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Հունիսի 24-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Հայաստանի 
Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունների, Լոռու 
մարզպետարանի նախաձեռնությամբ համատեղ միջոցառում էր կազմակերպվել 
Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում՝ հայ ընտանիքի 
դերակատարությունը բանակաշինության գործում կարևորելու ու արժևորելու 
նպատակով: Լոռու մարզից ԼՂՀ սահմանները պաշտպանող 104 զինծառայողներ, 
ովքեր ծառայության ընթացքում աչքի են ընկել կարգապահությամբ, ոգու 
արիությամբ, մարտական բարձր ոգով՝ իբրև խրախուսանք, հնարավորություն 
ունեցան տեսակցելու իրենց ծնողների ու հարազատների հետ, նրանց 
ընկերակցությամբ ներկա լինելու տոնական միջոցառմանը: 
Զինծառայողների ծնողներին իրենց երախտագիտությունը հայտնելու էին եկել ԼՂՀ 
պաշտպանության նախարար, Պաշտպանական բանակի հրամանատար, գեներալ-
լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Գուգարաց 
թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, ՀՀ զինված 
ուժերի, ուժային կառույցների, Երկրապահ կամավորականների միության 
ներկայացուցիչներ, համայնքապետեր, պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ներակայացուցիչներ, մտավորականներ, 
բազմաթիվ լոռեցիներ:  
Ներկաներին իր ողջույնի խոսքը հղեց ԼՂՀ Պաշտպանական բանակի հրամանատար 
Մովսես Հակոբյանը: Նա իր երախտագիտությունը հայտնեց լոռեցի այն 
ընտանիքներին, որոնց զավակները Արցախի պաշտապանության բանակի 
շարքերում պաշտպանում են ԼՂՀ սահմանները, նաև այն ռազմիկներին, ովքեր Լոռու 
մարզի բազմաթիվ կամավորական ջոկատների կազմում հերոսաբար մարտնչել են 
Արցախի ազատագրման համար մղվող պաշտպանական մարտերում: 
-Այսօր էլ մեծ է լոռեցիների ավանդը ԼՂՀ սահմանների պաշտպանության գործում: 
Քանի դեռ կան մեր զինվորների նման արիասիրտ երիտասարդներ, մեր 
սահմաններին ոչինչ չի սպառնում: Մեր զինվորները բազմաթիվ դժվարություններ 
կրելով՝ բավականին լուրջ խնդիր են իրականացնում՝ առանց տրտնջալու և մեծ 
ոգևորությամբ: Ասվածի վառ ապացույցն է այն, որ միայն այս տարի մեր զինվորները 
կանխել են դիվերսիոն հետախուզական խմբերի 6 գործողություն: Հայ զինվորն ամուր 
է կանգնած հողին ու մեկ վայրկյան անգամ չի մտածում նահանջի մասին,- ասաց ԼՂՀ 
Պաշտպանության բանակի հրամանատարը: 
Լոռեցի զինծառայողներին իր խոսքով ոգևորեց, նրանց աննկուն ծառայություն ու 
բարի վերադարձ մաղթեց նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը: Նա 
զինծառայողների ծնողների և և իր անունից երախտագիտություն հայտնեց ԼՂՀ 
պաշտպանության նախարարին աննխադեպ միջոցառումը նախաձեռնելու համար: 



-Այսօր, առաջին հերթին ես ցանկանում եմ դիմել հայրենիքի սահմանները 
պաշտպանող մեր զինվորներին և ասել՝ սիրելի՛ զինվորներ, հիշեք, որ ձեր ծնողների 
հպարտությունը չափվում է ձե՛ր աննկուն ծառայության, և ձեր խիզախության չափով:  
Կուզեի, որ դուք ձեր ծառայության ամենադժվարին պահերին անգամ խորապես 
գիտակցեք, որ պաշտպանելով հայրենիքի սահմանները՝ դուք պաշտպանում եք ձե՛ր 
ծնողներին. չէ՞ որ երկիրը մենք անվանել ենք հենց նրանց՝ մեր հոր ու մոր անունով, 
կոչելով՝ ՄԱ՛ՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻ՛Ք: Ես դիմում եմ նաև ծնողներին, որպես նրանցից մեկը, 
քանի որ իմ կրտսեր որդին էլ՝ իր ավագ եղբորից հետո, այժմ ծառայում է հայոց 
բանակում: 
Թանկագին քույրեր և եղբայրներ, մեր ժողովրդի համար, հատկապես ծնողներիս 
համար, չկա ավելի ցանկալի ու թանկ բան, քան խաղաղ երկինքն է: Այդ 
խաղաղությունը մեզ պարգևում է մեր բանակի ռազմական հզորությունը և նրա 
անկոտրում, հաղթական ոգին: Բանակի ռազմական հզորությունը ժողովրդի 
աշխատանքի արդյունքով պետությունն է ապահովում, իսկ զինվորի հաղթական 
ոգին՝ դաստիարակվում, կոփվում է նրա ընտանիքում: Այլ խոսքով ասած՝ մենք 
բոլորս մեր սուրբ հայրենիքի պաշտպանության ծառայության մեջ ենք՝ 
յուրաքանչյուրս մեր տեղում և մեր պարտականությամբ,- ասաց մարզի ղեկավարը, 
ապա շարունակեց. 
-Ի տարբերություն մեր հակառակորդների, մենք ուրիշների երկիրը հայրենիք 
դարձնողներ չենք, այլ մեր հայրենիքը՝ երկիր դարձնողներ: Եվ ոչ ոք թող չկասկածի, 
որ այսպիսի խիզախ հրամանատարներ ու զինվորներ ունեցող երկիրը, այսպիսի 
աշխատասեր, հայրենասեր ժողովուրդ ունեցող երկիրն անպարտելի է: 
ԵԿՄ Լոռու մարզային խորհրդի նախագահ Կամո Հովհաննիսյանը նույնպես 
կարևորեց լոռեցի քաջարի մարտիկների դերակատարությունը Արցախի 
ազատագրման գործում: Նա ներկայացրեց լոռեցի քաջորդիներից ձևավորված 
կամավորական ջոկատների անցած մարտական ուղին:  
ԼՂՀ Պաշտպանական բանակի հրամանատարին, զինվորականության 
ներկայացուցիչներին, պետական այրերին, ծնողներին բոլոր զինծառայողների 
անունից խիզախ ծառայության խոստում տվեցին ԼՂՀ պաշտպանության բանակի 
հրամանատարն ու շարքայինը: 
Զինծառայողների մայրերի անունից հրամանատարներին երախտագիտության խոսք 
հղեցին զինծառայողների մայրեր՝ Մարգահովիտի դպրոցի ուսուցչուհի Մարիամ 
Հակոբյանը, Վանաձորի թիվ 2 դպրոցի ուսուցչուհի Արմենուհի Վեքիլյանը: 
Իր օրհնության խոսքը հղեց Գուգարաց թեմի առաջնորդը. 
-Հայոց բանակը մեր տունն է, իսկ մեր տանն այսօր մեծ ուրախություն է: Թող Աստված 
օրհնի այն ժողովրդին, ով արդար քրիտինքով է կերակրում իր բանակին,- ասաց 
Սեպուհ սրբազանը: 
ԼՂՀ ՊՆ հրամանով ազգային ազատագրական պայքարում և բանակաշինության 
գործում ունեցած մեծագույն ավանդի համար Լոռու մարզից մի խումբ 
ազատամարտիկներ պարգևատրվեցին պատվոգրերով, արժեքավոր նվերներով, իսկ 
Կամո Հովհաննիսյանը, Արմեն Ավագյանը և Սասուն Սիմոնյանը՝ ԼՂՀ ՊԲ 



հուշամեդալներով: Դահլիճում ներկա 104 զինծառայողների ծնողներին անձամբ 
շնորհակալագրեր հանձնեց Մովսես Հակոբյանը: Ծնողները 5 օր իրենց զավակների 
ներկայությունը վայելելու, իրենց կարոտն առնելու հնարավորություն ստացան:  
Հանդիսատեսին ներկայացվեց ԼՂՀ ՊՆ լրատվության և քարոզչության բաժնի կողմից 
պատրաստված «Բանակն իմ տունն է տեսաֆիլմը», ներկաներին մեծ ոգևորություն 
պարգևեցին և տոնական տրամադրություն հաղորդեցին նաև ԼՂՀ Պաշտպանության 
բանակի «Ասպետ» համույթի,Վանաձորի քաղաքապետարանի «Հորովել» երգի-պարի 
համույթը, մեներգիչ Արմեն Ներսիսյանի կատարումները, ասմունքող Ջիվան 
Սարգսյանի ասմունքը:  
Միջոցառման ավարտին բոլոր լոռեցիների անունից մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը 
Լոռվա բնապատկեր նվիրեց Մովսես Հակոբյանին: 

  

 


