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Bir özgürlük kahramanı, bir bilge, bir filozof, bir halk savaşçısı, bir direniş anıtı.. 

İngiliz emperyalizmi, Güney Afrika'nın gerçek sahibi olan Güney Afrikalılarca yönetilmesi için 
bağımsızlık savaşı başlatan Mandela'yı sudan gerekçelerle hapse atmış ve bu onurlu tutsaklık 
26 yıl sürmüştü.. 

 Mandela zindanlarda vereme yakalanmış, kan tükürmüşama diz çökmemişti.. 

Utku, direnen ve savaşımını sürdüren örgütlü Güney Afrika halkının oldu.. 

İngilizlerin ırkçı APPARTHEID rejimi uzun onyıllar süren özgürlük savaşımı ile ve on binlerce 
can bağımsızlık uğruna şehit - gazi verilerek Soweto'da, Johannesburg'da... çökertildi. 
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Mandela serbest bırakldı ve halkının başına geçti yaşamının son yıllarında.. 

Geçtiğimiz yıl O'nu yitirdiğimizde (5 Aralık 2013) web sitemizde kapsamlı dosyalar yayımladık 
(http://ahmetsaltik.net/2013/12/17/nelson-mandela-yasamini-yitirdi/, 17.12.13).  
Bakılmasını dileriz.. 

Güney Afrika’nın Efsane lideri öldüğünde 95 yaşındaydı. Mandela’nın ölümünü saat 22.45'te 
Devlet Başkanı Jacob Zuma ‘Halkımız babasını yitirdi’ sözüyle açıklarken ulusal yas ilan 
edildiğini belirtti. 

Tıbbiye'de öğrenci iken, "zindanda kan tüküren Mandela", karabasanlı ıslak düşlerimizin 
konuğu olurdu.. Dertleşirdik, dayanışırdık!.. 
 
***** 

İngiliz kültür emperyalizminin koyduğu İngiliz adıyla Nelson Mandela, halkının - oymağının 
(kabilesinin) koyduğu özgün adıyla MADİBA!  
Selam olsun sana... 

İnsanlık tarihi, senin paha biçilmez katkılarını ve öğrettiklerini, özgürlük savaşı destanını, 
kahrolası emperyalizme boyun eğmeyen yiğit ve onurlu başını hiç ama hiç unutmayacak! 

Senden öğrenmeyi ve dahası güç almayı sürdüreceğiz koca kara derili anıt adam! 

 Taa ki; senin gibi büyük bir özgürlük savaşçısı olan masum - mazlum - mağdur Anadolu 
halkının bağımsızlık önderi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün büyük bir öngörüyle 
haykırdığı gibi : 
 

 "Sömürgecilik ve yayılmacılık (emperyalizm) yeryüzünden yok olacak ve yerlerine 
uluslararasında hiçbir renk, din ve ırk ayrıcalığı gözetmeyen yeni bir işbirliği ve 
uyum çağı egemen olacaktır." 

Ve tüm dünya senin ve Yüce ATATÜRK'ün öğütlerini - uyarılarını hiç aklından çıkarmamalı : 

 "Bizi mahvetmek isteyen emperyalizm ve bizi yutmak kapitalizme karşı 
ulusça savaşmayı gerekli gören toplumsal bir mesleği izleyen insanlarız." 

Demek ki Madiba; hepimizin 2 mesleği olacak.. Biri olağan uğraşımız, ekmek kapımız ve 
klasik toplumsal sorumluluğumuz; 

Öbürü Madiba; 2 kadim düşmanı iyi belleyeceğiz.. Kadim Mustafa Kemal onları beynimize 
kazıdı.. Bizi mahvetmek isteyen emperyalizm ve bizi yutmak kapitalizme karşı sürekli 
olarak, 2. bir meslek edinerek, moda deyimle "7/24 örgütlü savaşım"ı sürdüreceğiz.  
İnsanlık onuru elbet üstün gelecek.. 

Son onyıllarda bu kez KÜRESELLEŞME = YENİ EMPERYALİZM masalları ardına saklanarak 
insanlığa kan kusturmayı sürdürüyorlar..  
 
Bu hayasız yüzsüzlüğü insanlara vargücümüzle anlatacağız, anlatmalıyız Madiba!. 
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"MADİBA"; sana selam olsun çoooook hoş sada bıraktığın bu ölümlü dünyadan!  
 
Yapacak çoook işimiz var.. Eli kanlı iğrenç SİYONİZM, Ortadoğu'da Gazze'de şimdilerde 
mazlum Filistin halkına kan kusturmayı sürdürüyor. Uygar dünya seyrediyor.. Türkiye'nin 
stratejik (trajik?!) müttefiki ve BM göz yummayı sürdürüyor ve Türkiye kuru gürültü çıkarıyor.. 
Düne dek Gazze'yi bombalayan İsrail uçaklarına yakıt sağlıyordu AKP iktidarı hiç sıkılmadan! 
 
260'ı aşkın masum ve silahsız Filistin'li kadın-çocuk-yaşlı kahpece öldürüldü.. 
 
Zaten 360 km2 bir avuç toprakta 1,75 milyon yoksul - yoksun garip halk kendi topraklarında 
yaşama tutunmaya çalışıyor.. Havadan-karadan-denizden İsrail ablukası yıllardır utanmazca 
sürüyor. Tek yaşam kanalı yeraltından Mısır'a bağlanan Gazze tunelleri.. Bir halk, 
yaşayabilmek için yeraltından tunel kazarak yaşam umudunu Mısır'a bağlıyor ve "tek dişi 
kalmış medeniyet" (Mehmet Akif Ersoy) utanmadan izliyor!? Bir de bu Batılılar İNSAN 
HAKLARI sömürüsü yapabiliyorlar!? 

Batsın sizin emperyal - soykırımcı - eli kanlı uygarlığınız.. ve de özellikle işbirlikçileriniz.. 

 Mazlum Filistin halkına en içten dayanışma duygularımızı bildiriyor; 
Yahudi ırkçılığı olan SİYONİST EMPERYALİZMİNİ lanetle kınıyoruz. 
Önceki gün, İsrail Büyükelçiliğinin önünde “kınama” eylemine katıldık; görün-duyun! 

 İsrail, uluslararası hukuk terimi ile "HAYDUT DEVLET" olmuştur.  
İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülmeli, yargılanmalı  
ve hak ettiği ceza yaptırımlarını görmelidir. 

 BM Güvenlik Konseyi derhal İsrail'i kınamalı, saldırıyı durdurma kararı almalıdır. 
Bölgeye ivedilikle BM Barış Gücü yerleştirilmelidir. 

Bu zulmü - soykırımı - etnik temizliği onaylamayan Dünyanın her yerindeki Yahudileri özellikle 
ve en başta, en önde, derhal ayağa kalkarak İsrail hükümetini durdurmaya davet ediyoruz. 

 İlk ve asıl görev, “SİYONİST OLMAYAN” (?!) bu büyük ve yaygın Yahudi 
diyasporasınındır. 

 Bu gün ve hemen ve derhal etkin girişim yapmazlarsa, "jenosit suçuna ortak" 
olacaklardır ve Yahudi = Musevi = SİYONİST tehlikeli denklemi ister istemez 
kurulacaktır..  

Anti-Semitizmi kınama olanakları kalmayacaktır.. İnsanlığı karşılarına alacaklardır. 
 
***** 

Madiba; iyi ki Filistin'deki İsrail zulmünü görmedin, yüreğin kanardı, bizim gibi.. 
 

Sevgi, saygı ve ACI ile, İSYAN ile...  
 
18 Temmuz 2014, Ankara 

 


