SOYKIRIMLARI DO NOT FORGET

U N U T M A ! GENOCIDES!

Dünyada adalet, barış ve huzurun temsilcisi olduğu iddiasındaki devletler, kendi çıkarları için ve
“özgürleştirme” bahanesiyle milyonlarca masum
sivilin yaşamını yitirmesine yol açan işgal ve soykırımlar gerçekleştiriyorlar. Tarihin acı sayfaları
arasında yapılacak bir gezinti, soykırım suçunu
işleyenlerin kim olduğunu bize hatırlatmaya yetecektir.

The countries claiming that they are the representatives of justice, peace and tranquility carry out
many occupations and genocides causing death
of millions of innocent civilians. A journey through
the sad pages of history will remind us of the ones
committing genocide.
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BEN BİR BOSNALIYIM!

I AM A BOSNIAN!

Soğuk Savaş sonrasında Balkanlar üzerindeki
güç mücadelesi, Avrupa’nın ortasındaki ülkemde işlenen bir soykırıma sebep oldu. Bir tarafta
ABD, bir tarafta Avrupa devletleri, bir tarafta ise
Sırpları kullanan Rusya’nın el birliği ile üç yıllık
işgal boyunca ülkemde 250 bin masum sivil
hayatını kaybetti, yüzbinlerce çocuk yetim kaldı, on binlerce kadın tecavüze uğradı. Ve bütün
bunlar dünyanın gözü önünde oldu…

Power struggle over Balkans after the Cold
War resulted in a genocide committed in my
country in the middle of Europe. More than
250,000 innocent civilians lost their lives in
concur with the USA, the EU and Russia employing Serbians. Lastly, there was Russia that
was supporting Serbians in line with its aims
on Balkans. Hundreds of thousands of children
were orphaned, tens of thousands of women
were abused. All of these happened for all the
world to see.
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BEN BİR CEZAYİRLİYİM!

I AM AN ALGERIAN!

1830 yılında işgal ettiği ülkemi 132 yıl boyunca sömüren Fransa, 1954-1962 yılları arasında
süren bağımsızlık mücadelesi boyunca 1.5, toplamda ise 5 milyon insanı katletti. Bağımsızlık
kazanıldığında 2 milyon insan toplama kamplarında kalıyordu, yarım milyon insan komşu ülkelere sığınmıştı, ekonomi çökmüştü ve halkın
%80’i okuma-yazma bilmiyordu.

France which exploited my country as of 1830
during 132 years murdered totally 5 million
people and 1.5 million of them were killed
during the independence struggle between
1954-1962. When independence was gained,
2 million people were staying in concentration
camps; half a million of people took refuge in
neighbouring countries; economy was devastated and 80% of people were illiterate.
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BEN BİR ÇEÇENİSTANLIYIM!

I AM A CHECHEN!

Yüzyıllar boyunca Kafkasya üzerindeki sömürgeci politikalarına devam eden Rusya, 1994
ve 1999 yıllarında ülkemde gerçekleştirdiği iki
işgalle yüzbinlerce insanı katletti, bir milyona
yakın insanı da göçe zorladı, sivil yerleşim alanlarını tahrip ederek şehirlerimizi yaşanmaz hale
getirdi ve bir nesil kayboldu.

Russia, which continues its colonial policies
over Caucasia for centuries, massacred hundreds of thousands of people in the occupations carried out in my country between 1994
and 1999, approximately one million people
were forced to migrate, made our cities uninhabitable by destroying residential areas and a
generation lost.
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BEN BİR IRAKLIYIM!

I AM AN IRAQI!

Körfez Savaşı (1990-1991) sonrasında sürdürülen uluslararası ambargolar sebebiyle ülkemde 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetti.
Akabinde 11 Eylül 2001 sonrasında gerçekleştirilen işgalle birlikte yine 1 milyondan fazla insan
yaşamını yitirdi, 4 milyon insan hayatta kalabilmek için ülkesini terk etti, 5 milyon çocuk yetim
kaldı. Bugün gelinen noktada ülkem etnik ve
mezhepsel bölünmenin eşiğine getirildi.

More than one million people lost their lives
due to inernationel embargos continued after
Gulf War (1990-1991), and another at least
one million people lost their lives within only
one year because of the occupation took place
after September 11, 2001. 4 million people left
their country in order to survive and 5 million
children were orphaned. Today my country is
on the verge of ethnic and sectarian division.
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BEN BİR VİETNAMLIYIM!

I AM A VIETNAMESE!

ABD, 1955-1973 yılları arasında sürdürdüğü
işgal boyunca ülkemde 8 milyon tondan fazla
bomba kullandı. Bu rakam II. Dünya Savaşı’nda
tüm dünya ülkelerinin kullandığının 3 katı ve Hiroşima’ya atılan atom bombasının 640 katı büyüklüğündeydi. Savaşta 3 milyondan fazla insan
yaşamını yitirdi.

The USA used more than eight million tons
of bombs during its occupation in my country
between 1955 and 1973. This number was
three times more than the amount used by all
countries during the Second World War and
640 times bigger than the atomic bomb sent
to Hiroshima. More than 3 million people died
during the war.
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BEN BİR DOĞU TÜRKİSTANLIYIM!

I AM FROM EAST TURKISTAN!

Çin’in 20. yüzyılın ortalarından bu yana sürdürdüğü soykırım ve asimilasyon politikaları, vatanımda yüzbinlerce insanın yaşamını yitirmesine
yol açtı. Çin, uyguladığı ayrımcı politikalarla dini
ve kültürel değerlerimizi baskı altında tutmaya
devam ediyor.

Genocide and assimilation policies of China
since the middle of the 20th century until today
caused death of hundreds of thousands of people in my country. China continues to restrain
our religious and cultural values through its discriminatory policies.
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BEN BİR TİBETLİYİM!

I AM A TIBETAN!

Çin’in, 20. yüzyılın ortalarından bu yana vatanımda sürdürdüğü işgal, 1 milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açtı. Sürdürülen
nüfus politikalarıyla kendi vatanımızda azınlık
durumuna düşürüldük. Çin’in biz Tibetliler üzerinde hayatın her alanında uyguladığı kültürel
soykırım ve asimilasyon politikaları bugün hala
devam ediyor.

The occupation continued by China since the
middle of the 20th century caused death of
more than 1 million people. We have become
minorities in our country through population
policies. The cultural genocide and assimilation
policies of China on Tibetans still continue.
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BEN BİR AFGANİSTANLIYIM!

I AM AN AFGHANI!

1979-1989 yılları arasında Rusya, 2001’den bu
yana ise ABD ve müttefiklerinin işgali altında
bulunan ülkemde, işgaller sebebiyle milyonlarca
insan yaşamını yitirdi, sadece Rus işgali sırasında yaklaşık 6 milyon kişi vatanını terk etmek zorunda kaldı. 11 Eylül sonrasında gerçekleştirilen
işgalle birlikte ülkem derin bir kaosa sürüklendi.

Millions of people died in my country because
of occupations since it was under occupation by
Russia between 1979 and 1989 and it has been
occupied by the U.S. since 2001. Six million
people had to leave their country just because
of the Russian occupation. My country dragged
into chaos with the occupation after the 9/11.
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BEN BİR FİLİSTİNLİYİM!

I AM A PALESTINIAN!

İsrail, vatanımızı işgal ederek 1948 yılında kurduğu hukuksuz devletle, dünyanın gözü önünde
bir soykırım politikası uygulamaya devam ediyor. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam eden
işgal ve soykırım politikaları neticesinde bugüne
kadar yüzbinlerce insanımız yaşamını yitirdi, milyonlarcası ise vatanını terk etmek zorunda kaldı.
Tüm Müslümanlar için kutsal sayılan Mescid-i
Aksa hala işgal altında.

Israel continues to imply a genocide policy in
front of the world via its illegal state that was
established by occupation in 1948. Hundred of
thousands of people died until now in result
of occupation and genocide policy continuing
since more than half a century. Moreover, millions of them was obliged to leave the country.
Al-masjid al-aqsa which is accepted as a holy
place by all Muslims is still under occupation.
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BEN BİR RUANDALIYIM!

I AM A RWANDAN!

1994’te ülkemde yaşanan ve 1 milyon kişinin
hayatını kaybettiği olaylar dünyaya “vahşi Afrikalıların bir kurban ayini” olarak sunuldu. Ancak
burada yaşananların, uzun yıllardır bölgeyi sömüren güçlerin politikalarının bir sonucu olduğu
gizlendi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Daimi Temsilcisi beş devletin yaşananlar karşısında aldıkları tutum ise, bu devletlerin demokrasi, özgürlük, insan hakları gibi kavramlara
yalnızca menfaatleri gerektirdiğinde müracaat
ettiğini ortaya koydu.

Events took place in 1994 and in which 1 million people died were presented to world as
a “sacrificial rite of wild Africans.” However,
it was observed that the events were result
of powers that exploited the region for many
years. Attitude of Permanent Members of the
United Nations Security Council revealed that
these five countries apply for concepts like
democracy, human rights, freedom only when
their utility is at stake.
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BEN BİR ARAKANLIYIM!

I AM AN ARAKANESE!

18. yüzyılın sonlarından itibaren İngiltere, 20.
yüzyılın ortalarından itibarense Myanmar yönetimi ve Budist milisler, yüzyıllardır vatanım
olan topraklarda sürdürdükleri soykırım ve asimilasyon faaliyetleriyle, yüzbinlerce insanın yaşamını yitirmesine, milyonlarcasınınsa mülteci
konumuna düşmesine yol açtılar. Bugün Myanmar topraklarında yaşam mücadelesi veren
Arakanlılar siyasi temsil ve ekonomik faaliyetlerden yoksun, yerleşim yerleri tehdit altında,
evlenmeleri ve çocuk sahibi olmaları ise zorlu
şartlara tabi.

England since the the end of the 18th century
and Myanmar government together with Budist militias since the middle of the 20th century caused death of hundreds of thousands
of people and that millions of people became
refugees due to genocide and assimilation policies followed on my land since centuries. People from Arakan, who are now in life struggle in
Myanmar, have lack of political representation;
their economic activities are restrained; their
living spaces are under threat; and they have
difficulties in marrying and having children.

15

BEN BİR LİBYALIYIM!

I AM A LIBYAN!

“Arap Baharı” sürecinin önemli ayaklarından
biri olan ülkemde, Kaddafi’yi ele geçirme gerekçesiyle gerekli müdahale zemini hazırlandı
ve Fransa’nın öncülüğünde askerî müdahale
gerçekleştirildi. Müdahalenin arkasında ABD ve
Avrupa’nın ekonomik sıkıntıları yer aldı. BM müdahalesi ve iç çatışmalar 50 bini aşkın insanın
hayatına mal olurken, ülkem etnik temelli şehir
savaşları ile derin bir istikrarsızlığa sürüklendi.

In Libya, which was an important pillar of the
process of the “Arab Spring,” basis of the necessary intervention was formed on the grounds
that Kaddafi would be captured. Then, a military intervention was actualized under the leadership of France. Economic stresses of the U.S.
and Europe took place behind this intervention.
UN intervention and internal conflicts caused
death of more than 50 thousand people. And
my country was taken into a deep instability.
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BEN BİR KIRIMLIYIM!

I AM A CRIMEAN!

Bizler, yüzyıllar boyunca Rusya’nın soykırım ve
asimilasyon politikalarına maruz kaldık. Yaşadığımız yerlerin isimleri değiştirildi, alfabemiz değiştirilerek eğitim imkânlarımız elimizden alındı,
vakıflarımıza el konuldu, ekonomik yaptırımlara
maruz bırakıldık. Kırım’a son darbe, 18 Mayıs
1944’teki toplu sürgünle vuruldu ve yaklaşık
250 bin masum sivil, insanlık dışı şartlarda gerçekleşen ölüm yolculuğundan sonra, Sovyetler
Birliği’nin çeşitli bölgelerine sürüldü. Zorlu sürgün koşulları nedeniyle yolculuk esnasında ve
sürgünü takip eden ilk 18 ay içerisinde 100 binden fazla insan hayatını kaybetti.

We have been subjected to genocide and assmiliation policy of Russia for centuries. The
names of the places in which we were living
were changed; our alphabet was changed and
our right of education was taken away; our
foundations were appropriated; and we were
subjected to economic sanctions. The last hit
to Crimea came with mass deportation on 18
May 1944 and around 250 thousand innocent
civilians were exiled to different parts of Soviet
Union after a death journey which took place
under very harsh conditions. Due to harsh exi
le conditions, more than 100 thousand people
lost their lives both during the journey and within the following 18 months.
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BEN BİR AZERBAYCANLIYIM!

I AM AN AZERBAIJANI!

Ermenistan 26 Şubat 1992’de, ülkeme ait
Dağlık Karabağ bölgesini işgal ederek, Hocalı
köyünde çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan
oluşan 600’den fazla insanı katletti. Dünya kamuoyu ise bu soykırımı görmezden geldi. Bugün
dünyada “Ermeni Soykırımı” iddialarını parlamentolarına taşıyan devletlerin hiçbiri, ülkemde
gerçekleştirilen bu açık soykırımla ilgilenmedi.

Armenia occupied Nagorno Karabagh region
belonging to my county on 26 February 1992,
and massacred more than 600 people comprised of women, children and old people from
Khojali village. However, world public ignored
this genocide. None of the states that carry ‘Armenian Genocide’ to their parliaments’ agenda,
were interested in the genocide in my country.
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BEN BİR IRAKLIYIM!

I AM AN IRAQI!

İran-Irak Savaşı esnasında ülkemdeki Kürtleri
hedef alan küresel sistem, Halepçe’de Saddam
Hüseyin yönetimi eliyle kimyasal bir operasyon
düzenledi. Genç-yaşlı, kadın-erkek ayırt edilmeden bütün bir şehrin üzerine uluslararası hukuk
tarafından insanlık suçu kabul edilen kimyasal
silahlarla saldırıldı. 16 Mart 1988’de gerçekleştirilen katliamda 6 binden fazla insan zehirlenerek ya da yanarak yaşamını yitirirken 15 bine
yakın kişi de ağır şekilde yaralandı. WHO raporuna göre bu kimyasal saldırı, günümüze kadar
yaklaşık 45 bin kişinin ölümüne, 60 binden fazla
insanın da sakat kalmasına sebep oldu.

Global system targeting Kurdish people in my
country during Iran-Iraq war launched a chemical
operation by favor of Saddam Hussein in Halabja. Without making any separation between
young-old and woman-man, it was lunged at a
whole city with chemical weapons accepted as
crime against humanity. More than 6 thousand
people lost their lives either by poisoning or
burning during the massacre performed on 16
March 1988. Furthermore, around 15 thousand
people got serious injuries. Accoring to a report
of WHO, this chemical attack caused death of
around 45 thousand people and that more than
60 thousand people became handicapped.
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BEN BİR ÇERKEZİM!

I AM A CHERKES!

Kafkas halkları üzerinde yüzyıllardır işgal ve
soykırım politikaları uygulayan Çarlık Rusya,
Kuzey Kafkasya’daki biz Çerkezlere karşı giriştiği zorunlu sürgün faaliyetleri sebebiyle yüzbinlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep oldu.
1864’ten itibaren milyonlarca insanımız Osmanlı coğrafyasına sürülürken, zorlu yolculuk koşulları sebebiyle yüzbinlerce insan göç esnasında
veya sonrasında hayatını kaybetti.

Tsarist Russia carrying out an occupation and
genocide policies over Caucasian societies for
centuries caused death of hundreds of thousands of people due to forced exile activities
against Cherkes people in North Caucasia.
Since 1864, millions of people were exiled to
Ottoman geography, and hundreds of thousands of people died either during or after the
journey due to the harsh conditions.
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BEN BİR JAPONYALIYIM!

I AM A JAPANESE!

Nükleer silahlar konusunda dünya ülkeleri üzerinde baskı kuran ABD, dünya tarihinde nükleer
silah kullanan ilk ve tek ülke olma özelliğine sahip. 2. Dünya Savaşı sonlarında 6 ve 9 Ağustos
1945’te ülkemizde Hiroşima ve Nagazaki’ye
atılan atom bombaları dünya tarihinin en büyük katliamlarından biri olarak tarihe geçti. 200
binden fazla insanımız bombalama anında, çok
daha fazlası ise ilerleyen yıllarda bombanın etkileri sebebiyle yaşamını yitirdi.

The U.S. exercising control over world countries
regarding nuclear weapons is the first and only
country that has used nuclear weapon in world
history. Atomic bombs sent to Hiroshima and
Nagazaki at the end of the Second World War
on 6th and 9th of August 1945 caused one of
the biggest massacres of world history. More
than 200 thousand people died during bombing
and more of them died because of the effects
of the bombing in following years.
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BEN BİR AMERİKAN YERLİSİYİM!

I AM A NATIVE AMERICAN!

Amerika kıtası 15. yüzyılın sonlarında Avrupalı
sömürgeci güçler tarafından işgal edilirken, kıtanın asıl sahibi olan bizler, yüzyıllar boyunca
İngiltere, İspanya, Hollanda, Portekiz ve daha
sonra da ABD tarafından soykırıma uğratıldık.
Köklü medeniyetlerimiz tahrip edildi, milyonlarca insanımız katledildi, hayatta kalanlar ise
köleleştirildi ve yok sayıldı.

Continent of America was occupied by European colonial powers at the end of the 15th
century and as the real owners of the continent, we were destroyed by England, Spain,
the Netherlands, Portugal and later on the U.S.
for centuries. Our rooted civilizations were destroyed; millions of people were massacred,
and the ones who survived were enslaved.
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BEN BİR ARABIM!

I AM AN ARAB!

19. yüzyılda kurduğu sömürge imparatorluğu
ile dünyanın dört bir tarafını işgal eden İngiltere, özellikle Ortadoğu coğrafyasında sürdürdüğü siyasetle coğrafyamızı suni sınırlarla böldü.
Kurulmasına öncülük ettiği kukla devletçiklerle
Arap dünyasını küçük parçalara ayıran İngiltere,
böylece dünyanın siyasî, kültürel ve ekonomik
açıdan en önemli bölgesini de kontrolü altına
aldı.

England that occupied everywhere around the
world via its colonial empire established in the
19th century split our geography with artificial
borders by means of its politics followed in the
Middle East. England that also split the Arab
world into smaller parts via puppet states that
it led to be established, took control of the
most important region in terms of politics, culture and economics.
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BEN BİR AFRİKALIYIM!

I AM AN AFRICAN!

15. yüzyıldan itibaren dünyanın farklı coğrafyalarını kontrolü altına alan İngiltere ve Fransa, özellikle kıtamız Afrika’da milyonlarca insanı katletti, çok daha fazlasını ise köleleştirdi. Kıtamızın
zenginliklerini sömürerek zenginleşen İngiltere
ve Fransa, Afrika üzerindeki emperyalist politikalarını sürdürerek kıtamızı açlık ve yoksulluğa
sürükledi.

England and France that took control of different
geographies of the world since the 15th century, massacred millions of people especially in
Africa, and it enslaved more than that. England
and France –which became rich by exploiting
our continent- have also been continuing their
imperialist policies over Africa for centuries.

