AKP’NİN MÜTTEFİKİ KÜRT MİLLİYETÇİLERİNİN OYUNUNA GELMEYİN!
Aydınlık Gazetesi, 22 Haziran 2013
Yıldırım Koç
Hükümetin Gezi Parkı’na yönelik acımasız saldırısının ardından ülkenin birçok bölgesinde büyük
eylemler yapıldı.
Kürt milliyetçilerinin yayımladığı Özgür Gündem Gazetesi’nin 17 Haziran 2013 Pazartesi günlü
nüshasının ilk sayfasındaki ana haber, “Kürdistani Gökkuşağı” başlığını taşıyordu. Diyarbakır’da toplanan
“Birlik ve Çözüm Konferansı” “Anadolu ve Mezopotamya halklarının ortak geleceği için tarihi tartışmalara
tanıklık” etmiş. “Konferansta Kürdistani tüm topluluklar PKK lideri Öcalan’ın başlattığı demokratik
kurtuluşa tarihsel bir adımla karşılık” vermiş.
Haber böyle.
Gazetenin ikinci önemdeki haberi “Vahşeti Durdurun” başlığını taşıyor. Haberin alt başlığında “Halk her
yerde sokağa çıkarak polis vahşetini protesto etti” deniyor.
İnsaf.
Demek “halk her yerde sokağa çıkarak polis vahşetini protesto etti.”
Siz kendinizi cin, milleti aptal mı sanıyorsunuz.
Diyarbakır, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Hakkari illerinde halk sokağa çıkıp polisi protesto etti mi?
Van’da üniversite öğrencilerinin küçük bir eylemi vardı; ancak halkın eylemi yoktu.
Ankara’da Van ve Diyarbakır’dan gelmiş tomalar insanlara saldırıyor.
Diyarbakır’ın çevik kuvvet polisleri de Ankara’da.
Kürt milliyetçileri günümüzde emperyalistlerin piyonu olmayı kabullenmiştir; Büyük Ortadoğu
Projesi’nde rol kapmaya çalışmaktadır.
Kürt milliyetçileri, AKP ile tam bir ittifak içindedir.
Bu aralar gündemden düştüler; ancak hükümet akillerini unutmadık. Özellikle KESK Gn.Bşk. hükümet
akili Lami Özgen’in KESK içinde örgütsel bir tepkiyle karşılaşmadan ve özellikle son haftalarda halka
uygulanan büyük zulme rağmen bu görevi sürdürmesi, KESK tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.
Günümüzde Türkiye’de çok açık bir saflaşma var.
Ya Türk bayrağının altındasınız, ya da PKK paçavrasının.
Bir tarafta, emperyalizme karşı Türkiye’nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını, Atatürk’ün önderlik ettiği
milli demokratik devrimin kazanımlarını savunan ve AKP’ye karşı açık tavır alanlar var.
Her türlü baskıya rağmen meydanları dolduran milyonlarca insanın elindeki Türk bayrağı ve Atatürk
resimleri, bu anlayışın ifadesidir.
Diğer tarafta, emperyalistlerin işbirlikçisi gericiler ve bölücülerle, onlarla ittifak kurmaya çalışan bazı
kesimler yer alıyor.
Ülkemizin dörtbir yanındaki eylemlerde her kökenden Türkiye halkı yer alıyor; ölümüne mücadele
ediyor.
Emperyalistlerin işbirlikçisi Kürt milliyetçilerinin etkili olduğu bölgelerde ise sessizlik hakim.
Peki, Gezi Parkı’ndaki BDP çadırlarına ne demeli?
Kürt milliyetçileri ABD’nin sözünden çıkmazlar. Amerikalıların bir sözü vardır: “Yenemezseniz onlara
katılın ve işi bozmaya çalışın.” (If you can’t beat them, join them and try to spoil it.)
Herhalde Amerikalı üstleri Gezi Parkı eylemi konusunda bu talimatı verdiler. Engelleyemedikleri eyleme
katılarak onu içten çökertmeye çalıştılar.
AKP’nin müttefiki Kürt milliyetçilerinin oyununa gelmeyelim; oyuna gelenleri uyaralım.
Gün, AKP’ye, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı, Atatürk ve Türk bayrağı altında birleşme günüdür.
NOT: Eğitim‐İş Sendikası Genel Başkanı Veli Demir 1 Haziran 2013 günü Ankara’daki eylem sırasında
yaralandı. Veli Demir’in 3 kaburga kemiği kırıldı ve sol akciğerinde yırtılma oldu. Olayın bu kadar ciddi
olduğunu yeni öğrendim. Doktor raporunda, “hastanın hayati tehlikesi mevcuttur” deniyor. Veli Başkan’a
geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını ve demokrasi mücadelesinin ön safındaki yerine
geçebilmesini diliyorum.

