
Cîgirê Serokê CHAK ê Çiyan: 

Helwesta polîsên Fransayê nikare bê pejirandin 

 
Polîsên Fransî duhî li Parîsê li dijî komeleyên Kurda hejmarek operasyon pêk anî. Di dema opersoyonê 
de 6 kes hatine girtin. Endamên komelên Kurda, ku di nav wan de zarok û jin jî hene, di komelên xwe 
de bi saetan mahsûr hatine girtin/hiştin. Li dijî helwesta provaktîv û hişk ya polîsan xelkê jî nerazîbûna 
xwe nîşan da.  
 
Nîşandana nerazîbûnê ku mafekî demokratîk e weke sûc hatiye dîtin, û polîsan careke din êrîşa xwe 
biriye ser Kurda û di encamê de gelek kes birîndar kirine. Rewşa siheta 4 kesên birîndar giran e. Êrîşên 
polîsan ranewestiyaye, û ji esmên bi helîkopteran, bi bombebarankirina bombeyên gazê domiya ye, û 
Kurd bi anonsan weke kesên erîşkar hatine nîşandan.  
 
Îro ji dezgeha mafê mirovan Kurdocide Watch-CHAK ê, Gabar Çiyan pirs bir navenda rêkxistinê.  
Daxuyaniya cîgirê serokê navenda CHAK ê, Gabar Çiyan wisa ye: 
 
”Komelên Kurda di çarçoveyên hiqûqî de hatine avakirin. Polîsên Fransî êrîş biriye ser komelên 
demokratîk yên Kurda. Endamên komelê ku di nav wan de jin û zarokan hene, bi saetan mahsur 
hatine girtin. 
 
Kurda nerazîbûna xwe nîşan daye. Nîşandana nerazîbûnê helwêstekî însanî ye. Lê polîsan nerazîbûn 
weke suc dîtiye û êrîşek din biriye ser gel. Kurda jî xwe parastiye. Paşê êrîş, bi bomberanakirina Kurda 
bi bombeyên gazê ji ezmên bi helîkopteran, birîndarkirina hejmarek kes, ku rewşa 4 kesan giran e, 
berdewam kiriye.  
 
Êrîşên polîsan, sînorkirina agehdariyê li ser sedema êrîş û hejmara kesên girtî, dezînformekirina 
fransiyan bi rêya anonsan, li derveyî pîvanê mafê mirovan, mafê azad yê xwe organîzekirinê û sînorê 
bikaranîna hişkiyê ya polîsan e.  
 
Êrîş û helwesta polîsan nikare bê fêmkirin û pejirandin. 
 
Divê rê li ber hişkiya polîsan bê girtin. Pirs bi helwesta hikumeta Fransayê ve girêdayî ye. Pir giring e 
ku buyer ji aliyê mafê mirovan, mafê xwe organîzekirina azad û sînorê bikaranîna hişkiya polîsan, bibe 
cihê lêpirsîn û lêkolînê. 
 
Em ê pirsê bi endamên navendî re bikin cihê niqaşê. Plan ew e ku, sibê dîtina me bighêje ber destê 
rêvebiriya hikumeta Fransayê. Dema êrişên polisan raneweste, em ê bala dezgehên mafê mirovan 
yên navnetewî bikşînin ser zexta li dijî Kurda.  
 
Divê Kurdên girtî bêne berdan. 
 
Aştî, bi xebatên aştîxwazî û piştgiriya welatên aştîxwaz dikare li gelek deverên cîhanê pêk were. Em 
weke dezgeha mafê mirovan dê ji hikumeta Fransayê daxwaz bikin ku, ji bo pêkhatina aştiyê li 
Kurdistanê rola xwe ya erênî bilîze.” 
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CHAK’ın başkan yardımcısı Çiyan: 

Fransa polisinin tutumu kabul edilemez 
 
Fransız polisi dün Paristeki Kürt derneklerine seri baskınlar düzenlemiştir. Bu baskınlar sırasına 6 kişi 
göz altına alınmış, operasyon sırasında içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, 
toplu olarak suçlu muamelesi yapılmış, saatlerce mahsur tutulmuştur. Polisin sert ve izah edilmeyen 
provaktiv tutumu, üyelerin dernekleri önlerinde gösteri  yapmalarına yol açmıştır. 
 
Edinilen bilgilere göre, üyelerin masumane gösterisine karşı polis ikinci defa saldırıya geçmiş, havadan 
helikopterlerle gaz bombaları atmıştır. Kürtler de kendini koruması sırasında ve polis saldırısının 
yoğunlaşması üzerine arbede yaşanmış, olay saldırısında birçok Kürt yaralanmıştır. Yapılan anonslarla 
Kürtlerin eylem yaptığı belirtilerek suçlu gibi gösterilmiştir. 
 
Yaralı olan 4 kişidin durumu ağır olduğu edinilen bilgiler arasındadır. 
 
Konuyla ilgili olarak, Soykırım Karşıtı İnsan Hakları Örgütü Kurdocide Watch-CHAK merkez yönetim 
kurulu başkan yardımcısı Gabar Çiyan bir açıklama yapmıştır. Yapılan açıklama şöyledir: 
 
’Yasalar çerçevesinde kurulan Kürt derneklerine yönelik yapılan baskınlar ve içlerinde çocuk ve 
kadınların da bulunduğu üyelerin saatlerce mahsur bırakılması ve yapılan saldırı anlaşılması zor bir 
tutum.  
 
Polis tarafından, helikopterle gaz bombalarının atılması ve Kürtlerin ağır yaralanacak kadar dövülmesi 
kabul edilemez bir durumdur. 
  
Konu, Fransa hükümetini yakından ilgilendirmelidir. Polisin sert tutumu durdurulmalıdır. Polisin, insan 
hakları, örgütlenme özgürlüğü ve şiddet kullanma sınırını konusunda ihlalerinin ortaya çıkması 
önemli.  

 
Konuyu merkez yönetimimizde ele alma çağrım bugün gerçekleşti. İlk etpata Fransa 
Hükümetine konuyla ilgili olarak yapılan çağrımızı yarına kadar ulaştırılması planlamakta. 
Saldırılar durmasa, insani örgütlere ulaşma ve Kürtlere yapılan baskıları içeren bir raporu 
sunma da, gündeme gelecektir. 
 
Isteğimiz tutuklananların derhal serbest bırakılmasıdır.  
 
Kürt sorununun çözümü barış adına atılan adımlara destek vermekle mümkün. İnsan hakları 
örgütü olarak Fransa hükümetinden beklentimiz, Kurdistan’da savaşın durması için, barışçıl 
adımların atılması anlamında rol oynamasıdır.’ 
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