Արեւմտյան Հայաստանի Հայերի Ասամբլեայի
պատվիրակության ղեկավար Արմենակ Աբրահամյանի առաջին ելույթը ժնեւում,
ՄԱԿ-ի Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների հարցերով փորձագիտական մեխանիզմ
հանձնաժողովում
--------------------------------Արեւմտյան Հայաստանի Հայերի Ասամբլեա
ՄԱԿ-ի Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների հարցերով
փորձագիտական մեխանիզմ - 2012
ժնեւ, 9-13ը հուլիսի 2012
Զեկույց Թիվ 1` Պարոն Արմենակ Աբրահամյանի,
ՄԱԿ-ում Արեւմտյան Հայաստանի Հայերի Ասամբլեայի պատվիրակության ղեկավարի
Կետ 4. Հանածոներին վերաբերող ոլորտներ
Ժնեւ, 10 հուլիսի 2012
Շնորհակալություն Ձեզ, պարոն Նախագահ: Թույլ տվեք շնորհավորել Ձեզ այս բարձր պաշտոնին
նշանակվելու կապակցությամբ եւ շնորհակալություն հայտնել Ձեզ Փորձագիտական մեխանիզմի
նիստին մասնակցելու համար:
Ներկայացնելով հանածոների արդյունաբերությանը վերաբերող խնդիրը, պետք է անդրադառնալ
պարտադիր պայմանին – ազատ, նախօրոք եւ գիտակցված համաձայնության, ինչպես նաեւ
Արեւմտյան Հայաստանի եւ Անատոլիայի բնիկ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքին:
Մեր տարածքներով, առանց մեր համաձայնության, անցկացվել է նավթամուղի եւ գազամուղի
ավելի քան երկու հազար կիլոմետրանոց խողովակաշարեր: Դա ոչնչացնում է մեր ռեսուրսները,
կլանում հազարավոր հեկտարներով անտառներ եւ խախտում կենսաապահովման տարածքի
բնապահպանական հավասարակշռությունը:
Սիրիայում ընթացող պատերազմի հետեւանքով, որը սահմանամերձ է Թուրքիային, հրդեհներն
ու պայթյունները վտանգի են ենթարկում բնիկ ժողովուրդների առողջությունը: Դրան պետք է
ավելացնել, որ փախստականները – բնիկ ժողովուրդների ներկայացուցիչները` կանայք,
երեխաներ ու մեծահասակներ, հազարներով հեռանում են Սիրիայից, երբեմն միայն նրա համար,
որ մահ գտնեն նրանից հեռու:
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2011 թվականի մարտ ամսից Թուրքիան Սիրիայից ընդունել է 35.000 փախստական:
Հորդանանը 16 ամիսների ընթացքում ընդունել է 140.000 փախստական:
Շուրջ 40.000 փախստական ապաստանել են Լիբանանում:
Պետությունների վարած հանածոների արդյունաբերականացման ու աճի <<անսահմանության>>
քաղաքականությունը տանում են մեզ պատերազմի – պատերազմ, որը կարող է ընդգրկել ամբողջ
Փոքր Ասիան:
Այս հակամարտության պատճառը թաքնված է այնտեղ, որ պետությունները եւ հանածոների
ոլորտում ակտիվ գործող կառույցները չեն հարգում Պայմանագրերը եւ իրենց
պարտավորությունները:

Այս խնդիրներն անմիջականորեն առնչվում են բնիկ ժողովուրդներին, որոնց թվում են հայերը,
արաբները, ասորիները եւ քրդերը, եւ ոչինչ չի կարող արվել, առանց նրանց ազատ, նախօրոք եւ
գիտակցված համաձայնության:
Երկխոսությունը եւ միջազգային իրավունքի գործադրությունը չեն հանդուրժում ոչ մի տեսակի
սահմանափակում: Պայմանագրերը, մասնավորապես Սեւրի դաշնագիրը եւ նախագահ Վուդրո
Վիլսոնի Իրավարար վճիռը, պետք է իրագործվեն անհապաղ` ապագաղութացման գործընթացի
շրջանակներում:
Ես ՄԱԿ-ի շրջանակներին, ինչպես նաեւ պետություններին կոչ եմ անում գործի դնել բոլոր
ջանքերը նրա համար, որպեսզի հաղթահարենք միջազգային այս ճգնաժամը` հենվելով
իրավունքի վրա, որը խաղաղության հիմքն է, որովհետեւ դա արդեն հիմք է փոխզիջման համար,
գիտակցության հաղթանակի եւ իմաստության, որը կառաջնորդի դեպի վերականգնում եւ ոչ թե
ոչնչացում: Ոչնչացումը ոչ այլ ինչ, քան փախուստ, որը տանում է քաոսի:
Շնորհակալություն.
-----------------------
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Благодарю Вас, господин Председатель. Позвольте поздравить Вас с назначением на этот высокий
пост и поблагодарить Вас за оказанную нам честь принять участие в заседании Экспертного
механизма.
Излагая проблематику, связанную с добывающей промышленностью, необходимо обратиться к
обязательному условию – свободного, предварительного и осознанного согласия, а также
самоопределения коренных народов Западной Армении и Анатолии.
На нашей территории без нашего согласия проложено более двух тысяч километров нефтепровода и
газопровода, это уничтожает наши ресурсы, поглощает тысячи гектаров леса, наносит вред
археологическим памятникам и нарушает экологический баланс нашего жизненного пространства.
Из-за войны в Сирии, которая граничит с Турцией, пожары и взрывы регулярно подвергают опасности
здоровье представителей коренных народов.
К этому следует добавить, что беженцы – женщины, дети и старики из числа коренных народов, –
несмотря на все опасности и вопреки всему, сотнями и тысячами покидают Сирию, иногда только
затем, чтобы найти смерть вдали от нее.
С марта 2011 года Турция приняла более 35 500 беженцев из Сирии.
Иордания приняла примерно 140 000 беженцев за 16 месяцев.
Около 40 000 беженцев нашли убежище в Ливане.
Политика добывающей промышленности и роста «до бесконечности» государств ведут нас к войне –
войне, которая может охватить всю Малую Азию.
Причина этого конфликта кроется в несоблюдении Договоров и обязательств государствами и
активно действующими добывающими компаниями.
Эти проблемы непосредственно затрагивают коренные народы, в числе которых армяне, арабы,
ассирийцы и курды, и ничто не может быть сделано без их свободного, предварительного и
осознанного согласия.
Стратегия диалога и применение международного права не терпят никаких ограничений. Договоры, в
особенности Севрский договор и арбитражное решение президента Вудро Вильсона, должны
выполняться без промедления в рамках процесса деколонизации.
Я призываю инстанции ООН, а также государства приложить все усилия для того, чтобы преодолеть
этот международный кризис, опираясь на право, являющееся основой мира, поскольку это уже основа
для компромисса, квинтэссенция разума и мудрости, ведущие к восстановлению, а не разрушению.
Разрушение есть не что иное, как бегство, которое ведет к хаосу.
Спасибо!

stat.gov.wa@haybachdban.org
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