Հոկտեմբեր 4, 2020
Սիրելի եղբայրներ և քույրեր.
Մեր Հայրենիքը հարձակման է ենթարկվում։ Հայ ազգի ապագան վտանգված է: Ադրբեջանն ու
Թուրքիան լայնամաշտաբ հարձակում են սանձազերծել Հայաստանի և Արցախի
Հանրապետության դեմ` հայ ժողովրդի բնաջնջման իրենց դարավոր ցեղասպան նպատակն
իրագործելու հույսով:
Սա Ցեղասպանությունից ի վեր մեր գոյության ամենամեծ սպառնալիքն է, և եկել է
աննախադեպ քայլերի և քաջության ժամանակը: Սիդնեյից մինչև Լոս Անջելես, Փարիզից մինչև
Բուենոս Այրես, Մոսկվայից մինչև Բեյրութ յուրաքանչյուր հայ առաքելություն ունի այս
վճռորոշ ճակատամարտում հանուն գոյատևման և ընդդեմ ճնշման ու չարի:
Ժամն է եկել արտացոլելու ռազմաճակատում մեր եղբայրների և քույրերի սխրանքը, արժանի
լինելու նրանց զոհողությանը, կիսելու մեր հայրենի տունը միասին պաշտպանելու պատիվը։
Մեր զինվորների և կամավորների կողքին կանգնելով Ձեր աջակցությունը կարող եք հայտնել՝
նվիրաբերելով «Հայաստան Համահայկական» հիմնադրամին: Ադրբեջանական հրետանու և
թուրքական անօդաչու թռչող սարքերի կողմից անընդհատ ռմբակոծության տակ գտնվող
խրամատները պաշտպանող տղամարդիկ և կանայք ձեր օգնության կարիքն ունեն, որպեսզի
կարողանան շարունակել պաշտպանել մեր Հայրենիքը: Այսօր է օրը, վաղն արդեն շատ ուշ կլինի:
Դուք Սփյուռքում Հայաստանի միակ դաշնակիցն եք: Այս վճռական պահին Հայրենիքը ձեր
կարիքն ունի: Միասին մենք կհաղթենք:
Նվիրաբերեք սույն հղումներով՝ www.armeniafund.org/donate
www.himnadram.org/en

Հարգանքով ՝

October 4, 2020

Dear Brothers and Sisters,
Our Homeland is under attack. The future of the Armenian Nation is in peril. Azerbaijan and
Turkey have launched an all-out assault on Armenia and the Republic of Artsakh in the
hopes of fulfilling their age-old genocidal goal of exterminating the Armenian people.
This is the greatest threat to our existence since the Genocide and the time has come for
unprecedented action and courage. From Sydney to Los Angeles, from Paris to Buenos
Aires, from Moscow to Beirut, every Armenian has a role to play in this monumental battle
for survival, against oppression and evil.
The time has come to mirror the heroism of our brothers and sisters on the frontlines, to be
worthy of their sacrifice, to share the honor of having defended our home together.
You can stand shoulder to shoulder with our soldiers and volunteers by continuing to
support them and donating to Armenia Fund. The men and women defending the trenches
under constant bombardment from Azeri artillery and Turkish drones, need your assistance
to be able to continue defending our homeland. Today is the day, tomorrow will be too
late.
You in the Diaspora are Armenia’s only ally. At this decisive moment, the Homeland needs
YOU at its side. Together we shall prevail.
Donate now at www.ArmeniaFund.org or www.Himnadram.org

Sincerely,

Октябрь 4, 2020
Дорогие соотечественники, братья и сёстры!
На нашу Родину напали, её атакует враг. Будущее армянского народа в опасности. Азербайджан
и Турция начали крупномасштабное наступление на Армению и Республику Арцах для
достяжения своей многовековой геноцидальной цели - уничтожения армянского народа.
Это самая серьёзная угроза нашему существованию со времен Геноцида. Сейчас пришло время
беспрецедентных и мужественных шагов. Сегодня у каждого армянина, от Сиднея до ЛосАнджелеса, от Парижа до Буэнос-Айреса, от Москвы до Бейрута есть миссия в этой решающей
битве за выживание, против порабощения и зла.
Пришло время поддержать героизм наших братьев и сестер, которые сейчас проливают кровь
на фронте, быть достойными их, иметь честь вместе с ними защищать наш родной дом.
Мужчины и женщины, защищающие окопы, которые постоянно обстреливаются
азербайджанской артиллерией и турецкими беспилотниками, нуждаются в Вашей помощи,
дабы иметь возможность и дальше защищать нашу с Вами Родину. Это надо сделать сегодня,
завтра будет поздно! Вы можете поддержать наших солдат и добровольцев, сделав
пожертвования во Всеармянский фонд «Айастан».
Вы единственные союзники Армении в Диаспоре! Вы нужны Родине в этот решающий час!
Вместе мы победим!
Вы можете делать пожертвования по следующим ссылкам:
www.armeniafund.org/donate
www.himnadram.org/en
С уважением,

