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+ + + Basın bülteni + + + 
 
Bu yılın eylül ayından bu yana, Dağlık Karabağ bölgesi üzerindeki yoğun ve kanlı çatışmalar Azerbaycan 
ile Ermenistan arasında yeniden alevlendi. Yakın zamanda Rusya'nın arabuluculuğu altında kabul edilen 
ateşkese uyulacak gibi görünmüyor. Her iki taraf da birbirini ateşkesi önemsememekle suçluyor. Son 
zamanlarda yüzlerce asker ve sivil öldürüldü; binlerce sivil kaçıyor. 1990'ların başlarında, çatışmalarda 
on binlerce kişi öldürüldü ve muhtemelen 1 milyondan fazla insan kaçmak zorunda kaldı. 
 
Almanya'daki Oryantal Hristiyanlar Merkez Konseyi, güncel olayları büyük bir endişe ve üzüntü ile takip 
ediyor.  
 
Her iki tarafı da derhal müzakere masasına dönmeye, mücadeleyi derhal durdurmaya ve sosyal adalet 
ve kişiliğin özgür gelişimi temelinde çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaya çabalamaya çağırıyor.  
 
Hıristiyan ve Müslüman bakış açısından, insan hayatının yok edilmesi büyük bir günahtır. Ne kadar 
asilce formüle edilmiş olursa olsun hiçbir hedef savaş eylemlerini haklı çıkarmaz. 
 
ZOCD, şunu kabul ediyor ki insanların 
 
- savaşlarda insanlıklarını kaybettiğini 
- her uygarlığın temellerini ve tüm uygar davranışları yok edildiğini 
- bir savaşı dini açıdan iyi veya ahlaki açıdan haklı olarak sınıflandırmamalıdır 
 
Bu nedenle, dahil olan herkesi birbirleriyle barışçıl etkileşime dönmeye, insanlara ve onların dini 
inançlarına ve olumlu gelişim fırsatlarına saygı göstermeye çağırıyoruz.  
 
Almanya'daki Oryantal Hristiyanlar Merkez Konseyi'nin pek çok üyesi, kendileri savaş ve yerinden 
edilme yaşadı. Bu insanlar bu nedenle barış ve özgürlük içinde yaşamanın ne anlama geldiğine karar 
verebilirler.  
 
Avrupa’daki bir zamanlar savaşan güçler bunu gösterdi. 70 yıldan fazla bir süredir savaşsız, halkın 
yararına var olmuşlar, kendi kaderlerini belirleyen insanların yararına birlik, hukuk ve özgürlüğü 
artırmışlardır.  
 
Dünyadaki herkese bu barış içinde bir arada yaşama deneyimini diliyoruz. 
 
Münih, 13 Ekim 2020 
Yönetim Kurulu 


