
Filistin halký varlýðýný sürdürebilme mücadelesi veriyor. Ýsrail
ordusunun Batý Þeria`daki cani saldýrýsý Filistin`de uzun siyonist
iþgal tarihinde kanlý yeni bir sayfa açmýþtýr. Ýsrail ”terörizmle
mücadele” adý altýnda tank, apaçi helikopterleri, roket, F-16 v.b.
gibi modern silahlarla savaþ yürütüyor. Ve bu savaþ kendini
savunmak için basit silahlarýndan baþka hiçbir þeyi olmayan bir
halka karþý yürütülmektedir. Filistin halkýnýn tamamý dünyanýn
en güçlü savaþ makinalarýndan birisinin hedefi haline getirildi.
Uluslararasý Af Örgütü, Ýsrail baþbakaný Ariel Þaron`un 5 mart
2002`de bir basýn konferansýnda ”Filistinlilerin yerinden bir daha
kalkamayacaklarý bir darbe almalarý gerekmektedir. Ve bunun
oldukça acý verici olmasý gereklidir. Yaptýklarýnýn bedelini
pahalýya ödeyecekleri kayýplar ve kurbanlar verdirtmeliyiz”
dediðini açýkladý.
Yoðun yerleþim bölgeleri günlerce ve haftalarca tanklarla ateþ
altýna alýndý, havadan bombalandý. Þimdiye kadar kaç kiþinin
öldüðü halen belli deðil. Teslim olan savaþçýlar ve diðer
insanlarýn hemen orada Ýsrail askerleri tarafýndan
kurþunlandýðýný bildiren çok sayýda haberler var. Tutuklanan
binlerce insandan çoðu kötü muamele ve iþkence görmüþtür.
Ýsrail yüksek mahkemesi 6 Nisan`da bu iþkencelerin önlenmesini
bir kez daha reddetti. Ayrýca Cenin mülteci kampýnýn büyük
bölümünün yerle bir edilmesi uluslararasý kamuoyunun dikkatini
çekti. Birçok gözlemci ve insan haklarý örgütleri Ýsrail`i
Cenin`de savaþ suçu iþlemekle suçladý. Ýsrail önce gizleyecek
hiçbir þeyi olmadýðýný iddia etti. Fakat Ýsrail BM`ce atanan
araþtýrma komisyonuna giriþ iznini bu komisyonun
incelemelerinin sonucunu bizzat kendisinin önceden belirlediði
takdirde vermeye hazýrdý.
Bu saldýrýlar boyunca yüz binlerce insan her türlü gýda, su ve
týbbi yardýmdan mahrum býrakýldýlar. Basýnýn bildirdiðine göre
birçok yerde çaresiz anneler küçük çocuklarýna içmek için atýk
kirli sularý vermek zorunda býrakýlmýþlardýr. Çünkü evlerinde ne
sütleri ne de içecek sularý kalmýþtý. Yiyecek ve su bulmak için
evlerinden ayrýlan bir çok insaný Ýsrail keskin niþancýlarý hedefli
katletti. 

Batý Þeria ve Gazze`deki önemli þehirlerin hemen hemen
tümünün IDF tarafýndan askeri abluka altýna alýnmasý, Filistin
kentlerini ve köylerini bugün dahi esir kamplarýna çevirmiþ
durumdadýr. Ýsrail askerleri, ”þüpheli” olarak gördükleri herkesi
vurma iznine sahipler. Bu ayný zamanda üç buçuk milyon
Filistinli`nin, siyonistlerin ve arkalarýndaki emperyalistlerin
ölüm listesine alýndýðý anlamýna gelmektedir. IDF`in
yaptýrýmlarý, 400 Ýsrail`li yedek subayýn görev almayý
reddedeceði kadar vahþi bir boyut almýþ durumdadýr. Söz konusu
subaylar bu saldýrýyý, hedefi ”bir halký tamamýyla hakimiyet
altýna almak, yerinden yurdundan etmek, açlýkla karþý karþýya
býrakmak ve aþaðýlamak” olan bir ”istila ve baský misyonu”
olarak tanýmlamaktadýrlar.
Mütemadiyen devam eden bu terör saldýrýsý, 50 yýldan beri
süregelen Filistin`nin siyonist/emperyalist iþgalin devamýdýr.
ABD ve diðer büyük güçler 1948`de Ýsrail devletini kurmaya
karar verdiklerinde, Filistinliler toplam halkýn üçte ikisini

oluþturuyorlardý ve Filistin topraðýnýn yüzde 92`sine sahiptiler.
Bir dizi saldýrý savaþý (1948, 1956, 1967, 1973 ve 1982)
sonucunda siyonistler, giderek daha fazla Filistin ve komþu Arap
ülkelerinin topraklarýný iþgal ettiler. Otuz yýldan fazla bir
zamandýr, Batý Þeria ve Gazze`de milyonlarca Filistinli`yi
kelimenin tam anlamýyla her haktan yoksun bir þekilde savaþ
esiri olarak tutmaktadýrlar. 
ABD baþta olmak üzere emperyalist büyük güçler, petrol
yataklarý ve stratejik öneme sahip olan Ortadoðu`yu kontrol
etmek için bir askeri ön karakol olarak Ýsrail`in kuruluþunu
amaçlayan siyonist projeye destek verdiler. IDF`in vahþetini
yarým aðýzla ara sýra eleþtirmeleri, bu vahþette ki kendi rollerini
ve suçlarýný örtbas etmek için baþvurduklarý manevradýr.
Gerçekte bu saldýrý, ABD ve diðer büyük güçlerle anlaþmalý
olarak baþlatýlmýþtýr. Bundan dolayýdýr ki Ýsrail, saldýrýnýn derhal
durdurulmasý ve askeri güçlerin geri çekilmesini öngören
Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi`nin kararýný hiçbir
yaptýrýmdan korkmadan kulak ardý edebilmektedir. Bu tavrý Irak
yada (emperyalistlerin) hedef listesinde bulunan baþka bir ülke
göstermiþ olsaydý, hemen savaþla tehdit edilirdi veyahut da
kendisine karþý savaþ ilan edilirdi.
Filistin ve Ortadoðu’da adalet olmadan hiçbir zaman barýþ söz
konusu olamaz. Ne sahte önderlerin ABD ve diðer büyük
güçlerle iþbirliði içinde (siz ona baðýmlý diye okuyun)
baþlatýlacak bir ”barýþ süreci”nin Filistin halkýna adalet
getireceði hayali; ne de kökten dincilerin kendi ortaçað ve feodal
hakimiyet hülyalarýný gerçekleþtirmek için Filistin halkýnýn
kurtuluþ özlemini kullanmaya çalýþmalarý gerçek kurtuluþu
saðlar. 
Sadece ve sadece Ortadoðu halklarýnýn, yani tüm uluslardan ve
inançlardan (Müslüman, Hýristiyan ve Yahudi) ezilenlerin ortak
mücadelesi, gerçek adaleti saðlayabilir. Filistin halký bugün bu
mücadelenin en ön safýndadýr. Özellikle burada, Avrupa’da, yani
emperyalist metropollerin merkezinde, Ortadoðu`da gerçek
adaleti arzulayan bütün insanlarýn aktif ve kararlý olarak,
siyonist/ emperyalist iþgalin son bulmasýný ve Filistin’e özgürlük
talep etmeleri çok önemlidir.
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Dünya Halklarý Direniþ Hareketinin Ýnþasýna Yardým Et!
Dünya Halklarý Direniþ Hareketi (DHDH), yerkürenin dört bir yöresindeki
mücadelelerin birleþerek heybetli bir sel yataðý içine akabilmesine yardýmcý
olmak üzere oluþturulmaktadýr. DHDH, ortak düþmanýmýza karþý dünya-
çapýnda birliði kolaylaþtýrmak ve ilerletmek için enternasyonal bir araç
temin ediyor. Bugün dikkatlerin odak noktasýna, "terörizme karþý savaþ" þiarý
altýnda yürütülen emperyalist haçlý-seferine karþý çýkýþýn oturtulmasý
gerekiyor.
DHDH, ulusal veya uluslararasý düzeyde halkýn herhangi baþka bir
örgütlenmesi ile rekâbet veya onlarýn yerini alma amacýný gözetmiyor.
Barikatýn ayný tarafýnda olan herkese saflarýmýz memnuniyetle açýktýr. Her
ülkede kiþilerle, grup ve çevrelerle, derneklerle ve partilerle birlikte
DHDH'in þube ve kollarýnýn kurulmasýna yardýmcý olun. Kuzeyden güneye,
doðudan batýya, halkýn mücadelelerini birleþtirelim!
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