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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights بشر حقوق

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ می ٠۶

 !»درسيم«ھفتاد و ھفتمين سالگرد قتل عام کردھای 
  

 

 

 اين .ه در شمال کردستان است توسط نظاميان ترکي»درسيم«روز چھارم ماه مه، نخستين روز آغاز کشتار مردم 

 به وقوع پيوست و طی آن ده ھا ھزار کرد به دستور حکومت ترکيه قتل عام و ١٩٣٨ تا ١٩٣٧کشتار، در سال ھای 

  .برخی تبعيد شدند

 ھزار نفر ٧٠ تا ٥٠برخی آمارھا حاکی از قتل عام حدود .  اعالم شده استدرسيمآمارھای متفاوتی در مورد قتل عام 

 ھزار نفر در اين جريان ١٢اما حکومت ترکيه مدعی ست که .  استدرسيم و زمينی ترکيه به ئینيروی ھوادر حمالت 

  . کشته شده اند

ھزاران نفر از کسانی که در آنزمان از اين واقعه جان سالم به در بردند نيز به شھرھای مانيسا ، دنيزلی ، اسکی شھير 

 .و بالک اسير تبعيد شدند

ی که والدين شان توسط نظاميان ترکيه کشته شده بودند نيز به خانواده ھای ترک تحويل داده شدند تا بسياری از کودکان

 .از اين طريق زبان و ھويت شان را فراموش کنند
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ت وزيران أ، ھي١٩٣٧ می ۴در تاريخ .  و کشتار وسيع مردم کرد بوددرسيمھدف حکومت ترکيه در آن زمان، نابودی 

در قسمتی از اين گزارش ھا، دستورات و نقشه ھای کشتار مردم .  محرمانه ای تھيه کردندو مجلس ترکيه گزارشات

 . شدندء آمده است که سال ھا پس از اين وقايع افشادرسيم

  :در بخشی از اين گزارش، چنين آمده است

روھای نظامی به  بايستی ني . و مستحيل شوند  ترک ذوب شدهۀکردھا بايستی در جامع.  محاصره شوددرسيمبايستی «

 که مردم در آن ھا پناه می گيرند، تمامی راه ھا، سنگرھا و ئی اقدام کرده و ضمن بررسی غارھادرسيمجو در  و جست

  .ل قرار گيرندواراضی مردم نيز مورد کنتر

 ھواپيماھا  ساخته شود، پادگان ھای نظامی بنا نھاده شود وئیبرای اين که عمليات نظامی به آسانی انجام شود، راه ھا 

  ». به پرواز درآينددرسيمبر فراز 

سيس کرد، يکی از مشکالت پيش روی او أ جمھوری ترکيه را ت١٩٢٣پس از آن که مصطفی کمال آتاترک در سال 

با . خيزش ھای مردمی به ويژه مردم حق طلب کرد بود که آتاترک در ھر گوشه از ترکيه احساس خطر متفاوتی بکند

اين قيام که تنھا دو . عيد پيران، در شھر دياربکر و شھرھای اطراف آن زنگ خطر بزرگی بوداين وجود قيام شيخ س

 باعث شکست کردھا و اعدام شيخ سعيد در برابر مسجد جامع سال پس از انقراض عثمانيان صورت گرفت، نھايتاً 

  .دياربکر شد

د شيخ سعيد به عنوان يک رھبر دينی چيزی به  نزبرخی از تحليل گران و روشنفکران کرد بر اين عقيده اند که اساساً 

نام حق طلبی کردی وجود نداشته و در دوران اوج اقتدار عثمانيان، او روابط مستحکمی با دربار عثمانی داشته و ترس 

عقايد فقه خود، و دغدغه ای که او را وادار به جنگ با کماليست ھا کرد، اين بود که شيخ سعيد شافعی مذھب، بر اساس 

وری عثمانی را نه سرنگونی دستگاه فساد و تباھی، بلکه شکست و تباھی دستگاه خالفت مسلمين دانسته و توط امپراسق

 ھراس وی آن بود که مصطفی کمال با ترويج انديشه ھای ضد دينی، بنيان ايمان و عقايد مسلمين را به لرزه ۀھم

 .درآورد

 ساعت شيخ سعيد و ٢۴م به محاکم استقالل در مدت زمانی کم تر از با وجود آن که به دستور آتاترک، دادگاه ھای موسو

با اين وجود .  و سيدرضا سرجايش بوددرسيمھمراھانش را اعدام کردند، اما ترس حکومت نوپای جمھوری ترکيه از 

 ١٩٢۵ و ١٩٢۴ديگر خطراتی که کشور را تھديد می کرد، به آتاترک اجازه نداد که در ھمان دوران و در ساليان 

 . را نيز خاموش کند درسيمميالدی آتش زير خاکستر

ان و ھمراھانش، کردھای کرمانج، ديگر ھم چون گذشته تھديدی جدی عليه واگر چه پس از اعدام شيخ سعيد پير

 مرتفع و ۀحکومت به حساب نمی آمدند و سران اغلب عشاير ھوادار شيخ، با دولت توافق و سازش کردند، اما در منطق

چرا که مردم اين منطقه . ، ھم چنان حالت عادی در روابط و مناسبات حکومت و مردم وجود نداشتدرسيم کوھستانی

 .ھنوز ھم اعتمادی به حکومت نداشتند و زخم ھايشان ترميم نيافته بود

ت  واليۀقانون جديد ادار« در مجلس ملی ترکيه به نام ٢٨٨۴ ۀ آتاترک دستور داد تا قانونی با شمار١٩٣۵در سال 

 تصميم ١٩٣٧وی در سال . ر داديي را به تونجلی تغ درسيم نامآتاترک در اين قانون نامه، رسماً . آماده شود» تونجلی

 برود اما سيدرضا و تفنگچی ھايش که از قانون جديد ناراضی بودند و خبر داشتند  درسيمگرفت برای افتتاح يک پل به

 . نفر نيروی نظامی آن نابود کردند٣٣شيده، پاسگاه کنار پل را با  نقشه ھای تازه ای کدرسيمکه آتاترک برای فتح 

ژنرال عبدهللا آلپ دوغان از سوی . اين موضوع آغاز يک جنگ تمام عيار بين نيروھای سيدرضا و آتاترک بود

  رفته و نيروھای نظامی را به منظور فتح مواضع کوھستانی ودرسيممور شد تا به أ ممصطفی کمال آتاترک رسماً 
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در اين جنگ نيروھای دولتی شکست سنگينی خوردند و صدھا قبضه سالح آنان غنيمت .  علويان فرماندھی کندئیروستا

 .گرفته شد

ژنرال آلپ دوغان، تصميم گرفت از زنی کمک بگيرد که نزد مصطفی کمال از جايگاه ويژه ای برخوردار بود و او زن 

 آتاترک بود که به دستور و با حمايت او خلبانی را فرا گرفته ۀت الحمايجوانی به نام صبيحه گوکچا، فرزندخوانده و تح

 .و نام او به عنوان نخستين زن خلبان ترکيه ثبت شده بود

  شخصاً درسيمياننرال از وی خواست تا برای بمباران جھای خود را به پايان برده بود و وی در خارج از ترکيه دوره 

در مدت دو روز ھمه چيز مھيا شد و گوکچا به اتفاق دو خلبان ديگر با سه فروند . از آتاترک اجازه و امکانات بگيرد

.  را بمباران کردند و صفوف تفنگچيان از ھم پاشيده شددرسيميان مواضع، دره ھا و روستاھای ۀھواپيمای فرانسوی ھم

 خود و پنج تفنگچی ۀ سال١۶ر سيد رضا به اتفاق پس. حکومت از سيد رضا خواست که به پای ميز صلح و مذاکره بيايد

 .نرال رفت و او خالف تعھداتی که داده بود، آن ھفت تن را اعدام کردجنزد معتمد که از فرزندان سران عشاير بودند 

به دنبال اين رويداد، دو بار ديگر کردھا برای انتقام خواھی سيدرضا عصيان کردند و دولت به منظور خاموش کردن 

 آنان را در ۀ علوی، ارادۀ ھزار مرد و زن و کودک و سال خورد١۵ گسترده با کشتن ۀيک حمل در ١٩٣٨آنان در سال 

 . سرکوب شدزازای درسيمیھم شکست و بدين ترتيب، عصيان علويان به رھبری سيدرضای 

 مجلس ملی ترکيه که متن يک تلگراف ارسالی از سوی مصطفی کمال آتاترک برای عصمت ۀدر يکی از اسناد ثبت شد

ياد شده » وليت ملیؤيک حرکت فوق شعور و مس«به عنوان س جمھور وقت ترکيه است، از اين عمليات ئيينونو را

تسليم شدن سيدرضا راه را برای اصالحات و اقتدار جمھوری باز می کند و سرفرود «: در اين تلگراف آمده است. است

کشف اين سند نشان می دھد که مصطفی » . استدرسيم پيروزی حرکات فوق شعور و ستودنی ما در ۀآوردن وی نشان

 . ميالدی قاطعانه حمايت کرده است١٩٣٨ و ١٩٣٧ ھزار کرد در ساليان ١۵کمال آتاترک، از کشتار حدود 

  : اعزام شده بود، گفته استدرسيم ٢که به تيپ » آيکول« انجام اين تصميمات يک نظامی به نام ۀدر خصوص نحو

زنان و کودکان، را زنده زنده می . وقايعی که خارج از انسانيت بودند. در به بيان آن نيستموقايعی اتفاق افتاد که قا« 

  .نيروھای نظامی منازل مردم را آتش می زدند. سوزاندند

افرادی نيز باعبور از رود . مردم زيادی فرار کرده و خود را به رودی انداختند و تعدادی ديگر به غارھا پناه برده بودند

  .نظاميان غارھا را ھم آتش می زدند. ه مناطق ديگر پناه برده بودندمونزور ب

آن ھا، ھم چنين سنگ را به سر کودکان . نظاميان بازداشت شدگان را روی ھم قرار داده و زنده زنده می سوزاندند

  .کوبيده و آنان را می کشتند

مردم را کشته و به .  قوته رد شودۀکسی قادر نبود به علت بوی جنازه ھا از رودخان.  کشته شدنددرسيممردم زيادی در 

آن ھا، ھم چنين اقدام به تعرض جنسی به زنان می . فاجعه ای به اين شکل ھرگز ديده نشده است. رودخانه انداخته بودند

  ».کردند

 ترکيه و معاون نخست وزير بود در مورد اين کشتار ۀاحسان صبری چاگاليانگيل نيز، که در آن زمان وزير خارج

  : در مورد اين کشتار گفته بود١٩٨۶او در سال . سخن گفته است

مانند موش ھا آن ھا را با سم .  عليه اين غارھا به کار گرفتئیيمياک پناه برده بودند، ارتش ترک گاز مردم به غارھا«

  .شتار کشته شدند ساله در اين ک٧٠ ساله تا ٧از کودکان . کشتند

 ھزار نفر اعالم ١٢اما دولت به طور رسمی شمار کشته شدگان را .  ھزار نفر کشته شدند٧٠ تا ۵٠در کشتار درسيم 

  .کرد
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 کرده و پرده از جنايات آن دوران برداشته مصاحبهيک گروه مستندساز با سربازان پير دوران کشتار کردھای درسيم 

  .است

ساز تلويزيونی توانسته است با چند تن از   طرف، يک گروه مستندۀبه نقل از روزنامبه گزارش خبرگزاری کردپرس 

 . کندمصاحبه ، که در دوران کشتار کردھای درسيم به عنوان سرباز در آن واقعه دست داشته اندئیپيرمردھا

نی بوده که در گروھان  سالگی به سربازی رفته و از نظاميا٣٠ ساله ای است که در سن ١٠٨فايق باشکان، نام پيرمرد 

 . فعاليت کرده استدرسيم سرکوب کردھای ۀويژ

در حضور خداوند شھادت می دھم که در حق کردھا خيانت شد و نبايد به آن شکل وحشيانه و خشن با «: وی می گويد

ن سيار ان فراری را در جنگل دستگير می کرديم و آنان را به گروھائيما بسياری از روستا. آن ھا برخورد می شد

ان جسد آن ھا را می سوزاندند و در جنگل رھا می ئيژاندارم ھا پس از تيرباران اين روستا. ژاندارمری می سپرديم

  ».کردند

تنھا جرم کردھا اين بود که «:  نگاه فرماندھان نظامی آن دوران نسبت به کردھا می گويدۀباشکان در ادامه و دربار

بگذارند و غير از اين ھيچ جرم ديگری نداشتند و اغلب آنان به شدت فقير و حاضر نبودند سرباز در اختيار دولت 

  ».گرسنه و محروم بودند

 به مکان درسيمیوی در ادامه به اين موضوع اشاره می کند که گروه ھای کثيری از زنان و دختران کرد روستاھای 

 يا به عنوان کلفت و خدمتکار به خانه ھای ھای نامعلومی منتقل شده و کودکان نيز يا از سرما و گرسنگی مرده اند

  .بزرگان فرستاده شده اند

 ساله ١٠٣است، با پيرمرد » عدالت و توسعه« زمان ترکيه، که از لحاظ فکری حامی انديشه ھای حزب حاکم ۀروزنام

  .موران و شاھدين رويداد تاريخی کشتار کردھا استأ کرده که خود يکی از ممصاحبهای 

 اطالعات و زير ۀليس در شاخو به عنوان افسر پ١٩٣۶که ھم زمان با آغاز رويدادھای سال » ن اَرمحمد علی دوغا«

 را به االزغ برديم و از درسيمسای عشاير علوی ؤ ءما ابتدا«: نرال عبدهللا آلپ دوغان فعاليت کرده، می گويدجنظر 

وقتی که حمالت شروع . ول کشيد اما کوتاه نيامدنديک ماه اقامت آنان نزد مقامات ط. آنان خواستيم با دولت توافق کنند

 مناطق صورت گرفت و فارغ از اين که زن و کودک و پير و جوان ۀ بار لشکرکشی گسترده و پراکنده در ھم٣۶شد، 

 ». روستاھا به چشم خود ديدمۀبرابر نظاميان است، به ھمه شليک کردند و مرگ صدھا زن و کودک را در ھم

ت ندارم ھمه چيز أمن حتی در اين سن نيز جر«: االت ديگر می گويدؤله در ادامه و در پاسخ به س سا١٠٣اين پيرمرد 

آتاترک برای آن که اين کشتار عظيم را در ميان رسانه ھا و افکار عمومی توجيه کند، سيدرضا را » .را بازگو کنم

دازی جمھوری، از دو کشور روسيه و جاسوس فرانسه، انگليس و روسيه قلمداد کرده و مدعی شد که وی برای بران

 .سوريه سالح و مھمات و از فرانسه و انگليس، پول و دستور گرفته است

ضمن نشان » حزب عدالت و توسعه «جلسۀ طی يک سخنرانی در ٢٠١١مبر  نو٢٣وغان در تاريخ رجب طيب ارد

او، ھم .  کشته شده انددرسيم اھالی  نفر از٨٠۶ ھزار و ١٣ گفت در اين واقعه ١٩٣٩ست اگ ٩دادن يک سند مربوط به 

.  نفر عنوان شده است۶٨٣ ھزار و ١١چنين از يک سند دولتی ديگر خبر داد که در آن تعداد کشته شدگان درسيم 

  .اردوغان از طرف دولت ترکيه، به خاطر اين وقايع عذرخواھی کرده است

اردوغان از حزب جمھوری خلق . زگردانده شود بايد بادرسيمدولت رجب طيب اردوغان، اعالم کرده که نام قديمی 

کمال «ھم اکنون رھبری اين حزب در دست . خواسته که از کردھا عذرخواھی کند) درسيميگانه حزب دوران کشتار (

 است و حزب وی در مجلس ملی ترکيه و در جايگاه مھم ترين درسيماست که خود وی نيز از کردھای » قلچداراوغلو

  .حزب مخالف است
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 به مجلس ملی  را رسماً ١٩٣٧ ھزار سند تاريخی کشتار علويان در سال ١١ ستاد فرماندھی نيروھای مسلح ترکيه راً اخي

 ممکن عليه حزب جمھوری خلق ۀترکيه تحويل داد و به نظر می رسد که دولت اردوغان، از اين اسناد به بھترين شيو

  .بھره برداری خواھد کرد

ش حزب جمھوری خلق، اصلی ترين رقيبار کردھای درسيم به عنوان اھرم فشاری بر البته اردوغان قصد دارد از کشت

  . بھره جويد

 بيش از پنج ھزار نفر از شھروندان عادی ١٩٩٧ تا ١٩٩٣اعالم کرده که در ساليان  (İHD) بنياد حقوق بشر دياربکر

 و اجساد اغلب اين قربانيان کشف کشته شده اند (JITEM) کرد در ترکيه توسط واحد اطالعات و ضدترور ژاندارمری

  .نشده است

اند،   در ترکيه زندانی شده ٢٠١٢ نگارانی که در سال  درصد از روزنامه ٧٠ حمايت از روزنامه نگاران، ۀ کميتۀبه گفت

 . نگاران در جھان بوده است کرد بودند و در اين سال ترکيه بزرگ ترين زندان روزنامه

سال از اين فاجعه، يکی از باالترين مقامات دولت ترکيه باالخره به قتل عام مردم کرد  ٧٧اين که امروز بعد از گذشت 

 که بی رحمانه نابود شدند را بازگرداند و درد و ئی اعتراف می کند، روشن است که نمی تواند انسان ھادرسيم ۀدر منطق

در قدرت بوده ھم چنان به سرکوب و  گذشته ۀآن ھم کسی که خودش در اين بيش از يک دھ. مشقت مردم را کاھش دھد

  . کشتار مردم کرد ادامه می دھد

زيرا .  از تبعيض و ستم ملی بسيار مھم استئی مردم مناطق کردنشين برای رھاۀ حق طلبانۀاما اين اعتراف در مبارز

  . می تواند عليه خود ستمگران و دولت کنونی به کار گرفته شود

ک از سال .ک.االن رھبر پج اوعبدهللا. تان در زندان ھای ترکيه به سر می برندھم اکنون ھزاران نفر از مردم کردس

آيا اردوغان و دولتش مرتکب جنايت عليه مردم .  استانبول استۀ ايمرالی در حومۀ تاکنون، تنھا زندانی در جزير٩٩

  ! کرد نشده اند؟

 فراموش نشدنی از فجايعی که ناسيوناليست طی قرن ھای اخير تاکنون تاريخ بشر پر است از فجايعی بسيار دردناک و

حکومت ھای مختلف بورژوازی از مدل نظامی و ناسيوناليستی . دست در دست مذاھب گوناگون به سر مردم آورده اند

يادآوری تاريخ . ن خود و مردم حق طلب و عدالت جو را کشتار کرده اندامخالفگرفته تا مذھبی و الئيک، بی رحمانه 

  . بايد از اين تاريخ درس گرفت. دردناک و شرم آور استتاکنونی بشر، 

و يا کشتار ميليونی ارمنی ھا و آسوری ھا، نمونه ھای تکان دھنده ای از اين » درسيم «ۀکشتار مردم کرد در منطق

  .تاريخ محسوب می شوند

ود و واقعيت ھای تاريخی شان  خۀتر با گذشتآن ھم اين است که مردم ھرچه وسيعاما اين حقيقت را نبايد ناديده گرفت و 

  .آشنا شوند به ھمان نسبت نيز می توانند از تکرار اين رنج و عذاب ھای تاريخی جلوگيری کنند

 ھر ساله در درسيميکی از غارھای معروفی که انسان ھای زيادی در آن کشته شدند غاری به نام قمر است که اھالی 

ت ياد قربانيان نسل کشی خواھان قبول رسمی اين قتل عام از سوی داشزی با حضور در اين غار ضمن گراميچنين رو

  .حکومت و پرداخت غرامت می شوند

يدا نکرده پاقدام وحشيانه ترميم  از اين  درسيم سال از اين رويداد گذشته اما ھنوز ھم زخم ھای مردم٧٧با وجود آن که 

  .است

  !ز دست دادند گرامی باد که در اين قتل عام ھا جانشان را ائی انسانی ھاۀياد ھم

  ٢٠١۴ ی چھارم م- ١٣٩٣ ]ثور[يک شنبه چھاردھم ارديبھشت

 


