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Εμείς οι Κούρδοι, οι απόγονοι των αρχαίων Καρδούχων που συνάντησε ο Ξενοφώ-

ντας, αναγνωρίζουμε όλα τα εγκλήματα κατά των Ελλήνων, τη Γενοκτονία που 

διαπράχθηκε εναντίον τους από τους Νεότουρκους και τους κεμαλικούς στο χρονικό 

διάστημα 1908-1923, και συνεχίζουμε τον αγώνα απελευθέρωσης όλων των λαών. 

Από το Κομπάνι μέχρι το την αρχαία Άμιδα, το σημερινό Ντιγιάρμπακιρ, και από τη 

Σμύρνη μέχρι την Τραπεζούντα. 

Ως λαοί της περιοχής ζήσαμε τον περασμένο αιώνα τις συνεχόμενες γενοκτονίες από 

την Οθωμανική και Κεμαλική Τουρκία κατά των Ιστορικών Λαών της Μικράς Ασίας 

και της Μεσοποταμίας. Ξεκινώντας με την Γενοκτονία των Αρμενίων και των Ασσυρο-

χαλδαίων, συνέχισαν με τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και τις γενοκτονίες 

κατά των Κούρδων, οι οποίες δεν έχουν σταματήσει μέχρι σήμερα. Τα αποτελέσματα 

των γενοκτονιών δεν περιορίζονται στις ανθρώπινες απώλειες. Η καταστροφή της 

Τέχνης, της Γλώσσας, του Πολιτισμού, μαζί με την απώλεια ανθρώπων, φτώχυνε 

όλους τους λαούς της περιοχής μας και την παγκόσμια κληρονομιά.  

Σήμερα όλοι δέχονται ότι αν η Γενοκτονία των Αρμενίων είχε καταγγελθεί και 

αντιμετωπιστεί εγκαίρως, δεν θα μπορούσε η Τουρκία να προχωρήσει στη Γενο-

κτονία των Ποντίων. Ομοίως, αν είχε σταματήσει η ποντιακή Γενοκτονία, δεν θα 

μπορούσαν να συνεχίσουν με τους άλλους Έλληνες της Ανατολής και τους Κούρδους. 

Και αν είχαν σταματήσει οι γενοκτονίες των Τούρκων, δεν θα μπορούσε ο Χίτλερ να 

προχωρήσει στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων, στηριζόμενος στο παράδειγμα ατιμω-

ρησίας του Κεμάλ.  

Σήμερα ο στόχος της αναγνώρισης συνολικά των γενοκτονιών που διέπραξε το 

τουρκικό κράτος δεν είναι μόνο για να αναπαυθούν τα κόκαλα των δολοφονημένων 

θυμάτων. Είναι και για να ξεσκεπαστούν οι μηχανισμοί εξόντωσης και σφετερισμού 

που εξακολουθούν να επιβάλλονται εντός του τουρκικού κράτους, οι τακτικές διαί-

ρεσης των λαών και απομόνωσης των υποψήφιων θυμάτων και να αποτελέσει η 

συνεργασία το θεμέλιο της άμυνας των λαών και της προστασίας όλου του πλούτου 

της περιοχής.  

Εφόσον και η σημερινή τουρκική κυβέρνηση αρνείται την αναγνώριση των γενοκτο-

νιών, σημαίνει ότι αποδέχεται την ευθύνη όσων έπραξε μέχρι σήμερα το τουρκικό 

κράτος και μπορεί στο μέλλον να επαναλάβει το συγκεκριμένο έγκλημα. Άρα πρέπει 

να αντιμετωπίζεται από τη διεθνή κοινότητα σαν υπεύθυνη και ύποπτη 

επανάληψης του εγκλήματος.  



 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ (HDP) 

Ο τουρκικός και ο κουρδικός λαός και οι ιστορικές εθνότητες στην Τουρκία δεν 

ξεχνούν ότι η Γενοκτονία των Ποντίων είναι μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες που 

έγιναν στις αρχές του 20ού αιώνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δολοφονήθηκαν, 

και όσοι κατάφεραν να ζήσουν διασκορπίστηκαν σε άλλες χώρες ως πρόσφυγες. Ήταν 

μια γενοκτονία συστηματική και μελετημένη. 

Το ολοκαύτωμα αυτό ακόμα και σήμερα δεν γίνεται αποδεκτό από την επίσημη πολι-

τική της Τουρκίας και οι τουρκικές κυβερνήσεις σε κάθε ευκαιρία όχι μόνο αρνούνται 

τις γενοκτονίες και τους ξεριζωμούς, αλλά συνεχίζουν να καταπιέζουν και να δολοφο-

νούν τους λαούς που αντιστέκονται ενάντια στην πολιτική που ασκεί το καθεστώς της 

Άγκυρας.  

Όμως καμία προσπάθεια και καμία πολιτική δεν θα μπορέσει και δεν μπορεί να 

κρύψει ούτε τις γενοκτονίες που έχουν γίνει ούτε τις σημερινές δολοφονίες και τους 

ξεριζωμούς. Πιστεύουμε πως δεν χρειάζεται να αποδείξουμε ότι έχουν γίνει και 

γίνονται όλα αυτά, αλλά με τον αγώνα μας και με την αλληλεγγύη των λαών πρέπει 

να αλλάξουμε αυτό το καθεστώς. 

Ο αγώνας του κουρδικού και του τουρκικού λαού, και των υπόλοιπων εθνοτήτων και 

μειονοτήτων, έχει ακριβώς αυτόν το σκοπό και θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη ισό-

τητα αυτών των λαών, μέχρι να κατακτηθούν οι ελευθερίες και η δημοκρατία. Όμως 

αυτό για να γίνει χρειάζεται η ανατροπή του καταπιεστικού συστήματος της Άγκυρας. 

Είμαστε αλληλέγγυοι με τον αγώνα των Ποντίων και ο αγώνας μας έχει σκοπό και την 

δικαίωση όλων των λαών. 


