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ՈՒՂԵՐՁԸ ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ԵՎ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՕՐՎԱ ԱՌԹԻՎ 

 

Հարգելի համաքաղաքացիներ,  
Մայիսյան եռատոնը մեկտեղել է հայ ժողովրդի նվիրական երազանքներն ու 
նպատակները, որն իր մեջ կրում է խաղաղության, անվտանգության, հաղթանակների 
խորհուրդը: 
20-րդ դարում մեր ժողովրդի ինքնահաստատման և լինելիության փորձաքարը դարձավ 
Հայրենական Մեծ պատերազմը, որից մեզ բաժանում է արդեն 73 տարի:  
Տասնամյակների հեռվից ավելի են արժևորվում մեր հայրերի ու պապերի գործած 
սխրանքները և հերոսացումը:  Հայ ժողովուրդը Հայրենականում գործեց մեծագույն 
սխրանք` հայրենիքի փրկության զոհասեղանին դնելով ամենաթանկը` իր զավակների 
կյանքը:  
Մեծ հաղթանակը նվաճած զինվորների շարքերը նոսրացել են:  Նրանցից 2-ը Սևան 
համայնքի բնակիչ են, ովքեր իրենց ընկերների հետ անցել են պատերազմի 
ճանապարհներով, մոտեցրել են  հաղթանակի օրը ու խաղաղ ժամակներում էլ  
շարունակել են արարել ու ստեղծել:  
Անցյալ դարի 90-ական թվականներին հայրենիքի պաշտպանությունը կրկին դարձավ 
օրախնդիր: Պարտադրված պատերազմը ոտքի հանեց Մեծ հայրենականի զինվորների 
որդիներին և թոռներին:  Հայ տղաները դարձան երկարապահ ու մահապարտ, 
ազատամարտիկ և հայոց նորօրյա բանակի առաջին զինվորներ:  
Մարտական փառքի ճանապարհներին Հայրենական Մեծ պատերազմի հաղթական 
օրն ազատագրվեց Շուշի բերդաքաղաքը: Չնայած հակառակորդի` մարդկային և 
զինտեխնիկայի գերակշռությանը` հայ հերոսների արիության և փայլուն 
մարտավարության շնորհիվ մայիսի 9-ին Շուշիում մեր տղաները կրկնեցին իրենց 
պապերի ու հայրերի սխրանքը` գրելով հայ ժողովրդի փառապանծ պատմության ևս 
մեկ էջը, որն արդեն 26-ամյա կենսագրություն ունի:   
Երկիրն ուժեղ է իր զավակներով, անպարտ` երկիրը պահող ու այդ երկրի համար 
սեփական արյունը տվող մարդկանցով: Մեր հաղթանակները կրկին ապացուցեցին, որ 
հայրենասիրությունը գործողություն է ու նվիրում, պայքար ու սխրանք, կամք և 
հերոսացում:     
Փառք նրանց, ովքեր ընկան մարտի դաշտերում:  
Փառք սևանցի տղաներին, որոնք իրենց կյանքի գնով, իմացյալ մահով մեզ նվիրեցին 
ամենաթանկը` խաղաղ ապրելու իրավունքը: 
Փոխվում են ժամանակները, սակայն գերակա է մնում անվտանգության և 
խաղաղության խնդիրը, որի լուծման համար անհրաժեշտ է ամենօրյա աշխատանք: 
Հայոց բանակում ծառայող մեր տղաները քաջ գիտակցում են, որ հայրենիքի 



սահմանների պաշտպանությունն իրենց  մեծագույն պարտքն է, և դրա լավագույն 
դրսևորումը օրինակելի ծառայությունն է: 
Սիրելի վետերաններ, Արցախյան հերոսամարտի մասնակիցներ, հայ ժողովրդի 
անձնուրաց զավակներ, բոլոր ժամանակների մեր հերոսներ,  
Դուք այսօր էլ օրինակ եք երիտասարդների համար, և պատմության փառապանծ ու 
հաղթական էջերը հպարտությամբ ենք թերթում նաև ձեր գործած սխրանքների, 
նվիրումի ու հերոսացման շնորհիվ: 
Իմ, համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի և համայնքի ավագանու անունից  
շնորհավորում եմ  բոլորիս Հաղթանակի և խաղաղության օրվա  առթիվ:  
Թող մեր ժողովրդի փառապանծ հաղթանակները ուղեկցեն  բոլորիս պարգևելով 
հպարտության զգացում,  իմաստավորելով մեր այսօրն ու վաղը:  
Մայիսը, որ մեզ համար հաղթանակների ամիս է` սրբագործված տարբեր դարերում, 
այսօր էլ յուրաքանչյուր հայի համար միակամ ու միասնական լինելու, հպարտ ու 
արժանապատիվ ապրելու  խորհուրդն է ամփոփում իր մեջ:  
Սիրելի հայրենակիցներ 
Մայիսյան եռատոնը թող դառնա հայ ժողովրդի անպարտելիության վավերագիրը, իսկ 
ձեզ մաղթում եմ առողջություն, արևշատություն, բարեկեցիկ կյանք, խաղաղ ու անամպ 
երկինք, սեփական հայրենիքում ապրելու ու արարելու, այս երկրի տերը լինելու  
մեծագույն պատիվ և պատասխանատվություն:  
 

 

 


