ԿԱՆԶԱՍ ՆԱՀԱՆԳ
ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ
ՆԱՀԱՆԳԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՔԱՆԶԻ, 30 տարի առաջ՝ 1988թ. դեկտեմբերի 7-ին, ժամը 11:41, տեղի ունեցավ Սպիտակի
երկրաշարժը, որը պատճառեց աննախադեպ ավերածություններ, կործանարար վնաս հասցնելով
ավելի քան երեք հազար քառակուսի կիլոմետր տարածքի, 21 քաղաքների և շրջանների, 342
գյուղական համայնքի, և
ՔԱՆԶԻ, այս աղետի հետևանքները ահռելի էին և դրա հետևանքով ավելի քան 25.000 մարդ
զոհվեց, 100.000-ից ավել մարդ վիրավորվեց և ավելի քան 50.000 մարդ տեղահանվեց, և
ՔԱՆԶԻ, հայ ժողովուրդը զարմանալի քաջություն և անհավանական պահվածք ցուցաբերեց այդ
օրերին՝ հաղթահարելով ամենասարսափելի հանգամանքները, և
ՔԱՆԶԻ, Միացյալ Նահանգները այն ժամանակ, ինչպես և Կանզասը հիմա կանգնած են
Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի կողքին ամենուր, և
ՔԱՆԶԻ, մենք հիշում ենք այս ողբերգությունը, որպես իրադարձություն, որը փոխեց այն բոլոր
մարդկանց կյանքերը, ում վրա այն անդրադարձավ,
ՈՒՍՏԻ, ԱՅԺՄ, ԵՍ՝ ԿԱՆԶԱՍ ՆԱՀԱՆԳԻ ՆԱՀԱՆԳԱՊԵՏ ՋԵՖ ՔՈԼՅԵՐՍ՝ ևս մեկ անգամ
հաստատելով Կանզաս նահանգի նվիրվածությունը Հայաստանի Հանրապետությանը և հայ
ժողովրդին ամենուր, սույնով հռչակում եմ 2018թ դեկտեմբերի 7-ը

Սպիտակի երկրաշարժի հիշատակի օր
Կանզասում և կոչ եմ անում բոլոր քաղաքացիներին միանալ հիշատակի այս տուրքին: Մեր
նահանգը և հայ ազգը միասին են համագործակցում խաղաղություն, բարօրություն և
ազատություն ապահովելու համար:

ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ Է՝ Տոպիկա քաղաքի Կապիտոլում
Նահանգի մեծ կնիքի տակ 2018թ
նոյեմբերի 28-ին
ՆԱՀԱՆԳԱՊԵՏ՝

______________________
______________________
Նահանգի քարտուղար

______________________
Նահանգի քարտուղարի օգնական

ԿԱՆԶԱՍ ՆԱՀԱՆԳ
ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ
ՆԱՀԱՆԳԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՔԱՆԶԻ, Կանզասի Ազգային գվարդիայի և Հայաստանի Հանրապետության Զինված ուժերի միջև
համագործակցությունը նպաստում է Կանզաս նահանգի և Հայաստանի Հանրապետության միջև
գործընկերության ամրապնդմանը՝ միաժամանակ օգնելով զարգացնել Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգների և Հայաստանի Հանրապետության միջև ամուր երկկողմանի հարաբերություններ,
և
ՔԱՆԶԻ, Կանզաս նահանգը և Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն տասնհինգ տարի է ինչ
ռազմավարական գործընկերներ են, և
ՔԱՆԶԻ, Կանզասն ու Հայաստանը օգտվում են այն երկարատև հարաբերություններից, որոնք
հիմնված են փոխըմբռնման, վստահության և իրական ընկերության վրա, որոնք առկա են մեր
զինված ուժերում, և
ՔԱՆԶԻ, մեր աշխարհը դառնում է էլ ավելի փոխկապակցված և անձնական ու մասնագիտական
կապերը, որոնք հանդիսանում են այս ծրագրի այցեքարտը, շարունակում են կռել այս
հարաբերությունները, որոնք հիմնված են փոխադարձ հարգանքի և վստահության վրա՝
կայունության և անվտանգության հիմք հանդիսանալով, և
ՔԱՆԶԻ, նման բարձր մակարդակի համագործակցությունը Կանզասի և Հայաստանի միջև արդեն
սովորական երևույթ է, այն օրինակ է հանդիսանում, թե ինչպես նահանգային
համագործակցության ծրագիրը կարող է նպաստել անվտանգ, խաղաղ և բարեկեցիկ ապագա
ունենալուն,
ՈՒՍՏԻ, ԱՅԺՄ, ԵՍ՝ ԿԱՆԶԱՍ ՆԱՀԱՆԳԻ ՆԱՀԱՆԳԱՊԵՏ ՋԵՖ ՔՈԼՅԵՐՍ՝ ողջունելով
Հայաստանի Հանրապետությանը և հայ ժողովրդին ամենուր, սույնով հռչակում եմ 2018թ
դեկտեմբերի 6-ը

Կանզասի և Հայաստանի միջև գործընկերության օր
Կանզասում և կոչ եմ անում բոլոր քաղաքացիներին նշել այդ օրը: Մեր նահանգը և հայ ազգը
միասին են համագործակցում խաղաղություն, բարօրություն և ազատություն ապահովելու
համար:

ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ Է՝ Տոպիկա քաղաքի Կապիտոլում
Նահանգի մեծ կնիքի տակ 2018թ
նոյեմբերի 28-ին

ՆԱՀԱՆԳԱՊԵՏ՝

______________________

______________________
Նահանգի քարտուղար

______________________
Նահանգի քարտուղարի օգնական

