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 ٢٠١۶ اپريل ٢٢

 "اردوخان"سرقت سرزمين ھا توسط 
ھدف دولت ترکيه نابودی نھاد ھای . رد را در جنوب شرق ترکيه توسعه دادلکيت شخصی خلق کانقره مصادرۀ م 

  .استکلتوری و سياسی کردستان 

 .  

  )وریر فب٣"(زور"يک فاميل در حال گريز از منطقه : تبعيد به حيث ستراتيژی جنگی

  

ر جنوب شرق ترکيه عليه مبارزات آزاديخواھانۀ خلق کرد د" اردوخان"رجب طيب دولت ترکيه زير رھبری  جنگی را 

تبعيد به حيث ستراتيژی استفده از . پيشبرده می شودجديد جنگی  ستراتيژی اب آغاز نموده بود، از چند ھفته بدينسو

به  منطقه را یجمعيتترکيب پالن جديد دولت ترکيه تخليۀ مناطق کرد نشين در جنوب شرق ترکيه است، تا . جنگی

ه در مرحلۀ نخست شروع نمود به نابودی نھاد ھای کلتوری و سياسی کرد ھا دولت ترکي. دوامدار تغيير بدھدصورت  

ديوار قديمی منطقۀ کردنشين که توسط .  است" Diyarbakirريدياربک"که مرکز شھر"   Sur زور"  در منطقۀ قديمی

 اختالط"است ھای تطبيق  سي" زور"ھدف از تخليۀ منطقۀ . ً، تقريبا به کلی تخليه شدهشده است محصور،قرن ھا عمربا 

ھدف واقعی دولت . با سرعت و شدت پيش برده می شوداست که از جانب دولت ترکيه يعنی اردوخان "  تبعيد ونژادی 

اما دولت ترکيه طوری وانمود می کند که در مناطق کرد نشين ، . از کرد نيشينان است" ردياربکي"ًاصال پاکسازی شھر

 ۀوزارت داخل. مردم از اقشار و طبقات مختلف بايد در اين مناطق جايگزين شوندنبايد تنھا کرد ھا زندگی کنند بلکه 
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که بيشتر مجتمع و يا شھرک کرد نيشينان  را عاجل مصادرۀ ھفت منطقۀ ديگر ًبه صورت کامال ترکيه به روز دوشنبه 

 ،"کيسل تپه"، "ايدل"، "دياربکير"در" آرياله" که در برگيرندۀ شھر ھای ،در جنوب شرق ترکيه است ، اعالن کرد

  .، می باشد"کوکورکا"و " يوکسی کووا"

به عنوان ھمکار دولت حاکم  در تمام عرصه ھای مبارزاتی با تمام ابزاراز پالن "  پ. ک. آ" حزب عدالت و توسعه

ی نظامی و پوليس که از ھا عمليات نيروو" اوغلو" و صدراعظم  احمد داوود" اروخان" ھای رئيس جمھور رجب طيب

  .و مردم منطقه ادامه دارد، پشتيبانی می کند" يو پی اس"چند ماه بدينسوعليه  قوای مدافع غير نظامی 

 وسيع منطقه را توسط توپ و تانک تخريب نمودند و ۀ که قوای نظامی و پوليس با عمليات نابود کننده، ساحیبا وجود

 که ی، با آنھم واحد ھای مخصوصهوه آنھا از منطقبا  مجازات نمودن خلقھای غير نظامی کرد در مجموع و اخراج انب

  .از بين ببرند جنبش آزاديبخش خلق کرد را تاند ه ااينکار گماشته شده اند تا حال موفق نشدانجام به 

که بايد تمام  که، خود در آن فرو رفته ، شکست خورده ، اھدافی  یقدرت ستيزه گر ترک تا به حال در تطبيق اھداف

و مبارزان خود مختار غير نظامی کرد پاکسازی " پ ک ک"  کردستانانمنطقه را از حمايت کنندگان حزب کارگر

 که ی که ستيزه گران موفق به تطبيق پالنھای خود نيستند، اين است که مبارزان کرد در ساحاتیيگانه دليل. نمايند

  .و کمک ھای متحدانۀ خلق کرد، برخوردار ھستندجنگھای مسلحانه جريان دارد از بيشترين حمايت 

  .ھم می فھمند که پيروزی جنگ تنھا توسط ارتش امکان پذير نيست"اوغلو"و داوود" وخاندار"

 است، به "پ ک ک" به ھمين دليل است که می خواھند توسط تبعيد جبری مناطق مھم ستراتيژيک را که از جمله پايگاه 

پ ک  " کردستان ترکيهانوانند در آنجا مسلط شوند و به اين ترتيب اعضای حزب کارگرمدت طوالنی منھدم کنند تا بت

که يکی از مناطق شھر " زور"پالنھای تبعيد کرد ھا را زيادتر در منطقۀ . ندرا مطيع و فرمانبردار خود بساز" ک

. بضاعت ھستندۀ نادار و بی ًمردمی که در اين منطقه زندگی می کنند اکثرا از طبق. است، گسترش دادند" دياربکير"

اما نظر به .  توسط عساکر ترکی انتقال داده شدند و در ھمين منطقه پناھگزين شدند١٩٩٠رسالھای مردمانی ھستند که د

  .اھداف و پالنھای  فعلی دولت ترکيه ھمين پناھگزينان کرد مجبور ھستند تا دوباره منطقه را ترک بگويند

ت او " ليس تخريب نمودند، بايد از نو ساخته شود و آنھم توسط شرکت خانه سازی دولتی ی را که نظاميان و پوئخانه ھا

  .شرکتی که به رسوائی خود شھرت دارد"  کا ای

نظر به پالن دولت اين جاده ھا بايد جھت انتقال .  که امروز ھم در منطقه وجود دارنده ایجاده ھای تنگ و سرپوشيد

  . آنھا، بازسازی شوندوسايل ثقيل نظامی و عبور و مرور

 ًھدف دولت ترکيه از تطبيق پالن ستراتيژی تبعيد کامال روشن است، دولت ترکيه با سياست سرکوبگرانه و نابود کننده

است که دولت اين  که عليه خلق کرد دارد، واضح است که برخوردار از حمايت خلق کرد نيست، لذا يکی از داليل ای

 استقرار حاکميت د شرايط را جھتبتوان تا .اعی و کلتوری کرد ھا را به کلی نابود کنددر صدد است تا شبکه ھای اجتم

به عالوۀ آن که توده ھای ميليونی خلق کرد را " اردوخان"تعقيب چنين سياستی از جانب . جنايتکارانۀ خود فراھم سازد

 .مبدل می گرددمتضرر و نابود می سازد، واضح است که به يک جنگ داخلی در سراسر ترکيه نيز 
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