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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

  
   -عابد سارا نوشتۀ

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٧ سپتمبر ٢۵

 ١ -ومس فصل

 ميانه خاور در واشنگتن ِجمعی سازی ثبات بی سالح ُکردھا،

  

  تقلمس نگار روزنامه و سياسی مفسر

در اين سومين و آخرين بخش از بررسی طرح ايجاد يک دولت کرد خارج از کردستان تاريخی و با خسارت آوردن به 

اين مقاله می تواند نزد برخی از خوانندگان ما . مردم عرب و مسيحی، سارا عابد مشاھدات دھشتناکی را مطرح می کند

ز اعتبار کافی برخوردار بوده و صحت آنھا به سادگی اثبات پذير طرفدارانه به نظر برسد، با وجود اين ھمۀ گزارشات ا

  است

  ٢٠١٧ سپتمبر ٠٩شبکۀ ولتر 

  

  :تنش ھای قديمی به روز شده: کردھا و آشوری ھا

بخش مھمی از آنچه کردھا به مثابۀ فرھنگ خاص خودشان معرفی می کنند و مدعی آن ھستند از فرھنگھای قديمی تر 

مھمی، اگر نگوئيم کل سرزمينی که در واقع بخش . جمله آشوری ھا ، ارمنی ھا و کلدانی ھابه عاريت گرفته شده، از 

به سادگی . ُدر شرق ترکيه به فراخواست کردھا تعلق دارد و مدعی آن ھستند در گذشته به ارمنی ھا تعلق داشته است

) ١(ُدست ترکھا ه  ب١٩١۵ر سال ُدرمی يابيم که به چه علتی کردھا در کشتار جمعی آشوری ھا و سپس ارمنی ھا د

 ).٢(شرکت داشته اند 

ا در سال  ی ھ شتار جمعی ارمن ان ک اريخ ١٩١۵گروھی از مردم قرباني ه ت زور، سوريه ب ين ١٩٣٨ را در ديرال  از زم

  .بيرون می کشند
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  )انستيتو موزۀ کشتار جمعی ارمنی ھا(

  

© Musée-Institut du Génocide Arménien  

نيز شھرت دارد، اين کشتار جمعی مسيحيان ساکن امپراتوری عثمانی را طی جنگ » سال شمشير« م اين رويداد به نا

 . موجب کاھش جمعيت آشوری ھا شد٧۵%و تا ) ٣( ھدف گرفته بود ١٩١۵جھانی اول در سال 

ه معنای َيا دھوک ب(ُيکی از اين شھرھا دھوک . ُدر دشت نينوا، در شمال عراق، کردھا در شھرھا زندگی می کنند

ًاست که در گذشته آشوری ھا آن را ناھودرا می ناميدند، و اين شھر از وقتی که کردھا اخيرا در آنجا ) دھکدۀ کوچک ُ

ولی اگر فقط به شاخص ھويت فرھنگی و اصالت تاريخی به قدمت چندين ھزار سال . ساکن شدند به آنان تعلق گرفت

 ءُ به کردھا اھدا٧٠ ولی اين سرزمينھا را در سالھای.  تعلق داشته است کنيم، اين سرزمين ھا ھميشه به آشوری ھاءاتکا

 ،و پيرامون آن که غنی از منابع نفتی ست) شھر عراقی(ُکردند، زيرا ھدف اين بود که توجه کردھا را از شھر کرکوک 

ُبا چنين ھدفی، مھاجرت کردھا به دھوک صورت گرفت و موجب جاب. منحرف کنند اری آشوريھا شد، ًجائی بعضا اجبه ُ

 .نظر می رسده در نتيجه فراخواست آشوريھا از ديدگاه حقوقی و تاريخی خيلی موجه تر ب

ُاين تاکتيکی ست که عموما از سوی کردھا به کار بسته می شود تا به  خودشان برای ايجاد دولت مستقل » تالش مقدس«ً

تاکتيک چنين است که ھر کجائی که در دوره ای . ستقانونيت ببخشند، يعنی چيزی که ھرگز در تاريخ وجود نداشته ا

ولی چنين امری برای ادعای حق مالکيت . می نامند» کردستان«ُخاص کردھا به آنجا سرازير شده و انتقال يافته اند را 

  .سرزمين کافی نيست

در .  خو گرفتندامريکا بازی در خدمت منافع اياالت متحدۀ» ُمھرۀ«ُ، کردھای نينوا به ايفای نقش ٧٠در آغاز سالھای 

اين وضعيت بود که به کشور ميزبان خود خيانت کردند، و با ميانجيگری شاه ايران که به سھم خود نقش عروسک خيمه 

  . را به عھده داشت مسلح شدند و عليه دولت مرکزی دست به شورش زدندامريکاشب بازی 

عراق و ايران نيز در عرصۀ ديپلماتيک . دند بيرون راندًدولت عراق آنان را از سرزمينھائی که اخيرا تصرف کرده بو

و در دامی افتادند که ازاين » سرشان کاله رفت«قول ضرب المثل معروف ه و نتيجه اين شد که ب. با ھم سازش کردند

  .پس بايد به سناريوی تکراری تبديل می شد

منطقۀ ممنوع پرواز ) فارس(نخستين جنگ خليج  روی داد، يعنی وقتی که طی ٨٠-٩٠ًپديدۀ تقريبا مشابھی در سالھای  

 .ُبه نفع کردھا تمام شد و برای آنان پشتيبانی و حفاظت به ارمغان آورد
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از دست رقيبشان اتحاد ملی کردستان در » ُکرد«چريکھای حزب دموکراتيک کردستان پس از خارج کردن پايتخت 

نيروھای رئيس جمھور عراق . ١٩٩۶مبر ند، در اول سپتعراق محافظت می کن از دروازه ھای اربيل در ١٩٩۶ت اگس

صدام حسين به اربيل حمله کردند و اتحاد ملی کردستان را بيرون راندند و به اين ترتيب شرايط استقرار حزب 

ُ ميليون از جمعيت کرد را که در مناطق کوھستانی در نقطۀ ٢٠درگيری ھای داخلی . دموکراتيک کردستان فراھم آمد

 .رزی سوريه، ترکيه، ايران، عراق، ارمنستان و آذربايجان به سر می بردند در شرايط بسيار بدی قرار داداتصال م

  (GRK)ُکه کردھا طعم ستم ترکھا را چشيده بودند، در منطقۀ کردستان شمال عراق دولت اقليم کردستان با وجود اين«

گزارشات حاکی از . دھا و آشوريھا به کار برده بودُ سال عليه کر٩٠به ھمان شيوه ای دست زد که دولت ترکيه طی 

ما شاھد اذيت و آزار دائمی و . خودمختار عراق است» کردستان«اعمال بی عدالتی فزاينده نسبت به آشوری ھا در 

ھدف ھمانی ست که ترکھا در گذشته پی گيری می کردند، يعنی به زير . ُسازماندھی شده به پشتيبانی مقامات کرد ھستيم

ين ج سال در اين سرزمينھا زندگی کرده بودند، ھمان گونه که او٧٠٠٠طه آوردن و يا اخراج آشوريھائی که طی سل

 ).۴(» ُکردھا، قربانی و دژخيم آشوريھا«:  در مقاله اش نوشته است Augin Haninkeھنينک 

  ZvYZKtsuY3n=v&153=continue_time?watch/com.youtube.www://https: ويدئو 

 Davidُھمانگونه که ويدئوی باال توضيح می دھد، نيروھای امنيتی کرد در سوريه فرماندۀ نظامی آشوری ديويد جيندو 

Jindoده بودند، ولی در واقع دامی  فرستاه را شکنجه و سپس به قتل رساندند در حالی که برای ھمکاری برايش دعوتنام

اين نوع شيوه ھای توطئه آميز در تاريخ بی بديل نيست و يادآور قتل اسقف سيمون . بود که پيش پای او گسترده بودند

اسماعيل : مترجم (نوزدھم بنيامين به دست اسماعيل آقا سيميتکو می باشد که او را به خانه اش دعوت کرده بود 

در ...  شکاک معروف به سمکو شکاک رئيس ايل شکاک در منطقۀ مرزی ايران و ترکيه بودسيميتکو يا اسماعيل آقا

  )مراجعه شود به ويکيپديا.  به دست رضا شاه به کشته شد١٣٠٩ ]سرطان[ تير٣٠

ر بدھکار است، گرچه عالوه بر فروش نفت کمکھای ال ميليارد د٢۵دولت اقليم کردستان در شمال عراق اعالن کرد که 

ُدر نتيجه ضروری ست تا درجۀ بزھکاری موجود در دولت کرد را نيز ). ۵(معنی داری نيز دريافت کرده بود خارجی 

پيامد چنين امری چنين است که سازمان ھای کوچک خيريه به حال خود . به دليل وضعيت اعالن شده به پرسش بگيريم

وجود اين، در مورد تسھيل و پخش کمک به آشوری ھا و يزدانی ھا به اختيارات حقوقی دولت اقليم واگذار شده اند، با 

 .کردستان تعلق دارد
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کردستان مھد «: جملۀ مشھوری ست که در تابلوی باال تعبير تحريف شده اش را می بينيم » ميان رودان مھد تمدن«

از اين نوع مکانھای تاريخی خيلی وجود . ُھر دھوک واقع شدهاين تابلو در سايت تاريخی آشوری  خنس در ش. »تمدن

 .ًدارد و غالبا طعمۀ بزھکاری می شود

ُ امام ھای دھوک کردھای سنی مذھب را فراخواندند تا کليساھا و فروشگاه ھای مسيحی را تخريب کنند٢٠١١در سال  ّ .

گروه ھای . دھا نفره به محاصره درآمدندصای در نتيجه، فروشگاه ھا مورد حمله قرار گرفتند، کلوپھا توسط گروه ھ

 )ويدئوی زير را ببينيد). (۶( کمری ھتل ھا و رستوران ھا را تاراج کردند یمھاجم با سالح ھا

8KoWlaPameQ=v&281=continue_time?watch/com.youtube.www://https  

 آشوری ھا و حتا يزدانی ھا، به ۀُدر اين سال ھای گذشته، کردھا در مناسباتشان با اقليت ھا، ازجمله با مسيحيان به عالو

اين جنايات ھمان گونه که می توانيم در تصوير زير ببينيم به شکل گسترده از . شيوۀ بزھکارانه ای رفتار کرده اند

رويداد مشابھی در آغاز قرن نوزدھم به وقوع پيوست و آن نيز وقتی .  فراتر می نھدچھارچوب رويزيونيسم تاريخی پا

  .ُبود که کردھا به شمال سوريه پناھنده شدند و عرب ھا و آشوری ھا را از چندين شھر بيرون راندند

  

  ُکردھا به داعش اجازه دادند که آشوری ھا را قتل عام کنند

آشوری ھا را ) PDK(نفوذ در خاک عراق کرد، حزب دموکراتيک کردستان ، وقتی داعش شروع به ٢٠١۴ جوالیدر 

ًدائما خلع سالح می کرد تا بعدا از آنھا برای نبردھای خودشان استفاده کنند ً.  

 . در شھرھای آشوری در دشت نينوا منتشر شدGRKراھنمای خلع سالح که از سوی دولت اقليم کردستان 
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ًديد می کرد که آنانی که سالح ھايشان را تحويل ندھند شديدا مجازات خواھند شد و در اعالميه ھائی منتشر می شد و تھ

  .ازای آن پيشمرگھا به مردم اطمينان می دادند که از آنان محافظت خواھند کرد

فرار ه  بیولی با پيشرفت و گسترش نيروھای داعش، پيشمرگھا سالح ھا را توقيف کردند و مثل ارتش عراق پا

حتا . در مقابل جھاد طلبان بی دفاع بمانند) يا ايزدی ھا(اين وضعيت موجب شد که آشوری ھا و يزدانی ھا . گذاشتند

برخی گزارشات نشان می دھد که پيشمرگان يزدانی ھائی را که می خواستند با سالحھايشان فرار کنند مورد اصابت 

 .گلوله قرار می دادند و جلوی فرار آنان را می گرفتند

 يکی از فرماندھان يزدانی ھا موفق شده بود از طريق دولت عراق به تعدادی اسلحه دست يابد، ولی مقامات حيدر ششو

  .باز داشت کرد» غير قانونی«حزب دموکرات کردستان او را به جرم تشکيل گروه شبه نظامی 

 آشوری به ١۵٠٠٠٠ش از اين صحنه در سرتاسر کشور تکرار شد و سرانجام به نقل از راويان اخبار موجب شد که بي

  . و اجدادی خود و از دشت نينوا رانده شوندءزور از سرزمين آبا

ُجز توطئۀ رھبران کرد نمی بينيم که ھدفشان پاکسازی قومی و تخليۀ منطقه از ساکنان ه بی گمان در اين رويداد چيزی ب

 بود تا امريکاک اياالت متحدۀ به کم) تروريستھای داعش(ُغير کرد با استفاده از مداخلۀ يک نيروی خارجی 

  .»ُسرزمينھای کرد را آزاد کنند«بخوانيد : سرزمينھايشان را تصرف کنند 

دھا نفر از آشوريھا در مقابل پارلمان دولت اقليم کردستان صُ، نيروھای امنيتی کرد مانع تظاھرات ٢٠١۶ اپريل ١٣در 

ُدست کردھا در شمال عراق سازماندھی شده ه وريھا باين تظاھرات به ھدف اعتراض به مصادرۀ زمين ھای آش. شدند

  .بود

گزارشات متعددی نشان می دھد که اعالميه ای که جلوی پارلمان بريتانيا توسط اسير سابق يزدانی، سلوآ خلف راشو 

Salwa Khalaf Rashoد،  ايراد شد، حاکی از اين امر است که پيشمرگانی که می خواستند پيش از يزدانی ھا فرار کنن

پيشمرگان حتا به . درخواست شھروندان غير نظامی يزدانی ھا را برای حفاظت و يا حفظ سالح ھايشان مردود دانستند

 .نفع آنان است که به خانه ھايشان بازگردند زيرا در آنجا از آنھا دفاع خواھد شده يزدانی ھا توصيه کردند که ب

تحرک، سرانجام به روی يزدانی ھا آتش گشودند تا کاروانشان برخی پيشمرگان در مقابل اعتراضات بيش از پيش پر 

 سازمانی ست که برای بازشناسی کشتار جمعی يزدانی ھا مبارزه می کند، در Yazdaيزدا . بی ھيچ مانعی عبور کند

حتا برای يک روز حفاظت شده بودند، می توانستند در ] يزدانی ھا[اگر «:  نوشت ٢٠١۶ جنوریماھنامۀ خود در 

  .»دست داعش اجتناب کننده نيت کامل منطقه را ترک و از کشتار و اسارت و بردگی شان بام

 در مجلس عوام بريتانيا که پس از رھائی از Rashoآنچه در اينجا از نظرتان می گذرد گزيده ای ست از شکايات راشو 

  ).٧(کمک کرده است چنگ داعش طی ھشت ماه بردگی و تحمل تجاوز و چندين ارتکاب به خودکشی درخواست 

 و در کالس سوم دبيرستان بودم و زندگی ساده  ١٩٩٨، متولد سال Salwa Khalaf Rashoنام من سلوآ خلف راشو «

در استان نينوا در ( به شنگال ٢٠١۴ت گس ا٣که داعش در روز  و فروتنانه ای را در کنار خانواده ام می گذراندم تا اين

در فضائی آميخته به مدارا نسبت به اعضای .  اين شھر، شنگال خيلی دلبستگی داشتمبه. حمله کرد) شمال باختری عراق

جامعه مستقل از رسوم، آئين، ايدئولوژی يا دين بزرگ شده بودم زيرا ارزشھای مذھبی ام مرا از نفرت ورزی نسبت به 

 ».ديگران و تبعيض باز می داشت

ولی آنچه روی داد غافلگيرانه و شوک آور بود، . اصی داشتدر واقع شنگال برای سنت مدارا و تنوع قومی شھرت خ

گال بودند نمن از قبيله ھای عرب دھکده ھائی که در ش.  برادران خودمان تلقی می کرديمۀزيرا ما داعش را به مثاب
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ھا را به ناگھان اين قبيله ھا به داعش پيوستند و به ھيوال و گرگ تبديل شدند و زنان و کودکان يزدانی . حرف می زنم

  ).٨(اسارات و بردگی کشيدند و مردان را نيز به قتل رساندند 

ما از شما «:  پيشمرگ حضور داشت که سالح ھای متنوعی در اختيار داشتند و به ما گفتند که ٩٠٠٠ًدر شھر من تقريبا 

ما تا آخرين . عبور کندداعش برای ورود به شھر بايد از روی جسد ما . گال دفاع می کنيمنمحافظت خواھيم کرد و از ش

  ».گال دفاع خواھيم کردننفس از ش

که به مردم اطالع رسانی  که مقاومتی از خود نشان دھند از مقابل داعش گريختند، و بی آن متأسفانه، پيشمرگان بی آن

 خود ولی زن و کودک را به سرنوشت شوم. کنند تا ما بتوانيم از گرفتار آمدن به چنگ ھيوالی داعش اجتناب کنيم

  ».مثل ديگران، من به ھمراھی افراد ديگری تالش کرديم به مناطق کوھستانی فرار کنيم. سپردند و رھا کردند
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