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ԳՈՐԻՍՅԱՆ ԲՈՒՀԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ 
ՄՇՏԱԲՈՐԲՈՔ ՕՋԱԽ 

Գորիսիպետականհամալսարանընախապեսեղելէբուհականմասնաճյուղ:Այն
հիմնադրվելէ1967թ.ին:ԱյստեղդասավանդելենԵրևանիցհրավիրվածդասախոսներ,
անվանիգիտնականներ:Բուհըեղելէհայրենասիրականօջախ.197476թթ.մասնաճ
յուղումգործելէընդհատակյահայրենասիրականկազմակերպություն:Այստեղժամա
նակինուսանելենարցախցիշատերիտասարդներ:

 Բա նա լի բա ռեր`Գորիսիպետականհամալսարան,հայրենասիրություն,Արցախ,
գաղտնիկազմակերպություն:

 Գո րի սը 20-րդ  դա րի ա ռա ջին քա ռոր դում ե ղել է հայ ազ գա յին ա զա տագ-
րա կան շարժ ման կենտ րոն նե րից: Այս տեղ ծա վալ ված ի րա դար ձութ յուն ներն 
ու նե ցել են հա մա հայ կա կան նշա նա կութ յուն: Ինչ պես հայտ նի է,  Բա թու մի պայ-
մա նագ րով  Զան գե զու րը չմտավ ան կա խա ցած  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան-
րա պե տութ յան կազ մի մեջ: Ադր բե ջանն էլ են թադ րեց, որ այն պետք է լի նի իր 
կազ մում: Եվ սկսվեց  Զան գե զու րի հա յե ցի գո յութ յան հա մար տա րի ներ տևած 
գո յա մարտ:

 Տա կա վին 1917թ.  Գո րի սում ձևա վոր վեց  Զան գե զու րի  Գոր ծա դիր կո մի տե, 
ո րը հե տա գա յում վե րա նան վան վեց  Զան գե զու րի  Կենտ րո նա կան ազ գա յին 
խոր հուրդ: Այն գլխա վո րել է բժիշկ  Մի քա յել բեկ  Պա րոն յա նը:  Փաս տո րեն,  Զան-
գե զու րը հռչակ վեց ինք նիշ խան և  պատ րաստ վեց դի մա կա յե լու Ադր բե ջա նի 
նկրտում նե րին:

Ազ գա յին խորհր դի հրա վե րով 1918թ. օ գոս տո սին  Զան գե զուր է գա լիս զո-
րա վար Անդ րա նի կը` 3000 հո գուց բաղ կա ցած զո րա ջո կա տով և  գաղ թա կան-
նե րի հոծ զանգ վա ծով: Անդ րա նի կը  Գո րի սում ապ րեց 8 ա միս և  գոհ էր ըն դու նե-
լութ յու նից1: Անդ րա նի կի բա զում հոր դոր նե րից հե տո միայն 1819թ. հուն վա րին 
 Զան գե զու րը ճա նա չվեց  Հա յաս տա նի մի մաս և,  որ պես կա ռա վա րիչ, ու ղարկ-
վեց կա պի տան Ար սեն  Շահ մազ յա նը:  Վեր ջի նիս ան վան հետ է կապ ված  Զան-
գե զուր յան հաղ թա կան հեր սա մար տե րը:

 Զան գե զու րի ազ գա յին –ա զա տագ րա կան շարժ ման ըն թաց քը հե տո կապ-
վում է մեկ այլ ազ գա յին հե րոս գործ չի`  Գա րե գին Նժ դե հի ան վան հետ2:

 Նաև այդ հե րո սա կան գոր ծիչ նե րի շնոր հիվ է, որ  Զան գե զուր-Ս յու նի քը շա-
րու նա կեց իր հա յե ցի գո յութ յու նը:

 Գո րի սը պա հեց-պահ պա նեց հայ ազ գա յին-ա զա տագ րա կան ա վան դույթ-
նե րը և, բնա կա նա բար,  Գո րի սում ստեղծ ված կրթական հաստատությունը չէր 
կա րող չդառ նալ ազ գա յին-ա զա տագ րա կան շարժ ման օ ջախ: 

 Գո րի սում ման կավարժական ինս տի տու տի բու հա կան մաս նաճ յու ղի բա-
1 Հովակիմյան Վ., Դժվարին տարիներ, Երևան, 1988, էջ 194:
2 Նժդեհ, Լոս-Անջելես , 19 89 , ԳԷ ՈՐԳԵԱՆ Վ., Լեռնահայաստանի հերոսամարտը, Երևան, 

1991 և այլք:
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ցու մից ա ռաջ՝ 20-րդ  դա րի 60-ա կան թվա կան նե րին, ազ գա յին-ա զա տագ րա-
կան շարժ ման, հայ րե նա սի րա կան գա ղա փար նե րի դրո շա կա կիր ներն եր կու 
ան ձինք էին` Նի նա  Հով սեփ յա նը և Ալ բերտ Ի սա ջան յա նը: Ն.  Հով սեփ յա նը 
հիմ նել ու ղե կա վա րել է  «Միր հավ» գրա կան խմբա կը:  Նա հե տա գա յում ան դա-
մագր վեց գո րիս յան բու հի կո լեկ տի վի հետ, դար ձավ Ս յու նի քում թերևս ա ռա-
ջին բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծուն ե ղավ բու հի բա նա սիա րա-
կան ֆա կուլ տե տի հիմ նա դիր նե րից մե կը1: Ն.  Հով սեփ յա նը սերտ կա պի մեջ է 
ե ղել  Պա րույր Ս ևա կի հետ2:

 Հայ րե նա սի րա կան գա ղա փար նե րի տարածման մյուս կենտ րո նը ան կող-
նուն գամ ված բա նաս տեղծ Ալ բերտ Ի սա ջան յա նի բնա կա րանն էր: Ալ բեր տը 
սերտ կա պե րի մեջ է ե ղել Գո րիսի բու հի ու սա նող նե րի հետ:  Նա ըն կեր նե րի օգ-
նութ յամբ գա լիս ու դա սա խո սութ յուն ներ էր կար դում մաս նաճ յու ղի հա սա րա-
կա կան մաս նա գի տութ յուն նե րի ֆա կուլ տե տում, որտեղ ու սա նող նե րին ու սու-
ցա նում էին լրագ րա յին գործ: Ալ բեր տը, ա վաղ, չտե սավ իր ցա նած սեր մե րի 
հունձ քը` ար ցախ յան շարժ մամբ ա լե կոծ ված իր հրա շա գեղ քա ղա քը:

 Գո րի սում բու հա կան մաս նաճ յու ղի բա ցու մը ու ներ ռազ մա վա րա կան հե-
ռա հար նպա տակ, այն է՝ փա րո սի պես լույս սփռել դե պի Ար ցախ աշ խարհ` 
հրա վի րե լով ար ցախ ցի պա տա նի տղա նե րին ու աղ ջիկ նե րին՝ ու սա նե լու մայր 
հայ րե նի քում, նրանց մա տաղ ո գի նե րում բոր բո քե լու հայ րե նա սի րա կան կրա-
կը, մա նա վանդ Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յունն ա մեն ինչ ա նում էր՝ Ս տե փա-
նա կեր տում խթա նե լու ադր բե ջա նա կան բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա նա լը: 
Ա հա թե ինչ է գրում այդ տա րի նե րին ՀՀԿ  Գո րի սի շրջկո մի ա ռա ջին քար տու-
ղար, հե տա գա յում մաս նաճ յու ղի դի րեկ տոր Ք.  Պետ րոս յա նը. « Գո րի սի մաս-
նաճ յու ղի բա ցու մով մենք մտա դիր էինք  Հա յաս տա նից մեր օգ նութ յան ձեռ քը 
մեկ նել Ար ցախ աշ խար հի ե րի տա սարդ նե րին, մեզ մոտ նրանց տալ հա յե ցի, 
հիմ նա րար բարձ րա գույն կրթութ յուն, քա ղա քա կան-բա րո յա կան դաս տիա րա-
կութ յուն ու վե րա դարձ նել հայ րե նի բնա կա վայ րե րը` կուլ տու րա կան-լու սա վոր-
չա կան և  ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու բնակ չութ յան լայն 
շրջան նե րում»3:  Քա ղա քա կան-կու սակ ցա կան գործ չի այս զգու շա վոր խոս քե-
րում բա ցա կա յում է «հայ րե նա սի րութ յուն» բա ռը:

Գո րիս յան բու հում ու սա նե ցին տասն յակ, ե թե ոչ հար յու րա վոր ար ցախ ցի 
պա տա նի ներ ու աղ ջիկ ներ: Ար ցախ ցի ու սա նող նե րից այ սօր մեր բու հում աշ-
խա տում են ֆիզ մաթ գ/թ, դո ցենտ Ռ.  Մու սա յել յա նը, Վ.  Նա րին յա նը, ու րիշ ներ:

1967թ. հոկ տեմ բե րի 1-ին  Գո րի սում բաց վե ցին Եր ևա նի Խ. Ա բով յա նի ան-
վան ման կավարժական ինս տի տու տի  Գո րի սի մաս նաճ յու ղի դռնե րը: Ա ռա-
ջին դա սա խո սութ յուն նե րը կար դա ցին Վ.  Համ բար ձում յա նը, Ս.  Մեր գել յա նը, 
Ա.  Շա հին յա նը, Գ.  Սա հակ յա նը, այ լք: Ա կա դե մի կոս նե րի այս շար քը հե տա գա-
յում լրաց նում են Ա.  Բագ դո ևը, Ն. Ա ռա քել յա նը, ու րիշ ներ:  Գո րիս յան բու հում 
պաշ տո նա վա րած ան ձան ցից ու զում եմ հա տուկ նշել Վ. Գ նու նու (հե տա գա-
յում` նա խա րար) և Զ.  Սաֆ րազ բեկ յա նի ա նուն նե րը:  Վեր ջինս, լի նե լով տեխ-
նի կա կան գիտությունների թեկնածու թո ղեց  Մոսկ վան, ե կավ իր ծննդա վայ րը, 

1 «Միրհավ» գրական խմբակը գործում է առ այսօր, մեր բուհի ուսանողների, շրջանա-
վարտների ակտիվ մասնակցությամբ: Խմբակը ղեկավար ում է բանասիարական գիտու-
թյունների թեկնածու Թեհմինա Մարությանը:

2 Հովսեփյան Ն., Պետրոսյան Շ., Պարույր Սևակը… հուշագիրների ափի մե ջ,  Ե րև ան , 200 6: 
3  Տ ե՛ ս,  Տաթև, ամսագիր թիվ 2, 1997 հոկտեմբեր, Երևան:
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հիմ նեց ֆի զի կա յի ամ բիո նը և,  մինչև մահ կա նա ցուն կնքե լը, ղե կա վա րեց այն: 
 Նա բռնա կոթ յան իշ խա նա կան տոհ մի շա ռա վիղ նե րից էր, ու լու սա վոր հետք է 
թո ղել գո րիս յան բու հի լրագ րութ յան մեջ:

 Գո րի սում բաց ված բու հա կան մաս նաճ յու ղը դառ նում է ազ գա յին-հայ րե-
նա սի րա կան գա ղա փար նե րի մշտա բոր բոք օ ջախ: Այն տեղ ա մեն տա րի ինչ-որ 
կերպ նշվել է Ե ղեռ նի տա րե լի ցը, ար ծարծ վել Ար ցա խի խնդի րը: Ա ռա ջին իսկ 
ու սում նա կան տա րում` 1968 թ-ի ապ րի լի 24-ին, տե ղի է ու նե ցել մաս նաճ յու ղի 
ու սա նո ղութ յան և  դա սա խոս նե րի սգո երթ:  Ցույ ցը և ս գո եր թու ղին նա խօ րոք 
նա խա պատ րաստ վել է մաս նաճ յու ղի այ գում:  Ցույ ցի օ րը մաս նա կից նե րը, ի 
զար մանս քա ղա քա ցի նե րի, քայ լել-հա սել են քա ղա քի կենտ րոն ու ցրվել բան կի 
շեն քի մոտ:  Ոստիկանությունը դի մա վո րել, ձեր բա կա լել ու ՆԳ  Գո րի սի բա ժին է 
տա րել մի քա նի ակ տի վիստ նե րի, ո րոնց մեջ էր նաև մա թե մա տի կոս, գի տու-
թյունների թեկնածու  Ֆե լիքս  Հա րութ յուն յա նը (հե տա գա յում` դոկ տոր, պրո ֆե-
սոր): Այդ ցույ ցին մաս նակ ցել է ևս  մեկ ա պա գա դոկ տոր` Լ.  Շա հին յա նը1:

 Գո րի սում ազ գա յին-ա զա տագ րա կան շար ժու մը ծաղ կում էր ապ րում, և  
այդ շարժ ման բարձ րա կե տը պետք է համարել 1974թ-ին գո րիս յան բու հում 
գաղտ նի հայ րե նա սի րա կան կազ մա կեր պութ յան ստեղ ծու մը: Այն գոր ծել է 
1974-76թթ-ին:  Կազ մա կեր պութ յան հիմ նա դիրներն ու գա ղա փա րա կան ա ռաջ-
նորդ ներն են ֆի զի կա յի ֆա կուլ տե տի ու սա նող ներ, ար ցախ ցի Առ նո Մկրտչ յա-
նը2 և  գո րի սե ցի  Տիգ րան Գ րի գոր յա նը3: Առ նոն կա պե րի մեջ է ե ղել Բ. Ու լու բաբ-
յա նի, Զ.  Բա լա յա նի, ինչ պես նաև  Շի րա զի ու Վ.  Պետ րոս յա նի հետ:  Մաս նաճ յու-
ղում ձևա վոր ված կազ մա կեր պութ յան ա ռօր յա աշ խա տան քա յին շտա բը ե ղել է 
Առ նո յի հան րա կա ցա րա նա յին սեն յա կը4, ինչ պես նաև  Տիգ րա նի մեկսեն յա կա-
նոց բնա կա րա նը:

Ընդ հա տակ յա կազ մա կեր պութ յու նը գոր ծել է խիստ գաղտ նի պայմաններում 
օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան: Ընդ հա նուր առ մամբ ու նե ցել է 3 հո գա նոց 8 
խմբեր, ո րոնք խորհր դան շում էին 24 թի վը: Խմ բե րը միմ յանց մա սին տե ղե կութ-
յուն չու նեին, միայն խմբի ա վագն էր ճա նա չում Ա. Մկրտչ յա նին:

 Բո լոր տե սա կի գոր ծե րը` սկսած ֆո տոթ ռու ցիկ նե րի տպագ րու մից մինչև 
դրանք պա տե րին կպցնե լը, ար վել են ձեռ նոց նե րով:  Կազ մա կեր պութ յան ան-
դամ են դար ձել ա նու նա փոխ դի մում նե րով ու ար յան երդ մամբ` սե փա կան 
ար յան մեջ թա թախ ված մա տը դրոշ մե լով դի մու մի տակ:  Կա զմա կեր պութ յու-
նը ձգտել է ընդգր կել միայն տղա նե րի, սա կայն ան դա մագր վել են նաև  աղ-
ջիկ ներ` Աի դա Ի սա խան յա նը ( Գո րիս),  Կա րի նե  Բե ջան յա նը ( Կոր նի ձոր):  Կազ-
մա կեր պութ յան գլխա վոր խնդիրն էր վառ պա հել հայ մար դու հայ րե նա սի րա-
կան ո գին, նրա հի շո ղութ յու նը, հի շեց նել ար ցախ յան խնդրի մա սին և  ա մեն 
տա րի նշել ե ղեռ նի հի շա տա կի օ րը: Կ կազ մա կեր պութ յունն աշ խա տանք ներ է 
տա րել  Կա պա նում` կի թա ռա հար Ար մո յի մի ջո ցով,  Սի սիա նում ար ված բո լոր 

1 Հախվերդյան Ս., Գորիսի ամփոփ պատմությ ու ն,  Երևան, 2005, էջ 369:
2 Ծննդով Շուշիի Բերդաձոր գյուղից: Եղել է արցախյան շարժման նվիրյալ ազատամարտիկ, 

Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական խորհրդի անդամ: 1991թ. խորհրդային զինվորների 
կողմից ձերբակալվել է ռուս կոմենդանտ Վ.  Պ ոլյանիչկայի դեմ մահափո րձ կազմակերպելու 
մեղադրանքով: 199 3թ . նա նահատակվել է Բաքվի Բաիլովի բանտում: Նրա անունով է կոչվում 
Մեծ Շենի միջնակարգ դպրոցը, պարգևատրվել է ԼՂՀ Մարտական  խաչ 1-ին աստիճանի 
մեդալով: Նրա կամոք անձնական արխիվը պահվում է Գորիս ու մ`  Ա. Իսախանյ ան ի մոտ:

3 Բանաստեղծ,  Հայաստանի գրո ղների միության անդամ, հրատարակել է մի քանի գրքեր:
4 Ներկայ իս Մաշտոցի փող ոցի թիվ 175 շենքում:
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աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րել է Ա շոտ  Հով հան նիս յա նը` Առ նո յի հա մա կուր սե-
ցին:  Գո րի սում տպագր ված ֆո տոթ ռու ցիկ նե րից Եր ևան է հասց րել  Վա րու ժան 
Մ նա ցա կան յան- Թո խուն ցը (հե տա գա յում` մեր բու հի դա սա խոս): Թ ռու ցիկ նե-
րի տա րած ման աշ խար հագ րա կան շրջա նա կի ընդ լայ նումն ու նե ցել է ո րո շա կի 
նպա տակ, այն է՝ ա պա կողմ նո րո շել ՊԱԿ-ին, և դա եր բեմն հա ջող վել է:

1975թ. ֆո տոթ ռու ցի կը մարդ կանց հրա վի րում էր սգո եր թի:  Քա ղա քի իշ-
խա նա վոր նե րին մեկ առ մեկ փոս տով ու ղարկ վե ցին այդ թռու ցիկ նե րը: 

Նկ. 1. Ընդ հա տակ յա կազ մա կեր պութ յան 1975 թ. 
ապ րիլք սան չորս յան ֆո տոթ ռու ցի կը:

 Գո րի սում ու սա նե լու տա րի նե րին Ա. Մկրտչ յա նը մեկ ան գամ չէ, որ այ ցե լել է 
Ա. Ի սա ջան յա նին:  Կա րե լի է են թադ րել, որ Ալ բեր տը, գո նե մաս մաբ, տեղ յակ էր 
ընդ հա տակ յա կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յա նը:
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Նկ. 3. 1975 թ., ֆի զի կա յի ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի ու սա նող նե րը 
Ծիծեռնակաբերդում: Նս տած նե րից ա ջից ա ռա ջի նը Առ նո Մկրտչ յանն է:

 Բա ցա ռիկ հնչե ղութ յուն ու մար տա հար վե րի տեսք են ու նե ցել բու հա կան 
մաս նաճ յու ղի ընդ հա տակ յա կազ մա կեր պութ յան 1976թ. ապ րիլք սան չորս յան 
ձեռ նար կում նե րը:  Նախ՝ ապ րի լի 22-ի, գի շե րը, կազ մա կեր պութ յան ան դամ-
նե րից Տ. Գ րի գոր յա նը, Ա.  Ղա զար յա նը, Ռ.  Շե գուն ցը  Ցե մեն տի կամր ջի մո տի 
«Ապ րի լի 24-ին բո լորս դե պի հա մա միու թե նա կան շա բա թօր յակ»  լո զունգ-պաս-
տա ռը ներ կե լով փո խել դարձ րել են «Ապ րի լի 24-ին բո լորս դե պի սգո երթ »: 
Ա ռա վոտ վաղ լո զուն գի մոտ հայտն վել էին ոստիկանության և շրջ կո մի աշ-
խա տա կից ները: Ն րանք ա ռա ջի նը «հի շե ցին» ե ղեռ նի օր վա մա սին: Ա. Մկրտչ-
յա նը գտվնվում էր ՊԱԿ-ի աշ խա տա կից նե րի հսկո ղութ յան տակ, ա նընդ հատ 
հրա վիր վում էր ՊԱԿ-ի գո րիս յան աշ խա տա սեն յակ, « Գո րիս» հյու րա նո ցի լյուքս 
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հա մար նե րից մե կը1:  Կազ մա կեր պութ յան ծրագր ված գոր ծո ղութ յուն նե րի ան-
մի ջա կան ղե կա վա րու մը իր վրա վերց րեց Տ. Գ րի գոր յա նը՝ դրա նով իսկ օգ նե լով 
Առ նո յին դուրս գալ կաս կա ծան քի դաշ տից: Ապ րի լի 22-ից 24-ը ֆո տոթ ռու ցիկ-
նե րը Ս յու նի քում ցրվե ցին ո րո շա կի հեր թա կա նութ յամբ` 22-ին`  Սի սիա նում, 23-
ին`  Գո րի սում, ա պա՝  Կա պա նում, տպա վո րութ յուն ստեղ ծե լով, որ դա ա նում է 
Եր ևա նից ե կող ինչ-որ ավ տո մե քե նա:  Հաշ վար կը ար ված էր ճշգրիտ, և ՊԱԿ-ը 
ըն կավ կեղծ հետ քի վրա: 

Նկ. 3. Ընդ հա տակ յա կազ մա կեր պութ յան 1976 թ. 
ապ րիլք սան չորս յան ֆո տոթ ռու ցի կը:

1976թ. ապ րի լի 25-ին քա ղա քի ե րեք շեն քե րի` ման կավարժական ինս տի-
տու տի մաս նաճ յու ղի կենտ րո նա կան մաս նա շեն քի, « Գո րիս» ռես տո րա նի և 
 կուսշրջ կո մի շեն քի դի մաց` շրջգործ կո մի շեն քի տա նիք նե րին, հայտն վե ցին 
հա վեր ժութ յան նշա նով ե րեք ե ռա գույն դրոշ ներ: Դ րոշ նե րը կար վել են Տ. Գ րի-
գոր յա նի բնա կա րա նում, կա րել է հենց ին քը` տան տե րը: Կ տո րը գնել էին տար-
բեր մար դիկ, տար բեր խա նութ նե րից:  Հայտ նի են տա նիք ներ բարձ րա ցող նե րի 
ա նուն նե րը, նրանք ընդ հա տակ յա կազ մա կեր պութ յան անդ մա ներ էին:  Դեպքն 
ի րա րան ցում ա ռա ջաց րեց ոչ միայն  Գո րի սում:  Քա ղա քում իս կույն հայտն վե ցին 
ՊԱԿ-ի բարձ րաս տի ճան, այդ թվում և  ռուս սպա ներ, գե նե րալ ներ:  Հար ցաքնն-

1 «Գորիս» հյուրանոցը այն տարիներին գտ նվ ու մ էր կեն տր ոնական հրապ արակին նայ ող 
ներկայիս թիվ 1 մանկապարտեզի շենքում:
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վե ցին տասն յակ ու սա նող ներ, դա սա խոս ներ:  Կարճ ժա մա նա կով ձեր բա կալ-
վեց Ա. Մկրտչ յա նը:

ՊԱԿ-ը փոր ձել է կապ գտնել Եր ևա նի կամ Եր ևա նից գոր ծուղ ված դա սա-
խոս նե րի և  մաս նաճ յու ղի ընդ հա տակ յա կազ մա կեր պութ յան միջև:  Շո շափ վել 
է նաև իմ` տո ղե րիս հե ղի նա կի ա նու նը, քա նի որ ժա մա նա կին` 1964-67թթ., ես 
ան դա մակ ցել եմ ման կավարժական ինս տի տու տի հայ րե նա սի րա կան ընդ հա-
տակ յա կազ մա կեր պութ յա նը, մի քա նի ան գամ հար ցաքնն վել ՊԱԿ-ի շեն քում, 
հայտն վել ՊԱԿ-ի «սև»  ցու ցա կում: Ես որ ևէ կապ չեմ ու նե ցել գո րիս յան բու-
հի ընդ հա տակ յա  կազ մա կեր պութ յան հետ, պար զա պես դա սա խո սել եմ այդ 
ու սա նող նե րին:  Գո րիս յան ընդ հա տակ յա կազ մա կեր պութ յու նը ե ղել է բո լո րո-
վին ան կախ ու ինք նու րույն, դա սա խոս նե րը դրա հետ կապ չեն ու նե ցել:  Կազ-
մա կեր պութ յունը փոր ձել է իր շո շա փուկ նե րը հասց նել մայ րա քա ղաք` հեն վե-
լով Եր ևա նում սո վո րող գո րի սե ցի ե րի տա սարդ նե րի վրա: Ե ռա գույն դրոշ նե րի 
բարձ րաց ման գոր ծի հե տաքն նութ յու նը շա րու նակ վել է մինչև նո յեմ բեր ա մի-
սը: Ա. Մկրտչ յա նին պե տա կան քննութ յուն նե րի ա վար տից հե տո ձեր բա կա լել 
ու տա րել են Եր ևան: ՊԱԿ-ին, թեև ոչ ամ բող ջո վին, հա ջող վել է բա ցել խճճված 
թե լե րը:  Բաք վում գտնվող  Տիգ րա նին ՊԱԿ-ի ճնշմամբ կան չել-բե րել է տվել ըն-
կե րը` Ա շոտ  Հով հան նիս յա նը:  Կա պա նի եր կա թու ղա յին կա յա րա նում նրան դի-
մա վո րել են ՊԱԿ-ի աշ խա տա կից նե րը և  ու ղիղ տա րել հար ցաքն նութ յան:  Հար-
ցաքն նութ յուն նե րի են կանչ վել այդ տար վա ֆի զի կա յի ֆա կուլ տե տի ա վար տա-
կան կուր սի շատ ու սա նող ներ  Կա պա նում,  Սի սիա նում,  Վա յոց  Ձո րում,  Գո րի-
սում:  Բա րե բախ տա բար, որ ևէ մե կին չդա տա պար տե ցին: Այդ դեպ քե րից հե տո 
 Գո րի սում բաց վեց ՊԱԿ-ի մշտա կան գրա սեն յակ: Ա մե նա խիստ հսկո ղութ յան 
տակ առն վեց մաս նաճ յու ղի կյան քը, ու սում նա կան պրո ցե սը, դա սե րը:  Բո լոր 
լսա րան նե րում, պարզ վեց, ՊԱԿ-ն  ու նի իր «ա կանջ նե րը»:  Դա սա խո սի ա մեն մի 
անզ գույշ խոսք լսե լի էր ՊԱԿ-ին: 

 Կար ծում ենք, որ գո րիս յան բու հա կան մաս նաճ յու ղում ձևա վոր ված ընդ-
հա տակ յա հայ րե նա սի րա կան կազ մա կեր պութ յունն իր գոր ծու նեութ յամբ ար-
ժա նիո րեն տեղ ու նի գրա վե լու ոչ միայն  Գո րի սի կամ Ս յու նի քի, այլև հայ ազ գա-
յին շարժ ման ընդհանուր պատ մութ յան մեջ:

Բռ նութ յուն նե րով կամ հե տապն դում նե րով հայ րե նա սի րա կան վե րո հիշ յալ 
շար ժու մը կանգ չի ա ռել: Տ. Գ րի գոր յա նի ցու ցու մով շար ժումն իր ենց վրա վերց-
րին կազ մա կեր պութ յան հետ կապ չու նե ցող կա մա վոր ներ, մաս նաճ յու ղի ցածր 
կուր սե րի ու սա նող ներ:

Ար ցախ յան շար ժու մը  Գո րի սում պա րարտ հո ղի վրա է պոռթ կա ցել՝ ուժ գին 
ու ան կա սե լի:

Ար ցախ յան շարժ մա նը Եր ևա նից հե տո հան րա պե տութ յու նում ա ռա ջին նե-
րից մե կն ար ձա գան քեց  Գո րի սը, իսկ շարժ ման դրո շա կա կի րը դար ձավ կրկին 
գո րիս յան բու հը, որն ար դեն պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տի մաս նաճ յուղ էր 
դար ձել:  Քա ղա քում անդ րա նիկ ցույ ցը տե ղի ու նե ցավ 1988 թ. փետր վա րի 22-
ին: Ա ռա ջին ցույ ցին մասնակցեցին բու հի ու սա նող նե րը:  Ցու ցի կազ մա կեր պիչ-
նե րից էին մեզ ար դեն ծա նոթ Տ. Գ րի գոր յա նը, ու սա նող Մ.  Բախշ յա նը:
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Նկ. 4.  Գո րիս յան բու հի ու սա նող նե րի փո թոր կոտ շար քը՝ գո րիս յան մի տին գում: 
Ա ջից ա ռա ջի նը ցույ ցի կազ մա կեր պիչ նե րից ու սա նող Մ.  Բախշ յանն է:

 Ցու ցա րար նե րը, «միա ցում, միա ցում» գո չե լով, ի րենց եր թին մաս նա կից 
դարձ նե լով դպրո ցա կան նե րի, քա ղա քի կենտ րոն հա սան կե սօ րից հե տո:  Ցույ-
ցե րը, մեր ու սա նող նե րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յամբ, շա րու նակ վե ցին 7 օր` 
մինչև փետր վա րի 29-ը1: ՀՀԿ  Գո րի սի շրջկո մի հանձ նա րա րութ յամբ այդ օ րե-
րին հան րա կա ցա րա նում էր գի շե րում մաս նաճ յու ղի կուս քար տու ղա րը:  Բայց 
այլևս ան կա սե լի էր շար ժու մը:

Ար ցախ յան շարժ ման հենց սկզբից  Գո րիսն ապ րում էր տագ նա պի օ րեր: 
Ս տեղծ վեց պաշտ պա նա կան խոր հուրդ, ո րի նա խա գահ ընտր վեց մեր 

բու հի շրջա նա վարտ  Համ լետ Մկրտչ յա նը: Ն րան վստահ վեց  Գո րի սի շրջկո մի 
պաշտ պա նութ յան պա տաս խա նա տու գոր ծը:  Պաշտ պա նա կան խոր հուր դը 
ձեռ նա մուխ ե ղավ նաև ինք նա շեն զեն քե րի պատ րաստ ման խնդրի լուծ մա նը2:

 Գո րիս յան բու հի, այ նու հետ  Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո-
ղութ յան ու դա սա խո սա կան անձ նա կազ մը ի րենց հայ րե նա սի րա կան ո գո-
րում ներն ի րա կա նաց րին մար տի դաշ տում: Այ սօր մեր բու հում ու սա նում են 
տասն յակ ե րի տա սարդ ներ, ո րոնք հե րո սա նա լով ար ցախ յան մար տե րում, ե կել 
և  շա րու նա կում են ու սու մը:  Փառք ու պա տիվ նրանց:  Գո րիս յան բու հը տվել է 
նաև գե նե րալ: Ար ցախ յան պա տե րազ մի ըն թաց քում կա պի ծա ռա յութ յու նը ղե-
կա վա րել է, ա վաղ վա ղա մե ռիկ, ֆի զի կա յի ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ Ար թուր 
 Փա փազ յա նը:   Ներ կա յումս ՀՀ ՊՆ-ում ծա ռա յում են շատ նախ կին դա սա խոս-
ներ:

1 Գրիգորյան Գր., Հախվերդյան Ս., Սյունիքի պատմություն, Երևան, 2001, էջ 228:
2 Ծատրյան Ա., Գորիսապատում, Գորի ս, 2014թ. էջ 166:
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:

SERGEY HAKHVERDYAN - THE UNIVERSITY OF GORIS AS AN INEXTINGUIBLE 
HEARTH OF PATRIOTISM - Goris State University initially used to be a branch of other 
universities. It was founded in1967. Many distinguished scientists invited from Yerevan have 
taught at the university. The HEI has been a hearth of patriotism. An underground patriotic 
organization existed in the branch in 1974-76. Many young people from Artsakh used to 
study at university.   

Key words:GorisStateUniversity,Patriotism,Artsakh,secretorganization.

СЕРГЕЙ АХВЕРДЯН - УНИВЕРСИТЕТ ГОРИСА КАК НЕИССЯКАЕМЫЙ ОЧАГ 
ПАТРИОТИЗМА - Горисский государственный университет изначально был филиалом 
других университетов. Университет был основан в 1967 году. Многие выдающиеся 
ученые, приглашенные из Еревана, преподавали в университете. Вуз был сердцем 
патриотизма. В 1974-76 гг. в филиале существовала подпольная патриотическая 
организация. Многие молодые люди из Арцаха учились в университете.

Ключевое слава: Горисскийгосударственныйуниверситет,Патриотизм,Арцах,
тайнаяорганизация.


