Το παρακράτος στη Τουρκία δολοφονεί

Της Φιρουζέ

Σήμερα στο Sur (Diyarbakir) στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου από την
Baro (ένωση δικηγόρων Τουρκίας), όπου γινότανε αναφορά στα ιστορικά μνημεία (όπως οι
μιναρέδες) τα οποία καταστρέφονται εξαιτίας των συνεχόμενων στρατιωτικών
επεμβάσεων στην περιοχή, ομάδα αγνώστων άνοιξε πυρά εναντίων του κόσμου που ήταν
συγκεντρωμένος.
Με μία σφαίρα στο κεφάλι έχασε τη ζωή του ο πρόεδρος της Baro,Tahir Elçi.
Εκείνη την στιγμή φώναζε "Να προστατέψουμε τα Μνημεία μας".

“Aπό το 1990 έως και σήμερα, δεν έσκυψα το κεφάλι, ούτε στα αφεντικά σας ούτε στους
στρατηγούς σας, από εσάς θα φοβηθώ;’’, είχε πει κατά τη διάρκεια απαγόρευσης
κυκλοφορίας στο Diyarbakir.
Παρά τις προφανέστατες υποθέσεις, δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος είναι πίσω από τη
δολοφονία, αν και είναι γνωστές οι θέσεις του και οι απαντήσεις του ενάντια σε αστυνομία
και κυβέρνηση.
Το σκηνικό πάντως θυμίζει αρκετά τη δολοφονία του Hrant Dink (Αρμένιος δημοσιογράφος
που δολοφονήθηκε στην Τουρκία).
Mετά τη δολοφονία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε για μια ακόμη φορά απαγόρευση
κυκλοφορίας στην περιοχή, ενώ χθες έληξε η απαγόρευση κυκλοφορίας στο
Nusaybin(Mardin) όπου 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Η Τουρκία, μαζί με την απαγόρευση
κυκλοφορίας, εφαρμόζει ταυτόχρονα διακοπή ρεύματος και νερού. Τα θύματα ήταν κυρίως
άνθρωποι που προσπαθούσανε να βρουν τροφή και νερό, με το τραγικό παράδειγμα μιας
μάνας 3 παιδιών, που δολοφονήθηκε στην είσοδο του σπιτιού της ενώ έφερνε φαγητό. Η
απαγόρευση κυκλοφορίας είχε διάρκεια 14 ημερών, και με την λήξη, οι κάτοικοι της
περιοχής βρήκαν πέραν των κατεστραμμένων σπιτιών και των αιματοβαμμένων δρόμων,
τους τοίχους τους γεμάτους φασιστικά και υβριστικά συνθήματα.

Χθες λοιπόν, μετά τη λήξη της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο Nusaybin, ξεκίνησε
απαγόρευση κυκλοφορίας σε γειτονιές της Άγκυρας (Εmniyet, Tuzlucayir,Dereboyu,Nato
Yolu κ.α.), πολλές από τις οποίες έχουν αριστερό χαρακτήρα. Με την έναρξη της
απαγόρευσης και των αστυνομικών πυρών, η αντιπρόεδρος της Λαϊκής Συνέλευσης (Ηalk
Meclisi) τηςYuksekova, Sibel Çapraz και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν.
Σήμερα στις 3:00 τα ξημερώματα, στην περιοχή Silopi(Sirnak), o 18χρονος Nasip Yeşil,
ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού του για να μιλήσει στο τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί που
βρισκόταν σε δημοτικό σχολείο απέναντι από το σπίτι, ανοίξανε πυρ εναντίον του, χωρίς

προφανώς κανένα λόγο, και ο νεαρός έχασε τη ζωή του.
Αυτά είναι τα νέα των τελευταίων 12 ωρών από Τουρκία. Σε ένα κράτος-παρακράτος, οπού
πλέον ο αγώνας του λαού είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Αν σταματήσουμε να
αγωνιζόμαστε, θα χάσουμε τη ζωή μας σίγουρα.
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