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بيانيەی کانون نوﯾسندگان کردستان دربارەی اعتصاب نامحدود نوﯾسندگان و فعاالن مدنی در ستاتسبورگ فرانسە.
در قرن  ٢١ھنوز در کردستان ،آزادی بيان و دگراندﯾشی ھمچنان گناه نابخشودنی است و ھر نوع صدای آزادی خواھی در زﯾر
ساﯾهی ﺣکومت ھای ﺣاکم بر کوردستان ،به شکل ھای غيره انسانی سرکوب می شود .در کوردستان ترکيه و اﯾران نوﯾسندگان
و دگراندﯾشان ھر روز روانه زندان و شکنجه و ﯾا اعدام می شوند .ﺣکومت ھای نامبرده به طور سيستماتيک و آشکار تالش می
کنند ھوﯾت ملت کورد را به ھر شکل ممکن محو و نابود سازند .اﯾن محوسازی ھوﯾت ،پدﯾدهی تازهای نيست .در طول تارﯾخ
ﺣکومت ھای ترکيه ،اﯾران ،سورﯾه و عراق ،اﯾن اعمال غيرهانسانی در جھت نادﯾدهگرفتن ابتداﯾی ترﯾن ﺣقوق انسانی در جرﯾان
بوده و ھست .برنامهای ھم که در ﺣال ﺣاضر از طرف ﺣکومت ھای ترکيه و اﯾران به عنوان رفرم و فضای باز سياسی معطوف به
ملت کورد ارائه می شود ،ﯾک نوع ظاھرسازی است برای قانع کردن افکار عمومی جھان ولی در عمل ،زبان اسلحه تنھا باب
گفتگوی آنھاست.
ماشين جنگی برای کشتار و قتل و عام ملت کورد روزانه در کوچهھا و خيابان ھا در ﺣرکت است .در تازهترﯾن مورد می توان به
مراسم نوروزی مردم کوردستان ترکيه اشاره کرد که درجرﯾان آن ،نيروھای نظامی ﺣکومت ) (AKPبه جشن ملی کوردھا ﯾورش برده
و صدھا نفر را دستگير و زخمی و ﯾک نفر را نيز بە قتل رساندهاند .آنچه که از قبل تا به امروز بهخصوص در کوردستان ترکيه روی
داده ،سياست نژادپرستانهی قرون وسطاﯾی و عصر بردهداری است .ولی برای ملت کورد و کانون نوﯾسندگان کوردستان ،سکوت
سوال برانگيز مجامع بين المللی و سازمان ھای مدافع ﺣقوق بشر در برابر اﯾن نقض آشکار ﺣقوق انسانی جای تامل است.
ملت کورد در ھر چھار بخش کوردستان و به خصوص کوردستان ترکيه به ھر شيوهﯾهی ممکن اعتراض ھاﯾشان را در برابر نقض
ابتداﯾی ترﯾن ﺣقوق انسانی خود ابراز کردهاند .در ﺣال ﺣاضر  15شخصيت از نوﯾسندگان و مدافعان ﺣقوق بشر و فعالين ﺣقوق
زنان که از چھرهھای بارز کوردستانند ،در شھر استراسبورگ فرانسه ،جلو سازمان منع شکنجهی اروپا ) (CPTدست به اعتصاب
غذای نامحدود زدهاند و بهعنوان آخرﯾن شيوهی اعتراض ،ﺣامل بخشی از دادخواھی ملت کورد ھستند.
کانون نوﯾسندگان کوردستان ضمن اعالم ﺣماﯾت خود از خواستهھای انسانی و برﺣق اعتصاب گران استراسبورگ فرانسه ،براﯾن
باور است که ھمهی سازمان ھا و اشخاص مرتبط با اﯾن ﺣرکت اعتراضی ،مسئول جان آنھا ھستند .ھمچنين انتظار دارد که
سازمان ھای مربوطهی جھانی ،سکوت خود را شکستە و در جھت خواستهھای اﯾن اعتصاب گران که برای آزادی انسان ،زندگی
خود را در برابر چشم جھانيان به خطر انداختهاند ،گام مثبت بردارند.
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