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GO REV, ULUSAL ~URTU~pş~. !ÇIN 
KANLI SADDAM DIKTATORLUGUNE 
KARŞI MÜCADELE EDEN KÜRT 
HALKlYLA DAYANIŞMAYI 

•• • 
YUKSELTMEK TIR 

Irak'taki Saddam rejiminin Ku
veyt'i işgal ve ilhak etmesiyle böl
gede her an savaşa dönüşebilecek 
olaganüstü bir gerginlik ortamı dog
muştur. Saddam rejiminin bölgede 
askeri açıdan büyük bir güç haline 
gelmesi öteden beri hem Arap dev
letlerini ve İsrail'i hem de Batılı 
devletleri tedirgin ediyordu. Aslında 
Irak'ın böylesine güçlü ve saldırgan 
bir konuma gelmiş olmasının baş 
sorumlusu Dogulu ve Batılı büyük 
devletlerdir. Kimyasal silah üreti
mine ilişkin teknik ve uzmanlık 
olanaklan dahil, bir milyonluk Irak 
ordusunu alabildigine korkunç silah
larla donatanlar, Sovyetler Birligi, 
Çin, Fransa, Federal Almanya ve 
diger Batılı ülkelerdir. Başta ABD 

olmak üzere batının tüm hükümet
leri İranla sürdürülen sekiz yıllık sa
vaşta, Irak'a ekonomik, teknolojik, 
parasal ve İstihbarata ilişkin her tür
lü yardımda bulundular. Bunu ya
parken de Saddam rejiminin Kürt 
halkına karşı kimyasal silah kullan
masına, ülkeyi kana bulamasına ve 
korkunç karanlık bir rejimi işba

şında tutmasına göz yumdular. Ne 
zamanki rejim onlar ve bölgedeki 
mütefikleri açısından zaptedilemez 
konuma geldi, Saddam'a karşı tutum 
almaya başladılar. Kuveyt'in işgal 
ve ilhakıyla da rejimi devirmek için 
harekte geçtiler. 

Fakat buradan hareketle Körfez 
bunalımını salt Irak rejimi ile ABD 
arasındaki ve hatta esas olarak onlar 
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KURDISTAN'A 
ÖZGÜRLÜK! 

Irak'ın Kuveyt'i işgali ile Ortadogu'da gerilim yeniden yükseldi. 
Tüm bölgeyi kana-ateşe bogacak bir sıcak savaşın patlak vermesi 
tehlikesi büyüdü. Birleşmiş Milletler Örgütü Irak'a karşı ekonomik 
ambargo kararı alırken ABD ve İngiltere ile birlikte, diger bazı ülkeler 
bölgeye askeri birlikler sevkediyorlar. 

(Devamı 3. sayfada) 

•• • • 
'KORFEZ KRIZ'INE 
NASIL BAKMALI 

A. Xalıt 1 KUK-SE 

Saddam diktatörü, iran'la savaşında önemli destekçiterinden Küveyt'i 
bir kaç saatlık bir askeri operasyonla işgal ve ilhak etti. Küveyt'in 
petrol şeyh'i, uşagı oldugu ABD'ye kaçmaya bile fırsat bulamadı, 
Suudi "meslektaşlarına" sıgındı. "Savaş" uçaklarını da Suudi 
Arabistan'a kaçırttıgı söylenmekte. 

Dünya petrol üretiminde önemli bir yeri olan Küveyt'in işgaline 
başta ABD, batılı emperyalist ülkeler ve Sovyetler Birligi olmak üzere 
bütün dünya süratle tavır aldı ve tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler 
harekete geçti, Irak'a karşı geniş kapsamlı yaptınınlar kararlaştınldı. 

(Devamı 2. sayfada) 

arasındaki bir bunalım gibi görmek 
yanlıştır. Irak rejimi Irak'taki Arap 
ve Kürt halkı açısından koyu bir 
diktatörlük rejimi haline gelmiştir. 
Rejim, halka karşı kimyasal silah 
da dahil her türlü araç ve yöntemle 
jenosid uygulayan katil bir rejimdir. 
Ülkede özgürlük ve yaşam hakkı 
narnma hiçbir güvence kalmamıştır. 
Öte yandan büyük askeri gücüyle ve 
işgalci saldınlarıyla bölgenin bütün 
Arap ve diğer komşu halkları aşı
sından tehlike haline gelmiştir. 

Bugünkü bunalımdasorunu ABD 
ve Irak sorunu gibi göstermek 
bölge halklarına "sözde anti-emper
yalist tutumlar" demagojisiyle, bu 
korkunç halk düşmanı rejimle işbir
ligi çagnları yapmak gaflettir. Özel
likle hiç kimse Halepçe'de cayır 
cayır yakılan, 4 bini aşkın köyü 
yerle bir edilen, yerini yurdunu 
terketmek zorunda bırakıları Kürt 
halkından Saddam'ı desteklerneyi 
isteyemez. Kürt halkı, bu bunalım
dan önce Saddam rejimine karşı 
haklı ulusal davası ve yaşam hakkı 
için dişe diş bir mücadele veriyor
du. Bugün bu mücadeleden vazgeç
mesi için hiç bir neden yok. Bugün 
görev Kürt halkının başkalannın 
yanında yeralması degil, Irak dikta
törlük rejimine karşi dünya halk
larının, demokrasi güçlerinin Kürt
lerle her türlü maddi ve manevi 
dayanışmada bulunmasıdır. 

TEYGER Körfez bunalımı 

karşısında ABD'nin ya da mütefik
lerinin askeri müdahaleseinden yana 
degil, BM'in lrak'a karşı aldıgı 

ekonomik ambargo ve diger yatı
rımlan destekliyor. Birleşmiş Mil
letler'in kararlan uygulanırken Tür
kiye gibi Kürt sorunu dolayısıyla 
dogtudan taraf olan devletlerin aktif 
katılımına karşıdır. Bunun yerine 
sorun karşısında azami tarafsızlıgını 
koruyabilecek ülkelere aktif görev
ler verilmelidir. 

TEYGER ABD'nin askeri müda
halesini çözüm görmedigi gibi 
özellikle Türkiye'nin ABD'nin ya
nında, savaşa girmesine de kesin
likle karşıdır. Türkiye ile Irak 
arasında çıkacak bir savaş her iki 
tarafta Kürdistan topraklarını bir 
yangın yerine dönüştürecek. Ayrıca 
Türkiye bunalımdaaktif rol aldıkça 
Kürdistan sorunun çözümünün önü
ne geçmekte o oranda önem kazana
caktır. Türkiye bunalımdan uzak 
tutoldugu oranda Kürt halkının 

mücadelesi önündeki engeller aza
lacaktır. 

TEYGER Körfez bunalımının ve 
bölgeyi savaş ocagı gibi tutmakta 

devam eden sorunların adil bir 
çözümü için başta Irak rejimi 
olmak üzere diger tüm işgalci ve 
yabancı güçlerin Kuveyt'ten, Kür
distan'ın tüm parçalarından, Filis-

tin'den ve işgal altındaki diger Arap 
topraklarından çekilmesi gerektigine 
inanıyor. 

22 A~ustos 1990 
TEYGER Yürütme Kurulu 

• • 
IRAK BAAS REJIMI 

YIKILMALIDIR 
İkram Delen 1 Ala Rızgari 

Irak rejiminin Kuveyt'i işgal etmesi ile, Ortadogu'da yeniden 
gündeme gelen sıcak savaş durumu giderek tırmanıyor. Saddam 
Hüseyin son eylemi ile bardagı taşırdı. Irak'ın dünya petrolünün üçte 
birinin üretildiği bölgeye yönelmesi, başta batılı devletler olmak 
üzere birçok ülkenin karşısına dikilmesine neden oldu. Son eylemi 

(Devamı 4. sayfada) 

PPKK Genel Sekreteri Serhad Dicle'nin 
Körfez bunalımı ile ilgili basm 

açıklaması: 

Körfez Bunalımı 
ve Kürt Ulusal 
Hareketinin 
Karşıkarşıya Bulund~u 
Görevler 

Irak diktatörlük rejiminin tam da gangsterce bir saldın sonucunda 
Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesiyle Orta-Dogu heran patlamaya hazır bir 
barut fıçısına dönüşmüştür. Irak bu saldırganlığından vazgeçmedigi 

(Devamı 3. sayfada) 

•• • • 
''KORFEZ KRIZIN''DE 
TÜRK DEVLETİNİN 
ÖNE ÇlKAN 
HESAPLARI 

SellmKEYA 
Yekitiya Sosyalist a Kurdistan 

Herkesin yakından izledigi gibi, 2 Agustos'ta Kuveyt'in işgal 
edildigi saatlerde, sorun, dünya ve bölge ülkelerinin tümü için 

(Devamı 2. sayfada) 
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Türk devletinin 
hesapları 

(Baştarqfi ı. sayfada) 

stratejik bir sorun haline geldi. 
Kuveyt sorununun, dünyanın başka 
bölgelerindeki sorunlardan farklı 

olarak, alei-acele dünyanın ve böl
genin gündemine girmesi sebepsiz 
degildi. Petrol bölgesinin işgal edil
mesi ve diger petrol bölgelerinin 
tehdit ile karşı karşıya kalması, 
ABD ve diger Batılı ülkelerin çıkar
larının bam teline dokuoutmuş 
olduguna işaret ediyordu. 

Türk devleti için de, sorun, 
anında, stratejik bir öneme kavuştu. 
Kuşkusuz bunun ulusal, uluslararası 
ve bölgesel bir dizi nedenleri vardır. 
Birinci neden, Türkiye'nin Ortadogu 
ülkelerinden biri olması, bu anla
mıyla bölgede ortaya çıkacak kap
samlı bir gelişmenin kendisini 
dogrudan etkilemesi. Bölge çapında 
bir gelişme sonucunda, bölgenin 
statükosonda bir degişikligin günde
me gelmesiyle birlikte; Kürt unsur
unun devreye girecegi ve bundan 
ençok zarar görecek devletlerden 
birinin kendisi olacagı. İkinci neden; 
başta Kürt sorunundan dolayı 

stratejik dostu olma karakterini 
gösteren Irak'ın güçlenmesinden, 
diger Arap ülkeleri gibi korkması. 
Irak rejiminin güçlü bir askeri devlet 
haline gelmesi sonucu, hegemon
yacı ve saldırgan egiliminden dolayı, 
bölgede, her zaman hesap dışı 

statüko tartışmalarını gündeme 
getirecegi endişeleri. Üçüncü neden; 
Irak'ın Kuveyt'i işgalinden sonra 
Araplar arasında çıkan çelişkilerden 
yararlanması, bölgede ve müslüman 
alemi içinde nüfuzunu artırmaya 
çalışmayı hesaplaması. Bilindigi 
gibi, 12 Eylül sonrasında, Türk
lslam sentezinin yöneldigi somut 
alanlardan birinin Ortadogu bölgesi 
ve müslüman alemi oldugu bilin
mekte. Dördüncü neden; Kuveyt'in 
işgal edilmesiyle birlikte, başta 

ABD olmak üzere, Batılı ülkelerin 
çıkarlarının zedelenmiş olmasından, 

ve yine bu ülkelerin bölgede geliş
tirecekleri askeri ve ekonomik 
tutumlarda Türk devletinin stratejik 
bir öneme sahip olacagı, bundan çok 
yönlü yararlanılması için pusuya 
yatmak gerektigi. Beşinci neden; 
ABD ve diger Batılı kapitalist 
ülkelerin, Irak'ı geriletmek için, 
Kürt unsuruna da "gelişigüzel" ve 
Türk devletinin hesabına da ters 
düşecek girişimlerinin önüne geçil
mesi. Bunlar başlıca nedenlerdir. 
Sayılabilecek başka ikincil nedenler 
de var. 

Elbetteki bu perspektiflerin, Türk 
devleti için, işgalin yapıldıgı 

günlerde tümüyle net oludugunu 
gösterir veriler yok. Ama, işgalden 
kısa bir süre sonra, bu perspek
tiflerio tümü, komple bir biçimde 
kendisini yansıttı. Türk devleti bu 
perspektifleri esas alarak tutumunu 
geliştirmeye başladtı. Onun için, bu 
perspektiflerio nasıl netleştigine 

bakmak, Türkiye'nin yerini tayin 
etmede önemli bir role sahip 
olacaktır. 

Türk devletinin ABD ve diger 
Batılı kapitalist ülkelerle ilişkisi 

hep önemli bir olay olmuştur. Türk 
devletinin, ABD ile ilişkisi, dün
yadaki kamp konumlandırılmasının 
bir sonucu olarak, özellikle askeri 
perspektifieric NA TO paktı vası
tasıyla, diger bir yanıyla ekonomik 
yardımın bir sonucu olarak 
güvenceye baglanmıştır. Avrupa ile 

öne çıkan 

ilişkiler, Batılılık perspektifinin 
geliştiriirnek istenmesinin ürünü ve 
hatta kompleksinin sonucu gelişme 
çizgisi izleyerek; AET'nin oluş

masından sonra ciddi bir boyut 
olmuştur. Bu anlamıyla, Türk 
devleti ABD ve diger Batılı 

kapitalist ülkelerle olan ilişkilerine 
özel bir agırlık vermiştir. NATO 
üyeliginde oldugu gibi, AET'nin 
üyeligi de, Türk devleti için hayati 
bir sorun olmuştur. Ama son on 
yıldaki gelişmeler, ABD ve Batılı 
kapitalist ülkelerin Türk devleti ile 
ilişkilerinde zayıflıklara ve Türk 
devletinin öneminin azalması 

dogrultusunda ibrenin düşmesine 
tanık olundu. Bu sebepsiz degildi. 

Sovyetler Birligi ve ABD 
arasındaki yumuşama politikası, 

sogu savaşın son bulmakta 
olmasının işaretlerini vermesinden 
ve sosyalist ülkelerdeki degişmeler 
sonucu da, VARŞOVA Paktı 

tümden anlamsız hale gelip 
dagılırken; NATO, eski askeri 
önemini yitiren bir kurum olmaya 
başladı. Dolayısıyla son dönemlerde 
yapılan NA TO ülkeleri dışişleri 

bakanları toplantısında, NA TO'nun, 
siyasi yönü agır basan bir kurum 
olarak yeniden organize edilmesi 
prensip olarak benimsendi. Böyle 
olunca, NATO'nun güney kanadında 
önemli bir yere sahip olan ve soğuk 
savaşta, Sovyetler Birligi'ne karşı 
koç başı olarak kullanılan Türk 
devletinin önemi azaldı. Bu, Türk 
devletinin ABD ile ilişkilerinin 

geçmişteki anlamından farklı bir 
yere geldigini gösteriyordu. Zaten 
son zamanlarda, ABD'nin Yu
nanistan ile stratejik bir savunma 
antiaşması yapmasıyla sorun daha 
ciddi bir boyut kazandı. ABD'nin 
insan hak ve özgürlükleri ve Kürt 
sorununda Türk devletine yönelttigi 
itirazlar da işe eklenince, Türk 
devleti ile ilişkinin boyutunu 
gösterme yeteneginde. Bunun için 
de uzmanlar, Türk devletinin strate
jik öneminin azaldıgına şiddetle 
vurgu yapıyorlardı. Buna karşılık, 
Türk devleti yetkilileri ve uzman
ları, Türk devletinin öneminden 
birşey kaybetmedigini dile getiriyor
lardı. 

12 Eylül sonrasında, Türkiye'de 
diktatörlügün, insan hak ve özgür
lüklerine demokratik kurum ve 
kuruluşlara ve Kürt halkına yönelik 
baskı ve şiddete dayanan uygu
lamaları bunlara ek olarak Batıcı 
ekonomik siyasi çıkarlardan dolayı 
da; Batılı kapitalist ülkeler 
düzeyinde, Türk devletinin itibarı 
sarsıldıgı gibi, kendi toplulukları 
içinde yer almaları talebi karşısında, 
Batılılık normlarını dayatır oldular. 
Bundan dolayı da, Batılı kapitalist 
ülkeler ile ilişkilerin zayıflıgı da 
bir gerçekti. 

Kuveyt işgali, ABD açısından 
dogrudan ve Batılı ülkeler açısından 
dolaylı, bu süreci tersine çevİrıneye 
başladı. Birleşmiş Milletlerio eko
nomik ambargo kararından sonra, 
başta ABD ve İngiltere olmak üzere, 
bazı Batılı ülkelerin askeri bir 
müdahaleye hazırlanmakta olması, 
Türk devletinin önemini ön plana 
çıkardı. ABD ve Batılı yetkililer 
hızla ve zaman kaçırmadan Türk 
devlt yetkililerine koştular. Onların 
bu krizdeki anahtar rolünü ve 
önemini hatırlatarak; Türk devle-

tının unutulmakta olan stratejik 
önemlerini vurguladılar. Bu Türk 
devletine yeniden güven aşıladı. 

Türk devlet yetkilileri de o 
noktadan sonra, komple ve uzun 
vadeli perspektifleri ve politikalarını 
oluşturmaya başladılar. Daha önceki 
satırlarda belirttigirniz gibi, Araplar 
ve bölge üzerindeki hesapları da esas 
alarak; amborgoya hemen evet 
demedi. Batılı ülkelerin uygulamaya 
geçmesinden sonra, BM kararını 
hayata geçirecegini dile getirdi. Bu 
arada, Irak ile de görüşmelerini 
kesmedi. lik günlerde, Irak'lıtarla 
ustaca bazı paydalarda ortaklıkları; 
görüşme sonrasında Irak'ın Tür
kiye'den geçmekte olan boru 
hatlarından birini kapatmakla 
kendisini gösterdi. ABD ile 
ilişkilerini geliştirirken, stratejik 
önemlerini vurgulamaya gayret 
gösterdiler. ABD'nin Kürt güç
lerinden uzak durması için uyarılarda 
bulundu, bunun için aktif rol 
oynadı. Üstelik ABD'den ilişki 
kurmasını istemedigi Kürt güçleri, 
Kuzey Kürdistanlı güçler degil, 
Güney Kürdistanlı güçler olduğu 
açık. Bu tutumuyla, Kürdistan 
sorununda en kapsamlı, geleneksel 
ve bölgesel bir politika izlediğini 
vurguluyordu. Bu, aynı zamanda, 
lrak'a da gerekli sinyalİ veriyordu. 

Türk devletinin bu çabalarında 
önemli ölçüde başarılı olduğu 

görülmekte. Çünkü, işgal sonrası 
günlerde ABD'ye giden güney 
Kürdistan Cephesi sorumlularından 
C. Talabani'nin, kendi resmi 
davetleri sonucu ABD'ye gel
mediğini, Dışişleri Bakanlığı açık

ladı ve aynı zamanda C.Talabani ile 
resmi görüşmeler yapmayacaklarını 
da ifade etmekten geri kalmadılar. 

Belirli momentlerde, Kürt 
sorununu gündemleştiren ABD ve 
Batılı ülkelerin, bugünlerde açık 
açık Kürt sorunundan bahsetmemeiri 
anlamlı olsa gerek. Ayrıca, 

Kuveyt'in işgaline karşı bu kadar 
"yanık" ve üzgün olan, insan hak 
ve özgürlükleri kavramlarını 

dillerinden düşürmeyen ABD ve 
Batılı ülkelerin, Kürdistan'ın dört 
devlet tarafından işgal edilmesini 
görmemeleri, çıkarlarının gereği 

olmasından başka ne anlama 
gelebilir ki? 

Hatta ABD uzmanları ve CIA 
yetkilileri, "soğuk savaş"ın genelde 
son bulmasına rağmen, bölgesel 
çapta çatışmaların devam edeceği 
bilinciyle; Ortadoğu'nun bölgesel 
çatışmaların en yoğunluklu bölge
lerden biri olduğunu açıklıyorlar. Bu 
saptamayı yapınca, tedbirinin de 
geliştirilmesi gerekir. Bunun için 
de, Türk devletinin stratejik 
önemini, "bellek unutkanlıgından" 
kurtulmuş bir halde açıkça dile 
getiriyorlar. Buradan hareketle, 
önümüzdeki günlerde yeni ilişkiler 
ve yapılanmalara gidecekleri 
kaçınılmazdı. Türk devleti de bunun 
farkındadır. 

ABD ve NATO ülkeleri için, 
bölgede çıkacak bir savaşta, hem 
hava saldırıları -ki güçlü NATO 
üslerinden dolayı- ve hem de kara 
saldırısı açısından, Türk devletinin 
stratejik bir önemde olduğu 

biliniyor. Bunun için de, Türk 
devletine maddi ve politik hiçbir 
destek vermekten çekinmiyorlar. 

Türk devleti de, bunları çok çok 
aşan, bölge statüsünün değişmemesi 
ya da değişmesi halinde yeni 
statükonun tayininde kendilerinin 
belirleyici söz sahibi olmaları için, 
savaşı hayati bir sorun olarak 
saptamış durumdadılar. 

Ama, Türk devleti zayıf bir istek 
olarak da savaş çıkmasını istemiyor. 
Savaşsız bile surun çözümlense, 
Türk devleti eski önemini kazanmış 
durumda ve buna yeni kazançlarda 
ekleyerek defteri kapatacak. 

Türk Irak düzleminde iktidar 
değişikliği gündemleştiği zaman, 
BAAS'ın iktidarda kalmasını, ama 
Saddam'ın gitmesini Kürt unsuru 
açısından güvenceli kabul ediyor. 
Çünkü, Türk devleti yetkililerine 
göre "Baas yönetimi döneminde 
ulusal çatışmalara karşı başarılı 

olduğu", yani Kürt sorununun 
hastınldığı görüşü egemen. 

Ama savaş olması halinde, dışında 
kalmasının kendi çıkadarıyla 

çatışma göstereceğini kesin bir 
biçimde saptamış görünüyor. Türk 
devleti uzmanları da bugünden, bu 
konuda akıl hocalığı yapıyorlar. 

Gelecek bir statüko tayini anlaş
masında "Türk devleti aktif taraf 
olmalıdır" diye Altemur Kılıç akıl 
verirken, savaşa girmeden bunun 
alamıyacağını çok iyi biliyor. 

Türk devletinin savaşa girmesi 
demek, savaşın "Irak'ın Kuzeyinde", 
"Türkiye'nin Doğu ve Güney-

doğu"sunda cereyan etmesi demektir. 
Bu bölge de, Kürtlerin ülkesi 
Kürdistan'dır. Bunun doğrudan 

sonucu olarak, ülkemiz, halkımızın 
çıkarlarını gözetmeyen haksız bir 
savaş sonucu tahrip olacak ve 
halkımız yokedilecektir: Hem de 
kimyasal silahlar sonucu. Halepçe'de 
kimyasal silahların gazabına 

uğramış bir halk olarak, bunun ne 
anlama geleceğini, en iyi Kürt 
halkı, Kürt insanı bilmektedir. 

Onun için, Türk devletinin savaşa 
girmemesi ıçın mücadeleyi 
yükseltelim. Kuveyt sorununun 
ekonomik ambargo sonucu 
çözümlenmesi, bölgesel bir savaşın 
çıkmaması en büyük hedeflerimiz 
arasındadır. Bölgemizde tüm 
çatışmaların son bulması ve 
savaşların nedenlerinin ortadan 
kalkması için: B ütün işgalci 

güçlerin Ortadoğa halklarının 

ülkesinden çıkması gerekir. Bunun 
için, Türk, İran, Irak ve Suriye 
devletlerinin ülkemizden çıkmasını 
istiyoruz. İsrail'in işgal etteği 
topraklardan ve Türk devletinin 
Kıbrıs'tan çekilmesinin gerekliliğini 
dile getiriyoruz. 

Körfez krizine nasıl bakmalı 
KUK-SE 

(Baştaraft ı. sayfada) 

Tarafların ortak gerekçesi Küveytin 
işgali ve ilhakıdır ve dünya bunu 
"kabul edilemez" sayıyor. Halbuki 
Kürdistan, ayni dünyanın gözleri 
önünde dört parçaya bölünmüş ve 
paylaşılmış bulunuyor ve gör
mezlikten geliniyor. 

Irak diktatörünün düşmanlannın 
çağalmış olması, Saddam'a karşı 
mücadelelerinde Kürtler açısından 
olumlu bir ortam yaratıyor. 

Emperyalistler ve genel olarak 
dünyanın büyük güçleri, kendi 
çıkarları sözkonusu olunca tutum 
alıyor. Diğer yandan Kürt halkına 
uygulanan jenoside varan baskılar 
karşısında kayıtsız kalıyor, hatta, 
destek sağlıyor ve Saddam'ın suç 
ortağı durumuna düşüyor. Yurtsever 
hareket bunu bir yere not düş
melidir. 

Tarih, Emperyalistlerin ve 
sömürgeci uşaklarının Kürt Halk'ına 
kiralık katil gözüyle baktıklarını, 
her zaman kendi gerici çıkarlarına 
alet etmek istediklerini ispat
lamıştır. Kürt'ler bunu bilmek 
zorundalar. Diğer yandan, Kürt'ler, 
başka güçlerle farklı nedenlerden 
dolayı Saddam'ı karşıya almış 

bulunuyorlar. Kürt'lerin, Küveyt'in 
petrol zengını Emir'lerini, 
emperyalizmin bu has uşaklarını ve 
ajanlarını savunmak gibi bir 
sorunları yoktur. ABD, kendi 
emperyalist çıkarları, Kürt'ler ise 
ulusal demokratik hakları için tavır 
alıyorlar. Türkiye'ye gelince; O, 
ekonomik çıkar sağlamak ve Kürt 
halk'ının doğabilecek fırsatlardan 

yararlanmasının önünü almak için 
tavır alıyor. Yani Türkiye Saddam'a 
gidici gözüyle bakıyor ve 
Saddam'dan sonraki Irak'la ilgili 
hesaplar yapıyor. Demek oluyor ki, 
Türkiye, bir yerde de Kürt Halk'ına 
olan derin düşmanlığı nedeniyle 
Kürtlerin diğer azılı düşmanına karşı 
tavır alıyor. Hemen eklemek lazım 
ki, Türkiye'nin emperyalist 
efendileriyle uyum içinde tavır 

almasının Kürt halk'ı açısından 

ayrıca önemi bulunuyor. Türkiye, 
işgalı altında tuttuğu Kürdistan'ın 

küzey kesiminde yoğun bir askeri 
faaliyette bulunuyor. Malatya, 
Diyarbakır, Batman vb. hava alanları 
askeri amaçlarla kulanılıyor. Irak'la 
girişilecek bir savaşta Türk devlet'
inin emperyalizme olan uşaklığının 
ceremesini sömürgeci sınırların iki 
yakasındaki Kürdistan'ın halkı 

çekecektir. Bu nedenle Kürdistan'ı 
savaş alanı olmaktan korumak gibi 
bir görev de bulunuyor. 

Kürtle'rin, Saddam'a karşı 

m ücadelelerini sürdürürlerken em per
yalizm ve bölgedeki uşaktariyle ayni 
konuma düşecekleri gibi bir kaygı 
taşımamaları gerekiyor. 

Kimileri, "emperyalizm ile karşı 
karşıya gelmiş" olan Saddam'a' karşı 
mücadele etmek, emperyalizm ile 
işbirliği anlamına gelir diye 
düşünebilir. Kürtler açısından bu, 
tam bir saçmalıktır. Bu, başka 

kölecilerle dalaşmasında, bir kö
lenin, kendi efendisine arka 
çıkmasına benziyor. Bu, köle'nin 
köleliği kabullenmesi ve köle 
olmaya layık olması anlamına 

geliyor. Saddam gibi sömürgeci ve 
ırkçı bir diktatörün ve Kürdistan'ı 
parçalamış ve paylaşmış hiç bir 
devlet'in Kürtler tarafından, hiç bir 
koşul altında, hiç kimseye karşı, 
velevki bu, emperyalizm bile olsa 
desteklenmesi doğru, devrimci bir 
tutum değildir. Kürt halk'ını kölelik 
zincirlerine bağlamış zorbaların 

başka zorbalarta dalaşmasında taraf 
olmak ve zorbalardan birinden yana 
olmak gibi bir zorunluluk yoktur. 
Devrimci tutum bütün zorbalara 
karşı olmak, it dalaşından, irade
mizin dışında gelişen olaylardan ve 
doğacak fırsatlardan kendi devrimci 
amaçlarımız için ustaca yarar
lanmasını bilmektir. 

Dikkatle üzerinde durulması 

gereken bir nokta da; başkalarının 
çıkarlarına alet olmamak, devrimci 
m ücadelenin ve Kürt halk'ının 

çıkarlarını gözetmek ve bölge 
halk'ları ve ilerici güçleriyle bu 
temelde devrimci dayanışma iliş

kileri içersine girmek ve geliş

tirmektir. 
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Körfez bunalımı .. 
(Baştarafı 1. sayfada) 

taktirde, bütün dünyayı sarsacak 
uluslararası bir savaşın çıkması 

kaçınılmaz görünüyor. 
Ortaya çıkan bunalımın ve heran 

olasılıgı artan savaşın baş sorum
lusu, Orta-Dogu'nun en aşagılık 
halk düşmanı rejimlerinin başında 
gelen Saddam diktatörlügüdür. Buna 
karşın başta ABD olmak üzere Bau'
nın gerici hükümetlerinin Saddam re
jiminin saldırganlıgı karşısında, ulus
ların egemenlik hakları, insanlık, 

barış ve adalet üzerine yaygara kopar
maları en hafif deyimiyle riyakar
lıktır. Herşeyden önce böylesine halk 
düşmanı saldırgan bir rejimi ortaya 
çıkaranlar, Saddam'a canavarca davr
anma güç, olanak ve cesaretini 
verenler, ABD, Sovyetler Birligi, 
Çin, Fransa, İngiltere, Federal Al
manya ve Dogu ile Batı'nın diger 
güçlü devletleridir. İran-Irak savaşı 
boyunca ve ondan sonra gelen 
dönemde bu hükümetler, Saddam'ın 
oluk oluk döktügü kana göz yumarak 
lrak'a her türlü destegi verdiler. Bir 
milyonluk Irak ordusunu kimyasal 
silahlar başta olmak üzere her türlü 
silahla donatanlar, Sovyetler Birligi, 
Çin, Fransa ve Almanya'dır. ABD ve 
diger Avrupa hükümetleri, lrak'a 
para, teknoloji, ticaret ve istihbarat 
alanında oldukça cömert davrandılar. 
Rejim Halepçe'de oldugu gibi Kürt 
halkını kimyasal silahlarla katletti
ginde, dört bin yerleşim alanını 

harabeye çeviriliginde bu hükümetler, 
lrak'a karşı hiçbir yaptının uygula
madıkları gibi rejimin kanlı ve kirli 
işlerine göz yumdular. Bütün bunlar
dan güç ve cesaret alan Saddam, 
saldırganlıgını bugünkü boyutlara 
tırmandırdı. 

Bugün de Batılı ve Dogulu 
hükümetler trak rejimine karşı çıkar
larken ne yazık ki ulusların ege
menlik hakları, barış ve güvenlik 
açısından degil, bölgedeki bencil 
çıkarları açısından soruna yaklaşıyor-

İar. Fakat şu ya da bu devletin Körfez 
bunalımına bakış açısı ne olursa 
olsun, bölge halklarının, devrimci ve 
yurtsever güçlerin kanlı Saddam 
rejiminin yanında yeralmaları için bir 
gerekçe olamaz, olmamalıdır. Hele 
hele hiç kimse Kürt halkından şu ya 
da bu devlete karşı Saddam rejimini 
desteklemesini isteyemez. 

Kürdistan halkı, Körfez bunalımın
dan çok önce haklı ulusal davası ve 
yaşam hakkı ugruna Saddam rejimine 
karşı savaş vermekteydi. Bu savaşın
dan vazgeçmesi için ortada hiçbir 
neden yok. Saddam'ın Kuveyt'i işgal 
ve ilhak etmesiyle bölge ve dünya 
ülkeleri açısından tehlike büyük 
boyutlara ulaşmışsa, bu, Kürdistan 
halkının Saddam rejimine karşı 

savaşmaktane kadar haklı oldugunu 
kafalara vura vura bir kez daha açığa 
çıkarmıştır. Böylesi bir durum Kürt 
halkının yeni bunalım karşısında 
başkalarının yanında yeralmasını 

degil, başkalarının Kürdistan halkının 
haklı davasının yanında yeralmasını, 

maddi ve manevi olarak destekleme
sini gerektirir. Elbette ki Kürt halkı 
böylesi bir destegi gerici ve çıkarcı 
hükümetlerden degil, öncelikle bütün 
ülkelerin halklarından ve demokratik 
güçlerinden bekliyor. 

PPKK, hem Körfez bunalımının 
son bulması hem de Orta-Dogu'nun 
diger sorunlarının çözümü, kalıcı ve 
adil bir barışın saglanması için, 
Kuveyt dahil Kürdistan'ın tüm par
çalarından, Filistin'den ve işgal 

altındaki diger Arap topraklarından 

PPKK 

işgalci güçlerin koşulsuz ve derhal 
çekilmeleri ve bu ülkelerin bagım
sızlık ve egemenlik haklarının 

tanın-ması gerektigine inanıyor. 
PPKK, başta ABD olmak üzere 

diger ülkelerin kendi başlarına 

bölgeye asker çıkarmalarının ve 
lrak'a karşı bir savaş başlatmalarının 
sorunu çözebilecegi inancında degil. 
Buna karşın BM'nin Irak'a karşı 
uyguladıgı ekonomik ambargoyu ve 
diger yapunmları destekliyor. Şu ya 
da bu ülkenin askeri birliklerinin 
yerine BM'e baglı uluslararsı ortak 
bir askeri gücün bölgede yerleştiril
mesi ve gerekli yapurımların bu güç 
aracılıgıyla uygulanması en saglıklı 
çözüm olacakur. 

Böylesi bir askeri gücün bile
şimine Türkiye gibi Kürt sorunu 
dolayısıyla bunalımda dogrudan taraf 
olan devletlerin askerlerinin alınma
ması ve sorunda azami tarafsızlıgı 
gösterebilecek ülkelerden askerlere 
yer verilmesi gerekir. 

PPKK, bölgede bir ABD askeri 
müdahalesine karşı oldugu gibi, 
Türkiye'nin onun ya da Irak'ın 

yanında savaşa girmesine kesinlikle 
karşı çıkılınası gerektigi inancın
dadır. Türk hükümetinin bir savaşa 
girişme planlarını bozmak için 
Türkiye ve Kürdistanlı demokrasi 
güçlerine, sagduyu sahibi çevrelere 
büyük görev düşüyor. Kürdistan 
halkının özellikle böylesi bir savaşa 
karşı aktif tutum alması hayati 
öneme sahiptir. Türkiye ile Irak 
arasında çıkacak bir savaşta her iki 
tarafta da Kürdistan'ın mezbahaya 
dönüşecegini bilmek için kahin 
olmaya gerek yok. Ayrıca Türkiye, 
Körfez bunalımında aktif rol aldıgı 
oranda hem ırak Kürdistanı'nda hem 
de Kürdistan'in diger parçalannda 
Kürt ulusal sorununun çözümünü 
engeliernekte bu konuda bölgeyle 
ilgilenen ülkelerle pazarlık gücünü 
artırmada daha fazla olanaklara 

kavuşabilecektir. Türkiye, Körfez 
bunalımından uzak tutoldugu oranda 
Kürdistan halkı kazançlı çıkacakur. 

Körfez bunalımı Irak Kürdistan'ı 
ulusal güçlerini çok somut ve acil 
görevlerle karşı karşıya getirmiştir. 
En başta biran önce toparlanıp Irak 
diktatörlük rejimine karşı silahlı 

mücadeleyi yükselten ama kesinlikle 
onunla yetinmeyen, çok yönlü 
ulusal bir başkaldın ve savaşı 

örgütlernek görevi geliyor. Elbette 
acil olan Saddam rejiminin yıkıl
masıdır. Fakat Kürt ulusal hareketi 
bunu aşan çok somut bir demokrasi 
ve ulusal haklar programını benim
semelidir. Bugüne kadar Irak 
Kürdistan'ı ulusal hareketi "Irak'a 
Demokrasi ve Kürdistan 'a Oto no mi" 
sloganını yükseltip durdu. Ama 
artık sorun slogancılıgı aşıyor. 

Batılı hükumetierin asıl amacı 

Saddam rejimini devirip zayıf bir 
iktidarı işbaşma getirmektir. Oysa 
Kürdistan halkı için aslolan, Saddam 
diktatörlügünün devrilmesi, bunun 
yerine, Arap ve Kürt ulusunun eşit 
hak ve olanaklarla egemenlik 
haklarını kullanabilecekleri demok
ratik bir rejimin kurulmasıdır. 

Bagdat'daki merkezi otoritenin 
güçlenmesine bütün iktidarı tek 
başına ve sorumsuzca elinde tutma
sına olanak veren işleyişe son 
verilmeli, iktadarın güç ve olana
gı Arap ve Kürt halkı arasında 

paylaşılmalıdır. BAAS Partisini 
devlet partisi haline getiren, orduyu, 
polisi, yargı ve yürütmeyi ve diger 

bürokratik rnekanİzınayı tamamıyla 
BAAS partisinin tapulu malı haline 
getiren işleyişi parçalayacak, çok 
partili parlamenter bir hukuk devleti 
olmayı, yargı, yürütme ve yasama
nın ayrılgı prensiplerini oturtacak, 
bütün ekonomik, siyasal ve sosyal 
temel hak ve özgürlükleri güvence 
al una alacak bir demokrasi ve ulusal 
haklar programı geliştirilmelidir. 
Irak'ta kurulacak böylesi bir 
demokrasi rejimi Bagdaı'daki hükü
meti "dedigim dedik" bir yönetim 
olmaktan çıkaracagi için hem 
Kürdistan halkının ulusal hakları 
güvence altına alınabilecek hem de 
komşularına saidırma emelleri 
olabilecek ve bölgede hegemon
yacılık politikası güdebilecek bir 
hükumetin bir daha ortaya çıkma
sının önüne geçebilecektir. 

Böylesi bir program, hem dünya 
demokratik kamuoyunun ve hüku
metierin destegini alabilir, hem de 
Saddam diktatörlügünün yarattıgı 

tehlikeleri açıkça gören Arap 
ülkelerince(kendi güvenlikleri nede
niyle) onay ve destek bulabilir. 

Bütün parçalardaki Kurt ulusal 
harekietlerinin karşı karşıya olduk
ları bir görev daha var. O da bu 
bunalım dolayısıyla bölgenin ne 
denli istikrarsız ve tehlikeli temeller 
üzerinde inşa edilmiş oldugunu 
gören dünya kamuoyuna bu tehlike
yi berteraf etmede bütün parçalardaki 
Kürt ulusal hareketinin barındırdıgı 
devrimci ve demokratik potansiyeli 
göstermektir. Çünkü tehlikeli 
boyutlara ulaşan bugünkü bunalı
mın temelinde oldugu gibi, dün 
ortaya çıkan ve yarın çıkacak olan 
bunalım ve hatta savaşların temelin
de, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 
Orta-Dogu haritasını biçimlendiren 
emperyalist anlaşmalar, en başta da 
Kürdistan'ı dört devlet arasında 
paylaşan ve onu boyunduruk altına 
sokan emperyalist Lozan Antlaş
ması'dır. B ütün dünya halkları, 

hükumetler, ulusal ve uluslararası 
kuruluşlar şu gerçegi taktik 
hesapların ötesinde kavramak zorun
dadırlar. Bölgede Kürt ulusu 
bagımsızlıgına kavuşmadıkça, ba
gımsız egemen bir Kürdistan 
kurulmadıkça, Orta-Doğu dengesinin 
ayaklan buzdan dayanaklar üzerinde 
oturturmuş demektir. Bugün Kür
distan 'ı boyunduruk altında tutma 
olanak ve gücü olmasaydı Saddam 
böylesi bir saldırganlıga başvurma 
gücünü kendinden bulamazdı. tran da 
aynı şekilde yayılınacılık ve kendi 
rejimini ihraç etme heveslerine 
kapılamaz, Türkiye Balkanlar'dan 
Orta Asya'ya dek uzanabilecek bir 
Türk nüfuzunun peşinde koşamazdı. 
Bölgede kurulacak bagımsız bir 
Kürdistan, güvenlik ve istikrarın en 
saglam taşlarından biri olacak, 
hegemonyacılık ve saldırganlık 

peşinde koşanların emellerini kur
saklarında bırakacaktır. Bagımsız 

Kürdistan buna karşın bölgede adil 
ve kalıcı bir barış ve güvenlige, 
özgürlük ve refaha gereksinim duyan 
Arap, Fars ve Türk halklarının 

çikarlanyla da tamamiyle çakışa
cakur. 
Bırakalım bağımsız bir Kürdis

tan'ı, bugün her parçadaki Kürt 
ulusal hareketinin varlık ve güçlü
lüğü o ülkelerdeki demokrasi savaşı
mının ve genel olarak bölgenin, 
dolayısıyla da tüm dünyanın barış ve 
güvenliği için ciddi bir rol 
oynamaktadır. Irak Kürdistanı'nda 
güçlü bir ulusal hareket olsaydı, 
Saddam böylesine pervasızca 

Kuveyt'te saldıramaz ve bütün 
bölgeye tehditler savuramazdı. Bu da 

bütün parçalardaki Kürt hareketini 
maddi ve manevi olarak destek
lemenin hem bölge hem de dünya 
ilerici ve demokratik güçleri 
açısından ne denli hayati bir önemde 

odugunu gösteriyor. Öylese Kürt 
ulusal hareketiyle her türlü 
dayanışma, taktik hesapların, dar 
bencil çıkarların ötesinde tarihi ve 
stratejik bir görevdir. 

Irak'a Demokrasi Kürdistana 
Özgürlük 

(BaştaroJi ı. sayfada) 

Saddam diktatörlüğünün yıllardır 
saldırgan, yayılmacı, şoven bir 
politika izledigi açık. Bu politika 
Irak'la tran'ın yıkımına, yüzbinlerce 
insanın ölümüne, sakat kalmasına 
yol açan sekiz yıllık savaşın baş 
nedenlerinden biridir. Irak'ın Arap 
ve Kürt halkı yıllardır onun kanlı 
diktatörlügü altında eziliyor. Bu 
kanlı rejim, özgürlüğü için direnen 
Irak Kürdistanı halkımıza karşı bir 
yoketme savaşı yürütüyor. O, son 
olarak 1988 yazında Halepçe'de ve 
Kürdistan'ın daha birçok yerinde 
kimyasal silahlar kullandı, kitle 
kırımına girişti. Daha sonra ise 
binlerce köy ve kasabayı yerle bir 
ederek Kürdistan'ın büyük bir 
bölümünü boşalttı. 

Ama ne ilginçtir ki bunca 
cinayetler karşısında susanlar, ya da 
ciddi bir tepki göstermeyenler, 
Saddam 'ın katilliğin i, saldırganlığı
nı, şimdi o, körfezdeki petrol zengi
ni şeyh ve kırallıklan tehdit edince 
keşfettiler. Halepçe'de zehirleneo ço
cuklar ve kadınlar, zindanlarda katle
dilen insanlar şimdi gündeme 
geliyor. 

Batılılar, insan hakları, ulusların 
egemenliği üzerine dünyanın gürül
tüsünil koparıyorlar. Ne var ki 
bunca gürültü, savaş hazırlığı insan 
hakları için değil, onların çıkarlan 
tehlikeye girdiği içindir. 

Bölgedeki dünkü ve bugünkü 
savaş ocakları, çatışmalar; Lübnan, 
Filistin, Kürdistan sorunu ve öte
kiler, en başta onların geçmişteki 
ve aynı zamanda bugünkü sömürge
ci ve emperyalist politikalarının 
ürünüdür. Bizzat Saddam bile 
önemli derecede onların eseridir. 

İrak-iran savaşını onlar kışkırttılar. 
Bu savaş boyunca iki tarafa da silah 
satmakta yarışa girdiler. Özellikle 
Irak'ın ileri derecede militarize 
edilmesi, Irak ordusunun kimyasal 
silahlarla, uzun menzilli füzelerle 
donatılması onların eseridir. Batılı 
şirketler, Almanlar, Fransızlar ve 
ötekiler, doymak bilmez bir kar 
tutkusuyla bu kitlesel kırım 

araçlarına ait teknolojiyi bile sat
maktan geri kalmadılar. Şimdi 

onların Saddam'ın bir milyonluk iyi 
donanımlı ordusundan, bin kilo
metre menzilli füzelerden, kimyasal 
ve biyolojik silahlardan şikayet 
etmeye hakları var mı? 

Ancak kar hırsıyla, bölge ulus
larını birbirine düşüren, çatıştıran, 
onların ulusal kaynaklarını silahlan
maya yöneiten emperyalist güçler, 
bu ülkelerde besleyip büyüttükleri 
militarizmin ve şovenizmin dönüp 
kendilerini de vurabilecegini herhal
de hesaplayamadılar. 
Şimdi Saddam'ın saldırı ve 

tehditlerine hedef olan Kuveyt 
Şeyhi, Suudi Arabistan kralı ve 
öteki gerici Arap rejimleri de, sekiz 
yıllık Irak-İran savaşı sırasında, 

özellikle Humeyni'nın islam radika
lizminden duydukları korkuyla Irak'ı 
desteklediler ve onun militarize 
olmasında önemli bir rol oynadılar. 
Saddam, bu küçük boy Hitler, aynı 
zamanda onların eseridir. 

Saddam, hiç kuşkusuz, pervasız 
bir katil, bir şoven ve saldırgandır. 

PSKT 

O, elindeki milyonluk ordoyla bir aç 
kurt gibi sağa sola saldırmaya 

devam ediyor. Bu saldırgan ve 
militarİst gücün bölge halklarına 
barış ya da özgürlük getirmesini 
kimse bekleyemez. Ama o şimdi, 
aynı zamanda kendisini besleyip 
büyütmüş olan emperyalistleri, on
ların bölgedeki işbirlikçisi olan 
Arap rejimlerini de tehdit ediyor. 
Ancak bölge halklarının ve tüm 
ilerici insanların, emperyalistlerin 
ve bölgedeki çagdışı rejimierin 
tehlikeye giren çıkarları ve tahtları 
yüzünden endişe etmeleri için ise bir 
neden yoktur. 

ABD, Irak'a karşı NATO'yu 
harekete geçirmek, özellikle bu işte 
Türkiye'yi kullanmak için yogun 
çaba harcıyor. Türkiye'nin işbirlikçi 
ve uşak yönetiminin ise teklif 
edilecek dolarların çekiciliği karşı
sında böylesi bir maceraya sürük
lenmesi şaşırtıcı olmaz. O, daha 
şimdiden bu işin pazarlığını ya
pıyor. Türkiye'nin bir silahlı 

harekete yataklık etmesi halinde ise, 
Kürdistan savaş alanı olacaktır. 

Bunda ne Türk ne de Kürt halkının 
hiçbir çıkarı yoktur. Emperyalizmin 
ve bölgedeki işbirlikçilerinin çıkarı 
için Türk ve Kürt emekçilerinin 
cepheye sürülmesine, Kürdistan'ın 
bir savaş alanı olmasına hayır. 

Baulı ülkelerin kendi çıkarları için 
bölgede girişecekleri bir askeri 
eylemin de bölge halklarına barış ve 
özgürlük getirmesi mümkün de
gildir. Biz, dünyanın başka yörele
rinde olduğu gibi bu olayda da, 
Birleşmiş Milletler Örgütü'nün 
etkin kılınmasından yanayız. BM 
Örgütü'nün son kararlarına ulus
lararası düzeyde uyulursa Irak 
diktatörü uzun süre dayana
mıyacaktır. örgüt yetki ve yaptırım 
olanağı bakımından daha da 
donaulmalı. 

Saddam diktatörlüğünün yıkılınası 
ve yerine serbest seçimlere dayanan, 
demokratik bir yönetimin kurul
ması, elbet, tüm bölge halklarının 
yararına olduğu kadar, en başta 
Irak'ın Arap ve Kürt halklarının 
yararınadır. Diktatörlük, giriştigi 

son macera ile nerdeyse tüm dünyayı 
karşısına almış, fena halde 
sıkışmıştır. Durumda beklenmedik 
bir degişme olmazsa, kısa süre 
sonra, içine düştüğü bunalımın 
derinleşmesiyle rejimin tam bir 
çöküntüye gitmesi şaşırtıcı olmaz. 
Irak'ın Arap ve Kürt halkları bu 
uygun tarihi fırsau değerlendirip bu 
zorba rejime öldürücü darbeyi 
vurmalı ve ülkede demokratik bir 
yönetim oluşturmak için elele 
vermelidirler. Böyle bir durum da 
Kürt halkının kendi meşru haklarına 
kavuşması için de olanaklar 
artacaktır. Bunun için aynı zamanda 
Kürt ulusal güçlerinin kendi 
aralarındaki birligi ve dayanışmayı 
koruyup güçlendirmelerine gerek 
vardır. 

*Saddam rejimi yıkılmalı; Irak'a 
demokrasi, Kürdistan'a özgürlük! 

* NATO'nun savaş girişimlerine 
hayır; ülkemiz bir kez daha savaş 
alanı olmasın! 
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• 
Diyarbakır Insan Haklan Derne~i Başkanı Hatip Dicle: 
"İnsan Haklarına Saygı Değil, Keyfilik 

Diyarbakır insan Hak
ları Derneii Başkanı 
Hatip Dicle, Türk ordu
sunun geçtilimiz ayda 
SHrt ve Batınan'm kırsal 
yörelerinde giriştiii 
operasyonlarla ilgili ola
rak 2 .A4ustos 1990'da 
basına bir açıklama 
yaptı. Yöredeki zorba
lıkları di~e getiren açık
lama şöyle: 

28 Temmuz 1990 
tarihinde Batman ili 
Gercüş ilçesine baglı Ar
dıçlı (Açip) ve Yayladüzü 
(Gundık) köylerinde, 
devlet güvenlik güçle
rince yogun insan hak
ları ihlallerinin gerçek
leştirildigi haberi üze
rine, Şube Yönetim 
Kurulu Üyemiz Nazdar 
Yeşil ve Hukuk Komis
yonu üyesi Av. Hüsniye 
Ölmez başkanlıgında bir 
heyet oluşturularak adı 
geçen köylerde ince
lemelerde bulunulmuş
tur. Heyetin tespitlerine 
göre: 

a) Yayladüzü (Gundık) 
köyü yakınlarındaki bir 

olay gerekçe göste
rilerek 28.7.1990 tari
hinde devlet güvenlik 
güçlerince köye yapılan 
operasyonda tüm köylü
ler erkek ve kadınlar 
olmak üzere ayrı ayrı 
yerlerde toplahlarak 
sabahtan akşama kadar 
güneşin altında bek
letilmiş, ayrıca erkek
ler en kaba işkenceler
den geçirilmiş ve 
köylülerin köyü hemen 
terk etmelerini, aksi 
halde köyün bomba
lanacagı tehdidini 
yapmışlrudı. Heyet köye 
girdiginde köyün ta
mamen boş oldugunu 
tesbit etmiş, o anda 
evinde bulunan tek bir 
köylü kadınla görüşme 
olanagını bulabilmiştir. 
Bu köylü kadının 
heyetle karşılaştıgında; 
"Siz hükümet adamı 
mısınız? Ne olur söyle
yin köy bombalanacak 
mı?" diyerek, korku ve 
endişe içinde yönelttigi 
bu soru bile, olayın 
boyutunu açıklar nite
liktedir. Heyet, köyde 

Egemen" 
yaptıgı araştırmada, bü
tün evlerde eşyaların 
darmadagın edildigini, 
yagmelendıgını, evlerin 
kapılarının açık ve 
sahipsiz oldugunu, kö
yün geçim kaynagı olan 
bostanların ise bakım
sız kaldıgından dolayı 
sarardıgını, köylülerin 
en yakın il olan 
Batman'a göç ettik
lerini tesbit etmiştir. 

b) Aynı yöredeki 
Direfe köylüleri de 
heyete, köye operasyon 
düzenleyen güvenlik 
güçlerince işkenceye 
tabi tutulduklarını, ge
çim koşullarının çok 
zor oldugunu, köylerin
de içme suyuna dahi 
sahip olmadıklarını 
belirterek açıkça göçe 
zorlandıklarını ifade 
etmişlerdir. 

c) Heyet, aynı 
yöredeki Ardıçlı (Acip) 
köyünde de araştır
malar yapmıştır. 
İncelernelere göre köy 
M u h ta rı N u ri Erin, 
köye operasyon düzen
leyen devlet güvenlik 
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Irak Baas Rejimi Yıkılmalıdır 

(Baştarqfı 1. sayfada) 

ile yalnız küçük bir devletin 
varlığına kasttettiği için değil, 

birçok devletin çıkarlarına aykırı 
bir eyleme giriştiği için, birden 
bire Saddam rejiminin diktatörlüğü, 
za-limliği kan dökücülüğü 
keşfedildi. Dünya basınının 
çoğunluğunda şimdi Saddam'dan 
bahsedilirken isminin önüne 
diktatör kelimesi konulmadan 
geçilmiyor. 
Birleşmiş Milletler'in Irak'a 

ambargo kararı, devrik Kuveyt 
yönetimi ve saldınnın kendisine de 
yönelmesinden korkan Suudi Ara
bistan'ın çağrısı ile ABD bölgeye 
askeri güç yığınaya başladı. Diğer 
bazı bıtılı devletler de körfez 
bölgesine askeri güç göndermeye 
başladılar. Son eylemi ile birlikte 
artık kendileri için de bir tehlike 
olmaya başlayan Irak rejiminin 
devrilmesi gerektiği inancı büyük 
devletler için bir karar haline 
dönüşme sürecine girmiş bulu
nuyor. Buna karşılık Saddam 
yönetimi bir yandan "anti 
emperyalistlik" ve "islam birliği" 
çağrıları yaparken diğer yandan 
ülkesinde bulunan sivil yabancıları 
rehine alarak kullanmayı ve 
kimyasal silahlarla çevreyi tehdit 
etmeyi sürdürüyor. Irak rejiminin 
gözü dünmüş uzlaşmaz tutumu, 
başta ABD olmak üzere diğer 

AlaRızgari 

büyük devletlerin buna karşı ısrarlı 
tavrı (en azından şimdi öyle 
görünüyor) bir savaşı kaçınılmaz 
hale getiriyor. Sonuçları ne olursa 
olsun yeni bir savaş bölge halkları 
için yeni yıkım ve acılar olacaktır. 
Ama gelinen durumda işin diğer bir 
yanı vardır; Bu bölgede yıllardır 
yıkım ve acılara neden olan bir 
diktatör rejimle onun dünkü 
destekçileri ve yaratıcıları karşı 
karşıya gelmiş bulunuyor. Yalnızca 
bu durum savaşın çapının genişliği 
açısından bir değişikliği gündeme 
getiriyor. Yoksa gerici Saddam 
rejimine karşı zaten yıllardır var 
olan bir savaş vardı. Ve yine 
yıllardır Irak rejimi bölgede kan 
dökücülüğünü devam ettiriyor. Kürt 
halkı ile Saddam rejimi arasındaki 
savaş yıllardır aralıksız sürüyor. 
Eğer Kürt halk hareketi bugün ezik, 
güçsüz duruma düşmüş ise bunun 
başlıca nedeni bugün Saddam'a tavır 
alan devletlerin hepsinin dün 
Saddam rejimini destekiemiş 

olmalarıdır. 
Bugün eğer birçok devlet Baas 

reiminin insanlık dışı karakterini 
teslim ediyor ve ona karşı duruyarsa 
bu Kürt halkının mücadelesinin 
haklılığını gösteriyor. Ve yine bu, 
desteklenmesi gerekenierin Kürtler 
olduğunu gösteriyor. 

Saddam rejimi elindeki ordu ve 

modem silahlarla birden bire ortaya 
çıkmadı. O yıllardır süper devletler 
tarafından korunup beslenerek bu 
hale getirildi. 1975 yılında Qaladıze 
ve çevresi Sovyetler Birliğinin 
verdiği uçak ve napalın bombaları ile 
yakılıp yıkılırken Baas rejimi "anti 
emperyalist" ve "sosyalist" olduğu 
için korundu. 1980'lerde Irak lran'a 
saldırırken Sovyetler Birliği, ABD 
ve Fransa tarafından bölge istikrannı 
koruduğu' için desteklendi korundu. 
1988'de binlerce insan Halepçe'de 
kimyasal silahlarla yok edilirken 
aynı devletler 'savaş halidir' diye 
Baas rejiminin ayakta kalması için 
yardımlarını esirgemediler. Ama 
şimdi Saddam çizmeyi aştığı için 
artık onların da bu rejime tahamülü 
kalmadı. 

Saddam rejimi şimdi değil, yıllar 
önce insanlık dışı bir rejim olarak 
ilan edilmeli ve mahkum edil
meliydi. Geç de olsa bugün dünyanın 
bu rejime tavır alması (bunlar onun 
dünkü destekçileri de olsa, veya 
kendi emperyalist emelleri için de 
olsa) olumlu ve yararlanılması 

gereken bir gelişmedir. Bir defa Baas 
rejiminin yıkılınası gerektiğini 

yıllardır söyleyen Kürt ve Irak Arap 
halklarının kendisidir. Yılardır Arap 
ve Kürt halkına; gerek yaptığı haksız 
savaşlada ve gerekse uyguladığı 
diktatörel baskıcı rejimle onbinlerce 
kurban verdiren bu rejimin 
yaşatılmaması gerekir. Kanlı Baas 
rejiminin bizzat kendi destekçileri ve 
koruyucuları tarafından yıkılması, 

aynı zamanda sırtını emperyalistlere 
dayayarak işgal ve sömürgeciliklerini 

güçlerince göz altına 
alınmış, ugradıgı iş
kencelerden dolayı 
serbest bırakıldıktan 
sonra, bir süre Batman 
Devlet Hastahanesinde 
tedavi görmüştür. Aynı 
köyde ikamet eden 
yaşlı Cemil Ekmen'in 
ise köyde dövülerek iki 
dişi kırılmış ve nereye 
götürüldügü bilinme
diginden hayatından 
endişe edildigi, köylü
lerce ifade edilmiştir. 
Evinin etrafı abluka 
altında oldugundan 
muhtarla görüşme sag
lanamamış, olaylarla 
ilgileri oldukları 
gerekçesiyle, Bat
man'da aralarında der
negirniz üyesi M.Emin 
Ekinci'nin de oldugu 
bir çok kişinin göz
altına alındıgı, heye
timizce tesbit edilmiş
tir. 

Tüm bu uygulamalar, 
424 ve 425 Sayılı 
Kanun Hükmündeki 
Kararnamelerle halka 
karşı başlatılan, hukuk 
dışı baskı ve yıldırma 

sürdüren Türkiye gibi ırkçı diktatör 
devletlere de bir ibret dersi olacaktır. 

Saddam rejimine karşı dünya 
duyarlı hale gelirken Kürdistan 
hareketi bu gelişmeyi çok iyi 
değerlendirmelidir. Bir defa şu 
gerçeği dünyaya yeniden 
göstermeliyiz: Saddam rejiminin 
Kuveyt'e girmesi ile değil daha önce 
işgalci idi. Bu rejim sadece 
Kuveyt'ten değil, Kürdistan'dan da 
çekilmeli dir. Y ıliardır yaptığı 

uygulamalarla bu reJımın 
karekterinin değişmeyeceği ispat 
edilmiştir. Bölge ve insanlığın 
kurtuluşu açısından Baas rejiminin 
dağıtılması gerekmektedir. 
Türkiye'deki Kemalizm gibi Arap 
ırkçılığını temel alan Baasizm Arap 
olmayan halkların düşmanı bir 
rejim olduğu gibi Arap halkına 
karşı da baskıcı diktatörel bir 
rejimdir. Onun için bugün 
Saddam'la karşı karşıya gelenler 
emperyalist devlet olsa bile (ki 
bunu eylemi ile yaratan Irak 
rejiminin kendisidir) bu rejime arka 
çıkılacak hiç bir yan yoktur. Kürtler 
açısından ise bu tartışılamaz bile. 
Çünkü Kürt halkı zaten bu rejimle 
savaş halindedir. Eğer saf 
değiştirenler varsa o da Kürtler 
değil bu rejime dün arka çıkanlardır. 
Kendi çıkarları için de olsa onların 
doğru olanı görmeleri, bizim o 
doğrudan vazgeçmemizi gerek
tinnez. 
Şüphesiz ki bölgesel bir savaşın 

çıkması Kürt halkı için de istenen 
bir durum değildir. Savaş 

politikalarının en açık 
bir örnegidir. Köyün 
yakınında olay oldugu 
gerekçesiyle köylülerin 
potansiyel suçlu mua
melesiyle, bu tür insan
lık dışı baskı ve işken
eelere tabi tutulmaları, 
köylerinden göçe zor
lanmaları, bölgenin 
kırsal kesimlerinde 
yasaların ve insan hak
!arına saygının degil, 
kefiligin egemen oldu
gunun göstergeleridir. 
Bu tür zulüm uygula
malarının bölgede 
barışa, kardeşlige ve 
huzura hizmet etmeye
cegi, tam aksine siyasi 
gerilimi arttıracagı ar
tık herkesçe bilinmeli
dir. 
Temel hak ve öz

gürlüklerin en kaba bir 
tarzda çignendigi bu 
insan hakları ihlalleri 
dizisini şiddetle kını
yor, yetkilileri uyarıyor 
ve demokratik kamu
oyunu basın aracılığyla 
duyarlı olmaya çagırıyo
rum. 

bölgesinin içinde bulunması ve 
korumasız olması nedeniyle böyle 
bir savaşta en fazla zarar ve acıyı 
yine Kürt halkı görecektir. Geniş 
çaplı ve uzun süreli bir savaş 
çıkmadan veya görüşmeler yoluyla 
bu rejimin iktidarı terketmesinin 
sağlanması en iyisidir. Ancak Baas 
rejiminin görünürdeki tutumu hiç de 
bunu yansıtmıyor. Görüşmeler 
yoluyla rejimin değiştirilmesinin 
gündeme gelmesi halinde Kürt 
halkının temsilcilerinin bu 
görüşmelerde taraf olarak bulunması 
yolları zorlanmalıdır. Çünkü Irak 
rejimine karşı savaşta Irak arap 
muhalefeti kadar Kürt hareketi de bir 
taraftır, bir taraf olarak barış 
masasında bulunması onun en tabii 
hakkıdır. Savaş halinde de, Irak'a 
müdahelede Birleşmiş Milletler'e 
bağlı uluslararası tarafsız ülkelerden 
oluşan birliklerin müdahelesini 
isternek gerekmektedir. Irak'a askeri 
müdahelede bölgede Kürt halkına 
düşman, işgalci Türkiye gibi 
devletlerin aktif rol oynamasına 
karşı çıkmak gerekir. Türk 
devletinin Irak'a ginnesi halinde bu 
sadece yeniden Kürt halkını sindinne 
ve Kürdistan halkının haklarının 
verilmesini engelleme görevini 
yerine getirecektir. 

Kürt halkı için bugün doğru olan 
istek "Baas rejiminin Kuveyt ve 
Kürdistan'dan kayıtsız şartsız 

çıkması"dır. Bu kanlı rejim bunu 
kabul etmiyorsa yıkılmalı; 
Kürdistan, Irak ve Kuveyt, oradaki 
halklara terkedilmelidir. 
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