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                                                                                                Երուանդ Մանարեան

Մասնակցութեամբ.

1/Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութեան,  հիմնադիր  անդամ`  Վարչապետ
Արամ Մկրտչեանի, 

 ,,-16-,, հոկտեմբեր ,,2014թ-,,ք.Լոս Անջելես, ԱՄՆ,Երեւան, Հայաստան 

Դռնբաց   նիստում  Քննութեան առաւ 

Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութեան Վարչապետ` Արամ Մկրտչեանի,

Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութեան նախկին փոխվարչապետ, Արեւմտեան
Հայաստանի  Ազգային  Խորհրդի  նախկին  անդամ,   ներկայումս   Արեւմտեան  Հայաստանի
Վտարանդի Կառավարութեան  խոսնակ՝ Ֆիլիպ Սասունի

դիմումներն-ընդդէմ  Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Խորհուրդ  հասարակական
կազմակերպութեան  նախագահ Արմենակ  Վրէժի  Աբրահամեանի,  Արեւմտեան Հայաստան
Հանրապետութեան  Նախագահ   անուամբ  հանդէս  գալու  եւ  լեգիտիմութեան,   ինչպէս  նաեւ
Պետութեան  Գլուխ   անուամբ,  չծաւալած  գործունէութեան,   նաեւ  Արեւմտեան  Հայաստանի
Ազգային  Ժողովի  (Խորհրդարան)  առաջին  գումարման  առաջին  նստաշրջանի  և  նրա
գործունեութեան լիգիտիմութեան   վերաբերեալ:

Կողմերը ծանուցուել են պատշաճ կարգով, միակ հնարաւոր, օրինական եղանակով, մամուլում`
Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութեան  ,,Ավետիս,,  պաշտոնաթերթում
հրապապակմամբ: 



 
Դիմումների պահանջը.           

   2007  թուականին տեղի են  ունեցել  իմ առաջին շփումները  «Արեւմտեան Հայաստանի Հայ
Ազգային  Խորհրդի»  հետ,  երբ   համացանցով  կատարւում  էին  խորհրդի  նախագահի
ընտրութիւնները:  Հետզհետէ  շփումները  ակտիւացան  եւ  արդէն  2009թ.  Փետրուարին,
շփումները  դարձան  շարունակական:  Իսկ  2010  թուականին  շփումները  դարձան
աշխատանքային, որի արդիւնքում  ԱՄՆ գործող «Լոյս Աշխարհ»  հեռուստածրագրի հեղինակ՝
երջանկայիշատակ  Ստեփան  Քիրիմիջեանի  եւ  միւս  մասնակիցների  հետ  բաւականին  լուրջ
քննարկումներ էին գնում ազգային խնդիրների շուրջ: Այդ քննարկումներից մէկի  ժամանակ ես
առաջարկեցի  հիմնել  «Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութիւն»:  Առաջարկը
չընդունուեց, միանշանակօրէն, սակայն ժամնակի մէջ եւ աստիճանաբար  առաջարկը իր տեղը
գտաւ:   Ըստ  Ֆիլիպ  Սասունի,  գրեթէ  նոյն  ժամանակաշրջանում,  Արմէնակ  Աբրահամեանին
կառավարութիւն ստեղծելու առաջարկութիւն է արել նաեւ  ինքը` Ֆիլիպ Սասունը: Արմէնակ
Աբրահամեանի,  Ֆիլիպ  Սասունի  եւ  այլ  համակիրների  հետ  կարճ,  բայց  բովանդակալից
քննարկումների  արդիւնքում  ձեռք  բերեցինք  համաձայնութիւն,  համագործակցել  եւ  ստեղծել
«Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութիւն»:

2010  թուականի   վերջին  ձեւաւորուեց   Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Խորհրդի
Իրաւաբանական  յանձնախումբը,  որը  իրականացնում  էր  Վտարանդի  Կառավարութեան
հիմնադրման աշխատանքները: 

2011թուականի  փետրուարի   4-ին  հռչակուեց   Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի
Կառավարութիւնը,  որի կազմութեան գործընթացի մասին ներկայացրեց  Ֆիլիպ Սասունը:

Յաջորդ  քայլով  քննարկուեց  Կառավարութեան  Վարչապետի  ընտրութեան  եւ  նշանակման
հարցը,  այդ  պահին  կար  երեք  թեկնածու`  Ֆիլիպ  Սասուն,  Տիգրան  Փաշաբեզեան  եւ  Արամ
Մկրտչեան,  քննարկումների  արդիւնքում  եւ  ընդհանուր  համաձայնութեամբ,  մենք  որոշեցինք
կ'առավարութեան  աշխատանքը  իրականացնել  հետեւեալ  դասաւորուածութեամբ.
Վարչապետ`  Տիգրան  Փաշաբեզեան,  Փոխ  Վարչապետ`  Ֆիլիպ  Սասուն,  Արտաքին  գործերի
պատասխանատու` Արամ Մկրտչեան:

 Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութեան  բարեյաջող կազմութիւնից  յետոյ,
մենք  լծուեցինք  պետական  համակարգի  ձեւաւորման  գործընթացին:  2013  թ.  դեկտեմբերին
ձեւաւորուեց  նաեւ  Արեւմտեան  Հայաստնի  Ազգային  Ժողովը  (Խորհրդարանը)`  64
պագամաւորներով: 2014թ յունուարին Արեւմտեան Հայաստանի պետական համակարգը մտաւ
յաջորդ  գործընթացի    մէջ  եւ  Փարիզում   ընտրուեց  Արեւմտեան  Հայաստանի  Պետութեան
Գլուխ`  Նախագահական  լիազօրութիւններով:   Կից  ներկայացնում  եմ  Պետութեան  գլխի
ընտրութեան հետ կապուած տեսանիւթը: 

    https://www.youtube.com/watch?v=waiIqAZicpg

Ըստ  փաստացի  տեսագրութեան,  կատարուել   են  մի  քանի  լուրջ  դիտարկումներ  եւ
առաջարկութիւններ: 

https://www.youtube.com/watch?v=waiIqAZicpg


                                                                                                                                                                             
Մասնաւորապէս  եւ  Տ.Փաշաբեզեանը  եւ  «Նոյյան  Տապան»  գործակալութեան  տնօրէն,
Արեւմտեան  Հայաստան  Խորհրդարանի  պատգամուոր  Տիգրան  Յարութիւնեանն  եւ  Ժողովի
նախագահ Արմէն Տէր Սարգսեանը ընդունում են,   որ  «ընտրում ենք պետութեան գլուխ»:  Իր
հերթին Տ. Փաշաբեզեանը աւելացնում է «նախագահական լիազօրութիւններով»: Ես պահաջեցի
որպէսզի արձանագրութեան մէջ անպայման ամրագրուի` «ընտրել ենք պետութեան գլուխ»: 

  Ընտրութիւններից  եւ  պետութեան  գլուխ  հաստատելուց  օրէր  անց,  ակնյայտ  դարձաւ,  որ
արդէն  Արմէնակ Աբրահամեանը  փորձում է կառավարութեանը պարտադրել այլ օրակարգ:
2014 թ հունվարի վերջին մեր մեջ տեղի ունեցած առանձնազրոյցում  Արմենակ Աբրահամեանը
յստակ յայտարարեց` որ  «իր առաջիկայ նախագահութեան  5  տարիների  ընթացքում կ'անի
հնարաւոր  ամէն  ինչ,  որպէսզի  Վիլսոնեան  Իրաւարար  Վճիռը  կէանքի  չկոչուի  եւ  դա կ'անի
որպէս Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ»:    

Բոլոր ողջամիտ պահանջները եւ յօրդորները կ'առավարութեան հիմնադիր անդամների կողմից,
արժանացան  մերժման:  Համակարգի  որոշ  անդամներ՝  Արմէնակ  Աբրահամեանի
առաջնորդութեամբ եւ անհասկանալի յամառութեամբ ցանկանում էին նորաստեղծ համակարգի
եւ  Վտարանդի  Կ'առավարութեան  վզին  փաթաթել  «խանական  սկզբունքները  եւ  միանձնեայ
լուծել  խնդիրները,  միանձնեայ  որոշումներով:  Հանրութեանը    ներկայանում  է  համակարգի
կողմից չընդունուած նախագահ տիտղոսով:

Վտարանդի Կառավարութեան որոշ գործընկերներ, նաեւ պատգամաւորներ,  ովքեր կանգնած
էին գործընթացի ակունքներում` մերժելով իսկ իրենց սեփական ելոյթները  հնչած Փարիզում,
2014  թ.  յունուարի  23-ին,   ծառայութիւն  մատուցեցին,   ընդունելով  Արմէնակի
կամայականութիւնները  եւ  իրենց  անգործութեամբ    տարածելով  Արեւմտեան  Հայաստանի
Հանրապետութեան  գոյութիւն  չունեցող  «նախագահ»  տիտղոսը:  Արեւմտեան   Հայաստանի
Վտարանդի   Կառավարութիւնը  մեծ  ճիգերի  եւ  օրէնքի  գերակայութեամբ  կարողացաւ
հանգուցալուծել խնդիրը: 

Յարգելի Արբիտրներ,  խնդրում եմ  քննութեան առնել շարադրուած նիւթը եւ տալ արդարացի
լուծում. 

-իրաւասու՞   է  արդէօք  Ար.  Աբրահամեանը  ներկայանալու   Արեւմտեան  Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահի տիտղոսով եւ արդէօ՞ք նա չի գերազանցել իրեն յատկացուած
լիազօրութիւնները ,

  -լիգիտի՞մ են Ազգային Ժողովի(Խորհրդարան) որոշումները և նրա գոյությունը: 

-Իրաւասու  է՞  արդեօք  Արմէնակ  Աբրահամեանը  Արեւմտեան  Հայաստանի
Վտարանդի(«ագսորական»  ինչպէս ինքն է կոչում) կ'առավարութեան անունից հանդիպումներ
իրականացրել: 

Հարկաւոր է  նկատի ունենալ նաեւ, որ Արմէնակ Աբրահամեանը երբեւէ կ'առավարութեան մաս
չի կազմել: 



                                                                                                                                                                  ԱՀՎԿ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԱՐԱՄ   ՄԿՐՏՉԵԱՆ      

Հոկտեմբեր  05,  2014,Մայնց,   Գերմանիայ

ԱՄՆ ,  Լոս Անջելես                                                                                                                            
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ                                                   
ՍԱՀՄԱՆԱԴԻՐ - ԳԵՐԱԳՈՅՆ  ԻՐԱՒԱՐԱՐ  ԱՏԵԱՆ                                                                
Նախագահ՝   Հրայր/ Սուրիկ  ՂԱԶԱՐԵԱՆԻՆ

                                                               

                                                                      ԴԻՄՈՒՄ

Վտարանդի  Կառավարութիւնը մեծ ճիգերի եւ օրէնքի գերակայութեամբ կարողացաւ
հանգուցալուծել  համակարգի ճգնաժամը: Սակայն իրաւական հարթութեան վրայ հայ
հանրութեան մէջ այս խնդրոյ հետ կապուած բաց կայ  մնացած: 

Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Խորհուրդ  հասարակական  կազմակերպութեան
նախագահ՝   Արմէնակ   Վրէժի   Աբրահամեանը  հանդէս  է  գալիս  քաղաքական  մեծ
հնչեղութիւն  ունեցող`   «Արեւմտեան  Հայաստանի   Հանրապետութեան  Նախագահ»
անուամբ  եւ  խուսափում  է   հանդէս  գալ  Պետութեան  Գլուխ   անուամբ:  Իր  հերթին
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարան) նախագահը՝  կատարելով
հնարաւոր  բոլոր  անօրինականութիւնները  եւ  չարաշահելով  իրեն  տրուած
լիազօրութիւնները, օժանդակում է  ինքնակոչ նախագահ Արմէնակ Աբրահամեանին:

-իրաւասու՞  է արդէօք Ար. Աբրահամեանը ներկայանալու  «Արեւմտեան Հայաստանի
Հանրապետութեան  նախագահի»  տիտղոսով  եւ  արդէո՞ք  նա  չի  գերազանցել  իրեն
յատկացուած  լիազօրութիւնները ,

  -Լիգիտի՞մ են Ազգային Ժողովի (Խորհրդարան) որոշումները եւ նրա գոյութիւնը: 

-Իրաւասու է՞ արդէօք Արմէնակ Աբրահամեանը՝ Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի
(«ագսորական»  ինչպէս  ինքն  է  կոչում)  կառավարութեան  անունից  հանդիպումներ
իրականացնելու: 

Յարգելի  Սահմանադիր Գերագւոյն Ատեանի Նախագահ  Հ.  Ղազարեան,  խնդրում եմ
ընդունել  դիմումը  ,  իմ  կողմից  շարադրուած   եւ  փոխանցուած  նիւթերը  քննութեան
առնել  եւ իրականացնել  արդարացի վճիռ: 

Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութեան,  հիմնադիր  անդամ՝ 

Վարչապետ  Արամ  ՄԿՐՏՉԵԱՆ



 07.10.2014 թ.

Գերմանիա ,  Ք. Մայնց

ԱՐՄԵՆԱԿ  ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԻ  ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ

Յարգելի  հայրենակիցներ,

Արեւմտեան   Հայաստանի   Վտարանդի   Կառավարութեան   կազմութենէն   ամիսներ   անց,
արդէն   որոշ   համագործակիցներ   սկսած   էին   անմիաբանութեան   հիմամբ   անջատուիլ
նորակազմ   կառոյցէն,   որու   հիմնադրութեան   գաղափարի   մտաւոր   սեփականութիւնը
նենգաբար  իւրացուելով  ոմն  Արմենակ  Աբրահամեանի  կողմէ:   

2011-ի  սկիզբը  ան  առաջարկեց  գաղափարին  համախոհ  մտաւորականներու  միութիւն  մը
ստեղծել,  եւ  որու  առաջին  հանդիպումներէն  Վտարանդի  Կառավարութեան  կազմութեան
գաղափարը  արմատանալով  խորհրդակիցներու  միջեւ՝   ծնունդ  տրուեցաւ  նշուած  կառոյցին:

Արմենակ  Աբրահամեան  գողացած  ըլլալով  նաեւ  «  Հայ  Ազգային  Խորհուրդ  »   կառոյցի
գաղափարը՝   շարունակեց  անձի  փառաբանութեան  մարմաջով  իւրացնել  «  Վտարանդի
Կառավարութեան  »   կազմութեան   մտայղացումը՝    զայն   դարձնելով   «  Հայ   Ազգային
Խորհուրդի »  ստեղծագործութիւնը:

Անհատական  փառաբանութիւններէ  զերծ  մնալու  գնով,  անտեղի  կը  նկատուի  անուններ
յիշելու,  թէ  ովքեր  էին  նշուած  մտաւոր  սեփականութեան  հեղինակները:  
Յամենայն  դէպս  Արմենակ  Աբրահամեանը  չէր:

 «  Հայ  Ազգային  Խորհուրդ  »  միանձնեայ  այս  ընկերակցութեան  անուան  տակ,  այսպէս
կոչուած  « նախագահ »  Արմենակ  Աբրահամեան  եղած  է  պարզապէս  համադրող  անհատը,  «
Վտարանդի  Կառավարութեան »  կազմութեան,  բայց  հետաքային  ժողովական  դրութիւններու
բերումով   առաւելաբար   պարզուեցան  այն   հետամտութիւնները,   որ   ԱՆ  «  Վտարանդի
Կառավարութիւն »  հաստատութիւնն  անգամ  կ՛ուզէր  առաջնորդել  դարձեալ  միանձնական
տիրապետութեան  տակ:   

«  Հայ  Ազգային  Խորհուրդ  »  իր  ընկերակցութիւնը  Ֆրանսական  1901թ.  օրէնքի  հիմամբ
արձանագրուած  է   « Արեւմտեան  Հայաստանի  Հայերու  Համագումար »  պիտակի  տակ,  որու
« վարչական  խորհուրդը »  -  « conseil  d'administration »  

կազմուած  է  ընտանեկան   շինծու  -  fictif    անուններով,  որով  իրմէ  զատ  ոչ  ոք  ներգործօն
անդամ  է  ընկերակցութեան:
ՓԱՍՏԸ  ԵՍ  ԻՆՔՍ  ԵՄ,  որով  ընկերակցութեան  փոխ նախագահն  էի  որոշ  ժամանակ  . . . :
Ընկերակցութեան   գանձապահն   անգամ  պայթող  արտայայտութիւններով  յայտնած  է  օր  մը,
որ  «  Ազգային  Խորհուրդ  »  ու  մնացած  աղցանները  -  les  salades   «  ՄԻԱՅՆ  ԴՈՒՆ  ԵՍ
ԱՐՄԵՆԱԿ  ԵՒ  ՈՒՐԻՇ  ՈՉ  ՄԷԿԸ »:
Ինչ   կը   վերաբերի   ի  վերջոյ   Արեւմտեան   Հայաստանի   Վտարանդի   Կառավարութեան
պառակտման՝   բնականաբար  ցնցումը  ահառկու  էր  բոլորի  համար,  ու  կան  տակաւին



մտապէս  ուղեկորոյս  վիճակի  դատապարտուածներ:
                                                                                                                                                                                      
Պառակտման   իբր   «պարզաբանում»  համացանցային   մէկ  –  երկու   կայքերով
հրապարակուեցան  անհիմն,  բայց  ի մասնաւորի  եղծանուած  «լուսաբանութիւններ»,   ոչ  թէ
Արմենակ  Աբրահամեանի   կողմէ,   որովհետեւ   նա  ոչինչ   գիտի  գրել,   այլ   գործազուրկ
վարչապետ՝   Տիգրան  Փաշաբէզեանի  կողմէ:

Վերակազմ  Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութիւնը  նպատակ  ունենալով
օրինական   գործունէութիւն   ծաւալելու   գլխաւորաբար   Ուիլսընեան   Իրաւարար   Վճռի
կիրարկման  ի տես,  երբեւէ  չի  զլանալու  ՄԱՔՐԱԶՏՈՒՄՆԵՐՈՎ  միատեղ  հայ  ազգային
շահերու  պահպանման  նուիրական  գործին  մէջ  ներգրաւելու   որակեալ  ու   մասնագէտ
հայորդիներ,  ինչպէս  նշուած  էր  Գլխաւոր  Յայտարարութեամբ,  որովհետեւ   մէկ  կողմէ
միջազգային  քաղաքական  տաղտկալի  իրադրութեան  առընթեր,  ու  միւս  կողմէ  Միջին
Արեւելեան   բռնկալից   կացութեան   ընդմէջ՝   անհնար   է   քաղաքական,   իրաւական,
ռազմավարական  ու   նոյնիսկ  մտաւորական  գետնի   վրայ   ըլլալ    ԹՈՅԼ,   ԱՆՊԱՏԿԱՐ,
ԱԶԳԱԿՈՐԾԱՆ,  ՀԱՅԱՍՊԱՆ  ՈՒ  ՀԱՅԵՐԷՆԱՍՊԱՆ  տարր,  ինչպէս  երէկուայ  Արմենակ
Աբրահամեանները,  նոյնպէս  այսօրուանները,  որոնց  համար  պիտանի  չէ  « նախագահական »
մակդիրներով  սլքտալ  չարաշահուած  փողերով:

Ահա՛   թէ  ինչու,   Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութեան   ՈՐՈՇՈՒՄ՝
զգաստացնելու   խնդրով   շահագրգռուածներուն՝   զերծ   մնալու   Արմենակ  Աբրահամեան
անուան  ետին  թաքնուած  թաքուն  հեղինակութիւններէ:

Նկատի  ունենալով  խորհրդարանական  համակարգի  -   régime  parlementaire   տակաւին
կազմաւորման  փուլը,   այս   կառավարական  մակարդակի  ՈՐՈՇՈՒՄԸ  հրամայական  է
ընթացակարգային  կանոնաւորութիւնը  վերականգնելու  հետաքային:    

ՖԻԼԻՓ   ՍԱՍՈՒՆ Փարիզ, Ֆրանսիա 07 հոկտեմբեր 2014թ.

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՎՏԱՐԱՆԴԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ  
ՍԱՀՄԱՆԱԴԻՐ – ԳԵՐԱԳՈՅՆ  ԻՐԱՒԱՐԱՐ  ԱՏԵԱՆԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ՝
Պրն.  Հրայր/Սուրիկ  ՂԱԶԱՐԵԱՆ
ԱՌԱՋԱՐԿ՝
ԱՐՄԵՆԱԿ  ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԻ  ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ

Յարգելի  Պրն.  ՂԱԶԱՐԵԱՆ,

Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութեան  կազմութենէն  ամիսներ
անց,   արդէն   որոշ   համագործակիցներ   սկսած  էին   անմիաբանութեան   հիմամբ
անջատուիլ   նորակազմ   կառոյցէն,   որու   հիմնադրութեան   գաղափարի   մտաւոր
սեփականութիւնը  նենգաբար  իւրացուեցաւ  ոմն  Արմենակ  Աբրահամեանի  կողմէ:   

2011-ի   սկիզբը   ան   առաջարկեց   գաղափարին   համախոհ   մտաւորականներու
միութիւն   մը   ստեղծել,   եւ   որու   առաջին   հանդիպումներէն   Վտարանդի
Կառավարութեան   կազմութեան   գաղափարը   արմատանալով   խորհրդակիցներու
միջեւ՝   ծնունդ  տրուեցաւ  նշուած  կառոյցին:

Արմենակ  Աբրահամեան  գողացած  ըլլալով  նաեւ   «  Հայ   Ազգային   Խորհուրդ  »



կառոյցի  գաղափարը՝   շարունակեց  անձի  փառաբանութեան  մարմաջով  իւրացնել  «
Վտարանդի  Կառավարութեան »  կազմութեան  մտայղացումը՝   զայն  դարձնելով  « Հայ
Ազգային  Խորհուրդի »  ստեղծագործութիւնը:

Անհատական  փառաբանութիւններէ  զերծ  մնալու  գնով,   անտեղի  կը   նկատուի
անուններ  յիշելու,  թէ  ովքեր  էին  նշուած  մտաւոր  սեփականութեան  հեղինակները:  
Յամենայն  դէպս,   Արմենակ  Աբրահամեանը  չէր:

      
« Հայ  Ազգային  Խորհուրդ »  միանձնեայ  այս  ընկերակցութեան  անուան  տակ,  այսպէս
կոչուած  «  նախագահ  »  Արմենակ  Աբրահամեան  եղած  է  պարզապէս  համադրող
անհատը   «  Վտարանդի   Կառավարութեան  »   կազմութեան,   բայց   հետաքային
ժողովական   դրութիւններու   բերումով   առաւելաբար   պարզուեցան   այն
հետամտութիւնները,   որ   ԱՆ  «  Վտարանդի  Կառավարութիւն  »   հաստատութիւնն
անգամ  կ՛ուզէր  առաջնորդել  դարձեալ  միանձնական  տիրապետութեան  տակ:   

«  Հայ   Ազգային   Խորհուրդ  »   իր   ընկերակցութիւնը   Ֆրանսական  1901թ.   օրէնքի
հիմամբ  արձանագրուած  է   «  Արեւմտեան  Հայաստանի  Հայերու  Համագումար  »
պիտակի   տակ,   որու   «  վարչական   խորհուրդը  »   -   «  conseil   d'administration  »
կազմուած  է  ընտանեկան   շինծու  -  fictif     անուններով,  որով  իրմէ  զատ  ոչ  ոք
ներգործօն  անդամ  է  ընկերակցութեան:
ՓԱՍՏԸ  ԵՍ  ԻՆՔՍ  ԵՄ,  որով  ընկերակցութեան  փոխ նախագահն  էի  որոշ  ժամանակ
. . . :

Ընկերակցութեան   գանձապահն   անգամ  պայթող  արտայայտութիւններով  յայտնած  է
օր  մը,  որ  « Ազգային  Խորհուրդ »  ու  մնացած  աղցանները  -  les  salades   « ՄԻԱՅՆ
ԴՈՒՆ  ԵՍ  ԱՐՄԵՆԱԿ  ԵՒ  ՈՒՐԻՇ  ՈՉ  ՄԷԿԸ »:

Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութեան  աշխատանքներուն   մեծ
նպաստ  ունեցաւ  Արտաքին  Գործոց  Նախարար՝   Արամ  ՄԿՐՏՉԵԱՆ:
Իր   պատասխանատուութեան   բերումով   յաջողեցաւ   համագործակցութեան   ուղի
ճշդորոշել   հայ  Ամերիկացի  հեռատեսիլի  հաղորդավարի  հետ,  ինչպէս  Պետրոս
ՀԱՃԵԱՆ,   որոնց   քարոզչական  գործունէութեան   շնորհիւ   Ամերիկայի   հայորդիք
դրականապէս   արձագանգեցին    թէ՛  մասնակցելու,   եւ   թէ՛  ինքնաթուղթերու
ստացման   առումով:
Ձեր  ներկայութիւնը  եւս  կրկնակի  փաստ  մըն  է  Արամ  ՄԿՐՏՉԵԱՆԻ  քարոզչութեան,
որով   նախքան   Վտարանդի   Կառավարութեան   պառակտումը,   նշանակուած   եք
Արդարադատութեան  Նախարար:

Արամ  ՄԿՐՏՉԵԱՆԻ  անհատական  ջանքերու  շնորհիւ  դարձեալ,  անոնք  որոնք  հեռու
պահած  էին  իրենք  զիրենք  Արմենակեան  մտացածին  գործելակերպի  պատճառաւ,
ջանք  թափեցին  անգամ  մը  եւս  աշխատանքներուն  մասնակցիլ,  ինչպէս  ես,  սակայն
շատ   չանցած   առաջին   ու   վերջին   անգամ   ըլլալով,   որպէս   փոխվարչապետ,
հրաժարական  ներկայացուցի:  
Պատճա՞ռը:   Այս  տարուայ  յունուար  ամսուն  կայացած  « Արեւմտեան  Հայաստանի
Հանրապետութեան   նախագահի  »  ընտրութեան   կոպիտ   խախտումն   էր,   եւ
Ամերիկայի  պատկերասփիւռի  յայտագրին  մաս  կազմելու  Արմենակ  Աբրահամեան



անունը:

Ինչ  կը  վերաբերի  ի վերջոյ  Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութեան
պառակտման՝   բնականաբար   ցնցումը   ահառկու   էր   բոլորի   համար,   ու   կան
տակաւին  մտապէս  ուղեկորոյս  վիճակի  դատապարտուածներ:

Արմենակ   Աբրահամեան   աշիրէթապետը  արմատախիլ   ըրաւ   բոլոր   այն
ներդրումները,   զորս   Արամ   ՄԿՐՏՉԵԱՆԻ   նման   մտաւորականներ   ուզեցին
իրագործել:

Արմենակեան   խմբակցութեան   համար   այսօրուայ   դրութեամբ   Վտարանդի
Կառավարութիւնը  կորսնցուցած  է  նաեւ  իր  ճշգրիտ  անուանումը,  ու  զայն  կը  կոչեն
« Աքսորական  Պետութիւն »:

Պառակտման   իբր   «պարզաբանում»  համացանցային   մէկ  –  երկու   կայքերով
հրապարակուեցան  անհիմն,  բայց  ի մասնաւորի  եղծանուած  «լուսաբանութիւններ»,
ոչ  թէ  Արմենակ  Աբրահամեանի  կողմէ,  որովհետեւ  նա  ոչինչ  գիտի  գրել,  այլեւ
ԱՆՎՍՏԱՀԵԼԻՈՒԹԻՒՆ   հաստատած   Տիգրան  Փաշաբէզեանի  կողմէ:

Արմենակ  Աբրահամեան  բանագող  ու  գաղափարագող  «  Արեւմտեան  Հայաստանի
Աքսորական  Պետութեան »  պէյը   կը  շարունակէ  վոհմակային  տրամաբանութեամբ
պարտադրել  իր  մօտ  եղող  հատ ու կտոր  անձանց,  որպէսզի  խզէն  իրենց  կապերը
Վերակազմ  Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութեան  կազմէն:
Անգամ  մը  եւս  կ՛օգտագործեմ  իմ  օրինակը  այս  առումով,   երբ  ճգնաժամային
օրերուն  իմ  հետ  հաղորդակցելով  զրպարտութիւններու  շարանով  ամփաստանեց
Արամ  ՄԿՐՏՉԵԱՆԸ,  զիս  յորդորելով՝   կապ  չունենալ  իր  հետ:

Ճգնաժամային   իրավիճակի   փարատման   համար   ինձ   վստահուած
պատասխանատուութիւնը   որոշուած   ժամանակի  աւարտին   անհետեւանք  մնաց,
որովհետեւ   Արմենակեան   անօրինականութիւնները   զորս   դրոշմուած   են
անձնահաճոյ   գործելաոճով՝   չկարողացան   դիմանալ   ճշմարտութեան   եւ
օրինականութեան  բացայայտումներուն:

Արմենակեան  ինքնագլուխ  թափառումները  գլխաւոր  պատճառներէն  են  յառաջացած
ընդվզումներուն,   յատկապէս   երբ   իմաստազուրկ   յայտարարութիւններով   ու
քաղաքական   անհեռատես   դիրքորոշումներով   խափանած   է   ուղղամիտ
գործունէութիւնը:

Այսօր  բարեբախտաբար  Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութիւնը
կը   շարունակէ   բանիլ   ՎԵՐԱԿԱԶՄ   կարգավիճակով,   նպատակ   ունենալով
օրինական  գործունէութիւն  ծաւալելու  գլխաւորաբար  Ուիլսընեան  Իրաւարար  Վճռի
կիրարկման  ի տես:  
Սակայն  ՎԵՐԱԿԱԶՄ  չի  նշանակեր  ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ  ԿԱԶՄԱՒՈՐՈՒՄ,  որովհետեւ
անհրաժեշտութիւն   կայ  ՄԱՔՐԱԶՏՈՒՄՆԵՐՈՎ  միատեղ  հայ   ազգային  շահերու
պահպանման   նուիրական   գործին   մէջ   ներգրաւելու   որակեալ   ու   մասնագէտ
հայորդիներու՝   ինչպէս  նշուած  էր  Գլխաւոր  Յայտարարութեամբ,  որովհետեւ   մէկ



կողմէ  միջազգային  քաղաքական  տաղտկալի  իրադրութեան  առընթեր,   ու   միւս
կողմէ  Միջին  Արեւելեան  բռնկալից  կացութեան  ընդմէջ՝   անհնար  է  քաղաքական,
իրաւական,  ռազմավարական  ու  նոյնիսկ  մտաւորական  գետնի  վրայ  ըլլալ   ԹՈՅԼ,
ԱՆՊԱՏԿԱՐ,  ԱԶԳԱԿՈՐԾԱՆ,  ՀԱՅԱՍՊԱՆ  ՈՒ  ՀԱՅԵՐԷՆԱՍՊԱՆ  տարր,  ինչպէս
երէկուայ  Արմենակ  Աբրահամեանները,   նոյնպէս  այսօրուանները,   որոնց  համար
պիտանի  չէ  « նախագահական »  մակդիրներով  սլքտալ  չարաշահուած  փողերով:

Ահա՛   թէ   ինչու,   Արեւմտեան   Հայաստանի   Վտարանդի   Կառավարութեան
Սահմանադիր  –  Գերագոյն   Իրաւարար   Ատեանի   որպէս   նախագահ,   ձեզ   կը
փոխանցեմ  իմ  կողմէ  սոյն  ԱՌԱՋԱՐԿԸ՝   իրաւական  հիմքերով  վերհանելու  այն
փաստարկները,   որոնց   բացայայտման  շնորհիւ   կը   կասեցուին   Արմենակ  պէյի
մենատիրական  ոտնձգութիւնները:

Այսպիսով,   միայն   խնդրով   շահագրգռուածներ   զերծ   կը   մնան   Արմենակ
Աբրահամեան  անուան  ետին  թաքնուած  թաքուն  հեղինակութիւններէ:

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ԱԶԳԱՅԻՆ   ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ   ԿԵՐՏՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ  ԳԵՐԱԳՈՅՆ  ՅԱՆՁՆԱՌՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ  ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՎ  ԵՆ,
ՈՐՈՆՑ  ԿԱՐԳԻՆ  ԻՐԱՒԱԿԱՆ/ՕՐԻՆԱԿԱՆ  ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹԵԱՄԲ  ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ:

ՖԻԼԻՓ   ՍԱՍՈՒՆ
12 հոկտեմբեր 2014թ.

               

               Պատասխան չեն ներկայացուել,  կողմ հանդիսացող Արմէնակ Աբրահամեանը եւ Արմէն
Տէր Սարգսեանը,  Ատեանի ծանուցմանը չեն արձագանքել: Համարւում է կողմերը ծանուցուած:
Արեւմտեան Հայաստանի Սահմանադիր – Գերագոյն Իրաւարար Ատեանը  քննութեան առնելով
ներկայացուած դիմումները, հետազօտելով գործին վերաբերելի այլ ապացոյցները`Արեւմտեան
Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  ընտրութիւնների  յայտարարման,  թեկնածուների  գրանցման,
ընտրութիւնների   անցկացման,  արդիւնքների  ամփոփման,  հրապարակման,  առաջին
նստաշրջանի անցկացման տեսաերիզը, կազմած արձանագրութիւնը

                                            Պ Ա ՐԶ ԵՑ  ԵՒ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑ

1/ԱՀՎԿ Վարչապետ Արամ Մկրտչեանից եւ նախկին Փոխվարչապետ, ներկայիս ԱՀՎԿ Խօսնակ
Ֆիլիփ Սասունից 08 հոկտեմբերի 2014թ  ԱՀ Սահմանադիր-Գերագոյն Իրաւարար Ատեանին
հասցէագրուած դիմումներ են ստացուել:

2/Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողով (Խորհրդարանը) յայտարարուած է ձեւաւորուած`
2014թ.յունուարի 18-ին; /տես նիստի արձանագրութիւնը. 



Քաղվածք արձանագրութիւնից

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի)
առաջին գումարման առաջին նիստերի աշխատանքների օրակարգը

(18, 20 հունվար, 2014 թ.)

---------------------

Առաջին նիստ,
18-ը հունվարի, 2014 թ., 

ժամը 10:00-ից մինչեւ 18:00: 

• Կատարվում  է  Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանի  պատգամավորների
գրանցում  եւ  մանդատների  հանձնում  /այսուհետ  տեքստում՝  Արեւմտյան
Հայաստանի Խորհրդարան/: 

• Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային  Խորհուրդը,  ըստ  կազմակերպության  2012
թվականի  նոյեմբերի  30-ի  Արեւմտյան  Հայաստանի  հայերի`  Արեւմտյան
Հայաստանի Խորհրդարան ձեւաւորելու մասին 5-րդ վեհաժողովի որոշման եւ
ըստ՝  2013  թ  24  մայիսի  <<Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանի
ձեւաւորման  մասին>>  հռչակագրի,  նախաձեռնել  էր  ձեւավորել
Կենտրոնական  ընտրական  հանձնաժողով  կազմակերպելու  համար
Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի /Խորհրդարանի/ ընտրություններ: 

• Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանի  ձեւավորման  համար  ստեղծված
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընտրությունների արդյունքների
վերաբերյալ  Որոշումը  ներկայացնելու  լիազորությունը  տրվում  է
Խորհրդարանի պատգամավոր Արմեն Տեր-Սարգսյանին: 

• Պատգամավորները հաստատում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ Որոշումը: 

• Պատգամավորները  հաստատում  են  Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանի
պատգամավորի  իրավ  ասությունները՝  ըստ  Արեւմտյան  Հայաստանի
Խորհրդարանի  ընտրությունների  հրապարակված  արդյունքների  եւ  ըստ
Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանի  ընտրություններին  մասնակցած
Արեւմտյան  Հայաստանի  քաղաքացիների  քվերակության  արդյունքների
կամարտահայտության: 

• Հայտարարվում  է  Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանի  /Խորհրդարանի/
առաջին գումարման, առաջին նիստի բացումը: 

• Հնչում է Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի օրհներգը՝ Զարթնիր լաո>>-
ն, նոր խմբագրմամբ: 

• Բարձրացվում է Արեւմտյան Հայաստանի պետական  դրոշը, որն հաստատվել է
2011 թվականի հոկտեմբերի 21-ին՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի



նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հատուկ հրամանագրով: 
• Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը

(ըստ  կանոնակարգի)  առաջարկում  է,  որ  մինչեւ  Արեւմտյան  Հայաստանի
Խորհրդարանի  նախագահի  ընտրությունը՝  նիստը  վարի  ամենատարեց
պատգամավորը: 

• Առաջին նիստի նախագահ է ընտրվում Վրեժ Աբրահամյանը: 
• Առաջարկվում է մեկ րոպե լռութեամբ հարգել Հայոց ցեղասպանության զոհերի

հիշատակը,  որ  տեղի  է  ունեցել  1894-1923  թվականներին,  երեք  թուրքական
հանցագործ  կառավարությունների  կողմից՝  Արեւմտյան  Հայաստանում  եւ
Օսմանյան կայսրությունում: 

• Ընտրվում  է  հաշվիչ  հանձնաժողով՝  հանձնաժողովի  նախագահ  եւ  երկու
անդամներ կազմով: 

• Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը
Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի պատգամավորներին  է  ներկայացնում
Արեւմտյան  Հայաստանի  պետական  կառուցվածքը՝  Նախագահական
համակարգը,  եւ  խնդրում  է  դա  հաստատել:  Խորհրդարանը  հաստատում  է
Արեւմտյան  Հայաստանի  պետական  կառուցվածքը,  որպես  կառավարման
Նախագահական համակարգ: 

• Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը
Խորհրդարանի  նախագահի  պաշտոնի  համար  առաջադրում  է  պատգամավոր
Արմեն Տեր-Սարգսյանի թեկնածությունը: 

• Կատարվում է Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի նախագահի ընտրության
քվեարկություն,  որի  արդյունքներով  Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանի
նախագահ է ընտրվում Արմեն Տեր-Սարգսյանը: 

• Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանի  նախագահ  Արմեն  Տեր-Սարգսյանը
առաջադրում  է  Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանի  փոխնախագահի,
քարտուղարի, հաշվետարի թեկնածությունները:  Կատարվում է քվեարկություն:
Պատգամավոր  Տիգրան  Բաբայանը  ընտրվում  է  Արեւմտյան  Հայաստանի
Խորհրդարանի նախագահի տեղակալ:

• Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանի  նախագահ  Արմեն  Տեր-Սարգսյանը
պատգամավորների  քննարկմանն  է  ներկայացնում  Արեւմտյան  Հայաստանի
Խորհրդարանի  Մշտական  հանձնաժողովները,  դրանց  ծրագրերը:  Խնդրում  է
քննարկել  ծրագրերը  եւ  առաջադրել  Մշտական  հանձնաժողովների
նախագահների թեկնածությունները: 

• Հաստատվում  է  Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանի  Մշտական
հանձնաժողովների հայեցակարգերը: 

• Հաստատվում  են  Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանի  Մշտական
հանձնաժողովների նախագահները: 

---------------------

Երկրորդ նիստ,



20-ը հունվարի, 2014 թ., 
ժամը 10:00-ից մինչեւ 18:00: 

• Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանը գտնում է, որ Արեւմտյան Հայաստանի
պետությունը պետք է ունենա պետության գլուխ՝ նախագահ, եւ հաշվի առնելով
այն  իրողությունը,  որ  Արեւմտյան  Հայաստանի  հայերի  եւ  Արեւմտյան
Հայաստանի քաղաքացիների պետական համակարգը՝ Արեւմտյան Հայաստանի
Կառավարությունը եւ Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանը պարտադրված են
առայժմ  գործել  արտերկրում,  Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանը
հաստատում  է,  որ  մինչեւ  Բնօրրան  Հայրենիք՝  Արեւմտյան  Հայաստան
հաստատվելը,  պետության  գլուխ՝  նախագահ,  ընտրում  է  Արեւմտյան
Հայաստանի Խորհրդարանը: 

• Որպես  Արեւմտյան  Հայաստանի  նախագահի  թեկնածու  առաջադրվում  է
Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի
թեկնածությունը: 

• Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը
ընտրվում է Արեւմտյան Հայաստանի նախագահ: 

• Խորհրդարանը լսում  է  Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի նախագահ
Արմենակ Աբրահամյանը ծրագրային - քաղաքական ելույթը: 

• Արեւմտյան  Հայաստանի  նախագահը  ընդունում  է  Արեւմտյան  Հայաստանի
Վարանդի Կառավարության առաջին վարչապետի եւ առաջին կառավարության
հրաժարականը, որը գործել է երեք տարի: 

• Արեւմտյան  Հայաստանի  նախագահը  որպես  Արեւմտյան  Հայաստանի
Վտարանդի  Կառավարության  վարչապետի  առաջարկում  է  Տիգրան
Փաշաբեզյանի  թեկնածությունը,  ով  անցնող  երեք  տարիներին  ղեկավարել  էր
Արեւմտյան Հայաստանի Վտարանդի առաջին Կառավարությունը: 

• Խորհրդարանը  հաստատում  է  Տիգրան  Փաշաբեզյանին,  որպես  Արեւմտյան
Հայաստանի Վտարանդի Կառավարության վարչապետ: 

• Խորհրդարանը  հաստատում  է,  որ  առաջիկայում  քննարկելու  է  Արեւմտյան
Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարության  կազմի,  ծրագրի  եւ  բյուջեի  մասին
վարչապետի զեկույցը: 

• Խորհրդարանը լսում է Արեւմտյան Հայաստանի Կառավարության վարչապետի
ծրագրային – քաղաքական ելույթը: 

• Ելույթ  են  ունենում  պատգամավորներ  ողջույնի  եւ  ծրագրային  ելույթներով
հանդես  են  գալիս  Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանի  Մշտական
հանձնաժողովի  նախագահներ,  Արեւմտյան  Հայաստանի  Խորհրդարանի
պատգամավորներ: 

• Բարձրացվում  է  Արեւմտյան  Հայաստանի  դրոշը  եւ  հնչում  Արեւմտյան
Հայաստանի Ազգային Խորհրդի օրհներգը՝ <<Զարթնիր լաո>>-ն: 

• Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի  առաջին  գումարման,  առաջին  նիստի
աշխատանքները հայտարարվում է ավարտված: 

Ամփոփուեցին  Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի)  ընտրութիւնների



արդիւնքները. 

Համաձայն՝   Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողով  (Խորհրդարան)  ձեւաւորելու  մասին
Հռչակագրի (  24-ը  մայիսի 2013 թ.),ընդունուած Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի,
Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութեան եւ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային
Ժողով (Խորհրդարան) ձեւաւորող Յատուկ  Յանձնաժողովի կողմից, 2013 թուականի նոյեմբերի
22-ի  ժամը  08:00-ից,  մինչեւ  դեկտեմբերի  1-ը`  00:00,  ամբողջ  աշխարհում  բնակուող  հայ
ժողովրդի  պատմութեան  մէջ,  առաջին  անգամ  իրականացուեց  Արեւմտեան  Հայաստանի
Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամաւորների ընտրութիւններ:

Ընտրութիւններն անցան ուղղակի եւ գաղտնի քուէարկութեամբ:

Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողով  (Խորհրդարան)  ձեւաւորելու  եւ  ընտրութիւնները
կազմակերպելու  համար,  ստեղծուեց  Կենտրոնական  Ընտրական  Յանձնաժողով  (ԿԸՀ),
բաղկացած   15  անձից:  ԿԸՀ  անդամները  ապրում  են  Հայաստանում,  Ռուսաստանում,
Ֆրանսիայում,  ԱՄՆ-ում,  Գերմանիայում,  Սիրիայում,  Ջավախքում:  Նրանք  լիազօրուած  էին
կազմակերպել  եւ  անցկացնել  ամբողջ  նախընտրական   քարոզարշաւը,  ընտրութիւնների
փաստացի ամփոփումը:

2013  թուականի յունիսի 1-ից մինչեւ  2013 թուականի դեկտեմբերի 17-ը ԿԸՀ-ն անցկացրեց 28
նիստ, որոնց ընթացքում Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողով (Խորհրդարան) ձեւաւորելու
վերաբերեալ  ընդունուեցին  կանոնակարգային  անհրաժեշտ  փաստաթղթեր,  հաստատուեցին
ընտրողների  ցուցակները,  ստուգուեցին  եւ  հաստատուեցին  պատգամաւորութեան
թեկնածուների  ցուցակները,  ինչպէս  նաեւ  ստուգուեցին  եւ  հաստատուեցին  Արեւմտեան
Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  (Խորհրդարանի)  առաջին  գումարման  ընտրութեան
արդիւնքները:

Նախընտրական  քարոզարշաւի  եւ  ընտրութիւնների  վերաբերեալ  նիւթերը  պարբերաբար
հրապարակուել են ԿԸՀ պաշտօնական կայքում եւ Զլմ-ներում:

Ընտրութիւնների կազմակերպման, այդ թւում` ընտրողների գրանցման, պատգամաւորութեան
թեկնածուների եւ քուէարկութեան համար ԿԸՀ կողմից ստեղծուել էր յատուկ կայք հետեւեալ
հասցէով www.western-armenia-election.org, որտեղ բոլոր ցանկացողները կարող էին`

1) Դիմել Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիութիւն ստանալու համար,

2) Գրանցուել՝ որպէս ընտրող

3)«Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողով (Խորհրդարան) ձեւաւորելու մասին» Հռչակագրում
հրապարակուած  պայմանների  համաձայն`  գրանցուել,  որպէս  Արեւմտեան  Հայաստանի
Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամաւորական թեկնածու:

4)  Գրանցուած ընտորղները` Արեւմտեան Հայստանի քաղաքացիները, կարող էին մասնակցել
Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  (Խորհրդարանի)  պատգամաւորների
ընտրութիւններին` ուղղակի եւ գաղտնի քուէարկութեամբ:

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամաւորութեան թեկնածու
առաջադրուել էին 75 անձ:



                                                                                                                                                                     

Ներկայացուած  փաստաթղթերի  ստուգման  արդիւնքում`  անհրաժեշտ  փաստաթղթերի
բացակայութեան պատճառով 11 անձի դիմում մերժուել է ԿԸՀ կողմից:

ԿԸՀ  այս որոշումը չի բողոքարկուել իրենց կողմից:

Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  (Խորհրդարանի)  ձեւաւորման  կանոնադրութեան
պայմանների համաձայն` թեկնածուների ցուցակում վերջնականապէս գրանցուել  են 64 անձ,
որոնց անունները մտցուել են քուէաթերթիկ:

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամաւորների թեկնածուների
պաշտօնական  ցուցակը  հրապարակուել  է  2013  թ.  նոյեմբերի  22-ին  ԿԸՀ  կայքում`
քուէարկութեան համար:

2013  թուականի  յունիսի  1-ից  մինչեւ  նոյեմբերի  30-ը`  41  երկրներից  գրանցուել  էին  17837
ընտրողներ,  ովքեր  որպէս  Արեւմտեան  Հայաստանի  քաղաքացիներ,  իրաւունք  էին  ստացել
մասնակցելու Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամաւորների
ընտրութիւններին:

Ընտրողները  Հայաստանի  Հանրապետութիւնից  էին,  Արցախից,  Արեւմտեան  Հայաստանից,
Ռուսաստանից,  Ֆրանսիայից,  Աբխազիայից,  Ջավախքից,  Ուկրաինայից,  այդ  թւում`  Ղրիմից,
Վրաստանից,  Լատուիայից,  Լիտուայից,  Մոլդովայից,  Բելառուսից,  Ղազախստանից,
Ուզբեկստանից,  Ամերիկայի  Միացեալ  Նահանգներից,  Կանադայից,  Արգենտինաից,
Ուրուգուայից,  Բրազիլիայից,  Մեքսիկայից,  Աւստրալիայից,  Գերմանիայից,  Յունաստանից,
Կիպրոսից,  Չեխիայից,  Աւստրիայից,  Շուէդիայից,  Դանիայից,  Հունգարիայից,  Լեհաստանից,
Բուլղարիայից,  Իսրայէլից,  Իրանից,  Սիրիայից,  Լիբանանից,  Իրաքից,  Քոււեյթից,  Եգիպտոսից,
Թուրքիայի Հանրապետութիւնից:

Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  (Խորհրդարանի)  առաջին  գումարման
պատգամաւորների  ընտրութիւններին  մասնակցել  եւ  քուէարկել  են  17155  ընտրողներ,  որը
կազմում է գրանցուած ընտրողների 96,176 %-ը:

72  քուէաթերթեր համարուել են անվաւեր,  որը կազմում է քուէարկութեանը մասնակցողների
0,42%-ը:

17062 ընտրող քուէարկել է կողմ, որը կազմում է քուէարկութեանը մասնակցողների 99,458 %-ը:

  Դէմ է քուէարկել 0 ընտրող:

Ձեռնպահ է քուէարկել 21 ընտրող, որ կազմում է 0.122 %-ը:

Ընտրութիւնների  արդիւնքների  համաձայն   Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի
(Խորհրդարանի) առաջին գումարման  պատգամաւոր է ընտրուել 64 անձ:

Պատգամաւորները ընտրուել են 10 երկրների  27 քաղաքներից:

Երկրներն են` Հայաստան, Ռուսաստան, Ֆրանսիայ, ԱՄՆ, Գերմանիայ, Աբխազիայ, Ջավախք,
Դանիայ, Հունգարիայ, Շուէդիայ եւ քաղաքներն են` Երեւան, Էջմիածին, Արմաւիր, Աբովեան, 
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ւա,  Դոնի  Ռոստով,  Սոչի,  Գագրայ,  Սուխում,  Ախալցխայ,  Փարիզ,  Մարսել,  Նիս,  Կրետեյլ,
Վիեննայ, Բոստօն, Գլենդել, Գօտենբուրգ, Մայնց, Օդենս, Բուդապեշտ եւ այլն:

Ընտրուած անդամները արմատով եւ  ազգային ինքնութեամբ ներկայացնում էին Արեւմտեան
Հայաստանի  15 աւելի տարածքներ եւ մարզեր, այդ թւում Կարս, Բիթլիս, Վան, Տիգրանակերտ,
Խարբերդ, Համշեն, Տրապիզոն, Կարին (Էրզրում), Իգդիր, Մուշ, Սեբաստիայ, Սասուն, Կ'իլիկիայ,
Ջավախք եւ այլն :

Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  ժողովի  (Խորհրդարանի)  կազմում  պատգամաւոր  են
ընտրուել 20 կին, որը կազմում է ընդհանուր թուի 31%-ը:

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի)  պատգամաւորների  տարիքային
կազմը հետեւեալն է`

60 տարեկանից բարձր – 7 պատգամաւոր,

50 – ից 60 տարեկան – 20 պատգամաւոր,

40 – ից 50 – 16 պատգամաւոր,

30 – ից մինչեւ 40 – 11 պատգամաւոր,

30-ից փոքր – 10 պատգամաւոր:

Ամենատարեց պատգամաւորը 78 տարեկան է, ամենաերիտասարդ պատգամաւորը 21:

Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  (Խորհրդարանի)  պատգամաւորների
ընտրութիւնների ընթացքում խախտումներ չեն յայտնաբերուել:

Քուէարկութեան  անցկացման  եւ  ընտրութիւնների  արդիւնքների  վերաբերեալ  ԿԸՀ  հասցէով
բողոքներ չեն ստացուել:

Կենտրոնական Ընտրական Յանձնաժողովը որոշում  է `

1)  Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  (Խորհրդարանի)  առաջին  գումարման
պատգամաւորների ընտրութիւնները համարել կայացած:

2) Հաստատել Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) առաջին գումարման
64 պատգամաւորների ընտրութիւնները:

3)  Ներկայացնել  հաստատման  Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  (Խորհրդարանի)
առաջին  գումարման   64  պատգամաւորների  լիազօրութիւնները`   համաձայն  հետեւեալ
ցուցակի. 

 Աբրահամեան Արմէնակ

Աբրահամեան Վրէժ

Աթաքեան Վլատիմիր



                                                                                                                                                                   Ալեքս
անեան Դաւիթ

Ալեքսանեան Սաթենիկ

Առաքելեան Զաքար

Աւագեան Կ'արինէ

Աւետիսէան Պերճ

Աւետիսեան Կամօ

Բաբայեան Յասմիկ

Բաբայեան Տիգրան

Բալաեան Դաւիթ

Գայաեան Համբար

Գասպարեան Սարգիս  Աւատիս

Գիւլոյեան Իւլիայ

Գրիգորեան Վահան

Դալբաս Սեւան

Դահհան Պասսամ

Իչմելեան Սեյրան

Խաչատրեան Քաջիկ

Կարագոզեան Կարապետ

Հայրապետեան Կ'արինէ

 Հարմանդայեան Արմէնակ

Յարութիւնեան Արամ

Յարութիւնեան Հայկ

Յարութիւնեան Տիգրան

Յովհաննիսեան Արմէն

Յովհաննիսեան Զաւէն

Ղազարոսեան           Վիոլետայ

                                                                                                                                                                 Ղուշչե



ան Վահագն

Մաթեւոսեան Սմբատ

Մանասեան Գագիկ

Մանջիկեան Վարդան

Մելիքջանեան Արսեն

ՄկրտչեանԱրամ

Նազարեան Բէատրիչէ

Նալբանդեան Աննա

Նահատակեան        Անահիտ

Նիկողոսեան Ալվարդ

Շահբազեան Մարտիրոս

Շահբազեան Փառանձեմ

Շահնազարեան         Անուշաւան

Չատինեան Արմէնուհի

Չիտեան Ազնիւ

Պետրոսեան Արմինէ

Պետրոսեան Լիւդուիգ

Պրազեան Կարեն

Ջուլհակեան Տաթեւ

Սաւգուլեան Յարութիւն

Սէգերտեանց Վաղարշակ

Սեդրակեան Վարդան

Սերոբեան Կ'արինէ

Վարդանեան Կարեն

Տէր – Յովհաննէսով Կոնստանտին

Տէր – Յովհաննէսովա    Կ'արինա

                                                                                                                                                                    



Տէր-Սարգսեան Արմէն

Տոզլիյեան Կ'արինէ

Տօնոյեան Արմէն

Տրապիզոնեան Գալուստ

Փաշաբեզեան Տիգրան

Փիլիպոսեան Հրաչեայ

Օհանեան Սաիդայ

Ֆահրադեան Արմինէ

ֆօն Բագրատունի Ռոլանդ  Ջոզեֆ

Որոշումը ընդունուած է միաձայն:

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողով (Խորհրդարան) ձեւաւորող

Կենտրոնական Ընտրական Յանձնաժողովի Նախագահ`

Արմէն Տէր-Սարգսեան

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողով (Խորհրդարան) ձեւաւորող

Կենտրոնական Ընտրական Յանձնաժողովի Քարտուղար `

Վիոլետայ Ղազարոսեան

16-ը դեկտեմբերի, 2013

АРМИНФОЦЕНТР:  21  января  2014г.  в  Париже  завершила  свою  работу  первая  сессия
Национального Собрания (Парламента) Западной Армении первого созыва. Избраны Президент
Западной Армении, Председатель Парламента и Премьер-министр Западной Армении.

2014թ. յունուարի 21-ին, Ֆրանսիայում, Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանն աւարտեց իր
առաջին  նստաշրջանը,  որն  անցկացուել  էր  Փարիզի  14-րդ  թաղամասում  յունուարի 17-20-ը:
Նստաշրջանի  ընթացքում  ընթերցուեց  Արեւմտեան  Հայաստանի  Ընտրական  յանձնաժողովի
որոշումը`  2013  նոյեմբերին   կայացած խորհրդարանական ընրութիւնների  արդիւնքները   եւ
շուրջ 18000 ընտրողների կողմից ընտրուած Արեւմտեան Հայաստանի 64 պատգամաւորների
լիազօրութիւնները հաստատելու մասին:

Խորհրդարանն  իր  առաջին  նիստի  ընթացքում  ձեւաւորեց  իր  ղեկավար  մարմինները  եւ
մշտական  յանձնաժողովները:  Խորհրդարանի  Նախագահ  ընտրուեց  Արմէն  Տէր-Սարգսեան
(Ռուսաստան):



Հաստատուեցին  Արեւմտեան  Հայաստանի  պետութեան  կառուցուածքի  վերաբերեալ
օրինագիծը, ըստ որի՝ Արեւմտեան Հայաստանը նախագահական պետութիւն է, ինչպէս նաեւ մի
օրինագիծ, որը հնարաւորութիւն է տալիս խորհրդարանին` երկրում ուղղակի նախագահական
ընտրութիւններ  կազմակերպելու  անհնարինութեան  պայմաններում`   ընտրել  երկրի
նախագահին:

Պատգամովորները  առաջադրեցին  նախագահի  թեկնածուների  եւ  քննարկումներից  եւ
համապատասխան  քուէարկութիւնից  յետոյ,  Արեւմտեան  Հայաստանի  Նախագահ  ընտրեցին
Արմէնակ Աբրահամեանին (Ֆրանսիայ): 

Նախագահի երդման արարողութիւնից յետոյ,  Արեւմտեան Հայաստանի նախագահ Արմէնակ
Աբրահամեանը  խորհրդարանին  ներկայացրեց  Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի
կառավարութեան  Վարչապետ  Տիգրան  Փաշաբեզեանին  (Հայաստան),  որին  յանձնարարուեց
ձեւաւորել  կառավարութեան կազմ եւ  երկամսեայ ժամկէտում խորհրդարանի հաստատմանը
ներկայացնել կառավարութեան ծրագիրը:

Այսքանով Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանի առաջին գումարման առաջին նստաշրջանն
աւարտեց իր աշխատանքները:

Источник: медиа-холдинг "Ноян Тапан"http://arminfocenter.org/news/2014-02-20-4963

 http://arminfocenter.org/news/2014-01-26-4949

 http://arminfocenter.org/news/2014-01-21-4947

http://arminfocenter.org/news/2014-02-20-4963

5/յայտարարուած է, որ կառոյցը ունի 64 պատգամաւոր;/տես նիստի արձանագրութիւնը/

6/յայտարարուած  է,  որ  Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  առաջին  գումարման
նստաշրջանը կայացել է Փարիզ քաղաքում 2014թ յունուարի 17-ից 20-ը, նիստը տեսագրուած է,
կազմուած  է  գրաւոր  արձանագրութիւն,  ռուսերեն  լեզուով,  սակայն  տեղեկատվություն  է
զետեղած  ,,Նոյյան  Տապանի,,  կողմից,  որ  աշխատանքները  ավարտվել  են  հունվարի  21-ի,
տեսաերիզը  արձանագրել  է  նկարահանման  օրը  21/հունվար  2014թ./տես  տեսաերիզվ,
արձանագրութիւնը եւ ,,Նոյյան Տապանի,, հրապարակումը/http://

arminfocenter.org/news/2014-02-20-4963

http://arminfocenter.org/news/2014-01-26-4949

 http://arminfocenter.org/news/2014-01-21-4947

7/Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի առաջին գումարման նիստին, յայտարարուած 64
ընտրուած պատգամաւորներից,  2014թ յունուարի 17-ից  20-ին,  Փարիզ քաղաքում,  փաստացի
ներկայ են գտնուել 23 պատգամաւորներ;

http://arminfocenter.org/news/2014-01-21-4947
http://arminfocenter.org/news/2014-01-26-4949
http://arminfocenter.org/news/2014-02-20-4963
http://arminfocenter.org/news/2014-01-21-4947
http://arminfocenter.org/news/2014-01-26-4949


8/Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  առաջին  գումարման  2014թ.  Յունուարի  21-ի
նիստի օրը Խորհրդարանի նախագահութիւնում տեղ էին զբաղեցրել Խորհրդարանի Նախագահ
(Խօսնակ)  յայտարարուած  անձը`  Արմէն  Տէր-Սարգսեանը,  ով  նաեւ  հանդիսանում  էր
Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողով  (Խորհրդարան)  ձեւաւորող  Կենտրոնական
Ընտրական Յանձնաժողովի Նախագահ , Վարչապետ եւ պատգամաւոր Տիգրան Փաշաբեզեանը
եւ  Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Խորհրդի  նախագահ  եւ  պատգամաւոր  Արմէնակ
Աբրահամեանը /տես նիստի տեսաերիզը դրուած կայքերում/

9/Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի նիստում բոլոր քուէարկութիւնները կատարուել է
ԲԱՑ

10/Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովում  2014թ.  յունուարի  21-ին  յայտարարուել  է
ընտրել  Արեւմտեան  Հայաստան  Պետութեան  Գլուխ,  նախագահի  լիազօրութիւններով/  տես
նիստի տեսաերիզը, տեղադրուած համացանցում/

11/Արեւմտեան  Հայաստան  Պետութեան  Գլխի  ընտրութեան  արդիւնքում  չի  յայտարարուել
ընտրութեանը, քուէարկութեանը  մասնակցած պատգամաւորների թիւը, ինչպէս նաեւ որքան
ձայն է հաւաքուել առկայ, որքան համացանցով/տես տեսաերիզը տեղադրուած համացանցում/

12/Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  պատգամաւոր  Ռոլանդ  ֆօն  Բագրատունին,
Փառանձեմ Շահբազյանը Վարչապետ Ա. Մկրտչեանի հետ ունեցած զրոյցում յայտարարել է, որ
ինքը 2014 թ մարտ ամսից  մինչեւ  2014 թ հոկտեմբերի 5-ը չի ստացել  հրաւէր մասնակցելու
Խորհրդարանի աշխատանքներին: տես տեսաերիզը 

 Պատգամաւոր   Դաւիթ  Ալեքսանեանը  նոյնպէս   յայտարարել  է,որ  այլեւս  չի  հրաւիրւում
Ազգային Ժողովի աշխատանքներին, որեւէ կապ չունի Խորհրդարանի աշխատանքների հետ, իր
մասնակցութեամբ տեղի չի ունեցել օրէնքի նախագծի պատշաճ քննարկում 2014թ. փետրուարից
մինչ իր մասնակցութեան օրը ;

13/Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Խուրհուրդ  հասարակական  կազմակերպութեան
նախագահ,  Արմէնակ  Աբրահամեանը   ,,Արեւմտեան  Հայաստանի  Հանրապետութեան
Նախագահ,,եզրոյթի օգտագործմամբ զանազան փաստաթղթեր,  որոշումներ,  հրամանագրեր է
ստորագրել  եւ  հրապարակել  համացանցում/տես՝  Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի
Կառավարութիւն, Ազգային Խորհուրդ, Խորհրդարան, եւ այլն կայք էջերը/

 14/Արմենակ Աբրահամեան անձը,  Արեւմտեան Հայաստանի նախագահի եզրոյթի 
օգտագործմամբ՝  Սիրիայի Արաբական Հանրապետութեան  տարածքից  հանդէս է եկել   մի 
քանի   յայտարարութիւններով / Սիրիայի, Քեսաբի դէպքերի առումով/;

15/Արմենակ Աբրահամեանը լիազօրուած էր հանդէս գալու որպէս Պետութեան Գլուխ, սակայն
լիազօրութիւնները  ստանձնելուց  յետոյ  Արմէնակ  Աբրահամեանը  հանրօրէն  հանդէս  չի  եկել
որպէս   Արեւմտեան  Հայաստանի   Պետութեան  Գլուխ,   փոխարէնը  հանդէս  է  եկել  որպէս
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ :

16/Արմէնակ  Աբրահամեանը  չի  ստացել  Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի
Կառավարութիւնից լիազօրութիւն՝ ձեւաւորել որեւէ ներկայացուցչական խումբ հանդէս գալու
Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութեան անունից :



 Վերլուծելով,  համադրելով ներկայացուած առկայ  ապացոյցները,  տալով դրանց իրաւական
գնահատական,  ղեկավարուելով  Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառաավարութեան
կողմից  2014թ.մարտի  18-ին  ընդունուած  որոշմամբ,  /այն  է՝ իրաւայարաբերութիւնները
կարգաւորել՝    Հայաստանի  Հանրապետութեան  օրէնքների  համաձայն  /,
իրաւագիտակցութեամբ եւ ներքին համոզմամբ

                            ՍԱՀՄԱՆԱԴԻՐ _ ԳԵՐԱԳՈՅՆ   ԻՐԱՒԱՐԱՐ   ԱՏԵԱՆԸ 

ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ   Է.

1/Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի)  առաջին գումարման,  առաջին
նստաշրջանի աշխատանքները  փաստօրէն չի կայացել` փաստացի քուորումի բացակայութեան
պատճառով:  Ընտրուած  64  պատգամաւորներից  ներկայացել  եւ  իրականում  գրանցուել  են
ընդամէնը 23 պատգամաւոր, այսինքն 64 պատգամաւորների ընդհանուր թուի  կէսից շատ աւելի
պակաս,  որը  պատգամաւորների  ընդհանուր  թուի  50%  +  1ձայնը  չի  ապահովել:  Քուորում
ապահովելուն  անհրաժեշտ, նուազագոյն  33 պատգամաւոր նստաշրջանի նիստերին ներկայ չի
գտնուել, համացանցային գրանցում եւ քուէարկութիւն չի կատարուել, հակառակը ապացուցող
փաստ, ապացոյց չկայ: 

-Պետութեան  Գլուխ  ընտրելու  ժամանակ   համացանցային  գրանցում  եւ  քուէարկութիւն  չի
կատարուել:  Ընտրուած  64  պատգամաւորներից   Պետութեան  Գլխի  ընտրութեան  ժամանակ
իրականում  քուէարկել  են  ընդամէնը  23  պատգամաւոր,  այսինքն  64  պատգամաւորների
ընդհանուր թուի  կէսից շատ աւելի պակաս, որը պատգամաւորների ընդհանուր թուի 50% +
1ձայնը  չի  ապահովուել,  ըստ  էութեան  Ազգային  Ժողովում  չկար  քուորում:  Հակառակը
ապացուցող փաստ, ապացոյց չկայ: 

2/Ազգային  Ժողովում  քուորումի  բացակայութեամբ  աշխատանքների  սկսելը  եւ  շարունակելը
հակաօրինական էր, անթոյլատրելի, իսկ այդ պայմաններում կայացուած որոշումները առոչինչ
են  եւ  անուաւեր,  բացի  այդ  Ազգային  Ժողովի  նիստը  արձանագրուել  է  սխալ,  նիստն
ամբողջութեամբ ոի արձանագրուել:/տես տեսաերիզը, նիստի արձանագրութիւնը,  այդ մասին
հրապարակումները ԶԼՄ-ներով/Փաստինֆո, Նոյյան Տապան:

3/Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի առաջին գումարման առաջին  «նստաշրջանում»
Քուորումի բացակայութեամբ, փաստօրէն ապօրինի որոշում է կայացուել՝ ընտրել Արեւմտեան
Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  նախագահ/խօսնակ/,  ինչպես  նաեւ  Արեւմտեան  Հայաստան
Պետութեան Գլուխ` նախագահի լիազօրութիւններով: Նման սահմանադրա-իրաւական որակի
եւ   կարգի  որոշումները  ընդունւում  են  հանրաքուէով,  պլբեսցիտով   կամ  խորհրդարանի
պատգամաւորների  ընդհանուր  թուի  որակեալ  մեծամասնութեամբ,  այս  պարագայում  64
պատգամաւորների  որակեալ  մեծամասնութիւնը  կազմում  է  48  պատգամաւոր,  այսինքն
ընդհանուր թուի ¾-ը, որը դարձեալ չի ապահովուել:

4/Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  նիստին  նախագահութիւնում  նստած  է  եղել
Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Խորհրդի  նախագահ  եւ  պատգամաւոր  Արմէնակ
Աբրահամեան  անձը,  Վարչապետ  եւ  պատգամաւոր  Տիգրան  Փաշաբեզեանը:   Արմէնակ
Աբրահամեան  եւ  Տիգրան  Փաշաբեզեան  անձերի  ներկայութիւնը  նախագահութիւնում,
Խորհրդարանի  աշխատանքները  ուղղորդելու,  պատգամաւորների  եւ  մասնակիցների  վրայ



ուղղակի կամ անուղղակի ճնշման վառ օրինակ է:

5/Որեւէ ճնշմամբ կայացուած ցանկացած որոշում առոչինչ է եւ անվաւեր:

6/Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովը   չի  ընտրել  Արեւմտեան  Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահ:

 7/ Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամաւորական ընտրութեանը մասնակցած 
17837 քաղաքացիները չեն լիազօրել Արեւմտեան Հայաստանի  Հանրապետութեան Ազգային 
Ժողովի(Խորհրդարան)  ընտրուած  պատգամաւորներին  Արեւմտեան  Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահ  ընտրելու համար:

8/Քուէաթերթիկներում նման հարցադրում չի եղել;

9/Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի(Խորհրդարան)  նախագահը`  խօսնակ
յայտարարուած անձ՝ Արմեն տեր Սարգսյանը  գերազանցել է իր լիազօրութիւնները;

-Նա  լինելով  Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  Կենտրոնական  ընտրական
հանձնաժողովի  նախագահ,  2014թ.հունվարի  17-ից20-ը  Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային
Ժաղովի/Խորհրդարան/ առաջին գումարման առաջին նստաշրջանում Արեւմտեան Հայաստանի
Ազգային  Ժողովի/Խորհրդարանի/  նախագահ/խօսնակ/  չէր  կարող  ընտրուել  քուորումի
բացակայութեան պատճառով:

10/Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Խորհուրդ  հասարակական  կազմակերպութեան
նախագահ Արմէնակ Աբրահամեան անձը գերազանցել է իր լիազօրութիւնները:

11/Որեւէ  մեկի  կողմից  Օրէնքով  սահմանուած,  հանրօրէն  ճանաչուած  եւ  ընդունուած
լիազօրութիւնների  ցանկացած  սահմանազանցում,  յանցագործութիւն  է:  Առաւելապէս
պաշտօնատար  անձի կողմից  նման արարքը  որակվում  է  /պաշտօնական լիազօրութիւնների
անցում,  պաշտօնական  դիրքի  չարաշահում/:   Նոյնիսկ  ենթադրեալ  պաշտօնատար  անձի
կողմից/պետական պաշտօնի, տիտղոսի, կոչման  իւրացում/, յանցագործութիւն է;

12/Պետութեան  Գլխի  կողմից  Հանրապետութեան  ՆԱԽԱԳԱՀ  տիտղոսով  հանդէս  գալը
իշխանութեան իւրացում է, որը յանցագործութիւն է:

13/Արեւմտեան  Հայաստանի  Հանրապետութեան  առաջին  դէմքի  կողմից  իւրացուած
լիազօրութիւներով հանդէս գալը եւ   որեւէ  պետութեան  օրինական իշխանութեան հասցէին
անպարկեշտ  յայտարարութիւնները   վնասում  են  Արեւմտեան  Հայաստան  Պետութեան
քաղաքական  հեղինակութիւնը,  վարկաբեկում  են   Արեւմտեան  Հայաստան  Պետութեան
օրինական  իշխանութիւնը,  սերմանելով  անվստահութիւն՝   ներհայկական,  միջպետական
յարաբերութիւններում:

14/Արեւմտեան Հայաստան Պետութեան, պետական այլ կառոյցների առաջին դէմք  
յայտարարած անձանց  կողմից համացանցում` հայերեն եւ այլ օտար լեզուներով կատարուած 
անվայելուչ, անպարկեշտ բոլոր զետեղումները խուլիգանական դրսեւորումներ են  եւ իրենց իսկ
անձը, մտահորիզոնը բնորոշող փաստ-վկայութիւն  եւ այն  ենթակայ է պարսաւանքի:
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Սահմանադիր - Գերագոյն Իրաւարար 
Ատեանը  



առաջնորդուելով Արեւմտեան Հայաստանում Օսմանեան կայսրութեան եւ 
հանրապետական Թուրքիայի կողմից կազմակերպած եղեռնի   զոհերի  եւ 
փրկուածների ժառանգների հայրենատիրութեան համար ծաւալուած պայքարին իր 
նպաստը բերելու մղումով, 
հետամուտ լինելով թափ առնող պայքարում արեւմտահայութեան 
ինքնակազմակերպման ձեւերի ու արդէն ստեղծուած կառոյցների կատարելագործման, 
շարժման տարբեր թեւերի միջեւ կառուցողական երկխօսութեան ու 
համագործակցութեան մակարդակի բարձրացմանը,
գիտակցելով արեւմտահայոց առջեւ հայրենատիրութեան համար պայքարում ծառացած
խնդիրների բարդութիւնը եւ շարժման տարբեր կառոյցների միջեւ ծագող հարցերը, 
երկխօսութեան ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ու ընթացակարգերով 
օրինականութեան դաշտում լուծելու անհրաժեշտութիւնը,
մտահոգ շարժման մէջ` նրա նպատակների տեսակէտից աննպաստ որոշ 
զարգացումներով,  ս.թ. հոկտեմբերի 15-16-ին՝ իրաւարար Ատեանի նիստում լսեց 
Արեւմտեան Հայաստանի  Վտարանդի Կառավարութեան վարչապետ՝ Արամ 
Մկրտչեանին:
Վարչապետ Արամ Մկրտչեանը վիճարկում եւ փաստում է, որ ս.թ. յունուարի 17-21 -ին  
Փարիզում տեղի ունեցած ԱՀՀ Ազգային Ժողով(խորհրդարանի) որոշումների 
օրինականութիւնը` այն հիմնաւորումով, որ ԱՀՀ ԱԺ նիստերը գումարուել են 
որոշումներ ընդունելու համար անհրաժեշտ պատգամաւորների նուազագոյն 
քանակի /քուորումի/ բացակայութեան պայմաններում, որոշումները կայացուել են 
բազում կոպիտ խախտումներով, իսկ ընդունուած որոշումները հենց տեղում 
կամայականօրէն ստացել են այլ ձեւակերպումներ: 
ԱՀՀ Սահմանադիր - Գերագոյն Իրաւարար Ատեանը    գտնում է,  որ ԱՀՀ Ազգային 
Ժողովը(խորհրդարան) նման պրակտիկայով կարող է  արդէն երկրորդ անգամ 
Երեւանում ընդունել նոյնքան  չկշռադատուած ու  շարժման նպատակներին 
խոչընդոտող անօրինական որոշումներ:  ԱՀՀ Սահմանադիր -Գերագոյն Իրաւարար 
Ատեանը  նաեւ գտնում է, որ պէտք է դադարեցուեն տարբեր երկրներում,  այդ թւում 
նաեւ Երեւանում՝ կազմակերպուող տարախառն հաւաքներին ու ժողովներին` Ազգային 
Ժողովի կարգավիճակ տալու հնարաւոր փորձերը:
Վարչապետ Ա. Մկրտչեանի տրամադրած նիւթերի ուսումնասիրութիւնը ցոյց է տալիս, 
որ ԱՀՀ Ազգային Ժողովի ս.թ.  17-21-ի  փարիզեան նստաշրջանը  տեղի է ունեցել առանց
անհրաժեշտ քուորումի ապահովման, հետեւապէս այդ պահից առոչինչ է դառնում 
նստաշրջանում ընդունուած որոշումներն ու տեղի ունեցած ընտրութիւնները:  ԱՀՀ 
Սահմանադիր - Գերագոյն Իրաւարար Ատեանը արձանագրում է, որ Վարչապետ Ա. 
Մկրտչեանի ներկայացած նիւթերը հաստատում են այդ փաստը: Հակառակ կողմը այդ 
մեղադրանքը հերքող նյութեր չի ներկայացրել:
ԱՀՀ Սահմանադիր - Գերագոյն Իրաւարար Ատեանը  գտնում է, որ ԱՀՀ Պետութեան 
Գլուխ պաշտօնում ընտրուած Արմէնակ Աբրահամեանը  գերազանցելով իր 
լիազօրութիւնները, հանդէս է գալիս ԱՀՀ Վտարանդի կառավարութեան անունից, 
ներկայանում իրեն չտրուած «հանրապետութեան Նախագահ» տիտղոսով: 
ԱՀՀ Սահմանադիր - Գերագոյն Իրաւարար Ատեանը  քննութեան առաւ ԱՀՀ ԱԺ 2014 թ 
Յունուարի 21-ի  նիստի եւ դրանց յաջորդած որոշումների օրինականութեան հարցը, 
ԱՀՀ Սահմանադիր - Գերագոյն Իրաւարար Ատեանը  գտնում է, որ  դրանք  
անօրինական են:  Կամայականութիւնները բացառելու եւ մեր ազգային գործը 
չվտանգելու համար՝ ԱՀՀ պատասխանատու օղակներում ընտրուած անձիք  պէտք է 



աշխատեն բացառապէս օրէնքով, օրինականութեան դաշտում:  ԱՀՀ Սահմանադիր - 
Գերագոյն Իրաւարար Ատեանը, լինելով միակ բարձրագոյն իրաւական մարմինը, 
վերահսկողութիւն է իրականացնելու ԱՀՀ Վտարանդի Կառավարութեան, Ազգային 
Ժողովի/խորհրդարան/, ԱՀ Պետութեան Գլուխ, կամ Նախագահ ընտրուելուց յետոյ 
համապատասխանաբար բոլոր մարմինների նկատմամբ, օրինականութեան 
պահպանման նպատակով, ինչպէս նաեւ  ներքին կարգապահութեան, հաստատուած 
կանոններին խստագոյնս հետեւելու կանոններով: 
ԱՀՀ Սահմանադիր - Գերագոյն Իրաւարար Ատեանը փաստում է, որ 
հայրենատիրութեան շարժումը գործ ունի ԱՀՀ Աժ-ում եւ ԱՀՀ Վտարանդի 
Կառավարութիւնում տիրող  կառուցուածքային  եւ գործառոյթային ճգնաժամի հետ: 
Դրա յաղթահարման միակ ձեւը  իրաւունքի եւ օրէնքի գերակայութիւնն է: ԱՀՀ 
Սահմանադիր - Գերագոյն Իրաւարար Ատեանը  իր եզրահանգումներով, սրտացաւ, 
անկողմնակալ վերաբերմունքով, հնարաւորութիւն է ընձեռում ԱՀ Աժ-ին,  ԱՀՀ 
Սահմանադիր - Գերագոյն Իրաւարար Ատեանի վճռում եւ նշուած 
ժամանակահատուածում  վերակազմել Խորհրդարանը: 
Քաղաքական դաշտում քիչ թէ շատ փորձ ունեցող ամէն մի փորձագէտի համար պարզ 
է, որ պառակտման յետագայ խորացումից խուսափելու եւ ծագած վէճը ճշմարտութեան 
լոյսի տակ եւ իրաւունքի գերակայութեան մէջ տեսնելու միակ  տեղը` ԱՀՀ 
Սահմանադիր - Գերագոյն Իրաւարար Ատեանն է, ըստ որի` Իրաւարար Ատեանի 
մասին օրէնքի ընդունած որոշումները պարտադիր են կողմերի համար: 
 ԱՀՀ Պետական համակարգի օղակներում լուծում չստացած հարցերը,  ըստ կարգի, 
պէտք է յանձնուեն ԱՀՀ Սահմանդիր - Գերագոյն Իրաւարար Ատեանին` վերջնական 
վճիռներ կայացնելու համար:  
ԱՀՀ Սահմանադիր - Գերագոյն Իրաւարար Ատեանը կշարունակի իր ջանքերը ԱՀՀ 
Ազգային Ժողովի(Խորհրդարան) եւ Վտարանդի Կառավարութեան աշխատանքները 
բնականոն յունի վերադարձնելու եւ բոլոր իրաւախախտումները վերացնելու, ինչպէս 
նաեւ կասկածները փարատելու, փոխվստահութեան վերականգման համար:  
ԱՀՀ Պետական համակարգի օղակների խուսափելը`  Ատեանը կդիտի որպէս վէճի 
անարդար կողմ:     
16 հոկտեմբերի 2014 թ.
 Երեւան- Լոս Անջելոս

Ելնելով  վերոգրեալից  եւ  ղեկավարուելով  Իրաւունքի  գերակայութեան  սկզբունքով,
կիրարկելով`  առանց  խտրականութեան  «օրէնքի  առաջ  բոլորը  հաւասար  են»  միջազգային
իրաւունքի  հանրայայտ  սկզբունքը  եւ  առաջնորդուելով  Արեւմտեան  Հայաստանի
Հանրապետութեան Սահմանադիր – Գերագոյն Իրաւարար Ատեանի մասին օրէնքով`

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՍԱՀՄԱՆԱԴԻՐ _ ԳԵՐԱԳՈՅՆ   ԻՐԱՒԱՐԱՐ  ԱՏԵԱՆԸ

ՎՃՌԵՑ

1/Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի(խորհրդարան)  առաջին  գումարման  առաջին
նստաշրջանի,  2014 թ յունուարի 17-ից 21-ը ժամանակահատուածում, Փարիզում կատարուած,
աշխատանքները  ճանաչել ՉԿԱՅԱՑԱԾ;

2/Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Ժողովի  (Խորհրդարան)  կողմից  եւ  նրա  անունից,  2014



թուականի յունուարի 17-ից մինչեւ,  օրէնքով սահմանուած կարգով նստաշրջանի գումարման
ավարտը  կայացրած բոլոր որոշումները  ճանաչել առոչինչ, անուաւեր: 

3/Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարան) նախագահ (խօսնակ) Արմէն -Տէր
Սարգսեանի լիազօրութիւնները  հայտարարել  դադարեցուած:

4/  Ազգային  Ժողովում  (Խորհրդարան)  Վտարանդի  Կառավարութեանը   յատկացուած  20
պատգամաւորական  տեղի   կազմի  ձեւաւորման  համար:  Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային
Ժողովի  (Խորհրդարան)  աշխատանքները կասեցնել  մինչեւ 90  օր: 

5/Արեւմտեան  Հայաստան  Պետութեան  Գլուխ  յայտարարուած,  սակայն  Արեւմտեան
Հայաստանի  Հանրապետութեան   նախագահ  ներկայացող`   Արմէնակ  Աբրահամեանի
լիազօրութիւնները ճանաչել  առոչինչ:

6/Մինչեւ  Արեւմտեան  Հայաստանի  Հանրապետութեան  Սահմանադրութեան  ընդունումը,
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադիր-Գերագույն  Իրաւարար Ատեանի
կողմից ընդունուած ճանաչելը եւ համաժողովրդական կամ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային
Ժողովի/Խորհրդարան/   ընտրուած  պատգամավորների  ընդհանուր  թուի   որակեալ
մեծամասնութեան՝3/4-ի  կողմից  Արեւմտեան  Հայաստան  Պետութեան  առաջին  դեմքի
ընտրութիւնը,  ոչ  ոք  լիազորուած  չէ  հանդես  գալու  որպես  Արեւմտեան  Հայաստանի
Հանրապետութեան  Նախագահ,  Արեւմտեան  Հայաստանի  Նախագահ  կամ  Արեւմտեան
Հայաստան Պետութեան Գլուխ:

ՎՃԻՌՆ  ՈՒԺԻ  ՄԷՋ  Է  ՄՏՆՈՒՄ  ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ  ՊԱՀԻՑ,   ԱՅՆ   ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ  Է,
ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅ ՉԷ:

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴԻՐ _ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԻՐԱՒԱՐԱՐ
ԱՏԵԱՆ

 ԱՐԲԻՏՐՆԵՐ`1.         

Հրայր/Սուրիկ  Ղազարեան  

 Երրորդ որակաւորման դասի դատաւոր, 

Արդարադատութեան պետական խորհրդական, 

ՌԴ բնական գիտութիււնների ակադեմիայի արտասահմանեան անդամ,                                            

Կալիֆորնիայի ,,Հայ գրողների միութեան,, անդամ 

Արցախեան պատերազմի մասնակից:

                                               

                         

   2.  Արմեն Խաչիկեան՝ պատմաբան, գիտութիւնների դոկտոր,պրոֆեսոր,Վիլսոնագետ 



3. Ալեքսանդր Մանասեան՝ Փիլիսոփա, գիտութիւնների դոկտոր,պրոֆեսոր

4.Գառնիկ Մարգարեան՝ գնդապետ, իրաւաբան, հասարակական-պետական գործիչ

5.Երուանդ Մանարեան՝ Արեւմտեան Հայաստանի Պատուաւոր Քաղաքացի, ԱՀՀ Ժողովրդական
արտիստ, Մշակոյթի Վաստակավոր գործիչ, հասարակական գործիչ


