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 23/05/2016          طارق ارسالئی

 باید آموخت ها ُکرددرسی که از 

 صدمین سال تجزیه کردستان( در حاشیۀ)
 

کشایان واقع گردیده که  خاک  در تقاطع تمدن ها و فرهنگ های بزرگ بشری و در گذرگاه جهان سرزمین ُکردها

باری که از  کشایان و استعمار گران لگد مال گردیده  و هر م ستوران کشورسُ سرزمین شان بارها و بارها در زیر 

 ناتسافغان مردم مانندهُکردها    مصیبتی قد راست نموده اند، با هجوم لشکریان جدیدی دست و گریبان گردیده اند.

مردمان سلحشور و آزادی خواه هستند که در راه حصول استقاللی که تا هنوز به آن دست نیافته اند متحمل رنج ها و 

 و اقوام افغانستانمیان  ریخی، مذهبی، سیاسی، و حتی نژادیتأشباهت های زیاد فرهنگی، زحمات زیاد گردیده اند. 

 هرحالت پریشان نحوی ه ب ، هاریخی و مشکالت سیاسی ُکردحوادث تأاز  یبخش های ها موجود است. مطالعۀ ُکرد

دنبال حادثات یازدهم سپتمبر در ه تحوالتی که ب را در ذهن خواننده تداعی میکند.   افغانستان ساکن در از اقوام یک

لت مچنانی که گفته اند: " به هم گره میزند. شکل عجیبی ه ُکرد ها را ب ها و جهان رونما گردید، مقدرات سیاسی افغان

ید ام حتی از اشتباهات خود نیز نیاموخته ایم. متأسفانه ها  ولی ما افغان " از اشتباهات دیگران می آموزند های آگاه

 باشد.  اقوام افغانستان مه هکه مروری بر سرگذشت ُکردها درس عبرتی برای 

در را گروه نژادی ملیون؛ بعد از اعراب، ترک ها، و فارس ها بزرگترین  30با جمعیت حدود کمی بیشتر از ها ُکرد

 ،های فارس هجوم سلطنتدر دوران   ستان" سکونت دارند.ُکردبه " وسومو اکثراً در ناحیۀ م نددهمیتشکیل منطقه 

 سرزمینفاتحین یک از  با غلبۀ هر داشت کهقرار  ها خط مقدم جنگدر نشین  ُکردهای  سرزمین ؛ترک، و عرب

انزدهم دست شاه سلیم در قرن په شکست سپاه صفویان فارس ببعد از  دستی می گشته است. ه نیز از دستی ب ُکردهای 

ها  ُکردمیالدی  1۹قرن تا  قرار گرفت. امپراطوری عثمانی ستان در تحت اداره و نفوذ ُکردمیالدی، مناطق شامل 

 عد جدیدی بر مشکالتبُ به منطقه غربی ای استعمار گران بودند، اما با باز شدن پ صرفاً مواجه با قدرت های منطقوی

" به مقاومتفعال و  غیر"از سیاست تالش نمودند تا با استفاده از وضعیت جدید سیاسی ها ُکرد ها عالوه گردید. ُکرد

ون فرانسه و ترک های ها نیز در برابر رقبای خود در منطقه چ انگلیسسیاست "فعال و معامله" روی بیاورند. 

 د. ها را بدست بیاورنُکردو همکاری پشتیبانی عثمانی، توانستند تا با وعدۀ حمایت از تشکیل یک دولت مستقل 

دولت ترکیۀ عثمانی  ،جنگدر جریان را نیز گرفت و عثمانی شعله های آتش جنگ اول جهانی دامن امپراطوری 

بعد از اضمحالل )و ارمنی( را به ظن همکاری با روس ها مجبور به کوچ اجباری نمودند.  ُکردصدها هزار 

فته صورت گربعد از ختم جنگ جهانی اول امپراطوری عثمانی و در اثر توافقات پنهانی که میان فرانسه و انگلیس 
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کشورهای اسالمی مستعمرات عثمانی میان  )درست صد سال قبل از امروز( 1۹1۶ریخ شانزدهم ِمی سال تأه بود، ب

ه خطوط سرحدی مستقیم در شرق میاناز )آنهایی که  تقسیم گردیدند" سرحد بندی و خط کشتوسط "فرانسه و انگلیس 

 ل عراق( شموه )ب جدیدی کشورهاینطفۀ کشور اسرائیل در منطقه گذاشته شد و  ،تعجب میکنند.( بر اساس نقشۀ جدید

در  هاُکردسر زمین واحد برعکس هیچگاه به تحقق نپیوست و   ُکردوعدۀ تشکیل دولت مستقل  ولی ،ظهور نمودند

کوشش های پی در پی جهت ایجاد میان چهار رقیب منطقوی یعنی ترکیه، عراق، ایران، و سوریه  تقسیم گردید. 

شدت ه ولت ایران بداز طرف دولت نو ظهور "ترکان جوان" و  1۹۴0تا  1۹20های  در بین سال ُکرددولت مستقل 

ها از دست قوت های بزرگ و قدرت های استعماری  به دست  ُکردسرنوشت با آغاز قرن بیست سرکوب گردید. 

طقه سیاسی منالت معاتقوت متحد قبلی باقی نماندند و در  یکحیث ه دیگر ب ها ُکرد  .افتاد ههای کوچک منطق دولت

 . ندگرفت میر قرا فادهاستهمسایه مورد جهت پیشبرد منافع کشورهای رقیب نمودند که اتخاذ را "کتلیست" صرفاً حیثیت 

راطی جدیدی از ملیگرایی اف خرد و خمیر گردیده بودند با موج رکها که قبالً در زیر فشار و اختناق ناسیونالیزم تُ  ُکرد

ی ناسیونالیزم عرب  گردیدند.که بعد از ختم جنگ دوم جهانی بر کشور های عربی مستولی گردیده بود، مواجه عرب 

و  خشونتبا در منطقه هر پدیدۀ غیر عرب  بابلکه دانست  نشین را از مستملکات خود می ُکردنه تنها سرزمین های 

  .دآمشان وارد  ها در میان قفسۀ آهنینی محصور ماندند که از هر سو فشار باالی ُکرد . نمود برخورد میزور 

های هر  ُکرد کردو عمل های بلندی را میان خواست، شیوۀ سیاسی، حصارمرور زمان ه بجدید سرحدات سیاسی 

های ساکن در هریکی از این چهار کشور با مشکالتی مجزا و متفاوت از همدیگر سردچار  ُکردوجود آورد. ه کشور ب

به این و  های کشور دیگر. ُکردهای یک کشور علیه  ُکردو کشور های منطقه شروع نمودند به استعمال  گردیدند

  .تشکل گرفدو محور ترکیه و عراق  دربیشتر ها این رقابت  کهها آغاز گردید  ُکردترتیب رقابت بر سر رهبری 

ها را  ُکردجمعیت نفوس بیشترین  و در صد نفوس ترکیه  2۵نفر،  ملیون 20بیشتر از  جمعیتی های ترکیه با ُکرد

ی ملیگرایی عربنه از اختناق مذهبی رنج میبرند و نه هم  ها ُکرد، در کشور سنی مذهب ترکیه ؛ ولیدهند تشکیل می

اب حزهای ترکیه از فضای باز سیاسی دولت استفاده نموده و ا ُکرداکثریت   .آید حساب میه بشان تهدیدی  برای

و  هدر ترکیه تحت تأثیر گرایشات مارکسیستی روابط نزدیک با دیگر احزاب چپ در ترکیه برقرار نمود ُکردعمدۀ 

ها در  ُکرداما جمعیت شش ملیونی . بر محور اتحادیه ها و احزاب کارگری منسجم نمایندها را  ُکردتالش نمودند تا 

ا ه تجزیۀ ُکرد د.ندصدا در آوره را ب "ُکردملیگرایی "طبل با اختناق مذهبی و ملیگرایی عربی،  مقابلهعراق در 

وجود  هودیت اکثریت نفوس را در کشور دیگر )ترکیه( بمشکل تمرکز اقتدار سیاسی را در یک کشور )عراق( و موج

 های افغانستان و پاکستان.(  )همانند پشتون آورد

ها باز هم در خط مقدم جنگ قرار گرفتند و هم عراق و هم ایران تا  ُکرددر جریان جنگ هشت سالۀ ایران و عراق، 

دو کشور دریغ نورزیدند. بعد از اشغال کویت توسط صدام حسین و  های ُکردتوانستند از انواع جرایم جنگی در حق 

کی از پیامد های این جنگ یها باز گردید.  ُکردریخ أفصل جدیدی در ت1۹۹0در سال لشکر کشی امریکا به عراق 

دور از تیر رس ه مناطق ُکردستان عراق ب . بودحیث "ساحۀ منع پرواز" ه ستان عراق بُکردحریم فضائی  شناختن

های عراق  ُکرد برای بعد از سه دهه اختناق اکنونخود گرفت و ه خود مختار" را ببعثی صدام حسین شکل "رژیم 

ی، با از بین رفتن عامل خارجولی  د. اینبه تنظیم حالت درهم و برهم سیاسی خود نم شروعبدست آمده بود تا فرصتی 

گروه های رقیب نتیجتاً  وُکرد ها گردید ن در میاگی چند دست سرعت ظهور نموده و باعث ایجاده بمشکالت داخلی 

 زمانی که امریکا تصمیم گرفت تا برای بار دوم به عراق حمله نماید، باز هم  2003در سال  به جان هم افتادند. ُکرد 
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 از سرزمین کردستانمناظری 

 

 افغانستاناز سرزمین مناظری 

 

ر د" را با وعده های بلند باال پیشمرگه"های  و نیروُکردستان مناطق و  هها( مراجعه نمود به متحدین قبلی خود )ُکرد

در پی  (.استفاده گردید از اتحاد شمال در جنگ علیه طالبان همان شکلی کهه بنمودند )بسیج جنگ علیه صدام حسین 

رهبری دولت عراق به کردها )جالل طالبانی( واگذار بود ی که صورت گرفته اتسقوط صدام حسین و بر اساس توافق

عواید دور نگهداشته و با استفاده از ه را از معرکه ب خودها  جنگ های داخلی، ُکرد رفتن عراق در گردید. با فرو

با استفاده از ضعف دولت نمودند. مبذول ُکردستان عراق مناطق   پیشرفتباالی توجه را تیل فروش بدست آمده از 

شار منابع سر در آوردند.ها میدان های نفت و ساحات بیشتری را تحت نفوذ "اقلیم ُکردستان عراق"  ُکرد عراق مرکزی

لت موجودیت حال نمود. یبدنیز تقوت اقتصادی در منطقه یک تیل ُکرد ها را از یک قوت صرفاً سیاسی و نظامی به 

ا ه تشکیل "دولت مستقل ُکردستان عراق" را در میان ُکردنا بسامان سیاسی در عراق طرح های "سیستم فدرال" و 

ان "دولت مستقل ُکردست را از تشکیل مندی خوده عدم عالقامریکا های عراق یعنی  ُکردمتحد بزرگ تقویت نمود. ولی 

جانب دیگر دولت ترکیه که هر گونه حرکت ملی گرایانۀ ُکرد از . و باالی یک عراق متحد تأکید ورزید ابرازعراق" 

دولت ترکیه با ادارۀ   نماید، سیاست دوگانه را در برابر ُکرد های عراق در پیش گرفت. را در کشور خود خفه می

وجود اعتراضات مکرر دولت عراق برای صادرات تیل ُکردستان با"اقلیم ُکردستان عراق" روابط نزدیک برقرار و 

تقل که در صورت تشکیل "دولت مسن تلقین نمود یچناز طریق خاک ترکیه تسهیالت را فراهم نمود. دولت ترکیه حتی 

شهر های ُکرد نشین را یکی بعد دیگر  در منطقه داعش ظهورولی شناخت. رسمیت خواهد ه آنرا ب ُکردستان عراق"
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 ترتیب دینو ب  ید و "پیشمرگه" های ُکرد  یکبار دیگر جهت دفع این مصیبت جدید بسیج گردیدند.انبه خاک و خون کش

    ت. ریخ اقلیم ُکردستان عراق رویا هایآب سردی باالی آفت داعش 

رسیدن  بعد از بسربازی کردند و  ُکردرنج کشیدۀ  مردمنحوی با سرنوشت ه بیک  های زیادی آمدند و هر قدرت

افت تحقق نینه تنها که  ستانُکردایجاد یک کشور واحد و مستقل را گرفتند و رفتند، ولی آرمان  راۀ خوداهداف شان 

"بزرگترین گروه  حیثه بهم  امروزُکردها   ر جای ماند.ببرای ُکرد ها دور و پیش  اقوامبا های عمیق  خصومتبلکه 

دورنمای یک  های دور و نزدیک هم پیمانی و تعهدات قدرتبا وجود شوند.  نژادی بدون دولت" در جهان شناخته می

مان ز زیر یک پرچم واحد گرد بیاورد؛ از هره کشور مستقل که بتواند ُکرد های ترکیه، عراق، ایران، و سوریه  را ب

ً اقوام شریف افغانستان تمام  رس عبرتی است برایدسرگذشت ُکرد ها  خورد.  نظر میه دیگر بعید ب رای ب و خاصتا

 ، امریکاایالت ورجینیا -  طارق ارسالئی  دمند. که به تحریک بیگانه ها در شیپور مسائل قومی می عده ای آن

 

 مـاریـشتان افگـم انگـیـدا هستــجا ـت

 ُمشت اگر گردیم از آن دندانها خواهد شکست

 )استاد پژواک(

 

 

 

 

 


