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ՆախագահականՆախագահականՆախագահականՆախագահական ՀրամանագՀրամանագՀրամանագՀրամանագիիիիրրրր    
Թիվ 14 - 2014-03-01 

 
Կարին, 01 մարտ 2014թ. 
 

Որոշում՝ Որոշում՝ Որոշում՝ Որոշում՝ հհհհիշեցում Արևմտեան Հայաստանի Հանրապետութիշեցում Արևմտեան Հայաստանի Հանրապետութիշեցում Արևմտեան Հայաստանի Հանրապետութիշեցում Արևմտեան Հայաստանի Հանրապետութեեեեան վերաբերան վերաբերան վերաբերան վերաբերեեեեալ, որը ալ, որը ալ, որը ալ, որը 
հանդիսանհանդիսանհանդիսանհանդիսանում է 1920ում է 1920ում է 1920ում է 1920----ին Հայկական պետության շարունակությունը: ին Հայկական պետության շարունակությունը: ին Հայկական պետության շարունակությունը: ին Հայկական պետության շարունակությունը:     

    
Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության միջազգային անկախությունը ճանաչվել է 1920 Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության միջազգային անկախությունը ճանաչվել է 1920 Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության միջազգային անկախությունը ճանաչվել է 1920 Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության միջազգային անկախությունը ճանաչվել է 1920 

թվականի թվականի թվականի թվականի յյյյունուարի 19ունուարի 19ունուարի 19ունուարի 19----ին: ին: ին: ին:     
    

Արևմտեան Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող փոքրամասնությունների Արևմտեան Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող փոքրամասնությունների Արևմտեան Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող փոքրամասնությունների Արևմտեան Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող փոքրամասնությունների 
պարտականությունների պաշտպանութպարտականությունների պաշտպանութպարտականությունների պաշտպանութպարտականությունների պաշտպանութեեեեան ան ան ան վերաբերվերաբերվերաբերվերաբերեեեեալ՝ Թուրքիայի հետ կնքված ալ՝ Թուրքիայի հետ կնքված ալ՝ Թուրքիայի հետ կնքված ալ՝ Թուրքիայի հետ կնքված 

խաղաղութխաղաղութխաղաղութխաղաղութեեեեան դաշնագրի (Սևրի) 93ան դաշնագրի (Սևրի) 93ան դաշնագրի (Սևրի) 93ան դաշնագրի (Սևրի) 93----րդ յոդվածի համաձայն:րդ յոդվածի համաձայն:րդ յոդվածի համաձայն:րդ յոդվածի համաձայն:    
    

Հաշվի առնելով, Հաշվի առնելով, Հաշվի առնելով, Հաշվի առնելով, որ 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին Սովետական ժողովրդական 
կոմիսարները (սովնարկոմ) հրամանագրով ճանաչում են ԹուրքաՀայաստանի (Արևմտեան 
Հայաստանի)  հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը մինչեւ անկախությունը : 
 
Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով, որ 1920 թվականի յունուարի 19-ը պահանջներին ի պատասխան՝ 
Խաղաղության Կոնֆերանսի Բարձրագույն Խորհուրդը 1920 թվականի հունուարի 19-ին 
կայացրեց հետևյալ որոշումը:  
 

ա) Հայակական պետութեան կառավարությունը դե ֆակտո ճանաչվի որպես կառավարություն:  
բ) Այս ճանաչումը նախնապես չի որոշում տվյալ պետութեան հնարավոր սահմանների հարցը: 
 
Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով, որ 1920 թվականի մայիսի 11-ին թուրքական պատվիրակությունը հրավիրված 
կոնֆերանսին՝ ներկայացնելու «Խաղաղության պայմանները» : Դաշնակից ուժերի մեջ էր նաև 
Հայկական պետության պատվիրակությունը: 
«Խաղաղության Պայմանների» նախաբանում, որը հետագայում դարձավ Սևրի Դաշնագրի 
նախաբանը, Հայաստանը պետություն նշված է Դաշնակից տերություններիի շարքում: 
Հայկական պետության ճանաչված է նաև «դե յուրե»: 
 
Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով, որ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Խաղաղության (Սևրի) Դաշնագիր կնքվեց 
Դաշնակից տերությունների և Թուրքիայի միջև: 
 
Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով, որ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Խաղաղության (Սևրի) Դաշնագիր կնքվեց 
Դաշնակից տերությունների և Հայաստանի պետութեան միջև: 
 



 

 2 

Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով, որ Գլխավոր դաշնակից տիրությունները’ (Բրիտանական Կայսրություն, 
Ֆրանսիա, Իտալիա, Ճապոնիա) մի կողմից, և Հայաստանը’ մյուս կողմից հաշվի են առնում, որ 
դաշնակից տիրությունները Հայաստանը ճանաչում են, որպես անկախ և ինքնիշխան 
պետություն:  
 
Հաշվի առնելովՀաշվի առնելովՀաշվի առնելովՀաշվի առնելով նաև, որ Հայաստանը ցանկանում է, որ իր ինստիտուտները 
համապատասխանեն ազատության և արդարության սկզբունքներին և երաշխիք է տալիս ողջ 
տարածքի բոլոր բնակիչներին, այնտեղ որտեղ նա ստանձնել է կամ կստանձնի 
ինքնիշխանություն: 
Պայմանավորվող շահագրգիռ բարձր կողմերը կապահովեն Խաղաղության Պայամանագրի 93-
րդ հոդվածը Թուրքիայի հետ, դրա համար իրենց լիազորները ուղություն ցույց կտան: 
 
Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով, որ 1920 թ. նոյեմբերի 22-ին ԱՄՆ 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնը կայացրեց 

իրավարար վճիռ, որի ամբողջական անվանումն է՝ «Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների 

նախագահի որոշումը Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջեւ սահմանի, Հայաստանի դեպի ծով ելքի 

եւ հայկական սահմանին հարակից թուրքական տարածքի ապառազմականացման 

վերաբերեալ»:  

 

Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով, որ    2004 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Շուշիում պաշտոնական 
հայտարարությունում    (Հռչակագիր, Արևմտեան Հայաստանի հայերի ինքնորոշման իրավունքի 
մասին) նշվեց Արևմտեան Հայաստան (ԹուրքաՀայաստան) պետութեան 
շարունակականութեան մասին՝ հիմք ընդունելով անբեկանելի, անժխտելի և անփոփոխ 
օրենքները, հիմնվելով՝ ազգային վերակառուցման քաղաքականության վրա, որ ստեղծվել է 
ցեղասպանութեան հանցագործութեան արդյունքում: 
 
Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով,Հաշվի առնելով, որ փետրվարի 4 - ին, 2011 թ. ձեւավորվեց Արեւմտեան Հայաստանի 
կառավարություն եւ դեկտեմբերի 17- ին, 2013 թ.  Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողով 
(Խորհրդարան) : 
    
Յոդված 1.Յոդված 1.Յոդված 1.Յոդված 1. -Մեր Արևմտեան  Հայաստանի        պետութեան պատմական յիմքերի վրա, որպես այդ 
հայկական պետութեան շարունակական պետություն, որը ճանաչվեց դե ֆակտո եւ դե յուրե 
1920 թուականին, կը յայատարարէ որ յունուարի 19-ը Արեւմտեան Հայաստանի 
Հանրապետության անկախութեան օրն է : 
 

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ 
Արևմտեան  Հայաստանի  Հանրապետութեան ՆախակահԱրևմտեան  Հայաստանի  Հանրապետութեան ՆախակահԱրևմտեան  Հայաստանի  Հանրապետութեան ՆախակահԱրևմտեան  Հայաստանի  Հանրապետութեան Նախակահ    
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