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Değerli Arkadaşlarım ve Meslektaşlarım!
Bugün acı çeken insanlarımızın tarihinde, halkımızın bütün sağlıklı güçlerinin harekete geçirilmesini gerektiren önemli bir an yaşanıyor.
1944’te Güney Gürcistan’daki tarihî vatanımızdan
yasa ve insanlık dışı bir zorbalıkla sürgüne gönderildik.
Sovyetler Birliği’nde halkımıza karşı yürütülen ayrımcı
politikaların bir sonucu olarak, insanlar kendi içinde bir
tehdit olan dünyanın dokuz ülkesine dağıldık. Rusya
ve Gürcistan gibi ülkelerde hayat şartları, azınlık olan
milletimizi bir etnisite olarak nitelendirelebilir.
Aynı zamanda, 1944’te bizi haksız ve sebepsiz bir
sürgüne mahkûm eden, sonra da daima halkımıza
karşı yürütülen ayrımcı uygulamalardan dolayı suçlu olan ülkeler, mümkün olan her yolla, yaptıklarının sorumluluğundan uzak durmaktadır. Bu ülkeler
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arasında, özellikle Rusya ve Gürcistan, uluslararası
yükümlülüklerini yerine getirmekten uzak durarak
Uluslararası kurumların PACE kararlarını ve önerilerini yerine getirmekten kaçınıyorlar. Bu ülkelerin
ayrımcı politikalarının en açık örneği, Stalin döneminde sürülen bütün topluluklar yurduna döndüğü
hâlde yalnızca Ahıska Türklerinin tarihî yurtlarına
geri dönemeyen tek millet olmasıdır.
Rusya ve Gürcistan, siyasî baskı mağdurlarının
rehabilitasyonu konusunda kabul edilen yasalar
içerisine Ahıska Türklerini almadılar. Etnik tehdit
ve kendi ülkelerinde Ahıska Türklerinin haklarının
ihlali karşısında, millî hareket kurumları derinden
bölünmüştür ve bunlar halkımızın sorunlarını çözemiyor. Hızla değişen siyasî süreçler üzerine gönülsüz
sürüklenmiş olduk. Meşrulaşmaya (ATO STK’larında

Amerika-Ahıska Tűrkleri Başkanı.

Kış 2019

35

Bizim AHISKA
demokratik seçimler yapmak ve faaliyetlerini kabul
edilen tüzüklere uygun şekilde yürütmek) ve ikamet
edilen ülkelerde Ahıska Türklerinin sosyal organizasyonlarını faal hâle getirmek artık bir zarurettir.
Daha da fazlası, millî ölçekte sorunları ele almadaki
eylemleri koordine etmek lâzımdır. 2000’li yılların başında, IOMT (Uluslararası Ahıska Türkleri Derneği)
Vatan’ın Krasnodar şubesi mahkeme kararıyla tasfiye
edildi. 2017’de, Rusya Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla Moskova’daki IOMT “Vatan” da tasfiye edildi.
2010 yılında büyük ümitlerle Ankara’da kurulan ve daha sonra İstanbul’a taşınan Dünya Ahıska
Türkleri Birliği (DATÜB)’nin, bütün Ahıska Türkleri
STK’larını ikamet ettikleri ülkelerde birleştirmesine
rağmen ne yazık ki bugün etkisini hızla kaybettiği
görülmektedir.
Rusya ve Azerbaycan STK’larının DATÜB’den
çekilmesi, demokratik ilkelerden kopan ve halkın
güvenini zedeleyen yönetim kurulu üyelerinin çoğunun yetersiz kalmasının DATÜB’un otoriter liderlik
tarzının sonucudur.
ADB’de ki STK’larımız da ne yazık ki benzer dağılmayı yaşamaktadır. Rehabilitasyon ve geri dönüş
gibi meseleler, ulusal olduğu için, Ahıska Türklerinin
bütün STK’ları, ikamet edilen ülkeden DATÜB’e veya
Ahıska’daki diğer derneklere üye olmasından bağımsız olarak, bu sorunları çözmek için yer almalıdır.
Millî meselelerin çözümü yolundaki faaliyet, sadece bir kuruluş veya bir liderin tekeline bırakılamaz. Gürcistan’ın geri dönüş yasasını kabul ettiği
2007’de böyle bir yaklaşımın acı tecrübesini yaşadık.

1968’den bu yana ulusal harekete katılan bir kişi olarak, Uluslararası Ahıska Türkleri Derneği “VATAN”
ın kurucularından biri olarak ve yerel yönetimlerden
Rusya, Gürcistan, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve BM parlamentolarına kadar sorunlarımızla ilgili tartışmalara katılan, bir insan hakları savunucusu
olarak, sizlere müracatta bulunmak, benim görevim
olduğunu düşünüyorum.
Değerli arkadaşlar, benzersiz bir etnik grup olarak korunmak için, bu kritik dönemde hedefi belirlemek ve millî fikirler etrafında birleşmeliyiz. Millî
hareketin temel hedeflerini ve bu hedeflere ulaşma
stratejisini tanımlamalıyız; çıkacak olan taslağımız,
milletimizin çıkarları ve o ülkelerin özelliklerine göre
olmalıdır. Bunu için görüş alışverişi yapmak üzere
ortak bir platform oluşturmayı teklif ediyoruz. Halkımızın yaşadığı bütün ülkelerdeki STK›ların faaliyetleri ortak bir stratejiyle hareket etmeleri gerekiyor.
Vatansızlık sorununu sadece Rusya ve
Gürcistan’da değil Türkiye’de de ortadan kaldırılmalıdır. Görevleri tam çözmek, geçmişteki hataların
tekrarlamamak, bir sorumluluk duygusu elde etmek,
yanlış ve art niyetli kişilerin aramıza sızmasını önlemek için, bütün STK liderlerinin ve aktivistlerin yazılı bir anlaşma ile sadık ve şerefli bir şekilde milletimize hizmet edeceğini beyan etmelidir!
E-mail: sarvartedorov@gmail.com
Phone: 1-602-476-3896
Ahiska-Meskhetian Tűrks Organization of America

Karanlıklar, bilgiyle aydınlanır!
Yollar bilgiyle açılır.
Güçlü olmak için bilgili olmak gerekir.
Bizim Ahıska, aydınlatıyor, yol açıyor.
Okuyunuz, okutunuz.
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