
B
EŞŞAR Esed rejiminin Suriye'nin İdlib
kentindeki kimyasal silah saldırısı Trab-
zon'da protesto edildi. Trabzon'da 45

sivil toplum örgütü temsilcisi bir araya gelerek,
Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da yaptığı
kimyasal silah katliamında yaşamını yitirenler
için cuma namazı sonrasında İskenderpaşa
Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup, namaz sonrası İskenderpaşa Camii
önünde basın açıklaması yaptı. Suriye’de yaşa-
nan insanlık dramının sorumlularının Esed ve

Küresel Emperyalizm olduğunu iddia eden
Sivil İnisiyatif, İskenderpaşa Cami önünde
gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla İdlib’de
yaşanan olayları kınadı. 48 sivil toplum örgütü-
nün imzasının olduğu bildiriyi Memur-Sen
Trabzon İl Temsilcisi Mehmet Kara okudu. 

Kara, “Yine Suriye, yine katliam! Yine
ölümün kucağındaki bebek ve çocuklar. Orta
Doğu’nun yeni vahşet üçlüsü Esed, Putin ve
Hamaney ölüm kusmaya devam edecekler biz
sustukça! Ya haykırıp ses vereceğiz ya da
onursuzca çocukların katlini seyredeceğiz. Biz
ses vermek için buradayız. Putin’e, ‘Elini Orta
Doğu’dan çek!’ İran’a ‘Esed’i desteklemek-
ten vazgeç!’ uyarısını yapmak için buradayız.
‘Esed gitmeli, zulüm bitmeli’ iradesini ortaya
koymak için bu alandayız. 4 Nisan’da İd-
lib’de Esed canisinin ölüm makineleri tara-
fından kimyasal silahlarla çoğu çocuk
150’nin üzerinde insan katledildi. İdlib ne
ilktir; engellemezsek ne de son olacak. Ha-
ma’da, Halepçe’de, Halep’te yaptıklarını İd-
lib’de tekrar ettiler. İnsanlık, Baas rejiminin
vahşetini boş gözlerle izledikçe, İran, Rusya
ve Esed soykırımı da aşan vahşetlerine

devam ediyor. Vahşetin üç atlısı, üç may-
munu oynayan uluslararası toplumdan güç
alarak vahşet galerisini büyütüyorlar. Esed’in
yaşaması için kardelenleri kanla suluyorlar.
Barış ve huzur güvercinlerini kanatlarından
vuruyorlar. Susmayacağız. Susarsak kalbimiz
kurusun!”  şeklinde konuştu.

RUSYANIN VETOSU, BM’NİN DEFOSU
“Başta Rusya ve İran olmak üzere rejimi

destekleyen bütün unsurlar, son kimyasal
katliamdan da öncekilerden de Suriye rejimi
kadar sorumludur.” Diyen Kara, açıklama-
sına şöyle devam etti: “Rusya, rejimin Doğu
Guta’da gerçekleştirdiği kimyasal katliam-
daki tavrını bugün de yineliyor. Esed’i ve re-
jimini temize çıkarmanın peşinde koşuyor.
Güvenlik Konseyi’ne sunulacak tasarıyı veto

edeceğini ilan ediyor. Rusya’nın ve Çin’in
vetosu; ölümü seyretmekten ve ölü saymak-
tan başka bir işe yaramayan BM’nin defosu-
dur. İnsanlık, vahşete karşı birleşip hem
Rusya’yı ve İran’ı hem de Esed’i veto etmeli-
dir. İran, Hama katliamında Hafız Esed’e
verdiği desteği bugün de zulüm varisi Beşşar
Esed’e vermektedir. İran, mazlum ümmetin
Selahaddin’i olabilecekken, Brütüsü olmayı
tercih etmiştir. Suriye, emperyalizmin kapi-
talist ortaklarının yeni paylaşım sözleşmesini
yazacakları ve imzalayacakları kanlı masası-
dır. En çok kan akıtanın en çok payı aldığı
bir kanlı sofradır. Kirli dünya düzeni, kendi
hesaplaşmasını masumlar ve mazlumlar üze-
rinden yürütüyor.” Kara, “Ulusal çıkar putu
ve küresel emperyalizm, katliamın teorik ze-
minidir. Rusya, emperyal hesapları; İran Şii
asabiyesine giydirilmiş Fars milliyetçiliği,
ABD kapitalist tezgâhını koruma önceliği
adına vahşetin ortağı oluyor. İdlib’de kimin
ve kaç insanın öldüğü umurlarında değil.
Kimyasal hassasiyet ise koca bir kandırmaca-
dan ibaret. Batı’nın kimyasal tepkisi, 600 bin
ölümü sıradanlaştıran şeytani kurnazlıktır.
Bizim için ölümlerin konvansiyonel veya
kimyasal olması arasında fark yoktur. Bizim
için aslolan ‘Bir insanı öldürmek bütün in-
sanlığı öldürmektir’ bakışıyla zulme diren-
mek, zalimi tarihin çöplüğüne göndermektir.
Biz İdlib’e, Halep’e, Şam’a, Deraa’ya özgür-
lük ve adalet gelinceye kadar sözümüzü söy-
leyecek, sesimizi yükselteceğiz. ‘Bu haksız
savaş, bu zulüm anaforu sona ersin; Baas re-
jimi bitsin, Esed canisi gitsin!’ demeye
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 
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Sivil İnisiyatif: “İnsanlık dramının
suçlusu Esed, Putin ve Hamaney’dir.”

Susarsak kalbimiz kurusun!


