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Dimanche'ýn dünyaya getirdiði beþ çocuktan üçü yaþamýþ, ikisi
terlemiþ, titremiþ,ve sýtmaya yenik düþmüþ.Sýtma, Dünya Saðlýk
Örgütü'nün yanar sönerli gündem maddeleri arasýnda deðil bu
günlerde. Görünür kýlýnacak ehemmiyette sayýlmýyor,dahasý, göz
ardý edilebilecek kadar sürecini tamamlamýþ, sýnýrlarýný bulmuþ
muamelesi görüyor.Orta Afrika'ya yapýlacak bir safari gezisinden
bir hafta kadar önce alýnmaya baþlanacak olan kinin haftada bir
alýnmaya devam edildikçe gezinin sýtmayla tehdit edilmesini
önlemiþ olacaktýr çünkü.Sýtma aþýsýnýn araþtýrmalarý için yapýlacak olan masraflarýn, tüketimi sürekli ve bolca olacak olan diyabet
veya kalp ilaçlarýna ayrýlmasýný daha karlý buluyor ilaç üreticileri.Sonuç olarak Kýbrýs'taki annelerin aklýna gelmez oluyor
Dimanche; ülkesinin sýnýrýna hapsediliyor, görünmez kýlýnýyor.
Sýnýr tanýmayan kuþlar Dünya Saðlýk Örgütü'nün
internet sayfalarýna fosfor çerçeveli gündem
haberini konduruyor: Kuþ Gribi.
Haberler farklý kaynaklardan ardarda geliyor, baþ döndürücü bir hýzla
birikiyor. Mýsýrda son durum: Altý
hastanýn ikisi ölmüþ! Enfekte olan
toplam yüz on altý kiþinin altmýþý
yaþamýný yitirmiþ.Þu kadar tavukta
hastalýk görülmüþ...Korku ve panik
gözün gördüðüne elin yanaþmasýna izin
vermiyor ve ilk görünenin hemen ardýndakini
eþeleyip
de
bulmasýný
erteliyor:'Göçmen kuþlar hastalýða sebep
oluyor,kaçýn; bu bir terör!!' diye baðýrýyor
medya. Kaçan insan, sorunu enine boyuna
ele alýp da 'Acaba þu kuþlarýn hastalýðýnda
küresel ýsýnmanýn payý ne kadardýr? Küresel
ýsýnmaya gözlerini kapatmýþ olan zanlýlar ayný zamanda tüm
dünyayý tehdit eden ölümcül hastalýktan da sorumlu tutulabilirler
mi?'diye soramýyor. 'Kanatlý kümes hayvanlarý öldürülmeli! Tek
çözüm bu.' deniyor ve hastalýklý-hastalýksýz ayrýmýna bakýlmadan

on binlerce tavuk öldürülüyor. Kimsenin ' Baþka çözüm yollarý var
mýydý acaba? Önlem alýnabilir miydi?' yi sormaya vakti kalmýyor.
Ýki bin dörtten beridir yapýlan uyarýlarla geliþtirilecek olan çözümlerin bir çok köy tavuðunun hayatýný kurtarabileceði ve dolayýsýyla
insan ölümlerinin de en aza çekilebileceði gerçeði cýlýz bir

Günlerce entegre tesislerin güvenirliliði fikri pompalanýyor ve güneþ görmeden, kendi pisliði
içerisinde büyüyen, antibiyotik yüklü tavuklarýn köy
tavuðuyla sokulduðu savaþtan hileyle galip
ayrýlmasý planlanýyor.

çocuðun þiþman ve besili arkadaþýnýn yanýnda çýkartýldýðý gösterideki silikliðiyle ayný kaderi paylaþýyor. 'Endüstriyel tavukçuluk =
Saðlýklý, hijen tavukçuluk.' Günlerce entegre tesislerin
güvenirliliði fikri pompalanýyor ve güneþ görmeden kendi pisliði
içerisinde büyüyen antibiyotik yüklü tavuklarýn köy tavuðuyla
sokulduðu savaþtan hileyle galip ayrýlmasý planlanýyor.
'Roche'un Tamiflu'su herkese yetmeyecek!' haberiyle korkular büyütülürken Roche'un ilacýn jeneriðinin üretilmesine
izin vermiyor oluþu ve TRIPS anlaþmasýyla bunu daha
yirmi yýla yakýn kendine saklayabileceðinin ne anlama
geldiðini kavrayabilmeye fýrsat kalmýyor. Üstelik bu arada
Manisa Tavuk Hastalýklarý Enstitüsü gibi yerlerin kapatýlma karalarý yöneticilerce uygulanýyor. Ayný yöneticiler,
kamusal saðlýk hizmeti anlayýþýný oluþturan beslenme,
saðlýklý bir baðýþýklýk sistemine sahip olma ve yerel
saðlýk hizmetlerinin durumu gibi ana baþlýklarda
ülkelerini deðerlendirip sorunlarýna çözüm yollarý
üretmek yerine ortaya saldýklarý korkuyla insanlarý
sersemletip sessizleþtirmeyi yeðliyorlar.
Dimanche'ýn sessizliði, Dimanche'ýn varlýðý göz ardý edilerek
saðlanýrken, Cemaliye'nin, Alison'un, Indira'nýn ve Ýbrahim'in sessizlikleri ise,varlýklarýnýn, gürültülü, sersemletici, yanar sönerli
gündemlerle boðulmasý suretiyle saðlanýyor. Her ikisinin de soracaðý sorular birbirine yakýnlaþmakta, bulacaklarý cevap da. 
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Argasdi, ehlileþtirilemeyen bir ottur.
Susuz, güneþsiz de kalsa, býkmadan
usanmadan,
baþkalarýný býktýrmak pahasýna inatla
bitiveren bir ot!
Argasdi, Baraka Kültür Merkezi'nin kolektif
olarak
oluþturduðu
deðerleri
çerçevesinde, toplumu, dünyayý, politikayý,
sanatý ve kültürü kavrayýþýný okurlarýyla paylaþmak ve tartýþmak için bir ifade aracýdýr.
Açýk söylemek gerekirse -ki gerekiryazarlarý, çizerleri ve muhabirleri taraflýdýr.
Eþitlikçi, özgürlükçü, cinsiyetçilikten ve milliyetçilikten uzak, ekolojist, anti-kapitalist
taraftan yazarlar, çizerler.
Argasdi, yazarlarý ve okurlarý tarafýndan
yaþatýlmayý ilke edinir, reklam almaz.
Okurlarýnýn eleþtri ve katkýlarýný tartýþmaya,
kendini ve okurlarýný daha iyiye, daha güzele
doðru evriltmeye açýktýr. Hatta buna
bayýlýr…
Argasdi'de yer alan görüþler, sadece
yazarýna deðil Baraka Kültür Merkezi'ne de
mal edilebilir.
0392 22 85 880
barakakulturmerkezi@yahoo.com

