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Halk Savunma Merkezi(HSM) Karargah Komutanlığı, Sinan Dersim
(Dalokay Şanlı)’in hava saldırısında şehit düştüğünü açıkladı.
HSM AÇIKLAMASI
“Yiğit Kürdistan halkının ve ülkemizin cennet parçası
Dersim’in asi, direnişçi ve devrimci komutanlarından Sinan
Dersim yoldaşımız Medya Savunma Alanları’nda 27 Ekim 2020
tarihinde faşist Türk devletinin gerçekleştirmiş olduğu hava
saldırısında şehadete ulaştı”.
Kod Adı: Sinan Mirxan
Adı Soyadı: Dalokay Şanlı
Doğum Yeri: Dersim
Anne – Baba Adı: Yazgülü – Ali
Şehadet Tarihi ve Yeri: 27 Ekim 2020 / Medya Savunma
Alanları
Halk Savunma Merkezi Karargâh Komutanlığı adına başta Sinan
Dersim yoldaşın değerli ailesi olmak üzere, Kürdistan halkına,
boyun eğmeyen ve nice yiğit devrimciye kucağını açan Dersim
halkımıza ve halkların birlikteliğinden, özgürlüğünden yana
olan tüm yoldaşlara başsağlığı diliyoruz. Sinan Dersim yoldaş
şahsında tüm şehitlerimizin anılarına sonuna kadar bağlı
kalacağımızın ve düşmandan mutlaka hesap soracağımızın sözünü
bir kez daha yineliyoruz.
Sinan Dersim yoldaş, emperyalizmin ve faşist güçlerin
Kürdistan’a dayattığı soykırım, halklara dayattığı
iradesizleştirme, kadınlara dayattığı teslim alma,
farklılıklara dayattığı aynılaştırma politikalarına karşı, bu
onursuz yaşam dayatmalarına boyun eğmeyerek gençliğinin ilk

yıllarından itibaren mücadeleye aktif bir biçimde
katıldı. Sinan yoldaş devrimci mücadelesinin ilk dönemlerinde
YCK çalışmalarında yer aldı. Bir gençlik önderi olarak
Kürdistan ve Türkiye metropollerinde geniş gençlik
kitlelerinin örgütlendirilmesinde, gençlik enerjisinin devrime
kanalize edilmesinde katıldığı ilk günden itibaren her zaman
öncü düzeyde yer aldı. Özellikle üniversite gençliğinin
mücadelenin en sıcak dönemlerinde devrimle buluşmasında çok
önemli roller oynadı.
FEDAİCE BİR KATILIMIN SAHİBİ OLDU
Sinan yoldaş Seyit Rızaların, Besêlerin ve binlerce adsız
kahramanın direniş öyküleriyle büyüdüğünden, Önder Apo’ya ve
Hareketimize yönelik olarak geliştirilen uluslararası komplo
karşısında sesiz kalmamış, gençlik öncülüğünde gelişen direniş
mücadelesinde öncülük yaptı. Sinan arkadaşın her arkadaşla
ilişkilenebilme, bulunduğu ortamda güven yaratma, yoldaşlarına
değerli olduklarını hissettirme ve
enerjilerini devrime
kanalize edebilme gücü onun devrimci mücadeledeki başarısının
temelini oluşturmuştur. Bu yanıyla her zaman fedaice bir
katılımın sahibi olmuştur.
Sinan arkadaş devrimci mücadele süreci içerisindeki büyük
emeği nedeniyle Hareketimiz tarafından KCK Yürütme Konseyi
görevine layık görülmüş ve Sinan yoldaş da bu görevi başarıyla
yerine getirmiştir. Demokratik Ulus sisteminin inşa
çalışmalarında öncü düzeyinde rol almış ve önemli
sorumluluklar üstlenmiştir. Akışkan, yaratıcı, etkileyici ve
sorunlar karşısında çözümsüz kalmayan parlak zekasıyla,
bulunduğu bütün örgütsel çalışmalarda asla hataya ve
başarısızlığa yer bırakmayan duruşuyla, her zaman başarılı
pratiklerin sahibi olmuştur. Sinan arkadaş uzun yıllar Avrupa
çalışmalarında yönetim düzeyinde yer almış, devrimci
çalışmaların örgütlendirilip geliştirilmesinde öncü düzeyde
önemli roller oynamıştır. Buradaki çalışmalarda aktif
katılımı, devrimci ruhu ve disipliniyle kısa bir sürede bütün
yoldaşlarının kalbini kazanmayı bilmiştir.

Uzun bir süre Avrupa çalışmalarında kaldıktan sonra ülke
sahasına geçen Sinan arkadaş yeniden yapılanma sürecinde HPG
Komuta Konseyi üyeliği ve Apollon Akademiler Komutanlığı
görevlerini üstlenerek askeri çalışmalarımızda oldukça
stratejik bir rol üstlenmiştir. Büyük bir sabırla, çekici
üslubuyla ve devrimci heyecanıyla birçok arkadaşı eğitmiş ve
pirce duruşuyla tüm yoldaşlarının gönlünde unutulmaz bir yer
almasını bilmiştir. Bu temelde yüzlerce arkadaşın
eğitilmesinde, geliştirilmesinde, birer öncü komutan olarak
yetişmesinde ve zafer komutasını açığa çıkarma sürecinde çok
büyük emeklerin sahibi olmuştur.
DEVRİMCİ SORUMLULUKLARINI BÜYÜK BİR AŞKLA YÜRÜTTÜ
Hakeza HBDH Yürütme Komitesi Üyesi olarak HBDH çalışmalarının
yürütülmesinde sorumlu düzeyde yer alan Sinan yoldaşımız, bu
çalışmanın geliştirilmesine oldukça büyük bir anlam yükleyerek
yüksek bir özveri ve disiplinle çalışmalarını yürütmüştür.
Sinan arkadaş halkların kardeşliğine, demokratik ulus
projesinin geliştirilmesine, sosyalist ve özgür yaşamın
inşasına yürekten inanmış ve bunun için de devrimci
sorumluluklarını büyük bir aşkla üstlenmiştir. Faşist
sömürgeci sistemin yıkılması ve demokratik Türkiye devriminin
gerçekleşmesi için devrimci, sosyalist ve sistem karşıtı
güçlerin ortaklaşarak mücadele yürütmesinin gerekliliğine canı
gönülden inanan Sinan yoldaş bu ittifakların geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi için büyük bir çaba harcamış, bu temelde
bitmez tükenmez ısrarın ve sarsılmaz kararlılığın adı
olmuştur. Sinan yoldaşın anısına bağlılığın gereği olarak
bundan sonra da bu antifaşist devrimci ittifaklar daha da
güçlendirilecek, faşizmden hesap sorulacak ve halkların özlemi
olan özgür ve demokratik Türkiye mutlaka yaratılacaktır.
Bir hakikat arayışçısı ve aşk dergâhının en güzel
müritlerinden olan Sinan Dersim yoldaş halkımızın en güzel
çocukları, Dersim’in en onurlu evlatları olan Bêritanların,
Şiyarların, Baranların, Saraların, Jindar, Roza ve Yılmazların
izinde yürümüş, yaşamının son anına kadar yüreği özgürlük ve

devrim aşkıyla atmıştır. Sinan yoldaş bulunduğu her ortamda
çekici üslubu, dürüstlüğü, sade ve özlü duruşuyla sadece
yoldaşlarına değil dostlara ve yurtseverlere de örnek olan bir
duruşun sahibi olmuştur. Mücadeleye katılım gerçekleştirdiği
yıllarda bizleri Önderliksiz bir yaşama alıştırmak isteyenlere
karşı onurlu duruşuyla en anlamlı cevabı nasıl vermişse,
mücadele içerisinde yer aldığı yıllar içerisinde de
Önderliğimize ve Hareketimize yönelik imha ve tasfiye
saldırıları karşısında da en keskin tavrın sahibi olmuş, her
zaman özgürlük çizgisinin öncü ve yılmaz bir savunucusu
olmuştur.
HPG ve YJA STAR çalışmalarımızda, yine HBDH çalışmalarının
geliştirilmesinde büyük bir emeği olan Sinan Dersim yoldaşı
şehit vermek bizler için her ne kadar acı ve zor olsa da
acılarımızı soyluca taşıyabilecek ve zaferle buluşturacak gücü
kendimizde göstererek, anısına sonuna kadar bağlı kalacağımızı
belirtiyor, başta Sinan yoldaş olmak üzere tüm şehitlerimizi
saygı ve minnetle anıyoruz. Mücadeleyi Garê zafer ruhuyla daha
da büyütme, faşizmi yıkma ve özgürlüğü mutlaka sağlama
inancıyla özgür yaşam ve özgür insanı geliştirerek devrimci
mücadeleyi zaferle taçlandıracağımızın sözünü veriyoruz.”

