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Հաշվի առնելով` Արեւմտյան Հայաստանի պետական համակարգի պաշտոնյաների եւ 
խորհրդարանականների, ինչպես նաեւ Արեւմտյան Հայաստանի քաղաքացիների 
արդարացի դժգոհությունը Արամ Մկրտչյանի եւ նրա ղեկավարած խմբակի 
անջատողական, սադրիչ եւ վնասակար գործունեության վերաբերյալ, որ սկիզբ է առել 
2014-ի հուլիսի 21-ի ապօրինի ժողովից եւ այդ ժողովում ինքն իրեն վարաչապետ 
նշանակելուց հետո,  
 
hաշվի առնելով` Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 12 նոյեմբեր 
2014 թ. դիմումը ուղղված Արեւմտյան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարության Ներքին 
գործերի նախարարության, որտեղ նշված է՝ «համացանցում եւ այլուր առկա 
վիրավորանքների, խաբեությունների, նախատինքների, կեղծիքների թվի, կազմավորված 
հանցավորության հարցի բարձրացման առընչությամբ, եւ որ այս հարցում միջնորդական 
նախաձեռնությունները այլեւս բավարար չեն,«  
    
հաշվի առնելով՝ 2013 թ. սեպտեմբերից հաշվառված (ոչ սպառիչ) իրադարձությունները 
եւ գործողությունները, որոնք հետեւյալն են. 

1) Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի կնիքի օգտագործման չարաշահում,  
2) Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի կնիքի կեղծում, օգտագործում,  
3) Արեւմտյան Հայաստանի Իշխանությունների օրենքների եւ որոշումների 

նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք,  
4) Վիրավորանքներ եւ սպառնալիքներ ժողովների ժամանակ,  
5) Վիրավորանքներ համացանցում,  
6) Ընդհանուր հիմնադրամի չարաշահում, 
7) Կեղծ կառավարության հռչակում, որի նպատակն է շփոթմունք առաջացնել 

ժողովրդի մեջ, պետականության ինքնության հափշտակում,  
8) Սոցիալական եւ ընդհանուր գույքի չարաշահում,  
9) Արեւմտյան Հայաստանի մտավոր սեփականության չարաշահում եւ յուրացում, 
10) Արեւմտյան Հայաստանի հրամանագրերի, որոշումների, պետական 

փաստաթղթերի յուրացում եւ չարաշահում,  
 
ստորեւ նշված անձինք պետք է քննության ենթարկվեն չարագործ եւ մեղսակից միություն 
կազմելու նպատակով միավորվելու փաստի առընչությամբ.  
-Պարոն Արամ Մկրտչյան, Արեւմտյան Հայաստանի քաղաքացի  
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-Տիկին Կարինե Հայրապետյան, Արեւմտյան Հայաստանի քաղաքացի 
-Պարոն Սուրիկ/Հրայր Ղազարյան, Արեւմտյան Հայաստանի քաղաքացի 
-Պարոն Ֆիլիպ Գյուլեյան, Արեւմտյան Հայաստանի քաղաքացի 
-Պարոն Վահե Մեսրոպյան, այլ քաղաքացիություն 
-Պարոն Բակուր Կարապետյան, այլ քաղաքացիություն 
-Պարոն Էռնեստո Մարկո, այլ քաղաքացիություն  
 
ըստ այդմ նախարարության հրամանով՝  
 
-հանրային հետաքննություն սկսել եւ նշանակել քննության վերակացու, պաշտպանելու 
համար հայ բնակչությանը ամեն տեսակի յուրացումներից, կեղծիքներից եւ դրանց 
օգտագործումից, հանրային սեփականության անօրեն հափշտակումներից,  

 
-որը հնարավորություն կտա զոհերին գրավոր բողոք ներկայացնել Արեւմտյան 
Հայաստանի Վտարանդի Կառավարության Ներքին գործերի նախարարություն,  
 
-լսելու զոհերին եւ հաստատելու քննության էությունն ու արդյունքները,   
 
-մինչեւ այն պահը, երբ Արեւմտյան Հայաստանի հայկական իրավական ներուժը օժտված 
լինի համակարգով, որը կունենա նենգությունների դեմ պայքարի մեխանիզմ եւ 
կկարողանա կիրառել վերոհիշյալ փաստերը եւ իրականացնել համապատասխան 
գործողություններ:  

    
Մարտիրոս ՇահբազյանՄարտիրոս ՇահբազյանՄարտիրոս ՇահբազյանՄարտիրոս Շահբազյան    

ԱրեւմտյանԱրեւմտյանԱրեւմտյանԱրեւմտյան    ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    ՎտարանդիՎտարանդիՎտարանդիՎտարանդի    ԿառավարությանԿառավարությանԿառավարությանԿառավարության        
ՆերքինՆերքինՆերքինՆերքին    գործերիգործերիգործերիգործերի    ննննախարարախարարախարարախարարությանությանությանության        

    
13.12.2014 13.12.2014 13.12.2014 13.12.2014 թթթթ....    


