
14    Hendek döneminde Lice'de yaptığı konuşma 

 

Sn Demirtaş’ın , hendek döneminde, 13 Eylül 2015 tarihinde, bir dizi ilçede yaptığı mitinglerden biri olan 

Lice ilçesinde düzenlenen mitingdeki konuşmasından bölümler aşağıda sunulmuştur. 

 

(…) 

bizler Halkların Demokratik Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanından farklı kimlikler, inançlar, farklı 

mezhepler, farklı anlayışlar olarak bir araya gelmiş bir parti olarak halkımızın özgürlük taleplerini, 

halkımızın demokratik taleplerini savunmak, her yerde korkusuzca onun arkasında durmak ve 

demokratik siyasi yollarla çözümü aramak için her zamankinden daha fazla güçlüyüz.  

Ankara savaşta ısrar edebilir, birileri Ankara'da tetiğe basmanın kolay olduğunu ve kendilerine oy 

kazandıracağını düşünebilir ama biz HDP olarak, yani Kürt halkının da demokratik siyasi öncüleri 

olarak bu savaşa dur demek zorundayız. Bunun için, halkımızla birlikte barışı haykırmak zorundayız 

diyerek yola çıktık. Ankara'daki savaş politikalarını durdurmanın en etkili yolu barış çığlığını daha fazla 

haykırmaktır. 

(…) 

Biz size söz verdik. Sizden oy isterken, destek isterken size bir söz verdik. Biz bu topraklara 

demokratik mücadeleyle barışı, özgürlüğü getireceğiz dedik ve bunun için yollardayız. Evet, silahlar 

sussun diye yollardayız ve bu talebi, bu isteği halkımız, sizler adına dile getirirken bir şeyden eminiz, 

bugün silahların susması en çok da halkımıza, bizlere yarayacak. Çığlığımızın, haykırışımızın, bu barış 

yürüyüşünde ortaya çıkan halkın taleplerinin duyulması gerekir. Kandil'de de duyulması gerekir, 

Ankara'da da duyulması gerekir. 

(…) 

Bakın bunların hepsi geçicidir. Onlar Kürtlere saldırdıkça siz burada Lice'de bir Türk varsa siz gidin ona 

sarılın. Sarılın, saldırmayın. Sarılın ona. Evinize davet edin, birlikte yemek yiyin, çay için. Kardeşlik, 

baki olandır. Bu ırkçı, faşist dalga elbette kırılacak, sonsuza kadar sürecek hali yok. Kürt halkı zaten 

yeterince ezilmiş, mazlum bir halktır. Bu gibi günlerde insan gibi durmak önemli olandır, insan 

onuruna yakışır bir şekilde durmaktır, önemli olan. Yoksa ırkçılık en kolay olanıdır. Türk'tür diye, 

Alevi'dir diye öbürü bilmem nedir diye saldırılmaz, iş yerini yakılmaz. Arabasını yakmak, evini yakmak 

onursuzca bir tutumdur. Erdemli olan, onurlu olan kimliğini ayırmadan, onun mezhebini, inancını 

ayırmadan ona sahip çıkmak, acısına sahip çıkmaktır. 

(…) 

Türkiye'nin batısı HDP'ye kıymet verdi. Bizim için çok değerlidir. Ama bugünlerde daha fazla sahip 

çıkmak için Edirne'den, İstanbul'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Cizre'ye, Lice'ye, Yüksekova'ya sahip 

çıkan sesler duymak istiyoruz. Çünkü buradaki el birlikte yaşam, birlikte özgür, kardeşçe yaşam elidir. 

Bu elin de havada kalmaması, bu elin de tutulması lazım.  

 

 


