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Yıldırım Koç
Türk‐İş’e bağlı Türkiye Maden‐İş Sendikası’nın Batı Anadolu Şube Başkanlığı bir süre önce “Kış
Geldi... Suriye İçin Bir Ekmek, Bir Battaniye” kampanyasına katıldı. Bu kampanya kapsamında Türkiye
Kömür İşletmeleri Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi işçilerinden 15 bin 150 lira toplandı. Bu para,
şube başkanı Yusuf Yaman tarafından Kaymakam Numan Hatipoğlu’na teslim edildi.
Kaymakam Hatipoğlu da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kampanyaya 15 bin 150 lira destek
veren maden işçilerimiz, kalplerinin ne kadar pırlanta gibi, elmas gibi olduğunu bir kez daha gösterdi.”
Hak‐İş Konfederasyonu da bu kampanyayı destekledi.
Adı pek duyulmayan ve bilinmeyen DESK Konfederasyonu ve Din Bir Sen Genel Başkanı Lütfi
Şenocak da bu konuda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye olarak her zaman mazlumun ve
hakkın tarafını tutan bir millet olarak Suriye halkına desteğimiz her zaman devam etmekte. Gerek
devlet olarak yapılan yardımlar, gerek sivil toplum örgütleri olarak yaptığımız yardımlar Suriye halkına
karşı en büyük İslami, insani ve en büyük akrabalık sorumluluğumuzdur.”
Başka bazı sendikalar da bu girişime destek sağladılar.
Kime yardım ediliyor?
Suriye’de meşru olarak seçilmiş bir yönetime karşı hukukdışı bir biçimde ayaklanan, televizyonlara
yansıyan insanlıkdışı vahşi katliamları gerçekleştiren teröristlere.
Çeşitli ülkelerden gelen teröristler diğer bazı ülkelerden ve Türkiye’den Suriye’ye geçiyor ve
burada her türlü insanlıkdışı vahşeti gerçekleştiriyor.
Bazı sendikalarımız da bu teröristlere yardım ediyor.
Bu teröristleri kim destekliyor, teşvik ediyor?
ABD, Suudi Arabistan ve diğer bazı Arap ülkeleri ve ne yazık ki, Türkiye.
Türkiye terörden çok çekti.
Terör bataklığı Kandil’di.
Kandil, ABD emperyalistlerinin kontrolü altındadır.
Kandil kaynaklı terör, Türkiye’de her türlü vahşeti uyguladı.
Irak’taki sendikalar üyelerinden para toplayıp bölücü terör örgütüne verseler, ne dersiniz?
Irak’taki sendikalar bölücü terör örgütünü desteklemek için kampanyalar açsalar, teröristlerin
temsilcilerini genel merkezlerinde kabul etseler ve ağırlasalar, onlarla poz poz resimler çektirip yayın
organlarında yayımlasalar, ne dersiniz?
Siz ne derseniz, Suriye’nin büyük çoğunluğunu oluşturan insanlar bugün sizler için aynı şeyleri
söylüyor.
Suriye’de emperyalist plan çöktü.
Dünya dengeleri, günümüzden 10 yıl öncekinden farklı.
ABD ve AB emperyalizmi, giderek derinleşen bir ekonomik ve toplumsal kriz yaşıyor.
Emperyalizm sürekli yeni darbeler alıyor.
İstiklal Marşımız ne der?
“Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, “Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?”
“Medeniyyet” denilen canavar zayıflamıştır; “tek bir dişi” kalmıştır. “Medeniyyet” denilen canavar,
eşini kaybetmiş, tek dişi olarak kalmış ve iyice saldırganlaşmıştır.
İstiklal Marşımızdaki “Medeniyyet,” emperyalizmdir.
Günümüzde emperyalizm, M.A.Ersoy’un bu muhteşem beytindeki gibidir. Hem zayıflamıştır; hem
saldırganlaşmıştır.
Emperyalizmin Suriye planları çöktü.
Sizler ise bu zayıflamış ve saldırganlaşan emperyalistlerin paralı askerlerine destek sağlıyorsunuz.
Destek sağlanacak yer, emperyalizmin uşaklarının ve köpeklerinin saldırdığı Suriye halkıdır.
Emperyalizmin oyununa gelenler, emperyalistlerin uşaklarını desteklerler.
Türkiye’nin ve işçi sınıfının çıkarlarını koruyanlarsa, bu emperyalist saldırıya karşı Suriye halkının
yanında olur, onlara destek verir.

