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ՆախագահականՆախագահականՆախագահականՆախագահական ՀրամանագիրՀրամանագիրՀրամանագիրՀրամանագիր     
Թիւ - 2013-11-22  

    

Արեւմտեան Հայաստանի Արեւմտեան Հայաստանի Արեւմտեան Հայաստանի Արեւմտեան Հայաստանի հայերի Ազգային Ինքնութեան հայերի Ազգային Ինքնութեան հայերի Ազգային Ինքնութեան հայերի Ազգային Ինքնութեան ԱԱԱԱնձնագրինձնագրինձնագրինձնագրի    վերաբերեալվերաբերեալվերաբերեալվերաբերեալ    
    

Խնդրի հիմնավորումըԽնդրի հիմնավորումըԽնդրի հիմնավորումըԽնդրի հիմնավորումը    
    
    

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ     
ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ        

        
Շուշի, 17 Դեկտեմբեր 2004 թ.  
  
4. Արեւմտեան Հայաստանի (Հայրենիք) անդամ կը հանդիսանան բոլոր այն անձերը, ովքեր կրնան 
հայտարարել իրենց տարագրեալ ըլլալը եւ իրենց ընտանեկան ծագումը` նոյնիսկ մի քանի սերունդ 
վաղեմութիւն ունեցող։ Արեւմտեան Հայաստանի (Հայրենիք) անդամները կը վայելեն Արեւմտեան 
Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի պաշտպանութիւնն ու օգնութիւնը։ Արեւմտեան Հայաստանի 
Ազգային Խորհուրդը կ՛երաշխաւորէ իր բոլոր անդամներուն ազատութիւնը եւ անոնց միջեւ 
հաւասարութիւնը։  

 
    

ԱԱԱԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ    
Հ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր ԸՀ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր ԸՀ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր ԸՀ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր Ը        

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ        
 

Փարիզ, 20 Յունուար, 2007 թ.  
 

Յօդուած 5. Արեւմտեան Հայաստանի բոլոր հայերը, որպէս անհատներ, իրաւունք ունին ազգային 

պատկանելիութեան:  

I.I.I.I.    ՊատմականՊատմականՊատմականՊատմական ակնարկակնարկակնարկակնարկ ԱրեւմտեանԱրեւմտեանԱրեւմտեանԱրեւմտեան ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի հայերիհայերիհայերիհայերի    ազգայինազգայինազգայինազգային    ինքնութեանինքնութեանինքնութեանինքնութեան    անձնագրիանձնագրիանձնագրիանձնագրի վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ 
 

Հիմք ընդունելով՝ 2007 թվականի մայիսի 28-ին, Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի 
նախագահի զեկոյցը, Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիութեան սկզբունքների վերաբերեալ1-2, 

գրանցման փաթեթը ուժի մէջ է մտել թուային եւ փաստաթղթային ձեւով կայքում՝ 2008 թվականի 
հունվարի 28-ին, նպատակ ունենալով Արեւմտեան Հայաստանի հայերին հնարավորութիւն տալ ձեռք 
բերել  իրենց ազգային ինքնութեան անձնագիրը: 

                                  
1
 http://www.haybachdban.org/Armenie-Occidentale/Departement-Interieur/Analyse/Le-Principe-de-la-Nationalite-Armenienne-1-.pdf 

2
 http://www.haybachdban.org/Armenie-Occidentale/Departement-Interieur/Analyse/Le-Principe-de-la-Nationalite-Armenienne-2-.pdf 
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ՆշումներՆշումներՆշումներՆշումներ.... Ցեղասպանութեան գործոնը հոգեբանորեն մեծ ազդեցութիւն է ունենում ցեղասպանութիւն 
վերապրածների վրա, ովքեր հաճախ չեն հավատում, որ կարող են վերականգնել իրենց ազգային 
ինքնութիւնը:  
 

Մի զգացում, որն ուղեկցում է տարածաշրջանում բնիկ հայ ժողովրդին:  
 

Ազգային պատկանելիութեան զգացողութիւնը այսօր ձեւավորվում է ազգային ինքնութեան անձնագրի 
միջոցով, որն անհատին թոյլ է տալիս ինքնաճանաչվել եւ ճանաչվել, որպէս «ՀԱՅ», այսինքն՝ լիովին հայ 
լինել:  
Մենք հեռու ենք «Նանսենեան» անձնագրից, ինչը ձեւական ինքնութիւն էր տալիս հայ անհատին, առանց 
նշելու ազգային ինքնութեան հիմքերը, որոնք են անհատի ծագումն ու արմատը:  
 

«Բնիկների ցեղասպանութիւնը» հատուկ մի ճիւղ է, ցեղասպանութեան համատեքստում: Այսինքն, այն 
ամենը, ինչ վերաբերվում է ցեղասպանութեան միջոցով արմատախիլ անելուն, որի հետեւանքով 
առաջանում է լիակատար ոչնչացման հոգեբանութիւն, եւ բազմաթիւ սոցիալ-հոգեբանական 
հետեւանքներ՝ բնիկ ժողովուրդների համար:  
 

Եթե ցեղասպանութիւնը ժամանակին չի դատապարտվում եւ հատուցում չի կատարվում, ապա այն 
շարունակվում է: Ազգային ինքնութեան անձնագիրը հայերի համար վերականգման ակնհայտ 
գործոններից մեկն է, նոյնիսկ այն դեպքում, երբ դա արվում է հենց հայերի կողմից, առանց սպասելու 
որեւէ ճանաչման ու դատապարտման՝ ցեղասպանութիւն գործած պետութեան կողմից:  
 

Ազգային ինքնութեան անձնագրի հաստատումը եւ գործարկումը, ցոյց է տալիս, որ զոհ դարձած, 
հոգեբանական լիակատար ոչնչացման տրված ազգը, մեկ դար հետո, ի վիճակի է վերականգնվել՝ 
պահպանելով իր վերականգնողական նախաձեռնութիւնը, եթե նոյնիսկ տարբեր ուժեր եւ կողմեր 
փորձեն նրան ներկայացնել հանրութեանը, որպէս հավերժական զոհ:  
Հավերժական զոհի կերպարը հանգեցնում է ինքնա-վերականգման հանդեպ վախի, որը կարող է 
մեկնաբանուել, ինչպես «մոռացութեան» սրբապղծութիւն, այնպես էլ նահատակների տառապանքներից 
«հրաժարում», ինչը մեր կողմից համարվում է անհիմն եւ միանգամայն մերժելի:  
 

Հիշեցում: Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի նախագահ Արմէնակ Աբրահամյանի հայցով, 
2013 թուականի սեպտեմբերի 25-26-ին Հայ Առաքելական Եկեղեցու Եպիսկոպոսաց ժողովը որոշել է 
որդեգրել Հայերի ցեղասպանութեան նահատակների հավաքական սրբադասման սկզբունքը:  
 

II.II.II.II.    ԱրԱրԱրԱրեւեւեւեւմտմտմտմտեեեեանանանան    ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    հայերիհայերիհայերիհայերի    ազգայինազգայինազգայինազգային    ինքնութեանինքնութեանինքնութեանինքնութեան    նորնորնորնոր    անձնագիրանձնագիրանձնագիրանձնագիր    
    

1)1)1)1) ԱրԱրԱրԱրեւեւեւեւմտեանմտեանմտեանմտեան    ՀայաստՀայաստՀայաստՀայաստանիանիանիանի    հայերիհայերիհայերիհայերի    ազգայինազգայինազգայինազգային    ինքնութեանինքնութեանինքնութեանինքնութեան    անձնագրիանձնագրիանձնագրիանձնագրի    պահպանմանպահպանմանպահպանմանպահպանման    
անհրաժեշտութանհրաժեշտութանհրաժեշտութանհրաժեշտութիւնիւնիւնիւնըըըը    

    

16 տարեկանից սկսած կարող են դիմել Արեմտեան Հայաստանի անձնագիր ստանալու:  
Նրանք, որոնց 16 տարին դեռ չի լրացել, կարող են դիմել անձնագիր ստանալու, իրենց լիազորուած 
անձերից թոյլատրութիւն ստանալուց հետո:  
 
Բազմաթիվ փաստաթղթեր հնարավորութիւն են տալիս ապացուցել իրենց ինքնութիւնը: Դրանք են. 
անձնագիրը, վարորդական իրավունքը, թոշակի գրքոյկը, ծննդեան վկայականը, եւ ընդհանուր առմամբ 
բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք ներկայացվում են Ներքին գործերի վարչութիւն, որպես հիմք: 
Պատմական համառոտ ակնարկն ընտանիքի վերաբերեալ՝ պարզ ստորագրութեամբ, շատ մեծ տեղ է 
զբաղեցնում դիմողի փաթեթում:  

 

2)2)2)2)     ՆշՆշՆշՆշումներ անձնագրում ումներ անձնագրում ումներ անձնագրում ումներ անձնագրում     
    

    ԱնձնագրիԱնձնագրիԱնձնագրիԱնձնագրի    արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին    կողմըկողմըկողմըկողմը    ընդգրկումընդգրկումընդգրկումընդգրկում    էէէէ    հետհետհետհետեւեւեւեւեեեեալալալալ    տուետուետուետուեաաաալնլնլնլներըերըերըերը....        
 

Անձնագրի արտաքին կողմը ընդգրկում է հետեւեալ տուեալները հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով. 
- Արեւմտեան Հայաստանի դրոշը,  
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- Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետություն,  

- Անունը, 

- Ազգանունը,  

- Արմատը,  

- Ծննդավայրն ու ծննդեան տարեթիվը, օրն ու ամիսը,  

- Նրա ազգութեան հիշատակումը,  

- Բնակության վայրը:  

- Անձնագրի համարը,  

- Անձնագրի տիրոջ լուսանկարը, որի ձախ անկյունում դրվում է իշխանութեան կնիքը,  

- Վավերականության ժամկետը,  

- Անձնագրի տիրոջ ստորագրութիւնը: 

ԱնձնագրիԱնձնագրիԱնձնագրիԱնձնագրի հակառակհակառակհակառակհակառակ կողմըկողմըկողմըկողմը ներառումներառումներառումներառում    էէէէ՝՝՝՝        
 

«Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւն» արտահայտութիւնը հայերէն, անգլերէն, լեզուներով:  
 

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի զինանշանը,  
Իշխանութեան  ներկայացուցիչի ստորագրութիւնը:  
 

3)3)3)3) Անձնագրի նԱնձնագրի նԱնձնագրի նԱնձնագրի նախապատրաստման գործընթացիախապատրաստման գործընթացիախապատրաստման գործընթացիախապատրաստման գործընթացի    ընթացքում հաւընթացքում հաւընթացքում հաւընթացքում հաւաքուած այլ տուեաքուած այլ տուեաքուած այլ տուեաքուած այլ տուեալներալներալներալներ    
 

Դիմումի մեջ նշված տվյալները հնարավորութիւն են տալիս, ստուգել անձի տուեալների իսկութիւնը:  
 
Այսինքն՝ անձնագրում նշված տուեալները, որոնք են՝ էլ. հասցեն, հեռախոսը, ծննդավայրը, բնակության 
վայրը, արմատը, Արեւմտեան Հայաստանի հայերի քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների 
մասին ծանուցումը, ինչպես նաեւ ազգանունը, անունը, ծննդեան թիւը, քաղաքացիութիւնը եւ կամ 
լիազորուած անձերի ստորագրութիւնը:  

    

4)4)4)4) ԱնձնագրիԱնձնագրիԱնձնագրիԱնձնագրի վավերականութվավերականութվավերականութվավերականութեանեանեանեան ժամկետըժամկետըժամկետըժամկետը    

Տրվում է 5 տարի ժամանակով:  
 

5)5)5)5) Նոր անձնագրի ապահովումՆոր անձնագրի ապահովումՆոր անձնագրի ապահովումՆոր անձնագրի ապահովումը ը ը ը     

Բոլոր անձնագրերը պատրաստվում են Արեւմտեան Հայաստանի ազգային տպարանում:  
Սոյն որոշման օրից ի վեր, անձնագրի անվտանգութեան համար ընդլայնուել են եւ կիրառւում են 
տարբեր տեխնիկական միջոցներ:  
 
Այս տեխնիկական միջոցները կանխում են կեղծիքները (ինչպիսիք են՝ գոյնի, ձեւի կեղծումը, տիրոջ 
լուսանկարի կամ ստորագրութեան կեղծումը (լազերային կամ փաստաթղթային ձեւով): 
 

6)6)6)6) Նոր անձնագրի հատկանիշներըՆոր անձնագրի հատկանիշներըՆոր անձնագրի հատկանիշներըՆոր անձնագրի հատկանիշները    

    
Չափսեր. 85.6 x 54 մմ    ----    Հաստութիւն. 0.76 մմ    
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ՈրակՈրակՈրակՈրակ::::    HiCoHiCoHiCoHiCo (Haute coercivité): Բարձր հակադրութիւն: Համապատասխանում է բարձր հակադրութեան 
կոդավորման, որը թոյլ է տալիս մեծ դիմացկունութիւն:  
    

Առաջին էջԱռաջին էջԱռաջին էջԱռաջին էջ        
    

Republic of 
Western Armenia    

Citizenship NO 
    

Արեւմտեան Հայաստանի 
Հանրապետութիւն 

Անուն -  
Ազգանուն -  
Արմատը - ԱՀ, Մուշ 
Name –  
Surname -  
Date of birth -  
Place of birth -  
Natiօnality – armenian / հայ 
Place of live -     

Նկարը 

 

կնիք (նկարի ձախ անկիւնում) 

կնքող անձի ստորագրութիւնը կնիքի 
դիմաց 

Վաւերական է մինչեւ` 22.11.2018 թ.  
անձնագրի տիրոջ ստորագրութիւնը    

    

    

Երկրորդ էջԵրկրորդ էջԵրկրորդ էջԵրկրորդ էջ    

    

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւն 
République d’Arménie Occidentale 

Republic of Western Armenia 

 
 

Ներքին գործերու վարչութիւն` (ստորագրութիւն)    

7)7)7)7) ԱնձնագրիԱնձնագրիԱնձնագրիԱնձնագրի    արժեքը արժեքը արժեքը արժեքը     
 

Անձնագրի արժեքը 30 եվրո է, ներառյալ պատրաստման, վավերացման եւ փոխանցման ծախսերը:  

Ժամկետը լրանալուց, կորուստի կամ հափշտակման դեպքում նոր անձնագիր ստանալու արժեքը մնում 

է անփոփոխ:  
 

8)8)8)8) ԱրԱրԱրԱրեւեւեւեւմտմտմտմտեեեեան Հայաստանի անձնագիր ստանալու գործընթացան Հայաստանի անձնագիր ստանալու գործընթացան Հայաստանի անձնագիր ստանալու գործընթացան Հայաստանի անձնագիր ստանալու գործընթացըըըը        
 
Արեւմտեան Հայաստանի անձնագիր ստանալու ընդունման, քաղաքացիութեան հաստատման, ինչպէս 
նաեւ անձը հաստատող փաստաթղթի պատրաստման եւ հասցէատիրոջը փոխանցելու մեխանիզմների 
մասին: 
 

1. Արեւմտեան Հայաստանի անձնագրի համար գրանցումը եւ դիմումը իրականացւում է երկու 
ճանապարհով` 
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ա) Կառավարութեան կայքէջում ինքնուրոյն գրանցուելու եղանակով, (լրացվում է համացանցով 
այստեղ) 

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/N.K.P/Andznaqir/Andznaqri-panatzev.htm 

բ) ԱՄՆ-ում եւ այլ երկրներում գործող Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայացչութեան 
միջոցով, ըստ կարգի, փոխանցելով քաղաքացիութիւն ստացողի գործը թվայնացված եղանակով՝ 
Ներքին գործերի հանձնախմբի պատասխանատուին՝ համապատասխան տվյալներով:        

2. Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութեան Ներքին գործերի հանձնախմբի պատասխանատուն 
անձնագիր ստացողի գործը ներկայացնում է Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի 
նախագահին՝ քաղաքացիութիւն շնորհելու համար:  

3. Արեւմտեան Հայաստանի անձնագրի դիմումը հաստատում (կամ մերժում է) միայն Արեւմտեան 
Հայաստանի Ազգային Խորհրդի նախագահը:  

4. Անձի Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիութիւնը հաստատելուց հետո քաղաքացու գործը 
փոխանցւում է Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութեան Ներքին գործերի հանձնախմբի 
պատասխանատուին:  

5. Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութեան Ներքին գործերի հանձնախմբի ղեկավարն է 
պատասխանատու` անձնագիրը համարակալելու, ստորագրելու եւ վավերացման ժամկետը 
նշելու համար:  

6. Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի նախագահը կնիքով հաստատում է Արեւմտեան 
Հայաստանի քաղաքացու անձնագիրը:  

7. 2,3,4,5,6 կետերով իրականացուած աշխատանքներից հետո գործը թվայնացուած եղանակով 
փոխանցվում է Արեւմտեան Հայաստանի ներկայացչութեանը պատրաստելու Արեւմտեան 
Հայաստանի քաղաքացու անձնագիրը: Պատրաստի անձնագիրը փոխանցւում է քաղաքացուն 
համապատասխան հասցեով:  

8. Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիութիւն ստացած անձի անձնագիրը կարող է պատրաստուել 
միայն Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի նախագահի կողմից քաղաքացիութիւն 
շնորհելուց, նախատեսուած տուրքի գանձումից եւ Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութեան 
կողմից հաստատուած բանկային հաշուին ստանալուց յետոյ:  

9. Անձը էլ. փոստի կամ հասցեի միջոցով ստանում է ծանուցում այն մասին, որ ստացել է 
Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիութիւն:  

10. Որից յետոյ, ըստ կարգի, պատրաստւում է Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացու անձնագիրը եւ 
շնորհւում դիմողին: 

    
    
    

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ: 
 

Անձնագիր ստանալու դիմումը եւ բոլոր փաստաթղթերը փոխանցելուց յետոյ անձնագիրը հասնում է 
հասցէատիրոջը առաւելագոյնը վեց ամսուայ ընթացքում: 

 
Անհրաժեշտ է ներկայացնել հետԱնհրաժեշտ է ներկայացնել հետԱնհրաժեշտ է ներկայացնել հետԱնհրաժեշտ է ներկայացնել հետեւեւեւեւյալ փաստաթղթերըյալ փաստաթղթերըյալ փաստաթղթերըյալ փաստաթղթերը::::    
- Ներկայ անձնագրի պատճենը, ուղարկել հետեւեալ էլ. Փոստին:  stat.gov.wa@haybachdban.org 
- 35 x 45 մմ չափսի 1 գունավոր կամ սեւ ու սպիտակ լուսանկար, որը պետք է ուղարկել հետեւեալ էլ. 
փոստին: stat.gov.wa@haybachdban.org 
- Վճարել 30 եւրո այս հասցէին` http://www.western-armenia.eu/soutien.htm (Pay Pal - faire un don), կամ 
բանկային հաշիվ որը ծախսուելու է անձնագրի, առաքման եւ յարակից ծախսերի համար :  
- Վճարման ստացականի պատճեն պարտադիր է ուղարկել էլէեկտրոնային փոստով: 
stat.gov.wa@haybachdban.org 
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CODES N° DE COMPTE (հաշվի Թիւը) CLE RIB 
 

Etablissement: 30004 
Guichet: 00066 
BIC: BNPAFRPPMAS 
 

00010033378 
IBAN: FR76 3000 4000 6600 0100 3337 867 
 

67 
 

 
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի Նախագահ 

ԱրմէնակԱրմէնակԱրմէնակԱրմէնակ    ԱբրահամեանԱբրահամեանԱբրահամեանԱբրահամեան 

 

 
stat.gov.wa@haybachdban.org 

 
 


