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سخن نویسنده
زمانــی كــه تصمیــم بــه نوشــن مطالبــی در مــورد مبــارزه و زندگــی دو همــرزم و مبــارز آپویــی منــودم ،در
آغــاز برایــم بســیار ســخت و دشــوار بــود .در ایــن فکــر بــودم کــه آیــا قلــم یــك نویســنده قــادر بــه آن خواهــد
بــود كــه تحلیلــی عمیــق و حقیقــی از شــهید و شــهادت را در قالــب چنــد صفحــه ارائــه و بیــان منایــد؟! زی ـرا
شــهیدان راه آزادی خــود بخشــی از حقیقــت و راســتی میباشــند .شــهیدان؛ رهـران حقیقــی برشیــت بــه شــار
میآینــد .آنــان راه چگونــه زیســن و مبــارزه منــودن را بــه خلقهــای فرودســت نشــان داده و میدهنــد .در
تاریــخ کوردســتان ،هــزاران مبــارز قهرمــان و فدایــی ،در برابــر ظلــم و ســتم ،بیعدالتــی و جاهلیــتَ ،علَــم
مبــارزه را برافراشــتهاند و خطمشــی مبــارزه و مقاومــت را اهــدای خلقشــان کردهانــد .بنابرایــن الزم اســت
كــه نگذاریــم گَــرد و غبــار فراموشــی یــاد و خاط ـرات ،قهرمانیهــا و كارهــای خارقالعــادهی ایــن شــهیدان را
بپوشــاند .همچنیــن الزم و شایســته اســت کــه تاریــخ کوردســتان آزاد را بــا رمــان قهرمانــان مزیــن مناییــم .چــون
ایــن عمــل از باارزشتریــن ومهمتریــن وظایــف اخالقــی و انســانی بــه شــار میآیــد .تنهــا بــا بــه یــادآوردن
و نوشــن یــاد و خاط ـرات شــهیدان و ادام ـهی راه آنــان اســت كــه بــه زندگــی امیــد و بــاوری بخشــیده و رنــگ
زندگــی رنگینتــر و زیباتــر شــود.
هــر شــهید فلســفهای از زندگــی آزاد را بـرای برشیــت بــه ارمغــان آورده ،بــا اعــال و قهرمانــی خویــش ،شــیوهی
زندگــی آزاد و مبــارزه و مقاومــت را بــه مــا میآموزنــد .بازمانــدهگان و امانــتداران ایــن تاریــخ ،وظیفــهای
بردوششــان میباشــد و آن اینکــه؛ جنبههــای زیبــای یــك مبــارز را هــم بــه صــورت شــفاهی و كتبــی بدســت
نس ـلهای آینــده برســانند .تنهــا انتظــاری كــه شــهیدان راه آزادی از مــا دارنــد ،برجســته منــودن راه و اهــداف
و آرزوهــای آنــان میباشــد .زمانــی كــه از زندگینام ـهی یــك شــهید بحــث بــه میــان میآوریــم ،در عیــن حــال
امانتــی كــه شــهید در پیــش مــا نگــه داشــته ،از آن محافظــت بــه عمــل آوردهایــم .برخــاف آن اگــر در جامعـهای،
حقیقــت شــهیدان بــه بــاد فراموشــی ســپرده شــود ،بهعنــوان خیانتــی در امانــت شــهیدان در تاریــخ ثبــت
میگــردد .لــذا وای بــر آن جامعــهای كــه روزی فــرا رســد تــاش و قهرمانیهــای خســتگیناپذیر شهیدانشــان
را بــه بــاد فراموشــی بســپارد .حقیقتــی كــه امــروز جامعـهی بــری بــدان گرفتــار گردیــده ،هــر جامعـهای بـرای
دسـتیافنت بــه آزادی خویــش ،هـزاران تــن از بهرتیــن انســانهایش را فــدا کــرده» اگــر تنهــا ســیری بــه ســدهی
 20بیندازیــم ،شــاهد آنیــم کــه میلیونهــا انســان ب ـرای دس ـتیابی بــه آزادی و دموکراســی جانشــان را نثــار
منودهانــد ،امــا ایــن جــان باختــگان در مــدت زمــان کمــی بــه فراموشخان ـهی تاریــخ ســپرده شــدهاند .بــا ایــن
وجــود الزم اســت كــه ذهنیــت دهشــتناک مدرنیتــهی رسمایــهداری و اســام سیاســی را کــه چنیــن ارزشهــا،
قهرمانــی و دالوریهــا را مســخ و تهدیــد میكننــد ،نفریــن و رســوا منــود.
در طــول مبــارزات آزادیخواهانــه حــزب کارگ ـران کوردســتان ( ، )PKKبــه ه ـزاران انســان بــه مقــام شــهادت
نائــل گردیدهانــد .هــر یــك از ایــن شــهیدان صفح ـهی نوینــی از زندگــی را ب ـرای خلقشــان بــاز منودهانــد .ایــن
صفحـهی نویــن در کوردســتان را میتــوان بهعنــوان صفحـهی مقاومــت و مبــارزه در راه آزادی نامگــذاری منــود.
 PKKدر ســدهی  ،21بــهحــزب مقاومــت و مبــارزه در راه برقـراری نظــام دموکراســی و حقیقتجویــی تعریــف
میگــردد و بــه حــزب شــهیدان نامگــذاری شــده اســت .شــهیدان در صفــوف مبارزاتــی  ،PKKرمانــی از قهرمانــی
و مبــارزه را در عــر وحشــت و جهالــت مدرنیت ـهی کاپیتالیســتی ثبــت کردهانــد .ایــن رمــان را هــم بــا خــون
خــود بــر صفحــات تاریــخ نوشــته و معنــا و مفهــوم زندگــی ،مبــارزه ،مقاومــت ،آزادی و دموكراســی را بــا اراده و
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خواســت و عشــقی راســتین بـرای جامعـهای انســانی بیــان و عیــان منودنــد.
در میــان مبــارزان آزادیخــواه خلــق کــورد ،دو مبــارز قهرمانــی را انتخــاب منــودم تــا گوش ـههایی از حقیقــت
آنــان را بـرای خلقــی كــه تشــنهی شناختشــان بــوده ،بیــان منایــم .ایــن وظیفــه را هــم بــر اســاس وصیــت یكــی
از ایــن رفقــای شــهید انجــام مــی دهــم .ایــن دو همــرزم در یــك گروهــان نظامــی وابســته بــه نیروهــای مدافــع
خلــق ( ،)HPGطــی عملیاتــی قهرمانانــه بــا هــم مقاومــت و مبــارزه منــوده و بــا قهرمانــی بــه درجـهی شــهادت
میرســند .جالــب اینجاســت کــه هــر دو رفیــق قهرمــان از یــك شــهر بهپاخواســتهاند .بهدلیــل یكــری
مســایل ســازمانی و حمــات هوایــی دولتهــای فاشیســتی ترکیــه و ای ـران بــه منطقــه حفاظــت شــدهی میدیــا،
نتوانســتهام بــه شــیوهای عمیقتــر و گســردهتر تحقیقاتــی را در خصــوص آنــان انجــام دهــم .بهخاطــر ایــن
مســئله هــم متأســفانه نتوانســتم ،متامــی جنبههــا و مراحــل زندگــی ایــن همرزمــان را بـرای خواننــدهگان مشــتاق
بیــان کنــم.
تصمیــم گرفتــم ایــن كتــاب را در پنــج بخــش مختلــط نوشــته و آمــاده منایــم ،بخــش نخســت آن مربــوط بــه
ســخنان (رهربآپــو ) در خصــوص شــهیدان راه آزادی اســت كــه در تحلیــات قبلــی خویــش بیــان منــوده .بخــش
دوم؛ مربــوط بــه تحلیــات و تحقیقــات مــن دربــارهی هــر دو همــرزم اســت .بخــش ســوم؛ گزاشهایــی از ایــن
همرزمــان اســت کــه بــه ســازمان ارائــه دادهانــد .بخــش چهــارم؛ چنــد نوشــتهای از همرزمــان شــهید میباشــد
و بخــش نهایــی متشــکل از چنــد عكســی از ایــن همرزمــان اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه در فصــل چهــارم،
بهدلیــل وضعیــت فوقالعــادهی حــزب و حمــات هوایــی تركیــه بــه كوهســتانهای آزاد کوردســتان و همچنیــن
در دســرسنبودن همرزمــان و اشــخاصی کــه ایــن رفقــا را شــناختهاند ،ناگزیــر تعــداد اندكــی از نوشــتههای
همرزمــان شــهید در ایــن بخــش جــای گرفتهانــد.
در خصــوص نــام كتــاب« ،دو ســتاره در اوج آســان» بهدلیــل عشــق ورزیــدن رفیــق «شــاهو» بــه ســتارهها
و بیدارمانــدن تــا پاســی از شــب جهــت دیــدن زیبایــی ســتارهها و عظمــت و شــکوه آســان كــه آن همــه
ســتاره را در ســینهی زیبــای خــود گس ـرانده بــود ،ایــن نــام را انتخــاب منــودهام .ســتاره در رمــان زندگــی رفقــا
«شــاهو و ســیوان» بــه معنــای «مبــارز» و آســان بــه معنــای «کوردســتان» میباشــد .جوانــان آزادیخــواه و
دموكراس ـیخواه از قداســت و قهرمانیهــای ایــن ســتارهها نیــرو گرفتــه و بــه كاروان ایــن ســتارههای درخشــان
پیوســته و خواهنــد پیوســت .ایــن تنهــا بســن عهــد و پیــان بــا شــهیدان و بیــان موضــع و پاســخی تاریخــی بــه
دشــمنان خلــق کــورد میباشــد .جوانــان بــه كوههــای کوردســتان كــه از آغــوش مــادر گرمتــر ،جذابتــر و
امنتــر اســت ،پنــاه بــرده و مبــارزه منودهانــد .ایــن راهــی تاریخــی اســت کــه شــهیدان آزادی ،آ نرا گرفتــه و بــه
مــا نشــان دادهانــد و مــا هــم ایــن را ادامــه خواهیــم داد .جوانــان بــا بــه دوش گرفــن اســلحههای ایــن شــهیدان،
انتقــام ایــن مبــارزان را گرفتــه و اجــازهی بههــدردادن خــون رسخ آزادی ایــن قهرمانــان را نخواهنــد داد .بــا ادامــه
راهشــان نهــال آزادی و دموکراســی را در کوردســتان آبیــاری و تنومنــد خواهنــد منــود .در نهایــت از متامــی رفقایــی
كــه در چــاپ و انتشــار ایــن كتــاب م ـرا یــاری منودهانــد ،قدردانــی منــوده و ب ـرای آنــان آرزوی موفقیــت دارم.
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بخش یکم
شهید؛ شمع تولد دوباره یک خلق
«ســاح حــزب ،ارتــش آزادیبخــش خلقکــورد « »ARGKو جبهــه خلــق را میتوانیــد ب ـرای پیــروزی بــكار
گیریــد .اگــر آن را بــه كار نگیریــد كســی شــا را انســان نخواهــد شــمرد ،نــه دشــمن و نــه خلــق! مــا نیــز
منیتوانیــم بــا چنیــن كســی راحــت باشــیم .هــر چیــز در نــزد مــا حتــی یــاد و خاطــرهای از یــك شــهید ،بــه
مبنایــی بـرای رســیدن بــه پیــروزی مبــدل میگــردد .هیــچ كــس نگویــد کــه منبــع و منشــاء تــوان و نیروهایــم از
كجاســت؟ آری حتــی یــك شــهید ب ـرای مــا منشــاء تــوان و نیــرو اســت.
 ...هم ـهی ایــن چیزهــا بــدان معناســت كــه یــاد و خاطــرهی شــهدا ،رفیعتریــن و گرانقدرتریــن ارزشهاســت و
تــاش منــودن نیــز نشــانگر پایبنــدی بــه آنهــا بــوده و ایــن رســیدن بــه پیــروزی اســت.»...
«حزبیشــدن بــه منظــور نظامــی گشــتنی بــزرگ اســت .نظامــی شــدن نــه بـرای شكســت خــوردن ،بلكــه جهــت
شكســت دادن اســت .متــام اینهــا بـرای معنــا بخشــیدنی دوبــاره بــه عشــق و زندگــی و همچنیــن معنــا بخشــیدن
بــه بزرگتریــن جنگجویــان راه آزادی و ایــن نیــز رسزمیــن محــروم شــده و متثیــل منــودن آن میباشــد.»...
«مــن بــه جــز ایــن خلــق و ایــن خلــق نیــز بــه جــز مــن و دوســتانش ،كــس دیگــری نداریــم .بــا دوســتان متقلــب
و یــا تنهــا بــا رفقــا و همراهامنــان منیتــوان بــه ایــن انــزوا و تنهایــی پایــان داد .بلكــه بــا ایجــاد برابــری بــا متــام
انســانیت و ایجــاد رفاقتــی آزادانــه و برابــر بــا آن و بــر اســاس احســاس همــدردی ،ابـراز محبــت و درك عواطــف
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همدیگــر اســت كــه ایــن انــزوا و تنهایــی پایــان مییابــد و ایــن را بایــد هــم در فكــر و هــم بــا اراده انجــام داد.
تنهایــی ،فقــط بــر ایــن اســاس میتوانــد پایــان یابــد.»...
«در حقیقــت مــا از ایــن لحــاظ بــه پیــروزی رســیدهایم .آنچــه را كــه باقــی مانــده اســت ،هریــك از شــا بــر
اســاس وظیفـهای كــه بــر عهــده داریــد ،بجــای آوریــد .طــرح و پایهریــزی آن صــورت گرفتــه و حتــی دیوارهــا را
تــا ســقف بلنــد کردهایــم .آنچــه كــه باقــی مانــده ،آن اســت كــه كارهــا را نظــم ببخشــید .بــر ایــن اســاس زیربنــای
میهــن ،پایهریــزی شــده ،ســاختامن آن آمــاده گشــته و حتــی ســقف آن را نیــز درســت کردهایــم .بایــد دیگــر
همچــون خلقــی آزاد در ایــن كشــور بــه فكــر زندگــی باشــید .بایــد درون ایــن خانــه را آراســته و تزییــن مناییــد.
همچنیــن بایــد از ارزشهــا دفــاع مناییــد .بایــد جایــگاه متــام شــهدا و زیباییهــا را بشناســید .در اینجــا بایــد بــر
اســاس ایــن قوانیــن زندگــی كنیــد .مــا بــه شــا گفت ـه و یــاد دادهایــم كــه اگــر خائــن و یــا دزد بیایــد ،بایســتی
چگونــه بــا آن مقابلــه كنیــد .از روح گرفتــه تــا فكــر و از قوانیــن گرفتــه تــا سیاســت ،همــه را مشــخص ســاختهایم.
اینهــا همیشــه در زندگــی ،بوســیله فعالیتــی فكــری ممكــن اســت.»...
«در  PKKتنهــا شــیوهای كــه انســان را بــه زندگــی هدایــت میكنــد ،شــیوه پیــروزی اســت كــه بایــد بــه آن
معتقــد بــود .هیــچ كــس منیتوانــد بــا هیــچ بهانــهای ،مانعــی بــر رس راه آن باشــد .همچنیــن هیــچ یــك از
مبــارزان  ،PKKحتــی هــواداران آن بــه چنیــن چیــزی فرصــت نخواهنــد داد .شــا میتوانیــد بــه ایــن عظمــت
دســت یابیــد و هركــس هرجــا كــه باشــد ـ حتــی اگــر مــن هــم باشــم ـ اگــر اشــتباه و یــا كار نامناســبی از او رس
زد ،بالفاصلــه جلــوی او را بگیریــد .زیـرا هیــچ حزبــی بــه انــدازه  PKKشایســته تعلــق بــه خلــق نیســتPKK .
الیــق مــردم بــوده و ب ـرای همیــن الزم اســت كــه بزرگتریــن شــخصیتهای یــك خلــق ،حتــی فراتــر از آنكــه
خلــق میخواهنــد ،در آن مشــاركت كننــد و نقشــی تاریخــی داشــته باشــند .حتــی مشــاركت وســیع مــن نیــز از
ایــن حقیقــت رسچشــمه میگیــرد.
مــا بــه ارادهای دســت یافتهایــم كــه بــر ســختیها و موانــع حتــی بــر مشــكلترین موانــع و مصائــب غلبــه کــرده
و پیــروز میشــویم ،خــود را در برابــر موانــع ،پوالدیــن ســاخته و بدیــن شــكل دشــمن را بــه زانــو درآوریــد .بـرای
دســت یافــن بــه چنیــن چیــزی ،آگاهیهــای الزم را بیاموزیــد و نیــروی عمــل را در خــود بیافرینیــد .بدیــن شــكل
میتوانیــد بــه حقیقــت رهــری بپیوندیــد ،چــه در داخــل و چــه در خــارج ،ناپاكیهــا را پاكســازی مناییــد و بــا
ایامنــی راســخ ،اعــال و رفتــار آنــان را مــورد مواخــذه قـرار دهیــد .ایــن هــم وظیفــه و هــم حــق شامســت و تنهــا
اینگونه میتوانید پیروز شوید و به رهربی بپیوندید			 .»...
«كســی كــه فاقــد دانایــی جوهــری باشــد ،فاقــد اخــاق اســت .او بــه خدمــت هركــس در خواهــد آمــد و ایــن
بیاخالقــی اســت .مــن جامعــه را از ایــن لحــاظ فاقــد اخــاق میدانــم .آنچــه كــه بــهآن اخــاق میگوینــد،
بزرگتریــن بیاخالقیهاســت ،زی ـرا كــه چنیــن اخالقــی بــر اســاس بردگــی بــه وجــود آمــده اســت .در اخالقــی
كــه بــر اســاس بردگــی ایجــاد شــده باشــد ،جایــی ب ـرای وطــن وجــود نــدارد ،نیــرو و سیاســت وجــود نــدارد
و منیتــوان مبــارزه را در آن دیــد ،بلكــه تنهــا بیچارگــی را بــر اســاس حقــوق بردگــی در بــر میگیــرد و ایــن
بزرگتریــن پلیدیهــا و پستیهاســت .نامــوس و اخالقــی كــه بــر مبنــای جنســیت ایجــاد شــوند ،بزرگتریــن
بیاخالقــی و بیناموســی اســت .الاقــل خــود را از جنــس و جنســیت و بیاخالقــی بــردگان برهانیــد و بــه دانــش
انســانآزاد دســت یابیــد.
ایــن اولیــن گام اســت ،چیزهــای بســیاری را میتــوان بــر آن بنــا نهــاد .زیبایــی و مبــدأ آن نیــز الزمـهای بـرای آن
اســت .اســتاتیك ،بــه متامــی جنبـهای از انقــاب اســت .آنچــه را كــه ضــد انقــاب ،پلیــد و زشــت ســاخته اســت،
انقــاب آنرا زیبــا میســازد .اســتاتیك و هــر در نــزد مــا ب ـرای بــار اول بــا انقــاب جــان میگیرنــد .بــه وضــوح
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میتــوان اســتاتیك بــودن انقــاب مــا را دیــد .در واقــع ،انقــاب خــود اســتاتیك اســت و الزم اســت كــه چنیــن
باشــد .مفهــوم انقالبــی كــه مــن آن را بیــان داشــتم ،در عیــن حــال بیانگــر زیبایــی نیــز هســت .ایــن مفهــوم را
در خــود بهوجــود آوریــد ،بدینگونــه زیبایــی بینظیــری را خواهیــد یافــت .در آن صــورت اســت كــه میتوانیــد
دوســت بداریــد و دوســتتان بدارنــد .ایــن ســخن ،قانــون و گفتـهی انقــاب اســت.»...
«پیــروزی یعنــی شــخصیتی نیرومنــد داشــن كــه دشــمن را بــا وجــود متــام اس ـراتژها و تاكتیكهایــش شكســت
دهــد .قبــل از عشــق بایــد بــه پیــروزی دســت یافــت .شــخصیت و مشــی و رفتــار پیروزیخواهــی و هجــوم
پیروزمندانــه زیباســت و عشــق نیــز در درجــه بعــد از آن ق ـرار دارد .عشــق یــاور پیــروزی اســت ،عشــق تنهــا
عشــق بــه پیــروزی اســت ،كســی كــه پیــروز نگــردد منیتوانــد یــاور عشــق باشــد .شــخصیت عشــق ،شــخصیت
پیــروزی اســت ... .اینهــا از رضوریاتنــد.»...
«بــدون شــك اتوپیــا الزم و رضوری اســت ،اتوپیایــی متنــوع و غنــی بســیار ارزشــمند اســت .مــن میخواهــم
دنیایــی آزاد بیافرینم.ایــن دنیایــی اســت كــه مــن ،هــم بــه شــكلی ویــژه و هــم بــه شــكلی كلــی خواســتار
توســعه آن هســتم ،هــم بـرای یــك خلــق ،هــم بـرای خــودم و هــم بـرای متــام انســانیت .خــود را نیــز منــاد ایــن
دنیــا میدانــم .كســی آزاد خواهــد بــود كــه بــه رابطــه عشــق و پیــروزی دســت یابــد .میتــوان بــه آزادی دســت
یافــت ،امــا در آغــاز بایــد عشــق و پیــروزی را دریافــت.»...
«عشــق یعنــی آزادی بـرای میهــن و پیــروزی بـرای ســازمان ،عشــق یعنــی مبــارزه و بــه پیــروزی رســاندن مبــارزه.
عشــق كوركورانــه چیــزی جــز خیانــت در عشــق نیســت.»...
«زمینــه مبــارزه بـرای عشــق و آزادی در حــال تحقــق اســت .در حقیقــت همــه ایــن مبــارزات نیــز بدیــن منظــور
انجــام میشــوند.»...
«مــا ،در گرامیداشــت یــاد رفیق«حقیقـرار» حــزب را تأســیس منودیــم و بـرای جوابگویــی بــه شــهادت «مظلــوم
دوغــان» و ب ـرای یــاد بــود آنــان ،جنــگ را آغــار منودیــم و بــه میهــن بازگشــتیم و پیونــد خویــش را بــا خاطــرة
رفیــق «عگیــد» بــا توســعه ی گریــا و ایجــاد ارتــش نشــان دادیــم .راجــع بــه مــادر نیــز میتــوان دیــد كــه بـرای
جوابگــو بــودن بــه او چــه کردهایــم .شــاید تــاش ب ـرای چنیــن جــواب دادنــی ،مــا را بــه توســعه جنبــش آزادی
زنــان تشــویق منــود و فكــر میكنــم آن هــم نتیجــه تأثیراتــی اســت كــه گذشــته در مــن ایجــاد کــرده اســت.»...
«مــا اوجگیــری را بیوقفــه و بــه شــكلی پیروزمندانــه دنبــال میكنیــم ،از ایــن زیباتــر چــه چیــزی وجــود دارد؟
ایــن اوجگیــری بــا ارزشهــای یــك خلــق و انســانیت پیونــد دارد .همچنیــن بـرای كســانی كــه بـرای خویــش احـرام
قایلنــد ،مقدستریــن چیزهاســت .شــیوه و شــتاب مــا جهــت رســیدن شــا و خلــق بــه پیــروزی میباشــد .در غیــر
ایــن صــورت آیــا در طــول تاریــخ ارزشــی برابــر بــا ارزش رفقــای مــا بــه انســان داده شــده اســت.»...
«زیبایــی خــود آزادیســت و ایــن را تنهــا بــا مبــارزه میتــوان بــه دســت آورد .مبــارزه نیــز نیــاز مــرم بــه
ایدئولــوژی ،سیاســت و ســازماندهی دارد .در حقیقــت ،خلقکــورد بــه دلیــل عــدم وجــود تــوازن در نیروهــای
عظیــم مبــارزه ،بــه جنگجــو بودنــی غیرقابــل تصــور نیــاز دارد .دیالكتیــك زیبایــی در میــان مــا چنیــن اســت .بــه
همیــن دلیــل نیــز بـرای دســت یافــن بــه عشــق بایــد چنیــن راهــی را پیمــود .مــن ایــن را تــا انــدازهای امتحــان
منــودم .پیرشفتهایــی کــه در شــخصیت و اندیشــه مــن بــه وجــود آمــده ،پیرشفتهــای چنــدان بــدی نیســتند،
هركــس میتوانــد بــر ایــن اســاس عالقــه زیــادی نســبت بــه آن نشــان دهــد( .»...کتــاب عش ـقکورد ص)294
«متامــی ارزشهــای اصیــل و در رأس آن شــهدا كــه هركــس در برابــر یــاد و خاطــره آنهــا بــر خــود میلــرزد،
خلــق مظلــوم و زحمتكــش و دیــدگاه انســانی و ب ـرادری مــا بــر اســاس خطمشــی مــا كــه راهگشــای خالقیــت
رفقــا بــوده ،همگــی را فرامیخوانــد تــا بــه زندگ ـیای بــدون اتحــاد و پیــروزی فرصــت ندهنــد .درود و اح ـرام
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صمیامنــه از آن كســانی اســت كــه تحــت لــوای ایــن ارزشهــای اصیــل گردهــم آمدنــد .در بــاال بــر اهمیــت و
رضورت انتقــاد و خــود انتقــادی صمیامنــه منظــم تأكیــد شــده اســت PKK .ای بــودن راســتین تنهــا بــر ایــن
اســاس بــه وجــود میآیــد .موضــع و نظــر مــن در ایــن رابطــه مشــخص و معیــن اســت؛ تجدیــد ســاختار PKK
صحیحتریــن موضــع بــود .پشـترس گذاشــن مواضعــی كــه  PKKرا بیتأثیــر ســاخته و از نوشــدن آن جلوگیــری
کردهانــد ،بــه منزلــه تولــدی دوبــاره میباشــد .مراحــل تاریخــی بــه معنــای وظایــف تاریخــی میباشــند .كســانی
كــه از عهــده ایــن وظایــف برآینــد همیشــه در دفــر رشف خلــق و انســانیت جایشــان محفــوظ اســت.»...
«مجــددا ً رفتــار شــهید «كاملپیــر» را یــادآوری میكنــم .رفقایــی كــه از زنــدان آزاد میشــوند وظیفــه نخســت
آنهــا زنــده نگهداشــن یــاد و خاطــره كاملپیــر میباشــد .البتــه بســان منــاد متــام رفقــای دیگــر قلمــداد میشــود.
ه ـزاران منونــه از ایــن ارزش اصیــل وجــود دارنــد .اگــر كســی بتوانــد بــه انــدازه یــك دهــم الیــق اینهــا باشــد،
وظیفـهای نیســت كــه نتوانــد از آن رسبلنــد بیــرون آیــد .رفقایــی كــه در محیــط و اجتامعــی آزاد هســتند هیــچ
راه نجاتــی غیــر از دســتیابی بــه پیــروزی ارزشــمند ندارنــد .زمــان آن فرارســیده اســت كــه بــزرگ اندیشــید،
اصیلتریــن مواضــع را اتخــاذ کــرده و نتایــج موفقیتآمیــز كس ـبمنود( .»...مانیفســت دفــاع از یــک خلــق)
«بایــد گفــت كــه (دیدگاههــای مــن) بســیار نیرومنــد بــوده و در عمــق یــك انقــاب ایدئولوژیكــی ق ـرار دارم.
بــه نظــر مــن ،انقــاب در ذهنیــت بســیار اهمیــت دارد .بایــد یــادآوری كنــم؛ در آینــده وجدانهایــی كــه
بیــدار شــوند و طالــب آزادی باشــند ،رشــد خواهنــد یافــت .بــدون انجــام یــك انقــاب وجدانــی و ذهنیتــی ،نــه
تنهــا منیتــوان یــك انقالبــی بــود ،بلكــه حتــی منیتــوان یــك انســان هوشــیار و بــا اخــاق بــود .بدیــن وســیله
میتوانــم بیــان دارم كــه در پاســخگویی بــه همــگان و ملتــم ـ در ســطح مــورد نیــازـ آســوده خاطــر میباشــم.
ایــن ارزیابیهــا را بــه یادبــود متامــی قربانیــان بیرحمیهــا و در رأس آنهــا شــهیدان زنــدان تقدیــم م ـیدارم.
درودهــا و احرتامــات صمیمــی خویــش را بــه كســانی كــه عمیقــا پایبنــد مــن هســتند و بــا اعــام اینكــه از هــر
زمانــی بیشــر بــه آنــان تعلــق دارم و چیــز چندانــی كــه عایــد شــخص مــن باشــد ،باقیمنانــده ،اب ـراز م ـیدارم،
انســانیت پیــروز خواهــد شــد».
از سخنان رهربآپو در مورد شهید  /مانیفست متدن دمكراتیك ،جلد اول
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بخش دوم
شهیدان راه آزادی ،بانیان حیات آزاد
در هــر لحظــهای از تاریــخ زندگیمــان كــه اصطــاح «شــهید» بــه گوشــان مــی رســد ،فــورا ً ذهنمــان
بــه ســوی جنــگ ،انتقــام ،قهرمانــی و حتــی بــه میــدان نــرد كشــانده میشــود .کســانی کــه بــا اســلحههایی
همچــون؛ «تیربــار ،كالشــینكف ،دوشــكا و نارنجــك» در مقابــل مجهزتریــن ســاح و تکنولــوژی دشــمنان مبــارزه
و مقاومــت منودهانــد .در هــان لحظــه و بنــا بــه حكــم اخــاق و وجــدان انســانی در حضــور شــهیدان احســاس
دَینداربــودن میكنیــم و دوســت داریــم در جبهـهی آنهــا قـرار گیریــم .فــورا ً بهســوی خاطـرات زندگــی بــر جــای
مانــده از آن شــهید ،بــه آرشــیو مغزمــان رجــوع میکنیــم .بــا نگاهــی بــه هــر لحظـهای از خاطـرات آن شــهیدان؛
لبخنــد و گریــهی محبتآمیــز و عاشــقانه از لبــان و چشــمهایامن منایــان خواهــد گشــت .در صفحــهای از
دنیــای خاط ـرات آن شــهیدان بــه اصطالحــی بــه نــام «آزادی» برخــورد میمناییــم ،کــه در آن وعــده و بشــارت
دس ـتیافنت بــه آزادی ،پیــروزی و رسف ـرازی میدهــد .ایــن صفح ـهای مشــرك مابیــن هــر مبــارز آزادهای اســت
بــا همــرزم و همســنگر خــود ،عهــد و پیــان و وفــاداری مابیــن خلــق و شــهیدان اســت .ایــن توشـهای اســت از
امیــد ،بــاوری ،جســارتو پایبنــدی و دلســوزی ب ـرای بازمانــدگان و مبــارزان راه آزادی.
اگــر وجــدان انســانی تــوان هضــم و درک چنیــن قهرمانیهــا و دالوریهایــی را نداشــته باشــد ،بیگــان
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بهعنــوان وجدانــی کــه از جنــس ســنگ ســاخته شــده محســوب میگــردد .بــا اعــال و رفتارهــای خارقالعــادهی
ایــن شــهیدان ،ذهــن و وجــدان هــر انســان خفت ـهای بیــدار شــده و دلیلــی اســت ب ـرای اینکــه اعــال و رفتــار
خویــش را مــورد بازخواســت ق ـرار دهیــم .از خــود ســئوال کنیــم شــهیدان چــه كســانی هســتند؟ ایــن جایــگاه
و درجــه در تاریــخ از آن كــه خواهــد بــود؟ آیــا بــا شــهادت یــك انســان نــام و نشــان و یــاد و خاطــرهاش
فرامــوش میشــود؟ اگــر از دیــد انســانی آزادیخــواه ،عــادل و دموک ـرات چنیــن خطمشــی را ارزیابــی مناییــم،
رصاحت ـاً میتــوان بیــان منــود كــه شــهیدان راه آزادی پیغــامآوران ،نویــد دهنــدهگان و مدافعــان «زندگــی آزاد»
میباشــند) .بنابرایــن در ایــن دنیــای عظیــم رمانــی یافــت نخواهــد گردیــد کــه آغشــتهی خــون نگردیــده باشــد.
زیباتریــن رمــان زندگــی ،آن رمانــی اســت كــه زیباتریــن مبــارزان بــا اهــدای روح ،جــان و خــون خــود ،ســفرهی
رنگیــن آزادی را مزیــن منودهانــد .ایــن مبــارزان بــه زندگــی معنــای صمیمیــت ،عشــق ،مبــارزه ،دالوری ،فــداكاری
و  ...را بخشــیدهاند.
شــهادت بــه معنــای بخشــیدن روحــی تــازه ،بیــداری وجــدان انســانیت ،ابـراز عشــق ،عالقــه و دوســتی ،صمیمیت،
گرایــش آدمی ـزاد ب ـرای خدمــت بهوطــن ،خلــق ،فرهنــگ و زبــان مــادری ،درك و ملــس زندگــی آزاد میباشــد.
حقیقــت شــهادت ایــن اســت كــه بــا نبــود آن در یــك جامعــه ،تســلیمیت ،بردگــی و خیانــت ظهــور مییابــد.
شــهادت؛ پدیــدهی ارزشــمند و گرانبهــای اعصــار بــری اســت« .رهربآپــو» ،همچنانكــه عــر  21را بهنــام
(عــر متــدن دموکراتیــك یــا مدرنیت ـهی دموكراتیــك) نامگــذاری منــوده ،ایــن عــر را بهعنــوان ،عــر مبــارزه
ب ـرای آفریــدن زندگــی آزاد و انســان آزاد میپنــدارد .شــهادت ارزشــمندترین مقــام و جایــگاه بــری اســت كــه
انســان بــه آن دســت مییابــد .ایــن تنهــا شــهیدانند كــه مدافــع آزادی و دموکراســی میباشــند .همچنیــن رمــز و
رمــوز چگونــه زیســن را بــه مــا میآموزنــد .در حقیقــت شــهیدان؛ معلــان ،راهنامیــان و پیشــاهنگان انســانیت
هســتند .انســانهایی كــه بــه ســطح خودشناســی كامــل رســیدهاند و مبــارزه و جنــگ را بــه هــر عشــق مبــدل
منودهانــد .اینهــا از جملــه هرنهایــی هســتند كــه هــر انســانی تــوان دس ـتیافنت بــه آنرا نــدارد .نــام و نشــان
یــك شــهید در «رمــان زندگــی آزاد» هرگــز از یــاد نخواهــد رفــت .چــون از یــاد بــردن یــاد و خاطـرات شــهیدان،
بــه معنــای فراموشــی حافظ ـهی تاریخــی ،انســانیت و اصلیــت خویــش میباشــد .امــروز در کوردســتان جوانــان
قهرمــان بــرای احیــاء مبــارزه و شــناخت ایــن شــهیدان از هیــچ تالشــی دریــغ نورزیدهانــد .بــا انتخــاب نــام
شــهیدان بــرای خــود و نامگــذاری؛ محلههــا ،خیابانهــا ،میــدان و منطقههــا و همچنیــن بــا پخــش و نــر
كتــاب ،عكــس ،خاطــرات و نوشــتههای ایــن شــهیدان وظیفــهی تاریخیشــان را انجــام میدهنــد .بدینســان
رمــان زندگــی آزاد را زیبــا و زیباتــر میمناینــد.
بــا ایــن اوضــاع و احــوال الزم اســت هــر انســان آزادیخواهــی ،بــا کشــیدن آه عمیقــی بــه خــودبگویــد« :ای
شــهید قهرمــان ،چ ـرا مــن رفیــق شــا نگشــتم و چنــد لحظ ـهای بــا شــا زندگــی ب ـهرس نــردم .همچنیــن مــن
شــا را نشــناختم و در كاروان مبارزاتــی شــا جــای نگرفتــم .از نزدیــك شــاهد صحنههــای حقیقــی ایــن رمــان
زندگــی نوشــته شــده شــا نگردیــدم .الزم اســت مــن خــود را از ایــن كــه هســتم ،مــورد بازخواســت قـرار بدهــم
و ایــن لحظــه اســت کــه مــن دریافتــم كیســتم! یــك قهرمــان یــا یــك انســان توخالــی و مرصفگـرا؟! یــك انســان
آواره و بیخامنــان ،بــرده و اســیر كــه در قفــس بردگــی رسود «ای رسورم» را م یرسایــم؟! ایــن قَــدری كــه ب ـرای
مــا نوشــته شــده را چـرا بایــد قبــول مناییــم؟ چـرا بســان ایــن قهرمانــان قَــدر زندگــی خویــش را بــا دســتان خــود
نســازیم؟ شــاید شــب و روز در افــكار و خیالهــای خــود فــرو رفتــه ،بــه امیــد اینكــه بــه كلیــد چگونــه زیســن
دس ـت یابــم» .حــق اســت كــه بدینســان خــود را مــورد بازخواســت ق ـرار دهیــم و عقایــد خــود را تفتیــش و
محاکمــه مناییــم ،تــا شــاید بدیــن گونــه بــه جــواب ســئوالهایی كــه در جلــو چشــانمان بــه رقــص درآمدهانــد
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را بیابیــم .در حقیقــت ایــن امانــت ارزشــمند تاریخــی كــه امــروز بــه مــا ســپرده شــده ،الزم اســت از آن بــه
درســتی محافظــت مناییــم و در میــان ارزشهــای انســانی ،آنرا در رفیعتریــن ســطح ق ـرار دهیــم.
کوردســتان رسزمینــی اســت كــه در نقش ـهی جهــان و ذهنیــت دولتمــردان جایــی و مكانــی نــدارد .رسزمینــی
اســت كــه دایــم بــا جنــگ و خونریــزی بیگانــه نبــوده و ب ـرای حفــظ می ـراث کهــن و تاریخــی و فرهنگ ـیاش
انســانهای زیــادی را فــدا کــرده .ركــن و بنیــاد اساســی ایســتار کوردســتان را تنهــا در «مقاومتمنــودن» و
«شــهادت« میتــوان دیــد .ایــن حقیقــت کوردســتانی اســت كــه امــروز بــا آن مواجــه گشــتهایم .چــون هــر
اســتعامرگر و اســتثامرگر مطابــق میــل و نظ ـرات و اندیشــه و خواســتهها و منافــع خــود ،جامع ـهی کوردســتان
را شــكلدهی منــوده اســت و بدینگونــه اصطالحــی بــه نــام (خیانــت) در خــون و ژنتیــك انســان کــورد آغشــته
گردانیــده و شــخصیتی در کوردســتان شــكل گرفتــه كــه تــا بــه امــروزكســی تــوان تغییــر و تحــول ایــن شــخصیت
را نداشــته اســت .شــخصیتی كــه از هویــت خویــش فرســنگها بــدور گشــته و بهشــخصیت کــوردی مــزدور
و خودفــروش تبدیــلاش کردهانــد .در عــوض دالوران و رشافتمنــدان کــورد بــا پیشــرد خطمشــی مقاومــت و
ترویــج آن در مقابــل ایــن سیاســت پلیــد دســت بــه مبــارزه بــرده و تــا آخریــن نفسشــان از رسزمیــن مــادری و
آزادی خــود دفــاع کردهانــد ،بــا شــعار «یــا سوسیالیســم یــا هیــچ» در مقابــل تاریــخ اســتعامرگری و زورمــداری
ایســتادهاند .چنــان رعــب و وحشــت و دلهــرهای در قلبهــای ســنگی دولتمــردان قــرار داده كــه آنــان را
مجبــور منــوده ،دامن ـهی اقتدارطلبــی خــود را بــه هــر گوش ـهای از جامعــه بكشــانند و ه ـزاران نهــاد و ســازمان
وابســته بــه خــود را تنظیــم و ســازماندهی مناینــد .عظمــت خطمشــی مقاومتگ ـران كــه بــا عشــق و عالقــه،
آغــوش خــود را بـرای دسـتیافنت بــه زندگــی آزاد گشــودهاند ،در ایناســت كــه بــا عملیاتهــا و طــرز برخــورد و
شــیوهی فعالیتــی خــود ،خــواب راحــت و نفــس راحــت از ســلطهگران گرفتهانــد .زیـرا مقاومتگـران و مبــارزان
آزادی ،از شــاهرگ دولتمــردان بــه آنــان نزدیكتــر بــوده ،كــه در هــر لحظــهای احتــال جــان گرفنتشــان
وجــود دارد .ایــن دیالكتیــك و رونــد تاریخــی مــدام وجــود دارد .بــه انــدازهای كــه دولــت ،بــا اقتــدار و ظلــم و
ســتم وحشــتناکش وســیع و گســرده گردیــده ،بــه هــان انــدازه مبــارزات آزادیخواهــی ،دموكراس ـیخواهی،
صلــح ،آرامــش و عدالتخواهــی هــم گســرش یافتــه اســت .ایــن داعیــان آزادی ،چنیــن فلســفهی زیبایــی را
بـرای انســانیت بــه ارمغــان آوردهانــد .بــا آفرینــش خطمشــی مقاومتگــری ،روزنـهی امیــد و بــاوری در دنیــای
ظلمــت بــاز میگــردد و بــا شــهادت قهرمانان ـه مبــارزان آزادی ،خطمشــی خیانــت و تســلیمیت را بــه زبال ـهدان
تاریــخ انداختــه و آلرتناتیــوی نویــن را آفریدنــد.
بــا ادعــای عظیــم اثبــات منودنــد كــه هــر چقــدر خیانــت و تســلیمیت وجــود داشــته باشــد ،بــه هــان قــدر
مقاومــت و شــهادت رشــد مییابــد .ایــن راهــی اســت كــه تنهــا یــك رمــان حقیقــی میتوانــد آنرا در خــود
جــای دهــد .آنهــم رمانــی از یــك جــوان کــورد در كوهســتانهای آزاد و صعبالعبــور کوردســتان .رمانــی
كــه منون ـهای بســان آن یافــت منیگــردد .چ ـرا كــه پدیــدهای بــه نــام رمــان در تاریــخ ســیاه حاكــان لگدمــال
و اهــال گردیــده اســت .دولتمــردان بحثــی از رمــان قهرمانــی و مقاومــت بــه میــان نیاوردهانــد .رمانهــای
خیالــی و دروغیــن كــه بــدور از حقیقــت جامع ـهی کــورد میباشــد ،را ســاختهاند .ایــن تاریــخ انحرافشــده را
كــه انســانیت ،عدالــت ،دموکراســی و اخــاق را از بیــن بــرده ،دگــر بــار شــهیدان توانســتهاند پدیدههایــی چــون
انســانیت ،دموکراســی و اخــاق را بــه مســیر تاریخــی خــود بكشــانند .در تاریــخ انســانیت PKK ،از نخســتین
احزابــی اســت كــه بــه هــزاران شــهید ،تبعیــدی ،زندانــی و آوارگــی را در راه آزادی انســانیت و کوردســتان
تقدیــم تاریــخ رشافتمندانــه کــرده اســت .در رأس احزابــی جــای گرفتــه كــه خطمشــی مقاومــت و خیانــت را در
کوردســتان از هــم متامیــز منــوده اســت .همچنیــن بهصــورت آگاهانــه و ســازمانی خطمشــی مقاومــت و مبــارزه
16

را ســازماندهی و تعمیــق و ترویــج منــود.
 PKKدر کوردســتان حــزب شــهیدان میباشــد .صاحبــان حقیقــی  ،PKKشــهیدان میباشــند .امــروز پیشــاهنگی
بــرای بنیاننهــادن انســانی نویــن و زندگــی و اخالقــی نویــن را مــی منایــد .شــهیدان  PKKاز بااخالقتریــن و
رشافتمندتریــن انســانها در تاریــخ بــری میباشــند .در آغــاز فعالیــت گــروه آپویــی در کوردســتان ،اولیــن
شــهید جنبــش «حقــی قــرار» كــه از گرانقدرتریــن و باوفادارتریــن مبــارزان آپویــی بــود ،شــهید میگــردد.
بدینگونــه  PKKتاریخــی را میآفرینــد كــه هیــچ دولــت و انســان دولتگـرا تــوان قبــول منــودن چنیــن واقعیتــی
را نــدارد .ایــن تاریــخ را مبارزانــی چــون شــهید؛ «حقــی قـرار ،مظلــوم دوغــان ،كــال پیــر ،خیــری دورمــوش و»...
میآفریننــد .تاریخــی كــه در قلــب دشــمن در زندانهــای تركیــه بــا اعتصــاب غــذای نامحــدود و بــه آتــش
كشــیدن بــدن خــود میســازند .ایــن قهرمانــان بــا مقاومــت خــود در زنــدان «آ َمــد» در ســال  1982اعتــاد
بهنفــس دولــت تركیــه را نســبت بــه خــود شكســته و رضبــهی بزرگــی بــه دولــت فاشیســت تركیــه زدنــد.
اتوریت ـهی دولــت فاشیســتی تــرك را بــا ایــن عملیــات از هــم میشــكافند .ایــن مقاومتگ ـران در تاریــخ PKK
چــه كســانی بودنــد؟ الزم اســت اهمیــت و رضورت چنیــن عملیاتــی را كــه بــه انجــام رســاندند ،بــه خوبــی
درك مناییــم .شــهیدان نخســتین  ،PKKرا میتوانیــم بهعنــوان مبــارزان ،سیاســتمداران ،جنگجویــان ،فرماندهــان،
انســانمداران و پراكتســینهای حقیقــی فلســفهی آپویــی و در کل مبــارز نظــام حقیقــت قلمــداد مناییــمPKK .
حزبــی میباشــد كــه در اوایــل زایــش خــود بزرگتریــن و مؤثرتریــن مبارزانــش شــهید میگردنــد .ایــن حقیقتــی
بــوده ،دار و ندارشــان ،فكــر و ذهنشــان ،تنهــا فعالیتمنــودن و خدمــت بــه خلــق و جامع ـهی کوردســتان بــود.
ایــن تفكــری اســت كــه ب ـرای دس ـتیافنت بــه آن شــهیدان از هیــچ چیــزی دریــغ نورزیدهانــد .شــهیدان آپویــی
از بنیانگــذاران تاریــخ ،انســانیت ،جامعــه ،اخــاق ،سیاســت و مبــارز نویــن در کوردســتان و جهاننــد .شــهیدان در
 PKKمعلــان حقیقیانــد كــه تعریــف حقیقــی عشــق کــورد و سوسیالیس ـتبودن و چگونهزیســن را برایــان
بیــان منودهانــد .جــدا از ایــن راه بـرای جامعـهی کــورد ،راه دیگــری یافــت منیگــردد كــه آنرا بــه بوتـهی آزمایــش
درآوریــم .راهــی كــه دشــمن پیــش روی جامعـهی کــورد قـرار داده ،جــز خیانــت و تســلیمیت محتــوای دیگــری
نــدارد و همگــی در حــول و حــوش دروغ و فریــب و ریــا شــكل گرفتــه اســت .امــا  PKKبــا آمــوزش حقیقــی
و مــداوم ،انتقــاد منــودن از شــخصیت خویــش ،شــناخت شــخصیت ،جامعــه و دشــمن خویــش ،مبــارزی را بــه
کوردســتان هدیــه منــود كــه ســاختار دولــت را بــه لــرزه درآورد .منونههــای آن مبارزانــی چــون شــهیدان؛ «خیــری
دورمــوش ،مظلــوم دوغــان ،گلنــاز كاراتــاش (بریتــان) ،زیــان (زینــب كناجــی) ،ســا یوجــه ،ویــان ســوران ،روناهــی
وان (در ماكــو) و  »...كــه خطمشــی مقاومــت و مبــارزه را احیــاء و بــه اوج تاریخــی آن رســاندند .شــعلههای
مقاومــت و مبــارزه را در ایــن چنــد ده ـهی اخیــر فروزانتــر منودنــد .شــهیدان  PKKتنهــا شــهیدان یــك حــزب
نیســتند ،بلكــه شــهیدان نظــام نوینــی تحــت عنــوان «كنفدرالیســم دموکراتیــك» و جامع ـهی نویــن انســانیت
میباشــند .اتوپیایــی كــه در ذهــن هــر شــهید قهرمانــی حــك گردیــده ،خدمــت بــه انســانیت و رهایــی جامعــه از
كائــوس و وضعیــت بحرانــی اســت .بــا ایــن وجــود شــهیدان راه آزادی ،فرشــتگان نجــات انســانیت هســتند ،كــه بــا
اهــدای جــان خــود نهــال آزادی و دموکراســی و كنفدرالیســم ـ دموکراتیــك را آبیــاری منودهانــد .در تاریــخ برشیــت
یافــت منیگــردد كــه یــك مبــارز قبــل از شــهادت خویــش و پیوســن بــه قافلـهی شــهیدان بیــان منایــد كــه «مــن
دَی ـندار خلــق خویشــم» و یــا «ای كاش گرانبهاتــر از جــان خویــش چیــز باارزشتــری داشــتم كــه آنرا فــدای
خلقــم میمنــودم» و یــا «اگــر شــا (دشــمن) خواهــان نابــودی رهــر مــا هســتید ،مــا بدیــن گونــه جــواب شــا را
خواهیــم داد» .هزارهــا منونـهی دیگــر در عمــق ایــن تاریــخ حقیقــی یافــت میگــردد كــه بــه آن اشــاره مناییــم و
در هیــچ نظــام و دولــت و جامعـهای بســان آن یافــت نگردیــده« ،رهربآپــو» در جامعـهی خفقــانآور و رسطــا نزای
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کوردســتان ،چنیــن مبارزانــی را ب ـرای آزادی و رهایــی کوردســتان بــه ارمغــان آورد .چنیــن انســانهایی بــا تــاش
خســتگی ناپذیــر خــود یــك خلــق مقاومتگــر و قیامگ ـرا را در تاریــخ نویــن بــه میــان آوردنــد .ایــن نشــانگر
رنــج و تالشــی اســت كــه شــهیدان راه آزادی بــدون هیچگونــه انتظــار پــاداش و توقعــی تقبــل منودنــد .شــهیدان
 PKKنــه تنهــا جنگجویــان حقیقــی ،بلكــه سیاســتمدار ،روشــنفكر ،هرنمنــد و دیپلامتهــای حقیقــی خلــق کــورد
میباشــند كــه از هــر جنب ـهای ب ـرای تاریــخ انســانیت و خلقکــورد دســتاوردهای نویــن همچــون؛ شــیوه ،طــرز،
اســلوب و خطابــت نوینــی را ب ـرای چنیــن پدیدههایــی بــه ارمغــان آوردنــد .شــهید هرگــز منیمیــرد ،چــون هــر
شــهید قهرمانــی یــك فلســفهی زیســن و مبــارزه میباشــد .بــا سپریشــدن هــر لحظــه از زندگــی ،یــاد و خاطـرات
و پیغــام و خواســتههای ایــن شــهیدان ارزشــمندتر گردیــده و بهعنــوان میـراث حقیقــی  PKKو جامعـهی کــورد
در تاریــخ حقیقــی انســانیت محفــوظ میگــردد .شــهیدان  ،PKKنــه تنهــا در کوردســتان ،بلكــه در خاورمیانــه
و جهــان PKK ،را بــه بزرگتریــن ســازمان آزادیخــواه مبــدل منودنــد .اهــداف و مطالبــات خلــق ســتمدیدهی
کــورد را بهگــوش عمــوم جهانیــان رســاندند .هــر جایــی از جهــان كــه کــوردی در آن مســتقر گردیــده باشــد،
 PKKخــود را بــه آنجــا رســانده ،چــون  PKKیــك جنبــش تــودهای بــوده و حقایــق آن در مراسـمها و تظاهـرات
مردمــی آشــكار میگــردد .خلــق کــورد ،یــك صــدا فریــاد میزننــد PKK « :خلــق میباشــد و خلــق اینجاســت»
دالوریهــا و رشــادتهای عظیــم كــه در تاریــخ ایــن مبــارزات بهوقــوع پیوســتهاند ،موجــب آن گردیــده كــه
خلــق کــورد چنیــن ســازمانی را از جنــس خــود دیــده و  PKKو خلــق را بســان دو مقولهــی جداییناپذیــر از
یكدیگــر ببینــد PKK .در کوردســتان ب ـرای نخســتین بــار اتحــاد و همبســتگی مــا بیــن خلــق کوردســتان ایجــاد
منــود .بهگون ـهای کــه جوانــان از هــر چهــار بخــش کوردســتان بــه صفــوف مبارزاتــی  PKKملحــق میشــوند.
خلــق کــورد بــا مشــاهده منــودن حقیقــت  PKKو وقایــع خارقالعــاده در آن و اهــداف اصیلــی كــه بـرای آزادی
کوردســتان در پیــش راه خــود قـرار داده ،آغــوش خــود را بهســوی ایــن حــزب بــاز میمناینــد .خلــق کــورد بــا بــه
اســارت درآمــدن «رهربآپــو» بــا قیامهــا و خیزشهــای اعرتاضآمیــز و انجــام عملیاتهــای عظیــم ،وابســتگی و
ابـراز عالقـهی شــدید خــود را بــه  PKKو «رهربآپــو» نشــان دادهانــد ،چنیــن مــوردی در تاریــخ انســانیت و حتــی
پیغم ـران یافــت منیگــردد كــه انســانی ب ـرای رهــر و پیغمــر خــود چنیــن عملیاتهــای انجــام دهــد ،پــس در
 PKKشــهیدان هــر كــدام خــود دلیلــی بــر ادعــای حقانیــت ایــن مبارزهانــد.
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نخستین جرقهی پیوسنت جوانان رشق کوردستان بهصفوف گریال
خلــق کــورد در رشق کوردســتان نقــش بــارزی را در تاریــخ مبــارزات ملــیـ دموکراتیــك ایفــا منــوده ،بــا
سپریشــدن چندیــن دهــه از ایــن تاریــخ ،بــه دالیــل جداگانــهای بــاوری و اعتــاد ایــن خلــق بــه كســان و
گروهایــی كــه ادعــای پیشــاهنگی آزادی و مبــارزه داشــتهاند بــه مــرور زمــان کمرنــگ گشــته اســت .ایــن خلــق
بــا بــه اســارت درآمــدن و ربــودن رهــر خلــق کــرد «عبداللــه اوجــاالن» در مــاه فوری ـهی ســال  1999یکصــدا
در هــر گوشــه و كنــاری بپاخواســته و عالقــه و وابســتگی خــود را بــه «رهربآپــو» ابــراز مــی مناینــد .بــا ایــن
جرقـهای كــه در ایــن بخــش از کوردســتان كــه بهعنــوان میــاد نویــن رشق کوردســتان تعریــف میگــردد ،هـزاران
جــوان آزادیخــواه روان ـهی كوهســتانهای آزاد و مناطــق حفاظتشــده میدیــا میگردنــد ،شــار زیــادی هــم
از جانــب نیروهــای درنــدهی نظــام جمهــوری اســامی ای ـران دســتگیر و بــه دههــا جــوان بــه مقــام شــهادت
رســیدند .در تاریــخ برشیــت ایــن واقع ـهای اســت كــه منون ـهای بســان آن در هیــچ جــای دنیــا یافــت منیگــردد،
بــدون انجــام فعالیتهــای مســتقیم ســازمانی ،سیاســی ،ایدئولــوژی  PKKدر ایــن عرصــه ،خلــق رشق کوردســتان
در واکنــش بــه اســارت رهربشــان بــا احساســات ملــی _ دموکراتیــك خــود قیامــی عظیــم و گســردهای را رشوع
و بنــا نهادنــد .چنیــن قیامــی لــرزه بــه انــدام دولتمــردان و اســتعامرگران کوردســتان زده و دولــت ای ـران بــا
مشــاهدهی چنیــن صحنههایــی بــه شــیوهای وحشــیانه بــه خلــق و جامعــه حملـهور شــد .خلــق بــا درك حقیقــت
«رهربآپــو» بــا فــداكاری و جســارت عظیــم در مقابــل نیروهــای دولتــی بــه مقابلــه روی آوردنــد .در انجــام اولیــن
اســتارت فعالیــت مبــارزات آزادیخواهــی در حیط ـهی فلســفهی آپویــی ،ایــن بخــش از کوردســتان بــا اهــداء
منــودن شــهدای ارزشــمند آغــوش خــود را ب ـرای فلســفهی آپویــی گشــود .خلــق رشق کوردســتان بــا ایــن اعــال
خــود اثبــات منودنــد کــه در حقیقــت PKK ،حــزب شــهیدان میباشــد .شــهیدان  PKKهیچگونــه محدودیتــی
ندارنــد ،هامنــا كســی كــه بــا شناســنامه ،هویــت و ایدئولــوژی  PKKبــا اســتعامرگران بــه مبــارزه پرداختــه،
شــهیدان حقیقــی خلــق کــورد میباشــند .ایــن خلــق در چنیــن روزی ،فرهنــگ مقاومــت و مبــارزه را بــا اتحــاد
و همبســتگی بــه اوج آن رســاند .در نتیجــهی مقاومــت و مبــارزهای طوالنــی ،جوانــان بیشــاری ســینههای
داغشــان را جانفدایانــه در برابــر گلولههــای دشــمنان ق ـرار میدهنــد .شــهیدان بــا خلــق چنیــن صحنههــای
وجــدان خوابیــدهی هزارهــا جــوان را بیــدار و راه مبــارزه و دسـتیافنت بــه آزادی را بــه آنــان نشــان دادنــد .در
ایــن میــان بســیاری از جوانــان كــه وجــدان آنــان بیــدار گشــته ،مبــارزه بــر علیــه ظلــم و ســتم ،بیعدالتــی و
بردگــی بهعنــوان رشف و نامــوس خــود قلمــداد منــوده و رفــن بــه كوهســتان آزاد ب ـرای خدمــت بــه خلــق و
میهــن خویــش را بــر مانــدن در درون نظــام دهشــتانگیز دولــت ترجیــح میدهنــد.
تــا زمــان بــه اســارت درآمــدن «رهربآپــو» تعــداد اندكــی از جوانــان رشق کوردســتان بــه صفــوف مبارزاتــی
آزادیخواهــی خلــق کــورد ملحــق میشــدند .كــه یكــی از ایــن جوانــان رفیــق گرانقدرمــان محمــد علــی ســیدی
معــروف بــه «ســیوان بیســتون» بــود كــه در ســال  ،1998زادگاه مادریــش (جوانــرو) را بــه ســوی كوههــای قندیــل
تــرك میمنایــد .بعــد از بــه اســارت درآمــدن (رهــر آپــو) از هــر گوشــه و كنــاری از رشق کوردســتان جوانــان
روانــه صفــوف آزادی میگردنــد .احساســات اعرتاضآمیــز و دموکراتیــك خویــش را بــا پیوســن بــه صفــوف گریــا
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بــه اذهــان توطئهگــران نیروهــای بیناملللــی میرســانند .در رأس ایــن جوانــان زاهــد حســامی معــروف بــه
(شــاهو دجلــه) هــم از دیــار (جوانــرو) راهــی كوههــای قندیــل میگــردد .شــهری كــه در رشق کوردســتان بـرای
نخســتین بــار جوانانــی بســان؛ حشــمتالله مجیــدی معــروف بــه (شــاهو جوانــرو) ،محمدعلــی ســیدی معــروف
بــه (ســیوان بیســتون) ،زاهــد حســامی معــروف بــه (شــاهو دجلــه) ،ایــوب فخــری معــروف بــه (چــاالك جوانــرو)
و  ...را بــرای دســتیابی بــه آزادی و دموکراســی تقدیــم صفــوف مبــارزه منــود .ایــن جوانــان در تاریــخ رشق
کوردســتان ،منــاد مبــارزان حقیقــی آزادی و دموکراســی خلــق فرودســت گردیدنــد ،جوانانــی كــه بــا پیوســن خــود
بــه صفــوف گریــا ،نظامهــای اقتدارگـرا و رسكوبگــر و جامعـهی آغشــته بــا فســاد را پشــت رسگذاشــته و پرچــم
آزادی و دموکراســی را بــا مبــارزات مــداوم خــود برافراشــتند .بــا طــرز فعالیــت و مبــارزات انقالبــی خویــش در
صفــوف آپوئیس ـتها ،آلرتناتیــوی نویــن را ب ـرای چگونــه زیســن ،چگونــه عشــق ورزیــدن و دفــاع از میهــن را
بــا نهادینهســازی مبانــی و پرنســیبهای فلســفهی آپویــی بـرای جوانــان کوردســتان بــه ارمغــان آوردنــد .مبانــی
اخالقــی در جوامــع امــروزی بــه پس ـتترین و اســفبارترین وضعیــت رســیده ،طــوری کــه از اخــاق و وجــدان
در ایــن جامعههــای بــه اشــغال درآمــده چیــزی باقــی منانــده اســت .پتانســیلی كــه از جانــب حاکــان مــورد
بهرهكشــی و بهعنــوان ابـزار تخریبــات ایــن جوامــع مــورد ســوء اســتفاده قـرار گرفتـه ،جوانــان میباشــند .رفقــا
«ســیوان و شــاهو» و همرزمانشــان ادعاهــای اساســی ب ـرای مبــارزه بــا ایــن سیاس ـتهای پلیــد و وحشــتناک
هســتند .جوانانــی كــه خــود را از گــودال عمیــق بردگــی رهــا ســاختهاند ،فریــب حیلــه و نیرنگهــای نظــام را
نخــورده و بــا شــناخت شــخصیت خویــش و واقعیــت ملــت زجــر دیــدهی خویــش ،از دار و نــدار خویــش دســت
شســته و اســلحهی رشف و انســانیت را بــا عشــق و عالقـهی وافــر بــه دوش گرفتــه و بجــای خدمــت بــه دشــمن
و اقتدارگرایــان ،مقدستریــن راه كــه هامنــا خدمــت بهخلــق خویــش اســت را بهعنــوان مســیر زندگــی نویــن
خویــش بــر میگزیننــد .ایــن نكتـهی زیبایــی از آغــاز رمــان دو مبــارز آپویــی و دو مدافــع خلــق کــورد میباشــد،
كــه از اولیــن روزهــای پیوســن آنــان تــا آخریــن لحظــات مبــارزات قهرمانانهشــان میباشــد .جوانانــی كــه در
اوان جوانــی بــا سیاسـتهای نظــام جمهــوری اســامی در تضادنــد .از هــر جنبـهای از زندگــی ،بــا مكافاتهــا و
وضعیــت فجیــع کوردســتان دســت و پنجــه نــرم میكننــد .جوانــی كــه بــا اصلیــت خویــش در تضــاد میباشــد،
چـرا مــن کــورد بــه دنیــا آمــدم! یــا اصـاً چـرا بــه ایــن دنیــا آمــدهام؟ چـرا در ایــن شــهر و روســتا و ایــن خانــواده
بدنیــا آمــدهام؟ اینهــا ســئواالتی میباشــد كــه هــر جوانــی در اوان دوران جوانیــش بــا خــود مطــرح میمنایــد
و در جســتجوی یافــن پاســخ ایــن پرســشها میباشــد .در حقیقــت چنیــن جوانانــی بهدنبــال زندگــیای كــه
از آرامــش و آســودگی خاطــری برخــوردار باشــد ،در تكاپوانــد .ایــن ســئوالهای فلســفی هســتند كــه در دوران
جوانــی موجــب پیرشفــت و توســعهی دانــش هــر انســانی میشــود .در کوردســتان در ایــن ده ـهی اخیــر بــه
هزارهــا جــوان بســان رفقــا (ســیوان و شــاهو) یــك انقــاب عظیــم وجدانــی و ذهنــی را در خــود نهادینــه منودنــد.
بــا ایــن انقــاب ،فرهنــگ مبــارزه و مقاومــت را اهــدای نســل جــوان منودنــد .انقالبــی كــه شــاید تــا بــه امــروز در
هیــچ دفــری از زندگــی برشیــت بــه تحریــر در نیامــده .رفقــا «ســیوان و شــاهو» از شــهر زیبــای (جوانــرو) ،در
دامنههــای (كــوه شــاهو) چشــم بــه جهــان میگشــایند .رفیــق (ســیوان) تحصیــات ابتدایــی خــود را در روســتای
(س ـهروو) و ب ـرای دورهی راهنامیــی و دبیرســتان ،راهــی (جوانــرو) میگــردد .رفیــق (شــاهو) هــم تحصیــات
خــود را در ایــن شــهر بــه امتــام میرســاند .هــر دو تحصیــات خــود را تــا مقطــع دیپلــم ادامــه میدهنــد.
كس ـبمنودن چنیــن مدركــی ب ـرای یــك جــوان کــورد ،هزارهــا مشــقت و بدبختــی دارد .رفقــا (شــاهو و ســیوان)
بــا طــرز زیســن خــود بــه مقابلــه بــا ایــن مشــقت و مشــکالت پرداختنــد .در جامعـهی بســته ،همیشــه بدنبــال
روزنههــای امیــد و دوام زندگــی بودنــد .در نهایــت بــا رنــج بســیار و خســتگی ناپذیــر خــود ،بــه گنــج عظیــم و
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ارزشــمند تاریخــی (مشــاركت در صفــوف مبارزاتــی) دســت یافتنــد .فلســفهی تاریخــی (نابــرده رنــج ،گنــج میــر
نگــردد) را بـرای همـهی جوانــان بــه میــان آوردنــد.

رهروان آزادی
در جوامــع امــروزی ،قــری كــه بیشــرین فشــارهای اجتامعــی ـ روانــی را متحمــل میشــوند ،جواناننــد .چنیــن
فشــاری جوانــان را بــه هزارهــا ذره مبــدل ســاخته و آنــان را از فرهنــگ ابــداع ،نوآفرینــی و پیشــاهنگی بــدور
ســاخت ه و جوانــی فاقــد اراده ،فكــر و آگاهــی بــه میــان آورده اســت .چنیــن رسنوشــتی گاهگاهــی جوانــان را
ناچــار کــرده كــه بــر علیــه ایــن توطئههــا و سیاس ـتهای نظــام بــه مبــارزه بپردازنــد و دگــر بــار نظــام حاكــم
ه ـزاران شــیوه و راه را ب ـرای رسكــوب و بــه انــزوا كشــاندن ایــن قــر بــكار گرفتــه اســت .نیروهــای اقتدارگ ـرا
مــدام دامهایــی بـرای صیــد و رامکــردن ایــن قــر فعــال از طریــق تأســیس نهادهــای دولتــی و نفــوذ و حاكمیــت
در نهادهــای غیردولتــی بــكار بــرده ،تــا پتانســیل و نیــروی مفیــد ایــن قــر را در راســتای منافــع دولتــی خــود
كانالیــزه منایــد .اینهــا همگــی از ا َعاملــی میباشــد كــه جوانــان را مجبــور بــه مبــارزه بــر علیــه ایــن سیاسـتها
منــوده و بهدلیــل عــدم نیــروی كافــی ایــن قــر در باطــاق فســاد و وحشــت غــرق گردیدهانــد .روزانــه صدهــا
جــوان در دام اعتیــاد ،ایــدز ،اســرس ،فســاد و فــرار از وطــن ،بســیجگرایی ،مــزدوری و  ...میافتنــد .عــدهی
قلیلــی بهدلیــل وضعیــت جغرافیایــی ،منطقـهای ،خانوادگــی و یــا وضعیــت شــغلی و دارا بــودن پتانســیل انقالبــی
و آگاهــی الزم ،مســیر مبــارزه و مقاومــت را بــر میگزیننــد .ایــن نشــانههای درخشــانی اســت كــه مــژدهی
بیــداری و دسـتیافنت بــه آزادی بــه یــك خلــق را میدهــد .هــر چنــد ســطح ایــن فشــارها و رسكوبهــا و قتـلو
عامهــا افزایــش یابــد ،بیگــان صفــوف مبــارزان آزادی بســط و گســرش خواهــد یافــت .در ایــن میــان جوانانــی
چــون رفقــا (ســیوان و شــاهو) كــه در اوج دوران جوانــی خــود بودنــد ،بــا پــی بــردن بــه سیاسـتهای پلیــد نظــام
و بهدلیــل وضعیــت نابهنجــار جامعــه ،ب ـرای مقابلــه بــا ایــن وضعیتهــا ،روزهــا و ســالها در فكــر آننــد كــه
چــه کاری انجــام بدهنــد و مــدام بهدلیــل روح خدمتگـزاری در جســتجوی یافــن راهــی هســتند .رفقــا (ســیوان
و شــاهو) از جملــه جوانانــی بودنــد كــه ایــن همــه ا َمل و بدبختیهــا را از نزدیــك ملــس منــوده و حــول و حــوش
خویــش را مملــو از اربابــان و قصابــان وحشــی دیــده كــه در كمیــن بــه چنــگال انداخــن جواناننــد .بــا وجــود
ســالها صــر و اســتقامت بــا لربیــز گشــن كاس ـهی صربشــان در اولیــن رســتاخیز ،جوانــی بــه نــام (محمدعلــی
ســیدی) از دیــار جوانــرو در ســال  1998بــه صفــوف مبــارزان آزادی میپیونــدد و بدینگونــه بــا رهایــی خویــش
دركنــكاش رهایــی یــك خلــق میباشــد .بــا اولیــن گام خویــش بــه كوهســتان زیبــای «قندیــل» كــه بــا مبــارزان
آزادی مزیــن گشــته ،احســاس عمیقــی بــه او دســت یافتــه كــه انــگار وارد دنیــای فرشــتگان حقیقــی میگــردد .بــا
اولیــن ســوگند خویــش و بــا امتــام دورهی آمــوزش ابتدایــی ،بـرای آزادی خلــق خویــش ،حــارض بــه اهــدای جــان
خــود بــه خلــق رشافتمنــد کــورد میباشــد.
بــا پــی بــردن بــه اســتعدادهای نهفتــه خویــش و شكوفاســازی آنهــا ،بــه الگویــی بـرای جوانــان مبــدل میگــردد.
در تــاش بــرای رهایــی جوانــان و كشــاندن جوانــان بــه كوهســتانهای آزاد کوردســتان میباشــد .ایــن حــس
میهندوســتی و اومانیســتیای بــود كــه در او روزبـهروز وســیعتر میگردیــد ،در ا َوان كودكــی دســت و پنجـهاش
بــا رنــج و کار بیگانــه نبــوده و زندگــی خویــش را بــا فقــر؛ امــا بــا رشافــت ســپری میمنــود .سیاســت طرحریــزی
شــده و عملیشــده در کوردســتان او را بــه فكــر وا مــیدارد ،چــرا در مقابــل ایــن خلــق ،دولــت سیاســت
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بیواقتــدار را بــكار میگیــرد؟ بهعنــوان یــك جــوان ،در تــاش بــود كــه خــود را از تأثی ـرات منفــی ایــن سیاســت
غیراخالقــی بــدور ســازد.
جنبــهی زیبــای دیگــرش ،عشــق ورزیــدن بــه رسزمیــن مــادری ،قبــول فرهنــگ روســتایی و دل بســن و
وابســتهبودن بــه فرهنــگ جامعــهـ مــادر بــود .او از (خویشــن خویــش) منیهراســید .مرثیههــای عاشــقانه
را زمزمــه میمنــود .از هــان ا َوان جوانــی چنــدان گرایشــی بــه فرهنــگ شهرنشــینی و فرهنــگ اقتدارطلبــی و
دولتگرایــی از خــود نشــان نــداد .از چنیــن مفاهیمــی پرهیــز منــوده و برعكــس در فكــر تعمیــق منــودن فرهنــگ
جامعــه مــادر یــا فرهنــگ روســتایی كــه بهعنــوان ابتداییتریــن جامعـهی آزاد و دموکـرات جامعـهی بــری بــود.
جوانــی كــه ادعــای عظیمــی ب ـرای بــه ارمغــان آوردن ارزشهــای اش ـراكی ب ـرای جامع ـهی برشیــت بــود .هیــچ
وقــت از هســتی خویــش احســاس نفــرت ننمــوده و بــا چنیــن هســتیای احســاس خوشــبختی میمنــود .بهدلیــل
موقعیــت زندگـیاش بــه متامــی از اصــل و نســب مــادریاش دور و بیگانــه نگشــته و روزنـهی امیــدی بـرای تــداوم
حیــات و احیــاء مجــدد در وجــود خویــش مشــاهده میمنــود .برخــاف اغلــب جوانــان کــه در آغــاز از فرهنــگ
جامعــه مــادر گریــز داشــته و از آداب و رســوم اجــداد خویــش نفــرت دارنــد ،حتــی رفــن بــه یــك روســتا را بـرای
خــود رشم محســوب میمناینــد .چنیــن جوانانــی آنقــدر فراواننــد كــه از بیــان منــودن تعدادشــان انســان عاجــز و
ناتــوان خواهــد مانــد .جوانانــی كــه از تاریــخ ،فرهنــگ و زبــان خویــش غریــب و بیگانــه گشــتهاند .رفیــق ســیوان
بــا تضــاد فكــری كــه در ذهنــش بهوجــود آمــده بــا خــود بــه صحبــت میپــردازد؛ جامعـهام كجاســت ،فرهنگــم،
زمــان مــادریام و آزادیام كجاســت؟ ایــن ســئواالتی اســت كــه وجــودش را بیــدار میمنایــد و او را بــه انســانی
دیگــر مبــدل میســازد .بــرای دســتیافنت بــه جوهــر حقیقــی ایــن ســئواالت (فلســفهی آپویــی) را بهعنــوان
كلیــد ح ـل آنهــا میبینــد .آیــا هــر جوانــی قــادر بــه آن نخواهــد بــود كــه چنیــن اندیش ـهها و متركــزی را بــا
خــود بنامیــد و ذرهای از وضعیــت زندگـیای كــه بــه آن گرفتــار گشــته را مــورد تحلیــل و بازخواســت قـرار دهــد.
چـرا بــا چنیــن وضعیتــی ،اینگونــه اندیشــید؟ آیــا اوهــم منیتوانســت بگویــد ،مشــكل کــورد چــه ربطــی بــه مــن
دارد؟ آیــا او هــم منیتوانســت تنهــا در فكــر زیســن خــود باشــد؟ آیــا تنهــا رفیــق (ســیوان) و امثــال او هــدف
سیاس ـتهای پلیــد دشــمن ق ـرار گرفتهانــد؟ هــر جوانــی بســان اینگونــه ســئوالها میتوانــد ،هزارهــا ســئوال
را از خــود بنامیــد و خــود را مــورد بازخواســت ق ـرار دهــد .اگــر جوانــی قــادر بــه ایــن كار نباشــد ،بیگــان
جــوان نبــوده و نخواهــد بــود .شــاید از لحــاظ ســنی در ایــن رده جــای میگیــرد ،امــا دشــمن روح جوانــی را از
او ســلب منــوده ،چــون یــك جــوان بــا ذرهای فكــر و بــه چالــش كشــاندن خویــش درآن جامعــه ،تصمیــم زندگــی
نوینــی را خواهــد گرفــت و منونــه بــارز آن رفقــا «ســیوان و شــاهو» میباشــند .رفیــق (ســیوان) ب ـرای جوانــان
روســتایی و جوانــان اصیــل؛ منــاد (مدافــع فرهنــگ جامعــه مــادر) میباشــد .جوانــی كــه قــدم زدن بــا مــادرش
كــه از لبــاس زیبــای کــوردی میدرخشــد ،عشــق میورزیــد و احســاس خوشــبختی و انســان بــودن میمنــود.
اینهــا از خصایــص زیبایــش میباشــند كــه بهعنــوان رهــروی در تاریــخ الهــه ـ مــادر در جســتجوی آزادی
بــود .رفیــق (ســیوان) آزادی را در آغــاز بدویــت زندگـیاش ،در اشـراكی بــودن خلــق کــورد میدیــد .خلقــی كــه
همــه بــا هــم بزینــد ،فكــر مناینــد و مبــارزه مناینــد .او ایــن چنیــن مفاهیمــی را در آغــاز در خــود نهادینــه منــود.
بــه جــای گرایــش بهســوی شــهر ،بهســوی كوهســتانهای کوردســتان شــتافت .چــون پناهبــردن بــه شــهر و
اشــتغال دولتــی را بهعنــوان تســلیم گشــن و پناهبــردن بــه آغــوش دولــت و خدمــت بــه دولــت را بــه تســلیم
در آوردن خویــش و خیانــت بــه خویــش و خلقــش میدیــد .بدینگونــه ارصار مانــدن در روســتا و پناهبــردن
بــه كوهســتان آزاد را بهعنــوان خطمشــی نویــن انقالبــی ب ـرای جوانــان بــه ارمغــان آورد .شهرنشــینی برایــش
جایــگاه آسمیالســیون (ذوب فرهنگــی) و مــكان از خودبیگانگــی بــود .چــون دولتهــا بــا رواج شهرنشــینی،
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وســیعتر و نیرومندتــر میگردنــد .هــر چنــد كــه شــهرها بزرگتــر گردنــد ،بــه هــان انــدازه آسمیالســیون و از
خودبیگانگــی ترویــج مییابــد .در نخســتین گامهــای جوان ـیاش چنیــن فلســفهی زندگ ـیای را قبــول نداشــته و
در تــاش آفریــدن فلســفهی ایــن چنیــن بــود ،كــه هــر چقــدر فرهنــگ روســتایی اســتوار و پــا برجــا باقــی مبانــد،
بــه هــان انــدازه پدیدههــای آزادی و عدالــت و دموکراســی و ارزشهــای اش ـراكی انســانیت ترویــج خواهــد
یافــت .بــا ترویــح چنیــن فلســفهای دولــت را تضعیــف و ناتــوان خواهیــم منــود .ایــن حقیقتــی از خیالهــای
حقیقــی یــك جــوان آزاد میباشــد ،خیالــی كــه دســتیافنت بــه آن اســتادانی ماهــر و زبردســت الزم دارد .او
بــه یــك اســتاد و هرنمنــد زیبــای زندگــی خویــش و همرزمــان و آزادیخواهــان و دموكراســیخواهان مبــدل
گردیــد .تعمــق در (فلســفهی آپویــی) و نهادینهســازی ایــن فلســفه در هســتی خویــش ،بــه جــواب ســئواالتی
كــه در بــاال بــه آن اشــاره منودیــم رســیده و بــا اهــدای جــان خویــش و بــا قیــام و مقاومــت بیهمتــای تاریخــی،
همـراه همرزمانــش اثبــات منودنــد كــه یــك جامعـهی ســامل ،بافرهنــگ ،زبــان و آزادی بـرای خلــق کــورد ،محتــاج
بــه اهــداء منــودن خــون زیباتریــن جوانــان میباشــد .تــا خــون نریزیــم ،منیتوانیــم بــه حــق خویــش دســت
یابیــم ،چــون حــق بـرای یــك خلــق ســتمدیده گرفتنــی اســت ،نــه دادنــی .بــا ایــن وجــود دشــمن نیــز رصفنظــر
نخواهــد منــود و درندانهتریــن و وحشــیانهترین حمــات را ب ـرای رسكوبــی ایــن خلــق بــه اج ـرا درخواهــد آورد.
بــا درك حقیقــت زندگــی و درك حقیقــت دولــت اقتدارطلــب ،تحصیــل ،دوســتان ،پــدر و مــادر ،خواهــر و بـرادر
و خانــواده و خویشــاوندان و  ...را تــرك میمنایــد .بــا ایــن موضــع ،كــه هــر چنــد در جامع ـهی کــورد ،چنــدان
مــورد قبــول و قابــل هضــم منیباشــد ،جوابــی دندانشــكن بــه اربابــان و غاضبــان و آخونــدزادهگان داده كــه
حقیقــت پشــت پــردهی شــا بــر مــا گردیــده و روزبـهروز اعتبــار و هیبــت شــا در جامعــه از بیــن مـیرود .بــا
ایــن موضــع خــود میخواســت بــه متامــی جوانــان بفهامنــد ،كــه هــر انســانی در ایــن كــرهی خاكــی حــق زیســن
را دارد و مــا هــم بــه عنــوان یــك کــورد ،حــق زیســن را داریــم .امــا آیــا ایــن زیســن كــه مــا در آن بــر میبریــم،
را میتوانیــم زندگــی بنامیــم! چــون هــر روز صــد دفعــه تــا لب ـهی مــرگ رفتــه و بــر میگردیــم و اگــر زیســن
و زندگــی وجــود دارد ،چـرا بــا ایــن همــه عوامفریبــی و دوررویــی آغشــته گردیــده اســت؟ چـرا عــدهای ظــامل و
عــدهای مظلــوم؟ چ ـرا عــدهای فقیــر و عــدهای ثرومتنــد؟ چ ـرا عــدهای خائــن و عــدهای مقاومتگــر؟ مــا هــم
یــك انســانیم و در جامعهــی انســانی ،در عــری كــه علــم و تكنولــوژی بــه اوج خــود رســیده اســت ،ایــن همــه
ناعدالتــی چـرا بــروز یافتهانــد .مــا هــم در ایــن عــر هزارهــا آرزو و خواســته در ذهــن خــود برجســته منودهایــم
و جــواب ایــن خواســتههای خــود را چگونــه بیابیــم.
بــا ایــن وجــود در نخســتین زادگاهــش همیشــه در فكــر تشــکیل گروهــی مابیــن دوســتان خویــش بــود .دوســتانی
كــه همـراه آنهــا بتوانــد آرزوهــای كودكـیاش را بــه واقعیــت درآورد .كودكــی كــه بــا دوســتانش اســلحه بــه دوش
گرفتــه و بــه مبــارزهی مســلحانه میپردازنــد .دوســتی كــه شــخصیتش چنــدان انســانی نبــوده ،در مقابــل خــود
قـرار داده تــا او را اصــاح منایــد .او ایــن صحنههــای كودكــی را در دوران جوانـیاش بــه اجـرا درآورد .خاطــرهای
كــه از صمیــم قلبــش توانســت از آن محافظــت منایــد و بــه آن خیانــت نكنــد ،آرزوی كودكـیای كــه در فكــر یــك
خلــق بــوده و در انتظــار هزارهــا شــب و روز مانــده ،تــا بــزرگ میگــردد و اســلحهی حقیقــی را برعلیــه دشــمن
كــه او را ناتــوان و ضعیــف منــوده ،بــر مـیدارد .شــخصیتش هرگــز ظلــم و ســتم را قبــول منیکــرد .زانــوی خــود
را در مقابــل زور كســی خــم منیمنــود .ایــن كاراكــری اســت كــه در دوران کودکــی از آن برخــوردار اســت .نــه بــه
كســی ظلــم میورزیــد و نــه ظلــم كســی را برعلیــه خــود و ملتــش قبــول میکــورد .كودكــی كــه طرفــدار دوســتی
بــود و در دوســت بودنــش بســیار صــادق و پایبنــد بــود ،همیشــه در تــاش آن بــود كــه بــر روی پــای خود بایســتد
و محتــاج دیگـران نگــردد و بــه فــردی مســتقل و صاحــب اراده و شــخصیتی آزاد و دموکـرات مبــدل گــردد .بــا این
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وضــع و حــال در اولیــن مرحلـه زندگــی خویــش ،راهــی مدرســه میگــردد .مدرســه و مأمــور بــودن همگــی برایــش
ابـزار رســیدن بــه دولــت و اقتــدار دولتــی بــوده اســت .دومیــن مرحلـهی زیســن او بعــد از امتــام دوران دبیرســتان
و پــی بــردن بــه حقیقــت زندگــی و چالشهــای بهوجــود آمــده در ذهنیــت او و رد منــودن اتوریتــه دولتــی و
جویــای اتوریت ـهی دموکراتیــك خلــق بــوده .ســومین مرحل ـهی زندگ ـیاش پیوســن بــه صفــوف آزادیخواهــی و
مبــارزهی خســتگیناپذیرش در ظــرف ایــن چنــد ســال بــوده .در هــر مرح ـهای از دوران زندگ ـیاش خصوصیــات
بــارزی در او منایــان گشــته ،كــه همیشــه جویــای حقیقــت بــوده و ایــن حقیقــت را هــم در وجــود خــود زیســته.
چــون در دومیــن مرحلـهی زندگـیاش بهدلیــل رد اتوریتــه دولتــی و اقتداطلبــی و پرهیــز از نهادهــا و ابزارهــای
دولتــی ،خــود را آمــوزش میمنــود .كلیــد موفقیتــش در ایــن نــكات بــود و ایــن زمینههــای بناســازی شــخصیتی
قهرمــان ،صلحطلــب و دموکراتیــك و جنگجــوی آزاد بــوده اســت.
رفیــق «ســیوان» بــا وجــود آن همــه فعالیــت اح ـزاب و ســازمانهای دیگــر موجــود در کوردســتان و جوانــرو
چـرا  PKKرا بــر میگزینــد؟ فعالیــت تنظیامتــی و ســازمانی  PKKدر دیــار شــهید «ســیوان» بــه نــدرت صــورت
گرفتــه و او یكــی از آن جوانــان نــادر میباشــد كــه  PKKرا بهعنــوان روزنـهی امیــد و تجلــی بخشــیدن روحیــه
و هیجــان نویــن انقالبــی میبینــد .جوانــی كــه ســطح آگاهــی او آنقــدر در قبــال فعالیــت احــزاب کــوردی
تعمیــق گشــته كــه متایــزات اساســی  PKKرا در اولیــن جرقههــای آن در رشق کوردســتان ملــس میمنایــد .او
جوانــی زحمتكــش و رنجكشــیده بــود .مــداوم جویــای ســازمانی كــه ب ـرای خلــق کــورد بتوانــد هــم بــا گفتــار
و عمــل دســتاورد ملــی ب ـرای خلقــش بــه ارمغــان بیــاورد .او از شــعارهای خیالــی و توخالــی كــه كســی قــدرت
عملــی منــودن آنرا نداشــت ،خوشــش منیآمــد و در تکاپــوی چارهیابــی اینگونــه مفاهیــم بــود .بهعقیــده و
بــاوری او ،عــر فعالیتهــای تنظیامتــی ،آموزشــی ،عملیاتــی فـرا رســیده اســت .چــون فعالیــت احـزاب كالســیك
و ملیگـرا جوابگــوی خواســتههای او و امثــال او را منیدادنــد .از مبــارزهی چندیــن دهـهی ایــن احـزاب ناامیــد
میگــردد .زیــرا شــاهد واقعیــت تلخــی بــود کــه خلقــش تشــنه آزادی و دموکراســی اســت ،جوانانــی كــه در
باطــاق فســاد و اعتیــاد و دام شــیطان صفتــان غــرق میگردنــد .چ ـرا ایــن مدعیــان آزادی در فكــر رهایــی ایــن
خلــق ســتمدیده نیســتند .مبارزانــی كــه ســالها ادعــای مبــارزه داشــته و خــود را فــدای کوردســتان میمنودنــد،
چگونــه ســنگرهای آزاد کوردســتان ،كــه بـرای هــر ســنگر و هرمــری از خــاک کوردســتان بــه صدهــا جــوان جــان
خــود را از دســت دادهانــد ،رهــا منــوده و بــه فكــر زندگــی شــخصی خــود افتادهانــد .او بســان یــك جــوان در
آن جامع ـهی وحش ـتزده ناامیــد منیگــردد ،بلكــه جویــای دس ـتیافنت بــه مبــارزان حقیقــی میباشــد .هامنــا
آرزویــی كــه در آن مواقــع داشــت ،برخــورد نزدیــك او بــا ایــن مبــارزان حقیقــی (آپوئیسـتها) بــود .او بهجــای
آنكــه تســلیمیت را برگزینــد و از مبــارزه دســت بــردارد و راه بســیجگرایی و طریقتگرایــی ،معتادگرایــی و
فســادگرایی را در بــر گیــرد ،خطمشــی مقاومــت و زندگــی رشافتمنــد را بــر میگزینــد و بــا صــر منــودن ،ایــن
خطمشــی را بــا موفقیــت كســب میمنایــد و جــان خویــش را فــدای خلــق قهرمــان خــود مــی منایــد.
جوانــان کوردســتانی بــا ضعیــف گشــن فعالیــت احـزاب کــوردی در رشق کوردســتان ناامیــد و رسگــردان گردیــده
و بــه جــای وادارمنــودن آن اح ـزاب بــه فعالیــت تنظیامتــی ،گزین ـهی بازگشــت بــه آغــوش دولــت و مشــاركت
منــودن در نهادهــای دولتــی را در بــر میگیرنــد .چنیــن اعاملــی نــه بــه نفــع خلــق رشافتمنــد کــورد ،بلكــه بهنفــع
اســتعامرگران و خیانــتكاران کوردســتان میباشــد .بــا چنیــن اعــال خــود ایــن راه مقــدس را بــرای جوانــان
روشــن میمنایــد كــه جوانــان در چنیــن رشایطــی چگونــه بــا دشــمنان خــود بــه مقابلــه بپردازنــد .ایــن هــری
اســت كــه در جامعـهی دهشــتناك از چنــگال حاكــان میربایــد و روزنـهای امیــد بـرای جوانــان میآفرینــد ،ایــن
هــر ،تنهــا هرنمنــدان حقیقــی تــوان اجراســازی آنرا دارنــد .بــا قانــع منــودن تضادهــای خویــش بــا نظــام دولتــی،
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جویــای نیرومندســازی افــكارش میگــردد و بــا ایــن وجــود بهدلیــل كاراكــر مســتقل بودنــش ،جویــای ســازمانی
كــه از ابعــاد ایدئولــوژی ،سیاســت ،تنظیــات ،مادیــات ،نیروهــای نظامــی و  ...مســتقل بــوده ،میباشــد .ایــن
مســتقلبودن را بــه خدمــت منافــع خلــق ســتمدیدهی کــورد درآورد و بــه جوانــی كــه الیــق تاریــخ و خلــق
خویــش درآمــد.
بــا ملحقشــدن بــه صفــوف گریــا ،بــرگ نوینــی از صفحــهی زندگــی او بــاز میگــردد و بــا ارزیابــی منــودن
واقعیــات جامع ـهی کــورد تاریــخ چپــاول شــده ،انســان ربوتگونــه و  ...را درك و فهــم منایــد .بــا خودانتقــادی
تاریخــی ،در كنــار همرزمانــش ســوگند یــاد میمنایــد كــه بـرای بازگشــت حقیقــت تاریــخ ،جامعــه و انســان شــب
و روز بــه مبــارزه پرداختــه تــا ایــن قصابــان و قاتــان تاریــخ و انســانیت را بــه پــای محاكمــه بكشــاند.
او صاحــب ادعــای بزرگــی بــود و مســئولیت تاریخــی بــردوش خویــش احســاس میمنــود .در حقیقــت ب ـرای
خلــق کوردســتان ،بهخصــوص جوانــان اثبــات منــود كــه یــك جــوان بزرگتریــن ادعــا در وجــود او نهفتــه اســت
و بایــد جوانــان ادعــای خویــش را بــه عرصــهی عمــل درآورنــد .تنهــا راه رهایــی جوانــان کــورد از بردگــی و
فرودســتی؛ ادعاگــری و ارصارورزی ،پیشــاهنگی و انقالبگــر بودنشــان میباشــد .جوانــان بایــد ب ـرای بــه اج ـرا
درآمــدن ادعایشــان شــب و روز تــاش مناینــد ،چــون جوانــی باادعــا یعنــی جوانــی زنــده و یــك جــوان بیادعــا،
جوانــی بــی روح و ناامیــد میباشــد .او یكــی از آن جوانــان قهرمــان بــود كــه ب ـرای انجــام وظیف ـهی خویــش،
حــارض بــه اهــداء جــان خویــش گردیــد تــا زمین ـهای ب ـرای زیســن دیگــر جوانــان مهیــا منایــد.
او مبــارز بــودن را بزرگتریــن آرزو و پیشــه بــرای خــود میدیــد .همیشــه بــر زبــان مــی آورد« :مــا بایــد
شایســتهی نــام خویــش گردیــم چــون مبــارزان آپویــی (پیغمـران حقیقــی و مؤمنیــن) عــر امــروز میباشــند».
هامنطوریكــه نیمــی از جهانیــان بــه پیغم ـران ایــان و عقیــده دارنــد ،خلــق کوردســتان و منطقــه ،شــناختی
در مــورد مبــارزان آپویــی كســب منودهانــد .بدینســان خلــق بــاوری و ایــان عظیمــی بــه فلســفه آپویــی دارنــد
و بــه نــام مبــارز و گریــا ســوگند یــاد میمناینــد .ایــن حقیقتــی بــود كــه بــدان دســت یافتــه بــود .چــون در عــر
امــروزی انســانی كــه بخواهــد راســت بگویــد و بزیــد ،بایــد رنــج و ســختیهای زیــادی تحمــل كنــد .كســی بــه
كســی اعتــاد و بــاوری نــدارد ،حتــی بـرادر بــه بـرادر! ولــی بــا ظهــور آپوییهــا چنیــن طلســم وحشــتی از هــم
میشــكافد و زمین ـهی بــاوری و ایــان بــا ایــن مبــارزان برگردانــده میشــود .ایــن حقیقــت را قهرمانانــی كــه بــا
خــون خویــش ارزشهــای اساســی ایــن خلــق و حــزب را احیــاء منودهانــد و مبــارزی كــه تنهــا بــا یــك (لقمــه و
یــك خرقــه) زندگــی روزمــره خــود را اداره منــوده ،چنیــن بــذری را در جامعـهی کوردســتان كاشــتهاند .او مبــارزان
آپویــی را روشــنفكران ،پیشــاهنگان ،جنگجویــان ،سیاســتمداران و داعیــان حقیقــی آزادی و دموکراســی میدیــد .بــا
چنیــن نگرشــی ایــان و اعتقــاد وافــری بــه ایــن مبــارزان داشــته و بهدلیــل عشــق و عالقـهی وافــر خــود بــه یــك
مبــارز مبــدل میگــردد .از جهتــی دیگــر همیشــه بیــان مــی منــود« :ایــن مبــارزان عاشــقان دموکراســی و آزادی
میباشــند ،چــون تــا زمانــی كــه انســان عاشــق نباشــد ،تــوان قبــول و هضــم چنیــن شــیوهی زندگــی گریالیــی
كــه بــا یــك (لقمــه یــك خرقــه)ســازند ،را نــدارد» .هیــچ هرنمنــد ،مبــارز ،روشــنفكر و جنگجویــی در دنیــا قــادر
بــه قبــول چنیــن طــرز و شــیوهی زندگــی را نخواهــد داشــت .ایــن هرنمنــدان حقیقــی در كوهســتانهای رس
برافراشــته و صعبالعبــور ،زندگ ـیای كــه رسشــار از امیــد ،آرزو و اراده را آفریدنــد .اگــر ایــن مبــارزان عاشــق
دموکراســی خلقهــا منیبودنــد ،منیتوانســتند چنیــن زندگــی اش ـراكی را بیافریننــد .بــا ا َعــال خویــش و طــرز
زیســن او در صفــوف گریــا از بزرگتریــن و وفادارتریــن عاشــقان دموکراســی گردیــد .ایــن ندایــی اســت كــه
بــا عملیــات قهرمانان ـهی خویــش بــه گــوش عمــوم جهانیــان بهخصــوص جوانــان کــورد رســاند .عاش ـقبودن و
بعــدی فراگیــر را برایــش در برداشــت .بــا رهــا منــودن خویــش از اســارت بردگــی ،عاشــق خــاك ،وطــن و رسزمیـن
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مــادریاش ،زبــان و خلــق ســتمدیدهی کــورد و مبــارزان آزادی گردیــد .ایــن عشــقی حقیقــی بــود كــه در وجــود
پــاك و متیــن خویــش آنرا بــه محــك گذاشــت .راه رهایــی کوردســتان از وضعیــت بحــرانزده را در وجــود
مبــارزان آپویــی میدیــد ،چــون تنهــا مبارزانــی كــه بــه شــیوهای ســازماندهی شــده و آگاهانــه و بــا درك عمیــق
مســایل موجــود در کوردســتان ،بــا پراكتیــزه منــودن افــكار آپویــی تــوان تغییــر و تحــول را خواهنــد داشــت .چـرا
اســتارت تحــوالت را در ایــن مبــارزان میدیــد ،چــون کوردســتان بســان جنــازهای ب ـیروح و بیجــان درآمــده
كــه مبانــی و اخــاق ارزشهــای انســانی در آن لگدمــال گردیــد .متامــی ایــن ارزشهــا بــه چپــاول درآمدهانــد.
رسمای ـهای جــز غریــزهی جنســی و پولپرســتی ب ـرای انســان کــورد در ایــن رسزمیــن باقــی منانــده بــود PKK .و
مبــارزان آن ،ایــن جنــازه مــرده را زنــده منودنــد و بــا بكارگیــری اســلحهی ایدئولــوژی متامــی ویروسهــای موجــود
در مغــز انســانهای کــورد را از بیــن بــرده و کــوردی صاحــب نیــرو ،اراده ،بــاوری و ایدئولــوژی را آفریدنــد.
او ایدئولــوژی آپویــی در کوردســتان را از واجبــات اصلــی ب ـرای ایــن خلــق قلمــداد میمنــود .بهعنــوان حــواری
آپویــی معتقــد بــرآن بــود كــه ایــن ســاح ایدئولــوژی را در جامعــه کــورد بهخصــوص رشق کوردســتان بایــد
بســط و گســرش دهیــم .میگفــت« :الزم اســت بــا ایــن ســاح جــادان ،آخوندهــای حاكــم و قصابــان وحشــی
ایــن جامعــه را ریشـهكن كنیــم» .ایــن گمگشــتهای بــود كــه ســالها در جســتجوی آن بــود كــه آ نرا بیابــد و در
نهایــت گمگشــتهی خــود را كــه رمــز دوام زندگــی میباشــد ،یعنــی ایدئولــوژی آپویــی را یافتــه و بــا آن مغــز تهــی
شــدهی خویــش را رد منــوده و بــا نیرومندســازی خویــش در تــاش نیرومندســازی دیگـران میباشــد .ایــن از جملــه
خصوصیــات زیبایــش بــود كــه انســانهای ناتــوان و درمانــده را نیرومنــد و خوشــبخت ســازد و خصوصیــات
مبــارزان حقیقــی  ،PKKكــه آنچــه را بـرای خــود میخواهنــد بـرای دیگـران هــم بخواهنــد را در خــود نهادینــه
منــوده بــود .شــخصیتی بســیار متواضــع و صبــور و شــجاع ،كــه همیشــه ارصار بــرآن داشــت یــك همــرزم آپویــی
بایــد چنیــن خصوصیاتــی را در وجــود خــود بــه اوج برســاند.
از برجســتهترین و زیباتریــن خصوصیــات رفیــق «ســیوان» بــه شــیوهی فرماندهــی و مدیریتــی او میتــوان
اشــاره منــود .فرماندهــان آپوئیســتی ،از فداكارتریــن و متواضعتریــن و بــا صبورتریــن و شــجاعترین مبــارزان در
صفــوف گریــا میباشــند .فرمانــدهای كــه در  PKKاز چنیــن خصایصــی برخــوردار نباشــد ،تــوان دس ـتیافنت
بــه فرماندهــی  PKKرا نــدارد .چــون آفریــدن ارزشهــای عظیــم  PKKبهدســت فرماندهــان اساســی ،PKK
بســان شــهید عگیــد (معصــوم کورکــاز) ،مظلــوم دوغــان ،علــی چیچــک ،کــال پیــر و  ...آفریــده شــده اســت.
(عگیــد) یعنــی قهرمــان ،ســازماندهی ،جســارت ،امیــد و  ...میباشــد .او مبــارز و جنگجویــی بــود كــه ایــن
خصایــص فرماندهبــودن را در خــود برجســته ســاخت .فرمانــده بــودن برایــش بــه معنــای؛ فداكاربــودن،
پیشــاهنگ مبارزاتــی بــودن ،جســارت و روحیــه بخشــیدن ،سازماندهیشــدن ،موفقیــت حتمــی در عملیــات،
بــا برنامهبــودن ،دوســتی ،صمیمیــت ،جدیبــودن و غیــره بــود .مبــارزی كــه ســالها بــا آمــوزش دادن خــود
ایــن خصلتهــا را در وجــود خــود نهادینــه منــود .مــدام بــر ایــن نكتــه تأكیــد میمنــود؛ «جــوان بــودن؛ یعنــی
فرمانــده بــودن» .چــون جوانــان پیشــاهنگ جامعــه و قــری رادیــكال و دموکـرات میباشــند .الزم اســت جوانــان
نقــش تاریخــی خویــش را بــا نهادینهســازی ایــن خصلتهــا در هــر نقط ـهای از کوردســتان ایفــا مناینــد .چــون
کوردســتان نویــن محتــاج فرماندهــان حقیقــی بســان؛ (عگید)هــا میباشــد .بــرای عــدم شــكلگیری چنیــن
كاراكــری ،دشــمنان هزارهــا مانــع را در ســد راه مــا ق ـرار داده ،تــا فرماندهانــی واقعــی در کوردســتان ظهــور
نكننــد .جوانــان بــا ســازماندهی منــودن خویــش و آمــوزشدادن و پیوســن خویــش بــه صفــوف گریــا بتواننــد
بــه فرماندهــان حقیقــی کوردســتان تبدیــل گردنــد ،تــا در کوردســتان تــوان بــرآورده ســازی نقشــی مفیــد را
داشــته باشــند .بــا ایــن اوضــاع و احــوال همیشــه بیــان میمنــود« :زمانــی كــه مــن در جامعـهی اشــغال شــدهی
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کوردســتان بــه دام افتــاده بــودم ،زمانــی كــه اســم فرمانــده بــه گوشــم میرســید ،فــورا ً تــرس رستــارس وجــودم را
میگرفــت و اقتــدار و پــول و شــهرت آن شــخص بــه مــد نظــرم میرســید ،چــون تعریــف فرمانــده ،چنیــن در
ذهــن مــن شــكل گرفتــه بــود» .ایــن فرماندهــان موجــود در نظامهــای دولتــی بجــز بــه ارمغــان آوردن فســاد و
وحشــت و تباهــی و ناعدالتــی چیــزی دیگــری بـرای جامعــه بــه میــان منیآوردنــد .در حالــی كــه مــن وارد PKK
شــدم ،كــم كــم بــه ایــن حقیقــت دســت یافتــم كــه فرمانــده حقیقــی كیســت؟ فرمانــده آیــا خــدای یــك رسزمیــن
اســت یــا خدمــت گــذار یــك رسزمیــن؟! فرمانــده (ضحاك)گونــهگان معــارص میباشــد ،یــا (عگیــد) و (كاوه)
هــای معــارص میباشــند؟ بــا چنیــن دركــی در صفــوف مبــارزات آپوئیســتی بــه فرمانــدهای شــجاع تبدیــل گردیــد.
بــرای دســتیافنت بهشــخصیت فرمانــدهی حقیقــی و یــك مبــارز ،ســالها در صفــوف گریــا تــاش منــود ،تــا
اینكــه در ســال  2005میــادی وارد آكادمــی (معصــوم كوركــاز) میگــردد .آكادمــی كــه مبــارزان و جنگجویــان
نوینــی را میآفرینــد .هــر جنــگ و مبــارزه را بــه ایــن مبــارزان میآمــوزد .او در ایــن آكادمــی بــه جنگجویــی
حرفـهای كــه در متامــی ابعــاد مبــارزات گریالیــی مهــارت فنــی كســب میمنایــد .در هــر جنــگ ،مبــارزه و تاكتیــك
جنــگ بــه یــك گریالیــی ماهــر تبدیــل میگــردد .از لحــاظ ســازمانی ،روحیـهی رفاقــت ،جســارت ،اســتحكام اراده،
شــجاعت ،فــداكاری و  ...را بــه اوج میرســاند .در آموزشهــای نظامــی ،سیاســی ،تئــوری ،عمــل ،شــناخت و
بكارگرفــن ســاحهای گریــا ،مهــارت علمــی و فلســفی و فنــی كســب میمنایــد .ایــن آرزویــی بــود كــه بــه آن
دســت یابــد و آموزشــی نظامــی را بــا چنیــن گســردهگیای ببینــد و بهدلیــل احتیــاج ســازمان و شــخص خویــش،
چنیــن پیشــنهادی را ارائــه منــود.
بعــد از مدتــی پیشــنهاد او مــورد قبــول قـرار گرفتــه و بهدلیــل رفــن بــه شــال کوردســتان و مشــاركت فعاالنــه
اش در كوهســتانهای شــال کوردســتان و جنــگ بــا رسبــازان و فاشیستپرســتان تــرك ،خواهــان دیــدن چنیــن
دوره آموزشــی میباشــد .بهدلیــل عشــق بــه زندگــی و جنــگ ،ب ـرای زیباســازی ارزشهــای زندگــی شــب و روز
خــود را بــا آمــوزش دیــدن ســپری میمنایــد ،تــا بــا مشــقات و تلخیهــای زندگــی دســت و پنجــه نــرم منایــد .در
زمــان رفــن بــه شــال کوردســتان چنــدان دچــار مشــكل منیشــود .بههمیــن دلیــل بــه مــدت یكســال و انــدی
وارد شــال کوردســتان میگــردد و در نهایــت در منطقــهی (زاگــرس) بــا همرزمــان خــود فعالیــت مبارزاتــی
میمنایــد .او گاهگاهــی خــود را مــورد بازخواســت ق ـرار م ـیداد كــه آیــا میتوانــم الیــق فرماندهبــودن خــود
گــردم .چــون تعریــف پدیــدهی فرمانــده در میــان گریــا بســیار متامیــز و مخصــوص میباشــد .متایـزات فراوانــی
بــا اصطــاح فرمانــده در هــر جــای دنیــا داشــت .فرمانــده بــودن در صفــوف گریــا ،یعنــی ارتــش بــودن و
جســارت بخشــیدن بــود .فرمانــده؛ یعنــی (عگیــد و زیــان) و  . ...ایــن دو رفیــق قهرمــان (ســیوان و شــاهو) و
همرزمانشــان منــاد فرمانــده بــودن گریــا میباشــند .فرماندهــی یعنــی صداقــت ،وفــاداری و عشــق بــه وظیفـهی
خویــش میباشــد .رفیــق (ســیوان) در تــاش آن بــود فرماندهــی بســان(عگید)؛ شــجاع و قهرمــان و بســان (زیــان)
هدفمنــد و انتقامجــو و صــادق باشــد .كســی كــه عملیــات (عگیــد و زیــان) را درك نكنــد ،شــخصیت و ملیتــان
بودنشــان و فرماندهبودنشــان را درك نخواهــد منــود .او یــك جــوان بــود ،بیشــر از هــر گریــا خــود را محتــاج درك
حقیقــت چنیــن قهرمانــان میدیــد .او بــا پــی بــردن بــه حقیقــت مبــارزات بهوقــوع پیوســته در کوردســتان و
دالیــل شكســت و عــدم موفقیــت آنــان و تصفیهگــری و نابــودی آنــان ،چـرا بــا ایــن همــه انقــاب و وجــود ایــن
همــه پیشــمهرگهها بهراحتــی در مقابــل دشــمنان شكســت خوردهانــد و تلفــات ســنگینی بــه آنــان وارد گردیــده
اســت .مهمتریــن دلیــل شكســت ایــن نیروهــا را در آغــاز بــه دلیــل نبــود فرماندهــان بــا تجربــه و كارآمــد،
كــه تــوان برمالســازی پــان و برنامههــای دشــمنان را داشــته باشــند ،میدیــد .بهدلیــل عــدم ســازماندهی
نیروهایشــان و جســارت بخشــیدن بــه ایــن نیروهــا ب هراحتــی پراكنــده شــدهاند .در ســدهی امــروز ،کوردســتان
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محتــاج فرماندهــان جســور ،صبــور ،قهرمــان و بــا تجربــه میباشــد .بــه پیشــاهنگی  PKKچنیــن فرماندهانــی
ظهــور یافتــه و الگویــی بـرای مــا میباشــند .ارزش ایــن فرماندهــان نبایــد كــم رونــق گــردد و عكــس آن ،متامــی
کوردســتان را مملــو از فرماندهانــی بســان؛ (عگیــد و زیــان) مناییــم ،چــون فرماندهــان آپویــی هــر كــدام بـرای
دشــمنان کــورد از مبــب امتــی خطرناكتــر میباشــند .چقــدر فرمانــدهی قهرمــان در کوردســتان زیــاد گردنــد،
بــه هــان انــدازه زندگــی آزاد و دموكراتیــك خواهــد گردیــد و رنــگ و بــوی بیعدالتــی از بیــن م ـیرود .پــس
فرماندهــان ،راهنامیــان و تعییــن كننــدهگان خطمشــی نویــن (مقاومــت ،زندگــی اســت) بــرای خلــق کــورد
میباشــند .چــون فرماندهــان  PKKبــا مقاومــت بیپایــان خویــش رضب ـهی مهلكــی را بــر دشــمنان وارد منــوده
و بــا عملیاتهــای خویــش دســت و پــای دشــمن را فلــج منودهانــد .بدیــن دلیــل اســت یــك فرمانــده ی PKK
برابــر بــا یــك ارتــش اســت ،مبارزانــی چــون؛ (حقــی ،مظلــوم ،كــال ،ســا ،بریتــان ،ویــان ،و  )...هــر كــدام از آنهــا
برگــی نویــن از زندگــی را بـرای خلــق کــورد بــاز منودنــد .ایــن میراثــی اســت كــه در آغــاز  PKKبــوده و خواهــد
بــود .ایــن می ـراث نســل بــه نســل رسزندهتــر خواهــد گشــت.
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شهید سیوان؛ فرماندهی جوان آپویی
رفیــق ســیوان در صفــوف مبارزاتــی گریالیــی مفاهیمــی چــون؛ خانوادهگرایــی ،شــهرگرایی ،گروهگرایــی،
دگامتیســم و تعصبــات دینــی ،مذهبــی ،قومــی ،آنارشیســتی ،لیربالیســتی را پش ـت رس میگــذارد .در جســتجوی
دســتیافنت بــه مبــارزی رادیــکال و دموکــرات بــود .مبــارزی كــه مختــص بــه یــك بخــش کوردســتان و یــك
مــكان معیــن نگــردد .تنهــا بــا یــك كار صاحــب تجربــه نگــردد .بلكــه بســان یــك مبــارز ،از هــر حرفـهای صاحــب
تجربــه و در هــر بخــش کوردســتان خدمــت منایــد .مبــارزی كــه خــود را از احساســات و عواطــف رهــا ســازد
و از بنــد اســارت نظــام خانوادگــی بــه اســتقالل كامــل دســت یافتــه بــود .بــا چنیــن شــخصیتی راهــی مناطــق
شــال کوردســتان میگــردد .بــا خودســازی شــخصیتی در مرحل ـهی بغرنجــی تــوان مقابلــه بــه آنرا داشــت .آن
مرحلــه را بــه دلیــل بــاوری و اعتــاد و تعمیــق فلســفه آپویــی پشــت رس میگذاشــت .در مرحلـهی تصفیهگــری
ســال  2003میــادی در مركــز آن فعالیــت مــی منــود .آن موقــع در دورهی آموزشــی (جنبــش اتحــاد دموکراتیــك)
یکــی از مســئوالن شــعبه بــود .بعــد از كنفرانــس یكــم رشق کوردســتان و تأســیس حــزب حیــات آزاد كوردســتان
( )PJAKدگربــار وارد فعالیــت شــد .در اوایــل ســال  2005وارد فعالیــت نیــروی آزادی کوردســتان ( )HAKدر رشق
کوردســتان میگــردد .بعــد از چندیــن مــاه بــاز بــه  PJAKبازمیگــردد .در اوج فعالیــت تصفیهگــری بــه فعالیــت
آموزشــی مشــغول بــود .در آنزمــان بــا مفاهیــم غلــط ســازمانی كــه از جانــب تصفیهگ ـران شــایع میگردیــد،
موضعــی انقالبــی را در بــر میگرفــت .در زمــان تشــكیل جلســات ســازمانی بســان یــك مبــارز حقیقــی صاحــب
نظــری رادیــكال و انقالبــی بــود .موضــع او بهعنــوان یــك فرمانــده ،تأثیــر عمیقــی بــر بســیاری از كادرهــای رشق
کوردســتان داشــته ،كــه در دام تصفیهگ ـران غــرق نگردنــد .او بهعنــوان یــك حــواری آپویــی ،نظــام نوینــی كــه
بــر ســازمان از جانــب تصفیهگ ـران بــر حــزب تحمیــل میگشــت ،قبــول نداشــت .تــا زمانــی كــه در آن محوطــه
بــود ،خطمشــی مقاومــت را بهعنــوان تنهــا راه مبــارزه بــه ایــن خطمشــی خیانــت پســند منــود .بهدلیــل دفــاع
از میـراث گرانبهــا و ارزشهــای ســازمانی كــه توســط شــهیدان و خلــق رشافتمنــد کــورد آفریــده شــده بــود ،بســان
یــك فدایــی بــار دیگــر ســوگند پیوســن بــه صفــوف آپوییهــا را میدهــد .هیــچ نــوع تســلیمیت و سازشــی را
بــا دشــمنان و خیانتــكاران درون حزبــی قبــول نــدارد .عكــس آن اعتــاد و بــاوری و پیوســن و مشــاركت خویــش
را نیرومندتــر میســازد.
در ســال  2006میــادی در (منطقــه زاگــرس) در شــال کوردســتان در (درهی زاپ) فرمانــده یــك بلــوك (گروهــان)
بــود .در آن زمــان متامــی نیروهــای آپویــی بــا شــعار (پیــش بــه ســوی كار) كــه از جانــب «رهــر آپــو» اعــان
گردیــده بــود ،خــود را بــرای فعالیــت و مبــارزات نویــن بســیج منــوده بودنــد .ایســتاری كــه بهعنــوان یــك
گــروه گریــای آپویــی داشــته ،همیشــه در تــاش بودنــد كــه ایســتاری انقالبــی از خــود نشــان دهنــد ،زی ـرا در
مرحلــهی حساســی كــه جــای گرفتــه ،جوابگــوی آن مرحلــه گردنــد .بــا آمــوزش دادن و مترینهــای پیدرپــی
خواهــان آن بودنــد كــه نیروهــای گریــا را بنــا بــر نیروهــای ذاتــی خویــش در چارچــوب اسـراتژی دفــاع مــروع
آمــاده مبــارزه مناینــد .ایــن اهدافشــان تــا انــدازهای موفــق بــوده و در عملیاتهــا موفقیــت و پیــروزی را
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اســاس میگرفتنــد .مانــدن و اســتقرار گروههــای گریالیــی بســان بلــوك رفیــق (ســیوان) در كوهســتانهای آزاد
کوردســتان بــه معنــای جســارت بخشــیدن بــه خلــق آزادیخــواه و اســتحكام اراده و ضعیــف منــودن و شكســن
روحیــه و جســارت دشــمنان بــود .بــا همرزمانــش چنیــن ایســتاری را تــا آخریــن نفسهایشــان حفــظ منــوده و بــا
چنیــن ایســتاری وظیفـهی تاریخــی خویــش هامنــا برگزیــدن خطمشــی مقاومــت و مبــارزه را عملــی میمناینــد.
ایــن ایستاریســت كــه خلــق کــورد را از بردگــی و مــزدوری رهــا میســازد .ایــن وظیفـهی انقالبــی آپوییهاســت
كــه در هــر نقط ـهای از کوردســتان و جهــان و در هــر بره ـهی زمانــی و مكانــی در مقابــل خونخــواران کــورد
چنیــن ایســتار قهرمانان ـهای را بــه عرص ـهی عمــل میگذارنــد .ایــن ایســتاری اســت كــه راه رســیدن بــه آزادی
میباشــد .او بــا همرزمانــش كــه در محــارصهی فاشیستپرســتان و نژادپرســتان در چنــد مــاه بعــد از حمل ـهی
(پیــش بــه ســوی كار) مواجــه میگردنــد .فاشیس ـتهای تــرك خواهــان شكســن اراده و بــاوری ایــن انقالبیــون
كــه پرچــم آزادی و دموکراســی را بــا عشــق و عالق ـهی ف ـراوان بــا روح (پیــش بهســوی كار) برافراشــته بودنــد،
میباشــد .امــا چنیــن انقالبیونــی بهجــای قبــول کــردن و پســند خواســتههای دشــمنان و پیوســن بــه گــروه
خیانتــكاران ،فداكارانــه و قهرمانانــه ب ـرای دس ـتیافنت بــه آزادی پیــش بهســوی كاروان شــهیدان شــتافتند .ایــن
خطمشــی اســت كــه از هــر لحاظــی منافــع اقتدارگرایــان و پولپرســتان را بــه مخاطــره میانــدازد و افــكار آنــان
را چنــدان بــه آن خطمشــی مشــوش ســاخته اســت كــه ایــن اقشــار مجبــور بــه آزمــودن وحشــیانهترین شــیوه و
اعــال غیرانســانی میمنایــد كــه مانــع بســط و گســرش ایــن خطمشــی گردانــد.
رفیــق (ســیوان) و همرزمانــش در منطقـهی زاپ (زاگــرس) بــه محــارصهی نیروهــای دولــت فاشیســتی ترکیــه در
میآینــد .دشــمنان از كوچكتریــن تــا بزرگتریــن اســلحههای غولپیكــر را بــرای نابــودی ایــن گــروه گریــا
بــكار میگیرنــد .ناگفتــه منانــد گروهانــی از رفقــا داوطلبانــه و فداكارانــه و قهرمانانــه در میــان آنــان هفــت
رفیــق و مبــارز حقیقــی كــه در رأس آن رفیــق (ســیوان) وجــود دارد ،در نقطـهی خویــش مانــده بــا دشــمن مــی
جنگنــد تــا همرزمانشــان خــود را از عرصــه ی جنــگ دور ســازند .ایــن تاكتیــك و فــداكاری و كاراكــر آپویــی
اســت كــه بســان یــك فرمانــده آنرا بــه موفقیــت میرســاند .ایــن عملیاتــی اســت كــه در هیــچ جــای جهــان
بســان آن یافــت منیگــردد .دشــمن بــا مالحظــه منــودن چنیــن صحنههایــی آشــفته و پریشــان میشــود .چنیــن
عملیاتــی دشــمن را بــه هالكــت در مــیآورد .او و همرزمانشــان بــا فجیعتریــن و قباحتتریــن شــیوههای
غیرانســانی بهدســت فاشیســتهای تــرك بــه مقــام شــهادت نایــل میگردنــد .در عیــن حــال عظیمتریــن
خطمشــی بــاوری و انقالبــی را بــرای خلــق کــورد بــه ارمغــان میآورنــد .ایــن عملیــات (حواریــون آپویــی)
در عیــن حــال پیغــام چگونــه زیســن ،چگونــه مبــارزه منــودن و چگونــه مقاومتکــردن بــرای جوانــان کــورد
میباشــد .بــا همرزمانــش در هــر زمــان و مكانــی از تاریــخ مبــارزات آپویــی فداكارانــه فعالیــت منودنــد و تــا
آخریــن نفسهــای زندگیشــان در صفــوف مبارزاتــی خدمــت منودنــد .چنیــن خدمتــی شــهامت و شــجاعت
نوینــی را بــه هــواداران و مبــارزان و آزادیخواهــان خلــق کــورد و دیگــر خلقهــا میبخشــد .ایــن خصوصیتــی
زیبــا در شــخصیتش بــود كــه در هــر رشایطــی بــا اعــال قهرمانانـهی خویــش اســتاد مبارزاتــی و شــیوهی زیســن
رشافتمنــد را بــه همرزمانــش میآموخــت .ایــن هــری بــود كــه از نیســتی ،هســتی را میآفریــد .اینهــا همگــی
از باتجربهبودنــش در صفــوف مبارزاتــی نشــأت میگرفــت كــه در هــر زمــان و مكانــی از كمرتیــن امكانــات،
بیشــرین اســتفاده میمنــود .در عیــن حــال او و همرزمانــش بــا اندكــی مهــات جنگــی در مقابــل عظیمتریــن و
درندانهتریــن ابزارهــای تكنیــك جنگــی دشــمن بــه مبــارزه پرداختنــد .ایــن از اثباتهــای عینــی مبــارزان آپویــی،
كــه بــا برخورداربــودن از ارادهای مصمــم و راســخ ،قــادر بــه مبــارزه بــا هــر نــوع ابـزار پیرشفتــه جنگــی دشــمن
میباشــند .او و همرزمانــش بــا كالشــینكفهای خــود و تعــداد کمــی گلولــه و چنــد نارنجــك ،ســاعتها در
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مقابــل هلیكوپرتهــا و تانكهــا و رسبــازان فاشیســت تــرك بــه مبــارزه میپردازنــد.
در نهایــت بــا كشــن رسبــازان بیشــاری ســنگرهای ساختهشــده دســتان خویــش و همرزمانشــان را رهــا
منیمناینــد و در هــان ســنگرهای خاکــی و ســنگی درخــت آزادی ،دموکراســی ،ایــان ،بــاوری ،اراده ،هویــت
و ذهنیــت کوردســتان آزاد را بــا خــون رسخ و گــرم خویــش آبیــاری میمناینــد .ایــن ســنگرهای آزادی و مبــارزه
و مقاومــت ،چــون بدســت مقاومتگ ـران بنــا نهــاده شــده ،هیــچ زمانــی خالــی نگردیــده و نخواهــد گردیــد.
بلكــه بذرهــای ایــن خطمشــی بــا گــذر تاریــخ افزونــر خواهــد گردیــد .ایــن خواســتهها و وصیتهــای مبــارزان
شــهیدی همچــون؛ رفیــق (ســیوان) میباشــد كــه جوانــان ایــن را بســان پیغــام و رهنمــود حــل مشــكالت خویــش
و خلقشــان دیــده و بــا پتانســیل عظیــم خــود ایــن مانیفســت و رمانهــای انقالبــی را بــا عشــق و عالقــهی
ف ـراوان بــه آغــوش میگیرنــد.
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ارزیابی از حقیقت یك مبارز نوین
زندگــی حقیقــی بـرای انســان آزاد در ســدهی كنونــی ،بســی دشــوار و ســخت اســت .آنهــم بهخصــوص بـرای
خلقــی كــه محكــوم بــه پیــروزی گردیــده اســت .هرنجویانــی كــه بــا چشــیدن ایــن ا َمل در کوردســتان بپاخواســتهاند،
ادعــای رســاندن انســانها بــه زادگاه نخســتین انســانیت و مهــد متــدن حقیقــی را دارنــد .خواســتگاهی كــه
بــا برخــوردار گشــن شــعور و آگاهــی و درك آدمیــزاد ،زندگــی دســتهجمعی و اشــراکی را بــرای برشیــت بــه
ارمغــان آورد .رسزمینــی كــه در آغــاز بــه نــام (گونــد) و بعــدا ً بــه نــام (گوندوانــا) و (کوردیــن) و در نهایــت در
زمــان ســلجوقیان بــه( کوردســتان) تغییــر مییابــد .ایــن واقعیتــی از گذشــتهی کوردســتان اســت .ایــن واقعیــت
گمگشــته را كــه ســالهای مدیــدی بــه فراموشخانــهی تاریــخ ســپرده شــده را بایــد آشــكار ســازیم .ایــن
حقیقتــی اســت كــه در هیــچ زمانــی از بیــن نخواهــد رفــت و حقایــق بــر حســب زمــان و مــكان پنهــان یــا عیــان
میشــوند .رفیــق (ســیوان) از حقیقــت جویــان نظــام حقیقــت و دموکراســی مــی باشــد .روستانشــینی چگونــه
رونــق یافــت؟ فرهنــگ شهرنشــینی چگونــه توســعه یافــت؟ جوامــع انســانی در مراحــل هموســاپینس و بعــد از آن
چگونــه رشــد یافتنــد؟ ایــن از جملــه ســئواالتی میباشــد كــه درك و شــعور انســان را نســبت بــه اجتامعیشــدن
خویــش و انقــاب تشــكیل جامعــه و شــكل جوامــع اولیــهی بــری را تعمیــق میبخشــد .در ایــن راســتا و
جهــت تعریــف شهرســتان خویــش یعنــی (جوانــرو) بهعنــوان خواســتگاه نخســتینش ،چنیــن بیــان میمنــود؛
(جوانــرو) از لحــاظ جغرافیایــی از آب و هــوای معتــدل و كوهســتانی برخــودار بــود .دارای مناطــق و اراضــی
مرتفــع و زمینهــای حاصلخیــز اســت .همچنیــن دارای جنگلــی انبــوه و رسســبز و خــرم بــوده و آثــار انقــاب
زراعــی و دامــداری دوران نوســنگی در ایــن منطقــه بــه جــای مانــد .خلــق مایحتــاج زندگــی خویــش را بیشــر از
راه كشــاورزی و دامــداری تأســیس میكننــد .موقعیــت موجــود منجــر بــه آن گردیــده كــه انقــاب روستانشــینی
عمیقتــر گــردد و خلــق احتیاجــات اساســی خــود را بــر اســاس دســرنج خویــش تأمیــن مناینــد .همچنیــن بهدلیــل
چنیــن موقعیتــی در زادگاهــش بـرای امـرار معــاش و كســب تولیــد مــازاد بــر مــرف و بهدلیــل وضعیــت آب و
هوایــی و رشایــط جــوی تابســتان را از قشــاق بــه ییــاق كــوچ میكننــد .فرهنــگ زندگــی دســتهجمعی مابیــن
عشــایر منطقــه (جوانــرو) بهدلیــل وضعیــت جغرافیایــی برجــای مانــده .جهــت حفــظ امنیــت جانــی و مالــی و
دفــاع از ارزشهــای بدس ـت آمــده مــا بیــن عشــایر روابــط خویشــاوندی ریشــه دوانــده و كنفدراســیون عشــایر
و اتحــاد و همبســتگی مــا بیــن ایــن عشــایر بهوجــود آمــده اســت .البتــه بهدلیــل سیاس ـتهای تحمیلشــده
دولــت جمهــوری اســامی ایـران در ایــن منطقــه ،ســعی كــرده كــه دســتاوردهای حقیقــی خلــق را غــارت و چپــاول
و بــه خدمــت منافــع خویــش درآورد.
از دیگــر سیاسـتهای تحمیــل شــدهی دولــت در ایــن منطقــه آن بــوده كــه نظــام حاكــم ،سیاسـت آسمیالســیون
فرهنگــی را بــر علیــه خلــق بــكار گرفتــه اســت .سیاســت بردهســازی و بیگانهبــودن خلــق بــا جوهــر اصیــل
خویش،تــا كــه خلــق از هســتی خویــش احســاس رشم و نفــرت منایــد .بدینگونــه خواســتهاند ایــن خلــق را
در نهادهــای ســاخته شــدهی دولتــی رام و مهــار مناینــد .آسمیالســیون سیاســتی ظریــف اســت كــه بــدون آنكــه
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خلــق احســاس هیــچ درد و املــی منایــد ،در جامعــه رونــق مییابــد .نهادهــا و ابزارهــای آسمیالســیون امــروزی
در حكــم زیگوراتهــای دوران ســومر و مــر اســت .دولــت در پرستشــگاههای معــارص بــه شــیوهای مــدرن بــا
اســتفاده از الهیــات و اعتقــادات مذهبــی و دینــی ،سیاســت آسمیالســیون را ترویــج میبخشــد .او بهعنــوان یــك
جــوان ،انتقاداتــی از جامعـهی خویــش منــوده .نبــود ســازماندهی خلــق و ضعــف ایدئولــوژی ،علــم و فلســفه را
ســبب عقبماندگــی جامعــهی کــورد ،بهخصــوص منطقــهی (جوانــرو) قلمــداد میمنــود .اینهــا را بهعنــوان
مهمرتیــن عوامــل شكســت و فروپاشــی عصیانهــای موجــود در کوردســتان ارزیابــی میمنــود .چنیــن عواملــی
موجــب آن گردیــده كــه کوردســتان بــه رسزمینــی اشــغال شــده و ویـران و خلــق كــورد هــم بــه خلقــی شكســت
خــورده و مأیــوس ،ناامیــد ،بیبــاور و كوتهاندیــش درآیــد .ایــن از جملــه عواملــی اســت كــه وجدانــش را بیــدار
میمنایــد و او را وادار بــه مشــاركت در آبادانــی و تشــكیل کوردســتانی آزاد و دموکــرات میمنایــد .از جهتــی
دیگــر احزابــی چــون؛ (مجاهدیــن خلــق ،حــزب كوملــه و حــزب دموکـرات کوردســتان ایـران) در ایــن منطقــه و
عــدم ســازماندهی گســرده و همگانــی و تنگنظــری آنــان كــه هــر چنــد تــا انــدازهای در منطقــه نفــوذ کــرده
بودنــد ،امــا نتوانســتهاند در مقابــل سیاسـتهای دشــمن فعاالنــه وظایــف خویــش را بـرای خلقــی كــه تشــنهی
آزادی و دموکراســی گردیــده ،بجــای آورنــد .او همیشــه از فعالیــت ایــن اح ـزاب انتقــادات شــدیدی منــوده كــه
چـرا ایــن احـزاب وظیفـهی انقالبــی خویــش را بـرای خلــق کــورد ایفــا منیمناینــد .ایــن جــای تأســف بـرای چنیــن
احزابــی اســت كــه ادعــای مبــارزه و پیشــاهنگی منــوده و از لحــاظ مــادی و معنــوی ،بــه بیگانــگان وابســته شــده.
دشــمنان هــم آنــان را بــه احزابــی اب ـزاری در آوردهانــد .ایــن نشــان از بیارادهگــی و بیهویتــی چنیــن احزابــی
اســت .آنــان بــر رس خلقکــورد و جوانــان تجــارت میمناینــد .او بهعنــوان یــك جــوان آزادیخــواه همیشــه اب ـراز
میمنــود كــه ایــن اح ـزاب بــا برخــوردار بــودن از می ـراث فعالیــت ســازمانیای كــه داشــته ،هنــوز نتوانســتهاند
حقیقــت خویــش را بــه خلــق بقبوالننــد .ایــن بهدلیــل بیبــاوری خلــق بــه آنــان بــوده كــه چــون ایــن احـزاب بــه
نیــرو و خلــق خویــش بــاوری نداشــته و دســت بهســوی بیگانــگان دراز منودهانــد .چنیــن وضعیتــی در منطقــه
(جوانــرو) بــذر بیبــاوری و بیاعتــاد را در میــان خلــق كاشــته و خلــق منطقــه گرایــش چندانــی بــه اح ـزاب
کــوردی نداشــتهاند .خلقــی كــه از سیاســت هـراس داشــته و مشــاركت منــودن در عرصـهی سیاســت را بهعنــوان
بــازی بــا مــرگ ب ـرای خویــش قلمــداد میمناینــد.
رفیــق (ســیوان) جنبههــای مختلفــی از ســاختار اجتامعــی کوردســتان كــه موجــب عقبماندگــی و بــروز معضــات
اجتامعــی بــوده را بدینگونــه بــر میشــمرد ،عواملــی چــون ســاختار عشــیرهگرایی ،فئودالیســم ،مطلقگرایــی و
شوونیســم اقتدارگرایــان .ایــن عوامــل موجــب بردهســازی ،نوكــری و مزدورســازی و همچنیــن موجــب شــكلگیری
خانــوادهای كالســیك و آشــفته و جامعــهای فاقــد عدالــت و برابــری گردیــده اســت .انجــام چنیــن عواملــی
اوجگیــری ظلــم و ســتم ،جنــگ و خشــونت در جامعــهی کوردســتان میباشــد .خلقکــورد مــدام از جانــب
حاكامن مورد تحقیر قرار گرفته و ارزشهای معنوی این خلق را به باد متسخر گرفتهاند.
بــا چنیــن تحلیالتــی در مراحــل زندگ ـیاش پــی بــه آن خواهیــم بــرد كــه از شــخصیتی فــداكار ،مســئولیتپذیر،
اومانیس ـت و دلســوز در میــان جامعــه و خلــق برخــوردار بــوده اســت .خصوصیاتــش او را هدایــت کــرده كــه
در قبــال مســایل تاریخــی ،ایدئولــوژی ،سیاســی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و  ...تحلیالتــی علمــی ـ فلســفی بــه عمــل
آورد .بهعنــوان یــك جــوان آزادیخــواه دســتاوردهای بدســت آمــدهی انقــاب روستانشــینی و كشــاورزی را حفــظ
منــوده و ارزشهــای معنــوی جامع ـهی نوســنگی را توســعه میبخشــید .سیاس ـتهای دشــمن را در شــخصیت
خویــش محكــوم ســاخته و در تــاش خنثیســازی ایــن سیاس ـتهای پلیــد دشــمن بــوده اســت .جوانــی كــه در
تــاش مســتقلبودن شــخصیت و ذهنیــت خویــش بــوده و بــا وجــود فجیعتریــن و دشــوارترین رشایــط خــود
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را وابســته بــه هیــچ نهــاد دولتــی ننامیــد .در تــاش جهــت ســاخنت شــخصیت انســانی آزاد و دموکـرات بــود كــه
مبتنــی بــر ارزشهــای حقیقــی جامع ـهی آزاد باشــد .او بهعنــوان جوانــی بــود كــه ارصار بــر اتحــاد مــا بیــن
عشــایر و خلــق منــوده و همچنیــن ارصار بــر توســعه و آبادانــی انقــاب روستانشــینی و زراعــی و كشــاورزی را
داشــت .آنرا بهعنــوان مهمرتیــن عامــل جلوگیــری از آسمیالســیون اجبــاری تلقــی میكــرد .در ایــن خصــوص
تحلیــات عمیقــی انجــام داده و در شــخص خویــش در تــاش بـرای برطرفســازی چنیــن معضالتــی بــوده اســت.
در تــاش بـرای رفــع چنیــن معضالتــی در جامعــه بــوده و بســان یــك روشــنفكر آپویــی در قبــال احـزاب و اقشــاری
كــه از مســئولیتی در جامعــه برخــوردار بودهانــد ،انتقــادات انقالبــی انجــام داده .ایــن حاكــی از آنســت كــه رفیــق
(ســیوان) بهعنــوان جوانــی كــه از اراده ،فكــر و درك و شــعور برخــوردار بــوده و از كاراكــری كــه دشــمن آنرا
ســاخته تــا مطابــق خواســتههای دولــت عمــل منایــد ،خــود را دور ســاخته .كاراكــر كــوردی مبــارز و بــا رشف و
دلســوز خلــق خویــش را در وجــود خــود نهادینــه منــود.
او جوانــی بــود كــه بــر علیــه ذهنیــت عشــیرهگرایی ،فئودالیســم مطلقگرایــی ،اقتدارگرایــی ،خشــونت و شــدت،
مردســاالری و علــم گرایــی پوزتیویســتی  ...مبــارزه منــوده و همچنــان كــه خــود را از ایــن عوامــل دور میكنــد،
بههــان انــدازه بــه جوانــی نیرومنــد و آگاه و مبــارز تبدیــل میشــود .ایــن از خصوصیاتــی بــاارزش مــی باشــد
كــه قبــل و بعــد از پیوســن بــه صفــوف گریــا كســب منــود و بــا موانــع مبــارزه منــوده .بــا پیوســن بــه صفــوف
گریــا ســطح مبــارزات خویــش را عظیــم و فراوانتــر تعمیــق منــود .او معتقــد بــر آن بــود هــر چنــد كــه زمــان
خویــش را در مبــارزه و فعالیــت طــی كنیــم بــه هــان انــدازه تــوان اصالحســازی جامعــه را خواهیــم داشــت.
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شهید سیوان؛ جویندهی نظام حقیقت
رفیــق «ســیوان» بــا تحلیالتــی كــه نســبت بــه زن در جامعــه داشــته ،از وضعیتــی كــه امــروزه زن بــا آن مواجــه
گردیــده بهشــدت انتقــاد منــوده و بــا توجــه بهســطح آگاهــی كــه بــر حســب زمــان و مــكان در مــورد ایــن مســأله
داشــته ،در مقابــل آداب و رســوم و تقالیــد اجتامعــی مخــرب موضعــی انســانی را از خــود نشــان داده اســت .بــا
ذهنیتــی كــه نظــام اقتدارگرایــی و مردســاالری در جامعــه حاكــم منــوده ،زن در جامعــه فاقــد نیــرو و اراده شــده.
بــا ســلبمنودن حقــوق فــردی و اجتامعــی از جنــس زن ،ایــن جنــس را روزبـهروز تضعیــف منودهانــد .وضعیتــی
كــه زن بــه آن گرفتــار گردیــده او را بهفكــر وا مـیدارد .بــا محبوسشــدن زن در خانــه و محدودمنــودن عرصـهی
فعالیت ـیاش در جامعــه ،از طــرف ذهنیــت مردســاالر بــا معضــات اجتامعــی چــون خودكشــی ،ف ـرار از وطــن و
درمانــده مانــدن مواجــه شــده .قبــل از پیوســن خویــش بــه صفــوف گریــا هــر چنــد كــه فاقــد تحلیــل علمــی ـ
فلســفی در قبــال مســئله زن میباشــد ،بهشــیوهای وجدانــی و اخالقــی براســاس تقالیــد و آداب و رســوم انســانی
برخــورد منــوده و از ســلب منــودن موقعیــت حقیقــی زن ،بســیار ناخشــنود بــوده و تصمیــم بــر آن میگیــرد كــه
در قبــال ایــن وضعیــت مبــارزه منایــد .آغــاز ایــن مبــارزه را بــا شــخصیت و ذهنیــت خویــش آغــاز میمنایــد .اقـرار
بــر آن میمنایــد كــه بــه جــای بــه زنــدان انداخــن زنــان در چارچــوب خانــه و ســوق دادن زنــان بــه خودكشــی،
زمین ـهی دســت یافــن زنــان بــه خان ـهی آزادی و پــارك آزادی زنــان در كوهســتان را فراهــم مناییــم .ســوق دادن
زنــان بهســوی زندگــی آزاد و مشــاركت آنــان در عرصههــای سیاســت را توســعه بخشــیم .ایــن از آرزوهــای
جوانــی كــه تشــنهی جامعـهای آزاد و دموکـرات گردیــده ،میباشــد .او بهدلیــل آرزوهایــی كــه در ذهــن خویــش
پرورانــده بــود و بهخاطــر عــدم دسـتیافنت بــه ایــن آرزوهــا در خــود احســاس رشم و عصبانیــت میمنــود .ایــن
ویژگــی موجــب نفــرت نســبت بــه ذهنیــت مردســاالری و اقتدارگرایــی در او گردیــده .بــا اســتفاده از جوســازی
كــه نظــام در جامعــه ایجــاد منــوده ،فراینــد محبــت و دوســتی و صمیمیــت را در جامعــه تضعیــف منــوده ،در
قبــال ایــن مســئله اقـرار میمنــود كــه دشــمن آنقــدر مـرا از خویــش بیگانــه ســاخته كــه حقیقــت دوستداشــن
را از یــاد بــرم و راهــی را در زندگــی در برگیــرم كــه مســیر انزواگــری و خلوتنشــینی باشــد .نكتـهی جالبــی كــه
در ایــن مواقــع از خــود نشــان مـیداد ایــن بــود كــه در مقابــل هرگونــه رنــج و مشــقتی كــه بــر جامعــه تحمیــل
میگردیــد ،خطمشــی مقاومــت و ترویــج مبــارزه را انتخــاب میكــرد .فلســفهی؛ ( منیتوانــم و منیدانــم) كــه
امــروز در میــان قــر جــوان رواج یافتــه را هــم ب ـرای شــخص خویــش و هــم قــر جــوان بهعنــوان بنبســت
و خــط قرمــز محســوب مــی منایــد .چونکــه ایــن فلســفه موجــب گردیــده ،كــه جوانــان فاقــد اراده و هویــت
ملــی و حقــوق طبیعــی خویــش گردنــد .ایــن فلســفهی زیســن ،موجــب بحـران ایدئولــوژی ،سیاســی ،اجتامعــی،
فرهنگــی ،اقتصــادی و  ...در کوردســتان گردیــده اســت .در قبــال ایــن بایــد فلســفهای كــه پیــش روی جوانــان
قـرار گیــرد فلســفهی؛ ( میتوانــم و میدانــم) باشــد و كاری كــه انجــام شــدنی نباشــد یــا بـرای انســان غیرممكــن
باشــد ،یافــت نشــود .جوانــان قــر پیشــاهنگ و نیــروی فعــال جامعــه و مبــارزه میباشــند .غیــر از ایــن هــر
فلســفهای ،زندگــی جوانــان را بــا شكســت و رسكــوب مواجــه خواهــد منــود.
مطالبــی كــه در بــاال بــه آن اشــاره منــودم ،محیطــی اســت كــه در آن چشــم بــه جهــان میگشــاید .ایــن محیــط
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بــر روح و روانــش تأثیــر میگــذارد .معتقــد بــر آن بــود كــه محیــط تأثیـرات بــارزی بــر انســان خواهــد گذاشــت
و گاهــی اوقــات خواســته یــا ناخواســته تأثی ـرات مخربــی از لحــاظ ذهنــی ،شــخصیتی ،اخالقــی و عاطفــی بــر
شــخص خواهــد گذاشــت .او هرگــز خــود را خــارج از ایــن تأثیـرات ندیــده و بهعنــوان یــك جــوان خــود را در رأس
تأثیرپذیــری ایــن سیاســت ق ـرار م ـیداد .همچنیــن بهدلیــل وابستهســازی خلــق بــه نظــام ،از طریــق مادیــات
و شــغل و  ...فرهنگــی در میــان خلــق رواج یافتــه كــه میتــوان بــه ( فرهنــگ پولپرســتی) از آن نــام بــرد.
ایــن سیاســت بیواقتــدار و بخــور و منیــر میباشــد .باگســرش فقــر در جامعــه و اقتصــاد فلــج دولتــی ،جامعـهی
کوردســتان و خلــق را تشــنهی پــول و مادیــات کــرده اســت .ایــن فرهنــگ موجــب آن گردیــده كــه پــول و رسمایــه
از مباحــث اصلــی مــردم جامعــه باشــد .دیــن و ایــان و اعتقــاد هــر كــس پــول و رسمایــه باشــد .مادیــات را بــه
ســطحی رســاندهاند كــه میتــوان از پــول بهعنــوان ( افیــون جامعــه) نــام بــرد .نگرشــی كــه بــه ایــن مســأله
داشــت آن بــود كــه (در جامعـهای هــر چنــد بــه ارزش مادیــات افــزوده شــود ،بــه هــان انــدازه ارزش معنویــات
جامعــه كاســته خواهــد شــد) .او مالحظــه میمنایــد كــه جامعـهی کوردســتان بــا سیاســتی مواجــه میگــردد كــه
معنویــات و ارزشهــای حقیقــی ایــن خلــق پایــال میگــردد .بــا تعمیــق ایــن سیاســت ناامیــدی ،بیبــاوری
و شــك و گــان و ظاهربینــی رواج یافتــه و عرصــه ب ـرای تفكــر و اندیش ـهای ســامل و درســت تنگــر میشــود.
هــدف اساســی دشــمن تضعیــف و نابــودی معنویــات در جامع ـهی کوردســتان میباشــد .زمانــی كــه معنویــات
در جامعـهای تضعیــف میگــردد ،مــا بیــن دروغ و حقیقــت فاصلـهای باقــی نخواهــد مانــد و در جامعـهای كــه
حقیقــت جــای خــود را بــه مكــر و حیلــه و نیرنــگ و دروغ بدهــد ،در آن جامعــه هــر چقــدر پیرشفــت و توســعه
شــكل گیــرد ،پیرشفــت و توســعهای شــكلی و تقلیــدی میباشــد.
رفیــق (ســیوان) در مرحلـهی حســاس زندگــی خویــش بهدلیــل ضعــف اقتصــادی خانــواده و جهــت رفــع نیازهــای
اقتصــادی خانــواده هزینههــای تحصیــل خــود ،ب ـهكار روی م ـیآورد و بــه خانــوادهاش كمــك میكنــد .بدیــن
گونــه میخواســت بــاری بــر دوش پــدر و مــادر نباشــد و از جانــب خویــش كمكــی بــه بهبــود وضعیــت مالــی
خانــوادهی خــود منایــد .ایــن وظیف ـهای بــود كــه الزم مــی دیــد بــر دوش خــود بگــذارد و بهعنــوان یــك جــوان
پیشــاهنگ ،مســئولیت پــدر و مــادر را ســبك منایــد .از جنب ـهای دیگــر محتــاج نبــودن جوانــان بــه دیگ ـران و
تأمیــن مایحتــاج زندگــی خویــش را بــر اســاس رنــج ،ب ـرای خــود مبنــا ق ـرار م ـیداد .در ایــن زمــان ،مرحل ـهی
نوینــی از زندگــی خویــش را آغــاز میمنایــد .بــرای اولیــن بــار او از خانــواده خویــش دور شــده و بهخاطــر
كســب درآمــد حــال ،بهســوی شــهرها روانــه میشــود .ایــن مهاجــرت او از یــك جهــت ب ـرای او خوشــایند و از
جهتــی دیگــر حیــرت انگیــز و غمنــاک بــود .نتیجـهای كــه از ایــن دو راهــی گرفتــه ،مبــارزه و مقاومــت بــا ایــن
زندگــی اســت .بدیــن دلیــل او وارد جامع ـهای میگــردد كــه آكنــده از درد و ا َمل اجتامعــی اســت .وظیف ـهای كــه
بــر عهــدهی خویــش دیــده ،گــذار از درد و ا َملــی اســت كــه انســان را گرفتــار هزارهــا مشــقت و بدبختــی منــوده
اســت .همچنیــن بهدلیــل موقعیــت زندگــی قبلــی روستانشــینی ،قــدرت هضــم و قبــول بســیاری از ناگواریهــا
و معضــات اجتامعــی موجــود در جامعــه را نداشــته و بــا چنیــن ذهنیــت و آگاهــی محــدودی ،مشــكالت و
تناقضــات و تبعیضهــای موجــود در جامعــه را درك و تحلیــل منــوده اســت .مواجــه گردیــدن او بــا چنیــن مســایلی
بغــض و كینــه و نفــرت و حــس انتقامجویــی را در او افزایــش داده و بنیــهی میهندوســتی و انساندوســتی
و ملیگرایــی را در او بهوجــود آورده اســت .مالحظهمنــودن بیامریهــای دیگــری از قبیــل؛ وجــود حســادت،
خیالبافــی و رقابتهــای اجتامعــی ناســامل ،جــاه طلبــی و تعاریــف و برداشــتی غلــط از عشــق ،احســاس و عاطفــه
و  ...در شــهر موجــب بیــداری وجــدان و حــس انساندوســتی او میگــردد .در انــدك زمانــی بــه ریشـهی متامــی
معضالتــی كــه انســانهایی پوچگـرا و بدبخــت و ناامیــد را بــه بــار آورده ،پــی میبــرد .پــی بــردن و درك و فهــم
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او از ایــن مســایل موجــب گریــز از آن جامعــه در وجــود او گردیــده اســت .چــون مانــدن در چنیــن جامع ـهای
موجــب كســالت و افرسدگــی میشــود .وجــود چنیــن زمینـهای او را بــر آن داشــت كــه بــا تحقیــق و پژوهــش ،از
یــك جهــت بــه حقیقــت جامعــه و دولــت و شــخص خویــش پــی بــرده و از دیگــر جهــت ،بازگشــت بــه فرهنــگ
اصیــل خویــش را در ذهــن و روان خویــش جــای داد .در ایــن مرحلــه تجربـهای كــه از زندگــی گرفتــه در ســطح
فراوانــی میباشــد و چنیــن مرحل ـهای میباشــد كــه او را مابیــن دوراهــی ( یــا دوام ،یــا متــام) ق ـرار میدهــد.
البتــه او راه صحیــح آن (دوام) را ترجیــح مــی دهــد .بــا پیوســن بــه صفــوف گریــا بــه ســوی ســومین مرحلـهی
زندگــی خویــش كــه بهعنــوان اوج زندگــی وی میباشــد ،گام برمــی دارد.
او عواملــی كــه جوانــان را از جوهــر انقالبــی دور ســاخته ،در شــخص خویــش مــورد انتقــاد ق ـرار داده و ب ـرای
گــذار و رهایــی از ایــن عوامــل ،تــاش خســتگی ناپذیــری را از خــود نشــان مــی دهــد .بــه عقیــده او عامــل
اساســی كــه جوانــان را مارژینــال و لی ـرال منــوده ،عاطفــی بــودن جوانــان در قبــال مســایل اجتامعــی اســت.
آنهــا برخــوردی احساســی و عاطفــی دارنــد و بهشــیوهای علمــی و واقعیتگرایانــه نســبت بــه مســایل برخــورد
منیمناینــد .او همیشــه از خــود انتقــاد منــوده كــه نســبت بــه مســایل و مشــكالت اجتامعــی برخــوردی مكانیكــی
داشــته ،ایــن بهعنــوان كاراكــری در قــر جــوان نهادینــه گردیــده و موجــب آن شــده كــه نســبت بــه تحلیــل
مســایل ،واقعیتگــرا نباشــند و در عــوض قــری از روشــنفكران خیالــی و شــكایتگرا در جامعــه بهوجــود
بیاینــد .در حقیقــت ایــن قــر فاقــد اســتعداد و مهــارت انقالبــی در جامعــه میباشــند .ایــن از جملــه عواملــی
میباشــد كــه منجــر بــه آن گردیــده تــا جوانــان نســبت بــه زادگاهشــان عملکــردی نشــانندهنــد.
در حقیقــت ایــن ا َعــال موجــب بی ـزاری و نفــرت و گریــز جوانــان از جامعــه گردیــده اســت و زندگــی آزاد،
آســایش ،رفــاه و امنیــت را از جوانــان ســلب منودهانــد .جوانــان را در جامع ـهای كــه امنیــت و ضامنتــی ب ـرای
توســعه و پیرشفتشــان وجــود نداشــته رهــا ســاختهاند .ایــن مســایلی اســت كــه در آغــاز در شــخصیت و
ذهنیــت خویــش مــورد انتقــاد قـرار داده و واقعیتــی كــه هــر چنــد بســیار تلــخ و ناگــوار باشــد را قبــول منــوده و
جســورانه نقطــه ضعفهــای خویــش را محاكمــه میمنایــد .ایــن ارصار او بـرای رهایــی از معضــات و مشــكالت
موجــود در جامعــه بــود .بیگــان جوانانــی كــه در یــك جامعــه جســارت آنرا داشــته باشــند كوتاهیهــا و
ضعفهــای خــود را بــر زبــان آورنــد ،تــوان ســپری منــودن و رهایــی از ایــن وضعیــت تحمیلشــده را دارنــد .او از
منونـه جوانانــی بــود كــه بــا جســارتی انقالبــی شــخصیت خــود را دادگاهــی منــوده و مفاهیــم غلــط و دگامتیــك را
در شــخص خویــش محكــوم منــوده اســت .تالشــی كــه در ایــن راســتا از خــود نشــان داده پیوســن او بــه صفــوف
گریــا و رهایــی از بنــد اســارت حاكــان و دامهــای تنیــده شــده بـرای جوانــان میباشــد .بــه جوانــی روشــنفكر
انقالبــی كــه مســافت مــا بیــن تئــوری و عمــل را كمــر منــوده و نگرشــی كــه بــه مســایل اجتامعــی داشــته ،نگرشــی
علمــی ـ فلســفی بــوده اســت .توانســت در  PKKتناســبی میــان هــوش عاطفــی و هــوش تحلیلگــر ایجــاد منایــد.
تناقضاتــی كــه قبـاً در فكــر و ذهــن او شــكل گرفتــه بــود در  PKKبــا تحلیــل و درك علمــی و فلســفی برطــرف
منــود.
وضعیتــی كــه در دومیــن مرحلـهی زندگــی خــود بــا آن روبــرو میگــردد ،جویندهبــودن نظــام حقیقــت میباشــد.
بهدلیــل شــناخت ســطحی كــه نســبت بــه (حــزب دموک ـرات کوردســتان ای ـران) داشــته ،تصمیــم بــرآن میگیــرد
كــه بــا ایــن حــزب رابطــه برقـرار ســازد .از لحــاظ ایدئولــوژی ،ســازمانی و سیاســی رابطـهای بــا آنــان نداشــته و
از حقیقــت و اهــداف و برنامــه ایــن حــزب شــناخت چندانــی نداشــته .تنهــا از لحــاظ عاطفــی و احساســی بــا
ایــن حــزب بــوده .ایــن موجــب شــكلگیری تفكــری بـرای برقـراری رابطــه بــا ایــن حــزب در او گردیــد .از نزدیـك
فعالیــت ایــن ســازمان را مــورد تحلیــل ق ـرار میدهــد .در ایــن مــدت بــا  PKKآشــنا و بــا تبلیغــات آن رویــارو
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میشــود PKK .جنبشــی ملــی ـ دموکراتیــك میباشــد ،اتحــاد و یكپارچگــی کوردســتان و آزادی فــرد و جامعــه
و بازگردانــدن ارزشهــای اصیــل انســانی را پی ـشروی فعالیــت خــود ق ـرار داده اســت .جنبشــی كــه نــه تنهــا
فعالیتــش در چارچــوب کوردســتان بلكــه در خاورمیانــه و جهــان مطــرح گردیــده اســت .جنبشــی كــه توانســته بــا
مبــارزات ایدئولــوژی ،سیاســی ،نظامــی و  ...خویــش سیاس ـتهای برنامهریــزی شــدهی دشــمنان بــر کوردســتان
را خنثــی ســازد .ایــن نكاتــی اســت كــه او را ســوق داده تــا در قبــال جنبــش  PKKتحقیــق و تفحــص منایــد و
اهــداف و برنامـهی ایــن حــزب را درك منایــد.
بــا درك مســایل و عاشقشــدن بــه چنیــن جنبشــی ،در ســال  1998بــه صفــوف گریــا مــی پیونــدد .بــا پیوســن
بــه صفــوف گریــا راهــی قندیــل میگــردد و آمــوزش ابتدایــی خویــش را در خصــوص تاریــخ انســانیت و جامعــه
کوردســتان و همچنیــن تاریــخ  PKKو اهــداف آن میبینــد .از اوایــل پیوســن بــه ایــن صفــوف بــه حقیقتــی پــی
میبــرد كــه هیــچ وقــت در خیــال او پرورانــده نشــده بــود .ایــن حقیقــت آن بــود كــه چگونــه بــه یــك مبــارز و
جوینــدهی نظــام حقیقــت دســت یابــد .ایــن حقیقــت او را بــه تفكــری عمیــق فــرو میبــرد .از جهتــی بهدلیــل
رهانشــدن از ذهنیــت و افــكار دگامتیســم دینــی و تعصبگرایــی مذهبــی و قومــی و سیاســتهای پلیــد
دشــمن ،در مرحلـهی آغازیــن جهــت ایجــاد توازنــی مــا بیــن عمــل و تئــوری دچــار مشــكل میشــود .بدینســان
در انــدك زمانــی بــا آمــوزش و مطالعــات و تحقیــق و تفحــص توانســت كاســتیها و نواقــص شــخصیتی ،اخالقــی
و ذهنیتــی را در خــود برطــرف ســازد .ایــن منایانگــر درك و شــعوری اســت كــه بهعنــوان یــك مبــارز آ نرا مســتحق
خویــش دیــده كــه بـرای کوردســتان مابیــن تئــوری و عمــل توازنــی برقـرار ســازد تــا بتوانــد از احســاس و عاطفـهی
افراطــی خــود را رهــا ســازد.
در ســال  1999میــادی ب ـرای فعالیــت و مبــارزات مســلحانه بــا امیــد و شــور و شــوق انقالبــی راهــی شــال
کوردســتان مــی گــردد .آرزویــی كــه ســالها در خیــال خویــش آنرا پرورانده تــا روزی خود را در شــال کوردســتان
و دركوههــای رسبــه فلككشــیده قلــب کوردســتان (آمــد) ببینــد .همچنیــن بهســطحی برســد كــه دركمرتیــن
زمــان بــه درك حقیقــت شــخصیت کــورد و کوردســتان برســد .بـرای عملــی ســازی و ایفــای نقــش تاریخــی كــه بــه
او محــول گردیــده ،تــاش منایــد .ایــن یكــی از عظیمتریــن آرزوهایــش بــود تــا بــا همرزمانــش بــه شــهر دیاربكــر
(آمــد) بــرود .شــخصیت او جویــای شــناخت حقیقــت و هــر جنــگ بــود .ایــن تــاش خســتگیناپذیر ،حقیقتــش را
منایــان میســازد .بـرای آموخــن و تجربــه و پختگـیاش بایــد بــه جایــی كــه ســختی و دشــواری و بهعنــوان جبهــه
مقــدم جنــگ میباشــد ،بــرود .چــون او معتقــد بــود در چنیــن مكانــی اســت كــه میتوانــد معنــای زندگــی،
انســانیت ،عدالــت و آزادی را ملــس منایــد .او تنهــا بــه مــدت یكســال توانســت در شــال كوردســتان مبانــد .زیـرا
در ســال  1999بــا بــه اســارت درآمــدن (رهربآپــو) ،بــا اعــان آتشبــس یكطرفــه از جانــب رهــری ،بــاری دیگــر
نیروهــای موجــود در شــال بــه جنــوب کوردســتان منتقــل شــدند .گروهــی از رفقــا كــه بــه گــروه صلــح و آشــتی
مشــهورند ،از جانــب حــزب بــه تركیــه فرســتاده میشــوند تــا مطالبــات صلحجویانــه و آزادیخواهانــه را بــه
دولــت تــرك بقبوالننــد .امــا دولــت تركیــه چنیــن مطالبــات و آتشبســی را قبــول منیمنایــد .دولــت تــرك برعكــس،
ایــن گــروه رفقــا را دســتگیر و روانــه زنــدان میمناینــد كــه تــا بــه امــروز تعــدادی از رفقــای ایــن گــروه در زنــدان
تركیــه بــر میبرنــد .تــاش رهــری و ارصار او بــر اســاس توقــف جنــگ و خونریــزی ،كشــتار و سیاســت انــكار و
امحــاء میباشــد .امــا دولــت تركیــه هیــچ اقدامــی در ایــن خصــوص انجــام منیدهــد .در عــوض سیاســت انــكار
و امحــاء خویــش در قبــال خلــق کــورد و گریــا گســرش میدهــد .گامــی كــه از طــرف ســازمان بـرای چارهیابــی
مســئلهی کــورد برداشــته میشــد ،بهطــور كامــل درك و فهــم منیشــد ،از جملــه عــدم فهــم آتشبــس یكطرفــه
كــه از جانــب رهــری اعــان گردیــده بــود .متامــی رفقــای موجــود در شــال کوردســتان از آتشبــس چنیــن
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برداشــت منــوده بودنــد ،كــه آتشبــس دوطرفــه میباشــد .ایــن برداشــت موجــب غفلــت رفقــا میگــردد كــه
بعــد از اعــان ایــن آتشبــس ،رفقــا ســطح هوشــیاری نظــم و انضبــاط نظامــی خــود را كاهــش میدادنــد .حــس
مســئولیت انقالبــی درآن زمــان در میــان رفقــای ایــن منطقــه تضعیــف میگــردد .بعــد از گذشــت مدتــی متامــی
مشــكالت و نقطــه ضعفهــای انقالبــی خویــش را جســورانه بــر رس زبــان میآوردنــد و خودانتقــادی خویــش
را در هــر مــكان و زمانــی انجــام میدهــد .در آن مرحلــه چ ـرا وظیف ـهی خویــش را در فعالیــت گذشــته ایفــا
ننمــوده اســت .ایــن مرحلــه را چنیــن تحلیــل میكــرد كــه؛ «مــن هنــوز بــه یــك شــخص انقالبــی مبــدل نگشــتهام
و حتــی در بســیاری مــوارد فعالیتــی كــه بــدور از طــرز و شــیوهی آپوئیســتی بــوده ،از طــرف مــن انجــام گرفتــه».
در مراحــل بعــدی فعالیــت خویــش چنیــن اشــتباهاتی را بهعنــوان بزرگتریــن تجــارب مبارزاتــی خویــش بــكار
میگیــرد .در تــاش رفــع و گــذار از چنیــن طــرز و شــیوهی فعالیتــی میباشــد .نقطـهی مهمــی كــه او همیشــه از
آن بحــث منــوده؛ برخــورد او بــا میهــن دوســتان و روستانشــینان بــوده ،كــه یــك مبــارز بــر چــه اســاس و معیــاری
بــا آنــان برخــورد میمنایــد .در كارنام ـهی فعالیتــی خویــش در ایــن خصــوص بســیار جــدی و حســاس بــوده و
روابــط او در چارچــوب آگاهســازی روســتاییان و فعالمنــودن آنــان ،در مبــارزات آزادیخواهــی میباشــد .بــدون
آنكــه خطــری موقعیــت جانــی و مالــی آنــان را بــه مخاطــره بینــدازد ،فعالیــت میمنــود .در خصــوص مزدورانــی
كــه در روســتاها مســلح گردیــده ،موضعــی تنــد و رادیــكال از خــود نشــان م ـیداد .ب ـرای بهخدمــت درآوردن
ایــن قبیــل انســانها بـرای منافــع خلــق در تــاش بــود .در برابــر مفاهیمــی كــه در آنزمــان بــدور از مفاهیــم و
مبانــی فلســفهی آپوئیســتی بــوده ،موضعــی تنــد از خــود نشــان مـیداد .در برابــر افـرادی كــه ســازش و اســتقالل
گروهــی و فــردی و اقتــدار را بــر ســازمان تحمیــل میمنودنــد ،ایســتاری انقالبــی از خــود نشــان داده اســت .در
ایــن مرحلــه بهعنــوان جوانــی فعــال در تــاش بـرای پراكتیزهمنــودن رهنمــود رهــری و بــه جــای آوردن آن بـرای
كســب دســتاوردهای انقالبــی ب ـرای خلــق کــورد و همچنیــن مبــارزه بــا مفاهیــم و طــرز و شــیوههای غلــط و
اشــتباه درون حزبــی بــود .مفاهیمــی کــه بــا آن مبــارزه منــوده عبــارت بودنــد از؛ مفاهیمــی چــون راحتطلبــی
برطبــق میــل و نظــر خــود حركــت کــردن نــه بــر اســاس رهنمودهــای ســازمان ،انجــام عملیاتهــای بیموقــع،
ســازش و لیربالیســم در محیــط ســازمانی .بــا چنیــن طــرز مبارزاتــی بــه مــا میآمــوزد ،اگــر جوانــان در محیطــی
كــه در آن بــر میبرنــد،معضــات اجتامعــی و سیاســی هــر چــه گســرده و عمیــق باشــند ،الزم اســت كــه قبــل
از هــر اقدامــی جهــت اصــاح و مبــارزه بــا آنهــا ،خــود را از لحــاظ فكــری و ایدئولــوژی نیرومنــد ســازند ،در غیــر
اینصــورت مبــارزات آنــا نتیج ـهای مناســب نخواهــد گرفــت.
بــر ایــن اســاس فعالیــت یكســاله خــود در منطقــه (آمــد) در ســال  1999را بهعنــوان شــناخت قــوهی ذاتــی
خویــش قلمــداد میمنــود .ســالی كــه نیــروی خویــش را ســنجیده و قــوهی ادراك خویــش را منایــان میســازد .در
ایــن راســتا بــا مواجهشــدن مشــكالت ســازمانی در عرص ـهی عمــل و تئــوری پــی بــه آن میبــرد كــه كمبودهــای
ایدئولوژیكــی در شــخص خویــش داشــته ،هــدف اصلــی او از آمــدن بــه جنــوب کوردســتان ،رشكــت در دوره
آموزشــی میباشــد .آمــوزش بـرای او بــه معنــای بخشــیدن نیــرو ،قــوت فكــری و روحــی ،رهایــی انســان از جهالــت
و نادانــی ،تجلــی بخشــیدن ارادهی آزاد در انســان بــود .در بعــدی وســیعتر بــه معنــای از بیــن بــردن خصوصیــات
منفــی و آفریــدن شــخصیتی ســامل بــا مفاهیــم راســت و تئــوری راســت بــود .همگرایــی بــا حــزب ،تخلیهســازی
فكــر از ذهنیــت دگامتیــك و فرســوده دینــی ،غلبــه بــر تنهایــی ،ابـراز محبــت و دوســتی و پایبنــدی بــه طبیعــت
و جامعــه ،تجلــی بــاوری علمــی ـ فلســفی در خــود ،ارصار ب ـرای دس ـتیابی بــه اهــداف خویــش و در نهایــت
دس ـتیابی بــه شــخصیتی مبــارز بــود .او بــا ســپریمنودن دورهی آمــوزش ایدئولــوژی آمادگــی خویــش را ب ـرای
مشــاركت در ابعــاد مختلــف فعالیتــی بـرای خدمــت بــه منافــع حــزب اعــان میمنایــد .از نظــر فكــری و ذهنــی
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خــود را از ایــن جهــت آمــاده منــوده كــه بـرای هــر نــوع مســئولیتی كــه از جانــب ســازمان بــه او ســپرده شــود ،بــا
متــام نیــروی خــود جهــت انجــام آن مشــغول شــود .هیــچ مانعــی را در ســد راه خویــش قـرار نــداده .بـرای جـران
چنیــن نقصانهایــی بــا جدیتــی بیحــد و حــر دامن ـهی فعالیتــش را وســیعتر میمنــود .بهعنــوان جوانــی كــه
گاهگاهــی در قبــال حســاسبودن مرحلــه و مســئولیت ،بیدقــت و غیرحســاس بــوده و از لحــاظ اســلوب و
خطابــت ،خطاهایــی از او رسزده اســت ،خودانتقــادی خــود را در حضــور ســازمان و رفقایــش انجــام داده و در
تــاش بـرای اصــاح ضعفهایــش بــود .بــا مطالعـهی كتابهــای رهربآپــو ،مــدام در پــی باالبــردن ســطح آگاهــی
و معلومــات خــود بــود و اغلــب بــا رفقــای دیگــر مشــغول بحــث و گفتگــو بــود .ســعی در شــناخت و درك صحیــح
از ریش ـههای مشــكالت و بحرانهــای خاورمیانــه و بهطــور كلــی جوامــع بــری داشــت.
در خصــوص مناقشــات و گفتامنهــای متنــوع بــا همرزمانــش بســیار فعــال بــود .ترویــج و تقســیم فكــر را
بهعنــوان یــك مبــدأ آپوئیســتی دیــده و در خــود نهادینــه و عملــی منــود .او خــود را بســیار آگاه و دانــا قلمــداد
منیمنایــد .بهعنــوان وظیفــه و فرهنــگ انقالبــی ،او چنیــن راهــی را در مســیر مبارزاتــیاش قــرار داده بــود.
چنیــن راهــی موجــب موفقیــت و پیرشفــت و تحــوالت ذهنــی و وجدانــی در او میگردیــد .ایــن خصوصیــت
نشــانهی رد و عــدم قبــول ملكیــت شــخصی از هــر جنب ـ های در شــخصیت او بــود .ادعایــی كــه هــر زمانــی از
چش ـمهای بــاز و رخســارهی خنــدان او میدرخشــید ،ارصار بــر مبــارزه بــود .چــون مبــارزه منــودن در راه آزادی
از دســتیافنت بــه آن ،برایــش زیباتــر بــود .مبدأیــی كــه بهعنــوان یــك مبــارز بــرای خــود اســاس میگرفــت،
دســتیافنت بــه شــخصیتی دموکــرات و سوسیالیســت بــود .او (رهربآپــو) را بهعنــوان انســانی كــه بــه مقطــع
رســیده ،میدیــد .مؤمــن و مبــارزی نویــن بــود كــه ارصار برخودســازی حزبــی و نهادینهمنــودن خصوصیــات
ملیتــان آپویــی در شــخصیت خــود داشــت .مؤمنــی كــه در راســتای گســرش متــدن دموکراتیــك در شــناخت و
درك و تفهیــم و قانعمنــودن خلــق ،بــا بكارگیــری و نهادینهســازی اســلوب ،اخــاق ،طــرز ،زندگــی انقالبــی ،فكــر
آپویــی را ترویــج و توســعه میبخشــید .بــا درك اینكــه بــا برخــورداری از شــخصیت فئــودال ،دگامتیــك و متعصـب
تــوان دس ـتیابی بــه شــخصیت مؤمــن معــارص و همچنیــن رســیدن بــه شــخصیت آپوئیســتی را نــدارد ،مبــارزه
و آمــوزش را بهعنــوان تنهــا راه رهایــی خویــش از ایــن وضعیــت میدیــد .بــا عملیســازی در ایــن خصــوص
پیرشفــت شــایانی را از آن خــود میمنایــد و بــا اعــال انقالبــی و طــرز فداكارانــه و قهرمانــی خویــش حقیقــت و
شــخصیت مؤمــن معــارص را در داســتان قهرمانــی ،بــا خــون خــود در تاریــخ آزادی جاودانــه ســاخت.
در رمــان قهرمانــی خویــش ،همیشــه از آن بحــث منــوده كــه بــه مبــارزی نویــن مبــدل گــردد .برزبــان آوردن چنیــن
ســخنی در زمــان و مكانــی كــه از آن بحــث میمنایــد ،قــوهی درك و فهــم و آگاهــی او را از فلســفهی آپویــی
نشــان میدهــد . .كارنام ـهی مبارزاتــی و قهرمانــی او ایــن حقیقــت را منایــان میســازد كــه او یــك مبــارز متــام
عیــار آپویــی بــود كــه خلــق آزاد را عاشــق و شــیفته ی خــود منــود .منــاد جوانــی فعــال و پیشــاهنگ بــود .بـرای
دسـتیابی جوانــان بــه حقیقــت خویــش و ارادهی آزاد و ابتــكار عمــل انقالبــی تــاش میمنــود .ایــن نكتــه را در
خــود نهادینــه منــوده ،بــه همیــن خاطــر بزرگتریــن مقــام در زندگــی را (انقالبــی بــودن و آپوییبــودن) میدیــد.
او دس ـتیابی بــه ایــن رتبــه را ب ـرای داســتان قهرمانــی خویــش بهعنــوان (قانــون آزادی اجتامعــی و اش ـراكی)
بنــام میمنــود .بزرگتریــن و مقدستریــن قانونــی كــه در عــر متــدن دموکراتیــك بــا خــون خویــش آنرا تزییــن
منــود .ایــن قانونــی اســت كــه بـرای خلــق ســتمدیدهی کــورد و جوانــان بـیروح ،یــك قانــون حیاتــی میباشــد.
ایــن خطمشــی اســت كــه بــا بنیــان قانونــی نویــن آنرا در رسزمیــن مقــدس کوردســتان و گهــوارهی متــدن بــری
حــك میمنایــد .درك و فهــم حقیقــی از ایــن خطمشــی و ترویــج ،گســرش و تعمیــق فــداكاری و قهرمانــی او
امری رضوری و واجب برای خلق کورد بوده و میباشد.
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سپرهای دفاعی درهی زاپ زاگرس
دیكتاتــوران حقیقــت و ارزشهــای تاریخــی انســان را بهغــارت و یغــا بردهانــد .ســنگدلی و بیرحمــی ایــن
حیوانصفتــان ،امنیــت و آرامــش را از جامع ـهی انســانی ربــوده اســت .شــعبدهبازی و جادوگــری آنهــا زمینــه را
ب ـرای بهوقــوع پیوســن و تعمیــق بح ـران و آشــفتگی بهوجــود آورده .چــه كســی جــز شــهیدان قــادر بــه ایــن
خواهــد بــود کــه تاریــخ حقیقــی برشیــت را بدینگونــه بــا بــزم و رزم صــدای گلولههــای آتشــین ،قهرمانانــه
بیــان و عیــان منایــد.
خــدا ـ شــاهان ،تاریــخ گفتــاری و نوشــتاری جامع ـهی آزادیخــواه و مقاومتگــر انســانیت را نهــان ســاخته و
تاریخــی تحریــف شــده را بــه جوامــع بــری اهــداء منودهانــد .ایــن تاریخــی اســت كــه مبــارزان و ســپرهای
فدایــی خلــق کــورد بــا اهــداء منــودن جــان خــود تاریــخ نوشــتاری و گفتــاری را كــه تحریــف شــده ،بــه مســیر
صحیــح آن یعنــی ،تاریخــی آزاده كــه بــدور از بردگــی و جهالــت اســت بازگرداندنــد.
بابــك ،زرتشــت ،ابومســلم ،حســنصباح ،كاوه آهنگــر و  ...كــه منــاد مبــارزه و مقاومــت تاریخــی و فرهنگــی
بودنــد ،فرهنگــی را بهعنــوان فرهنــگ مقاومتگــری و مبــارزه بــهارث گذاشــتهاند .ایــن قهرمانــان تاریخــی
بــا گــذار از شــكافهای عمیــق و پیچیــدهی نظامهــای عــر ،در مقابــل ناعدالتــی و ظلــم و زورمــداری بــا
ارادهای راســخ ایســتاده و فریــاد مظلومــان را بــه گــوش عمــوم جهانیــان رســاندند .ایــن فریادهــا در گــوش
جوانــان غیورکــورد هــر روز زمزمــه گشــته ،تــا دالورانــی از ایــن رسزمیــن بپاخواســته و بــه صفــوف َعلَــم داران
آزادی و دموکراســی و عدالتخواهــان قــرن بپیوندنــد .از جملــه ایــن شــهیدان؛ شــاهو دجلــه (زاهــد حســامی) و
رفیــق ســیوان بیســتون (محمدعلــی ســیدی) كــه هــر دو از دیــار شهرســتان (جوانــرو) چشــم بــه جهــان گشــوده
انــد .جوانانــی كــه آمــاده انــد بــا پشــت رس گذاشــن هــزاران امل و درد ،فرســنگها راه و ســالهای متــادی
ب ـرای دســتیابی بــه نهــال آزادی ،صبــوری ،بردبــاری و شــكیبایی پیشــه كننــد .فریــاد مبــارزهی آزادیخواهان ـهی
ایــن جوانــان بــه آســانها صعــود کــرده و در جامع ـهی (آرنا)گونــه ،خــود را نجــات دادهانــد .كلیــد زیســن و
رســتاخیز چنیــن جوانانــی جســارت عظیــم (شــاهوگونه و بیســتونگونه) مــی باشــد کــه از شــهامت و جســارت
تاریــخ اش برخــوردار بــوده و چنیــن جوانانــی را در آغــوش خــود پرورانــده اســت.
عشــق «فرهــاد و شــیرین» در بیســتون را شــهید «شــاهو و ســیوان» در آغــوش كوهســتان زاگــرس در درهی زاپ
زاگــرس بــا عشــق ورزیــدن بــه «رهــر آپــو» و متامــی کوردهــای رشافتمنــد و متامــی همرزمــان و همسنگرانشــان
احیــاء منودنــد .ایــن از باارزشــمندترین و مقدستریــن عش ـقهایی اســت كــه تــا ایــن ســه دهــه اخیــر بهوقــوع
پیوســته اســت .در خصــوص عشــق «رهربآپــو» چنیــن بیــان میمنایــد« :عشــق در میــان مــا یــك اتحــاد بــزرگ
سیاســی اســت ،عشــق پدیــدهای ظریــف و اشــتیاق بزرگــی اســت ،عشــق هــر اســت ،عشــق تشــكیالت اســت،
عشــق آمــوزش اســت ،عشــق پیونــد اســت ،قــدرت ایجــاد و پیونــد و اراده اســت ،عشــق صمیمیــت اســت» .بـرای
بدس ـتآوردن ایــن حقیقتهــا بایــد مبــارزهای خســتگی ناپذیــر صــورت گیــرد .ایــن مبــارزهای بــود كــه شــهید
(شــاهو و ســیوان) و همرزمانشــان عگیدآســا از ســینهی (درهی زاپ) بــا فریادهــای (زندهبــاد رهــر آپــو)( ،زنــده
بــاد مبــارزان قهرمــان)( ،نابــود بــاد فاشیسـت) ،یــا آزادی یــا هیــچ كالشــینكفهای خــود را بهســوی هلیكوپرتهــا
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نشــانه میگیرنــد .ایــن شــهیدان حقیقــت فلســفه (رهربآپــو) را در ذهنــان مجســم مــی مناینــد .بــا قهرمانــی
اعــان مــی مناینــد مــا در قبــال هــر نــوع تكنیــك درندانـهی دشــمن ،تــوان مقابلــه را داریــم و تــا آخریــن نفــس
مــان مبــارزه مــی مناییــم .صــدای گلولههــای ایــن قهرمانــان ،رعدآســا طوفانــی را برپــا میمناینــد .بــا فــوران
منــودن ایــن طوفــان آتشــین ،همرزمانشــان بســان داســتان «نــوح» خــود را از معركــه و غضــب آدمخــواران رهــا
میســازند .ایــن طرحــی اســت كــه ب ـرای تعریــف واقعــی از عشــق كــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد ،برنامهریــزی
میمناینــد .ایــن از بزرگتریــن آموزشهــای تاریخــی اســت كــه بزرگتریــن معلــان و مبارزانــی بســان شــهید
(شــاهو و ســیوان) آنرا بهعنــوان یــك می ـراث ب ـرای آینــدهگان خــود بــه ارث میگذارنــد.
هیوالصفتــان و گرگصفتــان دولــت تــرك در زمیــن و آســان ،گرداگــرد یــك كــوه در انتظــار شــكارند .انــگار
نخســتین بــار اســت كــه در قعــر ایــن كوهســتانها فــوران هــزاران هــزار شــیر مبــارز را در دهانــه كوههــا
مالحظــه میكننــد .اراده و شــیردلی ایــن مبــارزان بســان مــادهی مــذاب ایــن آتشفشــان اطــراف خــود را بــا
خــاك یكســان میمناینــد .تاریــخ قهرمانــی؛ تاریــخ جهالــت و بردگــی و دیكتاتــوری را بــا خــاك یكســان میمناینــد.
ایــن هفــت مبــارز بــه نامهــای؛ شــهید (زیــان پنابــر ،شــاهو دجلــه ،ســیوان بیســتون ،عگیــد آمــد ،الونــد كوبانــی،
لطیــف تــوراق ،مظلــوم قامشــلو) از جملــه شــهیدانی هســتند كــه در دهانـهی كوههــا بســان آتشفشــانی فعــال
كــه در تاریــخ انســانیت منونـهای یافــت نگردیــده ،رس در میآورنــد .بخشــی از صحنههــای حقیقــی را بــه اجـرا
در میآورنــد ،چونكــه روزنامهنــگار انقالبــی شــهید «شــاهو» ،در رؤیاهــای كودكانــهاش آرزوی فیلمــرداری
منــودن صحنههــای حقیقــی جنــگ در دامن ـهی كوههــای كوردســتان را داشــت .در نهایــت پــی بــه آن بــرد كــه
انســان خــود بازیگ ـران واقعــی در ایــن كــرهی خاكــی میباشــند.
الزم اســت هــر روز مــا بــه زمــان و مــكان و چگونگــی وقــوع ایــن مبــارزه در درهی «زاپ زاگــرس» بیاندیشــیم،
كدامیــن قلــب و وجــدان و اخــاق انســانی چنیــن وحش ـیگریها و پس ـت فطرتیهــا را پذی ـرا میباشــد .چ ـرا
قانــون جنــگ تصویــب میشــود؟ قانــون جنــگ در كدامیــن زمــان و مــكان بــه اجـرا در میآیــد؟ البــد در جنــگ
بیابــان و كوهســتانها قانــون جنــگل حاكــم اســت .ایــن منونـهای از پلیــدی و زشــتی جنگمــداران و خونخــواران
میباشــد .انــگار تاریــخ دوران بــردهداری را احیــاء میمناینــد .تاریخــی كــه انســانیت را بــه خــورد شــیران
میدهنــد .امــا بــا وجــود ایــن همــه ناعدالتــی ،زورگوییهــا و تحریــف تاریــخ ،ایــن مبــارزان و مقاومتگ ـران
درهی «زاپ زاگــرس» تاریخــی را احیــاء منودنــد كــه حقایــق و راســتیها را منایــش میدهــد .ایــن شــهیدان
بــه احیاءكننــدهگان مفاهیــم؛ شــجاعت ،فــداكاری ،اراده ،عشــق ،دالوری ،مبــارزه و مقاومتگــری در رسزمیــن
آرناگونــه مبــدل گردیدنــد .مبارزانــی كــه در مقابــل پیرشفتهتریــن و بــا كیفیتتریــن ســاحهای جنگــی ،تنهــا
كالشــینكف را بهعنــوان منــاد پیــروزی و موفقیــت بــه کار میگیرنــد .هم ـراه ایــن ســاح روحیــه ،عشــق،آگاهی،
فــداكاری و شــجاعت را بــكار میگیرنــد .بــا چنیــن اســلحهای و در حالــی كــه تعــداد گلولههــای ایــن مبــارزان
هــر كــدام از ( )200گلول ـه بیشــر نبــود ،در مقابلــه بــا نیروهــای زمینــی و آســانی كــه گلولههــای آنــان بســان
بــاران تنــدی متامــی كوههــا را ســوراخ ســوراخ میكــرد ،مبــارزه و مقاومــت مــی مناینــد .جرقههــا و صداهــای
ایــن گلولههــا آتــش مهیــب و غوغایــی برپــا میمنایــد ،بــا وجــود ایــن همــه مشــقت و ســختی ،انــگار مبــارزان
آپویــی خــود را در یــك مســابقهی ماراتــن میبیننــد كــه تــا آخریــن نفسشــان اســتقامت میمناینــد .چگونــه
جوانانــی بســان شــهید (شــاهو و ســیوان) در مقابــل ایــن فرعونهــا بــه مبــارزه میپردازنــد .ایــن دشــمنان،
گلولههــا و توپهــای آهنــی را اهــدای ایــن خــاك و ســینههای آهنیــن جوانــان میمنایــد .جوانانــی بســان شــهید
(شــاهو و ســیوان) و امثالشــان بــا خــون خــود صــورت و دامــن ایــن كوههــا را مزیــن منودنــد .ایــن خطمشــی
شهید(شــاهو و ســیوان) كــه فــداكاری منــودن و از خــود گذشــتگی بـرای همرزمــان خــود و اهدامنــودن جــان خــود
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بهعنــوان ســپر دفاعــی بـرای زیســن رفقــای خــود بــوده اســت .ایــن خطمشــی جوابــی دندانشــكن بــه دشــمن
ایــن خلــق آزادیخــواه و خنثــی ســازی برنامههــای دشــمنان میباشــد .ایــن خطمشــی (زیــان و كاملپیــر)
هــا میباشــد كــه بــا شــعار؛ «ای كاش گرانبهاتــر از جــان خویــش ،چیــز دیگــری را داشــتم كــه آ نرا فــدای رهــر
و خلــق و رفقایــم میمنــودم» .تــا آخــر مبارزهمنــودن در ایــن زمــان رفیــق (شــاهو وســیوان) چیــزی گرانبهاتــر از
جــان خویــش را منییابنــد كــه اهــدای رفقــای خــود و خلــق و رهــری مناینــد .ایــن ارصاری بــر رفقاتــی صمیمــی
اســت كــه از مقدستریــن و باارزشتریــن واژههــا در  PKKمیباشــد .ارصار آنــان بــر اینســت كــه خــود آنرا
ملــس منــوده و آنرا بـرای آینــدگان خــود بــه ارث بگذارنــد .ایــن عشــقی اســت كــه از عشــق (شــیرین و فرهــاد)
در تاریــخ (كرماشــان) مقدستــر و بــا ارزشتــر بــوده .شــهیدان (شــاهو و ســیوان) و همرزمانــش بســان پروانـهی
حقیقتیــاب ،ب ـرای پــی بــردن بــه حقیقــت  PKKقهرمانانــه مقــام شــهادت را بــه آغــوش میگیرنــد .ایــن از
حقیقیتریــن و مكملتریــن عشقهاســت كــه در دامــن كوههــای کوردســتان در وجــود جوانــان مبــارز آپویــی
چــون؛ رفیــق؛ (شــاهو ،ســیوان ،چــاالك ،آرگــش ،فراشــین ،هیــرش ،ریــر ،كاروان ،عاكــف ،ســیروان ،زاگــرس ،ســاالر،
خبــات ،زیــان ،مــادورا ،مانــی ،روناهــی ،عگیــد ،باهــوز ،هیمــن و ســمکو  ) ...پرورانــده شــده اســت .رفقــا (شــاهو
و ســیوان) در تاریــخ خلــق کــورد بهعشــق بزرگــی دســت یافتنــد .عشــقی كــه بســان اقیانوســی بیانتهاســت.
ایــن خصوصیاتــی اســت كــه در تاریــخ مبارزاتــی آنــان نوشــته میشــود .خصوصیاتــی كــه برزبــان آوردن آن بـرای
یــك انســان بســان پــرواز انســانها برف ـراز آســان و اقیانــوس بیانتهــا میباشــد .خصوصیاتــی كــه انســان قــادر
بــه انجــام آن نخواهــد بــود و از ویژگیهــای انســانهای خارقالعــاده میباشــد .انســان حــرت و افســوس
چنیــن عملیاتهایــی را میخــورد .زی ـرا چنیــن اعاملــی در تاریــخ ،تنهــا در اســطوره و افســانهها نقــل گردیــده
اســت كــه امــروز رفقــا (شــاهو و ســیوان) آنرا در کوردســتان بـرای مــا بــه اجـرا درآوردهانــد.
رفقــا (شــاهو و ســیوان) بــرای بدســت آوردن آزادی ،عدالــت و دموکراســی؛ (حقیهــا ،كاملهــا ،روناهیهــا،
بریوانهــا ،ویانهــا و  )...را ب ـرای خــود الگــو ق ـرار میدهنــد .الگویــی كــه ب ـرای رســیدن بــه آزادی جــان خــود
را بــه آتــش میكشــانند .ایــن دو شــهید و همرزمانشــان ب ـرای رســیدن بــه آزادی ،ســینههای آهنیــن خــود را در
برابــر رگبــار گلولــه و هلیكوپرتهــا ســپر میمناینــد .تــا بدیــن ســان بلوكــی از همرزمــان ایــن شــهیدان بــا عملیــات
قهرمانانـهی آنــان نجــات مییابنــد .ایــن عملیاتــی بــود كــه تنهــا یــك مبــارز قهرمــان تــوان انجــام آنرا دارد .ایــن
مبــارزان بــه بازیگـران واقعــی مبــارزهی کوردســتان مبــدل گردیدنــد .ایــن مبــارزان و قهرمانــان بـرای رســیدن بــه
آزادی ،شــهادت خویــش را بهعنــوان بزرگتریــن بــدل میپردازنــد .بــا اهــدای جــان خــود ،دَیــن خــود را ب ـرای
آزادی ا َدا میكننــد.
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دو ستارهی آسامن آبی
از یــاد و خاطــره هــای دو رفیــق قهرمــان ،دو همــرزم شــهید کــه در منزلــگاه عاشــقان جانشــان را فــدای میهــن
منودنــد ،مینویســم .از هزارهــا یــاد و خاطرهشــان ،بخــش کوچکــی را بــر زبــان مــی آورم .از خاطرهــای بازمانــده
در البــای صخرههــا ،درختهــای رسبــه فلككشــیده و آبهــای روشــن و روان.
بــاد شــب و روز حیـران و شــیفتهی معشــوقان خــود ،بــا ترانــه رسایــی و پایكوبیهــای غبارآلــود ،معشــوق خــود
را بــه رقــص ،جشــن و پایکوبــی وا مـیدارد .انــگار طلســم دهشــت اســیری را از چنــگال غولصفتــان شکســتهاند.
چقــدر زیباســت اســتقبال درختــان از بادهــا ،چقــدر زیباســت اســتقبال یــك دخــر از مــادر ،چقــدر زیباســت
اســتقبال مبــارزان از نــرد بـرای حقــوق خــود و جــان باخــن در ایــن راه ،حقیقــت اینجاســت و اینجــا در همــه جــا
نهفتــه اســت ،نهفتگــی پایــان همــه جاســت ،همــه جــا آزادی اســت و آزادی دســرنج زن ـ مــادر اســت.
ســتارههای كهكشــان عاشــقان ،در دنیــای ظلمــت منــرود و فرعونهــا بــا پل ـكزدن چش ـمهای خــود ،میجنگنــد
و امیــد را بــرای رسزمیــن مقــدس فرشــتگان بــه ارمغــان آورنــد .مــی پرســند ســتارهها كجاینــد؟ چگونهانــد؟
جــان دارنــد و روح دارنــد! در فراســوی آســان آبــی ،دلــدادگان عاشــق زیباینــد ،از زیبایــی میدرخشــند .از
درخشــندگی میآراینــد .پــس آبــی بــودن و زیبایــی و درخشــندگی رسزندهانــد .ســتارههای عاشــق هــم جــان
دارنــد و هــم روح ،هــم نــام دارنــد و هــم نشــان ،هــم یــار دارنــد و هــم دشــمن! ســتارهها نورانــی و در هــر
گوشــه و كنــاری نیشــخندهای تحقیرآمیــز بــر دنیــای ظلمــت میزننــد .مــاه هاللــی و كامــل و ســتارههای عاشــقان
بــا تنیــدن حلقههــای آتشــین در حــول و حــوش خورشــید ،دنیــای ظلمــت را بــه حیــرت و رساســیمهگی وا
داشــتهاند .اینســت خاطــرهای از دو ســتارهی عاشــق آزادی ،در آســان آبــی!
رفقــا (شــاهو و ســیوان) از كجــا و چــه هدفــی در پیــش گرفتنــد؟ آزادههــا ،مــرز نشناســند .آنــان از رسزمیــن
(شــیرین و فرهــاد) و در شــهر (جوانــرو) بپاخواســتهاند .رسزمینــی كــه در آن الفبــای عاشــقی ،عشــق بــه آزادی
و وطــن را آموختهانــد .عشــق خورشــید بــه زمیــن و عشــق آب بــه خــاك و عشــق جانــداران بــه هــوا را در
كتابهــای نوشــته نشــده از دامنههــای (كــوه شــاهو) تــا دامنههــای (كــوه زاگــرس) را در دفــری جدیــد
بــه نــام درهی زاپ (محــل شــهادت) بــا جوهــری رسخرنــگ نوشــتند .بــا نــام (عاشــقان بهســوی آزادی پــرواز
میکننــد) آنرا دودســتی تقدیــم مــادران عاشــق و رسزمیــن حی ـران و رسگــردان عاشــقان و ســتارههای عاشــق
ایــن رسزمیــن منودنــد .بــا جوهــر رسخ ،ایــن شــهیدان دفــری زیبــا بــا خطهــای درشــت و جــذاب بــر تنههــای
تنومنــد درختــان آفریدنــد و آ نرا بــدور از چشــم تاریكــی در دل كوهســتان نهــان كردنــد .معنــای آمــدن و رفــن
عاشــقان در رسزمیــن كبوت ـران ،احیــای نویــن عاشــقی اســت .عاشــقان آزادی در چنــگال و بنــد حاكــان ،رسود
آزادی م یرساینــد .بــا تلخیهــای زندگــی ،بــا قلبهــای كوچــك خــود بالهــای دنیــوی ظاملــان را در آغــوش
میگیرنــد .پیمــودن فرســنگها راه را در جنــگل وحشــی حاكــان .بــا كولهبــاری از ســفره درویشــان ،بــا گــذر از
پســتی و بلندیهــای زندگــی ،از رشق تــا جنــوب و شــال کوردســتان را پیمودنــد ،بهایــن شــیوه جوابــی تاریخــی
و حقیقــی ارائــه منودنــد .اینســت روشــنی هم ـهی چراهــا و جــواب ركیــك دندانشــكن بــه صاحــب چراهــا!
بــا گذشــت چنــد ســال و انــدی از ناگفتهتریــن لحظــات زندگ ـیام ،از دوری دو ســتاره در آســان آبــی ،تنهــا و
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تنهــا مانــدم .بــا فریادهایــم در كوچـه پــس كوچههــا بـرای یافــن عاشــقان ایــن ســتارهها ،گــودال و رساشــیبی و
پســتیهای ایــن رسزمیــن را جســتجو منــودم .یافتــم صدهــا یــاد و نشــان در رسزمیــن پیغمـران ،حتــی یــك صفــت
بیشــر از  99صفــت خداونــدان .مــن زیبایــی ایــن ســتارهها را از نزدیــك ملــس منــودم .شــناختم و تعریــف منــودم
از نزدیكتریــن تــا دورتریــن خصلتهایشــان.
ســتارههایی كــه در آســان آبــی هزارهــا هـزار خیــال را در ذهنشــان مجســم کــرده انــد .ســتارهها ،نشــان مبــارزه
و مبــارزه ،نشــان آزادی و آزادی ،نشــان سوسیالیســت بــودن اســت .ایــن رمــزی اســت كــه مــا آرزوی رســیدن بــه
آن را داریــم .ســتارهها همیشــه میدرخشــند .رفقــا (شــاهو و ســیوان) در دفرتچــهی كوچــك آســان آبــی بــا
هــر انگشــت خــود هرنهــای زیبایــی حــک منودنــد ،ایــن اســتعدادی را از رسزمیــن مــادری خــود ،كــه خورشــید
از آنجــا طلــوع کــرده ،بدســت میآورنــد .اینهــا همگــی پاســخ ســئواالت چــرا ســتارهها بهوجــود آمدهانــد؟
تعدادشــان چقــدر میباشــد؟ رابطهاشــان بــا جهــان امــروزی چــه میباشــد؟ ســتارههای طالیــی ،در تاریكــی
و ظلمــت میروینــد .درخشندگیشــان تنهــا در ایــن موقعیــت زیباســت .ســتارهها متحــد ،هامهنــگ ،همفكــر،
مقــاوم ،بردبــار ،صبــور و شــجاع هســتند .ســتارهها غیرقابــل شامرشــند .ایــن دو ســتاره درخشــندهی آســان ،بــا
ایــن ویژگیهــای خــود میدرخشــیدند .ســتارههای آســان آبــی ،بــا اشــعهافكنی و پل ـكزدن خــود ،بهشــتی را
بــه منایــش گذاردهانــد .شــبانه از البــای پنجرههــای چوبــی بــا روپوشــی نایلونــی در دنیــای حقیقــی آســان،
جویــای دو ســتارهی درخشــان میباشــم .گاه بــا خــود میخنــدم و گاه گریــه ،از یــاد و خاط ـرات ،از صمیمیــت،
مهربانــی ،دوســتی ،وفــاداری و فــداكاری ایــن ســتارهها .بــا ورق زدن دفرتچـهی یادهــا و خاطـرات ،یــك پیــام ،یــك
داســتان ،یــك روح ،یــك هیجــان و یــك خطمشــی ،از ایــن ســتارهها در كاسـهی كوچــك مغــزم مجســم میگــردد.
راســتی ســتارههای مــا چنیــن بودنــد كــه بــر لبهــای كوچــك هــر آشــنایی خــود را جــای داده و انســانهای
موجــود در كــره خاكــی را شــیفته و مجــذوب خــود میمناینــد.
چش ـمهای (شــاهو) قهــوهای رنــگ و رخســاری خنــدان و زیبــا ،یکــی دیگــر هــم بــه نــام (ســیوان بیســتون)،
چشــمی درشــت و ســیاهرنگ ،صورتــی متیــن و بــا وقــار را در ذهــن مــا مجســم منودهانــد .دریــای آبــی هامنــا
جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد و ســتارههای درخشــنده ،مبــارزان آپویــی اســت كــه ســالهای مدیــدی در
كوهســتانهای صعبالعبــور کوردســتان ،قهرمانانــه و بــا رشــادتهای عظیــم ،مبــارزان دوشب ـهدوش همدیگــر
بـرای آزادی کــورد و کوردســتان بــه مبــارزه پرداختهانــد .مبــارزان آپویــی ،از تاریــخ ســیاه و ظلمــت هـزاران ســاله،
صفح ـهای نویــن بــه نــام مبــارزه و مقاومــت را بــا اهــداء منــودن جــان خــود ب ـرای کوردســتان و برشیــت بــه
ارمغــان آوردنــد .در ایــن تاریــخ مقــدس دو مبــارزی كــه از رشق کوردســتان بپاخواســتند و در عرصههــای جداگانــه
مبارزاتــی ،فعالیــت منودنــد كــه آخریــن مقصــد ایــن دو همــرزم گرانقــدر( ،دره زاپ زاگــرس) بــود كــه همـراه ()5
همــرزم خــود بــا بســن حلقهــای آتشــین و بـرای رهایــی همرزمانشــان بــه كاروان شــهدای آزادی و دموکراســی
خلــق کــورد پیوســتند .روحشــان شــاد و یادشــان پاینــده بــاد.
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شهید شاهو؛ روزنامهنگاری انقالبی
جوانــی كــه آغــوش خویــش را بهســوی كوههــای رس برافراشــتهی کوردســتان گشــود .بــا گــذر تاریــخ بــری غــم
و انــدوه ،ماتــم و عشــق ،عالقــه و هیجــان ،بــا همدیگــر در حركتنــد .بعضــی مواقــع ایــن ســیر تاریخــی انســان
را در غــم و انــدوه غــرق میگردانــد .گاهــی در ایــن تاریــخ عاشــق و معشــوق بــا همدیگــر در كورههــای
ســوزان (هیتلــر و فرعون)هــا ســوزانده میشــوند .ایــن رونــدی اســت كــه همیشــه در حــال جریــان بــوده و
مشــخص نیســت کــه بــه كدامیــن ســو ســوق داده میشــود .بهســوی پرتــگاه مــرگ یــا بهســوی روزن ـهی آزادی؟
در ایــن تاریــخ اضــداد چگونــه بهجــان هــم افتادهانــد .طــرف نیرومنــد چگونــه طــرف ضعیــف را در یــوغ
ســتمگری و اســتعامرگری بنــد میمنایــد .طبقــات فوقانــی چگونــه طبقــات تحتانــی جامعــه را در قفــس بردگــی
خویــش بهاســارت درآوردهانــد .حاكــان و اربابــان چگونــه ب ـرای دس ـتیابی بــه آرزوهــای خیالــی و احساســی
خویــش ارتــش بــردگان را بــراه انداختهانــد .ایــن تــزی اســت كــه فرمانروایــان و رسدمــداران ،اقشــار فقیــر و
فرودســت جامعــه را ضعیــف و ضعیفتــر میمناینــد .یعنــی حاكــان ،زحمتكشــان را روزبــه روز از انســانیت
دور میگرداننــد و ایــن تــزی بــر خــاف تاریــخ نویــن بــری اســت .چ ـرا كــه هیــچ مــادهای منیتوانــد بطــوری
كلــی مــادهی دیگــر را از بیــن بــرد .اگــر ایــن مادههــا را دگــر بــار از هــم جــدا مناییــم ،مــادهی نخســتین را بــا
مقــداری تغییــر و تحــوالت بدســت خواهیــم آورد .ایــن واقعیــت كوانتمــی اســت كــه تاریــخ زورمــداری ،تــوان
نابــودی تاریــخ مقاومتــی و قهرمانــی را نداشــته اســت .چــه كســانی ایــن رونــد تاریخــی را بدیــن ســان در مقابــل
همدیگــر بــه جنــگ و مقاومــت وا میدارنــد؟ ایــن ســئوال كلیــدی خواهــد بــود كــه در فراســوی ایــن تاریــخ
بــدان بیاندیشــیم .چ ـرا كــه تاریــخ و رونــد آن بدســت ظاملــان هدایــت گردیــده و چــه كســی نیرویــش بیشــر
بــوده ،تاریــخ را بــاب میــل خــود نوشــته .امــا كســانی بپاخواســتهاند كــه تاریــخ حقیقــی جامعــه را منایــان ســاخته
و آن را بــه خلقهــای فرودســت هدیــه میمناینــد.
مبارزانــی كــه همیشــه در برابــر ایــن تاریــخ ننگیــن قیــام منــود و ارزشهــای حقیقــی آزادی و دموکراســی را
بــا فروپاشــی و از بینبــردن و تضعیــف آدمربایــان و آدمخــواران بــه میــان آوردهانــد .ایــن جرق ـهای از امیــد و
روحیهبخشــی بــه خلقهایــی كــه از اعــال وحشــیانه نظامهــای توتالیــر بــه ســتوه درآمدهانــد ،میباشــد.
خلـق رشافتمنــد کــورد در تاریــخ معــارص خاورمیانــه ،بـرای نخســتین بــار بــا قیامــی همگانــی فریــاد آزادیخواهی
و عدالتخواهــی خویــش را بهگــوش جهانیــان رســاندند .ایــن قیــام خونیــن ،اتحــاد و ب ـرادری خلــق کــورد را
بیــش از پیــش بهدنبــال داشــت .در رشق کوردســتان بــا بــه اســارت درآمــدن «رهربآپــو» متامــی خلــق وظیف ـه و
نقــش تاریخــی كــه بــر دوش آنــان گذاشــته شــده بــود را ایفــا منودنــد .در ایــن قیــام بــه صدهــا جــوان جــان
باختنــد و بــه اســارت درآمدنــد و بــه ســیاهچالهای وحشــی نظــام جمهــوری اســامی افتادنــد .امــا مهمتریــن
و مؤثرتریــن واكنــش ،ملحقشــدن گــروه زیــادی از جوانــان بــه صفــوف مبــارزان آپویــی در كوهســتانهای
آزاد كوردســتان بــود .ایــن خیــزش مردمــی خلــق رشق کوردســتان درســال  1999میــادی جوابــی دندانشــكن بــه
ش رشوع مرحل ـهی نوینــی از مبــارزه بــا فلســفهای نویــن بــود.
بازیگ ـران توطئ ـهی بیناملللــی بــود .ایــن خیــز 
جوانانــی كــه ســالها در انتظــار قیامــی گســرده و ســازماندهی شــده بودنــد بــا ایــن خیــزش نیــروی ذاتــی و
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معنــوی خویــش بــا اتــكا بــر فلســفهی رهــر آپــو نشــان دادنــد.
ایــن چــه نیــرو و تفكــری بــود كــه ایــن خلــق را بــه خیابانهــا ســوق داد تــا كــه از هســتی و تاریــخ و انســانیت و
رهــر خویــش دفــاع مناینــد .ایــن حقیقــت رهــری اســت كــه خلــق رشق کوردســتان آ نرا شــناخته و درك منودنــد.
بـرای حقیقــت چنیــن رهــری ،جــان خویــش را در راه آزادی رهربشــان نثــار میمناینــد .خلــق در رشق كوردســتان
قب ـاً در راه آزادی و دموکراســی هزینههــای فراوانــی را متحمــل شــده بودنــد .قب ـاً تنهــا روزن ـهی امیــد و دوام
زندگــی خویــش را در فعالیــت آن اح ـزاب دیــده بودنــد .بــا توقــف فعالیــت ایــن اح ـزاب و مهاجــرت آنــان بــه
اروپــا و جنــوب کوردســتان ،خلــق را در تنگنــا و دوراهــی ق ـرار دادنــد .یــا تســلیم دولــت شــوند و یــا بــا شــكم
گرســنهی خویــش مقاومــت مناینــد .سیاســت پلیــد مــزدوری و بســیجگرایی را رونــق دادنــد .جمهــوری اســامی
در ایــن سیاســت پلیــد خویــش بــا وابستهســازی خلــق تاحــدی موفــق عمــل منــود .از جهاتــی دیگــر نظــام ایــن
خلــق را از اطالعرســانی و آگاهســازی بــدور ســاخته ،تــا خلــق از تحــت ســلط ه آنــان خــارج نگردنــد .خلــق بــا
فقــر و نــداری دســت و پنجــه نــرم میكــرد؛ امــا هیچوقــت دســت از مقاومــت بــر نداشــت .در هــر انقالبــی
كــه بهوقــوع پیوســته ،مشــاركت انقالبــی خویــش را انجــام دادهانــد .چنیــن مشــاركتی امیــد خلــق را بــه آزادی
نگــه داشــته .بــا وجــود ایــن همــه خــأ مبارزاتــی موجــود در جامعـهی کــورد و ســالها تنهــا مانــدن ،بــا عشــق
و عالق ـهی وافــر ،فریــاد انقالبــی و آزادیخواهــی را دوبــاره رسدادنــد .بــا ایــن جرق ـهی شــگفتانگیز ،حامیــت
خــود را از مبــارزان آپویــی نشــان دادنــد .آپوییبــودن بــرای ایــن خلــق ،مبــدأ انســانبودن و حقیقتگرایــی
در فلســفهی آپویــی منایــان میباشــد .بهخاطــر همیــن پتانســیل انقالبــی هــم دشــمنان داخلــی و خارجــی،
منفعتطلبــان و اقتدارگرایــان هــر كــدام بــر علیــه ایــن قیــام مقــدس تاریخــی رشوع بــه تبلیغــات منفــی منودنــد.
میخواســتند كــه حقیقــت ایــن قیــام مردمــی را در البــای تاریــخ ننگیــن مخفــی نگــه دارنــد و موقعیــت كســب
منــودهی هـزاران و صدهــا ســاله را از دســت ندهنــد.
خلــق کــورد بهخصــوص جوانــان بــا پیوســن خویــش بــه كاروان آپوییهــا ،دگــر بــار ایــن توطئ ـهی شــوم كــه
دنبال ـهرو توطئ ـهی بیناملللــی بــوده را خنثــی منودنــد .در ایــن میــان در شــهر (جوانــرو) از توابــع (كرماشــان)،
جوانــی بــه نــام (زاهــد حســامی) ،یكــی از آن جوانانــی بــود كــه بیــدار شــده و رشوع بــه مبــارزه كــرد .در ســال
 1999بــا شــوق و هیجــان انقالبــی در كوچــه و خیابانهــا علیــه پلیدیهــای نظــام جمهــوی اســامی تبلیــغ
میمنایــد .در ســازماندهی جوانــان نقــش بــارزی ایفــا میمنایــد .ایــن تالشــی بــود كــه همــراه دوســتانش و
دیگــر جوانــان ،میخواســتند ریشـهی فلســفهی آپویــی را در جامعـهی تبــاه شــدهی کوردســتان بســط و گســرش
دهنــد .رفیــق (زاهــد) بــرای كســب موفقیــت بیشــر و آشــنایی و تعمیــق در خصــوص چنیــن فلســفهای از
كوچكتریــن امكانــات موجــود در خانــواده و محیــط بیشــرین اســتفاده را میمنــود .بــا ایــن عمــل میخواســت
بــه خیالهــای كودكانـهی خویــش كــه یــك مبــارز و جنگجــوی شــجاع بــود ،بــه حقیقــت ملیتــان خلــق فرودســت
و ســتمدیدهی کــورد دســت یابــد .او ســعی میکــرد بــا جوانهایــی كــه در صفــوف مبــارزان شــب و روز در
حــال فعالیــت بودنــد ،روابــط ســازمانی را نیرومندتــر و فعالتــر منایــد .او بــا گســرش روابــط و اتحــاد جوانــان
مبــارز و انقالبگــر ،در پــی تشــكیل نیــروی قدرمتنــد مردمــی بــود تــا كــه روحیــه و جســارت خلــق خویــش را بیشــر
منــوده و در قبــال نیــروی دولتــی بــه مقابلــه بپردازنــد .ایــن از آرزوهــای نوجوانــی او مــی باشــد كــه در قلــب
پــاك خویــش نهــال مبــارزه و عدالــت و آزادی را كاشــته و بــا ایــن نهــال خلــق زجــر دیــدهی کــورد و انســانیت
را از بــای ســتمگری و گردبــاد ناعدالتــی رهــا منایــد .بــا تــاش بیدریغــی كــه در شــهر (جوانــرو) از خــود نشــان
داده میخواســت تــا بــه جایگاهــی كــه هامنــا گریالبــودن اســت دســت یابــد و بــا دس ـتیابی بــه خیالهــای
كودكــی خویــش ،راه مبــارزه و انســانهای بــزرگ خلــق خــود را ادامــه دهــد .در چنیــن محیطــی بــا رشایــط
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زمانــی و مكانــی بــا انــدك نیــروی انقالبــی خویــش (ابراهیم)گونــه در برابــر خیــال و رؤیاهــای ســاختگی شــدهی
خدایــان بــه مبــارزه میپــردازد .ایــن از حقیقتهــای اصیلــش میباشــد كــه او را بــه ســطح قهرمــان بــودن
یــك خلــق میرســاند .قهرمــان بودنــی كــه ناعــادالن و زورمــداران از بیــان منــودن آن عاجــز میماننــد .ایســتار
جوانانــی همچــون (شــاهو) ،دنیــای خیالــی آنــان را زیــر و رو میمنایــد .بــا ایــن ایســتار كاخهــای شــاهانه و نظــام
بردگــی آنهــا وی ـران میشــود .ایــن گونــه ایســتارها در قبــال خونخــواران و تحریفســازان حقیقــت انســانیت،
نقــاب مكــر و حیلــه و دورویــی و پســت فطرتــی آنــان را بــر مـیدارد .دولتــی كــه جــز ظلــم و ســتم و شــكنجه
چیــز دیگــر در آن یافــت منیگــردد( .شــاهو) و امثــال او همچــون؛ خورشــیدی در جامعـهی ســیاه میدرخشــند،
و بــا زیبایــی رخســارهی خویــش ،ایــن دنیــای ســیاه و مملــو از ظلمــت را روشــن میمناینــد .عدالــت ،صلــح
و آرامــش ،امنیــت و زندگــی كومینــال ـ دموکراتیــك را هدیــهی عدالــت خواهــان و آزادیخواهــان میمناینــد.
مبــارزان آزادی بهخصــوص در ایــن ســدهای كــه بــا وحشــیانهترین و پســتفطرانهترین اعــال ناشایســت
دولتــی مواجــه گردیدهانــد ،اخالقیتریــن وظیفــهی انســانی خویــش را بجــا میآورنــد.
(شــاهو) از جملــه جوانانــی اســت كــه صفــوف انقالبگــری را ب ـرای مقابلــه بــا اربابــان عــر و آخونــدزادهگان
عوامفریــب برگزیــده اســت .ایــن احســاس شــور و شــوق انقالبــی در او بــا آشــنا گشــن رفقایــی چــون؛
(حشــمتالله مجیــدی ،ویــان ســوران و  )...تعمیــق گشــته اســت .بــا دیــدن چنیــن مبــارزان قهرمانــی و عشــق
ورزیــدن ایــن مبــارزان بــه زندگــی ،بــه مبــارزه بـرای خلــق خویــش و دسـتیافنت بــه چنیــن فلســفهای ،آفریــدن
چنیــن شــخصیتی را در اهــداف زندگــی خویــش قــرار میدهــد .ایــن تأثیرگــذاری و دســتاوردهای فعالیتــی
قهرمانانــی همچــون؛ (شــهید حشــمتالله مجیــدی و ویــان ســوران) در ایــن منطقــه میباشــد كــه قهرمانانــی
بســان؛ (شــاهو ،ســیوان ،چــاالك و  )...را آفریدنــد .ایــن فلســفهای نویــن در جامع ـهی کوردســتان میباشــد كــه
بــه پیشــاهنگی (رهربآپــو) در جامعــه نهادینــه گردیــده و ایــن فلســفهای چــون (قهرمــان ،قهرمــان را میآفرینــد)،
تــزی در مقابــل دولتگرایــان كــه (بــرده را بــرده میآفرینــد) ،آفریدنــد .فلســفهی قهرمانــی بــا تــداوم راه
ایــن قهرمانــان همیشــه تعمیــق و گســردهتر گردیــده اســت .ایــن تنهــا راهــی ب ـرای زنــده مانــدن خلــق کــورد
و زیســتنی رشافتمنــد بــوده و تنهــا رشافتمنــدان میتواننــد انســانی رشافتمنــد را بیافریننــد .دخــر مبــارزی
چــون؛ (شــهید ویــان) بــا فعالیتهــای خویــش در كرماشــان و شــهرهای حوم ـهی آن ،نهــال مبــارزه و آزادی و
دموکراســی را بــا عشــق ملیتــان بــودن آبیــاری منــود .ایــن عشــق مبــارزه را بــه عشــق تــودهای مبــارزهی خلقهــا
مبــدل ســاخت .حقیقــت فلســفهی آپویــی را بــا اســلوب و فكــر و صداقــت و جســارت خویــش بــه جوانانــی كــه
از هویــت و تاریــخ خویــش غریــب گشــته ،ارائــه میكــرد .بــه آنهــا الفبــای مبــارزه و گریــا بــودن را تفهیــم
منــود .ایدئولــوژی آپویــی را بــا اســلوب جــذاب خویــش ب ـرای جوانــان تشــنهی ایــن منطقــه ترشیــح منــود .ایــن
از تأثیــرات نخســتین كادرهــای آپویــی بــر جوانــان بعــد از بــه اســارت درآمــدن (رهربآپــو) در ایــن منطقــه
میباشــد .شــهید (شــاهو) همیشــه اب ـراز مــی منــود« :رفیــق ویــان ســوران و حشــمتالله مجیــدی ب ـرای مــا
بهعنــوان بخشــندگان اراده و هویــت بــودن .آنــان بــا فعالیــت موفــق خویــش ایــن دســتاورد انقالبــی را ب ـرای
مــا بــه ارمغــان آوردنــد» .بــا ایــن اوضــاع در هــر لحظـهای از زندگــی هــر موقعیتــی از فعالیتــش و در هــر مــكان
و زمانــی بــه كارش عشــق میورزیــد .بــا چنیــن عشــقی كارش را بــا موفقیــت بــه امتــام میرســاند .در محیطــی
رشــد كــرده بــود كــه آسمیالســیون تــا اســتخوان انســانها نفــوذ منــوده بــود .انســانها در چنیــن محیطــی از
خودبیگانــه گشــته بودنــد .آداب و رســوم و معــارشت کوردهــا فرامــوش گردیــده بــود .جوانــان از فرهنــگ و
زبــان و اصلیــت خویــش بــدور گشــتهاند .اینهــم از طریــق نهادهــای دولتــی و تصویــب و طــرح و لوایــح
گوناگــون ب ـرای مجــذوب منــودن جوانــان و خلــق انجــام میگرفــت .ایــن نهادهــا ب ـرای بــه خدم ـت درآوردن
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نیــروی ذاتــی ایــن خلــق و وابستهسازیشــان بنابــر سیاســتهای برنامهریــزی شــده دولــت اقــدام میكردنــد.
بــا ایــن وضــع و حــال ،دولــت و نهادهــای دولتــی ب ـرای ایــن خلــق ســتمدیده هــر روزن ـهای كــه در آن امیــد و
آرزوی زیســن را داشــته باشــند ،نابــود میكردنــد .خلقکــورد را در گــرداب اســام سیاســی و معضــات اجتامعــی
ـ روانــی ،ذهنیــت مردســاالری و پیرســاالری غــرق میكردنــد .طراحــان و پراكتســینهای ایــن گــرداب ،بــرای
بدســت آوردن ارزشهــای مــادی و معنــوی ایــن خلــق از دور و نزدیــك نظارهگــر ایــن خلــق بودهانــد .تــا بــا
نیشــخندهای تحقیرآمیــز خویــش رسنوشــت ایــن خلــق را بــه هــم زننــد .تــا شــاید ایــن خلــق همــه چیــز خــود را
در نظــام دولتــی بیابــد و بدیــن گونــه ایــن دولــت نیــروی خویــش را عظیــم منایــد .او بــا فعالیتهــای ســازمانی
خویــش قبــل از پیوســن بــه صفــوف گریــا ،ســاح دفــاع ذاتــی را بــر دوش خــود گرفــت .از ارزشهــای كومینــال
ـ دموکراتیــك خلــق کــورد بــا بــكار بــردن شــیوههای مختلــف در جامعــه دفــاع منــود .ایــن از خصایــص زیبایــش
بــود كــه در قبــال رسنوشــت خلــق کــورد خــود را مســئول دیــده و بهشــیوهای جــدی مبــارزه میمنــود.
در جامع ـهی امــروزی كمــر جوانــی یافــت میگــردد كــه دشــمن آنرا بــه معضــات اجتامعــی و روانــی آلــوده
نکــرده باشــد .جوانــان را مســئول چارهیابــی و بســط و گســرش ایــن معضــات بگیرنــد و نقشــی تدافعــی
داشــته باشــند و خــود بهعنــوان بازیگ ـران ایــن معضــات درآمدهانــد .ایــن راهــردش خطمشــی انقالبــی اســت
كــه خــود را مســئول جامعــه دیــده و بــا ایــن مســئولیت عظیــم ،درآغــاز مســئول خــود بــوده كــه در قبــال
زلزلههــای بهوقــوع پیوســته دشــمنان از خــود محافظــت منایــد .بدیــن ترتیــب منطــق ،فــرد در جامعــه هــر
چقــدر نیرومندتــر و آگاهتــر و دموک ـرات باشــد ،جامعــه بــه هــان انــدازه نیرومندتــر و آگاهتــر و دموک ـرات
میگــردد ،را اســاس میگیــرد .ایــن مبدأیــی بــود كــه در اوان كودكــی خویــش اســاس گرفتــه و تــا زمــان شــهادت
خویــش از ایــن مبــدأ انســانی دســت برنداشــت .همیشــه در تــاش تعمیــق و نهادینهســازی ایــن مبــدأ بــوده و
بــر اســاس چنیــن مبدأیــی یــك جــوان و یــك جامعــه میتوانــد بــه جامعـهای آزاد و جوانــی آزاد مبــدل گــردد .بــا
انتخــاب چنیــن مســیری كــه مســیر انقــاب بــود ،احســاس آزادی و رساف ـرازی و خوشــبختی میمنــود .چــون بــه
قــول خــودش كــه میگفــت« :مــن خوشــحال از اینــم كــه حقیقــت ایــن دولتهــا برایــم آشــكار گردیــد و نقــاب
عوامفریبــی آنــان برداشــته شــد و فهمیــدم كــه دولــت كیســت و جامعــه چیســت و در آن یــك فــرد چــه نقشــی
دارد» .او پــی بــه آن بــرده كــه چــه بــوده و چــه میباشــد و چــه خواهــد شــد .ایــن ارزیابــی شــخصیتیای بــود
كــه همیشــه بــا خــود انجــام مـیداد .همچنیــن بــا درك فلســفهی آپویــی حقیقــت و جوهــرهی اصلــی دولــت را
ارزیابــی میمنــود .جامعــه نوســنگی چــه بــوده و جامعـهی هیرارشــی و همچنیــن جامعـهی آزاد و دموکـرات چــه
میباشــد .ایــن محاســباتی بــود كــه بــه تضادهــای موجــود در ایــن نظامهــا پــی بــرده و در كشــف و شناســایی
ایــن تضادهــا كنجــكاو و هوشــیار بــوده اســت .بــر حســب آن تدابیــر الزمــه و نقــش یــك جــوان مطابــق بــا آن
تضادهــا چــه میباشــد را در خــود نهادینــه ســاخت .وارد عرصههــای فعالیتــی و رهــروان آزادهگان کوردســتان،
كــه طلســم وحشــت و بــردهداری را شكســته،گردید .بــا ایفــای چنیــن نقشــی در جوانــرو و حومههــای آن
زمینههــای كنــكاش و جســتجوی مــن كیســتم را در یــك جــوان کــورد بهوجــود آورد .آیــا یــك جــوان کــورد در
تاریــخ حقیق ـیاش بســیج ،مــزدور ،فاســد ،دزد ،ترســو وخیانتــكار بــوده ،یــا عكــس آن جــوان کــورد وابســته بــه
خــاك ،وطــن ،آداب و رســوم و فرهنــگ و ارزشهــای اساســی جامعــه خویــش بــوده اســت .ایــن فریــادی اســت
كــه وجــدان خفتـهی مــا را بیــدار میمنایــد .بــا ایــن ا َعــال ،خواهــان بــر زبــان آوردن نكتـهای چــون از خویشــن
خویــش ه ـراس نداشــته باشــیم و از خــود بیگانــه نگردیــم و عكــس آن بــا خویشــن خویــش مبــارزه ذهنــی و
شــخصیتی مناییــم .بــا ایــن مبــارزه ذهنیــت دگامتیــك خویــش را فروپاشــیده و ذهنیــت و اخالقــی دموکراتیــك
را بنیــاد نهیــم .بــا چنیــن بنیــادی ذهنیــت و اخــاق دولتــی را بشــكافیم و بــدور اندازیــم .بــا چنیــن وضعــی
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میخواســت جوانــان بــا گســرش عملیاتهــای دموکراتیــك خویــش در قبــال ذهنیــت و اخالقــی كــه جامعــه
را بــه یــك باطــاق مبــدل ســاخته ،بــه مبــارزه بپردازنــد .در هــر زمــان و مكانــی بــا اعــال خویــش تأثی ـرات
مخربــی را كــه ذهنیــت و اخــاق تحمیــل شــدهی دولــت بــر جامعــه میگذاشــت خنثــی مناینــد .در هــر مكانــی
بــا ســخنان طنزآمیــز خویــش و بــا بیــان منــودن كنایههــای معنــادار خویــش ،هویــت و ا َعــال دولــت را بــه زیــر
ســئوال بــرده و جوانــان را در قبــال ایدئولــوژی دولتگرایــی آگاه میســاخت .ایــن كاری بــود كــه بـرای تضعیــف
دولــت در جامعــه خویــش انجــام م ـیداد.
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رفیق شاهو؛ جوانی از نسل رسهلدان 1999
جامعـهای كــه رفیــق (شــاهو در آن چشــم بــه جهــان گشــود ،از لحــاظ ســاختار اجتامعــی ،فئــودال و عشــیرهگرا
مــی باشــد .گرایشــات دینــی و مذهبــی بســیار عمیــق میباشــد .ایــن از جملــه موانعــی اســت كــه موجــب شــده
جوانــان کــورد در منطقــه از هویــت خویــش بیگانــه شــوند و اتحــاد و همبســتگی مابیــن خلــق ب ـرای مقابلــه
بــا دشــمنان کــورد تضعیــف شــود .ایــن ســاختار موجــب محدودیتهــای ذهنــی و جنگهــای خونــی و فامیلــی
گردیــده اســت .ایــن زمینـهای اســت كــه او دوران كودكــی و نوجوانــی و حتــی جوانـیاش را در آن ســپری منــوده
و موجــب تشــدید تضــاد فكــری در او شــده تــا كــه در جســتجوی مســیر صحیــح چگونــه زیســن در تکاپــو باشــد.
بــدون آنكــه دچــار كوچكتریــن خـران و زیانــی گــردد ،بهبهرتیــن شــیوه از خــود محافظــت بعمــل مـیآورد .در
چنیــن مکانــی بهدلیــل چنیــن ســاختار اجتامعــی ،رقابــت شــدیدی مــا بیــن عشــیرهها موجــود مــی باشــد تــا كــه
کــدام یــک از آنهــا بتواننــد حاكمیــت منطقــه را بدســت گیرنــد .ایــن ســاختار از عوامــل عــدم پیرشفــت زندگــی و
علــم و دانــش در منطقــه بــوده اســت .از دیگــر جهــت بهدلیــل وضعیــت شــغلی خلــق كــه اكرثیــت كشــاورزی
میباشــد ،بــه نوبـهی خــود تأثیراتــی بــر توســعه و پیرشفــت ایــن شــهر گذاشــته اســت .ایــن ســاختار اجتامعــی در
(جوانــرو) موجــب آن گردیــد كــه تــا بــه امــروز ســازماندهی خلــق بهشــیوهای علمــی و فلســفی صــورت نگیــرد.
خلــق از مســایل سیاســی كــه چارهیابــی رسنوشــت آنــان در ایــن پدیــده میباشــد ،پرهیــز میمنودنــد .بــا وجــود
ایــن همــه مشــكالت ،بــاز در (جوانــرو) قــری ظهــور یافتــه كــه اهمیــت فراوانــی بــه علــم و دانــش و تحصیــل
داده و جوانــان را بــه ســوی تحصیــل ســوق دادهانــد .بــا ایــن ســوقدادن جوانــان بــه اماكــن و حومههــای
گســردهتر از قبیــل؛ دبیرســتان و دانشــگاهها و ســایر نهادهــا ،جوانــان دیــدی وســیع بــه تاریــخ خــود پیــدا
كردهانــد .بــا اینكــه در (جوانــرو) ســالها فعالیــت احـزاب کــوردی و دیگــر احـزاب و نهادهــا از قبیــل؛ (كوملــه،
دموک ـرات ،مجاهدیــن ،القاعــده و انصاراالســام ،مکتبــی و  )...در ایــن شــهر وجــود داشــته ،خلــق از فرهنــگ
فعالیــت سیاســی و ســازمانی بــدور مانــده و بهشــیوهای فراگیــر ســازماندهی نگردیدهانــد .جوانــی چــون
او بهدلیــل نیافــن خواســتههای خویــش در ایــن اح ـزاب از همــكاری و فعالیــت بــا آنهــا پرهیــز منــوده بــود.
وضعیــت موجــود تــا قبــل از ســال  1999میــادی خــود گویایــی ناكارآمــدی و ضعــف مبارزاتــی ایــن احـزاب بــوده.
بهدلیــل معلــم بــودن پــدرش ،زمینــهای مناســب برایــش فراهــم میگــردد كــه راه علــم و دانــش را برگزینــد.
دوران تحصیالتــش را بــا موفقیــت پشــترس میگــذارد .در وجــودش شــخصیتی رشــد میمنایــد كــه همیشــه
احســاس بزرگــی منایــد .در دوران كودك ـیاش ،اهــداف و آرزوهــای بزرگــی را در پیــش راه خــود ق ـرا میدهــد.
موقعیتــی كــه در آن میزیســت ،بســیار متفــاوت از جوانــان دیگــر بــوده اســت .بــا وجــود آنكــه مــادرش بیســواد
و پــدرش معلــم بــود .تأثی ـرات پــدر بــر او بیشــر بــود .بــا آموزشهــای خانــواده و تشــویق ایشــان بــه ادامــه
تحصیــل ،احســاس بزرگــی در او بهوجــود میآیــد .بــا برخــوردار گشــن آگاهــی و باســوادی پــدر و حاكمیــت
او در خانــواده ،تأثی ـرات عشــیرهگرایی و ذهنیــت فئودالیتــه بســیار ضعیــف بــود .خانــواده او دیــدی وســیعتر
نســبت بــه مســایل خانوادگــی و عشــیرهگرایی داشــته .از بُعــدی دیگــر بســان هــر خانــوادهی کوردســتانی
تأثی ـرات دیــن و مذهــب هــم در ســطح باالیــی بــوده اســت .از خانــوادهای مذهبــی برخــوردار بــوده اســت.
51

نقطـهای كــه همیشــه او را بــه چالــش كشــانده و تضادهایــی را در افــكار او بهوجــود آورده ،اختالفــات مذهبــی
و دینــی در جامعــه بــوده اســت .در ایــن بــاره تــاش میكــرد كــه ایــن چالشهــا و سیاســت پشــت پــردهی آن را
برمــا ســازد .ایــن زمینههایــی بــوده كــه در شــكلگیری شــخصیت او مؤثــر بــوده اســت.
بــا شــناخت حقیقــت سیاس ـتهای طرحریــزی شــده در جامعــه و چگونگــی شــیوع و رواج و مرشوعســازی
ایــن سیاســتها ،تنهــا راهــی كــه امیــد و بــاوری را بــه او میبخشــید .فلســفهی رهــر آپــو و ملحقشــدن
بهصفــوف مبــارزان  PKKبــود .جــواب متامــی چالشهــای خویــش را در  PKKیافــت میمنــود .بــه قــول
خــودش میگفــت« :بــا بهوجــود آوردن بــذر بیبــاوری و بیاعتــادی از جانــب اح ـزاب و كســانی كــه ادعــای
پیشــاهنگی و روشــنگری در جامعــه میکردنــد ،مــن را از سیاســت و فعالیــت ســازمانی ناامیــد کــرده و بــه
جوانــی كــه سیاس ـتزده شــده باشــد ،تبدیــل شــدم .امــا بــا دارابــودن چنیــن خصلتــی و موقعیــت و مكانــی
چــون دانشــگاه و محیــط كار همیشــه بــا گفتامنهــای سیاســی مواجــه میگردیــدم .همیشــه خــود را بســان
جوانــی بیطــرف قلمــداد میمنــودم .جوانــی كــه مســتقل باشــم و بــا تحلیــات تنــگ و دگامتیــك فكــر خــود را
پــرورش ندهــم ،ایــن موضــع خــود را در هــر مــكان و زمانــی بــه بوتـهی آزمایــش در مـیآوردم» .در اوان جوانــی
خــود ،جوانانــی را كــه بــه اصطــاح مناینــده و كادر یــك ســازمان بودنــد و در هــر مجلســی ادعاهــای بزرگــی
برزبــان میراندنــد را بــا ســئوالهای خــود بهچالــش میكشــید .افــكار و نظریههــای آنــان را نقــد منــوده و
واقعیتهــای کوردســتان كــه هــر چنــد بــر اســاس زمــان و مــكان محــدود بــوده ،را برایشــان مطــرح میســاخت.
احــزاب و ســازمانهای كالســیك را نقــد كــرده و بــر دیدگاههــای غلــط آنهــا تاختــه .در ایــن ســده و دهــهی
اخیــر بــه اشــكال مختلطــی ایــن ســاختار اجتامعــی کوردســتان خــود را رســتوریزه منــوده اســت .ســالها بســان
یــك جــوان غریــب و گمگشــته در کوردســتان بــا دوســتان و همكالس ـیهای خویــش روزگار خویــش را ســپری
منــود .بــا ایــن اوضــاع و احــوال مالحظــه میمنــود كــه در گــرداب سیاســی تحمیــل شــده بــر کوردســتان هزارهــا
جــوان غــرق میگردنــد .اح ـزاب حقیقــی و روشــنفكران حقیقــی بهدلیــل عــدم امكانــات و حاكمیــت و  ...كار
چندانــی از عهــدهی آنــان بــر منیآیــد .جوانــان روز بــه روز بــه ســوی افــكار غربــی گرایــش پیــدا منــوده و یــا
در ملیگرایــی ابتدایــی و اســام سیاســی غــرق میگردنــد .چــارهی ایــن مشــكالت را در چــه میدیــد؟ بــه هیــچ
كدامیــك از ایــن جنــاح و گروهكهــا نپیوســت .بلكــه در میــان ایــن گروههــا بــاوری و اعتــاد و ارادهی خویــش
را بــه پــوالدی آهنیــن مبــدل ســاخت .ایــن تأثیــر سیســتم خانــواده میباشــد ،كــه بــر او تأثیــر نهــاده و در جامعــه
بســان یــك جــوان آزاد عمــل میمنــوده اســت .ایــن رونــد تــا زمــان آشناشــدن او بــا  PKKادامــه داشــت .از زمــان
آشــنا شــدن بــا  PKKبــه یكــی از هــواداران آن تبدیــل میگــردد .ایــن بهدلیــل واقعیــت  PKKبــود ،جوانانــی
چــون (شــاهو) را بهســوی خــود جــذب میمنایــد .در  15فوریــه ( )1999بــا توطئـهی شــوم بیناملللــی (رهربآپــو)
بــه اســارت دشــمنان کــورد در میآیــد .بــا چنیــن رویــدادی تظاهـرات دموکراتیــك خلــق در هــر گوشــه و كنــاری
از رشق کوردســتان و دانشــگاههای معتــر ایــران بهوقــوع میپیونــدد .چنیــن تظاهراتــی ایــان و عقیــده و
باوریــش را بــه  PKKمســتحكمتر منــود و او را وادار میمنایــد كــه بســان یــك جــوان فعــال بــا دل و جــان بــه
ایــن فلســفه پیوســته و ب ـرای رســیدن بــه اهــداف حقیقــی و علمــی  ،PKKمســئولیت خویــش را انجــام دهــد.
در آغــاز معلوماتــی كــه در خصــوص  PKKو (رهربآپــو) داشــته را در میــان دوســتان خویــش تبلیــغ میمنــود.
در جایــی كــه ســخن از سیاســت و فلســفه و علــم مــورد بحــث بــوده ،رفیــق (شــاهو) نظ ـرات رهــری را در
آن محیــط بیــان میمنــود .بــا چنیــن كاری در قلــب بیشــر دوســتان خویــش جــای گرفــت .بهخصــوص بعــد از
امتــام تحصیالتــش و بـرای رفــع مخــارج زندگــی و كســب درآمــد ،جهــت كمــك مالــی بــه خانــواده اش راهــی کالن
شــهرهای ای ـران گردیــد .ب ـرای مدتــی در ته ـران مشــغول بهكارگــری میشــود .بــدون آنكــه احســاس حقــارت و
52

خودكمــر بینــی منایــد و تفــاوت و جدایــی قایــل گــردد كــه از فــان خانــواده و فــان قــر در جامعــه هســتند.
در ایــن مــدت بزرگتریــن تجربــه زندگــی را كســب میمنایــد .یــك جــوان کــورد چ ـرا ب ـرای بهدســت آوردن كار
راهــی دیــار غربــت گــردد ،از رسزمیــن مــادریاش دور شــود و ماههــا و ســالها در دوری خانــواده ،مــردم و
خاكــش رنــج بكشــد .بــه غیــر از آن در کوردســتان بــا گرایــش جوانــان بــه شــهرهای بیگانــگان بــه بیراهــه تبدیــل
گــردد .جوانــان کــورد در ایــن دهــه بــه نــوع پیرشفتهتــر بــردهی بیگانــگان باشــند و جوانــان کــورد بـرای هــر كــس
بــه غیــر از خلــق و رسزمیــن خویــش خدمــت منایــد .در زمــان آوارگـیاش بـرای بدسـتآوردن شــغل كوتــاه مــدت،
چنیــن سیاســت فجیعــی را درك منــوده بــود كــه برخــورد دشــمنان کــورد بــا جوانــان کــورد چگونــه میباشــد .در
زمــان غربــت در خصــوص مســایل کــورد و  PKKو (رهربآپــو) مباحــث فراوانــی را بــا كارگ ـران و رفقایــش بــه
میــان م ـیآورد .هدفــش از ایــن كار آشــنامنودن ایــن اف ـراد بــا حقیقــت  PKKمیباشــد .در ســنین جوانــی یــاد
میگیــرد كــه چگونــه روی پــای خــود بایســتد .در قبــال ناعدالتیهــای جامعــه مبــارزه منایــد .یــاد گرفــت یــك
جــوان کــورد ،بــا رنــج و چشــیدن تلخیهــا و مصائــب دشــوار زندگــی ،پختــه و بــه جوانــی موفــق مبــدل گــردد.
بدینگونــه بــا رنــج شــانههای خــود میخواســت بــزرگ گــردد .هــر چگونــه زیســن و چگونــه مبــارزه كــردن را
بــا ناگواریهــای اجتامعــی بیامــوزد .او چرایــی تــرك دوری از وطــن را بهشــیوهی صحیــح ارزیابــی منــود .بســان
اکرثیــت جوانــان ،جوانــی قَدرگ ـرا نبــوده .ازدواج کالســیک را بســان چاهكنــدن ب ـرای خــود میدیــد .چــون در
ســطح وســیعتری بــه ایــن مســئله نگریســته بــود .جــای گرفــن خــود در چنــان موقعیتــی بـرای برگزیــدن همــر،
بهعنــوان خطرناكتریــن شــیوه قلمــداد میمنــود .همیشــه بــا بیــان منــودن دلیــل كمــی ســن ،توانســتم از ایــن
بــای اجتامعــی كــه خانــواده و سیســتم دولتــی جوانــان را گرفتــار آن میمناینــد ،رهــا ســازم .بــه ایــن شــیوه بــه
مســئلهی ازدواج در جامعــه نگریســته بــود ،یعنــی تــا زمانــی كــه یــك جــوان از هویــت ،اراده ،آزادی برخــوردار
نگــردد ،ازدواج بـرای او رســیدن بــه بنبســت میباشــد .آن جــوان در معضــات اجتامعــی موجــود غــرق گردیــده
و بــه انســانی كــه بــو و رنگــی از جوانــی در او مالحظــه نگــردد ،تبدیــل میگــردد .دیدگاهــش چنیــن بــود یــك
جــوان کــورد ،الزم اســت كــه در آغــاز احتیاجــات اولیــه خویــش كــه بهدس ـتآوردن احقــاق حقوقــی خویــش
و رهایــی از بنــد اســارت میباشــد را كســب مناینــد ،نــه احیتاجاتــی كــه دشــمن بــرای مارژینــال منــودن و
بیتأثیرمنــودن جوانــان فراهــم منــوده اســت .میتــوان گفــت؛ از یــک جهــت بهدلیــل رویآوردن بــه شــهرهای
فارسنشــین بــه ســبب بیــكار نبــودن و از جهــت دیگــر بهدلیــل گریــز از ازدواج ایــن راه را بــر میگزینــد .ایــن
هــدف خویــش را بــا موفقیــت انجــام داد .یعنــی نــه تــن بــه ازدواج کــردن داد و نــه تــن بــه پیوســن ارتــش
بیــكاران در رشق کوردســتان و ایـران .پــس تــن بــه خودســازی در جامعـهی بــه تبــاه درآمــدهی رشق کوردســتان و
ای ـران داد .تــن بــه ســنگر آزادی و صفــوف مقاومتگ ـران و آزادیخواهــان و عاشــقان و رهــروان انســانیت داد.
بــا امتــام تحصیالتــش الزم بــود كــه بــه رسبــازی بــرود .ایــن عاقبــت هــر جوانــی اســت كــه خواســته یــا ناخواســته
بایــد ب ـرای حاكــان و اربابــان خویــش  2ســال خدمــت مناینــد .چــه بیســواد و چــه تحصیلکــرده .بــا شــناختی
كــه از مكانیســم دولتــی داشــت ،تصمیــم گرفتــه بودكــه بـرای دشــمن خــود رسبــازی نكنــد .دولــت بـرای جنــگ
بــا مخالفــان خویــش از ایــن جوانــان اســتفاده میكنــد .دشــمن میخواهــد ایــن رسبازهــا بــا پیشــمهرگه و یــا
گریالهــای کــورد بهجنــگ برونــد ،در ایــن میــان چــه كســی دچــار خـران مــادی و معنــوی میگــردد؟ بیگــان
غیــر از خلــق کــورد كســی دچــار خ ـران نخواهــد گردیــد .حاكــان هــم بــا كشــن جوانــان غیــور کــورد ایــن
سیاســت پلیــد خــود را در قبــال ایــن خلــق ســتمدیده بــكار میگیرنــد .او بســان یــك جــوان آگاه ،در مــورد
ایــن مســئله مطلــع بــود و بــه خــود اجــازه م ـیداد كــه بــه دشــمنان خدمــت منایــد .و نــه بــه رفقــا و اقــوام
خویــش .حتــی آنــان را بــه بــاد انتقــاد مــی گرفــت .بــا فرارســیدن زمــان اعـزام او بــه رسبــازی بهدلیــل وضعیــت
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جســانیاش از رسبــازی معــاف شــد .بــه قــول خــودش میگفــت« :یكبــار در زندگــی صاحــب شــانس بــودهام و
آنهــم زمانــی كــه مــن مشــكل جســانی داشــته و از رسبــازی معــاف گشــتم» .بیگــان رفتنــش بــه رسبــازی
كاری غیرممكــن بــود .چــون او درك کــرده بــود كــه بایــد تنهــا ب ـرای خــاك و خلــق خــود مبــارزه كنــد.
(رفیــق شــاهو) بــا اعــال قهرمان ـهاش بــه نیــروی مدافــع خلــق ( )HPGمیبپیونــدد .چــون بــا نیرومنــد شــدن
ارتــش آزادی خلــق کــورد ،نیــروی دشــمنان ضعیــف و موقعیــت آنــان از هــم فــرو میپاشــد .او جامعــهای
كــه در آن رسبــازی رفــن بهعنــوان یــك فرهنــگ در آمــده را نفریــن میمنــود ،میگفــت« :جوانــان کــورد از
طریــق رسبــازی کــردن ،بــرای نظــام عاقــل میشــوند ،یعنــی جــوان کــورد را رام میمناینــد ،امــا برعكــس آن
پیوســن بــه صفــوف آزادیخواهــی بــه فــردی عصیانگــر و مبــارز مبــدل میشــوند» .پــس الزم اســت هــر جوانــی
بســان ایشــان در خنثیمنــودن سیاس ـتهای شــوم نظــام جمهــوری اســامی تــاش كنــد .همچنیــن تلقینهــا و
شــایعههایی كــه دشــمن در جامع ـهی کــورد آنرا بهعنــوان یــك فرهنــگ ترویــج میكنــد بــا آگاهســازی خلــق
تضعیــف و از بیــن بربیــم .پادگانهــای نظامــی و دولتــی را ویـران و پــادگان آزادهگان خلقهــا را در كوهســتانها
آبــاد مناییــم .ایــن تنهــا راهــی بــود كــه بــا گــذر ســالها از عمــر خویــش آ نرا قبــول منــوده و بــا عشــق و عالقــه
مشــاركت فعاالن ـهی خویــش را در آن انجــام داد .هــر جــوان کــورد در هــر كجایــی از ای ـران و جهــان توش ـهی
خویــش را بــرای دســتیابی بــه آزادی و دموکراســی برداشــته و در ایــن راســتا وظیفــهی انســانی و تاریخــی
خویــش را انجــام دهنــد.
نقطــهای دیگــر كــه در دفــر خاطــرات و رمــان زندگــیاش الزم اســت بــه آن اشــاره مناییــم؛ مهاجرتــش از
(جوانــرو) بهســوی شــهرهای بــزرگ ای ـران میباشــد .مهاجرتــی در ســنین جوانــی .بهدلیــل بیــكاری روزافــزون
در جامعــه ،معضــات اجتامعــی بهعنــوان پیامدهــای منفــی بیــكاری ظهــور منودهانــد .ب ـرای رهایــی خویــش
از چنیــن معضالتــی و بـرای شــغل و كاری مناســب ،راهــی تهـران میگــردد .هــدف اصلــی او از انتخــاب چنیــن
مســیری،آزمایش منــودن تــوان و نیــروی ذاتــی خویــش بــوده .واقع ـاً یــك جــوان بــا وجــود آنهمــه گرفتــاری و
مشــكالت ،تــا چــه انــدازهای قــادر بــه آن خواهــد بــود كــه بتوانــد فــردی مســتقل و تــوان ایســتادن روی پــای
خویــش را داشــته باشــد .در جامعههــای دیگــر بــا چــه دیــدی بــه او مینگرنــد .در نهایــت بــا كســب درآمــد
و كاری مفیــد بتوانــد بهخلــق و جامع ـهاش خدمــت كنــد .از جهتــی دیگــر حتــی از چنیــن مهاجرتــی بهعنــوان
نوعــی تفریــح و تجربــه یــاد میكــرد .مهاجــرت و دورشــدن از جامعــه و رسزمیــن بـرای مدتــی كوتــاه میتوانــد
دیــد و نگــرش انســان را توســعه دهــد و تجربیــات زیــادی را بـرای او فراهــم كنــد .از طرفــی دیگــر او متوجـهی
ایــن مســئله بــود كــه یــك جــوان کــورد در رسزمیــن مــادریاش همچــون پادشــاه بــوده كــه بــا هزارهــا نــاز
و نعمــت بــزرگ میگــردد .امــا در شــهر بیگانــگان تــاج و تخــت او برزمیــن میافتــد و بــه یــك بــرده مبــدل
میگــردد .بــا فرمــان ایــن و آن حركــت میمنایــد .در قبــال چنیــن مســایلی همیشــه افســوس میخــورد ،كــه ای
كاش جایــی در کوردســتان یافــت میشــد كــه ایــن جوانــان قهرمــان کــورد را در منزلــگاه خویــش نگــه داشــته
تــا نیــروی ذاتــی و اســتعدادهای نهفت ـهی ایــن جوانــان در مســیر صحیحــی بــه حركــت وا داشــته میشــد .نــه
اینكــه جوانــان کــورد تســلیم بیگانــگان گردنــد و شــب و روز بســان ربــاط مشــغول كار باشــند و در نهایــت از
هیــچ چیــزی برخــوردار نباشــند .روابــط مبتنــی بــر ســود ـ رسمایــه را در ســطحی عمیــق در میــان جامعــه درك
میمنــود كــه رسمای ـهداران دولتــی از چــه فرایندهایــی ب ـرای كســب ســود بیشــر اســتفاده میمناینــد .در واقــع
ایــن زندگــی چــه ارزشــی را دارد؟ یــك جــوان پــر شــور و هیجــان شــب و روز در حــال كارکــردن اســت .معنــای
ایــن كار و درآمــد حاصلــه از آن چــه میباشــد؟ اگــر از رسزمیــن مــادری و خانــواده و خــاك خویــش بــدور
باشــی ،چــه فایــدهای را خواهــد داشــت؟ فایــدهای جــز حــرت و آهــی عمیــق كــه ب ـرای جوانــان آه ناامیــدی
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و آه ناتوانــی معنایــی نــدارد .ماههــا ایــن آه عمیــق را كشــید كــه یــك جــوان تحصیلکــرده كــه دارای خانــوادهای
تحصیلکــرده و از امتیــازات برجســتهای دیگــر برخــوردار میباشــد ،در آخــر بیــل و كلنــگ بدســت گرفتــه و
رسنوشــت زندگــی نویــن خــود را بــا رنــج آغــاز میمنایــد .ایــن نقطـهای بــود کــه او را بــه فكــر کــردن بیشــر در
خصــوص طبقـهی كارگــر مشــغول کــرده بــود .تصمیــم گرفــت جوانــی باشــد كــه شایســتهی جامعــه باشــد .زمــان
خــود را در كارکــردن محــدود ننمــود ،بلكــه در زمــان كارگــری مباحثــات دینــی و سیاســی را بــه میــان مـیآورد و
بــا شــهروندان غیــر كــورد همیشــه بحــث و گفتگــو میكــرد .ســعی او در آن بــود اختالفــات بهوجــود آمــده مــا
بیــن کــورد و ملتهــای دیگــر را از میــان بــردارد و واقعیــت ایــن اختالفهــا را آشــكار ســازد .در هــر مكانــی بــا
ارصار ف ـراوان و بــا ادعــا در تفهیــم ریش ـهی ایــن اختالفــات عمــل میمنــود.
دوران كارگــریاش را بهعنــوان دوران تبلیغــات ســازمانی و سیاســی بنــام میمنــود .آغــاز فعالیتهــای ســازمانی
خــود را در چنیــن دورانــی رشوع میمنایــد .ایــن دوره بــرای او بهعنــوان دورهی امتحــان میباشــد .آیــا تــوان
دوری از خانــواده ،وطــن و دوســتان را دارد؟ آیــا تــوان تحمــل انســانهای نــاآگاه و جاهــل و یــا دیگــر انســانها
را دارد؟ بــرای هــر كــدام از ایــن ســئوالها و طــرز نگرشهــا پاســخهای موثقــی را مــیداد .دوران آزمایــش و
امتحــان کــردن خــود را بــا موفقیــت ســپری میمنایــد .امــا ایــن ســئوالی بــود كــه او تــا كــی آواره ایــن شــهر و آن
شــهر گــردد .آیــا جوانــی خــود را بایــد بدینگونــه طــی كنــد .البتــه او بســیار زود دســت از ایــن كار میكشــد
بــه عقیــده او الزم بــود ،یــك جــوان انــرژی خــود را در مســیر صحیحــی چــون؛ انقــاب ســپری منایــد و مشــاركت
جوانــان در احـزاب پیشــاهنگ کــورد را یــك امــری رضوری و الزم مــی دانســت .مســئلهای كــه در دوران زندگـیاش
در نظــام جمهــوری اســامی بســیار او را ناراحــت میكــرد وضعیــت نامناســب جوانــان كــورد و غرقشــدن آنهــا
بــود در انــواع معضــات و مشــكالت اجتامعــی .حاكــان فعالیتهــای ایدئولــوژی ،سیاســی و ســازمانی را از آنــان
ســلب میگرداننــد .یــك جــوان در جامعـهی کوردســتان بایــد از حقــوق طبیعــی خویــش برخــوردار باشــد .جوانــان
در راســتای دسـتیافنت بــه چنیــن حقــی الزم اســت گامهــای دموکراتیــك بردارنــد .از كوچكتریــن تــا بزرگتریــن
توطئههــای دشــمن را بشناســند و بدینگونــه سیاســتهای نظــام را خنثــی مناینــد .نظــام را در تنگنــا قــرار
دهنــد .بدیــن طریــق گامهایــی بـرای حــل منــودن مشــكالت برداشــته خواهــد شــد.
او یكــی از پیشــاهنگان حقیقــی جوانــان بــود كــه از دار و نــدار خویــش دســت بــر مـیدارد و جهــت مبــارزهای
مؤثــر بهكوهســتانهای قندیــل مــیرود .در كل راههایــی كــه دشــمنان بهعنــوان یگانــه راه خوشــبختی
بــرای جوانــان قلمــداد منودهانــد ،از آنهــا پرهیــز میمنــود .هیــچ كــدام از آنهــا را الیــق زندگــیای رشافتمنــد
منیدانســت .هیــچ جوانــی در ایــن خصــوص نبایــد هــم خــود را فریــب دهــد و دیگـران او را فریــب دهنــد .الزم
اســت جوانــان بــا آگاهــی كامــل چنیــن راههایــی را تحلیــل مناینــد .تحــت تأثیــر عواطــف و احساســات خویــش
ق ـرار نگیرنــد .بــا تجاربــی كــه از زندگــی خویــش كســب منــوده بــود ،بــا سیاس ـتهای انــكار و امحــا كــه علیــه
خلــق کــورد بــكار گرفتــه شــد مقابلــه میكــرد .بــر ایــن عقیــده بــود كــه بـرای مقابلــه بــا ایــن سیاسـتها بایــد
جوانــان بــا برخــوردی واقعبینانــه و منطقــی ،نیــروی خــود را بهطــور كامــل بــكار گیرنــد .بهشــیوهای علمــی
و فلســفی بــه مســایل روزمــره بنگرنــد و در ایــن چارچــوب موضــع خــود را مشــخص مناینــد .در واقــع (جــوان
بــدون موض ـع ،جوانــی بــدون انــرژی و هیجــان میباشــد) .اگــر جوانــی فاقــد حساســیت و انــرژی باشــد ،تنهــا
هیكلــی از آن باقــی خواهــد مانــد .پــس موضعگیــری ب ـرای یــك جــوان کــورد بســیار رضوری میباشــد .در هــر
رشایطــی كــه منافــع خلــق کــورد بــا رضر مواجــه گــردد ،جوانــان الزم اســت كــه در چارچــوب دفــاع ذاتــی موضــع
انقالبــی خویــش نشــان بدهنــد .او بســان یــك جــوان در جامعــه ،شــاهد صحنههــای بــود كــه جوانــان کــورد
متأســفانه از منافــع ملــی و خلـق خــود صیانــت منیكردنــد .و بهجــای دفــاع و محافظــت از ایــن منافــع ،جوانــان
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ب ایــن منافــع تبدیــل شــده بودنــد .بــه قــول رفیــق (شــاهو) ،آیــا یــك جــوان
خودشــان بــه عامــل چپــاول و تخریـ 
بایــد ســازنده باشــد یــا تخریبكننــده؟! در حقیقــت نقــش تخریبكنندگــی بــر آنــان تحمیــل گردیــده اســت.
پــس نقــش دینامیســم ،پیشــاهنگ ،متحولســاز و موتــور محــرك جامعــه چــه بــررسش میآیــد؟ چ ـرا یــك جــوان
قــادر بــه آن نباشــد كــه از هویــت و اراده و جوهــر خویــش محافظــت منایــد؟ چ ـرا دســت تبهــكاران بایــد بــه
خــون جوانــان آغشــته گــردد و خــون گــرم و متیــز یــك جــوان ریختــه شــود .اگــر جوانــان خــود مقــر اساســی
نیســتند ،پــس مقـران و قاتــان اساســی چــه كســانی هســتند؟ آیــا یــك جــوان ،مــادرزادی معتــاد ،فســادگر ،دزد
و ...میشــود .ایــن وضعیتــی اســت كــه در رونــد فـراز و نشــیبهایی جامعــه شــكل میگیــرد و چنیــن تحوالتــی
را در جامعــه بهوجــود مـیآورد .تغییــر و تحــول حقیقــی تنهــا در ذهنیــت جوانــان میباشــد .شــیوهی نگریســن
جوانــان بــه رویدادهــای روزمــره و پدیدههــای موجــود در جامعــه بایــد چگونــهباشــد؟ او در حقیقــت از منونــه
جوانانــی بــود كــه ایــن مرحلــه را قهرمانانــه ســپری منــود و بــا ســپری منــودن چنیــن مرحلـهای ،داســتان حقیقــی
از زندگــی یــك جــوان خلـق كــرد و تبدیــل بــه الگــو و منــاد مبــارزهی جوانــان تبدیــل شــد..
او در ســالی بــه صفــوف گریــا میپیونــدد كــه (رهربآپــو) بــه اســارت دشــمنان در میآیــد .فعالیــت و مشــاركت
او در ظــرف ایــن ســال گســرده گردیــده بــود .همچنیــن شــاهد صحنههــای تضاه ـرات گســردهی خلــق کــورد
در هــر گوشــه و كنــاری از جهــان گردیــد .بهخصــوص از نزدیــك و در شــهر خویــش و حومههــای آن مشــاركت
فعاالنــهی خلقکــورد در اعــراض بــه توطئــهی بیناملللــی علیــه رهــر آپــو را مشــاهده منــود .بــه عظمــت و
تودهایبــودن و علمــی بــودن  PKKبــاوری و ایــان كامــل پیــدا كــرد .كمــر حــزب و ســازمانی در تاریــخ یافــت
گردیــده كــه بــا چنیــن گســردهگیای ،قیامــی مردمــی بــر پــا منایــد .بــا برپایــی چنیــن قیامــی هزارهــا جــوان،
روان ـهی ســنگرهای مبــارزه و مقاومــت شــدند .او از جملــه جوانانــی اســت كــه بعــد از بــه اســارت درآمــدن
(رهربآپــو) و بعــد از تظاهـرات خونیــن  3اســفند  1377بــه صفــوف گریــا میپیونــدد .پیوســن جوانــان در هــر
گوشـهای از کوردســتان و جهــان در ســال  1999میــادی بــه صفــوف گریــا ،بهعنــوان (پیوســن بــه فكــر رهربآپــو)
محســوب میگــردد .جوانانــی كــه در ایــن ســال ،راهــی كوههــای آزاد کوردســتان شــدند ،اكرثیــت بهخاطــر عــدم
قبــول سیاس ـتهای وحشــیانهی دولــت بهســتوه آمــده بودنــد .پیوســن رفیــق (شــاهو) ،پیوســن بــه حقیقــت
رهــری میباشــد .فعالیتــی نویــن در رشق کوردســتان بدینگونــه شــكل میگیــرد و توســعه مییابــد .در اوایــل
بیشــر از قــر دانشــجو و روشــنفكر بــه  PKKملحــق میشــدند .ایــن حاكــی از آنســت كــه  PKKجنبشــی
علمــی و فلســفی میباشــد و بهصورتــی عادالنــه در میــان اقشــار جامعــه فعالیــت میمنایــد .ایــن از اعــال
خارقالعــادهی (رهــر آپــو ) میباشــد كــه بــا افــكار علمــی ـ فلســفی خویــش متامــی جوانــان جویــای علــم و
فلســفه را محبــوب خویــش میمنایــد.
بــا وجــود اینكــه قب ـاً فعالیــت و كار ســازماندهی مــردم بهشــیوهای جــدی در رشق كوردســتان انجــام نگرفتــه
بــود .امــا شــاهد قیــام و اعرتاضــی چنیــن بــزرگ بودیــم .بدینگونــه احساســات ملــی ـ دموکراتیــك خلــق رشق
کوردســتان در چنیــن روزی منایــان میگــردد .بــا چنیــن خیزشــی بهاســتقبال فكــر و فلســفهی رهــر آپــو و
 PKKمـیرود .در فلســفهی آپویــی هــر رویــدادی بــه شــیوههای علمــی ـ فلســفی مــورد تجزیــه و تحلیــل قـرار
میگیــرد .از آن رویــداد ،دســتاوردی تاریخــی بــه عمــل آورده میشــود .حــزب حیــات آزاد كوردســتان ()PJAK
هــم مثــره و مكانیســمی بــود جهــت مبــارزهای نویــن بــا فلســفهای نویــن .در مدتــی كوتــاه خلــق كــورد هــم
مشــاركت فعاالن ـهی خویــش را در  PJAKانجــام داد و خــود را ســازماندهی كــرد.
او نیــز بــا اســارت رهــری بســیار ناراحــت و عصبانــی بــود .انــگار خورشــید زیبــای آســان آبــی را از برشیــت
ربــوده بودنــد .او بســان اغلــب جوانــان تنهــا امیــد و دلخوشــی اش بــه زندگــی( ،رهربآپــو) میباشــد( .رهربآپــو) را
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بهعنــوان یگانــه انســانی مــی بینــد كــه مقابــل تاریكپرســتان ظهــور میكنــد .بــا نیــروی فكــری خویــش تغییــر
و تحــوالت وســیعی بــه میــان مـیآورد .شــناخت او از فلســفهی آپوئیســتی ،بســان شــناخت دنیــای نوینــی بــود.
بــا پیوســتنش بــه صفــوف گریــا همیشــه آرزو میكــرد كــه از نزدیــك ســعادت دیــدار رهــری را بیابــد .آری ،ایــن
آرزوی او جوانــان بســیاری بــود .امــا ظاملــان قــرن ،آرزوهــای مقــدس جوانــان را بــا بــه اســارت درآمــدن (رهربآپــو)
میشــكنند.
هنــوز اندكــی از تولــد نویــن او ســپری نگردیــده كــه بــا چنیــن واقعـهی شــومی روبــرو میگــردد .امــا او در جواب
سیاسـت دشــمنان انســانیت اعــان میمنایــد؛ «مــا جوانــان آپوئیســت ،انتقــام خویــش را از نظــا م رسمایـهداری و
دولتهــای مرتجــع منطقــه خواهیــم گرفــت» .اوجوانــی انتقامجــو بــود ،میخواســت از نیروهایــی كــه در توطئــه
بیناملللــی مشــاركت جســتهاند و کوردســتان را بهمســتعمره درآوردهانــد انتقــام بگیــرد .در حقیقــت جوانــی
بــود كــه بــه منــاد كامــل یــك مبــارز آپویــی تبدیــل شــد .جوانــان ســال  1999از شــاخصههای بــارزی برخوردارنــد.
جوانــان ایــن نســل در تاریــخ مبــارزه بــا اســتعامرگری از نقــش ویــژهای برخــوردار میباشــند .ایــن نســل ،نســل
رسهلــدان و مبــارزه میباشــند .نســلی كــه دههــا جــوان را اهــدای كاروان شــهیدان منــود .بــه صدهــا تــن از ایــن
جوانــان در ســیاهچالها و در زیــر شــكنجه و شــاق جــادان شــهید و هزارهــا جــوان دیگــر آواره و تبعیــد شــدند.
جوانــان ســال  ،1999جوانــان مقاومتجــو و آزادیخــواه میباشــند .رفیــق (شــاهو) از جمل ـهی ایــن جوانــان
بــود كــه در محیــط شــهر خویــش بــه یكــی از پیشــاهنگان و داعیــان آزادی (رهربآپــو) مبــدل شــد .او بـرای رشف،
تاریــخ ،هویــت و ارادهی سیاســی خویــش بهشــیوهی فدایــی مبــارزه منــود .ایــن از ویژگــی جوانــان انقالبگــر و
انتقامجــو میباشــد كــه جوانــی همچــون؛ (شــاهو) آنقــدر كینــه و نفــرت از دشــمنان کــورد در دل خویــش جــای
داده كــه تحمــل زندگــی کــردن و نگریســن بــه چنیــن نظامــی را نــدارد .سیاســت دشــمنان و اعــال وحشــیانهی
آنــان را بدیــن گونــه محكــوم و لعنــت میمنایــد .بدیــن گونــه بــا نشــان دادن ارادهی ذاتــی خویــش و بــه
راهانداخــن ســیل تظاه ـرات مردمــی و منایــان ســاخنت نیــرو و جســارت خویــش در قبــال دشــمنان از (رهربآپــو)
حامیــت و پشــتیبانی میمناینــد .ایــن حامسـهی قهرمانانـهی جوانــان ســال  1999میــادی میباشــد .جوانــان ســال
 1999جوانانــی بودنــد كــه آگاهانــه ،بــا اراده و وجــدان خویــش حامــی (رهــر آپــو) بودنــد و مشــاركت آنــان در
مبــارزه بهشــیوهای آگاهانــه و علمــی ـ فلســفی اســت PKK .از هــر پدیــدهای ،بزرگتریــن دســتاورد را ب ـرای
خلــق خویــش بــه ارمغــان م ـیآورد .پدیــدهی شــوم توطئهبیناملللــی بــر علیــه (رهربآپــو) ،جریانــی از جوانــان
آگاه و فدایــی را بهســوی كوههــای کوردســتان بــراه میانــدازد .ایــن مرحلــه بــرای کوردهــا بــه (مرحلــهی
فدایــی شــدن) مبــدل مــی گــردد تــا هــر جوانــی در کوردســتان بــه (فدایــی آپــو) تبدیــل گــردد .اینچنیــن بــود كــه
توطئ ـهی شــوم بیناملللــی ،هزارهــا فدایــی را بــه ســوی ســنگر آزادی ســوق داد.
جوانــان ســال  ،1999جوانانــی بودنــد كــه فــدای (رهربآپــو) و ب ـرای شكســت و خنثیســازی سیاس ـتهای پلیــد
نیروهــای قدرمتنــد جهانــی و منطقــهای بــه صفــوف گریــا ملحــق شــدند .او از اولیــن لحظــات تــا آخریــن
لحظــات زندگــی انقالبـیاش یــك فدایــی بــود .در حقیقــت او بــه یــک مبــارز فدایــی (رهربآپــو) تبدیــل گردیــد .در
اینجــا منایــان مــی گــردد كــه ســینهی خویــش را در مقابــل گلولههــای رسبــی و توپهــای آهنــی دشــمن ق ـرار
میدهــد .دفــاع از رهــر و محافظــت از ارزشهــای خلــق توانســت رشافتمندانــه و قهرمانانــه باكرامــت و بــزرگ
منشــی خویــش انجــام دهــد .واقعیــت روشــنفكران ،سیاســتمداران و روزنامهنــگاران آپویــی چنیــن رمانهایــی را
خلــق میكنــد .تاریــخ هیــچ وقــت عمــل و كار انســانی را فرامــوش نخواهــد کــرد .چــون اعــال انســانی همیشــه
جاویــدان باقــی خواهنــد مانــد .ایــن نســل كــه نســل ســپرهای دفاعــی و فداییــان (رهربآپــو) میباشــند ،در هــر
مــكان و زمانــی زنــده بــوده و بــا اعــال و افــكار خویــش دشــمنان (آپــو) و کوردهــا را در تنگنــا قـرار خواهنــد
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داد.
رسهلــدان ســال  1999و خیــزش عمومــی خلــق کــورد بعــد از 15ی فوریــه  ،1999ب ـرای تاریــخ نویــن مبارزاتــی
خلــق کــورد نقطــه عطفــی میباشــد .هیــچ مبــارزهای تــا بــه امــروز بــدون رسهلــدان خلــق موفــق و پیــروز
نگردیــده اســت .در تاریــخ مبــارزات آپوییهــا رسهلــدان از مهمرتیــن و برجســتهترین پایههــای مبــارزات
دموکراتیــك بــوده و میباشــد .بــا رسهلدانهــای عظیــم عملیاتهــای دموکراتیــك خلــق ،دشــمنان آزادی و
خلــق كــورد آشــفته و عاجــز میشــوند .خلــق كــورد بــا رسهلــدان ملــی ـ دموکراتیــك ســال  1999و بــا اتحــاد
خویــش در مقابــل دشــمنان ،بــا ارادهای راســخ ایســتاده و از رهــر خویــش دفــاع منــود .رهــری را پارچ ـهای از
جــان خویــش دیــده و زندگــی بــدون رهــری را بـرای خــود میــر منیبیننــد .ایــن نداهــا در هــر گوشــه و كنــاری
از کوردســتان رسودهشــدند .او عاشــق رسهلــدان دموکراتیــك خلــق بــود .در ایــن رسهلدانهــا بهخصــوص در
15ی فوریــه  1999حضــوری فعــال داشــت ،همیشــه ســعی درآن داشــت تــا دوســتان و همكالس ـیهای خــود را
در ایــن رسهلدانهــا مشــاركت دهــد.
او رسهلــدان را ب ـرای قــر جــوان بهعنــوان (زبــان دموکراتیــك جوانــان) بنــام میمنــود .روح و هیجــان جوانــی
در رسهلــدان دموکراتیــك منایــان میگــردد .جوانــی كــه فاقــد اراده و هویــت باشــد ،در كل جوانــی اســت كــه
فاقــد ســازماندهی و رسهلــدان بــوده و جوانــی مــرده و ب ـیروح میباشــد .بــا وجــود چنیــن قــری از جوانــان
بــه جــای آنكــه معضــات موجــود در جامعــه كاهــش یابــد ،دامن ـهی معضــات وســیعتر و عمیقتــر میگــردد.
بــا مشــاهده چنیــن واقعیتــی خواســت پیشــاهنگ نســل نوینــی از جوانــان انقالبگــر گــردد كــه در آغــاز مبان ـی
ســازمانی و فكــری را در شــخصیت خــود نهادینــه منایــد .یــك جــوان پیشــاهنگ ســازماندهی شــده بــود .جوانــی
كــه ادعــای آزادی ،برابــری ،عدالــت را داشــته باشــد ،بایدچنیــن ادعایــی را بــا راه انــدازی رسهلــدان دموکراتیــك
بــه اثبــات برســاند .او عاشــق رسهلــدان دموکراتیــك بــود .او رسهلــدان دموکراتیــك را بهعنــوان انتقامجویــی از
دولــت و منایــان ســاخنت كینــه و نفــرت و اعــراض نشــان دادن در مقابــل اعــال وحشــیانهی دولتمــردان و
ظاملــان کوردســتان قلمــداد میمنــود .در جامع ـهای كــه رسهلــدان دموکراتیــك نهادینــه گردیــده باشــد ،چنیــن
جامعــهای بهســوی دموکراتیــزه شــدن مــی رود .اگــر جامعــهای رسهلــدان دموکراتیــك در آن وجــود نداشــته،
جامع ـهای اســت كــه بیزبــان و خامــوش گردیــده و خفقــان و تباهــی در آن بیــداد خواهــد منــود.
او رسهلــدان دموکراتیــك  15فوریــه را بهعنــوان بزرگتریــن رسهلــدان دموکراتیــك ســده ی  21بنــام منــود.
رسهلــدان را عامــل اتحــاد دموکراتیــك مــا بیــن خلقهــا میدیــد .بهدلیــل مشــاركت فعاالنــهی خویــش در
رسهلــدان  1999احســاس بزرگــی بــه او دســت یافــت .بهخاطــر بجــا آوردن ایــن وظیفــهی خطیــر خویــش،
خشــنود بــود كــه از تاریــخ ،خلــق ،رهــر ،زبــان و فرهنــگ خویــش محافظــت كــرده .رسهلــدان بـرای مــا اســلحهی
اتحــاد و همبســتگی در مقابــل دشــمنان میباشــد .چــون تنهــا نیــروی ذاتــی خلــق ،رسهلــدان دموکراتیــك
میباشــد كــه تــوان شكســن طلســم وحشــت و ظلــم و ســتم اســتعامرگران کوردســتان را دارد .واكنشــی اســت
كــه خلــق کــورد بــرای دفــاع از رشف و نامــوس خویــش نشــان داده و میدهنــد.
او بــا دیــدن بزرگتریــن رسهلــدان دموکراتیــك و تاریخــی جــان تــازهای گرفتــه بــود .و از آن بهعنــوان جرق ـهی
امیــد و بــاوری و مــژدهی آزادی بـرای خلــق کــورد نــام میبــرد .در هــر جامعـهای كــه رسهلــدان در آن افزایــش
یابــد ،بــاوری و امیــد خلــق بــه زندگــی و مبــارزه دموکراتیــك افزایــش مییابــد .بهدلیــل چنیــن شانســی كــه نصیــب
او گردیــده بــود ،میــل و رغبــت او بــه عملیــات دموکراتیــك مبــارزه بیشــر شــده و احســاس خشــنودی میكــرد.
بهدلیــل قرارگرفــن در چنیــن موقعیــت زمانــی و مــكان و رشكــت در بزرگتریــن و مهمتریــن مبــارزهای تاریــخ
كوردســتان بســیار خوشــحال بــود و همزمــان متوجــه وظیفــه و بــار ســنگینی بــود كــه بــردوش گرفتــه .حــدس
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او واقع ـاً صحیــح بــود ،بــا انتخــاب مســیر نویــن زندگــی خویــش ،بــه یــك فدایــی تبدیــل شــد .در واقــع او در
رسهلــدان دموکراتیــك ســال  1999كــه در  3اســفند برپــا گردیــد ،بهعنــوان جــوان فدایــی (رهربآپــو) در رسهلــدان
مشــاركت جســت .چنیــن ویژگیهایــی در زمــان فعالیــت مبــارزات گریالیــی اش بــه وضــوح قابــل رؤیــت بــود كــه
بـرای آنكــه پایـهی اساســی انقــاب نویــن کوردســتان كــه رسهلــدان دموکراتیــك میباشــد را در میــان خلــق کــورد
نهادینــه منایــد ،تــاش خســتگی ناپذیــری از خــود نشــان داد .بـرای موفقیــت و پیــروزی انقــاب نویــن حــارض بــود
كــه همــه چیــز خویــش را فــدا كنــد.
بعــد از ملحــق شــدنش بــه مبــارزات مســلحانهی گریــا و رسهلــدان دموکراتیــك خلــق را دو امــر جدایــی ناپذیــر
قلمــداد میمنــود كــه بســان گوشــت و اســتخوان بــه هــم پیوســته و ایــن دو پدیــده مكمــل همدیگرنــد .بهدلیــل
درك واقعیــات فلســفهی آپوئیســتی ،یــاد گرفتــه بــود كــه در هــر زمــان و مكانــی بــر اســاس حقیقــت محیــط
خــود را شــكلدهی منایــد .در صفــوف گریــا او اهمیــت فراوانــی بــه فعالیــت مســلحانه مــیداد .علیرغــم
وجــود ناراحتــی و مشــكالت جســمی كــه داشــت ارصار بــرآن میورزیــد كــه بهعنــوان یــك جنگجــوی جــوان و
بهعنــوان فدایــی (رهربآپــو) در مبــارزات مســلحانه مشــاركت كنــد .بــا چنیــن شــیوهای اعــان میمنایــد كــه در
هــر جایــی كــه هســتی ،بایــد وظیفـهی انســانی و انقالبــی خویــش را انجــام دهــی .هیــچ وظیفـهای از عهــدهی مــا
بــر منیآیــد و فاقــد نیــرو و اراده هســتیم ،را رد میمنــود .در عــوض بــاور داشــت كــه او همیشــه ایــن جمــات را
كــه هــر فــردی تــوان اجـرا منــودن وظیفـهی عظیمــی دارد .بـرای شكســن و برداشــن چنیــن ذهنیتــی بایــد شــب
و روز فعالیــت منــود .چــون پتانیســل اساســی هــر انقالبــی ،خلقــی ســازماندهی شــده ،میباشــد.
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جوانی كه دوباره تولد مییابد
جوانــی كــه ســالها بــا تحقیــق و تفحــص در پــی دسـتیابی بهحقیقــت زندگــی بــود ،وارد مبــارزهای شــد كــه
میتــوان از آن بهعنــوان آغــاز مرحلـهای نویــن از زندگــی نــام بــرد .ایــن آغــاز یــك زندگــی بــا فكــری نویــن اســت،
تولــدی دوبــاره برایــش بــود و بــه كاروان مبــارزان آزادی پیوســن بــود .پیوســن بــه قافلـهای قهرمــان ،باورمنــد و
انساندوســت بــود .نقطـهای كــه او را از بحـران شــخصیتی ،اجتامعــی ،اخالقــی در جامعــه رهــا میســازد .نجــات
از دامهــای شــیطانصفتان و پیوســن بــه قافلـهی مبــارزان و مقاومتگـران در ســال  1999میــادی بـرای جوانــی
چــون رفیــق (شــاهو) واقعــهای تاریخــی بــود .ملحــق شــدنش بهصفــوف گریــا پیوســن بــه ارادهی آهنیــن
آزادیخواهــی مبــارزان بــود .از جهتــی دیگــر بــه معنــای تــرك و ف ـرار از جهالــت و ظلــم و ســتم ،بیعدالتــی،
دروغگویــی جامع ـهی دولتگ ـرا بــوده اســت .مســیری كــه بهعنــوان یــك روشــنفكر جــوان در جامعــه انتخــاب
میمنایــد تالشــی اســت جهــت یافــن جــواب بســیاری از ســئواالت .امــا او بــا صــر و حوصلــه ای کــه داشــت ،خــود
را تســلیم خواسـتها و اهــداف هیــچ جناحــی ننمــود .هیچوقــت مســئلهای را احساســی نپذیرفــت .تــا اینكــه بــا
بــه اســارت درآمــدن رهــری و مــواردی كــه در مطالــب بــاال بــه آن اشــاره منودیــم ،او عاشــق  PKKو (رهربآپــو)
میگــردد .چ ـرا در میــان آنهمــه اح ـزاب و جنبــش PKK ،را میپســندد؟ یكــی از دالیــل ،شــناختی بــود كــه از
 PKKداشــت .دلیــل دیگــر ایــن بــود كــه او بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود كــه تنهــا  PKKبهطــور مســتقل و بــدون
پشــتوانهی دولتهــا مبــارزه میكنــد .او بهعنــوان یــك جــوان معتقــد بــرآن بــوده كــه یــك حــزب الزم اســت از
لحــاظ ایدئولــوژی ،ســازمانی ،سیاســی ،مــادی و دیپلامســی و از هــر جنبـهای دیگــر مســتقل باشــد .تنهــا نیروهــای
مردمــی حامــی و پشــتوانهیآنان باشــد .عظمــت و گســردهگی  PKKكــه امــروز در ســطح جهــان موضــع بحــث
بــوده و روز بــه روز نیرومندتــر و عظیمتــر میگــردد ،از مســتقلبودن  PKKناشــی میگــردد PKK .ســازمانی
تــودهای بــوده و بخــش وســیعی از آ نرا تــودهی خلــق اداره میمناینــد .چنیــن شــیوه ای در تاریــخ کوردســتان
نخســتین بــار میباشــد كــه از جانــب (رهربآپــو) بــه بوتــهی آزمایــش درآمــده و متامــی نیروهــای جهانــی و
منطق ـهای را بــه لــرزه درآورده .چنــان تــرس و واهم ـهای از  PKKدارنــد ،كــه وجــود و مطرحســازی  PKKدر
ســطح بینامللــل موجــب نابــودی و تضعیــف نیروهــای اقتدارگ ـرای دولتــی میگــردد .چنیــن رونــدی كــه PKK
در پیــش راه خویــش قـرار داده ،موجــب جــذب اكرثیــت خلــق کــورد گردیــده و دامنـهی جــذب و گرایــش خلــق
بــه (فلســفهی آپــو) روز بــه روز توســعه مییابــد.
نقط ـهای دیگــر كــه موجــب پیوســن او بــه صفــوف گریــاگردیــد؛ جنب ـهی روشــنفكری  PKKمیباشــدPKK .
از لحــاظ فرهنگــی ،سیاســی و اجتامعــی بســیار پیرشفتــه بــوده و بســان حزبــی كالســیك منیباشــد .بهخاطــر
اهمیتــی كــه  PKKبــه علــم و دانــش و علــوم سیاســی ،علــوم اجتامعــی ،هــر و ...داده ،موجــب جــذب او بــه
 PKKمیگــردد .درحقیقــت قیــام خلــق كــورد در رشق كوردســتان را میتــوان بهعنــوان جــواب مثبــت بــه
فكــر و اندیشـهی رهــر آپــو و مبــارزهی  PKKقلمــداد منــود .تــا آنموقــع خلــق رشق کوردســتان مســتقیم شــاهد
مبــارزات فعاالنــهی  PKKنبــوده ،امــا افــكار و فلســفه و اهــداف ایــن ســازمان بــه گــوش خلــق بهخصــوص
روشــنفكران رســیده بــود .بــرای او بســیار جالــب و شــگفتانگیز بــوده كــه یــك گریــا در موقعیتــی چــون
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كوهســتان چگونــه مطالعــه میمنایــد .زمانــی كــه پــی بــه آن واقعیــت بــرده كــه در زیــر هــر تكــه ســنگ و هــر
ســنگری مبــارزان آپویــی بــا یــك دســت خویــش اســلحه بــر دوش گرفتــه و بــا دســت دیگركتــاب ،بســیار متأثــر
گردیــد .چــون قبــل از هــر چیــزی بـرای یــك گریــا جنــگ فكــری و ایدئولــوژی در اولویــت بــوده .یــك مبــارز تــا
چــه انــدازه اســلحهی جنگــی را بــكار گیــرد ،بــه هــان انــدازه هــم الزم اســت اســلحهی زبــان و فكــر را بــكار
میگیــرد .یــك گریــا از كوچكتریــن موقعیتــی كــه در دســت او بــوده بیشــرین اســتفاده را منــوده و بدینگونــه
دســتاوردهایی را ب ـرای خلــق کــورد بــه ارمغــان م ـیآورد .ایــن برایــش یــك چیــز تــازهای بــوده كــه در زمــان
جنــگ ،گریــا از مطالعــه و تحقیقــات خویــش دســت بــر منیدارنــد .ایــن را صحیحتریــن راهــی میدانســت كــه
یــك گریــا میتوانــد در پیــش راه خویــش قـرار داده .همیشــه بیــان میمنــود« :پیشــاهنگان کــورد الزم اســت قبــل
از هــر چیــزی پیشــاهنگ ایدئولــوژی و اخــاق بـرای یــك جامعــه باشــند ،زمانــی كــه یــك گریــا چنیــن مســیری را
طــی منــود ،بیگــان راههــای دیگــر را بــا موفقیــت پشـترس خواهــد منــود» .قبــل از پیوســن بــه صفــوف گریــا،
شــاهد كســانی بــوده كــه ادعــای پیشــاهنگی میمنودنــد و بــه جــز شــعارهای توخالــی و كالســیك چیــز دیگــری
ندارنــد .و ایــن اعــال موجــب گردیــد كــه چنیــن انســانهایی را الیــق پیشــاهنگی در جامعــه نبینــد.
میهندوســتی و حــس انتقامجویــی در او یكــی دیگــر از دالیــل پیوســن بهصفــوف گریــا میگــردد .در عــری
كــه خلــق کــورد در آن جــای گرفتــه ،تنهــا كاری كه توان خنثیســازی سیاســت انــكار و امحــا را دارد ،نیرومندســازی
حــس میهندوســتی آن خلــق میباشــد .او بســان یــك جــوان در جامعــه حتــی بــه لبـهی پرتــگاه مــرگ كشــانده
میشــود ،امــا بــاز بــاوری او نســبت بــه میهــن ضعیــف منیگــردد و بــا گســرش دامن ـهی سیاس ـتهای دشــمن
بــر کوردســتان ،عكــس آن حــس میهندوســتی خویــش را افزایــش میدهــد .چــون میهــن خویــش را خواســتگاه
اولی ـهی انســان میبینــد .میهندوســتی ب ـرای یــك انســان کــورد یعنــی اخــاق نویــن كــه بهدســت آوردهایــم.
هــر چنــد كــه از میه ـن خویــش دفــاع مناییــم ،از كرامــت و رشافــت و انســانیت خویــش دفــاع منودهایــم .پــس
كســانی كــه در جامعــهی کوردســتان میهندوســت نباشــند ،انســانهایی بیاخــاق ،بــیرشف ،بینامــوس و
پســتفطرت میباشــند .یعنــی بندگانــی كــه بــه خدمــت دشــمن درآمــده و بــرای منافــع خویــش رسزمیــن
مــادری انســان را بــه دشــمنان میفروشــند .ایــن از جملــه دالیلــی بــوده كــه موجــب پراكندهگــی و شكســت
کوردســتان گردیــده اســت .او معتقــد بــرآن بــود« :در کوردســتان هــر چقــدر كــه میهنخویــش را دوســت داشــته
باشــیم ،بــه هــان انــدازه دوســتدار انســانیت خواهیــم بــود» .بــرای آنكــه خلــق کــورد حــس میهندوســتی
خویــش را نیرومنــد ســازند ،الزم اســت رسزمینــی كــه بهعنــوان کوردســتان بــه غــارت و چپــاول و مــورد تجــاوز
دشــمنان گردیــده ،را بــا آگاهســازی تاریــخ کوردســتان و برمالســازی واقعیــت امــروزی آن رهــا ســازیم .پــس
میهندوســتان هــر رسزمینــی را میتوانیــم مدافعــان و محافظــان آن رسزمیــن قلمــداد مناییــم .تنهــا ایــن طبقـهای
اســت كــه ارزشهــای حقیقــی در آن جامعــه را حفــظ منــوده و بــه دســت نســل آینــده میرســانند .اگــر زمینـهی
میهندوســتی در او نبــود ،آیــا او میتوانســت بــه یــك (فدایــی آپــو) و یــا یــك (روزنامهنــگار انقالبــی و یــا یــك
مبــارز) مبــدل گــردد .بــه قــول او ایــن زمینـهای بــود كــه بــه شــكلی متفــاوت و محــدود در مــن وجــود داشــته
و بــا آشــنایی بــا (فلســفهی آپــو) ایــن حــس میهندوســتی را بــه اوج رســاندم .همچنیــن تقویــت و تحلیــل،
حــس انتقامجویــی و كینــه و نفــرت از دشــمنان کــورد كــه موجــب عقبماندگــی و آفریــدن چنیــن بالهــا و
آفتهــای اجتامعــی در جامعــه شــدهاند .یــك انســان کــورد ب ـرای اینكــه حــس میهندوســتی در او برجســته
گــردد ،الزم اســت دولتهایــی كــه موجــب بهوجــودآوردن ســاختار اجتامعــی جامع ـهی کوردســتان گردیــده ،را
بهعنــوان دشــمنان واقعــی خویــش قلمــداد مناینــد و در تــاش انتقــام گرفــن از نهادهــای دولتــی باشــند ،زی ـرا
یــك انســان میهندوســت آمــادهی خدمــت بــه حاكــان منیباشــد ،بلكــه عكــس آن در تكاپــوی انتقــام گرفــن
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از آنهــا میباشــد .او جوانــی میهــن دوســت و انتقامگیرنــده بــود .ایــن واقعیــت در سلســله مراحــل زندگ ـیاش
بــه وضوحــی قابــل رؤیــت بــود .ایــن حقیقــت جــوان آپویــی ،چــون رفیــق (شــاهو) اســت كــه از نســل جوانــان
انتقامگیرنــده میباشــد .ایــن احســاس در نقط ـهی آغازیــن و پیوســن بــه صفــوف گریــا در او موجــود بــوده و
تــا آخریــن لحظــه از زندگ ـیاش جوانــی انتقامگیرنــده بــوده اســت .تــا پیامــی كــه او بهجوانــان بعــد از خــود
انتقــال داد ایــن بــود كــه بــا میهندوســتی در خویــش و اطرافیــان میتواننــد ،بــه زندگــی خویــش ادامــه دهنــد.
صحیجتریــن راهــی كــه میتــوان از دشــمنان کــورد انتقــام گرفــت و رضب ـهای بــه آنــان زد ،پیوســن جوانــان بــه
صفــوف گریــا میباشــد .او ایــن وظیف ـهی تاریخــی خویــش را انجــام داد .توقــع و انتظــار او از دیگــر جوانــان
کــورد ،پیوســن بــه كاروان آپوییهــا میباشــد.
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جوانی كه در متامی عرصههای زندگی میدرخشید
بــا تولــد نویــن خویــش نــام مســتعار (ژوان) را برمیگزینــد ،نامــی كــه او را بــه دسـتیافنت حقیقــت نزدیكتــر
میســاخت ،معنــای (ژوان) میعــادگاه عاشــقان میباشــد ،جایــی كــه پیــان پیــروزی و موفقیــت در آن عقــد
میشــود .رفیــق (ژوان) بــا پیوســن بــه صفــوف گریــا ،راهــی شــعبهی آمــوزش ابتدایــی میگــردد .راهــی مكانــی
كــه در آن عاشــقان آزادی ســوگند و پیــان و وفــاداری و پایبنــدی بــه میه ـن مــادری را بــر زبــان میآورنــد .او
بــا احساســی پــر از امیــد و عشــق ،ســوگندی یــاد میمنایــد كــه تــا آخریــن لحظ ـهی زندگ ـیاش بــه آن پایبنــد
میمانــد .در گامهــای نخســتین خویــش انســانی صــادق و راســتگو میباشــد و ایــن معنــای حقیقــی (ژوان)
میباشــد كــه در هــر رشایطــی و تحــت هــر موقعیتــی راســتگو و صــادق باشــی .میگفــت« :اگــر ژوان صــادق
نباشــد ،بــه اهــداف خویــش دســت نخواهــد یافــت و دو دلــدار ب ـرای رســیدن بــه همدیگــر الزم اســت صــادق
و راســتگو باشــند» .او بــرای درك فلســفهی (رهربآپــو) و دســتیافنت بــه اهــداف ایــن فلســفه صادقبــودن و
راســتگوبودن را امــری رضوری قلمــداد میمنــود .چنیــن خصلتهایــی را از خانــواده بــه ارث بــرده بــود .در
محیــط  PKKایــن خصلتهــای زیبــای خویــش را تعمیــق و زیباتــر ســاخت .در تــاش آن بــود كــه بــا خودســازی
بــه جوانــی پیشــاهنگ و الیــق نــام خویــش درآیــد.
از اوایــل پیوســن خویــش بــه صفــوف گریــا ،در جســتجوی خودســازی و خودشناســی بــود كــه پایههــای
اساســی انقــاب درونــی فــرد میباشــند .میخواســت بــا شــناخت خویــش بــه هویــت حقیقــی خویــش بــاز
گــردد .هــر فــردی الزم اســت كــه تحــوالت درونــی و شــخصیتی را در خــود انجــام دهــد .اولیــن مشــاركت جســن
او در مكتــب آپوییهــا ،تــاش خودســازی و خودشناســی انقالبــی اســت .اولیــن معیــاری كــه در آغــاز دورهی
آموزشــی بــرای خــود بهعنــوان یــك انســان انقالبــی اســاس میگیــرد ایــن دو پدیــده میباشــد .چــون از یــك
محیــط و سیســتمی دیگــر بــه محیــط و سیســتم نوینــی آمــده بــود ،الزم بــود در شــخصیت و فكــر و روان
خویــش تحــوالت انقالبــی را انجــام دهــد .او مكتــب آپویــی را جایــگاه انسانســازی و اصــاح انســانها قلمــداد
میمنــود .در ایــن مكتــب ،اخــاق ،شــخصیت ،اســلوب و خطابــت و رفتــار صحیــح بــه یــك مبــارز آمــوزش داده
میشــود .ســعی میكنــد بــا یادگیــری اخــاق ،شــخصیت ،اســلوب و خطابــت صحیــح خویــش را تربیــت منایــد.
چــون یــك انســان آپویــی ،یــك انســان پــرورش شــده اســت و  PKKبــا آمــوزش و پــرورش كادرهــای خــود آنهمــه
دســتاورد را كســب منــود .در اولیــن گام خویــش و در میعادگاهــی كــه رهــروان آزادی چشــم در انتظــار پیــروزی
و رسف ـرازی آننــد ،نقایــص و كمبودهــای فكــری و شــخصیتی را در خــود میبینــد و متوجــه میشــود كــه بایــد
هــر چــه زودتــر ایــن نقایــص و كمبودهــا را رفــع منایــد و گرنــه در محیطــی چــون  PKKقــادر بــه ادامـهی مبــارزه
نخواهــد بــود.
ب ـرای رفیــق (ژوان) پرخاطرهتریــن و بــه یادماندهتریــن دوران زندگ ـیاش؛ دوران آمــوزش ابتدایــی او در میــان
گریــا بــود .او بســان یــك جــوان کــورد ســالها در انتظــار بدس ـتگرفنت اســلحه و مبــارزه بــود .تــا در نهایــت
خیــال كودكانـهاش بــه واقعیــت میپیونــدد .ایــن از بزرگتریــن آرزوهــای او بــود .در آمــوزش ابتدایــی در PKK
الفبــای سیاســت ،جنــگ و مبــارزه ،اخــاق ،شــخصیت ،تاریــخ و ایدئولــوژی آپویــی بــه جوانــان آمــوزش داده
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میشــود .آموزشــی كــه كلیــد چگونــه زیســن بــه جوانــان داده میشــود .او بــا ســپری گشــن مــدت زمــان اندكــی
از دوران آموزش ـیاش بــا دنیایــی از تضــاد مواجــه میگــردد .چ ـرا زودتــر بــا ایــن تضادهــا برخــورد منیمنــود؟
ایــن واقعیتهــا چــرا زودتــر منایــان منیشــد؟ در آغــاز او مكتــب  PKKرا بهعنــوان مكانــی بــرای رســوایی
سیاســتهای پلیــد و ظریــف دشــمنان میدیــد .بــه ســطحی رســیده بــود كــه از گذشــتهی خویــش نفــرت
میمنــود .او دریافــت كــه دشــمنان تــا چــه ســطحی در افــكار مــا فــرو رفتــه و چگونــه مــا را بــه خدمــت منافــع
دولــی خویــش درآوردهانــد .جوانــی بــود كــه بــه گذشــتهی خویــش قانــع نبــوده و بــا گذشــتهی خویــش در تضــاد
و جــدال بــوده و خواهــان ســاخنت آینــدهای درخشــان از شــخصیت خویــش بــود .ایــن رونــد بـرای جوانــی چــون
(ژوان) بســیار دشــوار بــود كــه در ظــرف زمــان كمــی گذشــتهی خویــش را بــه فراموشــی بســپارد و رشایــط و
موقعیتــی كــه مملــو از امیــد ،بــاوری ،متانــت و قهرمان ـی باشــد ،را بــه میــان آورد.
دورهی آمــوزش ابتدایــی برایــش ،بــه معنــای دورهی یــاد گرفــن ،چگونگــی تبدیلشــدن بــه یــك مبــارز و جنگجــو
بــود .دورهای كــه در آن كاربــرد اســلحه را یــاد گرفــت .دورهای كــه طــرز و شــیوه مبــارزه و فعالیــت گریالیــی را
آموخــت .دورهای كــه نحــوه رفاقــت بــا رفقایــش را آموخــت .در دوران آموزشــی بــا رفقــای از هــر چهــار بخــش
کوردســتان و اروپــا آشــنا میگــردد .چنــان احساســی بــه او دســت مییابــد كــه حتــی در رؤیاهــای كودكان ـهاش
چنیــن تصــوری را نکــرده بــود PKK .را جایــگاه اتحــاد و همبســتگی و نیرومنــد ســاخنت یكپارچگــی کوردســتان
میدیــد .در اولیــن دورهی آموزش ـیاش در PKKبــا مســایل اولیــه در قبــال وضعیــت کوردســتان و  PKKآشــنا
میگــردد .مطلبــی كــه بیشــر از همــه برایــش جالــب بــود ،تاریــخ برشیــت و کوردســتان ،تاریــخ زن و  PKKو
حقیقــت (رهــر آپــو) میباشــد كــه در آمــوزش ابتدایــی تدریــس میشــد.
اولیــن دورهی آموزشــی باموفقیــت بــه امتــام میرســد .وارد فعالیــت نظامــی كــه عشــق و امیــد او بــوده،
میگــردد .ظــرف ( )4مــاه در یــك گــردان نظامــی جــای میگیــرد .در ظــرف ایــن چهــار مــاه در كنــكاش كســب
تجرب ـهی زندگــی و جنــگ گریالیــی میباشــد تــا بــه یــك گریــای واقعــی تبدیــل گــردد .بعــد از ایــن بهدلیــل
برخــورداری از معیارهــای یــك گریــای فدایــی ،در ســال  2000میــادی وارد گــردان فدایــی در (قلعهتــوكان)
قندیــل میگــردد .حــدود چنــد مــاه در میــان فداییهــا آمــوزش میبینــد .هــدف از تشــكیل چنیــن گردانــی در
 PKKبــر اســاس رهنمودهــای رهــری بــوده كــه حــزب ایــن پــروژه (رهربآپــو) را بــه عرصـهی عمــل در مـیآورد.
جــوش و خــروش و هیجــان فـراوان و باادعابــودن و باورمندبــودن ایشــان ســبب فرســتادن او بــه ایــن گــردان بــود.
شــناخت و درك بهــر فلســفه و فكــر رهــر آپــو دگربــار ب ـرای دیــدن آموزشهــای علمــی ـ فلســفی و پراكتیكــی
در یــك دورهی دیگــر آمــوزش رشكــت میكنــد.
بهعنــوان یــك آپویــی درك میمنایــد كــه او دیگــر متعلــق بــه خــود نبــوده و نخواهــد بــود ،بلكــه متعلــق بــه
(رهربآپــو) و خلــق رشافتمنــد کــورد میباشــد .در هــر لحظـهای احتــال آن وجــود دارد كــه وجــود خــود را فــدای
خلــق و (رهربآپــو) منایــد .در ایــن زمــان یــاد گرفتــه بــود كــه تــرس از دژخیــان و اســتعامرگران بــه معنــای مــرگ
اســت و یــك فدایــی از هیچكــس و هیــچ چیــزی نخواهــد ترســید ،بلكــه بایــد همـهی اســتعامرگران را بــه هـراس
و دلهــرهای عظیــم وا دارد .میــاد نوینــش در تاریــخ مبارزاتــی خویــش چنیــن درخشــان و مقــدس بــود ،میــادی كه
برایــش هســتی را آفریــد .از بیبــاوری و بیارادگــی ،جوانــی باورمنــد و بــااراده و پیشــاهنگ مبــارزه را آفریــد.
پیشــاهنگی كــه حتــی در خیالهــای كودكانـهاش تصــور آنرا نکــرده بــود ،ایــن خیــال را  PKKبــه حقیقــت مبــدل
ســاخت .فداییهــا بعــد از بــه اســارت درآمــدن و ربــودن (رهربآپــو) بهوجــود میآینــد .هــدف از تشــكیل آنهــا
بــه انجــام رســاندن عملیاتهــای عظیــم در قلــب دشــمنان ب ـرای انتقــام گرفــن از دشــمنان بــود .هامنــا اولیــن
مرحل ـهی انتقــام خویــش را از دشــمنان بــا پیوســن خویــش بهصفــوف گریــا میگیــرد .مرحل ـهی دوم انتقــام؛
64

بهعنــوان یــك فدایــی بــا دشــمنان کــورد مبــارزه كــردن اســت .بعــد از ( )7ســال بهصــورت یــك گریــای جــوان
فدایــی بــا دشــمنان مبــارزه میمنایــد و بهعنــوان یــك فدایــی بــه مقــام شــهادت نائــل میگــردد.
در بهــار  2000میــادی ،ب ـرای فعالیــت مطبوعاتــی ،بخــش ســورانی (روزنام ـهی والت) بــه (دولهكــوك) انتقــال
مییابــد .ایــن تقســیامت بــدان دلیــل بــود كــه او از اســتعدادهای فراوانــی برخــوردار بــود و توانای ـی انجــام
كارهــای فراوانــی را داشــت .حــزب همیشــه راه توســعه و پیرشفــت را برایــش بــاز میمنــود ،تــا اســتعدادهای
نهفتـهی خویــش را شــكوفا ســازد .حــدود ســه ســال در فعالیــت مطبوعاتــی كار میكنــد .در ایــن مــدت حــدود
( )4مــاه بــه تفكــر و مطالعــه و تحقیــق و پژوهــش و تفحــص میپــردازد .از هــر موقعیتــی كــه در آن جــای
گرفتــه ،بیشــرین اســتفاده را میمنایــد .همیشــه خــود را بــر حســب موقعیــت ســازمانی آمــاده منــوده و آمــاده
خدمــت منــودن بــوده اســت .زمانــی كــه فعالیــت مطبوعاتــی در (دولهكــوك) را آغــاز میمنایــد ،در ســازمان
لهجـهی ،ســورانی و زبــان فارســی بهانــدازهی امــروز توســعه نیافتــه بــود .مــدت زمــان اندكــی تجربـهی بزرگــی
را كســب میمنایــد .بهدلیــل عشــق و عالق ـهی ف ـراوان او در ایــن زمــان چنیــن تجرب ـهای را كســب میمنایــد .در
فعالیــت مطبوعاتــی جایــگاه ویــژهای را داشــته و همیشــه دشــوارترین كارهــای مطبوعــای را بــردوش خویــش
میگرفــت .آنرا بــا موفقیــت بــه امتــام میرســاند .بــرای حرفــهای شــدن در کار مطبوعاتــی در ســال 2003
میــادی راهــی (خنیــره) میگــردد .در اتحادی ـهی رســانهی دموکراتیــک ( )YRDآمــوزش ویــژهی مطبوعــات و
رســانه رشكــت میكنــد .خــود را بــرای فعالیتهــای مطبوعاتــی در آینــده آمــاده میكنــد.
در (دولهكــوك) تصمیــم بــرآن میگیــرد نــام خــود را تغییــر دهــد .چــون تلفــظ کلم ـهی (ژوان) ب ـرای اكرثیــت
رفقایــی كــه بــر لهج ـهی ســورانی حاكمیــت نداشــتند ســخت بــود و همیشــه رفقــا او را بــه نــام (شــوان) و یــا
(جــوان) صــدا میزدنــد .او همیشــه شــوخی میکــرد و میگفــت« :مــن نــه چوپانــم (چونکــه شــوان در کــردی
بــه معنــای چوپــان میباشــد) و نــه جــوان ،چــون ســن و ســالی از مــا گذشــته و پیــر شــدهایم» .بــا چهــار نــام
(ژوان ،شــوان ،جــوان ،شــاهو) شــناخته میشــد .در نهایــت تصمیــم بــر آن میگیــرد كــه نــام خویــش را (شــاهو)
بگــذارد .بــا رفــن بــه (خنیــره) نــام مســتعار (شــاهو) را بــكار میگیــرد .بــا رفــن بــه (خنیــره) در آغــاز وارد دورهی
آمــوزش ایدئولــوژی كادر میگــردد .هــدف از رفتنــش بــه دورهی آمــوزش كادر ،درك و شــناخت بهــر ایدئولــوژی و
پارادایــم نویــن رهــری و شــناخت و ملــس حقیقــت  PKKمیباشــد .مشــاركت خویــش را در چنیــن دورهای كــه
از لحــاظ ایدئولــوژی و كادرســازی اهمیــت فراوانــی داشــت ،بـرای خــود یــك شــانس بزرگــی محســوب میمنایــد.
آمــوزش ب ـرای او بیشــر از هــر مــوردی اهمیــت داشــت و بــه آن توجــه زیــادی میكــرد .بــا آمــوزش میتــوان
كادری حرف ـهای و باتجربــه و نیرومنــد را بهوجــود آورد .بــا آمــوزش كادر و جامعــه میتــوان سیاســت دشــمنان
را خنثــی و نابــود ســاخت .آمــوزش را بــرای خویــش بهعنــوان مبــارزات درونــی و همچنیــن (جهــاد اكــر) و
مبــارزه بــا (نفــس خویــش) بنــام میمنــود .بــه همیــن دلیــل زمانــی كــه از آمــوزش بــدور میگشــت ،احســاس
میمنــود كــه مبــارزات درونــی در او ضعیــف گردیــده اســت .آمــوزش (دفاعیــات رهــر آپــو) را بـرای خــود شــانس
بزرگــی ب ـرای تحــوالت رسیعتــر در شــخصیت خــود میدیــد .همیشــه خــود را مــورد انتقــاد ق ـرار م ـیداد و بــر
ایــن بــاور بــود كــه دركنکــردن و عــدم تفهیــم مــا از رهنمودهــای رهــری ،دلیــل مشــكالت درون حزبــی اســت و
باعــث میشــود از لحــاظ ایدئولــوژی ،ســازمانی ،سیاســی ،شــخصیتی ،رفتــاری و نظامــی جوابگــوی مرحلــه نبــوده
و فعالیــت ســازمان را از چنیــن ابعــادی بــا ضعــف مواجــه میســازد .در حقیقــت بــا آمــوزش دیــدن (دفاعیــات
رهــری) از جهــت خودشناســی و خودســازی حزبــی تحــوالت عظیمــی را در خــود بهوجــودآورد .ســعی در آن
داشــت كــه ایــن كاســتیهای ایدئولــوژی و ســازمانی را در خــود برطــرف منایــد .در تــاش درك ایدئولــوژی آپویــی
بــود .چـرا كــه دركمنــودن ایدئولــوژی (رهربآپــو) بـرای او بــه معنــای عملیمنــودن آن بــود .در مکتــب آپویــی یــاد
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گرفتــه بــود كــه آنچــه بگویــد ،بــه اج ـرای عمــل درآورد .بــه همیــن دلیــل كــم صحبــت بــود و از هرزهگویــی
و بیهودهگویــی پرهیــز میمنــود .اجــازه منــیداد كــه لطمــهای بــه كار ســازمانی او زده شــود .آمــوزش دیــدن
ب ـرای او تنهــا جنب ـهی تئــوری نداشــته ،بلكــه بــه معنــای اتحــاد تئــوری و پراتیــك بــود .تئــوری بــدون عمــل و
عمــل بــدون تئــوری امــری امــكان ناپذیــر بـرای او بــود .ایــن دو پدیــده از هــم تفكیــك ناپذیرنــد .تنهــا آمــوزش
مكتــب آپویــی میتوانــد توازنــی مــا بیــن آنهــا برق ـرار ســازد .ایــن یكــی دیگــر از شــگفتیهای مكتــب آپویــی
میباشــد كــه جوانــان بــدون تئــوری و عمــل در جامع ـهی کــورد را بــه چــه ســطحی رســانده و اهــدای تاریــخ
نویــن خلــق کــورد منــوده .او بــا اســتفاده از آموزشهــای پــی در پــی و متنوعــی كــه در صفــوف گریــا نصیــب او
میشــد ،بهیكــی از وفادارتریــن و ماهرتریــن جــوان آپویــی تبدیــل میشــد ،ایــن آمــوزش مكتــب آپویــی اســت
كــه هزارهــا جــوان کــورد را در كوهســتانهای آزاد کوردســتان زنــده منــوده و بــه آنهــا روح و نیــروی نوینــی
بخشــیده اســت .ایــن جوانــان بــا احیــای نویــن خویــش ،خواســتار انتقــام از قاتالنــی هســتند كــه جوانــان را
ب ـیروح و ب ـیاراده منودهانــد ،میباشــند .دشــمنان کــورد از هــر ترفنــدی اســتفاده میمناینــد تــا جوانــان کــورد
را از آمــوزش ایدئولــوژی و سیاســت بــدور ســازند .ســعی میكننــد جوانــان را بــا آمــوزش توهــات و دروغهــا
اغفــال كننــد .او از جملــه جوانانــی بــود كــه بــا آمــوزش خویــش بــه ســطح یــك مبــارز آپویــی رســیده و صفحـهی
نویــن ازقهرمانــی و فــداكاری را ب ـرای خلــق ســتمدیده بــاز میمنایــد.
در چنیــن دورهای ،از نیــروی عظیمــی برخــوردار میگــردد .نیــروی فكــری و عملــی در شــخصیت او نهادینــه
میگــردد .بعــد از امتــام ایــن دوره وارد فعالیــت  PJAKمیگــردد .قبــل از ایــن دوره آموزشــی پیشــنهاد میمنایــد
كــه وارد فعالیــت نیــروی نظامــی گــردد .ایــن پیشــنهاد او از جانــب حــزب مــورد قبــول قـرار منیگیــرد .او ارصار
درآن داشــت كــه بــه شــال کوردســتان بــرود .رفــن بــه شــال کوردســتان برایــش بــه یــك آرزوی بــزرگ تبدیــل
شــده بــود .ب ـرای كســب تجــارب مبــارزات مســلحانه و احســاس همــدردی بــا رفقایــش ارصار بــرآن میورزیــد
كــه بــه شــال کوردســتان بــرود .ایــن خواســتهای اســت كــه در مغــز و روان متامــی مبــارزان آپویــی بهخصــوص
جوانــان رشق کوردســتان جــای گرفتــه اســت تــا راهــی كوههــای شــال کوردســتان شــوند .ایــن احســاس گریــا
بــودن در جوانــان رشق کوردســتان میباشــد كــه در جایــی كــه مبــارزات مســلحانه وجــود دارد ،خــود را بــه آن
عرصــه میرســانند .بهدلیــل عــدم تجرب ـهی مبــارزات مســلحانه ،مــدام ناراحــت و در پــی كســب ایــن تجربــه
بــود .رفیــق (شــاهو) در ایــن خصــوص میگفــت« :در جایــی كــه رنــج و دشــواری وجــود داشــته باشــد ،گریــا
وجــود دارد .گریــا در جایــی كــه هیچوقــت دشــمن تخمیــن منیكنــد ،حضــور مییابــد» .ایــن برایــش بــدان
معنــا بــود كــه هــر چــه موقعیــت دشــوار باشــد ،صمیمیــت و دوســتی مابیــن رفقــا عمیقتــر میگــردد .چنیــن
طــرز نگــرش و ذهنیتــی نشــأتگرفته از آموزشهــای فكــری و شــخصیت ملیتانــی او بــود .بهدلیــل بیــاری
جســانی از گــروه شــال کوردســتان بــه ق ـرارگاه نظامــی انتقــال مییابــد .او بســیار ناراحــت از آن بــود كــه
چ ـرا بایــد بهدلیــل بیــاری نتوانــد بــه شــال کوردســتان بــرود .چــون متامــی رفقایــش راهــی شــال کوردســتان
میشــدند ،امــا او تنهــا میمانــد .او همیشــه میگفــت« :یــك روزی ف ـرا خواهــد رســید كــه بــه ایــن آرزویــم
دســت یابــم .امــروز مــن یــك ملیتانــم و ســازمان هــر گونــه مســئولیتی بــر دوش مــن بگــذارد ،بــا دل و جــان
آنرا بــه انجــام میرســانم» .او در اینجــا بــه مــا میآمــوزد كــه یــك گریــا بایــد صبــور بــوده و بــا صــر داشــن
میتــوان بــه اهــداف انقالبــی خویــش دســت یافــت .در چنیــن مواقعــی كــه خواســتههای فــردی در حــزب
بــرآورده نگــردد ،الزم اســت بهعنــوان یــك ملیتــان هرگونــه وظیفـهای كــه از جانــب حــزب تعییــن بشــود ،بــا دل
و جــان ایــن وظیفـهی خطیــر را بــا موفقیــت بــه انجــام برســانیم .او یــاد گرفتــه بــود كــه خواســتههای حزبــی را
بــر خواســتههای فــردی ترجیــح دهــد .ایــن معیــاری بــود كــه ب ـرای خــود اســاس میگرفــت.
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مبارزی كه محبوب خلق گردید
بعــد از امتــام دورهی آموزشــی اتحادی ـهی رســانهی دموکراتیــك ( )YRDرفیــق (شــاهو) ب ـرای انجــام فعالیــت
بــه PJAKمنتقــل میگــردد .در ســال  2004میــادی انتظــار نداشــت وارد ایــن عرصــهی فعالیتــی شــود ،از
طرفــی دیگــر بــا توجــه بــه شــناختی كــه از رشق کوردســتان و سیاس ـتهای ای ـران داشــت ،تــوان ایفــای نقــش
فراوانــی را در ایــن عرصــه داشــت .همچنانكــه قب ـاً بــه آن اشــاره شــد PJAK ،حزبــی تــازه تأســیس بــود .او
در زمــان تأســیس  PJAKامیــد فراوانــی بــه آینــدهی آن داشــت و گفــت PJAK« :در آینــدهای نزدیــك مؤثرتریــن
و بانفوذتریــن حــزب در رشق کوردســتان و ای ـران خواهــد بــود .در حقیقــت PJAKبــه حزبــی مردمــی تبدیــل
خواهــد شــد» .گفتــهی رفیــق (شــاهو) در ایــن چنــد ســال اخیــر بهوقــوع پیوســت و  PJAKبهفعالتریــن و
پرتحركتریــن حــزب در رشق كوردســتان تبدیــل شــد .او بهدلیــل جــای گرفتنــش در فعالیــت  PJAKبســیار
خشــنود و راضــی بــود ،چــون  PJAKامیــد و بــاوری خلــق رشق کوردســتان بــه شــار میآیــد .بهعنــوان یكــی از
اعضــای  PJAKاحســاس میمنــود كــه حــزب وظیفـهی مهــم بــر دوش او گذاشــته و مســئولیتی كــه بــر عهــدهی
او گذاشــته شــده ،مســئولیتی تاریخــی اســت .در ایــن خصــوص وظایــف انقالبـیای كــه بــه او محــول میگردیــد
را در كوتاهتریــن زمــان بــا موفقیــت بهامتــام میرســاند .آنهــم بهخاطــر آن بــود كــه  PJAKتصمیــم گرفتــه
بــود كــه كــورد را از بحـران و رسگردانــی نجــات دهــد PJAK .امیــد و ارادهی ایــن خلــق را دگــر بــار زنــده و بـهآن
روحی ـهی انقالبــی بخشــید PJAK .میتوانــد جوابگــوی خواســتههای خلــق كــه فاقــد ایدئولــوژی ،ســازماندهی،
آمــوزش و سیاسـت اســت ،باشــد .بایــد ایــن نیــرو و پتانســیل مردمــی كــه رسكــوب گردیــده را كانالیــزه دروازهی
انقــاب مناییــم .بــا چنیــن فراینــدی میتــوان ایــن خلــق را از وضعیتــی كــه دامنگیــر آن شــده ،رهــا ســازیم .خلــق
رشق کوردســتان صاحــب شانســی تاریخــی گردیــده بــود .در ایــن زمــان گروهــی خائــن كــه حتــی از مــزدوران
کــورد ،خطرناكتــر بودنــد ،خواهــان لیربالیزهمنــودن خطمشــی (رهربآپــو) بودنــد .بــا برنامــهای كــه در پیــش
راه خویــش قـرار داده بودنــد ،خواهــان آن بودنــد كــه  PJAKرا براســاس خواســته و مطالبــات سیاســی خویــش
یعنــی ،منافــع آمریــكا و دیگــر دولهــای جهانــی بــه حركــت وادارنــد .تــاش ایــن گــروه بــه ماههــا بــه طــول
انجامیــد .امــا بــا فاششــدن واقعیــت ایــن گــروه و خواســتههای آنــان ،بــا موضعگیــری تنــد از جانــب حــزب و
رفقــای آپویــی ایــن گــروه از حــزب رانــده شــدند.
 PJAKحــزب شــهیدان و حــزب مقاومتگــران میباشــد .غیــر از آن هیــچ خطمشــی منیتوانــد جوابگــوی
خواســتههای خلــق ســتمدیدهی کــورد باشــد .در چنیــن موقعیتــی وارد فعالیــت  PJAKمیگــردد .تــاش میكــرد
كــه وظایــف خویــش را بــه نحــو احســن انجــام دهــد .او در  PJAKدر بخــش مطبوعاتــی آن فعالیــت خویــش
را آغــاز میمنایــد .چــون در ایــن بخــش از تجربــهی فراوانــی برخــوردار بــود ،یكــی از فعالتریــن كادرهــای
مطبوعاتــی بــود .از لحــاظ اخالقــی ،از برجســتهترین كادرهــای بااخــاق  PJAKبــود .ایــن شــعاری بــود كــه بــا
آن میزیســت ،روزنامهنــگاری بااخــاق ،معیــار اساســی او بــود .روزنامهنــگاری كــه فاقــد اخــاق انقالبــی باشــد،
روزنامهنــگار حقیقــی منیباشــد .در اولویــت هــر كاری ،اصــول و پرنســیب آن كار را اســاس میگرفــت .حرفـهای
كــه فاقــد معیــار و پرنســیب باشــد ،بــدور از خطمشــی انقالبــی اســت .او منــاد روزنامهنــگاری انقالبــی در
عــر نویــن بــود .از لحــاظ شــخصیتی و اخالقــی فــرد شایســتهای بــود .خــود را از كاراكــر انســانهای الفزن و
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چربزبــان و دماگــوژ بــدور میســاخت .او معتقــد بــرآن بــود اگــر روزنامهنــگاری در میــان مــا اخــاق و مبانــی
انســانی و انقالبــی را اســاس نگیــرد ،بیگــان از كاراكــر روزنامهنــگار آپویــی بــدور اســت .بــه جــز تخریبــات و
رضب ـهزدن بــه حــزب توانایــی انجــام كاری را نخواهــد داشــت .كار مطبوعاتــی برایــش بســیار بــا اهمیــت بــود.
او مطبوعــات را مكانیــزم و وســیلهای ب ـرای نــر افــكار و عقایــد حــزب میدانســت .روزنامهنــگار انقالبــی الزم
اســت كــه زبــان انقالبــی را جایگزیــن زبــان خویــش قـرار داده و بــا آن زبــان كــه رادیــكال و دموکـرات میباشــد
ارزشهــای حــزب و خلــق را حفــظ كــرد .و بــه دامنـهی ایــن ارزشهــا بیافزایــد.
او در كار مطبوعاتــی صاحــب ذوق و ســلیقهی جذابــی بــود .در كار مطبوعاتــی در بخشهــای گرافیكــی و
تایــپ و صفحهآرایــی فعالیــت میمنــود .او هیــچ وقــت از ایــن كارش احســاس خســتگی منیمنــود .یكــی از
آرزوهــای دیگــری كــه داشــت طراحــی یــك ســایت بـرای  HPGبــود .بــر ایــن بــاور بــود كــه از هــر نــوع تكنیكــی
بایــد بیشــرین اســتفاده را بنامییــم و بــا آن افــكار رهــری را بهخلــق خویــش برســانیم .در ایــن خصــوص تــاش
زیــادی كــرد .دســتاوردی عظیــم در مطبوعــات  PJAKبـرای خلــق خویــش بــه ارث گذاشــت .او همیشــه در تــاش
آن بــود ،كــه دیگــر رفقایــش را آمــوزش دهــد و اســتعدادهای خویــش را در اختیــار ســایرین قـرار دهــد .در كار
مطبوعاتــی همیشــه حســاس و جــدی بــود .ایــن دو ویژگــی اساســی حساســیت و جدیــت در كار مطبوعاتــی بـرای
یــك روزنامهنــگار را الزم و ملــزوم میدیــد .او همرزمانــش را آمــوزش مـیداد .بهعنــوان اســتاد؛ انســانی متواضــع
و فــداكار بــود .هیــچ وقــت احســاس خودپســندی نكــرد و خــود را متامیــز از دیگــران منیدیــد .علیرغــم
اســتعداد زیــادی كــه داشــت در نهایــت تواضــع و فروتنــی وظایفــی كــه بــه او ســپرده میشــد ،بــا دل و جــان
پذیرفتــه و آن را بــا موفقیــت بــه انجــام میرســاند.
در اواســط  2005میــادی از فعالیــت  PJAKخــارج شــد و بــه فعالیــت حــزب حــل دموكراتیــك کوردســتان
( )PÇDKدرجنــوب کوردســتان مـیرود .در آنجــا بــاری دیگــر در بخــش مطبوعاتــی فعالیــت نویــن خویــش را
آغــاز میمنایــد .از هــان اوایــل بخــش عظیمــی از فعالیــت مطبوعاتــی را بــر دوش خــود میگیــرد .روزنام ـهی
(روژی والت) مشــغول بهفعالیــت شــد .او وظیف ـهی تایــپ و آمادهكــردن روزنامــه ب ـرای چــاپ و انتشــار را بــر
عهــده خــود میگیــرد .در بســیاری از عرصههــای مطبوعاتــی حــزب فعالیــت منــوده بــود ،در ایــن حرفــه از تجــارب
ویــژهای برخــوردار بــود .بــا اینكــه زمین ـهی فعالیــت مطبوعاتــی  PÇDKنســبت بــه فعالیــت در عرصههــای
قبلــی بســیار متفــاوت بــود ،بــاز بــا وارد بــودن در كار و بــا تجربهبــودن خویــش ایــن كار را هــم بهنحــو احســن
انجــام م ـیداد .بهدلیــل اختــاف در رشایــط زمانــی و مكانــی و همچنیــن ســاختار اجتامعــی و سیاســی جنــوب
كوردســتان بــا ســایر بخشهــای دیگــر ،الزم بــود كــه بیشــر دقــت منایــد و بســیاری از حساســیتها را مدنظــر
قـرار دهــد .كادری كــه از نظــر شــخصیتی ضعیــف باشــد در ایــن عرصــه تحــت تأثیــر افــكار و ســاختار موجــود
ق ـرار میگیــرد و بــه آســانی از دســتاوردها و می ـراث بدســت آمــده ،دســت شســته و خــود را تســلیم ذهنیــت
كالســیك ملیگرایــی ابتدایــی میمنایــد .او بــه غیــر از آنكــه یــك (روزنامهنــگار انقالبــی) بــود( ،ملیتانــی آپویــی)
بــود و در جنــوب کوردســتان درصــدد آفریــدن شــخصیت و اخــاق آپویــی بــود .بــه نظــر او مهمتریــن چیــزی كــه
خلــق کــورد محتــاج آن اســت ،تغییــر ذهنیتــی ،شــخصیتی و اخالقــی بــود .تــا زمانــی كــه یــك كادر چنیــن مبانــی
را در خــود نهادینــه نســازد ،تــوان نهادینــه منــودن چنیــن مبانــی را در جامعــه نخواهــد داشــت .او بــر ایــن عقیــده
بــود كــه تنهــا فكــر آپویــی بهعنــوان جوابگــوی حــل بحـران سیاســی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی در جنــوب
كوردســتان اســت .فكــر و تــاش او در چارچــوب آفریــدن کــوردی نویــن در جنــوب کوردســتان بــود .آفریــدن
چنیــن کــوردی را تنهــا بــا ترویــج افــكار آپویــی امكانپذیــر میدیــد .او بهعنــوان یــك مبــارز آپویــی ســعی در آن
داشــت كــه خطمشــی آپویــی را در ایــن عرصــه حاكــم ســازد.
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در ســال  2006میــادی انتخابــات پارملانــی ع ـراق و جنــوب کوردســتان برگ ـزار شــد .در ایــن زمــان بــه غیــر از
فعالیــت مطبوعاتــی در جنــوب کوردســتان بــه فعالیــت انتخاباتــی هــم میپــردازد .بهعنــوان یكــی از فعالتریــن
كادرهایــی بــود كــه شــب و روز در میــان خلــق رشافتمنــد کــورد بــه تبلیــغ مشــغول بــود .بهخاطــر پرتحــرك
بــودن ،دلســوزبودن و پاكبودنــش در ایــن خصــوص از جانــب خلــق بیشــر از هــر كادری مــورد تحســین ق ـرار
میگرفــت .خلــق همیشــه خواهــان آن بودنــد كــه در میــان آنــان بــه فعالیــت مشــغول باشــد .در اینجــا منایــان
میگــردد كــه او در هــر مــكان و زمانــی كــه الزم بــوده ،در رشایــط فوقالعــاده وظیفــهی ســنگینتری را بــر
دوش گرفتــه .او بــه غیــر از فعالیــت فــردهی مطبوعاتــی ،تبلیغــات انتخاباتــی را بــر فعالیــت ســازمانی خویــش
میافزایــد .ب ـرای موفقیــت در ایــن كار شــب و روز فعالیــت میكنــد .تنهــا بــا خدمــت منــودن میتــوان الیــق
خلــق خویــش گردیــد .در مرحل ـهای كــه سیاســت انــكار و امحــا بــر خلــق کــورد تحمیــل میگــردد ،هــر انســان
کــوردی هــر چقــدر فعالیــت منایــد ،بــاز هــم كــم بــوده و در ایــن خصــوص تــاش مــداوم و پیویســته بســیار مهــم
اســت و او بــر مبنــای ایــن فلســفه شــب و روز فعالیــت میمنــود.
تــاش خســتگی ناپذیــرش در عـراق و جنــوب کوردســتان موجــب میگــردد كــه از جانــب دفــر سیاســی PÇDK
مــورد تقدیــر ق ـرار گیــرد .بهعنــوان یــك كادر و مبــارز نویــن مــورد تشــویق و اهــدای جایــزهی معنــوی ق ـرار
میگیــرد .او خشــنود از آن بــود كــه توانســته اســت الیــق وظیف ـهی انقالبــی خویــش درآیــد .امــا بــاز بســان
یــك آپویــی از خــود انتقــاد میكــرد كــه الزم بــود فعالیــت گســردهتری را در چنیــن مرحل ـهای انجــام م ـیداد.
در صفــوف مبارزاتــی هــر چقــدر بــه عمــر او افــزوده میگردیــد ،احســاس ملیتــان بــودن در وجــود او بیشــر
میشــد .احســاس مســئولیت پذیــری در شــخصیت او اوج گرفتــه و احســاس آزادی میمنــود .ایــن واقعیتــی اســت
كــه بــه آن دســت یافتــه و بــر ایــن بــاور بــود كــه هــر جــوان کــورد هــر چقــدر فعالیــت و مبــارزه منایــد ،بــه هامن
انــدازه آزاد خواهــد شــد .ب ـرای دس ـتیافنت بــه آزادی تــاش خســتگیناپذیر الزم اســت و فعالیــت و مبــارزه تــا
بــه امــری همــه جانبــه و مردمــی در جامعــه مبــدل نگــردد ،موفــق نخواهــد شــد .او بهعنــوان یــك جــوان بــا
تالشــی خســتگیناپذیر و بیپایــان توانســت بــه شــخصیتی آزاد و دموک ـرات دســت یابــد.
الزم اســت قهرمانیهــای یــك مبــارز و فلســفهای كــه ب ـرای انســانیت بــه ارمغــان آورده را ب ـرای خواننــدهگان
آزادیخــواه بیــان كنیــم .ایــن بخــش مختــری از خاط ـرات رفیــق (شــاهو) و طــرز انقالبــی ایشــان در قبــال
ایدئولــوژی رهایــی زن میباشــد .در حقیقــت بیــان چنیــن بخشــی بـرای هــر نویســندهای بســیار مشــكل اســت
ایدئولــوژی رهایــی زن در کوردســتان در ایــن چنــد دهـهی اخیــر از جانــب (رهربآپــو) آفریــده شــده اســت،آزادی
زن یكــی از پایههــای اساســی ایدئولــوژی و فلســفهی نویــن رهــری اســت بهعنــوان یكــی از (حواریــون آپویــی)
الزم بــود پروژههــای رهــری را قبــل از همــه در شــخصیت خویــش نهادینــه منایــد .ایــن ســئوال را ب ـرای خــود
مطــرح میكــرد كــه در گذشــته چگونــه بــوده و امــروز چگونــه بایــد باشــد؟ او در میــاد نویــن خویــش بــا
ایدئولــوژی رهایــی زن آشــنا گشــت و فلســفهی آپویــی بزرگتریــن تأثیــرات ذهنــی ،اخالقــی ،شــخصیتی و
وجدانــی را در روح و روان او بــر جــای نهــاد .در زمــان پیوســن خــود بــه صفــوف گریــا اعـراف بــر آن میمنــود
كــه در جامعـهی گذشــته هیچگونــه شــناختی نســبت بــه ایدئولــوژی زن نداشــته ،تنهــا بــر اســاس آداب و رســوم
و فرهنگــی كــه از اجــداد خویــش بــه ارث بــرده بــود ،بــه زن مینگریســت .و ایــن هــم ناشــی از واقعیــت نظــام
اجتامعــی و فرهنــگ غلطــی بــود كــه حكومــت و دولــت بــر جامــع تحمیــل كــرده بودنــد .آگاهــی بخشــیدن بــه
جامعــه بهعنــوان یكــی از اولویتهــای مبــارزهی پیشــاهنگان جامعــه میباشــد كــه در قبــال هــر مســئلهای
جامعــه را آگاه ســازند.
او عــدم آگاهــی را بهعنــوان بزرگتریــن مشــكل و مانــع بــر رس راه جوانــان میدیــد .جامعــهای كــه فاقــد
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آگاهــی بــوده ،جامع ـهای كــور و جاهــل كــه قــادر بــه دیــدن هیــچ چیــزی در جامعــه منیباشــد .از اینكــه در
قبــال چنیــن مســئلهای كــه بهعنــوان بخشــی از حیــات انســانی بــوده ،آگاهــی نداشــت ،همیشــه خــود را مــورد
رسزنــش ق ـرار م ـیداد .تصمیــم میگیــرد كــه در كوتاهتریــن زمــان ممكــن ایــن نگــرش خــود را تغییــر دهــد.
بههمیــن خاطــر در نهایــت اح ـرام و تواضــع بــا رفقــای زن برخــورد میكــرد .در تــاش درك ایدئولــوژی رهایــی
زن بــود .ناگفتــه منانــد كــه عظمــت و تــوان فكــر رهــری بــود كــه در زمــان اندكــی آنقــدر بــر ذهنیــت جوانــی
بســان او تأثیــر گذاشــته كــه از یــك ذهنیــت فئودالــی بــه یــك ذهنیــت دموكراس ـیخواه و آزادیخــواه گــذار
منایــد .او ابـراز میمنــود كــه محیــط فئودالــی آنقــدر بــر ذهنیــت مــا تأثیــر گذاشــته ،كــه ب هراحتــی تــوان ســپری
منــودن آنرا نداریــم .چنیــن ذهنیتــی موجــب آن گردیــده كــه روزبـهروز از ایدئولــوژی رهایــی زن دور گشــته و
در درك منــودن ایدئولــوژی رهایــی زن ،تــوان برداشــن گامــی جــدی و انقالبــی نداشــته باشــیم .نظــام اجــازه نــداده
كــه حقیقــت زن در جامعــه خــود را منایــان ســازد و تحــت نــام (عشــق) بیشــرین خیانتهــا را در حــق زنــان
انجــام داده .ذهنیــت مردســاالری بســیاری از حقایــق در مــورد زنــان را تحریــف كــرده .او بهعنــوان جوانــی كــه
چنیــن ظلمــت و وحشــت تاریخــی را قبــول ننمــوده و تــن بــه بردگــی خویــش و زنــان در جامعــه نــداده ،جویــای
زندگـیای آزاد هــم بـرای خویــش و جنــس زن بــود .او معتقــد بــرآن بــود كــه زن در جامعـهی امــروزی محكــوم
بــه آزادی اســت .دنیایــی ب ـرای زن آفریدهانــد كــه كاری جــز بردگــی و خدمتمنــودن ب ـرای مــرد بلــد نباشــد.
چنیــن رسنوشــتی را الیــق زن منیدیــد .ایــن طلســم بردگــی كــه ذهنیــت مردســاالری در جامعــه آفریــده ،بــا
انقــاب ذهنیتــی در جامعــه و شــخص میتــوان از بیــن بــرد .هــر مــردی در جامعـهی امــروز الزم اســت ذهنیــت
خویــش را تغییــر دهــد .او بهعنــوان یــك جــوان آزادیخــواه بــه ســنگر آزادیخواهــی میپیونــدد و در ســنگر
آزادیخواهــان ،ذهنیــت مردســاالرانهی را بــه بــاد انتقادهــای انقالبــی میگیــرد و بــا تحقیــق منــودن و آمــوزش و
گفتگــو در خصــوص ایدئولــوژی رهایــی زن پیرشفتــی چشــمگیر میمنایــد.
او بــرای درك ایدئولــوژی رهایــی زن از هــر راهــی اســتفاده منــوده اســت .همچنیــن مشــاركت جســن او در
بســیاری از عرصههــای فعالیتــی و كارهــای مختلــف و بحــث بــا رفقــا ،موجــب آن گردیــده كــه حقیقــت زن آزاد
را بیشــر درك منایــد .درك منــودن حقیقــت زن برایــش بــه معنــای جلوگیــری از خدشـهدار منــودن آن بــوده .او در
ایــن خصــوص معتقــد بــر آن بــود كــه نبایــد زنــی را بهســوی بردگــی ســوق داد و یــا اجــازه بدهیــم زمینههــای
چنیــن كاری رشــد پیــدا كنــد .چــون چنیــن اعاملــی برایــش بــه معنــای توهیــن و حقــارت بــه ایدئولــوژی (رهربآپــو)
میباشــد .آفریــدن زن آزاد دســتاورد ( )40ســالهی فعالیــت رهــری میباشــد ،توهیــن بــه چنیــن دســتاوردی را
خیانــت بــه حقانیــت رهــری میدیــد .بهدلیــل اینكــه ایدئولــوژی رهایــی زن را محصــول خســتگیناپذیر رهــری
میدیــد ،بــه مبــارزات زنــان در صفــوف گریــا اعتــاد و بــاوری فراوانــی داشــت .همیشــه بــه رفقــای زن روحیــه
میبخشــید و آنــان را بـرای دوام مبارزاتشــان و نیرومنــد ســازی جنبــش زنــان تشــویق میمنــود .بـرای پیرشفــت و
توســعهی جنبــش زنــان هــر كاری كــه از دســتش بــر میآمــد انجــام مـیداد .او جنبــش زنــان را بهعنــوان جنبــش
فرشــتگان معــارص میدانســت .تنهــا فرشــتگانی چــون زنــان آزاد و دخ ـران آپوئیســتی میتواننــد جامع ـهای آزاد
را بیافریننــد و جامعــه را از بح ـران موجــود رهــا ســازند .او اب ـراز میمنــود كــه ب ـرای آزادی جامعــه ،الزم اســت
زن را آزاد منــود .تنهــا بــا آزاد منــودن زن میتــوان انقالبــی آزاد و دموکـرات را در کوردســتان بــه پیــروزی رســاند.
ایشــان از منونــه جوانانــی هســتند كــه در راه آفریــدن زنــی آزاد در کوردســتان وظیفــهی انقالبــی و انســانی
خویــش را انجــام داد .بدینشــیوه موضــع خــود را در قبــال تاریــخ مبــارزات زن نشــان میدهــد و بهعهــد و
پیــان خویــش در رابطــه بــا تعمیــق و حفــظ ایدئولــوژی رهایــی زن ،تــا آخریــن لحظــات زندگـ ی وفــادار مانــد.
از جهتــی دیگــر حضــور زنــان در صفــوف مبارزاتــی برایــش امــری مقــدس و خارقالعــاده بــود .جوانــی كــه
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ب ـرای نخســتین بــار شــاهد چنیــن صحنههایــی اســت ،ایــان او بــه مبــارزه افزونــر میگــردد .زن در جامع ـهی
كالســیك در وضعیتــی قـرار گرفتــه كــه تنهــا در بردگــی پیشــاهنگ بــوده ،امــا در صفــوف مبــارزات آپویــی بــا اراده
و آگاهــی الزم و بــا برخــوردی از ســازماندهی كــردن مســتقل خویــش دوشــادوش مــردان و ســایر اقشــار جامعــه،
بــرای آزادی مبــارزه میكنــد .زمانــی كــه یــك زن در صفــوف مبــارزات اعتــاد بــه نفــس خویــش را بدســت
مــیآورد و بــرای بازگشــت بهارزشهــای اصیــل و تاریخــی در مقابــل مردســاالری و ذهنیــت عقبمانــدهی
آن مبــارزه میمنایــد ،در میــان جوامــع بــری بیگــان بزرگتریــن تأثیــر را بــر جــای خواهــد نهــاد .جوانــی
كــه در جامعــه هم ـهی حقــوق فــردی و اجتامعــی را از او ســلب منودهانــد ،امــروزه در صفــوف مبــارزات ،یــك
سیاســتمدار ،روزنامهنــگار ،تئورســین ،جنگجــو ،دیپلــات ،هرنمنــد و ...میباشــد و ایــن همــه ناشــی از فلســفهی
رهــری و مبــارزات چندیــن ســالهی آن اســت .او در حقیقــت یادگرفــت كــه معنــای مبــارزه ،یعنــی رهایــی از
ذهنیــت كالســیك و عقبمانــده و آفریــدن ذهنیــت و شــخصیتی آزاد مــی باشــد .او یــاد گرفــت كــه رفتــار آدمــی
در البــای تاریــخ تــا چــه انــدازهای مؤثــر اســت .بیگــان فعالیــت و تأثی ـرات رفتــار مــا انســانها اســت كــه
مســیر تاریــخ را تعییــن میكنــد .امــروز در تاریــخ نویــن خلــق کــورد ،او بهعنــوان یكــی از رهــروان فلســفهی
آپویــی بــه یكــی از قهرمانــان جنبــش آزادیخواهــی تبدیــل شــده كــه بـرای همیشــه یــاد او زنــده خواهــد مانــد.
و ایــن وظیفـهی ماســت كــه بــا ادامـهی راه و پیگیــری اهــداف آنــان دَیــن خــود را بهآنهــا و بــه خلــق ا َدا كنیــم.
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پرواز بهسوی آزادی
رفیــق شــاهو ســالها در صفــوف مبارزاتــی در بســیاری از عرصههــای فعالیتــی ،مشــاركت فعاالنــه داشــت.
تجــارب ویــژهای در ایــن خصــوص كســب میكنــد .بــا گــذر زمــان خــود را بـرای فعالیتهــای دشــوارتری آمــاده
میمنــود .در نهایــت بــه آرزویــی كــه از آن دســت نشســته و ســالها در انتظــار آن مانــده بــود( ،رفــن بــه شــال
کوردســتان) میرســد .او  7ســال انتظــار كشــید .بعــد از فعالیتــی موفــق و مؤثــر در كار مطبوعــات ،دگــر بــار از
فعالیــت مطبوعاتــی حــزب حــل دموكراتیــك كوردســتان ( )PÇDKخــارج میگــردد و بــر طبــق پیشــنهاد خــودش
راهــی نیروهــای مدافــع خلــق ( )HPGمیگــردد .قبــل از رفــن او بــه منطق ـهی (بهدینــان) از رفقــای (قندیــل)
خداحافظــی میمنایــد ،انــگار مطمــن از آن بــود كــه چهــرهی همرزمانــش را بــاری دیگــر نخواهــد دیــد .ایــن
آخریــن دیــدار او بــا همرزمــان قدیمـیاش بــود .اگــر چــه بهراســتی تــرك همرزمــان قدیمــی بســیار ســخت اســت.
امــا بــا قبــول واقعیــت زندگــی گریــا ،بســان یــك قهرمــان ،همرزمانــش را درآغــوش گرفــت وگفــت« :در هــر
كجــا كــه باشــیم همدیگــر را فرامــوش نخواهیــم کــرد .تنهــا خواســتهی مــن آن میباشــد كــه بــه یــاد و خاطــرهی
همرزمــان قهرمانمــان بــا دل و جــان مبــارزات خویــش را ادامــه دهیــم و تــاش و قهرمانیهــای ایــن همرزمــان
شــهیدمان نبایــد بــه هــدر رود» .بــه یــاد دارم ،در آخریــن دیدارمــان پیغامــی كــه بــه مــن داد ،ایــن بــود؛ «احســاس
میكنــم كــه بــار دیگــر همدیگــر را منیبینیــم و امیــدوارم كــه م ـرا عفــو كنــی و ب ـرای ادامنــودن دَیــن انقالبــی
خویــش در HPGســعی میمنایــم كــه بــه آخریــن ســطح و رتبـهی گریــا و ملیتــان بــودن دســت یابــم» ،آخریــن
رتبــه بـرای یــك ملیتــان پــرواز بهســوی آزادی بــود ،او بــه كاروان شــهیدان پیوســت.
بعــد از مدتهــا و انتظــاری طوالنــی ،ب ـهكاروان مبــارزان در شــال كوردســتان پیوســت .جــای گرفــن در خــط
مقــدم جنــگ بـرای خویــش را امــری رضوری قلمــداد منــود .تجــارب گریالیــی و درك حقیقــت فلســفهی آپویــی،از
او مبــارزی متــام عیــار آفریــده بــود .او اكرثیــت زمــان خویــش را در عرصـهی مطبوعــات ســپری منــوده بــود ،بــر
اهمیــت مطبوعــات و رســانهها را در ایــن عــر واقــف بــود .بهدلیــل وجــود مبــارزات آزادیخواهــی  HPGو
بازتــاب ضعیــف آن در رشق کوردســتان و ای ـران ،مــدام ســعی و تــاش میكــرد كــه ایــن مبــارزات و فعالیتهــا
را بــا افــزودن بخــش فارســی بــه ســایت  HPGبهمتامــی خلــق برســاند ،میگفــت« :اگــر زنــده مبانــم ،حتـاً ایــن
وظیف ـهی انقالبــی را انجــام خواهــم داد» .ایــن خواســتهای بــود كــه ســالها ب ـرای دســت یافــن بــه آن تــاش
منــود .باكولهبــاری از امیــد ،بــاوری و مقاومــت بهســوی كوهســتانهای شــال کوردســتان رهســپار میگــردد.
ایــن راهــی اســت ،بــه نــام راه مبــارز و آفریــدن زندگ ـیای نویــن .راهــی كــه یــك مبــارزه ،در مرحلــه انــكار و
امحــاء بـرای خلــق کــورد مقاومــت و مبــارزه را بــه عنــوان یگانــه راه بـرای جوانــان معیــن منــود .راهــی كــه تنهــا
بــا پیمــودن آن میتــوان بــه آزادی دســت یافــت و ب ـرای بازمانــدگان ،آزادی را بهارمغــان آورد .پــس بــا پــرواز
بهســوی شــال کوردســتان خطمشــی مبــارزه ،مقاومــت و فــداكاری را ادامــه داد .او در جبهــهی مقاومــت و
آزادی برعلیــه جبهـهی اســتثامر و بردگــی ایســتاد.
او در ســال  2006میــادی راهــی شــال کوردســتان میگــردد .در انــدك زمانــی در قــرارگاه نظامــی HPGدر
منطقــه (بهدینــان) مســتقر میشــود .بعــدا ً هم ـراه گروهــی از همرزمانــش بــه درهی (زاپ زاگــرس) میرونــد.
ایــن اولیــن گام نوینــش در صفــوف  HPGدر شــال کوردســتان بــود .رســیدن او بــه چنیــن مكانــی همچــون
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خوابــی بــود كــه بــه واقعیــت میپیوســت .متامــی لحظــات رسشــار از امیــد و انــرژی بــود .چنیــن خصلتــی باعــث
شــده بــود جوانــی دوســت داشــتنی باشــد و همــه بــه او احـرام بگذارنــد .چنیــن برخــوردی را بهعنــوان شانســی
ب ـرای خــود میدیــد و ایــن شــانس را بهعنــوان كلیــد پیرشفــت خویــش در عرص ـهی فعالیتــی ،مــورد به ـرهوری
ق ـرار م ـیداد .امــا افســوس او بســیار زود بــه كاروان شــهیدان پیوســت و چنــد ماهــی از حضــورش در شــال
کوردســتان ســپری نگردیــده بــود كــه بــه مقــام شــهادت میرســد .او و رفیــق (ســیوان) همـراه ( )5ســتاره دیگــر
در (اوج آســان آبــی) بـرای نابــودی ابرهــای ســیاه ظلمــت و ســتم خــود را فــدا كردنــد .ســینههای خــود را ســپر
كردنــد تــا از رشف و نامــوس خلــق دفــاع مناینــد .در حقیقــت ایــن مبــارزان توانســتند ارزشهــای نویــن خلــق
کــورد را محافظــت كننــد .او داوطلبــی از مبــارزان مرحل ـهی (پیــش بهســوی كار) بــود كــه فداكارانــه بهســوی
مبــارزه شــتافت و بــا ارصار زیــاد در گــروه فداییــان درهی (زاپ زاگــرس) قـرار گرفــت .مبــارزی كــه میخواســت
فداكارانــه و بــا عشــق و عالقــه و خواســتهی خویــش بــا دشــمنان مبــارزه منایــد .ایــن ارصار برآفریــدن زندگــی
نویــن بــود .ارصار او ،ارصاری اســت ب ـرای دس ـتیافنت بــه انســانی آزاد .بدیــن منــوال او هم ـراه ( )6ســتارهی
دیگــر آپویــی تصمیــم میگیرنــد كــه بهشــیوهای فدایــی بــا رسبــازان و ضحاكانــی كــه اط ـراف ایــن مبــارزان را
گرفتــه و خواهــان نابــودی و امحــاء ایــن گروهــان آپویــی بودنــد ،مبــارزه مناینــد .ایــن مبــارزهای بــود بـرای نجــات
همرزمانشــان كــه دو شــبانه روز در درهی (زاپ زاگــرس) در مقابــل اســلحههای ســنگین دشــمنان مقاومــت
میكردنــد .ایــن حقیقــت مبــارز آپویــی اســت ،كــه آنچــه را ب ـرای خــود بخواهــد ،در آغــاز ب ـرای همرزمانــش و
خلقــش خواســته و ب ـرای کوردســتانی آزاد و دموک ـرات حــارض ب ـه فداكــردن جــان خــود میباشــد .ایــن داســتان
زندگــی جوانــی مبــارز اســت كــه قلــب تاریكپرســتان و ظاملــان را شــكافت و بذرهــای آزادی و یكســانی را در
هــر جــا كــه بــود كاشــت.
او از اینكــه متعلــق بــه نســل جوانــان  1999میباشــد .ایــن نســل بــه فداییــان (رهربآپــو) نامگــذاری شــدهاند.
از ســال  1999آن ســال تــا زمــان شــهید شــدنش حقیقتـاً بهمثابـهی یــك فدایــی مبــارزه كــرد .مبــارزی كــه اثبــات
منــود ،آپوئیس ـتها حــرف و عمــل آنهــا یكــی اســت .ایــن فداییهــا هســتند كــه دشــمنان را بــه ســتوه درآورده
و حتــی از شــنیدن نــام ایــن مبــارزان آشــفته میشــوند .فداییــان (درهی زاپ زاگــرس) )7( ،ســتارهی (آســان آبــی
کوردســتان) همیشــه در تاریــخ مبــارزات آزادیخواهــی درخشــان و پابرجــا خواهنــد مانــد و یــاد و خاطرههایشــان
همیشــه جاویــدان خواهــد مانــد .در اینجــا پــی بــه آن خواهیــم بــرد كــه پیغــام او بــرای مــا جوانــان« ،آزاد
زیســن» میباشــد .ب ـرای بدســت آوردن زندگــی آزاد ،مبــارزهای فداكارانــه و جســورانه الزم اســت .اگــر جوانــی
در کوردســتان در چنیــن رشایــط بحرانــی و همچنیــن مرحلـهای كــه خلــق کــورد بهعنــوان مرحلـهی فینــال در آن
جــای گرفتــه ،راه مبــارزه و خدمــت را در پیــش نگیــرد ،بــه تاریــخ و ارزشهــای خلــق کــورد خیانــت منــوده .زنــده
نگهداشــن نــام و یــاد شــهیدان و ادام ـهی راه و عملیمنــودن و بهموفقیــت رســاندن مطالبــات آنــان میباشــد
و ایــن وظیفـهی هــر انســان رشافتمنــد و آزاد اســت.
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آموخــن ،صحیحتریــن و ســودمندترین راه ب ـرای زیباســازی زندگــی هــر انســانی اســت .بــا كســب تجربــه و ملــس
و درك حقیقــی ازارزشهــای یــك مبــارز آزادی بهصــورت علمــی و فلســفی میتــوان خطمشــی قهرمانــان و آزادی
را احیــاء منــود .قهرمانــان معــارص ،پیــامآوران و نویددهنــدهگان آزادی و دموکراســی در جامعــه هســتند .ایــن مبــارزان
در طــول تاریــخ از ارزشهــای انســانی و حقیقــت محافظــت منودهانــد .همچــون جریــان یــك رودخانــه تــا بــه امــروز
خطمشــی مقاومــت و آزادی در جریــان اســت .جامع ـهای كــه از تاریــخ تجربــه كســب منایــد و امــروزه بهشــیوهای
علمــی ،فلســفی ،تاریخــی ،اجتامعــی و  ...تحلیــل منایــد و در زندگــی خویــش عملــی ســازد ،تاریــخ تحریــف شــده را بــه
مســیر صحیــح آن بازمیگردانــد .بـرای آن جامعــه ،تاریــخ بــاری دیگــر خــود را تكـرار منیمنایــد و عــدم تكـرار تاریــخ
بـرای یــك جامعــه بــه معنــای موفقیــت و پیــروزی آن جامعــه خواهــد بــود .این حقیقتی اســت كــه امــروز ما بایــد آ نرا
قبــول كنیــم .تاریــخ ،امــروز ماســت و امــروز تاریــخ فرداســت .قهرمانــان معــارص را نبایــد فرامــوش كنیــم .ایــن وظیفهای
مقــدس و انقالبــی اســت كــه بــر دوش جوانــان اســت.
داســتان قهرمانــی رفقــا (ســیوان و شــاهو) ،داســتانی اســت كــه چگونــه زیســن و مبارزهمنــودن را بــه مــا میآمــوزد.
ایــن داســتان انقالبــی ذهنــی و وجدانــی در جامعـهی بــری اســت .هــر مبــارزه و مقاومتــی در راه آزادی ،ایــن انقــاب
را غنیتــر خواهــد كــرد .ایــن دو رفیــق بــا مبــارزه ،مقاومــت و شــهادت خــود در (زاپ زاگــرس) بهمنــاد فــداكاری و از
خودگذشــتگی بـرای متامــی جوانــان مبــارز و آزادیخواهــان تبدیــل شــدند .مبــارزهی آنــان ،مبــارزهای بــود در راســتای
بنیادنهــادن جامعـهای آزاد و دموكـرات .پس این دو همرزم ،دو شــكوفه ،دو ســتارهی درخشــان ،دو مبــارز ،دو جنگجوی
بــا تجربــه ،دو اســتاد زندگــی آزاد بـرای مــا میباشــند .آنهــا همچــون شــكوفههای نــو رســیدهای در کوردســتان همیشــه
رسســبز و باطراوتنــد كــه بــا رسســبزی و طـراوت خویــش ،محیــط را زیبــا و خــوش بــو میمناینــد .ایســتار ایــن دو همرزم
در حامسـهی درهی (زاپ زاگــرس) ،ایســتاری زیبــا ،جــذاب ،امیددهنــده ،فــداكار ،جســور ،باورمندانــه بــود .ایســتاری كــه
ابــر ظلمــت و هیوالهــای وحشــی قــدرت و اقتــدار را آشــفته و پریشــان منــود .ایــن مبــارزان ،ثابــت كردنــد كــه جامعــه
و نیروهــای پیشــاهنگ آن ،هیچــگاه در مقابــل متجاوزیــن و حاكــان تســلیم نشــده و مقاومــت همیشــه ادامــه دارد.
ارادهای كــه كوهســتان آزاد آ نرا بهعنــوان ارادهای پوالدیــن میســازد و ایــن اراده جامعـهای را تشــكیل میدهــد كــه از
آن بهعنــوان ارادهی جامعـهی فرودســت بنــام منــود.
آنهــا بــا شــعار (یــا سـهركهوتن یــا سـهركهوتن) بــا همعهــد بســتند و تــا آخریــن لحظههــای زندگــی و شــهادت هــم
بهعهــد خــود وفــادار ماندنــد .همچــون عهــدی كــه بــا شــهید قهرمــان (حشــمتالله مجیــدی) معــروف بــه (شــاهو)
بســتند .وظیفـهی مــا هــم پیــان و عهدبســن بــا شــهدایامن میباشــد .الزم اســت كــه ایــن كاروان آزادی را بهمقصــد
نهایــی برســانیم .ایــن كاروانــی اســت كــه کوردســتان را تبدیــل بــه بهشــت منــود ه و ارزشهــای معنــوی و انســانی زنــده
نگــه مـیدارد .آفریــدن ،وظیفـهی ایــن دو همــرزم فــداكار بــود .محفــوظ منــودن و ترویــج و تعمیــق آنهــم وظیفـهی
جوانــان امــروز اســت كــه آینــده و رسنوشــت جامعــه بهدســت و ارادهی آنهــا شــكل خواهــد گرفــت .آنهــا بــا مبــارزه و
زندگــی خــود ،الگــوی زندگـیای رشافتمندانــه را بـرای آینــدهگان بـهارث گذاشــتند .یادشــان همیشــه در ذهــن و روح ما
باقــی خواهــد مانــد .یــاد و خاطرههــای ایــن شــهیدان ،مانیفســت زندگــی آزاد اســت .ایــن وظیفـهای اســت كه شــهیدان
آ نرا بهعنــوان امانتــی در دســت بازمانــدگان انســانیت ق ـرار داده كــه ایــن امانــت آزادی را محفــوظ و بــه موفقیــت
برســانیم .باشــد كــه بــا ادامـهی راه و اهــداف شــهیدان ،در پیشــگاه تاریــخ و آزادیخواهــان رسبلنــد و رسافـراز باشــیم.
یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.
 2008/3/6میالدی
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بخش سوم
گزارش شخصی شهید (شاهو) برای اعضای دورهی آموزشی شهید «فرهاد»
خودشناســی و خودســازی بنیانهــای اساســی انقــاب درونــی میباشــد و بــه ایــن ترتیــب هــر انســانی
قــادر بــه تحــوالت درونــی و شــخصیتی خواهــد بــود .مــن نیــز كــه در ایــن راه قــدم نهــادهام ،دارای نقایــص
و كمبودهــای شــخصیتی میباشــم كــه تــا آنهــا را برطــرف نســازم ،قــادر بــه پیرشفــت و موفقیــت در كارهــا و
زندگــی نخواهــم بــود .بنابرایــن مبــارزه درونــی خویــش را از مدتــی پیــش ،بــه شــیوهای منســجم آغــاز منــوده و
از هــر گونــه امكانــی بـرای رســیدن بــه چنیــن هدفــی اســتفاده میكنــم ،بنابرایــن از آموزشهــای روزانــه گرفتــه
تــا برخوردهــای ســاده روزانــه ،ب ـرای تحقــق ایــن امــر تــاش میمنایــم.
آمــوزش دفاعیــات رهــری ،شــانس بزرگــی ب ـرای هــر چــه رسیعتــر و بیشــر رســیدن بــه ایــن امــر خطیــر بــود.
زی ـرا یكــی از عواملــی كــه باعــث شــده اســت كــه مــا همچنــان ضعیــف مبانیــم ،درك نکــردن كامــل واقعیــات
و حقایــق فلســفهی رهــری میباشــد .ضعــف در چنیــن نكاتــی باعــث میشــود كــه هــم از نظرســازمانی،
ایدئولوژیــك ،سیاســی و هــم از نظــر شــخصیتی و رفتــاری پیرشفــت چشــمگیری نداشــته و همچنــان بــر ادامـهی
شــیوهی زندگـیای كــه داشــتهایم ارصار ورزیــم .بهمیــن خاطــر مــن نیــز بـرای اصــاح شــخصیت و خودشناســی و
خودســازی تــا حــد تــوان خــود از محتویــات دفاعیــات اســتفاده منــودم .هــر چنــد كــه در حــال حــارض تأثیـرات و
یــا میـزان دریافــت و درك واقعیــات آن در شــخصیت و رفتــار مــن بهانــدازهای چشــمگیر نباشــد ،قطعـاً درآینــده
بســیار مفیــد و مؤثــر واقــع خواهــد شــد.
در طــول ایــن مــدت بیشــر از هــر چیــز دیگــری در مــورد ایــن موضــوع فكــر کــردهام ،زی ـرا معتقــد هســتم
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كــه اگــر بــا ایــن شــخصیت كنونــی بخواهیــم كــه مبــارزهی بــزرگ حزبــی را انجــام دهیــم ،در وســط راه دچــار
مشــكالت شــده و ســازمان را نیــز دچــار دردرس خواهیــم کــرد .بــا توجــه بهاهمیــت و حساســیت مقطــع كنونــی
مبــارزه در ایــران و رشق كوردســتان و فعالیــت در قالــب حزبــی نوپــا و تــازه تأســیس شــخصیتی بــا حداقــل
نقایــص رشط الزم میباشــد و مــن نیــز بـرای فعالیــت در چنیــن حزبــی ســعی در برطــرف کــردن خصوصیــات و
الگوهــای رفتــاری نادرســت خویــش دارم.
امــا در مــورد آموزشــی كــه دیدهایــم ،میتوانــم بگویــم كــه ب ـرای مــن بســیار ســودمند بــود .هــر چنــد كــه
بهصــورت فعــال و گســرده در آن رشكــت نداشــتم ،امــا در بســیاری از مــوارد دیگــر توانســتم كــه در راه
خودشناســی از آن بهــره بگیــرم .در پایــان بــرای متامــی رفقــا آرزوی پیــروزی در مبــارزه را دارم.
با تقدیم درود و احرتامات انقالبی
شاهو دجله
2003/7/24
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گزارش خودانتقادی شهید «شاهو» ،برای برا ی اعضای پالتفرم دورهی شهید «فرهاد»
مــن در شــهر (جوانــرو) واقــع در اســتان كرماشــان بدنیــا آمــدهام .ایــن شــهر دارای طبیعتــی كوهســتانی و آب و
هوایــی معتــدل میباشــد .وضعیــت آب و هوایــی آن زمینـهی مســاعدی را بـرای كشــاورزی و دامــداری بهوجــود
آورده اســت .امــا بهخاطــر عــدم رســیدگی دولــت تــا كنــون از شــیوهی بهرهبــرداری حرف ـهای بینصیــب مانــده
و بیشــر كارهــا بهصــورت ســنتی و نیمــه پیرشفتــه انجــام میگیــرد .شــهر در محــدوده چنــد تپــه ق ـرار گرفتــه
و رودخان ـهای فصلــی از وســط آن میگــذرد ،از جنــوب بــه رسپلذهــاب ،از رشق بــه كرماشــان وکوردســتان ،از
شــال بــه پــاوه و از غــرب بــه عـراق محــدود میشــود .دارای چنــد بخــش و چندیــن روســتای كوچــك و بــزرگ
میباشــد .كــه همگــی تقریب ـاً بــه شــیوهای یكســان زندگــی میكننــد و رشایــط كلــی زندگــی بهخاطــر مــرزی
بــودن ،نســبتاً شــبیه همدیگــر اســت.
مــردم جوانــرو بهخاطــر رشایــط طبیعــی و تاریــخ ویــژهی خویــش و همچنیــن دیــن و اعتقــاد آنهــا ب ـه اســام،
دارای روحی ـهای مقــاوم و فرهنگــی اســامی بــوده و بافــت اجتامعــی آن تقریب ـاً عشــیرهای میباشــد .از نظــر
مذهبــی نیــز همگــی اهــل ســنت و شــافعی میباشــند .از نظــر فرهنگــی و زبانــی ،هنــوز هــم اصالــت خویــش
را حفــظ منــوده و بســیاری از آداب و رســوم ســنتی هنــوز هــم پابرجــا میباشــد .بهخاطــر سیاســتهای
خصامنـهی دولتهــای مركــزی همیشــه در میــان عشــایر جنــگ و درگیــری وجــود داشــته .قبـاً آمــار بیســوادی
در جامعــه بــاال بــود .اكنــون وضــع بهــر شــده و گرایــش مــردم و جوانــان بــه مطالعــه و ســوادآموزی تغییــر كــرده.
تــا جایــی كــه هــر ســاله تعــداد زیــای از جوانــان ایــن منطقــه از دانشــگاههای ای ـران فارغالتحصیــل میشــوند.
بــا وجــود هم ـهی مشــكالت و سیاس ـتهای مختلــف مــردم آنجــا بســیار مقــاوم بــوده واز حــس میهندوســتی
فوقالعــادهای برخوردارنــد .ایــن نیــز باعــث شــده اســت كــه سیاسـت آسمیالســیون فرهنگــی ،تــا ســالهای اخیــر
در ایــن منطقــه بــه نتیجــه نرســد .امــا در ســالهای اخیــر بهخاطــر سیاس ـتهای جدیــد دولتهــا وضعیــت
مــردم و بهخصــوص جوانــان بدتــر شــده اســت.
خانــوادهی مــا جــزء طایف ـهای بهخصــوص منیباشــد و جــزء طریقــت دینــی نقشــبندیه میباشــد .هــم پــدر و
هــم مــادرم در خانــوادهی مذهبــی بــه دنیــا آمدهانــد .پــدرم آمــوزگار و مــادرم نیــز بیســواد میباشــد .بهخاطــر
رشایــط شــغلی پــدرم از هــان ابتــدای كودكــی بــه تحصیــات عالقـهی زیــادی نشــان دادم و ایــن نیــز باعــث شــد
كــه بیشــر وقــت خویــش را بــه ایــن كار بگذرانــم .تأكیــد خانــواده بیشــر بــر روی مســئلهی ادامــه تحصیــل بــود.
و از نظــر عاطفــی و روحــی تعامــل مــا بســیار ضعیــف بــود .همیشــه تنهــا بــودم و ایــن نیــز باعــث شــده كــه
شــخصیتی منــزوی و خودكمبیــن در مــن شــكل بگیــرد كــه تأثیـرات آنهنــوز هــم وجــود دارد .اساسـاً میتوانــم
بگویــم كــه بــه خاطــر وضعیــت خانوادگــی تــا حــد زیــادی از مواهــب و احساســات و عواطــف دوران كودكــی
محــروم مانــدم و دامئـاً مجبــور بــودم كــه مثــل بزرگترهــا رفتــار كنــم.
پــس از امتــام تحصیــات در غربــت مشــغول بــه كار شــدم ،در محیــط كار نیــز بــا انــواع و اقســام انســانها،
شــخصیتها  ،فرهنگهــا و  ...برخــورد داشــتم .كــه ایــن نیــز تجربــهای گرانقیمــت بــود .بهخاطــر رشایــط
خاصــی كــه داشــتم از خدمــت رسبــازی معــاف شــدم و بهخاطــر طــرز فكــر خــاص خویــش و ســن كــم ازدواج
نکــردم .امــا از هــان دوران نوجوانــی ارتبــاط مناســبی بــا جنــس مخالــف ـ البتــه در محــدودهی آشــنایان و فامیــل
ـ داشــتم .بــا وجــود اینكــه تأثیـرات مذهبــی در منطقــه و خانــواده زیــاد بــود ،بــاز هــم تــا حــدی موفــق شــدم
كــه خــود را از تعامــل و ارتباطــات ســنتی و مــرر بــدور ســازم.
بیشــر اوقــات فراغتــم را بــا دوســتان میگذرانــدم .دوســتانم نیــز هــر یــك دارای طــرز فكــری بودنــد و ایــن هــم
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باعــث كــم و بیــش بــا انــواع فكرهــا آشــنایی پیــدا كنــم .چــون بیشــرین متركــز و اهمیــت را بــه ادامـهی تحصیــل
و دانشــگاه م ـیدادم ،بــه فكــر خاصــی گرایــش پیــدا نكــردم .در دوران تحصیــل و بعــد از آن نیــز بحثهــای
زیــادی در مــورد سیاس ـتهای دولــت در کوردســتان و اح ـزاب کــوردی بــا دوســتانم داشــتم ،امــا بهطــور كلــی
از فعالیــت سیاســی و رشكــت در اح ـزاب دوری میكــردم.
چنــد ســال قبــل از ملحقشــدن بهحــزب در یكــی از رشكتهــای تهــران مشــغول بــه كار شــدم ،در آنجــا
محیــط ب ـرا ی مجادلــه فكــری فراهــم بــود .بنابرایــن هــم مجادل ـهی ملــی و هــم مجادل ـهی مذهبــی داشــتم،
امــا شــناخت مــن نســبت بــه  PKKبســیار كــم و ضعیــف بــود و تنهــا در ســطح اطالعــات عمومــی بــود .فقــط
مقــدار اطالعــات جزئــی در مــورد آن داشــتم .پــس از دســتگیری رهــری بـرای اولیــن بــار عكــس رهــری و حتــی
نــام درســت او را یــاد گرفتــم .از طریــق روزنامههــای ایـران و اخبــار رادیــو و تلویزیــون اطالعــات كمــی بدســت
آوردم .امــا پــس از مــدت زمــان كوتاهــی از طریــق رفــت و آمــد بــا رفقــای دانشــجو آشــنایی بیشــری بــا حــزب
پیــدا کــردم و همـراه بــا دوســتان دانشــجویم در تظاهراتهــای تهـران رشكــت کــردم .بهرتیــن عاملــی كــه باعــث
عالقهمنــدی مــن بــه  PKKشــد ،مســتقل بــودن  PKKبــود .زیــرا احــزاب دیگــر کــورد ،همگــی وابســته بــه
نیروهــای خارجــی بودنــد ،امــا بــا دســتگیری رهــری و تحلیالتــی كــه آن زمــان داشــتم بــه ایــن واقعیــت رســیدم
كــه  PKKهامننــد احـزاب دیگــر کــورد نیســت .از طــرف دیگــر دوســتانم همیشــه میگفتنــد كــه اعضــای PKK
از ســطح فرهنــگ و ســواد باالیــی برخوردارنــد و حتــی در ســنگرهای جنــگ نیــز مشــغول مطالعــه میباشــند،
ایــن نیــز نقط ـهی قابــل توجهــی برایــم بــود و ســبب شــد كــه عالق ـهی مــن بیشــر شــود .ایــن دالیــل و حــس
میهندوســتی و انتقــام از دشــمنان و همچنیــن تحــت تأثیــر دســتگیری رهــری ،بــه حــزب پیوســتم.
از ابتــدای پیوســن بــه حــزب و بعــد از آمــوزش اولیــه ،در یكــی از گروههــای نظامــی بــودم .بعــد از چنــد مــاه
بــه یــك گــردان فدایــی واقــع در (قلعهتــوكان) پیوســتم و چنــد مــاه نیــز در آنجــا بــودم .بعــد از آن در بهــار
ســال  2000بــه بخــش مطبوعــات رفتــه و تــا بهــار ســال  2002در آنجــا بــودم .در آنجــا در بخــش کــوردی
روزنامـهی «والت» كار میکــردم .البتــه در ایــن فاصلــه زمانــی بــه مــدت  4مــاه در  2دورهی مطالعــه و تحقیــق
رشكــت کــردم ،در بهــار ســال  2002بــه منظــور آمــوزش حرف ـهای ،بــه اتحادی ـهی رســانهی دموکراتیــك ()YRD
واقــع در (خنیــره) رفتــم و یــك دورهی آموزشــی را در آنجــا پشــت رس گذاشــتم .بعــد از آن نیــز در یــك دوره
آموزشــی مخصــوص كادر رشكــت كــردم .پــس از آن وارد نیروهــای نظامــی شــده و چنــد مــاه در آنجــا بــوده و بــه
نیروهــای شــال كوردســتان پیوســتم ،كــه بــه ســبب بیــاری از آنجــا خــارج شــده و مدتــی را در قـرارگاه نظامــی
«ســورهدی» بــودم.
در مدتــی كــه در بخــش مطبوعــات بــودم ،از نظــر فكــری پیرشفتهــای خوبــی داشــتم .امــا از نظــر روحــی بــا
مشــكالت زیــادی برخــوردم و تأثیـرات منفــی زیــادی داشــت .در اتحادیـهی رســانهی دموکراتیــك ( )YRDآرامــش
نســبی خــود را بازیافتــه و از پیرشف ـت قابــل توجهــی برخــوردار شــدم ،امــا در اواخــر دوره بــا شــنیدن خــری
بــد كــه در مطبوعــات اتفــاق افتــاده بــود ،دوبــاره ناراحــت شــدم .تأثیـرات ایــن خــر در دورهی آموزشــی كادر،
بیشــرین اثـرات خــود را منایــان ســاخت ،بطــوری كــه نتوانســتم وظایــف محولــه خــود در ایــن دوره را بهصــورت
موفقیتآمیــزی انجــام دهــم .فعالیــت در عرصـهی نظامــی و رفــن بهشــال كوردســتان باعــث شــد بهــر شــوم.
بــا خــروج از آن نیروهــا بســیار ناراحــت بــودم ،بهصورتــی كــه مــی گفتــم اگــر نتوانــم كــه بــه شــال بــروم دیگــر
الیــق ایــن نیســتم كــه در نیروهــای نظامــی باقــی مبانــم و بایســتی از آن خــارج شــوم .ایــن فكــر كــه از ناراحتــی
زیــاد بهوجــود آمــده بــود تــا مدتــی مـرا راحــت نگذاشــت .امــا در طــول مدتــی كــه در قـرارگاه نظامــی بــودم،
تفكـرات خوبــی در مــورد آن داشــتم .رفــن رفقایــم بــه شــال و ماندنــم در اینجــا مـرا بســیار ناراحــت کــرد .در
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ایــن دورهی آموزشــی ،از نظــر روحــی در رشایــط نســبتاً نامناســبی بــودم ،امــا از نظــر كار و آمــوزش ســازماندهی
(ســازمان) ،ایدئولــوژی و دیگــر مــوارد تجــارب خوبــی را كســب کــرده و تأثیــرات خوبــی بــر مــن داشــت و
توانســتم كــه در مــوارد زیــادی پیرشفــت داشــته باشــم .مخصوصـاً در مــورد خودشناســی ،پیرشفــت قابــل توجهــی
داشــتم.
در آموزشهــا همیشــه خواســتهام كــه بیشــرین اســتفاده را بــرم ،تــا اینكــه بتوانــم بیشــرین و بهرتیــن خدمــت
را انجــام دهــم .در هم ـهی وظایفــی كــه بــر عهــدهام گذاشــته شــده اســت ـ از ابتــدای پیوســن حــزب تاكنــون
تــاش كــردهام كــه موفقیــت كامــل بدســت آورم و تــا آخریــن حــد تــوان و امــكان كارکــردهام تــا بتوانــم موفــق
باشــم .البتــه مشــكالتی هــم وجــود داشــته اســت .امــا بهعنــوان طــرز فكــر ،برخــورد خــود بــا وظایــف را مناســب
ارزیابــی میكنــم.
در آمــوزش و كار در طــرز فكــر و برخوردهــای مــن ،فلســفه خطمشــی ایدئولوژیــك ـ سیاســی و مبــارزات
ســازمانی ،تأثی ـرات بس ـزایی داشــتهاند ،بهصورتــی كــه روزب ـهروز در ایــن مــوارد گامهــای مناســبی برداشــتهام،
البتــه بیشــر اوقــات مشــكالتی از هــر نظــر برایــم پیــش میآمدنــد امــا ایــن نیــز كمــك خوبــی بـرای پشــت رس
گذاشــن افــكار گذشــتهام بــود.
تــا زمانــی كــه در محیــط جامعــه بــودم ،هیچگونــه آگاهــی از خطمشــی آزادی زن نداشــتم ،امــا از هــان آغــاز
پیوســتنم بــه حــزب ،احـرام خاصــی بـرای مبــارزه و آزادی زن قایــل بــودم .بهخاطــر زندگــی در محیطــی فئــودال
و عــدم درك مبــارزه و ایدئولــوژی آزادی زن ،نتوانســتم گامــی جــدی بـرای شــناخت آن بــردارم .در ایــن اواخــر بــا
توجــه بــه نتایــج آموزشهایــی كــه دیــدهام و رشكــت در كارهــای مختلــف و محیطهــای مختلــف و بحــث بــا
دوســتان و مخصوصـاً رفقــای زن ،تــا حــدودی قــادر بــه شــناخت واقعیــات آن شــدهام .البتــه ایــن بــه ایــن منظــور
نیســت كــه هم ـهی مشــكالتم را حــل منــودهام ،بلكــه بــه ایــن معناســت كــه بــه مرحل ـهی درك واقعــی آن گام
نهــادهام و میخواهــم كــه بهصــورت بهــر آنرا درك منایــم.
در مــدت زمــان فعالیتهایــی كــه داشــتهام تــا حــدودی اعتــاد بهنفســم را بــاز یافتـهام ،امــا بــاز هــم احســاس
خودكمبینــی و انــزوا و بعضــی از خصوصیــات دیگــر بطــور كامــل از بیــن نرفتهانــد .البتــه قــدرت مجادلــه بــا
مشــكالت و جســارت انجــام كارهــای مهــم را بدســت آوردهام و ایــن را بهعنــوان پیرشفتــی اساســی ب ـرای خــود
میپنــدارم .امــا هنــگام بــروز مشــكالت روحــی و روانــی بــه مقــدار قابــل توجهــی از قدرتــم كاســته میشــود.
بـرای انجــام وظایــف ،بــا متــام تــوان تــاش كــردهام و همیشــه خواســتهام كــه مانــع زیــادی در رس راهــم ـ بـرای
انجــام كارهــا ـ نگــذارم و بــا وجــود متــام مشــكالت توانســتهام كــه از هــر لحاظــی بــه مقــدار قابــل توجهــی
پیرشفــت داشــته باشــم ،امــا بهخاطــر دالیلــی كــه بیــان كــردم قــادر بــه بــروز آنهــا بــه شــیوههای مناســب
منــودم .البتــه ایــن را نیــز یــادآور شــوم كــه هنــگام ملحــق شــدن مــن بــه حــزب ،مراحــل جدیــدی در حــزب در
حــال وقــوع و اج ـرا بــود.
در طــول دورهی آموزشــی ،بــر مشــكالت زیــادی واقــف شــدم و بهــرهی مناســبی از آن بــردم .توانســتم كــه
مجادلـهای بــر علیــه آنهــا داشــته باشــم .امــا كافــی نبــوده و در آینــده ادامــه خواهــد داشــت .در مــورد مشــاركت
در حملــهی جدیــد ،فقــط ایــن را میتوانــم بگویــم كــه از نظــر فكــری و ذهنــی خــود را تــا حــد مناســبی
آمــاده مــی بینــم .امــا بـرای جـران كمبودهــای گذشــته ادعــای انجــام وظیفــه در مرحلـهی جدیــد و در همـهی
عرصههــای (ســازمانی ،سیاســی ،اجتامعــی و دفاعــی) را دارم.
بــا آگاهــی از نقــاط قــوت و ضعــف خــودم و بــا پشــتوانهی آموزشهــای ایــن دوره آمادگــی خــود را بـرای فعالیــت
و ســازماندهی و پیشــرد مبــارزات در رشق كوردســتان اعــان میكنــم .ایــن ادعــا را بــا كمــك آموزشهایــی كــه
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دیــدهام و نتایجــی كــه حاصــل كــردهام و همچنیــن درك مرحلــه و راهنامییهــای رهــری و پیــام بیــان میكنــم،
امیــدوارم كــه بتوانــم در ایــن راه گامهــای مناســبی بــردارم.
باتقدیم درود و احرتامات انقالبی
شاهو دجله
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گزارش شخصی خودانتقادی شهید «سیوان» برای اعضای پالتفرم
منطقـهی جوانــرو از لحــاظ جغرافیایــی دارای آب و هــوای معتــدل كوهســتانی اســت .برخــوردار از زمینهــای
كشــاورزی حاصلخیــز و جنگلهــای انبــوه اســت .در ایــن منطقــه كشــاورزی و دامــداری شــغل اكــر مــردم
میباشــد و درآمــد خــود را از ایــن راه بــه دســت میآورنــد .مــردم در فصــل تابســتان بــه علــت گرمــای هــوا و
نبــود علوفــه از قشــاق بــه ییــاق ســفر میكننــد .سیاســت آسمیالســیون روی فرهنــگ ایــن مــردم تأثیــر گذاشــته
اســت .اگــر بــه تاریــخ ایــن منطقــه بنگریــم مــدام شــورشهای علیــه رژیــم غاصــب و ســتمكار حاكــم انجــام
گرفتــه اســت .بهدلیــل نبــود تفكــری مســتقل و برخاســته از واقعیــات منطقــه ،بیشــر عصیانهــا شكسـتخورده
و تنهــا رسزمینــی وی ـران شــده ،مردمــی بیخامنــان ،مأیــوس و ناامیــد بــه جــای مانــده .اگرچــه احزابــی ماننــد
مجاهدیــن ،كوملــه و دموکـرات در ایــن منطقــه نفــوذ داشــتهاند ،امــا نتوانســتهاند بــه شــكلی فعــال نقشــی ایفــا
كننــد .آنــان ابـزار دســت بیگانــگان شــده و حتــی نتوانســتهاند خــود را بــه خلــق بقبوالننــد از ایــن رو بیبــاوری
در میــان مــردم ایــن مناطــق حاكــم گشــته اســت .افــكار بســتهی عشــیرهای ،شوونیســم فــارس و حاكمیــت
ذهنیــت مردســاالر ،خشــونت و فشــاری مــدام و همیشــگی را برایــن مــردم تحمیــل منــوده .و ایــن خــود بیبنــدو
بــاری را در جامعــه و كانــون خانــواده ســبب گشــته اســت .بیعدالتــی ،ظلــم و ســتم بهصــورت آشــكار در
جامعــه دیــده میشــود .سیاس ـتهای دشــمن و انــواع حقارتهــای فرهنگــی و سیاســی باعــث شــده بســیاری
از معضــات اجتامعــی شــیوع پیــدا كنــد از جملــه خودكشــی و خشــونت علیــه زنــان .بــا ایــن اوضــاع و احــوال ،تــا
حــدی نســبت بهوضعیــت بهوجــود آمــد احســاس انزجــار و نفــرت میكــردم .از ایــن رو گاهــی اوقــات از خــودم
نفــرت میکــردم .زیـرا آنگونــه كــه میخواســتم و شایســته بــود منیتوانســتم بــا دیگـران و مــردم تعامــل داشــته
باشــم .ناچــار تنهایــی و گوشــهگیری را انتخــاب كــردم ،بعضــی وقتهــا ســعی میكــردم در برابــر مشــكالت
مقاومــت كنــم .امــا بــاز هــم كلمـهی منیتوانــم را كــه كوچـهی بنبســت و انتهــای خــط بــود فلســفهی زندگــی
خــود میکــردم .در مرحلـهی جوانــی بــا توجــه بــه ضعــف اقتصــادی خانــواده مشــاركت خــود را در رفــع نیازهــای
اقتصــادی و تأمیــن مخــارج الزم ب ـرای ادام ـهی تحصیــل خــود فعالیــت و تــاش میکــردم .در ابتــدای دورشــدنم
از خانــواده و رفــن بــه فضــای بــاز جامعــه ،اگــر چــه دیدگاهــی تنگنظرانــه داشــتم؛ امــا تناقــض جامعــه و
تبعیضهــا را تــا حــدودی درك میکــردم .اینهــم كینــه و حــس وطندوســتی را افزایــش داده و احساســات
ناسیونالیســتی را در مــن تقویــت میكــرد .از طــرف دیگــر حســادت و خیالبافــی و رقابــت ناســامل و جاهطلبــی،
احساســات و عواطــف غلــط كــه از مصالــح آزادی و انســانیت و خلــق بــدور اســت ،زندگــیای بیمعنــا و
ســیهروزیها را بــه بــارآورده اســت .ایــن هــان چیــزی بــود كــه از آن نفــرت داشــتم و از آن میگریختــم .در
مقابــل حــس وطندوســتی اگــر چــه جنب ـهی عاطفــی هــم داشــت ،در مــن تقویــت میشــد .بهدلیــل رشایــط
خانوادگــی و اجتامعــی كــه در آن بــزرگ شــده بــودم و همچنیــن تعامــل و ارتبــاط بــا دوســتان و اطرافیــان كــه
اك ـرا ً اهــل مطالعــه و بحــث و گفتگــو بودنــد ،مــدام در جســتجوی راهحلــی ب ـرای گــذار از تناقضــات فكــری و
مشــكالت اجتامعــی بــودم .عــدم گرایــش مــن بهاحـزاب كالســیك كــوردی ،ناشــی از شــناخت نســبی مــن از افــكار
و نحــوهی مبــارزهی آنهــا بــود .در ســال  1998تصمیــم گرفتــم بــه  PKKملحــق شــوم و اینــكار را هــم كــردم .در
هــان آغــاز در عرص ـهی نظامــی رشوع بهفعالیــت كــردم و بعــد از یــك ســال راهــی شــال كوردســتان شــدم.
امــا بعــد از اعــان آتشبــس یكطرفــه از ســوی حــزب در هــان ســال ،جهــت رشكــت در دورهی آموزشــی ،بــه
جنــوب كوردســتان برگشــتم.
همیشــه آمــوزش یكــی از كارهــای مهــم و اساســی مــن بــود .زیـرا در نتیجـهی آمــوزش و تفكــر و تحلیــل اســت
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كــه انســان بهخودشناســی و تعالــی میرســد .مخصوص ـاً ب ـرای یــك انســان انقالبــی درك و شــناخت جامعــه از
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .از طرفــی دیگــر ،انتخــاب راه و روش صحیــح مبــارزه و فعالیــت یكــی دیگــر
از رشوط اساســی و الزم جهــت پیــروزی اســت ،زیـرا اگــر مــا متامــی امكانــات و رشوط مبــارزهای موفــق را كســب
كنیــم؛ امــا در انتخــاب راه و روش مناســب دچــار اشــتباه شــدیم ،بیگــان تنهــا انــرژی و زمــان مــا بههــدر
م ـیرود و چــه بســا نتیجــه كار و فعالیــت مــا در راســتای اهــداف دشــمن ق ـرار بگیــرد .از ایــن رو درك و فهــم
صحیــح فلســفه و ایدئولــوژی رهــر آپــو و فعالیــت بــر اســاس آن میتوانــد مبــارزهی موفقــی را بهدنبــال داشــته
باشــد .از ایـنرو مــن هــم بــا اســاس گرفــن فلســفه و خطمشــی رهــر آپــو و بــا همــكاری رفقــای دیگــر خــود را
بـرای انجــام هــر فعالیــت و كاری كــه حــزب معیــن كنــد آمــاده میبینــم و متــام تــاش خــودم را خواهــم كــرد كــه
بهعنــوان یــك ملیتــان آپویــی بــه میهنــم و خلــق خدمــت كنــم.
با سالم و درود انقالبی
سیوان بیستون (جوانرو ،روستای سهروو)
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بخش چهارم
فرهاد شاهونشین
قاضی آواره

بــه یادبــود شــهید همســنگرم ،شــاهد روزهــای طالیــی عمــرم« ،شــهید شــاهو دجلــه» :آمــدهام تــا شــاهد
روزهــای تیــره و تــار زندگــی کوردهــا باشــم .بـرای رهایــی آنــان چونــان شــمع ذوب گــردم و چونــان پروانــه بســوزم
و چونــان ققنــوس زندگــی بیافرینــم.
آمــدهام تــا قطــرهای از اشــك خونرنــگ مادرانــی گــردم كــه در دوری از دلبنــدان خــود چــون ســیل میباراننــد و
آمــدهام تــا شــهادت دهــم بــر اســتامع آه و نالـهی زندانیــان ،و آزار آمــدهام تــا فریــادی گــردم بــر آنچــه خرافــه
و جهــل و نادانــی اســت .آمــدهام تــا ظلمــت جهــل و نادانــی را بشــكنم .آمــدهام تــا زیبایــی بیافرینــم و لشــكر
اهریمــن و زشــتی را بــه گــور بفرســتم .آمــدهام تــا در حاكــم گردانیــدن نــور و روشــنایی بــه خورشــید یــاری
رســانم .آمــدهام تــا دنیــای فانــی را بــه دنیــای باقــی مرتبــط ســازم.
آری ارتبــاط دنیــای فانــی بــا دنیــای باقــی .دنیــای فانــی ،دنیــای ظلــم و جهــل و نابرابــری خفقــان و شــكنجه
و قتلعــام و زنــدان و شــاق و تازیانــه و  ...اســت .دنیــای باقــی دنیــای آزادی ،آزادگــی ،آزادمنشــی ،برابــری،
دانایــی ،روشــنایی و  ...اســت.
دنیــای فانــی دنیــای اهریمنــان و زشــترویان ،دنیــای باقــی دنیــای اهورامــزدا و زیبارویــان اســت .آری هــر
شــهید ،آفرینــش زیبایــی و نــور و قداســت اســت .هــر شــهید آفریــدن انســان اســت ،انســان ،انســان ،شــهید بــه
معنــای شــاهد ،شــاهد زیباآفریــن ،شــاهد زندگیســاز ،شــهید شهداســت .شــهد زندگــی اســت .شــهد آزادی اســت.
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شــهد آزادگــی ،شــهد شــیرینی اســت .شــیرینی از شــهید اســت .شــهید شــهد زندگانــی آزاد اســت.
بــا رفیــق شــهیدمان« ،شــهید شــاهو» در مطبوعــات  PJAKآشــنا شــدم .قیافـهای معصــوم ،متیــن و آرام ،چشــان
متنفــذ ســبز رنــگ و چهــرهای خنــدان و بشــاش و مطمــن داشــت .طبــق عــادات همیشــگیام از رفیــق شــاهو
پرســیدم ،رفیــق اهــل كجایــی و چــه انگیــزهای شــا را واداشــت تــا بــه صفــوف گریــا بپیونــدی تبســمی زیبــا
چهــرهاش را گشــادهتر و محبوبتــر ســاخته و در پاســخ گفــت :اهــل کوردســتانم ،آمــدهام تــا جــاودان گــردهام
و جاودانگــی بیافرینــم .آمــدهام تــا بــه خورشــید در حاكمیــت نــور و روشــنایی و زندگــی یــاری منایــم .ســخنانش
نغــز و شــیرین و فلســفی بــود .كمــی تعجــب کــردم ،اولیــن برخــوردم بــود .از خــود پرســیدم یعنــی چــه؟ چ ـرا
اینگونــه ،بــه شــیوهای فلســفی و عمیــق جوابــم را داد .گویــا بــه راز دمل پــی بــرده بــود .بــه عبارتــی از صورتــم
خوانــده بــود كــه متعجــب گشــتهام ،بـرای همیــن بــه مــن گفــت :بـرای آزادی کوردســتان آمــدهام و از کوردســتان
آمــدهام .روســتا و شــهر کوردســتان برایــم یكــی اســت« .آ َمــد و مهابــاد ،ســنندج ،قامیشــلو ،كرماشــان ،ســلیامنی،
هولیــر و  »...همــه کوردســتانند خلــق مــن آنجاینــد .بـرای همیــن شــهرم را نگفتــم .مــكان مــن کوردســتان اســت،
وجــب بــه وجــب خــاك کوردســتان ،شــهر مــن ،دیــار مــن و مســكن مــن اســت.
دنیــای مــادری ،شــهر پــر از غوغــا و ظلــم و جــور و امتیــازات و طبقــات و نابرابریهــا منیتوانــد م ـرا جاودانــه
كنــد چونكــه خودشــان جاودانــه نیســتند .مقطعــی و موســمیاند .امــر مقطعــی ،امــر جاودانگــی را منیآفرینــد.
بـرای جاودانهشــدن و كســب رتبـهی شــهادت بایــد از تعلقــات بدیــد .بایــد قفــس زریــن جســم را شكســت .هــر
چــه وابســتگی بــه مادیــات و امــور دنیــوی كــم باشــد بــه هــان انــدازه پــرواز بــه ســوی قلـهی انســانیت ســهل و
آســان خواهــد بــود .شــهر ،غوغــا ،تجــارت و  ...بندهایــی هســتند كــه مانــع آزادی و پــرواز و اوجگرفــن میباشــند.
بــا شــنیدن ایــن مطالــب گهرگــون ،بــه میـزان دریایــی و مرتبـهی اوج روح وی پــی بــردم .فهمیــدم بــه مراتبــی از
عرفــان و آگاهــی حقیقــی نایــل آمــده اســت .بــه همیــن جهــت ،بنیــاد و دوســتی صادقانــه ،صمیمــی و نزدیكــی
را بــا رفیــق زاهــد حســامی گذاشــتم .اگــر اكنــون قلــم بــه دســت گرفتـهام تــا از شــهید شــاهو بنویســم ،بهمیــن
جهــت اســت منیخواهــم وی را معرفــی كنــم .زیــرا او خــود بــا پــای گذاشــن در كاروان شــهدا ،خویــش ار
معرفــی منــود .زی ـرا كــه خاصــان و برگزیــدگان و پیشــاهنگان بــا چنیــن كاورانــی میتواننــد راهپیامیــی مناینــد.
مگــر میشــود انســان بیتوشــه و بیتدبیــر ،بــا چنیــن كاروان ســبكپا و ســبكروح همراهــی منایــد؟ هــر آن از
ســفر بــاز میمانــد هــر آن خطــر تنهامانــدن ،در انتظــار اوســت .بلكــه بخشــی از ســخنان و گفتــان در خصــوص
فضایــل عالیـهای كــه “شــهید شــاهو” داشــته ،اوالً برجســتهکردن آن فضایــل در خــود (زیـرا كــه جهــت از بزرگــی
و شــكوه و عظمــت بــا خــود بزرگــی بــه دنبــال دارد) .دوم اینكــه :همــگان علیالخصــوص جوانــان و قل ـم بــه
دســتان روشــنفكر را بــه دارابــودن ایــن صفــات و پیمــودن راه شــهید شــاهدمان “شــاهو” ترغیــب و تشــویق و
دعــوت منایــم .رفیقــی تالشــگر و مبــارز و كاركــن بــود .ایــن ویژگــی بــه راســتی كــه دقــت هــر كــس را جلــب
میکــرد .دایــم در حــال كارکــردن بــود .میخوانــد ،مینوشــت بــا دوربیــن عكاس ـیاش مشــغول عكــس گرفــن
بــود .دارای هیجــان و شــور شــوق عجیبــی بــود .هــر روز شــادابتر و بشــاشتر میشــد .روزی بــه شــوخی از
وی پرســیدم؟ شــاهو تــو چــه میخــوری و چــه میكنــی كــه اینقــدر خــوش چهــره میگــردی؟ شــادابیت روزبــروز
بیشــر میگــردد .بــا لبخنــد زیبایــش كــه خــاص خــود او بــود گفــت“ :از آب و هــوا و تغذیــه از دامنههــا و قلــل
قندیــل بـرای خــود بهرتیــن خــورش را تهیــه کــردهام .ضمنـاً بــه ایــن خــورش نیروبخــش فلســفهی زندگــی كــه از
رهــری آموختـهام را اضافــه کــردهام ،چــه دارو و ملهمــی بهــر از ایــن رساغ داری؟
در جــواب گفتــم :شــاهو جــان منهــم مثــل تــو از ایــن امكانــات اســتفاده میكنــم چ ـرا مــن مثــل تــو شــاداب
منیگــردم؟ گفــت :مــرف کردنــش را بلــد نیســتی رفیــق! دارو یافــن چیــزی اســت و مــرف آن چیــز دیگــر!!
84

مــن رمــز زیبایــی و شــادابی و شــور و شــوق شــهید شــاهو را مبــارزه ،تــاش و كوشــش و رنــج میدیــدم .گنــج
زیبایــی و نهایــت خزینــهی بهــادار شــهادت را رفیــق شــاهو از رنجــی كــه داد ،عــرق پیشــانی كــه ریخــت و
ســنخیتهایی كــه در راه مبــارزه بخشــید و تحمــل کــرد بدســت آورد.
در اینجا بیاد اشعار سعدی شیرازی افتادم كه میگوید:
كه رسمایه جاودانی است كار»
«برو كار میكن مگو چیست كار
كار ،یعنــی مبــارزه ،یعنــی ،تــاش .كار بـرای ســعادت دیگـران ،بــاری ســعادت جامعــه ،بـرای درافتــادن بــا دشــمن
و گرفــن حقــوق حقــه و مــروع ملتــی ایــن كار اســت .بزرگتریــن رنــج از آن شــهید اســت .جاودانــی بســتگی
بــه رنــج یعنــی كار و تــاش و مبــارزه دارد .رنــج و مبــارزه انســان را زیبــا میكنــد .دوســت داشــتنی میكنــد بـرای
همیــن شــهید زیبــا و دوستداشــتنی اســت .زیبایــان جاودانــه میگردنــد .انســان ب ـیكار ،بیتــاش و مبــارزه
منیتوانــد دوستداشــتنی گــردد .شــهید «شــاهو» از دســرنج خــود و رفقایــش بــا تعصــب و حساســیت بیــش
از حــد حفاظــت میمنــود .بــه دســرنج و كار بــا دیــدهی تقــدس و اح ـرام مینگریســت .روزی یكــی از رفقــا
صفحـهی یــك كتابــی را پــاره کــرده و بــا آن آتــش روشــن کــرده بــود .رفیــق «شــاهو» بســیار ناراحــت گشــته و بــه
آن رفیــق میگویــد :در انقالبــی بودنــت شــبهه دارم .وقتــی ایـن را شــنیدم بــه رفیــق شــاهو گفتــم :چـرا رفیــق
را رنجانیدهایــد .یــك صفحــه كاغــذ چیســت؟ كــه شــا اینقــدر ســخت گرفتـهای؟ گفــت دســرنج انســانها كــم و
زیــاد نــدارد .كار كار اســت میدانــی ایــن كتــاب بــا چــه زحامتــی نوشــته شــده اســت؟ چقــدر پــول بـرای چــاپ
ان هزینــه شــده اســت؟ و میدانــی كــه ایــن پولهــا حاصــل دســرنج كارگــری اســت كــه زمســتان و تابســتان
منیشناســد و كار میكنــد .رفیــق «شــاهو» خــود رنــج مــیداد ،كار میکــرد قــدر و قیمــت دســرنج و كار
دیگـران را هــم خــوب میدانســت .ایــن پیــام و هشــداری اســت بـرای مــا ،بـرای كســانی كــه دســرنج دیگـران را
منیبیننــد و یــا از آن مواظبــت منیكننــد و یــا بــا حساســیت بــا آن برخــورد منیكننــد.
لــذا شــهید شــاهو در خصــوص ســازمان و حركــت هــم حســاس بــود چونكــه میدانســت بهــای زیــادی داده شــده
اســت ،تــاش و مبــارزهای بینظیــر صــورت پذیرفتــه تــا حركــت آزادیبخــش خلــق کــورد بــه ایــن جــا رســیده
اســت .چنانچــه رهــری میگوینــد« :از زیــر صفــر رشوع کردیــم .انقــاب درکوردســتان بــه ماننــد كنــدن چــاه بــا
نــوك ســوزن اســت» .شــهید شــاهو تاریــخ  PKKرا خــوب خوانــده بــود و نیــك میدانســت كــه در ایــن راه چــه
زحامتــی كشــیده شــده اســت .بـرای همیــن جانــش را در مســیر خــط رهــری فــدا کــرد .حفــظ دســرنج و احـرام
بــه رنــج و كار دیگـران در نــزد شــهید شــاهو آنقــدر مهــم بــوده كــه جانــش را بـرای حفاظــت و حراســت از آن
تقدیــم میمنایــد.
دیگــر اینكــه ملیتــان خــط رهــری بــود .قبــل از اینكــه بــه  HPGعزیمــت كنــد ،دو ســه روز در محــل كار نــزدم
مانــد .بــه وی گفتــم رفیــق شــاهو در  PJAKكار زیــادی اســت كــه میتوانــی انجامــش دهــی و بایســتی هــم
كــه انجــام دهــی ،زی ـرا كــه از تجرب ـهی ف ـراوان برخــورداری .در اینجــا هــم بــه اهــداف و خلــق و رهــری هــم
خدمــت میكنــی .بهــر اســت كــه مبانــی! گفــت :رفیــق مــن ملیتــان هســتم .میلیتــان هــر جــا كــه نیــاز هســت،
آنجاســت!! اكنــون در  HPGبــه كاری كــه میكنــم بیشــر احتیــاج هســت ،وانگــی خــود نیــز احتیــاج دارم .تنهــا
نوشــن وخوانــدن و عكسگرفــن و حــرف منیتوانــد كارســاز باشــد .بایــد عمــل هــم بكنــم .بایــد بــه خطــوط
مقــدم جبهــه بــروم .بایــد از نزدیــك فــداكاری دوســتان و همســنگرانم را ببینــم و بایــد خــود نیــز در كار آنهــا
ســهیم باشــم ،آنــگاه بــه تصویــر بكشــم و یــا بــه حالــت نوشــته درآورم.
وی دشــمن تنبــل و بیحركتــی و پــر حرفــی بــود .هــر دو را اپورتونیســتی میدانســت .از وراجــی و پرحرفــی
نفــرت میکــرد .الف زنــان را دوســت نداشــت .معتقــد بــود بایــد حــرف بــا عمــل آراســته گــردد .حــرف بــدون
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عمــل را ماننــد درخــت بیمثــر میدانســت .درخــت بیمیــوه ـ بیشــاخ و بــرگ لخــت و عریــان ـ اپورتونیســتی
را آفــت بزرگــی میدانســت ،معتقــد بــود كــه لیربالیســم ،محافظـهكاری ،ســاكت نشســن در برابــر آنانــی كــه بــا
حــركات و رفتــار و ســكنات خویــش ،در راه چرخــش چــرخ حركــت ،مانــع تراشــی میمناینــد .همــه از تبعــات
اپورتونیســتی اســت.
شــهید «شــاهو» مــدام در دو جبهــه جنگیــد .در جبه ـهی داخلــی و در جبه ـهی خارجــی .در جبه ـهی داخلــی،
بــر علیــه تصفیهگــران جنگیــد .برعلیــه آنهایــی كــه میخواســتند دســرنج خونیــن و حاصــل مبــارزات خلــق
ســتمدیدهای را از بیــن بربنــد .در ایــن خصــوص برخــوردی بســیار رادیكاالنــه داشــت .بــرای همیــن مــورد
هــدف ق ـرار میگرفــت .و زخــم زبانهــا میشــنید ولــی حتــی ب ـرای لحظ ـهای عقــب ننشســت و درمقابلشــان
موضعگیــری منــود و ســنگر مبــارزه را تــرك نکــرد .در آن رشایــط ســخت كــه همــگان بخوبــی بــر مشــقت آن
واقفیــم ،یعنــی در ســال  1384رفیــق «شــاهو» در عـراق مشــغول فعالیــت بــود ،مدتــی در مطبوعــات ()PÇDK
خدمــت منــود .ولــی هیچــگاه تســلیم جــوی كــه تصفیهگـران در عـراق بــه وجــود آورده بودنــد نشــد .مؤثــر واقــع
شــد و اخــذ حقــوق خلــق مظلومــم بــه مبــارزه پیوســتهام .هیچكــس و هیــچ چیــز و هیــچ نیرویــی نخواهــد
توانســت از راه بــدرم كنــد و تســلیم كنــد .همینگونــه شــد .شــهادتش مهــر تأیــدی اســت بــر اظهــارات و صداقــت
و درســتی راهــش.
نیــروی جاذبــه و دافعـهی مثــال زدنــی داشــت :طبیعــی و بدیهــی اســت ،ایــن خصوصیــت از ویژگــی انســانهای
منتخــب و بزرگــوار اســت .تأثیــر گذاشــن ،برخــورداری از نیــروی جاذبــه و دافعــه از متریــن و مامرســت روح و
بزرگــی آن رسچشــمه میگیــرد .بـرای همیــن اســت كــه هــر كــس دارای چنیــن ویژگــی نیســت .روح «كامل«گونــه
و «خیری»گونــه بایــد داشــت تــا بتــوان بــر دیگـران تأثیــر گذاشــت.
رفیــق «شــاهو» از چنیــن روحــی برخــوردار بــود .خــود مــن تنهــا بــا یــك بــار برخــورد ،بنــای رفاقــت را بــا وی
گذاشــتم .جــای اطمینــان و بــاوری بــود .میتوانســتی بــا او از خصوصیتریــن مســئلهای صحبــت كنــی ،بــدون
داشــن كوچكتریــن دغدغــه و دودلــی .احســاس میکــردی بــه كوهــی بلنــد و اســتوار و محكــم پشــت بســتهای.
احســاس میمنــودی محافــظ بــزرگ و جانبــازی ارجمنــد نــزد توســت .از بــودن بــا وی انســان خســته منیشــد
هــر چــه بیشــر صحبــت میکــرد بیشــر تشــنهی گــوش دادن میشــد .بســیار شــوخطبع بــود .بــا شــوخیهایش
نــه تنهــا انســان را منـیآزارد ،بلكــه حتـاً او را راضــی و خوشــحال میمنــود؛ ضمنـاً نكتـهای بــه تــو یــاد مـیداد.
خــود میگفــت« :بــا خندههایــم چنــد نشــان را میزنــم .رفیــق را خوشــحال میكنــم و در عیــن حــال نكت ـهی
آموزنــدهای نیــز بــه وی یــاد میدهــم» .بــه كســی حقــارت منیکــرد و كســی را كوچــك منیشــمرد .مــدام
میگفــت« :از دســت تحقیــر ف ـرار کــردهام .دولــت انســان را تحقیــر میكنــد .شــخصیت انســان را میشــكند.
كرامــت و حیثیــت انســان را از بیــن میبــرد .اگــر منهــم اینگونــه كنــم چــه فرقــی بــا دیگـران خواهــم داشــت»؟
لــذا در برخــورد بــا رفقایــش بســیار حســاس بــود .بــه كوچكتریــن حــركات و رفتــار و گفتــارش دقــت میکــرد .در
مقابــل رفقــا بســیار بــا ادب و اح ـرام مینشســت.
هــر چیــز را از خــود رشوع میکــرد و بعــدا ً از دیگـران هــم میخواســت كــه اینگونــه باشــند .خــود كار میکــرد
آنــگاه بــه دیگــری میگفــت كار كنــد و یــا اینكــه خــود رعایــت موازیــن حزبــی را میکــرد ســپس از دیگ ـران
میخواســت كــه موازیــن را مراعــات مناینــد.
خالصه:
«شــاهو» ،شــاهوگونه (شــاهو ،یكــی از كوههــای بلنــد اســتان كرماشــان و حلقـهای از سلســله زنجیــرهی زاگــرس)
زیســت و شــاهوگونه دوبــاره بــه آغــوش شــاهو برگشــت .مثــل شــاهو بلنــد قامــت و اســتوار و نگهبــان و حافــظ
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رسزمیــن مادریــان .شــهید شــاهو در دامنههــای كــوه شــاهو بــه دنیــا آمــد و در (گهلــ یزاپ) كــه حلقــهای
از سلســله كوههــای زاگــرس اســت و شــاهو نیــز یكــی از حلقههــای كــوه زاگــرس اســت .بــه شــهادت رســید.
پــس« ،شــاهو» دوبــاره بــه شــاهو برگشــت .بلنــدی بــاز بــه بلنــدی پیوســت .اعلــی بــه اعلــی رســید .شــاهو بــه
شــاهو رســید .آری بــه راســتی چــه اســم باســایی« .شــاهو» ،آن كــوه رس بــه فلــك كشــیده ،منبــع خیــر و بركــت و
رسچشــمهی زندگــی اســت .شــاهوی مــا نیــز بــا شــهادت خویــش زندگــی آفریــن گردیــد .ققنــوس شــه كــه ســوخت
تــا ققنوسهــای دیگــر تولــد یابنــد .شــاهو نیــز چــون مــوم ســوخت تــا روشــنی بیافرینــد ،تــا زندگــی بیافرینــد.
«شــاهو» بــه شــاهو پیوســت .شــاهوی عزیــز خــون پاكــت بــه صداقــت و صمیمیــت و درســتی و وقــار و متانــت
و وجــدان و كرامتــت قســم تــا آخریــن قط ـرات خــون و تــا آخریــن نفسهــای زندگــی راهــت را كــه راه پــاكان،
اولیــاء و بــزرگان و راه انســانیت و رشف و آزادگــی اســت ادامــه داده و بــه دوســتی و همســنگری بــا تــو افتخــار
میورزیــم.
هزاران سالم بر روح پاكت
هزاران بوسه بر فراز عزیمت
1387/1/27
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روزنامهنگار انقالبی
همرزم شهید

شــهید (زاهــد حســامی) بــا كــد ســازمانی (شــاهو دجلــه) كــه در (گهلــی زاپ) واقــع در منطقـهی زاگــروس پــس
از دو روز درگیــری بــا نیروهــای ارتــش تركیــه بــه همـراه  6رفیــق خــود بــه شــهادت میرســد ،رفیــق شــاهو كــه
یكــی از اولیــن بانیــان مطبوعــات مركــزی حــزب حیــات آزاد کوردســتان ( )PJAKبــود ،در ایــن اواخــر بــه منظــور
راهانــدازی بخــش فارســی ســایت نیروهــای مدافــع خلــق ( )HPGبــه ســتاد فرماندهــی نیروهــای مدافــع خلــق
رفتــه بــود .یكــی از رؤیاهــای ایــن رفیــق تصویربــرداری از صحنههــای جنگــی گریــا و شــیوه مقاومــت و ســطح
اراده آنهــا بــود .در همیــن راســتا پیشــنهاد خــود را بـرای جــای گرفــن در كنــار همرزمانــش در شــال کوردســتان
كــه عملیاتهــای نظامــی ارتــش تركیــه شــدت گرفتــه بــود ،بــه ســتاد فرماندهــی  HPGارایــه و در (گهلــی
زاپ) پــس از مقاومتــی دو روزه بــه شــهادت میرســد .رفیــق شــاهو در واقــع منونـهی یــك روزنامهنــگار انقالبــی
بــود .تحــت رشایــط ســخت و دشــوار بــا جدیــت متــام تــاش میکــرد تــا كار و وظیفــه خــود را بــه نحــو احســن
بهجــا آورد .صمیمیــت و صداقــت ایشــان در رفاقــت یكــی از خصوصیــات بــارز شــخصیت ملیتانــی ایشــان بــود.
بـرای جامــه عمــل پوشــانیدن بــه ویژگیهــای انقالبــی و ملیتانــی مرصانــه میكوشــید .ایــن دو ویژگــی بــارز در
شــخصیت ایشــان در شــیوه زندگ ـیاش نیــز منــود یافتــه بــود ،بــه گون ـهای كــه در هنــگام تثبیــت نارســاییهای
ســازمانی و شــخصیتی ،هی ـچگاه ســكوت اختیــار نکــرده و ب ـرای برطــرف منــودن آن ،تــا آخــر تــاش میمنــود.
پیشــنهاداتی كــه در جلســات رســمی و برنامهریزیهــای نهــاد مطبوعــات ارایــه میکــرد ،ب ـرای گســرش حــوزه
كاری ایــن نهــاد و خدمــت بیشــر خــود و رفقایــش بــه آرمانهــای انقــاب و خلقکــورد بــود .ایــن از بارزتریــن
ویژگیهــای یــك روزنامــه نــگار انقالبــی اســت كــه متــام هــم و غــم خــود را بــه خدمــت هــر چــه بیشــر بــه
خلــق معطــوف ســازد و ایــن ویژگــی در عیــن حــال شــور و شــعفی وافــر بــه رفیــق شــاهو در حیــات ســازمانیاش
میبخشــید .ایــن خصوصیــات و مقاومــت ایشــان در مقابــل زندگــی بردهگونــه ،كــه منون ـهی بــارز یــك روزنامــه
نــگار انقالبــی جنبــش آپوئیســتی اســت بـرای همیشــه روشــنایی بخــش همــه مــا بهعنــوان رفقــای ایشــان خواهــد
بــود.
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تویی كه منیشناختمت ای شهید
همرزم شهید

ای شــهید ،ایــن را بــدان كــه در بهــار رسخ اللههــا ،مــدام در ذهنهــا و ســینههای شورشــیان همرزمــت بــوده
و هیــچ وقــت زمســتانی پیــش نخواهــد آمــد .رسخــی اللــه وجــودت در اعــاق وجودمــان بهــاری پایــدار را نشــان
داده و از برگهــای پرپــرت درس مقاومــت و پایــداری و اب ـرام برخواســتههای مشــركامن را بــر مبانــی عقیــده
بــه نیــاز خلقمــان ،كــه وظیفــه مــا را در برابــر شــهادت چندیــن برابــر ســنگین منــوده و كولهبــاری از وظایــف را
بــر دوشــان نهادیــد ،لحظـهای شــك و تردیــد بــه خــود راه ندهیــم .آری ای شــهید همــرزم ،خــون تــو خــون مــن
اســت .تــو پــارهای از تــن مــن و خلقــی .ایــن را بــدان ،بــر مـزارت گلهــای رسخــی روییــده و آرزوی شــا در راه
خواســتههای خلــق بــدون پاســخ منیمانــد .روزهایــی را كــه در ایــن كوههــای رس بــه فلككشــیده قدمهــای
مباركــت را در راه انقــاب بــر میداشــتید و بــا مشــقتهای ف ـراوان از بــرف و بــوران و ســایر امل نهراســیده و
بــر خــود میبالیدیــد كــه یــك شــخصیت انقالبــی هســتید .بــا تواضــع و ســكوتی معنــادار و گویــا گفتیــد ،كــه
جانــم هدیــه انقــاب و شــورش اســت ،هدی ـهای ارزندهتــر از ایــن را ایــن چنیــن تقدیــم منــودی .منیشــناختمت
ولــی گمنامــی تــو بــدان معنــا نیســت كــه نامــت و هدفــت را نشناســم زی ـرا مدعیــم ادامــه دهنــده راه شــا
و ه ـزاران اللــه رسخ کوردســتان میباشــم .پــس بــدان و آگاه بــاش بــا ایــن نوشــته منیخواهــم مبالغــه منایــم،
قلــم قــارص و عاجزتــر از آن اســت كــه بتوانــد بزرگواریهــای شــهید را بنــگارد و هــر چــه بگویــم و فكــر كنــم
منیتوانــم بــه روی كاغــذ بیــاورم .دلیــل چیســت؟ میدانــم دلیــل آنســت كــه آنقــدر بزرگــی آفریــدهای كــه در
ادبیــات منیگنجــد و منیدانــم بــه چــه زبانــی بیــان منایــم .زندهایــد و نامــی در خــود خــود را پســندیدهاید و
بــا خــون رسختــان در تاریــخ جاودانــه گشــتهاید .شــهادتت مـرا نیــز تكیهگاهــی معنــوی آغشــته بــا عطــر وجــود
تــو شــهید ،كــه هــردم بــوی آن بــه مشــامم میرســد و مـرا مســت و بادهنــوش كویــت میمنایــد و آن را در هــر
نفســی حــس میمنایــم پــس هــان ای شــهید راهــت ادامــه دارد.
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ش ههید شاهۆ نهوهی راپهڕینی نوێ
سهردار ستار

مــن لهســاڵی  2000لهپــاش کۆنگــرهی ههفتهمینــی نائاســایی  PKKکــه بــۆ گۆڕانــی ســراتیژی هاتبــووه
بهســن ،لــهوێ ناســیم .گهنجێکــی تــازه پ ێڕاگهیشــتوو مــاوهی ســاڵێک بهشــدار ببــوو .کاتێــک ســهرهتاش
ناســیم ،هــهر لــه پشــت کۆمپیوتێــر و خهباتــی راگهیاندنــی کاری دهکــرد .ســهرهتا پێویســته ئــهوه بڵێیــن
“ههڤــال شــاهۆ” ســاڵی 1999دوای پیالنگێــڕی نێودهوڵهتــی لــ ه ســهر رێبــهری گهلــی کــورد ،رێبــهر ئاپــۆدا
ئــهو شــهپۆله بهشــداربوونهی کــه وا لهروژههاڵتــی کوردســتان بهشــدار بــوون ،ئهویــش یهکێــک بــوو
لهوانــه .بۆیــه ئهوانــه پێیــان دهگوتــرێ :نــهوهی راپهڕینــی نــوێ .ئــهو نهوهیــه کــه وا خــاوهن لهرێبهڕایهتــی
و خــاوهن لهدهســکهوت و لهشــهڕهف و کهرامهتــی خۆیــان دهردهکــهون .شــتێک کــه وا لهرۆژههاڵتــی
کوردســتاندا ســاڵی  1999رووی دا ،هیــچ کهســێک چاوهڕێــی نهدهکــرد .ههمــوو جیهانــی سهرســام کــرد .ب ـهو
شــێوه س ـهرههڵدانهی دیموکراتی ـهی توانیــان ب ـه ههمــوو حهماس ـهت و قــوهت و ئی ـرادهی خۆیــاندا خــاوهن
لهرێبهرایهتــی دهرکــهون .بــهو شــێوهیهش شــهپۆلێکی زۆر بهرفراوانــی الوانــی رۆژههاڵتــی کوردســتان
بهشــداری ریزهکانــی شــوڕش بــوون .بۆی ـه ب ـه ئ ـهوان دهتوانیــن بڵێیــن زۆر خــاوهن شانســێکی م ـهزن بــوون.
ب ـه هــۆی ئ ـهوهی ک ـه لهکاتێ ـکدا بهشــدار بــوون ،نهوهی ـهک بهشــدار بــوو ک ـه ن ـهوهی تۆڵهس ـهندنهوه بــوو.
“ههڤــاڵ شــاهۆ” یهکێــک لــهو نهوهیــه کــه وا بــۆ تۆڵهســهندنهوه لهداگیرکــهران لههێــزه ئهمپیریالیســت
و زلهێزهکانــی جیهــان ئهوانــهی کــه وا پیالنگێــڕی نێودهوڵهتیــان ســاز کــرد و گێڕایــان لهســهر رێبــهری
گهلــی کــورددا“ .ههڤــال شــاهۆ” یهکێــک لــهو ئهندامــه بهشــداربووانه بــوو .بۆیــه بهشــداربووانی ســاڵی
 1999بهتایبهتــی لهرۆژههاڵتــی کوردســتاندا خــاوهن مانایهکــی تایبهتــی خۆیهتــی .مانایهکهشــی نــهوهی
تۆڵهســهندنهوه و ئــهو نهوهیــهی کــه داگیرکــهری ،ئــهو نهوهیــهی کــه وا بــه هیــچ شــێوهیێک چهوســانهوه،
ئــهو نهوهیــه کــه وا زاڵبوونــی داگیرکــهر و دوژمنــان بــه ســهر گهلــی کــورد دا قهبــووڵ نــاکات و لهســهر
ههموشــیانهوه خــاوهن لهرێبهرایهتــی خــۆی دهردهکــهوێ .بۆیــه دهتوانــرێ بهشــداربوانی ســاڵی  1999بــهم
شــێوهیه ههڵســهنگێنین.
“ههڤــال شــاهۆ”ش یهکێــک لـهو نـهوه تێکۆشـهر و شۆڕشــگێر و خــاوهن ههڵوێســته کـه بـهو هێــز و ئیرادهیـه
بهشــداربوو .بۆیــه کــه وا خــاوهن دهرکهوتنێکــی پــڕ بــه مانــا و خــاوهن دهرکهوتنێــک کــه وا ههمــوو گهلــی
کــورد لــه رۆژێکــی وههــا دا پێویســتی پــێ بــوو و ئــهوهش وای کــرد کــه دوژمنــان نهتوانــن دهســتدرێژی
ســهر رێب هرایهتــی گهلــی کــورد ،رێبــهر ئاپــۆ بکــهن .ههڵبــهت ئهوهــا پێویســته تێبزانیــن “ههڤــال شــاهۆ”
س ـهرهتا نــاوی «ژوان» بــوو و دواتــر نــاوی خــۆی گوارتبــوو ب ـه نــاوی «شــاهۆ» خهڵکــی “جوانڕۆ”ی ـه“ .ههڤــال
شــاهۆ” خوێندنــی خوێندبــوو و تاکــوو خوێندنــی ئامادهیــی بهشــی کۆمپیۆتــری خوێندبــوو .بــۆ ئ ـهوهش ن ـه
تهنیــا خهباتکارێکــی راگهیاندنــی لــه بهشــی تایــپدا ،وهکــوو مامۆســتایێکی لــه الیــهن تهکنیکســازیدا و
وهکــوو مامۆســتایێک بــوو .لــه ههمــوو تواناکاریهکانــی خۆیــدا ههڤــال شــاهۆ لهالیــهن تهکنیکیــدا زۆر بــه
وردی و زۆر ب ـه وهســتایانهدا ب ـه کار هێنابــوو .مــن دواتــر ل ـه  2005ـ  2006بینیم ـهوه .هاتبــوو بــۆ بهشــداری
کــردن لهخهباتــی “پارتــی چارهســهری دیموکراتــی کوردســتان” لــه ههمــان کاتدا لــه بهشــی مۆنتــاژ و
تهکنیــک ســازی و تایپیســتی رۆژنامـهدا جێــی خــۆی دهگــرت .پێویســته ئـهوه بڵێــم “ههڤــال شــاهۆ” لهمــاوهی
شــهو و رۆژێــکدا تــهواوی رۆژنامــهی تایــپ دهکــرد و ئامــادهی دهکــرد بــۆ چــاپ .رۆژنامهیێکــی  8تــا 16
الپهڕهیــی جارنــاش زیاتــر دهبــوو .ئ ـهوه لهمــاوهی ش ـهو و رۆژێــک ئامــادهی دهکــرد و ئامــادهی دهکــرد بــۆ
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چــاپ ،ئــهوهش پێویســته ئامــاژهی پــێ بکــهم ،لهههڵبژاردنــی  2006لهباشــووری کوردســتان ،یانــێ کۆتایــی
 2005و ســهرهتای  2006لهئێــراق و باشــووری کوردســتاندا لهبــهر کارامهیــی و لهبــهر خهبــات کردنــی
“ههڤــال شــاهۆ” و لهالیهنــی ههڤاالنــی “راگهیانــدن و مهکتهبــی راگهیاندنــی پارتــی چارهســهری”یهوه
دهستخۆشــی لێک ـرا ،یانــی خ ـهاڵت ک ـرا .بــۆ ئ ـهوهی ش ـهو و رۆژی خــۆی داناوهت ـه س ـهر یهکــری ،ب ـه بــێ
هیــچ ههبوونــێ و هیــچ واالیهتیــهک لــ ه کاری خۆیــدا زۆر وهســتایانه و زۆر بــه ســهلیقه و بهدیقــهت و زۆر
بـ ه کارامهییـهک ئـهو کارانـهی خــۆی تـهواو دهکــرد .بــۆ ئـهوهش ههڤــاالن شــایانی ئهوهیــان دیــت کـه خـهاڵت
بکرێــن .یانــێ ل ـهکاری خۆیــدا خــاوهن پهرێــزی پــاک بــوو و کاری زۆر پــاک بــوو و ل ـه ژیانی ـشدا ههروههــا
نزیــک دهبــووه .ه ـهر جارێــک باســی ئ ـهوهی دهکــرد مــن ه ـهر کارێــک بک ـهم ،دهبــێ پــاشماوهک ـهم پــاک
بێــت .نایێڵــم کارێــک ک ـه بک ـهم دواییهک ـهی هیــچ خرابیهکــی لــێ نهبێــت .بۆی ـه ههمــوو تواناکاریهکــی خــۆم
دهخهمــه ســهر یــهک بۆئــهوهی کارێکــی پــاک و کارێــک دهربکهوێــت بــا ههڤــاالن ههمــوو لــێ رازی بــن.
ب ـه راســتیش ههڤــاالن ل ـهکار و تێکۆشــانی زۆر رازی بــوون ب ـه هیــوای ئ ـهوهی ک ـه وا بتوانێــت ل ـه مهیدانــی
شــهڕیشدا خاوهنــی ههمــان هێــز و توانــاکاری بێــت .لهســهرهتای  2006له”پارتــی چارهســهری” جیــا بــووه
و رووی کــرده گۆڕهپانــی گهریــا ،بــۆ ئــهوهش چــوو بــۆ بههدینــان و لــهوێ ههڵبــهت لهئۆپ هراســیۆنهکی
هێــزی داگیرک ـهر و فاشیســتی رژیمــی تورکیــا دا زۆر ب ـه نامهردان ـه ئ ـهو ههڤاالن ـه ب ـه بهرخۆدانیهکــی م ـهزن
شــههید بــوون .خــۆ گهیانــدن بــه پلــهی شــههادهت ،ههڵبــهت هــهر کهســێک یــان ههمــوو نهوهیــهک
لهنهتهوهیێ ـکدا خــاوهن ئ ـهو جورئ ـهت و ئ ـهو ئیمکان ـهی نی ـه ک ـه بگهیێت ـه ئاســتێک ک ـه پل ـهی ش ـههادهت
وهربگرێــن .ئهوانــه کــه دهتوانــن بگهیێنــه ئاســتی پلــهی شــههادهت ،ئــهو کهســانه کهمــن ،چوونکــه خــۆ
گهیانــدن بــه ئاســتی پلــهی شــههادهت وههــا جهســارهت ،بــاوهڕی ،قهناعــهت ،هێــز و بــاوهر و ئیمــکان،
ئهوانــهی ههمــوو پێویســته .ههڤــال شــاهۆ لــهو الیهنانــ ه ههتــا دوایــی خــاوهن جهســارهت و ئیمــکان و
تاقهتێکــی وا بــوو .بــۆ ئــهوهش لهههمــوو شــێوهیێک لــهو الیهنانهخــۆی حــازر کردبــوو ،بۆیــه ئــهو وهــا
الی هــهر کهســێکدا ئاشــکرا بــوو کــه ههڤــال شــاهۆ یــان دهبێــت بــه قارهمانتــی بــژی و یــان دهبێــت بــه
قارهمانتــی شـههید بکهوێــت .وهکووتــر رێگهیێکــی تــر نهبــوو .بــۆ ئـهوهش تــا ژیــا ژیانێکــی پــڕ بـه قارهمانتــی
و پــڕ بــه تێکۆشــان و کهســێکی هێمــن و لهســهرخۆ و ئینســانێکی بــه ســهلیقه و کهســێک کــ ه وا ئهتوانــێ
منون ـهی گهنجێکــی تــازه بــێ .چوونک ـه “ههڤــال شــاهۆ” لهس ـهرهتای تهمهنــی الوێتــی خــۆی دابــوو .بۆی ـهش
یانــی ئهگ ـهر الوانــی کوردســتان دهرس لهالوێتــی ههڤــال شــاهۆ دا وهربگــرن ،مــن بــاوهڕ دهک ـهم ک ـه وا گهلــی
کــورد دهتوانێــت زۆر ههنــگاوی س ـهرکهوتوانه ،زۆر پێشــکهوتنی گ ـهوره ب ـهدی بێنــن ک ـ ه وا ب ـه ســااڵنه بیــری
لــێ دهکاتــهوه .گهنجانــی کوردســتان پێویســته هــهر ههموویــان یانــی خــۆ لهســهر ئهساســی کهســایهتی
ههڤــال شــاهۆ بونیــاد بنێــن .چــوون کهســایهتیه کــه یــهک شــت لهخهیــاڵ و بــزری ئــهو دا جێــی خــۆی
ههیــه ،ئهویــش تێکۆشــان و گــهل و نهتهوهکــهی قــهت جــێ نابێتــهوه ،ئهویــش داگیرکــهری ،ئهویــش ئــهو
رژیامنــه کــه وا دهســپۆتێکن لهســهر کوردســتاندا بــه تایبهتــی لهرۆژههاڵتــی کوردســتان .ئــهو گهنجانــه کــه
بــه مــاددهی هۆشــبهر ،ئهوانــهی کــهوا کهوتوونهتــه هــهوای ئهوروپــا و دوای ئــازادی ســاخته و گهلێــک
ئ ـهو نهخۆشــیانه ،ئیمرۆک ـه رژیمــی کۆمــاری ئیســامی لهرۆژههاڵتــی کوردســتان بــاوی دهکات ـهوه .ههڵب ـهت
ئهوان ـه ههڤــال شــاهۆ ههمــووی دهربــازی کردبــوو .ه ـهر ب ـه وهســتایانه ل ـه بهرامب ـهر ئ ـهو سیاس ـهته فاشــیل
و کۆنهپهرهســتانهی رژیمــی کۆمــاری ئیســامی زۆر بـه شــێوهیێکی وهســتایان هشدا تێکۆشــانی خۆیــدا بـهردهوام
دهکــرد .ئــهو تێکۆشانهشــی لهکهســایهتی خــۆ دا بهرجهســته کوردبــوو .چوونکــه ئــهو ئاســته کــه ئهخــاق
و لهههبوونــی تهربیــهت و ههبوونــی خــۆ رهوشــتێکی کهســایهتیهکی شۆڕشــگێڕ کــه وا ئینســان ئــهوی
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ل ـه ههڤــال شــاهۆ لهنزیک ـهوه دهبینێــت .بۆی ـهش ههمــوو دهور و ب ـهر ب ـهو خۆرهوشــت و ب ـهو ههبوون ـهی
ههڤــال شــاهۆش دا ح ـهزی لــێ دهکــرد و ح ـهزی دهکــرد ک ـه وا شــاهۆ ل ـه نزیــک ئ ـهوا بێــت و ح ـهزی دهکــرد
لهگــهل “ههڤــال شــاهۆ” کار بــکات و لهخهبــات و تێکۆشــاندا ههڤــال شــاهۆ بــۆ خــۆ ئهســاس بگرێــت.
بۆی ـهش ژیــان کردنــی ههڤــال شــاهۆ ژیــان کردنێکــی پڕواتــا بــوو .و ش ـههادهت بوونهکهشــی ش ـههادهتێکی
پــڕ بــه واتــا و بههــاداره .پێویســته هــهر کهســێک لهواتــای لهبههــای شــههادهتی ههڤــال شــاهۆ و ئــهو
ههڤاالنــهی کــه لهگــهڵ ئهویــشدا شــههید کهوتــوون ،لــه واتاکهیــاندا قــووڵ بێتــهوه و تێبــگات کــه وا
گهلــی کوردســتان ئهگــهر تــا ئیمرۆکــه لهســهر پێیــه و ئیمڕۆکــهشدا ههنــگاو بــهرهو ســهرکهوتن داوێــت.
ئهوههــا بــ ه خوێنــی ههڤــال شــاهۆ و ههمــوو ئــهو ههڤاالنــهی کــهوا لهســهنگهری شۆڕشــگێڕی دا شــههید
کهوتــوون ،ئهوان ـهش ک ـه تــا ئیمــرۆ دا ســینگی خۆیــان داوهت ـه ب ـهر یــان ســینگی خۆیــان کوردۆت ـه قهڵخــان
لهپێنــاو پاراســن و سـهرکهوتنی شۆڕشــی گهلــی کوردســتاندا .دهتوانــم لهکۆتاییــدا ئـهوه بڵێــم کـه قسـه کــردن
لهس ـهر ههڤــال شــاهۆ ،نوســین لهس ـهر ههڤــال شــاهۆ و ههمــوو ئ ـهو ش ـههیدانهی کوردســتانیش ب ـه تایب ـهت
ئ ـهو ههڤاالن ـهی زۆر ب ـه بلیمهتان ـه ژیــان و توانیشــیان ب ـه بلیمهتان ـه ش ـههید بک ـهون .ئ ـهو ههڤاالن ـه ئێم ـه
نهماندهخواســت ههڤــال شــاهۆ ئــا وههــا زوو لــهو کاروانــه جیــا بێتــهوه و بکهوێتــه کاروانــی شــههیداندا،
بــهاڵم کهوتــن بــه کاروانــی شــههیدان و یــان چوونــه لهریــزی شــههیدان ئهوههــا گهرهتریــن خهاڵتــه بــۆ
مرۆڤێــک وا لــه تێکۆشــان خهباتــی نهتهوهیــی دایــه .بۆیــه زۆر گوتــن لهســهر ههڤالێکــی وا و بــهو شــێوهیه
قســهکردن لهســهری یانــی لهوانهیــه کــهم بــێ ،بــهاڵم دهتوانیــن ئــهوه بلێیــن کــ ه وا ســهربهرزی و شــانازی
بــۆ ههڤاالنــی شــههید ئــهوان ئهرکــی خۆیانــی نهتهوهیــی ،شۆرشــگێڕی ،ههڤالتــی پێــک هێنــاوه .ئــهوهی
دهمێنێتــهوه لهئهســتۆی ئــهو ههڤاالنــهن کــه وا لهرێــی ئــهوان دا تێکۆشــاندا بهردهوامــن .ئێمــهش تهنیــا
دهتوانیــن ئــهوه بڵێیــن لهرێــی “ههڤــال شــاهۆ” و ههمــوو ئــهو ههڤاالنــهی رێــگای ههڤاالنــی شــههیدانی
کوردســتاندا دهتوانیــن ئــهو کاروانــهی کــه وا ئــهوان لێدابــڕاون ئێمــه لهرێــی ئــهواندا بهردهوامــی کهیــن.
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