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Ընտանիք-բանակ կապի ամրապնդման նպատակով ՀՀ պաշտպանության 
նախարարության նախաձեռնությամբ և Լոռու մարզպետարանի հետ 
համագործակցությամբ հերթական միջոցառումն էր կազմակերպվել Վանաձորի Շառլ 
Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում: 3-րդ բանակային կորպուսում ծառայող, 
Լոռու մարզից զորակոչված 28 զինծառայողներ, ովքեր ծառայության ընթացքում աչքի 
են ընկել զինվորական բարձր պատրաստվածությամբ ու կարգապահությամբ, իբրև 
խրախուսանք, մասնակից դարձան գեղեցիկ հանդիսության, տեսակցեցին իրենց 
ծնողների ու հարազատների հետ:  
Նմանտիպ միջոցառում մարզկենտրոնում կազմակերպվում է արդեն երրորդ անգամ: 
Հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, 3-
րդ բանակային կորպուսի հրամանատար, գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը, 
Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու քահանա, 3-րդ բանակային 
կորպուսի հոգևոր սպասավոր տեր Վահան քահանա Ազարյանը, ուժային 
կառույցների, մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, մարզի համայնքների 
ղեկավարներ, զինծառայողներ, ծնողներ, հյուրեր: Բացման ու ողջույնի խոսքով 
հանդես եկավ 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, գնդապետ 
Արմեն Սարգսյանը: Նա իր խոսքում կարևորեց նմանատիպ միջոցառումների 
կարզմակերպումը բանակ-ընտանիք, ծնող-հրամանատար կապի ամրապնդման, 
սերտ փոխհամագործակցության նպատակով՝ ի նպաստ հայրենիքի զորացման:  
Ներկաները հոտնկայս ունկնդրեցին ՀՀ օրհներգը:  
Միջոցառումը նախաձեռնելու ու կյանքի կոչելու համար լոռեցի բոլոր ծնողների 
անունից ՀՀ Պաշտպանության նախարարությանը, 3-րդ բանակային կորպուսի 
հրամանատարությանն իր խորին երախտագիտությունը հայտնեց Լոռու մարզպետ 
Արթուր Նալբանդյանը: Նա իր խոսքը հչեցրեց, ոչ միայն որպես մարզի ղեկավար, այլև 
իբրև զինվորի հայր, ում կրտսեր որդին, ավագ եղբորից հետո այժմ ծառայում է հայոց 
բանակում:  
-Մեր ժողովրդի, 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: Այսօր, քան երբևէ, 
մեր սահմանները հուսալի պաշտպանված են,- ասաց նա: 
Ներկաներին իր օրհնությունը հղեց տեր Վահան քահանա Ազարյանը՝ զինվորներին 
մաղթելով անկոտրում կամք ու հաղթական ոգի, անփորձանք ծառայություն: 
Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը: Նա 



շնորհակալություն հայտնեց զինծառայողների ծնողներին քաջարի զինվորներ 
դաստիարակելու համար՝ վստահեցնելով, որ նրանց զավակների արիության ու 
զինվորական բարձր պատրաստվածության շնորհիվ հուսալիորեն պաշտպանված են 
Հայոց երկրի հյուսիս-արևելյան սահմանները: 3-րդ բանակային կորպոսի 
հրամանատարը շնորհակալագրեր հանձնեց զինծառայողների ծնողներին, իսկ 
զինվորներին անակնկալ մատուցվեց՝ նրանց կարճատև արձակուրդ տրամադրվեց: 
Ակտիվ համագործակցության համար գնդապետը շնորհակալագրեր հանձնեց նաև 
Լոռու մարզպետի տեղակալ Արսեն Դարբինյանին, «Հորովել» երգի-պարի համույթի 
գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Ներսիսյանին, Վանաձորի Ստեփան Զորյանի 
տուն-թանգարանի փոխտնօրեն Ջիվան Սարգսյանին և ֆոտոլրագրող Էմիլ 
Յավրյանին: Նա իր երախտագիտությունը հայտնեց հատկապես Արթուր 
Նալբանդյանին՝ համագործակցության ու մշտական աջակցության համար: 
Միջոցառմանն առանձնակի շուք հաղորդեցին 3-րդ բանակային կորպուսի N 
զորամասի գեղարվեստական ինքնագործ խմբի, «Հորովել» երգի-պարի համույթի 
կատարումները: Ցուցադրվեց նաև 3-րդ բանակային կորպուսի ստեղծման, անցած 
հաղթական ուղու ու ձեռքբերումների մասին պատմող վավերագրական տեսաֆիլմ:  
  

 


