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Արեւմտեան Հայաստանի (Հայաստան) պետութեան  
անկախութեան «դե ֆակտո» ճանաչումի մասին  

 

Հայկական պահանջներու ու իրավունքներու խնդիրները ներկայացնել, քննարկել եւ անոնց 
վերաբերեալ որոշումներ ընդունուած են Փարիզի Խաղաղութեան վեհաժողովուի ժամանակ, այդ 
թուին՝ Հայաստան պետութեան «դե ֆակտո» եւ «դե յուրե» ճանաչումների վերաբերեյալ: Այս 
տարի կը նշենք այդ որոշումներու ընդունման, ինչպէս նաեւ Հայաստան պետութեան 
անկախութեան ճանաումի  98-ամեակը: Այդ որոշումները տեղի կը գտնուի նաեւ Սեւրի 
Խաղաղութեան Դաշնագիրի մէջ (88-րդ եւ 92-րդ հոդուածներու) եւ ԱՄՆ Նախագահ Վուդրո 
Վիլսոնի կայացրած Իրավարար վճիռի մէջ:  
 

 
 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտէն ետք պատերազմի ժամանակ հաղթած 
պետութիւնները՝ պարտուած պետութիւններու հետ խաղաղութեան պայմանագիր մշակելու եւ 
կնքելու նպատակով հրաուիրեցին Փարիզի Խաղաղութեան վեհաժողովին, որն ընդհատումներով 
տեղի ունեցաւ 1919 թ. Հունուարի 18-էն մինչեւ 1920 թ. Հունուարի 21-ը: Վեհաժողովին 
մասնակցած էին Մեծ Բրիտանիոյ եւ անոր դոմինիոններու, Ֆրանսիոյ, ԱՄՆ-ի, Իտալիոյ, 
Ճապոնիայի, Բելգիոյ, Բրազիլիոյ, Չինաստանի, Կուբայի, Հունաստանի, Լեհաստանի, 
Չեխոսլովակիայի, Սերբերու, հորվաթներու եւ սլովեններու թագաւորութեան, Նիկարագուայի, 
Ռումինիոյ, Հեջազի, Գվատեմալիոյ, Պանամայի, Հայիթիի եւ Լիբիայի ներկայացուցիչները։ 
Խաղաղութեան հիմնական պայմանները կը ձեւակերպԷին Ֆրանսիոյ Վարչապէտ Կլեմանսոն, 
Մեծ Բրիտանիոյ Վարչապէտ Լոյդ Ջորջը եւ ԱՄՆ-ի  Նախագահ Վիլսոնը։  
1919 թուականի փետրուարին Փարիզի մէջ (Վերսալի մէջ) գտնուող հայկական երկու 
պատուիրակութիւնները՝ Արեւմտեան Հայաստանի հայութեան կողմէ Հայկական Ազգային 
պատուիրակութիւնը Պողոս Նուպար Փաշա-ի գլխաւորութեամբ եւ Հայկական 
Հանրապետութեան պատվիրակութիւնը Աւետիս Ահարոնեանի նախագահութեամբ, 
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ներկայացան դաշնակիցներուն՝ խնդրելով ճանչնալու հայերու ազգային պահանջները։ Ֆրանսիոյ 
արտաքին գործերու Նախարար Ս․ Պիշոնը հայ պատուիրակներուն առաջարկեց հուշագիր 
պատրաստել։ 1919 թուականի փետրուարի 12-ին ներկայացուց «Հայկական պահանջներու 
հուշագիր» հետեւեալ բովանդակութեամբ: Հայկական անկախ պետութեան ճանաչում՝ հայկական 
7 նահանգներու, Կիլիկիոյ եւ Կովկասի Հայկական Հանրապետութեան հողամասերու միացումով։  
1920 թուականի Հունուարի 19-ին վեհաժողով հրաուիրվեցան հայկական երկու 
պատուիրակութիւններու ղեկավարները՝ Պողոս Նուպարը եւ Աւետիս Ահարոնեանը, որտեղ 
անոնց տեղեկացուցին, որ Փարիզի Խաղաղութեան վեհաժողովի որոշումով «դե ֆակտո» կը 
ճանաչի  հայկական պետութեան անկախութիւնը: Անկախութեան ճանաչումը ձեւակերպուած էր 
այսպէս.  
1/ Դաշնակիցներու Գերագոյն Խորհուրդի հայտարարութեամբ  կը տեղեկացն է, որ  ճանչցուած է 
Հայկական պետութեան կառավարութիւնը, որպէս փաստացի կառավարութիւն,  
2/ որոշուած է, որ ճանաչումը չի կանխորոշուի Հայկական պետութեան սահմաններու հարցը:  

 

Դիւրին է նկատել, որ հայկական պահանջներու եւ իրավունքներու մասով հետեւողականորէն 
1920 թ. ընթացքին՝ Փարիզի Խաղաղութեան վեհաժողովուի ժամանակ եւ Սան Ռեմոյի 
Կոնֆերանսի ժամանակ (Հաղթող տերութիւններու Գերագոյն խորհուրդի նիստը 1920 թուականի 
Ապրիլի 19-26-ը) ընդունուեցան որոշումներ, որոնք հետագային տեղ ունեցան ինչպէս Սեւրի 
Խաղաղութեան պայմանագիրի մէջ, այնպէս ալ ԱՄՆ Նախագահ Վուդրո Վիլսոնի կայացուցած 
Իրավարար վճիռի մէջ եւ այլ որոշումներուն, որպէս Հայաստան պետութեան վերաբերեալ 
կայացուած որոշումներ, այդ թուին՝ Դաշնակից Տերութիւններու Գերագոյն Խորհուրդի կողմէ 
Հայաստան պետութեան «դե յուրե» ճանաչումը 1920 թ. Մայիս 11-ին:  
 

Այդ իրավունքները պաշտպանելու եւ հաստատելու համար 2004-ին Շուշիի մէջ հաստատուեցաւ 
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդը, որն աշխատանքներ ձեռնարկեց ՄԱԿ-ի Բնիկ 
ժողովուրդներու իրավունքներու ձեւաչափի եւ իրականութեան ինքն է նախաձեռնողը 
Արեւմտեյան Հայաստանի Հայերու ինքնութեան եւ քաղաքացիութեան համակարգի ձեւաւորումի: 
Հետագա աշխատանքներու եւ ընդունուած իրավական քաղաքական որոշումներու ու 
հռչակագրերու հիման վրայ ձեւավորուած են Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան 
(Հայաստան) պետականութեան հիմքերը. Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութեյան՝ 
հռչակուած 2011 թ.-ին, Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհուրդարանի) եւ 
Նախագահական համակարգի՝ ձեւաւորուած 2013-2014 թթ.-ին:  
 

Ուստի, կը կարծենք, որ Մերձաւոր Արեւելքին կայուն խաղաղութիւն հաստատելու պայմաններէն 
են, ինչպէս Սեւրի Խաղաղութեան Դաշնագրի վավերացումը մասնակցող պետութիւններու կողմէ 
եւ անոր հոդուածներու պահանջներու իրագործումը, այնպէս ալ Հայաստան պետութեան 
վերաբերեալ կայացուած բոլոր այլ որոշումներու իրականացումը կեանքի մէջ:  
 

Արմենակ Աբրահամեան 
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապէտութեան Նախագահ 

 

Աղվան ՏՈՆԱԿԱՆԵԱՆ 
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապէտութեան Ազգային Ժողովի (Խորհուրդարանի) Նախագահ 

 

Գառնիկ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ 
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապէտութեան Վարչապէտ  
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