
Լոռու մարզպետ Ա.Նալբանդյանի ողջերթի խոսքը 

ՀՀ ՊՆ երրորդ բանակային կորպուսի 

զինվորների հետ հանդիպման ժամանակ  

29.10.2015թ. 

 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

հարգարժան պարոն գեներալներ, 

Սրբազան հայր,  

Հայոց բանակի հարգելի սպաներ, թանկագին զինվորներ, ծնողներ, հյուրեր:  

Հայոց բանակում գերազանց ծառայությամբ աչքի ընկած զինվորների 

արձակուրդային այցը հարազատներին և նրանց հանդիսավոր հանդիպումը 

հայրենակիցների հետ ոչ միայն հրաշալի ավանդույթ է դարձել, այլև պատանիների 

ու երիտասարդների հայրենասիրական դաստիարակության լավագույն միջոց՝ 

բանակի և հանրության միասնության, հայրենիքի նկատմամբ յուրաքանչյուրիս 

ունեցած պարտքի և պատասխանատվության դրսևորումներով:  

Ուստի ես ցանկանում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել մեր բանակի 

հրամանատարներին, ովքեր երկու տարի շարունակ դաստիարակում, հոգով ու 

մարմնով կոփում են մեր որդիներին:  

Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հայրենիքի նկատմամբ իրենց սուրբ 

պարտքը կատարող մեր տղաներին, ովքեր խիզախաբար և աննկուն կերպով 

պաշտպանում են մեր սահմաններն ու հարկ եղած դեպքերում արժանի 

հակահարված հասցնում հակառակորդի նկրտումներին: Եվ, իհարկե, խորին 

շնորհակալություն ձեզ, թանկագին ծնողներ՝ ձեր վաստակի ու դաստիարակության 

համար: 

Պատմական ճակատագրով հայ ժողովրդի պատմությունը պայքարի ու 

պատերազմի պատմություն է: Անգամ ավանդությունն է փաստում, որ հայն իր 

գոյության իրավունքը կերտեց հայկյան աղեղից դիպուկ արձակված նետով: 

Պատմությունը մեզ շիտակ դաս է տվել՝ երբ թուլացել է հայկյան աղեղը, երբ 

թուլացել է հայորդու բազուկը, թշնամու սուրն է կախվել մեր գլխին: Մենք, ձեզ հետ 

միասին, վկան ու ժամանակակիցն ենք այն բանի, որ հիմա էլ, եթե մեր բանակը 



թույլ լիներ, ապա թշնամին վաղուց էր պատերազմ սանձազերծել: Հզոր բանակ 

ունենալը խաղաղության երաշխիքն է և այդ երաշխիքը ապահովողները մեր 

ժողովրդի զավակներն են, որոնց  մի հրաշալի ջոկատն այսօր, ահա՝ այս դահլիճում 

է: 

Թանկագին զինվորներ, քանի որ իմ կրտսեր որդին էլ հիմա ծառայության մեջ է, 

ցանկանում եմ ձեզ խոսք ուղղել ոչ միայն որպես Լոռու մարզպետ, այլև՝ որպես մեկը 

ձեր ծնողներից: 

Ես կցանկանայի, որ դուք և ձեր կրտսեր եղբայրները, ովքեր ապագայում 

ընդունելու են մարտական հերթափոխը, հիշեք և ձեր հերթին, տարիներ անց 

ավանդեք ձեր որդիներին, որ լոռեցի տղամարդը դարեր շարունակ հանրության 

կողմից հարգվել է իր իգիթությամբ, այլ խոսքով ասած՝ խիզախությամբ: Այդ 

ավանդույթը շատ հնուց է գալիս: Ավելի քան հազար տարի առաջ Բագրատունիները 

սուր բարձրացրին իսլամի դեմ և առաջնորդեցին հային դեպի ազատություն: Նրանց  

գլխավորությամբ հաստատվեց Լոռու թագավորությունը, իսկ հետագայում 

Զաքարյան հսկաները ազատության հաղթարշավ սկսեցին Լոռուց՝ կարճ 

ժամանակում թոթափելով ստրկության շղթաները:  

Նրանք մեր նախնիներն են :  

Մեր նոր սերնդին դաստիարակելու համար մեզ պետք չէ համաշխարհային 

պատմության մեջ հայտնի հերոսների կերպարներ փնտրել: Բավական է, որ 

յուրաքանչյուրս հիշենք մեր ընտանիքի  կամ մեր հարևան-ծանոթի գերդաստանի 

պատմությունը և կտեսնենք, որ մեծ պապիկը ֆաշիզմի դեմ է հերոսաբար կռվել, իսկ 

հայրը, մորեղբայրը,  կամ հորեղբայրը՝ հաղթական ու հերոսաբար մարտնչել է 

Արցախյան գոյամարտում:  

Դուք, թանկագին զինվորներ,   այդ հաղթանակների, նաև՝ խաղաղ երկնքի 

տերն եք ու պաշտպանը: Ուստի, ի դեմս ձեզ, Հայոց բանակին մաղթում եմ 

մշտական ռազմական հզորություն, անկոտրում կամք և հաղթական ոգի: 

Փառք, անպարտելի հայոց բանակին:  

Փառք հայոց բանակին ուժ ու կորով տվող մեր ժողովրդին: 

 


