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EMPERYALİZMLE MÜCADELE
BARIŞI SAVUNMAK,
BARIŞI SAVUNMAK
İNSAN OLMAYI SAVUNMAKTIR
DİREN KOBANİ – DİREN ŞENGAL
Barış diye haykırabilmek cesaret işidir. Gücünü
silahtan değil fikirlerden alanlar tarihe iz bırakacaktır. Silahların gölgesinde büyüyenler olarak
bizlerin barış üzerine düşünmeye ve onu yaşamaya ihtiyacı var. Barış bütün dillerin, kültürlerin,
halkların ve inançların birlikte yaşamayı öğrenme
sürecidir.
Emperyalist güçler tarafından savaşlarla çizilen
sınırlar bugün yeni savaşların doğmasına neden
oluyor. Ortadoğu’da acının ve zulmün ortasında
yaşayan halklar Filistin, Irak ve Suriye’de kör bir
vahşetin ortasında yaşam mücadelesi veriyorlar.
Yanı başımızda ABD emperyalizminin yarattığı
IŞİD terör çeteleri tarafından soykırıma uğratılmak istenen Kürtler, Araplar, Türkmenler, Süryaniler, Şiiler, Sünniler, Hıristiyanlar ve Ezidilerin
yaşadıklarına seyirci kalındığı sürece bu topraklar
ölüm kusmaya devam edecektir.
İslam’ı maske olarak kullanan IŞİD çeteleri kadın,
çocuk, yaşlı, hasta demeden büyük bir katliam
yapmaktadır. Kadınlar savaş ganimeti olarak alınmakta, zorla tecavüz edilmekte, erkek ve çocukların kafaları kesilerek öldürülmektedir.

Tek bir gülüşü için devrim yapılacak güzel çocuklar
düşüyor toprağa.
Kobanê bu nedenle yenilmemeli! Yenilmeyecek!

DİREN FİLİSTİN – DİREN TELAFER
Öte yandan, 40 yıldır binlerce insanın ölümüne
neden olan savaşı bitirme noktasında takınılan
tutum ortada iken, demokrasi, barış ve kardeşlik
adına adım atmakta ağır davranan hükümet,
Türkiye’ye yönelik tehditlerini de görmezden gelerek IŞİD terör örgütünü desteklemekten geri
kalmamakta, savaşı ikinci bir koz olarak elinde
tutmaktadır. Her yerde artan şiddet, zorbalık,
taciz ve tecavüzler, tarımda-hayvancılıkta dışa
bağımlı hale gelmemiz, ormanlarımızın ve doğamızın tahrip edilmesi, savaşların ve bu politikaların doğrudan sonucu olmaktadır.
Savaşın karşısında durma cesaretini gösterdiğimiz anda; toplumsal değerlerimizi yaşamsallaştırabiliriz. Savaş nedeniyle halkların yaşadığı zulmü ortadan kaldırabiliriz. Militarizmin ve şiddetin
yaşamımızı kuşatan egemenliğine karşı, silah
tüccarlarının çıkarlarına karşı, yaşamın değerlerini ortaya çıkarabiliriz, barışla yaşamlarımızı şekillendirebiliriz.
Barışı savunmak insanın insan gibi yaşamasını
savunmaktır. Barışı savunmak umudumuzu bilincimizle besleyerek emperyalizme ve savaşa karşı
mücadeleyi yükseltmektir. Tarım Orkam-Sen olarak savaşın karşısında olmaya hep devam edeceğiz. Sadece karşı olmakla da kalmayıp, barışın
tesisi için hem kurumsal hem bireysel olarak her
türlü mücadeleyi insani görev bileceğiz. Tüm
üyelerimizi bu insani göreve davet ediyoruz.

KOBANİ SINIRINDA MÜDAHALE
Kobanê’de yaşanan vahşi Işid saldırılarına karşı
kendilerini korumak için sınıra yönelen Rojavalı
Kürtler, sınırda beklenmedik bir muamele ile karşılaştılar. Önce sınır kapatıldı, geçişlerine izin verilmedi. Sonra, yanlarındaki yaşlı ve çocukları Suruç’taki akrabalarına veya soydaşlarına bırakmaları için
geçişlerine izin verildi. Ancak, Rojavalılar savaşmak
için tekrar Kobani’ye dönmek isteyince bu defa da
geri dönüşlerine izin verilmedi.
Destek vermek için Türkiye’nin birçok yerinden Suruç’a akın eden barış ve demokrasi taraftarları da
gaz, tazyikli su ve hatta gerçek mermilerle dağıtıldılar. Yine de, sınır nöbetine günlerdir devam ediyorlar. Bugün bu mücadeleye ve sınırdaki savaş karşıtı
nöbete katılmak demokrasi görevidir.

DİREN ORTADOĞU

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ
ŞENGALLİ KADINLAR:
“Evlere girip ilk önce genç kızlarımızın saçlarından
tutup götürüyorlardı…”
“Çocuklarımızın, henüz kundakta olan çocuklarımızın boğazlarını kesiyorlardı.
Kadınlarımızı alıp götürdüler…”
“Yaşlılarımızın gövdelerini ikiye biçiyorlardı…”
“Gençlerimizin kafalarını kesip top oynuyorlardı…”
“Evimizi yaktılar, namusumuzu götürdüler, çocuklarımızı kıtır kıtır kestiler, ,insanların kulaklarını, burunlarını
kestiler, kasaturalarla gözlerini çıkarttılar…”
“İnsanlık böylesi bir zulüm görmedi, insan insana
bu vahşeti uygulamadı şimdiye kadar…”
“Kendimizi dağlara vurduk, bizi kurtaracak tek şey
vardı: Dağlar. Şengal dağları ancak bizi kurtarabilirdi. Bu
nedenle gece demeden, gündüz demeden, sıcak demeden
yürüdük. Bu sefer yorulduk, takatimiz kalmadı, açlıktan
yürüyemez olduk, susuzluktan dudağımız, dilimiz, damağımız çatladı.
“Çocuklarımız korkudan ve açlıktan ağlıyorlardı.
Gündüz güneşten ve sıcaktan yanıyorduk.”
“Çocuklarımız kucağımızda susuzluktan ölüyorlardı. Ölenleri olduğu yerde bırakıp yolumuza devam ediyorduk”

Kadınlardan Çağrı :
IŞİD çetesi, Şengal’e yaptığı saldırı sonucu binlerce
Ezidi Kürdü katletti. On binlercesi göç etmek zorunda
kaldı. Yüzlerce kadına tecavüz edildi, kaçırıldı, pazarlarda satıldı. Bugün bu vahşi terör örgütü, Rojava’nın
Kobanê kantonuna dönük üç koldan yeni bir saldırı
başlattı. Bu saldırının sonucunda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Türkiye sınırının hemen güneyinde yine savaş var. Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınanlar ise başta barınma ve beslenme sorunu ile karşılaşmakta, ucuz iş
gücü olmakta, kadınlar ve çocuklar istismar edilmektedir. İşte bu yüzden kadınları katleden, köleleştiren zihniyet karşısında barış için güçlü bir kadın dayanışmasına ihtiyacımız var.
IŞİD, telafer’e saldırdı.
Irak Şam İslam devleti (işı̇ d) terör örgütü üyeleri, Türkmenlerin yoğun yaşadığı Musul’un Telafer ilçesine
girdi. Telafer’e havan toplarıyla saldıran ışı̇ d üyeleri,
ilçenin şii Türkmenlerin yaşadığı mahallelerine girdi.
Telafer'in yerel polis gücü ve halkı ile örgüt üyeleri
arasındaki çatışmalarda çok sayıda sivil öldü ve birçok
kişi yaralandı.
IŞİD, İstanbul Üniversitesi'nde terör estirdi
İstanbul Üniversitesi'nde terör örgütü IŞİD'i protesto
için stand açan ve 'IŞİD çetesi Ortadoğu'dan defol'
afişi asan öğrencilere yüzleri maskeli bir grup sopalarla saldırdı.
“Kadınlar, Kürt kadınları, Ezidi kadınlar toplu
halde kendi erkeklerinden ‘bizi öldürün, bizi öldürün ki
bu vahşilerin eline sağ geçmeyelim, Kürt kadınlarının
namusu bu canavarlar tarafından kirletilmesin diye bizi
öldürün’ diyorlardı…”
“O zalimlerden
kurtardığım ve günlerce
kucağımda, sırtımda
taşıdığım çocuğum açlık ve susuzluktan öldü.
Ölmesine rağmen bırakmadım, kucağımda taşımaya başladım. Ancak
artık taşıyacak takatim
kalmayınca bir ağacın
kovuğunda yere
gömmek zorunda kaldım…”
“Bu bir vahşettir, bir zulümdür, bir soykırımdır.
Hiç bir dinin mensubu başka bir dinin mensubuna bu
kadar zalimce davranamaz. Bunlar vahşiydiler, zalimdiler, dinleri-vicdanları, imanları yoktu…”
“Ezidi olduğumuz için, Kürt olduğumuz için,
kavmimizden vazgeçmediğimiz için bunlar başımıza
geliyor.
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