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[زن ميليتان و حماسهي قنديل]

گريالهاي زن با گامهايي راسخ و چهرههايي مصمم
براي نبرد در سنگر مقاومت قنديل

گريال قلب دژخيماني را نشانه ميرود كه چشم طمع
به خاك اين وطن دوخته و سوداي اشغال آن دارند
بهرخودان…بهرخودان… يك تانك و شش ماشين
دشمن به كلي منهدم شد

[زني كه بجنگد ،آزاد ميشود ،زني كه آزاد ميشود ،زيبا ميشود ،زني كه زيبا ميگردد ميتوان بدان
عشق ورزيد]
* رهبر آپو
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[ديدبانان آزادي]
[گريالي ديدبان بر بلنداي قنديل ]
اينجا همان كوهستان مقاومي است كه در تاريخ كوردستان ،هيچ سپاه دشمني بدون چشيدن طعم شكست از آن
بازنگشت؛ نمونههاي آن بسيارند!
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گريالهاي پژاك پس از وارد ساختن ضرباتي كاري بر سپاه متجاوز پاسداران
پيروزمندانه در برابر دوربين هفتهنامهي آلترناتيو لبخند ميزنند
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ALTERNATIVE
[حماسهي قنديل به روايت تصوير]

Hemase-e-Qandil

[رهبر آپو]

البته كه در برابر توسعهي
ميليتاريستيِ تمدن ،تمامي
جوامع طبيعي و انواع اَشكال
جوامع در طول تاريخ
نوشتاري شديدا ً از خويش
دفاع نمودهاند .سنتي كه
دفاع ذاتي ناميده ميشود
نيز در طول پيشرفتي هزاران
ساله ،به شكل ارتشهاي
محافظ خلق ،گريال،
مقاومت و قيام نهادينه
گشته و اينان جنگهاي
تدافعي بزرگي را انجام
دادهاند .البته كه نميتوانيم
جنگهاي تدافعي را با
جنگهاي انحصار[گرانهي]
ميليتاريستي در يك كفهي
ترازو قرار دهيم .بينشان
تفاوت ماهوي و ذاتي
وجود دارد .يكي خصلتي
جامعهستيزانه(استعمارگر،
مخرب) دارد
تباهكننده و ّ
و ديگري از خصلتي
جامعهگرا برخوردار
است(حافظ جامعه است
و آزادكنندهي قابليتهاي
اخالقي و سياسي آن).
تمدن دموكراتيك ،بر
پايهي نظاممندنمودن دفاع
ذاتي ،عبارت است از
محافظت و دفاع از جامعه
ميليتاريسم تمدن
در برابر
ِ
مركزي.
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سمبل حماسهي قنديل
[شهيد سمكو سرهلدان]
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تا قطر ه  اي خون در رگهاي يك پژاكي
جاري است قنديل آ زاد خواهدماند
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[اللههايسرخ]
[خون اللهها]
گلهاي وحشي جنگل
اينك به جست و جوي خون
شهيدان نشستهاند
جنگل
كجاست جاي قطرههاي خون
شهيدان ؟
آيا
امسال خواهد شكفت اين اللههاي
خون ؟
آيا پرندگان مهاجر
امسال
با بالهاي خونين
آن سوي سرزمين گرفتاران
آواز ميدهند  ...؟
آيا كنون
نام شهيدان شرقي ما را
آن سوي مرزها
تكرار ميكنند ؟
امسال
جاي پايشان
باراني از ستاره خواهد ريخت ؟
امسال
سال دستهاي جوان است
بر ماشههاي مسلسل
امسال
سال شكفتن عدالت مردم
امسال
سال مرگ دشمنان و هرزه درايان
امسال
دستهاي تازهتري شليك ميكنند
...آوازهاي خونين
امسال زمزمهي ماست
اما در چشم ما
نه ترس و نه گريه
خشم بزرگ خلق
در هر نگاه ساكت ما
شعله ميكشد
[شهيد خسرو گلسرخي]
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يابود
[قاضي آواره]
در دورهاي آموزشي بودم كه براي
اولين بار جوان قدبلند ،راسخ و
متواضعي را ديدم كه وي را «سمكو»
ميخواندند .جواني از شرق ،از ديار زرتشت
و بابك و ماني .خيلي زود با هم آشنا شديم
و انس گرفتيم .آنقدر با گرمي و صميميت
و صفا صحبت ميكرد كه گويا سالهاست
يكديگر را ميشناسيم .صحبتها و سخنان
گرم وي تأثيرگذاري خاصي داشت.
گفتههايش پر از اميد و صالبت و جوش
و هيجان بود .از درسيم ،از درياي سياه،
از شمال ديار زيبايمان كوردستان سخنها
گفت و خاطراتش را بازگفت .وقتي از
شمال ،از درسيم حرف ميزد انگار كه زنده
و مستقيم دارد با كوهها ،درهها و دشتهاي
سرسبز و پرطراوت درسيم حرف ميزند.
انگار كه قلبش در آنجا جا مانده بود و تنها
جسمش بود كه در اينجا با ما حرف ميزد
و با ما ميزيست .شبهاي كه در «كومين»
دورهي آموزشي در شبهاي دراز زمستان
به گفتگو مينشستيم اول و آخر حرفش از
درسيم و زيباييهاي درسيم و مردم مهربان
و فداكار درسيمي بود .از زمستان و بهار و
پاييز و تابستان درسيم حرف ميزد .انگار
كه زيباييهاي درسيم در خون و جانش جا
خوش كرده بود .وي عاشق درسيم بود و
دوستدار مردم فداكار درسيم .طبيعي است
كه سمكو درسيمي شده بود .در خواب ،در
بيداري ،در هنگام غذا خوردن و نشستن و
آموزش از درسيم حرف ميزد .آري اين
مهم است .جواني از شرق ،اينقدر با درسيم
عجين شده باشد .درست است كه سمكو
كوردستاني است ،اما او با عشق و عالقهاي
كه به درسيم داشت از لحاظ معنوي پلي
ساخت ،پلي ارتباطي ميان درسيم ،مهاباد
و سنندج و بانه! هر اندازه از عالقهي رفيق
سمكو به درسيم و درسيميها بگويم ،كم
گفتهام .خودش ميگفت« :رفيق ،من درسيم
ميگويم و تو ميشنوي!! اما شنيدن كي بود
مانند ديدن .برو ببين ،آنگاه بيا و تعريفهاي
مرا درك كن!» پيداست كه درسيم همچون
بخشي از كوردستان بزرگ دوستداشتني
است .دوستداشتن درسيم ،دوستداشتن
كوردستان است .سطح ميهندوستي و ميزان
عشق و عالقهاش به وطن نشان ميداد كه
كوردستان و جايجاي كوردستان براي وي
مقدس است .پيداست كه يك شخصيت
انقالبي و مبارز اولين خصيصه و ويژگياش
عشق اهورايي به وطن و خاك است .رفيق
سمكو در اين معنا يك عاشق وارسته بود.
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عاشق خاك مقدس ميهنش كوردستان .رفيق
سمكو شعر و اديبان و مبارزان ميهنش را هم
خيلي دوست ميداشت .بيشتر ديوان شعراي
كورد را ميخواند و شعرهاي بسياري را از حفظ
داشت؛ هيمن ،قانع ،بيساراني ،احمد خاني و...
بينهايت متواضع و فروتن بود .عليرغم
اينكه در باالترين سطوح نظامي گريال جاي
داشت بسيار فروتن بودَ .شروانها(پيكارگران
راه آزادي) و نيروهاي تحت امرش را
خيلي دوست ميداشت .بارها شاهد اين
دوستداشتن و تواضع وي بودهام .روزي
يكي از شروانها براي وي چاي آورد.
ناراحت شد و گفت« :چرا تنها براي من
چاي آوردي ،چاي خودت كو؟!» سپس
گفت« :رفيق ،من خودم ميتوانم براي خود
چاي بريزم .اگر بهخاطر موقعيت من اينكار
را كردي ،دوباره تكرار نكن .پيداست
كه براي رفاقت مانعي ندارد و من بعدا با
آوردن چاي زحمت شما را جبران ميكنم»!
در آموزش و فراگيري ايدئولوژي و مسائل
نظامي بسيار جدي و منظم بود .جديت و
نظم رفيق سمكو مثالزدني است .از نگهباني
و مطالعه گرفته تا تحقيق و نوشتن ،كارهاي
روزانه را بهطور مرتب انجام ميداد .بسيار
زيرك و دقيق بود .مسائل بسيار ريز را ميديد
و تشخيص ميداد و تحليل ميكرد .به هر
رفتار و برخوردي معنا ميداد و ميخواست
آن را درك نمايد .آنچه را كه بدان معتقد بود
و ايمان داشت به صراحت بر زبان ميآورد.
مطالب را به صورت شفاف و صريح بر زبان
ميآورد .آنچه ميانديشيد را به زبان ميآورد.
حرف و عملش با هم هماهنگي داشت و يكي
بود .در گفتهها و مطالبي كه اظهار ميداشت
هم صادق بود و به آنها متعهد و وفادار.
چيزي را كه بدان ايمان و اعتقاد نداشت بر
زبان نميآورد .آنچه را كه صحيح ميديد بر
سر صحت آن اصرار و پافشاري ميورزيد.
در طول آموزش از وي تجارب و مطالب
بسياري آموختم .برخيها وقتي چيزي را
بهجا و درست ميدانند چندان بر آن پافشاري
نميكنند و ميگويند ما گفتيم و از ما همين
قدر برميآيد! ولي رفيق سمكو ميگفت:
«بايد اصرار كرد و نتيجه گرفت ».تا كار را
به نتيجه نميرساند دستبردار نميشد .براي
همين هميشه در كارها و فعاليتهايش موفق و
سربلند بود .چرا كه كار را نيمه نميگذاشت.
ابتكار عمل خاصي داشت .هيچگاه وي را
بيراهحل نديدم .براي مشكالتي كه روي
ميداد راهحل داشت و چارهاي نشان ميداد.
نظم گرياليي را خوب ياد گرفته و اجرا
ميكرد .اين نظم در تمام امور زندگياش
حاكم بود .بسيار آرام ،مصمم و راسخ بود.

آرامآرام و كلمه كلمه حرف ميزد .شفاف
و روشن .حرف را به اين طرف و آن طرف
نميكشاند و بدون هيچگونه شك و گماني
حرفش را ميزد و اين نشان از جسارت و
آمادگي روحي و فكرياش داشت .نسبت
به سازمان و ارزشهاي سازماني فوقالعاده
حساس بود .مثال وقتي بر امور پاسبخشي
پاكيزگي و نظم حاكم بود ،بهخوبي معلوم
بود كه آن روز رفيق سمكو پاسبخش
بوده است .هميشه ميگفت« :ما اين
ارزشهاي انقالبي و اين رفقا را ارزان به
دست نياوردهايم كه ارزان از دست دهيم.
بايد با جان و دل آنها را حفظ نمود».
خاطرهي بهيادماندني از رفيق سمكو در
خاطرم ماندگار شده است .اين خاطره
گوياي آن است كه شهيد سمكو تا چه
حد ارزشها را واال و متعالي دانسته و براي
حفظ آنها كوشيده است .روزي يكي از
رفقا پاسبخش بود .علياالصول بايد براي
رفقا چاي حاضر ميكرد .ميدانيد كه پس
از خارجشدن از كالس درس ،خوردن چاي
گريال صفاي ديگري دارد .به جهت اينكه
آن رفيق نفت در سماور نريخته بود ،فتيلهي
سماور سوخته بود .طبيعتا آن روز از چاي
بيبهره مانديم .عصر در جلسهي روزانه رفيق
سمكو پيشنهاد كرد كه آن رفيق بايد گزارش
خودانتقادي بنويسد .گفت چرا نظارت
نكرده و باعث واردشدن ضرر به ارزشهاي
مادي سازمان شده است! اين مورد مهمي
است .حساسبودن نسبت به حفاظت
از ارزشها .چه ارزشهاي مادي و چه
ارزشهاي معنوي .همهي اين دستاوردهاي
مادي و معنوي را ارزش ميدانست و
بزرگ .نزد رفيق سمكو هر چيزي كه با
رنج و زحمت به دست آورده شده باشد،
ارزشمند است و شايان احترام و بزرگداشت.
ازجمله ويژگيهاي رفيق سمكو كه بسيار بارز
و آشكار بود ،دوستداشتن خلق و احترام به
آنها بود .روزي يكي از روستاييان به نزد ما
آمد .به سبب كثرت كار و مشغوليت زياد
نتوانستيم نزدش برويم و خوشآمدگويي
بكنيم .رفيق سمكو ناراحت شد و گفت« :از
خصوصيات فرد مبارز ،دوستداشتن خلق
است .چرا شما نزد آن روستايي نيامديد
و با او خوشوبش نكرديد؟! صحبت با
خلق و احوالپرسي از آنها بر هر كار
ديگري مقدم است .اول خلق ،بعدا كار».
هرچند اينك رفيق سمكو از نظر جسم
در ميان ما نيست و روحش در آسمان
كوردستان و بر فراز قنديل سربلند مأوا و
مكان گرفته است همانند قنديل ،استوار
و پابرجا و زندگيبخش است و آزاد.
رفيق سمكو هميشه در ياد و خاطرات و

در زندگيمان حاضر و ناظر خواهد بود.
خون رادمردان و بزرگمنشاني چون سمكو
است كه كورد و ارزشهاي خلق كورد
را از نابودي حفظ نموده است .درخت
آزادي نيازمند آبياري است .مهم آن است
كه سمكوآسا زندگي كنيم ،مهم آن است
كه جديت ،نظم ،صالبت ،متانت ،فروتني،
خلقدوستي و سازماندوستي رفيق سمكو را
هميشه در شخصيت خود برجسته گردانيم.
براي پاسداشت خاطره و يادمان رفيق سمكو
و همهي شهيدان بايد به كوههاي كوردستان،
مكان و مأمن گريال شتافت ،به صفوف
گريال پيوست و به دشمن گفت :اگرچه تو
سمكوي ما را شهيد نمودي اما او ستارهي
درخشان ماست و هميشه فروزان و پرفروغ.
شهيد سمكو شايستهي آن است كه پس از
شهادت وي صدها و هزاران جوان از درسيم
و بانه ،از سنندج و اروميه و مهاباد ،از قاميشلو
و كرماشان و آمد سيلآسا به آشيانهي
عقابهاي بلندپرواز گريال روي آورند و
انتقام خون شهيد سمكو و ديگر شهدا را
از جالدان و جغدصفتان جمهوري اسالمي
بگيرند .جوانان با پيوستن به صفوف گريال به
دشمن بگويند« :ما سالح فرماندهي شهيدمان
را برميداريم و از خون وي هزاران و
ميليونها سمكوي ديگر به ميدانهاي شرف
و مقاومت روي خواهند آورد .قنديل را به
گورستان پاسداران تبديل خواهيم نمود».
قنديل ،به پيشواز قدمهاي راسخ
و مصمم شما جوانان آمده است.

[حماسهي قنديل به روايت تصوير] 11

[تقديمبهسمبلحماسهيقنديل،شهيدسمكو]
كه اينك ،از هرخوشهاش هزار داس انتقام ميرويد.
در اين زردرويي دوران سايه و سكوت و سرماـكه نفرين بادـ
«قنديل»
با اللههاي سرخ و اخگران آتشين خود زيباتري قنديل
باد به گاه طوفان
با شهاب شبشكن ،فرماندهات سمكو
باز به گاه پرواز
كه باقطرههاي خون پاك خود
رود به وقت طغيان
«كوردستان آزاد» را بر پيشانيبند خاكيات نوشت
و تو در لحظه لحظههاي ُپرشكوه رزم زيباتري قنديل!
با روژهات ،روبار ،برفين
اي آميزهي شگرف خشم و اميد و قهرماني
با زردشت ،فاروق ،عگيد
...
با سرهلدان ،ريباز ،هَ لگورد
ا ّرابههاي اهريمن به چكاد بلند تو هرگز راه ندارند
با صبري و اويندارت
كه ديرزمانيست «كوره»راههاي غبارآلود اين وطن
رعناتري
در عرق و خون و لبخند گريال
اي كبود سرفراز تا به آسمان ،قنديل!
ـ اين فرزندان بيدريغ مدياـ
شب «ستارهي فدايي»ات زيباتري
تعميد يافته و
با ماه كامل يقين و رمز ِ
با عگيد و ساريا
«بينا» شدهاند!
با تيكوشر و شاهان
و پلشتيهاي اين قرن «پشت پا به حقيقت» را
اي بيستون عاشقان آزادي
در تو راهي نيست هرگز
با تيشههاي رنج ما فرهادها زيباتري!
زيرا كه رسول خورشيد از پيشاني بلند تو زادهشد
با اللههاي سرخ تازهات رعناتري!
و بنفش ه و نارنج نور ،پيغام خجستهايست
...
كه با زمزمهي نامت ،بر آستان فصل ظلمت شكفته است
رود به وقت طغيان
...
باز به گاه پرواز
رود به وقت طغيان
باد به گاه طوفان
باز به گاه پرواز
و تو با صخرهصخرههاي استواريات
باد به گاه طوفان
ُ
و تو با سنگر پر از صبح و سرور و سادگيگريال زيباتري قنديل كه شرف انسانيت را بر گرده ميكشند زيباتري قنديل
آنكه همواره مانده ومانَد تويي
كه چنين راه بستهاي محكم
و آنكه با شرم ننگين شكست
بر سپاه شبپرستان پرتزوير
الجرم پا ميكشد سوي قفا
...
خصم استـ هالكو ،اسكندر ،داراـ
اي نفوذناپذير سخت
پس آسمان چشم تو هميشه پر ز مژدههاي شاد
اي معيار ناب صالبت
و شاهين شكست و مرگ بر فراز خصم باد
تپههاي «جاسوسان» و «كوتهمان»ات رجز ميخوانند
اي هفتخوان بيگذر در برابر سپاه ديو؛
و نعرهي كريه تانكها را به ُسخره ميگيرند
اي چشم با ِز در كمين روزگار بد
كو ،كجاست گلوله و گرزي
با ق ّلههاي صعب ،با د ّرههاي ژرف ،با انبوه بيشههاي سبز
كه از باالبلنديات كم توانند نمود
زيباتري قنديل!
اي بلندباالي پرهمت؟!
...
...
باد به گاه طوفان
باز به گاه پرواز
باز به گاه پرواز
باد به گاه طوفان
رود به وقت طغيان
رود به وقت طغيان
و تو با حماسهي شهامت و دوام جاودانهاي
خالي ميدان نبرد رعناتري
و تو درسيهسال قحطي مبارز و
ِ
كه ثبت ميكني بر جريدههاي روزگار
قنديل
زيباتري
با اينهمه چگوارا،
دلكشتري
با اينهمه گلسرخي
رعناتري قنديل!
با اينهمه فرزاد و فصيح و شيرينات
با اينهمه علي و فرهاد و عگيدت
قنديل هميشه پيروز
با اينهمه هيمن و هيبتت
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مزرعهي خشم فروخفتهي مايي
ريوار آبدانان

