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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ جنوری ٢٢

 !»ک.ک.پ«مذاکره، ترور و جنگ دولت ترکيه با 
  مقدمه 

 بحرانی خاورميانه ۀمان منطقمردم کرد بی حقوق ترين و محروم ترين و در عين حال مبارزترين و مقاوم ترين مرد

 ی چون ايران، عراق، ايران و سوريه و بخشئیدر حالی که بزرگ ترين مليت منطقه اند بين کشورھا آن ھا،. ھستند

در مورد شھروندان کرد ترکيه، . اما اکثريت آن ھا، ساکن ترکيه ھستند. ارمنستان و جمھوری آذربايجان تقسيم شده اند

حدود .  دھند اعالم شده است  ميليون نفری ترکيه را تشکيل می٧٠ درصد از جمعيت ٢۵ تا ٢٠آمارھای متفاوتی از 

  . سکونت دارند) موسوم به کردستان ترکيه(دوسوم کردھای ترکيه در جنوب شرقی و شرق ترکيه 

  درصد از جمعيت کردستان٩٠. است  درصد از خاک ترکيه را به خود اختصاص داده ٣٠کردستان ترکيه، حدود 

  .  ھا و علوی ھا ھستند  درصد جمعيت اين منطقه غيرکرد  مانند اعراب، ارامنه، ترک١٠فقط . ترکيه، کرد ھستند

 ھای حکاری، وان، آغری، قارص، سيرت، تبليس، موشی، ديار بکر، بينگول، واليت ترکيه چون واليت ١۴کردھا در 

  .ار و زندگی می کنند، ک...، ماردين، اورفا، آديامان و آالزيغ و)درسيم(تونجلی 

در سال . ثمانی می رسد کردھا در ترکيه يک تاريخ طوالنی دارد و به اواخر فروپاشی امپراتوری عۀسرکوب و مبارز

 ۀ کردی در دھ ثرترين سازمان چپؤاما م. سيس کردندأ متعددی را ت ن سياسی کرد، سازمان ھای چپ، فعاال١٩٧۶

  .، اعالم موجوديت کرد١٩٧۴اين حزب در سال . ودک ب.ک.، حزب کارگران کردستان يا پ١٩٧٠

 به کلی  ميليونی مردم کرد در کشور اعتراف کرد در حالی که قبالً ١۵ تا ١٠ ھای اخير، دولت ترکيه به جمعيت  در سال

 ميليون نفر را برای ٣٠ تا ٢۵منکر ھويت کردھا بود، اما سازمان ھای کرد مخالف حکومت مرکزی ترکيه، رقم 

 ميليون نفر کرد در ترکيه ٢٠در اين ميان منابع بی طرف نيز به جمعيتی در حدود . کنند دھای ترکيه ذکر می جمعيت کر

  . اشاره دارند

ر ييعالوه براين، مھاجرت کردھا از شھرھای شرقی و جنوب شرقی ترکيه به مناطق غرب و جنوب غربی باعث تغ

 مانند ازمير، آدانا، ئیشده است؛ شھرھا) شھرھای بزرگخصوصا حاشيه (بافت جمعيتی بسياری از شھرھای ترکيه 

، موجبات نگرانی » توسط کردھا شھرھاۀمحاصر «ۀپديد. اند کردھای مھاجر درآمده ۀدر محاصر... استانبول، آنکارا و

گران مختلف عموماً  در مورد علل مھاجرت کردھا، تحليل . تر حکومت و ترک ھای نژادپرست را فراھم کرده استبيش

ليسی و برقراری نوعی از حکومت نظامی و کنترل شديد مردم و وسرکوب ھای پ: اندبه سه دليل اصلی اشاره کرده 

فرار از حمالت ارتش، عدم سرمايه داری و اشتغال ضعيف و بی کاری زياد و برخی مواقع نيز کوچ اجباری توسط 

  ...دولت و
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 ميليون کرد ساکن استانبول ھستند و لقب ٢ / ۵ال حاضر مھاجرت مردم کرد از کردستان، باعث شده است که در ح

 ۴۵٠در آنکارا، پايتخت ترکيه نيز حدود يک ميليون و . ترين شھر کردنشين منطقه را به خود اختصاص دھد پرجمعيت 

  . ھزار نفری کرد زندگی می کنند

 در شمال ئی ھا و از پايگاهک تشکيل بريگادھای آزادسازی کردستان را اعالم کرد .ک.، پ١٩٨۴در طی تابستان 

  ]٣[. شرقی انجام داد ليس واقع در روستاھای جنوبو ھای پ عراق، حمالتی را عليه واحدھای ارتش ترکيه و ايستگاه

اما در تالش برای دستگيری چريک . العمل نشان داد دھای مسلح سنگين به کردستان عکس ارتش ترکيه با اعزام واح

، ١٩٨٨ک تشديد شد و در می .ک. ھای پ حمالت چريک. کردند موفق نبود ک که اقدام به اين حمالت می .ک.ھای پ 

به اين . اعالم کردرا ) ERNK(» بخش کردستانجبھه ملی آزادي« ای از نيروھای  ک تشکيل ائتالف گسترده.ک.پ

 .ک و مردم کردستان در تاريخ بيش از سه دھه است که بی وقفه ادامه دارد.ک.ترتيب، تھاجم حکومت مرکزی به پ

ک در حال مذاکره بودند .ک.از سوی ديگر، در حالی که مقامات حکومت ترکيه با عبدهللا اوجاالن رھبر زندانی پ

  .، ترور شدندناگھان سه عضو زن فعال اين حزب در فرانسه

 خالی از سکنه ايمرالی در نزديکی ۀ دوران حبس ابد خود را در جزير١٩٩٩ سال بروری ف١۴عبدهللا اوجاالن از 

  . گذراند استانبول می

 ھای داخلی و بين المللی و محافل سياسی اين کشور تبديل  ترين موضوع رسانه مذاکرات دولت ترکيه با اوجاالن به داغ 

 اخير بوده است اما دولت ترکيه و به ۀک در ده دھ.ک.مذاکره با دولت، ھمواره يکی از خواسته ھای پالبته . شده است

چون که از يک سو، وجود بحران . ، عالقه ندارند که اين منطقه به حالت عادی برگردد)پلی مخفی(ويژه ارتش و ميت 

گر، قاچاق سالح و مواد مخدر نيز در اين منطقه در کردستان، قدرقدرتی آن ھا را ھم چنان نگاه می دارد و از سوی دي

ھر از چند گاھی اين مسايل، .  صورت می گيرد و درآمدھای کالنی دارندھازير نظر برخی مقامات حکومت و نظامي

 اين مطلب ترور پاريس، مذاکره با اوجاالن و ھم زمان بمباران مقرھای ۀدر ادام. حتی به رسانه ھا نيز کشيده می شود

  .در کوه ھای قنديل و عکس العمل احزاب پارلمانی را مورد بحث و بررسی قرار می دھيمک .ک.پ

  

  ترور پاريس

گذاران اين  بنيان، از جمله يکی از )کا.کا .پ(  سه زن فعال سياسی کرد عضو حزب کارگران کردستان ترکيه جسد

  . يک محله شلوغ پاريس کشف شد، در مرکز اطالع رسانی کردستان، در٢٠١٣ جنوریشنبه دھم حزب، امروز پنج

ليس در حالی کشف شدند که به وشنبه از سوی پ بامداد روز پنج١:٣٠د حدود ساعت به گزارش آسوشيتد پرس اين اجسا

  . سر آن ھا شليک شده بود

  .کا معرفی کرده است.کا .گذاران پ وزير کشور فرانسه، يکی از کشته شدگان را سکينه جانسيز، از بنيان 

 ھای منتسب به افراد کشته شده، نام دو زن ديگر را فيدن دوغان  زبانان نيز با انتشار عکس ايت متعلق به کرد  س يک وب

  .بوده است»  رسانی کردستان س مرکز اطالعئير«به گفته اين وب سايت خانم دوغان . و ليال سويلِمز اعالم کرده است

اما به احتمال زياد .  ای صورت گرفته است با چه انگيزهھنوز مشخص نيست که اين قتل توسط چه فرد يا گروھی و 

و يا گروه فاشيستی گرگ ھای خاکستری که با ارگان ھای امنيتی حکومت ترکيه، رابطه ) ميت(پليس مخفی ترکيه 

  . تنگاتنگی دارند اين سه فعال سياسی را ترور کرده اند

ن سياسی کردستان ترکيه در مقابل مرکز اطالعت  فعاال اين سه زن کرد، صدھا تن ازبه دنبال انتشار خبر کشته شدن

  .کردستان در پاريس جمع شدند و دست به اعتراض زدند
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ن کشور با ياسی اي ھای س گوی مقام و  گذشته، از گفتۀه ھفتي ھای ترک قتل اين سه زن در حالی رخ داده است که رسانه

  .بودندکا خبر داده .کا .رھبر زندانی حزب پ» عبدهللا اوجاالن«

دھند اما صد سال اخير ھمواره با سرکوب و   ميليون ترکيه را تشکيل می ٧۵ درصد از جمعيت ٢٠کردھای ترکيه، 

 آن ھا ھم چون مردم ۀ حق و عادالنهتاکنون ھرگونه اعتراض ب. کشتار حکومت ھای مرکزی ترکيه مواجه بوده اند

  .باری جواب داده شده استکردستان ايران، توسط حکومت با سرکوب و کشتار و کوچ اج

  

  مذاکره

در يک مالقات غيرمنتظره، دو تن از نمايندگان پارلمان کرد حزب صلح و آشتی ترکيه، احمد ترک وآيال آکات با عبدهللا 

اين اولين باری است که نمايندگان کرد پس از . مالقات کردند) پ ک ک (PKKاوجاالن رھبر زندانی حزب کارگران، 

دو روز را در ) ميت(س سازمان اطالعات ترکيه ئيھم چنين ھاکان فيدان، ر. اند با اوجاالن ديدار کنندمدت ھا توانسته 

 جديدی ۀبه نظر می رسد مذاکرات صلح بين کردھا و دولت ترکيه وارد مرحل. زندان ايمرالی با اوجاالن گذرانده است

ک از ترکيه .ک. خروج نيروھای پۀ روی برناممطبوعات ترکيه می گويند فيدان و عبدهللا اوجاالن بر. شده باشد

  .موافقت کرده اند

موران أ گذشته نيز رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه در يک مصاحبه در تلويزيون ملی ترکيه، گفت که مۀھفت

. ک است.ک.اردوغان، گفت اولويت دولت او خلع سالح پ. سازمان اطالعات ترکيه، با آقای اوجاالن مالقات کرده اند

بخواھد بدون قيد و شرط سالح شان را زمين بگذارند؟ ) ک.ک.پ(ال اين جاست آيا اوجاالن حاضر خواھد بود از ؤاما س

در کوھستان قنديل به حرف ھای اوجاالن گوش خواھد داد؟ آيا دولت ترکيه، به خواست ) ک.ک.پ(آيا شورای رھبری 

  . گذشته به آن ھا جوابی ندادندۀان و نماينده اش در ھفتاالتی است که اردوغؤھای کردھا جواب خواھد داد؟ اين س

و دولت ترکيه در اسلو پايتخت ) ک.ک.پ (ئی نيز مذاکراتی مخفيانه بين اعضای اروپا٢٠١٠گفته شده است که در سال 

برای مدتی دولت اين مذاکرات را . ، بدون نتيجه خاتمه يافت٢٠١١نروژ صورت گرفت، اما اين مذاکرات در سال 

پس از شکست مذاکرات اسلو، . ديگر را به شکست مذاکرات متھم کردند کار کرد، اما بعدھا ھر دو طرف يکان

در دو سال . و دستگيری فعاالن سياسی کرد را در پيش گرفت) ک.ک.پ(اردوغان سياست تشديد عمليات نظامی عليه 

زنامه نگاران به اتھام تروريسم و عضويت  فعال سياسی کرد، شھرداران، نمايندگان مجلس و رو٨٠٠٠گذشته، بيش از 

در ترکيه ) ک.ک.پ( را چتری برای فعاليت KCKدولت ترکيه .  دستگير شده اندKCK جوامع کردستان ۀدر اتحادي

  .می خواند

دستگيری فعاالن کرد ھنوز ادامه دارد و روزانه چندين فعال سياسی کرد در ترکيه دستگير می شوند، اما از طرف 

مقامات ترکيه، در توجيه اين . است) ک.ک.پ( اردوغان مشغول مذاکره با رھبر حزب کارگران کردستان ديگر، دولت

ک قصد داشت بھار عربی در مناطق کردنشين .ک.ھمه وحشی گری و سرکوب خود عليه مردم کرد، ادعا دارند که پ

  .ترکيه را شروع کند، اما اين برنامه شکست خورد

ن نوشته اند اوجاالن خواھان بھبود وضعيت زندان شده و از دولت خواسته امکان ارتباط روزنامه ھای ترکيه، ھم چني

 در انفرادی به سر ١٩٩٩اوجاالن از زمان دستگيريش در سال . ک در قنديل فراھم کند.ک.مستقيم او را با رھبران پ

 به شرايط زندان اوجاالن، نمی توان گفت با توجه. در دو سال اخير وکالی او، اجازه مالقات با او را نداشته اند. می برد

ک خواھد بود؟ از اين رو، شک و .ک. و قبول بخش ديگری از رھبری پتأئيدتا چه حد گفته ھای اوجاالن مورد 

ک در کوھستان قنديل به حرف ھای اوجاالن گوش خواھند .ک.ترديدھای زيادی وجود دارد که تا چه اندازه رھبران پ

  داد؟
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خواھد از   اوجاالن می ۀدولت با مطرح کردن دوبار«: ترکيه، بر اين عقيده است که» زمان «ۀروزنامباريش آلتان، از 

  ».ک در قنديل بکاھد.ک.نفوذ برخی از رھبران تندرو پ

ک در اروپا نام .ک.ول پؤز وی در اين روزنامه به عنوان مسای با زبير آيدار که ا نيز در مصاحبه » مليت «ۀروزنام

رھبر ما . ديدار با آقای اوجاالن و اطالع رسانی اين مذاکره به افکار عمومی قدمی مثبت است«: رده استبرده شده، آو

گوھا اوجاالن است، اما اين  و ول گفتؤمس. بش ما موظف به اطاعت از اوست گذار و رھبر جنبش ماست و جن پايه

  ».رايط اوجاالن مذاکرات به پيش نخواھد رفتبدون بھبود ش.  ايمرالی پيش برده شودۀتواند از جزير مذاکرات نمی 

 حلی برای خلع سالح شورشيان کرد با  المللی و داخلی، دولت ترکيه در پی يافتن راه ھای بين  به گزارش خبرگزاری 

  .مذاکره کرده است) ک .ک .پ(عبدهللا اوجاالن، رھبر زندانی حزب کارگران کردستان 

وزير ترکيه، چراغ  رجب طيب اردوغان، نخست «:  مذاکرات اخير نوشتۀدربار، »برلينر تسايتونگ«ی المان ۀروزنام

 و ٢٠١٢مبر ای زندانيان کرد در نو  ھفته ٩ی اعتصاب غذا. سبز برای انجام مذاکره با عبدهللا اوجاالن را داده است

   رسد که پايان به نظر می.  دادن به اين اعتصاب نشان داد که نفوذ وی ھم چنان پابرجاست دستور اوجاالن برای پايان

  ». مسلحانه بدون توافق با اوجاالن، دشمن شماره يک ترکيه، ممکن نيستۀدادن به مبارز

وزير اين کشور،  ، مشاور ارشد رجب طيب اردوغان، نخست  چاپ ترکيه به نقل از يالچين آکدوغان» حريت «ۀروزنام

  .ردک وجود ندا .ک .نوشت که امکان پيروزی نظامی بر گروه پ

با عبدهللا ) ميت(والن سازمان اطالعات ترکيه ؤ مس ۀ ساعت۴ ۀ حريت ترکيه، ضمن اشاره به ديدار و مذاکرۀروزنام

 که از سوی ءاين اعضا.  عبدهللا اوجاالن ھم مشخص شده استۀ کنند اوجاالن خبر داد که اسامی اعضای ھيأت مذاکره

طراز  س ھم ئي مستقل و رۀاند، عبارتند از احمد ترک، نمايند م گرفته نا» انديشمندان جنبش سياسی کرد«عبدهللا اوجاالن 

 حزب کردی صلح و دموکراسی در مجلس ترکيه از شھر باتمان، مرال ۀ جامعه دموکراتيک، آيال عقاد، نمايندۀکنگر

 الدين الچی، نماينده حزب صلح و تاش، معاون دبيرکل حزب کردی صلح و دموکراسی، و شرافت  دانيش بش 

ک .ک.تاش پيش از اين وکالی مدافع رھبر پ الزم به يادآوری است که عقاد و بش . دموکراسی که ھفته قبل درگذشت

 ساعته با عبدهللا اوجاالن ٢دی ديداری  جماه ١٢ تاش روز چھارشنبه  احمد ترک، آيال عقاد و مرال دانيش بش.  اند بوده

  .اند داشته 

ھدف ايجاد يک فضای «:  خود به نقل از عبدهللا اوجاالن نوشت١٣٩١دی ج ١۵ روز جمعه ۀ حريت در شمارۀروزنام

مذاکرات در اين . ک است.ک.ھدف بر زمين گذاشتن سالح از سوی پ.  کردھاستۀمسألعاری از سالح برای حل 

 حريت، نوشته است که ھدف از مذاکرات دولت ترکيه با عبدهللا» .راستا آغاز شده است و ھمه بايد ھوشيار باشند

  .است» ٢٠١٣ ترکيه در اوايل سال ۀ يک راه حل برای جامعۀارائ«اوجاالن 

اگر اتفاقی در طول اين روند . اين روند قابل توقف نيست«: اين روزنامه، ھم چنين به نقل از عبدهللا اوجاالن آورده است

ھمه بايد در .  ھای آينده برداشت ر ماه ھای مھمی را د  توان گام فتد و مذاکرات با حکومت روند مثبتی داشته باشد، میني

  ». خودم را در اين مذاکرات قبول نخواھم کردۀی غير از اراد ا اراده . اين روند صبور باشند

ک و ھم .ک.ھم پ«: ک نوشته است .ک.ک، نيز از قول رھبر پ.ک.، نزديک به جريان پ»فرات نيوز«خبرگزاری 

وليت خود را برعھده بگيرم اما اين موضوع به ؤستوانم م دو ھفته می من تا . آورند حکومت ترکيه به من فشار می 

  ».اگر تحوالتی رخ دھد من نقش خود را برعھده خواھم گرفت. تحوالت آتی وابسته است

فرات نيوز، ھم چنين از انتقاد عبدهللا اوجاالن از رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، خبر داده و از قول وی 

  آن ھا از يک طرف مذاکره می. آور است کنيم، تعجب  تی به سخنان اخير نخست وزير ترکيه گوش می وق«: نوشته است
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گرايانه برای جمع   دانم، ممکن است اين سخنان ملی  می. افزايند  خود می ۀگرايان کنند و از سوی ديگر بر سخنان ملی 

  ».گونه رفتار کنند ی باشد، اما نبايد اين أآوری ر 

ما . ديدگاه ما ديدگاه کردگرايانه نيست«:  گويد ک استناد کرده است که می.ک.فرات نيوز، به سخنان رھبر پخبرگزاری 

 ھا و طبقات اجتماعی   ھا، رده  ما مبتنی بر گروهۀپروژ.  نيستيمئیگرا  يا عرب ئیگرا ، ترک ئیتنھا به دنبال کردگرا

ه کردستان نيست و سواحل اژه، دريای سياه و آناتولی خودمختاری دموکراتيک مورد نظر ما تنھا مربوط ب. است

  ».گيرد مرکزی را ھم در بر می 

س سازمان ئينويسد که ھاکان فيدان، ر  می ١٣٩١دی ج ١۴ خود در روز  ۀترکيه ھم در مقال» راديکال «ۀروزنام

يک روز کامل را در  پيش از آغاز سال نوی ميالدی ھم ٢٠١٢مبر  دس١۶کيه، پس از مذاکرات خود در اطالعات تر

  . ايمرالی به سر برده استۀجزير

خروج عناصر مسلح «، »بر زمين گذاشتن سالح«ک برای .ک.، درخواست عبدهللا اوجاالن از پ  اين روزنامه ۀبه نوشت

آزادی ھزاران نفر از اعضای «و »  ترکيهئی اصالحات قضاۀتصويب چھارمين بست«، »ک از مرزھای ترکيه.ک.پ

است که اين مورد از جمله درخواست »  ھای محلی تصويب خودمختاری حکومت«و » وامع کردستانکنفدراليسم ج

  .آيد ک به شمار می .ک.شورای اروپاست و از مفاد مھم توافق دولت ترکيه با پ

برای توافق با »  ترکيهۀعدالت و توسع«علت شتاب دولت وابسته به حزب حاکم «:  نويسد  راديکال، میۀ روزنام

   نھفته است و دولت اردوغان تالش می٢٠١۴ک، در انتخابات محلی و انتخابات رياست جمھوری ترکيه در سال .ک.پ

  ».ک به توافق برسد.ک. با پ٢٠١٣کند پيش از پايان سال 

و تالشی برای » نمايش«الزم به يادآوری است که رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، اين اعتصاب غذا را 

اما با اين وجود، اردوغان و دولتش زير فشار افکار عمومی داخلی و بين المللی قرار .  خواند بود»اخاذی سياسی«

  . کم در قبال برخی از مطالبات ابراز داشتند  حل، دست  گرفته بودند، آمادگی خود را برای يافتن راه

ای به مجلس برد که  ، اليحه ، دولت ترکيه در پی گسترش اعتصاب غذای زندانيان کرد٢٠١٢مبر  نو۵روز دوشنبه 

 و ئیحق صحبت کردن به زبان مادری در بازجو. شمارد  اين کشور مجاز می ئیتکلم به زبان کردی را در محاکم قضا

  . دادگاه، از مطالبات اصلی زندانيان اعتصابی بود

. دند سپس عقب نشينی کرر وضعيت اوجاالن، نخست اردوغان و دولتش ھم چنان ايستادگی نشان دادند اماييدر مورد تغ

  . ، صورت گرفت٢٠١٢مبر  دس٢٣ن ترکيه و اوجاالن در روز والؤتا اين که مذاکرات ميان مس

ک اعالم کرد که رھبر جديدی برگزيده است، اما  .ک .الزم به يادآوری است که مدتی پس از دستگيری اوجاالن، پ

ک محسوب می شود و تنھا به دليل . ک . پۀ نفوذ و بالمنازعناظران سياسی بر اين باورند که عبدهللا اوجاالن رھبر با

  .محول شده است» مراد کارايالن«حبس اوجاالن، رھبری موقت به 

  

  ک.ک.واکنش احزاب پارلمانی اپوزيسيون دولت اردوغان به مذاکره با پ

 ھای سياسی،   و تشکل ھا  ھای گوناگون احزاب، گروه اخبار مربوط به مذاکرات حکومت ترکيه با اوجاالن، واکنش

  . نظران ترکيه را به ھمراه داشت اجتماعی و صاحب 

 با فکرت بيال، ئیگو و ، حزب اصلی مخالف دولت ترکيه، در گفت»حزب جمھوری خلق«کمال قليچداراوغلو، رھبر 

جاالن خبر  نگار مشھور ترک، از عدم پيشداوری حزب متبوعش در مورد مذاکرات دولت ترکيه با عبدهللا او روزنامه

  .داد
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 ھايمان ھم عدم رفتار  پايه و اساس نگرانی.  ھای خود را داريم کنيم، اما نگرانی ما پيشداوری نمی «: قليچداراوغلو، گفت

 کنيم و  گفتيد ما مذاکره نمی شما می «: رھبر حزب جمھوری خلق، خطاب به دولت ترکيه نيز گفت» .پايدار دولت است

  ».دئيحداقل به مردم راست بگو. وم شد که در حال مذاکره ھستيداما معل. کنيم مبارزه می 

 رسانی به مردم به طور   قيد و شرط منجر شود و اطالع کيد بر اين که اگر مذاکرات به خلع سالح بیأقليچداراوغلو، با ت

 برای ايجاد يک فضای اين امر نبايد«: او، ھم چنين افزود. صحيح انجام شود با اين نوع مذاکرات مخالفتی نخواھند کرد

 و خلع سالح گروه تروريستی انجام شود نه مسألهمذاکرات بايد برای حل . امن در ھنگام انتخابات به کار گرفته شود

  ».یأ آوری ر برای جمع

 مردم دياربکر در پارلمان که در مجلس ترکيه با ۀصالح الدين دميرتاش، دبيرکل حزب صلح و دموکراسی و نمايند

 ايمرالی به عنوان ۀ مذاکرات با اوجاالن در جزيرۀ کرد از سخنان اردوغان در زمين برنگاران مصاحبه میگروھی از خ

  ».ما ھم مصرانه به دنبال ھمين بوديم«: يک اقدام کامال مثبت ياد کرد و افزود

ک به درخواست عبدهللا اوجاالن مبنی بر برزمين نھادن سالح چه .ک.الی مبنی بر اين که واکنش پؤاو، در پاسخ به س

 درصد اين ٩٩اما . ھای مختلفی تشکيل شده است جريان کردی جريان بزرگی است که از گروه «: خواھد بود، گفت

  ».وجاالن گوش خواھند داد ترديد به درخواست عبدهللا ا افراد بی. جريان از اوجاالن اطاعت خواھند کرد

برای پيش برد «:  دھد ک نيز چنين توضيح می.ک.دميرتاش، در خصوص موفقيت مذاکرات حکومت ترکيه با رھبر پ

.  ای نيست که ظرف امسال برطرف شود مسأله کرد ألۀمس.  اقدامات عملی انجام شود٢٠١٣روند مذاکرات بايد در سال 

توان شاھد آغاز  د و روند مذاکرات در چارچوب اعتمادسازی پيش برده شود می  ھای درستی برداشته شو اما اگر قدم

  ». در سال جاری بودمسألهگسترش اعتقاد به حل 

خود از » حمايت قلبی« ضمن اعالم ١٣٩١دی ج ١۵ ۀ حريت در مقالۀارطغرل اوزکوک، ستون نويس روزنام

 اوزکوک، اعتراف ۀبه عقيد. پردازد د بودن در ترکيه ھم می  ترک بودن و کرۀمسألمذاکرات دولت با عبدهللا اوجاالن به 

 گويد من  کسی که می« او، در ترکيه ۀبه عقيد. است» کرد بودن« تر از اعتراف به  در ترکيه مشکل» ترک بودن«به 

  ». شود گويد من ترک ھستم فاشيست ناميده می کسی که می «و »  شود کرد ھستم پيشرو ناميده می

ھا و کردھای ترکيه به   ھای ترک  ھم به بررسی واکنش» وطن« ترکی زبان ۀستون نويس روزنامروشن چاقير، 

 سال ۵به اعتقاد چاقير، اگر دولت ترکيه به صورت علنی . موضوع مذاکرات دولتی با عبدهللا اوجاالن پرداخته است

  ثيرات آن به خيابانأ ترکيه پديد آيد و ت کرد، ممکن بود يک قيامت کوچک در پيش مذاکرات خود با اوجاالن را اعالم می

  .العملی نيست ھا کشيده شود، اما امروز ترکيه شاھد چنين عکس 

»  ھا ممنوعيت مذاکره با تروريست« وطن، علت اين امر را در شکستن تابوی موسوم به ۀ خود در روزنام ۀاو در مقال

افکار عمومی ترکيه انتظار دارد دولت ترکيه . ی ترکيه استعلت فروپاشی اين تابو افکار عموم«: نويسد  داند و می  می

  ». کردھا در ترکيه را حل کندۀمسألبه ھر روشی 

و »  ھا و نيز حيثيت و اعتبار کردھا  ھای ترک نگرانی«روشن چاقير، موفقيت مذاکرات را منوط به در نظر گرفتن 

  . داند برقراری تعادل در اين زمينه می

  

   ترکيه به کردستان تھاجمات ارتشۀادام

مبر  دس٣١ ارتش ترکيه در روز دوشنبه در حالی که نمايندگانی از سوی حکومت ترکيه با اوجاالن مذاکره می کردند؛

 شورشی مسلح کرد را از پای ١٠کم  ، اعالم کرد که با انجام عملياتی موفق شدند دست ١٣٩١دی ج ١١ برابر با ٢٠١٢

 ۀبه گفت. ی ترکيه نيز يک انبار مھمات و سالح به دست نيروھای نظامی افتاددر دياربکر در جنوب شرق. در آورند
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ک و جنگ جويان مسلح اين حزب بوده  .ک .مقامات رسمی ترکيه، عمليات نظامی روز دوشنبه به طور عمده عليه پ

  .است

  

  فاکتور سوريه

ک .ک.بنابراين، مذاکره با پ.  استحکومت ترکيه، در رابطه با برکناری حکومت سوريه نقش اصلی را عھده دار شده

چرا که . ن حکومت سوريه محسوب می شودافو در صورت توافق يک پيروزی بزرگی برای حکومت ترکيه و مخال

 ھای مختلف در کشورھای ايران، عراق و سوريه نيز فعاليت  ک با ايجاد سازمان ھای نزديک به خود، تحت نام. ک. پ

برای مثال، .  شود  ھای منطقه می ک و دولت .ک . ھای موقت و متناقضی ميان پ تالفپيچيدگی شرايط سبب ائ.  کند می

 سوری ۀک و شاخ. ک .آيد، حزب پ  که دولت ترکيه مخالف سرسخت حکومت اسد در سوريه به شمار می ئیاز آن جا

پژاک نيز به عنوان سازمان . وارد توافقاتی نانوشته با حکومت سوريه شده است) PYD(» حزب اتحاد دمکراتيک«آن 

 در حالی که سابقاً . شود با حکومت اسالمی مبارزه می کند ک در ايران محسوب می  .ک.  تشکيالتی و عملياتی پۀشاخ

 در اين کشور داشت و عثمان اوجاالن برادر ئی نزديکی با حکومت اسالمی ايران داشت؛ پايگاه ھاۀک رابط.ک.پ

  .دگی می کردعبدهللا اوجاالن نيز مدتی در ايران زن

تا آن جا که به کردھای سوريه برمی گردد، ھمواره از سوی حکومت مرکزی مورد آزار و اذيت قرار می گرفتند به 

طوری که گفته می شود تا اين اواخر، حتی حکومت سوريه برای صدھا ھزار کرد سوری، کارت ھويت و شناسنامه 

 ۀدر دور. جزء مناطق بسيار محروم سوريه محسوب می شوندو از نظراقتصادی نيز مناطق کردنشين . صادر نمی کرد

رو ه  نيروھای حکومتی روبۀحاکميت حافظ اسد پدر بشار اسد، مردم مناطق کردنشين بارھا با سرکوب ھای وحشيان

  .بوده اند

  شرقیۀدر حال حاضر عالوه بر حاد بودن اعتراضات مردمی در داخل سوريه، رقابت ھای حکومت سوريه با ھمساي

 را ايجاد کرد که سياست ھای حاکميت ء حکومت ترکيه عليه حکومت سوريه، اين فضاۀاش، يعنی سياست ھای خصمان

  . سوريه نسبت به کردھای اين کشور ماليم شود

 ميالدی اين ١٩٩٩قرار بود اما در سال برک يعنی عبدهللا اوجاالن، در بقاع لبنان .ک.ده ھا مقر فرماندھی رھبری پ

 نظامی ميان ترکيه و سوريه شد تا اين که سرانجام با خروج اوجاالن ئی ايجاد تنش جدی تا مرز رويارووضعيت موجب

اما اوجاالن، با ھمکاری سرويس . از سوريه و لبنان و سفر به روسيه و ايتاليا کشمکش طرفين تا حدودی فرو نشست

گرفتار شد و از آن تاريخ عبدهللا » ميت«سی ترکيه موران سازمان جاسوأ و کنيا به دام مامريکاھای امنيتی اسرائيل و 

  . ثيرگذار بوده استأک ت.ک.اوجاالن از زندان، ھم چنان در سياست ھای پ

 مناطق کردنشين خود را با شروع اعتراضات داخلی سوريه، مجددا بحث کردھای سوريه مطرح شد و به نوعی مردم

 از ده سازمان کردی در سوريه فعال شده اند که بيش تر اين  بيشاخيراً . درگير رويدادھای داخلی سوريه نکردند

  . سازمان ھا روابط نزديکی با حزب دمکرات کردستان عراق و اتحاديه ميھنی کردستان عراق دارند

نزديک تر می داند و قدرت و تعداد . ک.ک.اما تنھا حزب اتحاد دمکراتيک با آن ھا رابطه ندارد که خود را به پ

  شبه نظامی و نظامی حزب اتحاد دمکراتيک بيش از تمامی سازمان ھای کردی سوريه است و عمالً  و نيرویءاعضا

  .تسلط واقعی بر مناطق کردنشين در انحصار آن ھا است

است از قدرت . ک.ک.ثير پأ مجزا و جدا از ھم ساکنند و اتحاديه دمکراتيک، تحت تۀکردھای سوريه در سه منطق

.  گسترش و تعميق نفوذ ترکيه در اين خصوص مخالف استخالت ھای دولت ترکيه و نھايتاً  ترکيه در سوريه و دئینما

 در جبھه ای که ترکيه و يا به نوعی حزب دمکرات کردستان عراق عليه ترکيه را دشمن کردھا می داند و عمالً 
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به حريم آن ھا » وريهارتش آزاد س«اين حزب کردی اعالم کرده که اگر . حکومت سوريه گشوده اند، دفاع نمی کند

  . نزديک شود مورد تھاجم قرار می گيرد

 با تحليلی خاص و بدون ھيچ درگيری مناطق کردنشين را از سوی ديگر حکومت و نيروھای نظامی سوريه، احتماالً 

ن امر باشد شايد اين سياست ھم يکی از داليل اي. تخليه و به پادگان ھای خود برگشته اند و يا مناطق ديگر اعزام شده اند

ک، حتی اگر موقتی ھم باشد می تواند برايش يک .ک.روست و توافق با په  روبتقابلکه دولت ترکيه از چند جھت با 

ک، در تضاد کامل .ک. پۀبنابراين، قدرت گرفتن شاخه ای از نيروی نظامی کردھا آن ھم شاخ. دستاورد محسوب شود

  . با منافع ترکيه است

ی و حکومت سوريه بازی می کنند از اين رو، آينده ای ئوريه، با کارت بازی ھای منطقه در حقيقت فعال کردھای س

  . مبھمی دارد

  

  ک در پاريس .ک.از مذاکره با اوجاالن تا ترور فعاالن پ

و ) ک.ک.پ(عمليات ترور اخير در پاريس که در آن، سکينه جانسيز، يکی از بنيان گذاران حزب کارگردان کردستان 

چرا که مدت ھا بود اعضای .  سياسی ديگر از وابستگان اين حزب جان باختند، در نوع خود کم سابقه بوددو زن فعال

  . ترور نشده بودندئیاين حزب در يک پايتخت اروپا

 سال داشت و در مرکز اطالعات کردھا در پاريس مشغول به کار ٣٢فيدان دوغان، يکی ديگر از زنان به قتل رسيده 

اين جنايت، معمای پيچيده است .  کردستان بوده استۀ، نفر سوم ھم با مليت بلژيکی از نمايندگان کنگرليال سولماز. بود

  . ھای مختلفی باز کرده و بر پيچيدگی ھای آن افزوده است از اين رو، راه را بر گمانه زنی

روری آن ھم در مرکز  اين حزب آمده که چنين عمليات تۀدر بياني. کيد داردأک بر تروريسم دولتی ت.ک.موضع پ

 ترين خيابان ھای اين شھر، بدون دخالت سازمان ھای اطالعاتی بين المللی و کمک دولت ھا  پاريس و در يکی از شلوغ

ليس مخفی ترکيه وھمان طور که دستگيری خود اوجاالن در کنيا و انتقالش به ترکيه، بدون ھمکاری پ. امکان ندارد

  .، امکان پذير نمی شد...اسرائيل و» موساد « وامريکا» سيا«با سازمان » ميت«

صالح الدين دميرتاش، دبيرکل حزب آشتی و دموکراسی که يک حزب قانونی در ترکيه است و چند نماينده نيز در 

رانی برای جمعی که برای  خبر ترور به پاريس رفت و در سخنپارلمان اين کشور دارد بالفاصله پس از انتشار

نام » روبوسکی فرانسه«د، دستگاه اطالعاتی و امنيتی فرانسه را مقصر دانست و اين ترور را اعتراض گردآمده بودن

  .نھاد

 ئی کردنشين در مرز ترکيه و عراق به نام روبوسک گرفته شده و به رسوائیکه از نام روستا»  روبوسکیئیرسوا«

 با اطالعاتی که از امريکاان اطالعاتی زمستان گذشته رخ داد که سازمقضيه  ھم معروف است،  ) مردهۀدر(اولو دره 

ھواپيماھای بی سرنشين تجسسی ارتش اياالت متحده دريافت کرده بود، عبور کاروانی از مرز عراق به سوی ترکيه را 

 نيروی ھوائی ترکيه، اين کاروان را به گمان آن که ١۶خبر داد و جنگنده ھای اف ) ميت(به سازمان اطالعاتی ترکيه 

باشند ھدف آتش قرار دادند اما فردای آن روز مشخص شد که قربانيان، سی و چھار کولبر می ک .ک.چريک ھای پ

ترين شان بيست  کرد محلی بودند که اجناس قاچاقی مانند سيگار و چای و گازوئيل به ترکيه رد می کردند و بزرگ سال

  .ساله بود

 که دستگاه امنيتی فرانسه يا سھل انگاری کرده يا اين که  ھدف صالح الدين دميرتاش، از چنين تشبيھی آن بودهاحتماالً 

ک ھم چون سکينه .ک. درشتی در پۀچرا که مھر.  چشم روی ھم گذاشته و اجازه داده که اين ترور صورت بگيردعمداً 

ول جمع آوری کمک مالی ھم بوده، حتما زير نظر ؤديپلماتيک اين حزب در اروپا و مسجانسيز که به نوعی بازوی 
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موران أئمی دستگاه امنيتی فرانسه قرار داشته است و کسانی که به قصد جانش نزد او رفته اند نمی توانند از ديد مدا

  . فرانسوی پنھان مانده باشند

از سوی ديگر، رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه از فرانسه خواسته است تا در مورد قتل اين سه فعال زن 

  .تحقيقاتی فوری انجام دھد

ک که از نظر ترکيه .ک. تماسش با پۀس جمھور فرانسه خواست تا دربارئيوالند، رھردوغان، ھم چنين از فرانسوا ا

اين درخواست نخست وزير ترکيه پس از آن صورت گرفته که . رود، توضيح دھد گروھی تروريستی به شمار می 

  . داردئیاوالند گفته بود که با يکی از اين سه فعال کرد آشناھ

 ترور آن ھا را صادر کرده باشد آن  حکمسوی ديگر، بعيد به نظر می رسد که دولت ترکيه، در شرايط موجود رسماً از 

 در ارتش و درون ميت، دست به چنين ئیدر نتيجه اين شک و گمان ھم وجود دارد که قدرت ھا. ھم در خاک فرانسه

  . اقدامی بزنند

 اين اشيستی که به محافلی در درون حاکميت ترکيه مرتبط است احتماالً و يا اين که گرگ سازی خاکستری، اين جريان ف

  .عمليات ترور را ھدايت کرده است

ک .ک.البته در اين ميان، برخی نيز اين ترور را به حکومت اسالمی، حکومت سوريه و يا اختالفات درونی خود پ

  .  چندان پايه و اساس منطقی ندارندئینسبت می دھند که چنين نظريه ھا

چون که قاتالن، پس از آن که ده يازده گلوله ای با سالح مجھز .  ترور، نظريه ھای مختلف را تقويت می کندۀاين شيو

  .به صدا خفه کن در تن قربانيان خالی کرده اند، به راحتی در را پشت سر بسته و رفته اند

 شده باشد، حتی پوکه ھای برجای ءجرادھی و ای سازمانئدر ھر صورت به نظر می رسد ترور پاريس، بسيار حرفه 

ی بودن ئ ديگری از حرفه ۀ قتل ھم که ظاھری آماتوری به ترور داده، به باور کارشناسان می تواند نشانۀمانده در صحن

  .و شيوه ای برای رد گم کردن باشد

کردھا در شھر ، در مرکز اطالع رسانی ١٣٩١دی ج ٢١ برابر با ٢٠١٢ جنوری ١٠شنبه اين سه فعال زن روز پنج

  .گفته شده ھر سه نفر از ناحيه سر ھدف گلوله قرار گرفتند. پاريس به قتل رسيدند

  

  جمع بندی

جنايت کاری حکومت مرکزی ترکيه ھم چون حکومت ھای مرکزی ايران، عراق، سوريه، مداوم و مستمر مردم کرد 

با » تجزيه طلبی« بی حقوقی تحت عنوان را سرکوب کرده اند و ھر نوع حق طلبی و اعتراض مردم کرد به اين ھمه

 ھزار ۴۵ الی ٣٠ک حدود .ک.شود تا به حال حمالت نيروھای دولتی به کردستان و پ گفته می. ه جواب داده اندلگلو

  .کشته بر جای گذاشته که اکثريت آن ھا مردم عادی بوده اند

 کرد از ۀمسألکه حل است الزم .  کرد استآن چه در باال گفته شد، برخوردھای غيرانسانی حکومت ترکيه، با مردم

المللی   داخلی و بينۀموضع سياسی، انسانی، اجتماعی و فرھنگی برابری طلبانه و عدالت جويانه مورد حمايت ھمه جانب

  . قرار گيرد

ين ر وضعيت کردھا در ھر يک از ايي رسد تغ کردھا در داخل مرزھای چھار کشور ھمسايه پراکنده ھستند و به نظر می

در اين ميان، حکومت ھای ترکيه و ايران احساس خطر .  در کشورھای ديگر خواھد داشتئیسزاثير بأچھار کشور، ت

   کند،  بيش تری می

 است تا حقوق سياسی و فرھنگی کردھا را به رسميت بشناسد و از سوی ئی اروپاۀترکيه از يک سو، تحت فشار اتحادي

  . کنند  خود اين فشارھا را تشديد میۀبه نوبکه  ، اروپا کرد ھستندھای مقيم ديگر، حدود يک سوم از ترک 
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سيس جمھوری ترکيه با آن أ ای است که حکومت ھای ترکيه از زمان ت مسأله ترين و پيچيده ترين   کرد، دردناکۀمسأل

  . رو است اما ھرگز حقوق مردم کرد را رسميت نداده انده روب

از .  فلسطين به يک معضل پيچيده استۀمسأل کرد مانند ۀمسألتوان گفت  ی می ئبا در نظر گرفتن شرايط جديد منطقه 

 بحرانی، جوابی شايسته و درخور انسان به ويژه مطالبات مردم کرد را برآورد ۀ کرد در اين منطقۀمسألاين رو، اگر 

  .  بيش نخواھد بودئینکند احساس امنيت در آن، رويا

اروپا ناگزير است حقوق مردم کردھا را به رسميت بشناسد و از سوی ديگر، حکومت ترکيه، از يک سو تحت فشار 

  . نمايدتأمينامنيت داخلی خود را 

ک يکی از مھم ترين اخبار سياسی ترکيه در سال .ک. بيش از ھفتصد زندانی سياسی پۀاعتصاب غذای ھفتاد روز

ھای فراوانی نوشته شد و نه تنھا در ميان تحليل  انگيزه ھای اين اعتصاب عظيم مقاالت و يادداشت ۀدربار.  بود٢٠١٢

ی و بين المللی نيز کم نبودند شمار افرادی که اين اقدام را ئی منطقه ئگران ترکيه، بلکه در ميان فعاالن سياسی و رسانه 

و در حالی که اين موضوع به يک بحران سياسی جدی برای ترکيه تبديل شد و اردوغان . يک عمل بی نتيحه دانستند

  .دولتش ناچار شدند در برابر زندانيان کوتاه بيايند

ک عليه نيروھای دولتی در سال .ک.يکی ديگر از موضوعاتی که شايان ذکر است، توجه گسترش عمليات ھای پ

گفته می شود که در اين . يعنی در سالی که اجازه ندادند حتی اوجاالن حتی يک بار با وکالی خود ديدار کند.  بود٢٠١٢

شايد ھمين داليل، . درگيری با نيروھای حکومتی جان خود را از دست دادنددر ک .ک.بيش از ششصد چريک پسال 

  .اردوغان را وادار ساخت تا به پشت ميز مذاکره برگردد

 خود را ۀ حق و عاالنه، برای مردم کردستان ترکيه، سالی پربار باشد و بتوانند خواسته ھا و مطالبات ب٢٠١٣شايد سال 

 آزاد سياسی در درون ترکيه، اھداف اقتصادی، سياسی، اجتماعی ۀکومت ترکيه تحميل کنند و تنھا از طريق مبارز حرب

  . و فرھنگی خود را دنبال نمايند

زمين گذاشتن اسلحه برای يک حزب مسلح، به معنی . ک عواقب زيادی در پی دارد.ک.بی شک، خلع سالح برای پ

 خلع سالح شدن مگر اين که ،به عالوه چند سال پيش.  مسلحانه مغايرت داردۀبارز مۀتسليم محض است و اين با فلسف

 شرايطی در ترکيه به وجود آيد که مردم کرد به معنای واقعی حق يک سان و برابری با شھروندان ترک داشته واقعاً 

  .در حالی که در حال حاضر چنين شرايطی، حتی قابل تصور ھم نيست. باشد

ن سادگی يمک اگر به ھ.ک.يعنی پ.  درس بگيرد"تاميل" پيش آمده برای ببرھای ۀک، از فاجع.ک.ست که پاضروری 

  ن و خشنيتر ن ير سنگي دچار خواھد شد كه ز"ليتام"سالح ھای خود را به زمين بگذارد به سرنوشت جنبش ببرھای 

الن كه بعدھا ي سۀريمان استقالل جز از ز"ليتام"جنبش ببرھای . النكا به كلی نابود شدندي ھای ارتش سر ن حملهيتر

 ھا سی سال مبارزه کردند و پس از توافق با دولت سالح ھای خود را به  "یليتام". النكا نام گرفت شکل گرفتيسر

  . زمين گذاشتند و بالفاصله از سوی دولت و ارتش سريکانا قتل عام شدند

برند سال  ره به سر می ي در شمال جزھستند و عمدتاً النكا يون نفری سريلي م٢١ت ي درصد جمع١۵ ھا، حدود "تاميل"

ھاست که قربانی سرکوب و نسل کشی در اين کشور ھستند؛ موج تنش ھای سياسی و جنگی که در طول يک ربع قرن، 

.  ساکن ھندوستان ھستند"تاميل" ميليون از ۶٠حدود .  ھزار کشته و ميليون ھا آواره بر جای گذاشته است٧٠٠بيش از 

 جنگ داخلی ئی، طی گزارشی اعالم کرده که در مراحل نھا»مرکز مطالعاتی گروه بحران بين المللی«ل پيش چند سا

حتی گروه ھای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل نيز نيروھای .  ھزار غيرنظامی کشته شدند٣٠سريالنکا دست کم 

  ! در طول جنگ کردندئی غذا به دارو و مواد"تاميل"دولتی را متھم به محدود کردن دسترسی اقليت 
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را  در سال » تاريخ شرمسار مردم کرد«چگونگی دستگيری و دادگاھی و محاکمات و دفاع اوجاالن را در کتابی به نام 

 اين کتاب، از يک گزارش تحقيقی ٩۶ ۀ نوشته ام و توسط نشر و کتاب ارزان منتشر شده است از جمله در صفح٢٠٠١

 کوچ در کردستان ترکيه انجام داده اند، ۀمسأل جامعه شناسی دانشگاه آتاتورک در مورد ۀکه از سوی کارشناسان دانشکد

در اين .  درصد مردم مناطق کردنشين زير خط فقر زندگی می کنند٢١براساس آمارھای رسمی «نشان می دھد که 

کاری با نيروھای نظامی  اجباری روستاھا و خراب کردن منازل روستانشينان، مجبور کردن مردم به ھمۀتحقيق، تخلي

 درصد از ٨۴) ٩۴ص . (و نگھبانان روستا و دولت، به عنوان عوامل اصلی کوچ مردم کردستان معرفی شده است

 کافی خدمات اجتماعی را به اين منطقه اختصاص نمی ۀکسانی که آماده به کار ھستند، اظھار می دارند که دولت به انداز

  )٩۶ص . ( مھم کوچ مردم از کردستان به شمار می آيداين ھم يکی از عوامل اصلی و. دھد

ک، سياست ھای نادرست بسيار نادرستی داشته و ھنوز ھم دارد اما آن را نمی توان با وحشی گری .ک.ھر چند که پ

حفظ تمايت ارضی «ک و قوانين و سياست ھای ارتجاعی چون .ک. سرکوب پۀھای دولت و ارتش ترکيه که به بھان

دولت ھای ترکيه تاکنون ھيچ جوابی به . در يک ظرف قرار دادست کم صد سال است کردکشی می کند ، د...و» کشور

 شان برای خاتمه به تبعيض و  خواسته ھای اصلی اکثر کردھای ترکيه فارغ از تعلقات سياسی.  کردھا نداده اندۀخواست

آن ھا . ر شھروندان ترکيه برخوردار باشندآن ھا، می خواھند از حقوق يک سان ھم چون ساي. نابرابری و سرکوب است

زادی کامل فرھنگی و استفاده از زبان کردی در ھمه جنبه ھای زندگی از جمله سياست، مطبوعات، و فرھنگ آخواھان 

  .ھستند

  ٢٠١٣ جنوری بيستم -  ١٣٩١ دلو ١يک شنبه 

 

 


