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انقالب از انقالب
تا

واكاوي شخصيت خسرواني

كوردها در مسير تكوين ملت دموكراتيك

سي و پنج سال سير انحراف انقالب 1357

نشانه ها گوياي چه هستند؟

امرالي، شعر مقاومت ادبيات آزادي

پیالنگێڕییانگفتوگۆ؟!
وتووێژێك لەگەڵ دەلیل دڵپێت، ئەندامی كوردیناسیۆنی پەژاك بۆ تاوتوێ  كردنی رهەندەكانی گەلەكۆمەی ناودەوڵەتی 15ی شوبات

یەكێتیرۆژهەاڵتلەبەرامبەریپیالنگێڕی

مادامي كه حيات انسان تنها هنگامي كه آزاد باشد حاوي معناست، حيات فاقد آزادي در هر جا كه جريان داشته باشد، آنجا هميشه يك زندان تاريك است!
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بۆ ئەوەی كە خۆڕاگر بین لە هەمبەری هەر ئێشێكدا، تەنێ  پێویستە ئەو چارەنووسەی كە لە كایە تراژیكەكاندا 
دووبارە دەبێـتەوە، لە پێناو بەرژەوەندی ئازادیدا تێك بدرێن. رێبەر ئاپۆ

كاتێك كە چاو لە مێژووی خۆمان وەك گەلی كورد دەكەین، مژارێك بە بەردەوامی لەبەر چاومانە و وەك مێردەزمەی 
خەونەكانمانی لێهاتووە و لە چیرۆك و حەكایەته كۆنەكانەوە بگرە هەتا ئەمڕۆ، لە داب و نەریتمانەوە بگرە هەتا سیاسەت، 
فەرهەنگ، ئابووری، خەبات و شەڕ و تێكۆشانمان، لە هەموویدا خۆی نیشان دەدا و ئەویش دەست لە ئێخەمان بەردا، ئێمە 
دەستی لێبەرنادەین و بە شوێنیدا دەڕۆین. هەركاتێك كە بنكەوتین و دۆڕاندمان، خستمانە ئەستۆی ئەو و وتمان واهاتووە و 

هەر وا دەبێ . مەبەستم چارەنووسە كە دەڵێن لە ناوچاوانی هەر كەسێك نووسراوە و هەتا مردن لەگەڵێتی.
زۆر  و  سەرە  لە  مێژووی  كارێگەرێكانی  ناوەڕأستدا.  رۆژهەاڵتی  مرۆڤی  كەسایەتی  لە  بنگەییە  مژارێكی  ئەوە  هەڵبەت 
بە ئاسانی ناتوانێ خۆی لێ رزگار بكا. زۆر جاران ئێمە چەسپاوین بە چارەنووسەكەوە و پێمان وایە كە ئەو دەستمان 
لێبەرنادا. یان وایان بۆ دیاری كردووین كە ئەگەر دەست لە چارەنووسی خۆت وەردەی تووشی تاوان دەبی و وەك ئەوەیە 
كە بەربەرەكانێت كردبێ  لەتەك خۆدا و لە رێگای راستەقینە دەركەوتبێتی. بە سااڵن باس كردن لەوەی كە بە چارەنووس 
رازی بێ  یان خوازیاری گۆڕانكاری بێ  لەودا مژاری باس و گفت وگۆ بووە و ناكۆكی هەری زۆری لێكەوتۆتەوە. ئایین و ئایینزا 

دروست بوو و تەریقەت پێشكەتوون. 
باس لە چارەنووس و ئیرادە دەكەین، لە تەواوی دیرۆكی مرۆڤایەتیدا شەڕی ناوبەینی ئەوانە بەرچاون و هەر چارەنووسی 

سەپێنراو بۆ كە نەیهێشتووە ئیرادە سەرهەڵدا.
چەندە ئیرادەمان بە بنەما وەردەگیرێ؟ چەنده لە چارەنووسمان بۆخۆمان دیاری دەكەین؟ چارەنووسمان بدەینە دەس 
كێ ؟ ئەوانە و دەیان پرسی دیكە رۆژانە لە زاری مرۆڤەكان دێنە دەرێ  و وەاڵم دەخوازن. ئێستاكەش كە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
بووركانی شۆڕشە و هەر لێشاوی چارەنووسی نەخوازراوە كە هەڵمەتی ئیرادە بنپێ  دەكا و خوێنی ئیرادە دەڕژێنێ ، هەر 
دەستە وئێخە بوونی ئیرادە و چارەنووسە. لە باسی دیموكراسی و ئازادی و دەوڵەتەكانیشدا هەر بەو جۆرەیە. بەاڵم دەكرێ  

كە تەسلیمی چارەنووس نەبین و شان و قۆڵی ئیرادە هەڵماڵین و ببینە هێزی راماڵین. 
قۆناخی 15ی شوبات یەك لەو پێواژۆیانەیە كە زلهێزەكانی جیهانی و داگیركەرانی هەرێمەكە دیانویست وەك چارەنووسێك 
بەسەر گەلی كوردیدا بسەپێنن و ئیرادەی هەستاوە سەرپێی بەچۆكدا بێنن، ئەگەر بە وردی سەیری قۆناخەكە بكەین دەبینین 
كە خواوەندانی سەرمایەی جیهانی، لەبەر ئەوەی كە چاویان هەڵنەدەهات بە بزووتنی ئیرادەی هیچ مرۆڤێك، چۆن كەوتنە 
پیالن بۆ گرتنی ئیرادەیەكی ئازاد و بەند كردنی. كاتێك كە ئیرادەیەك بەند دەكرێ  چارەنووسێكی پێشكەش دەكەن، ئەگەر 
قەبووڵی بكا هەموویان سەرخۆش دەبن و ئەگەریش رەدی بكاتەوە مەرگی بە تاوان بۆ دیاری دەكەن. ئەوە هەمان مژارە كە 

خواوەندەكان بەر لە هەر جواڵنەوەیەك نیشانی ئینسانەكانی دەدەن. ئایا ئەوە راستییە؟ كەوابوو ئیرادە نامێنێ . 
كاتێكی كە رێبەر ئاپۆ گیرا یەكەم شتێكی كە لە مێشكی خۆیدا كوشتی ئەو بۆچوونە بوو كە چەقبەستووی مێشكی مرۆڤی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستیە. یانی سەرەتا شۆڕشێكی زهنی و دەروونی بەرپا كرد. كە زهنی مرۆڤ لە ئەندێشە خراپەكان رزگاری 
بوو، ئیدی نابێتە دەستەمۆی چارەنووس. زهنی ئازاد مەودا ناناسێ  و دەگەڕێ و دەبینێ  و شرۆڤە دەكا. هەر ئەو كارەی 
كە رێبەر ئاپۆ كردی و توانی ببێتە هێزی بەرخۆدان لە ئیمراڵی. رێبەر ئاپۆ بن دەمامكەكانی بینی و هەڵیدانەوە و رواڵەتی 
قیزەونیان دەركەوت ئەمجار ئەوان ترسان. پاش چواردە ساڵ بەرهەمی زیندووبوونەوەی ئیرادە دەبینین و سەركەوتنی ئەو 
بەسەر چارەنووسی داسەپاودا. لەوە روونتر و ئاشكراتر لە كۆی ئەم جیهانەدا دەكرێ  وێنەی بۆ بدۆزینەوە. ئەو رەمزی 
سەركەوتن بۆ هەموو گەالنی بندەستە و ئامانجی رێبەر ئاپۆش ئازادی مرۆڤایەتییە. كە وابوو، نابێ  لە ترسی مردن بە 

سەرئێشە رازی بین.
لەم ژماریەدا كە هاوكات بوو لەتەك ساڵوەگەڕی پیالنگێڕی ناودەوڵەتی، هەوڵمان داوە كە بوارە جیاكانی پیالنگێڕی 
تا وتوێ  بكەین و گۆڕانگاییەكانی كە پاش پیالنگێڕی هاتوونە ئاراوە بیانخەینە بەر باس. هەروەها باس لە سەرهەڵدانەكانی 
دوای پیالنگێڕی دەكەین و كاریگەری ئەو قۆناخە لە سەر سیاسەت، فەرهەنگ، ئەدەبیات و... دەنرخێنین. بەشێكیشمان 
تەرخان كردووە بۆ شۆڕشی گەالن لە ئیراندا و نرخاندنی ئەو مژارە لە رەهەندی جودادا. وەك هەمیشە شرۆڤەی سیاسەتی 

ناوچەكەش پێشكەشتان دەكرێ . هیوادارین كە لە ئەنجامی ئەرك و برپرسیارێتیدا دووچاری كەمترین كەم وكووڕی بین.   

سەرنووسەر وتاری 
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ئالترناتیو: پازدەی  شوبات، هێرشێكی  هەمەالیەنە بوو  بۆ  پاكتاو كردنی 
بزوتنەوەی ئازادیخوازی گەلی كورد. بەاڵم ئەمڕۆكە لەسەر رامانی 
رێبەر ئاپۆ هەوڵدان هەیە بۆ یەكێتی نەتەوەیی، دەسكەوتەكانی 
و  هەیە  مێژوویی  بەرخۆدانێكی  بەرچاون،  كوردستان  رۆژئاوای 
بزوتنەوەی رزگاریخوازی گەلی كورد لە ئاستێكی بەهێز دایە. ئایا بەو 
پێیە 15ی شوبات دەسپێكردنی قۆناخێكی تازە بوو بۆ گەلی كورد؟
هەڤاڵ دەلیل دڵپێت: چاردەهەمین ساڵی پیالنگێڕی ناودەوڵەتی 
سەرەتا  ساڵەوە.  پازدەهەمین  ناو  دەكەوینە  و  پێهات  كۆتایی 
و  گرتووە  جێگایان  ناودەوڵەتیدا  گەلەكۆمەی  لەناو  كە  ئەوانەی 
لە بەرامبەری ئازادی رێبەر ئاپۆ و گەلی كورد دەستیان داوەتە 
لە  پیالنێكی بەرفراوان، شەرمەزار دەكەم. ئەو هێرشكارانەی كە 
بەرامبەری گەلی كورد و ئازادی ئەودا پیالنێكی وەهایان پێكهێنا 
لەو  ئامانجی سەركییان  و  بوون  بەرفراوانتر  بەرنامەیەكی  خاوەن 
رێكخستنی  و  كورد  گەلی  بردنی  لەناو  و  كردن  پاكتاو  پیالنەدا 
بەرێ ،  كوردی  وەك  ئێمە  كە  دەیانخواست  بوو.  ئازادیخوازانەی 
یانی ئەو كوردەی كە ئەوان دەیانویست درێژە بە كۆیلەتی بدەین. 
هەڵبەت ئەو كوردەی كە بە تەواوی لە خزمەتی ئەوان دایە و لە 
ویستی ئەوان دەرناچێ . رێبەر ئاپۆ كاتێك كە دەستی بە تێكوشان 
هەستاندەوە  دووبارە  و  كرد  كۆیلەیەی،رزگار  كوردە  ئەو  كرد، 
هەرێم  داگیركەری  رژیمەكانی  و  كاپیتالیسم  سیستەمی  سەرپێ . 
ئەو رفتارەی رێبەر ئاپۆیان وەك مەترسیدارترین هەڵوێست دژی 
خویان دەزانی. ئەوان لەو بڕوایەدا بوون كاتێكی كە هێدی هێدی 
دەگەنە ئامانجەكانیان، ئیدی كورد ناتوانێ  و پێویستیش ناكا باس 
لە ئیرادەی خۆی بكا و بەرنامەكەیان بشێوێنێ . بەاڵم لە بن سایەی 
دروستی  كە  رێكخستنەی  بەو  و  ئاپۆدا  رێبەر  تێكۆشینەی  ئەو 
بەرهەڵستی  و  سەرپێ   هەستاوە  دووبارە  كورد  گەلی  كردبوو، 

سیاسەتەكانی داگیركەران بۆوە.
ئالترناتیو: یانی پیالنی ئەوانی پووچەڵ كردەوە؟

هەڤاڵ دەلیل دڵپێت: بەلێ بەوجۆرە پیالنی ئەوان كە لە سەدەی 
بیستەمدا لە دژی گەلی كورد دایانڕشتبوو ئاشكرا بوو و پووچەڵ 
و  كومەڵگایەك  هەر  پیالنە  ئەو  پێی  بە  كە  دەزانین  كرایەوە. 
هەر رێكخستنێك پارچە پارچە دەكرێ  و لە دژی یەك بەكاریان 
هەرێمەكەدا  لە  كاپیتالیستی  مۆدێرنیتەی  جۆرە  بەو  و  دەهێنن 
هەتا  دەكاتەەوە.  بەرباڵو  خۆی  هەژمۆنیای  و  دەكا  بەجێ   خۆی 
لەو هەرێمەدا بەردەوام ببن و  ئاڵۆزیانە  كاتێك كە ئەو كێشە و 
چارەسەریان بۆ نەدۆزرێتەوە، سیستەمی كاپیتالیستی لە پەڕاوێزی 

دەكا  پێویست  بەرێ .  بەسەر  ژیان  دەتوانێ   باشتردا  ئەمنییەتی 
كە لە هەرێمەكەدا بەردەوام ئاڵۆزی لە ناوبەینی الیەنەكانی وەك 
فارس و عرب، تورك و كورد، اسرائیل و فەلەستین و... هەبێ  
ئەو  وەرگرن.  كەڵك  خۆیان  بەجێكردنی  بۆ  لەوانە  بتوانن  تاكوو 
سیاسەتەی ئینگلیس كە لەسەدەی بیستەمدا بەكار دەهێنرا یانی 
) پارچە بكە و بەڕێوە ببە( هەتا ئەو سااڵنەی دوایی و بە واتای 
دیكە تا ئەو كاتەی كە رێبەر ئاپۆ دەستی بە خەباتی رزگاریخوازی 
گەلێك  و  هەبوو   هەرێمەكە  لەسەر  كاریگەری  كرد،  كورد  گەلی 

خەساری لەتەك خۆیدا هێنابوو.
هەر چەند كە دەیانخواست هەرێمەكە بە گوێرەی خۆیان بەڕێوەبەرن 
و دیزاینی بكەن، بەاڵم بە تەواوی خواستیان پێك نەهات و زیاتر 
پەرەیان بە ئاڵۆزیەكان دا. یەك لە كێشە سەرەكییەكان مەسەلەی 
كوردە و ئەو سیاسەتە لە سەر كوردیش بەڕێوە چوو. قەیرانی كورد 
جەوهەری  وەك  دەكرێ   ناوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی  كێشەكانی  ناو  لە 
كێشەكان بەناو بكەین و بەردی بنەڕەتی كێشەكانی ببینین و بە 
جوداوە  رێی  لە  دیكە  كێشەكانی  كە  بڵێین  دەتوانین  جۆرەیەك 
بەو كێشەیەوە بەستراونەتەوە. ئەگەر ئەو كێشەیە چارەسەر ببێ  
بەاڵم  ئاسانی چارەسەر دەبن.  بە  ئاریشەكانی دیكەش  بێ گومان 
هەتاكوو بە شێوازی كاپیتالیستی لەتەك قەیرانەكە هەڵس وكەوت 
بكرێ  دەسكەوتێكی ئەرێنی وەدەست نایا. ئازادی گەالن دەستەبەر 
نابێ  و ئەنجامی لێناكەوێتەوە. بۆ وێنە دەتوانین ئاماژە بكەین بە 
قەیران و ئاڵۆزی لە واڵتانی عەرەبیدا كە پاش ماوەی دوو ساڵ 
هەوڵ و تێكوشان هێشتا نەگەیشتۆتە ئەنجام، تەنێ  لەبەر ئەوەی 
مەنیقی  و  هەرێمەكە  راستییەكانی  گوێرەی  به  ئەوان  رێبازی  كە 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست نیە.
ئالترناتیو: ئایا بە هۆی ئەوەی كە شێوازێكی تازەی چارەسەری 
ناودەوڵەتی  پیالنگێڕی  كراوە،  دابین  ئاپۆوە  رێبەر  الیەن  لە 

ئەنجامدرا؟
هەڤاڵ دەلیل دڵپێت: دەتوانین مەسەلەی پیالنگێڕی ناودەوڵەتی 
لەو سۆنگەیەشەوە شرۆڤە بكەین كە، هۆی پێكهێنانی گەلەكۆمەیەكی 
لە  كێشەكان  چارەسەری  بۆ  ئاپۆ  رێبەر  رێبازی  لە  شێوەیە  لەو 
ئەوەیە  مەبەستمان  دەگرێ .  سەرچاوە  ناوەڕاستەوە  رۆژهەاڵتی 
چارەسەری  رێگای  خۆیدا،  پێشنیاری  رێبازی  لە  ئاپۆ  رێبەر  كە 
نیشان  گەالن  ژیانی  راستەقینەی  گوێرەی  بە  كێشەكانی  هەموو 
داوە و بەوجۆرە رێگای لە بەردەم موداخیلەی دەرەكی بەستۆتەوە. 
بۆیەش ئەو شێوازی فكراندنە، راستەوخۆ لەتەك رێبازی سیستەمی 
ئەنجامی  لە  دیارە  دەكا.  دژایەتی  و  هەیە  ناكۆكی  سەرمایەداری 
ئاپۆ  رێبەر  و  پێكدێ   الیەن سیستەمەوە  لە  پیالنگێڕی  ئەوەشدا 
دەبوایە  پیالنەش،  ئەو  گوێرەی  بە  هێرشەكە.  ئامانجی  دەكرێتە 
تەڤگەری ئازادیخوازی كورد پاكتاو و رێبەر ئاپۆش بێ كاریگەر بكا 

و یان بۆ بەرژەوەندییەكانی خۆی بەكاری بهێنێ . 

پیالنگێڕییان
گفتوگۆ؟!

           PJAKوتووێژێك لەگەڵ دەلیل دڵپێت، ئەندامی كوردیناسیۆنی
بۆ تاوتوێ  كردنی رهەندەكانی گەلەكۆمەی ناودەوڵەتی 15ی شوبات
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لە هەمان چوارچێوەدا و پاش دەستگیری رێبەر ئاپۆ، سیستەمی 
ئیمراڵی بۆ بە ئەنجام گەیاندنی رەهەندەكانی دیكەی پیالنگێڕی، 
دامەزرا و بە كار هێندرا. رێبەر ئاپۆ توانی بە ئەندێشە و رامانی 
و  حەقیقەت  و  ئازادی  فەلسەفەی  لەسەر  پێداگری  و  خۆی 
و  بكاتەەوە  بەتاڵ  دوژمنان  پیالنی  ئەوانەدا،  لەناو  قووڵبوونەوە 
بە شۆڕشی زهنییەتی رۆژانە، لە بەرامبەریاندا هێزێكی تازە وەدی 
كە  ئیمراڵی  بەرامبەر سیستەمی  لە  ئاپۆ  رێبەر  هەروەها  بهێنێ . 
لە الیەن هەژمۆنیای كاپیتالیستییەوە سازكراوە و دەوڵەتی تورك 
مێژووی  راوەستانێكی  ئەودا،  لەناو  هەیە  دەركەوانی  رۆڵی  تەنێ  

نیشاندا و شۆڕشێكی گەورەی پێشخست.
گەیشتە  ئیمراڵیدا  زیندانی  لە  دەبێژی  بۆخۆی  وەك  ئاپۆ  رێبەر 
ئەو قەناعەتەی كە بەو رێبازانەی پێشوو هەر بە هەڵەدا دەچین و 
رێگای رزگاری نادۆزرێتەوە، بۆیەش دەبێ  كە شۆڕشێكی زهنییەتی 
پێش بكەوێ. رێگەی چارەسەری تەنێ  لە شۆڕشی زهنییەتییەوە 
بنەمایە  ئەو  لەسەر  هەر  ئاپۆیش  رێبەر  خۆڕاگری  دەبێ .  تێپەر 
پاشەكشەیان  و  البا  خۆی  رێگای  سەر  كێشەكانی  توانی  بوو. 
پێ بكا، یان دەتوانین بێژین كە بێ كاریگەری كردنەوە. كوردستان 
واڵتێكی پارچەكراوە و لەژێر دەسەاڵتی داگیركەراندا ماوەتەوە و 
هەر پارچەیەكیش لەناو خۆیدا بەهۆی نەبوونی یەكێتی لەت لەت 
دەستی  و  نیە  بەدوور  داگیركەران  سیاسەتی  لە  ئەوەش  بووە. 
بار ودۆخە دەیانگوت،  لەو  بە تێگەیشتن  تێدایە. دوژمنان  ئەوانی 
ئەوەیان  و  ببنەوە  كۆ  و  یەك  بێنە الی  ناتوانن  كورد  دوو  قەت 
وەك راستییەكی كۆمەاڵیەتی لە كۆمەڵگای كورددا نیشان دەدا. 
بۆ بەرەنگاربوونەوە لەتەك ئەو زهنییەتە، رێبەر ئاپۆ تێكۆشانی 
خودی  داڕشت.  بۆ  پیالنی  و  پێشخست  نەتەوەیی  یەكێتی  بۆ 
و  رۆڵ  گەورەترین  نەتەوەیی  یەكێتی  وەدیهێنانی  بۆ  ئاپۆ  رێبەر 

بەرپرسیارێتی هەڵگرت.
چ  نەتەوەیی  یەكێتی  شوبات  پازدەی  پاش  ئالترناتیو: 

ئاراستەیەكی بەخۆوە بینی؟
هەڤاڵ دەلیل دڵپێت: پاش ئەوەی كە رێبەر ئاپۆ، بە شێوەیەكی 
مافیایی بنچاوكرا و خستیانە زیندانی ئیمراڵییەوە، خواستیان كە 
ئەگەریش بە شێوازی جەستەیی نەبێ  لە بواری مەعنەوییەوە لە 
ناوی بەرن. بەاڵم شۆڕشی زهنی، كە رێبەر ئاپۆ لە خۆیدا پێكیهێنا 
بوو بە سەبەبی هەنگاوی مەزن لە خەباتی یەكێـتی نەتەوەییدا. 
بۆمان  روونی  بە  دەڕوانین  ئەو چواردە ساڵە  درێژەی  لە  كاتێك 
دەردەكەوێ  كە چ رەوتێكی هەبووە. نە وەك ئەوەی كە بەر لە 
ساڵی 99 دەربارەی یەكێتی نەتەویی خەبات نەبوو، فكر و رامانیش 
هەبوو بەاڵم خاوەن بنگە و بەرنامە نەبوو. لە رۆژهەاڵتیشدا مژاری 
یەكێتی نەتەوەیی لە ئارادا بوو بەاڵم خەباتێكی الوازی بۆ دەكرا. 
دەكرێ  باس لە خەباتی نەتەوەیی بەر لە پێواژۆی ئیمراڵی و پاش 
لە قۆناخی ئیمراڵی بكەین، كە لە راستیدا پاش پێواژۆی ئیمراڵی 
لەتەك بەری ئەودا جیاوازیان زۆرە. تێكۆشینی گەلی كورد لە هەر 
كوێ   لە  كورد  گەلی  دەدا.  نیشان  ئەوەمان  واڵت  پارچەی  چوار 
دەبێ  با ببێ  ئەوڕۆ زیاتر لە هەر مژارێك باس لە یەكێتی نەتەوەیی 
دەكا و هوڵدانێتی بۆ گەیشتن بەو ئامانجە. ئێستا گفت وگۆ لەسەر 
ئەوەیە كە رێبەر ئاپۆ وەك رێبەری گەلی كورد قەبووڵ بكرێت. 
ئەوە سەركەوتنێكی مەزنە كە پاش پیالنگێڕی ناودەوڵەتی تۆمار 
كراوە. بەر لەوە هەر پارچەیەك بە شێوازێكی جودا نزیك بوونی 
هەبوو بۆ یەكێتی نەتەوەیی و هەڵوێستێكی هاوشێوە نەبوو. پاش 
بۆ  بەرێ   شێوەی  لە  نزیكایەتی  كە  دەركەوت  شوبات،  پازدەی 
یەكێتی نەتەوەیی راست نابێ  و لە بەرژەوەندی گەلی كورد دا نیە. 

بێژین كە یەكێتی نەتەوەیی هەم  بنەمایە دەتوانین  لە سەر ئەو 
لە بواری زهنییەتی و هەم لە بواری چاالكی و پراكتیكیدا پاش 
نموونەی  كردووە.  پەیدا  راستەقینەی  رەنگی  ئیمراڵی  پێواژۆی 
هەری بەرچاوی ئەویش ئەنجامی چاالكییە لە باكوور، باشوور و 
رۆژهەاڵتی كوردستان بۆ شەرمەزار كردنی پیالنگێڕی ناودەوڵەتی. 
لە هەر جێگەیەك و هەر بەشێك رێبەر ئاپۆ وەك رێبەری گەلی 
یەكێتی  و  دەیناسن  خۆیان  رێبەری  وەك  دەكرێ ،  بەناو  كورد 

نەتەوەییش لەسەر ئەو هەڵوێستانە شكڵ دەگرێ . 
ئالترناتیو: خەباتی رۆژئاوا چۆن دەبینن؟

بەڕیوە  بەشەدا  لەو  كە  خەباتێك  و  رۆژئاوا  دەسكەوتەكانی 
گرینگی  و  نەتەوەیین  خەباتی  سەركەوتووی  نموونەی  دەچێ  
تایبەتیان هەیە. تا ماوەیەك لەمەو بەر لە رۆژئاوا كەس پێشبینی 
رۆژی وەهای نەبوو، ئەمما لە سایەی رامانی رێبەر ئاپۆ و كەڵك 
زۆر  خەساری  وەدیهاتنی  بەبێ   ئاشتیانەی،  رێبازی  لە  وەرگرتن 
یەكێتی  بۆ  بنچینە  ببێتە  دەتوانێ   توانیان دەسكەوتی مەزن كە 

نەتەوەیی، مسۆگەر بكەن.
ئالترناتیو: رۆڵی رێبەر ئاپۆ لەو دەسكەوتانەدا بە چ شێوەیەك 

بوو؟
هەڤاڵ دەلیل دڵپێت: هەڵبەت رێبەر ئاپۆ بۆ خۆی بە سااڵن لەو 
هەرێمە خەباتی رێكخستنی بەڕێوە بردووە و لە ناو گەلدا خاوەن 
ژیاندنەوەی  بۆ  داوە  گەورەی  رەنجێكی  و  تایبەتە  كاریزمایەكی 
هەستی نەتەویی گەلی رۆژئاوا. گەلیش لە تێكۆشینی رێبەر ئاپۆ 
خاوەندارێتی دەكا و لە ساڵوەگەڕی 15 شوباتدا بۆ شەرمەزاری 
كوردستان  رۆژئاوای  كە  ئەگەر  كۆاڵنان.  و  شەقام  دەردەكەوێتە 
بەرەو سەربەخۆیی دیموكراتیك هەنگاو دەنێ  و هێزی پاراستنی 
رەوای پێكهێناوە، لە سایەی رامانی رێبەر ئاپۆوە توانیوێتی بەو 
ئامانجانە بگا و پەرگالی داهێنراوی رێبەر ئاپۆیە كە لەو بەشەدا 

دادەمەزرێ .
پیالنگێڕی  بێژین كە  دەتوانین  بكەین  بە گشتی شرۆڤەی  ئەگەر 
لەناوبردن  ئامانجی  بە  كورد  گەلی  هەمبەری  لە  شوبات  پازدەی 
ئاوادانكردنی  هیوای  بە  كاپیتالیستی  و سیستەمی  قڕكردنێتی  و 
سیستەمی خۆیەتی به دزينی بنەما فەرهەنگییەكانی گەلی كورد. 
و  دیل  دەبێ   بمێنێ   بەجێ   گەلە  لەو  پاشماوەیەكیش  ئەگەر، 
گۆڕایەڵی سیستەمی سەرمایەداری بێ . بەاڵم بە بەرخۆدانی گەریال 
و سەرهەڵدانی گەل و بەرخۆدانی زیندان پیالنگێڕی ناودەوڵەتی 
پووچەڵ كرایەوە. گەلی كورد لە بەرامبەری هێرشێك كە هەژمۆنیای 
كاپیتالیستی كردوویەتی، هەنگاو بە هەنگاو لە بواری زهنییەتی 
بەرپرچی  بەوجۆرە  و  كردووە  رێكخستن  بە  خۆی  كردارییەوە  و 

داوەتەوە.
سەركەوتنی  و  كرد  جودا  پێشكەوتنی  لە  باستان  ئالترناتیو: 

مەزن، كەوابوو 15 شوبات قۆناخێكی تازە بوو؟
كە  ئەوەی  دەربارەی  تێبینیانەوە  بەو  دڵپێت:  دەلیل  هەڤاڵ 
كورددا،  گەلی  خەباتی  لە  بوو  تازە  قۆناخێكی  شوبات  پازدەی 
دەتوانین بە دڵنیاییەوە بێژین كە پێواژۆیەكی تازەیە. راستە كە 
پالنێكی تایبەتی لە پشتە و هەوڵدان هەیە بۆ لەناوبردن و هێرش 
و زەختەكەش تازەیە و ئامێری نوێ  بەكاردێ ، هەر لەبەر ئەوەش 
لە بواری سەنگەربەندی بۆ واڵمدانەوە پێویستە كە نوێ  بوون و 
گۆڕینی ئەوتۆ پێك بێن؛ بەو هۆیەوە دیسانیش قۆناخێكی نوێیە. 
هەڵگرت.  مێژوویی  هەنگاوی  پراكتیكەشدا  لەو  كورد  گەلی  چون 
بگەڕێننەوە  كورد  گەلی  دەیانویست  داگیركەران  كە  هەرچەند 
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ژیانێكی بندەستی، رێبەر ئاپۆ بە رەفتار و كرداری خۆی سیاسەتی 
مافەكانی  لەودا  كە  برد  مێژوویی  وەرچەرخانێكی  بەرەو  كوردی 
15ی  كە  بێژین  دەتوانین  جۆرە  بەو  دەستەبەربێ .  كورد  گەلی 
و  نەبوو  جۆرە  بەو  سەرەتا  هەرچەند  نوێیە،  قوناخێكی  شوبات 
بزوتنەوه ی  چاالكی  هەرچەشنە  خستنی  لەكار  بۆ  بنەڕەتدا  لە 
كوردی بوو. ئەوكاتانەی كە گەلی كورد دووچاری نەهامەتی زۆر 
گەورە بۆتەوە وەك ساڵەكانی بەر لە دامەزراندنی پارتی كرێكارانی 
كوردستان و دەمی پیالنگێڕی كە دەچوو پاكتاو ببێ ، رێبەر ئاپۆ 
بە هاواری گەلی كوردەوە هاتووە و بە راوەستانی مێژوویی خۆی 
یارمەتیدەری بووە. دەتوانین بێژین كە هێرشی دوژمنی گەڕاندەوە 

سەر خۆیان.
رێكخستنی گەلی  و  و كۆمەاڵیەتی  پێگەی سیاسی  ئالترناتیو: 

كورد بەر لە پێواژۆی ئیمراڵی و پاش ئەو چۆن بوو؟
گەلی  شوباتیش  15ی  پێواژۆی  لە  بەر  دڵپێت:  دەلیل  هەڤاڵ 
سایەی  لە  و  بوو  كۆمەاڵیەتی  پێگەی  و  رێكخستن  خاوەن  كورد 
توانیبووی  كوردی  كۆمەڵگای  ئازادیخوازیدا  تەڤگەری  رێكخستنی 
بەشێك لە رێگای بەرەو سەركەوتن بپێوێ . بەر لەوەی كە پارتی 
و  بكا، سیاسەت  بە خەباتی خۆی  كوردستان دەست  كرێكارانی 
رێكخستن لە كوردستاندا الواز بوو و كەس نەبوو كە لەسەر ناوی 
تەڤگەری  بەدەستپێكردنی خەباتی  بكا.  رێكخستن دروست  كورد 
بەرێدا.  رەوتی  سەر  بە  كێشرا  سوور  خەتێكی  ئازادیخوازییەوە، 
كێشەكان بەتواوی چارەسەر نەبوون و كۆمەڵگای كورد هێشتا لە 
ئیدی  كەس  ئەمما  بەردەوامن،  هێشتا  كێشەكان،  رێدايه.  نیوەی 
ناتوانێ  بێژی كە كورد بێ  سیاسەت و رێكخستنە. گەلێك كە ئێستا 
لە هەموو گەالن زیاتر سیاسەت بەكار دەهێنێ  و خاوەن پێگەی 
كوردە.  گەلی  دەگۆڕی،  هاوسەنگییەكان  ئاسانی  بە  و  هەرێمییە 
بەو شێوەیەی كە  بووە و  ژیانی كوردان  تێكەڵی  یانی سیاسەت 
رێبەر ئاپۆ دەبێژێ  كەوتۆتە بواری ئەخالقی و ژیانییەوە و رۆژانە 
و كێشەكانیان چارەسەر  ژیان، سیاسەت دەكەن  رێوەبەردنی  بۆ 
بیرناكەین  لە  هەبوو  كورد  گەلی  لەسەر  كە  زەختێك  دەكەن. 
لە  یەكێتییەك  نەدەدا.  كورد  بە  كردنیان  سیاسەت  رێگای  كە 
لە  وەرچەرخان  پێكهات.  شوبات  پازدەی  پاش  كورد  گەلی  ناو 
رێكخستندا هەر لە كاتی گیرانی رێبەر ئاپۆوە دەستی پێكرد و لە 
سەرهەڵدانەكانی پاش گەلەكۆمەی نێودەوڵەتییەوە خۆی نواند و 
هەر چوارپارچەی گرتەوە و هەركەسێك سەری سووڕمابوو. هەموو 
جێگایەكی تەنیبۆوە و رێكخستن خۆی گەیاندە هەموو شوێنێك. 
نەبوون  لە  باس  ئەمجارە  و  گۆڕا  كوردانیش  كۆمەاڵیەتی  باری 
نەدەكرا و هەیمەنەی گەلی كورد بوو كە وشەی سەر زاری هەر 
كەسێك بوو. باس لە كۆمەاڵیەتی بوون گەلی كورد دەكرا و كەس 
باسی لە نەبوون و رووخانی پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی كورد نەدەكرد.
ئالترناتیو: هەموو هەوڵی دەوڵەتی تورك بۆ ئەوە بوو كە مەودا 
بخاتە ناوبەینی رێبەر ئاپۆ و گەلی كوردەوە و كەلەبەرێك بخاتە 
نێوان رێبەر ئاپۆ و رێكخستنەوە. ئەمما زیندان نەیتوانی ئەو كارە 
چۆن  ئەوە  گەلەوە.  دڵی  قوالیی  چووە  زیاتر  ئاپۆ  رێبەر  و  بكا 

روویدا؟
هەڤاڵ دەلیل دڵپێت: جوداكردنەوەی رێكخستن لە پێشەنگەكەی 
جودا  لەشی  لە  رێكخستن  سەری  توركەكان  گوتنی  بە  یان  و 
كردنەوە، ئامانجی ئەساسی داگیركەران بوو، تا بتوانن لە رێگای 
بەربەست  و  ئاپۆدا  رێبەر  تەك  لە  رێكخستن  پێوەندی  بڕینی 
سازكردن بە مەبەستی پێشگیری لە گەیشتینی رێنموونی بۆ گەل، 
ناتوانن  بەوجۆرە  گەل،  و  گەریال  دەیانگوت  بپچڕێنن.  پێوەندیان 

رێگای خویان ببیننەوە و بەرەو هەڵدێر دەچن. لە راستیدا ژیانی 
گەل و گەریال و رێبەر ئاپۆ بە تەواوی تێكەڵی یەك ببوو و ئەوان 
بەبێ  رێبەر ئاپۆ ژیانیان نەبوو و فكری ژیانێكی بێ  رێبەر ئاپۆیان 
نەدەكردەوە. رێكخستن و رێبەر ئاپۆ، ئاوێتەی یەك بوون یان بە 
واتایەكی دیكە رێبەر ئاپۆ هێزی رێوەبەری خۆی لە ناو رێكخستندا 
باڵو كردبۆوە. دوژمن ئەوەی دەزانی و هەوڵی خۆی بۆ پساندنی 
پێوەندی ئەوان بەكار دەهێنا و بە وتەیەكی دیكە دەكرێ  بێژین كە 
دوژمن هەستی بەوە دەكرد كە دەتوانێ  بەو شێوەیە مەعنەویاتی 

گەل لەناو ببا.
بەوەش سوكناییان نەهات و ویستیان كە پێوەندی رێبەر ئاپۆ و 
دونیای دەرەوە بپچڕینن و نەهێڵن كە ئاگاداری رووداوەكان بێ  و 
لە دونیای راستەقینە دوور كەوێتەوە، نەتوانێ  شرۆڤەی نۆ بكا، 
واڵمی هێرەشەكانی دوژمن بداتەەوە و سیاسەتەكانی دژی كوردان 
بنرخێنێ . تەماشا بكەن هەر جۆرە ئامێرێكی پێوەندی بە دونیای 
دەرەوه ی لێ زەوت دەكەن، رادیۆ، تەلەویزیۆن و رۆژنامە و هەر 
شتێكی كە پەنجەره یەك بێ  بۆ دونیای دەرەوە و چواردە ساڵە 
كە لە هۆدەیەكی كەمتر لە بیست مەتری چوارگۆشەدا زیندانیە. 
بەكارهێنانی ئەو شێوازانە نەبوو بە ئاستەنگ لە هەمبەری ئیرادەی 
مەسەلەی  قواڵیی  و  لێگەڕین  ناو  خستیە  زیاتر  و  ئاپۆدا  رێبەر 
گۆشەگیریدا  بەسەر  گۆشەگیری  كە  هەبوو  وا  جاری  كوردەوە. 
درێژ  دەمێكی  و  دەكردەوە  دژوارتر  هەل ومەرجەكەی  و  دەسەپا 
نەیاندەهێشت كە رێبەر ئاپۆ لە تەك پارێزەرانیدا چاوپێكەوتن بكا 
و بنەماڵەی ببینێ ، چون دەیانزانی كە گەل، چەندە هۆگری رێبەر 
ئاپۆن. گوتنێكی رێبەر ئاپۆ لەوبارەیەدا هەیە كە دەبێژێ  "بەرێ  
من گەلی كوردم لە دڵی خۆمدا دەحاواندەوە بەاڵم ئێستا من لە ناو 
دڵی گەلەكەمدام". ئەوە راستی هەردووكیانە یانی هەم رێبەر ئاپۆ 

و هەم گەل بێ  یەك ژیان ناكەن.
لە  و  ناكا  ئاپۆ  رێبەر  بۆ  ئاسانكاری  تورك  رژیمی  ئالترناتیو: 
چڕ  گۆشەگیرییەكەی  كە  دەچێ   دوو ساڵ  بەرەو  ئەوەدا  كەناری 

كردۆتەوە، ئامانجی رژیمی تورك لەو كارە چیە؟ 
هەڤاڵ دەلیل دڵپێت: بەرەو دوو سااڵ دەچێ  كە دەوڵەتی تورك 
دەیهەوێ  پێوەندی ناوبەینی گەل و گەریال و رێبەر ئاپۆ ببڕێ  تا 
هێزی چارەسەری بەالی كوردان دا نەشكێتەوە. هەوڵدانی دەوڵەتی 
تورك ئامانجی نەپێكاوە و پاش ئەو ماوەیەش دەستی هەر بەتاڵ 
رێبەرایەتی  كە  بوو  ئەوە  بۆ  خەباتیان  هەموو  چون  ماوەتەوە. 
ئازادی  بزوتنەوەی  و  بكەن  بێ ئیرادە  كورد  گەلی  ببەن،  لەناو 
كە  دەبینین  دەدەینەوە  رابردوو  قۆناخی  لە  ئاوڕ  كە  بخنكێنن. 
نەك هیچ سەركەوتنێكی بەو سیاسەتانە دەستگیر نەبووە، بەڵكوو 
و  بوونەتەوە  نزیك  لەیەك  زیاتر  رێكخستن  و  ئاپۆ  رێبەر  و  گەل 
بۆتەوە  پتەو  ئەوەندە  پێوەندی  بۆتەوە.  بڵندتر  ئازادی  هاواری 
لە  رێكخستن  لە  ئاپۆ  رێبەر  داخوازێكی  هەر  كە  یەكن  نزیكی  و 
كەمترین ماوەدا پێكدێ  و بە واتایەك ئیمراڵی بۆتە رووگەی حەزی 
و  گەل  نرخەكانی  زیندووكەرەوەی  بۆتە  رێبەریش  و  كورد  گەلی 
نرخەكانیش گەلی كوردی لەدەوری خۆی كۆ كردۆتەوە. هەستی 
ئاپۆ،  رێبەر  نابینی. چون  لە شوێنێكی دیكەی جیهان  بەوجۆرە 
هێزی چارەسەرییە و سیاسەتی زەاللی كورد بەڕێوە دەبا. هەمیشە 
پشتیوانی گەلەكەی بووە، رێگای راستەقینەی نیشانی گەل داوە و 
تەنێ  بۆ بەژەوەندی ئەوان كاری كردووە و قەت لە خەتی گەل الی 
نەداوە. لەبەر ئەوەش گەل، تەنێ  ئیمراڵی وەك موخاتەبی پرسی 

كورد نیشان دەدا و پشتگیری دەكا.
تورك  دەوڵەتی  هێرشێكی  هەر  لەتەك  ئاپۆ  رێبەر  ئالترناتیو: 
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و رەفتاری دڕندانەی شرۆڤەیەكی تازە پێش دەخا و بە واتایەكی 
رەمزی  بۆتە  چۆن  ئەوە  دەكا.  دروست  زهنی  شۆڕشێكی  دیكە 

سەركەوتنی رێبەر ئاپۆ؟
 هەڤاڵ دەلیل دڵپێت: سیستەمی تورك هەوڵی زۆری دا رێبەر ئاپۆ 
لە رێبازی ئازادی دوور بخاتەوە كە هەوڵێكی بێ بایه خ بوو. رێبەر 
دامەزراوێكی  ئیمراڵی كە  توانیم سیستەمی  ئاپۆ دەبێژێ  كە من 
بخەم.  لەكار  زهنی  شۆڕشی  بە  كاپیتالیستییە  مودێرنیتەی 
سیستەمی سەرمایەداری نیزامێكی دژە مرۆڤە و لە پارێزنامەكانی 
و  مرۆڤ  كە  ناهێلێ  لێكراوە.  باسی  وردی  بە  ئاپۆدا  رێبەر 
خەتی  تەنێ   و  برۆن  بەڕیدا  حەقیقت  خەتی  سەر  لە  كۆمەڵگا 
خۆی پەسەند دەكا. زۆركەس پێواژۆی ئیمراڵی وەك تراژێدییەك 
گرینگەكان  نرخاندنە  تەواوی  كە  نین  ئەوە  ئاگاداری  و  دەبینن 
لەوە  بوو. مەبەست  لەوێدا پێشكەوتن و شۆڕشی زهنی دروست 
باش نرخاندنی ئیمراڵی نیە و نرخاندنی خەباتی رێبەر ئاپۆیە لە 
ئاپۆ  رێبەر  نوێی  روانگەی  كە  بوو  شوێنەدا  لەو  هەر  ئیمراڵیدا. 
دروست بوو و توانی گۆڕانكاری بنەڕەتی پێكبهێنێ  لە ئایدۆلۆژیا 
و رامانی خۆیدا بۆ خزمەت بە مرۆڤایەتی و چارەسەری كێشەكانی 
ناوچەكە و جیهان. هەروەها توانی بە چاوپێداخشاندن بە روانگەی 
جیهانییەوە  پەرگالی  بە  بوون  پەیوەست  لە  رێكخستن  بەرێدا، 
نیزامی  الیەن  لە  پێشخستراو  پێناسەكانی  تەواوی  بكا.  رزگار 
سەرمایەدارییەوە سەرلەنوێ  شرۆڤە كران و واتای راستەقینەیان 

بۆ دەرخرا وەك دیموكراسی، دەوڵەت، كۆمەڵگا، مێژوو و هتد.
ئالترناتیو: رێبەر ئاپۆ بەو كارە پەردەی لە سەر چی الدا؟

هەڤاڵ دەلیل دڵپێت: سیستەم لەو وشانەدا خۆی داپۆشیبوو 
پێناسەی  بۆیە دەبوو كە  بە خۆی.  دابوو  رازاوەی  رواڵەتێكی  و 
تازەیان بۆ بكرێ  و بەرچاوی گەالن روون بكرێتەوە. بە تایبەت 
لە بواری مێژوو و دەوڵەتدا و نرخاندنەكانی لەسەر ئەو بابەتانە 
شۆڕشێكی دروست كرد. رێبەر ئاپۆ، سەرەتا لە شەخسی خۆیەوە 
كاریگەرێكانی  و  خۆی  كەسایەتی  ناسینی  بە  و  پێكرد  دەستی 
بدا.  ئەنجام  بەنرخ  توانی شرۆڤەی قووڵ و  لە سەری،  سیستەم 
رێكخستن  و  نەبایە  ئاپۆ  رێبەر  نرخاندنەكانی  ئەگەر  بێ گومان 
هەر لەسەر رەوتی بەرێی چووبایە، ئاكام هەر لەناوچوون دەبوو؛ 
و  شار  دەچنەوە  هەر  كۆنەكان  "رێگا  دەبێژێ   ئاپۆ  رێبەر  وەك 
گوندە كۆنەكان". خواری و الڕێی فكرەكان لە زیندانی ئیمراڵیدا 
دەركەوتن و تەڤگەری ئاپۆیی توانی بە ناسینی خەتە فكرییەكان و 
مەكتەبەكان كەند و لەندی رێگە ببینێ  و بە رێگای خەساردا نەچێ . 
ژیانی  پارادیگمایەكی  و  خوارێ   خستە  سیستەمی  دەمامكەكانی 
تازەی دابین كرد و دەكرێ  بێژین سیستەمی هەژاند. ئەو رێبازە، 
بۆ هەموو مرۆڤایەتییە و هەركەس دەتوانێ  كەڵكی لێوەرگرێ . یانی 
كەسایەتی  نرخاندنی  بەوجۆرەیە،  كورتەیەكدا  لە  زهنی  شۆڕشی 
و خەتە فكرییەكان، شرۆڤەی سیستەم و خستنی دەمامكەكان، 
پێشنیاری رێگای چارەسەری و ئاڵترناتیو دانین. یانی هەر سێ  
بە مرۆڤ و كە مرۆڤێك هەم خۆی  مژارێكی كە هێز دەبەخشن 
ناسی و هەم سیستەمێكی كە لەتەكیا بەربەرەكانێ  دەكا و هەمیش 
رێگای دەربازبوونی زانی، دەبێتە خاوەن هێز و شۆڕشێكی مەزنی 
زهنی. گرینگتر لە هەر شتێك رێبەر ئاپۆ، سیستەمی ئیمراڵی و 
خشت بە خشتی دەسەاڵتی شرۆڤە و ریسوا كرد. گوتنی رێبەر 
پیالنگێڕی  دەبێژێ   كە  پێنجەم  پارێزنامەی  نووسینی  پاش  ئاپۆ 
ئاشكرا بوو و پوچەل كراوە بەاڵم بەردەوامە، نیشان لە شۆڕشێكی 

بەرزی زهنی دەكا.
ئالترناتیو: بەرخۆدان لە ئیمراڵی لەسەر دوو بنگەی ئەخالقی و 

شەڕ بۆ حەقیقەت پێكدێ . چۆن لەسەر ئەو دوو بنەمایە شكست 
بە سیاسەتی دوژمن دەهێندرێ ؟

ئیمراڵی  لە  ئاپۆ  رێبەر  راوەستانی  دڵپێت:  دەلیل  هەڤاڵ 
سەر  لە  كرد  لێوە  باستان  ئێوەش  وەك  گەورەیە  بەرخۆدانێكی 
بەڕێوە  حەقیقیت  بۆ  شەڕ  و  ئەخالق  یانی  ئەساسی  پایەی  دوو 
بەاڵم  هەیە،  ئەوەش  وەك  دیرۆكی  نموونەی  هەڵبەت  دەچێ . 
بوو.  جیاواز  زۆر  حەقیقەتدا  بواری  لە  ئاپۆ  رێبەر  لێگەڕینی 
مەبەستمان ئەوەیە كە زۆر جاران لە رێبازی گەیشتن بە حەقیقەتدا 
لەڕێ دەركەوتن هەبووە. مۆدێرنیتەی كاپیتالیستیش خۆی خاوەن 
ئەو،  ئەخالقی  و  حەقیقەت  بەاڵم  دەبینێ   ئەخالق  و  حەقیقەت 
بواری كۆمەاڵیەتی نیە. ئەخالق لەناو مۆدێرنیتەی كاپیتالیستیدا 
جێگایەكی نیە و سیستەم، تەنێ  بە سڕینەوەی ئەخالقی كۆمەڵگا 
توانیوێتی مەزن ببێ  و بە جێگای ئەخالقیش حقووقی داناوە و 
لەناوی  كۆمەڵگایە  پاراستنی  چەكی  ئەساسدا  لە  كە  ئەخالقێك 
بردووە. خاوێن كردنەوەی خەتی حەقیقەت لە نالەبارییەكان، هێزی 
تایبەت دەدا بە مرۆڤ و ئامانجی كۆمەڵگاش رێپێوانە لە رێگای 
و  دەڕوا  رێبازەدا  بەو  هەر  ئاپۆش  رێبەر  حەقیقەتدا.  و  ئەخالق 
ئاگری  وەك  حەقیقەت  وەردەگرێ .  بنەما  بە  بوون  كۆمەاڵیەتی 
و  دەگەشێتەوە  وەدەركەوێ ،  كە  كاتێك  هەر  و  خۆڵەمێشە  بن 
هێزەكەی نوێ  دەبێتەوە. كە وابوو حەقیقەت بۆ خۆی هێزە و هێز 

دەبەخشێ  و ناشاردرێـتەوە.
سیاسەتی  بەسەر  نۆی  دەرگایەكی  ئاپۆ  رێبەر  ئالترناتیو: 
گەلی  ناو  لە  نەك  ئەوەش  لەبەر  كردەوە.  هەرێمەكەدا  لە  كورد 
و  كردووە  پەیدا  الیەنگری  دیكەش  گەالنی  ناو  لە  بەڵكوو  كورد 
رووناكبیرانی توركیش لە رێبەر ئاپۆ خاوەن دەردەكەون. دەكرێ  

هۆكارەكەیمان بۆ باس بكەن؟
كردەوە  نوێ   دەرگایەكی  ئاپۆ  رێبەر  دڵپێت:  دەلیل  هەڤاڵ 
رێك وپێكی  دیرۆكی  چوارچێوەیەكی  و  كورددا  سیاسەتی  بەسەر 
رێبەر  خواستی  پێ بەخشییەوە.  ئیرادەیەكی  و  دەرخست  بۆ 
و  چین  یان  كورد  گەلی  ئازادی  تەنێ   سیاسیدا  بواری  لە  ئاپۆ 
توێژێك نەبوو یان تەنێ  رەگەزێكی موخاتەب وەرناگرێت و ئەوە 
ئاپۆدا.  رێبەر  سیاسەتی  و  كەسایەتی  لە  ئەساسە  هەری  خاڵی 
خاوەن  هەرێمەكەدا،  ئاستی  لە  ئاپۆ  رێبەر  سیاسەتی  هەروەها 
گرینگی تایبەتە و رێگە لە بەردەم چارەسەری كێشەكانی مەنتەقە 
دەكاتەوە. ئازادی بۆ گەالن دەستەبەر دەكا و تەنێ  ئازادی گەلی 
كورد وەك تاكە رێی بەختەوەری نابینێ . باوەڕی رێبەر ئاپۆ وایە 
كە ئازادی تایبەتمەندێكی گەردوونییە و یك گەل و یەك كەس بە 
تەنێ  ئازاد نابن و ئازادی و بەختەوەرییەكان لە پێوەند لە تەك 

یەكدان.
بەر لە پێواژۆی ئیمراڵی رێبەر ئاپۆ لە ناو گەالنی دیكە نەدەناسرا 
و الیەنگری نەبوو و لە راستیدا كەس كوردی خاوەن سیاسەت و 
رێباز بۆ ئازادی نەدەبینی و ئەوەش بۆ ئازادی كوردان بەربەستێكی 
گەورەی ساز دەكرد. رەش كردن و تیرۆری كەسایەتی رێبەر ئاپۆ 
لە الیەن سیستەمی جیهانییەوە بۆ نەهێشتنی مەجالی خەبات و 
بەرگری لە تەشەنەی رامانی رێبەر ئاپۆ هەردەم ئاستەنگی هێنەر 
هەر  لە  بتوانی  بێ بەربەست  ئاپۆیی  رامانی  شەرتەی  بەو  بووە. 
هەر  ناو  لە  الیەنگرانی  و  زۆرن  خۆازیاری  و  باڵوبێـتەوە  شوێنێ  
ئاپو  ئاپۆ  رێبەر  كتێبەكانی  وەشانی  پاش  دەبێ .  پەیدا  گەلێكدا 
تا ئاستێك كەش و هەواكە گۆڕا، هەر چەند كەمكاری بزوتنەوەی 
ئاپۆيی لە وەشانی رامانی رێبەر ئاپۆدا حاشای لێناكرێ . هەڵبەت 
تێكۆشینی گەل و رامانی رێبەر ئاپۆ بە یەكەوە ناسنامەیەكی نوێ  
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دەرخست.  جوانێ   بە  پراكتیكی  و  سیاسەت  تێكەلی  و  نیشاندا 
كەس ناتوانێ  بێژێ  كە من ئەوانەم نەدیوە و نایانبینم و بۆیەش 
ناتوانن  رووداوەكانن  نزیكەوە شایەتی  لە  كە  تورك  رۆشەنبیرانی 
بەرچاویان  هەژمارێكی  ئێستاكەش  نەیببنن،  و  الدن  لێ  خۆی 

الیەنگری خەتی رێبەر ئاپۆن و راستی تێدا دەبینن.
ئالترناتیو: ئایا مژاێكی تازەیان لە رامانی رێبەر ئاپۆدا دیتووە؟

دژی  پروپاگەندەی  دەبینن  كە  كاتێكی  دڵپێت:  دەلیل  هەڤاڵ 
بۆ  تێكۆشان  ئاپۆدا،  رێبەر  سیاسەتی  لە  و  نیە  راست  تەڤگەر 
ئازادی و دیموكراسی و مافی مرۆڤ هەیە، ئاشتی و هێمنی بنەمایە 
و مافی كەمینەكان دەستەبەر دەكرێ ، بە پیری رامان رێبەر ئاپۆوە 
بۆ  كە  دواییدا  هەری  كامپانیای  لە  لێوەردەگرن.  كەڵكی  و  دێن 
هونەرمەند،  رووناكبیر،  گەلێك  ببو،  دروست  ئاپۆ  رێبەر  ئازادی 
ئاكادێمیسییەن، سیاسەتوان و وەرگرانی خەاڵتی نۆبێل بەشداریان 
تێدا كرد كە نیشان لە تەشەنەی فكر و ئەندێشەی رێبەر ئاپۆ لە 
ناو بیرمەندان و رووناكبیراندا دەكا. دوو هێڵی فكری و زهنییەتی 
فكری  دووەم،  و  كاپیتالیستی  مۆدێڕنیتیەی  فكری  یەكەم،  هەن؛ 
ئاپۆیە و هەر كەسێ  رێبەر  دیموكراتیك كە خەتی  مۆدێڕنیتیەی 
و  بەرژەوەندی  هیچ  ئاپۆ،  رێبەر  فكری  خەتی  دەبینێ .  ئەوە 
موحافیزەكاری و جەمسەرپاراستنی تێدا نیە و ئەساس بەرژەوەندی 
و مافی مرۆڤایەتییە و كەس نیە كە بە شوێن ئازادی و دادوەریدا 

بگەڕێ  و چاوپۆشی لە رامانی رێبەر ئاپۆ بكا.
ئەوانی  ئاپۆ  رێبەر  ئەندیشەی  چارەسەری  هێزی  ئالترناتیو: 

راكێش كرد؟
شوێن  بە  راستەقینە  رووناكبیرانی  دڵپێت:  دەلیل  هەڤاڵ 
باشتر  بەستێنی  ئەندێشە  و  فكر  كام  چارەسەری كێشەكانەوەن. 
دروست بكا بۆ دەركەوتن لە ئاڵۆزییەكان، نەك وەك ئەندێشەی 
تیوریك بەڵكوو وەك ئەندێشەیەكی كارامە، رێڕەو پەیدا دەكا و 
كە  ئاڵترناتیوە  دانانی  ئاپۆ  رێبەر  تایبەتمەندی  دەبێ .  الیەنگری 
جیاوازی هەیە لە تەك شرۆڤەكارانی دیكە. ئەگەر بواری تێگەیشتن 
بگرینە دەست لە ئێستادا و لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، رۆشەنبیرانی 
عەرەب لە رۆشەنبیرانی گەالنی دیكە زیاتر هۆگری رامانی رێبەر 
چارەسەری  رێگای  و  زیاترە  تێگەیشتن  بۆ  هەوڵدانیان  و  ئاپۆن 
بۆ ئاڵۆزییەكانی جیهانی عەرەبیان تێدا دیتۆتەوە. پێویست دەكا 
كە رووناكبیرانی ئێرانیش لە سەر ئەندێشەی رێبەر ئاپۆ لێكۆڵین 
بكەن و كەڵكی لێوەرگرن چون قەیرانی ئێران لە هەموویان زیاترە 
و كەمینەی جودا جودای تێدایە. بەدواداچوون هەیە، بەاڵم تێری 

ناكا دەبێ  زیاتر وەشوێنی كەون.
ئالترناتیو: لە ساڵوەگەڕی 15ی شوباتدا، قۆناخی دەسپێكردنی 

دانیشتنەكان لەتەك رێبەر ئاپۆ چون شرۆڤە دەكەن؟
هەوڵدانی  بەردەوام  ساڵەدا  چواردە  لەو  دڵپێت:  دەلیل  هەڤاڵ 
رێبەر ئاپۆ هەبوویە بۆ چارسەری و برقەراری ئاشتی كە دەكرێ  
شۆڕشی  و  پارادیگما  گۆڕینی  و  پارێزنامەكان  نووسینی  خەباتی 
رێبەر  جاران  بە  ئیمراڵیدا  سەردەمی  لە  زمان.  بێنینە  زهنی 
باكووری  لە  كورد  كێشەی  چارەسەری  بۆ  كرد  پێشدەستی  ئاپۆ 
و  كرد  هاوكاریان  رێكخستن  و  گەریال  ناوچەكەدا،  و  كوردستان 
پەیامی  وەرگری  كە  نەبوو  بەاڵم موخاتەبێك  نواند،  هەڵوێستیان 
ئاشتی و دیموكراتییانەی رێبەر ئاپۆ بێ . هەری دوایی لە ساڵی 
2012دا شەڕی گەلی شۆڕشگێری دەستی پێكرد و گەریال زنجیرە 
هەڵمەتێكی ئەنجامدا بۆ پاشەكشە بە داگیركەران. بەر لەوە رێبەر 
توركی  دەوڵەتی  پێشكەشی  و  نووسیبوو  رێی  نەخشەی  ئاپۆ 

كردبوو. دەوڵەتی تورك لە الیەكەوە خۆی وەك الیەنگری كێشەی 
كورد نیشان دەدا و دانیشتنی هەبوو لە تەك رێكخستن و رێبەر 
و  گەریال  سەر  دەكردە  هێرشی  دیكەشەوە  الیەكی  لە  و  ئاپۆدا 
ئۆپەراسیونی ئەنجام دەدا و لەناو شاریش خەباتكارانی سیاسی لە 
سەر ناو دۆزی KCK بنچاو دەكرد. پاش دەسپێكردنی شەڕی 
گەلی شۆڕشگێڕ و بە تێگەیشتن لەو پێشنیازانەی رێبەر ئاپۆ كە 
بۆ چارەسەری پێشكەشی دەوڵەتی توركی كردبوو و گوتبووی كە 
تا ئەوانە پێك نەیەن خۆم تێكەلی مەسەلەی چارەسەری ناكەم، 
بەناچاری دەوڵەتی تورك پێواژویەكی دەست پێكرد. رێبەر ئاپۆ 
خۆی پاشدا كێشابۆوە و ئەوە بە قازانجی حوكمەتی AKP نەبوو 

و قەیرانی ئاڵوزتر دەكرد.
 ئێستاكەش ئۆپەراسیۆنەكان بەردەوامن و هێرش و زەخت لە سەر 
گەلی كورد هەیە. بە تیرۆری رێوەبەرانی بزوتنەوەی ئازادیخوازی 
دیانهەوێ  كە بە هەمان شێوەی لە ناو بردن، مەسەلەكە چارەسەر 
ئاپۆ، گەل و گەریال دیانهەوێ   بكەن. بە بێ تەسیر كردنی رێبەر 
چارەسەری بەپێی ویستی خۆیان پێك بهێنن. ئەگەرنا چۆن دەبێ  
كە هەم تاوانبار كردن بە تیرۆر هەبێ  و هەم شەڕ و هەمیش دانیشتن 
و  دیموكراسی  و  نابێ   بەوجۆرە كێشە چارەسەر  بۆ چارەسەری. 
لە  لە پاریس  تیرۆری هەڤااڵن  نابن.  ئازادی و ئاشتی دەستەبەر 
چەندە  تورك  دەوڵەتی  كە  نیشاندەدا  گفت وگۆدا  ئەنجامی  كاتی 
بە گوماناوی رووبەڕووی مەسەلەكە دەبێتەوە و هێشتاش گالدیو 
بەڕێوەی  ئەوان  كارەكان  و  بەهێزە  دەستیان  دەوڵەتی شاراوە  و 
دەبەن. گوتنی وەك ئەوەی كە لە شوێنی دیكەی وەك ئاڵمان دەبێ  
كە تیرۆری هاوشێوە بقەومێ  كە لە الیەن دەسەاڵتدارانی توركەوە 
هاتە سەر زمان، بەرفراوانی پیالنەكەیان نیشان دەدا و هەوڵیان 
بۆ چارەسەر نەكردنی پرسی كورد. دەسپێكردنی دانیشتنەكان بۆ 
چارەسەری باشە بەاڵم كە بە مەرجی زەوتی ئازادی گەلی كورد و 
لەناوبردنی بێ  قەت دەربازی گفت وگۆ نابێ  و كات لە دەس چوونە.
گەریال بۆ هەموو توانا و فیداكارییەوە ئامادەیە و دەتوانێ  واڵمی 
هێرشەكان بداتەوە. ئەمما گۆشەگیری لەسەر رێبەر ئاپۆ بەردەوامە 
پێك  ئاپۆیش  رێبەر  پێشنیازه كانی  گەل،  لەسەر  زەختیش  و 
نەهاتوون یانی دانیشتنەكان زەالل نین. هەنگاوەكان باشن بەاڵم 
گەلی كورد مەجبووە كە بە تەگبیرەوە نزیكی مەسەلەكە ببێتەوە. 
لەو باوەڕەدام كە لە ساڵی 2013دا گۆشەگیری لەسەر رێبەر ئاپۆ 
و  بنێ   هەنگاو  كۆتایی  چارەسەری  بەرەو  كورد  كێشەی  و  الچێ  
بانگەوازیمان  بێت.  نەتەوەیی  هەڵوێستی  خاوەن  كوردیش  گەلی 
بۆ گەلی كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان ئەوەیە كە لە تەك ئەو 
قۆناخەدا هاوئاهەنگ و هاوڕێ  بن و تێكۆشانێكی بەرفراوان دەست 
پێ بكەن بۆ چارەسەری كێشەی كورد لەو بەشەدا و بەوردبنینی 

قۆناخەكە بشۆپێنن.

ئاڵترناتیو: زۆر سپاس بۆ ئەو دەرفەتەی كە پێتان داین

هەڤاڵ دەلیل دڵپێت: سپاس بۆ ئێوەش
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دەستگیری سەرۆك ئاپۆ بە پیالنگێری ناودەوڵەتی و گۆشەگیری 
ئەو لە زیندانی ئیمراڵیدا پێ دەخاتە ناو چواردەیەمین ساڵەوە. 
بەڕێوەبردنی  ئەنجامدان و  بۆ  بوو  ئەو پیالنەی كە سەرەتایەك 
ساڵی  لە  ناوەڕاستدا.  رۆژهەاڵتی  ئاستی  لە  بەرفراوان  پالنێكی 
1999 دا، ئەو كاتەی كە سەرۆك ئاپۆ پاش دەستگیركردنی باسی 
لە داڕشتنی بەرباڵوی پالنی لە ناوبردن دەكرد لەسەر گەلی كورد 
و هەروەها مەسەلەی دیزاینی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی خستبۆ بەر 
باسەوە، زۆر الیەن لە ناوەڕۆكی قسەكانی سەرۆك تێنەدەگەیشتن 
و بۆیان گرینگ نەبوو. ئەمانەی كە ئێستا لە مەنتەقەدا روودەدا 
الیەنی  لە  بڕیارەكەی  كە  بەرنامەیە  و  پیالن  هەمان  درێژەی 
زلهێزەكانی جیهانەوە دەركرابوو. لە هەنگاوەكانی یەكەمیش بۆ 
بوو.  ئاپۆ  سەرۆك  دەستگیری  هەمان  پیالنەكە،  كەوتنەگەڕی 
بوایە و  باوەڕەدام كە ئەگەر بە پێی بۆچوونی ئەو هێزانە  لەو 
بەو جۆرە بوایە كە ئەوان لە مەسەلەكەیان دەڕوانی، زۆر زووتر 

ئێرە  بەاڵم  پراكتیكەوە.  دەكەوتە  پالنەكەیان 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستەو بەر لە هەر شتێك، هەر 
وردەكارێكانێوە  تەواوی  بە  دەبێ   هەنگاوێك 
لە جیهاندا  لەو بەشە  هەڵگیرێ . كەسێك كە 
تایبەتمەندێكانیدا  ناخی  بە  و  نەكردبێ   ژیانی 
و  دەبێ   دووچاری سەرسووڕمان  رۆنەچووبێ ، 
ناتوانێ  پیالن و بەرنامە داڕێژێ . گەلێك جار 
بەرنامەی زلهێزەكان بە هەمان هۆكار شكستی 
پیالنگێڕی  كاتی  لە  چووە.  لەناو  و  هێناوە 
ئاپۆ  سەرۆك  دەستگیری  بۆ  نێودەوڵەتی 
لێوە  باسمان  كە  خاڵەی  ئەو  ئاشكرایی  بە 
پیالنی  كە  ئەوەیە  مەبەست  دەبینرێت.  كرد، 
بۆ  بەرنامەی  جۆرێك  هەموو  بە  دەستگیری 
پیالنەكە  پاش  حیسابی  بەاڵم  داڕشترابوو 
نەكرابوو. بە تایبەت كە وەك هەر سەرۆكێكی 
تێبینیان  و  دەكرا  ئاپۆ  رێبەر  لە  چاو  دیكە 
ئەو  ئاپۆ  سەرۆك  بەندكردنی  پاش  كە  وابوو 
راپەڕینەش وەك ئەوانی بەرێ  پاكتاو دەبێ  و 
لە ناو دەچێ . قەت بیریان لە بەرەنگاربوونە و 

هەڵوێستی گەلی كورد نەدەكرد.

كوردستاندا  لە  رێوەبەری  شێوازی  كە  وابوو  پێیان  ئەوان 
هەمان پێكهاتەی بەرێی هەیە و دەكرێ  بە هەمان رێبازی كۆن 
راپەڕینی  درێژەی  لە  بەاڵم  ببردرێ .  خشتە  لە  كورد  شۆڕشی 
ئاپۆییدا بۆمان سەلماوە كە زیاتر لە هەر شتێك هەوڵدان كراوە 
ئەوە  جا  تێكۆشاندا.  و  خەبات  لە  نۆ  رێبازی  دۆزینەوەی  بۆ 
یانیش خەباتی پاراستنی رەوا.  رێوەبەری بێ  یان رێكخستن و 
یانی بەردەوام لە گۆڕانكاری ناوخۆییدا بوون. لەبەر ئەوەی كە لە 
ئاڵ وگۆڕی مەنتەقەیی و جیهانی دوا نەكەوێ . بەو كورتە باسەوە 
دەمەوێ  بچمەوە سەر باسی دەرئەنجامەكانی پاش گیرانی رێبەر 
ئاپۆ و پیالنیگێڕی ناودەوڵەتی. ئەو دەرئەنجامانەی كە هەموو 
الیەنەكان لە بەرامبەریدا حەپەسابوون و بە شڵەژاوی دەیانویست 
رێگاچارەی بۆ بدۆزنەوە. كاتێك ئەو دەمانە دێنمەوە بیرم، هەر 
ئاگری سەرهەڵدانەكان بوو كە گەرمابەخشی هەر چوارپارچە بوون 
و بە هەمە چەشنە چاالكی دەبینرا. دەتوانم بڵێم رەنگا وڕەنگی 
چاالكییەكان بێ وینە بوون. یەكێك لەو بەشانەی كە چاوەڕوانی 
رۆژهەاڵتی  بەشی  نەبوو  باسدا  مژاری  لە  قەت  و  نەدەكرا  بۆ 
بوون  گەشبین  زۆریش  كە  ئەوانەی  تەنانەت  بوو.  كوردستان 
چاوەڕوانی هیچ كاردانەوەیەكیان نەبوو بۆ رۆژهەاڵتی كوردستان 
دەبینی.  بەدوور  پارچەیەدا  لەو  گەلیان  بەرەنگاربوونەوەی  و 
بەاڵم بە تێكڕایی و خێرایی دیمەنێكیان لە خۆڕاگری و راپەڕین 
و   هەمیشەیی  میراتەیەكی  بە  بوو  رۆژهەاڵت  بۆ  كە  نەخشاند 
رۆحێكی تازەی پێ  بەخشی. ئەوە لە كۆوە سەرچاوەی دەگرێ  
و چۆن دەبێ  كە بە جارێك هەڵمەتی بەو جۆرە سازبێ ، هەڵبەت 

كە جێگای باسە. 
لە سەر چۆنێتی كاردانەوەكان و راپەڕینی گەل لە رۆژهەاڵتی 
كوردستان رای جودا هەن و هێندێك جاریش 
نەیاران، ئەو خەتی راپەڕینە وەك مەسەلەیەكی 
ساكار و رووداوێكی ئاسایی لێی دەڕوانن و بە 
دەكەن.  بۆ  شرۆڤەی  كاتییەوە  روانگەیەكی 
یان وەك هەڵقواڵنی هەستی خەڵكی دەبینن. 
بۆچوونانە  لەو  كام  هیچ  راستیدا  لە  ئایا 
كۆمەڵگاییان  و  سیاسی  زهنییەتی،  پێگەی 
هەیە یان نا؟ ئایا دەبێ  كە باوه ڕمان وابێ  كە 
گەلەكەمان لە رۆژهەاڵت هەر بە هەستی خۆی 
مەنتیقی  پەیڕەوی  هەر  هێشتا  و  دەدا  بڕیار 
دڵە و نەك مەنتیقی سەر؟! ئایا گەلەكەمان 
تێكەڵی  نەیتوانیوە كە هەستی خۆی  هێشتا 
نەتەویی  بڕیاری  هەوێنی  و  بكا  سیاسەت 
دەبێ   كە  بڕوایەدام  لەو  بكا؟  دروست  پێ  
گەلەكەمان و كرداری بەرزتر بنرخێنین. دەبێ  
باش بزانین كە گەلەكەمان لە رۆژهەاڵت چاوی 
لە دەرەوە نییە و هەڵسەنگاندنە سیاسیەكانی 
پێش كەوتووە. ئەگەر لە سەر ناوی رێوەبەری 
و رێوەبردن سەریان لێنەشێوێنن جوانترین و 

رێك وپێكترین هەڵویستیان هەیە و دەبێ . 

یەكێتیرۆژهەاڵت
لەبەرامبەری
پیالنگێڕی

ئازاد چلچەمە

نائومێدی و 
بێ هیوایی بە هۆی 

بەجێ  هێشتنی گەل 
لە الیەن حیزبە 
كالسیكەكانەوە 

داوێنگیری خەڵك 
ببوو. بەاڵم 

بزووتنەوی ئاپۆیی 
و فەلسەفەی رێبەر 
ئاپۆ ئاسۆی تازەی 
لە پێش چاوی گەل 
كردەوە و هیوایەكی 

نوێی خوڵقاند.
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دەرباری راپەڕینەكانی ساڵی 99دا سەرەتا دەخوازم باس لەوە 
بكەم كە تا چ ئاستێك لەسەر بنەمای سۆز و عاتیفەیەكی كاتی 
تواندنەوە  سیاسەتی  بێ گومان  سیاسی.  رادەیەك  چ  تا  و  بوو 
لە كوردستاندا كارێكی كردووە كە كەلەبەری گەورەی خستۆتە 
كە  نەیتوانیوە  كاتێك  هیچ  بەاڵم  كۆمەڵگاوە.  یەكگرتوویی  ناو 
رێكخستنی عاتیفی گەل لە ناو ببا. سەرەتا دەبێ  ئاماژە بكەم 
زیندوو  و هەستی گەل  نەبێ   عاتیفی  رێكخستنی  تا  كە  بەوەی 
نەبێتەوە ناتوانین باس لە پێوەندی كۆمەالیەتی و سیاسی بكەین. 
بۆ وێنە لە باكووری كوردستان ئەوەی كە لەیەك پچڕابوو هەست 
نەك  نرخەكانیان  بە  و  یەكتر  بە  دەرحەق  بوو  گەل  سۆزی  و 
ئاگاداری لە سیاسەتی ناودەوڵەتی و یان سیاسەتی ناوخۆیی لە 
واڵتی توركیە. ئایا گەل لە رۆژهەاڵتی كوردستان لە نرخەكانی 
دابڕاوە و باوڕی پێیان نەماوە؟ هەروەها ئاگادارین لەوەی كە بە 
راپەڕینێكی عاتیفی و هەستی تا چەندە بەرەو پێش دەچین و 

دەوامی دەبێ  یان نا. 
تایبەتمەندی راپەڕینی بەو جۆرە ئەوەیە كە زۆر زوو دادەمركێ  
و لەبیر دەچێتەوە. كەس حازر نابێ  كە خۆی بخاتە مەترسییەوە 
و بەدیلێكی بۆ دانێ . لە دوای ئەوەش، هەست لە خۆڕا ناكەوێتە 
ئاراوە و دەبێ  كە جوڵێنەوه یەكی هەست هەبێ . هەمدیسان چۆن 
دەبێ  كە ئەو هەستە لەوپەڕی سنوورە دەسكردەكانەوە هاتبێ  
من  بێ .  نائاشنا  لەتەكیدا  كە  گەلێك  دانێتە سەر  كاریگەری  و 
بۆخۆم نەمدیوە كە هەستێكی نەناسراو مرۆڤ بێنێتە ئاستی سۆز 
و بڕیار و شەڕ بۆ ئازادی. دەبێ  كە ئەوە هەستێكی غەریب نەبێ  
زارەكان دەخاتە هاوار و ئێشێكی  و دەردێكی هاوبەش بێ  كە 

هاوبەشە كە هەمووی لەش بێ ئۆقرە دەكا. 
لە  گەل  هەمووی  كە  چۆنە  هەمدیسان 
هەستی  بەجارێك  كوردستان  رۆژهەاڵتی 
دایدەگرێ .  هاوبەش  ژانێكی  و  هاوبەش 
بوونی  ئیحساسی  لە  باس  كە  ئەوانەی 
بەوجۆرە دەكەن بۆچی بەر لەوە نەیانتوانیوە 
بۆ  رۆژهەالت  لە  گەلەكەمان  هەستەی  ئەو 
بیكەن  و  بهێنن  بەكار  خۆیان  بەرژەوەندی 
بە رێكخستنێكی پتەو بۆ خۆیان و سوودی 
لێوەرگرن. جێگای سەرسووڕمانە كە تێبینی 
ئاوا  مەزنی  راپەڕینی  سەر  لە  جۆرە  بەو 

هەیە.
سەرهەڵدانە  لەو  بەر  كە  بزانین  دەبێ  
بۆ  ببو  پەیدا  باش  بەستێنێكی  كەم  النی 
كە  نەچێ   لەبیرمان  هەست.  دەربڕینی 
ماوەی دە سااڵ خاكی رۆژهەاڵتی كوردستان 
كۆماری  رژیمی  تەنێ   كە  بوو  گۆڕەپانێك 
دەكرد.  تێدا  مەیدانداری  ئێران  ئیسالمی 
ئێران  ئاسوودەوە.  خەیاڵێكی  بە  سااڵ  دە 
تواندنەوەی  سیاسەتی  جۆرێك  هەموو  بە 
هیچ  سەپاند.  رۆژهەاڵتدا  خەڵكی  بەسەر 
پێموایە  و  نەدەكرا  بەدی  بەربەستێك 
لە  گەلەكەمان  كە  هەل ومرجێكی  دژوارترین 

دیكەش  مژارێكی  ساڵەیە.  دە  ئەو  كردووە،  تێپەڕی  رۆژهەاڵتدا 
كە لە بۆچوونی هەستی و كاتی بوونی راپەڕینەكەی رۆژهەاڵتدا 
دەردەكەوێ ، ئەو راستێیە كە هیچ كەس و رێكخراو و حیزبێك 
تێكەاڵوی  خەڵك  هەستی  كە  نەكردبوو  ئەوەی  پێشەنگایەتی 
سیاسەت بكا و رێكخراوەكانی رابردوو، بۆخۆشیان بە باشی لەوە 
تێگەیشتوون كە كارێكیان بۆ وەدیهێنانی وەرچەرخانی زهنییەتی 
لە ناو گەلدا نەكردووە. باش ئاگادارین  كە چەندە رێكخستنیان 
پێكهێناوە و خاوەن چەند دام ودەزگان. لە بەر ئەوش بەدوور نەبوو 
تێڕوانینی بەوجۆرەیان هەبێ . ئیدی گەل لەو دە ساڵەدا بە چ 
رەنج و زەحمەتێك خۆی لەسەر پێ راگرتووە، با بمێنێ . سەرەڕای 
سیاسەتی تواندنەوە لە الیەن رژیمەوە، ئەو مەیدان چۆڵكردنەش 
بوو بە خۆتواندنەوەیەك لە هاوئاراستەیی سیاسەتەكانی رژیمی 
ئێراندا. پاشانیش هەستی مرۆڤ هەڵقوالوی دەروونێتی و بێ رێزی 

كردن بە هست و سۆزی گەل كارێكی سووك و بێ بایەخە. 
فەرهەنگ تەنیا بوارێك بوو كە گەلی رۆژهەاڵت لەو سااڵنەدا 
بە بێ پشتیوان توانیبووی خۆی پێ  زیندوو راگرێ  و هەست و 
سۆز و  دەنگی بگەیەنێـتە هەموو جیهان لە بن سێبەری ئەودا 
لە  كورد  گەلی  كە  بوو  بوارێك  تەنیا  چون  بخا.  رێك  خۆی 
ئێراندا دەیتوانی رۆڵی تێدا ببینێ. دیارە هەر كەسێك كە وەك 
راپەڕینێكی عاتیفی بیبینی لە رێكخستن و بوارەكانی تێ ناگا و 
قسەی دوژمن دەكا. دیسانیش دەبێ  ئەو هەستەی  كە دەبێتە 
هۆی نزیكی گەلەكەمان لە هر چوارپارچە، بەالمانەوە پیرۆز بێ .
نائومێدی و بێ هیوایی بە هۆی بەجێ  هێشتنی گەل لە الیەن 
حیزبە كالسیكەكانەوە داوێنگیری خەڵك ببوو. بەاڵم بزووتنەوی 
ئاپۆیی و فەلسەفەی رێبەر ئاپۆ ئاسۆی تازەی 
لە پێش چاوی گەل كردەوە و هیوایەكی نۆی 
خوڵقاند. راستە كە خەباتی فەرهەنگی بەڕێوە 
ناوەندگەرایی  و  نەبوو  وه اڵمدەر  بەاڵم  دەچوو 
پەیوەست  هەوڵی  خۆیەوە  هێزی  بەهەموو 
ناوەندەوە.  بە  هەبوو  كوردی  گەلی  كردنی 
لە  كە  بوو  فكرێك  و  زهنییەت  قەدەرگەرایی، 
مەترسیدارترین  و  پێدەدرا  پەرەی  كوردستاندا 
خەڵك  كە  ئەوەی  لەمەر  بوو  فیكری  خەتی 
دوور  شۆڕشگێڕی  هەستی  و  واڵتپارێزی  لە 
قەدەرگەرایی  ئێستاكەش  هەر  بخاتەوە. 
قورسترین باری زهنییەتی نەرێنییە كە بووە بە 
تەیمان و لەمپەرێك لە بەرامبەری پێشكەوتن لە 
كوردستان و رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا. راپەڕینێكی 
كە نەك بەشێك یا شارێك و یانیش عەشیرەتێك 
كە  دیتوومانە  جار  گەلێك  بێ .  بەشدار  تێیدا 
كەمینەیەكی  یان  مەنتەقەیەك  بە  راپەڕینەكان 
عەشیرەییەوە  و  زاراوەیی  یان  و  ئایینی 
ئەو  ئەمجارە  راپەڕینی  دەمێنن.  سنووردار 
ئیالم  وەك  شارەكانی  و  تێپەڕاند  سنوورانەی 
و كرماشان و ناوچەكانی دەورووبەری گرتەوە. 
لەو  و  تێپەڕیوە  هەست  ئاستی  لە  كە  دیارە 
راپەڕینەدا پێگەیشتنی هەستی نەتەویی بەدی 

سەرهەڵدانەكانی 
رۆژهەاڵتی كوردستان 

بێ شك پێگەیشتنی 
هەستی نەتەوەیی 
و زیندوو بوونی 

كۆمەڵگای ئەو بەشە 
نیشان دەدا و هەستی 

ئەرك و بەرپرسیارێتی 
رووناكبیری و 

واڵتپارێزی دەخاتەڕوو. 
گەل لەو بەشە 

گەلەكۆمەی ناودەوڵەتی 
وەك هێرش لە سەر 
شوناس و ناسنامەی 
خۆی دەبینێ  و بە 
هەموو تواناییەوە 
بۆ شەرمەزاركردنی 

دەردەكەونە شەقام و 
خاوندارێتی لێدەكەن.
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نەیتوانیبوو  حیزبێك  و  رێكخراو  هیچ  كاتەش  ئەو  تا  دەكری. 
كە بەو بەرباڵوییە گەل بێنێتە مەیدان و بە یەك ئامانج و یەك 
هەڵوێست رێكیان بخا. بەشداری كردنی هەموو چین و توێژەكانی 
كۆمەڵگای كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان مژارێكی دیكەی باسە. 
چ شتێك توانیبووی كە هەموو گەل موخاتەب بگرێ  و راكێشی 
دیتوویەتی  ئەمڕۆشدا كەس  لە رۆژی  ئایا  بكا.  سەر شەقامیان 
كە هەموو چینەكانی كۆمەڵگا خاوەن یەك هەست و هەڵویست 
بن و مەودای ناوبەینیان نەك هیچ نەبێ  بەڵكوو شانبەشانی یەك 

داكەونە سەر شەقام و هاواریان بڵند بێ .
دورەدەستتر  هەموویان  لە  بەاڵم  زۆرن  رێكخستنی  كێشەی 
هێنانە الی یەكی چینەكانی ناو كۆمەڵگایە. لە كاتی پیالنگێڕی 
ناودەوڵەتی و لە راپەڕینەكەی رۆژهەاڵتدا هەمووی ئەو مەودایانە 
لەناو چوون، دیارە كە لەو مژارەدا خاڵە هاوبەشەكان موخاتەب 
وەرگیراون. ئەوەی كە هیچ رێكخراوێك تا ئەو كاتە نەیتوانیبوو 
پارتی  كاتە  ئەو  تا  كە  نەبین  خافل  لەوەش  با  بێنێ .  پێكی 
كرێكارانی كوردستان لە روژهەاڵتی كوردستاندا خەباتی نەدەكرد 
كە  ئێران  دەوڵەتی  تەك  لە  ديپلۆماسی  كاروباری  دەرەوەی  و 
پێوەندێكی ئاسایی ناوبەینی دوو الیەنە، خەباتی ناو گەلی نەبوو. 
و هەر كەسێك  پێكهات  بەو جۆرە  دیمەنێكی  ئەمانە  سەرەڕای 
تێیدا بەشداری كرد. خاڵی گرینگ كە دەبێ  لەبیر نەچێ  ئەوەیە 
كە گەل هەمیشە ئامادەی سەرهەڵدانە و قەت لەو نەریتە دوور 
نەكەوتۆتەوە یانی دەبێ  كە مەودای راپەڕینەكان زۆر بووبێتەوە، 
كە ئەوە نە نیشانی الوازی هەستی شۆڕشگێرییە بەڵكوو الوازی 

پێشەنگایەتییە كە پێویستی بە رخنەداینی هەمەالیەنە هەیە.
پرسی  مەر  لە  بەربەست  دەبوونە  كە  مژارەكانی  هەموو 
پێكرد  ئاماژەم  وەكی  و  الدەچن  جارێك  بە  نەتەوه یی  یەكێتی 
پێگەیشتنی هەستی نەتەوەیی خۆی دەنوێنێ . هەمدیسان تەنێ  
توێژەكانی  بەینی  ناو  قەلەشتەكانی  و  كەلەبەرەكان  الچوونی 
كۆمەڵگا نابینین، لە پەنای ئەودا سنوورەكانی فیكریش الدەچن 
و گەل هاواری پێشەنگ دەكا. هەمیشە لە ناوبەینی رووناكبیران 
ئاویان  و  هەبووە  ناكۆكی  دیكەش  بەشەكانی  و  خوێندكاران  و 
بە ئاوەڕۆیەكدا ناڕوا، یەكێتی ناوبەینیان لە سەرهەڵدانی ساڵی 
99دا گەلێك گرینگە. هەمووی ئەوانە لە حاڵێكدایە كە گەل لە 
رۆژهەاڵتی كوردستان خاوەن تەجرەبەیەكی مەزنە و ئەزموونی 
كۆدایە.  لە  قازانجی  و  كامەیە  خەسار  بزانێ   كە  هەیە  ئەوەی 
هەبوونی هێزێكی شاراوە بەو جۆرە لە ناو گەلەكەماندا جێگای 
گەلێك دڵخۆشییە و كۆماری ئیسالمی ئێران بە سااڵنە دەیەوێ  
هەروەها  بەزیوە.  بۆخۆی  بەاڵم  و  بێنێ   هێزە  بەو  شكست 
دەخوازم تیشك بخەمە سەر مەسەلەیەكی دیكەش. گەلی كورد 
ماوەی  بۆ  قەت  كرد  باسمان  كە  سااڵنەی  لەو  رۆژهەاڵت،  لە 
ساتێكیش لە لێگەڕین نەكەوتبوو. بۆچی باسی لێگەڕین دەكەین، 
لە ئەنجامی لێگەڕین و لێكۆڵین و كەوتنە شوێن راستیدایە كە 
روانگەی ناسینی مرۆڤ بەرین دەبێتەوە و دەتوانێ  هەڵبژێرێ  و 
كاتێكیش كە توانی باشترین رێباز هەڵبژێرێ  ئامادەیە كە ببێتە 
رێبواری ئەم رێگایە و بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانی گیانی خۆی 

بۆ بەخت بكا.
شەپۆلی  و  بینرا  پێواژۆیەدا  لەو  كە  شەهادەتانەی  ئەو 

و  لێگەڕان  بەبێ   ئاست  بڵندترین  گەیاندە  راپەڕینەكەیان 
پێوشوێنگیری حەقیقەت چۆن دەبێ . بەردەوامی سەرهەڵدانەكان 
لەو بەشەی كوردستان لە ساڵەكانی دوایی و هەمان ئاراستەدا، 
دەدا.  ڕەوتی خۆی  بە  درێژە  كە  پێشكەوتنی خەتێكە  نیشانی 
لەو باوەڕەدام كە فكرێكی راست لە هەر جێگەیەك بێ  الیەنگری 
خۆی پەیدا دەكا. ئێستاكەش ئەو رەوتە كە بەردەوام بەرەو پێش 

دەچێ  مەنتیقیتر دەبێتەوە و رێرەوی زیاتر دەبێ .
كاتێك كە لە درێژەی سەرهەڵدانەكان دەڕوانین و راپەڕینەكان 
شارەكانی  و  ماكۆ  و  سەقز  و  كرماشان  و  سنە  و  مەهاباد  لە 
لە  دەبینین  دێنینەوە،  وەبیر  كوردستان  رۆژهەاڵتی  دیكەی 
چۆن  كە  دەردەكەوێ   ئاشكرایی  بە  و  چوارچێوەدان  هەمان 
بەرەو پێشكەوتن دەچێ . هەروەها بەشداریكردنی جوانانی كورد 
بەردەوامی  راستەقینەی  نیشانی  ئازادیخوازیدا  بزوتنەوی  لە 
راوەستانەكەیە لە رۆژهەاڵتی كوردستاندا. بۆ هاوئاهەنگی زیاتر و 
رێكخستن كردنی هێزی گەل لەو بەشەی كوردستان، پارتی ژیانی 
ئازادی كوردستانیش دامەزرا كە پێكهاتووە لە هەمان جوانانی 
خۆڕاگر و ئازادیخواز و بە سیستەم بوونی و كاناڵیزە بوونی ئەو 

هێزە نیشان دەدا.
پشتی  لە  كە  بكەین  لەوە  باس  دەبێ   ئەوانەش  دەرەوەی   
دوایی  كە  هەیە  رێوەبەرییەك  كەسایەتی  مژارەكان  هەمووی 
لە  كالسیك  رێوەبەری  سیستەمی  جۆرە  هەموو  بە  هێناوە 
كۆمەڵگادا و رامانێكی كە نە سنوور دەناسی و نە چین و  توێژ 
و هەموو رەنگ و جیاوازییەكان خۆیانی تێدا دەبیننەوە. سەرۆك 
ئاپۆ رێوەبەرێكی كۆمەڵگایە و بزوتنەوەی ئاپۆییش تەڤگەرێكی 
بزوتنەوەیەكی چەكداری سەیری  نابێ  كە وەك  كۆمەالیەتییە و 
دیارە؟  بەچیدا  بزووتنەوەیە  ئەو  بوونی  كۆمەاڵیەتی  بكەین. 
بەهێز  چەندەش  چەكداری  بزوتنەەوەی  كە  دەزانین  هەموومان 
بەردەوام  ناتوانێ   كۆمەاڵیەتی  بزوتنەوەیەكی  نەبێتە  ئەگەر  بێ  
كە  ئەوەی  دەبینین  ئێستاش  هەر  دەهێنێ .  شكست  و  بێ  
دەوڵەتی تورك لە هەمبەری بزوتنەوی ئاپۆیی بێ چارە ماوەتەوە، 
سەبەب جێگیربوونێتی لە ناو كۆمەڵگای كوردستاندا. تەڤگەری 
كۆمەاڵیەتی رۆژبەرۆژ پەرەدەستێنێ  و بەرفراوان دەبێتەوە. رۆڵی 
سەرۆك ئاپۆ لە رێوەبردنی كۆمەڵگا و كاریگەری لە سەر هەموو 
چین و توێژەكانی پاش چواردە سااڵ گەیشتۆتە لووتكە و كەس 

ناتوانێ  وەك موخاتەبێ  پرسی كورد نەیبینێ .
پێگەشتنی  بێ شك  كوردستان  رۆژهەاڵتی  سەرهەڵدانەكانی 
هەستی نەتەوەیی و زیندوو بوونی كۆمەڵگای ئەو بەشە نیشان 
دەدا و هەستی ئەرك و بەرپرسیارێتی رووناكبیری و واڵتپارێزی 
دەخاتەڕوو. گەل لەو بەشە گەلەكۆمەی ناودەوڵەتی وەك هێرش 
لە سەر شوناس و ناسنامەی خۆی دەبینێ  و بە هەموو تواناییەوە 
بۆ شەرمەزاركردنی دەردەكەونە شەقام و خاوندارێتی لێدەكەن. 
پازدەی شوبات بۆ گەلەكەمان لە رۆژهەاڵت هەرچەند كە وەك 
تێكۆشانی  و  خەبات  لە  نۆیە  وەرزێكی  بەاڵم  رەشە  رۆژێكی 

بێ بڕانەوەدا.
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در تمامي دفاعيات نوشتاري و گفتگوهاي شفاهي اي كه تاكنون 
داشته ام، چندان در باب زندگي شخصي خويش سخن نگفتم. بغير 
از مسائل معمولي مربوط به سالمتي و روابط مربوط به داد و ستد 
انزوايي كه  برابر  با مديريت زندان، چگونگي مقاومت خويش در 
نظام بصورت مخصوص تدارك ديده و تنها بر من اجرا مي نمود و 
چگونگي تحمل تنهايي را باز نگفتم. فكر كنم موضوعي كه بيشتر 
در  كه  است  حياتي  آزمون هاي  است،  موضوع كنجكاوي  همه  از 
وقتي  هنوز  دادم.  انجام  مطلق  تنهايي  و  حركت  فقدان  اين  مقابل 
كودكي بيش نبودم، يكي از سرد و گرم چشيدگان روستا كه فرزانه 
نيز شمرده مي شد، با مشاهده ي رفتار و حركاتم، جمله اي گفت كه 
در  جيوه  مگر  بنشين،  جايت  سر  »پسر  است:  مانده  باقي  ذهنم  در 
درون تو وجود دارد؟« مي دانيم كه جيوه عنصري بسيار سيال است. 
خدايان  اگر  حتي  بودم.  جوش  و  پرجنب  آنگونه  كودكي  نيز  من 
متولوژيك نيز به مجازاتي برايم فكر مي كردند، فكر نكنم مجازات 
سنگيني به اندازه ي بستن من به صخره هاي امرالي به ذهن شان خطور 
مي كرد. علي رغم اين، دوازده سال را در سلول انفرادي طي نمودم. 
بعنوان جزيره اي مشهور است كه محل اجراي  امرالي در تاريخ 
مجازاتي است كه براي دست اندركاران باالي دولتي صادر مي شده 
است. اقليم آن هم بسيار مرطوب و هم دشوار است؛ جهت فرسوده 
انسان از نظر فيزيكي مناسب است. هنگامي  و تكيده نمودن جسم 
كه انزوا در اتاق دربسته بر آن افزوده شود، تأثير فرسوده كننده ي 
دوران  آغاز  در  همچنين  مي شود.  بيشتر  هرچه  جسم  روي  بر  آن 
نظارت  تحت  طوالني  مدتي  به  شدم.  آورده  جزيره  به  كهنسالي 
نظر  به  اخير  سال  دو  در  داشته شدم.  نگه  ويژه  نيروهاي  فرماندهي 
از يك  بغير  به وزارت دادگستري سپرده شد.  نظارت  مي رسد كه 
ديگري  امكان  كانال  يك  راديوي  يك  و  مجله  روزنامه،  كتاب، 
براي برقراري رابطه نداشتم. البته مالقات با برادر و خواهرانم كه هر 
چند ماه يكبار بصورت نيم ساعته صورت گرفته و مالقات هفتگي 
با وكال ـ كه مكررا به بهانه ي »اوضاع نامساعد جوي«  قطع مي شوندـ 
فاكتورهاي  اين  بدون شك  را تشكيل مي دهد.  كل جهان روابطم 
كافي  روابطي  ماندن  سرپا  جهت  اما  نمي شمرم  كوچك  را  رابطه 
فرسوده  و  ماندن  پا  سر  كه  بودند  اراده ام  و  ذهن  اين  نمي باشند. 

نگشتن را تعيين مي نمودند.
در واقع شرايط خارجي، دولت، مديريت زندان و خود زندان اگر 

داراي تجهيزاتي همانند تجهيزات كاخ ها باشند نيز كفاف توضيح 
نمي نمايد.  را  است  من  به  مختص  كه  انزوايي  تحمل  چگونگي 
فاكتورهاي اساسي بايد در شرايط و برخوردهاي دولت جسته شوند. 
اين خود متقاعد نمودنم به شرايط انزوا بود كه تعيين كننده بود. بايد 
چنان توجيهاتي بزرگي مي داشتم كه بتوانم با استفاده از آنان تحمل 
ـ  اگرچه در انزواـ  انزوا را كرده و ثابت نمايم كه حياتي بزرگ را 
مي توان به نمايش گذاشت. به هنگام انديشيدني اينگونه بايد از دو 

رويداد اصطالحي سخن بگويم.
اولي، در مورد موقعيت اجتماعي كردها بود. اينگونه مي انديشيدم: 
براي اينكه طلب حيات آزاد را داشته باشم، جامعه يعني جامعه اي 
كه بدان منسوب هستم بايد آزاد مي بود. به عبارت صحيح تر، آزاد 
جامعه شناختي،  نظر  از  نبود.  تحقق  قابل  جامعه  بدون  فردي  شدن 
هنگام  به  بود.  جامعه  آزادي  سطح  با  پيوند  در  تماما  فرد  آزادي 
اجراي اين فرضيه بر جامعه ي كرد، ادراكم آن بود كه حيات كردها 
حصار  آن  اطراف  كه  بود  ظلماني  و  تاريك  زنداني  از  بي تفاوت 
كشيده نشده است. اين ادراك را به عنوان يك بازگويي ادبي باز 
نمي گويم، بعنوان حقيقِت واقعيتي بيان مي كنم كه كامال روي داده 
است. دومي، جهت درك كامل اصطالح، نياز به پايبندي به يك 
اصل اخالقي وجود دارد. بايد در اين موضوع خويش را آگاه كني 
كه بصورت پايبندي قطعي به يك جامعه مي توان زيست. يكي از 
مهم ترين ادراك هايي كه مدرنيته ايجاد نموده نيز متقاعد كردن فرد 
در موضوع توان خوْد حيات بخشي بدون وجود پايبندي به جامعه 
مي باشد. اين متقاعد نمودن، يك بازگويي متقلبانه مي باشد. در واقع 
چنان حياتي وجود ندارد، اما بصورت يك واقعيت مجازِي ساخته 
شده قبوالنده مي شود. محروميت از اصل مذكور، به معني فروپاشي 
مي باشند.  مختلط  اخالق  و  حقيقت  اينجا  در  مي باشد.  نيز  اخالق 
فردگرايي ليبرالي تنها با فروپاشي جامعه ي اخالقي و بريدن روابطش 
بعنوان حيات مرسوم در  ارائه اش  با ادراك حقيقت ميسر مي باشد. 
عصر ما، صحيح بودن آن را ثابت نمي كند. دقيقا همانند ميسر گشتن 
از  است ـ  آن  سخنگوي  ]ليبراليسم[  كه  ـ  كاپيتاليستي  نظام  تشكيل 
از دست دادن ادراك حقيقتي  طريق فروپاشي جامعه ي اخالقي و 
خويش از طرف جامعه ي مذكور! همچون يك نتيجه ي تفكراتم بر 

روي پديده و مسئله ي كرد به قضاوت مذكور رسيدم.
نيز  نمود. آن  بايد يك جنبه ي دوگانه را در حياتم نيك درك 
گريز از هويت كردي و عكس آن متمايل شدن به هويت كردي 
جهت  شرايط  فرهنگي،  گشته ي  اجرا  نسل كشي  اقتضاي  به  است. 
تشويق  را  گريز  دائما  بودند؛  آماده  و  حاضر  جايي  هر  در  گريز 
مي نمودند. دقيقا در اينجاست كه اصل اخالقي وارد ميدان مي شود. 
گريز از جامعه ي خويش به قيمت نجات شخص خويش تا چه حد 
صحيح و يا نيك است؟ توان رسيدن به آخرين سال دانشگاه در آن 
دوران، در واقع دوران به معني ضمانت نمودن رهايي شخصي من 

در باب حياتم در زندان 
جزيره ي امرالي 

ترجمه از زبان تركي، آراس كاردوخ

برگرفته از دفاعيات عبداهلل اوجاالن ـ كتاب پنجم
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نيز بود. آغاز به رو كردنم به جامعه ي كرد و يا قطعي شدن مسئله ي 
بود.  اخالقي  اصل  به  بازگشت  بيانگر  مقطع،  اين  در  دقيقا  مذكور 
جامعه اي  و  نبوده  كرد  مي توانست  جامعه  اين  سوسياليستي  نظر  از 
اجتماعي  پديده ي  يك  به  فرد  قطع  بطور  بايد  هم  باز  باشد.  ديگر 
پايبند گردد تا بتواند فردي اخالقي شود. آشكار مي گرديد كه من 
اينجا از اصطالح اخالق در  باشم. در  نمي توانم فردي فاقد اخالق 
معناي اتيك يعني در معناي تئوري اخالق استفاده مي نمايم، وگرنه 
از اخالق گرايي ابتدايي مثال از زندگي كردن وابسته به خانواده و يا 
اجتماعي مشابه در تمامي طول عمر سخن نمي گويم. زيرا پايبندي به 
پديده ي كرد و صورت پُرسماني آن تنها از نظر اخالق به مثابه اتيك 
آنگونه  هم  هنوز  كه  ـ  كردها  مطلق  بردگي  وضعيت  بود.  ممكن 
است ـ مانع از اين خيالم شد كه »حيات آزاد هم ممكن مي باشد«. به 
اين متقاعد شدم: من جهاني ندارم كه در آن آزادانه زندگي كنم. در 
اينجا مقايسه ي بسياري بين زندان داخل و خارج انجام دادم. نتيجتا 
متوجه شدم اسارتي كه در خارج وجود دارد، براي فرد خطرناك تر 
در  را  فرد كرد خويش  است كه يك  بزرگي  اشتباه  اين  مي باشد. 
تحت  حياتي كه  كند.  زندگي  آنگونه  و  نموده  تصور  آزاد  خارج 
تسلط اشتباهات و دروغ ها بگذرد، حياتي خسران بار است كه بدان 
خيانت ورزيده شده. نتيجه اي كه از اين امر گرفتم اين بود كه در 
با قرار داشتن در  نيز  به يك شرط مي توان زيست، آن  تنها  خارج 
شرايط  در  )و  كردها  آزادي  و  موجوديت  راه  در  مبارزه  حالت 
ساعت  چهار  و  بيست  طي  ترك(  زحمت كشان  براي  كاپيتاليستي 
شبانه روز ممكن مي باشد. حيات براي كردي بااخالق و شرافتمند، 
قطعا با رزمندگي بيست و چهار ساعته در راه موجوديت و آزادي 

ممكن مي باشد.
شيوه ِي  آموختن  مكان هاي  بلكه  نبوده،  اصالح  محل  زندان ها 
برابر  در  خويش  ارادي  و  اخالقي  وظايف  آوردن  بجاي  قوِي 
راه آزادي كه سر  مقوله جهت جنگجويان  جامعه مي باشند. همان 
نيز مصداق دارد. به جامه ي گريالي راه  به كوهستان ها برداشته اند 
بجاي آوردن وظايف اخالقي و سياسي  معني  به  آزادي درآمدن، 
در برابر صورت اجتماعي در باالترين سطح مي باشد؛ اين به معني 
معني  به  بجاي آوردن وظيفه ي اخالقي مي باشد؛  و  داشتن آگاهي 
مربوط  كه  است  شدن  آزاد  مقضيات  از  دسته  آن  آوردن  بجاي 
ايجاد  جهت  گرياليي،  جامه ي  پوشيدن  مي باشند.  خوددفاعي  به 
نفوذ و يا به قدرت رسيدن نيست. اين امر نمي تواند رزمندگي راه 
آزادي باشد، بلكه جنگجويي در راه قدرت است. آنان كه اينگونه 
و  اخالقي  آنجا  از  آمدن شان  نه  و  به كوهستان  رفتن شان  نه  هستند 
اجتماعي نيست؛ بالذاته كساني اينچنين در صورت برآورده نشدن 
توقعات شان به آساني خيانت مي ورزند. قادر نخواهند بود لزومات 
آورند.  بجاي  حوزه ها  از  يك  هيچ  در  را  اجتماعي شان  وظايف 
ميان  براي آنان كه موجويت اجتماعي شان در  اين است:  مقصودم 
بردگي مطلق مي باشد، حتي آنان كه دچار به تحليل رفتگي هستند، 
بي جايي  تمايزات  مي باشد.  مشابه  خصوصيات  داراي  جايي  هر 
است  بد  مسلحانه  مبارزه ي  نيك،  بيرون  و  است  بد  داخل  همانند 
مبارزه در راه  نيك است، تالش الزمه ي  نوع غيرمسلحانه ي آن  و 
انسان  حيات  كه  مادامي  نمي دهد.  تغييري  را  آزادي  و  موجوديت 
تنها هنگامي كه آزاد باشد حاوي معناست، حيات فاقد آزادي در 
هر جا كه جريان داشته باشد، آنجا هميشه يك زندان تاريك است!
پيوند  در  كه  است  حقيقت  ادراك  توسعه ي  اصطالح،  دومين 
زندان،  نيروي تحمل در  راه چاره ي  تنها  اول مي باشد.  با اصطالح 

داشتن  اساس  بر  حياتي  مي باشد.  حقيقت  ادراك  دادن  توسعه 
به  مورد عموم حيات، واصل شدن  در  از حقيقت  توانمند  ادراكي 
لذيذترين لحظه ي حيات و به عبارت صحيح رسيدن به معناي حيات 
مي باشد. اگر انسان ها درك كرده باشند كه چرا زندگي مي كنند، 
زندگي در جايي معين براي آنان مسئله ساز نخواهد بود. اگر حيات 
از دست  اشتباهات مكرر طي شود، معنايش را  با خطاها و  همگام 
مي دهد. بدين ترتيب پديده اي بوجود مي آيد كه فاسد شدن حيات 
طبيعي  نتايج  از  ناسزا  و  منازعه  ناخوشي،  كسالت،  مي شود.  ناميده 
حيات فاسد مي باشند. حيات انسان در نظر آنان كه ادراك حقيقت 
آنان پيشرفته مي باشد، يك معجزه ي تمام عيار مي باشد. خود حيات 
در  كيهان  معناي  مي باشد.  بزرگ  اشتياقي  و  هيجان  سرچشمه ي 
شويم، چيزي  نهفتگي  اين  متوجه  كه  هرچه  مي باشد.  نهفته  حيات 
به نام تحمل زندگي ـ حتي اگر در زندان هم باشدـ باقي نمي ماند. 
بالذاته اگر زندان جهت آزادي باشد، اين ادراك آزادي است كه 
حقيقت  ادراك  طريق  از  كه  حياتي  شد.  خواهد  بزرگ  آنجا  در 
نيز  خوشبختي  به  تلخي ها  دشوارترين  تبديل  به  قادر  شود،  بزرگ 

مي باشد.
مسائل جسماني مي گشتند، حيات  راهگشاي  فيزيكي كه  داليل 
روحي،  نيروي  نمايم.  تحمل  نتوانم  كه  نداشت  جنبه اي  امرالي  در 
آگاهي و ارادي ام در مقايسه با گذشته به هيچ وجه پسرفت ننموده؛ 
برعكس بصورت پااليش يافته تر درآمده، با زيبايي تغذيه گشته و 
توضيح  كه  هرچه  است.  گشته  غني  زيبايي اش  پيشرفت  جنبه ي  با 
حقيقت اجتماعي از طريق علم، فلسفه و زيبايي انجام داده مي شد، 
امكانات حيات صحيح تر، بهتر و زيباتر نيز افزايش مي يافت. بجاي 
زندگي كردن با انسان هايي كه مدرنيته ي كاپيتاليستي از راه يعني از 
مسير حقيقت خارج نموده، تنها زندگي كردن در سلولم تا آخرين 

نفس را ترجيح مي دهم.
خواه  باشد،  خارج  در  چه  و  زندان  داخل  در  چه  انساني  حيات 
تنها  باشد،  فضا  از  نامعين  مكان  و  لحظه  يك  در  و  مادر  در شكم 
و  تفاوت ها(  احتساب  )با  مساوي  آزاد،  بصورت  اجتماعي  نظر  از 
دموكراتيك قابل حيات است. اشكال حياتي غير از اين گمراهانه 
و به تبع آن بيمار مي باشند. براي كاناليزه كردن حيات بسوي مسير 
صحيح و سالم گرداندنش، از طريق گفتار و كردارهاي اجتماعي 
متفاوت و از جمله انقالب بايد مبارزه انجام داده و جهت اين امر نيز 

ذهنيت و اراده اي اخالقي، زيبا، فلسفي و علمي تشكيل داده شود.
بنابراين در يك آزادي محتمل، هرجا كه باشم و در هر لحظه اي 
كه زندگي كنم، طبيعي است كه جهت حيث اجتماعي اي كه سعي 
واقعيت  تراژيك ترين  دچار  كه  كردها  جهت  شوم،  تبعه شان  دارم 
اين امر مي باشند، جهت تكوين ملت دموكراتيك آن ها كه راه حل 
اتحاد ملت هاي دموكراتيك  مسائل و رهايي آنان مي باشد، جهت 
به مثابه راه حل مسائل و رهايي تمامي خلق هاي خاورميانه و بويژه 
جهت  و  هستند  آن  از  بخشي  نيز  كردها  كه  همسايه اي  خلق هاي 
اتحاد ملت هاي دموكراتيك جهان به مثابه راه رهايي و حل مسائل 
خلق هاي جهان كه خلق هاي منطقه هم بخشي از آن هستند، تا حد 
آخر با تمامي شيوه هاي گفتار و كردار الزمه در حال مبارزه انجام 
خواهم داد؛ با شخصيت حقيقت خويش كه مقتضي آن بوده و از 
نيروي اخالقي، زيبايي، فلسفي و علمي سهم بزرگي كسب  طريق 
كرده، پيش رفته، حيات را ساخته و حياتي آنگونه را براي همگان 

خواهم ساخت.
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          بدون شك كوردها 

اين توانايي و قابليت را 
دارند كه كنفدراسيون هاي 

تاريخي »مانا« و »ماد« را 
كه تاثيرات ژرفي بر ذهنيت 

اين خلق  برجاي گذاشته اند،  
دگربار و در تناسب با 

تمامي پيشرفت هاي كنوني، 
روزآمد نمايند. آنچه كه 

به ميان خواهد آمد، ملت 
دموكراتيك كورد مي باشد؛ 

و اين همان مدلي است 
كه با الگوبرداري از آن 

مي توان به وضعيت بغرنج 
و بحراني خاورميانه خاتمه 

بخشيد. بدون چاره يابي 
مساله ي كورد، امكان سخن 

گفتن از خاورميانه اي 
دموكراتيك، توهمي بيش 

نيست.

قوم و ملت از آن دسته اصطالحات فوق العاده بغرنجي مي باشند 
كه علوم اجتماعي تاكنون قادر به ارائه ي تعريفي جامع از آنها 
نشده است؛ و در اين بين اگر موضوعمان ملت باشد، معادله ي 
»اصطالح و تعريف« هرچه بيشتر در اعماق گرد و غبار ابهام، فرو 
مي رود. اما اگر بيشتر تعاريفي كه از اين واژه  به عمل آمده اند 
را در كنار هم قرار دهيم و از آنها مخرج مشترك بگيريم، قطعا 
يا چيزي  اين مخرج مشترك  ها، تشكيل دولت ملي و  از  يكي 
است كه امروز بدان دولت ـ ملت مي گويند. پرسش بنياديني كه 
بايستي در اينجا مطرح كرد اين است كه پس تكليف آن دسته 

دولت  تشكيل  به  قادر  كه  خلق هايي  از 
ملي يادولت ـ ملت نگشته اند، چيست؟!

پارادايم  انكار  غيرقابل  و  ژرف  تاثيرات 
قدرت بر علوم اجتماعي، سبب آن شده 
كه اين علوم سوار بر ُكميتي باشند كه از 
بلنگد و آن را به  نتيجه اي  همان بدو راه 
نمد  از  واقع  در  كند.  هدايت  ناخواسته 
را  جوهره اش  كه  كالهي  جز  قدرت، 
بافت.  نمي توان  مي دهد،  تشكيل  قدرت 
است  شده  موجب  اساسي  اصل  اين 
از  يكي  ملت،  تعريف  در  علوم  اين  تا 
اراده ي  همانا  كه  مؤلفه ها  اساسي ترين 
خويش  مديريت  امر  در  خلق ها  ذاتي 
باشد  قدرت گرايي  هرگونه  از  بدور 
آنچه  واقع  در  بسپارد.  فراموشي  به  را 
هموار  را  ملت  به  قوم  از  گذار  راه  كه 
مديريت  يك  به  دست يابي  مي سازد، 
مديريت  اين  و  است  ماندگار  و  باثبات 
دموكراتيك  مي تواند  هرچيز  از  پيش 
باشد. در اينجا منظورمان از دموكراسي، 
خلق  يك  ذاتي  اراده ي  از  برخورداري 
است، اگرنه، در هيچ جاي دنيا نمي توان 
اصل  برخورد.  دموكراتيك  دولتي  به 
اساسي براي مولف اين نوشتار اين است 

كه يك دولت به رغم تمامي تبليغاتي كه در بوق و كرنا مي كند، 
نمي تواند دموكراتيك باشد، بلكه تنها و تنها مي تواند به پرنسيپ 
كوچكتر  يعني  نيز  امر  اين  بگذارد.  احترام  دموكراسي  )اصل( 
جامعه ي  نوعي  براي  عرصه  گشايش  و  دولت  گستره ي  شدن 
درون مايه ي  و  جوهره  با  توأم  سازماندهي  از  برخوردار  مدني 

دموكراتيك. 
معناي  و  زبان  ساختار،  از  برخورداري  به  قادر  كه  خلقي  هر 
در  شدن  محبوس  جز  چاره اي  نباشد،  خويش  به  مختص  آزاد 
پرده ي آهنين دولت ـ ملت و مبدل شدن به برده ي آن نخواهد 
جزو  بندي  ساختار  و  آزادي  كه  كرد  فراموش  نبايد  داشت. 
تنگاتنگي  بسيار  ديالكتيكي  رابطه ي  كه  مي باشند  اصطالحاتي 
است  كيهاني  اصل  يك  اصل،  اين  اگرچه  دارند.  يكديگر  با 
صدق  بيشتر  چه  هر  مي گردد،  انساني  جامعه ي  مساله  وقتي  اما 
مي كند. نمونه ي بارز جهت اين مدعا، تمامي خلق هايي مي باشند 
كه در خاورميانه قادر به ساختاربندي خويش نشدند و كوردها 
در راس آنها قرار مي گيرند. سرنوشت شومي كه 
شد،  تحميل  كوردها  به  بيستم  سده ي  اوايل  در 
اجازه ي گذار سالم اين خلق به مرحله ي تكوين 
ديزاين سياسي اي كه در  نداد. هندسه  و  را  ملت 
به  گرفت  شكل  خاورميانه  در  سده  اين  اوايل 
تمامي بر مبناي آسيميالسيون، انكار و نسل كشي 
فرهنگي و فيزيكي كوردها شكل گرفت و آنها 
با  پروژه  اين  پاكسازي كشانيد.  به آستانه ي  تا  را 
شدت هرچه تمام تا به امروز رسيده و چيزي از 
سرعت آن كاسته نشده است. هرچند كه متدهاي 
اما  كرده  تغيير  بسياري  ميزان  به  آن  عملي سازي 
بسيار  نكته ي  اما  است.  انكار  همان  آنها  هدف 
است كه  اين  اشاره كرد  بدان  بايستي  كه  مهمي 
و  تعريب  پروژه ي  نه  فارس سازي،  پروژه ي  نه  
و  تمامي شدت  رغم  به  ترك سازي،  پروژه ي  نه 
هيچ  آنها،  در  موجود  رواني  و  فيزيكي  خشونت 
نام كورد  با  به از ميان بردن پديده اي  كدام قادر 
كوردها  اجتماعي  بافت هاي  اگرچه  نگشته اند. 
ناموفق  اما  برده اند  تحليل  به  بسياري  ميزان  به  را 
اين  براي  مي توان  را  بسياري  داليل  بوده اند. 
ناكامي ذكر كرد. اما به يقين يكي از اساسي ترين 
داليل، ذهنيت و فرهنگ ريشه دار و ژرف نهفته 
در پس پديده ي كورد است كه در برابر هر نوع 
مي كند.  مقاومت  شدت  به  اجتماعي  مهندسي 

فرهاد عبداهلل زادگان

كوردها در مسير تكوين 
ملت دموكراتيك
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ناكامي  اين  دل  از  مي توان  كه  را  ديگري  مهم  بسيار  نكته ي 
در  ملت  دولت ـ  پروژه ي  شكست  نمود،  استنباط  و  استخراج 
اين  قلب خاورميانه است. كوردها سهم عمده اي در رقم زدن 
ناديده  را  امر  اين  نموده اند و هيچ كس نمي تواند  ايفا  شكست 
بگيرد. مرزهاي ترسيم شده در پروژه هاي منفعت طلبانه اي چون 
سايكس ـ پيكو و لوزان در حال فروپاشي اند و معادله هاي نويني 
در خاورميانه در حال شكل گيري است كه در يك سوي آنها 
زمانيكه  تا  دريافته اند  خوبي  به  كوردها  دارند.  قرار  كوردها 
ساختاربندي   به  آزادي  رهنمود  و  ايدئولوژي  چارچوب  در 
بود.  نخواهند  ملي  يكپارچگي  ايجاد  به  قادر  نپردازند،  خويش 
از  را  خويش  معناي  تمامي  به  خلق،  اين  براي  ديگر  مرزها 
از  مهم  مورد  نيز  باشند  داشته  وجود  اگر  حتي  داده اند.  دست 
ميان برداشتن مرزهايي است كه در ذهنيت و انديشه مان حك 
شده اند. به يقين ساختارهاي يكپارچه ي ذهني در اندك زماني، 
ديالكتيك  در  آورد.  خواهند  ميان  به  نيز  را  عيني  ساختارهاي 
مبارزه  اساسي،  مورد  بدن  و  روح  يا  و  عمل  و  فكر  كليت مند 
است و اين مبارزه است كه به ايمان و عقيده جسامت و عينيت 
مي بخشد. نمونه ي بارز اين جسامت را مي توان در سازماندهي  
و تشكل خلقمان در شمال و جنوب غرب كوردستان به خوبي 
بخش هاي  ديگر  كه  است  مسيري  همان  اين  نماييم.  مشاهده 
با  كه  مسيري  شد.  خواهند  آن  وارد  تدريج  به  نيز  كوردستان 
عنوان  دموكراتيك  ملت  تكوين  مسير  را  آن  مي توان  قاطعيت 
و  دولت گرايي  براي  جايي  ملي،  تكوين  از  نوع  اين  در  كرد. 
ملي گرايي گرايي ابتدايي مبتني بر قدرت وجود نخواهد داشت. 
با حافظه ي  چراكه دولت گرايي و قدرت گرايي، هيچ سنخيتي 
و  توانايي  اين  كوردها  شك  بدون  ندارند.  كوردها  تاريخي 
را  »ماد«  و  »مانا«  تاريخي  دارند كه كنفدراسيون هاي  را  قابليت 
كه تاثيرات ژرفي بر ذهنيت اين خلق  برجاي گذاشته اند،  دگربار 
و در تناسب با تمامي پيشرفت هاي كنوني، روزآمد نمايند. آنچه 
كه به ميان خواهد آمد، ملت دموكراتيك كورد مي باشد؛ و اين 
با الگوبرداري از آن مي توان به وضعيت  همان مدلي است كه 
بغرنج و بحراني خاورميانه خاتمه بخشيد. بدون چاره يابي مساله ي 
كورد، امكان سخن گفتن از خاورميانه اي دموكراتيك، توهمي 
بيش نيست. از سوي ديگر بحران موجود در منطقه چنان حالتي 
كشورهاي  بلكه  منطقه   كشورهاي  نه تنها  كه  گرفته  خويش  به 
فرامنطقه اي نيز قادر به ادامه ي شرايط موجود براي مدت زماني 
طوالني نخواهند بود. در قلب اين بحران نيز مساله ي كورد قرار 
دارد. بي جهت نيست كه اين روزها شاهد بحث و گفتگوهاي 
مربوط به ارائه ي رهيافت، جهت مساله ي كورد در پارلمان اروپا 
هستيم. حتي آمريكا نيز مجبور به بازنگري سياست هاي خود در 
قبال كليت كوردهاست و به خوبي مي داند ادامه ي سياست هاي 
دواستانداردي و يك بام و دو هوا در درازمدت آن را متضرر 
خواهد كرد. در كل بايستي گفت، ساختار بحراني نظام جهاني 
بيش از اين نمي تواند بار سنگين بحران هاي دست ساز خويش را 
تاب آورد. همه ي اين موارد حكايت از چيزي دارند كه مي توان 
بازساخت  حال  در  كوردها  گفت.  هم  كوردي«  »تكوين  بدان 
توانمندانه ي ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 

خويش در منطقه هستند. اين بازساخت از نوع ساختاربندي ذاتي 
و با اتكاي بر نيروي ذاتي خود كوردهاست. بنابراين در ديزاين 
نوين خاورميانه بايستي انتظار پديده اي توانمند و دموكراتيك را 
كشيد كه ظرفيت و پتانسيل تاثيرگذاري بر تمامي خاورميانه را 
دارد كه اين پديده چيزي جز ملت دموكراتيك كورد نخواهد 
بود. نهال اين نوع از ملت، در جنوب غرب كوردستان به سرعت 
قد كشيدن است. مجالس خلق محور شكل گرفته اند؛  در حال 
افكنده، مديريت هاي منتخب  الفباي كوردي در مدارس طنين 
در  روز  روزبه  نيز  ذاتي  دفاع  نيروهاي  و  شده  انتخاب  خلق، 
كنفدراليسم  گفت  بايستي  كالم  يك  در  هستند.  توسعه  حال 
دموكراتيك كوردستان در حال تحول و دگرگوني از ذهنيت 
اين  در  ثبات  برقراري  صورت  در  است.  جسامت  و  عينيت  به 
بخش از كوردستان، موج اين تغيير و تحول به سرعت، تمامي 
خواهد  متاثر  را  آنها  و  نورديد  درخواهد  نيز  را  بخش ها  ديگر 
و تحول ريشه اي  تغيير  معناي  به  ساخت؛ همزمان چنين چيزي 
عراق،  ايران،   يعني  خاورميانه  موقعيت گراي  كشور  چهار  در 
و  عراق  در  كوردها  اينكه  در  بود.  خواهد  نيز  سوريه  و  تركيه 
به  مختص  سازماندهي هاي  توانسته اند  بسياري  ميزان  به  سوريه 
خويش را شكل دهند هيچ شكي نيست. در تركيه نيز از چنان 
سازماندهي اي برخوردارند كه نمي توان به نمونه ي مشابه آن در 
جاي ديگري از جهان برخورد. نقاب ريا و نفاق حكومت تركيه 
مدتهاست كه براي خلق كورد در اين كشور برمال شده است. 
به همين دليل با احتياط تمام موضوع چاره يابي مساله ي كورد را 
اتخاذ نكرده   قبال آن  پيگيري مي كند و رفتاري هيجاني را در 
است. كوردها خوب مي دانند عدالت و توسعه در ساختار حزب 
اسالم گراي AKP )حزب عدالت و توسعه( چيزي جز بي عدالتي 
و واپس گرايي مدرن نيست. براي كوردها نخست وزير تركيه نيز 

تجسم عيني تمامي منافقين تاريخ اسالم است. 
سياستي  فقدان  كرد،  اشاره  بدان  بايستي  كه  ديگري  نكته ي 
مشخص در قبال خلق كورد از سوي ايران است. البته كه تشكل 
نيرومند كوردها در ديگر بخش هاي كوردستان  و سازماندهي 
اين  اما  باشد.  اسالمي  جمهوري  ميل  باب  كه  نيست  چيزي 
نظام  ارادي  از گستره ي  تمامي، خارج  به  تشكل و سازماندهي 
حاكم بر ايران است. عدم اتخاذ رويكردي معنادار از سوي نظام 
سياسي موجود در ايران كه پيشينه اي ريشه دار در تاريخ سياسي 
دارد، بعيد و كودكانه به نظر مي رسد. حتي تركيه ي مدرن كه 
را  دولتي اش  سياست  و  عثماني هاست  و  سلجوقي ها  ميراث دار 
حال  در  است،  ايراني  صدراعظم هاي  مديون  بسياري  ميزان  به 
حال  در  سرعت  به  زمان  است.  خويش  سياست هاي  بازنگري 
به معناي تشكل و تكويني نوين در  گذر است و هر لحظه اش 
با  رابطه  در  ايران،  سياسي  نظام  بين  اين  در  و  است  خاورميانه 
كوردها دو راه بيش ندارد؛ يا بايستي براي هميشه مسيرش را از 
مسير كوردها جدا نمايد و يا اينكه سياستي معنادار اتخاذ نمايد تا 

بيش از اين كوردها را نسبت به خويش بي اعتماد نسازد.
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متعاقب  سوريه ،  در  ناآرامي ها  شروع  از  سال  دو  حدود  گذشت 
انساني  هزينه هاي  تمامي  علي رغم  عربي،  بهار  به   موسوم  تحوالت 
يابد؛  دست  ملموسي  نتيجه  ي  هيچ  به   نتوانسته   تاكنون  مادي،  و 
از  برون رفت  نوع مدل چاره ياب جهت  از هر  نتيجه اي كه  حاكي 
به  دخالت  را  مساله   اين  نمي خورد. مي توان  به چشم  باشد،  بحران 
نيروهاي خارجي اي كه  در سوريه  نقش آفريني مي كنند نسبت داد. 
از سويي نيروهاي مدرنيته  ي سرمايه داري و منسوبان منطقه اي اش، و 
از ديگر سو نيروهاي موقعيت گراي مستبد حاكم بر منطقه ، گويي 
تمامي خاورميانه  را به  ميدان آرنا و تمامي خلق هاي موجود در آن 
را به  گالدياتورهايي بدل كرده اند كه  جهت ريختن خون همديگر 
لحظه  شماري مي كنند. البد برنده  ي ميدان نبرد نيز با دريافت طومار 

"آزادي اش"! تشكيل كابينه  و دولت خواهد داد.
وجود  با  كه   است  اين  مي كند  خطور  انسان  ذهن  به   كه   پرسشي 
پا مي زند  و  منطقه ي خاورميانه  در آن دست  كائوسي)بحران( كه  
آيا در كوتاه مدت، مي توانيم شاهد ثبات و آرامش در آن باشيم؟ 
به   گذرا  نگاهي  بايد  نسبي ـ  چند  - هر  پرسش  اين  پاسخ  براي 
با  همزمان  بيندازيم.  اواخر  اين  در  به  خصوص  منطقه   رويدادهاي 
ادامه  ي درگيري ها و منازعات خونين به  ويژه  در سوريه ، شاهد نوعي 
ترافيك ديپلماسي نيز هستيم كه  بي ارتباط با وقايع جاري در داخل 
سوريه  نمي باشد. همانگونه  كه  پيشتر نيز بارها بدان اشاره  كرده ايم، 
سوريه  داراي نقش سرنوشت سازي در حصول نتيجه  ي منازعه  مابين 
مي باشد.  سرمايه داري  مدرنيته  ي  نيروهاي  و  موقعيت گرا  نيروهاي 
تحوالت  مسير  مي تواند  طرفين  از  هر كدام  يا شكست  و  پيروزي 
كه    گشته   سبب  ويژگي  اين  سازد.  دگرگون  كلي  به   را  جاري 
برخالف  ساير تحوالت كه  از شمال آفريقا آغاز گشته  بود، بحران 

در سوريه ، اين چنين به  درازا كشيده  شود.
و  سياسي  داليل  به   سوريه   بحران  از  بخشي  همچون  ايران 
ايدئولوژيكي)هالل شيعي( به  نوعي سرنوشتش با سرنوشت حكومت 
بشار اسد گره  خورده  است.  به  همين دليل آن را خط مقدم جبهه  ي 
خود در مقابل غرب و باالخص هالل سني و مشخصا اخواني دانسته  
اسد  بشار  موقعيت  تثبيت  و  در حفظ  ممكن سعي  ترتيب  هر  به   و 
نيز  از ذهن  بسيار دور  اسد كه   بشار  مي نمايد.  در صورت سقوط 
نمي باشد  و نيز قدرت گرفتن اخواني ها در سوريه  موقعيت ايران در 
به  شدت آسيب پذير خواهد شد. سفر محمود احمدي نژاد،  منطقه  
نياز هر دو رئيس جمهور  احساس  و  به  مصر  ايران  رئيس جمهور 
مقاله  فرصت طرح  اين  به  داليلي كه  در  بنا  و  - در شرايط كنوني 
همه ي آنها نيست– به  اين سفر و پافشاري بر برقراري رابطه  با اين 
تاثير گزارترين كشورهاي جهان عرب و  از مهم ترين و  كشور كه  
همچنين منطقه  خاورميانه  مي باشد را مي توان در اين راستا ارزيابي 
كرد. هر چند كه  بسيار بعيد است كه  اين سفر بتواند به  نتايج مطلوب 
و ماندگاري براي ايران بيانجامد. چرا كه  مصر، پيشتر و از زمان انور 
سادات خط خود را در پذيرش ارزش هاي غربي و امضاي قرارداد 

صلح با اسرائيل، و اكنون نيز با به  سر كار آمدن حكومتي اخواني 
پذيرش  است.  ننموده   تخطي  از آن  نيز  تا كنون  و  مشخص كرده  
اين مالقات و سفر، از سوي محمد مرسي را مي توان در مشكالت 
همچون  عربي  دولت هاي  با  اختالف  همچنين  و  او  دولت  مالي 
عربستان سعودي جستجو كرد. به  ترتيبي كه  با اين مانور به  جذب 
سرمايه هاي خارجي و به  ويژه  عرب هاي ثروتمند منطقه  بپردازد كه  
"وام  اعطاي  دارند.)پيشنهاد  ايران  با حكومت  اختالفاتي ساختاري 
البته   مي باشد(.  تحريك آميز  بسيار  به  مصر  ايران  بزرگ" از سوي 
در حسن نيت دولت اخواني محمد مرسي نسبت به  حكومت شيعي 
تهران و برقراري رابطه  با كشوري كه  در شرايط دشوار بين المللي 
اهداف  از  بايد جدا ترديد كرد. محتمال يكي  قرار دارد  و داخلي 
بحران  به  حل  مصر  راضي كردن  سفر،  اين  از  نيز  ايران  حكومت 
فرمول تشكيل دولت علوي درمناطق علوي نشين سوريه   با  سوريه  
مخالفت  با  شدت  به   كه   طرحي  مي باشد.  اسد  بشار  ماندگاري  و 
ناسيوناليست هاي عرب از سويي و تركيه  به  خاطر وجود كوردها و 

خطر! تثبيت موقعيت آنها از سوي ديگر روبرو گشته  است.
منطقه ي خاورميانه   ترواي مدرنيته ي سرمايه داري در  تركيه ؛ اسب 
اختالفات  به  سبب  و هم  مساله ي كوردها  به  سبب وجود  نيز، هم 
راهبردي اي كه  با همسايگاني از جمله  ايران، عراق و سوريه  دارد 
نمايد.  استفاده   منطقه   در  خود  پتانسيل  تمام  از  نتوانسته   تاكنون 
مشخصا حزب عدالت و توسعه )AKP( با بحراني ترين دوره ي خود 
از زمان به  قدرت رسيدن در سال 2٠٠2 بدين سو روبرو مي باشد. 
بحران سوريه  و نقش تركيه  در توسعه ي اين بحران، موجب تعميق 
را در دستيابي  تركيه   با همسايگان گرديد و  اين كشور  اختالفات 
اين  جمله ي  از  ساخت.  روبرو  چند  موانعي  با  نظر  مورد  نتايج  به  
 )YPG(خلق مدافع  واحدهاي  حماسي  مقاومت  به   مي توان  موانع 
در سري كاني)شهري واقع در جنوب غرب كوردستان( و ممانعت 
از اعمال كنترل بر گذرگاه هاي حياتي موجود در اين منطقه  توسط 
گروه هاي اسالم گراي مورد حمايت تركيه   اشاره  كرد. مطرح كردن 
گفتگوهاي امرالي و مذاكره  با رهبر خلق كورد، عبداهلل  اوجاالن كه  
زماني تابويي وحشتناك و ناشكستني بود و اكنون به  موضوع روز 
رسانه هاي تركيه  تبديل شده ، در صورت به  نتيجه  رسيدن مي تواند 
بدان گرفتار آمده  حياتي   در خروج دولت تركيه  در وضعيتي كه  
باشد. اما در صورت عدم چاره يابي، به  بازي گرفتن و اتالف وقت، 
بي گمان حمالت PKK آنچنان بي امان خواهد بود و  سال  2٠13 
را به  سال سقوط حكومت AKPتبديل خواهد نمود كه  به  شدت 
مورد پشتيباني غرب است. اين مساله  را ترك ها به  خوبي دريافته  و 

مذاكرات را نيز در اين راستا آغاز نموده اند. 
كه   است  واقعيت  اين  هستيم  آن  روزانه ي  شاهد  ما  امروزه   آنچه  
يا در حال وقوع  و  پيوسته   به  وقوع  منطقه   تمامي تحوالتي كه  در 
و  حكومت داري  گذشته   روش هاي  بر  كه   صورتي  در  مي باشند 
نمايند،  اصرار  خلق ها  اراده ي  ندادن  قرار  اساس  و  دولت  تشكيل 
يابند.  رهايي  پياپي  بحران هاي  به   شدن  دچار  از  توانست  نخواهند 
و  مصر  تونس،  قبيل  از  در كشورهايي  وقوع  در حال  رويدادهاي 
ليبي  كه  تحوالت موسوم به  بهار عربي از آنها شروع گشت شاهدي 
و  گذشته   آزمون هاي  همه ي  مدعاست.  اين  اثبات  براي  كافي 
امروزين نيز اين واقعيت را به  خوبي به  ما نمايانده اند. هر چه  شكست 
اين آزمون ها عيان تر مي شود طرح و آزموني نوين كه  امروزه  خلق 

كورد بدان اهتمام مي ورزد گريزناپذيرتر مي نمايد.

   نشانه ها
 گوياي چه هستند؟

گوران شاهو
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در  نارضايتي  ايجاد  باعث  كه  دارد  بنياديني  علل  انقالب  هر 
و  مي شود. مشكالت حل ناشده  نظام  عليه  و شوريدن  ميان جامعه 
ممانعت حاكميت از چاره يابي اين مشكالت از سوي جنبش هاي 
شوند.  تشديد  جامعه  مشكالت  كه  مي گردد  سبب  دموكراتيك، 
در  آزادي،  و  دموكراسي  به  تظاهر  و  ناگشودني  گره هاي  همين 
چنددستگي  از  و  برگزيده  صحيح  روشي  انقالبيون  كه  صورتي 
جلوگيري كنند، انقالب را به ضرورتي براي تداوم حيات جامعه 
رسيدن  شوِر  طرفي،  از  مي توان،  را   57 انقالب  مي نمايند.  مبدل 
سفيد،  كودتاي  با  كه  دانست  مشروطيت  انقالب  خواسته هاي  به 
بر  شاه  محمدرضا  اصرار  سو،  ديگر  از  بود؛  شده  آب  بر  نقش 
انقالبي، تمام اصول اخالقي را پايمال كرد. او  سركوب نيروهاي 
به خواست هاي جامعه گوش فرا نداد و به جاي آن بر تقويت نظام 
خودكامه ي خويش و جلب رضايت خارجيان كرد. از اين روي، 

شكل گرفته  نارضايتي  موج  و  جامعه  نيروي 
جنبش هاي  انگاشت.  ناديده  را  آن  در 
و  جوانان  اعتراضات  ملي،  آزادي خواهي 
عليه  هجوم  و  سفيد  انقالب  به  اعتراض  زنان، 
فرهنگ جامعه، اعتراض به فضاي سياسي بسته 
بزرگ  را  موج  اين  آزادانديشان،  سركوب  و 
نظام  اما  نمود.  را تكوين  انقالب  و  بزرگ تر  و 
سلطنتي همچنان بر نظامي گري و امنيتي نمودن 
جامعه اصرار مي ورزيد و به جاي حل مشكالت 
جهت  ارتش  مسلح كردن  فكر  در  اجتماعي، 
سركوب عناصر دموكراتيك جامعه بود. جوامع 
سياست هاي  اين  از  نيز  ايران  مختلف  اقشار  و 
محمدرضا شاه به خشم آمده و با انقالب خود 
پاسخي به ناديده انگاشتن نيروي ذاتي خويش 

دادند.
زمان،  آن  بلوك بندي هاي  و  سياسي  شرايط 
بود.  آن  انحراف  حتي  و  انقالب  علل  از  يكي 
غربي ها، مبلغ سياست مشت آهنين، جهت مقابله 
با جريان ملي شدن صنعت نفت و همه گير شدن 
اين جريان در خاورميانه به ويژه انگليس شدند. 
پديده ي دولت ـ ملت نيز از طرف غرب به ايران 
راه يافت. اما در ماه هاي پيش از انقالب، سياست  
تك ملت سازي كه زماني از سوي غربي ها مورد 

بهانه اي جهت  ايران و  تشويق قرار مي گرفت را دليل ديكتاتوري 
نمودند.  عنوان  از مخالفان  ايران و حمايت  نخواندن  دموكراتيك 
كمربند  پروژه ي  اجراي  و  چپ  جنبش هاي  گرفتن  نيرو  از  ترس 
سبز، جهت جلوگيري از گسترش حوزه ي نفوذ شوروي و ممانعت 
از دسترسي آن به آب هاي آزاد غير منجمد، آمدن دولتي اسالمي 

در ايران را امري الزامي نمود.
اما  نموديم  تحليل  را  انقالب  وقوع  داليل  مختصر  صورت  به   
طي  اسالمي  جمهوري  نظام  آسيب شناسي  مقاله  اين  از  هدف 

انقالب و پس از آن مي باشد.

      بهره گيري رياكارانه واليت فقيه از مذهب تشيع
حمايت هاي  به  توجه  با  خميني  رهبري  به  اسالمي  نيروهاي 
خارجي و ندانم كاري ديگر احزاب و همچنين از طريق بهره گيري 
اسالم و  يعني  معنوي جامعه  از خواست  منفعت طلبانه  رياكارانه و 
و  سازماندهي  فاقد  به جامعه ي  را  فقيه  نظام واليت  شيعه،  مذهب 
مشروعيت  جذب  براي  كردند.  تحميل  مطلوب،  سياسي  انسجام 
مراكز  تمامي  فقيه،  ولي  به  فره مندي  اعطا ي  و 
كردند  بسيج  را  حكومتي  و  دولتي  نهادهاي  و 
رهبران  كنند.  كسب  معنوي  اعتبار  او  براي  تا 
از  مقدس  چهره اي  قدرت طلب،  اسالم گراي 
خميني نشان داده و چنان شد كه گويي او يك تنه 
نظام سلطنتي را برانداخت و عليه عراق جنگيد. 
گشتن  آشكار  صورت  در  نيز  اوقات  گاهي 
بي چون وچراي  حاكم  و  محق  را  او  جناياتش، 
جان و مال خود و ديگران معرفي كردند. تحت 
مات  را  همه  مقدس نمايي،  و  تبليغات  اين  تأثير 
را  مقاومت كننده  مهره هاي  و  كردند  مبهوت  و 
انقالب حذف  از شطرنج  از ديگري  يكي پس 
نمودند. خميني را يگانه پيكارجوي آرمان هاي 
معنويات جامعه و حافظ انقالب خواندند. حتي 
خشم و قهر او، نشانه ي قهر و غضب خدا و در 
راستاي رستگاري جامعه نشان داده شد. پس اين 
كه  گرفت  را  افرادي  تمامي  دامان  الهي  خشم 
خواستند ماسك از چهره ي او بردارند. خشونت 
را  دگرانديش  هر  و  شد  مقدس  كامال  انقالبي 

روانه ي زندان نمود.
چشمگيري  طور  به  تشيع   ،1357 انقالب  با 
تغيير  سياسي  شدت  به  مشي  خط  يك  به 
نوعي  به  محافظه كار،  مذهبي  از  و  يافت  شكل 

سيروان آريو ليالخ

انقالب از انقالب تا
سي و پنج سال سير انحراف انقالب 1357

     پيامد واليت فقيه 
و ازدواج ناخجسته ي 

آن با ناسيوناليسم ايراني، 
فاشيسم مذهبي حكومت 

واليت فقيه مي باشد. 
اسالم سياسي شده به معني 
بهره برداري از احساسات 
و عقايد مذهبي و دامن 
زدن به خرافات است. 

اسالم حكومتي، به معني 
قانون گذاري زير نفوذ 
مذهب و گردن نهادن 
به رهبرِي يك آخوند 

ديكتاتور است؛ اسالمي كه 
از پويايي دور شده و به 

جزميت گرفتار آمده است. 
اسالم سياسي و دولتي، 

كژراهه ي منتهي به فقر و 
فساد است. 
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فقيه  واليت  اسالمي،  انقالب  در  شد.  مبدل  تندرو  ايدئولوژي 
مصالح  آنان  ديدگاه  از  و حكومت گرديد.  قدرت  براي  پوششي 
امر گوياي  اين  باالتر بود.  از فرمان خدا و احكام ديني  حكومت 
با اسالم ندارد،  اين موضوع است كه اين حكومت هيچ سنخيتي 
منافعش مي باشد. رهبر خلق  و  پي حفظ موجوديت  در  تنها  بلكه 
چنين  ديني  ملت هاي  دولت ـ  مورد  در  اوجاالن،  عبداهلل  كورد، 
سنت،  يك  از  فراتر  اسالم[،  نئو  نوين"]يا  "اسالم  »اگر  مي گويد: 
به عنوان يك پديده ي مدرنيستي كه طي دويست سال اخير ايجاد 
شده ، در چارچوب دولت ـ ملت ارزيابي شود بامعناتر خواهد بود. 
به منزله ي  بلكه  ديني،  سنتي  به منزله ي  نه  اسالم  اين  اينكه  درك 
نوعي ملي گرايي ساخته شده است، داراي اهميتي كليدي مي باشد. 
پروتوتيپ ملي گرايِي منطقه اي است و مُهر اوريانتاليسم را بر خود 
ارتباطي  ابداع گرديده كه هيچ  اوريانتاليست هايي  به دست  دارد. 
نيروهاي  پراكنش  با  تنگاتنگي  ارتباط  ندارند.  اسالمي  حيات  با 
هژمونيك اروپا در منطقه و به ويژه هژموني گرايي آلمان دارد. در 
دوران اخير، با هژموني اياالت متحده ي آمريكا در برابر روسيه ي 
اسالم  است:  مهم  بسيار  نكته  اين  درك  دارد.  ارتباط  شوروي 
اين  ندارد؛  تاريخي  اسالم  فرهنگ  با  ارتباطي  ابداع شده،  سياسِي 
نوع اسالم، عبارت از ملي گرايي است، هدف آن نيز ازهم گسيختن 
مقاومت فرهنگي و از توان انداختن منطقه مي باشد. اسالم سياسي 
يك ايدئولوژي ملي گرايانه است كه بر اليگارشي هاي دولت ـ ملت 
دويست ساله ي اخير نقاب زده است. جمهوري اسالمي ايران، به 
از  اسالم شيعي،  نشان مي دهد.  را  واقعيت  اين  بسيار جالبي  شكل 
سر تا انتهايش ملي گرايي ايراني است؛ ايدئولوژي هژمونيِك سنت 

امپراطوري ايران است.«
رهبري  و  است  روحانيت  اسالمي،  جمهوري  حامي  نيروي 
با  مي باشد.  حكومت  سياسي  منافع  پيشبرددهنده ي  مذهبي، 
امكان  كشور  سياسي  و  قضايي  نظامي،  اقتصادي،  نظام  كنترل 
صورت  در  الزم  مواقع  در  نمي دهد.  را  ديگر  نيروهاي  حضور 
عمل  سركوبگر  ماشين  همچون  مسلح  نيروهاي  نارضايتي،  بروز 
مي نمايند. اعدام زندانيان سياسي، ترورهاي پس از انقالب از طريق 
زدن  و  زمان جنگ  در  ناراضيان  »توحيدي«، سركوب  گروه هاي 
مهر نوكر بيگانه و ايادي استكبار به آن ها، كشتار نودوپنج نفر از 
رهبران  ترور  دانشگاه،   حوادث  زنجيره اي،  قتل هاي  در  مخالفان 
ايجاد  از كشور،  احزاب و گروه ها چه در داخل و چه در خارج 
اين  از  با زندان، شكنجه و مرگ، بخشي  فضاي رعب و وحشت 

اعمال ددمنشانه ي نظام واليي است.
مقلد  نيرو گرفت كه مي بايست هر كس  تئوري رهبري، چنان 
وي بوده و هرگونه دگرانديشي، كفر، الحاد و تجزيه طلبي خوانده 
شد. مؤمن و نيك بودن، برابر بود با فرمانبري كوركورانه از اوامر 
بود كه  پيامبرگونه گي  امامت و جلوه ي  تداوم  او  فقيه. چون  ولي 
نه از سوي جوامع كوته فكر و جاهل، بلكه از سوي خدا برگزيده 
شده است. اگر هم جسمش فنا يافت، آرمان و مبارزه اش را به ولي 
ـ يك شبه آيت اهلل شده ـ واگذار  فقيه بعد از خويش يعني خامنه  اي 

خواهد كرد. او حامي ايران و حافظ اتحاد در آن است.
با  مناسبتي  تنها  نه  )صفوي(  قدرت گرا  شيعه ي  آنكه،  حال 
دادن  كف  از  سبب  آن،  بر  اصرار  بلكه  ندارد  ايران  يكپارچگي 
سبب  مسئله  همين  است.  گرديده  ايران  سرزمين هاي  از  پاره اي 
شيعه ي  است.  شده  ايران  در  شيرازه ي حكومت ها  پاشيدن  هم  از 

صفوي، ابزار توجيه فرمانروايي و خون ريزي هاي شاهان و خميني 
خرافات  است.  بيگانه  نوانديشي  هرگونه  با  و  شده  خامنه اي   و 
منطقي،  فلسفي،  اجتماعي،  جنبه هاي  جايگزين  جزم گرايي،  و 
است. مشكل  شيعه شده  مذهب  در  آزادي خواهي  و  آزادانديشي 
جمهوري اسالمي ايران نه مذهب شيعه، بلكه ناسالم نظام حكومتي 
و اسالم سياسي و دور نمودن مردم از اصول اخالقي اسالم راستين 
مي باشد. گناه واپس ماندگي و حكومت آنتي دموكراتيك ايران را 
نبايد به گردن اسالم اندخت. پيامد واليت فقيه و ازدواج ناخجسته ي 
فقيه  واليت  حكومت  مذهبي  فاشيسم  ايراني،  ناسيوناليسم  با  آن 
و  احساسات  از  بهره برداري  معني  به  سياسي شده  اسالم  مي باشد. 
به  اسالم حكومتي،  است.  به خرافات  زدن  دامن  و  مذهبي  عقايد 
معني قانون گذاري زير نفوذ مذهب و گردن نهادن به رهبرِي يك 
آخوند ديكتاتور است؛ اسالمي كه از پويايي دور شده و به جزميت 
گرفتار آمده است. اسالم سياسي و دولتي، كژراهه ي منتهي به فقر 
و فساد است. هويت مذهبي و در صورت لزوم ايراني ـ فارسي را 
چون دارويي آرام بخش در برابر واقعيت تلخ و ياس آوري به كار 
دولتي شده  مفاهيم  اين  اما  مي شود.  نمايان تر  روز  هر  كه  مي برند 
ديگر نه تنها آرامش نمي بخشد، بلكه وضعيت را آشفته تر مي نمايد. 
حكومتي كه آسياب قدرتش از خون هزاران مخالف آزادي خواه 
روابط  در  را  اعتمادآميز  فضايي  نمي تواند  درمي آيد،  گردش  به 
خود با جامعه از طريق هيچ ترفندي پديد آَورد. از اين رو نيروي 
علوي  شيعه ي  اما  مي داند.  خويش  اصلي  دشمن  را  جامعه  ذاتي 
يكي از نيروهاي دموكراتيك جامعه بوده و مي باشد كه مي بايست 
نقش خويش را جهت بازگرداندن فلسفه ي وجودي شيعه به مسير 
اصلي اش بازي كند؛ و با سازماندهي مبارزات خويش، با واكاوي 
و تحليل شيعه اي كه مورد استفاده ي ابزاري نظام واليي جمهوري 
اسالمي قرار گرفته، چهره ي مقاومت گر شيعه ي علوي را به همگان 

نشان دهد.
 

       اكثريت و اقليت، خودي و غيرخودي

در هنگامه ي انقالب و سال هاي پس از آن، تمامي مبارزات عليه 
نظام جمهوري اسالمي، انگ هاي متفاوتي خورده اند. نظام واليت 
فقيه از طريق جنگ ويژه اي كه به راه انداخت، جامعه را به چهار 
گروه دوست، دشمن، مخالف داخلي و بي طرف تقسيم مي نمايد. 
رفتار آن ها با كساني كه دشمن مي خوانند، نقطه ي اوج خشونت و 
تروريسم دولتي است. در اين چنين سيستمي، آزادانديشي، مبارزه 
براي آزادي و دموكراسي راستين، ارتقاي سطح سازماندهي جامعه 
در  قدرت  صاحبان  دست  كردن  برمال  دولت،  كردن  محدود  و 
نهادينه شده ي  ذهنيت  سوي  از  زود  يا  دير  جامعه ستيز،  اقدامات 
خشونت در دولت و نهادهاي رسمي آن، با مجازات هاي شديدي 
مواجه مي شود. جهت خودي كردن گروه هاي بي طرف و مخالفان 
تا  نموده  جهت دهي  را  آنان  عواطف  و  افكار  پاسيو)خنثي(، 

اراده شان را تسليم اراده ي خويش نمايند . 
مذهبي  تفكر  از  برگرفته  ننگين  و  زننده  مفهوم  يك  اقليت، 
اقليت  مفهوم  است.  اسالمي  جمهوري  حاكم  نظام  و  سياست  در 
حقوقي چه از نوع جنسيتي و چه مذهبي و ملي، يعني انسان درجه 
دوم يا چندم. درآميختن مذهب شيعه با حكومت جمهوري اسالمي 
چنان كه گويي ماهيتي يگانه اند، جهت تقويت احساسات افراطي 
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فقيه هميشه كوشيده  ملي، مذهبي و مردساالرانه مي باشد. واليت 
است تا با جنگ ويژه عليه زنان و ملت هاي غير فارس و غير شيعي 
ايران، مدل مورِد قبول خويش را به آنها بقبوالند. ناسيوناليسم ملي 
ديدگاه  از  است.  ايران  ملت  دولت ـ  اصلي  ابزار  مذهب گرايي،  و 
كشور  اين  مختلف،  آيين هاي  و  فرهنگ ها  زبان ها،  داشتن  آنان 
به طور جدي  آزادي خواهي  ملت  هرگاه  است.  نموده  ناهمگن  را 
درباره ي ريشه هاي معضالت اجتماعي و نقض حقوق بشر در ايران 
انديشيده و سخن به ميان مي آورد، اگر نتوانستند گردنش را بزنند 
با به پيش كشيدن موضوع پوسيده  ي تماميت ارضي و اينكه ايران را 
نبايد تجزيه كرد و زدن مهر جدايي خواه و تجزيه طلب، صدايش 

را خفه كرده اند. 
به  كه  است  الگويي  فرمان بر،  و  ضعيفه  زن  ديگر،  طرف  از 
جوامع ارايه مي دهد. البته براي اين كار ابتدا از طريق جنگ ويژه ، 
جامعه اي غير طبيعي و مصنوعي از زنان به وجود مي آورد. چنين 
را  آنان  مي باشند.  جوامع  و  افراد  بي اراده ترين  تيپ شخصيتي اي، 
ناقص الخلقه و جنس دوم مي خواند كه هميشه نياز به نظارت دارند. 
چون اراده اي شيطاني دارند و انسان كامل نيستند، پس بايد از سوي 

مرد تحت كنترل قرار گيرند.
 

     ترور دولتي ملموس و ناملموس

اما  زد،  جمهوريت  از  دم  آغاز  همان  از  كه  هرچند  خميني 
واليت فقيه در صدد ايجاد دولت ـ ملت شيعي برآمد. اين نظام نيز 
و آشكارترين  ديده  بر جامعه  راه سلطه  يگانه  را  يك دست سازي 
شيوه ي خشونت، يعني پاكسازي فيزيكي تا خطرناك ترين شيوه ي 

خشونت، يعني پاكسازي فرهنگي را به بهانه ي 
البته  گرفت.  پيش  در  جامعه  نمودن  همگن 
به  نيامدن  گرفتار  جهت  اسالمي  جمهوري 
كم هزينه ي  روش  از  قبلي،  نظام  سرنوشت 
جست  سود  ديگري  از  بيش  فرهنگي  قتل عام 
جامعه  دامنه دار  اعتراض هاي  گرفتار  ديرتر  تا 
شود. امر خشونت، در ساختار دولت جمهوري 
و  گشت  نهادينه  ريشه اي  شيوه اي  به  اسالمي 
اجرا  بر جامعه  ناملموس  و  ملموس  به صورت 
اسالم  ارزش هاي  از  دفاع  عنوان  تحت  شد. 
در  ددمنشي اي  هر گونه  انجام  از  انقالب،  و 
و  ترور  حكومت  و  نورزيد  دريغ  جامعه  قبال 
قانون مند  و  سازمان يافته  را  خويش  سركوب 
كردند. در گفتار )آزادي بيان( نيز اجازه ي ابراز 
و  ذهني، شخصيتي  ترور  با  و  نشد  داده  وجود 
رواني جامعه، تمامي مراكز انديشه را به نابودي 
كشاندند. انقالب فرهنگي نمونه ي بارز اين امر 

بود. 
و  موقت  دولت  تشكيل  زمان  در  خشونت 
به  عراق،  و  ايران  جنگ  زمان  در  آن  از  پس 
شيوه اي بسيار بي شرمانه تر از دولت قبلي و در 
فضاي هرج و مرج به وجود آمد. شعار برقراري 
به  را  خويش  جاي  يكساني  و  برابري  آزادي، 
مذهبي  شعار  اين  طريق  از  تا  داد  كربال  فتح 

نيروهاي دموكراتيك سود  عامه پسند، جهت سركوب مخالفان و 
و  اسالمي  عدالت  عنوان  تحت  عليه جامعه،  اين خشونت  جويند. 
خواست مردم جهت پايان بخشي به بي عدالتي نشان داده شد. شعار 
گسترش عدالت توسط واليت فقيه عادل، خيل عظيمي از مخالفان 
و حتي گروه هاي پيرامون واليت فقيه را دشمن و مستحق نابودي 

خواند. 
ترس  ايجاد  جهت  زورمدارانه  ابزار هاي  از  اسالمي  جمهوري 
فقر  و  مرگ  از  را  جامعه  مي كند.  استفاده  جامعه  در  وحشت  و 
نهادهاي  وجود  ناامني،  جو  ايجاد  به  زدن  دست  با  و  مي ترساند 
امنيتي و نظامي خويش را روا مي شمارد. بدين طريق بذر نوميدي را 
در ميان جامعه به ويژه جوانان پاشانيده تا نسبت به آينده ي خويش 
وضع  دادن  نشان  بحراني  در  سعي  گاهي  حتي  شوند.  بي تفاوت 
جامعه و كشور دارد و خويش را قرباني تهاجم و تروريسم نشان 
مي دهد. در اين راه هرگونه جاسوسي، آدم كشي و قتل زنجيره اي، 
ترور دولتي، سانسور و سركوب، هيچ حد و مرزي را نمي شناسد. 
انديشيدني  به نگرش عمومي مردم شكل داده و مانع  بدين طريق 

سالم مي شوند.
از  به ويژه  جامعه،  ضعف  نقاط  به  توجه  با  اسالمي  جمهوري 
به شيوه اي  نظام  اقتصادي كه  اجتماعي و  لحاظ سياسي، اخالقي، 
است،  داشته  آنها  شكل گيري  در  موثر  نقشي  برنامه ريزي  شده 
مطالبات  هم سويي  در  سعي  و  داده  تشخيص  را  آسيب پذير  نقاط 
را  ارزش هاي جامعه  و  عقايد  دارد.  اهداف خويش  با  اين جوامع 
بي تفاوت  اخالق  و  فرهنگ  به  نسبت  را  جامعه  نموده،  تضعيف 
تسليميتش  به  و  كرده  ضعيف  را  ارده اش  طريق  اين  از  و  كرده 
جامعه  هر  خصوصيات  به  توجه  با  سياست ها  اين  البته  مي كشاند. 
يا هر قشر از جامعه، متفاوت و متغيير مي باشند 
به  را  آنها  در  مقاومت  مشي  خط  بتواند  تا 
برساند.  سطح  نازل ترين  به  ناملموس،  شيوه اي 
به  پشتيباني  همديگر  از  جامعه اي  چنين  افراد 
به  جامعه  عناصر  برخي  حتي  و  نياورده  عمل 
چنين  در  مي گردند.  مبدل  ويژه  جنگ  ابزار 
را جهت جذب  بسيج سازي  سياست  جامعه اي 
ارائه  آنها  به  الزمه  آموزش هاي  دادن  و  افراد 
به كارگيري  با  اسالمي  جمهوري  مي كند. 
روش هاي  طريق  از  بسيجي  و  مزدور  افراد 
يعني  ويژه  جنگ  اصلي  عنصر  ويژه،  جنگ 
تا  نموده  پنهان  پرده  پشت  را  فقيه  نهاد واليت 
كمتر كسي قادر به  تشخيص و لمس آن شود. 
مي شوند  تبديل  نگهباناني  سگان  به  افراد  اين 
مستقيم  شدن  وارد  به  لزومي  ديگر  حتي  كه 
سركوب  و  مداخله  براي  دولتي  نهادهاي 
جنبش هاي اجتماعي را باقي نمي گذارند. يكي 
نمودن  مطرح  افراد،  اين  به  محوله  وظايف  از 
موارد جزيي و درگيري هاي منطقه اي و محلي 
جهت پنهان سازي معضالت بنيادين و ريشه اي 
انديشيدني  به  قادر  جامعه اي  چنين  مي باشد. 
مسائل  به  آگاهي  جهت  صحيح  و  زيبا  نيك، 
پشت پرده و تشخيص و چاره يابي آنان نيست. 
جنسي  غريزه هاي  برآوردن  به  محكوم  جامعه 

     مراكز آموزشي نيز 
توأمان با مراكز هنري، 

با تاريخي ساختگي، 
ذهنيت كودك را به 

گونه اي شكل مي دهند 
كه احساس خودكم بيني 

نموده و براي رهايي 
از فرودستي تبديل به 

فردي فارس شود و 
مايه ي واپس ماندگي اش 
را مليت، فرهنگ و زبان 

خويش بداند. به اين 
سبب تنها راه رهايي را 

فرادستي يا تبديل شدن 
به ملت فرادست مي داند. 

او به ازخودبيگانگي اش 
مباهات مي كند و 

براي اينكه انگ دشمن 
فارس بودن را نخورد، به 

زبان فارسي، بي لهجه تر از 
فارس ها سخن مي گويد.
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به  خويش،  غرايز  و  نيازها  تأمين  راه  در  و  مي شود  گرسنگي  و 
مقاومت  قلعه هاي  و  اذهان  فتح  مي گردد.  آويزان  دستاويزي  هر 
تبعات  بلندمدت  يا  و  كوتاه مدت  صورت  به  جامعه،  فرهنگي 
نامطلوبي را براي جامعه در پي داشته و تيپ شخصيتي فرودست را 

در آن نهادينه مي كند. 
با توسعه ي ابزارها و امكانات ارتباطي و رسانه اي پس از انقالب، 
از طريق سرعت و تأثير بيشتر انتقال ساختارهاي ذهنيتي و فرهنگي، 
جوامع را همسان و همگون ساختند. بدين وسيله معيارهاي تشخيص 
اين  در  مي گيرند.  جامعه  از  را  انتخاب  گزينه هاي  و  بد  از  خوب 
نقش  انقالبي،  اسالمي ـ  اصطالح  به  سينماي  و  هنر  و  رسانه ها  راه 
عظيمي در بي هويت گردانيدن جوامع ايفا نموده است. اين هنرها 
به ابزار جنگ رواني تغيير شكل يافته اند. الگوي جوانان، بازيگران 
اين  در  مي باشد.  اخالقي  مسائل  به  غيرمتعهد  يا  فرمان بر  و  مطيع 
آثار سينمايي ملت هاي غيرفارس نقش بله قربان گويان يا فرودستان 
نيز منتقل شده و بر  به افراد جامعه  را بازي مي كنند كه اين نقش 

نحوه ي رفتار آنها تأثيرگذار مي باشد.
مراكز آموزشي نيز توأمان با مراكز هنري، با تاريخي ساختگي، 
احساس  كه  مي دهند  شكل  گونه اي  به  را  كودك  ذهنيت 
خودكم بيني نموده و براي رهايي از فرودستي تبديل به فردي فارس 
شود و مايه ي واپس ماندگي اش را مليت، فرهنگ و زبان خويش 
بداند. به اين سبب تنها راه رهايي را فرادستي يا تبديل شدن به ملت 
فرادست مي داند. او به ازخودبيگانگي اش مباهات مي كند و براي 
اينكه انگ دشمن فارس بودن را نخورد، به زبان فارسي، بي لهجه تر 
از فارس ها سخن مي گويد. دختران جامعه داراي وضعيتي بغرنج تر 
يا  فرد  به  هميشه  و  گشته  ضعيف  شدت  به  كه  چرا  ديگرانند.  از 
نيروي ديگر تكيه زده و هيچ گاه جسارت بحث نمودن از خويش 
داده  نشان  خودسوزي  و  خودكشي  دختران،  راه  تنها  ندارند.  را 
اين  بزرگ نمايي   با  نيز  اسالمي  جمهوري  رسانه هاي  مي شود. 
مي دهند  جلوه  گونه ايي  به  را  آنها  غير فارس،  مناطق  در  مسائل 
و  قدرت  زن ستيز  سياست  نه  و  جوامع  فرهنگ  را  آنها  عامل  كه 
چنين  شوند.  گريزان  هويت خويش  از  تا  مي نمايند  عنوان  دولت 
نمي برند  پي  ذاتي شان  هويت  به  هيچ گاه  بي هويت گشته اي،  افراد 
و خويش را به تنهايي قادر به انجام حتي كارهاي جزيي نديده و 
هميشه فرد دومند. پس به سختي مي توانند به مبارزه بپردازند و به 

مخالفت با دولت و سازمان هاي عريض و طويل آن دست زنند.
 زبان با تفكر افراد رابطه اي تنگاتنگ دارد. اين امر بازتاب دهنده ي 
انديشه و فرهنگ جامعه مي باشد. اما دولت جمهوري اسالمي نيز 
از اين ابزار براي پيشبرد سياست هاي خويش و تقسيم بندي جوامع 
بهره مي جويد. براي مثال برخي را دشمن خوانده و برخي ديگر را 
دوست مي خواند. ميان ملت ها و مذاهب اختالف ايجاد مي نمايد 
به  افراطي و ملي گرا دارد. همچنين  تقويت گروه هاي  و سعي در 
يا  افراد و گروه هاي مختلف  از طريق  ادعاهايي را  جاي واقعيت، 
را  ادعاهاي خويش  از طريق تكرار آن،  رسانه ها مطرح مي سازد. 
از  مي نمايد.  كسب  اعتبار  برايشان  و  مي دهد  نشان  واقعيت  عين 
طريق ادعاهايي مشخص و از طريق شايعه پراكني خواست خويش 
را در جامعه نشر مي دهد، بدون آنكه نياز به ارائه ي مدركي جهت 
اثبات آن وجود داشته باشد. اما اين شايعات به علت همه گير شدن، 
اعتبار كسب مي نمايد. آنها را به گونه اي مطرح مي سازند كه در 
افكار عمومي، واقعي جلوه كند. از اين طريق مردم را فريب داده و 

از طريق مخاطب آگاهي هاي ساختگي خويش، تصوير وارونه اي 
خلق  آزادي خواهي  مبارزات  هميشه  مثال  مي دهد.  نشان  وقايع  از 
كورد و ديگر ملت هاي ايران را تجزيه طلبي و به هرگونه مخالفت 
با سياست هاي نظام جمهوري اسالمي انگ وابستگي به بيگانگان 
از قبيل اسراييل، آمريكا و انگليس مي زند. ايادي استكبار و اجنبي 
اصطالحاتي مي باشد كه در اين مواقع شنيده مي شوند. حتي از اين 
طريق با ايجاد شور و هيجان، افراد جامعه را كنترل نموده و سعي 
و  موافق  جهت  در  و  مخالفان  عكس  جهت  در  را  آنها  مي كنند 

مطلوب خويش، سوق دهند.  
كه  شده  مالي  دغدغه ي  و  اقتصادي  فقر  دچار  چنان  جامعه 
نان  تكه اي  آوردن  براي  افراد  نمي يابد.  را  انديشيدن  براي  مجالي 
بر سفره شان، هيچ گونه امنيتي ندارند و در بسياري از مواقع بسياري 
آرام  آرام  طريق  بدين  مي كنند.  آن  فداي  را  اخالقي  اصول  از 
و  انصاف  معرفت،  از  بويي  هيچ  كه  مي شود  افرادي  از  پر  جامعه 
افردي  نبرده اند. چنين  و جامعه  به خويش  نسبت  مسئوليت پذيري 
حاضرند براي تغيير اين وضعيت، خويش را به آب و آتش بزنند. 
انديشيدن  بدون  انقالب،  به  جامعه  گرايش  داليل  از  يكي  اين 
وعده ي  كه  بود  خواهند  كسي  با  آنان  يعني  است.  آن  عاقبت  به 
در  انديشيدن  بدون  جديد،  منجي  در  آنان  آرزوي  بدهد.  تغيير 
مورد محتواي آن، تجسم پيدا مي كند. چنين افردي امكان تكرار 
نمودن  اشتباهات قبلي را دارد.  نويد گسترش عدالت و يكساني 
افراد  از  بسياري  چشم  اقتصادي،  پيشرفت  و  جامعه  فقير  اقشار  به 
جامعه را بر واقعيات مي بندد. چنان جامعه را به وعده هاي خويش 
دلخوش مي كنند كه هرگونه سركوب، امحاي فيزيكي و فرهنگي 
اما  مي نگرند.  انقالبي  وظيفه اي  و  شرافت  چون  را  بي اخالقي  و 
زماني كه جامعه چشمش را باز مي كند، مي بيند كه در دام نظامي 
همانند گذشته، گرفتار آمده  است. البته با اين تفاوت كه خودش 
در پيدايش آن نقش داشته و اكنون مجبور است ديكتاتوري اي را 
كه با غفلت خويش آفريده، انقالبي و حقيقت جو نشان دهد. برخي 
هرگونه  و  مي روند  قدرت  دنبال  به  خويش  خوش خدمتي  با  نيز 

مخالفتي را تجزيه ي ايران و تضعيف پايه هاي انقالب مي خوانند. 
همچنين به علت عدم ايجاد حساسيت از ترور فيزيكي، اقدام به 
از طريق عوامل  يعني  ترور شخصيتي و فرهنگي جوامع مي كنند. 
تبليغاتي جنگ رواني، با زدن برچسب ، شخصيت هاي موثر را ترور 
پرنفوذ  افراد  براي تخريب وجهه ي رهبران و  اين راه  از  مي كنند. 
در جوامع استفاده مي شود. با صفات مثبت و منفي، بدون ارائه ي 
مي كنند.  تأييد  يا  محكوم  را  گروهي  فكر  و  ايده  استداللي  هيچ 
تأثير  تحت  موضوعات  به  نسبت  را  برداشت جوامع  طريق  اين  از 
متعهد،  آزادي خواه،  حقيقت جو،  ناجي،  را  برخي  مي دهند.  قرار 
ميهن دوست و دموكرات و برخي ديگر را واپس گرا، تروريست، 
جنگ طلب، تجزيه طلب و جنگ افروز مي خوانند. از اين طريق نوع 
نگرش افراد به يك جامعه، ملت، سازمان، حزب، گروه و دسته را 
با اقتضا به منافع شان، جهت  دهي مي نمايند. آن چه را كه خويش 
مي خواهند، عين اخالق و هنجار معرفي نموده، در سوي ديگر نيز 
مخالفان خويش را بي اخالق و هرج ومرج طلب مي نامند. هرگونه 
از  ترس  رواني،  جنگ  طريق  از  و  خوانده  بي امنيتي  را  مبارزه 
بي ثباتي را در جامعه پراكنده و به جامعه القا مي نمايند كه خطرات 
و صدمات فراواني در صورت مبارزه و تغيير، پيش  روي آنان كمين 
كرده است. آنان را از آينده اي مبهم و نامعلوم مي ترسانند و عامل 
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اين سختي ها و مشكالت احتمالي را مبارزان نشان مي دهند. از اين 
رفع  تا  مي كنند  استفاده  مبارزان  با  مقابله  جهت  نيز  گاهي  ترس، 
تهديد نمايند. حتي از طريق دشمن خواندن يك ملت، ملت هاي 
ديگر را جهت انجام جنگ به كار مي گيرند. يعني از طريق ملت 
به دولت، جنگي عليه مبارزات  افراد وابسته  يا ملت هاي دولت و 

آزادي خواهانه ي ملت يا قشري از جامعه به راه مي اندازند.

      چه بايد كرد؟

است.  جامعه  موجوديت  حفظ  سازوكارهاي  از  يكي  اخالق 
را  اخالقي جامعه  بافت هاي  دولتي، خون  نهادهاي  دليل  همين  به 
مي مكند تا جامعه ناتوان و بي دفاع بماند. چنين جامعه اي به شكاري 
آماده ي استثمار و بردگي مي ماند. اكثر اوقات بي اخالقي از سوي 
سوي  از  و  سازمان يافته  صورت  به  گروه  يا  فرد  از  فراتر  مرجعي 
نهادهاي دولتي به آنان قبوالنده مي شود بدون آنكه مقاومتي در 
مقابل آن صورت گيرد. در بيشتر اوقات، دولت ها سعي دارند طي 
يك برنامه ريزي بلند مدت يا كوتاه مدت، در مقابل اصول اخالقي 
جامعه ايستادگي كرده تا با مقاومت جامعه روبه رو نگردند. در اين 
راه از رسانه ها و مراكز آموزشي استفاده مي كنند تا اذهان را فتح 
نموده و نحوه ي انديشيدن جامعه را جهت دهي كنند. سعي مي كنند 
كه حساسيت جامعه در مقابل آن را كاهش دهند تا از اين طريق با 
مخالفتي مواجه نگردند. يعني جامعه را به دست خودش به تسليميت 
درآورده و سالخي اش مي كنند. آلبرت اينشتين در اين باره چنين 
مي گويد: »نهايت فرومايگي است اگر رفتار آدمي منحصر به ترس 
از تنبيه يا اميد به پاداش باشد.« در جامعه اي مبتال به اين بيماري ها، 
برخالف ادا و اطوارهاي عرفاني، معنوي و جوانمردانه، همه به فكر 
دستيابي به مقام و موقعيت خويش هستند. هر چند كه دم از دوستي 
و مهمان نوازي بزنند اما تنهاي تنها خواهند بود و اين حرف ها در 
با هم و در  باقي مي مانند. مي خواهند همه چيز را  تعارفات  سطح 
زماني كوتاه به دست آورند. تسليميت را تحت عنوان سازشكاري 

و فرصت طلبي را چون اصل اساسي پيشرفت به شمار مي آورند. 
انگيزه ي الزم در  فراهم نمودن  به  نياز  اين موارد  از  براي گذار 
سقوط  از  رهايي  راه  يگانه  است.  ضروري  مبارزه  براي  جامعه 
اخالق  بر  مبتني  و  باال  سياسي  شعور  با  جامعه اي  جامعه،  اخالقي 
است. بايستي روابط اجتماعي را ترميم نمود، زيرا روابط اجتماعي 
است كه به جامعه نشاط و سرزندگي مي بخشد و جامعه  را براي 
اداره ي امور زندگي اش رهنمون مي سازد تا خودش در مورد بايد و 
نبايدها تصميم بگيرد. دولت جمهوري اسالمي، براي تداوم قدرت 
خود، محكوم به حفظ نظم موجود و پيشگيري از تفكراتي است 
كه اين نظم را به چالش مي كشاند. دولت خويش را داراي شعور 
اين وظيفه ي خرد جامعه  داد.  نشان  معمولي  فراي مردم  و دركي 
و آشكار  بازگو  را  تناقض  اين  كه  است  اجتماعي  سازمان هاي  و 
سازند تا در ميان جامعه خودآگاهي را ارتقا دهند. نقد سياست هاي 
دولت در تمامي زمينه هاي اجتماعي و ترويج يك رويكرد عملي 
نظر  در  با  جامعه  آحاد  ميان  اتحاد  و  هم گرايي  و  مسائل  حل  در 
ايجاد يك  در  اساسي  اقدامات  از جمله  تفاوت مندي شان  گرفتن 
جنبش دموكراتيك عظيم اجتماعي مي باشد. اخالق به جامعه نظم 
هر  هويت  حفظ  كه  آنجا  از  مي بخشد.  عملي  و  فكري  هنجار  و 
و  براي رهايي  لذا  دارد،  معيارهاي اخالق  به حفظ  بستگي  ملتي، 

بازيابي  و  صيانت  جز  راهي  فروپاشي،  و  بحران  از  ماندن  مصون 
ارزش هاي اخالقي خود در جامعه نداريم. اخالق امكان دارد كه 
تضعيف شود اما از ميان نمي رود. يك انقالب ذهنيتي در سايه ي 

ايجاد جامعه ي اخالقي و سياسي مي تواند جامعه را نجات دهد. 
انقالبي  به  نياز  اسالمي،  جمهوري  نظام  سياست هاي  با  مبارزه 
صحيح دارد. مردم ديگر نبايد اجازه بدهند نه در اين رژيم و نه در 
هيچ رژيم ديگري، كساني را به علت افكار و عقايدشان زنداني، 
شكنجه و اعدام كنند. مبارزه را نيز نمي توان به وعده و وعيدهاي 
پوشالي حكومت براي رسيدن به قدرت تصور نمود، بلكه بايستي 
به  نظام  كردن  فكر  اجازه ي  حتي  خويش  سازماندهي  با  جامعه 
راه  تنها  نمي ماند.  ماندگار  ندهد. حكومت زور،  را  اعمالي  چنين 
خارج  انساني  زندگي  حالت  از  ديگر  كه  اين وضعيت  از  رهايي 
و  دقيق  بايستي  اما  است.  دموكراتيك  مبارزه ي  و  مقاومت  شده، 
حساب شده عمل كنيم تا با نام دموكراسي،  حكومت زور ديگري 
منطقه اي  مزدوران  و  نيروهاي غربي  اسير  و  نكنند  ما حاكم  بر  را 
آنها نشويم كه در بحبوحه ي انقالب و تحول مي خواهند بار ديگر 

خلق هاي خاورميانه را به بيراهه بكشانند. 
ويژه  ي  جنگ  از  را  خويش  جامعه  بايستي  راستا  اين  در 
منفعالنه ي  انقالب  جريان  و  اسالمي  جمهوري  انقالب هراسي 
در  ويژه،  جنگ  اين  هدف  برهاند.  نظام  سرخورده ي  مخالفان 
در  افراد  مسئوليت  احساس  عدم  و  جوامع  سامان  شكستن  هم 
براي  شايعه پراكني  و  توطئه چيني  مي باشد. جهت  جامعه شان  قبال 
متعهد،  و  مبارز  پيشاهنگان  و  افراد  چهره ي  نمودن  مخدوش 
چنين  در  مي كنند.  استفاده  بسيج  و  مزدور  كادرهاي  تمامي  از 
جامعه اي فقدان اعتماد به خود و ديگران، سبب مي شود كه افراد  
قادر به تصميم گيري صحيح نشوند. يعني آمادگي پذيرش هر نيرو 
و قدرتي را از خود نشان مي دهند. چنين افرادي اگر به جنبش هاي 
افراد  به  مبدل شدن  ظرفيت  نشوند،  ملحق  دموكراتيك  اجتماعي 
تحميل  جوامع  بر  كه  فرهنگي اي  جنگ  دارند.  را  جامعه ستيز 
مي شود، ضرورت مقاومت در مقابل آن و ممانعت از فتح فرهنگي 
و ذهنيتي جامعه، نيازي واجب تر از آب و نان است. چنين حمالتي 
تمامي مظاهر فرهنگي جامعه را مورد هجوم قرار مي دهد. جوامعي 
كه در مقابل اين جنگ به مقابله برخاسته اند، تسليم نشده و فرهنگ 
فرودستي و ضعيفه شدگي را قبول نكرده  و خط مشي دفاع مشروع 
و دفاع ذاتي را در پيش مي گيرند. وقتي رژيم جنگ ويژه)دولت ـ 
ملت( بر سر كار باشد و همه ي منافذ تنفسي جامعه را مسدود كرده 
از آن رهايي  با يك شيوه ي ويژه و فوق العاده مي توان  تنها  باشد 

يافت و آن هم مبارزه و مقاومت همه جانبه است.
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بند  به  همچون  مجازاتي  به  معاصر،  پوشالي  خدايان  كه  آنگاه 
مي انديشيدند،  امرالي  صخره هاي  در  حقيقت،  انسانِ   كشيدن 
»چنان  كه  نكرد  خطور  پوسيده شان  و  حقير  ذهن هاي  به  هرگز 
و شخصيت  در يك شخصيت،  تاريخ  كه  مي آيند  پيش  لحظاتي 
در يك تاريخ نهفته مي گردد«. انساني كه با صالبت اراده و پيكار 
آزادي خواهانه ي انديشه اش، با به زير كشيدن نقاب هاي فريبنده ي 
خداوندي، لرزه بر تاريخ تََرك خورده ي زشت شان انداخت، بسيار 
پيشتر خواب تاريك شان را برآشفته بود. امرالي نه بخشي از تاريخ، 
الفباي  را  آزادي  ادراك  كه  آن  زنداني  با  است  تاريخ  كه خود، 
واژه به واژه ي سطور تاريخ آزادي نمود. حياتي كه از راه ادراك 
آزادي بزرگ شود، هيچ زنداني را ياراي به بند كشيدنش نخواهد 
تنها  را  ابراهيم آسا  عصيان  با  آزادي  و  انسان  تاريخ  نوشتن  بود. 
سينه ي خلق هايي به يادگار نگاه مي دارند كه دل ها و دست هاشان 
از آتش راه سوخته  باشد. تاريخ واقعي انسان، تاريخ خلق ها و زنان 
و مرداني است كه رنج مبارزه ي نوشتن تاريخ آزادي شان را به جان 
خريده اند. آناني كه در كوردستان، سرزمين ترانه گي انسان، خود 
شبانه هاي  تيرباران،  ديوار  و  شعر  شدند.  حماسه  و  خون  و  سرود 
قهرمانان  راه  بدرقه ي  و خنده هاي  تفنگ هاي گريال  فرياد  اعدام، 
به  مقاومت، سنگ  از  امرالي  كوهستان شدند. چراكه صخره هاي 
سنگ فروريخت. مقاومت، رويش دوباره ي آن نهالي بود كه ريشه 
در عشق داشت. آزادي سرود تازه اي شد كه دستبند هيچ جالدي، 
شعر  كه  هنگامه اي  در  كشيد.  نخواهد  اسارت  به  آن را  ديگر 
مقاومت و ادراك آزادي در اين سرزمين ميان ديوارهاي امرالي به 
بند كشيده مي شود و شاعراِن آب و آينه را بر دار مي كنند، ادبيات 

ما ادبيات مقاومت است.    
بيداري  روح  نشانگر  و  جامعه  هر  حيات بخش  نبض  مقاومت، 
مي رود.  شمار  به  جامعه  آن  دستاوردهاي  و  موجوديت   حفظ  در 
مبارزات جوامع، خلق ها و ملت ها در راستاي مقابله با اشغال گري 
و تجاوز، اگر با مقاومت آحاد جامعه همراه نباشد، ناگزير انحراف 
در مسير طبيعي حركت جامعه است. اين امر نيز كه منجر به از ميان 
اصلي ترين  عنوان  به  مي گردد،  انساني  ارزش هاي  و  اخالق  رفتن 
از  و  جامعه  تضعيف  مي گيرد.  انجام  سلطه گران  سوي  از  هدف 
مي گيرد،  صورت  متفاوتي  ابعاد  در  كه  مقاومت  روح  بردن  بين 
تاريخ  مي گذارد.  جامعه  پيكره ي  بر  نيز  را  مختلفي  تأثيرات  قطعا 
آن چنان  كه  فرهنگي  است.  مقاومت  و  مبارزه  تاريخ  كوردستان، 
ريشه در واقعيات اين سرزمين دارد كه در هيچ يك از دوره هاي 
تاريخي، كوردستاني بدون مقاومت و مبارزه جهت حفظ سرزمين، 

فرهنگ  از  نمي بينيم.  را  معنوي  و  مادي  ارزش هاي  و  دسترنج 
مقاومت در برابر يورش آكاد و بابل از سوي هوريان با مكانيسمي 
اعتقادات و آيين هايي همچون  تا  ميتراييسم  معنوي همچون آيين 
زرتشتي، مانوي، يارسان و ايزدي، غناي فرهنگ مبارزه و مقاومت 
و  مقاومت  فرهنگ  اين  مي رساند.  اثبات  به  را  سرزمين  اين  در 
پند  ـ داستان ها،  شفاهي  ادبيات  در  مي توان  را  آن  از  منتج  ادبيات 
و اندرز پيشينيان و اشعار فولكلوريك ـ در موسيقي و ملودي هاي 
يا وجود كتاب هايي  و  كهن همچون سياچه مانه، الوك، حه يران 
به  ره ش(  سياه)مصحف  كتاب  و  سرانجام  گاتا ها،  همچون 
مكتوب  آثار  و  آييني  متون  محتواي  حتي  نمود.  مشاهده  روشني 
و  مقاومت  در  ريشه  آن  به وجود آورنده ي  عوامل  و  سرزمين  اين 
مبارزه  در برابر غارت گران اين سرزمين دارد. قالب هاي حماسي ـ 
موسيقايي همچون چه مه ري، هوره، لوره و بسياري فرم هاي ديگر 
نيز محفوظ مانده است. پاسداشت   امروز  به  تا  ادبيات مقاومت  از 
قهرمانان جامعه و روايت شهادت ها و مقاومت زنان و مرداني كه با 
ايستار اخالقي و انساني خويش، در غنا بخشيدن به اين فرهنگ و 
عدم قبول تسليميت، هر يك نمادي ارزشمند بوده كه سبب زنده 
سرزمين  اين  در  مبارزه  عظيم  منشاء  و  مقاومت  روح  داشتن  نگاه 
كوردستان  در  مقاومت  ادبيات  غناي  بارز  مصداق  امروزند.  به  تا 
»هيمن«  »جگرخون«،  »قانع«،  نظير  شاعراني  اشعار  در  مي توان  را 
بي كس«،  »شيركو  معاصر كورد چون  شاعران  ادبي  آثار  در  يا  و 
»رفيق صابر«، »عبداهلل پشيو« و »جالل ملك شاه« ديد. از نكات قابل 
اين موضوع اشاره نمود كه  به  اين شاعران مي توان  تأمل در آثار 
يا  و  قهرماني ها  و ذكر  مبارزه  و  مقاومت  بر روايت شعري  عالوه 
نسل كشي هاي اجتماعي، فرهنگي و فجايع بشري همچون فاجعه ي 
وجود  دليل  به  جامعه  به  منتقدانه  نگرشي  داراي  انفال،  و  حلبچه 
عناصر وابسته به سيستم هاي سلطه گر و متجاوز و خيانت عناصر و 
حتي گاهي رهبران احزاب و ترويج ضد فرهنگ خيانت در جامعه 

مي باشند. 
با آغاز جنبش آزادي خواهي خلق كورد، به پيشاهنگي رهبر آپو و 
به ويژه پس از توطئه ي بين المللي 15 فوريه و گسترش دامنه هاي 
ادبيات كوردي  به طور كلي  مناطق كوردستان،  ديگر  در  جنبش 
اجتماعي،  حوزه هاي  ديگر  همچون  مقاومت  ادبيات  به ويژه 
و  مبارزاتي  گرديد. خال  بنيادين  تحولي  دچار  فرهنگي  و  سياسي 
كاهش مقاومت هاي سياسي ـ اجتماعي و عدم سازماندهي فكري ـ 
عملي جامعه از سال هاي 137٠ به بعد و اتخاذ ايدئولوژي  انفعال 
شرق  كالسيك  احزاب  سوي  از  شدن(  بي تأثير  و  )پاسيويسم 
كوردستان و خروج از ميدان مبارزه سبب گرديد كه جامعه دچار 
گرديده،  مبارزاتي  ركود  و  بي اعتمادي  سياسي،  سرخوردگي 
برد.  اين خال  از  را  بهره  بيشترين  نيز  اسالمي  حاكميت جمهوري 
ارزش هاي  خواندن  حقير  با  خيانت،  فرهنگ  ضد  نهادينه نمودن 
موسيقي،  كوردي،  ادبيات  و  زبان  به ويژه  اخالقي،  و  فرهنگي 

امرالي، شعر مقاومت 
ادبيات آزادي

هيوا آرگش
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كشاندن  ابتذال  به  و  اجتماعي  سنت هاي  و  آيين ها  پوشش، 
كالسيك  عملكرد  است.  مبارزاتي  خال  اين  پيامدهاي  از  آن ها 
فرهنگي  واقعيات  با  انطباق  عدم  احزاب،  اين  واپس گرايانه ي  و 
با  جامعه،  بر  سلطه   گرايش   نيز  و  كوردستان  شرق  اجتماعي  و 
رويكردي قالب گرايانه را نيز، مي بايست از داليل ناكامي سياسي و 
هم تأثيرات مخرب بر جامعه عنوان نمود. اين موضوع سبب گرديد 
تا گرايش هاي فكري به ويژه در حوزه ي ادبيات، نه تنها از ادبيات 
مقاومت فاصله گرفته، بلكه گرايشات ليبراليسمي از يك سو و از 
گسترش  جامعه  در  نيز  مذهبي  و  ديني  گرايش هاي  ديگر  سوي 
يابد. با نگاهي به آثار فرهنگي به ويژه نوشتاري در زمينه ي ادبيات 
ـ   شعر و ادبيات داستاني ـ و يا آثار هنري و موسيقايي به وضعيت 
اسفباري در اين حوزه برمي خوريم. اشعار و داستان هاي انتزاعي، 
بسيار  موسيقايي  آثار  درون گرايانه،  مونولوگ هايي  با  فردگرايانه 
سطحي با محوريت موسيقي غربي كه هيچ گونه هم خواني فكري 
به  يا تحليلي  منتقدانه و  فاقد نگاهي  نداشته،  با جامعه  را  فلسفي  و 
زباني  رويكردهاي شكلي،  با  گاها  است.  جامعه  موجود  واقعيات 
هنجارگريزي  معنازدايي،  قبيل  از  اصطالحاتي  كاربردن  به  با  و 
آن  بر  را  پست مدرنيستي  ادبي  آثار  عنوان  ساختارشكني،  و 
مي گذارند.  با ژستي روشنفكرنما در پي مشروعيت بخشي به اين 
رويگردان  آن  از  شدت  به  كه  مي باشند  جامعه اي  همان  در  آثار 
بوده و هيچ گونه پايبندي اخالقي و مسئوليت پذيرانه اي نسبت به آن 
ندارند. تشويق ها و تأييداتي مردمي را تمنا مي كنند كه تعلق به آنها 
نداشته و هر روز تالش دارند كه مدلي فكري، عملي و  قبول  را 
حتي شكلي خود را يا با فرهنگ حاكميت فرداست منطبق نموده و 
در آن ذوب گردند يا اروپا را با جريانات و مكاتب فكري آن الگو 
اتوپياي خويش قرار مي دهند. اين وضعيت از سوي بسياري از  و 
نويسندگان به اصطالح روشنفكر، به ويژه وابستگان به قدرت تا به 
امروز ادامه دارد. تحليل رهبر آپو در خصوص رسالت روشنفكران 
در اين زمينه بسيار قابل تأمل مي باشد؛ »اگر جستجوي حقيقت كه 
اساسي ترين وظيفه ي روشنفكر است، دچار خيانت گرديده و اين 
خيانت به گونه اي شايع از طرف سرمايه داري و حمالي روشنفكرانه 
بايستي  كه  دارد  وجود  مواردي  پيداست  پس  مي گيرد،  صورت 
در  كه  زماني  تا  نمود.  نظر  تجديد  آن ها  در  ريشه اي  صورت  به 
ريشه اي،  نظر  تجديد  بايسته ي  موضوعات  روشنفكري  حوزه ي 
نمي تواند  مي شود  كسب  كه  موقعيتي  نگردند،  واقع  تحليل  مورد 
فراتر از تبديل شدن به سرمايه داران و حمال هاي روشنفكر جديد، 

نتيجه اي حاصل كند.« 
جنبش  آزادي خواهي خلق كورد در چنين فضايي و در بستري از 
نوميد ي ها و عدم مسئوليت پذيري اخالق مدارانه و خال آگاهي و 
هيجان انقالبي، تحولي بنيادين را در تمامي حوزه ها به ويژه ادبيات 
را  امر  اين  آورد.  وجود  به  مقاومت  ادبيات  نوين  بازآفريني  و 
مي توان در محتواي آثار هنري با تغييرات چشمگير در حوزه هاي 
فرهنگي ديد. ادبيات و هنر را مي توان تاريخ انديشيدن انسان عنوان 
نمود. تفكر و تحليل هستي، كشف و شهود معناها از سوي انسان 
است.  آزاد  زندگي  به  دست يابي  براي  جستجو  و  بوده  جامعه  و 
جنبش آزادي خواهي خلق كورد بر مبناي ايدئولوژي ژرف رهبر 
آپو با به چالش كشاندن مفاهيم و موضوعات در عرصه ي انديشه 
و نيز زنده نمودن روح مبارزه و مقاومت و بازآفريني انسان كورد، 
ادبيات و هنري متفاوت اما با خاستگاه اصيل و برخوردار از حقيقت 
و  ادبيات  است.  آورده  وجود  به  جامعه  واقعيات  اساس  بر  تاريخ 

هنر در ذات خود، محصول روح مبارزه ي انسان و جستجوي وي 
برهه ي  اين  ادبيات خلق كورد در  به آزادي است.  جهت رسيدن 
زماني، مي بايست ادبيات مقاومت باشد. ادبيات حماسه و مقاومت 
و  رسيده  جامعه  دردهاي  از  راستين  درك  به  كه  مرداني  و  زنان 
ادبيات  نگرش  حتي  مي كنند.  نثار  را  جان خويش  نيز  آن  راه  در 
اصطالح  به  ميان  در  مرسوم  مرزبندي هاي  و  غيرسياسي  و  سياسي 
در  ريشه  قدرت،  شبكه هاي  به  وابسته  روشنفكران  و  نويسندگان 
سياست هاي ضد فرهنگي نظام سلطه دارد تا آنان را از وارد شدن 
به عرصه هاي مبارزاتي بازدارد. ادبيات كه رنگ حقيقي زندگي، 
براي  جستجو  و  آزادي  به  عشق  تمناي  انسان،  انديشيدن  و  تفكر 
با درك از ضرورت مبارزه  ي  خلق ارزش ها و زيبايي است، اگر 
جامعه و مشاركت در آن همراه نباشد، به آثاري تاريخ مصرف دار 
تبديل مي گردد. در تاريخ ادبيات به نمونه هايي همچون مدايح و 
اشعاري در وصف شاهان و اميران و يا اشعاري با مضامين فردي 
و مناسبت هاي سطحي برمي خوريم كه حتي از ارزش  هاي صرف 

ادبي نيز تهي گرديده است. 
ديكتاتور  مردگي  حتي  خارا«  گيتار»ويكتور  آواي  هنوز  اگر      
شيلي را به لرزه درمي آورد يا شعرهاي »لنگستن هيوز« سياه پوستان 
مقاومت  و  مبارزه  پايكوبي  به  را  آفريقا  ستمديده ي  خلق هاي  و 
فرامي خواند، و يا واژه هاي شعر »موسي بيدج« را كودكان فلسطيني 
سنگ به سنگ زمزمه مي كنند و واژه هاي شعر »نزار قباني« ترس 
استبداد  يخ  يا  و  مي اندازد  عرب  دولتهاي  ديكتاتورهاي  دل  در 
ميدان هاي سرد مسكو از شعرهاي ماياكوفسكي به شرم مي نشيند، 
پايبندي  نويسندگان و  اين شاعران و  ايستار اخالقي  اين ريشه در 
راز  است.  آزادي  خواه  مبارزان  و  خلق  ميهن،  سرزمين،  به  آنان 
هم آوايي  همين  در  آزادي خواهانه  انديشه هاي  و  آثار  ماندگاري 
جامعه  تاريخي  حافظه ي  است.  آزادي  راه  در  خلق  مبارزه ي  با 
برد،  ياد نخواهد  از  مبارزان راه آزادي را  كه هيچ گاه قهرمانان و 
ميراث دار رسالت  نيز  را  انقالبي  و شاعران  نويسندگان  هنرمندان، 
عظيم مبارزه و انقالب به شمار آورده و همچون يك پيكارگر راه 

آزادي از آنان ياد مي كند.

مبارزان راه آزادي  اين واقعيت را مي توان در آثار  بارز   مصداق 
به عنوان  نامه ها و آثار نوشتاري شهيد فرزاد كمانگر  ديد. اشعار، 
نماد مقاومت و نيز سمبل رسالت روشنفكري راستين، نمونه ي بارز 
اين تحول در ادبيات مقاومت و گشودن فصل نويني از آن است. 
تأثيرات  آن چنان  زندان،  قهرمانانه ي  مقاومت  حماسه ي  واقع  در 
عميقي بر نحوه ي انديشيدن شاعران و نويسندگان متعهد به جامعه 

گذارد كه بازتاب آن را در شعر شاعران معاصر مي توان ديد. 
جهت  آغازي  نقطه ي  عنوان  به  كه  فوريه   15 بين المللي  توطئه ي 
رويكردي متفاوت و متحول شده در تاريخ مبارزه ي آزادي خواهي 
افسانه اي  قهرماناني  كه  است  جنبشي   از  شناخت  مي باشد،  خلق ها 
پير و خيري دورموش را در  همچون شهيد مظلوم دوغان، كمال 
خويش پرورانده و به تمامي خلق كورد و به ويژه شرق كوردستان 
و  شعر  بلندترين  يك  هر  كه  قهرماني  شهيدان  است.  شناسانده 

بي نهايت ترين رمان مبارزه و مقاومت اند.
كدامين  را  سرزمين  اين  قهرمانان  آزادي  داستان  و  مقاومت  شعر 
ديوار در خود زنداني خواهد نمود، چرا كه فرزندان اين سرزمين 
واژه به واژه در سنگرهاي مقاومت و در صفوف مبارزان راه آزادي 

آن را فرياد مي زنند.
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جامعه ي ايران، دركل جامعه اي ناهمخوان و ناسازگار با قدرت 
است. به علت تفاوت تأثيرات سنت و رسوم قدرت در فرهنگ هاي 
متفاوت  ايران  در  نيز  مخالفت  روش  و  شيوه   ايران،  در  مختلف 
تا  مقاومت،  و  مخالفت  طبيعي  شيوه ي  كه  جوامعي  در  بوده اند. 
تأثير  نتوانسته اند  خسرواني  رسوم  و  آداب  شده،  حفظ  حدودي 
جدي داشته باشند. به همين دليل، اين سرزمين ها، به مكان درگيري 
و جنگ اين جوامع با قدرت مبدل شده اند. بيش از هر منطقه اي، 
مشهود  مقاومتي  در  كورد،  خلق  به ويژه  زاگرس  منطقه ي  جوامع 
سوي  از  بيشتر  حاكميت،  عليه  جنگ  بوده اند.  قدرت  و  سلطه  با 
ساكنان زاگرس و البرز صورت گرفته است؛ مزدكيان، خرم دينان، 
مقاومت،  سنت  اين  نيز  امروزه  ديگر.  نمونه ي  ده ها  و  اسماعيليان 
است.  افتاده  موثر  منطقه  اين  در  مقاومت  راهكارهاي  و  شيوه  بر 
به احزاب راه  از اشخاص و عشيره ها،  فرهنگ مقاومت مسلحانه، 
يافته است. قدرت مركزي، با توسل به زور و ابزارهاي درندانه، با 
اين مخالفت ها برخورد نموده است. غير از كاربست نيروي نظامي، 
سعي  است.  نموده  استفاده  نيز  ديني  و  تبليغاتي  سازوكارهاي  از 
نموده كه اين قيام ها را نه از روي ظلم و ستم خويش عليه جامعه، 
به ويژه  مناطق  اين  خلق  ذاتي  ياغي گري  و  بربريت  نتيجه ي  بلكه 
خلق كورد، نشان دهد. مقاومت مستقيم و راديكال در مقابل سلطه، 
از  مقاومت هايي  چنين  از  مملو  ايران  تاريخ  نيست.  نو  پديده اي 
سوي خلق هاي زاگرس است. نكته ي جالب اينكه چنين مقاومتي، 
داده اند  روي  خسرواني  و  مركزي  حكومت هاي  هنگام  در  بيشتر 
رابطه ي جامعه ي  زيرا كه  مركزي.  غير  زمان حكومت هاي  در  نه 
كورد با قدرت خسرواني، رابطه ي غاصب و غصب شده، رابطه ي 
در  است.  بوده  برده شدن،  مقابل  در  مقاومت گر  خلق  و  برده دار 
به  را  مقاطع حكومت خسرواني، چنين مخالفت هايي  تمامي  واقع 
خويش ديده است. از داريوش گرفته تا جمهوري اسالمي، رويه ي 
نتيجه ي چنين  »مادي«،  قتل عام هزاران  يافته است.  مقاومت تداوم 
از  مفصل  صورت  به  فردوسي  شاهنامه ي  است.  بوده  رويكردي 
مي آورد.  ميان  به  سخن  كوردها  عليه  ساساني  انوشيروان  جنگ 
حكومت ها هميشه خواسته اند، سركشي، دوري از مدنيت و كوهي 
و  انكار  به  تا  دهند  جلوه  نهاد كوردها  و  ذات  از  بخشي  را  بودن 
امحاي كوردها و سلطه بر آن مشروعيت بخشند. فردوسي، كوردها 
را از نسل جواناني مي خواند كه از دست ضخاك گريخته و مثل 

را هميشه مخالف  دليل، كورد  به همين  زيسته اند.  بربرها در كوه 
آباداني و توسعه، مخرب و ويرا نگر نشان مي دهد. كوردها همان 
آنان  اطراف  در  بايستي  حاكميت ها  كه  هستند  مأجوج  و  يأجوج 
عنوان  به  آن  از  امروزه  كه  نگرش  نحوه ي  اين  كنند.  برپا  ديوار 
از معضالت  يكي  و  يافته  ادامه  به شدت  ياد مي شود،  امنيتي  ديد 
اساسي كشور ايران مي باشد. از طرفي دولت، در تالش مانع تراشي، 
جنبش هاي  سركوب  نشان دادن  روا  و  كوردها  نمودن  محصور 
به  تنها محدود  نيز  از سوي ديگر تالش كوردها  كوردي است و 
در  بوده.  خويش  منطقه ي  در  حاكميت  تضعيف  يا  بردن  بين  از 
حاكميت  محتواي  و  هويت  ايران  در  هيچ گاه  كوردها،  حقيقت، 
گامي  نيز  معضل  اين  بنيادين  حل  براي  و  نشناخته  رسميت  به  را 
مشروع  هميشه  كوردها  مبارزه ي  كه  هرچند  برنداشته اند.  اساسي 
نرهانيده اند.  مثل  به  مقابله  از ويژگي  را  اما هيچ گاه خويش  بوده، 
و  ملت  دولت ـ  ظهور  يعني  مدرن  عصر  در  مبارزه،  شيوه ي  اين 
سلطه ي خسرواني  پيكره ي  در  تازه  كه روحي  فقيه  مطلق  واليت 
اما خصوصيات سنتي واپس گرايانه اش را  بوده  پويا و فعال  دميد، 
ادامه داد. از همين رو قيام هاي كوردها در عصر مدرن، به هيچ وجه 
از مبارزاتي اتونومي خواه، گذار ننموده است. از اين روي، قيام هاي 
كوردها اگرچه برخي گفتمان هاي سياسي نوين را وارد برنامه هاي 
عملي  گام هاي  برداشتن  در  هيچگاه  اما  نمود،  خويش  سياسي 
جهت مبارزه اي ژرف و بنيادين، براي از بين بردن رسوم و ذهنيت 
خسرواني اي كه رابطه ي كورد و مركز را همانند رابطه ي انقالبي و 
سركوب شده جلوه داده، آغاز ننموده است. در اينجا بايستي به دو 
امر مهم اشاره كنيم. نخست؛ آزادي كوردها به تحولي تمام معنا در 
ذهنيت قدرت، سياست و گذار قاطع از ذهنيت خسرواني در ميان 
دولت، گره خورده است. اين امر به معناي رهايي تمامي ايرانيان از 
سرطاني مزمن و ديرين است. از سوي ديگر به اين معنا مي آيد كه 
كوردها الزم است از نو خويش را مطابق بر مشاركت در مبارزات 
دموكراتيك كلي ايران سامان بخشند و با توجه به شرايط دشوار 
مسير مبارزه  و نقشي كه در فرهنگ و جامعه ي ايران دارند، نقش 
پيشاهنگي را بر عهده گيرند. موضوع ديگر اين است كه مبارزه ي 
كه  نظراتي  درآيد.  مركز  جنبش هاي  شكل  به  نبايستي  كوردها 
حاوي مفهوم ادامه ي تك بعدي مبارزات در عرصه ي مدني را تبليغ 
ناهمخوانند. اگرچه  با واقعيت  انفعال را ترويج مي دهند،  نموده و 
ميزان شموليت، گستردگي و ريشه اي بودن مبارزات كوردها جاي 
از  صيانت  براي  هم  كوردها،  مسلحانه ي  مقاومت  اما  دارد،  انتقاد 
فرياد آزادي خواهانه  در  تداوم  ماندگاري و  كوردها و هم جهت 
مقابل سلطه گري خسرواني در ايران، نقشي حياتي و اساسي داشته 
مي باشد  سركوب گر  نظامي  سلطه ي  خسرواني،  حاكميت  است. 
كه اين ابزار را در مقابل كوردها بيش از هر ملت ديگري به كار 
از  رويكردي  چنين  تداوم  صورت  در  دليل  همين  به  است.  بسته 
سوي حاكميت، ضروري است كه مشروعيت دفاع ذاتي و وجود 
نيروي دفاع مشروع مسلحانه، زير سؤال نرود. امكان دارد كه برخي 
نباشند  معتقد  مشروع  دفاع  به  ايران  از  ديگري  مناطق  در  افراد  از 
ندارد،  اما هيچ كس حق  برگزينند،  را  مبارزه  از  و شيوه اي ديگر 
آن  آزادي خواهانه ي  اراده ي  به  كه  ملت  يك  مشروع  دفاع  حق 
ملت ماندگاري مي بخشد را ناروا بخواند. قيام و جنبش، عالوه بر 

واكاوي 
نظام 
خسرواني

 PJAK كاری از مركز مطالعات استراتژيک

والتی  مجله  از  است  بخشی  رو  پیش  نوشتار 
آزاد شماره ي63 )نظام خسروانی( که به فارسی 
برگردانده شده و در چند بخش ادامه خواهد داشت
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نيز  را  تركمن ها  ميان  در  حدودي  تا  و  بلوچ ها  ميان  در  كوردها 
مي توان ديد.

در مركز و مكان هايي كه تأثيرات قدرت بر جامعه بيشتر بوده، 
شيوه ي مخالف به گونه اي ديگر است. در نواحي هم جوار مراكز 
حاكميت، مخالفتي شكل نگرفته كه اصول پايه اي حاكميت را زير 
سوال ببرد. به اين دليل شرايط الزمه جهت شكل گيري مقاومت 
مناطق،  اين  در  شكل گرفته  مخالف  جنبش هاي  نبوده،  درخور 
مرگبار  حمالت  كرده اند.  كار  زيرزميني  و  پنهاني  صورت  به 
سبب  جنبشها،  اين  عليه   حاكم  نظام  همه جانبه ي  سوء  تبليغات  و 
مخالفت  افول كند.  آنان  ميان  در  قيام  و  مقاومت  شده كه سطح 
است.  داشته  از حاكميت  بخشي  تغيير  در  هميشه سعي  مركز  در 
تغيير و تحول ديني و  ايجاد  بيشتر در پي  براي مثال جنبش ماني 
وابسته  علت  به  بود.  موبدان  اختيار  و  قدرت  محدوده ي  كاهش 
بودن نهادهاي مختلف به مركزي به نام دربار، اين نوع از مخالفت 
مراكز گوناگون  است.  روبه رو گشته  واكنش هاي شديدي  با  نيز 
نهادهاي  ميان  چالش  و  اختالف  كه  آنند  شاهد  كه  زماني  نظام، 
مواجه مي كند،  تهديد  با  را  قدرت  ذات  و  پيشينه  قدرت،  بدنه ي 
متحد شده و از كل ساختار حاكميت، حفاظت به عمل مي آورند. 
قدرت  دين،  طريق  از  تا  شد  آن  بر  هرمز  هنگامي كه  مثال،  براي 
را  او  و  متحد شده  قدرت  نهادهاي  تمام  بكاهد،  را  موبدان  نفوذ 
خسرواني  حاكميت  در  رويكردي  اين چنين  برمي دارند.  ميان  از 
نگرشي  وجود  با  لذا  مي باشد.  مشهود  بسيار  پديده اي  ايران، 
سازمان هاي  تمامي  و  قدرت  رسوم  و  اصول  از  دفاع  آن  در  كه 
موجوديت خويش  تداوم  با  برابر  را  آن  پايه هاي  تشكيل دهنده ي 
براي  قدرت  داخلي  اختالفات  از  استفاده  جهت  تالش  مي داند، 
ايجاد اصالح و تغيير، دشوار مي نماياند و خطرات فراواني به همراه 
دارد. شكست هاي متوالي و متعدد اصالح طلبان و تحول خواهاني 
كه بر آن شده اند كه در درون بدنه و ساختار نظام قدرت، اصالح 
صورت دهند، به وضوح اين واقعيت را آشكار مي كند. حاكمان 
تغيير كرده اند اما سيستم تداوم يافته است. در واقع امر مهم، ايجاد 
اصالح در رسوم و ذهنيت واپس گرا مي باشد. امري كه مخالفت 
داده مي شود. كساني كه تالش  نشان   با آن همچون گناه كبيره 
نموده اند پايه هاي رسوم و آداب نظام خسرواني را تغيير دهند، از 
آن ها  از  مشترك  عنوان دشمن  به  نيز  بعدي  سوي حاكميت هاي 
در  مزدك  از  نظام الملك  تنفر  و  انزجار  احساس  است.  ياد شده 
اگر  مي گيرد.  سرچشمه  نگرش  نوع  اين  از  سياست نامه،  كتاب 
مخالفتي، موجوديت نظام خسرواني، ايدئولوژي رسمي و جايگاه 
آنان را قبول داشته باشد و تنها بر سر چگونگي جايگيري و ميزان 
و  اغماض  با  سيستم  بزند،  چانه  حاكميت  در  نيروها  بردن  سهم 
تحمل  قابل  اشتباهي  را  آن  و  مي كند  برخورد  او  با  سعه ي صدر  
به شمار مي آورد. براي مثال نظام پهلوي، تشكل هاي چپ گرا را 
به وحشيانه ترين شكل از بين برد، اما براي ملي گراياني كه تنها از 
يا سه  اداري دم مي زدند، دو  نظام  تغيير در  و  قانون  نمودن  موثر 
سال زندان را در نظر مي گيرد. چنين برخوردي از سوي جمهوري 
اسالمي نيز پيروي شده است. خشونتي كه جمهوري اسالمي در 
سركوب تشكل هاي چپ و جنبش هاي آزادي خواهي ملي نشان 
مذهبي ها  ملي ـ  با  مداراگونه اش  برخورد  با  مقايسه  قابل  مي دهد، 
كه  نموده  چنان  خسرواني،  نظام  گسترده ي  سركوب هاي  نيست. 
مخالفان ميان جامعه كه بيشتر اوقات، خواهان تغييراتي بنيادين  اند، 
براي سازمان يافتگي،  به علت چنين برخوردي و زمينه ي ضعيف 
اعتقاد  ريشه اي  تغييرات  به  كه  بپيوندند  مخالفاني  به  دارند  سعي 

زير  كلي  به  را  نظام  كه  جامعه  ميان  مخالف  جريان هاي  ندارند. 
سوال مي برند، نمي توانند اين امر را آشكار نموده و به اصل تقيه 
روي مي آورند كه جايگاه خاصي در مقاومت شيعه ي علوي دارد. 
حاكميت بر جامعه و نيروهاي مخالف درون آن، ترس را مستولي 
گردانيده و مانع از رشد جريان مخالفت شده است. حكومت مطلق 
سبب گرديده كه سازمان هاي سياسي تواناني آن را نداشته باشند كه 
به شيوه اي منسجم سازماندهي خويش را در جامعه پديد آورند. از 
سوي ديگر، تأثير اين نوع نگرش به حاكميت بر شخصيت ايراني، 
جريان  است.  شده  خودباوري  و  سازمان يافتگي  تضعيف  سبب 
تكاپو  به  فروپاشي حاكميت  يا  هنگام تضعيف  در  تنها  مخالفت، 
مي افتد. به همين دليل تاريخ سياسي ايران، مملو از مراحل ثبات 
در هنگام استقرار ديكتاتوري هاي مقتدر مركزي و مخالفت هاي 
به همين  گسترده در هنگام بحران و تضعيف حاكميت مي باشد. 
دليل، از برهه ي اوج مبارزات مخالفان در ادبيات رسمي سياسي 
به عنوان ناآرامي و هرج و مرج ياد مي شود و ضعف، بي ارادگي، 
مراحل  چنين  بروز  علت  را  خسرو)حاكم(  بي كفايتي  و  ترديد 
حاكم  شخص  در  ايزدي  فره  تضعيف  يعني  مي داند.  تاريخي اي 
اين  از  مي آورد.  به حساب  قيام ها  و  مخالفان  علت خودنمايي  را 
رو مي بايست مخالفت و قيام منجر به سر كار آمدن حاكم فره  مند 
از  بعد  آهنگر  كاوه   كه  شده  بيان  شاهنامه  در  شود.  قدرت مند  و 
سرنگوني ضحاك، فريدون را بر تخت مي نشاند كه ريشه و اصلي 
خسرواني دارد. تداوم چرخه ي سياسي خسرو)سلطه و حاكميتي 
ديكتاتور( ـ انقالب ـ خسرو، نشان از تأثيرات نامطلوب حاكميت 
بر اپوزسيون دارد. در حالي كه كاوه در مناطق زاگرس حكومت 
ضحاك را فرومي پاشد و براي خلق آزادي به ارمغان مي آورد، در 
اسطوره ها به گونه اي نشان  داده شده كه گويا اين قيام براي آمدن 

فريدوني ديگر شكل گرفت.
و  روند  شكل گيري  بر  بسزايي  تأثير  رسمي  مذهب  و  دين   
و  رسمي  دين  ذات  است.  داشته  ايران  در  مخالفت  چگونگي 
حكومتي، بر اساس مشروعيت بخشي و قداست بخشي به فره مندي 
دين  از  تأثيرپذيري  هرگونه  دليل  همين  به  آمد.  پديد  حاكميت 
رسمي از سوي مخالفان، به معني بازسازي آداب سياسي حاكميت 
در مرحله اي ديگر مي آيد. از اين رو جوامع و خلق ها با ترديد و 
مواقع،  از  بسياري  مي نگرند.  مخالفت  به جريانهاي  ديده ي شك 
خلق هاي ايران جريان مخالف را صرفا به تغيير خسروان محكوم 
مي كنند. از ديگر سو، دين رسمي، هر گونه مخالفت با آداب و 
با دين و اخالق جامعه مي انگارد. دين  را مخالفت  رسوم خسرو 
خرمدينان  اسماعيليان،  مزدك،  ماني،  قيام  حاكميت،  رسمي 
گسترش  و  بي اخالقي  ترويج  را  ديگر  مبارزات  از  بسياري  و 
چنين  كرده اند.  عنوان  جامعه  با  ناهمخوان  و  بيگانه  فرهنگي 
تاثير گذاشته است. ميزان اين  تبلغات و سم پاشي هايي، بر جامعه 
تأثير در جوامع مراكز ايران بيش از مناطق حاشيه و دور از مركز 
قدرت مي باشد. چنين تبليغاتي، تأثير مخرب بر مخالفان، به ويژه 
جنبش هاي چپ گرا داشته است. دين رسمي همچون سازوكاري 
جهت انجام تبليغات منفي و تيره و تار نمودن وجهه ي مخالفان، 
طريق  از  مخالفان  سركوب  سازوكارهاي  است.  يافته  كاركرد 
و  مخالفان  چهره ي  مخدوش سازي  سركوب گر،  نظامي  نيروي 
كه  گرديده  سبب  جامعه،  ميان  در  خويش  مزدوران  از  استفاده 
جامعه ي ايران از ديرباز تاكنون در قبال حاكميت، تقيه را برگزيند.
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ساعتي است كه خبر شهادتت را شنيده ام همرزم سرفراز من، 
صفحه ي  بر  ثانيه اي  چند  كه  دلنشينت  و  گرم  چهره ي  فرات! 
نگاه  اين  با  است.  چشمانم  جلوي  هنوز  بست،  نقش  تلويزيون 
مصمم و ابهت گرياليي ات چقدر بزرگ و زيبا شده اي دالور 
آپويي! چه لحظه اي دشوار است وقتي گوينده ي اخبار نام ده تن 
از گريالهاي شهيد نيروهاي مدافع خلق را مي خواند و به نام تو 
مي رسد؛ نام سازماني: شهيد فرات آمارگي؛ نام و نام خانوادگي: 
شهرستان  ايالم ـ  كوردستان  ـ  شرق  تولد:  محل  صيدي؛  روح اهلل 
؛   2٠٠5 سال  حزب)پ.ك.ك(:  در  عضويت  تاريخ  آبدانان؛ 
تاريخ شهادت: 1ـ 1ـ 2٠13 ؛ محل شهادت: شمال كوردستان، 

منطقه ي آمد)دياربكر(. 
آهي مي كشم و... چندين موج سركش و بلند از ژرفاي قلبم 
يعني همان جايي كه جايگاه همه ي  قلبم  از ژرفاي  مي جوشد، 
بلندتر  و  بلند  موج ها  توست؛  همچون  باارزشي  و  عزيز  رفقاي 
خبر  آري  فرومي كوبند.  روحم  خروشان  پهنه ي  بر  و  مي شوند 
اما الحق كه تو بزرگ تر از  شهادت تو، سخت است... سخت. 
آن هستي كه با شنيدن خبر كوچ زمستاني ات اشكي بريزم. قامت 
رعنا و شخصيت بزرگ منش تو، بزرگ تر از اين حرف هاست. 
اشكي نمي ريزم چراكه مژده ي همه ي بهارها در نگاه آخرين تو 
لبخند مي زند؛ تو سرود پيروزي را خوش سردادي و ما رفقا اين 
يادگار  هر كدام  رفقاي همرزمت كه  ببين  مي فهميم.  را خوب 
خبر  شنيدن  با  كوردستان اند،  بهشتي مان  سرزمين  از  گوشه اي 
شهادت تو چگونه عزم شان صخره آسا قد مي كشد! بهار مي آيد 
مي بخشند.  گرمايمان  هم اينك  از  پيروزي  آتش  شعله هاي  و 
در  تا  تو، كفايت مي كند  رفقايي همچون  پايبندي  و  صميميت 

زمستان سرد كوهستان گرم بمانيم و پراميد. 
ببينمت.  نزديك  از  ديگربار  مي خواست  دلم  چقدر  كه  آه 
بگويم.  تبريك  را  دوباره ات  تولد  را،  مي خواستم گريالشدنت 
بار در ديارمان آبدانان همديگر را  يادت مي آيد وقتي آخرين 
بوديم  نشسته  بود؛  گفتيم؟! شب  هم  به  كه  ديديم چه حرف ها 
و از اميدهايمان حرف مي زديم؛ از خورشيدي كه به تازگي بر 
آسمان ما تابيده بود صحبت مي كرديم. آري، از رهبر آپو حرف 
از  تو عكسي  و كوردستان.  آزادي كورد  براي  مبارزه  و  زديم 
شهيد زيالن به من هديه كردي. اگرچه هنوز گريال نشده بودي 
اما چقدر زيبا از شخصيت شهيد زيالن صحبت كردي. تو جذب 
دياربكر  بودي؛ جذب خروش  جاذبه ي شمال كوردستان شده 
و درسيم؛ جذب شخصيت و آموزه هاي رهبر آپو. خودت هم 

طاقت  كار  آخر 
و  نياوردي 
كوهستان  به 
آمدي. آمدي تا 

به  را  تاريخ  بار سنگين يك  تا  ادامه دهي. آمدي  را  راه زيالن  
دوش بكشي؛ تا آپويي باشي؛ تا قلب بي قرار آزادي ات شكوفه 
دلت  بگذاري.  مرهم  را  سرزمينت  رنج  و  درد  تا  آمدي  بزند. 
طاقت نياورد كه بماني و نجنگي. دست تو دست تفنگ و ماشه 
بود نه دست بيكارماندن و تسليم. تو جوان باغيرت ايل بودي و 
زرق و برق ماديات به چشمت هيچ بود. عاشق آزادي بودي. من 
اين را در آخرين ديدارمان از عمق نگاهت خواندم.  دانستم كه 
حقيقت رهبر آپو قلب تو را مؤمن نموده است. تو كفر سكوت و 
سكون و فرديت را درهم  شكستي و به حقيقت خلق خود ايمان 
از كوهستان  معنا  بلنداي  تا  پرواز  براي  كه  مي دانستي  آوردي؛ 
فراز بايد شد و زاگرسي بايد بود. دانستم كه گريالي كوردستان 
خواهي شد. از زالالي نگاهت خواندم كه خواهي آمد و آمدي. 
ايالم كهن؛ آنجا كه  از  از آخرين گوشه ي كوردستان آمدي؛ 
ساليان سال زير چكمه  ي آشور ديروز و پاسداران دژخيم امروز 
مادري مان  ميهن  زخمي  قلب  از  را  آن  مي خواستند  بود،  مانده 
كوردستان پاره كنند. ديار ما مي رفت تا بميرد و تو به كوهستان 
آمدي تا نوشدارويي بر زخمش باشي و شدي. مي داني حاال نام 
تو و حماسه ي قهرماني ات ورد زبان همه ي جوانان ديارت شده 
نيست.  و حماسه اي  بي قهرمان  ديگر شهر  ما  است؟! آري شهر 
چون نام تو، طنين آزادي خواهي را در گوشه گوشه هايش ابدي 
و گمنام  پرت  ديگر آن گوشه هاي  ما  است. روستاهاي  ساخته 
تاريخ نه، كه گهواره هاي تاريخ اند. چرا كه تو كودك بي آاليش 
ديروزشان، امروز پيام پرحسرت شان را به مقصد پيروزي همين 
نيست چرا كه ستاره ي  فردا رساندي. آسمان ما ديگر بي ستاره 
آسوده خاطر  مي توانند  ديگر  ما  ديار  مردمان  تويي.  آپويي اش 
زنند  فرياد  پهنه ي زمين و زمان  را در  نام خود  بلند كنند و  سر 
و بگويند كه »هستيم«. فرات جان! »كه وه ر«كوه قدكشيده تر از 
هميشه مي شود زيرا تو را دارد. »دويرج« زالل تر از هميشه از قلب 
تو  زيرا  مي كشد؛  پا  شاليزارها  سوي  به  و  مي خروشد  كوهسار 
پليدي  سكون را از سيماي زادگاهت خوش زدودي. تو رفته اي 
نوشتن  با  شايد  تا  مي روم  كلنجار  كلمات  با  هرچه  اينجا  من  و 
همچنان  نمي شود.  كنم،  آرام  را  قلبم  تو  درباره ي  چند سطري 
راه  گريالي  هر  شهادت  خبر  شنيدن  با  مي گويد  آپو  رهبر  كه 
مي شود.  كنده  وجودم  از  تكه اي  گويي  كوردستان،  آزادي 

ريوار آبدانان

شهيد فرات
نخستين طلوع آپو يي
 از ديار آبدانان
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به همان  تو، سخت است. و  شهادت هر رفيق گرانقدري چون 
اندازه پرمعناست و سرشار از رازهاي زندگي. زيرا كه زندگي 
آزاد را با هرآنچه داشته اي، پاس داشته اي. و اين يعني ذوب شدن 
در حقيقت خلق خويش كه حسرت بي مانندش براي آزادي را 
تاريخي ترين  در  تو  نمودي.  حس  وجودت  سلول  به  سلول  با 
هنگام، در قلب كوردستان يعني دياربكر مقاوم، تفنگ رزم بر 
اهريمنان زمانه  از چنگ  براي آزادي ميهن ات  دوش گرفتي و 
بود.  با رهبر آپو  اين عظيم ترين و بي رياترين رفاقت  جنگيدي. 
يكي شدن با رنج و اميد خلق كورد بود. بدين ترتيب است كه 

فرزند شايسته ي خلق خود شدي.
بر  را  سرزمينت  تاريخ  از  بزرگي  بار  چه  عزيز،  فرات  آي   
دوش كشيدي و چه متعهدانه آن را به سرمنزل مقصود رساندي! 
مناطق  و  شهرها  ديگر  ميان  مي تواند  آسوده  اينك  آبدانان 
كند.  افتخار  تو  همچون  زيبايي  گل سرخ  وجود  به  كوردستان 
شهيد  به  ماكو  مي كند؛  افتخار  خضري  حسين  شهيد  به  اروميه 
شيرين علم هولي، كامياران به شهيد فرزاد كمانگر، ايالم به شهيد 
هاوري؛ كرماشان به شهيد هورام، سقز به شهيد برفين؛ مهاباد به 
شهيد رامان؛ مريوان به شهيد آرمانج؛ هورامان به شهيد چيا؛ و 

آبدانان به تو افتخار مي كند فرات جان. حاال بگذار تا خصم، هي 
نقشه ي جهان را با خط سياه و بدقواره ي مرزهاي رسمي، بدون 
همه ي  طلوع  تو  پاك  خون  كه  چرا  كند!  ترسيم  ما  جغرافياي 
خورشيدهاست. و خورشيد را نيازي به پاسپورت و اجازه نيست. 
تا شمال ميهن را رنگ سرخ شرافت  از شرق  چرا كه خون تو 
را  سرخ  مرگ  هميشه  كه  آنانيم  نوادگان  ما  كه  چرا  مي زند... 
اثباتي ست  تو  پاك  خون  داده اند.  ترجيح  سيه زيستن  پليدي  بر 
تو  پاك  خون  كورد.  خلق  خلق؛  يك  بيدار  خشم  حقانيت  بر 
انتقامي كه در چشمان معصوم  بر حقانيت آتشفشان  اثباتي ست 
پاك  ثمره ي خون  مي زند.  فرياد  پسران سرزمين مان  و  دختران 
اينكه  بر  اثباتي ست  دياربكر،  يعني  آزادي  پايتخت  قلب  در  تو 
خلق كورد و روح ما يكيست. و براي شرافتمندانه زيستن، همين 

كافيست. 
تو در  به  تنها يك جمله خطاب  خبر شهادتت را مي شنوم و 

قلب و ذهنم نقش مي بندد:
 وه ئازادي قه سه م سه ربه رزمو كردي، برا سه ربه رزه كه م هه وال 
فرات)به آزادي سوگند كه سرفراز و سربلندمان نمودي، رفيق 

همرزمم  فرات(. 

»هفته ي دياربكر«                             

ـ شنبه

دياربكر سرهلدان]قيام، فراز، پرواز![ است

 و شاعرها هرچه مي گردند 

نمي توانند براي تبريك ميالد شكوفه به جنگل 
سوخته، كلمه اي بيابند

ـ يكشنبه

دياربكر هفت شهيد را با همه ي رنگ هاي سبز و سرخ 
و زردش پيشواز مي شود

 و تلويزيون، سريال اميدهاي خاكستري ژنرال پير را 
براي رفع كسالت بازپخش مي كند

ـ دوشنبه

دياربكر دكان هايش را تخته مي كند تا با كودكانش، 
به زبان كوردي اختالط كند

 و روزنامه هاي دولتي، خبر سقوط ناگهاني 
شاخص هاي بورس را از ارتفاع اورست تيتر مي زنند

ـ سه شنبه

دياربكر با همه ي تاريخ آتشين خود در زندان شكنجه 
مي شود

 و رئيس جمهور، نطق حقوق بشري خود را با 
سرفه هاي پياپي پشت به آينه ـ با صدايي كه سعي 

مي كند به اندازه ي كافي بلند باشدـ براي حضاري كه 
نخواهند آمد، تمرين مي كند

ـ چهارشنبه

دياربكر براي تمامي جهان، كبوتر و شاخه ي زيتون 
مي فرستد

 و هواشناسي هاي معتبر جهان، ظهر آفتابي امرالي را با 
كمال وقاحت، طوفاني پيش بيني مي كنند

ـ پنج شنبه

دياربكر براي تمام دختران و پسرانش رخت گرياليي 
مي دوزد

 و مرزها با خون نوجواني كورد، شناسنامه هاي جعلي 
خود را مهر مي زنند

ـ جمعه

دياربكر سپيده با هلهله ي مادران صلح، بيدار مي شود 
تا نوروز بگيرد

 و تانك ها و چماق ها، كوفتگي هفتگي شان را به 
سواحل آنتاليا مي كشانند

... اما فرداي دياربكر باز هم شنبه ي ديگري ست!

ريوار آبدانان
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بڕوانە 
هەمووی واڵتم رەنگی بەرخۆدانی تۆی 

گرتووە
هێشتا شەپۆلی وانە و سەر لە كنار 

ئەسوێ 
و ئەگەر مەودای پێبدرێ  هەتا ئیمراڵی 

دەخرۆشێ 
بەرد بە بەردی كۆاڵنی ئامەد پۆستاڵ لە 

پێی سەربازی توركدا دەدڕێنێ 
گەوەر پڕە لە گەنەراڵی بچووك و 

خرمەی بەردیان شەونخوونی داگیركەرانە
دەرسیم چەمی پرچی سارا و شابسكی 

دارستانی بە یەكەوە 
شانە دەكا و دەیهۆنێتەوە

سنە هێشتا چەپكە نێرگزەكەی سێی 
رەشەمەی لە باوەشیدایەو

بەینابەینێك گوڵێك لە بەرۆكی دایكێكی 
ئاشتی دەدا

ورمێ  ئاواڵدوانەی وانە و كوڕان و كچانی 
هەر جارێ  و بە ئەسرینی 
چاوی شارێك متفەرك دەكا 

ئیالم و كرماشان، دوو خەڵفی رەنگ 
ئەرخەوانین و ئیدی رەشەبا 

چاویان ناترسینێ 
باوەڕ ناكەم لە رۆژئاواش، رۆژئاوابێ  و 

عەفرین و قامیشلوو
ئیدی بێشكەی منااڵن بدەن بە كۆڵدا

دیجلە و فرات دوو شادەماری نیشتمانن و 
یەكیان هەنیسك و خەم و هاوار دەبا 

بەرەو باشوور و ئەوی دیان 
پۆل پۆل ماسی سۆز و خۆشەویستی 

باشوور بۆ باكوور دەنێرێ 
هەموومان پاڵمان داوەتە ئەو 

پەڵكەزێرێنەیەی پاش بارانی وشەكانت 
هەڵدێ 

بڕوانە هەمووی رەنگی بەرخۆدانی تۆیە
تو بڕوانە

      
ئاریۆ بەرزەن


