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كه   بلند عشق  زهي  شكوه قامت 
استوار ماند در هجوم هر گزند
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]حماسه ي قنديل به روايت تصوير[2

]زني كه بجنگد، آزاد مي شود، زني كه آزاد مي شود، زيبا مي شود،  زني كه زيبا مي گردد مي توان بدان 
عشق ورزيد[                           

                                                                                                                                                                 * رهبر آپو

]زن ميليتان و حماسه ي قنديل[

گريالهاي زن با گام هايي راسخ و چهره هايي مصمم
 براي نبرد در سنگر مقاومت قنديل 

 گريال قلب دژخيماني را نشانه مي رود كه چشم طمع 
به خاك اين وطن دوخته  و سوداي اشغال آن دارند

به رخودان…به  رخودان… يك تانك و شش ماشين 
دشمن به كلي منهدم شد
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]ديدبانان آ زادي[
]گريالي ديدبان بر بلنداي قنديل [

 اينجا همان كوهستان مقاومي است كه در تاريخ كوردستان، هيچ سپاه دشمني بدون چشيدن طعم شكست از آن 
بازنگشت؛ نمونه هاي آن بسيارند!
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گريالهاي پژاك پس از وارد ساختن ضرباتي كاري بر سپاه متجاوز پاسداران
 پيروزمندانه در برابر دوربين هفته نامه ي آلترناتيو لبخند مي زنند
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   ALTERNATIVE

]حماسه ي قنديل به روايت تصوير[

]رهبر آپو[

البته كه در برابر توسعه ي 
ميليتاريستِي تمدن، تمامي 

جوامع طبيعي و انواع اَشكال 
جوامع در طول تاريخ 

نوشتاري شديداً از خويش 
دفاع نموده اند. سنتي كه 

دفاع ذاتي  ناميده مي شود 
نيز در طول پيشرفتي هزاران 

ساله، به شكل ارتش هاي 
محافظ خلق، گريال، 

مقاومت  و قيام نهادينه 
گشته و اينان جنگ هاي 
تدافعي بزرگي را انجام 

داده اند. البته كه نمي توانيم 
جنگ هاي تدافعي را با 

جنگ هاي انحصار]گرانه ي[ 
ميليتاريستي در يك كفه ي 

ترازو قرار دهيم. بين شان 
تفاوت ماهوي و ذاتي 

وجود دارد. يكي خصلتي 
جامعه ستيزانه)استعمارگر، 
تباه كننده و مخّرب( دارد 

و ديگري از خصلتي 
جامعه گرا برخوردار 

است)حافظ جامعه است 
و آزاد كننده ي قابليت هاي 

اخالقي و سياسي آن(. 
تمدن دموكراتيك، بر 

پايه ي نظام مندنمودن دفاع 
ذاتي، عبارت است از 

محافظت و دفاع از جامعه 
در برابر ميليتاريسِم تمدن 

مركزي.

Hemase-e-Qandil
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سمبل حماسه ي قنديل

]شهيد سمكو سرهلدان[
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تا قطره  اي خون در رگهاي يك پژاكي 
آ زاد خواهد ماند جاري است  قنديل 
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]الله هاي سرخ[

]خون الله ها[

گل هاي وحشي جنگل
اينك به جست و جوي خون 

شهيدان نشسته اند
جنگل

كجاست جاي قطره هاي خون 
شهيدان ؟

آيا
امسال خواهد شكفت اين الله هاي 

خون ؟
آيا پرندگان مهاجر

امسال
با بال هاي خونين

آن سوي سرزمين گرفتاران
آواز مي دهند ... ؟

آيا كنون
نام شهيدان شرقي ما را

آن سوي مرزها
تكرار مي كنند ؟

امسال
جاي پايشان

باراني از ستاره خواهد ريخت ؟
امسال

سال دست هاي جوان است
بر ماشه هاي مسلسل

امسال
سال شكفتن عدالت مردم

امسال
سال مرگ دشمنان و هرزه درايان

امسال
دست هاي تازه تري شليك مي كنند

...آوازهاي خونين
امسال زمزمه ي ماست

اما در چشم ما
نه ترس و نه گريه
خشم بزرگ خلق

در هر نگاه ساكت ما
شعله مي كشد

]شهيد خسرو گلسرخي[
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]قاضي آواره[

براي  كه  بودم  آموزشي  دوره اي  در 
و  راسخ  قدبلند،  جوان  بار  اولين 
»سمكو«  را  وي  كه  ديدم  را  متواضعي 
مي خواندند. جواني از شرق، از ديار زرتشت 
و بابك و ماني. خيلي زود با هم آشنا شديم 
و انس گرفتيم. آن قدر با گرمي و صميميت 
و صفا صحبت مي كرد كه گويا سال هاست 
يكديگر را مي شناسيم. صحبت ها و سخنان 
داشت.  خاصي  تأثيرگذاري  وي  گرم 
جوش  و  صالبت  و  اميد  از  پر  گفته هايش 
سياه،  درياي  از  درسيم،  از  بود.  هيجان  و 
سخن ها  كوردستان  زيبايمان  ديار  شمال  از 
از  وقتي  بازگفت.  را  خاطراتش  و  گفت 
شمال، از درسيم حرف مي زد انگار كه زنده 
و مستقيم دارد با كوه ها،  دره ها و دشت هاي 
مي زند.  حرف  درسيم  پرطراوت  و  سرسبز 
انگار كه قلبش در آنجا جا مانده بود و تنها 
جسمش بود كه در اينجا با ما حرف مي زد 
و با ما مي زيست. شب هاي كه در »كومين« 
دوره ي آموزشي در شب هاي دراز زمستان 
به گفتگو مي نشستيم اول و آخر حرفش از 
درسيم و زيبايي هاي درسيم و مردم مهربان 
بهار و  از زمستان و  و فداكار درسيمي بود. 
انگار  مي زد.  حرف  درسيم  تابستان  و  پاييز 
كه زيبايي هاي درسيم در خون و جانش جا 
و  بود  درسيم  عاشق  وي  بود.  كرده  خوش 
است  طبيعي  فداكار درسيم.  مردم  دوستدار 
كه سمكو درسيمي شده بود. در خواب، در 
نشستن و  و  بيداري، در هنگام غذا خوردن 
اين  آري  مي زد.  حرف  درسيم  از  آموزش 
مهم است. جواني از شرق، اين قدر با درسيم 
سمكو  كه  است  درست  باشد.  شده  عجين 
كوردستاني است، اما او با عشق و عالقه اي 
پلي  معنوي  لحاظ  از  داشت  درسيم  به  كه 
مهاباد  درسيم،  ميان  ارتباطي  پلي  ساخت، 
رفيق  از عالقه ي  اندازه  بانه! هر  و  و سنندج 
كم  بگويم،  درسيمي ها  و  درسيم  به  سمكو 
گفته ام. خودش مي گفت: »رفيق، من درسيم 
مي گويم و تو مي شنوي!! اما شنيدن كي بود 
مانند ديدن. برو ببين، آنگاه بيا و تعريف هاي 
مرا درك كن!« پيداست كه درسيم همچون 
دوست داشتني  بزرگ  كوردستان  از  بخشي 
دوست داشتن  درسيم،  دوست داشتن  است. 
كوردستان است. سطح ميهن دوستي و ميزان 
كه  مي داد  نشان  وطن  به  عالقه اش  و  عشق 
كوردستان و جاي جاي كوردستان براي وي 
شخصيت  يك  كه  پيداست  است.  مقدس 
انقالبي و مبارز اولين خصيصه و ويژگي اش 
عشق اهورايي به وطن و خاك است. رفيق 
بود.  وارسته  معنا يك عاشق  اين  در  سمكو 

عاشق خاك مقدس ميهنش كوردستان. رفيق 
سمكو شعر و اديبان و مبارزان ميهنش را هم 
شعراي  ديوان  بيشتر  مي داشت.  دوست  خيلي 
كورد را مي خواند و شعرهاي بسياري را از حفظ 
داشت؛ هيمن، قانع، بيساراني، احمد خاني و...
علي رغم  بود.  فروتن  و  متواضع  بي نهايت 
نظامي گريال جاي  باالترين سطوح  در  اينكه 
داشت بسيار فروتن بود. َشروان ها)پيكارگران 
را  امرش  تحت  نيروهاي  و  آزادي(  راه 
اين  شاهد  بارها  مي داشت.  دوست  خيلي 
روزي  بوده ام.  وي  تواضع  و  دوست داشتن 
آورد.  چاي  وي  براي  شروان ها  از  يكي 
من  براي  تنها  »چرا  گفت:  و  شد  ناراحت 
سپس  كو؟!«  خودت  چاي  آوردي،  چاي 
خود  براي  مي توانم  خودم  من  »رفيق،  گفت: 
اين كار  به خاطر موقعيت من  اگر  بريزم.  چاي 
پيداست  نكن.  تكرار  دوباره  كردي،  را 
با  بعدا  من  و  ندارد  مانعي  رفاقت  براي  كه 
آوردن چاي زحمت شما را جبران مي كنم«!
مسائل  و  ايدئولوژي  فراگيري  و  آموزش  در 
و  جديت  بود.  منظم  و  جدي  بسيار  نظامي 
از نگهباني  نظم رفيق سمكو مثال زدني است. 
كارهاي  نوشتن،  و  تحقيق  تا  گرفته  مطالعه  و 
بسيار  مي داد.  انجام  مرتب  به طور  را  روزانه 
زيرك و دقيق بود. مسائل بسيار ريز را مي ديد 
هر  به  مي كرد.  تحليل  و  مي داد  تشخيص  و 
مي خواست  و  مي داد  معنا  برخوردي  و  رفتار 
آن را درك نمايد. آنچه را كه بدان معتقد بود 
زبان مي آورد.  بر  به صراحت  ايمان داشت  و 
مطالب را به صورت شفاف و صريح بر زبان 
مي آورد. آنچه مي انديشيد را به زبان مي آورد. 
حرف و عملش با هم هماهنگي داشت و يكي 
بود. در گفته ها و مطالبي كه اظهار مي داشت 
وفادار.  و  متعهد  آن ها  به  و  بود  صادق  هم 
بر  نداشت  اعتقاد  و  ايمان  بدان  كه  را  چيزي 
زبان نمي آورد. آنچه را كه صحيح مي ديد بر 
مي ورزيد.  پافشاري  و  اصرار  آن  صحت  سر 
مطالب  و  تجارب  وي  از  آموزش  طول  در 
را  چيزي  وقتي  برخي ها  آموختم.  بسياري 
به جا و درست مي دانند چندان بر آن پافشاري 
از ما همين  نمي كنند و مي گويند ما گفتيم و 
مي گفت:  سمكو  رفيق  ولي  برمي آيد!  قدر 
را  كار  تا  گرفت.«  نتيجه  و  كرد  اصرار  »بايد 
براي  نمي شد.  نمي رساند دست بردار  نتيجه  به 
همين هميشه در كارها و فعاليت هايش موفق و 
سربلند بود. چرا كه كار را نيمه نمي گذاشت. 
را  وي  هيچگاه  داشت.  خاصي  عمل  ابتكار 
روي  كه  مشكالتي  براي  نديدم.  بي راه حل 
مي داد راه حل داشت و چاره اي نشان مي داد. 
اجرا  و  گرفته  ياد  خوب  را  گرياليي  نظم 
زندگي اش  امور  تمام  در  نظم  اين  مي كرد. 
بود.  راسخ  و  مصمم  آرام،  بسيار  بود.  حاكم 

يابود
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آرام آرام و كلمه كلمه حرف مي زد. شفاف 
و روشن. حرف  را به اين طرف و آن طرف 
نمي كشاند و بدون هيچ گونه شك و گماني 
و  از جسارت  نشان  اين  و  مي زد  را  حرفش 
نسبت  داشت.  فكري اش  و  روحي   آمادگي 
فوق العاده  سازماني  ارزش هاي  و  سازمان  به 
پاس بخشي  امور  بر  وقتي  مثال  بود.  حساس 
معلوم  به خوبي  بود،  نظم حاكم  و  پاكيزگي 
پاس بخش  سمكو  رفيق  روز  آن  كه  بود 
اين  »ما  مي گفت:  هميشه  است.  بوده 
به  ارزان  را  رفقا  اين  و  انقالبي  ارزش هاي 
دهيم.  دست  از  ارزان  كه  نياورده ايم  دست 
نمود.« حفظ  را  آن ها  دل  و  جان  با  بايد 

در  سمكو  رفيق  از  به ياد ماندني  خاطره ي 
خاطره  اين  است.  شده  ماندگار  خاطرم 
چه  تا  سمكو  شهيد  كه  است  آن  گوياي 
حد ارزش ها را واال و متعالي دانسته و براي 
از  يكي  روزي  است.  كوشيده  آن ها  حفظ 
براي  بايد  علي االصول  بود.  پاس بخش  رفقا 
رفقا چاي حاضر مي كرد. مي دانيد كه پس 
از خارج شدن از كالس درس، خوردن چاي 
اينكه  به جهت  دارد.  ديگري  گريال صفاي 
آن رفيق نفت در سماور نريخته بود، فتيله ي 
از چاي  روز  آن  طبيعتا  بود.  سماور سوخته 
بي بهره مانديم. عصر در جلسه ي روزانه رفيق 
سمكو پيشنهاد كرد كه آن رفيق بايد گزارش 
نظارت  چرا  گفت  بنويسد.  خودانتقادي 
نكرده و باعث واردشدن ضرر به ارزش هاي 
مهمي  مورد  اين  است!  شده  سازمان  مادي 
حفاظت  به  نسبت  حساس بودن  است. 
چه  و  مادي  ارزش هاي  چه  ارزش ها.  از 
اين دستاوردهاي  ارزش هاي معنوي. همه ي 
و  مي دانست  ارزش  را  معنوي  و  مادي 
با  كه  چيزي  هر  سمكو  رفيق  نزد  بزرگ. 
باشد،  شده  آورده  دست  به  زحمت  و  رنج 
ارزشمند است و شايان احترام و بزرگداشت.
ازجمله ويژگي هاي رفيق سمكو كه بسيار بارز 
و آشكار بود، دوست داشتن خلق و احترام به 
آن ها بود. روزي يكي از روستاييان به نزد ما 
زياد  مشغوليت  و  كار  كثرت  به سبب  آمد. 
خوش  آمدگويي  و  برويم  نزدش  نتوانستيم 
بكنيم. رفيق سمكو ناراحت شد و گفت: »از 
خلق  دوست داشتن  مبارز،  فرد  خصوصيات 
نيامديد  روستايي  آن  نزد  شما  چرا  است. 
با  صحبت  نكرديد؟!  خوش وبش  او  با  و 
كار  هر  بر  آن ها  از  احوالپرسي  و  خلق 
كار.« بعدا  خلق،  اول  است.  مقدم  ديگري 
جسم  نظر  از  سمكو  رفيق  اينك  هرچند 
آسمان  در  روحش  و  نيست  ما  ميان  در 
و  مأوا  سربلند  قنديل  فراز  بر  و  كوردستان 
استوار  قنديل،  همانند  است  گرفته  مكان 
آزاد.  و  است  زندگي بخش  و  پابرجا  و 
و  خاطرات  و  ياد  در  هميشه  سمكو  رفيق 

بود. خواهد  ناظر  و  حاضر  زندگي مان  در 
خون رادمردان و بزرگ منشاني چون سمكو 
كورد  خلق  ارزش هاي  و  كورد  كه  است 
درخت  است.  نموده  حفظ  نابودي  از  را 
آبياري است. مهم آن است  نيازمند  آزادي 
كه سمكوآسا زندگي كنيم، مهم آن است 
فروتني،  متانت،  نظم، صالبت،  كه جديت، 
خلق دوستي و سازمان دوستي رفيق سمكو را 
برجسته گردانيم.  هميشه در شخصيت خود 
براي پاسداشت خاطره و يادمان رفيق سمكو 
و همه ي شهيدان بايد به كوه هاي كوردستان، 
صفوف  به  شتافت،  گريال  مأمن  و  مكان 
گريال پيوست و به دشمن گفت: اگرچه تو 
ستاره ي  او  اما  نمودي  شهيد  را  ما  سمكوي 
درخشان ماست و هميشه فروزان و پرفروغ.
شهيد سمكو شايسته ي آن است كه پس از 
شهادت وي صدها و هزاران جوان از درسيم 
و بانه، از سنندج و اروميه و مهاباد، از قاميشلو 
آشيانه ي  به  سيل آسا  آمد  و  كرماشان  و 
و  آورند  روي  گريال  بلندپرواز  عقاب هاي 
را  شهدا  ديگر  و  سمكو  شهيد  خون  انتقام 
اسالمي  و جغدصفتان جمهوري  از جالدان 
بگيرند. جوانان با پيوستن به صفوف گريال به 
دشمن بگويند: »ما سالح فرمانده ي شهيدمان 
و  هزاران  وي  خون  از  و  برمي داريم  را 
ميليون ها سمكوي ديگر به ميدان هاي شرف 
و مقاومت روي خواهند آورد. قنديل را به 
نمود«. خواهيم  تبديل  پاسداران  گورستان 
راسخ  قدم هاي  پيشواز  به  قنديل، 
است. آمده  جوانان  شما  مصمم  و 



»قنديل«                 
باد به گاه طوفان

باز به گاه پرواز
رود به وقت طغيان

و تو در لحظه  لحظه هاي ُپرشكوه رزم  زيباتري قنديل!
اي آميزه ي شگرف خشم و اميد و قهرماني

...
اّرابه هاي اهريمن به چكاد بلند تو هرگز راه ندارند

كه ديرزماني ست »كوره« راه هاي غبارآلود   اين وطن
در عرق و خون و لبخند گريال  

 ـ اين فرزندان بي دريغ مديا ـ 
تعميد يافته و

»بينا« شده اند!
و پلشتي هاي اين قرن »پشت پا به حقيقت« را 

در تو راهي نيست هرگز
زيرا كه رسول خورشيد از پيشاني بلند  تو زاده  شد

و  بنفشه  و نارنج نور،  پيغام خجسته ايست
كه با زمزمه ي نامت، بر آستان فصل ظلمت شكفته است

...
رود به وقت طغيان

باز به گاه پرواز
باد به گاه طوفان

و تو با سنگر پر از صبح و سرور و سادگي   گريال زيباتري قنديل
كه چنين راه بسته اي محكم 
بر سپاه شب پرستان پرتزوير

...
اي نفوذ ناپذير سخت
اي معيار ناب صالبت

تپه هاي »جاسوسان« و »كوته مان« ات رجز مي خوانند
و نعره  ي كريه تانك ها را به ُسخره مي گيرند

كو، كجاست گلوله  و گرزي 
كه از باالبلندي ات كم توانند نمود 

اي بلندباالي پرهمت؟! 
...

باز به گاه پرواز
باد به گاه طوفان

رود به وقت طغيان
و تو در  سيه سال  قحطي مبارز و خالِي ميدان نبرد رعناتري 

قنديل
با اين همه چگوارا، 

با اين همه گل سرخي  
با اين همه فرزاد و فصيح و شيرين ات

با اين همه علي و فرهاد و عگيدت
با اين همه هيمن و هيبتت

مزرعه  ي خشم  فروخفته ي مايي 

كه اينك، از هرخوشه اش  هزار داس انتقام مي رويد.
ـ كه نفرين بادـ در اين زردرويي دوران سايه و سكوت و سرما  

با الله هاي سرخ و اخگران آتشين خود زيباتري قنديل
با شهاب شب شكن، فرمانده ات سمكو

كه با  قطره هاي خون پاك خود
»كوردستان آزاد« را بر پيشاني بند خاكي ات نوشت

با روژهات، روبار، برفين
با زردشت، فاروق، عگيد

با سرهلدان، ريباز، َهلگورد
با صبري و اويندارت 

رعناتري 
اي كبود سرفراز تا به آسمان، قنديل!

با ماه كامل يقين و رمز شِب »ستاره ي فدايي« ات زيباتري
با عگيد و ساريا

با تيكوشر و شاهان 
اي بيستون عاشقان آزادي

با تيشه هاي رنج ما فرهادها زيباتري!
با الله هاي سرخ تازه ات رعناتري!

...
رود به وقت طغيان

باز به گاه پرواز 
باد به گاه طوفان

و تو با صخره صخره هاي استواري ات
كه شرف انسانيت را بر ُگرده مي كشند زيباتري قنديل

آن كه همواره مانده و  مانَد تويي
و آن كه با شرم ننگين شكست

الجرم پا مي كشد سوي قفا
خصم است  ـ هالكو، اسكندر، دارا ـ

پس آسمان چشم تو هميشه پر ز مژده هاي شاد
و شاهين شكست و مرگ بر فراز خصم باد
اي هفتخوان بي گذر در برابر سپاه ديو؛ 

اي چشم باِز در كمين روزگار بد
با قّله هاي صعب، با دّره هاي ژرف، با انبوه بيشه هاي سبز 

زيباتري قنديل!
...

باد به گاه طوفان
باز به گاه پرواز

رود به وقت طغيان
و تو با حماسه ي شهامت و دوام جاودانه اي 

كه ثبت مي كني بر جريده  هاي روزگار
زيباتري

دلكش تري
رعناتري قنديل!

]تقديم به سمبل حماسه ي قنديل، شهيد سمكو[

قنديل هميشه پيروز
7ـ 9ـ 20011
ريوار آبدانان


