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Soykırım suçundan kurtulmuş ve zorla yerinden edilmeye maruz kalan Ermeni halkının
mirasçıları tarafından yöneltilmiştir

SEVGİ, BARIŞ VE İNSAN HAKLARI UYGULAMA MESAJI


Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterliğine,
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye ve üye olmayan tüm devletlere,
 Dünyanın tüm yerli (otokton) halklarına,
 Birey ve şahıslar; dünyanın tüm insanlığına


Biz insanlık tarihi ve medeniyetinde derin kökleri olan yerli halkız.
Halkımız kendi vatan topraklarında ve her yerde sevgiyi, aydınlığı ve barışı yaymıştır. Biz hiç bir millete karşı
düşmanca davranmadık ve hiçbir zaman başkalarının mülkiyetini gaspetmedik.
Bizler Soykırım suçundan kurtulmuş ve zorla yerinden edilmeye maruz kalan Ermeni halkının torunlarıyız.
Bu, 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında anavatanımızın beşiğinde gerçekleşen insanlığa karşı bir
suçtu.
Modern tarihte ilk kez, Batı Ermenistan, 11 Ocak 1918’de Rus Kararnamesi’nde bağımsızlığa kadar
ulaşabilecek egemenliğini kazandı. 19 Ocak 1920'de, Batı Ermenistan topraklarında, Ermenistan Devleti,
Paris Barış Konferansı kararıyla fiili (de facto) olarak uluslararasınca tanındı ve sonrasında 11 Mayıs 1920'de
nihai olarak de jüre tanındı. Ermenistan Devleti diğer uluslararası devletlerle birlikte, beşyüz yıllara dayanan
işgalden sonra yenilgiye uğramış Türkiye’yle Sevr Barış Antlaşmasını (10 Ağustos 1920) imzaladı.
Ermenistan Devleti ve Türkiye arasındaki sınırlar ise ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından 22 Kasım
1920 tarihindeki tahkim kararıyla gerçekleştirildi.
Bütün bunların aksine, o zamanlar uluslararası toplumun siyasi çıkarları, Atatürk’ün terörist birliklerine
Ermeni milletinin haklarını çiğnemelerine izin verdi ve gerçeği yerine yapay ve sözde "modern Türkiye"
olarak adlandırılan devlet geçmişte olduğu gibi bugün de bölgede ve dünyada terör eyleminin yaymaktadır.
Biz, Ermeniler, ellerimiz kalplerimizde ve gözlerimiz mavi gökyüzünde, bu mesajı imzalayarak gerçeğin parlak
güneşini ilan ederiz.
1- Uluslararası prensiplere, yasalara, antlaşmalara ve anlaşmalara dayanarak bizim bağımsız, egemen,
binlerce yıllık yerli (otokton) ülkemiz Batı Ermenistan'a geri dönme konusundaki ortak arzumuzu ve
kararlılığımızı dile getirmekteyiz.
2- 9 Mayıs 2016’da, Batı Ermenistan Hükümeti tarafından geliştirilen ve kabul edilen Batı Ermenistan
Cumhuriyeti Anayasasını tanımaktayız. Ve ülkemizin tüm yasal ve politik haklarının tam olarak
uygulanmasına kadar Batı Ermenistan Hükümetini destekleyeceğiz.
3- Kimliğimizi ifade eden Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığı için başvuruyor ve kabul ediyoruz.
4- Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletlere ve diğer uluslararası kuruluşlara tam üyeliği için
uluslararası yasalarla garanti edilen tüm siyasi ve yasal haklarımızı desteklemeniz ve teşvik etmeniziçin
sizlere çağrıda bulunuyoruz.
5- Son olarak, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin siyasi ve yasal haklarını bağımsız ve egemen bir devlete
kavuştuğu günden itibaren uluslararası ailenin saygın bir üyesi olacağına, barış, istikrar ve kalkınma
getireceğine ve tüm devletlerin ve halkların ortak çıkarlarına katkıda bulunacağına dair toplu
güvencemizi sunarak söz vermekteyiz.
TANITIM:
Dünyanın diğer tüm uluslarının vatandaşları, Ermeni halkının haklarının geri kazanılması sürecini desteklemek
için, "Uluslararası Destekçiler" bölümünü doldurup ve imzalayarak kendi seslerini duyurabilirler.

