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ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ
ԵՒ ԱՇԽԱՐՀԱՍՓԻՒՌ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ
Հետեւելով տարածաշրջանի նեղ եւ ընդլայնուած շրջանակներէն ներս վերջին
տարիներու աշխարհառազմավարական անցուդարձներուն, եւ համապատասխան
գնահատանքներու հասնելով՝ Արեւմտահայութեան Ազգային Գերագոյն Խորհուրդի
հիմնադիր մարմինը, յենուելով սոյն թուականի Ապրիլին իր որդեգրած ՙԱրեւմտահայութեան Ազգային Հայեցակարգ՚-ի ողջ բովանդակութեան վրայ՝ կը յայտարարէ.
1. Ազատ, անկախ եւ ինքնիշխան Արեւմտեան Հայաստանի վերականգնումէն առաջ,
ՙԶանգեզուրի միջանցք՚ կամ՝ Հարաւային Կովկասէն մինչեւ Սեւ Ծով եւ Միջին
Արեւելք երկարող տարածքներուն վրայ վերջնական որեւէ կարգավիճակ կամ
ծրագիր գոյութիւն չի՛ կրնար ունենալ: Արեւմտահայութեան համար այս սկզբունքը
ընդունուած է որպէս սրբազան ՙՈՒԽՏ՚:
2. Ի զուր են՝ Արեւելեան Հայաստանի վրայ գործող տարբեր կողմերու բոլոր
ճնշումները, որոնց հիմնական նպատակն է վերջնական ուրացումը Արեւմտեան
Հայաստանի գրաւեալ հողերուն, ու այդ հարցի անօրինական փակումը: Անկախ այն
երեւոյթէն, որ Արեւելեան Հայաստանն ինքզինք անուանած է ՙՀայաստանի
Հանրապետութիւն՚՝ ան իրաւականօրէն ոչ իրաւայաջորդ, ոչ ալ շարունակող
պետութիւնը կրնայ ըլլալ 19 Յունուար 1920-ին միջազգային ճանաչում ստացած
ՙՀայաստան Պետութեան՚: Այս փաստարկը հաստատուած է Արեւելահայաստանի
23 Օգոստոս 1990 թուականին ընդունած անկախութեան հռչակագիրով, նաեւ,
Արեւմտահայութեան կողմէ Արեւելեան Հայաստանին այդպիսի իրաւական
լիազօրութիւն մը տալու բացակայութեան փաստով:
3. Հիմնուելով նախորդ կէտին վրայ, Արեւելահայաստանի վրայ գործող ներկայ այդ
բոլոր ճնշումներուն հետեւանքով՝ Արեւելահայաստանին կողմէ ստորագրուած/ստորագրուելիք որեւէ համաձայնագիր, դաշնագիր կամ այլ որակի
միջազգային պարտաւորութիւն՝ կը վերաբերին միայն ու միայն Արեւելեան
Հայաստանին, եւ իրաւական ու քաղաքական ոչ մէկ ազդեցութիւն կամ հետեւանք
կրնան թողուլ Արեւմտեան Հայաստանի եւ Արեւմտահայութեան միջազգայնօրէն
փաստագրուած իրաւաքաղաքական եւ այլ իրաւունքներուն վրայ:
4. Միջազգային

ընտանիքին,

եւ

յատկապէս

գերհզօր

հինգ

պետութիւններուն
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պատասխանատւութիւնն է՝ վերջապէս որոշել, թէ այս երկրագունդին վրայ կը
գործէ՞ միջազգային օրէնքը թէ ոչ: Եթէ կը գործէ՝ ապա ժամն է, որ վերջ դրուին Հայ
ազգին նկատմամբ շարունակաբար գործող անօրէն ճնշումներուն ու անարդար եւ
անտարբեր վերաբերմունքին: Ուստի եւ միջազգային երաշխիքով գործի դրուին
անոր վերաբերող բոլոր իրաւունքները՝ ՄԱԿ-ի erga omnes ՙԲոլորը բոլորին
պարտաւոր՚ սկզբունքի գործնական իրականացումով: Այլապէս, Արեւմտահայութիւնը պիտի որդեգրէ համապատասխան այլընտրանքային գործելաոճ:
5. Ուիլսոնեան իրաւարար վճիռով սահմանուած ՀԱՅԿԱԿԱՆ գրաւեալ տարածքները
օգտագործող որեւէ ծրագիր, եւ այդ ծրագիրին մէջ ընդգրկուած բոլոր պետութիւնները ենթակայ պիտի դառնան քաղաքական եւ տնտեսական՝ իրաւական
պատասխանատւութեան:
6. Արցախի վերջնական կարգավիճակին վերաբերող որեւէ լուծում, որ հիմնուած չէ
Սեւրի խաղաղութեան դաշնագիրի 92-րդ յօդուածով սահմանուած դրոյթներուն՝ կը
նկատուի անվաւեր, եւ միջազգային օրէնքի կոպիտ խախտում:
7. Միջազգային ընտանիքի ուշադրութեան կը յանձնենք, որ Արեւմտեան Հայաստանի՝
յատկապէս ԱՄՆ-ի նախագահ Ուիլսոնի 22 Նոյեմբեր 1920-ի իրաւարար վճիռով
սահմանուած տարածքները, ըստ Հաագայի (Լա Հէյ) 18 Հոկտեմբեր 1907-ի
ցամաքային պատերազմի օրէնքներու 4-րդ պայմանադրութեան 3-րդ բաժնի 42-րդ
յօդուածին, կը համարուին գրաւեալ տարածքներ, որոնց ազատագրութեան
իրաւունքը երաշխաւորուած է միջազգային բոլոր օրէնքներով եւ չափանիշերով:
8. Արեւմտեան Հայաստանի գրաւեալ տարածքներուն համար ազատագրական
պայքարը իւրաքանչիւր Արեւմտահայի թէ՛ իրաւունքն է եւ թէ՛ ալ պատասխանատուութիւնը: Հետեւաբար, կոչ կ՛ուղղենք գրաւեալ տարածքներէն ներս
ապրող եւ աշխարհասփիւռ տարագրեալ ողջ Արեւմտահայութեան՝ ստանձնելու
իրենց ազգային պարտաւորութիւնը, թէ՛ քաղաքական եւ թէ այլ միջոցներով
ընթացող ազատագրական պայքարին, իւրաքանչիւրն իր կարողութեան եւ
հնարաւորութեան սահմաններով:
ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ-ի
հիմնադիր մարմին
07 Յուլիս 2021
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Это русский перевод оригинального армянского текста.

ОТКРОЙ ПИСЬМО
МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕМЬЕ
И АРМЯНАМ МИРА
Следуя геостратегическим событиям последних лет в узких и расширенных кругах региона и
после получения соответствующих оценок, учредительный орган Высшего национального
совета западных армян, опираясь на все содержание «Национальной концепции западных
армян» принята в апреле этого года, заявляет:
1. До восстановления свободной, независимой и суверенной Западной Армении никакого
окончательного статуса или программы не могло существовать в отношении Зангезурского
коридора или территорий, простирающихся от Южного Кавказа до Черного моря и Ближнего
Востока. Для западных армян этот принцип воспринимается как священный «ОТКАЗ».
2. Все давления на Восточную Армению с разных сторон напрасны, главная цель которых окончательный отказ от оккупированных земель Западной Армении и незаконное
урегулирование вопроса. Несмотря на то, что Восточная Армения называла ее «Республикой
Армения», юридически она не может быть ни правопреемником, ни государствомправопреемником «Государства Армения», получившего международное признание 19 января
1920 года. Эта реальность подтверждается провозглашением независимости Восточной
Армении 23 августа 1990 года. Также из-за отсутствия у Западной Армении юридических
полномочий в отношении Восточной Армении.
3. Исходя из предыдущего пункта, в результате всего текущего давления на Восточную
Армению любое соглашение, договор или другие качественные международные
обязательства, подписанные / подлежащие подписанию Восточной Арменией, применяются
только к Восточной Армении и не могут иметь никаких юридических или политических
обязательств. воздействие или последствия на Западную Армению. Задокументированные
юридические, политические и другие права Армении и западных армян.
4. Международное сообщество, и особенно пять сверхдержав, обязаны окончательно решить,
применимо ли на этой планете международное право. Если это сработает, то пора положить
конец продолжающемуся беззаконию против армянского народа, угнетение, несправедливое и
равнодушное обращение. Таким образом, все права, связанные с этим, будут реализованы на
практике с международной гарантией и практической реализацией принципа «Все для всех»,
который подчеркнут и одобрен Уставом ООН. В противном случае западным армянам придется
придерживаться другого подхода.
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5. Любая программа, использующая оккупированные территории Армении, определенные
Арбитражным решением Вильсона, все государства, участвующие в этой программе, будут нести
политическую, экономическую и юридическую ответственность.
6. Любое решение об окончательном статусе Арцаха, не основанное на положениях статьи 92 Севрского
договора, считается недействительным и грубым нарушением международного права.
7. Мы обращаем внимание международного сообщества на территории, определенные арбитражным
решением Западной Армении, и в частности президента США Вильсона от 22 ноября 1920 года, в
соответствии с разделом 3 Четвертого договора о праве войны. от 18 октября 1907 г. в Гааге. В статье 42
они считаются оккупированными территориями, право на освобождение которых гарантируется всеми
международными законами и стандартами.
8. Борьба за освобождение оккупированных территорий Западной Армении - право и обязанность
каждого западного армянина. Поэтому мы призываем всех западных армян, проживающих на
оккупированных территориях и в изгнании по всему миру, взять на себя свою национальную
ответственность, как в освободительной борьбе политическими, так и другими средствами, каждый в
меру своих возможностей и способностей.

Высший национальный совет западных армян
учредительный орган
07 июля 2021
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This is the English translation of the original Armenian text.

An Open Letter
to the International Community
and Armenians worldwide

Following the geostrategic events of recent years in the narrow and expanded circles
of the region and after receiving relevant assessments, the constituent body of the
National Supreme Council of Western Armenians, based on all the content of the
′′National concept of Western Armenians′′ adopted in April this year, says:
1. Before the restoration of free, independent and sovereign Western Armenia, no
final status or program could exist in relation to the “Zangezur corridor” or territories
extending from the Southern Caucasus to the Black Sea and the Middle East. For
Western Armenians, this principle is perceived as a sacred “Testament”.
2. All the pressures coming from different directions on Eastern Armenia are in vain,
whose main goal is the final denial of occupied lands of Western Armenia and unjust
resolution of the cause. Despite the fact that Eastern Armenia called herself “Republic
of Armenia”, legally it cannot be neither a successor state nor the continuation of the
“State of Armenia”, which received international recognition on January 19, 1920. This
reality is confirmed by the declaration of independence of Eastern Armenia on August
23, 1990, as well as due to the lack of giving such legal authority to Eastern Armenia by
Western Armenians.
3. Based on the previous point, as a result of all current pressure on Eastern Armenia,
any agreement, treaty or other international commitments signed/or subject to
signature by Eastern Armenia apply only to Eastern Armenia and cannot have any legal
or political obligation, impact or consequences on Western Armenia or the political
and legal rights of Western Armenians.
4. The international community, especially five superpowers, must decide whether
international law is applicable on this planet. If it is applicable, then it is time to end
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the ongoing lawlessness, oppression, unfair treatment against the Armenian people.
Thus, all rights related to international laws must be implemented in practice with an
international guarantee and practical implementation of the categorical principle of
“erga omnes” which is underlined and approved by the UN Charter. Otherwise,
Western Armenians will have to follow a different approach.
5. All states involved in programs using the occupied territories of Western Armenia
defined by the Wilson Arbitration award, will bear political, economic and legal
responsibility.
6. Any decision on the final status of Artsakh, not based on the terms of article 92 of
the Sevres Treaty, is considered invalid and gross violation of international law.

7. We draw the attention of the international community in the Armenian territory
defined by the arbitration award of US President Woodrow Wilson in November 22,
1920, where in accordance with article 42 of the section 3 of the 4rth convention of
Hague, signed on October 18, 1907, these lands are considered occupied territories
whose right to liberate is guaranteed by all international laws and standards.
8. The struggle for the liberation of the occupied territories of Western Armenia is the
right and duty of every Western Armenian. Therefore, we urge all Western Armenians
living in the occupied territories and in exile around the world to take their national
responsibility, in the liberation struggle by political and other means, each in the
measure of their ability.
NATIONAL SUPREME COUNCIL OF THE ARMENIANS OF WESTERN ARMENIA
Constituent Body
07 July 2021
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هذه هي الترجمة العربية للنص األصلي باللغة األرمنية.

كتاب مفتوح
إلى األسرة الدولية
وعموم األرمن ال ُم َه َّجرين في جميع أنحاء العالم
على ضوء األحداث الجيوستراتيجية الجارية في السنوات األخيرة داخل الدوائر الضيقة والموسعة للمنطقة،
ونتيجة للمناقشات والتقييمات ذات الصلة ،وبناء على المضمون المتكامل لـنص "العقيدة القومية ألرمن أرمنيا
الغربية" التي تم تبنيها في أبريل من هذا العام ،تعلن الهيئة التأسيسية للمجلس الوطني األعلى ألرمن أرمنيا الغربية
ما يلي:
 .1ال يمكن تحقيق "ممر زانكيزور" ،أو أية مشا ريع و تفاهمات أخرى ذات الصفة النهائية في المناطق
الممتدة من جنوب القوقاز إلى البحر األسود والشرق األوسط ،قبل تحرير أرمينيا الغربية وإقامة دولتها
الحرة المستقلة ذات السيادة .هذا المبدأ هو بمثابة "عهد" بالنسبة ألرمن أرمينيا الغربية.
 .2إن جميع الضغوط الممارسة اليوم على جمهورية أرمينيا الشرقية من قبل مختلف األطراف ،هي غير
مجدية ولن تحقق أهدافها الحقيقية والبعيدة ،في إغالق ملف األراضي المحتلة ألرمينيا الغربية ووضع
نهاية لقضيتها التحررية .بغض النظر عن ظاهرة إطالق أرمينيا الشرقية على نفسها تسمية "جمهورية
أرمينيا" ،ف من الناحية القانونية هي ليست ال الوريثة الشرعية وال دولة إستمرار لدولة "أرمينيا الشاملة"
والحائزة على اإلعتراف الدولي بتاريخ  ٩١يناير  .٩١٩١لقد تم التأكيد على هذه الحقيقة في نص "إعالن
إستقالل" أرمينيا الشرقية المؤرخ في  ٩٢أغسطس  ،٩١١١وكذلك من خالل غياب أي توكيل قانوني لها
بهذا الخصوص أو غيره من قبل أرمن أرمينيا الغربية.
 .3بناء على الفقرة السابقة ،ففي حال كانت أرمينيا الشرقية قد قامت بالتوقيع /أو ستوقع على أي اتفاق أو
ميثاق أو أي التزام دولي ،فهي تكون قد فعلت /أو ستفعل ذلك أصالة ونيابة عن نفسها فقط .وأن العواقب
القانونية والسياسية لتلك الوثائق لن تكون ملزمة بأي شكل من األشكال بالنسبة ألرمن أرمينيا الغربية
وحقوقهم المشروعة والمثبتة دوليا المتعلقة بأرمينيا الغربية.
 .4في نهاية المطاف ،يقع على عاتق المجتمع الدولي ،وال سيما القوى الخمس العظمى ،مسؤولية تحديد
موقف واض ح وصريح حيال القانون الدولي وسريان مفعوله على هذا الكوكب أم ال .إذ قد حان الوقت
لوضع حد للضغوطات واإلضطهادات الغير عادلة المستمرة لقرن كامل من الزمن ،ضد الحقوق
المشروعة ألرمنيا الغربية واإلستمرار في تجاهلها .وبالتالي عليها الشروع في تطبيق تلك الحقوق بتوافق
وضمان دولين ،والتنفيذ العملي لجميع المباديء األساسية لميثاق األمم المتحدة ذات العالقة .في خالف
ذلك ،سيتعين على أرمن أرمينيا الغربية تبني أساليب بديلة في التعامل مع قضيتهم.
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 .5أية مشاريع إقليمية أو دولية تمر بأراضي أرمينيا الغربية المحتلة من قبل تركيا ،وباألخص تلك الواقعة
ضمن حدود القرار التحكيمي الدولي للرئيس األميركي وودرو ويلسون والملزمة لكافة الدول الداعية
إلجراءه ( بما فيهم تركيا وبريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة األميركية واليابان و ٩٩دولة أخرى) قبل
التحرير الكامل وإقامة دولة أرمينيا الغربية الحرة السيدة المستقلة عليها ،تعتبر غير قانونية وإخالل
صارخ للقانون الدولي وتواطؤ سافر مع جرائم اإلبادة الجماعية والتهجير القسري وإحتالل األراضي
المرتكبة ضد الشعب األرمني على يد األتراك من  ٩٩١١إلى  .٩١٩٢األمر الذي سيضع جميع الدول
المشاركة في تلك المشاريع أمام مسؤوليات قانونية وسياسية واقتصادية.
 .6أي قرار يتعلق بالوضع النهائي لجمهورية أرتساخ ال يستند إلى أحكام المادة  ١٩من معاهدة سيفر للسالم ،
يعتبر باطال وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.
 .7نلفت انتباه األسرة الدولية إلى أن األراضي األرمنية الواقعة ضمن الحدود الدولية ألرمينيا الغربية مع
تركيا الحديثة ،والتي تم رسمها بالقرار التحكيمي الدولي للرئيس األميركي وودرو ويلسون والمؤرخ في
 ٩٩تشرين الثاني/نوفمبر  ،٩١٩١هي أراضي محتلة وفقا للمادة  ١٩من الجزء الثالث لمعاهدة الهاي
الرابعة حول قوانين وأحكام الحروب البرية ( ٩٩تشرين األول /أكتوبر ،)٩١١١وأن حق أرمن أرمينيا
الغربية في ممارسة النضال التحرري بكافة الوسائل ،هو حق مشروع ومكفول وفق جميع القوانين
والمواثيق الدولية.
 .8إن النضال من أجل تحرير أراضي أرمينيا الغربية المحتلة هو حق ،بل ومسؤولية ،كل فرد من أفراد
شعب أرمينيا الغربية .وعليه ،ن دعو جميع أرمن أرمينيا الغربية ،أكانوا في الداخل المحتل أوفي دول
المهجر القسري حول العالم ،إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية ،باإلنضمام إلى النضال التحريري الوطني
كل على قدر استطاعته.
بالوسائل السياسية وغيرهاٍ ،

الهيئة التأسيسية للمجلس الوطني األعلى ألرمينيا الغربية
 ٦يوليو /تموز ٩١٩٩
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Bu, orijinal Ermenice metnin Türkçe çevirisidir.

ULUSLARARASI AİLEYE
VE TÜM DÜNYADAKİ ERMENİLERE

AÇIK MEKTUP
Bölgenin dar ve geniş çevrelerinde son yıllarda yaşanan jeostratejik olayların ardından ve
uygun değerlendirmeleri takip ederek, Batı Ermenileri Milli Yüksek Konseyi'nin kurucu organı,
Batı Ermenileri Milli Konsepti'nin tüm içeriğine dayanarak, Bu yılın Nisan ayındaki bildirisinde
şunları ifade etmektedir;
1- Özgür, bağımsız ve egemen bir Batı Ermenistan'ın restorasyonundan önce,
“Zangezur Koridoru”nda veya Güney Kafkasya'dan Karadeniz'e ve Ortadoğu'ya
uzanan topraklarda hiçbir nihai statü veya program mevcut olamaz. Batı Ermenileri
için bu ilke kutsal bir "MISAK" olarak kabul edilmektedir.
2- Doğu Ermenistan'a farklı taraflardan gelen tüm baskılar boşunadır, bunların asıl
amacı işgal altındaki Batı Ermenistan topraklarının nihai olarak inkarı ve bu meselenin
hukuka aykırı olarak kapatılmasıdır. Herşeyden ayrı Doğu Ermenistan, kendisine
"Ermenistan Cumhuriyeti" adını verse de, 19 Ocak 1920'de tanınan "Ermenistan
Devleti"nin hukuken ne varisi ne de devamıdır. Bu argüman, 23 Ağustos 1990'da
kabul edilen Doğu Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi ile ve Batı Ermenilerinin Doğu
Ermenistan'a böyle bir yasal yetki vermemiş olmaları ile doğrulanmaktadır.
3- Bir önceki noktaya dayanarak, Doğu Ermenistan üzerindeki mevcut tüm baskıların
bir sonucu olarak, Doğu Ermenistan tarafından imzalanan / imzalanacak herhangi bir
anlaşma, antlaşma veya diğer uluslararası yükümlülükler yalnızca Doğu Ermenistan
için geçerlidir ve Batı Ermenistan ve Batı Ermenilerinin uluslararası belgelenmiş yasalpolitik ve diğer hakları hakkında hiçbir hukuki veya siyasi etkisi veya sonucu olamaz.
4- Uluslararası hukukun bu gezegene uygulanıp uygulanmayacağına nihai olarak
karar vermek uluslararası toplumun ve özellikle beş süper gücün sorumluluğundadır.
Eğer işe yararsa, Ermeni milleti üzerinde devam eden hukuk dışı baskıya, adaletsiz ve
kayıtsız tutuma son vermenin zamanı gelmiştir. Bu nedenle, BM Şartı'nda yer alan iç
tüzükte kabul edilen ve onaylanan "Herkes İçin" ilkesinin pratikte uygulanmasıyla,
bununla ilgili tüm haklar uluslararası bir garanti ile kullanılacaktır. Aksi takdirde, Batı
Ermenileri uygun bir alternatif yaklaşım benimsemek zorunda kalacaklardır.

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
NATIONAL SUPREME COUNCIL OF THE ARMENIANS OF WESTERN ARMENIA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АРМЯН ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ

المجلس الوطني األعلى ألرمن أرمينيا الغربية
5- Wilson Tahkim Kararı ile tanımlanan ERMENİ İşgal altındaki toprakları kullanan
herhangi bir program ve bu programa dahil olan tüm devletler siyasi ve ekonomik
sorumluluğa tabi tutulacaklardır.
6- Artsakh'ın nihai statüsüne ilişkin, Sevr Barış Antlaşması'nın 92. maddesi
hükümlerine dayanmayan herhangi bir çözüm, geçersiz ve uluslararası hukukun ağır
ihlali olarak kabul edilir.
7- Batı Ermenistan'ın ve özellikle ABD Başkanı Wilson'un 22 Kasım 1920 tarihli tahkim
kararıyla sınırlandırılmış bölgelerin, 18 Ekim 1907 tarihli Haag (Lahey) kara savaşı
yasalarının 4. Şartının 3. Bölümünün 42. Maddesine göre, özgürleştirilme hakları tüm
uluslararası yasalar ve standartlar tarafından garanti edilen işgal edilmiş topraklar
olarak kabul edildiğini uluslararası toplumun dikkatine çekeriz.
8- Batı Ermenistan'ın işgal altındaki toprakları için kurtuluş mücadelesi, her Batı
Ermeni'sinin hem hakkı hem de sorumluluğudur. Bu nedenle, işgal altındaki
topraklarda ve dünyanın dört bir yanında sürgünde yaşayan tüm Batı Ermenileri, hem
siyasi hem de diğer yollarla kurtuluş mücadelesinde, her biri elinden geldiğince milli
sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz.

BATI ERMENİLERİ MİLLİ YÜKSEK KONSEYİ
kurucu organ
07 Temmuz 2021

