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 کرد ستيزی !
مصطفی سلطانی  -رشاد     

  ٢٠١٨ارس  اواخر م    
  

  

، در  و تراست ها ای سياست گذار جهان  و کشورهای توتاليتربحران های سرمايهداری و شرکت ه    
نی  در ماسميديا و آشکار و در مقاطعی بطور پنها بيشتر مواردسطح وسيعی کرد ستيزی را اگرچه در 

 تحوالت روند دمکراتيک در مورد. آنچه در دفاع از دمکراسی ودامن زدەاند رسانههای بين المللی
توانائی ها و  از ،هم پيمانی وتاکتيک   در قالب .بود و بيشرمانهای دروغ محض خاورميانه ادعا داشتند

خودشان  بنام   ساخته وپرداخته  شکست ارگانگان و گريال های کردستان بمنظور پيشمر یرزمندگی ها
جهان کشورهای قدرتمند   در ژنوسايد شهر عفرين کردند. بهرەبرداری" دولت اسالمی عراق و شام " 

پيشمرگان و گريالها که نويسندگان تاريخ مبارزات مدنی شهروندان کردستان ، در حق و اتحاديه اروپا 
و دست  ارائهدادە و بنفع دولت های توتاليتروقيح و نازلی را ر داعش هستند ، پرنسيبهایپيروزی ب

داعش فتواهای  رهبرانهم چنين آخوندهای ترکيه و .نشاندەهای خويش "سکوت"  مطلق اختيار نمودند
بر عليه خلق کرد صادر کردەاند، که بر قوانين ارتجاعی و پوسيدەی اسالمی تکيهدارد . در رذيالنهای 
کشتار، تاالن و غارت اموال ، اسارت و خصوصآ تجاوز به دختران و زنان خلق کرد شديدآ  اين فتواها

باخيزشی انقالبی  بيرون رفتن از خمود و جمود اوهام دينی آيا با شيوەهای اسالمی توصيه گرديدەاست .
و سرکوب بی وقفهی آزاد  ردەو مدنی امکان پذير نيست؟ که بشريت از بربريت و توحش نجات پيدا ک

ی، دين و مذهب انتروپولوژدر حاليکه از نظر فلسفهی علمی و  خاتمهيابد .انديشی و انسان دوستی 
  ارتباط و پيوند کامآل خصوصی افراد با کردگار و يزدان است. 

قرن بيست و  لويت قرار دارد. در اين راستا برای خلق کرد در اوو صلح پايداررهائی  ادی ،آز     
ارزشمندی را نصيب خويش  افتخار کرد گذاشته که وظيفهای حساس و تاريخی را بر عهدەی ملت،  ميک

استقرار  ،و پروسهی جنگ با قوانين بيابان وحاکميت های دينی و مذهبی درگريالهاو پيشمرگان نمايد. 
   . ميپردازند پرداخت کردە و قيمت های گرانبهائی حقيقتآ ، منطقهدردمکراسی و صلح و امنيت 
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تاريخ ديگر جامعهی بشری را به عاقبتی مساعد مطمئن نمی کند ، اما در عين حال اين حکم را هم 
کردستان از کردستيزی برای رهانيدن مردم  .صادر نمی کند که عاقبتی توام با بدبختی در انتظار است

، نمايشنامه، تک نگاری ، داستانهای کوتاە و بلند ، های ارزشمند، کتاب مستند جهانی ، بايد دەها فيلم
 و ستون ياد بود غنی ، نقاشی ، مجسمه و پيکرەها سمفونيهایو  موسيقیڕومان ، طنز ،اشعار تاريخی ،

. قتل عام ملت های شريف ارمنی و يهودی  انتشاردادسطح جهانی در بارەی قتل عام ملت کرد تهيه و در
قتل عام ملت شريف کرد ، از طرف کارتل ها و سرمايهداری بازار آزاد  . اما اندتاريخ ثبت گرديدە در 

و حاکميت های ديکتاتور منطقه ، بسترها و زمينههائی برايش مهيا گرديدە تا در وهلهی اول انکار گردد 
عدالتی و  ی بیهاملت کرد صاحب ديکومينت های فراوانی در زمينه. دند و سپس در تاريخ ثبت نگر

بعنوان يک وظيفهی انقالبی می بايد آنها را در اشکال گوناگون آرشيو وثبت  اشغال و ژنوسايد است.
کردستان  اکنونو همزمان اين اسناد را در اختيار نيروهای عدالتخواە و دمکرات جهانی گذاشت .  . نمود

بشکهی باروت خاورميانه است و پيشروان و رهبران مبارزات مدنی ملت کرد ( نه احزاب رنگارنگ 
ی ، باشند . چه اشکالی دارد که پروسهو نامتحد در طول تاريخ ) می بايد کنترلی بر اين بشکه داشته 

جنبش  حال حاضردر  ؟ ی و غيرە خشونت بار ، همسو گرددجنبش انقالبی کردستان بامقاومت منف
خوفناک سنيی عثمانی و امپراطوری شيعهی صفوی روبرو  هایانقالبی ملت کرد با بنياد های امپراطوري

گشتهاست . که درترکيه کماليزم و شووينيزم و در ايران پان ايرانيسم وواليت فقيه اين امپراطوری ها 
و خصوصآ خشونت بی پردە و مستقيم را هدايت می کنند .و همزمان خاورميانه را به زندان شهروندانش 

بر عليه زنان که حافظ زبان مادری ، فرهنگ ، کلتور و ارزش های اجتماعی هستند ،مبدل کردەاند . 
تاوان نبودە  جدائی مردم کردستان از کشورهای اشغال گر، که کردستان مستعمرەی مشترک آنهاست ،

داوطلبانه شهروندان در صندوق های رای  نيست و اتحاد با همين کشورها بر اساس رایجنايت هم و
طرف و حضورسازمان ملل متحد احتماال ممکن است .   گيری با دخالت کشورهای ب
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که اسطورەای در تاريخ )  ميالدی  ١٩١٩  -١٨٧٩رهبر جنبش انقالبی مکزيک ( : اميليانو زاپاتا
  التين ميباشد . امريکای

  
 
 
 


