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  "Von Nick Braunsونز انيک بر: "نويسنده

  .ن.م:برگردان از 
  ٢٠١۶ می ١۶

  

  ُکردستانباردمان َبم
انه ھا فير می کنند، سياستمداران چپگرا تحت حمالت طيارات جنگی باالی مناطق مسکونی، توپخانه ھا باالی خ: ترکيه

  .تعقيب رژيم اند

  

  .زنان مقابل خانه ھای تخريب شدۀ شان توسط نظاميان ترکيه در شھر دياربکر

  Foto: Sertac Kayar/Reuters :عکس از

 روز به ۶٠به روز جمعه در شھر شرناق که از . جنگ دولت ترکيه عليه مردم کردستان بيشتر و بيشتر شدت می يابد

فلم ھا ساختمان ھای چند طبقه ئی  را نشان می دھند، که در اثر . ُاين طرف تحت محاصره ست، جنگ شديدی رخ داد

ُقرار گزارشات خبرگزاری کردی به نام فيرات، . له ھای آتش می شوندفير گلوله ھای تانک فرو می ريزند يا طعمۀ شع

در .  يک منطقۀ مسکونی را بمباردمان کردند-F-16در شھر نصيبين به روز پنجشنبه برای اولين بار طيارات جنگی 

اری بسي.  مارچ به اين طرف وضيعت اضطراری اعالم شده است١۴اين شھر که در مرز سوريه واقع ست، از تاريخ 

از ساکنان اين شھر بدون آب آشاميدنی و برق، که توسط تانک ھا  وتوپخانه ھا تخريب شده اند، منطقۀ  شان را رھا نمی 

واحد ھای دفاع از خود "ھمراه  با ساکنان منطقه ) پ ک ک (شاخه ای  از جوانان حزب کارگران کردستان . کنند
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Selbstverteidigungseinheiten YPS  "ادنده اند، و توسط سنگر ھائی که ايجاد کرده اند،  از  نفوذ را تشکيل د

  . اما با قيمت خيلی باال–نظاميان و نيرو ھای ويژۀ پوليس در منطقۀ مسکونی شھر نصيبين جلوگيری کرده اند 

باالی يک ) پ ک ک( َدر منطقه ای به نام چوکورجه، واقع  در واليت کوھستانی حکاری، در شب جمعه چريک ھای 

ِدر ضمن، شورشيان يک ھليکوپتر . ًحد نظامی حمله کردند، که احتماال باعث کشته شدن چندين عسکر شده استوا
ِنظاميان ترکی سقوط اين ھليکوتر و کشته شدن پيلوت ھای آن را . را مورد ضربه قرار دادند" شاه مار"جنگی از نوع 

نبه در اثر يک حمله به يک پايگاه نظامی در شھر چند عسکر ديگر به روز پنجش. به دليل نقص فنی اعالم داشتند

  . استانبول مجروح شدند

 Demokratischen Parteiمعاون حزب دموکراتيک " ِکاموران يوکشک"در عين حال يک محکمه حکم گرفتاری 

der Regionen (DBP)  اين سياستمدار . صادر کرد) پ ک ک] ( ممنوع[  در منطقه را به اتھام عضويت در حزب

ُ شھر و شاروالی کرد نشين در شرق ١٠٠حزب ديموکرات ، در جمله . به روز جمعه به زندان دياربکر انتقال داده شد

اکثريت . است" َحزب ديموکراتيک خلق ھای کرد " ترکيه نفوذ سياسی دارد و يکی از قويترين سازمان ھای عضو در 

 نفر آن  در حال حاضر يا  زندانی اند و يا تحت تعقيب قرار ٧٠ يعنی (DBP)اعضای شورای حزب دموکراتيک 

َقبل از برنامه ريزی کنگرۀ اين حزب در  اخير ماه می، . دو عضو شورای اين حزب توسط پوليس کشته شده اند. دارند
خودمختاری " بخشی که –محکمۀ نھائی ترکيه  بخشی از برنامۀ اين حزب را خالف قانون اساسی اعالم کرد 

  .ُيعنی حل مسألۀ کرد ھا را در بر می گيرد" وکراتيکدم

 جھت تغيير AKPدر ھفته ھای آينده، پارلمان ترکيه در يک رای گيری مخفی در رابطه با درخواست حزب حاکم 

حزب (ھدف اصلی اين تغيير در واقعيت .  حذف مصونيت سياسی وکالی پارلمان ، تصميم خواھند گرفت-قانون اساسی 

 از -   مورد اقامۀ دعوا بايد صورت گيرد ٣۵٠است، که عليه  نمايندگان آن در پارلمان در) ُلق ھای کرددموکراتيک خ

حزب سوسيال ". رجب طيب اردوخان"جمله به اتھام  تبليغ برای گروه ھای تروريستی يا توھين به رئيس جمھور 

خواست دولت را جھت تغيير قانون  در حال حاضر در کميتۀ قانون اساسی، درMHP و حزب فاشيست CHPدموکرات 

 نفر آنھا ۵٠) ُحزب دموکراتيک خلق ھای کرد( وکيل ۵٩اگر اين قانون جديد به تصويب برسد، از . اساسی پذيرفته اند

به اين ترتيب، . دستگير و در صورت محکوميت، رد صالحيت ايشان به حيث وکيل پارلمان به تصويب خواھد رسيد

جھت دستيابی به يک رژيم " اردوخان"ِم نزديک خواھد شد، اکثريت که رئيس جمھور حزب حاکم به اکثريت دو سو

  -"دست از خواست ملت و صدای ما در پارلمان برداريد" ِ تحت شعار-ُسازمان ھای کردی و ترکی . رياستی  نياز دارد

  . ھای ترکيه فرا خوانده انددر چندين کشور اروپائی به روز دوشنبه تظاھرات ھائی را مقابل قونسلگری ھا و سفارت 
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