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   -عابد سارا نوشتۀ

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٧ سپتمبر ٢۶

 ٢ -ومس فصل

 ميانه خاور در واشنگتن ِجمعی سازی ثبات بی سالح ُکردھا،

  

  تقلمس نگار روزنامه و سياسی مفسر

 نقض حقوق بشر

ًسادگی پی می بريم که چرا کردھا غالبا به تحريف تاريخ مبادرت می ورزند و تاريخ عرب، با آگاھی به اين جنايات، ب ُ

آشوری يا ارمنی را به نفع خود تعبير می کنند،  و وقتی از اين کار باز می مانند سعی می کنند ھر گونه نشانه و اثری 

  .د، در اين زمينه مثل داعش عمل می کننداز گذشته را از بين ببرن

ھر بار که کردھا در حمالتشان عليه ترکيه نا اميد شده اند، به سوريه مھاجرت کرده اند و سپس مدعی شده اند که اين 

اين . ناميدند» کوبانی«برای مثال، در شھر عين العرب به ھمين شيوه دست زدند و آن را . سرزمينھا به آنان تعلق دارد

بغداد را به /ی ست که ساخت خط راه آھن قونيهالمانمنشأ می گيرد و نام يک کمپانی راه آھن » کمپانی«ه از نام يک کلم

  ).٩( ناميدند و آن را پايتخت خود اعالن کردند  « Qamišlo »» قامشلو«ُکردھا شھر سوری قاميشلی را . عھده داشت

برای . ر شمال سوريه مدعی آن ھستند اکثريت را تشکيل نمی دھندُبد نيست بدانيم که کردھا حتا در سرزمينھائی که د

ًاين ارقام از آغاز جنگ عليه سوريه دائما رو به .  جمعيت را تشکيل می دھند۴٠% تا ٣٠%مثال، در استان حسکه 

رده اند، و  مھاجرت کالماناغلب آنان به . ُکاھش داشته، زيرا بسياری از کردھا به کشورھای اروپائی مھاجرت کرده اند

ه با وجود اين، ب.  نفر را تشکيل می دھند که اندکی کمتر از شمار آنان در سوريه است١٢٠٠٠٠٠ًتقريبا جمعيتی معادل 

نظر نمی رسد که آنجا در پی کسب خود مختاری باشند، بلند پروازی آنان فقط به کشورھای ميزبانشان در خاورميانه 

 از اين کشورھا در پاسخ به مھمان نوازيشان می خواھند از پشت به آنھا جای سپاسگذاریه محدود می شود، يعنی ب

 .خنجر بزنند
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د کند نمی توانيم اعتبار قائل باشيم ئيبرای بسياری از دعاوی عفو بين الملل در نبود بيانيه ھای ديگری که آنھا را تأ

کشند که   را بيرون می٢٠١۵ربوط به سال با وجود اين، در برخی موارد حقيقت دارد، برای مثال وقتی پروندۀ م). ١٠(

  ).١١(اند  را متھم به نقض يک سری نقض حقوق بشر دانستهYPG مدافع خلق واحد

اين اتھامات به ويژه مربوط است به انتقال ساکنان با اعمال زور، تخريب خانه « يک سازمان غير دولتی نوشته است 

اين دھکده ھا به . ًرخی موارد دھکده ھا کامال تخريب شده استدر ب«، »ھا، و به ھمين گونه سرقت و تخريب اموال

عرب ھا يا ترکمن ھائی تعلق داشته که ساکن آنجا بوده و با دولت اسالمی و يا ديگر گروه ھای مسلح مستقل ھمکاری 

يه مشاور با از الما فق  عفو بين الملل به نقل» .تخريب خانه ھايشان به بھانۀ ھمکاريھايشان صورت گرفته. کرده اند

 .سرباز استفاده کرده اند-تجربۀ برنامۀ مديريت بحران در عفو بين الملل، اعالم کرده است که از کودک

آنان چند فرھنگی با مذاھب متعدد است، در حالی اين گونه دعاوی دروغپردازی » کردستان«ُکردھا می گويند که 

که زمينھايشان را به زور تصاحب کردند در فاصله   اينمحض است به اين علت که ديگران مردمانی ھستند که پس از

ًاين افراد احتماال می توانند خيلی بھتر دربارۀ تحوالت کشورشان و تبديل آن به . ُاز جامعۀ کرد زندگی می کنند

  .مستقل حرف بزنند، ولی به دليل انتقال مردمان منطقه در اقليت ھستند» کردستان«

  

   ؟ُچرا کردھا فاقد دولت ھستند

ّناميده شده، به توافقات سری مربوط » توافق نامۀ آسيای صغير«ًپيکو که رسما - بخش خاور ميانه در توافق نامۀ سايکس

توافق نامه ). ١٢( رسيد ء توسط بريتانيا و فرانسه با توافق امپراتوری روسيه به امضا١٩١۶می شود که در سال 

غايت اصلی اين . ُن و تثبيت کرد، کردھا تأثير چندانی نداشتندييعمرزھای کشورھائی مانند سوريه، عراق و اردن را ت

ُکردھا نتيجه گرفته بودند که . توافقات برای امپراتوری ھای استعماری فرانسه و بريتانيا حفظ نفوذ و برتری آنان بود

  .سرزمينی به آنان واگذار خواھد شد، ولی در آخرين دقايق حذف شدند

ُمتأثر از پيدايش فزايندۀ احساس ملی کرد برای ايجاد دولت مستقل مطابق بر معاھدۀ سور ُتاريخ کرد در قرن بيستم 

)traité de Sèvres ( کشورھائی مانند ارمنستان، عراق، و سوريه در وضعيتی بودند که به.  است١٩٢٠در سال 

فی کمال آتاتورک بنيانگذاری دست مصطه با منافع دولت جديد ترکيه که ب» کردستان«استقالل دست يافتند، ولی ايجاد 

 .در نتيجه کردستان ھرگز وجود نداشته است. شده بود تطبيق نمی کرد

ُ، پس از بمباران توسط ارتش عراق برای خارج کردن منطقه از دست شورشيان کرد، کردھا ١٩٩١ چ مار٢٨در  ً

 .کرکوک  را به مقصد اربيل ترک کردند

دھا موفق ُيگانه مناطقی که در خاور ميانه کردر 

دست آورند به ه شدند چيزی شبيه خود مختاری ب

نام دولت اقليم کردستان در عراق بود که حفاظت 

از اقليتھا مبتنی بر قانون جديد را تضمين می 

  ).١٣( و اسرائيل –کند

ُفقدان تناسب بين مناطقی که کردھا در آنجا مستقر 

شده اند و مرزھای سياسی و دولتھای منطقه 

ی را تشکيل می دھد که مانع توافق جملگی عوامل

 را جايگزين Lausanneلوزان   گذاشته نشد و معاھدۀءبا وجود اين، معاھدۀ سور به اجرا. ُلۀ کرد شده استأو حل مس
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از  معاھدۀ سور حفاظت ۶٣گرچه مبنی بر مادۀ . ن وتثبيت شديي تع١٩٢۶مرز کنونی بين عراق و ترکيه در سال . کردند

 .اقليتھای آشوری و کلدانی به روشنی تضمين شده است، ولی اين موضوع در معاھدۀ لوزان حذف شد

استان ). ١۴(ُالزم به يادآوری ست که کردھای عراقی در سرزمينی مستقر شدند که دارای منابع سرشار از نفت است 

قاميشلی سرشار ترين : خودشان اعالن کردند ُحسکه در سوريه که کردھا به شکل ناموجه و خود سرانه آنجا را پايتخت 

ُبينيم اياالت متحده اين ھمه روی کردھا  در نتيجه جای شگفتی نيست که می. منابع نفتی سوريه را تشکيل می دھد

  .سرمايه گذاری می کند

  

  رفتار خشونتبار و غير اخالقی عليه اقليتھا به ويژه عليه مسيحيان 

ُسياستمدار کرد » ُاحمد ترک« منتشر شد، ٢٠١۴در مقاله ای که در سال » رووداو «ُبه گزارش روزنامۀ کرد انترنتی

ول بوده اند و از جامعۀ ارمنی درخواست ؤمس» کشتار جمعی ارمنی ھا« ُترکيه اظھار داشت که کردھا به سھم خود در 

مين گونه عليه ارمنی ھا سوء از والدين و پدر بزرگھای ما عليه آشوريھا و يزدانی ھا و به ھ«: بخشايش کرد و گفت 

در جايگاه وارث اين . نياکان ما اين مردم را مورد آزار قرار دادند و دستھايشان به خون آغشته است. استفاده کردند

  ). ١۵(»کنيم رويدادھای تاريخی، ما درخواست بخشايش می

.  ورزيده انددستًن دائما به کشتار جمعی ُکردھا طی قرنھا گروه ھای اقليت را مورد اذيت و آزار قرار داده و عليه آنا

  .به ثبت رسيده است» کشتار جمعی عليه ملت آشوری« در ١٩٩٩ و ١٢۶١محاسبۀ اين جنايات بين 

ناميده شده، ھزاران آشوری از دھکده ھای دشت نينوا، » ُظھور کردھا« ميالدی طی آن رويدادی که ١٢۶١در سال 

ُا و کرمليس برای اجتناب از مھاجرت عظيم کردھا به سوی شھر اربيل فرار ، بدنا، بشير)قاراکوش(بغديدا، برطله 

دھکده ھای . ُشاه صالح اسماعيل به خيلی از کردھا دستور داده بود که از کوھستانھای ترکيه به دشت نينوا بروند. کردند

زه از راه رسيده گذشتند و به ُآشوری در اين دشتھا غارت شد و ھزاران آشوری در گريز به اربيل از دم تيغ کردھای تا

مقاله ای . يک صومعه در بغديدا تخريب شد و راھبه ھائی که در آنجا زندگی می کردند به قتل رسيدند. مقصد نرسيدند

ُگويد که مسيحيان به شکل جمعی توسط ترکھا و کردھا به قتل   در نيويورک تايمز منتشر شده می١٩١۵که در سال  ُ

 .رسيده اند
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ُکردھا با . ًد در ترکيه، سوريه و ايران طی جنگ جھانی دائما با حمالت شبه نظامی به ھمسايگان حمله کرده اندُقبايل کر

ول بسياری از ؤوفاداری به سنت قديمی شان که عبارت است از قانونيت بخشيدن به غارت دھکده ھای مسيحی، مس

سقف کليسای آست را طی دعوت أای قبيلۀ ترک  يکی از رؤس١٩١٨در سال . جنايات عليه آشوری ھای مسيحی ھستند

 . به قتل رساند که سرانجام به کشتار جمعی مسيحيان انجاميدمذاکره پای ميز صحبتبه 

  

  ُتبانی کردھا در کشتار جمعی ارامنه

حذف مردان سالم يعنی :  گذاشته شد ءکشتار جمعی ارامنه طی جنگ جھانی اول روی داد و در دو مرحله به اجرا

 آنان و يا تحميل بيگاری به مشمولين خدمت سربازی، سپس انتقال زنان و کودکان، سالخوردگان و معلولين به کشتار

راھپيمايان توسط نيروھای نظامی ھمراھی می شدند و محروم از خوراک ). ١۶(راھپيمائی اجباری در بيابانھای سوريه 

 .سيدندًو آب دائما مورد تجاوز قرار می گرفتند و يا به قتل می ر

دست دولت عثمانی ه بوميان ديگر و گروه ھای اقوام مسيحی، مثل آشوری ھا و يونانيان پنتوسی طعمۀ کشتار جمعی ب

پس از . بودند و تاريخ شناسان شيوۀ به کار بسته شده در  نسل کشی را مشابه نسل کشی ارمنی ھا شناسائی کرده اند

در استانھای غربی، ارمنی ھا متحمل . جھان مھاجرت کردندوقوع نسل کشی، جامعۀ ارمنی به اطراف و اکناف 

ُبوالھوسی ھای ھمسايگان ترک و کرد شدند که مالياتھای سنگينی را به آنان تحميل می کردند، زور گيری مسلحانه و 
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ارج از گروگان گيری نيز عليه مسيحيان رواج داشت تا آنان را به دين اسالم بگروانند و از سوی ديگر، بھره برداری خ

  .اقتدار مرکزی يا محلی نيز بيداد می کرد

و . ُزير فشار رھبران عثمانی، رؤسای قبايل کرد استانھای جنوبی را با ارتکاب به تجاوز، قتل و غارت در ھم نورديدند

ه اين اعمال را در سرزمينھائی مرتکب شدند که تا پيش از اين طی قرون متمادی در کنار ارمنی ھا و ديگر اقوامی ک

در ) ١٧ (Henry Morgenthauھنری مورگانتو . مسلمان نبودند با ھمۀ پستی و بلندی ھای زندگی به سر برده بودند

تاريخ سفير «  که ھنگام وقوع رويدادھا در کنستانتينوپول حضور داشته در کتابامريکامقام سفير اياالت متحدۀ 

 :ردھا به تفصيل ياد کرده است ُ از تبانی ک١٩١٨در خاطرات دھشتناکش به سال » مورگانتو

گرفتند و  به دختران جوان حمله می کردند، چادرھايشان را بر می. ُکردھا از کوھھايشان به پائين سرازير می شدند«

کودکان را گروگان می گرفتند و سر راھشان با بی رحمی تمام ھر کسی را می . زيباترينھا را به کوه و تپه می بردند

ُبا ارتکاب به چنين بزھکاريھائی، کردھا به رايگان دست به قتل می زدند، و فرياد زنان و . کنندتوانستند سر کيسه 

  ).١٨(سالخوردگان وحشت عمومی را دامنه دارتر می کرد 

  ادامه دارد

 


