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Փարիզ,  27  Ապրիլ  2011 
 

Խորը  ցասումով  իմացանք  մեր  հայրենակից,  մանաւանդ  մեր  ազգային  պայքարի  ուղեկից  
ընկերոջ  դէմ  կատարուած  յարձակման  լուրը,  Արեւմտեան  Հայաստանի  Հայերու  
Համագումարի  Ֆրանսայի  Հարաւ-արեւելեան  շրջանի  ներկայացուցիչ՝՝՝՝  Պրն.  Վրէժ  
ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԻ:   
 

Խստօրէն  կը  դատապարտենք  այս  անպարկեշտ  եւ  ամօթալի  արարքը  որ  բանեցուած  է  
ներազգային  մակարդակի  վրայ  ազգային  քաղաքա-մշակութային  միօրինակ  ուղեգծի  
ներկայացուցչի  հանդէպ,  որ  պատասխանատու  է  նաեւ  Արեւմտեան  Հայաստանի  Հայերու  
իրաւունքներու պաշտպանութեան  գործընթացին,  Ֆրանսայի  մէջ: 
 

Մեր  ընդվզումը  առաւելաբար  արդարացուած  է,  տրուած  ըլլալով  որ նմանօրինակ  վարմունք  
մը հայ համայնքի  հարաւային  շրջանի բարձրաստիճան պատասխանատուի մը  
ստորագրութիւնը  կը  կրէ,  որով  անկարող  է իր  յանձնառութեան  համընթաց  գործելու,  
մոռանալով որ պէտք էր արտացոլեր համակարգողի եւ միասնականացնողի  
դերակատարութիւնը,  փոխանակ  յարձակման  մը  հեղինակը  ըլլալու,  եւ  այն  ալ  ժողովուրդի  
աչքի  առաջ,  որոնք  հետզհետէ  գիտակից  են  այն  գործունէութեան  ոճի  ու  որակի  
առընչութեամբ  զոր  կ՛իրականացուի  Հայ  Ազգային  Խորհուրդի  առաջնորդութեամբ: 
 

Այս  վերաբերմունքը  անհերքելիօրէն  կը  վկայէ  այն  իրողութիւնը,  թէ  անհատ  հայերու  զգալի  
քանակ  մը  կը  շարունակեն  ներգործել  ներազգային  անգործօն  միօրինակ  կարգավիճակի  
մէջ,  զոր  կը  բանեցնեն  տասնեակ  տարիներէ  ի վեր,  արգելք  հանդիսանալով  այնպիսի  
մարդկանց,  որոնք  ծարաւ  են  ազգային  իսկական  ազատագրական  պայքարի  ուղիին,  ու  
նախանձախնդիր՝՝՝՝  հայերու  ոտնակոխուած  իրաւունքներու  վերականգնման  գործունէութեան  
ընդհանրապէս,  եւ  Արեւմտեան  Հայաստանի  Հայերու  իրաւունքներու  առընչութեամբ  
մասնաւօրապէս,  եւ  որոնք  հակառակ  ճնշումներուն  ապաստան  կը  գտնեն  Արեւմտեան  
Հայաստանի  Հայերու  շարքերու  մէջ:    
 

Այսօր,  նման  յարձակման  հեղինակ  մարդիկ  կ՛անդրադառնան  որ  այս  «վնասակար  եւ  
անգործօն  դրութիւնը  անհետացման  վտանգի  ենթակայ  է»  եւ  ծանր  վնաս  կը  սպառնայ  
իրենց  պաշտօնին:   
Հետեւաբար  միակ  ելքը  որով  ունին,  ինքզինքնին  դիմակազերծելն  է,  փաստելու  եւ  ցոյց  
տալու  որ  «ազգային»  անկեղծ  համոզմունքի  բարձրութեան  արժանի  են: 
 

Խորապէս  կը  փափաքինք  որ  մեր  նեցուկը  սպառազինէ  մեր  մարտակից  ընկերոջ՝՝՝՝  Վրէժ  
ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԻՆ, Արեւմտեան Հայաստանի Հայերու  ամէնաբարձր  հանգամանքներու  կողմէ  
յղուած,  եւ  խորհուրդ  կուտանք  իրեն  որպէսզի  ամէն  միջոց  ի գործ  դնէ  այս  պախարակելի  



 2

ընթացքը  անհետեւանք  չթողնելու,  ու  պէտք  եղած  արձանագրութիւնները  պահէ  տեղւոյն  
հեղինակաւորութիւններու  մօտ՝՝՝՝  հասարակական  կարգի  խնամակալներուն: 
 

Մեր ընկերոջը, Վրէժ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԻՆ արագ վերականգնման մաղթանքները կը  փոխանցենք 
բոլոր հոգւով եւ սրտով ու այնպիսի անհամբերութեամբ որ շուտով  միանգամընդմիշտ տեսնենք 
զինք առաջին գծի վրայ, իր անուանը խորհուրդին  համապատասխան՝՝՝՝  Վրէժ: 
 

Իմ մարտակից ընկերներու անունով՝ ՝ ՝ ՝ Արեւմտեան Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութեան  
դիրքերէն: 
 

Ֆիլիփ   ՍԱՍՈՒՆՖիլիփ   ՍԱՍՈՒՆՖիլիփ   ՍԱՍՈՒՆՖիլիփ   ՍԱՍՈՒՆ    
Փոխ  Վարչապետ        եւ   բանբեր՝՝՝՝    
Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի Կառավարութեան 
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