
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏ ԱՇՈՏ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆԻ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁԸ 
ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԱՌԹԻՎ 

 

Սիրելի՛ կանայք, 

Այսօր ձեր օրն է: Ձեզ են ուղղված բոլոր շնորհավորանքները և գովեստի խոսքերը` լի 

անմնացորդ սիրով և հոգու ջերմությամբ:  

Միանալով գարնանային այս հիասքանչ օրվա կապակցությամբ  հնչող բոլոր 

բարեմաղթանքներին` մեր մայրերին, տիկնանց, քույրերին, դուստրերին և 

գործընկերուհիներին ցանկանում եմ քաջառողջություն, ընտանեկան երջանկություն, 

նորանոր հաջողություններ և մշտական բարձր տրամադրություն: 

Հարգելիներս, հավատացած եղեք, դուք եք մեր իրականության շարժիչ ուժը, որը սկիզբ է 

առնում ձեր կողմից փայփայած ընտանիքից և իր տարածումը գտնում պետական, 

քաղաքական, հասարակական կյանքի բոլոր ասպարեզներում՝ ամրապնդելով ազգային 

արժեքները, ընդլայնելով առաջընթացի հեռանկարը, ավելացնելով հավատն ու 

վստահությունն ապագայի հանդեպ:  

Սիրելի՛ կանայք,  

Թող որ միշտ սիրված ու գնահատված լինեք և ձեր ընտանիքներում, և ընտանիքից դուրս՝ 

ձեզ շրջապատող իրականության պայմաններում: Թող ձեր հարկի ներքո և հոգիներում  

գերիշխի ջերմությունն ու ներդաշնակությունը: Ամենայն բարիք ձեզ: 

 

ՀՀ Արմավիրի մարզպետ`  
                                                                                                      Աշոտ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Սա արդեն վտանգավոր է  
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«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Արմավիրի մարզում նախընտրական կրքերը 

Հանրապետական կուսակցության ռեյտինգային ցուցակում գրանցված թեկնածուների 

միջև խիստ թեժանում են: 

 

Ինչպես հայտնի է, այստեղից պատգամավոր են ուզում դառնալ ՀՀԿ–ական գեներալներ 

Մանվել Գրիգորյանն ու Սեյրան Սարոյանը, Առաքել Մովսիսյանը (Շմայս) ու ԱԺ 

պատգամավոր Նավոն` Նահապետ Գևորգյանը: Բանն այն է, որ ինչպես մյուս 

տեղերում, այստեղ էլ ՀՀԿ վերնախավը «գծել է» իր թեկնածուների «Ճանապարհային 

քարտեզը», այսինքն` թե ով որ տարածքում է ծավալելու ձայներ հավաքելու 

գործընթացը: Բայց այստեղ արդեն մեկը մյուսի «բոստանն» է մտնում: 

 

Ըստ «Փաստի» տեղեկությունների` Սեյրան Սարոյանն ու Շմայսը «մտել են» 

Հոկտեմբերյանի` նույնն է թե Նահապետ Գևորգյանի համար «նախատեսված» 

տարածքը: Նահապետը պիտի որ թույլ չտա: Ու առաջին հերթին, մեր 

տեղեկություններով, արդեն գանգատվել է ՀՀԿ վերնախավին: Դե, խաղի կանոններ 

կան, մի՛ խախտեք, էլի…»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 շրջապատող իրականությունը լցնել ջերմ գույներով  

Ձեր ներկայությամբ և ներգրավվածությամբ դուք դրականորեն փոխում եք մթնոլորտը բոլոր 

ասպարեզներում՝ դարձնելով ավելի բարի ու հանդուրժող, ավելի կառուցողական ու արդյունավետ: 

 

 

շշԱմենուր ձեր ներկայությունը 

Քանզի ձեր ներկայությամբ և ներգրավվածությամբ դուք դրականորեն փոխում եք 

մթնոլորտը բոլոր ասպարեզներում՝ դարձնելով ավելի բարի ու հանդուրժող, ավելի 

կառուցողական ու արդյունավետ: 

 

 

Ուստի անուրանալի է ձեր դեակատարումը  

` հարստացնելով մեր առօրյան ու ամրապնդելով ազգային արժեքները, ավելացնելով 

հավատն ու վստահությունը ապագայի հանդեպ:  

Ի ուրախություն բոլորիս` ասյօր ընդլայնվել է ձեր գործունեության շրջանակը, 

ընդգրկվածությունը պետական կառավարման տարբեր համակարգերում, որը միայն 

ողջունելի է և նպաստում է մեր պետականության կայացմանն ու առաջընթացին:  

Սիրելի կանայք,   

Հավատարիմ մնալով ձեր կոչմանը՝ մի դադարեք ձեր ջերմությամբ ու բարությամբ 

շարունակեք մի դադարեք ձեր  դարձնելով ավելի բարի ու հանդուրժող, ավելի կառուցողակ                       

ան ու արդյունավետ: 

 

 

 

Իրականում դա անում եք դու՛ք, սիրելի՛ կանայք՝ արձանագրելով հաջողություններ 

մասնագիտական ամենատարբեր ոլորտներում, դրսևորելով բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, 

բարեխղճություն և մեծ եռանդ:  

 



Կրկին շնորհավորելով Մարտի 8-ի առթիվ` մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք: Թո՛ղ ձեր 

ընտանիքներում և ձեր սրտերում միշտ իշխեն սերն ու ներդաշնակությունը: 

Մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն և երջանկություն: Թո՛ղ ձեր ընտանեկան հարկերի տակ 

միշտ իշխեն սերն ու ջերմությունը, և թո՛ղ միշտ լինեք սիրված ու գնահատված: 

Ձեր ներկայությամբ և ներգրավվածությամբ դուք դրականորեն փոխում եք մթնոլորտը բոլոր 

ասպարեզներում՝ դարձնելով ավելի բարի ու հանդուրժող, ավելի կառուցողական ու 

արդյունավետ: 

 


