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  جنگ ترکيه عليه کردها

  بلن فرناندز/ مترجم: شيالن کردستاني نویسنده:

  

 

اند عموما مختص  اي از بلندگوهایي که در سراسر فتحيه، شهري در ساحل جنوب غربي ترکيه، پخش شده شبکه

هاي  اند و مراسم اي که از مقررات پارکينگ تخلف کرده اطالع رساني در مورد کودکان گم شده، وسایل نقليه

 رد استفاده قرار مي گيرند.هاي فوتبال نيز مو خاکسپاري است. در موارد خاص براي خواندن سرود تيم

اي در صدر قرار گرفت: خاکسپاري عدنان ارگان بيست و پنج ساله، سربازي که هفته گذشته در حمله  دیروز واقعه

( و در روستایي در جنوب شرقي ترکيه به نام داگليجه کشته شد . پانزده PKKاعضاي حزب کارگران کردستان )

به خاک  Seydikemer یکي از ساکنان اسبق منطقه فتحيه در نزدیکي ناحيهسرباز دیگر نيز جان سپردند. ارگان، 

کنندگان در مراسم تدفين را بيست هزار نفر گزارش دادند. در دو شب  هاي ترکيه تعداد شرکت سپرده شد. رسانه

دا به هاي پوشيده شده با پرچم ترکيه در اطراف فتحيه مشغول اداي احترامي پرسر و ص گذشته کاروان اتومبيل

ها که از قبل نيز با پرچم به هم ریخته بودند اکنون به  ها و ساختمان اند. ویترین مغازه سربازهاي کشته شده بوده

 اند. ها اختصاص داده اند که آن را هم به پرچم طریقي فضاي بيشتري را یافتته

  ehitler ölmez vatan?يد: "به این جو شعار هميشه حاضري را که آذین تپه مشرف به خليج شهر است، اضافه کن

bölünmez" اي که منجر به  که به معني: "شهدا هرگز نمي ميرند و وطن هرگز تجزیه نخواهد شد" است؛ قافيه

 مي شود. گرا  تبدیل شدن آن به سرودي مکرر و ویژگي بارز معترضين ملي

بودند اکنون به سمت این ایده روي  bölünmez ي فکرانه در جبهه جالب است که برخي از آشناهاي من که سابقا بي

رود که به  هاي نوین به این سمت مي پذیر و حتي مطلوب است. اندیشه اند که تقسيم سرزمين یک حقيقت امکان آورده

ُکردها اجازه دهيد مناطق جنوبي را داشته باشند و هزینه کردن پول و جان ما را متوقف کنيد. در مورد 

این مشکل وجود دارد که  اید" ایم برگردید به همان جایي که از آن آمده تحمل کرده به اندازه کافي ما " رویکرد

اند و نه از "جاي دیگر" و بدیهي است که استقرار دولت ُکرد با یک اخراج  "همين جا" آمده بسياري از ُکردها از

 اجباري اتفاق نخواهد افتاد.

و نسبت دادن معمول این برچسب به همه  -بسيار مهمتر اینکه استفاده ترکيه از برچسب "تروریست" براي پ.ک.ک

کامال هدفمند فضایي را براي تاریخ تجاوزات حکومتي عليه جمعيت  -هاي عوام و منتسب به توده ُکردها در گفتمان

 گذارد. ُکرد باقي نمي



 

2 
 

 

ي سال  رحمي بودند. همانطور که نوام چامسکي در مصاحبه گري و بي هاي وحشي به طور قطع سال 1990دهه 

ها هزار نفر  عنوان کرد: "حکومت ترکيه یک جنگ تروریستي عظيم را عليه جمعيت ُکرد به انجام رساند: ده 2012

د، احتماال ميليونها پناهنده، شکنجه و هر نوع قساوتي که بتوانيد فکرش کشته شدند، هزاران شهر و روستا نابود شدن

دو  1994 " ها و تضادهاي مشکوک دیگر اشاره مي کند: چامسکي به برخي تفاوت اومانيسم نظامي جدید را بکنيد."

کار واشنگتن پست، جاناتان رندل، از صحنه گزارش  رکورد را در ترکيه نشان مي دهد، خبرنگار کهنه

"بزرگترین واردکننده  و سالي که ترکيه به هاي ُکردنشين بود" ها در استان "سال بدترین سرکوب دهد: مي

 افزارهاي نظامي از آمریکا و در نتيجه بزرگترین خریدار سالح در جهان تبدیل شد. سخت

مقابل موجودیت ُکرد قویا برجاي  درحالي که ممکن است تروریسم دولتي آشکار کاهش یافته باشد اما موانع روزانه 

هایي که حکومت مشتاقانه در سرکوب هویت ُکردي انجام  اي از افراط خود باقي مانده است. فقط براي نام بردن نمونه

شهر در یک استان شرقي به دليل نامگذاري یک پارک  شهردار منطقه و اعضاي شوراي 2012دهد: در جوالي  مي

ها  به نام فيلسوف و شاعري ُکرد به زندان محکوم شدند. و اینجا در فتحيه من یکبار شاهد این بودم که یکي از همسایه

 به پليس زنگ زد زیرا گروهي از پسرها در ماشينشان مشغول گوش دادن به آهنگ ُکردي بودند.

که نه تنها اغلب خود تشکيل  -آمریکایي در کمپين ضد تروریسم-همانطور که براي صوري بودن همکاري ترکي



 

3 
 

یاداوري اینکه حمالت پ.ک.ک در خال صورت  -اند بلکه تروریسم بيشتري را نيز توليد مي کنند دهنده تروریسم

با این حقيقت است که حکومت ترکيه از گيرد نيز، ضروري است. در واقع عمليات حال حاضر آنها در ارتباط  نمي

که مردم به سرعت -اندازي جنگي عليه داعش اي براي راه حمله انتحاري تابستان در شهر سوروچ به عنوان بهانه

 استفاده کرد. -متوجه شدند درواقع جنگي عليه پ.ک.ک بوده است

( در نقاط مختلف HDPکراتيک خلق)پس از حمالت مرگبار این هفته عليه سربازان ترک و پليس، دفتر حزب دمو

باري  کشور مورد حمله قرار گرفت)البته نه در فتحيه، جایي که سال گذشته آغاز به کار یک دفتر، تظاهرات خشونت

به جاي پرچم هاي ترکيه(. در شهري از  HDP را به راه انداخت و دستور شهردار براي جایگزین کردن نشان

بنا بر گزارشات ملي گراها به ضرب و شتم مردي ُکرد پرداختند، این شخص ، Mu?la جنوب غربي ترکيه به نام

ب? خاطر این کار او را مجبور به بوسيدن مجسمه  عکسي از خود در لباس پيشمرگه در فيسبوک منتشر کرد?بود و 

 آتاتورک کردند.

تصریح کرد. اما در  براي دفاع از خود برابر حمالت تروریستي" حکومت آمریکا به نوبه خود بر حق ترکيه"

نگار، جان کربي،  سپتامبر یک روزنامه 8حقيقت اینجا چيزهاي بيشتري وجود دارد. در یک کنفرانس مطبوعاتي در 

سخنگوي وزارت امور خارجه آمریکا، را در مورد سرکوب آزادي مطبوعاتي در ترکيه مورد پرسش قرار داد، از 

( AKPیت استانبول که توسط اعضاي حزب حاکم عدالت و توسعه)جمله حمله روزهاي گذشته به دفتر روزنامه حر

 تشویق شد.

 سایت وزارت امور خارجه گرفته شده: اي از تبادالت آورده شده که از وب اینجا گزیده

 سوال: اکنون شما بيان کردید که کيفيت دموکراسي در ترکيه براي ما حائز اهميت است؟

 آقاي کربي: بله

 اي به این کيفيت مي دهيد؟ مرهسوال: درحال حاضر چه ن

 ------آقاي کربي: من در جایگاهي نيستم که این را مورد قضاوت قرار دهم. من 

 توانيد بگویيد که براي ما حائز اهميت است؟ سوال: خب پس چطور مي

 -------آقاي کربي: این براي ما مهم است، این براي ما مهم است و 
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 -----ه انتخاب کنيد که خب ضعيف است، عادالنه است، عالي است سوال: آیا آمادگي این را ندارید ک

 ---------آقاي کربي: من انتخاب نمي کنم من 

 ---------سوال: درجه یک، درجه 

کنيد  اندازید و اعتراف نمي چرا به سخنان قبليتان نگاهي نمي-------منظور من این است که، فقط ---سوال: خب، اما

 اند؟ ودهکه اخيرا خيلي مثبت نب

 ایم آقاي کربي: من گفته بودم، ما اشاره کرده بودیم که در آنجا چالش هایي وجود دارد و این را آشکارا بيان کرده

 ---------سوال: پس آیا شما مي گویيد 

 اي دهم آقاي کربي: اما من قرار نيست که به آنها درجه

 منظور من این است که، شما گفتيد که این کيفيت برایتان مهم است. ----سوال: کمتر از عالي؟ از چه نوع؟

 --------اقداماتي وجود دارد که -------ایم که آنجا هنوز آقاي کربي: ما این را درک کرده

 اید که این یک کيفيت ضعيف است. سوال: خب، شما به خوبي بيان کرده

شان بدانها  هاي اصلي که در قانون اساسي اماتي وجود دارند و انجام مي شوند که از دیدگاه ما با ارزشآقاي کربي: اقد

 خواني ندارند. اشاره شده است، هم

اش را دریافت نکند، رئيس جمهور ترکيه رجب طيب اردوغان به تویتر  اگرچه ممکن است امسال کارت خبرنگاري

در مورد مبارزه جمعي عليه تروریسم را آموزش   آميز هيز از اقدامات تحریککشيده شد تا به شهروندانش اهميت پر

 دهد. شاید او بایستي آنچه را که خودموعظه مي کند، تمرین کند.

***** 

اياز:ترجمه
https://www.jacobinmag.com/2015/09/kurds-pkk-turkey-hdp-chomsky-obama-erdogan/ 
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