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DERSİM  İÇ VE DIŞ POLİTİKASI EVRENSEL İNSANLIK ANLAYIŞIMIZIN
KAYNAĞI  VE BİR PARÇASIDIR. ALTİ MİLYONLUK YAHUDİ, İKİ

MİLYONLUK ERMENİ O KADAR DA DA GREK  KÜRD ASYRO KELDANİ
VE DERSİMLİNİN   JENOSİDE  UĞRAMASI  BÜTÜN DÜNYA

HALKLARININ  TRAJEDİSİNE FELSEFESEL BİLİMSEL ETİKSEL
OLARAK BAKIYOYUZ.

influenced the ICC Chemical weapons used Halabja killed at least 5,000 through
use of chemical warfare. Innocent child attacked at Halabja. The Kurds who

survived the attacks were forced out of their homes and into
concentration/resettlement camps. 

Those who survived the mass killings there were relocated to other camps.
180,000 killed
10,000 injured

90% of villages were destroyed
70% of those who dissappeared were battle-age males

1,754 schools destroyed
270 hospitals destroyed

250 towns exposed to chemical weapons The iraqi used the same propaganda
that they used in the Iran-Iraq war. 

Biz  Dersim,  Koçgiri’yi  ve  Kürdistanı  temsil  eden  Bilimsel  Araştırma
kurumuyuz.  Uluslarararası  Hukuk  normlarına  bağlı,  BM ve  AB İnsan  hakları  ve
Temel Özgürlüklerini garanti altına alan Felsefi ve Bilimsel Etik ilkelerine bağlıyız.
Savunduğumuz,  çoğulcu  ve  hakiki  bir  demokratik  toplum anlayışımızda   her  bir
kişinin üyesi  bulunduğu ulusal  azınlığın etnik,  kültürel,  dilsel  ve dinsel  kimliğine
saygı gösterilmesini esas alıyoruz. Bununla yetimiyoruz. Biz ulusal azınlıkların,ezilen
ulus  ve  halkların  kendi  kimliklerini  ifade  etmelerine,  saklı  tutmamalarına  ve
geliştirmelerine  elveren  uygun   koşulların  yaratılmasını  gerekli  görüyoruz.  Bütün
halklar  arasında,barış,  eşitlik,kardeşlik  ,dostluk,  karşılıklı  saygı  anlayış,hoşgörü ve
diyalog ikliminin yaratılmasını istiyoruz. Bizim anlayışımıza toplumun zenginleşmesi
için, kaynak ve etken olarak kültürel çeşitliliğin sağlanmasını gereklidir. Bunun için,
gerek Kürdistan’da gerekse Dersim’de ezilen ulusların ve halkların korunmasını buna



ilişkin  Birleşmiş  Milletler  sözleşmelerinin  ulusal  ve  bölgesel  düzeyde
uygunlanmasını  istiyoruz.  Yazımızın  sonunda  Dersim  Parlamentosu  bildirgemizi
sizlere sunacağız.

             Biz  kendi ülkemizde,  bütün ulusal azınlıkların ve bu azınlıklara mensup
kişilerin  hak  ve  özgürlüklerinin  korunmasını  insan  haklarının  uluslararası
korunmasının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Dolaysıyla, ülkemizde,  Ulusal
azınlığa mensup her kişi, kendisine bu azınlığın üyesi olarak muamele yapılmasını ya
da yapılmamasını serbestçe seçme hakkına sahiptir ve bu seçimi veya bu seçimiyle
bağlantılı hakların kullanımı herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz.  Biz, Dersim’de
yaşayan  Ulusal  azınlıklara  mensup  kişiler,  hem bireysel  olarak  hem başkalarıyla
birlikte  topluca,   hem  de  BM  Sözleşmelerinde  yer  alan  ilkelerden  kaynaklanan
hakları  kullanabilir  ve  özgürlüklerden  yararlanabilirler.  düşüncesindeyiz.  Biz
Dersimliler hiç bir zaman başka inançtan olan ulusal azınlıkların Dersim yerel dinini
kabul  etmelerini  istemedik.  Bunun  örneği  yoktur.  Biz,  Dersim’in  kutsal
tapınaklarında, ziyaretlerinde dua eden hiç bir Ermeniye rastlamadık. Bilmelisiniz ki,
Dersimin  dini  kendisine  özgü  bir  dindir.  Dağların,ormanların,ulu  su
kaynaklarının,göğün,güneşin,ayın,suyun,ateşin  kutsallığı  ve  pratiği  yerleşiktir.  Bir
bütün  olarak  evren  kutsaldır.  Kızılderililerde  olduğu  gibi,  biz  de,  Dersim  de
güneş,ay,ateş,su,ırmak,dağ,ağaç,  yüce kayalıklar,esen rüzgarlar kutsaldır.  Bu öğeler
ne islam da, ne Hristiyanlıkta  var. TC sömürciliği, 85 kiliometre uzunluğunde kutsal
Munzur’daki  tapınaklarımızı  sular  altında  bıraktırma  politikası,dinsel  inancımızı
hedefleyen yoketmek isteyenbir jenosid politikasıdır. Başka bir değişle, Dersime 182
cami   kurma  projesi  bu  islamlaştırmanın  iğrenç  politikasıdır.
Türkleştirme,islamlaştırma  politikası   ise  bunun  bir  parçasıdır.  Türkler,  TC
sömürgecileri,Yahudilerin  Filistin topraklarını satın alma,işgal etme politikaları gibi,
Dersim Ormanlarını,dağlarını,yeraltı zenginliklerine el koyuyor, MİT’in örgütlediği
Dersim’e yerleşme politikasını AKP hükumeti destekliyor, Saudi Arabistan’dan gelen
paralarla  Gülenciler  Dersim’e  sinsi  bir  şekilde  yerelşiyorlar.Hristiyanlıkla,  İslamın
doğuşu ve yayılışı   Amerika’nın keşfiyle 25 ile 40 milyon kızılderili  emperyalist
sömürgeciler  tarafından   yokedilmesi  yüzyılımızın  en  büyük   jenosid  ve  savaş
suçlarını  dile  getiriyor.1894  den  başlayıp  1947  lere  kadar  süren  Ermenilerin
Jenosidleri Osmanlı, Jön Türk ve Kemalistlerin jenosidçi politikalarının kaynağı olan
inkârın  inkârı  jenosid  politikasıdır.  Başbakan  Erdoğan’ın  açıklaması,  Ermenilerin
jenosidinin  tanınması  değil,  bu  inkârcı  politikanın  devamıdır.  Hitlercilerin  6
milyonluk yahudiyi  ortadan  kaldırılmasına  örnek  2830 000 Ermeninin  jenosidden
geçirilmesi  dünyanın en büyük jenosidlerinden biridir. Bundan sonra 1.300.000 Grek
ile Assyro Keldaniler ve 1.500.000 Kürdün jenosidden geçirilmesi  yüzyılımızın en
büyük uluslararası  ceza  hukuku sorunu ve  gerçeğidir

Dr ALİ KILIÇ ve İSMAİLO DEMENIZ  KILIÇ
Belin 12 Şubat 2016
http://www.dralikilic.wordpress.com
http://www.mamekiye.de


