Fehmi Demir'i daha çok arıyor ve özlüyoruz

Arif Sevinç
25 Ekim HAK-PAR Genel başkanlarından Fehmi Demir’in ölüm yıldönümü.

3 yıl önce 25 Ekim 2015 tarihinde Mersin’de düzenlenen Parti toplantısına katılmak için Ankara’dan yola

Hem HAK-PAR açısından, hem Kürt siyaseti açısından hem de onu tanıyan, uzun bir süre birlikte çalışan

Aradan geçen 3 yıl boyunca onu aramadığımız bir gün olmadı.
Gerçekten arkasında yeri doldurulmayacak bir büyük boşluk bıraktı.

O iyi bir yol arkadaşı, samimi bir özgürlükçüydü.

Bu günün kısır çekişmeleri, karanlık operasyonları ve bloklaşmaları içinde öne çıkmasa, hak ettiği yerde

Burkay’ın tüm ısrarlara rağmen Genel Başkanlığı bırakmasının ardından HAK-PAR Genel Başkanlığına

HAK-PAR Genel seçimlere katılmış,110 bin oy almış, Kürt siyasetinde savrulmadan, küçük hesaplar peş

HAK-PAR onun başkanlığında aldığı tüm darbelere, sudan gerekçeler yaratılarak bölme çabalarına diren

Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi’nde sömürgeciliği, sömürgeci vahşeti,işkence politikalarını protesto etmek için

Kendisini Kürt halkının özgürlük mücadelesine vakfetmişti.
İnsanı üzecek kadar ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuşurken bile ne servet biriktirmeye ne mevki, etiket p
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Özgürlük Yolu ağacının en verimli, en çok meyve veren dallarından biri olarak yüreğimizde yerini aldı.

Fehmi Demir Kürt siyasetinin en “emektar” kadrolarından biriydi.
Kuzey Kürdistan’da halkımızın çıkarına olan her yapılanmada onun da katkısı, emeği, imzası vardı.

Özgürlük Yolu /PSK hareketinin hemen her kademesinde, her kurumunda, üye veya yönetici olarak çalış

Özgürlük Yolu ve Deng Dergisi, Roja Welat Gazetesi, Azadî, Dengê Azadî, Hevî, Roja Teze, Dema Nu g

HEP-DEP, DDP, DBP, HAK-PAR gibi Legal partilerin, KÜRT KAV, ÇIRA gibi vakıf ve derneklerin inşasın

Yurt içinde veya yurt dışında, Kürdistan’ın diğer parçalarındaki eylemlerde, örgütler arası diyaloglarda, K

Tüm yaşamını Kürt halkının özgürlük mücadelesine, Özgürlük Yolu hareketine adamış kararlı, istikrarlı, ç
Dürüsttü. Düşündüklerini apaçık söyleyen küçük hesaplar yaparak entrikalar peşinde koşanlardan değild

Kuruluşunda yer aldığı, 13 yıl boyunca Genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduğu Hak Ve Özgü
Üstelik ağır karalama kampanyaları ile.

Bir ömür vakfettiği PSK’nin legalleşmesini, bütünlüklü olarak, üstelik HAK-PAR’a zarar vermeden gerçek

Ancak O hep özgürlükçü geleneğe uygun hareket etti.

Tüm vefasızlıklarına rağmen karşısına dikilen arkadaşlarıyla buluşmak, yine birlikte, özgürlük yolunda yü
Hareketin bütünlüğünü sağlamak için olağan üstü çaba harcadı.
O hep samimi idi.
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Yapıcı, akılcı, özverili ve öngörülü idi.

Eminim ki; Onu ihraç talebiyle soruşturmaya tabi tutanları, henüz kendisine, ihraç edildiğini tebliğ etmede
Evet, Fehmi Demir değerliydi.
Ve YOLDAŞTI!
“Değerli” ve “yoldaş” olanların çok seyreldiği, küçük hesaplarla ”değersizleştirildiği” her şeyin ters yüz ed

Özgürlük Yolu hareketi başta olmak üzere genel olarak Kürt siyasetinin kırk yıllık serüveninin belleklerind
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