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Basına ve Kamuoyuna 
Sömürgeci devlet Kürtlere yönelik kitlesel katliam başlattı... 
Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde 28 Aralık akşam saatlerinde sömürgeci faşist rejim 36 

köylüyü katletti. Savaş uçaklarıyla, sivil halkı bombalayan, sömürgeci devletin TSK yetkilileri 
utanmadan, katledilenlerin “bölücü örgüt mensubu” olduğunu açıklayarak gerçekleri örtbas 
etmeye çalıştı. Savaş uçaklarıyla bombalanan ve katledilen sivillerin Roboski köylüleri olduğu 
gerçeği gizlenemedi. Sömürgeci rejimin gerçekleri örtbas etme maskesi erken düştü. 

Sömürgeci faşist rejimin Uludere’de gerçekleştirdiği sivil halka yönelik katliam,  Kürt 
ulusuna yönelik topyekûn savaşın, inkâr, imha ve yok etme politikasının tüm hızı ile devam 
ettiğinin açık göstergesidir. Uludere’de gerçekleştirilen Kürt katliamının MGK toplantısının 
hemen arkasından yaşanması bir tesadüf değildir. Bu katliamın sorumlusu, Ağustos ayından bu 
yana Kürt halkına yönelik, gece gündüz demeden hava ve kara operasyonu sürdüren, Medya 
Savunma alanlarına yönelik bombardımanını devam ettiren, KCK operasyonları adı altında, 
yüzlerce BDP’li yöneticiyi, Kürt aydınlarını, avukatlarını, gazetecilerini gözaltına alarak 
tutuklayanlardır. MGK'da Kürt halkına yönelik operasyon kararı alanlar ve Kürdistan’da 
Olağanüstü Hal uygulamalarını sürdürenlerdir. Uludere katliamı ile Kürt halkına yönelik toplu 
katliamların ve sivillerin de hedefte olduğu ilan edilmiştir. AKP devletinin, kirli savaşta, ısrar 
edeceğinin açık göstergesidir. 

Kürt halkının, ulusal özgürlük mücadelesine sahip çıkmasına tahammül edemeyen 
sömürgeci faşist rejim, Uludere’de, sivil köylüleri katlederek, Kürt halkına gözdağı vermek 
istiyor. Kürt toplumunda korku yaymak istiyor. Kürt halkından intikam almaya çalışıyor. Gülen 
cemaatinin “Kürtleri yok edin” çağrısını uygulayacağı mesajını veriyor... 

Kitlesel gözaltılar, operasyonlar, siyasal soykırım ile Kürt halkını durduramayan ve 
ulusal onuruna sahip çıkmasını engelleyemeyen Türk devleti, sivil halkı katlederek, Kürt 
özgürlük mücadelesini durduracağını sanıyor. AKP iktidarı şunu iyi bilmelidir ki, inkâr, imha, 
siyasal soykırım, aylarca süren operasyonlar nasıl sökmediyse, kitlesel katliamlarla da, Kürt 
halkının özgürlük mücadelesini engelleyemeyecektir. Çünkü Kürt halkı her türlü bedeli ödüyor 
ve ödemeye de hazır. 

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) olarak, Uludere katliamını 
nefretle lanetliyor, Kürt halkının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Sömürgeci faşist Türk 
devletinin, Kürt halkının haklı ve onurlu mücadelesini boğmaya çalışmasına müsaade 
etmeyelim. Kürt ulusuna yönelik inkâr ve imha politikalarına karşı duralım. Halkların 
kardeşliği şiarını yükseltelim. Kendisine insanım diyen herkesi, ilerici, devrimci ve yurtsever 
güçleri Uludere katliamını protesto etmeye, sokağa çıkmaya, katil devletten hesap sormaya 
çağırıyoruz. 
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