Hrant Dink’e yapılan kalleşce saldırının faili faşist Türk
devletidir!
19 Ocak 2007 de İstanbul’da yayınlanan Agos gazetesinin yazı işleri sorumlusu Hrant Dink İstanbul’daki
gazete binasının önünde sokak ortasında vuruldu.
Akşam toplanan yaklaşık 10 bine yakın kişi bu hunharca saldırının sorumlularını lanetlediler: „Katil
devlet hesap verecek.“ „faşizme karşı omuz omuza !„ sloganlarını atarak yürüdüler. Bu cinayeti işleyen
kim olursa olsun, bunlar bu cinayetten sorumlu olan fasist Türk devletinin eli kanlı maşalarıdır.
İlerici, muhalif ve devrimci gazetecilerin katledilmesi Kuzey Kürdistan/Türkiye’de uzun, karanlık
bir geleneğe sahiptir. Faşist Türk devleti onun gizli teskilatı MİT, kontr gerillası muhaliflerin
mücadelesini sürekli kanla boğdu. Hrant Dink milliyetçi-şovenist ve faşist güruhun, Türk egemenlerinin
ve basın mafyasının boy hedefi idi. Hrant Dink sürekli Kuzey-Kürdistan/Türkiyenin kendi tarihiyle
yüzleşmesini, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde, 1915 yıllında yapılan Ermeni Soykırımının
tanınmasını istedi. Hrant Dink aynı zamanda Türkiye’de bugün yaşanan takibatı, diğer azınlıkların,
Kürtlerin içinde bulunduğu durumu da gündeme taşıyordu. Son haftalarda ve aylarda kendisine ve
gazetesi Agos’karsi cok sayıda ölüm tehditi, nefret naraları internet üzerinden açıklanıyordu,
yöneltiliyordu.
Eğer başbakan Tayyip Erdogan bu cinayeti yaptığı ilk basın açıklamasında: „menfur bir cinayet, barışa
ve ülke istikrarına yapılmış bir saldırı“ olarak adlandırıp „kanlı ve karanlık ellerin“ bunun için Hrant
Dink’i öldürdüğünü söylüyorsa bu rezilce bir ikiyüzlülüktür. Hrant Dink’i „Türkleri aşağıladığı“
gerekcesiyle yargılayıp mahkum edenler Türk devleti ve onun sorumlu kurumlarıydı.. Hrant Dink
hakkındaki en son mahkumiyet karar 6 ay hapis, üst mahkeme tarafından da onaylandı. Hapis cezası
sadece ertelendi. Şu anda iki yeni dava O’na , oglu Arat Dink, Agos’un yazı işleri sorumlusuna ve Agos
yayıncısı Yargis Seropiyan’a karşı yürümektedir. Bu kez dava gerekçesi ise Türk adaletinin
aşağılanmasıdır. İkinci dava Agosun sorumlularına karsi 22 Mart 2007 tarihinde görülecektir. Savcı Hrant
Dink’e 3 yıl hapis cezası istiyor, gerekçe ise Reuters’le yapılan bir röportaj da: “ Evet 1915 deki olay bir
soykırımdı, çünkü bir halk dört 4000 seneden beri yasadıgı topraklar üzerinde yok edildi.” denmiş olması.
Davalar sürekli Hrant’ı hedefleyen basın kampanyalarıyla bağ içerisinde yürütüldü. Bunlar açıkça
kışkırtmalar, Hrant’a karşı ölüm tehditleriydi.
Şimdi , Avrupa birliğinin sözcülüğünü yapan Alman Emperyalistleri timsah gözyaslari dökerek Hrant
Dink cinayetini kınayacaklardır. Onların gerçek yüzünü AB ile yapilan bir mülakatda Hrant Dink deşifre
etmişti: “Avrupa Birligi Ermeni sorununu kulanarak, Türkiye’ye karşı kendi çıkarlarını sağlama almaya
çalışmaktadır. Bu çok rezilce politik bir oyundur.”
Alman Emperyalizmi Birinci Dünya Savaş’ında Osmanlı İmparatorluğunun en yakın müttefiki ve ordu
kumandanlığını elinde tutan ve Ermeni soykırımında dogrudan destekleyici olan bir güçtü. Şimdiye kadar
Almanların bu sorumlulugu, politikacılar tarafından sürekli çarpıtılmaktadır. Alman kapitalizmi ve onun
temsilcileri faşist Türk devletiyle en iyi ticari ilişkilere sahip ve sadece ekonomik-politik çıkarlarından
dolayı Türkiye’deki reformları destekler ve onu AB’ye almak için uğraşıyor görünüyorlar. Burada hiç bir
zaman onların isteği insan hakları ve demokrasi degildir.

Onların gerçek yüzünü teşhir edelim!
Türk devletinin sorumlu katil yüzünü teşhir edelim!
Alman Emperyalizmine karsi savaşalım:
O Ermeni Soykırımın’daki sorumlulugunu çarpıtmaktadır, gizlemektedir!
O Türkiye’deki en etkili ekonomik ve politik güctür!
Hrant Dink’in katilleri ezilen halkların, bütün dünyadaki proletaryanın, işçilerin
sosyalizm mücadelesiyle cezalandırılacaktır !
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