
Föderation der Dersim Gemeinden in Europa e.V    
 
             Avrupa'da Dersimlilerin büyük buluşması,
              9.Avrupa Dersim Kültür Festivali yaklaşıyor. 
 
14 Haziran 2014´te ulu mekanların, Jiar u Diyar'ın çocukları Almanya Gladbeck'de buluşuyor! O gün 
mutlaka zaman ayırın, çünkü Dersim’in büyük buluşması var!
 
Sevgili Dersim'liler ve Dersim Dostları

Dersim kılamlarını hep beraber söylemek ve Xızır’ın dilini konuşmak için, yerel yemeklerimizi tatmak
ve bir günlüğüne, Dersim'i yaşamak için 14 Haziran'da bir arada olalım.
Avrupa'da bir günlüğüne Dersim’i yaşayacağız. Munzur'a akan dereler gibi Avrupa'nın çeşitli ülkeleri 
ve kentlerinden Munzur olup Gladbeck'e akacağız! Tek bir ses ve tek bir yürek atışıyla sel olup 
coşacağız!
  
Bağımsız Dersim Örgütlenmesi ve Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (FDG) olarak sizi Dersim 
Davasına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Hona ke danoğe peen nêrestê Heqiya xo, Çhemê Muzıri bınê bendu de nêxenekiyo, dest 
bıde! (Son Tanıklar Göçmeden, Munzur Barajlara Boğulmadan, Uzat Elini!)
 
Dersim'in acılarıyla büyümüş, Dünya´nın dört bir yanına savrulmuş, göç ettirilmiş Dersim'lilerin 
Avrupa'da ki bağımsız kurumu, Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu öncülüğünde başlatılan 
Dersim 1937-38 Sözlü Tarih Projesi siz Dersim'lilerin emek ve katkılarıyla hayat buldu. Binlerce 
Dersim'li ve dostlarının katkısı ile 350 tanık ile görüşme yapmış olmanın haklı gururunu sizinle 
paylaşıyoruz.

FDG öncülüğünde 4 Mayıs „Dersim 38 Tertelesi`ni Anma Günü“ olarak ilan edildi ve Dersim’in 
çığlığı Dünya´ya ulaştı. 
Bizler, sizden aldığımız görev ve güven ile yolumuza devam ediyoruz. Bize verdiğiniz destek ile 
kutsal topraklara hizmet ettik, etmeye devam edeceğiz. Davamıza sahip çıkalım, onun daha ileri 
taşınmasına yardımcı olalım.
Dersim’de açacağımız Arşiv ve Dökümantasyon Merkezi'ne el uzatın, Sesimize Ses Katın, Dersim’in 
tek bağımsız kurumuna destek olun!

Büyük Dersim buluşmasına davetlisiniz!
Akrabalarınızla, köylülerinizle buluşup hep beraber Dersim halayı çekmeye, Varvare-Sımsıme 
oynamaya davetlisiniz!
Festivalimiz biz Jiar u Diyar çocukları ile görkemli olacak!
Dersimliler dostlarını da yanına alarak Munzur olup Gladbeck’e akacaklar, davetlimizsiniz!

İnsanlık Bahçesinin Nadide Bir Çiçeğidir Dersim!
Dersim bir çok kavime, medeniyete ve inanca beşiklik etmiş bir kaledir. Düzgün Bava, Xızır, Munzur 
Bava, Anafatma, Buyere “Jiar u Diyar “ topraklarını mekan eyledi. Buradan yükselttiler yetmiş iki 
milletin türküsünü. Kendisine has kokusu ile insanlık bahçesinde nadide bir çiçektir Dersim.
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Yaşlılarımızın ‚Kırmanciye Beleke‘ dedikleri renga renk çiçeklerle bezeli bu insanlık bahçesini 
koruyup, besleyelim; sulayıp zenginleşmesine katkı sunalım!

Barajlar ikinci bir 38 dir. Ayağa kalkan bizler, Munzur’un önüne çekilmek istenen bentleri yıkmak için
yürümek zorundayız. Bilirizki Dersim bizim kutsal toprağımızdır. Onun yok edilmesi, bizlerin yetim 
kalması demektir. Munzur Akacak, akmaya devam edecek diyoruz. Yürüttüğümüz uluslararası 
diplomatik girişimlerimiz hızlanarak devam edecek!

Zonê Ma, Kamiya Mawa! Zımanê Me, Nasname Meye!

Yok edilmek istenen dilimiz, kimliğimiz ve kişiliğimizdir. Dilimize, onurumuza sahip çıktık çıkmaya 
devam edeceğiz.

Dili yok olan dilsizdir, kültürü yok olan çıplaktır, tarihi yok olan ölür; doğası yok edilen vatan, ölü 
vatandır… Kaygımız, hassasiyetimiz ve çabamız bundandır. Haramilere karşı bu yürüyüşümüzde siz 
Dersim’liler ve bütün dostlarımız ile birlikte omuz omuza, yan yana yürümeye kararlıyız. Bu kervana 
siz de katılın, destek verin!
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