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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  :يادداشت

  :به مناسبت ارسال ترجمۀ ارزشمند شان، بايد بيفزائيم" ناصربيدار"ضمن ابراز تشکر خدمت آقای 
را در ملک خودشان آشکار می سازد، "  افغانستاناشغال کنندۀ"مطالعۀ مطالبی از اين دست که ماھيت کشورھای 

صرف نظر از جنبۀ معلوماتی و ابراز ھمدردی با مردمان آن خطه، می تواند به مثابه سندی انکار ناپذير ماھيت 
اشغالگرانۀ نيروھای مھاجم بر افغانستان را نيز نمايش داده و آن ھرزه گويان بی مقدار را که ھنوز ھم بعد از حدود 

 سالوسانه می کوشند ، اشغال را ھمکاری و کمک آن قدرت ھا جا بزنند، بيشتر از پيش رسوای خاص و عام  سال٩
  .بنمايد

، آرزومند آنيم تا ارسال اين ترجمه آغازی باشد برای ھمکاری "بيدار"ما بارديگر ضمن ابراز امتنان خدمت آقای
  "آزادافغانستان-افغانستان آزاد"ھای دايمی شان با پورتال 

                                                                با کمال محبت
 AA-AA                                                        اداره پورتال

   ناصر بيدار:مترجم

٣٠/٠٨/١٠  

 

  

  رژيم استعماری ترکيه

   عامل بر انگيختن درگيری بين کردھا وترک ھا
  

جنبش بين المللی انقالبی و کمونيستی نتوانسته است از لحاظ .  انقالبی استئیستان اقدام برای رھامبارزه در کرد

حمالت جديد . سياسی و با اقدامات عملی خود حمايت و ھمبستگی خود را با اين جنبش تا کنون نشان دھد

صورت " ھاتی"و " دورتيول"، "بورسا"، "انيگول "نژادپرستانه و فاشيستی عليه مردم کردستان در ماه جوالی در

آماج اين حمالت، مردم کرد تباربودند که جمع کثيری از آنان مجروح شده  مورد آزار و اذيت قرار . گرفته است

در مقابل کردھا به منظور دفاع از خود . مغازه ھايشان غارت شد. آنھا نمی توانستند به خيابان ھا بروند. گرفتند

حمالتی ازين دست باالی کردھا شکل خاصی از حمله . کرده و تمام شب در آنجا ماندندموانع را در محله خود برپا 

" حزب عدالت و توسعه " ترکيه و حکومت جنگیئیدولت بورژوا. رژيم فاشيستی استعماری ترکيه پنداشته ميشود
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سی ندارد، بخش کردھا وعليه جنگ چريکی کردی ، و ضربات سيائيکه ھيچ وسيله و راه حلی برای مبارزه رھا

دست به تشکيل جوخه ) گھبانان روستا و باندھای ضد حملهسربازان ، پليس ، ن(رسمی نظامی عالوه بر نيروھای 

دپرست و فاشيستی زد تا ھدف دامن زدن به برخورد ھای خشونت اھای مرگ مرکب از دسته ھای شبه نظامی نژ

ات،  ارعاب مردم کرد و قطع ارتباط نيروھای چريکی ھدف اين گونه اقدام. آميز ميان کرد ھا و ترک ھا تحقق يابد

  .با مردم است

 ضد کرد ھا استفاده کرده است و هال کثيف و نامرئی جنگ استعماری برژيم استعماری ازين روشھا، وسايل و اشک

ن رژيم اي. اين دولت به حمالت ضد چريکی متوسل شده و ازسالح کيمياوی نيزاستفاده می کند. آنرا ادامه خواھد داد

اجساد شکنجه شدۀ چريکھا را در معرض نمايش گذاشته، طبيعت را تخريب کرده و در صدد قطع رابطه چريکھا با 

وسيلۀ طوايف کردی را ايجاد کرده ه سيسات بأاين دولت سيستم حفاظت از ت. سيس موانع استأمردم از طريق ت

زمان ھای مخفی ضد فعاليت ھای چريکی را اين دولت سا. نيروھای شبه نظامی راآموزش خاص داده است. است

اين رژيم متخصصان جنگ روانی را تربيه کرده و از آنھا برای . سيس کرده و ازفعاليت ھای آنھا استفاده می کندأت

اين دولت رسانه ھای بورژوازی  را به خدمت گرفته و از . آموزش ، نمايشات تلويزيونی و حمالت کار می کشد

اين دولت تالش می کند تا . شووينيزم ترکی  و ايجاد درگيری ميان کردھا و ترک ھا کار ميگيردآنھا در امر  ترويج 

روشنفکران ، سازمان ھای جامعه مدنی ، اتحاديه ھا و نھادھای فرھنگی را با تھديد و فساد به سمت خود کشانده و 

ارزۀ کرد ھا را به انشقاق کشانده و از طريق دولت ترکيه  می کوشد تا ديناميسم مب. آنھا را به حمايت از خود وا دارد

 . ی و محلی در بين کرد ھا اين روند را تضعيف نمايدئبرانگيختن اختالفات سياسی، مذھبی، فرقه 

نظامی سازمان ناتو ، دول نظامی گر و استعماری منطقه » نيروھای امپرياليستی «  ترکيه ھمراه با ئیدولت بورژوا

و جنبش آزاديبخش " حزب کارگران کرد ستان  " ضدهعراق و سوريه وديگر نيــــروھا بمثل اسرائيل ، ايران ، 

 جنگی بی  با اين حال ، ھمه اين سياست ھای کثيف و مبھم ، روش ھا و اشکال مختلف. کرد مبارزه کرده است

 حمالت ايجاد کرده از لحاظ سياسی و نظامی مردم کردستان ارتش رزمندگان خود را در برابر اين. نتيجه بوده است

آنھا با مبارزۀ شان  به پيش شتافته و نبرد . آنھا سطح آگاھی ، سازماندھی و عمل خود را ارتقاء بخشيده اند. است

در برابر اين . مبدل شده اند" کردھای نوين"اين بدين معناست  که آنھا به .بخش خويشرا  تقويت کرده اندئيرھا

را به عنوان طرحی فريبکارانه و " ابتکار کردی " اری ترکيه اجــــــندای انکشاف در جانب کردھا، نظام استعم

جنبش آزادی بخش کردستان اين توطئۀ دولت ترکيه . انحالل طلبانه برای مدت طوالنی در دستور کارش نھاده است

يه روی انحالل پس از اين ، رژيم استعماری ترک. افشاء کرده است... را در کوتاه مدت از طريق گروه ھای صلح و 

 . وسيلۀ افزودن عناصر جديدی در سياست سنتی نفی و انکارش، تمرکز کرده استه جنبش آزاديبخش کرد ب

. دامن زدن و افزايش تحريکات خصمانه ميان کرد ھا و ترک ھا بخشی ازين سياست دولت ترکيه محسوب می شود

، افراد نژاد . ول اين قتل و غارت اندؤمس" و توسعهعدالت    ترکيه در کل وحکومت حزب حاکمئیدولت بورژوا

گرا و فاشيست متشکل دردسته ھای غير نظامی وسيلۀ تحقق اين غارتگری، کشتار و ارعاب سازماندھی شدۀ دولت 

به تعداد  . ًبا اين حال ، ھزاران تن از نوجوانان کردی اخيرا دستگير شده و در حال محکوميت اند. ترکيه بوده اند

جنگل ھای کردستان را آتش . ياسی کرد به شمول شخصيت ھای منتخب مردم ، زندانی شده اند س  فعال۱۵۰۰

اعدام ھا توسط جوخه ھای مرگ و نمايش دادن اجساد شکنجه شدۀ چريکھا به عنوان بخشی از شيوه ھای . زدند

 .  کثيف ونامرئی جنگ استعماری دولت ترکيه عليه خلق تحت ستم کرد پنداشته می شود
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ک باخواست تحقق خودمختاری دموکراتيک در دوره جديد ، به سازماندھی دفاع از مردم کردستان در .ک .پ 

برابر اين حمالت جوخه ھای مرگ پرداخته، و با ايجاد موانع خيابانی ودرگيريھای خيابانی، به اين حمالت پاسخ 

، جوانان و زنان ، مبارزۀ خود را تا خلق کرد مصمم است تا با جنگ چريکی ، با نيروھای قانونی خود . داده است

  . آزادی کامل ادامه دھد

و سازمان کردستان آن  " ) MLCP" حـزب کمونيست مارکسيست ــ لنينيست ترکيه و کردستان شمالی ( حزب ما  

 ضد اين حمالت می رزمد، می کوشد از طريق دعـوت سياسی و سعی عملی خود مبارزۀ متحد و متشکلی را هبکه 

 .دھدسازمان 

سيس گرديد، وسيلۀ مھمی است برای مبارزه با اين أکه در جريان رفراندوم قانون اساسی ترکيه ت'' جبھۀ تحريم" 

مبارزه در کردستان اقدام . حمالت وحشيانه در دوران کنونی و سپس  در راستای توسعه وتکامل جبھۀ متحد مبارزه

 کمونيستی نتوانسته است با فراخوان و اقدامات عملی خود جنبش بين المللی انقالبی و.  انقالبی استئیبرای رھا

! مردم کردستان در انتظار اين ھمبستگی و حمايت اند. حمايت و ھمبستگی خود را با اين جنبش تا کنون نشان دھد

  ! اين ندای تاريخ و وظيفه سياسی کنونی است

  

  :تبصره

 برای نشر به آدرس پورتال  )MLOA( يستی افغانستان سازمان مارکسيستی ــ لنيناين نوشته را به زبان انگليسی 

  .آن نشر شد" زبان ھای اروپائی" در بخش ٢۴/٠٨/١٠فرستاده بود که به تاريخ 

ما ضمن ابراز امتنان از ھمکاری آن سازمان، آرزومنديم ھمکاری ھای شان را در چنين زمينه ھائی به صورت 

  .ھميشه با ما ادامه داده بر ما منت گذارند

                                       با عرض حرمت                                       

 AA-AA                                 اداره پورتال

 

 

 

 


