
 ربایجان از صفویھ تا حالزپیشینھ مسئلھ كرد و آ
 كردھا چیز دقیق و علمي بدست  و پیداش؟ھویتاكنون نتوانستھ اند از منشا  آنھا ت؟چھ كردھا و چھ ھم مسلكان آریایي

ود  ھستند خواستھ اند بنا بھ منافع سیاسي خ؟ و ایراني ترین ایرانیھا؟با طرح شعارھایي ھمچون كرد ھا آریایي .آورند
كرد ھا را ایراني جلوه داده و از شدت شورش ھاي آنھا بكاھند و یا بدینوسیلھ از آنان متحدي براي خود در مقابل ترك ھا 

 نسبت داده اند و زماني ،اورارتو؟،ییمانا، یسوبار، یتانیم، یرینا؟، یکاس، لولوبي، یزماني آنھا را بھ گوت. بسازند 
 بوده و یا از اقوام و ااكنون معلوم شده ملل فوق یا بكلي متفاوت از كرد ھ.یوند زده اند پ؟آنھا را با قبایل ھند و اروپایي

  : ذكر مي كند؟ كرد)ھویت(مطلب زیر را یكي از سایت ھاي كرد در مورد نژاد. ملل پروترك مي باشند
 سکونت دارند و قبال  کھ ھم اکنونیینھای حضور کردھا را در سرزمقی دقخی نتوانستھ تاری مورخچیالبتھ تا کنون ھ

 را پشتوانھ قرار داد خی قبل تر از آنکھ بشود تاریلی کھ کردھا خنمابدی گونھ منیساکن بوده اند را مشخص کند چرا کھ ا
 لشانی از آنکھ با نام  کرد شناختھ شوند با نام قباشی قدرتمند بوده اند بیلی سکونت داشتھ اند و چون قبانھای سرزمنیدر ا

 نھیشی و پلی بھ نام قبازی بس کھ کردھا ھم اکنون ننی ادعا ھمنی اثبات الیدل. شاره شد معروف گشتھ اندکھ در باال ا
 . واحدینی مفتخرند تا سرزمشتریخودشان ب

اخیرا برخي . خوب حتي اگر خواننده حرفھ اي تاریخ نیز نباشیم بھ سست بودن این ادعا مي توانیم یقین حاصل كنیم 
 و یطبق نوشتھ ھرودوت و منابع کھن آشور. این نیز یاوه اي بیش نیست. بھ ماد ھا نسبت مي دھندآقایان كرد خود را 

 و انی ستروخاتان،ی بوسیعنی دھندهً اتحاد مادھا لی تشکفھی از شش طافھی کھ سھ طاگردد ی در مجموع معلوم میونانی
ھیچكدام از اینھا ھیچ  .انیمغھا و سرانجام پارتاکان و انیزانتیاند از آر  عبارت بودهگری دی مادفھی بوده و سھ طاانیبود

 .ربطي بھ كردھا ندارند
 پس منشا واقعي كردھا كدام است؟

بھ نظر میرسد بعد از مھاجرت ارمني ھا از بالكان ھا بھ محدوده سوریھ كنوني و امتزاج آن ھا با آشوریان بھ مدت 
 این قوم وحشي بر خالف تبلیغاتي كھ مورخان عمدتا یھودي .سال امپراطوري آشور بالي جان ملل منطقھ شده بود 1500

ربایجان فعلي زبارھا بھ آ.  تمدن بشري بوده اندغربي بھ راه انداختھ اند نھ بنا كنندگان تمدن بلكھ نابود كنندگان حرفھ اي
تمدن عظیم .  بردندكھ محل سكونت اجداد ما بوده ھجوم آورده و  وارد و خارج شده اند وھمینطور بارھا بھ بابل ھجوم

از اجداد (نھایتا با اتحاد ماد . باعث زحمت كاسسي ھا ، عیالمیھا و تمدن شوش بوده اند . بشري سومر را نابود كردند
.  گردیده و دیگر قابلیت ایجاد دولت را بدست نیاوردحلوري بابل حكومت آشور بھ كلي منو امپراط)ترك ھاي كنوني

ربایجان و قسمتي دیگر در آناطولي ساكن شدند و برخي نیز در عراق كنوني باقي ز بھ آاعتي از آنان بھ عنوان اسیرجم
ربایجان و آنادولي بھ ھمراه زدر آ نوادگان ھمین ھا بودند كھ اواخر قرن نوزده آن فجایع عظیم بشري را. (مانده اند 

شدند ودر ایران فعلي ، ھند و عثماني در اثر این شكست ارامنھ نیز بھ سرنوشت آنھا دچار ) . ارامنھ بوجود آوردند
ما بقي در اثر امتزاج با قبایل ھند و اروپایي كھ بھ فالت ایران آمده بودند تغییر ماھیت داده و پایھ كرد ھاي . پراكنده شدند

ساساً ملت بنابراین كردھا در منطقھ بعد از ترك ھا ، ارامنھ ، آشوري ھا و قبایل فارس بوجود آمده و ا. فعلي را گذاشتند 
در طول تاریخ نتوانستھ اند ھیچ دولت بزرگ و ماندگاري برپا كنند بھ جز چند خان نشین كھ بھ فوریت از . جدیدي ھستند

ماھیت معیشت آنان نیز بر پایھ دامداري و جنگ و راه زني بوده بھ ھمین سبب است . طرف ھمسایگان سركوب شده اند
موسیقي آنھا . و یا معمار و سر سلسلھ و برپاكننده دولتي از میان كردھا برنمیخوریمكھ در تالریخ بھ نام دانشمند یا شاعر 

. رقص آن ھا نیز تماما شبیھ رقص آشوري ھا است. چیزي شبیھ موسیقي فارس ھا و زبانشان لھجھ اي از فارسي است
 . بھ سر مي بندندلباس ملي كردي كامالً شبیھ لباس آشوري ھا است با مختصري فرق در شلوار و دستاري كھ
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 رومیھ جنگ اول جھاني-كرد و آسوري در كنار ھم 
 

 كردستان كرد و آشوري نوشتھ اي از یك سایت كردي است كھ بھ تشریح پیداش حزب دمكراتھویت شاھد زنده قرابت 
 :ازدمي پرد1321 بھ سال )مھاباد( ساوج بوالقدر

ج وساو( شھر مھابادیانی میھا- کوچک از مردان برخاستھ از گروهی گروھی شمس١٣٢١وپنجم شھریور -در بیست 
بھ » ژیان« توده، حزب یا کمیتھ و یبھ معنا» لھ-کوم«.  کردندیگذار-را پایھ »  کردی ژیانی-لھ -کوم«، جمعیت )بوالق

 . حیات کرددی تجدمعیت کمیتھ یا جییعن» د کری ژیانی- لھ-کوم«و .  زیستن یا حیات،ی زندگیمعنا
 ،ی اللھیھمین دلیل اکراد شیعھ، عل- کرد بودن بنا نھاده شده بود، بھ«بر » ک.ك ژ«یرفتھ شدن در جمعیت     پذاساس
  پیوستند در این جمعیت یافت مي شدند-ی بھ اکراد می کھ از نظر ریشھ ملھا-ی و مسیحھا-یآشور

 بود و عضویت یلھ بسیار مل-سرشت کوم«: نویسد ی روزولت می، آرچ)ج بوالقوساو(اد مھابیپژوھشگر تاریخ جمھور
 . بودی بودند کھ مادرشان آشوری استثناء این قاعده کسان تنھا.  بود کھ از پدر و مادر کرد باشندیدر آن محدود بھ کسان

س ساكن بود جھت اتحاد با اكراد بھ لماادر س1917ھنگامي كھ مارشیمون رھبر مذھبي آشوریھا در سال :  مثال دیگریك
 :سیمیتقو نامھ مي نویسد چنین مي گوید

 .ما و شما از یك تبار ھستیم آنجھ باعث جدایي ما و شما شده كیشي است كھ پذیرفتھ ایم
 آن چیزي كھ مورخان یھودي غربي بھ عمد از كنار آن. بھ این ترتیب كامال معلوم است كھ اكراد دنبالھ آشوري ھا ھستند

و من بھ كرات از زبان اكنون آنچھ در میان مسیحیان آشوري و ارمني و اكراد در افواه عموم جاري است . گذشتھ اند 
 . شنیده ام چنین است كھ آشوري ھا و كردھا برادران ناتني و كردھا پسر عمو ھاي ناتني ارامنھ ھستندومرواینان در ا

ن مي دھد كھ دقیقا مبتني بر خواست گاه اكراد در سرزمیني میان سوریھ نقشھ زیر موقعیت آشور در تاریخ باستان را نشا
 .و عراق كنوني و قسمتي از تركیھ فعلي است

 
 وارد شده اند؟) غربي(پس اكراد كي و چگونھ بھ آذربایجان 

الساندري كھ در بنا بھ نوشتھ یك سیاح ایتالیایي بنام وینچنتو د. ربایجان بسیار جدید مي باشدزسابقھ حضور اكراد در آ
ربایجان بوده است بنا بدستور سلطان صفوي روستاھاي واقع در دو زھماسب صفوي شاھد جریان امور در آزمان شاه ط

تا . و ھر دژي در آن سامان تخریب شد) زمین سوختھ.(روز راه ویران شدند6سوي مرز ایران و عثماني بھ مسافت 
عصر شاه عباس اول در ناحیھ غرب بھ جرات مي توان گفت تا . ندعثمانیان رغبتي بھ تصرف آن حدود نداشتھ باش

 شدند و واس اول ایل افشار وارد جلگھ اورمشاه عب در این زمان بھ دستور. ربایجان كشت و زرع صورت نمي گرفتزآ
 ، منجم در این دوره صدھا حكیم ،ادیب. را تبدیل بھ زمین بھشت آسا كردنداورمو در اندك مدتي غرب و جنوب دریاچھ 

 .، طبیب ، شاعر و اساتید علوم در كنار رزم آوران افشار بھ پا خواستند
 :مكریان یك نام جعلي است

این منطقھ را اكنون . (پارچھ آبادي بنام ترغاي مشھور بوده است400) پیرانشھر (تا خانا ) زرینھ رود (از حدود جیغاتي 
دكتر شرف كندي دبیر كل سابق حزب (كوه ترغھ یا ترغاي كھ ھژار نام  ).مكریان مي گویند كھ كامال جدید و جعلي است

واژه بوكان نیز نھ یك واژه كردي كھ نام یكي . آن را بھ وصف كشیده یادگار ھمین واژه تاریخي است) دمكرات كردستان 
كھ .  بوده است كندي مشھور) قاباغ (ھمینطور دھات مابین بوكان و بانھ بنام محال قباغ. !از سرداران مغول مي باشد

ھمچنین اسامي .  مي باشد)مھاباد كنوني(ساووج بوالقحتي ھم اكنون پسوند نام فامیل بسیاري از اكراد در بانھ ؛ بوكان و 



اكنون در .  بوكان بر ھمین روال مي باشد)مھاباد(ساووج بوالقلدوز ؛ صایین و صد ھا قریھ و روستا در حوزه وس
 . بھ نام ھاي توپونیمي ؛ كلیومتریك و دیاسپورا باز شده كھ بھ این مسایل مي پردازدآكادمیھاي غربي شاخھ ھاي نویني

 
 ترغھ یا ترغاي كوھي كھ شرفكندي برایش منزومھ ساختھ است

باني رصد خانھ (گفتني است نام پدر و لقب امیر تیمور و الغ بیگ. مي باشد) ھدھد(ترغاي بھ معناي شانھ بسر : توضیح
 ده استترغاي بو) سمرقند

بعد از سقوط اصفھان بدست افغان ھا تا ظھور نادر و نبرد ھاي كریمخان زند با آزاد خان افغان و خصوصاً بعد از (
 . سیزده سال جنگ با روسیھ و كوچاندن ارامنھ بھ ایروان در این زمان  كھ باعث تخریب روستاھاي خوي شد

در تاریخ ذكر . دولت ارمني در این حدود وجود نداشتھ است نام تاریخي ارمنستان فعلي چوققور سعد مي باشد و ھیچ 
شده اولین گروه ھاي ارمني بھ ارمنستان كنوني وارد شده و در زمان اشغال قفقاز توسط روسھا بناي دولت ارمني ریختھ 

ه میشود كھ با شده و در زمان استالین قره باغ كوھستاني تبدیل بھ محلي براي منازعات آینده و كانون بحران براي آیند
باید بھ اشتباه تاریخي جمھوري . الحاق زنگھ زور بھ ارمنستان و بستھ شدن راه نخجوان بھ باكو بھ اوج خود مي رسد 

 .)ربایجان در بخشیدن ایروان بھ ارمنستان نیز اشاره كرد كھ باعث این ھمھ زخمت براي ملت ما شدزآ
و طایفھ شیكاك از حلب بھ ) بھ مھاباد( كوچاندن ایل بلباس از دیار بكیرحوادث قیام شیخ عبیداهللا كرد با دسیسھ عثماني و

 و ھركي نیز از سوریھ و تركیھ بھ مناطق مرزي ایران و عثماني كوچانده) ، ایل جالیربھ اطراف ماكوولماس و اورماس(
 با خشك سالیھا و قحطي ھاي كھ ھمراه) ایل شیكاك(ربایجان و بلواي ایسماییل سیمیتقوزشده اند ، ورود جیلوھا بھ غرب آ

 .ربایجان غربي شدزل فرھنگ و دانش و تولید علم در آناگوار بود سبب اضمحال
بنا براین ھمانگونھ كھ تاریخ شھادت میدھد تا ظھور صفویھ در ایران و شروع جنگ ھاي عثماني و ایران و سرزمین 

ترکان اولین تصادم این قوم با . یخوردم نمربایجان بھ چشز طھماسب ھیچ اثري از كرد ھا در آھاي سوختھ شاه
ربایجان را بھ افشار مي سپارد وكرد ھا در نزدیكي زشاه عباس مي باشد كھ محافظت از آمربوط بھ زمان ربایجاني زآ

لماس در جلگھ ھمواري كھ در این منطقھ وجود دارد راه افشار را مي بندند كھ الماس در محدوده بین خان تختي تا ساس
یعني جایي " كورد قیران دوزي"این جلگھ ھم اكنون معروف بھ . ن افشار درس فراموش نشدني بھ اینان مي دھند سپاھیا

 .ربایجان غربي نمي گذردزسال از سكونت اكراد در آ250حدود یعني چیزي در . كھ كردھا تارو مار شدند مي باشد
 :افسانھ پردازي باستان شناسان غربي

د كورزن و راولینستون ھمھ گویي از روي دست یكدیگر تقلب كرده باشند بدون ھیچ سند و ھانري فیلد ، پوالك ، لر
در حالیكھ اسناد و مدارك باستان شناسي تایید مي كنند كھ لر ھا باقي . ؟مدركي كردھا و لرھا را از یك منشا دانستھ اند

 در حالیكھ ھر بیسواد تاریخ نخواني میداند كھ حتي كورزن كردھا را بھ بختیاري ھا پیوند میزند. مانده كاسسي ھا ھستند
ھمھ این آسمان بھ ریسمان دوختن ھا . بختیاري ھا باقي مانده تمدن انزان یا انشاب مي باشند و ربطي بھ كرد ھا ندارند

 . بسازند؟ قلم داد كنند و پایھ اي براي قوم موھوم آریایي؟براي این است كھ كردھا را آریایي
و خلق ملتي جدید را تا جایي رسانده اند كھ زیر دستان شوونیست آنھا ھمچون یوردشاھیان در كتاب حتي داستانسرایي 

یعني یك كشف . تبار شناسي ملي بھ عمد قوتتي ھا را كوتتي تلفظ كرده و میگوید شاید ھم این نام كورتي یا كوردي باشد 
 . ھوتي ھا ھمھ اقوام پروترك و در بنیھ ماد كوچك بوده اند، در حالیكھ ھمھ مي دانند قوتتي ھا سابیر ھا و !؟دیگر آریایي

  دردسر شروع مي شود-ربایجان از صفویھ تا حالزپیشینھ مسئلھ كرد و آ
ھمانگونھ كھ در مقدمھ ذكر شد تا زمان جنگ ھاي صفویھ و عثماني در تاریخ سیاسي و اتنیك ایران و خصوصاً 

تدریج با گسترش جنگ بین این دو دولت ، دولتمردان عثماني از كارت ب. ربایجان عنصري بھ نام كرد وجود نداردزآ
 :تاریخ عالم آراي عباسي براي اولین بار از كرد چنین یاد مي كند. كرد بر علیھ صفویھ استفاده مي كنند

 را تصرف ولماس و اورماربایجان تجاوز نموده و شھرھاي خوي و سزشاه طھماسب اول دولت عثماني بھ آدر زمان 
امیر بیگ از زیر دستان ھمین فرد با عمر بیگ متحد و . شاه محمد بیگ نامي از اكراد را حكمران این منطقھ نمود. كرد

از اطاعت شاه محمد سرپیچي مي كند و در جنگ پیش آمده دست امیر بیگ قطع و از آن روز بھ امیر بیگ چالق 
ایروان () لخ زسیخ ز چعقعسقخثحقعسقخثتشتنقععه عبح.س او(بعدا شخص مزبور بھ اردوي صفوي. مشھور میشود

 را بھ وي داده و دستي از طال وني امارت اشنویھ تا نزدیكي اورمشاه عباس بھ پاس خیانت وي بھ عثما. شركت مي كند)



سپس بھ عادت مالوف كردھا ، دوباره . بھ ھمین علت كردھا وي را امیر دست طال ھم لقب داده اند . براي وي مي سازد 
یا جمجم دست بھ تمرد ) دم دم (با تحكیم قلعھ دوم دوم. ربایجان مي افتدزفكر خیانت افتاده و این بار بھ فكر تصرف آبھ 

از جملھ ایل جاللي و ابدال از طایفھ . ربایجان مي كندززده و اكراد را از عثماني بھ طور قاچاق و پراكنده وارد اراضي آ
 وي حاتم بیگ اردوبادي را عازم مر در اردبیل بھ سمع شاه عباس رسیده وجریان ا. مكري را بدور خود جمع مي كند

 . كرده و فتنھ را خاموش مي كندومروا

 
 :جنگ دوم جمجم

ھمانكھ حدود (سال بھ سبب برگشت اردوي شاھي و غفلت قبان خان مقدم 6اما پس از .   امیر بیگ از قلعھ فرار میكند
و خروج وي از قلعھ بھ قصد شكار ، دوباره قلعھ بھ دست ) باغ كندي نامیده میشوداشنویھ تا بوكان بھ نام وي قبان یا ق

پیر بوداقخان  حاكم تبریز بھ كمك قبان خان آمده و الغ بیگ بر اثر انفجار . اكراد و این بار بدست الغ بیگ نامي مي افتد
 .باروت معدوم مي شود

 
 : جنگ سوم دوم دوم 

 بار دیگر تمر خان پسر امیر بیگ چالق قلعھ را بدست آورده و شروع بھ ومرو در ان افشاربعد از حكومت كلبعلي خا
 .كلبعلي خان این بار قلعھ را ویران و غائلھ را خاموش مي كند. ناامني مي كند

 
 :ماجراي قلعھ بنار و شھادت عسگر خان افشار 

 مستقر در سنجاق نوچھ وارد ران عثمانيھجري قمري امیر سلطان از احفاد امیر بیگ چالق با تحریك افس273در سال 
ر یا بنارك در منطقھ این شخص بھ استحكام قلعھ بنا. این روزھا مصادف با جنگ ھرات مي باشد. ربایجان میشودزخاك آ

حكومت . مي كند) عادت مالوف اكراد( پرداختھ و در آنجا مستقر شده شروع بھ یاغي گري و راه زني وصوماي اورم
ابتدا بعد از محاصره قلعھ ترگور و فشار سخت بر . اع افشار عسگر خان را مامور دفع فتنھ مي كندرومي سرتیپ شجوا

سپس بالدرنگ دستور پیشروي . یاغیان پروخان كرد با قرآن مجید بھ قصد پوزش از قلعھ بیرون آمده و تسلیم مي شود
و . دیگر قلعھ بنار طي جنگ خونین سقوط مي كندروز . داده  بھ ھمراه سواران قره پاپاق در چمن دره گیز اردو مي زند

روز بعد دم دم ھاي صبح از مردانگي افشار سوءاستفاده نموده و ھنگامي كھ . سلطان بیگ ملتمسانھ تسلیم مي شود
ملك منصور میرزا و نعمت الھ میرزا وارد آالچیق . می کشدنماز بود با خنجر آختھ وي را عسگرخان سرتیپ مشغول 

 .ئن را در دم بھ قتل مي رسانندشده و آن خا
 ، محلھ و نام دروازه ھندو از آن روز بھ ومرور خان افشار از دروازه ھندو بھ ابھ احترام ورود جسد بیجان عسگ

بازماندگان آن سردار رشید ترك در باغ سیاوش واقع در خیابان دانشكده فعلي بھ یاد وي . عسگرخان تغییر پیدا مي كند
  پا مي كنندمراسم سیاووشان بر

آنكھ فراماسوني را ( نبایستي شھید عسگر خان افشار با عسگر خان عبدالمالكي اولین سفیر قاجار در فرانسھ ،: توجھ 
 .اشتباه گرفتھ شود) وارد ایران كرد

  ماجراي شیخ عبیداهللا-ربایجان از صفویھ تا حالزپیشینھ مسئلھ كرد و آ



 
در . شبندیھ، ھردو در میان قبایل كرد از نفوذ كالم عجیبي برخوردار بودندشیخ عبیداهللا پسر شیخ طھ از دراویش نق

قریھ از قراء محال مرگور را بھ تیول شیخ طھ 5عصر  محمد شاه قاجار براي جلب كردھا و جلوگیري از عملیات آنھا 
ھ سكونت داشت و بھ آساني شیخ عبیداهللا پسر طھ در روستاي نوچ. دادند و ھمھ سالھ نیز بھ وي ھدایا و مواجبي داده شد

ھمین امر . در جنگ با روس متحد عثماني شد و عثماني بھ وي مقدار زیادي سالح داد. بھ ایران رفت و آمد مي نمود
 .باعث شد بھ فكر سلطنت ایران و توران بیفتد

براي كردستان در كتاب كرد و كردستان ھدف طغیان وي را كھ پس از انقالب تركیھ جوان روي داد تحصیل استقالل 
كار طغیان در مناطق مرزي بدرازا كشید و سرانجام با اتحاد ایران و عثماني كردھا ناگزیر بھ خروج از . ذكر شده است

شیخ عبیداهللا ابتدا .  و حتي تبریز بھ خطر افتادندا،  بناب ، مراغمودر این طغیان اور. ایران و برگشت بھ عثماني شدند 
ربایجان گران تمام شد زیرا جعفر آغا شكاك برادر اسماعیل زاین طغیان براي آ. بعید شدبھ فلسطین و سپس بھ مكھ ت

 .سمیتقو در جریان این طغیان كشتھ شد و سمیتقو این واقعھ را ھمیشھ علت طغیان خود ذكر میكرد
. دري بودندبنیانگذار طریقت قا)ھجري1078-1166(شیوخ سمدیان یا شمدینان مدعي نسب از شیخ عبدالقادر گیالني 

بي كفایتي احمد میرزا كشیكچي . حاج مخبرالسلطنھ ھدایت یكي از علل طغیان عبیداهللا را تحریك سلطان عبدالحمید میداند
اعالن جھاد عبیداهللا با ساختن یك داستان عجیب .  نیز باعث باالگرفتن كار وي شد)ساووج بوالق(باشي حاكم سویوق بالغ

وي . فضي ھا را از بیخ و بن بردارد رش را در خواب دیده و وي دستور داده ریشھ راوي اعالن كرد كھ پد. شروع شد 
مھاجمان ابتدا سویوق . اكنون نیز كردھا مثلي دارند كھ مال عجم حاللھ . نیز خون و مال شیعھ را بر كرد مباح كرد

 شوال 26روز .  مي كنند را علیرغم مقاومت مردانھ مردم تصرف)دوآبمیان( و سپس قوشاچاي)ساووج بوالق(بالغ
بعد از غارت و قتل ملك كندي . یھودي قتل عام میشوند50ارمني و 200ترك ، 800) میاندوآب(ق در قوشاچاي.ه1297

اھالي با راھنمایي مال علي نامي كھ بعدا لقب سیف العلما میگیرد، مقاومت جانانھ اي . بھ بناب حملھ ور میشوند) ملكان (
 )ساووج بوالق(در این بین شاھسون بھ سویوق بالغ. ترتیب شھر از شر اشرار در امان مي ماندانجام میدھند و بھ این 

 .حملھ كرده و آنجا را باز پس مي گیرند



 جمعي از صاحب منصبان قره پاپاق
 

 موحملھ بھ اور
 السلطنھ در قریھ اقبال.  سوار بھ شھر ھجوم مي آورد4000ق محمد سعید از خلفاي شیخ عبیداهللا با .ه1297 ذیقعده 17

در این .  بھ دست كردھا مي افتدواما توپ ھاي اردوي اوم. الك میشوندبدلبو جلوي اورا میگیرد و تعدادي از طرفین ھ
جنگ بیرون شھر ادامھ داشتھ كھ یكي از روساي عشایر بالدفاع بودن شھر را بھ . ده ارمني را قتل عام مي كند6بین 

بزرگان شھر بھ لطایف الحیل دو . نفر بھ شھر از طرف روستاي سیر حملھ میكند12000شیخ با . عبیداهللا اطالع میدھد
اقبال الدولھ طي پیامي بھ شیخ مي . روز وي را بیرون شھر مشغول مي كنند تا اقبال الدولھ خود را بھ شھر مي رساند

بھ او بگویید كھ عنقارا بلند ... وخي كرد مردم اینجا شیران بیشھ نبرد و جانستان میدان ستیزند و نمي شود با آنھا ش: گوید
نفر بھ محاصره شھر پرداختھ و ھجوم را 30000با 1297 ذیقعده 18در تاریخ ذكر شده كھ شیخ در شب ...است آشیانھ 
در این جنگ . روز بعد ھنگام سپیده دم دیدن انبوه كشتھ ھاي مھاجمان روحیھ مردم را صد چندان مي كند. آغاز مي كند

روزھاي بعد اكراد با تھوري عجیب جنگ دوم را شروع و .  نیز بھ ھمراه مردان از شھر بھ دفاع بر خواستندحتي زنان
موفق شدند از سمت فوج خوي راه نفوذ پیدا كنند اما مدافعان علي گویان با شجاعتي غیر قابل باور حملھ كرده و 

امروز نیز مدافعان . سومین بار دست بھ حملھ میزندذیقعده شیخ براي 21روز . نفر از اكراد را بي جان مي كنند2500
 ذیقعده بار دیگر شیخ  بھ شھر ھجوم مي آورد ولي علیرغم كشتھ ھاي بسیار از مدافعین از جملھ 24روز . پروز میشوند

 .ب میزنندپیش مي آیند ولي مدافعین آنان را عق)نزدیك میدان ایالت فعلي(محمد امین بیگ توپچي باشي تا باغ دلگشا 
بعد از این شكست ھا دوباره شیخ خواب میبیند و جاي كشتھ ھاي اكراد را بھشت  تعیین كرده رداي سبز مي پوشد و با 

روز . خواندن ورد و اذكار و دمیدن آن بھ سوي شھر مھاجمان را بھ حملھ تشجیع مي كند و دوباره جنگ شروع میشود
 آمده و شكست سختي بھ اكراد وارد مي كند ومروقلعھ اسماعیل آغا بھ كمك اذیقعده سپاه سردار ماكو از سمت شمال و 29
در اینجا یك واقعھ بسیار ناراحت كننده را بایستي ذكر . شیخ عبید اهللا بھ تالفي روستاي عسگر آباد را قتل عام مي كند. 

 آباد اختالف داشتھ چشم بر قتل و چون با شجاع الدولھ و اقبال الدولھ مالكان عسگر)سردار ماكو(كنم تیمور پاشا خان 
شیخ در عقب نشیني تمام روستاھاي سر راه را غارت  .! امكان بھ كمك اھالي نمي رود نابودي این ده مي بندد و علیرغم

در این بین باز ھم یك واقعھ درد ناك روي مي دھد ، سردار ماكو بھ حكم . شیخ بھ مرگور فراري میشود  .مي كند
ك است كھ قیام عمومي اھالي نزدی. ال الدولھ داشتھ دست سپاھیانش را براي غارت اھالي باز مي كندعداوتي كھ با اقب

 . اتفاق بیفتد كھ سردار ماكو بھ بھانھ تعقیب شیخ بھ مرگور میرود و در آنجا نیز دست بھ غارت اھالي میزندواورم
 بیماري بھ دیار باقي شتافتھ و شھر در عزایش یكسره در این بین اقبال الدولھ این مرد نیك و سردار كار آزموده بھ سبب

یك بار دیگر بھ اثبات میرسد قواي مھاجم ھرچھ قدرتمند و مسلح باشند در صورت داشتن سراني شجاع . عزادار میشود
صد  . كاري كھ سالھا بعد در مقابل جیلوھا و ارمني انجام نشد. و كار آزموده ، مدافعان مي توانند آنان را دور سازند 

 .ومرودریغ بر آن مردان و زنان دالور احیف و 
دكتر كاكران كنسول انگلیس در این وقایع نیز نقش بسیار مخرب بھ نفع اكراد داشت ولي در اثر متانت اھالي و بزرگان 

 .شھر مھاجمین طرفي نبستھ و مجبور بھ فرار شدند
 

 م تا بعد از انقالباز جنگ دو-ربایجان از صفویھ تا حالزینھ مسئلھ كرد و آپیش



 
بعد از غائلھ سیمیتقو اكراد برابر با جنگ دوم جھاني باز ھم تعدیات و قتل و غارت ھاي خود را از سر گرفتند و یك كرد 

 باز ھم روش سیمیتقو را پي گرفت ولیكن كار زیادي نتوانست ومروھ نام زرو خان بھادري در اطراف اسوریھ اي ب
ربایجان توانست امنیت قابل قبولي را زلي آلدولت م.  شد حلكم شده و منا بتدریج قدرت او انجام دھد و با خروج روس ھ

وھاي  جمھوري مھاباد را اعالم نمود كھ بعد از حملھ نیر)مھاباد(قساووج بوالھمزمان قاضي محمد نیز در . ایجاد بنماید 
مي تحركي نداشتند  تا اینكھ بعد از انقالب دوباره اكرد تا انقالب اسال.  اعدام شدندساووج بوالقدولتي وي و برادرش در 

 . موج گسترده ترور و وحشت كرد دوباره شروع شد
سیگار و اسلحھ ، این قوم عشق عجیبي بھ زن.  باشنداكراد طبق عادت مالوف ھمیشھ مایل بھ یاغي گري و ناامني مي

مختلف كردي كھ دنبالھ روي اسماعیل سیمیتقو مي شرایط پس از انقالب بھترین فرصت بود تا گروه ھا و احزاب . دارد 
باشند با سپر گرفتن پشت گروه ھاي چپ و با شعار فریبنده خودمختاري براي كردستان ، دمكراسي براي ایران اھداف 

اوج وحشیت آنان را  )نقده (لدوز وتجزیھ طلبانھ و ضد ملت ترك را سر گیرنده و فاجعھ قتل عام و كشتار خانواده ھاي س
 و جسور آقاي حسني ! و امام جمعھ آگاهومروالدوز و كمك جانانھ اھالي وطوطئھ اي كھ با رشادت اھالي س. شان دادن

 :با ھم بھ مرور حوادث سي سال قبل مي پردازیم . شكست خورد
ت  دموكراالی بعنوان حزب سوس57 بود، پس از انقالب یستینی و لنیستی ماركسیحزب دموكرات كردھا كھ اساسا حزب

 ھنگام نیدر ا. وارد صحنھ شد" دكتر عبدالرحمان قاسملو "ی مسلحانھ بھ رھبری و روشانھی گرای ملدای شدیاستھایبا س
 و خود را بردی رنج مكیدئولوژی كھ البتھ از ضعف ایستیئ و مائوی با افكار چپزین) كوملھ(حزب زحمتكشان كردھا 

 روز 8 تنھا كھیزمان. دی منطقھ گردیاسی ساناتیسلحانھ وارد جر می دانست، با خط مشی كردھا میای پرولتارشاھنگیپ
" انی بلوریغن. " را غارت كردند)مھاباد(ساووج بوالق اكراد پادگان 1357 بھمن 30 گذشتھ بود، در 57از عمر انقالب 

 ینفر 7 بھ ھمراه گروه 1359 حزب دموكرات در سال ی اختالف با خط مشلی حزب دموکرات كھ بدلی اصلیاز اعضا
دكتر قاسملو لحظھ بھ لحظھ با : ((سدی نویم) برگ سبز" (کتاب ئالھ کوک" حزب جدا شدند در خاطراتش در نیاز ا

من .  گفتی بھ من نمیزی خصوص چنی ارنامبرده د. دیكشی گرفت و نقشھ اشغال پادگان را می تماس میاشخاص مختلف
 بھتر است ما كردھا در برابر دولت فتدی بی اتفاقنكھی قبل از ابھ او خبر دادم.  مطلع بودمشی از كارھایگریاز كانال د

 حل شود، الزم است زی صلح آمقی از طردی كھ مسالھ كرد بای امر اصرار دارنیاگر تو بر ا. می نكنیموقت بازرگان كار
.  گرددیور جمع آدیمركز شر است با) مھاباد-ساووج بوالق-پادگان(آنجا : نامبرده گفت. می حركت كنقی طرنیاز ا
 از میخواھی و ممی دارمانی دارد اگر ما بھ صلح ارتی حرف شما با تفكرات حزب مغانیا:  پاسخ دادمسدی نوی مانیبلور
: سدی نوی مانی بلوریغن. می مشكل درست كنخود ی كھ برامی كنی كاردی نبام،ی مسالھ كرد را حل كنزی مسالمت آمقیطر

 . خلع سالح شد)مھاباد(ساووج بوالقان  ھمانروز پادگ20/11 بھمن ساعت 30روز 
  

 را رانی حزب دموکرات کردھا ایقی قاسملو و اھداف حقی جھت است كھ چھره واقعنی از اانی بلوری نوشتھ ھاتیاھم
ساووج  متجاوزكارانھ از خود نشان داد و پادگان ی حساس منطقھ، رفتاریقاسملو در آن مقطع زمان. اندی نمایروشنتر م

 بود، پادگان جانیرباز غرب آزی و ننی بر مناطق کردنشالیدر واقع او چون ھدفش است. داندی شر مشھی را ر)دمھابا(بوالق
 امكان مسلح تر نی شد ھمچنی و حزب مطبوعھ اش محسوب می محكم در برابر خواستھ وی سد)مھاباد(قساووج بوال
 اناتی جری بود برایی مقدمھ ا)مھاباد(بوالقساووج در واقع خلع سالح پادگان .  ساختی حزب را ممكن میشدن اعضا

 گنجد ی مقال نمنیكھ البتھ ذكر ھمھ آنھا در حوصلھ ا...  و )نقده(سولدوز جنگ ان،ی پاوه، سنندج، سقز، پادگان جلدنیخون
 . پرداختمی خواھ)نقده(سولدوزو ما بھ جنگ 

 



، قاسملو خواست و اھداف دموكرات را 57قالب  پس از انكماهی و درست )مھاباد( ساووج بوالق پادگان اناتی از جرپس
 شد، اما ی مسلما شامل ھمھ مردم كرد نمیھرچند سخن و) 2.)) (خواھدی میخلق كرد فقط خودمختار: ((كندی مانی بنیچن

 از دی را كھ اصوال بای طلبی خود مختارنی اا بعدی كند ولی از خلق كرد صحبت منجای كھ او در انستیمسالھ مھم ا
و تالش جھت ... ، خانا و )نقده( سولدوزی شھرھاعھی و مظلوم تورك شگناهی خون مردم بختنی با ردیطلب نما تیحاكم
 و خطرناك مواجھ می عظی و منطقھ را با چالشدی نمای كردھا دنبال میلی تخیای بھ جغرافنی نمودن مناطق ترك نشمھیضم

 در ادامھ ی ولكردی طلب مرانی اتی آنرا از حاكمدیا خواست بی می در آنزمان قاسملو خودمختاراگرحال .  سازدیم
 در ی قرباننی خون توركھا كھ خود بزرگترختنی و رجانیرباز وحشت در غرب آجادی با اارانشی و ی كھ ودی دمیخواھ

 بھ شكست تای بود كھ نھای اشتباه بزرگان ھمنی خود بودند و ای ھستند بدنبال خواستھ ھارانی در ایبعد مسائل مل
 ی گراتی ھوی نظامری غی گروھھاگری را بر دیری لطمات جبران ناپذی و حتدی انجامجانیربازرات در غرب آكدمو

 ی عالوه بر قاسملو كھ رھبر ملی ذكر است در آن مقطع زمانانیشا.  و اعراب و توركمنھا وارد ساختجانیربازآنروز آ
 اكراد را در ی مذھبی رھبرزین) )مھاباد(ق بوالقسویوامام جمعھ وقت  (ینی حسنی عزالدخی شود، از كردھا بیبخش
 ی در منطقھ را روشن نموده بودند و علنا ادعاھای مذھب– ی جنگ قومی ھالھی فتگری ھمدی داشت كھ با ھماھنگاریاخت

 نیشتری كھ بی امركردند،ی متر ملت را فزونندوی ایی ھانھی و كداشتندی را اعالم مجانیرباز غرب آی خود بر نواحیارض
 . نژادپرست فارس بردندیستھاینیمنفعت آنرا شوو

 
 كامال مسلح كھ ی با لشكر،ی را خلع سالح نمودند و پس از سازماندھ)مھاباد(ساووج بوالق اكراد پادگان نكھی از اپس

 شی را در پ)نقده(سولدوز راه ی حزبنگیتی می عنوان شده، جھت برگزارشتری بی حتای ھزار تن ستیتعدادشان ب
 ی محل برگزار)نقده(سولدوزحال چرا . دادندی ملیدرصد آنرا كردھا تشك12 كھ تنھا )یی نقده ا( سولدوزالیھا!گرفتند

 كردند اما ی تحقق استقالل كردھا عمل میآنھا در راستا.  كننده استنیی مھم و تعیوالح انتخاب شده بود، نگیتیم
دچار ...  و تقویمی و سداهللای عبخی كھ آنان ھمانند شنگونھیدب. دیرسی بنظر میلی و تخییای كھ مد نظرشان بود روییایجغراف

 و انھی مسلحانھ و زورگوی و بدون عبرت گرفتن از گذشتھ، بازھم با روشودندشده ب)) كی استراتژدیاشتباه شد((
 )نقده(زسولدو" ((چمران" عنوان نموده بودند لذا بھ گفتھ جانیرباز خود را بر غرب آی ارضیی كذایتجاوزگرانھ ادعاھا

 بر طرهی سجان،یرباز نفوذ بھ آی است و برایاتی حرانشھری و پانی جلدھ،ی وصول بھ اشنوی است و براجانیربازدروازه آ
 .شودی مشخص م)نقده( سولدوز حملھ بھلی اوصاف دلنیبا ا) 3.)) ( بودی ضرور)نقده(سولدوز

 آگاه بودند جھت ی طمع كارانھ اكراد افراطاتی روح ودی پلاتی، توركھا كھ بھ نسولدوز ورود اكراد مسلح بھ انی جردر
 در نقطھ نگیتی می در متقاعد ساختن سران حزب جھت برگزاری سعیزی و تنش و خونرتی حساسجادی از ایریجلوگ

 ونی محترم و روحانی از آدمھایبرخ: ((سدی نویم" انھیرممسالھ كرد در خاو"در كتاب " یشمیابر. "ندی نمای مگری دییا
 مراسم مسلحانھ نیبلكھ ا) كندی مدیی مطلب را تاانیبعدھا بلور( كردند، با دفتر حزب تماس گرفتند یانیدند پا در مترك آم

 ندی گوی و مسندی نوی بھ حزب میی نامھ اسولدوز یتركھا: سدی نوی كند و می مدیی تاانی بلورنكھیكما ا. برگزار نشود
 و دی مراسم بكنی خواھند شما بھ صورت مسلحانھ اقدام بھ برگزاری نم اند وی اقدام شما ناراضنی از اسولدوز یتركھا

 )4.)) ( مراسم در كنار شھر برگزار شودنی كنند كھ ای مشنھادیپ
 شیدر تماس با ر)  وقت اكراد سولدوزیروحان" (مال صالح"و " قاسملو "ی بود و حتدهی فای اقدام مردم شھر بنی ااما
 شھر مواجھ دانی سفشی قاطع و شجاعانھ ریكھ البتھ با پاسخھا!  شوندی را خواستار م شھرمی و تسلھی شھر، تخلدانیسف
 گلولھ كی ھنگام با شلنیدر ا. گردندی شھر جمع می ورزشومید شده و در استاسولدوز كردھا وارد یبھررو.  شوندیم
. ندینمای تورک و كشتار آنان مناهگی بطرف مردم بكی و شروع بھ شلختھی شھر ریابانھای تا دندان مسلح بھ خی كردھا،ییا

 كھ در یی ھاھ كرد، با معدود اسلحانیاغی شھر بھ لشكر می فرار و تسلی بجا سولدوز و جسوررتمندی غی دفاع ولیمردم ب
 ی شمار سالح ھاشودی كنند گفتھ می شان و وطن خود دفاع می و ملی داشتند از خود و خانواده و ناموس شخصاریاخت

 ادوات ی با تمامیھزار نفر20 ی بود و اکراد با لشکری سبک جنگای ی قبضھ اسلحھ کمر500 ای 400تورکھا تنھا 
 قبضھ اسلحھ سبک 400 حدود لھیمردم شھر بوس. ھجوم آورده بودند سولدوزبھ ... ز تانگ، توپ، مسلسل و  اعم ایجنگ

 و تعداد شوندی امام بر شھر مسلط مابانی خیو بام ساختمانھا)  در وسط شھرییتپھ ا" (یقاال باش" گرفتن اریو در اخت
اما كثرت اكراد . شوندی می بنا بر سنت اجدادشان متوارزی از اکراد نیادی و عده زشوندی كرد كشتھ مانیاغی از یریكث

 ی قربانسولدوز و مظلوم گناهی از زنان و كودكان و مردم بیادی كھ تعداد زشودی تركھا باعث منیمسلح و قلت سالح در ب
حجت االسالم " روز از شروع جنگ، 3 جھت پس از نیبھم.  شده و در خون خود بغلطندی اكراد افراطیلی تخیوھاآرز
 و دعوت از مردم جھت دفع فتنھ اكراد، بھمراه ییوی رادھی اطالعكی دادن زپس ا) موامام جمعھ وقت اور" (یحسن

 زی از مردم و نیادی و كشتھ شدن تعداد زنی خون روز جنگ4 و پس از شوندی مسولدوز وارد و از اورمی مردمیروھاین
 خود رانھی و حقضحانھ آنھا با شكست مفتمی شده و سپاه عظی شان فرارنھیریاكراد متجاوز، اكراد بازھم بنا بر سنت د

 .شودی می متالشی چندیبرا
 كھ من از دو خانھ  آنروز ظھر بودیفردا: ((دیگویم" یحسن" ھفتھ كی اسفناك دموكراتھا در آن اتی خصوص جنادر
 سالھ 3مثال سر دخترك .  نارحت شدمیلی آنھا خدنی بودند كھ از ددهی نفر را سر برازدهی از آنھا یكی كردم كھ در دنید
 گری نفر د22.  آنھا بودنی ھم برزنی و پرمردیپ.  اش چسبانده بودندسالھ 23 مادر نھی بھ سخی بودند و با سھ سدهی را برییا



 نیعامل.  قطعھ كرده بودند– را با تبر قطعھ ی جوانگری دییدر خانھ ا.  با طناب اعدام كرده بودندگری دییرا ھم در جا
 )5.)) ( دموكرات بودن داشتندی بودند كھ ادعای كسانتھای جنانیا

 دهیت و ا دفاع تفكرایآنان با قتل عام و كشتار مردم ب.  را مرتكب شدندی اشتباه بزرگزی ننباری ای حال اكراد افراطبھر
 ی باتالق،ی كمكیروھای شھر و نی اھالرانھی با مقاومت دلسولدوزجنگ .  ساختندانتری نماشی از پشی شوم خود را بیھا

 ی فتنھ برانی را مورد ھدف قرار داده بودند، ھرچند كھ دفع اجانیرباز آی غربیقسمتھااصل كھ در ی اكرادیشد برا
 . را در بر داشتینی سنگ ھا و تلفاتنھیمردم دالور خطھ سولدوز ھز

" ی جعفر طاھردیس" گرانقدر دی شھیبھ فرماندھ سولدوز رخ داد كھ جوانمردان اھل ی زمان سولدوز دوم درحادثھ
 بھ خانا سولدوز جاده یلومتری ک15در (انیجھت دفاع و حفاظت از پادگان جلد) سولدوزفرمانده وقت جوانمردان (
ترک  ری سربازان دلنی نفره از ا18گروه . ودنداكراد مامور حفاظت از آنجا شده بدر برابر تھاجم و غارت ) »رانشھریپ«
 ریمورد حملھ غ" قارنا"نی كردنشی روستای در حوالگشتند،ی بازمسولدوز بھ انی از روزھا كھ از جلدیكی در جانیربازآ

 شده و خود را یزخم) پ.خ(ز آنان بنام  اكنفری كردند تنھا دیمنتظره اكراد واقع شدند و اكراد ھمھ آنھا را قتل عام و شھ
 متی از مردم شھر بھ محل فاجعھ عزییگروھھا.  صورت گرفتھ مطلع نمودتی و مردم شھر را از جنادی رسانسولدوز ھب

 نی نداشتند، بھ عامالن ا آزربایجان جز دفاع از خاك مقدسی اجساد جوانان صادق و پاك خود كھ گناھدنیكردند و با د
 فی تحری بصورتی مسالھ قارنا از جانب اكراد افراطانھمتاسف.  عمل خود رساندندیموده و آنھا را بھ سزا حملھ نتیجنا

 از مردم بھ قارنا را مورد توجھ ی حملھ گروھھایعنی فاجعھ نی آنان فقط قسمت دوم ایعنی شود،ی مانی بكطرفھیشده و 
 لھیبوس سولدوز دی تن از جوانان رش17ادت رساندن  بھ شھیعنی یی فاجعھ انی چنی و قسمت اول و اصلدھندیقرار م

 از مسائل را در نظر یلی خدیالبتھ در مسالھ قارنا با!  آورندی حملھ مردم بھ قارنا بود را اصال بزبان نملی را كھ دلكرادا
ل كردھا  اكراد جھت استقالی در منطقھ حاصل تالشھای و كشتار جاری بود كھ ناامننی مگر نھ انكھیداشت، مخصوصا ا

 اناتی جرنی در اشھی ھمزی كردھا بود و مردم تورك نیلی آن بخاك تخیرب غی نمودن اراضمھی و ضمجانیرباز آھیو تجز
 و ناموس ی آبا و اجدادنی در مقابل متجاوز، از خانھ و كاشانھ و سرزمعتای قرار داشتند و طبی دفاعیدر حالت و موضع

 كردند؟یخود دفاع م
 رشی كردھا مورد پذیاسی بھ اتفاق رھبران سبی قرتیو اشتباه صورت گرفتھ توسط اكثردوز سول حملھ بھ بھرصورت

 كھ در كندی مانیب"  قرن مبارزهمین" وقت حزب دموكرات در جلد اول كتاب ركلیدب" عبداهللا حسن زاده"بعدھا. ((باشدیم
 6( .)) افتادندیناك كردند و در دام خطری، رھبران حزب سھل انگارسولدوزفاجعھ 

. گردندی شده بودند بھ شھر بازمیكھ فرار سولدوز، آندستھ از اكراد ساكن سولدوز پس از سركوب فتنھ اكراد در اما
 كھ یاستی و س؟! بندندی صورت گرفتھ می كشتارھا و غارتھاانتھا،ی و چشم خود را بھ خرفتھی آنان را پذسولدوزمردم 

" خانا" ھمانند گری دی را در شھرھایاستی سنی چنچگاهی ھھاند كھ كردھرچ. كنندی منطقھ باشد را اتخاذ متیمتضمن امن
 اكراد غارت لھی ساكن آنجا كھ اموالشان بوسی از توركھایمی عظلی كھ خیی خود نكردند بگونھ اشھیپ) ی فعلرانشھریپ(

 ازگشت اجازه بهچگای آنان ھی نمودند ولی مھاجرت اجبارگری دی در معرض خطر بود بھ شھرھازیشده بود و جانشان ن
 ی نمود و شمار اكراد آن شھر فزونی بزرگ و كامال محسوسریی خانا تغیتی جمعبی و تركافتندی خود را ناریبھ شھر و د

 .افتی
 گنجد، و با توجھ ی مقال نمنی استان كردستان كھ البتھ در حوصلھ انی كردنشی شھرھااناتی جرسولدوز و از جنگ پس

 شده لی تشكیجانیربازآترک  جوانان لھی كھ بوسدالشھداءی قرارگاه حمزه سلی عراق و تشك- رانی سالھ ا8بھ شروع جنگ 
 حزب دموكرات ی اصلیگاھھای پا1360در سال  ((کوملھ دموکرات و یروھای ننی بدی شدیھایریبود و متعاقب آن درگ

گ، بصورت  جنیانی پای آنان تا سالھا دفع كامل فتنھ اكراد نبود، چراكھی بھ معنانی ایول) 7.)) (بھ خاك عراق منتقل شد
 فتن و غارت روستاھا و بھ اسارت گری مدت عالوه بر راھزننی حاضر بودند و در اجانیربازمسلحانھ در منطقھ غرب آ

 فاجعھ قتل عام دی بود كھ شاانی در جری با شدت فراوانی و سپاھی سربازان ژاندارمری ترور افسران و حت،یمردم عاد
 بھشتی ارد22 خی در تارشانیو مثلھ نمودن ا) دارلك"(دَرَلھ "ی مستقر در سھ راھانی و سپاھیژاندارمر سربازان یتمام

 جانیربازآترک  رتمندی جوانان غگری بھمراه دانھی كشتار وحشنی در ازین" ینی امدیشھ" آنھا باشد كھ نی معروفتر1360
كل داشتند پس چرا مردم  مشی اسالمیر با حكومت جمھورحال معلوم نبود كھ آنان دنبال چھ بودند، اگ. دندیبشھادت رس

 می تعمظلوم مردم منی خود را بھ ایاسی و مشكالت سكردندی را ناجوانمردانھ قتل و غارت مجانیربازترك غرب آ
 ی در منطقھ، فرصتھادی شدی ناامنجادی خود عالوه بر ای ضد بشریاستھای و سھایگری آنان با وحشنكھی كما ادادند؟یم

 ھی شدن سرمای باعث فرارزیو ن)  حداقل بھانھ دست دولت دادندای( را در منطقھ گرفتند ی بخش دولتی گذارھیاسرم
 . داردی كھ خود بحث درازدندی گردجانیرباز غرب آی از اھالیری تعداد كثیداران و كوچ اجبار

 : آموختسولدوز  از جنگ دی کھ باییدرسھا
چھ کودکان و زنان و . کندی کمک می اکراد افراطی واقعتی و اھداف و ماھاتی ما را در شناختن نسولدوزجنگ : اوال

 ی ذکر است در آن مقطع زمانانیشا.  و تجاوزگرانھ اکراد شده اندیالی خی آرزوھای کھ قربانگناهی دفاع و بی بیمردان
 . قاسملو صورت گرفتھ اندی در زمان رھبراتی جنایتمام

 دانست، در جانیربازآ)) رتیسمبل استقامت و غ(( آنھا را توانی کھ مسولدوز رتمندی غاگر امروز مردم دالور و : ایثان
 ی ھستھ ھالی خود مردم بودند کھ با تشکنی کھ در جنگ با اکراد انستی الشی اند، دلستادهیمقابل اکراد آگاھانھ و قاطعانھ ا



.  نشدندندیای نای ندیای بای تھران کھ یروھایتظر ن را نجات دادند و منجانیربازآ حتری صحیمقاومت، منطقھ را و بھ عبارت
 ستادهی آنھا ای واھی در برابر متجاوزان کرد و ادعاھات،ی حاکمیاستھای از سی خود مردم ھستند کھ جدانی ازیو امروز ن

 . بکنندتوانندی نمیاند و اکراد در سولدوز کار
 مورد ما ی بی ھای بھتر مھربانی بھ عبارتایز حد مھربان و  اشی بھی کھ باز از روحی تنھا اشتباھسولدوزدر جنگ : ثالثا

...  و)مھاباد(ساووج بوالق ری نظیی بھ شھرھاسولدوز اکراد ساکن سولدوز کھ پس از جنگ نستی اردیگیسرچشمھ م
  داده بودند و دریاری در نقده اتشی نھ بدنی بودند کھ حزب دموکرات کردستان را در رسی کساننھایفرار کردند، ا

 و !؟ مردم سولدوز پس از چند ماه از جنگ آنھا را بھ شھر بازگرداندندی داشتند، ولی اساستیکشتارھا و غارتھا فعال
 . بودزی بزرگ و سئوال برانگی اشتباھنی آنھا بستند و ایتھای ھا و جناانتیچشم خود را بر خ

درس ھاي الزم را نگرفتند و اكراد با استفاده از ربایجان و نھ مسئولین انقالب ز از این حوادث نھ مردم ترك آمتاسفانھ
 با پول ھاي كثیف ناشي از انواع قاچاق بھ خرید زمین ، باغ و مناطق مسكوني پرداختھ ؟مھرباني اھالي و غفلت مسئولین

بي ربایجان غرزت كامال سازمان یافتھ بھ مناطق آو با كمك ھاي تشكیالت اقلیم كردستان عراق ھجوم گلھ وار و مھاجر
 .و خواب اھالي بیش از این ادامھ پیدا كند بایستي منتظر فجایع بعدي باشیم ؟اگر غفلت مسئولین. را با جدیت پیگیر ھستند
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