ﮐوﺑﺎﻧﯽ ،ارادەای ﻏرﯾب در اﯾن ﺟﮭﺎن!؟
او از ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻗﺗل ﻋﺎم درﺳﯾم اﺳت!  60ﺳﺎل دﺳﺗﻣﺎل ﮐوﭼﮏ ﮔرەﺧوردەای را در ﺗﻣﺎم ﺷراﯾط ھﻣراە ﺧود داﺷت.
ﺳراﻧﺟﺎم در ﺳن  71ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺑراﺑر دورﺑﯾن ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﮔرە آن دﺳﺗﻣﺎل ﮐوﭼﮏ ﮔﻠدار را ﺑﺎز ﮐرد ،ﭼﻧد ﺗﺎر ﻣو ھﻣﮫ آن
ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯾﺧورد ":ﻣﺎدرم ﮔﻔت اﯾن ﺗﺎر ﻣوھﺎرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎھد ﻣرگ ﻣﺎ ،ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮫ دار ".و اﯾن آﻏﺎز
ﻓﯾﻠم ﻣﺳﺗﻧد دردﻧﺎﮐﯽ اﺳت ﺑﻧﺎم دﺧﺗران ﮔﻣﺷدە درﺳﯾم!
ھﻔﺗﺎد وھﻔت ﺳﺎل ﺑﻌد ،داﺳﺗﺎن درﺳﯾم در ﺷﻧﮕﺎل ﺗﮑرار ﺷد ،و ھﻣﮫ اﯾن داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ  1400ﺳﺎل ﭘﯾش ،آن زﻣﺎن ﮐﮫ اﻋراب
ﻣﺳﻠﻣﺎن ،دﺧﺗران ﮐرد را در ﺑﺎزار ﻣﮑﮫ ﺑﮫ ﺣراج ﮔذاﺷﺗﻧد ،ﺷروع ﺷد:
"ھورﻣزﮔﺎن رﻣﺎن آﺗران ﮔژان
زور ﮐﺎر ارب ﮐردﻧد ﺧﺎﭘور
ژن و ﮐﯾﻧﮑﺎن ﺑدﯾل ﺑﺷﯾﻧﺎ"...
"ﻣﻌﺎﺑد ﺗﺧرﯾب ،آﺗش ھﺎ ﺧﺎﻣوش
اﻋراب ﺑﺳﯽ وﯾراﻧﯽ ﺑرﺟﺎی ﻧﮭﺎدﻧد
زﻧﺎن و دﺧﺗران را ﺑﮫ اﺳﯾری ﺑردﻧد (1) " ...
ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺷﻧﮕﺎل و ﮐوﺑﺎﻧﯽ اداﻣﮫ ﺗراژدﯾﮭﺎی ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﯾﺳﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﻣﻠت اﺳت ،در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﺳرھﺎی ﺑرﯾدە
زﻧﺎن و ﻣردان در دﺳﺗﺎن اﯾن و آن دﯾدە ﺷدەاﻧد .ﻗﺑل از داﻋش ﺳرﺑﺎزان ﺗرک ﺳرھﺎی ﺑرﯾدە زﻧﺎن و ﻣردان ﭘﯾﺷﻣرگ را
ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﻧد و ﻗﺑل از اﻋراب ،ﺷﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎل ﺧود را ﺑﺎزﮔو ﮐردەاﻧد:
"ﻓرهوهرﺗﯾش را ﮐت ﺑﺳﺗﮫ ﭘﯾش ﻣن آوردﻧد .ﻣن ﺑﯾﻧﯽ ،ﮔوش و زﺑﺎن او را ﺑرﯾدم و ﭼﺷﻣﮭﺎﯾش را درآوردم .او را ﺑﮫ

زﻧﺟﯾرﮐﺷﯾده ودر ﺑﺎرﮔﺎه ﻧﮕﺎه داﺷﺗم ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺟﻧﮕﺎوران او را ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧود ﺑﺑﯾﻧﻧد .ﺳﭘس دﺳﺗور دادم ﮐﮫ او را در اﮐﺑﺎﺗﺎن
)ھﻣدان( ﺑر ﺳر ﻧﯾزه ﮐﻧﻧد و ﺗﻣﺎم طرﻓداراﻧش را در ﻗﻠﻌﮫ اﮐﺑﺎﺗﺎن ﺑر دار ﮐﻧﻧد "] .دارﯾوش ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺑﯾﺳﺗون -ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎە[
ھردوت ﻣورخ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :

"آﻧﮭﺎ ﺑﻌداز ﮐﺷﺗن "ﮔوﻣﺎﺗﺎ" و ﺑرادرش ،ﺳر ھر دو را از ﺗن ﺟدا ﮐردﻧد و از ﮐﺎخ ﺑﯾرون رﻓﺗﻧد و ﺑﺎ ﺑﻠﻧد ﮐردن ﺳر ﺑرﯾده
آﻧﮭﺎ ﺑر روی دﺳت ،از ﻣردم ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻣراه ﺷوﻧد .ﻣردم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آﻧﮭﺎ در ﮐوﭼﮫ و ﮔذرھﺎ ھر ﮐﺟﺎ "ﻣﻐﯽ"
دﯾدﻧد ،ﺑﺎ ﺧﻧﺟر ﺑﮫ ﺟﺎﻧش اﻓﺗﺎدﻧد ،اﯾن ﮐﺎر ﺗﺎ ﺑداﻧﺟﺎ ﭘﯾش رﻓت ،اﮔر ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷب ﻓرا ﻧﻣﯽ رﺳﯾد ،ﻣﻐﮭﺎ را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﺳﺎﻟﮕرد اﯾن ﻣﻎ ﮐﺷﯽ در ﺗﻘوﯾم ﭘﺎرﺳﮭﺎ ﺑﺎ ﺧط ﻗرﻣز ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت و آﻧﮭﺎ اﯾن روز را ﺟﺷن ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﮐﮫ ﺑﮫ روز
ﻣﻎ ﮐﺷﺎن ﻣﺷﮭور اﺳت .در اﯾن روز ھﯾﭻ ﻣﻐﯽ ﺟرﺋت ﺑﯾرون آﻣدن از ﺧﺎﻧﮫ را ﻧدارد ".
آﯾﺎ دارﯾوش ،ﺷﺎە ﻋﺑﺎس ﺻﻔوی ،ﺳﻠطﺎن ھﺎی ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻐداد ،رﺿﺎ ﺷﺎە،آﺗﺎﺗرک ،ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺷﺎە ،ﺻدام ﺣﺳﯾن،
روح ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ ،ﮐﮫ ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﺧﺷوﻧت ورزی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻣردم را ﺑﮫ اوج رﺳﺎﻧدﻧد ،ﻧﺗﯾﺟﮫای ﻣﺛﺑت از ﻋﻣل و اﻧدﯾﺷﮫ
ﺧﺷوﻧت ورزی ﺧود ﮔرﻓﺗﻧد؟ آﯾﺎ ﻓراﻧﺳﮫ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﯾن ﺳرزﻣﯾن را ﺑﮫ دﻟﺧواە ﺧود ﺗﮑﮫ ﭘﺎرە ﮐردﻧد ،ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑرای
ﺳﯾﺎﺳت و اﻋﻣﺎل ﺧود ﺑﻌداز ﺳﭘری ﺷدن ﺻد ﺳﺎل در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﮔرﻓﺗﻧد؟ آﻧﭼﮫ در ﮐوﺑﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ،ﺗﮑرار ﻣﮑرر
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﮑرار ﻣﮑرر اﻋﻣﺎل ﻣﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﯾن ﺟﮭﺎن اﺳت .ﺳﻘوط ﮐوﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ارادە ،اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣل ﻣﺎ ﺷﮭروﻧدان
اﯾن روﺳﺗﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت!
اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﺧﺷوﻧت ورزی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻣردم ﻣرز ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ،ﭼرا ﺳرزﻣﯾﻧﺷﺎن ﺗﮑﮫ ﭘﺎرە ﺷدە اﺳت ،ﭼرا ﺛروت
ﺳرزﻣﯾﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﺎراج ﻣﯾرود ،ﭼرا اﯾن ﺳرزﻣﯾن در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣل ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز اﯾن ﻟﺷﮑر و آن ﺳﭘﺎە ﺑودە اﺳت ،ﭼرا
اﯾن ﻣردم و اﯾن ﺳرزﻣﯾن روی آراﻣش ﺑﮫ ﺧود ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد؟ ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﺳﺋواﻻﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑدون ﭘﺎﺳﺦ!
اﻣروز ﺳﺋواﻻت ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﯾﮕری در ﮔﺳﺗرە ﺟﮭﺎن ﻣطرح اﺳت .ﺑﯾﺳت ﮐﺷور ﮐﮫ ﺟﻧﯾن ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎی ﺧﻼﻓت اﺳﻼﻣﯽ از
ﺷﮑم ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ درآﻣدە اﺳت ،ﺑﮫ ھﻣراە ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺗرﮐﯾﮫ در ﺑوق و ﮐرﻧﺎ دﻣﯾدﻧد ،ﮐﮫ ﭼﻧﯾن و ﭼﻧﺎن ﮐﻧﻧد و ﻧﺧواھﻧد
ﮔذاﺷت ﮐوﺑﺎﻧﯽ ﺳﻘوط ﮐﻧد و ﯾﮏ ﺗراژدی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑوﻗوع ﺑﭘﯾوﻧدد ،ﻟﯾﮏ ﺗراژدی اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺣﺎل وﻗوع اﺳت.
آﻧﭼﮫ اﯾن روزھﺎ در ﺳورﯾﮫ و ﻋراق اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ،اداﻣﮫ روﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﺑﺧﺷﯽ از اﻓرﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را در
ﺧود ﻓرو ﺑردە اﺳت .در ﭼﮭل ﺳﺎل اﺧﯾر ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺻﻠﺢ و ﺛﺑﺎت در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﺑودەاﯾم ،روﻧد روﯾدادھﺎ ﺗﺷدﯾد ﺧﺷوﻧت و
ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .ﮐﺷﺎﻧدن ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﮫ درون اﯾن ﺑﺣران ،ﺳرآﻏﺎز ﺑﺣران ﻋﻣﯾﻖ ﺗری اﺳت ،ﮐﮫ ﻧﺎﮔزﯾر اﯾران
و ﺗرﮐﯾﮫ را ھم در ﺑر ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺟﮭﺎن ﻣﺎ ﮐﮫ ﺧود را در ﺟﻣﻊ ﮐﺷورھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد ،ﺗوان
ﺻﻠﺢ اﻧدﯾﺷﯽ و ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ را از دﺳت دادە اﺳت.
ﮐﻠوﺑﮭﺎی ﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر ﮐﮫ ﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮫ و و اھرﻣﮭﺎی ﮐﻧﺗرل اﯾن ﺟﮭﺎن ،ﺗﺳﻠط دارﻧد ،ﻓرﺟﯽ ﺑرای ﺻﻠﺢ و ﻋدم
ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﺧﺷوﻧت ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺧواھﻧد ﮔذاﺷت ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﯾن ﮐرە ﺧﺎﮐﯽ ﻧﯾروی اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣل ﺧود را در ﺟﮭت

ﺻﻠﺢ و اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯾرﻧد .ﮐوﺑﺎﻧﯽ آزﻣوﻧﯽ اﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ .اﮔر اﯾن ﺷﮭر ﺳﻘوط ﮐﻧد ،ﻣﺎ ﺷﺎھد اداﻣﮫ ﺳﻘوط
در ﮔﺳﺗرە ﻓراﺧﺗری ﺧواھﯾم ﺑود ،آراﻣﺷﯽ ﮐﮫ اﯾن روزھﺎ در ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎ دﯾدە ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺎﭘﺎﯾدار ﺧواھد ﺑود ،ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ارادەای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارادە ﻣداﻓﻌﺎن ﮐوﺑﺎﻧﯽ ﮔرە ﺑﺧورد.
ﯾﮑﯽ از دﺧﺗران ﺷﮭر ﮐوﺑﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم "ﺑﮫرﯾوان" رو ﺑﮫ ﻣردم اﯾن ﺟﮭﺎن از طرﯾﻖ دورﺑﯾن ﺗﻠوزﯾون در  9ژوﺋﯾﮫ ﺳﺎل 2014
ﭼﻧﯾن ﮔﻔت ":داﻋش ﻣﯽ ﺧواھد ارادە ﮐرد را در ھم ﺑﺷﮑﻧد ".ﺷﺎﯾد اﯾن ھدف داﻋش و اردوﻏﺎن ھﺎ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ آﻧﺎﻧﮑﮫ
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺑﺧﺷﯽ از آﻓرﯾﻘﺎ را در ﺟﻧﮕﯽ ﻧﺎﻓرﺟﺎم ﻓرو ﺑردەاﻧد ،ﺷﮑﺳﺗن ارادە اﻧﺳﺎن اﻣروز را ھدف ﻗرار دادەاﻧد .آن
ارادەای ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم و ﺟﻧﮕﮭﺎی دﯾﮕر ،ﺷﺎھد ﺗظﺎھر آن ﺑودﯾم .آﯾﺎ اﯾن ارادە ھﻧوز وﺟود دارد؟
اﺑراھﯾم ﻓرﺷﯽ
ﻧﮭم اﮐﺗﺑر ٢٠١٤
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] ﻧوﺷﺗﮫای ﺑر روی ﭘوﺳت آھو ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود در ﻣوزە ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﮫ ﻧﮕﮭداری ﻣﯾﺷود[

