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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.
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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.
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