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Քաղվածք N-5/1 
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) 

Առաջին գումարման հինգերորդ նստաշրջանի արձանագրությունից 
 

29-ը հոկտեմբեր, 2017 թ., Երեւան 
Նիստի սկիզբը ժամը 11:00-ին, ավարտը՝ 17:00-ին: 

 
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) 
պատգամավորներու անուններու հաստատում,   
Հաստատված Պատգամավորներու թիվը 19-ը: 
Պատգամավորներից գրանցվել են 17-ը, 4-ը դահլիճում 13-ը ուղարկել են 
ԼԻԱԶՕՐԱԳԻՐ, 2-ը բացակա,  որը կազմում ավելի քան  89 տոկոս: 
 

Քվորումը ապահովված է: 
 

Հնչում է Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  օրհներգը: 
Բարձրացվում է Արեւմտյան Հայաստանի պետական դրոշը: 
 

1 - Մեկ րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք է տրվում Հայերի ցեղասպանության 
զոհերի հիշատակին, որ տեղի է ունեցել 1894-1923 թթ., երեք թուրքական  
իրարհաջորդ կառավարությունների կողմից՝ Արեւմտեան Հայաստանում եւ 
Օսմանյան կայսրությունում,  Ազգային ազատագրական պայքարի մարտիկների 
զոհերի հիշատակին, 1941-1945թթ. Հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի 
հիշատակին, Արցախում զոհված մակտիկների զոհերի  հիշատակին, Սիրյայում 
զոհված ազատամարտիկների հիշատակին, Քեսաբում զոհված 
ազատամարտիկների հիշատակին: 
 

2 - Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Առաջին գումարման 5-
րդ նստաշրջանի օրակարգի մասին: 
 

Որոշեցին` Հաստատել Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Առաջին 
գումարման 5-րդ նստաշրջանի օրակարգը: 
Քվեարկութեան արդյունքները,  
Դեմ -0, բացակա -2, կողմ -17,  որոշումը ընդունված է միաձայն: 
 

 3-Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Խորհրդարանի 
պատգամավորների լիազորությունների հաստատման մասին: 
Որոշեցին՝ հաստատել Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  
Խորհրդարանի 19 պատգամավորների լիազորությունները: 

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
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Քվեարկության արդյունքները,   
Դեմ -0, բացակա -2, կողմ -17,  որոշումը ընդունված է միաձայն: 
 

4 - Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի 
Նախագահի ընտրության մասին: Առաջարկավծ էր մեկ  թեքնածու, ԱՀՀ ԱԺ-ի 
Իրավաբանական Յանձնախմբի Նախագահ Աղվան ՏՈՆԱԿԱՆԵԱՆ-ը: 
 Ընտրեցին, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի 
Նախագահ: 
Ընտրվեց Աղվան ՏՈՆԱԿԱՆԵԱՆԸ, 
 

Որոշեցին`հաստատել,  Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային 
Ժողովի Նախագահ Աղվան ՏՈՆԱԿԱՆԵԱՆԻ Լիազօրությունը 
Քվեարկութեան արդյունքները,  
Դեմ -0, բացակա -2, կողմ -17,  որոշումը ընդունված է միաձայն: 
 
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի Նախագահն է 
Աղվան ՏՈՆԱԿԱՆԵԱՆԸ 
 

 5 - Ընթերցվեց.    
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի Առաջին 
գումարման 5-րդ նստաշրջանի Օրակարգը: 
Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի Առաջին 
գումարման 5-րդ նստաշրջանի Օրակարգի թեման, 
 

Որոշեցին՝ հաստատել Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային 
ժողովի Առաջին գումարման 5-րդ նստաշրջանի Օրակարգը: 
Քվեարկութեան արդյունքները,  
Դեմ -0, բացակա -2, կողմ -17,  որոշումը ընդունված է միաձայն: 
 

6 - Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Նախագահի ողջյունի 
խոսքը: 
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահը ողջյունեց Առաջին 
գումարման 5-րդ նստաշրջանը կազմակերպելու եւ իրականացնելու համար, 
ողջունեց բոլոր Պատգամավորներին, Կառվարութեանը, ողջունեց ներկա գտնվող 
բոլօր հյուրերին, ցանկացավ ամենալավագույնը, եւ եռանդուն աշխատանքային 
սկիզբ եւ ծրագրված նպատակների իրականացում, եւ պետութեան 
պետականութեան ամրապնդում... 
 

7 - Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Ազգային Ժողովի 
Խորհրդարանի Նախագահի  խոսքը: 
Նախ եւ ԱՀՀ ԱԺ նօրընտիր Նախագահը ողջունեց ԱՀՀ Նախագահին, ԱՀՀ 
Կառավարութեան Վարչապետին, ԱՀՀ ԱԺ Պատգամավորներին, բոլոր 
ներկաներին եւ հյուրերին: 
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Ստանձնելով այս բարձր  կոչումը, իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում 
բոլորիցդ, եւ հավատացած եղեք  որ, Ազգային ժողովի բոլոր աշխատանքները 
լինելու են թափանցիկ եւ հասանելի բոլորին, բոլորին այն անձանց որոնք 
հետաքրքրված են Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան թե 
կառուցողական եւ թե զարգացման առաջընթացին: 
Ազգային Ժողովի աշխատանքները հասանելի են լինելու հասարակ 
քաղաքացիներին... 
 

8 - Լսեցին՝  Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Ազգային Ժողովի 
Խորհրդարանի  Պատգամավոր Սարկիս Կասպարեանի ելույթը: 
Պատգամավոր Սարկիս Կասպարեանը նախ եւ առաջ ողջունեց բոլօր ներկաներին, 
խոսեց ԱՀՀ ԱԺ –ի ընդհանուր իրավիճակի մասին, մաղթեց արթարութեամբ առաչ 
շարժվել ճկուն աշխատանքներով եւ այն քարքարոտ  ճանապարհը որով մենք 
քայլում ենք, պետք է քայլենք մինչ հաղթանակ դրված նպատակների 
իրականացմանը: 
Ելոյթ ունեցավ նաեւ ԱՀՀ ԱԺ Պատգամավոր Ժիրայր ԲԱԼԵԱՆը։ 
 

Վիդեո հաղղորդագրութեամբ ելույթ ունեցան ԱՀՀ ԱԺ Պադգամավորներ, Վրեժ 
ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆը, Ժան ՂԱԶԱՐՈՍԵԱՆը, Բեաթրիս ՆԱԶԱՐԵԱՆը, Լիդիա 
ՄԱՐԿԱՈՍԵԱՆը, Բասամ ԹԱՀԱՆը,  
 

9 - Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների մասին: 
Որոշեցին՝ հաստատել  
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի հետեւյալ 
մշտական հանձնաժողովները. 

9.1-Միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական կապերի 
հանձնաժողով,    
9.2-Հայրենակցական, համայնքային եւ հայրենասիրական հասարակական 
միությունների հանձնաժողով,  
9.3 - Ֆինանսական, տնտեսական հարցերի հանձնաժողով,  
9.4 - Կրթության եւ գիտության հարցերի հանձնաժողով, 
9.5 - Մշակույթի հարցերի հանձնաժողով,  
9.6 - Ընտանիքի, կանանց եւ առողջապահության հարցերի հանձնաժողով,  
9.7 - Երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողով, 
9.8 - Վետերանների եւ Հաշմանդամների հարցերի հանձնաժողով 

Քվեարկութեան արդյունքները,  
Դեմ -0, բացակա -2, կողմ -17,  որոշումը ընդունված է միաձայն: 
 

10-Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի մշտական 
հանձնաժողովների նախագահների ընտրության մասին: 
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Որոշեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Ազգային ժողովի 
մշտական հանձնաժողովների նախագահներ ընտրել:   

10.1 - Միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական կապերի 
հանձնաժողովի Նախագահ    Լիդիա ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, 
10.2 - Հայրենակցական, համայնքային եւ հայրենասիրական հասարակական 
միությունների հանձնաժողոի Նախագահ չի ընտրվել,  
10.3 - Ֆինանսական, տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ չի 
ընտրվել,  
10.4 - Կրթության եւ գիտության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ չի 
ընտրվել, 
10.5 - Մշակույթի հարցերի հանձնաժողովի նախագահ չի ընտրվել,  
10.6 - Ընտանիքի, կանանց եւ առողջապահության հարցերի հանձնաժողի 
Նախագահ չի ընտրվել,  
10.7 - Երիտասարդութեան եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողովի Նախագահ չի 
ընտրվել, 
10.8 - Վետերանների եւ Հաշմանդամների հարցերի հանձնաժողովի Նախագահ 
Վրեժ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ 

Քվեարկութեան արդյունքները,   
Դեմ - 0, բացակա - 2, կողմ - 17,  որոշումը ընդունված է միաձայն: 
 

11- Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 
մշտական հանձնաժողովների նախագահների ելույթները, աշխատանքային 
ծրագրերի մասին: 
 

Որոշեցին՝ հաստատել Արեւմտեան Հայաստանի  Հանրապետութեան Ազգային 
ժողովի մշտական հանձնաժողովների աշխատանքային ծրագրերը: 
Քվեարկութեան արդյունքները,   
Դեմ -0, բացակա -2, կողմ -17,  որոշումը ընդունված է միաձայն: 
 

Ընդմիջում 13:00-14:00 
 

12 - Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Նախագահի զեկքյցը 
ԱՀՀ արտաքին  եւ ներքին քաղաքականութեան ռազմավարութեան վերաբերիալ: 
ԱՀՀ Նախագահը ներկայացրեց տարվա  ընթացքում կատարված աշխատանքների 
մասին, ՄԱԿի Բնիկ ժողովուրդների հանձնաժողովներում մեկշաբաթյա 
աշխատանքների մասին, որոնք կրում եին իրենց մեջ Արեւմտեան Հայաստանի 
Հայերի  բնիկութեան մասին, հարաբերութիւններ է հաստատվել տերբեր երկրների 
ղոկավար մարմինների հետ:  
Ներկայացրեց մանրամասն բոլօր կատարած աշխատանքնեը,  խոսեց հետագա 
2018 թվականի ընտրությունների մասին, մանրամասն քննարկվեցին կատարվելիք 
աշխատանքները, ապագա թեքնածուների պատրաստման մասին, ապագա 
թեքնածուների հարցերի ծրագրերի եւ քննությունների մասին։  
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Քննությունները պետք է լինեն  երկու մասից, 
1. Թեօրապես 
Թեօրապես քննությունը իր մեջ ներառում  է հետեւյալ կերպ՛ 
Թեստերի միջոցօվ պետք է բանավոր քննություններ հանձնել՛ 
2. Պրակտիկ 
Պրակտիկ քննությունը իր մեջ ներառում է կազմակերպել ընտրությունների հետ 
կապված միջոցառում՛ 
Այս կերպ միայն կարող ենք իսկական ազնիվ պադգամավորներ ընտրել։ 
Խոսվեց ընտրությունների ժամկետների մասին։ 
Եւ  վերջում պահանջվեց բոլորից աշխատանքներ տանել բազում ուղղություններով 
ամենայն լրջութեամբ եւ ազնվութեամբ, քանզի ազնվությունը մեր աշխատանքների 
եւ քարքարոտ ճանապարհների հաջողությունն է, միայն ազնվութեամբ եւ 
բարեկեցությամբ մենք կարող ենք հասնել մեր բաղձալի երազանքներին, եւ 
վերջում ԱՀՀ Նախագահը հանդես եկավ հետեւյալ կերպ, հարգելի 
Պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ  դժվարություններով անցած այս  
ճանապարհները, որոնք, բազմաթիվ չարչարանքներով, դժվարություններով 
անցած ուղղի է մարդկութեան եւ պետութեան կարեւորագույն 
փորցառություններից մեկն է, որոնք, պետք է վերջ ի վերջո մեզ բերեն  
հաղթանակներ, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեանը եւ Արեւմտեան 
Հայաստանի Հայութեանը։  
ԱՀՀ Նախագահի 2016-2017թթ. կատարած աշխատանքների արդյունքները  ԱՀՀ 
ԱԺ-ի Պատգամավորբերի կողմից գնահատվեց գերազանց։ 
Նախագահ Պարոն Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆը նստշրչանի աշխատանքներու 
օրակրգին մէջ առաջարկեց ներառել քննարկման եւ քուեարկման ենթարկել իր 
թեկնածութեան հարցը հառաջիկայ նախագահական ընտրութիւներուն յայտնեով 
իր կամքը ենթարկուելու մեծամասնութեան որոշումին:  
Ներկաները Պարոն Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆի հառաջիկայ նախագահական 
ընտրութիւներուն իր թեկնածութիւնը առաջարկելու հարցը քննարկելէ հետոյ 
քուէարկելով որոշեցին ընդունիլ Պարոն Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆի 
դեկնածութիւնը:  
ԱՀՀ Նախագահը խոսեց նաեւ Բեյրութում կայացած միջոցառումների մասին, որը 
շատ հզօր եւ կայուն իր հետեւությունները թողեց, Բեյրութում բացվեց Արեւմտեան 
Հայաստանի Հանրապետութեան Հյուպատոսարանը, որը պետք է աշխատի երկու 
ուղղություններով։ 
1.Պետական 
2. Ներքին տարածաշրջանային 
 

Որոշեցին՝ հաստատել Արեւմտեան Հայաստանի  Հանրապետութեան Նախագահի 
կատարած  աշխատանքները եւառաջարկած ծրագրերը: 
Քվեարկութեան արդյունքները,  
Դեմ -0, բացակա -2, կողմ -17,  որոշումը ընդունված է միաձայն: 
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13 - Արեւմտեան հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութեան Վարչապետ 
Գառնիկ ՍԱՐԳՍԵԱՆի հաշվետվությունը, 2017 թվականի կատարած 
աշխատանքներու վերաբերյալ եւ ապագա ծրագրերու մասին Պարոն 
ՍԱՐԳՍԵԱՆը ներկայացրեց Կառավարութեան կատարած աշխատանքները, 
որոնք իրենց մեջ կրում եին բազում գործողություններ, կապված ԱՀՀ Մշակոյթի 
Նախարարութեան աշխատանքների մասին, Մշակույթի Նախարարի այց դեպի 
Արեւմտեան հայաստան, ներկայացվեց Արեւմտեան Հայաստանում բնակվող 
հայութեան խնդիրները եւ հայութեան ինքնահայկականացման մասին, այսինքն 
Ծպտյալ հայերի վերադարձը իրենց արմատներին, Արեւմտեան Հայաստանւմ 
բնակվող հայերի կյանքն ու բաղձալի ցանկութեանը վերաբերող հարցերի շուրջ։  
Կրթութեան հետ կապված կատարած տարբեր աշխատանքների եւ կազմակերպած 
տարբեր միջոցառումնեի մասին, ԱՀՀ Կառավարութեան Վարչապետի եւ ԱՀՀ 
Նախագահի այցը Լիբանան, այնտեղի կատարած աշխատանքների մասին, 
Կատարած բազմաթիվ աշխատանքները գնահատվեց գերազանց։ 
  
Որոշեցին՝ հաստատել Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան 
Կառավարութեան Վարչապետի  կատարած  աշխատանքները եւառաջարկած 
ծրագրերը: 
Քվեարկութեան արդյունքները, 
Դեմ -0, բացակա -2, կողմ -17,  որոշումը ընդունված է միաձայն: 
 

14 - Ելույթ ունեցան Կառավարութեան անդամներ  
Սիմօն ԴԱՐՈՆԵԱՆը, նա ներկայացրեց Արեւմտեան Հայաստանեւմ բնակվող 
հայերի կյանքն ու ստեղծագործական աշխարհը, Թուրքերեն լեզվով, հարցի 
դեպքում թե ինչու թուրքերեն, բացատրվեց հետեւեալ կերպ որ հասանելի լինի 
Արեւմտեան Հայաստանում բնակվող թրքացած, քրդացած հայութեանը։ 
Ելույթ ունեցավ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ԱՄՆ–ի Լոս 
Անջելեսի Յուպաթոս Կարո ԱՐՄԵՆԵԱՆը, նա ներկայացրեց ԱՄՆ-ում կատարված 
աշխատանքները եւ հանդես եկավ տարբեր առաջարկություններով։ 
Կատարված աշխատանքները գնահատվեցին գերազանց, ընդունվեցին 
առաջարկությունները հետագա աշխատանքների մեջ ընդգրկելու  եւ քննարկելու։ 
 

Որոշեցին՝ հաստատել Արեւմտեան Հայաստանի  Հանրապետութեան Շվեցարիա-
ում եւ ԱՄՆ-ում Յուպատոսներ, Սիմօն ԴԱՐՈՆԵԱՆի եւ Կարո ԱՐՄԵՆԵԱՆի 
կատարած  աշխատանքները եւ առաջարկած ծրագրերը: 
Քվեարկութեան արդյունքները,  
Դեմ -0, բացակա -2, կողմ -17,  որոշումը ընդունված է միաձայն: 
 
15 - Ելույթ ունեցավ նաեւ Արեւմտեան Հայաստանին Հանրապետութեան Ֆուտբօլի 
ազգային Հավաքականի ղեկավարը, նա պատմեց ներկաներին 2016 թվականին 
Աբխազիայում ներկայացված խաղերի մասին, ԱՀՀ ՖԱՀ ինչպես ներկայացավ, նա 
պատմեց 2018թվականին հունից ամսուն կայանալիք ՄԱԿ-ի կողմից չճանաչվաժ 
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պետությունների Ֆուտբոլի Միջազգային Խաղերի մասին, որը պետք է կայանա 
Լոնդոնում, ԱՀՀ ՖԱՀ պետք է մասնակցի։ 
 

16 - Ելույթ ունեցավ վիդեոհաղորդագրութեամբ Նիկոս ԼԻԺԵՐՈՍը Հույների 
ներկայացուցիչը Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային 
Խորհուրդում։ 
Եղան տարբեր առաջարկներ, որոնք պետք է ներկայացնեն գրավոր դիմումների 
հիմման վրա, ապագա աշխատանքներում։ 
 

Որոշեցին՝ հաստատել Արեւմտեան Հայաստանի  Հանրապետութեան 
Կառավարութեան  կատարած  աշխատանքները եւ առաջարկած ծրագրերը: 
Քվեարկութեան արդյունքները, 
Դեմ -0, բացակա -2, կողմ -17,  որոշումը ընդունված է միաձայն: 
 

17 - Ելույթ ունեցավ Ջավախքի Հայերի Ազգային Խորհրդի Նախագահ Աղվան 
ՏՈՆԱԿԱՆԵԱՆը,  
Նա ներկայացրեց Ջավախքում կաատարվող իրադարձությունները, ցավալի 
փաստերով եւ կանկրետ խնդիրներով։ 
Առաջարկեց, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան բոլոր Ղեկավար 
մարմիններին, հանձինս իրեն որպես ԱՀՀ ԱԺ Նօրընտիր նախագահ լրջորեն 
զբաղվել Ջավախքի հիմնախնդիրներով։ 
 

18 - Եղան բազում ելույթներ, հարցեր առաջարկներ հյուրերի կողմից,  
Ընդունվեց բոլոր առաջարկները եւ հետագա աշխատանքների մեջ հաշվի 
կառնվեն։ 
 

19 - ԱՀՀ ԱԺ Նորընտիր Նախագահը հանդես եկավ ուղերցով Տարագիր 
հայութեանը եւ Արեւմտեահ Հայաստանում բնակվող հայությանը։ 
 

20 - Հնչեցվեց Արեւմտեան Հայաստանի հանրապետութեան Օրհներգը։ 
 

21 - Հայտարարվեց, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային 
Ժողովի Խորհրդարանի Առաջին գումարման 5-րդ նստաշրջանի կատարված 
աշխատանքները  կատարվաժ է եւ գնահատված է ԳԵՐԱԶԱՆՑ։ 
 

 ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 1-ին ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ 5-ՐԴ 
ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ ՓԱԿՎԱԾ Է։  
 

Աղվան ՏՈՆԱԿԱՆԵԱՆ 
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 

Նախագահ 
 

Վիոլետա ՂԱԶԱՐՈՍԵԱՆ 
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Քարտուղար 


