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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉԸ 
ԶԳԱՍՏՈՒԹԵԱՆ, ԱՐԻՈՒԹԵԱՆ ԵՒ  ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 
 
10 նոյեմբերի, 2020 թ 
Ենթակա է անհապաղ հրապարակման 

 
Անցնող քառասունչորս օրերը մեր ազգի համար հոգեկան ծանր ապրումների ժամանակաշրջան 
դարձան – լի մտահոգությունների, ցասման, հուսահատության եւ տխրության խառը 
զգացմունքներով։ Այսօր, կողմնորնոշվելու եւ մեր հետագա  անելիքները նախանշելու այս 
հանգրվանը կարող է վախազադու թվալ, սակայն նման պահերին է, որ հայը դրսեւորում է իր 
նկարագրի ամրությունը եւ կամքի տոկունությունը:  
 
Մենք մահը հաղթող ժողովուրդ ենք։ Մեր գոյության հազարամյակների ընթացքում սովորել ենք 
գոյատեւելեւ մեր հոգեկան հզորությամբ դիմակայելամեն տեսակի խոչընդոտներին եւ մեզ ընկճել 
ցանկացող ուժերին: Քաղաքակրթության մեջ մեր թողած ժառանգությունը նշանավորվում է 
բազմաթիվ ու հարատեւ ձեռքբերումներով։ 
 
Այսպիսի պահերին, երբ մեզ կոտրված ենք զգում, պետք է հետ նայենք մեր պատմությանը եւ 
քաջալերվենք մեր գոյության, տոկունության և կենսունակության ամենապայծառ օրինակներով։ 
 
Քառասունչորս օր շարունակ, հայությունը, մոլորակի բոլոր անկյուններում միաձուլեց իր ներուժն 
ու կամքը եւ լսելի դարձրեց իր ձայնը։ Անծանոթները միասնական պայքարի զորակիցներ եւ 
գործակիցներ դարձան։ Մեր հայրենիքի դեմ թշնամու նենգ հարձակումը համախմբեց մեզ, 
ձերբազատելով մեր համայնքները պառակտող տարաձայնություններից: Այս իրողությունն է, որ 
պիտի մղի մեզ կերտելու մեր պատմութեան նոր էջը: Այս նոր հանգրվանին, մենք պիտի 
շարունակենք գործել միասնաբար, հաղթահարելով բոլոր խոչընդոտները: Մեզնից յուրաքանչյուրն 
իր նպաստը պիտի բերի մեր եւ մեր ժողովրդի վերքերի բժշկմանն ու մեր երկրի վերակառուցմանը։ 
 
Մենք պետք է խաղաղությամբ տոգորենք մեր սրտերը եւ համախմբվենք ազգաշինության եւ 
պետականաշինության ոգով։ Սա  է մեր պարտքը այն բոլոր հերոսների հանդեպ, որոնք 
զոհաբերեցին իրենք կյանքերը, որոնք վիրավոր են եւ դեռեւս ապաքինվում են եւ նրանց, որոնց ում 
սրտերը դեռեւս կսկիծում են։  
 
Հայաստանն այսօր ունի բոլորիս կարիքը։ Արցախն է կանչուն մեզ։Ավելի քան երբեւէ մենք պետք է 
մեկտեղենք մեր ուժերը։ 



 
Կոչ ենք անում մեր ազգի բոլոր նվիրյալներին՝ Հայաստանում և Հայաստանից դուրս ապրող և 
գործող անհատներին, մարդասիրական , ընկերային եւ քաղաքական կազմակերպություններին եւ 
կուսակցություններին՝ միավորվել և ոտքի կանգնել, քանի որ առաջիկա  օրերին մեզ կրկին 
մարտահրավերներ են սպասվում։ 
 
ՀԲԸՄ-ն այստեղ է և պատրաստ է ծառայե։ Պատրաստ է գործակցել և վերակառուցե։ Պատրաստ է 
աջակցել պետականության հիմքերի ամրապնդմանը։ Պատրաստ է աջակցել մեր ժողովորդին, մեր 
հաստատություններին, մեր կառավարությանն ու մեր եկեղեցուն, և առաջնորդե, ըստ 
անհրաժեշտության, ապագային միտված մեր միասնական ճանապարհին։  
 
Միասնականությամբ միշտ  հզոր 
  
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը (ՀԲԸՄ) սփյուռքի հնագույն, համաժողովրդական և 
համահայկական կազմակերպությունն է: Հիմնված լինելով 1906 թվականին՝ ՀԲԸՄ-ի գլխամասային 
գրասենյակը գտնվում է Նյու Յորքում: ՀԲԸՄ-ը կրթական, մշակութային և մարդասիրական ծրագրերի 
միջոցով պահպանում և զարգացնում է հայկական ինքնությունն ու ժառանգությունը՝ յուրաքանչյուր տարի 
ազդեցություն ունենալով աշխարհով մեկ սփռված շուրջ 500,000 հայերի կյանքի վրա: 
 
ՀԲԸՄ-ի և իր աշխարհասփյուռ ծրագրերի մասին հավելյալ տեղեկություն ստանալու համար կարող եք 
այցելել՝ www.agbu.org: 

 
 
Լրատվական հարցումների համար դիմել՝ 
 
ՀԲԸՄ մամուլի գրասենյակ 
55 East 59-րդ փողոց 
Նյու Յորք, NY 10022-1112 
Հեռախոս՝ 212.319.6383 
Էլ. փոստ՝ communications@agbu.org 
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