե րա նի զո րա մա սում:

Նա հա տակ ված որ դու մա սին մայ րը՝ տի կին 

Ս վետ լա նան, պատ մում է անշ տապ, փոր ձում 

է զսպել ար ցունք նե րը, բա ռեր գտնել. «Ճա կա-

տա գի րը մեր նկատ մամբ շատ դա ժան գտնվեց: 

Ար մե նը մեր միակ հույսն էր, միակ որ դին: Մի 

աղ ջիկ էլ ու նեմ, բայց գի տեք՝ հա յի ըն տա նի քի 

շա րու նա կո ղը որ դին է: Եր բեք չի տրտնջա ցել, 

սի րով է խնա մել մեզ: Միշտ ժպի տը դեմ քին, աշ-

խա տա սեր, համ բե րա տար: Ման կուց տար բեր-

վում էր իր հո գա տա րութ յամբ ու մար դա սի րութ-

յամբ: Նա հո գա տար որ դի էր: Օգ նե լու մո լուցք 

ու ներ, ե թե մե կը մի խնդրան քով դի մում էր, չէր էլ 

սպա սում, որ խոսքն ա վար տի, գոր ծի տի րո ջից 

շուտ էր գոր ծին կպչում: Բա նա կում էլ իր աշ խա-

տա սի րութ յամբ, հար գա լից վե րա բեր մուն քով կա-

րո ղա ցել էր կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում սիր ված 

զին վոր դառ նալ: Հ րա մա նա տար նե րից բազ մա-

թիվ պատ վոգ րեր ու շնոր հա կա լագ րեր է ստա ցել: 

Ծա ռա յութ յան ժա մա նակ նաև պարգ ևատր վել 

է «Քա ջա րի մար տիկ» շքան շա նով: Շատ նպա-

տակ ներ ու ներ, մենք էլ իր նպա տակ նե րի ու 

ե րա զանք նե րի ի րա կա նաց ման սպա սու մով էինք 

ապ րում, բայց...

Սեպ տեմ բե րի 27-ին ստա ցավ զո րա հա վա քի 

ծրա րը: Փոր ձում էինք հա մո զել, որ չգնա, մեր 

միայ նակ մնալն էինք ընդգ ծում, բայց անդրդ վե լի 

էր: Պն դում էր, թե բո լո րը պի տի գնան: Սկզ բում 

Նո րա վա նի զո րա մա սում էր, հե տո՝ Մեղ րիում: 

Հոկ տեմ բե րի 14-ին տե ղա փո խել են Ջ րա կան: 

Հոկ տեմ բե րի 15-ին վեր ջին ան գամ խո սե ցինք 

հե տը, ա սաց, որ ա մեն ինչ լավ է լի նե լու, որ շու-

տով վե րա դառ նա լու է: Հե տո կապն ընդ հատ վեց: 

Կ յան քը մեզ հա մար կանգ է ա ռել հոկ տեմ բե րի 

15-ից: Հի մա ապ րում ենք նրա նկա րի հետ զրու-

ցե լով, ա ղո թե լով ու կա րո տե լով...»:

Աճ յունն ամ փոփ վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին 

պան թեո նում՝ 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 17-ին: Հետ-

մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա-

յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1991 թ. օ գոս տո սի 2-ին Բռ նա կոթ գյու-

ղում: Կր թութ յու նը տե ղի դպրո ցում ստա նա լուց 

հե տո ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան հա-

մալ սա րա նի ֆիզ մաթ ֆակուլտետը: Ու սա նե լու 

տա րի նե րին ֆա կուլ տե տում պոե զիա յի օր էր 

կազ մա կեր պել, ըն թեր ցել իր և մ յուս ստեղ ծա-

գոր ծող ու սա նող նե րի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը: 

Այ նու հետև զո րա կոչ վել է բա նակ: Հայ րե նի քի 

նկատ մամբ պարտ քը պատ վով կա տա րե լուց 

հե տո շա րու նա կել է ու սու մը: Ա վար տե լուց հե տո 

մեկ նել է ՌԴ, բայց շու տով վե րա դար ձել է: 2017 

թ. ծա ռա յութ յան է ան ցել Սի սիա նի N զո րա մա-

սում՝ պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող. պատ վով 

է ծա ռա յել ու մեծ նվի րու մով: Որ պես բարձ րա-

գույն կրթութ յամբ լավ զին վո րա կա նի, վե րա-

պատ րաստ ման ու ղար կե ցին Լու սա կերտ, որ տեղ 

Մար տի նը նաև իր ժամ կե տա յին ծա ռա յութ յունն 

էր ան ցել, ու ա վագ սեր ժան տի կո չու մով վե րա-

դար ձավ և ծա ռա յութ յու նը շա րու նա կեց Սի սիա-

նի զո րա մա սում:

Զին վոր Մար տինն էա պես տար բեր վում էր ստեղ-

ծա գոր ծող Մար տի նից. երբ զեն քը վայր էր դնում, 

գրիչն էր վերց նում, ու հան կարծ հզոր զին վո րա-

կա նը դառ նում էր ներ հուն ու խոր հող, տո ղե րում 

պատ կե րում մի խո րունկ աշ խարհ, որ տեղ ապ-

րում են Մար տինն ու իր ե րա զանք նե րը: Ն րան 

միշտ թվում էր, թե ինքն ու շա ցել է, հետ է ըն կել 

կյան քից… Ն րա սիր տը սի րո կա րոտ ու սի րա շատ 

էր…

Երբ սկսվեց պա տե րազ մը, Սի սիա նի դիր քե-

րում էին: Հոկ տեմ բե րի 8-ին ի ջան դիր քե րից, իսկ 

հոկ տեմ բե րի 9-ին մեկ նե ցին Ար ցախ՝ միա նա լով 

Կար միր շու կա յի պաշտ պան նե րին:

Հոկ տեմ բե րի 10-ին Կար միր շու կա յում ԱԹՍ-ը 

հար վա ծել էր ավ տո շա րաս յա նը… Ջո կա տից 

փրկվել էին միայն ե րե քը, զոհ վեց նաև Մար տին 

Գալստ յա նը…

Հու ղար կա վոր վել է նո յեմ բե րի 6-ին Սի սիա նի քա-

ղա քա յին պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր-

վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» և «Տիգ րան 

Մեծ» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1980 թ. փետր վա րի 14-ին Սի սիան քա-

ղա քում։ Սո վո րել է Սի սիա նի թիվ 2 միջ նա կար-

գում։ Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նից 

զո րացր վե լուց հե տո մեկ նել է ՌԴ։ 

Դա վի թը չա փա զանց հայ րե նա սեր ու ազ գա սեր 

էր, ուս տի և վե րա դար ձավ հայ րե նիք, պայ մա-

նագ րա յին ծա ռա յութ յան ան ցավ Սի սիա նի զո րա-

մա սում։ 

Դա վի թը դստեր ծնվե լուց հե տո եր կար տա րի-

ներ որ դու մա սին էր ե րա զել, չա փա զանց շատ 

էր ցան կա նում տղա ու նե նալ։ Եր կար տա րի նե րի 

ե րա զան քը նոր էր ի րա կա նա ցել…

Դա վի թի եղ բայր Մ խի թարն է պատ մում. «Վ րե ժը 

դար ձել է իմ ապ րե լու ի մաս տը, եղ բորս տղան էլ 

զին վո րա կան շո րե րը հագ նում է, զին վո րա կան 

կեց վածք ըն դու նում ու ա սում, թե պի տի գնա 

թուր քե րին կո տո րե լու։ Եղ բայրս սո վո րա կան 

մարդ չէր, նա էս եր կի րը սե փա կան պատ վի պես 

էր սի րում ու պա հում, ընդ հան րա պես մեր ըն տա-

նի քում հայ րե նա սի րութ յու նն ա մե նա մեծ ար ժա-

նիքն է հա մար վում, մեր ե րե խա նե րին էլ, ան կախ 

սե ռից, ա ռա ջին հեր թին որ պես հայ րե նի քի հա-

մար պայ քա րող ու ապ րող մարդ ենք դաս տիա-

րա կում։ Պա տե րազ մը չի ա վարտ վել, քա նի մեր 

եղ բայր նե րի ար յան վրե ժը լուծ ված չէ, քա նի մեր 

հայ րե նի հո ղը թուր քի ձեռ քին է...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից սկսած Ար ցա խում 

վի ճակն ա մեն օր ա վե լի ծանր էր դառ նում, հո ղը 

կան չում էր իր որ դի նե րին: Դա վիթն ա ռող ջա կան 

խնդիր ներ ու ներ, ո րոնց պատ ճա ռով բժիշկ ներն 

ար գե լել էին Ար ցախ մեկ նել, բայց ին քը մեկ պա-

տաս խան ու ներ. «Հո ղը կան չում է, պի տի գնամ»։

Ար ցա խում միա նում է «Հայ դուկ» ջո կա տին, պայ-

քա րում հայ տղա մար դուն հա տուկ քա ջութ յամբ։ 

Հոկ տեմ բե րի 15-ից հե տո Դա վիթն այլևս կա պի 

դուրս չե կավ, հա րա զատ նե րին հայտ նել էին, 

որ զոհ վել է ԱԹՍ-ի հար վա ծից, բայց նրանք մի 

թա քուն հույս էին փայ փա յում՝ Դա վի թին ողջ 

գտնե լու հույ սը։ Ա ղոթ քի ու սպա սու մի տան ջա լից 

օ րերն ա վարտ վե ցին 2021 թ. հուն վա րի 8-ին, երբ 

ԴՆԹ հե տա զո տութ յու նը հաս տա տեց՝ Դա վի թը 

միա ցել է ան մահ նե րի գնդին...

2021 թ. հուն վա րի 10-ին Սի սիա նի քա ղա քա յին 

պան թեո նում զին վո րա կան պա տիվ նե րով հո ղին 

հանձ նե ցին նա հա տակ ված հե րո սի աճ յու նը։ 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1984 թ. հու լի սի 26-ին Բռ նա կոթ գյու-

ղում: Տե ղի դպրոցն ա վար տե լուց հե տո զո րա կոչ-

վել է բա նակ, վե րա դառ նա լուց հե տո սո վո րել Սի-

սիա նի պե տա կան քո լե ջում, այ նու հետև ու սու մը 

շա րու նա կել Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին 

հա մալ սա րա նի Սի սիա նի մաս նաճ յու ղում, ո րից 

հե տո, որ պես պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող, 

ծա ռա յութ յան ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում: Բռ-

նա կո թի լա վա գույն ե րի տա սարդ նե րից էր, գյու ղի 

ա մե նա լավ տղեր քից: Ա մուս նա ցել էր Վար սի կի 

հետ, ու դեռ չէին հասց րել ընդ լայ նել այն քան 

շատ ե րա զած, մտքով հո րի նած ա պա գա ըն տա-

նի քը, երբ... 

Սեպ տեմ բե րի 27-ին կա մա վո րագր վեց հայ րե-

նի քի պաշտ պա նութ յա նը: Ա նի մաստ է ա սել, թե 

որ քան հայ րե նա սեր էր. գոր ծով ա պա ցու ցեց 

նվիր վա ծութ յու նը հայ րե նի քին: Վա րորդ նե րից 

ո մանք հրա ժար վել էին սնունդ տա նել մար տա-

կան դիր քեր, ին քը նոր էր վե րա դար ձել, բայց 

կրկին հանձն էր ա ռել սնուն դը դիր քեր հասց նե-

լու կար ևոր ա ռա ջադ րան քը... 

Ա րա ն զոհ վել է Ջ րա կա նի կող մե րում: Ծ նող նե րը 

հույս ու նեին, որ ողջ է, գու ցե` գե րե վար ված լի-

նի, գու ցե` մո լոր ված կամ ան տառ նե րում թաքն-

ված, ո րով հետև նրա մե քե նան խփված չէին 

գտել, իսկ դրա նից հե տո այդ տա րածք ներն ըն կել 

են թշնա մու հսկո ղութ յան տակ, և մեր զոր քե-

րը չեն կա րո ղա ցել ա ռաջ գնալ ու ան մի ջա պես 

զննում կա տա րել: Բայց, ա մե նայն հա վա նա կա-

նութ յամբ, Ա րան հրա զե նա յին գնդա կից է զոհ վել, 

ոչ թե` մե քե նա յին հասց ված հար վա ծից, ին չը 

վկա յում է, որ նա մինչև վերջ մարտն չել է, կռվել 

թշնա մու զին յալ նե րի դեմ, ո րով հետև փոր ձաքն-

նութ յու նը հաս տա տել է հրա զե նա յին գնդա կից 

զոհ վե լու հան գա ման քը, գու ցե մի քա նի թուրք էլ 

ինքն է սատ կաց րել…

Ծ նող նե րը սկզբում ցան կա ցել են ի րենց որ դուն 

հու ղար կա վո րել Բռ նա կո թի` ըն տա նե կան գե-

րեզ մա նատանը, բայց վեր ջին պա հին տվել են 

հա մա ձա յ նութ յուն՝ դեկտեմբերի 10-ին հու ղար-

կա վո րել Սի սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:
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Ծն վել է 1992 թ. օ գոս տո սի 27-ին Սի սիան քա-

ղա քում։ 1999-2009 թթ. սո վո րել և գե րա զանց 

ա ռա ջա դի մութ յամբ ա վար տել է Սի սիա նի N 5 

միջ նա կարգ դպրո ցը։ 2009 թ. ըն դուն վել և 2014 

թ. գե րա զանց ա վար տել է Հա յաս տա նի ազ գա յին 

ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի տնտե սա գի տութ յան 

բա ժի նը։ 2014 թ. ըն դուն վել է Վազ գեն Սարգս-

յա նի ան վան ռազ մա կան համալսարան, որն 

ա վար տե լուց հե տո ծա ռա յութ յան է ան ցել Ջ րա-

կա նի զո րա մա սում։ 

2016 թ. Ջ րա կա նի զո րա մա սի հրե տա նա յին դա-

սա կի հրա մա նա տար Ար մեն Գ րի գոր յա նը մաս-

նակ ցել է ապ րիլ  յան պա տե րազ մին... 

2018 թ. տե ղա փոխ վել է Սի սիա նի զո րա մաս, 

զու գա հեռ սո վո րել Խա չա տուր Ա բով  յա նի ան վան 

ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա գի-

տութ յան ֆա կուլ տե տի մա գիստ րա տու րա յում։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 28-ին մեկ նեց Ար ցախ։ 

Ջ րա կա նի թեժ մար տե րում, իր զին վոր նե րի 

պատ մե լով, մաս նակ ցում էր հու սադ րող ժպի-

տով, խոս տա ցել էր, որ բո լո րը վե րա դառ նա լու են 

և իր խոստ ման տե րը ե ղավ...

Նա հա տակ սպա յին կա րո տով, ցա վով ու հպար-

տութ յամբ է հի շում կրտսեր սեր ժանտ Գ ևորգ 

Խուր շուդ յա նը՝ «Դեռ ճա նա պար հին նրա ժպի տը 

մեզ ուժ էր տա լիս, ա մեն վայրկ յան խոս տա նում 

էր, որ ա մեն ինչ լավ է լի նե լու։ Ա վագ լեյ տե նանտ 

Գ րի գոր յա նը լավ մաս նա գետ էր ու մար տում 

ի րեն դրսևո րում էր պրո ֆե սիո նալ, դա մեզ հույս 

էր ներշն չում, մենք մի տե սակ ա պա հով էինք 

զգում նրա ներ կա յութ յու նից։ Մեր մարտ կո ցը 17 

հո գուց էր բաղ կա ցած, և եր ևի բա ցա ռիկ եր-

ևույթ է, որ բո լորս էլ ողջ ենք, միայն մեկ վի-

րա վոր ենք ու նե ցել։ Բայց կրե ցինք ա մե նա մեծ 

կո րուս տը՝ մեր փա ռա պանծ հրա մա նա տա րը 

զոհ վեց։ Հի շե լու ենք բո լորս՝ կա րո տով, հպար-

տութ յամբ, ափ սո սան քով, ե րախ տա գի տութ-

յամբ...»։

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 14-ի գի շերն էր. չցան կա նա-

լով վտան գի են թար կել իր զին վոր նե րի կյան քը, 

լավ գի տե նա լով, որ բեռ նա տար ներն ա նօ դա-

չու նե րի նշա նա ռութ յան տակ են, Ար մեն Գ րի-

գոր յանն ինքն է մո տե նում զի նամ թերք բե րած 

բեռ նա տա րին՝ զի նամ թերք ընտ րե լու։ Թշ նա մու 

ա նօ դա չո ւի հար վա ծից ռազ մամ թեր քով բեռն ված 

մե քե նան պայ թում է՝ զոհ վում է կյան քով, ավ-

յու նով ու հե րո սա կան ըն թաց քը շա րու նա կե լու 

մղու մով լցված հայ սպան... 

Հոկ տեմ բե րի 15-ին Ջ րա կանն ըն կավ... 2020-ի 

դեկ տեմ բե րի 23-ին նրա աճ յունն ամ փոփ վեց 

Ե ռաբ լուր պան թեո նում: Հետ մա հու պարգևատր-

վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1990 թ. օ գոս տո սի 20-ին Սի սիա նի 

շրջա նի Շա քի գյու ղում։ Սո վո րել է գյու ղի միջ-

նա կար գում։ 2008-2010 թթ. պար տա դիր զին վո-

րա կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել Ար ցա խի 

Հան րա պե տութ յան Հադ րու թի զո րա մա սում։ 

Ժամ կե տա յին ծա ռա յութ յան ըն թաց քում աչ քի էր 

ըն կել զին վո րա կան գոր ծի հան դեպ ընդգծ ված 

հե տաքրք րա սի րութ յամբ ու զո րացր վե լուց ան մի-

ջա պես հե տո պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան էր 

ան ցել։ 

2013 թ. Ա րա րա տի զո րա մա սի պայ մա նագ րա յին 

Գա գիկ Գ րի գոր յա նը ճա նաչ վել էր «Լա վա գույն 

զին ծա ռա յող» և մեկ նել ԱՄՆ՝ վե րա պատ րաստ-

ման։ 2014 թ. մաս նակ ցել է սեր ժան տա կան 

դա սըն թաց նե րի, դար ձել պայ մա նագ րա յին՝ սեր-

ժանտի ուսադիրներով։ 

2015 թ. ա մուս նա ցել է, ու նի եր կու ե րե խա։

Գա գի կի մա սին քույրն է պատ մում. «Ու զում 

եմ ի մա նաք, որ նա ա մեն տեղ լա վա գույնն էր, 

ա մե նա լավ ըն կե րը, ա մե նա լավ հայ րը, ա մե նա-

լավ ա մու սի նը, ա մե նա լավ եղ բայ րը, դա բո լո րը 

կփաս տեն։ Ե ղա ծով բա վա րար վող չէր, ա մեն օր 

ձգտում էր ա վե լի լա վը դառ նալ։ Մենք միշտ ենք 

հպար տա ցել Գա գի կի ա րարք նե րով։ Այ սօր էլ մեզ 

մնացին կա րոտն ու հպար տութ յու նը...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Հոկ տեմ բե րի 8-ին Գա-

գի կը մեկ նեց Ար ցախ։ Թեժ մար տե րի մաս նակ-

ցեց Ջ րա կա նի դիր քե րում: Ա միս ներ հե տո միայն 

հրա մա նա տա րից ի մա ցան այն սխրանք նե րի, 

քա ջա գոր ծութ յան և անձ նա զո հութ յան մա սին, 

որ կա տա րել է Գա գի կը` մար տա կան ըն կեր նե-

րին փրկե լիս: Հ րա մա նա տա րը պատ մել է, որ 

ա վագ սեր ժանտ Գա գիկ Գ րի գոր յա նը կրակ նե րի 

տակ կա րո ղա ցել է իր մե քե նա յով դուրս բե րել 

չորս վի րա վոր զին վո րի ու փրկել նրանց կյան քը: 

Հոկ տեմ բե րի 15-ից, սա կայն, զան գերն առ հա վետ 

լռե ցին։ 

Սկս վե ցին սպաս ման տան ջա լից օ րե րը...

2021 թ. փետր վա րի 1-ին ԴՆԹ հե տա զո տութ յու նը 

հաս տա տեց՝ Գա գիկ Գ րի գոր յա նը նա հա տակ վել 

է։ Փետր վա րի 3-ին նրա աճ յու նը հու ղար կա վոր-

վեց Սի սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում։ Հետ մա-

հու պարգ ևատր վել է «Ան բա սիր ծա ռա յութ յան 

հա մար» 1-ին աս տի ճա նի մե դա լով:
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Ծն վել է 1993 թ. փետր վա րի 13-ին Բռ նա կոթ 

գյու ղում։ 

Սո վո րել և ա վար տել է գյու ղի միջ նա կարգ դպրո-

ցը։ Ու սու ցիչ նե րը նրա մա սին խո սե լիս հուզ վում 

են, հպար տա նում, որ դա սա վան դել են նրան, 

պատ մում, որ Գ րի գո րի հայ րե նա սի րութ յան հիմ-

քում հա յոց պատ մութ յու նից ու նե ցած գի տե լիք-

ներն էին։ 

Նա՝ տա կա վին մա նուկ, մե ծա հա սակ նե րին օգ-

նում էր թե՛ գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք ներ 

կա տա րե լիս, թե՛ ներտ նա յին գոր ծե րում։ Պար տա-

դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել 

Ս տե փա նա կեր տում... 

Զո րացր վե լուց հե տո ըն դուն վել է Եր ևա նի Եվ-

րա սիա մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նը, ա վար տել, 

բայց դիպ լո մը չհասց րեց ստա նալ։ 

2017 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է ան ցել 

Սի սիա նի զո րա մա սում։ 

Ըն կեր նե րը Գ րի գո րի մա սին խո սում են ան թա-

քույց ցա վով: Բո լո րի հա մար են ցա վում, բայց 

Գ րի գորն ի րենց ըն կե րախմ բի վառ աստղն էր՝ 

լայն ժպի տով, հյու րա սի րութ յամբ ու հաս նել-օգ-

նե լու պատ րաս տա կա մութ յամբ։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Գ րի գո րն Ար ցախ 

մեկ նե լուց ա ռաջ մի քա նի րո պեով տուն էր մտել, 

անհ րա ժեշտ ի րե րը վերց րել: Ծ նող նե րի հար-

ցին, թե ո՞ւր է գնում, հան գիստ պա տաս խա նել 

էր. «Այն տեղ, որ տեղ պետք է լի նեմ»։ Տ նե ցի ներն 

օ րեր շա րու նակ կար ծել էին, թե Գ րի գո րը Ս յու նի-

քին մոտ գտնվող դիր քե րում է։ 

Ըն տա նի քի ան դամ ներն ու ըն կեր նե րը հա-

մոզ ված էին, որ Գ րի գո րին ո չինչ չի պա տա հի, 

հա մոզ ված էին, ո րով հետև քաջ, ա ռույգ ե րի տա-

սար դը ման կուց սո վոր էր դժվա րութ յուն նե րի: 

Ն րա հետ ռազ մա դաշ տում կռված ժամ կե տա-

յին նե րը հի շում են, թե քա նի ան գամ է Գ րի գո րը 

հա կա ռակ վել նա հան ջե լու հրա մա նին, փա կել 

նա հան ջող նե րի ճա նա պար հը, պա հան ջել կռվել 

մինչև վերջ...

Հոկ տեմ բե րի 14-ին ըն կել է Գ րի գո րը...

Ա միս ներ շա րու նակ ըն տա նիքն ա ղո թում ու 

սպա սում էր... 2021-ի փետր վա րի 23-ին ԴՆԹ 

հե տա զո տութ յան արդ յուն քում հաս տատ վեց՝ 

Գ րի գոր Գ րի գոր յա նը նա հա տակ վել է...

Փետր վա րի վեր ջին օ րը նրա աճ յու նը Սի սիա նի 

քա ղա քա յին պան թեո նում հանձ նե ցին մայր հո-

ղին… Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2001 թ. մա յի սի 5-ին քա ղաք Սի սիա նում: 

Սո վո րել է Սի սիա նի թիվ 5 դպրո ցում, ա վար տե-

լուց հե տո տե ղա փոխ վել է Եր ևան, սո վո րել Լեո յի 

ան վան թիվ 65 ա վագ դպրո ցում։

2019 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել Ս տե-

փա նա կեր տի Ցոր զո րա մա սում: Վա րորդ էր: 

Ա վագ քույ րը` Լի լի թը, պատ մում է, որ իր ու րախ, 

շփվող, կա տա կա սեր բնա վո րութ յան շնորհիվ 

ծա ռա յութ յունն էլ էր դարձ րել հա ճե լի: Պա տե-

րազ մից հինգ օր ա ռաջ ինչ-որ ա լեր գիա յի պատ-

ճա ռով հոս պի տալ էր ըն կել, բայց ուշքն ու միտքն 

իր մե քե նան էր, ա սում էր` շուտ գնամ, մե քե նա-

յիս տի րութ յուն ա նեմ... Սո վո րել էր նաև Սի սիա-

նի ավ տոդպ րո ցում, ու մե քե նան իր ան բա ժան 

մասն էր հա մա րում: Ժ պի տը միշտ խա ղում էր 

դեմ քին. այդ ժպի տով էլ հի շում են բո լո րը։ 2020 

թ. ա հա սար սուռ պա տե րազմն սկսվե լուն պես 

ա ռաջ նագ ծում էր։ Սկզ բում տա րան Վազ գե նա-

շեն, հե տո`թշնա մուն դի մա կա յում էին Ֆի զու-

լի–Հադ րութ հատ վա ծում: Զան գե լիս սփո փան քի 

խոս քեր էր ա սում, հանգս տաց նում բո լո րին` 

ա սե լով, որ հետ է գա լու։ Հոկ տեմ բե րի 12-ին 

Ֆի զու լի–Հադ րութ տա րած քի Ուխ տա ձոր հատ-

վա ծում Լ ևո նը վի րա վոր վել է ոտ քից, փոր ձել 

է հե ռա նալ կրա կի տա կից, բայց ոչ ոք նրան չի 

տե սել:

Հե տո սկսվել է դժո խա յին մի կյանք, ան վերջ ո րո-

նում նե րի, ան հույս փնտրտուք նե րի, սպա սում նե-

րի ան վեր ջա նա լի թվա ցող մի հա վեր ժութ յուն, որ 

ձգվեց ի նը ա միս… 

Քույ րը պատ մում է, որ պա տե րազ մի ժա մա նակ 

Լ ևո նը եր կու ան գամ փրկվել է մա հից. ա ռա ջին 

ան գամ բե կո րը, այ րե լով Լ ևո նի մա զե րը, ան ցել 

է գլխի վրա յից, և Լ ևո նը ողջ է մնա ցել: Երկ րորդ 

ան գամ, երբ Լ ևո նի վա րած մե քե նան ան ցել է 

կա մուր ջը, հա ջորդ վայրկ յա նին այն պայ թեց վել է, 

ու կրկին ողջ է մնա ցել: Է լի նման մի ջա դե պեր են 

ե ղել, ու Լ ևո նի ծնող նե րը, քույ րե րը հա վա տում 

էին, որ նա կա: Սա կայն ԴՆԹ թեսթն 2021թ. ապ-

րի լի 4-ին հաս տատ վել է, հնա րա վոր կաս կած նե-

րը փա րա տե լու հա մար ԴՆԹ թեսթ են ա րել նաև 

Դա նիա յում, ո րը նույն պես հաս տատ վել է, ու 

հու նի սի 29-ին ստա ցել են պա տաս խա նը: 

2021թ. հու լի սի 3-ին Լ ևոն Գ րի գոր յա նի աճ յունն 

ամ փոփ վեց Ե ռաբ լուր պան թեո նում: Հետ մա-

հու պարգ ևատր վել է «Ա րիութ յան» մե դա լով և 

«Մար տա կան խաչ» 2-րդ  աս տի ճա նի շքան շա-

նով:
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Ծն վել է 1985 թ. փետր վա րի 17-ին Սի սիան 

քա ղա քում։ Սո վո րել է Սի սիա նի թիվ 1 միջ նա-

կարգ դպրո ցում, այ նու հետև Ար ցա խի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի «Նախ նա կան զին վո րա կան 

պատ րաս տութ յուն և ֆիզ կուլ տու րա» բաժ նում։ 

Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց է 

կաց րել Վար դե նի սի զո րա մա սում։

2011 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է ան-

ցել Սի սիա նի գնդում, մաս նակ ցել զին վո րա կան 

դա սըն թաց նե րի և ծա ռա յութ յու նը շա րու նա կել 

որ պես պայ մա նագ րա յին սպա՝ մո տոհ րաձ գա յին 

դա սա կի հրա մա նա տար։ 

2006 թ. ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք զա վակ։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Հայկ Գ րի գոր յանն 

իր աշ խա տանք-ծա ռա յութ յունն էր կա տա րում 

Վայ քի զո րա մա սում. զին վո րա կա նին հա տուկ 

հանգս տութ յամբ ու սառ նասր տութ յամբ ըն դու-

նեց պա տե րազ մը սկսվե լու մա սին բո թը: Ըն-

տա նի քի ան դամ ներն էլ էին սո վոր Հայ կի աշ խա-

տան քին՝ ան հանգս տա նում էին, հարց նում, բայց 

նա հանգս տաց նում էր, ա սում, թե ա մեն ինչ լավ 

է լի նե լու…

Հայ կի դա սա կը հոկ տեմ բե րի 9-ին մեկ նում է Ար-

ցա խի հա րավ՝ Ջ րա կան։ Ա կա նա տես նե րը պատ-

մում են, որ նա սառ նասր տութ յու նը չէր կորց րել, 

ի րեն վստահ ված հատ վա ծի պաշտ պա նութ յունն 

ի րա կա նաց նում էր գրա գետ, վստահ ու ա ռանց 

խու ճա պի։ 

Հայ կին տա նը ե րեք զա վակ  էին սպա սում. նրանք 

հա մոզ ված էին, որ հայ րիկն ան պայ ման տուն է 

վե րա դառ նա լու, բայց հայ րի կի գոր ծու ղումն այս 

ան գամ սպաս ված վե րա դար ձի ու րա խութ յամբ 

չա վարտ վեց. հայ րե նան վեր սպան հոկ տեմ բե րի 

14-ին զոհ վեց Ջ րա կա նում՝ իր զա վակ նե րի սպա-

սու մը վե րա ծե լով մոր մո քուն կա րո տի…

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով։
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Ծն վել է 1995 թ. հոկ տեմ բե րի 28-ին Սի սիան քա-

ղա քում։ Բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ ա վար տել է 

Սի սիա նի ա վագ դպրո ցը և ըն դուն վել Եր ևա նի 

ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րան, զու գա հեռ 

վե րա պատ րաստ վել Ար մե նակ Խան փեր յան ցի 

ան վան ա վիա ցիոն ինս տի տու տում, որն ա վար-

տե լուց հե տո ծա ռա յութ յան է ան ցել ԼՂՀ ՊԲ զո-

րա մա սում՝ ռա դիո դա սա կի հրա մա նա տար։ 

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում վա յե լել է թե՛ ծա ռա-

յա կից ըն կեր նե րի, թե՛ ա վագ սպա յա կազ մի, թե՛ 

են թա կա նե րի սերն ու հար գան քը։ Ն րա մա-

սին ըն կեր ներն ակ նա ծան քով են խո սում, նաև 

հպար տութ յամբ՝ «Հե րոս բա ռը վեր ջերս շատ է 

օգ տա գործ վում, այ Հով հան նե սի մա սին կա րող 

ենք ա սել, որ իս կա կան հե րոս էր, մարդ, ում 

հայ րե նա սի րութ յան, ծա ռա յութ յան ու կար ճատև 

կյան քի մա սին ար ժե և պետք է ֆիլմ նկա րա հա-

նել...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին պայ թեց պա տե րազ-

մը. Հով հան նե սը Եղ նիկ նե րում էր՝ կա տա րում 

էր ծա ռա յութ յու նը, ինչ պես միշտ՝ գե րա զանց և 

ա ռանց հանգս տի։ 

Պա տե րազ մի օ րե րին ե ղել է նաև Մա տա ղի սում, 

Աղ դա մում, Ար ցա խի հա րա վա յին հատ վա ծում։

Պատ մում են, որ տան կե րից մե կը վթար վել ու 

մնա ցել էր մար տա դաշ տում, Հով հան նե սը մի ըն-

կե րոջ հետ մտել է մար տա դաշտ՝ մեկ օ րից ա վելի 

փնտրել, գտել տան կը, նո րո գել են ու դուրս ե կել՝ 

փրկե լով թե՛ անձ նա կազ մը, թե՛ տան կը:

Հոկ տեմ բե րի 9-ին Վա րան դա յում թշնա մու ա նօ-

դա չո ւի հար վա ծից այր վում էր բեռ նա տա րը, 

Հով հան նե սը շտա պում է օգ նութ յան՝ օգ նում է 

շա տե րին, քիչ անց լի նում է երկ րորդ հար վա ծը 

և ան մա հա նում է ա վագ լեյ տե նանտ Հով հան նես 

Գ րի գոր յա նը. ազ գը կորց նում է հա վա սա րակշռ-

ված, մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րով ու 

ա մե նա կար ևո րը՝ մարդ կա յին բարձր ո րակ նե րով 

օժտ ված հայ սպա յի...

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար-

տա կան խաչ» 2-րդ  աս տի ճա նի շքան շա նով:
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Ծն վել է 1996 թ. նո յեմ բե րի 16-ին Սի սիան քա ղա-

քում: Սո վո րել է Սի սիա նի գի շե րօ թիկ դպրո ցում, 

ա պա Սի սիա նի թիվ 2 հիմ նա կան դպրո ցում: 

Ին նե րորդ դա սա րանն ա վար տե լուց հե տո մտա-

դիր էր սո վո րել Սի սիա նի ա վագ դպրո ցում, բայց 

նա խընտ րեց Սի սիա նի պե տա կան քո լե ջը: Ն պա-

տա կը Վազ գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան 

համալսարանում սո վո րելն էր: «Չս տաց վեց… 

Ա սա ցի` ես այդ հնա րա վո րութ յուն նե րը չու նեմ: 

Եր ևա նում էր, ըն կեր նե րից մե կի մոտ, զան գա-

հա րեց և ա սաց` մամ, շնոր հա վո րիր ինձ, վաղ-

վա նից սո վո րե լու եմ «Պա հա պան ար ծիվ ներ» 

թիկ նա պահ նե րի դպրո ցում, Ար կա դի Տեր-Թադ-

ևոս յա նի ղե կա վա րութ յամբ», – հի շում է մայ րը:

Թիկ նա պահ նե րի դպրոցն ա վար տե լուց հե տո 

ծա ռա յել է հա յոց բա նա կում` Նո յեմ բեր յա նի զո-

րա մա սե րից մե կում: Բա նա կից հե տո մեկ նեց 

Ռու սաս տան, մոտ մեկ տա րի աշ խա տե լուց հե տո 

վե րա դար ձավ: Այդ ժա մա նակ ծա ռա յութ յունն 

ա վար տել և տուն էր վե րա դար ձել նաև ա վագ 

եղ բայ րը` Նա րե կը, ով աշ խա տան քի էր ան ցել 

Սի սիա նի զո րա մա սում: Վա հագն էլ աշ խա տան-

քի ան ցավ Նո րա վա նի զո րա մա սում: Իր վաս տա-

կա ծով մի մե քե նա էր գնել, շատ բա նի կա րող էր 

հաս նել, ձգտում նե րը մեծ էին…

Բայց սկսվեց պա տե րազ մը… Հան րա կա ցա րա-

նի ա ռա ջին հար կի հար ևա նու հին պատ մել է, որ 

երբ մուտ քի մոտ տե սել է Վա հագ նին, հարց րել 

է` մայրդ գի տի՞, որ պա տե րազմ ես մեկ նում: 

Շ տա պե լիս բո յով մեկ գետ նին փռված Վա հագ նը 

վեր է կա ցել, թափ տվել շո րե րը և ա սել` հա ջող, 

Սի րուշ տո տա, պա տե րազմ եմ գնում…

Վա հագ նի հետ վեր ջին շա բաթ նե րը չեն խո սել, 

ո չինչ չգի տեն նրա ապ րում նե րի, տրա մադ րութ-

յան մա սին, բայց, ինչ պես ա սում է մայ րը, պա տե-

րազմ էր, շատ լավ են պատ կե րաց նում, թե ին չեր 

կա րող էին լի նել:

«Վա հագնս էն քան ըն տա նի քա սեր էր, ծնո ղա-

սեր, հա րա զա տա սեր, ան համ բեր սպա սում էր` 

հո պար դառ նար, բայց` զոհ վեց, էդ պես էլ չտես-

նե լով եղ բոր դստե րը` Լ յու սիին, չտե սավ նաև 

քրոջ` Աս յա յի բա լի կին… Բայց Վա հագնս երկն քից 

տես նում է և ու րա խա նում: Նա էդ պի սի տղա էր, 

նա ու րիշ զա վակ էր… 24 տա րե կան էր, բայց իր 

տա րի քից շատ հա սուն և ա ռողջ էր մտա ծում ու 

դա տում», – ա սում է մայ րը:

Զոհվել է հոկտեմբերի 20-ին: Հու ղար կա վոր վել է 

հոկ տեմ բե րի 23-ին՝ Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1999 թ. օ գոս տո սի 11-ին Սի սիա նի Ա ղի-

տու գյու ղում։ Հիմ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է 

տե ղի դպրո ցում, ա պա սո վո րել Սի սիա նի պե տա-

կան քո լե ջում, մաս նա գի տութ յամբ շի նա րար էր։ 

2018-2020 թթ. ծա ռա յել է ազ գա յին բա նա կում՝ 

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Վա րան դա յի շրջա-

նում։ 

2020 թ. հուն վա րին էր զո րացր վել։ Պար տա դիր 

զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն ա վար տե լուց մի 

քա նի ա միս անց պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ-

յան է ան ցել Նո րա վա նի զո րա մա սում։ Ըն կեր նե րը 

պատ մում են, որ չնա յած շատ ե րի տա սարդ տա-

րի քին, Վ լա դը լուրջ նպա տակ ներ ու ներ, ո րոնց 

հաս նե լու միակ ճա նա պարհն իր աշ խա տա սի-

րութ յունն էր։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Վ լա դը միա ցավ 

Ար ցախ մեկ նող ըն կեր նե րին։ 44-օր յա պա տե-

րազ մում նրա կող քին մարտն չած ըն կե րը՝ Հայկն 

է պատ մում. «Սեպ տեմ բե րի 29-ին ենք գնա-

ցել Ար ցախ, ամ բողջ ըն թաց քում միա սին էինք, 

Վ լադն ա րա գա շարժ, կա տա կա սեր տղա էր, հեշտ 

ու ա րագ էր կողմ նո րոշ վում։ Ն րա մա սին միայն 

լա վը կա րող եմ ա սել, ու զում եմ ա ռանձ նաց նել 

նրա հայ րե նա սի րութ յունն ու լա վա տե սութ յու նը։ 

Հոկ տեմ բե րի 20-ին Ադր բե ջանն ա վիա ցիոն հար-

ձակ ման ան ցավ այն հատ վա ծում, ուր մենք էինք։ 

Զոհ վեց նաև Վ լա դը, նա ծնող նե րի միակ որ դին 

էր, ծանր, շատ ծանր է վեր հի շել այդ օ րը, ըն կեր-

նե րիս նա հա տակ վե լու ցավն ան տա նե լի է»։

Վ լադն ըն տա նի քի միակ ա րու զա վակն էր, նպա-

տակ ու ներ ա մուր հայ կա կան ըն տա նիք կազ մել 

ու մոր՝ թոռ նե րով շրջա պատ ված լի նե լու փա փա-

գը կա տա րել։ Ծ նող նե րը հի մա մե նակ են, նրանց 

այս կյան քի հետ կա պո ղը Վ լա դի լու սան կար ներն 

ու նրա նից մնա ցած ջերմ հի շո ղութ յուն նե րը. «Իմ 

բա լան բո լո րին հաս նում էր, մե կին մի վատ բան 

չի ա րել, մե կի վա տը չի ցան կա ցել, իմ մի հա-

տիկն էր, իմ մի նու ճարն էր։ Ն կար նե րին նա յե լով 

եմ ապ րում...», – հու սա հատ հե կե կում է մայ րը։

Վ լա դի աճ յու նը հո ղին է հանձն վել 2020 թ. հոկ-

տեմ բե րի 23-ին Սի սիա նի քա ղա քա յին պան թեո-

նում։ Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2000 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Սի սիա նի 

շրջա նի Շա քի գյու ղում։ Դա վի թը բազ մա զա վակ 

ըն տա նի քում էր ծնվել, ա մե նակրտ սերն էր՝ տաս-

նե րոր դը, նրան հա տուկ խան դա ղա տան քով էին 

վե րա բեր վում բո լո րը։ Սո վո րել է գյու ղի միջ նա-

կարգ դպրո ցում։ 2019 թ. զո րա կոչ վել է՝ ծա ռա յում 

էր Դի լի ջա նի զո րա մա սում՝ հրե տա նու նշա նա ռու։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Դա վի թի 20-ամ յակն 

էր. հա րա զատ նե րի զան գե րը սա կայն ան պա-

տաս խան էին մնում, քա նի որ Դա վի թին վաշ տի 

կազ մում տե ղա փո խում էին Ար ցախ։ Ե րե կո յան 

Դա վիթն ինքն էր զան գա հա րել, ա սել, որ չան-

հանգս տա նան...

Դա վի թի մա սին ծա ռա յա կից ըն կերն է պատ մում. 

«Մենք եր կար ճա նա պարհ ենք ան ցել, հի մա, որ 

հետ եմ նա յում, Դա վի թը զոհ վել է պա տե րազ մի 

սկզբից 18 օր անց, միայն 18 օր, բայց այդ օ րե րի 

ըն թաց քում մենք Ջ րա կա նից մինչև Մա տա ղիս 

ենք հա սել, պա տե րազ մում օ րե րը խա ղաղ օ րե-

րի պես չեն հաշ վում: Այդ ընթացքում ե ղել են 

հաղ թա նա կի ու րա խութ յուն ներ, վեր քե րի ցավ, 

սպա սում, վախ, ըն կեր նե րի կո րուստ, ըն կեր ներ, 

ով քեր չկան, բայց մեր սրտե րում են, ըն կեր ներ, 

ո րոնց ա ռաջ մի տե սակ մե ղա վոր ենք զգում, որ 

կանք, պա տե րազ մը սկիզբ ու նե ցել է, բայց վերջ 

չու նի, ա միս ներ են ան ցել, բայց իմ պա տե րազ-

մը դեռ չի ա վարտ վել, ո րով հետև այդ պա տե-

րազ մի ա մեն վայրկ յանն ին ձա նից մի մաս նիկ է 

տա րել... Մաս նիկ չէ, աշ խարհ էր մեր Դա վի թը, 

ու րախ, հա սուն, վստահ իր ու ժե րին։ Դա վի թից 

ինձ ժպիտն է մնա ցել ու ձայ նը, որ գո ռում էր զեն-

քի մոտ, զեն քի մոտ էլ զոհ վեց, մի փոք րիկ բե կոր 

նրան խլեց մե զա նից, աշ խար հը կանգ է ա ռել այդ 

օրն ու մինչև օրս ու րիշ ձև  է պտտվում, ու զում 

եմ, որ նրա՝ էս երկ րի հա մար թա փած ար յու նը ոչ 

մի հայ չմո ռա նա...»։ 

Դա վիթ Դա նիել  յա նը հե րո սա բար ըն կել է հոկ-

տեմ բե րի 16-ին Մա տա ղի սում՝ ըն կել է իր զեն-

քի կող քին, ըն կել է հա վա տով, որ հաղ թա նա կը 

մերն է լի նե լու, որ իր ար յամբ պահ ված հո ղի վրա 

հայ մա նուկ ներ են մե ծա նա լու...

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում հոկ տեմ բե րի 18-ին: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա-

լով։
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Ծն վել է 1985 թ. օ գոս տո սի 25-ին Սի սիան քա ղա-

քում: 2002 թ. ա վար տել է Սի սիա նի թիվ 3 միջ-

նա կարգ դպրո ցը, նույն տա րում ըն դուն վել է Վ. 

Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա րա նը, 

այ նու հետև լեյ տե նան տի կո չու մով ծա ռա յութ յան 

է ան ցել Գո րի սի զո րա մա սում՝ հրե տա նու դա սա-

կի հրա մա նա տա րի պաշ տո նով: 

2011 թ. ստա ցել է կա պի տա նի կո չում, շա րու-

նա կել ծա ռա յութ յունն Ար ցա խում՝ Մար տու նու 

զո րա մա սում:

Ծա ռա յութ յան տա րի նե րին աչ քի է ըն կել ռազ-

մա կան գի տե լիք նե րով, սպա յին պատ շա ճող 

մտա ծե լա կեր պով ու ան բա սիր վար քով. պարգ-

ևատր վել է «Ան բա սիր ծա ռա յութ յան հա մար» և 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դալ նե րով: 

Մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան պա տե րազ մին՝ ցու-

ցա բե րել գրա գետ, հրե տա նա վո րին հա տուկ 

սառ նասր տութ յուն և հա կա ռա կոր դին պատ ճա-

ռել տեխ նի կա յի ու մար դու ժի մեծ կո րուստ ներ, 

պարգ ևատր վել «Ա րիութ յան» մե դա լով: Ա րի էր 

հո գով, ա րի էր սրտով, ա րի էր էութ յամբ… 

Ար դեն զին վո րա կա նի փոր ձա ռու ճա նա պարհ 

ան ցած ու մեծ վաս տակ ու նե ցող կա պի տան 

Վար դան Դավթ յա նը տե ղա փոխ վել էր հայ րե-

նի Սի սիան և ծա ռա յութ յան ան ցել Սի սիա նի 

գնդում…

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին սյու նե ցի սպան 

շտա պեց օգ նութ յան հաս նել Ար ցա խում օր հա-

սա կան կռիվ տվող իր ըն կեր նե րին։ Զան գա-

հա րում էր տուն, հու սադ րում, հոր դո րում պինդ 

մնալ, ա սում, որ ին քը պար տութ յուն թույլ չի տա, 

որ ինքն ու իր ըն կեր նե րը փառ քով են պա հե լու 

հայ րե նի հո ղը։ Վեր ջին ան գամ զան գա հա րել է 

հոկ տեմ բե րի 21-ին և վս տա հեց րել, որ ի ր դիր քն 

ա նա ռիկ է մնա լու, որ ին քը հաղ թա նա կած է վե-

րա դառ նա լու։

Վար դա նը սո վոր չէր խոս տու մը դրժել. իր բնա-

վո րութ յանն ու տե սա կին հա րա զատ մնաց՝ 

հոկ տեմ բե րի 21-ին ըն կավ հե րո սի մա հով, բայց 

պա հեց ի րեն վստահ ված դիր քը, վե րա դար ձավ 

վա հա նի վրա...

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում՝ հոկ տեմ բե րի 24-ին: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա-

լով:
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Ծն վել է 1997 թ. ապ րի լի 21-ին Սի սիա նում: Եղ-

բայր նե րից կրտսերն էր: Ա վար տե լով Սի սիա նի 

թիվ 1 դպրո ցը՝ ու սու մը շա րու նա կել է Սի սիա նի 

պե տա կան քո լե ջում: Գե րա զանց ա վար տե լով 

քո լե ջը՝ 2014 թ. ամ ռա նը զո րա կոչ վել է բա նակ, 

ծա ռա յում էր Մար տա կեր տում: Որ պես օ րի նա-

կե լի, կար գա պահ ու քաջ զին վոր՝ պարգ ևատր-

վել էր «Քա ջա րի մար տիկ» և «Հա յոց բա նա կի 

գե րա զան ցիկ» կրծքան շան նե րով, ինչ պես նաև 

բազ մա թիվ պատ վոգ րե րով: Մի քա նի ա միս էր 

մնա ցել Նա րե կի զո րացր վե լուն, երբ սկսվեց 2016 

թ. ապ րիլ  յան պա տե րազ մը: Ծա ռա յա կից ըն կեր-

նե րի հետ միա սին պատ վով կա տա րեց իր առջև 

դրված խնդի րը, և, ինչ պես հայրն է պատ մում, 

հրաշ քով էր փրկվել: Զո րացր վե լուց հե տո ու սու-

մը շա րու նա կել է Հա յաս տա նի պե տա կան ագ րա-

րա յին հա մալ սա րա նի Սի սիա նի մաս նաճ յու ղում, 

ե ղել լա վա գույն ու սա նող նե րից, այ նու հետև ծա-

ռա յութ յան ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում՝ պայ-

մա նագ րա յին զին ծա ռա յող: 

Նա րե կի մա սին ա սում են, թե բծախն դիր զին վո-

րա կան էր, միշտ կո կիկ, միշտ մա քուր, զին վո րա-

կան հա մազ գես տը` միշտ հար դար ված, զեն քը՝ 

կող քին, զեն քից ան բա ժան: Կ յանքն այս տե սակ 

սի րե լու, հայ րե նիքն այս կերպ ապ րեցն լու հա-

մար էր, որ պայ մա նագ րա յին Նա րեկ Ե լուղ  յա նը 

ևս գ նաց պա տե րազմ: Հոկ տեմ բե րի 8-ին ի ջավ 

Սի սիա նի դիր քե րից, և տ ղա նե րի հետ գնա ցին 

«այն տեղ», ինչ պես գնա լուց ա ռաջ հա յաց քով 

ցույց էր տվել հո րը: Կռ վել է Կար միր շու կա յում... 

Ն րա հետ վեր ջին ան գամ խո սել են հոկ տեմ բե-

րի 14-ին: Զան գա հա րել էր ծնող նե րին, որ ի րենց 

տե ղը փո խում են, գու ցե հե տո էլ կապ չլի նի, 

չան հանգս տա նան, ե թե չզան գա հա րի… 

Գ րե թե չորս ա միս տևած ո րո նում նե րից, 

փնտրտուք նե րից հե տո 2021թ. հուն վա րի 25-ին 

նրա աճ յու նը գտան… 

Նա րե կի ե րա զան քը և ն պա տա կը սպա դառ նալն 

էր, այն քան շատ էր սի րում զենքն ու զին վո րա-

կան հա մազ գես տը… Սա կայն, ինչ պես ան կա-

տար մնաց այդ ե րա զան քը, այն պես էլ` ապ րե լու, 

սի րե լու, սիր վե լու իղ ձը…

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում՝ 2021թ. հուն վա րի 27-ին: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» 

մե դա լով:
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Ծն վել է 1972 թ. հոկ տեմ բե րի 14-ին Ան գե ղա կոթ 

գյու ղում: Սո վո րել է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցում: 

Հայ կա կան բա նա կի ա ռա ջին զո րա կո չի զին վոր-

նե րից էր: 

Հե տա խու զա կան ջո կի հրա մա նա տար էր, սեղմ 

ժամ կետ նե րում կա րո ղա ցել էր լավ հե տա խույ զի 

համ բավ վաս տա կել… 

«Մենք ի րար հա մար ու ի րա րով էինք ապ րում… 

Չ կա մե կը, որ ա սի՝ դի մել է Պա րույ րին ու օգ-

նութ յուն չի ստա ցել: Չա փա զանց հայ րե նա սեր 

էր, Ռու սաս տա նում էր ապ րում, երբ լսեց պա տե-

րազ մը սկսվե լու մա սին, վե րա դար ձավ ու մեկ նեց 

Մար տա կերտ՝ Եղ նիկ ներ: Գի տեինք, որ ըն կեր-

նե րին խոս տա ցել էր՝ վտան գի պա հին միա նալ 

ի րենց, այդ պատ ճա ռով էլ չա ռար կե ցինք:

Ե րի տա սարդ տա րի նե րին ցան կա նում էր ռազ-

մա կան օ դա չու դառ նալ, նույ նիսկ դի մել էր, հե տո 

մորս հոր դո րով հրա ժար վեց այդ մտքից:

Զան գե րից մե կի ժա մա նակ ա վիա ցիոն հար-

ձա կում սկսվեց, լսում էի՝ ինչ պես էր եղ բայրս 

գո ռում՝ մտեք թաքս տոց նե րը, ա պա նրա հա ռա չը 

լսե ցի՝ զի նա նո ցին խփե ցին: Հաս կա ցա, որ այդ 

պա հին նրա հա մար ա մե նա թանկն իր կող քին 

կռվող նե րի կյանքն է:

Վեր ջին ան գամ զան գեց, ա սաց, որ գոր ծո-

ղութ յան է գնում ու մի քա նի օր ան հա սա նե լի 

է լի նե լու: Հոկ տեմ բե րի 26-ին լսե ցինք զոհ վե լու 

բո թը…», – պատ մում է եղ բայ րը:

Պա րույ րի մա սին բո լորն են ցան կա նում մի բան 

պատ մած լի նել. բո լո րի խոս քում կար միր թե լի 

պես անց նում է մի միտք՝ «Պա րույ րը թի կունք էր 

ի րեն ճա նա չող նե րի հա մար»:

Ն րանք, ով քեր տե սել են Պա րույ րին մար տա դաշ-

տում, նշում են, որ նրա կող քին վստահ ու ա պա-

հով էին զգում. «Հե տա խու զութ յան միայ նակ էր 

գնում, վեր ջին ան գամ էլ միայ նակ էր գնա ցել, 

կա տա րել էր մար տա կան խնդիրն ու վե րա-

դառ նա լիս դի տարկ վող տա րած քում թշնա մին 

նկա տել էր նրան և դի պու կա հար նե րը կրակ էին 

բա ցել, ծանր վի րա վոր վել էր: Նա ա զատ Ար ցա-

խի գա ղա փա րը վեր էր դա սում ա մեն ին չից: Ինձ 

ճիշտ հաս կա ցեք՝ մար դու մա հը միշտ է ցա վա լի, 

բայց ա ռա վել ցա վա լի է, երբ հայ րե նիքն այդ քան 

սի րող, հայ րե նի քի հա մար ո չինչ չխնա յող մար-

դիկ են զոհ վում...»:

Զոհ վեց 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 26-ին: Աճ յունն ամ-

փոփ ված է Ան գե ղա կո թի գե րեզ մա նա տա նը:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յուն» և «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» 

մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1989թ. մա յի սի 30-ին Սի սիան քա ղա քում։ 

Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է Սի սիա նի 

թիվ 1 դպրո ցում։ Այ նու հետև ըն դուն վել է Վազ-

գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա-

րան։ 2010 թ. ա վար տե լով հա մալ սա րա նը՝ ծա-

ռա յութ յան է ան ցել Քա շա թա ղի շրջա նի Ո րո տան 

քա ղա քի զո րա մա սե րից մե կում, որ պես դա սա կի 

հրա մա նա տար։ Փայ լուն ծա ռա յութ յան հա մար 

ար ժա նա ցել է բազ մա թիվ պատ վոգ րե րի և 2012 

թ. նույն զո րա մա սում նշա նակ վել վաշ տի հրա-

մա նա տար։ Իր գոր ծի նվիր յալն էր, ծա ռա յութ յան 

ժա մա նակ շատ խիստ էր և պա հանջ կոտ, բայց 

միև նույն ժա նա նակ՝ շատ ըն կե րա կան զի նա կից 

ըն կեր նե րի հետ, ու եր ևի դա էր պատ ճա ռը, որ 

ի րեն շատ սի րում ու հար գում էին։

2014 թ. ա մուս նա նում և տե ղա փոխ վում է 

Կա պան, ծա ռա յութ յու նը շա րու նա կում այն տե-

ղի զո րա մա սե րից մե կում։ Ն րան վստահ վում է 

զո րա մա սի շտա բի պե տի պաշ տո նը: 2019 թ. 

տե ղա փոխ վում է Վար դե նիս, նշա նակ վում հրա-

մա նա տա րի մար տա կան գծով տե ղա կալ, ըն-

դա մե նը մի քա նի ա միս ծա ռա յե լուց հե տո կրկին 

տե ղա փոխ վում է Քա շա թա ղի շրջա նի Ո րո տան 

քա ղա քի զո րա մա սե րից մե կը, որ պես շտա բի 

պետ։ 

Դա վի թը եր կու ան չա փա հաս ե րե խա յի հայր էր, 

շատ նվիր ված էր ըն տա նի քին, ճիշտ է աշ խա-

տան քի բե րու մով տա նը շատ քիչ էր լի նում, բայց 

երբ տուն էր գա լիս, ա մեն ինչ ա նում էր որ պես-

զի ե րե խա նե րը բա վա կա նութ յուն ստա նա յին իր 

ներ կա յութ յու նից։

Երբ չա րա բաս տիկ պա տե րազ մը սկսվեց՝ մա-

յոր Թ ևան յանն իր ողջ անձ նա կազ մով մեկ նեց 

մար տի դաշտ. թեժ մար տե րից մե կի ժա մա նակ 

զոհ վում է ի րենց հրա մա նա տա րը։ Զո րա մա սի 

հրա մա նա տար է նշա նակ վում մա յոր Թ ևան յա-

նը։ Այդ ծանր ու պա տաս խա նա տու գործն իր 

ու սե րին վերց նե լով՝ ա մեն ինչ ա նում է, որ պես-

զի հաս նեն հա ջո ղութ յուն նե րի։ Մի քա նի ան գամ 

շրջա փակ ման մեջ են ընկ նում, բայց կա րո ղա-

նում է զոր քի մեծ մա սին անվ նաս դուրս բե րել 

այդ ծանր վի ճա կից։ 

Մա յոր Թ ևան յա նը վի րա վոր վե լուց հե տո էլ չլքեց 

մար տի դաշ տը, մե նակ չթո ղեց իր զին վոր նե րին, 

հրա ժար վեց հոս պի տալ գնա լուց՝ պատ ճա ռա-

բա նե լով. «Էդ քան զին վոր նե րի ըն տա նիք նե րին 

հե տո ի՞նչ պա տաս խան պի տի տամ»։ Այր վածք-

նե րով, ցա վե րի մեջ կռիվ տվեց մինչև վեր ջին 

րո պե նե րը, բայց, ցա վոք, հոկ տեմ բե րի 8-ին՝ թեժ 

մար տե րում ան մա հա ցավ հե րո սի մա հով՝ Ջ րա-

կա նում։

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում։ Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով։
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Ծն վել է 1979 թ. սեպ տեմ բե րի 14-ին Սի սիան քա-

ղա քում։ Սո վո րել է Սի սիա նի թիվ 4 միջ նա կարգ 

դպրո ցում։ Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ-

յունն անց է կաց րել Նո յեմ բեր յա նում։ Սո վո րել է 

Սի սիա նի N 68 ու սում նա րա նում, ստա ցել տրակ-

տո րիստ-մե քե նա վա րի մաս նա գի տութ յուն։

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք զա վակ։

Օգ սե նի մա սին զրու ցում ենք կնոջ՝ Նաի րա յի 

հետ. «Ա մու սինս ոս կի ձեռ քեր ու ներ, ա մեն ինչ 

կա րո ղա նում էր ա նել՝ կա հույք, է լեկտ րա կան 

սար քա վո րում ներ էր նո րո գում, իսկ մե քե նա նե րի 

մա սին խո սելն ա վե լորդ է՝ ա ռա վոտ յան ամ բող-

ջութ յամբ քան դում էր մե քե նան, ե րե կո յան՝ հա-

վա քում։ Բա րի, խա ղաղ մարդ էր, վի ճել չէր սի-

րում, երբ ինչ-որ հար ցում հա մա ձայն չէի լի նում, 

եր կար-բա րակ խո սե լու փո խա րեն ա սում էր. 

«Այ բա լա, գնա մի կո ֆե դիր», ու վե ճը չսկսված՝ 

ա վարտ վում էր։ Եր կու աղ ջիկ ու նեինք, ե րա զում 

էր տղա ու նե նալ, ե րեք տա րի ա ռաջ ծնվեց մեր 

որ դին՝ Նա րե կը։ Ու զում էր, որ որ դին ա մեն ինչ 

ու նե նա, բայց չհասց րեց նրան մե ծաց նել»։

2014 թ. ծա ռա յութ յան է ան ցել Սի սիա նի զո րա-

մա սում՝ վա րորդ։ Ծա ռա յա կից ըն կեր նե րը նրա 

մա սին միայն լավն են պատ մում. «Լավ վա րորդ 

էր Հո վոն (Օգ սե նին այդ ա նու նով էին կո չում), 

հան գիստ, բա րի, պարզ մարդ էր, ձեռ քից ա մեն 

ինչ գա լիս էր...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Հոկ տեմ բե րի 8-ին Սի-

սիա նի դիր քե րից ի ջան և գ նա ցին Ար ցախ` հայ-

րե նի քի փրկութ յան կան չին… Օգ սե նը Կար միր 

շու կա է մեկ նում իր վա րած մե քե նա յով. զան գա-

հա րե լիս հույս էր տա լիս, ա սում, որ ին քը լավ է, 

որ հաղ թե լու են: Հոկ տեմ բե րի 14-ին ըն տա նի քի 

ան դամ ներն Օգ սե նից վեր ջին զան գը ստա ցան։ 

Հե տո հե ռա խո սը լռեց՝ տե ղը զի ջե լով տագ նա-

պին... 

Տագ նապ ու սպա սում, որ տևեց 154 օր...

Հինգ ա միս անց ԴՆԹ-ի ա նա լի զի պա տաս խա նը 

հաս տա տեց՝ Օգ սեն Թով մաս յա նը նա հա տակ վել 

է... Շա տե րին է փրկել, բայց չի կա րո ղա ցել փրկել 

ի րեն… 

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում՝ 2021թ. փետրվարի 21-ին: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» 

մե դա լով:
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Ծն վել է 1999 թ. հոկ տեմ բե րի 8-ն Սի սիա նի շրջա-

նի Ա ղի տու գյու ղում: Նույն տա րում տե ղա փոխ-

վել են Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Քա շա թա ղի 

շրջա նի Լեռ նա հո վիտ գյուղ: Միջ նա կարգ կրթութ-

յու նը ստա ցել է Լեռ նա հո վի տում:

2018 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել է Մար-

տու նիի զո րա մա սում, մեկ տա րի հե տո նրան է 

միա ցել եղ բայ րը, միա սին են ծա ռա յել ու աչ քի 

ըն կել: Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում պարգ ևատր վել 

է պատ վոգ րե րով, ծնող նե րին ուղղ ված շնոր-

հա կա լա կան նա մակ նե րով, ինչ պես նաև գե րա-

զան ցի կի շքան շա նով, ստա ցել ա վագ սեր ժան տի 

կո չում: 

2020 թ. զո րացր վել է, վե րա դար ձել Լեռ նա հո վիտ՝ 

եր կու տա րի մտքում պտտվող նպա տակ ներն 

ի րա կա նաց նե լու հաս տատ ո րոշ մամբ: 

Զո րացր վե լուց մի քա նի ա միս էր ան ցել, Սա րոն 

դեռ նոր էր հար մար վում քա ղա քա ցիա կան կյան-

քին, երբ սկսեց պա տե րազ մը… Պա տե րազ մի 

բո թը լսե լուց ժա մեր անց կա մա վո րագր վեց՝ քաջ 

գի տակ ցե լով՝ ուր է գնում: 

Սա րո Թուն յա նը ժամ կե տա յին ծա ռա յութ յան ժա-

մա նակ հմուտ դի պու կա հար էր դար ձել: Ն րանք, 

ով քեր տե սել են Սա րո յին մար տի դաշ տում, 

նրա պրո ֆե սիո նա լիզ մի ու թշնա մու մար դու ժին 

պատ ճա ռած վնաս նե րի մա սին ա սում են՝ Սա րո-

յի զեն քից մի ժա մում ա վե լի շատ թուրք է սպան-

վել, քան տան կի կրա կո ցից:

Սա րո յի մա սին բո լոր ճա նա չող ներն են ցա վով ու 

ար ցունք նե րով պատ մում…

Սա րոն հա մոզ ված էր, որ մենք պարտ վել չենք 

կա րող, հա կա ռա կը պնդող նե րից նե ղա նում էր, 

նույ նիսկ բար կա նում. «Ես չեմ կա րող տես նել, թե 

թուրքն ինչ պես է մեր տուն մտնում…»: 

Հոկ տեմ բե րի 26-ին՝ 28 օր ա նընդ մեջ կռվե լուց, 28 

օր կող քին կռվող նե րին հույս տա լուց ու կող քին 

կռվող նե րի հույ սը լի նե լուց հե տո ըն կել է Սա րոն: 

Ըն կել է ու չի տե սել, թե ինչ պես է Քա շա թաղն 

ան հաս կա նա լի հանգամանքներում հանձն-

վել թուր քին, ինչ պես է եղ բայ րը վի րա վոր վել: 

Հուղարկավորվել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում՝ 2020թ. հոկտեմբերի 29-ին: 
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Ծն վել է 1990 թ. հուն վա րի 2-ին Շա քի գյու ղում: 

Տեղի միջ նա կարգն ա վար տե լուց հե տո զո րա կոչ-

վել է բա նակ, ծա ռա յել Մար տա կեր տում: Բա-

նա կից հե տո եր կու տա րի աշ խա տեց ՌԴ-ում, 

բայց չէր սի րել օ տար ա փե րը և վե րա դար ձել էր 

հայ րե նի գյուղ:

Այ նու հետև պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան էր 

մտել Սի սիա նի զո րա մա սում: Բայց դա էլ, կար-

ծես, ի րե նը չէր: Գ նաց Ար ցախ, շի նա րա րութ յուն 

էր ա նում, Կար միր շու կա յում դպրո ցի ու ման կա-

պար տե զի շենք էր սար քում, ձեռ քով ա մեն գործ 

գա լիս էր: Ըն կեր նե րը մա կա նու նը «Հե րոս» էին 

դրել: Հան կարծ մե կի մա տը փուշ մտներ, մե կի 

գոր ծը մի քիչ լավ չլի ներ, կան չում էին` էն սի-

սիան ցի «Հե րո սին» ա սեք թող գա, մե նակ ին քը 

կա րա օգ նի:

«Կա րե նը մեր գյու ղը շատ էր սի րում, ա մուր 

կապ ված էր մեր հող ու ջրին, ար մատ նե րը շատ 

խորն էին: Իր բո լոր նպա տակ ներն ու ե րա զանք-

նե րը գյու ղի հետ էր կա պում: Պատ րաստ վում էր 

վե րա նո րո գել տու նը, ա մուս նա նալ… Դիր քե րից 

իջ նում էր, հո րը խնդրում պա տե րի անկ յուն նե րը 

նշել, մնա ցած ա մեն ինչն ինքն էր ա նում: Հո րից 

սո վո րել էր մե խա նիզ մի, մե քե նա յի, քա րի, պա տի 

հետ աշ խա տե լու «լե զուն», ան գամ` կոշ կա կա-

րութ յուն ու չէր զի ջում նրան: Հե րիք էր մի բա-

նը մի ան գամ տես ներ, ա րագ յու րաց նում էր, 

ու ինք նու րույն ա նում: Տունն ի րե նից հե տո ենք 

կար գի բե րել, բայց բո լորն իր նա խագ ծե րով, իր 

գծագ րե րով: Գ նա լուց ա ռաջ տան մուտ քի դու ռը 

դրեց… Հի մա ա մեն ան գամ տան դու ռը բա-

ցել-փա կե լիս մեզ հետ տուն է մտնում, մեզ հետ 

դուրս գա լիս, միշտ ներ կա է», – հի շում է մայ րը:

Սեպ տեմ բե րի 27-ին Կա րե նը տանն էր: Պա տե-

րազ մի բոթը լսե լուն պես ա րագ զգես տա փոխ-

վեց, գնաց գյու ղա պե տա րան, այն տեղ ա սել են` 

իր ա նու նով ծա նու ցա գիր չկա, գնա ցել է զին կո-

մի սա րիատ, հետ են ու ղար կել՝ հի մա գնա, քո 

ժա մա նակն էլ կգա…

Կա րե նը միա ցավ Նո րա վա նի զո րա մա սին: Մեկ 

շա բաթ մնաց այն տեղ, հե տո տա րել են Մեղ րի, 

իսկ հոկ տեմ բե րի 13-ին` Ջ րա կան: Զոհ վեց հոկ-

տեմ բե րի 15-ին: 

Հոկ տեմ բե րի 18-ին հու ղար կա վոր վեց Սի սիա նի 

քա ղա քա յին պան թեո նում: Հետ մա հու պարգևա-

տր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1985 թ. ապ րի լի 8-ին Սի սիա նի տա րա-

ծաշր ջա նի Շա ղատ գյու ղում: Գ յու ղի լա վա գույն 

ե րի տա սարդ նե րից էր՝ հաս տա տա կամ, ինք-

նավս տահ: Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ծա ռա յել 

է Ար ցա խի հայտ նի` Եղ նիկ ներ զո րա մա սում, 

հե տա խույզ էր: 

Բա նա կից վե րա դառ նա լուց հե տո մի քա նի 

տա րի աշ խա տեց Եր ևա նում, ա պա գնաց Վ լա-

դի վոս տոկ, հո րեղ բոր մոտ: Նո րից վե րա դար-

ձավ Եր ևան, աշ խա տեց «Գ րանդ Քեն դի» ըն կե-

րութ յու նում, կրկին մեկ նեց Ռու սաս տան, բայց 

չգտավ իր տե ղը ու կա տա րեց իր կյան քի հա մար 

վճռո րոշ քայ լը` վե րա դար ձավ հայ րե նի գյուղ` 

Շա ղատ, ու Ապ րիլ  յան քա ռօր յա յից հե տո պայ-

մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան ան ցավ Սի սիա նի 

զո րա մա սում՝ նոր ձևա վոր ված հա կա տան կա յին 

դա սա կում…

Սեպ տեմ բե րի 27-ից ա ռաջ զի նա կից ըն կեր նե րի 

հետ Շա ղա տի դիր քե րում էր:

Հոկ տեմ բե րի 8-ին զան գա հա րեց դիր քե րից ու 

ա սաց, որ ի րե րը պատ րաս տեն, Ար ցախ են տա-

նում: Եղ բայ րը՝ Դա վի թը, ար դեն տա նը չէր, զո-

րա հա վա քով նա էլ դիր քե րում էր, և եղ բայր ներն 

այդ պես էլ ի րար հրա ժեշտ չտվե ցին… 

Հոկ տեմ բե րի 10-ի լու սա դե մին տե ղի է ու նե ցել 

չա րա բաս տիկ դեպ քը… Ե րեք օր հե տո Դա-

վիթն ի ջավ դիր քե րից, ըն կեր նե րի հետ գնա ցին 

փնտրե լու եղ բո րը. փնտրել են բո լոր հի վան դա-

նոց նե րում, ան գամ բո լոր դիա հեր ձա րան նե րում, 

հու սով, որ ողջ կլի նի կամ գու ցե վի րա վոր, բայց 

հոկ տեմ բե րի 25-ին ստա ցան ԴՆԹ ա նա լի զի պա-

տաս խա նը… 

Ա նու շա վա նը չա փա զանց ըն կե րա սեր էր ու 

ծնո ղա սեր: Իր հա գի բաճ կո նը հա նել-տվել էր 

ըն կե րո ջը, ում հետ միա սին էին թրջվել անձր ևից 

ու մրսել: «Ծ նող նե րն Ա նու շա վա նի սրբութ յունն 

էին, հե տո` հայ րե նիքն էր, բայց ա րի ու տես, որ 

Ա նու շա վա նը հայ րե նիքն ա վե լի սի րեց և ա ռա-

ջին տե ղում դրեց հայ րե նիքն ու նա հա տակ վեց 

հա նուն հայ րե նի քի… Ճիշտ է` Ա նու շա վանն 

ան ժա ռանգ հե ռա ցավ կյան քից, բայց մեր գա լիք 

հաղ թա նակ նե րը, ին չին ես հա վա տում եմ, լի նե-

լու են նրա զա վակ նե րը, նրա ժա ռանգ նե րը և նա 

հենց դրա նով էլ հա վեր ժա նա լու է…», – ա սում է 

Դա վի թի կի նը՝ Շա հան դուխ տը:

Հու ղար կա վոր վեց հոկ տեմ բե րի 27-ին Շա ղա տի 

գե րեզ մա նա տա նը: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 4-ին Սի սիան քա-

ղա քում: Սո վո րել է Սի սիա նի թիվ 1, այ նու հետև՝ 

թիվ 3 դպրոց նե րում: 

Ծն վել է ա զա տա մար տի կի ըն տա նի քում, ըն տա-

նի քի միակ որ դին էր: Դա վի թը մե ծա ցել է ան-

սահ ման սի րո ու գուր գու րան քի մեջ: 

2007 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել հա տուկ 

նշա նա կութ յան ջո կա տում՝ դի պու կա հար: 

2014 թ. ա վար տել է Եր ևա նի պե տա կան ճար-

տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նը՝ ճար տա րա-

գի տութ յան բա կա լավ րի աս տի ճա նով: 2016-ին 

ա վար տել է նույն բուհի ճար տա րա գի տութ յուն 

մաս նա գի տութ յան մա գիստ րա տու րան: 

Բայց հա տուկ ջո կա տա յին նե րին միա նա լու, զին-

վո րա կան դառ նա լու միտ քը հան գիստ չէր տա լիս 

Դա վի թին: Դեռ մա գիստ րա տու րան չա վար տած՝ 

2015 թ. դեկ տեմ բե րին, ծա ռա յութ յան է անց նում 

որ պես պայ մա նագ րա յին սպա:

Հա տուկ նշա նա կութ յան ջո կա տի սպա, լեյ տե-

նանտ Դա վիթ Խա չատր յա նը մաս նակ ցել է 2016 

թ. քա ռօր յա պա տե րազ մին, պարգ ևատր վել 

բազ մա թիվ պատ վոգ րե րով:

2018 թ. օ գոս տո սի 18-ին ա մուս նա ցել է:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին հա տուկ նշա նա-

կութ յան ջո կա տի ա վագ լեյ տե նանտ Դա վիթ Խա-

չատր յանն իր զին վոր նե րով ա ռաջ նագ ծում էր. 

մաս նակ ցել է Քար վա ճա ռի, Ջ րա կա նի, Հադ րու թի 

մար տե րին:

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 10-ին Հադ րու թում հա-

կա ռա կոր դի դի վեր սիոն խում բը ոչն չաց նե լու 

ժա մա նակ ծանր վի րա վոր վում է: Մար տա կան 

ըն կեր նե րի ու իր զին վոր նե րի օգ նութ յամբ դուրս 

է բեր վել մար տա դաշ տից:

Բ ժիշկ նե րի՝ Դա վի թի կյան քը փրկե լու բազ մա թիվ 

փոր ձե րը, ցա վոք, ա պարդ յուն էին. հոկ տեմ բե րի 

20-ին մա հա նում է հա տուկ նշա նա կութ յան ջո-

կա տի ա վագ լեյ տե նանտ Դա վիթ Խա չատր յա նը:

Եր ջա նիկ ըն տա նիք ու ներ, սի րե լի կին, հո գա-

տար քույ րեր: Ն րա կյան քին նոր գույն ու ի մաստ 

էր հա ղոր դել դուստ րը՝ Ար փին, ով ծնվել է 2020 

թ. օ գոս տո սի 4-ին: Դա վի թը դստեր շուր թե րից 

ի րեն ուղղ ված «հայ րիկ» բա ռը լսե լու եր ջան-

կութ յունն ու մնա ցած բո լոր ու րա խութ յուն նե րը 

նվի րա բե րեց հայ րե նի քին, որ պես զի իր Ար փին 

ու մյուս բո լոր մա նուկ նե րը խա ղաղ ու անվ տանգ 

երկ րում մե ծա նան:

Դա վիթ Խա չատր յա նի աճ յունն ամ փոփ ված է 

Ե ռաբ լուր պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր-

վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2001 թ. հոկ տեմ բե րի 14-ին Սի սիան 

քա ղա քում: Աշ խույժ ու մար դա մոտ, ըն կե րա սեր 

ու կեն սա սեր էր Ար մա նը: Ա վար տե լով Սի սիա նի 

թիվ 4 հիմ նա կան դպրո ցը՝ ու սու մը շա րու նա կել 

է ա վագ դպրո ցում: Դպ րո ցից հե տո ըն դուն վել է 

Եր ևա նի ֆիզ իկա կան կուլ տու րա յի ինս տի տու տի 

ֆուտ բո լի բա ժին ու մեկ նել ծա ռա յութ յան: Մայ րը 

պատ մում է, որ ա ռանց ի րենց տե ղե կաց նե լու 

գնա ցել քննութ յուն էր հանձ նել և ըն դուն վել: Երբ 

ցան կութ յուն են հայտ նել հե տը գնալ, ա սել է` «Տ-

ղան պի տի տղա մե ծա նա»:

2020 թ. ան ցել է ծա ռա յութ յան ՀՀ զին ված ու ժե-

րում: Վեց ա միս ծա ռա յել է Գ յում րու զո րա մա-

սում, ա պա Ջ րա կա նի Ա րա լեռ զո րա մա սում: 

Բո լո րի պաշտ պանն էր, բո լո րի ու րա խութ յունն ոչ 

միայն դպրո ցում, այլև ծա ռա յութ յան ժա մա նակ: 

Այն պի սի բնա վո րութ յուն ու ներ, որ անհ նար էր 

նրան չսի րել: 

Մի քա նի ամս վա ծա ռա յող էր, երբ սկսվեց պա-

տե րազ մը: Վեր ջին ան գամ տուն է զան գա հա րել 

սեպ տեմ բե րի 26-ին: Հա ջորդ օրն ընդ միշտ լռել է 

Ար մա նի զան գը, սա ռել՝ «Մամ» կան չող բա ռը… 

Ո րո նում նե րի, հույ սե րի, սպա սում նե րի չորս 

ա միս, ո րի ըն թաց քում փոր ձե ցին կա մաց-կա մաց 

ա ռե րես վել ծանր ի րա կա նութ յան հետ, կա մաց-

կա մաց ի րենց նա խա պատ րաս տել ա մե նաան հա-

վա նա կա նին՝ Ար մա նի զոհ վե լուն…

Ար ման Կա րա պետ յա նի աճ յու նը ծնող նե րին 

հանձ նե ցին 2021-ի հուն վա րի 16-ին:

Հու ղար կա վո րութ յու նը տե ղի ու նե ցավ հուն վա րի 

18-ին Սի սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում: Հետ-

մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա-

յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել 1983 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին Սի սիան քա-

ղա քում: Տե ղի թիվ 2 դպրոցն ա վար տե լուց հե տո 

ու սու մը շա րու նա կել է ԴՕՕՍԱՖ-ի դա սըն թաց-

նե րում: Այ նու հետև՝ 2001 թ. զո րա կոչ վել է հա յոց 

բա նակ, ծա ռա յել Էջ միած նում: 

Զո րացր վե լուց հե տո ո րոշ ժա մա նակ աշ խա տել 

է Շա քիի քա րի ար տադ րա մա սում։ Սո ցիա լա կան 

խնդիր նե րի պատ ճա ռով մեկ նել է ՌԴ , եր կու 

տա րի այն տեղ աշ խա տե լուց հե տո վե րա դար ձել 

հայ րե նիք: Գտ նում էր, որ օ տար հո ղում մարդ 

մնում է օ տար, հայ րե նիքն է մար դուն ուժ տվո ղը: 

Ա մուս նա ցել է Հաս միկ Կա րա պետ յա նի հետ և ու-

նե ցել ե րեք զա վակ։

Հաս մի կի ու Հ րա հա տի ըն տա նի քն օ րի նա կե լի 

են բնո րո շում հար ևան նե րը՝ «Ափ սոս, Հ րոն լավ 

տղա էր, ե րե խա նե րի հա մար շատ ենք տխրում՝ 

հո րը շատ էին սի րում, կինն էլ էր նրան շատ 

նվիր ված. դա ժան է պա տե րազ մը, շատ-շատ 

տներ քան դեց, ե րա նի խա ղա ղութ յու նը հա րատև 

լի նի...»։

2013 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է ան ցել 

Սի սիա նի զո րա մա սում։

Ըն թաց քում հա զար ու մի դժվա րութ յուն է տե սել, 

բայց եր բեք չի բո ղո քել ծա ռա յութ յու նից, հա մա-

րում էր, որ դժվա րութ յու նը տղա մար դու հա մար 

է, միայն ըն տա նի քի ան դամ նե րի հա մար էր ան-

հանգս տա նում...

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը պա տե-

րազմ սկսեց... Սի սիա նի զո րա մա սի ծա ռա յող նե-

րը խումբ-խումբ մեկ նում էին Ար ցախ՝ Ս յու նի քի 

դար պասն ու ի րենց տու նը պաշտ պա նե լու։ 

Հոկ տեմ բե րի 10-ին Ար ցախ մեկ նող մե քե նա նե-

րից մե կում էր Հ րա հա տը։ Ըն կեր նե րի պատ մե լով՝ 

հրա մա նա տա րը դիր քում Հ րո յին ա սել է, թե կա-

րող է Ար ցախ չգալ, քա նի որ ե րեք ե րե խա ու նի, 

բայց նա հա կա դար ձել է. «Ձեզ մե նակ չեմ կա րող 

թող նել...»։

Մե քե նան, ո րում գտնվում էր Հ րա հա տը, ա ռաջ-

նա գիծ չհա սավ. Կար միր շու կա յի մո տա կայ քում 

թշնա մու ա նօ դա չո ւի հար վա ծից պայ թում է՝ 

զոհ վում է Հ րա հա տը՝ կնոջն ու ե րեք ե րե խա նե-

րին թող նե լով ի րեն հա վերժ կա րո տե լու ցավն ու 

հե րո սա ցած հա յի ըն տա նիք լի նե լու հպար տութ-

յու նը։

Հու ղար կա վոր վել է հոկտեմբերի 28-ին Սի սիա նի 

քա ղա քա յին պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա-

լով: 



208

Ծն վել է 1991 թ. մա յի սի 16-ին Սի սիա նի շրջա նի 

Ան գե ղա կոթ գյու ղում: Սո վո րել է գյու ղի միջ նա-

կարգ դպրո ցում: Մի ջնա կարգ կրթութ յուն ստա-

նա լուց հե տո 2008-2010 թթ. ծա ռա յել է բա նա-

կում: Ծա ռա յութ յունն ան ցել է Ջ րա կա նում՝ Ա րա 

Լեռ զո րա մա սում: Բա նա կից զո րացր վե լուց հե տո 

գնա ցել է Ռու սաս տան, ո րոշ ժա մա նակ աշ խա-

տել այն տեղ, ա պա վե րա դար ձել հայ րե նի գյուղ, 

ա մուս նա ցել և պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան 

ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում: Զի նա կից ըն կեր-

նե րի հետ Շա ղա տի դիր քերն էին հսկում:

Պա տե րազ մին նա խոր դող ե րեք ամ սում դիր քե-

րից գրե թե չի ջավ: Ա մե նից շատ ե րե խա նե րին էր 

կա րո տում՝ է դի կին և Խա չի կին:

Ա րա յի կը վա րորդ էր. Սի սիա նի մեր ձա կա դիր քեր 

տա նող ճա նա պարհ նե րը ծանր ու դժվա րան ցա-

նե լի են, բայց եր բեք դիր քա պահ տղա նե րին կես 

ճա նա պար հի չի թո ղել: Դիր քա պահ ըն կեր նե րից 

Տիգ րանն է պատ մում՝ «Մեզ հետ բարձ րա նում 

էր դիր քեր, մնում էր մեզ հետ, փոր ձում էր օգ նել 

յու րա քանչ  յու րին: Օգ նող, հաս նող մարդ էր, հա-

մեստ, բա րի, ըն կե րա սեր, գյու ղում հարգ ված, բո-

լո րիս կող մից սիր ված: Միակ տղան էր, քույ րեր 

ու ներ, բայց եղ բայր չու ներ: Ա րա յի կը եր կու տղա 

ու նի, հի մա ինչ քան գի տեմ, գյու ղում չեն, ծնող-

նե րի հետ էին, բայց հի մա ծնող նե րը ե րե խա նե րի 

կա րո տով են ապ րում: Ա րա յի կի նման տղա նե րը 

պի տի շատ լի նեն, ո րով հետև մարդ պի տի կա-

րո ղա նա պահանջված լի նել, Ա րա յի կը բո լո րի հա-

մար և ա մե նուր կա րո ղա նում էր ի րեն դրսևո րել՝ 

հմուտ վա րորդ էր, լավ զին վո րա կան, բա նի մաց 

հո ղա գործ, հաս նող-օգ նող հա մագ յու ղա ցի ու ըն-

կեր: Մի խոս քով՝ հրա շա լի մարդ էր: Հոկ տեմ բե րի 

7-ին գնաց Ար ցախ, մի քա նի օր անց ի մա ցանք, 

որ զոհ վել է. ա նա սե լի ցավ է տես նել, թե ինչ պես 

է պա տե րազ մը խլում ե րի տա սարդ տղա նե րի 

կյան քը՝ ծնող նե րին հա վերժ սգա վոր, ե րե խա նե-

րին՝ որբ թող նում. ա նիծ վի պա տե րազ մը...»:

Ա րա յիկ Կի րա կոս յա նը զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 

10-ին Կար միր շու կա յի մո տա կայ քում: Հու ղար-

կա վոր վել է հոկ տեմ բե րի 29-ին՝ Ան գե ղա կո թի 

գե րեզ մա նա տա նը: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1982 թ. ապ րի լի 26-ին Սի սիա նի շրջա-

նի Շամբ գյու ղում։ Սո վո րել է տե ղի միջ նա կարգ 

դպրո ցում։ Բազ մա զա վակ ըն տա նի քում էր ծնվել՝ 

տա սը ե րե խա ու նե ցող: Մա րա տի բա ժին սերն 

ա ռանձ նա հա տուկ էր, ո րով հետև տաս նե րորդ 

ե րե խան էր՝ ա մե նա փոք րը. ա վագ քույ րե րը հի մա 

էլ նրա մա սին խան դա ղա տան քով են խո սում։ 

Շամ բի դպրոցն ա վար տե լուց հե տո ծա ռա յել էր 

բա նա կում՝ նույն Մար տա կեր տում, որ տեղ էլ հե-

տո պի տի ան մա հա նար` նա հա տակ վե լով նրա 

պաշտ պա նութ յան հա մար մղված մար տե րում:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք զա վակ։ 

Հայն իր հո ղը սե փա կան զա վա կի պես է սի րում: 

Մա րատն աշ խա տում էր Տատ նիի ջրե րի գոր ծա-

րա նում: Կի նը պատ մում է, որ Մա րա տը սի րում 

էր խնա մել հո ղը, սի րում էր մշա կել ու բերք ստա-

նալ, աշ խա տա սեր էր ու իր ե ռանդն ամ բող ջութ-

յամբ օգ տա գոր ծում էր բա րիք ստեղ ծե լու հա մար, 

բայց նրա խա ղաղ աշ խա տանքն ընդ հա տեց 

պա տե րազ մը. սեպ տեմ բե րի 27-ին՝ պա տե րազ մի 

ա ռա ջին իսկ օ րը, միա ցավ Սի սիա նի պաշտ պա-

նութ յունն ի րա կա նաց նող զին վո րա կան նե րին, 

եր կու օր անց կա մա վոր մեկ նեց Ար ցախ՝ մաս-

նակ ցե լու Մար տա կեր տի մար տե րին։ 

Մա րա տի մա սին ըն կե րը՝ Ա րամն է պատ մում. 

«Բա ռեր չեմ գտնում նրա ար ժա նիք նե րի մա սին 

խո սե լու հա մար, իս կա կան ըն կեր էր, նրան հար-

գում էին բո լո րը, հաս նող, օգ նող, հար գա լից, մե-

ծի հետ մեծ էր, փոք րի հետ՝ փոքր։ Պա տե րազ մի 

օ րե րին հա մար յա ա մեն օր խո սում էինք հե ռա-

խո սով. մեր վեր ջին խո սակ ցութ յան ժա մա նակ 

Մար տու նիում էր, ա սում էր, որ ա մեն ինչ լավ է, 

որ վախ բո լո րո վին չկա...»։

Ս յու նե ցին ի ծնե ռազ միկ է, անձն վեր ռազ միկ... 

Խա ղա ղութ յան օ րե րին ան խոնջ աշ խա տող 

սյու նե ցին գի տի, որ հայ րե նի հո ղը քրտին քով 

ծաղ կում է, բայց ար յու նով է պահ վում, գի տի, որ 

պա պե րից ժա ռան գածն անվ նաս որ դի նե րին ժա-

ռան գելն է իր ա ռա ջին ու սուրբ պար տա կա նութ-

յու նը, գի տի ու ան վա րան է՝ իր հո ղը թուր քից 

պաշտ պա նելն այ լընտ րանք չու նի։ 

Մա րա տը զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 20-ին։ 

Մար մինն ամ փոփ ված է Սի սիա նի քա ղա քա-

յին պան թեո նում։ Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով։
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Ծն վել է 1978 թ. ապ րի լի 28-ին Բա քու քա ղա քում։ 

Ե րեք տա րի այն տեղ ապ րե լուց հե տո տե ղա-

փոխ վել են Հա յաս տան, հաս տատ վել Սի սիա նի 

Ո րո տան բնա կա վայ րում: Սո վո րել է գյու ղի միջ-

նա կարգ դպրո ցում։ Տուն են դրել, հույս փայ-

փա յել, հող հեր կել, դաշտ ցա նել, ազ գին զա վակ 

պարգ ևել, բայց այդ ա մենն է լի հա մա րում էր քիչ, 

քիչ՝ հայ րե նի քի հա մար: Եր կու տար վա պար տա-

դիր ծա ռա յութ յու նը հա մա րում էր քիչ, այդ իսկ 

պատ ճա ռով աշ խա տան քի է ան ցել Նո րա վա նի 

զո րա մա սում՝ որ պես հրա նո թի վա րորդ: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի մեկ որ դի։

Նել լին ա մուս նու մա սին խո սե լիս հե կե կում է. 

«Տիգ րա նին նկա րագ րող ա մե նա ճիշտ հատ կա-

նիշն ազն վութ յունն է, նա ազ նիվ էր բո լոր հա րա-

բե րութ յուն նե րում, ազ նիվ ա մու սին էր, ազ նիվ 

ըն կեր, ազ նիվ աշ խա տա կից, ազ նիվ եղ բայր ու 

որ դի։ 

Սեպ տեմ բե րի 27-ի չա րա բաս տիկ ա ռա վո տը 

զան գա հա րե ցին զո րա մա սից, ա սա ցին, որ տագ-

նապ է, հա վա քեց պա յու սակն ու դուրս ե կավ, 

սկզբում Սի սիա նի մեր ձա կա դիր քե րում էր։ Մի 

օր էլ զան գա հա րեց ու ա սաց, թե Մար տա կերտ 

է գնում։ Պա տե րազ մից ա ռաջ էլ գի տեի, որ նա 

քաջ տղա մարդ է, բայց պա տե րազ մի օ րե րին 

նրա ա րիութ յու նը զար մաց նում էր ինձ։ Ես բուժ-

քույր եմ հոս պի տա լում, հա զա րա վոր կյան քեր 

ենք փրկել. հա մոզ ված էի, որ Տիգ րա նին ո չինչ 

չի լի նի։ Ն րա հետ հե ռա խո սա յին յու րա քանչ  յուր 

խո սակ ցութ յու նից հե տո մի տե սակ ա ռույ գա նում 

էի, ո րով հետև նա կա րո ղա նում էր վստա հութ-

յուն ներշն չել։ Հոկ տեմ բե րի 20-ին նրանք պի տի 

վե րա դառ նա յին, սպա սում էի: Ա կա նա տես նե րը 

պատ մում են, որ ար դեն պատ րաստ վում էին 

ճա նա պարհ ընկ նել, երբ ա նօ դա չուն նկա տել է 

նրանց։ Անձ նա կազ մից 6 հո գի զոհ վել են։ Մեր 

հա մար ող բեր գութ յու նը կրկնա կի էր, քա նի որ 

Տիգ րա նի հետ զոհ վել է նաև հո րեղ բոր որ դին՝ 

Մա րատ Հա կոբ ջան յա նը»։

Նո րա վա նի զո րա մա սում Տիգ րա նին կա րո տով 

ու ափ սո սան քով են հի շում. «Մի տե սակ մար դիկ 

կան, որ պատ րաստ են ցան կա ցած դժվա րութ-

յան, որ եր բեք չեն բո ղո քում, այդ տե սա կի մարդ 

էր Տիգ րա նը»։

Տիգ րան Հա կոբ ջան յա նը զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 

20-ին Մար տա կեր տում։ 

Աճ յու նը հո ղին է հանձն վել 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 

23-ին Սի սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում։ Հետ-

մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա-

յութ յան» մե դա լով: 
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Ծն վել է 1977 թ. հոկ տեմ բե րի 14-ին Սի սիա նի 

շրջա նի Տո լորս գյու ղում, սո վո րել է տեղի միջ նա-

կարգ դպրո ցում:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու որ դի։

2013 թվա կա նից պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող 

էր, գի տեր հայ րե նի քի գինն ու խա ղա ղութ յան 

հար գը։

Երկ րի, հո ղի, հայ րե նի քի պաշտ պանն իր պարտ-

քը կա տա րե լիս եր բեք չէր թե րա ցել, հարգ ված 

զին ծա ռա յող էր ու սի րող հայր, ով որ դի նե րի 

դաս տիա րա կութ յան հիմ քում սե փա կան հայ րե-

նի քի ու տան պաշ տա մունքն էր դրել։ 

Պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րե րից ա ռաջ նագ ծում էր, 

եղ բո րոր դին ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող էր, ու 

պայ մա նագ րա յին հիմունքներով ծառայող հո րեղ-

բայրն իր պարտքն էր հա մա րում նրա դե ռա տի 

կյան քը պահ պա նե լը։ Զան գա հա րում էր եղ բո րը՝ 

հանգս տաց նում, ա սում, որ ա մեն բան լավ է ու 

ան հանգս տա նա լու ո չինչ չկա։ Վեր ջին հե ռա խո-

սա զան գը հոկ տեմ բե րի 10-ին էր...

Հոկ տեմ բե րի 14-ին Ար շա կի ծննդյան օրն էր, 

ա վա՜ղ, շնոր հա վո րանք նե րի փո խա րեն ցա վակ-

ցութ յուն ներ, ու րա խութ յան փո խա րեն՝ մոր մո քա-

լից կսկիծ...

Միայն ա միս ներ անց՝ 2021թ. հուն վա րի 30-ին, 

հո ղին հանձն վեց Ար շա կի աճ յու նը։ Հու ղար կա վո-

րութ յա նը ներ կա էին նույն խրա մա տում կռված 

ըն կեր նե րը, ով քեր ե կել էին ի րենց ե րախ տա գի-

տութ յան խոսքն ա սե լու հե րո սին՝ ի րենց կյան քը 

փրկե լու հա մար։

Հուղարկավորվել է 2021թ. հունվարի 30-ին Սի-

սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում։ Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» 

մե դա լով:
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Ծն վել է 1988 թ. մա յի սի 26-ին Սի սիա նի շրջա-

նի Բռ նա կոթ գյու ղում: 1995-2005 թթ. սո վո րել է 

Սի սիա նի թիվ 2 դպրո ցում: Այ նու հետև ու սու մը 

շա րու նա կել է Ար ցա խի պե տա կան հա մալ սա-

րա նի ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին բաժ նում: 

Ա ռա ջին կուր սից զո րա կոչ վել է բա նակ: Պար տա-

դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել 

Գո րի սի զո րա մա սում: 

Զո րացր վե լուց հե տո պայ մա նագ րա յին ծա ռա-

յութ յան է ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում՝ որ պես 

են թաս պա:

Ամուսնացած էր, ու նի եր կու դուստր:

Նա րե կի ու Լի լի թի ըն տա նի քը Սի սիա նում լավ 

օ րի նակ էր հան դի սա նում: 

Եր կուսն էլ վաղ տա րի քից զրկված են ե ղել հայ-

րա կան ջեր մութ յու նից, եր կուսն էլ ա մեն ին չից 

վեր էին դա սում ի րենց ե րե խա նե րին ան հոգ ու 

պայ ծառ ման կութ յուն նվի րե լը: 

Լի լի թի ձայ նը հուզ մուն քից խզվում է. «Մենք 

մինչև հի մա սպա սում ենք, չենք հա վա տում, 

չենք ցան կա նում հա վա տալ, ե րե խա ներս էլ են 

սպա սում: Այ սօր էլ սպա սում եմ, որ դու ռը կբաց-

վի, ու Նա րե կը ներս կմտնի: Նա րե կը շատ հո գա-

տար ա մու սին էր, ե րե խա նե րի հա մար սի րող և 

ու շա դիր հայր»:

Պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յո ղի կյան քում ըն-

տա նի քին հատ կաց վող ժա մա նա կը շատ-շատ 

քիչ էր. Լի լի թը հի շում է, որ Տա վու շում 2020 թ. 

հու լի սին սահ մա նա յին ի րա վի ճա կի լա րու մից հե-

տո ա մու սի նը գրե թե տա նը չէր ե ղել՝ ա նընդ հատ 

մար տա կան տագ նապ ներ, ու ժե ղաց ված ծա ռա-

յութ յուն, լար ված ու ան հան գիստ օ րեր... 

Սեպ տեմ բե րի 27-ին Նա րե կը բարձ րա ցել էր Սի-

սիա նի մեր ձա կա դիր քեր, իսկ հոկ տեմ բե րի 8-ին 

մեկ նել Ար ցախ: 

Մեկ նե լուց ա ռաջ մի քա նի րո պեով տուն էր մտել. 

ե րե խա նե րին չէր արթ նաց րել՝ հրա ժեշտ չէր տվել, 

քա նի որ հա մոզ ված էր, որ վե րա դառ նա լու է... 

Զոհ վել է Կար միր շու կա յի տա րած քում՝ ա նօ դա-

չո ւի հար վա ծից:

Այս պա տե րազմն ա ռանձ նա ցավ իր դա ժա նութ-

յամբ, ա մե նա ցա վոտ հար ցե րից մեկն էլ մար մին-

նե րի ան ճա նա չե լի լի նելն է. 2020 թ. նո յեմ բե րի 

28-ին ԴՆԹ հե տա զո տութ յու նը հաս տա տել է՝ 

Նա րեկ Հա րութ յուն յա նը նա հա տակ վել է, բայց 

ըն տա նի քում նրան դեռ սպա սում են...

Աճ յունն ամ փոփ ված է Սի սիա նի քա ղա քա-

յին պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1992 թ. օ գոս տո սի 22-ին Սի սիան քա-

ղա քում: Սո վո րել է Սի սիա նի թիվ 2 հիմ նա կան 

դպրո ցում: Ա վար տե լուց հե տո ծա ռա յել է Կա պա-

նի N զո րա մա սում: Աչ քի էր ըն կել իր կար գա պա-

հութ յամբ, ար դա րամ տութ յամբ…

Պատ վով պարտ քը կա տա րե լով հայ րե նի քի 

նկատ մամբ՝ ա ռաջ նորդ վել է այն գի տակ ցու մով, 

որ հայ րե նի քին դեռ է լի պարտք ու նի տա լու, այ-

դու հան դերձ ան մի ջա պես ծա ռա յութ յան է ան ցել 

Նո րա վա նի զո րա մա սում՝ որ պես հաշ վար կի հրա-

մա նա տար, ստա ցել՝ կրտսեր սեր ժան տի կո չում: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ: 

Սեպ տեմ բե րի 27-ի վաղ ա ռա վոտ յան Սամ սո նին 

կան չե ցին: Սեպ տեմ բե րի 29-ին տա րան Ար ցախ՝ 

Մար տա կերտ: «Զան գում էր, ե րե խա նե րից էր 

հարց նում, կռվից ո չինչ չէր ա սում, ա սում էի` 

վե րա դար ձիր տուն, հան դի մա նում էր` ես իմ 

հայ րե նիքն եմ պաշտ պա նում, զին վո րը չի կա րող 

լքել դիր քե րը: Հարց նում էինք` ի՞նչ կա, ա սում 

էր` ցենտր ա, դա իր սի րած բառն էր, ա սում էր, 

որ գամ, շատ բան եմ պատ մե լու», – պատ մում է 

կի նը՝ Լի լի թը:

Ըն կեր նե րը պատ մում են, թե ինչ խի զա խութ յամբ 

և ինչ անձ նա զո հութ յամբ են տղա նե րը պա հել 

ի րենց դիր քը: Թե ինչ պես է Սամ սոնն իր ջո կի 

վեց տղա յի հետ անվ րեպ կրա կել թշնա մուն, չեն 

լքել դիր քե րը, չեն փա խել, կռվել են մինչև վերջ: 

Այն քան են կրա կել, որ հրա նո թի փո ղը շի կա ցել 

էր, այն պես հմտո րեն են պաշտ պան վել ԱԹՍ-նե-

րի հար ված նե րից, որ ոչ մի զոհ չեն ու նե ցել, բայց 

թշնա մին, տես նե լով, որ դիրքն ա նա ռիկ է, սկսել 

է ինք նա թի ռից ռմբա կո ծել տղա նե րի պաշտ պա-

նած դիր քը, ու վեցն էլ զոհ վել են, մնա ցել հո ղի 

հաստ շեր տի տակ… 

Ըն կեր նե րը կա րո ղա ցել են օգ նութ յան հաս նել 

միայն այն ժա մա նակ, երբ եր կա րատև հրե տա-

կո ծութ յու նը դա դա րել է, ո րից հե տո միայն հո ղի 

տա կից դուրս են բե րել տղա նե րի անշն չա ցած 

մար մին նե րը…

Հոկ տեմ բե րի 22-ին վեց նա հա տա կի աճ յունները 

հանձն վեցին հա րա զատ նե րին:

2020-ի հոկ տեմ բե րի 23-ին Սի սիա նի քա ղա քա-

յին պան թեո նում վեց նա հա տակ միա ժա մա նակ 

հանձն վեց հայ րե նի հո ղին…

Սամ սոն Հո վա կիմ յա նն ար ժա նա ցել է բազ մա թիվ 

շնոր հա կա լագ րե րի, հետ մա հու պարգ ևատր վել 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2000 թ. հու լի սի 22-ին Սի սիան քա ղա-

քում: Ման կութ յունն ան ցել է Ան գե ղա կո թում: 

Եր կու տա րե կա նում ըն տա նի քի հետ տե ղա-

փոխ վել է Ռու սաս տան՝ Չի տա քա ղաք։ 2006 թ. 

վե րա դար ձել է Հա յաս տան: Սո վո րել է Սի սիա նի 

Վուրգ Ոս կան յա նի ան վան թիվ 4 հիմ նա կան, այ-

նու հետև՝ ա վագ դպրո ցում: Վա յե լել է ըն կեր նե րի 

և ու սու ցիչ նե րի սե րը: Ա վար տե լուց հե տո ըն-

դուն վել է ԵՊՀ ար ևե լա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի 

ա րա բա գի տութ յան բա ժի նը: Դեռ ու սա նող չդար-

ձած՝ դեռ չվա յե լած ու սա նող լի նե լու բերկ րան քը՝ 

զո րա կոչ վել է բա նակ, դար ձել զին վոր, Մա տա ղի-

սին ար ժա նի զին վոր… 

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում աչ քի է ըն կել իր ռազ-

մա կան գի տե լիք նե րով ու զար մա նա լի հա մար-

ձա կութ յամբ, այդ իսկ պատ ճա ռով հրա մա նա-

տա րութ յու նը նշա նա կել է հրե տա նու նշա նա ռու, 

ո րից հե տո սեր ժան տա կան դա սըն թաց նե րի 

մաս նակ ցե լով՝ ստա ցել է կրտսեր սեր ժան տի կո-

չում, նշա նա կ վել դիր քի ա վագ: 

Պա տե րազ մի ա ռա ջին իսկ օ րը Վա հագ նը ա ռա-

ջին նե րից էր, ով տե սավ պա տե րազ մի ա հա վոր 

դեմ քը, ա ռաջ սլա ցող թշնա մու բա նա կը. «Հադ-

րութ» պոս տում փա ռա հեղ պայ քա րում էր թշնա-

մու դեմ: Ս պե տեմ բե րի 29-31-ին Վա հագ նի հրաձ-

գա յին վաշ տն ըն կել է շրջա փակ ման մեջ։ Մ նա լով 

միայ նակ` հրա մա նա տա րի հետ եր կու օր ա պա-

հո վել են ծա ռա յա կից ըն կեր նե րի նա հան ջը՝ հետ 

շպրտե լով թշնա մու 200 հո գա նոց խմբի գրո հը և 

շր ջա փա կու մից դուրս բե րել մի ողջ վաշտ։ Հ րա-

մա նա տա րա կան կազ մը, նկա տե լով Վա հագ նի 

հե րո սա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րո շել էր հենց 

մար տի ժա մա նակ նրան շնոր հել լեյ տե նան տի 

կո չում, բայց ին քը հրա ժար վել է` ա ռա վել կար-

ևո րե լով մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, քան` 

կո չում նե րը… 

Հոկ տեմ բե րի 13-ին Վա հագ նը մարտն չում էր՝ 

չհանձն վե լու ու մինչև վերջ կռվե լու գա ղա փա րը 

որ դեգ րած: Ծանր կո րուստ ներ կրե լով, սա կայն, 

ստա ցել է նա հան ջի հրա ման… Ոչն չաց նե լով 

թշնա մու լուրջ ռազ մա կան տեխ նի կան, ա պա հո-

վել է զի նա կից նե րի նա հան ջը` հոր դո րե լով` դուք 

գնա ցեք, ես կպա հեմ… Ու` պա հել է… Ինքն ըն կել 

է, բայց Մար տա կեր տը հի մա մերն է… 

Վի րա վոր ված և թուր քի շուն չը թի կուն քին զգա-

ցող Վա հագ նը, չցան կա նա լով ընկ նել նրա ձեռ քը 

կամ գե րե վար վել, վեր ջին նռնա կով պայ թեց րել է 

ի րեն…

Աճ յունն ամ փոփ ված է Սի սիա նի քա ղա քա յին 

պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ 

«Մար տա կան խաչ» 2-րդ  աս տի ճա նի և ԼՂՀ 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 2001 թ. հոկ տեմ բե րի 4-ին Սի սիան քա-

ղա քում: Փոքր հա սա կից էլ շատ է սիր վել շրջա-

պա տի կող մից, բո լո րի նկատ մամբ բա րի էր ու 

կա մե ցող, հաս նող էր ու օգ նող: Սո վո րել է Սի-

սիա նի թիվ 1, այ նու հետև թիվ 4 դպրոց նե րում, 

ո րից հե տո՝ Սի սիա նի ա վագ դպրո ցում: Ա վար-

տե լուց հե տո զո րա կոչ վել է բա նակ և ն պա տակ 

ու ներ զո րացր վե լուց հե տո շա րու նա կել զին վո-

րա կա նի ու ղին… Ա վաղ, հա վերժ զին վո րագր վեց՝ 

իր հետ տա նե լով զին վո րա կա նի հա մազ գեստն 

ու սպա դառ նա լու ե րա զան քը…

Ծա ռա յել է Ներ քին Հո ռա թա ղի զո րա մա սում:

Հոկ տեմ բե րի 4-ին ծննդյան օրն էր, 19 տա րե կան 

էր դար ձել, բա րի, ան փոր ձանք, խա ղաղ ծա ռա-

յութ յան մաղ թա նանք ներ ստա ցել, բայց… Պա տե-

րազմն ար դեն սկսված էր… Ու նո յեմ բե րի 3-ին 

ըն դա մե նը ե րեք ամս վա զին ծա ռա յող Վար դանն 

ըն կավ Մար տա կեր տում՝ հաղ թա նա կի հա վա-

տով, կռիվ մղե լով ո սո խի դեմ:

Մի վեր ջին ան գամ հասց րեց զան գա հա րել ու մոր 

ձայ նը լսել, հասց րեց ա սել, որ չան հանգս տա նան 

հան կարծ, որ կա րող է էլ չզան գի, զգում էր, որ 

չի հաղ թա հա րե լու մա հա ցու վեր քը, բայց մայ-

րա կան սերն ա վե լի ուժ գին էր, ու կա րո ղա ցավ 

ու ժե րը հա վա քել ու զան գել… Մա րեց Վար դա նի 

զան գը, կտրվեց նրա կյան քի զար կե րա կը…

«Վար դա նը շտա պում էր բա նակ գնալ, դեռ զին-

վո րա կան չդար ձած, ար դեն զին վոր էր… Փոքր 

տա րի քից ինձ հետ զո րա մաս էի տա նում, շփվում 

էր զին վոր նե րի հետ, նվա գախմ բի տղա նե րի հետ 

կա տակ ներ էր ա նում, հետ ներն ու րախ, աշ խույժ 

եր գեր էր նվա գում, բո լո րը սի րում էին Վար դա-

նին, ինքն էլ բո լո րի հետ էր կապ ված ու հո գով 

ար դեն զին վոր էր, իմ հե րոս զին վորս…Իսկ այ սօր 

նույն նվա գա խում բը Վար դա նիս հա մար պե տա-

կան օրհ ներգն է հնչեց նում», – ա սում է Վար դան 

Հով հան նիս յա նի հո րա քույ րը` Ա րու սը, ով աշ խա-

տում է Սի սիա նի զո րա մա սի գրա դա րա նում:

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում՝ նո յեմ բե րի 5-ին: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա-

լով:



216

Ծն վել է 1980 թ. հու նի սի 19-ին Սի սիան քա ղա-

քում: 1987 թ. հա ճա խել է Սի սիա նի Անդ րա նիկ 

Զո րա վա րի ան վան թիվ 3 դպրո ցը, ա պա ու սու մը 

շա րու նա կել Սի սիա նի թիվ 2 միջ նա կարգ դպրո-

ցում:

1998 թ. զո րա կոչ վել է հա յոց բա նակ, ծա ռա յել 

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նում՝ Մար տա կեր տի 

շրջա նի Եղ նիկ ներ կոչ վող զո րա մա սում: Ծա ռա-

յութ յան ըն թաց քում աչ քի է ըն կել մար տա կան 

բարձր պատ րաստ վա ծութ յամբ և ն վիր վա ծութ-

յամբ, կար գա պա հութ յամբ ու ա ռա ջա դի մութ-

յամբ:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ:

Ծա ռա յութ յու նից հե տո, եր ջան կա հի շա տակ հոր` 

Սի սիա նում հայտ նի վար պետ Բե նի կից սո վո-

րեց պատ շա րել, սվաղ ա նել, սո վո րեց նվիր վել 

ձեռ նար կած գոր ծին, նրա հետ ե կե ղե ցի, տուն 

կա ռու ցեց, ինքն էլ դար ձավ վար պետ, ու այն պի-

սին, որ Տաթ ևի վան քի վե րա նո րոգ ման ժա մա-

նակ վա նա հայ րը նրան էր վստա հել բե կոր ված, 

փշրված խաչ քա րի վե րա կանգ նու մը, ինչն Ա րամն 

ա րել էր ան թե րի:

6-7 տա րի աշ խա տեց Հադ րու թում, հա վա նե ցին 

ձեռ քի գոր ծը, ա ռա ջար կե ցին մնալ և ապ րել այն-

տեղ, բայց չցան կա ցավ հե ռա նալ Սի սիա նից, որ 

ի րենցն էր, թանկ էր ու նվի րա կան:

2009 թ. Ա րամն ըն դուն վել է Սի սիա նի տնտե-

սա գի տա կան քո լե ջի «Ֆեր մա յին տնտե սութ յան 

կազ մա կեր պում» բա ժին, որ տեղ դրսևո րել է 

բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն:

2017 թ. ըն դուն վել է ՀՀ ազ գա յին ագ րա րա յին հա-

մալ սա րա նի Սի սիա նի մաս նաճ յու ղի «Հաշ վա պա-

հա կան հաշ վա ռում» բա ժի նը: Եր րորդ կուր սում 

էր, երբ սկսվեց պա տե րազ մը:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 30-ին Նո րա վա նի զո րա մա-

սում էր, իսկ հոկ տեմ բե րի 3-ին տե ղա փոխ վել էր 

Ջ րա կան: 

Հոկ տեմ բե րի 9-10-ը հեր թա փոխ պի տի լի ներ, 

տղա նե րը պի տի վե րա դառ նա յին: Վեր ջին զան գը 

հոկ տեմ բե րի 9-ին ե ղավ… Հոկ տեմ բե րի 10-ից հե-

տո այլևս ոչ մի լուր… 

Ան լուր տա ռա պանք նե րից ու եր կա րատև 

փնտրտուք նե րից հե տո Ա րա մի մա սունք նե րը 

հո ղին է հանձն վել 1 տա րի 3 ա միս անց՝ 2022 թ. 

հուն վա րի 18-ին: Հա րա զատ ներն ու ըն կեր նե րը, 

նրա հետ առնչ ված յու րա քանչ  յուր ոք ջեր մա-

գին սի րով ու ափ սո սան քով են հի շում Ա րա մին, 

բարձր գնա հա տում նրա ա րիութ յու նը, հե րո սա-

կան սխրան քը, մար տի դաշտն ու իր հրա մա նա-

տա րին չլքե լու խի զա խութ յունն ու ան կոտ րում 

կամ քը:

Հու ղար կա վոր ված է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում:
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Ծն վել է 1969 թվա կա նի մա յի սի 21-ին Սի սիա նի 

շրջա նի Մուցք գյու ղում: Սո վո րել է տե ղի միջ նա-

կար գում, ա պա՝ Սի սիա նի քո լե ջում: Ծա ռա յել է 

խորհր դա յին բա նա կում: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու որ դի:

Ար ցախ յան շարժ ման սկզբում 20-ամ յա ե րի տա-

սարդ էր: 

Ռու բիկ Մա յիլ  յա նը ևս միա նում է շարժ մա-

նը: Հե տո, երբ շար ժու մը վե րած վում է զին ված 

պայ քա րի, միա նում է ըն կեր նե րին՝ մաս նակ ցում 

Քար վա ճա ռի ու Մար տա կեր տի ա զա տագ րման 

մար տե րին: 

Ռու բիկ Մա յիլ  յա նի մա սին Անդ րա նիկ Մա յիլ  յանն 

է պատ մում. «Ես ու Ռու բի կը միշտ միա սին ենք 

ե ղել. միա սին 89-ին միա ցանք շարժ մա նը, միա-

սին կա մա վո րագր վե ցինք, միա սին մեկ նե ցինք 

Մոսկ վա՝ մաս նակ ցե լու բարձ րա գույն սպա յա կան 

դա սըն թաց նե րին, միա սին սպա յա կան ծա ռա-

յութ յան ան ցանք Սի սա կան գնդում: Պա տե րազ-

մի ամ բողջ ըն թաց քը միա սին ենք ան ցել, հե տո 

հա րա բե րա կան խա ղա ղութ յան տա րի նե րին 

եր կուսս էլ զբաղ ված էինք բա նա կա շի նութ յամբ, 

եր կու սիս նպա տա կը հզոր բա նակ ու նե նալն էր: 

2011 թվա կա նին Ռու բի կը զին վո րա կան թո շա կի 

ան ցավ: 2016-ի ապ րի լին թշնա մին կրկին գլուխ 

բարձ րաց րեց, է լի եր կու սով մեկ նե ցինք մար տա-

դաշտ: 

Սեպ տեմ բե րի 27-ին եր կուսս էլ Եր ևա նում էինք, 

միա սին ե կանք Սի սիան, ցան կա նում էինք կա-

մա վո րա կան ջո կատ նե րում ընդգրկ վել, բայց 

զին կո մի սա րիա տից մեզ կան չե ցին ու որ պես 

սպա ներ հանձ նա րա րութ յուն ներ տվեցին: 

Սկզ բում Սի սիա նի մեր ձա կա դիր քե րում էինք: 

Հոկ տեմ բե րի ա ռա ջին օ րե րին էլ միա սին մեկ նե-

ցինք Ար ցախ: Մար տա կան հանձ նա րա րութ յուն 

ու նեինք՝ հաս նել Հադ րութ: Մի քա նի ան գամ 

փոր ձե ցինք, բայց չհա ջող վեց: Հոկ տեմ բե րի 10-ին 

Հադ րութ տա նող ա ռա ջին ո լո րան ներն ան ցանք, 

երկ րորդն անց նե լիս մեզ վրա գրոհ սկսվեց: Հ րա-

ման ստա ցանք հետ վե րա դառ նալ: Վե րա դար ձի 

ճա նա պար հին թշնա մու ա նօ դա չու նե րը սկսե ցին 

ռմբա կո ծել մեր մե քե նա նե րը... Մեր շա րաս յան 

դեմ թշնա մին «Ս մերչ» հա մա կարգ կի րա ռեց: Մե-

քե նա նե րից ի ջանք... Երբ զորքն ար դեն պատս-

պար ված էր, վե րա դար ձել եմ մե քե նա նե րի մոտ, 

ու սում նա սի րել տա րած քը, ոչ մի կեն դա նի մարդ 

չեմ տե սել. հաս կա ցա, որ Ռու բի կը զոհ վել է... 

Հա վա քել եմ բո լոր մա սունք նե րը՝ մար մին նե րի 

կտրված, այր ված, ած խա ցած մա սեր: Գ տա Ռու-

բի կի մար մի նը, նստե ցի կող քին... Երբ Ռու բի կը 

զոհ վեց, կյան քում ամ բողջ ու նե ցածս միան գա-

մից կորց նե լու զգա ցո ղութ յուն ու նե ցա, մեջքս 

կոտր վեց...»:

Մա յոր Ռու բիկ Մա յիլ  յա նի աճ յու նը հո ղին է 

հանձն վել նո յեմ բե րի 6-ին՝ Սի սիա նի քա ղա քա-

յին պան թեո նում: Պարգ ևատր վել է «Հայ րե նի քին 

մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 2-րդ  աս-

տի ճա նի մե դա լով:
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Ծն վել է 1977 թ. օ գոս տո սի 3-ին Բա քու քա ղա-

քում: 1988 թ. ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է Սի-

սիան: Ա վար տե լով թիվ 4 հիմ նա կան դպրո ցը, 

զո րա կոչ վել է բա նակ՝ ծա ռա յել Սո վե տա շե նում, 

զո րացր վե լուց հե տո կազ մել ըն տա նիք: Այ նու-

հետև սկսվել է նրա կյան քի ո դի սա կա նը: Մեկ նել 

է ՌԴ՝ աշ խա տել շի նա րա րա կան կազ մա կեր-

պութ յուն նե րում, տա րի ներ անց վե րա դար ձել է 

հայ րե նիք և ան մի ջա պես ծա ռա յութ յան ան ցել ՀՀ 

ԶՈւ-ում՝ պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող: Ու նե ցել 

է չորս զա վակ, ապ րում ու ա րա րում էր նրանց 

հա մար, յու րա քանչ  յուր զա վա կի հետ կապ ված 

բա զում ծրագ րեր ու նպա տակ ներ ու ներ, շատ էր 

ու զում տես նել ու ապ րել այդ օ րե րը… Կապ րեր 

ու կտես ներ, ե թե չլի ներ պա տե րազ մը… «Գ նամ, 

որ ե րե խա նե րիս հերթ չհաս նի», – Ի գորն ու զում 

էր, որ պա տե րազմն ի րե նով ա վարտ վեր, որ իր 

տղա նե րին պա տե րազ մը բա ժին չընկ նի:

Ազ նիվ, շի տակ, ան կեղծ, մար դա մոտ բնա վո-

րութ յան հա մար սիր վեց, հարգ վեց, գնա հատ վեց: 

Ա մեն ինչ ա նում էր և՛ հայ րե նի քի, և՛ ըն տա նի քի, 

և՛ զա վակ նե րի հա մար:

«Ի գո րը նվիր յալ, բա րե խիղճ, պար տա ճա նաչ 

զին վո րա կան էր, ըն տա նի քի հրա շա լի հայր, լավ 

ըն կեր ու լավ մարդ: Պա տե րազ մի ժա մա նակ 

կռվել ենք Հադ րութ-Ջ րա կան-Ֆի զու լի հատ ված-

նե րում: Կռ վում էր ոչ միայն հայ րե նի քի, այլև` իր 

ըն տա նի քի, իր հա րա զատ նե րի և հայ րե նա կից-

նե րի հա մար, պաշտ պա նում էր նրանց խա ղաղ 

ապ րե լու ի րա վուն քը: Թեև շար քա յին զին վո-

րա կան էր, և որ ևէ կո չում չու ներ, նրա ա մե նա-

բարձր կո չու մը հենց զին վո րա կան լի նելն էր, 

գնդաց րո րդ էր, ու բարձր պա հեց այդ կո չու մը: 

Իր զա վակ նե րը կա րող են հպար տա նալ ի րենց 

հայ րի կով, իր ըն տա նի քը թող պատ վով կրի նա-

հա տա կի ըն տա նի քի խա չը», – պատ մում է մա յոր 

Հա րութ յուն Հա կոբ յա նը:

Ծա ռա յութ յան մեջ էր, երբ պա տե րազ մը սկսվեց: 

Հե տո ծանր, մղձա վան ջա յին օ րեր ե կան, հե տո 

նրա զոհ վե լու գույ ժը ե կավ, ու գրե թե ե րեք ա միս 

նրա աճ յու նը գտնե լու տա ռա պան քը…

Ի գո րի վեր ջին զան գը հոկ տեմ բե րի 15-ին էր՝ 

Հադ րու թից: Չ ցան կա նա լով նա հան ջել՝ նա իր ըն-

կեր նե րի հետ միա ցել է ֆի դա յի նե րի ջո կա տին և 

պայ քա րել մինչև վերջ: 

Ն րա դին Հադ րու թից դուրս են բե րել դեկ տեմ բե-

րի 4-ին, իսկ 2021-ի հուն վա րի 11-ին ԴՆԹ ա նա-

լի զի շնորհիվ պարզ վեց նրա ինք նութ յու նը:

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում՝ 2021թ. հուն վա րի 14-ին: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» 

մե դա լով:



219

Ծն վել է 2000թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին Սի սիա նում:

Եր կու տա րե կան էր, երբ ըն տա նի քը տե ղա փոխ-

վեց Եր ևան։ Սո վո րել է Եր ևա նի թիվ 191 միջ նա-

կարգ դպրո ցում։ 

Լավ ու չա րաճ ճի ա շա կերտ լի նե լուց զատ, ե ղել է 

իր ու սու ցիչ նե րի ու դա սըն կեր նե րի լավ ըն կերն 

ու խորհր դա տուն։ 

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Պո-

լի տեխ նի կի քո լե ջի ռա դիո յի և է լեկտ րո նի կա յի 

բա ժին։ Սի րում էր ա նել ա մեն բան՝ ինչ կապ ված 

էր տեխ նի կա յի հետ։ Մեկ տեխ նի կա յի տար բեր 

մա սեր ա վե լաց նում էր մեկ այլ սար քի և ս տեղ-

ծում նոր սար քա վո րում... Ցա վոք ու սու մը կի սատ 

մնաց։

2019 թ. հուն վա րից ծա ռա յութ յան է անց նում 

Դի լի ջա նում։ Նա րե կը մե քե նա վա րե լուն վարժ 

տի րա պե տում էր և ծա ռա յութ յան ըն թաց քում 

«Գ րադ» էր վա րում... Բա զում կյան քեր խլող 

պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի սկսվե լուն 

պես նրանց տե ղա փո խում են Ջ րա կան։

Խոս տա ցել էր, որ ան պայ ման վե րա դառ նա լու է...

Ա մեն ան գամ հե ռա խո սով խո սե լիս կո դա վոր ված 

էր խո սում և ա սում՝ «Մի քա նի ան գամ «անձրև» 

ա ա րել, մի ան գամ էլ «կար կուտ...» ե կավ»:

Բայց չնա յած այդ «կար կուտ նե րին», հույ սով էր 

լցնում մոր սիրտն ու ա սում.

– Մամ, չնեղ վես ու լաց չլի նես, ես գնա ցել եմ, որ 

գամ...

Հանձն վել չէր սի րում և դա դարձ րել էր իր կյան քի 

կար գա խո սը, դա ջել էր իր մարմ նին «Հանձն վել 

չկա» ար տա հայ տութ յու նը և կ յան քի դժվա րութ-

յուն նե րը հաղ թա հա րել էր հենց այդ մտքով։ Ու 

այդ մտքով էլ կռվել է թշնա մու դեմ և ա ռանց 

հանձն վե լու կյան քը տվել հա յոց հո ղի պաշտ պա-

նութ յա նը։

Հոկ տեմ բե րի 11-ին Նա րե կը զոհ վել է. կյան քում 

ընտ րած կար գա խո սը թույլ չէր տա հանձն վել... 

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2000 թ. ապ րի լի 12-ին Սի սիան քա ղա-

քում: Հա ճա խել է Սի սիա նի թիվ 1 հիմ նա կան 

դպրոց, ա պա ու սու մը շա րու նա կել տե ղի ա վագ 

դպրո ցում:

Հա ճա խել է քիք-բոք սին գի Սի սիա նի «Ա րիա-

մարտ» կենտ րոն, ճար պիկ էր ու ճկուն, ու զում էր 

բա նա կում էլ ցույց տալ իր ֆի զի կա կան ու նա-

կութ յուն նե րը…

Հայ րը` Ա շոտ Մա նուկ յա նը, պայ մա նագ րա յին 

զին ծա ռա յող էր Սի սիա նի զո րա մա սում, գու ցե 

դա էր պատ ճա ռը, որ Տիգ րանն ա վե լի վաղ էր 

ի րեն նա խա պատ րաս տել զին վոր դա ռ նա լուն, 

հա յոց բա նա կում իր սրբա զան պարտ քը կա տա-

րե լու մտքին…

2017 թ. ըն դուն վել և սո վո րում էր Եր ևա նի ճար-

տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի ռա դիոէ լեկտ րո-

նի կա յի բաժ նում:

2019 թ. ան ցավ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա-

յոց բա նա կում՝ ծա ռա յում էր Ջ րա կա նում: Գոհ էր 

ծա ռա յութ յու նից, նրան սի րում էին բո լո րը` հրա-

մա նա տար նե րից մինչև նո րա կո չիկ ներ… 

2020 թ. աշ նա նը դա ժան մար տեր են տե ղի ու-

նե նում Ջ րա կա նի հենց այն հատ վա ծում, որ տեղ 

կռվել են Տիգ րանն ու իր մար տա կան ըն կեր նե րը: 

Դի մադ րել են, կռվել մինչև վերջ, չեն ընկր կել, 

ձա խո ղել են թշնա մու` բլից-կրի գով պա տե րազ-

մը հաղ թե լու զա ռան ցան քը, զոհ վել են, բայց չեն 

նա հան ջել:

Տիգ րան Մա նուկ յա նը վեր ջին ան գամ զան գա հա-

րել է հոկ տեմ բե րի 1-ին, խո սել էր բո լո րի հետ…

Զոհ վեց հոկ տեմ բե րի 3-ին՝ մար տա կան ա ռա-

ջադ րանք կա տա րե լիս, զոհ վեց դիր քում, հրա-

մա նա տար նե րի հետ` ա պա հո վե լով զի նա կից ու 

մար տա կան ըն կեր նե րի անվ տանգ նա հան ջը, 

փրկե լով բա զում կյան քեր…

Հե տո սպա սու մի, փնտրտու քի ի նը ա միս… 

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին 

պան թեո նում՝ 2021թ. հու նի սի 14-ին: Ար ցա-

խի հան րա պե տութ յան պե տա կան սահ ման նե-

րը պաշտ պա նե լիս ցու ցա բե րած ա րիութ յան և 

խի զա խութ յան հա մար Տիգ րան Մա նուկ յա նը 

հետ մա հու պարգևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:
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Ծն վել է 1978 թ. հու լի սի 2-ին Ան գե ղա կոթ գյու-

ղում։ Սո վո րել է Սի սիա նի թիվ 3 դպրո ցում, ա պա 

տե ղի պրոֆ տեխ նի կա կան ու սում նա րա նում, 

ստա ցել է տրակ տո րիս տի մաս նա գի տութ յուն։ 

Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց 

է կաց րել Քար վա ճա ռում: Եր կու տա րի ծա ռա յե-

լուց հե տո հա մոզ վեց, որ իր տե ղը բա նա կում է. 

պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան ան ցավ Սի սիա-

նի գնդում... 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք ե րե խա։

Կա պա վոր Համ լետ Միր զո յա նին ծա ռա յա կից ըն-

կեր նե րը կա րո տով են հի շում. «Լավ ըն կեր ենք 

կորց րել, նրա հա մար հայ րե նի քին ծա ռա յե լուց 

ա վե լի պատ վա բեր գործունեություն չկար, բար-

կա նում էր, երբ ա սում էին՝ պայ մա նագ րա յին նե-

րը փո ղի հա մար են աշ խա տում, նրանց ըն տա-

նի քում բո լո րը զին վոր էին՝ հայ րը, քույ րը. քույրն 

էլ էր այս պա տե րազ մի ժա մա նակ Ար ցա խում։ 

Խոր հուրդ ներ տալ չէր սի րում, բայց կրկնում էր, 

որ ծա ռա յութ յան մեջ պի տի ու շա դիր լի նենք, որ 

գոր ծի ել քը ման րուք նե րից է կախ ված։ Իր գոր ծը 

գե րա զանց էր կա տա րում, մեր դիր քե րում կա պի 

խնդի րը հեշտ լուծ վող նե րից չէր՝ ձյունն ու քա մին 

հա ճախ էին փոր ձում մեզ ա ռանց կա պի թող նել, 

բայց Համ լե տը ե ղա նա կին չէր նա յում...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27... Հոկ տեմ բե րի 8-ին 

հայր ու որ դի պատ րաս տա կամ պա տե րազմ 

մեկ նե ցին: Ար ցա խից զան գա հա րում էր, հու սադ-

րում, հոր դո րում պինդ մնալ... 

Համ լետն ու քույ րը՝ Շու շա նը, Մար տու նի 2-ի 

կռվի ա մե նա թեժ կե տե րում են ե ղել, կա պա-

վոր Համ լե տը կա տա րել է ոչ միայն կա պա վո րի, 

այլև` ա մեն հնա րա վոր ու անհ նա րին գործ, ինչ 

պա տա հել է: Մար տա կան ըն կեր նե րը հե տո են 

պատ մել, որ նա ինչ ճարպ կութ յամբ ու ինչ ա րա-

գութ յամբ էր վի րա վոր նե րին դուրս բե րել կրա կի 

բե րա նից, տե ղա փո խել ա պա հով տեղ, օգ նել 

բուժ քույր քրո ջը, ցու ցա բե րել ա ռա ջին բու ժօգ-

նութ յուն… Քույր ու եղ բայր ա նընդ հատ միա սին 

են ե ղել, ի րար հետ ու ի րար կող քի: Հե տո եղ բայ-

րն անս պա սե լի ան հե տա ցել է քրոջ տե սա դաշ-

տից… Համ լե տը հանձ նա րա րութ յուն էր ստա ցել... 

Շու շանն ու Համ լետն այլևս ի րար չեն հան դի-

պել…

Վեր ջին ան գամ զան գա հա րել է հոկ տեմ բե րի 14-

ին... Այդ օր վան հա ջոր դե ցին ա միս ներ, հա րա-

զատ նե րը հույ սով ու ա ղոթ քով բա րի լու րի էին 

սպա սում...

Չորս ա միս անց՝ 2021 թ. փետր վա րի 21-ին, ԴՆԹ 

հե տա զո տութ յու նը հաս տա տեց՝ Համ լետ Միր զո-

յա նը միա ցել է ան մահ նե րի բա նա կին։

Աճ յու նը հո ղին հանձն վեց Սի սիա նի քա ղա քա-

յին պան թեո նում՝ 2021 թ. փետր վա րի 23-ին։ 

Հետմահու ար ժա նա ցել է պատ վոգ րե րի և «Մար-

տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լի:
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Ծն վել է 2001 թ. հու նի սի 18-ին Սանկտ Պե տեր-

բուրգ քա ղա քում: Ե րեք տա րե կանում տե ղա-

փոխ վել է Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա նի Շամբ 

գյուղ: Սո վո րել է գյու ղի միջ նա կարգ դպրո ցում: 

Շամ բում բո լո րը նրան «շտապ օգ նութ յուն» էին 

ա սում, հաս նում էր բո լո րին, օգ նում բո լո րին, ու 

բո լորն էլ նրան էին սի րում՝ բա րութ յան, շի տա-

կութ յան, սրտա բա ցութ յան հա մար: Շամ բի լի ճն 

ա փից ափ լո ղում, անց նում էր ու գյու ղի ե րե խա-

նե րին լո ղալ սո վո րեց նում: 

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո տե ղա փոխ վել է Եր-

ևան, սո վո րել Եր ևա նի թիվ 4 ար հես տա գոր ծա-

կան ու սում նա րա նում՝ խո հա րա րա կան բաժ նում, 

զու գա հեռ աշ խա տում էր ա րագ սննդի կե տում: 

2019 թ. հու լի սի 9-ին զո րա կոչ վեց բա նակ՝ ծա ռա-

յում էր Ջ րա կա նում: 2020 թ. փետր վա րի 24-ից 

տե ղա փոխ վեց Նու բա րա շե նի դի պու կա հար նե-

րի պատ րաստ ման դպրոց, գե րա զան ցութ յամբ 

հանձ նեց կրա կա յին պատ րաս տութ յու նը, ստա-

ցավ եր րորդ կար գի զին վո րա կա նի կո չում և 

հու նի սի 24-ին տե ղա փոխ վեց Ար ցախ` շա րու նա-

կե լու ծա ռա յութ յու նը:

Պա տե րազ մի հենց ա ռա ջին օրն ըն կեր նե րի հետ 

ա ռա ջինն ի րենց վրա վերց րե ցին գրո հը: Մար տի 

էր բռնվել ու ան մի ջա պես էլ զոհ վել…

Գեոր գի Մի քա յել  յանն ըն կել է քա ջի պես` 2020-ի 

սեպ տեմ բե րի 27-ին, Ջ րա կա նի շրջա նի Մա ջա լու 

գյու ղի շրջա կայ քում: Պատ մում են, որ ե րեք վի-

րա վոր են ե ղել, եր կու սին դրել են շտապ օգ նութ-

յան մե քե նա յում, ու երբ ե կել են, որ Գեոր գիին էլ 

վերց նեն, մե քե նան պայ թել է: Ըն կեր նե րը նրա 

դին թաքց րել են ե ղեգ նու տում՝ հու սա լով, որ 

ի րենց հետ կհա նեն կրա կագ ծից… Հե տո միայն 

զի նա կից ըն կերն է նկա րագ րել այն վայ րը, որ-

տեղ թաքց րել էին նրան: Յոթ ա միս հե տո միայն 

կա րո ղա ցան դուրս բե րել նրա մա սունք նե րը: 

ԴՆԹ ա նա լի զը հաս տատ վեց 2021թ. ապ րի լի 23-

ին: 

2021թ. ապ րի լի 25-ին Գեոր գի Մի քա յել  յա նի մա-

սունք ներն ամ փոփ վե ցին Սի սիա նի քա ղա քա յին 

պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ 

«Ա րիութ յան հա մար» մե դա լով:
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Ծն վել է 1991 թ. մա յի սի 17-ին Սալ վարդ գյու-

ղում։ Սո վո րել է գյու ղի հիմ նա կան, այ նու հետև 

Սի սիա նի թիվ 4 դպրո ցում։ 2009 թ. զո րա կոչ վել է 

բա նակ, ծա ռա յել Մա տա ղի սում։ 

2011 թ. զո րացր վել և պայ մա նագ րա յին ծա ռա-

յութ յան է ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում։

Ա մուս նա ցած էր, ու նի մեկ որ դի։

2019 թ. պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի կող մից 

պարգ ևատր վել է «Ան բա սիր ծա ռա յութ յան հա-

մար» 1-ին աս տի ճա նի մե դա լով։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին դա սա կի հրա մա նա-

տա րի տե ղա կալ էր, սկզբում Սի սիա նի մեր ձա կա 

դիր քե րում էին, բայց հոկ տեմ բե րի 8-ին՝ զի նա կից 

ըն կեր նե րի հետ, մեկ նեց Ար ցախ։ 

Կի նը հի շում է, թե ինչ խան դա վա ռութ յամբ էր 

ա մու սի նը պատ րաստ վում. «Հա գուստ ներն ու 

անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րը գնել էր, ա մեն ին չը 

նոր, այն քան ու րախ էր, զվարթ, կա տա կե լով, 

ա սել-խո սե լով գնաց Ար ցախ։ Զան գա հա րում 

էր։ Ա սում էր՝ հա մոզ ված է, որ հաղ թե լու ենք, 

որ հաղ թա նա կած տուն է գա լու։ Ա մեն ան գամ 

հոր դո րում էր մեր որ դու՝ Է րի կի վրա չբար կա նալ։ 

Հ րա շա լի, հո գա տար հայր ու ա մու սին էր։ Ա սել 

ու ա սում եմ՝ հպարտ եմ, որ Նա րե կի կինն եմ, 

գլուխս բարձր եմ ապ րե լու, ա մեն ինչ ա նե լու եմ, 

որ մեր որ դին լավ մարդ դառ նա, լավ կրթութ յուն 

ստա նա, լավ ապ րի, քա նի որ հա մոզ ված եմ՝ այս 

կյան քում Է րի կի բա րօ րութ յու նը Նա րե կի ա մե նա-

մեծ նպա տակն էր։ 

Նա րե կի զոհ վե լու հան գա մանք նե րը պարզ չեն. 

վեր ջին ան գամ նրա հետ հե ռա խո սով խո սել եմ 

հոկ տեմ բե րի 14-ին, գի տեմ, որ պատ րաստ վում 

էր սնունդ տա նել ա ռաջ նա գիծ։ Հե ռա խո սա-

զան գե րի վեր լու ծութ յու նից պարզ է դար ձել, որ 

հոկ տեմ բե րի 15-ին էլ է զանգ կա տա րել։ Ար ցա-

խի ԱԱԾ-ից մեզ հայտ նե ցին, որ հոկ տեմ բե րի 

16-ին ևս Նա րե կի հե ռա խո սից զան գա հա րե լու 

ա պարդ յուն փոր ձեր են ե ղել։ Հակ ված եմ մտա-

ծե լու, որ զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 17-ին, քա նի որ 

տվյալ հատ վա ծում այդ օ րե րին ին տեն սիվ մար-

տեր չեն ե ղել, կար ծում եմ, որ դի վեր սիոն հար-

ձա կում է ե ղել»։

Հոկ տեմ բե րի 14-ից հե տո ըն տա նի քը հույ սը չէր 

կտրում, սպա սում էին ու ա ղո թում։ 

2021 թ. հու նի սի 16-ին ԴՆԹ հե տա զո տութ յու-

նը հաս տա տել էր. Նա րե կը զոհ վել է։ Ըն տա նի քը 

վեր ջին հույ սով կրկնա կի հե տա զո տութ յուն էր 

պա հան ջել, մեկ ա միս անց ըն տա նի քին ներ կա-

յաց րել էին լու սան կար նե րը։ Դրանք տես նե լուց 

հե տո ըն տա նի քը հա մոզ վել էր։ 

Հուղարկավորվել է 2021թ. հուլիսի 23-ին Սի-

սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» 

մե դա լով:
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Ծն վել է 1989 թ. հու նի սի 19-ին Սի սիան քա ղա-

քում։ Սո վո րել է տե ղի թիվ 5 դպրո ցում, ա պա Սի-

սիա նի պե տա կան քո լե ջում՝ տու րիզ մի կա ռա վա-

րում մաս նա գի տութ յամբ։ 2007-2009 թթ. ծա ռա յել 

է հա յոց բա նա կում՝ Քար վա ճա ռում ։ 

Քո լեջն ա վար տե լուց հե տո ծա ռա յութ յան է ան ցել 

4-րդ բա նա կա յին կոր պու սում՝ ա վագ հե տա-

խույզ: Ս տա նա լով կրտսեր սեր ժան տի կո չում, 

մաս նակ ցել է դի պու կա հա րի դա սըն թաց նե րի և 

ար ժա նա ցել մի շարք պարգև նե րի:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք ե րե խա։

2012 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է ան ցել 

Ե ղեգ նա ձո րի զո րա մա սում՝ որ պես հե տա խույզ։ 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ի ա ռա վոտ յան պի-

տի ներ կա յա նար Վայ քի զո րա մաս՝ անց ներ նոր 

աշ խա տան քի, ըն տա նի քը նրան ճա նա պար հեց 

ու րախ սրտով. միայն ժա մեր անց տա րած վեց 

բո թը՝ Ադր բե ջա նը պա տե րազմ է սկսել...

Մինչև հոկ տեմ բե րի 9-ը Վայ քի դիր քե րում էր. կի-

նը, ով ի րենց եր րորդ ե րե խա յին էր կրում կրծքի 

տակ, ան հանգս տա նում էր, փոր ձում շուտ-շուտ 

տե ղե կութ յուն ներ ի մա նալ ա մուս նու մա սին. 

Վար դա նը հանգս տաց նում էր՝ ա մեն ինչ լավ է...

Հոկ տեմ բե րի 9-ին Վար դա նը մեկ նում է Ար ցախ՝ 

խոս տա նա լով ան պայ ման վե րա դառ նալ։

Ա վա՜ղ, վեր ջին խոս տումն ան կա տար մնաց. հոկ-

տեմ բե րի 13-ին ան մա հա ցավ. հա րա զատ նե րը 

կնո ջից թա քուն էին պա հում ա մուս նու զոհ վե լու 

լու րը, բայց կի նը զգում էր, որ Վար դա նի հետ 

ինչ-որ բան այն չէ, զգում էր, բայց փոր ձում էր 

ինքն ի րեն հու սադ րել ու պայ քա րել եր րորդ զա-

վա կի կյան քի հա մար...

Վար դա նի նա հա տակ վե լուց հե տո կի նը վա ղա-

ժամ ծննդա բե րել է՝ ծնվել է ի րենց ըն տա նի քի 

եր րորդ զա վա կը, ով կրում է հե րոս հայ րի կի 

ա նու նը։

Վար դան Մ նա ցա կան յա նը հու ղար կա վոր վել է 

Սի սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում՝ հոկ տեմ բե-

րի 15-ին: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:



225

Ծն վել է 1990 թ. մար տի 4-ին Սի սիան քա ղա քում: 

Սո վո րել է Սի սիա նի թիվ 4, ա պա՝ թիվ 1 դպրո-

ցում: 

Ծա ռա յել է Գո րի սում: 

Ա զա տա մար տի կի ըն տա նի քում էր ծնվել, Ար-

ցախ յան 1-ին պա տե րազ մի հաղ թա կան ըն-

թացքն ու հաղ թա նա կը մշտա պես ո գեշն չել են 

Պ յոտ րին, իր զա վակ նե րին դաս տիա րա կե լիս 

փոր ձա ռու ա զա տա մար տի կը հայ րե նա սի րութ-

յունն է հա մա րել գլխա վոր գա ղա փա րը: 

Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նից զո-

րացր վե լուց հե տո պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ-

յան է ան ցել, ա պա աշ խա տել Ռազ մա վա րա կան 

զար գաց ման գոր ծա կա լութ յու նում: 

Ամուսնացած էր, ու նի եր կու զավակ:

Ներ սե սի մա սին խո սե լիս բո լորն ա ռանձ նաց նում 

են նրա ժպի տը, կի նը ևս  ար ցուն քա խեղդ ձայ-

նով փոր ձում է պատ մել, որ ա մու սի նը «Մի այլ 

տե սա կի՝ լայն ու եր ջա նիկ ժպիտ ու ներ», ո րով 

տար բեր վում էր բո լո րից: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 28-ին կա մա վո րագր վել է 

ու մեկ նել Ար ցախ... Միայն Գո րիսն անց նե լուց 

հե տո է զան գա հա րել ու տե ղե կաց րել կնո ջը: 

Ար ցա խում, ըն կեր նե րի վկա յութ յամբ, խի զա խո-

րեն է կռվել, կա տա րել է ծանր ա ռա ջադ րանք-

ներ, չի երկն չել: Մե քե նա նե րից, տեխ նի կա յից 

լավագույնս գլուխ էր հա նում, պա տե րազ մի 

ժա մա նակ դիր քից դիրք է ան ցել, հո սան քի գծե-

րը սար քել, ռա ցիա նե րը նո րո գել, ի րեն ո չինչ 

չի կանգ նեց րել, թուր քի դիր քից զենք, 2 տանկ 

է քա շե լով բե րել, բայց դրանք մնա ցին կորց-

րած դիր քե րում: Վ տանգն աչ քի ա ռաջ մար տի է 

բռնվել ի րենց զո րա միա վոր մա նը քա նա կով ու 

զին վա ծութ յամբ քա ռա կի գե րա զան ցող թշնա մու 

հետ, զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 19-ին՝ դի պու կա հա րի 

կրա կո ցից:

Կի նը հուզ վում է, չի կա րո ղա նում պատ մել, բայց 

ու զում է շեշ տենք, որ ին քը Ներ սե սի կող քին 

չա փա զանց եր ջա նիկ տա րի ներ է ու նե ցել, որ իր 

ե րե խա նե րը հպար տա նում են ի րենց հայ րի կով... 

Ներ սես Մով սես յա նի աճ յունն ամ փոփ ված է 

Ե ռաբ լուր պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր-

վել է «Ա րիութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2001 թ. դեկտեմբերի 30-ին Սի սիա-

նի շրջա նի Շա քի գյու ղում: Չորս եղ բայր նե րից 

կրտսերն էր: Գյուղի միջ նա կարգ դպրոցն ա վար-

տե լուց հե տո զո րա կոչ վել է հա յոց բա նակ, որ տեղ 

էլ աչ քի է ըն կել ռազ մա կան գի տե լիք նե րով, 

այ նու հետև ստա ցել տան կիս տի մաս նա գի տութ-

յուն ու դար ձել հմուտ տան կիստ։ Հ րա մա նա տա-

րա կան կազմն ու մար տա կան ըն կեր նե րը սի րում 

ու հար գում էին Ա շո տին, քա նի քա նի սին է փրկել 

թշնա մու ճի րան նե րից, քա նի ըն տա նի քի ծուխ է 

փրկել մա րե լուց…

Հայ րե նա սեր գեր դաս տա նի շա ռա վիղ է Ա շո տը, 

պա տե րազ մի ա հա զան գին ըն դա ռաջ նրա եղ բայ-

րը՝ Պարգ ևը, շտա պեց զենք վերց նել ու կանգ նել 

եղ բոր կող քին, երկն քից թափ վող կրա կը թույլ 

չէր տա լիս գտնել եղ բո րը, և Պարգևն իր հայ եղ-

բայր նե րի կող քին կանգ նեց, մինչև կհան դի պեր 

Ա շո տին, ով տան կով սխրանք ներ էր գոր ծում… 

Բայց ռազ մա ճա կա տի այլ հատ վա ծում թշնա մու 

ա նո ղոք կրակ նե րի դեմ պայ քա րե լուց Պարգ ևը 

վի րա վոր վում է՝ այդ պես էլ չհասց նե լով հան դի-

պել Ա շոտ եղ բո րը…

Մայ րը՝ Ա լի նա Ղու կաս յա նը, Ար ցախ յան գո յա-

մար տի ա զա տա մար տիկ է ե ղել ու հենց հայ րե-

նա սի րութ յունն է սեր մա նել որ դի նե րի մեջ… Տի-

կին Ա լի նան Ար ցախ յան գո յա մար տի ժա մա նակ 

մարտն չել է հա նուն հայ ժո ղովր դի: Ե ղել է հրա-

ձիգ-դի պու կա հար, ան գամ` վի րա վոր վել է, բայց 

մնա ցել է շար քե րում, շա րու նա կել ծա ռա յութ յու-

նը: Մաս նակ ցել է նաև Ապ րիլ  յանին, այս պա տե-

րազ մին էլ չէր կա րող ան մասն մնալ… 

Ա վաղ, հոկ տեմ բե րի 24-ը վեր ջի նը ե ղավ Ա շո-

տի հա մար... Պարգևն այդ պես էլ չհա սավ եղ բոր 

մոտ, մայրն էլ ա ռաջ նագ ծում զգաց, որ ծնկնե-

րը թու լա նում են, սիր տը տագ նա պում է, շուն չը 

հա տում՝ որ դին էր զոհ վել, հո գուց մի կտոր էր 

պոկ վել... 

Պա տե րազ մի օ րե րին Ա շոտ Մու րադ յա նը խո ցել է 

5 տանկ, 2 «Ու րալ», 1 ԱԹՍ, փրկել 3 վի րա վոր...

Ա շո տը թշնա մուն ոչն չաց նե լու պլան ու ներ ու 

հաղ թած տուն վե րա դառ նա լու մեծ փա փագ... 

Հու ղար կա վոր վել է 2020թ. հոկտեմբերի 26-ին 

Սի սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում: Հետ մա հու 

ար ժա նա ցել է ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն», 

«6-րդ ՊՇ անձ նու րաց պաշտ պան» և ՌԴ-ի կող-

մից «Гвардейская звезда» մե դալ նե րի:
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Ծն վել է 1964թ. հուն վա րի 16-ին Սի սիա նի շրջա-

նի Շա ղատ գյու ղում, միջ նա կարգ կրթութ յու նը 

ստա ցել է տե ղի դպրո ցում։ 

Ն րան նկա րագ րե լիս բո լորն են շեշ տում բա ցա-

ռիկ հայ րե նա սի րութ յու նը, իսկ կա պի տան Մու-

րադ յա նի և բա նա կի կա պը վեր էր բո լոր տե սա կի 

հա րա բե րութ յուն նե րից՝ բա նա կը նրա զա վակն 

էր, նրա եղ բայ րը, պաշ տա մուն քը:

1990 թ. սեպ տեմ բե րին կազ մա վոր վում էր Սի-

սիա նի ՆԳՆ-ին կից հա տուկ գուն դը. Գա րիկ 

Մու րադ յա նը կա մա վո րագր վեց այդ գնդին։ Եվ 

նշա նակ վում է հայ րե նի Շա ղատ գյու ղի ու ղե կա լի 

հրա մա նա տար։

Ամուսնացած էր, ունի երկու զավակ:

Փա ռա հեղ է նրա մար տա կան ու ղին. Ար ցախ յան 

ա ռա ջին պա տե րազ մում մաս նակ ցել է Ս պի տա-

կա շե նի (Աղ քենդ), Քա շա թա ղի ( Լա չին), Հադ րու-

թի Ա զոխ և Դ րախ տիկ գյու ղե րի, Ծաղ կա բեր դի 

(Գ յու լի բերդ) և բազ մա թիվ այլ բնա կա վայ րե րի 

ա զա տագր մա նը։ Մեկ հա մոզ մունք ու հա վա-

տամք ու ներ. «Հա յը պետք է իր հայ րե նիքն ան-

կոտ րում նվի րու մով և հա ղ թա նա կի հա վա տով 

պա հի»:

1994 թ. Սի սիա նի նոր կազ մա վոր ված գնդում 

վաշ տի հրա մա նա տար էր, հե տո գու մար տա կի 

շտա բի պետ. բա նա կա շի նութ յան ու պե տա կա-

նա շի նութ յան ա մե նա ծանր օ րերն էին. հայ սպան 

տես նում էր ա վե րակ նե րի վրա կա ռուց վող բա-

նա կը, հա վա տում էր, որ ու նե նա լու ենք հզոր ու 

ան հաղթ բա նակ...

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Գա րիկ Մու րադ յա-

նը կա մա վո րագր վեց. սյու նե ցին գի տի Ար ցա խի 

գի նը, գի տի թուր քին՝ տե սել է այդ ցե ղի վայ րա-

գութ յուն նե րը, ծա նոթ է դրա ձե ռագ րին...

Հաղ թա նա կի հա վա տով էր կռվում, կռվում էր 

հա նուն այն հո ղի, որն իր ու ըն կեր նե րի ար յու նով 

է ա զա տագր վել: 

Հոկ տեմ բե րի 2-ին թշնա մուն հա ջող վեց դիր քա յին 

ա ռա վե լութ յուն գրան ցել, Հադ րու թի մեր ձա կայ-

քում թեժ մար տեր էին՝ թուր քա կան հար վա ծա-

յին ա նօ դա չու ներն ան դա դար ռմբա կո ծում էին. 

ըն կավ մեր հե րո սը, ան մա հա ցավ՝ հաղ թա նա կի 

ան սա սան հա վա տով...

Հայ րե նի քին մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա-

մար ար ժա նա ցել է ԼՂՀ «Ա րիութ յան հա մար», 

ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն», «Ար ցա խի 

մայ րե րի ե րախ տա գի տութ յան», ՀՀ ՊՆ «Մար շալ 

Բաղ րամ յան», «Անդ րա նիկ Օ զան յան», «Ան բա-

սիր ծա ռա յութ յան հա մար» և այլ մե դալ նե րով ու 

շքան շան նե րով, պատ վոգ րե րով ու շնոր հա կա-

լագ րե րով...

Հու ղար կա վո րել է հոկտեմբերի 7-ին Սի սիա նի 

քա ղա քա յին պան թեո նում:  Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա-

լով:
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Ծն վել է 1969 թ. հուն վա րի 15-ին Սի սիա նի Ան-

գե ղա կոթ գյու ղում: Ա վար տել է տե ղի միջ նա-

կարգ դպրո ցը, այ նու հետև ծա ռա յել խորհր դա յին 

բա նա կում՝ Չել  յա բինս կում: Զո րացր վե լուց հե տո 

վե րա դար ձել է հայ րե նի գյուղ և ա մուս նա ցել, 

ըն տա նիք կազ մել, ու նե ցել ե րեք զա վակ: 2003 թ. 

զին վո րա կան ծա ռա յութ յան մեջ էր, պայ մա նագ-

րա յին էր. 3 տա րի ծա ռա յել է Նո րա վա նի զո րա-

մա սում՝ վա րորդ, այ նու հետև 4 տա րի Սի սիա նի 

գնդում՝ դիր քե րում հեր թա պա հում էր: Յոթ տա րի 

զեն քը ձեռ քին է ե ղել, յոթ տա րի ապ րել է զին վո-

րի կյան քով: 

«Բա րի, կեն սու րախ, հու մո րով»,- այս պես են 

բնու թագ րում նրան ճա նա չող նե րը: 

Պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յու նից հե տո ան ցել է 

աշ խա տան քի ՀԷՑ-ի «Տաթև» մաս նաճ յու ղի «Սի-

սիան» է լեկտ րա ցան ցում՝ կռուն կա վար:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին ա ռա վոտ վաղ Պո-

ղոսն աշ խա տա վայ րից զան գա հա րել է կնո ջը՝ 

Թա մա րա յին, հայտ նել պա տե րազ մի լու րը և 

խնդ րել զգույշ լի նել: Պո ղո սի տղան՝ Պարգ ևը, 

Սի սիա նի զո րա մա սում պայ մա նագ րա յին զին ծա-

ռա յող էր և պետք է սնունդ հասց ներ Սի սիա նի 

դիր քեր: Սեպ տեմ բե րի 30-ին Պարգ ևի ի րերն էին 

հա վա քում, ու սա պար կը դա սա վո րում: Պո ղոսն 

աչ քե րը լցրեց, ա սաց` մի դա սա վո րի, ես չեմ կա-

րող տեղս հան գիստ նստել, ես եմ գնա լու: Երբ 

հի շեց րին տա րի քը, ա սաց` կապ չու նի, ես չեմ 

կա րա գլուխս հան գիստ դնել բար ձին` իմ է րե-

խին ղրկեմ գյու լի բե րա նը:

Հոկ տեմ բե րի 1-ին տնից դուրս է ե կել, ու րախ 

տրա մադ րութ յամբ, հրա ժեշտ տվել թոռ նե րին, 

խոս տա ցել ե րե կո յան գալ:

Վա րորդ էր սկզբում Նո րա վա նում, ա պա Մեղ-

րիում: Հե տո Մեղ րիից տե ղա փոխ վեց Ջ րա կան, 

որ պես հրե տա նա վոր: Վեր ջին զան գը հոկ տեմ բե-

րի 14-ին էր:

Հա րա զատ նե րը նրան գտել են ո րո նում նե րի 65-

րդ  օ րը՝ Կար միր Խա չի օգ նութ յամբ: Ինք նա թի ռի 

ռմբա հա րու մից Պո ղոս Ներ սիս յանն ու Էդ գար 

Սարգս յա նը մնա ցել էին հո ղի տակ...

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին 

պան թեո նում՝ դեկ տեմ բե րի 20-ին: Հետ մա հու 

պարգևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յու-

թյուն» մե դա լով:
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Ծն վել է 1981 թ. փետր վա րի 9-ին Սի սիա նի շրջա-

նի Ծ ղուկ գյու ղում։ Սո վո րել է տե ղի միջ նա կարգ 

դպրո ցում, ա մուս նա ցել է Ծ ղու կում։ Ջերմ սի րով 

էր սի րում իր բնօրրանը, աշ խա տան քի պատ ճա-

ռով տե ղա փոխ վել էին Սի սիան, բայց չէր կտրվել 

գյու ղից, ե րեք զա վա կի մեջ սեր էր դաս տիա րա-

կում հայ րե նի գյու ղի ու բնութ յան հան դեպ։

«Էս ֆոր մեն ա մեն մե կի բա նը չի, ֆոր մեն հա գար՝ 

երկ րի տե րը դու ես», – սի րում էր կրկնել Ար մե նը, 

ով 2009 թվա կա նից պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա-

յող էր Սի սիա նի զո րա մա սում ու հայ րե նի Ս յու-

նիքն էր պաշտ պա նում։

Ծա ռա յա կից նե րից եր կու-ե րեք տա րի էր մեծ, 

բայց ծանր հանձ նա րա րութ յուն ներն ինքն էր կա-

տա րում, որ «է րե խե քը» դժվա րութ յուն չու նե նան։

«Սո վո րեք, ա նընդ հատ սո վո րեք», – հոր դո րում 

էր ըն կեր նե րին. ին քը պրպտուն միտք ու ներ, 

դիր քում է լեկտ րա կան հո սանք չկար, ու Ար մենն 

ա մեն օր մի հնար էր գտնում՝ հո սանք ստա նա-

լու։ Դիր քա պահ ըն կեր նե րը հպար տա նում էին՝ 

«Մենք ան լույս չենք մնա՝ Ծ ղու կի ֆի զի կո սը մեզ 

հետ է»։ Ար մե նի մա սին խո սե լիս մի հատ կութ յուն 

են շեշ տում՝ սե րը հո ղի հան դեպ՝ «Ախր շատ էր 

ա սում, որ եր կիրդ կյան քիցդ շատ պի տի սի րես, 

ո րով հետև մի օր հող ես դառ նա լու, այն հո ղը, որ 

թոռ ներդ պի տի սի րեն»։

Թոռ նե րին չի տես նի, բայց ե րեք զա վա կի սրտե-

րում հասց րել է սեր մա նել ա նափ սեր դե պի հայ-

րե նի հո ղը, ո րի հա մար չխնա յեց կյան քը։

Ար մեն Նի կալ  յա նը նա հա տակ վել է 2020 թ. հոկ-

տեմ բե րի 10-ին՝ Ջ րա կա նում. վեր ջին ժա մե րին 

նա մակ էր գրել կնոջն ու խնդրել լավ նա յել ի րենց 

փոքր դստե րը, ե թե հան կարծ չվե րա դառ նա...

Ար մե նի մար մինն ամ փոփ ված է Սի սիա նի քա ղա-

քա յին պան թեո նում: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2000 թվա կա նի փետր վա րի 2-ին Սի սիա-

նի շրջա նի Ան գե ղա կոթ գյու ղում: Ե րեք տա րե-

կան էր, երբ ըն տա նի քը տե ղա փոխ վեց Էջ միած-

նի շրջա նի Թաի րով գյուղ: Սո վո րել է Թաի րո վի 

հիմ նա կան դպրո ցում, ա պա՝ Մ խի թար Սե բաս-

տա ցի կրթա հա մա լի րում:

2019 թ. ըն դուն վեց Մ խի թար Հե րա ցու ան վան 

բժշկա կան հա մալ սա րան՝ դե ղա գի տա կան ֆա-

կուլ տետ։ Նույն թվա կա նի հու լի սի 9-ին զո րա-

կոչ վել է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան պաշտ պա-

նութ յան բա նակ։ Ծա ռա յում էր Մար տու նու թիվ 

2 զո րա մա սում։ Հաշ ված ա միս ներ հե տո պետք է 

տուն վե րա դառ նար, սա կայն ճա կա տա գիրն այլ 

ու ղի էր նա խա պատ րաս տել Գա րե գի նի հա մար: 

Ար ցա խի դեմ սան ձա զերծ ված պա տե րազ մի ժա-

մա նակ Գա րե գի նը հե րո սա բար կռվել է Ֆի զու լիի 

շրջա նում։ Զի նա կից ըն կեր նե րը մինչ օրս նրա 

սխրանք նե րի մա սին պատ մութ յուն ներ են պատ-

մում: Հիշում են, թե ինչ պես էր կյան քը վտան գե-

լով փրկում վի րա վոր ըն կեր նե րին, թե ինչ պես 

էր անձ նա զո հա բար կռիվ տա լիս՝ ի մա նա լով, որ 

թի կուն քում օգ նա կան ու ժեր չկան: «Որ դուս ե րա-

զանք ներն ան կա տար մնա ցին, շատ ծրագ րեր 

ու ներ ա պա գա յի հետ կապ ված: Գա րե գինս ծա-

ռա յել է «ոչ մի քայլ հետ» սկզբուն քով, մար տե րի 

ժա մա նակ շատ-շատ կյան քեր է փրկել, եր կու օր 

միայ նակ է ի րեն վստահ ված դիր քը պա հել: Երբ 

խո սում էինք, միշտ բարձր տրա մադ րութ յամբ 

էր, «թշնա մուն լավ ջարդ ենք տա լիս», – ա սում 

է մայ րը: Վեր ջին զան գը հոկ տեմ բե րի 25-ին էր: 

Գա րե գի նի աճ յու նը գտան նո յեմ բե րի 23-ին՝ 

Ֆի զու լիի տա րած քում: Ծան րա գույն ժա մա նակ-

ներ էին, երբ թույլ չէին տա լիս տա րածք մտնել, 

բայց հրա մա նա տա րը, ով լավ գի տեր Գա րե գի նի 

կռված տե ղը, գտավ նրա դին...

Հու ղար կա վո րե ցին դեկ տեմ բե րի 14-ին՝ Ե ռաբ-

լուր պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան խաչ» 1-ին աս տի ճա նի շքան շա նով 

և «Ա րիութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1995 թ. մա յի սի 7-ին Սի սիան քա ղա քում: 

Սո վո րել Լ ծե նի ու թամ յա դպրո ցում: Ե րեք եղ-

բայր նե րից ա վագն էր: 

Գ յու ղի հիմ նա կան դպրոցն ա վար տե լուց հե տո 

սո վո րել է «Տիգ րան Մեծ» ռազ մա կան վար ժա րա-

նում: 

2012 թ. ըն դուն վել և 2016 թվա կա նին ա վար տել 

է Վազ գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա-

մալ սա րա նը:

2016 թ. ծա ռա յութ յան է ան ցել Ար ցա խի զին ված 

ու ժե րում: Սկզ բում` դա սա կի, ա պա` մարտ կո-

ցի հրա մա նա տա րի պա տաս խա նատ վութ յու նը 

ստանձ նած Ար մե նը լեյ տե նան տի կո չու մից հե տո 

ստա ցել էր ա վագ լեյ տե նան տի կո չում: Փայ լուն 

ծա ռա յութ յան հա մար դար ձել էր կա պի տան, օ րի-

նա կե լի, խե լա ցի, անմ նա ցորդ նվի րու մով զին վո-

րա կան:

Հայ րը` Գ ևորգ Պետ րոս յանն ա սում է, որ պա-

տե րազ մից ա ռաջ Ար մե նը մի քա նի օ րով ար ձա-

կուրդ էր ե կել, կա պի տա նի կո չում էր ստա ցել… 

Պա տե րազ մից ե րեք օր ա ռաջ վե րա դար ձել էր 

ծա ռա յութ յան վայր: «Պա տե րազ մի ժա մա նակ 

կա պը միշտ ե ղել է, զան գա հա րել-խո սել ենք, երբ 

հարց րել ենք ի րա վի ճա կից, միշտ ա սել է` հաղ-

թե լու ենք, երբ խոսք է ե ղել հրա դա դա րի մա սին, 

Ար մենն ա սել է` թող ի րենք մե զա նից հրա դա դար 

խնդրեն, մենք հաղ թե լու ենք… Այդ քան հա վա-

տում էր մեր հաղ թա նա կին: Մեզ հե տո պատ մել 

են, որ երբ ո րոշ դիր քա պահ ներ հարց րել են, թե 

դիր քից ո՞նց իջ նեն, Ար մենն ա սել է` դիր քից չեն 

իջ նում, դիրք բարձ րա նում են… Ար մենս հա վերժ 

մնաց իր դիր քում…»:

Ար մե նի կրտսեր եղ բայ րը պար տա դիր զին վո-

րա կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել հենց այն 

զո րա մա սում, որ տեղ աշ խա տում էր Ար մե նը:

Զոհ վել է Մար տա կեր տում՝ ան նա հանջ պաշտ-

պա նե լով ի րեն վստահ ված դիր քը: Նա շատ 

մեծ դեր ու նի Մար տա կեր տն ա նա ռիկ պա հե-

լու կռվում, քա նի որ մար տը վա րել է գրա գետ, 

հաշ վարկ ված, խե լա ցի, ճիշտ ու նպա տա կա յին 

կրա կա հեր թե րով, ին չի արդ յունքում կա րո ղա ցել 

է տանկ խփել, զի նամ թեր քն ան տե ղի չվատ նել, 

իր մարտ կո ցից որ ևէ զոհ չտալ:

Ար մե նի զոհ վե լուց հե տո էլ կրտսեր եղ բայ րը շա-

րու նա կել է ծա ռա յել նույն զո րա մա սում և պա հել 

հենց այն դիր քը, ո րը պաշտ պա նե լիս հե րո սա-

բար ըն կել է Ար մե նը:

Հու ղար կա վոր վել է 2020 թ. հո տեմ բե րի 17-ին Սի-

սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում։

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րիութ յան» մե-

դա լով և «Մար տա կան խաչ» 1-ին աս տի ճա նի 

շքան շա նով:
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Ծն վել է 1996 թ. դեկտեմբերի 9-ին Սի սիա նի 

շրջա նի Իշ խա նա սար գյու ղում։ Բարձր ա ռա ջա դի-

մութ յամբ ա վար տել է գյու ղի դպրո ցը, սո վո րել և 

գե րա զան ցութ յամբ ա վար տել ԵՊՀ պատ մութ յան 

ֆա կուլ տե տի «Կով կա սա գի տութ յուն» բա ժի-

նը, ա պա շա րու նա կել կրթութ յու նը նույն բաժ նի 

մա գիստ րա տու րա յում։ Օգտ վե լով տար կետ-

ման հնա րա վո րութ յու նից՝ ըն դուն վել է Վազ գեն 

Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա րան. 

մեկ տա րի անց` գե րա զանց ա վար տե լով ռազ-

մա կան հա մալ սա րա նը, զո րա կոչ վել է բա նակ՝ 

որ պես սպա ծա ռա յել Կա պա նի զո րա մա սում։

Վա չեի մա սին մեզ եղ բայրն է պատ մում՝ «Իմ եղ-

բայրն ա մեն տեղ լա վա գույնն էր»։ 

Կա պա նի զո րա մա սի հրե տա նա յին մարտ կո ցի 

հրա մա նա տար, կա պի տան Ա րամ Մա նուկ յա նը 

հուզ վում է Վա չեի մա սին խո սե լիս. «Մաս նա գի-

տութ յան մեջ գե րա զանց, զար գա ցած ու պատ-

րաստ ված սպա էր, չնա յած, որ ին քը կադ րա յին 

սպա չէր, մեկ տա րի էր սո վո րել։ Քա ջա տեղ  յակ 

էր պատ մութ յա նը, իր վա րած դա սե րի ժա մա նակ 

թե րութ յուն ներ չէր հան դուր ժում։ Կո լեկ տի վին 

նվիր ված, գի տակ, հրա մա նա տա րութ յան և զին-

վոր նե րի հար գան քը վա յե լող, կյան քով լի տղա 

էր։ Սեպ տեմ բե րի 27-30-ը ան դա դար, ա ռանց 

քնե լու վա րել է մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, 

անս խալ ու հմուտ ղե կա վա րել մար տը։ Մինչև 

սեպ տեմ բե րի 30-ն ինքն ու իր դա սակն անվ նաս 

էին, բայց տե ղա փո խութ յան ժա մա նակ թշնա մու 

ա նօ դա չուն նկա տել է ու խփել մե քե նա յին»։

Պա տե րազ մը խլում է լա վա գույն նե րին. 2020 թ. 

սեպ տեմ բե րի 30-ին զոհ վում է լեյ տե նանտ Վա չե 

Պետ րոս յա նը՝ ե րի տա սարդ հայ սպան, ով իր 

երկ րին սի րա հար ված էր պա տա նու խեն թութ-

յամբ և պատ մա բա նի ի մաստ նութ յամբ։

Հոկտեմբերի 3-ին Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում մայր հո ղին հանձն վեց 24-ամ յա Վա չե 

Պետ րոս յա նի աճ յու նը՝ զին վո րա կան, ով փայ լուն 

կեր պով է կա տա րել զին վո րի, սպա յի ու հա յի իր 

ա ռա քե լութ յու նը... Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1992 թ. հու լի սի 1-ին Սի սիա նի շրջա նի 

Ույծ գյու ղում։ 2000 թ. ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել 

է Ար ցա խի Քա շա թա ղի շրջա նի Սա րա տակ գյուղ։ 

Ա վար տել է Սա րա տա կի միջ նա կարգ դպրո ցը և 

ըն դուն վել Ար ցա խի պե տա կան հա մալ սա րա նի 

նախ նա կան զին վո րա կան և ֆի զի կա կան պատ-

րաս տութ յան ֆա կուլ տետ։ 2010 թ. զո րա կոչ վել է 

բա նակ, ծա ռա յել Ջ րա կա նի զո րա մա սում։ 

Ապ րիլ  յան պա տե րազ մի ժա մա նակ, երբ հայ-

րը մեկ նել է ա ռաջ նա գիծ, ինքն հետ ևել է նրան: 

Հայ րը որ դուն հետ չպա հեց, չար գե լեց, ընդ-

հա կա ռա կը՝ խրա խու սեց... Ապ րիլ  յա նից հե տո 

Վ րեժն աշ խա տան քի է ան ցել Բեր ձո րի դպրո ցում՝ 

տնտես վար, ա պա աշ խա տել Բեր ձո րի ոս տի-

կա նութ յու նում, հե տո տե ղա փոխ վել փրկա րար 

ծա ռա յութ յուն: Մաս նա գի տութ յամբ աշ խա տե լու 

մղու մը նրան տա րել է Իշ խա նա ձո րի դպրոց, որ-

տեղ էլ աշ խա տել է ռազ մա գի տութ յան ու սու ցիչ: 

2018-ին տե ղա փոխ վել է Սի սիան և ծա ռա յութ յան 

ան ցել Նո րա վա նի զո րա մա սում: Դի պու կա հար 

էր, իր մաս նա գի տութ յա նը տի րա պե տում էր գե-

րա զանց։ Եր կու տա րի Նո րա վա նի զո րա մա սում 

աշ խա տե լուց հե տո վեց ամ սով վե րա պատ րաստ-

վել է Եր ևա նում և վե րա դար ձել զո րա մաս: Ն րան 

ար դեն ներ կա յաց րել էին լեյ տե նան տի կոչ ման, 

կո չու մը ստա ցավ, բայց չկա րո ղա ցավ վա յե լել...

Վ րեժ Պո ղոս յա նին ճա նա չող նե րի աչ քերն ա միս-

ներ անց էլ ար ցուն քոտ վում են նրա ա նու նը լսե-

լիս. «Վ րեժն իր կյան քը զո հել է հա նուն բո լո րիս, 

ու մենք՝ բո լորս, պի տի ապ րենք հա նուն նրա 

պես հե րոս նե րի հի շա տա կի, պի տի հզոր եր կիր 

ու նե նանք, որ կա րո ղա նանք վրեժ լու ծել», – 

ա սում է ըն կե րը։ 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին դի պու կա հար Վ րե ժը 

զո րա մա սի կազ մում մեկ նեց Ար ցախ:

Մար տա դաշ տում մո րաք րոջ տղա յի՝ Ա րա յիկ 

Սաֆ յա նի հետ էր, նրա ծա ռա յա կից նե րը հի շում 

են Վ րե ժի մար տա կո չը՝ «Մեր մեջ հետ գնա ցող 

չպի տի լի նի, ով հետ գնա՝ ա մո՛թ...»:

Հոկ տեմ բե րի 10-ին թշնա մու ա նօ դա չո ւի հար-

վա ծից զոհ վում է Վ րե ժը, բայց ըն տա նի քի ցա վը 

բազ մա պատկ վում է՝ նույն խրա մա տում, ան մա-

հա նում է նաև մո րաք րոջ որ դին՝ Ա րա յի կը։ 

2016 թ. ապ րիլ  յան մար տա կան գոր ծո ղութ յուն-

նե րի ժա մա նակ ըն տա նի քը Վ րե ժից մի քա նի օր 

լուր չի ու նե ցել, բայց Վ րեժն ու ըն կեր ներն անվ-

նաս վե րա դար ձել են: 

Ներ կա յումս, ան գամ մա սունք նե րը հու ղար կա վո-

րե լուց հե տո, ըն տա նի քը չի հա վա տում՝ սպա սում 

է...

Հու ղար կա վոր վել է հոկտեմբերի 12-ին Սի սիա նի 

քա ղա քա յին պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Ա րիութ յան հա մար» մե դա լով:
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Ծն վել է 1979 թ. հու լի սի 17-ին Դար բաս գյու ղում։ 

Սո վո րել և ա վար տել է տե ղի միջ նա կարգ դպրո-

ցը, ո րից հե տո ու սու մը շա րու նա կել Սի սիա նի 

պե տա կան քո լե ջում։ Նույն տա րում էլ զո րա կոչ վել 

է բա նակ, պատ վով ծա ռա յե լուց ու վե րա դառ-

նա լուց հե տո զբաղ վել է բազ ման դամ ըն տա նի-

քի հոգ սե րով՝ ե րեք ան չա փա հաս եղ բայր նե րի 

խնամ քը նրա ու սե րին էին: Էդ գա րը զբաղ վել է 

տա րա տե սակ գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք-

նե րով, ինչ պես նաև զբաղ վել Դար բաս հա մայն քի 

հոգ սե րով՝ ընտր վե լով գյու ղի ա վա գա նու ան դամ։ 

Պա տե րազ մի հենց ա ռա ջին իսկ օր վա նից կա-

մա վո րագր վել է որ պես հրե տա նու վա րորդ, 

որ պես զի եղ բո րը չտա նեն, ին քը շտա պեց ռազ-

մի դաշտ… Հոկ տեմ բե րի 1-ին ար դեն Նո րա վա նի 

զո րա մա սում էր, ա պա զո րա մա սի ջո կատ նե րից 

մե կի հետ` Մեղ րիի դիր քե րում…

«Պա տե րազ մի ըն թաց քում մեզ լու րեր էին հաս-

նում, որ մար տա դաշ տից փախ չող ներ, դա սա լիք-

ներ կան. Էդ գա րին ա սում էի 14 օր մնա ցել ես, 

հե րիք է, դու էլ վե րա դար ձիր: Ինքն ա սում էր` բա 

որ բո լո րը վե րա դառ նան, ո՞վ է պաշտ պա նե լու 

եր կի րը: 

Էդ գա րը կար ծես կան խազ գում էր իր հետ կա-

տար վե լի քը, մեզ հի շեց րել էր 5-6 տա րի ա ռաջ վա 

իր ծանր ավ տով թա րի մա սին, երբ ոտ քի մեջ 

եր կաթ էին տե ղադ րել ու ա սել, ե թե ի րեն ինչ-

որ բան պա տա հի, էդ եր կա թով կգտնեն: Ողջ 

դառ նութ յունն այն է, որ այդ պես էլ ե ղավ: Զոհ-

վե լուց եր կու ա միս հե տո է գտնվել նրա աճ յու նը: 

Ո րո նող ներն ա ռա ջի նը եր կաթն են նկա տել ոտ քի 

մեջ, ու եղ բայր նե րը չեն էլ սպա սել որ ևէ ա նա լի զի 

պա տաս խա նի. Էդ գա րի ոտ քի մեջ ամ րաց ված 

եր կաթն ան հեր քե լի պա տաս խանն էր», – պատ-

մում է նրա կի նը՝ Ք րիս տի նեն:

Վեր ջին ան գամ կնո ջը զան գա հա րել է հոկ տեմ բե-

րի 15-ի ա ռա վոտ յան, ա սել` Գո րի սի մո տա կայ-

քում են, բայց ար դեն Ջ րա կա նում էր: Ըն կեր նե րը 

հե տո պատ մել են, որ նա իր զրա հա բաճ կո նը, 

գլխար կը, զին վո րա կան սա պոգ նե րը բա ժա նել է 

ե րի տա սարդ զին վոր նե րին, ա սել` նրանք ջա հել 

են, թող ա պա հով լի նեն, ես մե քե նա յի մեջ եմ լի-

նե լու, ինձ բան չի պա տա հի…

Եր կու ա միս նրան փնտրե ցին ա մեն հնա րա վոր 

ու անհ նա րին տե ղե րում, էլ դիա հեր ձա րան նե-

րում, էլ գե րի նե րի մեջ, էլ` զոհ ված նե րի, էլ` վի-

րա վոր նե րի, բայց գտան հենց այն նույն վայ րում, 

որ տեղ զոհ վել էր…

Դեկ տեմ բե րի 20-ին Էդ գար Սարգս յա նի աճ յունն 

ամ փոփ վեց Սի սիա նի քա ղա քա յին պան թեո նում: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան 

ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:
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Ծն վել է 1993 թ. դեկ տեմ բե րի 29-ին Սի սիան քա-

ղա քում: Ա վար տե լով Սի սիա նի թիվ 4 հիմ նա կան 

դպրո ցը՝ զո րա կոչ վել է բա նակ, իսկ զո րացր վե-

լուց հե տո ծա ռա յութ յու նը շա րու նա կել Սի սիա նի 

զո րա մա սում, պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող:

Նա րե կի մայ րը՝ տի կին Լո ւի զան, պատ մում է՝ 

«Նա րեկս Սի սիա նի գնդում էր աշ խա տում, սի րով 

էր գնում իր գոր ծին, մա յի սի 6-ին կլրա նար վեց 

տա րին, որ այդ տեղ ծա ռա յում է… 2020 թ. մա-

յի սից դիր քե րում էր, մի քա նի ան գամ էր տուն 

ե կել: Սեպ տեմ բե րի 27-ին էլ եր կու օ րով դիր քե-

րից ի ջավ, որ մաս նակ ցեր քե ռու տղա յի հո գե-

հանգս տի և հու ղար կա վո րութ յան ա րա րո ղութ-

յուն նե րին. նա էլ պա տե րազ մի ա ռա ջին զո հե րից 

էր: Մեկ այդ ժա մա նակ ենք Նա րե կիս տե սել, մեկ 

էլ հոկ տեմ բե րի 8-ի գի շե րը: Ե կավ տուն, ա սաց՝ 

մեզ տա նում են Ար ցախ. հա ջորդ օ րը՝ գի շե րը, 

Հադ րու թում զոհ վել է: Վեր ջին ան գամ իր հետ 

խո սել ենք հոկ տեմ բե րի 8-ին…», – պատ մեց Նա-

րե կի մայ րը:

Նա րե կը 2017 թ. դեկ տեմ բե րին էր ա մուս նա ցել, 

ու նի եր կու տա րե կան դուստր:

«Ամ սի 8-ին Սի սիա նի դիր քե րից իջ նե լուց զան-

գել ա սել էր, որ տա նե լու են Ար ցախ, դե, քա նի 

որ զո րա մա սը մեր տա նը մոտ է, վա զե լով ե կել էր 

տուն: Ա սել էր՝ ե րե խուն չքնաց նեք, որ գամ, տես-

նեմ, բայց մինչև ե կավ, ե րե խան քնած էր... 

Մինչև ժա մը 3-ը մնաց տա նը, մինչև զան գե ցին 

ու ա սա ցին՝ մե քե նա նե րը շարժ վում են: Ե րե խան 

քնած էր, եր կար նա յեց ու գնաց…», – պատ մում է 

զոհ վա ծի կի նը՝ Տաթ ևը:

«Հոկ տեմ բե րի 13-14-ն էր, ի մա ցանք, որ Նա րե-

կը զոհ վել է, մար մի նը բե րում են, հե տո զան գել 

էին ի րենց տուն, ա սել՝ հա զար նե րո ղութ յուն, ձեր 

տղան Ս տե փա նա կեր տի ռազ մա կա նում է, ողջ է: 

Հա ջորդ օրն ի մա ցանք, որ դա էլ է սխալ, մա հա-

ցել է, ուղ ղա կի դին չեն գտնում: Հոկ տեմ բե րի 27-

ին նոր մար մի նը բե րե ցին», – պատ մեց Նա րե կի 

ըն կե րը՝ Ար մե նը:

Տաթ ևը ևս շեշ տեց, որ ա մուս նու մահվան գույ ժը 

լսե լուց հե տո սկսել են փնտրել նրան, հե տո 17 օր 

սպա սել են, մինչև կստա նա յին ԴՆԹ-ի ա նա լի զի 

պա տաս խա նը:

Հու ղար կա վոր ված է հոկտեմբերի 28-ին Սի սիա-

նի քա ղա քա յին պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա-

լով:
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Ծն վել է 1989 թ. մա յի սի 3-ին Բռ նա կոթ գյու ղում: 

Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է Բռ նա կո թի 

միջ նա կարգ դպրո ցում։ 2006-2010 թթ. սո վո րել է 

Վազ գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա-

մալ սա րա նում։ 2010 թ. գոր ծուղ վել է Ար ցախ, յոթ 

տա րի ծա ռա յել Մար տու նու զո րա մա սում։ 2017 թ. 

նշա նակ վել է Նո րա վա նի զո րա մա սի հրաձ գա յին 

վաշ տի հրա մա նա տար։ 

Զին վո րա կան դառ նալն Ա րա յի կի ման կութ յան 

ե րա զանքն էր. եղ բայ րը պատ մում է, որ դպրո ցա-

կան տա րի նե րին նրա դա սըն կեր նե րից շա տերն 

էին ե րա զում զին վո րա կան դառ նա լու մա սին, և 

դեռ պա տա նի Ա րա յիկն իր կյան քը պատ կե րաց-

նում էր միայն որ պես զին վո րա կան։ 

2016 թ. վաշ տի հրա մա նա տար Ա րա յիկ Սաֆ յա նը 

մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան պա տե րազ մին։ 

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 3-ին Ա րա յիկ Սաֆ յա նը 

մեկ նեց ռազ մա ճա կա տի հա րա վա յին հատ ված՝ 

Ջ րա կան։ 

Հա մար ձակ, նա խա ձեռ նող, խե լա ցի զին վո րա-

կան էր. նրա հրա մա նա տա րութ յամբ վաշ տը 

թշնա մու շրջա փակ ման-ոչն չաց ման մի քա նի 

գոր ծո ղութ յուն է կա տա րել, ո րոնք ա վարտ վել 

են հա ջո ղութ յամբ։ Հոկ տեմ բե րի 9-ին կա պի-

տան Սաֆ յա նի գլխա վո րած վաշ տը վե րա դար-

ձել է պաշտ պա նութ յան տե ղա մաս։ Մեկ շա բաթ 

ա ռանց հանգս տի մար տա կան գոր ծո ղութ յուն ներ 

վա րած սպան ե կել էր հանգս տա նա լու, ե կել էր 

հպարտ, որ կա րո ղա ցել է թշնա մուն մար դու ժի 

մեծ վնաս պատ ճա ռել...

Հոկ տեմ բե րի 10-ին թշնա մու ա նօ դա չուն թի րա-

խա վո րում է այն խրա մա տը, ո րում կա պի տան 

Սաֆ յանն էր. զոհ վում են շա տե րը, նա հա տակ-

վում է նաև հայ րե նա սեր, նպա տա կաս լաց, խե-

լա ցի կա պի տան Ա րա յիկ Սաֆ յա նը։ 

Ե րի տա սարդ սպան բազ մա թիվ ե րա զանք ներ ու 

նպա տակ ներ ու ներ, ո րոն ցից մեկն էլ կին ու ե րե-

խա ներ ու նե նալն էր...

Զին վո րա կան ծա ռա յութ յան ըն թաց քում բազ-

միցս ար ժա նա ցել է պատ վոգ րե րի և մե դալ նե րի. 

2011-ին՝ «ՀՀ զին ված ու ժեր 20 տա րի», 2016-ին` 

«Ան բա սիր ծա ռա յութ յան հա մար»:

2020-ի սեպ տեմ բե րի 18-ին պարգ ևատր վել է 

«Վազ գեն Սարգս յան» մե դա լով: 

Հու ղար կա վոր վել է հոկտեմբերի 12-ին Սի սիա նի 

քա ղա քա յին պան թեո նում:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1984 թ. ապ րի լի 13-ին Բռ նա կոթ գյու-

ղում։

Ըն տա նի քը հե տա գա յում տե ղա փոխ վել է Սի-

սիան քա ղաք:

Կրթութ յու նը ստա ցել է Սի սիա նի թիվ 3 միջ նա-

կարգ դպրո ցում, որն ա վար տե լուց հե տո`2001թ. 

ըն դուն վել է Լ ևոն Սարգս յա նի ան վան բժշկա կան 

քո լեջ։ Ու սում նա ռութ յան երկ րորդ տա րում զո րա-

կոչ վել է բա նակ` 2002-2004 թթ. ծա ռա յել Ար ցա-

խում`Աս կե րա նի զո րա մա սում։ Զո րացր վե լուց 

հե տո շա րու նա կել է ու սու մը՝ ստա ցել ա տամ նա-

տեխ նի կի մաս նա գի տութ յուն, բայց իր կո չու մը 

հայ րե նի քին ծա ռա յելն էր: 2007թ. պայ մա նագ-

րա յին ծա ռա յութ յան է ան ցել Սի սիա նի զո րա մա-

սում։ Աշ խա տե լուն զու գա հեռ ու սում է ստա նում 

Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նում։ 2012-ից մինչև 

2020-ի մա յի սը ծա ռա յութ յուն է ի րա կա նաց րել 

հե տա խու զութ յու նում՝ կա պի ա վագ օ պե րա տոր։ 

Ծա ռա յութ յան հիմ նա կան վայ րը` Հադ րու թի և 

Մար տա կեր տի շրջան ներն էին։ 2020-ի մա յի սից 

փո խեց զո րա մա սը` նպա տակ ու նե նա լով խո-

րաց նել ու սու մը ռազ մա կան գոր ծում։ 

Ամուս նա ցած էր, ու նի մեկ դուստր։

Սեպ տեմ բե րի 27-ին սկսած պա տե րազ մը կի-

սատ թո ղեց հայ րե նա սեր ու ազ գան վեր հա յոր դու 

նպա տակ նե րը, ե րա զանք նե րը։ Ա ռանց մի վայրկ-

յան տա տան վե լու մեկ նեց Ար ցախ`հայ րե նի հողն 

ու ջու րը պաշտ պա նե լու։ 

Հոկ տեմ բե րի 8-ին տղա ներն ի ջել են Սի սիա նի 

դիր քե րից: Ե րե կո յան տա նից դուրս գա լիս պատ-

գա մել է միայն, որ ի րենց լավ պա հեն... Զան գա-

հա րել է հա ջորդ օ րը` հոկ տեմ բե րի 9-ին, ա սել, 

որ Կար միր շու կա յում են…

Դա ե ղել է նրա վեր ջին զան գը: Հոկ տեմ բե րի 

10-ին թշնա մու ԱԹՍ-ն հար վա ծել է մար տա կան 

գոր ծո ղութ յուն նե րի պատ րաստ վող և զին վոր ներ 

տե ղա փո խող ավ տո շա րաս յա նը: Ա ռա վոտ յան 

փնտրել են նրան ու գտել ար դեն զոհ ված… Հե-

տա գա յում վաշ տի հրա մա նա տա րը, ըն կեր նե րը 

պատ մել են, որ Գե ղա մը, լսե լով այր վող ըն կեր-

նե րի օգ նութ յան կան չե րը, ճի չե րը, հետ է գնա-

ցել` նրանց օգ նե լու, ու հենց այդ պա հին էլ ար կի 

բե կո րը եր կու տե ղից կպել է նրան…

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում: Հետ մա հու ար ժա նա ցել է «Ա րիութ յան» 

և «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դալ նե րի:
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Ծն վել է 1994 թ. նո յեմ բե րի 28-ին Սի սիա նի 

շրջա նի Ս պան դար յան գյու ղում: 2000 թ. ըն տա-

նի քը տե ղա փոխ վել է Մա սիս քա ղաք: Սո վո րել է 

Մա սի սի թիվ 3 հիմ նա կան դպրո ցում, այ նու հետև 

թիվ 5 ա վագ դպրո ցում: 2011-2012 թթ. սո վո րել է 

Եր ևա նի օ լիմ պիա կան հեր թա փո խի պե տա կան 

մար զա կան քո լե ջում: 

2012 թ. ըն դուն վել է Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 

հայ կա կան պե տա կան ինս տի տուտ:

2013թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել Եր ևա նի 

հա տուկ նշա նա կութ յան զոր քե րում: 

Ըն կեր ներն ակ նա ծան քով են պատ մում հե րո-

սա ցած Ռա ֆի կի մա սին. «Ռա ֆին բնու թագ րող 

ա մե նա դի պուկ բա ռը պատ վախնդ րութ յունն է: 

Հ պարտ էր, ու ժեղ, հայ տղա յի լա վա գույն հատ-

կա նիշ նե րով օժտ ված: Միև նույն ժա մա նակ իր՝ 

լեռ նե ցու ծա գու մը ցույց տվող միամ տութ յուն 

ու ներ: Ն րան շատ-շատ էին սի րում: Թեև զին վո-

րա կան չէր, բայց հա տուկ նշա նա կութ յան զոր քե-

րում անց կաց րած ծա ռա յութ յու նը նրա վրա մեծ 

ազ դե ցութ յուն էր թո ղել. վարժ տի րա պե տում էր 

բո լոր զեն քե րին, ան գիր գի տեր զեն քե րի տեխ-

նի կա կան բնու թագ րե րը, ճկուն էր և շատ ու-

ժեղ: Մենք հրաշք ըն կեր ենք կորց րել, նրա նման 

տղա նե րը պի տի ե րե խա ներ ու նե նա յին՝ շատ 

ե րե խա ներ, ա վա՜ղ, չհասց րեց...»:

Մայ րը որ դու մա սին մեզ պատ մում է ար ցուն-

քա խեղդ ձայ նով. «Միակ որ դիս էր, մի աղ ջիկ էլ 

ու նեմ, ա մուս նա ցած է, ե րե խա ներ ու նի: Ռա ֆոս 

հրա շա լի որ դի էր, հրա շա լի ըն կեր, եղ բայր ու 

քե ռի: Սեպ տեմ բե րի 27-ին կա մա վո րագր վել է: 

Մեզ չէր ա սել, որ Ար ցախ է գնա ցել: Մի օր զան-

գա հա րե ցի ի րեն, խնդրեց՝ չզան գեմ, ո րով հետև 

վտան գա վոր է, կաս կա ծե ցի, որ Սի սիա նում չէ, 

խոս տո վա նեց:

Որ դիս ամ բողջ պա տե րազմն ան ցել է, ե ղել է 

Ար ցա խի գրե թե բո լոր տարածքներում: Ես չեմ 

կա րո ղա նում լսել նրա պա տե րազ մա կան օ րե-

րի պատ մութ յուն նե րը, միայն ձեռքս սեղ մե լիս 

միա բե րան կրկնում են՝ իս կա կան հե րոս ես ծնել, 

հպարտ ե ղիր: 

Եր կու օր, ըն դա մե նը եր կու օր էր մնում, որ պա-

տե րազմն ա վարտ վեր: Ե թե եր կու օր էլ դի մա-

նար, բայց ե ղավ ա հա վո րը՝ որ դիս նա հա տակ-

վեց»:

Սեպ տեմ բե րի 29-ին ըն կե րոջ` Զա խար Իս կան-

դար յա նի հետ բարձ րա ցել են Բարձ րա վա նի 

դիր քեր, մնա ցել մինչև հոկ տեմ բե րի 7-ը, իսկ 

հոկ տեմ բե րի 8-ին, հրե տա նա յին գու մար տա-

կի կազ մում, մեկ նել Կար միր շու կա, մաս նակ ցել 

Մար տու նու, Ֆի զու լիի մար տե րին: Հ րե տա նա յին 

գու մար տա կը ճա նաչ վել էր լա վա գույն նե րից: 

Զոհ վել է 2020 թ. նո յեմ բե րի 7-ին Նն գի գյու ղում: 

Նոյ մե բե րի 9-ին` զի նա դա դա րի օ րը, նրա աճ-

յունն ամ փոփ վեց Մա սի սի գե րեզ մա նա տա նը: 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա-

ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 2001 թ. մա յի սի 14-ին Սի սիա նի շրջա-

նի Ո րո տան գյու ղում: Մինչև 3-րդ դա սա րա նը 

սո վո րել է Ո րո տա նի (Ու րու տի) միջ նա կար գ 

դպրոցում:

2010 թ. ըն տա նի քը վե րաբ նակ վել է Ար ցա խի 

Հան րա պե տութ յան Քա րո տան գյու ղում: Աշ խա-

տա սի րութ յան ու ձգտման շնոր հիվ գե րա զանց 

ա ռա ջա դի մութ յամբ ա վար տել է միջ նա կարգ 

դպրոցն ու ըն դուն վել Ար ցա խի պե տա կան հա-

մալ սա րա նի ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան բա ժի նը: 

Ցան կա նում էր ֆի զի կա յի ու սու ցիչ դառ նալ, զար-

գաց նել ա զա տագր ված ու իր հա մար հա րա զատ 

դար ձած գյու ղը:

2019 թ. հու նի սի 15-ին զո րա կոչ վել է բա նակ: 

Ծա ռա յել է Մա տա ղի սի զո րա մա սում. իր գի տե-

լիք նե րով աչ քի ըն կած ե րի տա սարդն ար ժա նա-

ցել է կրտսեր սեր ժան տի կոչ ման: Ըն կեր նե րը 

կա րո տով են հի շում հաղ թան դամ ֆի զի կո սին, ով 

պատ րաս տա կամ էր օգ նե լու բո լո րին ու եր բեք 

չէր դժգո հում: Հի շում են, թե ինչ պես ա մե նա ծանր 

պա հե րին ան գամ հույս էր տա լիս ըն կեր նե րին, 

ինչ պես էր սո վո րեց նում հաշ վարկ ներ կա տա րել, 

եր բեմն բարդ հաշ վարկ ներ կա տա րում մյուս նե րի 

փո խա րեն…

Արցախյան 3-րդ պատերազմ... 31 օր Մե լիքն ու 

ըն կեր նե րը պայ քա րե ցին ի րենց դիր քում ու չլքե-

ցին այն, 31 օր թշնա մին թուրք հա տուկ ջո կա-

տա յին նե րի ու վարձ կան ա հա բե կիչ նե րի օգ նութ-

յամբ չկա րո ղա ցավ մտնել մի խրա մատ, որ տեղ 

18-20 տա րե կան հա յոր դի ներն էին: Այդ փաս տը 

կա տա ղեց նում էր թշնա մուն. գրոհ ներն ա վե լի ու 

ա վե լի դա ժան էին դառ նում… 

Մե լի քի ա վագ եղ բայ րը՝ Սա սու նը, ա ռաջ նագ ծում 

էր՝ Վա րան դա յում ( Ֆի զու լի), լու րեր էին տա րած-

վել, թե զոհ վել է, բայց օ րեր անց դուրս էր ե կել 

շրջա փա կու մից ու տուն վե րա դար ձել: Երբ հա-

րա զատ նե րը հա վաք վել էին ու հայտ նել Մե լի քի 

զոհ վե լու բո թը, մայ րը հրա ժար վել էր հա վա տալ՝ 

հույս ու նե նա լով, որ Մե լիքն էլ Սա սու նի պես կվե-

րա դառ նա:

Մե լիք Սո ղո մոն յա նը նա հա տակ վել է հոկ տեմ բե րի 

27-ին՝ Մա տա ղի սում: Զոհ վել է հա նուն Ար ցա խի, 

հա նուն իր տան... 

Մե լի քի մար մի նը հա րա զատ նե րը գտել են Ար-

ցա խի Հան րա պե տութ յան Մար տու նի քա ղա քի 

դիա հեր ձա րա նում՝ 2020 թ. նո յեմ բե րի 20-ին: 

Հե րո սի աճ յունն ամ փոփ ված է Սի սիա նի քա ղա-

քա յին պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել 

է ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» և «6-րդ ՊՇ 

Անձ նու րաց պաշտ պան» մե դալ նե րով:
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Ծն վել է 1979 թ. մար տի 11-ին Սի սիա նի Շա ղատ 

գյու ղում։ Սո վո րել և գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ-

յամբ ա վար տել է գյու ղի միջ նա կարգ դպրո ցը։ 

Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց է 

կաց րել Օ մա րում։ 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու ե րե խա։

Ըն տա նի քի միակ որ դին էր ու ազ գա նու նը շա րու-

նա կե լու ա ռա քե լութ յու նը նրա ու սե րին էր։ 

Ա նին ա մուս նու մա սին կա րո տով ու ցա վով է 

խո սում. «Հ րա շա լի ա մու սին եմ ու նե ցել, նա 

շատ լավ հայր էր, ե րե խա ներս՝ մի աղ ջիկ ու մի 

տղա ու նենք, մի տե սակ չեն պատ կե րաց նում, 

որ ի րենց հայրն այլևս եր բեք չի գա լու. սո վոր 

էին հայ րի կին ուշ-ուշ տես նել, բայց... Մենք մեր 

ա մե նա թանկն ենք տվել հայ րե նի քին, չգի տեմ էլ 

հպարտ ենք, թե ինչ, բայց սա ան տա նե լի ցավ 

է...»։

2009 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է ան-

ցել է Սի սիա նի զո րա մա սում, պաշտ պա նոմ էր 

հա րա զատ գյու ղին մոտ գտնվող սահ ման նե րը։ 

Ըն կեր նե րը պատ մում են, որ Կա րե նի հետ ժա-

մա նակն անն կատ էր անց նում, կա րո ղա նում էր 

հե տաքր քիր թե մա ներ գտնել՝ «Ն րա հետ եր կար 

տա րի ներ դիրք ենք պա հել, միա սին վեր ջին 

բա ժակ ջուրն ու հացն ենք կի սել։ Ծա ռա յութ յան 

ըն կե րութ յունն ու րիշ բան է, ու րիշ է, երբ դու չես 

քնում, որ ըն կերդ մի կես ժամ ա վել քնի, մե րոն-

ցից շա տե րը զոհ վե ցին, ոչ մե կին չենք ու զում 

ա ռանձ նաց նել, բո լորն էլ մեր եղ բայր ներն են ու 

մենք ի րենց պարտք ենք...»։

Պա տե րազ մի օ րե րին Նա խիջ ևա նի սահ մա նա յին 

դիր քե րում էին: Հոկ տեմ բե րի 8-ին ի ջել են դիր քե-

րից և Սի սիա նի գնդի հետ մեկ նել Ար ցախ: Կար-

միր շու կա յից տե ղա փոխ վել են Վա րան դա, թեժ 

մար տեր են մղել թշնա մու դեմ, մեծ կո րուստ ներ 

հասց րել նրան, ըն կել շրջա փակ ման մեջ, բայց 

հմուտ գոր ծո ղութ յուն նե րի շնոր հիվ կա րո ղա ցել 

դուրս գալ շրջա փա կու մից և նո րից մաս նակ ցել 

մար տե րին, հե տո նա հան ջել են և փոր ձել միա-

նալ գնդին, սա կայն մե քե նա նստե լու պա հին 

ա նօ դա չուն հար վա ծել է և... Զոհ վել է Կա րե նը, 

ըն կել է հա վա տով, որ հաղ թա նա կը մերն է լի նե-

լու, որ իր ու ըն կեր նե րի ար յու նով ներկ ված հո ղի 

տե րը հայն է մնա լու...

Կա րե նի զոհ վե լու բոթն ա վե լի ուշ են ի մա ցել` 

հոկ տեմ բե րի 17-ին, իսկ ԴՆԹ ա նա լի զի պա տաս-

խա նը ե կել է 2021թ. փետր վա րի 27-ին: 

Հու ղար կա վոր վել է 2021թ. մար տի 1-ին՝ Շա ղա տի 

գե րեզ մա նա տա նը: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 

«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:
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Ծն վել է 1983 թ. ապ րի լի 20-ին Սի սիան քա ղա-

քում: Ա վար տե լով Սի սիա նի թիվ 1 հիմ նա կան 

դպրո ցը՝ զո րա կոչ վել է հա յոց բա նակ, ծա ռա յել 

Բա լա հո վի տում: Զո րացր վե լուց հե տո վե րա դար-

ձել է հա րա զատ բնօր րան, ա մուս նա ցել, կազ-

մել հա մեստ, օ րի նա կե լի ըն տա նիք: Ու նե ցել են 

եր կու զա վակ և անմ նա ցորդ նվիր վել իր ըն տա-

նի քին: 2005 թ. ո րո շում է շա րու նա կել իր հայ րե-

նան վեր ա ռա քե լութ յու նը՝ որ պես պայ մա նագ րա-

յին զին ծա ռա յող: Կր կին զենք է վերց նում, կրկին 

զին վո րա կա նի հա մազ գեստ հագ նում, կրկին 

ան քուն գի շեր ներ անց կաց նում... 

Ծա ռա յում էր Սի սիա նի N զո րա մա սում և լա վա-

գույն ծա ռա յութ յան հա մար դար ձել էր ջո կի հրա-

մա նա տար: Տա րի նե րի ըն թաց քում հմտա ցել էր, 

կա յա ցել, ա ռա ջըն թաց ու ձեռք բե րում ներ ու նե-

ցել, ար դա րաց րել ա զա տա մար տիկ հոր հույ սե րը 

և գ նա ցել նրա ճա նա պար հով…

2019 թ. որ պես լավ հե տա խույզ՝ հրա մա նա տա-

րութ յու նից ա ռա ջար կութ յուն էր ստա ցել տե ղա-

փոխ վել Կա պան, հա մա ձայն վել էր… 

Իր փոք րիկ ջո կա տով դեռևս օ գոս տո սի սկզբին 

կա րո ղա ցել էր դիրք գրա վել Ա ջա բա ջի ուղ ղութ-

յամբ: 

Սեպ տեմ բե րի 27-ի վաղ ա ռա վոտ յան զան գա-

հա րել էր տուն, խո սել կնոջ հետ, հոր դո րել, որ 

չընկճ վի… Սեպ տեմ բե րի 28-ին հայ րը՝ Գա գի-

կը, ար դեն ա ռաջ նագ ծում էր՝ Վա րան դա յում 

( Ֆի զու լի):

Սեպ տեմ բե րի 27-ից մինչև հոկ տեմ բե րի 3-ը 

Հ րաչ  յան ե ղել է Կա պա նի դիր քե րում: Վա տա-

ռողջ լի նե լու պատ ճա ռով նրան տե ղա փո խում են 

Կա պա նի ԲԿ: Հոկ տեմ բե րի 7-ին մի քա նի ժա մով 

վե րա դար ձել էր Սի սիան. այն քան մտա հոգ էր, 

այն քան տխուր… Չլ սեց ան գամ կնոջ հոր դորը, 

որ մնա Սի սիա նում, հետ չգնա, այս տեղ բուժ-

վի… «Ես չեմ կա րող ըն կեր նե րիս մե նակ թող նել, 

ինչ պես կա րող եմ թող նել հայ րե նիքս այս քան 

դժվար պա հին», – ա սաց Հ րաչ  յան և վե րա դար-

ձավ Կա պան՝ դիր քեր: Ա ռող ջա կան վի ճա կը 

կրկին վատ թա րա ցավ և ն րան տե ղա փո խե ցին 

Քա ջա րա նի ԲԿ: Մի քանի օր պառ կե լուց հե տո 

ինք նա կամ, ա ռանց բժշկի թույլտ վութ յան վե-

րա դար ձավ դիր քեր՝ Դա վիթ բեկ: Վեր ջին զան գը 

հոկ տեմ բե րի 30-ին էր, մի քա նի ժամ հե տո լուր 

ե կավ, որ Հ րաչ  յան վի րա վոր վել է ար կի պայթ-

յու նից և տե ղա փոխ վել հի վան դա նոց, որ տեղ էլ 

մա հա ցել է: 37-ամ յա Հ րաչ  յան իր հե րո սա կան 

կյան քը զո հա բե րեց հա նուն հայ րե նի քի, հա նուն 

հաղ թա նա կի... Ըն կավ` հե րո սին վա յել, ըն կավ` 

զեն քը ձեռ քին, ըն կավ` հաղ թա նա կի հույսով:

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում՝ նո յեմ բե րի 1-ին: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա-

լով:
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Ծն վել է 1958 թ. դեկտեմբերի 2-ին Սի սիա նի տա-

րա ծաշր ջա նի Վա ղա տին գյու ղում: Ե ղել է ըն տա-

նի քի ա ռաջ նե կը, ա վար տել է Վա ղա տի նի միջ նա-

կարգ դպրո ցը: Զին վո րա կան պարտ քը կա տա րել 

է խորհր դա յին բա նա կում:

Ա մուս նա ցել էր, ու նի ե րեք ե րե խա:

Մաս նակ ցել է Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մին 

և միայն հոր հոր դո րով չի մեկ նել ա ռաջ նա գիծ, 

քան զի այն տեղ էր ար դեն եղ բայ րը՝ Վար դան 

Վար դա զար յա նը: 

Հայ րե նի քի հան դեպ սե րը չմա րեց տա րի նե րի ըն-

թաց քում: 2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին առ նե լով 

պա տե րազ մի լու րը, Արծ րու նը բազ մա թիվ փոր-

ձեր ա րեց կա մա վո րագր վե լու: Ի վեր ջո հոկ տեմ-

բե րի 4-ին կա մա վո րագր վեց «Ա րա բո» ջո կա տին: 

Հոկ տեմ բե րի 8-ին մեկ նեց Մար տա կեր տի շրջա նի 

թիվ 51 դիրք և մաս նակ ցեց ան մի ջա կան մար-

տե րին: Պա տե րազ մի մաս նա կից, իր մար տա-

կան ըն կե րոջ՝ Հա րու թի պատ մե լով՝ դիր քը ե ղել 

է ան հար մար: Արծ րունն ու նե նա լով շի նա րա րի 

ձիրք, ամ նի ջա պես կազ մա կեր պել է ամ րաց նե լու, 

կա ռու ցե լու գոր ծըն թա ցը: Մեկ ու րիշ մե րօր յա հե-

րո սի՝ Մոն թեի պատ մե լով՝ Արծ րու նը չէր օգտ վում 

պաշտ պա նա կան մի ջոց նե րից, դրանք տա լիս էր 

զին վոր նե րին, կանգ նում այն դիր քե րում, որ տեղ 

ա ռա վել վտան գա վոր էր՝ ա սե լով, թե ինքն իր 

կյան քն ար դեն ապ րել է, և որ զին վո րի պարտքն 

է ոչ միայն հաղ թել, այլև շա րու նա կել ապ րել ու 

սե րունդ թող նել: Մեկ ու րիշ մար տա կան ըն կե րոջ՝ 

Սո սի պատ մե լով՝ ա մե նա հու սա հատ ված պա հե-

րին տես նե լով ի րեն ցից տա րի քով ա մե նաա վա-

գին՝ Արծ րու նին՝ կա րո ղա ցել են բարձր պա հել 

մար տա կան ո գին: Հու սադ րել, խնա մել, ոգ ևո րել 

է զին վոր նե րին՝ ստա նա լով «Պա պի» մա կա նու-

նը: Առ այ սօր էլ Արծ րու նի ըն տա նի քը ստա նում 

է զան գեր նրա մար տա կան ըն կեր նե րից, ո րոնք 

պատ մում են «Պա պի» և ն րա ա րարք նե րի մա-

սին:

Վեր ջին զան գը ե ղել է հոկ տեմ բե րի 14-ին, իսկ 

մահ վան մա սին տե ղե կութ յու նը հայտ նի է դար-

ձել հոկ տեմ բե րի 18-ին: 

Արծ րուն Վար դա զար յա նը և ն րա նման շատ 

հե րոս ներ չխնա յե ցին ի րենց կյան քը հա նուն հայ-

րե նի քի...

Հու ղար կա վոր վել է հոկտեմբերի 21-ին Ե ռաբ լուր 

պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ 

«Ա րիութ յան հա մար» մե դա լով:
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Ծն վել է 1988 թ. մար տի 30-ին Սի սիան քա ղա-

քում։ Սո վո րել է Սի սիա նի թիվ 2 միջ նա կարգ 

դպրո ցում, ա պա տե ղի պե տա կան քո լե ջի մաք-

սա յին բաժ նում:

2006-2008 թթ. ծա ռա յել է հա յոց բա նա կում՝ Աս-

կե րա նում։

Բա նա կից վե րա դառ նա լուց հե տո եր կու տա-

րի ապ րել են Եր ևա նում, նո րից վե րա դար ձել 

Սի սիան: Պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է 

ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում: Որոշ ժամանակ 

Երևանում բնակվելուց հետո, 2016 թ. նո րից 

ան ցել է պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան, մաս-

նակ ցել քա ռօր յա պա տե րազ մին: Են թաս պա էր, 

բայց քա նի որ ար դեն ա մուս նա ցել էր, նա խա-

պատ վութ յու նը տվել էր խա ղա ղա պահ զոր քե-

րում ծա ռա յութ յա նը ու 44-օր յա պա տե րազ մին 

մաս նակ ցեց խա ղա ղա պահ նե րի կազ մում:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք ե րե խա։

Սեպ տեմ բե րի 27-ին հեր թա պահ էր, ա ռա վոտ-

յան զան գա հա րել է, ա սել` գնում են Ար ցախ... 

Վա հեի հետ վեր ջին ան գամ խո սել են հոկ տեմ-

բե րի 18-ին, Կար միր շու կա յից… Հոկ տեմ բե րի 

19-ին Դ րախ տիկ գյու ղի մոտ տե ղի ու նե ցած թեժ 

մար տե րի ժա մա նակ ըն կել են շրջա փակ ման մեջ, 

Վա հեն եր կու տե ղից վի րա վոր վել է, ար յու նա քամ 

ե ղել: Հոկ տեմ բե րի 20-ին նրա աճ յու նը գտել են 

Գո րի սի դիա հեր ձա րա նում:

Վա հեի մա սին մեզ ըն կերն է պատ մում. «Լու սա-

վոր, բա րի տղա էր, օգ նող, հաս նող։ Եր կար տա-

րի ներ ի րար հետ ենք ծա ռա յել, ոնց էին սպա սում 

եր րորդ ե րե խա յին, բայց ոչ ին քը, ոչ կի նը չհասց-

րին վա յե լել ի րենց ե րե խա նե րի պատճառած 

հաճույքը...»:

Վա հեն ո րո շել էր զին վո րա կան դառ նալ և Վազ-

գեն Սարգս յա ն համալսարանում հա ջո ղութ յամբ 

հանձ նել էր ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րը, 

բայց վեր ջին` ֆիզ կուլ տու րա յի քննութ յու նից 

ա ռաջ, ին չը հեշտ հաղ թա հա րե լի էր իր հա մար, 

կտրա կա նա պես հետ էր կանգ նել իր ո րո շու մից և 

ըն դուն վել Վա նա ձո րի պե տա կան հա մալ սա րա նի 

մաք սա յին բա ժին, սո վո րում էր 4-րդ կուր սում, 

հե ռա կա ու սուց մամբ: 

Եր ևա նի հի վան դա նոց նե րից մե կում 2020 թ. հոկ-

տեմ բե րի 15-ին իր եր րորդ ե րե խա յին վա ղա ժամ 

լույս աշ խարհ բե րած Շու շա նը, որ չէր հասց րել 

տես նել իր նո րած նի դեմ քը, հոկ տեմ բե րի 23-ին 

ծնող նե րի ու եղ բոր հետ շտա պում էր Սի սիան` 

հու ղար կա վո րե լու զոհ ված ա մուս նուն` Վա հե 

Քա րամ յա նին, բայց շտա պող մե քե նան Գո րայք 

գյու ղի մո տա կայ քում վթա րի է են թարկ վում, ու 

Շու շա նը դառ նում է ավ տով թա րի զոհ:

Հոկտեմբերի 24-ին Վա հեի և Շու շա նի աճ յուն նե-

րն ամ փոփ վել են Սի սիա նի քա ղա քա յին գե րեզ-

մա նա տա նը: Հետ մա հու ար ժա նա ցել է «Մար տա-

կան ծա ռա յութ յան» մե դա լի:
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Ծն վել է 1999 թ. դեկտեմբերի 6-ին Սի սիա նի տա-

րա ծաշր ջա նի Նո րա վան գյու ղում: Մեկ տա րե կան 

էլ չի ե ղել, երբ ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է Ա րա-

րատ քա ղաք: Սո վո րել է Ա րա րա տի դպրո ցում, 

բայց հան գա մանք նե րի բե րու մով վեր ջին տա րին 

սո վո րել է Նո րա վա նի դպրո ցում:

2018 թ. հուն վա րին Ա րա րա տի զին կո մի սա րիա-

տից մեկ նեց հա յոց բա նակ, ծա ռա յում էր Աս-

կե րան քա ղա քում: «Ես եմ» ծրագ րով էր զո րա-

կոչ վել հա յոց բա նակ: Եր կու տար վա փո խա րեն 

մտադր վել էր հայ րե նի քին ծա ռա յել ե րեք տա րի: 

Ն պա տակն էր ոչ միայն հայ րե նի քին ծա ռա յել, 

այլև ծրագ րի ըն ձե ռած հնա րա վո րութ յուն նե-

րի շրջա նա կում կա ռու ցել իր հե տա գա կյան քը, 

վե րա դառ նալ ու տրա մադր ված գու մա րով տուն 

գնել, ըն տա նիք կազ մել, շատ ե րե խա ներ ու նե-

նալ, ապ րել, ա րա րել, շե նաց նել… Սի րած աղ ջիկ 

ու ներ:

Ա սում են` գյու ղում, այն էլ` բազ մա նա դամ ըն-

տա նի քում, տղան շուտ է հա սու նա նում, ա վե-

լի վաղ է ի րեն դնում պա տաս խա նատ վութ յան 

տակ… Այդ պես էր Հայ կը մե ծա ցել՝ ըն տա նի քի 

և գ յու ղի վարք ու բար քին հա վա տա րիմ: Շատ 

լավ երկ րա չա փա կան պատ կե րա ցում ներ ու ներ, 

գծագ րեր էր ա նում, ինչ պես իր հայ րը` սի րում էր 

խաչ քա րեր նկա րել ու շատ էր նկա րում, տա ղան-

դա վոր էր, պատ րաս տա կամ, խի զախ էր, ու ժեղ 

ու հպարտ… Ծա ռա յութ յան մեծ մա սը գնա ցել, 

քիչն էր մնա ցել… Ու Հայկն ա ռա վել կա մա յին էր 

դար ձել, ա ռա վել հա սուն ու ինք նավս տահ… Բայց 

ճա կա տա գի րը նրան ու րիշ բան էր կան խո րո շել` 

պատ վով տա նել նաև վեր ջին մար տահ րա վե րը` 

բարձր պա հել զին վո րի պա տի վը… Ծա ռա յում էր 

Աս կե րա նում, պա տե րազ մի ժա մա նակ տե ղա-

փոխ վել էր Ջ րա կան: Վեր ջին ան գամ Հայ կի հետ 

հոկ տեմ բե րի 7-ին խո սել էր սի րած աղ ջի կը. լսվել 

է պայթ յուն, ո րից հե տո հա վեր ժո րեն լռել է Հայ կի 

հե ռա խո սը: 

Ռազ մա կան գոր ծից լավ էր հաս կա նում, բա վա-

կա նա չափ գի տե լիք ներ ու ներ, երբ խնդրում էին 

օ դա յին հար ված նե րից զգու շա նալ, հանգս տաց-

նում էր, ա սում` գի տի իր ա նե լի քը: Հայ կը շար-

քա յին էր, դիր քի պա տաս խա նա տու, մաս նակ ցել 

է Վա րան դա յի, Ջ րա կա նի մար տե րին: 

Հոկ տեմ բե րի 10-ին Հայ կի զոհ վե լու մա սին տե ղե-

կութ յու նը տա րած վեց... 

Հայ կի աճ յու նը գտան նրա 21-ամ յա կը լրա նա լու 

հա ջորդ օ րը` դեկ տեմ բե րի 7-ին և հու ղար կա վո-

րե ցին Ե ռաբ լուր պան թեո նում, իր մար տա կան 

ըն կեր նե րի կող քին, ո րոնց հետ կռվեց, ո րոնց 

հետ ըն կավ հա նուն հայ րե նի քի: Հետ մա հու 

պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ-

յուն» մե դա լով:
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Ծն վել է 1998 թ. ապ րի լի 1-ին Սի սիան քա ղա-

քում: Սի սիա նի թիվ 5 միջ նա կարգ դպրո ցի 

ա ռա ջին դա սա րանն ա վար տե լուց հե տո 2006 թ. 

ըն տա նի քով տե ղա փոխ վել են Եր ևան: Երկ րորդ 

դա սա րա նից սո վո րել է Եր ևա նի Գ. Ադ դար յա նի 

ան վան թիվ 133 դպրո ցում: Հիմ նա կան կրթութ-

յու նը ստա նա լուց հե տո ու սու մը շա րու նա կել է 

Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա-

նի վար ժա րա նում, ա պա՝ Ազ գա յին ագ րա րա յին 

հա մալ սա րա նում:

Մեծ նպա տակ ներ ու ներ, մեծ ծրագ րեր, ա սում 

էր` կամ բիզ նես մեն եմ դառ նա լու, կամ` զին վո-

րա կան, ա վե լի կոնկ րետ` գնդա պետ: Այս մտա-

ծո ղութ յու նը նրան բա նակն էր տվել, Աս կե րա-

նում անց կաց րած զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նը 

շատ բան էր սո վո րեց րել...

2016 թ. զո րա կոչ վել է հա յոց բա նակ, ծա ռա յել 

Աս կե րա նի զո րա մա սում, որ տեղ էլ աչ քի է ըն կել 

որ պես հմուտ հրե տա նա վոր, պարգ ևատր վել 

«Հա յոց բա նա կի գե րա զան ցիկ» կրծքան շա նով: 

Զո րացր վե լուց հե տո ան ցել է հե ռա կա ու սուց-

ման՝ միա ժա մա նակ աշ խա տե լով «Գազպ րոմ 

Ար մե նիա» ըն կե րութ յու նում՝ անվ տան գութ յան 

ծա ռա յութ յան աշ խա տա կից, նա խա պես վե րա-

պատ րաստ վե լով «Բեր կուտ» թիկ նա պա հա կան 

և պահ նոր դա կան ու սում նա կան կենտ րո նում: 

Սեպ տեմ բե րի 27-ին, երբ թուրք-ա զե րի ներն 

ի րենց ագրեսիայով մթագ նե ցին Ար ցախ աշ-

խար հի երկ նա կա մա րը, երբ հա յին իր հո ղում 

ապ րե լու ի րա վուն քից էին ու զում զրկել, Յու րիի 

հայ րե նա սեր ո գին չէր կա րող սպա սել. ա ռանց մի 

վայրկ յան ան գամ մտա ծե լու կա մա վոր մեկ նեց 

ռազ մի դաշտ... Սկզ բում Նո րա վա նի զո րա մա սում 

էր, ա պա տե ղա փոխ վեց Մեղ րի, իսկ հոկ տեմ բե րի 

13-ին՝ Ար ցախ:

Հա վա տում էր հաղ թա նա կին, հա վա տում էր 

պա տե րազ մի աստ ված իր հրե տա նու անվ րե-

պութ յա նը: Եր կու տա րի չկար, ինչ զո րացր վել էր 

Աս կե րա նում անց կաց րած պար տա դիր զին վո րա-

կան ծա ռա յութ յու նից: 

Հոկ տեմ բե րի 15-ին Քա շա թա ղի շրջա նի Այ գե հո-

վիտ գյու ղից 20 կմ դե պի Ջ րա կան տա նող ճա-

նա պար հին ԱԹՍ-ի հար վա ծից զոհ վեց Յու րին: 

Բո լո րը նրան հի շում են որ պես բա րի, ըն կե րա-

սեր ու մարդ կա յին: 

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում՝ հոկ տեմ բե րի 18-ին: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա-

լով:
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Ծն վել է 2000 թ. հոկ տեմ բե րի 13-ին Սի սիան 

քա ղա քում։ Հիմ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է 

Սի սիա նի թիվ 4 դպրո ցում։ Ու սու մը շա րու նա կել 

է ա վագ դպրո ցում։ 2012 թ. ըն դուն վել և 2016 թ. 

գե րա զան ցութ յամբ ա վար տել է Սի սիա նի գե ղար-

վես տի դպրո ցը։ 

2017 թ. ըն դուն վել է Հա յաս տա նի գե ղար վես տի 

պե տա կան ա կա դե միա յի քան դա կի բա ժի նը։

2016 թ. ըն դուն վել է UWC ա մա ռա յին դպրոց, 

մեկ նել ԱՄՆ՝ մաս նակ ցել 2-շա բաթ յա Գ լո բալ լի-

դեր նե րի ֆո րու մին։ 

Զ րու ցում ենք զար մու հու՝ Հաս մի կի հետ, Տա րո նի 

մա սին ան թա քույց ցա վով է պատ մում. «Ե զա կի 

անձ նա վո րութ յուն էր. ա մե նա բա րի, ա մե նա մոտ 

եղ բայր ու ըն կեր։ Տա ղան դա վոր էր ու հա ջո ղակ, 

ինձ թվում էր, թե նրա հետ միայն դրա կա նը կա-

րող էր պա տա հել։ Պա տե րազ մը սկսվե լուց օրեր 

ա ռաջ հե ռա խո սով խո սում էինք, հի շում մեր 

հա մա տեղ անց կաց րած օ րե րը, հարց րի՝ տես նես՝ 

այդ քան լավ ժա մա նակ ներ էլ ե՞րբ ենք ու նե նա-

լու, պա տաս խա նեց. «Մի տե սակ զգացողություն 

կա, որ լավ օ րեր չեն լի նե լու»։ Հի մա եմ հաս կա-

նում, որ ինչ-որ բան էր զգում...»։

2019 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, Ար մա վի րում 

6-ամս յա ու սում նա կան պա րապ մունք նե րից հե-

տո հիմ նա կան ծա ռա յութ յան է ան ցել Ար ցա խում՝ 

Աս կե րա նի զո րա մա սում։ 

Ն րա վեր ջին քան դա կը մի տե սակ մար գա րեա-

կան է՝ քան դակ ված է մա կույ կում կանգ նած 

մարդ՝ սրտին անցք՝ ճիշտ այն պես, ինչ պես վի-

րա վոր վել է ին քը։ 

Սեպ տեմ բե րի 26-ը Տա րո նի սի րե լիի՝ Նել լիի 

ծննդյան օրն էր. աղ ջիկն ար ցունք նե րով է հի շում 

ի րենց բո լոր հան դի պում նե րը, շեշ տում, որ իր 

հա մար թանկ է Տա րո նից մնա ցած ա մեն ին չը, 

իսկ ի րենց նո րա բող բոջ սե րը, որ պի տի ծաղ կեր 

ու պտուղ ներ տար, հի մա հա վեր ժա կան է դար-

ձել...

Սեպ տեմ բե րի 27... Պա տե րազ մի գույ ժի հետ Սի-

սիա նում ցա վոտ շշուկ ներ տա րած վե ցին՝ «Տա-

րոնն էլ չկա... Տա րո նը զոհ վել է...»։ 

Ցա վոք, ճշմա րիտ էին շշուկ նե րը, որ պի տի վե-

րած վեին բո թի՝ «20 տա րին չլրա ցած Տա րոն Ֆի-

լի պոս յա նը զոհ վել է պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րը»։

Հի մա տար բեր ցու ցա հան դես նե րում այ ցե լու նե-

րը սկզբում հիա նում են Տա րո նի քան դակ նե րով, 

հե տո, երբ լսում են, որ հե ղի նա կը նա հա տակ վել 

է, հե ռա նում են ափ սո սան քով, քան զի Տա րո նը 

շատ-շատ տա ղան դա վոր էր... 

Հու ղար կա վոր վել է Սի սիա նի քա ղա քա յին պան-

թեո նում՝ սեպ տեմ բե րի 30-ին: Հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» 

մե դա լով:
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ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐԻ 
ՎԵՐԱԾԵՑ 
ՀԵՆՐԻԿ 
ԲԱԽՉԻՆՅԱՆԸ
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