
 
 

4ème Congrès National des Arméniens  
d’Arménie Occidentale à Paris 

 
Les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre 2011, de 14h00 à 19h00 aura lieu à Paris le 
4ème Congrès National des Arméniens d’Arménie Occidentale. 
 
L’objectif de ce Congrès est non seulement de faire le bilan des travaux réalisés durant l’année 2011, 
mais aussi de présenter des projets de résolution de travaux à mener durant l’année 2012. 
 
Le vendredi 25 novembre 2011 sera particulièrement dédié au bilan du Conseil National et à la 
présentation des actions menées par le gouvernement d’Arménie Occidentale en la présence du chef 
du gouvernement Monsieur Tigran PASHABEZYAN. 
Présentation d’un film sur le fondateur du Conseil National d’Arménie Occidentale, Léonid AZKALDYAN. 
 
La journée du samedi 26 novembre 2011, permettra aux membres du Conseil National, du 
gouvernement d’Arménie Occidentale et aux invités de débattre sur le contenu des travaux des 
différentes commissions et d’en tirer les analyses nécessaires pour l’avenir. Plus d’une dizaine 
d’illustres invités présents ou par Internet développeront des thèmes aussi importants tel que la 
sécurité, la préservation de la langue, la culture, le droit international, la philosophie et l’idéologie, le 
patrimoine national, l’histoire, les relations internationales etc… 
Présentation en exclusivité d’un film sur l’Arménie Occidentale 
 
La journée du dimanche 27 novembre 2011, permettra sous l’égide du Président du Conseil National 
d’Arménie Occidentale, Monsieur Arménag APRAHAMIAN de commémorer le 91ème anniversaire de la 
Sentence arbitrale du Président Wilson et de dévoiler les projets de résolution 2012 du gouvernement 
d’Arménie Occidentale. 
Présentation en exclusivité d’un film sur l’Arménie Occidentale 
 
Le Congrès dans son intégralité sera diffusé par Internet, sur le lien suivant : 
 
http://www.ustream.tv/channel/le-4%C3%A8me-congr%C3%A8s-national-des-

arm%C3%A9niens-d-arm%C3%A9nie-occidentale 
 
Toutes personnes désireuses de poser des questions (on line) au gouvernement pourront le faire en 
envoyant un email à  

haybachdban@gmail.com 
 

Toutefois, la participation physique au 4ème Congrès des Arméniens d’Arménie Occidentale devra faire 
l’objet d’une demande d’invitation jusqu’au mercredi 23 novembre 2011 à 12h00 dernier délai. 
 
 

Service d’information du Conseil National d’Arménie Occidentale 
 



 

Արեւմտեան Հայաստանի Հայերու 4րդ Ազգային Վեհաժողովը 
Փարիզում 

 
2011թվականի Նոյեմբերի 26 ին՝ ուրբաթ, 27 ին՝ շաբաթ, 28 ին՝ կիրակի 14 00 ից 
մինչև 19 00, տեղի կունենա Արեւմտեան Հայաստանի Հայերու 4րդ Վեհաժողովը 
Փարիզում, որի նպատակն է ոչ միայն վերանայել 2011 թվականին կատարած 
աշխատանքները, այլև ներկայացնել նախագծեր աշխատանքների վերաբերյալ, 
որոնք պետք է իրականացնել 2012 թվականի ընթացքում:  
 
Ուրբաթ՝ 26 նոյեմբերի 2011  

հատկապես նվիրվելու է Ազգային Խորհրդի աշխատանքների հաշվետվությանը և 
Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութեան գործունեությանը, Արեւմտեան 
Հայաստանի Կառավարութեան ղեկավար՝ Տիգրան Փաշաբեզեանի 
ներկայութեամբ:  

Ֆիլմի ցուցադրում՝նվիրված Արեւմտեան Հայաստանի Խորհրդի հիմնադիր 
Լեոնիդ Ազկալդեանին: 

 
Շաբաթ՝ 26 նոյեմբեր 2011 

Հնարավորություն կտրվի Ազգային Խորհրդի անդամներին, Արեւմտեան 
Հայաստանի Հայերու Կառավարութեանը, ինչպես նաև հյուրերին 
հնարավորություն կտրվի քննարկել տարբեր հանձնակողովների 
աշխատանքային բովանդակությունը և հետագայում, անհրաժեշտորեն վերլուծել: 
Տասնյակից ավել հռչակավոր հյուրեր, սրահում ներկա, ինչպես նաև, ինտերնետի 
օգնությամբ՝ հրավիրվածներ, կներկայացնեն կարևոր թեմաներ, անվտանգության, 
լեզվի և մշակույթի պահպանման, միջազգային իրավունքի, 
փիլիսոփայության,ազգային գաղափարախոսության, ժառանգության, 
պատմության, միջազգային հարաբերությունների և այլնի մասին:  
Բացառիկ ֆիլմի ցուցադրում՝ Արեւմտեան Հայաստանի մասին:  

 
Կիրակի՝  27 Նոյեմբերի 2011  

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի Նախագահ՝Արմենակ 
Աբրահամեանի հովանավորությամբ ,այս օրը կնվիրվի Վիլսոնի իրավարար 
նախագծի 91 րդ տարվա հիշատակին: 

Արեւմտյան Հայաստանի կառավարության նախագծերի որոշումները 2012 
թվականի համար: 

 
Բացառիկ ֆիլմի ցուցադրում՝ Արեւմտեան Հայաստանի մասին: 

 



Վեհաժողովը ուղիղ եթերով կհերարձակվի ինտերնետային հետևյալ կայքով  
 

http://www.ustream.tv/channel/le-4%C3%A8me-congr%C3%A8s-national-des-
arm%C3%A9niens-d-arm%C3%A9nie-occidentale 

 
Այն անձիք, ովքեր ցանկանում են ուղիղ կապով հարցեր հղել Արեւմտեան 
Հայաստանի Հայերու Կառավարութեանը կարող են նամակ ուղարկել հետևյալ է-
մայլին (հասցեին) 

haybachdban@gmail.com 
 

Արևմտեան Հայաստանի Հայերու 4րդ վեհաժողովին ներկա լինելու համար պետք 
է ամենաուշը, մինչև չորեքշաբթի, նոյեմբերի 23 ը 24 00 , դիմել Արեւմտյան 

Հայաստանի Ազգային Խորհրդի ծառայութեանը: 
 
 

Demande de participation sur invitation seulement 
au 4ème Congrès National des Arméniens d’Arménie Occidentale  

Les 25, 26 et 27 novembre 2011 
 

Je soussigné (e)  Mr ou Mme ……………………………………………………………………………, email 

………………………………………………… sollicite du Président du Conseil National Arménien de 

pouvoir obtenir une invitation par retour de courrier pour participer au 4ème Congrès 

National des Arméniens d’Arménie Occidentale à Paris, durant les trois jours suivants les 

vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre 2011. 

- Attention les places sont limitées - 
haybachdban@wanadoo.fr 

 
 

Հրաւէրք Մասնակցութեան հայտ՝ Արևմտեան Հայաստանի Հայերու 

4րդ Ազգային Վեհաժողովին մասնակցելու համար, որը տեղի կունենա  

2011 թւի նոյեմբերի 25, 26, 27 ին  

Ես ներքոստորագեալս (տիկին, պարոն) ------------------------------------------------------------------

----------------էլ.փոստ------------------------------------------------- Գը խընդրեմ Հայ Ազգային 

Խորհուրդի նախագահէն գրութեան միջոցով հրաւէրք ուղարկել Արևմտեան Հայաստանի 

Հայերու 4 րդ Ազգային Վեհաժողովին մասնակցելու համար, որը տեղի կունենա Փարիզում, 

2011թւի նոյեմբերի 25ին, 26ին, 27ին:  

- Գը խընդրենք նկատի ունենալ՝ տեղերը սահմանափակ են - 

haybachdban@wanadoo.fr 
 


