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  » پيشگفتار« 

هاي سربه فلك كشيده آرارات كه در انجيـل هـم             از قله » كردستان«مرزهاي  
هـاي دجلـه و       به مناسبت طوفان نوح از آن يادآوري شده تـا سـواحل رودخانـه             

وسـعت  . يابد  مديترانه امتداد مي  فرات، از ارتفاعات عراق گرفته تا سواحل درياي         
رسـد     كيلومتر مربع مـي    500000كنند به     قلمروئي كه كردها در آن زندگي مي      

كردهـا بـا جمعيـت      . كه اين فضا به وضوح از وسعت كشور آلمان بيـشتر اسـت            
هـا، اعـراب و        تخميني سي ميليـوني خـود در منطقـة خاورميانـه پـس از تـرك               

ترين و آخرين  حكومت بزرگ هاي بي از نظر خلق  ها داراي چهارمين رتبه و        ايراني
  . باشند قوم روي اين كرة خاكي مي

كردستان سرزميني است ثروتمند با منابع زيرزميني بسيار غني كـه نفـت و              
برداري از اين ثـروت و        البته خود ملت كرد اجازه بهره     . هاست  ترين آن   آب از مهم  

، چـون كـشورهاي منطقـه       منابع زيرزميني كـه متعلـق بـه آنهاسـت را ندارنـد            
دهند تا اين     ها سلب نموده و اجازه نمي       هاست حق تعيين سرنوشت را از آن        سال

هاي آبا و اجداديشان، به آرزوهاي  ملت كهن و با فرهنگ، با خودگرداني سرزمين
  . ها را تحقق بخشند ديرينه خود جامة عمل پوشانده و آن

ن و فرانسه كه بعد از جنـگ  چون انگلستا داري هم   هاي بزرگ سرمايه    سياست
چنـين دسـتيابي بـه     ناپذير و هـم    جهاني اول فقط به دليل حرص و طمع سيري        

اي را تـشكيل      نـشانده   هـاي سرسـپرده و دسـت        منابع نفتي خاور نزديك، دولـت     
دادند، سرزمين كردها را برخالف ميـل سـاكنانش و بـا توسـل بـه زور در بـين                    
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عطـش حريـصانة    . مدرن تقـسيم كردنـد    كشورهاي ايران، عراق، سوريه و تركيه       
بـار و     بـرداري از منـابع نفتـي و ادعاهـاي خـشونت             حاكمان محلي با هدف بهره    

ها براي كسب و حفظ قدرت باعث شد ملت كرد تا به امروز نتواند                رحمانه آن   بي
  . به حق و حقوق قانوني و ملي خود دست يابد

 از سركوب، اختنـاق     كردستان به چند قطعه تقسيم شد و همراه آن داستاني         
ها بـراي     تمام تالش و كوشش كرد    . ناپذير آغاز گرديد    هاي پايان   و اِعمال خشونت  

هاي مداوم و ترديدآميز يكـي پـس از    چنين قيام  كسب خودمختاري و آزادي هم    
  . آميز سركوب و درهم شكسته شد رحمانه و خشونت اي بي گونه ديگري به

مـشق و آنكـارا بـا توسـل بـه كـوچ             هاي مركزي در تهران، بغـداد، د        حكومت
جمعي، بيرون راندن و آوارده كردن از خانـه           هاي اجباري، كشتارهاي دسته     دادن

اما . و كاشانه و ايجاد اختناق، رعب و وحشت، اقدام به مقابله عليه كردها نمودند             
تـرين خللـي در ارادة پـوالدين و           تمام اين اقدامات غيرانساني نتوانست كوچـك      

  . ها در جهت كسب آزادي ايجاد نمايد آنناپذير  شكست
هاي اخير سقوط و از هم پاشيدگي كشورهايي چون اتحاد جمـاهير          طي سال 

هـاي    هاي مختلـف و مليـت       شوروي، يوگسالوي و چكسلواكي كه داراي فرهنگ      
اني، كرواسي،  اند، سرانجام موجبات آزادي كشورهايي چون ليتواني، استو         متفاوت

سلواني، سلواكي، ارمنستان و گرجستان را فراهم نمود و امكان تشكيل دولـت و              
  . ها فراهم ساخت حكومت را براي هر يك از آن

در حال حاضر اين فقط ملت كرد است كه هنوز از هم پاشـيده، سـرزمينش                
  . مابين كشورهاي ديگر تقسيم شده و سركوب ميگردد
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. بيننـد   اي اخير نور اميدي در افق تاريك خود مي        ه  البته كردها هم طي سال    
المللـي    بدين معني كه باالخره مسئله و معضل كردها در صـحنه سياسـت بـين              

در . مطرح و پرونده آن جهت بررسي روي ميز مسئوولين بين المللي قرار گرفت            
 و اتحاديه اروپا، كشور تركيه اعالم نمود        UNOاثر فشارهاي سازمان ملل متحد      

هـا    هـا كـرد سـاكن در آن كـشور كاسـته و بـه آن                 شدت سركوب ميليون  كه از   
اي در جهت حق و حقوق فرهنگي اعطاء خواهـد كردهـا و               كننده  هاي قانع   آزادي

كردهاي عراق، اكنون پس از سقوط و انهدام صدام حسين، ديكتـاتور سـابق آن               
ننـد از   اند شـايد بدينوسـيله بتوا       كشور در مقابل شانس تاريخي خود قرار گرفته       
  . نظر سياسي خودمختاري خود را تضمين نمايند
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 سخني چند در مورد نويسنده كتاب

  »)Gunther Deschner(دكتر گونتردشنر «
  

هـاي    هـا و فـيلم      و نويـسنده كتـاب    ) 1320 (1941دكتر دشنر متولد سـال      
او ضــمن نويــسندگي بــه كــار مفــسري و . مــستند و تبليغــاتي بــسياري اســت

  . ل استخبرنگاري هم مشغو
هاي سال است كه وقت خود را صرف خلـق كـرد و مـسائل                 دكتر دشنر سال  

ها و گزارشات بيشمار و غيرمغرضانه او كه با واقع  كتاب. نمايد ها مي مربوط به آن
. نماينـد   اند، او را به عنوان يك كارشناس برجسته معرفي مي           نگري نگاشته شده  

ل آورده و بـا همـه سياسـتمداران         دكتر دشنر به كرات از كردستان ديدار به عم        
اي كردهـا مـال    تـرين رهبـر افـسانه    معروف كرد به صحبت نشسته؛ او با معـروف  

اي گـرم و دوسـتانه داشـت و بارهـا بـا مـسعود بـارزاني                   مصطفي بارزاني رابطـه   
چنين با رقيب و همكار او، جالل طالباني و عبداهللا اوجاالن رهبـر        جانشين او هم  

   .ران كردستان مصاحبه نموده استدستگير شده حزب كارگ
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 چگونه بايد باور كرد كه بتوان خلقـي را بـراي هميـشه              براستي
ورزد و    خلقي كه براي كسب آزاديـش اصـرار مـي         . سركوب نمود 

  حاضر است براي به دست آوردن آن هر قيمتي را بپردازد؟

 1935جواهر لعل نهرو 
  در مورد كردها
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  حكومت ملت بي، ردهاك

  الملليمسئله كردها در صحنه سياست بين
  

  . شايد هم چند ميليون كمتر و يا بيشتر. رسدبه سي ميليون نفر مي، اكردهيت عجم
 خيلي ساده به اين دليل كه موجوديت خلق كرد از مه آن، داندكس نميآمار دقيق آنها را هيچ

 بارزي از ةتركيه نمون. شودشد و يا هنوز هم ميي حاشا ميجانب برخي كشورهاي منطقه انكار و حت
، باشد از جمله عراق قابل انكار نميجوديت كردها از جانب برخي كشورهاو چون مو، اين كشورهاست

بايستي از خود : در نهايتشود تعداد آنها به مراتب كمتر از آنچه كه هست اعالم گردد و سعي مي
آيا معقول مي ، آورندا را به عنوان انسانهاي دست دوم به حساب مي كه كردههاييدر كشورپرسيد 
  هنگام آمارگيري و سرشماري ملي آنها خود را جزو آن ملت قلمداد كنند؟نمايد 

ي كشورهاي مذكور جمعيت كردها را عاخالف ادهاي ملي كرد ميل دارند برن جنبشنمايندگا
-  كردها را سي و پنج تا چهل ميليون نفر اعالم ميآنها تعداد. بيشتر از آنچه كه هست قلمداد كنند

 سوسياليسم حتي جديداً جمعيت كردها را چهل تبهاي كرد الهام گرفته از مكيكي از سازمان، كنند
  . و پنج ميليون نفر اعالم نموده است

ها چهارمين ملت  ها و ايرانيترك،  پس از اعرابم آن كه كردها از نظر جمعيت اما قدر مسل
ناظران معتبر و قابل اعتماد تعداد كردها را در تركيه بيشتر از پانزده . باشندنزديك مي ه خاورمنطق

زنند و مي    تخمين ريه تا دو ميليون در عراق پنج ميليون و در سو، در ايران ده ميليون، ميليون
،  ارمنستانخصوصاً، شامل كردهاي پراكنده در كشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابقرقم اين البته 

فراري و آواره در ، هم چنين تعداد كثيري از كردهاي تبعيدي، آذربايجان شوروي، گرجستان
كنند كه قسمت اعظم آنها تنها در كشور آلمان پانصد هزار كرد زندگي مي. شودكشورهاي ديگر نمي

  . باشند  مييهي تركداراي گذرنامه
دهد كه آنها از تاريخ نشان مي. به خود دارندكردها تاريخ و فرهنگي چند هزار ساله و مختص 

  . دنزيآن مي كردند كه هنوز هم درهايي زندگي ميهمان ابتداي ظهور در همان سرزمين
رد هم به احتمال زياد از كلمه گوتي يا كورتي مشتق شده كه در عهد عتيق از آنها وجه تسميه ك

سام (غير سامي ) Hurritern(هاي ان خورتتوحتي مي.  استبه عنوان فاتحان بابل اسم برده شده
  . و مادهاي تاريخ ايرانيان را جزو نياكان كردهاي امروزي به حساب آورد) ابن نوح



  

  دولت ، ملّت بيكرد
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 تعلق داردهاي بخش غربي ايران ه گروه زبان و بهاي هندوژرمنصاصي و جزو زبانزبان آنها اخت
كي ابداً تشابه و رهاي عربي و تزباناي تنگاتنگ با زبان پارسي قديم داشته و با اين زبان رابطه
  . تجانسي ندارد

اي يا زبان  به همان اندازه فاصله دارد كه زبان آلماني از زبان كرهي و عربيزبان كردي از ترك
 بسيار زيادي از كردها خود را به نژاد ةبه همين خاطر عد. )آفريقايي(انگليسي از زبان سواحلي 

  . هاها و عربا به تركدانند تتر مينزديك) اروپائي(
عراق و ، آنها در ايران. هاي مختلفي بخوانند و بنويسندپراكندگي كردها باعث شده تا آنها به زبان

در ، در تركيه از الفباي التين. كنندالفباي عربي براي خواندن و نوشتن استفاده مياز سوريه 
يا الفباي زبان ) روسي (كيسيريل كشورهاي از هم پاشيده اتحاد جماهير شوروي سابق از الفباي

  . ارمني
- هاي خليج از ارتفاعات آرارات در شمال كه در كتاب انجيل مقدس از آن ياد شده گرفته تا كرانه

از رودخانه دجله گرفته تا بلنديهاي كشور ايران ، از ارمنستان گرفته تا سواحل درياي مديترانه، فارس
  . كردستان آنهاست،  آنهاستة شده پاره وطن پارتباريبه اعهاي مسكوني كردها يا جزو سرزمين

 لسلسله جبا، دهدالعبوري تشكيل ميهاي بلند و صعببخش عظيمي از اين سرزمين را كوه
 بسيار زيباست  يك تابلوي نقاشيشبيه بهاي كه منطقه، زاگرس در سرتاسر اين سرزمين كشيده شده

، هاي دور افتاده با دهكده!!) كند زنده مي يادها درا هاي آلپ دست نخورده ر كوهةتصويري كه منظر(
   .فقيرنشين و زيربناي اقتصادي عقب مانده

 كارل ماي نويسنده معروف و پرطرفدار آلماني بيش از صد سال پيش كتابي راجع به كردستان به
 انكارناپذير  واين كردستان وحشي. )عبور از كردستان وحشي (تحت عنوان تحرير درآورد ةرشت

 و هنوز هم كه هنوز است با غرور تمام سر هعظيم در مقابل هيچ قدرتي خم نكردديربازي است سر ت
  . كندپا ايستاده و مقاومت مي

خيز با مراتع وسيع و حاصل.  ديگري هم داردهاي نيست و چهرهااينمنحصر به ما كردستان فقط ا
هاي استخراج و شهرهاي ها و پمپميادين غني پر از نفت با دكل، هاي كشاورزي پر محصول زمين
 داراي مدنيتبخشي از اين شهرها قدمت چندين هزار ساله داشته و   چون كركوك و اربيليبزرگ
  . رسد قدمت بعضي از آنها به پنج هزار سال هم مي،اندبوده

ط هاي متفاوت اين سرزمين و روابچهره،  دقيقي از ابعاد كردستانيرتوان تصودر جهان امروز نمي
هايي طبيعي است در كردستان هنوز هم چوپان: با يكديگر ترسيم نمودرا هاي مختلف آن بخش

طبيعي است كه هنوز ، برندبز خود را براي چرا به صحرا و دشت مي  واحشاماي هوجود دارند كه گله
گ  فشنرگ به دوش با قطانتوان هر از گاهي سواري را ديد كه با غرور هر چه تمامتر تفهم مي
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درست همانگونه كه كارل ماي در كتابش آن ، مشغول استمركبي حمايل بر شانه و سينه به تاختن 
  . كندرا توصيف مي

باشد اكنون هشتصد اما شهر اربيل كه يكي از شهرهاي شمالي كردستان واقع در كشور عراق مي
سه ، مجلس ر داراي يكاين شه. شايد هم اين تعداد به يك ميليون نفر برسد. هزار نفر جمعيت دارد

، هايي با دستگاه تهويه هواسوپرماركت، زيوني و چند فرستنده راديوئييدو فرستنده تلو، بيمارستان
و از اين قبيل  باشد هاي همراه ميي براي تلفننچندين سالن آرايش و زيبايي و يك شبكه تلف

   .ت و روز به روز در حال فزوني اسشودفراوان يافت ميدر آن تأسيسات 
هاي  بلكه سرزمين وسيعي است با چهره. دورافتاده و رومانتيك نيستة كردستان فقط يك گوش

به اند از نفت و آب در آن  خاورميانه كه عبارتذخايربزرگترين منابع و . بالقوه و ثروتمند، گوناگون
ست و بزرگترين كردستان قرار گرفته اخاك تقريباً نيمي از منابع نفتي عراق در . شود يافت ميوفور

كنند از سوريه و عراق را سيراب مي، هاي اين منطقه دجله و فرات كه كشورهاي تركيهرودخانه
  . گيرندكردستان سرچشمه ميارتفاعات 

اند به پانصد هزار كيلومتر كردها هزاران سال است در آن ساكنكه مسكوني  سرزمينهاي مساحت
تر از مجموع خاك هر دو آلمان غربي فرانسه و حتي وسيع تمامي خاك ةيعني به انداز. رسدمربع مي

هاي خود نه جزو  سرزمينوكردها در مناطق مسكوني ديگر به عبارت . و شرقي به اضافه اتريش
  . دهندل مييها بلكه غالباً اكثريت را تشكاقليت

چون ،  نگرديدههاي جغرافيائي درجنقشه ها نام كردستان در هيچ يك ازتمام اين حرفوجود اما با 
 و اجدادي آنها خاك آبا. دها آخرين خلق بزرگ جهانند كه دولت و حكومتي مختص به خود ندارندرك

ملت كرد را هم بين ، اند آنها نمودهةرا تجزيه و ما بين كشورهاي جديدالتأسيس تقسيم و ضميم
 قسمت جنوبي اتحاد  را هم بهيعراق و سوريه تقسيم و بخش كوچك، ايران، تركيه، كشورهاي امروزي

هاي زيادي ساخته شده اقليت، به اين ترتيب از يك اكثريت بزرگ. اند بخشيدهجماهير شوروي سابق 
  . است

  . ليتيكپتفرقه و ژئو، پراكندگي: اندكردهسه عامل اصلي سرنوشت كردها را تا به امروز تعيين 
در مورد ملت كرد كامالً  ،داردجغرافيا حكم سرنوشت را : ي ناپلئون بناپارت كه گفتاين جمله

ها و هاي خونيني ما بين امپراطوري كشكمشةمحل زندگي كردها صدها سال صحن. كندصدق مي
  .ه استهاي بزرگ بودديگر قدرت

 يازدهم از آسياي ةدسهاي عثماني كه از آزمائي تركخاك كردها تبديل شده بود به ميدان زور
رين قدرت منطقه به تهايي كه تا آن زمان بزرگ و ايرانيند آناتولي مهاجرت كردةميانه به منطق

به رقابت برخاسته كه هاي عثماني ها و ترك ايرانيم1639 و سرانجام وقتي در سال آمدندحساب مي
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 كه درست از شدحد و مرزي تعيين ،  و قرارداد قصرشيرين را امضاء كردندهبه توافق رسيد، بودند
  . نامندمي» اولين تقسيم كردستان«خود كردها اين قرارداد را . ردكوسط خاك كردستان عبور مي

يعني ، آورتر بودند در قرن بيستم اتفاق افتاددهاي ديگري كه بسيار درتجزيه و تقسيم شدن
  . هادرست در قرن حق تعيين سرنوشت ملت

ي يعن پيروز در جنگو هاي دمكرات  دولت1918پس از پايان جنگ جهاني اول يعني سال 
 و يا هند منطقه را براي هميشه ضعيف كردمه و قدرتب و انگليس تصميم گرفتند دول مغلوفرانسه

و متأسفانه بدون اعمال و يا در نظر گرفتن ، از اين رو با خصومتي مغرضانه. سازندكامالً متالشي 
 در 3 سور و2ژرمنسنت، 1هاي پاريس يعني در ورسايمدارانه در سه محل از حومههاي سياستآگاهي

 زمان را به كشورهاي شكست آن» نظم نوين جهاني« قراردادهاي 1920 تا 1919هاي فاصله سال
  . قراردادهايي كه بعضاً عواقب وخيم و مخربي را به دنبال داشت.  ديكته كردندةخورد

همان طوري كه ،  و قسمت بزرگي از آن را جدا كردنده را تحقير نمودآلماندر ورساي امپراطوري 
در سنت ژرمن كشور . مه اطالع دارند اين خود يكي از داليل مهم شروع جنگ جهاني دوم بوده

  .  و نژادهاي غير آلماني را از آن جدا كردندنمودهها بسبورگ را تجزيه اتريشيِ
با . هاي غربي به هيچ عنوان تضمين كننده صلح جهاني نبودگيريها از طرف قدرتاين تصميم

 و چكسواكي مشكالت جديدي به وجود آمد كه يوگسالويجديدي چون  عيابداع كشورهاي مصنو
 ورگبسبها  داشت كه تا آن زمان در كشورهايي راتر از تمام تنش و درگيريتأثيري به مراتب وخيم

  . به وقوع پيوسته بود
 آنها به جاي آنكه. هاي عثماني اتخاذ شدگيريهايي در سور و در مورد تركشبيه به چنين تصميم

هيچ ، بندي كنند خي و مذهبي تقسيمينقشه سياسي جغرافيائي جديد را بنا بر مناسبات نژادي تار
. يك از اين مناسبات را در نظر نگرفته و امپراطوري عثماني را از روي هوي و هوس مرزبندي نمودند

، ردن ابر قدرت فرانسه و انگليس فقط به خاطر افزودن و توسعه قدرت خويش نقشه كشورهاي ادو
وينستون چرچيل جوان در آن زمان سمت (. اي ترسيم كردندلبنان و عراق را روي تخته پاره، سوريه

معاونت مدير كل وزارت مستعمرات بريتانيا را بر عهده داشت و مسئوليت تجديد سازمان منطقه 
، ول جديدها هنگام تشكيل داز نقطه نظر انگليسي) . آمدخاورميانه جزؤ مأموريت او به حساب مي

  . تر از قولي بود كه آنها به شيوخ عرب داده بودند رفاه اين ملل خيلي كم ارزش
قول ايجاد يك كشور پادشاهي را از و اين شيوخ به هنگام جنگ با آنها تشريك مساعي نمودند 

 اين زمامداري. بدين ترتيب كشورهاي پادشاهي اردن هاشمي و عراق تأسيس شدند. آنها گرفته بودند

                                                            
1- Versailles 
2- St. German 
3- Sevres 
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،  كه از هر نظر با ملت و فضاي آن كشورها غريبه بودندندهايي سپرده شدورها همگي به خانوادهكش
  .داشتند نييها به امور زمامداري و حكومت هم چندان آشنااين خانواده

-اي كه در اثر بحرانتركيه،  امروزي باقي ماندةبدين ترتيب از كل امپراطوري عثماني فقط تركي

 و هصدمه ديداز خاكش در اثر جدا شدن مناطق بزرگي ،  به شدت تكان خوردهيهاي خارجي و داخل
  . مانده بود    اش كامالً هاج و واج عثماني - قديمي اسالمي امهمزمان در اثر فروپاشي نظ

 متشكل از اتريش و مجارستان بخشي را جدا كرده و ،ها بسبورگ همان گونه كه آنها از دولت
كشوري كه به زودي مكان اجباري و زندان ، لواكي را پديد آوردندكشور جديدي به نام چكس

به همان صورت خلق ، ها شدلهستاني و سلواكي، هائي همچون اقوام آلمانيخلق اي براي ناخواسته
اترك تها در سوريه و كمال آفرانسوي، هاي استعمارگر در عراقسي ميليوني كرد هم توسط انگليسي

  . هاي خلقي به زور جاي داده شدندبارتي در اين زندانا به عيتقسيم در تركيه 
شايد هم معيار و مالك يا  نداشتند و سويي شايد قصد و نيت ،شودالبته آنچه به كردها مربوط مي

قبل و چون مسئله كردها براي مدت زمان كوتاهي قبل از انعقاد قراردادهاي پاريس . آنها احمقانه بود
الخصوص دو رويداد  علي،المللي مطرح گرديدي سياست بينر صحنه اول د،از خاتمه جنگ جهاني

  :ساختهايشان با خبر ديم از فراز و نشيب اكردها را ،هاي جنگسياسي طي سال
 - Sykes( در قراردادي كه به اسم دو رهبر مذاكره كننده قرارداد سايكس ـ پيكوت 1916سال 

Picot( هايشان را به بعد از پيروزي متفقين كه به  خواستههاها و فرانسويانگليسي، نام گذاري شد
بيني بندي ديگري در خاك كردستان پيشدر اين قرارداد تقسيم. آن اميدوار بودند موكول نمودند

اي ويلسون رئيس جمهور آمريكا بر خالف  برنامه چهارده مادهدر 1918اما در سال . شده بود
  . بار حق و حقوق ملي كردها نيز ذكر گرديدهاي انگليس و فرانسه براي اولين خواسته

هيئتي از كردستان به سرپرستي شريف پاشا كه يك ، اي ويلسونبا اتكا به برنامه چهارده ماده
هيئت اعزامي . ژنرال كرد ارتش عثماني بود به عنوان هيئت ناظر در كنفرانس سور شركت نمود

د سازماندهي كشورهاي شرقي و بركناري كردها در يك موقعيت مناسب تقاضاي خود مبني بر تجدي
قاضاي حق خود گرداني را  تارر جلسه مطرح كرد و براي اولين بآنهايي را كه در خواب غفلت بودند د

الخصوص اكنون كه قرار بود كشورهاي علي، براي خلق كرد درخواست نمود المللي بينةدر صحن
را مطرح » حكومت كردستان« به اسم آنها نيز درخواست تأسيس حكومتي ،دنجديدي تأسيس گرد

در حقيقت اين درخواست از نظر . نددادس هيچگونه مخالفتي از خود نشان نفرانسه و انگلي. نمودند
ها افزوده چون هر چه بر تعداد مهره، توانست براي آنها منافعي هم در برداشته باشدسياسي مي

تر و سرگرم اليستي آسانيهاي سياسي امپرزنهر در صحنه موابه بازي گرفتن آنها عليه يكديگ، شد مي
  . تر بودكننده



  

  دولت ، ملّت بيكرد
 
 

17

ت دولت ومتحت قيم غرب از كشور نو بنياد عراقهاي شمال آنها به توافق رسيدند كه بخش
 آنچه كه از كشور تركيه باقي مانده بود را يعنيهاي جنوب شرقي كردنشين نيز بخش  وبريتانيا

 آن هس از سپري شدن مدت زمان تعيين شد ـ پباشندآن   و چنانچه كردها خواستارهمشخص نمود
  . را به عنوان حكومتي مستقل به جامعه ملل پيشنهاد نمايند

اتحاد و به هم پيوستن كردها در تركيه امروزي با كردهاي عراق در قالب يك ، بنابر مفاد قرارداد
به را تغيير داد  ت آينده همه چيز تحوالاما تغيير و. نمودپذير ميكردستان مستقل و آزاد كامالً امكان

فرانسه و انگليس واقعاً در نظر داشتند اين نقشه را پياده  پرسيدند آيانحوي كه كردها مدام از خود مي
خواستند بدين وسيله و با تهديد دولت عثماني به  كرده و صورت تحقق به آن ببخشند يا فقط مي

همزمان مشخص شد ده و وادار به اطاعت نمايند؟ رم ك رااو رابرش بخشي ديگر از آن اين امپراطوري 
 و ژنرال مصطفي كمال پاشا، يكي از قهرمانان معروف هگيري كردكه سلطان عثماني از سلطنت كناره

چون و چراي تركيه مرد قدرتمند و حاكم بي، ده شدينام) پدر ترك(ترك تا به نام آهاجنگ كه بعد
آتشه و نژادپرست بود كه حاضر نبود حتي يك وجب از خاك ترك يك ترك دو تاآ. ماندباقي خواهد 

 خودكامههاي خ سياست حكومتر سرزمين كردها زير چرآخراالم. تركيه را به ديگران واگذار كند
هاي خرد شد و نه فقط حكومت و دولتي را صاحب نشد بلكه پاره پاره شد و ما بين دولت

  . جديدالتأسيس تقسيم گرديد
 نه فقط طبيعي نيستند بلكه از نظر اقتصادي مي سازندردستان را از هم جدا كخاك مرزهائي كه 

باشند مصنوعي كه بر خالف ميل خلق كرد و فقط آنها مرزهائي مي. و فرهنگي نيز هماهنگي ندارند
 تحت عنوان استدالل منطقي هرهاي تقسيم كننده و قبل از بنا به خواست و تأمين منافع قدرت

آنها نابخردانه يك سرزمين .  شدندتعييناستعمارگر  هاياز سوي قدرت» زنهموا «انةغرب پسند
تعداد ايل و . از هم جدا كردندرا  انهايشعشاير و حتي خانواده، طوايف، با شهرها و روستاهارا بزرگ 

 محيط زندگي مشترك آنها را از هم جدا كرد كامالً در خور توجه ،طوايفي كه اين خطوط مرزي
هاي بزرگ، بين دو و حتي سه كشور مختلف تقسيم و از ز اين طوايف و حتي خاندانبعضي ا. است

آيد  غالباً پيش مي؛ ايل و طوايف بزرگي وجود دارند چنينهنوز هم كه هنوز است. اندهم جدا شده
اش در كشور ديگر و در آن سوي خطوط اي در كشوري و چراگاه تابستانيكه چراگاه زمستاني طايفه

  . ار گرفته استمرزي قر
 كننده تأثيري فلجمردم  دائمي روي زندگي فرهنگي و اقتصادي  مرزبنديهايها واين تقسيم شدن

مخرب و تفرقه اندازانه ،  پيشرفت و توسعه مدرن جامعه كردها تأثيري بازدارندهو رويبرجاي گذاشته 
) PKK(رگران كردستان الن رهبر حزب كاااي كه با عبداله اوج در مصاحبه1998سال . داشته است

المللي كه مناطق مختلف  يا به اصطالح بينيمرزهاي فعل، ما كردها« :در دمشق داشتم چنين گفت
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اي كه دقيقاً خوب مرزهاي داخلي، نگريمكنند به چشم مرزهاي داخلي ميكردستان را از هم جدا مي
مرزي كه با . داشتهز هم جدا نگا براي مدتي طوالني اابه مرزهايي است كه خلق آلمان رثيا بد به م

 بوي همرزهايي كه خلق ما را از هم جدا كرد. اتحاد دو آلمان غربي و شرقي خود به خود از ميان رفت
  ».مورد نفرت و انزجار خلق كردو آنها خطوطي هستند ، دهندخون مي

ي كه ن مديدمدت زما، گذرداكنون بيش از هشتاد سال از اين حالت و اوضاع غير طبيعي مي
حق از اين خلق تا به امروز . اش را از دست داده و تجزيه شدهگييكپارچه، خلق كرد بر خالف ميلش

تحت ستم و تعقيب .  استاستقالل و تشكيل يك حكومت محروم مانده، خودمختاري، ينادخودگر
است كه هاي سال لا آنگونه كه در تركيه مرسوم است تكذيب موجوديت آنها ساي قرار گرفتن يقانون

 هاي هفراد اين قوم را به عنوان پيادغالباً ا. باشد  كشورهاي منطقه ميرةروزم و مباحث هاجزو برنامه
 و قرباني اهداف هجا كرد به بازي گرفته و آنها را به راحتي جابه، هاي سياسيعرصه شطرنج صحنه

باني كرده و كردهاي خود را به عنوان مثال ايران گاه از كردهاي عراق حمايت و پشتي. نمايندخود مي
هاي اخير سوريه از جنبش قيام گونه  طي سال. شودگاهي هم قضيه بر عكس مي، كنند سركوب مي

 در نمودالن رهبر آنها حدود يك دهه پناهندگي اعطا ا اوجكردهاي تركيه حمايت كرد و به عبداهللا
  . داشته است را ممنوع اعالم هاي كردهاي داخلي خودهاي سازمانحالي كه همزمان تمامي فعاليت

هاي بيگانه هم سرنوشت كردها را به بازي گرفته و آنها را مورد سوء استفاده قرار حتي ابر قدرت
 تأسيس  و ايران را به تشكيلهايدولت شوروي سابق كرد )1325( م 1946سال : دهندداده و مي

همين كه يك قرارداد نفتي اما يك سال بعد ، يك جمهوري در كردستان تشويق و ترغيب نمود
پشتشان را ، ا برداشتپرمنفعت را با دولت ايران به امضاء رسانيد دست از حمايت و پشتيباني كرده

اشاره است به تشكيل جمهوري مهاباد توسط قاضي (. خالي نمود و به راحتي به آنها خيانت كرد
د خود را تسليم كند و همراه ها ناچار شد به خاطر حفظ جان ملت كرمحمد كه بعد از خيانت روس
 دولت اياالت متحده 1991 و 1974هاي و يك نسل بعد در سال) . سران حزب دمكرات اعدام شد

مداران صحنه   دو بار هم پس از آنكه سياسترآمريكا كردهاي عراق را فريفت و به قيام تشويق كرد، ه
كردند و هر دو بار آنها را در مقابل هاي خود رسيدند، به كردها خيانت قدرت در آمريكا به خواسته

  . هاي خونين حكومت بغداد تنها گذاشتندجوئيانتقام
،  در كردستانيعني در قسمت شمالي عراق 1991در سال : اوضاع فرق كند» شايد«اما اين بار 

تواند اند كه ميحكومتي خودگردان تشكيل داده، كردها تحت حمايت و پشتيباني نيروهاي آمريكايي
يك كردستان . تحقق بخشد راكردها ديرين ي وزرده و آولتي مستقل و غيروابسته تبديل ش دبه

رفاه اقتصادي نسبي و ، با پارلمان، تشكيل شده از حكومتي مختص به خود، اي و منطقهخودمختار 
 كه اين خودمختاري خواهان آنندچنانچه به ميل و خواست كردها باشد همگي . المللي روابط بين
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كردهاي شمال عراق به . خواه در درون يك عراق جديد يا حتي بدون آن. توسعه يابدبيشتر هرچه 
توانند آنها از هر جهت مي. گردان باشندتوانند تشكيل حكومت داده و خوديخوبي نشان دادند كه م

 و آن را بخشيدهموفق شوند تا به خودمختاري بالفعل و غير رسمي خود صورت رسمي و قانوني 
  .  تقريباً يعني يك حكومت مستقل و آزادد دهند و اين خوتوسعه

 ر اين دورخيز و سعي و تالش جديد كردها به تاموفقيتِ، اما با وجود تمامي اين اوضاع و احوال
پيمانان مهم آمريكا است شديداً مخالف تركيه كه يكي از هم. موئي بسيار ظريف و باريك بسته است

جهت نيست حكومت تركيه خوب   بيها وحشت تركو البته ترس  . خودمختاري به كردهاستاعطاي
 به مثابهداند كه موفقيت هر يك از مناطق كردنشين در كسب خودمختاري و يا تشكيل حكومت مي

مخصوصاً (. خواهد كردبشكه باروتي است كه بر روي ديگر مناطق تأثير گذاشته و آنها را منفجر 
 ة كه در قرن نوزدهم به صورت هست1ييكوچك ايتالياشهرك  مثل آن) منطقه كردنشين تركيه

، تركيه براي جلوگيري از تشكيل خودمختاري كردها. ها درآمدمركزي جنبش همبستگي ايتاليايي
   .نداردكه از دست زدن به آن ابائي چيزي ، حتي عراق را به حمله نظامي و اشغال آن تهديد نمود

ي زماني كه نيروهاي نظامي درخ آكسفورمو) Timothy Garton Ash(تيموتي گرتن اش 
-هاي بيشايد تفكر در مورد سرنوشت خلق :دند در گزارشي نوشترف بغداد راه افتاآمريكا به ط

كردها بزرگترين بمبي است كه در حال «اما مسئله ، حكومت چيزي چون يك تئوري به نظر بيايد
تيك تيك صداي «توانست بگويد   البته مي».رسدحاضر در عراق صداي تيك تيك آن به گوش مي

توان اين بمب را از كار انداخت و آن را اما چگونه مي» رسدسر خاور نزديك به گوش ميتاآن در سر
؟ در واقع مغزهاي  اي هستند طراحان نقشه در فكر چه نوع خودمختاري وگيران تصميمخنثي نمود؟

 قبل و هنگام جنگ اياالت متحده آمريكا انديشندمتفكر سياسي و آنهايي كه كمتر به اين مسائل مي
هائي ريزي كردند، نقشهو طرحياق فدراتركردها در يك عيندة هائي براي آعليه صدام حسين نقشه

 با ،براي يك كردستان خودمختار در درون عراق، اما يك كردستان در عراق با كدامين خطوط مرزي
با حق بازگشت كردهايي كه توسط صدام  نها؟يا بدون آ) shangar(اي نفتي كركوك و شنگار ههچا

حسين و حكام خودكامه و مستبد قبل از او از خانه و كاشانه خود رانده و آواره شده بودند يا بدون 
  آنها؟

اصالً چرا يكباره دولت و حكومتي تشكيل ندهند؟ اين بهترين موقعيت بود و تا به حال چنين 
هاي آهنين و خرد شدن  پردهريختنه جنگ سرد و فرو پس از خاتم. فرصت مناسبي دست نداده بود

هاي مختلفي هاي ملي به وقوع پيوست و ابر قدرتي مستبد كه ملترنسانس واقعي حكومت، هابلوك
را به زور و با ايجاد رعب و وحشت بهم پيوند داده و حكومت واحدي را تشكيل داده بود از هم پاشيد 

                                                            
1- Piemont 
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روپاشي كشورهائي چون يوگسالوي، چكسلواكي و اتحاد از ف. و به قطعات متعددي تقسيم شد
هاي ملي جوان بوجود آمد، ارمنستان، گرجستان، ليتواني، جماهير شوروي بيش از يك جين دولت

اراي وسعتي داين كشورها . توان به عنوان مثال ذكر كردن، استواني، سلواني و كرواسي را ميوليتا
 بوده ها خيلي كم و داراي يك بنياد اقتصادي بسيار ضعيفباشند، جمعيت آنبسيار كم و محدود مي

  .كه توانمنديهايشان حتي از كردستان عراق هم به تنهايي و به مراتب نازل تر است
المللي هاي بين اثر سياستر دگرفتها انجام هاي شديدي كه بعضاً عليه استقالل اين ملتمقاومت

و در  شانهاي مركزي به حكومت آنها  و غير وابستگين استقاللدر هم شكسته شدو مراحل مختلف اي
 نيروهاي و EUو اتحاديه اروپا  )NATO(ناتو ، UNOزمان ملل ساهاي بعضاً تحت حمايتمواردي 
 - ECR(در برخي موارد آلمان هواپيماهاي جنگي تورنادوي حتي ، گرفتسته به آنها قرار بنظامي وا

Tornado (برخي از اين كشورها مورد توجه و . روي نظامي گسيل داشتخود را به پرواز درآورد و ني
 از اروپاي خود را جزئي، برخي هم به دليل تعلق و وابستگي، عالقه ناتو و اتحاديه اروپا قرار گرفته

  . ده و مي آورندجديد به حساب آور
جاند نگ  مييدارهايش طنزهاي انتقادي و نيشتيموتي گرتن اش مورخ مذكور كه اغلب در نوشته

) 2003مارس (مسئله كردها را به صورت معمائي سوال برانگيز و قابل انفجار در آغاز جنگ عراق 
 مديدي است از سوي ت مسلمان را نام ببريد كه مدتملتي شجاع با اكثري«نويسد  و ميهمطرح كرد

ذيت و آزار هاي ديگر و رهبران سركوبگرشان مورد تعرض قرار گرفته و به عناوين مختلف مورد املت
بمباران شده و از خانه و افراد اين ملت مدام تحت شكنجه و اذيت و آزار قرار گرفته، . گيردقرار مي

اين ملت مبارز و پيكارجو با سنت ديرينه ـ وابستگي به كوهستان . شوند خود رانده و آواره مينةكاشا
چنين با توسل به ابزارهاي ديگري هاي چريكي و پارتيزاني همهاي مسلحانه و جنگبا تمسك به قيام

نام اين ملت . ندنز و دست به مقاومت ميهتوان بر آن نام تروريسم نهاد از خود دفاع نمودكه مي
  »شود؟چيست و چگونه با او رفتار مي

. دهدي آلباني تبار ميهاكند جواب اين سوال را بدهد و اولين احتمال را به كوزوواو خود سعي مي
گران آنها  كمك نيروهاي نظامي خود به مقابله با سركوبهاست چون دول غربي بكامالً درست 

 بعد ه وبا آنها همكاري نمود  آمريكايي ابتدا به صورت مخفي و سرپوشيدهةنيروهاي ويژ. برخاستند
كشورهاي غربي با بخشيدن عنوان . شتافتند) UCK(و وهم علناً به كمك ارتش رهايي بخش كوزو

براي بدست آوردن استقاللش در صربستان تالش ، به اين ملت » ايه سازمان مللالحمكشور تحت«
اين احتمال هم » اندآنها كردهاي مقيم تركيه«: كنداو آنگاه دومين احتمال را مطرح مي. نمودند

- هاي به هم قفل شده كناري ايستادهما با پنجه«: دهداما اين مورخ با تمسخر ادامه مي. درست است

بنام خدا و اهللا و ، كنيمه درخواست مييهاي دالر و يورو را در هوا تكان داده و از ترككناساس، ايم
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تر رفتار كنيد ـ باالخره هر چه باشد تركيه اي ماليمبانك جهاني با اقليت بزرگ كردهايتان تا اندازه
  .»خواهد به هر ترتيبي شده وارد اتحاديه اروپا شوديكي از اعضاي ناتو بوده و مي

آنها هم قبل از شروع جنگ عراق با واحدهاي . باشنداحتمال سوم طبيعتاً كردهاي عراق مي
اي كه عضو ناتو است به  طي جنگ هم يكي از شركائي بودند كه از تركيه، آمريكايي همكاري كردند

اياالت اين مسئله بارها مورد توجه قرار گرفته و بر افكار عمومي مردم . مراتب مورد اعتمادتر بودند
  . متحده آمريكا تاثير گذاشت

اول آنكه دوبار آنها را به شورش و قيام تشويق و : ها از دو جهت مديون كردها بودندآمريكايي
دست آوردن منافع مورد نظر پشت آنها را خالي و به آنها خيانت كرده  بهترغيب نموده و آنگاه با 

گذشته . ه كردها در جنگ عراق از خود نشان دادنداي كدوم به خاطر همكاري و وفاداري نمونه. بودند
بايستي به نحوي اشتباهات گذشته خود را ها هم مديون كردها بودند و ميها، انگليسياز آمريكايي
مناطق كردنشين عراق را اول جهاني ها براي اولين بار بعد از جنگ چون انگليسي«كردند جبران مي

ها دست به  كردها بر ضد تشكيل دولت عراق به دست انگليسي آن هم بدين خاطر كهبمباران كردند
  . »قيام و شورش زده بودند

به نظر من از هم اكنون كامالً مشخص است كه ميراث جنگ اياالت متحده آمريكا عليه صدام 
دقيقاً شبيه به ميراث جنگ . ظاهر شدن قطعي مسئله كرد در صحنه سياست جهاني است، حسين

هاي عرب منطقه كه ظاهر شدن قطعي و نهائي مسئله  عليه كشور1967در سال  اسرائيل ةشش روز
مسئله كردها با چنين كيفيت جديدي به هيچ . فلسطين را در صحنه سياست جهاني موجب گرديد

يا (اي  منطقهمعضليهاي سال است كه ابتدا به صورت مسئله سالاين . باشدرمنتظره نمييجه غو
المللي ظاهر شده و اينك به صورت يك مسئله بين) ق مختلف جدا از همتر بگوئيم مسائل مناطهب

  .  درآمده استتمام عيار
همچنين درخواست ، اي ايمني براي كردهاي عراقمنطقه صدور حكم سازمان ملل در مورد ايجاد

 .گرددد به همين مسئله برميياتحاديه اروپا از تركيه كه اصرار دارد به عضويت اين اتحاديه درآ
هاي سياسي و فرهنگي را د تا واقعيتور كنبخواهد بدين وسيله تركيه را مجاتحاديه اروپا مي

المللي امضا شده را هاي بيننامهخود را با استانداردهاي اروپايي وفق داده و قرارداد موافقت، پذيرفته
ركيه و واشنگتن نيز  اصلي قمار بين تدفمسئله كردها در واقع ه. محترم شمرده و آنها را رعايت كند

هاي نظامي نيروهاي  هنگام عبور و استقرار پايگاه2003اين مسئله خود را در مارس . باشدمي
كشكمش و اختالف موجود ما بين آنكارا و واشنگتن كه . آمريكايي در شمال عراق به خوبي نشان داد

يت عدن دائمي به موقدر حال حاضر به طور سطحي و ظاهري كنار گذاشته شده، با استحكام بخشي
  . كردهاي عراق در دراز مدت متورم و بحراني خواهد شد
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 همكاري با بخش بزرگتري از كردستان عالقه نشان  بهامطمئناً احتمال اينكه اياالت متحده آمريك
ـ به شرطي كه سياست خاور نزديك به صورت مستمر و دائم مد نظر باشد ـ ، نمايدبعيد نمي، دهد

بيني  تصور هم آن است كه تركها دم دمي مزاج بوده و روش و سياستي غير قابل پيشعلت اصلي اين 
تركيه با «: كه گفترا  هابه ترك )Paul Wolfwitz(تس يولف ووتذكر پاول قطعاٌ . اندانتخاب كرده

كردها » گفتن، اشتباه بزرگي را مرتكب شد و مطمئناً پشيمان خواهد شد» نه«اين جواب سر باال و 
  . ت گوش داده و به خاطر سپردندبه دق

مسئله كردها را ، گران و مشاوران حكومتيتجزيه و تحليلنيز ، كارشناسان خاور نزديك آمريكايي
 با  و داد مورد نظر جايهاي توان آن را بجا در قفلنگرند كه ميبه شكل يك نوع ابزار و يا كليدي مي

البته اين ، روي در منطقه خاور نزديك باز نمودچرخاندن به موقع آن درهاي مورد نظر را براي پيش
بمبي كه همه از ، اشني انفجار بمبي به اسم كردستان را نيز داشته باشدچتواند حكم كشيدن كار مي
مسئله كردها در آينده يكي از بزرگترين مشكالت خاور نزديك خواهد «. شدت وحشت دارند آن به

متخصص در تاريخ و يكي از كارشناسان ) Henri Barky(ر هنري بركي فسواين نظريه پرو. »بود
او هم چنين در . ريزي اداره مملكتي آمريكاستباشد كه عضو كادر سياسي و برنامه سياست كردها مي
آنها هرچه بيشتر طعم آزادي را بچشند و هر چه بيشتر اتكا به نفس پيدا «افزايد مورد كردها مي

  ». خواهند شديامكانات بيشترتوقعشان باالتر رفته و خواهان ، كنند
 عراق ةتفق القولند كه اگر حكومت آيندم، ورمپروفسور بركي بر اين عقيده است كه كارشناسان ا

آنها با توان و ،  كردها را در عراق به رسميت نشناخته و نپذيردةدمختاري و پيشرفت بدست آمدخو
به راحتي قادر خواهند ) هاي قومي ديگرنيرومندتر از تمام گروه(ار نيرومندي كه دارند يپتانسيل بس

  . بود منطقه را نامتعادل سازند
دولت اياالت متحده آمريكا بايد به خوبي آگاه باشد كه زير بناي سياسي و اجتماعي عراق و 

موقعيت و حالت كردها به . باشدتعدادي از كشورهاي هم جوار آن تا چه حد سست و ناپايدار مي
باچه سرعتي جوار  كردهاي كشورهاي هم، ر صورت بروز درگيري و برخورددهد كه دخوبي نشان مي

خواهند خود در كردستان عراق حاضر به هر گونه فداكاري و از خودگذشتگي براي كمك به برادران 
  . سوريه و تركيه، اً قبل از همه كردهاي ايرانسلمم، بود

دهند  كردستان اطمينان خاطر مي كردها در مناطق مختلفة وجودي كه رهبران رقيب و بالقوبا
ها عمالً بيشتر اما اين ادعاها و قول، داشتكه ادعاي خودمختاري و حق و حقوق قومي نخواهند 

هاي هاي ملي و بلندپروازيبه حركت در آوردن تركيبي از آگاهي. لفظي بوده و اعتبار چنداني ندارد
ها غير از اين. بيني استغير قابل پيشسياسي رهبران رقباي سياسي در موقعيت و اوضاع مناسب 

رهاي  عظيمي از كردها نيز كه اهداف باالتري داشته و خودمختاري داخلي كشوقشرفشار سياسي 
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اين قشر بزرگ بيشتر خواهان تشكيل يك ، كندبزرگي بازي ميرل ، كندموجود آنها را راضي نمي
واقعيت امر اين است كه پافشاري . شندباتشكل از كليه مناطق مختلف كردستان ميم ،دولت مستقل
هايي را   آزاديتا حديو تواند از طرفي مياي  منطقه براي بدست آوردن خودمختاري و تالش، صرفاً

 از هم گسيختگي هر چه بيشتر براي خلق كرد به دنبال داشته باشد اما از طرف ديگر باعث تفرقه و
  . آنها خواهد گرديد

دهد كه  هي از دانشجويان كرد تهيه و تنظيم گشته و در آن نشان مينمايشي كه اخيراً توسط گرو
كه ، سوريه و تركيه، عراق،  در كشورهاي ايرانعهاي مختلف خودمختار كردستان واقچگونه بخش

بهم پيوسته و ، اند خود تغيير شكل حكومتي يافته و به صورت فدراليسم درآمدهةبه نوبنيز آنها 
هاي داخلي كشورهاي خاور نزديك  سياستبااز حد تصور خارج بوده و ، ددهنتشكيل يك واحد را مي

هاي فراواني خواني نداشته و ناآرامي و كشكمش مذهبي همياچه از نظر اقتصادي و ، ز نظر مليچه ا
  . را به دنبال خواهد داشت

 عراق  هنگامي كه وضع و آينده كردهاي، صدام حسيندر همان اوان جنگ آمريكا بر عليه عراقِ
اي از كردهاي با نفوذ از مطرح كردن مسئله عده، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و مطرح شد

به نظر آنها قناعت كردن به . كردستان و حل اين معضل به صورت فدرالي در داخل عراق انتقاد كردند
ي را رخواب گرم و دلپذيراضي شدن به خواب و آرامش در يك تخت، اييك خودمختاري منطقه

در اين . مي داد معيار و مقياس بزرگتري از دست  حل مسئله كردستان را درسمانست كه شانمي
اي بسيار نزديك يكي از كردهاي سوريه كه رابطه) Jawad Mella(مال جواد ميان صداي اعتراض 

نگره ملي  به عنوان رئيس كمال جواد. تر بود همه رساتر و واضحازبا مال مصطفي بارزاني داشت  نيز
- توسط سازمان1984كه در سال ) KNC(يا ) Kurdistan National Congress(كردستان 

 ترتيب داده بود  آن رااي كه صداي آلمان مصاحبهضمنهاي كردهاي در تبعيد تأسيس شده بود 
 ةمانا استقالل و آزادي است جامهكه ملت كرد آماده است تا به آرزوي ديرينه خود  «:اظهار داشت

خواهند بفهمند كه امروز روز تشكيل اي از رهبران كرد و احزاب سياسي نمي اما عده.ل بپوشاندعم
  زيرا  اين مسئله صحبت شودهراجع باست تا   مناسبياكنون زمان.  استهاو دولت كرد حكومت

اكنون بزرگترين جنگ خاور نزديك . يابندها در زمان جنگ به استقالل و آزادي خود دست ميملت
  ».يش روي ماست و اين بزرگترين شانس براي كردهاست تا به آزادي و استقالل خود دست يابندپ

-به اهداف بزرگتر و افق، شودمصطفي بارزاني كه غالباً به عنوان قهرمان ملي كردها از او ياد مي

زه بر  از مبار او در سرتاسر عمر حتي يك لحظهشايد به همين دليل بود كه. نگريستهاي دورتري مي
توان ضمن هاي اين رهبر بالمنازع كرد را ميديدگاه. گران ملتش دست نكشيدعليه سركوب

- او هيچگاه مرزبندي. ام به خوبي مشاهده نمود او انجام دادهامصاحباتي كه من به عنوان خبرنگار ب
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او . شتطق مختلف كردستان را از هم جدا كرده بود قبول نداا كه منغيرواقعيهاي من درآوردي و 
- هاي مختلف كردستان انتخاب ميترين همراهانش را آگاهانه از بخشترين و نزديكحتي صميمي

را  )Amurkan Bedirkhan) (خان بدرامير(پرنس آمورخان ، هنگامي كه انقالب او آغاز شد. كرد
هم عصمت و او بعد از . به عنوان نماينده اروپايي خود انتخاب كرد) تركيه( مناطق شمالي كردستان از

بارزاني يك .  نمودويرا كه از كردهاي سوريه بود جانشين  )Ismet Sherif Vanly(شريف وانلي 
ماموستا هژار او همان شاعر معروف . كاتب شخصي نيز داشت كه از اهالي كردستان ايران بود

يكي از  .اي زبردست نيز بودماموستا هژار نه فقط شاعر كه يك مترجم و نويسنده(.  بودمكرياني
او با اين . هاي ابن سينا از عربي به فارسي استنامه و كتابكارهاي اين شخصيت بزرگ ترجمه شرف

روحش   كه متقدمين او از اين كار عاجر بودند،كار خدمت بزرگي به فرهنگ ايران زمين انجام داد
شم ندوخته و بارزاني ديدي وسيع داشت و هيچگاه فقط به زادگاهش يعني كردستان عراق چ. )شاد
  .مدنظر داشتهاي دورتري را افق
البته چنين طرز تفكري حتي با ابعادي بزرگتر با مسير تاريخ كردها كامالً هم خواني و تطابق  
هاي گذشته اين اولين باري نبود كه ملت كرد براي بدست آوردن آزادي و پيوستگي طي دهه. دارد

عراق و سوريه ، تركيه، ت در كشورهاي ايرانيعقوبا وجودي كه وضعيت و م، نمود ميمجدد تالش 
اي كردي از منطقهنشĤت گرفته از فرهنگ  اما انگار هر حركت و جنبش،  هستوكامالً متفاوت بوده 

هاي بيست و سي در دهه. توان از آن جلوگيري كردبه منطقه ديگر به راحتي قابل نفوذ بوده و نمي
جائي كه كردها عليه نابودي ، كردستان تركيه قرار داشتها در بخش قرن گذشته كانون اين جنبش

بعد از جنگ . هاي شديدي زده و به مقابله پرداختندكامل فرهنگ و خلق خود دست به مقاومت
  . جهاني دوم كردستان ايران به نقطه تبلور و اميد همه كردها تبديل شد

راي اولين بار با تشكيل همانجا ب. حزب دمكرات كردستان در كردستان ايران هم متولد شد
جمهوري كردستان در مهاباد براي مدت كوتاهي ادعاي اين ملت براي تشكيل يك حكومت مستقل و 

 شد و پرچم خلق كرد به اهتراز هدر همين محل سرود ملي كردستان سرود. آزاد به حقيقت پيوست
رساند و فرماندهي كل قواي ا به مهاباد ررفت بارزاني به سرعت خود طور كه انتظار ميهمان. درآمد

  . مسلح خلق كرد را به عهده گرفت
ن يي كردهاي عراق پيشقدم شده و در تع1958پس از سقوط حكومت پادشاهي عراق در سال 
بر ديگر مناطق هم تأثير اقدام اين . ي كردندزابخودگرداني مسائل سياسي و فرهنگي رل بزرگي را 

تبديل شد و مورد توجه قرار گرفت تا اينكه  مبارزاتي نقطه عطفبسزايي گذاشت عراق مجدداً به 
از آن به بعد .  مبارزات مال مصطفي بارزاني با شكست مواجه گرديد، هفتادةباالخره در اواسط ده

مبارزات تأثير .  و ابتكار عمل را به دست گرفتندهمدت زماني طوالني كردهاي تركيه پيشقدم شد
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و نيروهاي پيكار جويش ـ با وجود رد شديد  »PKKستان يا حزب كارگران كرد«الن اعبداهللا اوج
هاي هشتاد و نود در جذب كردهاي ساير مناطق  ـ در دههPKK ايدئولوژي حزب عبرخي از مواض
بخش قابل توجهي از جنگجويان اوجاالن را كردهاي سوريه . هاي آهنربائي بود بر برادههم چون آهن

 زيادي از كردهاي پراكنده در كشورهاي اروپائي نيز به آنها يدادند، حتي عدهو عراق تشكيل مي
  . پيوستند

به طور كلي تماس و ارتباط ما بين كردهاي مناطق مختلف كردستان كه تا قبل از جنگ جهاني 
كرده در اين زمينه بازي شناختند رل بزرگي اول حد و مرزي واقعي و قانوني را در سرزمين خود نمي

امروزه تبادل سريع اخبار، عقايد و . .داشته اندهي و شعور سياسي آنها تأثير بسزايي و در باال بردن آگا
. گيردزيوني انجام مييهاي تلواحساسات توسط جرايد، راديو، اينترنت و قبل از همه توسط فرستنده

) پايتخت بلژيك( در كردستان عراق و سومي هم در بروكسل سامانهزيوني دو ياز سه فرستنده تلو
كردهاي پراكنده در ) 2003 و 2002هاي  شوند به سال اين اطالعات مربوط مي(. اندار گرفتهقر

ند در ه اهاي خود شدكشورهاي اروپايي هم كه در نتيجه جنگ ايران و عراق مجبور به ترك سرزمين
. باشندها ميافراد اين قشر اكثراً جزو روشنفكران و تحصيل كرده. كننداين راه رل مهمي را بازي مي

باشند، تازه در  مي) كارگران و دهقانان(كشان اما كردهاي رانده شده از تركيه كه اغلب جزو زحمت
كردها قبل از در حقيقت . يابند  آلمان، بلژيك و فرانسه فرهنگ كردي خود را باز ميئي چونكشورها

   .اند، ملتي فرهنگيباشنداينكه ملتي سياسي 
 و از زماني كه 1991ودمختار كردستان عراق يعني از سال اكنون از زمان تشكيل منطقه خ

سرنوشت كردهاي اين و آينده  ليتو مسئوحكومت سركوبگر رژيم بعثي صدام حسين سقوط كرد
بنابراين به سران و رهبران . منطقه در دست سران و رهبران احزاب حاكم بر كردستان قرار گرفته

فزايش و پتانسيل بسيار قوي استفاده نموده و آن را به نحو بستگي دارد كه چگونه از اين نيروي روبه ا
 ي بالندههااز البالي داستان، آنها بايد اكنون در ميان رؤيا و سياست واقعي. احسن هدايت كنند

  . بندي نمايندلباريزي و قهائي براي اين خلق طرحواقعيت، اميدها
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2  
آمريكا اعتماد ةحدمت ورانه به اياالتكگويد ما كوركسي مي چه«

  »كنيم؟ مي
  پيمان كردها با آمريكا

  

ورود به اين منطقه چندان كار . 2003ماه مارس سال اول منطقه خودمختار كردستان دو هفته 
داند كه جنگ آمريكا و هم پيمانانش عليه عراق به زودي شروع  ميياين روزها هركس. آساني نيست
توانند درك كنند كه بازرسان سازمان ملل  نفهم باشند نمي كودن ومطلقاًتنها كساني كه . خواهد شد

)UNO (كند كه و ابداً فرقي نمي، اندبازي وارد عراق شدهفقط براي بازي موش و گربه و خيمه شب
آنها . )هاي كشتار جمعي استمنظور يافتن سالح(آنها موفق به يافتن چيزي خواهند شد يا نه 

ريزي كرده و  يك برنامه اقتصادي تجاري را پيةاند تا شالودگرفتههاست تصميم مدت) هاآمريكايي(
اكثر كشورهايي كه با بخش شمالي عراق يعني كردستان هم . به منطقه خاور نزديك تحميل كنند

-گيري به عمل مياند به دليل امنيت ملي از هم اكنون در امو عبور و مرور از مرزهاي خود سختمرز

-تر ميورود به كشور عراق روز به روز مشكل. اً ابداً اجازه عبور از مرز را ندارندخبرنگاران ظاهر. آورند

روي وسائل نقليه و عابرين بسته شده، و ه مرزهاي سوريه به عراق مخصوصاً مرزهاي شمالي ب. شود
 بررسي شود آنها هم معموالً اين قتمام تقاضاها براي مجوز ويژه بايستي از طرف پليس امنيتي دمش

  . گذارندهاي متمادي منتظر ميهفته  رامتقاضياناضاها را مسكوت يا تق
وقتي جواز عبور من باالخره صادر شد و به دستم رسيد از فرط خوشحالي شماره مجوز را به خاطر 

موفق به كه اصوالً هركس كه قصد عبور از مرز را دارد فقط به شرطي . سپرده و آن را حفظ كردم
شرقي  تنها محل عبور از مرز هم در بخش شمال. واند اقدام به اين عمل نمايدتدريافت شده باشد مي

تركيه و عراق در ساحل رودخانه دجله تشكيل ، سوريه واقع شده يعني جائي كه مرزهاي سوريه
سوار بر يك را در اين محل عابرين مجبوراند مسافتي حدود چهل و پنج دقيقه . اندمثلثي را داده

هاي  در بخش شرقي شهر قامشلو، از رودخانه دجله كه آب آن بر اثر آب باران و برفموتور لنج قراضه 
دهند كه در اكثر مسافرين اين موتور لنج را مردان كردي تشكيل مي. طي كنندذوب شده باال آمده 

گردند تا هنگام جنگ عراق در كنار افراد هايشان باز ميآنها به خانه. كنندكردستان عراق زندگي مي
  . گردند خوشحالندآنها از اينكه دارند به وطنشان باز مية هم. خانواده خود باشند
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خود . قامشلو بزرگترين شهر كردنشين سوريه است. اولين شهر مرزي سوريه قامشلو نام دارد
شروع » كردستان جنوبي «هدر آن سوي رود دجل. نامندمي» كردستان غربي« منطقه را اينكردها 

جنوب شرقي « و كردهاي ايران در بخش گرفتهدر تركيه امروزي قرار » ان شماليكردست«. شودمي
. دهندرا كردها تشكيل مي در واقع بيش از نيمي از جمعيت قامشلو. كنندزندگي مي» كردستان

بلكه تحت ستم قرار گرفته و ، دهند كه نه تنها محبوب نيستندكردها در سوريه اقليتي را تشكيل مي
كند كه نزديك بودن به منطقه خودمختار ين وجود احساس ميااما انسان با . دشونسركوب مي

را به گونه يه و حس اعتماد به نفس ساكنين كردستان در عراق اينجا هم تأثير خود را گذاشته و روح
، اندها عده زيادي گروه گروه دور هم نشستهدر البي هتل، در بازار شهر. تقويت نمودهاي محسوس 

 هاي چاق شده را روي ميزباشند و قليانهايي كه مشغول سرو چاي و قهوه ميچيهوهشاگرد ق
بحث و تبادل نظر كردها همراه با صداي خنده آنها به جرّ و صداي بلند ، دهندها قرار ميمشتري

ر تعدادي از ود كه درخوهاي خارجي زيادي نيز به چشم ميطي اين روزها چهره. رسدگوش مي
گاهي هم به زبان آلماني و طبيعتاً زبان ، زنندهاي مختلف انگليسي حرف ميلهجه  بهتهميزها نشس

  . عربي
اين در حالي ، پذيرداصوالً رسيدن به قامشلو خالي از زحمت و دردسر نبوده و به راحتي انجام نمي

ين شهر است كه اينجا فرودگاهي ساخته شده و از طرف خطوط هوايي سوريه مرتباً پروازهائي به ا
براي گير آوردن بليط ، كنند كه هواپيماها اكثراً نسبتاً خالي پرواز ميياما با وجود. گيردانجام مي

بايستي يا دوست و آشنا و پارتي داشت و يا اينكه به فنون دادن رشوه و انعام به كارمندان شركت 
خيز  نفتةديك به تنها منطقين سوريه و نزهر چند قامشلو در بخش كردنش. هواپيمائي كامالً وارد بود

يا سازمان امنيت كشور به شدت تحت نظر بوده و چهار » استخبارات«كشور واقع شده اما از طرف 
چرا كاركنان اين  كنندا هواپيماهاي عازم قامشلو اكثراً خالي پرواز ميرو اما چ. شودچشمي پائيده مي

يا پرواز كنسل شده و يا ، ندارندلي ي خاكنند كه هواپيماها پراند و جاميشركت مدام ادعا 
  . اي به من بدهدكنندهتا به حال به اين سوالها كسي نتوانسته جواب قانع ؟دنده جواب نميهاكامپيوتر

كرايه اتوبوس جزئي بوده و ضمناً .  طي كردهممسير دمشق به قامشلو را با اتوبوس  توانالبته مي
كشد تا از تنها عيب آن اين است كه نه ساعت طول مي. توان بخشي از كشور را نيز مشاهده كردمي

تا دمور شهر . قرار گرفته) Tadmor(سر راه اين مسير شهرك تادمور . دمشق به قامشلو رسيد
ساخته شده و از مزاياي اين ) Palmyra(هاي شهر باستاني پالميرا كوچكي است كه در كنار خرابه

ري ها و به خاطر سپردن رنگ خاكستپس از طي ساعت. يشودبهره مند مها  توريست توجهِ موردِشهرِ
ها كه ضمن آن اكثر مسافرين در خوابند، باالخره اتوبوس  باد بيابانة ها و شنيدن زوزو قرمز ماسه
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. ايستدواقع شده براي مدت كوتاهي ميآب پس از عبور از فضاي سبزي كه در دو طرف يك چشمه 
  . شود همين چشمه سيراب مي از محلمانند هاين فضاي سبز واح

» ديرالسور«هاي سوريه را به سوي پس از نيم ساعتي توقف راهمان را ادامه داده و بيابان
)Deires - soor( و . بينيم راه قامشلو چيز زيادي نميةاز صد و پنجاه كيلومتر بقي. افتيمراه مي

زود روز بعد ساعت شش به طرف صبح . شود هوا كامالً تاريك استوقتي اتوبوس وارد قامشلو مي
بعدازظهر همان روز به . شويم وارد كردستان عراق ميآنرودخانه دجله راه افتاده و پس از عبور از 

  . رسيممي) هةولير(اربيل 
همه منتظر و چشم به راه پايان اين ! كمفرماست و احساس عجيب و غريبي بر كشور ححال و هوا

همه .  ما هستيمةهم آن همزماني است شروع شده و تماشاچيان اند كه مدت و سترن شرقي نمايش
 12ها كه سرسختانه پيش رفته و به ساعت  ساعتها متوجه عقربه موعوداند و چشمةمنتظر لحظ

. ن كرده بوديج دبليو بوش براي شروع جنگ با صدام حسين تعيرساعتي كه ج. شوندظهر نزديك مي
ساعتي . ور عراق مشخص خواهد شدفدام حسين ديكتاتور من آن و به زودي تكليف صيساعتي كه ط

 انجاميده و بازي جديدي براي برقراري نظمي نوين در عراق شروع اوكه به فرار و يا به شكست 
بيني بوده و شايد در پايان آن مدت زماني  آن غير قابل پيشةاي كه پايان و نتيجبازي. خواهد شد

  .  اين بازي چه كساني خواهند بودة كه برنده يا بازند فهميدبتوانطوالني الزم باشد تا 
 در شهر اربيل كه با گوناگونيطي اين روزهاي ماه مارس احساسات و مشاهدات مختلف و 

چنين در شهرها و مناطق شود و هماش بزرگترين شهر كردستان عراق محسوب ميجمعيت ميليوني
. آغاز شوداطر جنگي است كه قرار است به زودي البته اين حالت بيشتر به خ. شودديگر مشاهده مي

به عنوان مثال : الشعاع قرار داده است ساكنين را به شدت تحتة زندگي روزمرهالعاد اين حالت فوق
قرار .  بعدازظهر است و استاديوم پر از جمعيت3زنيم، ساعت سري به استاديوم فوتبال شهر اربيل مي

هةولير همان اسم كردي اربيل است و معني آن جايگاه (» وليرهة«است يك مسابقه فوتبال بين تيم 
هيچ بعيد نيست كه چند هفته بعد همين . ت از بغداد انجام شودفو تيم ال ن). باشدو مقر خدايان مي

كنند مجدداً به عنوان سرباز در مقابل يكديگر ايستاده بازيكناني كه االن دارند در مقابل هم بازي مي
، نه تماشاچيان و نه ندارداما در حال حاضر هيچ كس چنين احساسي . يراندازي كنندو بر روي هم ت

 اول و دوم بازي با خبرنگاران ةرا غنيمت شمرده و در فاصله نيماي از آنها حتي فرصت عده. بازيكنان
و كنيد طور كه مشاهده ميهمان«: گويندخارجي حاضر در استاديوم به صحبت پرداخته و مي

ها وجود ندارد و هر دو قوم خيلي عادي در كنار هم و د كه هيچ اختالفي بين كردها و عرببيني مي
با نتيجه يك بر صفر تيم ال نفت بغداد را شكست » ›ÜìóèŽï«تيم . »كننددر يك شهر باهم زندگي مي
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. دندگر سوار اتوبوس شده و به بغداد باز ميغ بازيكنان بغدادي شكست خورده و دلخور و دم،دهدمي
  . خوبي از آنها به عمل نخواهد آمدبه احتمال قوي در بغداد استقبال

پنجاه كيلومتري جنوب اربيل يعني آنجائي كه خطوط مرزي عراق صدام حسين به فاصلة تقريباً 
زماني كه  هم. آميز خبري نيستتلمكند طي همان روز ديگر از آن رفتار دوستانه و مساين مييرا تع

 لشكر پنجم يهايكي از گردان، اندشغول تهيه و آماده كردن ناهار اعضاي خانواده خانواده مزنهاي
. دكن كوچك اطراف آن را محاصره ميروستايو چندين ) Scherowa(عراق شهرك شرووا 

  . هايشان را ترك كنندخواهند تا هر چه زودتر خانهكنندگان از ساكنين ميمحاصره
متري اين منطقه در خدمت يكي از واحدهاي نظامي كردها  بيست كيلوةحمود كه در فاصلاحمد 

پانزده : هايشان را دادند و گفتنده خانهيآنها به ساكنين دستور تخل«: گويدبود گزارش داده و مي
دقيقه فرصت داريد تا گورتان را از اينجا گم كنيد پس از آن هركس ديده شود به رگبار بسته خواهد 

هايشان را به سرعت ترك كرده و  با خود برداشته و خانهتوانستند ميرا كه ها هر چه ها و بچهزن. شد
هاي آن شهرك و روستاهاي اطراف آن توسط  خانهةبعدازظهر همان روز كلي»  آمدندبه سوي ما

  . بولدوزر باخاك يكسان شدند
ستاني ي شمال اربيل و آغاز منطقه كوهركيلومت كه حدوداً در فاصله بيست الديندر شهر صالح

مقر . هاست بارزانيةاين شهر كوچك جايگاه طايف. آيدقرار گرفته حتي يك اتاق خالي هم گير نمي
ها در آن قدرت را در دست دارند در همين شهر واقع اصلي حزب دمكرات كردستان هم كه بارزاني

 ةيش كنگرها پها كه مدتمريكائياي از سياسيون تبعيدي عراقي مورد پسند و مطلوب آعده. است
با رهبران ها به عراق بازگشته بودند تا اكنون پس از مدت، ملي عراق در تبعيد را تشكيل داده بودند

. ه كنندكشور مذاكردة  عمل و آينةنحو و  آمريكا در مورد هماهنگي نيروهاةكرد و فرستادگان ويژ
 يرنگاران آمريكائي و انگليس زيادي از خبةچنين عد آمريكائي همةافراد سازمان امنيت و نيروهاي ويژ
 ةكه ويژ) CNN(ان خبررساني آمريكا مبخش بزرگي از ساز. لولنداينجا حضور يافته و در هم مي

  واند نيز وارد شده و منتظرند تا باالخره اتفاق مهمي رخ دهد حداقل ارزش حضورمناطق جنگي
ين نيروهاي آمريكائي و كردها برقرار اي تنگاتنگ و ويژه ما باينكه رابطه. آمدن آنها را داشته باشد

هاي آمريكائي با كردها ايجاد شده شده و اينكه يك همكاري عملياتي مستقيم ما بين ارتش و سازمان
       .ماندكامالً مشهود و آشكار بوده و از نظرها پوشيده نمي

ز سناتورهاي فريدون عبدالقادر يكي ا، و به فاصله صد و پنجاه كيلومتري به طرف شرق همزمان
وزارت كشور كه مسئوليت امنيت اجتماعي و افراد غير نظامي شهر پانصد هزار نفري سليمانيه را بر 

هاي ضد گاز تقريباً غير  آنكه ماسكدليلبه : نمايدعهده دارد اعالم چيزي شبيه به ورشكستگي مي
 ما تا به  دوستان آمريكائيضمنا چون، آيند خريد آنها برنميةخريد بوده و افراد عادي از عهدقابل 
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، اندامروز به عهد خود وفا نكرده و هيچ يك از تجهيزات حفاظتي و امنيتي را در اختيار ما قرار نداده
هاي خود را ترك كرده و با افراد خانواده خود به شود حتي االمكان خانهلذا از ساكنين شهر تقاضا مي

در ضمن راهنما و دستورالعمل .  نقل مكان كنندروستاهايي كه كمتر در معرض خطر قرار دارند
اين . گيردهاي ضد گاز خودساخته نيز پخش شده و در دسترس همگان قرار ميساختن ماسك

به اطالع ما رسيده كه متخصصين . شوندنمك طعام ساخته مي خاكه زغال و، ها از پوشك بچهماسك
هاي نيروهاي مسلح كه از كنون خود را به يگاناهاي شيميايي و بيولوژيكي وارد عراق شده و همسالح

هيچ ، گونه اخبار چه مفهومي دارنددانيم كه اينهمه ما خوب مي. اندرسانده، ما فاصله چنداني ندارند
ه و ديگر نقاط سرزمينمان را در دهه هشتاد هنوز فراموش جيك از ما عواقب وخيم بمباران حلب

  . نكرده است
امر طبيعي يك خوب اين . گيردشدن گازهاي سمي همه را فرا مياكنده رترس و وحشت از پ

گيرد كه طي همين روزها و در سرتاسر بيشتر قوت ميزماني اين ترس و وحشت همگاني . است
هاي روي  كردي و نوشتهيزيونيهر دو فرستنده تلو، هاهاي گروهي هم چون روزنامهمنطقه رسانه

 و عواقب مخرب آن را كه در پايان دوره جنگ عراق و حلبجه حشتناك   بمباران وةخاطر، پالكاردها
اين روز يعني شانزدهم مارس . كنند ميتداعيايران و حدود پانزده سال پيش به وقوع پيوست 

توانند تمامي ترها ميمسن. روزي است دلخراش و تكان دهنده در تاريخ كردستان عراق، 1988
رها پس از تدر حالي كه براي جوان،  را بياد بياورند روز وحشتناك و فراموش نشدنيآنجزئيات 

 مبهم و غير ه ايجاي خود را به واژ) لَب وجه، ح(ه و سه سيالب آن ج حلبةگذشت پانزده سال كلم
    .داده است» صدام«و » قرباني«، »مرگ«ملموس هم چون 

 كه يك يايران. دكناش ايران حمله مي عراق به كشور همسايه1980 سپتامبر :نگاهي به گذشته
هاي شيعه اهللا آيتروحانيان و ي آن سقوط كرده و ئسال پيش رژيم شاهنشاهي و وابسته به آمريكا

صدام حسين طي اين جنگ از جانب . كامالً مذهبي و ضد آمريكايي بنا نهاده بودند حكومتي، مذهب
 از جانب اياالت پيش از همه. قرار گرفتحمايت مورد كشورهاي غربي از هر نظر تأمين شده و 

 و تربيت نُنرها يكي از متحدان القلب، آن زمانصدام حسين اين ديكتاتور ظالم و قسي. متحده آمريكا
اي، حتي اسلحه، تصاوير و اطالعات ماهواره) دالر(هاي ميلياردي كمك.  دست واشنگتن بودةشد

با دست و دلبازي تمام در  همه  وهاي بيولوژيكي، همهويروس و هاگ سياه زخم براي توليد سالح
 تحت 1983 در سال 114شماره دستور سازمان امنيت ملي طبق . اختيار اين ديكتاتور قرار گرفت

.  ادامه يافت1988جنگ ايران و عراق تا سال . اين فرمان را صادر كرد، عنوان چهار چوب سياسي
 اين مدت مجبور به تحمل روستاهاي خطوط مرزي ايران و عراق در سرتاسر ةه و كليجساكنان حلب

  . هاي پراكنده و حمالت هوايي بودندرش هواپيماها، بمبارانغ شنيدن
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 ديگري از ةهاي هوائي چهر اين جنگ و بمباران1988مارس  روز شانزدهم ماه اما در بعدازظهر
هاي فرو ريخته صداي مهيب انفجار سقوط بمب. خود به نمايش گذاشت كه تا به حال سابقه نداشت

اي را كه به رنگ هاي حلبيپيت، هاي معموليهواپيماهاي عراقي به جاي بمب. رسيد گوش نميبه
 فرو ريختند كه به مجرد برخورد با زمين با صدايي بلند و ند شده بوديآميزسبز و خاكستري رنگ

پس از دور شدن هواپيماهاي بمب افكن مه و غباري خاكستري رنگ سرتاسر شهر . تركيدندخفه مي
ها  خارج و به خيابانخانگيهاي موقت و سنگرهاي عده زيادي از ساكنين از پناهگاه. ا پوشاندر

 گازها احساس سوزشي شديد در قمردم با استنشا. البته ديگر براي فرار خيلي دير شده بود. ريختند
ت ها نموده، دچار سرفه، تنگي نفس شده و لحظاتي بعد گرفتار رعشه و گرفتگي شديد عضالچشم
ها بوهاي متفاوتي به مشام  بعضي از انسانةاز الش«: گزارش يك هيئت پزشكي چند روز بعد. شدند
اين »  گنديده حيوانات مرده بودة پياز، خردل و بوي تعفن الشةاين بوها شامل بوي گنديد. رسيدمي

شهرها سرازير ها به سوي  كوهةتر از هوا از دامني، سنگينگازهاي سم. صدا بودبوها بوي مرگ بي
رژيم صدام حسين . ها نفوذ كردها و درز خانهها خزيده و به تمام سوراخ سنبهشده، بر روي خيابان

كه بر روي اعصاب اثر گذاشته و موجب ) Tabun(رئيس جمهور كشور عراق از گازهايي چون، تابون 
-  را باعث ميهاي جنگي مخرب كه فلج اشخاصشود، هم چنين گاز خردل يكي از سالحمرگ مي

گناه را سبب دفاع به كار برد و مرگ هزاران نفر بيگردد استفاده كرده و آنها را عليه كردهاي بي
  . گرديد

حدود بيش از ، وده انبوه گازهاي زرد و خاكستري رنگ پراكنده شدندتوقتي پس از نيم ساعت 
مادران ،  كرد از پدران5000 .به جاي گذاشتنداز خود هاي شهر ها و خانهپنج هزار كشته در خيابان

غير از اين .  و به قتل رسيدنددندخفه ش، و كودكان آنها كه در اثر بمباران مواد شميايي سوختند
  .  اين حمله شيميايي مجروح و مصدوم شدندنتيجهتعداد بيش از ده هزار نفر هم در 

مرگبار اين حمله  هنوز كه هنوز است پس از گذشت سالها از عواقب وخيم و حلبجه ساكنان 
 هم چون انواع مشخصي ي مختلفاشكالعالئم مرگبار اين جنايت ضد بشري به . برندوحشيانه رنج مي

  . دهند نوزدان خود را نشان مينا مرده به دنيا آمديناقص الخلقه و ، هاي عصبياختالل، از سرطان
مال مصطفي  سرانپاز يكي ، حزب دمكرات كردستان كه در آن زمان تحت رهبري مسعود بارزاني

خواه اي و قهرمان آزادي افسانهةاني را وداع گفت و به صورت چهر دار ف1979بارزاني كه به سال 
 منطقه مسكوني ديگرمنتشر نمود كه نيروهاي مسلح عراقي در 65ليست بلند بااليي از ، كردها درآمد

  . ده بودندهاي شيميايي و گازهاي سمي نموآنها نيز اقدام به حمله با سالح
 كردستان به اسم يميهن اتحاديةكي ديگر از رهبران كرد به اسم جالل طالباني كه رياست ي
 در 1988او در تابستان   كردستان را به عهده داشت چهل نوار ويدئويي را كه پيروانميهنيه يداتحا
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نگتن به نمايش پاريس و واش، لندن، برداري كرده بودند در شهرهاي بنمناطق مختلف كردستان فيلم
،  من تمام اين مدارك ويدئويي را كه چهل ساعت تمام طول كشيد به چشم خود ديدهدخو. گذاشت

ها و تصاوير صحنه، كليه نوارها. و همه را به دقت و بارها مورد بررسي قرار داده و ارزيابي نمودم
هري، هم چنين الشه ها بدون جراحات ظا مناطق اجساد انسانةدر هم. دادندمشابهي را نشان مي

آنهايي هم كه جان سالم به در برده بودند پوست بدنشان به . خوردندحيوانات باد كرده به چشم مي
-گذاشت شيوع پيدا كرده و يك نوع بيشدت تاول زده بود، فلج تدريجي كه كم كم روبه وخامت مي

چند ماه . ن مشهود بودا ديگراعتنائي در زنان و كودكاني كه هنوز زنده بودند نسبت بهتفاوتي و بي
ها را به صورت گزارشي مستند اي از اين فيلمخالصه) WDR( غربي كشور آلمان بخش ةبعد فرستند

ها شده و از سازمان ملل متحد  رهبران كرد دست به دامان ابر قدرتتهيه و به معرض نمايش گذاشت
 ورود به عراق را ةمان ملل متحد اجازاما هيچ از يك از ناظران و بازرسان ساز. تقاضاي كمك كردند

نداشتند، چون حكومت بغداد دخالت در امور داخلي كشور را ممنوع اعالم كرده بود  نيز چون اياالت 
 تالعمل و سياسعكس. خواست بر روي اين جنايت هولناك سرپوش بگذاردمتحده آمريكا مي

در حالي كه مدارك ارائه ! ا به خاطر سپردنداي كه كردها آن را خيلي مؤدبانه قورت داده امرياكارانه
 اين جنايت وحشتناك عليه حكومت بغداد در سرتاسر دنيا صداي اعتراض همگان را بلند كرده ةشد

وار  كبمانه و كرش هاي دولتي و مملكتي، بي  و سازمانمقاماتي بنا به دستور ئبود، مسئولين آمريكا
آر، .  از همكاران اينترناشنال هارالد تريبون به اسم جيييك. نددده و دم نزرسر خود را زير برف فرو ب

در كتابي كه در مورد سياست آمريكا در عراق به رشته تحرير ) J. R. Hiltermann(هيلترمن 
مداران به عنوان مثال، سياست. درآورد خيلي از مسائل را جزء به جزء توصيف و تشريح نمود

دادند نيروي هوائي باشد كه نشان ميد زيادي در دسترس مي كه شواهدكردني بايد شايع ميئآمريكا
  .      بوده اندهاي شيميايي و گازهاي سمي دست داشته و سهيم ايران هم در حمالت و بمباران

رانه تاريخ توان به حساب يك طنز و شوخي ناجوانمردانه و مزو را فقط مييالعمل عكسچنين
  :ين بار شامل حال ملت كرد شده بودته و اگذاشت كه يك بار ديگر به وقوع پيوس

پس از آنكه طرفين جنگ ايران و عراق تمام نيروهايشان تحليل رفته و پس ، 1988اواخر ماه اوت 
صدام حسين كه اكنون ، دست از جنگ كشيده و به آن خاتمه دادندحاصل از هشت سال نبرد بي

آزاد شده بودند متوجه شمال عراق و  ا كهتمام نيروهايش ر، از بابت ايران آسوده شده بودخيالش 
 فقط حلبجه بمباران شيميايي ، همان گونه كه خيلي سريع مشخص شد. شورش نمودككردهاي 

مقدمه و سرآغاز يك رشته عمليات پياپي و يك لشكركشي سيستماتيك صدام بود بر عليه كردهاي 
اش به  كه به خاطر عالقهصدام حسين به پسردائي خود يعني سپهبد علي حسن المجيد. كشورش

دهد تا دستور مي،  معروف شده بودعلي شيمياييهاي شميايي به بمباران و حمالت با سالح
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آنچه تا به حال از بمباران . ي اجرا بگذاردفرماندهي اين جنايت را به عهده گرفته و آن را به مرحله
ين ملت غيور و سربلند توسط مجازات و پاكسازي ا، گرفته تا تشكيل نيروهاي مسلح جهت تعقيب

 خونين نتوانسته بود كاري از پيش برد و كردهاي مبارز را به تها سال مبارزاحكام عرب طي ده
ولوژي غرب و بدون وجود شاهد خارجي انجام نبايست به كمك تكمي اكنون ، اطاعت و تسليم وا دارد

به نام مسئله كرد، اين لشكركشي و اي ك نوع راه حل نهايي براي از بين بردن مسئلهي. پذيرفتمي
متالشي كردن،  نفلهانفال به معني . مزين كردند» انفال« به اسم برچسبي ناجوانمردانه را با ةحمل

 اين اقدام تمام زيرساخت و زير بناي اخواست برژيم بعث مي. كردن و با خاك يكسان كردن است
 ي برديكتاتور بغداد كه از جنگ با ايران طرف. مناطق كردنشين را بكلي زير و رو كرده و از بين ببرد

 او تمامي نيروهايش را به .اش را سر كردها خالي كندنبسته بود، اكنون در نظر داشت دق دلي
كردستان گسيل داشت و آنچه در چنته داشت به كار برد تا اين سرزمين را به كلي با خاك يكسان 

بايست نه فقط قصد و اراده ارتش عراق مي. دكرده و جز اسمي از كردستان چيزي باقي نگذار
شكست، بلكه تمامي خاك منطقه، خصوصاً مناطق  را براي هميشه در هم ميهاآزاديخواهي كرد

ها و گاني. گذاشتي پاكسازي كرده و آثاري از حيات در آن باقي نميلمرزي كردنشين را به ك
 كردها از ديدن نيروهاي مسلح  هرگاه: دندنيروهاي عراقي با اين دستورالعمل وارد خاك كردستان ش

هدف آن . دچار ترس و وحشت شده و پا به فرار گذاشتند، به عنوان هدف مورد تيراندازي قرار گيرند
آوري شده و ماندند بايستي جمعآنهايي هم كه مي. بود كه كسي زنده نمانده و يا موفق به فرار نشود

تر ند تا ارتش بتواند راحتوشساخته شده بود اسكان داده ر هاي مخصوصي كه بدين منظودر اردوگاه
مسعود بارزاني به اطالع سازمان ملل رساند كه بيش از . آنها را تحت نظارت و كنترل خود داشته باشد

 آنها به زور سر نيزه و تهديد ة خاك يكسان شده و يا سكنبا روستا و آبادي در كردستان عراق 3500
-ناظران بين. اند تا اثري از كردها در آن مناطق باقي نماندنتقال داده شدهاسلحه به مناطق ديگر ا

. اندد به قتل رسيده و يا از بين رفتهرزنند كه در اين عمليات بيش از صد هزار كالمللي حدس مي
.  نامعلومي منتقل شدندنقاطتنها سي هزار جوان كرد توسط نيروهاي مسلح عراقي دستگير شده و به 

گذرد و هيچ يك از اين سي هزار جوان باز نگشته و كسي از مروز پانزده سال از آن تاريخ ميتا به ا
  . سرنوشت آنها كوچكترين اطالعي ندارد

 و عصر قبل از شروع 2003تعجبي ندارد اگر خبرنامه رسمي حزب بارزاني در اواسط ماه مارس 
ما . اين جنايات فراموش نخواهند شد« :و اعالم داشتكرده اي صادر جنگ بوش بر عليه عراق بيانه

ه و عمليات جمشتاقانه چشم به راه روزي هستيم كه سران و مسئولين مستقيم بمباران شيميايي حلب
آنها بايد . المللي به محاكمه بكشيمانفال را در يك عراق آزاد و دمكراتيك در مقابل يك دادگاه بين

آه و نفرين كردها خيلي زود مؤثر واقع شد و دامن  (».جوابگوي تمامي اين جنايات ضد بشري باشند
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 2003هاي خبرگزاري در تاريخ هفتم آوريل آژانس:  علي شيميايي را گرفت ياعلي حسن المجيد
جسد : يعني درست در نوزدهمين روز جنگ آمريكا و عراق گزارشي بدين مضمون مخابره كردند

 در بصره مورد اصابت قرار  اوهوايي خانهدر يك بمباران .  شديسپهبد علي حسن المجيد شناساي
 ( . ) همكارانش به قتل رسيدند ازايبه همراه تمامي اعضاي خانواده و عدهوي در اين بمباران . گرفت

 پس از سقوط صدام به محاكمه كشيده  المجيد احتماالً شخص ديگري بوده است چون علي حسن 
  ).شد

كه به بزرگي كشور سوئيس بوده و در آن حدود  (همه جا در سرتاسر منطقه خودمختار كردستان
تمام ، نمايد ناپذير مياي كه بروز و درگيري جنگ اجتنابو منطقه) كنند ميليون كرد زندگي مي5/3

آيا به كردها دوباره خيانت خواهد شد؟ آيا . زندها و افكار مردم دور و بر يك مسئله دور ميجر و بحث
هاي اقتصادي و زد و بندهاي آنچناني خواهند شد؟ آيا اني سياستاين ملت پاكباخته باز هم قرب

اش دق دلي، هاي منفور و اسرائيل بربيايدصدام حسين باز هم پس از آنكه نتوانست از پس آمريكائي
 با تمام ؟كرده و آتش خشمش را با حمله به اين ملت خاموش نخواهد كردنرا سر كردها خالي 
 سرتاسر مملكت عراق !ي و بمباران هايش؟ سمهايگاز، با حمالت شيميايي ،اشاقدامات انتقام جويانه

ه توان باور داشت؟ چايعات كدامند؟ به چه كسي ميش، اخبار واقعي چيست. در جوش و خروش است
توان از بيم و اميد است به ندرت مي توان انجام داد؟ در اين جنگل انبوه سردرگم كه پر مييكار

  . اي بيابد و چارهواند راه عالجكسي را يافت كه بت
احساسات شديد و متفاوتي در منطقه كردستان بر مردم حكمفرماست كه آنها را مدام دگرگون و 

  . كند ميمتغير 
خواهند صدام زيرا آنها مي، از يك سو بايد اياالت متحده را دوست داشت و از آنها استقبال كرد

داند كه ضمناً در كردستان هركسي مي. ندمت ساقط كو جالد كردها را از حكودشمن خوني  حسين
ها و ين ممنوعيت پرواز هواپيماهاي جنگنده عراقي توسط آمريكاييياين اعالم و تع، قبل از هر چيز

هاست كه شانس و امكان خودگرداني و رونق و شكوفائي نسبي اقتصادي را در اختيار اين انگليسي
، ترها باقي استوز خاطرات تلخي از گذشته در ياد مسناز سوي ديگر هن. ملت قرار داده است

 و سوگند وفاداري غير  بودهاعتمادي و ناباوري كردها نسبت به آمريكائيانبيكي از احخاطراتي كه 
  . آوردقابل اعتماد آنها را بيادشان مي
 پس از 1991 ديگر در سال ر و با1973-1975هاي يك بار در سال(اياالت متحده آمريكا دو بار 

 بار به  دوكردها هر، كردهاي عراق را به شورش عليه حكومت بغداد تحريك كرد) اولين جنگ خليج
ها هر اما متأسفانه آمريكائي. حرف و قولشان را باور داشته و اسلحه به دست گرفتند، آنها اعتماد كرده

قي سياسي غربي نام دارد ا اصول اخالييك شبه آنچه را كه ارزش و اعتبار  و ندبار زير قول خود زد
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 و ندآنها را تنها گذاشت، فراموش كرده و به خاطر گرفتن امتيازات جديد مالي به كردها پشت كرده
. هاي حكومت عراق به امان خدا رها كردندتوزيجوئي خونين و كينهناجوانمردانه در مقابل انتقام

مدار وزارت امور خارجه آمريكا و سياستهمراه با تمسخر هنري كيسينجر وزير وقت ، آميزجمله كنايه
كسي اجازه ندارد «: محو و فراموش نخواهد شد كه ابراز داشتكرد مداران  سياستخاطرههيچگاه از 

امروزه هرگاه كسي بخواهد » عمليات سري و محرمانه را با مراسم احسان و نيكوكاري عوضي بگيرد
  .  نبرد(!)ز اين موجود با شرفسالم از خاك كردستان عبور كند، بهتر است اسمي ا

ها آيا اين بار فرق خواهد كرد؟ آيا آمريكائي: پرسندپس از دو بار خيانت اكنون كردها از خود مي
توان روياي خودمختاري را مدتي اين بار به قول و قرار خود وفادار خواهند ماند؟ آيا اين بار مي

حقيقتي كه حتي از ؟،ارج شده و به حقيقت بپيونددت رويا خلآنقدر كه از حا، تر به خواب ديدطوالني
  و به رسميت شناخته شود؟شده جانب حكومت بغداد و بقيه كشورهاي دنيا پذيرفته 

چون هر چند بدبيني آنها نسبت به وفاي به عهد ، ترندبينآنها خوش، استقويتر اميدواري كردها 
اما در عرض دوازده ، رود هم انتظار آن ميها محق است و بازو پايبندي به اصول وفاداري آمريكائي

توانند پشتيبان خوبي باشند و اكنون مدتي است مينسبتاً ها نشان دادند كه سال گذشته آمريكائي
اي قابل اعتماد و كه اياالت متحده آمريكا از نظر اكثر كردهاي منطقه خودمختار به عنوان وزنه

  . از كرده استمحتاط پذيرفته شده و جاي پائي براي خود ب
هاي  از رهبران كرد و مردم ساده گرفته تا جوانان تند مزاج و آتشين كه اعضاي گروه،همه
 1991اي كه در واقع از سال هاي طالئيند كه ساله و به اين مسئله آگاواقفنداند به خوبي سياسي

ها با ها و انگليسيباشد كه آمريكائياي ميقبل از هر چيز مديون پوشش هوائي، به بعد آغاز گشت
 درجه عرض جغرافيايي بخش شمالي 36نگي عراقي در مدار جاعالم ممنوعيت پرواز هواپيماهاي 

  . مقرر داشتند
 و با حضور نمايندگان 1991اين ممنوعيت يك سال بعد از حمله عراق به كويت يعني در سال 

  . سازمان ملل و بعد از به راه افتادن جنگ خليج فارس اعالم گرديد
سياست پشت «در آن زمان پس از آنكه صدام حسين از نظر سياسي شكست خورد اما به داليل 

 به ، انتقامگرفتن نيروهاي ائتالف جنگ به قصد تالفي و ديدگانسقوط نكرده بود در مقابل » ردهپ
كشورهاي اروپائي به صداي اعتراض و خشم مردم جهان تبديل ، هاي كشور حمله بردشيعه كردها و

  . ده و اياالت متحده آمريكا را تحت فشار قرار دادندش
را در ) بوش پدرجوج (ترديد جرج بوش  رئيس جمهور فرانسه ناباوري و شك و نفرانسوا ميترا

هاي بشر دوستانه مردود  و كمك1991 در آوريل 688 قطعنامهورد تصميم سازمان ملل مبني بر م
ئي سران اروپا برنامه ايجاد ت انگليس در گردهماجان ميجر نخست وزير وق چند روز بعد. دانست
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اي كه جك برنامه، نمودالمللي را به منظور امكان بازگشت كردهاي رانده شده اعالم  ايمني بينةمنطق
رئيس كميسيون مذكور با موفقيت به دبير كل سازمان ملل متحد و  )Jacques Delores(دلورس 

هاي عراقي در  پرواز جنگندهة ممنوعةاقع لحظه تولد منطق جريان در واين. جرج بوش پيشنهاد نمود
-  ايمني محسوب ميةتا خاتمه حكومت صدام حسين منطقشمال و جنوب كشور بود و براي كردها 

 اين چتر ايمني بود كه صدام و نيروهايش مهار شده و به كردها اين امكان را داد ةفقط به وسيل. شد
  .  منطقه خود برخوردار شوندتا از شانس خودمختاري و خودگرداني

نه تنها باعث ، حق تعين سرنوشتي كه تا آن زمان هرگز در يك چنين مقياسي بدست نيامده بود
تجديد بناي مشهود در تمام منطقه گشته و موجب توسعه و گسترش زيربناي اقتصادي و پيشرفت 

بلكه ) شدنشين هم ميهاي اقتصادي عليه عراق شامل مناطق كردالبته با وجودي كه تحريم(شد 
اكنون كردها به مجلس . تر شدن اتفاق نظر و اعتماد به نفس ملي كردها نيز گرديدباعث هرچه محكم

بالند، هم چنين به احزابي كه به خود آنها تعلق دارد، به خت موقت خود ميتخود در شهر اربيل پاي
دولت و «ارند، كوتاه و مختصر، به  خارجي چون واشنگتن، لندن و برلين دشهرهاينمايندگاني كه در 

 نوع جديدي هاوضاع و احوال دگرگون شداين «: گويدهمان گونه كه بارزاني مي. كوچكشان» حكومت
  ».از روابط با اياالت متحده آمريكا را به وجود آورده است

  .  شروع شد2002سياسي واشنگتن با كردها در ماه آوريل ة در واقع روابط مخفيان
هر . ات مهمي به آمريكا دعوت كردرتن هر دو رهبر مهم كردهاي عراق را جهت مذاكدولت واشنگ

اين دو كه اغلب رقباي سرسختي براي هم بودند و . دو اين دعوت را پذيرفته و عازم واشنگتن شدند
 بودند از عبارت،  ايجاد اتحادودر عين حال در هر فرصتي هم آماده براي سازگاري و به هم پيوستن 

.  بارزاني رهبر حزب دمكرات كردستان عراق و جالل طالباني رهبر اتحاديه ميهني كردستانمسعود
هاي كردهاي عراق هميشه يك ترين احزاب و سازمانحزب دمكرات و اتحاديه ميهني به عنوان مهم

اي ميان رهبران و عوامل آنها دوستي چنداني برقرار نبوده و به همديگر عالقه.  نيستندزبانيك دل و 
هاي سياسي و نيروهاي نظامي رابطه بين سازمان، چون تقريباً در تمام منطقه خاور نزديك. ندارند

  . هايشانمربوطه وابسته است به روابط رؤسا و اعضاي خانواده
به اهداف واالي سياسي ربطي نداشته و ) عنوانو در بعضي موارد به هيچ (اين گونه روابط غالباً 

 اعمال ،هاي پوچ و يبهوده رهبرانخودنمائي،  و اعتبارحرمتكسب ، نمائي قدرتتقريباً هميشه مسئله
 خود نزد ةكه آن هم به نوب، باشد هاي بزرگ و تصميم گيرنده مطرح مينفوذ و كسب ثروت طايفه

هاي اخير د هر دو حزب طي سالرهاي كپيشمرگ. برخي كمتر و نزد بعضي بيشتر حائز اهميت است
هاي خونيني عليه يكديگر ا به راه اق به خاطر كسب موقعيت و قدرت حتي جنگدر بخش شمالي عر

 از نظر سياسي خود را تحت حمايت حتيد شجالل طالباني در مقام مقابله با رقيب حاضر . اندانداخته
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براي جنگ و مقابله با طالباني حاضر شد براي مدت  هد، بارزاني همهاي ايران قرار داهللارژيم آيت
  . ي حتي با صدام حسين متحد و هم پيمان شودكوتاه

 ةد كه براي حفظ و برقراري بالقواما هر دو حزب انگار خيلي به موقع فهميده و دريافتن
ضمناً اين يك صدائي . آن بايستي يكصدا شونديت دادن به ك عراق و رسمخودمختاري در داخل خا

  . كار قابل اعتماد پذيرفته شوندالزم بود تا از جانب اياالت متحده آمريكا به عنوان هم
بخـشي كـه بـه مرزهـاي        . بارزاني قسمت غربي كردستان را در دست داشته و بر آن مسلط اسـت             

د و فروش اموال قاچـاق      يو خر ،  شود و درآمد سرشار و پر منفعتي از وصول گمركات         تركيه منتهي مي  
م بخـش شـرقي كردسـتان را كـه بـه            آورد؛ طالباني ه  شود براي او به ارمغان مي     كه از تركيه وارد مي    

اي و مجلسي را كه در شهر       اين دو باهم حكومت منطقه    . شود در اختيار دارد   مرزهاي ايران منتهي مي   
هـاي ديگـر هـم چـون        ها، نژادهـا و اقليـت      حزب كوچك از مليت    30اربيل واقع شده و در آن حدود        

  . كنندرند، اداره ميها نيز شركت داها، اعراب، ارامنه، آسوريها و مسيحيتركمن
وزيـر امـور    ) Powel(بـا پـاول     هـا     آن. در واشنگتن پذيرايي مفصلي از رهبران كرد به عمـل آمـد           

وزيـر دفـاع بـه گفتگـو و     ) Rumsfeld(معاون رئيس جمهور و رامسفلد  ) Cheniey(چيني  ،  خارجه
مسئولين آمريكا  . گرفتف رئيس جمهور مورد استقبال قرار        از طر  مضافاًبارزاني  . تبادل نظر پرداختند  

 بـي  مجرّ مـاهر و     جنگجويـان  كـه    شجاعشانپيشمرگان  با  ،  دقيقاً دريافته بودند كه كردها با احزابشان      
شان كه به مرزهاي تركيه و ايران ختم         و با سنگرهاي دفاعي مستحكم     ه از مرگ هراسي نداشت    هستند

 عراقـي   مخـالف  بـين نيروهـاي   از  شد  آمدند كه مي  ترين نيروئي به حساب مي    د بهترين و جدي   وشمي
  . رويشان حساب كرد

 با سران ارتش و مسئولين محرمانه و سري ما بين رهبران كردكامالً  چندي بعد يك مالقات
 از اين مالقات سري نه سازمان امنيت  وهاي شهر برلين انجام گرفتكييسازمان امنيت آمريكا در نزد

 خبراز همه جا بيوزارت امور خارجه آلمان (ار نشدند و نه وزارت امور خارجه آلمان هيچ يك خبرد
يدي صادر نشده ددانيم كه بنام چنين اشخاصي روا ما قطعاً مي«: در پاسخ خبرنگاران توضيح داد

 به توافق رسيده و قرار گذاشتند كه اختالفات و كردطي اين مالقات رهبران . »است
اشان را متحد نموده و خود را براي همكاري با  ينيروهاي نظامهايشان را كنار گذاشته،  ورزي كينه

  . نيروهاي نظامي اياالت متحده آمريكا و حمله به ارتش عراق آماده سازند
تر مسعود كه سمت نمايندگي  يكي از برادران جوان هنوز طنين صداي هيجان زده دلشاد بارزاني،

كه داشت از زند  ايم زنگ ميه سياسي منطقه كردستان خودمختار در برلين را نيز داشت در گوش
براي تثبيت تماميت ارضي ) اين بار به صورت كتبي(ها  نامه آمريكايي  رودراز و ضمانتهاي دو نقشه
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تمامي . داد منطقه كردستان خودمختار در عراق و سهيم شدن كردها در منافع نفتي عراق گزارش مي
  . اين تصميمات خيلي محرمانه و پشت پرده اتخاذ شده بود

اي كه    نهد پس از انجام اين گفتگوها در مصاحبه         الل طالباني كه گاهي پا را از حد خود فراتر مي          ج
بيروت انجام داد با بوق وكرنا به گوش همة دنيا رسـاند كـه بـه    ) Daily Star(با نشريه ديلي استار 

ق را آزاد   هاي او شانه به شانه سربازان آمريكايي بـه سـوي بغـداد حملـه بـرده و عـرا                     زودي پيشمرگ 
 ،شـده   زده  تجربگي دسـتپاچه و وحـشت       مباالتي و بي    مسئولين آمريكايي از اين همه بي     . خواهند كرد 

قصد واشنگتن نه فقط بر سـر كـار آوردن          . هاي او را انكار كرده و نمايندگان خود را فرا خواندند            حرف
 ضـمن برقـراري ثبـات و        ست  مـي بايـ   هاي آمريكا بلكه اين رژيم        برنامهبا  رژيمي بود سربراه و موافق      

 ادعاهـاي جـالل طالبـاني     . بـود   هـا نيـز مـي        تسلط و برتري دراز مدت آمريكايي      آرامش، حافظ تأمينِ  
كـرد، تركيـه دههـا سـال اسـت بـا        هاي عراق مخصوصاً تركيه را فـراهم مـي       موجبات ناآرامي همسايه  

ها   يليون و حتي بيشتر از اين      تعدادشان به پانزده م    كه خود   يسركوب و ايجاد اختناق در ميان كردها      
 به اين مالقاتهاي پنهان و شنيدن چنين ادعاهائي فقو از و  مسئله و مشكل دارد، بنابراين    . رسد هم مي 

  !اصالً راضي و خشنود نبود
بايـد  . ا نيست، او آدم محتاط، زرنگ و آب زيركاهي است         ود بارزاني برعكس اهل هياهو و غوغ      مسع

او . باشـد  بـافي نمـي   نگري است و اهل خيال مدار آگاه و واقع الً سياستگفت كه او از بعضي جهات اصو    
اد منطقـه ايمنـي و برقـراري        هـا اسـت بخـاطر ايجـ         هـا و انگليـسي      گزار آمريكائي   هم ممنون و سپاس   

بخـاطر كـسب ايـن امتيـاز هيچگـاه حاضـر            درعين حال   ي عراقي، اما    ها براي پرواز هواپيما   ممنوعيت
تـأخير و تأمـل     . ها يا هر قدرت ديگري قـرار دهـد          ها و يا انگليسي     يكايينيست خود را آلت دست آمر     

 زندگي كـرده و خـود   ئي كه در آمريكا به عنوان مهاجر  ها  يان گروهي از عراقي   مطوالني او در رفتن به      
مـسعود  . كنند خود نشانگر اين موضـوع و طـرز تفكـر اوسـت              ها قلمداد مي    را باسم كنگرة ملي عراقي    

اما هرگاه فرصتي دست دهـد و بتـواني          .آورد  و تفكرات سياسي واقعي خود را بزبان نمي       بارزاني عقايد   
 كه بـا شخـصي      شوي    بنشيني، خيلي سريع متوجه مي      وي خصوصي و صميمي با او به صحبت       حبه ن 
او جنبش و منطقه تحـت اختيـار خـود را بـدون آن               . ور از خواب و خيال سر و كار داري        بين و د    واقع

طي بارها گفتگو و    . كند  اندازند، رهبري مي    اي كه رهبران موفق و پيروز معموالً براه مي          هدبدبه و كبكب  
ته افكـارش را دربـر   ها و خاطرات تلـخ گذشـ   ام كه كابوس ام، دريافته مصاحبه خصوصي كه با او داشته    

بـسر  طي تقريباً نيم قرن گذشته كه او در مركز كـشمكش و درگيريهـا               . آزارد  ش را مي  گرفته و خاطر  
به همين خـاطر صـلح و   .  هيچگاه در كردستان عراق صلح و آرامشي وجود نداشته1991سال  برده تا   

 در مقايسه كند  بازي مي را   بسيار بزرگتري    نقشاو  ها و اعمال و رفتار      انديشه،  آرامش در افكار سياسي   
ل حاضـر سـه نـسل    در حـا  «: مسعود يك بار گفت   . افكار و اعمال ديگر رهبران قبل و يا هم عصر او          با  
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 و نه آن را ديدهرنگ صلح و آشتي را به خود نه كنند و هيچ يك از آنها   باهم و در كنار هم زندگي مي      
بمباران و فرار و آوارگـي      ،  مبارزه،  برد فقط جنگ  هركس كه در كردستان به سر مي      . تجربه كرده است  

ها بعضي،  ايش را از دست نداده باشد     يابيد كه حداقل يكي از اعض     اي را نمي  شما خانواده . شناسدرا مي 
، گمـشده ،  هـا ها حاوي اخباري چون مـرگ و ميـر در درگيـري           تمام نامه . هم خيلي بيش از يك عضو     

خـواهم بـه ايـن      حاال من مـي   . باشندفراري و مفقود شده مي    ،  آوارگي،  شكنجه،  زنداني،  دستگير شده 
ي يكبار هم كه شده كـاري كـنم تـا يـك      خواهم برا من مي . مسائل خاتمه داده و اوضاع را عوض كنم       

ها بفهمند پدرشان كيـست     تا بچه ،  نسل به طور كامل طعم صلح و آشتي را چشيده و با آن آشنا شود              
ما ديگر بايستي . ها بنا كنيمهايمان را فقط روي ويرانه   ما ديگر نبايد خانه   . دن دار شكل و شمايلي  و چه   

توانيد بفهميـد مـن چـه       ه و دائمي باشد و اكنون شما مي       بتوانيم چيز جديدي بسازيم كه ماندگار بود      
  »خواهم و محرك من چيست؟مي

در مقابل سؤال من كه پرسيدم آيا او با وجود آگاهي كامل به دو بار خيانت علني آمريكا به كردها                    
حاضر است دوباره به آنها اعتماد كند؟ تقريباً همان جوابي را داد كـه در سـفر حـسن نيـت خـود در                        

 كـه مـا كـور كورانـه بـه           چه كسي مي گويـد    آخر  «: ان ابراز داشته بود    به دمشق و تهر    2002مبر  دسا
 قلبـي خـودش     ةها و عالئق ديرين   كنيم؟ اينجا هركسي دنبال خواست    اياالت متحده آمريكا اعتماد مي    

ود ـ  شـ ها ـ تا آنجا كه به بغـداد مربـوط مـي    و در حال حاضر خواست و عالقه ما و آمريكائي. باشدمي
  ».به هم نزديك استمشترك و كامالً

تخريـب و از هـم      ،  سـقوط صـدام حـسين     :  بـود  مدنظر طـرفين   آماده و    ، مشترك هدفخواست و   
البته هر يـك بـه داليـل    ، هاخواستند هم آمريكائي هم كردها مي  ،اين را . پاشيدن سيستم حكومتي او   

 ين بردن صـدام حـسين و بـدون        دانند كه بدون از ب    تك تك كردهاي عراق خوب مي     . مختص به خود  
ها چه بر سر خودمختاري كردهـا آمـده و چـه چيـزي       ايجاد تضمين منطقه امنيتي از طرف آمريكائي      

اجتنـاب  پس همكاري و همراهي با نيروهاي اياالت متحـده امـري كـامالً          . خواهد كشيد انتظار آنها را    
ديگر ،  شدهاي داده شده وفا مي     به وعده  شد و واقعاً  نمود و چنانچه اين بار زير قول زده نمي        ميناپذير  

ها خواسـت و    مريكايي البته تا زماني كه آ    . توانست بهتر و بهتر شود    اوضاع كردها فرق كرده و فقط مي      
توان از باالي سكو و جايگاه محكم و استواري كه در آينده بايد           آنگاه مي . خود را از دست ندهند    ة  عالق

ها تقريباً طرز تفكر و استدالل عده زيادي از كردهـاي  اين. ر انداختاي روشن نظساخته شود به آينده  
  . باشدعراق مي

اي خـودگردان كردسـتان در    توسط حكومـت منطقـه  2003پرسي كه در ماه مه سال     در يك همه  
تـوان بـه ايـاالت متحـده        يت كردها بر اين باور بودند كه اين بار مـي          عدو سوم جم  ،  عراق انجام گرفت  

  . اد كردآمريكا اعتم
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توان به نيروي مـسلح كردهـا بـيش از حـد باليـد و                هم اين است كه نمي     ملموس و مسلّم  واقعيت  
هر چند كـه حـزب   . ها را دست كم گرفته و آن را رد كرديا اينكه حمايت نظامي آمريكائي ،  مغرور بود 

لح آموزش  دمكرات كردستان و اتحاديه ميهني هر يك داراي بيش از بيست و پنج هزار پيشمرگ مس               
. هاي سبك پياده نظام بوده و همين تعداد هم پيشمرگ رزرو يا احتياط دارنـد              ديده و مجهز به سالح    

صـعب  «هـاي كوهـستاني كردسـتان       ها و تنگـه   هاي چريكي و دفاع از گردنه      در جنگ  هامرگاين پيش 
هـاي   طرف دولـت   هايي كه تا به حال از     همه ارتش . نداي و بسزايي دار   ارزش افسانه »  سركش  و العبور

هـا  از شدت خشم فقط دندان، انددرافتاده، روندمرگهايي كه به استقبال مرگ مي    متخاصم با اين پيش   
ايي چريكـي   هاما متأسفانه تشكيل نيروي نظامي يا ارتشي پايدار و استوار از گروه           . اندرا به هم سائيده   

هـا  شهرها و جلگـه   ،  ظامي در تمام منطقه   اي كه قادر به ايجاد امنيت ن      يا طوايف وعشاير به هم وابسته     
دليل مهـم ديگـر آن هـم        . هاي مدرن و سالح  آن هم به دليل كمبود زمان     ،   است باشد ايجاد نگرديده  

توان در  تر مي اين قشر را امروزه خيلي آسان     (. باشدكمبود جوانان و مردان بين هجده تا سي ساله مي         
، ات و اتحاديه ميهني در شهرهايي چون فرانكفورت       آيي دسته جمعي و يا تظاهرات حزب دمكر       گردهم

  !) ده كرد تا در شهرهاي موطنشان كردستانهبرلين و يا دورتموند آلمان مشا
حزب دمكرات كردستان موضوع مباحثـه و گفتگـوي راجـع بـه نقـش               » وزير دفاع «،  حميد افندي 

هـا  آمريكـايي «: ويـد گنظامي كردها را كمي قبل از شروع جنگ عراق به وضوح تـشريح كـرده و مـي                 
هايمـان بـه    جـو ما به هيچ وجه قصد نداريم بـا جنگ        . ما هم همين طور   . كننداهداف خود را دنبال مي    

خواهيم آنچه را كه داريم حفظ كنيم       ما مي . نمائيمخواهيم از كردستان دفاع     ما مي . عراق حمله كنيم  
دي جنگ نشان داد كه كردها به كليـه         هاي بع  جريان ».و آنچه را كه به ما تعلق دارد به چنگ بياوريم          

  . ماندندو وفادار هايي كه داده بودند پايبند قول
 كرد به   سياستمدارانتر از آن است كه      تر و روشن  كامالً طبيعي است كه روياي كردها بسيار بزرگ       

اكثريـت قريـب بـه اتفـاق كردهـا مفهـوم            . ابراز و به زبان آوردنش را داشته باشـند        ة  طور رسمي اجاز  
بيننـد  يابي آزادي سياسي و خودمختاري را به نحو كامالً واضح فقط در يك چيـز خالصـه مـي                  تحقق

توانند خود را راضي كرده و از تـشكيل يـك           آنها به هيچ وجه نمي    » يك كردستان آزاد و مستقل    «
كردستان مستقل چشم بپوشند، مخصوصاً كه سياست جهاني طي ده سال گذشته نـشان داد چگونـه    

هـاي   چنداني ندارد، دم به دم دولـت       ةا و در بخش شرقي اين قاره كه با سرزمين آنها نيز فاصل            در اروپ 
  . نددكوچكي كه جمعيت آنها بسيار كمتر از ملت كرد است ايجاد شده و تشكيل حكومت دا

به قول فرهاد پيربال پروفسور تـاريخ  . عراق از نظر اكثر كردها فقط دومين راه حل قابل قبول است     
 ».انـد بيـشتر از هـشتاد درصـد مـردم كردسـتان خواهـان اسـتقالل              «ات كرد در دانـشگاه اربيـل        ادبي

ها خواهان  كنند كه آمريكايي  اي گذاشته و موضوعي را مطرح مي       كرد انگشت روي نكته    سياستمداران
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نـاظر  ) Peter Galbraith(پيتـر گالبرايـت   . اين يك بازي و يا قمـار مؤدبانـه اسـت   . اندشنيدن آن
كردهـا  «: گويـد يكايي و پروفسور دانشگاه ملي جنگ در واشنگتن پا را از اين فراتر گذاشـته و مـي     آمر

اما آنها در اين بازي يـا در ايـن قمـار حكـم              . توان صرف نظر كرد   اند، از آنها نمي   پوشيغير قابل چشم  
خواهنـد  ز عراق رأي  صدا به جدا شدن و بيرون رفتن ا       اگر به آنها اختيار داده شود، يك      . جوكر را دارند  

 زيـادي از    ةانم درك كـنم كـه عـد       تومن خيلي خوب مي   ! يك مشكل بزرگ و اساسي براي آينده      . داد
اكنـون پـس از   .  بتوانند خود را يك عراقي بـه حـساب بياورنـد           به سختي كردها در منطقة خودمختار     

 آنها حتي زبان عربـي       جوانان كرد ديگر هويت عراقي ندارند و بسياري از         دستان سال آزادي كر   دوازده
گذرد اند و كلمه عراق براي نسل گذشته كه عمري از آنها مي           را كه زبان رسمي عراق است ياد نگرفته       

  . »گازهاي سمي، آوارگي و اعدام: فقط اين مفاهيم را دارد
آنها مجبورنـد   . اي هم نيست  بينان سياسي حل مسائل كردستان عراق كار چندان ساده        از ديد واقع  

هاي  طي ماه  كردها. كنند  راضي بوده و قناعت     است دست يافتني خواهند به تمام آنچه      نيز مي  و خود 
اهداف خـود را    ،  ها باشند پيمان مهمي براي آمريكايي   توانند هم  زدند مي  سآخر يعني از زماني كه حد     

ا نـه در    چـر ،  حاال كه حرف غير وابستگي به بغداد در ميـان اسـت            : كرده و بيان نمودند    تنظيمآشكارا  
ريـزي يـك     حزب دمكرات و اتحاديه ميهني با همكاري هم دست به طرح           ؟قالب يك حكومت مستقل   

شهر كركوك را نيز كه قدمتي سه هزار ساله         . قانون اساسي براي ايام بعد از سقوط صدام حسين زدند         
بـزرگ در  شـهري  .  كردها را دارداورشليمشهري كه حكم ، دارد به عنوان پايتخت خود انتخاب كردند   

كردهـاي ايـن   . خيـز عـراق  ترين مناطق نفتو مركز يكي از غني النهرينهاي بين ساحل شمالي جلگه  
هـا را  ها سال گذشته توسط حكومـت بغـداد بـه منـاطق ديگـر كـوچ داده شـده و عـرب                   شهر طي ده  

 نحـوي    در زمـان او نيـز بـه        وها قبل از به قدرت رسيدن صدام        البته خيلي سال  ،  ندجايگزين آنها كرد  
رقمي به مراتب بيش از صد هـزار نفـر از كردهـاي منطقـه كركـوك را از خانـه و                    . ترشديدتر و خشن  

طبيبعـي  . يافتنـد كاشانه خود بيرون راندند و حاال آنها بايد اجازه بازگشت به كردستان جديـد را مـي                
ـ آنها مي. خواستنداست كه خود آنها هم با كمال ميل اين را مي          هايـشان بـه   ه خانـه خواستند دوباره ب

جاي بسي تعجب خواهـد  . هاي زراعيشان باز گردندهايشان و به زمينمحل كسب و كارشان به كارگاه    
  . بود اگر پس از سقوط صدام كسي بتواند مانع بازگشت آنها بشود

را متوجه اين موضوع كـرد و       ) جرج بوش (اش  آميز طرف صحبت آمريكايي   بارزاني با لحني اعتراض   
از سقوط و فروپاشي شوروي سابق ملل فراوان و كوچكي اجازه يافتند براي خود دولـت و        پس  «: گفت

» چرا ما نه؟  ،  اندپيمانان صميمي اياالت متحده   آنها هم اكنون جزو دوستان و هم      ،  حكومت ايجاد كنند  
ل هـاي دو   با توجه به نگرانـي      و در مقام مالحظه  . اما رئيس جمهور چندان از اين موضوع خشنود نبود        

در واقع حكـومتي خـودگردان در       ،  خودمختاري تضمين شده در اربيل بسنده شد      «آمريكا و تركيه به     
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 آمريكـايي   سياسـتمداران البته اين قولي بـود كـه        . » در داخل خاك عراق جديد     يقالب تركيبي فدرال  
   ...به شرطي كه، پيروزي بر صدام حسينبعد از موكول كرده بودند به زمان 

چون . گذاشته و خط بطالن بر اين معامله نكشد       ن حكومت آنكارا چوب الي چرخ       شرطي كه به  ،  بله
خواهند روي عرصه شطرنج خاور نزديـك       ها هم مي  واشنگتن مدام و بدون كنايه اعالم كرده بود ترك        

! بـه هـيج وجـه     ! خيز؟ نه نفتة  يك پايتخت كردي آن هم در منطق      . بازي كرده و نقشي داشته باشند     
ـ     و اين ازدياد سرمايه مي    ،  بيشتر به جيب كردها   ة  ي پول و سرماي   اين يعني سرازير   آن ة  توانـد بـه منزل

يا به عبارت ديگر نـوعي      ! نژادان تحت ستم خود در تركيه بشتابند      باشد كه باالخره روزي به كمك هم      
! و بـاز هـم نـه      ،  نـه  .ارمغـان بيـاورد   يان كـرد بـه      ئخودمختاري و يا حكومت براي كشاورزان و روسـتا        

هـا اكنـون تهديـد      تـرك ! اي باشد براي استقالل و تشكيل حكومت      تواند پيش مقدمه  ختاري مي خودم
خـود بـه    ،  نـد داش را ندا  غ داشته و به آنها اجـازه      يكنند آنچه را كه از نيروهاي نظامي آمريكايي در        مي

 كردستان  ها اجازه ورود نيروهاي مسلح آمريكايي را از طريق خاك تركيه به           ترك: مرحله اجرا بگذارند  
، بـا اعـالم ايـن خبـر       . كردند كه خود دست بـه ايـن اقـدام خواهنـد زد            عراق ندادند و حاال تهديد مي     

محـل حكومـت   (و سـليمانيه  ) هـا مقـر اصـلي بـارزاني     (الدين  صالح،  آژيرهاي خطر در شهرهاي اربيل    
عود بـارزاني كـه     مس. استخطر   زنگ منزلهها به    پيشمرگ ديدگاهاين آژير از    . به صدا درآمد  ) طالباني

خواهيم ما نه مي «داشترود تهديدكنان اعالم    معموالً خونسردي خود را حفظ كرده و از كوره در نمي          
ها بخواهند بـدون اجـازه و موافقـت پايـشان را بـه              ها را در اينجا داريم چنانچه ترك      و نه تحمل ترك   

حتي اگر الزم باشد خـاك خـود را         . درون خاك ما بگذارند به روش قديم از آنها پذيرايي خواهيم كرد           
  . »به صورت گورستاني براي متجاوزين ترك درخواهيم آورد

. تـر شـد   اي روشـن   اوضاع و احوال تـا انـدازه       2003دو ماه بعد از اين جريان يعني در ماه مه سال            
هـاي كـشتار جمعـي      از سـالح  .  شـد  از هـم پاشـيده    صدام حسين سقوط كرد و سيستم سركوبگرش        

شكر خدا هم نيازي به استفاده و آزمـايش          !ها نيز بدست نيامد   و اثري از اين گونه سالح     استفاده نشد   
اصوالً جنـگ واقعـي و تمـام        . ك بچه را پيدا نكردند    شهاي ضد گازهاي سمي خود ساخته از پو       ماسك

 .عـراق نـشد   ارتـش تركيـه وارد خـاك    . عياري هـم بـر ضـد نيروهـاي مـسلح عراقـي اتفـاق نيفتـاد           
 كردنشين كه اكنون خـالي شـده        مسلح كرد جاي نيروهاي نظامي عراقي را در مناطق        هاي   مرگپيش
هـاي  كـاري انگـاري و نـدانم  هايي كه در اثـر سـهل  روي هم رفته تعداد قربانيان و كشته.  پر كردند  بود

سربازان آمريكايي جان خود را از دست داده بودند بيشتر از تعداد آنها در اين كـشكمش مختـصر بـا                     
  . ي صدام حسين بودنيروها

. عرض جغرافيايي نيز براي پرواز هواپيماها از بين رفـت         ة   درج 36موقتي مدار   و  ممنوعيت محدود   
بـه  ، اندهاي خود مراجعت كردههاي جنوبي اين منطقه و به آباديها و تنگهاينك كردها مجدداً به دره 
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سـازي از آنجـا     نوان اقدامات پاك  شصت به بعد مدام تحت ع     ة  هاي ده هايي كه از سال   مناطق و آبادي  
در يك چشم به هم زدن سرزمين مناطق خودمختـار كردسـتان بـه وضـوح                . رانده و آواره شده بودند    

  . نمايندكردها تنها در مناطق جنوبي استان اربيل ادعاي چهارصد روستا را مي. تر شده بودبزرگ
هاي توسط حكومت بغداد طي دهه    آنها اكنون پس از بيرون رانده شدن و كشتارهاي دسته جمعي            

ايـن بازگـشت    . كننـد گردند احساس امنيت و آسايش مـي      هايشان باز مي  گذشته وقتي دوباره به خانه    
هـا و   با وجودي كه اقليت   . شامل حال شهر كركوك هم شده و هزاران نفر عمالً به اين شهر بازگشتند             

 مسيحي پيوسته در اين شـهر سـكني         هاياعراب و آسوري  ،  هاهاي قومي ديگري چون تركمن    اكثريت
شود كه اكنـون در حـال حاضـر اكثريـت بـا كردهـا               اند اما حدس زده مي    اند و هنوز هم ساكن    داشته

ه مه به بعد شهردار اين شهر يك كرد است و هـشتاد درصـد از نيروهـاي                  در هر صورت از ما    . باشدمي
 شرط آنكه بازگشت مجدد كردها به اين        به. اندكردها به خود اختصاص داده    را  پليس و شهرباني شهر     

تـوان انتظـار داشـت كـه كركـوك واقعـاً پايتخـت              مـي ،  منطقه بدون درگيري و اصطكاك انجام گيرد      
  . شودكردستان 

امـا شـور و شـوق      ،   بدسـت آمـد    اي  پيروزينچناني و واقعي درگرفت و نه       آبا وجودي كه نه جنگي      
 سـالروز انـد كـه چـرا    كردهاي عراق از اين متأسف    . ندابينهمه خوش . ها را در بر گرفت    پيروزي خيلي 

 2003گذار جنبش كردها را كه قرار بود در فوريه سـال            صدمين سال تولد مال مصطفي بارزاني بنيان      
ار زناتمـام گذاشـته و برگـ      ،  هاي سياسي ناشي از جنگ عليه صـدام حـسين         به خاطر ناامني  ،  شودبرپا  

رد از يكي از مسئولين سياسي كردها كه بهتر است اسمش را            وقتي چند هفته قبل در اين مو      . نكردند
تـاريخ  . راستش تاريخ تولد مال مصطفي مـشخص نيـست        «: اب داد جوبا چشمكي   ،  نياورم سؤال كردم  

بنابراين بهترين كار آن است . شود رقم زده مي1899 ـ  1904زنند از تولدهايي كه براي او حدس مي
صدام حسين سقوط ، ون تا آن وقت يقيناً جنگ به پايان رسيدهچ،  را جشن بگيريم 2004كه ما سال    
حتـي مـاه تولـد او هـم         . »اري جـشن داريـم    زبراي برگ اي  ار شده و ما هم دليل يا بهانه         نكرده و بر ك   

زنند بايد دليلي غيـر منطقـي        مياينكه كردها ماه مارس را ماه تولد رهبرشان حدس          . مشخص نيست 
ست كه جشن نوروز كه جـشن ملـي كردهاسـت در ايـن مـاه برگـزار                  شايد بدان خاطر ا   . داشته باشد 

شود، معموالً تمام كردها در سرتاسر دنيا جشن نوروز را با تمام وجود بر پا داشته و همراه رقـص و                مي
آغـازي نـو   و پردازند، آنها با تمام وجود و با شـادي فـراوان بـه اسـتقبال سـال نـو              آواز به پايكوبي مي   

انعقاد قرارداد يازدهم ماه مارس ما بين مال مصطفي و حكومـت مركـزي عـراق كـه        از طرفي   . روندمي
قبوالندن امضاي ايـن    . تواند در اين ميان نقشي داشته باشد      صدام حسين زير آن را امضاء كرد نيز مي        
 بود كه مال يهاي داخلي خونين  حاصل ده سال جنگ    1970قرارداد به حكومت مركزي بغداد در سال        

در اين سال بـراي اولـين بـار بخـش جنـوبي             .  بدان دست يافت   اش  مك نيروهاي مسلح  مصطفي به ك  
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اگرچـه مفـاد    هر چند فقط به صـورت تئـوري و روي كاغـذ،             . كردستان رسماً خودمختاري اعالم كرد    
 1974تـا در سـال      شـد    در مدت زمان تعيين شدة چهار ساله عمالً اجرا نشد، و همين باعث               قرارداد  

ق دوباره شروع شود، كه طي آن اياالت متحده آمريكـا ابتـدا بـارزاني را تـشويق و                   جنگ كردها با عرا   
 بود كـه مـن بـراي    اوقات در همين   ،خيانت نمود ترغيب و بعد هم از او حمايت كرد اما سرانجام به او             

ها بارزاني نيروها و مناطق تحت سلطه خـود را فقـط از طريـق               آن زمان . ين بار با كردها آشنا شدم     لاو
شـوند   كه مستقيماً به ايـران محـدود مـي         يها و ارتفاعات  هاي مخفي و كوهستاني يعني از كوه      اهگاهپن

  . كرد ميرهبري 
، يافتـه انـد   در واقع اينكه كردهاي عراق به استقالل دست         . امروزه كردها موقعيت ديگري دارند    اما  

كـرد  ة  نويـسند ،  زبهجمال نه  .باشدهاي بي امان مال مصطفي بارزاني مي      زحمات و جانفشاني  ة  در نتيج 
هرگـاه  «: نويـسد كه در كتاب خود به اسم كردستان و انقالبش كه به زبان آلماني هم منتشر شده مي                

 همچنين به ياد تاريخ سياسي كردها طي قـرن          ،ناخودآگاه به ياد تاريخ كردها    ،  كنيبه بارزاني فكر مي   
ست بگوييم بارزاني هنوز هم يـك قهرمـان ملـي     بهتر ا».بارزاني يك قهرمان ملي بود. افتيبيستم مي 

تصاوير او  مي توان   از همين االن    . حتي اگر جشن صدمين سالگرد تولدش يك سال عقب بيفتد         . است
  . را كه در سرتاسر كردستان عراق روي در و ديوار چسبانده شده مشاهده نمود

، در تمام ادارات دولتـي    ،  غازه اي   ن و م  ا در هر دكا    شهره ،توان در بازار  تصاوير اين مرد بزرگ را مي     
هـا  هاي كوچك مغناطيسي درون تاكسي     و حتي در قاب    هاهاي شهر تصاوير بزرگتري بر سردر ورودي    

اوست كه تاريخ و اميـد را بـه هـم           ،   است هااي كرد او قهرمان افسانه  ،  بارزاني همه جا حضور دارد    . ديد
بـه خـاك     ة همچنـين صـحن     و  را كه بـا او داشـتم       يهائدوباره تمام برخوردها و مالقات    . زندپيوند مي 

  . شودسپاري او در خاطرم زنده مي
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3  
  مال مصطفي بارزاني

   شداسطورهمردي كه 
  

خود را با عجله رسانده     كونت داشتند    س  در آن  از تمام نقاطي كه كردها    ،  از سرتاسر دنيا آمده بودند    
 ناگزير 1975از همان جائي كه در سال       ،  راق آمده بودند  هاي صعب العبور ارتفاعات ع    آنها از راه  . بودند

آنهـا از بخـش آنـاتولي       .  خود عليه رژيم بغداد بكشند     ةست از مبارزات واالي آزاديخواهان     د شده بودند 
به صورت مخفيانه و قاچاقي از طريق مرزهاي سـبزي كـه خيلـي بـه                 )بخش شرقي كردستان  (تركيه  

 يـا بـه   رلندرو، تاكسي،  اتومبيل سواريةركسي به نحوي به وسيل   ه. ده بودند اند آم زحمت قابل كنترل  
ي  حتـ  آنها سوار بر اسب يـا     . هاي قراضه و درب و داغاني كه فاقد شيشه و پنجره بودند            اتوبوس ةوسيل

ايرانـي كـه از زمـان سـقوط شـاه در            ،   دور و بر ايـران     كردنشينپاي پياده آمده بودند از تمام مناطق        
-زنـدگي مـي   اي هم كه جالي وطن كرده و در كشورهاي غربـي            عده. بردر مي ناآرامي و طغيان به س    

از ، از ويـن ، از اياالت متحده از جمهوري فـدرال آلمـان  .  هواپيما رسانده بودند   ةكردند خود را به وسيل    
   ....از استكهلم و، لندن

اي از آنهـا   بـه عـده  مركز استان آذربايجـان غربـي    ،  ميهورام از تهران به ا    يباً دو ساعته  طي پرواز تقر  
نامند طـي نـيم قـرن سـلطنت      ميها آن را اروميه   و فارس  اروميها آن را    اين شهر كه بومي   . برخوردم

 انقـالب   بـا پيـروزي    1979 پهلوي بنام رضاشاه اول يعني پـدر محمدرضـا شـاه كـه در سـال                  ةسلسل
هـاي  ي نه تنها مجسمه   پس از پيروزي انقالب اسالم    . ناميده شد رضائيه  ،  جمهوري اسالمي منهدم شد   

شاه را در اين شهر سرنگون كردند بلكه اسم شهر را نيز سريع و بالفاصـله بـه نـام قـديمي آن يعنـي                         
  . اروميه برگرداندند

ي ايران اير با پوشيدن حجاب اسالمي خود را با مقـررات جديـد تطبيـق داده و                  دار هواپيما مهمان
 هواپيما رفتار او را بنـا بـه شـرايط جديـد مملكتـي بـه                 مقنعه بر سر و ترسان از اينكه مبادا مسافران        

اي جدي و خشك به خود گرفتـه        قيافه،  بگذارنداو    حساب انحطاط و يا حتي منافي عفت و و هرزگي           
رود و  هاي هواپيمائي غرب انتظار مي    دار شركت كرد روي خوشي را كه معموالً از هر مهمان        و سعي مي  

ـ       . بود از خود نشان ندهد    در زمان حكومت شاه رسم و معمول          اباالخره به مقصد رسيديم و مهماندار ب
 نشـسته بودنـد هـر دو         مـن  كه در كنـار   مردمسافري  دو  . لحني جدي خبر فرود هواپيما را اعالم كرد       

پوش و كامالً به زبان انگليسي مسلط به مجرد شنيدن خبر فـرود هواپيمـا اوراق و دفتـر                   لي شيك يخ
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درون ،  وري كـرده  آز مشغول بررسي و يادداشت بـرداري بودنـد جمـع          دستكشان را كه طي مدت پروا     
طي مدت پرواز هيچ يك از ماهـا وارد         . هاي سامسونتشان قرار داده و كمربندهاي پرواز را بستند        كيف

-كـسي چـه مـي     . شد اعتماد كـرد   ها در ايران به هيچ كس نمي      ماهآن  بحث سياسي نشديم چون در      

   ...دانست طرف مقابلش كيست؟
لبته من مطمئن بودم كه آنها جزو كردهايي بودند كه جالي وطـن كـرده و در كـشورهاي غربـي                     ا
هوش ،  ها  رفتار آن ،  تمشناخ   و گفتگوهاي بيشمارم چهره كردها را مي       طي سفرهاي متعدد  . زيستندمي

اي كه در گفتگوهايـشان بـه كـار         لحن صميمانه و دوستانه   ،  چشمان هشيار و تيزبينشان   ،  و ذكاوتشان 
  . يقيناً دليل مسافرت آنها به شهر اروميه همان بود كه مرا هم به آنجا كشانده بود بردنديم

المللـي اعـالم    هـاي بـين   چند روز قبل از آن خبرگـزاري      .  بود 1979آن روز يكشنبه چهارم مارس      
 1979اي كردها در ساعات بامداد روز اول ماه مارس سـال      كه مال مصطفي بارزاني رهبر افسانه      ندكرد

 ازبـارزاني   . ته اسـت  واشنگتن چشم از جهان فرو بس       در نهاي دانشگاه جرج تاو   در يكي از بيمارستان   
ـ ، برد در اياالت متحده آمريكا به سر مي     1976سال    خـود  ةاو بعد از آنكه كردها در مبارزه آزاديخواهان

ري شـد و سـاكن      گيـ بر اثر فشارهاي تهران مجبـور بـه كنـاره         ،  عليه رژيم بعث عراق شكست خوردند     
    .اياالت متحده آمريكا گرديد

هنري كيسنجز وزير امور ة  به تحريك و دسيس1974-1975هاي قيام و شورش بزرگ او بين سال
خارجه وقت اياالت متحده آمريكا و با حمايت شاه ايران محمد رضا پهلوي چيزي نمانـده بـود پيـروز                    

رهبـر  . ز سوي ايران و آمريكا در هم شكـسته شـد           ناگهاني سياسي ا   ةاما پس از يك تغيير عقيد     ،  شود
بزرگ كردها پس از اين شكست وقتي در معيت فقط دو پسر ارشدش راهي تهران گرديد مردي بـود                   

 پزشك كرد و انقالبي كه سمت پزشـك مخـصوص           دكتر محمود عثمان  . و در حال مرگ   سخت بيمار   
ها ادامه  ستون فقرات او شروع شده و تا ران  ها قبل بيماري مرموزي را كه از       سال،  بارزاني را نيز داشت   

هنگـامي كـه بـارزاني در       . بيني مرض سـرطان را نمـود      سرانجام هم پيش  . يافت تشخيص داده بود   مي
مـورد تأييـد    ) Mayo(بيني از طرف پزشكان كلينك مـايو        برد اين پيش  تبعيد و در آمريكا به سر مي      

  . ر قابل عالجسرطان پيش رفته در مقطع غي: نتيجه. قرار گرفت
و   را نداشـت 1975 رهبر مبارز ملت پيكارجو كه از طرفي طاقت تحمل شكست سال       1979فوريه  

توانست در اين تبعيد اجبـاري بـه         نمي اشين از دوستان آمريكايي ديروزي    از طرفي مأيوس و خشمگ    
  . يردخواست حداقل در آنجا بممي. سر برد و حاال كه اجازه نداشت در كردستان زندگي كند

كليـه  ) Dosky(كي از پسرانش به كمك رئيس انجمن كردهاي مقـيم آمريكـا محمـد دوسـكي                 ي
اقدامات سفر رهبر در حال مرگ را تدارك ديد و با مهارت تمام مـشكالت سياسـي ايـن اقـدام را بـا                        

  . مسئولين ايراني در تهران حل و فصل كرد و بليط پرواز به ايران را تهيه نمود
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 ساله را بـه  76 رهبر د دوسكي در واشنگتن نه تنها خبر فوت        محم،   قبل از پرواز   اما درست دو روز   
آخـرين آرزوي   : بلكه آخرين آرزوي متوفي را هم ضـميمه ايـن خبـر نمـود             ،  اطالع خبرنگاران رسانيد  

  . بارزاني اين بود كه او را در ميان ملتش و در خاك كردستان بگور بسپارند
هـاي كـرد موجـود در    ن برق و باد به تمام تشكيالت و سازمان   خبر مثل بمب منفجر شد و هم چو       

چنين به يك عده از خبرنگاراني كه توجه        هم،  هاي تبعيدي در سرتاسر دنيا    گروه،  عراق و تركيه  ،  ايران
 ايـن   1979قرار بود در تاريخ پنجم مـارس        . خود را وقف بارزاني و مبارزات او نموده بودند مخابره شد          

هاي مرزي بين ايـران و عـراق واقـع در            يكي از شهرك   )اشنويه ( احترام را در شنو    مبارز بزرگ و قابل   
بـه همـين دليـل مـن و دو     .  كننـد  دفـن استان آذربايجان غربي كه در شمال غرب ايران واقـع شـده             

 در كنـارم نشـسته بودنـد و بـه زودي فهميـدم كـه هـر دو جـزو                     نگهمسفري كه در هواپيماي بوئي    
  . وارد اين شهر شديم، باشندساكن لندن ميسياسيون تبعيدي كرد و 

هايمان توسط پاسداران عبوس و بدعنق نظام نوين پس از فرود هواپيما و كنترل مشكوكانه چمدان
ـ هنوز از محوطه فرودگاه اروميه كه در زمان شاه از بتن و شيشه ساخته شده و                 ،  ايران ـ  ب سـليقگي   دا ب
. هاي ديگري از هـواداران عـزادار برخـورديم         كه به گروه   كاري شده بود كامالً خارج نشده بوديم      كاشي

هاي سـياه و     به رنگ  دستارهائيو گشاد و خاكي رنگ به پا داشته و          گل  مردها اكثراً شلوارهاي كردي     
سـاكنين شـهر اروميـه      .  بسته بودنـد   سر ركه مخصوص لباس كردي است دو     و سفيد   سفيد و يا قرمز     

-هاي مسيحي نيز در اين شهر زندگي مـي        شند اما كردها و آسوري    بامي) لهجه آذري  (زبان  اكثراً ترك 

  . كردند
ام هـاي قبلـي   با او طـي يكـي از اقامـت        . اهللا نويسنده آسوري افتادم   ناخودآگاه به ياد گئورگ حافظ    

-يادم مي . آشنا و دوست شده بودم    ) عراق(هنگام شكست مبارزات آن زمان كردها در كشور همسايه          

اي طوالني  اهللا هر روز نامه   حافظ. اي غليظ وبسيار شيرين   هچاي،  نوشيديمچائي مي آيد كه با او چقدر      
خواست تا آنها را با خـود بـه    از من ميباورانه داد و خيلي خوش   خط خود به من مي     و دست نوشته به   

ها او  هدر اين نام  . شناخت برسانم اي كه او آنها را اسماً مي      مداران آلماني آلمان برده و به دست سياست     
حمايت براي كردهاي ستمديده و در كنارشان       و   از مسئولين آلماني و كشورهاي غربي تقاضاي كمك       

داند كه در اين هرج و مرج انقالب ايـران و در            خدا مي . نمودهاي مسيحي وابسته به آنها را مي      آسوري
  هاي كردها چه بر سر او آمده؟ور شدن كشمكشاين دوباره شعله

تـوانم   در فرودگاه بودم از يكي از كارمندان شـركت هواپيمـائي پرسـيدم كجـا مـي                وقتي كه هنوز    
  ».تشريف ببريد به هتل مهمانسرا همانجا كمكتان خواهند كرد«: در جوابم گفت. اتومبيلي كرايه كنم
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انگـار  ) البته اگر بخواهيم در اينجا از اين واژه اسـتفاده كنـيم           (بيرون راندن و خلع شاه از سلطنت        
هتل رضائيه هنوز روي تابلوي نئون سر در هتـل  نام چون ، بگوش بهترين هتل شهر نرسيده بود    هنوز  

  :البته به غير از اسم هتل بقيه چيزها هم تغييري نكرده بود. كردخودنمايي مي
خورد اين  تنها تغييري كه به چشم مي     . رمق و سرد   كاركنان بي  ،حالخلوت و خاموش و بي    ،  كثيف

  .  آويخته بودندپيشخواناهللا خميني روي ديوار س شاه تصويري از آيتبود كه به جاي عك
) Stern(كه اكنون عكاس مجله معروف اشترن ) Volker Hinz( من و فولكر هينس 1974سال 

كه به تازگي به عنوان سـفير منتخـب آلمـان بـه ايـران               ) Wieck(است در همين هتل با آقاي ويك        
. ي ويك بعدها مدير كل سازمان اطالعات و ستاد خبري آلمان شـد      آقا. آشنا شديم ،  فرستاده شده بود  

)BND(        ي آقـاي سـفير هراسـان و        بوديم كه بـه انـدازه      رد نكرده  ما تا به حال به مسافر ديگري برخو
شـد بـا نگرانـي و       او در سـالن غـذاخوري هتلـي كـه تحـت نظـارت دولـت اداره مـي                  . دستپاچه باشد 

زد كه  كرد و تمام فكر و ذكرش حول و حوش اين موضوع پر مي            دستپاچگي به دور و بر خود نگاه مي       
هايي كـه ميهمانـان     مرغپارچه روميزي در اثرزرده تخم    . اي از او پذيرايي خواهد شد     با چه نوع صبحانه   

 پيـدا   كشهاي زرد و حالتي شق و رق و خـ         هتل طي روزهاي گذشته صرف كرده بودند پر بود از لكه          
هـاي  مهمانـان آخـرين بـسته     .  بـود  ياقدش بودنـد تميـز    فها تنها چيزي كه     كارد و چنگال  . كرده بود 

كوچك نسكافه را بين خود تقسيم كرده و بهر زحمتي بود البته پس از چندين بار سفارش خواهش و                
شرق زمـين رسـم معمـول اسـت بـا دادن            مگونه كه در    گله و شكايت و نفرين و سرانجام همان       ،  تمنا

 جزئـي   يآمـدها مسلماً اينگونه پيش  . ريافت يكي دو قوري آب داغ شدند      موفق به د  ،  مقداري اسكناس 
هـاي  هاي لـوكس و رسـتوران     قابل رؤيتي بود كه ما بين هتل      هاي    و تفاوت بيانگر واقعيات   ،  در حاشيه 

هـايي كـه   نظمـي با فقر و بي  ،  و داراي بهترين امكانات رفاهي بودند       شده وتهران كه در آنها خاويار سر     
  . نمودهايي چون آذربايجان و كردستان به وجود آورده و بدان توجهي نمياستانرژيم شاه در 

  . تعجبي نكردم،  هم تغيير و تحولي در اوضاع به وجود نيامده بود1979خود من از اينكه در سال 
به همـين خـاطر بـه       . كاركنان هتل هم نتوانستند تاكسي يا اتومبيلي سواري براي من تهيه كنند           

هاي مسجد جامع شهر با آن گنبـد آبـي رنگـش كـه در     هتلي كه در نزديكي. ري افتادمفكر هتل ديگ 
ـ   ه اسـم ايـن هتـل را تكـرار كـرد           هاكرد. قرن سيزدهم ساخته شده بود قرار داشت        مهمانانـشان   ه و ب

آنجا نه فقط اتاق خالي داشت بلكه در مقابل پـول و كمـي              . كردند كه حتماً به آنجا بروند     سفارش مي 
-اي هم پيدا شد كه حاضر بود صبح روز بعد با تويوتايش مرا از تمـام محـل                 حتي راننده خوش و بش    

هايي كه هر يك براي خود در ايران از هم پاشيده قـدرتي  و ديگر گروه هاي ايست و بازرسي پاسداران    
 هدف و مقصد من شهرك اشنويه بود كه تقريباً دو ساعت از آنجا فاصـله              . عبور دهد ،  به هم زده بودند   

اي خبرنگار و گزارشگر خارجي به خاطر بارزاني وارد آن منطقه شده بودند             راننده از اينكه عده   . داشت
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او به هيچ وجه سعي نكـرد       . ها به آنجا سفر كرده بودند      خيلي چون به احترام بارزاني   ،  ابداً تعجب نكرد  
ردهـا حرفـي زده و      شـاه و يـا ك     ،  خمينـي ،  راجع به مسائل سياسي و موضوعاتي در رابطـه بـا تهـران            

  . توضيحي دهد
هـاي    كردم كه چند بار تا به حال جـاده اشـنويه بـه طـرف مـرز عـراق و راه           داشتم با خود فكر مي    

تر؟ يـك بـار در      شيا بي ،  هفت بار ،  شش بار . امالعبور در كردستان را پشت سر گذاشته      كوهستاني صعب 
. 1974-75هـاي  م عـراق بـين سـال   دها عليه رژيـ ركمي قبل از شروع جنگ بزرگ ك   ،  زمان صلح بود  

ها نيروهاي مـسلح رژيـم عـراق از    در حالي كه آن زمان، چندين بار هم در گرماگرم مبارزات مسلحانه      
در . شـدند هاي ممكن حمايـت مـي     ترين سالح طرف اتحاد جماهير شوروي به بهترين وجه و با مدرن         

 دقيقـاً در     قرارداشـت  شكـست سـتانه   درآم مبارزه يعني زماني كه رژيم عـراق         ر جنگ و گرماگ   ةبحبوب
پشت كردها را خالي ، كرد شاه ايران كه تا آن زمان از كردهاي عراق حمايت مي      1975 مارس   6تاريخ  

در آن زمان شاه و صدام حسين كه رياست هيئت . كرد و به قول خود كردها از پشت به آنها خنجر زد
 داشت در كنفرانس اپـك در الجزايـر آشـتي           شوراي نمايندگي و فرماندهي كل انقالب عراق را بعهده        

البته اين هم آغوشي همان طوري كـه بـه زودي خـود را نـشان     . كرده و يكديگر را به آغوش كشيدند     
 از   كه العربطي كنفرانس الجزاير اختالفات خود را بر سر شط        ) شاه و صدام  (اين دو     و موقتي بود ،  داد

ردها و آوارگـي آنهـا كنـار    گردد به قيمت خيانت به ك دو رود دجله و فرات تشكيل مي نبه هم پيوست  
حتي .  آنها از عراق به سوي ايران بود       ةو آخرين بار پس از فرار شورشيان كرد و افراد خانواد          . گذاشتند

همان جائي كه او    ،  خود مال مصطفي هم در آن زمان از مخفيگاه كوهستاني خود واقع در حاج عمران              
  . رفتخارج شده و به سوي ايران ، برد به سر ميشگاردو پنجاه باديبا دو همسر و نه فرزند و صد 

خواه در زمـان جنـگ فقـط و         ،  خواه در زمان صلح   ) كردستان(سفرهاي من به اين منطقه       ،در كل 
، اش بـود ديـده فقط به منظور ديدن و مالقات مردي بود كه حدود نيم قرن رهبر بال منازع ملت سـتم       

 در هـر    امـا غالباً مورد بحـث     ،  دشمنانش از او متنفر بودند    ،  ست داشت ودمردي بزرگ كه ملتش او را       
  .  همگان بودمحال مورد احترا

آمريكـائي كـه ابتـدا او را        ،  آمريكـا او از   «.  رسـانده بـود    پايانو اكنون بارزاني سفر آخرش را نيز به         
بـه  .  بازگـشته بـود  بـه كردسـتان  ، تحريك و ترغيب و وادار به شورش نمود اما بعد به او خيانت ورزيد         

 و از نظـر     درب و داغـان   از نظـر سياسـي      ،  كردستاني كه از نظر مناظر و طبيعت بكر و دست نخـورده           
، هيـ كعـراق و تر   ،  ما بين سـه كـشور ايـران       سرزميني كوهستاني محصور    ،  ماندهزندگي اجتماعي عقب  

  . »مكاني كه او در آنجا چشم به جهان گشوده بود
بخـش خبـري حـزب دمكـرات     ( دنيا خود را به اشنويه رسـانده بودنـد    هزاران هزار كرد از سرتاسر    

اي در اين مـورد     اند كه به نظر عده    كردستان اعالم نمود كه صد هزار نفر در اين مراسم شركت داشته           
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 اروميـه در  ةاطق كوهستاني جنـوب و غـرب درياچـ   جمعيت زيادي هم از من   . اي غلو شده بود   تا اندازه 
  ).  جنازه شركت كرده بودندو تشييع مراسم عزاداري

. هاي كردسـتان حـضور داشـتند      هاي سياسي از همه بخش    گروهو  نمايندگان اقشار مختلف جامعه     
دهقانان از روسـتاهاي دور     ،  گراهاي سياسي چپ  هاي گروه صدها نفر از علماي مذهبي كرد و فرستاده       

 احزاب كـردي بـا افكـار        ةمرگاي پيش ه تبريز و هيئت  ،  راندانشجوياني از ته  ،  هاي خشتي افتاده با خانه  
  . م مخصوص و كامالً مسلح در آنجا حاضر شده بودندراونيفو، سياسي متفاوت

 بـه  1946كـه در سـال   » اي رقيـب  « آواي سرود    هاي بلند همراه با شيون و طنين      صداي آه و ناله   
ييع جنـازه را    هنگام غروب آفتاب مراسم تـش     ،  حكومت انتخاب شده بود   عنوان سرود ملي اين خلق بي     

روي آن را بـا خـاك   و  كه پيكر آخرين مبارز كبير كردها به گور سپرده شد      يزمان. كردندهمراهي مي 
هـا  جويان انقالبي كهنسالي كه موهايشان طي سـال       حتي جنگ . آه از نهاد همگان برخاست    ،  ندپوشاند

هايـشان   شـدن اشـك    نتوانـستند از سـرازير    ،  هاي كردستان بـه سـپيدي گرائيـده بـود         مبارزه در كوه  
ـ      آنها همگي با لباس   . جلوگيري كنند  ،  قطـار فـشنگ حمايـل بـر سـينه          اهاي كردي اسلحه بر دوش ب

هايي آفتاب سوخته و برشته شـده كـه نمايـانگر           هاي پر پشت و چهره    سبيل،  خنجري كردي در شال   
  . ها مبارزه بود حضور به هم رسانده بودندسال

آنگونـه  » شير كوهـستان «، »شير بارزان«زاني يكي از پسران  ادريس بارجنازةاري  پخاك س پس از   
 : سخن را به دست گرفت و چنين ابـراز داشـت          ةرشت،  ناميدندكه خبرنگاران او را در زمان حياتش مي       

 ميـزان عـشق و عالقـه و         ةدهنـد ايـن خـود نـشان     . نچه ما امروز شاهد آنيم غير قابل توصيف است        آ«
  . »كنداز دست رفته خود احساس ميد براي رهبر رافتخاريست كه ملت ك

. زندگيش را وقف مبارزه نمـود     ،  او از زماني كه توانست تفنگ به دست گرفته و از آن استفاده كند             
ها و سرانجام دوبـاره عليـه       سپس عليه ايراني  .  استعمارگر انگليسي آنها   اربابان عليه اعراب عراق و      ابتدا

هاي متعدد دست از عداوت و دشمني بـا         غيير و تحول  تو  حكومتي كه با وجود سقوط      ،  حكومت بغداد 
  . كردها بر نداشت

در واقـع او از همـان دوران        .  حياتش طعم آزادي سياسي را تجربـه نكـرده         ةبارزاني تا آخرين لحظ   
هاي عثماني بود طعم تلخ ستم و سركوب         ترك ةها تحت سلط  كودكي در سرزمين بارزان كه آن زمان      

وقتـي  . ها اعـدام شـدند   پدرش هر دو به عنوان ياغي و سركش توسط ترك پدربزرگ و . ه بود را چشيد 
مـادرش بـه ناچـار او را    . ها زنداني شدنداش توسط ترككه او سه سال بيشتر نداشت تمام افراد قبيله     

خواسـت بـدين    امپراتوري عثماني مي  . همراه خود به زنداني كه در موصل برايشان تعين شده بود برد           
  . اش را در هم شكسته و در نطفه خفه كنددهاي ياغي تحت سلطهوسيله مقاومت كر
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هاي مختلفي كـه در عـراق و         نه در زمان حكومت    ، بارزان ة افراد طايف  ةفي نيز همانند بقي   مال مصط 
، خواست دست يافت   به آزادي و به آنچه كه مي       عثماني تشكيل شدند   بعد از متالشي شدن امپراتوري    

 كـه   1947 مهابـاد ايـران در سـال         مـدت  نه در جمهوري كوتـاه        و سابقنه در اتحاد جماهير شوروي      
ها پس از بارزاني سال. اه با صدها نفر از ياران وفادارش رهسپار آنجا شده بود  راش هم همزمان با برپائي  

 1958شمي يعنـي در سـال       ها سقوط جمهوري مهاباد و تازه بعد از سقوط حكومت پادشاهي خاندان          
 كردهـا بـا حكومـت       يزان باز گشته و مجدداً مذاكراتش را در مـورد خودمختـار            بار ة منطق توانست به 

 سال  ازبارزاني در واقع    . ها دوباره شروع شد   اما طولي نكشيد و كشمكش و درگيري      . رديبغداد از سر گ   
هاي غير  آميز كوتاه مدتي كه تحت عنوان اعالم آتش بس        هاي صلح  صرف نظر از وقفه    1975 تا   1960

. كردتمام مدت رهبري مبارزات ملتش را عليه حكومت مركزي بغداد رهبري مي، دادندمطمئن دست 
گـاهي از طـرف اسـرائيل و        ،  شـد اين مبارزات گاهي از طرف اتحاد جماهير شوروي سابق حمايت مي          

 هـم از جانـب حـزب بعـث كـشور همـسايه       چنديو حتي ، اياالت متحده آمريكا گاهي از سوي ايران      
  . بعثي عراق دشمني داشتسوريه كه با رژيم 

 نيروهـاي غيبـي كمكـت        و كه قديسين ،  هايت متكي باش  اي شير فقط به زور بازو و قدرت پنجه        «
اين ضرب المثل كردي تكيه كالم مردي بـود كـه زنـدگيش سـمبل و نمونـه زنـدگي                    » نخواهند كرد 

  . كردامي خلق كرد را به بهترين وجهي در خود منعكس ميمت
شبي .  در مقر اصلي بارزاني در حاج عمران نزد او بودم1975شكست سخت درست يكسال قبل از 

دان كـرد تحـصيل     زاز حقـوق  ق فيقشپسرهايش ادريس و مسعود بودند و       ،  ها بارزاني بود  از همان شب  
ضمناً سمت مترجم مال مـصطفي      ،  اي بود  و سرد و گرم چشيده     منطقيكرده آمريكا كه شخص بسيار      

انگار ژنرال هفتاد و دو     ،  فتگوي شبانه و بسيار طوالني كه بين ما در گرفت         طي بحث و گ   . را نيز داشت  
اي بـه   هـايش اشـاره   او ضـمن حـرف    . كـرد بيني مي ساله آينده را حدس زده و شكست آينده را پيش         

اميدها و آرزوها و سرنوشت ملـت كـرد نمـود و ابـراز         ،  تجربيات سياسي بيش از نيم قرن گذشته خود       
. ميرد بينا به انتظار مرگ نشسته اما نمي      وانند شخصي است كه با چشمان باز        وضعيت ما هم  «: داشت

كشيم كه باالخره به پيـروزي نهـايي و مطمـئن           ما حتي در ژرفاي يأس و نااميدي انتظار روزي را مي          
دفاع و بدون آنكه قادر به مثل آن است كه بي  .  درست مانند كابوسي است    تاين حال . دست پيدا كنيم  

از . آيد احساس كني كه چگونه عقربي به سويت مي         ببيني و  ي روي پتوئي دراز كشيده اما     كت باش رح
 ي هبيني كه از دسـت نـيش كـشند        به وضوح مي  . ساندر  ميات  روي رانت گذشته و خود را روي سينه       

بندي و انتظار مـرگ      ميداني كه كارت تمام است چشمانت را مي       . عقرب جان سالم به در نخواهي برد      
عقرب بدون آنكه آسيبي برساند از روي       ،  و ناگهان انگار تصميم پروردگار عوض شده باشد       . كشيرا مي 
شـتابزده برخاسـته و بـه    . يـابي اي مـي به خود آمده و نيروي تازه    . شودات خزيده و از تو دور مي      سينه
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 »كـوبي ينشانه گرفته و آن را با تمام نيرو بر سـر عقـرب مـ   ،  سرعت سنگي را از روي زمين برميداري      
   .كرده بودفي را به خود مشغول طمال مصذهن ها  در آن زمان كهو احساساتي بود ها افكاراين

انـد و هميـشه ايـن       هاي سياسـي خـود را بـه كردهـا رسـانده           تا به حال تعداد زيادي از اين عقرب       
ي كه خلق كرد  درست به هنگامانشخواه نياكانش و يا پسر    ،  خواه خود مال مصطفي   ،  اندها بوده بارزاني

  . اندرهبري آنها را به عهده گرفته و برخاسته سنگ به دست به سوي عقرب حمله ور شده
العبـور   درست در بخش كوهستاني صعب     داشتنداي كه پيروان شيخ بارزان در آنجا سكونت         منطقه

در ساحل رود زاب كه پس از طي مسيري و كمـي دورتـر بـه دجلـه                  ،  و در قسمت شمالي شهر اربيل     
روستاي بارزان خود هيچ گونه وجه تمايزي با ساير روستاهاي منطقـه نـدارد و               . واقع شده ،  پيونددمي

ن روسـتا كـه كـل       يامـا دقيقـاً در همـ      . شود كه يادآور او باشد    در نظر مسافر غريبه فرقي مشاهد نمي      
دامه داشته و    به پا خاست و شكل گرفت كه هنوز هم ا          ياند جنبش منطقه را به خاطر آن بارزان ناميده      

 ملت ة قلبيترين قيام گسترده خلق كرد به حساب آمده و هنوز هم مسئوليت خواستتا به امروز موفق 
  . كرد را كه همانا استقالل و آزادي است برعهده دارد

ندترين رهبر  مها قدرت آن زمان . ها براي نخستين بار در آغاز قرن نوزدهم شروع شد         داستان بارزاني 
د امپراتـوري عثمـاني     در سرتاسـر بـال    كه  اي دراويش اسالم يعني طريقت نقشبندي       هيكي از طريقت  
الـدين كـه جـزو       را به نام تـاج     يدر روستاي بارزان نيز شخص    ،  داد به مردم آگاهي مي     و فعاليت داشت 

مؤمنين و مردي مذهبي و متدين بود به خـدمت گرفـت تـا مـردم آن منطقـه را بـا راه و روش ايـن                           
 ةتوانـست بـه وسـيل     ،  الدين كه به روحيه مردم منطقه بخوبي آشنا بود        تاج. شنا سازد طريقت پر نفوذ آ   

ادت بـه   باي است از رقص و آوازهاي مذهبي همراه با نواي ني و دف و مناجات و ع                سماع كه مجموعه  
زنجير كـه بنـا    سلسله يا. كشاندبمرور در دل مردم نفوذ كرده و تمام ساكنين منطقه را به سوي خود           

عتقاد دراويش عبارت است از نيروي عقيدتي و مذهبي طريقت كه بـدان وسـيله اجـداد و نياكـان     به ا 
  .  زيادي به دست بياوردالدين هم كمك كرد تا نفوذ و قدرت تاجبهزند پيروانش را به هم پيوند مي

 پنجـاه   اي واقع گـشته و داراي هفتـصد و        او نه تنها عنوان اولين شيخ روستاي بارزان را كه در دره           
ها بـا   بلكه طوايف و عشاير همجوار يعني شيرواني      ،  ها معروف بودند كسب نمود    بارزانيبه  خانوار بود و    

  . نيز تحت رهبري او قرار گرفتندها  ريها و دوله مهوريزم،  خانوار1800
خـاطر   بـه  مـا شناس بريتانيايي كـه  جهانگرد و شرق، )Mark Sykes( هنگامي كه مارك سايكس

اي و آداب و رسوم كردها سپاسگزار و رهيي اطالعات و تحقيقات فراوانش در مورد ساختار عش        آورجمع
 عـراق    تركيـه و   دو كـشور  يان   بررسي در مورد منطقه كردنشين م      مشغول تحقيق و  ،  مديونش هستيم 

 كـه   يـد نمااي معرفي مي   عشيره  و ها را طايفه  او بارزاني . ها برخورد نمود   بارزاني ةبه عشير ،  امروزي بود 
توانند در مقابل   اي كه مي  طايفه. طلبي شهرت دارند  جوئي و مبارزه  مخصوصاً به خاطر خصوصيات جنگ    
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ركي كه دو بار در سـال بـه قـصد يـيالق و قـشالق از                 د به ويژه طوايف چادرنشين هه     رطوايف ديگر ك  
سـت درازي   ه و يا د   ه آنها اجازه سوء استفاد    به خوبي ايستادگي كرده و ب     ،  كنندمنطقه بارزان عبور مي   

هاي اخير مرزهاي بين طوايف كردنشين تقريباً حـد و حـدود خـود را از                با وجوديكه طي دهه   . ندهند
ها از هم نگسيخته و جمعيت خود را كه شامل حدود دو هزار خـانوار بـا                 دست داده اما عشيره بارزاني    

  . شود حفظ نموده استجمعيتي نزديك به بيست هزار نفر مي
هر چنـد كـه ايـن هـدف هميـشه بـا             ،  ب آزادي بود  س بيستم مبارزات كردها به خاطر ك      اوايل قرن 

- ها براي اولين بار از سوي بارزانيدرگيري. اهداف شيوخ و كسب نفوذ و قدرت شخصي آنها همراه بود

 تمـام منـاطق     هـا   آن زمـان  . يها آغاز گرديد و در وهله اول بر عليه سـلطه امپراتـوري بـزرگ عثمـان                
ه جز بخشي كه در ايران واقع شده بود تا پايان جنگ جهـاني اول جـزو خـاك امپراتـوري        كردنشين ب 

البتـه  . اين امپراتوري بعدها به كشورهاي تركيه، سوريه و عراق تجزيه شـد           . آمدبه حساب مي  عثماني  
در ) Sevres( و انعقـاد پيمـان صـلح سـور           1918بعد از جنگ و شكست امپراتوري عثماني در سال          

  . دعوا بر سر تعين حد و مرز اين سه كشور حدود دو سال طول كشيد، 1920سال 
. م بـود هاي اشغالگر به پا خاست شيخ عبدالسال     كه دست به مبارزه زد و بر عليه ترك         اولين بارزاني 

اش قيام نمود و كليه نمايندگان و حكام امپراتوري عثماني را از سرتاسر              همراه قبيله  1908او در سال    
وي همزمان با اين قيام شجاعانه گفتگوهاي خود را با فرستاده دولت روسيه           . ان بيرون راند  منطقه بارز 
 يمدام پي فرصت  ،  دولت روسيه كه از اواسط قرن نوزدهم با امپراتوري عثماني در جنگ بود            . آغاز نمود 

  . گشت تا با طوايف مختلف كرد ارتباط برقرار نمايدمي
 توسـط عمـال حكومـت عثمـاني دسـتگير و بـدون              1914ال  م در سـ   اما متأسفانه شيخ عبدالسال   

 احمد پـسر بزرگتـرش       شيخ پس از او  .  موصل به دست جالد سپرده شد      رمحاكمه و دادخواهي در شه    
هـا را    رهبري بـارزاني   ،د جاي او را گرفت و به زودي به جاي پدر          رككه همه جا پدرش را همراهي مي      

هـاي   بلكه انگليـسي   ،بودند كه سر دشمني با آنها را داشتند       ها ن اما اكنون ديگر اين ترك    . دار شد عهده
هاي امپراتوري عثماني شكـست خـورده را بـه          فاتح در جنگ جهاني اول بودند كه بخشي از سرزمين         

 پس از آنكه عوامل خـود       1930اسم عراق را براي آن انتخاب و در سال          ،  عنوان سهم خود جدا نموده    
  . ا به شكل محدود اعالم كردندرا بر سر كار گماردند استقاللش ر

خواسـت بـه كمـك      گمارده شـده بـود مـي       ها در بغداد به كار    و حاال حكومتي كه از سوي انگلسي      
امـا  .  خود را در منطقه بارزان سركش و ياغي بسط و گسترش دهـد             ةنيروهاي انگليسي قدرت و سلط    

هـاي  يكـي از سـتون    : يي نمـود  روال كردها از به قدرت رسيدگان نوپا پـذيرا        و  شيخ احمد بنا بر سنت      
پس از تحمـل زيـان و ضـرر فـراوان مجبـور بـه       و   كمين افراد مسلح شيخ احمد افتادنظامي عراق به  

تـر او بـه عهـده    سرپرستي افراد مسلح شيخ را در اين درگيـري يكـي از بـرادران جـوان             . بازگشت شد 
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شناخت اسم اين برادر جوان مـال       كسي او را نمي   و  زمان گمنام بود    آن   تري كه تا  برادر كوچك . داشت
  . مصطفي بود

 )د در كـدام كـشور رخ داده باشـد   كنـ فرقي نمـي (كليه مبارزات كردها    طي  از آن زمان تا به امروز       
ب بيـشتر و مجهزتـر امـا از نظـر           نيروهاي مسلح دولت مربوطه كه از نظر تعداد و تجهيـزات بـه مراتـ              

آخراالمر ،  اند از مبارزان كرد بوده    تر   و ناآگاه  تر  جربهتيك جنگي و مبارزات چريكي و كوهستاني بي       تتاك
 1931سـال   . اند استفاده از نيروي هوائي و بمباران شده        يعني  نظامي حربهناچار به استفاده از آخرين      

 مستقر در عراق با پشتيباني نيروي هـوائي سـلطنتي ايـن             ئيو سال بعد از آن نيروهاي مسلح بريتانيا       
 و به هشماري را به خاك و خون كشيد      روستاهاي بي ،  به مناطق كردنشين  كشور طي حمالت شديدي     

هايشان بـه   افكنها و با توسل به بمب      بود كه بغداد به كمك انگليسي      بدين نحو و  . ويرانه تبديل كردند  
ها بمباران شـده بـود نيروهـاي زمينـي     پيروزي رسيد و حاال كه شورش و قيام كردها توسط انگليسي         

شيخ احمد مجبور به فرار شـد       .  و به سوي منطقه بارزان پيش رفتند       ه جرأت پيدا كرد   انگليس و عراق  
 توسـط ارتـش تركيـه دسـتگير و          1935آنجا در سـال     . و از طريق مرزهاي تركيه وارد اين كشور شد        

  . تسليم حكومت عراق گرديد
ز شـهرهاي بـزرگ     ي زيادي از رهبران كرد ابتدا در شهر حله و بعدها در سليمانيه يكـي ا               او و عده  

تـر شـيخ احمـد هـم كـه جـزو            مال مصطفي بـرادر كوچـك     . فرهنگي سياسي كردستان زنداني شدند    
 در زنـدان    1943وي تـا سـال      . همراهان او بود براي بار دوم با زندان سركوبگران خلقـش آشـنا شـد              

ه فـرار   اما پس از ده سال حبس موفق ب       . ها به سر برد    بغداد و انگليسي   همشترك حكومت دست نشاند   
  .  هنگام مرگش ادامه يافتتاگونه نقش رهبري سياسي او شروع شد كه بدين شد و

رت و دور افتـاده بـارزان بـا آن    پـ مناطق . جنگجوترين عشاير كرد بوداز ها جزو يكي   بارزانيطايفه  
باط سخت و سفتي كـه   ضيط بسيار مشكل زندگي همراه با ان      چنين شرا هاي كوهستاني هم  تنگه و دره  

 آنهـا را از  كـه اي از كردها را تشكيل داده طايفه و عشيره، دارند خ و رهبران آنها مقرر داشته و مي   شيو
رواندوز يا سليمانيه زنـدگي  ، نظر رفتار و شيوه زندگي از ديگر عشاير كرد كه در شهرهايي چون اربيل    

  . سازدمتمايز و مشخص مي، تري دارندراحت و مرفه
: كنديم قضاوت نگونهيا آنها مورد دري كائيآمر كارشناس) William Eagleton (گلتونيا اميليو

. مـشغولند ي  دارگله به و كردهي  زندگ شيآاليب و  ساده يليخ كه انديكردتبار ريعشا جزو هايبارزان«
 و مـشكالت  ازي  اريبـس  از تـا  شـده  سـبب  آنهـا  ستنيـ ز سـاده . نـد رمتهو و شجاع اريبس جماعت نيا

 حد از شيب راي  فرد نزاكت و ادب وي  اخالق اصول آنها. بمانند دوري  امروز نمتمدي  زندگي  دردسرها
 سـتوار ا و عميق بس ايپايه و ريشه خانوادگي شرافت به نسبت آنها بنديپايو   نموده تيرعا معمول

 آنهـا  بـين  قـانوني  همچـون  و  قـرار داده   تـأثير  تتحـ  را عـشيره  افـراد  بـين  مـا  روابـط  تمام كه دارد
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. باشـند مـي  مـستثني  آن از ديگران و بوده عشيره افراد حال شامل فقط مسئله اين اما. فرماستحكم
 بـه  اسـت  عـشيره  مردان همراه مدام كه تفنگي از اغلب و است شديد بسيار آنها در جوئيانتقام حس
 بـدوش  را تفنـگ  وزن بتواننـد  كـه  زمـاني  از معمـوالً  مـذكور  افراد. شودمي استفاده جوئيانتقام قصد

 شيئي و سرمايه ترينمهم اسلحه. نمايندمي لمح خود با را آن كنند تحمل را آن سنگيني و،  ه كشيد
  ».است طايفه اين افراد عالقه مورد

 بـارزان  خـود  مـوطن  به را خود بود زحمتي هر به كرد فرار سليمانيه از كه آن از پس مصطفي مال
 حـساب  بـه  گرفـت  تصميم 1943 سال ييعن سال همان در و آمد فائق مشكالت بر بعد مدتي. رساند
 از پـس  وي كـه  وقتـي  .بدهـد  آنها به مناسبي پاسخ و رسيده دارندمي روا ستم او ملت بر كه كساني
 مبـارز  مردان و شيوخ،  اشعشيره افراد طرف از،  نهاد شاجدادي و آباء سرزمين به پا رويپياده هاهفته
 بـه  و داشـته  گرامـي  را او مقدم كردها. گرفت رارق استقبال مورد قهرمان يك همچون بر و دور عشاير
 و نيـرو  تمـام  بلكـه  نكـرد  بـسنده  سـرور  و جـشن  به تنها مصطفي مال اما. پرداختند پايكوبي و جشن
 او. بپوشـاند  عمـل ة  جامـ  معطليبي را اشقلبي و سياسية  ديرين خواسته تا گرفت كار به را اشانرژي
 گرمـي  دست عنوان به بودند يوئجانتقام تشنه و مبارزه اهل دخوة  نوب به كه اشقبيله مردان با همراه

 بـه  كـه  ارتـش  هـاي سـتون  چنـين هم پليس نزديك و دور هايپاسگاه به كارآموزي و تمرين نوعي يا
 او كه نبود آن از مانع حمالت اين البته. شد ورحمله رساندندمي اسلحه و آذوقه افتاده دور هايپاسگاه

 هـا انگليـسي ة  نمايند طريق از چنينهم بغداد حكومت با مذاكره و گفتگو ستارخوا پيوسته و همزمان
  . شود بريتانيا دولت با بغداد در

 افـزايش  حدي به مصطفي مال نظامي قدرت آنها از ترمهم و سياسي نفوذ،  اعتبار 1943 سال اواخر
 كـه  را كـشور  شـمال  كردهـاي  مـسئله  بتواند باشد اميدوار توانستنمي ديگر بغداد حكومت كه يافت
گرديده  تبديل كردستان طلبياستقالل جنبش به شده و  كشيده هم كردستان مناطق ديگر به اكنون

 تحـت  عـراق  كابينـه . كنـد  فـصل  و حل خود نظامي هاييگان فرستادن با يا و معمولي هايراه از بود
 نشانه به بغداد حكومت هك بود اين. شود وارد مذاكره طريق از بار اين خواستمي سعيد نوري رهبري
 هنـوز  امـا  بـود  كـرد  كـه  را كابينـه  جديـد  وزيران از يكي مذاكره و گفتگو براي آمادگي و نيت حسن
 به سركش و ياغي هايبارزاني با تا داد نمايندگي او به و نمود انتخاب نداشت اختيار در ايخانهوزارت
  . بنشيند مذاكره
 نـوع  يك مذاكره مفاد طبق. شد گرفته نظر در مصطفي مال ايبر امتيازاتي بار اولين براي زودي به

 آنهـا  بـه  چنينهم،   دش گرفته نظر در بارزان منطقه كردهاي براي محلي خودگرداني يا خودمختاري
 از امتيـازات  ايـن  دادن ماا. نگهدارند خود نزد و نداده تحويل را خود هايسالح كه شد داده امتياز اين
 صـدمه  از را خود نگراني و ترس دليل همين به و  تلقي شد  حد از بيش سعيد نوري كابينه وزراي نظر
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 بـه  جنگـي  مجـدداً  و رسيد بست بن به زود خيلي مذاكرات. نمودند مطرح عراق ارضي تماميت ديدن
  . شد ورشعله بارزان منطقه سرتاسر در داخلي شكل
 بغـداد  حكومـت  هـم  و رزانيبـا  هـم ،  نشد قطع متخاصم طرفين بين ارتباط و مذاكره وجود اين با

 تـالش  شده نحوي هر به تا كردند مأمور و گمارده بكار بودند حكومت خدمت در كه را كردي افسران
  . برود بين از آميزصلح توافق يك شانس ندهند اجازه تا كنند

 در نيـز  عـراق  پادشـاه  زمـان  در قبالً كه) توپخانه (اردنانس افسران از يكي العزيز عبد عزت سرگرد
 هـم  كـه  بودند اعتمادي و اطمينان قابل افراد جزو دو هر رواندوزي امين سرهنگ و بود ارتش خدمت

 در پـا بـا    دو اين. داشتند قبول را آنها بريتانيا ارتش سران هم و بغداد جديد حكومت هم مصطفي مال
 هم هنوز هك مصطفي مال بزرگتر برادر 1944 سال بهار در تا شدند موجب داشتند كه نفوذي و مياني
  . دوش آزاد هاانگليسي زندان از بود هابارزاني طايفه سرپرست و رهبر اسماً و رسماً

 حكـام  امـا . بودنـد  وخـشنود  راضـي  كامالً كردندمي بازي عراقي افسران اين كه نقشي از هابارزاني
 بـه  كـه  ذكورمـ  افسران ،بردند پي آنكه از بعد و يكساله موعد شدن سپري از پس آنها خالف بر بغداد
 مخفـي  هـاي سازمان از يكي عضو هاستلسا بودند شده انتخاب مذاكره جهت طرفينة  نمايند عنوان
 وقتـي  خـصوصاً . شـد  بلند اعتراضشان صداي،  شده خشمگين،  باشندمي) اميد (»هيوا «اسم به كردي

 و بوده شهر ساكن كه دهندمي تشكيل هاييخانواده فرزندان اكثراً را هيوا سازمان اعضاي كه فهميدند
 بر عالوه. كشيد زبانه چندان صد خشمشان آتش،  اندارتش افسران و مسئولين و هاكرده تحصيل جزو
ة اسـلح  و تجهيـزات  بـه  يـابي دسـت  و پياپي حمالت پرتو در روز به روز كه سياسي هايموفقيت اين

 عـراق  شـمال  كـرد  هـاي فـه طاي سـاير  نـزد  را اوة  چهر،  شدمي اشدسته و دار و بارزاني نصيب فراوان
 هـاي درخواسـت  و هاتوقع كه نحوي به،  بخشيدمي بيشتري نفس به اعتماد وبه ا  و نمودمي ترمحبوب

 طاقـت  از بيش توقعات اين ميزان. سپرد فراموشي دست به را اصلي هدف و هيافت فزوني روز به روز او
 تـري بزرگ مناطق و شدمي اضافه انشورشي تعداد بر روز به روز. بود عراق پادشاهي حكومت تحمل و
  . كردندمي قيام بغداد مركزي حكومت عليه بر

 طريـق  از تـا  نمـود  انـدازي راه بزرگـي  سـپاه  1945 سـال  در ديگـر  بار يك دولت خاطر همين به
 همـان  از بـار  ايـن . كنـد  پيـشروي  كردها كوهستاني مناطق سوي به فرات و دجله ساحلي هايدشت
 و حمايـت  زمينـي  نيـروي  از نيـز  عـراق  در موجـود  هـوائي  نيـروي  ايوقـ  كل،تشار اندازيراه ابتداي

  . كردمي پشتيباني
 شير. سپردند قاسم عبدالكريم نام به عراقي جوان افسران از يكي به بار اين راعراق  سپاه فرماندهي

 آن فـشار  و ظـيم ع نيـروي  اين مقابل در را ميدان عجالتاً رو اين از. يافت را استادش او در ابتدا بارزان
  . كرد ترك را خود كوهستاني مقر و نمود خالي
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 و گذاشـت  سـر  پشت را عراق خاك اشطايفه افراد 9000 و جنگجو 3000 همراه به مصطفي مال
 جمهـوري  تأسـيس  حـال  در ايـران  كردهاي كه زماني با بود مصادف درست زمان اين. شد ايران وارد

 جمهـوري  ايـن  فروپاشي از پس اما. شد ملحق آنها به خود ينيرو تمام با مصطفي مال و بودند مهاباد
  . ببرد پناه آنجا به و گريخته سابق شوروي جماهير اتحاد به شد مجبور 1947 سال در

 كه بكند را تصورش توانستنمي هم خواب در حتي و كردنمي خطور ذهنش به اصالً هازمان آن او
 را عـراق  حكومت كودتا يك با بود كرده فرارش به داروا و داده شكست را او كه شخصي هصلفا اين در

  . باشد گرفته دست به را قدرت خود اكنون و نموده ساقط
 تـا  كـرد  دعـوت  بـارزاني  از بـود  شده صاحب عراق در را قدرت اينك كه قاسم عبدالكريم سرهنگ

 مـورد  و گـشته  بـاز  سـال  يـازده  شـدن  سپري از پس مصطفي مال سرانجام. گردد باز عراق به مجدداً
 بايـد  هـدف  بـه  رسـيدن  راه در«: گويدمي كردي المثلضرب يك. گرفت قرار توجهي شايان استقبال

 كفـن  هفـت  و كـرده  سـپري  را زندگي بار هفت،  كني پاره آهني كفش جفت هفت،   آزگار سال هفت
  »كني عوض

 روز عـدازظهر ب آن در شـود  دهانپوشـ  خـاك  بـا  گور آنكه از قبل و پدر مزار بر بارزاني سادريباري  
 كـه  ايزدهماتم و عزادار ملت براي ديگر يكبار را مصطفي مال زندگي مراحل تمام 1979 مارس پنجم

 مصطفي مال زندگي حال شرح چگونگي و ماجرا بقيه از خود حضار. كرد تكرار داشتند حضور آنجا در
 كودتـاي  توسـط  1958 سـال  در حكـومتش  كـه  عراقـي  بـه  شوروي از اشپيرومندانه بازگشت از بعد

 چـشم  بـه  و كـرده  تجربـه  را آن و داشـته  خبر شد تبديل جمهوري به و يافته تغيير قاسم عبدالكريم
 كـرد  ملت دو ملي پيمان عنوان تحت قراردادي طي تا شد سعي تمام سال دو هازمان آن. بودند ديده

شـايد    تـا  دنـ بنماي ديگريك كنار درمسالمت اميز    همزيستي به وادار و داده سازش باهم راآنها   عرب و
 و بـي    حاصـل بـي  تالشـي  متأسـفانه ،  شود پذيرامكان كردها خودمختاري كسب براي ايپايه و اساس

  . سرانجام 
 درآمـد  و نكرد عمل خود وعيدهاي و وعده به بغداد حكومت آنكه از پس 1974 سال در كردها اما
ـ  شدمي استخراج كردنشين مناطق از مدام كه را نفتي از حاصل  و نكـرد  تقـسيم  عادالنـه اي   نحـو  هب

 حمـالت  و بـرده  اسلحه به دست مجدداً،  گرفت ناديده را كردها مالي و اقتصادي نيازهاي و هاخواست
 وقت خارجه امور وزير نجريكيس هنري خواست و تحريك به بيشتر بار اين. كردند آغاز دوباره را خود

 جنگ از قبل ماه شش  تقريباً داشت دست در ار ايران وقت حكومت كه پهلوي محمدرضا نيز و آمريكا
 در و ناميـد  كردهـا  تـاريخ  در جنگ ترينسنگين و ترينبزرگ را آن توانمي عراق كه  با كردها جديد
  داد،  خواهم شرح مفصالً را آن كتاب همين
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 بـه  نيـز  را ديگـري  هـاي مالقات آن از پس كه كردم مالقاترا   بارزاني مصطفي مال ربا اولين براي
  . داشت نبالد

 مـشكل  چنـدان  بـرد مـي  سر به صلح حالت نوعي در كه ناشدني رام كردستان به سفر هازمان آن
 كرد رهبران طرف از كه خبرنگاري هر به ساواك يعني شاه مخوف امنيت سازمان و ايران ارتش. نبود
 دسـت  در ايتوصـيه يا  و سفارش،  ندبود گرفته قرار هاايراني پشتيباني و حمايت مورد زمان آن در كه

 كردستان كوهستاني و العبورصعب منطقه به ورود و عراق و ايران مرز از تردد اجازه راحتي به،  داشت
  . دادمي، كرد عبور آن از شدمي سختي به معموالً كه را

 بـه  اسـالمي  جمهـوري  رسـيدن  قدرت به و انقالب از پس كه هيلتون هتل در و تهران در بار يك
 اروپـائي  كـشورهاي  هـاي هتل با كه بود لوكسي هايهتل از يكي شاه زمان در اما شد تبديل ايخرابه
 و رسـاند  مـن  اتـاق  به را خود سري ومخفيانه طور به كرد رهبران طرف از ايفرستاده ،كردمي برابري
 بـه  و نوشته كوچك بسيار  كاغذ قطعه يك روي كشور از خارج كرد نمايندگان سوي از كه مراة  توصي
 جهـت  مـن  بـراي  كه را مسيري سپس و خواند بود شده چسبانده عبورم برگ روي چسب نوارة  وسيل

 بعـد  روز كه داد خبر من به شخص اين. رساند من اطالع به بودند گرفته نظر در كردستان به رسيدن
 واقـع  كردنشين مناطق نزديكي در كه غربي آذربايجان استان مركز) امروز اروميه (رضائيه فرودگاه در

 تـشريفات  كليـه . دبـر  خواهنـد  مـرز  طرف آن به مرا آينده روز چند طي و باشندمي من منتظر،  شده
 محـل  در اروميـه  فرودگـاه  به رسيدن محض به. شد برگزار راحت خيلي و اصطكاك بدون فرودگاهي

 زا يكي. كشيدندمي مرا انتظار كه شدم ساواك مأموران از نفر دو متوجه هاچمدان و پاسپورت كنترل
 شـلواري  و كت آراسته و شيك بسيار كه قد بلند مأمور. تنومند و چاق ديگري و داشت بلندي قد آنها
 مـن  بـا  لهجه بدون و سليس بسيار انگليسي زبان به داشت تن به ابريشم از پيراهني با ايتاليايي مدل

. داد عبـور  گاهفرود مأموران سد از كنترل بدون بود من همراه كه را عكاسي و من و كرد بش و خوش
 بـراي  فقـط  و كنـد مـي  بـازي  را جاسوسـي  فـيلم  يك شرور هنرپيشه نقش انگار كه او تنومند همكار
 بـه  خـود  همراه و زده بغل زير را هاساك و هاچمدان شده، تمام  گرفته نظر در خوري كتك و پادوئي
 ما انتظار شهرباني ارهشم بدون كه لندروري درون را آنها و نمود حمل ورودي در دم و فرودگاه بيرون

  . جا داد كشيدمي را
 رـــــ عم اسـمش . كـردم  برخـورد  كـرد  ةشمرگيپ يك باي  زندگ در بار نياولي  برا لندرور كنار در

 سـربازان  ازي  يكـ  عنـوان  بـه  را او شـد يمـ  نداشت تن به راي  كرد لباس فورمين او اگر. بودي  ور هشيپ
 به اسكاتلندي كوهستان نيسرزم از يا و شياتر مارك يا اشتا اناست از يا و) ايباوار (ريبا استان ازي  آلمان

  . آورد حساب
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: ديپرسـ  و انـداخت  وارد تـازه  افرادي سو بهي نگاه كوتاهي ليخ،  يآب فوالد رنگ بهي  چشمان با عمر
 نيتحـس  بـا  و داد تكـان ي  سـر  مندانـه تيرضا زين او. ميداد را جوابش مثبت عالمت به سر با ؟يآلمان
 آن از ريـ غ و شـد  خالصه كلمه دو نيهم به ما مكالمة حقيقتدر) خوبهي  آلمان(» باشهي  نآلما«: گفت
  . شد محدود گاريس كردن شكشيپ و تعارف و اشاره و مايا با فقط
ي آسـفالته ي  هـا جادهي  رو ابتدا. برد خود همراه را ماي  ساعت سه حدود شلندرور با شمرگهيپ نيا

ي اجـاده  قيـ طر از ميكـرد  عبـور  مهاباد كنار ازي  وقت و دينكشي  ولط اما،  استاندارد و اندازدست بدون
 بيشـ  ميرفتـ يمـ  جلوتر چه هر .رانشهريپ طرف به آنجا از و هياشنوي  سو به چوله چاله از پر وي  خاك
 پـشت  را گردنه باالخره تا افزودي م نيماش سرعت بر آورسرسام رمع و شديم تندتر باال طرف به جاده
 خـود  بـا البـد   . زديمي  چشمك و كرديم من متوجه را نگاهشي  چشم ريز همي  گاه گاه. گذاشت سر
 و حـصار يب خطرناك جاده نيا به توجه با اندنشسته كنارش در كه يهائيآلمان نيا نكند كرديم فكر

  . ترسنديم، روديم نيپائ روبه تند اريبسي بيش با كه نرده بدون
 رانيا كنترلي  هاپاسگاه نيمسئول. ميكرد برخوردي  بازرس و ستياي  هامحل به بار نيچند راه سر

 و عبـور  بـرگ  يـا  اجازه كه شدنديمي  كسان عبور مانع و كرده كنترل دقت به را نيعابر هيكل كردها و
 راي  چـوب  عمـان  و كرده باز مانيبرا را راه عبور برگ مشاهده محض به آنها اما. نداشتند دست در مرور
  . بردنديم باال عاًيسر

 و بارغمي  حالت هايرانيا ةقلع نيآخر بلندي  وارهايد. ميداشتي  كوتاه توقف رانيا مرز از عبور از پس
. انـد  بـوده  برج نياي  وارهايد حفظ و ساختن مشغول سال هزاران ديرسيم نظر به. داشت زيدآميتهد

 متـر  صدپان حدود. خوردينم چشم بهي  درخت نوع چيه و خشك و داربيش جاده راست و چپسمت  
. زديمـ  شـخم  راي  كلـوخ  از پـر  ةتپـ  دامنـة  بود بسته شيگاوها به كهي  شيخ با داشتي  دهقان دورتر

 كيـ ج ازي  حت،  ديرسينم گوش بهي  وانيح نهي  انسان نهي  صدائ نوع چيه. بود حكمفرما مطلق سكوت
 سكوت نيا كهي  صدائ تنها ،مطلق سكوت. نبودي  خبر هم درختان برگ خش خش و پرندگان كيج
  . شديم سرد كم كم داشت كه بود رلندرو موتور تروق و ترق زديم هم به و شكستيم را

 از عبـور  از پـس  عمـر  بعـد  كمي. ميداد ادامه را راهمان و شده سوار دوباره كوتاه توقف نيا از پس
 چنـد  مقابـل  در بعدي  مدت و گرفت شيپ را سنگالخ جاده كيي ي سرباال ريمس ناگهان گردنه يك چيپ

 بـوق  چنـد . كـرد  توقـف  بودنـد  شده دهيپوش ريحص و چنار درختي  هاشاخه ةليوس به كهي  گل خانه
 حـدود  در. درآمـد  شجـو  و جنـب  به آرام و خلوت طيمح آن مرتبه يك كه دينكشي  طول و زد كوتاه

 در و ختـه ير رونيـ ب بـود  مقرشـان  ظـاهراً  كهي  گلي  هاخانه آن درون از شمرگهيپ چهل تا يس ديشا
. داديم فرمان آنها به مرتب و شد ادهيپ لندرور از ما رانندة. دنديكش صف ما مقابل نفره هسي  هافيرد

 نيچنـد  و هكـرد  سواري  اهيپا سهي  رو راي  نيسنگ مسلسل باد و برق سرعت به هاشمرگهيپ ازي  اعده
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 اجزاء و نموده مستقر را تانك ضد توپ يك همي  اعده. كردند تكراري  شينما صورت به را عمل نيا بار
  . نمودند اجرا را افنگپ فنگ شيپ عمل هم بار چند. كردند جدا هم از را آن

-يمـ  راي  زيـ چ چه آنها و ستيچي  نظام شاتينما نيا مفهوم بفهمم نتوانستم كه من حال هر به
: ديپرس و كرد من متوجه را نگاهش فراوان غرور با عمري وقت اما. بفهمانند من به لهيوس نيبد خواهند

 خودشـان  هايآلمان،  اندآمده آلمان از ماي  هامهمان: است قرار چه از انيجر دميفهم) خوبه (»؟باشه«
 ».باشه «هم كرد انيجوجنگ اتيعمل تمام ايآ ميكرديم قضاوت ديبا ما حاال و بودند سربازها نيبهتر

 بـا  هـم  ما ؟ارندمي گذ  اجرا مرحله به احسن نحو به  را شانيهاآموخته و دهيد آموزش خوب آنها ايآ و
 آلمان دولت حاضر در چون،  كردمي  شرمندگ احساس خود در راستش. ميداد مثبت جواب ليم كمال

 بـه  كردهـا  خاطره در كهاست  ي  زيچ آني  سواي  فعل ارتش و ندارد ارياخت در را سابق ارتش آن گريد
  . مانده ياد
 شـوند يمـ  قائلاي  ژهيو ارزش) هايكائيآمري ارب همي زمان مدت البته (هاآلماني  برا جا همه نكهيا
 كـه  كردنديم فيتعر اعتماد قابل وي  ميصم دوستان. است آگاهي  خوب به هم  بارزاني ژنرالي  حت همه

 ملـت  دو هـر  چون - كننديم فرض كساني ي نژاد وي  خيتار نظر از هايآلمان با را خود فقط نه كردها
ي هـا نـسل  در سهيـ مقا نيـ ا و آورده حـساب  بـه  ژرمن هندو نژاد از برخاستهي  هاييايآر جزو را خود

 made in) آلمـان  سـاخت  اجنـاس  بـه ي حـد  بـه  ژنـرال  بلكـه  ـ بوده متدوال و جيرا اريبس گذشته

Germany)تراشديم آلمان ساختي هاتراششير با فقط را ششير كه است مندعالقه .   
 حـاج  در. يافـت  ادامه عراق كردستان خاكي  داخلي  هابخشي  سو به شبي  كيتار پناه در  ما سفر
 نيترمرفهعالقة   مورد محلهوا و    و آب خوش اريبس مناطق ازي  يك آرامش و صلح زمان در كه عمران
 روبـاه  ليـ قب ازي  وانـات يح شكار محل زين و ساالنهي  مرخص اميا كردني  سپري  براي  عراقي  هاخانواده
 مـال  بـار  نياولي  برا،  ي باشد م انيشكارچ توجه موردي  ليخ كهي  كوهي  هايوزپلنگ و گرگ،  ييصحرا
ي اصـل  مقر عنوان به كه است سالي  هاسال عمران حاج اكنون البته. كردم مالقات راي  بارزاني  مصطف
  . رديگيم قرار استفاده مورد كردها رهبر
ي مـا  كـارل  كـه  بـود » يوحـش  كردسـتان  از عبـور  «كتـاب  داسـتان ي  اصل قهرمان هيشب قاًيدق او

 او توانـد يم آن خواندن با خواننده و نموده مجسم كتابش در شيپ سال دص حدودي  آلماني  سندهينو
 يخاكي  شلوار و بلوز از بود عبارت كهي  كردي  محل لباس آن دري  و. بكشد ريتصو به خود ذهن در را

 در كه كمر دور به دهيچيپ و مختلفي  ها طرح و هارنگ با پهن و پتي  شال،  گشاد و گل اريبس و رنگ
 كـه  قرمـز  و ديسـف  رنـگ   به ريگار بلندي نيز قرار داده و دستا      سچوب   خنجر يك اركن در جلو قسمت

ي بارزان برخورد طرز و دنيپوش لباس قةيطر. بود دهيچيپ سر دور هاستيبارزان فةيطا كنندة مشخص
  . بود اوي اريهش وي ركيز، يباكيب، شجاعت گرنشاني همگ
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 را مقابـل  طـرف  اول نگـاه  و برخورد همان رد اما داشتي  متوسط كليه و قد كهي  وجود با ژنرال
 طـرف  چهـره  زيآمتحكم و گرانه شكاو كه براقش و اهيس چشمان. داديم قرار خود نفوذ و ريتأث تحت

. انـد ينمايمـ را  او  بـودن    شـجاع  و شمـصمم   و يجد ةافيق و چهره خطوط،  كرديم برانداز را مقابلش
 او. بود بسته نقشي  و چهرة و رفتار بري  مهر چون هم جسارت و جرئت نيچنهم استقامت وي  صبور

 ناسازگار و سختي  سرنوشت با ماجراجو يك،  شجاع و مردانه تيشخص يك از بودي  ريتصو مجموع در
  . كيرومانت فرد ك يدر عين حال و

 و شـد يميي  ابتدا دوره شامل فقط كه هم راي  كالس چند. نداشتي  چندان التيتحصي  مصطف مال
 خـود  كـه  بودآموخته   شانيروستاي  مال نزد،  بگذراندي  نوجوان وي  كودك دوراني  ط را آن بود توانسته

 روابط و مسائل با برخورد هنگام در خاطر نيهم به. است نبوده برخورداريي  باال سطح سواد از هم مال
 ةسال چند و نيچند اتيتجرب از و گرفته نظر در را مسائلي  اصل ةهست فقطي  اسيس ةديچيپ و مشكل
. كـرد يمـ  اسـتفاده  آنها بر غلبهي  برا بود شده ثبت اشحافظه در كهي  اياسيس اتيتجرب زين وي  نظام

 بـا ي  مـصطف  مـال . بـود  آموختـه  راي  روس وي  فارس،  يعربي  هازبان او به شيزندگ دوراني  اقامتگاهها
 سرچـشمه  او ريـ نظيب و بارزي  استعدادها و هاتيقابل از كهيي  باال نفس به اعتماد ازي  برخوردار وجود

  . كرديم مراعات را آن و افتهيدري خوب به زين را خود حدود و حد، گرفتيم
 نيچنـ  حـرف  گـاه چيهـ  و داده گـوش  دقـت  بـه  داشـت ي  تـازگ  شيبرا كهي  گزارشات و هاحرف به

 بـه  رغبت با راي  كائيآمر ويي  اروپاي  كشورهاي  هامهمان مخصوصاً مهمانان. كردينم قطع راي  اشخاص
ي حت كه راي  هائسؤال انواعي  امالحظه قابلي  كنجكاو با و نشستيم گفتگو به آنها با ،رفتهيپذ حضور

  . نموديم مطرح نداشت آنهاي گفتگو موضوع بهي ربط
 كسبي براي  و اقياشت و عطش اثر بري  بارزان ژنرال با 1973 سال در برخوردم نياولي  ط من خود
 انيآشـنا  و دوسـتان  از. شـدم يمـ  عـرق  سيخ مداشت،  نمود مطرح كهي  متعددي  هاسوال و معلومات

 نيهمـ  به. داردي  شناسستاره يا نجوم علم بهي  ديشد عالقه ژنرال كه دانستميم و بودم دهيشن كردم
 هيـ ته بـود  آمده بازار به تازه كهرا  يي  هاتلسكوپ نيترمدرن و نيدتريجد ازي  يك كادو عنوان به خاطر
  . كردم هيهد او به و نموده
 شواهد از كه گونه آن و،  بود 1974 سال در كردها جنگ شروع از قبل ماه شش باًيتقر انيجر نيا
ي ميقـد ي  ها) Flak(١ فلك خدمه. نموديم ريناپذاجتناب،  اميا همان در واقع در جنگ نيا آمديبرم
ي بارزاني اصل مقر حفاظت تيمسئول انديروسي ها)Duschka (دوشكا نوع از كه شده خارج رده از و
 دشـمن ي  چتربازهـا  شـدن  ادهيـ پ وي  هوائ حمالت خطر از را مقر نيا ستيبايم و داشتند عهده بر را

 با ژنرالي  شخص نيمحافظ و گرفته قرار توپها پشت و شانيجا سر همه هايتوپچ. كردنديم محافظت

                                                            
1 - Flak نوعي توپ 
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 مـن  البتـه . را سرشـان ي باال داشتند، مخصوصاً  نظر تحت را اكناف و اطراف همه سوءظن وي  اريهوش
 از قبـل ي  بارزان اما. بكشانم جنگ وي  اسيس ليمسا به را بحث موضوع زودتر بالفاصله خواستيم دلم
 سـؤال كـردن    بـه  رگباروار كرد شروع و پرداخته تلسكوپ كاملي  بررس به آرامش كمال در و زيچ هر

 بـاب  در هـم  بعد. تلسكوپي  نورسنج زانيم وي  نمائكانوني، بزرگ  جمله فاصله  از آن مورد دري  فراوان
 نيـ ا بـا  چگونـه  آلمـان  اقتـصاد  كـه  نيا و ژاپن و آلمان نيبي  سازيعدس و نيدورب عيصناي  هارقابت
 ارزاني  كاالهـا  ورودي  بـرا  آلمان گمرك مأموران ايآ دهد، و يم نشان العملعكس و آمده كنار مسئله

 هـا پرسش ليقب نيا از و.. .اند،افتادهي  اچاره فكر بهي  داخل دكنندگانيتول از تيحما وي  خارج متيق
 كردة  ليتحص و ن كرد يمهاجر ازي  كي ي بارزان مترجم. نگذاشتي  باق من سؤاالتي  براي  فرصت گريد كه
 در و رسـانده  اتمـام  به ملل حقوق رشته در را خود هيعال التيتحص هاروارد دانشگاه در او. بود كايآمر
بـود،   بازگـشته  كردسـتان  خود موطن به ضرورت به بنا و بود رو شيپ  كه يخاطر جنگ  به حاضر حال
 كـه  راي  مـصطف  مـال  و مـن  منتظـره  رهيغي  گفتگوها همزمان او. داشت اجياحت او امثال و او به وطن
  . كرديم ترجمهي كرد وي سيانگل زبان به زديم دوري اقتصاد وي كيتكن ليمسا حوش و حول

 تـك  تـك  بـراي  مـصطفي  مـال  كه بود واالئي ارزش داد قرار تاثير تحت شدت به مرا كه ايمسئله
 ميـان  بـه  تحـصيالت  اتمـام  از پـس  و شـده  برخـوردار  عالي آموزش از كه شدمي قائل كردي جوانان
 عهـده  بـه  را مختلفـي  هـاي مـسئوليت  ملتـشان  اهـداف  بـه  رسـيدن  راه در و بازگـشته  كرد مبارزان

 Dana (اسـميت  زامـ آد دانـا  اسـم  بـه  تـايمز  نيويـورك  معتبر نشريه خبرنگاران از يكي. گرفتند مي

Adams Smith (گـزارش  در و بـرد  يپـ  او اخالقـي  خـصوصيت  ايـن  بـه  شـصت  ةده اوايل در نيز 
 مفـصالً » Journey Among Brove Men «»دلير مردمان ميان به سفر «عنوان تحت انگيزيغم
 دسـت  بـه  و مبـارزه  جهـت  را خـود  آمادگي كه كردي دانشجويان اكثر. پرداخت آن تفسير و شرح به
 بـه  شـدند نمي پذيرفته خدمت هب،  نمودندمي اعالم هاپيشمرگه جرگه به پيوستن يعني اسلحه فتنگر
 و سـعي  تمـام  و بپردازنـد  هايشاندرس يادگيري به بيشتر آنها دارد دوست مصطفي مال كه بهانه اين

 راه در نآ از بتواننـد  اسـتقالل  بـه  دسـتيابي  از بعـد  تـا  گيرنـد  كار به علم آموزش امر در را تالششان
 . كنند استفاده ملتشان به خدمت

 مـال  تفكـر  طـرز  و محبـت  ابراز اين از طرفي از كه نمودم برخورد كرد دانشجويان از ايعده به من
 در امبعدي سفرهاي از يكي در. پسنديدندنمي را آن ديگر طرف از اما بودند خشنود حدي تا مصطفي
 و بيـست  جوان مركزي قرارگاه سوي از،  داشت ريانج شدت به بغداد رژيم عليه كردها جنگ حاليكه

 قبل ماه چند همين طارق. كردند همراه من با مترجم و راهنما عنوان به را طارق اسم به ايساله پنج
ة رشت در را تحصيالتش پايان امتحانات جا آن در كه شهري از يعني،  بود نموده مراجعت آمستردام از

 و بود مسلط كامالً هم هلندي زبان به بلكه انگليسي زبان به تنها نه او .بود رسانده پايان به الكترونيك
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 بـه  هـم  من خوشبختانه البته. كند استفاده من با گفتگو و ترجمه براي آن از خواستمي دلش خيلي
  . آوردمنمي كم و بوده مسلط كامالً هلندي زبان
 داده طـارق  بـه  را امتيـاز  ايـن  فتـيم رمي آنجاها به بايستي كه هائيمكان بودن پرت و دور علت به
 حمـل  خـود  بـا  باشـد مي هاپيشمرگه توجه مورد خيلي كه را طرفدار پر هايمسلسل از يكي تا ندبود
 يمهندس كه ايجاده طريق از و عمران حاج از را ما ،لندرور. باشدمي كالشينكف مسلسل منظور. كند

 هـاميلتون  جـاده  را آن اسم هم مناسبت همين به و ساخته سية  ده طي هاميلتون نام به نيوزيلندي
 تـه  در و گرفتـه  قـرار  ايدره كمية  فاصل به و جاده كنار در. بردمي پيش ايران مرز طرف به،  ندا  هنهاد
 چـادر  سـي  حـدود  كـه  محلـي  در. دادمي ادامه خود مسير به كنانغرش داشت وزدروان رودخانه دره

 در. ايستاديم تماشا به و كرده توقف بود شده برپا نظمم و مرتب بسيار و گل برگ مثل سفيد و بزرگ
 كه شخصي هايآموزش به دقت با و نشسته هم دور جوان ايعده آفتاب نور زير و چادرها بين فضاي
  . بودند سپرده گوش داشت را آنها استادي سمت
 چنـدان  نـه  ايفاصـله  به چون. آوردمدرمي شاخ داشتم عادي غير خونسردي و آرامش همه اين از
 و داشـته  نظر تحت هادره در را حركتي گونه هر عراق هوائي نيروي منطقه اين غربي بخش در و دور
 جـشن  برگزاري مراسم به داشت قرار من روي جلوي كه ايمنظره حاليكه در،  شدمي ورحمله آنها به

 از دادند را الزم اتتوضيح و آمدند ما سوي به مراقبت و نگهباني هايپست وقتي اما. بود شبيه بيشتر
 يعنـي  دورتـر  كيلـومتر  چنـد  فاصله به ايران ارتش كه دادند توضيح آنها. شد كاسته من تعجب شدت
) شـكاري  بازهـاي  (شـكاري  هواپيماهـاي  زيـادي  تعـداد  عـراق  و ايـران  مـرزي  خطـوط  پشت درست

)Hunter - Hawk (نـدين چ شـكاري  بازهاي اين. اندكرده مستقر هوائي ضد هايموشك همچنين 
 حـد  از بـيش  كه) Tupolov  (عراقي هايتوپولوف يا) Suchoj (سوخو هواپيماهاي از تعدادي به بار
 آن از. بودنـد  شـده  آنهـا  انهـدام  و سقوط موجب و گشته ورحمله بودند شده نزديك ايران مرزهاي به

  . كردندمي پرهيز شدت به كردستان خاك از بخش اين به شدن نزديك از عراقي هايخلبان زمان
 كـه  ايمنطقـه  و كـرده  ترسيم هوا در بزرگية  داير كالشينكفش لوله با و شد پياده جيپ از طارق

 توانيـد مـي  منطقـه  ايـن  در جـا  ايـن  شما«: گفت و داد نشان بودشده    برپا زيادي هايخرگاه و خيمه
 امتنـاع  رگهپيـشم  عنـوان  بـه  آنهـا  پذيرش از بارزاني ژنرال كه كنيد مشاهده را مشتاقي دانشجوهاي

 و عربـي  هـاي زبـان  دسـتور  قواعد يا و كنند بر از را مختلف دروس فرمول مجبورند عده اين. ورزدمي
  ».بياموزند را فارسي
 سر ضمن مداشت آنها استادان و كردستان صحرائي دانشگاه رئيس با كه نشستي طي بهار فصل در

 و مقررات علت به دانشجويان همراه به اآنه كه كردند تعريف چاي هاياستكان ناپذيراجتناب كشيدن
 سـال  يـك  حدود كه را سليمانيه دانشگاه اندشده مجبور عراق بعث رژيم طرف از شده نيتعي شرايط
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 نكرده فرار ما،   نه«: بودند عقيده اين بر ايشان البته. كنند فرار و كرده ترك بود گرديده تأسيس پيش
 كـسب  از پـس  كـه ،   اسـت  مكـان  نقـل  يـك  فقط اين واقع رد. ايمنموده جابجا را دانشگاه محل بلكه

 عـراق  سليمانيه در و كردستان خاك سرتاسر در كه دانشگاهي تنها به مجدداً جنگة  خاتم و پيروزي
 و درس از مـا  دانـشجويان  كـه  اسـت  جهت بدان هم تاكتيك و عمل اين. گرديممي باز شده تأسيس
   ».نرود هدر بيهوده ليتحصي سال و زمان مدت اين و نمانده عقب آموزش
 برايشان را شومي سرنوشت چه آينده كه كرد  خطور نمي  هم فكرش به و نداشت خبر او هاوقت آن
 هـم  از با بعد سال يك كه دانستنمي او. آمد درخواهد آب از غلط محاسباتش اندازه چه تا و زده رقم

 مهيبـي  گـرداب  و گردبـاد  چـه  دچـار  كردنشين مناطق و هاسرزمين،  كردستان خودمختاري پاشيدن
  . كشدمي را آنها انتظار فجيعي سرنوشت چه و گشته

 به را بارزاني مصطفي مال داشتند كه هنگامي به و 1979 سال بهاري روز آن در خاطرات اين تمام
 عظـيم  جماعت و توده اين. بود كرده مشغول خود به مرا افكار و شده زنده ذهنم در سپردندمي خاك

 ترينمعروف ايوبي الدين صالح سلطان از بعد شك بدون كه گفتمي وداع شيرمردي با تداش عزادار و
 مـردي  بـا  داشـتند  آنهـا  آري.  است بوده كردستان و كرد تاريخ مبارزه ميدان مرد و رهبر ترينمهم و

 فقـط  و فقـط  ذكـرش  و فكـر  و غم و مه تمام ،عمر سرتاسر كه كردندمي خداحافظي بار آخرين براي
. آزادي و اسـتقالل  كـسب  و كردهـا  اتحـاد ،  كردسـتان  خاك نمودن يكپارچه :بود موضوع اين متوجه

 اخـتالف  زود خيلـي  و كـشيد  طول كوتاهي مدت فقط بارزاني گور سر بر جماعت بر حاكم هماهنگي
 ناپذير سازش مدافعان مابين،  هافئوداليست و هاسوسيالست مابين يعني راست و چپ هايگروه مابين

 درون ايمنطقـه  خودمختـاري  خواهـان  كه گراواقع سياسيون و بزرگ كردستان يكپارچگي انخواه و
  . گرفت باال، بودند تركيه و عراق و ايران كشورهاي از يك هر

 بايـد  اكنـون «: گفـت  و داد قـسم  را آنهـا  و نمـود  تقاضا مردم از بارزاني پسر ادريس اينكه وجود با
 از نظـر  صـرف  امـا  ».كنيم متحد را نيروهايمان فماناهدا به يدنرس براي و گذاشته كنار را اختالفات

 در بـارزاني  كه را زحماتي كليه) كردستان براي آزادي (»كوردوستان بو آزادي «عمومي و لفظي ارعش
  . ندشد سپرده فراموشي دست به تدريج به بود كشيده كردها همبستگي و اتحاد ايجاد راه

 هيچگاه كرد طوايف«: گويدمي كه مانده يادگار به گذشته هايزمان از آيندناخوش كردي مثل يك
  ».كند اطاعت يا پيروي ديگري از خواهدنمي آنها از يك هيچ چون شد؛ نخواهند پيمانهم و متحد

 حـزب  يا كردستان دمكرات حزب البته. شد ايجاد عراق كردهاي مابين ابتدا تفرقه و انشعاب اولين
 و مانـده  پابرجا هم هنوز نزديك خاور تاريخة  صحن درهمچنان   او خود درگذشت از پس بارزاني ژنرال

 دار 1986 سال در ادريس. كردند بازي مهمي رل ميان اين در مصطفي مال ايرهپس مسعود و ادريس
 كـشور  ايـن  شـمال  در عـراق  كردهـاي  رهبـر  دو از يكي حاضر حال در مسعود اما،  گفت وداع را فاني
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 اتحاديـه  نـام  به داشت گرايانهچپ تمايالت بيشتر كه ديگري جنبش راتدمك حزب كنار در. باشدمي
 بـود  هـا مـدت  كـه  داشت عهده به طالباني جالل را حزب اين رهبري. آمد وجود به كردستان ميهني
 كردسـتان  دمكـرات  حـزب  بـرخالف  ميهني اتحاديه. داشت را حزب اين تأسيس و شكاف ايجاد قصد

 هـم  طالباني جالل اما. بود عراق درون در عرب و كرد ملت دو از متشكل همگاني انقالب يك خواهان
 بـه ،  گفتـه  تـرك  را عـراق  خـاك  1988 سـال  در شد مجبور و برسد توافق به عراق اعراب با نتوانست
  . بدهد پناهندگي تقاضاي قدمش در و نمايد فرار سوريه

 خـود  يكپارچگي نستنتوا 1980 و 1979 هايسال بين فاصله در هم بارزاني دمكرات حزب حتي
 بـه  هـم  هنوز كه را كردي هزار صدهاة  مالحظ بارزاني ادريس. شد تقسيم شاخه دو به و كند حفظ را

 بـه  شـاه  سـقوط  از پـس  داشـت  قصد و نموده كردندمي زندگي اآنج و مانده ايران در پناهنده صورت
 دمكرات حزب اول دبير مانرحعبدال اميس اما. نمايد تكيه آنها به و كرده اعتماد ايران جديد حكومت
  . پنداشت مي خطرناك را آن و نبود موافق امر اين با كردستان

 او. است كردستان دمكرات حزب رهبري سران ترينباهوش و ترينآگاه از يكي رحمانعبدال اميس
 هفتـاد  دهه يلااو در سامي. باشدمي مهندسي رشته در ليسانس فوق مدرك و عاليه تحصيالت داراي
 و همكـاري  او نظـر  بـه . يافـت  دسـت  وزارت مقـام  بـه  بغـداد ة  كابين در كه بود كردهايي نادر زا يكي

 او نظـر  بـه  هبحبوح آن در خاطر همين به. بود ترمهم ديگرية  مسئل هر از كردها متقابل هاي  حمايت
 نپاسـدارا  سـپاه  مـسلح  نيروهـاي  با كه ايران كرد مبارزين از عراق هايپيشمرگه حمايت و پشتيباني

  . بود طبيعي كامالً امري، بودند شده نابرابر جنگي درگير ايران
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4  
  »كردم برخورد آنها با زمين مشرق در من كه مردمي بهترين«

  كنندمي بازگو كردها تاريخ و منشاء به راجع مشهور جهانگردان آنچه

 بدانم بعيد. ردمبمي سر به نداشت سابقه حال به تا كه نگراني و هيجان حالت يك در بود روز چند
 را آن مـن  اسـب  هـاي سم حاضر حال در كه يزمين اندازه به خاكي كره اين از ديگري كشور هيچ در
 متقابـل  نفـرت  آن در كه است سرزمينيمكان   اين. باشد داشته وجود اسرارآميز مسائل كردمي سلم

 و كـشت  سـبب  خـونين  هـاي جوئيانتقام تازيانه و شديد بنيادگرائي و تعصب،  يكديگر به نسبت ملت
 يكي در توانمي را حوادث و اخبار نوع اين. بود شدهقرباني   هزار هاده گرفتن و خون ريختن و كشتار

 پـيش  سال اندي و صد حدود كه »آلماني خانگي گنج «اسم به آلماني كاتوليكي هفتگي هايمجله از
 كـه   اسـت  آلمـاني  جهـانگردي  ،داسـتان  قهرمان. كرد دنبال شدمي چاپ داردنباله داستان صورت به

 مـسافرت  شـرح  داستان موضوع. بود نهاده» Kara Ben Nemsi «نمسي بن قرهرا  او اسم نويسنده
 كردسـتان  در عماديـه  باستاني شهر تا موصل شهر از سفرش طي شخص اين كه است ايماجراجويانه

  . كندمي تجربهعراق 
 تاريخ آن از و شد منتشر و چاپ كتاب صورت هب بعدها وارافسانه و ساختگي داستان و گزارش اين

 نـسخه  هاميليون حال به تا و نموده العهمط را كتاب اين مشتاقانه نسل اندر نسل هاآلماني امروز بهتا  
 كردسـتان  از عبـور  «كندمي توجه جلب تنهايي به خود كه كتاب عنوان. است رسيده فروش به آن از

 Karl «مـاي  كـارل  اسـم  بـه  كـسن ن سااسـتا  از بود يمانيپ معلمي آنة نويسند. باشدمي »وحشي

May «در تخيلـي  هايرمانة  نويسند ترينمعروف و ترينموفق امروزبه   تا را او توانمي جرئت به كه 
  . دانست آلمان

 بادينـان  كردهـاي  رهبـر  ديـدار  از مـا «: كنـد مـي  شـروع  جمـالت  ايـن  با را خود كتاب ماي كارل
 شـيطان  ةدر بـه  بـاال  آن از و رسـيديم  مـان اقامت محل هايبلندي آخرين به كه زماني. گشتيمبرمي
 ايعده و شده انباشته بيگعلي خانه نزديكي در فراواني هيزم كه شديم متوجه افكنديم نظر هاپرست

  ».افزودندمي بيشتر چه هر هيزم اين مقدار بر  داشتندهادييزا از
 دنيـاي  بـه  خـود  بـا  را خواننـدگانش  جمـالت  ايـن  بـا  و اينگونه هيجان پر هايرمان اينة  نويسند
 اسـرارآميز  هـاي دييـز ا،  كوهـستاني  كردهـاي  و مـشكوك  و مرموز اعراب،  يغماگر و حريص سالطين

 ترسـيم . كـشاند مي حجاب و چادر بدون و روي زيبا هايزن و كرد نواز مهمان شيوخ) پرستشيطان(
 و منـازل  دكوراسـيون  و سـاخت  نحـوه  حتي و شهرها و روستاها تشريح و هاشخصيت توصيف ،مناظر
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. تخيلـي  داسـتان  يـك  بـه  تـا  است شبيه واقعيت يك به بيشتر كه است طبيعي قدري به هاراه نقشه
 كردنـد مـي  فرسـايي قلم راه اين در كه آنهايية   هم با تقريباً ماي كارل هايسفرنامه توصيف و ترسيم
ـ  آلمـان  معـروف  منتقـدين  از يكـي  قول به. داشت فرق  Hans Woll (شـلگر  وول هـانس  اسـم  هب

Schlager (مطالـب  نوشـتن  از قاعـدتاً  او كـه  اسـت  ايـن  در ديگـران  با ماي كارل هايرمان وتاتف 
  . ورزدمي اجتناب االمكانحتي وسطحي ايكليشه

 ديـدار  مـذكور  مناطق از ،بعد هايدهه طي كه محققاني و دانشمندان حتي و جهانگردان از بعضي
 ايـن  هـاي نوشته در كه آنچه و ديدندمي آنچه واقعي خوانيهم از،  پرداختند آنها بررسي به يا و نموده

 او تمجيـد  و تعريـف  بـه  سـت د و سـتوده  را او ناچـار  به و نموده تعجب،  بودند كرده مطالعه نويسنده
 فـون  اگون اسم به بود آلماني شناسجامعه پروفسور يك محققان و دانشمندان اين جمله از. زدندمي
 اصـوالً «: نمايـد مـي  عقيـده  اظهـار  اينگونـه  مـورد  ايـن  در كه) Egon Von Eicksted (شتد آيك

 نظـر  از گاهي از هر و اندگرغارت قومي آنها آنكه از غير،  ندارند زيادي اطالع كردها مورد در هااروپائي
 اقـرار  بايـد  ضـمناً . سـازند مي مشكل و دردسر جدي صورتي به تركيه و ايران هايدولت براي سياسي

بـه   بلكـه  منفـي  صـورت  به نه ما به) كردها (قوم اين شناساندن و معرفي مورد در ماي كارل كه كرد
 بـه  پـايش  هرگـز  خود او چند هر. است داشته سزايي به نقش آنها خوشنامي و در جهت   مثبت شكل
 انـد بـوده  منطقه ناي در شخصاً كسانيكه از را آن اما نكرده عبور آن از و نرسيده وحشي كردستان اين
  ».است كشيده تصوير به بهتر مراتب به

 دور دره اين«: است نموده توصيف اينگونه 1885 سال در را عماديهة  در ماي كارل مثال عنوان به
 هـاي تنگـه  هـا صـخره  بـين  و شـده  محاصره ايماسه هايسنگ جنس از هائيصخره وسيله به دور تا

 آب. شودمي سرازيرزيادي   صداي و سر با كوهساران آب آنها نميا از كه شده ايجاد عميقي و بيشمار
و  هـا تنگـه  سرتاسـر . دشـو مـي  سـرازير  زاب رودخانـه  بـستر  بـه  و پيوسته هم به سرانجام هاتنگه اين

 ايـن  از. جنگلـي  هـاي بلوط  و تنومند درختان از است پوشيده منطقه اين هايبلندية  دامن سراشيبي
 منطقه اهالي كه آيدمي دست به)نوعي صمغ كه مصرف دارويي دارد     (  وماز معتنابهي مقادير درختان

 ايـن  مـسطح  هـاي بخـش  و بـستر  در. رسانندمي فروش به گزافي قيمت به  و هنمود آوريجمع را آنها
 روسـتاها  ايـن  از بعـضي . انـد گرفتـه  قـرار  هـا كلداني باستاني قوم به متعلق روستا زيادي تعداد هادره

 از انـدكي  تعـداد  فقـط  هـم  بعضي در و شده تبديل هاييويرانهه  ب بعضي. اندكنهس از خالي و متروك
 بنـد پـاي  خـود  عقايـد  به هاكلداني چون كه است آن هم امر اين دليل. كنندمي زندگي قوم اين افراد
 آزار و اذيـت  و فـشار  تحـت  مسلمان كردهاي سوي از،  نشدند اسالم دين به گرويدن به حاضر و مانده
 هـاي انجمـن  گـزارش  و گلـه  از گذشـته . ببرنـد  پنـاه  هاكوه به و كرده فرار شدند مجبور و تهگرف قرار

 مجبـور  بعـث  رژيـم  فـشارهاي  موجـب  بـه  هاستمدت آنها رساندند من اطالع به كه كلداني مسيحي
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 سـال  صد از بيش شدن سپري از پس حتي منطقه اين از ديدارم در،  كنند آشتي كرد اقوام با اندشده
 آنهـا  بـه  راجـع  كتـابش  در نويسنده اين كه ديدم را چيزهايي همان دقيقاً ماي كارل كتاب تننوش از

  . بود داده گزارش
 هـا دشـت  در را خود مقاوم و محكم هايخانه گرما و تابستان فصل در كردها كه موضوع اين ضمناً

 كـوچ ،  دارنـد  ايشـده  سـاخته  تـر محكـم  چندان نه و مانند آالچيق منازل كه مناطقي به و كرده رها
 چنـين  را جريـان  ايـن  او. اسـت  گرديده ذكر عيناً هم ماي كارل كتاب در كه است واقعيتي،  كنندمي

 هـر  بـه . باشـند  پاشـيده  آنهـا  روي مرده خاك انگار،  بودند كور و سوت شهر هايربازا«: كندمي بازگو
 ارتفاعـات  وجـود  با. كرد يرائيپذ ما از كمرنگي چاي با چيقهوه. كرديم پيدا ايخانهقهوه بود زحمتي
 فـصل  شروع با كه نحوي به. بود حال مريض و ناسالم العادهفوق شهر ،كوهستاني پاك هواي و اطراف
 بـه  و كـرده  ترك را هايشانخانه شهر ساكنين دليل ينمه به. ند بود تب گرفتار شهر اهالي اكثر گرما

 كـه  تابستاني هايآالچيق و هاكلبه در را رماگ فصل ترتيب بدين تا برده بودند  پناه اطراف هايجنگل
  ».نمايند سپري گويندمي ييالق آن به

 wolf Diter) روتهوتـه  ديتـر  وولـف  كـه  آنچـه  بـا  را توصـيفي  و نظر اظهار چنين وقتي انسان

Huteroth( مــورد در را تحقيقــاتش و مطالعــاتة نتيجــ 1959 ســال در كــه آلمــاني دانجغرافــي 
 كـه  يابددرمي تعجب كمال با،  كندمي مقايسه،  نمود منتشر و چاپ كردستان ننشي ييالق روستائيان

 و واضـح  چقـدر  اشوحشي كردستان از عبور تخيلي رمان در ماي كارل توصيفة  نحو و تجسم قدرت
 مفـصلش  و عميـق  هايبررسي و تحقيقات ضمن دانجغرافي و دانشمند اين. است نزديك واقعيت به
 كـه  رسـيد  اينتيجـه  چنـان  بـه  كردستان در آنها دامپروري و داريگلهة  حون و چادرنشينان مورد در
 الـپ  هـاي كـوه  پيرامـون  و مركـزي  اروپاييان هايچراگاه از استفاده و داريگلهة  نحو با را آن توانمي

 كه داد انجام را كاري همان تقريباً زحماتش تحمل و تحقيقات تمام با او ديگر عبارت به. كرد مقايسه
 از ما) كردمي زندگي آن در ماي كارل كه است شهري اسم» Radebeul« (رادبويلي پركارة  دنويسن
، چادرنـشيني  زنـدگي  مـوازات  بـه «: دهـد مـي  ادامـه  اينگونه روتهوته. بود داده انجام ساكسن استان
 و چادرنـشيني  زنـدگي  از مخلـوطي  بـه  را آن تـوان مـي  كـه  دارد ادامـه  نيـز  ييالقي روستائي زندگي
 محـل  روستاي پاييز و تابستان،  بهار فصول در روستائيان زندگي نوع اين در. نمود تعبير انشينيروست

 و هـا كـوه  راهـي  خـود  بـه  وابـسته  چادرنـشين  گـروه  يـك  صـورت  به تا كنندمي ترك را خود زندگي
 از و چرانـده  را خـود  هـاي گله،  برند سر به چادر زير را زمان مدت اين تمام و گشته معين هايچراگاه

 و محقـق  ايـن  كه كردستان روستاهاي ساكنين پنجم چهار حدود ».شوند وربهره خود دامي توليدات
 را خـود  اصلي سكونت محل تابستان فصل در،  كردمي تحقيق آنها مناطق مورد در آلماني دانجغرافي

  . دندبرمي سر به خرگاه و خيمه درون يا و رفته تابستاني هايمنزلگاه به، كردند مي ترك



  

  دولت ، ملّت بيكرد
 
 

71

 آتـش  بـه  هـاي آبادي غليظ دود كردستان هايدره از«: ماي كارل كتاب از نمونه آخرين باالخره و
 بـه  پـا  مـا . رسـد مي مشام به شده ريخته هايخون از پر هايجوي بوي و استهخ هوا به شده كشيده

 رارقـ  خطـر  معـرض  در ديگـر  جـاي  هـر  از بيـشتر ،  آزادي و مال و جان آن در كه ايم  نهاده سرزميني
 انگليـسي  جهانگرد يك با گفتگو در داستانش قهرمان نمسي بن قره قول از كتابة  نويسند ».گيردمي
 را او هايحرف و كرده تشكر،  بيندمي زيبا بسيار را آن و كرده تعريف كردستان مناظر و طبيعت از كه

 كردسـتان  طبيعـت  دمـور  در گذشته قرن اواخر تا تمجيدها و تعريف اينگونه. كندمي تصديق و تأييد
 از نظامي نيروهاي گسيل و بيستم قرن هايسال طي كردها پياپي هايجنگ اثر بر اما،  كردمي صدق
 ادعـائي  چنـين  تواننمي ديگر يافته ادامه هم امروز به تا كه تركيه و عراق و ايران هايحكومت سوي
  . نمود

 از يكـي  بـا  كـه  برخـوردي  رد. اسـت  رسـيده  هم كردستان نقاط اقصي به حتي ماي كارل شهرت
 به كه است عجيب خيلي ما براي«: داشت ابراز تعجب با داشتيم عقراوي طارق اسم به كرد خبرنگاران

، انـد كـرده  كـسب  تجربـه  و بـرده  سر به ما مناطق و زمين مشرق در همه اين كه هائيانگليسي جاي
 تـشريح  و توصـيف  را كردهـا  مـا  احـوال  و اوضـاع  دقيـق  اينقدر و زده كاري چنين به دست هاآلماني
 در رمـاني  پـيش  سـال  صـد  آلماني معروف نويسنده يك كه دارد واقعيت آيا«: پرسيد هم بعد ».كنند
  »است؟ نوشته ما مردم مورد

 در. اسـت  ناقص كردستان و كرد تاريخ و اصلي منشاء مورد در ما اطالعات است هنوز كه هم هنوز
 نمـوده  اشـاره  آنهـا  بـه  آلماني شناسمردم شتد آيك كه يتوجه قابل واقعيات از كسي كمتر حقيقت
 اينكـه  از عبارتنـد  واقعيـات  ايـن . مـسائل  اينگونـه  به مندانعالقه و  امور كارشناسان مگر دارد آگاهي
 شـهر  ايـن  در 1293 سـال  (دمشقي ايوب بن يوسف الدينصالح او كامل اسم كه الدينصالح سلطان
 بين اينكه،  بود كرد يك -مدرن گراياصالح يك – سوريه و مصر انايوبي سلسله اربنيانگذ. يافت وفات
 حكومـت  يـك  وان درياچـه  جنوبي بخش در واقع بتليسة  منطق در ميالدي 1837 -1849 هايسال
 در كـه ) م1100 -1166 (عـرب  مـشهور  دانجغرافي،  يالدريسا اينكه اي،  بود برقرار كردي نشين امير
 يائوسـط  قـرون  هـاي سلسله از زيادي تعداد،  كردمي خدمت يلسيس پادشاه) Rogers (روجرز ردربا

 جديـد  تركيـه  وزيران حتي و  امپراطوري عثماني  سالطين درباري  وزرا از زيادي تعداد،  آناتولي جنوب
 حـالي  در ايـن  و. باخبرنـد  آن از كارشناسـان  از چند تني فقط البته كه اندبوده كرد همگي التأسيس

 بـه  زبـاني  و قـومي  لحـاظ  از و بوده پراكنده پيشين آسياي از وسيعي بخش در كرد قوم كه كه است
 تـاريخ  در،  شده برده نام آنها از مختلف عناوين به باستان هايزمان در كه،  گيرندمي تعلق هاييآريائي
 بر مدتي) 1760 -1769 (اردالني زند خانكريم و زنديان سلسله با حتي و نموده ايفا سزايي به نقش
. ندشد سپرده فراموشي دست به و محو تاريخ صحنه از هاواقعيت اين مجموعه. اندكرده تحكوم ايران
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 همـين  بـه  نيـز  كنـد مـي  زندگي پاريس در كه روسي كردشناس) Basil Nikitin (نيكيتين باسيل
 زيـر  در كـه  هـستند  ملتـي  آنهـا . اندشده فراموش تاريخ نظر از كردها«: داردمي ابراز و رسيده نتيجه
  ».اندشده خرد خودة گذشت ايهچرخ

 در كوتـاه  جمله چند به شدمي محدود سال هايسال كردها درباره كشورها ديگر عمومي اطالعات
 مـضمون  ايـن  بـا  1751 سـال  در كـه ) Denis Didrot (ديـدروت  دنـيس  فرانـسوي  المعارفدايرة

 هـا آشوري باستاني اقوام با و اندقديمي بسيار هايسرزمين از يكي مالك كردها«: است شده يادداشت
 اغلـب  بلكـه ،  نبـوده  سـاكن  مشخصي محل در هيچگاه،  اندقلتمس آنها. باشندمي همسايه هاكلداني و

 هـاوس بـروك  انتـشارات  از آلمـاني  معـروف  لغـت  فرهنـگ  حتـي  ».دندهمي تغيير را اقامتشان محل
)Bruckhous (نداشـت  ديگـري  اتاطالعـ  زيـر  مطلـب  از غير به كردها مورد در 1838 سال تا هم :
 ايران در هم بخشي و تركيه در آن از بخشي،  باشدمي آسيايي مرتفع هايسرزمين از يكي كردستان«

 در خوزسـتان  اسـتان  تـا  شـرقي  جنوب طرف به و شروع وان درياچه از سرزمين اين. است شده واقع
 سرتاسر در اند  برف از شيدهپو سال مدت تمام بعضاً انهايشقله كه كوه رشته يك. يابدمي امتداد ايران
 و زيبـا  العادهفوق كه شودمي شامل را بيشماري هايدره هاكوه اين ضمناً. يابدمي امتداد سرزمين اين

 بـه  قـديم  بـسيار  هايزمان از كردها يعني سرزمين اين ساكنين. دنباشمي خيزحاصل و منظرهخوش
 و دوسـت مهمـان  بـسيار ،  انـد گرويـده  اسـالم  ديـن  بـه  آنهـا . كننـد مـي  زنـدگي  يچادرنـشين  صورت
  ».وحشي و طلب آشوب، جوجنگ اما بشاش و سرحال روحيه با مردمي، نوازاندمهمان
 قـرن  تـا  اروپـا  روي بـه  عثمـاني  امپراتوري درهاي گسترده بستن و تركيه هايجنگ جهت هر به

 عنـوان  به. بود ساخته ممكن غير اروپايي جهانگردان براي را اكتشافي و تحقيق نوع هر امكان نوزدهم
 سـال  در كـه  كتـابي  در هلنـدي  پزشـك  يك) Alfred Dapper (داپر آلفرد دكتر كه را آنچه مثال

 و چـاپ  آلمـان  نـورنبرگ  شـهر  در »گرجـستان  و ايـران ،  مغول عظيم امپراتوري« عنوان تحت 1682
 قـول  نقـل  ستانيبا هايافسانه از همرا   آن كه بود نوشته كردستان به راجع سطري چند،  كرد منتشر
: نويسدمي اينگونه داپر. بود نارسا و جزئي بسيار كردستان و كردها به راجع اخبار كلي طور به و كرده

 ناگفتـه  ».اسـت  گرفتـه  قـرار ) Susiana( سوسيانا و )Mediens (ميديا هايكوه ميان منطقه اين«
 كردهـا  كـه  بـود  بـاور  اين بر او حال هر به. بود نرسيده منطقه اين به پايش هرگز خود داپر كه نماند
 وارد آنهـا  بـه  كـوچكي  چنـدان  نـه  زيـان  و ضرر و بوده سازدردسر هاترك امپراتوري براي فردا يا امروز

  . آوردخواهند 
 1733 سـال  در يعنـي  بعـد  قـرن  طـي  كهرا   نزديك خاور علمي ي و تحقيقات تالش و تجربه اولين

 يـك ة  عهـد  بـه  هيئـت  اين سرپرستي. داد نسبت اكتشافي و اعزامي هيئت يك به توانمي شد شروع
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 شـهر  در ه و گـشود  جهـان  بـه  چـشم  2هـانوفر  شهر در كه بود 1نيبوهر كارستن اسم به آلماني محقق
 تحـصيالتش  اتمام از پس او. بود رسانده پايان به جغرافيا و رياضي رشته در را تحصيالتش 3وتينگنگ
 فاصـله  در نيبوهر. شد پذيرفته خدمت به دانمارك ارتش در سرواني درجه اب مهندسي افسر عنوان به

، عربـستان  كـشورهاي  بـه  سـفري  تـا  شد مأمور دانمارك دولت طرف از 1761 -1767 هايسال بين
 را او ديگـر  محقـق  شـش  سـفر  ايـن  در. بنمايد داشتند قرار آنها همسايگي در كه كشورهايي و ايران

 هـاي كوهـستان  و عربـستان  هـاي بيابـان  در او همـراه  نفـر  شش هر سفر اين طي. كردندمي همراهي
 اروپـا  بـه  اعزامـي  هيئـت  ايـن ة  بازماند تنها عنوان به نيبوهر و دادند دست از را جانشان ايران وحشي

 جوارهم كشورهاي ديگر و عربستان به سفرش مورد در كه او هاينوشته و آثار مجموعه. كرد مراجعت
 مـشرق  ادبـي  و كالسـيك  هـاي كتاب جزو هم نوزه،  شد منتشر و چاپ 1774 -1778 هايسال طي

 دقيـق  مـشاهدات  حـاوي  شـد  منتـشر  و چـاپ  كپنهاگ در كه سفرنامه اين. دنآيمي حساب به زمين
 كردهـاي  و عثمـاني  هايترك امپراتوريو تسليم    فروپاشي هنگام به را دوره آن اوضاع و بود نويسنده

  . كشدمي تصوير به آنها نشاندهدست
 زوال حـال  در منطقـه  حكـومتي  سـاختار  بـه  راجـع  زمان آن در آلماني محقق اين كه را حقايقي

، درآورده تحريـر  رشته به شدمي اداره عثماني امپراتوري سلطه تحت كه امروزي عراق يا،  النهرينبين
 بـه  كردهـا  كـردن  وادار و كردستان منطقه بر تسلط محقق اين نظر به. باشدمي تأييد مورد هم هنوز

 و فرمانـداران  ،كوهستاني منطقه اين قبايل و طوايف«: نويسديم وا. نمايدمي دشوار بس يامر اطاعت
 او ».كننـد مـي  اطاعـت  محلي رهبران از فقط بلكه نپذيرفته را ترك سالطين طرف از فرستاده واليان

 از قبـل  روز چنـد . فرماسـت حكم قصاص منطقه سرتاسر در اينجا«: نويسدمي قصاص درباره همچنين
 قتل به بسترش در را »دزجوالن لي كه «روستاي ارباب شبانه كرد مالهاي از يكي موصل به من ودور
  ».بود كرده صادر را برادر او قتل دستور ارباب اين اينكه دليل به. رساندمي

 قـرار  شـديد  توجـه  مورد زمان آن كه كردستان درباره اعتمادي قابل و موثق اطالعات وصف اين با
 صورت به نوزدهم قرن اول نيمه در و شده آوريجمع انگليسي و آلماني جهانگردان سطتو،  بود گرفته
 كمپاني عنوان تحت انگليسي جاسوسان. شدند منتشر و چاپ بود شده تقديم كردها به هائي كه   كتاب
 امپراتـوري  پرچم و هكرد تجسس هندوستان زميني راه مورد درمأموريت داشتند    فقط نه شرقي هند

 افغانـستان  تا و گذشته تركيه و مصر از كه راهشان سر داشتند سعي بلكه،  برافرازند جا همه را بريتانيا
 كـه وافري   عالقه ابراز با،  نمودندمي برخورد آنها به كه راهائي    تو ملي  اقوام كليه اعتماد يافتمي ادامه

  . دكنن جلب خود سوي به، دادندمي نشان هايشانفرهنگ و تسنّ به نسبت خود از

                                                            
1 - Karsten Niebuhr 
2 - Hanover 
3 - Goetingen 
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 James (ريـچ  كالوديـوس  جيمـز  نـام  بـه  بـود  فـردي  همه از تر مندعالقه مأموران اين ميان در

Claudius rich( ،  از بـيش  او كه در فرانسه چشم به جهان گشوده و در انگلستان بزرگ شـده بـود 
 بـه  كـه  كـسي  عنـوان  بـه . نمود گمنام كردستان دربارهو بررسي    تحقيق وقف را خويش عمر هركس
 بـه  مـسلمان يك   اسم به و مبدل لباس با،  داشت آشنايي فارسي و عربي جمله از مختلف بانز بيست

 در و. رفـت  مكـه  زيـارت  به زائر يك عنوان به. كرد سفر عربستان و فلسطين سوريه چون كشورهايي
 ايوبي الدينصالح سلطان كه معروفي مسجد وارد بشناسد را اوماهيت واقعي    كسي آنكه بدون دمشق

 را خـود  دروني احساسات و جسارت از بسياري عاليمآثار و     توانست همچنين و شد بود ساخته را آن
  . بگذارد جاي بر زمين مشرق در

 از اتيتحقيقـ  هيئت يك رهبر عنوان به داشت كه بارزي خصوصيات مناسبت به 1820 سال در او
 مختلـف  هـاي بخـش  به يطوالن سفر يك به تا يافت مأموريت بغداد در انگلستان سركنسولگري طرف

البته اين سفر متعاقباً سفرهاي متعدد ديگـري را نيـز           . برود ايران و تركيه،   امروزي عراق در كردستان
 و چاپ 1838 سال در او مرگ از پس همسرش كه ريينظبي خاطرات كتاب در ريچ. به دنيال داشت  

 –را خـاطراتش  از پـر  و طـوالني  دوران تمـام ة  نتيجـ  1»گـزارش اقامـت در كردسـتان       «،نمود منتشر
 برخـورد  آنهـا  بـا  زمـين  مشرق در كه مردمي بهترين  نزد  «-نمايدمي ياد آنها از او خود كه همانگونه

  . درآورد تحرير رشته به ».كردم
 آشـنا  بـود  ناشـناخته  سـرزميني  برايـشان  عمالً زمان آن تا كه يكردستان با هااروپايي طريق بدين

 طـرح  بودنـد  كرد زادگاننجيب و اشراف جزو كه بيگ وعثمان پاشا مودمح با سليمانيه در ريچ. شدند
 گفتگوهـاي  سياسـي  تـصورات  و اقتـصادي  اوضـاع  و زنـدگي ،  تـاريخ  مورد در آنها با و ريخت دوستي
، تركيـه  حكومـت  مـردان دولـت  و كردهـا  بـين  ناپـذير  پايان هايدرگيري به توجه با او. نمود بسياري

 كـشور   شـدن  ويران باعث امنيتو عدم    فقدان واقع در«: نويسد  مي نچني كرد عشاير بين ما همچنين
 هـاي تـرك  مقابـل  در را بيـگ عثمـان  ميزبانشة  كندپوست و صريح تصورات او مثال عنوان به ».است

 و بـدجنس ،  وقـيح ،  شـرور  مردمـاني  وية  عقيـد  بـه  هـا ترك«: كندمي نقل چنين ظالم و گرسركوب
 رفتـار  آدم مثـل  و نشـستند مـي  خـود  سرجاي صورتي در فقط هاكتر او نظر به. بودند رو و چشمبي
: كنـد مـي  اضافه ريچ ».شدمي رفتار آنها با خشونت و ترور با يا شدندمي ترسانده بايد يا كه كردندمي

 تمـام  مثـل  و ».دارد وجـود  هـا گفتـه  ايـن  در انكارناپذير واقعيتي كه كردممي احساس نيز من خود«
 ميزبانـان  از وجهـي  بهتـرين  به خود هايگزارش طي كردند سفر منطقه اين به او از بعد كه اشخاصي
 و صــداقت و كــردم برقــرار زيــادية دوســتان روابــط مــن«: داد توضــيح و هنمــود يــادآوري كــردش
 خـواهم ن تجربـه  را آن دنيـا  ديگر كجاي هيچ در دانممي كه ديدم آزاده ملت اين از هايينوازيمهمان

                                                            
1 - Narrative of a Residence in Koordistan 
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 حياتم دقايق آخرين تا مرا و مانده باقي من براي درازمدت و طوالني سفر اين در كه چيزي تنها. كرد
 نخـواهم  فراموشـشان  هيچگـاه  امزنـده  تا كه است شيريني و تلخ خاطرات همانا كرد خواهد همراهي

  ».كرد
 و ايتاليـا  در امـا  شـده  متولـد  فرانـسه  در نيـز  او كه ديگر انگليسي يك ريچ از پس سال چند تنها
 بـه  نشدنيرام و وحشي كردستان از را خود شخصي هاي  استنباط و خاطرات،   بود شده بزرگ انگليس

 شـرقي  هنـد  كمپـاني  طـرف  از او مأموريت به شودمي مربوط خاطرات اين از بخشي. آورد كاغذ روي
 Austin «اليـارد  هنـري  آوسـتين  كه شخص اين. شخصي خاطرات عنوان به ديگر بخشي و بريتانيا

Henry Layard« انجـام  بـه  1845 تا 1839 هايسال مابين را خود تحقيقاتي مسافرت داشت نام 
 كنـار  در اتفـاقي  نحـوي  بـه  تقريباً اليارد. آورد عمل به ديدار نزديك خاور كشورهاي كليه از و رساند

 در زمانيكـه  او. شـد  قـرن  شناسـي  باسـتان  آثـار  ترينبزرگ كشف به موفق هايشبررسي و تحقيقات
 بـه ،  بـود  تحقيقاتش مشغول موصل شهر هاينزديكي در عراق هايكوهستان خوفناك و وسيع منطقه
 شـهر  يعنـي  هاآشوري مركز ترينبزرگ زدمي حدس كه شد نايل شهري باستاني بقاياي و آثار كشف

 بـا  1840 سـال  در شـد  موفـق  و گـشت  بـدل  يقـين  به او حدس چندي از پس. باشد نينوا باستاني
 بيـرون  خـاك  زيـر  از را تـاريخي  شـهر  ايـن  و هآورد عمل به را الزم هايفاريح بريتانياة  موز حمايت
 باستان رديف در اسمش تاريخي كشف اين با و پيموده ساله صد ره شبه يك اليارد كه اكنون. بياورد

 تالش از خستگي رفع بهانه به و فرساطاقت گرماي از فرار براي، بود گرفته قرار جهان معروف شناسان
 هـواي  و آبخـوش  منطقـه  رهـسپار  نينوا شهر هايبرداريخاك از ناشي فرسايطاقت و تسخ كار و

  . گرديد كرد عشاير سكونت محل و زاب رود كوهستاني
 و نينوا «اسم به كتابي صورت به 1948 سال در را اشماجراجويانه سفرهاي و هاحفاري گزارش او
 ايـن  از پـس  سـال  پـنج . كـرد  منتشر و پچا »nienveh and its remains اشمانده برجاي آثار

 Auf( »نينوا جوي و جست در «عنوان تحت آلماني زبان به نآة ترجم آلمان اليپزيك شهر در تاريخ

der suche nach Nieneveh  (شد كتاب بازار وارد .  
 اختيـار  در و شـده  چـاپ  تجديـد  الينقطـع  سـاله  هر كتاب اين هاينسخه امروز به تا تاريخ آن از
 نينـوا  به مربوط اكتشافات و هاحفاري توصيف و تشريح ضمن كتاب اين در. گيردمي قرار مندانعالقه

 بـا  امـروزه  حتـي . اسـت  يافتـه  اختصاص كردستان و كرد ملت به نيز زيادي فصول هاآشوري پايتخت
يان  تشريح و توصيف ب     كه توان به خوبي دريافت     اين كتاب و با آشنايي به اوضاع كردستان مي         مطالعه

هايش در   يارد ضمن ياداشت  ال«. شده در آن باتوجه به گذشت اين همه سال چندان فرقي نكرده است            
 از درختان جنگلـي  كامالًها    دره«: نويسد  هاي تجاري در كردستان چنين مي       مورد تصاوير و مناظر كوه    

اهي روي بستر   چون سرپن   هاي سنگي با اشكال گوناگون روي هم سوار شده و يا هم             صخره،  اند  پوشيده
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 را در مسيرش بارها قطـع و بـه كلـي مـسدود              ا م  كه راه  )Gomel(پوشيده از جنگل رودخانه گومل      
  . اند د خم شدهرك مي

كـه امـروزه هـم بـين كردهـا رايـج و       تابستانه يا همان ييالق قشالق  ،  حتي تعويض مكان زمستانه   
و ركش  مـ در ك «: نويـسند   د چنين مـي   متداول است از نظر سياحان انگليسي دور نمانده و در اين مور           

كنان ايـن  سـا مـا  اا بـه صـورت پراكنـده قـرار داشـتند؛      ها تعدادي نه چندان زياد روست      سراشيبي كوه 
هـا     تا فصل گرما را در آالچيق       بودند هاي تابستاني خود پنا برده      به خانه  و   هجا را ترك كرد     روستاها آن 

 كه در گرماگرم تابستان يعني درست اواسط مردادماه اليار هنگامي. »يا زير چادرهاي خود به سر برند
) Kaloni(روستاي كردنشين كـالوني     فرسا وارد      طاقت پيمودن يك راه طوالني و     پس از    1845سال  

هاي مرفه    خانه«: كند  چنين يادداشت مي  ؛  گردد  يمبود   احاطه كرده هاي انگور      آن را باغ   دور تا دور  كه  
هـاي     از گـوزن   ي بزرگـ   بـسيار  هاي  ها شاخ   بر سر در و ديوار خانه      ...سنگي همگي خالي از سكنه بودند     

، اي نه چندان دور در ساحل رودخانه و زير درختان   به فاصله  ساكنان اين روستا  . كوهي نصب شده بود   
  . هاي موقتي و تابستاني خود را برپا كرده بودند غكپرها و آالچي

گاشته شده بودند كه نه تنها در سراسـر اروپـا           ي دقيق و زنده ن    ه قدر بهاي اليارد     حيتوصيف و تشر  
 هـم   مـاي كـارل  پردازي چون بخش نويسنده خيال  بلكه الهام ،  دا كرد مند فراواني پي    هاي عالقه   وانندهخ

 بـه رشـته تحريـر        را »وحـشي عبـور از كردسـتان      «به واقعيـت    شد تا بتواند داستان تخيلي و نزديك        
هاي كردسـتان   خود در كوه كه انگار نويسنده ه نوشته شداين داستان به قدري جالب و واقعي  . درآورد

آلماني تبار به اثبـات  ة نويسند) Hans Hauser(كه هانس هاوزر  اما واقعيت امر چنان. حضور داشته
سـرزمين  و    مـورد خلـق كـرد      در  خود را   تمامي اطالعات اعجاب برانگيز    يرساند اين بود كه كارل ما     

 و بيشتر مطـالبش را از كتـاب او برداشـت كـرده           ه اقتباس نمود  ديارهاي ال   ها فقط و فقط از نوشته       آن
 كـه   نمـسي   بن    از اسم مستعار قره   ،  نويسنده انگليسي مورد استفاده   نام  كارل ماي فقط به جاي      . است

قهرمان داستان كتابش استفاده كـرده كـه بـه ايـن سـفر پرمـاجرا در                 يك فرد آلماني است به عنوان       
پرسـت در شـهرهاي       هـاي شـيطان     ديزيـ او  ) بزرگان قوم (ها     نزد بيگ  را و مدتي كردستان دست زده    

  . برد هاي خطرناك بسر مي هدرو اسرارآميز و مناطق كوهستاني 
هـاي آوسـتين     كـه طـي آن تـشابه نوشـته    پردازيم ميكتاب  اين دو   محض نمونه به ذكر بخشي از       

ة طايفرئيس  مايل   شكل و ش    اليارد هنگامي است كه  هم  آن  ،  كارل ماي نشان دهيم   هنري اليارد را با     
سيماترين مردان جواني بود كه    ترين و خوش    يكي از برازنده  ،  رئيس طايفه «: كند  ها را ترسيم مي     يزديا

، ذاب و براق  اش كامالً منظم با چشماني ج       خطوط چهره . ديده بودم  سرتاسر عمرم     در من تا به آن روز    
چـون آبـشاري    ش هـم جاموهاي سياه رنگ بلند و مـو    پيچيده بود    كه دور سرش  اي    از زيردستار رنگي  

شـود    دري باز مي  : هاي كارل ماي در مورد همان رئيس طايفه         و اما نوشته  . هايش ريخته بود     شانه روي
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ي خطوط چهره كامالً منظمي است      ادار او. شود  هيكلي در ميان آن ظاهر مي        بسيار خوش  جوانو مرد   
از زيردستمالي كه به . دارد تش كه آدمي را به تعجب واميبا چشماني جذاب و براق همچون دو گوي آ  

ماي به عنـوان      بيهوده نيست كه اليارد و كارل     . »ش بيرون زده   سر پيچيده موهاي پرپشت و مواج      ردو
اي و تـا   ند كه براي اولين بار ملت كـرد و سرزمينـشان را بـه شـكلي افـسانه         ي شناخته شد  نويسندگان

پسند و آوستين هنـري   اي عامه ماي به عنوان نويسنده كارل. اند  كردهحدي مبهم به مردم اروپا معرفي     
 اولـين محقـق     اليـارد همچنـين بـه عنـوان        . و دانشمند دقيق و تمام عيار      اليارد به عنوان يك محقق    

چنين تفـاوت كـامالً مـشخص       زندگي كردهاي هندوژرمن نژاد هم    ة   طرز برخورد و نحو    ،متوجه تفاوت 
 كردهـا  با وجودي كـه اكثـر   :دآوري نمودها را يا ان شده و آنشهاي عرب مسايهها با ه قيافه و هيكل آن   

اي قائل بـوده و بـا    ها براي زنهايشان احترام ويژه نآباشند اما برخالف  مانند اعراب پيرو دين اسالم مي     
هـاي    نزتـر از      ها به مراتب آزادتـر و راحـت         هاي آن   به عبارتي زن  . كنند  ها مانند اروپائيان رفتار مي      آن

تـوان آن را بـه راحتـي       واقعيتي كـه امـروزه هـم مـي         -باشند  هاي عثماني مي    هاي ترك   اعراب و يا زن   
توان به عنـوان يـك جهـانگرد اروپـائي            حتي امروزه يعني در قرن بيست و يكم نيز مي         . مشاهده نمود 

 نداشـته   صحبت شد ولو اينكه هيچ يك از مردهاي خانواده حـضور            هيچ مشكلي با يك زن كرد هم        بي
  . باشند

وارد روسـتايي شـديم كـه رئـيس طايفـه خـود             «: نويسد  هايش چنين مي    اليارد در يكي از گزارش    
بـافي را   هاي دسـت  فرش:  استقبال و پذيرايي نموداحضور نداشت، با اين وجود همسر او به گرمي از م  

اي بزرگ پـر       كاسه گاه خيلي سريع    هاي روستا بود زير يك درخت توت پهن كرد و آن            كه كار خود زن   
هاي   هايي پر از ميوه     هاي عسل، زنبيل    هاي چوبي انباشته از پلو و شانه        چنين بشقاب   از شير و خامه هم    

هـائي بـا لبـاس محلـي كـردي و بـدون               زن«:  يا مثالي ديگر   ».دزه چيده شده جلوي روي ما قرار دا       تا
هاي آب بدون توجه به ما بـه          كوزه با    و هاي ما كاه و جو آورده       حجاب اسالمي ظاهر شده و براي اسب      

ها بـا يـك       ها از پشت سر آويزان و پيشاني آن         افته شدة آن  بموهاي بلند و    . رفتند  اين سو و آن سو مي     
ها زيبائي قابل ستايشي داشته و واقعاً شايـستگي           بسياري از آن  . رديف سكه و منجوق تزئين يافته بود      

  . باليدند وري به آن ميزاي ناحيه متعريف و تمجيد و افتخاري را داشتند كه كرده
اندازهاي متفاوت، بـا كردهـا آشـنا          نظرها و چشم    تقريباً همزمان با اليارد يك اروپايي ديگر، با نقطه        

اسم ه  ب بود) Meklenburg(هاي آلماني از ناحيه مكلنبورگ        زاده  اين شخص يكي از نجيب    . گردد  مي
كه ) Graf Helmuth Karl Bernhard von Moltke(گراف هلموت كارل برنهارد فون مولتكه 

هـا    ترين شخـصيت    او در آلمان يكي از معروف     . بعدها در ارتش پرويس آلمان به درجه ارتشبدي رسيد        
 هنگـامي كـه سـي و پـنج سـال         1935مولتكه در پائيز سـال      . در امور نظامي و كاربردهاي رزمي بود      

لمان به خدمت مشغول بود درخواسـت يـك   بيشتر نداشت و با درجه سرواني در ستاد ارتش پرويس آ     
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اش كه يك سفر تجربي و آموزشـي در مـشرق زمـين بـود      مرخصي سه ماهه نمود تا به آرزوي ديرينه 
مولتكه .  بود يونانهاي هومر مورخ معروف       وي با تمام وجود در جستجوي ديدگاه      . جامه عمل بپوشاند  

 تركيه كه دومين مـرد قدرتمنـد وقـت در           به خسرو پاشا وزير جنگ    ) استامبول امروز (در قسطنطنيه   
امپراطوري عثماني بود معرفي شد و بنا به درخواست او از طرف ارتش پـرويس بـراي مـدت چنـدين                     
سال به عنوان مشاور نظامي مأموريت يافت تا ارتش موردنظر سلطان محمود را به نحو دلخواه آموزش   

كـرد و كردسـتان زمـاني بـود كـه او در يـك         اولين آشنايي و برخورد مولتكـه بـا         . و سروسامان بدهد  
نـشانده امپراطـوري      لشكركشي بنا به دستور سلطان محمود عليه محمدعلي شاه حاكم مصر و دسـت             

طي اين لشكركـشي فرمانـده   . كرد ها را همراهي مي عثماني كه سر به شورش برداشته بود، سپاه ترك      
. ها را نيز به باد استهزا گرفت     كه آن بلار نبست   هاي او را نه فقط به ك        سپاه تركيه دستورات و راهنمايي    

مغلوبه شـد و سـپاه      ) Nisib(هاي شهر نيسيب       در نزديكي  1839به همين خاطر اين جنگ در سال        
  . تركيه از شورشيان شكست خورد

تجربيات و مشاهدات مولتكه در اين مدت او را بر آن داشـت تـا خـاطراتش را روي كاغـذ آورده و                       
ي تحـت   ئهـا   ها اولين بار به صورت نامه       نوشته  اين دست . ت چندين كتاب منتشر نمايد    ها را به صور     آن

ايـن  . معـروف شـدند   » در مـورد اوضـاع و احـوال و رويـدادهاي بـه وقـوع پيوسـته در تركيـه                   «عنوان
 در برلين چـاپ  1841در سال .  نوشته شده بودند1838-1839هاي   ها كه در خالل سال      نوشته  دست

هايش را    لتكه كه شديداً تحت تأثير طبيعت زيباي كردستان قرار گرفته بود نگاشته           مو. و منتشر شدند  
هـاي ايـن منطقـه كوهـستاني كـامالً            اي زيبائي   سابقه  به كردستان تقديم نموده و با شور و هيجان بي         

او اين . م و توصيف نمودي را براي عموم مردم خصوصاً جهانگردان و سياحان ترس نخوره طبيعي و دست
. دارد  ر را آنقدر باعالقه و دقيق انجام داده كه همة ديداركنندگان از اين سرزمين را به تعجب وا مي                  كا

كه  به محض اين«نويسد   چنين مي1838هايش به تاريخ هجدهم ماه مه سال  مولتكه طي يكي از نامه
ها به مـرور بـه        هروي اين تپ    كني تپه ماهورها شروع شده و هرچه جلوتر مي          از رودخانه دجله عبور مي    

هـاي    از اين كوه  . اند  هاي بلندي كه هنوز هم از برف پوشيده شده          شوند، كوه   هاي مرتفع تبديل مي     كوه
هاي بلند سـنگي بـه    گيرند كه ابتدا از باالي صخره   ها و نهرهايي سرچشمه مي      فلك كشيده جوي    سربه

 عميـق ريختـه سـپس متوجـه         هـاي   ها و دره    كنان به ميان تنگه    شغرشكل آبشارهائي سرازير شده،     
هـا، چمنزارهـا، شـاليزارهاي بـرنج را           هاي پوشيده از جنگل شده و سرانجام باغ         سراشيبي و دامنه كوه   

ها مملواند از درختان انجير، سـنجد،         درختان بلوط و چنار ارتفاعات را پوشانده و دره        . كنند  سيراب مي 
اين افسر ارتش و سـپاهي مجـرب چنـان از           » رههاي خرزه   هاي انگور و بته     گردو، فندق، انار، تاكستان   

ه چـ  يك نظـامي بلكـه نيم  نهاو كند كه گويي   تعريف ميكردستانهاي   كوه وطبيعت، مناظر و نباتات  
  . شاعري است
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اند دست طبيعـت      ها هيچ كاري نكرده و زحمتي نكشيده        آنجا كه انسان  «: دهد  گونه ادامه مي    او اين 
ها را همچون تابلويي بسيار زيبا و بـديع           ر هم آميخته و زيباترين گل     ها رنگ را د     مداخله كرده ميليون  

ها را در معرض وزش نسيم بـاد          به صورت فرشي نفيس با تار و پود گل و سبزه بهم بافته، هر شب آن               
اند با    بخشد و آن بخش از گل و گياه را كه در ارتفاعات باالتر جمع شده                ها تازگي مي    قرار داده و به آن    

  . سازد م آغوش ميابرها ه
 يـك مهنـدس انگليـسي بـه نـام           1937بعد از مولتكه يعنـي در سـال         ) صد سال (دقيقاً يك سده    

اي راجـع بـه بهـار كردسـتان      مقالـه ) Archibald Milan Hamilton(آرشيبالد مايلن هاميلتون 
در تنگـه   اين مهنـدس انگليـسي كـه        . كرد  انتشار داد كه شور و شوق مشابهي را در خواننده بيدار مي           

: پـردازد   ن شور و شوقي به توصيف آنجـا مـي         اختماني بود، با چنا   مشغول كارهاي س  » لي علي بگ    گه«
لي علي بگ فصل بهار فرا ميرسد سرزمين خشك كردستان با آن كوههـاي                هنگامي كه در منطقه گه    

زدن هاي خاكستري رنگ در يك چشم به هـم            هاي تند و تيز با آن صخره        سر به فلك كشيده و شيب     
 بـه   هـا   زارهـاي سربـسته انـواع گـل         از البـه الي چمـن     . گـردد   العاده تبديل مي    به بهشتي زيبا و خارق    

گيـرد و   اي تازه به خود مي      زمين هر روز چهره   . كنند  هاي مختلف سر برون آورده و خودنمائي مي         رنگ
هـاي     ديـواره  از يك سـو بـر بلنـديهاي يـك رديـف           . راند   گياهان حكم مي   دراي    هاي تازه   هر روز رنگ  

كننـد و از      ها را به خود جلب مي       هاي ارغواني و قرمز همه جا را پوشانده و نگاه           اي اين تنگه الله     صخره
چون امواج دريـا بـر اثـر وزش         هاي آبي رنگ هم     ها زنبق   امنه كوه تر و د    هاي پائين   سوي ديگر در بخش   
. شـوند   سـن درشـت يافـت مـي       هـاي سو    تر گل   هاي مخفي و تاريك     در بخش . آيند  باد به حركت درمي   

 و ماهورهـاي     روي تپـه  . هـاي بنفـشه     هـاي ريـز و گـل        بعضي جاها هم يكسره پوشيده است از اركيده       
بـه نحـوي كـه رنـگ سـفيد و           اسـت   هاي نـرگس      اند از گل    روستايي باسم كاني عثمان كامالً پوشيده     

  ».اند آيند كه هنوز ذوب نشده هايي مي ها از دور به نظر برف دست آن يك
دهد كه خود اهـالي كردسـتان         هاميلتون با احساسي ناشي از همدلي و صميميت قلبي توضيح مي          

هر كجا قدم گذاشته و وارد      «: چقدر مفتون و شيفته اين ثروت طبيعي محل سكونت و موطن خوداند           
 .دادنـد   هاي پر از گل را بـه مـن نـشان مـي              ها و باغ    اي وافر دشت    شدم اهالي با عالقه     هر محلي كه مي   

. كنـد  ها هم فرقي نمـي  اند نوع و رنگ آن     شايد عجيب و غريب بنمايد اما اين ملت عاشق و شيفتة گل           
 به اندازه گـل و گفتگـو       به عبارتي هيچ چيزي   . اند حاال از هر نوع و هر رنگ كه باشد           كردها عاشق گل  

فتگي كردهـا  هاميلتون حتـي در ايـن عالقـه وافـر و شـي        . كند  ، اين ملت را خوشحال نمي      در مورد آن  
اينجاسـت  «: نويـسد   بيند و چنين مي     اي از عشق به وطن مي       نسبت به گل و گياه نوعي عالقه و نشانه        

كـشند تـا      شـوند و مـي      جنگند، كشته مي    ها صدها سال مي     توان فهميد و درك كرد چرا انسان        كه مي 
  . »فايده را حفظ كنند ارزش و بي چند جريب زمين بي
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شود كه سـرزمين      باط مي ن چنين است   ر نظامي ارتش پرويس آلمان هم     هاي مولتكه مشاو    از گزارش 
سـازي    به عنوان مثال او نحوه خانـه      . ترين تغييري باقي مانده است      كردستان تا به امروز بدون كوچك     

هـا سـاخته      در سراشـيبي و كمـركش كـوه       هـا     خانه: كند  گونه توصيف مي   در مناطق كوهستاني را اين    
دهدو اين فرم     گيرند كه بام خانه جلويي حياط خانه پشتي را تشكيل مي            ميشوند و به طرزي قرار        مي
هـا عبارتنـد از    دهنـدة آن  سازي مشخصاً مخصوص مناطق كوهستاني كردهاست و مصالح تشكيل   خانه

اينجا در مـشرق زمـين درخـت چنـار بـسيار مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و                      «:تنه چنار، گل و سنگ    
هرچند ديوار منازل را غالبـاً سـنگ و خـشت           . پوشي است  غيرقابل چشم  هامخصوصاً در ساختن خانه   

بدين منظـور از تنـه باريـك و راسـت چنـار             . شود الوار پوشيده مي   بادهد اما بام آنها     خام تشكيل مي  
بعد روي تنه اين چنارها را با شاخ و برگ و تركه درختان پوشـانده و روي آنـرا بـه                     . گردداستفاده مي 

بعد هم آن را با پـا كوبيـده و بـا            . پوشانندمتر با گل و ماسه مي      بيست و پنج سانتي    ضخامت بيست تا  
هـاي خيلـي شـديدي نـدارد          بارنـدگي  كـه چنين بامي براي هواي ماليم آسيا       . كنندغلطك صاف مي  

ترين محل براي   اين بامهاي مسطح و بدون شيب در گرماي تابستان بهترين و خنك           . باشد مي مناسب
 نامنـد مـي ) بـان (هاي تراس مانند كه كردهـا آن را       بامضمناً اين پشت  . باشندوابيدن مي استراحت و خ  

  . خورندبه چشم ميهاي توروس بيشتر در ضلع جنوبي كوه
خيلي بيشتر از آنكـه تحـت       ،  ولتكه پس از اقامتش در كردستان كه بيش از سه سال طول كشيد            م

زيستند هايي مي  ملت جنگجو كه در چنين مكان      تأثير محل سكونت كردها قرار گيرد تحت تأثير اين        
هـاي همـسايه همچـون      با ديگر ملت  آنها را    اقامتش   مدتطي  او  تحت تأثير كردهايي كه     ،  قرار گرفت 

 كردها تقريباًً از هـر           «:هايش يادآور شد   در نوشته  1938او در سال    . ها مقايسه كرد  ها و عرب  ترك
-تنها شباهت كردها با اعراب اشتياق به غارت و چپـاول آن           . رندهاي همسايه فرق دا   نظر با ديگر ملت   

. با اين تفاوت كه اعراب بيشتر ميل به دزدي دارند اما كردها به جنگ و ستيز و گرفتن غنايم                  ،  هاست
-تمايل به مبارزه و سـتيزه     بيشتر  آنها  . ميĤورندو زندگي روستايي روي      به كشاورزي    ،كردها بنا به نياز   

هايـشان را در منـاطق   قـالع و بـرج  امـا  ، ها را در دشته همين خاطر روستاها و مزارع     دارند و ب  جويي  
شان و  بـرج و باروهـا حفاظـ      ،  نماينديق مي ها پاي پياده طي طر    آن. سازندها مي كوهستاني و بر بلندي   

تفنگي كـه بارهـا تعميـر و بازسـازي          . اندكردها در تيراندازي بسيار ماهر    . تفنگ اسلحه دستشان است   
قـديمي تـرين    و  پيـشينيان   ها چون بهترين يادگـار       و از آن   مي رسد از پدر به پسر به ارث       است   شده

   ».كنند جواني مراقبت مي دوران رفيق و يار و ياور 
-ولتكه قـرار گرفـت و مـي       مهمان سپاهي كه از طرف امپراطوري عثماني در اختيار          ،  سپاه توروس 

نـشانده و  رساند تا در آنجا به مصاف حـاكم دسـت  سوريه ميتر خود را به   بايست با سرعت هرچه تمام    
اي مركـزي از سـربازان تـرك و         تشكيل شده بـود از هـسته      ،  ميدادشورشي مصر رفته و او را شكست        
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.  گرفته شـده بودنـد     به خدمت ر  ابج به اختيار خود بلكه بزور و ا        كه نه  بخش بزرگي از سربازان كردي    
 شـده و بهمـين خـاطر منـاطق          متمركزو ديار بكر    ) karput(تسپاه مذكور بيشتر در شهرهاي قارپو     

ايـن فـشارها    . شدندهاي ناشي از جنگ متحمل مي     ان و خسارت را از نقطه نظر      كردنشين بيشترين زي  
ل و پنج هزار نفري بود ه هيزم براي يك سپاه چ    و الزم   اسب و علوفه  ،   سرباز ،نه تنها شامل تهيه آذوقه    

-هايشان بيرون مـي   بلكه اهالي اين مناطق را بزور از خانه       ،  گرديد  مياخذ  كه بزور از اهالي اين مناطق       

 تشكيل ميدادند انيها بخش اعظم سپاه را سربازبر اينعالوه. ها جاي دهندا سپاهيان را در آن  تراندند  
  . گرفت  سپاه مذكور از اهالي مناطق كردستان بزور بخدمت ميةفرماند، كه حافظ پاشا

 بردهبيشتر به شكار     نحوه سربازگيري «نويسد  هايش به آلمان اينگونه مي     گزارش ولتكه در يكي از   م
 ديگـر بـا     اقوامد ببيند اين سربازها يا در واقع دشمنان مغلوبه از           وانسان بايد به چشم خ    ،   دارد شباهت

-ن مي اردوگاه سپاهيا وارد  هاي پر از خشم     با نگاه اند چگونه     ته شده  با طناب به هم بس     كه،  زباني ديگر 

-حيات اين ملت بيگانه روروز به روز با احساسات و   تا بتواند درك كند كه حكومت عثماني چرا        ،شوند

روستانشينان منطقه به منظور فرار از سربازگيري به مناطق         . گيردها قرار مي  تر شده و مورد نفرت آن     
ها پرداخته و تعدادي از ها به جستجوي آنسپاهيان به كمك سگ. برند فاعات پناه ميكوهستاني و ارت

باشند به اسارت گرفته با طناب به هم  و داراي نقض عضو مي   معلولها را كه بيشتر كودكان و افراد        آن
با اين سربازان كه حتي زبـان افـسران سـپاه را            . آورندهاي بسته با خود به اردوگاه مي      بسته و با دست   

 دورهـاي نگهبـاني     ها بـه عنـوان پـست      يا از آن  شود و   فهمند يا مثل اسيران جنگي رفتار مي      هم نمي 
  ».گريزندشود كه غالباً پا به فرار گذاشته و مياردوگاه استفاده مي

هاي تنبيهي سـالطين امپراطـوري تركيـه عليـه اميـران و             ولتكه در مورد لشكركشي   مهاي  گزارش
اج و ارسال سـرباز     طوايف كرد كه عليه حكومت مركزي سر به شورش برداشته و از پرداخت باج و خر               

البتـه ايـن رفتـار فقـط مخـتص      . هاي قديم آغاز و تا به امروز ادامـه دارد  از زمان مي كردند خودداري  
حكومت تركيه نبود بلكه در ديگر كشورهاي همسايه همچون عراق نيـز سـركوب مـردم و تجـاوز بـه                     

ولتكـه  منگـامي كـه     به عنـوان مثـال روزي ه      . مناطق كردنشين بطرزي شديد و الينقطع ادامه داشت       
خواهـد  شود و از مسئول مربوطه مـي  ميسربازان كه در جنگ بشدت زخمي شده بود،         متوجه يكي از    

هاي دست دوم محـسوب و از       شود كه كردها در تركيه جزو انسان      به او فهمانده مي   ،  تا او را تيمار كند    
دروازه ورودي   دم: دهـد ادامـه مـي   وي اينگونه   . دتري قرار دارن   ها در رده پائين   بندي از ترك  نظر طبقه 

كـرد بـا مـن روبـرو        اش را كول گرفته و حمل مي      اردوگاه يكي از سربازان كرد در حاليكه برادر زخمي        
كرد در  برادرش كه او را حمل مي     . شخص زخمي از ناحيه پا تير خورده و بشدت صدمه ديده بود           . شد

ادر او درست يـك هفتـه قبـل بـه ايـن روز      چشماني پر از اشك اظهار داشت كه بربا مقابل سوال من    
باشي سپاه را احضار كنند و وقتـي         سريعاً دستور دادم تا حكيم    . كشدافتاده و از آن زمان دارد زجر مي       
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شـد چنـدين بـار تكـرار        مال را جويا شدم با لحني كه دم به دم صدايش بلندتر مـي             هاز او دليل اين ا    
ي چـه درخواسـت   فهمـي كـه دار    است بگويد مگر نمي   خو انگار مي » خوب آخه او يك كرد است     «:كرد

 دوسـتانش اي بـه يكـي از        كرد در نامه   ن با غير نظاميا   هاولتكه درمورد رفتار ترك   مكني؟  اي مي بيهوده
هيچ لزومي ندارد بخاطر اين جنگ نسبت به ما حسادت بورزي چون اين جنگ جنگي               «:چنين نوشت 

هم وارد   حدوداً ششصد اسير جنگي   ،  هزاران رأس حيوان  همين امروز همراه با     . آوراست كامالً چندش  
 ايـن زنـان     تعـداد زيـادي از    . دنـ دهنيمي از اين اسيران را زنان و كودكان تشكيل مـي          . اردوگاه شدند 

شود كه نشانگر   تعدادي از كودكان آثار زخم سرنيزه مشاهده مي        روي بدن د كه   ناگفته نمان ،  اندمجروح
سـربازان بخـاطر دريافـت    . باشـد ه و تأسف برانگيز سپاهيان تـرك مـي   العمل وحشيان رفتار بد و عكس   

حتي نوزادان شيرخوار را هم به عنوان اسير جنگي بـه نـزد پاشـا يـا                 ) واحد پول (پياستر  پنجاه يا صد    
  كـه  خـورد هاي بريده به چشم مـي     در كنار اين اطفال تعداد زيادي سر و گوش        . فرمانده سپاه ميĤورند  

  . »اند  شدهرروي هم تلنبا
-بيني شيتواند موقتاً صلحي تحميلي را بدنبال داشته باشد پ     ولتكه راجع به اينگونه فجايع كه مي      م

ت سـ احتماالً صلح اين بار هم مانند دفعات قبل كه بارها تكـرار شـده ا              «نويسدكنان يادآور شده و مي    
نمـوده و خودمختـاري را      اگر سران كرد نتوانند با مديريتي اليق آنرا تثبيـت           ،  فقط موقتي خواهد بود   

ترين نقاط ضعف كردهـا     يبه يكي از اساس     آگاه و هوشيار   ناظربه هر جهت اين     . »جايگزين آن نمايند  
ها و منجر شـدن آن بـه     و اختالف مابين سران و رهبران آن       تفرقهبرد كه همانا عبارت است از       پي مي 
-ي متقابـل در حاليكـه آنهـا مـي         هاجنگ و خونريزي بخاطر زمين و خونخواهي      ،  عداوت،  طلبيقدرت

او كوتاه . هاي عثماني سركوبگر استفاده كنندعليه تركبالقوه خود  انرژي و شجاعت هتوانند از اين هم
، خلـق كـرد اگـر روزي متحـد شـود          «؟:گويـد و مختصر در يك جمله مشاهداتش را بيان داشته و مي          

  . »ناپذير خواهد بودشكست
حققيني كـه روز بـه روز       هاي ريچ و اليارد و ديگر م       هيئت قيقاتيولتكه كارهاي تح  مبنا به گزارش    

تر شده و سعي همگي بـر آن بـود تـا تـصوير ايـن ملـت                  بيشتر و متراكم  ،  شدتعدادشان افزوده مي  به  
سيد كه آثار باقي    خود ر اين عالقه هنگامي به اوج      . اي را به بهترين وجهي به جهانيان بنمايانند       افسانه

 بـه جـاي مانـده از        1947 و   1946نـويس سـالهاي     گزارشات و غنـائم دسـت     ،  اهتابمانده از ريچ و ك    
 كه طي سفرهاي تحقيقـاتيش در مـشرق زمـين بـراي     H. A barbبارب . ا. محققي اتريشي بنام هـ

ايـن گزارشـات شـامل    .  دست اروپائيان رسـيد  بهاولين بار از منابع موثق و دست اول كسب كرده بود         
منبع اصلي اين اطالعات در كتابي تحت       .  بود درباره تاريخ كردها و كردستان      اطالعات دقيق و مفصلي   

اين كتاب تـاريخي    .  تأليف شده بود   1596گردآوري شده و در سال      ) تاريخ كردها (عنوان تاريخ األكراد  
كـه  اي بـه همـين نـام        فرمانده سپاه منطقـه   ) بتليسي(ليسيدخان ب و معروف را شخصي به اسم شرف      



  

  دولت ، ملّت بيكرد
 
 

83

ه اتهام خيانـت  بخان در زمان جواني شرف. نگاشته بود،  از شهرهاي كشور تركيه است     امروزه هم يكي  
امـا بعـدها پادرميـاني      . ليس بود از دربار رانده شد     تيرنشين ب مو توطئه عليه پدرش كه حاكم منطقه ا       

 1600تا سـال    و   بازگرددعده زيادي از رهبران و بزرگان طوايف كرد سبب گشت تا به شهر و ديارش                
  .  را بعهده بگيردبدليس تا آخر عمرش حكمراني منطقه ييعن

ي اول آن بود كه بدينوسيله بـراي اولـين          خان از نگارش اين اطالعات تاريخي در وهله       هدف شرف 
گذشته اين خلـق را از تـاريكي و خاموشـي           ،  بار تاريخ كرد و كردستان را به صورت كلي معرفي نمايد          

  دولت بدينوسيله به خود آمده   كردها  ختيار همگان قرار دهد تا شايد       هاي الزم را در ا    و آگاهي  درآورده
 امپراطوري ايران و عثماني واقع      دو فاصل   حد رد  كه مستقلي تشكيل و سرزمين آبا و اجدادي خود را        

گرفـت نجـات     قـرار مـي     دو ها در نتيجه مورد تعرض ايـن      و كشمكش ،  زشده و مدام عرصه تاخت و تا      
كـرد و هـم از      هم از منابع و گزارشات تـاريخي ايـران اسـتفاده مـي            ،   منبع خان به عنوان  شرف. دهند

  . اي كه كامالً مورد اعتماد بودندقولهاي افراد سالخوردهتجارب و نقل
ش يپيداو اي درمورد منشأ  و راضي كنندهثقمعهذا اين اولين مورخ كرد ابتدا نتوانست اطالعات مو        

خـان در  شـرف . رد مفـصالً توضـيح داد  و ديگـرش در ايـن مـ     خلق كرد ارائه دهد اما بعـدها در كتـاب         
 بعديش شرح داد كه در اين مورد آنقدر روايات و اخبار متفاوت و متضاد وجـود دارد كـه او          تتوضيحا

يكـي از ايـن روايـات       . ترند پذيرفتـه و يـادآور شـود       ه كه به واقعيت نزديك    اتواند سه روايت ر   فقط مي 
فرمـانرواي ظـالم كـه      ،  دوش مـار  ف ضـحاك  ها و افسانه معـرو    يخ ايراني  به تار  كند مي استنادمستقيماً  

-بنابراين روايت روي شانه   . در كردستان بازگو شده و حكم يك افسانه ملي را دارد           داستانش هنوز هم  

شوند كه هر روز براي آرام كردن آنها        و مار يا اژدها سبز مي     دبيدادگر  و  هاي ضحاك اين پادشاه ظالم      
اي از اهالي بزودي بـه فكـر چـاره افتـاده و             اما عده . خورانندرا به عنوان غذا با آنها مي       نوجوان  دو مغز

 از مغـز    نوجوانـان  و بـه جـاي مغـز         هكنند تا به نحوي از اين كشتار بيهوده جلـوگيري كـرد           سعي مي 
 زيـادي را نجـات داده و بـه منظـور مخفـي كـردن و                 ةبدين طريق جـان عـد     . گوسفند استفاده كنند  

ايـن  . كننـد  را به كوههاي اطراف برده و در آنجا پنهان مـي           نوجوانانذاشتن روي اين عمل     سرپوش گ 
طبيعـي اسـت كـه عمـل تعـويض و           . دهنـد  نجات يافته اولين جماعت كرد را تـشكيل مـي          نوجوانان

شوند تـا  پذير نبوده و الجرم تعداد زيادي قرباني مي  هميشه انجام  كودكجابجايي مغز گوسفند با مغز      
 او شده و قصد     دوشره آهنگري بنام كاوه كه هشت فرزند پسرش قرباني ضحاك و مارهاي روي              باالخ

بند چرمـي آهنگـريش را بـه چوبدسـتي          پيش،  نهمين و آخرين فرزند او را كرده بودند طاقت نياورده         
حاك خواند تا عليـه ضـ     آورد و اهالي آن ديار را فرا مي       ي درمي قبلندي بسته و آنرا موقتاً به صورت بير       

نداي كاوه  ،  رحمش به ستوه آمده بودند    مردم كه از دست حاكم خونخوار و ستم عوامل بي         . قيام كنند 
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اردوش بدسـت كـاوه   مضحاك . كنندرا لبيك گفته و بسوي قصر ضحاك هجوم برده و آنرا تسخير مي 
  . رسدآهنگر و ضرب پتك آهنگري او به قتل مي

 سال قبل از هجرت پيامبر اسالم از مكه بـه مدينـه كـه               1234  و تاريخ اين واقعه را اولين روز بهار      
 زمـان وقـوع ايـن    هيكـ با وجود. اند قبل از ميالد مسيح تعيين نموده612 مارس سال 21برابر است با   

گونه مدرك و دليل    اما براي اثبات آن هيچ    ،  آيدقيام و نتيجه آن مهمترين واقعه تاريخي به حساب مي         
شوند نينوا ها به سرزمين آسوريها حمله برده و موفق ميددر همين روز ما .باشدتاريخي در دست نمي 

 جـزو كردهـا خـود را      . كننـد  مـي  منهدمپايتخت آنها را به تسخير خود درآورند و بدين ترتيب آنها را             
  . آورندبازماندگان مادها به حساب مي

ت متحـده آمريكـا و   ريب به اتفاق كردهـا چـه در كردسـتان و چـه آنهـايي كـه در ايـاال         قكثريت  ا
 و  داشـته شود گرامي   ز بهار را كه نوروز ناميده مي      واولين ر . برندكشورهاي اروپايي در تبعيد به سر مي      

هاي محلـي   ها لباس زن. پوشند هايشان را مي  نوروز روزي است كه همه بهترين لباس      . گيرندجشن مي 
تـه شـده بـه تـن كـرده و خـود را بـه                 دوخ موجودهاي  رنگترين و زيباترين پارچه   خود را كه از خوش    
گردد و همه شاد و شنگول بـه آوازخـواني و رقـص و              بهترين غذاها طبخ مي   . كنندزيورآالت مزين مي  

-مـي . گرددجمعي اجرا مي  هاي بجاي مانده كه هنوز هم به صورت دسته        از رقص . پردازندپايكوبي مي 

خيزهاي پرتحـركش فقـط توسـط مردهـا          و   جستنام برد كه به خاطر      ) سي جار (توان از رقص سه پا    
 فـراوان  در شب نوروز روي قلـه كوههـا و ارتفاعـات منـاطق مختلـف كردسـتان هيـزم                  . گردداجرا مي 

شبيه بـه   . هاي آتش همچنان روشن است     و تا پاسي از شب شعله      شود  زده مي آوري شده و آتش      جمع
البتـه  .  شـرقي كـشورهاي اروپـاي  ديناوي و بخشي از اسكان، آتش بهار و عيد پاك در كشورهاي آلمان    

ناگفته نماند كه اين برپا كردن آتش نزد كردها مفهوم سياسي نيز دارد و بهمين خاطر غالباً از طـرف                    
. شـود هاي پليسي كشورهاي مربوطه براي اين عمل مجازات و تنبيه هـم در نظـر گرفتـه مـي     سازمان

-و در اين رابطـه از همـسايه        ندره خودا كردها هركجا باشند اعالم ميدارند كه آنها يك ملت مختص ب          

هـا در برپـايي رسـم و آئـين ديرينيـشان حمايـت و       خواهنـد تـا از آن  هاي ترك و عرب خود نيز مـي   
  . پشتيباني كنند

، هـا  ژرمناي ديگري چون هدر رابطه با جشن نوروز اين احتمال كه كردها تحت تأثير فرهنگ ملت  
چـه ملـل    ،  تر است تا افسانه قيام آزادسازي كـاوه آهنگـر         د قوي ها قرار گرفته باشن   ها و ياسلوواني  كلت

مذكور نيز فرا رسيدن اولين روز بهار را كه مصادف است با بيست و يكم مـاه مـارس و برابـري طـول                        
  . شود ميبرگزاراين مراسم هنوز هم باسم عيد پاك ، گرفتندروز و تغيير فصل جشن مي ودت شب م

 روايت اول كردها    بنابر.  اظهارنظر دارد  دورد در مورد منشاء كردها      ليسي مورخ نامي ك   دخان ب شرف
هـا از پيونـد و امتـزاج ارواح خبيثـه      بنابر روايت دوم آن   . اند  از نسل اجنه و يا ارواح پاك به وجود آمده         
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. انـد را داده ) مخلـوط (رگـه دويعني ديوها و اهريمنان با موجودات زميني بوجود آمده و تشكيل نژادي             
-عجيب و غريب و غيرمنطقي مـي      » تاريخ االكراد «اين اظهارنظر به عقيده مترجم اتريشي كتاب      البته  

اعلم فقط قادر    اهللانمايد كه   خان هم چندان با اين اظهار نظر موافق نبوده و اضافه مي           خود شرف . نمايد
  . عال از حقيقت اين امر آگاه استتم

بهـام  شناس اتريشي هم روشـن نـشد و در ا          شرق )Barb(منشاء و اصل و نسب كردها براي بارب         
آور است كـه     اين خاطر تعجب   هاين ابهام بيشتر ب   : كنداو در اين مورد چنين اظهار نظر مي       . باقي ماند 

عالقـه تـاريخي بـراي بدسـت        . شـود  در مورد كردستان تحقيق و تفحص شده و مـي          مكرردر عصر ما    
هرچه بيشتر قرار گيرد كه ما با ملتي باسـتاني و           آوردن منشاء كردها بايستي به اين دليل مورد توجه          

زيسته و با   يكه در خاك امپراطوريهاي آشور و ماد مي       اين ملت با وجود   . عجيب و غريب سروكار داريم    
-هاي فراوان مشرق   و قرار گرفتن در معرض جنگ و گريز        تغييرات سياسي ،  ها  انقالب،  هاوجود شورش 

الطـوايفي  مستقل بـه صـورت اميرنـشيني و ملـوك    ه و نيمههنوز هويت ملي خود را حفظ نمود   ،  زمين
  . دهدادامه حيات مي

 زندگي ملوك الطوايفي و در جوار آن زندگي عشايري و چادرنشيني به منشاء              ةكردها با حفظ نحو   
، باستاني سرزمين خود ايران همچنين پادشاهان گذشته مباهات ورزيـده و همـراه بـا ادعاهـاي خـود                  

طالعات گذشته را كه يادآور موجوديت آنها قبـل از حكومـت آشـوريها و مادهـا                 مشخصات و ا  ،  اسامي
  . برند و هنوز هم بكار ميهباشد دهان به دهان حفظ كردمي

  :كردشناس روسي بر اين عقيده است كه) Minorsky(مينورسكي
واب رنج مانده و هنوز كـسي نتوانـسته جـ   غاصل منشاء كردها حتي در آغاز قرن بيست و يكم نيز ب    

پراكنـدگي و از    ،  يز بـدليل نقـص     چ البته اين مسئله قبل از هر     . قانع كننده و بي نقصي براي آن بيابد       
هاي متفاوتي كه محققين و كاوشگران به كـار         گردد به شيوه  هم گسيختگي گزارشات است كه باز مي      

آلمـاني  ،  يهاي محققاني چون مينورسـكي و ديگـر دانـشمندان روسـ           بهر حال بر اثر تالش    . بندندمي
تنابهي اطالعات دقيق و قابل اعتماد بدست آمده كه طـرح كلـي و قابـل           عهمچنين انگليسي مقادير م   

شتد مردم شناس آلماني قبل از همه راهي        كآي. گذارد توجهي از تاريخ باستاني كردها را به نمايش مي        
هـا پرداخـت و ابـراز       او ابتدا به بررسي و كاوش منـاطق مـسكوني كرد          . براي حل اين مسأله پيدا كرد     

بـه عبـارت ديگـر      . هـا عـوض شـوند     ماند حتي اگر هنرپيـشه    صحنه نمايش سر جاي خود مي     «:داشت
 خـط  دوتـوان حـداقل   بنابراين مـي  » كردستان همان كردستان است   ،  جابجايي ساكنين تأثيري ندارد   

تان امروزي به   هايش در منطقه مركزي كردس    اصلي را به عنوان منشاء شناسايي كرد كه با تمام شاخه          
و كمـي ديرتـر   هـا  بـابلي ، هااز سه هزار سال قبل از ميالد مسيح اقوامي چون سومري          . پيوندندهم مي 

آنها اين اقوام را . اندزاگرس خبر داده آسوريها متفقاً از اقوامي در مناطق مركزي و شمال سلسله جبال            
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-وتيگـ  مسكوني آنها بنـام      رزميناز س معرفي نموده و    )  Qurti  ،Kurti(كورتي) Guti(باسم گوتي   

هـاي زاگـرس و   خط دوم از منطقه شمالي كوه   . برندنام مي ) Kardaka(و يا كارداكا    ) Gutium(يوم
-ها از سرزمين كلـداني    ئي آرامي 1دويو تا بث كار   . هها عبور كرد  توروس از سرزمين كارداكاي سومري    

از  3زنفون  گكردها در گزارش    . يابدداد مي زيستند امت ي كه يك هزار سال قبل از ميالد مسيح مي         ئها2
 و  آمدهان  يمبه  ها و سرزمينشان كه ارمنستان امروزي است سخن          كردوخ از) Anabasisآناباسيس  (

حتـي روايـات و     : نويسدآلماني چنين مي  ) Eickstedt(آيكشتد. موجب به شهرت رسيدن آنها گرديد     
هـايي   كورتي به دست ما رسيده صرفاً نقـل قـول          هايي كه از عهد باستان درمورد قوم گوتي يا        گزارش

ي  كـه خيلـي جـد      ه ملتي بـود   يكوده بلكه بيشتر درباره ساختار سيستمات     درمورد يك قوم وحشي نب    
-اسم گوتي بارها در متون كتيبه . »النهرين پراكنده بوده است   سرتاسر منطقه بين  در   و   هشدگرفته مي 

  . خورداند بچشم ميف شدههايي كه به خط ميخي نگاشته و كشها و لوحه
شهرهاي ثروتمندشان همچنـين   ،  مناطق مسكوني پرت و دور افتاده آنها      ،  هاپراكندگي وسيع گوتي  

 بارها و بارهـا در ايـن لـوايح          ندداشت وحشت واميدا    پادشاهان پر ابهت آنها كه ديگر اقوام را به ترس و          
انـد كـه منـاطق      اسـان بـر ايـن عقيـده       باستان شناسان و مردم شن    . وفه تكرار و تأكيد شده است     كشم

بهمين مناسبت اسـم    . تر از امروز بوده است    تر و پرجمعيت  ها در مقايسه غني   مسكوني كردها آن زمان   
نقل است كـه حتـي      . دهد كه همين معني را مي     كرده بودند را براي آن انتخاب     ) Gutium(يومگوتي

 بنيانگذار يكـي از امپراطوريهـاي بـزرگ    )Akad(فرمانرواي سرزمين آكاد) . sargon I(سارگون اول
ها را بزرگتـرين  تصرف سرزمين گوتي )  سال قبل از ميالد مسيح     2350حدود  (النهرينها در بين  سامي

افتخـــار دوران حكومـــت خـــود بـــه حـــساب آورده اســـت و يكـــي از جانـــشينان او هـــم باســـم 
دهد روي سـنگ    تور مي  قبل از ميالد دس    2250صد سال بعد يعني در سال       ) Naramsin(نارامسين

شناسـان كـشف     توسط باستان  1884اين سنگ در سال     ( ت نوشته و يادآور شوند    شقبرش به خط در   
البته طولي  . دواند پيروز ش  زيسته ميها  اي كه در كوهستان   كه وي موفق گرديده بر اقوام شورشي      ) شد
ها چند دهه   گوتي. دهند مي  دياله شكست  ةها خيلي زود تالفي نموده و او را در تنگ         كشد و گوتي  نمي

  . آورندالنهرين قدرت را موقتاً بانحصار خود درميبعد از اين پيروزي در بخش شمالي بين
بـار بـه منظـور    سپاه بابل را تشكيل داده و براي اولـين   ،  نشينم كوه اهاي همين اقو  ها بعد نسل  قرن

انـد بـه منـاطق مختلـف     اج نبـوده  اخذ ماليات و گوشمالي و تنبيه رعايايي كه حاضر به پرداخـت خـر             
يكـي از   )  از مـيالد   بعـد  سـال    1110( س از سارگون اول   پدر حدود يك هزار سال      . شوند  فرستاده مي 

بـا افتخـار زيـاد از پيـروزي و     ) . Tiglath pilesar I(سـار اول پادشاهان آشور به نام تـيگالت پيلـه  

                                                            
1- aramaisrhe beth kardu 
2- kaldem 
3- Xenfon 
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 705-722حـدود   ( سـارگون دوم   گويـد و در قـصر     گوتي سخن مي  بزرگ  موفقيت نظامي خود بر قوم      
اسم سارگون را كه نام پادشـاه هميـشه فـاتح    ، يكي ديگر از پادشاهان مشهور آشور)سال قبل از ميالد  

ـ    هاي باسـتان  قصر مذكور ضمن حفاري   . گزيندقوم آكادها بود براي خود بر مي       آبـاد  رسشناسـي در خُ
)khors abad( در همين محل بـراي اولـين بـار    . شد واقع در شمال نينوا از زير خاك بيرون آورده

  . ها كشف گرديدهاي محلي و تركيب و شكل گوتيطرح و نمونه لباس
اي وجود ندارد كه كردهاي امروزي بازماندگان تكامل        به نظر آيكشتد جاي هيچ گونه شك و شبهه        

باشند كه  مي) Karduchen(ها و يا كاردوخ  ) Gutaer(گوترها،  )Guti(هايافته تنها قوم و نژاد گوتي     
مينورسكي كردشناس روسي هم بـر همـين عقيـده اسـت و             . اندپيوسته در حال توسعه و تكامل بوده      

اما بـه نظـر محققـان و        » ي پذيرفتن چنين نظريه و فرضيه وجود ندارد       اهيچ گونه مانعي بر   «:گويدمي
 قبـول تـداوم     غير قابـل  تواند صرفاً نتيجه    پژوهشگران چنين رشد و پيشرفت مستمر و الينقطعي نمي        

بلكه بوسيله تـاريخ هـم     ،  كوههاي توروس و زاگرس بوده باشد     ي آنهم در فضاي بسته مابين رشته      اسام
مناطق كردنشين همچنين مهاجرت آنها حتي نـصيب        بر  توفيق تسخير و تسلط كامل      . گرددتأييد مي 

هرچند نتوانـستند تمـامي     نيز  ) آسوريها(ها بلكه امپراطوري آشوريها   نه فقط بابلي  . ها هم نگرديد  بابلي
 اعماق خـاك كردسـتان در عـراق امـروزي نفـوذ             تامناطق كردنشين را تسخير كنند اما موفق شدند         

) Kassiten(هـا و كاسـيت  ) Mitani(هـا  دو هزار سال قبل از ميالد مسيح اقوامي چون ميتاني         . كنند
 هند و ژرمني را در برخي از        به مناطق توروس و زاگرس رخنه كرده و زبان         نمرهمراه با اقوام هند و ژ     
بار مادها موفـق شـدند از يـك          و براي اولين   واقع نشد اما اين نفوذ چندان مؤثر      ،  نقاط آن اشاعه دادند   

هزار سال قبل از ميالد مسيح زبـاني را كـه امـروزه در منـاطق كردنـشين رايـج اسـت شـكل داده و                          
اي تنگاتنـگ بـا زبـان    ه زبان كردي رابطهمينورسكي با در نظر گرفتن اين واقعيت ك . جايگزين نمايند 

كند كه ملت كرد از امتزاج و پيوند اقوام مادي كـه امـروزه              گيري مي نتيجه،  دهدماد باستان نشان مي   
كنند با كردهاي اصيل و اوليه سـاكن در منـاطق كردنـشين بوجـود               در منطقه غرب ايران زندگي مي     

از . انـد با آن موافـق   نيز  است فرهنگي جنبش كردها      كرد و سي   معاصرين  خاستنباطي كه مور  . اندآمده
نويس را كه خـود از اهـالي       پژوهشگر و تاريخ  ،  بيگ محقق محمدامين زكي توان    ميجمله اين مورخين    

-گيـري فـوق   منتشر كرد نتيجـه 1961اي علمي كه در سال    او در مقاله  . كردستان عراق است نام برد    

 نشريات حزب دموكرات كردستان كه طي سـالهاي اخيـر بـه             استنباط مذكور در  . الذكر را تأييد نمود   
هـاي انجمـن دانـشجويي     نامـه به عنـوان مثـال در يكـي از سـال          . اند نيز تأييد شده است    چاپ رسيده 

 كردهـا طـي   دولـت امپراطوري مادها بزرگتـرين   « خورد بچشم مي  اختصاركردهاي اروپا اين جمله به      
  . » تاريخ بوده استدورانتمام 
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و ) Skythen(هـا  ديگـري چـون اسـكيت      مـن اند كـه اقـوام هنـد و ژر        يگر بر اين عقيده   مورخين د 
كه در قـرون شـشم و هفـتم قبـل از مـيالد مـسيح در اطـراف دريـاي سـياه               ) Kimmere(كيمريان

. ب. انـد اي داشـته در تشكيل و ساختار ملت كرد نقش عمده، امپراطوري عظيمي را بنيان نهاده بودند    
ضـمن پـژوهش و   ) Wittenberg(شناس آلمـاني در شـهر ويتنبـرگ   ايران) B. Brenties(برنتيس

مقاومـت در مقابـل فـشار و        گردد كه آشوريهايي كه ابتدا قـادر بـه          تحقيقاتش متوجه اين واقعيت مي    
اين . كنندراه را براي عبور اين اقوام از سرزمين خود باز مي          ،  اندها نبوده يان سپس اسكيت  حمله كيمر 

برنيتس . ها با بوميان اين سرزمين پيوند خورده و ماندگار شوند          تا بخشي از اسكيت    شودكار باعث مي  
ز مـيالد نگاشـته و   ابا بدست آوردن طوماري منقوش از ايران باستان كه در قرون ششم و هفتم قبـل                

ها در ايـن طومـار براحتـي و         هاي به تصوير كشيده اسكيت    كند كه از روي لباس    ترسيم شده ثابت مي   
نان توان شكل و شمايل و البسه مورد استفاده كردهاي منطقه بادي        اي مي گونه شك و شبهه   هيچبدون  

ها آيد اسكيت  آنگونه كه از شواهد برمي     :گيرداو سپس نتيجه مي   .  شناخت زع در عراق امروزي را با     قاو
لي جامعه بـه    توان حدس زد كه توده اص     اند در حاليكه مي   دادهقشر برتر جامعه آن دوره را تشكيل مي       

  . اقوام مختلف كرد تعلق داشته است
 عكـسبرداري و  ضـمن شناس آلماني اسكلت) Felix von Luschan(اين كه فليكس فون لوشان

-ها با جمجمه   در كردستان به توده بزرگي از انسان       1920اش در سال     نژاد شناسي   بيولوژيِ تحقيقاتِ

. ها و كيمريـان ه تار و پود و ساختار اجتماعي اسكيتبازميگردد ب، خوردهاي دراز و موهاي بلوند برمي     
اين پژوهشگر ضمن حفاريهايش در حول و حوش محلـي موسـوم بـه قـره قـوش در داخـل يكـي از                         

هـا داراي    درصـد از ايـن اسـكلت       62. جمعي بسيار بزرگ، اسكلت فراواني كـشف كـرد        گورهاي دسته 
در ارتفاعـات دوهـزار متـري     ) تركيه(وه نمرود   هاي دراز و موهاي بلوند بودند، در حفاريهاي ك        جمجمه

شناسي، خود او و عده زيادي از كردها        هاي باستان  درصد اين يافته   39 درصد و در زنجيرلي ايران       58
هـاي  كردها در اصل داراي موهاي بلوند، چشم      «را متقاعد نمود تا اين فرضيه شايع شده را بپذيرند كه          

ها تحت تأثير شرايط محيط زيست و آميزش با نژادهـاي ديگـري   هاي دراز بوده اما بعد   آبي و جمجمه  
هاي ها به تدريج رنگ بلوند موهايشان به تيرگي گرائيده و داراي جمجمه           ها، ارامنه و ايراني   چون ترك 

  . »اندتري شدهكوتاه
هـاي ديگـري    گيـري اگون فون آيكشند محقق آلماني بعمل آورد به نتيجه        كه  تحقيقات جديدتري   

طبـق  . مطابقـت دارد  د كه هم با سير تحول تاريخ و هم با عالئم و مشخصات ظاهري اين ملت                 انجامي
انـد از نژادهـاي مختلـف كـه از پيونـد و امتـزاج               نظريه جديد آيكشتد كردها از همان ابتدا ملتي بوده        

تـوان  مـي ،  انـد هاي در حال كـوچ بوجـود آمـده        ها و حتي مغول   ايراني،  اقوام مناطق شمالي  ،  هااروپائي
  . »سيك مكعب ناهمگن و نا متجان«گفت
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 نداشت كه كردهاي امروزي حتي در مناطق        تعجبيشناس آلماني    مردم به همين خاطر از نظر اين     
امـا  . انـد هاي نژادي متفاوتي باشند كه در اثر پيوند با اقوام ديگر بوجود آمده            مركزي خود داراي نمونه   

زبـان  ،  سرنوشت،  محيط زندگي . اي كاهش يافته است   حظهامروزه اين تفاوت نژادي به نسبت قابل مال       
اند كه در پيوستگي و اتحاد خلـق كـرد    مشترك و عداوت و دشمني همسايگان يقيناً فاكتورهايي بوده        

  . اند كردهايفابزرگترين نقش را 
قوم كرد همـان    . دها توسط قوم ماد صورت گرفته باشد      رگيري نهايي و قطعي ك    د شكل ورتصور مي 

.  قبل از ميالد مسيح با آنان برخورد نمود401ايي بودند كه گزنفون مورخ مشهور يوناني در سال ماده
ها همراه كوروش سفري به آسياي صغير كه آن زمانها سارد ناميـده  گزنفون پس از پايان جنگ يوناني  

) Artaxes Mnemon(در لشكركشي عليه برادرش آذرخش منمـون  ) كوروش( او راه وشد نمودمي
) Kunaxa(او پس از آنكه لشكر كورش در اين جنگ در محلي موسوم به كوناكسا               . كندهمراهي مي 
 10000همراه باقيمانده سپاه يونان كه تعدادشان به        ،  خوردهاي بغداد امروزي شكست مي    در نزديكي 

بايـست  آنها مي . گيردرسيد از طريق سواحل درياي سياه راه بازگشت بطرف يونان را پيش مي            نفر مي 
-هاي مرتفـع كردسـتان عبـور مـي        همچنين بلنديهاي ارمنستان و كوهستان    ،  النهريناز سرزمين بين  

ها  درمورد برخورد با كار دوخ)Anabasis(گزنفون در كتاب تاريخ خود تحت عنوان آنابازيس    . كردند
 كـه مـسير     اسراي آزاد شده توضيح دادنـد     «:نويسدچنين مي توصيف درخور توجهي ارائه داده است و        

هـا  آن. گـردد هـا منتهـي مـي     لشكركشي سپاهيان يونان كه به طرف شمال ميرفت به منطقه كـردوخ           
جـو و سلحـشورند و از پادشـاه         مردمي جنـگ   ،كنندها در مناطق كوهستاني زندگي مي     گفتند كردوخ 

 بيـست   يك بار كه سپاه صـد و تيح. دانندبزرگ تبعيت نكرده و خود را رعيت و دست نشانده او نمي  
العبـور و    د امـا بـه علـت صـعب        نشـو  با آنها درگير مي    گردد  ميها  هزار نفري شاه وارد سرزمين كردوخ     

 حتي يك نفر از اين سپاه موفق بـه فـرار و يـا بازگـشت                 دنرو  از بين مي  خطرناك بودن منطقه همگي     
ساكنان ،  شونديارد منطقه امروزي شهر زاخو م      و هوقتي سپاهيان يونان به طور غير منتظر      . »شودنمي

هاي مسكوني خود را خالي كرده و همراه زنها و كودكـان            كردوخها خانه «،  دنكنخالي مي ابتدا آنجا را    
منازل پر بودند از    . موجود بود مواد غذايي جهت همراه بردن به حد كافي         . برندها پناه مي  به كوهستان 

ن يونـاني نـه تنهـا دسـت بـه ايـن لـوازم               اي كه از مس ساخته شده بودند اما سپاهيا        اسباب و اثاثيه    
خواسـتند بدينوسـيله حـسن نيـت خـود را      آنها مي. پردازند  نمي بلكه به تعقيب ساكنين هم       دزنن  نمي

تانه قصد عبور از سرزمين آنهـا  دوسنشان داده و به كردوخها نشان دهند كه سوء نيتي نداشته و فقط  
  . »را دارند

نويسد كردهـا مثـل هميـشه بـه سـپاهي كـه ناخوانـده وارد          يآميز م اما آنگونه كه گزنفون شكايت    
سرانجام سـپاهيان يونـان بـا وجـود         . دهند  نمياي نشان   ستانهدوسرزمين آنها شده بود روي خوش و        
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 پـائين   يهـا ارتفاعـات بـه قـسمت      شوند در تاريكي شب خود را از      ها موفق مي  باريكي راه و تنگي دره    
ا تعداد اندكي از كاردوخها به هم پيوسته و بسوي نفرات آخـر سـپاه             آنج اما. كوهها و روستاها برسانند   

  . كنندحمله برده و آنها را بوسيله پرتاب سنگ و تيراندازي مجروح و مصدوم مي
بـه  . ارد سرزمين آنها شده بود    وخبر   و بي  هالعمل آن بود كه سپاه يونان غير منتظر       دليل اين عكس  

بـه احتمـال قـوي      ،  بردنـد  هم پيوسته و به سپاه يونان حمله مي        گر عده بيشتري از كردها به     ا يعبارت
ها خيمه و آن شب يوناني. رفتندخطر بزرگتري متوجه سپاهيان شده و بخش بزرگي از آنها از بين مي

كردها هـم دور تـا دور روي كوههـا آتـش افروختـه و متقـابالً                . ها برپا كردند  خرگاه خود را در دهكده    
  . »شتندهمديگر را تحت نظر دا

هـاي نظـامي ابرقـدرتها      سر راه قرار گرفتن و نقشه     ،  جغرافيايي محل و موضع استراتژيكي    موقعيت  
ـ سبب شدند تا صدها سال كردها و مناطق مسكوني آنها مورد توجه قدرتهاي بيگانه قرار گير          پـس  . دن

، ون رانـدن او از پيروزي اسكندر مقدوني بر آسياي صغير و شكست داريوش كبير شاهنشاه ايران و بير  
پادشـاه  ) Tigranes(تا اينكـه تيگـرانس   ،  سرزمين كردها كمابيش به تسخير سپاهيان يوناني درآمد       

ارمنستان در سال هشتاد قبل از ميالد مسيح كردستان را به تسخير خود درآورد و دوره استعمارگري                 
ها در مشرق زمين    اد پارت مبارزات و پيكارها مابين روم شرقي و امپراطوري نوبني        . ها آغاز گشت  رومي

  . آغاز و تا اوايل قرن هفتم بعد از ميالد مسيح ادامه يافت
يعني از زمان نفوذ اعراب و تالقي كردها با ايـن قـدرت             ) قرن هفتم (سرنوشت كردها از همين قرن    

اعرابي كـه تـازه بـه اسـالم         ) ص(د حضرت محم  اسالمتحت لواي اسالم و رهبري پيامبر       . رقم زده شد  
اي را در تاريخ خاور نزديك موجب شدند كه هنوز هم           چرخش و تغييرات تعيين كننده    ،   بودند يدهگرو

خليفـه دوم مـسلمين بـسوي ايـران         ،  عمر بـن خطـاب    ،  )ص(پس از رحلت حضرت محمد    . ادامه دارد 
طي اين لشكركشي توده سپاهيان عرب به داخل خاك ارمنـستان كـه تـا آن زمـان                  . لشكركشي نمود 

 و بخشي پيـرو مـذهب       مسيحي بودند و نيز به داخل خاك كردستان كه بخشي           پيرو مذهب مسيحي  
 كليـساها را بـه آتـش كـشيده و     ،اعـراب پـس از فـتح و تـسخير شـهرها       . زردشت بودند رخنه كردند   

كردهـا را بـه زور وادار نمودنـد تـا           ،  ها و ديگر مراكز فرهنگي مذهب زردشت را ويران كردنـد          آتشكده
، گذاشـتند   از سرزمين آنها بيرون مي    به محض اينكه نيروهاي اشغالگر عرب پا را         اما  ،  اسالم را بپذيرند  

  . گشتند و به مذاهب ديرين خود بازميكردها دوباره به اسالم پشت كرده
ناپذير اعراب با اين هدف كه تمام طوايف و عشاير كـرد را بـه زور بـه زيـر سـلطه                      سياست انعطاف 

هاي بعد  دهس آنها را در خود ادغام كند سبب گرديد تا طي             اسالمي كشانده و   -حكومت مركزي عربي  
عاقبت كردها راهي . گرديدفتد كه بالفاصله از طرف اعراب سركوب مي راه بييهاي خونينپيوسته قيام

 و خـود را بـا شـرايط         هين اسالم را بپذيرند نيافتند و به ناچار سلطه اعـراب را قبـول كـرد               دجز اينكه   
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ده دهم اين وفق دادن به آنجا رسيد كه حتي در درون يك سيـستم دولتـي                 سدر  . موجود وفق دادند  
در منطقـه كنـوني آذربايجـان       ) Shaddadian( شـداديان    هـاي كـردي   سلسله،  وابسته و خراج گزار   

  . در منطقه جنوب غربي قفقاز بنيان نهاده شدند )Hassanwaide(شمالي و سلسله حسنيون
كه بعدها به ) Barzikanis(از طايفه برزيكاني) hassan wai(يكي از اميران كرد بنام حسن وي

 كـردي بـه نـام       هـاي يكي ديگر از سلسله   . سلسله حسنيون را بنيان نهاد    ،  ها معروف شدند  قوم بارزاني 
 ميالدي توانست به حكومت 1096 تا 990بيش از يك قرن يعني از سال  ) Marwaniden(مروانيان

هـاي شـمالي    تـا بخـش   ) Urfa(ار بكر بود و كل منطقـه از اورفـا          مروانيان در دي   مقرّ. خود ادامه دهد  
در . كردنـد  فرمـانروايي مـي    بـر آن   و بشكل ظاهراً عربي اما در واقع كـردي           هدرياچه وان را متحد كرد    

كردها نقش بـسيار مهمـي بـازي كـرده و بخـش             ) تركيه(هاي مرزي اعراب عليه دولت بيزانس     جنگ  
ها جنگجويان مسلح كـرد كـه از مروانيـان بودنـد            طي اين جنگ  . داي از سپاه را تشكيل ميدادن     عمده

  . قيصر بيزانس خارج كنند) . Basilius II(موفق شدند سوريه را از چنگ باسيليوس دوم
در جريان فتوحات دولت تركيه در اوائل قرن يازدهم ميالدي ابتدا كليه طوايف و اقوام كرد بتدريج           

ن شمـشير   ويروهاي مسلح كـرد در سـوريه عليـه سـپاه صـليبي            در حاليكه همزمان ن   ،  كن شدند ريشه
هـا  هاي ارمني مسيحي خود پا به پاي سربازان عرب بر عليـه اروپـايي             كردها برخالف همسايه  . ميزدند

الدين ايوبي كه از حكومت     حتي يكي از اميران كرد از سلسله ايوبيان باسم سلطان صالح          . جنگيدندمي
الدين صالح.  سقوط در مقابل حمله صليبيون نجات داد       ر آن را از خط    كرداعراب در فلسطين دفاع مي    

يـره شـد و ايـن شـهر         چ نفري اروپـا     60000 بر لشكر    م ميالدي در شهر اورشلي    1187ايوبي در سال    
نـه  هـاي اعـراب اينگو    در يكي از تاريخ   . مقدس را مجدداً از چنگ آنها درآورد و به مسلمانان بازگرداند          

الدين بر آنها   صالح.  سربازان مسيحي چنگ انداخته و تقاضاي عفو كردند        ر دل رعب و وحشت ب   «:آمده
الدين به عنـوان     هنوز هم كه هنوز است نام صالح      . »رحم آورد و زندگي و آزادي آنها را به آنها بخشيد          

تغييرات جديد و   . شودا افتخار از آن ياد مي     تاريخي از سوي كردها برده شده و ب       شخصيتي برجسته و    
هاي حكومتي و طوايف كرد هنگامي بوجـود آمـد كـه در قـرن          سلسله  و اوضاع اميرنشينان در  ي  ساسا

 و امپراطـوري    ههـا حملـه بـرد     ها تحت فرماندهي هوالكوخان مغول بـر تـرك        سيزدهم ميالدي مغول  
هـاي اشـغالگر بتـدريج مجبـور بـه فـرار و تـرك               طي اين حمالت ترك   . سلجوقيان را تار و مار كردند     

-مغولها نيز به نوبه خـود بخـش       . شود گرديدند كه امروزه آناتولي ناميده مي    ،   تركيه  شرقي هايقسمت

 ميالدي قبل از    1257هوالكوخان مغول در سال     . هاي بزرگي از كردستان را به تصرف خود درآوردند        
حـاكم  . تسخير و تصرف بغداد ابتدا سپاهي به كردستان گسيل داشت تا شهر اربيـل را تـسخير كنـد                  

كه عرب بود بدون هيچگونه مقاومتي خود را تسليم مغولها نمود اما نيروهاي انتظامي شـهر كـه                  شهر  
طي چندين هفته مقاومت در برابر سـپاهيان        . كردند و تسليم نشدند   نكرد بودند از حاكم عرب پيروي       
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ز سـربازان مغـول كـه ا   .  و قمع شده و جان خود را از دست دادنـد عخونخوار مغول سرانجام همگي قل 
 و همـه را از دم       ه رحم نكـرد   نيز شده بودند به ساكنين غيرنظامي شهر        ناين مقاومت بشدت خشمگي   

-اين رويداد موجب شد تا طي سالهاي بعد شهرهاي زيادي از كردستان به دست مغول              . تيغ گذراندند 

 از روي شـهر ديـار بكـر عبـور كـرد و بـه سـوي منطقـه                    سـه بـار   هـا   طوفـان مغـول   . ها ويران شدند  
توان گفـت   به جرأت مي  ،  سرازير شد كه امروزه در بخش شرقي تركيه واقع شده         ) Hakkari(ريحكا

طوايف كوچكتر كرد شتابزده و سراسـيمه مجبـور بـه     . ن منطقه را نابود كرد    آكه تمامي ساكنين كرد     
 توان امـروزه در پديـدار شـدن دو طايفـه    بار را ميبازتاب و انعكاس اين وقايع تأسف . ترك وطن شدند  

  . در كشور الجزاير بازيافت) Babin(و بابين) Lawen(هاي الون نامهكرد ب
يعنـي  ،  رقيـب تـاريخي آنهـا     ،   مـيالدي  1400ها در حدود سال     مغول پس از برچيده شدن سلسله    

ها بساط حكومت خود را بر كردستان گستردند و بدين ترتيب جابجـايي و نقـل مكـان اقـشار                    تركمن
-تـركمن . بازياقتنـد در همين ايام طوايف كرد قدرت خود را         . جب گرديدند قابل توجهي از مردم را مو     

 تصميم گرفته بود    به عبارتي . رفتسيستماتيك پيش مي  ) گوسفند سفيدها (ويونلوق  قي موسوم به آ   ها
متحد شده بودند از بـين      ) هاگوسفند سياه (طوايف بزرگ كرد خصوصاً آنهايي را كه با قوم قره قويونلو          

  . كندبرده و نابود 
تاخـت  . بودها  ها و ترك  هاي مابين ايراني  طي قرون بعد كردستان كالً عرصه تاخت و تاز كشمكش         

با شروع قرن سيزدهم    . و تازهايي كه تا به امروز جدايي افراد اين ملت و سرزمينشان را موجب گرديد              
و بـر ديگـر     بتدريج قـدرت گرفتـه      ) oghuz(ميالدي يكي از طوايف كوچك تركيه موسوم به اوغوزها        

رهبر اين طايفه باسم عثمـان تـشكيل دولـت داد و امپراطـوري عثمـاني را                 . طوايف تركمن پيروز شد   
ها در كشور همسايه يعنـي ايـران طـي قـرن        پس از فروپاشي و برچيده شدن سلطه مغول       . بنيان نهاد 

جدداً سر راه   كردها م ،  پانزدهم و به قدرت رسيدن سلسله صفويان در اين كشور و تشكيل ايران مدرن             
كه هر دو سوداي گسترش و بسط قلمروهاي خود را داشـتند واقـع              ) ايران و تركيه  (اين دو امپراطوري  

شده و مورد تاخت و تاز قرار گرفتند و اين آغاز دسيسه بازيهاي سياسي قدرتهاي بزرگ منطقـه بـود                    
 و هبه ميـل خـود جابجـا كـرد    آنها را بنا ، هاي صفحه شطرنج استفاده كنند   تا از كردها به عنوان پياده     

  .  دهنداسكانهرجا كه امكان خطر وجود داشت خصوصاً در خطوط مرزي 
.  امپراطوري ايـران و عثمـاني بـود        دوكردستان تقريباً تا اواخر قرن هفدهم ميدان تاخت و تازهاي           

اي در از . كردنـد اند از امپراطوري عثماني جانبداري و حمايت مـي        بخش اعظم كردها كه سني مذهب     
بخـش كـوچكتر شـيعه مـذهب بـر          ،  اي برخوردار بودند  اين حمايت آنها از خودمختاري قابل مالحظه      

امپراطـوري عثمـاني كـه پايتخـت خـود را           . كـرد خالف بخش اول از امپراطوري ايـران حمايـت مـي          
 ميالدي به كمك كردها در جنگـي عليـه          1514قرار داده بود توانست در سال       ) استانبول(قسطنطنيه
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طي اين دوره كردستان به شكوفايي فرهنگي نـسبتاً آرام و           . ست يابد پيروزي قطعي د  ها به يك    يايران
تـوان   مـي  منجمله. اميرنشيناني همچون بتليس و ديار بكر تشكيل گرديدند       . بي دردسري دست يافت   

مـورد  در. نگاشته شد » تاريخ األكراد «تاريخ كردها تحت عنوان   ،  از اميرنشين بتليس ياد كرد كه در آن       
هـا و   پـل ،  ها و مـدارس و مـساجد      بتليس شهري بود پر از كاخ     «:شوداين اميرنشين چنين گزارش مي    

- در اين شهر عده بيشماري از نويسندگان و شـعرا زنـدگي مـي              .يآموزش،  ها با يك مركز تجاري    قلعه

  . »كردند
مـورد سـوء    همانگونه كه بعدها روشن و مشخص شـد كردهـا هميـشه             : البته نبايد ناگفته گذاشت   

كردهاي آن زمـان در نظـر امپراطـوري    . اندهاي بزرگ قرار گرفته   نظامي قدرت  - سياسي   هاي  استفاده
هـا و زد و     عثماني تا زماني ارزش داشتند كه قادر بودند در مقابل حكومت ايران ايـستاده و در جنـگ                 

اطوري عثماني و دولت  ميالدي هنگامي كه امپر1639در سال . خوردها مورد سوء استفاده قرار گيرند 
 يخط مرز، ايران باالخره به توافق رسيده و قرار داد صلحي بر سر خطوط مرزي خود به امضا رساندند  

تعيين شده درست از وسط خاك كردستان رد شد و از آن زمان تابحال بيش از سه قرن متوالي است                    
   .د را نيز از هم جدا كرده است كشور ايران و تركيه بلكه خلق كروكه اين مرزبندي سياسي نه فقط د
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5  
  ما كرديم، ما ترك نيستيم

  پانزده ميليون كرد در تركيه
  

 در اوزگورگونـدوم هاي تركيه باسم تيتر يكي از روزنامه كوتاه  ةجملاين  » آتش نوروز عليه ضحاك   «
 .نـد هاي شهر ديار بكر مشغول فروش و پخـش آن بود           بود كه روزنامه فروش    2003روز بيستم مارس    

درصد سـاكنان  90تقريباً . ديار بكر با يك ميليون نفر جمعيت بزرگترين شهر كردستان تركيه ميباشد  
كردي است اما فقـط  به اصطالح روزنامه اوزگورگوندم يك روزنامه . اين شهر را كردها تشكيل ميدهند   

ك افـسانه   ضحاك هم اسم حاكم ظالم و ستمگري است كه در ي          . گرددبزبان تركي چاپ و منتشر مي     
هـا آتـش    كاوه پس از به قتـل رسـاندن ضـحاك روي كـوه            . رسدكردي توسط كاوه آهنگر به قتل مي      

  . كندبرافروخته و مردم را به قيام دعوت مي
دانند منظور كيـست چـون شـعار        در روزنامه با اينكه اسمي از ضحاك زمانه برده نشد اما همه مي            

 عليـه مداخلـه      و "!عبـداهللا اوجـاالن   "يـه حـبس انفـرادي       عل،  كردهـا براي  نوروز و بهار امسال آزادي      
  . دباشتركيه در عراق مي هاي نظامينيرو

تر اين مراسم در تمام     هاي برگزاري جشن نوروز اقدامات الزم را براي برگزاري هرچه باشكوه          كميته
هـاي  يـه نماينـدگان اتحاد .  در استانبول فراهم كرده بودنـد مخصوصاً، شهرهاي بزرگ كردنشين تركيه  

ها و گروه هـاي محلـي بـا         سازمان،  بزرگترين آنها انجمن حقوق بشر    . ها بودند مختلف جزو اين كميته   
 ايـن  زيـر چتـر  (دندميĤم بحساب DEHAP ملي حزبكه جزو  ك دموكراتيحزبيبرنامه و خط مشي   

گردنـد   مـي  هايي كه مدام از طرف حكومت آنكارا ممنوع اعالم         مداران و سازمان  سازمانها غالباً سياست  
هاي اعالم شده بـراي برگـزاري ايـن جـشن از طـرف        عجيب آنكه بخشي از برنامه    . )شوندگنجانده مي 

اما برگزاري اين مراسم در تمام نواحي و شهرهاي مرزي          . پليس تركيه پذيرفته و مجاز اعالم شده بود       
، )Gizra(اريـ جز، )Bitlis(بتلـيس ) Bingol(شـدند ماننـد بينگـل     كه بـه ايـران و عـراق خـتم مـي           

مـأمورين انتظـامي ازشـركت      .  بـود  شـده ممنوع اعالم   ) Sirt(حكاري و سيرت  ،  )Erzincan(نجانزار
در نظـر داشـتند     شد كه   هم مي يي  ها  ي از جمله آلماني   ئها خارجي كه شامل گروه    نمهمانان و مدعوي  

آنهـا بـه    در مراسم جشن نوروز در منطقه حكاري شركت كنند جلوگيري بعمل آورده و مانع رسيدن                
در اين بزرگتـرين    وجود ممنوعيتاخواستند ب صدها نفر از اين افراد كه مي    . شدندهاي موردنظر   مكان

  . شدندپليس تركيه دستگير و عيد كردها شركت كنند توسط نيروهاي انتظامي 
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نيروهاي انتظامي و پليس تركيه حتي در محلهايي كه برگزاري مراسم نوروز آزاد اعالم شـده بـود                  
بوسـيله   بكر كـه دور تـا دور   ديـار  شـهر  و بحالت آماده باش حاضر بودند خصوصاً       جمعي  دستهرت  بصو

اي كه بطـول   تانك هاي توپ دار محاصره شد و بهمين ترتيب دو طرف جاده، هاي پر از پليس    اتوبوس
، دراسم جشن نوروز در آن برگـزار شـو        ده كيلومتر به نمايشگاه بين المللي ختم مي شود و قرار بود م            

تك تير اندازها و دوربين هـاي لنـز دار روي           ،  وهاي ويژه تا به دندان مسلح پليس      نير. شده بود احاطه  
شـرح مبـسوطي از   ، خبـر نگـار مـونيخي    ) Nik Brauns(نيك براونز. مستقر شده بودندها  بام خانه

ه مـي   ماموران پليس را كه از موقعيـت شـغلي خـود سـوء اسـتفاد               ايجاد مزاحمت و بهانه گيري هاي     
از ورود هزاران نفر بدرون محوطه نمايـشگاه و محـل           «.  در گزارش خود اينگونه مي آورد       ذكر و  كردند

هم چنين به خبـر  . كه آنها كارت شناسائي همراه نداشتندآندليل ب، برگزاري جشن ممانعت بعمل آمد    
همـه بـا زنهـا      آنهـا مخـصوصا بـيش از         .نگاراني كه دوربين همراه داشتند اجازه ورود داده نمـي شـد           

مـاموران سـرپوش پارچـه اي     . كردند  بسيار خشن و بي ادب عمل مي      بدرفتاري نموده و نسبت به آنها       
  . نماد پرچم كردستان بوداز عده زيادي از زنها گرفتندكه زرد و سبز را ، سه رنگ قرمز

، ار نفـري هاي ويژه نتوانست از تجمع پانصد هـز    گيري هاي پليس و نيروي      تمام اين مزاحمت و بهانه    
فقط مخـتص ديـاربكر      ئياالبته اين تجمع و گردهم    . يعني نصف جمعيت شهر جلوگيري بعمل بياورد      

 براي برگزاري ايـن     ترتيبتمام شهرهاي ديگر كردستان تركيه به همين        در  مردم   نبود وميتوان گفت  
ن طي اين روز صدها نفـراز مـردم كردسـتان بـه علـت رعايـت نكـرد                 . جشن ديرين جمع شده بودند    

مقررات وضع شده ازطرف پليس يابه اين علت كه درخارج از محوطه تعيين شده جشن گرفته بودنـد                  
سردادن شعارهاي ممنوعه و ضد دولتي دستگير       يا به علت همراه نداشتن كارت شناسايي ويا به علت           

 زنـده بـاد   "روك ئـاپو   بـژي سـه   "آزادي براي كردسـتان     "كوردستان ئازادي بو "غريو شعارهاي   . شدند
ئاپو ياآپو لقبـي اسـت كـه كردهـاي تركيـه بـراي              . ها هزار نفر به گوش مي رسيد       رهبرآپو از سوي ده   

        لـي  ا زنـدان امر   عبداله اوجاالن تنها زندانيِ   .  مي باشد  ،موعبداله اوجاالن انتخاب كرده اند و به معني ع
)Imrali(ده بـااليي قـرار دارد     فـوق العـا    اين زندان از نظر امنيتي در سطح      . باشد جزيره مرمره مي   در

اختيار دژخيمـان     منزوي محبوس ودر بست در     كامالًو  اوجاالن در اين زندان مخوف بصورت انفرادي        
آژانس خبرگزاري فرانسه . نيز محسوب ميگردند قرار گرفته است شكنجه گران تركيه كه دشمنان او    و
)AFP ( مردم رسـانيد يادآورشـدكه علـت         ماه بعد از وقوع اين رويدادها به اطالع        واي كه د   طي مقاله 

اين مقاله  تيتر  . سردادن همين شعارها توسط جمعيت بوده است      تركيه،   اصلي خشم ارگانهاي امنيتي   
متن گزارش چنين برمي آمد كه پليس تركيه   از" وجود يك فيلم بي صداست فقطمدرك"چنين بود

تحت پيگرد قانوني قرار داده بود        را آگهي آنها اعالن  سيزده نفررادستگير كرده يا با       اريكدر منطقه ح  
مدرك جرم هم يك نوار ويدئوئي ارائه گرديد كـه           "توسط سخنراني علني  طلبي   تبليغات تجزيه ":اتهام
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اين فيلم فاقدهرگونه صـدايي مـي باشـد بـه           . مخفي پليس ضبط شده بود    هاي    دوربينتوسط يكي از    
 خـواني تبحـر    لـب  صصان پليس كه در امر    اماكارشناسان و متخ  . عبارتي يك فيلم صامت و بدون نطق      

تـشخيص داده بودنـد كـه گويـا مجـرمين همگـي در حـال شـعاردادن دسـته                   تصديق نموده و   دارند
وهمچنين خواهـان آزادي عبدالـه اوجـاالن        "PKKزنده باد حزب ممنوعه كارگران كردستان       "جمعي

يـه كـه سالهاسـت بـه     هـاي امنيتـي جمهـوري ترك      ارگـان . انـد  بـوده  رهبر دستگير شده حزب مزبـور     
منظورمقابله و مبارزه عليه كردها تشكيل شده اند ظاهرا هنوزهم بـه محـض شـنيدن نـام اوجـاالن و       

اين خود نشانه ترس و واهمه حكومت تركيه از كردها          . دنبه خدا پناه مي بر    خود لرزيده و     ك بر .ك.پ
ده اند ودر فاصـله بـين       و تمايالت جدايي طلبانه آنهاست كه سالهاست دست به جنگ هاي چريكي ز            

دربخش جنوب شرقي كشور مبارزات آنهـا        )PKK(با تاسيس حزب كارگران     1999 تا   1984سالهاي  
 نظـر  از،  جنگ با كردها وضعيت اقتصادي و ارزش پولي تركيه را به نابودي كـشاند             . به اوج خود رسيد   

باعث شـد تـا سـازمان         و ترين كشور را از نظر شكنجه مخالفان نصيبش نمود        بين المللي، داغ ننگ بد    
كـه بـه    ) PKK(حزب كارگران كردسـتان   . ملل حكومت تركيه را از نظر سياسي تحت فشار قرار دهد          

و ربـودنش بـه     1998سيس و رهبري مي شد پس از دستگيري او در نـوامبر             وسيله عبداله اوجاالن تأ   
ديگـر نقـش چنـدان    قدرتش را از دست داد و از نظر سياسي هم            از نظر نظامي  ،  تركيه و محكوميتش  

 كه حالتي همچـون   هازآن زمان آرامشي نسبي در كردستان تركيه برقرار شد        . مهمي را بازي نمي كند    
) UNO(عـالي حقـوق بـشر      و كميـسارياي     )EU( براثر فشار اتحاديه اروپا   . آتش زير خاكستر را دارد    

تابـستان سـال    دولت تركيه ناچـار شـد در         )NATO(همچنين عده اي از كشورهاي عضو پيمان ناتو       
آزادي هـايي بـراي     از لحـاظ فرهنگـي      حداقل اصالحاتي هرچند جزيي اعالم كند كه طـي آن           2002

البته (از جمله قرار شد امكان يادگيري زبان كردي را در تركيه براي كردها              . كردها در نظر گرفته شد    
يـر نماينـد و ايـن در        امكان پذير نموده و براي آنها كالس زبان به زبان مادري دا            )دولتتحت نظارت   

نان درخواست و   يك چ  آموزان و دانشجويان بخاطر    حالي صورت گرفت كه تا چندي پيش از آن دانش         
شـد   در آينده بايستي اجـازه داده مـي       . گرفتند قرار مي ها    ترين مجازات و شكنجه   تقاضايي مورد شديد  

 برنامه هايشان را به زبـان       ينبعضي از فرستنده هاي راديو و تلويزيو       )البته تاريخ مشخصي معين نشد    (
ال برقـرار بـود و در منـاطق كردنـشين      سها اي كه ده    مچنين حالت فوق العاده   ه.  نمايند پخشكردي  

ن منـاطق   يرقابـل تحمـل آن در مـورد سـاكنين آ          حالتي شبيه به حكومت نظامي داشت و مقررات غ        
كرد همچنان   مانهاي سياسي اما تشكيل و فعاليت ساز    . رسما لغو شد  2002در اواخر سال     اجرامي شد 
حكومت آنكارا براي توجيه اين ممنوعيت به قانون اساسي و مقـررات تـشكيل و تاسـيس                 . ممنوع بود 

ومـذاهب  هـا   تشكيل احـزاب و سـازمان هـايي را كـه برپايـه اقليـت         دو   هر كه   احزاب استناد مي كند   
و يـا احـزاب     هـا     ك از سـازمان   هريچنانچه   اگرضمنا  . گذاري شده باشند ممنوع اعالم نموده است       پايه
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موجود در كشور تركيه از حقوق ويا خواسـته كردهـا حمايـت كنـد بالفاصـله ممنـوع اعـالم شـده و                        
كه هوادار كردها مي باشد     )HADEP(به عنوان نمونه حزب دموكرات خلق     . دفاترشان بسته مي شوند   
امـا در    را بدسـت آورد   كثر آرا   اهـا و منـاطق كردنـشين حـد         در استان 1999در انتخابات مجلس سال     

حكومـت تركيـه از اينكـه دولـت         . مجموع نتوانست از مانع مرتفع ده درصدي بگذرد و شكست خورد          
و بالفاصله اعالم داشت كـه بـه         دستگير نمود  را)اوجاالن( دشمن شماره يك آنها   1998ايتاليا در سال    

ر نفـر از اعـضاي حـزب        به تركيه تحويل نخواهد داد آنقدر خشمگين شـدكه سـه هـزا             را هيچ وجه او  
حالي كه اين حزب    در. بهانه اي دستگيرو زنداني كرد     و بدون هيچ عذر   را)HADEP(دموكرات خلق   

آنطور كه گروهاي طرفدار حقوق بشرگزارش دادند بسياري از اعـضاي  .  شرعي و قانوني مي باشد كامالً
زنـدان جـان خـود را ازدسـت         نها در   ازآ نفردو   به نحوي كه     قرار گرفته بودند  اين حزب مورد شكنجه     

حزب دموكرات خلق اندكي قبـل از انتخابـات بـه زيـر پوشـش               2002طي انتخابات نوامبرسال    . دادند
پناه برد از ترس آنكه مبادا مورد تهديد قرار گرفته و يـا ممنـوع           )HADEAP(حزب خلق دموكراتيك  

ص ومـشهود مطلـع    دگرگـوني مـشخ   درآن زمان ناظران توسط عوامل خودازيـك تغييـرو    -اعالم شود 
دريافتند كه ستاد عالي سازمان راي گيري اعتراضي راكه دادسـتاني بـر عليـه پـذيرش و      ها     آن .شدند

 .نمـوده بـود   مـردود اعـالم     قـبالً     صادركرده بـود   )HADEAP(اجازه شركت حزب خلق دموكراتيك      
 هنگـامي كـه سياسـت كردزدايـي تركيـه بـه             2003در ماه مارس    )HADEP(حزب دموكرات خلق  (

 قـانون اساسـي تركيـه مجـدداً       و  طـرف دادگـاه      از،  شدت يافت دوباره  خاطرآغاز جنگ عراق و آمريكا      
باز ميگـردد بـه اوايـل سـال          )HADEAP( هاي حزب خلق دموكراتيك    ريشه ). ممنوع اعالم گرديد  

 نفر چندو   ندسيس نمود أت را )HEP(يعني آن زمان كه سياستمداران كرد حزب كارگران خلق        1990
ليال زانـا    يكي از اين افراد   . ها بودند به مجلس راه يافتند      حزب سوسيال دمكرات   وجز  كه ي آن اعطا از

جايزه زاخـاروف   به دريافت اين بانوي كرد كه به خاطر دفاع از حقوق بشر موفق) Leyla zana( بود
روش از   ،اين خود نمونه بارزي است    . در زندانهاي تركيه به سر مي برد       )2003ژوئن  ( هنوز هم  ،گشت

 پابرجا و مداوم كه سردمداران اين رژيم چگونه در حق كردها حاكي از واقعيتيرژيم حاكم بر تركيه و     
در يكـي از روسـتاهاي بخـش شـرقي     1961ليال زانا به سال . را سركوب مي نمايند رفتار نموده و آنها 

م مهـدي زانـا بـا او        پس از آشنايي با يكي از فعالين سياسي كرد به اسـ           . تركيه چشم به جهان گشود    
كودتاي نظامي سال . انتخاب شدبكر  به عنوان شهردار شهر ديار1977مهدي زانا در سال . ازدواج كرد

 و مهـدي زانـا هـم جـزء          دنبال داشت  تركيه سركوب شديدتري را براي كردهاي اين كشور به           1980
بـه  سر  زاناليال . افكنده شد بودكه به بهانه امنيت ملي دستگير و به زندان        يهزاران فعال سياسي كرد   

 او را هر كجا كه بود تعقيـب          و  نهاده شوهرش از زنداني به زندان ديگر و از شهري به شهر ديگر            دنبال
، و زنهايي كه شـوهران    ها     وي ضمن اين تعقيب و گريزها با مشكالت و اوضاع ناهنجار خانواده            .كرد مي
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بـسياري از   . قت بسر مي بردند از نزديك آشـنا شـد         پدران و يا پسران آنها در زندانهاي رژيم نظامي و         
ها تا جايي    ليال تصميم گرفت به اين خانواده      .نيست شده بودند  ه   و يا سرب   ،محبوس،  اين مردها ربوده    

فعاليتهـاي  ، زماني كه مبارزات آزادي خواهانه كردها توسعه مي يافت   هم. كه امكان داشت كمك كند    
داد و هر چـه زمـان مـي گذشـت       ميتر به كار خود ادامه       مصممسياسي او هم شدت بيشتري يافته و        

 84 مجلس او نيز خود را كانديد نمود و 1991  سالدر انتخابات. رفت  او نيز باالتر مي   معروفيتميزان  
درصد از آراي ديار بكر را به خود اختصاص داد و بـدين ترتيـب بـه عنـوان نتيجـه آراي انفـرادي در                         

در سـال   . ليال به عنوان اولين زن كرد به مجلس تركيه راه يافت          . اخته شد  شن امجموع بهترين كانديد  
هـا در درون     ت آميز و صلح جويانه كردها و ترك       ار كه خواهان زندگي مسالم    هاظاين   خاطر  به 1994

مصونيت سياسي او و تني چند از نمايندگان        . زدندجمهوري تركيه شده بود به او تهمت تجزيه طلبي          
 15 دادگـاه امنيتـي تركيـه اورا بـه           1994در سال   .  از آنها سلب گرديد    نداني كرده بود  كه از او پشتيب   

 دو سال ديگر به اين حـبس افـزوده شـد فقـط بـه                1998سال حبس انفرادي محكوم كرد و در سال         
از زمان محبوس شدن ليال سازمانهاي دفاع  .كه او در زندان مقاله اي راجع به نوروز نوشته بودآنخاطر 
 از تمـام    ياتحاديه هـاي پارلمـاني و همچنـين سياسـتمداران         ،  ديپلماتهاي دول مختلف  ،  وق بشر از حق 

از جملـه   ،  كشورهاي دنيا سعي كردند رژيم تركيه را وادار كنند تا اين زن آزاده را از زنـدان آزاد كنـد                   
.  بـه شـمار آورد     نيز نمايندگان اتحاديه پارلماني اروپا را     ،   مي توان نمايندگان كنگره آمريكا      حتي ها  آن

 جزو كساني بود كه كانديد اخذ جايزه صـلح نوبـل شـد و تـا دور آخـر هـم جـزو                       1995ليال در سال    
ـ .  بـراي بـار دوم  1998در سـال    وها باقي مانداكانديد  )John porter( اظهـارات جـان پـورتر   هبناب

. بـرد   كبدي رنـج مـي     ليال زانا از پوكي استخوان مزمن و پيشرفته و نيز ناراحتي          ،  سياستمدارآمريكايي
ايـن  . هم جريان ليال زانا را مورد بررسي قرار داد        ) EGMR(حتي ديوان عالي دفاع از حقوق بشر اروپا       

كه دادگـاه  آندليل بهزار دالر جريمه محكوم نمود 35تركيه را به پرداخت  2001ماه جوالي   در  ديوان  
ل متعهد وپايبند بـه كنوانـسيون حقـوق         چون دو . هاي تركيه ليال زانا را عادالنه محاكمه نكرده بودند        

 آن بـوده و     آنها به حـساب مـي آيـد موظـف بـه اجـراي مفـاد                يكي از اعضاي  بشر اروپا كه تركيه نيز      
ديد كـه نتيجـه ايـن تخلـف چـه        وماندبايستي منتظر ،  هاي صادر شده گردن نهند     مجبورند به حكم  

 ايـن زنـگ را      ليال زانا در تركيه مسلماً    آزادي  . پذيرش مجدد تركيه به كجا خواهد كشيد       خواهد شد و  
 احتمـاالً ) اصـالحات ( عيـدهايش وبه صدا درخواهدآورد كـه دولـت آنكـارا در مـورد اجـراي وعـده و                  

  .هايي اتخاذ كرده است تصميم
نمـوده انـد كـه       سياستمداران تركيه را متوجه اين حقيقـت      ،  مدت زماني است كه ناظران سياسي     

 كردها از يك سو  موجوديتِغيرمنطقي و غيرعادالنه ذيب و كتمان     سركوب شديد فرهنگي و تك     مابين
بـه  تا   تركتاآو تمايالت شديد آنها براي كسب آزادي و استقالل از سوي ديگراز زمان روي كار آمدن                 
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اي پـر افـت و خيـز و پـردرد سـر كـه سياسـت همـه                    رابطـه  ،اي تنگاتنـگ داشـته اسـت       بطهامروز را 
انـد بـه    نخواسـته دولتمردان  و يا شايد بودهآن تا به امروز زير فشار       1920هاي تركيه از سال      حكومت

عبداله اوجاالن كه تا امروز به عنوان خطرناكترين كـرد دشـمن            . نحوي راهي براي رهايي از آن بيابند      
 .قابل فهمي براي حل معضل كردهـا ارائـه داده اسـت            به حساب ميايد بارها فرمول هاي        دولت تركيه 

 در مقر فرماندهي او در دمشق پايتخت سوريه و همچنـين در             1997 من در سال     طي گفتگوهايي كه  
، بـرد داشـتم    سـر مـي    دستگير شده و در حـبس بـه       ها     در رم زماني كه او توسط ايتاليايي       1998سال  

، )PKK(اوجاالن سياستمدار و كليه اعـضاي حـزب كـارگران كردسـتان تركيـه               «: چنين ابراز داشت  
 دولتـي    سال است كه كردهاي تركيه از سوي عوامل        80مدت  . ايم  تركيه سياستهايحاصل  همگي ما   

آوارگي و ، كشتارهاي دسته جمعي، اند ها قرار گرفته بستم و سركو  ترين رحمانه  تحت شديدترين و بي   
تحمـل شـديد تـرين خفـت و      ،  مورد بدترين تحقيرها قرار گرفتن    ،  بيرون رانده شدن از خانه و كاشانه      

 نموده تـا عكـس العمـل     ار را واد  مااز طرف عوامل رژيم تركيه از زمان كودكي         ها    ينخواريها و نيز توه   
مسلما متحد كـردن و سـازماندهي يـك         . نشان داده و تبديل به آن شويم كه امروز مشاهده مي كنيد           

چنين نيرويي كه از دهها هزارنفر تشكيل شده نه تنها مشكل حتي غيرممكن هم مي نمود اگـر غيـر                    
كه تك تك آنها حاضرند براي رسيدن به        به اين صورت متشكل نمي گردند       نيروي عظيمي   . ازاين بود 

  ».اهدافشان جان و مال خود را فدا كنند
آنهايي كه كمابيش با     .البته اين همبستگي و اتحاد هنوز هم كه هنوزاست به قوت خود باقي است             

 از سوي دولت آنكارا در رابطه با   اصالحات اعالم شده    كه جنبش هاي كردها آشنايي دارند مطمئن اند      
به را   تمايالت آنها    قطعاً،  آينده در  بيشتري به كردهاي اين كشور     چشم انداز اعطاي آزادي هاي نسبتاً     

يـك پروفـسورآمريكايي بـه اسـم هنـري          . تـر خواهـد كـرد      ا اسـتقالل ضـعيف     ي مختاري و كسب خود 
تـرس و  ":بـراين عقيـده اسـت كـه    ، باشد كه مسئول روابط بين المللي مي)Henry Barkly(باركلي

 او ". وحشت از قيام كردهاي تركيه با توجه به تغييرو تحوالت عراق بيش ازحد مبالغه آميز مي باشـد        
 ": مـي نويـسد  )  Turkeys Kurdish question(در كتابش تحت عنوان مسئله كردهـاي تركيـه   

ه كردها آزادي هاي بيـشتري      است ب ناچار  روپايي بپيوندد   انچه تركيه بخواهد به جامعه كشورهاي ا      چن
س و  هميـشه باعـث يـأ     هـا     واهي و تكبر تـرك     اما خود خ   ".  پس دليلي براي نگراني وجود ندارد      بدهد

ناپـذير ارگانهـاي   كنجه و آزار تغييرش ،خشونت، سركوب شديد ،  فقر مداوم و پايدار    .نوميدي بوده است  
. ايقي اند كه بر هيچكس پوشـيده نيـست        امنيتي تركيه و نقض قوانين حقوق بشر در مورد كردها حق          

ت گرفته و يـا بـا       مداران محلي مي ترسند چنانچه پرداختن به اين گونه مسائل به كندي صور            سياست
 Feridun(فريدون چليـك  . داشته باشد را بدنبال  ناكيرنتايج زيان بار و خط، شكست مواجه شوند

celik (      دها خواهان آزادي انـد و مـي خواهنـد از ايـن             كر« :شهردار فعلي ديار بكر چنين ابراز ميدارد
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 به زبـان    آزادي براي به ظهور رساندن و شكوفايي قابليتهاي خود چه فرهنگي و چه سياسي مخصوصاً              
آنها همچنين خواهان اندكي حمايت از سـوي دولـت بـراي توسـعه              ،   كنند هادود استف آبا و اجدادي خ   

امـا   .خود مختاري و استقالل بي چون و چرا نيستند         خواستار    كردها ابداً  »دناقتصادي منطقه مي باش   
كه تـرس و    ،  اگر اتفاقي نيافتد و تغيير و تحوالتي ايجاد نگردد و يا توفيقي در اين زمينه حاصل نشود                

به احتمال قوي خشم مردم منطقه باال گرفته و به عامل بـالقوه             ،  همين است وحشت من هم بيشتر از      
دبير كل سـازمان صـنايع و بازرگـاني     )Osman Akyil( عقيل عثمان. » تبديل خواهد شديو مخرب

ما خواستار كمك هاي مـالي     «:اي خود را اينگونه ابراز ميدارد     منطقه جنوب شرقي تركيه نيز نگراني ه      
اين خود نوعي كمـك بـه مـا خواهـد بـود             . اعتبار و وام هم نيستيم    دريافت  يا حتي    بي قيد و شرط و    

قبل از هر چيز ما بـه آن نـوع          .  مطالبات خود از ما چشم پوشي كند        از برخي از   دولت مركزي چنانچه  
هاي پـوچ و    ا تا به حال به غير از وعده وعيد        م. داران را جلب كند    حمايت نياز داريم كه اعتماد سرمايه     

البته پيشنهادهاي قاطعانه سخت و سـفت بـسياري         . ايم توخالي چيز ديگري از حكومت مركزي نديده      
  ريـزي  ي هيچگونـه برنامـه     به طور جد   نپوشيده و به خود   يچ يك از آنها جامه عمل       شده اما تا بحال ه    

از عثمان عقيل پرسيده اند كه آنكارا چـرا بايـد از             بارها اين سؤال را    .»هم صورت نگرفته است   مهمي  
نظر اقتصادي زير بال منطقه اي را بگيرد كه به قول خبرگان و آگاهان سياسي تركيه تا به حال غيـر                     

 عثمان عقيل جواب اين سؤال را انگار        ؟ دردسر و ناراحتي چيز ديگري براي كشور به ارمغان نياورده          از
هاي اسرائيل و فلسطين در مقايـسه بـا مـشكالت و             درگيري و كشمكش  « :گويد ميو  در آستين دارد    

عـراق و  ، سـوريه ، خواهـد بـود اگـر كـشورهاي تركيـه     چ يخواهد آمـد هـ  معضالتي كه اينجا به وجود      
. همچنين ايران راه حلي براي خواست هاي مهم اقتصادي و اجتماعي اقليت هـاي كـرد خـود نيابنـد                   

تمام آن حوادث و اتفاقات وحشتناكي كه در گذشته در كشورهاي تركيـه و عـراق بـه وقـوع پيوسـته       
 ضلآگر به تاريخ بنگريم مي بينيم اين معـ        . سر گرفته شود    از ها  بخش در تمام    هرآن مي تواند مجدداً   

  . استهنگرديدو فراموش هيچ گاه بررسي و حل نشده و به همين خاطرهرگز محو  )مسئله كردها(
حكومـت  .  اسـت  چگونگي تاريخ خونين خلق خود تحت حكومت تركها به خوبي آگـاه            ملت كرد از  

، د در مقابل كردهاي اين آب و خاك سياستي به كار گرفت كه غير ازسـركوب               همان بدو تولّ   تركيه از 
بـه يكـي از      دولـت تركيـه      .ه است نداشتدربر سكونت چيز ديگري     لِ مح ركِم و يا واداركردن به تَ     ادغا

گزارشـگر يكـي از معتبرتـرين روزنامـه     كه  )Heiko Flottau(خبرنگاران آلماني به اسم هايكوفلوتاو
 سالها و مي باشد )Suddeutsche zeitung(هاي آزادي خواه آلمان موسوم به زود دويچه سايتونگ

اجازه مسافرت به يكي از مناطق كردنشين تركيـه را نمـوده بـود جـواب رد داده                    تقاضاي پيش رسماً 
در يكـي از     فقط بدين دليل كه او در زير نـويس يكـي از عكـسهايش كـه بـه عنـوان ضـميمه                        ،است

ردي  كـ اصـوالًً به زعم آنها  چون  ضمناً. استفاده كرده بود  ) كرد(از كلمه   ،  هاي تركيه پخش شد     روزنامه
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. وجود ندارد بنابراين دليل و ضرورتي هم بـراي مـسافرت او بـه شـرق آنـاتولي مـشاهده نمـي گـردد                
از سـوي رژيـم     ) كردسـتان   (بخش شـرقي تركيـه       «خبرنگار آلماني اينگونه استنباط و استنتاج نمود      

 عمرهآنكارا مانند بخشها و استانهاي ديگر داراي حق و حقوق مساوي نبوده بلكه بـا آن بـصورت مـست                   
 تا بـه  1920 سالهاي سال يعني از سال ،مثالهاي شرم آور و ناهنجاري از اين قبيل ».برخورد مي شود 

  .  و بر همگان آشكار استبه نظر افكار عمومي جهان رسيدهامروز مدام 
سركوب و اختناق همچنين كشتارهاي دسته جمعي خلق كرد كه امـروزه جمعيـت آن در تركيـه                  

 و بيشتر از يك پنجم كل جمعيت اين كشور را تـشكيل مـي دهـد           رسد  ميفر   ميليون ن  15  به حداقل
د و پـس از  زيـستن  ه در اتحـاد جمـاهير شـوروي سـابق مـي     متغاير با ارامنه اي ك   .سنتي ديرينه است  

 ميليون بقيه كردهايي كـه در كـشور         15متغاير با   حتي   نيز،  پاشي استقالل خود را بدست آوردند     فرو
البتـه تـا   -خلق كرد در تركيه رسما موجـوديتي نداشـت   ، كنند يران زندگي ميو سوريه و اهاي عراق   

 از زمان روي كار آمدن كمال آتاترك و پياده كـردن سياسـت خـشونت آميـز                  -همين چند سال اخير   
مي  ) ترك هاي كوهي  (كردها را   ) ترك زايي يا تبديل كردن خلق هاي ديگر تركيه به ترك          (تتريك  
 سازمانها و گروههاي ناسيو ناليستي و نظاميان تركيه همـين اصـطالح را در               حتي امروزه هم  (ناميدند  

از ديدگاه آتاترك يا پدر تركيه مدرن از زماني كـه دولـت ناسيوناليـستي     ) مورد كردها به كار مي برند     
اين طرز برخـورد و     . وجود داشتند ) ها    فقط و فقط ترك   (اش صورت حقيقت به خود گرفت در تركيه         

ك از سوي كردهايي كه در بخش هاي جنوب شرقي كشور مي زيـستند بـه عنـوان نمـك                    رفتار آتاتر 
پس از سقوط و فرو پاشي امپراتوري عثماني بعد از          ) كردها  (چون آنها   . نشناسي و ناسپاسي تلقي شد    

فرانـسوي  ،   برخاستند تا نيروهاي نظامي اشغالگر انگليسي      ا با تمام نيرو به حمايت از تركه       1918سال  
پس از شكست و فروپاشي     . نكش را از خاك تركيه بيرون برانند      رد گ يها ارتش بلشويكي روس  و حتي   

 خـارج نمـوده و   ه نيروهـاي متفقـين قـدرت را از دسـت سـران امپراطـوري تركيـ         ،امپراتوري عثماني 
 كه تـا    عراق امروزي را   فاتحان انگليسي و فرانسوي بخشهايي چون سوريه و       . آنراتقسيم وتجزيه كردند  

هـا و نقـاط      پايتخت آمد از آن جدا كردند و نيروهاي خود را در          خاك تركيه بحساب مي    ن جزو اآن زم 
ت از افـسران    يـĤ  هـم يـك ه     1919در ماه مه    . ي نيز مناطق ساحلي مستقر كردند     جيشمهم و سوق ال   

  . ي درياي اژه را به اشغال خود درآوردندپياده شده و منطقه ساحل ) smyrna(سميرنا  يوناني در
 بهترين فرصت و موقعيـت بـراي كردهـا دسـت داده باشـد تـا بـه يـك                     كهد  يميرس ون به نظر  اكن

يـا از راه مـذاكره و       شانس دست يابي به چنين مـوقعيتي مـي توانـست           .حكومت مستقل دست يابند   
ح و يـا از راه همكاريهـاي سياسـي بـا جنـبش مـصطفي كمـال و ابـراز              با نيروهاي متفقين فات    گفتگو

بـدرخان  مصاحبه اي كه يكي از اميران كرد موسوم بـه اميـر    .ت تركيه حاصل گردد   وفاداري به حكوم  
ان پس از جنگ جهاني اول گـزارش   در مورد زم   برد و  و در تبعيد بسر مي    كه مدتهاي مديد در پاريس      
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ايـن  . سـازد  مـي  را آشـكار  تمام عيار و تفكـر دربـاره آن      قرارگرفتن  راهي   سر دو  دهد نتيجه اين بر    مي
سـال  «:گويـد   چنين مي  او. خان به عمل آمد    از جنگ جهاني دوم با بدر       كه بعد  ايستاحبه  گزارش مص 

 من و برادرم طبق دستور يك كميسيون انگليسي راهي كردستان شديم تا اوضـاع و احـوال را                  1919
اما خود كردهـا بـر    .شناخت متفقين به ما گفتندكه آنها كردستان رابه رسميت خواهند   . بررسي كنيم 

. ت و جوانمرديـست   از مـرو   ربوحـه از پـشت خنجـرزدن بـه تركيـه دو           ده بودند كـه درآن بح     اين عقي 
كه كردهاي تركيه تمام حق و حقوقي را كه متفقـين بـه             بود  مصطفي كمال آتاترك هم تضمين داده       
 گفتنـد كـه تـرك هـا      هـم     روسـتائيان كـرد    اكثر. خواهد داد  آنها وعده داده بودند در اختيارشان قرار      

  ».ما مي باشند)ديني(برادران 
كمــال آتــاترك قبــل از شــروع جنــگ عليــه نيروهــاي اشــغالگرمتفقين نامــه هــاي خــصوصي بــه 

قبايـل و   . اكثرفئودالها و امراي مهم كرد نوشت و از آنها خواست تابه صف جنبش ملي تركيه بپيوندند               
و  انگليـسي هـا  جـان و دل بـر عليـه     طوايف بيشماري به اين دعوت و فراخوان جواب مثبت داده و از   

به عنوان مثال بخش عمده اي از نيروهاي سپاه تركيه كه اشغالگران انگليسي را  . جنگيدندها    فرانسوي
طي نامـه اي در نهايـت ادب و         آتاترك  . بيرون راندند روستاييان كرد بودند     )Urfa( )عرفا(ازشهر اورفا 

كه آن عالي جنـاب بـه هنگـام         كمك و مساعدت هايي     «:نويسد  اكت به يكي از امراي كرد چنين مي       نز
  و خليفه گري تركيه مبذول داشتيدكامال بـر مـا          يپادشاهكشور  و  جنگ جهاني درحق ارتش عثماني      

. به همين دليل اينجانب براي آن عـالي جنـاب عـزت و احتـرام ويـژه اي قـائلم                   . آشكار است  روشن و 
يـن روزهـا خليفـه مقـدس و         ميدانم كه آن عالي جناب هم كامال به اين موضوع واقـف و آگاهندكـه ا               
  ».رنجور و آزرده خاطراند سلطان عثماني و همچنين وطن عزيزمان تاچه اندازه از دست دشمنان

ات و جمالت زيبا و توخـالي را        گول كلم ديگر  ر كرد   ا بيد م آن دوران گذشته وناسيوناليس     اكنون ماا
تمـام آنچـه را كـه جنـبش         . داد از صداقت و ساده دلـي اش سـو اسـتفاده شـود               و اجازه نمي   هخوردن

كرده بـود    شرافت و احساس وطن پرستي خود تبليغ      ،  ناسيوناليست ترك براي بدست آوردن استقالل     
حاال كردهاي ساكن در بخش اشـغال       . اكنون كردها نيز ادعاي آن را داشته و براي خود مي خواستند           

، اطـراف درياچـه وان    ،  هاي شمال و غرب كردسـتان      ها بين عراق امروزي و بخش      شده توسط انگليسي  
ماالتيا و كاالن نيز چشم به راه و اميدوار بودند تا خود را از زير سلطه صـدها سـال حكومـت                      ،  دياربكر

 خواه با موافقت جنبش نوپاي ترك هاي ناسيوناليست بـه رهبـري كمـال               .تركهاي عثماني آزاد سازند   
تلفي كه كردها پايه گذاري كـرده       بدين ترتيب جنبش هاي ناسيوناليستي مخ     .  خواه بدون آن   ،آتاترك

بيانيه  بودند براي رسيدن به خواسته هاي خود نه فقط روي جنبش آتاترك بلكه روي متفقين فاتح و                
رياسـت جمهـوري وقـت    )Woodrow Wilson( از جانب وودرو ويلسون هاي اعالم شد چهارده ماده

اده بود كـه مقـررات جديـد        ويلسون سخت و سفت قول د     . ايالت متحده آمريكا هم حساب مي كردند      
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. تنظـيم خواهـد كـرد     ها    اصل تعرض ناپذير حق تعيين سرنوشت ملت       پس از جنگ جهاني را بر      صلح
ژنرال شريف پاشا يكي از افسران ارشد كرد كه در زمان جنگ جهاني در خدمت ارتش تركيـه انجـام                    

انجـام معـامالت و     وظيفه مي نمود به عنوان نماينـده جنـبش آزادي كردهـا تعيـين گـشته و بـراي                    
وبار ديگر در آوريل 1919ژنرال شريف پاشا يكبار در ماه مارس        .مذاكرات صلح به پاريس فرستاده شد     

متفقين در مورد   . يادداشتي مبني بر خواسته هاي ملت كرد راتقديم شوراي عالي متفقين نمود           1920
بـه مـشاوره و   )Sevres(و سور)San Remo(كردها در شهرهاي سن رموهاي پيشنهادات و خواسته 

هـا   البته هدف آنها هرگز تحقق بخشيدن به اجراي حق تعيـين سرنوشـت ملـت           . تبادل نظر پرداختند  
هـاي كـوچكتري كـه     چيزمي خواستند امپراتوري عظيم عثماني را به بخـش  نبود بلكه آنها قبل از هر   

آنها را در شمال     هاي   خواست تا اين بخش هاي كوچكتر منافع و      ،  نمايندراحت تر بتوان آن را تقسيم       
 را وادار كردنـد تـا از تمـام          هامتفقين ترك .  تامين نمايند  نزديك آسياي صغير و همچنين خاور    ،  آفريقا

آلباني و بخش عظيمي از كشور نـو بنيـاد يوگـسالوي      . مناطق و استانهاي غيرترك چشم پوشي كنند      
بخش . خارج شد ) باب عالي (اني  همچنين شمال يونان و قبل از همه مقدونيه از چنگ امپراتوري عثم           

و صحراهاي عرب نشين از حجاز گرفته تا        ها    بيابان. دواگذار ش ها    يا تريپولي به ايتاليايي    شمالي آفريقا 
دسـت   به اين مقدار بـسنده نكـرده و       ها    انگليسي. قرارگرفتها    يمن و بين النهرين در اختيار انگليسي      

عثمـاني بـود گذاشـته و آن را     طه امپراتـوري مقتـدر  روي كشور مصر باستان كه تا آن زمان زيـر سـل     
حتي بخـشي از آنـاتولي هـم    . سوريه و جمعيت كردهاي آن به فرانسويان سپرده شد    . تصاحب نمودند 

امپراتـوري   بايـستي از   كردستان در نظر گرفته شدكه مي      براي تشكيل احتمالي جمهوري ارمنستان يا     
كردهاي تركيـه در بـه دسـت آوردن         ها    ين دگرگوني متناسب با ا  . شد عثماني شكست خورده جدا مي    

 وقتي كه شوراي عالي متفقين در تـاريخ          خصوصاً ،خواسته هايشان كامال مطمئن و خاطر جمع بودند       
. در پاريس طرح پيش نويس قرار داد سور را به دست نمايندگان دولت عثمـاني داد               1920يازدهم مه   

تالش هـاي همـه جانبـه و بـي نتيجـه بـراي              ي و   سعه و   ه پس از سپري شدن مهلت سه ما       شورااين  
  .تضعيف اين قرارداد سرانجام آن را در تاريخ دهم اوت امضا كردند

قرارداد مربوط مي شد به آماده سازي منطقه كردنشين آنـاتولي واقـع در شـرق رودخانـه                   62بند  
مرزهاي جديـد   به جمهوري پيش بيني شده و در دست تاسيس ارمنستان و شماال به              جنوباً  فرات كه   

. سوريه و عراق كه به منظور يك خودگرداني سياسي و فرهنگي پيش بيني شده بـود خـتم مـي شـد     
 نيز به منظور حفظ اقليـت هـاي قـومي ديگـر          سوال برانگيز در مورد خطوط مرزي     مسائل مشكوك و    
 از  يمتـشكل از نماينـدگان    ،   و مسيحي مي بايستي توسط يـك كميـسيون          كلداني همچون آسوريهاي 

  .ايران و كردستان مورد بررسي قرار مي گرفت، ايتاليا، فرانسه، شورهاي انگليسك
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حكومت تركيه را موظف به به رسميت شـناختن و اجـراي تـصميم گيـري هـاي                  ،  قرارداد 63بند  
 بر وفق مراد كردها بود و خواسته هاي دروني آنهـا را بـرآورده مـي                  كامالً 64بند. كميسيون مي نمود  

ند اين امكان را براي كردستان خودمختار فراهم مي نمود تـا پـس از انقـضاي مهلـت                مفاد اين ب  . كرد
. يك ساله و با موافقت سازمان ملل به كردستان عراق پيوسته و تشكيل يك حكومت مستقل را بدهد                 

سران دول متفق هيچگونه مخالفت و يا اعتراضي عليه بـه هـم پيوسـتن               «: دراين بند چنين آمده بود    
بخـشي از خـاك     (ردهايي كه تـاكنون در آن بخـش از كردسـتان كـه بـه واليـت موصـل                  داوطلبانه ك 

نيروهـاي  . اما شادي كردها ديري نپاييد   » .تعلق داشته را به خاك كردستان ندارند      ) امپراتوري عثماني 
سـلطان  حقيقت امر هم اين بـود       : ده بودند متفقين محاسباتشان را بدون حضور ميزبان ترك انجام دا        

اش حكمرانـي      قلمرو قلع و قمـع شـده       از آنجا بر   ادشاه تركيه كه در استانبول نشسته و      محمد ششم پ  
 از قدرت ساقط شده و آن زمان اختيار چنداني نداشت تا احكام و مقرراتش را حتي در                  تقريباً،  كرد مي

 در اين فاصـله جنـبش     . چه رسد به اينكه پاي قرارداد سور را امضا كند          داخل كشور به كرسي بنشاند    
جوانان ناسيوناليست ترك به رهبري مـصطفي كمـال بـا اسـتفاده از ضـعف سـلطان و بـا حمايـت و                        

اتحاد  شويك بل  و خوش باور كرد همچنين نيروهاي نظامي قدرتمند جوانان         دل  پشتيباني طوايف ساده  
مصطفي كمال طي يك قيام     . جماهير شوروي مبارزات سياسي داخلي رابه نفع خود به پايان رساندند          

مجمـع تركهـاي    1921آوريـل   23در تـاريخ    . ي برعليه سلطان محمد ششم شوريد و براوپيروز شـد         مل
كمـال آتـاترك در مقـام       . تـشكيل داد  ناسيوناليست در آنكارا به عنوان دولت موقت يـك گردهمـايي            

نماينده ملت با سياستي ديكتاتورمĤبانه آهسته و گام به گام قدرت و اختيارات سلطان محمد ششم را                 
  .وي را از مقام سلطنت بركنار نمود1922وي سلب و سرانجام در ماه نوامبراز 

  و آنگاه در عرصه سياست خارجي تمام نيرو و توان جديد كـسب شـده اش را در راه تجديـد نظـر                     
تالش و پافشاري هـاي اوبـاالخره       . سخ قرارداد صلح ديكته شده از سوي متفقين در سور به كاربست           ف

پس از مذاكرات خستگي ناپذير و رياكارانـه تركهـا قـرارداد            1923ژوالي  24 به ثمر نشست ودر تاريخ    
طي اين عهدنامه در قرارداد سور تغييراتـي بـه شـرح زيـر              .  بسته شد  عهدنامه لوزان جديدي به نام    

 حق و حقـوق  ها   يارامنه و يهود  ،  براي اقليت هاي ملي و قومي تركيه همچون يوناني ها          :انجام گرفت 
اما ديگر نه تنهـا از تـشكيل يـك دولـت يـا              . رچند ناچيز و جزيي در نظر گرفته شد       هايي ه  حمايتو  

اسـمي  ، بلكه حتي محض نمونه هم، حكومت خودمختار كرد در كردستان تركيه حرفي به ميان نيامد        
 از اين رو كردها به ناچار بـه بنـدهاي عمـومي           . يا كردستان در متن اين عهدنامه ذكر نگرديد        ازكرد و 

و پـذير    را براي تمام ساكنين تركيه امكـان      استفاده از زبان مادري     ها    اين بند . توسل شدند  م 39 و 38
حكومت تركيه موظف است زندگي كليـه       «:  است در بخشي از اين بندها چنين آمده      . كرد تضمين مي 
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نژاد و مذهب مورد حمايت كامـل قـرار         ،  زبان،  مليت،  اهالي و سكنه كشور را بدون توجه به محل تولد         
  ».اده و به آنها آزادي اعطا نمايدد

كردها اكنون تازه متوجه مي شدند كه پدر تركيه مدرن چگونه به آنها رو دسـت زده و چـه كـاله                      
دكتـر قاسـملو در   (دكتر عبدالرحمن قاسملو سياست مدار و مـورخ كـرد    . گشادي سرشان گذاشته بود   

در قالب انتقـاد و      ). به قتل رسيد   در وين به دست ماموران امنيتي جمهوري اسالمي ايران        1989سال  
اشتباه عمـده و اساسـي خلـق        «:ساده دلي و خوش باوري كردها را محكوم كرد و گفت          انتقاد از خود،    

 كرد كه بارها در طول تاريخ مدرن تكرار گشته آن بود كه آنها وعده هـاي شـفاهي و پـوچ و توخـالي                       
در حاليكـه مـي بايـست        ، پنداشته بودنـد   خوش باورانه طالي ناب    و   را بدون چون و چرا    ها    كماليست

شان را دقيق و به صورت كتبي درخواست و آنها را متعهد            تداعهوعيدهاي آنها را باور نداشته و ت      وعده  
شان خـالي  هايـ به همين راحتي شانه از زير بار قول و قرار دنبه برآوردن وظايفشان مي نمودند تا نتوان      

رد ظاهرا گول وعده وعيـدها را خـورده و آنهـا را چـون خـود                 سفانه رهبران خوش باور ك    اما متأ . ندنك
باالخره هرچه باشد آنها خواست هاي خود را در اولويت قرار نـداده و نخواسـته                . صادق پنداشته بودند  

 و رسـوم    نبنابر سـن  كردها  . استفاده كنند ءو نياز ملي از موقعيت برتر خود سو        بودند به هنگام اضطرار   
  آتاترك اعتماد كرد و حتي به فكرشان هم خطور نمي كرد كه كسي قـولِ               تاريخي خود به قول شرف    

چـون خـود آنهـا      .  كند  فرو و پس از آنكه خرش از پل گذشت سرش را كبك وار زير برف              شرف بدهد 
كردها خيلي زود يعنـي هنـوز عهدنامـه    . مانند وقتي قول شرف مي دهند تا پاي جان به آن وفادار مي 

ـ    ك پايه هاي ح   لوزان كامال بسته نشده و     شده بـود بـه سرنوشـتي كـه جمهـوري           ومت آتاترك محكم ن
بنيانگـذار دولـت جديـد      )1923(در همـان سـال      .  پي بردنـد   نسيت تركها برايشان رقم زده بود،     ويشو

 سرتاسر كشور به استثناي مناطق كردنشين ممنوع        رسمي در استفاده از زبان كردي را به عنوان زبان         
 كه ايتالياي فاشيست اسم     شكليبه همان   (را   ها هزو حو ها    بخش،  روستاها،  اسم كليه اماكن  . اعالم كرد 

آنها حتي زحمـت  .  به نامهاي تركي تبديل كردندتماماً ،)جنوبي تغيير دادتيرول   را در مناطق  ها    محل
  .ادنداهالي روستاها در محل زندگيشان نداطالع رساني اسامي جديد تركي را به 

خـاك تركيـه     چـون حكومـت آنكـارا در      . م و حذف كامل كردها بود      ادغا ،هدف اصلي اين سياست   
كرد ممنوع  به زودي حتي به زبان آوردن كلمه. تحمل نمايدرا خواست غير از ترك مليت ديگري     نمي

 تبـديل شـده بودنـد       »ترك هـاي كـوهي    «حاال كه كردها به ترك يا به اصطالح         به عبارتي   . اعالم شد 
ي يكي از مورخان كرد عراق ايـن عكـس          شريف وانل .  و تركي مي شد    فته تغيير يا  بايستي زبان آنها نيز   

دولتمردان سياسـي تـرك در آنكـارا بـا ابـداع و اختـراع كلمـه                  :العمل را چنين تعبير و تفسيرميكند     
 و متقاعد شدند كه با سياست ادغامي خود به هيچ وجـه     ه به كرات به خود قبوالند     »هاي كوهي  ترك«

 عهدنامه لـوزان بـه عمـل        38 بند  به بناها    يا عليه حمايت از اقليت    ها    ملتج  راياقدامي برخالف حقوق    
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 هم ترك بودند و تركها در كشور تركيه نمي توانستند جزو            »تركهاي كوهي «چون باالخره   . اند نياورده
  ».به حساب آيندها  اقليت
انتخـاب و   آنكـارا را بـه عنـوان پايتخـت          1924وضاع و احوال كشور پس از آنكه مجلس در سـال            ا

خليفـه عبدالمجيـد رهبـر      .  دچار بحران گرديد   داًي نمود شد  منسوخعناوين پادشاهي و خليفه گري را       
ساعت 24مذهبي مسلمانان به انضمام پيروانش و نيز اعضاي خاندان پادشاهي مجبور شدند در عرض               

 كمـال كـه     بدين ترتيب آخرين رشته اي كه مسلمانان كرد را به مـصطفي           . خاك تركيه را ترك كنند    
چـشم  . آنها حامي و ناجي خليفه گري عليه تهديدهاي خارجي قلمداد كرده بود پاره شـد              نزد  را   خود

 هـا    عقيدتي در جامعه پديد آورد كـه كماليـست         ءخالپوشي از پيوند جامع و مفصل اسالمي يك نوع          
) ايـي افراطـي   گر ملي(هاي شوونيستي     و ايده  سعي داشتند جاي آن را به وسيله فشارهاي بي مالحظه         

  . پركنند
وقتـي  . سرخوردگي مذهبي نيز اضافه شـده بـود       ،  اكنون ديگر به نارضايتي سياسي كردهاي تركيه      

آور باال  ها سرسام تر شده و قيمت وخيم )مناطق كردنشين(هاي شرقي تركيه  اوضاع اقتصادي در استان   
كردهاي تركيه  ،  اب و ناپديد شدند    به طوركلي ناي   نيازهاي اوليه غذايي گاهاً    رفت و حتي قوت روزانه و     

. دست به قيامي بـزرگ و دسـته جمعـي زدنـد           1925در جستجوي يك راه حل اساسي در ماه فوريه          
ماهها بـود كـه   . بودرهبراين قيام شيخ سعيد كه خاندان او بطور قانوني وارث فرقه دراويش نقشبندي              

اي ديگر از  ديار بكر همچنين عده، بطليس، از شهرهاي درسيم رهبران كرد از سرتاسر كشور مخصوصاً
بـه شـدت ناراضـي       ها  كماليست به وجود آمده توسط       مذهبيِ بنياد گرايان مذهبي ترك كه از اختناقِ      
  . و براي برپايي قيام هم پيمان شدندهگرد آمد)Palu(بودند در خانقاه شيخ سعيد در شهرپالو 

به كلي غافلگير شدند و بـدين         را نداشتند  و ادارات دولتي تركيه كه انتظار چنين قيامي       ها    سازمان
و بخـش غربـي     )بـين دو رودخانـه دجلـه و فـرات         (گونه قيام بزودي تمام مناطق علياي بين النهرين         

 200كيلومتر از شرق تـا غـرب و حـدود           300به وسعت    كردها در منطقه اي   . درياچه وان را فراگرفت   
هاي نظامي ارتش تركيه به سـرعت و         يگان .كيلومتر از شمال تا جنوب شورش خود را گسترش دادند         

تمـام  . مـرزي سـوريه عقـب كـشيدند        شتابزده خود را بـه طـرف غـرب و جنـوب در جهـت خطـوط                
شيخ سعيد كه قيام خـود را بـه         . پاسگاههاي ژاندرمري و خود ژاندارمهاي مورد تنفر مردم محو شدند         

ر كـه از منـاطق كوهـستاني و         بزودي طوايف و عـشايرديگ    ،   فقط هفت هزار نفر شروع كرده بود       كمك
دولـت  . شهرها سرازير شده بودند به اوپيوسته و تعداد شورشيان را به بيش از سـي هـزار نفررسـاندند         

لشگراول سـواره نظـام را تارومـار         شورشيان تمامي يگانهاي لشگرهفتم پياده و     . آنكارا وحشت زده شد   
تا بـاالخره تركهـا در اواخـر مـاه مـارس            . دندنيز به اسارت خود درآور     تعداد بيشماري ازآنها را    كرده و 

 و به كمك نيروهاي فرانسوي كه در آن زمان نيابـت دولـت نوبنيـاد                آوري  جمعهزار نفري   35لشگري  
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. و ايـن لـشگر را تقويـت كردنـد          هسوريه را به عهده داشتند از خطوط راه آهن نظامي اسـتفاده كـرد             
بدينوسيله   و هش شرقي درياچه وان را مسدود كرد      نيروهاي ديگر متفقين نيز به كمك آنها آمده و بخ         

  .كردندشورشيان را از طرف مرزهاي ايران و عراق محاصره 
هفته مقاومـت شورشـيان      در عرض فقط چند   . اوائل ماه مه حمالت دسته جمعي تركها شروع شد        

. مـد درآهـا     شيخ سعيد به همراه ديگررهبران كرد دستگير و به اسارت تـرك           . در هم شكسته شد    كرد
دولت آنكارا در مورد كردهاي شكـست خـورده بـه راه     قتل عام و كشت و كشتاري كه ارتش خونخوار        

انداخت اساسا تفاوت چنداني با قتل عام و كشت و كشتارهاي دسته جمعي امپراتوري عثماني كـه در   
ت كه چـرا   اسورآتعجب اما . نداشت، مورد ارامنه چه قبل وچه بعد از جنگ جهاني اول به راه انداخت           

برقـراري   مورخين آمريكاني هنوز هم يك چنين واقعه اسف باري را به عنوان ايجاد و برقراري صلح يا                
. به عنوان مثال عبارتي از يك مورخ آمريكايي بـه اسـم ريچـارد د              . مجدد نظم عمومي تلقي مي كنند     

اولـين چهـره    او در كتابش بـراي ترسـيم   .را نقل مي كنيم )Richard D. Robinson( روبينسون
ايجاد و برقراري صلح مسلما بـا خـشونت همـراه بـود امـا               ":تاريخي جمهوري تركيه چنين مي نويسد     

در ايـن مـورد بـسيار محتاطانـه عمـل           ها    به احتمال زياد آمريكايي   . فتاد هرگز به راه ني    »حمام خون «
نظامي و سياسي خود    كردند تا مبادا در آن زمان كه جنگ سرد شديدا برقرار بود يكي از هم پيمانان                 

سعي كردند چهـره واقعـي تركيـه را بهتـر از آنچـه كـه                ها    به همين دليل آمريكايي   . را ازدست بدهند  
  .هست نشان دهند
كـشت و   ‚اين بودكه حتي ماهها پس از درهم شكـستن مقاومـت شورشـيان كـرد                 اما واقعيت امر  

جـازات شورشـيان بـيش از دويـست         به عنوان م  . ترور در اين مناطق هنوز هم بيداد مي كرد         و كشتار
. به خاكستر تبـديل كردنـد      خانه را به آتش كشيده و      9000دود  ح،  كرد با خاك يكسان شد    روستاي  

يك مورخ ترك حتي با افتخار اين رقم را صدهزار اعالم           . به قتل رسيدند  نظامي  غيراز پانزده هزار   بيش
اهدان عيني را كه از ايـن مهلكـه جـان           سال يكي از ش    40 يكي از خبرنگاران آلماني پس از     . مي كند 

 :اين شاهد عيني خاطرات خود را اينگونه بيان ميكند        . با او مالقات ميكند    سالم به در برده بود يافته و      
اما مردهايي كـه روي هيـزم قـرار         . ارتش تركيه مردان ما را دريك نقطه جمع كرد تا آنها را بسوزاند            «

داد تـا    همين جهت فرمانده ارتش تركيه به سربازانش دستور       سوختند به    گرفته بودند به سادگي نمي    
 و باعـث    هبدن زنها چربي بيـشتري داشـت       به نظر او  ،  وبه درون آتش بياندازند   ها    زنها را هم روي هيزم    

  .»شد هرچه بيشتر شعله ور شدن آتش مي
جامعه شناس ترك كه خود شـاهد عينـي جنـگ و صـحنه هـاي      )B. Ustungel (اوستونگل. ب
، آنچـه را كـه خـشونت   هـا   ستكماليـ  «:دهد  در مقاله اي چنين توضيح مي     هنه هموطنانش بود  وحشيا

آنهـا در ايـن راه      .  اعالي خود رساندند   انسانها به حد  شود در مورد      مي هقتل و غارت ناميد   ،  يوحشيگر
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سـربازان تـرك هـزاران      . سالطين تاريخ را هـم سـفيد كردنـد        و مستبدترين   حتي روي خونخوارترين    
شخصا بـه چـشم خـود ديـدم كـه           . اي كردنشين را به آتش كشيده و به خاكستر تبديل نمودند          روست

ي آنها را به قتل رسـانده و دسـت آخـر هـم شـالها              ،  ك كردها را از زندان بيرون كشيده      ژاندارمهاي تر 
روستاهاي به آتـش كـشيده شـده را بـه عنـوان منطقـه                ».رساندند ابريشمي مقتولين را به فروش مي     

 را كه باقي مانده و جان سالم به در برده           هائيپس از قتل عام وحشيانه آن     . منوعه اعالم كردند  نظامي م 
در هـا   تسكماليـ .  به مناطق غربي كـشور كـوچ دادنـد   )به ترك تبديل كردن(بودند به منظور تتريك   

ه ي ما هاي تركيه در يكي از روزها      يكي از روزنامه  حتي   كه   مناطق كردنشين وقاحت را بجائي رساندند     
در ايـن   : و بدون آنكه ترسي از مجازات داشته باشد اعـالم نمـود     بدون هيچ شرم و حيا     1925مه سال 
 مسئله و مشكلي به نام كرد نداريم چون هركجا مشكلي پيش بيايد سـرنيزه               ما ابداً  )كردستان(مناطق

  . ترك آن را حل مي كندسرباز يك 
ميكرد و اين باعث گرديد تا زخم هـاي          بيدادنيز    سران و رهبران كرد    مورد در   ها  انتقامجويي ترك 

رهبـران منطقـه     ديگـر  شـيخ و   91ابتدا  ها    ترك. مهلكي بر پيكر جنبش آزاديخواهانه كردها وارد آيد       
پيـشمرگ كـرد را بـه همـراه شـيخ سـعيد بـه دار                140 عام اعدام كردند پس از آن        ءارزروم را در مال   

ام حتي ليست گناهان آنهـا را برايـشان         داز اجراي حكم اع   قبل  ها    رئيس دادگاه نظامي ترك   . آويختند
اي ازشماها به صورت نامـشروع و غيرقـانوني مناصـب و اختيـارات دولتـي را تـصاحب         عده: كرد بازگو

گـري حمايـت و    اي ديگر از خليفه عده. ايد ءاستفاده كردهبدينوسيله از نفوذ و قدرت دولت سو     نموده و 
 اسـتفاده  ءگري سو عتقادات مذهبي مردم به منظور ايجاد شورش و اخالل     اي هم از ا    دفاع نموده و عده   

امـا در يـك نقطـه نظـر همـه شـما             ": بياناتش با صداي بلنـد فريـاد زد        جناب قاضي در آخر   . ايد كرده
  ". `ايجاد يك كردستان آزاد و مستقل مي باشد`و آن هم  بوده ايد همدست و متحد

 در ايـران رضـاخان پهلـوي   . انتظـار كمـك داشـته باشـند    توانستند از كشورهاي ديگـر   كردها نمي 
در عـراق هـم     .  خود درگير جنگ با طوايف وعشاير كرد ايران بود         همزمان قدرت را به دست گرفته و        

 بـه رهبـري     كردهابه حدكافي درگير مبارزه با      ،  نيروهاي انگليسي كه نيابت دولت را به عهده داشتند        
گيـري   يأمچنين تقاضاي سازمان ملـل متحـد بـراي يـك ر    ه، شيخ محمود به منظور كسب استقالل    

دولت نوبنياد روسيه هم كـه در تـالش بـود تـا بـه رسـميت                 .  بود كشورسراسري در بخش كردنشين     
نميخواست قرارداد بي طرفي خودرا كه با آنكارا بسته بود به خاطر طرفداري و حمايـت               ،  شناخته شود 

بدين سان كشتار و قتل عام ملت كرد        . ه خطر بياندازد  از يك اقليت قومي كه منافعي برايش نداشت ب        
،  دنيا وحتي بدون وجود منتقدي آغاز گشت       ل قدرت هاي بزرگ و تقريبا دور از چشم ساير مل          زيرنظر

كردها در مقايسه بـا  . استكشتاري كه اثرات و عواقبش تا به امروز باقي مانده و هنوز هم ازبين نرفته        
 طي گفتگـو  . ا تنها ملتي هستندكه هيچگونه حامي و پشتيباني ندارند        ساير اقليت هاي تحت ستم دني     
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«  :اي كه با دكتر محمود عثمان سياستمدار كردشناش عراقي داشـتم چنـين بيـان داشـت          و مصاحبه 
.  داشـته باشـيم    به مراتـب بهتـر    توانستيم وضعي     بوديم مي   مي يهودي    هم كردها ما طبيعي است اگر  

را مـورد حمايـت قـرار     با پـول و اسـلحه مـا    را به ما معطوف داشته و  درآن صورت تمام دنيا توجهش      
  .» كه ما يهودي نيستيماستميداد اما مسئله اين 

 نمي توان گفت كه قدرتهاي بزرگ هيچگاه مناطق كردنشين را مورد لطف و مرحمت قـرار                 مسلماً
ايـن   اسـتثمار ،  ر منـافع خـود     اين بزرگواران فقط و فقط به فك       هاما هرگاه چنين اتفاقي افتاد    . اند نداده

كردها از ديدگاه و نقطه نظر دول منطقه و ديگـر قـدرتهاي بـزرگ               . س ب اند و  استفاده بوده  وءسملت و   
هاي خود به  آنها كردها را در جهت نيل به خواسته. اند در عرصه شطرنج داشته جهان فقط رل پياده را

 ديگر كشورهاي خاور نزديـك غالبـاً       انب تركيه و  اين استدالل كه از ج    .  كرده اند  بازي گرفته و قرباني   
 كـامالً  ،باشـند  هاي آنها مي    كه كردها موي دماغ آنها و مانع بازسازي و مدرن شدن ملت            گردد  ابراز مي 

بوده  ها خود مخلوق دست قدرتهاي استعمارگر چون اكثر اين حكومت. قابل قبول استاساس و غير  بي
  . ب قدرت و نه توافق و جلب نظر ملتهايشان بوده است مشروعيت آنها بيشتر درجهت كس واند

و يكپارچـه در سـركوب و       گر قدرتهاي استعمارگر سـابق متفـق         ا نيستبه اين ترتيب جاي تعجب      
ي انگلـيس را جهـت      ت نيروي هوايي سلطن    دولت عراق بارها   :نابودي قوم مزاحم كرد شركت مي كردند      

. نـد  كه بالفاصله دريافـت كرد    نمودسه درخواست حمايت    از فران  بمباران كردها به ياري طلبيد وتركيه     
 آنهـا را بـا اسـتفاده از خـط آهـن             1925نظر داشتند نيروهاي ستيزه جوي كرد و قيام سـال            آنها در 

در رو  ت مقابلـه و رو رآچـون جـ  ، از پشت به آنها حمله ور شوند زده ونظامي فرانسوي سوريه اي دور    
  . شدن با جنگاوران كرد را نداشتند

از نظـر   قـدرتي   هـا     آن زمـان  او  هرچند كـه خـود       )جنبش كردها (تنها منتقد و حامي اين جنبش       
. جواهر لعل نهرو بود كه بعدها به مقام نخست وزيري هندوسـتان رسـيد  ، در دست نداشتنظاميگري  

 ،يا قيامي با انگيزه هاي منطقه اي تلقي ننمود   اسالمي و -را نه تنها قيامي ارتجاعي    1925نهرو شورش   
 آزادي  جهتعليه اختناق و سركوب حكومت مركزي       ملي  بلكه آن را به عنوان آغاز يك جنبش اصيل          

 به طرز عمل و برخـورد منافقانـه تركهـا در مقابـل              نهرو شديداً .  و تبليغ كرد   خلقي آزاديخواه شناخت  
نـه   مگـر . شت خود را نمي خواسـت     وحق تعيين سرن   از خلقي كه چيزي غير   ،  خلق كرد حمله ور شد    

، هايي چون تركيـه     رژيم  انگار كردها بدست آمده بود؟   هاي تركي نيز به تازگي و به كمك          آنكه جنبش 
ق حس ملي گرايي همچنين برنامه ريزي بـراي آينـده را فقـط و فقـط حـق مـسلم خـود                  ايران و عرا  
كه )Glimpses on world History("جهان نگاهي به تاريخ "نهرو در كتابي به اسم . ميدانستند

بدين سان تركهايي كـه خـود بـه تـازگي آزادي را بـه       : منتشر شدچنين ابراز مي دارد1935 سال  در
آيـا عجيـب   . بودند نابود كردند )آزادي ( ي را كه مشتاقانه در جستجوي آنكردهائ، دست آورده بودند 
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ناسيوناليسم تدافعي به يك ملت متجاوز و متعرض تبديل شـود؟آيا عجيـب نيـست               يك  نيست اينكه   
 شـود؟ تبـديل  ركوب ديگـران  سيكاري كه به خاطر آزادي شروع شده بود يكباره به جنگي در جهت    پ

البتـه  ،  سـركوب گرديـد   هـم    كردها يكبار ديگر دست به شورش زدند اما اين شـورش             1929در سال   
نه بايد باور داشت كه بتوان يك خلق را براي هميشه تحت سـتم قـرارداده و                 وچگبه راستي   اما  . موقتاً
 و حاضر است براي دستيابي بـه آن هـر          هبود صرخلقي كه براي بدست آوردن آزادي م      ،  كوب نمود سر

  قيمتي را بپردازد؟
 1999تـا   1984جملـه قيـام سـالهاي       من(آزادي خواهانه كردها در تركيـه       كليه قيامها ومبارزات    "

 شدت و خـشونت     به شكست انجاميده و با همان     1925همانند قيام مصيبت بار سال       )عبداله اوجاالن 
تجديـد  1927يعنـي در سـال    سال بعد طولي نكشيد و كردها حدود دوها  آن زمان.   سركوب گرديدند 

 يك گنگره به شـكل      طيقوا نموده و طي يك گردهمايي مخفيانه كليه سازمانهاي تشكيالتي خود را             
جنـبش   .به معني استقالل با هم متحـد كردنـد  )çìíjîü‚" )Khoybun"انجمني متحد تحت عنوان  

چـشم بـه يـك هـدف سياسـي بـا       و  اكنون ديگر كاراكتر اسالمي خود را بكلـي از دسـت داده             كردها
از حاال به بعد ديگر فقط خواسته يك طايفه ويـا           . بودحكومتي مستقل يا حداقل خودمختاري دوخته       

ف فقط   ديگر هد  اكنون  بلكه  ،  مبارزه ميكرد مطرح نبود     ،  يك ايل كه تنها به خاطر كسب آزادي خود        
البتـه اكثـر   . يكي بود و آن هم آزادي و استقالل براي كردستان يا حداقل براي يكي از بخش هاي آن                

 بتواننـد    تـا   كرد خود به اين مسئله واقف بودند كه توان و نيروي كافي در دسـت نداشـتند                 رزمندگان
منظـور از  . لبنـد همزمان هرچهار دولتي را كه كردها به صورت اقليت در آن ميزيستند بـه مبـارزه بط                

 اميد به كمك كردهاي كشورهاي هم جـوار خـود           مسلماً. عراق و سوريه بود   ،  ايران،  چهار دولت تركيه  
باالخره پيش بيني همه چيز را بايد كرد و درصورتي كه شورش با شكست              . كرد نقش بزرگي بازي مي   

قـرار شـد    . جـا پنـاه بـرد     بـه آن   رفت و    هيكشور همسا  به دوشب  تا روبه رو ميگرديد بايستي جايي يافت     
ي هماهنگ سازي فعاليت هاي سياسي و نظـامي         ر شورش مسلحانه بعدي رهب    در "‚çìíjîü"سازمان  

 از بخـش شـرقي تركيـه آغـاز          طرح شورش بر اين مبنا بود كه اين بار شورش كـالً           . را به عهده بگيرد   
از اين بابت راحت بود     يعني منطقه اي كه مرزهاي سوريه پشت سرشان قرار گرفته و خيالشان             . گردد

قرار شد ابتدا عشاير ايل جاللي كه حـدود         . كه از پشت سر مورد حمله و شبيخون قرار نخواهندگرفت         
در بخش غربي تر كردهاي   . خيمه در دامنه كوه آرارات برپا كرده بودند دست به اسلحه ببرند            15000
مرزهاي ،   مابين كوههاي آرارات   تمام منطقه 1930در ماه ژوالي سال      و  شورش را آغاز كردند    حيدري

  . ايران و سواحل شرقي درياچه وان تبديل شد به يك ديگ جوشان و قابل انفجار
بار جنگجويـان مبـارز كـرد بـه          اين. رهبري كردها را يك افسر باتجربه و كاركشته به عهده گرفت          

رهبـر نظـامي   .  بودآنها نامشخصمنشأ  بودند كه   مجهز  به سالح هايي     1925 مراتب بهتر از قيام سال    
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ليس چشم به جهان گـشوده و بـه عنـوان افـسر كـادر           تدر ب  او. كردها را احسان نوري به عهده داشت      
احسان نوري در مبارزات    . ارتش تركيه در آكادمي نظامي استانبول دوره نظامي گري را طي كرده بود            
نظـر  . يه يونان جنگيده بود   آزاديخواهانه تركها به عنوان سروان ارتش تحت رهبري كمال آتاترك برعل          

از بخش شرقي تركيه شروع كرده و آن را همچون يك موج وسـيع و               بايد  نوري اين بود كه شورش را       
سوزان به تدريج بطرف مناطق مركزي كردنشين مابين شهرهاي درسيم و ديـار بكرهـدايت نمـوده و                  

امـا  . ركها شعله ور شده بود    اين موج آتش پنج سال پيش همراه با قيام خلق كرد عليه ت            . دادگسترش  
 تركيه را ژنرال صـالح پاشـا برعهـده         اي اوليه دريافت كه فرمانده سپاه     نوري پس از موفقيت و پيروزيه     

اين ژنرال افسري بود با تجربه وآشنا به رموزو عمليات جنگي كه فرمانده خود او هنگامي كه در                  . دارد
، ركها به سالح هاي بهتر و مدرنتري مجهـز بودنـد           عالوه بر اين ت    .نيز بود  كرد ارتش تركيه خدمت مي   

وارد ميدان شـدند    زبده  نفري از يگانهاي     12000تركها ابتدا با يك نيروي       . نيروي هوايي آنها   خصوصاً
ژنـرال تـرك در دو طـرف درياچـه وان دو            .  به چهل هزار نفـر رسـاندند        اين تعداد را مجموعاً    كه بعداً 

 هـم بـا     ، كرد و با اين تاكتيك ارتباط شورشـيان را همزمـان           شرق كشور ايجاد  سوي  شكاف عميق به    
در نبـردي   . بـست  و هم راه گريز آنها را به سوي مرزهـاي ايـران              نمودمنطقه مركزي كردنشين قطع     

نوري احـسان رهبـر     . نهايي و سرنوشت ساز طي فقط يك روز هزار جنگجوي كرد به شهادت رسيدند             
اش خـود را بـه كوههـاي آرارات          با كليه نيروهاي مسلح    و شورشيان كرد ناچار به عقب نشيني گرديد      

هاي عظيم سنگي كـه   او افرادش را در اين منطقه صعب العبور به پشت صخره         . كوچك و بزرگ رساند   
 بـه ايـن اميـد كـه پناهگـاه         . كشاند و همانجا پنـاه گرفـت      است   هاز مواد مذاب آتشفشان تشكيل شد     

نوري احسان براي   .  مدتهاي مديد به مقاومت خود ادامه دهد        يافته و بتواند   يمطمئن و تسخير ناپذير   
دلگرمي و قوت قلب افرادش پس از استقرار در اين مناطق كوهستاني طي يك سخنراني چنين ابـراز                  

-1918طي سـالهاي    با همه قدرتش    فراموش نكنيد و به ياد بياوريد كه حتي ارتش شوروي           « :داشت
ك تركيه پيشرفت كرده بود نتوانست در اين مناطق بـه مـا             كيلومتر در خا  150با وجودي كه    و  1915

 كردنـد روسها بيش از دو سال تمام ما را محاصره          . اي به ما بزند    كرده يا لطمه و صدمه     دسترسي پيدا 
   ».اما حتي پس از پايان جنگ جهاني دوم ما هنوز مغلوب نشده بوديم

قلعـه  «ايران و تركيه را به صـورت        ،   بود كه مثلث مابين روسيه     آنهدف سياسي اين عقب نشيني      
نيز در نظر داشتند اين استحكامات را به صورت كردستاني ،  گسترش داده و آن را حفظ كنند»آرارات

 به كمك قدرتهاي هواداري كه ماهيتشان هنوز كـامالً         سيس نموده و  أدولتي موقت ت  ،  مستقل درآورده 
 ستور جلسه روي ميز سازمان ملـل متحـد         د در قالب هاي ملت كرد را      مشخص نبود مسائل و خواسته    

رضاشاه اول در كشور همـسايه يعنـي ايـران نـه            . نتيجه ماند  اما اميدواري كردها بار ديگر بي     . بكشانند
رشي يعني مرزهـاي كـشورش را       وتنها ساكت ننشست بلكه مهمترين راه كمك رساني به كردهاي ش          
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ـ            ويبر شگراز سـپاهيان خـود را تحـت فرمانـدهي           آنها بست و بنا به درخواست و تقاضاي تركها يك ل
از مـرز گذرانـد تـا بـه مقابلـه بـا شورشـيان كـرد           سرهنگ نخجوان كه زماني مزدور ارتش تركيه بود       

 Frans(لجائي كه كتاب فرانس ورفـ ( )Musa Dagh( موسيكوهنخجوان در دامنه هاي . بپردازد

Werfel(          امنه به دسـت تركهـا بـه شـهرت          را به خاطر افشاگريهايش در مورد كشتار دسته جمعي ار
هرچنـد  . به شورشيان مسلح كرد حمله برد وآنها را تا پاي آرارات كوچك عقـب رانـد                ). جهاني رساند 

روي جنگجويـان   رسيد اما مرزهاي ايران و شـوروي بـه          سرهنگ نخجوان بدست مبارزان كرد به قتل        
  . ماندكرد بسته 

جـاوز تـرك در آن منطقـه كوهـستاني بـا             مت ارتـش همانگونه كه جنگجويان كرد حدس ميزدنـد        
امـا خيلـي زود مـشخص    . هاي بلند و صعب العبـور متحمـل تلفـات و خـسارت سـنگيني شـد          صخره

نظر تاكتيك هاي نظامي مسئله با زمان قبل از جنگ جهاني اول بـه نحـو                 گرديدكه اين بار حداقل از    
 بـه پيـشروي     موفـق يه  نظامي ترك بدين معني كه اكنون هرگاه يگانهاي       . اي فرق ميكند   قابل مالحظه 

 و توسـط بمبـاران      هرس شورشيان كرد قرار ميگرفتند نيروي هوايي تركها حملـه كـرد           نبوده و در تير   
روش نيروي هوايي تركيه در سركوب و متالشـي كـردن           . مانع از نابود شدن سپاهيان ترك مي شدند       

حـسن ارفـع    . ه مدرنتر عمل ميكرد   با اين تفاوت ك   ،  ددمنشانه بود به همان اندازه سابق     شورش كردها   
نيروي هوايي تركهـا    «:تاريخ نگار نظامي ايراني واقع بينانه جريان اين عمليات را چنين شرح مي دهد             

بـسيار ماهرانـه خـود را پنهـان و اسـتتار ميكردنـد              كه  كه از حمالت خود به مخفيگاه شورشيان كرد         
خـشمگين بـه منـاطق مـسكوني        ،  شـدند  نمـي  و قادر به وارد كردن تلفاتي        موفقيتي به دست نياورده   

هاي آتشين و مرگبارشـان   ارتفاعات پايين پرواز ميكردند با سالح غيرنظاميان بازگشته و در حاليكه در 
   ».نددزنها و كودكان كرد را به رگبار بسته و يا گله حيوات آنها را از بين ميبر

رارات به هوا برخاست صـداي ايـن        فريادهاي نوميدانه محاصره شدگان از بلندي هاي كوه مقدس آ         
همچنين به گوش كردهاي عراق و سوريه       تركيه   زيرزميني   ها در سرتاسر تركيه به گوش فعالين      فرياد

 و ه خـود اخبـار ايـن جنايـات و اسـتمداد را تـا بيـروت و پـاريس رسـاند                   نوبـة  آنها نيز بـه   . نيز رسيد 
مـتن ايـن اعالميـه چنـين        . ملل گرديد نسخه اي هم به صورت اعالميه تقديم سازمان         . منتشرنمودند

 چگونه ميتوانيد اجـازه دهيـد      !برادران ثابت كنيد كه سزاواريد تا به يك ملت بزرگ تبديل شويد           ":بود
درحاليكه خلق هاي ديگر    ،  كه خلق اصيل كرد مجبور باشد همچون برده زير دست تركها زندگي كند            

. زميني آزاد مابين ايران و عراق را به ما داده اند       وعده سر ؟  آزادي و استقالل خود را به دست آورده اند        
تا برادران كردمـان را از يـوغ بنـدگي تركهـا             ايم بپيونديد  اي كه آغاز كرده     هرچه زودتر به ما و مبارزه     

  "سازيمبه ما بپيونديد تا مناطقي را كه صدها سال به ما تعلق داشته آزاد . برهانيم
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 سـوريه از خطـوط مـرزي تركيـه          هاين گروه مبارز از كرد     سبب گرديد چندي   اين فراخوان حقيقتاً  
شـيخ  1930اواخر مـاه ژوالي سـال       . تا در بخشهاي جنوبي هم مشعل شورش را برافروزند         عبور كنند 

سوار را از منطقه شمال عراق به كردستان تركيه گـسيل            500احمد برادر بزرگتر مالمصطفي بارزاني      
. اما چنين حركتهايي ادامـه نيافـت  . ه تركها حمله ورشوندب )Omar( داشت تا در محلي به اسم عمار   

ارتـش  . ودند كه بتوانند كاري انجام دهنـد      نيروهاي كمكي كردهاي ممالك همجوار ضعيف تر از آن ب         
آنهايي هم كه از مهلكه جان سـالم بـه در بردنـد         . دها آنها را به سرعت تارو مار كر       محاصره كننده ترك  

حتي تقاضاي علماي اسالم از سفارت خانه هاي ممالك عربي . جعت كردند به سوريه و عراق مرا عاًيسر
 در كركـوك چـاپ و منتـشر مـي           »رابطة العربيه «در بغداد و سازمان ملل متحد كه در روزنامه عربي           

منظور از اين تقاضا و درخواستها آن بود كـه نظـر افكـار    . نتوانست بازتاب و انعكاسي داشته باشد    ،  شد
. ا متوجه سياست قتل عـام و نـابودي كردهـا بدسـت عوامـل رژيـم تركيـه بنمايـد               عمومي جهانيان ر  

مشكل و    به اميد فرارسيدن فصل زمستان و      فاصله اين   درشورشيان محاصره شده در كوههاي آرارات       
اما به علت بسته بـودن      . كندشدن عمليات نيروهاي ترك و هم پيمانانشان به شدت مقاومت ميكردند          

طي و نرسيدن آذوقه و مهمات آنهايي كه جان سالم به در برده بودند بـا فرارسـيدن    تمام راههاي ارتبا  
  . فصل پاييز مجبوربه تسليم شدند

يكـي از كارشناسـان معتبـر و شـناخته شـده در امـور               . انتقام جويي تركها وحشيانه وخوفناك بود     
منشي تركهـا بـود     جاويد كه خود شاهد درنده خويي و دد       كمك به كشورهاي در حال توسعه به اسم         

وخان مغول و تيمور لنگ زنده شده و شاهد ماجرا مـي بودنـد              كشايد اگر هوال  ":چنين گزارش ميدهد  
روسـتاي  700.  را مورد تحسين قرار داده يا شـايدهم برآنهـا غبطـه ميخوردنـد              ها  رفتار وحشيانة ترك  

بودنـد خـود را بـين    آنهايي كـه توانـسته    ساكنان اين روستاها به جز    ،  كردنشين باخاك يكسان شدند   
دقيقا دوازده سال قبل    . شدندو غارهاي كوههاي آرارات مخفي كنند بدون استثنا قلع و قمع            ها    صخره

ي كاوپايتخـت چكـسل   پـراك  اهاي حومـه شـهر   ليـديس يكـي از روسـت      ( )Lidice(از جريان ليـديس   
تي هـم رئـيس     كه اهالي آن يكي از فرماندهان ارتش آلمان نازي را به اسم هايـدريش كـه مـد                 )سابق

هاي آلمان در  نازي. قرار داده و اورا سربه نيست كردند قصدءسازمان امنيت مخوف هيتلر بود مورد سو
اين جنايـت    ).با خاك يكسان كردند   10/6/1942مقام خونخواهي وانتقام جويي اين روستارا در تاريخ         

از هـيچ نقطـه اي      . فـت بار تكرارگرديد اما هيچكس براين وحشيگري تركها خـرده نگر         700در تركيه   
در هيچ يـك از   .حتي امروز هم كسي نميخواهد آن را بر زبان بياورد    ،  صداي اعتراضي به گوش نرسيد    

رهبـران شـورش كـه      . كتب درسي دانش آموزان ويا در هيچ موزه اي اثري از آن به چـشم نميخـورد                
ايـشي در ديـاربكر بـه       نفر ميرسيد پس از محاكمه در مقابل يك دادگاه نظـامي فرم            53تعدادشان به   

تركها بـه منظـور   .  عام به دار آويخته شدند ويا سرشان را ازتن جدا كردندءاعدام محكوم شده ودر مال    
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ژاندارمها را مامور جمع    ،   كردها درمنطقه اطراف درياچه وان     سركوب كامل وخفه كردن نهايي شورش     
 )خوبـون (ه عـضو حـزب اسـتقالل         ك ينويسندگان و دانشجويان  ،  معلمان،  آوري صدنفر از انديشمندان   

تن از فرزنـدان كـرد را از خانـه هايـشان بيـرون كـشيدند و اگـر            ژاندارمهاي ترك صد  . نمودند،  بودند
سـرانجام  . اش را به جاي او با خود مـي بردنـد           ضاي خانواده شخص مورد نظر را نمي يافتند يكي از اع        

در نقطه عميقـي     هايي نموده و   سوار قايق ،  دهرا دستگير كر   ارتي نماينده آنها  موردنظر يا به عب    نفر صد
حكومـت  . از درياچه وان كه بزرگترين درياچه كردستان است با دستها و پاهـاي بـسته غـرق كردنـد                  

را ي   دستور داد تا تمامي طوايف و ايـالت كـرد          بيشتر نكارا جهت ايجاد و برقراري آرامش     مركزي در آ  
بدين . و زمينهايشان بيرون كنند   ها    سكوني و خانه  كه به نحوي در شورش شركت داشته اند از محل م          

و  هزار نفر را آواره كـرده وآنهـا را بـه صـدها كيلـومتر دورتـر از محـل مـسكوني آبـا             50 بيش از    نحو
اميـد و    نـا ،   بيرون رانـده شـده     هزار انسان كه از وطن و زادگاه خود اجباراً        50. اجداديشان كوچ دادند  

در مناطقي كه مختص تركهاي ، غريب در بخش هاي غربي كشور   يوس به عنوان جمعيتي منزوي و       أم
  .  مناطق ساحلي درياي مديترانه نقل مكان داده شدنديامتعصب بود 

در كليه مساجدكردها حتي در دمشق پايتخت سوريه به مناسـبت اعـدام             1930در ماه نوامبر سال   
 و ا رژيم آنكارا نه اقدامي نمـود ام. مجالس عزا و سوگواري برگزار شد شدگان و مقتولين جريانات اخير    

به عبارتي تركها با آگاهي به اين موضوع كه درايـن دنيـا نـه               .  انگار نه انگار   اصالً. نه به روي خود آورد    
فقط دولت هاي ديگر بلكه حتي سازمان ملل هم به خاطر خلقي كه هيچگونه منافعي برايشان نـدارد                  

گيري سياسي در مقابل مسئله كردهـا باكمـال         طي يك موضع    ،  كوچكترين زحمتي به خود نميدهند    
نخست وزيـر آتـاترك در شهرسـيواس طـي يـك             )Inonu( اينونو: العمل نشان دادند    عكس شرمي  بي

در اين كشور فقط تركهـا حـق دارنـد ادعـاي حقـوق قـومي و نـژادي خـود را                      ":سخنراني ابراز داشت  
  كرد چنين اظهارنظر   مبارزانكشتار   پس از قتل عام و        هم و محمود عزت رئيس دادگستري    ". بنمايند

تركي ندارد فقط حـق دارد       منشأ   هركسي كه ترك نژاد نيست و     . اين مملكت مملكت تركهاست   :"كرد
   ". و بس به عنوان برده در اين كشور بماند

ها در پيامد اين خرده فرمايشات نام استان تونجلي را به درسـيم تغييـر داده و آن را بـه                      تسكمالي
هزار روستايي را بـه آنجـا    ها    طي دهه سي ده   . ز سياست ادغام و برده سازي تبديل كردند       يكي از مراك  
فقـط بـه دسـت نظاميـان و ژانـدارمها            گر تنها به تخليه مناطق كردنـشين      رژيم اكنون دي  . كوچ دادند 

و  بلكه قانون گذاران رژيم آنكارا نيز مداخله نموده و اجراي اين اعمال ننگين فاشيـستي                 هبسنده نكرد 
 قانوني به تصويب رسيدكه مفـاد آن شـالوده قـانون            1932در سال   . وحشيانه را خود به عهده گرفتند     

در مـورد    اجراي كوچاندن بودو به مديران اجرايي براي تخليه منـاطق كردنـشين اختيـار تـام داده و                 
زبان تركـي   براي كليه اشخاصي كه زبان مادري آنها غير از          ":اماكن تخليه شده چنين مقرر داشته بود      
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اجازه تشكيل و احداث انجمن و اتحاديـه        . اختن روستاها و بناهاي اداري ممنوع اعالم ميگردد       ساست  
زه داده شد تا سازمانهاي به وزارت كشور هم اجا". دهاي كارگري و ساير سازمانهاي محلي را هم ندارن  

  .  را خيلي ساده و بدون پرونده سازي منحل نمايدغير ترك
طبق اين ماده قانون كـشور      . تر كرد  اهداف رژيم آنكارا را مشخص     2510اده قانون   م1934در سال   

مناطقي مي شدكه در آنها فرهنـگ تـرك در ميـان            شامل  بخش اول   . تركيه به سه بخش تقسيم شد     
سـازي  طبيعتا در اين بخش از كشور بنابر نظـر كارشناسـان تـرك              . جامعه به شدت ريشه دوانده بود     

نقطه مقابل اين بخش را بخش مربوط به مناطق كردنشين تشكيل مـي             . حول نبود نيازي به تغيير و ت    
نظـامي و امنيتـي     ،  فرهنگـي ،  اقتـصادي ،  به چون اين بخش به داليـل بهداشـتي        طبق قانون مصو  . داد

در آن داده  تخليه شده و به كسي اجـازه سـكونت و اقامـت          يبايست ناسالم تشخيص داده شده بود مي     
، بخـش هـاي جنـوبي ديـار بكـر          و   قارص،  وان،  )درسيم(امل شهرهاي تونجلي    قانون ش اين  . نمي شد 
جمعيت كردهـايي كـه رژيـم مـي         قرار شد    اتخاذ شده   ق تصميم طب. گرديد بنگور و موش مي   ،  بتليس

بـدين منظـور    . داده شـوند  رآنها راحت شود در بخش سوم و به صورت پراكنـده اسـكان              خواست از شّ  
ژيـم در نظـر   كردهـايي كـه ر  ،  سكونت كردها در نظر گرفته شـد       محلمناطق مسكوني جديدي براي     

فرهنگ و هويت ملي آنها را به بهانه ايجاد و برقراري صلح بـه              ،  زبان،  و اجدادي  ء آبا تا سرزمين داشت  
بـه ويـژه در     مناطق جديدي كه درنظر گرفته شده بود بيشتر در غرب كشور            . زور سرنيزه از بين ببرد    
مـتمم قـانون    . قرار داشتند  )Thrakien(  و ثراكين  درياي مرمره ،  درياي اژه ،  سواحل درياي مديترانه  

طوايف و ايالت چادرنشين چنانچه مقتضيات امنيتي كـشور         ": تكميل گرديد  با اين جمله  كوچ اجباري   
رفتار خشونت آميز ژانـدارمهاي تـرك نـسبت بـه            ».ايجاب كند مي توانند هرآن از كشور اخراج شوند        

ژاندارمهاي ترك به بهانـه جـستجوي       . شد  بدتر مي روز   ام اجراي اين قانون روز به     روستاييان كرد هنگ  
هـا و    و تحقيرهـا قـرار داده و خـرمن        هين  و را مـورد بـدترين تـ       كرددهقانان  ،  سالح هاي مخفي شده     

  .كشيدند به آتش ميمحصوالت آنها را 
ب را عليه كردهـايي كـه       عص و سعي ميكرد اهالي ترك مت      هنكرد رژيم تركيه به اين اعمال اكتفا      اما
رژيم آنكـارا از سـويي در مقابـل مطبوعـات           . تحريك كند شد   شان همچنان كتمان مي    موجوديت رسماً

هـا     و حقوق اقليت   حقّو  بنده نوازانه ابراز ميداشت كه حرمت        دآميز و كشورهاي خارجي به نحوي تفقّ    
و از سـوي    "متي قرار نميگيرنـد   هيچگاه مورد بي حر   "در كشور تركيه به بهترين وجهي رعايت شده و        

 كـشور چنـين    ملـي درگيري با كردها از مجمع        و اوضاعتر شدن    وخيمديگر رئيس جمهور با توجه به       
 بايستي دولت را با چنان قدرت گسترده و اختيارات تامي مجهز كنيم كه به               الزاماً :درخواست مي كرد  

ردارده سرطاني را نابود كرده واز ميان براحتي بتواند اين غد .  
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سرسـختانه در مقابـل      1937تـا   1936حاال نوبت اهالي درسيم بود به دليل آنكه آنها طي سالهاي            
آماج شـديدترين حمـالت و دسـتبردها قـرار           خاطر  و به همين   ندسياست تتريك رژيم مقاومت ورزيد    

س كـه   تني چنداز افراد پلي   1937دت يافت كه درماه ژوئن      شّ و  شروع شد  حمالت زماني اين  . گرفتند
 خشم اهالي شـده و بـه قتـل           با رفتارشان موجب   ،خفي شده بودند  در جستجوي اسلحه هاي كذايي م     

ه دسـت گرفتـه     در عرض مدت كوتاهي عده زيادي از روستاييان اسلحه ب          ين باعث شد تا   هم. رسيدند
 ارتش تركيه كه انتظار چنين عكس العملي را نداشـت از          . مرگ بهم بپيوندند  وبه شكل گروههاي پيش   

تقاضـاي  . ساله كشورخواست اسلحه به دسـت گرفتـه وبـراي نبـرد آمـاده شـوند               28تا26تمام جوانان   
درخواست تركها براي تسليم بـي چـون و چـرا از سـوي              . مذاكره از سوي كردها مورد قبول واقع نشد       

 ود ناديـده گرفتـه    ـــــ رسـيده ب   نفر هزار تادــاين فاصله به هش    نيروهاي مسلح كرد كه تعدادشان در     
نـوع و دليـل ايـن غـده          اي از اهالي درسيم با نوشتن نامه اي به سازمان ملل قـصد داشـتند               عده. شد

.  و تا آخرين ساعات هم چشم به راه رسيدن كمك از خـارج بودنـد               دسرطاني را به جهانيان بشناسانن    
 حكومـت تركيـه مـدارس      :متن نامه تقديمي كردها به سازمان ملل حاوي مطالب مهمي بود منجمله           

به راحتـي در  را كلمه كرد و كردستان   ،  كند استفاده از زبان كردي را ممنوع مي      ،  كردي ما را مي بندد    
منشانه دروشهاي د، كتابهاي درسي و آموزشي از قلم انداخته و اجازه به زبان آوردن آن را هم نميدهد    

ني بـراي   وژه هاي ساختما  در پر  د تا اهالي كردستان حتي زنان و دختران را وادار به كار           به كار مي بند   
ميكند بـه منـاطق تـرك       در گروههاي ده نفري مجبور       اهالي كردستان را  ،  دايجاد بناهاي نظامي نماي   

  . آن هيچگاه نبايد از پنج درصد تجاوزكندكردهاي جمعيت مناطقي كه درصد زبان كوچ كنند 
ابين چـين و ژاپـن   جنگ مـ  :گرفتاريها و نگراني هاي ديگري داشت1937اما سازمان ملل در سال      

و سازمان ملـل     شد داشت به جنگ داخلي تبديل مي      وضعيت اسپانيا بحراني گشته و     ،شروع شده بود  
نظامي  عليه ايتاليا به مناسبت تجاوز       اش  متحد پس از برقراري تحريم اقتصادي وانقضاي مدت يكساله        

نـاراين همـه مـسائل حـاد        درك. ناچار به قبول ضعف و ناتواني خود شده بود         )اتيوپي( به خاك حبشه  
افتاد نمي توانست چندان مـورد       بخش آناتولي تركيه داشت اتفاق مي      جهاني آنچه كه در كنج خاموش     

واحدهاي نظـامي تركيـه بـي       . درگيري هاي مسلحانه در استان درسيم شدت گرفت       . توجه قرار گيرد  
 كـه ميخواسـتند   يرحمانه وبدون كوچكترين مالحظه اي به مردم منطقه حتي گروههـاي غيرمـسلح       

د مي توان از    يات اين ماجرا و آنچه را كه دراين مدت اتفاق افتا          ئجز. شدند ور حمله خودرا تسليم كنند  
كرد شـناس روسـي و اسـتاد دانـشگاه پـاريس      ) Basil Nikitin( كرد نگزارش هاي باسيل نيكيتي

 به صورت )سوريه(حلب  انتشار يافته نوري درسيمي كه در يكي از جرايد شهر   هاي  همچنين از گزارش  
هـا   اين گـزارش . گزارشي كامل و تكان دهنده ازقيام درسيم   . مستند چاپ و درج گرديد مالحظه نمود      

نشان مي دهند كه هرچه تركها در مقابله و نبرد با مبارزان كرد در ارتفاعات سه هزار متـري منـاطق                     



  

  دولت ، ملّت بيكرد
 
 

117

فزونـي  نها در گرفتن انتقـام  ه همان نسبت حس خشونت و وحشي گري آند ببودتر   كوهستاني ناموفق 
. ندديك را به اشغال خود درآور     جهاي كوههاي تو   نظامي تركيه دامنه  يگانهاي  ،  محض نمونه . مي يافت 

سالخورده گرفته تا زنـان و كودكـان از تـرس بمبـاران و سـالح هـاي                   هزاران غير نظامي كرد از افراد     
ند به ارتفاعات و غارهاي وسـيع كوهـستاني   را هدف قرارداده بود  كه از طريق زمين و هوا آنها يآتشين

لـت را بـه هنگـام نيـاز در خـود پنـاه              غارها از زمانهاي ديرين اين م     . شدندپناه برده و در آنجا مخفي       
 دم يافتنـد سربازان دشمن اين افراد بي پناه را تعقيب كرده و وقتي پناهگاه هاي آنها را مي               . دهند  مي

 تـا مبـادا كـسي از آن خـارج شـود آنگـاه عـده اي را                   ايـستادند در غارها به نگهباني و پاسداري مـي         
  كـه كـسي نتوانـد از آن خـارج       مي بستند مامورتهيه مصالح ساختماني كرده ودر ورودي غار را چنان          

روش ديگـر تركهـا     . ندافراد بي گناهي كه درون غار بودند زنده به گور مي شـد            بدين سان تمام    . شود
ترس خفه شدن بيـرون مـي    از   به درون غار انداخته و هركس را كه           اشك آور   گاز اين بود كه بمبهاي   

كليه دختران و زنان كرد از ترس اينكه مبـادا بـه دسـت سـربازان            . رساندند آمد با سر نيزه به قتل مي      
يـا بـا پـرت كـردن      هاي بلند به زيرانداخته و وز قرارگيرند خود را از صخره  ترك اسير شده و مورد تجا     

عـصمت اينونـو كـه    1937اواخر سال .  مي زدنددست به خودكشي ها  و رودخانهها  خود به اعماق دره   
غائلـه و مـشكل     : مقام پيداكرده وجانشين مصطفي آتاترك شده بـود اعـالم نمـود            ءدر اين فاصله ارتقا   

ما كليه فعاليت هاي مسلحانه و مقاومـت تركهـاي   ، اين معضل راحت شديم    از شرّ  ما. ددرسيم حل ش  
به نحوي كه    اما كردها با تمام اين اوضاع و احوال به مقاومتشان ادامه دادند            .شكستيمكوهي را درهم    

يار رئيس دولت وقـت      جالل با .  ارتش تركيه مجبورشد مجددا صدهزار سرباز بسيج كند        1938درسال
ايجاد وبرقراري صلح در منطقه نشده اودر ايـن مـورد            مجبور شد اقرار كند كه حكومت هنوز موفق به        

مـا اهـالي ايـن      . به همين خاطر ارتش ما دراستان درسيم يك مانورنظامي اجـرا ميكنـد            « :ز داشت ابرا
تـازه اينجـابود كـه      » .منطقه را ازآنجا بيرون رانده واين مسئله را براي هميشه ريشه كن خواهيم كرد             

ار نفـر   هز50گمان مي رود طي اين مبارزات دوساله حدود         . تركها توانستند مقاومت كردها را بشكنند     
دوبرابر اين عده از اهالي كردستان مجبور به ترك محل سكونت خود            . جان خود را ازدست داده باشند     

رژيم تركيه به منظورريشه كن نمـودن جنـبش آزاديخواهانـه    . شده و به مناطق ديگر كوچ داده شدند  
 نماينده مجلس   2نفر   12از جمله اين    .  را به دار بياويزند    جنبشنفر از رهبران    12 دستورداد تا    كردها

به اسامي سعيد عبد القادر و حسن خيري بودند كه مليت تـرك داشـته و فقـط بخـاطر طرفـداري از              
طي جنگ جهاني دوم تركيه كه در گيـر مـسائل متفرقـه ديگـري بـود                 . شورشيان بدار آويخته شدند   

آرام يـا بـه نظـر       اما با وجودي كه از شدت فشار عليه اين ملـت نـا               . را مسكوت گذاشت   كردهامسئله  
   . به عنوان يك ملت همچنان كتمان مي شداخودشان منفور كاسته نشد موجوديت آنه
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 اكثر 1937- 1938 و فرو نشاندن قيام كردهاي درسيم طي سالهاي   يرژيم بالفاصله بعد از سركوب    
ه اي از  فـشرد     بوسيله شبكهرا استانها و بخشهاي شرقي تركيه را منطقه نظامي اعالم و كل منطقه     

 بـود   1946تازه پس از سپري شدن حدود هشت سال يعنـي            .يگانهاي ارتش و ژاندارمري اشغال كرد     
  .كه موقتا دستور لغو حكومت نظامي داده شد

 نه تنها در كردستان كـه در سرتاسـر          1945 فوت كرد و بعد از سال        1938كمال آتاترك در سال     
،  قـد علـم كردنـد   هـا  تسحزب ملي جمهوري كمالي بر عليه   ) احزاب مخالف (تركيه اپوزسيون سياسي    

به همين جهت .  بدون رقيب و به تنهايي مدت دو دهه تمام بركشور حكومت كرده بود   حزبي كه عمالً  
 كنار گذاشته شد به قـول يكـي از نماينـدگان سـازمان              ها موقتاً  تضاد و اختالفات مابين كردها و ترك      

  ».وعي آرامش نسبي در بعضي از نقاط كشور شدجو سياسي سبب بوجود آمدن ن« UNO متحدملل 
بـزودي بـصورت سـوپاپ     كـه   حزب دمكرات به عنوان حزب مخالف تاسيس گرديد1946در سال  
. در آمد در جهت تقليل نارضايتي هاي گسترده اي كه در سرتاسر كشور بوجـود آمـده بـود           اطميناني  

ملت تركيه را به آينده اميـدوارتر  ، اديهمان سال اعطاي اولين وام اعتباري به عنوان كمك هاي اقتص     
حكومت آنكارا اكنون حتي جمالت و كلماتي به كـار مـي بـرد كـه نـشان دهنـده بـه رسـميت                        . كرد

را نـسبت بـه دولـت         وفاداري خود  در شرق كشور اخيراً   ،   هم ميهنان ما   ":شناختن كردها بود از جمله    
ود را بـه نحـو      م كوتاهي نكرده و وظايف خـ      آنها كه حتي در انجام خدمت زير پرچ       . تركيه نشان دادند  

حتي در زمينه مذهب  ».سرمشق خوبي براي جامعه تركيه به حساب مي آيند، احسن انجام مي دهند   
، گرديـد كاسـته شـد     مـي اعمال كه تا آن زمان در مورد مذهبيون  فشارهاي ضدمذهبي پاره اي   هم از   

 تا  داشتنداكنون دوباره دروس اسالمي اجازه      . عكس العملي كه با تمايالت كردها نيز همخواني داشت        
  .شوندمراكز آموزشي تركيه تدريس  در مدارس و

عـدنان   انتخابات مجلس برگزار شد و حزب دمكرات جديد تركيه به رهبري       1950وقتي در سال    
از شدت فشارهايي كه بر بخشهاي شـرقي كـشور بـه منظـور              ،   با حداكثر آرا به قدرت رسيد      مندرس

علماي مذهبي و چادر نشينان هم كـه از سـوي رژيـم       . كاسته شد ،  شد ن منطقه وارد مي   مدرنيزه كرد 
سياست   تحت فشار قرار گرفته و مجبور به تغيير رويه و وفق دادن خود با شرايط زمان و                آنكارا شديداً 

حتـي  . مورد عنايت قرار گرفته و مقررات وضع شده سابق منسوخ گرديـد           ،  حكومت تركيه شده بودند   
بـه صـورت مخفـي      و  ش و عرفايي كه مدت هاي مديد تحت تعقيب و آزار و شكنجه قرار گرفته                دراوي

زندگي مي كردنـد دوبـاره بـه روسـتاها بازگـشته و بخـشي از قـدرتهاي اجرايـي محلـي را بـه آنهـا                           
  . دبازگرداندن

، كاسـت  ياما در حالي كه حكومت آنكارا در رابطه با مذهب امتيازاتي داده و از فشار بر مذهبيون م              
موجوديت كردها بـه    .  وضعيت آنها چندان فرقي نكرده بود       و كردهاي تركيه همچنان تحت فشار بوده     
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بالفاصـله پـس از پايـان جنـگ           چنانكـه    . هنوزهم مثل سابق كتمان مي شد      متمايزعنوان يك خلق    
كـار  البته نه فقط پوشيدن لباس كردي بلكه حتي بـه           . پوشيدن لباس محلي كردي ممنوع اعالم شد      

. مي كردند و مجازات   بردن زبان كردي در ادارات تركيه جرم اعالم شده و خاطيان را به سختي تنبيه                
اقليت كردها حالـت عـادي بـه        موجوديت   كتمان و ناديده گرفتن      به بعد در آنكارا رسماً    1946از سال   

سـان  ي زبـان   روزنامـه تركـ  اين موضع گيري براي اولين بـار در  1946در ماه آوريل سال  . خود گرفت 
 بـه  يدر كشور تركيه هرگز اقليت      « :روزنامه فوق الذكر چنين گزارش داد     . پاستا توصيف و تشريح شد    

چه با آگـاهي و شـعور   ،  چادرنشيني و نه به صورت ساكن شكله به   ن،   نداشته است  نام قوم كرد وجود   
   .»ملي وچه بدون آن

 دعوت ايـاالت متحـده آمريكـا از ايـن           به1953جالل بايار رئيس جمهور جديد تركيه كه در سال          
 )پيوسته بود  )Nato(ناتوعضو  تركيه يك سال قبل به جرگه كشورهاي        (  به عمل آورد   يكشور بازديد 

يـك  . ن دوآتشه چنين مواضـعي بـود      ااز اين اظهار نظر به شدت دفاع كرد چون خود او يكي از مدافع             
در مقابـل پرسـش خبرنگـاران آمريكـايي        بايـار .  متعصب  ويك ترك به تمام معني     افراطي  گراي  ملي  

جنـب و   جريانـاتي بـه   مجـدداً  50اواخر دهـه   .مدعي شد كه در تركيه اصال و ابدا اقليتي وجود ندارد    
طـي يـك كودتـا    1958در كشور همسايه يعني عراق خاندان پادشاهي هاشـمي سـال            .  درآمد جوش  

اي كردهـا    ست گرفت از رهبر افسانه    ت را به د   سقوط كرد و سرهنگ عبدالكريم قاسم پس از آنكه قدر         
مصطفي بارزاني كه در آن زمان در كشور روسيه در تبعيد به سر مي برد دعـوت نمـود تـا بـه عـراق                         

در بـه   ،  قاسم به بارزاني پيشنهاد دادتا طي يك پيمان ملي ضمن اعالم خودمختـاري كردهـا              . بازگردد
  . گيري قدرت دربغدادبا اوشريك شود دست

يمي كه در نتيجه اين اتفاقات غير منتظره در كردستان عراق به اهالي كردستان              و هيجان عظ   شور
دست داد به همان منطقه اكتفا نكرد و سال بعد خبر آن از مرزهاي شمالي به بيرون درز پيدا كـرد و                      

شروع شد  ها    درگيري. آتش آرزوهاي خفته و سركوب شده را دوباره در كردستان تركيه مشتعل نمود            
رژيـم  . شـدند ،   تركيه خواستار حق و حقوق فرهنگي خود كه ازآنهـا محـروم مانـده بودنـد                و كردهاي 

تـن از روشـنفكران كـرد را بـه اتهـام            49دسـتور دسـتگيري و بازداشـت        1959مندرس در تابـستان     
نيـــت و مســـازمان ا(هرچندكـــه ســـازمان هـــاي مربوطـــه . فعاليتهـــاي فرهنگـــي صـــادر كـــرد

لبان  كه آنها با تجزيه ط     اتهامبه اين   . متهم كردند امنيت ملي   ه  علي توطئه به    را دستگيرشدگان)پليس
اما ماموران تجسس سازمان امنيـت تركيـه در بازرسـي هـاي منـازل               ،  اند بارزاني رابطه پنهاني داشته   

مدارك و اسنادي به دست آورده ومصادره كردند كه نشانگر اشـاعه زبـان              دستگيرشدگان فقط و فقط     
  . اريخ كردها بودادبيات و ت، فرهنگ، كردي
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اما اينكه جالل بايار رئيس جمهور و مندرس رئيس دولت تركيه شديدترين حمالت خود را متوجه     
اوضـاع آشـفته     غير از تالشي مذبوحانه براي سرپوش گذاشتن بر       ،  وخيم ترشدن مسئله كردها نمودند    

ند افكار عمومي را    آنها بدين منوال مي خواست    . عمومي ووضع وخيم اقتصادي كشور چيز ديگري نبود       
گرچه در اين فاصله اياالت متحده آمريكا به عنوان مهمترين عـضو هـم پيمـان تركيـه     . منحرف كنند 

همچنـين  ،  اما تزريقات مالي واشـنگتن    ،  چندين ميليارد دالر كمك اقتصادي در اختيار تركها قرار داد         
 منظـور توسـعه و تكميـل    كمك هاي مالي ديگر اعضاي پيمان ناتو از جمله آلمـان غربـي بيـشتر بـه           

تشكيالت نظامي آنها بود و نه باال بردن سطح استاندارد زنـدگي تـوده تركهـا يـا بـه خـاطر اسـتفاده                        
در تركيـه بـه بـيش از        هـا     نـرخ افـزايش قيمـت     1959در سـال     .ساكنين كرد بخش آنـاتولي شـرقي      

  . رسيد70%
 اي نديد جز اعالم حكومـت       مندرس عليه تظاهرات توده هاي مردم و ناآرامي هاي سرتاسري چاره          

قربـاني كودتـاي نظـامي افـسران ارتـش و      1960مه سال 27با اين وجود حكومت او در تاريخ       . نظامي
سياست گذشـته    ويپس از سپري شدن يك دوره كوتاه وبررسي هاي الزم خط مش      . شدها    تسكمالي

رسـل فرمانـده حكومـت      ژنرال كمال گو  .  از سرگرفته شد و تشديد يافت      برعليه تركهاي كوهي مجدداً   
 تصميم گرفت پنجاه نفر از رؤساي با نفوذ         ،جديد طي همان سال كودتاي نظامي      نظامي و قدرت مدار   

اكثـر آنهـا را بـه       او  . طوايف و عشاير كرد را به مناطق ترك نشين در جنوب و غرب كشور انتقال دهد               
رژيم به تبعيـد     .ره تبعيد كرد  مناطقي در استان ازمير و اطراف شهر بورسا درنزديكي هاي درياي مرم           

مقابـل چـشمان      در آشـكارا اين افراد بسنده نكرد وبه منظور بي اعتبارو رسواكردن آنها دستورداد تـا              
ليره به عنوان پول دسـتي بـه آنهـا پرداخـت       350رعايا و روستاييان فقير و بي بضاعت هرهفته مبلغ          

  . ر بخشهاي شرقي تركيه بوددستمزد يك كارگر د اين مبلغ معادل هفتاد برابر. گردد
 اين كار مخصوصاً  .  روستاييان گرديد  شديد طوايف و عشاير كرد موجب نارضايتي         رهبران اما تبعيد 

روز بـه روز بـر تعـداد مردانـي كـه از دسـت               ضـمناً   . پيروان آنها را برانگيخت    خشم اعضاي خانواده و   
ايـن عـده بـه      . شـد  زوده مـي   بردنـد افـ    مزاحمت هاي ژاندارمها به تنگ آمده و به كوهستانها پناه مي          

آنهـا  . دست بـه راهزنـي مـي زدنـد        ها    ارتفاعات پناه برده وجهت تامين معاش و ادامه زندگي در جاده          
حكومـت  .  غربي بسته و آنها را غارت مي كردنـد    هاي ممالك   اغلب راه رابر ثروتمندان به ويژه توريست      

 چاره كار را فقط در اين ديد كه توريـستها را از سـفر      ل شده و كاري از دستش برنمي آمد       أص         كه مست 
اوضاعي كه كامال بروفق مراد و مطلوب رژيم آنكارا بـود     . به مناطق زندگي تركهاي وحشي برحذر دارد      

ژاندارمهاي بيشتري را در مناطق كردنشين       و    نيروهاي نظامي    ،چون اكنون ميتوانست بدون مزاحمت    
  . كند مستقر
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 تبعيدشده به اطـراف دريـاي مرمـره بازداشـت و بـه اتهـام                فراز رهبران كردِ  هشت ن 1961بهار   در
فعاليتهاي ارتجاعي و واپس گرايانه نيز تبليغات كمونيستي به منظور ايجاد يك كردسـتان مـستقل و                 

افراد پليس دسـتگير     روشنفكر كردي كه توسط   49رفتاري كه ژنرال گورسل با      . آزاد محكوم گرديدند  
رژيم آنكـارا پـس از   . توسعه يابدها  آورد سبب شد تا اوضاع وخيم تر شده و ناآرامي  شده بودندبه عمل    

 آنهـا  يك سال و نيم حبس سرانجام در ماه ژانويه برعليه بازداشت شدگان اقامه دعوي نمود اما عجالتاً   
ر ودر همان   اما چهار ماه بعد در ماه مه دوباره آنها را دستگي          .  آزادكرد )وثيقه( را در مقابل وجه الضمان    

  . نفر از آنها را به مرگ محكوم كرد26ماه دادگاه نظامي طي محاكمه اي 
  ودر رژيـم آنكـارا افـراد       ههرچند از قيام بزرگ كردها در دهه سي حـدود سـي سـال سـپري شـد                 

امـا مواضـع و     ،   و سكان رهبري را به دسـت گرفتنـد         رسيدهقدرت  جديدي از نظامي و غير نظامي به        
 اساسـا بـدون تغييـر و تحـول          رخلق كرد با وجود ريزه كاريها وتفاوت هاي مختص        ديدگاهها نسبت به    

ژنرال گورسل كمي پس از كودتاي نظامي و به دست گرفتن قدرت در مقابل سؤال يكي از                 . باقي ماند 
ق كردهـا را بـه رسـميت خواهـد          آيا ژنرال اكنون حق و حقـو       خبرنگاران مجله تايمز لندن كه پرسيد     

آيا شما تابه حال به تاريخ مراجعه نكرده وآن را مطالعـه ننمـوده ايـد؟در تركيـه                  «:جواب داد ،  شناخت
طي يك گردهمـايي    1960كتبر  گورسل در ا  »!اي به نام كرد يا كردستان وجود ندارد        اصال و ابدا مقوله   

 چيزي بـه نـام خلـق كـرد وجـود            در تركيه ابداً   «ضع خود را مجددا اينگونه اعالم نمود      امو بكردر ديار 
  ». اردند

 را كـه    شريف فرات  نـام    كتابي از يك نويسنده ترك به     1960حكومت نظامي تركها در ماه آوريل       
 چـاپ و در اختيـار       مجـدداً ،  منتـشر شـده بـود      به دستور و سفارش اكيدآتاترك چـاپ و          در دهه سي  

سب كليه نويسنده كتاب تالش نموده بود تا با ارائه داليل علمي ثابت كند كه اصل و ن  . همگان قرارداد 
  . دنتركي دار منشأ ريشه و گشته واز بد بدون استثنا به تركهارا كرد مينامن اقوامي كه خود طوايف و

 در. تر شـود   اوج گرفته و وخيم    اين مسائل سبب شد تا كشمكشهاي بين كردها و تركها روز به روز            
هـزار نفـر از     ها    ده،  ودروشنفكر كرد دوباره ازسر گرفته ش      49روزي كه قرار بود محاكمه      1961ماه مه   

 و بنا بـه     هزار نفر كردي كه رسماً    ها    ده. ريخته و دست به تظاهرات زدند     ها    اهالي كردستان به خيابان   
، دستان بـه ويـژه در شـهرهاي ديـاربكر         در سرتاسر كر  . تركها وجود خارجي نداشتند    تعبير و برداشت  

 آزادي سياسـي     بـا شـعارهايِ    يريضوان ويك سري از ديگر شهرهاي كردنشين پالكاردهاي ع        ،  ليستب
كه در تبعيد چاپ )واقعيت كرد(Kurdish Fact چنانكه مجله. خورد  فرهنگي به چشم ميواستقاللِ

شـعار  : دادنـد ايـن تظـاهرات را      و منتشرمي شد همچنين روزنامه هاي احزاب مخالف دولت گـزارش            
ي  و حقوق ملّ   حكومت بايد حقّ  «. »ماترك نيستيم ما كرديم   «:تظاهركنندگان حاوي اين مطالب بودند    

هـا    طـي ده  ها    با اشاره اي تلويحي و كنايه آميز به كاراكتر بدون تغييرترك           و»مارا به رسميت بشناسد   
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، ژانـدارمها . »اينونوو كليه حكام ديكتاتورومـستبد    ‚مندرس‚مرگ بر گورسل    «:سال سركوب و اختناق   
در . دگان حمله برده وآنهارا پراكنده كردنديگانهاي ارتش را به كمك طلبيده وبا خشونت به تظاهركنن      

كـشته  194ودر ديار بكرهم    . زخمي به جاي ماند   354كشته و 121جريان حمالت تنها در شهرماردين      
 ضـمن به زعم خود بدينوسيله ژاندارمها . قرباني خشونت حمالت عوامل رژيم گرديدند   و   زخمي400و  

ژنرال گورسل بـا گفـتن ايـن        ،  روزنامه جمهوريت به گفته   ! درس خوبي به تركهاي كوهي دادند     ،  تنبيه
 روي كسي كه ادعا ميكنـد تـو     تف كن بر  «:خاتمه داد و به اخالل گران توصيه كرد       ها    جمله به ناآرامي  

  . »يك كردي
دوروزنامه اي كه در سـال      . تر مي شد   شديد روزبه روز راديكال تر و       گرداني و اهرم ترك     ها  خشونت

 مطالب خودرا به دوزبان كردي وتركي چاپ ميكردند در اواخر همان            به مدت كوتاهي مقاالت و    1963
همزمان يك گروه سيزده نفري از دانشجويان بـه اتهـام       . سال ممنوع اعالم شده و دفاترشان بسته شد       

واقعيت امر هـم     دونفر از آنها كرد عراق بودند و      . توطئه و ارتباط با بيگانگان دستگير و بازداشت شدند        
 سـعادت و نيـك بختـي خـود را در پيوسـتن بـه                ،خشي از كردهاي تحت فشار تركيه      بود كه ب   چنين

بـه   در عـراق قيـام نمـوده و        60ديدندكه در دهه     انه اي كرد مال مصطفي بارزاني مي      مبارز افس نهضت  
  .  بودتبديل شدهروزنه اميدي براي خلق كرد 

تقاضـاي حكـم اعـدام      م ديگـر    براي بيست و سه مته    در ماه دسامبر دادستان دادگاه نظامي آنكارا        
دادستان دراين مورد دوبـاره     . سيس يك حكومت كردي بود    أت اتهام اين عده تالش براي ايجاد و      . نمود

قلمـرو   تفكروانديشيدن بـه يـك كردسـتان آزاد و مـستقل در           « :به فرمول كذايي معروف متوسل شد     
واقـع از نظـر     مـي شـوند در    تركيه حاصل تفكرات كمونيسم بين المللي است وكساني كه كرد ناميده          

به كار گرفتن ماهرانه اين نـوع اصـطالحات ويـژه از سـوي              » . مي باشند ها    قومي و نژادي همان ترك    
در مـاه اوت ايـن سـال آژانـسهاي          . 1982سـال   ميگردد بـه وقـايع و جريانـات         بـاز سياسيون جامعـه    

  از عمـدتاً –الي كـشورش را     خبرگزاري بين المللي گزارش دادند كه فالن دولت صدها هزار نفـر از اهـ              
وادار نموده تا براي كسب درآمد و امرارمعـاش بـه عنـوان كارگرخـارجي      -كردهاي بخش شرقي كشور   
 مذكور كشور. سرتاسر دنيا شده و خود را دراختيار كارفرمايان قرار دهند          رهسپاركشورهاي صنعتي در  

در تـالش    كـشور نمـوده و     خـروج از  را به زور وادار به       آنها،  مدتهاست بدون رعايت حال مردم منطقه     
سران حكومـت و    .  شرقي كشور را از وجود كردها پاكسازي كند        هاي نزديك به مرزهاي     خشاست تا ب  

پروا چهره واقعـي خـود را        اين سياست عاميانه و ترك پسند بي      دستگاه قضايي دولت مذكور با اجراي       
  . دنتشكيل دهرا  تركها  و مختصاي ناب د تا تركيهننظر دار  كه درندو مشخص نمود هنشان داد

پناهنده افغـاني را    4350دولت تركيه درنظر دارد     ":همزمان در خبرگزاري هاي تركيه اعالم گرديد      
حال حاضر در پاكستان به سرمي برند پذيرفته و آنها را در بخش هـاي شـرقي كـشور اسـكان                      كه در 



  

  دولت ، ملّت بيكرد
 
 

123

 يكـي از  ". مـي باشـند   هـا     و ازبـك   هـا ققزا،  قرقيزهـا ،  بور شامل افغاني هاي تـرك زبـان        مز گروه. دهد
در تكميل اين گزارش بـه      Unoسخنگويان كميسارياي عالي پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد        

هاي نظامي نيروي هـوايي تركيـه بـه مـوطن جديـد             اين پناهندگان به وسيله هواپيما    ":اطالع رسانيد 
بنـابر اخبـار و   "پيش بيني شـده اسـت   حتي انتقال گله حيوانات آنها هم       . خودپرواز داده خواهند شد   

در روستاهاي مناطق كوهستاني حكـاري       1982اطالعات موثق گويا اين نوتركهاي تروتازه را در پاييز          
  . اسكان دادند، ودر خانه هايي كه تا چندي پيش به كردهاي رانده شده تعلق داشت

يـه و سـازمانهاي تبليغـاتي       مسئله كردها براي سردمداران ترك    :ي دهه شصت  ااما بازگرديم به ساله   
چون آنها اين مـسئله را بهانـه اي بـراي           . آنها به صورت دستاويز و موضوع مورد عالقه اي درآمده بود          

قتصادي و حتي سياسي قلمدادكرده وهمه تقصيرهارا بـه گـردن     ا،  كليه نواقص و كمبودهاي اجتماعي    
در ايـن سـال حـزب عـدالت بـه      .  بوددوام بر1965اين جريانات حتي تا سالهاي      .  مي انداختند  كردها

جمال . به مقام نخست وزيري رسيد    يت آرا را كسب و      ررهبري سليمان دميرل در انتخابات تركيه اكث      
تـاريخ  «برلين تـدريس ميكـرد در كتـابي تحـت عنـوان               كردشناس عراقي كه در دانشگاه آزاد      ز  به نه

هرغيـر  ها مدهدكه چگونه به كردي لمان غربي چاپ و منتشر شد شرح مكه در آ » كردستان و قيامش  
هاي متعصب هنگام جنگ جهاني     ت   سوسياليس به همان شكل كه ناسيونال    انسان بودن زده مي شود      

منطقـه كردنـشين    1966به عنوان مثال زمـاني كـه در سـال           . دوم سالوهارا مورد تحقير قرار ميدادند     
وزيـر  ) Haldun Mentesoglu(واوغلـ هالـدون منـتش   . اثر وقوع زلزله ويران شد بر )Varto(وارتو

خانمـان   پوش و بي   سكنه ژنده   طي ديداري از مناطق زلزله زده در مقابل كارگران و           تركيه كشور وقت 
ويتنـام را  . انـد  نمـرده   اينجا كه بيشتر از سه هزار نفر      ؟ها براي چيست   ناله اين آه و  ":چنين ابراز داشت  

به شنيدن چنين اظهـار     تي صداي روستاييان منطقه     وق و. اند نگاه كنيد آنجا سي هزار نفر كشته شده       
از دهـان موجـودات   « :شد به گوشه قباي جناب وزير بر ميخورد ودر جواب اظهار مي دارد            نظري بلند   

. اگر شما از اين آب و خاك و دولت راضي نيستيد          . انسان نما فرياد و زوزه حيوانات به گوشم مي رسد         
   ».گي كردن پيدا كنيدبفرماييد برويد وجايي ديگر براي زند

فوريـه  14در تـاريخ     6/7635قالب يك حكم رسمي به شـماره         ها در  اوج اين بي عدالتي و تبعيض     
اواخر ماه ژانويه كابينه دولـت سـليمان   . ارگان رسمي روزنامه جمهوري تركيه به چاپ رسيد   در1967

 و آن را بـه تـصويب   دميرل اين حكم را تحت عنوان حفظ و نگهداري اسناد فرهنگـي جامعـه تقـديم            
ممنـوع اعـالم     طي اين حكم به كارگيري و استفاده از زبان كـردي بكلـي            . نمايندگان مجلس رسانيد  

نادي كـه بـه زبـان كـردي     گرديد ازآن زمان در كشور تركيه كليه مقاالت علمي همچنين كتابها و اس         
نه هاي سـروده شـده بـه        شعار و ترا  ا،  آهنگ،  نيز نوارها و صفحه هايي كه حاوي موزيك       ،  نگاشته شده 

 پس از سپري شدن سالهاي سال       ها البته بعضاً   اين ممنوعيت . ممنوع اعالم گرديدند   زبان كردي بودند  
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محـك زدن تركيـه بـراي        بـه منظورآزمـايش و     )EU( المنافع اروپـا   اثر فشار كشورهاي مشترك    بر و
تـه ايـن انعطـاف نـه بـه خـاطر            الب. ميان برداشته شد   اي از  پذيرفتنش به عضويت اين مجمع تا اندازه      

. حفـظ ظـاهر  رعايت حال كردها بلكه بيشتر با نارضايتي و فقط محض رعايت مقررات بـين المللـي و         
البتـه ناگفتـه   . به صورت قانوني به تصويب رسـيد     2002 در ماه اوت سال      ها  سرانجام لغواين ممنوعيت  
هاي زبـان    ممانعت ها و  عمل تبعيض وگرنه در     فقط به صورت تئوري بود     ها  نماندكه لغو اين ممنوعيت   

از  به عنوان مثال وقتي هزارنفر. ت خود باقي ماند و همچنان به قوهكردي روال عادي خود را طي كرد
بـرآن شـدند تـا طـي يـك          2002دانشجويان دانشگاه يوزونچي ئيل شهركردنشين وان در ماه نـوامبر           

 ،ن كردي را در بوته آزمـايش قراردهنـد        سلسله عمليات سازمان يافته صحت و سقم لغو ممنوعيت زبا         
دانشجويان تصميم مي گيرند تايـك روز تمـام يعنـي           . نتيجه عمل چندان دلگرم كننده و مثبت نبود       

بيست و چهار ساعت كامل را به زبان كردي اختصاص دهند بدين معني كـه بـه هركجـا پاميگذارنـد                     
 گيرنـد هـر    تصميم مـي  ها    آنه عالوه   ب،  همه جا در دانشگاه در شهر خالصه      ،  فقط كردي صحبت كنند   

سـاعت عواقـب    24نتيجه آزمايش پـس از       .سؤالي كه به زبان تركي پرسيده ميشود بي جواب بگذارند         
ضرر و زيان اين ريسك مخاطره آميـز هنـوز هـم بـه شـكلي                « :بسيار نااميدكننده اي به دنبال داشت     

 اول دانـشگاه فقـط بـدين خاطركـه اعـالم            اوندر بايندر دانشجوي ترم   » .بسيار نااميدكننده ادامه دارد   
نموده بودحاضراست آزادانه و بدون مطالبه هيچ گونه حق الزحمه اي كالس زبـان كـردي دايـر كنـد                    

دانـشگاه هـم اورا بـه مـدت چهـارترم از ورود بـه               . ازسوي اداره پليس بازداشت وبه زندان افكنده شد       
بـراي دانـش آمـوز      2002ن در اواخـر سـال     مشابه اين جريـا   . دانشگاه وكالس هاي درس محروم نمود     

. واقع در شرق تركيـه اتفـاق افتـاد   )Bismil(در شهربسمل) . Bayram A(ديگري به اسم بايرام الف
بايرام ازسوي معلمين مدرسه انتخاب شده بود تا شعارهاي ميهن پرستانه زير را در مراسم صبحگاهي                

در ،  تركيـه اجـرا ميگـردد      رس در سرتاسـر   كه معموال قبل از رفتن شاگردان به كالس هاي درس مدا          
چه سعادتمند و نيك بخت اسـت آنكـه خـود را            «:مقابل بقيه دانش آموزان به صداي بلند دكلمه كند        

ي دل درد شـديد    بايرام پانزده ساله به اين عذر و بهانه كه حالش خوب نيـست و             » يك ترك مي نامد   
و بهانه اومورد قبول واقع نـشده و معلمـين او را   اما عذر  . از قبول پيشنهاد معلمين سرباز مي زند      دارد  

سرانجام بايرام در مقابل بقيـه دانـش آمـوزان          . وادار به اجراي مراسم و گفتن جمله مذكور مي نمايند         
چه سعادتمند و نيك بخت      «:مي ايستد اما جمله اي كه از دهان او به گوش ميرسد كمي تفاوت دارد              

ير مدرسه آن روز اورا روانه منزل كرده وبالفاصله پليس محـل            مد. »است آنكه خودرا يك كرد مينامد     
را تكـان مـي     يكي از خبرنگاران روزنامه نيويورك تايمز درحاليكه سرش         . را از اين واقعه باخبر ميكند     

 چند ماه پس از وقوع اين ماجرا بايرام رابه يكي از شعبات دادگاه امنيت شـهر               :داد  داد اينگونه گزارش    
بايرام با اين عمـل      داد كه آيا  مياين دادگاه مي بايست ضمن بازپرسي تشخيص        . كردند دياربكر احضار 
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يا اختالفات منطقـه اي تحريـك و بـه           قومي و ،  قصد داشته بقيه دانش آموزان را بنا به داليل مذهبي         
  »شورش تشويق كند؟

مـي     ر نقـل    ق بشر در ديـاربك    و يكي از سخنگويان دفتر سازمان حق      از قول   تايمز ركونشريه نيوي 
را تحويـل    اگر دانش آموزي به عنوان مثال مدادپاكن يكي از همشاگرديهايش را بدزد كـسي او              « كند

ه نخواهد داد اما اگر كسي كوچكترين اشاره اي به مسائل كردها بنمايد بالفاصـله اورا              ايا دادگ  پليس و 
 كشور تا اين حـد ضـدونقيض        در اين . به اتهام تبليغات تجزيه طلبي بدست پليس و دادگاه ميسپارند         

  . عمل مي شود
ممنوعيـت مطلـق و ازبـين       به مـوازات    1967 از سال    اند  ه تركيه با تمام وجود سعي كرد      هاي  رژيم«

دراجراي . از وجود كردها پاكسازي كنند     بردن فرهنگ و زبان كردي مناطق وسيعي در شرق كشور را          
چون و چرا وبي شرمانه پشتيبان و حامي رژيم         بي   گراي متعصب تركيه   اين امر سازمانها و جرايد ملي     

كشور همچنين افكار عمومي جهاني بدون كوچكترين اعتراضـي جوضـدكردي را             قوة قضائيه    .اند بوده
ايـن  . به شيوه اي تحريك آميز در جهت نابود كردن ايـن خلـق داغ تـر كـرده انـد      مرحله به مرحله و  

سـف نمـود كـه چـرا طـي جنـگ جهـاني اول        أظهار ت ا كه حتي علناًبدانجا رساند  را   ميدستگاه بيشر 
هنگامي كه تركها به قتل عام و كشتار دسته جمعي ارامنه دست زده بودند خلق كرد را هم همراه بـا                     

هـاي تركيـه     اظهارنظر يكي از روزنامه    اين   در پيامد  .؟!كارآنها را هم يكسره نكردند     بين نبرده و   آنها از 
تهديـد  بـه طـرز      به چـاپ رسـاند    1967اي كه در ماه ژوئن       الههم طي مق   )Otuken(به اسم ئوتوكن    

، ساكنين شرق كشور بايد درخواستهاي خود مبني بر داشتن زبان مستقل" چنين اعالم داشت يآميز
از خواندن قـصه      و هسازمانهاي خبرگزاري را فراموش كرد     هاي راديويي و   فرستنده،  مدارس اختصاصي 

زمان جنـگ جهـاني اول و هنگـام مجـازات و             در. ن دست بردارند  هاي كردي براي فرزندانشا    و افسانه 
گوشمالي ارامنه كردها تنها با پناه بردن به مناطق كوهستاني صعب العبور توانـستند از خـشم تركهـا                   

اقليتـي  ،  درامان بمانندوگرنه در همان مناطقي كه درحال حاضر به صورت اكثريـت زنـدگي ميكننـد               
در درون خـاك تركيـه درآينـده هـم فقـط             ت مستقل و آزاد كـرد     سيس حكوم أروياي ت . بيش نبودند 

 ن اسـت كـه   آبنـابراين بهتـرين راه چـاره        . مانـد  به شكل يك رويا باقي خواهـد        و هخواب و خيال بود   
نيز نيست و نابود     پيش ازآنكه ملت ترك را دچار بدبختي و فالكت نموده و خود           ،  گورشان را گم كنند   

اگر روزي خشمگين شود به صورت شيري زخمـي درمـي             است اما  قوم ترك بيش از حد صبور     . شوند
از  نداريد مي توانيد از بازماندگان ارامنه جوياشـده و         آيد كه كسي جلودارش نخواهد بود حال اگر باور        

  ».گفته هاي آنها عبرت بگيريد
  شد كه رژيم تركيه به چه اسـتداللهاي پـوچ و           مشخص  مجدداً 1971سال بعد يعني در سال     چند

 دميرل توسط عـاملي  طي اين سال دولت سليماندر . خود را دلخوش كرده بود    بسته و  خرفي اميد مز
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واقعه مـاه    قدرت به زير كشيده شد كه درتركيه از آن با شرمساري به عنوان               بركنارگشته و از مسند   
ق افتاده  كودتاي نظامي كه بارها دراين كشوراتفا      از  امر چيزي نبود غير    تاما واقعي .  ياد ميشود  مارس
 حـد  را به بهانه رشد و توسـعه بـيش از           مداخله نظامي خود   ،زمانآن  ژنرالهاي ارتش تركيه در     . است

 و قـدرت را بـه دسـت         هحال تكـوين بـود توجيـه كـرد         كه در بخش شرقي تركيه در     )جنبش(كردها  
سـاده  اي را به اجرا گذاشت كـه از يـك سـو خيلـي      بدين ترتيب ارتش تركيه نمايش زيركانه    . گرفتند

بـراي نيـل بـه هـدف بـدون آنكـه بـه خـود                ديگـر   سـوي    از موجوديت خلق كرد را كتمان ميكـرد و       
جنـبش  متناسب با مفهوم واقعي . جنبش كردها را دليل و بهانه قرار داد، كوچكترين ترديدي راه دهد   

ي ها  حكومت نظامي برقرار گرديد و حوزه      كردها در سه استان كردنشين از بخش شرقي كشور مجدداً         
توجيه و استدالل آنها هـم  . دفاعي در مناطق كردنشين از نيروهاي پشتيباني بيشتري برخوردار شدند    

. هزار نفر دسـتگير وبازداشـت شـدند   5فقط در شهر دياربكر  . بود عمليات تروريستي تجزيه طلبانه كرد    
افي عميق بين   ريزي كردندتا شك   برنامه طرح و پروژه ديگري را نيز     1971عالوه براين كودتاچيان سال     

بـه ويـژه آن كـه       . سـوريه و ايـران ايجـاد نمايـد        ،  كردهاي تركيه وهم نژادان آنها در كشورهاي عـراق        
كردهاي عراق به رهبري مالمصطفي بارزاني پـس از يـك جنـگ ده سـاله داخلـي موفـق بـه كـسب                        

  ازهـدفي كـه   .را به كرسـي بنـشانند    حق به رسميت شناختن خودندوتوانسته بود خودمختاري شده   
و رژيـم خودكامـه تركيـه بـراي ايجـاد ايـن شـكاف               . سوي كردهاي ايران و سوريه نيز دنبال مي شد        

بودجـه اي    بـا    وجود كردها نياز به يك تـشكيالت عظـيم         عريض مرزي پاكسازي شده از     برقراري نوار 
رژيـم  . وارد به كار كـشاورزي داشـت       و به نيروي انساني و افرادي عالقمند      چيز هنگفت و بيشتر ازهر   

بدين منظور جمعيت بزرگي از تركهاي غرب كشور همچنين تركهاي فراري جزيره قبرس را وادار بـه                 
كتمان موجوديت كردها پيوسته . سان آنها را جايگزين كردهاي رانده شده نمود        بدين مهاجرت كرده و  

ارسـالن   بـرز . ا. م :مثالي ديگر . حكومت هاي تركيه را در تنگنا قرار داده وآنها را شرمسار نموده است            
دستگير و زنداني  يتشاركتاب الفبا وآموزش زبان كردنويسنده و جامعه شناس كرد به خاطر چاپ و ان

مـي   دادستان طي اولين بازپرسي با اشاره به كتاب چاپ شده به عنـوان مـدرك جـرم از او                  . مي شود 
ن كتاب لزومـي نـدارد      جناب دادستان در مورداي   "جواب دادستان    برزارسالن در "اين چيست؟ ":پرسد

خارجي داردنه زباني به اسم زبان كردي ديگـر كتـابي را            چون وقتي نه كردي وجود    . شمانگران باشيد 
اجازه بدهيـد مـن هـم بـه      لطفاً .هم كه جنابعالي درحال حاضردردست داريد نبايد وجود داشته باشد   

 بـه خـاطر مـسائلي محكـوم و        خانواده ام برگردم چون خيلي مسخره خواهد بود اگـر مـرا              خانه و نزد  
  ". اصل وجود خارجي ندارد محبوس كنيد كه در

حزب . اش را از سر گرفت      روابط پارلماني  حكومت نظامي را لغو و مجدداً     1973تركيه در پاييز سال     
خلق جمهوري سوسيال دمكراتها در انتخاباتي كه به عنوان يك زمين لغزه سياسي قلمداد گرديد بـه                 
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د آراي بدست آمده اين حزب به حـدي بـود كـه توانـست يـك ائـتالف جديـد را                      تعدا. پيروزي رسيد 
البته خيلي زود و سريع بي ثباتي و ناپايداري آن آشكار شد و به دليل تضادهاي درونـي                  . رهبري كند 
زيـرا  ،  اين دگرگوني در افق كردها كورسوي اميدي هرچند بسيار ناچيز پديـدار سـاخت             . از هم پاشيد  

سيال دمكرات به عنوان اولين رئيس دولت در تاريخ جمهوري تركيه البته در خـارج                سو بولنت اجويتِ 
 )ترين و معتبرتـرين نـشريات آلمـاني         يكي از وزين   ،اي با مجله اشپيگل    به مناسبت مصاحبه  (-از كشور 

 موجوديت خلق كـرد را رسـماً       نه تركهاي كوهي نام برد و      براي اولين بار از خلق كرد به اسم كردها و         
هنـده  دنارضـايتي نماينـدگان احـزاب تـشكيل          ي اجويت موجبات خشم و    طاين بي احتيا  . م نمود اعال

خلق كرد را چنان فراهم كرد كه مجبور شد بالفاصله پـس از مراجعـت بـه تركيـه موضـع                     ضدائتالف  
  .تغيير دهد      خود نسبت به كردها را سريعا جويانةآشتي 

كه 1982به قدرت رسيدند تا سال      1973 اجويت در سال     در واقع از دوكابينه اي كه پس از ائتالف        
تفاوت چنـداني در وضـعيت و موقعيـت          ،كنعان اورن با كودتاي نظامي خود قدرت را به دست گرفت          

رژيم هاي تركيه و قبل از همـه        . كردها با زماني كه آتاترك جمهوري تركيه را بنياد نهاد بوجود نيامد           
اين حالت در واقع .  جنگ نهاني با اين ملت به سر مي بردند       ارتش اين كشور تمام مدت در حالت يك       

مـدت بيـست     به خدمت سربازي فراخوانده مي شدند      افرادي كه . با سياست پرسنل ارتش آغاز گشت     
بخش شـرقي   سربازان كرد متولد. ماه دوره سربازي خود را بايستي دور از زادگاه خود سپري ميكردند     

يا سواحل درياي سـياه فرسـتاده و سـعي            سواحل درياي مديترانه و    را به پادگان هاي نظامي واقع در      
سـربازان تـرك تبـار      . ترين آموزشها به ترك تبديل كننـد       ترين و سخت    ردند آنها را تحت خشن    مي ك 

 كردهـا در   در بخش شرقي تركيه كـه اكثـراً  بخش هاي غربي هم دوره خدمت زير پرچم خود را غالباً          
قدر مسلم آنكه سربازان تـرك تبـار بـه زبـان كـردي آشـنايي             . ساندندآن سكني داشتند به پايان مير     

د و  زدوخـور و  موجـب درگيـري     ،  شـد   ناشي مي هايي كه از آن      تفاهمءمشكالت ناشي از سو    نداشتند و 
،  اوقاتي كه واحدهاي ارتشي به منظور جـستجو ويـافتن اسـلحه        خصوصاً،  گرديد  هاي متقابل مي   اهانت

غافلگيرانه به منازل مسكوني اهالي روستاها هجوم      ،  ون وابسته به جنبش   افراد مظن  يا نشريات كردي و  
  . مي بردند

 ارعـاب و تبليغـات   منظورمناطق كردنشين به  حتي متمركز كردن نيروهاي مسلح ارتش تركيه در 
ها در مناطقي كه     به اين ترتيب فرماندهان پادگانها و پاسگاه      .  مشهود و آشكار بود     كامالً فرهنگ تركي 

به يگانهاي تحت فرمانـدهي خـود دسـتور ميدادنـد در دامنـه و كمـركش                  ت نظامي برقرار بود   حكوم
آنگـاه ايـن قلـوه      . آوري قلوه سنگ پرداخته و آنها را توسط رنگ سفيد كننـد            كوههاي اطراف به جمع   

شعارهاي مـوثر ومـستدل      وقصار  با آنها كلمات     هاي رنگ شده را به شكل پالكاردهايي چيده و         سنگ
مسافراني كه گذرشان به اين مناطق مي افتد        . گويي شباهت داشت بنويسند     شتر به الف و گزافه    كه بي 
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 Ne`به معني تنهـا وطـن يـا   )Once Vatan(":مشاهده كنند جا مي توانند چنين شعارهايي را همه

mutlu turkum diyene` هنوز هم كه هنوز است . چه خوشبخت است آنكه خود را ترك مي نامد
 ،كوچكترين پاسگاههاي پليس تركيه يك مجسمه يا حداقل يك نيم تنه گچي از آتاترك             حتي دم در    

در اتاقهـاي كليـه ادارات هـم تـصوير          . ترين دشمن خلق كرد قرار گرفتـه       القلب و قسي سرسخت ترين   
به عنوان مثال در شهر ماردين جايي كه در جوار كردها هنوز هم     . وار نصب گرديده  به دي  وتمثالي از او  

و بـه زبـان هـاي كـردي          دكان اين شهر طبيعتاً   وك. وباقي مانده اي از ارامنه زندگي مي كنند       ها   عرب
اين كودكان تـازه  . كنند صحبت مي عربي و ارمني يعني به زبانهاي مادريشان كه در خانه ياد ميگيرند          

همين خـاطر  به . گردند  نوشتاري كشور يعني تركي آشنا مي      تنها زبان  با وقتي پابه مدرسه مي گذارند    
يـا   عربـي و  و  به زبان هاي كردي      فرمانده حكومت نظامي اين شهر دستور داده بود كه صحبت كردن          

در شهرهاي ديگـر نيـز در اداراتـي         .  ممنوع اعالم كنند   اكيداًها    در بيرون از خانه    ارمني را در مالعام و    
تكلـم بـه زبـاني    «:خوردير دواير دولتي تابلوهايي بدين مضمون به چشم مي     ادارس و س   م ،چون پست 

ارتش تركيه همچون سالهاي قبل و بنا بر عادت هميشگي فقـط            . »غير از زبان تركي ممنوع مي باشد      
 اداري و تبليغاتي بسنده نكرده بلكه با تمام نيـرو         ،  هاي اجرايي  آوري اسناد و مدارك يا فعاليت      به جمع 

پرداخـت كـه در بخـش     هـايي مـي   اميتر به سركوب نـاآر  شدت هرچه تمام با توان وارد عمل شده و  و
هـاي ويـژه     يگان ش درآمده همراه با ژاندارمها و     اب سربازان به حالت آماده   . شرقي كشور ايجاد ميگرديد   

يگانهاي كوماندو به بهانه جستجوي اسلحه به منازل مسكوني روستاها هجوم برده وآنچـه بـه      پليس و 
د البته قصد اصلي آنها رديـابي و تعقيـب اعـضاي    كردن آوردند مصادره مي  درد بخور بود و به چنگ مي      

 وخـاطر     با طيـب  سربازان زيردست پس از اتمام ماموريت       .  كرد بود  آزاديخواه سازمانهاي فعال جنبش  
  . غارت شده سرمست و راضي به پايگاه هاي خود بازميگشتندو اموال غنايم 

هـاي روزافـزون ژانـدارمهاي      هاي سي از حمالت و اذيـت و آزار         روستاييان مناطق شرقي مثل دهه    
به عنوان مثال آنگونه كه گزارشگران خارجي منجمله خبرنگار اشپيگل آلمان در . تركيه رنج مي بردند  
 را بـا رهبـر قـوم    يدعواي شخصي دادستان دادگاه1975ژاندارمها در سپتامبر –آن زمان گزارش داد     

ـ بـايتيس   يكي از شـهركهاي كردنـشين بـه اسـم            قرار داده و  ك  سمستمجيركي    )Bytisebap(اپ  ب
دوهزار ژاندارم . همچنين روستاهاي بيشماري در منطقه كوهستاني حكاري را به اشغال خود درآوردند

نفر از كردهايي كه به ارتفاعات پناه بـرده وخـود را پنهـان               500. مسلح منطقه مذكور را قبضه كردند     
ديگر هم فرار كردند با وجوديكه ژانـدارمها         بعد هزاران نفر     اندكيكردند به عنوان ديوانه معرفي شدند       
به كسي اجازه ورود به      قبل از همه خبرنگاران پاك سازي كرده و        منطقه را از وجود شاهدان مزاحم و      

ت استامبول گزارش تهيـه  يكي از خبرنگاران به اسم كوركماز كه براي روزنامه حري ،آنجا را نمي دادند  
خبرنگار مذكور در   . اي انجام داده واز آنها عكس و خبر تهيه كند          كرد موفق شد با فراريان مصاحبه      مي
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) MIT(موران سـازمان امنيـت تركيـه        أامـا مـ   . اكتبر شهرك بايتيس پاپ را ترك مي كنـد         18تاريخ  
 يكي از افسران پليس از او ميخواهد تا نوارهاي ضبط شـده و            . بندند او مي  راه را بر   پايش را گرفته و   در

ساعاتي بعد روستاييان   . كند را رد مي   درخواست او  كوركماز امتناع ورزيده و   . بدهدفيلم هايش را به او    
  .كنند ن اتومبيلش پيدا ميوجان او را در جسد بي

  و فجـايع افكار عمـومي را در جريـان         الملل دست به تهيه گزارش مستندي زده و        سازمان عفو بين  
 در سـال    از جملـه  . مي شـود   وا داشته در حق كردهاي بخش شرقي تركيه ر        كه دهد مي قرار مي  مظال

را به اشغال خود    ) Hivris(به هيوريز    ژاندارمهاي تركيه يكي از روستاهاي اين منطقه موسوم          1975
هايـشان بيـرون كـشيده و آنهـا را در ميـدان            را به زور سـرنيزه از خانـه        اهالي اين روستا  . آورند در مي 

اي دريافت نميكنند    كننده وچون جواب قانع  . گيرند ميدهكده جمع كرده و از آنها سراغ قاچاقچيان را          
 در ريش سـفيد آبـادي را بيـرون كـشيده و          . روستاييان را مجبور به خوردن چندكيلو نمك مي كنند        

الملـل   بـين   بنابـه اظهـارات سـازمان عفـو        .كشند را با فندك به آتش مي      مقابل چشمان بقيه ريش او    
، آميـز و شـرم آور      اعمـال خـشونت   ر اعضاء فلك كـردن،      و چماق روي سرو صورت و ديگ      ضربات باتوم   

يكـي از   . هـاي عـادي ژانـدارمها بـوده اسـت          شكنجه شوك الكتريكي جزو   قبيح و  هاي ركيك و   حشف
 بسيار با استعداد بوده تمام سـعي و تـالش خـود را بـه كـار ميبنـدد وروش                     افسران ژاندارم كه ظاهراً   

 تاًطبيع(مجرم را   كند بدين ترتيب كه فرد خاطي يا        جديدي به اسم آفتاب سوختگي مدرن اختراع مي       
لخت كـرده ودر زيـر آفتـاب         )روستايي مناطق كردنشين كه نتوانسته رضايت خاطر آنهارا فراهم كند         

 با چشمان بـاز بـه       سوزان تابستان به پشت روي يك صفحه شيرواني خوابانده و اورا مجبور ميكنند تا             
 ايستند تا به محـض اينكـه ايـن قربـاني           وم و كابل در كنارش مي      هم با بات   نفر ندل بزند، چ  خورشيد ز

پـس از   . بدبخت چشم هم گذاشت و يا نگاهش را متوجه نقطه ديگري نمود او را زير ضـربات بگيرنـد                  
) Midiyat(يـديات   مسافري از م  . ها تغييري نكردند   هم اين رفتار و روش     1980كودتاي نظامي سال    

اين محل هجوم برده و چون موفق به يافتن نيروهاي مقاومت تحـت  پليس به مأموران گزارش داد كه   
 و  نشـسته د تا لخت شده و روي خرمن تازه كوبيده شده           نكنشوند اهالي محل را وادار مي     تعقيب نمي 

هـاي تيـز و تيـغ        آنها در اثر تماس بـا كـاه        نةتبخزند تا تمام قسمت پائين      خود  آنقدر روي نشيمنگاه    
  . د شودآلومانند بريده و خون

هـاي موزيـك و      بيشتر شامل چيزهـايي از قبيـل صـفحه         -حداقل تا چند سال پيش    -ها  ممنوعيت
  .بودند مي شد، كه حاوي اشعار فولكلوريك كردينوارهاي كاستي 

هـاي ملـي    يا خواننـده  » نگ بيژ ده«: به داليل قابل قبول چون     ،توان گفت از ديد مسئولين    البته مي 
زيرا از زمانيكه كتـب و      . اندن و سرمداران ايجاد دردسر و زحمت كرده       خوش صدا هميشه براي حاكما    

 نشرياتي كه خود به خود - ممنوع اعالم گرديدند  ميشدند،هايي كه بزبان كردي چاپ و منتشر        روزنامه
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توانست مورد اسـتفاده  از جانب اكثريت قريب به اتفاق روستائيان به دليل بيسوادي يا كم سوادي نمي          
 سياسي بصورت روزافزون وارد عرصه شده و شكافي را كـه            هاي اشعار و آهنگهاي    خواننده -ندقرار گير 

هزاران نفر از اهـالي روسـتاهاي كردسـتان از       . سياست فرهنگي رژيم تركيه ايجاد كرده بود پر نمودند        
. هـا رهـسپار شـهرها ميـشدند       طريق اطالع رساني و تبليغات در گوشي براي شنيدن صداي خواننـده           

هـا  هاي شعر و آوازخواني     رمهاي كودن ابتدا بعلت بيغ بودن هيچگونه مخالفتي با اجراي اين شب           ژاندا
 و بـه    دهاما آخرسر مداخلـه كـر     . اي باشد كردند كه زير كاسه نيم كاسه     دادند چون فكر نمي   نشان نمي 

  . بردندتماشاچيان حمله مي
ست با صداي گرم و اشعار سياسـي  ترين خواننده كرد كه بيش از سي سال ا      ترين و محبوب  معروف
. نامـد مي» ش مقاومت جنب«خوانندهشوان خود را    . است» شوان پرور «آوردها را بجوش مي   خود خون 

هاي شوان جلوگيري كند و متوجه نشد كـه         پليس تركيه بزودي به دست و پا افتاد تا از اجراي برنامه           
ي او تهيه نموده  هايي براي اجراي كنسرت   كردها بسيار زيركانه و به نحوي غيرمشكوك ليست بلندباال        

بوحانـه  تالش هـاي مذ   . لي كردستان ميرسانند  و هر بار به شكلي محل اجراي كنسرت را به اطالع اها           
هـاي انقالبـي ايـن خواننـده بجـايي           و پخـش آهنـگ     يري از اجراي كنسرت ها    جلوگپليس به منظور    

-سدهاي سانسور را شكسته و بـه بيـرون درز مـي   ها و آوازهاي شوان بلندترين ديوارها و  ترانه. نرسيد

-هاي او بكـار مـي  ها و نوار كاست آهنگآوري و مصادره صفحه  پليس تمام تالشش را براي جمع     . كرد

 و به طرق مختلف آنها را به دسـت اهـالي مـشتاق              ه پيدا كرد  يبست اما طرفداران وي راههاي جديد     
نوارهـاي پرشـده بـا صـداي شـوان در سرتاسـر             . نددكردستان در تمامي شـهرها و روسـتاها ميرسـان         

. مندان فراواني داشته و همه از پيرو جوان بـا رغبـت بـه آنهـا گـوش داده و ميدهنـد                     كردستان عالقه 
 كجاست كردستان من؟ در سرتاسر كردستان از بلنـدگوها          »كوردستانم كوا؟ «آهنگ معروف او باسم   

حقـة ملـي و      حقـوق    ود آورد تا بـراي احقـاق      ن داد و بخ   اين آهنگ كردها را تكا    . به گوش همه رسيد   
  . خود بپاخيزند خواهانةآزادي

كجاست كردستان من؟ كجاست سرزمين من؟ كجاست باغهاي انگورم؟ كجاست كشتزار           
-گل رز سرخ رنگم؟ من كردستانم را مي       ،  كردستان من ،  و مزارع من؟ كجاست سرزمين من     

اما مـا در كردسـتان بـدنيا        «. اندال كرده دشمنان سرتاسر آنرا اشغ   ! يابمجويم اما او را نمي    
! روز دوباره فرا ميرسد   . شودشب بسرعت سپري مي   . وطن ما از ماها انسان ساخت     ،  ايمآمده

-فراموش نمي هرگز  من تو را    ،  سرزمين من كردستان  ! نه! نه. من تو را فراموش نخواهم كرد     

  . »كنم
اي مـداوم پلـيس و نيروهـاي امنيتـي     هـ  بخاطر اذيت و آزار و مزاحمـت 1976شوان پرور در سال   

پر شور در خارج از كشور آزادانه و بدون تـرس از     اين خواننده خوش صدا و    . تركيه از كشور خارج شد    
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زيستند و به مرور بـه      دستگير شدن براي كردهاي تركيه كه به عنوان كارگر در كشورهاي اروپايي مي            
ين فرصت را يافته بان براي اولين بار در زندگي ا       و تازه در اين كشورهاي ميز      هي خود پي برد    مل هويت

شـوان بـا آن     . به خوانندگي پرداخـت   ،  با و كتب آموزشي و فرهنگي ملي خود آشنا شوند         بودند با الف    
، خلقي كه بـه خـاطر خـوش بـاوري         ،  با آن اشعار انقالبي كه حرف دل خلق كرد        ،  صداي خوش و رسا   

 كه تا اعماق وجـود نفـوذ    يبا آن آهنگهاي   ، سركوب ميشد  و اعتماد به وعده وعيدها سالها بود      ،  صداقت
بـار صـداي گـرم و       خود من براي اولـين    . ور نمود كرد آتش خفته زير خاكستر را بيدار كرد و شعله         مي

 سنت آوگوسـتين  كنسرت در شهر. شنيدم»  كردي-شب آلماني«پرشور او را در مراسمي تحت عنوان     
عـالوه بـر    . ها نفر از كردهاي مشتاق حضور بهم رسانده بودند        صد. لس برگزار شد  در استان راين لندفا   

در سن هشتاد سـالگي مخـصوصاً از        » عقاب كردستان «آنها يكي از اميران كرد باسم بدرخان ملقب به        
را او  » ؟ي  كوردسـتانم كـوا   « صـداي شـوان و     هپاريس به آلمان آمده بود تا در اين مراسم شركت كرد          

  . بشنود
ايـن كنـسرت بـه      . شوان را در شهر دورتموند و در سالن وسـتفالن ديـدم            2002بار ديگر در سال     

اين بار تنهـا بـيش از       . سالن آنقدر پر بود كه داشت منفجر ميشد       . مناسبت مراسم نوروز برپا شده بود     
 اعضا و هواداران حزب دموكرات كردستان عراق به رهبري بارزاني كـه             ،پنج هزار نفر از كردهاي عراق     

دگي سياسي گرفته بودند به مناسبت نوروز به اين شهر آمده بودند تا فرارسيدن سـال                در آلمان پناهن  
-هـايش مـي  شور و شوق جمعيت به حدي بود كه سالن روي پايـه         . نو را همراه با شوان گرامي بدارند      

در بـالقوه  نيرويـي كـه   . طبيعي و قابل انفجار را حـس نمـود       ،  به خوبي ميشد اين نيروي عظيم     . لرزيد
  . وانان اين خلق نهفته استجوجود 

م پي بـردم كـه در ايـن تبعيـدگاه اروپـايي              كه طي آن شب با جوانان كرد داشت        ضمن گفتگوهايي 
اتحـادي كـه خـواب را بـر     . گيـري اسـت  هـا در حـال شـكل     ترين گروه اتحادي سياسي مابين متفاوت   

ها اين گروه.  خواهد كردكنند حرامزمامداران كشورهائي كه كردها به صورت اقليت در آنها زندگي مي
اي اي و عـشيره   كردهاي ناسيوناليستي كه متمايل به حفظ آداب و سـنن قبيلـه           ،  كارانشامل محافظه 

اصـالح طلبـان   ، چندتايي فئودال و اربـاب ، هاي انقالبي كه شوان هم جزو آنها بود  سوسياليست،  بودند
 كرد تركيه ميشد كه بـراي اولـين         كردهاي روشن فكر عراق و كارگران ساده و غير متخصص         ،  گراچپ

د و يا اينكه لزومـي بـه خـروج از مرزهـايي كـه               نبار بدون سرخر و مزاحم و بدون آنكه تحت نظر باش          
انداز شديداً حراست ميشدند را داشته باشند با يكديگر آشنا شده و بدون ترس و واهمه راجع به چشم                 

- آزادسازي آن با همديگر بحث و گفتگو مـي         و آينده سرزمينشان و قبل از هر چيز راجع به چگونگي          

-هاي آموزشي زبان مادريشان را رؤيـت مـي        هزاران نفر از كردهاي تركيه براي اولين بار كتاب        . كردند

وان وووو بـا    ،  ديار بكـر  ،  بايست در زمان كودكي و در شهرهايي چون بتليس        هايي كه مي  كتاب. كردند
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ون آلمـان و شـهرهاي      گرفتنـد و نـه در كـشوري چـ         ا مـي  آنها آشنا شده و خواندن و نوشتنشان را فر        
روشـنفكران و دانـشجوياني كـه در        ،  آشنايي و همكاري بـين كـارگران      . رتال و يا برلين   نمودند ووپ دور

  . تر ميشدكردستان تركيه آغاز گشته بود داشت در سرزمين غربت و در تبعيد نزديكتر و صميمانه
خواهانـه  مبـارزات آزادي : دگاهي و ديدگاههاي ديگـري دا  من آهاي شوان بهبهرحال آهنگ و ترانه  

پرداز و ماجراجو در قرن نوزدهم درباره خلـق         هاي اخير با آنچه كه اكثر سياحان خيال       كردها طي دهه  
-اين مبارزات مخصوصاً در تركيه آشـكارا ويژگـي        . كرد گزارش داده بودند زمين تا آسمان تفاوت دارد        

بخـش در   هـاي آزادي  بعضاً سوسياليستي با طرح و ماهيت جنـبش        ،هاي يك جنگ ضد امپرياليستي    
به عنوان مثال بخشي از برنامه شوان آهنگي بود موسوم          . كشورهاي جهان سوم را به خود گرفته است       

حمله كنيد و پيروز شويد بر آنهـايي كـه بـه            ،  بپا خيزيد «:بدين مضمون » پرستان و انقالبيون  وطن«به
كردهـاي   ،احوال آنها را به تصوير كشيده بـود       شرح  اي  مردهايي كه كارل  همان ك » !كنندميشما ظلم   

تركيه و بخشي از كردهاي ايران با وجوديكه خواهان يك زندگي ساده و عادي همچون بقيه بودند در                  
بسياري از آنها تا بـه      . اثر ظلم و جور حكام خودكامه به ايده ئولوژي كارل ماركس گرايش پيدا كردند             

 به سوي سوسـيال     ا اكثريت قريب به اتفاق آنها راه      ام،  اند باقي مانده   خود قادات ماركيستي بر اعت  امروز
تمايـل بـه چنـين راهـي        . خواهند در اين مسير به پيشروي ادامـه دهنـد         دموكراتيك ملي يافته و مي    

نـار  پروايي كـم نظيـري در ك     گروه اخير امروزه با بي    . بيشتر در ميان جوانان كرد رواج پيدا كرده است        
بعـضاً  ،   بـه مطالعـه نـشريات سوسياليـستي        ،پـوش هاي قديمي سلطان محمـود و سـواران سـياه         قصه

كه پس از دستگيري و محكوميت ديگر قادر به         - عبداله اوجاالن     كمونيستِ ينِ و طرفدار چ   لنينيستي
ازادي بـو  ئ« پردازند و كم نيستند آنهايي كه هر شب با روياي مي-برقراري ارتباط با هوادارانش نيست    

سـر بـه بـالين گذاشـته و هـر لحظـه بـراي مبـارزه و آزادسـازي                     آزادي براي كردسـتان   » كوردستان
  . اندسرزمينشان آماده جان فشاني

         به عنوان مثـال نـزد كردهـاي        . دي دارد توجه و روي آوري شديد بسوي سياست چپ داليل متعد
ريخ جمهوي تركيه فقط و فقط از سوي        تركيه اين موضوع كه موجوديت خلقشان براي اولين بار در تا          

برسميت شناخته شد،  تأثير عميـق و  )  حزب كارگران تركيه(يكي از احزاب  سوسياليست اين كشور   
  بود كه در     1970اين حزب طي برگزاري كنگره  چهارم خود در اواخر اكتبر              . بسزائي  بجاي گذاشت   

» .كنـد در بخـش شـرقي تركيـه زنـدگي مـي          خلق كرد   «: مالء عام بسيار مختصر و مفيد اعالم داشت       
هاي  مختلف جمهوري تركيـه از همـان آغـاز كـار در مقابـل كردهـا                  كنگره اذعان داشت كه حكومت    

سياسـت سـركوب و اختنـاق حكومـت          .انـد را پيش گرفته  » سياست سركوب واختناق، ترور و ادغام     «
حزب كارگران به خـوبي     .  است ديدهبارهابصورت عمليات خونين نظامي و پيگردهاي قانوني اعمال گر        
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هـاي  هاي اقتـصادي حكومـت    ماندگي اين منطقه سياست    كه داليل عقب   ندمتوجه شده و دريافته بود    
  .  با خلق كرد بوده استاين سياست هاهاي  اجتماعي وقت و نيز دشمني

  تركيـه را برسـميت       كـارگران تركيـه موجوديـت خلـق كـرد         البته ناگفته نماند بدليل آنكه حزب       
تا اين سازمان را ممنـوع اعـالم        اي قوي و قابل توجيه بدست رژيم بيفتد         شناخته بود باعث شد، بهانه    

را به سـران و     »  تجزيه طلبي سياسي  «زماني كه سومين هيأت  دادگاه نظامي رژيم  آنكارا اتهام            . دكن
ليـست و   خواست بدينوسـيله آغـاز همكـاري بـين كردهـاي ناسيونا           رهبران اين حزب نسبت داد، مي     
  .تركهاي سيوسياليست راتأئيد كند

هـاي   ود به آغوش گرداب مانند اتحاديه از نظر آنعده از رهبران كرد كه پيوسته در پناه بردن قوم خ            
آور و آزار دهنده     كردند، بسيار خفقان   بركنار شده احساس خطر مي     مختلف كمونيستي و سوسياليسمِ   

ترين و غير    خود را يكي از مهم     مدام)  2003اقل تا سال      ال(هاي تركيه   شنيدند كه رژيم  بود وقتي مي  
 كـه  (NATO)چنين عضو پيمان ناتو هم ترين دوستان وهمكاران اياالت متحده آمريكا و     قابل اغماض 

در داخـل خـاك خـود پيوسـته آزادي را ناديـده      كـه  هائي رژيم. ناميدند ظاهراً مدافع آزادي است، مي 
 شـيوه تـرين  تـرين و بيرحمانـه   سركوب نموده و با كردها بـه وحـشيانه  شديداًگرفته و آزاديخواهان را    

ي و سوسيال   وهاي ديكتاتور وانسان ستيزي چون استالينسم شور      كردند، عيناً همانند رژيم   برخورد مي 
كه مراحل مختلف جنايات وحشتناك آنهـا در تـاريخ معاصـر و بـه               ) هانازي(هاي آلمان   ناسيوناليست

  . شده استثبت  دورنداناي نه چفاصله
پيمان  با ديكتاتورهاي نظامي مختلف آنكارا البته هر چند  ممالك آزاد غربي غير قابل اعتماد و هم           

يـان شـرايط و مناسـبات       مترين فاكتور سرنوشت سـاز در ايـن         در اين ماجراها نقش داشتند اما عمده      
. سـازد واقتصادي را آشكار مـي    هاي اجتماعي   باشد كه به وضوح تبعيض    زندگي خود كردها بوده و مي     

 حـاكم بـر بـيش از        ،  يك ارباب به تنهائي در بخش آنـاتولي شـرقي           1990محض ارائه ارقام در سال        
هـاي مـرز سـوريه يكـي        واقع در نزديكي  ) ارفه، عرفا  ((Urfa)در شهر ارفا    . هشتصد آبادي بوده است   

. لـك شخـصي خـود قلمـداد كـرد         ديگر از همين مالكين عمده و زمـين داران بـزرگ، ده روسـتا را م               
هاي روستائي كرد تا به امروز هنوز هـم صـاحب ملـك و يـا                يش از يك سوم كليه خانواده     درحاليكه ب 
 دارو و   ت فرسـا، سـوء تغذيـه، كمبـود و نقـصان            طاقـ  سـخت و  كارهاي كـشاورزي    . باشندزميني نمي 
ش آناتولي شرقي تركيه بـه  اند تا سن اهالي بخهاي پزشكي از عواملي هستند كه باعث شده       نيازمندي
ها مثالً حكاري كردها به منظـور دسـتيابي بـه پزشـك و           در بعضي از استان   .  سال برسد  45ندرت به     

و در  . روي كرده و يا بوسيله چهارپايان طي طريـق نماينـد          بيمارستان مجبورند روزهاي متمادي پياده    
 و  هق سردسير كوهستاني را ترك كرد     فصل زمستان يعني در زماني كه اكثر پزشكان ارتفاعات و مناط          
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-العالج غالباً به مرگ قطعـي خـتم مـي         هاي صعب بيماري. تر غربي روي ميĤورند   هاي معتدل به بخش 

  .شوند
خبري يكي از مجامع پزشكان تركيه گـزارش داد كـه در بخـش              ) اطالعيه( بولتن   1976در سال     

ميزان مرگ و مير كودكان     ) تركيهمنطقه مركزي و محل اصلي زندگي كردهاي        (جنوب شرقي كشور    
آمـوز در منـاطق     شـصت هـزار دانـش     . رسـد  درصـد مـي    9/54ير چهار سال در مناطق روستائي به          ز

سال از درس خواندن در مدارس بي بهره ماندند چـون مـدارس ايـن منـاطق بـا                   كردنشين طي همان  
تـوان بـه    هـا يقيقنـاً مـي     يتبراي نشان دادن اين واقع    . كمبود معلم ونيروي آموزشي روبرو شده بودند      

هاي يكي از كارشناسان هندي تبار كشورهاي در حال توسعه باسم مجيد جعفر استناد نمود كه                گفته
نتخـاب  ضمن طرح و بررسي كارهايش در شهر هلسينكي  دقيقاً مناطق كردنـشين  شـرق تركيـه را ا        

 را (Under – under development)مانـدگي  عقـب   زير و يا مادونكرد تا معني و مفهوم كلمة
  . حضار توضيح دهدو براي نمايندگان 

آموزان و دانشجويان از دهه هفتاد به بعد در مقابل مـسائل و مـشكالتي               جوانان كرد منجمله دانش   
چنـين مـسئول و مقـصر       ماندگي، فقر و فالكت، نيازهاي اجتماعي، اختناق و سركوب هـم          مانند عقب 

 هم پيمانان رژيم آنكارا و مـسئول دانـستن آنهـا در مـورد               ا و شركوانمود كردن دنياي غرب به عنوان       
 تا در مورد تشكيل  و تأسيس سـازمان جديـدي تحـت عنـوان      ندسرنوشت كردها به مرور بهم پيوست     

  .  به بحث و گفتگو بنشينند)راهي بسوي آزادي(»  ري بو ئازادي«
ه دريافت يك خودمختاري فرهنگـي      اين ديگر حرف و خواسته پدران و نياكانشان نبود كه احياناً ب           

جنـبش نـوين جوانـان كـرد كـه بيـشتر چهـره        . شـدند  اصالحات روابط اجتماعي جزئي راضي مـي  يا
سوسياليستي  و ناسيوناليستي رهائي بخش به خود گرفته بود، در راه رسـيدن بـه اهـدافش غالبـاً از                     

تركيه مورد حمايت قرار گرفتـه      گرا و مخالف رژيم     هاي چپ هاي غير كرد يعني سازمان    جانب سازمان 
شـد كـه   اش چنان بسوي يك مبارزه پارتيزاني  كشيده ميو بدين ترتيب داشت با تمام رشد و توسعه   

تنها از نظر ايدئولوژي  تحريك گردد بلكه عمالً از نظر            توانست از سوي  ديگر كشورهاي منطقه نه       مي
  .هاي مالي هم مورد حمايت و پشتيباني قرار گيردكمك

 1978 كـه در سـال    PKK يا  (Partiya karkeren  Kurdistan)حزب كارگران كردستان 
-هاي ديگري بود كه در مخالفت با سياسـت        تأسيس گرديد در آغاز فقط گروه كوچكي از فراوان گروه         

رهبـر  . كـرد شخصي را رهبري مي   مهاي سركوب و اختناق رژيم تركيه عمليات تروريستي هدفمند و           
 بـه عنـوان يكـي از هفـت          (Sanliurfa)  در استان سانلي اورفـا        1949جاالن در سال      آن عبداله او  

او كه  در رشتة علوم سياسي تحصيالت خـود را بـه             . اي روستائي چشم به جهان گشود     فرزند خانواده 
هاي اتحاد جمـاهير شـوروي  برخـوردار شـود،     پايان رسانده بود، موفق شد بيش از سايرين از حمايت       
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اندازي جنگ سرد وايجاد بي ثباتي در كشور تركيـه عـضو پيمـان           از اين كار احتماالً راه     هدف شوروي 
 PKK ،1999بجز شوروي، سازمان امينت عدة زيادي از كشورهاي ديگر هم تا اواخر سـال               . ناتو بود 

تـوان يونـان، سـوريه،      از جملـه ايـن كـشورها مـي        . رسـاندند را مورد حمايت قرار داده و باو كمك مي        
هر يك از اين كشورها يا خـرده        . ارستان و پس از فروپاشي شوروي  سابق، ارمنستان را نيز نام برد            بلغ

اي با تركيه داشتند و يا خيلي عالقمند بودنـد تـا از ايـن فرصـت بعنـوان عامـل                     حساب تصفيه نشده  
رسـتان و   اش را از طريق بلغا    هاي تسليحاتي  بايد اولين كمك   PKK. فشاري عليه تركها استفاده كنند    

/ 80هـاي   اين سازمان اولين موج  بزرگ حمالتش را در سال  . هاي فلسطيني دريافت كرده باشد    گروه
  موفقيتي كسب نكرد وكارش بـه شكـست          1980 شروع كرد اما به علت كودتاي نظامي سال            1979
  .انجاميد
وجاالن كه مجبور شـد     داله ا بع.   را از سوريه دريافت ميكرد     دارشهاي مداوم و پاي   كا  حمايت  .كا.پ

 در سوريه بسر برد، اوجاالن عـالوه بـر مقـر اصـلي خـود از                 1998خاك تركيه را ترك كند، تا اكتبر          
 هااي براي كودكان كردي كه والدينشان را در جنگ با ترك          خانهالت ديگري چون يتيم   يتشك امكانات و 

چنـين يـك    يشمرگان كرد و هـم    از دست داده بودند، يك  دبيرستان نظام به منظور آموزش نظامي پ            
هـاي  اردوگـاه آمـوزش  . هاي اين شهر برخوردار بـود مدرسه حزبي در دمشق پايتخت سوريه و نزديكي 

 و تحـت حفاظـت و حمايـت دولـت سـوريه قـرار               ههاي بقعه لبنان واقع شد     جلگه در. كا.كا.نظامي پ 
  . داشت

  در دمـشق بارهـا مالقـات         1997  - 98هاي    را طي سال  .  كا.كا.خود من عبداله اوجاالن رهبر پ     
 Die)» دي ولت« آلماني ةهاي متمادي با او به بحث و گفتگو نشسته، از او براي  روزنام ساعت.مكرد

Welt)                        مصاحبه و گزارش تهيه و فيلمي  از زندگيش را  در سوريه بـراي يـك پـروژه  فيلمبـرداري  
رفتـار و برخـوردش بـا     . ن درخـود داشـت     ماننـد اسـتالي    شخـصيتي اوجاالن در نگـاه اول      . تهيه كردم 

آميز بود، اما در مقابل ميهمانان بـسيار   جدي و تحكم،زيردستان و پيروانش اغلب خشك و سرسنگين     
كه خـود نگاشـته بـود       هاي سياسي را     او با غروري خاص تعداد زيادي كتاب       .برخوردبا محبت و خوش   

د وتوانستم قضاوت كـنم در  ارتبـاط بـا حـزب             كه دستگيرم  ش   ها تا آنجائي  اين كتاب . بمن نشان داد  
هـاي  بازي كردن و ژشت گرفتن    اوجاالن اهل فيلم  . هاي آن بود  كمونيست چين و طرفداري از سياست     

اي از فيلم تفنگي را بدستش داديم متوجه شـديم كـه   وقتي براي تهيه صحنه.  خشن و ترسناك نبود 
  .گري انجام داد با ناشيدر اينكار چندان تبحري ندارد واينكار را تقريباً

. خـورد انگيز و دلخراش فراواني بچـشم  مـي    هاي غم  صحنه قدر دمش .  كا.كا.در درون تشكيالت پ   
كه در اثـر    هايشان بودند     گوشه و كنار نشسته و مشغول مداوا و درمان زخم          رعده زيادي از نوجوانان د    

 يا 14زنم سن آنها بزور به  حدس مي (دخترهاي بسيار جواني. ايجاد شده بود خمپاره ياتركش گلوله 
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 ديوار و زير آفتاب نشـسته       رست خيره شده در كنا    هاي خالي و به دورد    ه با نگاه  ك)  رسيد سال مي  15
كردنـد،  پـدر و      كودكان زيادي كه در محوطه به بازي مشغول بودند و بدون والدين رشـد مـي               . بودند

تولي تركيه كشته شده و يا بوسيله سـربازان تـرك اسـير             مادر اين كودكان يا در مبارزات پارتيزاني آنا       
هاي  زير بغل    دستي   چوب هشدند كه ب  نوجوانان زيادي هم ديده مي    . بردندها بسر مي  گشته و در زندان   

هـاي  اين عده آنهائي بودند كه بر اثر رفتن روي مين         . كردندتكيه داده و در كنار ديوارها استراحت مي       
هاي زير آنهائي بودنـد كـه مـرا بيـشتر           اي خود را از دست داده بودند و صحنه        انفرادي يك يا هر دو پ     

-اي از زنان و دختران نوجـوان مسلـسل        عده:  آمدندتحت تأثير قرار داده و آشكارتر از بقيه بچشم مي         

هاي كالشينكف بدست در تمام منطقه پخش شده و با چشماني باز و هوشيار نگهباني داده و مراقـب                 
پيـروان وهـواداران    . (ي  ارجمند و گرامي را از هر گونه خطر و سوء قصدي حفظ كنند              »ئاپو«بودند تا   

و جوانان ديگري كه آزادانه و به دلخواه خـود از تركيـه، سـوريه و    ).  نامندعبداله اوجاالن او را ئاپو مي  
راغـت روي   عراق به منظور فراگيري فنون نظامي و جنگي به آنجا آمده بودنـد و داشـتند در اوقـات ف                   

گاهي  خود ئاپو  از خانه خارج شده بسوي           . كردندميداني كه با بتن پوشيده شده بود فوتبال بازي مي         
دادند تا در همـين     همه لبخند زنان اين فرصت را باو مي       . كردآمد و مدتي با آنها بازي مي      اين عده مي  

بهه آنـاتولي رسـيده و رمـز آن         وقتي پيامي از  ج    . مدت كوتاه پشت سر هم چند گل وارد دروازه كند         
بردند واگر چنانچه پيـك  حامـل يـك پيغـام            شد سريعاً به سراغش آمده و او را  با خود مي           كشف مي 

  .كردي بود بازي را ترك ميمهم و خيلي محرمانه و سرّ
  
هايش، نيز تقويت شده بوسيله اسلحه و مهماتي كـه از سـاير             با تكيه بر سوريه و حمايت     .  كا.كا.پ
 سـركوب و    جـو .   مجـدداً حمالتـش را  از نوآغـاز كنـد            1983رسيد توانست در سال       رها باو مي  كشو

تنهـا سـازماني    .  كـا .كا.اختناقي كه در بخش شرقي تركيه حاكم بود و پي بردن به اين واقعيت كه پ               
     باعث شد   دادايستاده و جواب گلوله را با گلوله مي         تركيه  شجاعانه   تيبود كه در مقابل نيروهاي امني ،

هـاي  بيـشتري  برخـوردار         كرد افروده شده و اين سازمان از حمايـت         رزمندگانتا روز بروز  بر تعداد       
و  نيروهاي انتظـامي  تركيـه بـاال        .  كا.كا.هاي پ هاي مسلحانه مابين گروه   زدو خورد و درگيري   . گردد

 نفـر در    3500،    1998كه  فقط طي  سـال           بطوري ،گرفته و تبديل به يك جنگ داخلي خونين شد        
  . ها به قتل رسيدنداين درگيري

خواستند بزور اسلحه يك كردستان سوسياليستي  مـستقل را          كا  مي  .كا.مردان و زنان ودختران پ    
كردند به گلولـه بـسته و بقتـل          تدريس مي  يها را باين دليل كه بزبان ترك      آنها معلم . گذاري كنند پايه
 كه بعنوان مزدور از رژيم  پول دريافت كرده  به عنوان مراقب و يـا              چنين  كردهائي را   هم. رساندندمي

هاي منفـور ژانـدارمري و نيـز         آنها به پاسگاه   .بستند  به گلوله مي   دكردن خدمت مي  روستاهامحافظ در   



  

  دولت ، ملّت بيكرد
 
 

137

ها و ارتش تركيه هم بـه نوبـه         ژاندارم. كردند و آنها را منفجر مي     ههاي نظامي و پليس حمله برد     پايگاه
كوپترهاي جنگي كبري در تعقيب آنها با هلي .پرداختندخ داده و به شكار پيشمرگان كرد مي     خود پاس 

امنيت خطوط مرزي مابين تركيه و سوريه        .ندبستپيشمرگان كرد به پرواز درآمده و آنها را برگبار مي         
يـدن در   هـاي مـادون قرمـز مخـصوص د        خاردار تأمين كرده و با دوربين     باني وسيم هاي ديده را با برج  

حتي تا پشت خطوط مرزي كردستان در شمال عراق هم          .  كا.كا.تاريكي به تعقيب واحدهاي مسلح پ     
المقدور  دستگيري و اسارت نداشته باشند و        نيروهاي  نظامي ترك دستور داشتند حتي      . پرداختندمي

هوا و دل و دماغي     سربازان تركيه بسته به حال و     . كردندآنها هم اين  دستور را به نحو احسن اجرا مي          
-پيشمرگه:  نوشتند، با جمالتي تمسخرآميز از اين قبيل      هايشان مي هائي براي خانواده  كه داشتند نامه  

گاه خـود را  هاي دختران مبارز كرد هيچ  گروه»  مرده و بيجان دستگير شدند    «هاي كرد تقريباً همگي     
-بست مـي  مقاومت كرده و وقتي به بن  آنها تا آخرين  لحظات     .كنندتسليم نيروهاي ارتش تركيه نمي    

  .كرده و شهيد مي شوندهايشان را منفجر خود، مواضغ و پايگاه. رسند
شرق تركيه دوباره يكپارچه بصورت اردوگاه نظامي نيروهـاي مـسلح ارتـش درآمـد و رژيـم تمـام                    

 پيشمرگان  ار نفري از  ز  يك نيروي ده ه     1990اوجاالن در سال      . ستقر كرد مقوايش را در اين منطقه      
آوري كـرد،  نيروئـي      هاي مستقر در سوريه و لبنـان جمـع        هاي كردستان، اردوگاه  كرد را در كوهستان   

آنها از جمله   . يجاد يك كردستان مستقل وآزاد    ف و خواهان جنگ براي ا     جوان و مشتاق همه جان برك     
اري هرچـه شـديدتر     عواملي بودند كه آتش  اين عضو وابسته به پيمان نـاتو يعنـي تركيـه را در برقـر                   

گر  گزارشـ (Christian  Sterley)ي لشـتر اكريـستيان  . نـد كرد حكومت نظامي در منطقه تيزتر مي
قدرت ارتش  چشم گيـر و       «: هايش ابراز داشت  كي از گزارش   آلمان طي ي   WDRفرستنده تلويزيوني     

لت عـادي بـسر     بخش غربي تركيه كامالً آرام و مردم در حا        . در نهايت عظمت به نمايش گذاشته شده      
 افراد پلـيس و سـربازان ارتـش         .كندبرند، اما در بخش شرقي يعني كردستان اوضاع كامالً فرق مي          مي

هاي غربي كـشور بـه ايـن منطقـه كـشانده            كليه اين افراد از بخش    . قدم به قدم همه جا حضور دارند      
-گونـه هـم  تفاوت بوده و هـيچ  شان با اينجا كامالً م    اند كه فضاي فرهنگي   آنها از مناطقي آمده   . اندشده

اند و فقـط تركـي يـاد        فهمند چون ترك زبان   اي با اهالي اين منطقه ندارند، زبان كردي را نمي         خواني
  ».كنندهيچ وجه مشتركي  با اهالي اين منطقه ندارند و در اين راه تالشي هم نمي. اندگرفته

اما رژيـم   .  فرستاد .كا.كا.مقابله با پ  جمهوري تركيه دويست هزار سرباز مسلح را بسيح نموده و به            
با اين نيروي عظيم تا اواخر دهه نود نتوانست موفقيتي كسب كند و فقط به يك تساوي نظامي دست         

و نه نيروهاي تا به دندان مسلح تركيه نتوانـستند بـه            .  كا.كا.به اين ترتيب نه  جدائي طلبان پ       . يافت
 عظيم  حمت توانست در مقابل فشار  تودة      خيلي بز .  كا.كا.پ. يك  پيروزي  قطعي نظامي دست يابند       

 اولين وآخرين پيشنهاد  آتش بس خود را به          1993د بهمين دليل اوايل سال      ه مقاومت كن  سپاه تركي 
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 ملت كرد و ترك رخ      دوابين  ي واقعاً كم مانده بود يك معجزه م       و چيزي هم نمانده بود يعن     .  داد هاترك
ب مـام وطـن   ز ليبرال  وقت تركيـه، يكـي از سياسـت مـداران حـ       تورگوت اوزال رئيس جمهور   :  دهد

(ANAP)        ها تالش موفـق شـد نظـر جـالل طالبـاني رهبـر حـزب                 كه مادرش كرد بود پس از مدت
 و نقـش ميـانجي را مـابين او و           ه  را جلب كند تا پا درمياني كـرد         (PUK) كردستان اتحاديه ميهني 

ت و  رفـت كـه مـذاكراتي در جهـت حـل مـشكال            بـار مـي   براي اولين   . عبداله اوجاالن به عهده بگيرد    
رسـيد  به نظر مي  .  صورت گيرد چيزي هم نمانده بود به نتيجه برسد         هاي بين كردها و تركها    درگيري

تـا ديـروز يـك      :  ديـد او در خـود يـك نـوع ياسـرعرفات كـرد مـي             . رسداوجاالن دارد به اهدافش مي    
  و فردا رئيس جمهور يك منطقه كردنشين آزاد و           تروريست، امروز يك مبارز آزاديخواه يك پيشمرگ      

  به يگانه راه حـل       1993 آوريل     17اما مرگ ناگهاني و غير منتظره تورگوت اوزال در تاريخ             ! مستقل
  .و تركها خاتمه داد.  كا.كا.هاي پسياسي و كشمكش

يست  رشته امور    باهاي كله شق ارتش تركيه با مغزهاي بتني بود كه مي          اكنون  دوباره نوبت ژنرال    
ستاد كـل ارتـش     . را در دست گرفته و با اقدامات خود نحوه ادامه اين معضل پر دردسر را تعين كنند                

هـاي تركيـه را بـه ميـزان وسـيع و            احزاب و حكومـت    ،تركيه كه توسط تشكيالت شوراي امنيت ملي      
ديـد   سركوب نظامي مي منحصراً در حمله ومخمصه راكند، چاره  و فرار از اين        اي كنترل مي  گسترده

ها به حدي كه    داشت واجازه داد تا ابعاد كشمكش و درگيري       و براي رسيدن به  اهداف خود دست نگه        
ـ تو پس از آنكـه موقعيـت را مناسـب ديـد و              . تا بحال  در تركيه  سابقه نداشت باال بگيرد          ه افكـار   وج

ران روسـتاي  كردنـشين در       اابتـدا هـز   . عمومي  را جلب نمود حمـالت وحـشيانه خـود را آغـاز كـرد               
يد آنگاه بوسيله بولدوزر     شرقي را بزور اسلحه از سكنه خالي كرد و همه را بĤتش كش             جنوبهاي    بخش

ا بيـرون رانـده و بـه  حواشـي           رجماعت كردهاي بي خانمـان      .  نمودهمه را با خاك يكسان      و غلطك   
يت شهر دياربكر كه تا قبـل از        جمع(هاي  فقيرنشيني و حلبي آبادهاي شهرهاي بزرگ كوچ داد           محله

  كليـه درختـان و       .!)نفر بود يكباره  به باالي يك مليون نفر رسـيد           ارز  ه  350 در حدود اين جريانات   
گرديد بندي شد و فقط در مقابل كوپن ارائه مي        هاي منطقه را ريشه كن كرد، مواد غذائي جيره        جنگل

 كارشـناس و صـاحبنظر      هانس كراخ . ر ممكن سازد  كا  را غي   .كا.هاي مردم از  پ    تا از اين راه حمايت    
اهـالي كردسـتان را      اما اين سربازان ترك بودند كه با رفتارشـان        «:  قضاوت كرد در امور تركيه چنين     

رژيم تركيه  بـه جـاي آنكـه بـا يـك سياسـت               . بروند.  كا.كا.كردند تا با آغوش باز بسوي  پ        وادار مي 
ثبيت منطقه پرداخته و صلح برقرار كند،  حكومت نظـامي           درست و معقول  اجتماعي و اقتصادي به ت        

. پـردازد گر نظامي به پاسداري مي     و صرفاً  با گماردن نيروهاي سركوب       هالعاده اعالم نمود  و حالت فوق  
شوند و نـه حـافظ و مـدافع         بدين نحو نيروهاي ارتش فقط بچشم عوامل فشار و سركوب نگريسته مي           

  »امنيت و آسايش
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تـا هنگـامي كـه ايـن سـازمان بوسـيله       .  كـا .كا. پيروزي نهائي و قطعي بر پ      ركيهم ت از ديدگاه رژي  
شعار رؤسا و فرماندهان ستاد كل ارتـش        . شد امكان پذير نبود   حكومت سوريه حمايت و پشتيباني مي     

 هاين بود كه رژيـم تركيـ      »  .واهد كرد وط خ كا  هم سق   .كا.هرگاه سوريه سقوط كند پ    «:تركيه اين بود  
تركيـه بـااين    . پيمان شد وني سوريه يعني اسرائيل روابط حسنه و نظامي  برقرار كرد وهم           با دشمن خ  

  به بعد  موقعيت استراتزيكي خـود را در مقابـل سـوريه    1996كار توانست به كمك اسرائيل از سال         
 توانستند برفرار آسـمان    اسرائيل مي  .جنگندةاكنون ديگر هواپيماهاي    . بهبود بخشيده و گسترش دهد    

هاي جنگـي   هاي نظامي هر دو كشور مانور     يگان. انجام دهند  پرواز درآمده و مانورهاي هوائي       تركيه به 
بـدين  . ا نيز مشتركاً بـسط و گـسترش يافـت          و صنايع تسليحاتي آنه    هردمشترك طرح ريزي و اجرا ك     

حالـت  دركه  قدرت نظـامي او       در حالي . اي  قرار گرفت    جبهه رتيب سوريه در مقابل يك موقعيت دو      ت
فكر راه سرانجام سران دمشق ب.  نمودوي برابري با يك جبهه جنگي را مي   جدي بودن قضيه فقط تكاف    
  .شته بودند افتادندگ ناخوشايندي كه بدان دچار نجات و گريز از اين مخمصة

و آن هنگامي بود كه :  ها شدب تركياي  غير منتظره  و غير قابل تصور نص  عطيه1998در سال   
در شمال عراق و .  كا.كا.هاي پ اتحاديه گروهو  فرمانده صحرائي (Semdin  Sakik) شقيق سمدين

يكي از معاونين اوجاالن قصد داشت همراه بـا هفتـصد تـن از پيـشمرگانش  بـسوي حـزب دمكـرات                 
  .  و به نيروهاي مسعود بارزاني بپيوندده  فرار كرد(KDP)كردستان 

هاي ويژه  خود را بـه اونيفـورم    يگانزاه شده بودند سريعاً يكي ا كه به نحوي از اين ماجرا آگ     هاترك
هاي دهـوك،    و راهي شمال عراق نمودند تا در نزديكي        ه  ملبس كرد   KDPحزب دمكرات كردستان      

 و با برپائي يك پاسگاه كنترل ساختگي سمدين شقيق و بـرادرش             هسر راه اين عده صحنه سازي كرد      
دستگيرشدگان بالفاصله به تركيه باز گردانده شدند و روزهـاي          . ايند  را دستگير نم    (Gasan)غازان    

بدون هيچ شك و ترديدي سمدين زير شكنجه مأموران . متمادي تحت شكنجه وبازجوئي قرار گرفتند     
حاال ديگر تسخير   .  سازدفاش و برمال مي   .  كا.كا. خود را در مورد پ     رويژه تركيه، كليه اطالعات و اسرا     

آوري مخـازن و انبارهـايش      سر به نيست كردن فرمانـدهان  آن وجمـع         .  كا.كا.هاي پ و تصرف آشيانه  
  .كاري بس ساده وآسان بود

ديگر نتوانست كمر راست كند، تا اينكه بـاالخره         .  كا.كا.اين ضربه چنان سنگين و كاري بود كه پ        
ه حـسين   رئـيس جديـد سـتاد ارتـش  تركيـ          .   سرنوشت  اين سازمان رقم زده شـد         1998در اكتبر     

  به عنوان اولين عمليات شغلي و به منظـور زهرچـشم   (Kivrikoglu  Husseyin)كيوريك  اوغلو
تهديد به جنـگ نمـوده و       .  كا.كا.هايش از پ   و حمايت  تور داد تا سوريه را بخاطر پشتيباني      گرفتن دس 

ريه  صـادر     را در خطـوط مـرزي سـو        مان حركت و استقرار نيروهاي ارتش     بالفاصله در اوائل  اكتبر فر     
هـاي تـوپ و تانـك بـه سـوي مرزهـا بحركـت درآمـده و موضـع گيـري نمودنـد، غـرش               ستون. كرد
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رسـيد  تفاعـات پـائين  مـدام بگـوش مـي         اشعه دار در طول خطوط مـرزي و در ار           جنگيِ هواپيماهايِ
مذاكرات  سـري و پـشت پـرده          گري طي صر دخالت نمود و با ميانجي     سني مبارك رئيس جمهور م    ح 

آوري آنكارا و دمشق باالخره سـوريه را راضـي بـه اخـراج اوجـاالن از كـشور وتعطيـل وجمـع                     مابين    
  .نمود.  كا.كا.تشكيالت پ

مـأموران ايتاليـا او را    . اوجاالن از طريق قبرس ابتدا به شوروي و از آنجا هـم بـه ايتاليـا فـرار كـرد                   
. تحويـل او پاسـخ منفـي دادنـد        ي  هاي تركيه وآلمان برا   اما به درخواست  . شناسائي و بازداشت كردند   

تل در آلمـان تحـت    هم خواستار تحويل او بود،  چون ظاهراً اوجاالن بخاطر صدور دستور يك ق          آلمان
 سرانجام اقامـت در نـايروبي پايتخـت          .در ايتاليا هم نماند و راهي كنيا شد       .  كا.كا. پ رهبر. تعقيب بود 

ه او توسط مـأموران مخفـي آمريكـا و اسـرائيل            گامخفي.  و مصيبت برايش به بارآورد     اين كشور فاجعه  
.  و دسـتگيرش كردنـد     هگـاه او حملـه بـرد      يخفم و موسـاد بـه       )CIA (ا مأموران سـي   . گرديد شناسايي

 مسائل و مشكالت حـل نـشده كردهـا ربـوده شـد و در تركيـه تحويـل                    يادمان و سمبل  سرانجام اين   
ت داده بـود تـا   سـ  فرصت و موقعيت داكنون دوباره بهترين . دژخيمان  دشمن تشنه به خونش گرديد      

ت كردسـتان را از    درس عبرت بگيرد و مـشكالت و معـضال        اش  تباهات گذشته رژيم تركيه بتواند از اش    
حكومت تركيه بايد سعي كند حداقل حق و حقـوق اقليـت جامعـه كـرد را                 . هاي سياسي حل كند    راه

هـاي   فرمـا بـود تحـت حمايـت       نـگ داخلـي حكم    برسميت شناخته و مناطقي را كه سابقاً در آنهـا ج          
از اين كارهـا پديـد آمـده و ايجـاد خواهـد شـد مـسلماً          آنچه كه. اجتماعي و اقتصادي خود قرار دهد   

هاي سركوب واختنـاق      هد بود،  اما شايد ديگر آن كابوس       برآورد و ارضاي رؤياهاي  ديرين كردها نخوا       
- بخش از كردستان آنها راتحمل مـي       هم نباشد كه كردها مدت هشتاد سال آزگار است دارند در اين           

  .كنند
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6  
  كني اما هنوز در خاك كردستانيكه از مرز عبور ميبا وجودي

  كردهاي ايران
  

اي نشسته و دارند مسيري را در يكـي         كشد عده روي يك واگن يدكي كه تراكتوري آنرا بدنبال مي        
جـاده از شهرسـتان مهابـاد در غـرب      ايـن . كنندگرد و غبار كردستان ايران طي مي از رپهاي  از جاده 

گذرد،  سپس  بـسوي مـرز امتـداد  يافتـه واز آن               هاي نقده و پيرانشهر مي    شهرايران شروع شده و از      
او . گيـرد سه چرخه محبوبش  از تراكتور سبقت مـي        يا   )سي قول (برات سوار بر موتور     . كندعبور مي 

ده از  مرز گذشته و با هـم راهـي شـمال عـراق               ورود تا همراه برادرش عه    دارد بديدار پدرش ميرزا مي    
هنـاره وسـيد،    .  گرامي را پيدا كند    ةهناره خوانند د تا دوباره همسر سابقش      خواهد برو ميرزا مي . شوند

بـا  . ناره بيست سال پيش با او فرار كرد هر دو اعضاي گروه موسيقي معروف ميـرزا بودنـد  ردي كه ه  م
ناره را بخاطر ننگي كه اين زن برايشان فراهم آورده بود لعـن             كه  تمام اعضاي خانواده ميرزا ه      وجودي

اين سه نفر رغبت چنداني  به اين سفر ندارند . كردند اما خود ميرزا او را هنوز دوست داردو نفرين مي
.   و سرتاسر منطقه نـا آرام اسـت         1980ه، اواخر  سال       ايران وعراق بتازگي به پايان رسيد     چون جنگ   

هناره دچار دردسر و مشكالت بزرگـي  شـده و           : خبرندداند كه ديگران از آن بي     ئي مي اما ميرزا چيزها  
  .فتندرد تا هر چه زودتر راه بيآواز اين رو ميرزا به آنها فشار مي. شديداً به كمك او احتياج دارد

ي  هـا  افكـن كـه سـينه آسـمان را شـكافته و محمولـه         مام مدت طنين غـرش هواپيماهـاي بمـب        ت
كنند آنها را در اين سفر همراهـي        را برسر اهالي كردستان  در شهرها و روستاها خالي مي          مرگبارشان  

تـوده  . هدف نهائي ماشين جنگي صدام حسين، نيست و نابود كـردن كردهـاي عـراق اسـت                . كندمي
  . اندعظيمي از اهالي مناطق كردستان عراق به اميد يافتن ملجاء و مأواي امني به ايران پناه آورده

كنـد سـراغي از هنـاره       گان رفته  و سعي مـي      هاي بسيار بزرگ پناهند   ز اردوگاه رزا بدرون يكي ا   مي
هـاي  اي باسم پليس موتور  سه چرخه، آالت موسيقي و لباس          پس  از آنكه عده    . گرفته و رد او را بيابد     

پـاي پيـاده     و يـا     ديگـر  ةنمايند با متوقف كردن وسايل نقلي     سعي مي ،  كننداين سه نفر را مصادره مي     
اي ايـشان را بـه منطقـه      پـر از گـردو غبـار ايـران ج         پس از  چندي روستاهاي      . امه دهند ادرا  راهشان  

-ائي  بچـشم مـي     هها لكه ها روي برف  در دور دست  . دهندهاي بلند و پر از  برف مي        كوه كوهستاني با 

-ها صحنه اين... .ي بار زده  ي نيستند غير از قاچاقچيان اجناس با االغ واسترها        ز چي هااين لكه :  خورند

جديدترين  و تا به امروز ارزشمندترين فـيلم بهمـن            .»آوازهاي سرزمين مادري  «هاي آغازين فيلم    
  2003 در سـال       المللي است كـه    معروفترين و معتبرترين كارگردان كرد از نظر سينماي بين         ،قبادي
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قهرمانـان داسـتان ايـن      .  شناخته شـد    اوج دومين فستيوال فيلم برلين     فيلم و نقطة  به عنوان بهترين    
و ايـن اسـت آن      . گذرند اما هنوز در خـاك كردسـتانند       عراق مي  فيلم با آنكه از خطوط مرزي ايران و       

  .گنجاندهاي فيلمش  فحوپيامي كه قبادي در
اي نه چندان دور از شهر مهابـاد كـه از           فاصلهه  ان بانه و ب   تدر شهرس  1970ل    ابهمن قبادي در س   

زمـاني بـراي   «اش بنـام   ستان ايران است چشم به جهان گشود، او اولين فيلم سـينمائي           شهرهاي كرد 
در زمان جوانيش  جنگ ايـران وعـراق   .  را هم در همين شهر يعني زادگاهش ساخت» هاتي اسب مس

هاي عراقي بمباران شـد و      افكنتمامي منطقه  از جمله زادگاه قبادي به كرات توسط بمب          . آغاز گشت 
سـازاني  كـه      تعداد فـيلم   اندنادربسيار  .  اهالي عده زيادي از عزيزانش  را از دست داد           بقيه او هم چون  

بهمن .  در كردستان آشنائي داشته باشندها   انسان  به روحيات    چنين  ه وضعيت منطقه و هم     او ب  باندازة
ت مستقل  اش  معتقد است علت آنكه اين خلق نتوانسته تشكيل دول           قبادي با تهيه شاهكارهاي هنري    

هاستشود فقط عاليق و تمايالت متفاوت آنت قومي نگهداشته ميداده و مدام در قالب اقلي.  
ـ   وكردها در او كه عقيده دارد زمان بدست گرفتن اسلحه           رسـيده و دوربـين را   پايـان ه  خـشونت ب

سـت  انـد كـه قـادر ا      دهد، بلندگوئي پر قدرت با صـدائي رسـا يافتـه          براي رسيدن به هدف ترجيح مي     
  .صدايشان را بگوش جهانيان برساند

كردها تا بحال متحمـل درد و رنـج و جنـگ بـدبختي و               . مسلماً همين طور است   »:گويدقبادي مي 
با اين وجود او كردهاي مناطق مرزي ايران وعراق را به عنوان قرباني             »  .اندهاي  فراواني  شده    مصيبت

هـائي كـه داسـتان      نانـد، انـسا    زندگي و موسيقي   هائي هستند كه عاشق   آنها انسان . آوردبحساب نمي 
كنـد  نها كمك مي  اي كه به آ    و طنزآميز در آمده، قصه     اي ويژه   ي  آنها حتي بصورت قصه     ژدترازندگي  

-در مهاباد، چشم انداز و آينـده      . او ريشه در ايران دارد    . ها را تحمل كنند   ها و آزار و شكنجه    تا بدبختي 

  .اش  هم كردستان است
. »بـارزاني   مـصطفي «ي  ااباد همان قدر در دل و جان كردها جاي گرفته كه نـام اسـطوره              كلمه مه 

چون در اين شهر براي اولين بار در تاريخ و          . شهر مهاباد براي اهالي كردستان سرزميني ا ست مقدس        
تأسـيس و تـشكيل يـك كردسـتان      :   عمل بخود پوشـاند     بزرگترين آرزوي قلبي آنها جامة     تا به امروز  

 در ايـن شـهر و در محوطـه ميـدان تـاريخي              1946در تاريخ  بيست وسـوم ژانويـه           . ل و مجزا  مستق
كه متأسفانه نگذاشتند عمـر آن حتـي    هرچند  اعالم موجوديت  نمود  كردستان  چهارچراغ  جمهوري    

ادهاي قبـل از آن بـه       داستان چگونگي تشكيل ايـن حكومـت و حـوادث و رخـد            . به يكسال هم برسد   
ها و گرايشات خلق كرد را براي  به اثبات رساندن موجوديت خود نشان              راژدي  تالش  تبهترين وجهي   

هـاي  جهـاني كـه       ين معني كه آلت دست قرار گرفتن ناسيوناليـسم كـرد توسـط قـدرت              ددهد، ب مي
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هاي خلق كرد كه زائيده و معلـول  يريديك متمركز نموده بودند و نيز درگسياست خود را در خاور نز     
  .، آنهارا مجبور نمود تا به اين اقدام دست بزنندالمللي بود ملي و بين،ايهفشارهاي منطق

بـس طـوالني    و  اي تـاريخي    اشتياق و تمايالت كردهاي ايران براي كسب استقالل و آزادي سـابقه           
مانند كردهاي تركيه براي رژيـم  آنكـارا هرگـز           هكردهاي ايران هم از نظر حكومت تهران، عيناً         . دارد

 قـومي   ة، بلكه در  بهترين حالت تنها بعنوان بخشي از جامعـ           محسوب نشده اند   به خود    ملتي مختص 
متاسفانه يك چنين  برداشت و تعبير رسمي كـه كردهـاي ايـن              . با گويش و زباني محلي     اند  هايران بود 

سرزمين را فقط به عنوان يك قوم و نه بخشي از جامعة ملي تفكيك شده ايراني به عبارتي به عنـوان                     
كند، از جانب بسياري از ممالك غربي دار،  چادرنشين، پرورش دهنده گوسفند و  اسب معرفي مي          گله

ضمناً ناگفته نماند كه حتي اثر تاريخي موثق و مدرني          . هم بدون تحقيق و بررسي پذيرفته شده است       
  . هم در اين مورد هيچگونه استثنائي قائل نگرديده است1چون تاريخ ايراني كمبريچ

ديگـر  چون آنهـا    ،  آنها تحميل شده    است كه به     امروزي كردهاي ايران بدليل  سرنوشتي        تمشكال
آنهـا نـه تنهـا در    . برنـد هاي سابق  در كنار هم و در يك منطقه مسكوني محصور بسر نمي   مانند زمان 

 البـرز  جبـال  سلسله كوهستاني نواحي و آذربايجان و كردستان همسايه هاياستانهاي مختلف   بخش
 بوم درون صورت به خراسان استان جمله از كشور ديگر نقاط در نيز آنها از جمعيتي بلكه،  انددهپراكن

 مـرزي  منـاطق  در هم هنوز كه كردها از عده اين. دهندمي ادامه به زندگي  محصور و بسته مناطق يا
 بـه  زدهميا قرن اوايل در ،كنندمي زندگي ايران خراسان شمالي بخش در يعني سابق شوروي و ايران
 شـدند  معروف آزاديراهة  مبارز پيشگامان عنوان به هجدهم قرن در آنها هرچند. شدند داده كوچ آنجا
  . كنندنمي بازي مهمي نقش چندان تقريباً كرد مدرن ناسيوناليسم ديدگاه از ديگر امروزه اما

 محفـوظ  يـران ا غربـي  بخش كردهاي براي دربست تقريباً آزادي و استقالل به شوق گفت توانمي
 منطقـه  جنـوبي  قـسمت  در كـه  اروميـه  درياچـه  غرب كوهستاني نواحي در كردها از بخش اين. ماند

 خـود  بـه  را كرمانـشاهان  اسـتان  از بخـشي  نيز و كردستان استان بخش بزرگترين شده واقع مكريان
  . دارند سكونتمناطق  آن در و داده اختصاص
 ،اول جهـاني  جنـگ  خاتمـه  از پس ،تركيه و راقع يعني همسايه كشورهاي در كردها ملي جنبش

 دستيابي مورد در انديشه و تفكر. كرد جلب خود به نيز را آنها توجه و گذاشته اثر ايران كردهاي روي
، يافـت  مناسـبي  بازتـاب  و گرفتـه  قرار استقبال مورد نيز ايران كردهاي سوي از زمان آن در آزادي به

  . گشتبازمي نوزدهم قرن اواخر به بخشآزادي هايجنبش آثار دامنه وانگهي
 را قاجـار ة  سلـسل  كودتـا  يـك  با گرديد موفق 1921 سال در پهلوي رضاخان سرهنگ آنكه از پس
 و حفـظ  بـراي  او. ناميـد  ايران شاهنشاه را خود و نهاد سر بر را شاهي تاج 1925 سال در،  كند بركنار

                                                            
1- The Cambridge History of Iran. 
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 بكـار  از آنهـا  عليـه  اختنـاع  ايجاد و   بسركو جهت در و. شتافت كردها جنگ به خويش قدرت تثبيت
 تهـران  رژيم و شد ممنوع محلي لباس پوشيدن و كردي زبان. نكرد كوتاهي زورگويانه اقدامات گيري

  . گذاشت اجرا مرحله به را تبعيد و دادن كوچ مطمئن و ديرينه روش هربادو
 دائمـي  تزلـزل  و ريناپايـدا و   سـو  يـك  از شـديد  قاختنا و سركوب ، دركنار  ملي بيداري و آگاهي

 آزاد نتيجه در و اول جهاني جنگ طي هاايراني و تركها،  هاروس سوي از حكومتية  ريخت هم به روابط
 سال از تا شدند باعث ديگر سوي از كرد طوايف رهبران مسلح سارقان و راهزنان براي ميدان گذاشتن

 پـاييز  در شـكاك  ايـل  هبـر ر كردها هودرابين يا سمكو اسماعيل. شود آغاز جديدي شورش 1921
 در را مهابـاد  شـهر  كـه  ايران ژاندارمري نيروهاي عليه بر مسلح مرد هزار سه از بيش همراه به 1921
 بـا  آنكـه  از پـس  ،بـرد مـي  سـر  بـه  تبريز در زمان آن در كه آمريكا كنسول. نمود قيام داشتند اختيار

 از يكـي  نقرهة  سك دالر هزار پنج مبلغت  در مقابل درياف   شد قرارو   رسيد توافق به سمكو آقا اسماعيل
: كنـد مـي  توصـيف  چنـين  را وي،  برهانـد  خطـر  منطقـه  از و كند رتواسك را آمريكايي يونرهايميس

 بـا  را عمرش مدت تمام و شده بزرگ خشن محيطي در كه جسور و مهربان بسيار بود جواني سمكو«
 دعـوت  را او بـرادر  هـا ايرانـي . بود كرده يسپر بوده بزرگتر او از سال ده كه برادرش قتلة  خاطر و ياد
 هنگام آنها اما،  كنند واگذار او به را اروميه درياچه غرب كوهستاني مناطق حكمراني ظاهراً تا كنندمي

 بـرادر  آقـا  جعفـر  قتـل  بـه  اسـت  اشاره (».رسانندمي قتل به ناجوانمردانه را او رسمي شام يك صرف
. خـورد  را تبريـز  در شـاه  مظفرالـدين  پيـشكار  الـسلطنه ظـام ن هـاي وعده گول كه سمكو آقا اسماعيل

 را قرآني،  دارند اسالم و قرآن به نسبت راسخ اعتقادي كردها كه موضوع اين به آگاهي با السلطنهنظام
 را او و كشاند تبريز به را وي وسيله بدين و فرستاد جعفرآقا براي را آن و كرد نويسپشت خود خط به
  .)رساند قتل به

 بودنـد  آنجا كه ژاندارمي 600 از يك هيچ تقريباً. برد حمله مهاباد به برادرش خونخواهي به وسمك
 هايشژاندارم خون انتقام كه كرد ياد سوگند پهلوي رضاخان. نبردند در به سالم جان درگيري اين در
 را نآذربايجـا  از كمكـي  تيـپ  چنـدين  و تهران از لشكري سرعت به خاطر همين به. گرفت خواهد را

ة مبـارز  يـك  بـه  جنـگ  اين. راند عقب كوهستاني مناطق و ارتفاعات سوي به را كردها و كرده بسيج
 اشـنويه  هـاي نزديكي در هاايراني گريحيله با 1930 سال در كردها سرانجام كه شد تبديل پارتيزاني

 نيروهـاي  سليمتـ  را خـود  تـا  رفـت مـي  داشـت  سمكو،  جريان واقعه از اين قرار بود  . ندافتاد كمين به
 سـربازان  دسـت  بـه  و افتاد كمين به كه نمايد عفو تقاضاي رضاخان از و نموده ايران مركزي حكومت
 همـان  طـي  ايـران  غرب كردهاي قيام و شورش ،كمينگاه اين در او مرگ از پس. رسيد قتل به ايراني
 بـه  بـود  شده يجادا اجتماعي نيازهاي داليل به كه هم خراسان كردهاي قيام. شد شكسته درهم سال

  . گرديد دچار مشابهي سرنوشت
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 اوت مـاه  در ايـران  بـه  بريتانيـا  و روسـيه  اشغالگر نيروهاي هجوم: برگشت ورق و نكشيد طولي اما
 را كردها خواسته به بخشيدن تحقق به نيل جهت در ديگر اقدامي براي مناسبي شرايط مجدداً 1941
 گرفتنـد  تـصميم  دوم جهـاني  جنـگ  طي آلمان ضد تلفهمؤ نيروهاي يا متفقين نيروهاي. نمود فراهم

 آمريكايي كاالهاي  كمك با را شوروي جماهير اتحاد گرفتة قرار تنگنا در و فشار تحت ارتش نيازهاي
 از را كاالهـا  شد قرار و نمودند انتخاب را ايران جنوب در فارس خليج كار اين انجام براي. كنند تأمين
 و راحـت  خيلـي  رو ايـن  از ،برسـانند  هـا روس دسـت  به هم آنجا از و ندهرسا مازندران درياي به آنجا
  . درآوردند خود اشغال به را آن و كرده حمله ايران به مقدمهبي

 كه را محمدرضا شپسر و نموده سلطنت از گيريكناره و استعفاء به مجبور را پهلوي رضاشاه ابتدا
 در شـديد  هـاي محـدوديت  با ايران حكومت اكنون و كردند انتخاب او جانشيني به بودنوجواني   هنوز

 اجرايـي  و اداري هـاي برنامـه  طريـق  از تـا  كـرد مي تالش هعاجزان داشت اشآزادانه هايگيريتصميم
  . نمايد حفظ شده كه نحوي هر به را مملكت ارضي تماميت

 را انتهـر  مركـزي  حكومـت  آن همـراه  كـه  تزلزلي و ثباتيبي و شورويايران توسط    نظامي اشغال
 آذربايجـان  اسـتان  در كه ايران غربي شمال كردهاي دلگرمية  ماي همه از قبل،  كرده بود  گير گريبان
 حـالي  در اين. دميد آنها هايدل در ايتازه روح و گرديد كردندمي زندگي اروميه شهر اطراف و غربي
 نيروهاي سوي از فتهگر قرار ترجنوبي بخش در كه كردستان استان يعني كردها اصلي منطقه كه بود

 االختيـار متـا  ايران) كردنشين مناطق (غربي شمال هايبخش در هاروس و شده اشغال روسيه نظامي
 را آن اما در حقيقت قـصد داشـتند       كرده حمايت كردهاة  طلباناستقالل هايخواسته ازو ظاهراً   ،  بودند

  . بكشانند خواستند كه سو هر به خود اراده و ميل به بنا
 كرده نشينيعقب زودي به اما رفتند پيش سنندج كردنشين شهر تا ابتدا روسيه اشغالگر هاييگان

 تحـت  منطقـه . رسـاندند  مهاباد شهر شمال در واقع مياندوآب - اشنويه شهرهاي نزديكي به را خود و
 اكنـون . يافـت  ادامـه  كردسـتان  اسـتان  جنـوب  تـا  و يافـت  توسـعه  جنـوب  طرف از هاانگليسي نفوذ
 و بودنـد  گرفتـه  دست به كرمانشاه در را عراق و ايران مابين ارتباطي راه ترينمهم كنترل هاسيانگلي

  . كردند تالقي هم با سردشت -سقزة محدود در حدوداً انگليس و روس توسط شده اشغال مناطق
 از بودنـد  آنها شمالي پيمان متحد هنوز كه را هاآلمان با صراحت  قبل يكسال هاروس جهت هر به
 فارس خليج هايآب به دستيابي منظور به ايران به خودة  جانبهمه حمالت بر مبني خود نيت و قصد
 كـه  آمريكـايي  كاالهاي و اجناس به روسيه شديد نيازهايآلمان با جنگ در اكنون و. بودند كرده آگاه
 اين اشغال ايبر آنها شدنحريص بر بود ديگري دليل برسد دستشان به فارس خليج طريق از بود قرار

 چون،  نگهداشت آزاد و كرده حفظ كامالً پشتيباني آتش با را آذربايجان و قفقاز بايستمي اوالً. منطقه
 ثانيـاً ،  بـود  گرفتـه  سنگر مناطق اين در و نشسته عقب آلمان مسلح نيروهاي مقابل در شوروي ارتش
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 بـود  قـرار  كـه  مـاتي مه و تانـك  و تـوپ  جنگـي همچـون    احتياجـات  و نيازها تأمين خطوط حفاظت
  . آمدمي حساب به حياتي يامر هاروس براي برسانند آنها دست به تريلي و كاميون با هاآمريكايي

 اتحـاد  بـراي  1942 و 1941 هـاي سـال  يطـ  ايران غربي شمال مناطق در آرامش دليل همين به
 رهبران تا نكنند يكار المقدورحتي داشتند سعي هاروس كه بود اين. بود مهم خيلي شوروي جماهير
 خـصوص  بـه . كنند فراهم را آنها دلخوري موجبات يا و رنجانده را كرد نفوذ صاحب اشخاص و طوايف
 آنها مبادا تا،  دادندمي آلمان ستداردو و گراسنت كردهاي دست به ناچيز چند هر ايبهانه نبايد اينكه

 سـوي  بـه  نوازيمهمان روي از و وستانهد را ايتاليا و آلمان هايفاشيست و شده اخراج مخفي مأموران
 را خـود  تالش و سعي تمام گوناگون داليل به هاروس كه بود اين. كنند حمايت آنها از و خوانده خود
  . كنند فراهم وجه بهترين به را كردها خاطررضايت تا بستند كار به

 بـا . شـد  بهتـر  خيلـي  جنـگ  از قبـل  زمان به نسبت كردها وضعيت اوصاف اين با كه است بديهي
 هـاي يگـان ،  انگليس و روس اشغالگر و روندهپيش نيروهاي مقابل در ايران ارتشة  عجوالن نشينيعقب
 فـرار  بـه  پـا  نـشناخته  پـا  سـراز  و هراسـان  كـه  بودنـد  كرده گم را خود پاي و دست قدري به ايراني

 از آنها نظامي تجهيزات مابقي و فشنگ و تفنگ قبيل از مانده بجا هايسالح انبوه نتيجه در. گذاشتند
 و سياسـي  رهبرانة  هم. كرد تأمين نظر اين از را آنها و افتاد كرد جنگجوي طوايف چنگ به نوع همه

 تـرك  بـه  مجبور مختلف هايناآرامي و شورش برپايي دليل به را آنها اول رضاشاه كه عشايري رؤساي
 همگي. بازگشتند هايشانزادگاه به رازسرف مجدداً 1941 سال پاييز در ،بود كرده تبعيد و هنمود وطن
 خـاطر  بـه  بلكـه ،  گرفتند قرار هوادارانشان و طايفه افراد گرم استقبال مورد چرا و چونبي تنها نه آنها
 كـه  عشايري و طوايف مابين پيوند و رابطه حتي و گرفتند شهيد لقب وطن از جدائي و تبعيد هاسال

 قـواي  تجديـد  و مجـدد  بيـداري  تشس ضرب اولين. شد ترممحك بودند برگشته تبعيد از آنها رهبران
 مقامـات ة  مانـد  بـاقي  آنگـاه  و انگليـسي  اشـغالگر  نيروهاي نصيب ابتدا نفس به متكي و آگاه كردهاي
 اشـغال تحـت    مناطق بودند نتوانسته هنوز كه گرديد ايراني حمسل نيروهاي منصبان صاحب و مسئول
  . كنند ترك را انگليسي نيروهاي
 موجـب  را عظيمـي  آشـفتگي  و مرج و هرج ايران در انگليس و روس مسلح نيروهاي نظامي اشغال

 را آن ايـران  دفـاع  وزيـر  نخجوان احمد سرلشكر كه حكومتي بود فرماني هاآشفتگي اين جمله از. شد
 سـوءتفاهم  موجـب  كه بود شده تنظيم سردرگم و مبهم چنان فرمان اين بنديجملهة  نحو. كرد صادر
 بـزرگ  هـاي پادگـان  و پايگـاه  در مستقر هاييگان افراد تنها نه ارتش فرماندهان كه نحوي به. گرديد
 نتيجـه  در. كردنـد  مـرخص  هم را مرزي مناطق مقرهاي و هاپاسگاه در مستقر نظامي افرادة  كلي بلكه

 نـاممكن  حـدودي  تـا  و مشكل خود به خود كه عراق و ايران مابين مرزي خطوط از مراقبت و كنترل
 ديگر و افتاد كردها دست به مرزي هايپاسگاه اكثر. ريخت هم به كلي به واقعه اين آمدن پيش با بود
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 و ايـران  مـابين  مرزي خطوط در كرد جنگجويان ميان آمدهاي و رفت و مبادالت مانع تا نبود قدرتي
  .گردد عراق
 ايـن  بـر  افاًمض جنوب سوي به روسي نيروهاي سريع بسيار و شده حساب پيشروي ديگر سوي از 

 مـرخص  شپرچم زير مشمولين اكثر كه بانه پادگان مثال عنوان به. بود افزوده سردرگمي و آشفتگي
 از. درآمـد  فتـصرّ  بـه  مقاومتي هيچ بي و راحت خيلي روسي نيروهاي توسط ،بود مانده خالي و شده

 داراندرجـه  از ايدهعـ  و افسران. شدند هايشانخانهةروان و ،مرخص ساده سربازان ،مانده باقي پرسنل
ة شـد  اشغال مناطق راهي كه روسي اشغالگر نيروهاي از بخش آنة  وسيل به جنگي اسير عنوان به هم

 نيروهـاي  توسـط  ابتـدا  هـم  كردستان استان مركز سنندج شهر حتي. شدند برده بودند ايران شمالي
) هنـدي  تفنگـداران  (يتانيابر موتوري هايگردان از يكي به را آن و نكشيد طولي اما شد اشغال روسي
  . كردند واگذار
) خـان  رشيد محمد (خان شيرهمهحه اسم به عراق كرد عشاير رهبران از يكي يرو و هير اين در

 را عـراق  كردسـتان  اشمسلح سواران از نفر چهارصد با همراه و نمود استفاده عمومي آشفتگي اين از
 از مـشت  يـك  بـا  كـشمكش  و درگيـري  روز هشت از پس او. رساند ايران كردستان به را خود و ترك

 سـنندج  شـهر  سـوي  بـه  آنگـاه  و آورددر خـود  تـصرف  به را بانه شهر ابتدا ايران مانده باقي سپاهيان
 خـودداري  شـهر  ايـن  به ورود از) هندي تفنگداران (بريتانيا نظامي يگان حرمت به اما. كرد رويپيش
 حكومـت  كـه  را امين محمود اسم به ايران ارتش ارشد رانافس از يكي هاانگليسي فاصله اين در. نمود

 كـار  بـه  و انتخـاب  سـنندج  پادگـان  فرمانده عنوان به بود فرستاده كردستان به عجله بااو را     مركزي
 كه كاري تنها و نبود آشنا چندان سپاهگيري رموز و امور به ارشد افسر اين امين محمود اما. نددگمار

 در كـه  ايـران  ارتـش  كمكـي  قواي راه به چشم و گذاشته دست روي دست هك بود اين آمدبرمي او از
 شـش  كه نظر مورد كمكي قواي باالخره وقتي و. بماند بودند مستقر كشور غرب مرزي خطوط امتداد
 فرصـت  از خـان  شـي رهمهحه،  افتدمي راه بانه و سقز طرف به بودند كرده اضافه آن به هم تانك عدد

 نيروئي با و هنمود همراه خود با را جنگ خواهان و كرد عشاير رهبران از ديگر ياعده و كرده استفاده
 مار و تار ضمن و بردمي يورش داشتند را آنها به حمله قصد كه ايران كمكي قواي به هزارنفري هشت
 نيروهـاي  ابتـدا  كـرد  جنگجويـان . مـي آورد   وارد آنهـا  به هم ايمالحظه قابل زيان و ضرر آنها نمودن

 چـوبي  پـل  تنها آنگاه ندنكشامي بود مشكل بسيار آن در پيشروي كه ايمحوطه به را ايراني رضمتع
 پـنج  و شده نزديك هاتانك به انفرادي صورت به جسور پيشمرگان و كشيده آتش به را سرشان پشت
 بود اآنه چنددستگي و نفاق در كرد مبارزان ضعف نقطه تنها. كنندمي نابود را آنها تانك شش از عدد
 بـسيار  آن از هـم  Moltke ولتكـه م كـه  اينكتـه ،  شدمي بزرگترشان هايموفقيت و پيروزي مانع كه
 كوتيلهة  طايف نام به كردها از ايطايفه بودند شده موفق ايراني گرحيله دالالن و هاواسطه: بود مندگله



  

  دولت  بي ملّتكرد،
 
 

148

 هـاي كـوئي تيلـه . شـوند  جنـگ  وارد خان شيرهمهحه عليه مزد دريافت مقابل در تا نمايند تطميع را
ة حملـ  ايـن  چون و برندمي حمله خان شيرهمهحهة  پيشروند و متحد نيروهاي به ناجوانمردانه مزدور
  . شوندمي پراكنده و گرفته قرار غارت و چپاول مورد بود انتظار قابل غير آنها جانب از گيرانهغافل
 محاصـره  را سـنندج  دور تـا  دور كـرد  عـشاير  و طوايـف  جنگجويـان  از ديگرية  عد فاصله اين در
 وقتـي  باالخره. پيونددمي آنها به پيمانشهم عشاير باقيمانده همراه به هم خان شيرهمهحه. كنندمي

 بـه  داشت قصد دستپاچگي با و شده سنندج وارد تازه كه ايران نظاميان فرمانده امين محمود سرتيپ
 دسـتگير  شورشـي  كردهـاي  سـوي  از،  بپردازد مذاكره به ابتدا اوضاع بودن نامشخص و آشفتگي دليل
 انگليـسي  نيروهـاي  فرمانـده  پادرميـاني  و خواهش به بنا اما .شودمي بازداشت اشخانه در و گرددمي

»Indian Rifles «ًبـه  اشـاره  و ايمـا  بـا  هـا انگليـسي  فرمانـده  غياب در كردها. گرددمي آزاد مجددا 
 مـستقل  و آزاد منطقـه  «بـه  پـا  مجـاز  غيـر  و قانوني غير رتصو به وي كه فهماندندمي محمود امين 

  . است گذاشته »كردستان
 اشـغالگر  نيروهـاي  فرمانده از،  بودند آورده جا به را تشريفات و مراسم اين كرد رهبران آنكه از بعد

 نيروهـاي  فرمانـده . دبـشناس  رسـميت  بـه  را كردهـا  وابـستگي  غير و استقالل تا خواهندمي انگليسي
 و درمانـده ،  بـود  نكرده برخورد ايآشفته اوضاع چنين با حال به تا و نداشت كافية  تجرب كه يانگليس

  . دبينمي وقت اتالفدر  را چاره راه تنها سبب بدين. بكند بايد چكار داندنمي مستأصل
 بـه  شـود مـي  موفـق  سـرانجام  تـا  كنـد مـي  تلـف  وقـت  تمـام  روز ده انگليـسي  نتفنگدارا فرمانده

 و درجـا  توانـد نمـي  و نيست موقعيتي چنين در وي كه فهمانده او ب  ب و داده توضيح خان شيرهمهحه
 و. كنـد  گيـري تـصميم  كردهـا  استقالل و ارضي تماميت شناختن رسميت به مورد در مشورت بدون

 كه اوست و شود آگاه موضوع از بايستي بردمي سر به بغداد در كه او مافوق و فرمانده دهدمي توضيح
 داخـل  بـه   را كـرد  شورشـيان  ورود اجازه او حال هر به. كند گيريتصميم موارد گونه اين در اندتومي

  . دهدنمي سنندج
 را راهـشان  دهـد نمـي  رخ اتفـاقي  بيننـد مي وقتي بيهوده انتظار روز چند از پس كرد متحد عشاير
 كـه  ايـران  مـسلح  هـاي نيرو نگارتاريخ عارف حسن. گردندبازمي كوهستاني مناطق به مجدداً و كشيده
 طوايـف «: دهدمي گزارش گونه اين تحقيرآميز نحوي به شد انتخاب ارتش ستاد كل رياست به بعدها

 تمركـز  جهـت  را الزم تـداركاتي  شـرايط  تواننـد مـي  نـه  و شناسـند مـي  بردبـاري  و صـبر  نه شورشي
 يافتـه  جرأت و دل برنوام ماه در امين محمود سرتيپ ».نمايند فراهم طوالني مدتي براي نيروهايشان

 سقز شهر هاينزديكي در اما. كند حمله كوهستاني مناطق در شورشي طوايف به تا افتدمي تكاپو به و
 منـاطق  در چنين اتفـاقي   و نبود مورد اولين او البته. دهدنمي مهلتش اجل و رسيده پايان به عمرش

 بخـشي  :رخ داده بود   ايران ارتش لحمس نيروهاي براي هم آن از بعد و قبل بارها كردستان كوهستاني
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 سرتيپ درگيري اين در. درآمدند اسارت به هم بخشي،  شدند نابود و رسيده هالكت به او واحدهاي از
 از را خـود  جـان  نفـر  300 هـم  كوتيله حكومت به سر مزدور ةايفط از و شد كشته خود امين محمود
 خـائن  رهبـر  حبيبـي  خان علي خود هايدست با كرد شورشيان رهبر خان شيرهمهحه. دادند دست
 همدست دشمن با و كرده خيانت خود قوم به ناقابل اسكناس مشت يك خاطر به كه را كوتيلهة  طايف
  . گذاشت دستش كف را ننگينش عمل سزاي و رساند قتل به شورشيان چشمان برابر در بود شده
 سرتاسـر  بـرف  اولـين  بـارش  و فرارسـيد  زمستان متقابل هايكشمكش و خورد و زد اين حين در
 و هاروس،  هاايراني مابين جنگة  جبه: از بودند عبارت هاجبهه اين. پوشاند را جنگة  آشفت هايجبهه
 كردهـا  تمايالت و اشتياق ضمناً. ي خائن كردها وي آزاديخواه     كردها بينة  جبه همچنين ،هايانگليس
  . ده بودش تركمرنگ و هكرد فروكش اياندازه تا فاصله اين در استقالل و آزادي آوردن دست به براي

 بـزرگ  لشكركـشي  يـك  براي را خود 1942 سال مه ماه در يعني بعد سال بهار در تهران حكومت
 و داده ديگـران  بـه  عبرتـي  درس كـرد  شورشـيان  بـه  حملـه  با بتواند بود اميدوار حكومت. كرد آماده

 يك و نفري هزار 8 نيروئي با عارف سرهنگ رو ينا از. نمايد حفظ را قلمروش باقيمانده ارضي تماميت
ة مقابلـ  بـه  كـو تيلـه  خـون  بـه  تـشنه ة  طايفـ  پشتيباني و حمايت با هم باز،  سبك هايتانك جين دو

 گزارشـي  طـي  عارف سرهنگ. كرد نشينيعقب به وادار را آنها و شتافت خان شيرهمهحه جويانجنگ
 عقمـ  و عقلـ  را يكـديگر  و افتـاده  يكـديگر  جان به دنژاهم كردهاي خصمانه چه  كه نوشت تحقيرآميز

 مـردان  و شـدند  نـابود  ديگـري  از پس يكي و قدم به قدم خان شيرهمهحه با متحد عشاير .كردندمي
 هر و زنان عروسي لباس تا گرفته ظروف و سماور از و برده هجوم دشمنانشان منازل به كوتيلهة  ايفط

 مـن « :دهـد مـي  ادامـه  گونه اين ارتش مورخ. بردند خود همراه و كرده غارت آمدمي گيرشان كه چه
ة نحـو  ايـن  كـه  شـدم  متوجـه  زودي بـه  اما،  بازدارم عمل اين از را آنها و كرده پادرمياني كردم سعي

 و وقـايع  ايـن  تـازه  هـا ايرانـي  ».اسـت  معمولي و عادي بسيار شورشي طوايف نزد رفتار طرز و برخورد
 اشغالگر نيروهاي. برگشت اوضاع و شد عوض مجدداً باد جهت كه بودند گذاشته سر پشت را رويدادها

 در را مـسلحش  قـواي  تـا  كردنـد  وادار را او و گذاشـته  فـشار  تحت را تهران حكومت انگليس و روس
 به متفقيناز قرار معلوم    . برسند توافق به خان شيرهمهحه با و هنمود متوقف بانه و سقز مابين منطقه
 نزديـك  آنهـا ة  شـد  تعيـين  و قـراردادي  مرزي خطوط به ايران مسلح قواي خواستندنمي عنوان هيچ
 بخـش  طـرف  به كرمانشاه از بريتانيا اشغالگر نيروهاية  فرماند) Fletcher (فلچر سرگرد حتي. شوند

 نظـر  از مـذاكرات  ايـن ة  نتيجـ . باشد بين ما في مذاكرات ناظر شخصاً تا كرد حركت كردستان شمالي
  :گرديد نتجم دوم جهاني جنگ طي ديگر بار يك كه بود بيهوده و پوچ همانقدر دهاكر براي سياسي
 تبـديل  دوسـت  بـه  شبه يك بود تعقيب تحت خوني دشمن عنوان به ديروز تا كه خانرشيمهحه

 تـا  دشـ  داده اجـازه  فرمانـدهيش  تحـت  جويـان جـن  به. گشت منصوب بانه شهر يفرماندار به و شد
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 در احتيـاط  رعايت به موظف را ايران شهرباني و ارتش نيروهاي و نگهدارند دخو نزد را هايشاناسلحه
 استان در نسبي يآرامش شد موفق 1942 سال اواخر در تازه ايران حكومت. نمودند كردنشين اطقمن

 مـستقر  )عـراق (ة  همساي كشور در جديداً كه انگليسي نيروهاي كمك به آنهم،  نمايد برقرار كردستان
. انـد كنتـرل  قابـل  غيـر  و خطرنـاك  حـد  چـه  تا كرد طلب استقالل مبارزان كه بودند برده پي و شده

 بـا  كردهـا  شدنسرشاخ و هاناآرامي اين رفته هم روي .بودند چشيده را آنة  مز رهاخود با  هاانگليسي
 و يافته ادامه هم آن از بعد سالهاي تا و بود دومجهاني   جنگ پايان كه 1945 سال تا دولتي نيروهاي

  . نشد كاسته آن شدت از
 اسـتان  شـمال  در كـه  شـرقي  آذربايجـان  زبان ترك استانة  همساي ،غربي آذربايجان استان در اما

 كـامالً  اوضـاع  دارند سكونت آن مختلف شهرهاي در كردها از كثيري جمعيت و هگرفت قرار كردستان
 نـسبت  آغـاز  همان از آنها .بودند مسلط جا همه بر 1941 سال تا هاروس استان اين در. كردمي فرق
 هـا ايرانـي  بـا  را خـود  مناسـبات  خواستندمي تنها نه هاروس. داشتند بازتري ديدگاه كردها مسئله به

 نـان  و كـرده  اسـتفاده  موقعيت از است داغ كردهامسائل   تنور وقتي تا داشتند قصد بلكه كنند حفظ
  )جوال از هم نددخورمي آخور از هم معروف قول به(. بپزند را خود

. باشند بسته اميد آنها به و بوده هاروس ارسپاسگز و ممنون حدي تا كردها كه نداشت هم تعجبي
 كه بود كرد شورشيان از آنها حمايت نيز و شوروي مسلح نيروهاي توسط ايران نظامي اشغال واقع در

  . نمود پذيرامكان را آنها مجدد قيام
 و يـادآوري  چنـين هـم  شـوروي  ستيزي اسالم سياست خاطر به كردها ديرين نگراني است بديهي
 رفتـار  مخـصوصاً  اول جهاني جنگ طي روسيه ارتش سربازان ددمنشانه اعمال و هارحميبي خاطرات
 فرامـوش ،  بودنـد  نمـوده  اعمـال  شهر اين اطراف نواحي و كرمانشاه مردم مورد در آنها كه ايوحشيانه

 نحـو  بـدين . كـرد  مـي  تبـديل  نوميـدي  و يأس به را اهروس توسط رستگاري و نجات به اميد و نشده
  . يافتمي دوام سال دهها بايستمي كه شد بسته كردها و هاروس مابين غريبيو  عجيب پيمان
 واگـن  يك داخل در رنگارنگ هايلباس با جماعتي 1941 سال نوامبر ماه سرد روزهاي از يكي در
 در تبريـز  صنعتي شهر مابين بار سه ايهفته شده نتعيي و مشخص ايبرنامه بنابر كه شده رزرو قطار
 آمـد  و رفت در شوروي آذربايجان در نفت استخراج مركز باكو شهرو   بود مشهور قاليبافي به كه ايران
 تـر جـوان  امـا  بـود  سـاله  پنجـاه  حـدوداً  كـه  جمع قد كوتاه گويسخن. بودند آمده گرد هم دور ،بود
 و قيافـه  بـه  اصـالً  رو ايـن  از كـرد مـي  گريه تنش به كه بود هپوشيد شلوار و كت دست يك ،نمودمي

  . باشد شوروي ارتش مهم هايژنرال از يكي فرد اين كه آمدنمي هيكلش
 در بلكـه  نظامي بخش در نه بود) Salim Atakchiov (اوف آتاكچي سليم ،اسمش كه ژنرال اين
 مـاهرو  بـس  گـويي سـخن  كه تعهدم ژنرال اين .داشت غالتاش مأموريت اجراي به سياسي دفتر بخش
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 افسر. داشت آذربايجاني تبار و بود باكو شهرة  زاد،  زرنگ و زبر بسيار كارهايش انجام در و بود زبردست
 را ايران غرب شمال هايبخش از كرد مختلف سياسي هايگروه نظيركم مهارتي با بود هاهفته مذكور

 راهـي  اشنمايشي بازيهاي با تداش قصد و رفتهگ بازي به بود شوروي مسلح نيروهاي اشغال تحت كه
 رهبـران  بـود  شـده  موفـق  كـه  بود آن او بزرگ هنر. بيابد كردها و روسيه مابين ها همكاري آغاز براي

 همـراه  خـود  بـا  و كـرده  جمـع  يكجا نداشتند باهم توافقي و تفاهم چندان كه را كرد عشاير و طوايف
 در را او،  دسـتيار  عنوان به بود شوروي ارتش تبار كرد نافسرا از يكي كه هم اصالنوف سرهنگ. سازد
 مـسلك   هـم  اسـم  بـه  نيـز  روسـي  كـاردان  و دانا مديران از يكي او بر عالوه،  كردمي همراهي امر اين

 در شـوروي  گـري سركنـسول  بازرگـاني  مدير عنوان به بعدها كه بود دستيارش يوف مصطفي) رفيق(
  . شد دهگمار كار به امروزية ارومي يا رضائيه
 واگن اين در آنها آنچه .كردندمي نگاه را روبروشان دو خاطر رضايت با داشتند اكنون افسر سه اين

 رهبـران  تـرين مهـم  از نفـر  سـي  حـدوداً  بودنـد  كرده جمع هم دور شوروي دولتي آهنراه قطارة  ويژ
بـه   بررسي و رحط سفر يك منظور به روسيه دولت سوي از عده اين. بود كرد عشاير و طوايف سياسي
 در آنهـا  همگـي . بودند دادهمثبت   پاسخ دعوت اين به رغبت با نيز كرد رهبران و شده دعوت شوروي

 بودنـد  حاضـر  وبـوده    هـا كرد خواهانـه آزادي مبـارزات  بـراي  قـوي  پـشتيباني  و پيمانهم جستجوي
  . بپذيرند ميل كمال با را شوروي هايكمك

 كردي محلي لباسآن ها  از بعضي. بود نقاشي تابلويك ي مانند جمع اين  هايلباس رنگ و طرح
 ايـن  اما. اروپائي) افتاده مد از (دمده و قديمي هايلباس هم بعضي. داشتند بر در متفاوت هايرنگ با

 حاجي آنها جمله از: شدمي هم طوايف انرهبر شامل بلكه هالباس مختص  فقط نه رنگارنگي و تفاوت
 كه) طاها (طه و زيروبگ،  بيگ رشيد چون مرداني يا و باكو حومه ايافسانه و اسرارآميز رهبر شيخ بابا
 اكچيتـ آ سـليم  مسلك هم. بودند حكاري طايفه ردمقت و متفاوت جناح سه نمايندگان اخير رهبر سه
 حـاجي  آنهـا  از يكـي : بـود  نـشانده  هم كنار را ديرين دشمنان حتي اشديپلماسي هنر كمك به اوف

 و بـوده  مـامش  طايفه از نيمي رهبر كدام هر كه بود پرطرفدار 2نلوس حمزه آقا ريديگ و آقا 1كواراني
 خـون  بـه  كـه دو   يـن ا اكنـون  و بـود  مهاباد غربي بخش ساكن مامشة  طايف. داشتند جنگ سر باهم

 و داغ چـايي  نوشـيدن  بـه  و نشـسته  ميـز  يك سر بر كذائي قطار واگون سالن در بودند تشنه يكديگر
 لـذت  بـا  و هبود مشغول شدمي وسر باريك كمر كوچك يهااستكان در قطار هخدم توسط كه غليظي

 سيگار چوب «توخالي ني ايقطعه صورت به آن انتهائي بخش كه سيگاري) (Papirossi (پاپيروسي
  . دود مي كردند روسي) شودمي ساخته »كاغذي

                                                            
1- Quarani Agha 
2- Hamza Nalos 
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 رهبـر ،  كرد عشاير و طوايف رهبران تمامي از ترمهم بودند كرده طرح هاروس كه اينقشه براي اما
. بـود  شـهر  اين معروف محضردار و ديني عالم،  دانحقوق،  محمد قاضي يعني مهاباد كردهاي سياسي
 كه اروپايي مدل دوزدست شلواري و كت و پيچيدمي سر دور كه رنگ سفيد ايعمامه با محمد قاضي

 از پولـدار و   كـرده  تحصيل كرد نانشهرنشي از يكي نمايانگر شدمي دوخته اشقواره و قد به تهران در
 بـه  كـرد  قـوم  بزرگـان  از يكـي  خـود  كـه  بود علي قاضي پسر محمد قاضي. بود جامعه متوسطة  طبق

 روحـانيون  جـزو  خانواده اين سران. دادندمي تشكيل را بزرگي بسيارة  خانواد هاقاضي. آمدمي حساب
 و پرداختـه  ديني علوم به فقط نه كه بود اين آنها هايويژگي از. آمدندمي حساب به منطقه اول طراز

 و داشـته  اشتغال قضاوت كار به هم شغلي نظر از بلكه رساندندمي انجام به را اسالمي مذهبي تكاليف
  . بودند داده ربط هم به را دنيوي وديني  مهم امر دو اين

 مـديريت  هـا مال توسط كه ايخانهمكتب در را خود ابتدائي آموزش دوران كودكي در محمد قاضي
 اصـلي  فراگيـري  و تحـصيالت  او اما. شدمي تدريس ديني علوم خانه مكتب اين در. نمود طي شدمي

 هايزبان به فرهنگي هايكتاب از بزرگية  مجموع داراي كه شهر بزرگ كتابخانه در و پدر نزد را علوم
 فرهنگي تشكيالت و هادن رياست به تحصيالت اتمام از پس بالفاصله وي. رسانيد اتمام به بود مختلف

  . شد برگزيده مهاباد شهر مذهبي و
 به رو سرعت به او شهرت و نفوذ شد انتخاب مهاباد شهر دادگستري قاضي عنوان به آنكه از پس و

 و حـضور . درآمـد  حقـوقي  مشكالت و مسائل كليه حل براي مرجعي صورت به زودي به و نهاد فزوني
 طـرز . بـرد  بـاال  زيادي حد تا را او پرستيژ اجتماعي و مذهبي،  سياسي مراسم و مجامع در وي بيانات
 قـدرت ، نمودمي بانه مĤديكتاتور گاهي حتي و جدي بسيار كه شاقاطعانه برخوردة  نحو و مصمم رفتار
 دادمـي  قرار تأثير تحت شديداً را مقابل طرف طمأنينه با و آرام كه نفوذش با و گيرا صداي لحن،  بيان

 و بيـدار  گرايـان ملـي  خـصوصاً ،  مردمة  تود راحتي به توانستمي كه بود نموده دلب شخصيتي به را او
  . بخشد جهت آنهاة خواهانآزادي ديرين اهداف به و فراخوانده شورش به را كرد خلق هوشمند

 نابجـا  و مناسـبت بي كامالً شوروي جماهير اتحاد دولتي آهنراه ويژه واگن اين در او حضور حاال و
 رهبـران  و رؤسـا  از ايعده ميان در را وي،   گسترده دانش و معلومات آن با او بارز صيتشخ. نمودمي

 و نامطمئن،  مردد ديگر سوي از و نمودندمي مغرور و مستبد بسيار سو يك از كه كرد عشاير و طوايف
 ونيـست كم ميزبانان تا بود شده باعث اين و. بود ساخته متمايز و مشخص كامالً ،نفس به اعتماد فاقد

 موقعيـت  بـا  مناسـب  و سـزاوار  برخوردي و هبرد پي مسئله اين به خود واقعي بينيجهان با اشروسي
  . باشند داشته وي با او مذهبي و اجتماعي

 بـا  چگونـه  دانـستند مي خوبي به،  بودند خبره كامالً خود كار در كه روسي كارگزاران و مديران اما
 نـوع  كـه  هـايي كمكة  وعد دادن با را كرد طوايف رهبران عتمادا  و پوشانده را تضادها اين دستيچيره
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 گرمي استقبال رسيد باكو شهر به جمع اين پاي كه اين محض به. كنند جلب نبود مشخص هنوز آنها
 ديـده  تهيـه  آنها براي هاروس جانب از كه جالبية  العادفوق هايبرنامه زودي به و آمد عمل به آنها از

  . گذاشته شد ااجر مرحله به بود شده
 كـشاورزي  توليـدات  و صـنعتي  كارخانجـات  از بازديـد  و تماشا به روز چند مدت به را آنها نخست

 تأترهـا  و سـينماها  در روستايي و شهرستاني مهمانان اين از استقبال و پذيرائي با آنگاه. كردند دعوت
 بـراي  هـا روس كـه  ردنـد ك تعريف جمع اين همراهان از ايعده بعدها. نمودند گرم حسابي را سرشان
 علي شامل حتي برخوردة  نحو و احترام و عزت اين. شدندمي قائل ايويژه احترام و عزت محمد قاضي
 ميزبانـان  سـوي  از او. بـود  شده نيز كردمي همراهي را پدرش سفر اين در كه قاضية  سال هشت پسر

)  William Eagleton  (ونايگلتـ  ويليام. كندمي دريافت كادو عنوان به تيرهفت يك حتي روسي
 بـه  كـادوئي  چنـين  يـك  هديه«: داشت ابراز چنين مورد اين در گزارشي طي آمريكائي مدارسياسيت

  . بود او با هم حق ».بود آينده اتفاقات بينيپيش نماد شايد محمد قاضي پسر
 جنـبش  كـار كهنـه  سـران  از يكـي  خـود  كـه  بازنشـسته ة  رتبـ  عـالي  كارمند علي بعد سال شصت

 بـا  هم هنوز ماجرا اين از قرن نيم گذشت از پس داشتيم هم با كه نشستي در بود كردها بخشاديآز
 اولين. بود كرده مسحور مرا باكو شهر :آوردمي ياد به را نشدني فراموش سفر آن خاطرات شوق و شور
 تنها من. رفتممي نپايي و باال آسانسور با روز تمام. ديدممي آسانسور و بزرگ هايفروشگاه كه بود بار

ة هم حق در آنها. بردند هم سيرك ديدن به را ما حتي روسي ميزبانان. بودم مهمانان جمع در كودك
 يـك  جمله از،  كردم دريافت را متعددي كادوهاي من خود حتي و داشتندمي ابراز را محبت كمال ما

 اوف بـاقر  جعفـر  حتـي . كوچـك  كـاليبر  تيـر هفـت  يـك  و شـلوار  و كت دست يك،  مجيد قرآن جلد
 رفتـار  بزرگوارانـه  و تفقدآميز بسيار ما بهنسبت    شخصاً شوروي آذربايجان خلق جمهوري وزيرنخست

 او بـه  خنـده  بـا  اوف بـاقر . كردمي خطاب سياه پسر معني به» رِةش كورِة «هميشه مرا پدرم. كردمي
. هاستفاشيستة  عالق مورد رنگ سياه چون،  بنامد سرخ جوان بلكه سياه پسر نه مرا كه داد پيشنهاد

ة انـداز  بـه  امـا ،  اسـت  سـياه  پـسر  اسمش چند هر«: گفت و داد شوخي با را او شوخي جواب پدرم اما
  ».است شجاع سرخ ارتش
 چيـت  نفـيس  پارچه متر شش و دوزدست چرمي اسب زين يك كرد طوايف رهبران از كدام هر به

 مانـده  منزل در كه بود شده گرفته نظر در مانانمه همسران براي هاپارچه،  شد تقديم كادو عنوان به
 روسـي  شكاري تفنگ يك خريد به اقدام نيز خود جيب از كرد مهمانان اتفاق به قريب اكثريت. بودند

 كـه  بـود  شـامي  مهماني،  سفر اينة  خاطر بهترين و اوجة  نقط. نمودند شهر سازيتفنگ هايكارگاه از
 بـا  شـام  از قبلة  خطاب و آمدگوئيخوش عنوان به او. بود داده ترتيب مهمانان افتخار به باقراوف جعفر

 كردهـا  مخـصوصاً  ستم تحت هايتمل با شوروي جماهير اتحاد دوستي و پيوند از آميزمحبت كلماتي
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 چه هر كردستان و آذربايجانة  همساي سرزمين دو مابين دوستي پيوند تا كرد آرزو آنگاه. گفت سخن
 حـق  دركـه    كـرد  طوايـف  هـاي چپـاول  و غـارت  و يورش به هم ايرهاشا ضمن در،  شود ترمستحكم

 و داده خاتمـه  برخوردهـا  نوع اين به تا كرد تقاضا كرد رهبران از و نموده داشتندمي روا خودة  همساي
  . كنند زندگي آميزمسالمتبطرز  آذربايجان اهالي با برادروار
 بـه  هـا محبـت  اظهـار  و تعارفـات  از خـارج  لمتقاب مطالبات و هادرخواست،  بندها و زد به آنچه اما

 پايـان  از پـس  ،شدمي مربوط آنها روسي ميزبانان و كرد طوايف رهبران ةبينمصالح و سازش عبارتي
 شايد. بود مسافرت اين كنندگانشركت اختالف مورد همچنان و ماند باقي الينحل سياحتي سفر اين
 مطالبـه  را كردسـتان  اسـتقالل  شـناختن  ترسـمي  بـه  مـستقيماً  روسـي  مقامات از محمد قاضي اگر
 هايـشان گيـري نتيجـه  در و كـرده  تأييـد  بيـشتري  رغبت با را او نظرات كرد طوايف رهبران ،نمودمي

 ايـن  بـه  نـسبت  روسـي  مـسئوالن  و مقامات اگر بود كافي آنها ديدگاه از. كردندمي رفتار ترمتواضعانه
 و اسـلحه  نـدادن  پـس  معنـي  بـه  درخواسـت  ايـن  قبول. دادندنمي نشان مخالفتي خود از درخواست
 بـه  بريتانيـا  و روس اشـغالگر  نيروهاي توسط ايران نظامي اشغال هنگام و قبل كردها كه بود مهماتي
 بـه  مـستقل  مـسلح  نيـروي  يك عنوان به موجود وضع و مقام در را آنها عبارتي به. بودند آورده چنگ

 بـا  شـوروي  جمـاهير  اتحـاد  كـه  رسـيدند مي نتيجـه  ناي به عموماً آنها در آنصورت . شناسندب رسميت
  . كردهاست

 سرنوشـت  بـه  راجـع  مـسكو  مركـزي  حكومت هنوز. كردندمي عمل ترمحتاطانه خيلي هاروس اما
 چـه  شوروي جماهير اتحاد نزديك خاور سياست ببيند بود منتظر چون بود نكرده گيريتصميم آينده
 كـه  نبـود  مـشخص  كامالً هنوز مثال عنوان به. است دهدي زمين ايران پادشاهي سرزمين براي خوابي
 گرفتـه  شـوروي  و ايـران  كـشور  دو هـاي آذربايجـاني  اقليت مورد در تصميمي چه جنگ پايان از پس

  . شد خواهد
 آذربايجـان  بـود  داده پيـشنهاد  آذربايجـان  خلـق  وزيـر نخـست  اقراوفب جعفر كه همانگونه بايد آيا

 را ايـران  ملـي  حكومـت  بايـد  آيـا  كردنـد؟ مي متحد و داده پيوند هم به را ايران آذربايجان و شوروي
 نمـود؟  شـوروي  آساي گردباد هايتسياس تسليم دربست را آن و داشت نگه يكپارچه و نخوردهدست
  بود؟ شده گرفته نظر در كردها براي نقشي چه ميان اين در ضمناً
ة مـسئل  قبـال  در روسـيه  موضـع  هك بود مشخص زمان آن در«: نويسدمي چنين ايراني مورخ عارف
 بـه  هـم  بـا  متـضادي  نظرهـاي  و عقايد فاصله اين در چون نگرفته خود به قطعي صورت هنوز كردها
 در تـا  بود مايل خيلي قطعاً اشسياسي مشي خط بر بنا شوروي جماهير اتحاد. بودند برخاسته رقابت

، ايـران  كردهـاي  بايـست مي هك دولتي ،دنماي مساعي تشريك كردها براي مستقل دولت يك تشكيل
 مـودت  و دوسـتي  پيمـان  او با حتي و بوده شوروي به وابسته كه دولتي ».برگيرد در را تركيه و عراق
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 كشورهاي تأثير حتت كه تركيه و ايران شوروي ضد و ضدكمونيستي هايسيستم نحو بدين. بستمي
ة درواز و گـشته  ضـعيف  گيـر چـشم  و مالحظـه  قابـل  نحـوي  به،  بودند شده بدگمان هاروس به غربي

 كـه  دولتـي  چنين ديگر طرف از. شدمي باز نزديك خاور در شوروي جماهير اتحاد نفوذ براي ديگري
 نظـامي  نيروهـاي  توسـط هنـوز    كه شدمي نيز ديگري مناطق شامل آن قلمرو و وسيع كافية  انداز به

 تسياسـ  از و بپروراند خود در را طلبياستقالل روح توانستمي راحت خيلي،  بود شدهن اشغال روسيه
 آن خـصوص  بـه ،  گيرد قرار غرب تأثير حتت توانستمي حكومتي چنين نهايت در. برتابد روي مسكو

 و طوايـف  رهبـران ،  بـزرگ  مالكـان ،  اربابـان  دسـت  در كردسـتان  مناطق سرتاسر در واقعي قدرت كه
 بـه  كـه  مرتجـع  و گـرا واپس يحت يا و گرااصول ايعده دست در ديگر عبارت به. بود مذهبي رهبران
 كمونيـستي  بينـي جهـان  مقابـل  در بسا چهو   بوده بينبد هاروس نيت و قصد به نسبت قوي احتمال
  . داشتند ايخصمانه مواضع

 توصـيف  بـر  بنـا  و داشـته  اعتبـار  هـا مـدت  آن شرايط كه گويائي و بارز ارزيابي چنين با متناسب
 چشم باكو شهر در آمده عمل به مذاكرات از پس ورويش،  اجرا قابل لحظه هر روسي -كرديسياسيت

 ناتمام نيمه وعيدهاي وعده و هاخواسته دقيق و سنجيده كردها رهبران همزمان. ماند منتظر و راه به
 پـاي  و دسـت  بـه  عنكبوتية  تنيد تار همچون كه را هاروس شخصي آميزمحبت و پسند مورد رفتار و

 مـصمم  و راسـخ  اعتقادي و ايمان با كردها آزادي جنبش اما. دادند قرار بررسي مورد بود پيچيده آنها
 بـه  ترديـد  و پذيرفته،  كرد خواهد كمك برسد وقتش هرگاه و موقع به بزرگ روسيه كه را فرضيه اين
  . نداد راه خود
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7  
  مرز سه پيمان

  مستقل كردستان يك مدت كوتاه تأسيس
  

 در اسـمش  روزي اينكه به بود محكوم و هشد زده رقم ايران در مهاباد كردنشين شهرك سرنوشت
 جنـگ  از قبـل  تـا  كوچك شهرك اين. بگيرد را آن جلوي نتوانست هم نيروئي هيچ. گردد ثبت تاريخ

 مبلغـين  و يونرميـس  يـا  مـسافر ،  بازرگان ايعده استثناي به. بود ناشناخته و گمنام كامالً دوم جهاني
 دوم جهـاني  جنـگ  شروع با. نداشت شهر اين از شناختي سياستمداري حتي يا و مورخ هيچ مذهبي
 قرار انگليس و روس مسلح نيروهاي توسط شده اشغال مناطق مابين و بيطرف ايمنطقه در كه مهاباد
 بـا  شـهر  ايـن . كـرد  عـشاير  و طوايـف  طلبانهاستقالل مبارزات كانون و محور به شد تبديل بود گرفته
 واقـع  نامنـد مي بوالغساوج را آن بومي اهالي كه ايخانهرود جنوبي بخش در اشگرفته غبار هايخانه
چـشمة  . (»سرد بهار «به شبيه چيزيست آن معني و داشته تركي منشأ بوالغساوج كلمه. است گشته
  ). سرد
 بـوالغ سـاوج  منطقـه  ايـن  سـاكن  هايآذربايجاني و كردها جانب از مهاباد شهر مناسبت همين به
 آن جـاي  بـه  مهاباد و لغو بوالغساوجة  كلم پهلوي رضاخان شاهنشاه وردست به اينكه تا شدمي ناميده
 لغـات  جايگزين را ايراني – آريايي كلمات كه بود اين پهلوي خاندان هايتسياس از يكي. شد انتخاب

  . نمايد) تركي و عربي( بيگانه كلمات و
 هـاي حفـره  و باسـتاني  ارآثـ  ديدن براي خود از بيشتري اشتياق كه جهانگرداني و سياحان اندبوده

 كـشف  مهابـاد  شـهر  كيلـومتري  هدزپان در كه ايسنگي هايصخره در مادها زمان در كه مانندي گور
 فريـزر  بـايلي  1834 سـال  در. بـود  برانگيـز  جنجـال  كمتر كه بوالغساوجخود   تا اندداده نشان،  شدند

)Baillie Fraser (جملـه  اين از بهتر ذكري قابل عبارت ،انگليسي» A nice town on a fine 

stream «)و. كنـد  يادداشـت  خـود  هـاي نوشـته  در كـه  نيافت) زيبا ايرودخانه كنار در زيبا شهري 
) مهابـاد  (شهركي وارد» Isabella Bird Bishop «بيشوپ برد ايزابال م 1900 سال از قبل اندكي

 سـرباز  هزار حضور عده اين بر عالوه نماند ناگفته البته – داشت جمعيتنفر   هزارپنج حداكثر كه شد
. گـردد  متخاصم و مخالف هايآذربايجاني و كردها درگيري مانع تا بود الزم شهرك اين در هم مسلح
 زن ايـن  و بوده وحشتناك و موحش بسيار بنددمي نقش جهانگرد اين ذهن در كه خاطراتي و تصاوير

 ميـان  در را خود ناگهان و برگزيده را عوضي و نادرست مسيري مذكور شهرك به ورود براي جهانگرد



  

  دولت ، ملّت بيكرد
 
 

157

 شـده  سـپرده  خـاك  بـه  سطحي خيلي كه اجسادي تعفن بوي كه يابدمي نامرتب و وسيع گورستاني
  . آوردمي بند را او نفس بودند
 و روس ابرقـدرت  دو توسـط  ايـران  نظـامي  اشغال و حمله زمان در يعني ماجرا اين از بعد قرننيم
 ايـن  در آن جمعيت. مبارز كردهاي مركز و محور به شد تبديل ابادمه ،دوم جهاني جنگ طي بريتانيا
 محـسوب  كـرد  طوايـف  از بـسياري  مـذهبي  كانون هازمان آن مهاباد رسيد نفر هزار شانزده به فاصله
  . شدمي

 را آن مـاي  كـارل  هايكتاب خوانندگان كه بود گرفته خود به را حالتي همان شهر اين جو اكنون
 مركزي بازار تا شهر جنوبي بخش در) چرا چوار (چراغ چهار ميدان از. كردندمي مجسم خود ذهن در
، تفرمي شهر شمالي بخش در مياندوآب و امروزي اروميه يا رضائيه سوي به كه مسدودة  جاد دو نيز و

 جدل و بحث و بش و خوش به هم با و كرده تجمع تماشائي و منظرخوش نحوي به جا همه جمعيت
 و بـز  هـاي گلـه  بودنـد  شـده  شـهر  وارد و سـرازير  اطـراف  هـاي كـوه  از كه ستائيانيور. بودند مشغول

 عبـور  شـهر  هـاي محله از را آنها داشتند و انداخته راه را خود رنگ ايقهوه و سفيد و سياه گوسفندان
 و غاال هـم  ايعـده . دارنـد  عرضـه  مشتريان به فروش جهت و رسانده شهر بازار حاشيه به تا دادندمي

 حـال  در و زده بـار آنها را   داشـتند  كـشش  تـوان  حيوانات اين و بود مقدور كه جايي تا را ايشاناستره
 فـراهم  امكـان  كـه  بـود  مايحتاجي ديگر و غذايي مواد شامل آنها بار،  بودند روستاهايشان به بازگشت
 بود مملو شهر هايكوچه و هاخيابان سرتاسر. نميشد ميسر كوهستاني مناطق روستاهاي در كردنشان

  . لوليدندمي هم در و بوده مشغول بازي به پوره پاره و مندرس هايلباس با كه پوشي ژنده كودكان از
 ،نمـود  تقـديم  مهاباد به را هايشكتاب از يكي كه آمريكائي نويسنده و سياسيتمدار ايگلتون ويليام
 بـا  هاييزن جمعيت اليهالب و شهر سرتاسر در جا همه«: داردمي بيان اينگونه را خود عيني خاطرات

 روي كـه  مانند توري و رنگخوش روسري يك با يا و حجاب بي،  لطيف پوستي و زيبا بس هاييچهره
 و تهيه سرگرم يا و بودند كارهايشان انجام مشغول يا هازن اين. خوردندمي چشم به بودند انداخته سر

 دور دسته دسته كه بود مردهائي مختص هاروپياده انضمام به شهر هايخيابان. شاننيازمنديهاي خريد
 هانمرد هايبحث و جر اين در هازن .كردندمي بحث و جر مختلف هايموضوع سر بر و شده جمع هم

  ».نمي نمودند شركت
 هـاي لبـاس  رضاخان كردن مدرنيزه تحميلي هايبرنامه با سازش و مصالحه نشان به شهر مردهاي

 عـوض  اروپـائي  فـرم  و طـرح  شده دوخته و حاضري هايشلوار و كت و البسه با را خود كردي محلي
 هـاي كـاله  دور به مهارت با را ابريشم جنس از دستارهائي هم هنوز آنها اكثر وجود اين با. بودند كرده
 و اصـيل  هـاي اسـب  بـر  سوار كرد پيشمرگان. بودند پيچيده داشتند سر بر كه چينيدست يا و نمدي
 حاليكه در بود هريش زندگي به ندادن اهميت و آزادمنشي از حاكي كه يزغرورآم نگاهي با قامت بلند
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 از داشـتند  تـن  بـه  كردي محلي هايلباس هنوز و بسته سر دور كج اندكي جسورانه را دستارهايشان
 اسـتفاده  مطبـوع  هـواي  از كـه  شهر آرايشگاه به سري آنكه از پس آنها. كردندمي عبور جمعيت ميان
 از پـس  و شـده  شهر بازار راهي ،ندزدمي   كردمي اصالح آزاد هواي در را يانشمشتر سر موي و كرده
 در پـول  كـافي  انـدازه  به اگر و زده) خانه قهوه (چايخانه به هم سري داشتند الزم آنچه تهيه و خريد
 ناگفتـه . آوردنـد مـي  در عزا از دلي و داده پياز و تازه سبزي با كباب سيخ چند سفارش داشتند جيب
  ميـل  تـازه  نـان  با را كباب اكثراً مردم لذا،  نبود دسترس در امروز فراواني به برنج هازمان آن كه نماند
  . كردندمي

 در دربـست  تقريبـاً  يهـودي  هـم  نفري چند شايد و ارمني مشت يك استثناي به مهاباد شهر بازار
ة وسيل به شدمي شمرده حرام مسلمانان نظر از كه الكلي مشروبات معامالت و تهيه. بود كردها اختيار

 فـروش  و خريـد  بـر  عـالوه  قليـل ة  عـد  ايـن . شدمي اداره و كنترل) يهودي و ارامنه (معدودة  عد اين
 و طوايـف  رهبـران  كه زماني. داشتند اشتغال نيز جواهرات و طال ستد و داد و رزگري كار به مسكرات

 در روسـي  نفـر  يـك  فقط شدند دعوت باكو شهر به شوروي جماهير اتحاد مقامات سوي از كرد قبايل
 او وجـود . بـود  روسي اشغالگر نيروهاي براي اسب تهيه و خريد شخص اين كار. كردمي زندگي مهاباد

 بخـش  در و سـاعت  يـك  فاصله به هاروس نظامي پايگاه اولين. كردمي زنده اهاليدل را اميد شهر در
 آنهـا . شـد نمـي  ديـده  اثـري  ايران ينظام نيروهاي و مسئول مقامات از. بود شده مستقر شهر شمالي
 پـس  ايران تاريخي هايگزارش. بودند كرده فرار ترامن مناطق به و كرده خالي را ميدان همگي تقريباً

   ».گرفتند دست به را قدرت گام به گام و تدريج به كرد مسلح هايگروه«: نويسدمي چنين جنگ از
 آذربايجـان  پايتخـت  باكو در روسي مقامات با كرد طوايف رهبران مذاكرات زمان از سال يك هنوز
 شـكل  ايـران  كردهـاي  ميـان  در بـار  اولين براي گرائيملي افكار و احساسات كه بود نگذشته شوروي
 از جريان. داشت پراهميت چندان نه و رمانتيك حالتي چيز همه آغاز در البته. گرفت خود به سياسي

 سال سپتامبر شانزدهم روز بعدازظهرهاي از يكي درشهر   ياهال از نفري پانزده حدود كه بود قرار اين
 دور درختـان  سـايه  زير شهر شمالي بخش در بوالغ ساوج رودخانه حاشيه هايباغ از يكي در م1942

 دوران تـازگي  بـه  كـه  آنها ترينجوان. پردازندمي تنقالت خوردن و چاي نوشيدن به و شده جمع هم
 تـرين مـسن  و گذشـت مي عمرش از سال نوزده بود رسانده اتمام هب رضائيه شهر در را خود دبيرستان

 عنـوان  به كه شدمي تأمين حقوقي دريافت قِبلِ از اشزندگي امورات كه ساله پنجاه بود شخصي آنها
 و هيـاهو  نداشتند نظر در وجه هيچ به نفري پانزده جمع اين. گرفتمي دولت از دخانيات اداره رئيس

 هـم  سـال  يـك  مدت و بودند آن كردن عملي فكر در آنها كه كاري حداقل ، بلكه بياندازند راه جنجال
 بـه  سياسـي  حـزب  يـك  ايجاد و تأسيس با كه بود اين بودند پرداخته نظر تبادل و بحث به اشدرباره

 شـتاب  بـود  خودمختـار  و مـستقل  كردسـتان  يـك  ايجـاد  همانـا  كـه  كرد ملت آرزوهاي و هاخواسته
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 به ارادة ملت  و تمايالت نمودن بيدار جهت در ابزاري و وسيله عنوان به يستبامي حزب اين. ببخشند
  . كردمي آماده اشطلبانه استقالل مبارزات براي را كرد خلق و شدمي گرفته كار

 سـروان . بودنـد  كـرده  دعـوت  را عـراق  ارتش از تبار كرد سروان يك راهنما و مشاور عنوان به آنها
 ومـت مقي زمـان  در كـه  نيـز  را عـراق  كردهاي از انجمني پيغام و سالم بود حاج مير نامش كه مذكور

 اسـم . بـود  آورده همراه به ميزبانانش براي،  بود شده تشكيل عراق در مخفي شكل به بريتانيا نيروهاي
 بـه  منحـصراً  بلكـه  ايـالت  و عـشاير  و طوايـف  بـه  نه هيوا البته. بود اميد معني به »هيوا «انجمن اين

  . داشت تعلق بزرگ شهرهاي در ساكن افسران و خبرنگاران، سندگاننوي، روشنفكران
 بـه  را تانيـا يبر و عـراق  انتظامي نيروهاي توسط عراق يكردها سركوب و ستم سال هاده حاج مير
 بـا  بـود  حاضر كه تجاربي،  بود كرده كسب عملي بتجار كافي حد به مورد اين در و ديده خود چشم
  تأسـيس  كـه  وي ايـن بـود     پيـشنهاد . دهـد  قـرار  ايـران  در خـود  كـرد  بـرادران  اختيار در ميل كمال

 بـه  بايـستي  جنبش. نگهدارند مخفي را سازمانة  ناماساس و اصول اما كنند علني را حزب گروهكهاي
، بـشناسند  را يكديگر بودند مجاز گروهك هر اعضاي فقط و شدمي بنديتقسيم كوچكي هايگروهك

 را ديگـر  هـاي گروهـك  رهبـر  يـا  ديگـر  هـاي گروهـك  اعضاي تندنداش اجازه گروهك يك اعضاي اما
 آمـاده  را خـود  رفتندمي آنها كه نداشت خبر جمع اين از يك هيچ بعدازظهر آن در احتماالً. بشناسند

 حـاج  ميـر  وقتي خاطر همين به. پي ريزي نمايند   را كمونيستي سازمان يك ةشالود و اساس تا كنند
 حاضرين از يك هيچ لهمهكو شودمي كردي زبان به كهبگذارند   كميته ،را جمع اين اسم داد پيشنهاد
 نـام  آنكـه  از پـس  و رسـيده  توافـق  بـه  اسم انتخاب در استثناء بدون حاضرين. نداشت ابراز مخالفتي

  . ندشد جدا هم از برگزيدند خود حزب براي را كردستان احياي كميته، )كوردستان ژياني هلكومه(
 چنـداني  اهميـت  آغـاز  در كـه  هـم  جنـبش  اين گرددمي تكرار تاريخ در لباًغا كه شكلي همان به

 بـه  عضو عنوان به مهاباد شهر اهالي از نفر صد ماه شش از پس. نمود طي را خود عادي مسير نداشت
. كردنـد  يادوفاداري   سوگند قرآن به شاهد سه مقابل در اعضاء اين از كدام هر و پيوستند سازمان اين
 انتخابـب  سـازمان  مركـزي ة  كميت تشكيل منظور به مخفيانه ،اعضاء از نفر پنج م1943 آوريل ماه در

  . شدند
 آشكار و واضح كامالً. شد پخش حومه و اطراف مناطق در جنبش اين تشكيل خبر و نكشيد طولي

 در عبـارتي  بـه . رسـيد  ميسـقز  شـهر  شمالي هايبخش تا حداكثر و بود محدود جنبش ابعاد كه بود
) لهكومه (گسترش مانع توانستندمين بريتانيايي اشغالگر نيروهاي و ايران امنيتي نيروهاي كه مناطقي
 طايفـه  رهبـر  آنهـا  جملـه  از نمودند همبستگي اعالم جديد حزب با كرد طوايف رهبران. شوند كومله

 اعـضاي  جزو كه برد نام توانمي را شكاك معروف ايل رهبر شريف اميرخان چنينهم هركي قدرتمند
 نشان خود از كومله با همكاري به شديدي تمايل نيز تركيه و عراق كردهاي رهبران حتي. بودند فعال
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 هـاي كمـك  و آينـده  هـاي برنامه مورد در رهبران آنها ضمن كه آمد عمل به بازديدهايي و ديد. دادند
 تمـامي  بايـست مـي  كـه  متحـد  كردسـتان  يك مورد در تفكر. پرداختند نظر تبادل و بحث به متقابل

 ايمنطقـه  شـديد  هـاي فعاليـت ة  نتيجـ  در بار اولين براي گيرد بر در را تركيه و عراق،  ايران كردهاي
  . شد متولد بزرگ كردستانة ايد كه بود آن از پس. كرد خطور مغزها به و شد ريگههم

 مـشهور  سـوگند  بـا  را آن تـوان مـي  سمبليكبه شكل    كه داد رخ ايواقعه 1944 سال اوت ماه در
 اهـالي  از ايعـده  ،ايافسانه روايت بنابر كه بود سوگندي روتلي سوگند. نمود مقايسه) Rutli (روتلي

 و خـورده  قسم متقابالً عده اين. كردند ياد) Urner see (اورن درياچه كنار هايبيشه ميان سوئيس
 از اونتروالـدن  و،  ياور،  شويتس شهر سه و رانده بيرون را هابسبورگ خاندانِ حكمرانانِ تا كردند عهد

  . سازند آزاد را كانتون استان
 سوئيـسي  پيشكـسوتان  ازرا   تـري مـشقت  پر راه بايستمي كردستان روتلي سوگندخوران اكنون و
، ايـران  كشورهاي مرز سه كه ،داالنپر هايكوه متري 3600 قله مخصوصاً آنها. شدندمي متحمل خود
 متمـادي  هايساعت كردستان پيشگام دليران. نمودند خابانت نمايدمي متصل هم به را تركيه و عراق

ة عهدنامـ  همانجـا  و رسـيدند  نظـر  مورد قله هب سرانجام تا گذاشتند پا زير را نشيب و فراز پر كوههاي
  . كردند امضاء را مرز سه پيمان يا) رووسن سي يمانيپه  (ناشدني فراموش و ايافسانه
 منظـور  به انساني و مادي منابع از استفاده همچنين قابلمت هايپشتيباني و حمايت پيمان اين در

 عبـارت  اياسـطوره  پيمـان  ايـن  طـرفين  اما و. شد بينيپيش مستقل و بزرگ كردستان يك تأسيس
 كردهـاي  سـوي  از نمايندگي به مهاباد شهر از لهمكو حزب مركزية  كميت عضو قادري قاسم: از بودند
 طـرف  از نماينـدگي  بـه  وهـاب  مال قاضي و عراق كردهاي انبج از نمايندگي به عبيداهللا شيخ،  ايران

  . بودند كرده سفر منطقه اين به تاريخي رويداد و پيمان اين بستن منظور به كه تركيه كردهاي
 مبـارز  سه اين چشمان اما. پرداخت مختلف كشور سه تماشاي به توانمي داالنپرة  قل هايبلندي از
 سـرزمين  يك تنها و هگرفت ناديده را هابندي مرز داشتند سعي 1944 سال اوت ماه از روز آن در كرد
 نقـشه  يـك  حتـي  كوملـه  برگزيـدة  نماينـدگان  .را آينـده  كردسـتان  قلمـرو  :كننـد  مجسم نظر در را

 اقـدامات  بـر  تكيـه  بـا  را خـود  هـاي فعاليت آنها. بودند كرده تهيه نيز را موعود سرزمين از جغرافيايي
 روشنفكر و زادهنجيب عده يك توسط سازمان اين. كردند آغاز) استقالل (»خوبون «سازمان مقدماتي

، بيـروت  شـهرهاي  در تبعيد و مهاجرت در آن اعضاي كه شدمي اداره بدرخان امير رهبري تحت كرد
  . بردندمي سر به پاريس و قاهره، دمشق

 و دسـت  و پـروا بي كامالً ،شده ريزيطرح سرزمينِ مرزيِ خطوطِ ترسيمِ هنگامِ به حزب مسئولين
 كـوه  بـه  شـمال  از كـه رديد   گمي وسيع و مركزي ايمنطقه شامل خطوط اين. نمودند عمل بازانهدل

 دجلـه  هايرودخانه سواحل در هموار هايدشت به جنوب از و شده ياد آن از هم انجيل در كه آرارات
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 خـواني هـم  كردهـا  ونيمسك مناطق با حدودي تا كه بود ايمحدوده مناطق اين. شدمي ختم فرات و
 بود آن نفت از سرشار و غني هايميدان با كركوك شهر كامل الحاق و ضميمه هااين بر عالوه. داشت

 دارا را مطلـق  اكثريت استان اين در كردها جمعيت چند هر .بود بحث و جر و اختالف مورد هنوز كه
 عبـارتي  بـه . بـود  بيـشتر  مراتب به اباعر و هاتركمن چون ديگري اقوام جمعيت از آنها تعداد اما نبود
 ايـن ة  سـكن  از نيمـي  از بيش حتي و دادند مي تشكيل را قومي گروه بزرگترين كركوك شهر در آنها
  . بود كرد شهر

 و مديترانـه  دريـاي  هايآب به ورود و دستيابي امكان از كه شديدي جاذبه و شيفتگي كه بود پيدا
 تـأثير  تحت شديداً را بزرگ كردستان دولت طراحان واقعي تشخيص قدرت شدمي ناشي فارس خليج
 كه بود برانگيز سؤال خود مسئله اين نمونه عنوان به. بود داده آنها به ايپروازانه بلند افكار و داده قرار
 توجيـه  قابـل  واقعاً سوريه كشور در واقع حلبشهر   شرقي شمال در كردنشين روستاي چند وجود آيا
 و آفـرين مـشكل  مديترانـه؟  دريـاي  و كردستان مركزي منطقه مابين باشد يراهروئ توانستمي و بود

 و الزمـه . بـود  فـارس  خلـيج  هـاي آب بـه  رسـيدن  و دسـتيابي  امكـان  بينيپيش آن از تر سازمسئله
 واقـع  بختياري و چهارمحال و لرستان استان دو بايستي ابتدا كه بود آن هم امكاني چنين شرطپيش

 حـساب  بـه  كردسـتان  خاك جزو ايشبهه و شك هيچ بي كه را مانشاهانكر استان جنوبي بخش در
 جـزو  را بختيـاري  و لـر  قوم دو بايستمي عبارتي به داشت محسوب كردستان از بخشي نيز،  دينآمي

 از قـوم  دو ايـن  برداشت و استنباط چون. نبود پذير امكان چيزي چنين كه آورد حساب به كرد خلق
  . است هاروس به هااوكرايني يا و هاآلماني به هاهلندي سبتن مانند كردها به نسبت خود

 بـرعكس  درسـت  كردستان پرچم. بود شده ريزي طرح آينده در بزرگ كردستان براي هم پرچمي
 عبارت كردستان آرم و نشان. دادمي نشان را سبز و سفيد،  سرخ هايرنگ پايين به باال از ايران پرچم
. بودنـد  كـرده  احاطـه  را آن طرف دو گندم شاخه دو و گرفته قرار وسط در كه تابان خورشيدي از بود

  . مرغ پر از قلم يك با همراه برف از پوشيده كوهستاني سر پشت
 شـوق  و شـور  به توجه با كومله عضو جوانان از گروهي. شد ساخته هم حماسي ةمنظوم يك حتي

 قـصد  آنهـا . بردنـد  صحنه روي بر مهاباد شهر در را آن و كرده آماده مانند اپرا اينامهنمايش ملي قيام
 ايـن  اسـم . گرداننـد  بـاز  هادل به را نشاط و شور و برده باال را مردمة  روحي نامهنمايش اين با داشتند
 ،پكن اپراي به شبيه بود چيزي نامهنمايش اين. بود وطن مام معني به »نيشتمان دايكي «نامهنمايش

 هـم  آن محتواي و موضوع. بود شده تنظيم سياسي تبليغات اساس بر كالً كه نفره چهار باند زمان در
 دشـمنان  ،بـود  گرفته قرار خطرناك وضعيتي در كه مادري قالب در وطن :بود فهم قابل و ساده بسيار

  . يافتمي نجات و رسته بند از وطنة خواست پا به فرزندان توسط سرانجام و كشيده زنجير به را او
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 مواجـه  دراماتيـك  نمـايش  يـك  قالب در خود ملي سرنوشت با بار خستينن براي كه مردمية   تود
 قـرار  تـأثير  تحـت  آن از قبـل  سياسي مراسم يا و نطق و سخنراني هر از تر شديد آن ديدن از،  شدند

 بيـان  اينگونـه  نامـه نمـايش  ايـن  ديدن از را خود برداشت كننده شركت چيان تماشا از يكي. رفتندگ
 بيـشتر ،  نمايـد مـي  تزريـق  شـخص  بـه  نامـه نمـايش  ايـن  ديدن كه هاييتبرداش و استنباط«: داشت

 آن ايجـاد  بـه  قـادر  مـذهبي  راسـخ  اعتقادات فقط كه دارد را جمعي دسته دگرگوني يك خصوصيات
 بـه  نمـايش  سـالن  هـم  شـب  هر و بود صحنه روي هاماه مهاباد شهر در وطن نامة مام نمايش ».است
 از پس بازيگران گروه. شدنمي پيدا نشستن براي جائي تماشاچيان از ايعده براي كه بود شلوغ قدري

. گرديدنـد  مواجه نظيريكم استقبال با جا همه و شده كردستان شهرهاي ديگر رهسپار نمايش هاماه
 ملـي  هيجـان  و شـور  حالت جا همه سياسي تبليغات انحصاري هدف با مذكور نامهارائة نمايش  و اجرا

  . نمودمي دايجا مردم در را مشابهي
 روسـيه  نيروهـاي  اشغال تحت مناطق در بلكه طرف بي مناطق در تنها نه وطن مام نمايش اجراي

 از ظـاهراً  كـه  روسـيه  هـاي پادگـان  از يكـي  سياسي دفتر ويژه بازرسان از يكي. رفت صحنه روي نيز
 يـك  كـه  يشنامهنما از بخش آن از ،بود اطالع بي نامهنمايشة  پرد پشت قضاياي و سياسي هايانگيزه
 كـه  بـود  ايـن  او اسـتنباط . شـود مي عصباني،  كشندمي زنجير به را مادري رحم بي و رذل آدم مشت

 اندكارگر،  دهدمي دستور مناسبت همين به. دهند نسبت هاايراني به را عمل اين اندخواسته بازيگران
 بعـدها . ديرسـ ن نتيجه به او ايهتالش اما. شوند هاايراني جايگزين نازي هايفاشيست تا بدهد ترتيبي
 افراد از يكي ندشد موفق داشتند نمايش و تئاتر مورد در بيشتري اطالعات كه روسي كاران اندردست
  . دهند جاي وطن مام كرد منجيان ميان در را خود
 اسـتقالل ة  الزم كه را آنچهة  هم حساب تقريباً و گرفته نظر در را جوانب تمام كومله كه وجودي با

 انتخاب باشد رهبري اليق كه مناسبي شخصيت بود نتوانسته هنوز اما ،بود نموده است ودمختاريخ و
 قـرار  بنيـادي  نـو  دولـت  رأس در بتواند و باشد داشته را امور گيري دست به لياقت كه شخصي. كند
 اينكـه  آورتعجـب . بپـذيرد  خـود  بـه  تحقـق  صـورت  هاروس كمك به ايران در ابتدا بود قرار كه گيرد
 تمام در و هنگريست لهكومه سازمان راهنماي و بزرگتر برادر چشم به آنها به كهيوجود با - هم هاروس
 ايـن  و ملـي  خواهِآزادي سازمان اين در خود هميشگي و رايج نفوذ از -شدمي نظرخواهي آنها از موارد
  . بود كرده نظرصرف و خودداري چپ به متمايل انقالبي كاخ
 امـور  كنترل و گيري دست به براي مناسب رهبري جوي و جست در كه كومله رانهوادا ديدگاه از
 يعنـي  مهاباد شخصيت ترين برجسته از ترشايسته توانستنمي كسهيچ بودند كردستان آينده دولت
 كميتـه  اعـضاي  چون. كرد رد را آن مركزي كميته اما شد داده پيشنهادي چنين. باشد محمد قاضي
 او بـراي  هاروس كه احترامي و ارزش مخصوصاً محمد قاضي قدرت و اعتبار،  نفوذ كه بودند آگاه كامالً



  

  دولت ، ملّت بيكرد
 
 

163

 از. دادمي قراراهميت   دومة  درج در و كرده ساقط اعتبارة  درج از را كومله مركزية  كميت،  بودند قائل
 تـاز يكـه  اين محمد قاضي تا بودند بسته كار به را خود تالش و سعي تمامي كومله فعاالن ديگر سوي
  . نمايند جلب خود سوي به را كردستان سياستة عرص
 ايخانـه  به مهمان عنوان به 1944 سال اكتبر ماه روزهاي از يكي در محمد قاضي خاطر همين به

 اسـتقبال  مـورد  و دعـوت  بودنـد  شده جمع كومله مركزية  كميت اعضاي از ايعده آن در كه شخصي
 طـور  بـه  بورمزة  خان هاياتاق از يكي در كميته اعضاي از نفر دو فقط امنيتي داليل به بنا. گرفت قرار
 بـه  »كردسـتان  احيـاي ة  كميتـ  «در شدنش عضو احتمال و وي اهداف مورد در محمد قاضي با مجزا
 را خانه صدا و سر بي و نپذيرد را كميته پيشنهاد محمد قاضي بود كافي. پرداختند نظر تبادل و بحث
  . نمودمي ياد سوگند ديگران مقابل در بايستي شدمي آن پذيراي اگر اما، ندك ترك
 بـه  هم لحظه يك حتي محمد قاضي. درآمد آب از الزم غير آمده عمل به تيمنيا اقدامات تمام اما
 لحظه آن تا اينكه وجود با محمد قاضي«: دهدمي گزارش اينگونه مورخان از يكي. نداد راه ترديد خود
 را نماينـدگان  پيـشنهاد  بالفاصـله . بود نشده انتخاب هم كزيمر كميته اعضاي از يكي عنوان به حتي

   ».شد حزب صداي و رهبر و پذيرفت
 آن در سياسـت  عرصـه  دائمـي  و قهـار  بازانشطرنج اين. ننشستند بيكار هم هاروس فاصله اين در
 آنكـه  بـدون ،  كردنـد  افتتـاح  را بـازي  دو نزديـك  خاور در هايشانخواسته به نيل براي ،زماني مرحلة
 سو يك از آنها .كنند شروع اول را بازي كدام هايشانخواسته و اهداف به رسيدن براي بگيرند تصميم

 تحـت  را آنهـا  آنگـاه  ،كردند جلب بود آنها اشغال تحت مناطق در كه را آذربايجاني و كرد قوم دو نظر
 از را آنهـا  زيجداسـا  و انـشعاب  مقـدمات  فعاالنه و نموده طلبي استقالل به تشويق خود هايحمايت
 در حـزب  ايـن  بود قرار. نهادند بنياد را توده حزب تشكيالتي ساختار ديگر سوي از. كردند آماده ايران

 ايجـاد  از روسـي  هايكمونيست منظور. گيرد دست به را قدرت جا همه و نموده رسوخ ايران سرتاسر
 كـه  مـسيري  هر به را آن توده حزب كمك به بتوانند آنها و بماند يكپارچه ايران كه بود آن حزب اين

  . بكشانند، باشد دلخواهشان
ة پـرد  پـشت  اصـلي  عوامل و روسي سردمداران كلة از را يمست تهران مجلس1942 سال انتخابات

 فقط مجموع در توانست كرد كه تالشي تمام با حزب اين. كرد نااميد شديداً را آنها و پراند توده حزب
 فـشار ة  نتيجـ  در نفرشان سه عده اين از. نمايد مجلسة  روان تهران در را خود نمايندگان از نفر هشت

 معلـوم  قـرار  از -هـا انگليسي مصرانه توصيه به بنا هم ديگر نفر چهار،  روس اشغالگر نيروهاي مستقيم
 ملـت  توسـط  آنهـا  از نفـر  يك فقط و،  شدند انتخاب -هاروسدل   آوردن دست به و كردن نرم محض
 فكـر  بـه  و كرده جمع را خود پاي و دست سريع خيلي هاروس تا شد ثباع شكست اين. شد انتخاب
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 روسـتائيان  شـركت  بـا  دوم بـازي  افتتـاح  وقـف  را خـود  تـوان  تمـام  1943 سال از آنها. فتندبي چاره
  . نمودند كردستان و آذربايجان) هايپياده(

 تغييراتي خاطر به انجه عمومي افكار العملعكس نتيجه در كه هايينگراني و ترديد معلوم قرار از
 آلمـان  قطعي شكست و جنگ رسيدن پايان به با،  گيرد انجام ايران غربي شمال بخش در بود قرار كه
 زمـان  در كه نبود شوروي جماهير اتحاد همين مگر آخر. شدند برطرف و رفع كلي به 1945 سال در

 و كـرده  غـصب  را فنالند از بخشي همچنين و روماني باسارابياي،  بالتيك كشور سه دوم جهاني جنگ
 را او شده اشغال هايسرزمين استرداد براي جهاني عمومي افكار آنكه بدون،  نمود خود خاكة  ضميم
 كـشور  شـرقي  بخـش  قطـع  و جداسازي شاهد حتي غربي ممالك اينكه نه مگر دهد؟ قرار فشار تحت

 آن يكپـارچگي  حفـظ  رخـاط  بـه  ظـاهراً  غربي هايقدرت كه كشوري،  پذيرفتند را آن و بوده لهستان
 بنـا  شوروي كهنمود   را مناطقي استرداد درخواست تا بود آن وقت مجدداً اكنون كردند؟ آغاز را جنگ

 خود اشغال به تركيه در) kars (قارس و) Brest - Litosk (1918 ليتوسك -برست قراردادهاي به
  . بود درآورده

 جهـت  در هـم  را بـازي  حركـت  اولين و تبس شرط نزديك خاور سر نبايد چرا بازي اين در حاال و
   نمود؟ افتتاح فارس خليج منطقه در و عمومي

 قـديمي  خادمـان  از يكـي  و نمـوده  دسـتي پـيش  1941 سـال  همـان  در روسي اشغالگر نيروهاي
 تبـار  ايراني بلكه كاركهنه و اعتماد مورد تنها نه شخص اين. آوردند استان اين به خود با را كمونيست

 دوم جهـاني  جنـگ  از قبـل  سـال  هشت وريپيشه جعفر. بود  هم تبريزة  زاد و ذربايجانآ اهالي از و
 كه سالي همان در دقيقاً. درآمد آنها خدمت به و پيوست هاويكبلشة  جرگ به 1921 سال اوايل يعني
 تـالش  و سعي. آوردند كار برسر گيالن استان در را پايدارينا و دوام بي ،طلب تجزيه حكومت هاروس

  . پاشيد هم از 1921 فوريه در هفته چند از پس و ماند نتيجه بي حكومت اين تثبيت براي هايكولشب
 منعقـد  تهـران  بـا  منطقـه  اينة  تخلي هنگام به زمان آن در هاروس كه قراردادي بارز مشخصات از
 رزهايم طريق از ويژه هايموقعيت و شرايط در تا دادمي اجازه هاروس به كه بود شرطيپيش،  كردند
  . دنشو ايران خاك وارد خود جنوبي

 منظـور  بـه  1921 سـال  در روسـيه  تالش اولين ناكامي و شكست از،  دهه دو فاصله در وريپيشه
 هـاي پـست  از يكي به و نموده مهاجرت شوروي به ،آنها تالش دومين آغاز تا ،گيالن استان جداسازي

 هـاي آذربايجاني از تن صدها تبريز به شتبازگ در اكنون و. يافت دست روسيه كمونيست حزب باالي
ة نـشد  حـل  ملـي ة  مسئل خواستمي چيز هر از قبل وريپيشه اما. بود آورده  خود همراه را باكوة  حوم

 كـه  قـراردادي  بـر  بنـا  1828 سـال  در زبان ترك آذربايجان واقع در. كند مطرح مردم با را آذربايجان
 خـط  بـه  تنهـا  نـه  ارس رودخانـه . شد تقسيم كشور دو ينا بين ،رسيد امضاء به روسيه و ايران مابين
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 ايـن  از پـس  اكنون. كرد جدا هم از نيز را آذربايجان خلق بلكه،  شد تبديل شوروي و ايران بين مرزي
 ملحـق  ايـران  بـه  هـم  ميليـون  نـيم  و يك و روسيه امپراتوري به هاآذري از نفر ميليون يك مرزبندي

 و سـتم  تحـت  پهلوية  سلسل سوي از ايراني هاياقليت ديگر و ردهاك همانند نيز هاآذربايجاني. شدند
 كـردن  بيـدار  بـراي  تـا  افتـاد  آذربايجاني گرايانملي دست به بهانه ترتيب بدين. گرفتند قرار سركوب

  . بزنند تالش به دست مردم در رهايي شوقايجاد  و خواهانهآزادي احساسات
 نگـاهي  بـا  نمـود  منتـشر  1977 سال در كه كتابي رد ايراني رسمي نيمه نويستاريخ صادقي امير

 اسـتان  اهـالي ) اول شـاه  رضـا  (اول رضـاي «: نويـسد مـي  چنـين  و كـرده  بررسي را اوضاع انتقادآميز
 و چـون  بي و سريع المقدورحتي بايستمي كه نگريستمي تباري ايراني رعاياية  ديد به را آذربايجان

 كـه  بـود  آن آورد عمل به رابطه اين در كه هم اقدامي ليناو ».دهند وفق جديد شرايط با را خود چرا
 از پـس  1941 سـال  در هـا روس كه زماني. كرد اعالم ممنوع را آذري تركي زبان از استفاده گونه هر

 و چـاپ  مربوطـه  زبان به كه هاييروزنامه توسط ،را آذري زبان ،تبليغاتي داليل به ايران نظامي اشغال
 بـه  چـشم  حسرت با ايراني هايآذربايجاني ،بخشيدند رونق آن به و نموده ااحي دوباره،  مي شد  منتشر

 بـه  كـردن  صـحبت  از تنهـا  نه ارس رودخانه سوي آن در آنها زبانهم برادران. دوختند مرز سوي آن
 بـه  نيـز  را تئـاتر  و ادبي كتب از استفاده امكان حتي دولت بلكه،  بودند نمانده محروم شانمادري زبان
 هويـت  و نمـوده  اسـتفاده  اسـتثنايي  فرصـت  ايـن  از نيـز  آنهـا . بود نموده فراهم آنها براي زبان همان

 همـين  روي دقيقـاً  هـم  او حـزب  و وريپيشه. گذاشتند نمايش به وجهي بهترين به را خود فرهنگي
 هايمحروميت  روي ،بيشتر تحريك قصد به 1945 سال پاييز در و گذاشته انگشت) ملي هويت (نقطه
  . ورزيدندمي تأكيد نگيفره و ملي

 وارد تهـران  در را او توده حزب نام به خواستمي مسكو كه بود اينماينده هشت از يكي وريپيشه
 هر- مجلس به 1944 سال در را ورودشة  اجاز نتيجه در و ننمود تأييد را او مجلس اما. نمايد مجلس

 ـ اشهصحن پشتروسي   هايدرخواندهپ و وريپيشه كه بود اين. نداد -بود كرده شروع را كارش چند
 از تـا  بودنـد  يمناسـب  فرصـت  منتظـر  امـا  شـد  كاسـته  تبريز در هايشانفعاليت شدت از با وجوديكه 

 هايايده و مشي خط با را توده حزب و داده جهت تغيير آسابرق ـ بسازند ايدروازه،  درز ترينكوچك
  . كشاندند ملي جبهه مسير به اشكمونيستي

 دمـوكرات  حـزب  بـه  را تـوده  حـزب  اسـم  آذربايجان استان در چيز هر از قبل و اولة  مرحل در
 1945 سـپتامبر  روزهـاي  اولـين  طي كه جديد حزب تأسيس ئيهمادگر در. دادند تغيير آذربايجان

 و محمـد  قاضـي  همراهي هب كومله مشاور عراقي كرد افسر همان اوف اتاكچي سليم ژنرال،  شد اربرگز
 هـاي سـفارش  و تبليغـات  اثـر  بـر  ظاهراً. شدند دعوت تبريز به كومله نمايندگان از اعزامي هيئت يك

 عمـل  به كردها از توجهي درخور و گرم استقبال .)آذربايجان دموكرات حزب (توده حزب و وريپيشه
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 كردهـا  كـه  نـدارد  يـاد  بـه  كردستان تاريخ نماند ناگفته. شدند تبريز وارد هلهله و شادي با آنها و آمد
  . دنباش بوده ايدوستانه نآنچناة رابط داراي هاآذربايجاني با هرگز

 حـضور  از،  نداشـتند  هـا يآذربايجـان  بـا  ارتباط ايجاد و برقراري به زيادي اشتياق كه كومله رهبران
 جمـاهير  اتحـاد  نظام پياده نيروهاي. خوردند يكه آنها توسط كارها مديريت گيري دست به و هاروس

 مركـزي  حكومـت  سـوي  از كه ايراني مسلح نيروهاية  مقابل به تانك گردان ندچ پشتيباني با شوروي
 اسـتان  بـه  آنهـا  ورود از و شـتافته  ،بودنـد  شـده  گـسيل  طلبـان تجزيـه  سركوبي براي شتاب با تهران

 كمـك  و حمايـت  بـا  آذري طلبـان تجزيه و شورشيان اين بر عالوه. آوردند عمل به ممانعت آذربايجان
 سـريع  خيلـي  و برده حمله هاايراني ژاندارمري باقيمانده پاسگاه و مقر چند به سرو اشغالگر نيروهاي

  . شدند چيره آنها بر
 بـود  قـرار  ، نمودنـد  مجهـز  داشـتند  آلمـاني  منشأ كه هاييسالح به را آذري طلبانتجزيه ،هاروس
 قبضه صدهزار، 1942 سال در روسيه اشغالگر نيروهاي ـ شوند مندبهره هاسالح اين از اًبعد هم كردها
  كـه بهانـه  ايـن  بـه  ظـاهراً  ،  شـد مـي  نگهـداري  تهـران  در اصلي انبارهاي در كه را ايران ارتش تفنگ

 بـه  هـا آلمـان  از كـه  را هـايي فشنگ تا گيرند كار به روسيه و آلمان هايجبهه در آنها از خواستندمي
 و هدرآورد ايـران  ارتـش  چنـگ  زا ،   - ندرسانب مصرف به آنها خود عليه جنگ در بودند گرفته غنيمت

، آذربايجـان  و كردستان مدت كوتاه و عمر كم هايجمهوري فروپاشي از پس(. ندنمود تصاحب را آنها
 نـشدند  خـارج  كـشور  از هرگز كه هاسالح اين) سريال (مسلسلة  شمارة  مقايس با توانست ايران ارتش
  ).دكن ضبط و آوريجمع را آنها مجدداً
 نيروهـاي  مقابـل  در توانست كه بود ايران ارتش نظامي واحد تنها،  )اروميه (هرضائي در مستقر تيپ
 يوشـور  اشـغالگر  نيروهـاي  اولتيمـاتوم  بـا  1945 دسامبر در هم واحد اين اما،  كند مقاومت شورشي
 كـت ،  را تيـپ  فرمانده. گرديد آذربايجان دموكرات حزب نيروهاي به شهر واگذاري و تسليم به مجبور
. نمودنـد  مـرگ  به محكوم »انقالب عليه مقاومت «جرم به را او جا همان و كرده منتقل زتبري به بسته
، شـدند مـي  نگهـداري  تهـران  در كه يهاكمونيست از ايعده با را او بعد مدتي و نشد اجرا حكم البته

  . كردند معاوضه
 ورق را ايهتـاز ة  صـفح  داشتند كردها به مربوط مسائل بخش در اكنون روسي عوامل و كارگزاران 
 بـاكو  بـه  1941 سال سفر طي آنها از بسياري – كرد رهبران از ديگر گروهي و محمد قاضي. زدندمي

 پايتخـت  در تـا  شدند دعوت شوروي جماهير اتحاد مقامات سوي از ديگر بار يك – بودند گروه همراه
 كـه  پزشـكي  با مخفيانه ابتدا بود شده تقاضا مدعوين از بار اين. بهم رسانند  حضور شوروي آذربايجان

 به اتومبيل با را آنها جا همان از بود قرار. بگيرند تماس،  كردمي كار رضائيه هايبيمارستان از يكي در
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 جمـاهير  اتحـاد  آهـن راه توسـط  1941 سـال  مسير همان از قبل دفعة مانند هم جانآ از و برده تبريز
  . نندبرسا باكو به و داده عبور روسيه -ايران مرز از شوروي
 .كـشيد مـي  را كردها انتظار قبلة  دفع از ترصميمانه هم شايد نظير بي و گرم استقبالي نيز بار اين

 كـرده  تجمـع  آنهـا  به آمدگوييخوش و استقبال منظور به آهنراه ايستگاه در مسئولين از زيادية  عد
 آنگـاه . كردند تقديم وارد تازه ميهمانان به هاييگل دسته همدبستاني هايبچه دختر از گروهي. بودند
 صـبح . دادنـد  اسكان و برده پايتخت شمال در واقع لوكس هايهتل از يكي به اتومبيل بر سوار را آنها
 آنهـا  مـشاورين  توافـق  بـا  تـا  دادند تشكيل ايجلسه روسي مسئولين با كردها اعزامي هيئت بعد روز

ـ  روز همـان  عصر ليست اين بود قرار. كنند تنظيم و تهيه را خودة  عالق مورد هايدرخواست ليست  هب
. گردد تسليم بود شده انتخاب مذاكرات اصلي طرف عنوان به كه آذربايجان خلق وزيرنخست اوف باقر

 زيبـايش  خـط دسـت  خاطر به بود شده دعوت بوكان شهر از كه كرد اميران از يكي زاده ايلخان قاسم
  . آورد در تحريرة رشت به كاغذ روي را كردها خواسته اصلي برگ تا شد انتخاب

 حـال  ،داشـتند  را انتظارش روسي مسئولين از كردها كه بودند هدايايي ترينارزش با پول و اسلحه
 كـه  بـود  راحـت  و تخـت  خيالشان چنان كردها ،خودمختاري حق شناختن رسميت به مورد در آنكه
 ضيافت شروع از قبل اوف اقرب وقتي اما. ديدندمي ضروري غير مورد اين در را اضافي مذاكرات و بحث

 موجبـات  ،كرد ياد بحث مورد مسئله ترينمهم عنوان به مقوله اين خصوص در ضمني طور به رسمي
 هـم  كردهـا  بـراي  كـه  لهجة تركـي   به وزيرنخست آقاي. نمود فراهم را مدعوين بيشتر چه هر تعجب
 مسائل به نسبت شوروي هاييدگاهد و موضوع مورد در ابتدا و نمود سخنراني به شروع بود آشنا كامالً
 هـاي زدن كـف  و احـساسات  ابـراز  با همراه آنگاه. داشت معروض توضيحاتي مفصالً هانشدة ملت  حل

 را خـود  بـه  مخـتص  زبان و فرهنگ كه ملتي هر«: داشت ابراز چنين و داده ادامه سخنانش به حضار
 ايـران  ملـي  حكومـت  در متمركـز  وايـف ط و اقـوام  از او» .باشد نيز خود سرنوشت بر حاكم دارد، بايد 
 و آذربايجان زبانان خزر، ترك  درياي سواحل در ساكن زبان، گيلكي زبان، قوم  فارس اقوام از مخصوصاً
 اتحاد انتظارات و مواضع با مطابق امري چنين«: گفت و نمود ياد كردستان زبان كرد خلق از آخراالمر
 خود ملي خودمختاري ديگري از پس يكي هاخلق اين كه بود خواهد ايران مقابل در شوروي جماهير

 خواهنـد  آذربايجـان  هـاي گردد، تـرك  برخوردار مزيت اين از بايد كه قومي اولين آورند، و  دست به را
  » .بود

 را او هـاي گفته زدن كف و احساسات ابراز اب جلسه در حاضر كرد رهبران از تشكلم اعزامي هيئت
 امـا . دادندمي گوش زبل و گرحيله كمونيست اين توضيحات به صبورانه لحظه آن تا آنها. كردند تأييد
 ادامه چنين او. گرديد كرد طوايف رهبران ميان در ناآرامي موجب اوف باقر بعدي توضيحات و هاگفته
 تنها نبايد آنها آزادي ما نظر به. ندارد فوريتي آنچنان كرد خلق خودمختارية  مسئل خوشبختانه«: داد
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 حكومـت  يك. گردد شامل نيز را عراق و تركيه هايبخش بايستي بلكه. شود محدود ايران يكردها به
 شـده  متحـد  آن هايبخشة  كلي كه بود خواهد الايده و مطلوب هنگامي آينده در كرد آزاد و مستقل
 وفـق  مـستقل  آذربايجـان  يك چهارچوب در را خود وقت آن تا بايستي كردها خاطر همين به. باشند
 تـأثير  تـا  نمـود  حـضار  متوجه را نگاهش و گرفته باال را سرش لحظه اين در درست اوف باقر ».دهند
. بـود  رؤيـت  قابـل  هاچهره اكثر در وضوح به ترديد و ناباوري. ببيند شنوندگان چهره در را هايشگفته
 اينگونـه  را آنهـا  فقـط  تـا  بودند كرده دعوت باكو به دوم بار براي را كرد طوايف رهبران هاروس يعني
  كنند؟ مأيوس و دلسرد

ـ  شـده  آشـنا  سياسي بندهاي و زد و مالتامع با بود سال يك فقط وجوديكه با ـ محمد قاضي  ودب
 او آيا بود؟ كرده بينيپيش قبل هامدت از را اوف باقر داليل او آيا. داشت خونسرد و آرام العمليعكس

 سـريع  خيلـي  اينكه يا بود؟ كرده صحبت هاكرد خودمختاري مورد در ترواضح روسي مقامات ديگر با
 و آذربايجـان  اهـالي  قبـال  در را خود وظيفه وسيله بدين خواستمي كه بود خوانده را اوف باقر دست

 بودنـد  مـشتاق  خيلي ايران آذربايجان اهالي شود؟ راحت آنها شر از و آورده جاي به آنان هايخواسته
 حـال  هـر  به. كنند تقسيم كردها با را آن خواستندنمي داًاب و،  باشند يكپارچه آذربايجان مطلق حاكم
 اين در را او نظر وقتي و. داشت موقرانه بسيار العمليعكس اوف باقر توضيحات به نسبت محمد قاضي
 بـا  را آنهـا  جـاي  تـا  كـرد  متـواري  را ايـران  دولـت  حكومـت  سـران  روسـيه «: گفـت ،  پرسيدند مورد

 اهـالي  حـق  آنچه. نمايد تعويض،  دارند را استقالل و ودمختاريخ به رسيدن قصد كه هاييآذربايجاني
 خلقمـان  خودمختـاري  آوردن دست به براي ما،  بود خواهد هم كردها تأييد مورد،  باشدمي آذربايجان

 محمـد  قاضـي  هـاي حرف شنيدن با اوف باقر» .جديد آذربايجان سرنوشت به وابستگي بدون،  مصريم
 من«: گفت و نموده تأييد را او هايحرف سبكبال،  باشند برداشته ششدو روي از  را سنگيني بار انگار
 حـق  آوردن دسـت  بـه  بـراي  كـه  كردهاسـت  طبيعي حق اين،  كنممي درك كامالً را شما هايحرف

 روي را اشكـرده  گـره  مـشت  هم بعد ».نمايند فشاري پا خود به مختص دولت تأمين و خودمختاري
 حـق  نگـران  نبايـد  كردهـا ،  برجاسـت  پـا  شـوروي  جماهير اتحاد كه زماني تا«: داد وعده و كوبيد ميز

 ملـت «: داشـت  ابـراز  شـوق  و شور با و برخاست خود جاي از محمد قاضي» .باشند خود خودمختاري
 ايـن  فقـط  نه ما،  فشاردمي گرمي به اندشده دراز سويش به كه را دوستاني دست من ناتوان و ضعيف
  » .بوسيد خواهيم را آنها بلكه فشاريممي را هادست

 و مـؤمن  قاضي. شود صحبت كردها هايخواسته به راجع ترمشخص تا بود رسيده آن زمان اكنون
 تجـاربي  و ذاتـي  استعداد آن با كنند مطرح را هايشانخواسته كرد رهبران آنكه از قبل مهاباد متدين

 از يكـي  مقدمـه  نـوان ع بـه  تـا  خواسـت  اجـازه ،  بود آورده دست به سياست از كوتاه مدت اين در كه
. كنـد  تعريـف  حـضار  بـراي  نبود ربط بي هم آنقدرها جلسه دستور با كه را كردية  عديد هايداستان
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 كردستان روستاهاي از يكي مالك روزي«: كرد آغاز اينگونه را داستانش شيوا بياني با و استادانه آنگاه
 مالـك  نـزد  فقيـر  دهقـان  بعـد  روز. بخشدمي فقيري دهقان به را) تازي (اششكاري هايسگ از يكي
. نمايـد مـي  قـدرداني  و تـشكر  قبـل  روزة  هدي خاطر به ارباب از افراطي و آميزمبالغه نحوي به و آمده
 خـاطر  به تشكر همه اين دليل و گرفته را او آميزمبالغه هايقدرداني جلوي بود كرده تعجب كه ارباب
 شـما  كـه زمـاني  از،  ارباب«: گويدمي جواب در فقير روستائي. دوشمي جويا را ناقابلية  هدي چنين يك
 اختيـارم  در هـم  اسـبي  داري نظـر  در كـه  فهميـدم  دادي بيچـاره  من به را باارزش شكاري سگ اين

 فكـر  به مسلماً،  نمودي هديه من به هم اسبي وقتي كنم؟ شكار توانست خواهم چگونه وگرنه. بگذاري
 بـراي  ايخانـه  كـه  دانـم مـي  دقيقـاً  سرانجام. بود خواهي هم سگ غذاي و اسبة  علوف و خودم غذاي
 خـود  امروز من كه باشندمي داليلي هااين. فرمود نخواهي فراموش را اسبم براي هم اصطبلي و خودم

 كـم  هم باز كنم تشكر قدر هر دليل همين به. بينممي زمين روي فرد ترينخوشبخت و ترينراضي را
  ».است

 آنگـاه . اسـت  كرده درك خوبي به را شنداستا منظور كه فهماند مدمح قاضي به خنده با اوف باقر
 خواهـد  فـراهم  كاسـت  و كـم  بي را او همراهان درخواستي ليست كه داد قول قاطعانه و محكم بسيار
 زود خيلـي  شـد  قـرار  كـه  بود هم تانك و توپ حتي و خودرو، مسلسل،  تفنگ: شامل ليست اين. كرد
 گرفته نظر در هم مالي هايكمك هااين بر عالوه. دهند تحويل كرد هانخواآزادي به مهاباد در را آنها
 دانـشكده  در تحصيلي بورس اعطاي همچنين،  راديوئي ايستگاه يك ،چاپخانه يك تشكيالت قول. شد

  . بود وعيدها وعده اين جزونيز ، كرد جوانان به باكو جنگ
 را كومله عنوان يعني جنبش سياسي زاراب تا خواست كردها از انهمصرّ اوف باقر جلسه ختم از قبل
 دنيا سرتاسر در ژاپن و آلمان فروپاشي و سقوط از پس دموكراسيكه   اكنون اوة  عقيد به. دهند تغيير
 هيئت. آيد نايل هايشخواسته به دموكراسي لواي تحت توانستمي هم كردها جنبش،  بود شده پيروز

 را قدرتمنـد  شوروي جماهير اتحاد ،آنها كه حاال. مودنن اعتراضي هيچگونه مورد اين در كردها اعزامي
  . نبود مهم چندان آن تغيير و جنبش عنوان، بودند آورده دست به پيمان هم عنوان به

 همـراه  به سنگيني عكس قاب اعزامي هيئت اعضاي از يك هر. بود وطن به بازگشت موعد بعد روز
 ايهديـه  عكس قاب اين،  بود شده گنجانده استالين ژوزف رنگي بزرگ عكس ،قاب درون در .داشتند

 بـه ،  بودنـد  داده كـرد  طوايـف  سران از يك هر به خداحافظي كادوي عنوان به روسي ميزبانان كه بود
  . است شده داده هايوعده ضامن شخصاً دوم جهاني جنگ فاتح كبير استالين آنكهة نشان

 و جابجـايي  بـه  كردنـد  شـروع  گشتندباز وطن به باكو سفر از اينكه محض به كرد رهبران و سران
 و قـول  بـه  راجـع  كوملـه  هـاي گردهمـايي  از يكـي  در محمد قاضي. بودند داده كه هاييوعده اجراي

 بـر  مبنـي  آنهـا ة  خواسـت . نمـود  مطرح را روسي مقاماتة  خواست سپس .داد گزارش اوف باقر قرارهاي
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 دمـوكراتي ة  ايد لواي تحت آشكارا بايد نآ از بعد اينكه و آن عنوان كردن دموكراتي و كومله نام تغيير
 كوملـه  البتـه . شد داده تغيير كردستان دموكرات حزب به اعتراضي هيچ بدون »كومله«. نمود فعاليت

 قاضي. نداد را آن در نفوذ و رخنهة  اجاز هاكمونيست به و نمود حفظ را خود سازماني تشكيالت و فرم
 كـه  رسيد تصويب به دموكرات حزب براي هم ايبرنامه.ندما باقي حزب بالمنازع رهبر تنها نيز محمد

 ايجـاد  بـراي  كوملـه  طلبانـه  استقالل افكار مابين نامشخص صورتي به غريبش و عجيبة  ماد هفت با
 در ايـران  خـاك  داخـل  در وسـيع  و گـسترده  سـطحي  در خودمختاري درخواست و بزرگ كردستان

 ،ايـران  نامـشخص ة  آيند مورد در واقعي ارزيابي كي ضمن خواستندمي كرد رهبران ظاهراً. بود نوسان
  . كنند بنديسهم ،خود نزديك و دور اهداف آوردن دست به در را خود سياست

 ابتـداي  تا ،شمال در آرارات هايكوه از بزرگ كردستان ايجاد. ماند باقي نخورده دست ،دور اهداف
 شـهر  هـاي نزديكـي  در غربـي  ينكردنـش  مناطق از ،جنوب در فرات و دجله رودهاي پست هايجلگه
 تـازه  حـزبِ  ايِمـاده  هفـت  برنامه در نزديك اهداف اما .شرق در فارس خليج تا ،سوريه در واقع حلب
 ثمر بي و نتيجه بي حال عين در و رانگيزتأث اياندازه تا واقعيت اين. شد گنجانده شده داده نام تغيير
 منـاطق  بخـش  رهـايي  جنبش براي بعد هايدهه طي كه الوقوعيقريب و نزديك اهداف كه نمايدمي

 دسـت  2003 هايسال طي عراق كردهاي احزاب براي همه از آخر و سوريه،  تركيه كردنشين مختلف
: زمـان  آن در هفتگانـه  اهـداف . شدمي تكرار نو از بايستمي دوباره و بوده هم به شبيه عيناً بعضاً ،داد

 كـردي  زبـان  -2. دنباشمي ايمنطقه امورات كليه خودگرداني خواهان ايران كردهاي -1«
 بـا  مطابق -3. ببينند آموزش كردي زبان به نوجوانان و كودكان و شود رسمي زبان بايستي
 را كارها امور اجراي تا شود انتخاب استاني شوراي يك زودتر چه هر بايستي اساسي قانون

. باشند كرد ،بايد كردستان رد كار به مشغول مسئولين و كارمندان كليه -4. بگيرد عهده هب
 در و كردسـتان  براي بايستي آيندمي دست به كردستان در كه دولتي درآمدهاي كليه -5

 كار به را خود تالش و سعي تمام بايد كردستان دموكرات حزب -6. گردد مصرف كردستان
 در ساكن هاياقليت كليه با برادرانه و دوستانه ايرابطه گسترده و وسيع سطحي در تا گيرد
، آموزش سطح بردن باال در است مؤظف حزب -7. نمايد برقرار كردستان مختلف هايبخش

 آمـوزش ة  توسع با بايستي موارد اين. بكوشد كرد خلق اقتصادي روابط همچنين و بهداشت
 پـذير  امكـان  كـشاورزي  اقـدامات  و بازرگـاني  معامالت،  بهداشتي هايمراقبت،  پرورش و

   ».گردد
 قبـول  قابـل  غيـر  و گيـر نفس حتم طور به ايران رژيم مقامات نظر بهكه   تصورات و هاخواسته اين

ـ  بـا  كوملـه  كـه  بودند عقيده اين بر حتي خارجي ناظران. بود منصفانه كردها ديدگاه از ،نمودمي ة ارائ
 ايگلتـون  ويليام ناظران از يكي. بكشد ايشهكار روي دموكراتي پوششي است خواسته ايبرنامه چنين
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ـ ملـي  جنـبش  «:.داردمـي  ابراز چنين رويداد اين از را خود برداشت كه بود مريكائي آ يپلماتد ة گرايان
 رشـد  بـه  رو رونـدي  همزمان،  بخشيد خود به دموكراتيك  و هحمايت كنند  ايچهره آغاز ظاهراً كردها
ـ  صـميمي  صـرفاً  حالت آن از،  تأسيس تاريخ از سال يك حدود شدن سپري از پس كه گرفت پيش  اب

 تبـديل  تـر پرتـوان  قابليتي با پرقدرت،   جدي سازماني به و گرفت فاصله آميز صلح و لفظي مشاجرات
 و دهـي سـازمان  شـوروي  جمـاهير  اتحاد هايراهنمائي و بتجار مبناي بر بيشتر كه سازماني. گرديد
 از ،پـسند  همـه  و محبوب رهبري داراي ،جديد اسلوب و شيوه با سياسي جنبش يك. شد ريزي طرح
. اسـتالين  دوران ماننـد  عينـاً ،  كرد نظرصرف او از تواننمي عنوان هيچ به رسيدمي نظر به كه نوع آن
 كـرده  نگـران  اول ساعات همان از را كومله سازمان اعضاي كه شخصيتي بود محمد قاضي همان اين
 قـرار  ميـت اه دومة  درج در ،سازمان و ملي جنبش تا بود شده موجب محمد قاضي اعتبار و نفوذ. بود
 بـود  معتقـد  شخصاً او خود. بودند كرده آماده امور گيري دست به براي و برگزيده را او هاروس. دنگير
 به را كرد خلق بايستي سرانجام اما،  بود كرده باز بلعيدن براي را دهانش چند هر،  شوروي راه اينكه به

  ».برساند پيروزي
 در مفـصالً  مهابـاد  در محمـد  قاضـي  كه ورويش جماهير اتحاد سوي از شده داده وعده هايكمك

 شـب  يـك  در عمليـاتي  طـي  هـا روس. افتاد راه كندي به خيلي،  بود داده گزارش آنها از مردم حضور
 سـالح  عخلـ  از كـه  را آلمـان  سـاخت  تفنگ دويست و هزار،  محموله اولين عنوان به آلودمه و تاريك

 دمكـرات  حـزب  بـه  فـشنگ  زيـادي  مقـادير  ضـافه ا به بودند آورده دست به ايران ژاندارمري نيروهاي
 واصـل  بـود  داده را آنة  وعـد  اوف باقر كه چاپي ماشين تشكيالت هم دسامبر ماه اوايل. دادند تحويل

 تـوان مـي  نـشريات  اولـين  جـزو . گرديـد  منتـشر  و رسيد چاپ به كردي نشريات اولين زودي به. شد
  . برد نام را »كردستان«ة روزنام
 بـه  و داده تغييـر  كلـي  بـه  ايـران  آذربايجان در را اوضاع،  روسيه دريغ بي هايكمك فاصله اين در
 تأسـيس  آذربايجـان  دمكـرات  حـزب  منطقـه  ايـن  در سـپتامبر  اوايل. كرد ايجاد تحول آن در سرعت
 طـور  همان و رسيد پايان به استان اين در تهران رژيم نمايندگان نفوذ و قدرت وسيله بدين و،  گرديد

 رهبـري  تحـت  آذربايجـان  خودمختـار  جمهـوري  1945 دسـامبر  12 تـاريخ  در فـت رمـي  انتظـار  كه
 تجـارب  مبناي بر و ايدئولوژي با مطابق :گرفت دست به را قدرت وريپيشه يعني كاركهنه كمونيست
 حـزب  اعـضاي  از متـشكل ) ملـي  مجلس (ملي مجمع يك شوروي جماهير اتحادة  كاركشت مؤسسين

 موجـب  جريـان  ايـن ،  شـد  لغو بالفاصله رعيتي و ارباب قانون. رديدگ تشكيل انتخابات برگزاري بدون
 متوسط طبقه مدافعان و طرفداران از زيادية   عد همراه به بزرگ هايزمين مالكين و اربابان تا گرديد
 از،  گرفـت  خود به روسي ايچهره كالً مردم عادي زندگي. بگريزند تهران سوي به آذربايجان از جامعه



  

  دولت  بي ملّتكرد،
 
 

172

 سـر  و اعدام همچنين جمعي دسته هايبازداشت و دستگيري تا گرفته شده ايجاد سريع سانسورهاي
  . دادمي انجام روزمره عمالً استالين امنيت سازمان و مخفي پليس كه هاييكردن نيست به

 هـا روس درخواسـت  بـه  بنـا  نيـز  و آذربايجان هايكمونيست فشاري پا و اصرار هب بنا محمد قاضي
 سـاكن  كرد جامعه نمايندگي بايستمي عده اين. فرستاد بريزت در هاآذري ليم مجمع به نمايندگاني

 پـنج  فقـط  ملي مجلس اين كرسي يك و صد كل از البته. گرفتندمي عهده به را آذربايجان استان در
 و روش بـه  بدبينانه پيشاپيش كه كرد نمايندگان. بود شده گرفته نظر در كرد نمايندگان براي كرسي
 حاضـر  آذربايجـان  نوپـاي  رژيـم  كـه  دريافتنـد  سريع خيلي،  نگريستندمي هاآذرييويكيبلش اقدامات
 از،  دنمايـ  سـهيم  واقعي قدرت گيري دست به در ناچيز بسيار اگر حتي را كرد گرايانملي شد نخواهد

  . گفت ترك مهاباد قصد به را زتبري روز چند از پس كردها) جناح (يونسفراك رو اين
 اوف باقر استحضار به باكو در كردها اعزامي هيئت كه همانگونه. بود نمانده اقيب شكي ديگر اكنون

 جمهوري سقف زير ،خودمختاري يك ايجاد منظور به همكاري آزمايش حتي كردها ديدگاه از،  رساند
 يـك  آذربايجـان  جمهـوري  كنـار  در بايـست مـي  رو ايـن  از. نداشت بر در ايفايده بنياد نو آذربايجان
  . گرديدمي تأسيس هم دستانكر جمهوري
 چيـزي  تقريباً روز آن صحنه. شد عيينت 1946 ژانويه سوم و بيست كار اين انجام براي مقرر موعد

 هنگـام  بـه  1917 سـال  اكتبـر  هفدهم تاريخي روز در را يننل كه معروفي نقاشي تابلوي به شبيه بود
 شـهر  چـراغ  چهـار  ميـدان  در قبـل  زرو يـك  حزب هواداران. دهدمي نشان روسيه اكتبر انقالب اعالم
 رنـگ  بـه  يئهـا پارچه با طرف سه از جايگاه اين،  بودند كرده برپاتخته   و الوار از بزرگي جايگاه مهاباد
 تيرهـاي  هم ميدان دور تا دور. بود شده پوشيده ،بود كردستان پرچم نمايانگر كه زرد و سفيد و قرمز

 با كه هاييپرچم. را بĤنها بسته بودند    سابقة  كومل اي كردستان دمكرات حزب پرچم و كرده برپا بلندي
 بـاد  وزش اثـر  در زمـستاني  سـرد  و آفتـابي  روز آن در و درآمده تزازاه به طلوع حال در خورشيد آرم
 هـاي  بـام پشت روي هنوز نشده آب هايبرف و بود باريده برف قبل روز. كردندمي صدا وقرُشُ و قرَشَ

 دوم روز بـا  اسـت  برابر ژانويه سوم و بيست روز كردي تقويم در. كردمي يخودنماي هاخيابان و اطراف
 ثبـت  كردستان جمهوري روز اولين عنوان به تاريخ تقويم در روز اين ،)بندان راه (»ندانبهري «ماه از

  .گرديد
 كـارگران  و عـادي  شهروندان :كردند تجمعدر اين ميدان     شهر مردم از نفر هزاران روز همان عصر

 كـردي  محلـي  هـاي لبـاس  آنهـا  اكثـر . بر و دور ايالت و طوايف پيشمرگان و اميران همچنين،  بادمها
 از بـاز  يقـه  ماننـد  كتة  باالتن و گشاد كردي شلوار شامل كه داشتند بر در را كردستان شمال مناطق
 بـه  ارگلـد  هـاي پارچـه  از بلند شالي مردان از يك هر. بود خاكي ايقهوه رنگ به بافدست هايپارچه
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 دولبـه  و بزرگ خنجري و بسته آن روي فشنگ قطار و حمايل با چرمي كمربندي و پيچيده كمر دور
  . بود كرده فرو شال درون

 كـه  نوع همان از سفيد -سياه يا و سفيد -قرمز رنگ به چهارخانه يا گلدار دستاري آنها از بسياري
 كردسـتان  شـمالي  بخـش  از شـكاك  ايـل  مردان. بودند پيچيده سر دور به،  شدمي ديده هم عراق در

 سبك به كه گشاد شلوارهاي آن با آنها. بودند رسانده جا اين به را خود جاللي ةايفط مردان همچنين
 با نماياني تضاد،  نمدي بلند كالههاي و قر و قشَ هايباالتنه آن با و بود شده دوخته قزاق سواركاران

. بودنـد  آورده وجـود  بـه  داشـتند  تـن  به شاد و زنده هايرنگ به هاييلباس كه ديگر عشاير و طوايف
 و يافتـه  حـضور  اروپـايي  دوخـت  شلوارهاي و كت با اكثراً روز آن مراسم مناسبت به شهرنشين اهالي

  . بودند پيچيده سر دور به بودن مسلمان يا كردة نشان به هم دستاري
 آن ديـوار  و در كه رهبرشان مسكوني خانه عازم كردستان دمكرات حزب اعضاي از منتخب هيئتي

 چـراغ  چهار ميدان به خود با و كرده همراهي را او تا گرديدند،  بود شده تزئين گوش سه هايپرچم با
 او. بـود  ديـده  تدارك ايويژه لباس مراسمي و روز چنين يك خاطر به مخصوصاً محمد قاضي. بياورند

 يـك  سفارش و هنمود مراجعه،  داشت صتخص نظامي هاياونيفورم دوختن در كه خياطي به تبريز در
 بـار  اولـين  بـراي  او كـه  بـود  اونيفـورمي  همـان  ايـن  و. بـود  داده را روسـي  هايژنرال اونيفورم دست
 خيلـي  كـه  روس ارتـش  هـاي ژنرال كاله گذاشتن سر بر از را او نزديكانش و دوستان البته. پوشيدمي

 افـسران  نظـامي  كاله از استفاده جاي به ضيقا خاطر همين به. كردند منصرف ود نب عامه پسند مورد
 سـكوي  از داشـت  كـه  هـم  زمـاني . پيچيـد  سـرش  دور را خود مذهبي و رسمي سفيدة  عمام،  روسيه

  .درآورد تن از بود پوشيده اونيفورم روي كه را اشنظامي سنگين پالتوي، رفتمي باال سخنراني
. شـدند  سـاكت  جمعيـت  انبـوه ،  گشود سخن به لب و شد ظاهر صحنه روي حزب رهبر كه همين

 تشخيص جمعيت ميان در را او محمد قاضي كه شوروي جماهير اتحاد سوي از فرستاده شخص يگانه
 فرستاده مهاباد به كردها راهنماي و مشاور عنوان به هاروس كه بود ايرتبه عالي افسر يرماكوف،  داد

 دقـت  بـه  را رويدادها و نشسته كائيآمري جيپ يك روي چراغ چهار ميدان حاشيه در اكنون او. بودند
 بـار  يـك  مختـصر  و كوتاه او. نكشيد طول ربع يك از بيش محمد قاضي سخنراني. بود گرفته نظر زير

 بـه  مخـتص  فرهنـگ  و زبان،  تاريخ با باشندمي ملتي كردهاكه   داد توضيح حاضر جمعيت براي ديگر
 بـر  تـا  رسـيده  فـرا  آن زمـان  ديگـر  نوناك و. كنندمي زندگي خود اجدادي و آبا سرزمين در كه خود

 كردستان جمهوري تا هشد حاضر محل اين در امروز او دليل همين به. شوند حاكم نيز خود سرنوشت
 داده نماينـدگي  حـزب  مركـزي  كميته به كه خاطر بدين كرد تشكر كرد تمل از آنگاه. نمايد اعالم را

  . دنماي انتخاب جمهور رئيس عنوان به را او تا بودند
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 خاطر به شوروي جماهير اتحاد از تا يافت كافي وقت محمد قاضي ،نطق زمان بودن كوتاه وجود با
 حـداقل  يا و شده مند بهره آن از كرد ملت كه هاييحمايت،  نمايد تشكر معنويش و مادي هايحمايت

 نوپايـشان  اللاسـتق  به دستيابي خاطر به هم آذربايجاني برادران به عالوه به. بود شده داده هاآنة  وعد
 هـم  آنهـا  گـاه  هر كه همانگونه ،كنند كمك نيز كردها بهدر اين راه     تا استوخ آنها از و گفته تبريك

 به رسماً ديگر اكنون -محمد قاضي كه هنگامي. كرد خواهند دريافت را آن باشند داشته كمك به نياز
 غـرش ،  گفـت  تـرك  را انيسخنر جايگاه -كردستانة  يافت تأسيس تازه جمهوري جمهورِ رئيس عنوان
 هـم  در جمعيت شادي غريو و هازدن كف با پيشمرگان احترام گارد 5 نفري 300 هايمسلسل رگبار

  .آميخت
 از كمك تقاضاي و كردستان جمهوري اعالم كه شد معلوم رويداد اين از پس كوتاه زماني مدت اما

 واقـع  در. بود گرفته انجام خودسرانه و عجوالنه كمي آنها به كمك متقابلة  عرض و آذربايجاني برادران
 جلب را روسي مشاوران موافقت و رضايت جمهوري تأسيس اعالم تاريخ و زمان مورد در محمد قاضي
 ايـن  از را آذربايجـاني  مسلكانهم هنوز ظاهراً باكو يا مسكو در روسي مسئولين و مقامات و بود نكرده

 از تـوجهي  قابـل  بخش شوروي صالحديد و توافق با دارند قصد كردها كه بودند نكرده خبر با موضوع
  . كنند جدا خود حاكميت تحتة منطق عنوان به را آذربايجان جمهوري خودمختار قلمروِ

 اولـين  كـه  بـود  نـشده  سـپري  چراغ چهار ميدان در شكوه با مراسم اين برگزاري از هفته دو هنوز
 انجـام  جهـت  كه كردستان دمكرات حزبة  پاي بلند اعضاي از نفر دو. شد شروع برخوردها و كاكاصط
 رئـيس  و پزشـك  افـسر ،  صـمداوف  دكتـر  سـوي  از،  بودند رفته آذربايجان استان مركز تبريز به كاري

 سـؤال  و خطـاب  مـورد  دوستانه غير نسبتاً لحني با،  بودند ساخته شهر اين در هاروس كه بيمارستاني
، كننـد  كـسب  را شوروي جماهير اتحاد مقامات ينهاي توافق آنكه از قبل چرا كردها كه گيرندمي قرار
 بـه  محمـد  قاضي خود حتي گفتگو اين از بعد روز يك ؟نده ا داد تشكيل دولت و نموده استقالل اعالم
 يرمـاكوف  كـه  دهـد مي توضيح جمهور رئيس. گيردمي قرار سؤال همين برابر در و شده احضار تبريز
 از شخـصاً  خودمختـاري  اعـالم  هنگام در حتي و بوده اكرده اقدامات كليه بر ناظر و شاهد مدت تمام
 سازدمي خاطرنشان و نموده يادآوري يرماكوف اما. است ديده خود چشم به را چيز همه جيپش درون

  . بود نشده داده جمهوري اعالم اجازه هرگز او سوي از كه
 عمليـات  اجـراي  مأمور روسيه عالي مقامات سوي از كه شخصي يعني اوف اتاكچي سليم ژنرال اما

 و الزم دسـتورات  يـا  او حال. شودمي متقاعد كامالً و پذيرفته را محمد قاضي داليل،  بود كردستان در
، اوف اتـاكچي  . تـام داشـت    ختيـار ا كـافي  بحـد  خـود  اينكه يا و بود كرده دريافت مسكو از را مقتضي
 را كردها اقدام و نموده سكوت به وادار را آذربايجان خشمگين بنياد نو دولت جمهور رئيس وريپيشه
 Derek (كينـان  درك اسـم  بـه  UNO ملـل  سـازمان  هايديپلمات از يكي. داد قرار تأييد مورد نيز
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Kinane (اتاكچي سليم كه داد گزارش كتابي در بود شده محول او به پنجاهة  ده در كردها امور كه 
  . بود كرده جلب را روسي مقامات فقتموا قبالً و گرفته تماس مسكو با ،محمد قاضي با رابطه در اوف

 كردسـتان  جديـد  جمهور رئيس به ناگوار و تلخ بسيار ايشيوه بهطريق   اين از هاروس حال هر به
 از بـود  خواهـد  قـادر  بـزرگ  قدرت يك پشتيباني و حمايت با فقط مهاباد بنياد نو دولت كه فهماندند

 پايدار و مانده امان در ديگر هايحكومت مه شايد يا و آذربايجان همچنين تهران هايخصومت دست
 جمـاهير  اتحـاد  توانـست مـي  فقط و فقط بزرگ قدرت اين آمدمي بر شواهد از كه هم آنگونه و. بماند

 و دلخـوري  موجبـات  مبـادا  اينكـه  ترس از فقط اوايل،  هشدار اين از پس محمد قاضي. باشد شوروي
 دسـت  از را ابرقـدرت  ايـن  نياپـشتيب  و حمايـت  وسـيله  بدين و نموده فراهم را هاروس خاطر رنجش
 نظر مد هم را بنياد نو آذربايجان جمهوري قلمرو در، كردستان تابعيت قبول چون افكاري حتي ،بدهد
 بـرش  و دور سياسـي  جـو  و اطرافيـان  پافـشاري  و اصرار فقط. بود نموده سنگينو   سبك و داده قرار

 مقاومـت  سـمبل  و نمـاد ة  ديد به او به مهاباد در گرايمل كردهاي اينكه به اطمينان و ايمان همچنين
 براي را شوروي سران نهايي موافقت شود موفق و بايستد مردانه محمد قاضي تا شد موجب،  نگرندمي

  . آورد دست به مهاباد جمهوري برپائي
 هـاي پدرخوانـده  (روسـي  مـسئول  مقامات و كردها رهبري ميان روابط تا گرديد سبب جريان اين

 هرگـز  ديگـر  رويـداد  اين از پس محمد قاضي. بماند باقي رسمي مدت تمام) مهاباد جمهوري سيسيا
 و گـرم  آنها با و داده وفق هاروس متفاوت و سرد كامالً برخوردة  شيو و زندگي طرز  با را خود نتوانست
 انيآلمـ  شـهروند  يك عنوان به اكنون و (بود همراهش باكو سفر در كه قاضي پسر علي. شود صميمي
 داشـتيم  هـم  بـا  كـه  نشستي طي) كندمي زندگي بن شهر در و نموده دريافت را آلمان كشور تابعيت
 را او و زده سـر  ساوجبالغ رودخانه كنار در قاضي وسيع و بزرگة  خان به اغلب هاروس كه كرد تعريف
 سـاعات  در يگـاه  حتي زدندمي سر ما خانه به روز شبانه مختلف ساعات در آنها«: كردندمي مالقات
 راه سـنگين  هـاي قـدم  بـا  خانـه  بـام پـشت  روي،   كـرده  پـا  به صدا و سر ورود از قبل اكثراً. شبنيمه
 وجود با مرپد. نمودندمي نوشيدني و غذا درخواست بلند صداي با و كوبيدندمي زمين به پا ،رفتندمي

 پـذيرائي  ودكـا  با خانه در اشروسي ميهمانان از هميشه اما،  زدنمي مشروب به لب طبيعتاً خود اينكه
  ».كردمي

 دريافـت  از پـس  كردهـا . شـدند  وارد هـا روسة  شـد  داده وعده كاالهاي اولين 1946 فوريه ماه در
 حـاوي  ديگـر  كـاميون  دو اكنون،  روسيه اشغالگر نيروهاي زا ايران ژاندارمري شده مصادره هايتفنگ
 نيـز  را آمريكـا  و چكـسلواكي  ساخت ايهتپانچه همچنين مسلسل،  تفنگ شامل روسية  اسلح 5000
 كردي زبان به برنامه پخش زودي به كه گرديد نصب هم راديوئي فرستنده يك بعالوه. گرفتند تحويل



  

  دولت  بي ملّتكرد،
 
 

176

 از كـه  زمـان  آن تـا  بـود  كـردي  راديـوئي ة  فرستند اولين اين. 16 -22 ساعات از روز هر. كرد آغاز را
  . »آزاد كردستان راديو «نام به كردها مخفي و بعدية فرستند براي شد الگوئي لحاظ بسياري
 عـده  ايـن ،  افتادنـد  هـم  ارتـش  موزيـك  كامـل  دسـته  يـك  تجهيز و تشكيل فكر به حتي هاروس

 مارش و آهنگ كردي جنگي اشعار براي ناپذير خستگي صورتي به و فعاالنه بعد به حاال از بايستمي
 بـه  را آن و نمـوده  اسـتفاده  هابـادي م شـاعر ،   دلدار رئوف يونس اشعار از مخصوصاً و ساخته نظامي
 در،  عمـومي  هـاي مناسـبت  و مراسـم  تمـام  در ديگـر  اكنـون . ندردك تنظيم كردها ملي سرود صورت
 موزيـك  آالت نـواي  ،كردهـا  مـنظم  ارتش هايرژه و سان و هاگردهمائي كليه در،  راديوئي هايبرنامه
  . بود انداز طنين هاروس

 جهاني جنگ زمان تا كه قاضي صيف برادرش. داد تشكيل را اشكابينه فاصله اين در محمد قاضي
 پـست  متـصدي  و كابينـه  ايـن  جـزو ،  بـود  ايران ژاندارمري پايه بلند افسران و فرماندهان از يكي دوم

 خاك مرزهاي از دفاع فقط،  فعال نظامي دستگاه يك تشكيل از جديد دولت قصد. گرديد دفاع وزارت
، نبـود  ايـران  ارتـش  مـسلح  نيروهاي انتظار قابل حمالت ويژه به اندشمن تعريض مقابل در كردستان

 عنـوان  بـه  بتوانـد  تـا  باشـد  داشته دست در اعتمادي قابل و نيرومند تشكيالت كه منظور بدين بلكه
 خـاك  داخـل  در كـرد  جـوي جنگ قبايل و طوايف شدهن بينيپيش حمالت مقابل در سنگين ايوزنه

  .كند ايستادگي نيز كردستان
 نظر هر از كه برادرش به را دفاع وزارت پست،  جمهور رئيس عنوان به محمد قاضي دليل همين به

 و فرمانـدهان  انتخـاب  در شخـصاً  او خود هم دليل همين به و نمود تفويض داشت كامل اعتماد او به
 غير و نامتوازن ايشيوه به ارتش اصلية  هست تشكيل بمنظور. نمود مي دخالت مستقيماً آينده افسران
 را سـرباز  دويـست  و هـزار  آغـاز  در بايـست مـي  كـه  شدند تعين داردرجه چهل و افسر هفتاد متعادل
 آموزشي دوره كه بود جواني افسران مشت يك به متكي همه از بيشتر قاضي صيف .دندكرمي رهبري

 و كـردي  گرايانـه ملـي  احـساسات  خـاطر  بـه  و گذرانـده  عـراق  يعني همسايه كشور ارتش در را خود
 نيروهـاي  بـه  و كرده فرار عراق ارتش پرچم زير خدمت از ،خود خلق ملي قيام شوق و شور نيهمچن
 بـرادرش  و محمـد  قاضـي  حال هر در. بودند شده ملحق كردستانة  يافت تأسيس تازه جمهوري مسلح
 مهابـاد  متوسـط  طبقه شهروندانشده شناخته و اعتماد قابل اشخاص ميان از را افسران اعظم قسمت

  . نمودند خابانت
 مـاه  در شـوروي  جماهير اتحاد نظامي مشاورين از يكي اوف قاسم الدينصالح سروان اينكه مضافاً

 و پرسنل نظامي هايآموزش در را جديد ارتش تا داشت مأموريت نامبرده افسر. شد مهاباد وارد مارس
 قـرون  در اسالم پادشاه ترينمقتدر ،معروف الدينصالح سلطان نامهم كه او. نمايد ياري آن ثابت كادر

ة درج دريافت به مهاباد ارتش در كه بود شوروي جماهير اتحاد تبارهاي كرد از يكي خود،  بود وسطي
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 بـه  كـردي  زبـان  در كاكه. دادند نسبت او به را »ئاغا كاكه «لقب كردها بعد مدتي. آمد نائل سرهنگي
  . »داداش قاآ «عبارتي به آقاست همان هم ئاغا و بزرگتر برادر معني
 نبـرد  آمـوزش . پرداخـت  نظامي هايتمرين به و گرديد تشكيل كوچك سپاهي سال همان بهار در

 طـي . بـود  روزمـره  هـاي تمرين جزو نارنجك پرتاب همچنين مسلسل و تفنگ با تيراندازي،  تن به تن
 مـسئوليت  تـا  شـد  داده راننـدگي  تعليم سربازان از ايعده به مدت كوتاه و فشرده آموزشي دوره يك

 جانـب  از شـده  داده وعـده  نظـامي  هـاي كمك كه نماند ناگفته. بگيرند عهده به را روسي خودروهاي
 بـود  قـرار  كه بود آن از كمتر مراتب به بودند كرده اندازي راه را آن هاروس خود كه دولتي به شوروي
 ده و شـوروي  ساخت كاميون ده فقط شده داده وعده خودروهاي از مثال عنوان به. شود داده تحويل
 هـاي كمـك  دريـاي  آن از ايقطـره  حتـي  رفتـه  هم روي كه گرديد تحويل آمريكائي جيپ و كاميون
 تنهـا  نه. گرديد سرازير روسيه سوي به دوم جهاني جنگ طي كه شدنمي شامل را هاآمريكائي نظامي

 بـاكو  از ديدارشان دومين هنگام كرد طوايف رهبران كه يسنگين هايسالح آن از كدام هيچ بلكه اين
 جمهـور  رئـيس  اوف بـاقر  كـه  هاييتانك از نه. گرديدن تحويل،  بودند گنجانده تقاضاهايشان ليست در

 خبري پيش ماه چند قرارهاي و قول آن وياد كرده بود     برادرانه سوگند آن با شوروي آذربايجان وقت
 تانـك  ضـد  هـاي سـالح  حتي هك آمد عمل به كاشف. رسيد مهاباد سپاه دست به توپي هرگز نه و شد

 يـا  بنـزين  از پر زاي آتش هايبطري جز آنها،  درآمدند آب از قالبي تحويل هنگام هم شده داده وعده
 هـا عهدشـكني  ايـن  از كردستان سپاه مسئولين اوقات. نبود ديگري چيز مولوتوف كوكتل اصطالح به

 هـاي سـالح  درخواسـت  بـراي  آنهـا  ريفـشا  پا و اصرار اما. بودند شده دلسرد حسابي و بود تلخ كامالً
 و امروز هايكردن سر به دست و جديد وعيدهاي وعده با فقط شوروي مقامات جانب از مدام سنگين

 مـالي  هايكمك تنها نه. نپذيرفت تحقق هم مالي هايكمكة  وعد حتي آن از گذشته .بود همراه فردا
 نظـر  در ايـران  كردهـاي  .نـشد  بـرآورده  هـم  ترقوي راديوئي فرستنده يك براي كردهادرخواست بلكه

 و مهابـاد  شـهر  فقـط  و كـرده  دريافت هاروس از قبالً كهچه  آن از ترقوية  فرستند يك نصب با داشتند
 را هايشان برنامه و اخبار آن وسيلة به تا كنند اندازيراه ترقوي ايفرستنده،  دادمي پوشش را اشحومه

  . برسانند نيز عراق و تركيه هايبخش در كردستان اهالي تمامي گوش به
 كردسـتان  برپايي تجربه و آزمايش براي شوقش و شور و نموده فروكش مسكو حرارت كه بود پيدا

 چشمان خواستندنمي و بودند اميدوار هنوز اشكابينه اعضاي و محمد قاضي اما.  بوديافته كاهشآزاد  
 همـان  سـرانجام  هـا روس منتظـره  غير هايليقو بد و معطلي اين دليل كه ببينند و كرده باز را خود

  .زد خواهد رقم را كردستانة آيند جمهوري سرنوشت كه بود خواهد داليلي
 و كـانون  بـه  مـرور  بـه  شـهر  ايـن . گـشت  تبديل گراملي كردهاي توجه محور به رفته رفته مهاباد
 و اميـران . كـرد مـي  جذب خود سوي به را مشتاق نيروهاي ديگر رباآهن همچون كه شد بدل مركزي
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 آمدند شهر به يكوهستان مختلف مناطق ارتفاعات از و اطراف شهرهاي از كرد عشاير و طوايف رهبران
 نفري  هزار   هدوازد نيروي يك زودي به. بپيوندند بنياد نو دولت به خود مبارز و مسلح مردان همراه تا
 ايـن  بـه  خصمانه كه هاايراني مرز ينزديك در و شهر اين جنوبي هايبخش و مهاباد در كرد مبارزان از

  . آمدند گرد رفتمي آنها حمله انتظار آن هر و نگريسته جريانات
 نـو  سـپاه  اختيار در سمكو آقا اسماعيل پسر فرماندهي به را مسلح سوار سيصد و هزار شكاك ايل
 شـمالي  بخـش  هاسال كه بود كرد ايافسانه قهرمانان از يكي خود سمكو آقا اسماعيل -گذاشت بنياد

 در سرانجام تا،  بود نموده تنگ ايران حكومت بر را عرصه و درآورده خود نفوذ تحت را ايران كردستان
ه ره کی     ( هركـي          ايـل  مختلف هايجناح. رساندند قتل به و انداخته كمين به را او 1930 سال ه

 يـاغي  و كـش گـردن  خان شيهرمهحه. آوردند ارتفاعات از خود با را مسلح پياده هفتصد و سوار هزار)
 بود درگير ايران مسلح يهانيرو با هامدت سردشت و بانه مابين منطقه در پيش هاسال كه هم نامدار
 نيروهـاي  ايـن  از يك هر براي اصلي سپاه سوي از. شد ملحق كرد مبارزان سپاه به سوار صدها همراه
  . نمود تقبل مهاباد هم را آنها از راقبتم و مايحتاج تأمين و گرديد تعيين رابط افسر يك شده ملحق

 پردازانـه  خيـال  ايگونـه  بـه  غربي سياحان. بود متفاوت كامالً سپاه اين جنگي توان و ارزش البته
 گـزارش  بودنـد  اسـتاد  هـم  نيـزه  پرتـاب  در كـه  كـرد  طوايف مبارزان نظيربي سواركاري هنر از مدام
 و نبـرد  در پيـاده  واحـدهاي  بـا  مقايـسه  در كـرد  سـواركاران  كـه  بـود  ايـن  هم امر واقعيت. دادندمي

 را امكـان  ايـن  پياده نيروهاي به قبلة  صد اواخر از مسلسل اختراع اما. بودند ترموفق اكثراً هادرگيري
 بـودن  الزامي غير وعمل   سرعت همين. كنند تيراندازي پي در پي بتوانند معطلي و وقفه بدون تا داد

 همـين  بـه . كـرد  سلب آنها از يورش و حمله بهنگام را نظام سواره قتفو و برتري،  گذاريفشنگ زمان
 اكنـون . دادندمي قفو جديد شرايطبا   را خود و هكرد عوض يكتاكت بايستمي كرد جنگجويان خاطر
 بـه  داشـت  بـستگي  جنگ در موفقيت بلكه،  نبود كافي سواركاري فن در مهارت و شجاعت تنها ديگر

 مبـارزاتي  ارزشتفـاوت    سـبب  مـوارد  همـين  دقيقـاً  و تـر اليق ندهانفرما داشتن و نظامي ديسيپلين
  . گرديدمي كرد طوايف الحاقي نيروهاي

 نيروهايكه   كردند ابداع جديدي هاييكتتاك رهبرانشان ياري به يفاطو اين از بعضي حال هر در
 مـورخ  و ارتـش  افـسر  ارفـع  حسن. انداختمي زحمت به و هنمود كالفه حسابي را دشمن منظم سپاه
 عليـه  جنگ در بارها 1960 تا 1920 هايسال بين فاصله در خود،  شد ياد او از هم ترپيش كه ايراني

 قـرار  كردهـا  جنگـي  روش ه و شـيو  تـأثير  تحت شدت به خود كه او. بود كرده شركت كرد شورشيان
 مبـارزان  اتفاق به قريب اكثريت كه وجودي با«: دهدمي گزارش چنين خاطراتش كتاب در بود گرفته
 از ديگـر  امـا  زدنـد مـي  حملـه  بـه  دسـت  قـد  كوتـاه  و تنومند هاياسب بر سوار هم هنوز كرد عشاير
 حريـف  كردندمي سعي بلكه ،نمودندنمي استفاده نيزه و شمشير مثل سواركاران مخصوص هايسالح
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. بردنـد مـي  كار به را خطرناكشان و تيز هايدشنه يا و خنجر غالباً و نموده وادار تن به تن جنگ به را
 دشـمن  به داشت امكان كه جايي تا و كرده پراكنده را خود نيروهاي سريعاً معموالً نبرد هنگام به آنها

 هـدف  را دشـمن  افـراد  تيـر  هفت يا و تفنگ با و پريدندمي پايين هايشاناسب از آنگاه و شده نزديك
 يـك  در. كردنـد مي حمله اسب يك بر سوار نفر دو هم گاهي. كشيدندمي خون و خاك به و داده قرار

 و كـرده  نزديـك  هدف به را خود وخيزكنانستج و پريده پايين اسب از آنها از يكي مناسب موقعيت
 را ديگـري  تيرانـداز  سـرعت  همـان  بـا  تا گشتبرمي عقب به تاخت به كار سوار همان. كردمي شليك
 بـدون  و شـده  ميـدان  وارد بـاد  و بـرق  مثل مردان اين كه ديدم خود چشم به من. بياورد خود همراه
. كردنـد مـي  تيرانـدازي  بـه  شـروع ،  سـربازان  ترسـاندن  و روحيه تضعيف منظور به فقط و گيريهدف
 محاصـره  را دشـمن  نيروهـاي  اطـراف  هـاي تپه و هابلندي تسخير با كه بود اين آنها معمولي يكتتاك

 يـا  و كردندمي وادار تسليم به يا را دشمن و كرده ترتنگ و تنگ مرور به را محاصرهة  حلق آنگاه كنند
  ». مينمودندمعدوم و نيست به سر را همه

  :نويسدمي چنين خاطراتش در ايران كردهاي شورش براندازي و دفع مسئول ارفع حسن
 1942 و مريـواني  ايـل  عليه 1927،  شكاك ايل عليه 1921-22 هايسال طي من كه وجودي با«
 و انگيـز حيـرت  نبـرد  و عيار تمام آسايبرق حمله دشاه بار يك فقط،  منگيدج خان شيرهمهحه عليه
 حمـالت  كـه  بـود  هنگـامي  و 1922 ژوالي چهـارم  و بيـست  روز صبح هم آن،  بودم كردها تن به تن

 الينقطـع  و بلند هاينعره و فرياد با شورشيان .شد شروع پهلوي پياده هنگ نظامي پايگاه عليه كردها
 فرانسوي نيروهاي به حمله هنگام كه الجزايراعراب لوله و و فرياد به شبيه دقيقاً- كردند آغاز را حمله

 وقـوع  بـه  مـسكوني اين نيروها هرگاه در نزديكـي روسـتاها يـا منـاطق             . الينقطع از خود سر ميدادند    
بـه   ار مـا  نيروهـاي ة  روحيـ  و شـد مي قاطي مردان صداي با هم كرد هايزن صداي و سر پيوستمي

  ».نمودمي تضعيفشدت 
 نفـر  هـزار  دوازده بـه  تعدادشـان  كـه  كرد عشاير الحاقي نيروهاي ميان از آگاه ناظران نظريه به بنا
 رويـدادهاي  كه گونههمان ـ آنها ترينديسيپلين با و ترينمنظم،  نيرومندترين،  ترينباتجربه،  رسيدمي

 نيرومند رهبر اين. بود بارزاني مصطفي مال رهبري به هابارزانية  طايف ـ رسانيد اثبات بهآنرا   هم آينده
 قبـل  چندي،  بوده امروز به تا عراق كردهاي هكردسر اليق ترين  سياسي و نظامي نظر از كه پرانرژي و
 بخـش  در واقع بارزان منطقه در،  بپيوندد مهاباد جمهوري سپاه به خود سلحشور پيشمرگان با آنكه از

 اشبريتانيـائي  متحـد  و مـسلح  نيروهاي و بغداد حكومت عليه،  تركيه مرز هاينزديكي و عراق شمالي
 يعنـي  بعد ماه پنج شد، اما  شروع 1945 آوريل ماه در شورش اين. بود زده طغيان و شورش به دست
 و عـراق  مجهز نيروهاي مقابل در شوندمي مجبور بارزاني نظيربي و ورزيده پيشمرگان سپتامبر درماه
 بـه  ورود. كننـد  نـشيني عقـب  بريتانيـا  سـلطنتي  هوائي انة نيروي رحمبي هايبمباران و حمالت فشار
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 كـرد  ارتـش  بـا  بارهـا  قـبالً  خود كه مصطفي مال نظر به تركيه يعني همسايه كشور كردنشين مناطق
 دائمـي  خواهـان  و قـرص  پروپا مشتري اين وانگهي. نبود جايز وجه هيچ به بود شده درگير آنها ستيز

. برسـاند  مهابـاد  به را خود موقعيتي چنين يك در تا بود اي بهانه و فرصت منتظر كردستان استقالل
 رانـده  بيـرون  هـم ايراني نيروهاي انگليس، بعالوه  نه و بود روسيه ارتش اشغال تحت نه كه منطقه اين
بـارزاني قـصد     .كـشيد  خـود  سـوي  به جادوئي و مغناطيسي نيروئي همچون را بارزاني بودند،لذا شده

 رو اين از. گيرد كار به اهدافش راه در را خود سياسي و نظامي استعدادهاي و انتو تمام جا آن داشت
 تحـت  آنهـا  نفر دويست و هزار تعداد اين از -مسلح پيشمرگ هزار سه با و گرفت تصميم سريع خيلي
 را راه سـخت  زمـستان  آنكه از قبل و موقع به فرزندانشان و زنان همراه -بودند او خود مستقيم فرمان

 بـه  نفـر  هزار دوازده مجموع در. گذاشت سر پشت مهاباد قصد به را ايران سازد، مرزهاي  دشوار هاآن بر
  . باشند وي هايآلايده و سياسي عقايد پشتيبان تا شدند تبعيد راهي رهبرشان فرمان
 ايـن . پيوستند بارزاني به و گريخته بودند عراق ارتش خدمت در كه هم كرد افسران از زيادية  عد
 فـرار  پـرچم  زيـر  خـدمت  از و كرده رها را خود زندگي و شغل ملي قيام شوق و شور يرثتأ تحت عده

 كـرد  طوايـف  امير نفوذترين با يالنيگَ عبداهللا شيخ پسر،  گيالني عبدالعزيز سروان آنها از ييك. كردند
 نظـر  در نكردسـتا  آينـده  رهبر عنوان به عبداهللا شيخ،  مهاباد در محمد قاضي ظهور از قبل. بود عراق
  . بود شده گرفته

 گيـري  دسـت  بـه  سـر  بـر  رقيـب  طايفـه  دو اين بين درگيري آمدن وجود به امكان از كه هاروس
. كردنـد  جلـوگيري  امـر  اين از وجهي بهترين به  و نمودند مداخله تأمل بدون،  داشتند واهمه رهبريت
 او بـه  روسي كارگزاران،  رسيد بادمها به بارزاني افراد همراه به گيالني عبدالعزيز سروان پاي كه همين

 شـوروي  نظـامي  هـاي دانشكده از يكي به نظامي عالي آموزش دوره يك ديدن براي تا دادند پيشنهاد
 از روسـيه  پـرده  پـشت  عوامـل . انداختنـد  فاصله احتمالي هايدرگيري مركز و او بين نحو بدين .برود

 توانـست نمـي  ديگـر  خواسـت مـي  اگـر  حتي يزعبدالعز اكنون اوالً: داشتند منظور دو نقشه اين اجراي
 و سرشـناس  افـسر  ايـن  داشـتن  چنـگ  در بـا  هـا روس ثانيـاً . كند ايجاد محمد قاضي براي مزاحمتي
 حسن به عبداهللا شيخ نمودن وادار و خاطر اطمينان محض را گروگان و وثيقه ترين مناسب،   برجسته

  . بودند آورده دست به رفتار
 تمـام  بـا هـم    مـصطفي  مـال  تـا  دادنـد  ترتيبي همزمان شوروي جماهير اتحاد كارگردانان و عوامل

 بـاقر . كند كسب اعتبار و نفوذ سريع بايد و شايد كه آنگونه نتواند اشجذبه از سرشار ابهت و هاتوانائي
 كـرد  صحبت او با مورد اين در مبهم و ناواضح نحوي به باكو از محمد قاضي ديدار آخرين هنگام اوف

 از عبـور  بـا  و يافته مأموريت هاانگليسي جانب از احتماالً بارزاني مصطفي مال كه رساند اطالعش به و
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 از و داده قـرار  تـأثير  تحـت  بريتانيـا  حكومـت  نفـع  بـه  را مهاباد جمهوري تجربه خواهدمي ايران مرز
  . آورد عمل به جلوگيري مستقل كردستان حكومت تشكيل

 و هـوش  از اسـتفاده  بـا  هـا ابرقـدرت  ديگـر  ماننده يشورو جماهير اتحاد سياست عرصه بازيگران
ة عالقـ  و سادگي از امروز چه ،زمان آن در ،چه ،خود تصور از خارج خباثت و رذالت نيز سرشاز ذكاوت
 عنـوان  بـه  را آنهـا  و نمـوده  استفاده سوء بهتر زندگي و آزادي آوردن دست به براي كوچك هايملت
 و غـرض  بـي  نـاظران  البته. نمودندمي مبارزه ميدان وارد ندارند چنداني اختيار خود از كه هاييپياده
 از يكـي  كـه  داشـت  وجـود  احتمـال  اين يافتنددرمي و شدندمي متوجه هازمان آن بايستمي گراواقع

 بـه  مغتـنم  فرصـت  اين از توانستمي و خوانده را آنها دست خود هشيار شم و غريزه با هاپياده همين
 مـأمور  «شوروي عوامل قول به يا بارزاني مصطفي مال پاي آنكه محض به. كند استفاده سوء خود سوء

 صـف  او ديـدار  و مالقـات  براي روسي مشاوران و افسران همه از قبل رسيد مهاباد به »بريتانيا مخفي
 بـه  مهابـاد  جمهـوري  اسـتقالل  ضـامن  كـه  بودند بارزان منطقه پيشمرگان اين ديگر اكنون. كشيدند
  . نه هم شايد يا -آمدندمي حساب
 را شـوروي  افـسران  كرد سعي چند مذاكراتي طي وي. كرد اعتماد هاروس به دربست مصطفي مال
 مخالف كه منتقداني جواب در بارزاني. گردندمي دنبالش آنها كه است شخصي همان او،  نمايد متقاعد

 بقـاي  توانـد مـي  كـه  تاسـ  قدرتي تنها روسيه كه گفت بودند شوروي جماهير اتحاد با او پيماني هم
 موجوديـت  هرگـز  انگليس و آمريكا متحده ايالت كه استدالل اين. كند تضمين را كردستان جمهوري
 را وي نتوانـست ،  پـذيرفت  دنـ نخواه را باشد مي شوروي عنايت و تفقد نتيجه كه كردستاني حكومت
 كـه  دريافـت  و آمـد  خـود  به او بود شده دير خيلي ديگر كه هنگامي بعد ماه چند تازه. سازد متقاعد

  . گردد مي تعيين مقررات و قانون كدامين طبق مهاباد جمهوري سرنوشت
 عنـوان  بـه  كردسـتان  ارتـش  هايژنرال از نفر چهار جانب از 1946سال مارس ماه در مصطفي مال
 مـستقر  مهابـاد  شـهر  مركزي هايعمارت از يكي در را خود اصلي قرارگاه و شد انتخابسپاه   فرمانده

 از بعـد  سـال  هاده من. شودمي استفاده آن از هتل عنوان به و برجاست پا هم هنوز عمارت اين. دنمو
 هم هنوز و بود عبدالجاويد جعفر او اسم. داشتم مالقاتي و ديدار هتل اين صاحب با جريانات اين وقوع

 جمـع  مهابـاد  در دوره آن طـي  كـه  ديگري كردهاي با هابارزاني«: آوردمي ياد به را دوره آن خاطرات
 اطمينـان  خـود  پيـروزي  بـه  مطلقاً،  داشتند خصوصي به نفس به اعتماد آنها. داشتند فرق بودند شده

 با مردان كه بودند آگاه كامالً واقعيت اين به آنها. نداشتند خاطرية  دغدغ ابداً آينده مورد در و داشته
 وجـود  ايـن  بـا . بودنـد  داده تشكيل ار مهاباد جمهوري ارتش جنگجويان ترينزبده مبارزشان و تجربه
  ».كردنمي تلقي تكبرآميز را آنها برخورد طرز ما از يك هيچ
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 مسلح نيروهاي از بخشي كه بود اين بود قائل سزائيب اهميت برايش مصطفي مال كه نكاتي از يكي
 نفر هزار ات نمايد جلب را محمد قاضي توافق شد موفق او. باشد داشته خود كنار در و مركز در را خود

 در را كودكـان  و زنـان  همـراه  بـه  پيـشمرگان  مـابقي . دهـد  جـاي  شهر در را خودة  زبد پيشمرگان از
  . كردند پخش مهاباد شهر غربي و جنوبي هايبخش و اطراف روستاهاي
 ايـن  نقـده . نمودند انتخاب خود سكونت محل براي را نقده شهرك بارزاني خانواده افراد و نزديكان

 نقـشي  بـارزاني  سرنوشـت  در ديگـر  بار يك وقايع اين از بعد سال سي بايستمي ورك و سوت شهرك
 مجـدداً  بود نهاده سالگي هفتاد سن به پا اكنون كه عراق كردهاي رهبر 1975 سال بهار. باشد داشته
 كردهـا . كنـد  فـرار  نقده به و گفته ترك را بارزان در خود اصلي مقر و اجدادي و آبا زادگاه شد مجبور

 دريچـار . خوردنـد  را هـا آمريكـائي  وعيـدهاي  وعـده  گول بار اين و گرفته قرار دست الت ديگر بار يك
-75 هـاي سال طي اشخارجه امور وزير كيسينجر هنري و متحده ايالت وقت جمهور رئيس سوننيك

 طـرزي  بـه  آنگـاه . نمودند مركزي حكومت با جنگ به وادار و برانگيخته را عراق كردهاي ابتدا 1974
 بـه  1975 سـال  در آنة  نتيج كه كردند رهايشان خود حال به و گذاشته قال را آنها ننگين و آوررمش

 بـر  اشنـه يدير آرزوهاي و اميد وجوديكه با بحبوبه آن در بارزاني. انجاميد كرد ملت آوارگي و شكست
 هايرژيم عليه يزانيپارت الينقطعِ مبارز و مقاومت قرننيم از پس كه مسئله اين به وقوف با و رفته باد

 و پـذيرفت  مـرا  تقاضاي،   بود خورده شكست هميشه براي و رسيده خط پايان به ايران و تركيه،  عراق
  . داد انجام خبرنگار عنوان به من با، مرگش و سرطاني حاد بيماري بروز از قبل را اشمصاحبه آخرين

 كـرد  رهبـران  ميـان  در فـرد  ناشـكيباترين  و جنگجوترين 1946 مارس ماه در مصطفي مال معهذا
 حـال  در جمهـوري  مـسلح  واحدهاي كه ماه يك آن مدت طول در حاليكه در. بود مهاباد در آمدهگرد

 ورزيدندمي اصرار تابي بي با هابارزاني -نظامي هايآموزش و سازماندهي خاطر به - بودند گيريشكل
 تجمـع  سردشت و بانه،  سقز ردنشينك هايشهرك حاشيه در كه ايران مسلح نيروهاي به زودتر هرچه
 نيروهـاي  كمك به كه بود آن كردها هدف. ندشو ورحمله،  بودند نموده مستقر پادگان و پايگاه و كرده
 ديگـر  در كـه  را نژادشـان  هم برادران تا ببرند يورش كردستان جنوبي هايبخش سوي به خود مسلح

 و ايران حكومت تحت و دادمي تشكيل را هنقط ترينجنوبي كه كرمانشاه تا كردستان استان شهرهاي
 بنيـاد  نـو  جمهـوري  بـه  و نمـوده  خـارج  آنها چنگ از،  نددبرمي سر به بريتانيا نيروهاي نظامي اشغال
  . سازند ملحق مهاباد

 و تجسس منظور به ايران مسلح نيروهاي از گردان دو آوريل ماه در يعني بعد ماه يك كه هنگامي
 كـه  بـارزاني  زبدة پيشمرگان،  شدند جمهوري قلمرو وارد سقز هاينزديكي در كرد نيروهاي شناسائي

 پارتيزاني هايجنگ در كافية  تجرب تركيه و عراق هايارتش با كوهستاني نبرد و درگيري هاسال طي
 روبينـسون  رووان سر سپهبد. نمودند اعالم آنها با مقابله براي را خود آمادگي،  داشتند گذاريكمين و
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)Sir Rowan Robinson (نيروهـايش  و خود كه عراق در بريتانيا دولت نماينده و نظامي فرماندار 
: دكنـ مـي  نقـل  چنـين  بود كرده تجربه و چشيده را آنها تشس ضرب كرد پيشمرگان با درگيري طي

 بدون متمادي روزهاي حتي بلكه هاساعت بودند قادر »كوهستاني هايجنگبالمنازع   استادان «اين«
 تـا  بماننـد  بـاقي  بودنـد  كرده كمين آنها در كه هايي جايگاه و هاپست محل در حركتي نتريكوچك

 و يافتـه  كـافي  ديـد  وقتي سپس. گرفتندمي قرار تيررس در و افتاده كمين به دشمن واحدهاي كليه
 بيـشترين  تـا  كردنـد مـي  تيرانـدازي  به شروع و آغاز را حمالتشان ديدندمي مناسب كامالً را موقعيت

 فرمانـدهان  از يكـي  بعـد  هـا سـال » .بماننـد  مصون المقدورحتي خود و كرده وارد دشمن به را هصدم
 مـورد  اين در داشت عهده به را رواندوزة  جبه گردان فرماندهي هازمان آن كه كرد پيشمرگان نظامي
 حـداقل  به را خود خسارات و تلفات كهاين است    ما هايتاكتيك در كلية  قاعد«: كه نمود بازگو برايم

  ».برسانيم
 نظيـر بـي  كنيـك ات بـا  ندداشت كه ندبود ايران ارتش خيالبي و غافل نيروهاي اين حاضر حال در و

ــا ــنا كرده ــك از را آن و هشــد آش ــي لمــس نزدي ــدكرم ــي. دن ــاايران ــه رســيدن از پــس ه ــا ب  وارآق
 منظـور  بـه  را خـود  اردوگـاه ،  منطقـه  فريبنـده  سكوت و آرامش مشاهده و) Quahrawa()قادرآباد(

. شـدند  ورحملـه  آنهـا  بـه  عقـاب  چون هم كرد پيشمرگان كه نكشيد طولي اما. كردند برپا استراحت
 مجـدداً  و گذاشته فرار به پا شتابان و سراسيمه فراوان خسارات و تلفات تحمل ضمن ايراني واحدهاي

 و اسـتهزاءآميز  يطرز به كردها دوستدار و ملل سازمان ديپلمات كنياندرك. رساندند سقز به را خود
  . »كردند صادر را آنها بازگشت و حركت فرمان هابارزاني«: داد گزارش چنين داركنايه

 فرمانـدهي  تحت ايران نظامي واحدهاي از ديگر يكي براي را مشابهي سرنوشت بارزاني پيشمرگان
 يگـان ر ماه مـه     قرار بود اين واحد د    . كردند تعين بود سنندج زاده و تبار كرد خود كه خسروي سروان

. گرفـت  قـرار  كردهـا  حملـه  مـورد  خود كه نمايد تسليم به وادار سقز حومه در را هابارزاني شناسايي
 ايگلتـون . شد كشته هم خسروي سروان خود و شده فراواني خسارت و تلفات تحملم دوباره هاايراني

ة روحيـ «. داد گـزارش  بينانـه واقـع  بـود  مهاباد رويدادهاي و اتجريان بر ناظر خود كه آمريكا ديپلمات
  ».است رفته بين از بكلي منطقه اين در ايران نظامي واحدهاي جنگي
 سـر  ارتـش  سـتاد  رئيس مستقيم فرماندهي تحت ايران مسلح نيروهاي از نفر هزار پنج مجموع در
اين عـده از سـوي گـردان تانـك، سـواره نظـام و نيـروي هـوائي پـشتيباني                     . گرد آمدند  آرارزم لشگر
 عـراق  مـرزي  خطـوط  و سقز بين ما فاصلة در را پيشمرگه نيروي 13000 كردها مقابل در. شدند مي

 در تـوپ  عـراده  چنـد  فقـط  كردهـا . بودنـد  نيرو اين از بخشي هم بارزانية  زبد مبارزان .نمودند بسيج
 و ندوسـتا  «كـه  هـم  آنچـه . برخـوردار  هوائي نيروي از نه و بودند كتان داراي نه آنها. داشتند اختيار
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، شـد  ذكر هم قبالً كه گونههمان. بودند داده تحويلشان تانك ضد سالح عنوان به آنها روسي »حاميان
  . درآمد آب از مولوتوف كوكتل همان يا خاصيتبي بنزين از پر هايبطري تأسف كمال با

 اكجـ  بـه  ايـران  مسلح نيروهاي و كرد پيشمرگان ميان نبرد اين عاقبت كه نبود مشخص رو اين از
 كـه  اكنـون  هـا ايراني هم شايد يا. بودند آميزصلح حلي راه دنبال به ابتدا طرفين ظاهراً. كشيد خواهد
 نظـامي  اشـغال  از مديـد  هـاي مدتاز   بعد كشورشان هآنك از پس و رسيده پايان به دوم جهاني جنگ

 صـلح  پيـشنهاد  بـا  يعنـي  وسيله بدين ابتدا داشتند نظر در،  بود آمده بيرون انگليس و روس نيروهاي
  . نمايند تثبيت را قلمروشان ارضي تماميت مجدداً و آورده دست به قوا تجديد براي كافي فرصت
 بـا  تا نمود دعوت را آذربايجاني و كرد نمايندگان از مشتركي كميسيون آرارزم سرلشگر حال هر به
 و بانـه  شـهرهاي  در اقـع و ايـران  نظـامي  هـاي پايگـاه  و وي ارتبـاطي  هايراه گذاشتن باز  بر سر  آنها

هـا    راه اين بازگشائي ترتيب قبل روز چند كردهاة  كنند مذاكره نمايندگان رهبر. كند معامله سردشت
 نظـامي  هاي پايگاه تا را هاراه بازگشائي دستور و ننموده اعتماد كردها قول به هاايراني اما،  بود داده را

 توافق اين. نورزيدند مخالفتي است قول قولشان كه هم كردها. كردند درخواست كتبي صورت به خود
 در دائمي نمايندگي هيئت يك داشتن حق كردها به بايستي توافق اين طي. آمد عمل به ساده خيلي
 شـمال  كيلـومتري  سـه  تا را نيروهايشان كه نمودند تقبل قابلم در هم كردها. شدمي داده سقز شهر
 كردهـا ة  كننـد  مـذاكره  نماينـدگي  هيئت البته. بكشند عقب ارتباطي هايراه كيلومتري چهار و شهر

 تأييـد  و تـصويب  نيازمنـد  نامهتوافق اين امضاي كه بود عقيده اين بر و داشت اصراربراين عقيده بود    
 صـحه  نـشانگر  العملعكس اين كردها ديدگاه از. باشدمي مهاباد جمهوري حكومت مسئولين و سران

 عمواض در طرفين عجالتاً خاطر همين به. بود شده تمام عيتواق يك نساندشنا رسميت به و گذاشتن
 كردسـتان  جنـوبي  هايبخش سوي به كرد مسلح نيروهاية  شد ريزي برنامه حمله. ماندند باقي خود
  . ماند مسكوت موقتاً مهاباد جمهوري رهبران سوي از بودند آن خواستار هابارزاني كه هم

 با مهاباد در پيشرفت و توسعه. شدمي ترمستحكم و ترثبات با روز به روز هوريمج مركز در اوضاع
 كـامالً ،  داشت قرار هايستناستالي تأثير تحت شدت به كه آذربايجان يعني همسايه جمهوري در آنچه
 به ترور و وحشت ايجاد و پليس حكومت برقراري ،كردن ملي آذربايجان در كه همزماني. كردمي فرق

 بـراي  مهابـاد  در،  داشـت  رواج شـدت  بـه  اهالي يسازمسلك هم نيز و يدعقا تغيير و تفتيتش منظور
 زنـدگي  در آزاد سياسي و اقتصادي شكوفايي نوع يك داشت در كردستان  معاصر تاريخ طي بار اولين
 عنوان به دمكرات حزب كه مالياتي قبال از را خود هايهزينه و مخارج دولت. كردمي ظهور خلق اين
 و ثروتمنـد  هايخانواده مالي هايكمك و اعانه چنينهم نمودمي دريافت ودخ اعضاي از عضويت حق

 مـين  داشـتند، تـأ   مـي  تقديم حزب به وفاداري و اثبات نشانه به و آشكارا كه طوايفي رهبران و سران
 مرزهـاي  طريق از آنها از بخشي كه كاالهائي. بود كرده رونق پر بازار را  كاال و اجناس تجارت. نمودمي
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 ارسـال  هـم  تهـران  و تبريـز  بـه  حتـي  دوروبـر  منـاطق  همـه  به شدندمي وارد قاچاق صورت به قعرا
 دريافـت  آذربايجـان  جمهوري از ژانويه ماه در كه را وامي توانستند كردها كه نكشيد طولي. گرديدمي

. دهنـد  پـس  بـاز  شـد مـي  توليـد  ميانـدوآب  كارخانة قنـد   در كه شكري و قند صورت به،  بودند كرده
 سـاكنين  خالف بر بودند مجاز و نداشته آمدي و رفت محدوديت گونههيچ مهاباد جمهوري وندانشهر

 اسـلحه  حمـل . نماينـد  عبـور  مرزهـا  از خواستندمي كه بار چند هر و دلخواه به- آذربايجان جمهوري
 پـنج  فقـط  جمهـوري  اين برقراري يكسال سرتاسر در انتظامي نيروي و بود آزاد شهروندان كليه براي
  . داشت دستگيري مورد

 بـه  مـدارس  در تدريس جهت آموزشي هايكتاب اولين. نداشت وجود مطبوعاتي سانسور نوع هيچ
 روزانـه  »كردستان راديو«. گشتند آماده چاپ براي و عرضه مقررات طبق و شدند نگاشته كردي زبان
 بنـابر  ضـمناً . بـود  آزاد هـم  بيگانه راديوهاية  كلي گوش دادن به     اما،  كردمي اجرا برنامه ساعت شش
 و گرديـد  تأسـيس  حـزب  بـه  وابـسته  جوانـان  انجمـن  يـك  همچنين زنان انجمن يك ها  روس الگوي
 و مـزه بـي  تمجيـدهاي و    ريـف عت از بعضاً جلسات و گردهمائي طي هم كرد ورانسخن و گويانسخن

 امـا ،  كردنـد ينمـ  مـضايقه  و دريـغ  شپرافتخـار  ارتش و بزرگ شوروي جماهير اتحادة  دربار نامناسب
 و مصادره يا و اراضي تقسيم،  لينيسم ماركسيم،  سوساليسم،  چون اصطالحاتي از استفاده و بكارگيري

  . آمدنمي پيش رسمي هايبيانه در مالكيت سلب
 عكـس  بـر ،  خـورد مي چشم به استالين از عكسي ندرت به بنياد نو جمهوري دولتي دوائر دفاتر در
، بـود  سـابق  كوملـه  يـادآور  آنهـا  رنـگ  كـه  هـايي قـاب  در محمد يقاض جمهور رئيس تصوير جا همه

 جمهـوري  آنهـا  روي كـه  شـد مـي  ديده بزرگ كردستان جغرافيايية  نقش جا همه. كردمي خودنمائي
 يـك  در،  جامعـه  كـل . بـود  شده مشخص كردي نقل يك همچون،  كوچكي رنگي لكة شكل به مهاباد
 كنـار  در. يـادآور آن بـود     مربوطه قلمرو سرتاسر در مه ملي سرود كه رويايي،  بردمي بسر ملي روياي

  . كردمي تعيين را كردها رويايي مرزهاي كه بود ديگري عامل هم نفت، گرائيملي احساسات
  :بود قرار اين از ملي دسرو از بخشي

   و کرماشانه١نه و تم ئه وی ژيانه            له سرت
   مانه ده زانی          له موسليش هه٢باوا گورگور

  :است چنين آن معني كه
  . است كرمانشاه و سرت در ـ است حياتة ماي چون خواهممي را نفت
  داريم را آن هم موصل در ـ داندمي هم گور گور بابا

 كـشمكش  نشد متوجه آنها از يك هيچ عمالً كه بودند خود روياهاي گرفتار و اسير حدي به كردها
 مايـه  ايـن  آوردن دست به خاطر به فقط و فقط بودند گرفته را اطرافشان كه بزرگي هايقدرت اصلي
 بـر  آن تـاريخي ة  سابق و داشته دراز سري قصه اين كه حالي در. ديگر چيز نه و بود نفت يعني حياتي
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 دو در را خود عمواض انگليس و روس دولت دوكه   بود بيستم قرن اوايل همان واقع در: آشكار همگان
 نفـوذ  برابـر  در مـشتركاً  شـدند  موفـق  وسـيله  بـدين  و نمـوده  ستحكمم ايران جنوبي و شمالي بخش

 پس 1921 سال در تازه شوروي هايبلشويك. برخيزند مقابله به آلمان امپراتوري شدر روبه اقتصادي
 ايـران  در را خـود  نفوذ تحت و اشغالي مناطق،  شد بسته اول جهاني جنگ طي كه قراردادية  خاتم از

 شـدند  موفـق  هاانگليسي مقابل در. كردند نظر صرف ودخ حقوق و حق كليه از تقريباً و نموده تخليه
   آنها به 1909 سال در كه را نفت استخراج امتياز حق

 Anglo – Iranian (»انگليس و ايران نفت كمپاني «عنوان به را آن و هكرد حفظ بود شده اعطا

Oil Company (دهند قرار برداريبهره مورد .  
 امتيـاز  پهلـوي  رضاشـاه  رسـيدن  قـدرت  بـه  با همزمان تهران حكومت سية  ده ايلاو حال اين با
 شـرايط  دادن تغييـر  از پـس  و نمـود  لغـو  كوتـاهي  مدت براي را كشور نفتي هاي چاه از برداريبهره

 پايـان  بـه  دوم جهـاني  جنـگ  آنكـه  از پس اما. كرد واگذار هاانگليسي به 1933 سال درآن را    مجدداً
 متوجـه  غربـي  ممالـك  ديگـر  و بريتانيابدبينانة   نگاه،  برگشت عادي حالت به ايران رد اوضاع و رسيد
 آنكـه  اميد به هاروس. كند نفوذ ايران در دوباره تا كوشيدمي كه شد شوروي جماهير اتحاد هايتالش
 كردن خوش جا و رسوخ قصد مجدداً،  آورند دست به را ايران نفتي منابع از برداريبهره امتياز بتوانند
   .داشتند
 ايـن  حتـي . بودنـد  اطـالع  بي پرده پشت جريانات واقعيت از مهاباد جمهوري رهبران معلوم قرار از

 و آذربايجـان  روسـتاهاي  اهـالي  جديت با داشتند آنكه ضمن 1944 پاييز در مسكو سران كه موضوع
 منطقـه  تمـام  رد حفـاري  حـق  تقاضـاي  هـم  تهـران  از،  كردندمي آماده آينده بازي براي را كردستان

ـ  مظنون و مشكوك را كردستان جمهوري سياستمداران ،بودند نموده را شمالي  زمـان  آن در. ساختن
 نفتي هايچاه حفاري حق به راجع مذاكرات ،مجلس قطعنامه هاي  از يكي به استناد با ايران حكومت

 دسـتيابي  راه كـه  رخاط بدين فقط شوروي جماهير اتحاد. دبو نموده موكول جنگة  خاتم از بعد به را
، بود شده مسدود 1945 سال اواسط تا -پيكر پرية  معشوق اين – نفتي منابع از برداريبهرهبه امتياز   

 بـا  خـاطر   همـين  بـه  دقيقـاً  كـه  نمـود  آذربايجـاني  و كرد طلبان تجزيه آزمايش متوجه را خود توجه
 خـود  ارضي تماميت و ثبات،  يكپارچگي دوباره داشتروبرو شد كه     ايران حكومت مقاومت شديدترين

 تـا  رفتندمي و داده تشكيل را خود دولت يناول مهاباد در كردها حاليكه  همان در. آوردمي دست به را
ة عرص در داشت تهران حكومت،  اندگرداني خود به قادر آنها كه دهند نشان جهانيان تمام به افتخار با

  . كردمي مبارزه دندان و چنگ با اشغربي شمال ياغي هاياستان حفظ براي ديپلماتيك
 جنگة  خاتم از پس،  بودند داده قرار تجاوز و تعرض مورد را ايران 1941 سال در كه متفقين قواي

 بـر  حـالي كـه     همـان  در اما. نمايند تخليه 1946 مارس ماه اوايل تا را شخاك كه دادند قول) 1945(
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 در روسـيه  نظـامي  مـشاوران  و شـد مـي  هافـزود  آذربايجـان  در شوروي جماهير اتحاد مسلح نيروهاي
 وفا خود قول به آمريكا مسلح نيروهاي ابتدا،  كرده بودند  آغاز را مهاباد ارتش نظامي آموزش كردستان

 آخـرين  بريتانيـا  نيروهـاي  هـم  بعـد ،  گفتنـد  ترك 1945 دسامبر ميك و سي تا را ايران خاك و هكرد
  . دكردن جمع 1946 مارس دوم تا را خود نظامي پايگاه

 همانقـدر  ايران قلمرو ترك براي شوروي جماهير اتحاد از تهران حكومت هايدرخواست و خواهش
 پيمـان هـم  و متحـد  ايـن  از لندن و واشنگتن ضروري اخطارهاي و تذكر كه بود نتيجهبي و حاصلبي

 .Harry S (تـرومن  اس هاري جديد جمهور رئيس رهبري تحت آمريكا متحده ايالت اما .ديروزي

Truman( داشـت  نظر در،   متحد ملل سازمان عنوان تحت اششده ابداع تازه تشكيالت و سازمان و 
 روبـه  آلمـان  دولـت  شكـست ة  درنتيجكه   را هاروس نفوذ ،جهان ابرقدرت ترينمهم و اولين عنوان به

 بـه  ايـران  هايدرخواست از حمايت براي را توانش و نيرو تمام خاطر همين به. كند مهار،  بود افزايش
 اين امنيت شوراي تأسيس از پس روز دو درست متحد ملل سازمان در ايرانة  نمايند وقتي. بست كار

 را درخواسـت  اولـين  1946 ژانويه 19 تاريخ در آن داخلي نامه نظام تكميل از قبل حتي و تشكيالت
 ايـران  اخلـي د امـورات  در شوروي جماهير اتحاد مداخله عليه شكايتي عنوان به سازمان اين تاريخ در

 ايـران  از پـشتيباني  و حمايـت  بـه  هـم  پاريس و لندن بلكه آمريكا متحده اياالت تنها نه،  نمود مطرح
 خـود  آميزاعتراض و جدي هاييادداشت بريتانيا و آمريكا هايدولت كارداران مارس ماه در. استندبرخ
 را خود اعتراض رخواستد فرانسه وقت جمهور رئيس دوگل شارل حتي. نمودند مسكو سران تقديم را

  . نمود كرملين كاخ روانه شخصاً
 سـازمان  امنيـت  شـوراي  گـوش  به را خود پيغام آوريل دوم و مارس 18 هايتاريخ در بار دو ايران

 اتخـاذ  شـوروي  جماهير اتحاد عليه قاطعانه تصميمي نتوانست چند هر سازمان اين. رساند متحد ملل
 از تـرس  تـا  شد موجب گرديد وارد جهانيان تمامي عمومي افكار يسو از تقريباً كه فشاري اما،  نمايد

 احمـد  آنكـه  از پـس  سـرانجام  و. بماننـد  تفـاوت بي نتوانند و گرفته فرا را روسيه سران ،شدن منزوي
 از بـرداري بهـره  امتيـاز  وعده و يافت دست ايران وزيري نخست مقام به ژانويه ماه در كه السلطنهقوام
 هـا روس نزديـك  خـاور  سياسـت ،  نمـود  اميـدوار  را آنها و داد كرملين سران به را ايران نفتي هايچاه

  . داد جهت تغيير آپريل در و شد عوض يكباره
 هـاي آذربايجاني و كردها پشتيباني و حمايت از ثانوي اطالع تا گرفتند تصميم هاروس كه بود اين

 در دوبـاره  را خـود  نفـوذ  تهـران  تحكوم با توافقي طي آن جاي به و،  كنند نظر صرف طلب استقالل
 دلخواه نفتي هايچاه از برداري بهره امتيازسعي كنند تا     اولة  درج در و داده گسترش يكپارچه ايران

 نزديك خاور امور در آمريكائي كارشناس) J. C. Hurwitz (زتيهيورو. سي. جي. آوردند دست به را
 سران برخورد ةنحو و تفكر طرز از حال هر به«: نوشت چنين و منتشركرد ايپرونده هاييگزارش طي
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 گرديـد مـي  منتهـي  هـدف  يـك  بـه  دو هـر  كه،  بود مطرح متفاوت راه دو تنها شوروي جماهير اتحاد
  . »فارس خليج هايآب به دستيابي«

 حـضور  بـا  نهـايي  ايجلـسه  مـارس  مـاه  اواخـر  در سرانجام فراوان گفتگوهاي از پس السلطنهقوام
 و بحـث  بـه  نفـت  مـسئله  كـردن  قطعي سر بر آنها با و داد تشكيل شوروي ماهيرج اتحاد نمايندگان

: داشـت  اعـالم  مـذاكرات  اوج نقطـه  در روسـيه  خارجـه  امـور  وزير گروميكو آندره. پرداخت مذاكره
 هفتـه  شش مدت طي را نيروهايش شوروي جماهير اتحاد،  ندهد روي منتظره غير ايحادثه چنانچه«
  ».دكر خواهد خارج ايران از

 و باشـد مـي  نفـت  قـرارداد  عقد در توافق عدم اي توافق او منظور كه بود آشكار كامالً ترتيب اين به
 .I. G (ساجيكوف. جي. آي همراه به السلطنهقوام آوريل چهارم تاريخ در يعني بعد روز چند اما .بس

Sadchikov (توافـق  ئيـات جز و شـد  حاضر خبرنگاران مقابل در تهران در مطبوعاتية  جلس يك در 
  . نمود اعالم را شوروي و ايران نفتي شركت تشكيل

 كـه  شـد  ايـن  بر قرار. رسيدمي پايان به 1996 سال در و گرديد تنظيم سال پنجاه براي نامهتوافق
 گـذاري سرمايه سهم. ببرند سهم شركت از% 50 آن از پس و% 51 اول سال پنج و بيست طي هاروس
 ايـران  غرب شمال بخش ماميت عبارتي به يا كردستان و ،آذربايجان خيزنفت مناطق،  قرارداد در ايران

 عـرض  در بايستمي قرارداد كه بود آن نهايي عقدة  الزم منتها. گشت تعيين عراق و تركيه مرزهاي تا
 هـا روس،  گرفتمي انجام كاري چنين هرگاه. برسد ايران مجلس نمايندگان تصويب به ماه هفت مدت

 نماينـدگان  پـذيرش  بـا  الـسلطنه قـوام  الخـصوص   علـي . رسـيدند مـي  داشـتند  را شآرزوي كه آنچه به
 به كرملين سران. رفت آنها پيشواز به و كرده اميدوارتر را هاروس اش  ه  كابين در توده حزب كمونيست

 را آذربايجـان  و كردسـتان  اهـالي  تأملي و درنگ ترينكوچك بدون نرم و چربة  طعم  مشاهده محض
 مسئله«: نمود اعالم خبرنگاران مقابل در راحت خيلي روسيه سفارت كاردار ساجيكوف. كردند قرباني

 تبريز و تهران مابين! ندارد شوروي جماهير اتحاد به ربطي و است ايران داخلي مسائل جزو آذربايجان
 بـه  را آنهـا  اسـتان  تـا  نماينـد  درخواست مركزي حكومت از هاآذربايجاني و گردد برقرار صلح بايستي
 بـه  تـن  حتـي  كـه  را هاييآذري پشت راحتي همين به هاروس ».بپذيرد خودمختار استان يك عنوان

كـه   را مهابـاد  كردهاي آنها كه برد پي توانمي رو اين از. كردند خالي بودند داده هم بودن كمونيست
 سياسي ايهبازي عرصه در خاطر دغدغه بدون و راحتي چه به،  بودند نپذيرفتههم   را كمونيستية  ايد

 نفت مسئله برسر دولت دوة  نام توافق در كه بود اهميت بي قدري به جريانات اين. كردند قرباني خود
  . نشد هم اياشاره آن به حتي



  

  دولت ، ملّت بيكرد
 
 

189

 كاغـذي  هـاي خانـه  شـدن  ويـران «: نوشت چنين مسكو در آمريكا متحده اياالت سفير هازمان آن
 جمـاهير  اتحـاد  بـراي  و بـود  بزرگي پيروزي تحدم ملل سازمان سياست نظر از كردها و هاآذربايجاني

  ».قاطعانه موضعي اتخاذ هم شوروي
 بيستم قرن هشتاد دهه در مسئله بودن حساس به توجه با نيز -گويانه پيش نگاهي با سفير جناب

 بتوانند كرملين سران كه كرد باور بتوان مشكل البته«: داد ادامه چنين -شوروي جماهير اتحاد نظر از
ـ بپذير را آن و آمده كنار ايمفتضحانه و آميزتحقير شكست چنين يك با تيراح به  فقـط  نـه  آنهـا . دن

 كرد خواهند سعي بلكه آورند دست به را ايران نفتي منابع از برداريبهره امتياز تا نمود خواهند تالش
  » .دهند گسترش ايران درنيز  را خود) استراتژيكي و (سياسي نفوذ تا

 با را خود ينظير كم پذيري انعطاف با تبريز در هاروس دست آلت و بازيشب خيمه هايعروسك
 جمهـوري  وزيـر  نخـست  مقابـل  در وريپيشه مسلك هم. دادند تطبيق مسكو سران جهت تغيير اين

 متأسـفانه «: داشت ابراز بنمايد اعتراضي ترينكوچك حتي يا و بياورد خود روي به آنكه بي آذربايجان
 سـوء  مـورد  را آذربايجـان  هـا بريتانيائي و هاآمريكائي آنكه دليل به ضروري است امري تهران با توافق

 شوروي جماهير اتحاد ما بزرگ پشتيبان و دوست چرخ الي چوب وسيله بدين تا اندداده قرار استفاده
 حكومـت  تسـ دو كمونيـست  نماينـدگان  و آذربايجـاني  هـاي استالينيـست  مابين مذاكرات ».بگذارند
 انـداختن  راه بـه  بـا  داشـت  سعي فاصله اين در هم توده حزب. گشت آغاز سريع خيلي تهران مركزي
  . دبگذار تماشا معرض به بيشتر چه هر را خود اهميت كشور سرتاسر در ،سازماني تظاهرات و اعتصاب
 كـه  هم هاقشقائي و هابختياري چونديگري   قومي هاياقليت پاي تا گرديد باعث العملعكس اين

 پـاي  و گـرا  بنياد قوم دو اين قيام البته. دوش كشيده ميان به كنند مي زندگي ايران جنوبي بخش در
 آنهـا . شـد نمـي  برپـا ،  نبـود  انگليـسي  عوامـل  و مقامات تحريك و كمك اگر شايد اسالم اصول به بند

 ايـران  مركزي حكومت توسط) هاكمونيست (چپ سوي به هادروازه بازگشائي به دادن پايان خواستار
  . بودند
 الـسلطنه قوام. زدندمي چشمك نيز آمريكا اعتباري هايوام و رساني كمك هايبرنامه ميان اين در

 آنگـاه . گذاشـت  كنـار  خـود ة  كابينـ  از را توده حزب اعضاي و شمرده مغتنم را فرصت 1946 سال در
ة شـد  ريـزي برنامـه  قبـل  از مـشي  خط به وابسته غير و مستقل كامالً كه داد تشكيل جديدية  كابين
  . بود هاروس
 فراموشـي  دسـت  به را اشغالگر نيروهاي تحقيرهاي و خواري و خفتهم   ايران ارتش فاصله اين در
 تـصميم  نقـش  الـسلطنه قـوام  هايپشتيباني و حمايت با و نمود قوا تجديد ،گرفت ايتازه جان،  سپرد

 و آينـده  مجلـسِ  انتخابـات  بـه  توجـه  اب برنوام ماه اواخر در وزير نخست. گرفت عهده بر را ايگيرنده
 بـه  الـسلطنه قـوام . كـرد  صـادر  را كردستان و آذربايجان هاياستان اشغال و حمله فرمان،  الوقوعقريب
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 رتـأث  نحـوي  به مسئله اين. بشكنند درهم را مقاومتي هرگونه بود داده دستود اكيداً ارتش فرماندهان
 جمهـوري  نظـامي  اشـغال  و حملـه  عليـه  تهـران  به رافيتلگ ضمن محمد قاضي چون ،داينممي انگيز
 در يعني قبل ماه يك كه مذاكراتي طي محمد قاضي. بود كرده اعتراض ايران نيروهاي سوي از مهاباد

، بود كرده پيدا روسي دوستان به نسبت كه ايكوركورانه اعتماد با،  گرفت انجام تهران در سپتامبر ماه
  . ه بودنپذيرفت را ايران پادشاهي كشور آغوش به بازگشت پيشنهاد

 دو عليـه  بـر  قاطعانـه  همـايوني  لـشكر  سـر  فرمانـدهي  تحـت  ايـران  مسلح نيروهاي كه اكنون اما
 بـه  نسبت هم كردها دل در دودلي و ترديد. بودند كرده پيشروري به شروع سركش و ياغي جمهوري
 از هيئتـي  دسـامبر  مـاه  ينآغـاز  روزهـاي  طـي . نمود رشد به شروع كبير روسيه پشتيباني و حمايت

 آنجـا  در تـا ،  گرديد آذربايجان در) امروزي اروميه (رضائيه رهسپار عجله با مهاباد جمهوري نمايندگان
 واضـح  اطالعات و نموده مالقات كردستان حكومت هايپدرخوانده از يكي و سركنسول اوف هاشم با
 و پاكـدلي  از هم موقعيت آن در يحت اوف هاشم. آورد دست به مسكو سران موضع مورد در روشني و

 و نيـست  نگراني هيچگونه جاي كه داد خاطر اطمينان آنها به وكرد   استفاده سوء كردها باوري خوش
 بخـش  تنهـا  دارد نظـر  در تهـران  حكومـت  كه داد توضيح هم بعد. است باقي خود قوت به چيز همه

 خواهـد  انجـام  نزديـك  آينـده  در كه انتخاباتي بر نظارت منظور به را خود مسلح نيروهاي از كوچكي
 دو هـر  قلمـرو  دوبـاره  ايرانـي  سـربازان  هـم  انتخابـات  برگـزاري  از پس. دارد ارسال منطقه به،  گرفت

 انديـشي  چاره به زده شتاب كه مهاباد جنگ شوراي اعضاي رو اين از. گفت خواهند ترك را جمهوري
 هيچگونه به دست ايراني مسلح نيروهاي احتمالي پيشروي مقابل در تا گرفتند تصميم،  بودند نشسته

 جمهـوري  از تابعي جز نبوده چيزي مهاباد جمهوري كه شد مشخص بعد روز چند اما. نزنند مقاومتي
  . آذربايجان
 بـه  را شـهر  ايـن  و ندشد تبريز وارد ايران نظامي واحدهاي اولين 1946 دسامبر سيزدهم روز عصر
 فرزنـد  استالينيـستي  سيستم نجات جهت در اقدامي رينتكوچك حتي هاروس. درآوردند خود اشغال
 اهـالي ،  ايـران  سربازان توسط تبريز اشغال از قبل روز يك درست. ندادند نشان خود از هايشانخوانده
 اهـالي  مـدام  كـه  كمونيـست  خشن نيروهاي و وريپيشه مخفي پليس سوي به و نموده طغيان تبريز
 هـاي سـاختمان  و تـوده  حـزب  مراكـز  و شـده  ورحملـه  دادنـد مي قرار اهانت مورد شرمانه بي را شهر

 كثيري تعداد شهر اهالي. درگرفت شديدي خورد و زد و درگيري. درآوردند خود اشغال به را حكومتي
 بيمارستان به كه شهر بيمارستان سوي به آنگاه خشمگين جماعت. رساندند قتل به را هاكمونيست از

 آنجا در را خود كه پرورش و آموزش منفور و سابق وزير 1بريا مدمح و برده يورش بود موسوم شوروي
 شـهر  هـاي خيابـان  در آنقـدر  و بـسته  جيپي به طناب با را وا سپس. كشيدند بيرون بود كرده مخفي

                                                            
1 - M.Beria 
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 مسلح نيروهاي پناه در موقع به اشكابينه اعضاي ترينمهم همراه به وريپيشه. سپرد جان تا كشيدند
  . رساند باكو به را دخو و كرده فرار شوروي
 كـه  نمود متوجه را كردها و رسيد مهاباد به  و باد  برق سرعت به تبريز رژيم ناگهاني فروپاشي خبر

 و تـاريخي  روز 1946 دسـامبر  هفـدهم  روز. داشـت  نخواهـد  اين از بهتر سرنوشتي هم آنها جمهوري
  . شدمي زده رقم نيز مهاباد جمهوري سرنوشت بايستمي كه بود مقرري دموع

ت  در -شخصي لباس در بلكه روسي هايژنرال لباس در نه ديگر اكنون -محمد قاضي مـال     معيـ 
 رهبـر . بودنـد  داده هديه او به اشروسي دوستان كه شد رنگي سياه و در چهار اتومبيل بر سوار زمان

 و خـواهش  بـه  نـه  و داد گوش نزديكان و دوستان اندرزهاي و پند به نه او،  بود گرفته را خود تصميم
 بـدون  و قاطعانـه  قاضـي . گويـد  تـرك  را وطـن  خـاك  تـا  خواسـتند مـي  او از كـه  بـارزاني  تقاضاهاي

 و نـشده  شـوروي  و عـراق  كشور دو از يك هيچ راهي تنها نه ،بود گرفته تصميم ترديدي ترينكوچك
 رهبـر . بـود  كـرده  ياد سوگند حفاظتش و رهبري براي او كه ملتي،  بماند ملتش كنار در بلكه،  نگريزد
 تـسليم او   بـه  را خـود  و شـده  روبـرو  دشمن با شهر از بيرون باستان دوران همچون تا رفتمي اكنون
  .نمايد

. بودنـد  مـسدود  كـامالً  مـرور  و عبـور  هايراه و پوشيده زمستاني برف از كوهستاني هايجاده اكثر
 جلـو  بـه  آذربايجـان  سـوي  بـه  و گرفت پيش را مهاباد غربيشمال جاده آرامي به رنگ سياه اتومبيل
) يـه طال (جلوداران با تپه گوي روستاي هاينزديكي و شهر كيلومتري سيزده در قاضي اتومبيل. خزيد
 اتومبيل كنار در و شد پياده آنگاه. داد توقف دستور محمد قاضي. نمود تالقي همايوني سرلشكر سپاه

 محمد قاضي از محترمانه بسيار رخورديب ضمن همايوني. ايستاد فاتح سپاه فرمانده رسيدن انتظار به
  . شود مهاباد شهر وارد ايران ارتش مسلح نيروهاي همراه و بازگشته اتومبيلش به تا نمود درخواست
 هيچگونـه  بـدون  بـود  سـكنه  از خـالي  انگـار  كه را مهاباد شهر روز همان بعدازظهر ايراني سربازان

 حـالتي  اكنـون  كـه  شـهر  چـراغ  چهار ميدان در همايوني سرلشكر. درآوردند خود اشغال به مقاومتي
 بـه   را اسـتان  ايـن  مجدد پيوستن و كردستان جمهوري عمر پايان،  بود كرده پيدا سمبليك و نمادين
  . شدند زنداني كرد سران بقيه و، كردند بازداشت اشخانه در را محمد قاضي. نمود اعالم ايران قلمرو
 در هم شايد يا،  بود رفته بين زا خود به خود پيش چندي كردستان حكومت نفوذ و قدرت واقع در
 و مبـارز  طوايـف  مـابين  تفرقه و تضاد بودند نتوانسته مسئولين،  جمهوري برپائي سال يك اين فاصله
. ببرنـد  بـين  از را الوقـت ابن طلبان فرصت و »راستين دالنپاك «مابين عبارتي به يا شهرنشين اهالي
 تـالش  كـرد  طوايـف  رهبـران  از توكي و تك: آلماني ارمني فسورپرو) Lehman (لمن اظهارات بنابر

 گاهي از هر و داده خرج به جرأت زازا و گاوريك طوايف سران فقط اما دهند ادامه مبارزه به تا كردند
  . كردند مي مقاومت جداً
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 سـپاه  در حتـي  كه ايل رهبر شريفي خان امير جانب از شكاك ايل از طايفه دو اين كمك تقاضاي
 حاضـر  حـال  در «چـون  سـرباال  و گويـا  هـايي بهانه به ،بود آمده نائل يژنرالة  درج به مهاباد وريجمه

ه ره   (كي  هر ايل از هاييبخش يا. شدمي رد» .اندبرده چرا به را هااسب چون آيدبرنمي ما از كمكي ه

، بردندنمي سر به چرا در آنها هاياسب. دنباش جنگ پايان و حتمي فاتحان جزو خواستندمي كه )کی
 صورت در تا بردندمي هجوم رضائيه و تبريز اطراف هايدشت طرف به آنها بر سوار طايفه اين افراد اما

 سـهيم  پيـروزي  ايـن  در و هنمـود  مـساعي  تشريك آنها با آذربايجان يعني همسايه جمهوري پيروزي
  . شوند
 را پيـشمرگان  قـدرت  پر و محكم هسته كه كوچكي واحدهاي. گسيخت هم از چيز همه تدريج به

 كوهـستاني  روسـتاهاي  بـه  را خـود  سـنگين  بـرف  ريـزش  و هـوا  شدن مساعد نا با ،دادندمي تشكيل
 و محمـد  قاضـي  سرنوشت ،تقدير دست اما. ماندند و يافته سرپناهي جا همان و رسانده عراق مرزهاي
 وزير و دفاع وزير همراه به جمهور رئيس 1947 سال اوايل. زد رقم را همرزمانش و كسان تريننزديك
. شد محكوم اعدام به وطن به خيانت و شورش جرم به ايراني نظامي دادگاه يك سوي از مهاباد كشور
 ايـن  پهلوي رضاشاهمحمد سوي از،   عفو هايدرخواست همچنين فرجام تقاضاهاي و پيشنهادات كليه

 به را آلمان نورنبرگ شهر، دوم جهاني جنگ فاتحان كه يزمان همان در. شد رد ناپذيرآشتي ديكتاتور
 از تقـاص  و انتقـام  گـرفتن  بـا  و نمـوده  انتخـاب  »جنـگ  جنايتكارانة  محاكم «نمايش صحنه منظور

 هـم  پهلـوي  رضاشـاه محمد ،دادند جاي تاريخة  ندر سي  را شهر اين نام خانمانسوز جنگ اين مسببين
 همـان  در يعنـي  مهاباد چراغ چهار ميدان در را »كرد خواه آزادي مجرمين «تا نمود پافشاري مصرانه
 دار بـه ،  بودنـد  نموده را ايران پادشاهي سرزمين و قلمرو از شدن جدا و جمهوري اعالم آنها كه محلي

  . بياويزند
 دسـتور بـه    داشـتند  كـه  ايراني سربازان چكش و پتك صداي هنگام دير 1947 مارس امسي شب

 گـوش  در،  كوبيدنـد مـي  زمـين  بـه  چراغ چهار ميدان زمين در را دار عدد سه پهلوي رژيم دژخيمان
 بـه  ميش و گرگ هواي در زود صبح كردستان جمهوري اولين نمايندگان. شد انداز طنين محكومين

 از ديگـر  نفر يك و سي و شدند اعدام قوم اين رهبران از ديگر نفر پنج بعد ماه يك. شدند آويخته دار
 بـا  آنها سرنوشت از كس هيچ. گرديدند مفقود شاه يمرژ هايدخمه و هازندان در كرد رهبرانو   سران
  . آمد آنها سر بر چه داندنمي كسي هم هنوز و نشد خبر

 از خـارج  در كـه  را خود نيروهاي قرارگاه عجله با فروپاشي از قبل روز يك كه بارزاني مصطفي مال
 شـدن  نزديـك  از ار محمـد  قاضـي  جمهور رئيس تا بود مدهآ مهاباد به و كرده ترك،  بود مستقر شهر

 به. است قرار چه از جريان فهميد كه بود كسي اولين،  نمايد فرار به راضي را او و آگاه ايراني نيروهاي
 هـاي قـدرت  هايبازيسياست بلكه نظامي مبارزه و جنگ نه را كردها سرنوشت كه دريافت او عبارتي
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 و دوسـتان  از يـأس  و كـامي  تلـخ  بـا  كه را او هايگفته نزديكانش و همرزمان. بود كرده تعيين بزرگ
 شكـست  ايران ارتش از كه نبودند كردها اين«: كردند نقل چنين بود كرده ياد ديروزي روسي حاميان
 شكـست  كبيـر  بريتانيـاي  و آمريكـا  متحده اياالت از كه بود شوروي جماهير اتحاد اين بلكه،  خوردند
  ».خورد

 ايرانـي  كردهـاي  انتظـار  كـه  بـود  آن از غير ،شافراد و مصطفي مال براي شكست اين عواقب البته
 تهـران  حكومـت  دليـل  همين به و داشتند را عراق دولت تابعيت هابارزاني. كشيدمي را مهاباد ساكن
 و بـود  كرده را چيز همه حساب مصطفي مال. كند محكوم وطن به خيانت اتهام به را آنها توانستنمي
 بيـرون  ايران از را آنها كه بود آن دهد روي افرادش و او رايب توانستمي كه اتفاقي رينبدت دانستمي

  . بازگردانند اقرع وطنشان به و رانده
 سرلـشكر  مالقـات  بـه  نمـود  تـسليم  را خود محمد قاضي آنكه از پس و موضوع اينبه   آگاهي با او

 نـدگان نماي كـه  شـرطي  بـه ،  داد پيـشنهاد  او به و رفت ايراني مسلح نيروهاي فرماندهي سر همايوني
، كننـد  تـضمين  را افـرادش  و او جاني تأمين عراق اشنشانده دست حكومت و بريتانيا ومتمقي دولت
 يعنـي  خـود  وطن به بودند نفر هزار دوازده حدود در كه اشطايفه افراد كليه همراه بود خواهد حاضر
  . بازگرد بارزاني منطقه
 ارتـش  دل در وحـشتي  و رعب چه اشيدهورز و مسلح مردان و بارزاني كه واقعيت اين به بردن پي
 آن در حتـي  كـه  چـرا  .نبـود  دشـواري  كار ،بودند قدرتمندي فاكتور چه نمايانگر و نموده ايجاد ايران

 اسـكورت  بـا  را او و فـراهم  را شورشـي  كردهـاي  رهبـر  سـفر  مقدمات كليه همايوني سرلشكر شرايط
 مطرح را هايشخواسته و مالقات بريتانيا ولتد مقامات با آنجا در بتواند تا نمود تهران روانه مخصوص

 هـا انگليـسي  ميهمـان  مـدت  اين طول تمام در او. ماند تهران در ماه يك از بيشتر مصطفي مال. نمايد
 بـاالخره  وقتـي . آوردنـد  عمـل  بـه  پـذيرائي  افسران كازينوي در او از نحوي بهترين به هم آنها و بوده

 را كردهـا  درخواسـت  مـورد  ضمانت توانندنمي آنها كه دادند سخپا بغداد در بريتانيا دولت نمايندگان
 تـصميم  تهران حكومت. نمودند پيشنهاد را ديگري حل راه و انديشه ايراني مرداندولت،  نمايند تأمين
 از دور چنـدان  نـه ة  فاصـل  بـه  و همدان غرب در واقع الوند كوهستانية  منطق در را هابارزاني تا گرفت
  . دهد اسكان و نموده جايگزين نايرا كردنشين مناطق
 ايـل  رسـمي  رهبـر  بارزاني احمد بزرگترش برادر اما،  بپذيرد را پيشنهاد اين بود مايل مصطفي مال
 همـايوني  سرلشكر پاي مجدداً جريان اين. كرد رد را هاايراني پيشنهاد ،نهائية  گيرند تصميم و بارزان

 پرتـواني  و پرقدرت نظامي ينيرو وجود توانستنمي نعنوا هيچ به ايراني ژنرال اين. كشيد ميان به را
 متحمـل  و كـرده  صـرف  وقـت  هـا مدت او زيرا. كند تحمل ايران غرب شمال در را هابارزاني همچون
 مالقات به نقده در شخصاً همايوني. كند آزاد را كشور از بخش اين بود توانسته تا شده فراوان مشقات
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 سـريعتر  هرچـه  تـا  گذاشـت  فـشار  تحـت  را او و شتافت كردها نافرمان و سركش شيخ بارزاني احمد
 پيروانش و او كه داد پاسخ همايوني هايپافشاري جواب در بارزاني احمد. بگيرد را خود نهائي تصميم
 ايـن  بـراي  و گشت بازخواهند خود اجداد و آبا سرزمين به هاانگليسي يا هاعراقي ضمانت بدون حتي
 شـدن  سـپري  منتظـر  كـار  ايـن  بـراي  امـا . زد خواهند باشد الزم كه نبردي و جنگ هر به دست كار

  . كرد خواهند حركت بهار رسيدن فرا محض به و شد خواهند سرما فصل و زمستان
 فيـصله  زودتـر  چـه  هر قضيه اين خواستندمي و رسيده پايان به شانتحمل و صبر كه هاايراني اما
 از مختـصر  و كوتاه خيلي همايوني خاطر همين به. ندنپذيرفت را مبهمي و گنگ نظر اظهار چنين يابد

  . نمايد اجرا و انتخاب را او پيشنهاد سه از يكي ساعت 48 عرض در تا خواست هابارزاني سركرده
 عـراق  خـود  اصـلي  وطـن  بـه  و كـرده  حركـت  فوراً هاراه بودن العبورصعب و زمستان وجود با -1

  . بازگردند
  . نهند گردن ايران حكومت مقررات و قانون به و داده تحويل را هايشانسالح -2
  . كنند آماده مبارزه و جنگ برايرا  خود -3

 نيروئي با روز دو از پس و كرد ترك را نقده  تهديدها عبارتي به  يا  پيشنهادها اين بيان با همايوني
  . شود مطلع كردها جواب و تصميم از تا كرد مراجعت مسلح قواي از عظيم
 بـه  تـانكش  و تـوپ  هايناگرد و زميني نيروي قواي كليه با بعد ساعت 48 همايوني كه زماني اما
 فـرو  زمـين  در و شده آب انگار هابارزاني نفري هزار دوازده جمعيت،  رسيد هادكر اصلي مقر و جايگاه
 قطف كار اين هم واقعاً و. نبود كاري چنين به قادر قهمنط ديگر اقوام و طوايف از يك هيچ. بودند رفته

 بـدون  ،پياده پاي،  سرد زمستان آن در كه آمدبرمي آبديده فوالدچون  هم و آزاده هايبارزانية  عهد از
 درجـه  30 زيـر  تا هايششب برودت كه را يبرف از پر ارتفاعات و هادره بار و خوار و آذوقه تهيه امكان
 زيـر  را چيـز  همـه  و ريخته فرو كنانغرش هك ائيهبهمن سقوط و كوالك خطر لحظه هر و رسيدمي
 خـواري  و خفـت  امـا  كـرده،  همـوار  خود بر را وطن به بازگشت پرمشقت راه،  نمودندمي مدفون خود

 خـود  بـر  جهنمـي  شـرايط  آن در را راه كيلومتر چهارصد از بيش زحمت ها  آن .نپذيرفتند را بيگانگان
 و بـود  رهبرشـان ة  خواسـت  اين. نروند بيگانگان منت بار زير و هتبازگش خود زادگاه به تا نمودند هموار
  . بĤن گردن نهادند همه

 جـاي  بـه  مهابـاد  جمهوري فروپاشية  فاجع از كه را جنگي ارزشمند غنايم حتي كرد جويانجنگ
، نـوع  بهترين از تفنگ قبضه هزار سه: از بودند عبارت غنايم اين. بردند و كرده حمل خود با بود مانده
 البتـه . دسـتي  نارنجك معتنابهي مقادير و صحرائي توپ عدد دو،  خودكار مسلسل قبضه بيست و صد
. شـود  داده ايـران  ارتـش  تحويـل  بـود  قـرار  و بـود  مهابـاد  جمهوري تسليحاتي انبار جزو هاسالح اين

 همـايوني  خـود . نكردنـد  ايجـاد  بـارزاني  جرينامه براي مزاحمتي آغاز در همايوني سرلشكر واحدهاي
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 شده خارج او فرماندهية  حوز از ديگر كه هائيبارزاني تعقيب بر را يزمستان قرارگاه در اقامت و ماندن
 كنتـرل  را اوضـاع  تهـران  در يعنـي  دورتـر  كيلومتر هزار كه پهلوي محمدرضا اما. ميداد ترجيح بودند
 و بهتـرين  ايـن ،  هـا بـارزاني  تـا  داشـت  اصـرار  او. بيايـد  كوتاه خواستنمي و كرده شقي كله،  نمودمي
  . بدهد نشدني فراموش گوشمالي يك را مهاباد جمهوري طلبان تجزيه واحد ترينزبده

 ايـل  از و بـسته  كار به را »كن حكومت و بيانداز تفرقه «قديمي تاكتيك كردند سعي ابتدا هاايراني
. نـشدند  موفـق  اما،  كنند علم هابارزاني مقابل در را آنها و نموده استفاده كمكي واحد عنوان به كه هر

 بـا  داشتند كه انيزبار كردهاي طويل صف عليه و شد كار به دست خود ايران ارتش ارسم ماه اواسط
 ايمنطقـه  و جـوي  سـخت  شرايط اما. شد ورحمله،  دادندمي ادمه راهشان به فراوان مشقت و زحمت

 و تلفـات  بـار  هـر  و ،گرفـت مـي  انجـام  هـائي درگيري روز هر تقريباً. نداد را زيادي هايدرگيرية  اجاز
 خاطر همين به. بود كرد پيشمرگان از بيشتر خيلي شدمي وارد ايراني مهاجم نيروهاي به كه تيصدما

 به توسل با شاهنشاهي ارتش هواپيماهاي. كرد ميدان وارد نيز را هوائي نيروي رضاشاهمحمد حكومت
 ورحملـه  كردنـد مي ترك را ايران خاك داشتند كه بارزاني جويانجنگ به هوائي تيربارهاي و ارانبمب

 گرفتـه  پناه هاكوهة  دامن در كه هم را كودكاني و زنان حتي بلكه مسلح پيشمرگان فقط نه آنها. شدند
 تمـام  بـا  رضاشـاه محمد امـا . دادنـد  قـرار  خـود  رگبارهاي و بمباران هدف بودند شده جمع هم دور و

 مـاه  اوايـل  در سرانجام اآنه و بگيرد را هابارزاني پيشروي جلوي نتوانست اشهوائي و زميني نيروهاي
 ايران ارتش جانب از كه خطري از نحو بدين و گذاشته سر پشت را عراق و ايران مرزي خطوط آوريل

  . رستند كردمي تهديدشان
 تـا  سازند متقاعد را عراق دولتمردان بودند شده موفق بغداد در كرد نفوذ صاحب محافل  و   هاگروه

 افراد آوريل ماه اواسط احمدشيخ   برادرش و مصطفي مال. نياورند عمل به اقدامي هابارزاني عليه موقتاً
 امـن ة  منطق به آيد عمل به عراق يا و انگليس مسلح نيروهاي سوي از اعتراضي آنكه بي را خودة  طايف

 خـستگي  فـرط  از كه كودكاني و زنان همراه ايل پيشمرگان از بخشي و بارزاني احمد. رساندند بارزان
تـسليم   عـراق  انتظـامي  نيروهـاي  بـه  را خـود ،  داشـتند  استراحتبه   شديدي نياز و فتادها پا از كامالً

 پـوالد  همچـون  پيـشمرگان  ناپـذير خـستگي  مركـزي  هـسته  او همـراه  بـه  و مصطفي مال اما. نمودند
 تقريبـاً  آن به دستيابي و كنترل كه تركيه و عراق مابين مرزية  منطق به ابتدا دادند ترجيح اشآبديده

  . باشند آينده وقايع راه به چشم و منتظر جا همان و رفته بود كنمم غير
 خيلـي  بودنـد  عـرب  اكثـراً  كه بغداد حكومت سران چون. نبود دليل بي محتاطانه العملعكس اين
 عربـستان  از گيري الهام با 1945 سال در اعرابة  جامع اينكه مضافاً -دادند نشان را خودة  چهر سريع
 بودند مايل قدر همان بلكه،  نداشتند مدارا و گذشت قصد عنوان هيچ به آنها -بود شده تشكيل ،بزرگ

 يعنـي  عـراق  بـر  حـاكم  سـلطنتي  خانـدان  كـه  شوند راحت طلب تجزيه و ناآرام كردهاياقليت شر از
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 قتـل  بـه  از پس 1939 سال در كه بود نرسيده قانوني سن به هنوز دوم فيصل ملك. هاشمي خاندان
 و سـال  بچـه  فيـصل  ملـك  كـه  اكنون و. شد انتخاب او جانشيني به،  اول قاضي ملك پدرش رسيدن

 احـساس  اختيـار  صـاحب  را خـود  و گرفتـه  دست به را قدرت كامالً كبير بريتانياي هايناسيوناليست
 از كـه  عراق ارتش كرد افسران از عده آن با. نمودند بركنار بالكل را مجلس كردهاي اقليت،  كردندمي

 مجـدداً  اكنـون  و پيوسـته  مهابـاد  جمهـوري  سـپاه  بـه  مصطفي مال همراه،  تهگريخ پرچم زير خدمت
 يك مقابل در افسران اين. ديگران براي باشد عبرتي درس كه نمودند ايمعامله،  بودند نموده مراجعت
 عـزت  سـروان  افـسران  ايـن  از ييك. شدند اعدام عام مأل در بغداد در و محكوم مرگ به نظامي دادگاه

 اعدام از نتوانست هم او گذشته مقام اما،  داشت را وليعهد آجودان سمت فرار از قبل كه بود عبدالعزيز
  . دهد نجاتش و نموده جلوگيري وي

 حكومـت  هـاي نقشه از داشت كه ايتردهسگ روابطعوامل و   ة  وسيل به پيش هامدت از مصطفي مال
 بـه  دردربه عراقي جويانتقام و متكبر عرب سردمداران كه دانستمي وضوح به ،گشت مي مطلع بغداد
 يعنـي  ايـران  بـه  بازگـشت . گرفت فرار به تصميم 1947 مه ماه اواسط كه بود اين. گردندمي او دنبال
. بـود  ممكـن  غيـر  بودنـد  ريختـه ) هاايراني (را آنها سربازان و افسران خون تازگي به افرادش كه جائي
. گفـت نمـي  آمـد خوش خود مناطق از يكي در كرد عيار تمام شورشي رهبر يك به مطمئناً هم تركيه
 بـه  را همـه  تـا  بـود  درصدد و كردمي سركوب را ملي هاياقليت ايام همان در داشتهم   تركيه ارتش
  .كند تبديل ترك

 دريافـت  اميـد  جـا  آن در توانـستند مـي  هـوادارانش  و مـصطفي  مال كه كشوري تنها ترتيب بدين
 روايتـي  بنـابر . بـود  ديـروزي  پيمـان هم و متحد ،شوروي يرجماه اتحاد همانا باشند داشته پناهندگي

 داده خاطر اطمينان مصطفي مال به مهاباد جمهوري فروپاشي هنگام به هاروس سركنسول اوف هاشم
 بـاز  آغوش با و بوده باز شمبارز پيشمرگان و او روي به هميشه شوروي جماهير اتحاد درهاي كه بود
  . پذيرفت خواهد را آنها

 آگـاه  خـود  قـصد  از را طايفه بزرگان بقيه گردهمائي يك طي مه ماه بيستم تاريخ در فيمصط مال
 را او توانـد مـي  بخواهـد  هركس كه برسانند طايفه افرادة  هم اطالع به تا خواست آنها از آنگاه و نموده

 يانجوجنگ اكثر كهيوجود با. باشد نداشته مبرمي نياز وجودش به طايفه آنكه شرط به. كند همراهي
 مـال  سـوي  از امـا ،  نمودنـد  اعـالم  داوطلـب  را خـود ،  شـدند  خبر با موضوع اين از اينكه محض به ايل

 نيـروي  داراي،  محـض ة  سرسـپرد  و مطيع كه نمود انتخاب را آنهايي فقط او. نشدند پذيرفته مصطفي
 800 لـي ا 500 حدود در سرانجام مختلف منابع گفته به. بودند كافي يمبارزاتة  تجرب و قوي جسماني
  . كردند همراهي سفر اين در را خود رهبر كرد پيشمرگه
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 حـدوداً  آنهـا . درآمـد  حركـت  به شمال سوي به پيشمرگان ستون مه ماه هفتم و بيست روز صبح
. راه افتادند  پياده پاي مصطفي مال خود حتي آنها همگي. داشتند رو پيش خطرناك راه كيلومتر 350

 و اسـب  تعـدادي  آنهـا  نقـل  و حمل وسيله تنها. كشيدندمي دوش به هم را نياز مورد وسايل و اسلحه
 حمـل  خـود  پـشت  بـر  نيـز  را مجـروحين  بعـدها  و بار و خوار،  سنگين هايمسلسلبايد   كه بود قاطر
 از. ديدنـد مـي  را النپـر اد ارتفاعـات  برف از پوشيده قله،  شرقسمت   در فراري جويان پناه. كردندمي

 قـول  هـم  بـه  و كرده ياد سوگند قلهآن   روي جا آن ايران و عراق،  ركيهت كردهاي نمايندگان زمانيكه
 يـك  ايجـاد  رويـاي  آنهـا  كـه  بـود  جـا  همان. بود نگذشته سال سه هنوز بودند داده متقابل مساعدت
  . رسيدمي نظر به دورتر اشفاصله رويا اين حاال وده بودند اندر دل پرورا را متحد كردستان
 و ورترگـه ة  در وارد دوم روز صبح،  كردند عبور تركيه مرز از حركت اول زرو همان هابارزاني ستون
 در،  قوتـور  و پورهشا شهرهاي كنار از عبور و سوماة  در طريق از اكنون،  شدند ايران قلمرو آن متعاقب
 شمال جهت در را راهشان كردندمي تعقيب را آنان تنگاتنگ عراق و ايران عوامل و جاسوسان حاليكه
. رسـيد  همـايوني  سرلشكر گوش به حتي بارزاني هاي كرد ستون حركت و جائيجابه خبر. دنددا ادامه

 ورود انتظـار  چـشم  خـوي  شهر در يعني مصطفي مال از كيلومتر پنجاه از كمتر ايفاصله در همايوني
 منظـور  بـه  را مـسافرتش  اولـين  بود گرفته تصميم روزها آن پهلوي رضاشاهمحمد. بود مملكتش شاه

 حركـت  ايـن  از شاه. آورد عمل به كشور غربي شمال بخش در ايرانة  شد فتح دوباره مناطق از بازديد
 آتش رفتندمي شوروي مرزهاي سوي به ايران خاك طريق از مسلحانه داشتند كه كردها آميزتحريك
 ايـن  طبـق  .نمايـد  صـادر  را كردهـا  ستون مسلحانه تعقيب فرمانسريعاً   تا شد باعث همين و. گرفت
، گرفتـه  را كردهـا  پيشروي جلوي ايران مسلح قواي از پياده گردان دو قوتورة  در در بايستمي نفرما
 عجلـه  بـا  نيـز  ديگـري  واحـدهاي  گردان دو اين بر عالوه. كنند نابودشان و داشته وا مبارزه به را آنها

  . شدند كشور شمالي نقاط رهسپار
 نظـر  از نـه  و مقاومـت  و بـدني  نيـروي  نظـر  از نه،  جنگي تجربه نظر از نه ايران ارتش نيروهاي اما

 هـم  آنهـا  پـاي  گـرد  بـه  و نـشده  مصطفي مال منتخب پيشمرگان حريف لحاظ هيچ از پذيريانعطاف
 ايفاصـله  در قوتـور  دره شمالي هايبخش در بارزاني مبارز پيشمرگان ژوئن سوم روز در. رسيدندنمي
 را دامي راحتي به و دوباره مصطفي مالة ورزيد نپيشمرگا كه بود معني بدان اين. شدند شناسائي دور
 محمدرضـا . بودنـد  گذاشـته  قـال  را آنهـا  و نهـاده  سر پشت بودند گسترده شانراه سر بر هاايراني كه

 عهـده  بـه  را عمليـات  فرماندهي خود و كرده مداخله شخصاً داشت حضور منطقه در هنوز كه پهلوي
 متوقف را ها  بارزاني قوا تمام با واحدهايش تا داد فرمان پيچيدمي خود به خشم شدت از كه او. گرفت
 را همگـي  و خواسـته  را واحـدها  فرماندهان و ارشد افسران كليه هم بعد. نمايند حمله آنها به و كرده
  . كرد مي نظامي دادگاه مقابل در محاكمه به تهديد
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 هـاي بريـدگي  و زتيـ  هـاي صـخره  البـالي  در مجـدداً  خـوي  شهر غربي شمال بخش در كردها اما
 بود صدماتي از بيشتر خيلي آورد وارد آنها به منطقه اين كه خساراتي و تلفات. شدند ناپديد ارتفاعات

 و هـا صـخره  چـون . آوردنـد  وارد آنهـا  بـه  خـود  هـوائي  و زميني نيروهاي از گيريبهره با هاايراني كه
 حفـظ  دشـمن  هواپيماهـاي  هـوايي  حمالت مقابل در را آنها چند هر) Moro (مورو هايكوهبريدگي

 هـاي رودخانـه  روي بـر  و سـاخته  طنـاب  يـا  و اليـاف ة  وسـيل  به كه هاييپل روي از عبور اما،  كردمي
 روي از قاطرهـا  و هـا اسـب  عبور. زد آنها به را هالطمه بيشترين ندبود شده بسته كوهستاني خروشان

. نبـود  پـذير امكـان  هـم  سنگين هاياهدستگ و سالح حمل دليل همين به و بود ممكن غير هاپل اين
 هـا دره عمق به،  دنموده بودن  تالش هاسالح و چهارپايان جان نجات براي كه هم پيشمرگان از ايعده

  . دادند دست از را خود جان و شده پرتاب
 منظور به و نموده عمل شاه جانب از شده صادر فرمان به بود نحوي هر به ايران قواي وجود اين با

 زمينـي  نيـروي  هـاي گردان از يكي ژوئن ماه نهم روز در. رساندند هابارزاني ستون به را خود يدرگير
 بـه  را كردها تا داشت نظر در و گرفته موضع خوي غربي شمال كيلومتري چهل در شاهنشاهي ارتش
 خـود  كـه  شدند متوجه ناگهان،  شدند عميق نسبتاً فرعية  در يك وارد سربازان وقتي اما. بياندازد دام
 خـود  كنندگان تعقيب براي كوهستاني هايجنگ رقيببي و مسلم استادان كه دامي. اندافتاده دام به

 بـاران ،  هـا   دره اطـراف ة  كشيد فلك به سر هايصخره و هاكوه هايدامنه از آن يك در. بودند گسترده
 ايمحمولـه  هم گاهي از هر. گرفت باريدن ايراني سربازانة  كل و سر بر آساسيل تگرگ همچون گلوله
 ايـن  سـاعت  يـك  از كمتر در. شدمي هاگلوله رگبار چاشني پيشمرگان دستي هاينارنجك از فشرده

ة چهـر  ديدن به موفق درگيري مدت سرتاسر در كه ايراني نيروهاي. يافت پايان و شد مغلوبه درگيري
 عجلـه  بـا  آنگـاه ،  تندگذاشـ  يجـا  بـر  كشته يكصد از بيشتر،  بودند نشده هم پيشمرگان از يكي حتي

 كه نمودند نشينيعقب به اقدام زدهشتاب و دستپاچه آنقدر آنها. نشستند عقب و برداشته را هازخمي
 خـود  بـا  گروگـان  عنوان به را آنها پيشمرگان. درآمدند كردها اسارت به هم نفرشان شانزده آن ضمن
زيرنظر  بهفقط   را خود عمليات كليه هك بود ترسيده قدري به ايراني سربازان چشم ديگر اكنون. بردند

  .  محدود كردنددسترس از دور ايفاصله گرفتن كردها به
 بـه  و شـمال  تمسـ  در آنهـا  روي جلـوي . رسـيدند  خـود  مقصد به تقريباً ژوئن دهم روز هابارزاني

 نماييخود عظمت با و شكوه پر ،آرارات برف از پر و متري هزارپنج مرتفعة  قل دور چندان نه ايفاصله
 بـراي  و. اسـت  معـروف  نـوح  كوه به هاايراني و كردها نزد خاموش فشانآتش كوه اين آرارات. كردمي

  . آنهاست سرزمين مرزي نقطه ترينشمالية كنند تعيين كردها
 ارس خروشان و عميقة  رودخان به چيز هر از قبل مصطفي مالة  كوفت و خسته كامالً پيشمرگان اما

. ناميدنـد مي) Araxes (آراكسس باستان عهد در را ارس. نگريستندمي،  بود نهاآ مقابلة  در ته در كه
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 فقـط . سـازد مـي  جدا هم از را تركيه و ايران،  شوروي جماهير اتحاد مرزهاي ،نقطه اين در ارس مسير
 رهـائي  خطـر  از و بوده مصون هابارزاني جان شوروي جماهير اتحاد خاك در يعني رودخانه سوي آن
 دو مـدت  در و خـود  مـسير  در كـه  پوالدين مردان اين فرساي طاقت و طوالني راهپيمائي .يافتندمي

 بودنـد  گذاشـته  سـر  پـشت  را العبـور صـعب  كوهستاني مناطق و دشوار راه كيلومتر 350 حدود هفته
  . بود رسيده پايان به اكنون
 تـا  فرسـتاد  نيـست كمو ميزبانان نزد پيشاپيش پيك عنوان به را خود مردان از نفر دو مصطفي مال
، راهپيمـائي  از برده بدر جان دالور 431 بعد روز چند. برسانند اطالعشان به را كرد مبارزان ورود خبر

 بيـرون  ارس زده يـخ  آب از خيـزان  و افتـان ،  آلودگل و پوره پاره و ژنده هايلباس با درمانده و خسته
 و سـر  بـا  ايـران  پـوش زره هـاي تانـك  ناولي كه زماني. رساندند رودخانه طرف آن به را خود و خزيده
 كـه  چيزي تنها،  درنورديدند كرد مبارزان به حمله قصد به را هادره كشسينه و سراشيبي زياد صداي
 و بـارزاني  مـصطفي  مـال . بـود  شـده  غـرق  پيشمرگان از جسد دو و بازمانده تفنگ قبضه چند يافتند

 يازده از پس بايستمي كه ايصحنه. شدند اپديدن تاريخ صحنه از آنها،  بودند تبعيد در اكنون مردانش
  . شدندمي ظاهر آن روي دوباره ماه چهار و سال
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8  
  »!بارزاني سالم«
  وطن به گمشده فرزند بازگشت

  

 بـه  تـازه  فرمانده قاسم عبدالكريم ژنرال. داد تغيير را اوضاع يكباره شد مخابره بغداد از كه تلگرافي
 عليـه  بغداد پادگان مسلح نيروهاي كمك به 1958 جوالي دهمرچها ريختا در كه عراقة  رسيد قدرت

 تـا ينيك از تلگـراف  ايـن  طـي ،  بـود  ناميـده  جمهـور  رئـيس  را خود و نموده كودتا سلطنتي حكومت
 اجـازه  مهـاجرش  همراهـان  و بارزاني مصطفي مال به نمود درخواست كرملين كاخ رئيس خروشچف

  . بازگردند عراق هب بتوانند تا بدهد را شوروي از خروج
 نظـامي  نبـرد  يك طي عراق مسلح نيروهاي فرمانده عنوان به افسر همين پيش سال سيزده حدود

 موفق قاسم عبدالكريم. نمود مغلوب را كشور شرقي شمال كوهستاني مناطق كرد شورشيان آورحيرت
 هـا مـاه  از پـس  را بـارزاني  مـصطفي  مـال  فرماندهي تحت كرد شورشيان مقاوم و سرسختة  هست شد

 سـرزمين  بـه  را آرامـش  دهه يك از يشب و رانده بيرون ايران همسايه كشور مرزهاي طريق از مبارزه
 عمـر  كوتـاه  واقعـه  از پـس  كـه  همرزمانش وفادارترين از تن 431 و بارزاني. بازگرداند عراق پادشاهي
 بـه  سال. بردمي سر به تبعيد حالت در جا آن در و گريخته شوروي جماهير اتحاد به مهاباد جمهوري

  . كشيدمي را جديدي اقبال و شانس و اوضاع تغيير انتظار بيهوده سال
. دندكرنمي رفتار رفيق يا دوست  و همرزم يك همچون پناهنده كردهاي با روسي ميزبانان واقع در
 يويتنـام  هـاي ژنـرال  از يكي رديف در را او و بوده مرفه كامالً جا آن مصطفي مال شخص اينكه حتي
بـوده   آمريكـائي  خبرنگـاران  سـاختگي  اختراعات از تواندمي فقط و بوده محض دروغ باشند داده قرار
 حتـي  كـه  اسـت  ايـن ،  اسـت  تعجب باعث كه موضوعي. »سرخ مالي«ة  كلم ابداع مانند چيزي،  باشد

 را سـرخ  مالية  افسان كينان درك همچون نزديك خاور سياسي مسائل به آگاه و برجسته كارشناسي
 از تـر افتـاده  پـا پـيش  اياندازه تا امر واقعيت حاليكه در. است آورده كردي داستان يك بازگوئي نضم
 نوجواني او كه هنگامي و بارزاني زندگي و تولد محل روستاي در »مال« مستعارة كلم. هاستحرف اين

 ايمدرسه اي درس كالس در آنكه بدون او كه مناسبت بدين هم آن. شد داده نسبت وي به نبود بيش
 نخوانـد  و خودآمـوزي  همـين  طريـق  از و كندمي نوشتن و خواندن به شروع باشد كرده پيدا حضور
 جريـان  ايـن . نمايـد مـي  كـسب  آوريحيرت معلومات و دانش موقعيتي و محيط چنان در كتاب چند
 او اسم به ار مالة  كلم مناسبت همين به و بنگرند عالم يك چشم به او به روستا اهالي تا گرديد باعث
  . نمودند اضافه
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 ايـن  از غيـر  هـم  شـوروي  جماهير اتحاد درپناهنده كردهاي آنچناني و رفاهي اصطالح به امكانات
 محـل  بـراي . شـدند  مجزا شوروي در ساكن كردهاي از كامالً ،ورود اول هايسال طي هابارزاني. نبود

. شـد  گرفتـه  نظـر  در شـوروي  ربايجانآذ پايتخت،  باكو شهر اطراف در مختلفي روستاهاي آنها اقامت
 بـا ) مـصطفي  مـال  (او خـود  حتـي  كه نمودند تأييد بارزاني اعتماد مورد اطرافيان و نزديكاناز   ايعده

 مايحتـاج  تأمين براي بود مجبور،  بود آمده نائل ژنرالية  درج به مهاباد جمهوري ارتش در اينكه وجود
 دسـتكش  و سـبدبافي  چون كارهايي به دست ورويش جماهير اتحاد در خودة  روزمر زندگي مخارج و

 معـدود  جـزو  1947 سـال  در كـه  باديگاردهايش اصطالح به يا شخصي محافظين از يكي. بزند دوزي
 سـفرم  اولـين  طي مرا 1973 سال در و بود گريخته شوروي جماهير اتحاد به او همراه كه بود كساني

 چنين ابداً روسيه در اقامتمان آغاز هايسال يط«: آورد خاطر به چنين،  كردمي همراهي كردستان به
 مزاحم و ناخوانده ميهمانان همچون ما با. كنيممي زندگي دوستانمان نزد داريم كه نداشتيم احساسي

 و تكـاليف ،  بودنـد  دسـترس  در زبـان  كـرد  افراد و كارمندان كافي حد به اينكه وجود با. شدمي رفتار
 نبود كسي هم ما بين در. كردندمي ابالغ ما به آذربايجاني يا و سيرو هايزبان به فقط را ما دستورات

 دارند آنها كه دادمي دست ما به احساس اين غالباً. باشد داشته كافي تسلط زبان دو اين از يكي به كه
  ».كنندمي مسخره را كوهستاني روستائيان ما

 بـارزاني  مهاجرين خواهي آزادية  ايد و فكر مبادا اينكه از داشتند واهمه هاروس كه بود پيدا كامالً
 و آزار و ببنـدها  و بگيـر  شـديدترين  بـا  همزمـان . كنـد  سـرايت  نيز شوروي ساكن كردهاي اقليت به

 در گرجـي  غيـر  اقـوام  سـركوب  و اختناق همچنين،  شوروي جماهير اتحاد در ملي هاياقليتشكنجه
 در زمـاني  كـه  كـردي  روستائيان به انيچندة  عالق ديگر شوروي جماهير اتحاد،  استالين توسط قفقاز
  . نداشت، آمدندمي حساب به مهمية مهر ميانه خاور در روسيه سياسي هايبازية عرص

 سياسـت  ه بـود،  شـد  دگرگـون  يكـسره  نزديـك  خـاور  اوضاع كه زماني يعني پنجاهة  ده اوايل تازه
 بـه  كردهـايش  نـشده  حـل  معضل وجود با تركيه. افتاد كردها فكر به شوروي جماهير اتحاد قدرتمند
 اششـده  آرام موقتاً كردهاي اقليت با هم عراق پادشاهي كشور،  درآمد) NATO (ناتو پيمان عضويت

، بـود  شـوروي  جماهير اتحاد هايدخالت مخالف كه بغداد پيمان يا) SENTO (سننتو پيمان به ايضاً
  . پيوست

 كـشور  دو داخلي سياست عليه ،متخد به آماده هميشه فشار عامل عنوان به كردها مجدداً اكنون
 سـران  توجه مورد،  بودند درآمده غربي هايپيمان سيستم براي ستون دو صورت به كه عراق و تركيه

  . گرفتند قرار كرملين
 كردسـتان  صـداي  »كوردوستان نگيده «عنوان تحت شده استتارمخفي و    تبليغاتي فرستنده يك

 بـا  و روسي هايسازمان توسط راديوئي فرستنده اين. شد ياندازراه قفقاز در پنجاهة  ده هايسال طي
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 ديگـر  فقـدان  دليـل  بـه  – زودي بـه  و افتـاد  كـار  بـه  ديگـر  تبعيـديان  و بارزاني پناهندگان همكاري
، بـاكو  شـهر  هـاي دانـشگاه  اين بر عالوه. كرد پيدا مندعالقه و شنونده هزار صدها – كردي هايبرنامه
 طـي  مـصطفي  مـال  خود حتي. دادند قرار كرد جويانپناه اختيار در تحصيلي بورسيه تاشكند و مسكو
 و تـاريخ ،  اقتصاد،  جغرافيا هايرشته در تحصيل به مسكو دانشگاه در،  تبعيد در شاقامت آخر هايسال

  . پرداخت روسي زبان همچنين
 مـابين  زنيـ  بيـشماري  هايازدواج. گرديد برقرار هم شوروي كردهاي با مالقات و ارتباط باالخره و

 با كه كرد دختران با فقط نه پيوندها اين البته. گرفت انجام شوروي كرد دختران و بارزاني پيشمرگان
 داراي كه بيشماري پيشمرگان با عراق كردستان در بعدها من خود. شد برقرار هم تبار روسي دختران
 هـاي ازدواج همـين ة  يجـ نت بايستي آنها كه زدم حدس و شدم آشنا بودند آبي چشمان و بلوند موهاي
  . باشند بوده روسي -كردي

 را او و گرفتـه  را بـرش  و دور كـه  ايحلقه شد موفق ابتدا روسيه در اقامتش هايسال طي بارزاني
، مـسكو  سياسـتمداران  و دولتـي  مقامـات  با فقط نه را ارتباطش توانست او. بشكند،   بود كرده منزوي

. شـد  نيـز  عـراق  كردهـاي  با ارتباط ايجاد به موفق بلكه،  ايدنم برقرار) استالين مرگ از بعد مخصوصاً(
 و كنتـرل  قابـل  زحمت به آمدهاي و رفت پنجاهة  ده اواسط) ساواك (ايران اطالعات و امنيت سازمان
 نوسـان  در ايـران  خـاك  طريـق  از عراق و شوروي مابين كه را كردها رسان پيام و پيكة  كنند نگران
 سياسي هايدستورالعمل و فرامين كردها پيك«: داد گزارش يرانيا منبع يك. گرفت نظر تحت بودند
 احـوال  و عاوضـا  و وقـايع  از نيز   دقيقي اطالعات متقابالً و رسانده عراق در پيروانش به را مصطفي مال

  ».رساندندمي تبعيد در رهبرشان اطالع به را عراق
. كـرد  مختـل  را عـراق  كردهـاي  طلبانـه  استقالل جنبش سازماندهي،  امر ابتداي در بارزاني غيبت

 علني »هيوا «اميد حزب عنوان تحت بعدها اما گرديد تأسيس مخفيانه  ابتدا 1938در سال    كه حزبي
  . گشت منحل مدتي از پس  و شد

 را فـاني  دار دوم جهـاني  جنگ پايان از پس كمي كرد قدرتمند رهبران ديگر از يكي محمود شيخ
 اعطـاي  وعـده  از خود هاياستنباط بر تكيه با و خودسرانه انيهسليم در بيستمة  ده طي او. گفت وداع
. نمـود  اعـالم  آن حـاكم  را خود و تأسيس را كردستان حكومت ،متفقين نيروهاي توسط ختاريخودم

 وقتـي  امـا . كردنـد  تحمل اشسياسي ينمايش حركات خاطر به را او ابتدا بريتانيا استعمارگر نيروهاي
 و نمـوده  تحريك نيز را جنوبي مناطق كردهاي دارد و نهاده فراتر خود حد از را پا او كه شدند متوجه

 مـدت  البته. كردند محبوسش كوتاهي مدت سرانجام و نموده اقدام سريعاً،  خواندمي فرا پيماني هم به
  . شد آزاد مجدداً 1944 سال در و نكشيد طول زياد حبس اين
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 شـكاف  كـردن  پر منظور به بودند هيوا حزب ياعضا بعضاً كه كرد شهرنشين روشنفكران از ايعده
 ماه در تا شدند آن بر، بود شده ايجاد 1945 سال در بارزاني فرار از پس كه ايطلبانه استقالل جنبش

 را عـراق  كردسـتان  دمكـرات  حـزب ،  )KDP (ايران كردستان دمكرات حزب از پيروي به 1946 اوت
 انتخـاب  -خـودش  حضور عدم وجود با- بارزاني مصطفي مال هم حزب رهبر عنوان به. نمايند تأسيس

 افـسران  از يكـي  حاج مير را رهبري مسئوليت ،حزب به او پيوستن و رهبر بازگشت تا شد قرار و شد
  .بگيرند عهده به مدافع وكيل عبداهللا مزهح و ارتش
 دمكـرات  حـزب  بـر  عـالوه ،  كركـوك  خيـز  نفـت  منطقـه  در مخـصوصاً  عراق كردنشين مناطق در

 بـراي  پـايي  جـاي  كـه  بودند هائيگروه جزو هم هاكمونيست،  كرد كشاورز و كارگر طبقه و كردستان
 اشنامـه مـرام  بـا  متناسـب  و گـشته  تأسـيس  1934 سـال  در عراق كمونيست حزب. كردند باز خود

 عليه مبارزاتش ضمن حزب اين. بود عرب و كرد كشاورز و كارگر طبقه مصالح و منافع برابري خواهان
 بـه  طبقاتي مبارزه راه سر بر مزاحمي عامل را كردها طلبانه استقالل جنبش،  بغداد نتيسلط حكومت

. نگريـست   يمـ  »جهـان  المللـي بـين  انقـالب  بـه  بورژوازي خرده خيانت«عنوان به را آن و آورده شمار
: داردمـي  اظهـار  نزديـك  خاور سوئيسي كارشناس) Heinz Gstrein (گستراين هانس كه همانگونه

 مـال  مجـدد  بازگـشت  تـا  1946 سـال  در كردسـتان  دمكـرات  حزب تأسيس زمان از ،مدت تمام در«
 بـود ) KP (كمونيست حزب عليه بيشتر دمكرات حزب هايدرگيري،  تمام سال دوازده  يعني مصطفي

  ».طلبانه استقالل مبارزات تا
 نـگ تة  حلقـ  بنـد  و قيـد  اسـير  را خـود  هاكمونيست خالف بر بارزاني مصطفي مال دمكرات حزب

 در كـه  »اتوبوسي حزب «ملي و عمومي بود حزبي ،كار آغاز همان از حزب اين. بود ننموده ايدئولوژي
 بنيـاد  حتـي  و خواهجمهوري،  سوسياليست تا گرفته دمكرات و ناسيوناليست از ،مختلف هايگروه آن

 در حـزب  ترتيـب  بـدين . دهنـد  ادامـه  خـود  هـاي فعاليت هب هم كنار در توانستندمي مذهبي گرايان
و آمـاده    داده نـشان  را خود ديدمي الزم كه شكلي هر به توانستمي مقتضيات بر بنا كه بود موقعيتي

  . ائتالف نمايد نيروها ترينمتنوع بابود 
 سـال  روزهـاي  آخـرين  طـي  هايشبيانيه آخرين اعالم تا تأسيس زمان از كردستان دمكرات حزب

 يعنـي  مشترك پدري سرزمين يك محدوده در عرب و كرد قوم دو هايهمكاري خواهان مدام 2003
 و متحـد  عراقـي  قبـول  بـه  اعتـراف  كـه  كرد باور بتوان مشكل اما. است بوده يكپارچهمتحد و    عراقي

 اعتـراف  ايـن  كـه  پـذيرفت  توانمي ترراحت. باشد شده گرفته جدي دمكرات حزب سوي از يكپارچه
  . نمود ارزيابي تاكتيكي ضرورتي را آن توانمي عبارتي به يا بوده مصالحه نوعي

ة طايفـ  گويـان  سـخن   و كردسـتان  دمكرات حزب مسئولين با من خود كه متعددي مذاكرات طي
 آنهـا  دستيابي قابل و نزديك هدف پس در كه داده دست من به احساس اين هميشه امداشته بارزاني
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 در كردهـا  معـضل  حل ييعن تركننده مسحور و دورتر هدفي عراق خاك داخل در خودمختاري يعني
 قـوم  از نفـر  هـا ميليون كه حكومتي،  شده پنهان واحد حكومت يك ايجاد و كردستان هاي  بخش كليه
 نيـروي  كه واالست هدف همين و،  گيردمي دربر سوريه همچنين و ايران،  تركيه كشورهاي در را كرد

  . بخشدمي توان پيش از بيش روز هر را كرد خواهان آزادية محرك
 لفظـي  اعترافات خاطر به كرد راديكال محافل و اقشار جانب از بارها عراق كردستان كراتدم حزب

 داخـل  در خودمختـاري  محـدوديت  قبول و اكتفا همچنين عرب و كرد مشترك همكاري و زندگي به
 كردستان دمكرات حزب هاحرف اين تمام وجود با اما. است گرفته قرار شديد انتقاد مورد،  عراق خاك

 جمـع  هـم  دور خـود  رهبـري  تحت را كرد سياسي مهم هايگروه كليه شده موفق هميشه يتنها در
 هـاي سـال  طـي  عـراق  هايكمونيست سازمان. هاكمونيست استثناي به سياسي نيروهاي تمام -كند

، سياسـي  مـشخص  برنامـه  يك كه بود سازماني تنها كردستان دموكرات حزب كنار در 1950-1940
 و زيرزمينـي  تـشكيالت  يك با همراه شده بنديطبقه و مشخص سازماني،  هسپرد سر حزبي مسئولين
 سـلطنتي  حكومـت  عليـه  1952 و 1948 هـاي سـال  در هاناآرامي برپائي زمان از . را دارا بود   نيرومند

 هـايي همكـاري ،  زمـان  آن نظـامي  حكومت سوي از احزاب تشكيل ممنوعيت گهگاهي صدور و بغداد
 بدين هم آن البته. گرديد ايجاد كرد هايناسيوناليست و هانيستموك نمابي جدي چندان نهموقتي و   

 انتخـاب  عراق كمونيست حزب دبيركلي به كرد يك بلكه عرب يك نه بعد به 1952 سال از كه دليل
 اهميـت  راه از كردهـا  دل آورن دست به جهت در كوشا و آميزمسالمت رفتار خاطر به كه او. بود شده
 شـد  موفـق  ظـاهراً  د،بو شده معروف خندان يا متبسم معني به »بسيم «به آنان هايخواسته به دادن
   .سازد خارج تشنج حالت آن از و بخشيده گرما را هاكمونيست و كردها مابينة زد يخ و سرد جو

ة مـسئل  برابـر  در را آنهـا  و نمـود  سرزنش را بغداد كمونيست حزب قديمي هاياستالينيست بسيم
 جمعيـت  سـوم  يـك  بـين  احتمـاالً  كه موضوع اين به آگاهي با او. ناميد »لقمط طلب فرصت «كردها
 مـرگ  بـا . نمـود  دفـاع  شـدت  به كردها خودمختاري حق از گرديد خواهد ايجاد شكافي بقيه با عراق

 در روسـي  ديكتـاتورِ  گرجـيِ  غيـر  اقوام  به  نسبت هخصمان سياست سريع پايان آن متعاقب و استالين
 بيـشتر  آن ادامه به را عراقي هايكمونيست،  بود كردها طرفدار كهجديد   مشيخط اين،  قفقاز آنسوي
  . نمود ترغيب و تشويق

 كـه  رفـت  پـيش  آنجا تا بودند يكديگر رقيب حال به تا كه حزب دو اين گرفتن آغوش در و آشتي
 را خـود  اسم،  پنجاه دهه در يعني زمان آن در[- )KDP (كردستان دمكرات حزب و كمونيست حزب

 كـرد  غيـر  هاياقليت تا،  داد تغيير كردستان دمكراتيك حزب) DKP (به كردستان دمكرات  حزب از
بـا   گرفتند تصميم -نپندارند خودي غير و بيگانه را خود) هاآسوري و اعراب،   هاتركمان (كردستان در

 حزبـي  هـاي كنفـرانس  از يكـي  در. كنند شركت 1953 سال مجلس انتخابات در مشترك يك ليست 
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 در تـر آشكار كرد هايناسيوناليست هايخواسته حتي شد برگزار 1956 سال در كه ،كمونيست حزب
 تمـام  هـا كمونيـست  نفع به عنوان هيچ به واكنش اين البته،  شد گنجانده بغداد هايكمونيست برنامه
 ياهـال  كـه  بـود  شده قدرت پر و موثر چنان فاصله اين در كردها جنبش جاذبه نيروي و گيرايي: نشد

 بودند كمونيست حزب سپرده سر كردنشين مناطق در مسئولين و مديره هئيت كه وجودي با منطقه
  . دادند ي رأبارزاني به و پيوسته دمكرات حزب به يكپارچه

 فكر به،  نبودند هاكمونيست با مغازله و زدن الس به حاضر كه ديگري احزاب و نيروها ميان اين در
هـا   طـي آن سـال  . افتادندمشي ديگري بودند  ب و نيروهائي كه داراي خطو ائتالف با احزا  سازيزمينه
 اعـراب  از متحد ايجامعه يا عربيست پان متحد دولت يك تشكيل نويد .بود تكاپو در عرب جهان كل
 رهبرانـشان  و عـرب  جوانـان  چـشمان  برابـر  در ناسيوناليـستي  و جمهوريخواهانـه  اسـاس  و هدشالو با

 نيـروي  بـه  و گرفـت  دسـت  بـه  را قدرت مصر در 1954 سال در عبدالناصر جمال. كردمي خودنمائي
  . گرديد تبديل اعراب آرزوهاي و آمالة مجموع تبلور نقطه و محركه
 عمـل  به عبدالناصر از ديداري مصر در عرب و كرد نمايندگان از طمختل هيئاتي 1957 سال اوائل

 حـضور  مصر در »سوم راه «يك يافتن براي اتهيئ اين همراه روز آن كرد كه  نمايندگان از يكي. آورد
 اشـتغال  كردشناسية  رشتدر   تدريس به برلين دانشگاه در حاضر حال در كه بود ز بهنه جمال،  داشت
 منـد عالق و تعـصب  يب را خود عرب غير هاياقليت مسئله به پرداختن مورد در عبدالناصر جمال. دارد
 گفـت  تـوان مي واقع در،  گرديد پخش نيز كردي زبان به هاييبرنامه قاهره راديو در متعاقباً. داد نشان

 و مـصر  كـشور  دو كه زماني و .شدمي اداره هاروس جانب از كه »كردستان صداي «راديو با رقابت در
 سـوريه  كردهـاي  اوضـاع ،  پيوستند هم به عرب متحد جمهوري عنوان به 1958 سال اوايل در سوريه

  . يافت دبهبو ملموساً بار اولين براي هم
 بغـداد  مجلـس  در كـرد  نماينـدگان  از يكي اكنون كه بود افتاده تنش از و گشته آرام آنقدر اوضاع

 گـردآوري  يـك . بنمايـد  عراق اساسي قانون در را خلقش حقوق و حق درج تقاضاي توانستمي حتي
ـ  رسـمي   مقامات ببخشد قاطعيت پارلماني اقدامات به بايستمي هم عراق جامعه از امضا  عـراق  تدول
 برقراري از پس سال ده مدت در دولت كه گونههمان عبارتي به گرفتند، پيش محتاطانه رفتاري ابتدا

نـداد،   نـشان  العملـي عكـس  دوم جهـاني  خاتمة جنـگ   از بعد عراق كردهاي طرفيبي اعالم و آرامش
 كشور شرقي لشما ارتفاعات در و شدندمي نفر ميليون سه بر بالغ زمان آن در كه هم كردها جمعيت

  . گرفتند پيش واكنش بدون و السويهعلي زيستند، رفتاريمي
 دولـت  كـه  تعهـداتي  و تكـاليف  چنـين هـم ،  )كردها  (مزاحم اقليت مورد خاطردر دغدغه و نگراني
 گرديـد  برطرف و رفع نحو بدين ،نمودمي مطالبه كردها ملي كاراكتر حفظ منظور به بريتانيا قيمومت

 .M (زيكمونـد  .م. گرديـد  صـادر  هـم  ماهنامـه  يـك  مجوز و شد احداث بتدائيا مدارس تعداديكه 
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Zykmund (در 1957 سـال  در عـراق  سفر از بازگشت از پس چكسلواكي كشور اهالي از خبرنگاري 
 بـود  شده آويزان كه گوني يك از ،در عنوان به مدارس اين در«: داد گزارش اينگونه مدارس اين مورد

و در   بود شده ساخته متر پنج در متر هفت ابعاد به اتاقي ورودي درِ اين ماوراي در. كردندمي استفاده
 به شدنمي روشن هيچكدام كه چراغ تعدادي و تخت يك،  چوبي هايصندلي و ميز،  جعبه تعدادي آن

 تظـاهر  و نشـسته  اتـاق  ايـن  درون بـالغ  مرد هشانزد. خوردمي چشم به به همريخته  و نامرتب صورتي
  ».باشندمي نوشتن و خواندن هنر فراگيري مشغول كه كردندمي

 و فرهنگـي  موقعيـت  نمايـانگر  اسم اين خبرنگار مذكور  نظر به. بود »نوح كشتي «مدرسه اين اسم
  در را آن داشت نظر در آرامش و صلح سال ده از پس هنوز بغداد حكومت كه بود ايمنطقه اجتماعي

 مناطق بقيه در بلكه كردنشين هايبخش در فقط نه تهالب. نگهدارد يفرهنگ آگاهي سطح ترين پائين
 هـاي پـروژه  وجود با. وجود داشت  سياسي هايتشنج و تنش براي مستمسك و بهانه كافي حد به هم

 عثماني امپراطوري هايبخش ترينمانده عقب از يكي هنوز 1958 سال تا عراق،  پروازانه بلند و بزرگ
  . بود گرفته قرار توجهيبي مورد نزديك خاور هايينسرزم ساير از بيش كهمحسوب شد  سابق

 كـه  چادرنـشيناني   ،ملـك  بـدون  رعايـاي  و بـزرگ  مالكـان  قشر دو مابين عميق اجتماعي شكاف
ــتگي ــي پيوس ــود ايالت ــت از را خ ــد داده دس ــستم، بودن ــشاورزي سي ــه ايك ــان از ك ــورابي زم  حم

)Hammurabi (گيـر همـه  هـاي بيمـاري ،  بـار اجعـه ف و افتـضاح  ملـيِ  بهداشـت ،  بود نكرده تغييري 
 مـشكالت  و مـسائل  ايـن  تمامي -)شينيتر و كدو كرم (معده هايانگل و تراخم،  سل مانند) اپيدمي(

 دوم فيـصل  ملـك . نمودنـد  فـراهم  را سلطنتي حكومت براندازي موجبات و دادند هم دست به دست
، وقـت  دولـت  رئـيس  الـسعيد  نـوري  همچنين،  مكه اعظم شريف هاينواده از يكي،  تجربه كم و جوان

 كودتـاي  برابـر  در نتوانـستند  كـشور  داخلـي  سياسـت  به نسبت تفاوتبي اما استعداد با مدارسياست
 تـرين كوچـك ،  كـرد  سـرنگون  ضـربه  يـك  اب را سلطنتي حكومت كه 1958 ژوالي چهاردهم ناگهاني
  . ندآور عمل به اقدامي
 و رعـد  همچـون  مترقبـه  غيـر  كامالً قاسم يمعبدالكر سرتيپ«: نويسدمي چنين ايراني مورخ ارفع

 تركيه جمهور رئيس) Bayar (بايار روز آن ».آفريد افسانه روز آن در ،آيد مي فرود آسمان از كه برقي
 بـه  تـا  بـود  عراق سياسي سران اختصاصي هواپيماي فرود راه به چشم استانبول فرودگاه در هاساعت
 همـان  در كـه  نداشت خبر بايار. كنند شركت) SENTO (سنتو متحد كشورهاي كنفرانس در اتفاق

. بود كشيده خون و خاك به را يارانش و فيصل ملك اعدام جوخه هايمسلسل رگبار بغداد در لحظات
 السعيد نوري. رسيدند قتل به كودتا آغازين لحظات همان در هاشمي خاندان افرادة كلي و فيصل ملك
 عمالً و شده دستگير خشمگين كودتاچيان توسط و اسائيشن،  كند فرار زنان لباس در داشت قصد كه
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 با همراه هاساعت را اوة  پار تكه جسد و نشده راضي هم اين به خشمگين جماعت. گرديد قطعه قطعه
  . كشيدند خود دنبال به بغداد هايخيابان در پايكوبي و رقص

. كردنـد  اعـالم  را خـود  سياسي اهداف جديدة  رسيد قدرت به حاكمان و كودتا سران بعد روز چند
 سـنتو  امپرياليـستي  پيمان از خروج متعاقباً و جمهوري حكومت يك،  شد سرنگون پادشاهي سلطنت

 جنـگ  از پـس  و -موقـت  صورت به البته -سوريه و مصر الحاق از پس وسيله بدين و گرديد اعالم نيز
  . شد زده بيغر ممالكِ نزديكِ خاور امنيتيِ سيستم به ديگري دستبرد اسرائيل و اعراب
 سوءاسـتفاده  مـورد  بريتانيا دولت جانب از حال به تا كه نفتي ميادين كليه،  داخلي سياست نظر از
 خود آزادي مجدداً كردها و هاكمونيست،  سياسي زندانيان تمامي .گرديد اعالم ملي،  ندبود گرفته قرار
 كـردن  قـانوني  قـول  آنهـا  بـه  و نمـوده  خطـاب  »برادران «را كردها بار اولين براي. آوردند دست به را

 مفهوم به گسترده خودمختاري شامل هاقول اين. شد داده نوبنياد عراقة محدود در اجتماعي موقعيت
 و مـدارس  تعـدادي  تأسـيس ،  دولتـي  دوايـر  و ادارات در حتـي  كـردي  زبـان  از استفاده،  كلمه واقعي

  . بود وعيدها وعده اين از يجزئ هم فرهنگي هايسازمان
 ضـمن  كـه  تلگرامـي . شد مخابره كرملين كاخ براي كه بود ايافسانه تلگرام آن همه از ترهمم اما و
 بخـشيده ،  بـود  شده مرتكب عراق كشور عليه كردها شورشي رهبر كه را خطاهائي و گناهان تمام آن
 آن در وقتـي «: كرد تعريف بعدها مصطفي مال. بود نموده دعوت عراق به مجدد بازگشت به را او و شد

 اسـم  مفهـوم  و معنـي  يـاد  بـه  ناخودآگاه،  دادند ما به را عراق به مجدد دعوت و بخشودگي خبر زمان
  )داد خدا) (داد بغ (».افتاديم »لهيا عطيه «معني به بغداد

 اكتبـر  مـاه  آغاز روزهاي از يكي در. بود وطن به گمشده فرزند بازگشت مانند درست مراجعت اين
 هـواداران  و پيـروان  از نفـر  هـزاران  نشـست  زمين به بغداد ودگاهرف در مسكو از ويژه هواپيماي وقتي

 حـزب  اعضاي همه از قبل و محلي لباس در كردستان اهالي. بودند كرده اجتماع مكان اين در بارزاني
 به حضور جديد جمهوري دولت عرب مقامات و نمايندگان حتي و شهري لباس در كردستان دمكرات

 مـال . آورنـد  عمـل  بـه  همراهـانش  و كردهـا  رهبر بازگشت ازاي    شايسته لاستقبا تا بودند رسانده هم
 و شـد  ظاهر ويژه هواپيماي هايپله روي نفر اولين عنوان به داشت سال 58 زمان آن در كه مصطفي

 از نفـر  پـنج  او سـر  پـشت . گفـت  پاسـخ  هـوادارانش  احـساسات  ابراز به شده بلند هوا به هايدست با
 را او سـفر  اين در بودند مونسش و همدم تبعيد و غربت هايسال طي كه شهمراه ياران تريننزديك

 نـسبت  او بـا  كـه  سـليمان  شـيخ  شـامل  افراد اين. بودند ايستاده سرش پشت اكنون و كرده همراهي
 ارتـش  در و بـود  عـراق  ارتش افسر سابقاً كه خسروي اسد و پسرعمويش،  اشبرادرزاده،  داشت فاميلي

  . شدند مي، داشت قراراو  فرماندهي تحت نيز مهاباد جمهوري
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 »بـارزاني  بـاد  زنده،  بارزاني باد زنده،  بارزاني سالم. سالم. سالم «فرياد كه جمعيت غريو حاليكه در
 علـي  حلمي و مدافع وكيل عبداهللا حمزه با مصطفي مال،  لرزاندمي را زمان و زمين و برخواسته هوا به

 كه شد اتومبيلي بر سوار آنگاه و نمود روبوسي ردستانك دمكرات حزب مركزي كميته سران از شريف
  . بود ايستاده آماده هواپيما هايپله درپاي

 قتـل  بـه  كودتـا  هنگـام  كه داشته تعلق پيشين السلطنهنايب عبيداهللا به اتومبيل اين كه بود شايع
 روزو باشـد  او الفائـت  طرف آينده در بود قرار كه كردها رهبر براي را آن قاسم عبدالكريم. بود رسيده
، برد مقتول السعيد نورية خان طرف به را بارزاني مصطفي مال ،اتومبيلة رانند صورت هر در. بود كرده
 از يكـي . گيـرد  قـرار  بارزاني اختيار در فرماندهي مقر عنوان به آينده هايماه طي بود قرار كه ايخانه

 نحـوي  بـه  را كردهـا  رهبـر  بـارزاني  ژنرال از قاسم عبدالكريم صميمانه و گرم استقبال بومي مورخين
  . نمود تشبيه جوان زوج دو عسل ماه به استهزاآميز
 هـاي اعتـراض  و نظر اختالف بدون غريب و عجيب نامزدي اين مصطفي مال بازگشت از قبل معهذا
 از قبل عراق كشور وزير و قاسم عبدالكريم معاون،  عارف عبدالسالم كهحالي در. بود نگرفته سر متقابل

 از قاسـم  خـود ،  كـرد مي جلوگيري آنها پخش از و گذرانده تشرا سانسور از را كردي نشريات چيز هر
 كردسـتان  دمكرات حزب نمايندگي هيئت جوالي 27 تاريخ در و آورد عمل به دعوت كرد نمايندگان

 كـامالً  دجديـ  سيستم با تنها نه كردها اينكه مسلم قدر. پذيرفت حضور به را احمد ابراهيم رهبري به
 از خـروج  و نمـوده  اسـتقبال  فيصل ملك سرنگوني و سقوط از بلكه بودند اميدوار آن به و بوده موافق
 كردهـاي  ماننـد  نيـز  كردسـتان  دمكرات حزب. گفتند مقدم خير هم را سنتو غرب به متمايل پيمان

 عبـدالكريم  دولـت  از را خـود  شرط و قيد دونب و چرا و چونبي پشتيباني و حمايت ،عراق كمونيست
 و حمايت خواستمي »سوم نيروي «بينواقع گويسخن زبهنه جمال حال همان در. نمود اعالم قاسم

 قـدم  بـه  قـدم  هـاي خواستهبرآوردن   و امتيازات دادن به مشروط جديد سيستم از را كردها پشتيباني
  . بنمايد كردها

 قـانون  موقـت  نـويس پـيش  «اكردهـ  نماينـدگي  هيئات با اول نشست همان طي قاسم عبدالكريم
 ديگـر  سـوي  از. داد ارائه،  بودند شده قلمداد اعراب ائتالف طرف عنوان به كردها آن در كه را »اساسي

 به عراق ارضي تماميت از سخن، آمدمي در اساسي قانون صورت به بعدها كهموقت  اوراق اين متن در
  . آمددرنمي جور زياد كردهاة خواست با كه بود آمده ميان به عرب جامعه از بخشي عنوان
 و موقعيـت  مـصطفي  مال بازگشت با و گرديد متوقف موقتاً مذاكرات،  كار آغاز همان در حال هر به
 نـسانس ر يـك . گرديـد  بالغ نفر هزار بيست بر زودي به او حزب اعضاي تعداد. شد بهتر كردها عموض

 زبـان  بـه  گونـاگون  انواع از شماريبي هايروزنامه و كتب. گشت آغاز كردي واقعي فرهنگي) انقالب(
 شـمال  بخـش  ابتـدائي  مدارس تمامي در كردي زبان به تدريس اجازه. گرديدند منتشر و چاپ كردي
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 راديـو . شـد  تاسـيس  كردشناسي انستيتوي يك نيز پايتخت خود در حتي. گرديد صادر كشور شرقي
 هـم  خنجري،  عربي شمشير كنار در عراق ملي پرچم روي و نمود دائر را كردي فرستنده اولين بغداد

  . گرفت جاي كردهاسنبل و نماد عنوان به
 وطـن  بـه  هـم  شـوروي  جماهير اتحاد در مهاجر بازماندگان آخرين 1959 سال بهار رسيدن فرا با

 .سـنتو  پيمان متحد و جوار هم كشورهاي بيشتر چه هر خاطر آرامش محض البته ـ شدند بازگردانده
 شـوروي  جمـاهير  اتحـاد  چون و. كرد رد را آن نيز تركيه و نداد خود قلمرو از را آنها عبور اجازه ايران
 و مانـد مـي  باقي راه يك فقط نداشت را خود نظامي هواپيماهاي از استفادهة  اجاز كار اين انجام جهت

 ههمرا را بارزاني وفادار و قديمي پيشمرگان خاطر همين به. بود كشتي از استفاده و دريائي راه هم آن
 تلكـس  دسـتگاه . نـشاندند  بـاري  كشتي يك درون سياه درياي اودساي بندر در فرزندانشان هاوزن با

 را زيـر  گـزارش  پراكني خبر آژانس اولين عنوان به زمان آن در اينترناسيونال پرس يونايتد خبرگزاري
 يـشمرگ پ 855 بـا  همـراه » )Cruzila (كـروزيال  «تنـي  هزار ده و صد باربري كشتي«: نمود مخابره
 آنجـا  در است قرار. است حركت حال در عراق در بصره مقصد به و افتاد راه ساداود بندر از كرد مسلح

  ».شود اعطا عراقي هويت مجدداً كردها اين به
 بارزاني حزب به تا شدند بغداد راهي بالفاصله واردين تازه از تعدادي بصره به كشتي ورود محض به
 و اجـدادي  و آبـاد  سـرزمين  بـه  آنهـا  اعظـم  بخش اما،  كنند آغاز آن با را خود همكاري و شده ملحق

 حـزب  روابط شدن تيره از پس يعني بعدها تا كردند مراجعه عماديه،  سور مرگه،  بارزان،  روستاهايشان
 بـه كار   هنوز البته. دهند تشكيل را كردها مقاومت سازمان اصلي محور و ستون قاسم رژيم و دمكرات

 را زبـان  كردية  روزنام اولين نشر و چاپ مجوز 1959 سال همان طي مصطفي الم. بود نكشيده آنجا
 آن تا كه هم كردستان دمكرات حزب به. آورد بدست »پيكار و مبارز «معني به »باتخه «عنوان تحت
 سياسـي  هـاي فعاليـت  اجـازه  1960 سـال  آغـاز  از،  بـود  روبرو هاييمحدوديت و شرايط اب مدام زمان

  .  شدداده كشور سرتاسر در شرط و دقيبي و نامحدود
. شد مي تريبحران بروز روز كردهاة  شد بينيپيش خودمختاري مسئله هاپيشرفت اين با همزمان اما
  : كردمي خودنمائي و گشته خالصه سوال چهار در تضادها و نظر اختالف چيز هر از قبل

  شود؟ دهكشي بايدكجا  دقيقاً عرب و كرد قوم دو بين ما مرزي خطوط -1
 بـه  داشـتند؟  سـكني  آن در كـه  گـردد  تعين ايمنطقه همان واقعاً بايستمي كردهاة  منطق آيا. 2

   شد؟مي شامل نيز را خانقين و كركوك خيزنفت شهر دو، مناطق اين آيا عبارتي
 ساختهاي زير مصرف به تا گرفتمي تعلق كردها خودمختار منطقه به نفت درآمد از سهمي چه. 3
  برسانند؟ خود اقتصادي و اجتماعية ماندعقب
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 و نظـامي  اختيـارات  كردهـا  بـه  حد چه تا يكپارچه عراق يك قالب در بغداد حكومت باالخره و. 4
 بـه  1958 سـال  از الخصوصعلي - االيام قديم ازكه   كرد مسلح عشاير و طوايف ضمناً داد؟مي دفاعي

  نگهدارند؟ خود نزد را سالح نوع كدام از و مقدار چه بود خواهند مجاز، اندبوده مسلح ـ بعد
 درسـت  هـم  هـا وقـت  آن. بود نفت مسئله،  مسئله ترينمهم هازمان آن طي حتي كه نماند گفتهنا
 بـه . چرخيـد مـي  نفـت  بر و دور بزرگ هايقدرت و غربي ممالك نزديك خاور سياست كل امروز مثل

 منطقـه  ريگريبانگ كه هاييدرگيري و هاجنگ تمام تقريباً بعد به سي دهه از كه گفت توانمي جرأت
 بر تسلط خاطر به فقط و فقط گرديد فارس خليج و نيل رودخانه بين ما منطقه خصوصاً نزديك خاور
 بارهـا  هدف اين به نيل براي بزرگ يهاقدرت بود؛ آنها به آزادانه يابيدست و دسترسي و نفتي مراكز
 كـرد  خلق براي هم ،نفت سالح اهميت. كردند گونسرن را حكومت چندين و انداخته راه قدرت جنگ

 در آمريكـا  دريـائي  نيروي تفنگداران 1958 سال در. بود آشكار و واضح كامالً بغداد دولت براي هم و
 از غربـي  هـاي قـدرت . كردند بمباران را سوئز كانال فرانسه و انگليس هوائي نيروي،  شدند پياده بنانل

 فقط و فقط اقدامات اين كليه - برخاستند حمايت به هافلسطيني مقابل در اردن پادشاه حسين ملك
 كمربنـدي  نوار يك بر بود مبتني كه هم سنتو پيمان حتي. بود نفت به آنچنانية  عالق و نياز خاطر به

 حفـظ  خـاطر  بـه  فقـط  پاكستان و افغانستان،  ايران،  عراق،  تركيه كشورهاي از متشكل غرب با موافق
  . دگردي تشكيل نفتي منافع

 كه باريخفت پاياننيز   ،مهاباد جمهوري برقراري زمان در يعني هااين از ترپيش حتي كردها البته
 زيرزمينية  ماد اين به هم آنها ملي سرنوشت ساختار كه دريافتند ،شد نصيبشان نفتة  مسئل خاطر به

 اسـم  حتـي  اآنهـ . اسـت  نمـوده  ارزش بـا  چنـين  را آنها سرزمين كه است ماده همين و است وابسته
 قاطعانـه  ملـتش  و بـارزاني  رو ايـن  از. بودنـد  گنجانـده  خـود  ملي سرود در را نفتي ميادين ترينمهم

 اختيـار  در فقـط  نـه  را عالالـدين  جـادوئي  چـراغ ة  شـعل  گرمـاي  بعـد  بـه  ايـن  از كه،  گرفتند تصميم
 كردهـاي . دجوينـ  سـود  آن از نيز خود بلكه دهند قرار اعراب و غربي ممالك نفتي عظيم هايشركت
 منـافع  خـام  مـواد  و مـالي  منـابع  سـاز سرنوشـت  و حيـاتي  شبكه دام در هازمان آن در فقط نه عراق
 سـقوط  از پس يعني آن از بعد دهه چنديننيز   ديگر بار يك بلكه،  شدند گرفتار الملليبين هايقدرت
  . بيشتر هايآزادي و خودمختاري كسب براي مجدد تالش و حسين صدام رژيم
 و كركـوك ،  موصـل  شـهرهاي  مـابين  مثلثـي  در نفتـي  ذخاير وجود كه است سال هزاران قعوا در

 چنـين ) 50/3 دانيل،  عقيق عهد انجيل (تورات در حتي. است شده شناخته امروزي عراق در خانقين
 ».كرد خاموش سوزانة  كور در را شعله و آمد فرود خداوند فرشتگان از يكي كه بود آنجا«: است آمده
 را آن افـروختن  دسـتور پيش   سال 2500 بابل پادشاه) Nebukadnezzar (ادنزاركنبو كه كوره اين
  . است ورشعله هم هنوز، نمود صادر خودي دويه بيرق ترساندن منظور به
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ي نفتـ ي  هاچاه گاز .اندكرده انتخاب محل نياي  برا كردها كه استي  اسم) ررگُگُ بابا (گور گور باوه
. است سوختن حال در مدامي  سنگي  مشعل چون هم گرفته قرار كركوك شهر شمال در كه محل نيا

ي نفتـ  منابع از اهيسي  طال استخراج كارِه  ب امروز به تا 1927 سال از منطقه نيا دري  حفاري  هادكل
ـ  ،نفـت  تن ونيليم پنجاه حدود 1960 سالي  ط تنها . مشغولند كردستان قلمروي  نيرزميز ي ارزشـ  هب

 دسـت  در عمـدتاً  كـه  عـراق  نفـت  شـركت  توسـط  خالص درآمد نگياسترل هريل ونيليم 200 با برابر
ي نفتي  هادانيم از حاصل درآمد فقط كه زننديم نيتخم كارشناسان. شدي  برداربهره بود هايسيانگل

ي مبلغ نيچن. است بوده مارك ارديليم ستيب بر بالغي  زيچ 1960 سال از بعد هاي  دههي  ط كركوك
 رانـه يفقي  هـا آلونك دركه   را عراق تيجمعي  تمام فارس جيخلي  هانينشخيش همچون تا استي  كاف
 مورد شيپ از شيب نيكردنش مناطق نفت امروزه. كند خانه صاحب و داده نجات كننديمي  زندگي  گل

  . استگرفته قرار توجه
هاي زيرزميني است، بـه   ترين انواع نفت يكي از مرغوب) Kirkuk light(وع نفت سبك كركوك ن

 -هاي فرانـسه    ترين شراب   نام يكي از مرغوب   -) Bordeaux(ها به بوردو       كه در ميان انواع نفت     نحوي
 -فينـا –ن اظهار نظر يكي از مديران كنسرسيوم نفتي اروپائي باسم توتـال             يالبته ا » معروف شده است  

 گوگرد و سبك است، بـه همـين   او عقيده دارد كه نفت كركوك كم . باشد   مي Elf-Fina-Totalالف  
هـاي   اجـزا و بخـش  . توان آن را تقريباً بدون ضايعات به مواد سوختي بـاارزش تبـديل نمـود          خاطر مي 

غيردلخواه و سنگيني كه به ناچار بايستي بـه مـوادي چـون گـريس تبـديل شـوند در ذخـاير نفتـي                        
 حـدي   ها در قلمرو كردستان به      عالوه بر اين  . باشد  كردستان تقريباً وجود نداشته و در حد مينيمم مي        

كه ميخي را     در كردستان به محض اين    «: گفتيم  نفت وجود دارد كه ما گاهي با هم شوخي كرده و مي           
فقط خود كردهـا از     . »ترين نوع آن    ترين و باارزش    هم از مرغوب    آن. كند  به زمين بكوبي نفت فوران مي     

 در عـراق بـه   2003از سـال  ها براي كردهايي كه    كه آمريكايي   اما آيا اين  . اند  بهره  اين ثروت خداداد بي   
ظـر خواهنـد گرفـت،      نامنـد، سـهمي از آن در ن         نوعي خودگرداني دست يافته و خود را آقاي خود مي         

ي خواهد بود براي نشان دادن و به اثبات رساندن دوستي و همكاري بين كردها و                نمونه و سنگ محك   
  . ها آمريكائي

درآمده و خود هنگـام حفـر و كـشف    » اقكمپاني نفت عر«يك مهندس بريتانيايي كه به استخدام   
زمـاني كـه    «:دهد  گونه شرح مي    هاي نفتي اين منطقه شاهد چگونگي ماجرا بوده خاطراتش را اين            چاه

هاي ما به منبع ميدان برخورد، جهش و فوران  كرديم و لوله  داشتيم ميدان نفتي باباگورگور را حفر مي      
نفـت و   .  و داربست چاه را با خود به هوا پرتاب كـرد           ها  نفت چنان پرقدرت و شديد بود كه تمامي لوله        

هـاي    چون يك توده ابر سياه با چنان قدرتي بيرون پاشيد كه ارتفاع آن حتي از بلندترين دكل                  همگاز  
نفت خام در شـكاف و      . ان فرود آمد  راش روي سر كارگ     نفتي هم باالتر رفت و با تمام بخارهاي كشنده        
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 اين سيل فوراني خروشان     خوشبختانه. پوش كرد   تمام منطقه را سياه    هاي اطراف فرو رفت و      درز زمين 
طرز بسيار فجيعي  اي از كارگران بر اثر قرار گرفتن در معرض گاز، به        ور نشد، اما با اين وجود عده        شعله

گذشـتگي    اي ديگر با فداكاري و از جـان         دچار خفگي شده و جان خود را از دست دادند، همزمان عده           
به زودي معلـوم    . ه تكاپو و تالش افتادند تا جان همكاران خود را از خطر مرگ نجات دهند              قهرمانانه ب 

  . هاي نفتي دنياست ترين چاه ترين و غني شد كه همين چاه يكي از بزرگ
هاي  هاي نفتي ممالك غربي از ثروت هاي شركت كردها به اميد پايان دادن به سوء استفاده

خواه عبدالكريم قاسم كه اصوالً ماهيتي انقالبي عليه  جمهوريشان با تمام وجود از دولت  ملي
چنين متوجه شده و دريافتند كه براي دستيابي و  ها هم آن. هاي غربي داشت، پشتيابي كردند قدرت

قدر صبر كنند تا درآمدهاي ميليوني حاصل از استخراج  هايشان بايد آن تحقق بخشيدن به خواسته
. نفتي بريتانيا سرازير شده بلكه به صندوق دولت بغداد واريز گرددهاي  نفت كمتر به جيب شركت

ها بيش از سه سال به  اقدامات و شكايات عنوان شده از سوي قاسم جهت خلع يد نمودن انگليسي
  . هاي نفتي بسته شد ملي شدن چاه% 99 با 1961طول انجاميد و اين پرونده سرانجام در ماه دسامبر 

به تيرگي گراييده و بحراني شده بود هرچند اصل         كه  ها بود      كرد و عرب مدت    اما تا آن زمان روابط    
انـد، امـا اكنـون عمـالً      ها در عراق شريك كردها و عرب: كه سوم قانون اساسي موقت مبتني بود بر اين      

چنان وانمود ميشد كه صاحبان قدرت در بغداد قول و قرارهايشان را جدي نگرفته و حاضـر بـه دادن                    
هاي   چون فئودال   به زودي روشن شد كه قاسم نيز هم       . هاي ملي نبودند    عود به ديگر اقليت   موامتيازات  

بـه عنـوان مثـال آن       . خواهـد   سلف خود عراق را فقط به صورت يك دولت متحد عربي و يكپارچه مي             
وعده وعيدهاي آغاز كار از جمله تأسيس مدارس ابتدايي براي كردها در بعـضي منـاطق، بـا ترديـد و             

و وقتي دولت عالوه    . ي شروع و در برخي مناطق ديگر به طور كلي به دست فراموشي سپرده شد              دودل
هايش شروع به محدود كردن و بستن ماليات به كشت توتون و تنباكو كه ممـر اصـلي                    بر خالف وعده  

 قاسم كه چنين ديد به طفـره رفـتن و         .  گرديد هها مواج   درآمد كشاورزان كرد بود، نمود با مقاومت آن       
انديشي پرداخت و سرانجام راهي را انتخاب نمود كه قبل از او نيز حاكمان عراق، تركيـه و ايـران                  چاره

بـدين منظـور حكومـت بغـداد دو         . ايجاد تفرقه و دودستگي در ميان طوايف كرد       : آن را آزموده بودند   
مخـالف  د  مهابـا هـا پـيش يعنـي از زمـان برقـراري جمهـوري                طايفة زيباري و ريكاني را كه از مـدت        

هـا را   ها مجهز نمود و با تحريك و دسيـسه آن       مالمصطفي و ادعاي رهبريت او بودند، به بهترين سالح        
  . اي تشويق كرد هاي طايفه مجدداً به درگيري

چـه  ها، حكومت قاسم هم خود را نشان داد و مـشخص شـد بـر                  و اما همزمان با اين دسيسه بازي      
 عبدالسالم عارف معاونش عليه او دسـت        1985در ماه سپتامبر    . هاي سست و لرزاني بنا شده بود        پايه

 افسران پيرو خط عبدالناصر، مـستقر       1959به كودتايي نافرجام زد، هفت ماه بعد يعني در ماه مارس            
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بدين معني كه   . اين بار نيز بخت و اقبال با قاسم بود        . در پادگان موصل اقدام به كودتايي ديگر نمودند       
دگان پايتخت كه هنوز باو وفادار مانده بودند از تـرس قاسـم جـرأت نكردنـد از                  بخشي از واحدهاي پا   

العمل آن بـود كـه        البته دليل اين عكس   . در نتيجه كودتا به پايتخت سرايت ننمود      . بغداد خارج شوند  
هـاي مبـارز و مـسلح     العملـي از خـود نـشان نـداد، ضـمناً گـروه             گونه عكـس    بارزاني آرام مانده و هيچ    

اما قاسم ديكتاتور قدر اين حمايـت و پـشتيباني را درك            . عاالنه از قاسم پشتيباني كردند    كمونيست ف 
 حـزب ي اعـضا  و كـارگزاران ، عوامـل  ازي اريبـس  .ها هـم رويگـردان شـد      زودي از كمونيست    نكرد و به  

 انـدازه  يـك  بـه  قاسم حكومت از دوره نياي  ط كهي  عراق انيحيمس از نفر صدها نيهمچن ستيكمون
  . بردند پناه كردستان بهو  ختهيگر شكنجه و زندان ازي رهائ منظور به بودند گرفته قرار فشار تحت

 بـر  كـه ي  بعد اقدامات و شده افزوده روز به روز كردها هيعل كتاتوريدي  نيبدب و خشم بر گريد حاال
 مبـارزات  موجبـات  كـه  درآو وجـود  بـه  را انفجـار  قابـل ي  جـو ي  زود بـه  ديـ گرد معمـول  كردها ضد
، شـدند  اخـراج  ارتـش  از كـرد  افـسران  هيـ كل: نمـود  فـراهم  را 1970 تا 1961ي  هاسال خواهانهيآزاد

 راي  كـرد  مجـالت  و هـا روزنامـه  و گشته منحلي  كردي  هاسازمان،  شدند كاريب كار از كرد كارمندان
 مـارس  مـاه  در كردسـتان  دمكـرات  حزبي  مركز ارگان »باتخه «خبات. كردند اعالم ممنوع مجدداً
 عـرب  و كـرد  قـوم  دوي  برابري  رو مشخصاً كه موقتي  اساس قانون سوم لاص نقض به را دولت 1960

 مـاجرا  نيـ ا دنبـال  به زين خبات. نمود متهم دانستينمي  گريد بر حاكم را چكداميه و دهيورز ديتأك
  . شدند بازداشت هم ونياسيس ازي اديزي عده و گشت فيتوق بالفاصله

ـ  مـا ي  فـ  مسائل حلو   توضيح قصد به سال همان بستانتا كرد ندگانينما ازي  ئاتيه ي تقاضـا  نيب
 مالقاتي  جا به. كردند افتيرد رد جواب آخراالمر انتظار ماه يك از پس اما،  نمودند را قاسم با مالقات
 بـه  شـد يمـ  مربـوط  موضـوع . شـد  داده كـرد  ندگانينما به حال عرض يك ارائه اجازة فقطي  حضور

 .يكپارچـه  و متحد عراق محدوده دري  خودمختار امكان طيشرا مورد ردي  بارزان حزبي  رسم قطعنامة
ي حتـ  و ماندهي  باق خود قوت به زمان همان از شديم شامل را اصل پنج كه كردها خواسته نيترمهم
 نيـ ا،  داديم ليتشك را آنهاي  هاخواستهي  اصل هسته هم نيحس صدامي  كتاتوريد ميرژ سقوط از پس
  :درانيز قرار به اصل پنج

ـ  زبـان  كنـار  در و يافتـه  تيرسمي  ستيباي  كرد زبان كردستان خودمختار منطقه در -1  بـه ي  عرب
  . يابد تيارجحي رسم زبان عنوان
 شوند اداره كردها توسط فقط اختصاصاً ارتش و سيپلي  هاسازمان كردستان خاك سرتاسر در -2

  . گردند صادري كرد زبان به فقط ارگان دو نيا دستورات و نيفرام و
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-هـم  درمان و بهداشت،  اخبار و اطالعات،  مطبوعات،  پرورش و آموزش چوني  امورات تيمسئول -3

 و بـوده  كردسـتان  خودمختـار  حكومـت  عهـده  بهي  محل ادارات و هاانجمن بر نظارت،  تيريمد نيچن
  . باشد نداشته دخالت حق بغداد حكومت

 حكومت اراتياخت جزوي  مال و ياداقتص،  يدفاع اموري  هااستيس نيهمچن خارجه امور مسائل -4
 معاونـت  از دارتيصـالح  مراجـع  هيـ كل دري  ستيـ با كردها البته. ماننديمي  باق بغداد در عراقي  مركز

  . باشند داشته ندهينما ها خانهوزارت تا گرفتهي جمهور سيرئ
 تيـ جمع بـا  متناسـب ي  سـهم  حداقل يا   آن ازي  مين،  مملكت بودجة ازي  امالحظه قابل بخش -5

يي هايازمندين نيتأم،  هاجاده احداث،  كردستان ماندهعقبي  هابخش توسعه منظور بهي  ستيبا دهارك
  . شود داده اختصاص هامارستانيب و مدارس، برق روگاهين چون
 كـشور  اسـتمداران يس تمام انيم در گفت بتوان ديشا. ندادي  جواب هاخواسته نيا به گريد قاسم اما

 موضـوع  قاسـم  كـه  داد صيتـشخ  و شـد  مـسئله  نيـ ا متوجـه  كـه  دبـو ي  شخـص  نياولي  مصطف مال
، رديگينمي  جد را ساالر مردم وي  دموكراس حكومت كي ي برقرار وعدة نيهمچن كردهاي  خودمختار

ي بـارزان . نبودي  جد هم) عرب اقوام اتحاد (تسيعرب پان ليتشكي  برا قاسمي  هانقشه كه نهايا تنها نه
 آمـدنش  كـار ي  رو يابتـدا  در او از قاسـم  زيـ آممبالغه و رينظيب استقبال حتي كه افتيدر زودي  ليخ
 وي  قـوم ،  يمـذهب ي  روهـا ين انـداختن   هم جان به و دادني  باز با داشتي  سع آنكه از ريغ نبودي  زيچ
  . بماندي باق قدرت رأس در لهيوس نيبد و گرفتهي ماه آلودگل آب ازي اسيس

 بـه ي  قطعـ  صـورت  بـه  عـراق  در كننده نييتع اراستمديس دو رابطة 1960 سال زييپا در سرانجام
 عـضو   يستيـ اليامپري  كـشورها ي  بـرا ي  جاسوس «به راي  مصطف مال ،قاسم ميعبدالكر: ديانجام متاركه
 روز در وسملم و آشكاري طرز به العملعكس نيا مقابل درهم ي مصطف مال. كرد متهم »سنتو پيمان
 صـدر  روشـچف خ تـا يكين بـا  همراه مسكو برفِ از هديپوش سرخِ دانِيم در هيروس ريكب انقالب سالگرد

 هـر  مرسـوم  رژه و سـان  دنيـ د منظور بهي   شورو ريجماه اتحاد مداراناستيس گريد و سهيرئ ئتيه
 بـه ي  زيـ آمتيـ موفق جـه ينت اوي  بـرا  مالقات و داريد نيا البته. داد نشان را خود و نموده شركت ساله
  . بازگشت بغداد به كمك قول گرفتن بدون و نداشت همراه

 از تـن  يكـصد  بدسـت  قبـل  ماههـا  را كردسـتان  دمكـرات  حـزب ي  اصل مقر و خود تيامني  بارزان
 نگهبانـان  حكـم  و هآورد بـارزان  منطقـه  از را آنهـا  او. بود سپرده خود وفادار و اعتماد قابل شمرگانيپ

ي نحو به دسامبر ماه در اما زودي  ليخ نه،  يرانيا نيمورخ ازي  يك گزارش به بنا. داشتند را اشيشخص
 كردهـا ي  رهبـر  سـاختمان  مقابل در حكومت خواسته طبق ،تبار عرب كارگران،  داد نشان را خود كه

 بـا  عـراق ي  يكپـارچگ  و اتحـاد  خواهـان  آنهـا . دادند سري  كرد ضدي  شعارها و زده تظاهرات به دست
 ساختمان داخل به هجوم قصد شده كيتحر ةتود نيا كهي هنگام، بودندي عرب صرفاً ليخصا و تيماه



  

  دولت  بي ملّتكرد،
 
 

216

 بيـ ترت نيا به. شدندي  زخم و كشتهي  اعده. گشودند آتش آنهاي  رو بري  بارزان شمرگانيپ ،نمودند را
  . ختير فرو قاسم ميعبدالكر حكومت تحت عرب و كرد قوم دوم نيب ما مشتركي ارتباط پل نيآخر

ئيزي سـياه و    پـا  كردهـا  سرسـبز  بهـار . ديخـشك  و پژمـرد  1958 سال شكوفه و گل از پري  اهايرؤ
 سـر  بر اي را   رحمانهيب مبارزات،  روابطي  سرد نيا اكنونبار را بدنبال داشت، بارزاني ميدانست         مصيبت
 بغـداد  در واقع اشيياليو خانه 1961 سال هيژانو ماه در نيبنابرا. داشت خواهد دنبال به قدرت كسب

 نيچنـ هـم  طلـب عشرت و اشيع مرد نيا ديسع الي  نوري  فاتيتشر و لوكس لياتومب از ،كرد ترك را
ي كوهـستان  منـاطق  رهـسپار  و كـرد  نظـر  رفص دوب نموده نييتع شيبرا بغداد حكومت كهي  ايمقرر
  . شد آغاز عراقي كردها بزرگ كاريپ نياول عمالً نحو نيبد. ديگرد

 توسـط  نيكردنشي  آباد و روستا صد از شيب گذشته سال كي ي ط كه بود نيا از صحبت بغداد در
 سـاكن  كودكان و زنان فقط اماكن نيا در كهي  وجود با،  بود شده يكسان خاك با عراقيي  اهوي  روين

 همـه  بغداد در. بودند رسانده ارتفاعات به را خود و كرده هيتخل راي  مسكون مناطق كالً مردها .اندبوده
 مبـارزات ي  برا اعراب ازي  كارآمد و زبدهو   واحد يروين آنكه ليدل به عراق ارتش كه بودند باور نيا بر

 بـه ، دهنـد يمـ  ليتـشك  كردها فقط راي كوهستاني كارهايپ مجرب افراد و ندارد ارياخت دري  كوهستان
 غلبـه  آنهـا  بر يا و افتاده در كرد مبارزان ازي  ليقل تعداد باي  حت شد نخواهد موفق هرگزي  قو احتمال

  . دينما
ها شـروع      همان جايي كه درگيري    هاي سليمانيه و    در همان مكان مخصوصاً در نزديكي     ،  حتي حاال 

 اما براي قاسم ريسك بزرگي بود چون او خود  .احتمال پيروزي واقعي ارتش بسيار ضعيف است      ،  شدند
، اش را كه ويژه حفظ پايتخت در بغداد مستقر كـرده بـود            هاي نظامي   ترين يگان   ديد زبده   را مجبور مي  

نـام     خـوش  د از يكي از خبرنگـاران معتبـر و         جمالت زير گزارشي بو    ».به سوي شمال عراق اعزام دارد     
سردبيري آن را بر او اي كه خود  در نشريه) Giselher Wirsing(زينگ آلماني به اسم گيزل هروير

توان گفـت كـه اخبـار     مي. به چاپ رساند) Christ and Welt) (عيسي مسيح و دنيا(عهده داشت 
ها بيرون از مرزهاي عراق در مورد          كه آن زمان   مندرج در اين نشريه جزو معدود اخبار و اطالعاتي بود         

  . آنها در دسترس قرار گرفتة ور شدن مبارزات آزادي خواهان و دوباره شعله» كردستان وحشي«
هـا    درگيري،  اين بار به قدري شديد كه تا آن زمان سابقه نداشت          . مبارزات دوباره از سر گرقته شد     

صطفي با نيروئـي كـه تعـداد آنهـا بـه زور بـه پانـصد نفـر         مال م. ابتدا در ميان طوايف كرد آغاز گشت 
 طوايف مزدور كرديرسيد طي تابستان همان سال تمام مناطق كوهستاني شمال عراق را از وجود          مي

، كه از سوي دولت مركزي بغداد بر عليه او و حزب دمكرات كردستان اجير و به كار گرفته شده بودند                   
 به سران دولت عـراق  ،هاي حكومت مركزي وانشان به طمع وعدهشيوخ طوايف و پير   . پاك سازي نمود  

هاي سي و چهل مرسوم بود به گاري بسته و از آنها              اجازه داده بودند آنها را همچون االغي كه در دهه         
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كردهـاي مبـارز عنـوان    . نژادانشان قـرار گرفتنـد   به زودي مورد تمسخر و استهزاي هم        اما ،كار بكشند 
اين دسته از خائنين خودفروشي كه خود را به طمع مال و منال بـه حكومـت                 را براي   » 61 -جاشي  «

جـاش  (. انتخاب كردند ،   مقابل جنبش قد علم كرده بودند      دربغداد فروخته و به تحريك عوامل دولت        
استر و  . آيد  گيري اسب با االغ به وجود مي        جفتة  شود كه در نتيج     در زبان كردي به حيواني گفته مي      

منظور از جاش شخصي است كـه خـائن بـوده و بـا دشـمن همكـاري و          . شود   اتالق مي  يابو هم به آن   
هنوز هم كه هنوز است در سرتاسر       . 1961هاي سال      هم يعني جاش   61 - جاشي) . كند  همدستي مي 

تا آخر همـان سـال      . شود  كردستان اين اصطالح در مورد خائنين به ملت و آرمان كرد به كار برده مي              
 طريق مرزهاي ايران بيرون رانده شدند و به مرور جوانان كردي كه طي اين فاصـله از          ها از     كليه جاش 

به طرف كردستان عراق بازگشته و مجدداً به نيروهـاي مـسلح   ، سوي حكومت بغداد جذب شده بودند 
  . بارزاني پيوستند

نمـود تـا    تـر مـي    هاي قدرتش را محكم     نظير ماه به ماه پايه      بارزاني قاطعانه و با بينش و بصيرتي بي       
اي كـه بـدون ترديـد در آينـده بـا نيروهـاي رژيـم قاسـم پـيش رو بـود              هاي مـسلحانه    براي درگيري 

متر كيلـو اي به وسعت هـشت هـزار          او تا ماه اكتبر همان سال منطقه      . هاي الزم را داشته باشد      آمادگي
هاي آموزشـي و مقـر        ايگاهپ،  اين منطقه انبارهاي تداركاتي   ،  مربع را به پايگاه نظامي خود تبديل نمود       

 -هـاي مـرزي ايـران       پيشمرگان بارزاني در ماه دسامبر عمالً كليه پاسگاه       . شد  شامل مي نيز  اصلي او را    
هـاي ضـروري و احتمـالي از ايـران بـاز              عراق را به تصرف خود درآوردند تا مرز را براي دريافت كمك           

ايران به عمل آمد تعداد مبارزان بارزاني       ها از سوي ستاد ارتش        طي يك بررسي كه آن زمان     . نگهدارند
مال مصطفي به كمك اين عـده كليـه نقـاط مهـم             . در آخر سال حدود هفت هزار تن تخمين زده شد         

هـاي ارتـش و       پايگـاه . هاي مرزي را به اشـغال خـود درآورد          ها و پاسگاه    پل،  ها  دره،  ها  تپه،  استراتژيكي
 كليـه اسـراء را آزاد   1945امـا ماننـد سـال    ، سالح نمودهاي پليس را در نقاط دور افتاده خلع         پاسگاه

  . هايشان بازگردند نمود و به آنها اجازه داد تا به خانه
  تكرار كرد كه حـدوداً صـد سـال پـيش           در چنين وضعيتي حكومت بغداد دقيقاً همان اشتباهي را        

 Helmut(هلموت فون مولتكـه  . حكومت تركيه به منظور سركوب يك قيام كردي مرتكب شده بود

Von Molthe ( مشاور نظامي باب عالي)هائي كه از تركيه ارسال داشـته   در نامه) امپراتوري عثماني
 بـه  ركه بزو يك واحد نظامي متشكل از كردهائي   1938/ 39دهد كه در زمستان سال        بود گزارش مي  

در بخـش   كـه   منظـور سـركوب كردهـائي         خدمت سربازي درآمده و وارد سپاه تركها شده بودنـد، بـه           
اين واحـد كـه     . شوند   مي فرستادهبا شتاب به آن منطقه      ،  كردستان سوريه دست به شورش زده بودند      

آمدنـد پـس از آنكـه         بخش اعظم آن را كردهايي تشكيل داده بودند كه دشمن ما هم به حـساب مـي                
ن را متوجه   هايشا  اسلحه،  نژادان آنها حمله شود     فرمان حمله صادر شد و پي بردند كه قرار است به هم           



  

  دولت  بي ملّتكرد،
 
 

218

و ،  هاي كوهستاني را بستند     آنگاه راه . ور شدند   قطاران ترك خود نموده و به آنها حمله         فرماندهان و هم  
اي   عده. يورش برده و قصد جانش را نمودند      ) فرمانده كل قواي تركها   ( حافظ پاشا    چندين بار به سوي   

هـاي مـزاحم را از تـن          اونيفـورم ،  ندهاي خود را دور انداخت      از آنان هم كه قصد مبارزه نداشتند اسلحه       
  . بازگشتند روستاهاي محل زندگي خود بهزنان خوشحال و خندان  آوازخوانان و بشكن، خارج نموده

كـه  را  نظير نظامي      اين كارشناس كم   ،هاي مولتكه   رود فرماندهان ارتش عراق هرگز نامه       گمان نمي 
حكومـت عـراق در سـپتامبر       . كـرده باشـند   ي بود مطالعه    ي اطالعات مهم  در كردستان نگاشته و حاو    

پيـشمرگان بـارزاني راه انـدازي       به   در موصل چهار گردان از نيروهاي ارتش را به منظور حمله             1961
دادنـد و پـيش از آنكـه          اما بزرگترين بخش ايـن نيروهـا را هـم سـربازان كردتبـار تـشكيل مـي                 . كرد

سته جمعي با تمام سالح و تجهيزات نظامي به         فرماندهان عراقي به خود آيند در همان اولين مقابله د         
العمـل سرمـشقي    اين عكـس . نژادان خود رفته و به سپاه كردهاي ناسيوناليست ملحق شدند           سوي هم 

ـ  نيـ -اكثريت كردهـا . هاي بعد از آن پيروي كردند    شد براي هزاران جوان كردي كه طي سال        زودي ز ب
 و نوظهور وضعيتي ايجاد شده كه با تمـام قيـام و              دريافتند كه با اين جنگ جديد      –ناظران بهت زده    

اكنون ديگر كردها آنگونه كه مولتكه دريافته بود فقط به خاطر تمايل    . هاي گذشته فرق داشت     ناآرامي
پيروزي در نبـردي كـه بـه    بلكه براي اولين بار با اعتماد كامل و براي ، جنگيدند و عالقه به جنگ نمي    

براي اولين بـار اهـالي شهرنـشين    .  دست به مبارزه زده بودند،ساز بود ناپذير و سرنوشت   حوي اجتناب ن
هاي اصالح طلب و چادرنشينان با هم متحـد           سوسياليست،  جويان طوايف مختلف كرد     جنگ،  كردتبار
اي   مسلماً تشكيل چنين اتحاد و پيوندي به منظور ايجاد فضاي مبـارزاتي مـشترك كـار سـاده                 . شدند
  . بود با دردها و مشكالت مختص به خودني  به عبارتي زايمانبود و

ارفع مورخ ارتش ايران چنين گـزارش  .  مقوله سياسي هم افزوده شده بود      ،اين بار به مسائل نظامي    
ها اكنون ديگر فقـط بـه خـود متكـي بودنـد و از                 عراقي. كرد  اين بار شرايط از بيخ فرق مي      «: دهد  مي

 و اعتماد به نفس كردها بيش از حـد انتظـار توسـعه    شدند؛ آگاهي ملي ها حمايت نمي   جانب انگليسي 
. يافته بود؛ اكثر جواناني كه تا به حال جزو طوايف وفادار به حكومـت بودنـد بـه شورشـيان پيوسـتند                     

داران و افسران كردتباري كه در خـدمت ارتـش عـراق              درجه،  همچنين شمار قابل توجهي از سربازان     
عالوه بر يك فرستنده راديوئي كه در مصر بـه زبـان            . شدندبودند گريخته و به پيشمرگان كرد ملحق        

كردها پـشتيباني   ة   از مبارزات آزادي خواهان    قمدت زماني هم راديو دمش    ،  كرد  كردي برنامه پخش مي   
 نه يك جنـگ     ،داد كه اين نبرد      نشان مي  اوضاع. نمود  ميكرده و روحيه مبارزاتي پيشمرگان را تقويت        

  ».ت براي آينده و آزادي كردها از يوغ اسارت عراقاي اس اي بلكه مبارزه قبيله
كردها دسـت بـه آخـرين    ة   اقدامات آزادي خواهان   جوئي از   م در جهت تالفي و انتقام     عبدالكريم قاس 

هاي قـومي     هاي حاكم بر خاور نزديك براي حل مسئله و معضل اقليت            ديكتاتورية  اي زد كه هم     حربه
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ان بمباران منطقه بارزان و سپس كليه منـاطق و ارتفاعـاتي را   او ابتدا فرم. شوند خود بدان متوصل مي 
داشت به كار بـرد و در       در توان   نيروي هوائي هر آنچه     . كه در اختيار پيشمرگان بارزاني بود صادر كرد       

با اين وجود پيشروي واحدهاي نيروي زميني ارتش محدود شـد فقـط            . اجراي اين امر كوتاهي نورزيد    
  . ندگي كه امكان استفاده از تانك را داشتبه مناطق و ميادين بزر

هـاي    شـدند و اولـين جـت        افكـن جـت نيـز مـي         هواپيماهاي رژيم قاسم كه شامل ده فروند بمـب        
محـل  ،  به روستاها  ،آمدند  افكني بودند كه در نيروي هوائي كشورهاي خاور نزديك به پرواز درمي             بمب

آنهـا بـه طـرزي      . ور شـدند    نـشين حملـه   هاي چادرنشينان و حتي بـه شـهرهاي كرد          تجمع و اردوگاه  
پير و جوان هر كس را كه در تيررس         ،  وحشيانه با بمب و تيربارهاي هوائي بدون توجه به زن و كودك           

  . رساندند گرفت به قتل مي قرار مي
هاي خود را حركـت       ها و اعضاي خانواده     آنها اردوگاه .  اين بادها بلرزند   ازاما كردها بيدي نبودند كه      

مبـارزان كـرد كـه اسـتادان بالمنـازع          . غير قابل دسترس و امن كوچ دادنـد       ،  هاي عميق   ه دره داده و ب  
ها چنان خود را  هاي كوهستاني بودند ماهرانه و متناسب با تابش آفتاب و با استفاده از سايه كوه جنگ

روي يكـي از افـسران نيـ   . مانـد   مـي  نمودند كه حركاتشان از ديد هواپيماهاي دشمن مخفي         استتار مي 
همـان  «: ها در مورد مشكالت جنگ هوائي در چنين مناطقي چنين گـزارش داد    هوائي عراق آن زمان   

 و كار زيادي    هرد زيادي نداشت  برطوريكه تا به حال خود را نشان داده هواپيما در مناطق كوهستاني كا            
 پـرواز هواپيمـا در      هاي هوائي مانع    هاي تنگ و عميق و چاه       دره،  هاي مرتفع   چون قله  .برد    از پيش نمي  

مخـصوصاً نـابودي    .  با اين وصف خسارات وارد بر كردها قابل مالحظه بـود           ».باشند  ارتفاعات پايين مي  
انبارهـاي كـاه و   ، محـصوالت كـشاورزي  ، هاي بز و گوسفند   هاي توليد مواد غذائي كه شامل گله        پايگاه

  . سبب گرديد تا شورشيان در مضيقه قرار گيرند، شد غالت مي
 درهـم شكـستن روح مقاومـت در كردهـا            اين ترفند هم قادر به     اضح بود كه حكومت بغداد با     پر و 

 با توجه به حمالت تروريستي حكومت به منـاطق مـسكوني            هاي مختلف شورش    جناح: بالعكس. نبود
 حتي جناح متمايل به چپ حـزب دمكـرات          .كردها هر چه بيشتر به هم پيوسته و با هم متحد شدند           

 از خروج بارزاني به منظور جلوگيري از جنگ و خونريزي در بغداد مانده بـود تـا بـا    كردستان كه پس  
مذاكرات ،  دان حكومت به بحث و مذاكره بپرداز      ها همچنين سر    ديگر نيروهاي چپ از جمله كمونيست     

آمـد كمكـي بـود بـه          اين پـيش  . را قطع كرده و همراه با كليه اعضاي سازمانش راهي ارتفاعات گرديد           
لين سياسـي   وكادرها و مسئ  . چيزي كه تا آن زمان فاقد آن بودند       ،   كرد تا سازماندهي شوند    شورشيان

سياسي شورش كه تا به حال در مـورد آن بـسيار       ة  انديشي و تقويت جنب     حزب با جديت تمام به چاره     
در  و حتي از تبليـغ       هجانبه را در سرتاسر كردستان آغاز كرد        اهمال شده بود پرداختند و فعاليتي همه      

بـدين  . از حاال به بعد تقسيم كارها تبلور آشـكارتري يافـت          . افتاده ترين روستاها كوتاهي نورزيدند      دور
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معني كه مال مصطفي در مناطقي كه حزب از نظر سياسي قدرت مطلق را در دسـت نداشـت تـالش                     
  . كرد تا نيروهاي شورشي را افزايش دهد مي

لحاظ نظامي هم حركتي جهشي با كيفيت باال انجام         كردهاي عراق نه فقط از نظر سياسي بلكه از          
. حاال ديگر در كنار نيروهاي مسلح عشاير نيروئي ثابت و منظم نيز براي اولين بار ايجاد گرديـد                 . دادند

هـا   ها و عرب ها سال بر عليه ترك  اي كه ده    البته نيروهاي مسلح عشاير همچون سابق و به همان شيوه         
آوري شـده و مـسلح    اين نيروها بـه هنگـام ضـرورت جمـع      . شدند  گرفته مي مبارزه كرده بودند به كار      

 به آرامي به روستاهاي محل      ،شدند و پس از انجام يك عمليات نظامي مشخص و اجراي دستورات             مي
، گذراندنـد   هايشان يعني جايي كه زنـدگي روزمـره خـود را مـي              زندگي خود و يا جايگاه برپائي خيمه      

هـاي خـود را در خـارج از           اين افراد سـالح   . گشتند  باز مي ،  كردند  شاورزي مي داري و يا زراعت و ك       گله
هاي مختلفي چون انبارهـاي زيرزمينـي يـا غارهـاي كوهـستاني مخفـي                 محل سكونت خود در مكان    

كردند و بدين نحو آنها را از ضبط شدن احتمالي توسط نيروهاي مسلح ارتش عـراق و يـا دزديـده           مي
مبارزه بر ضد ارتش ثابت و منظم حكومت اشـكاالت          ة  ه اين سيستم و شيو    البت. كردند  شدن حفظ مي  

، كردنـد  نيروهاي مسلح عشاير غالباً از ديسيپلين و مقررات نظـامي پيـروي نمـي    : اي دربر داشت    عمده
دبه دليـل قابـل توجـه بـودن سـهم قبايـل چادرنـشين               –بيني بوده و      ي مزاج و غير قابل پيش     ممد - 

از يك . صد به هنگام نياز و ضرورت روي آنها حساب كرد و آنها را بسيج نمود      صددر  و شد هميشه   نمي
بهتـر از   ،   بنابر تجربياتي كه در ارتباط با نيروهاي مسلح جمهوري مهاباد كسب نموده بـود              سو بارزاني 

 هـم  از سوي ديگر حـزب ، هر كسي آگاهي داشت و ارزش ايجاد يك نيروي مسلح ثابت را دريافته بود     
هاي سياسـي مـدام در اختيـار داشـته            جويانش را به منظور آموزش    خواست جنگ   ل ميل مي  كه با كما  

 ) همگـان  بـه عقيـده  (، جديـد ة خلق كرد براي ايـن مبـارز      : بر سر يك موضوع به توافق رسيدند      ،  باشد
بـا وجوديكـه    . ساز نياز به يك ارتش واقعي قابل مقايسه با يك ارتش منظم داشت              تاريخي و سرنوشت  

بايـست مواضـع و       مـي ،  نمـود    بي وقفـه مـسير خـود را طـي مـي            ،وني خطوط نبرد اصلي   در جنگ كن  
 بلكـه   ،آسا به تصرف درآورد     ها را نه فقط با حمالت برق        و يا پل    ارتباطي راههاي،  استحكامات مشخص 

  هـم  توانست به شيوه يك نيروي پـارتيزاني        يك سپاه ثابت مي   . از آنها به طور مداوم حفاظت هم نمود       
خصوصاً كه منـاطق كوهـستاني      ،  اي سنگين يك ارتش نيرومندتر را خنثي نمايد       ه  و ضربه  عمل كرده 

هاي بيشماري داشت كه بهترين امكان را براي جنگ و گريزهـاي پـارتيزاني    گاه كردستان عراق مخفي 
  . گذاشت در اختيار كردها مي

» ري شورشي كـورد     هشك  له«كردها آن را    . اعالم كرد  سپاه جديد موجوديت خود را       1962 سال   در
 پيشمرگه و افسران    ،جويان سابق بارزاني    سربازان اين سپاه را مانند جنگ     . نام نهادند ) ارتش قيام كرد  (

به عنوان  . ناميدند) كند  كسي كه به چشمان مرگ نگريسته و فرمان مرگ را صادر مي           (آن را سرمرگه    
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كوتـاه و   ة  تنـ   اي شلوار گشاد و نيم      هشكل به رنگ زرد مايل به قهو        اونيفورم هم لباس محلي كردي هم     
. ناميـده شـدند   ) گردان(ل    رپه  و سه ) گروهان (ل  په،  واحدهاي نظامي هم دسته   ،  سربند انتخاب گرديد  

  . داد  نفر پيشمرگه تشكيل مي400 تا300هر گروهان را صد نفر و هر گردان را 
هـر يـك از ايـن       . يـد  در منطقه خودمختار كردسـتان تأسـيس گرد        نيزاي    يك سازمان دفاع حوزه   

قادر بودند در مواقع مقتضي بـين دو        ،  هاي مختلف عشايري    ها و ناحيه    هاي دفاعي داير در استان      حوزه
تهيه جا و مكان ، بازگيرير سها مسئوليت    جو در اختيار سپاه قرار دهند و اين حوزه          تا پنج هزار جنگ   

تـر از هـر       متنوع. عي را به عهده داشتند    هاي دفا   آموزش آنها و همچنين هماهنگي با ساير حوزه       ،  افراد
آورد كـه كـدام    ها ساخت كشورهاي مختلف بود و هـيچ كـس سـر در نمـي     سالح. چيز سالح آنها بود  

هاي ايراني    آمريكائي و تفنگ  ،  روسي،  هاي انگليسي   اسلحه: كند  كشور از كردها حمايت و پشتيباني مي      
مقـادير زيـادي   ، تيرهاي برن و اسـتن   و هفتاه مسلسل، زر تركيوهاي قديمي ما   تفنگ،  ساخت آلمان 

 خريداري شده در شهر زاربروكن آلمان كه محل رد          ،بنا به گزارش مطبوعات   (هاي توپ ضد تانك       لوله
) Schwarz Hand(» دسـت سـياه  «هاي قاچاق توسط سازمان سري  و بدل و خريد و فروش اسلحه

هاي عراقي كـه از ارتـش         مقدار زيادي توپ  ساز ضد تانك و       هاي دست   مين،  هاي دستي   نارنجك) . بود
هـايي بودنـد كـه      ها هم همـان اسـلحه        بخش كوچكي از اين سالح     .عراق به غنيمت گرفته شده بودند     
نشيني و بازگشت به عراق از انبارهـاي اسـلحه             به هنگام عقب   1947پيشمرگان مال مصطفي در سال      

  . ارتش مهاباد با خود از ايران همراه آورده بودند
بنـا بـه   . هاي متمادي همان ارتش عراق بود اسلحه كردها طي سال ة  كنند ترين منبع تأمين    ا مهم ام

خيلـي از   ،  آورديـم   رفتيم و هر آنچه كه الزم داشـتيم همـراه خـود مـي              ميما  «ري  گفته عبداهللا پيشد  
، آوردند  يپيوستند همراه خود م     اي كه از ارتش عراق گريخته و به ما مي           ها را هم سربازان فراري      سالح

 ».شـدند  آمد كه يك واحد نظامي كالً با تمام تشكيالت گريختـه و بـه مـا ملحـق مـي       گاهي پيش مي  
ها مبارزات كردها را مورد بررسي قرار داده بودند تعداد سربازان فراري              كارشناسان نظامي كه آن زمان    
  .  سه هزار نفر تخمين زدند1962از ارتش عراق را فقط در سال 

 بسته بـه ميـزان   – 1962رزاني با اين نيروي نظامي كه تعداد نفرات آن تا اواخر سال پيشمرگان با 
 مدام مابين ده تا بيست هزار نفر در نوسان بود بخش اعظم كردستان عـراق را تحـت            -سهميه طوايف 

آنها حتي خبرنگاران خارجي را به منظور مشاهده رويدادها بـه منطقـه دعـوت         ،  كنترل خود درآوردند  
وارد منطقه شده و به فريـاد قربانيـان غيـر نظـامي              خواست  المللي هم مي    صليب سرخ بين  . ندكرد مي

ترورهاي هوايي كه در اثر بمباران هواپيماهاي عراقي مصدوم و مجروح شده بودند برسد اما هر بار بـا                   
  . آمد هاي عراقي برخورده و از ورودشان به تندي جلوگيري به عمل مي ممانعت سازمان
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د عيني ايراني كه در اين اثنا در منطقه شمال شرقي عراق يعني در محلي كـه نيروهـاي                   يك شاه 
رده اينگونه توصيف پ بيرد، اوضاع و موقعيت را كامالً ب به سر مي، عبدالكريم قاسم جايگزين شده بودند

حـت  هـاي ت    كوهـستان ة  شد از دامنـ     ها موفق مي    گلوله عراقي دهاي ض   هر بار كه ستوني از تانك     : نمود
 خزيـده و يـا بـا تحمـل تلفـات سـنگين و خـونين خـود را بـه يكـي از                         ،به آرامـي  تصرف پيشمرگان   

هاي عمـومي عـراق بـه عنـوان يـك             از سوي مطبوعات و رسانه     ،هاي مستقر در منطقه برساند      پادگان
هـاي   كـوه  اما شورشيان كرد بالفاصله تمام رشـته . گرفتند پيروزي بزرگ تلقي شده و برايش جشن مي       

ها و خطوط ارتباطي و تداركاتي را بر واحـد            راف را پس از عبور ستون به تصرف درآورده و كليه راه           اط
اين بدان معني بود كه ستون و يا واحدهاي نظامي عراقي كه با كلي زحمـت      . بستند  نظامي عراقي مي  

گرفت و     مي  در محاصره قرار   ،جان به در برده و به هدفش رسيده بود        ،  و دردسر و دادن تلفات سنگين     
جز آنكه  نداشتند،  ديگري  ة  در نتيجه چار  . شد   داده نمي   افراد آن  اجازه هيچگونه تحرك يا عملياتي به     

هاي آذوقـه و ديگـر مايحتـاج          ها در محاصره باقي مانده و منتظر بمانند تا از راه هوا بسته              درون پايگاه 
جـان خـود را بـه خطـر انداختـه و بـه               اً مجـدد  ،مورد نياز به دستشان برسد و يا اينكه با دادن تلفات          

هـا در آن      عمليات مشكل و پردردسـري بـود كـه عراقـي          ،   ها   اينگونه واكنش  .هاي اوليه بازگردند    پايگاه
واحدهاي نظامي عـراق در چنـين عمليـاتي         . كردند  و بسيار ناشيانه عمل مي     مهارت چنداني نداشتند  

 1961در سـال    . كردنـد   سليم پيشمرگان كرد مـي    غالباً محكوم به شكست بوده و يا به ناچار خود را ت           
بـه  .  كشته و زخمـي بـه جـاي گذاشـتند    3000نتيجه بيش از  هاي بي نيروهاي حكومتي ضمن تالش   

 نفر ديگر هم گريخته و بـه پيـشمرگان كـرد            3000عالوه همانگونه كه ذكر گرديد تعدادي در حدود         
  . شدندملحق 

هاي آينده خـود را نـشان داد ايـن            برد و پيكار سال   هاي گذشته و نيز ن      يك امر مسلم كه طي سال     
اما . شد بود كه بدون حمايت و پشتيباني از خارج پيروزي نهايي نصيب هيچ يك از طرفين مبارزه نمي

. خواستند خود را درگير اين بازي آشفته كه همچون كالفي سردرگم بود بنمايند ها هنوز نمي  ابرقدرت
ال مصطفي و پيـشمرگانش را تحـت حمايـت قـرار داده و بـه آنهـا                  اتحاد جماهير شوروي كه زماني م     

اينكـه هواپيماهـاي روسـي      . تفاوت نشان داد    پناهندگي داده بود ابتدا خود را نسبت به قيام كردها بي          
هاي جنگي مهم و مورد احتياج كردها را مخفيانه به آنها  شبانه بر روي منطقه پرواز نموده و نيازمندي     

بود جز اختراع تخيلي يك خبرنگار آلماني كه در بحبوبة جنـگ سـرد، نيروهـاي                رساندند چيزي ن    مي
ارتش شوروي را مشاهده كرده بود كه داشتند از منطقه كردستان به عنوان پلي اسـتفاده كـرده و بـه       

  . كردند طرف خليج فارس در ايران پيشروي مي
اين . نمود مسكو   روانهدولت عراق    هيأتي را به نمايندگي از طرف        ،عبدالكريم قاسم در اوج مبارزات    

او را عامـل امپرياليـست ناميـد و از اتحـاد جمـاهير شـوروي                ،   بارزاني را به بـاد انتقـاد گرفتـه         ،هيأت
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سـران مـسكو بـه سـبك سـنگين          «: مجله آلماني اشپيگل اينگونه تفسير نمود     . كرددرخواست كمك   
ار بـراي  ريم قاسـم مـديون و سپاسـگز   يك عبـدالك كردن دو وزنه پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه   

از اين رو آنها    » .از يك عشاير چادرنشين    تر است   منافع و عاليق اتحاد جماهير شوروي عجالتاً با ارزش        
افكـن    هاي شكاري بمـب      جت ي از حمايت مستقيم خود را از كردها دريغ داشتند و به جاي آن تعداد            

  . در اختيار ارتش عراق گذاشتندخود را 
 ابرقدرت مخالف يعني اياالت متحده آمريكـا را بـه صـدا              هم بيكار ننشست و زنگ درِ      مال مصطفي 

ن هم بسنده نكرد و طي تلگرامي به سازمان ملل متحد نيز متوسل شد و از اين سـازمان            به اي . درآورد
اش عليه سـتم و سـركوب حكومـت جبـار قاسـم               طلبانه  حقة  درخواست نمود تا خلق كرد را در مبارز       

) Dana Adams Smith(اي بـا دانـا آدامـز اسـميت      مال مـصطفي ضـمن مـصاحبه   . ايدحمايت نم
مـا رژيـم    ،  ايـم   به رئيس جمهورتان بگوئيد ما خلق آينده      «: نيويورك تايمز به او گفت    ة  خبرنگار روزنام 

ترين دولت دوستدار غـرب را كـه           كمك آمريكا باثبات   هما ب . عبدالكريم قاسم را سرنگون خواهيم كرد     
كنـد     شنيدن اين جمالت زماني را در يادها زنده مـي          ». نزديك وجود دارد بنياد خواهيم نهاد      در خاور 

 نقشه اجراي عراقي آزاد و بـدون صـدام حـسين را بـه         1998كه اياالت متحده آمريكا داشت در سال        
   .گذاشت ميمرحله اجرا 

نـد بـه منطقـه نيـز        م  حتي ديگر كشورهاي عالقه   . معهذا در آن زمان واشنگتن سكوت اختيار كرد       
گويـان دولـت اسـرائيل        سـخن . العملي از خود نشان نداده و از مرحله لفظي پا را فراتر ننهادنـد               عكس

 اما صلح و    هر ملتي نياز به آزادي دارد     «با وجود اينكه آنها تفاهم داشته و معتقداند كه          ،  توضيح دادند 
 مفـسران و گزارشـگران روسـي        ».سـت ست كه خاور نزديك به آن نيازمند ا       يا ترين مسئله   آرامش مهم 
بنگاه سخن پراكني انگلستان يعني بـي       . كنند  ها همكاري مي    زدند كه كردها با صهيونيست      حدس مي 

آلمـان  (بـن  ، دانست و مطبوعـات آلمـان شـرقي    مسكو را مسئول اين اغتشاش مي B B C)(بي سي 
  . كردند كردها متهم ميرا به حمايت و پشتيباني از كميته آزادي خواهي غير قانوني ) غربي

هاي متفاوت هيچگونه تغييري در اوضاع جنـگ زده كردسـتان بـه               ها و اظهار عقيده     اما اين لفاظي  
امـا در  .  و اجدادي خود را سخت و سفت در دسـت داشـتند          ءباشورشيان كرد سرزمين آ   . وجود نياورد 

ق نيروهاي دولتـي عليـه    هاي متوالي و حمالت ناموف      بغداد برعكس از محبوبيت قاسم به علت شكست       
 عـرب هـم از يـك سـو     هاي پـان عربيـستِ   ناصريستها و   كمونيست. شد  كردها روز به روز كاسته مي     

قاسم تنها راه گريز از اين مخمـصه        .  ديكتاتور را تحت فشار سياست داخلي گذاشتند       عبدالكريم قاسمِ 
نگونـه كـه صـدام حـسين هـم          هما( ،و تنگنا را در آن ديد كه دست به يك واكنش ماجراجويانه بزند            

تا بلكه بدين وسـيله بتوانـد منتقـدين و مخالفـان ناسيوناليـست و ضـد                ) بعدها دست به اين عمل زد     
 قاسـم   - آن هم راهي نبود جز حملـه نظـامي بـه كويـت و اشـغال آن                 –ست رژيم را نرم كند      يامپريال
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ها پيش يعني از زمـان       سال حكومت بغداد از  ،  مجدداً ادعاي مالكيت اين شيخ نشين نفت خيز را نمود         
قاسم به منظور اين اشـغال نظـامي تقريبـاً          . خيز دوخته بود    ملك غازي چشم طمع به اين كشور نفت       

از بغـداد   و هـم     - ابلهانـه   و  بـدون توجـه بـه عواقـب كـار          -سـتان   تمام نيروهاي مسلح را هـم از كرد       
  .  بصره گردآورديهاي بندر خليج آوري و آنها را در نزديكي جمع
در . سـاز هـم شـد       ما قصد و نقشه ماجراجويانه قاسم نه تنها كمكي به او نكرد كه بـرايش دردسـر                ا

 چند تن از افسران عراقي طرفدار حزب بعث بر عليه رئـيس جمهـور كودتـا    1963تاريخ هشتم فوريه    
 كـشور   –كردند؛ عراق يك بار ديگر شايستگي خـود را نـسبت بـه لقبـي كـه بـه آن داده شـده بـود                          

مسيحيان كـشور   از  حزب بعث كه توسط يكي      .  به نحو احسن به اثبات رساند      -يز خاور نزديك  كودتاخ
 در سوريه تأسيس شده بود و بعدها در سرنوشـت خلـق كـرد هـم نقـش                 ميشل افلق سوريه به اسم    

نمايـان  » رستاخيز عربي «خود را در قالب يك حزب ناسيوناليستي و سوسياليستي          ،  بسزايي ايفا نمود  
رهبـري  .  در سوريه هم قدرت را به دست گرفـت         ،هاي بعد   از رويدادهاي عراق طي سال    ساخت و پس    

كودتاچيان بر عليه عبدالكريم قاسم را سرهنگ عبدالسالم عارف معاون رئيس جمهور وقت بـه عهـده                 
وي بالفاصـله پـس از كودتـاي        . داشت كه دوسـتدار و هـوادار عبدالناصـر رئـيس جمهـور مـصر بـود                

   .زمامدار امور شد  وسپهبدي دادة ود درجآميزش به خ موفقيت
كودتاچيان با پشتيباني ،  كودتا در وزارت دفاع بود كه توسط كودتاچيان غافلگير شد    حين درقاسم  

 بـه  ، چترباز همراه قاسم سـنگر گرفتـه       600. هاي تانك دست به اين اقدام زدند        نيروي هوائي و گردان   
هنگامي كه كودتاچيـان قاسـم ديكتـاتور را از ميـان            . دنددفاع پرداخته و تا آخرين گلوله مقاومت نمو       

 او  ».ملـت عـراقم   ة  من نجات دهنـد   «:  فرياد برآورد  ،خانه بيرون كشيدند    الوار مخروبه و دودآلود وزارت    
. هاي فيلمبرداري خبرنگاران اعدام گرديد      ها در مقابل دوربين     عراقية   رسم ديرين  كمي بعد از آن بنابه    

  . راسم اعدام ديكتاتور را به صورت زنده پخش كردزيون رسمي عراق ميتلو
سياسي و قـومي شـاخه      ،  نظرهاي مذهبي   هاي گذشته در عراقي كه اكنون از نقطه         كردها طي سال  

آنها اكنـون دوبـاره بـه مـصالحه و توافـق        . ندشاخه گشته بود به عاملي جدي و بالقوه تبديل شده بود          
البته قبـل از كودتـاي عبدالـسالم عـارف          .  فصل شود  چشم دوخته و اميدوار بودند مشكالتشان حل و       

اي مابين رهبر حزب دمكرات كردستان و يكي از افسران ارشد شاخه نظـامي حـزب              معامالت مخفيانه 
آنها طي اين معامالت به توافق رسيده بودند كه در مقابل حمايـت كردهـا از رژيـم                  . بعث انجام گرفت  

بـه رسـميت شـناخته شـده و مـورد           جديـد،   سوي رژيـم     خودمختاري كردستان عراق از      ،آينده بعث 
كميته مركزي حزب دمكرات كردستان بالفاصله پس از وقوع كودتا به حكام جديد          .  قرار گيرد  حمايت

  . تبريك گفت
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اً كـاراكتر و چهـره    كه بعـض   اي  سازي  پاك. اي زد   سازي وحشيانه   يروزي دست به پاك   عارف پس از پ   
او آخرين هواداران قاسم و هزاران كمونيست را يا بـه دسـت      . گرفترا به خود    يك قتل عام ددمنشانه     

سازي عارف خاتمه نيافته بود كه يكبـار ديگـر معـامالت              هنوز كار پاك  . جالد سپرد يا به زندان افكند     
رئيس جمهـور جديـد در مـاه مـارس همـان سـال فرمـان عفـو               . بين كردها و بغداد از سر گرفته شد       

 بـه   يك كميسيون ملي از سوي رژيم بغداد مأموريت يافت تا         . ا صادر كرد  رزمندگان آزادي خواه كرد ر    
، بـرد  اي دور از پايتخت به سر مي ذاكره نزد بارزاني كه در مخفيگاه كوهستاني خود در منطقه      منظور م 

بارزاني در مورد . آميز تر از آنچه انتظار داشتند يافتند اعضاي كميسيون بارزاني را بسيار مسالمت. برود
ها و ادعاهاي جزئي نرمش و انعطاف خاصي از خـود نـشان داد و هـر گونـه افكـار                       ياري از خواسته  بس

  . تجزيه طلبانه را كنار گذاشت
هاي اعراب را به دقـت تحـت          با بد بيني تغييرات جناح    ،  عطاف و نرمش  البته او ضمن نشان دادن ان     

 بود و گاهي هم نقش رقيب او را          را كه يكي از همدستانش     جالل طالباني و بدين منظور    ،  نظر گرفت 
از سـوريه و مـصر و       ودنـد   ب عربي كه عبـارت      دولكرد مأمور نمود تا در مذاكرات فدراليستي          بازي مي 

ة جـالل طالبـاني شخـصي بـود آگـاه بـه مـسائل سياسـي و بـه خـوبي از عهـد                       . دعراق شركت نمايـ   
راه هيئـت نماينـدگي عـراق       سرهنگ پيشمرگه جالل طالباني به همـ      . آمد  هاي محوله بر مي     مأموريت

  . براي انجام مذاكرات با اعراب فدراليست به قاهره سفر كرد
طالباني سر راهش به مـصر چنـد روزي در بيـروت توقـف نمـود و در مقابـل پرسـش خبرنگـاران                        

مذاكرات طوالني كردها با حكومت بغداد قطـع   «: المللي در مورد سرنوشت كردها چنين پاسخ داد         بين
ت يـ حمسئله و موضوع اتحاد اعراب مسلماً از نظر حكومت بغداد ارج          .  تعويق افتاده است   نشده بلكه به  

اند بدانند براي آنها به عنـوان يـك        در اين ميان كردها هم مايل     ،  باشد  موضوعي كه قابل فهم مي    ،  دارد
  ».اقليت غير عرب در سرزمين مشترك اعراب چه جايگاهي در نظر گرفته شده است

رئيس جمهور وقت مصر در قاهره مثل هميشه نسبت به مـسئله كردهـا بـا روي                 جمال عبدالناصر   
جمـال عبدالناصـر در پـي       . اما از اظهار توضيحات تعهدآور خودداري ورزيـد       . گشاده همدلي نشان داد   

 بايستي براي ،چنانچه يك اتحاد عربي تشكيل گردد    : كه اظهار داشت   پيشنهاد انفجاري جالل طالباني   
اي خودمختار و مرزبندي شده در نظر گرفته شود تا ساير منـاطق كردنـشين ديگـر                  كردها هم منطقه  

امـا همـان    .سكوت نمود و هيچ گونه اظهار نظري ابراز نداشت       ،  كشورها هم بتوانند به آن ملحق شوند      
وي . انجـام دهـد   اي    لوموند اين امتياز را اعطا كرد كه بـا او مـصاحبه           ة   به خبرنگار فرانسوي روزنام    روز

آيند بـراي اتحـاد اعـراب در      از ابتدا يك نوع ضعف ناخوش       را اين مصاحبه مبارزات كردهاي عراق    طي  
مقابل اسرائيل قلمداد نمود و ضمناً به اين مسئله كه كردها داراي يك كاراكتر ملي مختص به خود و                   

او . اقرار نمـود كنند   هاي عربشان زندگي مي     و دارند در كنار همسايه     ،اند  باستاني هاي تاريخي و    گذشته
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ها و افكـاري را كـه نماينـده بـارزاني بـا او در                 همچنين در ادامه سخنانش ادامه داد كه بخشي از ايده         
داند و به سپهبد عبدالسالم عارف رئيس حكومـت عـراق در     منطقي و قابل اجرا مي     ،ميان گذاشته بود  

  . هاي برحق كردها را بپذيرد بغداد نيز توصيه كرد كه خواسته
توانست خاتمـه مبـارزات    ناصر كه نتيجتاً مية  هاي سنجيده و خيرخواهان     انگار توصيه و سفارش   اما  

خصمانه مابين كردها و اعراب را به دنبال داشته و از سنگيني بار سياست داخلـي رژيـم بعثـي عـراق      
هر چند جريان مذاكرات مـدتي ديگـر بـه درازا كـشيد و طـرفين را بـه خـود               . بكاهد سودي نبخشيد  

قندي و شـالق       اما رژيم بغداد ظاهراً تصميم گرفته بود به نسخه ديرين خود يعني نان             ،غول داشت مش
  . گيردروي آورده و مجدداً آن را به كار ) هويج و شالق(

به منظـور   ،   به مرحله اجرا گذاشته شد     1963رژيم از يك سو طبق مقررات استاني كه در تابستان           
 براي آنها قائل شد كه در واحد مديريت جديدالتأسيس سليمانيه           با اقليت ملي كرد اين حق را      سازش  

منـاطق  ديگـر   از سـوي    .  از زبان كردي به عنوان زبـان رسـمي و اداري اسـتفاده كننـد               ،در سه ناحيه  
اين  .قانون مستثني كرده و ناديده گرفت     كه مخصوصاً مد نظر كردها بود به كلي از اين           را  اي    مسكوني

 پيرو مذهب يزيدي  مسكوني كردهايِمنطقهخانقين همچنين ، خيز كركوك مناطق شامل استان نفت   
كامالً مشهود و مشخص بود كه رژيم در نظر دارد . شدند واقع در سواحل و دو طرف رودخانه دجله مي     

ترين نـواحي      و با ارزش   هكردها را با فقيرترين منطقه كشور يعني بخش شمال شرقي عراق اقناع نمود            
  . ار اعراب قرار دهدمملكت را در اختي

خيزي كـه     ناطق نفت  ساعت از م   24ها هزار خانوار كرد را در عرض مدت           آسا ده   خيلي سريع و برق   
بخشي از اين جماعت را تا جـايي    ،   و اجدادي و محل سكونتشان بود بيرون راندند        ءباها سرزمين آ    قرن

عـرب  ( بـه منظـور تعريـب        هـاي ارتـشي جـاي داده و آنهـا را            كه مقدور بود گوسـفندوار در كـاميون       
آنگاه كارگران عـرب را  .  و اسكان دادندهروانه دورافتاده ترين روستاها در عمق خاك عراق نمود       )سازي

  .  كردنشين سابق منتقل كرده و جايگزين نمودندياخيز  هايشان به مناطق نفت همراه خانواده
نـدگي كردهـا را     ا هيئت نماي  تر شد كه عوامل آنه      ناما قصد و نيت سران رژيم جديد هنگامي روش        

ايـن  . بردند دستگير كرده و پس از حبس به شكنجه و آزار آنها پرداختند              كه هنوز در بغداد به سر مي      
بدان معني بود كه حكومت بغداد تصميم گرفته بود به جاي ادامه مذاكرات با كردهـا بـه جنـگ آنهـا              

در مـورد مبـارزات آزادي خواهانـه        يكي از مورخين ترك به اسـم جمـال آالداغ طـي گزارشـي               . برود
نيروهـاي  ، در همان شبي كه رژيم بعـث تـصميم بـه حملـه گرفـت          «: نويسد  كردهاي عراق چنين مي   

قالبـي را در شـهر سـليمانيه از         هـاي ان     نفر از روشنفكران كـرد و دمكـرات        267هاي شب     نظامي نيمه 
ا وادار كردنـد تـا گـودال بزرگـي          اي خارج از شهر آنها ر        و در منطقه   هايشان بيرون كشيدند    رختخواب
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 هيتلري آنهـا را  هاي آلمان  معي يهوديان توسط نازي   سپس بنابر روش كشتارهاي دسته ج     ،  حفر كنند 
  ». مذكور را پوشانده و آن را به گوري دسته جمعي تبديل كردند به گلوله بسته و روي گودال

مش را به طرفـداران بـارزاني اعـالم         صبح روز بعد رژيم بعثي از طريق راديو بغداد آخرين اولتيماتو          
نيـز  . ها و تجزيه طلبان متهم نمـود        صهيونيست،  ها  تسرژيم همزمان آنها را به هواداري از كموني       . كرد

هـاي آينـده    اعالم داشت پس از اين هر كسي كـه دوش بـه دوش مـال مـصطفي در مقابـل پيـشروي         
از هر روستائي حتي اگـر فقـط يـك    . به مرگ محكوم خواهد شد، نيروهاي مسلح دولتي مقاومت كند 

گلوله به سوي سربازان ارتش و يا عشاير وفادار به دولت شليك گردد و يـا بـه شورشـيان كـرد بـراي                        
اي هم براي كشته يا زنده و يـا سـر             جايزه. مخفي شدن پناه داده شود، با خاك يكسان خواهد گرديد         

. ر اما بعداً به ده ميليون دالر افزايش يافتبريده مال مصطفي تعيين شد كه معادل ابتدا دو ميليون دال    
  . كش كردها از سر گرفته شد جنگ بعدي بر عليه اقليت ياغي و گردن

هاي مركزي در بغداد كه يكي پس از ديگري بـه    و مبارزات مابين كردها و حكومت     الگوي درگيري 
اه زمـان بـه قـدرت       خواه در زمان حكومت عبـدالكريم قاسـم خـو         . رسيدند شبيه به هم بود      قدرت مي 

و يا در زمـان     ) 1966(رحمان عارف   لرسيدن سرهنگ عبدالسالم عارف و بعد از او برادرش ژنرال عبدا          
 يكـي از    . رژيـم بعثـي صـدام حـسين        در زمـان  همچنين چند سـال بعـد       ) 1968(ژنرال حسن البكر    

را  حكـام عـراق       رفتـار  ،وم بـه اسـم برنـارد ليبـرمن        رنگاران و مفسران مجله اطريشي نويه فـو         روزنامه
پس ،  گيرد  ابتدا گفتگوها به منظور اعطاي خودمختاري انجام مي       «: اش منتشر كرد    وار در نشريه    فرمول

هـا و     از آن نوبت كوچ اجباري و بيرون راندن است و سـرانجام نوبـت حمـالت نيـروي هـوائي عراقـي                     
  ».هاي جنگي درگيري

همانگونه كه سابق بر ايـن هـم        .  گرديد  تكرار 1963طرح اساسي ديگري يك بار ديگر در تابستان         
. بارها اتفاق افتاده بود اين بار نيز حمالت نظامي نيروهاي مسلح حكومتي بر عليه كردها ناموفق مانـد                 

هاي خود در مناطق كوهستاني به خـوبي دفـاع كـرده و نيروهـاي                 پيشمرگان كرد از مواضع و جايگاه     
بـراي  . شـدند وادار بـه عقـب نـشيني كردنـد      نفـر مـي   000/60مسلح رژيم بغداد را كه بالغ بر حدود       

. نخستين بار تركيب و سيـستم دفـاعي كردهـا مثمـر ثمـر واقـع گرديـد و بـه نفـع آنهـا تمـام شـد                            
 نيازي به حمالت غافلگيرانه به نيروهـاي تقـويتي           نه جويان بارزاني اكنون ديگر همچون گذشته       جنگ

بلكه اين مبارزان آبديده و كـارآزموده بـا   ،   بزرگ هاي كوچك و    ارتش عراق را داشتند و نه به شبيخون       
دادنـد و زهرچـشم       ت نشان مـي   هاي كاري زده و ضرب شس       به ضد حمله  تر دست     مهارت هر چه تمام   

  . گرفتند مي
 براي نخستين بـار بـا يـك نيـروي           سلطان خيبر پيشمرگان در ماه جوالي در منطقه كوهستاني        

هـا بـا توجـه بـه      نبـردي كـه از جانـب عراقـي    ،  پرداختند لشكري با ارتش عراق مواجه شده و به نبرد        
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در منطقه پـر از دره و تنگـه         . قطع گرديد ،  كرد  شكستي مفتضحانه و نابود كننده كه آنها را تهديد مي         
يك هنگ ديگر هـم بـا دادن تلفـات          ،  وز يك هنگ پياده نظام عراقي كامالً نابود شد        داطراف شهر روان  

كـه بـه    ) NDR(يك اكيپ فيلمبرداري از راديو تلوزيون آلمان        . دسنگين به محاصره پيشمرگان درآم    
هـا و     نحوي ماجراجويانه از طريق خاك تركيه خود را به منطقه جنگي رسانده بود شاهد اين درگيري               

نبـرد سرتاسـر روز ادامـه    «: مفسر اكيپ چنين گزارش داد) K. Detmann(دتمن . ك. رويدادها بود
د ستون سربازان عراقـي از روي آن عبـور كننـد روز قبـل از درگيـري                  يك پل فلزي كه قرار بو     . يافت

هاي پل به فاصله صد متري به وسيله قطعات بزرگ سـنگ سـنگري                كردها در نزديكي  . منفجر گرديد 
فرمانده واحدهاي عراقي ابتدا جيپي را جلوتر فرستاده تـا          . ها آمدند   آنگاه عراقي . طبيعي ساخته بودند  

امـا آنهـا ديگـر فرصـت     ، سرنشينان جيپ چيز مـشكوكي نيافتنـد  . اسائي كندمنطقه اطراف پل را شن 
هـاي    هـاي تفنـگ و مسلـسل        آتش گلوله . بازگشت و پيوستن به واحدهاي نظامي خود را پيدا نكردند         

تر از ستون نظامي قـرار      مواضع پيشمرگان كرد مرتفع   .  بر سر ستون نظامي باريدن گرفت      7/12كاليبر  
سربازان عراقي كامالً در تيـررس تـك تيرانـدازان مـاهر كـرد كـه                . ها مسلط بودند  گرفته و كامالً بر آن    

 رژيم هاج و واج بدون آنكه بتوانند يستون نظام. ها به شدت از آنها وحشت داشتند قرار گرفتند عراقي
  ».از خود دفاع كند تار و مار شد

 عراقي كه جان سالم به در       اي از سربازان    خود شاهد بود كه چگونه عده     ) NDR(گر آلماني     گزارش
ها و    جاده مملو بود از بقاياي كاميون      :شوند  در يك خانه سنگي محبوس مي     به عنوان اسير    برده بودند   

 صبح روز بعد كليه اسيران    . ارتشي ساخت اتحاد جماهير شوروي    ة  هاي زرد رنگ كثيف و سوخت       جيپ
افسران و سـربازان غيـر مجـروح را بـه      .دسوار بر كاميون كرده و به واحدهايشان بازگرداندن       را  مجروح  

دتمن در مورد باقي افرادي كه كشته شـده  . اي دور از دسترس منتقل كردند اردوگاه اسيران در فاصله  
اولـين جـسد را كـه الي يـك پتـوي سـربازي              «: بودند با توجه به مرگ و مير آنها چنين گزارش داد          

كـرديم   مـي ها پيشروي     ه باالتر به طرف قله صخره      هر چ  .ها رها كرده بودند ديدم      پيچيده و روي ماسه   
يكي از پيـشمرگان    . پانزده در حدود چهل جسد شمردم     ،  ده،  هفت،  خورد  اجساد بيشتري به چشم مي    

تأسف ابراز  حاكي از   با حالتي   ،  كرد كه ريشي زرد رنگ داشت و نسبتاً خوب به زبان انگليسي وارد بود             
شايد فكـر   . ينها چرا سعي داشتند خود را به باالي قله برسانند         توانم بفهمم ا    من كه اصالً نمي   «: داشت

در . توانند تا رسيدن نيروهـاي كمكـي مواضـع خـود را حفـظ كننـد                 كردند با دسترسي به قله مي       مي
. توانستيم همه آنها را عينهو يك مشت كفتر پرپر كنـيم            ما مي . حاليكه اين كارشان اشتباه محض بود     

  ».اند ها افتاده ز آن پائين الي بوته هنوجسدغير از اينها چند 
. مفسر راديو تلوزيون آلمان تنها در اين نقطه تعداد هشتاد كشته از سپاهيان ارتش عراق را شـمرد                 

ها آموزش ديـده و مـسلح شـده           اينها سربازاني بودند كه براي نبرد در مناطق مسطح و هموار و بيابان            
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هشتاد مرد جوان به    ،  انجسد هشتاد انسان جو   «. هستانيبودند و نه براي پيكار در مناطق مرتفع و كو         
. توانستم در يكي از شهرهاي عراق مثل بغداد يا موصل با آنهـا آشـنا شـوم           سن وسال خود من كه مي     
هاي عـراق رفتـه رفتـه         حركت كه با باال آمدن و تابيدن آفتاب بر كوهستان           هشتاد پيكر خاموش و بي    

  ».شدندرنگ منطقه را به خود گرفته و محو 
. مسلماً اجساد همه مقتولين جنگي در اين منطقه كوهستاني پيدا نشده و به خاك سپرده نـشدند                

 زمـاني كـه همـراه يكـي از عكاسـان آژانـس سـون سـيمون                  1973دقيقاً ده سال بعد يعني در پائيز        
)Seven Simon (يك اي كه وز يعني همان منطقهردها به سوي ارتفاعات اطراف روانداي از ك و عده 

هـاي رنـگ و رو        سر راه چندين بار به استخوان     ،  د رفتيم عراق به كلي محو و نابود شده بو       هنگ ارتش   
ك بـه  وقتي از نزدي. يك قطعه استخوان بازو  . ايي از آنها را بلند كردم       خم شده و قطعه   . رفته برخورديم 

، ا در اثـر تـابش آفتـاب       ه  اين استخوان . ها را ديديم    اطراف نگريستيم قطعات بيشتري از اسكلت انسان      
 و يبا نـاراحت . اي خاكستري تغيير يافته بود وزش باد و بارش باران تا حدي پوسيده و رنگشان به قهوه    

هـا قـرار      ن انـسان  را سرجايشان و همان جائي كه باقي مانـده ايـ          آميز مجدداً استخوان      لتي چندش حا
بـاالخره هنگـام غـروب    . و خاموش بودندهمراهان ما نيز در خود فرورفته و ساكت        . مداشتند برگرداند 

خسته و كوفته از اين گردش اكتشافي بازگشته و به محل اتراقمان كه يك كلبه سنگي بود و قرار بود                    
يكي از پيشمرگان قديمي كرد به اسم كاكه عبداهللا كه در مبارزات . شب را در آن به سر بريم رسيديم      

مـا مخـصوصاً همـه اجـساد را زيـر           «: ت اظهار داشت  تفاو  سرد و بي  ود خيلي خون  زيادي شركت كرده ب   
آنهـا را  ، كند كنيم تا سربازان جديدي كه حكومت بغداد روانه مناطق كوهستاني ما مي خاك دفن نمي 

  ».كشد ديده و بدانند چه سرنوشتي انتظارشان را مي
وجـه  البتـه ايـن تلفـات كمتـر مت       . شـدند   قدر مسلم آنكه خود كردها هم تلفات زيادي متحمل مي         

طي حملـه و يـورش نيروهـاي        . گرديد  ميشد و بيشتر شامل افراد عادي و غير نظامي            جويان مي جنگ
اهالي ايـن   . نظامي رژيم حدود نهصد روستاي كردستان به اشغال آنها درآمده و با خاك يكسان شدند              

يتانيـاي  ي هوائي عـراق كـه دولـت بر        افكن نيرو    هوائي هواپيماهاي بمب   هاي  ناروستاها از ترس بمبار   
 كـه داراي  هـا و كوههـائي      ابتـدا بـه تپـه     ،  كبير و اتحاد جماهير شوروي در اختيارشان قرار داده بودند         

هـاي ارتفاعـات رسـانده و در          گريختند تا از آن طريق خود را به صـخره           پشت بودند مي    هاي كم   جنگل
كردسـتان هنـوز    ها كه سـاكنين        يعني آن زمان   –الخصوص اوايل شروع جنگ       علي. آنجا مخفي شوند  

 بـسياري از آنهـا خـصوصاً زنـان و           -هـاي هـوائي نداشـتند       اي در مورد بمباران     هواپيما نديده و تجربه   
كردند هراسان و وحشت زده از        هاي جنگنده كه در ارتفاع پائين پرواز مي         كودكان از صداي غرش جت    

دند و بـه خـاك و خـون    شـ    تيربـار هواپيماهـا مـي      ايشان بيرون دويده و طعمـه گلولـه       ه  گاه  محل پناه 
  . غلتيدند مي
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 دفارژ عكاس فرانسوي و گورديـان ترولـر        داكيپي از خبرنگاران مجله آلماني اشترن به همراهي كلو        
 نوشتاري راجع به حمالت خانمان برانـداز و         –هاي تصويري     نويسنده و مفسر آلماني مدارك و گزارش      

 و با خود به     هشد تهيه كرد    عمال مي ظامي منطقه اِ  ها كه در مورد افراد عادي و غيرن         عراقية  نابود كنند 
  . آلمان بردند
فرسا از طريق خاك ايران پاي پيـاده و يـا        پيمائي طاقت    اين اكيپ پس از چهارده ساعت راه       اعضاي

  . شده بودندسوار بر قاطر درب و داغان خسته و كوفته وارد اولين شهر در خاك كردستان عراق 
العملـي   پيمائي پر مشقتي تنها عكس    پس از يك چنين راه    «: گزارش داد گورديان ترولر مفسر گروه     

توانستيم از خود نشان دهيم ان بود كـه بـه حـال خـود تأسـف خـورده و دنبـال جـائي بـراي                 كه مي 
 هـر   كـرد   مـي خودنمائي  ما  انگيزي كه در مقابل چشمان        هاي غم   با اين وجود صحنه   . خوابيدن بگرديم 

در حدود دو سوم شهر ويـران گـشته وبـه            .نمود  مياي را محو      تكبرانهگونه احساس خستگي و غرور م     
. هاسـت   ي هـوائي عراقـي    هـاي نيـرو     ها حاصـل بمبـاران      ويراني. ه بود تبديل شد  تلي از آوار و خاكستر    

اي   تواند به آسـاني رابطـه       اي نمي   نمايند و هر بيننده     شهرهاي بزرگ بمباران شده اغلب غير واقعي مي       
پـاره و بتـون كـه بـه اشـكال سورياليـستي               اند با قطعاتي از آهن      زيسته  ه در آنجا مي   هائي ك   بين انسان 

كنـد كـه زنـدگي را     اما انسان اينجا هنـوز فكـر مـي   . برقرار نمايد، روي هم تلنبار شده بودند  ) تخيلي(
هـايي كـه      خانـه . زنـد   هاي كوچك مي    كند كه نبض زندگي زير اين خانه        احساس مي ،  كند  احساس مي 

ة فقر مرده بـيش از غنـا و ثـروت تبـاه شـد             . ز آنها فقط مشتي سنگ و ماسه باقي مانده است         اكنون ا 
يـك هيئـت نماينـدگي از       . آيد  به هر حال به نظر من اين چنين مي        . دهد  انسان را تحت تأثير قرار مي     

س هـر كـ  . كنند سازي مي   همه جا دارند ساختمان   . آيند  پيشمرگان كرد از ميان آوار به استقبال ما مي        
 همه . بايد سقف و سرپناهي داشته باشد،بردبكه بخواهد از سرما و يخبندان زمستان جان سالم به در 

كننـد امـا بـدون        آنها سالم و عليك مـي     . پيرمردان و پيرزنان  ،  كودكان،  حتي زنان . كنند  دارند كار مي  
ايـن سـكوت سـكوت      . دارد  ها ما را به تعجب وا مي        هاي جدي و جنب و جوش اين انسان         قيافه. لبخند

خواست نشان دهد كه نياز مبرم او بـه جـا و مكـان امـن و                   انگار هيچ كس نمي   . ترس و وحشت است   
توانستند بر سرشـان      ها هر روز مي     اين بمب . هاي آينده است    محفوظ فقط ساختن هدف براي بمباران     

  ». نداشتحتي يك تيربار يا يك توپ ضد هوائي براي دفاع و حفاظت از شهر وجود. فرودآيند
هاي هموار و تعدادي شهرهاي بزرگ حاكم بالمنازع بر              به استثناي دشت   1963بارزاني اواخر سال    

ه تغيير و تحوالت سياست     يتوانست با آرامش كامل كل      او اكنون مي  . تمامي منطقه كردستان عراق بود    
عراقـي را بـه ايـن       هاي    رژيم عبدالسالم عارف كمونيست   . د را مورد بررسي قرار ده     1963ي سال   جهان

ايـن مـسئله باعـث شـد تـا اتحـاد            . كرد  اند به شدت سركوب مي      بهانه كه مزاحم سياست اتحاد اعراب     
عـام     و حمـالت وحـشيانه و قتـل        هجماهير شوروي براي اولين بار علناً از شورشيان كرد حمايت نمود          



  

  دولت ، ملّت بيكرد
 
 

231

 بـه هـيچ عنـوان       كردهـا «:  اعـالم كـرد    1963راديـو مـسكو در ژوئـن        . رژيم را در عراق محكوم كنـد      
  ».مبارزات آنها منحصراً يك جنگ دفاعي است. طلب نيستند جنگ

و سالح به رژيم بغداد را كه با آغاز كودتـاي عبـدالكريم قاسـم در                جنگي  ها تحويل ابزارآالت      روس
هـا را گرفتـه و نـه          ها سريعاً جاي روس     البته انگليسي (. ندمتوقف نمود ،   شروع كرده بودند   1958سال  

بلكـه آمـوزش نظـامي     ،  هـا قـرار دادنـد       هاي سنگين و مهمات مورد نياز را در اختيار عراقي           حتنها سال 
آن بودند تا ابتدا مسئله ة ها ظاهراً اكنون بيشتر در انديش اما روس ).افسران آنها را نيز به عهده گرفتند  

ز آن را روي ميـز      و مشكل كردها را در برابر افكار عمومي جهانيان به نمايش گذاشته و قبل از هر چي                
 دبيركلـي   بـه ها تا حدي قابل اعتمـاد بـود و             كه آن زمان   )UNO(مجمع عمومي سازمان ملل متحد      

  . بكشانند، شد اداره مي) Uthant(يوتانت 
هاي وابسته و صميمي شوروي بود     نشانده  در ماه جوالي جمهوري خلق مغولستان كه يكي از دست         

متحد نمود و ضمن آن تقاضـا كـرد تـا در گردهمـائي              ملل   درخواستي تقديم يوتانت دبيركل سازمان    
دليل اين درخواسـت    . آينده مجمع عمومي سازمان ملل مسئله كردها در دستور جلسه گنجانده شود           

عام مردم غيرنظامي توسط نيروي هوائي عراق آمده و درخواستي هـم              هم در قالب اعتراضي عليه قتل     
خود درخواستي به شوراي اقتـصاد      ة  به نوب نيز  ير شوروي   اتحاد جماه . بس تنظيم شده بود     جهت آتش 

هاي ارتباط جمعي كشورهاي بلـوك شـرق بـه     رسانه. نمودتسليم و امور اجتماعي سازمان ملل متحد       
هم نسبت بـه مـسئله و معـضل كردهـا موضـوع        ) آلمان شرقي (ويژه جمهوري دمكراتيك خلق آلمان      

الملل هم طي ماه اكتبـر همـان سـال بـه      بينة ود كه جامعاحتماالً تصادفي ب. اي اتخاذ كردند    دوستانه
هـا محكـوم      جمعـي انـسان     عام و كشتار دسته      رژيم عراق را به قتل     ،منظور حفظ و دفاع از حقوق بشر      

  .كرد
 كمونيستي براي مسئله آشـكار و برحقـي چـون            كشورهايِ با توجه به اينگونه حمالت ديپلماتيكِ     

 ز حقـوق بـشر را روي  ها هم مثل امروز شـعار دفـاع ا     كه آن زمان    غربي ها و دولِ    قدرت،  معضل كردها 
هـاي    يكـي از ديپلمـات    . خوب و مناسبي از خود نـشان ندادنـد        ة  چهر،  هايشان حك كرده بودند     پرچم

، به مناسبت يك چنـين وضـعيت و مـوقعيتي   ) Derek Kinnane(سازمان ملل به نام درك كينان 
 تا به امروز بـه تـصوير        1945آنها را از سال     ة   آزادي خواهان  مبارزاتة  تراژدي تاريخي كردها و مجموع    

ة شورهاي مترقـي و دمكراتيـك جهـان بـا عالقـ          كـ افكار عمومي اكثر    «: كشيده و چنين مرقوم داشت    
مقـاوم و   ،  كردها به عنوان يك ملت شجاع     . كنند  فراوان مبارزات آزادي خواهانه خلق كرد را دنبال مي        

ـ      متأسفانه بدشانسي آورده و سرنوشتي شـبيه         اما،  اند  ناپذير معروف   خستگي شان را بـه لهـستان گريبان
  ».لهستاني كه صد و بيست سال آزگار مابين سه قدرت تقسيم شده بود، بيدهچس
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كردها برخوردي دلسوزانه همراه با همـدردي و احـساسي رمانتيـك و             ة  دول غربي نسبت به مسئل    
پيمـان    كبير و اياالت متحده آمريكا با تركيه و ايران هم         از سوي ديگر بريتانياي     . پردازانه داشتند   خيال

را ) ايـران و تركيـه    (بودند و به همين دليل كامالً مواظب بودند تا مبادا كاري كنند كه احساسات آنها                
ريكـا  آمزماني كه روسيه تحويل اسلحه به عراق را متوقف كرد دو دولـت انگلـيس و                 . دار كنند   جريحه

 غـرب   ها امپرياليسم   العمل روس    اين عكس  متعاقب. رده و اين كار ا ادامه دادند      بالفاصله جايش را پر ك    
مورد انتقاد قـرار    ،  عام و نابود كردن خلق كرد كه براي كسب آزادي دست به مبارزه زده بود                را در قتل  

  . داده و آنها را شريك جرم خواند و حقا كه در اين مورد حق به جانب آنها بود
اين موضوع كه ابرقـدرتي چـون اتحـاد جمـاهير           . گرفت   به روز بيشتر اوج مي     اميدواري كردها روز  

 يبـرداري تبليغـات     كرد نه تنها موجب بهره      كردها حمايت مي  ة  شوروي آن هم براي اولين بار از خواست       
امـا زمانيكـه در     . ها را باور كرده بودنـد       بلكه بسياري از كردها هم واقعاً ارزش عملي اين كمك         ،  گرديد

ماه سپتامبر مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك تشكيل گرديد و مغولـستان بـدون هـيچ                 اواسط  
اي كـه     يك بار ديگر روسـيه    . اميدها به يأس تبديل شد    ،  اي تقاضاي خود را باز پس گرفت        عذر و بهانه  

  با چرخشي ناگهاني دست از حمايت،ايستاد بايست از اقدام مغولستان دفاع كرده و پشت سر او مي       مي
خذه قرار نداد بلكـه حمـايتش را از كردهـا دريـغ             ؤاشوروي نه تنها مغولستان را مورد م       .كردها كشيد 

  . ها نمود داشته و تمام عالقه و توجهش را مجدداً معطوف عراقي
هـا را شـنيد رو بـه يـاران و            ناگهـاني روس  ة  با اين وجود بارزاني وقتي خبر چرخش و تغيير عقيـد          

او هرگز باور نداشته كه كردها بتوانند حق و حقوق خود را از طريـق سياسـت                  :هوادارانش ابراز داشت  
توانـد    هاي ماست كه مـي      فقط پيروزي اسلحه  «: او گفت . اي يا مذاكرات لفظي به دست آورند        دبيرخانه

  ».مقدس در نيل به آزادي ما را تعيين كندنبرد سرنوشت 
 باعـث و بـاني ايـن تغييـر عقيـده و چـرخش               ها از اين موضوع خبر نداشتند كه احياناً         البته خيلي 

  . ردها بوده باشند كُ خودِ،ناگهاني اتحاد جماهير شوروي
 از فرط يأس و نوميدي و در جست و جوي حامي نيـز              1963نمايندگان و عوامل كردها طي سال       

به منظور داشتن بيش از يك تير در تركش، دست نيـاز نـه تنهـا بـه سـوي مـسكو بلكـه بـه طـرف                            
 به سوي دشمن شماره يك اعـراب        - تحت شديدترين اقدامات سري    –، تهران، قاهره و حتي      واشنگتن

  . يعني اسرائيل هم دراز كرده و با آنها به توافق رسيدند
 يعنـي   1980مذاكرات به قدري مرموز و سري انجام گرفت كه جامعه جهاني تازه در اكتبـر سـال                  

هـاي مـابين      وزير اسرائيل، از همكـاري      بگين نخست كاري مناخم     هفده سال بعد، آن هم به علت ندانم       
. هـا را فـاش نـساخت        لق و پرچانه جزئيات اين همكاري       البته بگين دهن  . كردها و اسرائيل با خبر شد     
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از منابعي كه به زحمت به آنها دستيابي پيدا كردم به دست آورده             ) نويسنده(اين جزئيات را خود من      
  . دهم و براي اولين بار گزارش مي

ها ابتدا در پاريس انجام گرفت، آن هم توسط بدرخان شاهزادة كردي كه در فرانـسه در                   اين تماس 
ها قبل به نحوي زيركانـه بـا مقامـات فرانـسه ارتبـاط                امير بدرخان از مدت   . برد  حال تبعيد به سر مي    
 از قوه به    هاي بارزاني و كميتة مركزي حزب دمكرات كردستان را به نحو احسن             برقرار كرده و خواسته   

را ) طرفداران دوگـل (ها  شود توجه و عالقة گليست او از نظر سياسي موفق مي   . آورد  مرحله عمل درمي  
نماينـد بـا چـاپ مقـاالت و           تـالش فراوانـي مـي     ) هـا   گليـست (ايـن عـده     . نسبت به كردها بيدار كند    

هاي كرد    ن تبعيدي هاي دوستانه در مطبوعات فرانسه تا آن جايي كه امكان داشت از بار سنگي               گزارش
  . خواستند به آنها كمك كنند توانستند و نه مي ها از نظر نظامي نه مي معذلك فرانسوي. بكاهند

اكنون كه كردها از يك سو مدام مجبـور  . كند اي به ذهن بدرخان خطور مي       در اين فاصله ايدة تازه    
اعراب هم عمومـاً نـسبت بـه        هاي متغيير عرب عراق مبارزه كنند و از سوي ديگر             بودند عليه حكومت  

 اسـرائيل و كردهـا بـه نحـوي      بايست عاليق و خواسته     اسرائيل شديداً احساس نفرت داشتند، پس مي      
از ديدگاه هر دو طرف هم البد مهم بود به همه دنيا نشان دهند كه خـاور                 . قابل هماهنگ شدن باشد   

 بـرعكس ايـن منطقـه محـل         نزديك به هيچ وجه ارث پدري و قلمرو اختصاصي اعراب نيـست، بلكـه             
زندگي يهوديان و در كنار آنها محل زندگي اقوام غير يهودي هنـدوژرمن و قبـل از همـه كردهـا نيـز                 

خواستند قادر بودند نيروي قدرتمند ارتـش عـراق را مهـار              به عالوه كردهاي عراق هر وقت مي      . هست
  .  اسرائيل وارد عمليات شودهاي اعراب عليه توانست در جبهه ارتشي كه به همين دليل نمي. كنند

هاي سازمان مخفي و اطالعات اسـرائيل در          ها پيش در يكي از پروژه       بدرخان خبر نداشت كه مدت    
كردستان نيروئي است كه بـه طـور مـداوم قـواي بـيش از سـه لـشكر                   «: مورد كردها چنين آمده بود    

 نظامي حكومت بغداد را محـدود       اي توان   كند و بدين وسيله به طرز قابل مالحظه         ها را مهار مي     عراقي
 در مـاه    ».دهـد   نموده و به او اجازة دخالت در امور كشورهاي ديگـري چـون اردن و اسـرائيل را نمـي                   

پـاريس اولـين    ) Faubourg(نـشين فوبـورگ       اي واقع در منطقه اعيـان        در خانه  1963جوالي سال   
 بـدرخان را بـه شخـصي بـه نـام            يكي از مأمورين مورد اعتماد، در همين خانـه،        . مالقات انجام گرفت  

سـرانجام  . كنـد كه وابسته نظامي سفارت اسرائيل در پاريس بود معرفي مي         ) Baron(سرهنگ بارون   
شود تا بـه عنـوان پيـك از طريـق ايـران خـود را بـه منطقـه              به مأمور مورد اعتماد مأموريت داده مي      

وم بـه بـارزاني اطـالع دهـد كـه           شورشيان كرد در خاك عراق رسانده و محرمانه و بدون وجود نفر س            
ضمناً نماينده آنها يعنـي سـرهنگ بـارون بـه اطـالع             . ها ارتباط برقرار كرده است      بدرخان با اسرائيلي  

  . باشد آويو آماده هر نوع همكاري با كردها مي رساند كه دولت تل مي
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: شـوند    آنها مي  حل  هاي زير را مطرح نموده و خواستار جواب و راه           ها طي يادداشتي سوأل     اسرائيلي
ها يك ايستگاه راديوئي به عنوان هديه براي كردها آمادة ارسال نموده و بارزده بودند، و                   اسرائيلي -1«

پرسيدند چگونه بايد آن را حمل كرده و به مقصد برسانند؟ ضمناً آيا پرسنل فني مـورد نيـاز                     حاال مي 
  باشد؟ اندازي و به كارگيري آن در دسترس مي براي راه

  هاي مورد نياز كردها كدام است؟ جهيزات نظامي و سالح ت-2
  هاي نظامي قرار گيرند؟  آيا الزم است كردها در اسرائيل تحت آموزش-3
  ها برقرار كرد؟ سيمي مابين كردها و اسرائيلي توان ارتباط بي  چگونه مي-4

يد و تازه در آن سال  به طول انجام1965البته به دليل مشكالت اوليه برقراري ارتباط تا اويل سال 
ها شامل تحويـل سـالح و    اين كمك. هايي كه بر سر آن توافق شده بود رد و بدل گرديد           بود كه كمك  

هاي نظامي و پرسـنل       هاي مدرن با چاشني، ارسال مربي جهت آموزش         مهمات مربوطه همچنين مين   
بـه  ) پاراسـتن (يـت كردهـا     و سازمان امن  ) موساد(بعالوه قرار شد سازمان امنيت اسرائيل       . پزشكي بود 

) دار اسـت    كه امروزه رهبري اقليم خودمختار كردستان عراق را عهـده         (سرپرستي مسعود پسر بارزاني     
 1967ها حتي خود بارزاني در سـال           اين همكاري   در فاصله   . همكاري و تشريك مساعي داشته باشند     

ران ارشد ستاد آنها به بحث و تبادل        ي و محرمانه ديداري از اسرائيل به عمل آورده و با افس           خيلي سرّ 
هاي طرفدار غرب، بعضي از كشورهاي غربي همچـون           بعدها توسط عوامل اسرائيل، دولت    . نظر نشست 

 1967هاي    كردها طي سال  . آلمان غربي، ايران و قبل از همه اياالت متحده آمريكا نيز وارد گود شدند             
ـ     دار سـفارت    هاي بي دريـغ و دامنـه         با حمايت  1969تا   آوري  ن سـعي فـراوان در جمـع        اسـرائيل در ب

از آنهـا بـا آگـاهي     . هاي مالي و جلب توجه افكار عمومي بـراي رسـيدن بـه اهدافـشان نمودنـد                  كمك
زدند چون رژيم بغداد تشكيل حكومت آلمان         وضعيت سياسي آلمان غربي دست به اينگونه اعمال مي        

دانند، به اسـتثناي سيـستم بلـوكي          همه مي جمهوري عراق چنانكه    . شرقي را به رسميت شناخته بود     
ـ   شـديدِ  هايِ  اتحاد جماهير شوروي، اولين دولتي بود كه با وجود مقاومت          تـشكيل دولـت آلمـان       ،ن ب 

  . شرقي را به عنوان يك دولت مستقل به رسميت شناخت
 از 1969سفير وقـت اسـرائيل در آلمـان غربـي در سـال      ) Asher Ben Nathan(آشربن ناتان 

مدار كرد را با فرانس ژوزف اشتراوس          سياست سميع رحمان رهايي كه انجام داد اين بود كه        جمله كا 
)Franz Josef Strauss (بن ناتان اندك زماني پس از آن خبـر  . وزير دارايي وقت آلمان آشنا كرد

رانـد،  داد كه اشتراوس به او قول يافتن كانالي ويژه كه بتوان از آن طريق مبلغ دو ميليون مارك را گذ           
از اينكـه    بـدون تـرس و واهمـه         -توانـد   هاي آلمان با كردها نيز مي       بعالوه همكاري سازمان  . داده است 

 ادامه يابد، چون طي يك گـزارش محرمانـه چنـين    -هاي عربي صدمه ببيند دولت باروابط سياسي ما  
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يت مورد اعتمـاد    هاي محرمانه دولت دوست، اسرائيل با رهبران كرد، قابل          ها همكاري   سال«: آمده است 
  ».ده استاري آنها را بارها به اثبات رسانو اطمينان بودن، قاطعيت، پايداري و رازد

المللي   با اينكه كردها خود ضمن اين اقدامات شديداً محرمانه و سري در پشت صحنه سياست بين               
كـه جاسوسـان و     رسـيد     كردند، اما چنين به نظر مي       قرار گرفته و بسيار رازدار و قابل اعتماد عمل مي         

.  تيزبينانه روابـط اسـرائيل و كردهـا را تحـت نظـر گرفتـه باشـند                 1963عوامل روسي در همان سال      
تواند توضيحي باشد براي چرخش ناگهاني مسكو در سپتامبر همان سـال و               احتماالً همين موضوع مي   

از نظـر سياسـت     اينكه چرا توجه سران كرملين كامالً معطوف اعراب عراق گرديد كـه در آن بحبوبـه                 
  . آمدند جهاني در مقايسه وزنه چندان مهمي به حساب نمي

الـسابق از موقعيـت بـسيار مناسـبي       كمـافي ،با اين وصف كردها به دليـل تـوان و كـارائي نظـامي            
 بغداد را نيز گرفتـار نمـود،        1963ها كه اواخر سال       برخوردار بودند و اين موقعيت در پي جنگ قدرت        

ها عبدالسالم عارف رئيس جمهور عراق جناح چپ رژيم بعثي              ر و دار اين جنگ    در گي . تر شد   مستحكم
رئـيس  (البكـر    ها تحت رهبري حسن     عارف و جناح راست بعثي    . حاكم بر كشور را از قدرت ساقط كرد       

 از سر   - به دليل خستگي ارتش از جنگ      -مذاكرات با كردها را     ) 1979 تا   1968جمهور عراق از سال     
يـك نـوع   .  آنها را در چهارچوب ملت عراق تـضمين كردنـد    حق و حقوق1964فوريه   در ماه    گرفته و 

  . رئيس جمهور الجزاير برقرار شداحمدبن بال بس با ميانجيگري جمال عبدالناصر و  آتش
اما عبدالسالم عارف همين كه دوباره زمام امور را به دست گرفت قول و قرارهايش را فراموش كرد                  

ي هـم  ا عارف مدال شجاعت ويژه. ين كرد و عرب را مجدداً به مورد اجرا گذاشت       و قوانين متناقض دير   
اين مدال بايستي به كسي اعطا گردد كـه موجبـات           «. خواه تعيين كرد  براي جنگ عليه كردهاي آزادي    

باشد تا پاكسازي خاك وطن عزيزمان      . مي نمود در هم شكستن قيام دسته يا باندهاي خائن را فراهم           
گويـان دولـت       سـخن  ».طالبان و جاسوسان امپرياليست صورت حقيقت به خـود گيـرد            هاز وجود تجزي  

ـ         «عراق نيز مانند كشور تركيه اعالم داشتند         طوايـف و   . رد وجـود نـدارد    در واقع ملتي به نـام خلـق كُ
هـا مجـدداً از سـر       ي   درگيـر  ».همگي منشاء عربي دارنـد    «نامند    اقوامي هم كه خود را به اين اسم مي        

اكنون بين رهبران كرد هم براي اولين بار اوضاع بحرانـي           .  و آتش جنگ دوباره زبانه كشيد      گرفته شد 
سرهنگ پيشمرگه جالل طالباني مال مصطفي را مورد انتقاد قرار داد و رفتار او را در برخورد . شده بود

اي  دسـت بـه كودتـ      1964طالبـاني در مـاه آوريـل        . با حكومت مركزي بغداد خودسرانه قلمداد نمود      
ــارزاني     ــداران ب ــه طرف ــت ك ــل اكثري ــا در مقاب كــوچكي در درون حــزب دمكــرات كردســتان زد، ام

بودند موفق نشد و نتوانست كاري از پيش ببرد به همين خاطر موقتاً همراه چند صـد                 ) ها  بارزانيست(
  . نفر از هوادارانش خاك كردستان عراق را ترك كرده و راهي ايران شد
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موقعيت خـود را هـر چـه بيـشتر تحكـيم            به منظور انشعاب،    وفق طالباني   بارزاني پس از تالش نام    
 نفـره   63 يك شوراي انقـالب      داو در ماه اكتبر بدون نظرخواهي و توافق حكومت مركزي بغدا          . بخشيد

شوراي انقـالب مـذكور نـه       . كه خود او تعيين كرده بود براي منطقه خودمختار كردستان تعيين نمود           
زيـستند بلكـه    يك ميليون و نيم كـردي بـود كـه در قلمـرو آزاد شـده مـي      فقط حافظ مصالح يك تا      

هـاي شـرق سـوريه        و كاتوليـك  ) هـا   آسوري(ها    نمايندگي اقوام ديگري همچون مسيحيان، ارتودوكس     
  . ها را نيز به عهده داشت هاي تركمن و آذربايجاني همچنين اقليت) ها كلداني(

ده توسط اين شورا را همراه با تقاضاي صلحي كه بـه            نامه تصويب ش     قطع 1964بارزاني اواخر سال    
هـر چنـد    .  كردستان بود تقديم عبدالسالم عارف نمـود       نوبة خود خواستار خودمختاري كامل و قطعيِ      

هاي بعدي در آن ايام بدون نتيجه ماند اما بعدها پـس از خاتمـه مبـارزات كردهـا در                      تماس و مالقات  
 بعدي مورد اسـتفاده     نامة   عنوان اساس و شالودة موافقت     مه به نا   بسياري از نكات اين قطع     1970سال  

  . قرار گرفت
هنگام مذاكرات يك دسته    .  دست به حمله بزرگ ديگري عليه كردها زد        1965رژيم عراق در سال     

هـا    آهنـگ  ايـن . نمـود آور هاي ترسناك و رعب موزيك در وسط شهر سليمانيه شروع به نواختن آهنگ     
ذكـر  اين مـذاكرات همانگونـه كـه قـبالً هـم            . كرد  ع مذاكرات آن را همراهي مي     متناوباً با شروع و قط    

كـه  ) AL Gamrawi(يك مورخ مصري به اسـم ال جمـراوي   .  به نتيجه نرسيد و معوق ماندگرديد
هـاي سـال      نتـايج حاصـل از حمـالت و درگيـري         «: دهد  ها بود چنين گزارش مي      خود شاهد درگيري  

رژيـم   و خـونريزي در منـاطق كردنـشين توسـط نيـروي هـوائي                 فقط نابودي اقتصادي شديد    1965
  ». مجروح جنگي در ارتش عراق بود5000 كشته و 8000همچنين 

سومين نخست وزير عراق طي همان سال يك    ) Bassas(پس از تحويل سال عبدالرحمان بصاص       
منطقه كردسـتان را    ور شد تا شكافي بين مرز ايران و عراق ايجاد نموده و               بار ديگر به كردستان حمله    

را در  » هـاي سـوخته     زمين«واحدهاي نظامي عراق سياست     . به دو نيمة شمالي و جنوبي تقسيم كند       
مقياس بزرگي به مورد اجرا گذاشتند، اما دقيقاً همين موضوع نيروي مقاومت كردها را هر چه بيـشتر                

 به طـول انجاميـد      1966سال  هاي مداوم كه تا ماه ژانويه         به اين ترتيب حمالت و يورش     . تقويت نمود 
نگـي    ده«به مثابه مشت به آب كوبيدن بود، با اين وصف اين جنـگ بنـابر اظهـارات فرسـتنده راديـو                      

ها جديداً تحت شديدترين اقـدامات سـرّي        كه تشكيالت آن را اسرائيلي    ) صداي كردستان (» كردستان
  . ون مارك هزينه در برداشتداد روزانه سه ميليكرده بودند، براي حكومت مركزي بغاندازي  راه

طي اين ماه عبدالسالم عارف رئـيس جمهـور         .  مذاكرات از سر گرفته شد     1966در ماه آوريل سال     
كوپتر جـان خـود را از دسـت داد و حكومـت نظـامي بعـث بـرادر او                      رژيم در يك سانحة سقوط هلي     

جديد خوشبين بود و اميد     بارزاني نسبت به حاكم     . عبدالرحمان عارف را به جانشيني وي انتخاب كرد       
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. بـس يـك ماهـه را بـه او داد            به همين خاطر در هفـدهم آوريـل پيـشنهاد يـك آتـش             . فراوان داشت 
عبدالرحمان عارف به نحوي غير مترقبه و دور از انتظار يك روز پس از دريافت به آن جـواب مـساعد                     

اما بارزاني كسي نبـود كـه       . ودداد و رهبر كردها را به منظور گفتگو و تبادل نظر به پايتخت دعوت نم              
آميـز رد     دعوت او را با يك اشاره تلـويحي و كنايـه          . ها را بخورد    زباني  ها فريب اين چرب     به اين سادگي  

اي بارز و گويا بسنده كرد        هاي حاكمان بغداد، به جمله        خالفي  ها و وعده        نمود و ضمن يادآوري بدقولي    
  ». عبرتي بوده استحماقت ديگران در گذشته براي من درس«: كه

 و روش   چون عبدالرحمان عـارف هـم راه      . و همانگونه كه بعداً خود را نشان داد كامالً حق با او بود            
عقيلي دشمن خوني معروف كردها را بـه رياسـت          -او همان روز ژنرال ال    . گذشتگان خود را تكرار كرد    

عقيلـي   ال.  به او محول نمود    را» يكسره كردن مسئله كردها   «ستاد خود انتخاب كرد و مأموريت سري        
 مأموريـت خـود را   1966كرد در تاريخ اول ماه مه       كه تنفر شديدي در خود نسبت به كردها حس مي         

عقيلي با لحني حاكي از       ال. ها و مناطق كردنشين راه افتاد       آغاز كرد و مجدداً نبردهاي خونيني در دره       
الورپرور عراق را از وجود خائنـان بـه وطـن           تكبر اعالم داشت كه او سرزمين مقدس پدري و د         و  غرور  

  . پاك خواهد كرد
توانست يك تيپ از واحدهاي نظامي خـود را كـه مخـصوص               اكنون ارتش عراق براي اولين بار مي      

اين تيپ ويژه مأموريت يافت تا . هاي كوهستاني آموزش داده و مجهز نموده بود وارد عمل نمايد جنگ
شد به تصرف خـود   ر رواندوز شروع شده و به مرزهاي ايران ختم مي       محور ارتباطي كردها را كه از شه      

خواستند بدين وسيله شاهرگ ارتباطي كردهاي شورشـي را كـه احتياجاتـشان از آن                 آنها مي . درآورد
هـا   عراقـي . شـد، قطـع كننـد    طريق و از جانب كشور ايران كه با عراق سر دشمني داشت تـأمين مـي           

ين كار كليه واحدهاي مسلح كرد را كه در رواندوز تجمع كرده بودند             خواستند پس از مبادرت به ا       مي
  . براي هميشه نابود كنند

كانـه  . (سپاه بغداد به حساب آورد    ) Cannae(توان به عنوان كانة       آنچه را كه اينجا اتفاق افتاد مي      
يح در نبـرد     قبل از ميالد مس    216جا هفتاد هزار سپاهي از لشكريان روم در سال          محلي بود كه در آن    

، حتي امروزه نيـز بـه     )كانه(از اين رويداد    . ) با هانيبال سردار قوم كارتاژها جان خود را از دست دادند          
موفقيـت  . شـود   هـاي نظـامي شـرق و غـرب اسـتفاده مـي              المثـل آموزشـي در دانـشكده        عنوان ضرب 

ات غربـي بـه آن   هـاي مطبوعـ   جويان كرد در اين نبرد و شاخ و برگي كه خبرنگاران و نويـسنده         جنگ
 تيتـرِ . هاي سال موجبات شادي و تفريح كردها را در تمامي مناطق كردستان فراهم نمـود        دادند، سال 

پيشمرگان كـرد چنـد     «:  خبرنگاران راجع به شكست بزرگ نيروهاي مسلح عراق اين بود           اكثرِ گزارشِ
  ».لشكر عراق را به كلي نابود كردند
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 1979علمي جنگي كه توسـط كارشناسـان آلمـاني در سـال     مسلماً ذكر و ارائة دقيق يك بررسي      
انجام گرفت و نيز يك گزارش پاياني از آن توسط عبداهللا پيشدري يكي از فرماندهان پيشمرگان كرد،                 

بنـابر ايـن بررسـي و    . كاهد افتخارآميز كردها در به كارگيري از اسلحه نميعمليات  از ارزش و اهميت     
 به مواضع كردها در منطقه رواندوز يك لشكر و نيم سرباز بـه اضـافة                ها به منظور حمله     گزارش عراقي 

. هاي شكاري نيروي هوائي را وارد صـحنه كردنـد      افكن  ز بمب سه يا چهار گردان توپخانه و اسكادراني ا       
كه بعداً در مقر اصلي تيپ چهارم ويژة كوهستان و در پاي كوه هندرين به                جنگ،   عملياتِطبق نقشة   

هـاي    كـوه   نگ پيشمرگان افتاد، قرار بود نيروهاي ارتش عراق رشـته         چر پيدا شد و به       مت 2875ارتفاع  
ضـمناً قـرار   .  متر در دو طرف جاده را به تصرف خود درآورند         2200 هندرين و زوزاك به ارتفاع       مابين

   .بود يك تيپ تانك هم پشت سر اين نيروها راه افتاده و ضمن پشتيباني از آنها به پيشروي ادامه دهد
ها، طرح مقدماتي، تعداد نفرات و نيروهاي به كار گرفته شـده همچنـين                نقشه حمله نظامي عراقي   

. هاي سازمان امنيت به دست سرفرماندهي پيشمرگان كرد رسيد          روز احتمالي حمله در نتيجه گزارش     
شدم، اظهار چگونگي ماجرا را از مسعود بارزاني جويا ) نويسنده(ها بعد از آن واقعه وقتي خود من  سال

در بغداد پي به چند و چـون نقـشه          » پاراستن«داشت كه مأمورين مخفي سازمان اطالعات كردستان        
اما كارشناسان نظامي غرب برمال شـدن موفقيـت آميـز نقـشة عمليـات       . ها برده بودند    عملياتي عراقي 

اي از    ردهـا عـده   ك. گذارند   اسرائيلي مي  -هاي دو سازمان مخفي كردي      الذكر را به حساب همكاري      فوق
عبـداهللا  . پيشمرگان را تحت فرمان يكي از فرماندهان بلندپايه، مأمور دفاع از جاده ارتبـاطي كردنـد               

كه من بعدها با او آشنا شدم و چند سال پيش در يك درگيري جان خود را         ( رهبر عمليات    يپيشدر
آرام و يـك شـكارچي مـاهر     بـدون تعـصب، آزاد انـديش،    ،جواني بود الغراندام و قدبلند) از دست داد  

  .  پيشمرگه را رهبري نمايد3500توانست تا  او مي. كوهستان با چشماني آبي و پرانرژي
سـازي منطقـه بـا        ها پس از حمالت شديد و گسترده نيروي هوائي بـه منظـور آمـاده                وقتي عراقي 

ر از معمـول پاسـخ   نيروئي بيست هزار نفري حمالت خود را آغاز كردند، كردها هم متقابالً اما شـديدت         
 پس از مقاومتي شديد و سردواندن نيروهـاي         1966در فاصله بين چهارم تا دهم ماه مه         . آنها را دادند  

كـوه بـه وسـيلة        هندرين گران . انگيزي ايجاد گرديد    عراقي از سوي كردها، وضعيت بسيار بحراني و غم        
بـه ايـن هـم      يروهاي ويژه عراقـي     واحدهاي ويژه كوهستان تيپ چهارم كامالً به تصرف درآمد، البته ن          

ضـايعات و   . كوه زوزاك هـم رسـاندند       رغم تلفات بيش از حد، خود را به گران        بسنده نكرده و حتي علي    
 رواندوز رقمي بالغ بر دو هزار كـشته و زخمـي را شـامل      ةها در مدت يك هفته در منطق        تلفات عراقي 

مانده فرسا به قدري خسته و در طاقتي و  واحدهاي مسلح ارتش بغداد پس از اين نبرد غيرعاد        . گرديد
بودند كه دو روز تمام وقت صرف كردنـد تـا توانـستند تجديـد قـوا نمـوده و واحدهايـشان را از نظـر                          

  . تشكيالتي سازماندهي كنند
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 ارزشِدر شب دوازدهم ماه مه عبداهللا پيشدري به اين نتيجه رسيد كه حفظ جادة ارتباطي حتـي                  
از اين رو پيشمرگان كرد با اسـتفاده  .  داشته و قابل توجيه استراباني نفرات  حداكثر تلفات و قر    دادنِ

از تاريكي شب به درون خطوط دشمن رخنه كردند تا روز بعد مواضع مهم و حياتي آنها را در مبـارزه                   
نقشه . باش نگهدارند   قطعي به تصرف درآورده و با استتار نيروهاي خودي آن مواضع را در حالت آماده              

العمـل    ري به اين شكل بود كه پيشمرگان در مقابل حمله نيروهاي مسلح عراقي بالفاصله عكس              پيشد
نشان نداده بلكه زمان ضدحمله خود را به عصر و كمي پيش از تاريك شدن هوا محول كنند تـا آنهـا                      

عراقـي كـه    اوالً نتوانند نيروي هوائي خود را به كار گيرند، ثانياً با حمالت غافلگيرانـه عليـه نيروهـاي                   
  . هاي شبانه نداشتند جنگ را به سود خود خاتمه دهند اي در جنگ هيچگونه تجربه

هاي كرد با نيروئي كه در مقايـسه بـا نيروهـاي عراقـي                حدود ساعت چهار بعدازظهر حملة چريك     
. از گـشت  شـد آغـ     نمود، اما با حمايت آتش عظيم توپخانـه پـشتيباني مـي             بسيار ناچيز و مضحك مي    

سيم را براي هدايت آتش توپخانه به  كرد براي اولين بار امتياز به كارگيري و استفاده از بي        جويان  جنگ
 سـاخت   -عرادة تـوپي را كـه در اختيـار داشـت          (!) عبداهللا پيشدري آتش هر شش    . دست آورده بودند  

  بـه  - و از آرسنال ارتش عراق به غنيمـت گرفتـه شـده بـود              24سازي بريتانيا، كاليبر      كارنجات اسلحه 
به سوي مقر اصلي تيپ چهارم كه در پاي كوه هندرين موضع            : سوي يك هدف مشخص نشانه گرفت     

به محض فرارسيدن شب و تاريك شدن هوا مركز فرماندهي نيروهاي دشمن به كلي درهم . گرفته بود
  . شكست و نابود شد

  
ي ديگـر زيـر      و از سـو    شدهاش با مقر اصلي قطع         كه از يك سو رابطه     واحدهاي مسلح ارتش عراق   

در همين لحظه پيـشدري     . آتش رگبار پيشمرگان نفوذي قرار گرفته بود، اقدام به عقب نشيني كردند           
هم يعني پنج تيپ كه دهاي يكم، چهارم، پنجم، سيزدهم و چهار        افراد تيپ . فرمان حمله را صادر نمود    
و سر از پا نـشناخته پـا       رحمانه مورد حمالت شديد قرار گرفته         بي. ه بودند ددر اين عمليات شركت كر    

ها واقع در     به فرار گذاشتند، پيشمرگان كرد فراريان را تا دم دماي صبح و ششصدمتري پادگان عراقي              
  . رواندوز تعقيب كردند

در «: ن نوشت ياي از سردي و حالتي شاعرانه چن        اش در آميزه    عبداهللا پيشدري ضمن گزارش پاياني    
هاي بهاري زير تابش اشعة آفتاب اجساد فراواني به        به الي گل  هاي هندرين زير درختان بلوط، ال       دامنه

بينانه ادامه   و بعد به نحوي واقع».كند  خورند، اجسادي كه تابش آفتاب ديگر آنها را گرم نمي           چشم مي 
 نفر از كشته شدگان عراقي شناسائي شـدند،         1800 ».اند  غنايم جنگي سالم و صدمه نديده     «: دهد  مي

. هـا تحويـل گرديـد        گروگان مجروح يك روز بعد به سازمان هالل احمـر عراقـي             سرباز 500در حدود   
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 - مجـروح  130 كـشته و     52 -جويان مبارز كرد در اين نبرد با دادن تلفـاتي در مقايـسه جزئـي                جنگ
  . جنگ را به نفع خود به پايان رسانده و پيروز شدند

ارده عراده توپ ويژه كوهـستان،      چه: غنايم جنگي به دست آمدة صدمه نديده شامل موارد زير بود          
انداز، شش عراده توپ خودكار، چهل و چهار قبضه مسلسل خودكار، سيصد قبضه               دوازده عدد نارنجك  

سيم، مقادير معتنـابهي       به اضافة چهل و شش دستگاه بي         تير و بيش از هزار قبضه تفنگ مدرن         هفت
  .  تخته پتوي پشمي5000 تخته چادر بزرگ و بيش از 92گلوله و مواد غذايي همچنين 

رغـم   كردهـا علـي  . مابين دوباره از سر گرفتـه شـد    ها مذاكرات في    پس از شكست مفتضحانة عراقي    
. آور از نظـر اقتـصادي دچـار مـضيقه شـدند             نظيرشان پس از يك زمستان سخت و قحطي         پيروزي بي 

 بـود داراي    ها اولين رئيس دولت غيرنظامي عراق كـه شخـصي           بصاص نخست وزير عارف پس از مدت      
تواند مملكـت را از بـدبختي و مـصيبت نجـات دهـد همانـا           شعور سياسي نشان داد تنها راهي كه مي       

  . خاتمة جنگ با كردهاي شمال و اتحاد با آنهاست
معروف شد و در تاريخ شـانزدهم       » اصمعاهدة بص «اي بود كه به       حاصل، يك معاهدة دوازده ماده    

اواخر ماه ژوئن بارزاني هم موافقت خود را        . ملي عراق اعالم گرديد    از طريق راديو تلوزيون      1966ژوئن  
رايج نمودن زبان كردي به عنـوان       : نكات مهم و اساسي مورد درخواست او عبارت بودند از         . اعالم نمود 

جويـان راه   سر منـاطق كردنـشين، عفـو عمـومي جنگ         زبان رسمي ادارات و آموزش و پرورش در سرتا        
 داخلـي  هاي مخرب و خانمانسوز  كه در اثر جنگشهرها و روستاهاي كردستان آزادي، برنامة بازسازي    

 بـه  1963اص همچنين با بازگشت به وطن كليه اهالي كردسـتان كـه در سـال                بص. ويران شده بودند  
ي و محرمانه عهدنامه شامل ايجاد يك استان        بندهاي سرّ . كوچ اجباري وادار شده بودند موافقت نمود      

 حول و حوش موصل، نيز آزادي كليه زنـدانيان سياسـي اعـم از كـرد و غيركـرد                    مختص به كردها در   
اص قول اجراي بندهاي اخير را بدون موافقت كامل و نظرخـواهي فرمانـدهان ارتـش       البته بص . شد  مي

ها و فرمانـدهان مـافوق را فـراهم نمـود، و              اين موضوع موجبات آزردگي و خشم ژنرال      . عراق داده بود  
دلي و خشم خود را با يك كودتاي آزمايـشي خـالي              ا در اواخر ماه ژوئن در موصل دق       سبب شد تا آنه   

 به شرط مقام و موقعيت خود را حفظ نمايندكودتاچيان به عارف و بصاص اين اجازه را دادند تا . كنند
  . نظر كرده و مذاكرات را از نو شروع كنند د صرفدنآنكه از پيشنهاداتي كه به كردها داده بو

كـرد     بغداد كه هنوز ترس و وحشت جنگ هندرين را در مفاصل و اعضاي بدن خود حس مي                 رژيم
يكي از اين امتيازات، اجازة چاپ . وار عمل نمود و امتيازاتي نيز واگذار كرد تا دو سال بعد از آن سازش      

كـه در    اخوت يا بـرادري      1»تي  تخي، برايه _ال«عربي بود تحت عنوان     -اي دوزبانه كردي    و نشر روزنامه  
اي  خانـه دهـا را از كـار بركنـار كـرد، وزارت    عقيلي دشمن خـوني كر  ديگر اينكه ال. شد بغداد منتشر مي 

                                                            
15- Al-Tachi- Birayati 
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يك وزيـر كـرد هـم بـه عـضويت كابينـة دولـت               . مختص امورات منطقه شمال كشور تأسيس گرديد      
تي شـايد ايـن اقـدامات مقـدما       «: هايش اظهار داشـت     بارزاني بعدها طي يكي از مصاحبه     . پذيرفته شد 

 1968مـابين باشـد، امـا در تـاريخ هفـدهم جـوالي        بتواند راه حلي نهائي براي مشكالت و مسائل في    
رقباي بعثي عارف تحت رهبري حسن البكر با يك كودتـا           .  مجدداً عود كرد   »ها  بيماري ديرين عراقي  «

تاچيـان  كود قدرت را به دست گرفتند، حسن البكر در اواخر ماه جوالي طي كودتاي ديگري كليه هـم             
  ».خود را از ميدان به در كرد

 شـده بـود از هـر گونـه اظهـار            تشكيلدر حاليكه شوراي فرماندهي انقالب كه توسط حسن البكر          
ها شد وقتي     كرد، باعث تعجب و حيرت خيلي       داري مي دنظري در مورد اصل اساسي مسئله كردها خو       

وم كرد و عرب عمالً دست بـه اقـدامات   زدايي و ايجاد آرامش مابين دو ق       كه خود البكر به منظور تنش     
البكر نويد تأسيس يك دانشگاه كردي و آكادمي        : از جمله اين اقدامات   . اي زد   متعدد كوچك و قاطعانه   

علوم مستقر در بغداد را داد و عيد ملي كردها يعني نوروز را در سرتاسر عراق به رسـميت شـناخته و                      
گرديد كه سردمداران حكومت مركزي بغداد با دادن اين         اما به مرور آشكار     . تعطيل عمومي اعالم كرد   

وعده وعيدها و اين نوع امتيازات كذائي اميدوار بودند بتوانند مابين طوايف كرد تفرقه انداختـه و آنهـا     
مذاكرات ابتدا با هوادارن جالل طاالباني كه از سوي حكومت مركزي بغداد حمايـت          . را منشعب سازند  

زيـستند و بـه بـارزاني ملحـق           ها مي    رؤساي طوايف و قبايلي كه در دشت       شدند، سپس با شيوخ و      مي
هم تبار، آن   دوران كرد و افسران عرب    حتي يك واحد پياده نظام متشكل از مز       . نشده بودند انجام گرفت   

گـو و      قربـان   هـا حزبـي بلـه       الدين تشكيل گرديـد، عـالوه بـر ايـن           عدل تحت عنوان پرطمطراق صالح    
رژيم بغداد تمام اميد خود را به اين عوامـل        . نيز در بغداد تأسيس شد    » رزگاري«نوكرصفت موسوم به    

  . بسته بود و اميدوار بود بتواند به كمك آنها از نفوذ بارزاني بكاهد
در .  و دست به يك مـاجراجوئي نظـامي زد         راق يك بار ديگر جرأت به خرج داد       حكومت مركزي ع  

فرماندهي شخص حسن البكر دست به يـك حملـه           سپاهي شصت هزار نفري تحت       1969ماه مارس   
اما اين بار هم ارتش تا به دندان مجهز بغـداد مثـل دفعـات               . هاي شمالي زد    نظامي جديد عليه استان   

رسـيد    هزار مـي  هايش را به پيشمرگان كرد، كه در اين فاصله تعدادشان به سي        قبل نتوانست خواسته  
هاي همه جانبـه از خـارج    ودند كه بدون دريافت حمايتاكنون ديگر كردها هم دريافته ب. تحميل كند 

نيروهايشان به هيچ وجه تكافو نخواهد كرد تا از حالت جنگ دفاعي خـارج شـده و بـه حالـت جنـگ         
توانست صلح تحميلي و حاكم بودن بر حق تعيـين   تهاجمي و تعيين كننده دست يابند كه نتيجتاً مي    

  . سرنوشت خود را به دنبال داشته باشد
ور شدن جنگ با كردها در عراق كه حدوداً ده سال به طول انجاميد چيزي بـه                    اين آخرين شعله   از

مفسران جنگـي سوئيـسي و      . دفاع به جاي نماند     رحمانه زنان و كودكان بي      هاي بي   عام  جز خاطرة قتل  
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هـاي   هـاي ناپـالم و بمـب    هاي متعدد و گروهـي بـا بمـب    خبرنگاران روزنامه لوموند گزارش از بمباران  
خـوش چگونـه مـورد شـكنجه و آزار            هاي شهر كلداني ال     آنها شرح دادند كه كشيش    . اي دادند   خوشه

هاي روستاي با خـاك يكـسان    نيروهاي نظامي رژيم قرار گرفته بودند، چگونه طي ماه اوت در نزديكي 
 ماه سپتامبر عام كردند و سربازان رژيم بغداد چگونه در  زن و كودك به جا مانده را قتل67شدة دكان 

طي همين مـاه يـك      . را به خاك و خون كشيدند     ) Sorya( مسيحي روستاي سوريا     -ساكنان آسوري 
روستاي ديگر با خاك يكسان شد، چون در نزديكي اين روستا يك سروان عراقي به وسـيلة مـين بـه                     

لسل به قتل   رسيد با رگبار مس      نفر مي  121كليه ساكنين اين روستا كه تعدادشان به        . قتل رسيده بود  
واحد نظامي مذكور به اين هم بسنده نكرده به جست و جوي كودكاني كه قايم شـده بودنـد      . رسيدند

هايـشان بـه       ساله را به گلوله بسته و ده نوزاد شيرخوار را همراه بـا گهـواره               2-8پرداخته، پنج كودك    
 در دهكـده ليـدتيس   1942اي را كه سـال   ها خاطرة صحنه اين گزارش . اي پرت كردند    درون رودخانه 

)Lidice (  كنـد   هاي شهر پراگ پايتخت چكسلواكي اتفاق افتاد در يادهـا زنـده مـي               واقع در نزديكي .
 هـا، بوسـيلة      از جانب نـازي     گمارده شده اين دهكده كوچك به دليل سوء قصد به هايدريش نماينده           (

 My(يا روستاي ماي لـي   ) .اش به كلي نابود شد هاي آلماني همراه با ساكنين چهارصد نفري اس اس

Lai (در ويتنام .  
 پروندة قطور و پرحجمي از اسناد و مدارك به آدرس دبيرخانه مجمع عمـومي               1969در ماه اكتبر    

داد كه مجموعـاً سـه هـزار          ارسال گرديد، محتويات اين پرونده نشان مي      ) UNO(سازمان ملل متحد    
اما هـيچ كـس     . اند  شيده و با خاك يكسان شده     دهكده بمباران و يا توسط واحدهاي نظامي به آتش ك         

اتحاد جمـاهير شـوروي بـا    : ها توبيخ نكرد رژيم عراق را به خاطر كشت و كشتار و به بار آوردن ويراني           
پيمان شد، اقشار و محافل مترقي و پيشرفتة غربي به اندازة كـافي مطلـب و سـوژه                    حكومت بغداد هم  

ها در ويتنـام در دسـت داشـتند،           هاي آمريكائي   راجوييبراي برآشفتن و خشمگين شدن به دليل ماج       
 اعراب و اسرائيل در خاور نزديك سكوت كـرده          1967هاي آنها پس از جنگ شش روزه سال           حكومت

تـر خـصوصاً      بودند، هر چند اين سكوت فقط سكوتي مرگبار و گورستاني بود، چون براي مسائل مهـم               
رفت، نفتي كه كردها هم       رها به نحو احسن پيش مي     تأمين احتياجات مرتب و منظم نفت كا      و  تحويل  

آنها به اين اكتفا كرده بودنـد كـه    . سخت خواهان و مشتاق بخشي از درآمد حاصل از فروش آن بودند           
را به عنوان يك واقعيت سياسي كنار زده و از آن فقط به صورت يك تصوير رمانتيك                 ) كرد(اين ملت   

امـا ايـن    . استاني كارل ماي جاي داده و بـه خـاطر بـسپارند           هاي د   و خيالي آن هم در جلدي از كتاب       
هـا، تـرور و تبليغـاتِ         آميـز عراقـي      خشونت  هاي جهاني، رفتارها و عمليات      ها و كنار زدن      گرفتن  ناديده

كه يكي از پسران بارزاني هم جزو آنهـا بـود و سـران رژيـم                (گو و نوكرصفت      قربان  سياسيِ فراريانِ بله  
هم نتوانست موفقيتي براي البكر كسب كـرده و او را           ) گذاشتند  ل ميل به نمايش مي    بغداد او را با كما    
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آن هم اين بـود     . ماند  با اين حساب براي اعراب عراق فقط يك راه چاره باقي مي           . به آرزوهايش برساند  
آميـز در كنـار       حلي دائمي و معقول يافته و بـه يـك زنـدگي آرام و مـسالمت                 كه آنها مجبور بودند راه    

اي    ميـشل افلـق سـوريه      1970اوايل سـال    . منفور و از طرفي قابل احترام كرد تن دردهند        » برادران«
المللي حزب بعث به عنوان رهبر مذاكرات محرمانه در بيروت انتخـاب و بـه او                  بنيانگذار و دبيركل بين   

ژنرال پيشمرگ  هاي سياسي و نظامي خود يعني دارا توفيق و            بارزاني هم آجودان  . اختيار تام داده شد   
  . فواد عارف را به عنوان نمايندگان خود راهي بيروت نمود

  
هاي خود را روشن  زيوني وقتي اهالي بغداد تلو  1970چند هفته بعد يعني شب دوازدهم ماه مارس         

حسن البكر، مسعود و ادريس بارزاني پسران مـال         . بينند باور كنند    توانستند آنچه را كه مي      كردند نمي 
ه تا همين چندي پيش براي سربريدة آنها پانزده ميليون مارك جايزه تعيين شـده بـود                 مصطفي را ك  

رئـيس جمهـور عـراق      . زيون بغـل كـرده و بـا آنهـا مـشغول روبوسـي بـود               يهاي تلو   در مقابل دوربين  
اي ارزشمند عليه دشمنان مشترك خارجي قلمداد كـرده و آنهـا را               پيشمرگان كرد را به عنوان وسيله     

را » يازدهم مـارس «هاي فيلمبرداري بيانية  و پس از آن البكر در مقابل دوربين.  قرار دادمورد ستايش 
ترين مادة اين بيانيه تغييري بود در قانون اساسي رژيم عراق مبنـي بـر اينكـه ملـت                     مهم. قرائت كرد 

بايـستي    مياين دو قوم از حاال به بعد        . عراق از اين به بعد از دو قوم كرد و عرب تشكيل گرديده است             
جمهـوري عـراق هـم در مقابـل         . همچون دو برادر در خدمت كشورشان يعني جمهوري عراق باشـند          

  . بايستي به هر دوي آنها تعلق داشته باشد
كـن كـردن، انكـار        آيا اين به منزلة صلحي بود براي كردها؟ آيا پس از صدها سال سركوبي و ريشه               

نها را به جان هم انـداختن، تحقيـر و تـالش در جهـت              موجوديت آنها، سوء استفاده از نقاط ضعف و آ        
عام دسته جمعي اين ملت، يك بازي و نمايش جديد و مسخره نبوده بلكه برگ جديـدي بـود در                      قتل

: اظهارنظر بارزاني بـدون تفـسير و تعبيـر فقـط ايـن بـود              . ها آن را باور كردند      تاريخ خلق كرد؟ خيلي   
  ».خواهيم ديد«
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9  
  ر كردستان عراقهمبستگي و اتحاد د

  كردهابه هاي ايران و آمريكا  كمك
  

در ) Tessin(اينجا انسان را به ياد يكي از روزهاي زيباي پـاييزي در منطقـه كوهـستاني تـسين                   
آفتاب هنوز گرماي مطبـوعي داشـت و هـواي كوهـستاني صـاف و خنـك           . ختااند  وئيس مي سكشور  

علي شانزده ساله، داشـت     . ي تاشو نشسته بوديم   ها  روي تراس خانه روي چهارپايه    . مي سوز همراه با ك  
هاي  كرد، او براي سومين بار استكان پذيرائي مي) من و عكاس همراهم(هاي آلماني    به گرمي از افندي   

قندي را به قطعات كوچك و مناسب خرد كرد تا ما چاي              و با قندشكن كله   . چاي صبحانة ما را پر كرد     
 تازه الي سفره پيچيده شده بـود تـا           خانگيِ نان لواشِ . ين كنيم بسيار غليظ خود را به وسيلة آن شير       

نان لواشِ گرم، عسل طبيعي كوهستان و ماستي كه از شير گوسفند درست شده صـبحانة                . گرم بماند 
اسـتادكاران  . هاي پر از گل     اي كه ما مهمانش بوديم ماالمال بود از گلدان          روي تراس خانه  . لذيذي بود 

هـايي درآورده     هاي خالي كنسروها را صاف كرده و آنها را به صورت گلدان             لبيماهر و مبتكر، قوطي ح    
هـاي زينتـي از قبيـل     ها را مورد اسـتفاده قـرار داده و درون آنهـا گـل      هم اين گلدان  و زن صاحبخانه  

دختـر  . صاحبخانه، دارا بيدار مهنـدس آرشـيتكت بـود        . شمعداني، اطلسي، نيلوفر و پيچك كاشته بود      
نها هم به اسم گلي با آن موهاي زرد طالئي كه با اسمش بسيار همخواني داشت هـر روز           هشت سالة آ  

  . داد ها آب ميبا عالقه به گل
 سر درختان صنوبر و بلوط نگاه انسان ناخودآگاه متوجه درة پـايين دسـت               ياز روي تراس و از باال     

در . شـد   قرار گرفته بود، مي   يعني همان جايي كه روستاي هزار و پانصد نفري چومان در دو طرف آن               
ساز كارخانه برق كه بـرق روسـتاهاي          هاي هموار و مسطح ساختمان تازه       هاي معمولي با بام     ميان خانه 

كرد، با غرور قد برافراشـته بـود، ديوارهـاي ايـن              اطراف را نوبتي و براي چند ساعت در روز تأمين مي          
البته . غلب منازل شهري شيرواني كرده بودند     ساختمان را به سفيدي برف رنگ زده و بام آن را مثل ا            

اين مسئله چندان عجيب و غريب هم نبود، چون دارا بيدار كه موجبات سـاختن آن را فـراهم نمـوده       
و بعـدها در شـهر آخـن        ) يكـي از شـهرهاي آلمـان      ) (Dresden(بود خود ابتـدا در شـهر درسـدن          

)Aachen (       ن رسـانده بـود، و اكنـون داشـت     تحصيالتش را در رشـته مهندسـي سـاختمان بـه پايـا
. كـرد ريـزي مـي     معطلي پياده و بتـون      هاي خود در كشور آلمان را پس از بازگشت به وطن بي             آموخته

وصـله    اني تهيـه و پينـه     نب و بدون مطالعه و پژوهش آنچ      ها را هم كه موقتاً نصي       ياز توربين برق مورد ن  
بـدين طريـق   . كرد تأمين مي) Balak(» ك هل به«آساي رودخانة  هاي خروشان و سيل    كرده بودند، آب  
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دارا بيدار تكنولوژي پيشرفتة تأسيسات مولـد بـرق را خيلـي سـريع همـراه خـود بـه يكـي از دهـات                
  .آورده بود»  ناپذير كردستان وحشي يا به عبارتي سازش«دورافتاده 

هـاي    ديرسـاني بـه آبـا        محل در كنار كابل كشي به منظـور بـرق           كميته توسعه و پيشرفت انجمن    
اكنون ديگر  . رساني داده بود    هاي پالستيكي را نيز براي آب       هاي آب و شلنگ     اطراف، ترتيب نصب لوله   

هاي اين روستاها احتياجي نداشتند براي تهيه آب مورد نياز كوزه و سطل به دسـت راه پرمـشقت                     زن
ه و يـك خانـه   هايي هم به مناطق مسكوني كـشيد     جاده. چشمه و جويبارهاي كوهستاني را طي كنند      

  .ساخته شده بودجمن روستائي نيز ان
آلود كه در كشورهاي شرقي معمول نيست، سرگرم          درست در همان لحظات كارگران با شتابي تب       

خانـه كـه در ارتفـاع بـاالتري قـرار        ما از ايوان مهمـان    . گ ديگري بودند  ساختن ساختمان جديد و بزر    
ديديم كه كارگران چگونه  كن را بشنويم و مي  مخلوطتوانستيم سر و صداي دستگاه بتن گرفته بود مي

هاي بلندي كه يـك سـر آن روي زمـين و سـر                بتن مخلوط شده را به وسيله فرغون و از طريق تخته          
هـاي از پـيش آمـاده شـده بـراي             ديگرش روي بام طبقه باال قرار داشت حمل كرده و آن را در قالـب              

هـا ايـستاده و       تـين و باوقـار در ميـان ايـن شـلوغي           مهنـدس بيـدار، م    . كردند  سازي واژگون مي    سقف
كرد كه انگار در يـك محوطـه عمليـات سـاختماني              او چنان رفتار مي   . كرد  دستورات الزم را صادر مي    

ريـزي و     هـاي بتـون     آالت ساختماني از قبيل جرثقيل، سيلوهاي بتن و ماشـين           ايستاده و كليه ماشين   
   .را هم در اختيار دارد) باالبر(آسانسور 

هـاي محـل بـه ايـن          قرار بود كليـه مغـازه     . كردند  ريزي مي   آنها داشتند اينجا يك بازار جديد را پي       
دار اداري قـرار      ساختمان بزرگ و جادار منتقل گشته و تحت نظارت و سرپرستي يك مرجع صالحيت             

ه كـاري شـد     مهندس بيدار در روياهايش حتي نقشه فروشگاهي جادار با سقفي بلنـد و كاشـي              . گيرند
 كشيده بود، فروشگاهي كه سرتاسر آن       - شبيه آنچه كه خود او در آلمان ديده بود         -براي قصابي محل  

هاي از سودان گرفته تا ايران، از تركيه  البته بنابر آنچه كه خود من در قصابي. از فرط تميزي برق بزند
استشمام كرده بـودم،  هاي بيشماري كه در كشورهاي خاور نزديك ديده و         تا افغانستان خالصه قصابي   

ها و آرزوهـاي سياسـي        اي از به حقيقت پيوستن تمامي خواسته        تحقق پذيري يك چنين رويا و نقشه      
  . رسيد كردها بعيدتر به نظر مي

بينانه و  هاي خوش اي در كنار خيلي چيزهاي ديگر از ويژگي   اما به نظر من يك چنين ايده و برنامه        
اكنـون  . بخـشيد    به آنها چنين نيروئي مي     1973ر اين پائيز سال     داشتن روحيه باالي كردها بود كه د      

 گذشته و پـس از اعـالم        1970 تا   1961هاي    سه سال از جنگ داخلي خانمان سوز و وحشتناك سال         
هـاي    اش را در بخـش      صلحي كه كسي تـا بـه حـال نمونـه          . بيانية يازدهم مارس صلح برقرار شده بود      

ها در حدود يك و نيم ميليون نفر از كردهـاي             طي اين سال  . دكوهستاني شمال عراق تجربه نكرده بو     
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زيستند و چشم براه برقراري يـك         عراق در مناطق تحت كنترل حزب بارزاني يا بهتر پيشمرگان او مي           
 يعني دقيقاً چهار سال بعد از امضاي معاهـدة          1974در بهار سال    . صلح دائمي با حكومت بغداد بودند     

ميمات اتخاذ شده براي ايجاد يك خودمختاري كامل در سرتاسـر كـشور             بايست تص     ، مي 1970مارس  
لذا ساكنان مناطق خودمختار كردستان تمام توان و انرژي خود را طي            . پوشاند  جامة عمل به خود مي    

العبـور    افتـاده و صـعب      سـازي، توسـعه و آبـاداني منـاطق عقـب            سه سال اول اين چهار سال در راه به        
  . ركيه، عراق و ايران به كار بستندكوهستاني مثلث مابين ت

شاخه سياسي جنبش آزادي حزب دمكرات كردستان در فاصله اين چند سال جاي پاي محكمـي                
ايـن سـازمان در ميـان كـشاورزان و          . در ميان ملت پيدا كرده و از نفوذ خاصـي برخـوردار شـده بـود               

ربابان را به خاطر طـرز رفتارشـان        حزب، مالكان بزرگ و ا    . مالك هواداران فراواني داشت     دهقانان خرده 
به هنگام جنگ داخلي مورد موأخذه قرار داد، اين عده محض حفظ امتيازاتشان به كرات بـراي رژيـم                   

يكـي ديگـر از كارهـاي حـزب، حمايـت از قـانون              . خدمتي كـرده بودنـد      بغداد دم تكان داده و خوش     
در يكي از بندهاي . »باب و  رعيتياز بين بردن كامل روابط ار    «اصالحات ارضي دولت بود با هدفِ     

بايست كليه حق و حقوق امتيـاز         ويژة اين قانون الزاماً آمده بود كه با توجه به منافع دهقانان كرد، مي             
ها، نيز تعهداتي كه از سـوي اربابـان           پرورش گاو و گوسفند و حق استفاده اختصاصي اربابان از چراگاه          

   .شد ملغي گردد بر روستائيان تحميل مي
اما تشكيالت حزب قبل از هر چيز به فكر آموزش و پرورش كودكـان و نوجوانـان بـود و سياسـتي           
فرهنگي متناسب و شبيه به پيشرفت آموزش در مناطقي كه هنوز تحت كنترل رژيم بغـداد بودنـد را                   

يـك رشـته    . ترين روستاهاي كردسـتان پـيش رانـد         به صورت تهاجمي پياده كرد و آن را تا دورافتاده         
. اجـرا گذاشـته شـد   سوادي به صورت سيـستماتيك بـه مرحلـه          قدامات اساسي براي از بين بردن بي      ا

ت و همياري مردم و بدون حمايت و كمك حكومت مركزي بـيش از دويـست                ميمسئولين حزب با ح   
شـد كـه در        مدرسه موقت ديگـر نيـز اضـافه مـي          75به اين رقم تعداد     . مدرسة ابتدائي احداث كردند   

  . هاي مناطق كوهستاني برپا شده بودند ترين آبادي دورافتاده
عالوه بر مدارس ابتدائي يك دبيرستان كردي هم احداث گرديـد تـا امكانـات آمـوزش در سـطوح                    

هاي واقع در شهرهاي بزرگـي چـون سـليمانيه كـه تحـت نظـارت و                   باالتر فقط مختص به دبيرستان    
  . شد، نباشد كنترل شديد رژيم بغداد اداره مي

هائي بود كه از سوي رژيم بغـداد          يگر از كارهاي مهم و اقدامات اوليه حزب بازسازي بهداري         يكي د 
در انـدك   . توجهي قرار گرفته بودنـد       اما كامالً مورد بي    هساخته شد در منطقه كردهاي بارزاني گستاخ      

د پزشكان  منتها اشكال كار كمبو   . مدتي ده دوازده بيمارستان اضطراري برپا شد و شروع به كار كردند           
بايـستي خـود، آمـوزش پرسـنل          چند پزشكي هم كه در دسترس بودند اجباراً مـي         . تحصيل كرده بود  
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تـرين    ها و فقيرانه    ترين روش   ها با كمترين امكانات، ساده      اين بيمارستان . گرفتندكمكي را به عهده مي    
محقر در خاك كردستان عراق     اما انگار اين بناهاي     . اندازي شدند   ها و ابزار پزشكي اصالح و راه        دستگاه

  . تر و زيباتري بودند نويدبخش فرداهاي بهتر و دنياي روشن
هـاي گذشـته و    آميز منطقه با توجه به تجربيات دهه كردها در كنار ساخت و ساز و آبادسازي صلح     

 چـون  ،اي شير به پنجه و زوربازوي خـود اعتمـاد كـن        «: هاي ملي   المثل  نيز به پيروي از يكي از ضرب      
ايـن  .  دست به بازسازي و تقويت نيروي دفاعي خـود زدنـد           ».لياء و انبياء به تو كمكي نخواهند كرد       او

خود من همان روز صبح شـاهد ايـن قـضيه           . گرفت  كار، گاهي مخفيانه و گاهي هم آشكارا صورت مي        
  . بودم

ح دم   چند نفر محافظ مسل     يك نفر مترجم و     من و  ،بودلندروري از سوي پيشمرگان فرستاده شده       
از چومان تا اربيل حدوداً نيم سـاعتي        . سراي چومان سوار شديم و به طرف اربيل راه افتاديم         در مهمان 
اين همان جاده معروف و مشهور ارتباطي مابين تهران و موصـل اسـت كـه ارتفاعـات                  . كشد  طول مي 

هـاي نظـامي    بـه مشاهدة اين جاده مجدداً جن. كند هاي پست و هموار عراق وصل مي  ايران را به دشت   
هـاي    هاي بسيار مرتفع و پـل       هاي عميق، گردنه    اين جاده كه از ميان دره     . كرد  ه مي آن را در يادها زند    

بسته شـده، عبـور كـرده و از ميـان منـاطق             » ك  له  به«خروشان و متالطم      باريكي كه بر روي رودخانه    
در عـراق حكـم     هـاي داخلـي دهـه شـصت           جاده مذكور طي جنـگ    . گذرد  العبور كوهستاني مي    صعب

شاهرگ حياتي جبهة كردها را داشت و به همين خاطر تمام مدت بر سر تصاحب آن شـديداً مبـارزه                    
  . شد مي

 در مناطق بكر كردستان وحـشي احـداث         هاميلتوناين جاده را مهندسي از اهالي نيوزلند به نام          
 تاريخ كردها به جاي گذاشته      اين جاده نه تنها آثاري از خود در       . گذاري شد   كرد، كه به نام خود او نام      

جاده از شهر اربيل كـه وجـه تـسميه آن بـاز       . بلكه خود به بخشي از تاريخ كردستان بدل گشته است         
الدين ايوبي گذشـته و       گردد به آربال الكساندر كبير همچنين محل تولد سلطان معروف كرد، صالح             مي

ترين روستائيان كرد كـه غالبـاً         ي براي ساده  اسم هاميلتون حت  . يابد  تا مرزهاي ايران و عراق امتداد مي      
سواد خواندن و نوشتن هم ندارند كامالً آشناست، چون اين جاده نه فقط راه تأمين مايحتاج مورد نياز 

العبور بـودن، حكـم    هاي فراوان و صعب و شاهرگ حياتي كردها بوده و هست، بلكه با وجود پيچ و خم         
  . آزادي خواهانه آنها نيز بدان وابسته استبند نافي را دارد كه اراده و خواست 

 بين راه ياد مهندس نيوزيلندي را كه طي         ،مترجمي كه حزب دمكرات تعيين كرده و همراه ما بود         
همان سال فوت كرده بود گرامي داشت و ضمن ستايش و قدرداني فراوان از زحماتش يادآور شد كـه                   

 در نيوزيلند از پدر و      1898 هاميلتون كه در سال      .كردها سرتاسر عمر مديون و مرهون او خواهند بود        
 از سـوي نماينـدگان      1928مهندس راه و سـاختمان بـود و در سـال            ،  مادري اسكاتلندي متولد شده   
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العبـوري كـه تـاآن        دولت بريتانيا در عراق به اين كشور دعوت شد و مأموريت يافت در منطقة صـعب               
اي  گرفـت، جـاده   هـاي كـوهي انجـام مـي     ستر و اسـب زمان اياب و ذهاب و نقل و انتقال فقط توسط ا  

العبـورترين    هاميلتون انحصاراً به كمك نيروي كـارگران بـومي جـادة جديـدي در صـعب               .احداث كند 
هاي مانع را منفجـر كـرد و مـسير جـاده را در                او به وسيلة ديناميت صخره    . منطقه عراق احداث نمود   

او در كردستان سيـستمي اسـتاندارد شـده از          . ادامه داد ها تعيين كرد و آن را         دار كوه   هاي شيب   دامنه
هـا    هاي فلزي ابداع نمود، سيستمي كه نام وي را طي دهة بعد و هنگام جنگ جهاني دوم سر زبان                    پل

ها را به صورت قطعاتي سبك و مجزا از هم تفكيك نمود به نحوي كـه       هاميلتون ابتدا اين پل   . انداخت
او در سرتاسـر منـاطق تحـت نفـوذ          . يع قابل سوار كردن بودنـد     ترين شرايط خيلي سر     حتي در سخت  

هـاي هـوائي مخـصوص     وي كارش را با ساختن پـل . امپراتوري بريتانيا بيشتر از يك هزار پل برپا كرد        
بـر روي   ) Mangla(هاي بريتانيـا شـروع و تـا پـل معـروف مـانگال                 عبور عابرين پياده بر روي اتوبان     

او در همان ايـام يعنـي حـول و حـوش سـال              .  در پاكستان ادامه داد    )سند) (Indus(رودخانه ايندوز   
هاي فلزي افتـاد      سازي در مناطق كردستان را آغاز نمود، به فكر ساختن پل             وقتي كه كار جاده    1930

هـاي بـسيار      اش بـر روي دره      هايش را پس از آزمايش و تكميل در مـسير جـاده             و اولين طرح و نمونه    
  .  رواندوز در آن جريان داشت نصب كردعميقي كه رودخانه خروشان

هاي نظامي حكومت مركزي عراق كه اصرار داشت ايـن جـاده      هاميلتون خود بعدها راجع به انگيزه     
. بهمـين خـاطر مـرا بـه كردسـتان فرسـتادند           «: بايد حتماً در اين منطقه كشيده شود چنين نوشـت         

طوايف و عـشاير كـرد را بـه برقـراري           خواست با كشيدن جاده رهبران        اي كه دولت مصرانه مي      منطقه
  ».ت مركزي را به آنها تحميل نمايدآرامش وادار كرده و قدرت حكوم

اي بـا آنهـا       مهندس هاميلتون به زودي با شروع كار و تماس با كردها رابطـه و دوسـتي صـميمانه                 
اق بـرد، شـروع   هاي بريتانيا و عر     سازي حكومت   برقرار نمود و به مرور كه پي به انگيزه و سياست جاده           

اي انتقـادآميز بـه ديلـي تلگـراف چنـين              طي نامه  1968او در همان سال     . كرد به انتقاد كردن از آنها     
اي و غيرقابـل وصـف نـصيب      ثروتي افـسانه ،امروزه درآمد حاصل از فروش نفت توسط اعراب    «: نوشت

بـدون  . ل نداشـته اسـت  آنها نموده، در حاليكه براي كردها چيزي جز نابودي و فقر و فالكت بـه دنبـا           
حتي بـراي يـك بـار    . باشد  شك چنين رويدادي در قرن ما نه تنها رذيالنه بلكه كامالً غير ضروري مي             

حكومت مركـزي عـراق بايـد مـال         . هم شده بايد تالشي غير از آنچه تا به حال معمول بوده انجام داد             
 به مرحلة اجرا گذاشته شود،      مصطفي را به رسميت شناخته و اجازه دهد تا خودمختاري در كردستان           

سهمي فراخور و شايسته از درآمد حاصل از فروش نفت را كه حق قانوني ملت كـرد اسـت در اختيـار       
ك بار هم كه شده بايـستي ايـن       حال حتي براي ي    -آنها گذاشته و جنگ با آنها را به كلي متوقف كند          
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   كـه شـده چنـين تالشـي بـه عمـل            چرا براي يـك بـار هـم       .  انجام گيرد تا نتيجة آن معلوم شود       كار
  »آيد؟  نمي

 نيوزيلندي با كردها يك جانبه نبود و كردها هم متقـابالً بـراي او احتـرام خاصـي       مهندسِ دوستيِ
كـاراكتر  «: يكي از خبرنگاران كـرد موسـوم بـه طـارق عقـراوي دربـارة او چنـين نوشـت                   . قائل بودند 

اي نيوزلند وي را از نظر نيروي بدني چنان آمـاده           ه  هاي او در كوهستان      و تمرين   اسكاتلندي و فعاليت  
شـدند، آنهـا را       هاي اطراف مـي     كرده بود كه هر گاه جوانان كرد به قصد شكار و يا غارگردي عازم كوه              

ها باال   توانست پا به پاي جوانان كرد از كوه         او از اينكه مي   . پرداخت  همراهي كرده و با آنها به رقابت مي       
باليد و احساس غـرور       گيري و تيراندازي كند به خود مي        رين تيراندازان آنها هدف   رفته و همانند ماهرت   

  ».كرد مي
و حاال ما صبح يكي از روزهاي ماه اكتبر در هوائي بسيار زيبـا و مطبـوع روي جـاده هـاميلتون در            

ـ         هايي كه هندوانه    جيپي كه ما سرنشين آن بوديم از كاميون       . حركت بوديم  ار هاي سبز رنگ و آبـدار ب
ها تعـداد     بود، عالوه بر كاميون   » الله  گه«ها بازار ميوة شهر       مقصد اين كاميون  . زده بودند سبقت گرفت   

ها را تـا جـايي        دهقانان گاري . هاي اطراف به سوي اين شهر در راه بودند          بيشماري هم گاري از آبادي    
هـاي    كاميون. ر بار زده بودند   هايي چون سيب، گالبي، انار و انگو        هاي پر از ميوه     كه ممكن بود با جعبه    

هاي پر از قند و  ها گوني بار اين كاميون. ديگري هم به شماره شهرباني ايران در حال رفت و آمد بودند
ركـت قابـل خوانـدن و    هاي روي آن در حـال ح  هايي بود كه نوشته     هاي چاي و يا جعبه      شكر، صندوق 

  .تشخيص نبودند
يـع و  ند كه مطدخور سايل نقليه تعدادي قاطر هم به چشم مي  ها و ديگر و     ها، كاميون   در كنار گاري  

بـاف لولـه شـده و يـا           هاي دست   رها قالي بار اين قاط  . پيمودند  سالنه سالنه در كنار صاحبانشان راه مي      
اي يا خاكستري بود كه روسـتائيان بـه منظـور فـروش يـا                 پتوهاي بافته شده از موي بز به رنگ قهوه        

در اين ميان تنها چيـزي      . بردند  يگر لوازم و وسايل مورد نياز خود به شهر مي         مبادله با مواد غذايي و د     
خورد سواركاران مـشهور كـرد بودنـد كـه سـياحان و جهـانگردان در                  كه خيلي به ندرت به چشم مي      

سواركاران ماهري كه كارل ماي در      . هاي گذشته مسحورانه از آنها ياد كرده و گزارش داده بودند            زمان
از آنها ياد كرده و يا در رمان پر فـروش جـورج هالبـانس    » عبور از كردستان وحشي «ش  كتاب داستان 

)George Halbans (» گرگي به نام مالـك» «Malik Dar Wolf «   انتـشار  1975كـه در سـال 
  . يافت

هائي كه پمـپ آن       نمود تا در يكي از پمپ بنزين        بين راه احمد راننده لندرور هر از گاهي توقف مي         
كرد بنزين گيري كند و ما از نـرخ ارزان بنـزين  كـه هـر ليتـر چيـزي                       تلنبة دستي كار مي   به وسيله   

آورديم، يا به تماشاي شاگردان يك مدرسه روسـتائي كـه بـه       معادل حدود شش سنت بود شاخ درمي      



  

  دولت  بي ملّتكرد،
 
 

250

» چـاي خانـه   «خانـه سـر راه        شديم و يـا در يـك قهـوه          شدند مشغول مي    صف ايستاده و شمارش مي    
  . خريديم اي سيگار مي كشيده و بستهاستكاني چاي سر 

همراهـان مـا    . شد و بيش از همه سيگارهاي آمريكائي و انگليـسي           انواع و اقسام سيگارها يافت مي     
» جمهوريه«شدند چند بسته سيگار عراقي با مارك          پس از جر و بحث و مناقشة فراوان باالخره موفق           

امـا هـر چـه سـعي        . فته بود براي ما گير بياورند     را كه در آن توتون و تنباكوي معروف كردي به كار ر           
همراهـان در مقابـل اصـرار مـا سـخت و            . كرديم پول سيگارهايمان را خودمان بپردازيم موفق نشديم       

باشيد، مطمئناً شما هم  كردند كه نه، شماها به عنوان يك آلماني مهمان كردستان مي سفت تأكيد مي
  دهيد، مگر نه؟   كردن نميهايتان اجازة پول خرج در آلمان به مهمان

روي هم رفته برداشت و استنباط ما طي اين سفر آن بود كـه كردهـاي منـاطق كوهـستاني يـك                      
غل و غش اما فارغ از غم و غصه داشتند كـه چنـدان هـم     زندگي فعال و پر جنب و جوش، ساده و بي   

، با اين تفاوت كه آنها تا       شباهت به طرز زندگي مردمان مناطق اروپائي اطراف درياي مديترانه نبود            بي
. و يك تفاوت كلي ديگر هم اين بود كه آنجا كامالً صلح و آرامش برقرار بود. تر بودند  اي پيشرفته   اندازه

اينكه در كردستان تقريباً همه مردهائي كه مـا         . ها بود از آن در كردستان خبري نبود         چيزي كه مدت  
تيري به كمر بسته و خنجـري پهـن در شـال               و يا هفت   به آنها برخورديم تفنگي به شانه آويزان كرده       

اي برخورديم كـه   پيچيده به دور شكم خود فرو كرده بودند، يا اينكه حتي به پسر بچه ده دوازده ساله            
 در سـرزميني كـه داشـتن و         يكرد، بـه عبـارت      با غرور تمام يك مسلسل كالشينكف با خود حمل مي         

نيـز  . نمود، كامالً عـادي بـود       پوشي مي   انگي كه غير قابل چشم    اي بود از مرد     حمل اسلحه نماد و نشانه    
ي بـه قـوانين و مقـررات              عادي بود اگر در اين خطه هر كسي به خود ايـن اجـازه را مـي                 قعـداد كـه و

  . گرفت، نگذاشته و به آن اهميتي ندهد هايش را ناديده مي حكومت مركزي كه خواسته
رامش يك دورة ناپايدار و موقتي است، استراحتي كوتاه،         البته ما خيلي زود متوجه شديم كه اين آ        

اي از خشونت آرميده و منتظر تا با تهيه و تكميل سالح و مهمات از هر دو                   آتش زير خاكستر، زنجيره   
طرف زبانه كشيده و همه چيز را بسوزاند، نتيجة آن هـم چيـزي نبـود جـز نفـاق و دشـمني مـابين                         

هدف اصلي ما از اين سفر كوتـاه بـه يـك چنـين      . زي بغداد ساكنين مناطق كردنشين و حكومت مرك     
  .هاي پيشمرگان سپاه بارزاني بود منطقه روستائي آرام و باصفا بازديد از يكي از اردوگاه

هاي سنگي سر به فلك كشيده كه دو طرف جاده هاميلتون را احاطه كرده بود چنان                   برش صخره 
شـد كـه تقريبـاً آن را پـشت سـر              وقتي متوجه آن مـي    آمد كه آدم    مي  باريك بود و آنقدر سريع پيش     

هـاي    مانندي هدايت كرد كه در دو طرف آن پست          ، لندرور را به درون فضاي حفره        راننده. گذاشته بود 
هـاي    هـاي بـاالتر، در بخـش        در قسمت . نظير استتار شده بودند     اي بي   نگهباني گمارده شده و به شيوه     

هـاي نگهبـاني بيـشتري تـشخيص داده      تـر پـست   اي نزديـك   اصله كوه با دقتي بيشتر و از ف       درختِ  بي



  

  دولت ، ملّت بيكرد
 
 

251

شيب جاده آنقـدر زيـاد بـود كـه راننـده            . لندرور پس از طي حدود دويست متر توقف كرد        . شدند  مي
امـا  . مجبور شد براي باال رفتن از اين جاده سنگالخي و پر از قلوه سنگ از كمك دنده اسـتفاده كنـد                    

و وسيع در مقابل ديدگان ما ظـاهر گـشت كـه دور تـا دور آن را                  اي عميق     پس از طي سرباالئي، دره    
  . هائي با ارتفاع دو تا سه هزار متر احاطه كرده بودند كوه

سازي كه در آن زمان تعداد زيادي از آن در كردسـتان وجـود        اردوگاه پيشمرگان يا كورة پيشمرگه    
يك دسته صد   . نظامي بودند  پيشمرگ جديد سرگرم تمرينات      600 تا   500. داشت، پيش روي ما بود    

داران و افسران مسئول آموزش، ماننـد هـر مربـي             درجه. نامه عمومي   نفري هم مشغول يادگيري نظام    
! گـرد   عقـب ! راسـت ! چـپ «. زدنـد   انداخته و نعره مـي      هاي دنيا داد و فرياد راه       آموزشي در ديگر ارتش   

م، امـا از حركـات سـربازان        كـردي   با وجـود اينكـه مـا كلمـات را درسـت درك نمـي              » !گروهان ايست 
تجهيزات متحدالشكل اين واحـد نظـامي همـراه بـا اونيفـورم             . توانستيم معني آنها را حدس بزنيم       مي

هاي ديگـري     دستجات و گروه  . كشيد  ها را به سوي خود مي       زيتوني رنگ ارتش عراق خيلي سريع نگاه      
شـلوار كـردي    و  ود از يـك كـت        پيشمرگان كرد حضور داشتند، لباس آنها تشكيل شده ب          هم با لباس  

يكي ديگـر از    . اي، شال دور كمر و دستاري به دور سر          گشاد از پارچه كتاني به رنگ زرد مايل به قهوه         
. بـود » خيـز   پـر و سـينه      كـالغ «اين واحدها مشغول فراگيري عبور از محوطه فرضي دشمن به صورت            

هـاي سـنگين       تيربـار و مسلـسل     هاي كوچكي هم در حد دسته در حال يادگيري تيرانـدازي بـا              گروه
بـه فاصـله كمـي      . انـداز بودنـد     هاي سبك و بازوكا يا نارنجك         پايه همچنين توپ    ضدهوائي سوار بر سه   

يكـي از   . خـاردار بودنـد     دورتر گروهي ديگر در حال تمرين و يادگيري تاكتيك عبور از زيرگذر و سيم             
 ايـستاده   ،پايه نقاشي نصب شده بود      سهافسران آموزش دهنده در مقابل تخته سياهي كه بر روي يك            

  .كرد م مربوط به درس را ترسيم ميو داشت با گچ روي تخته سياه عالئ
هاي زيادي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه            دادند كه در جنگ     ها نشان مي    ظاهر رنگ و رو رفته سالح     

ها اثري باقي  ه تفنگاز تسم. زد  رنگ آنها پريده و فلز سفيد لخت شده زير نور خورشيد برق مي            . بودند
هاي آنها    تفنگ و مسلسل  . نمانده و جاي آن را كمربندي چرمي و يا يك تكه طناب ضخيم گرفته بود              

دريغ از كمر بـاز   تيرهاي اتوماتيكي كه پيشمرگان بي  فالك همچنين هفت-اغلب كالشينكف يا دوشكا   
  .ن و شوروي بودندساخت كشورهاي چيدادند،  كرده و در اختيار بازديدكنندگان قرار مي

فرمانده گردان كه جواني بود سي ساله با يك بيني تيز عقابي و چشماني روشـن و خاكـستري بـا                     
پرسي نمود و مـا       من و عكاس همراهم فولكرهينس خيلي گرم همچون دوستان قديمي سالم و احوال            

ن گردان را سـربازان     وي توضيح داد كه قسمت اعظم افراد اي       . ها همراهي كرد    را در بازديدمان از گروه    
دهند كه برغم هويت و مليت كردي خود و به خاطر رويدادهاي بزرگ و                سابق ارتش عراق تشكيل مي    

هاي بزرگ دسته جمعي از ارتش گريخته و به واحـدهاي پيـشمرگه               قابل انتظار آينده به صورت گروه     
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گر به حد كافي پول و اسلحه در   ا! تعداد آنها بيش از آن است كه بتوانيم همه را بپذيريم          «.  اند پيوسته
  ».توانستيم يك ارتش صد هزار نفري تشكيل بدهيم داشتيم، به راحتي مي اختيار مي

در . رسـيدند   افراد واحدها به نظر ما يعني بازديدكنندگان كامالً سرحال و بـا روحيـه بـه نظـر مـي                   
 يكـي از سـربازان را بـه         اي كوتـاه    كرديم به منظور مـصاحبه      حاليكه از مقابل صفوف واحدها عبور مي      

ايـن فـرد بيـست و چهـار     . دلخواه انتخاب و از او خواهش كرديم تا از صف خارج شده و به ما بپيوندد   
اش   توانـست حـرف دلـش را بزنـد، گـل از گـل               از اينكه مـي   . ساله، ازدواج كرده و داراي دو فرزند بود       

او به ندرت امكان مالقات آنهـا را بـه          . كردند  هاي شهر اربيل زندگي مي      اش در نزديكي    خانواده. شكفت
ها   تو كه زن و بچه داري پس چرا اسلحه به دست گرفته و به پيشمرگه              «: از او پرسيدم  . آورد  دست مي 
بدين خاطر كه حكومت عراق حق      نيز  ردم،   خلق كُ  فرزندبه خاطر اينكه من     «: جواب داد » اي؟  پيوسته

  ».جنگيم همة ما اسلحه به دست گرفته و ميكند، به همين دليل  و حقوق خلق مرا پايمال مي
از چهـره و    ! فرد ديگري كه به خواهش ما از صف خارج شد، عرب تباري بود با قـدي بـسيار بلنـد                   

ايـن  . ايـم حالت فرمانده گردان پيدا بود بسيار خوشحال است كه ما دقيقاً اين شخص را انتخاب كرده               
او به ما گفت كه همين چند هفته پيش شهر و . دفرد در بغداد چشم به جهان گشوده و بزرگ شده بو

من به يكي از كليساهاي مسيحي واقع       «: ديارش را ترك كرده و به واحدهاي مسلح كرد پيوسته است          
ام دهند، به جايي پناه آورده      مان را نمي    در عراق تعلق دارم، و چون به ما اجازه برگزاري مراسم مذهبي           

تواند انجام دهد، يعني   كاري از دستش برنيامده و هيچ غلطي نميكه رژيم بعثي عراق با تمام قدرتش 
رفتار كردها با من خيلي خوب اسـت        . خواهد زندگي كنم    توانم آنگونه كه دلم مي      اينجا مي . نزد كردها 

هر گاه جنگـي درگيـرد، مـشتاقانه در آن          . دهند  ام را به من مي      و اجازة به جاي آوردن مراسم مذهبي      
شايد نـه بـه خـاطر كردهـا امـا بـه همـراه آنهـا و برعليـه حـسن البكـر و رژيـم                           . شركت خواهم كرد  

  ».ديكتاتوريش
البته همـين سـؤال را بعـدها از         » چه خواهد شد اگر جنگي درگيرد؟     «: ها پرسيدم   از فرمانده واحد  

فرمانده مدتي به فكر فرو رفـت بعـد سـرش را برگردانـد، نگـاهش را                 . خود ژنرال بارزاني هم پرسيدم    
 بـا حـالتي حـاكي از        ».آنها خواهند جنگيد، همة مـا خـواهيم جنگيـد         «: ه واحدها نمود و گفت    متوج

فرمانده نگاه نافذش را به من دوخت و بـه آهـستگي جـواب              » !تا كي «: ناراحتي و شرمندگي پرسيدم   
 اند تـا هـر چـه زودتـر بـه مـا              هاي ديگر ما هم آماده      ما به حد كافي نيرو داريم و خيلي از جوان         «: داد

آمـاده  «. مترجم همراه ما مفهوم واژه پيشمرگه را به زبان انگليسي در گوشمان نجـوا كـرد               » .بپيوندند
  ».رود براي مرگ يا كسي كه به پيشواز مرگ مي

حاكم بر اين اردوگاه آموزشي دفعتاً ما را متوجه اين موضوع نمود كه مردم كردستان اميـد بـه         جو 
  ها پيش به گور سپرده      ها جوانه زده بود، مدت       در دل  1970بس سال     يك صلح دائمي را كه طي آتش      
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اي كه طي همان روزها با بارزاني انجام دادم، رهبر كردها در مقابل پرسش مـن                  ضمن مصاحبه . بودند
مـن بعيـد بـدانم      «:  بيانية ماه مارس خواستار شـدم، اظهـار داشـت           كه نظرش را در مورد تحقق يابي      

چون . دليل آن هم خيلي ساده است     . آميز به دست بياوريم     هاي صلح   راهبتوانيم حق خودمختاري را از      
و . نخواهد شـناخت حكومت مركزي عراق حتي در خواب هم حق خودمختاري كامل ما را به رسميت          

زند فقط بدين منظور است كه بتواند ما          اگر چنانچه اصوالً رژيم بغداد با ما در اين مورد حرفي هم مي            
 آنها را حفظ كنيم، محدود سازد، اما اين منـاطق فقـط              ايم به زور اسلحه     فق شده را در مناطقي كه مو    
در حاليكه قلمرو اصـلي كردسـتان عـراق شـامل منـاطقي چـون خـانقين،                 . استبخشي از كردستان    

گردد، و ما به هيچ وجه حاضـر نخـواهيم شـد از ايـن                 يشان مي اهين موصل و حومه     كركوك و همچن  
كننـد بلكـه بـه        ين را ما نه تنها به جمعيت كردهائي كه آنجا زندگي مـي            ا. مناطق چشم پوشي كنيم   

   ».مان نيز بدهكاريم تاريخ
تـوان نابـاوري و     به بعد به راحتي مـي 1970با مرور و نگاهي اجمالي به حوادث و رويدادهاي سال     

تقالل ملي  از به رسميت شناختن كامل اس1970عهدنامه ماه مارس . هاي بارزاني را درك كرد بدبيني
در اين عهدنامه امتيازات زير براي كردهـا در نظـر گرفتـه شـده     . كرد  و فرهنگي خلق كرد حكايت مي     

خودگرداني محلي، صدور مجوز مطبوعات و انتشارات، مرسـوم كـردن زبـان كـردي بـه عنـوان                   «: بود
ارزاني دومين زبان رسمي ادارات در مناطق كردنشين، به رسميت شناختن حزب دمكرات كردستان ب             

به عنوان طرف مذاكرات، پذيرش درصد مناسبي از نمايندگان كرد در مجلسي كه قرار بـود در آينـده               
 نيـز جـزو ايـن       ».تشكيل گردد، انتخاب چند وزير و يك معاون رئيس جمهور كرد در جمهوري عراق             

 بـه شـدت   تر براي مناطق كردنشيني كه تـا بـه آن روز   عهدنامه، يك توسعة زيربنائي و اقتصادي قوي    
بايست حفظ بقـا،   از طرف ديگر كردها متقابالً مي. بيني شده بود   توجهي قرار گرفته بود، پيش      مورد بي 

هاي سنگيني كـه در زمـان جنـگ           كليه سالح . كردند  يكپارچگي و تماميت ارضي عراق را تضمين مي       
 مربـوط بـه     كليـه امـور   . شـد   بايست به حكومت مركـزي تـسليم مـي          داخلي در اختيار كردها بود مي     

خطـوط  . گرفـت   برداري از منابع و ذخاير زيرزميني دراختيار حكومت مركزي قرار مي            استخراج و بهره  
پرسـي ملـي در منـاطق مربوطـه      بايست طي يـك همـه   مرزي مورد اختالف مابين كردها و اعراب مي       
بارهـا و   هاي گذشته     هاي شديد و انفجاري كه طي دهه        مشخص گشته و بدين وسيله از بروز درگيري       

وده بود، جلوگيري بـه عمـل       بارها موجبات اغتشاش و هرج و مرج را در سرتاسر خاك عراق فراهم نم             
  .آمدمي

شناس   كزاز جامعه   عزيز ال . نمود  روي هم رفته توافق بر سر اين مسائل از همان آغاز كار مشكل مي             
اجراي تمامي مفاد عهدنامـه     الزمة  «:  چنين نوشت  بينانه  رد طي گزارشي پخته و واقع     عراقي در اين مو   



  

  دولت  بي ملّتكرد،
 
 

254

هـاي    باشد، چيـزي كـه بـا توجـه بـه مبـارزات و درگيـري                 قبل از هر چيز تفاهم و اعتماد متقابل مي        
  ».رسد هاي گذشته بسيار مشكل به نظر مي المدت سال طويل

اگرچـه كردهـاي خـسته از       . در نهايت هر دو طرف فاقـد حـسن تفـاهم و اعتمـاد متقابـل بودنـد                 
ت از مبارزه كشيده و اوقات خود را بيـشتر وقـف عمـران و بازسـازي شـهرها و                    هاي داخلي دس    جنگ

نمودند، و اگرچه سردمداران حزب بعث پنج نفر از اعضاي كميتـة مركـزي حـزب                  روستاهاي خود مي  
دمكرات كردستان يعني سران حزب بارزاني را به عنوان وزير در كابينة دولت پذيرفتند، و بغـداد هـم                   

 حفظ و نظارت بر اجراي مفـاد عهدنامـه را بـه             به كار گمارد تا وظيفة    » كميتة صلح «هيئتي را به نام     
به هر  عهده بگيرد، اما سران حكومت مركزي از همان ابتداي كار تمام هم و غم خود را به كار بسته و                     

   نمايندگان كرد را    ،رژيم. هاي كليدي و مهم به دست كردها نيفتد         ل شدند، تا پست   دوز و كلكي متوس 
. كه يكي از آنها سميع رحمان روشنفكر عالي رتبه بود و در امور سياست خارجي مقامي رفيع داشـت                  

هايي چون وزارت كشاورزي، مـسكن      با پست .) بعدها به مقام دبيركلي حزب دمكرات كردستان رسيد       (
 و  و وزير دولت بدون حوزه مسئوليت     ) تحت نظارت دولت  ( به عبارتي مجريان قوة مقننه       ،و شهرسازي 

هاي كليدي و تعيـين كننـده ماننـد وزارت            اما كليه پست  . قدرت اجرائي راضي نموده و از سر باز كرد        
از . مداران رژيـم بعـث سـپرده شـدند        و يا وزارت جنگ به اعـضاء و سياسـت         كشور، وزارت امور خارجه     

اه نمايندگان كرد هيچ يك به مركز اصلي قدرت يعني شـوراي فرمانـدهي انقـالب حكومـت نظـامي ر         
يكي از همين وزراي كرد كه در ماه        . شد  اين مقررات مخصوصاً شامل حال هواداران بارزاني مي       . نيافت

حـضور يافتـه بـود، طـي        » كنفرانس دانشجويان كرد مقيم اروپـا     « در شهر برلين در      1973اوت سال   
 كه اگرچه   وي تعريف كرد  . اش را آشكار ساخت     رديفان اداري به راحتي عجز و ناتواني خود و هم       نطقي  

كند و يك اتومبيل دولتي نيز در اختيارش  اسماً مقام يك وزير را دارد، حقوق نسبتاً خوبي دريافت مي     
او در موقعيتي نيست كه بتواند حتي يك دربان ساده را           . باشد، اما مطلقاً هيچگونه اختياراتي ندارد       مي

  . استخدام كند
اي از كردهـا را       اي به دست كسي ندهد حتي عده        رژيم براي خالي نبودن عريضه و براي آنكه بهانه        

بايست به نسبت   دانشجوي دانشكده افسري قانوناً مي330از . در ارتش و ادارة پليس به خدمت گرفت       
دادند، در حاليكه تعـداد دانـشجويان كـرد پذيرفتـه             جمعيت حدود صد و ده نفر را كردها تشكيل مي         

در سه استاني كه طبق توافق به عمـل آمـده اسـتاندار از              شده در اين دانشكده فقط هشت نفر بود، و          
كردها تعيين شده بود، قدرت اصلي و اجرايي نه در دست اسـتاندار بلكـه در دسـت مـديران امنيتـي                      

  . كردند تباري بود كه دستورات خود را نه از استاندار بلكه مستقيماً از بغداد دريافت مي عرب
ه مارس هم چيز ديگري غيـر از آنچـه كـه            ر عهدنامه ما  حتي حق خودگرداني محلي توافق شده د      

اعضاي كميتة مربوطه هم آنگونه كه موافقت شده بود نـه           . كردها تصورش را كرده بودند از آب درآمد       
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مسلماً بر حسب اتفاق نبود اگـر       . به انتخاب مردم، بلكه از سوي رئيس جمهور در بغداد منصوب شدند           
 از نمايندگان جنبش آزادي خواه كرد منـصوب نگـشته بلكـه بـه               ضمن اين انتصابات تقريباً هيچ يك     

 دولتـي را    هاي   ملي و مشتاق مشاغل و پست      عِرقِاصل و نسب، بدون       جاي آنها كردهاي شهرنشين بي    
كـاران   الوقـت و  يـا خالف        ليس ابـن     كاسه هاي   حتي بادمجان دور قاب چين     از ميان كارمندان دولت و    
گويان بارزاني با مشاهدة ايـن نمـايش مـضحك و مـسخره احـساسي                 سخن. انتخاب و به كار گماردند    

شبيه به احساس طبقه عوام در دوران لوئي شانزدهم يافته و به ياد فراخوان لـوئي شـانزدهم در شـب        
م نمايندگان سـه قـشر از جامعـه         1302در فرانسه از سال     . (قبل از فرداي انقالب فرانسه افتاده بودند      

ها به دليل تصويب قانون اخذ ماليات از نفوذ زيـادي برخـودار           در تمام استان  ) اشراف، روحانيان، عوام  (
 طبقه سوم يعني طبقه عـوام خـود را بـاني و ارائـه دهنـده قـانون       5/5/1789بودند تا اينكه در تاريخ   

سميع رحمان جمله لـوئي شـانزدهم را بـه          . ) اساسي ناميد و رهبري انقالب فرانسه را به عهده گرفت         
  ».گردد و شب قبل از انقالب باالطبع به روز بعد و انقالب منجر مي«: آورد ياد مي

با وصف مذاكرات دلگرم كننده و      . بدين منوال آينده اقتصادي مناطق كردنشين هم نامشخص ماند        
اي كه براي اين بخش از خـاك عـراق            آميز اوليه، عاقبت كار چيز ديگري از آب درآمد و بودجه            تشويق

حكومت بغداد اعالم نمود كه     . و بر سر آن موافقت به عمل آمده بود تأمين نگرديد          ده  شدر نظر گرفته    
ايـن واكـنش    . دولت بودجة مورد نياز را بر مبناي احتياج در نظر گرفته و در اختيار خواهـد گذاشـت                 

هـاي    كرد كه حكومت مركزي در نظر دارد تا هزينه پـروژه            مشكوك به نظر رسيده و چنين وانمود مي       
  . د تأمين نمايدخواه نها بلكه آنگونه كه خود مياي را نه طبق نياز آ  و عمران منطقهتوسعه

با . هاي سياسي فرهنگي كردها را مورد توجه قرار دهد رژيم بغداد قبل از هر چيز مايل بود خواسته
هاي درسي در بسياري از مدارس ملي حتي خارج از منـاطق تحـت نفـوذ بـارزاني                    وجود فقدان كتاب  

هاي كشور بسته به        ها و دانشگاه    آموزان كرد در دبيرستان     اما سهميه دانش  . شد  ان كردي تدريس مي   زب
در حاليكـه آزادي    . شـد   هاي مختلف فقط به رقمي مابين سه تـا ده درصـد بـالغ مـي                 مناطق و استان  

ـ                  فرهنگي و فعاليت   ده و  هاي مطبوعاتي و انتشاراتي به ميزان قابل توجهي مـصون از تعـرض بـاقي مان
هاي بنيادي كردهاي عراق را فراهم نمودند، تا جـايي كـه              موجبات شكوفائي و باال رفتن سطح آگاهي      

 با موافقت و تصويب حكومـت مركـزي، در شـهر سـليمانيه كـه از نظـر قـدمت                     1972حتي در سال    
 هـر چنـد اهـالي سـليمانيه شـور و شـوق             . بود اولين دانشگاه كردي تأسيس گرديد      نظر،   فرهنگي مد

هاي كافي بـراي تأسـيس و         يادي از خود نسبت به اين مسئله نشان دادند اما اين شهر هنوز آمادگي             ز
  . تكميل اين واحد آموزشي را نداشت

هاي متناوب با فاكتورهاي مثبت و منفي و بنـا بـر اسـتنباط كردهـا هنـوز يـك                      با وصف اين بازي   
. ه نقشي اساسي و تعيين كننـده داشـت        پوشي الينحل باقي مانده بود ك       مسئلة مهم و غير قابل چشم     
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ت بـر اسـاس     بايـس   ايـن سرشـماري مـي     . آن هم مسئله سرشماري ملي در مناطق مورد اختالف بـود          
. گرفـت  ماه مارس در اولين سال از چهار سالي كه تعيين شده بود انجام مـي    عهدنامة به توافق رسيدة   

هـاي تـصميم گيـري در مـورد      ي اين سال پس از امضاي عهدنامه، قول انجام آن بارها داده شد، اما ط           
هاي كردستان مانند دهوك، اربيـل و سـليمانيه           در تعدادي از استان   . جنگ يا صلح هرگز اجرا نگرديد     

هاي كرد بودن آنقدر واضح و روشن بود كه به نظـر بـارزاني در آنجاهـا ضـرورتي               خصوصيات و ويژگي  
ع در منـاطقي چـون خـانقين، كركـوك و           در حاليكه ايـن موضـو     . شد  براي سرشماري ملي ديده نمي    

اي  رژيم بغداد طي ده سال جنگ داخلي در اين مناطق اقدامات قاطع و گـسترده          . كرد  سنجار فرق مي  
دليـل آن هـم ايـن بـود كـه در ايـن       . اهالي به عمـل آورد ) سازي يا عرب زائي   عرب(در جهت تعريب    

  . مناطق ثروتي هنگفت به صورت ذخائر عظيم نفتي نهفته بود
هـاي    با وصف اينكه كردها ضمن مذاكرات عهدنامه ماه مارس خواسـتار بازگـشت مجـدد خـانواده                

رفنـدي  وادار به كوچ اجباري گـشته بودنـد، رژيـم بغـداد بـا ت              هاي داخلي     كه طي جنگ  شدند  كردي  
رژيـم بيـست   .  از زير بار اجراي اين مسئوليت شانه خـالي كـرد      1971 و   1970هاي    زيركانه طي سال  

ز بيست و دو روستاي اطراف شهر كركوك را كه ساكنين كرد آن به زور كوچ داده شده بودند،       روستا ا 
حكومـت مركـزي    . ها ممنوع نمـود   به عنوان منطقه ممنوعه نظامي اعالم و بازگشت ساكنين را به آن           

كوچانـدن اجبـاري و خـالي كـردن ايـن منـاطق از سـاكنين        (بغداد جهت اجراي مقاصد شـوم خـود     
، )Korridor(» داالن «1918پرســت لهــستاني پــس از  هــاي خــاك ز روش شووينيــستا) كردتبــار

 بـه بعـد و      1941از سـال    ) راينهـارد هايـدريش   (هاي آلمان در منطقه بوهم        االختيار نازي   نماينده تام 
هـاي مطمـئن و       هـا و بنگـاه      سـازمان . ها در فلسطين اشغالي پيروي كرد       همچنين از رويه صهيونيست   

اندازي شدند تا تحت اسامي مـستعار يـا بـه وسـيلة اشـخاص           ز جانب وزارت كشور راه    مورد اعتمادي ا  
از زبـان يكـي از ايـن خريـداران كـه            . نشانده كليه مستغالت و امالك كردها را خريداري كننـد           دست

اي كـه دولـت در        تبار به اسم علي الدحام گزارش داده شد كه او با سرمايه و بودجـه                شخصي بود عرب  
يـداري كـرده و پـس از آن    ار داده بود مجموعاً يازده روستا را از مالكين و اربابان آنهـا خر    اختيارش قر 

طـولي هـم    . ها را فسخ و روستائيان را وادار به ترك محل زندگيـشان نمـوده بـود                اجارة زمين  قرارداد
را هاي جنـوبي كـشور بـه ايـن منـاطق منتقـل و آنهـا                   تبار را از بخش     هاي عرب    خانواده كهكشد    نمي

 همچنان پا بر جا بود، تا اينكـه در ايـن سـال              2003اين جايگزيني تا سال     . كنند  جايگزين كردها مي  
پس از سقوط صدام حسين ديكتاتور عراق، كردهاي عراق توانستند دوباره به روستاهاي محل اقامـت                

  . خود در حومة كركوك و خود اين شهر بازگردند
 بـه بعـد روش جديـدي پـيش          1970رژيم از سـال     . بود مديريت و نظارت     ،سالح ديگر رژيم بعث   

گرفت، بدين منوال كه در مناطق مورد اختالف به منظور كنترل بيشتر، تـشكيالت جديـدي احـداث                  
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مفـسر  ) Hottinger(هـوتينگر   .  تعيـين نمـود    ، تعريـب  كرد و مرزها را بر مبناي ضرورت و سياسـتِ         
 طي گزارشي در اين روزنامه به عنوان اولين نفـر          روزنامة نويه زوريخرو كارشناس در امور خاور نزديك       

سر و صدا و در عين حال خطرناك رژيم بغداد در مورد كردها پي برد و                  هاي بي   به نحوة سياست بازي   
ناسب در مناطق مورد اختالف، به شرطي كه اين امـاكن  اي مه از طريق مرزبندي  «: چنين گزارش داد  

توان منطقه را به اين بهانه كـه اكثريـت آنهـا     مل شوند، مياالمكان جمعيت اعراب بيشتري را شا    حتي
  ».كنند، عربي قلمداد كرد تبار بوده و در ضمن گروهي كرد هم در آنها زندگي مي عرب

هاي نفتي همانگونه كه پيشترها هم اتفاق افتاده          نظارت بر شركت  سازمان   1971در تابستان سال    
صـد نفـر از كارمنـدان و        رچها. مات ضـد كـردي زد     بود، در پي فشار حكومت مركزي دسـت بـه اقـدا           

 هـزار نفـر بـالغ       2000هايشان كه تعداد آنها مجموعاً بر         كارگران اين شركت به همراه اعضاي خانواده      
شد، بنا به دستور وزارت نفت به نقاط دورافتاده در منـاطق جنـوبي كـشور و منـاطقي كـه صـرفاً                         مي

ن و كارگران كرد هـم از كـار بيكـار و بـه علـت فقـدان و                   مابقي كارمندا . نشين بود منتقل شدند     عرب
هاي نفتي همزمان صدها كارگر       شركت. كمبود كار و نداشتن درآمد مجبور به ترك زادگاه خود شدند          

هاي جنوبي عراق     هايشان از بغداد و بخش      تبار را استخدام و آنها را به همراه كليه اعضاي خانواده            عرب
  . نده شده نمودندآورده و جايگزين كردهاي را

 بدين طريق مجبـور     1971 تا   1961طبق اظهارات منابع كردي تعداد كردهائي كه در فاصله دهة           
د يرسـ   به ترك محل سكونت خود گشته و به جاهاي ديگر منتقل شدند، به حدود بيست هزار نفر مي                 

گوي يكي از     سخن. ندتبارهاي ديگر نقاط كشور پر كرد       كه جاي آنها را با بيش از سي هزار نفر از عرب           
نويـسنده آلمـاني   ) Hans Hauser( مقيم خارج از كـشور در برابـر هـانس هـاوزر     هاي كرد سازمان

كنـد و در مقابـل بـراي     حكومت مركزي عراق پيشنهادات ما را قاطعانـه رد مـي    «: چنين اظهار داشت  
رشـماري ملـي را     نشان دادن حسن نيت هيئتي از عوامل اصلي خود را مأمور كرده تا مقدمات يك س               

البته اعضاي اين هيئت موظف بودند صرفاً به صورت سري و محرمانه وضـعيت نـسبي                . تدارك ببينند 
بـار و مخـرب ايـن     اما وقتي نتيجـة زيـان  . جامعه را تخمين زده و درصد كرد و عرب را مشخص كنند         

بـه عمـل آورده و      سرشماري به دست سران رژيم بغداد رسيد، بالفاصله از اقدامات مربوطه جلوگيري             
  ».سرشماري ملي هرگز انجام نگرفت. هيئت مذكور را منحل نمودند

هـا   وقتي خود من راجع به اين موضوع با مال مصطفي حرف زدم، او كه معمـوالً در تمـام موقعيـت                
مدارانه غالباً گريز زده و به طرزي زيركانه جمالتش    هاي سياست نسردي خود را حفظ كرده و با جواب       خو

هايي زد كه متـرجم     كرد، اين بار براي يك لحظه از كوره دررفت، و با عصبانيت حرف              ريزي مي  را قالب 
هـا، نـابودي      پوستان به دست آمريكـائي      كشتار سرخ «: ما به زحمت توانست آنها را راست و ريس كند         

ها موضـوعاتي اسـت كـه امـروزه هـر كـودك         عام يهوديان به دست آلماني      ها و قتل    ارامنه توسط ترك  
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تواند اجازة هر غلطي را به خـود بدهـد    فقط رژيم بغداد مي. بستاني در سرتاسر دنيا از آنها آگاه است د
قل زده و     هاي نفتي قل    تا زماني كه نفت براي شركت     . بدون آنكه كسي او را مورد بازخواست قرار دهد        

داد بـا آن    جريان داشته باشد هيچ كس متوجه نخواهد شد كه خون ريخته ملت ما توسـط رژيـم بغـ                  
  ». استآميخته

اين عبارت كوتاه دقيقاً چكيده افكاري بـود كـه بـارزاني طـي آن           » آمدهاي وخيم   نيات پليد و پي   «
-اش را در مورد سياستي كه رژيم بعثي عراق در مورد ملـتش اعمـال مـي                  ها به وسيلة آن عقيده      سال

  . نمود، ابراز داشت
هاي   نكه نتوانسته بود به وسيلة ابزاري چون تاكتيك       احتماالً رژيم به دليل يأس و سرخوردگي از اي        

 همانگونه كـه  -هاي اين اقليت سركش و منفور ها و جديداً تحت فشار قرار دادن      گرداني، بدقولي   معطل
هـاي     شكافي در ميان جنبش آزادي خواهي، ايجاد و آنها را به جنـاح             -سابقاً هم بارها اتفاق افتاده بود     

ها و عوامـل   بدين ترتيب كه دستگاه. اي زد رفند تازهتبديل نمايد، دست به ت و مخالف هم    ناپذير    آشتي
وسازي و پاشيدن تخم بـدگماني، بـي         به بعد شروع كردند به ايجاد ج       1970سرسپرده عراقي از سال     

يكي از شـگردهاي رژيـم آن بـود كـه مـسئولين و      . مبارزاناعتمادي، سوءظن و ترس دائمي در ميان    
هاي مختلف دستگير كرده آنگاه در بعـضي مـوارد          رات كردستان را بارها به بهانه     نمايندگان حزب دمك  

بـست و     نهادها و مؤسسات فرهنگـي را خودسـرانه مـي         . كرد   البته نه هميشه، مجدداً آنها را آزاد مي        –
هاي قول داده شـده بـه جوانـان،           بودجه. داشت   يا اينكه براي هميشه بسته نگه مي       -كرد  دوباره باز مي  

در عوض بـه خـائنيني كـه بـه آنهـا پيوسـته بودنـد        . شد هاي زنان پرداخت نمي   شجويان و سازمان  دان
  . داد دريغ و بيشتر از حد مجاز پول و امكانات مي بي

 1971سال . ن سياستمداران مخالف ابائي نداشتپليس مخفي رژيم بغداد حتي از سوء قصد به جا       
 كرد كه به قصد مذاكرات وارد بغـداد شـده بودنـد،             در سوءقصدي به اتومبيل حامل هيأت نمايندگان      

راننده اتومبيل در اثر انفجار بمب جانش را از دست داد و بقيه سرنـشينان اتومبيـل هـم بـه سـختي                       
محافظان مسلح هيأت نمايندگان كرد موفق شدند شخص سوءقصد كننده را دسـتگير             . مجروح شدند 

را به شش ماه زندان محكوم كرد اما او نـه فقـط بـه زودي                دادگاه ابتدا او    . و او را تحويل دادگاه دهند     
  . آزاد شد بلكه ترفيع مقام يافته و در بغداد مجدداً به عنوان كارمند رسمي دولت مشغول به كار شد

چنانكه بعدها نيز ثابت شد ظاهراً رژيم بعثي عراق چنين سوءقصدهايي را نه تنها غير عادي تلقـي                  
 در همين   1977سال  . بردان اهرمي عليه اقليت كردها و رهبرشان بكار مي        كرد بلكه آن را به عنو       نمي

دار آلمان را آگاه كرده و به آنها هـشدار            رابطه دايرة ارتباطات وزارت كشور اتريش، مسئولين صالحيت       
داد كه پنج نفر از عوامل  سازمان امنيت عراق به صورت مخفيانه و قاچاقي از طريق مرز اتـريش وارد                     

هاي امنيتي آلمان فدرال      سازمان. جا رهبر كردها را به قتل برسانند      ناند تا در آ     مان فدرال شده  خاك آل 
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كـه قـرار   شدند هاي بعد به راستي بارها دچار مشكل كشف و شناسائي چنين سوءقصدهايي      طي سال 
   .هاي عراقي مقيم آلمان انجام گيردبود روي كرد

مـل رژيـم بعـث در ايـن كـشور هـم دسـت بـه اعمـال                   نصيب نماند و عوا     البته خود اتريش نيز بي    
 گـزارش   1979 ژانويـه    9دورنگارهاي سازمان خبرگزاري آسوشيتد پرس در تـاريخ         . اي زدند   وحشيانه

دادند كه طي سوءقصدي در يكي از منازل شخصي شهر وين كه احتماالً عليـه مـسعود پـسر بـارزاني           
سوءقصدكنندگان كه به احتمال    . ختي مجروح شدند  انجام گرفت دو نفر كردتبار بر اثر تيراندازي به س         

  . قوي از مأمورين سازمان امنيت عراق بودند موفق شدند بدون آنكه شناسائي شوند فرار كنند
بعدها يكي از اطرافيان بارزاني ماجراي سوءقصدي كه عليه شخص مـال مـصطفي انجـام گرفـت و                   

طي اين سوءقـصد يـك پـاي بـارزاني          . و كرد موجبات مجروح شدن وي را فراهم نموده بود برايم بازگ         
ماجرا از اين قرار بود كه . دستي و عصا راه برود    شود او مدتي به كمك چوب       بيند و باعث مي     آسيب مي 

 درخواست مالقاتي حضوري با مال مصطفي را نموده و از 1971گروهي از مالهاي شيعه در پاييز سال        
ي مذهب حكومتي كـه هنـوز       مداران سنّ ذ خود نزد سياست   ني كرده و از نفو    كنند پادرميا   وي تقاضا مي  

 سـپتامبر در    29اما روز   . هم با او دوست بودند استفاده كرده و تقاضايشان را نزد مسئولين عنوان كند             
مقر اصلي بارزاني واقع در حاج عمران نه فقط چهار روحاني از پيش اعالم شـده، بلكـه دو برابـر ايـن                       

هـاي    طي تحقيقـات و بررسـي     . به هر حال هشت نفر در لباس روحاني       شوند    تعداد در محل حاضر مي    
نمايـد تـا چهـار مـالي واقعـي را             گردد كه پليس مخفي رژيم بغداد مصراً پافشاري مي          بعدي ثابت مي  

هاي الزم  اين چهار مأمور مخفي آموزش. هاي مبدل همراهي كنند چهار نفر از مأمورين پليس با لباس 
هاي ضبط صوتي را كه       محض شروع مالقات و آغاز گفتگو با رهبر كردها دستگاه         را ديده و قرار بود به       

مـابين و اظهـارات و        هـاي فـي      كرده بودند روشن كنند و بدين وسيله صحبت        پنهانزير عباهاي خود    
  . بيانات احتمالي ضد رژيم را روي نوار ضبط كنند

اند به محافظان و مأمورين       ت قائل  همچنين روحاني  ،اي كه كردها براي مذهب      به خاطر احترام ويژه   
دهند از اين هيئت روحاني بازديد بدني به عمل آورده و آنها را بدون كنترل به         امنيتي خود اجازه نمي   

اي بـه خـود راه دهـد، وارد         جا بي آنكـه واهمـه       خبر از همه    مال مصطفي هم بي   . برند  حضور بارزاني مي  
زمان مرد جواني جهت پذيرائي با يـك  هم. كشند او را مي انتظار  ،شود كه متقاضيان مالقات     سالني مي 

در كردسـتان   . كنـد   هاي چاي وارد سالن شده و بـه ميهمانـان چـاي تعـارف مـي                 سيني پر از استكان   
جـوان سـيني    . رف چاي هيچ گفتگويي انجام نمي گيرد      ناپذير بوده و بدون ص      پذيرائي با چاي اجتناب   

كند و درسـت هنگـامي كـه سـيني چـاي را               اي تعارف مي  به دست به يكايك افراد حاضر در سالن چ        
دارد، مأمور مخفي از فرصت استفاده كرده و دكمة ضبط صـوت              مقابل يكي از مأمورين مخفي نگه مي      

اش را انجام داده و كليـه گفتگوهـا را از همـان               دهد تا به خيال خودش وظيفه       زير عبايش را فشار مي    
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باال و آمرين او وي را آلت دست قرار داده و در دسـتگاه ضـبط                غافل از اينكه مقامات     . آغاز ضبط كند  
انش را به هوا برده و لت و        صوت او بمبي كار گذاشته بودند كه به محض فشار دادن دكمه او و اطرافي              

يابد چون بـه محـض فـشار دادن دكمـه             مأمور فلك زده فرصت چنين افكاري را نمي       . كردپار خواهد   
شدت انفجار به حـدي قـوي   . كند  جوان سيني به دست را تكه پاره ميضبط صوت انفجار مهيبي او و     

هاي   هاي كارگذاشته شده در ضبط صوت       شود تا بمب    گيرد و سبب مي     بود كه اطرافيان را هم در برمي      
مخفي شده در زير عباي مالهاي قالبي ديگر نيز همزمان منفجـر شـده و كليـه مالهـا را از قالبـي و                        

اي از سـالن      اي دورتر نشسته بود بـه گوشـه         دت انفجار، بارزاني را كه به فاصله      ش. واقعي لت و پار كند    
كند اما خوشبختانه به جز چند تركش كه به شانة راستش اصابت كرده بود جراحات زيادي                  پرتاب مي 

  . شود به او وارد نمي
 شـنيدن   تويوتاهاي حامل مالها كه جلوي در ورودي سالن پارك كرده بودند به محض             هاي   راننده

هاي از جا كنده شده بنا به دستوري كه بـه آنهـا داده شـده بـود                    صداي انفجار و مشاهدة در و پنجره      
اما محافظان . هايي كه در اختيار داشتند راه فرار خود را باز كنند          كنند با پرتاب نارنجك     ابتدا سعي مي  

تنها يكي از آنها    . گيرند   خود مي  هاي  ن نداده و همه را زير رگبار كالشينكف       اشخصي بارزاني به آنها ام    
ماند كه طي همان چند ساعت و قبل از مرگش اسامي بانيـان               آن هم فقط براي چند ساعتي زنده مي       

  . كند پشت پرده اين سوءقصد را فاش مي
صدام حسين معاون رئيس جمهور عراق يا در واقع قدرتمندترين فرد هيئت حاكمه روز دوم اكتبر                

ترين تبريكات خود و حكومت انقالبي عراق را به مناسبت            كند تا خالصانه    مأمور مي اي را     فرستادة ويژه 
آساي رهبر كردها به او تبريك و تهنيت بگويد، اما كردها كه از اصل ماجرا بـاخبر شـده                     نجات معجزه 

  . گيرند بودند او را به باد مسخره مي
داد را با وجود تصريح و تأكيدهاي       اكثر كردها همچنين مال مصطفي سوءقصد ناجوانمردانه رژيم بغ        

  پتانسيلِ  به اتمام رسيدنِ    ظاهريِ  عالئمِ صلح و دوستي رژيم، با بدبيني نظاره كرده و آن را به حسابِ            
متوسل شدن رژيم بـه چنـين حركـات         . كنند ماه مارس تلقي مي    م در جهت اجراي عهدنامة     رژي صلحِ

-اين بار هم مثل همـة درگيـري و تـنش       . كنديآميزي شك و ترديد آنها را به يقين تبديل م           خشونت

ساً غرور و خودپسندي پـوچ و       هايي كه بارها در گذشته اتفاق افتاده بود به زودي مشخص شد كه اسا               
 عربي همچنين تناسب سست و متزلزل قدرت در بغداد مانع بوده و اجـازة سـازش و مـصالحه                    بيهودة

خودمختاري كردها از ديدگاه بعث يـا بـه         . دهد   نمي رژيم را با بزرگترين اقليت غير عرب اين سرزمين        
روزنامـه  . عبارتي حزب سوسياليست اعراب فقط در درون يك عراق يكپارچه و متحد قابل ارزيابي بود              

اي به اين موضوع اشاره كـرده و چنـين     طي مقاله1971دولتي الجمهوريه چاپ بغداد در اواسط سال   
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نـشده و آن را درك      ) يكپـارچگي عـراق   ( ناسيوناليـستي  كردهـايي كـه متوجـه مفهـوم       «: ابراز داشـت  
  ».كنند، از نظر ما بيگانگاني بيش نيستند نمي

رهبر كردها به همين مناسبت و با توجه به اين اظهار نظرها نگاهش را از حكومت بغداد برگردانـد                   
مهابـاد كـه    خاطرات دوران جمهوري    . هاي برون مرزي نمود     اش را مجدداً متوجه حمايت      و افكار آينده  

در حقيقـت اتحـاد     . ها در قلمرو ايران برپا شده بـود مجـدداً زنـده شـد                به كمك روس   1946در سال   
اش را متوجه رژيم بغداد نموده بـود و هـر چنـد بـه طـور                   جماهير شوروي اگرچه تمام عاليق سياسي     

تماس بود و هنـوز     آورد اما پيوسته با آنها در         مداوم از كردهاي عراق حمايت و پشتيباني به عمل نمي         
  . طرف كم و بيش نسبت به آنها نظر مساعد داشت به عنوان يك قدرت بي

پـس از   . روابط مسكو و بغداد از زمان شروع انقالب عراق كامالً دستخوش تغيير و تحول شده بـود                
هاي بعـدي كـه يكـي پـس از ديگـري بـه قـدرت                   همة رژيم  1958كودتاي عبدالكريم قاسم در سال      

هـاي اتحـاد      جه ضروري بودن روابط حسنه با كاخ كرملين شـدند، چـون آنهـا حمايـت               رسيدند،  متو  
جماهير شوروي را براي دستيابي به اهدافي چون خروج از پيمان بغداد، ملـي كـردن صـنعت نفـت و            

نـشيني نيروهـاي بريتانيـا از حـوزة خلـيج             با عقب . پنداشتند  ها الزم و ضروري مي      رهايي از ممنوعيت  
 بـه پايـان رسـيد، ارزش و مفهـوم عـراق بـر اتحـاد                 1971 شروع و در سال      1967ل  فارس كه در سا   

ها در حـوزة   چون تنها راه دستيابي و گسترش نفوذ روس . جماهير شوروي هر چه بيشتر آشكار گشت      
عـراق داشـت از لحـاظ مفهـوم و اهميـت            . خليج فارس فقط و فقط از طريق عراق امكـان پـذير بـود             

ايرانـي كـه   . كـرد   به مرور جايگاهي همانند ايران رضا پهلوي را پيـدا مـي      نظامي براي مسكو   -سياسي
بـه همـين دليـل اتحـاد جمـاهير          . به تمام معني با اياالت متحده آمريكا گره خـورده بـود           و  يكپارچه  

خـود را  ) 21-ميـگ (افكن شوروي از اواسط دهة شصت راضي شد تعدادي از هواپيماهاي شكاري بمب     
بدين ترتيب عراق اولين كشور حوزة خليج فارس بود كـه           . ژيم بغداد قرار دهد   در اختيار سردمداران ر   

 كارشـناس صـاحب نظـر در امـور خـاور            شهرام چـوبين  . گرديدداراي هواپيماهاي مافوق صوت مي    
تسليحات عراق با توجه به تعداد جمعيت       «:  چنين گزارش داد   1980نزديك طي يك بررسي در سال       

ه اش ايران وسعت و ابعاد بسيار بزرگتري پيـدا نمـود            يسه با كشور همسايه   و توليد ناخالص ملي در مقا     
 مابين اتحاد جماهير    1972 دوستي مورخة آوريل     دچنين امضاي قراردا    اين چرخش آشكار هم   » .است

  . كرد بيني مي اي را در آينده مابين اين دو دولت پيش هاي گسترده شوروي و عراق همكاري
شـد، و هنـوز     ر تهران و هم در واشنگتن با بدگماني و سوءظن دنبال مي           اين تغيير و تحوالت هم د     

چهار هفته از انعقاد پيمان روسيه و عراق سپري نشده بود كه جست و جوي كردها در پي يافتن يك                    
پيمان احتمالي از يك سو و عالقه آمريكا وايـران بـه منظـور مهـار مـسكو از سـوي ديگـر آنهـا را                            هم

  .رودروري هم قرار داد
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ريچارد نيكسون رئيس جمهور وقت آمريكا شخصاً طي يك مالقات بيست وچهار ساعته در تـاريخ                
شاه ايـران طـي يـك گفتگـوي محرمانـه بـا             .  در تهران با مسئلة كردها آشنا شد       1972ام ماه مه      سي

نجر كـه در ايـن سـفر او را همراهـي            ي، دكتـر هنـري كيـس      )مأمور امنيتي نيكسون  (قدر  ميهمان عالي 
هـاي روزافـزون كـشور      گرائـي   د، اظهار نگراني نمود و كليه اخبار و اطالعـات مربـوط بـه افـراط               كر  مي

دريـغ    هـاي بـي     رژيم بغداد كه در تالش بود تا بـا حمايـت          . همسايه يعني عراق را به اطالع آنها رساند       
يافـت، سيـستم حكومـت سوسياليـستي افراطـي و          پيمانش مسكو كه روز به روز هم افـزايش مـي            هم
سيوناليستي عربي خود را در كشور چند مليتي عراق پياده كرده و آن را كامالً عربي نمايد، سـد راه                    نا
هـايش بـراي      و نقـشه  » شاهنشاه آريـا مهـر    «هاي     راه روياهاي طالئي و بلند پروازي      برسرمانعي بود   و  

  .تبديل شدن به ابر قدرت منطقه
عراق قدرت را به دست گرفتنـد، در واقـع از            و پس از يك كودتا در        1968ها كه بعد از سال        بعثي

 به بعد نه فقط خود تهديدي براي رژيم محمدرضا شاه پهلـوي بـه حـساب آمدنـد، بلكـه                     1972سال  
هاي مستقيم از مهاجرين ايراني مخالف با شاه، همچنين تحريـك اميرنـشين و                توانستند با حمايت    مي

. هاي حكومت پادشاهي او را به لرزه درآوردنـد        شيخ نشين هاي مرتجع منطقه مانند كويت و قطر پايه         
ـ       و حاال گوش    شـنيدن واژه كليـدي نفـت تيـز شـد، در حاليكـه هنـري                 ههاي رئيس جمهور آمريكا ب

اكنـون  . نجر تمام فكر و ذكرش را متوجه محدود نمودن نفوذ اتحاد جماهير شوروي نموده بـود               يكيس
آيد و شاه از آنها چه  ه كاري از دستشان بر ميخواستند بدانند چ اش مي رئيس جمهور و همراه امنيتي

توانند اين جمهوري ناراحت و مزاحم واقع در كنار دجله و فرات را تحـت فـشار                   خواهد، چگونه مي    مي
توانند آن را از درون متزلزل كرده و انشااهللا روزي به اميـد خـدا او را در جهـت                      قرار دهند، چگونه مي   

ها چندان مشكل      كالً دنياي غرب مطيع و رام كنند؟ جواب اين پرسش          منافع و مصالح آمريكا، ايران و     
 و در مدت زماني كه اياالت متحده آمريكا دربـست  1960طي دوازده سال گذشته يعني از سال      : نبود

هاي كرد به رهبري مـال مـصطفي بـارزاني بارهـا              درگير جنگ ويتنام بود، سپاهي متشكل از پارتيزان       
بس نموده  مرزهاي شكست كشانده و هر بار رژيم بغداد را مجبور به قبول آتشارتش منظم عراق را تا      

بس توافق شده مـاه مـارس    دانستند كه آخرين عهدنامه و آتش سران حكومت تهران به خوبي مي  . بود
تـوان بـا دادن وعـده      مابين كردها و رژيم بغداد چقدر سست و ناپايدار است و چقدر راحت مي             1970

شـان   مجدداً پيشمرگان مال مصطفي بارزاني را از منـاطق كوهـستاني محـل زنـدگي             وعيدهاي جزئي،   
نجر بـه ايـن     يريچـارد نيكـسون و هنـري كيـس        . بيرون كشيد و بر عليه ارتش عراق به جنگ واداشت         

بايست كافي باشد تا      نتيجه رسيدند كه اعطاي كمك از سوي ايران و قول حمايت از جانب آمريكا مي              
 پيروزي را به نيروهاي مسلح ضد كمونيست بارزاني تلقين كرده و آنها را عليه رژيم                انداز اميد به    چشم

  .اش بشوراند عراق و حاميان روسي



  

  دولت ، ملّت بيكرد
 
 

263

رضا پهلوي مردد بود آن هم بدين خاطر كه هندوستان همـين چنـدي پـيش يعنـي در         محمد  اما  
شـاه در آن  . دپيمان ايران بود طي جنگي به سـختي شكـست داده بـو          پاكستان را كه هم    1971سال  

 جهان عرب و حتي فراتر از آن جهـان اسـالم را             نظرزمان تمام تالش خود را به كار برد تا بلكه بتواند            
كـرد كـه از هـر         بايست ظاهراً چنان وانمود مـي       به هر حال او مي    . براي كمك به پاكستان جلب نمايد     

  . ورزد ان اجتناب ميگونه دخالت چه سياسي چه نظامي در امور داخلي كشورهاي همسايه مسلم
چون معلوم نبود ايران در چه مـوقعيتي قـرار          . ماند  ي و محرمانه مي   پس اين موضوع بايد كامالً سرّ     

هايي كه اياالت متحده آمريكا به تـازگي          گرفت، هرگاه امروز به فردا پيشمرگان كرد با همان سالح           مي
شـدند؟ بـه    ي مـ وارد نبـرد ان عـراق  رضاشاه پهلوي داده بود بر عليه اعراب مـسلم       محمدتحويل ارتش   

همين خاطر شاه از رئيس جمهور سؤال كرد آيا براي دولت واشنگتن چنين امكاني وجـود نـدارد كـه         
هاي ويتنام و كـامبوج بـه غنيمـت گرفتـه             هاي روسي و چيني كه طي جنگ        مبارزان كرد را به سالح    

توان تحت فشار اياالت متحـده        يا نمي شده بود مجهز نمايد؟ و چنانچه اين مقدار اسلحه كافي نباشد آ           
هاي سنگين و مهمات روسي را كـه در جنـگ شـش روزه              آمريكا، دولت اسرئيل را وادار نمود تا سالح       

 اعراب و اسرائيل به چنگ آورده بود در اختيار كردها قرار دهد؟ اسرائيل طبق معمول و همـان                   1967
نظور تضعيف عراق كه بين تمـام دول عربـي          هاي شصت هم خود را نشان داد، به م          گونه كه طي دهه   

  . داد، اعالم آمادگي نمود هاي ضد صهيونيستي را از خود نشان مي شديدترين اعمال و واكنش
به قول يكي از منتقدين آمريكائي، نيكسون كه خود به خود شيفته ماجراجوئي عمليـات محرمانـه              

امـا  .  كرد و بـه آمريكـا مراجعـت نمـود          هاي الزم خداحافظي    بود پس از دادن قول سريع براي بررسي       
هاي امنيتي كه ريچارد نيكسون پـس از مراجعـت از تهـران بـا      مشاورين وزارت امور خارجه و سازمان     

از جملـه ايـن افـراد يكـي     . جوئي پرداخت وي را مصرانه از اين عمليات بازداشـتند   آنها به شور و چاره    
آخـر  . آمريكا بـود ) CIA(هولمز رئيس سازمان سياي   ويليام راجرز وزير امور خارجه و ديگري ريچارد         

هاي جنوب شرقي آسيا به انـدازه كـافي دردسـر و مـشكالت                مگر اياالت متحده آمريكا خود در بخش      
هاي سنگين در كشورهاي كامبوج و الئـوس بـه            نداشت؟ آيا آمريكا در كنار جنگ ويتنام با آن هزينه         

  ي نبود؟ اندازة كافي درگير عمليات سرّ
محـض نمونـه در تـاريخ هفـدهم      : شد   مشكالت و مسائل سياسي داخلي هم به آنها اضافه مي          ،زهتا

اما ريچارد نيكـسون بـه جـاي اينكـه توصـيه       .  پروژه واترگيت به مرحله اجرا گذاشته شد       1972ژوئن  
بپـردازد و از اجـراي برنامـة         موجـود كارشناسان امـور را گـوش كـرده و بـه حـل و فـصل مـشكالت                   

پوشي نمايد، شتاب زده اقدامات الزم را براي رسيدن به هدف معمول              ة عراق و ايران چشم    ماجراجويان
) Forty Committee(» كميتـه چهـل  «و چون ويليام راجرز و ريچارد هولمز هـر دو عـضو   . داشت

يكي از دواير شوراي امنيت ملي كه كليه عمليات سـري در آن مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و                      (بودند،  
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، رئيس جمهور از ارجاع برنامة مورد نظر به اين كميته صرف نظـر              )شد  ها تصميم گيري مي   راجع به آن  
نجر واگـذار كـرد و شـخص او را مـسئول            ي امنيتي خود يعني هنري كيس     ينمود و آن را به مشاور عال      
معاون ) John Conally(به همين خاطر در همان ماه جوالي جان كانلي . مستقيم اجراي آن نمود

گـشا و يكـي از    يـا مـشكل  » Trouble Shooter« داري و بعدها فرسـتاده ويـژة     خزانه رتسابق وزا
كرد، به سوي تهران پرواز كرد تا بـه اطـالع             هاي قديمي كه رئيس جمهور به وجود او افتخار مي           مهره

 هاي مورد درخواست كردها آماده و بخشي از آنها سوار كـشتي             شاه و نماينده بارزاني برساند كه سالح      
  .باشد شده و آماده حركت مي

توافق ايران و آمريكا چنانكه بعدها خود را نشان داد طي كليه مذاكرات بعدي كردها با رژيم بغداد                  
. بار برايشان به ارمغـان آورد  نتايجي بس وخيم و فاجعه    ) كردها(و با توجه به رفتار و موضع گيري آنها          

 خود را در مقابـل رژيـم بغـداد          ،ات كانلي در تهران   حزب دمكرات بارزاني اكنون سه هفته پس از مالق        
ها حمايت و از نظر تسليحات تا جائي كه امكان داشت مجهز شده بود، آنقـدر قـوي                   كه از جانب روس   

هايش در اسـرع       تهديد نمود، چنانچه كليه خواسته     1972كرد كه در تاريخ سيزدهم اوت         احساس مي 
  . ي را از سر خواهد گرفتوقت و به نحو احسن تحقق نيابد، جنگ داخل

مال مصطفي در بهار همان سال . ها افزايش يافت   ميان كردها و ايراني    در اين فاصله تماس و ارتباط     
ها   ها با فرستاده    نمود، در تهران تازگي   ) اروميه امروزي (اش را روانه شهر رضائيه        افسران رابط پيشمرگه  

اما بارزاني كه طي سه دهـه مبـارزات         . شد  ر مي و نمايندگان كرد مثل دوستان نزديك و صميمي رفتا        
سياسي همچون گرگي باران ديده كاركشته شده و از دمدمي مزاج بودن سران دول خـاور نزديـك و                    

هاي سياسي را نخورد و بدون آنكه دست و پـاي خـود را                عاليق آنها به خوبي آگاه بود، گول اين بازي        
  .گم كند با هوشياري مراقب اوضاع بود

عثـي بغـداد بـه توافـق رسـيد          طي آن بـا رژيـم ب      1970كه او در سال     ي عهدنامه ماه مارس     از طرف 
اي در نظر گرفته بود كه تا به آن روز حـق              خودمختاري را براي كردهاي عراق در چنان ابعاد گسترده        

جوار  هاي ديگر كردستان در كشورهاي هم هاي گذشته و نه هيچ يك از بخش استفاده از آن را نه نسل 
 پـس از گذشـت يـك        1974اين خودمختاري قرار بود در ماه مارس        . وانسته بودند به دست بياورند    نت

هايي چند از     اما در اين فاصله عهدشكني و بد قولي       . دوره چهارساله قانوناً به مرحلة اجرا گذاشته شود       
وفق همچنين يك سري سوءقصدهايي انجام گرفت كه هـر چنـد نـام            . جانب رژيم بغداد اعمال گرديد    

از ايـن  . هاي رژيم مزدور بعث گذاشت      گريذيماند و به شكست انجاميد، اما بارزاني آن را به حساب مو           
رو كفة ترازوي بدبيني كردها نسبت به سوء نيات اعراب در مقابل اميد به اجراي مفـاد عهدنامـه مـاه                     

  . دشتر  مارس و وفاي به عهد آنها خيلي سنگين
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) شاه ايران(انگيزي را كه از جانب تخت طاووس  هاي وسوسه و محمولهها   از طرف ديگر بارزاني پيام    
. داد   قرار مـي   بررسيشد به دقت زير نظر گرفته و مورد           هاي كردستان فرستاده مي     به سوي كوهستان  

او از همان ابتداي كار به وضوح دريافته بود كه حمايت و پشتيباني شاه از كردها نه از ته دل بلكـه از                       
محمدرضا شاه پهلوي هم درست مثل بارزاني دقيقاً دريافته بود كـه قيـام              .  دو دلي است   روي ترديد و  

آميز چهار ميليون كرد عراق روي جمعيت تقريباً پنج ميليوني كردهاي آن زمـان ايـران و در                    موفقيت
هـاي آهـن تـأثير گذاشـته و           حدود هشت تا ده ميليون كرد تركيه همچون آهنربـايي بـر روي بـراده              

توانـست بـه عنـوان     به عبارتي پيروزي كردهـاي عـراق مـي   . ند همه را به سوي خود جذب كند     توا  مي
هـاي قـومي خـاور        اي پر از باروت تلقي گـردد كـه تمـام اقليـت              چاشني قابل احتراقي در درون بشكه     

ي از اين رو بارزاني و بيشتر از خود او همرزمان بدگمانش كه اعتماد  . نزديك را به حالت انفجار درآورد     
به شاه نداشتند، و هنوز خاطره نابودي جمهوري مهاباد را به دسـت نيروهـاي ارتـش ايـران فرامـوش                     

خواهـد بـراي      نكرده بودند، نزد خود اين سؤال را مطرح كردند كه نكند محمدرضـا شـاه پهلـوي مـي                  
 رسيدن به اهدافش از كردهاي عراق فقط به عنوان گوشت دم توپ سوءاستفاده كرده و پـس از آنكـه                   

  نيازهايش رفع شد و به اصطالح خرش از پل گذشت آنها را قال گذاشته و به حال خود رها كند؟ 
  

سـاز و تعيـين       اين يـك سـؤال سرنوشـت      «: بعدها وقتي در اين مورد با بارزاني صحبت كردم گفت         
 بـارزاني بـراي اينكـه      ». بود كه خـود مـن هـم جـوابي بـراي آن نداشـتم               اينكننده بود و اشكال كار      

االمكان خاطرجمع باشد اصرار داشت تا كليه معامالت و مذاكرات مابين ايران و كردها در سطوح              حتي
ديد تنها دولت دنيا كه او به نحوي نامعقول و غيرقابل درك بـه آن اطمينـان و                    باال و با توافق و صالح     

 وابـستة رسـمي     طي تلگرام بلنـد بـاال و طـويلي كـه          . اياالت متحده آمريكا  : اعتماد داشت انجام گيرد   
متعاقبـاً از تهـران بـه واشـنگتن مخـابره كـرد،       ) Chief of Station(در ايران ) CIA(سازمان سيا 

بارهـا و بـه   ) بـارزاني (رهبر گـروه قـومي   «: صراحتاً به اين موضوع اشاره نمود، در اين تلگرام آمده بود 
ابراز ) ايران(پيمان ما  يات هماعتمادي خود را نسبت به ن  دفعات فرصت را غنيمت شمرده و صراحتاً بي       

آيد و بارها توضيح داده است وي به اياالت متحـدة             هاي او بر مي     آنگونه كه از خالل گفته    . داشته است 
وي ضمناً تأكيـد    . هاي بزرگ ديگر اعتمادي ندارد      آمريكا كامالً اطمينان داشته و به هيچ يك از قدرت         

تي آمادگي آن را دارد تا در صورت لزوم به پنجاه و     كند چنانچه در كارش موفق گردد كردستان ح         مي
  ».يكمين استان اياالت متحده آمريكا تبديل گردد

احتماالً بارزاني بايد از اين موضوع كامالً آگاه بوده باشد كه پرزيدنت نيكـسون بـدون مراجعـه بـه                    
زيـرا  . مـوده بـود    واگـذار ن   كيـسينجر نهادهاي ذيربط اياالت متحده، رهبري كليه عمليات را به هنري           

هاي مختلف مراسم سپاس و قدرداني خود را نسبت به شخصي كـه               ها و مناسبت    رهبر كردها به بهانه   
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پنداشت به جاي آورده و شخصاً هدايائي بـراي وي             قرن بيستم مي   Metternich(1(خود را مترنيش    
بـه مناسـبت جـشن      بهاي بافـت كردسـتان و بـار ديگـر             يكبار سه لنگة قاليچة نفيس و گران      . فرستاد

.  ارسـال نمـود    كيسينجربندي از طال و مرواريد به عنوان كادوي عروسي براي همسر              ازدواجش گردن 
بـه هيـأتي از     ) كيـسينجر (اند، چـون مـدركي از ايـشان           گير نبوده   انگار اين هدايا چندان قابل و چشم      

نمود گويا موافقت      مي نمايندگان مجلس كه بعدها مأمور تحقيق و بررسي شد، تسليم گرديد كه ثابت            
ها براي حمايت از كردها فقط جنبة نمادين داشته و اياالت متحدة آمريكا در واقع صـرفاً بـه                 آمريكائي

محمدرضـا شـاه    (از طرف رهبر حكومت بيگانـه       ) كردها(عنوان ضامن حضور يافته، تا اين گروه قومي         
  . رودست نخورده و بي پشت و پناه نماند) پهلوي
  

 امروز هيچ كجا خبري از اينكه وعده كمك و تعهدات داده شده توسط نمايندگان مأمور                البته تا به  
از جانب اياالت متحده آمريكا به كردها در چه ابعاد و به چه نحوي بـوده، و آيـا مـورد اسـتفاده قـرار                         

  . گرفت يا نه، درج نشده
 خود باقي ماند كه     بارزاني در سرتاسر طول عمرش همچون يك صخره راسخ و استوار بر سر حرف             

زماني كه من طـي     . بوده است » در سطحي بسيار وسيع و گسترده     «هاي آمريكا     تضمين و وعده كمك   
تـرين نبـرد بـين كردهـا و            يعني حدوداً شش ماه قبل از شـروع بـزرگ          1973هاي اكتبر و نوامبر       ماه

 عمران مالقات كرده و بنا بـه  اش حاج ها تا به امروز او را براي اولين بار در مقر اصلي كوهستاني          عراقي
هـا گفتگـو از       هاي متعدد توانستم با او نسبتاً بي پرده صحبت كنم، استنباط من ضمن ساعت               سفارش

 ژنرال بارزاني معتقد بود كه دوستانش پيـروزي او          .دانست  وي اين بود كه او پيروزي خود را محرز مي         
 آنها حرف خود     اند كه كردها اين بار به كمك        دوستاني كه آنقدر صادق و قدرتمند     . اند  را تضمين كرده  

 كيسينجر هر چند هنري ».كنيم ما روي اياالت متحده آمريكا حساب مي«. را به كرسي خواهند نشاند
 در مقابل كميسيون مذكور منكر چنـين ادعاهـائي شـد، امـا آنگونـه كـه صـورت جلـسه                1976سال  

هـاي سرنوشـت سـاز      جواب اين پرسـش ».بود قانع كننده نكيسينجرهاي   حرف«سازد    خاطرنشان مي 
  .  هم گنگ و نامفهوم باقي ماندكيسينجرحتي در كتاب خاطرات 

هـاي آسـياي جنـوب شـرقي تهيـه            هائي كه ريچارد نيكسون از محل وقوع جنگ         به هر حال سالح   
  واقع ،هاي گسترده و متعددي به مناطق كوهستاني         به بعد طي حمل و نقل      1973كرده بود، از فوريه     

ها و چهارپايان باركش همچـون قـاطر و           هائي از كاميون    ستون. در شمال شرقي عراق منتقل گرديدند     
هاي كالشينكف روسـي كـه بيـشتر آنهـا در چـين               ها هزار قبضه اسلحه چون مسلسل        ده ،اسب و االغ  

هاي چهـارقلو را از طريـق         هاي سنگين دوشكا و توپ      ساخته و پرداخته شده بودند، همچنين مسلسل      

                                                            
  .كه در بازسازي و نظم جوامع اروپا نقش مهمي ايفا نمود) 1814-1815( صدراعظم اتريشسياستمدار و) مترنيخ( لوتار مترنبش- 1
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كرد، حمل و بـه دسـت    اي كه مناطق كردنشين ايران و عراق را به هم متصل مي      هاي كوهستاني   جاده
 هزار پيشمرگ كـرد بـه بهتـرين وجهـي      60 به بعد حدود     1973از تابستان   . پيشمرگان كرد رساندند  

هاي سبك پياده نظام آمـاده از         هاي دستي و سالح     آموزش ديده و نسبتاً خوب مجهز شده به مسلسل        
بايست نه فقط به خـاطر خـود كردهـا و رسـيدن بـه                 مبارزاتي كه مي  . سرگيري مبارزات جديد بودند   

ها و در كنار آن در خدمت تأمين منـافع ابرقـدرت آمريكـا                اهدافشان بلكه به خاطر حل مشكل ايراني      
  . بودمي

شـرايط  . لـه زمان حم:  جواب مانده بود  اكنون كليه مقدمات آماده گشته و فقط يك سؤال هنوز بي          
ها آماده بودند، فقط مانده بود كي و در چه تاريخي شرايط عملي نبـرد بـه          ذهني و به كارگيري سالح    

 وقتي گوينده اخبار راديو بغداد با بـوق و          1973دست فرماندهان سپرده شوند؟ صبح روز ششم اكتبر         
ن با نيروهاي مـسلح     پيما  هاي هم   كرنا  پس از پخش مدتي طوالني مارش نظامي گزارش داد كه بعثي            

هاي صحراي سينا  اي عريض از كانال سوئز عبور كرده و دست به باز پس گيري زمين          مصري در جبهه  
رهبري يا طرح   با  ا  راند، ژنرال بارزاني كه سرتاسر عمرش         ها اشغال شده بود زده      كه به وسيلة اسرائيلي   

 و همان فرصت طالئي است كه       هاي جنگي سپري نموده بود، دريافت كه اين لحظه نقطه عطف            نقشه
  . كشيد اش انتظارش را مي خلق كرد از زمان بيداري اولين احساسات ناسيوناليستي

سپاه كردها چنان مسلح شده بودند كه تا به حال سابقه نداشت، آنها اكنون دوسـتان قدرتمنـدي                  
ا دشـمن آنهـا يعنـي       امـ . تري را به آنها داده بودند       هاي بيشتر و سنگين     داشتند كه قول تحويل سالح    

نيروهاي تا به دندان مسلح ارتش عراق و قبل از همه لشكرهاي سوم و چهارم مكانيزة آنها اكنـون در                    
در مقابل اسرائيل كه از     . هاي اعراب و اسرائيل يعني در خطوط مرزي سوريه درگير جنگ بودند             جبهه
بع خواهان آن بود كـه نيروهـاي   كرد، بالط    مدام افسران رابطش را نزد كردها نگهداري مي        1965سال  

. زبده و مخرب عراقي را از مرزهاي خود دور نگهداشته و سر آنها را با شورش جديد كردها گـرم كنـد                    
ها پيش از شروع جنگ جوم كيپور مقادير زيادي اسلحه بـه همـراه مـشاوران نظـامي بـراي                      اسرائيلي

ست اياالت متحده آمريكا تحويـل بخـشي   ها هم بنا به خواهش و درخوا       ند و تازگي  ه بود كردها فرستاد 
هاي روسي و چيني را در بندر حيفا تقبل كرده و از همان جا آنهـا را قاچـاقي و مخفيانـه بـه          از سالح 

  . دست كردها رساندند
بخش و دسـتور حملـه كردهـا از جانـب رئـيس               صبرانه منتظر واژه رهائي     و حاال بارزاني هر روز بي     

هاي مديد برايش زحمـت       اي كه او و پيشمرگان مبارزش مدت        د، حمله بخش سازمان سيا در تهران بو     
  . صبرانه آمادة اجرايش بودند كشيده و بي

ها برگشت و واحدهاي هجـومي        اما در ميدان نبرد صحراي سينا ورق خيلي سريع به نفع اسرائيلي           
ه بـا رهبـري     هـاي سـنجيده همـرا       ورزيـدگي، كـارائي و توانـائي      . آنها نسبت به اعراب برتـري يافتنـد       
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هـاي آن سـوي كانـال     ها لشكر سوم مصر را در بيابـان  تر اسرائيلي هوشمندانه و تجهيزات بهتر و كامل    
لـشكر بخـت برگـشتة مـصري در معـرض           . سوئز بدون پشتوانه در تنگنا قرار داده و ميخكوب كردنـد          

 كردهـا و    ، تعيـين كننـده سرنوشـت نبـرد        كيـسينجر نابودي كامل قرار گرفت و يك بار ديگر هنـري           
  .هاي شطرنج همه چيز را نقش بر آب كرد ها، با به بازي گرفتن مهره عراقي

اش را بـه      العمل نشان داد و چندين لشكر از واحدهاي نيروي هـوائي و زمينـي               مسكو سريعاً عكس  
ها اجازه داده شـود كـه لـشكر           حالت آماده باش درآورد و به واشنگتن هشدار داد چنانچه به اسرائيلي           

 شخصاً اقدام نموده و دست به مداخله نظامي         ،صر را به كلي نابود سازند، اتحاد جماهير شوروي        سوم م 
او با خود انديشيد اگر چنانچه در يك  .  را سر عقل آورد    كيسينجراين اخطار شوروي هنري     . خواهد زد 

 و ترغيب   هاي صحنه شطرنج به جلو براند، فقط باعث تشويق          چنين موقعيتي كردها را به عنوان پياده      
اسرائيل خواهد شد تا جنگ را عليه مصر متجاوز ادامه دهد، عكس العملي كه او دقيقاً سعي داشت از                   

  . آن جلوگيري كند
خواست كه كردهـا از ايـن موقعيـت     ديد و نه مي اكنون حتي خود محمدرضا شاه هم نه لزومي مي       

ساز دست  پيروزي نهائي و سرنوشتاستثنائي و تضعيف موقتي نيروهاي عراقي استفاده كرده و به يك    
توانستند در عرصة ميدان شـطرنج        هاي كرد به آساني مي      االن زماني بود كه در اين ميدان پياده       . يابند

پيغامي كـه كردهـاي آمـادة       . بيني تبديل شوند    خاور نزديك به وزيري با تمام امكانات غير قابل پيش         
ند باالخره به حاج عمران رسيد، مـتن پيغـام چنـين            مبارزه با تمام اشتياق و آرزو چشم به راهش بود         

  ».شود فعالً اجازة حمله داده نمي«: بود
شـايد ديگـر هرگـز چنـين شـانس          . بارزاني ناباورانه چندين بار سرش را به چپ و راسـت گردانـد            

آورد، و درست در يك چنـين         مبارزاتي مناسبي براي كسب آزادي و خودمختاري به ملت او روي نمي           
. خواستند اين فرصت طالئي را از وي دريغ دارند  آنهائي كه ادعاي دوستي با او را داشتند مي موقعيتي

اي   چون به هر حال تنهـا دريچـه       . با اين وصف كردها به خواست اين به اصطالح دوستان تن در دادند            
جاتـشان از  تـرين احتيا  كشيدند و از راه آن مهم  شد و آنها از آن طريق نفس مي         كه رو به جهان باز مي     

ها ايـن رشـته تـأمين         به عبارتي هر گاه ايراني    . گذشت  شد از ايران مي     نظر اسلحه و مهمات تأمين مي     
كـرد، ديگـر نبـرد و         احتياجات را قطع كرده و يا اگر واشنگتن تحويل سالح و مهمات را متوقـف مـي                

ز منتقـدين ايـاالت     يكـي ا  . مبارزه عليه ارتش تا به دندان مسلح عراق كاري بود بس عبـث و بيهـوده               
هـاي    رهبر با تجربه چريـك    «: متحده آمريكا اين وضعيت را در قالب جمالتي چند اينگونه بيان داشت           

جـوم  كرد در همان لحظات اول اين فرصت استثنائي و به احتمال قوي تكرار نـشدني را كـه جنـگ                     
ده و بـر خـالف خواسـتة        خواست تخطي كر     برايش به ارمغان آورده بود دريافته بود، اما او نمي          كيپور
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پيچيد، اما سـكوت كـرد و         بارزاني هر چند از شدت خشم مثل مار به خود مي          . آمريكائيان رفتار نمايد  
  ».اجازه داد تا اين لحظه و فرصت تاريخي بدون استفاده از دست برود

ن به  در واقع اكنون ديگر براي تالشي جديد در راه آشتي و تفاهم با بغداد به منظور تحقق بخشيد                 
ضمن يك جنگ قلم مابين دو ارگان حزبي حزب     .  عمالً خيلي دير شده بود     1970عهدنامه ماه مارس    

 Al(تخـي   شـدند،  ال  دمكرات كردستان و حزب بعث، توسط دو روزنامـه كـه در بغـداد منتـشر مـي     

Taachi (     به زبان كردي و الثوره)  1972هـر دو حـزب از اواخـر سـال     ) روزنامة بعث به زبـان عربـي 
  . ناپذير به خود گرفته و شروع كردند متقابالً همديگر را به باد مالمت و سرزنش گرفتن لحني آشتي

همزمـان حـزب    . ظاهراً پيشمرگان كرد بارها به سوي واحدهاي نظامي عراق تيراندازي كرده بودند           
ا هزار نفـر    ه  ده: ها اشاره نمود    آميز عراقي   خشونت اعمال   مبني بر دمكرات كردستان هم طي يادداشتي      

از كردهاي چادرنشين عراق به اين بهانه كه شهروند عراقي نبوده و تابعيت دولـت عـراق را ندارنـد از                     
» در زمان صـلح «طريق مرزهاي ايران و تركيه بيرون رانده شده بودند؛ نيروي هوائي رژيم بغداد حتي       

 بـه روسـتاهاي كردنـشين       هـايش   افكـن    مناطق بارزان و سنجار به پرواز درآمده و توسـط بمـب            برفراز
ور شده ، در منطقه مورد اختالف خانقين تعـداد زيـادي از روسـتاها توسـط بولـدوزر بـا خـاك                         حمله

هاي حاوي مواد منفجره به آدرس دفاتر حزب و هواداران حزب دمكرات كردستان               يكسان شده ، بسته   
 بار ديگر بازگو گرديـد و       ارسال شده بود؛ سوءقصدي هم كه عليه شخص بارزاني انجام گرفته بود يك            

  . به رخ كشيده شد
هاي اسلحه، مهمـات و ديگـر احتياجـاتي كـه از طريـق كـشور                  از سوي ديگر حمل و نقل محموله      

همسايه و دشمن عراق يعني ايران براي كردها فرستاده شده بود از چشم رژيم بغداد پوشيده نماند و                  
يوانه كنندة گاوباز بود در مقابل چشمان گاو نر         تأثير آن بر صدام حسين همچون پارچة قرمز رنگ و د          

اي با جيم هـوگ        طي مصاحبه  1973 ژوئن   21هنگامي كه بارزاني در تاريخ      . و زخمي ميدان گاوبازي   
ت خـود را رو كـرد و   پـروا دسـ   خبرنگار روزنامة معروف واشنگتن پست بـي ) Jim Hoagland(لند 

جمـالت زيـر منتخـب از    . شدند   خشم منفجر مي    سران رژيم بغداد داشتند از شدت      حرف دلش را زد،   
 گوياي قاطعيت و عزم راسخ بارزاني است و وضوح و شفافيت آن ختم كالم بوده و                 ،الذكر  مصاحبه فوق 

ما در منطقه خاور نزديك عاملي هستيم كه فعاالنـه عليـه            «:باقي نگذاشت  يهيچگونه جر و بحث   جاي  
ايم تا آنچـه      ما آماده . ورزد  عني رژيم عراق مقاومت مي    پيمانش ي   نشانده و هم    نفوذ روسيه و عامل دست    
خواني دارد انجـام دهـيم، بـه شـرط آنكـه             اياالت متحده آمريكا توافق و هم      در اين منطقه با سياست    

حال اگـر ايـن حمايـت بـه حـد كـافي قـوي و                . هاي وحشي از ما حمايت كند       آمريكا در مقابل گرگ   
دين نفتي كركوك را تحت كنترل خود درآورده و آنها را به            بخش باشد ما قادر خواهيم بود ميا        رضايت
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اين ميادين نفتي در خاك ما قرار       . هاي نفتي آمريكا واگذار كنيم      برداري به يكي از شركت      منظور بهره 
  ».عملي بود بر خالف خواستة كردها) به سود عراق(گرفته و ملي كردن آنها 

ايست از ديدگاه رژيم بغـداد كـه روابطـي تنگاتنـگ بـا      ب هر چند ابراز اين بيانات و اظهار نظرها مي  
العمـل هـم يكـي از         رسد كه ايـن عكـس      مسكو داشت به منزلة اعالم جنگي بوده باشد، اما به نظر مي           

خواسته در آخرين لحظات از شروع يـك جنـگ       رفندهاي سياسي اتحاد جماهير شوروي بوده كه مي       ت
 سـعي   1972سران كاخ كرملين از اواخر سال       . ل آورد ها جلوگيري به عم     جديد مابين كردها و عراقي    

و اكنون مجدداً در تالش بودند تا نگذارنـد         . كرده بودند تا ميان رژيم بغداد و بارزاني ميانجيگري كنند         
  . مابين به جنگ داخلي جديدي تبديل گردد وضعيت بحراني في
 به در دنبـال شخـصي چـون         ها در دنياي اعراب در      روس. گري كامالً مشخص بود     دليل اين واسطه  

مسكو براي آنكه   . گشتند و اكنون همكار صميمي و مقصود خود را در او يافته بودند              صدام حسين مي  
صلح و آرامش داخلي را در عراق حفظ كند اهميت زيادي قائل بود، چون هر نـوع چـالش جديـد بـا                       

- كهنـه  سياستمداران. ساخت  يپذيرتر م   تر و آسيب    كردها رژيم بعثي بغداد را در مقابل سقوط، ضعيف        

آوردنـد كـه از       تر و بهتر با مسئلة كردها آشنائي داشتند، خيلي خوب به ياد مـي               كار روسي كه اساسي   
ها، كودتاها و تالش براي انجام كودتاها در عـراق همـواره بـا                 به بعد تمامي تعويض قدرت     1960سال  

 پيوسته كه رژيم درگير جنگ بـا كردهـا          تضعيف ارتش همراه بوده كه آن هم هر بار هنگامي به وقوع           
در نتيجه اگر قرار بود صدام حسين بر سرير قدرت باقي بمانـد، بايـستي او را از جنـگ بـا                      . بوده است 

 و اين روندي بود كه هر چند از نظر سياسـت اتحـاد              -كردهاي ماجراجو برحذر داشت، يا اينكه اجباراً      
صـدام  ( از او -بعـدها ناچـار گرديـد آن را انتخـاب كنـد           امـا    بسيار ناگوار و ناهنجـار،    جماهير شوروي   

روزنامه معتبـر و    . در مقابل كردها از نظر مالي و احتماالً نظامي به طور كامل پشتيباني نمايد             ) حسين
هـا   خبردار شده و گزارش داد كه روس) Neue Zurcher Zeitung(ز وريخر سايتونگ معروف نويه

 براي ديداري به مسكو دعـوت كـرده بودنـد تـا از وي بخواهنـد          1973بارزاني را در همان پاييز      حتي  
  . و از خود نرمش و انعطاف نشان دهددر مقابل رژيم بغداد كوتاه آمده 

 از يك سو بخش بزرگي از آنچه كه بايـد طـي سـال آينـده در           1973به اين ترتيب در اواخر پاييز       
 قطعي و نهائي هنوز گرفته نـشده         تصميم پيشاپيش تعيين گرديد، اما   شد    مورد آنها تصميم گيري مي    

گيـري نهـائي بـه خـاطر زمـستاني كـه پـيش رو بـود                   دانستند كه تصميم    ها مي   البته همة جناح  . بود
وقتي كه من در همان اوقات پس از يـك سـفر            . 1974 به بهار سال     -شد  بايست به بعد موكول مي      مي

تهيـه كـرده و   ) Die Welt(ولـت   لمـاني دي طوالني در قلمرو كردستان گزارش زير را براي روزنامه آ
توانستم حدس بزنم و مطمئن باشـم كـه       مسلماً نمي  ».در ماه مارس جنگ شروع خواهد شد      «: نوشتم

  . گوئي را تكذيب خواهد كرد يك چرخش مناسب و خوشحال كنندة تاريخي اين پيش
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. شد   ميدان كشيده مي   شد، پاي عاليق كشورهاي غربي بيشتر به        تر مي   اما هر چه فصل بهار نزديك     
 گذشته چگونه شانس بـزرگ    آمريكائي و ايراني خيلي خوب به ياد داشتند كه طي سال     سياستمداران

ساز و يك فرصت طالئي و تكرار نشدني          بارزاني را از وي دريغ داشته و چگونه او را از نبردي سرنوشت            
روابط بين تهران و بغداد كـه       . ه بودند توانست برايش پيروزي مطلق را به ارمغان آورد، باز داشت           كه مي 

عوامل و مأمورين آموزش ديـده و       . ترف   داشت به سرعت رو به وخامت مي       هيچگاه حسنه نبود اكنون   
از هر نظر تأمين سازمان اطالعات و امنيت عراق در مقابل چشمان مأمورين ساواك و پلـيس مخفـي                   

 مناطق ناآرام بلوچستان واقع در جنوب ايران        ايران مقادير زيادي سالح و مهمات را به شكل قاچاق به          
وارد كرده و آنها را به دست طوايف اين منطقه كه خواهـان خودمختـاري بيـشتر در محـدودة ايـران                      

رژيم حاكم بر عـراق عـالوه بـر آن          . رساندند  يكپارچه و يا حتي تجزيه و جدائي كامل از آن بودند، مي           
طان عمان كـه جـزو متحـدين ايـران بـود از طريـق يمـن               شورشيان ظفار را نيز در نبردشان عليه سل       
هاي جبهـة ملـي       هاي ايران و آخرين بازمانده      كمونيست. داد  جنوبي مورد حمايت و پشتيباني قرار مي      

هاي خود در خاك عـراق رهبـري           نخست وزير اسبق ايران نيز عمليات ضد شاه را از تبعيدگاه           ،قمصد
 شهري هـم كـه از لحـاظ مـالي و ايـدئولوژيكي از جانـب                 هاي كمونيست   گروهي از چريك  . دكردن  مي

هاي پلـيس     گذاري و سوءقصدها را عليه پاسگاه       شدند، يك سري بمب     حكومت بعثي بغداد حمايت مي    
  . ايران و مؤسسات نظامي ارتش آمريكا در اين كشور سازماندهي كردند

ر توان داشتند بـه كـار       حسن البكر و صدام حسين يعني قدرتمندترين مردان عراق آنچه د          :خالصه
 ايراني -رضا شاه پهلوي را كه خيال داشت تا از محدودة بزرگ عربي        محمدگرفتند تا رؤياهاي سياسي     

و اكنون  . كار، يك ايران بزرگ خفته در ناز و نعمت بيافريند، خنثي نموده و نقش بر آب كنند                  محافظه
تا كردهاي روستائي را مجدداً وارد ميدان كرد و زمان آن رسيده بود       سياست ايران و آمريكا ايجاب مي     

كنند، و بارزاني كه هنوز هم سوگوار شانس و فرصت از دست رفتة سال قبل بود، بدون معطلي دل به               
او دار و نـدارش را      . يـا تنهـا گزينـة بـاقي مانـده را پـذيرفت            ) ايران و آمريكـا   (دريا زد و پيشنهاد آنها      

تـرين    بـزرگ 1974در ماه مارس  .  آمريكا شرط بست   -ايرانباخته روي برگ      همچون يك قمارباز پاك   
  . جنگ كردها تا به آن روز در عراق آغاز شد

البته ابتكار عمل و پيشگامي اين نبرد با وجود فراهم سازي كليه مقدمات آن از جانب كردها، نه از                   
ر سـر خودمختـاري     با وجوديكه مذاكرات ب   . سوي بارزاني بلكه از سوي مخالفان او در بغداد آغاز گشت          

كردها مابين طرفين قرارداد هنوز به طور قطعي به پايان نرسيده بود و با وجوديكـه آنهـا مجموعـاً در                    
 تعيين شده بـود،     1970نامة سال     موارد عمده و اساسي اين قرارداد فاصلة زيادي از آنچه كه در توافق            

 شـوراي   248 حكـم شـماره       بنـا بـه    1974داشتند، مقررات خودمختـاري در تـاريخ يـازدهم مـارس            
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رژيم همزمـان از جنـبش آزادي خـواهي بـارزاني           . فرماندهي انقالب به صورت يك طرفه اعالم گرديد       
  . اش را تسليم نمايد هاي سنگين همچنين فرستنده راديوئي درخواست نمود تا سالح

 و شـد، شخـصاً در راديـو عـراق     ناميـده مـي  » رئـيس جمهـور مبـارز    «حسن البكر كه اكنون ديگر      
مطبوعات فرمايشي تحت كنترل شوراي فرماندهي انقالب داد سخن داده و تالش كرد تا با شـعارهاي            

آميز و پر طمطراق كه در كشورهاي شرقي مرسوم و متداول است ماهيت تـصميم گيـري يـك                    مبالغه
وش طرفه رژيم را پنهان كرده و در واقع بدين وسيله روي مذاكرات به نتيجه نرسيده بـا كردهـا سـرپ                    

شـوراي فرمانـدهي    ! تـوده دالور و انقالبـي مـا       ! ملت بزرگ «: متن بيانيه البكر چنين آغاز شد     . بگذارد
انقالب به منظور تحكيم و تأييد پيوند مجدد شهروندي و اخـوت تـاريخي ميـان فرزنـدان كـشورمان                    

ردسـتان  هاي قومي و برادر، تـصميم گرفتـه اسـت تـا در منطقـه ك                 عراق، اعراب، كردها و ديگر اقليت     
خودمختاري تفويض شده نه فقط شرايط الزم را براي بـه كـارگيري كامـل               . خودمختاري اعالم نمايد  

حق و حقوق ملي خلق كرد در درون مرزهاي يك وطن به توافق رسيده و يكپارچه به ظهور خواهنـد                    
 مقابـل   رساند، بلكه اين كار به معني چرخشي اساسي و بنيادي است در برخورد با مـسئله كردهـا در                  

افق وسيعي را در مقابل تمـامي فرزنـدان خلـق كـرد             » خودمختاري«اين  . هاي ديكتاتور گذشته    رژيم
  ».خواهد گشود تا بتوانند با ايماني راسخ، در راه تغييرات دمكراتي و در جهت سوسياليسم گام بردارند

 از زمـان بيانيـه مـاه        در حاليكه چهار سال   . نگريستند  معهذا كردها كالً با ديد ديگري به اوضاع مي        
شد، هيچگونه تغيير و تحول اساسي در رفتار و برخورد با اقليت كردها انجام نگرفتـه     مارس سپري مي  

اگر بنـد  . حسن البكر از ديدگاه آنها شعار توخالي و وعدة سرخرمني بيش نبود» اخوت تاريخي «بود و   
يست اقوام كـرد و غيـر كـرد بـدون           با  داشت، مي    و واقعيت مي   نيه ماه مارس كذب محض نبود     دوم بيا 

هاي خدمات عمـومي و كارمنـدي پذيرفتـه و بـه كـار                تبعيض نژادي به نسبت عادالنه در كليه بخش       
بار زير     تصوير تأسف  1974ها طي سال      شدند، در حاليكه چنين نشد و نتيجة تقسيم پست          گمارده مي 

ب كه در واقع فاكتور اصلي حكومـت        سهم كردها در شوراي فرماندهي انقال     : را در مقابل كردها گشود    
در كل حوزة دفـاعي،     . بودشد، حتي يك نفر هم ن       عراق بود و تعداد اعضاي آن دوازده نفر را شامل مي          

. شـد   هاي سطح پاييني چون فرماندهان گردان فقط دو نفر كرد يافت مـي              خانه گرفته تا پست   از وزارت 
ين دو تا پنج درصد بود، و در دانشكده افسري هاي افسري رقمي ماب سهم دانشجويان كرد در دانشكده    

نيروي هوائي صفر درصد در وزارت امور خارجه عراق با وجوديكه تعداد اعضاي كارمندان آن به پانصد                 
بين هشتاد سفير كشور تنها يك سفير كرد وجود داشـت  . رسيد، فقط ده نفر از آنها كرد بودند       نفر مي 

 از بيست و سه نفر عضو كابينه رژيم بغداد هم فقط پنج نفـر كـرد     .كه او هم در رم پايتخت ايتاليا بود       
 هم دو نفر تابع حوزة كاري وزير و سه نفر ديگر هم وزراي دولت بودند اما بـدون                    بودند كه از اين عده    

از كردها در سازمان امنيت و اطالعات همچنين پليس مخفـي عـراق هيچگونـه اثـري                 . قدرت اجرائي 
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ل اصلي قبل از هر چيز مسئله خودمختاري بود، خودمختاري و مرزهـاي ملـي               اما مشك . شد  ديده نمي 
هاي مربوط بـه توسـعه اقتـصادي آن كـه             و نقشه اعطايي   آن كه در حال محو شدن بود، خودمختاريِ       

  . هنوز نه فقط روشن نشده بلكه كامالً مبهم و نامشخص بود
اري توسط رژيم بغـداد، قبـول       طرفه خودمخت   درست بيست و چهار ساعت پس از صدور فتواي يك         

تـذكر و اتمـام حجـت متعاقـب         . آن از سوي حزب بارزاني به عنوان كامالً ناكافي مردود اعالم گرديـد            
حكومت نظامي بغداد هم به حزب دمكرات كردستان كه در اين فاصله بـه جبهـه پيـشرو ملـي تـازه                      

 حـزب بعـث و حـزب كمونيـست          اين سازمان از اعضاي   . تأسيس يافته پيوسته بود، ناديده گرفته شد      
آنچه رژيم بغداد در خودمختاري يك جانبه خود براي كردها در نظـر             . طرفدار مسكو تشكيل شده بود    

 او شروع يك جنگ جديد بـا        .گرفته بود به عقيدة بارزاني چيزي نبود جز يك صدقة ناقابل و حقيرانه            
رهبر كردها  . داد  اي توخالي ترجيح مي   ها و وعده وعيده     فرمانروايان عرب را، بر اين دست به سر كردن        

ما به منظور گـرفتن حـق و حقـوق خـود ده سـال آزگـار                 «: اي با من چنين ابراز داشت       طي مصاحبه 
طي اين مدت طوالني ملت رنج ديدة ما بنا به تقاضاي ما متحمل             . ايم  امان بوده   اي بي   مجبور به مبارزه  

ايم مفاد عهدنامه مـاه   تا توانستهاست،  اليمات شده  دن شديدترين نام  ها و كشي    ترين قرباني   دادن بزرگ 
وعده وعيـدهايي را  بغداد اجازه نخواهيم داد   ما ديگر به رژيم     . مارس را به حكومت عراق تحميل كنيم      

  ». دست يافت به دست فراموشي بسپارد1970كه با دادن آنها به صلح سال 
. حـاكم بـر عـراق درسـت همـين بـود           نظر و استنباط اكثر ناظران خارجي هم در مورد جريانـات            

حكومت عـراق بـا     «: برد چنين نوشت    بدرخان يكي از اميران كرد كه در پاريس و در تبعيد به سر مي             
اش ننمـوده،     هاي گذشته حتي يك بار هم سعي در پوشاندن اعمال متجاوزگرانه            وجود اينكه طي سال   

رژيـم بغـداد    . عمال و رفتـار خـود ببخـشد       اي به ظاهر معصوم به ا       اكنون نيز در نظر دارد رندانه چهره      
ضمن آنكه با اعالم اين به اصطالح خودمختاري كذائي كه در واقع قصد دارد توسط آن كليـه منـاطق        

 نظامي حزب بعث باز گرداند، مذبوحانه در تالش است تا بـا             –كردنشين را بزير سلطه و نفوذ سياسي        
عـام كردهـاي ايـن         دست او به خاطر كشتار و قتـل        ها سال است از     المللي هم كه ده     افكار عمومي بين  

  ».سرزمين خشمگين و برآشفته است، آشتي كند
نظر بود و به اوضـاع منطقـه كـامالً آگـاه               خاور نزديك صاحب   نامه نويه زوريخر كه در امور دول      روز

ها در نظر دارند تا يـك         سياست رسمي رژيم بغداد در اين خالصه شده است كه بعثي          «: چنين نوشت 
مفـاد ايـن    .  كننـد  ءنوع خودمختاري كاذب، تحت كنترل و فرمان حكومت مركـزي بـه كردهـا اعطـا               

 تنظيم شده، تا حد زيادي همان اصول و قواعدي را رعايت و 1974خودمختاري كه قبل از ماه مارس    
هاي مستقل خود به مورد اجرا گذاشـته   شايد كپي نموده كه اتحاد جماهير شوروي در مورد جمهوري      
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حزب بعث در واقع بايستي نقش همان حاكمان و ناظراني را اجـرا كنـد كـه حـزب كمونيـست                     . است
   ».شوروي در روسيه

جانبـه بغـداد      خودمختاري اعالم شدة يك   «: لوموند نشريه معروف فرانسوي نيز اينگونه گزارش داد       
 عـراق بـه      خواست و نيازهاي كردها، موقعيت و وضعيت خطرنـاكي را در شـمال             نظر گرفتن بدون در   

  ».وجود خواهد آورد
شايد جزو معدود كساني بـود  ) Immanuel Geis(يكي از مورخان آلماني به اسم امانوئل گايس 

به نظـر ايـن دانـشمند كـه در سـازمان            . ها را به شديدترين وجهي محكوم كرد        كه روند و روش بعثي    
، ارائة اين خودمختـاري     جنبش حقوق بشر براي حمايت از ملل در معرض خطر نابودي فعاليت داشت            

 در  ر چيـز  هاي رژيم و به كارگيري متدهايي كه پيش از ه           اي بود براي از سر گيري سركوب        فقط بهانه 
  . نقاطي چون ويتنام به بلند شدن صداي اعتراض در سرتاسر دنيا منجر شده بود

وم پيـشنهادي را    حكومت بغداد به بارزاني دو هفته مهلت داد تا اتمام حجت يا به عبارتي اولتيمـات               
پنداشـت،    كرد و خود را همسنگ و هم طراز طرف مقابل مي            اما بارزاني كه احساس قدرت مي     . بپذيرد

متقابالً با جوابي دندان شكن ضمن ابالغ اولتيماتومي متقابل به حكومت عراق دو هفته براي قبول آن                 
نامـه مـاه مـارس        ده در پيمـان   او از بغداد خواستار اجراي خودمختاري به توافق رسـي         . وقت تعين كرد  

گرديد، ضمناً درخواست سهمي عادالنه از درآمد حاصل از استخراج نفت عراق را نمود و تهديـد كـرد                   
كارانـه عليـه تأسيـسات نفتـي          هايش ترتيب اثر داده نشود دست به عمليات خراب          چنانچه به خواسته  
  . كركوك خواهد زد

. تركيه دست به يك سري عمليات كوچك جنگـي زدنـد          افراد بارزاني همزمان در مرزهاي ايران و        
هاي مرزي آن منـاطق بـه         هاي ارتباطي و تأمين تداركات، كليه پاسگاه        محض خاطرجمعي و حفظ راه    

فرسـتنده راديـوئي    . تصرف پيشمرگان درآمد و مأمورين و نگهبانان آنها نيز به اسـارت گرفتـه شـدند               
ج عمومي، كليه مبارزين كرد را به همكـاري دعـوت           طي يك فراخوان به منظور بسي     » كردستان آزاد «

  . كرد
از سوي سرفرماندهي   . ارتش عراق طي اين فاصله در مناطق موصل، اربيل و كركوك موضع گرفت            
متـشكل از واحـدهاي     (ارتش، چهار لشكر به حال آماده باش درآمدنـد، از جملـه آنهـا لـشكر هـشتم                   

هاي نخبه    مجهز گشته و جزو يگان    ) Alovette(لوته  كوپترهاي فرانسوي آ    كه به هلي  )  زميني -هوائي
ها نيز به نوبة خود به وسيلة دو تيـپ دوم و دهـم               اين يگان . آمدند  و پرتحرك ارتش عراق به شمار مي      

هـايي كـه      بنا به تشخيص و اظهار نظر مشاوران نظامي غربي تعـداد تانـك            . شدند  زرهي پشتيباني مي  
هـاي    عـالوه بـر آن يگـان      . رسـيد    عدد مي  350ه كار گرفت به     ارتش عراق در اين جنگ عليه كردها ب       

 هواپيماي ساخت شـوروي بـه ايـن نيروهـا           200نيروي هوائي هم با در اختيار داشتن حدوداً بيش از           
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 بـوده و جـزو هواپيماهـاي كهنـه و           19 و ميـگ     17اين هواپيماها از نوع و مدل ميـگ         . افزوده شدند 
هاي مبارز كرد كـه از هـيچ نـوع نيـروي              نها بر عليه پارتيزان   به كارگيري آ  . شدند  قديمي محسوب مي  

البتـه  . چنداني كسب كننـد   مسلح هوائي برخوردار نبودند، كارائي زيادي نداشته و نتوانستند موفقيت           
الذكر انواع هواپيماهاي مدرن ديگـري همچـون ميـگ             مسكو غير از هواپيماهاي قديمي فوق      زرادخانة

پيكـر    هـاي غـول     افكـن    و بمـب   7ستاندارد نيروي هوائي شـوروي، سـوخو      هاي ا   افكن  ، شكاري بمب  21
  .  را هم در اختيار ارتش رژيم بغداد قرار داد16توپولوف 

در . طولي نكشيد كه نيروهاي مسلح ارتش عراق و پيشمرگان مـسلح كـرد بـا هـم درگيـر شـدند                    
هـاي مـداوم و سـنگين     ها سطحي بود، چون نه فقط بدين خاطر كـه نـزول بـاران      ابتداي امر درگيري  

كردنـد، نبـرد اصـلي و         شد، بلكه رهبران دو طرف نيز سعي مي         بهاري مانع از انجام عمليات بزرگ مي      
از . المقدور به تعويق بياندازند     بزرگ را كه طرفين خود را كامالً برايش آماده و مجهز كرده بودند حتي             

بـس تلقـي       بـه عنـوان قطـع آتـش        بغداد خبر رسيد كه سران حكومت وقـايع و رويـدادهاي اخيـر را             
هيأت ديگري از نمايندگان كرد تحت رهبري دارا توفيق خبرنگـار و شـخص مـورد اعتمـاد     . كنند  نمي

آنها سعي كردند تا يك بار ديگر مذاكرات را از سر گيرنـد،             . بارزاني در بغداد مورد استقبال قرار گرفت      
  . ياري از داليل رد و بدل شده بودندها قبالً زده شده و بس نتيجه چون خيلي از حرف اما بي

رژيم عراق همزمانيكه بارزاني را به بهانة مذاكرات سـردوانده و           : سياست بغداد واضح و مشخص بود     
گوي كردي كه آرزوي به چنگ آوردن مقـام           كرد، قصد داشت تا به كمك خائنين بله قربان          معطل مي 

ن كردها ايجاد كرده و بدين طريـق جنـبش          و پستي در دستگاه حكومتي اعراب را داشتند شكافي بي         
قصد رژيـم بغـداد از ايـن        . منشعب سازد ) تندرو(گرا و راديكال      آزادي خواهانة آنها را به دو جناح واقع       

بـه جنـاح    » گرائي، امپرياليـستي و تجزيـه طلبـي         واپس«كار استفادة تبليغاتي و زدن انگ و برچسب         
  . تندرو كردها و ايجاد تفرقه بود

و پرهيز از جنگ، احتماالً بايستي در نتيجه توصـيه و           ن تالش رژيم به منظور زير درروي        آخرياين  
) Gretschko(گرچكـو   . ها يعني اتحاد جماهير شوروي حاصل شـده باشـد           پيمان بعثي   فشارهاي هم 

وزير دفاع وقت شوروي اندك زماني قبل از شروع جنگ شخـصاً در بغـداد بـا حـسن البكـر و صـدام                         
او از بيست و سوم تا بيست و ششم ماه مـارس بـا مقتـدرترين سـران رژيـم بـه       . نمودحسين مالقات  
ها تنها در مورد چگونگي انعقاد قرارداد دوستي مابين عراق و شوروي              طي اين نشست  . مذاكره نشست 

هـا بـه سـران        روس. صحبت نشد بلكه موضوع ماجراجوئي كردها هم بخشي از دستور جلسة آنها بـود             
صيه كردند به جاي عمليات نظامي دست به اقدامات سياسـي بزننـد، در حقيقـت آنهـا                  رژيم بغداد تو  

نقشه آنها اين بود كه بارزاني را بـه     . خواستند نقش مهمي به حزب كمونيست كردها واگذار نمايند          مي
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ز متهم نموده، تالش كنند تا او را از روستائيان مجزا كرده و نفوذ او را به طرق سياسي ا                  » فئوداليسم«
  .بين ببرند

مشاوران روسي، حكومت بعثي عراق را نه تنها به داليل سياسي در به اجرا گذاشتن يك روند غيـر    
شناختي، اقـدامات     هاي نظامي و روان     تسليحاتي تحت فشار قرار دادند، بلكه بنا به مالحظات و بررسي          

اين تـصور   . كردند   رد مي  و عمليات نامشخصي را هم كه پاياني جز خشونت و ويراني به دنبال نداشت،             
بايـست بـه     افكن روسي مي     و هواپيماهاي بمب   55T و   54Tهاي تحويلي از جانب آنها از نوع          كه تانك 

دفاع كرد را در شمال عراق نابود كننـد، بـه داليـل پرسـتيژي و حيثيتـي                    كار گرفته شوند تا ملت بي     
نـستند مطمـئن باشـند كـه افكـار      توا سران كاخ كـرملين نمـي  . آيند آنها نبود چندان مطلوب و خوش   
هـا در ويتنـام برآشـفته و عـصباني            هاي سال به خاطر روند و روش آمريكـائي          عمومي جهاني كه سال   

تفاوت مانـده     جمعي توسط هواپيماهاي ساخت شوروي بي       بودند، در مقابل بمباران و كشتارهاي دسته      
 بغداد به اندازة كافي شهرت يافته و رحمانة سران باالخره خلق و خوي بي. العملي نشان ندهند  و عكس 

هاي گذشته چگونه اهالي غير نظامي مناطق  دانستند كه نيروي هوائي رژيم عراق طي سال     همگان مي 
  . هاي وحشيانه خود قرارداده بود كردستان را مورد حمالت هوائي و بمباران

توانـست    هـيچ كـس نمـي     در مسكو   . ها به جاي خود، باالخره مالحظة خود كردها هم الزم بود            اين
درسـت مثـل زمـان بعـد از         (بيني كند كه روسيه كي دوباره به خلق كرد نياز پيدا خواهد كـرد،                 پيش

در جهـات مختلـف بـراي    «تا از قلمرو آنهـا بـه عنـوان يـك پـل زمينـي        ) جنگ جهاني دوم در ايران    
هـا    ه ايـن موعظـه    هاي حسن البكر و صدام حسين ب        اما گوش . استفاده كند » دستيابي به خليج فارس   

قبل از هر چيـز و بـاالخص بـدين خـاطر،     . هاي سران شوروي را نشنيده گرفتند بدهكار نبود و توصيه  
هاي چپ كـرد تـشكيل گـردد، رژيـم بغـداد دچـار مخمـصة                  چنانچه قرار بود جنبشي واقعي از گروه      

ملـي مـال    شد، چون كنترل آنها به همان اندازه دشـوار و دردسـر سـاز بـود كـه جنـبش                       شديدي مي 
  . مصطفي بارزاني

از اين رو از همان ابتداي امر نطفة اختالف و تشنج بين بغداد و مسكو جوانه زده و سبب گرديد تا                     
از يك سو رژيم بغداد در صورت وقـوع جنـگ           . الشعاع قرار گيرند    كليه وقايع و رويدادهاي بعدي تحت     

منـد   هـا عالقـه   بود و از سوي ديگـر روس مطلقاً نيازمند تحويل اسلحه از جانب اتحاد جماهير شوروي      
ها كمك كنند تا در نبردشان عليه كردهائي كه دست رد بـه سـينة سـران مـسكو زده                      بودند به بعثي  

به هر حال گرچكو يا بـه دليـل         . تر جنگ را به نفع خود خاتمه دهند         بودند، پيروز شده و هرچه سريع     
بعثي، آنگونه كه حدس زده شد، و يا بنا به هر           ناپذير     انعطاف سياستمدارانرنجش و دلخوري از دست      

روز بعـد پرزيـدنت حـسن البكـر در يـك      . دليل ديگر يك روز زودتر از موعد مقرر بغداد را ترك كـرد  
 رات ما با كردها بدون نتيجه ماند      مذاك«:  طريق راديو پخش شد اعالم نمود      كنفرانس مطبوعاتي كه از   
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اش را بـه مرحلـة        رفـه ط  ناچار است مقررات خودمختاري يـك     بنابراين دولت اكنون    . و به جايي نرسيد   
  ».اجرا بگذارد

اينجا بود كه هيئت اعزامي كردها تحت رهبري دارا توفيق ادامـه مـذاكرات را قطـع كـرد و بـراي                      
هـاي كردسـتان       بغداد را ترك كرده و راهي كوهـستان        ،اعضاي هيئت آنگاه  هميشه به آن خاتمه داد،      

هـاي خـود را       در كابينة بغداد هم كه چنين ديدند اعـضاي خـانواده          كرد  عال  وزيران و اعضاي ف   . شدند
هاي اربيل و سليمانيه بـا مـشاهدة نيروهـاي            حتي فرمانداران استان  . برداشته و آنها را همراهي كردند     

كردند، بـه منـاطق كوهـستاني شـمال عـراق پنـاه        مسلح عراقي كه داشتند به سوي آنها پيشروي مي       
 توسـط كردهـاي   ،  پنج وزير كـرد فعـال در كابينـه    چنين  همه آوريل كليه اين اشخاص      اوايل ما . بردند

  . خائن و متمايل به همكاري با رژيم جايگزين گرديدند
 پـسر مـال مـصطفي       عبداهللا مصطفي بـارزاني    خواهان همدستي با دشمن،      ييكي از اين كردها   

ـ خورده و براي آنها      سران رژيم بغداد را      فريبها قبل     رهبر كردها بود كه از مدت      او از  . كـشيد   ار مـي  ب
دار نمودن    ها پيش با پدرش اختالف پيدا كرده و از جانب رژيم عراق به منظور افشاگري و خدشه                  سال

هـا هـر بـار بـه اطـالع            وي طي اين افشاگري   . چهره بارزاني در خارج از كشور به كار گمارده شده بود          
موافق خـط مـشي و      او   خود   اما .باشد   و فاشيست مي    فئودال ،رساند كه مال مصطفي فردي مرتجع       مي

كمـي پـس از آن      . باشـند   هائيست كه فقط خواهان رفاه و سعادت كردهـا مـي            سياست پيشرفته بعثي  
حتي پست معاونت رياست جمهوري عراق هم به يكي از همين كردها محول گرديد، او شخـصي بـود     

 وپذيري پيـشرفت نمـوده         با سازش و انعطاف    كه» الدين معروف   طاها محي «پنجاه و يك ساله به اسم       
  . هاي آخر را به عنوان سفير عراق در رم به سر برده بود سال

حكومـت  «: روزنامه نويه زوريخر راجع به اين رويدادها تقريباً با حالتي توأم با انزجار چنين نوشـت               
 موضـع و    ».كنـد    مـي  بغداد دار و دستة كوچكي از كردهاي خائن و خودفروش را از لحاظ مالي تأمين              

 آخرين بارقة اميد به برقراري صلح طي روزهاي اول          خلق كرد كامالً واضح و آشكار بود،      ديدگاه واقعي   
دلخواه رژيـم برگـزار   و  گيري ملي عمومي      ماه آوريل هنوز به خاك سپرده نشده بود كه عمالً يك رأي           

هـاي     و روسـتاهاي بخـش     هااز شـهر  فرار كردها، فرارهاي آني و شتاب زده عمومي كردها          : نتيجه. شد
  . هموار به سوي مناطق كوهستاني تحت كنترل بارزاني

تنها در ماه آوريل حـدود      . تا به حال چنين چيزي در يك چنين ابعاد و مقياسي اتفاق نيفتاده بود             
ه مـ ها شدند، و يك مـاه بعـد يعنـي در مـاه                يكصد و سي هزار نفر از اهالي كردستان راهي كوهستان         

بـردم و در   هـا در كردسـتان بـه سـر مـي      خود من طي اين مـاه  . هزار نفر ديگر به آنها پيوستند     هفتاد  
آنهـا اكثـراً از منـاطق مختلفـي از          . هاي عراق آشـنا شـدم       هايي از همة بخش     مناطق بارزان با خانواده   

يروهـاي  هائي كه به وسـيلة ن       هاي كركوك، اربيل و سليمانيه آمده بودند، استان         كردستان مانند استان  
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 چـون   ينـشين   آنها نه فقط از مناطق كردنشين بلكه از شهرهاي عـرب          .ندمسلح عراقي اشغال شده بود    
هاي متمـادي در راه بـوده و          بسياري از آنها روزها و هفته     . موصل و بصره و حتي بغداد هم آمده بودند        

  .كرده بودندطي  ياده و يا سوار بر االغ و قاطري پروزهاي آخر را پا
هاي كم سـن و سـالي بـه چـشم       حزب دمكرات كردستان در حاج عمران يا چومان جوان        در دفاتر 

كـار را در   كردند اداي پيشمرگان مبارز و كهنـه  خوردند، كه از فرط هيجان و شور و شوق سعي مي    مي
كردنـد تـا      هاي جديد خود را به طرزي ناشيانه به دست گرفتـه و تـالش مـي                 آنها كالشينكف . بياورند

البتـه اشـخاص پنجـاه سـاله و تحـصيل كـرده             . ه به يك جنگجوي خشن به خود بگيرنـد        حالتي شبي 
  . خوردند هاي چاق و چله كه نشانگر تغذيه خوب آنها بود به چشم مي ديگري هم با چهره

هاي مرفه و زيبا و يا دفاتر كار پردرآمدشـان            از حالت و طرز برخورد اين عده مشخص بود كه خانه          
هاي گلي و غارهاي كوهستاني معاوضه كرده بودند، فقط براي   ه و آنها را با آلونك      رها كرد  هارا در شهر  

دكتر محمود عثمان پزشك مخصوص بـارزاني بـا ويژگـي خـاص ديگـري               . اينكه همراه جنبش باشند   
مـا در   . او در آن زمان سمت دبير اول حزب دمكرات كردستان را داشـت            . توجه مرا به خود جلب كرد     

 در دل كوه كنده شده و حكم دفتر كار او را نيز داشت به                كه به صورت پناهگاهي    چادر خاكي رنگ او   
 زماني كه ما طي يكـي       1966سال  «: اش تعريف كرد    دكتر عثمان از خاطرات گذشته    . گفتگو نشستيم 

اي كـه تعدادشـان بـه حـدود يـك ميليـون نفـر                 از آخرين نبردهايمان منطقة بزرگي را به كمك عده        
 هم تعداد ما بيش از 1969حتي سال . تيم، من تنها پزشك موجود در منطقه بودم   رسيد آزاد ساخ    مي

امـا مـا اكنـون داراي       . چند نفر نبود و تأمين نيازهاي پزشكي يكي از مشكالت بزرگ و اساسي ما بود              
آنها بيماران پولـدار    . اند  هاي مختلف داراي تخصص     اي از آنها در رشته      باشيم كه عده    شصت پزشك مي  

 در شهرها رها كرده و حاال اينجا زير چادرها و يـا درون غارهـايي كـه بـه صـورت بيمارسـتان             خود را 
محمـود  (مـدار   شـود كـه ايـن پزشـك سياسـت       ضمناً يادآور مي».اند اند به كار طبابت مشغول    درآمده
 هاي خود را در راه اهداف و مسائل كردها از تبعيدگاه خود در سـوريه                 همكاري 1986از سال   ) عثمان

  . كند آغاز نمود و اكنون مجدداً در منطقه خودمختار كردستان عراق در شهر اربيل زندگي مي
يكي از آنها مردي بود حدوداً چهل ساله بـا موهـاي            . خود من با بسياري از اين پزشكان آشنا شدم        

ـ  او حتـ  . مـسلط زرد مايل به سرخ كه داراي اندامي ظريف و باريك بود و به زبان آلماني كامالً                  ان ي زب
وقتي صـحبت مـا گـل       . نمود  هاي شهر وين تكلم مي      خانه  داشتني قهوه   ة زيبا و دوست   جآلماني را با له   

شوق فراوان تعريف كرد كه او در وين در بخش راديولوژي مشغول به كار بوده و در                 و  انداخت، با شور    
وباره جنگ شـروع خواهـد      من با خود فكر كردم، حاال كه د       «: ها و ادامه داد     رشتة خود يكي از بهترين    

هاي كوهستاني بر اثـر       هاي فراواني پديد خواهد آمد كه معموالً در جنگ          شد، مسلماً جراحات و آسيب    
ها و ماندن گلوله و يا قطعات فلزات در بدن ايجـاد              هاي غير مستقيم و كمانه تركش خمپاره        تيراندازي
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هاي صـحرائي بـدون راديولـوژي         مانگاهطبيعي است كه معالجه و مداواي اين جراحات در در         . شود  مي
 اشكال كار او   ».ها شدم   اين بود كه من هم راهي كوهستان      . كاري است بس دشوار و تقريباً غير ممكن       

  .ديولوژي فراهم نگرديداندازي يك دستگاه را فقط اين بود كه در سرتاسر مدت جنگ امكان تهيه و راه
 معلـم   5000 دبيـر دبيرسـتان،      600 مهندس،   300 وكيل دعاوي،    100بغير از اين تعداد پزشك،      

ـ   4000مدارس ابتدائي، هزاران كارمند دولـت،    هـاي   رد از ارتـش عـراق نيـز محـل     پلـيس و سـرباز كُ
مجموعـة دانـشجويان    . مسكوني خود را ترك گفته و راهي مناطق تحت كنترل بـارزاني شـده بودنـد               

 پروفـسور و اسـتادان      45 به انضمام    دانشگاه سليمانيه هم كه همين چند سال پيش تأسيس شده بود          
حتي صدها نفـر از كردهـاي روشـنفكر و تحـصيل كـرده كـه در                 . الذكر شدند   آن رهسپار مناطق فوق   

مـن بـه    . سرتاسر دنيا پراكنده بودند به محض با خبر شدن از قضايا بازگشته و به بقيه ملحـق شـدند                  
مان رها كرده و از پست و مقام خـود          هاي محل خدمت خود را در آل        پزشكاني برخوردم كه بيمارستان   

صرف نظر كرده بودند، همچنين يك مهندس الكترونيك كه كمي پيش از امتحانات پايان دانشگاه به                
بايست در آن زمان در آمستردام مانـده و           همه چيز پشت پا زده و به وطن بازگشته بود در حاليكه مي            

دكتـر شـفيق   به همين ترتيب مـن بـا   . دبو سخت مشغول فراگيري درس و برگزاري امتحاناتش مي  
. نظيـر برخـوردار      آشنا شدم او شخصي بود بسيار با هوش و آگاه و در حقوق مدني از تبحري بي                 كزاز

نامبرده مقام و موقعيت شغلي خود در دانشگاه هاروارد را با پست رياست بخش روابط عمومي بارزاني                 
چنـين بـه نظـر      . ي خواهانة كردها پيوسـته بودنـد      آنها اكنون همگي به جنبش آزاد     . مبادله كرده بود  

ماعي همگـي متحـد شـده       اختالف طبقاتي و تفاوت موقعيت اجت     رسيد كه كردهاي عراق با وجود         مي
طي گزارشي ايـن  ) Lord Kilbracken (لرد كيل براكنيكي از خبرنگاران ايرلندي به اسم . بودند

تـر از     بنا بر اعتقاد عمومي اين قيام پر قـدرت         «:قيام گسترده را تجزيه و تحليل نموده و چنين نوشت         
 ايـن   به عبارتي از وجود تمام آنهائي كـه در        . شود  هميشه آغاز گشته و از وجود همة افراد استفاده مي         

   ».د براي آزادي وطن كاري انجام دهندتوانن نبرد شركت كرده و مي
يك تحول و دگرگوني كيفـي  «: دكتر عثمان خيلي ساده و مختصر كل قضايا را اينگونه توضيح داد   

به زودي تعداد پيشمرگان مبـارز مـا        . العمل خلقمان در تعجبيم     انجام گرفته است، و خود ما از عكس       
ها حمله كنند بـه خـوبي از      اين بار اگر عرب   .  كه بتوانيم همگي را مسلح كنيم      خواهد بود بيشتر از آن    

  ».آئيم پس آنها بر مي
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10 
  »!عتماد به آمريكا بودترين اشتباه من ا بزرگ«

   خيانت آمريكا-خنجر زدن ايران از پشت
  

. ن يكم خلبان ارتش عراق روز نحسي بـود        ا ستو اللصفا ش  براي   1974ت و سوم ماه اوت      روز بيس 
 خود را از پايگاه هوائي موصل به پرواز درآورد تا طبـق             19افسر نامبرده صبح آن روز هواپيماي ميگ        

اين اهداف عبارت بودنـد از      . افكن خود بگيرد    بت و متحرك را زير آتش بمب       از ثا  ، كليه اهداف  ،دستور
بردنـد و نيروهـاي مـسلح         روستاها و مواضع غير نظاميان كردي كه داشتند به سوي ارتفاعات پناه مي            

در اعمـاق آن    ) ك  لـه   بـه (بلَـك   زماني كه او در ارتفاع پايين بـه درة عميقـي كـه رودخانـة                . پيشمرگه
اي كه روي جادة هاميلتون يعني        هاي خود به وسايل نقليه      ديك شد تا با بمب و موشك      خروشيد نز   مي
ور شـود، بـا آتـش پدافنـد      ترين راه ارتباطي و تأمين تـداركات كردهـا در حركـت بودنـد، حملـه             مهم

دستگاه هدايت هواپيما مورد اصـابت گلولـه قـرار گرفـت و             . هاي ضد هوائي آنها رو به رو شد         مسلسل
هاي خلبان شـالل مـؤثر واقـع نگرديـد و نتوانـست               تالش. دروليك آن به كلي از كار افتاد      سيستم هي 

 را باال بكشد، او در آخرين لحظات با فشار دكمة پرتاب جان خـود را نجـات داد و                    19هواپيماي ميگ   
  . از هواپيما به بيرون پرتاب شد
ين هواپيماي نيـروي هـوائي       شمارش كردها ميگ او سي و ششم       هبنا ب . شانس با ستوان شالل بود    
امـا سـتوان شـيالل      . شـد   ترين نبرد كرد و عرب سقوط كرده و نابود مـي            عراق بود كه طي اين سخت     

او . بـرد   العبور كردستان جان سـالم بـه در مـي           هاي صعب   اولين خلباني بود كه از سقوط در كوهستان       
 كـت بـسته تحويـل       ا او را  هـ   آن. شـود   هاي سنگ به دست محاصره و دستگير مـي          ابتدا توسط چوپان  

بقاياي هواپيماي او پس از سقوط به فاصله پنجاه         . گردد  پيشمرگان داده و به اسيران جنگي ملحق مي       
  . ك بسته شده بود آتش گرفت و سوختلَبر روي رودخانه خروشان بكه متري از پلي 

 بـر يـك     برحسب تصادف خود من چند ساعت بعد از سقوط هواپيماي مذكور در حالي كـه سـوار                
. كـرد   الشه متالشي شده ميگ هنـوز دود مـي        . گذشتم شاهد اين رويداد بودم      لندرور از آن حوالي مي    

اي كه در مقر اصلي ژنرال بارزاني روي شيـشه جلـوي لنـدرور چـسبانده شـده بـود و                       برگ عبور ويژه  
نين نحـوة  شد همچ حسن نيتي كه در تمام نقاط كردستان نسبت به خبرنگاران آلماني نشان داده مي          

 سبب گرديد تـا تقاضـاي       ،داشتند  اي كه همراهان من نسبت به من مبذول مي            برخورد و رفتار مؤدبانه   
 اين قطعه سرپوش مخـزن  . به عنوان يادگاري برآورده شود     اي از هواپيما    من مبني بر جدا كردن قطعه     

بفرمائيد اين  «: به من گفت  يكي از همراهان من با لحني تمسخرآميز رو         . هاي تيربار هواپيما بود     گلوله
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يادگاري را با خود به آلمان ببريد و آن را به سفير كبير روسيه تقديم كنيد تا آن را به عنـوان امـوال                         
 اما من ترجيح دادم آن صفحة فلزي را بـه عنـوان يادگـاري               ».مفقوده به توليد كنندگان آن بازگرداند     

  . نزد خود نگاه دارم
او را . اي امكان مصاحبه با خلبان عراقـي را نيـز بـه دسـت آوردم             ويژهنامة    يك هفته بعد طي اجازه    

هاي شديد نگه داري      مجزا از زندانيان ديگر در محلي دورافتاده درون يك خانه سنگي و تحت مراقبت             
 هيچ  ،نامه مرا قبول نداشت و خيلي قاطعانه گفت كه نه           ها اين بار نگهبان كشيك اجازه     منت. كردند  مي

باالخره بر اثر اصرار و پا فشاري من پيكي را با يك ريو ارتـشي               . ارد با خلبان حرف بزند    كسي اجازه ند  
پيك پس از حدود سه ساعت دوباره مراجعت نمود و باالخره مرا بـه              . روانه مقر اصلي كردند   ) كاميون(

راوان از  او وقتي فهميد كه من يك خبرنگار آلماني هستم با اميد ف           . نزد ستوان عراقي راهنمائي كردند    
آئيـد، از     شـما از آلمـان مـي      «: به زبان انگليسي از من پرسيد     . روي تخت برخاست و به سوي من آمد       

هايش را تأييد كرده و اضافه نمودم كه بله همـين طـوره مـن از       وقتي با سر حرف   » آلمان دمكراتيك؟ 
 بـا تأسـف     بعد هم . اي سرسنگين شد    آيم، كمي جا خورد و تا اندازه        آلمان دمكراتيك و از شهر بن مي      

هايش را باال انداخت و گفت كه پس با اين حساب اجازه ندارد با من حرف بزند، چون متأسـفانه                      شانه
مدتي طـول كـشيد تـا       . »هاي امپرياليستي و ارتجاعي     قدرت«بن در طرف ديگر قرار گرفته، در طرف         

كـرد از   آشـكارا سـعي مـي   اما كامالً مشخص بود كـه      . هايش آب شد و دوباره احساس راحتي نمود         يخ
  . هاي سياسي بپرهيزد بحث

. البته افسر عراقي طي روزهاي اول پس از سقوط موفق نشده بود به اين مهم جامة عمل بپوشـاند                  
 و به   19راديو كردستان در همان شب بيست و سوم اوت در ارتباط با انهدام و سقوط هواپيماي ميگ                  

هاي كردي و عربي آنگاه كوتاه به زبـان انگليـسي بـه      اناسارت گرفتن خلبان آن گزارش مفصلي به زب       
طبيعي است فرستندة راديـوئي مـذكور بعـدها راجـع بـه ايـن             . عنوان رويداد مهم نظامي پخش نمود     

موضوع كه خلبان بخت برگشته پس از دستگيري روزهاي متمادي توسط سازمان امنيت و اطالعـات                
عاتي قرار گرفته و حتي يكي از پزشكان اين سازمان به           تحت بازجوئي و تخليه اطال    ) پاراستين(كردها  

 به ميان منظور به حرف درآوردن و شل كردن زبانش به وي داروي مخصوص تزريق كرده بود، سخني 
 اين افسر خلبان براي كردها نه تنها به منزلة يك مدرك زنده براي اثبات استفاده رژيم بغـداد                   .نياورد

 كـه در روسـتاهاي كوهـستاني و يـا      ي زنان و كودكان   ،غير نظاميان كرد  افكن عليه     از هواپيماهاي بمب  
آمـد، بلكـه اقرارهـاي او از     زيستند، به حساب مـي  ها و مناطق مسكوني مي شهرهايي كه در دامنة كوه    

 اظهارات و توضـيحات ايـن خلبـان بـر اطالعـاتي كـه مـأمورين                 زيرا. نظر سياسي جنجال برانگيز بود    
. كـرد   الً به آن دست يافته بودند كـامالً صـحه گذاشـته و آنهـا را تأييـد مـي                   سازمان امنيت كردها قب   

گرفـت، بلكـه مـشاوران        افكن عراقي تنها توسط خلبانان عراقـي انجـام نمـي            حمالت هواپيماهاي بمب  
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ايـن  . روسي عالوه بر رهبري عمليات بعضاً خود نيز در اين عمليـات شـركت داشـته و سـهيم بودنـد                    
گرفـت كـه آن زمـان      انجام مي22ي توپولوفاوسط چندين اسكادران از هواپيماهها باالخص ت    بمباران

 تـا  11000آنهـا هـر روز در ارتفاعـات        . آمدنـد   هاي شوروي به حـساب مـي        افكن  ترين بمب   جزو مدرن 
ايـن  . گـشودند   هـاي خـود را بـر روي روسـتاهاي كردسـتان مـي                متري دريچة مخازن بمـب     18000

 بـه قـدري     مي گرديد  د و مسكو به ارتش عراق تحويل      تي مابين بغدا  هواپيماها كه در چهارچوب دوس    
بنـابر اظهـارات خلبـان      . جديد بودند كه دورة آموزشي خدمة عراقي آنها هنوز به پايـان نرسـيده بـود               

دستگير شده، در حال حاضر مشاوران روسي مأمور در عراق كـه تعـداد آنهـا در ايـن تابـستان سـال                       
كردند، به عبارتي جاي خلبانـان   عجالتاً خود اين كمبود را جبران مي     د،  رسي   به سه هزار نفر مي     1974

مسعود بارزاني رئيس سازمان امنيت كردها طـي        . ها را انجام ميدادند     عراقي را پر كرده و مأموريت آن      
هـا مكالمـاتي هـم بـه زبـان روسـي              مـا در جريـان حمـالت هـوائي عراقـي          «: گفتگوئي به من گفـت    

. طرف هم تأييد گرديد     ماند كه بعدها صحت چنين ادعاهائي از سوي ناظران بي          ناگفته ن  ».شنيديم  مي
هـاي    بـا اسـتناد بـه گـزارش       » هارالد تريبـون  ل  اينتر ناسيونا «ان روزنامة معروف    منباب مثال خبرنگار  

هاي استراق سمعي كه آمريكائيـان در نقـاط مختلـف             مأمورين آمريكائي با تمامي جزئيات در ايستگاه      
سـيمي بـين       آرارات نصب كـرده و يـا از طريـق گـوش دادن بـه مكالمـات بـي                   هفاعات كو منجمله ارت 

ترين شك و ترديدي اطالع دادند كـه خلبانـان            هواپيماهاي عراقي به دست آورده بودند بدون كوچك       
ن منـاطق   روسي كليه هواپيماهاي توپولوف و بعـضاً هواپيماهـاي ميـگ را هـدايت كـرده و در بمبـار                   

  .اند شتهكردنشين شركت دا
هاي مستقيم روسيه به رژيـم بغـداد را بـا ارزش نظـامي آن                 البته اين روزنامه ارزش سياسي كمك     

: كننـد    دليل مشاهده مي   حكومتي براي دست و دلبازي شوروي دو      ناظران  «: برابر دانسته و نوشته بود    
 -تجربه كسب كنند  خواهند هواپيماهاي مدرن خود را در اين ميدان آزمايش نموده و              ها مي   اوالً روس 

البته بدون ترس چون هيچگونه خطري از جانب كردها كه تجهيزات كافي در دسـت ندارنـد، آنهـا را                    
تشكر كنند؛ چون عراق كشوري بـود       ها    وسيله از عراقي  ها قصد دارند بدين       كند، ثانياً روس    تهديد نمي 

 و با يك چنين ثروت هنگفتي        ميليارد دالر درآمد نفتي داشت،     89كه در دهة هفتاد ساالنه در حدود        
  ». هواپيماهاي مدرن را بپردازدقادر بود بهاي

تجهيزات تسليحاتي  تحويل   علي رغم    ، نيروهاي مسلح عراقي    مسلم و غيرقابل انكار    رغم برتري  علي
تمــامي ناپــذير و كيفيــت بــاالي آنهــا از ســوي اتحــاد جمــاهير شــوروي و نيــز بــا وجــود حمايــت و 

 مقابـل كردهـا تـا آخـرين         رهاي نظامي ارتش عراق د      شاوران روسي، موفقيت  هاي مستقيم م    راهنمائي
طي روزهاي اول ماه آوريل نبرد بزرگ مـسلحانه         .  نسبتاً بسيار ناچيز بود    1974روزهاي ماه اوت سال     

 هم بـه پـاي      1966 و   1965هاي    هاي سال   آغاز گشت، شدت اين نبرد به حدي بود كه حتي درگيري          
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نظير و مؤثر موفـق شـدند         هاي بي    با به كار گيري تاكتيك      ز همان آغاز درگيري   كردها ا . يدرس  آن نمي 
ي اهـ و پايگاه هـا     پاسـگاه . مناطق مرزي مختوم به كشورهاي ايران و تركيه را به تصرف خود درآورنـد             

در شـهرك زاخـو واقـع در شـمال شـهر موصـل و               . نظامي رژيم در مناطق كوهستاني محاصره شدند      
از زاخو تـا    .  مسلح عراق به محاصره درآمدند     ي تركيه، يك تيپ كامل از نيروها      -نزديك به مرز سوريه   

هـاي     يا به عبارتي از منتهي اليه شمال غربي تـا دورتـرين بخـش جنـوب شـرقي كوهـستان                    حلبجه  
شود، كليـه نيروهـاي        را شامل مي   متر كيلو 350 هوائي به طول بيش از       يكردستان، كه حداقل مسافت   

در كليه اين مناطق    . شدهايشان محاصره شده و دستشان از همه جا بريده            ا و جايگاه  ه  عراقي با پايگاه  
  . بود) نپاراست( دست سازمان امنيت كردها مقررات معامالت در

آنهـا  . هاي ارتباطي و تأمين تداركات مدام و يا به طور موقت در دست پيشمرگان بود                كنترل جاده 
جا حركات نيروهاي مسلح حكومتي را تحت نظـر داشـتند و            هاي اطراف موضع گرفته و از آن        روي كوه 

هـا    رژيم بعث براي نجات پايگاه    . هايشان ميخكوب كنند    موفق شده بودند بدين وسيله آنها را در پايگاه        
برخـي  . تري متوسل گردد    هاي جديدي به كار بگيرد و به ابزار و ادوات پر هزينه             مجبور بود مدام شيوه   

از اواخر آوريل تا اولين روزهاي      .  فقط از راه هوائي قابل تأمين و دسترسي بودند         ها فقط و    از اين پايگاه  
  .ماه مه نبردي سخت بين نيروهاي مسلح دو طرف درگرفت

فرمانده كل قواي ارتش عراق تصميم گرفته بود تا پادگان هزار نفري محاصره شده در زاخو را آزاد                  
وي بـه منظـور تقويـت پادگـان      . اهم نمايـد  ريه را ف  ساخته و امكان دسترسي به مرزهاي تركيه و سور        

كوپتر به درون پايگاه محاصره شده فرستاد، همزمـان           زاخو افراد چهار گردان پياده نظام را توسط هلي        
 از بيـرون و از بخـش        62Tهـاي مـدرن        و تانـك   55Tهـاي     دو گردان از لشكر دهم تانك هم با تانك        

قـاومتي  مپيشمرگان كرد پس از انـدك       . كور راه افتادند  جنوبي زاخو شليك كنان به سوي پادگان مذ       
ايـن  «: ادريس بارزاني رئيس ستاد سپاه كردستان در اين مورد چنين توضيح داد           . عقب نشيني كردند  

هاي سنگين ضد تانك، هم بـه         تصميم گيري با توجه به باز بودن وسيع منطقه همچنين فقدان سالح           
  ».جا بود و هم ماية تأسف

را كه در نود كيلومتري شمال موصل واقع شده بود ) عقرا(هم منطقه اكرا   هنوز   كردها   با اين وجود  
 ينو بـا دادن تلفـات سـنگ   ي مسلح عراقي حتـي خيلـي بـه زحمـت     هانيرو.  محاصرة خود داشتند رد

 چون اربيل، سليمانيه و كركوك را كه طي ماه مـارس            يهاي ارتباطي شهرهاي بزرگ      راه ندتوانسته بود 
 بـه نحويكـه يـك سـتون از     شغال خود درآورده بودنـد حفـظ كننـد،   نيرومندشان به اارتش  به وسيلة   

 فاصلة بين كركوك و سليمانيه كه مـسافتي كمتـر از صـد كيلـو متـر                  پيمودنعراقي براي   هاي    تانك
  . باشد، به يازده روز مبارزه احتياج داشت مي
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رژيـم بغـداد پـس از    . گين بودهاي اول جنگ به نحوي غير عادي سن         تلفات هر دو طرف طي هفته     
خاتمه جنگ اذعان داشت كه تلفات ارتش عراق تا پايان ماه مـه بـيش از هـزار كـشته و هفـت هـزار              

هـاي    البته پيشمرگان كرد هم با وجود مهـارت، چـاالكي و بـه كـارگيري تاكتيـك                . زخمي بوده است  
  . ديدند زخمي گر485 كشته و 337جنگي براي دادن حداقل تلفات مجبور به دادن 

نه فقط  . استتر از دفعات گذشته       ها بسيار قوي     اين بار توان حمالت عراقي      كه كردها متوجه شدند  
ور مـشاورين   ضظـاهراً حـ   . حمالت بلكه قابليت نظامي افسران و سربازان عراقي هم افزايش يافته بـود            

 در ايـن   هنـدس يكـي از پيـشمرگان م     . نظامي روسي روي واحدهاي نيروي زميني هم تأثير نهاده بود         
 هنوز براي هماهنـگ     1970رغم ده سال تجربه جنگي تا سال        ها علي   عراقي«:  چنين ابراز داشت   رابطه

ـ  . آمدند از عهده اين كار برنميو كردن حتي فقط دوازده عدد توپ با مشكل رو به رو شده             ار اما ايـن ب
ا منطقه را براي عمليات      و نيروي هوائي خود را هماهنگ سازند ت        حتي موفق شدند واحدهاي توپخانه    

  روسـيِ   نـاظرانِ   كردها اولين بار روز دوازدهم آوريـل مكالمـاتِ         ».ها آماده سازند    نيروي زميني و تانك   
الذكر در مسير جاده بـين كركـوك و سـليمانيه بـه وسـيلة                  توپخانة عراق را طي جنگ فوق      واحدهايِ
 بار به نحوي دور     اينمسلح حكومتي   هاي  وري آتش ن  گيري و    هدف .هاي مخابراتي خود شنيدند     دستگاه

ميني كه زهاي نيروي  هاي واحدهاي تانك و يگان   حتي همكاري . گير كننده دقيق بود     از انتظار و غافل   
هـاي كارشـناس      هاي زاخو پياده شدند را بايـستي ناشـي از راهنمـائي             كوپترها در نزديكي    توسط هلي 

  . روسي به حساب آورد
ه در مورد كيفيت جديد اين جنگ با ادريس بارزاني داشتم وي            طي يكي از گفتگوهاي متعددي ك     

. ايـم  هاي جديـد واحـدهاي نظـامي ارتـش عـراق شـده           ما اكنون متوجه طرح و تاكتيك     «: توضيح داد 
هاي ما را در نقاطي   جبهه،كردند هاي گذشته كه شتاب زده عمل مي ها حاال ديگر برعكس زمان عراقي

كنم طرح اصلي ايـن تاكتيـك از         گمان مي .كنند  ظيم به آنها حمله مي    روئي ع چند انتخاب كرده و با ني     
سـنگ  : شـعار آنهـا   . ها آن را طي جنگ جهاني دوم از آنها فرا گرفتنـد             هاست و روسي    ابتكارات آلماني 

و همـه تـالش     .  بـود  ك زدن ك و لِ  تمام گذاشتن و به كارگيري حداكثر توان، نه فس و فس كردن و لِ             
اند كه به كارگيري و هماهنـگ         آنها دريافته . تر از گذشته است     نون هوشمندانه ها اك   بعثيهاي    تاكتيك

چـون هماهنـگ   . انـدازد  ها تأثير بيشتري داشته و ما را حسابي به زحمـت و دردسـر مـي    كردن سالح 
كوپتر جا به جا      افكن و پياده نظامي كه به وسيلة هلي         ها، واحدهاي توپخانه، شكاري بمب      نمودن تانك 

و . نـد ك ها را هرچه بيشتر تقويت مي اقي عريشوند، برتري تجهيزات   مناطق دلخواه منتقل مي   شده و به    
 مشاورين نظـامي روسـيه پـشت سـر          :كنيم   داريم آن را حس مي     اكنوناين همان چيزي است كه ما       

  ».اند اند، و به كار خود هم كامالً وارد ها ايستاده ارتش بعثي
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آن هم به اين دليـل كـه        . كردند  راق بسيار كند پيشروي مي    با تمام اين تفاصيل واحدهاي مسلح ع      
سرزمين كردستان وحشي اجازة مانورهاي آنچناني به يك ارتش منظم كه در سطحي عـالي مكـانيزه                 

. داد ، نداده و به او فرصت عرض انـدام نمـي   بود وار تمرين كرده    اش را تئوري    هاي نظامي   شده و فعاليت  
البكر پس چون . ايتاً در ماه جوالي پي برد كه چقدر در اشتباه بودهحسن البكر رئيس جمهور عراق نه  

كـشور و وطـن مـا       «: از چند پيروزي اوليه سپاهيانش در تاريخ سيزدهم ماه مه با عجله اعالم داشـت              
 البتـه او  ». خواهد شـد راحتاز شر دار و دستة منزوي و تجزيه طلب بارزاني           » تا چند روز ديگر   «عراق

بيني نمود، يك بار در ماه سپتامبر و يك  پايان مبارزه عليه باندهاي كوهستاني را پيش     بارها  نيز  بعدها  
  .  ماه دسامبردربار 

همچـون  اي     ههـاي منطقـ       در جبهـه  زيـر     مختلـفِ  هاي كرد در يازده عرصة      پارتيزان ژوئيهطي ماه   
ه، در زانمـاكو در      در سـليماني   ،)Hular(در دشت هـوالر     : مشغول نبرد بودند   ،سر برآورده  ئيها  صخره

 واقع  در دهوك، در شيخان آره    ) Zanjak(هاي كوه زنجك      چي دامنه   حوالي خانقين، كركوك، در باوه    
 تيـپ  يـك    1966كه طـي سـال      (لي علي بيگ      در تنگة مشهور گه   در شمال موصل، در هرير و  بلَك         

هاي سدي  كان در نزديكيهاي رواندوز و در د داغ در سفين در نزديكي   در قره ) عراقي به كلي نابود شد    
  . به همين نام

ند اما كردها در آن زمان هنوز بـر شـهرهائي            رژيم بود  لهرهاي بزرگ در دست عوام    هر چند كه ش   
عبـور  «شهري كه با انتشار كتاب كارل ماي         عماديه،    پنجوين، رانيه، رواندوز و    ،حلبجهالدزي،    چون قه 

مطبوعـات  هـايي كـه       گزارشها و يا      زارش جبهه البته گ . مشهور شد حاكم بودند   » از كردستان وحشي  
هـاي   خيلي به ندرت واقعيترساندند،    آنها به اطالع عموم مي    غربي راجع به مواضع طرفين و پيشرفت        

اول را  هاي مسلحانه مرسوم و متد      اين جنگ عجيب و غريب كه هيچگونه مناسبتي با معيارهاي جنگ          
 پيشمرگان كرد   توسطها    ، شب  بود  دست ارتش عراق   اي كه روزها در     جاده: كردند  نداشت، منعكس مي  

شد، يا يك جادة ارتباطي كه در فصل تابستان در دسـت حكومـت بـود و انحـصاراً وسـايل                كنترل مي 
 در فصل بارندگي و زمستان در اختيار كردها ،كردند نقليه نيروهاي مسلح عراقي در آن رفت و آمد مي

توانست به تـصرف پيـشمرگان كـرد          روهاي عراق بود مي   بود، حتي شهري كه محل ثابت فرماندهي ني       
  .درآيد

تر از تسلط دائم يا موقت بر روستاها و يا اماكن مـشخص ايـن واقعيـت                   مهمها    پيشمرگهاما از نظر    
اي را كه ارتش عراق از آنها عبـور و مـرور              هاي ارتباطي و مناطق كوهستاني      راه همواردبود كه بتوانند    

هاي ارتباطي تـأمين    توانستند راه   آنها بدين وسيله مي   هاي خود داشته باشند،      كرد، زير آتش سالح     مي
هاي كرد تنها در نيمة دوم        چريك. تداركات دشمن را مختل نموده و مدام به آنها خسارت وارد نمايند           

، چهل و سه كاميون ارتشي را از بين برده و يـا بـه غنيمـت             ي، با استناد به يك گزارش آمار      ژوئيهماه  



  

  دولت  بي ملّتكرد،
 
 

286

همـين گـزارش خـود      .  عدد افـزايش يافـت     300 كه اين رقم از زمان شروع جنگ به بيش از            ،ندگرفت
هاي حمل و نقل تداركاتي تا چـه          دهد كه جنگ دائمي و فرسايشي پيشمرگان عليه كاميون          نشان مي 

 جانـب ايـن جريانـات از      . كـرد   اندازه به نفع كردها تمام شده و آنها را از بـسياري نظرهـا تـأمين مـي                 
بـه نمـايش گذاشـته     شـمرده و  »  مـا   غنـائم «تحت عنـوان     آميزي  وسواسهاي پيشمرگ با دقت     واحد
هاي به غنيمت گرفته شده بلكه در كنار آنهـا لـوازم و    ها نه فقط سالح ضمن اين نمايش دادن . شد  مي

 كارتن صابون، هزار تخته پتو، صـد عـدد          250 حلب روغن نباتي،     300تجهيزات مهم ديگري از قبيل      
  .شد  نيز شمارش و به معرض تماشا گذاشته مي از اين قبيل چيزهابيل و

 تگ و دوشكا با وجـود ضـعف تكنيكـي و تجهيـزا            . هاي ضد هوائي ام      توپ  خدمة  ماهرِ پيشمرگانِ
آوري در مقابـل نيـروي هـوائي     هـاي شـگفت    و اوت موفقيتژوئيههاي  نوميد كننده توانستند طي ماه    

هاي رواندوز شركت داشت در مـورد تناسـب           دهان كرد كه در جبهه    از يكي از فرمان   . عراق كسب كنند  
 هـوائي؟   نيرويبرتري  «: آميز جواب داد    او با لبخندي تلخ و طعنه     . قوا از نظر نيروي هوائي سؤال كردم      

اي بـراي     اينجا مقايـسه  . نمايد  هايي را عبث و بيهوده مي       هاي ما وجود چنين واژه      واقعيت امر در جبهه   
ايـن موضـوع   . ها نيروي هوائي دارند و ما نـداريم   خيلي ساده بگويم، بعثي .وجود ندارد نيروهاي هوائي   

شـود كـه نيروهـاي        نيز مـي  ) Frog(هاي زمين به زمين روسي از نوع فروگ           ها و موشك    شامل تانك 
 بـه   500 بـه صـفر،      200مابين تقريباً چنين است،       تناسب رقمي في  . گيرند  حكومتي آنها را به كار مي     

  »فهميد؟ زار به صفر كه در اين ميان رقم صفر ما هستيم، آيا ميصفر، ه
تواننـد   ا چگونه مـي ردانند كه اين صفر   با اين حساب افراد شما خيلي خوب مي       «: در جوابش گفتم  
 من نه فقط ميگ سقوط كرده ستوان يكم صفا شالل را با چشمان خودم ديدم،    ».به عدد تبديل كنند   

هـاي    پـارتيزان . الشة تعداد ديگري از هواپيماهاي عراقي را مشاهده كـردم         بلكه در منطقه رواندوز هم      
دقيقـاً  .  بـه زيـر كـشيدند   1هاي كروان  را در نزديكي  7كرد در تاريخ بيست و يكم جوالي يك سوخوي        

در بيـست   . وي زمين پراكنده شد   يك هفته بعد قطعات يك هواپيماي سوخوي ديگر در همان محل ر           
 را مـورد هـدف قـرار    19 يك ميـگ 2ونديانجرد در فاصلة مابين رواندوز و       و نهم جوالي پيشمرگان ك    
خلبان اين ميگ به اسم هاشم قدو در گورستان روستاي ناوپردان به خاك    . داده و آن را منهدم كردند     

  . سپرده شد
هـا   هاي ضد هـوائي پيـشمرگه   هاي آموزشي توپ  از يكي از كالس،ها پيش   ضمن بازديدي كه مدت   

 بـه دور از     خيـال و       بي بين حاج عمران و مرز ايران به عمل آوردم، با خلق و خوي راحتِ             در منطقه ما  
اي اغراق آميز باشـد چـون كـالس آمـوزش             واژه كالس آموزش شايد تا اندازه     . شدم تكلف كردها آشنا  

                                                            
1-Kerewan 

2- Jundian 
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بـدون  ها    اما اين كالس  . گردد  الق مي ر در بين تعدادي چادر اط     اينجا به يك قطعه زمين هموار محصو      
هاي ضـد هـوائي       توپ. پردازند   تشكيل شده و به تمرين مي      ، از حمالت هوائي هواپيماهاي عراقي     رست

ها عبارت بودند از دوشكاهاي دوقلوي قـديمي و از رده             هاي دور و بر مستقر شده بودند، توپ         روي تپه 
هـر روز   . داد  شد و اياالت متحدة آمريكا آنها را تحويل مـي           خارج شده شوروي كه در چين ساخته مي       

 ظاهراً به منظور شناسائي و تجسس در ارتفاع بـسيار بـاالئي كـه               16پيكر توپولوف   يك هواپيماي غول  
 اين هواپيماي اكتـشافي مـدام بـه         .آمد  دور از تيررس دوشكاها بود بر روي اين منطقه به پرواز در مي            

هزار  ده تا دوازده .هايش شد، درست مثل يك مرغ با جوجه فروند ميگ شكاري اسكورت مي دو  وسيلة  
ديدنـد تـا بـاالخره     هاي آينده داشتند آمـوزش مـي     توپچي ،هاي عراقي   افكن  تر زير پاي بمب     متر پايين 

  . روزي آنها را هدف قرار داده و سرنگون سازند
از افسران سابق ارتش عراق كه شده بودند كل يتشآنها اكثر آنها دانشجوهاي سابق بودند، و مربيان 

وطنـان كردشـان پيوسـته و بـه      ، همـراه بـا  هم       از خدمت زير پرچم فرار كرده        1974طي ماه مارس    
شـدند عبـارت       كه به راحتي شناخته مـي      مربيانوجه تمايز   . نده بود نيروهاي مسلح بارزاني ملحق شد    

ابريـشمي  هاي پر زرق و برق اضافي مثل دستمال گـردن             بود از اونيفورم شق و رقشان با دنگ و فنگ         
  هائي چون ما نه از بستة سـيگار بلكـه از قـوطي             ها هنگام سيگار تعارف كردن به مهمان      آن. سفيد رنگ 

طرز برخورد  . نمودند  سيگارهاي ظريفي كه غالباً از جنس نقره ساخته شده بود مبادرت به اين كار مي              
داد كه آنها به عنوان افسران ارتش عراق جزو نخبگان و گـل سـر سـبد جامعـة                     و رفتارشان نشان مي   

معهذا اكنون اين زندگي ابتدائي و فقيرانه را پذيرفته و بدون كوچكترين گله و شكايتي               . اند  شور بوده ك
  . دادند وظايف محوله را انجام مي

هاي ضد هوائي سابقاً دانشجوي مهندسي كـشاورزي بـود كـه تخصـصش را در                  يكي از اين توپچي   
 حتـي   ،ضد هوائي را به پايـان رسـانده بـود         هاي    او آموزش كليه توپ   . رشته سيستم آبياري گرفته بود    

امـا تخـصص   .  نيروي زميني كه كردها از اين نوع تعداد زيادي در اختيار داشـتند           24هاي كاليبر     توپ
مربي او سرهنگ شيك پوشي بود با عينك آفتـابي تيـره كـه مـدام                . هاي دوشكا بود    جديد او در توپ   

ف كرد كـه مربيـان ارتـش عـراق در شـرايط مناسـب               نامبرده چندين بار تعري   . داد  اش را تكان مي     كله
امـا شـاگرد و دسـت       .  بـسازند   اي توپچي كامالً ورزيده  ماه وقت الزم دارند تا از يك سرباز         حداقل سه   

كه مانند او فراوان بودند، در عرض فقط سه هفته كليه رمـوز مربوطـه را                ) مهندس آبياري (اش    پرورده
بود بـه     هاي جنگ الزم مي     دورة آموزشي هر كجا كه در جبهه      اين شاگردان طي همان     . ياد گرفته بود  

 ».عمليات و تمرين در حـين آمـوزش       «به قول جناب سرهنگ     . شدند  كمك همرزمانشان فرستاده مي   
)Learning by doing (  
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چـون ظـاهراً   . ها فرصت و امكانات فراواني فـراهم شـد       ودي براي تمرين و عمليات اين آموزش      زبه  
ميري معاون رئيس ستاد ارتش عراق تصميم گرفته بود بيش از ايـن واحـدهايش را                ژنرال اسماعيل نو  

 جوش خورده و آن را همچـون كـف دسـت    ،هاي فرسايشي عليه كردهائي كه با مناطق خود      در جنگ 
 بلكه به جاي آن سعي شود تا در دو جبهه با بـه كـارگيري و بـسيج                 ،شناختند درگير و اسير نكند      مي

اي كه در اختيار واحدهاي مسلح بارزاني بود يورش برده، در آن شـكاف ايجـاد                  طقه به من  ،كليه نيروها 
چون پيشمرگان از اين    . شد به تصرف خود درآورند      اي را كه به مرزهاي ايران ختم مي           نموده و منطقه  

 كيلومتر  250-300اي به طول تقريبي       جا تا بخش شمالي متصل به آن كه مرزهاي تركيه بود منطقه           
كليـه مايحتـاج و     واي امـن و دور از تيـررس تبـديل كـرده                به منطقه  را كيلومتر   80 تا   50مق  و به ع  

بنا به اظهارات كردها، رژيم عراق . كردند ملزومات خود را از ايران و از طريق جاده هاميلتون تأمين مي         
د براي اين جنگ حتي دو تيپ زرهي تانك را كه آخرين تير تـركش ارتـش بـود و تـا بـه حـال مـور                          

دو تيپ پيشرفته مذكور در اواخـر مـاه اوت          . استفاده قرار نگرفته بودند، عليه پيشمرگان به كار گرفت        
. هاي مركزي نفـوذ كننـد       پس از يك نبرد سخت موفق شدند تا قالدزي در جنوب و رواندوز در بخش              

نين غير نظـامي    هاي رژيم چهار هفته قبل با تمام قوا به اين مناطق حمله برده و ساك                افكن  البته بمب 
  . آن را مجبور به تخليه منازلشان كرده بودند

 را خيلي خوب فرا گرفته      1966داد كه سر فرماندهي ارتش عراق دروس سال           اين جريان نشان مي   
واحدهاي نظامي رژيم اين بار برخالف انتظار كردهـا از سـمت غـرب يعنـي از طريـق اربيـل بـه                       . بود

لـي   هاي عميق دو هزار متري گه       رهبري كردها عبور از دره    .  شمال كردند بلكه از سمت   نرواندوز حمله   
ن يآنها به همـ . پنداشت را توسط نيروئي غير از پياده نظام غير ممكن مي     ) گلي علي بيگ  (گ    لي به   عه

دليل حتي چند عدد سالح ضد تانكي را هم كه داشتند با خود نياورده بلكه آنها را در مواضع ديگري                    
اي كه ژنـرال نـوميري معـاون سـتاد ارتـش و        اما ارتش عراق طبق نقشه    . وده بودند از جبهه مستقر نم   

ريزي كرده بودند، درست در همين مكان عمليـات را آغـاز              شخصاً طرح يف    ي  يلسرهنگ الكساندر واس  
  .  را در اين دره وارد نبرد نمودند62يك تيپ كامل زرهي تكرده و 

خانـه ارتـش،       ميلي متـري تـوپ     500هاي    ر الينقطع توپ  امان نيروي هوائي و رگبا      هاي بي   بمباران
هاي عراقي به فاصلة  اكنون تانك. ها ميخكوب نمود نيروي دفاعي پيشمرگان كرد را در آن سوي جبهه       
اما هدف اين حمله و عمليات فقط به اينجا خـتم           . كمي از رواندوز روي جاده هاميلتون ايستاده بودند       

 دره قرار گرفتـه بـود كـامالً بـه اشـغال نيروهـاي               وزي را كه در تهِ    نوميري قصد داشت رواند   . شد  نمي
. دو شكاف عميق بـه وجـود بيـاورد        و  حكومتي در بياورد تا بعدها از آن به عنوان پايگاه استفاده كرده             

 مرگـه سـور و قطـع ايـن       هيكي به سوي شرق به طرف مرزهاي ايران و ديگري به سوي شمال تا جاد              
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 به دست آوردن و تصاحب اين جـاده بـه مفهـوم پايـان مقاومـت                 .خته بودند جاده كه كردها آن را سا     
  . كردها در نيمة شمالي منطقه امن و دور از تيررس بود

پس از آن رژيم بعث عراق از همان ماه آوريـل در سرتاسـر منطقـه خودمختـار كردسـتان تحـريم                  
مبادالت بازرگـاني مـواد غـذايي و    مرزهاي مابين ايران و تركيه هم براي هرگونه    . اقتصادي برقرار كرد  

هاي بشردوستانه، به دليل اعتراض حكومت بغداد در آنكارا از سوي كشور تركيـة ضـد كـرد                    نيز كمك 
هاي عراقـي آنچنـان ممنوعيـت         سازمان. ود گرديد دسمكه به نوبة خود خواهان نابودي خلق كرد بود          

ايـن  .  آن را تـا حـدي تقليـل داد   دور ميـش  كه تنها از طريق جاده مرگه س      ند برقرار نمود  اي  جانبه  همه
پذيري بود كه ميشد از طريق آن مايحتـايج و تـداركات مـورد نيـاز را بـا                     جاده تنها راه ارتباطي رخنه    

سـوم بـه بادينـان اسـت و تحـت كنتـرل             ودر ايـن منطقـه كـه م       . زحمت و مشقت از ايران وارد نمود      
كردند، اين     مي  ت، در حدود پانصد هزار نفر زندگي      هاي مرز تركيه واقع شده اس       ها و در نزديكي     بارزاني

 در بـدو حمـالت نظـامي        ،اي كه در نتيجه رفتار خصمانه عوامـل رژيـم           عده يكصد و پنجاه هزار آواره     
مـسئولين حـزب دمكـرات    . شـد  مجبور به ترك شهرها و روستاهاي خود شده بودند را نيز شامل مـي          

حداقل سي هزار نفر در معرض خطـر مـرگ ناشـي از    زدند كه در منطقه بادينان      كردستان حدس مي  
رو بـود و بـا درهـم       رمائي كـه پـيش    سستان و   زمگرسنگي قرار گرفته باشند، حدس و گماني كه طي          

 به عنـوان يـك واقعيـت تلـخ و وحـشتناك بـه حقيقـت                 1375شكستن مقاومت كردها در بهار سال       
  . پيوست

چنـين    زندگي اين پانصد هزار غيرنظـامي هـم       ود كه   بمعهذا مرگه سور مانند رشته نخي ابريشمي        
اي كـه در آن منطقـه تعدادشـان حـدوداً بـه ده هـزار نفـر                    سرنوشت افراد واحدهاي نظامي پيشمرگه    

مـسلماً  «: هايش طي آن روزها ابـراز داشـت         بارزاني در يكي از مصاحبه    . د به آن بستگي داشت    يرس  مي
 بـه همـين دليـل مالمـصطفي كليـة           ».ز آن آگـاهيم   اند، اما خود ما هـم ا        ها به اين مسئله واقف      بعثي

سرفرماندهي نيروهاي مـسلح كـرد از       . كار گرفت   نيروهايي را كه در اختيار داشت در جنگ رواندوز به         
ها آن بـود كـه هـر كجـا             چندين گردان اطفاي حريق تشكيل داد، وظيفة اين گردان         ،نيروهاي ذخيره 

  . گرفتند شده را مي  رسانده و جاي واحد تضعيفجا شد سريعاً خود را به آن كمبودي احساس مي
هـاي   شـبي از آن شـب   . خود من در آن ايام چند روزي را با پيشمرگان جبهة رواندوز به سر بـردم               

همـراه عكـاس آلمـاني و دو خبرنگـار از           . وزيـد   اواخر تابستان كه هوا تاريك شده و نسيم ماليمي مي         
اي كـه حكـم        باز جلـوي خانـه      افسران بارزاني در فضاي    اي از   كشورهاي هلند و فرانسه، مترجم و عده      

ها را خاموش     محض احتياط تمام چراغ   . هاي تاشوئي نشسته بوديم     خانه را داشت روي چهارپايه    ميهمان
ش بود و هيچ اثري از چومان  واقع شده بود خاموته دره هاي چومان هم كه در        كرده بودند حتي چراغ   

اي كـه     تنها نقـاط روشـن و نـوراني       . خورد  كرد به چشم نمي      عبور مي  ميلتون كه از ميان آن    ها  و جادة   
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شد سرخي سيگار پيشمرگاني بود كه نگهباني ميهمانخانه را به عهـده داشـتند و يـا خدمـة                     ديده مي 
صحبت و گفتگويي اگر    . ها نشسته بودند    هاي دوشكائي كه آمادة شليك روي صندلي گردان توپ          توپ

 و هـر كـس در خـود و          هگرفـت امـا اكثـراً سـكوت كـرد           دا انجـام مـي    بود خيلي آهسته و بي سرو ص      
  . هايش غرق بود انديشه

 صـداي موتـور     ،تـر    واضـح  بعـد ابتـدا آرام آرام     . در همين لحظات ناگهان سكوت شب شكسته شـد        
 ي صداي آواز ماننـد ،هاهمراه با صداي موتور ماشين    . چندين وسيله نقليه از ته دره در هوا بخش شد         

افت حدوداً هـزار متـري بـين    همگي كنجكاو از جا پريده و دوان دوان مس      . رسيد  بگوش مي  دورهم از   
ايـن  . آنجا يكـي از گردانهـاي مـشهور پيـشمرگان را ديـديم            . خانه و دره را پشت سر گذاشتيم      ميهمان

.  وسيله نقليـه كـه پيـشمرگان جـوان روي آنهـا نشـسته بودنـد             50گردان تشكيل شده بود از حدوداً       
نـگ  رها همگي زيتوني      كاميون. هاي ساخت آلمان قرار گرفته بودند       روي جديدترين كاميون  ها    ماشين

ورهائي نيـز   رها لند   مابين اين ماشين  . و ظاهراً ارتش ايران آنها را در اختيار نيروهاي كرد قرار داده بود            
افـرادا  هايي جهت نشـستن       ها نيمكت   خوردند، روي واگن    كه هر يك به واگني متصل بودند بچشم مي        

هاي كشاورزي همچون تراكتور كه آنهـا نيـز     وسايل نقليه ديگر عبارت بودند از ماشين      . نصب شده بود  
  . كشيدند هاي نصب شده را بدنبال خود مي هاي يدكي درازي با نيمكت به نوبه خود واگن

ه خـود   ا و با استفاده از نور كمرنگ مهتـاب بـر          هكليه اين وسايل نقليه چراغهايشان را خاموش كرد       
 نفر بودند تنگاتنگ بغل دست هم روي        800 تا   700افراد گردان كه مجموعاً در حدود       . ادامه ميدادند 

يختـه و   و نارنجـك بـه كمـر آ       يها  ها نشسته و هر كدام تفنگي را در ميان زانوان گرفته، كيسه             نيمكت
» رزگـاري «ان  اسم اين گرد  . هاي خود حمايل كرده بودند      سينه قطارهاي فشنگ را چپ و راست روي      

 رساندند كه ايـن جوانـان     ما به اطالع . رستگاري بود و افراد آن همصدا در حال خواندن سرودي بودند          
پيشمرگ قصد دارند همان شب به مقابله دشمن شتافته و به نيروهاي مسلح عراقي كه يك روز قبـل                   

 كه ارتفاع آن بـيش      )Goraz(از  رهاي ارتفاعات گو    ز موضع مهمي را در دامنه     الي رواندو در بخش شم  
رهبران كرد آماده دادن هـر نـوع        . ور شوند   باشد به تصرف خود درآورده بودند، حمله        از دو هزارمتر مي   

. هـاي آنهـا بودنـد       ين و زوزاك و دامنـه     رند ه ز مخصوصاً كوه  ي براي حفظ ارتفاعات اطراف رواندو     ربانق
را غنيمـت شـمرده و واحـدهاي    دليل اين شنابزدگي هم آن بود كه واحدهاي مسلح حكومتي فرصت      

م با اين كار واحدهاي رژيـ     . ار كرده بودند  ع مرتفع اين كوهها جايگزين و استت      توپخانه خود را در مواض    
سلط يافتـه و آنهـا را       پوشي و مهم كردها تـ       هاي ارتباطي غيرقابل چشم   توانستند از آن نقاط بر راه       مي

  . هاي خود گرفته و مسدود كنند خانهزير آتش توپ
 سـكوتي  ،رفتند از مقابل مـا رد شـدند   اني كه ستون پيشمرگاني كه داشتند به پيشواز مرگ مي       زم

رسـيد و     بوي مرگ به مـشام مـي      . آمد  ترين صدا از كسي درنمي      مرگبار بر فضا سايه انداخته و كوچك      
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ام به يـاد وقـايع مهـم          من و همراهان آلماني   . كرديم   صداي نفس كشيدن تاريخ را احساس مي       همة ما 
بـه  . ها نقش بسته بـود افتـاديم        كشورمان و عمليات نظامي ويرانگري كه طي جنگ جهاني در خاطره          

 هزار انسان بكام مرگ فرورفته و همانجا        45كه در آن    ) Langemarck(ويژه محلي باسم النگمارك     
  . مدفون شدند

ـ مهاي روانداز در      ري فرمانده لشكر پيشمرگه   دار عبداله پيش  دح روز بعد به دي    بص اش   ر فرمانـدهي  قّ
 براي طي همين مسافت كوتـاه       ،مسافتي در حدود بيست كيلومتر را با يك لندرور طي كرديم          . رفتيم

رفـت توسـط يگـان        كه به سوي ارتفاعـات گـوراز مـي          شني ةيك ساعت و نيم در راه بوديم، اين جاد        
 درآورده بـوده بـدين      اش آنها را    در نداشت چون راننده    ،لندرور. ها ساخته شده بود     مهندسي پيشمرگه 

ها فوراً از ماشين بيرون پريده و خود را به        توانستند هنگام حمالت هوايي عراقي      نحو سرنشينان آن مي   
سـايه  .  سر به فلك كشيده متوقـف كـرد  دارِ   را زير يك صخره شيب      جيپ ،راننده. جاهاي امن برسانند  

در معيـت متـرجم و يـك        .  داد صخره روي لندرور افتاده و از بـاال بـه زحمـت ميـشد آنـرا تـشخيص                 
 روي شانه خود آويـزان كـرده بودنـد بطـرف قلـه كـوه راه                 يپيشمرگه محافظ كه هر كدام كالشينكف     

از . روي در ارتفاع دوهزار متري رقيق شدن هـوا را احـساس ميكـردم               پس از يك ساعت پياده    . افتاديم
آن بود عبور كرديم و پـس از        شده  بسته   روي درة عميقي   طناب و قطعات تخته      باپل معلقي كه    روي  

  . ها استتار شده بود در مقابل ما نمايان شد ي كه در البه الي صخرهدرمقر فرماندهي پيش
هاي نگهباني تفنگ بدسـت و    پست. افراد واحد مخابرات مشغول كابل كشي براي نصب آنتن بودند         

 خسته و از    اي پيشمرگه  گوش به زنگ مراقب اطراف و آماده شليك در درون غاري وسيع و جادار عده              
ري را خيلـي      دپيـش . زدنـد   له مي صهايشان را و    اي هم داشتند لباس     خوابيده بودند، عده  جنگ برگشته   

خبرنگـار بريتانيـايي يكبـار در روزنامـه     ) David Hirst(ديويد هيرست . سريع ميشد شناسايي كرد
و همين  » .شود   او پيدا نمي   ي به الغري  صدر سرتاسر كردستان شخ   «:نوشتاو  مشهور گاردين راجع به     

فرمانده لشكر پيشمرگان با اشاره دست از ما دعوت كرد تا كنـار او روي پتـوي سـربازي            . طور هم بود  
او بالشي را كه روي روكش آن گل و پرنده گلدوزي شده بود براي من راست و ريس كرد تـا                     . بنشينم
  . بودش دعوت كرده ا انگار كه ما را براي صرف چاي به خانه. تر بنشينيم راحت
امـا او بيـشتر    . ها چيزهـائي بـشنوم      خواستم از زبان پيشدري راجع به كل اوضاع و احوال جبهه            مي

 يعنـي   اي آلمـان     افـسانه  دراغب بود قبل از هر چيـز از زبـان يـك ميهمـان آلمـاني در مـورد ارتـشب                    
رشال رومل در يـك      اطالعاتي كسب كند و مخصوصاً از من خواست به او بگويم ما            فلدمارشال رومل 

توانست بزند تا بر نيروهاي مـسلح ارتـش عـراق مـستقر در                چنين موقعيتي دست به چه اقداماتي مي      
ضـمن  . بدين نحو رسيديم به موضوع برتري نيروها از نظر تجهزات نظامي          . اطراف رواندوز پيروز گردد   

ا تحـت كنتـرل گرفتـه و        هاي عراقي كه ته دره و نقاط نزديك به اطراف شـهر ر              گفتگو در مورد تانك   



  

  دولت  بي ملّتكرد،
 
 

292

هـاي منطقـه را بـراي كردهـا مـشكل كـرده بودنـد، پيـشدري در          ها و كـوه  بدين نحو ارتباط بين تپه    
 قابـل كنتـرل و      اي ضد تانك آلماني كـه از راه دور        ه  او چيزهايي راجع به موشك    . روياهايش فرو رفت  

پـس از   . شـت، شـنيده بـود     و در اختيار نيروهاي مسلح آلمان قرار دا       » كالهك قرمزي «هدايت بودند   
هـا را      عدد هم نه بلكه فقط بيست عدد از اين موشك          50اگر فقط صد عدد، نه      «: اي مكث گفت    لحظه

خواست بداند چـرا      بعد هم مي  » كردم  جا به كلي تعيين مي      در اختيار داشتم سرنوشت جنگ را همين      
فرسـتند و چـرا       لحه نمـي  جنگنـد اسـ     ها مي   كشورهاي غربي ديگر براي كردهائي كه دارند عليه روس        

خيلي سعي كردم و به     . مايه و رقيق شده است       طريق ايران تا اين حد كم      ازتداركات و احتياجات آنها     
اهايش درآورده و به واقعيت جنـگ و راه رسـيدن بـه        رؤيخودم زحمت دادم تا توانستم او را مجدداً از          

 در 1966سال . باز گردانم) گ لي به لي عه گه(جاده مرگه سور در دامنه ارتفاعات گوراز و گلي علي بگ
كـس   مناطق تحت فرمانـدهي او تيـپ پـنجم ارتـش عـراق بكلـي نـابود شـد و در آن محوطـه هـيچ                    

  . توانست بهتر از او فرماندهي مبارزان كرد را به عهده بگيرد نمي
 كرد از مـا خواسـت تـا از خـط جبهـه              پيشدري انگار داشت ما را به گردش و هواخوري دعوت مي          

اه راسـت، بعـد از آن       رت و برگشت در حدود يكساعت       رففاصله جبهه تا اينجا      «:بازديدي بعمل آوريم  
بطـري ويـسكي را   .  و خستگي را از تنتان در بياورم     هتوانم شما را به يك جرعه ويسكي دعوت كرد          مي

افه كرد   هم با چشمكي اض    بعددهم و      قرار مي  ه شدن در آب چشم    كنَهم تا برويد و برگرديد جهت خُ      
  ».تواند ما را ببيند كه در درون اين غار حتي خدا هم نمي

راهـي، شـروع      اي نـه كـوره      نه جاده . اي از پيشمرگان مسلح به طرف جبهه راه افتاديم          همراه دسته 
اي از يك گردنه       مي بايست يال كوهي را پشت سرگذاشته، پس از عبور از دره            .كرديم به صعود از كوه    

بـين راه   . رفتـيم    كرده بودند باال مي    پنهانهايش    هاي صخره   را در پستي و بلندي    ها خود     كه پيشمرگه 
ايشان اجساد كشته شده و يا مجروحاني بود كه الي پتو يا پارچـه              هبه كارواني برخورديم كه بار قاطر     

  . پيچيده شده بودند
ان داشـت از    هايم هـر لحظـه امكـ        پيمايي طاقت فرسا و با اين احساس كه ريه          پس از دو ساعت راه    

تا جبهه چقـدر ديگـر      «ها پرسيدم     ، به خود دل و جرأت داده و از يكي از پيشمرگه           دشدت فشار بترك  
 ». سـاعت  كفقط يـ  «: جواب او همان بود كه پيشدري قبل از حركت به ما گفته بود            » راه باقي مانده؟  

.  فهميديم يعني چـه    را به خاطر سپرديم و    »  پيشمرگه يك ساعتِ «ام بعد از آن       من و همراهان آلماني   
 زحمتي بود موفق شديم خـود را بـه          رلرزيد، اما باالخره به     هر دوي ما از فرط خستگي زانوهايمان مي       

 ، عادت دارندها ناگفته نماند كه خود پيشمرگان كرد هم كه به اين نوع راهپيمايي       . خط جبهه برسانيم  
را بـه داخـل يكـي از سـنگرها     به هر حـال خـود   . چكيد س شده و عرق از سرورويشان مييحسابي خ 

اما پس از چند لحظه به خود آمده و شروع كرديم بـه گـوش دادن بـه       . رسانده و تقريباً از حال رفتيم     
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ها شب قبل بـه يكـي از مواضـع كردهـا كـه در سـطحي                   عراقي. فرمانده واحدهاي جبهه  رهنمودهاي  
ي يك ضد حملـه در همـان شـب          اما واحد ضربتي رزگاري ط    . تر قرار داشت شبيخون زده بودند       پائين

. خـورد   جنازه كشته شدگان همه جا به چشم مـي        . مجدداً آنها را به عقب رانده و تار و مار كرده بودند           
هر از گاهي   . هاي قبل نيز هنوز به خاك سپرده نشده بودند          جسد سربازان عراقي كشته شده در جنگ      

ر و محتاطانه شروع نمود به عكس گـرفتن   همراه آلماني من در پناه سنگ     . بوي تعفّن به مشام ميرسيد    
  . آور باد كرده بودند هايي كه بعضاً به نحوي فجيع و چندش از جنازه

هـاي دولتـي را كـه      هاي يگان   شد به راحتي تانك     از مسافتي به فاصله تقريباً يك تا دو كيلومتر مي         
هـاي    بـه وسـيله دوربـين     توانـستيم     مـي . ند، مشاهده نمود  دداشتند به چپ و راست رفته و مانور ميدا        

االمكان به  پيدا بود آنها مأموريت داشتند حتي.  را شناسايي كنيمT55 , T62هاي  شكاري، نوع تانك
صـداي  . هـاي خـود بگيرنـد    هاي پيشمرگان كرد نزديك شده و آنها را زير آتش گلوله        مواضع و جايگاه  

سر و صدايي كه ميرفت تا بزودي با صداي . رسيد ها تا آن باالها هم مي  تانكنيِوچ شِرُج و قُرِخشك قِ
ها قاطي شود، البته اين بار از جانب آتشبار كردها كه ما سـر راهمـان بـه اينجـا در                  مهيب انفجار توپ  

ظاهراً فرمانده واحدهاي مواضع كوهـستاني كردهـا        . اي دورتر در پشت جبهه آنها را ديده بوديم          فاصله
  . هاي ضد تانك نموده بود تقاضاي توپ

. كردند  وار حركت كرده و گرد و خاك به پا مي           هاي عراقي چگونه زيگزاگ     ديديم كه تانك    ز باال مي  ا
نـشيني    هاي در حال عقب     ساعت تنها چيزي كه از تانك       پس از سپري شدن مدت زماني در حدود نيم        

ـ   .  گرد و غبار بود    شد فقط و فقط ابري از       به طرف پادگان رواندوز مشاهده مي       هـا  كرد ةاما آتش توپخان
هـاي روسـي      يك اسـكادران از ميـگ     . ميان كشيده شود    باعث گرديد تا پاي نيروي هوايي عراق هم به        

كنان مثل برق از روي سرمان گذشتند، چند لحظه بعـد صـداي انفجارهـاي مهيبـي بـه گـوش                   غرش
 همـة مـا     ، مدت زد و خورد    د كرده بودند؟ در سر تا سر      ها گردان توپخانه كردها را نابو       آيا ميگ . رسيد

 بدون  عكاس آلماني همراه من   درون پناهگاهايمان بدون كوچكترين حركتي دراز كشيده بوديم، فقط          
هاي خبـري ايـن       ترين عكس   خواست داغ   او مي . گرفت  وقفه دور بينش را لب سنگر گرفته و عكس مي         

  . نبرد را بگيرد كه موفق هم شد
او به محـض ديـدن مـا        . دري بازگشتيم غروب همان روز پس از هفت ساعت نيمه جان به نزد پيش           

بايد اقـرار كـنم     » خوب چطور بود؟ از هواي خنك تابستاني ما خوشتان آمد؟         «:لبخند برلب سؤال كرد   
 هرگـز غار به ما تعارف كـرد،       روز   آن   روبغ چند جرعه ويسكي كه پيشدري         لذتي كه از نوشيدن آن    

  . در سرتاسر عمرم نچشيدم
 را بر   خود نيرويي بالغ بر صد هزار نفر از سربازان          1974 در پائيز    طبق اظهارات كردها، ارتش عراق    

به خدمت زير پـرچم فراخوانـده        سال را هم دوباره      27كليه افراد ذخيره تا سن      . عليه آنها بسيج نمود   
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سران رژيم بغداد قاطعانه تصميم نهايي خود را گرفته بودند جنگ را حـداكثر تـا قبـل از شـروع                     . بود
چون با بارش برف سنگيني كه ارتفاع آن به سه تـا چهـار متـر و                 . ستان يكسره كنند  زمو  فصل سرما   

 ارتـش جهـان نيـز بـا بكـارگيري           قـوي تـرين   رسـيد، حتـي       گراد مي    درجه سانتي  30سرمايي تا زير    
  . بود ترين تجهيزات مكانيزه قادر به انجام هيچگونه عملياتي نمي مدرن

هر چه شروع فصل سـرما      . بيني شده پيشمرگان بود     شاز سوي ديگر شروع زمستان جزو اهداف پي       
هـاي سـپتامبر و اكتبـر         طي مـاه  . يافت   شدت و قاطعيت حمالت آنها نيز افزايش مي        ،شد  تر مي   نزديك

با يك ضدحمله جلوداران ارتش عراق را به خاك و ) روند  كساني كه به استقبال مرگ مي     (ها    پيشمرگه
هاي تأمين تداركات را بر آنها بـسته و           راه. با بقيه قطع نمودند   خون كشيده و ارتباط يگانهاي تانك را        

بـدين نحـو بخـش قابـل        . هاي چريكي در سرتاسر كشور شدت يافـت         آنگاه نابودشان كردند و فعاليت    
و از انجـام عمليـات آنهـا در         . هـاي چريكـي شـد       اي از نيروهاي مسلح حكومتي درگير جنگ        مالحظه
ها و    مناطق كشور رخنه كردند، پل    كلية  هاي كرد در      پارتيزان. مدهاي اصلي جلوگيري به عمل آ       جبهه
هاي رژيـم را مـورد دسـتبرد قـرار داده و بـا پرتـاب نارنجـك بـه                      ها را منفجر و انبارها و پاسگاه        جاده

  . ها ايجاد كردند ي رعب و وحشت در دل آن عراقهاي قرارگاه
د و كركوك توسط يك واحد كوماندو منفجر     در تاريخ شانزدهم سپتامبر پااليشگاه نفتي مابين بغدا       

چند روز پس از آن، انفجار شاهرگ نفتي ديگري موجبات وحشت سازمان امنيت كشور را فراهم                . شد
متخصصين كرد به كمك يك دستگاه انفجاري الكتريكي بسيار پيچيده و قابل كنترل از راه دور     : نمود

آميز را به     يده شده بود مجدداً يك انفجار موفقيت      كه قطعات آن از كشور آلمان غربي تهيه و تدارك د          
  . مرحله اجرا گذاشتند

: هـا خيلـي سـنگين بـود         تلفات و خسارات آن   .  قواي خود را بسيج نمودند     ها آخرين بازماندة    عراقي
هاي پائيز از دسـت       ها تانك و صدها كاميون ارتشي را طي اين ماه           ارتش رژيم بعث سه هزار كشته، ده      

عالوه رژيم  به. هايي از ارتش عراق خسته شده و ديگر حال و حوصله جنگيدن نداشتند   شبخ. داده بود 
عوامل حكومـت مركـزي نـه     . دارد  ديگر قادر نبود تلفات و خسارات را از چشم جامعه عراق مخفي نگه            

بلكه دستور دادنـد تـا روي سـنگ قبـر             ها ممنوع كرده بودند،       هاي فوت را در روزنامه      فقط درج آگهي  
گرداندنـد   شان بازمي ها را به موطن اصلي سران و سربازان عراقي كه در جنگ كشته شده و جسد آن         اف

كه در راديـو بغـداد    بنويسند، يا اين» شهيد در راه آزادي خلق فلسطين«اي چون    كننده  جمالت گمراه 
لكـه موضـوع    به مردم اطمينان خاطر ميدادند كه مابين ارتش عراق و كردها اصوالً جنگي درنگرفته، ب              

انـد و ايـن بانـدهاي تبهكـار      ها پنـاه بـرده    اي راهزن و اراذل و اوباش كه به كوه          شود به عده    مربوط مي 
  . فايده بود و مردم به واقعيت امر پي بردند اما تمام اين اقدامات بي. بايستي دستگير و مجازات شوند
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راديـو  « كـرد     شورشـيان  حتي مردم عرب زبان عراق هم عادت كرده بودند بـه شـنيدن فرسـتنده              
وار راديـو بغـداد       هاي افـسانه    سرائي   عربي پخش و به تفسير و افشاگري داستان        كه به زبان  » كردستان

كردها به  . كرد  شدگان ارتش عراق را اعالم مي       اين فرستنده پيش از هر چيز اسامي كشته       . پرداخت  مي
را از طريق ايـن فرسـتنده بـه اطـالع           هاي خود     دادند تا خبر سالمتي و سالم       اسيران جنگي اجازه مي   

توانـستند از طريـق       حتي خبرنگاران و بازديدكننـدگان خـارجي هـم مـي          . افراد خانواده خود برسانند   
  . هاي شخصي خود را به اطالع عموم برسانند ميكروفون فرستنده كردها برداشت و استنباط

ترتيب هدف اصلي حمالت رژيم     بدين  . اواسط ماه نوامبر در كردستان بارش اولين برف آغاز گشت         
طـي اكثـر    . ي نـشد  لمع فصل زمستان به پايان برساند، ع      عراق كه قصد داشت جنگ را تا قبل از شرو         

مبارزات گذشته كردها به اثبات رسانده و نشان داده بودند كه پيشمرگان كرد در ايـن فـصل از سـال                     
كردهـا بـا وجـود    . آورنـد   وارد مـي ترين خسارات و تلفات را بر نيروهاي محصور در برف رژيـم             سنگين

هـا هنـوز هـم        محور اصلي مناطق آن   . توانستند نفس راحتي بكشند     مشكالت و وخيم بودن اوضاع مي     
هـاي هنـدرين، زوزاك، گـوراز عمـدتاً در          ارتفاعات اطراف رواندور، كـوه    . محكم در دست خودشان بود    

شـد كـه در آن    اي تبديل ضعي يا جبههبه جنگ مو در منطقه رواندوز، جنگ چريكي      . ها بود   اختيار آن 
اينجـا بـود كـه ارسـال تـسليحات از ايـران ادامـه جنـگ را                  . نمـود   آتش توپخانه نقش مهمي ايفا مي     

ها مخصوصاً شامل مهماتي چون فشنگ، تعدادي لوله براي استفاده از  اين سالح . ساخت  پذير مي   امكان
اين . شدند  هاي ضدهوائي هانترهوك مي    هاي ضدتانك و توپ     هاي سنگين و فوق سنگين، موشك       توپ
نجام در ماه نوامبر تحويـل      ها پس از مذاكرات طوالني با شاه و مقامات و مسئولين آمريكايي سرا              سالح
هـاي    افكـن    هانترهوك، بمب   هاي ضدهوائي   جنگجويان كرد حتي موفق شدند به كمك موشك       . گرديد

 باالتر پـرواز    ارتفاعاتسي بودند وادار نمايند تا در       ها غيرقابل دستر    توپولوف را كه تا آن زمان براي آن       
هـا تحويـل داده بـود در تـاريخ            ي كـه شـوروي بـه عراقـي        16افكن توپولوف     يكي از شش بمب   . كنند

طـي  . چهاردهم دسامبر در درة چومان مورد اصابت يك موشك هانترهوك قرار گرفت و منهـدم شـد                
افكـن    يـك شـكاري بمـب     : ش عراق سرنگون گرديد   هاي ارت   افكن  همان روز يكي ديگر از شكاري بمب      

  . سوخوهفت
نگ نيروهاي عراقي خارج     همين ماه حتي شهر عماديه را از چ        هاي كرد موفق شدند طي      پيشمرگه

البته نيروهاي مسلح بارزاني وقتي وارد اين شهر شدند با . نموده و مجدداً آن را به تصرف خود درآورند
عينـاً ماننـد    . كلي ويران و از سكنه خالي شده بـود          ها به   اثر بمباران شهر ارواح مواجه گشتند، شهر در       

 ديگـر نيـز بـه همـين          كردنشينِ  مسكونيِ  دو هزار روستا و مناطقِ     .الله، رواندوز و بسياري از شهرها     گ
هـاي زمـين بـه زمـين بـه            هاي انفجاري ناپالم و يا موشـك        ترتيب يا تخليه گشته و يا توسط بمباران       

در مدت زماني كه كردستان درگير مبارزات بـود منـاطق مختلـف آن تـا                . ل شده بودند  اي تبدي   ويرانه
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ها و يـا   در حدود نيم ميليون انسان از ترس حمالت هوايي بمباران         . حدود زيادي از سكنه خالي شدند     
كـرد تـا جنـبش     ها مذبوحانه تالش مي    اقدامات تروريستي ديگري كه رژيم بعثي بغداد با توسل به آن          

  . خواهانه كردها را به شكست بكشاند، خانه و كاشانه خود را رها كرد، و مجبور به فرار شده بودندآزادي
هاي رژيم عليه غيرنظاميان كرد ابتدا در ماه آوريل و با يك حمله هوايي بـه                   جنگ و بمباران   شروع

افكن   بمبند  ، دو فرو   صبح 45/9در تاريخ بيست و چهارم همين ماه ساعت         . شهر قالدزي شكل گرفت   
جمعيت اين شهر كـه در زمـان صـلح حـدوداً بـه ده هـزار نفـر           . سوخو بر روي شهر به پرواز درآمدند      

در نتيجه هجوم پناهندگان به پانزده تـا بيـست          از جنگ   رسيد، طي ماه مارس يعني يك ماه قبل           مي
نيروهـاي  . و شـكا   توپ د  عرادهتنها سالح ضدهوائي شهر عبارت بود از يك         . هزار نفر افزايش يافته بود    

ها براي حفاظت و دفاع از شهرها  ها به قدري كم داشتند كه استفاده از آن مسلح كرد از اين نوع سالح     
  . كرد خطور نميهم حتي به فكرشان 

كنـد دل و      ها را تهديد نمـي      دانستند خطري آن    خلبانان عراقي كه از اين موضوع مطلع بودند و مي         
شاهدان عينـي   .  پائين حمالت خود را آغاز كردند      اتآسوده در ارتفاع  جرأت بيشتري يافته و با خيالي       

هواپيماهاي سوخو كه در ارتفـاعي   « :كنند  خاطرات آن روز را هرگز فراموش نكرده و چنين تعريف مي          
هاي خود را روي بخـش مركـزي شـهر خـالي             كردند، بمب   به بلندي دو برابر تيرهاي تلگراف پرواز مي       

هايي كه در زير بال هواپيماها نصب و جاسازي شده بود همه جا                شليك موشك  اكرده و به دنبال آن ب     
هـا در اختيـار نيـروي هـوايي اتحـاد جمـاهير        خو كه آن زمانهاي سو  افكن   بمب ».را به آتش كشيدند   

 و دو محموله    750ها عالوه بر يك دسته موشك دو محموله           شوروي بود، معموالً در زير هر يك از بال        
  . دكردن ي بمب نيز با خود حمل ميلوگرم كي500

 بار اين هواپيماها به صورت فرشي از آتش و بمـب بـر روي مركـز    در مجموع پنج تن مواد منفجرة   
ها، يك مدرسه و بخشي از يك بيمارستان  شامل منازل، مغازهشهر منطقه مسكوني . شهر گسترده شد

 نكرده مجدداً بازگشته و با تيربارهاي هوائي        خلبانان عراقي به اينها بسنده    . به طور كلي نابود گرديدند    
در جريان اين حمـالت ناجوانمردانـه حـداقل         . متري خود دست به حمالت ديگري نيز زدند          ميلي 30

شـد   ها شامل كودكان كالس دوم دبـستاني مـي    تن از آن   80 نفر جان خود را از دست دادند كه          130
  . شمرگه هم جزو جان باختگان بودكه در آن لحظات سركالس درس نشسته بودند، يك پي

بنابر اظهارات صريح بارزاني، قالدزي اولين شهري بود كه طي اين جنگ خانمانسوز مورد حمـالت                
ها سال بود ادامه داشـت        گرفت، جنگي كه ده     سنگين هوايي نيروهاي مسلح ارتش رژيم بعثي قرار مي        

ز چند روز از بمباران قالدزي نگذشته بـود         بيش ا . شد  رحمانه قتل عام مي     پناه كرد مدام بي     و خلق بي  
چهـل كـشته و   : هاي عراقي قرار گرفت افكن كه شهر گالله در درة چومان نيز مورد تعرض هوايي بمب      

روز بيست و هـشتم آوريـل شـهر حلبجـه واقـع در هـشتاد            . پنجاه و يك زخمي نتيجه اين حمله بود       
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 نفر اعـالم  100ها هم   و زخمي140ها   كشتهدر اين شهر تعداد. كيلومتري منطقه جنگي بمباران شد   
 منـازل مـسكوني     ،هـاي مجـدد     بمبارانو  توده عظيمي از ساكنان شهر از ترس حمالت هوائي          . گرديد

هـاي عراقـي در    افكـن  بمـب . ها فرار كردند ها و نزد پيشمرگه خود را تخليه نموده و به سوي كوهستان  
 25هاي ناپالم خود را روي سـر           روز مواد منفجره و بمب     فاصله بيستم آوريل تا دهم ماه مه تقريباً هر        

. سوخت  اين شهر طي تمامي اين مدت بيست روزه در آتش مي          . كردند  هزار سكنة شهر زاخو خالي مي     
هاي عراقي خود را بـه مركـز          در همين فاصله يكي از يگان     . رقم قربانيان در اين شهر مشخص نگرديد      

  . رساند رگبار بسته و به قتل مي زن و كودك را به 63شهر رسانده و 
دژخيمـان رژيـم    . كرد  عوامل حزب بعث در بغداد هم بيداد مي       بارِ  مال خشونت   عكشت و كشتار و اَ    

اعضاي واقعي و غير واقعي حزب دمكـرات و جنـبش آزاديخواهـان كـرد را كـه در زنـدان ايـن شـهر                         
 11عوامل بعثي روز چهاردهم آوريـل    . ترين شكنجه و آزارها قرار دادند       رحمانه  محبوس بودند مورد بي   

بردنـد، پـس از شـكنجه فـراوان بـه        در زندان به سر مي    1972نفر از زندانيان كرد را كه بعضاً از سال          
 نفر علناً در شهر كردنـشين اربيـل بـدار آويختـه شـدند، آثـار                 11زماني كه اين    . اعدام محكوم كردند  

 و  ههـا را قطـع كـرد        هاي برخي از آن     دست:  بود هاي ددمنشانه دژخيمان به وضوح قابل رويت        شكنجه
گـزارش  «اي بنـام      الملـل در نـشريه      اي ديگر را از حدقه درآورده بودند، سازمان عفو بـين            چشمان عده 

هـاي شـكنجه    دهنده و مفصلي راجع به روش شد گزارش تكان كه در لندن چاپ و منشر مي » شكنجه
ام آوريل پنج دانشجوي كرد دانـشكده   ر تاريخ سيد. سازمان امنيت پليس مخفي عراق به چاپ رساند       

طلبانه به مـرگ محكـوم        هاي تجزيه   ادبيات دانشگاه بغداد نيز به اتهام هواداري، تأييد، كمك و فعاليت          
يـك هفتـه بعـد شـش     . هـا بـود   گشته و به دار آويخته شدند كه ليال قاسم نوزده سـاله هـم جـزو آن     

  . دانشجوي ديگر به دار آويخته شدند
نگاران طي آن شكنجه، اعدام و يا       اي سپري شود و وقايع      افتاد كه هفته     آن به بعد كمتر اتفاق مي      از

تنها طي . اي از كردهاي آزاديخواه و مخالف رژيم به دست عوامل حكومتي را به ثبت نرسانند قتل عده
سيد، و ماه سپتامبر    ها به چهل و هشت نفر ر        ها و يا در اثر شكنجه به قتل رسيده          ماه اوت تعداد اعدام   

غالباً جسد تكه پاره و مثله شده اين قربانيان را به روستاهاي محل زندگيشان برده و                . بيش از صد نفر   
در روز . گذاشـتند   و بـه نمـايش مـي       ه چشم گرفتن و ترساندن بقيه آويزان كرد       منظور زهرِ به  ها را     آن

ها زن بود به اتهام شـركت و فعاليـت در            شانزدهم ژوئن وقتي دوباره سه دانشجوي كرد كه يكي از آن          
عمليات تروريستي به اعدم محكوم شده و به دار آويخته شدند، فرستنده تلويزيوني عراق كليه مراسم                

  . را به طور زنده پخش كرد
حزب دمكرات بارزاني مذبوحانه در تالش بود تا افكار عمومي جهان را متوجه سرنوشت دهشتناك               

دبيركـل اطالعـات    . كنـد ها درخواست كمـك      عراق نموده و عاجزانه از آن      ردهايجمعيت غيرنظامي ك  
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المللي كه در لندن برگـزار        حزب دمكرات كردستان اوائل ماه آوريل طي يك كنفرانس مطبوعاتي بين          
. تقاضـاي كمـك نمـود     » صدها هزار آواره و پناهنده از مناطق مختلـف كردسـتان          «شد عاجالنه براي    

توسل گرديد و از او درخواست      ورت والدهايم دبير كل سازمان ملل متحد م       مالمصطفي در ماه مه به ك     
اش   هاي وحـشيانه     از حكومت عراق بخواهد تا هرچه زودتر دست از حمالت هوايي و بمباران             نمود كه   

نفـر   دو سه هفته بعد يعني در تاريخ هشتم ژوئـن          . دفاع كردستان بردارد    عليه شهرها و روستاهاي بي    
دمكرات كردستان، هر دو از وزراي سابق عراق در بغـداد، بـه عنـوان نماينـده حـزب،               از اعضاي حزب    

رسـاندند، در ايـن نامـه       ) UNO(سـازمان ملـل متحـد       دست مسئولين   اي را از طرف بارزاني به         نامه
ترين جنگ روي كرة زمين از سوي  ترين و وحشيانه  رحمانه  توضيح داده شده بود كه در حال حاضر بي        

همان روز مـدارك مـستند، نقـشه جغرافيـايي و           . گردد   عراق به ملت كرد تحميل مي      حكومت مركزي 
ها و مقتولين اين جنگ به كميسيون حقوق بشر سازمان ملـل متحـد تـسليم                  تصاوير زيادي از ويراني   

 به آتش كشيدن روستاها، نـابود       ،قتل عام، ويراني  «ها چنين آمده بود       در بخشي از اين گزارش    . گرديد
هـاي روزمـره رژيـم بعـث در كردسـتان عـراق                برنامه  حيوانات و محصوالت كشاورزي جزو     لهكردن گ 

  . »باشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 اما در هيچ يك از اين سه بار از          -مال مصطفي براي سومين بار دست به دامان سازمان ملل متحد شد           

 –دليـل ايـن كـم مرحمتـي آقـاي كـورت والـدهايم               . (كـرد نطرف دبير كل سازمان جوابي دريافـت        
خواست با   آن بود كه ايشان نمي– حدس زد يهاي اطالعاتي آلمان غرب گونه كه يكي از سرويس      نهما

  ). مداخله در امور داخلي عراق موجبات خشم حاميان روسي خود را فراهم نمايد
ها و پيروان بارزاني نبودند كه براي نجات جان مردم كردسـتان تقاضـاي كمـك          البته اين تنها كرد   

ـ . كردند مي  Melek Georgis( مِلـك گئـورگيس چكـو    1974بـاب مثـال در اواخـر مـاه اوت      نمِ

Checko (     نستوريهاي عراق كه رياست كمسيون منـافع مـسيحيان      -اسقف اعظم مسيحيان آسوري 
 و به پاپ پل ششم، انجمن جهاني كليساها، شوراي           شد كشور عراق را نيز برعهده داشت، پيگير قضايا       

المللـي    وسـازمان بـين   ) UNO(رياي حقوق بشر سازمان ملـل متحـد         نهضت جهاني كليساها، كميسا   
در عـصري   «الذكر چنين نوشت      اسقف اعظم طي گزارشي به مراجع فوق      . صليب سرخ، متوسل گرديد   

باشند، جامعه آسوري عـراق و        يابي به حق تعيين سرنوشت خود مي        هاي جهان در حال دست      كه ملت 
انـد، فقـط    امل حكومتي در معرض نابودي فيزيكي قرار گرفته ها برادران كردشان توسط عو      در كنار آن  

او همچنين از حمالت هـوايي،      . »نمايند  ها حق و حقوق ابتدايي خود را مطالبه مي          به اين دليل كه آن    
دفاع، به آتـش      رويه افراد غير نظامي و مناطق مسكوني بي         هدف و بي    هاي بي   ها، به توپ بستن     بمباران

تـرين    ها به منظور سـلب اساسـي       ت كشاورزي، به رگبار بستن و كشتن دام       كشيدن و نابودي محصوال   
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هـا، گـزارش      چنين ويران كردن كليساها، مساجد، مدارس و بيمارسـتان           وارتزاق روستائيان، هم   وسيلة
  . داده بود

هـايي كـه    سرنوشت كردها و آسوري«: نويسد اسقف اعظم مسيحيان در ادامه گزارشاتش چنين مي  
ها مدام مورد تهديـد و        آن. تر است   كنند به مراتب هولناك      اشغال حكومت زندگي مي    در مناطق تحت  

رند، شيوة ترورهـايي كـه از       يگ چنين تعقيب شكنجه و آزار و اذيت مأمورين دولتي قرار مي            تحقير هم 
از جملـه   . هـاي قـرون وسـطائي اسـت         گردد بيشتر شـبيه بـه روش        سوي عوامل رژيم بعث اعمال مي     

شوند، افـراد خـانواده       هاي مسكوني مي    هاي شب به زور وارد خانه       هاست كه نيمه    مره آن هاي روز   شيوه
هـاي ارتـشي نمـوده و         غالباً زنان و كودكان هراسان را از بسترهايشان بيرون كشيده سوار بر كـاميون             

 روي  فـراد ناچارنـد   گونـه ا    ايـن . هاي دور از شهر پياده و به حال خود رها مـي كننـد               ها را در بيابان     آن
كنـد، جهتـي را پـيش         ها را تهديد مي     كه مدام حمالت هوايي آن       شده در حالي   هاي مين گذاري    جاده

هـا    اي از آن    اغلـب عـده   . گرفته و جلو بروند تا توسط واحدهاي پيشمرگه شناسايي شده و نجات يابند            
ها را   از خانوادهخانه و اموال بعضي ديگر. دهند بين راه از گرسنگي يا تشنگي جان خود را از دست مي        

هـا و   مـردان جـوان، زن  . كننـد  هايشان بيرون مـي  ها را از خانه به طور كلي مصادره و ضبط كرده و آن 
خواهي نسبت و يا قرابتي دارند بازداشت  كه با اعضاي جنبش آزادي حتي كودكان را فقط به خاطر اين    

  » كنند كرده و بدون آنكه مرتكب گناهي شده باشند زنداني مي
ها پليس امنيتي رژيم بعث عدة         اين گزارش هم چنين به موارد متعددي اشاره شده كه طي آن            در

ها كه ليـست بلنـد بـااليي را           از اين مجموعه گزارش   . زيادي از مسيحيان عراقي را به قتل رسانده بود        
جـو  معلمـي از اهـالي بغـداد بـه اسـم تومـا ج             «: داد تنها سه نمونه مورد توجه قرار گرفت         تشكيل مي 

»Toma Jejo  «اش بيرون رانده شده، مورد تحقير قرار گرفته و در زندان در اثر شكنجه بـه   از خانه
بر روي جسد مثله شدة او جراحات ناشي از ضربات وارده با كابل بـرق قابـل شناسـايي                   . رسد  قتل مي 

اش   ادار خـانواده  هايش را از حدقه درآورده بودند، به اعضاي عـز           هاي او را قطع كرده و چشم        دست. بود
 از  توسـط گروهـي   يوسف ججو بـرادر دانـشجوي تومـا         . دهند  هم اجازه دفن و تشييع جنازه او را نمي        

 كـه او قـوة   رحمانـه بـود   بات به حدي شديد و بـي گيرد، ضر چماقداران رژيم بعث مورد حمله قرار مي    
  . كشد سامعه خود را از دست داده و چندي بعد كارش به جنون مي

د او هـم    دو روز بعـ   . برند    سم اسرائيل موركل دستگير شده و او را به اتاق شكنجه مي           شخصي به ا  «
دهـد   اسقف اعظم گزارشاتش را با اين جمله خاتمه مي. »شود ه و ديوانه ميمشاعر خود را از دست داد     

رحمانـه حقـوق      گردد، نقض آشكار و بـي       عمال مي هاي ما اِ    نسل كشي و قتل عامي كه در مورد خلق        «
  ».شناسند است كه كليه ملل جهان برايش قائل به احترام بوده و آن را به رسميت ميبشر 
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 كلداني در كردستان عراق نيز به       –كمي پس از اين جريانات آبا پاولوس رهبر مسيحيان كاتوليك           
هاي عمده    اي تأثرانگيز كه به روزنامه       ساله طي نامه   74اين اسقف   . افكار عمومي جهان متوسل گرديد    

مـن اسـقف    ! آقـاي سـردبير عزيـز     «: شهور تمام كشورها ارسال داشت با خطي لرزان چنين نوشت         و م 
هايي كه اولياي امور و       گاه او هم شرحي كامل از رنج و مصيبت          آن» مسيحيان شهر موصل و كردتبارم    

مقامات مسئول رژيم بعثي عراق براي جامعه مسيحيان و انجمـن او فـراهم آورده بودنـد، نوشـته و از                     
ها جلـوگيري كـرده و چگـونگي          ريزي  كنم از اين خون     التماس مي «: مطبوعات چنين درخواست نمود   

  »!حال و وضع ما را براي خوانندگان خود شرح دهيد
معهذا مدت زماني چند صداي اين فريادهاي مددخواهي ناشنيده ماند، حتي وقتي آندره زاخـارف               

)Andrej Sacharow ( هـاي    اش از يكـي از بيمارسـتا    هرت جهـاني فيزيكدان و منتقد روسي با شـ
مسكو فراخواني به نفع خلق كرد نگاشت كه همسرش آن را مخفيانه و قاچـاقي از بيمارسـتان خـارج                    
كرد و منتشر نمود، فقط تعداد انگشت شماري از جرايد كشورهاي غربـي ايـن فراخـوان را در سـتون                     

خوان از سازمان ملل متحـد خواسـته بـود تـا            ارزاخارف طي اين ف   . هاي خود درج كردند     اخبار روزنامه 
جا حكومت دست به جنگي بيرحمانه و نابرابر عليه           چون در آن  . نيروهاي مسلحش را روانه عراق نمايد     

اي از جانب شـوراي امنيـت جهـاني           المللي خواستار قطعنامه    اين فيزيكدان بين  . اقليت كردها زده بود   
خاتمه عمليات نظامي نيروهاي مـسلح حكومـت عـراق عليـه     بايست در آن بر  سازمان ملل بود كه مي  

زاخـارف در   . هاي نظامي اتحاد جماهير شوروي از عراق تأكيد شده باشد           كردها همچنين قطع حمايت   
گونه اقدامي عليه خطرهاي ناشي از گرسـنگي و           هيچ«ادامه نوشته بود كه سازمان ملل متحد تاكنون         

 اين مبارز فداكار و از خود       .به عمل نياورده است   » كند  يد مي كشتار توسط اسلحه كه خلق كرد را تهد       
تراژدي بيـافرا نبايـد مجـدداً اجـازه         «راه حقوق بشر در خاتمة فراخوانش توضيح داده بود كه           ة  گذشت

  . »تكرار بيابد، تراژديي كه تحت شرايطي مشابه آغاز گشت و فاجعه آفريد
الملل  و بينفاروپايي در مقابل تقاضاهاي سازمان عاي از روشنفكران      مدتي طول كشيد تا الاقل عده     

هـاي   المعل نشان دادند اين عده اشخاصي بودند كه سال        هاي تحت تهديد عكس     و كانون حاميان خلق   
آميـزي را     اي اعتـراض    هـاي تـوده     سال عليه عمليات نظامي اياالت متحده آمريكـا در ويتنـام جنـبش            

گويي به نداي فراخـوان بـه نفـع كردهـا             ي خود را براي پاسخ    گاداندازي كرده بودند و اكنون نيز آم       راه
ي  فدرال هـم اشـخاص سرشناسـ        باشد كه در كشور آلمان      ل ذكر مي  در هر حال قاب   . داشتند  اعالم مي 

 و اشـخاص  4، هملوت گـل ويتـسر  3هايم  ، اوسيپ فلشت  2، ارنست بلوخ  1 امانوئل گايس  چون پروفسورها 

                                                            
1- Imanuel Geiss   
2- Ernst Bloch 
3- Ossip Flechtheim  
4- Helmut Gollwitser 
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 نيز فراخوان   2 و خانم اينگه بورگ درويتش     1 آلبرتز ينريش ها   و معروف ديگري چون كشيش     سرشناس
 و بعضاً هم فعاالنه براي كمك به پناهندگان         هرا امضا كرد  » گان و پناهندگان كرد را نجات دهيد      آوار«

  . وارد عمل شدند
 و برندگان جايزة نوبـل تحـت سرپرسـتي و           دوستاي از روشنفكران بشر       در كشور فرانسه هم عده    

.  روزنامه لوموند با شعارهاي گويا و آشكار بر عليه نابودي اين اقليت ملي بپا خاسـتند                رياست افتخاري 
 Simone deسـيمون دو بـوار   «هـاي سرشناسـي چـون     تـوان شخـصيت   از جملـه ايـن عـده مـي    

Beauvoir «ي ودرروجر گا)Roger Garaudy (  و ژان پل سـارتر)Jean – Paul Sartere ( را
دة زيادي از مهاجرين كشورهاي بلوك شرق هم كه در ممالك غربي زنـدگي              ها ع   عالوه بر اين  . نام برد 

هـاي    ها نيز مي تـوان بـه نـام          از ميان آن  . زدندست به تظاهرات     د كردند براي احقاق حقوق كردها      مي
 jiri(استاد بزرگ شـطرنج و جـرري پليكـان    ) Ludek Pachman(مشهوري چون لودك پا خمن 

Pelikan (گـذارانِ صـلحِ        ثـال بنيـان   از انگلـستان هـم بـه عنـوان م         .  اشاره كـرد   سرنگار و مف    روزنامه
ست به حركتـي  دهنرپيشه به نفع خلق كرد ) David Markham(سل و نيز ديويد ماركام برتراندرا

چون مـسئله عمـده و      . ها نفع چنداني براي ملت كرد در برنداشت          اما تمام اين حركت    .اعتراضي زدند 
 درسـان هـاي مد    كومتي رژيم بعث مانع اقـدامات بـشر دوسـتانه سـازمان           اساسي اين بود كه عوامل ح     

از وجـود   مـا   «مقامات مسئول بعثي كماكان مدعي بودند كه        . شدند   حتي صليب سرخ مي    -المللي  بين
هـاي بـشر     كمـك بـه جنگ و درگيري در شمال وطن عزيزمان ابداً خبر نداريم و به همين دليل هـم                 

   ».دوستانه نيازي نيست
 هـم كـه     ئياهاي ممالك غربي، حتي آنهـ        كه حكومت  ساز اين بود     سرنوشت وعيين كننده   مسئله ت 

 ،كردند  با كمال ميل در امور داخلي كشورهاي ديگر دخالت ميالً به داليل كم و بيش قابل قبول  معمو
ي ان مثال بريتانيـا   ها به عنو    يكي از آن  . ورزيدند  هاي نوع دوستانه مخالفت مي      با ارسال هر گونه كمك    

و دو ) Ian Sprout( نماينده محافظه كاري چون يان سـپروت  1975ا در ژانويه سال ج آن. كبير بود
سـربرنارد بـراين   و) Russel Johnston(نفر از همكاران هم جناحش به نام هاي راسـل جونـستون   

)Sir Bernard Braine (اي براي  طي يك استيضاح پارلماني از حكومت خواستار تخصيص بودجه
هاي بريتانيا    مات بشردوستانه به منظور باال بردن نفوذ سياسي و آسانتر به كرسي نشاندن خواست             اقدا

  . در سازمان ملل متحد گرديدند
  . گرديداي ميان نمايندگان مجلس  سابقه  و بييداين درخواست باعث جرو بحث بسيار شد

هاي رسمي    كمك«: سخنگوي دولت طبق روال هميشگي جواب داد      ) Ennals(هنگامي كه انالس    
هـاي خـارجي     ملل متحد و يا درخواست حكومت     نهادهاي سازمان   قط بنابه درخواست  دولت بريتانيا ف  

                                                            
5- Pastor Heinrich Alberts 
6- Ingeborg Drewits 
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 جانـستون نماينـده محافظـه      ،»گردد، و در اين مورد يك چنين درخواستي تقاضا نشده است            اعطا مي 
اي  به اطالع جناب آقـ   اين مورد بايستي   در«: كار مجدداً رشته سخن را به دست گرفته و اظهار داشت          

 ما به عنوان دولتي كه       كه گردد   منجر مي  اي  وزير برسانم كه اين مسئله به كشتار و قتل عام بيرحمانه          
 بنابراين وظيفه نوعدوستي بـه مـا        ،حكومت عراق را تأسيس نموده، مسئوليت خاصي را برعهده داريم         

عليه آنچه كـه در عـراق اعمـال         الخصوص وظيفه ماست       علي ،گان كمك كنيم  ندكند به پناه    حكم مي 
 و وقتي نمايندگان كنجكاو شده و خواستند بدانند آيا ايـن مـسئله              .»گردد دست به اعتراض بزنيم      مي

اي كبير هم مانند اتحاد جماهير شوروي حكومت عـراق را از نظـر تـسليحات                يحقيقت دارد كه بريتان   
گوي   خند، س وش  رد به كار گرفته مي     جمعي خلق ك    كند، تسليحاتي كه در كشتارهاي دسته       تأمين مي 

  . جواب گذاشت ها را بيدولت ساكت ماند و سؤال آن
دو نفر از سران مـسئول حـزب دمكـرات          . اين قضيه به همين منوال در آلمان فدرال هم تكرار شد          

ها كارشناس مجرب سياست خارجي و از ورزاي اسبق عـراق يعنـي               كه يكي از آن   ) DPK(كردستان  
هـا     ذيصالح آلماني ارتبـاط برقـرار كـرده و از آن           اتقامم تالش كردند تا با      مجدانه،  سميع رحمان بود  

هـاي ويـژه يـك        ها به نتيجه نرسيد و فرستاده       اما تالش آن  . جهت مذاكره وقت مالقاتي دريافت كنند     
در مركز احزاب مؤتلفـه  نه هاي اقتصادي و حتي  حزب نه در وزارت امور خارجه، نه در وزارت همكاري  

پنداشتند پذيرفته     خود را بنابر تصور و استنباط خويش سوسيال دمكراتيك مي          ها كه   وسيال ليبرال س
    .نشدند

يكي از نماينـدگان حـزب مخـالف يعنـي حـزب دمكـرات       ) Alois Martes(اما آلويس مارتيس 
ها،   مند به حرف    كه كارشناس سياست خارجي حزب خود نيز بود صميمانه و عالقه          ) CDU(مسيحي  

 Frans(هاي سياستمدران كرد گوش داد، همين طور فرانس يوزف اشتراوس  ها و درخواست ش ارگز

Joset Strauss ( ها  سوسيال مسيحيحزب رهبر)CSU (گـو بـا نماينـدگان     به خاطر انجام گفتكه
در آن زمان در شـهر مـونيخ        كه  حزب دمكرات كردستان حتي براي چند ساعت جلسه حزبي خود را            

ـ       د ترك كرد تا با كردها راجع به امكان اعطاي مجدد كمك           تشكيل شده بو    آنهـا   اهاي بشر دوسـتانه ب
ايـن  . تر هم يك بار در مقام وزير دارايي آلمان به كردها كمك كـرده بـود                 اشتراوس پيش . گفتگو كند 

 گرديد، اما وزيـر مـشاور       موضوع در كميسييون وزارت امور خارجه مجلس ملي آلمان هم بارها مطرح           
.  هر بار از قبول اين درخواست طفره رفت        ،و مسئول ذيصالح  ) FDP(ها    ب ليبرال دمكرات   حز وقت از 

مـسائل  « كردهـا را بـه عنـوان          بـا  بعدها مشخص گرديد دولت آلمان فدرال رفتار ناهنجار رژيم بغداد         
يات انكنند تا ج    اما دول غربي چرا و در چه مواردي براحتي تمايل پيدا مي           . نگريسته  مي» داخلي عراق 

ها را نه به عنوان نقض قـوانين حقـوق بـشر بلكـه بـه عنـوان           دسته جمعي اقليت  جنگي و كشتارهاي    
قبـل از هـر     .  كافي اسـت   ود براي آنكه موضوع كامالً روشن ش      ؟هايي بنگرند   مسائل داخلي چنين رژيم   
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ل  رهبر آنزمان فراكسيون حزب سوسـيا (Herbert Wehner)اي كه هربرت ونر  چيز نگاهي به نامه
در هر حال ايـن نكتـه را   «:  نوشته بود بياندازيم1974 كه در تاريخ پانزدهم اكتبر (SPD)ها    دمكرات

نبايد فراموش كرد كه اينجا مسئله موجوديت و بقاي رژيم عراق مطـرح اسـت؛ قلمـروي كـه كردهـا                     
خـش  ترين منـاطق ايـن كـشور اسـت، در ايـن ب        باشند از نظر اقتصادي يكي از پيشرفته        مدعي آن مي  

  » .گردد حداقل  دوسوم از كل نفت عراق استخراج مي
هاي منفـي از هـر سـو نوميدانـد بـه ايـن                در مقر اصلي بارزاني سران جنبش پس از دريافت پاسخ         

فروشد بهم  اش را با رژيمي كه نفت مي خواهد رابطه ظاهراً امروزه هيچ دولتي نمي«: نتيجه رسيدند كه
  » .زده و او را دشمن خود سازد

أسفانه بايد اذعان داشت كه سردمداران كـشورهاي انگلـيس، آلمـان و فرانـسه چنـدان رغبتـي                   مت
بدتر از  . گذرد  خواستند تصورش را هم بكنند كه در كردستان دورافتاده واقعاً چه مي             نداشته و ابداً نمي   

 آوارگـي و    هـائي كـه غالبـاً خـود درد          ها، نه فرانسويها و حتي نـه آلمـاني          يهمه اين بود كه نه انگليس     
. خواستند سرنوشت سياه پناهندگان را درك كننـد         تواستند و يا نمي     پناهندگي را چشيده بودند، نمي    

از اين انسانهاي بينوا، نيازمند، كـامالً درمانـده، از پاافتـاده و نااميـد را                نفر  خود من شخصاً دهها هزار      
البته دو نفر از كارمندان سـفارت       . هاي متعددي راجع به آنها نوشتم       مشاهده كرده و مقاالت و گزارش     

 با دقت به مطالعه    يهاي ايران    نهادها و سازمان    جانبه  هاي همه   در تهران با همكاري و حمايت     هم  آلمان  
 در ايـن مـورد تهيـه و امكانـات           مفـصلي سوط و   بـ اوضاع و احوال پناهندگان كـرد پرداختـه، شـرح م          

 آغاز و   1974ها در گزارش طوالني خود كه در اكتبر         آن. رساني به آنها را مورد بررسي قرار دادند         كمك
هـاي خـود را       ي آنرا تكميل كردند، نتيجـة بررسـي       ئها   با اضافه نمودن ضميمه    1975باالخره در سال    

هـاي ايـن پرونـده        طبـق گـزارش    . در بن تحويل وزارت امور خارجـه دادنـد         311تحت عنوان گزارش    
بمبارانهـاي ارتـش عـراق روي منـاطق مـسكوني و             در نتيجـه آتـش توپخانـه و          ،حركت آوارگان كرد  

اكنون ديگر گزارشات قبلي تمام خبرنگاراني كه بـراي         .  آغاز شده بود   1974غيرنظامي طي ماه آوريل     
سـفارت آلمـان در تهـران بـه اطـالع           . گرديـد   تهيه خبر به كردستان سفر كرده بودند رسماً تأئيد مي         

 وزير امـور خارجـة عـراق در تـاريخ سـوم             (Taqla)ه  گرچه آقاي تقل  «: مقامات مسئول در بن رساند    
دهند  هاي اخير را عمليات پليسي قلمداد كرد، اما كليه شواهد نشان مي             در لندن بمباران   1974اكتبر  

آنهـا پـس از اشـغال روسـتاها و          . اند  ها از همان ابتداي امر قصد ايجاد رعب و وحشت داشته            كه عراقي 
آميز زده و اهالي اين منـاطق را بـا            ميان دست به اعمال خشونت    شهرهاي كردنشين نسبت به غير نظا     

  ».اند بيرحمي به كوچ اجباري بسوي جنوب كشور وادار كرده
اما بدليل  . يابد  تر يعني تركيه و سوريه جريان مي        مسير حركت آوارگان ابتدا بسوي مرزهاي نزديك      

كيه ممانعت نموده و سازمانهاي دولـت  آنكه ارگانهاي دولتي تركيه از ورود پناهندگان كرد به خاك تر        
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سوريه نيز هزاران آوارة كرد را كه وارد خاك آنها شده بودند دستگير و مجدداً به ارتش عراق تحويـل                     
در آغـاز   . شـود   دهند، مسير حركت تغيير يافته و سـيل جمعيـت آواره بطـرف ايـران سـرازير مـي                    مي

 طـرف مـرز جـايگزين گـشته و          دومتمادي در   هاي    هاي كوچكتري راهي مرز ايران شده و هفته         گروه
داننـد بـا آنهـا چكـار          مقامات مسئول رژيم محمدرضاشاه ابتدا دستپاچه شده و نمـي         . مانند  هماجا مي 

 بارهـا و بـه      1975و نيز بهار سال     1974هاي تابستان و پائيز سال         طي فصل  )نگارنده (خود من  .كنند
رگان برج سنگي مرز ايـران ـ عـراق واقـع در حـد      آوا. هاي مختلف در اين محل حضور يافتم مناسبت

آنها كمابيش بدون سر پناه و      . رده بودند  احاطه ك  دورتادورعمران را      مرزي خانه و حاج    هايفاصل شهر 
و تنها دلخوشي آنها    . قرار گرفته بودند  حفاظ در معرض سرما، گرما، باد و باران، طوفان و گرد و خاك              

تزهوك توپخانه مرزي ارتش ايران قرار گرفته و حـداقل جـا نـشان از               هاي هان   اين بود كه در پناه توپ     
  .ها در امان بود تهديد بمباران و رگبار تيربارهاي هوائي عراقي

تازه وقتي تعداد آوارگان به تدريج رو به افزايش نهاد، به عبارتي وقتي تعداد آنها نـه هزارهـا بلكـه                     
، )رسـيد نفـر    ايـن رقـم بـه صـدها هـزار            1974ال  در پـائيز سـ    (حتي از دهها هزار هم تجاوز نمـوده         

سـرخ در   محمدرضاشاه پهلوي به جمعيت شير و خورشيد سـرخ ايـران ـ سـازماني شـبيه بـه صـليب       
ممالك غربي ـ مأموريت داد تا در امر جابجائي و اسكان آوارگان در خاك ايران اقـدام نمـوده و بـراي     

 هدف ابتدا صدميليون دالر و در زمستان همان سال          به منظور اجراي اين   . آنها اردوگاههائي برپا كنند   
  .دويست ميليون دالر ديگر در اختيار نهادهاي ذيربط گذاشته شد

سي درصد از آوارگـاني را كـه وارد خـاك ايـران             «: در گزارش سفارت آلمان در تهران آمده بود كه        
ـ                   شده ان سـالخورده تـشكيل     اند زنان، شصت درصد را كودكان و ده درصد بقيه را هـم پيرمـردان و زن
آنچـه  . انـد   مردان جوان و آنهائي كه هنوز توان جنگيدن دارند در كردستان عراق باقي مانده             . دهند  مي

 كيلـومتر راه كوهـستاني را پـاي         600در اين ميان عجيب است آنست كه اين عده مسافتي در حدود             
رهسپار مرزهاي تركيه شده و پـس  ابتدا  ) زنان و كودكان و سالخوردگان    ( آوارگان   .اندپياده طي كرده    

دهنـد،   از آنكه مأمورين مرزي تركيه دست رد به سينه آنها زده و آنها را به خاك كـشورشان راه نمـي             
  ».شوند سرتاسر خاك كردستان را طي نموده و خود را به مرزهاي ايران برسانند مجبور مي

كـه خـود را بـه مرزهـاي ايـران           انگيز زنان و كودكـاني        از سر و وضع درب و داغان و وضعيت رقت         
فرسائي كه آنها در حين ايـن فـرار متحمـل شـده بودنـد                 شد به رنج و مشقت طاقت       رسانده بودند مي  

البتـه  . اين آوارگان اصوالً تشكيل شده بود از آنچه كه آنها بر تن داشتند            » ثروت و دارائي  «كل  . برد  پي
تر از همه آناني بودنـد كـه          ند، اما خوشبخت  كرد  زنها با خود يك قابلمه و يك كيسه آرد هم حمل مي           

رمق، بيمار با پاهائي زخمي و        اكثر آنها دچار سوءتغذيه شده، كامالً خسته و بي        . پتوئي با خود داشتند   
  ... آلود خون
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چنـين هـر دو كارمنـد         كارشناسان آمار جمعيت شير و خورشيد سرخ، پزشكان كرد و ايراني و هم            
. كي ارائـه دادنـد    هـاي هولنـا     ميزان مرگ و مير در ميان كودكان گزارش       مأمور سفارت آلمان راجع به      

خاك ايران شده و  ميزان مرگ و مير نوزدان در حين فرار يعني تا قبل از اينكه وارد بنابراين گزارشها   
 كودكان خردسال تا سـن دو سـالگي هفتـاد           ،ها تحت مراقبت قرار گيرند، تقريباً صددرصد        در اردوگاه 

علل مـرگ كمبـود و فقـدان مـواد غـذائي،      . و تا پنج سالگي بالغ بر سي درصد بوده است    درصد و از د   
، خستگي مفرط و صدمات روحـي و جـسماني ناشـي از تـأثيرات مخـرّب                 )اسهال(اي    بيماريهاي روده 

  .حمالت دشمن ذكر شده بود
حمـالت  دهنـد كـه مـورد         با وجودي كه آوارگان خبر مي     «: در گزارش سفارت آلمان قيد شده بود      

د كه ميزان نده اند، اما شواهد نشان مي  پائين قرار گرفته در ارتفاعاتِ با پروازِهوائي هواپيماهاي عراقيِ
شـايد دليـل آن وجـود       . باشد  تلفات و ضايعات در حين فرار نسبتاً خيلي كمتر از رقم مورد انتظار مي             

  . خلبانان بوده باشد كافيِ ديدِمناطق كوهستاني و امكان مخفي شدن و استتار و نبودِ
 حين فرار اطالع دقيقي نداشتند، آنهـم بـه ايـن            شدگانِ  البته خود كردها هم در مورد تعداد كشته       

ايـن موضـوع شـامل حـال        .  براي اينگونه ارقام و آمار را ندارنـد        ،دليل كه آنها سيستم ثبت مشخصات     
خـود كردهـا تعـداد ايـن        . شـود   ميها هم      توپخانه  ها و آتش    تعداد مقتولين غيرنظامي بوسيله بمباران    

تر است رقمـي      اما آنچه به واقعيت نزديك    . زنند  شدگان را از دو هزار تا سي هزار نفر تخمين مي            كشته
چون تعـداد زيـادي از      . تر غيرممكن است    دسترسي به آمار و ارقام دقيق     . است بين پنج تا ده هزار نفر      

آن جـان   ديگـر موجـوداتِ     چ يك از اهالي و يا حتي        اند كه هي    روستاهاي دورافتاده چنان بمباران شده    
هـاي كوچـك دور افتـاده در          هـاي آبـادي     شـود كـه در بمبـاران        چنين ادعا مي    هم. اند  سالم بدر نبرده  

اند باقي    كوهستانهاي مرتفع، هيچ جانداري جان سالم بدر نبرده و فقط آنهائي كه بشدت مجروح شده              
بـا توجـه بـه      . كافي براي دسترسي به روستاهاي بزرگتر را ندارند       اند كه آنها هم قدرت و توانائي          مانده

 بعيـد   ، جامعـه  هـايِ    حركـت  موقعيت جغرافيائي كشور، نيز با نظر به وضعيتِ ناقصِ ثبتِ ارقام و آمـارِ             
  .نمايد كه رقم دقيق مقتولين غيرنظامي ابداً روزي اعالم گردد مي

 كردسـتان عـراق، يـا بـه عبـارتي            حـدوده وجوش و تكاپوي كردها در داخـل م         به دليل آنكه جنب   
توان حدس زد كـه در        گيري بود، مي    تر در حال شكل     هاي ايمن   نشيني از مناطق جنگي به بخش       عقب

شـشم   ميليون كرد غيرنظامي، يعني چيزي در حـدود يـك    در حدود نيم1975، 1974فاصله سالهاي   
  .كل جمعيت كردها در مناطق مورد منازعه، در حال فرار بودند

اي كه به ايران پناهنده شده بودنـد بوسـيله سـازمانها و نهادهـاي ذيـربط ابتـدا بـه                       هاي آواره   توده
هاي نزديك خصوصاً محل تجمع كردها يعني كردستان، آذربايجان غربـي و كرمانـشاه منتقـل                  استان

سـي، و بـه     و پس از آنكه ظرفيت اين استانها تكميل گرديد، و به احتمال زياد به داليل سيا               . گرديدند
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خاطر آنكه تعداد زيادي از كردهاي عراق را در نزديكي اقليت كردهاي ايراني متمركز نكننـد، بخـشي                  
هاي جنوبي كشور انتقال داده و آنهـا را در اردوگـاهي كـه از        از آنها را به استان خوزستان يعني بخش       

  .چادر برپا شده بود اسكان دادند
قابل تحسين بود، حتي خود كردهـا هـم خـصوصاً از ايـن      العملي از نظر ناظران غربي        چنين عكس 

تمــامي . كردنــد همــه رســيدگي و مراقبــت و پرســتاري از بيمــاران و مجــروحين خــود تعجــب مــي 
هـاي جوانـان و ديگـر         هاي اضافي مجهز شده و مدارس و خانـه          هاي مناطق مرزي به تخت      بيمارستان

ماران ايراني و كـرد كـامالً يكـسان و بـدون            بي. مؤسسات را بصورت بيمارستانهاي اضطراري درآوردند     
شـير و خورشـيد     . گرفتند آن هم از جانب پزشكان هـر دو ملـت            تبعيض تحت مداوا و درمان قرار مي      

اي واقـع در شـهرهاي        هاي منطقه   هاي صحرائي و اضطراري مرزي و بيمارستان        سرخ مابين بيمارستان  
ها يعني تبريز، سنندج،      هاي مراكز استان    ه كلينيك موارد ويژه و مشكل را روان     . نزديك تفاوت قائل بود   

  .كردند و يا تهران مي) اروميه امروز(رضائيه 
خبرنگـاران و   . بردنـد   هـاي نظـامي ارتـش ايـران مـي           هاي مجروح را عمدتاٌ به بيمارستان       پيشمرگه

شاهداتي كـه   اخبار و م  . ها را نداشتند    هاي خارجي اجازه ورود به اين بيمارستان        خانه  وابستگان سفارت 
: طالعات جـالبي از ايـن قبيـل بـود           تصادفاً از برخي از بيمارستانهاي غيرنظامي بدست آمدند شامل ا         

 تخت 110 تخت، در حال حاضر 35معموالً داراي : بيمارستان پاوه يكي از شهرهاي استان كردستان   «
از جمله يك متخـصص     سه پزشك ايراني،    . بيمارستاني مدرن با بخش راديولوژي، دندانپزشكي و غيره       

در اين بيمارستان هـشت نفـر از   . داخلي وجراحي، در كنار آنها يك پزشك مرد و يك پزشك زن كرد            
دو زن بـا  . تـركش در بـازو، ران و بـدن   : علل بستري شدن بيمـاران   . بيماران ايراني، بقيه بيماران كرد    

اي   ر بـين آنهـا دختـر بچـه        كودكاني با جراحات ناشي از تـركش د       . هاي ناپالم   سوختگي ناشي از بمب   
خانم دكتر كرد زنده ماندن اين دختربچه را طي اين          . ساله كه تركشي از بمب درون شكمش بود         چهار

اند، بـا تـركش       زناني كه از سرووضعشان پيدا بود روستائي      . دانست  مدت زمان به يك معجزه شبيه مي      
  » .بدليل روانيهاي بيشمار  جراحي سينه و سقط جنين. در بازوها، پاها، و بدن

ايـن  .  بودند جـايگزين كردنـد   هائي كه از چادر تشكيل شده    بخش اعظم آوارگان را ابتدا در شهرك      
بزرگترين آنها دو شهرك در استان آذربايجان غربـي كـه هـر             . ها در جاهاي مختلف برپا شدند       شهرك

ان هفت هزار نفر، چهار    كدام دوازده هزار آواره را در خود جاي داده بود، يك شهرك در استان كردست              
ها يك سري اردوگـاه هـم در    عالوه بر اين شهرك. هزار نفر  شهرك در استان كرمانشاهان مجموعاً سي     

 و با نزديـك شـدن فـصل سـرما و            1974با سپري شدن سال     . استان هميشه گرم خوزستان برپا شد     
هـاي محكـم و        اقامتگـاه  هاي چـادري،    هاي ايراني خود را ناگزير ديدند بجاي شهرك         زمستان، سازمان 

رو مسئولين امر، اوائل ماه مه تصميم گرفتند پناهندگان           از اين . تري براي آوارگان تدارك ببينند      مقاوم
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. لتأسيس نقل مكان دهند     هاي جديدا   مناطقي را كه در معرض خطر سرما قرار گرفته بودند به شهرك           
ها امكان پذيرش پنج تا پانزده هزار نفر را         مجموعاً يازده شهرك جديد احداث گرديد كه هر كدام از آن          

  .ها بر صدميليون دالر بالغ گرديد هزينه احداث اين شهرك. داشت
 كردها به عـراق      هاي پناهندگان همگي در نزديكي شهرها ساخته شدند، تا پس از مراجعت             شهرك

هـا،     ايـن شـهرك     احـداث  ،به عقيده همه نـاظران    . مورد استفاده اهالي بومي همان منطقه قرار گيرند       
هـاي    هاي سنگين مالي، نياز قابل توجهي به يك سازماندهي برجسته با قابليت             گذشته از صرف هزينه   

كردند از عهده آن      ها را اليق اين كار ندانسته و فكر مي           ايراني ،)ناظران(كه اكثر آنها    . هم داشت را  باال  
 مـورد نيـاز از صـدها كيلـومتر           ساختمانيِ حِبايست كليه مصال    در تمام موارد ابتدا مي    . بر نخواهند آمد  

هـا هـم بـه نوبـه          سرعت عمل در اجرا و تكميل پروژه      . شد  فاصله تهيه و به محل مورد نظر منتقل مي        
دقيقاً روز بيستم اكتبر اولين شهرك مسكوني كه مثل قـارچ از زمـين بيـرون                : خود قابل تحسين بود   

  .زده بود تكميل و آماده سكونت شد
اك و نابـاور بـارزاني را نيـز    ان به قدري وسيع و گسترده بود كه حتي اطرافيـان شـكّ       هاي اير   كمك

اطرافيان بارزاني هرگز به قسم و سوگندهاي سران ايران كه مـدام دم از سرنوشـت                . خاطر نمود     آسوده
نظيـر از     هـاي بـارز و كـم        امـا حمايـت   . زدند، اعتماد نكردنـد     مشترك و پيوند دو قوم كرد و ايراني مي        

وارگان و تأمين نسبتاً خوب پيشمرگان از نظر اسلحه و مهمات اعتماد كردها را تا حد زيادي به خود                   آ
شاهنـشاه آريـا    «كردند حداقل در دنيا يك دوست و حامي دارنـد             جلب كرد به نحوي كه آنها فكر مي       

  ».مهر محمدرضا پهلوي دوم
تلويزيوني اي    مع غربي طي مصاحبه    در حضور جوا   1975شاه يكبار ديگر در تاريخ چهاردهم ژانويه        

اطريش در وين بروجوه مشترك اقوام كرد و ايراني تأكيد ورزيده و كردهاي عـراق را        با راديو تلويزيون  
ما به آنهـا هـر چـه را كـه الزم            «و ايرانيان آريائي قلمداد كرد و ابراز داشت         » نژاد  ياران هم «به عنوان   

ي ياهـ هاي سـنگين، چـون آنهـا نـه فرودگاه            به استثناي سالح   داشته باشند تحويل خواهيم داد، البته     
 و  در پشت صحنه سياسـت جهـاني، زيـر پوشـش      . »جهت پرواز دارند و نه محلي براي نگهداري تانك        

تي گـوش نـوازي چـون       اي بلند بوق و كرناي تبليغا       هاي نوع دوستانه براي آوارگان وصد       حجاب كمك 
گيري بود، كه كردهـاي       اي در حال شكل     توطئه» وري بعث  مشترك عليه رژيم ديكتات    جنگ و مبارزة  «

 دادن قـول    باوري كه قراردادهايشان را با فشردن دستي و عهد و پيمانهايـشان را بـا                لوح و خوش    ساده
  .اطالع بودند د، به كلي از آن بيكنن شرف مهر و امضا مي

ـ        البته خود بارزاني احتماالً طي همان هفته       مقـر فرمانـدهي   : رده بـود هاي آغازين جنـگ بوهـايي ب
هاي نظامي وعده داده شده از سوي ايران و آمريكا پـس از آنكـه چهـار هفتـه از           كردها وقتي از كمك   
البتـه بطـور كامـل      (هنوز به آنصورت خبري نـشد،       و  ) اواخر آوريل و اوايل ماه مه     (آغاز جنگ گذشت    



  

  دولت  بي ملّتكرد،
 
 

308

 باريكه آبي از طريـق مرزهـاي        هاي نظامي به قدري ناچيز و اندك همچون         قطع نگرديد اما اين كمك    
شد برعليه ارتش از هر نظر مجهـز          گرديد كه با تكيه بر آنها به هيچ عنوان نمي             ايران و عراق واصل مي    

، دو نفر را به عنوان مأمور روانـه واشـنگتن           )آميز و مؤثري زد     عراق دست به عمليات تهاجمي موفقيت     
 مـسئولين مـذاكرات     (Conally)ينجر و كـانلي     سـ   به آنها مأموريت داده شد تا با هنـري كـي          . نمود

   . بخشنداحتياجات و ملزومات جبهه را تسريعپيشين، گفتگو كرده و از آنها بخواهند تا تحويل 
او داشـت بـه     . اما هنري كي سينجر درست در همان زمان سرش به كارهاي ديگري مـشغول بـود               

 بر سر مشكل صحراي سينا را حل كند يلگشت تا مسئله ميان مصر و اسرائ تي ميدنبال راه چاره موق
و اكنون كـي سـينجر بـراي آنكـه          . ورزيد  ـ ابتكار عملي كه رژيم بعثي سوريه شديداً با آن مخالت مي           

اي كـه     بايـست رژيـم بغـداد را از مخمـصه           اش را پياده كند و سوريه را تحت فـشار بگـذارد مـي               نقشه
رين رقيـب سـوريه در جنـگ بـراي كـسب            تـ   چون بغداد سرسخت  . گريبانگيرش شده بود نجات دهد    

بايـست بـه      آمد به همين دليل كردها ديگـر نمـي          رهبري جوامع تندرو و افراطي اعراب به حساب مي        
  . شوند كه بتوانند حكومت عراق را بطور جدي تحت فشار بگذارند اي رسانده  و پايه موقعيت

 در عوض آنهـا را بـا دادن قـول و            سينجر از پذيرفتن فرستادگان كرد خودداري كرد و         رو كي   از اين 
ديگر از مسئوليتي هم كه اياالت متحدة آمريكا قبل از شروع         . هاي بدون تضمين روانه خانه نمود       وعده

جنگ، با آن تشويق و ترغيب و دادن قوت قلب به كردها براي مشخص كردن سرنوشت اين خلق بـه                    
بارزاني طـي حمـالت قهرمانانـه بـا دادن          در همان حالي كه پيشمرگان      . عهده گرفته بود، خبري نبود    

قرباني مواضع خود را در مقابل نيروهاي مسلح عراقي كه بوسيله اتحاد  جماهير شوروي تا بـه دنـدان             
كردند، در همان حالي كه رهبر كردها در اين جنگ نابرابر خود را نمايندة                مجهز شده بودند حفظ مي    

اشنگتن به او قبوالنده بودنـد، و در همـان حـالي كـه              پنداشت، همانگونه كه سران تهران و و        غرب مي 
هاي نيروي هوائي عراق نـابود و بـا خـاك يكـسان      شهرهاي كردستان يكي پس از ديگري زير بمباران    

اي به اين روسـتائيان كـرد كـه           سينجر آنها را به بازي گرفته و ديگر عالقه          شدند، جناب هنري كي     مي
د به عنوان سپر بال مورد سوء استفاده قرار داده و جلـو رانـده     آنها را در نمايش سياسي پشت پرده خو       

  !!ندخواست آنها را ببي ، نداشت و نميبود
 (Select committee on intelligence)چنانكه يك كميسيون تحقيق و بررسـي آمريكـائي   

جنگـي   سينجر و ريچارد نيكسون دقيقاً بالفاصله بعد از شروع مذاكراتِ           بعدها فاش ساخت، هنري كي    
. كردنـد را دنبـال مـي  » آشكارا يك سياسـت بـدون پيـروزي   «اندازي كرده بودندراه آن را كه خود آنها  

: هايش نمود كميسيون مذكور نامة محرمانه زير را كه بطرزي مضحك رمزدار شده بود ضميمه گزارش             
دكتـر  كسون،  دهند كه پرزيدنت ني   مداركي كه در اختيار اين كميته قرار گرفتند به وضوح نشان مي           «

در جنـگ   ] كردها[اميدوارند كه موكل آنها     ] محمدرضا شاه پهلوي  = سينجر و رهبركشور خارجي     كي
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دهند كه شورشيان كرد موفق شوند فقط در سطح يـك           آنها ترجيح مي  . عليه رژيم عراق پيروز نشوند    
دات حاصـل از  نيروي متخاصم و هم سنگ وهم طراز پا برجا بمانند، همين اندازه كافي اسـت تـا عايـ             

اين سياست به اطالع    . به خطر افتاده و از بين برود      ] عراق[استخراج نفت كشور همساية هم پيمان ما        
  ».اند، نخواهد رسيدكه به ادامة مبارزه تشويق و ترغيب شده] كردها[موكل ما 

، يعني چند روز پس از شروع 1974 مارس  22 بتاريخ  (CIA)نيز در آرشيو سازمان سيا 
] ايران[ = هم پيمان ما «: ها، كامالً صريح و بي پرده آمده بودهاي نامشخص كردها و عراقيريدرگي

با ] عراق[، كه درآن دشمنِ هم پيمان ما ...بيندمي) مساوي(نيز مثل ما صالح را در يك حالت پات 
ار و به ها وادبه ادامة درگيري] كردها[= نپذيرفتن تقاضاي حق خودمختاري مشروط اقليت قومي 

بهيچ عنوان مايل نيستم كه اين ] ايران[= پيمانمان بنابر اين نه ما ونه هم. تر خواهد شدمراتب ضعيف
  ». حل گرددءقضيه به نحوي از انحا

 توسط واشنگتن وتهران باكمابيش بازو بسته كردن شير 1974حالت پاتي كه در سرتاسر تابستان 
 حفظ گرديد، عواقب و پيامدهائي هم براي رژيم بغداد مايحتاج وملزومات كردها در سطحي دلخواه

از اتحاد جماهير شوروي روز » آرائي پيمان استراتژيكي و رزم«توقعات رژيم بعث در قالب . دربرداشت
تري را داشت، هنگاميكه بحران هاي گستردهبه روز بيشتر و بيشتر شده و مدام انتظار حمايت

 به عبارتي وقتي هر يك از اين روزهاي درگيري دو ميليون دالر درگيري با كردها به اوج خود رسيد،
هاي كشور توسط سربازان مجروح هاي موجود در بيمارستانرا بكام خود كشيد، وقتي كليه تخت

ارتش عراق اشغال گرديد و وقتي نيروهاي مسلح عراقي در مرزهاي ايران وعراق به دفعات با نيروهاي 
: اش دو تقاضا درخواست كردا كردند، رژيم بغداد از هم پيمان روسيمسلح شاه درگيري نظامي پيد

هاي نظامي و تقاضاي اول اين بود كه اتحاد جماهير شوروي بادست و دلبازي بيشتري دامنة كمك
- اش را كه در نتيجه جنگ با كردها بكلي فرسوده شده بود بيش از پيش توسعه داده و همتسليحاتي

دست رفته را جبران وجايگزين كرده و بدينوسيله قدرت ارتش را بازسازي چنين ادوات و مهمات از 
اش را به منطقه گسيل دارد تا بر عليه پيشمرگان كرد و نيروهاي همزمان نيروهاي نظامي. نمايد

اش را روانه مرزهاي تقاضاي دوم هم اين بود كه مسكو نيروهاي نظامي. مسلح شاه وارد نبرد شوند
ايد تا ارتش شاه رامهار كرده و آنها را وادار نمايد كه از حمايت كردها دست ايران و شوروي نم

 خبرنگار و مفسر سوئيسي خاور نزديك در اين مورد چنين گزارش (Hottinger)هوتينگر . بردارند
مصر از اتحاد جماهير شوروي، ) روگرداني(كنند كه پس از اعراض هاي عراقي تصور ميبعثي«: داد

باشند، و همين تصور واهي آنها را واميدارد تا چنين ها مين شريك و همكار روستريآنها مهم
 البته اتحاد جماهير شوروي وقَعي به اين ».هاي غير معقول و نامتعارفي را به آنها بدهنددرخواست
ن ها از مداخله و طرفداري آشكار از عراق در چالش مابين ايراروس. هاي بيمورد عراق ننهاد درخواست
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ظاهراً حفظ مناسبات و رابطه آنها با كشور . وعراق كه بارها تكرار شده بود خودداري كردند
  .ها بودتر از اين حرفشاهنشاهي مهم

اش را در هاي بيش از حد و نابجاي خود مواضع مهم و اساسيرژيم بغداد با توقعات و درخواست
روي، مشخصاً ضايع كرد و اكنون يعني از هاي سياست خاور نزديك اتحاد جماهير شومجموعه برنامه

اي انديشيده و محتاطانه براي نزديك شدن و بايست راه چارهزمان به قدرت رسيدن حزب بعث مي
كم شعور سياسي عالوه بر اين سران رژيم كم. آوردبستن پيمان مجدد، دل سران مسكو را بدست مي

وردن پيمان استراتژيكي يك جانبه فقط به اتحاد پيدا كرده و دريافتند كه اگر بخواهند براي بدست آ
جماهير شوروي تكيه كرده و مواضع راديكالي خود را حفظ كنند، نه تنها به انزواكشيده خواهند شد 

اين بود كه به دست و پا افتاده و . بست خواهند رسيدكه در تمامي مسائل سياست خارجي هم به بن
رهاي خليج، با تمامي دنياي عرب و با كشورهاي بي طرف تالش نمودند تا مناسباتشان را با كشو

 با تيتو 1974بهمين خاطر صدام حسين، شخصيت قدرتمند بغداد در تابستان و پائيز . برقرار نمايند
(TiTo) رئيس جمهور يوگسالوي، بومدين (Boumedienne) رئيس جمهور الجزاير، با شيخ 

عالوه مناسبات سياسي بامصر، سوريه و تركيه هم ب. چنين اينديرا گاندي مالقات كردبحرين هم
  .گسترش يافت

ها بخوبي دريافتند كه اگر نخواهند دربست خود را در اختيار اتحاد  بعثي،طي اين مدت زمان
به . اي بدست بياورندجماهير شوروي قرار دهند، بايستي هر چه سريعتر سعي كنند دوستان تازه

 ناميد اما در عين اگرصريحاً مورد انتقاد قرار داد و او را منفيعنوان مثال بومدين صدام حسين را 
بنابر تصور و . (حال قول داد كه در واشنگتن آمريكائيان را از هر نوع حمايت از كردها برحذر دارد

استنباط وي، تقاضاي مالقات هيئت نمايندگي كردها در اياالت متحده آمريكا يك بار ديگر رد شده 
-ها، طرفين مذاكرات و باالخره قطعنامة سازمان ملل متحد كه از ايران و عراق ميهتالش واسط). بود

خواستند تا منازعات مرزي خود را از طريق مذاكرات مستقيم حل وفصل كنند، به صدام حسين 
  .باشد فهماند كه تماس و گفتگو حتي با دشمني خوني و قديمي همچون تهران هم امكان پذير مي

 در مياني پرزيدنت انورالسادات رئيس جمهور وقت مصر ابتدا آمادگي خود را صدام حسين با پا
از سوي ديگر فرستادگان عربستان .  اعالم كرد پادشاهبراي يك گفتگوي بدون تعهد و تضمين

سعودي نيز در دربار محمدرضا شاه، عالقمندي سران رياض و واشنگتن را بر رفتاري ماليم و نه 
آنها سعي كردند به حكومت تهران . ان در مقابل عراق خاطرنشان ساختندچندان خشن از جانب اير

بفهمانند كه با توجه به تفرقه و اختالفي كه بين اتحاد جماهير شوروي و عراق بوجود آمده، قصد 
پذير دارند امكان گزينة ديگري غير از مسكو يعني تنها هم پيمان يك جانبه را براي بغداد امكان

همزمان با .  اولين مذاكرات محرمانة ايران و عراق در شهر استانبول تركيه آغاز گرديدسرانجام . سازند
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هانترهوك ارتش ايران هنوز در ارتباط با كردها هاي ضد هوائياين مذاكرات آتش توپخانه توپ
  .كشيدها راهدف قرار داده و بزير ميهواپيماهاي سوخوو توپولوف عراقي

 شروع نمود به نشان دادن رفتاري مغاير با آنچه تابحال در 1975يه  شاه براي اولين بار در فور
هم پيمانان ترك پيوسته او را برحذر داشته و زيرگوشش زمزمه : برابر كردها از خود نشان داده بود

پرسيدند ها مدام از وي ميترك. كردند كه دست از حمايت و پشتيباني از كردهاي بارزاني برداردمي
 است كه كردهاي عراق را در احراز پيروزي حمايت كرد؟ شما با اينكار كردها را در آيا عاقالنه«

دهيد كه بتوانند در آينده در تركيه وحتي در ايران حق و حقوق بيشتري مطالبه موقعيتي قرار مي
  .»كنند

اش را از دست داده هاي كردينجر هم كه مدتها پيش عالقه به ماجراجوئييحاال ديگر هنري كيس
ر شوروي در خاور نزديك، اش را به منظور كاهش نفوذ اتحاد جماهيهاي سياسيهاي بازيبود، مهره
 پيرو مسائلي چون منع فروش نفت ممالك عربي، بحران .اي ديگر وارد ميدان كردح و نقشهبنابه طر

ان  به عنو(OPEC)انرژي در كشورهاي صنعتي غربي و تشكيل سازمان كشورهاي صادر كنندة نفت 
عاملي كليدي در دنياي اقتصاد، هنري كيسينجر و حتي خود شاه را متقاعد نمود كه ضرورت ايجاب 

  .كند تا روابط و مناسبات ايران بادنياي اعراب بهبود يابدمي
نگار و مفسر آمريكائي در آن زمان طي  روزنامه(Smith  Hempstone)اسميت همپستون 

خواهد بدست تر است، البته به شرط آنكه آنچه را ميصلح طلبشاه ايران از همه «: اي نوشتمقاله
كرد به كمك كردها به هائي بود كه شاه از همان ابتدا تالش ميمسائل زير دقيقاً خواسته. »بياورد

- هاي شطحل اختالفات مختلف مرزي، مخصوصاً در آب: كشور همسايه يعني عراق تحميل نمايد

از دور هدايت شده در ايران به منظور تعريب استان خوزستان و تبديل العرب، پايان اقدامات وعمليات 
-و متوقف ساختن حمايت و يارانه رساني رژيم بغداد به ناراضيان ايران، از جمله ده» عربستان«آن به 

  .ها سال حمايت از استان ناآرام بلوچستان
نب تهران تحت حمايت قرار حاال ديگر كردها تنها مانع سر راه بودند، كردهائي كه ابتدا از جا

ين پرداز با تصوراتي واهي از بدست آوردن آزادي و حق تعيگرفتند و اكنون به عنوان گروهي خيال
سرنوشت كردهاي . شدند بايست قرباني مي لذا روستائيان كرد ميسرنوشت مانع حل مشكالت بودند،

هاميلتون  كوهستاني و استراتژيكيزده ارتفاعات يا جادةهاي يخصخرهعراق در آن مقطع زماني روي 
 در شهر (Club des pins)» كلوب د پين«در قصر گنبدي شكل و مجلل رقم زده نشد،  بلكه 

 سيزده 1975در اين مكان طي روزهاي ششم وهفتم ماه مارس  . الجزيره پايتخت كشور الجزاير
كارتل نفتي . ردآمدندهيئت اعزامي از كشورهاي عضو اوپك براي تشكيل يك كنفرانس دور هم گ

كشورهاي صادركننده نفت در نتيجه استخراج مازاد بر احتياجي كه توليد كرده بود موجبات بحران و 
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تورم اقتصادي كشورهاي صنعتي غربي را نيز فراهم نموده و بدين ترتيب خود نيز در مقابل مسئله 
سينجر كه خواهان مداخله كيبغرنجي قرار گرفت، اين مسئله مضافاً در نتيجه اظهارات آن زمان 

نمايندگان اعزامي حاضر در كنفرانس بخوبي . نظامي احتمالي غرب در حوزه خليج بود، تشديد گرديد
هاي دريافتند كه در چنين موقعيتي كشورهاي عضو اوپك بايد يك صدا باشند، اختالفات و رقابت

  .رندمابين را خنثي يا حداقل روي آن سرپوش نهاده و مخفي نگهدافي
كه حواري بومدين رئيس جمهور الجزاير به عنوان ميزبان خبر جنجال برانگيز زير را اعالم هنگامي

-اعليحضرت شاه ايران و صدام حسين معاون رئيس جمهور عراق، سوسياليست عرب و قائم« : نمود

عات مرزي اند تا اختالفات ديرين سياسي و منازمقام رياست فرماندهي شوراي انقالب توافق نموده
هاي ممتد و ابراز صداي كف زدن» .مشترك اوپك بدست فراموشي بسپارندخود را با توجه به مسئله 

  .احساسات، سالن كنفرانس را به لرزه درآورد
صدام حسين هم لبخند زنان از روي . اي بي تفاوت از جابرخاستشاه با اعتماد به نفس وچهره

 پيشين آنگاه اين دو دشمن خونيِ. گ از جايش بلند شدمبل سالن كنفرانس با روكش مخمل آبي رن
آرام آرام بسوي همديگر گام برداشته و بمحض اينكه بهم رسيدند يكديگر را بغل كردند و بنابر رسم 

در مقابل دوربين خبرنگاران هر دو لحظاتي چند دست در دست . ها روبوسي نمودندور سوم شرقي
. كنان جنجال برانگيز به سرتاسر دنيا مخابره شداين آشتيعصر همان روز عكس . هم باقي ماندند

 در شرق براي ترنمود، چهارهزار كيلومتر دوراي كه به نظر صادركنندگان نفت، برادرانه ميوبوسهماچ
  .خلق كرد حكم بوسة مرگ را داشت

ام صد. نظير بودهاي بغداد و تهران يك موفقيت سياسي عالي و كمآشتي الجزيره براي رژيم
العرب به ايران اعالم هاي شطحسين به نحوي غير منتظره آمادگي خود را جهت واگذاري نيمي از آب

العرب از پيوند دو رودخانه دجله و فرات تشكيل شده كه دهانه يا مصب آن به خليج فارس شط. نمود
ا بكار گرفته بود  تمام تالش خود را براي تجزيه و تقسيم اين آبه1969شاه از سال  . گرددمنتهي مي

رضاپهلوي نيز در مقابل به . اش را امكان پذير سازد ي هاي جنگي و تجارتا بتواند حركت آزاد كشتي
صدام حسين قول داد با او در سركوب شورش كردهاي عراق همكاري كند، شورشي كه خود او و 

آن حمايت و پشتياني كرده انداخته و درمقابل افكار عمومي سرتاسر دنيا از  اش راهدوستان آمريكائي
ا كه از نظر تهيه   و مرزهايش رهشاه مضافاً متعهد شد كه كمك به كردها را فوراً قطع كرد. بودند

  .ها اهميت حياتي داشت برويشان ببندديشمرگهمايحتاج براي پ
 در هاي ايرانيستون كاميون:. اين كارها دقيقاً يك روز پس از عقد قرارداد الجزاير بوقوع پيوست

معيت واحدهاي نيروي زميني رهسپار خطوط مرزي ايران و عراق شده و در نزديكي مناطق كرد 
سربازان ايراني كليه انبارهاي مهماتي را كه در اختيار پيشمرگان بود تا . نشين عراق مستقر گرديدند
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-بود جمعهاي مستقر در منطقه را كه تا بحال در دست كردها آخرين فشنگ خالي كردند، تمام توپ

خود من شاهد اين وقايع بودم ترس و وحشت ناباورانه . آوري كرده و بدرون خاك ايران بازگرداندند
متري بر روي تريلرها در چشمان  ميلي155هاي پيشمرگان وافراد غير نظامي را هنگام بار زدن توپ

رات نيروهاي هاي گذشته حكم ستون فقهاي سنگين ضدهوائي طي ماهاين توپ. خواندمآنها مي
مسلح كردستان را داشته واكنون  داشتند در مقابل چشمان آنها جاده هاميلتون را پيموده و محو 

ايم كه اينگونه با ما رفتار  مگر ما چه جنايتي مرتكب شده:پرسيدندشدند، اكثر آنها از خود ميمي
خواستند مگي از خداوند ميه. كردندهمگي با نفرت و انزجار شاه خائن را لعن ونفرين مي» شود؟مي

آنهاهمراه با لعن و نفرين، .  و كشورش را سر به نيست نمايدهاين سگ پدر بي شرف رانفرين كرد
  .دادندآشكارا ترس و وحشت خود از آينده را نيز نشان مي

كه معموالً پيشاپيش از همه چيز با خبر ميشد از اين » پاراستن«حتي سازمان امنيت كردها 
درست چند ساعت پس از ماچ و بوسه و . خش ناگهاني رضاپهلوي متعجب شده بودتصميم و چر

مغازله شاه و صدام و كمي بعد از آنكه شاهزادگان، شيوخ و ثروتمندترين مردان دنيا سوار بر 
هواپيماهاي جت شخصي الجزيره را ترك گفتند، واحدهاي مسلح ارتش عراق دست به حملة بزرگي 

گيري براي انجام اين حمالت البته رهبران كرد دريافتند كه تصميم. رد زدندعليه مواضع پيشمرگان ك
گيري اسلحه توسط آوري و بازپسكردها پس از اقدامات جمع. ريزي شده بود ها پيش طرحاز مدت
آنها اكنون فقط چند . ها تقريباً بدون داشتن سالح سنگين با اين حمالت جديد مواجه شدندايراني

متري انگليسي وچند خمپاره انداز ساخت شوروي باضافه عزم راسخ و  ميلي25چك توپ قديمي كو
  .اراده آهنين پيشمرگاني را در اختيار داشتند كه آماده هر نوع فداكاري و جانبازي بودند

ها با افكن عراقيهاي آنها تمام شد و هواپيماهاي شكاري بمب توپ، گلولةاما درست پس از دو روز
داد ئله توانستند كامالً بدون ترس و واهمه تا آنجائيكه موقعيت منطقه بĤنها اجازه ميوقوف باين مس

هايشان شروع ها وسوخوها باتوپ، تيربارهاي هوائي و بمبميگ. در ارتفاع پائين به پرواز درآيند
حمالت، روز هفتم مارس در جبهه جنوبي و . هاي بي دفاعكردند به تاخت وتاز و شكار انسان

. ها جبهه مركزي واطراف رواندوز بوداما هدف اصلي عراقي. هاي شهر سليمانيه آغاز گشتكينزدي
ور شده و  حمله(Sartees)هاي كوهستاني و پياده نظام كه بسوي كوه سرتيز يك تيپ ويژة جنگ

هاي عراقي تانك. تالش كرد تا از انجا به پيشروي ادامه دهد، متحمل تلفات وخسارات سنگيني شد
هاميلتون چند كيلومتر در مناطق كوهستاني كردستان بسوي مقر اصلي بارزاني  امتداد جاده در

به عقيده همة ناظران پيشمرگان كرد بدون در اختيار . پيشروي كردند، اما بزودي متوقف شدند
نمود، ها آنچه را كه غير ممكن و محال ميداشتن سالح سنگين وبدون حمايت و پشتيباني ايراني

هاي كرد با دادن تلفات سنگين و ريختن خون عده زيادي از افراددشمن، چريك. .ساختندپذير انامك
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يكبار ديگر ارتش نيرومند وكامالً مجهز عراق را وادار به توقف نموده و در يك فرصت وموقعيت 
هائي از واحدهاي ارتش را با حمالت خود غافلگير كرده و در يك منطقه مناسب حتي بخش

 (Gwynne Roberts)گوين روبرتز . ني بدون درخت تقريباً به محاصره خود در آوردندكوهستا
خبرنگار بريتانيائي كه مثل من شاهد اين جنگ نهائي بود، نظرات و مشاهداتش را در نشرية فينانشال 

هاي مبارزات اين هفته به عنوان دوره دالوري«.  اينگونه توصيف نمود(Financial  Time)تايم 
هاي كرد در كمال يأس و نوميدي در فكر  پارتيزان. رگان در تاريخ كردستان ثبت خواهد شدپيشم

ها بودند تا شايد بتوانند تحول و چرخشي را بĤنها تحميل نموده و ورق حمله به آخرين مواضع عراقي
  ».را برگردانند

 شد اما خطوط و مواضع كردها زير ضربات سنگين ومهلك لشگرهاي عراق در كليه نقاط خم
اي نامشخص و بدون تضمين اعالم شد و موجبات دلسردي و يأس بس دو هفتهيك آتش. نشكست

نيروهاي مسلح بغداد كه در اثر چرخش شاه پيروزي خود را قطعي . مجدد پيشمرگان را فراهم نمود
ه و با هاي جنوبي كشور فراخواندديدند با استفاده از اين فرصت مابقي نيروهاي خود را از بخشمي

  .تمام قوا خود را براي جنگ نهائي و سرنوشت ساز آماده كردند
مابين ايران وعراق را  طي نطقي معاهده الجزاير 1980ل  صدام حسين پنج سال بعد يعني در سا

او طي همين نطق از جنگ پنج سال پيش باكردها صحبت بميان آورد و برمال . مردود اعالم نمود
ق در آن زمان پس از دوازده ماه شديدترين مبارزات به چه حال و ساخت كه نيروهاي ارتش عرا

ذخاير مهمات ارتش عراق در نتيجه شدت : اندباري بودهوزي افتاده و داراي چه وضعيت اسفر
مبارزات، همچنين به دليل كند تحويل دادن آنها از جانب اتحاد جماهير شوروي تقريباً خالي شده 

 و فقط بهمين علت بود كه در آن زمان حاضر شديم به خواسته شاه تن بود؛ ما در تنگنا قرار گرفته
توانست مقاومت كند و چون در غير اين صورت ارتش ما نمي. در داده و قرار داد الجزاير راامضاء كنيم

  .شدبزودي نابود مي
توانستيم ييافت ماگر حمايت از ما ادامه مي«: عقيده خود بارزاني هم كه بعدها ابراز داشت اين بود

رهبركردها مردد و » .طعم قطعي شكست را به ارتش عراق چشانده وآنرا براي هميشه از كار بياندازيم
ها را عوض كند، روز هفتم مارس از طريق تبريز مأيوس اما هنوز اميدوار به اينكه بتواند تصميم ايراني

گشته بود هم پيمان ديروزيش را دو روز كه تازه از سفر الجزاير باز» هانورِ آريائي«. رهسپار تهران شد
  .تمام پشت در معطل كرده و باالخره در روز دهم مارس او را به حضور پذيرفت

:  برگزيندراشاه خيلي كوتاه وسرسنگين سه راه پيش پاي بارزاني گذاشت تا به انتخاب خود يكي 
حمايت و پشتياني ايران به توانند بدون كردها خود را به نيروهاي مسلح عراقي تسليم نمايند؛ مي

مبارزاتشان ادامه دهند؛ و يا همراه با تمامي جنگجويان و بخش بزرگي از پيروانش در ايران زندگي 
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 ژنرال پير كرد تا.  آخر را انتخاب كندشاري از بارزاني خواست كه گزينةشاه با اصرار و پاف. كنند
آخراالمر . د جدي بوده يا تمسخرآميزواپسين دم و لحظه مرگ نتوانست پي ببرد كه اين پيشنها

و من هم خورشيد و . اندهاي ما قومملت«: رضاپهلوي با اداي اين كلمات از او خداحافظي كردمحمد
  ».هاهستم بنابر اين وظيفة من است كه از شماها حمايت كنمنور آريائي

و نيم قرن تمام  ا.عمران بازگشتبارزاني همان روز حركت كرد و بسوي مقر اصلي خود در حاج
كه تمامي ايو درست در لحظه. ين سرنوشت خلقش مبارزه كرده بوديبخاطر كسب آزادي وحق تع

ده بود، زماني كه همه به  بحال در تاريخ كردستان اتفاق نيفتاكردها متحد شده بودند، امري كه تا
ايستي بخاطر هوي بهترين وجهي منسجم و رهبري شده بودند، بهتر از هر زمان ديگري درگذشته، ب

مالمصطفي مطابق با سرشت و خصلت . رفتوهوس كشورهاي نفتي تمام زحماتشان به باد مي
اش درجستجوي راهي بود تا بتواند مبارزاتش اش و با توجه به تمام تجارب تاريخي و مبارزاتيطبيعي

د، پس بايد به سراغ خواست از او پشتيباني كناش ديگر نميپيمان ايرانيحاال كه هم. راادامه دهد
  .پيمان ديگر رفته و باو متوسل گردد، باالخره تمام اين ماجراها با او شروع شده بودهم

اي خطاب بهمين خاطر بارزاني بالفاصله پس از ورود به حاج عمران صادقانه و باتمام احساس نامه
ي گذشته هاي سالاين شخص ط.  در تهران ارسال داشت(CIA)به نماينده سازمان آمريكائي سيا 

و بهت و حيرت «: در اين نامه آمده بود. مداران اياالت متحده آمريكا بودرابط ميان كردها و سياست
سرنوشت خلق ما هرگز تابه اين حد، در . پريشاني  همة ملت و نيروهاي مسلح ما را فرا گرفته است

هر چه . بر سر ما سايه افكندهمرگ و نيستي به معناي واقعي كلمه . معرض خطر نابودي قرار نگرفته
مااز شما و دولت اياالت . يابيمكنيم دليل قابل قبول و موجهي براي اين رفتارها نميجستجو مي

نمائيم طبق قول و قرارهاي داده شده دخالت نموده و مارا به عنوان يك متحده آمريكا درخواست مي
  ».پيمان در چنين موقعيتي بحال خود رها نكنيدهم

ئيس بخش سيا در تهران به عنوان يك افسر اين سازمان كه چندان هم احساساتي و نرم حتي ر
او نيز به نوبه خود تلگرافي رمزدار . خو نبود كردها را حق به جانب دانسته و با آنها هم عقيده بود

با آيا مقر فرماندهي به منظور درميان گذاشتن موارد زير «: بدين مضمون. براي رؤسايش مخابره كرد
نه تنها اميد سياسي كردها را به ] شاه[پيمان ما اقدامات هم.... سينجر تماس گرفته است؟دفتر كي

 اين افسر ».يأس تبديل نموده، بلكه زندگي هزاران نفر را نيز در معرض خطر قرار داده است
د داده رساني مستقيم به كردها پيشنهاراهكارهاي عملي را هم به منظور كمكمريكائي، يك سري آ

براي اياالت متحده آمريكا بسيار شرافتمندانه خواهد «: وبا ذكر اين مطلب تلگرافش را خاتمه داده بود
  ».بود كه اين كار را انجام دهد
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سينجر در آن زمان دوباره يك بار ديگر درگير سفر به كشورهاي خاور نزديك بود و هنري كي
امة بارزاني طي يك ن. سوريه واسرائيل بيابدكرد تا راه حلي سريع براي آشتي دادن تالش مي

 اهالي كردستان عراق را 1972مدار آمريكائي كه اولين بار در سال  خصوصي مستقيماً به اين سياست
جناب ايران وعراق به عالي«: ژنرال نوشت: تحريك نموده و به واكنش واداشته بود متوسل گرديد

ل مستقيم اين اتحاد چيزي نيست غير از نابودي محصو. قيمت نابودي ملت ما با هم متحد شدند
مرزهايش را بروي ] ايران[= پيمان شما هم. اي كه تا بحال سابقه نداشتهخلق بي دفاع ما به شيوه

اي را كه تا بحال به آن دست زده  بزرگترين حمله] عراق[= كه دشمن ما مابسته، آنهم درست هنگامي
اي جنبش ما، در كنار خلق ما به شيوه. ياد ادامه هم خواهد يافتعليه ما آغاز نموده كه به احتمال ز

- اش عليبارزاني در نامه» .غير قابل باور در ميان سكوت همگان ريشه كن شده و از بين خواهد رفت

جناب ما براين عالي«: نوشتهاي مستقيم اياالت متحده آمريكا اشاره كرده و الخصوص به مسئوليت
 ما نه فقط يك وظيفه اخالقي كه يك مسئوليت سياسي حده آمريكا در قبال ملتباوريم كه اياالت مت

با توجه به . كندهايتان متعهد ميهم دارد، وظيفه و مسئوليتي كه شما را نسبت به انجام وعده
» .تر اقدامات الزم را معمول داريدالذكر از شما استدعا داريم هر چه سريعوضعيت و موقعيت فوق

العملي هم از كوچكترين عكسحتي ينجر نه تنها وقعي به اين استدعاها ننهاد بلكه  كيسمعهذا هنري
  به 1975 مارس  22در تلگرامي كه رئيس بخش سازمان سيا در تهران به تاريخ . خود نشان نداد

در جواب پيغام رهبر گروه «: مدير كل سازمان سيا مخابره كرد خيلي كوتاه و مختصر چنين نوشت
سينجر وزير امور خارجه هيچگونه پاسخي دريافت از سوي آقاي هنري كي]  بارزاني[=قومي 
  .»نگرديد

  به چاپ رسيد بطور 1979 اولين بار هنگام انتشار كتاب خاطراتش كه در سال  هنري كيسينجر
م احتماالً تصمي«:دارد ضمني و تقريباً كم اهميت از كردها و سرنوشت آنها ياد كرده و چنين ابراز مي

تواند به اين دليل بوده باشد مي(!) شاه  دائر بر اينكه معضل كردها را همزمان با مسئله عراق حل كند
ارزيابي و » .اندكه او بدرستي حدس زده بود كه نيروهاي مسلح بارزاني در حال از بين رفتن بوده

مردود آنرا ك  ناظر بر مبارزة كردها بدون شبين و بي غرضِتخميني كه همة كارشناسان واقع
ينجر معهذا كيس. عاي واهي را ثابت كردشمردند، بعالوه روند واقعي مبارزات هم خود نادرستي اين اد

كردها بدون دخالت وحمايت بيشتر هم پيمان ايراني «بي تفاوتي و عدم عالقة خود را به اين بهانه كه 
- گرفت نمييون  دالر را دربرمي مل300هاي مالي اياالت متحده كه مبلغي بالغ بر  ما و بدون كمك

  .توجيه كرد» .توانستند نجات پيدا كنند
   در ضمن . باز كرد، سينجر حل شد، يا به عبارتي آنرا از سربدين ترتيب مسئله از نظر كي

كسي اجازه ندارد عمليات سري را با مراسم  «:ز داشتينجر در كمال پيشرمي و وقاحت ابراكيس
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ها رئيس بخش سازمان سيا در تهران كه از طرز رفتار آمريكائي» .اه بگيرداشتبامورخيريه نيكوكاري 
شرمنده شده و با رؤساي سازمان مربوطه، در افتاده بود، توبيخ شده و او را از هرگونه ارتباط بعدي در 

  .اين رابطه برحذر داشتند
ياالت متحده چنانچه دولت ا«: وي در آخرين تلكسي كه به واشنگتن مخابره كرده چنين نوشت
جمعي شود، پس بايستي هر چه آمريكا در نظر دارد اقداماتي بعمل آورد تا مانع يك قتل عام دسته

با اين وصف واشنگتن هم » .دست به اعتراض بزند] شاه[= پيمان مازودتر پادرمياني كرده ونزد هم
ستم مارس دستور نهائي تصميمي مشابه به آنچه شاه گرفته بود اتخاذ كرد، بدين معني كه در روز بي

  .مبني بر متوقف نمودن جنگ عليه نيروهاي مسلح عراق را صادر كرد
ها با خشم وعصبانيتي ناشي از عجز و درماندگي دستور رهبرشان بارزاني كه فرماندهان پيشمرگه

ه حدس و گمان من دائر بر اينك. امر به متوقف نمودن فوري جنگ را داده بود براي افرادشان خواندند
اش  را گردن ننهند، واحدهاي  و خواستهرا تهديد نموده بود، چنانچه پيشنهاد) كردها(شاه ايران آنها 

مسلح ايران را بر عليه آنها وارد ميدان كرده وحتي صدها هزار پناهندة كرد را سريعاً تسليم حكام و 
يع رحمان، يكي از  با تأئيد سم1979سران رژيم عراق خواهد داد، چند سال بعد يعني در سال  

ي زيادي از همكاران وافسران مركز فرماندهي عده. سياست مداران اسبق كرد به يقين تبديل شد
  .بارزاني نيز اين استنباط راتأئيد كردند

راديو كردستان، فرستنده .  فروپاشيد1975مقاومت كردهاي بارزاني طي روزهاي آخر ماه مارس  
 24اندازي شده بود روز لي فرانس يوزف اشتراوس تهيه و راههاي ما كه با حمايتمبارزانمخفي 

از (مسعود يكي از پسران بارزاني . جنگجويان پيشمرگه آنرا منفجر كردند. مارس خاموش گرديد
هنگام انفجار پناهگاه و محل ) هاي دهه هشتاد به بعد جانشين مالمصطفي و رهبر كردهاي عراقسال

به فاصلة نه چندان . ريختاشك مي» ناوپردان«هاي روستاي ديكياستقرار فرستنده راديوئي در نز
عمران مقر اصلي فرماندهي بارزاني هم صداي انفجارهاي گوش خراشي شنيده دورتر يعني در حاج

هاي دستي، چند عدد توپ اي چون ديناميت و نارنجكهاي كرد بوسيله مواد منفجرهتوپچي. شد
ها بĤتش در چومان و بسياري از مناطق ديگر خانه. كار انداختندباقيمانه را هم منفجر كرده و از 

- آنها نمي. هاي خود را ويران كرده و از بين بردند داران هم دكانحتي كسبه و مغازه. كشيده شدند

 .هائي كه قرار بود بعد از رفتنشان جايشان را بگيرند خانه و اموالشان را تصاحب كنندخواستند عرب
  .كردها كوبيده و خرد مياي از شدت خشم و عصبانيت تفنگش را به صخره ههرازگاهي پيشمرگ

ها ناجوانمردانه از از چشمان جنگاوران كرد يأس و نوميدي همراه با خشم از خنجري كه ايراني
العمل غير ارادي عده زيادي از عكس. شدپشت بĤنها زده بودند نيز خيانت آمريكائيان، خوانده مي

يكي از واحدهاي ورزيده و نخبه بدستور : دل خالي كردن آنها بودتر نشانگر دقپيشمرگان جوان
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هاي رانيه دفاع نموده و آنها مالمصطفي مأموريت داشت تا از اردوگاه اسيران جنگي عراقي در نزديكي
  .را از شر حمالت پيشمرگان برآشفته وعصباني حفظ نمايد

ي جمعيت آوارگان غيرنظامي، تخليه مناطق توسط آساوآنگاه تقريباً يك ماه بعد از حركت سيل
هاي منسجم و هزار نفر، غالباً بصورت يگانتعدادي در حدود سي. نيروهاي مسلح كرد آغاز گشت

يكپارچه از مرزهاي ايران گذشته و آنجا در يك اردوگاه بسيار بزرگ در نزديكي شهر شاهپور تحت 
دستور مقامات ايراني پيشمرگان بهنگام عبور از مرز طبق . نظارت نهادهاي ايراني متمركز گرديدند

اما آنها غالباً بدون اسلحه وارد خاك ايران . داندهايشان را تحويل مسئولين ايراني ميبايستي سالح
ها سال در غارهاي كوهستاني غير قابل دسترس و انبارها و ذخاير اسلحه و مهمات طي ده: شدند

 افزايش نهاده بود، اين تجهيزات براي يك مبارزه آزاديخواهانه جديد هاي قابل اطمينان روبهمخفيگاه
 وقتي دو كشور ايران وعراق مجدداً در 1984سال  . و استقالل خلق كرد در نظر گرفته شده بود

هاي كوهستاني خود بيرون ها دوباره از مخفيگاهحوزه خليج با هم درگير جنگ شدند، اين سالح
  .آمدند

اي بود كه كه مالمصطفي بارزاني در خاك كردستان در آن شركت نمود، مصاحبهايآخرين مصاحبه
 (Die Welt)ولت  افتخارش نصيب من شد وآنرا براي روزنامة آلماني دي1975اواخر ماه مارس  

هاي من، نتيجه و حاصل مبارزاتش را رهبر هفتاد ودو ساله خلق كرد در پاسخ سئوال. انجام دادم
اند، دليل و علت همانگونه كه همگان مجاب و متقاعد شده«:  نموده وارائه دادبندياينگونه جمع

جنگجويان ما ميدان مبارزاه را بدون آنكه . شكست ما بهيچ عنوان ضعف ما در مسائل نظامي نيست
ارتش عراق با وجود برتري تسليحاتي و تجهيزاتي غير قابل توصيف .شكست بخورند ترك كردند

اين ارتش با آن . ك بار هم نتوانسته پيروزي قطعي و شايان توجهي بدست بياوردتابحال حتي براي ي
همه امكانات در عرض يكسال مبارزه نتوانست بيش از چند كيلومتر ناقابل پيشروي كند، آنهم بادادن 

ما . گيري عليه ما در صحنه سياست اتخاذ گرديدخير،  تصميمنه. تلفات و خسارات سنگين و نامعقول
هاي تفكر و انديشه. هاي بزرگ كنار زده شده واز دور خارج شديمحنه عالئق سياسي دولتاز ص

ژنرال در پاسخ اين سئوال من » .سياسي ممالك غربي در حال حاضر از بوي نفت مست واليعقل است
تواند از خود او سرزده باشد، پس از مكث  سازي مي و سرنوشت ه بزرگكه در اين ميان چه اشتبا

بزرگترين اشتباه من در زندگي «: شد ابراز داشت با صدائي كه تلخي آن كامالً احساس ميكوتاهي
  ».اعتماد به اياالت متحده آمريكا بود

هاي اش سوار بر جيبدو ساعت پس از اين گفتگو بارزاني همراه محافظين شخصي و افراد خانواده
 واز دست رفتة كردها بود، رؤياهاي آنچه بجا ماند اميد خردشده. لندرور راهي تبعيدگاه گرديد

ن سرنوشت ملتي انعطاف ناپذير، ملتي كه اين جملة ياستقالل و خودمختاري، آزادي و حق تعي
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وضعيت وموقعيت «:گويد كند كه مي معروف ناپلئون در مورد آنها به معناي واقعي كلمه صدق مي
  ».ن كننده سرنوشت تاريخي آنهاستيجغرافيائي يك ملت تعي

ناپذير هم بود و هزاران پيـشمرگ ديگـر نيـز             چه به جا ماند هزاران پيشمرگ مبارز و سازش          ناما آ 
هاي بعد تبعيدگاه ايراني خود را ترك نموده و مجدداً از مرز عبور كرده و بـه مـوطن اصـلي                       طي سال 

هـاي كوهـستاني غيرقابـل دسـترس، بـه            گـاه   ها دوباره بـه مخفـي       آن. خود كردستان مراجعت كردند   
آاليش   هاي محلي ساده و بي      هاي سنتي و قديمي و به لباس        هاي ارتفاعات به پناهگاه     تاهاي دامنه روس

كـشان بـه اصـطالح غيرسياسـي بـه مكانهـاي اصـلي خـود                  اين روستائيان يا زحمـت    . خود بازگشتند 
بازگشتند و چشم براه فرصتي ديگر تا شايد يكبار ديگـر بتواننـد تحـت حمايـت قـدرتهاي عالقمنـد                     

آزادي بـراي كردسـتان اسـلحه بدسـت         » ئازادي بو كوردوسـتان    « ساز با هدف    اي سرنوشت   زهمبار
  . گيرند
مالقـات  يـك   اي بود كه سميع رحمـان سياسـتمدار كـرد طـي               اين جمله » ما پيروز خواهيم شد   «

ما بـاالخره   «مخفيانه و سري در مثلث ممنوعه كردستان، محلي مابين تركيه، ايران و عراق بمن گفت              
در آن زمـان او حتـي تـصورش را هـم            . » خواهيم شد، حتي اگر صد سال ديگر هم طول بكشد          پيروز
 بـه عنـوان يكـي از    2003كرد كه خود او يك ربع قرن پـس از بيـان ايـن اظهـارات در مـاه مـه              نمي

معتبرترين سياستمداران منطقه خودمختار كردسـتان درمـورد تـشكيل و برپـايي ايـن خودمختـاري                 
  . گيري نمايد تصميم
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11  
  »سوريه وطن مشترك ما«

  آورد كمربند اعراب نفس كردها را بند مي
  

يك برگ كاغد زرد و رنگ و رو رفته كه روي آن عكـسي سـياه و سـفيد چـسبانده شـده و درون                         
توانـد بوسـيلة آن       پوششي نايلوني قرار گرفته تنها مدركي است كه مـسعود عمـر پارچـه فـروش مـي                 

ثبـت  «يعنـي   » مكتـومين « كـرد سـوريه اسـت كـه        75000 يكـي از     او. موجوديت خود را ثابت كنـد     
قامـشلي  (اش در شهر كردنشين قامشلو      خانه و مغازه كوچك پارچه فروشي     . شوند  ناميده مي » نشدگان

Quamishli (   چون مسعود عمر در سوريه اجـازه خريـدن مـستغالت و        . بنام دوستانش ثبت گرديده
او اجـازه   . اي را بعهـده بگيـرد       تواند سرپرستي و اداره مغازه      اموال غيرمنقول را بنام خود نداشته و نمي       

آيد     خروج از مملكت را ندارد و ازدواج او هم طبق قوانين حاكم بر كشور سوريه غيرقانوني بحساب مي                 
 نفـر   200000وضعيتي شبيه به مكتومين شامل حـال        . بنابراين چهار فرزند او هم رسماً وجود ندارند       

اين عـده  . گردد نامند نيز مي مي» اتباع بيگانه بدون تابعيت«ها را   ه كه رسماً آن   ديگر از كردهاي سوري   
ها صادر نموده همراه داشته       بايد تمام مدت كارت شناسايي قرمز رنگي را كه حكومت سوريه براي آن            

كردهاي سوريه فقط بشرط همراه داشتن اين كارت ويژه اجازه رفت و آمد در محـدوده خـاك                  . باشند
  .  را دارندسوريه

 5/1وجه مشترك اين جماعت ربع ميليوني و بقيـه كردهـاي سـوريه كـه تعدادشـان حـداقل بـه                      
در اين است كه آنها موطن ديگري غير از منـاطق           ) ده درصد كل جمعيت سوريه    (رسد  ميليون نفر مي  

بـا ايـن وجـود از مزايـاي كامـل حـق و              . شناسند  كردنشين و يا شهرهاي بزرگ جمهوري سوريه نمي       
اهميت و عادي جلوه كند، امـا در          شايد ذكر اين مسائل به نظر كم      . حقوق شهروندي برخوردار نيستند   

چون هر شخصي كه از مزاياي كامل حق شهروندي برخودار نباشـد، در حكومـت               . عمل چنين نيست  
توانـد بـه عـضويت هـيچ      او نمي. شود و نه حق كار كردن دارد سوريه نه استخدام مي  » سوسياليستي«
گردد و خيلي چيزهـاي       هاي دولتي محروم مي     تحاديه و يا سنديكايي درآيد، و از دريافت و اخذ يارانه          ا

هاي  گذارد، چون بسياري از خانواده  ها روي زندگي خصوصي شهروندان نيز تأثير مي         طبقه بندي . ديگر
بعيت و ثبـت    ها به دو بخش شهروندان رسمي ثبت شده و بدون تا            آن: بزرگ را از هم جدا كرده است      

به عنوان مثال بخـشي از خـانواده كـه مـنظم و ثبـت شـده اسـت اجـازه                     . اند  بندي شده   نشده تقسيم 
مسافرت به كشورهاي همسايه و خروج از مرزها را دارد، اما بخش ديگر اجازه نداشته و بايـد در خانـه     

  . بماند
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اً هشتاد سال پيش بـدون  هاي اكراد اين منطقه حدود    در عين حال مليت و تابعيت پدر و پدربزرگ        
تـر آنهـا بـه        بـه زبـاني سـاده     . اي شد   ها سئوالي شده باشد سوريه      و يا از آن   باشند  كه خود خواسته      آن

 از ميراث به جا     1922قلمرويي تعلق داشتند كه نمايندگان حكومت استعمارگر فرانسه آن را در سال             
ابتداي امر مشكل بخصوصي براي كردهـا  اين جريان در . مانده از خاك امپراطوري عثماني جدا كردند     

 و اجدايـشان در     ء آبـا   سـرزمينِ       ها بدون نگراني و مزاحمت سر جاي خـود يعنـي            آن. دربر نداشت 
و بخـصوص در منطقـه الجزيـره كـه در           ) Kobaniaكوبانيـه   (عين العرب   ) كردكوه(حوالي كرد داغ    

 تركيـه و عـراق فـرو رفتـه، زنـدگي             به شكل منقـار اردك مـابين دو كـشور          ،نقشه جغرافيايي منطقه  
هنوز هم كه هنوز است ساكنين شهرهاي قامشلو، عفرين واقـع در سـوريه را عمـدتاً فقـط                   . كردند  مي

غربـي سـوريه،    هاي شمال  اي هم در بخش     مناطق مسكوني كردنشين پراكنده   . دهند  كردها تشكيل مي  
  .  وجود دارنداز حوالي شهر بزرگي چون حلب گرفته تا سواحل درياي مديترانه

عده زيادي از همين كردها حتي همراه با اعراب برعليه نيروهاي اسـتعمارگر فرانـسوي بـه مبـارزه          
از اهالي اطراف حلب نام     ) Hanano(توان به عنوان مثال از ابراهيم حنانو          از آن جمله مي   . برخاستند

 هنـوز هـم كـه هنـوز اسـت         . شود  برد، كردي كه از او به عنوان قهرمان مبارزات ضداستعماري ياد مي           
ها در شهرهايي چون دمشق، حلب و در سرتاسـر كـشور               اسامي خيابان  هاي يادبود و    ها و لوح    مجسمه

  .  مسلماً بدون ذكر مليت كردي او-يادآور اين قهرمان ملي است
 بـه دسـت آورد، و تـا اواخـر دهـه      1946تا پس از استقالل ملي كه سوريه باالخره آن را در سـال        

بـدين نحـو بـود كـه شـاعر ملـي            . اقدامات سركوبگرانه مشخصي در مورد كردها اعمال نگرديد       پنجاه  
 كه حدوداً بيست سـال پـيش در تبعيـدگاه خـود يعنـي               ماموستا جگرخوين كردهاي سوريه يعني    

 ديـوان اشـعار   1958 تـا  1946هاي  كشور سوئيس دار فاني را وداع گفت، توانست در فاصله بين سال          
د درسـي در    با وجودي كـه مـوا     .  التين و زبان كردي در سوريه چاپ و منتشر نمايد          خود را به حروف   

 بـه زبـان عربـي تـدريس         ءقامـشلو، عمـوده و عفـرين صـرفا و بالاسـتثنا           مدارس شهرهاي كردنشين    
كردهاي سوريه در سال    . جا آزادانه در دسترس عموم بود       گرديد، اما مطبوعات كردي زبان نيز همه        مي

توانستند در سوريه يك حـزب  ) نژادان خود در كشور همسايه، عراق   لهام گرفته از هم   چه بسا ا   (1957
جهت حفظ مصالح و منافع كردها تأسيس نمايند كه ابتدا مـدتي بـدون ممانعـت و                 » دمكرات كردي 

  . مزاحمت به كار خود ادامه داد
.  آغـاز گرديـد  »جمهوري متحدة عربـي «سياستِ سركوبِ مستقيمِ كردهاي سوريه از اوايل احداث         

 اعـالم موجوديـت   1958سياستي الهام گرفته از كنفدراسيون بزرگ عربي مصر و سوريه كه در سـال             
در . سياستي كه زياد به طول نيانجاميد و سه سال بعد به علت تـضادهاي درونـي از هـم پاشـيد     . كرد

ياسـيون حزبـي    گرفـت، س    آميـز عربـي داشـت اوج مـي          فايده و مبالغه    مدت زماني كه ناسيوناليسم بي    
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 مخـصوصاً پـس از قطـع    1962در تابـستان    . كردهاي سوريه براي اولين بار دستگير و محبوس شدند        
 ،كـرد   مندي پشتيباني مي    ها با عالقه    هاي آن   رابطه كردها با كشور مصر، مصري كه پيوسته از خواست         

 تـرك بـه هـيچ قـوم     گونه كه در تركيـه غيـر از نـژاد    همان. فشار حكام سوريه بر كردها افزايش يافت    
شد، ديكتاتورهاي سوريه هم كـه يكـي پـس از             ديگري اجازه عرض اندام و اظهار موجوديت داده نمي        

رسـيدند، جمهـوري سـوريه را فقـط در            ديگري در نتيجه كودتاهاي نظامي سريع الوقوع به قدرت مي         
قليت قومي كردها   ترين ا   به همين دليل بزرگ   . توانستند متصور شوند    قالب يك كشور عربي خالص مي     

  . كه محو و نابود شوند گردند و يا آن) به عرب تبديل شدن(بايستي تعريب  يا مي
 در  93شـده شـماره        و بنـابر حكـم قـانوني تـصويب         1962مشي در سال      طبق اين سياست و خط    

العـاده انجـام      اي كه فقط كردها در آن سكني داشتند، يك سرشماري ملي فـوق              منطقه جزيزه، ناحيه  
و . »نمـود   كاراكتر و و يژگي اعراب منطقه ايجاد مزاحمت مي        «از قرار معلوم حضور كردها براي       . گرفت

سرشماري ملي مورد اختالف اخير آشكارا داشت با هدف يك دگرگوني براي دستيابي به آمار واقعـي                 
ر  هـزا  150حاصل و ثمره اين سرشماري آن بود كه عمالً يك شبه در حـدود               . گرفت  منطقه انجام مي  

همـين كردهـا و افـراد       . نفر از كردهاي سوريه از حق برخورداري از تابعيت كـشور محـروم گرديدنـد              
  . دهند يا شهروندان بدون مليت و تابعيت امروزي سوريه را تشكيل مي» مكتومين«ها  خانواده آن

 پيش درآمد و سـرآغازي بـود بـراي يـك سلـسله اقـدامات ديگـر كـه                    ،اقدامات سلب حق تابعيت   
هاي متفاوت بـه دنبـال داشـت، ايـن      هاي قانوني، حبس، شكنجه و آزارهائي را با شدت و ضعف        پيگرد

هاي آبـا و اجـدادي    اقدامات غيرانساني تا به امروز ادامه داشته و زندگي را بر كردهايي كه در سرزمين 
  . برند مشكل و به جهنم تبديل نموده است خود به سر مي

 با كودتائي زمام امور را بـه  1963درت باقي مانده، در ماه مارس حزب بعثي كه تا به امروز بر سر ق  
اولين اقدام رسـمي حـزب آن       . دوباره متولد شد  » حزب سوسياليست اعراب  «دست گرفت، به عبارتي     

را رهـسپار   ) Yarmuk(» يرمـوك «ِ    لـشكر ورزيـده و زبـده      (بود كه سپاهي از نيروهاي مسلح سوريه        
ا در جنـگ رژيـم عليـه كردهـاي بـارزاني كـه بـه خـاطر كـسب                    كشور همسايه يعني عراق نمايـد تـ       

سوريه به اين بهانـه كـه كردهـاي         . كردند، به نفع نيروهاي عراقي شركت كند        خودمختاري مبارزه مي  
را در سرزمين اعراب تشكيل دهنـد، در نظـر داشـت تـا              » يك اسرائيل دوم  «خواهند    بارزاني فقط مي  

  .  موهن و بدنام جلوه دهد، آزادي و خودمختاريها را براي كسب طلبانه آن مبارزات حق
تحقيـق و بررسـي در   «اي هدفمند تحت عنوان     ايضاً رساله  1963حزب حاكم بعث سوريه در سال       

نويـسنده مقالـه رئـيس      . منتـشر نمـود   » نظرهاي ملي، اجتماعي و سياسي      مورد استان جزيره از نقطه    
رده بعدها در دمشق حتـي تـا مقـام وزارت هـم             الل بود، نامب  ازمان امنيت همين استان و اسمش هِ      س

كه كردها قومي مختص به خود      » به اثبات ميرساند  «اش قبل از هر چيز        نويسنده در مقاله  . پيش رفت 
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گـاه طـي يـك برنامـه دوازده           آن. باشـند   نيستند، بلكه آنها فقط يك مشت وحشي خشن و زورگو مي          
اين پيشنهاد چنان خـصمانه و افراطـي        . دهد  يشنهاد مي گرايانه را عليه كردها پ      اي اقداماتي افراط    ماده

براي نـابود   » نَبرد من سوريه  « مورخ كرد را برانگيخت به نحوي كه آن را           شريف وانلي بود كه خشم    
  . كردن قطعي خلق كرد ناميد

 اءرسيد، و اگر چنانچه به مرحله اجر        ها هولناك به نظر مي      زورگوئي و پيشنهادهاي قلچماقانه بعثي    
بايستي كردها كوچ داده شده   پيشنهادات ميبراساس اين. آورد شد اثرات مخربي به بار مي شته ميگذا

حتـي تحـصيالت    (گـشتند     شدند، از فراگيري هر نوع فرهنگ و تحصيالت محـروم مـي             و پراكنده مي  
 و تفرقـه بيانـداز  «شد، بـه پيـروي از اصـل     ها سلب مي اي و شغلي از آن     ، هرگونه امكانات حرفه   )عربي

چنين بايستي مابين     شدند، هم   ها بايستي منشعب شده و برعليه يكديگر تحريك مي          آن» حكومت كن 
شدند و جايـشان را بـا         ها و خطوط مرزي به حد كافي فاصله انداخت، به نقاط دورتر كوچ داده مي                آن

اندازي   با راه «نويسندة اين رساله به عنوان حسن ختام توصيه نموده بود،           . كردند  مهاجرين عرب پر مي   
    .ها تحريك نموده و بشورانند ريزي شده، اعراب را برعليه آن  طرحيك رشته اقدامات ضد كرديِ

 350به عرض ده تـا پـانزده كيلـومتر و طـول             » كمربند عربي «اين اقدامات مخصوصاً با ايجاد يك       
ژيمـي كـه بعـداً    كيلومتر در سرتاسر خطوط مرزي سوريه، تركيه و عراق توسط عوامل رژيم وقـت و ر             

هـاي    زمـين . قدرت را به دست گرفت با موفقيت و شدت و ضعف متفاوتي به مرحله اجرا گذاشته شد                
هاي كردي كه در اين مناطق ساكن بودند دسـتور داده شـد    به خانواده. مصادره گرديد كرد  كشاورزان  

 نماينـد كـه بعـضاً بـا         هاي خود را با تمام متعلقات طي مدت كوتاهي تخليه           تا مزارع كشاورزي و خانه    
 تخليه شده به وسيله مهاجرين عرب بخـصوص         مناطق كردنشينِ . هاي شديدي مواجه گرديد     مقاومت

هاي كشاورزي مصادره شده جزو اموال        زمين. و حلب اشغال شدند   ) Raqoua(از مناطقي چون رقعه     
 طبق طرح شركت    كامالً(هاي توليدي كشاورزي تبديل شدند        دولتي منظور شد و يا به شركت تعاوني       

هـاي سـال بـه كمـك          ايـن فرآينـد سـال     ). هاي توليدي كشاورزي آلمان شرقي مضمحل شده        تعاوني
  . شد ها و كارشناسان كشاورزي آلمان شرقي اداره و همراهي مي تكنسين

اي   برد در ايـن مـورد بـه شـيوه           يكي از مورخين كردتبار سوريه كه در آلمان و در تبعيد به سر مي             
شدت اجراي اين اقدامات كه كامالً با كاراكتر رژيم مطابقت دارد،           «: چنين تفسيري دارد  ،   قانع كننده 

با . باشد يا خير    تري درگير مي    علي الظاهر بستگي به اين دارد كه آيا رژيم در عين حال با مسائل مهم              
يـن كـشور    هـا، كردهـاي ا      توجه به تعداد نسبتاً ناچيز كردها در خاك سوريه و توزيـع جغرافيـايي آن              

اي جـدي و   نژادانشان در كشورهاي ديگري چون ايران، عراق و يا تركيه دردسـر و مـسئله       برخالف هم 
تري وجود دارد كـه بـه آن          به همين خاطر هميشه مسئله مهم     . آيند  اساسي براي رژيم به حساب نمي     

سوريه هم  ) پجناح چ ( حزب بعث    1967اولويت داده شود و يقيناً متوقف و بايگاني شدن پروژه سال            
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هاي شمال غربـي      در بخش » انقالب سوسياليستي كشاورزي  «كه در نظر داشت تا تحت عنوان جعلي         
عفرين كردها را توسط اعراب مناطق ديگر جايگزين كند، نه تنها به خـاطر مقاومـت روسـتائيان ايـن                  

دخالـت سـوريه    به موازات    - 1967 سال   .منطقه بلكه بيشتر به دليل درگيري و جنگ با اسرائيل بود          
ريزي شدة انتقال و جابجايي كردهاي جزيره از جانب پرزيدتت حافظ اسد               پروة عظيم طرح   -در لبنان 

  . »متوقف گرديد اما به هيچ وجه لغو نشد
 سند مالكيت رسمي و داشتن سوريه با وجود در دست ها هزار خانواده كردِ  به اين ترتيب امالك ده    

هزاران نفر از روستائيان    . ها سلب گرديد    هاي آبا و اجداديشان از آن       قانوني، مصادره و حق تملّك زمين     
هـاي مزروعـي، آن       آزاد سابق و فرزندانشان جهت امرار معاش امكان ديگري جز كار كردن روي زمين             

هايي هم كـه زمـين مزروعـي نداشـتند يـا              آن. شد، نداشتند   ها اجازه داده مي     هم به شرطي كه به آن     
يـا در شـهرهاي بزرگـي چـون دمـشق و            . كردند   در كارهاي كشاورزي كمك مي     بايست ديگران را    مي

درآمدي مانند راننـده تاكـسي، رفتگـري، نـوكري، شـاگردي و پـادوئي در               هاي پست و كم     حلب شغل 
كردند و يا براي امرار معاش و ادامه زندگي در بنادر التاكيه              ها دست و پا مي      خانه  ها يا مهمان    رستوران

)Latakia( جولز  ، بن)Banjuls (                    و يا در ديار غربـت، در لبنـان بـه كارهـايي چـون بـاربري و ديگـر
و بـدين سـان   (نتيجه و حاصل اين تحقير و تنزل موقعيت اجتمـاعي      . دادند  كارهاي سنگين تن درمي   

، ايجاد جو جديد قابل انفجاري بود مابين كردهاي سوريه و           )مسائل ملي در ارتباط با مسائل اجتماعي      
جـا   هاي غيرقانوني خود را بـه اروپـا رسـانده و در آن     هزاران نفر سعي كردند تا از راه      .كزيحكومت مر 

  . اي بيابند متقاضي پناهندگي شوند، به اين اميد كه شايد بتوانند زندگي جديد و بدون دغدغه
هاي عميقي از    هاي ديگر نيز زخم     سياست تعريب حكومت سوريه روي كردهاي آن كشور در زمينه         

 در منطقـه تيـرول جنـوبي        كه در زمان حكومت ايتالياي فاشيـست      مشابه آنچه   : برجاي گذاشت خود  
 از آلماني بـه ايتاليـايي       ي،درآورد  انجام گرفت و كليه اسامي روستاها و شهرها به نحوي مضحك و من            

ها و آثـار باسـتاني تغييـر اسـم داده و اسـامي                تبديل شدند، صدها روستا و شهر كردنشين، حتي كوه        
شناخته ) Derik(يك نشين كه صدها سال باسم دربه عنوان مثال شهري كرد . ربي به خود گرفتندع

هايي كه پس     تبديل گرديد، نامه  ) Al-Malikiyye(شده بود، يك شبه تغيير نام داده و به ال مالكيه            
 حتـي . شـد   گرديد، به بهانه نامشخص بودن آدرس برگشت داده مـي           از آن به آدرس دريك ارسال مي      

صورت كـه در      عام ممنوع اعالم گرديد، درست به همان      ي هم استفاده از زبان كردي در مالء       مدت زمان 
  . تركيه ممنوع شده بود

 1970رسـيد كـه از سـال     در مجموع تغيير و تحوالت سوريه از ديدگاه ناظران چنين به نظـر مـي     
هـا و   وديتاي از محـد  نـدازه تا ا) رئيس جمهوري فقيد سوريه(يعني از زمان روي كارآمدن حافظ اسد       

حافظ اسد آخرين رئيس جمهوري بود كه با آخرين كودتا در كشوري كه به  - قيد و بندها كاسته شد 
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محض نمونه كردهـا  ! دست گرفت ناميدند قدرت را به  كودتاچيان ميسرزمينحق و استهزا آميز آن را     
د تا در مأل عام از زبـان خـود اسـتفاده            بالفاصله پس از به قدرت رسيدن حافظ اسد اين اجازه را يافتن           

معهذا سياست سركوب بنابر روال معمول به جاي خود باقي ماند، بخصوص مواقعي كه مبـارزه                . كنند
هاي سياسي  كردها به منظور دستيابي و برخورداري از حق و حقوق مساوي در قالب احزاب يا سازمان 

  . گرديد ابراز وجود نموده و علني مي
هـايش يقينـاً از روي        العمـل   ن خود را جزو جامعه اعـراب بـه حـساب آورده و عكـس              سوريه كماكا 

 بايـستي   بـه ناچـار     به احتمال قوي جامعه اعراب با توجه به مناطق كردنـشين            : باشد  ورزي نمي   غرض
چـون ايـن منـاطق اوالً در مجـاورت و نـزد يكـي               . اي براي حكومت دمشق قائل گردد       حساسيت ويژه 

 نه چندان صميمي قرار گرفته و دقيقـاً فقـط بـه        چنين عراقِ    يعني تركيه و هم    مرزهاي دشمن ديرين  
كه مناطق كردنشين به لحاظ اقتصادي        مضافاً اين . آورد  وجود مي   اي به   همين دليل مسائل امنيتي ويژه    

هاي نفتـي ايـن       بخش اعظم نفت سوريه از چاه     . اي برخوردار است    گير و قابل مالحظه     از اهميت چشم  
نمايـد و منطقـه       شود كه بيش از يك چهارم مصرف داخلي كـشور را تـأمين مـي                ستخراج مي نواحي ا 

هـاي سـوريه بـه        خيزترين بخـش  جله و فرات واقع شده يكـي از حاصـل         جزيره كه مابين دو رودخانه د     
هاي كشاورزي اين منطقه به       بيش از نصف كل محصوالت پنبه و غالت سوريه از زمين          . آيد  حساب مي 
  . آيد دست مي

 1992ها را توضيح داد، چرا بايد وزارت كشور سوريه در سـال               توان بعضي از واقعيت     اما چگونه مي  
اي كـه طبـق آن        نامـه   رد، قطـع  ناپذير بـه حـساب آو        صادر و آن را اجتناب     122اي به شماره      نامه  قطع

مايد؟ چرا  ن  گذاري كودكان را به سازمان امنيت كشور واگذار مي        صدور مجوز نام  صالحيت و مسئوليت    
كه والدينشان اسامي كردي براي  ها كودك نوزاد مخالفت شود فقط به صرف اين          بايد با ثبت اسامي ده    

  ها انتخاب كرده بودند؟ آن
باشـند از نـشان       حتي استانداراني كه در محدوده قلمرو فرمانروائي خويش داراي قدرت مطلق مـي            

تـوان از محمـد       محـض نمونـه مـي     . انـد   رزيـده هاي واضح و آشكار عليه كردها ابـائي نو          دادن خصومت 
 را  1012/س/25 حكم شماره    1986نامبرده در سال    . حساكه، نام برد    مصطفي ميرو استاندار استان ال    

در . صادر و به تصويب رساند، طبق اين حكم استفاده از زبان كردي در محل كار ممنوع ابالغ گرديـد                  
اشـعار وآوازهـاي   غ گرديد كه طـي آن خوانـدن    ابال1865/س/25 حكم ديگري به شماره    1989سال  

اي به منظـور بـستن      نامه قطع 1994سال    . اعالم شد ها ممنوع  عروسي و ديگر جشن    كردي در مراسم  
 1998سـال     . تـصويب رسـيد   اي داراي اسامي كردي بـه       هاي حرفه ها و كارخانه  ها، كارگاه كليه مغازه 

ار در اين دنيـاي وانفـسا بـه         اما انگ . ا از كردي به عربي     روست 209 ديگري براي تغيير اسامي        نامةقطع
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-خورد كه چنين اقداماتي بال استثنا نقضِ يك سري از قوانين بـين              اي برنمي  قباي هيچ تنابنده   گوشة

  .باشد كه خود سوريه هم پاي آنرا امضاء كرده استالمللي حقوق بشر مي
ي نمايانگر يك نوع صداقت وصراحت اما روي هم رفته وضعيت امروزي كردهاي سوريه تا حدود

هائي از تشنج زدائي نيز باشد، در كنار عوامل مشخص و بالمنازع سركوب و اختناق، نشانهنيز مي
آنهم باين دليل كه دردسر بزرگتري از مسئلة كردها بيش از بيست سال است توجه رژيم . وجود دارد

-بايست حمالت اخوان از يك طرف ميسوريه طي اين مدت. سوريه را به خود معطوف داشته است

كرد كه هنوز هم اينكار را بيرحمانه و با موفقيت انجام المسلمين، يا بنيادگرايان اسالمي را دفع مي
اش در كشور همسايه يعني لبنان آشكارا دهد، و از سوي ديگر بنابه موقعيت خاص و حضور نظاميمي

هاي جوالن هم در حد فاصل است، ضمناً بلنديبا اياالت متحده آمريكا نيز در چالش وكشمكش 
سوريه و اسرائيل قرار گرفته كه بدون خروج و تخليه نيروهاي اسرائيلي از اين منطقه و استرداد آن 

هاي اخير روابط با رژيم تركيه هم طي سال. به سوريه قطعاً در اين جبهه صلحي انجام نخواهد گرفت
 تيرگي هم رفتار خودسرانه دولت آنكارا با نظر به محدوديت و تر شده، دليل اصلي اينبه مرور تيره

منحرف كردن آب رودخانة فرات است كه سوريه از نظر توليد برق وامور مربوط به كشاورزي شديداً 
اوجاالن رهبر حزب كارگران كردستان تركيه دليل اصلي پناه دادن سوريه به عبداهللا.  به آن نياز دارد

توان در همين هاي مالي و تداركاتي از ارتش انقالبي او را نيز مي و حمايتها طي سال) ك.پ ك(
ها روابط تنگاتنگي نيز باالخص با و چون دولت دمشق همزمان با اين برنامه. روابط جستجو كرد

  .جايگاه ومقام ديگري يافت» كردها«اپوزيسيون كرد عراق برقرار نمود، موضوع 
 براي اولين بار توانستند مراسم سال نو خود يعني نوروز 1985  از اين رو كردهاي سوريه در سال

اما وقتي احزاب و . را جشن بگيرند بدون آنكه از سوي حكومت اقدامي عليه آنها صورت گيرد
هاي سياسي كه بالاستثنا ممنوع بوده و هنوز هم هستند، خواستند از مراسم جشن فرا سازمان

هاي بعد ي استفاده كنند، از برگزاري اين جشن طي سالرسيدن سال نو به عنوان صحنة سياس
اند و جزو آنها » آنهائي كه خواهان تحول و مدرنيزه كردنقالبته در دمش. مجدداً ممانعت بعمل آمد

تر است اند كه عاقالنه را هم بحساب آورد، براين عقيدهاالسدتوان حتي پرزيدنت جوان يعني بشار مي
توان  و راجع به اين موضوع بفكر چاره باشند، كه با كدام حركت تاكتيكي ميتا با كردها مذاكره كنند

هم كه تعداد زيادي » بتونيكله«اي عده. اين بمب ساعتي يعني مسئله كردهاي سوريه را خنثي نمود
ه و عواقب از آنها هنوز در سوريه وجود دارند بر اين باورند كه گفتگو و مذاكره با كردها مضر بود

  .اري بدنبال خواهد داشتبزيان
دهد كه سياسيون فعال كرد در سوريه مابين ماجرائي كه همين اواخر اتفاق افتاد بخوبي نشان مي

ي در دو جناح سياسي جديد و عالقمند به تغيير و تحول و سيستم پليسي انعطاف ناپذير قديم
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 يك سازمان مركزي 2002  در ماه اكتبر سال: اندي متناوبي قرار گرفتهمعرض چه جريان آب و هوا
د رئيس جمهور سوريه درخواست كرد تا حقوق شهروندي از بشاراالس) پيمان دمكراتيك كرد(كردي 
سكه سد اندك زماني پس از اين درخواست ديداري از شهر حهو وقتي بشاراال. ا را بهبود بخشدكرده

(Hasaka)د، بعمل آورد، خيلي جلب دهباتفاق ساكنين آن را كردها تشكيل مي كه اكثريت قريب
 صدها نفر از كردهاي سوريه منجمله عده 2002كمي پس از آن در تايخ دهم دسامبر . توجه نمود

زيادي از نويسندگان و خبرنگاران مخالف دولت در مقابل ساختمان مجلس كه در دمشق آن را 
كه تظاهر كنندگان الكاردهائي شعارها و پ. د دست به تظاهرات زدندنامنمي» مجمع ملي سوريه«

هاي كردي و عربي نوشته شده و حاوي اين همراه خود آورده و روي دست بلند كرده بودند بزبان
، و »!قطع سركوب خلق كرد«، !»حق و حقوق كامل شهروندي براي همة كردها«: مطالب بودند

ر سرتاسر د. تظاهرات در خاتمه به  تحصن مبدل گشت. » سوريه وطن مشترك ما–ها كردها، عرب«
كردها و داليل مربوط به آن در ميان عابرين و هائي مبني برخواستة هرات اعالميهمدت تظا

پليس نه تنها دست به هيچگونه اقدامي عليه تظاهر كنندگان نزد، بلكه . تماشاچيان پخش گرديد
نگار هر برعكس به دو نفر از سخنگويان آنها، يعني مروان عثمان نويسنده و شاعر و حسن صالح خبر

. ي ورود به داخل مجلس رانيز داد اعالم شده، اجازه ممنوعدو عضو هيئت مديرة يك حزب كرديِ
ايكه باعث مسئله. اي آماده كرده بودند و در نظر داشتند آنرا به مجلس تسليم نماينداين دو عريضه

جمع ملي سوريه در تعجب هر دو سخنگو شد آن بود كه آنها از طرف عبدالقادر كدوره يعني رئيس م
ها و آرزوهايشان را بااو در ميان آنها د رمحيطي دوستانه خواسته. دفتر كارش به حضور پذيرفته شدند

در اين عريضه از حكومت سوريه خواسته شده . گذاشته و عريضة آماده شده را نيز تسليم وي نمودند
ها را از ميان برداشته و حق و بعيضبود تا در مورد رفتارش نسبت به اقليت كرد تجديد نظر نموده، ت

برسميت «: ترين درخواست آنهامهم.  آنها اعطا نمايداي بهابه با ديگر شهروندان سوريهحقوقي مش
يكي » شناختن موجوديت جامعة كرد طبق قانون اساسي در قالب يك واحد ملي در درون كشور بود

خصاً نسبت به خواسته كردها تفاهم نشان از دو سخنگو بعدها بيادآورد كه حتي خود رئيس جمهور ش
  .داده بود

چون علي حمود وزير . رفت دوستانه نبوداما يك هفته بعد جو حاكم ديگر آنچنان كه انتظار مي
كشور هر دو سخنگوي كرد را به منظور يك بازجوئي احضار كرد و بالفاصله در خود وزارتخانه دستور 

 وكيل مدافع انتخابي آنها از (Anwar Bunni)گونه كه انور بني آن. بازداشت موقت آنها را صادر نمود
 به اطالع رساند، در اين فاصله در مقابل (AODEPF)  فرانسوي -سوي سازمان حقوق بشر عربي 

تالش براي تجزيه «: از قرار معلوم جرم آنها. ديوان عالي كشور بر عليه اين دو اقامة دعوا شده بود
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چنانچه اين دو نفر محكوم «:بنابه اظهارات بني» به نفع كشوري ديگرهائي از خاك سوريه بخش
  ».شوند، ده تا پانزده سال كار اجباري، يا شايد حتي حبس ابد آنها را تهديد خواهد كرد

اي در اين مورد چنين  طي مقاله(Middle  East  Times)روزنامه مشهور تايمز خاورميانه 
- ريه به ملت كرد كه احتماالً پيام شخص رئيس جمهور هم ميپيام رژيم دورو و منافق سو«:نوشت

دهيم، اما اشتباه بله البته كه ما مسائل و مشكالت شما را مورد بررسي قرار مي: باشد چنين است
. »هاي ديگر شما نخواهد بود چك سفيدي براي انجام خواستنكنيد چون اين كار به منزلة كشيدنِ

هاي نامشخص و مبهم كردهاي سوريه به آينده اختناق ديدگاهها سال سركوب وكه دهدر حالي
اكنون ديگر در . دها پيش به حداقل ممكن كاهش داده بوهمچنين ميزان توقعات آنها را از مدت

.  پرورانند معدودي از كردهاي اين كشور رؤياي يك كردستان مستقل را در سر ميسوريه فقط عدة
هاي اخير به ارتش زيرزميني عبداهللا ا در سر داشتند، طي دههبيشتر آنهائي كه چنين رؤياهائي ر

آنها اغلب . شونداز اين جماعت تنها تعداد اندكي موفق به بازگشت به سوريه مي. اوجاالن ملحق شدند
اند و يا زندگيشان مانند هزاران هزار نفر در يكي از هاي تركيه در حال پوسيدنيا در يكي از زندان
اكنون ديگر حتي هدفي باسم . استجمعي ختم شده كرد به گورهاي دسته– ميادين جنگ ترك

احمدبركت، رئيس يكي از . شودخودمختاري، البته علناً، فقط توسط يك اقليت كوچك دنبال مي
اوضاع ما با «.كندگونه اظهار نظر مياحزاب چپ سوريه كه اجازه شركت در انتخابات را ندارد اين

ما در . مسائل و مشكالت ما از نوع ديگريست، بهمين دليل هم اهداف ما. اردكردهاي عراق تفاوت د
د را به عنوان يك شهروند خواهيم آزادانه فرهنگ خود را احياء كنيم و آزادي خوسوريه فقط مي

  ».ما بايد زندگي خود را بر پايه واقعيت بنا نهيم و نه بر پاية خواب و خيال. خواهيم ميسوري
كني همه چيز خيلي ساده و يكنواخت، كامالً غير تي از مناطق كردنشين عبور ميدر عين حال وق
محض نمونه در قامشلو در نگاه اول ابداً مشخص نيست كه وارد . رسدآميز به نظر ميبغرنج و مسالمت

ها روي هاي شهر بچهدر يكي از محله. ايگير و بارز قومي شدههاي چشماي پر از تشنجمنطقه
هاي رنگارنگ و زرق وبرق دار محلي روي بالكن ها در لباساند، زن خاكي به بازي مشغولخياباني

هايشان اند، آنها ضمن اينكه گوشه چشمي به بچههايشان نشسته و به پاك كردن سبزي مشغولخانه
آيا اينجا تا . دهند شود گوش ميدارند، به صداي فرستنده كردي هم كه از كردستان عراق پخش مي

حال مسئله و مشكلي پيش آمده؟ ظاهراً بله، چون مردها هنگام گفتگو خيلي دوستانه و با احتياط ب
حضور عوامل سازمان امنيت . توان كامالً مطمئن بودزيرا هرگز نمي. دهندبه سئواالت پاسخ مي

ما در «:دارديكي از اهالي باسم مسعودعمر با لبخندي ابراز مي. رودهمه جا گمان مي» استخبارات«
هاي ما كنيم ممكن است كسي حرف زنيم، ما هميشه فكر ميخيابان غير ضروري بلندبلند حرف نمي

  .ايم برايمان پاپيچ درست كندرا گوش دهد و از چيزي كه ابداً بزبان نياورده
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  جدول زماني يا تقويم تاريخ

  

 سال قبل 3000
از بيدار مسيح 

  ):م.ق(

، همگي روزگاري از )ها آسوري(ها ديرتر آشوريها و كمي ها، بابليسومري:
هائي كه از آنها به خط ها و كتيبههاي بزرگ در شرق باستان در لوحهامپراتوري

و يا كورتي ) (Qurti، قورتي (Guti)ميخي بجاي مانده از ملتي بنام گوتي 
(Kurti) و سرزمين آنها در شرق رودخانه دجله باسم گوتيوم (Gutium) يا 
  .اند نام برده(Kardaka) كارداكا

در حدود  
  م. سال ق2000

ها دست به شورش زده و سرانجام پس از غلبه بر آنها ها بارها عليه سومريگوتي:
در حدود صدسال استيالي خود را در منطقه مركزي كردستان امروزي حفظ 

 و اشاعه زبان هند (Hethit)همزمان مهاجرت اقوام هند و ژرمنِ حتي . كنندمي
  .گرددو ژرمن آغاز مي

در حدود  
  م. سال ق1700

  .شودهاي شمالي پيروز ميحمورابي بر اقوام بخش:

م. سال ق1100
    

  .آوردند ها را به تصرف خود درميسپاه آشوريان سرزمين گوتي: 

.م. سال ق1000
    

آنها از يـك سـو در       . شوندمادها در منطقه مابين اروميه ودرياچه وان مستقر مي        :
-ها كه يك امپراتوري عظيم بردهها و از سوي ديگر در مقابل آشوري       ل پارس مقاب

  .كنندداري ايجاد كرده بودند، ايستادگي مي
 سال 900 تا 700

  .م.ق
  .كنندها سرزمين مادها را تصرف مي گوتي: 

.م. سال ق835
    

  .اي كه در آن از مادها نام برده شدهكشف اولين سنگ نوشته:

.م. سال ق625
    

  تأسيس امپراتوري بزرگ مادها: 

.م. سال ق612
    

اين رويداد  . كنندها را تصرف و ويران مي     مادها نينوا، پايتخت امپراتوري آشوري    : 
. گـردد جزئي از فرهنگ كردها مـي     )  مارس 21 (تاريخي به عنوان جشن سال نو       

اي   انهاسطوره قيام كاوه آهنگر، قهرمان افـس      (اين جشن بيانگر و نماد قيام كردها        
ترقـي، توسـعه و تـشكيل       . باشـد بر عليه حكومت ظلم وسـتم مـي       ) تاريخ كردها 
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رويـدادهاي  . گرددحكومت مادها كه تمامي مناطق كردستان امروزي راشامل مي        
اين دوران  اساس ساختار فرهنگي، زباني و وحـدت و يكپـارچگي ارضـي مادهـا                 

  . آوردندهاي همبستگي قوم كرد را بوجودبودند، عواملي كه پايه
.م. سال ق599

    
اصول تعاليم او عقايد . متولد در سرزمين ماد) فيلسوف واصالح طلب(زرتشت : 

و مبارزة اخالقي، به عقيده زرتشت زندگي مبارزه وجدالي ) اهورامزدا(يكتاپرستي 
است دائمي مابين فرشته واهريمن، نيكي و پليدي،حقيقت و كذب و نور و 

  .ظلمت
.م. سال ق550

    
وم پارس تحت پادشاهي كـوروش مادهـا را وادار بـه تـسليم نمـوده و سلـسلة              ق: 

منطقه كردستان امروزي به قلمـرو آنهـا        . گذاردپادشاهي هخامنشيان را بنياد مي    
ها واشغال سرزمين آنهـا يـك دوره        پس از شكست مادها توسط پارس     . پيونددمي

  .ودشجنگ و خونريزي و غارت و چپاول بر سر كردستان آغاز مي
.م. سال ق401

    
-عبور مي» هامناطق كوهستاني كاردوخ«گزنفون همراه با ده هزار سپاهي از : 

  .كند
.م. سال ق331

    
كردسـتان تحـت سـلطة      . دهـد الكساندركبير امپراتوري پـارس را شكـست مـي        : 

  .آيدها درمييوناني
.م. سال ق80

    
 (Gorduene)» وئنگـورد «  از ارمنستان، منطقة (Tigranes)شاه تيگرانس   : 

  .كندرا تصرف مي
اند، تمامي منطقـه را تـسخير       ها كه در غرب امپراتوري بزرگي بنياد نهاده       رومي:   .م. سال ق60

  .هاآغاز دوران مستعمره سازي رومي. كنندمي
 630 تا 260

  ميالدي
بعد از ميالد  (

  )مسيح

دن قدرت با هم به     امپراتوري روم و سلسلة پادشاهي ساسانيان بر سر بدست آور         : 
اوضـاع و   . گيـرد جنگ مابين آنها در مناطق كردنشين درمـي       . خيزندمبارزه برمي 

كند تا براي مصون ماندن بـه ارتفاعـات و          شرايط دائمي جنگ، كردها را وادار مي      
   .نشيني كنندمناطق كوهستاني عقب

. م621سال 
    

  پيدايش اسالم: 

 تا  639از سال  
  . م645

هاي خونين مابين عراب به مناطق كردنشين و اولين درگيريهجوم سپاه ا: 
كردها كه تا آن زمان بخشي مسيحي و بخشي . كردها و مهاجمين اسالم

البته كردها پس از آنكه  بطور . شوندزرتشتي بودند وادار به قبول دين اسالم مي
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 قطعي دين اسالم را پذيرفتند سنگ تمام گذاشته و سهم خود را به نحو احسن
با وجود تسلط و . نظامي وهنريبه فرهنگ اسالم ادا نمودند، خصوصاً در زمينه

هاي حاكم بر منقطه، چندين سلسله حكمراني كردي چيرگي اعراب و محدوديت
  :گرددتأسيس مي) شمال عراق(در 

 تا 912از سال  
 . م1015

    

  حسنيون در جنوب كردستان: 

 تا 951از سال  
  . م1174

  )(Gandiehپايتخت قنديه ( شمال كردستان شداديان در:  

 تا  990از سال  
  . م1096

  )پايتخت دياربكر(مروانيان در غرب كردستان : 

. م1037سال  
    

تشكل سلسله سلجوقيان در ايران، كه در سرنوشت كردها نقش بزرگي بازي : 
  .كندمي

  
  

اين . س سلسله كردي ايوبيانالدين ايوبي و تأسيبه قدرت رسيدن سلطان صالح:   . م1167سال  
 م، بر تمامي كشورهاي اسالمي خاور نزديك 1250 تا  1169سلسله از سال  

  .كندحكمراني مي
الدين با موفقيت در مقابل سپاه صليبيون مقاومت و زيده و سلطان صالح:   . م1187سال  

  .نمايداورشليم را فتح مي
ردستان را به تصرف خود درآورده واز خود هاي بزرگي از كها بخشمغول:   . م1245سال  

  .گذارندهاي وحشتناكي بجاي ميويراني
 1300از سال  

  . م1450تا  
حيات . هاهاي كرد، پس از هجوم وحشيانه مغولتشكيل مجدد اميرنشين: 

 (Bohtan) و حكاري و بوتان (Bitlis)فرهنگي كردها در دربارهاي بتليس 
  .شودشكوفا مي

 1500از سال  
  .  م1840تا  

عثماني -قلمرو كردستان عرصه تاخت و تازهاي ميان دو امپراتوري ايران: 
دودولت ايران وعثماني هر يك جداگانه از رهبران . گرددمي) م1301(تأسيس  (

كه كردها به نفع هر دو طرف نمايند، به نحويطوايف كرد درخواست حمايت مي
ناديده گرفت كه موفقيت و پيروزي نبايد اين موضوع را . شوندوارد جنگ مي



  

  دولت ، ملّت بيكرد
 
 

333

هاي عثماني طي اين نبرد بيشتر ناشي از آن بود كه آنها توانستند از نظامي ترك
طريق سازش و دادن وعده ووعيدهاي مناسب،  وفاداري رهبران طوايف كرد را  

مصالحه سياسي حكومت مركزي با رهبران طوايف . به سوي خودجلب كنند
زمان امپراتوري عثماني بارور گشته و به دنگ كردي بزرگ موجب گرديد تا فره

  .دوراني از شكوفائي دست يابد
هاي شمالي كردستان، مابين سلطان سليم اول از نبرد چالدران در بخش:   . م1514سال  

امپراتوري عثماني و شاه اسماعيل صفوي از ايران، بخش اعظم كردستان به 
شود حكومت ن سليم متعهد ميسلطا. گرددامپراتوري عثماني منضم مي

  .كردستان را به رسميت شناخته و در امور داخلي آنها دخالت نكند
كتاب خود را تحت ) بتليس(بدليسي، امير بدليس ) بتليسي(امير شرف خان :   . م1596سال  

، اولين تصوير ) اسناد تاريخي ملت كرد(رساند، شرفنامه به اتمام مي«عنوان 
اين كتاب توسط ماموستا هه ژار به كردي . (  تاريخ كردهاكامل و كلي در مورد

  ).برگردانده شد
ها مرزهاي ها و ايرانيطبق معاهدة قصرشيرين، و طبق توافق نامه مابين عثماني     :   . م1639سال  

گردد؛ اينجاست كه كردستان براي اولين بار       ايران و امپراتوري عثماني تثبيت مي     
واين سرآغازي است در جهت رشد و توسعه منفـي          . شودبه دو بخش تقسيم  مي     

هـاي اول قـرن نـوزدهم از نظـر          و وقتي امپراتوري عثماني طـي نيمـه       . كردستان
اقتصادي و تكنيكي در مقايسه با كشورهاي اروپائي، مدام سـير قهقرائـي را طـي                

آيـد،  هايش سـست گـشته و بـه لـرزه درمـي           مي كند و ضمن عقب ماندگي پايه      
-د هم روز به روز و به تدريخ خودمختاري خود را از دست مـي              هاي كر اميرنشين

  .دهند
اميـران  . يا امپراتوري عثماني در امور داخلي كردستان      » باب عالي «هاي  دخالت:   .قرن نوزدهم م

-بينند دست بـه قيـام مـي       كرد كه امتيازات و قدرت خود را در معرض خطر مي          

  . زنند، البته بدون هماهنگي و به شكل متفرق
 1806سال  
  .م

  .قيام عبدالرحمن پاشا در سليمانيه: 

  (Bilbas)آغاز نفوذ روسيه و قيام طايفة كردهاي بلباس  :   . م1818سال  
آغاز بركنار شدن اميران كـردِ دره بـگ از قـدرت، توسـط سـلطان محمـد دوم،         :   . م1826سال  

  .پادشاه عثماني
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دنامـه تركمانچـاي، واگـذاري و از دسـت دادن           عه( ايـران   -پايان جنگ روسـيه   :   . م1828سال  
هـاي آسـوري هـم      مهاجرت اقوام ارامنه، مسيحي   ). هاي ايراني به روسيه   سرزمين

 (Eriwan)هـا و كردهـا در اريـوان         چنين  كردها بـه روسـيه، اسـكان آسـوري          
  )پايتخت امروزي ارمنستان(

  .ي رواندوزقيام ميرمحمود، معروف به ميري كوره  . م1830سال  
 1843از سال  

  . م1847تا  
قيام بدرخان، بگ جزيره و نوراله بگ حكاري و در همين رابطه اولين چالش و : 

  .هادرگيري مابين كردها و ارامنه، همچنين كردها و آسوري
 1877از سال  

  . م1878تا 
جنگ مابين روسيه و امپراتوري عثماني، قيام اقـوام كـرد در منـاطق حكـاري،                : 

  .نمايدند را امكان پذير ميوهمه ههبوتان و قوم
  و محاصره شهر اروميه در Nehriقيام شيخ عبيداهللا شمدينان از منطقه نهري  :   . م1880

  كردستان ايران
 1890از سال  

  . م1891تا  
  .»سپاه نامنظم كردي حميديه«تالش شكيرپاشا به منظور تأسيس : 

،  1894از سال  
  .: م1895تا  

  .هاي سلطان حميد حكاري عليه  سياستقيام كردهاي

 1897از سال  
  . م1898تا  

  .اولين كميته ملي كردها و روزنامه كردستان تأسيس مي گردد: 

، 1900از سال  
 يا  1903تا  

   م1904

  تولد مالمصطفي بارزاني: 

. م1905سال  
    

ل قيام طايفة شكاك در كردستان ايران عليه حكومت مركزي وهمزمان تشكي: 
چون چندين مديريت و شوراي خودگرداني در شهرهاي مختلف كردستان هم

  .هاسقز، مهاباد وكرمانشاه توسط قاضي فتاح، يكي از علماي خانواده قاضي
. م1908سال  

    
  .هاقيام عبدالسليم بارزاني عليه سلطه عثماني: 
  

. م1916سال  
    

م امپراتوري عثماني و هاي مخفيانه متفقين درمورد تجزيه و تقسيموافقت: 
آغاز بيرون راندن و كوچ اجباري هفتصد ).  پيكوت–معاهده سايكس (كردستان 

  .هاي جنوب آناتوليهزار تا يك ميليون نفر از كردها به بخش
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 1918 اكتبر  30
  .م

شود و مرزهايش تا حد كشور تركيه امروزي تقليل امپراتوري عثماني تسليم مي: 
  .يابدمي

 1919آوريل  
  .م

عليـه نيروهـاي    ) جنـوب كردسـتان در عـراق      (قيام شيخ محمود در سـليمانيه       : 
  .شودقيام كردها سركوب مي. اشغالگر انگليس

  
)  ايران(آغاز قيام اسماعيل آقا سمكو، يكي از رهبران كرد در شرق كردستان :   . م1920سال  

ام را سركوب  نيروهاي مسلح ارتش ايران دست به اقدام زده و قي1922در سال  
  .گريزندجنگجويان مسلح سمكو بسوي اقوام وطوايف ديگر منطقه مي. كنندمي

 1920 اوت  10
  .م

گردند هائي محسوب مي خلق كرد جزو خلق(Sevres)طبق قرارداد صلح سور : 
ودر بخش سوم قرارداد . را دارند» استحقاق وشايستگي استقالل و آزادي«كه 

 حكومت در يكي از مناطق كردستان در نظر تشكيل يك) 61 – 64مواد  (
  .شودگرفته مي

 1921 اوت  23
  .م

ملك ) النهرينبين(سرپرسي كوكس، كميسر عالي بريتانيائي در مزوپتاميا : 
اند، به عنوان ها از سوريه بيرونش رانده، را كه فرانسوي) پسر شريف مكه(فيصل 

پرسي سازمان داده  ل همهكردهاي موص. نشاندپادشاه عراق برتخت سلطنت مي
شده به  منظور انتخاب ملك فيصل را بشدت بايكوت نموده واز شركت در آن 

  .ورزند امتناع مي
  20 

. م1921اكتبر  
    

هاي تحت فرانسه سرزمين. ها در آنكاراها و تركقرارداد مابين فرانسوي: 
 سوريه شوند،  ضميمه قيمومت خود را كه شامل ا ستان جزيره و كرد داغ مي

  .نمايدمي

. م1923سال  
    

نامد وبا اسماعيل او خود را پادشاه كردستان مي. قيام دوم شيخ محمود: 
  برعليه حكومت 1920آقاسمكو رهبر شورشيان كرد در ايران كه از سال  

اين جنبش از سوي ارتش . كندمركزي در حال مبارزه است ارتباط برقرار مي
  .گرددحمود به هندوستان تبعيدميبريتانيا سركوب شده و شيخ م

 مارس  24
  . م1923

و متفقين، كه قرارداد سور را ) آنكارا(قرارداد لوزان مابين رژيم كمال آتاترك : 
- لغو نموده و مجدداً بخش بزرگي از كردستان را به دولت جديد تركيه ملحق مي

يد با به قدرت رسيدن مصطفي كمال كه بعدها خود را آتاترك نام. نمايد
  ناسيوناليسمي فراگير و بي مالحظه شكل گرفت كه تركيه را تحت تأثير قرار داد

طي يك همـه پرسـي ملـي تحـت نظـارت و كنتـرل جامعـه ملـل، در جنـوب                      : . م1925ژانويه  
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دهد كه اكثريت قريـب بـه اتفـاق         نتيجة بدست آمده نشان مي    ) عراق(كردستان      
اق بــوده و خواهــان آزادي كردهــا مخــالف پيوســتن سرزمينــشان بــه خــاك عــر

  شوراي جامعهـة ملـل بـرخالف         1925در تاريخ شانزدهم دسامبر       . اندواستقالل
-نتيجه حاصل از رأي گيري ملي و بنابه درخواست و تقاضاي بريتانيا تصميم مي             

به )  منطقه نفت خيز موصل   (هاي جنوبي كردستان    گيرد با الحاق وانضمام بخش    
. گرددام شركت نفت عراق به اين نسبت تقسيم ميسه. خاك عراق موافقت نمايد

 % 25/21به يك شركت آمريكائي و        % 25/21.  به يك شركت انگليسي   %  5/52
  .هاي فرانسوياي از شركتبقيه به مجموعه

  
ماه مارس  

  . م1925
بزرگترين قيـام كردهـا تـا       ) تركيه(شيخ سعيد در بخش شمال غربي كردستان        : 

  .گرددد كه بشدت سركوب ميآنروز را راه ميانداز
. م1926سال  

    
  قيام جديد برهبري سمكو: 

. م1927اوت  
    

تمامي . از سوي يك جامعه ملي كرد)  استقالل(»  خوي بون«تشكيل كنگره : 
ها و احزابي كه پس از جنگ جهاني اول تأسيس شده بودند به اين سازمان

  .پيوندندكنگره مي
. م1929سال  

    
كردها به خاطر . گرددجلس عراق در مناطق كردنشين تحريم ميانتخابات م: 

-ها آغاز ميناآرامي. شوندتضمين حق و حقوق خود به جامعه ملل متوسل مي

  .گردد
.  م1930سال  

    
در نـواحي   » خـوي بـون   «يك جنبش عظيم مقاومت تحت رهبـري تـشكيالت          : 

كيه به منظور سركوب كه دولت ايران و تر. شوداطراف كوه آرارات سازماندهي مي 
  .شونداين جنبش هم پيمان مي

  
  برعليه حكومت 1920اسماعيل آقا سمكو رهبر كردهاي ايران كه از سال  :   . م1930ژوئن  

كرد،  در حين مذاكره با نمايندگان رژيم تهران ناجوانمردانه مركزي مبارزه مي
  .رسدبقتل مي

. م1931پائيز 
    

  .تحت رهبري برادر اسماعيل آقاسمكوي مقتولقيام جديد كردهاي ايران : 
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 . م1931سال  
    

ها از هندوستان باز گردانده  مي شود و  مجدداً شيخ محمود بوسيله انگيسي: 
اما قيام باز هم سركوب شده، . خواندمردم را در كردستان عراق  به قيام فرامي

شت خانگي قرار ها دستگير ودر بغداد تحت بازداشيخ محمود توسط انگليسي
اين بار تحت رهبري . كنندبدنبال اين ماجرا كردهاي عراق طغيان مي. گيردمي

ترش مالمصطفي بارزاني، نيروي هوائي بريتانيا به شيخ احمدبارزاني و برادر جوان
  .شودور ميروستاهاي كردستان حمله

 م1932ماه مه  
    

ي كردهـا قـانوني بـه تـصويب         دولت آنكارا به منظور بيرون راندن و كوچ اجبـار         : 
هـاي  كند كه طبق آن صدها هزار نفر از كردها بـه بخـش            رسانده و آنرا اعالم مي    

  .شوندمركزي يا غرب آناتولي رانده مي
  

. م1933سال  
    

  هاقيام جديد كردها تحت رهبري بارزاني: 

 1936از سال  
 م1938تا  

    

  قيام شيخ رضا درسيمي در كردستان تركيه: 

. م1937 سال 
    

نامه سعدآباد در تهران مابين افغانستان، ايران ، عراق و تركيه، كه مقابله و              توافق: 
  .هايِ آزادي بخش يكي از مفاد مورد توافق بوددفعِ جنبش

. م1939سال  
    

  .در كردستان عراق) اميد(تأسيس سازمان كردي هيوا : 

. م1941سال  
    

ديكتاتور . مسلح متفقين، خلع رضاشاه اشغال نظامي ايران توسط نيروهاي : 
  .چنين زندانيان سياسي كردايران و آزاد نمودن زندانيان سياسي، هم

 سپتامبر  16
   م1942

در منـاطق اشـغال نـشدة       )  ي كـورد  وهي ژيانـه  لهكومه(تأسيس سازمان كومله    : 
  .كردستان ايران

  
 1943از سال  

  . م1945تا  
كردستان عراق توسط نيروي هوائي بريتانيا و مقاومت        بمباران مداوم و الينقطع     : 

اي بـه دولـت بغـداد       مالمصطفي بارزاني در بغداد اظهار نامه     . هاسرسختانه بارزاني 
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ارائه داده و در ان صراحتاً خواستار تضمين منـافع فرهنگـي و اقتـصادي كردهـا                 
اي حمـالت مـشترك نيروهـ     . كنـد رژيم بغداد اين درخواست را رد مـي       . گرددمي

گردد كه ابتدا دفـع     مسلح بريتانيا و عراق به روستاهاي كردنشين مجدداً آغاز مي         
هاي جنگ   شعله 1945سال    . گرددبس اعالم مي   آتش 1944در سال     . شوندمي

ها تحت رهبري بارزاني بهمـراه      و در ماه سپتامبر پيشمرگه    .  كشددوباره زبانه مي  
  .نشيني كنندان عقبشوند بسوي ايرهايشان مجبور ميخانواده

  
. م1946سال  

    
برياسـت  » جمهـوري مهابـاد   «تأسيس يگانه جمهوري كردسـتان تـا بـه امـروز            : 

 نيروهاي مـسلح اتحـاد     1946اما وقتي كه در ماه نوامبر         . جمهوري قاضي محمد  
جماهير شوروي كه تا آن زمان حكـم سـپردفاعي جمهـوري مهابـاد را داشـتند،                 

كنند، ارتش شاه ايران يك ماه بعـد يعنـي در           ترك مي هاي شمالي ايران را       بخش
قاضي محمـد وديگراعـضاي   . كند نيروهايش را وارد مهاباد مي1946ماه دسامبر     

 1947 مـه    31رسـد، در تـاريخ      جمهوري نوپائي كه عمرش به يكسال هـم نمـي         
  .گردندبدست جالد سپرده شده و اعدام مي

مالمصطفي بارزاني باوجود عدم حضور     . عراق» حزب دمكرات كردسان  «تأسيس  :    م1947اوت 
از همـان بـدوِ تأسـيسِ حـزب، دو هـدف        . گردد  غياباً به رياست حزب انتخاب مي     

 طرح بـرادري و برابـري       -1: شودمختلف براي آيندة كردستان در نظر گرفته مي       
-حل مسئلة كردها در ديگر بخش     : 2. دو قوم كرد وعرب در محدودة خاك عراق       

  .هاي كردستان
 1950 / 51سال  

  .م
. شـوند  وان كـوچ اجبـاري داده مـي   هاي كرد روستاهاي منطقه درياچـه     خانواده: 

هـاي تـرك نـژاد از كـشورهاي بلغارسـتان و            هـاي آنهـا در اختيـار خـانواده        خانه
  .شونديوگسالوي قرار داده مي

. م1955سال  
    

مـورد توافـق، عمليـات    از جمله بندهاي . پيمان بغداد مابين تركيه، عراق وايران    : 
بعـدها  . باشـد خواهانه كردها مـي   نظامي وسركوبگرانه عليه هرگونه جنبش آزادي     

ايـاالت متحـده آمريكـا وظيفـه        . گردددولت انگليس هم به اين پيمان ملحق مي       
  .گيردنظارت را بعهده مي

. م1957سال  
    

ب كردهاي سوريه با سرمشق گرفتن از حزب دمكرات كردستان عـراق، حـز            : 
اهداف آنهـا برسـميت شناسـاندن       . كننددمكرات كردستان سوريه را تأسيس مي     

كردها به عنوان يك گروه قومي، اصالحات ارضي و يك حكومـت دمكراتيـك در               
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  .باشدسوريه مي
مالمـصطفي  . سـازد كودتاي نظامي در عراق حكومـت سـلطنتي را بركنـار مـي            :   . م1958سال  

آغـاز  . گـردد ادجمـاهير شـوري بـه وطـن بـازمي         بارزاني از تبعيدگاه خود در اتح     
قـانون اساسـي جديـد عـراق بـراي كردهـا            . مذاكرات و گفتگوهاي كرد و اعـراب      

  .گيردخودمختاري در نظر مي
شاخه نظامي حزب دمكرات كردسـتان ايـران دسـت بـه يـك سـري اقـدامات                   :   . م1959سال  

  .زندچريكي در حوالي شهرهاي مهاباد، بانه و سردشت مي
 م1959ال  س

    
داري از شـاه ايـران      مالمصطفي بارزاني از حزب دمكرات كردستان عراق به طرف        : 
-نژادانش و حزب دمكرات كردستان ايران  مـي        خاسته واقدام به مبارزه عليه هم     ب

  .نمايد
. م1960سال  

    
 (C. Gursel)گورسـل  .كودتاي نظامي در تركيـه تحـت رهبـري ژنـرال سـي     : 

گـردد،  -قانون اساسي جديدي تدوين مـي      .(Menderes)برعليه دولت مندرس    
كردگرائي يا تجزيه طلبـي كردهـا       . شوداما درآن حق وحقوق كردها تضمين نمي      

جنايـت عليـه مـصلحت      . نامندمي» Kurtculuk«،  »كورتچولوق«كه تركها آنرا    
  .گرددنظام اعالم مي

. م1961سال  
    

كنند، پيرو آن،   ه طلبي متهم مي   در عراق جنبش آزاديخواهانه كردها را به تجزي       : 
بـارزاني بـسوي    . آيـد هاي كردي بـاجرا درمـي     ها در مورد روزنامه   اولين ممنوعيت 

-نـشيني مـي   هاي خطوط مرزي تركيه وعراق عقب     مناطق كوهستاني در نزديكي   

  .كند
 1961سپتامبر  
  .م

از آغـ )  شمال عـراق  (روز يازدهم سپتامبر قيامي مسلحانه  در كردستان جنوبي          : 
نيـروي هـوائي   . شـود گردد كه بتدريج به جنبش ملي آزاديخواهي تبـدل مـي    مي

  .كندعراق با تمام نيرو روستاهاي كردستان را بمباران مي
 م1962سال  

    
رسـاند، كـه طبـق آن        را به تصويب مي    93حكومت دمشق حكم قانوني شماره        : 

 سرشـماري   پـس از ايـن    . يك سرشماري ويژه در اسـتان جزيـره مجـاز ميگـردد           
يكصدوبيست هزار نفر از اكراد اين استان به عنوان بيگانـه معرفـي شـده و  حـق             

» خطركردهـا «دولت سوريه به منظور مقابله و دفع . گرددتابعيت از آنها سلب مي 
  .كند ريزي ميرا طرح» كمربند عربي«نقشه يك 

هـاي  وقـت در جبهـه    بـس م  آتش. گيردحزب بعث در بغداد قدرت را بدست مي       :   . م1963سال  
. گـردد كردستان، كمي پس از آن مجدداً حمالت عليه جنبش كردهـا آغـاز مـي              
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ارتش ونيروي هوائي سوريه به حمايت از ارتـش عـراق و ضـدكردها وارد ميـدان                 
  .شوند مي

ماه مارس  
  . م1963

. گيـرد حزب بعث در سوريه تحت رهبـري ميـشل افلـق قـدرت را بدسـت مـي                 : 
  .شود ميتروضعيت كردها وخيم

  
. م1964سال  

    
)  شـمال عـراق   (رژيم بغداد حق و حقوق ملـي كردهـا را در جنـوب كردسـتان                : 

اين مسئله  . رسدبس به توافق مي   برسميت شناخته و مجدداً با كردها بر سر آتش        
گروهـي تحـت    . كنـد -در درون حزب دمكرات كردستان عـراق تـشنج ايجـادمي          

، بارزاني رامورد انتقاد قـرار  )پدرزن طالباني(رهبري جالل طالباني وابراهيم احمد   
گروه طالباني پس از انشعاب بطـرف جنـوب رفتـه و در          . شوندداده و منشعب مي   

از آن زمان به بعد مكرر بين اين دو جنـاح كـرد         . شوداستان سليمانيه مستقر مي   
  .گيرددرگيري و زدوخورد درمي

  
. م1965سال  

    
اندكي پس از تأسيس،    ). تركيه. ك.د.ح(كيه  تأسيس حزب دمكرات كردستان تر    : 

حـزب  . رسـند هر دو رهبر حزب توسط عوامل سازمان امنيت تركيه به قتـل مـي             
  .دهدشود واهميت خود را از دست ميمنشعب مي

. م1967سال  
    

هـاي شـمال    ، موزيك و كتب كردي را در بخش       »مقررات محفاظت از فرهنگ   «: 
  .كندم ميممنوع اعال) تركيه(غربي كردستان 

، »خودمختاري كردسـتان  «اي در مورد    در تاريخ يازدهم ماه مارس موافقت نامه      :    م1970سال  
، طبق ايـن    )معاهده ماه مارس  (رسد  بين رژيم بغداد و كردهاي عراق به امضا مي        

بايست پنج نفر از نمايندگان كردها به عنوان وزير كابينه دولـت            موافقت نامه، مي  
ين بهداشـت و تندرسـتي و تعلـيم و ترتيـب تـا اقـصي نقـاط                  انتخاب شوند، تأم  

كردستان گسترش يابد، در مدارس بزبان كـردي تـدريس شـود، همچنـين يـك           
اما حكومت مركزي در بغـداد بـه هـيچ          . آكادمي علوم بزبان كردي تأسيس گردد     

شود بادرخواسـت كردهـا مبنـي بركنتـرل منـاطق نفـت خيـز                 عنوان حاضر نمي  
  . افقت نمايدكركوك و خانقين مو

هاي بعد متأثر ميگردد از حمالت مـداوم عوامـل رژيـم، سوءقـصد بـه جـان                  سال
خودمختـاري در جنـوب كردسـتان       . رهبران و سياستمداران كرد و تعريب اكـراد       

  .عمالً وجود خارجي نمي يابد) عراق(
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. م1972سال  
    

-در بخـش  كوچ اجباري بيش از سه هزار نفر از روستائيان منطقه حكاري واقع             : 

  )جنوب شرقي تركيه(هاي شمال غربي كردستان 
  

 م1972سال  
    

، )1923سـال     (تأسيس اولين بناي دانشگاه كردي پس از چهار قسمت شـدن            : 
  )شمال عراق(در سليمانيه، جنوب كردستان 

ماه مارس  
     م1974

رژيم بغداد طي اين ماه قانوني در مورد خودمختاي كردها اعالم مـي نمايـد بـا                 : 
.  بـا آن موافقـت شـده بـود         1970حق و حقوقي بسيار كمتر از آنچه كه در سال           

بـارزاني بنابـه اصـرار و       . گيـرد بزرگترين جنگ عراق با كردها تا به آن روز درمـي          
نمايـد، وي   پافشاري اياالت متحده آمريكا و ايران اقدام به جنگ عليه عـراق مـي             

گيرد اما درست هنگـامي     رار مي ابتدا از سوي اين دو، مورد حمايت و پشتيباني ق         
يافـت بـدليل يـك تغييـر سياسـت        كه اين جنگ داشت به نفع كردها خاتمه مي        

هاي خود را از بـارزاني      ناگهاني و غير منتظره دو دولت واشنگتن و تهران حمايت         
  .دارند دريغ داشته، و او را از ادامه جنگ باز مي

  
ماه مارس  

   م1975
يران و عراق، يكي از شرايط آن مربوط اسـت بـه متوقـف              قرارداد الجزاير مابين ا   : 

پـس از امـضاي ايـن قـرارداد         . هاي نظامي ايران به كردهـاي عـراق       نمودن كمك 
  .گرددحمالت وحشيانه و ويرانگر رژيم بغداد عليه كردها آغاز مي

م1975ژوئن 
    

از آن بـه بعـد      . شـود  در برلين تأسيس مي    (P.U.K)اتحاديه ميهني كردستان    : 
  .گيرد هبري اين حزب را جالل طالباني بعهده مير

. م 1975سال  
    

رژيم عراق در سرتاسر مرزهاي خود با ايـران و تركيـه نـواري بـه عـرض ده تـا                     : 
كردها در مقابل اين اقـدام دسـت    . كند  بيست كيلومتر را بكلي از سكنه خالي مي       

  .زنندبه مقاومت مي
 م1978سال  

    
بـرد راهـي ايـاالت      خت بيمار است واز سرطان رنج مي      مالمصطفي بارزاني كه س   : 

پسرانش ادريـس و    .كند فوت مي  1979شود و همانجا در سال        متحده آمريكا مي  
 مـسعود   1987پس از مرگ ادريس بـارزاني در سـال          . گيرندمسعود جايش رامي  

  .شوددار ميبارزاني به تنهائي رهبري حزب دمكرات كردستان عراق را عهده
 م1978نوامبر  

    
عبداهللا ). راني كوردوستان پارتي كاركه  (Pkkتأسيس حزب كارگران كردستان،       : 

اوجاالن از همان ابتدا، بنيان گذار، رهبر، نظريه پرداز و استراتژيـست ايـن حـزب         
  .باشدمي
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. م1979فوريه  
    

-خميني قدرت را بدست مـي     اهللاآيت. كندشاه ايران سرنگون شده و سقوط مي      : 

اما اين رژيم هم . يابداميد كردها براي دستيابي به خودمختاري افزايش مي      . گيرد
پس از تحكيم جاي پا و بدست گيري قدرت ، ارتش را به جنگ و مقابله بـا آنهـا             

  .شونددهها هزار نفر از اهالي كردستان قرباني اين جنگ مي. فرستدمي
 م1980سال  

    
 بـراي سـومين بـار دسـت بـه كودتـاي             ارتش تركيه برهبري ژنرال كنعان اِورن     : 

 و ايـاالت    (NATO)ايـن كودتـا از سـوي كـشورهاي عـضو نـاتو              . زندنظامي مي 
اش را هاي زبدة حمله  سازمان ناتو يگان  . گيردمتحده آمريكا مورد حمايت قرار مي     

كنعـان اورن كودتـايش را      . نمايددر قلب كردستان يعني وان و باتمان مستقر مي        
را بازگردانـده و    » هـاي آغـازين كماليـستي     روش«خواهـد   مـي به اين بهانـه كـه       

هـدف  . كندتوجيه مي »  هاي تجزيه طلبان را دفع نمايد     چينيدسايس و توطئه  «
-كودتا مشخصاً متوجه جنبش آزاديخواهانه كردها  ميگردد كه داشت جوانه مـي            

  .زد
بيست و سوم 

   م1980سپتامبر  
ها در مناطق كردنشين     اعظم درگيري  آغاز جنگ خليج مابين ايران وعراق، بخش      

  .يابد جريان مي
  

. م1981سال  
    

 و حزب دمكرات    (PUK)ها ومنازعات مابين اتحاديه ميهني كردستان       درگيري: 
 1981طـي سـال       ). شمال عراق ( در كردستان جنوبي     (KDP)كردستان عراق   

 حـزب   هاي مسلحانه وجدي مابين نيروهاي هر دو      اين منازعات حتي به درگيري    
  .گرددمنجر مي

. م1982مارس  
    

ضـمن يـك    . ك.ك.گذاران وعضو كميته مركـزي پ     مظلوم دوغان يكي از بنيان    : 
هاي فيزيكي و رواني زندانيان زندان دياربكر خـود را          اقدام اعتراضي عليه شكنجه   

  .كشدبĤتش مي
ــشمرگان پ :   .م1984اوت   ــه پيـ ــهرهاي اِروح  . ك.ك.حملـ ــه شـ ــمدينلي (Eruh)بـ  وسـ

(Semdinli)ك برعليه دولت تركيه.ك.، آغاز مبارزات مسلحانه پ.  
چالش مابين حزب دمكرات كردستان ايران و حزب دمكرات كردستان عراق در            :   . م1984سال  

  .مثلث ايران ، عراق، تركيه
نهم سپتامبر  

    . م1984
 كارگردان، فيلمساز و هنرپيشه كـرد در سـن    (Yilmaz Guney)ي يلمازگونه: 

در سـال   ) جـاده (فيلم او تحـت عنـوان يـول    . كند سالگي در پاريس فوت مي     47
  .دهد جايزه نخل طالئي كان را به خود اختصاص مي1982
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.م1986سال  
    

 بـه كردهـاي     (Afrin)واحدهاي پليس سـوريه در شـهرهاي دمـشق وعفـرين            : 
در اثـر  عـده زيـادي از كردهـا    . شـوند ور ميبرگزار كننده مراسم عيد نوروز حمله  

 نفر از كردها شركت 40000ي آنها     در تشييع جنازه  . رسندتيراندازي به قتل مي   
  .شوندور ميواحدهاي پليس مجدداً به جمعيت حمله. كنندمي

گيـرد كـه شـاخه نظـامي         مـي  طي نشستي در لبنان تـصميم     . ك.ك.كنگره پ :   . م1986اكتبر  
لـي كـورد   شـا رزگاريـا گـه   رتـه ئـه ( به ارتش رهائي بخش خلق كـرد    ،  .ك.ك.پ

(ARGK)تبديل شود .  
شود در جبهـة شـمال      ارتش ايران با حمايت واحدهاي چريكي كردها موفق مي        :    م1987مارس  

رژيم بغداد به تالفي و انتقام جوئي اين شكست با گازهاي           . به پيروزي دست يابد   
ان  و ديگر روستاهاي جنوب كردسـت      (PUK)سمي به مقر اصلي اتحاديه ميهني       

  .شودور ميحمله
  

 88/1987سال  
    م

اجراي عمليات انفال توسط ارتش عراق عليه مناطق مسكوني كردنشيني كـه از             : 
 انفـال   -در جريـان هـشت هجـوم      . گـردد حيطه كنترلش خـارج شـده آغـاز مـي         

وبكارگيري سيستماتيك از گازهاي سـمي صـدها روسـتاي كردنـشين بـا خـاك          
 انسان بقتل رسـيده     180000ردها در حدود      يكسان شده و بنابه تخمين خود ك      

  .شوندو يا دستگير مي
شانزدهم مارس  

   م1988
هاي نيروهاي عراق مورد حملـه گـاز و         شهر كردنشين حلبجه توسط بمب افكن     : 

پنج هزار نفر از اهالي شهر، همگـي كـرد، غالبـاً            . گيردهاي شميائي قرار مي   بمب
 و دردناكي به قتل رسيده و دههـا هـزار           زنان، كودكان و افراد مسن، بطز فيجعي      

  .شوندنفر ديگر نيز مجروع مي
چهاردهم 

 1989جوالي  
  م

توطئه وقتل عبدالرحمن قاسملو دبيركل حزب دمكرات كردستان ايران در وين           : 
  .پايتخت اطريش

-سه سال بعد دوباره ممنوع اعـالم مـي         . (HEP)) تركيه(تأسيس حزب خلق    :    م1990سال  

  .گردد
كنند، چون عـراق سـال      در ماه ژانويه نيروهاي متفقين به خاك عراق حمله مي         :    م1991ال  س

قبل نيروهاي نظامي خود را وارد خاك كويت نمـوده و آنجـا را بـه اشـغال خـود                    
كردها با دريافت چراغ سبز از جانب ايـاالت متحـده آمريكـا؛ عليـه               . درآورده بود 
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-هاي اربيل و دهوك را سريعاً بدست مـي  كنند و كنترل شهر   رژيم بغداد قيام مي   

-روز بيست و هفتم مارس واحدهاي مسلح عراق حالت هجومي بخود مي           . گيرند

سقوط شهر سليمانيه در ماه آوريل      . شوندنشيني مي كردها مجبور به عقب   . گيرند
جمعـي   و حمالت وحشيانه ارتش عراق به كردستان موجب فرارهاي دسته       1991

با ايجاد منطقه ايمني توسط نيروهاي . گرددان و تركيه ميخلق كرد به سوي ا ير  
متفقين كردهائي كه به تركيـه پنـاه بـرده بودنـد بازگردانـده شـده و در جنـوب           

در پناه نيروي هوائي اياالت متحده      ) شوندشمال عراق اسكان داده مي    (كردستان  
خـش شـمالي    آمريكا و بريتانيا ودر منطقه ممنوعة پرواز هواپيماهاي عراقـي در ب           

كشور، خودمختاري در خور توجهي در منطقه بزرگي از خاك كردسـتان توسـط              
رفـاه و فراوانـي نـسبي       ) پارلمان(مديريت، مجلس   . گيردكردهاي عراق شكل مي   

هاي بعد توسعه يافتـه   طي سال » منطقه خودمختار كردستان عراق   «اقتصادي در   
  .پيمايدو راه ترقي را مي

  
  
  
  

 1991جوالي  
  م

 و (HEP) رئـيس حـزب كـارگران خلـق      (Vedat  Aydin)حدت آيـدين   و: 
 در دياربكر توسـط     (IHD)رئيس هيئت مديره بخش محلي انجمن حقوقي بشر         

اش دستگيرشده و آنقـدر مـورد ضـرب و          هاي ويژه تركيه در منزل مسكوني     يگان
 .رسـد گيرد كه قابل شناسائي نبوده و بعد هم به قتل مي          شتم و شكنجه قرار مي    

هاي بين  زير پلي در يكي از جاده1991جسد بيجان وي در تاريخ هشتم جوالي       
 1991ي او در تاريخ دهم جـوالي          در مراسم تشييع جنازه   . شودشهري پيدا مي  

كمانـدوهاي يگـان    . كننـد در مركز شهر دياربكر بيش از صدهزار نفر شركت مـي          
 قـرار داده و براثـر       ويژه و واحدهاي پليس جماعت تشييع كننده را مـورد هجـوم           

  .شوندرگبار گلوله آنها يازده نفر به قتل رسيده و صدها نفر ديگر مجروح مي
نيروهاي مسلح تركيه در جريان برگزاري مراسم عيدنوروز در كردستان بيش از            :   . م 1992سال  

  .رسانندصدزن و مرد كرد را بقتل مي
 1992 اوت 18

  .م
 در اثر حمالت ارتش تركيـه       (Sirnak)رناك  هفتاد درصد از  شهر كردنشين س      : 

  .شودبا سالح سنگين ويران مي
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. م1993مارس  

    
دهـد  بس توضيح مي  عبداهللا اوجاالن در لبنان بطور يك جانبه ضمن اعالم آتش         : 

  .آماده است تا مسئله كردستان را از راه سياسي حل نمايد. ك.ك.كه پ
 . م 1993سال  

    
اين حزب هم پس از يكسال ممنـوع اعـالم           . (DEP)تأسيس حزب دمكراسي    : 

در مجموع بيست و چهار نفر از رهبران واعضاي اين حزب كه تعـدادي              . گرددمي
  .رسنداند بطرزي اسرارآميز بقتل مياز نمايندگان مجلس هم جزو آنها بود

 1993 اكتبر 22
  .م

  .كند را با خاك يكسان مي(Lice)ارتش تركيه شهركردنشين ليس : 

سال    
    . م1994

 تأسـيس   1994 در تاريخ يازدهم مـاه مـه           (HADEP)حزب دمكراسي خلق    : 
  .شودسركوب، شكنجه، تهديد وقتل عليه اين حزب هم آغاز مي. گرددمي

.  م1995سال  
    

 به ليال خالد نمايندة كرد مجلـس    1995 در سال    (Aachen)جايزه صلح آخن    : 
او در همـين سـال بـراي دريافـت          . گيرد  ميبرد تعلق   تركيه كه در زندان بسر مي     

  .گرددجايزه صلح نوبل هم كانديد مي
مارس وآوريل 

  . م1995
ارتش تركيه با نيروئي بالغ بر پنجاه هزار سـرباز مـسلح وارد منطقـه كردنـشين               : 

  .ك است.ك.هدف تركها نابود كردن اردوگاه پ. شودشمال عراق مي
. م1995ماه مه  

    
هاي كردي، هايش را بزبان برنامهMed – TVلويزيوني كردي  اولين فرستنده ت: 

تركي، آسوري و عربي بطور منظم در سرتاسر اروپا، شمال آفريقا و خاور نزديـك               
  .كندپخش مي

  
. م1995اوت  

    
هـا مـابين حـزب دمكـرات        به منظـور خاتمـه دادن بـه مخاصـمات و درگيـري            : 

 مالقاتي مابين نمايندگان    (PUK) و اتحاديه ميهني كردستان      KDPكردستان  
عـالوه بـر طـرفين متخاصـم        . گيـرد صورت مـي  ) ايرلند(اين دو حزب در دوبلين      

(PUK، KDP) نمايندگان كنگره ملي عراق (INC) و يك هيئت نمايندگي از 
رئـيس هيئـت   . يابنـد اياالت متحد آمريكا و بريتانيا نيز دراين مالقات حضور مـي          

نمايد اي به نمايندگان دو حزب متخاصم تسليم مي       نمايندگان اياالت متحده نامه   
كه در آن اياالت متحده آمريكا مخالفت خود را با تشكيل يك كردستان مـستقل              

  .دارداما نه با يك راه حل فدراليستي در عراق اعالم مي
. م1998نوامبر  

    
 عبداهللا اوجاالن براثر فشارهاي شديد نظامي تركيه از سوريه يعني كشوري كـه            : 

اوجـاالن  . گـردد هاي خود قرار داده بـود اخـراج مـي         تا آن روز او را تحت حمايت      
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كند تا در آنجا بـه كمـك دول اروپـائي بـه راه              بسوي رم پايتخت ايتاليا پرواز مي     
آميز براي مسئله كردها دست يابـد امـا سـه مـاه بعـد               حلي دمكراتيك ومسالمت  

  .كند  ايتاليا را ترك مي1999يعني در ژانويه  
پانزدهم فوريه  

   م1999
عبداهللا اوجاالن طي يك عمليات سري از كنيا ربوده شده و به تركيه بازگردانده : 

 به اعدام محكوم 1999شود، دادگاه امنيت كشور تركيه او را در ماه ژوئن  مي
  .كندمي

 م2002آوريل  
    

مسعود رهبران هر دو حزب بزرگ كردهاي عراق، : كنفرانس كردها در واشنگتن: 
بارزاني و جالل طالباني در واشنگتن از سوي جورج بوش رياست جمهور اياالت 

اين دو، با معاون رئيس جمهوري، . گيرندمتحده آمريكا مورد استقبال قرار مي
وزير امور خارجه و وزير دفاع اياالت متحده در مورد آيندة كردهاي عراق بعد از 

است و پس از پيروزي قابل انتظار خاتمه جنگي كه عليه رژيم عراق در پيش 
هاي جنگي اياالت  شود تا از نقشهاز رهبران كرد تقاضا مي. شوندوارد مذاكره مي

دولتمردان اياالت متحده پاداش كردها را تبديل . متحده پشتيباني كنند
  .دهندخودمختاريِ بالفعلِ موجود، به خودمختاريِ رسمي وقانوني وعده مي

  
  

-هاي برلين گفتگوها بر سر همكاري مذاكراتي سري و محرمانه در نزديكيطي:    م2002مه  

هاي ويژه اياالت متحده و واحدهاي مسلح دو هاي دقيق نظامي مابين يگان
  .گيردحزب كرد عراق انجام مي

 2002جوالي  
  م

هاي اتحاديه اروپا، كميسيون حقوق بشر رژيم آنكارا بنابه اصرار و پافشاري: 
، مجبور  )NATO( اي از كشورهاي عضو ناتو وعده(UNO) متحده سازمان ملل

هاي شود تا حدودي دست به اصالحات زده واز سياست اختناق ومحدوديتمي
بايستي تشكيل ازجمله اين اصالحات ، مي. افراطي در مورد كردها عدول نمايد

. نگيردهاي خصوصيِ زبان كرديِ مجاز اعالم شده وتحت پيگرد قانوني قرار كالس
هاي راديو و تلويزيوني كردي هم امكان فعاليت بايست فرستندهمي» درآينده«

  .كردندپيدا مي
 م2002دسامبر  

    
  لغو حكومت نظامي در مناطق كردنشين تركيه: 

  .كندرا ممنوع اعالم مي) هوادار كردها(رژيم تركيه حزب دمكراسي خلق :  م2003مارس  
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آوريل  / مارس 

     م2003
هاي ويژه از عمليات ارتش آمريكا در شمال عراق  پيشمرگان كرد و يگان:

هاي اشتباهي گيريدر اثر بي مباالتي و هدف) كردها(آنها . كنندحمايت مي
مورد حمله قرار گرفته و خساراتي ) هم پيمانشان(نيروي هوائي اياالت متحده 

  .شوندنيز متحمل مي
 م2003ماه مه  

    
)  اورشليم كردها(كركوك، : شودردها الاقل موقتاً برآورده ميآرزوي ديرينة ك: 

ها خيز عراق واقع شده، در نتيجة بازگشت دهكالن شهري كه در منطقه نفت
چنين هزار نفر از كردهاي رانده شده مجدداً داراي اكثريت جمعيت كرد و هم

  .شوديك شهردار كرد مي
    
      
      
      
      
        
      
      
      
      

  
 
  

 
 
 

  )حسن ختام(رست منابع و آثار ديگر فه
  

طي ) نويسنده كتاب(موضوع و مطالب اين كتاب اكثراً نتيجة تجارب و مشاهدات خود من 
باشد كه به هاي مختلف كردستان در ايران، عراق، سوريه و تركيه ميهاي فراوانم به بخشمسافرت
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هاي  حقيقات در اروپا و بخشب و تآوري مطالضمن جمع. گردد بازمي2003 تا  1973هاي  سال
هاي بيشماري برخورد و گفتگو داشتم كه اسامي تعدادي از مختلف كردستان با اشخاص و شخصيت

  . بقيه همان به كه ناگفته بماندر متن كتاب گنجانده شده، ذكر نامآنها د
 گردد در شهرهاي مختلف كردستان، تهران، دمشق،با اشخاصي كه اسامي آنها ذيالً ذكر مي

  :امهاي آلماني، انگليسي وفرانسوي مفصالً گفتگو داشتهبيروت، بن، برلين ومونيخ غالباً بزبان
مالمصطفي بارزاني، مسعود بارزاني، ادريس بارزاني، دلشاد بارزاني، علي هومن قاضي، عبداهللا 

  .اوجاالن، محمود عثمان، سميع رحمان وجالل طالباني
هايش  براي همكاري(Dr.H.W.Poll) كلن، ،پل. د. دكتر هـخواهم از آقاي قبل از هر چيز مي

هايش در انتخاب آثار و گزارشات مسافرتي در جهت تهيه، بررسي وارزيابي، نيز استفاده از راهنمائي
 بخاطر توضيح و تشريح (Tarik Akvawi)چنين از آقاي طارق عقراوي هم. سپاس و قدرداني نمايم

  .نمايماني ميها و اصطالحات كردي قدرد واژه
 معقول وقابل دركي از آثار كه بدون زحمت واشكاالت ةدر فهرستي كه متعاقباً خواهد آمد مجموع

هاي آلماني، انگليسي و فرانسوي آنچناني قابل دستيابي بودند ذكر خواهد شد، اغلب اين آثار بزبان
 كردي اساساً صرف نظر شده برداري از كتب و منابع عربي، تركي واز استفاده و بهره. اندچاپ شده

باشد، از كارهائي كه توسط كردشناسان روسي چاپ شده و بحد كافي و فراوان در دسترس مي. است
آقاي دكتر پل در اين مورد . برداري قرار گرفتفقط از يك اثر نام برده شد كه حقيقتاً مورد بهره

رجمه آنها به زبان آلماني متحمل زحمات فراواني را در جهت ارزيابي و بررسي عناوين روسي و ت
  .شود گرديد كه مجدداً از ايشان قدرداني مي

هاي جرايد علمي فقط وقتي اسم برده شده كه مورد استفاده نويسنده قرار از مقاالت و گزارش
ها و مجالت اي متعددي از روزنامهههاي سالشماره. گرفته و يا از آنها نقل قولي عنوان شده باشد

 ديلي تلگراف، دي (Christ und welt)كريست اوندولت :  مورد بررسي قرار گرفتندذيل الذكر
 فرانكفورتر روند شاو، اينتر ناسيونال هرالد تريبون،  استاندارد، فرانكفورتر آلگمانيهولت، ايونينگ

يمز، چه تسايتونگ، تايم، اشپيگل، اشترن، زود دولوموند، نيويورك تايمز، نويه زوريخر، ابزرور، پوگرُ
ستتاتس، واشنگتن پ.  

) هاي اينترنتيها سايتچنين تازگيهم(هاي چاپي بديهي است كه در اين اواخر كليه نسخه
  .هاي فرهنگي در اختيار من قرار گرفتندسياست مداران كرد و سازمان
 با توجه به محتويات و 1980هاي متعدد تاريخ ملت كرد قبل از سال جهت ارائه و عرضه دوره

 مونيخ 1983چاپ » الدينپسران صالح«ت و دامنة موضوع، عمدتاً به كتاب ديگرم تحت عنوان وسع
  .اي از آن را انتخاب نمودماستناد نموده و گزيده و چكيده
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  پشت جلد
  المللي  شطرنج و قربانيان سياست بينهاي عرصه  پياده–كردها 

ترين خلـق    زرگها ب   ها و ايراني     ميليون جمعيت پس از اعراب، ترك      30كردها با بيش از     
  .مي باشند كه هنوز حكومتي مختص به خود ندارندموجود در خاور نزديك 

هـا مـابين      نشان بعد از پايان جنگ جهاني دوم بـر خـالف ميـل و خواسـته آن                  سرزمين
 تركيه، سوريه، ايران و عراق تقـسيم و از حـق تعيـين سرنوشـت ملـي محـروم                    كشورهاي
  .گرديدند

الـذكر سـفر      هاي كردنشين كشورهاي فوق       نگارنده كتاب كه خود بارها به تمامي بخش       
شناسد، در كتاب جديد خـود بـه تـشريح و توصـيف               ها را از نزديك مي      كرده و رهبران آن   

انگيـز    تاريخي اين ملت، زنـدگي و لحظـات غـم         مسائل مهم و حساس سياسي و سرنوشت        
او همزمان تصويري از اين سرزمين      . پردازد  مينين اميد و آروزهاي آنها      چ  ها هم   گذشته آن 

هاي مرتفع آرارات تا خلـيج فـارس، از           گذارد، سرزميني كه از كوه      نظير را به نمايش مي      بي
 و بخـش عظيمـي از       -يابـد   اد مي ي دجله و فرات تا ارتفاعات ايران امتد         هاي رودخانه   جلگه

) نفـت ( خفتـه اسـت، و همـين مـسئله            هـاي قلمـرو آن      ذخاير نفتي منطقه در زير خـاك      
  .ها و منازعات را به خاطر تصاحب اين سرزمين موجب گرديده است درگيري
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