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شهید؛ حقیقت مطلقسر

در آستانه ی اولین سالگرد حماسه ی قندیل قرار داریم. این حماسه در عین 
زندان آمد)دیاربکر(  مقاومت 14 ژوئیه در  با سالروز  حال مصادف است 
ریشه   که  آپویی  پایداری  و  مقاومت  روح  ترک.  دولت  توحش  برابر  در 
مقاومت  و  دارد  زندان  در  مشی  این خط  ملیتان های  و  مبارزان  ایستار  در 
بی وققه  مبارزه ی  دهه  چندین  گذشت  با  می داند  زندگی  با  همردیف  را 
امروز به طرز و شیوه ای از زندگی مبارزان آپویی مبدل شده است. همین 
خلق  آزادی خواهی  جنبش  مبارزات  مختلف  مقاطع  در  که  است  روح 
این  گرانقدر  شهدای  و  قندیل  حماسه ی  است.  شده  حماسه آفرین  کورد 
همان  تداوم  خویش  ذات  در  کورد  خلق  مبارزات  از  حساس  مرحله ی 
مظلوم  و  خیر ی ها  پیرها،  کمال  روح  است.  آمد  زندان  در  مقاومت  روح 
به  دوغان ها در شخصیت های مبارزی چون سمکو، عگید، ساریا و برفین 
تداوم خویش پرداخته و جریان و جوشش آن هرگز متوقف نخواهد شد. 
نباید مقاومت در حماسه ی قندیل را صرفا به جنگ میان دو نیروی نظامی 
فروکاست. حماسه ی قندیل مقاومت و اصرار بر حیاتی آزاد است که در 
داشته اند.  آن  تصفیه ی  در  سعی  همیشه  قدرت گرا  نیروهای  تاریخ  طول 
اصرار بر دموکراسی خواهی و رد همه  نوع انفعال ایدئولوژیک است که از 
سوی مدرنیته و نیروهای مزدور آن بر خلق های منطقه و به ویژه خلق کورد 
تحمیل می گردد. حماسه ی قندیل هرگز مقاومتی مقطعی و روزانه نیست. 
این مقاومت ادامه ی همه ی مقاومت هایی است که ریشه در تاریخ دارند و 
هدف اساسی آنها اصرار بر خود بودن و بازگشت به خویشتن خویش است. 
تا آخرین فشنگ  و دیگر همرزمانش  برفین  مبارز و جوان  اگر که دختر 
خویش با نیروهای خصم می جنگند و برفین جهت اسیر نشدن به نیروهای 
دشمن خود با دست خویش به حیاتش خاتمه می دهد، بایستی در پی معنای 
نهفته در این اقدام وی جستجو کرد. این اقدام نشان از آن دارد که زنان و 
بند  به  بامعنایند که در آن آزادی  به ویژه زنان کورد در جستجوی حیاتی 
کشیده نشده است. نشان از این دارد که تازمانیکه زنان تاریخ واقعی خویش 
نپردازند،  به خودسازماندهی  ننمایند و  نظام مردساالر را درک  و واقعیت 
هرگز قادر به رهایی از چنگال این نظام نخواهند شد. جسارت و مقاومت 
برفین و دیگر زنان شهید می تواند نمونه و الگویی از مبارزه باشد که هر زن 
کوردی بایستی با مبنا قرار دادن آن به خودسازی  مبادرت ورزد. از این رو 
باید همه ی شهدای راه آزادی و انسانیت را انرژی ای مطلق توصیف کرد 

که همیشه وجود خواهد داشت و محرک انسانیت آزاد خواهد بود. 
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از  انفجاري  صداي 
مي رسد.  گوش  به  دوردست ها 
گاهي  از  هر  دشمن  توپخانه ي 
بلند  بلند  را  خود  حضور  مي خواهد 
اين  صداي  از  بلندتر  بكشد.  رخ  به 
مي شنوم  اما  نمي بينمش،  كه  زنجره اي 
زيبايي  از  شگفت زده  چگونه  كه 
اجراي  حال  در  پيرامونش،  شب 
عمر  سرتاسر  آهنگ  موزون ترين 
مي وزد.  ماليمي  نسيم  است.  خويش 
شاخه هاي پر برگ درختان باالي سرم 
به آهستگي مي جنبند. زمزمه ي غريبي 
گوش  در  را  جهان  راز  گويي  دارند. 
برگ  گاه  مي كنند.  پچ پچ  همديگر 
خشكيده ي بوته ي تمكشي آرام روي 
مي آيد  فرود  اسلحه ام  كنار  يا  و  پتو 

خواب  مي شود.  سهيم  افكارم  در  و 
و  مهتابي  قنديل  نمي آيد.  چشمانم  به 
بيشه زار سحرانگيزش، رؤيايي بيداري 
را در برابر ديدگانم گسترده كه چشم 
مهتاب  نمي شود.  سير  آن  تماشاي  از 
هر از گاهي از پشت شاخه ها به من، 
مي كند.  سالم  كوهستان  و  بيشه زار 
بيشه زار  درختان  نازك  شاخه هاي 
و  آهسته  و  شناورند  مهتاب  نور  در 
مي زنند.  پارو  آن  موج هاي  روي  نرم 
ژرف  جذبه  اي  در  كه  عارفي  چونان 
اناالحق  زمزمه ي  و  مي خورد  غوطه 
قله ي  برمي آيد.  وجودش  سراپاي  از 
بلند قنديل برق مي زند. و من در ميان 
به جهان  نور  و  تاريكي  بازي جذاب 
پيرامون، به كوهستان و بيشه زاري كه 
در آن خوابيده ام فكر مي كنم. پرنده اي، 

شب هاي مهتابي قنديل{}

...............
.....

تقديم به 
شهداي 

حماسه ي 
قنديل، 

به ويژه شهید 
برفین كه 
به همراه 

هفت تن از 
رفقاي خود 

تا آخرين 
گلوله در 

برابر سپاه 
خصم ايستاد 
و به شهادت 

رسید

نرم بر شاخه ي انجيربني مي نشيند. از صداي برخورد بال هايش پيداست كه پرنده ي بزرگي است. شايد جغدي باشد. شغالي در 
دوردست ها آواز حزيني سر مي دهد. صداي چند شليك پياپي ديگر در دل شب مي پيچد. اما آهسته تر از ندايي كه سال هاست 
در هزارتوي وجود من پيچيده است. زخم عميقي برداشته  ام. همه جاي تنم بوي لخته هاي خون مي دهند. لخته هاي هزارساله  اما 
تازه. گويي تازه دهان گشوده اند و خوني سرخ و پايان ناپذير را به سرتاسر دنيا مي پاشانند. ميل سركشي را در ته گلويم احساس 
مي كنم. مي خواهد به شكل فريادي سر باز كند: من... زخمي شده ام! اما هرچه مي كنم نمي توانم. آخر اين زخم، ديگر بخشي از 
وجود من شده است. نمي توانم آن را همچون ُدمل يا وصله اي ناجور فرياد بزنم و پرتاب كنم. اشتياقي ديوانه وار در تنم مي دود. 
چهره  ي تمام آدم هايي كه به عمرم ديده ام در مقابل ديدگانم مجسم مي شوند. بر تن همگي شان لخته هاي خون پاشيده شده و روي 
صورت هايشان ماه گرفتگي هاي زننده ي تهوع آوري نقش بسته است. نسيم پس از اندك مكثي دوباره آرام شروع به وزيدن مي كند. 
شاخه  ي درختان بيشه زار به جنبش و تكاپو مي افتند. صداي اصابت گلوله  در دره ها مي پيچد. اما قنديل، روشن و خندان در نور 

مهتاب ايستاده است. بي آنكه هيچ ماه گرفتگي اي بر چهره داشته باشد.
:::
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ریوار آبدانان
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انگار كسي  صدايم مي زند. چشم باز مي كنم. نگهبان است كه نام مرا صدا مي زند. بلند مي شوم، اسلحه ام را برمي دارم و 
به سمت او مي روم. يك هوال زن است. بي سيم و ليست نگهباني را به من مي دهد.

ـ رفقا هشدار داده اند كه امشب احتمال حمله ي هوايي مي رود. به نگهبانان بعد از خودت خبر بده.
شب به خير او را جواب مي دهم و مي روم سر پست نگهبانی. زنجره ي خستگي ناپذير همچنان مي نوازد اما گوش من 
متوجه صداي شوم زوزه اي است كه ديرزماني ست مي شناسمش. چيزي شبيه ماه گرفتگي تهوع آوري روي دلم سنگيني 
مي كند. دست هايم را در نور ماه به سمت قله دراز مي كنم. انگشت هايم ماه را لمس مي كنند؛ از هاله ي پيرامون ماه هم 
مي گذرند اما به چكاد مهتاب گير قنديل نمي رسند. همان جا كه چند روز پيش هشت هوال شهيد شدند؛ هشت فدايي؛ 
هشت حواري كه پاسخ شايسته اي براي بزرگ ترين سؤال زندگي خود پيدا كردند. پاسخ آن قدر محكم و از روي يقين 
بود كه تا آخر در سنگرشان مقاومت كردند و حاضر نشدند تپه را به دشمن واگذار كنند. وقتي پاسدارها با قيافه هاي 
كريه خود باالي پيكرهاي خونين شان ايستادند و خشاب هاي اسلحه هاي آن ها را كنترل كردند، با تعجب ديدند كه تا 
فشنگ آخر جنگيده اند. مهتاب اكنون درست باالي همان تپه را غرق نور كرده است. همان تپه اي كه آشنايي با هشت 

حواري شهيد، بزرگ ترين خاطره ي عمر هزاران ساله اش خواهد بود.
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استوار و پرصالبت چونان كوه
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همیشه  مبارزه  سال  چند  طول  در 
خویش  شخص  برای  را  چیز  یک 
خط  آنهم  و  دادم  قرار  مبدا  و  مبنا 
راه  این  در  بود.  آپو  رهبر  مشی 
تردید  دچار  هم  لحظه  برای  حتی 
خواستم  توام  تمامی  با  نگشتم. 
هرآنچه  مشی  خط  و  راه  این  در 
انجام  به  برمی آید  دستم  از  که  را 
انکار  و  امحا  سیاست های  برسانم. 
اعمال  خلقمان  با  رابطه  در  روزانه 
رهبر  هم  اواخر  این  در  می گردند. 
آپو را در چاله ی مرگ قرار داده اند 
و با این عمل شرم آور و غیراخالقی 
وضعیت  این  به  را  ما  می خواهند 
به  را  ما  که  همانطور  دهند؛  عادت 
تجرید و ایزوالسیون عادت دادند. با 
این کار می خواهند راه را بر بسیاری 
سازند.  هموار  دیگر  اقدامات  از 
کوردستان  شمال  در  که  همانگونه 
بدون  امحا  و  انکار  سیاست های 
به  از سرعت شان کاسته شود  آنکه 
شرق  در  دارند  تداوم  انحا  همه ی 
به  را  ما  می خواهند  نیز  کوردستان 
اعدام رفقا و خلقمان عدات دهند. 
تاکنون چند تن از رفقای حزبی مان 
شرایطی  چنان  کرده اند؛  اعدام  را 
به  میان آورده اند که خلقمان  به  را 

آزادانه ی  ابراز  به  قادر  شکلی  هیچ 
خویش نیست. در شرق کوردستان 
نموده  ایجاد  شرایطی  چنان  دشمن 
را  آن  نمی توان  هیچ وجه  به  که 
واقعی  معنای  در  آزادی  پذیرفت. 
این  است.  شده  کشیده  بند  به  آن 
به  نیز  ما  که  است  واقعیت  یک 
خلق  آزادی خواهی  جنبش  عنوان 
کورد دستاوردهای بسیاری داریم و 
ارزش های بسیاری را خلق کرده ایم 
اما در شرایط موجود بسیاری از این 
دارند.  قرار  مخاطره  در  دستاوردها 
است  انکارناپذیر  واقعیتی  این  بله 
از  دفاع  نیروهای  عنوان  به  ما  که 
آن  و  داریم  پشتیبان  یک  خلقمان 
کوردستان  آزاد  کوهستان های  هم 
بداند  باید  کسی  هر  اما  می باشند. 
از  به دفاع  که در هر شرایطی قادر 
چهار  هر  در  خلقمان  و  رهبریت 
هر  می باشیم.   کوردستان  بخش 
باشد  خلق  این  متوجه  که  حمله ای 
قطعا بدون جواب نخواهد ماند. این 
مورد برای ما یک مسئولت تاریخی 
برابر  در  است  مسئولیتی  است. 
انسانیت و به درازای همه  ی  همه ی 
بتوانیم شایسته ی  تاریخ. برای آنکه 
تنها یک چیز  باشیم،  این مسئولیت 

کافی است و آن هم رفتار مطابق با 
خط مشی و پارادیم رهبر آپوست. 
قادر  بداند که دیگر  بایستی  دشمن 
نخواهد بود ما را به تجرید و اعدام 
ماییم  این  پس  این  از  دهد.  عادت 
عادت  چیز  یک  به  را  دشمن  که 
خلق  آزادی  آنهم  و  داد  خواهیم 
ندارم  تردیدی  هیچ  است.  کورد 
که خلق کورد آزادی و حق تعیین 
همه ی  کنار  در  خویش  سرنوشت 
خواهد  دست  به  را  خلق ها  دیگر 
نیل  برای  که  چیزی  تنها  آورد. 
و  ایمان  داریم  نیاز  بدان  آزادی  به 
یکی  عنوان  به  است.  راسخ  اعتقاد 
از هزاران فرزند این خلق هر آنچه 
انجام  برخواهد  دستم  از  که  را 
است  صورت  این  در  تنها  خواهد. 
توانست الیق رهبری  و  که خواهم 
خلقمان باشم. خلقمان به این مورد 

ایمان داشته  باشند. 
احترامات  و  درود  تقدیم  با 
هر  در  خلقمان  به  انقالبی 

چهار بخش کوردستان
سمکو سرهلدان

بخشی از يادداشت های روزانه ی شهید بزرگوار، سمکو سرهلدان
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از تولّد ستاره گويم

شب عقيم انتظار را

از جارِي رود خبر دهم

چشمه اي كه خواب 

مي ديد دريا را

مژده مي دهم نسيم 

عشق را

به گيسوان سوگوارِ زيبايي

و براي وطنم،  ُكوردستان

از آزادي مي گويم

آزادي.

 »برگ سبِز كالمي«
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برفین؛ مبارز خستگی ناپذير و روح مقاومت}

به  چل چه مه  از  برفین  شهید 
صفوف گریال پیوسته بود. او 
نیز در صفوف گریال تازه بود. 
یک سال پیش از شهادتش به 
آزادی  راه  مبارزان  صفوف 
پیوسته بود. شهید برفین را هم 
از کمپ آموزشی مبارزان نو 
روحیه  معنویات،  می شناختم. 
و اخالق شهید برفین هرکسی 
از  می داد.  قرار  تاثیر  تحت  را 
منش  و  اخالق  از  وی  درک 
و  آموختم  درسها  وی  باالی 
توشه ها برداشتم. دختری جوان؛ به رغم سن 
و سال کمی که داشت عمیقا نظام مردساالر 
به ظلم و ستمی که در حق  را می شناخت و 
نفرتی  و  کین  از  بود.  برده  پی  می شود  زنان 
عمیق و مقدس برخوردار بود. رفتار و اعمال 
در  به ویژه   را  اسالمی  رژیم  فریب کارانه ی 
رابطه با زنان خوب می دانست. آنها را خوب 
خوانده بود. به همین دلیل هم از کین و نفرتی 
عجیب برخوردار بود. از رفیق برفین در بدو 
رفیق  پرسیدم  آموزشی  کمپ  به  آمدنش 
و  پیوستی  گریال  صفوف  به  که  شد  چگونه 
اینجا چیست؟  به  از آمدنت  انگیزه و هدفت 
جواب حکیمانه ای داد؛ خوب به خاطر دارم 
می خواهم  آمده ام،  انتقام  برای  رفیق  گفت: 
مادران  انتقام  ظالمان،  و  ایران  دولت  از 
را  زنده سنگسارشده  دختران  و  دربندکشیده 
بگیرم؛ مطمئن هستم در این راه پیروز و موفق 

خواهم شد. 

جدی  بسیار  رفیقی  آموزش  طول  در 
گوش  خوب  آموزش  به  بود.  منضبط  و 
است  این  ما  مشکل  می گفت:  و  فرامی داد 

که به آموزش خویش نمی پردازیم، خود را 
به  نمی کنیم.  تربیت  حزبی  موازین  با  مطابق 
همین دلیل به آموزش اهمیت وافری می داد و 
می گفت: آموزش به انسان موازین و معیارها 
میزان،  و  معیار  با  انسان هم  نشان می دهد.  را 
و  فکر  همه ی  دارد.  ارزش  و  است  انسان 
ذکرش آموزش بود و نیرومند شدن؛ زیرا از 
نظر او انسانی که به آموزش خویش نپرازد، 
و  منبع  نیز  ضعیف  انسان  نمی شود.  نیرومند 

همه ی  سرچشمه ی 
پلیدی هاست.

جلوگیری  برای 
تسلیمیت  فساد،  از 
به  باید  خیانت  و 
خویش  آموزش 
خویش  و  پرداخت 
ساخت.  نیرومند  را 
و  اعمال  رفتار،  اینها 
که  بود  صحبت های 
همیشه  برفین  شهید 
داشت،  نظر  در 
انجام  و  می گفت 
بدین وسیله  می داد و 
همه ی  نزد  برفین 
و  بزرگ  بسیار  رفقا 
بود.  دوست داشتنی 
شهید  رفقا  همه ی 
دوست  را  برفین 
توجه  چون  داشتند. 
میزان،  به  خاصی 
ضوابط  و  معیار 
حزبی  و  اخالقی 

داشت. 

آموزش  که  نمود  اثبات  برفین  شهید 
صحیح و انقالبی به انسان نیرو و توان مبارزه 
برابر  نیرومند می تواند در  انسان  می بخشد؛ و 
دشمن جنگ و جهادی مقدس را انجام دهد. 
در حماسه ی قندیل شهید برفین به مانند دیگر 
شهدا حماسه  آفرید و بزرگواری، صمیمت و  

دشمن ستیزی اش را به اثبات رسانید. 

...............
.....

رفیق 
قاضی از 

روح عظیم 
برفین، 

جسارت 
و رشادت 
فاروق و 
هه لگورد 
می گوید
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از  کوردستان،  غرب  جنوب  اهل  و  بود  جوان  فاروق  شهید 
و  و خوشرو  بشاش  جوانی  سوریه؛  زجرکشیده ی  کوردهای 
خوش قلب. او با رنج و کار و تالش آشنا بود. خمیر مایه اش 
نداشت.  بیشتر  سال  هجده  می داد.  تشکیل  تالش  و  رنج  را 
بودند. جسه ای ضعیف داشت  یافته  را  او  زمانه  اما مشکالت 
به  بود.  نیرومند  و  قوی  بسیار  معنوی  و  روحی  نظر  از  اما 
صفوف گریال که پیوست و به کمپ مبارزان نو آمد با وی 
می گذاری؟  فاروق  را  نامت  چرا  که  گفتم  او  به  شدم.  آشنا 
فاروق  معنای  از وی  باشم.  فاروق کوردها  می خواهم  گفت 
را پرسیدم. جواب داد فاروق از فرقان می آید؛ کلمه ای است 
عربی. فرقان یعنی جداکننده و تشخیص دهنده. می خواهم از 
زندگی نظام و دشمن به تمامی جدا شوم و خود را رها نمایم. 
بسته  پایمان  و  دست  به  نظام  که  قیدوبندهایی  از  می خواهم 
خود را را آزاد و رها نمایم. با اصرار نام وی را فاروق نهادیم. 
فاروق، عاشق و شیدای روبروشدن با دشمن و مقابله با او بود. 
همیشه می پرسید: رفیق قاضی آموزش کی تمام می شود؛ کی 
به آرزوهایم می رسم و با دشمن خلقم روبرو جهاد نمایم! او 
جنگ با دشمن کورد و کوردستان را جهاد می نامید؛ حقیقت 
از جنوب غرب کوردستان،  نبود. جوانی  این  هم چیزی جز 
از شهر »کوبانی«. آروزویش رهایی کورد و کوردستان بود. 
فرقی  کوردستان  شرق  و  غرب  جنوب،  شمال،  فاروق  برای 
آموزش  دوره ی  بود.  کوردستان  برای  کوردستان  نداشت. 
وی همزمان بود با حماسه ی قندیل. حمله ی دشمن علیه مکان 

عاشقان و دلدادگان کورد و کوردستان. 
کاروان  به  قندیل  حماسه ی  در  و  رسید  آروزیش  به  فاروق 
پاکش سند وحدت و  با خون  و  پیوست  راه آزادی  شهدای 

یکپارچگی کورد و کوردستان را ثبت نمود. 
هزاران سالم به روح پاکش. به خون پاکش، به روح بلندش 
سوگند می خوریم تا آخرین قطره ي خون خود راهرو صمیمی 

و صادق راه پیروز و مقدسش باشیم.

چهل  اهل  بود.  کوردستان  شرق  جوانان  از  هه لگورد  شهید 
آشنا  وی  با  شهادتش  از  پیش  سال  یک  چه مه(.  چشمه)چل 
شدم. در کمپ مبارزان نو. جوانی رشید و بلندهمت و آگاه. 
نامش را هه لگورد نهادیم؛ چون او کوهها و رودها، درختان 
را خیلی  پاک و صفابخش کوردستان  و جنگل ها و طبیعت 
دوست داشت. عالقه اش به کوردستان و جغرافیای آن بسیار 
شگفت آور بود. عشق او به کوردستان باالتر و منزه تر از عشق 
فرهاد به شیرین و مجنون به لیلی بود. ذکر و فکرش کوردستان 
هه لگورد  را  نامم  گفت:  من  به  روزی  زیباییهایش.  و  بود 
چل چه  مه بگذارید. هر دو کورد و کوردستان هستند. از وی 
پرسیدم رفیق هه لگورد چرا این همه جغرافیای کوردستان را 
دوست داری؟ جوابش فلسفی و اخالقی و بود؛ مگر می شود 
ولی  شد،  کشته  داد،  خون  برایش  جنگید،  چیزی  راه  در 
برای  کوردستانم.  عاشق  من  نکرد.  پرستش  و  نبود  عاشقش 
همین در راه آزادی آن می جنگم و خونم، عمرم و هستی ام 
را نثارش می کنم. روح میهن دوستی در رفیق هه لگورد بسیار 
نیرومند بود. همین روح بود که او را به صفوف گریال کشاند. 
با همین روح در برابر سپاه خصم ایستاد و قهرمانانه مبارزه نمود 
و در جنگ قندیل نمونه شد. نمونه ی مقاومت، نمونه ی ایثار 
انداختن  ترس  نمونه ی  دشمن ستیزی؛  نمونه ی  و  فداکاری  و 
در دل دشمن. با روحیه  ای  وصف ناپذیر به جنگ رفت. همین 
روحیه بود که از وی شخصیتی انقالبی و مجاهدی پرصالبت 
آفرید. رفیق هه لگورد در صفوف گریال تازه بود و تنها یک 
سال بود که مبارزان راه آزادی پیوسته بود. سال 2010 بود که 
صفوف گریال پیوست و در تابستان 2011 در حماسه ی قندیل 
مبدل شد. چرا؟ چون  نمونه ای  و  اسوه  به  اما  آفرید.  حماسه  
میهن خود را از دل و جان دوست داشت و عاشق و شیدای 

کوردستان، خلقش و رهبری اش بود.
چل چه مه، قندیل، زاگرس، گابار، بوتان، گارا و... برای شهید 
مقدس  خاک  جزو  همه اش  نداشت.  فرقی  هیچ  هه لگورد 
روح  و  کوردستانی  روح  ملی،  روح  همین  بود.  کوردستان 
وحدت و یکپارچگی از شهید هه لگورد گریالیی ساخت که 
توانست در عرض یک سال الیق بر تن نمودن خرقه ی زیبابی 

شهادت گردد. 

آنان در لحظه  لحظه ی وجود ما جريان دارند
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بعد از توطئه ی بین المللی 
به  صفوف گریال پیوستم 
و یکی از دالیل اساسی ام 
برای این انتخاب مسیر 

آزادی  به اسارت گرفتن 
رهبر خلق کورد رهبر آپو 
بود. در بخش های مختلف 

کوهستان های کوردستان در 
فعالیت های پراکتیکی مختلفی 
جای گرفتم. از اینکه اکنون 

در صفوف پژاک جای گرفته ام 
و می خواهم به منطقه ی 

شاهو بروم بسیار خوشحالم. 
یکی از اساسی ترین اهدافم 
در شرق کوردستان مطابق 
با پارادایم نوین رهبر آپو 

صیانت از ارزش های خلقمان 
در شرق کوردستان خواهد 
بود. تمام مبارزاتمان حول 

محور این پارادایم و آزادی 
رهبر آپو خواهد بود. پیامم 

برای خانواده ام و همه ی 
جوانان کورد در هر بخشی 
از کوردستان جای گیری در 
مبارزات آزادی خواهانه ی 
کورد و دفاع از این خلق 

می باشد.

 اعدام رفقاي مبارزمان در 
شرق کوردستان باعث شد که 
کین و نفرت از نظام اشغالگر 

در من ایجاد شود. این 
انگیزه اي عظیم براي پیوستن 

من به صفوف گریال شد. در 
اینجا من واقعیت خلق کورد 
و ستمي که در حق آن شده 

را درک نمودم. خلقي که زیر 
ستم دشمنان از تاریخ و زبان 

خود بیگانه شده است. جنبش 
آزادي خواهي اندیشه و تفکر 
آزادي خواهي به من بخشید. 
این تفکر به من توان مبارزه 
براي متحول نمودن وضعیت 

کنوني خلقمان مي بخشد. 
هرچه از دست من برآید براي 

این خلق انجام داده و فعالیت 
و مبارزه خواهم کرد.

در کوهستان و میان 
صفوف گریال، انسان 
با حقیقت خویش آشنا 
مي شود. درک مي کند 
که چه بر سر سرزمین 
و پدران و مادران ما 
آمده است. من در اینجا 
واقعیت خویش را درک 
نمودم. رهبر آپو در زندان 
محبوس شده،  ظلمي عظیم 
در حق خلقمان مي شود 
و رفقاي بزرگي را در راه 
این مبارزه شهید داده ایم، 
این واقعیت باعث مي شود 
تا حتي در سخت ترین 
شرایط به مبارزه ي خود 
ادامه دهم.
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شهدا، بزرگترين ارزش های ما

شهيد عگيد مبارزي از ديار 
مقاومت و از شهر مبارز پرور سنه 
، مبارزي مرز ناشناس که دستان 

پرازايثارش را از کودکان هيچ 
يک از بخشهای کوردستان دريغ 

نکرد. می خواست که شور و شوق 
سلوک در راه آزادی را با تمام 

مردمان کوردستان تقسيم نمايد. 
هر چه داشت در تبق اخالص 

گذاشت. مبارزی که فداکاری را 
تنها رمز موفقيت ميدانست . در 
نهايت هم به اسوه ی فدايی بودن 
در راه خلق و ميهن درآمد و اين 
روح را درکالبد تمامی جوانان اين 

سرزمين دميد. 

شهدا ، تيکوشر و شاهان 
فرمانداران روح فدايی در اين 
مقاومت بودند. اگرچه می 

دانستند عملياتی بی بازگشت را 
در پيش گرفته اند اما با جسارت 
و انگيزه ای باال آن را به منصه ي 

ظهور رساندند و با وارد کردن 
ضربات سنگينی به قلب دشمن 
در شرق کوردستان به پاسداری از 
قنديل شتافتند. عمليات آنان 
اثبات گر فدايی بودن نيروهای 
گريال بود. ثابت نمودند گريال هر 
آنچه را که الزم باشد انجام داده 

و هيچ مانعی نمی تواند سد 
راه آنان شود. آنان فرماندهان 

واقعي خط دفاع مشروع بودند. 
آنان  نشان دادند که اگر مورد 

تهاجم تمامی دولتهای جهان نيز 
قرار گيريم تسليم نشده و به 
مقاومت و مبارزه مان ادامه 

خواهيم داد. آنان فرزندان خلقی 
بودند که علی رغم تمامی قتل 
عام ها و فجايع اعمال شده، 
دست از مقاومت و مبارزه 

نشسته، اميد خود را از دست 
نداده و در دفاع از حقوقش هيچ 

کوتاه نيامده و نخواهد آمد. 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

شهید ساریا 
در یکی از 

یادداشت های 
روزانه ی 
خویش از 

شهید شیرین 
علم هولی 
می گوید

تنها نامت را می دانم، با چند عکسی که از تو 
برجای مانده اند. به سوی آوایت می شتابم 
با کین و نفرتی که از سکوت دارم. عشق 
تو را با همه ی وجود در آغوش می گیرم، 
دشمنان  همه ی  از  که  نفرتی  و  کین  با 
که  هستم  مبارزی   دارم.  آزادی  و  عشق 
از همه ی  از مبارزه ی تو می گیرد و  الهام 
آنان که صحنه ی مبارزه را ترک کرده اند 
متنفرم. تنها سرنخی از تو در دست دارم 

اما برایم کافی است. خدا می داند چقدر از 
بی باوران به آزادی متنفرم.  اما تو برایم 
چه  شرق.  زیبای  دختر  ای  هستی  کافی 
کسی مانع من خواهد بود؟ چه کسی راه را 
بر من سد خواهد کرد؟ راهها ناهموارند 
و  ناباوران آن سوی شهر بسیار ! نشانه  ای 
از تو در دست دارم. بی آنکه گم شوم به 

راهم ادامه خواهم داد.  

روناهی در پی یک نشانه
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شهيد ساريا،  شهيد اويندار و شهيد برفين زنانی ««
آزاده، که شيرين آسا در مقابل ظلم و خيانت 
آنها  آری!  نمودند.  مقاومت  و  ايستادند 
تداوم گر راه شيرين هستند، چونکه درد و آالم 
و  دشمن  ظلم  و  خيانت  ماحصل  که  را  زنان 
نظام مردساالرانه است، احساس کرده بودند.  
با  شهيد ساريا اين فرمانده ی هميشه جاويد 
عشق به آزادی و شناخت زنان و و بحراني که 
دامنگير آنها شده در شرق کردستان، قدم در 
همچنان  او  برداشت.  قهرمانانه   مبارزه ی  راه 
بود،  ناشدنی  تحمل  برايش  کرد  زنان  درد  که 
خيانت و ظلم ديرين در کردستان نيز روحش را 
آزار می داد و در اين راه بود که با کين و نفرت 
در برابر تمامی ذهنيت های مستبد مردساالرانه 
نثار جان خويش واميد آزادي و  با  قهرمانانه 
دوباره  سرزمين  اين  دختران  دل  در  را  رهايي 
زنده گردانيد. شهيد  اويندار اين مبارز هنرمند 
و جوان با درکی عميق از فلسفه و ايدئولوژی 
رهبر آپو، هنر را با سياست و مبارزگری آشتی 
به  را  هنر  بود.  هنرمند  گرياليی  و سمبل  داده 
بی  از  درآورده،  خلقش  راه  در  مبارزه  خدمت  
معنايی خارج ساخته، آن را در جايگاه شايسته 
اش نهاد و با سرودهای انقالبی اش شوري بهاري 
را در دل خلق بر انگيخت. مبارزه برايش همانند 
يک هنر بود و در اين ميدان  هنرمندانه جنگيد 

و هنر مبارزه را به ديگر رفقايش آموخت.

ميهن  ای  خانواده  فرزند  قنديل  حماسه ی  جوان  قهرمان 
با  زندگيش  که  ای  خانواده  بود،  مهاباد  شهر  از  و  دوست 
مبارزه عجين گشته بود. درد قتل عام، بی هويت سازی، فقر، 
جور و ستم و داستان اعدام های ديروز و امروز چارچراها، 
اوان  همان  از  که  بود  دليل  همين  به  دادند.  می  آزارش 
کودکی آشنا به الفبای آزادگی بود و روح ميهن دوستی و 
عدم پذيرش دست زور و ظلم در اولين سالهای بهار زندگی 
اش در او نشو و نما يافته بود. به همين دليل به دنبال 
رنج،  مسئوليت،  هدف،  که  بود  حيات  از  ديگری  معنای 
را در خود داشت. شرافتمندانه  فداکاری، مبارزه و آزادگی 
اين  برادرانش،  و  پدر  مادر،  با  را،  زيستن  مسئوليت  با  و 
قهرمانان راه آزادی عهد بسته بود. با برادر شهيدش سوگند 
خورده بود که اسلحه ی او را بردارد و ادامه دهنده ی راهش 
اعدامش  به  محکوم  پدر  از  را  مقاومت  و  پايداری  باشد، 
مادرش  از  را  آزاد  ميهنی  و  زندگی  شرافت  از  پاسداری  و 
خاطره  با  جسارت،  و  غرور  از  باری  کوله  با  بود.  گرفته  ياد 
ای پر از کين و نفرت و با روحيه ای سرشار از سرافرازی و 
اسلحه  پيوست،  خواهی  آزادی  جنش  به  آگاهانه  پيروزی، 
اش را در دست گرفت و در برابر غارت گران سرزمين اش 
تاريکی  سال  هزاران  انتقام  تا  جنگيد  اش  خلق  قاتالن  و 
در کردستان را بازستاند. جوان بودن را يک مسئوليت می 
دانست، مسئوليتی که بر دوش تمامی جوانان باشرف اين 
مرز و بوم گذاشته شده بود. او اين گفته ی رهبر آپو را که 
می گويد:“با جوانی شروع کرديم و با جوانی پيروز خواهيم 
درک  آپوئيستی  مکتب  در  بود.  کرده  درک  نيک  گشت” 
نموده بود زندگی در کردستان جسارت، شعور و آگاهی و 
آن  جوابگوی  بايست  و می  طلبد  انسان می  از  را   شرف 
باشد. زندگی اش را با خلق و تاريخ خلقش درآميخت و نام 
عگيد فرماندار بزرگ را بر خويش نهاد تا عزم جزمش، اراده 
اين شيطان  با  مبارزه  در  را  هايش  آرمان  و  پوالدينش  ی 

صفتان به نمايش بگذارد

هنری كه بازتاب درد وآالم خلق 
نباشد، مباد
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بوتان، ریباز، فاروق و  شهدا عگید، 
سرهلدان قهرمانانی بودند که با تکیه 
فدایی  شعور  پوالدین،  ای  اراده  بر 
مقابل  در  حقیقت  گرفتن  اساس  و 
با تمام  نیروی چندهزار نفری دشمن 
وجود مبارزه و مقاومت کرده و آغاز 
شکست های سپاه یورش گر را رقم 
سختی  تمامی  تحمل  با  آنان  زدند. 
و  تا شرف  مایه گذاشتند  از جان  ها 
غرور تمام کوردستان و کوردستانیان 
نیک  مسئولیتشان  بر  بدارند.  پاس  را 
پیروزی و یا شکست،  واقف بودند. 
آنان  مقاومت  و  عملکرد  به  تماما 
که  دانستند  می  داشت.  بستگی 
شب و روز خلقشان دست به دعا و 
چشم به راه دلهای جسور و دستهای 
حقیقت  در  باشند.  می  پرتوانشان 
بودند که دولت  اینان همان جوانانی 
پیش  در  با  استعمارگر  و  اشغالگر 
گرفتن سیاست جوان کشی، بی اراده 
نتوانسته  سازی  هویت   بی  و  سازی 
بود آنان را منفعل کند و به تسلیمیت 
به  پیوستن  با  جوانان  این  درآورد. 
فراگرفتن  و   خواهی  آزادی  جنبش 
اراده  چنان  به  زیستن  دوباره  داستان 
ای دست یازیده بودند که بی باکانه 
یک  اندکشان  شمار  با  و  جنگیدند 
قدرت  یک  و  ارتش  یک   ، دولت 
درآوردند.  زانو  به  را  ای  منطقه 
تعیین کننده  قهرمانیشان  و  مقاومت 
جنگ  تحوالت  سیر  روشن گر  و 
پیروزی  گشت.  بعدی  روزهای  در 
آنان  شهادت  و  فداکاری  از  میراثی 
بود که دیگر رفقای  هم سوگندشان 
آن را تکمیل و به سرانجام رسانیدند.  
خلقشان  با  سرهلدان  و  روبار  شهید 
بسته  را  آزادی  پیمان  و  سوگند 
را  شرافتمندانه  و  آزاد  زندگی  بودند. 

خویش  خلق  رهایي  و  سربلندي  در 
شرف  خلقشان  سربلندی  مي دیدند. 
کرد  خلق  تحمل  عدم  بود.  آنان 
طعم شکستی  و چشیدن  دیدن  برای 
همین  به  و  نموده  درک  را  دوباره 
زندگی  لحظات  آخرین  تا  جهت 
زنده  خلقشان  امید  تا  جنگیدند  شان 
بماند. این شهدا بودند که نشان دادند 
هیچ نیرویی را یاراي شکستن عهد و 
پیماني نیست که  با خلقشان بسته اند. 
این شهدا بودند که ثابت کردند که با 
اراده ی  بر  تکیه  و  توانستن  به  ایمان 
از  آزادانه زیست و  خویش، می توان 

پس اشغالگران برآمد.   

گیوارا،  زرتشت،  گرانقدر  شهداي 
بوتان،  روژهات،  عگید،  ریباز، 
خلق  اتحاد  نماد  صبری  و  شاهان 
مرزهای  شکستن  با  آنان  بودند. 
اساس  با  و  اشغالگر،  دول  ساختگی 
نیروهای  به  ملي شان  هویت  گرفتن 
پژاک پیوسته بودند. دلیرانی از شمال 
اگر  کوردستان.  غرب  و  جنوب  و 
اشغالگران  و  استعمارگران  که  چه 
بودند  کرده  غصب  را  شان  سرزمین 
اتحاد و یگانگی  پیشاهنگان  آنان  اما 
در  را  اتحاد  این  و  بودند  کرد  خلق 
توان  می  گرفتند.  می  جشن  پژاک 
همپیمانی  علیه  اقدامی  را  اتحاد  این 
دول اشغالگر کوردستان در قتل عام 
خلق کرد دانست و آنان نیک دریافته 
است  خلق  اتحاد  با  تنها  که  بودند 
این  برآمد.  آنان  پس  از  توان  می  که 
تپنده ي  قلب  که  کردند  ثابت  شهدا 
و  دیرک  و  وان  و  تاتوان  از،  پژاک 
قامیشلو و کرکوک و هولیر نیرو می 
مي ماند.  استوار  شکل  بدین  گیردو 

و  خویش  ملی  روح  با  گیوارا  شهید 
مشترک خلق  سرنوشت  از  آگاهی  با 
کورد و معتقد به آزادی تمامی بخش 
جنوب  از  که  بود  کوردستان  های 
بود.  پیوسته  مبارزات  به  کوردستان 
این دیرینه  تا حق کرکوک  بود  آمده 
دیار کوردستان را در قندیل جستجو 
و  بود که دست صدام  دریافته  کند. 
دیگر  و  کرکوک  از  هنوز  صدامیان 
نشده  کوتاه  کوردستان  های  بخش 
اسارت  در  هنوز  زندگی  و  است 
است. شهید صبری این فرزند غیور و 
آگاه خلق کورد که از اروپا و کشور 
پژاک  گریالهای  صفوف  به  آلمان 
پیوسته بود نیک واقف بود که قندیل 
او  است.  کورد  خلق  صدای  یگانه 
فرزند رنج، اخالق و سرزمینش بود و 
نمی توانست خلقش را تنها بگذارد. 
بلکه  کوردستان  ناجی  نه  را  غرب 
امروز  که  دانست  می  سیاستی  بانی 
در  را  کوردستانیان  و  کوردستان 

خاک و خون می غلتاند.
شهدای قندیل با مقاومت بی نظیرشان 
و  خلق  آزادی  ساله ی  صدها  مانع 
اتحاد ملي را  فرو ریختند و خلق کرد 
را باردیگر با سیاست و مبارزه در راه 

هم آوایي و هم صدایي آشتی دادند. 
همپیمانی  خویش  مقاومت  با  و 
نتیجه  بی  را  اشغالگر  دولتهای 
توان  نمی  جهت  همین  به  ساختند. 
شهدا  کلیدی  نقش  به  توجه  بدون 
در  دموکراسی  و  آزادی  از  سخنی 
آنان  زیرا  آورد.   زبان  کوردستان 
سیاستمداران  مبارزه،  پیشاهنگان 
و  متعهد  روشنفکران  نیز  و  صادق 
را  چیزشان  هر  که  هستند  واقعی 
حقوق  و  آزادی  به  دستیابی  راه  در 

خلقشان  فدا نموده اند.
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شهدایي که در حین نبرد قندیل تقدیم کردیم، شهدایي هستند 
که براي دفاع از دستاوردهاي خلق مان در هر چهار بخش 
کوردستان مقاومت کردند. آن ها براي مقابله با تجاوزي که 
علیه کوردستان صورت گرفته، خون خود را فدا کردند. این 
شهدا مقاومتي بي نظیر از خود نشان دادند. تا آخرین قطره ي 
خون خود در برابر نیروهاي متجاوز ایستادگي کردند. اکثر 
آن ها رفقایي بودند که به تازگي به جنبش ما پیوسته بودند. 
اما چنان مقاومتي از خود نشان دادند که اثبات شد اگرچه 
به  نمي توانند  اما  کنند  اشغال  را  کوردستان  خاک  دشمنان 
دریافت  مرگباري  ضرباتي  و  شوند  خارج  آن  از  راحتي 
به متجاوزین  ما  نیروهاي  پاسخي که  از  بعد  خواهند کرد. 
داد، نیروهاي دشمن در برابر گریال هیچ توان و روحیه اي 
براي جنگیدن ندارد. ناچار از راه دور و با تسلیحات سنگین 
نشانه ي  این  مي بندد.  گلوله  به  را  خاک جنوب کوردستان 
ضعف و بیچارگي آن هایي است که آتش این جنگ را روشن 
کردند. ما با شماره اي اندک گریال به مقابله با این نیروها 
مي پردازیم و حتي نیاز نمي دانیم که با همه ي نیروهاي خود 

به نبرد بپردازیم.
خلق جنوب کوردستان نیز دیگر هیچ نوع مداخله ي سیاسي 
قبول  را  دشمنان کوردستان  و  اسالمي  نظامي جمهوري  و 
نمي کند و نارضایتي خود را به شیوه ي دموکراتیک و حتي 
در صورت نیاز از طریق دفاع مشروع نظامي، با شیوه هاي 
بسیاري  تسلیحات  و  نیرو  هرچند  مي دهد.  نشان  مختلف 
خود  خلق  از  را  خود  نیروي  ما  اما  کرده  مرزها  روانه ي 
فلسفه ي  از  که  نیرویي  با  و  داریم  ایمان  بدان  و  مي گیریم 
آپویي گرفته ایم مي توانیم تا به آخر ایستادگي کنیم. به خوبي 
مي تپد  قندیل  در  کورد  خلق  همه ي  قلب  که  مي دانیم  نیز 
نیرویي  این  شده.  دوخته  قندیل  به  خلقمان  همه ي  نگاه  و 
در  تا  مي کند  کفایت  ما  براي  مي گیریم  خود  خلق   از  که 
از  و  کنیم  نبرد  اسالمي  جمهوري  متجاوز  نیروي  برابر 
دستاوردها و اراده ي خود حفاظت کنیم. نه تجاوز دشمنان 
را بي پاسخ مي گذاریم و نه خون شهدایمان به هدر خواهند 
رفت. انتقام این شهدا را گرفتیم و از این پس نیز انتقام تمام 
این شهدا را یک به یک خواهیم گرفت. هرچند دشمني با 
انواع تسلیحات در مقابل خود داریم اما دل هیچ کسي از 
خلقمان نلرزد و ایمان داشته  باشند که گریال با همین اسلحه 
به  خلقمان  دستاوردهاي  و  کرامت  از  دارد  که  اراده اي  و 
این  از  گماني  کس  هیچ  کرد.  خواهد  دفاع  شیوه  بهترین 
نداشته باشد که گریالي کوردستان حتي اگر شده به بهاي 
برابر هر حمله اي که دشمنان  جان خویش و بي دریغانه در 
خلق کورد صورت دهند، خواهد ایستاد و پاسخ محکمي 

را خواهد داد.

)مصاحبه ای با شهید سمکو در حین درگیري هاي قنديل(
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پاینده بمانی قندیل...
پاینده بمان ای آسمان آبی بی افق ملت

شهاب ظلمت شب پر ز مار و عقرب
پاینده بمان ای پشتیبان خونهای بی کس 

ریخته 
پاینده بمان ای حق ستان سرهای بر دار رفته 

پاینده بمان، پاینده بمان ای شعله ی 
روشنی بخش آفتاب آزاد

سرزمین همیشه ی آرزوهای فرزاد
پاینده بمانی ای دلخوشی دلهای نگران

ای بزرگ آرزوي نفسهای سرد تهیدستان
پاینده بمان یگانه دلخوشی مردمان پشتكوه

ای آرزوی جوانان چشم به راه فردا
ای آرزوی  چارگوشه ی کوردستانم
زنده بمانی ای تمثال همه ی آزادگانم
پاینده باشی گریال، ای شیرمرد تا ابد 

ماندگار
پاینده باشی ای بهانه ی شیرین آزادي زمین

پاینده باشید مسافران قهرمان مادران شیرآسا
ای پسران و دختران بی باک و دلیر

پاینده باشید ای راهنمایان شبهای ظلمت و 
تاریكی

ای تارومار کنندگان گرگ های هار و سمج 
پاینده باشی مدیا، ای سرپناه، ای سنگر، ای 

تنها پناه گاه
وقت خروش است، طغیان است، برخیز، قد 

بیفرای
شما زنده اید ای شهیدان راه آزادی؛ زیالن، 

عگید فرزاد و مانی
پاینده باشی

پاینده باشی ای قندیل، تو تصویر همیشه 
ماندگار همه ی یارانی

پاینده باشی قندیل ای تندباد  برهم زننده ی 
بساط دشمنان رو سیاه 

بمان و مطمئن باش که نامت تا ابد نوشته 
خواهد ماند

                                                  »پژار«

facebook.com/alternative.pjak


