
 

Presidential Council of the Republic of Western Armenia

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL NATIONAL 

21.03.2017թ. 

Chers compatriotes,  

Comme vous avez pu le constater au travers
presse, à l’approche des élections législatives qui auront lieu en République 
d’Arménie nous voyons beaucoup d’activité autour du drapeau de l’Arménie 
Occidentale, et nous considérons comme positive cette prise en considé
symboles de notre Etat, l’Arménie Occidentale, qui comme vous le savez, a célébré 
le 97ème  anniversaire de son indépendance, le 19 janvier 2017.

En ce jour du printemps pour certains, cette fête de la nouvelle année pour d’autres, 
notre gouvernement invite toutes les organisations patriotiques, toutes les 
plateformes ou partis polit
Dzirani » «Երկիր ծիրանի
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DU CONSEIL NATIONAL D’ARMÉNIE OCCIDENTALE

Comme vous avez pu le constater au travers de différentes vidéos ou articles de 
presse, à l’approche des élections législatives qui auront lieu en République 

nous voyons beaucoup d’activité autour du drapeau de l’Arménie 
Occidentale, et nous considérons comme positive cette prise en considé
symboles de notre Etat, l’Arménie Occidentale, qui comme vous le savez, a célébré 

anniversaire de son indépendance, le 19 janvier 2017. 

En ce jour du printemps pour certains, cette fête de la nouvelle année pour d’autres, 
otre gouvernement invite toutes les organisations patriotiques, toutes les 

ou partis politiques à l’exemple de la plateforme politique 
ծիրանի» d’arborer le drapeau de la République d’Arménie 

Occidentale, avec le drapeau de la République d’Arménie et le drapeau de la 
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différentes vidéos ou articles de 
presse, à l’approche des élections législatives qui auront lieu en République 

nous voyons beaucoup d’activité autour du drapeau de l’Arménie 
Occidentale, et nous considérons comme positive cette prise en considération  des 
symboles de notre Etat, l’Arménie Occidentale, qui comme vous le savez, a célébré 

 

En ce jour du printemps pour certains, cette fête de la nouvelle année pour d’autres, 
otre gouvernement invite toutes les organisations patriotiques, toutes les 

la plateforme politique « Yerguir 
d’arborer le drapeau de la République d’Arménie 

Occidentale, avec le drapeau de la République d’Arménie et le drapeau de la 
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République d’Artsakh comme acte symbolique, national, spirituel et unificateur de la 
nation arménienne. 

 

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի հաղորդագրություն 
 

21.03.2017թ. 

Հարգելի Հայրենակիցներ,  

Տարբեր տեսանյութերի և հոդվածների միջոցով դուք նկատել եք, որ մոտենում 
են խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք տեղի կունենան Հայաստանի 
Հանրապետությունում մենք մի շարք գործունեություններ ենք նկատում 
Արեւմտեան Հայաստանի դրոշի շուրջ, մեր Պետության Արեւմտեան 
Հայաստանի խորհրդանիշի ընդունումը  համարում ենք դրական քայլ: 

Ինչպես գիտեք, 2017 թվականի հունվարի 19-ին,  Արեւմտեան Հայաստանը 
նշեց իր անկախության 97-րդ տարեդարձը:  

Ոմանց համար, այս օր գարնանային տոն է, մյուսները նոր տարին են նշում, 
մեր կառավարությունը հրավիրում է բոլոր հայրենակցական միություններին, 
քաղաքական պլատֆորմներին՝ և կուսակցություններին, օրինակ վերցնել  
"Երկիր Ծիրանի" քաղաքական հարթակից և բարձրացնել Արեւմտեան 
Հայաստանի Հանրապետության դրոշը Հայաստանի Հանրապետության և  
Արցախի Հանրապետության դրոշների հետ միասին,որպես խորհրդանիշ 
համախմբելու համար հայ ազգի հոգևոր, ազգային գործունեությունը: 

Այսօր ինչ պես որ գիտեք բուն Հայոց նոր տարին է:  

Արեւմտեան Հայաստանի անունով Կը Շնորհավորենք բոլորին Նոր տարին, 
հաջողություններու ու ձեռքբերումներու տարի ըլլայ Հայոց համար:  
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