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Աղուան ՏՕՆԱԿԱՆԵԱՆ 
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  

 Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահ 

Մեծարգո Պարոն Նախագահ 

 Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան, Ազգային Ժողովի (Խորհրդարան) եւ 
անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ Ձեզ Արեւմտեան Հայաստանի 
Հանրապետութեան որպես   նօրընտիր Նախագահ։ 
Ինչպես գիտենք, սկսած 17  Դեկտեմբերի 2004 թվականից հիմք դրեցիք Շուշիյում, 
Արեւմտեան Հայաստանի  Ազգային Խորհուրդը։ 
Այն Ազգային Խորհուրդը որը տարիներ հետո դարձավ Արեւմտեան Հայաստանի 
Հանրապետութեան հիմքը։ 
Ստեղծվեցին պետականութեան բոլօր համակարգերը, 
 

• Ղիեկավար մարմին - Նախագահական Խորհուրդ 
• Օրենսդիր մարմին – Ազգային Ժողով – Խորհրդարան 
• Գործադիր մարմին – Կառավարություն 
• Դատական եւ Դատաիրավական համակարգ 
 

Այս բոլօր համակարգների հիմքը Արեւմտեն Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի 
հիմնադիրը Դուք եք։ 
Հայոց  պետականության հաջող ձեւավորման վկայությունն է եւ անկախության 
ճանապարհին մեր ժողովրդի դարավոր իղձերի արտացոլումը: 

Այս բոլոր տարիների չարչարագին աշխատանքների շնորհիվ մենք ձեռք բերեցինք 
հաստատված Արեւմտեան  Հայաստանի հզօր Պետականությունը։ Եւ վստահորեն քայլում 
ենք  դեպի ինքնիշխան զարգացման պատմական հայրենիքի վերածնունդը, կարողացել 
ենք անհավասար պայքարում պաշտպանել Արեւմտեան Հայաստանի 
բարոյականությունը։ 

Այն բոլոր ձգտումներով որպես ազատ ու անկախ Պետություն, եւ Արեւմտեան Հայաստանի 
քաղաքացիների կյանքի իրավունքը, դրսեւորելով որպես ՀԱՅ գիտակցելով որպես 
իրավական երկրի տերեր Արեւմտեան Հայաստանը որպես ապրող հայրենիք։ 

Միասնաբար իրականացրել էք  հայ ժողովրդի միասնական պայքարի սկիզբը։  
Բազմազան  կապերի ընդլայնման քաղաքականութուն, ամրապնդել էք պետության 
հեղինակությունը միջազգային ասպարեզում եւ գործընկերային հարաբերություններ է 
կառուցվել օտար պետությունների հետ: 

2019 թվականը Արեւմտեան Հայաստանի  եւ ամբողջ հայ աշխարհի կյանքում հատուկ տեղ 
է զբաղեցնում պատմական հարցի̔ Հայերի դեմ կատարված ցեղասպանության երեք 
իրարահաջորդ կառավարությունների կողմից։ Սկսած 1894-1923թթ-ին։ Արեւմտեան 
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Հայաստանի եւ Տարագիր հայութեան  ընդհանուր ջանքերով որոշակի ճեղքում կատարվեց 
այսօրվա թուրքական կառավարութեան շրջանակներում: 

Մենք մեծ գոհունակությամբ ընկալեցինք այն լուրը, որ Դուք հասել եք ՄԱԿ-ի Բնիկ 
Ժողովուրդների Հանձնաժողով, առաջին անգամն է որ հայ ազգը հաստատում է իր 
բնիկությունը որպես Հայկական Լեռնաշխարհի բնիկներ։ 

Արեւմտեան  Հայաստանի Հանրապետության Պետական կառույցների  նախաձեռնած 
տարբեր բանաձեւերի ընդունմանը, որով տարագիր հայությունը եւ Արեւմտեան 
Հայաստանում բնակվող  Հայությունը հաստատագրված են իրենց  բաղձալի երազանքների 
իրականացմանը։ 

Անկախ Արեւմտեան Հայաստանի, կարեւորագույն նվաճումներից մեկը պետք է լինի  հզոր 
բանակի ստեղծումը, որը ունակ է լինելու անսասանորեն պաշտպանել Արեւմտեան 
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ տարագիր հայերի  անվտանգությունը եւ հետ մղել 
ցանկցած անսպասելի հարձակում: Եվ այդ նվաճումների մեջ անվիճելի է անձամբ Ձեր  
վաստակը: 

 Մենք այսուհետեւ եւս կօժանդակենք Արեւմտեան Հայաստանի ռազմավարական   
հետագա զարգացմանն ուղղված Ձեր ջանքերին, որոնք հիմնված են  փոխադարձ 
հարգանքի մերձավորությամբ։   

Մենք վստահ ենք, որ մեր պետության փոխհարաբերությունները հետեւողականորեն 
կամրապնդվեն եւ կհասնեն քաղաքական, ռազմական մեծ գործոնների եւ  
համագործակցության նոր մակարդակի: 

 Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի – Խորհրդաիանի 
Պադգամավորների անունից ցանկանում եմ Ձեզ անկոտրուն պայքար, հանուն 
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան եւ հանուն հայ ազգի։ 

Երկրի անկախության,  պաշտպանության եւ անվտանգության ամրապնդման ուղղությամբ 
Արեւմտեան Հայաստանի հետեւողական քաղաքականությունը Պետք է լինի մեկ 
ամբողջություն, ամբողջություն որը լինելու է փոխադարձ հարգանքի, մարդկային 
բարորութեան համակարգ։   

Հավատացած եղեք, պարոն Նախագահ, որ մենք այսուհետեւ  պետք է համախմբվենք   
ազգային շահերի պաշտպանությանն ուղղված Ձեր քաղաքականությանը։   

Ձեզ եւ Արեւմտեան Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին մաղթում եմ հաջոություններ, 
համակարգի կայուն զարգացում  եւ մեր հայրենիքին  բարօրություն : 

Խորին  հարգանքներով  

02 Փետրվարի 2019թ.  

Աղուան ՏՕՆԱԿԱՆԵԱՆ 
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 

Նախագահ  
 


