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ՆՆՆՆաաաախխխխաաաագգգգաաաահհհհաաաակկկկաաաանննն    ՈՈՈՈրրրրոոոոշշշշոոոոււււմմմմըըըը    
Թիւ 1 - 2014-09-15 

    
ԿԿԿԿաաաարրրրիիիինննն, 15 Սեպտեմբեր 2014թ. 

ՀՀՀՀաաաարրրրգգգգեեեելլլլիիիի    պպպպաաաարրրրոոոոնննն    ԿԿԿԿեեեեննննեեեերրրրաաաալլլլ    ՍՍՍՍեեեեդդդդրրրրաաաակկկկ    ՄՄՄՄԱԱԱԱԼԼԼԼԱԱԱԱԹԹԹԹԵԵԵԵԱԱԱԱՆՆՆՆ, 

Մենք ստացել ենք ձեր երկու հաղորդագրությունները 

 

Վերականգնել ճշմարտությունը՝ նշանակում է լինել ծանր պայքարի մեջ, հատկապես 

ցեղասպանություն վերապրածների համար, որոնք պատրաստ են իրենց կյանքը 

նվիրաբերել արդարություն հաստատման համար: 

 

Բացի այդ, մեր կառավարության կառուցվածքը, ինչպես դուք կարող եք նկատել, կը դիմանա 

ամեն տեսակի նախահարձակումների, նույնիսկ երբեմն, առավել  քան, նենգաւոր:  

 

Միասին տեսանք, թե ինչպես բարձրագոչ ձեւերով կարող է արտահայտվել 

դավաճանությունը, ուրիշի գործն ու սեփականությունը յուրացնելու, իրականությունները 

կեղծելու եւ ի շահ օգտագործելու հնարքը, վնասարարությունը իրականացնելու, իբրեւ թե 

կանոնների եւ օրենքների համապատասխան, սակայն չհարգելով անձի 

արժանապատվությունը, չհարգելով պետականության գաղափարը, չխնայելով մարտիրոս 

ժողովուրդը, որ կը շարունակե փնտռել փրկության ուղին եւ, որից կրկին կը թաքցվի 

ճշմարտությունը:  

 

Մեր հայրենակիցների հիմնական ցանկությունն է լինել ապահով, ապրել խաղաղության մեջ 

եւ հպարտանալ արմատներով, հենց սրտում՝ Բնօրրան Հայրենիքում:  

 

Սա է այն գործը, որ մենք փորձում ենք իրականացնել եւ հուսով ենք, որ միասին պիտի 

ծառայենք հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության համար:  
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Շնորհակալություն, պարոն Կեներալ, այս ամենի խորը գիտակցման համար, անշուշտ 

ցավոտ, բայց արդար ու պատվաբեր: 

 

Հարգանքներով 

ԱԱԱԱրրրրմմմմեեեեննննաաաակկկկ    ԱԱԱԱԲԲԲԲՐՐՐՐԱԱԱԱՀՀՀՀԱԱԱԱՄՄՄՄԵԵԵԵԱԱԱԱՆՆՆՆ    
ԱԱԱԱրրրրեեեեււււմմմմտտտտեեեեաաաանննն    ՀՀՀՀաաաայյյյաաաասսսստտտտաաաաննննիիիի    ՀՀՀՀաաաաննննրրրրաաաապպպպեեեետտտտոոոոււււթթթթեեեեաաաանննն    ննննաաաախխխխաաաագգգգաաաահհհհ    

 

stat.gov.wa@haybachdban.org 

 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ -15 - 2014 
 
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎՏԱՐԱՆԴԻ ԿԱՐԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ 
 
 ՀԱՐԳԵԼԻ ԵՒ ՍԻՐԵԼԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԱՐՄՆԻՆ 
 
  Կուզեմ ձեզ անձամբ  տեղեակ պահել որ  ամիսներէ ի վեր հրաժարական ներկայացուցած եմ ԱՐԱՄ 
ՄԿՐՉԵԱՆԻ անօրինական ԿԱՐԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ , հետ իրականութիւնները իմանալով ես շատ 
հստակ ցեւով  ԱՐԱՄԻՆ տեղեակ պահած եմ որ ես չեմ կրնար իր հանցանքներուն մեղսակից 
դառնալ , մանաւանդ որ ամբողջ կողմ սկսած է ցեխարցակման  գրութիւններով հանդէս գալ եւ շատ 
անգամներ իմ անունս օգտագործելով , ողղակի այս առարքները ԱՐԱՄԻՆ կողմէ , ստեղծած են 
անհամ , մենատիրական իրավիճակ որը ալ հանդուրժելի չէ , եւ նույնիկ իմ արժանապատւութեան 
կ'սպառնայ ,, 
 
 
 ՍԻՐԵԼԻ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՊԱՐՈՆ ԱՐՄԷՆԱԿ 
ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ԵՒ  ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԱՐՄԻՆ 
 
 Պիտի խնդրէի այս գրութիւններս նկատի առնէք որ կը փխի իմ սրտէս եւ իրականութենէն  , եւ 
առաջքը առնէք ԱՐԱՄ ՄԿՐՉԵԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ , որորնք դառցած են 
մանկական խաղի մը ՄԱՆՈՒԿԻ մը եւ իր գործակիցներուն կողմէ ,,, եւ ի զուր գործածելով իմ 
անունը խստիվ զայրացած կ'զգամ ԱՐԱՄԻ հանդէպ , ես որպէս ԱՄՆ բանակի Պրիկատիր Կեներալ 
ոչ մէկ անգամ աչ բազուկը կրնամ ըլլալ ԱՐԱՄԻՆ ,,, ՀՐԱՅՐ ՂԱԶԱՐԵԱՆԻՆ , կամ ԱՐԱՄԻ 
գործակիցներուն ես ենթակայ եմ իմ Պետութեան հրամանատարական կազմին առաւել նաեւ իմ 
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐ ՆԱՐԵԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԻՆ, ՈՒՍՏԻ ՊԻՏԻ ԽՆԴՐԵՄ 
ՁԵԶՄԷ  որ տեղեակ լինէք որ չարաշահուած եմ ԱՐԱՄԻ ԵՒ ԻՐ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԿՈՂՄԷ , ՊԻՏԻ ԽՆԴՐԷԻ 
ՈՐ ՀԱՍՏԱՏԷՔ ԻՄ ԱՆՁԻ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ԿԵՆԵՐԱԼ ՄԱՅՈՐ ՆԱՐԵԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԷՆ ,,,,,, ԵԹԷ 
ՆԱԽԱՊԷՍ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԼԱՒԱՊԷՍ ՏԵՂԵԱԿ ՉԷԻ ԵՒ ՀԻՄԱ ՈՐ ԲԱՑԱՀԱՅՏԱԾ ԵՄ 
ԱՄԷՆ ԻՆՉ ԿԸ ԽՆԴՐԵՄ ՁԵՐ ՆԵՐՈՂԱՄՏՈՒԹԻՒՆԸ ,, 
 
  ՀԱՐԳԱՆՔՆԵՐՈՎ  
 
 ՊՐԻԿԱՏԻՐ ԿԵՆԵՐԱԼ ՍԵԴՈ ՄԱԼԱԹԵԱՆ  
 


