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مانند مظلوم دوغان و زکیه آلکان تا می رسد به سام و ویان که با آتش جان خود
آتش نوروز را شعله ورتر کرده رسچشمه می گیرد .رسارس تاریخ کردها را مقاومت
و قیام در برابر ظلم فرا گرفته است؛ اگر به مانند خطی به آن بنگریم خط نورزو
سمبل مقاومت و قهرمانی ملتی می باشد که تا به امروز ما ،همیشه خود را نو کرده
است .نوروز همیشه همراه بوده با آتش روح مقاومت و قیام قهرمانانی مانند کاوه
در برابر ضحاکان تاریک پرست .با آمدن نوروز که در بطن خود آغازی نو و روح
مقاومت و قهرمانی را می پروراند ،باید فصلی نو از تاریخ را ورق زنیم که دیگر
نوروز سمبول قیام ملت ها شود .دیگر نیاز است آتش نوروز ،تبدیل به آتش فشان
شده و با انفجارش به یکباره متام نادادپروری ها و زشتی ها را بسوزاند .باید متام
قابلت های خود را با جنبش یکی کرده و به پیروزی ای کلید شویم که تا به امروز
دیده نشده باشد.

امروزه جهان انسانیت در تکاپوی عظیمی به رس می برد  ،اما این طرز باعث می شود
که سیستم مثل قبل خواسته هایش را عملی کند .بر این مبنا که بر اساس منافعش
فرصت ها را به کار بنند و عمرش را طوالنی تر کند ،پیش می رود .امروزه ما این امر
را شاید بیشرت از هر جایی در خاورمیانه به ویژه در کردستان می بینیم 30 .سال و یا
بیشرت ،زیر لوای «پروژه ی بزرگ خاورمیانه» دیزاین و جنگی جدید در منطقه به راه
برده می شود .البته مستقیام و یا متاما پیرشفت های جنبش آزادی را به این موضوع
ربط دادن شاید صحصیح نباشد ،اما از جانبی جنبش آزادی خواهی اساسی ترین مانع
در پیشربد این پروژه ی بزرگ خاورمیانه می باشد .هرچند در ابتدا بسیار جدی به آن
نگریسته منی شد ،اما بعدها نیروهای هژمونیک مانند آمریکا -روسیه با افکاری بر
اساس منافع حرکت کردند و وظیفه ی اجازه ی پیرشوی ندادن به جنبش آزادی را به
ترکیه و ایران محول کردند .جنبش آزادی ما از این فرصت به خوبی بهره گرفت و به
مانند خط سوم حضور یافت .به ویژه بعد از انقالب روژآوای کردستان ،پیشاهنگی
زنان و جوانان کُرد پالن و پروژه ی این نیروهای هژمونیک را به هم ریخت و به
مانند قبل هم منی توانند توسط اهرم های خود مانند ترکیه و ایران پروژه هایشان را
اجرایی کنند .زیرا فکر و فلسفه ی رهرب آپو به ویژه در خاورمیانه و به طور کل در
اروپا و جهان امید و ایامن آفرید و کمکی بزرگ بود .اما ما به خوبی می دانیم که
در مدیریت ایران و نظام آن و نیز در جامعه ی آن بحرانی جدی وجود دارد که این
بحران هر روز عمیق تر می گردد .اگر ایران تغیراتی اساسی در مسائل اجتامعی و
فرهنگی ایجاد نکند غیر ممکن است که بیشرت از این بتواند رسپا مباند.
االن دیگر به برداشنت بزرگرتین و حساس ترین گام خود در تاریخ رسیده ایم ،دیگر
تاریخ فقط مقاومت را که فرهنگ و شیوه ای از زندگی مان شده قبول منی کند ،نیاز
به قیامی همگانی داریم .پیشاهنگی اشخاص باید به پیشاهنگی ملتی و یا ملت ها
تبدیل شود .نوروز همیشه برای ما به معنای آغاز روزی نو و فصلی نو می باشد.
در این جشن می خواهیم لباس ملی خود را بپوشیم و با دور انداخنت افکار کهنه
تربیک سال نو را رشوع کنیم .روز نوروز روزی می باشد که مثل روزی نو روح مردم
با هم متحد و هم پیامن می شود و آتش آزادی شعله ورتر می گردد .نورزو کردها
نیز ریشه در تاریخ دارد ،و به هامن اندازه دارای معنا و معنویاتی می باشد که با
ارزش ها و هویت ملتی درآمیخته است .این ارزش ها از پیشاهنگی فداییانی به

۲

نظامي بردگيسازي كه مدرنيتهي كاپيتاليستي بر واقعيت اجتامعي تحميل ميمنايد را به عريانترين
شكل خويش در وضعيتي ميتوانيم مشاهده كنيم كه واقعيت اجتامعي كردي بدان دچار شده است.
واقعيت اجتامعي كرد بسيار فراتر از اينكه مسئلهي اجتامعي باشد ،از طريق نوعي نسلكيش در حال
نابودي است كه طوالين مدت بوده و بر متامي بافتها اجرا ميگردد .جامعهي كردي ،يك جامعهي معضلدار
معمويل نيست ،زيرا رخدادهايي كه روي ميدهند ،بيانگر وضعيتي فراتر از داشنت حالت مسئله ميباشند.
جهت درك وضعيت عربتآموز و مملو از دهشتي كه بدان دچار شده ،تنها كايف است به زبانش بنگريم.
ميبينيم كه باستاينترين زبان تاريخ به زنجري كشيده شده است .حتي داراي يك مهد كودك هم منيباشد.
مورد وخيمتر اينكه صيانت از زبان كردي و تالش در راه آن ،تنها با تقبل بيكار و گرسنه ماندن در درون نظام
ميرس ميباشد .خود كرد بودن به ابژهاي تبديل شده كه پشيزي ارزش ندارد .بدتر اينكه ،هر آنكه بيشرت از
اين ابژه روي گرداند ،نظام بيشرت به او اهميت داده و به او شانس حيات ميبخشد .به ميزاين كه واقعيت
ماهوي اجتامعي خويش را نفي كرده و خوار ببيني ،به آن اندازه كسب اقبال ،يافنت شغل و داشنت شانس
ترقي در درون نظام ملت حاكم براي تو ممكن ميگردد .اين وضعيت سيستامنه بوده و براي متامي ابعاد
ارزشهاي اجتامعي كردها مصداق دارد .در هر جايي اگر يك فرد كرد رسي از ميان رسها برآورده ،پولش
افزون بوده و از كار خويش مطمنئ باشد ،بطور قطع آن كرد در برابر جامعهي خويش يا حيلهاي در رس
دارد و يا در تاليش آگاهانه جهت انكار و از خود بيگانگي شدن ميباشد .بايد نيك دانست عيلرغم اينكه در

خلق كرد چون نتوانست خويش را مطابق قانون سود بيشينه سازماندهي كرده ،همچون دولتـ
ملت نهادينه كرده و قادر به بسيج منودن صنعت نگشت ،خويش را با حمالت ،اشغال ،استعامري
منودن و تحركات آسيميالسيون و نسلكيشهاي همهجانبهي هم دولتـ ملتهاي حاكم و هم
سيستم مسلط بر آنها رو در رو ديد ،نريوهايي كه
انحصارات كاپيتاليستي و نريوهاي هژمون
ِ
عنارص فوق را تحقق بخشيدهاند.

سیرتاریخیمسئلهیکرد

ووضعیتکنونیآن
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دوران اخري برچسب كردي بر برخي از منادهاي كردي زده شوند نيز ،متامي اينها از نزديك با منافع جهاين
هژموين كاپيتاليستي در پيوند ميباشند.
اجتامعي شدن تبارهاي اصيل كردي در قرون وسطي عيلرغم متامي فتحگرايي ،استعامرگري و
آسيميالسيونيستي قومي نريوهاي حاكم و بويژه فاتحان عرب ،ترك و فارس در حال توسعه بود .هم جامعهي
قبيلهاي و هم جامعهي جامعتي در مسري جامعهي قومي پيرشفت ميمنود .مسائيل كه رس برآوردند ،مسائيل
برآمده از قدرت و دولت هريارشيك بودند كه جهت متامي جوامع مصداق داشتند .ميتوان گفت كه جامعهي
كرد به هنگام گذار از قرون وسطي ،از بسياري از جوامع آن اعصار پيرشفتهتر بوده و به هامن تناسب نيز
جهت مسائيل كه با آن روبرو ميشد ،راهحلهايي مييافت و حتي در حل مسائل ،ميتوانست براي بسياري
از جوامع پيشاهنگي نيز انجام دهد .خوددفاعي جامعه و مبارزهاش جهت تداوم آزادانهي حيات خويش
عيلرغم متامي يورشگريها ،تجاوز ،استيال ،اشغال و استعامرگريهاي فاتحان نيز همچنان ادامه داشت .بدين
بردگي بسيار متفاوتتر گشته از موارد مشابه خويش وجود
ترتيب يك مسئلهي جدي موجوديت و نوعي
ِ
نداشت.
وضعيت مذكور در عرص كاپيتاليسم بصورت ريشهاي تغيري يافت .خلق كرد چون نتوانست خويش را
۴

۵
مطابق قانون سود بيشينه سازماندهي كرده ،همچون دولتـ ملت نهادينه كرده و قادر به بسيج منودن صنعت
نگشت ،خويش را با حمالت ،اشغال ،استعامري منودن و تحركات آسيميالسيون و نسلكيشهاي همهجانبهي
هم دولتـ ملتهاي حاكم و هم انحصارات كاپيتاليستي و نريوهاي هژمون سيستمِ مسلط بر آنها رو در رو
ديد ،نريوهاييكه عنارص فوق را تحقق بخشيدهاند .اين وضعيت را نه ميتوان با فتح منودن قارهي آمريكا در
سدهي  16كه نظام كاپيتاليستي در آن رو به صعود هژمونيك نهاد ،نه با به استعامر كشيدن آسيا در سدهي 18

بنابراين نسخهي رهايي كه بايد جهت مسئلهي كردستان مستعمره در نظر گرفته ميشد« ،تئوري
رهايي ميل» به مثابه تئوري رايج آن دوران و همچنني «جنگ رهايي ميل»به مثابه پراكتيك رايج بود.
و نه با اشغال منودن آفريقا در سدهي  19مقايسه منود .واقعيت حاكمي كه ُمهر خويش را بر حيات اجتامعي
كردها حك منود ،متفاوتتر بود .رژميي كه بر كردها حكم م يراند ،قبل از هرچيز خويش را با هدف نشناخنت
موجوديتي بنام كرد ،اگر وجود هم داشته باشد با نابودي آن و يا ذوب منودن در درونش سازماندهي منوده،
تكيهگاههاي داخيل و خارجياش را با اهتامم تشكيل داده و نهادينهشان كرده بود؛ رژيم مذكور رژميي امحاگر
و نابودگر است كه هميشه از طريق تاكتيكها و اسرتاتژيهاي توطئهگر اداره ميگردد .از سدهي  19به بعد در
كردستان تودهي پرسامنهايي بوجود آمدند كه به تدريج بر دشواريشان افزوده ميشد ،قتلعامهايي پيدرپي
انجام داده شده ،فتوحات مجدد صورت گرفته و بر روي غارت كاپيتاليستي تحت منگنهي قاطع دولتـ ملت
گشوده شد .ممكن نبود كه چنني سيستمي منجر به نسلكيش نشود .مواردي كه روي دادند نيز بالذاته آنچنان
بودند.
در دوران مدرنيتهي كاپيتاليستي ،مسئلهي كرد نيز هامنند عموم مسائل سعي گرديد در بُعد «ميل» مطرح
شود .اينكه به محض سخن گفنت از مسئلهي كرد ،بالفور بصورت مسئلهي ميل به ذهن خطور مييافت ،بيشرت
از يك تحقيق وسيع ،به اقتضاي وضعيت كونژكتوري بوده است .اين يك ِ
نگرش به دور از نشان دادن ماهيت
واقعي آن در چارچوب متاميتي تاريخيـ اجتامعي بوده و متيك بر رويكردي ظاهرسازانه بود .رويكردهايي دور
از تعاريف و چارچوب تئوريك واقعگرايانه اتخاذ ميشدند .اما واقعيت اين بود كه اين تنها واقعيت كرد نبود
كه مسئلهدار بود؛ انگار همه چيز و همه ِ
كس مرتبط با هويت كردي مسئلهدار بود .هيچ كيس نبود كه در اين
موضوع خويش را مسئلهدار احساس نكرده و آنگونه نينديشد .اساسا چيزي كه مسئله بود ،مرتبط با ماهيت
واقعيتي بود كه در حال روي دادن بود؛ رويكردهاي متفاوت در مورد ماهيت و چگونگي طبيعت اجتامعي
كرد بودند .البته كه وقتي هر چيز و هر كيس مسئلهدار به شامر آيد ،ماهيت مسئله نيز از انظار پنهان مانده
و ارزش تحقيق و تفحص در مورد آن باقي منيماند.
شخصا شكسنت اين دور باطل را تحت مسئوليت خويش هميشه مسئلهي اسايس شمردم .ماهيت مسئله
را روشن منودن پديدهي كردي كه بيش از حد در مورد آن دماگوژي صورت گرفته اما بسيار دشوارتر از چيزي
بود كه ديده ميشد ،همچنني ترشيح جوانب ويژهي آن تشكيل ميدادند .در رسآغاز ارزيايبهايي كه با آغاز از
حيث جها ِين مسئلهي ميل سعي بر انجام آنها منودم ،طي مدت كوتاهي باز هم به تز «كردستانِ مستعمره»
منجر شد كه حيث جهاين مشابهي بود .بنابراين نسخهي رهايي كه بايد جهت مسئلهي كردستان مستعمره در
نظر گرفته ميشد« ،تئوري رهايي ميل» به مثابه تئوري رايج آن دوران و همچنني «جنگ رهايي ميل»به مثابه
پراكتيك رايج بود .بدون شك بسياري از مسائل موجود در بطن واقعيت از طريق اين اصطالح ،تئوري و اقدامات

دركپذير گرديده بودند ،اما هامنند چيزي كه در هر كيلگرايي وجود دارد ،به تدريج جوانب ناقص و اشتباه
اين كيلگويي نيز آشكار ميگشتند .بويژه احتامل گفتگو ميان مخاطبان مسئله ،اجبار رويكردي محسوستر
نسبت به واقعيت را پيش ميآورد .تأثريات پستمدرنيته كه از سالهاي دوران  1990ـ كه در عموم جهان
مدرنيته آغاز به فرسايش منوده بودـ توسعه يافت نيز در اجبار مذكور نقش داشت .فروپايش رئال سوسياليسم،
در واقع معنايي همچون فروپايش هژموين ايدئولوژيك ليربايل را نيز به همراه خويش حمل ميمنود .چيزي
چپي ليربا ِل منحرف گردانده شده و داراي
كه شكست خورده و فروپاشيده بود نه سوسياليسم بلكه مذاهب ِ
عقايد جزمي آن بودند! رويكرد محسوستر به واقعيت ،با اين فروپايش چپي ليربال از نزديك در ارتباط بود.
ِ
پوزيتيويست موجود در بطن ادراك واقعيت ماركسيستي آشكار ميگشتند،
نتيجتا ،هرچه كه جوانب دگامتيكـ
برريس واقعيت اجتامعي از طريق رهنمود تاريخيتر ،فسلفيتر ،هرنيتر و علميتر ممكن ميگرديد .بويژه
تحقيق ،پژوهش و تفسري متاميتدارتر كاپيتاليسم در پيوند با مدرنيته و با تكيه بر سه پايهي اسايس آن يعني
گرايش سود بيشينه ،دولتـ ملت و اندوسرتياليسم چنان كيفيتي داشت كه مسري را در علوم اجتامعي بصورت
بهمنآسا ميگشود .مقولهاي كه بر اين پايه روي داد ،انقاليب در علوم اجتامعي بود .معلوم ميگشت كه حتي

علوم اجتامعي و جامعهشنايس مدرن كه موظف به كاركرد هنجاري منودن و مرشوعيت بخشيدن
به عنارص مدرنيتهي كاپيتاليستي گردانده شدهاند ،برعكس ادعاهاي خويش قادر نگشته بودند در
برريس واقعيت جامعهي تاريخي از بازتوليد دوگانگيهاي قرون وسطايي نظري سياهـ سفيد و نيكـ
بد فراتر روند.
ماركسيسم ـ كه بيش از همه ميخواست خويش را به شكل علم اجتامعي و سوسياليسم رئال نشان دهدـ و
ِ
متافيزيك
سوسياليسم رئال به مثابه پراكتيك آن نيز در واقع قادر به متايز دادن خويش از ذهنيت دگامتيك و
پوزيتيويستي نگشتهاند.
هنگامي كه از طريق اين رهنمود (پارادايم) نوين علوم اجتامعي به واقعيت كردي و ساختارهاي
مسئلهدار موجود در بطن آن نگريسته ميشد ،همهچيز بصورت محسوستر و متاميتدارتر قابل تفسري
ِ
دگامتيك رويكردهاي مطلقگرايانه درك ميگرديد ،متوجه گرديديم كه نسبي
ميگشت .هامنگونه كه كيفيت
نگريسنت افراطي نيز اين خطر را با خود به همراه دارد كه منجر به هامن نتايج دگامتيك گردد .نتيجتا در پيش
گرفنت رويكردهايي نزديكتر به حقيقت در برابر واقعيت پديدهاي بغرنج و از هم گسيختهي كردها كه در
حال نابودي رسيع بود و مسائل بسيار وسيع و متاميتدار آن كه به ميزان ساختاري بودن ،داراي ريشههاي
تاريخي نيز بودند ميرس ميگشت .تحليالت ملموستر ،نوعي از راهحلهاي ملموستر را براي مسائل ممكن
ميگرداند كه ارزش اجراي پراكتييك آن باال بود.
علوم اجتامعي و جامعهشنايس مدرن كه موظف به كاركرد هنجاري منودن و مرشوعيت بخشيدن به
عنارص مدرنيتهي كاپيتاليستي گردانده شدهاند ،برعكس ادعاهاي خويش قادر نگشته بودند در برريس واقعيت
جامعهي تاريخي از بازتوليد دوگانگيهاي قرون وسطايي نظري سياهـ سفيد و نيكـ بد فراتر روند .پديدهي
دولتـ ملت نيز به تنهايي كفايت ميكرد تا واقعيت جامعهي تاريخي را به ميزان بزرگي با خاك يكسان منايد.
حتي ميتوان گفت كه متيك بر سطحيترين متافيزييك بود كه پتانسييل جهت انديشهها و عواطف مولد را
تشكيل منيداد .دولتـ ملت به مثابه پتانسيل در آخرين مرحله قادر نبود نتيجهاي بغري از توليد فاشيسم
۶

۷
را ببار آورد .مكانيسمهاي سود بيشينه ،نقيش فراتر از مستهلك منودن جامعه و محيطزيست را نداشتند .نه
يك حيات بيولوژيك و نه حيايت اجتامعي كه متيك بر اندوسرتياليسم باشد ،منيتوانست موضوع بحث باشد.
مدرنيته چيزي بغري از اين عنارصي نبود كه علومش تا حد ممكن آنها را هنجاري منوده و مرشوعيت بخشيده
بود.
هنگامي كه رويكردي عميق در رابطه با مسئلهي كرد در پيش گرفته ميشد ،ديده ميشد كه خودِ
ارزيايبهايي كه تحت نام مسئله و راهحل مطرح ميشدند ،مسئلهدار بودند .اين خود عنارص مدرنيتهي
كاپيتاليستي بودند كه در بنيان مسئلهي كرد نهفته بودند .بنابراين انجام تحليل با تكيه بر اين عنارص و در
پيش گرفنت راهحل عميل ،منيتوانست كاركردي بغري از فريب دادن خويش را داشته باشد .اين نوع ديالكتيك
مسئلهـ راهحل كه بصورت جهاين در جريان بود ،نتيجتا با بحران رسمايهي ما ِيل رو به تعميق جهاين ،به بنبست
رسيدن خويش را اثبات ميمنود .مسائل بوجود آمده از دولتـ ملت كه از مدرنيتهي ايجاد گشتهي خاورميانه
برميآمدند ،در دوران رو به امروز منجر به كائوتيك گشنت منطقه و پيش آمدن بحراين متامعيار در جوامع
گشته بود .ايدئولوژيهاي ميلگرايي و دولتگرايي و تالش جهت نهادين كردن آنها ،در بسياري از كشورها
از افغانستان گرفته تا لبنان و از چچن گرفته تا مين ،دريايي از خون را بوجود آورده بود .دولتـ ملت سني
عراق كه در مركز هر دو مسري مذكور جاي ميگريد ،بازتاب واقعيتي ملموس ،بسيار خونني و دردآوري بود كه
ِ
مستند تراژيك ،ورشكستگي متدن سنتي و متدن كاپيتاليستي را به
در منونهي ملموس خويش هامنند يك فيلم
منايش ميگذاشت.
متامي عنارصي كه در چارچوب واقعيت كردي سعي بر تحليل آن منودم ،در رشايط مدرنيته وارد مرحلهاي
گشتند كه نه بيانگر ملت شدن بلكه خارج شدن از حالت ملت بودند .بنابراين بيشرت از مسئلهي ميل كردها،
مسئلهي ملت نشدنشان كفهي سنگنيتر را تشكيل ميداد .قادر منيگشتند رسزمني مادري را بصورت وطن ميل
درآورند ،بلكه برعكس بصورت وطن دولتـ ملتهاي حاكم نشان داده ميشد .همچنني مكان اسايس تكوين
ملتي ،از حالت رسزمني مادري خارج گردانده شده و در چارچوب منسوبيت وطني ساير مللِ ارزيايب ميگرديد.
تالش به خرج داده ميشد تا خو ِد موجوديت ميل قبل از كردي شدن و تشكيل ملت كرد ،در درون ملتهاي
حاكم ذوب گردانده شود؛ از طرف فرهنگ دولتـ ملتهاي حاكم عرب ،ترك و فارس به ابژه تبديل گشته،
مورد استعامر واقع شده و از طريق آسيميالسيون ذوب گردانده ميشد .براي اين كار متامي نريوهاي عنارص
مدرنيته بسيج ميگشتند .در اينجا بود كه مسئله تا حد خارج گشنت از حالت ملت دشوار ميگشت .طيفها
و طبقايت كه در دوران مدرنيته به مثابه نريوي حل مسئلهي ميل رس بر ميآوردند ،در برخورد با مسئلهي
كرد دچار يك پارادوكس كامل بودند .هرچه كه طبقهي فرادست سنتي بورژوايي ميگشت ،در مقابل سهم
گرفنت از رانت دولتي ،حتي از مزدوري نيز فراتر رفته و به ابزار انكارگرايي كردي و همه نوع نابودي تبديل
ميگشت .طيفهاي خرده بورژوا به سبب ناتواين و احساس نياز به رانت دولت ،نقيش فراتر از داشنت حالت
عنارص دماگوژيك مسئله را ايفا منيمنودند .بدين ترتيب هر دو نريوي مدرناز حالت عنرص حلكنندهي مسئله
خارج ميگشتند .ساير اقشار زحمتكيش كه اكرثا بيكار ،نيمه پرولتار بودند ،بصورت عيني نريوهاي حلكنندهي
اسايس مسئلهي كرد را تشكيل ميدادند .از اين نظر مسئلهي كرد اساسا نه بصورت يك مسئلهي بورژوايي بلكه
بصورت مسئلهي جامعهي زحمتكش درميآمد.
ارادهي سيايس الزمه جهت تبديل شدن به ملت ،حتي هنگامي كه به سادهترين شكل رس برميآورد نيز
بصورت يبرحامنه رسكوب ميگرديد .اين رسكوبها از طريق تحريفايت همچون «حفظ اتحاد و متاميت دولت»
انجام داده ميشدند؛ با زدن يبتأمل ُمهر «تجزيهطلبي» و «جداييخواهي» بر فرهنگ سيايس و دموكراتييك
كه رشط غريقابل اغاميض براي يك جامعه ميباشد ،بر اقدامايت رسپوش ميگذاشتند كه تا سطح نسلكيش پيش

ميرفتند .عرصهي اقتصادي كه نيازهاي مادي رضوري يك جامعه را تأمني ميكند متاما تحت كنرتل گرفته شده
و اقتصاد بعنوان ابزار خارج منودن از حالت ملت بكار گرفته ميشد .خود اقتصاد ،به مهمترين ابزار درنيامدن
جامعه به حالت ميل تبديل ميشد .امكان تدوين و ايجاد هيچ سند و موقعيت حقوقي درمورد هويت
كردي شناخته منيشد .هويت كردي در پروسهي متحول شدن به حالت ملت ،غريقانوين گشته و يبحقوق
باقي گذاشته شده و از اين نظر نيز نيست انگاشته ميشد؛ به هويتي محكوم ميگرديد كه هيچ ارتباطي با
حقوق نداشته و فاقد تعريف و عنوان بود .يك موجوديت اجتامعي بيش از چهل ميليون ،در حقوق ميل و
بنياملليل نيست انگاشته ميشد .در حاليكه آموزش مهمترين ابزار تكوين ملتي مدرنيته بود ،كردها در پيوند
با هويتهاي تاريخي و اجتامعي خويش ،هنوز از دوران دبستان ابتدايي در درون نظام انكارگرايانهي آموزيش
ملل حاكم از هويت خويش دور گردانده ميشدند .ابزار اجتامعي منودين كه آموزش ناميده ميشود ،براي
كردها به ابزار دست برداشنت از هويت ذايت خويش و حيث اجتامعيشان تبديل ميگشت .آموزش به زبان
مادري در بسياري از بخشهاي كردستان ممنوع گشته ،زبان ملل حاكم جايگزين زبان مادري گردانده ميشد؛
كاربست زبان مادري بجاي كاركرديايب هامنند يك ابزار اجتامعي منودن ،به انگيزهي گريز از حالت اجتامعي
تبديل ميگرديد .كرد بودن بعنوان ذهنيت فرهنگي بجاي تداعي رسيدن به شعور خويش ،بصورت نشانهي

ارادهي سيايس الزمه جهت تبديل شدن به ملت ،حتي هنگامي كه به سادهترين شكل رس برميآورد
نيز بصورت يبرحامنه رسكوب ميگرديد .اين رسكوبها از طريق تحريفايت همچون «حفظ اتحاد
و متاميت دولت» انجام داده ميشدند؛ با زدن يبتأمل ُمهر «تجزيهطلبي» و «جداييخواهي» بر
فرهنگ سيايس و دموكراتييك كه رشط غريقابل اغاميض براي يك جامعه ميباشد ،بر اقدامايت رسپوش
ميگذاشتند كه تا سطح نسلكيش پيش ميرفتند.
تسليم شدن در برابر فرهنگهاي ميل حاكم درآورده ميشد.
مثال آشكار ميتوان ديد كه در مقايسه با خلقهاي آفريقا ،خلق كرد را در حالتي بسيار عقبماندهتر
از سطح تكوين ميل خلقهاي آفريقا نگه داشته شدهاند .بدون شك اين در ارتباط با متفاوت بودن دولتـ
ملتهايي است كه مدرنيتهي كاپيتاليستي را اجرا ميمنايند .كردها عنارص مدرنيته را با ارادهي ذايت خويش
اجرا منيكنند؛ اين دولتـ ملتهاي حاكم هستند كه اجرا ميكنند .هنگامي كه اينگونه ميشود نيز ،اين دويل
كه حق رسيدن به سطح ِ
ملت واقعيت كردي در چارچوب حاكميت خويش را به رسميت منيشناسند با ايجاد
يك رژيم فاشيستي متام عيار در برابر كردها چرخهاي نفي و نابودي را مستمرا به حركت درميآورند .نتيجهاي
كه بوجود ميآيد ،مسئلهي خارج شدن كردها از حالت ملت و عدم توان تكوين ملتي آنها ميباشد.
مسئلهي كرد در ابعادي بسيار متفاوت و در رشايط مكاين و زماين با كيفيات متفاوت بازتاب مييابد.
كردها به اندازهي خصوصيات اسايس كه متامي اين ابعاد را به رشايط مكاين و زماين پيوند ميدهند ،خصوصيايت
نيز دارند كه آنها را متفاوت منوده و استثنايئ ميمنايد.

۸

با پیرشفت های سال  ۲۰۱۸و رویدادهایی که اتفاق افتاده اند ،در این  ۲۰-۲۵سال اخیر شاید برای اولین بار
باشد که در کل جهان انسانیت با رنگی تازه منایان شده است .تقریبا در کل دنیا رویدادهای متفاوتی روی
دادند ،کسی که رویدادها را تعقیب کند اتفاقات تازه ای برایش روشن و چیزهای متفاوتی را حس خواهد
کرد .البته متام روی دادهایی که اتفاق افتاده اند ارتباط نزدیک و مستقیمی با سیستم هژمونیک دارد .مصیبت
های اطراف ،بیکاری بی حد و مرزی که گسرتده تر می شود ،امراضی که شیوع می یابند ،نفوس از کنرتل خارج
شده ای که هر چه می گذرد مصیبت های بیشرتی را به همراه می آورد ،جنگ جهانی سوم و اوج فاشیسم
و نژادپرستی و  ...؛ مدتیست طوالنی دامئا مانند مشکالت جهانی مطرح می شدند که این نشان دهنده ی به
پایان رسیدن سیستم فعلی می باشد و در برابر این سیستم تالشی همیشگی وجود دارد.
هرچند که مرکز جنگ جهانی سوم خاورمیانه باشد ،اما اساسا این بخشی از پروژه ی افزایش عمر خو ِد سیستم
هژمونیک می باشد .زیرا سیستم در مرکز مثلث آمریکا -اروپا -آسیا در بحرانی از کنرتل دررفته حضور دارد و
چگونگی پیشگیری از آن را منی داند و یا توانایی کنرتل آن را ندارد .به ویژه حضور نیروهایی مانند چین -کره-
هندوستان زمینه ساز خطری تازه برای سیستم موجود شده است ،مهاجرت های به سوی کشورهای اروپایی

هرچند که مرکز جنگ جهانی سوم خاورمیانه باشد ،اما اساسا این بخشی از پروژه ی افزایش عمر
خو ِد سیستم هژمونیک می باشد .زیرا سیستم در مرکز مثلث آمریکا -اروپا -آسیا در بحرانی از کنرتل
دررفته حضور دارد و چگونگی پیشگیری از آن را منی داند و یا توانایی کنرتل آن را ندارد.

و تغییر فرهنگ و دموگرافی(جمعیت شناسی) این قاره ،چند پویایی خفته ی سیستمی را بیدار یا ایجاد کرده
است .به ویژه ملیت پرستی ،نژاد پرستی و جنبش هایی دینی که اعامل و رفتار آن ها انسانیت را به ترس می
آورد .همچنین تشکیل نیروهایی به مانند داعش و اعامل این سازمان در حقیقت آن را ،هم اثبات کرد و هم
دیدگاهی نوین آفرید.
شاید برای اولین بار مانند سال  ۶۰-۷۰که سیستم روبه نابودی می گرایید ،موج جنبش های جوانان و مردمی
ایجاد شد ،امروزه ما در کل جهان این رنگ را دوباره می بینیم .این بار هرچند که رویدادهای اتفاق افتاده
کامال سازماندهی شده نباشند اما روزبه روز گسرتش می یابند ،همچنین موضوع مهم دیگر پیشاهنگی زنان
در پروتستو هاست .مثل همیشه با پیشاهنگی زنان موجی نو که هنوز به طور کامل سازماندهی نشده ایجاد
شده است.

سیستم مدرنیته ی دموکراتیک،
یگانه آلترناتیو می باشد
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰کژوان

امروزه جهان انسانیت در تکاپویی عظیمی به رس می برد و هر روز به اشکال گوناگونی بیشرت به آن پی می
برد ،اما این طرز باعث می شود که سیستم مثل قبل خواسته هایش را عملی کند .بر این مبنا که بر اساس
منافعش فرصت ها را به کار بنند و عمرش را طوالنی تر کند ،پیش می رود .امروزه ما این امر را شاید بیشرت
از هر جایی در خاورمیانه به ویژه در کردستان می بینیم ۳۰ .سال و یا بیشرت ،زیر لوای «پروژه ی بزرگ
خاورمیانه» دیزاین و جنگی جدید در منطقه به راه برده می شود .البته مستقیام و یا متاما پیرشفت های جنبش
آزادی را به این موضوع ربط دادن شاید صحصیح نباشد ،اما از جانبی جنبش آزادی خواهی اساسی ترین مانع
در پیشربد این پروژه ی بزرگ خاورمیانه می باشد .هرچند در ابتدا بسیار جدی به آن نگریسته منی شد ،اما
بعدها نیروهای هژمونیک مانند آمریکا -روسیه با افکاری بر اساس منافع حرکت کردند و وظیفه ی اجازه ی
پیرشوی ندادن به جنبش آزادی را به ترکیه و ایران محول کردند .جنبش آزادی ما از این فرصت به خوبی بهره
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گرفت و به مانند خط سوم حضور یافت .به ویژه بعد از انقالب روژآوای کردستان ،پیشاهنگی زنان و جوانان
کُرد پالن و پروژه ی این نیروهای هژمونیک را به هم ریخت و به مانند قبل هم منی توانند توسط اهرم های
خود مانند ترکیه و ایران پروژه هایشان را اجرایی کنند .زیرا فکر و فلسفه ی رهرب آپو به ویژه در خاورمیانه و
به طور کل در اروپا و جهان امید و ایامن آفرید و کمکی بزرگ بود.
و همین طور اگر متام پارامرت(مولفه)های این سیستم در بحران باشد ،در اصل این سیستم با ریشه ی سامانه

تا مدتی مجبورند سه میمون را بازی دهند .اما بازهم از مقاومت های مردم کرد در رسارس جهان یک پارچگی
و همبستگی بزرگی ایجاد شده است و این ،دستاوردهای مهمی را با خود به ارمغان آورده و خواهد آورد.

 ۳۰سال و یا بیشرت ،زیر لوای «پروژه ی بزرگ خاورمیانه» دیزاین و جنگی جدید در منطقه به راه
برده می شود .البته مستقیام و یا متاما پیرشفت های جنبش آزادی را به این موضوع ربط دادن شاید
صحصح نباشد ،اما از جانبی جنبش آزادی خواهی اساسی ترین مانع در پیشربد این پروژه ی بزرگ
خاورمیانه می باشد.

ترکیه ای که وجودش را در از میان برداشنت کردها می بیند ،دیگر با نابودی روبرو گشته است از این
رو در این سال های اخیر بی حد و مرز و دور از اخالق به کردها هجوم می برد ،و دولت های جهانی
نیز به دالیل مذکور تا مدتی مجبورند سه میمون را بازی دهند.

ی اقتصادی خود را رسپا می گیرد .بر این مبنا با فشارکاری و مکیدن خون مردم بیشرت معلق می ماند ،زیرا
در پاسخ به آن ،قیام های بزرگی وجود دارند و مشکالت بی حد و مرز بزرگ شده .می بینیم که در کل بسیار
سازماندهی شده هم نیست اما منایان است که در مقابل آن سکوت نخواهند کرد.

امروز پشتیبانی های بسیار بزرگی برای جنبش آزادی خواهی و ملت کرد وجود دارد.

در این چارچوبه سیاست دولت های فاشیست و اشغالگر ترکیه و ایران دچار افالس شده اند .دیگر نژاد پرستی،
دین و مذهب گرایی به هیچ وجه پاسخگو نیستند .کشنت و قتل عام هم مثل گذشته بسیار به دالیل اساسی
و ایدئولوژیکی مرتبط منی شوند .زیرا وضعیتی که مردم و جامعه به آن دچار شده اند ،روشن است که با آن
دالیل توجیه منی شوند و پاسخگو نخواهند بود.
امروز هامن گونه که مردم کرد در روژآوای کردستان پیشاهنگی های الزمه ی انسانی را بر عهده گرفتند ،بازهم
با پیشاهنگی زن و خلق کرد موج تازه ای از مقاومت ها در برابر این دولت های فاشیست آغاز شده است.
ترکیه ای که وجودش را در از میان برداشنت کردها می بیند ،دیگر با نابودی روبرو گشته است از این رو در این
سال های اخیر بی حد و مرز و دور از اخالق به کردها هجوم می برد ،و دولت های جهانی نیز به دالیل مذکور

دولت فاشیست و اشغالگر ایران نیز تفاوت زیادی با ترکیه ندارد ،اما هنوز هم تاکتیک های ویژه ی خود را
دارد .ایران مانند ترکیه اندام ناتو نیست ،از این رو خود را وابسته ی آمریکا منی بیند ،که این زمینه ی سیاسی
گسرتده ای را در آسیا و اروپا موجب می شود .همچنین به دلیل ثروت ها و منابع طبیعی و نیز ارتباط با
دولت های منطقه ای رشایط آن را متفاوت تر و خودویژه می کند .اساسا ایران دارای پتانسیلی می باشد که
امکان دارد نیروی اساسی خاورمیانه و اطراف آن شود ،هم دولتی است که ریشه در تاریخ دارد و هم از لحاظ
اعتقادات دارای ایدئولوژی خاص خود می باشد و همچنین دارای سازه های تاریخی متفاوت و ثرومتندی می
باشد .به همین خاطر ایران در سیاستش از این روش به خوبی بهره می گیرد ،همراه با آن از لحاظ هسته ای
همیشه کارتی تهدید در دست دارد.
هرچند روش به این شکل باشد ،مرتبط با موجی که در جهان گسرتش می یابد و بحران سیستم هژمونیک،
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ایران نیز در بحرانی اقتصادی و اجتامعی قرار دارد .در واقع تشکیل دولت ایران مستقیام پروژه ی سیستم
هژمونیک می باشد ،به این منظور که فروپاشی سیستم به معنای فروپاشی ایران نیز می باشد .به همین دلیل
در کشتی ای که امروز در حال غرق شدن است ایران هم محکوم به خفه شدن و تکه تکه شدن می باشد.

فهمیدن این موضوع که ایران چرا تا به این حد به دینامیک داخلی هجوم می آورد و هر روز دستگیر می
کند اهمیت بسزایی دارد .ایران پا در یک کفش کرده و مانند گنجشکی ترسان می لرزد.

سیاستی که ترکیه در جامعه در برابر مردم انجام می دهد ،در ایران نیز به هامن شکل و حتی به طرزی متفاوت
و بیشرت در داخل و خارج انجام می گیرد .اینکه ترکیه تا امروز رسپا مانده و فرونپاشیده به این دلیل است که
اندام ناتو می باشد ،از بین نرفنت ایران نیز مرتبط است با پالن و پروژه ی روسیه.

هنگامی که می نگریم ،انتظار می رود رسان استعامرگر آن بگویند« :حق کردها را باید در سوریه داد» ،در
افغانستان «مدیران و طالبان در دیداری مشکالت خود را چاره کنند» به عراق رفته و راهکاری نو بیاندیشند
و همچنین برای جذب نیرو و محافظت از خود در برابر حمالت به این مسائل روی می آورد.

به این دلیل ،در پروسه ای اینچنینی اگر گفته شود روشی مانند سوریه انجام شود شاید بسیار گویای حقیقت

اما ما به خوبی می دانیم که در مدیریت ایران و نظام آن و نیز در جامعه ی آن بحرانی جدی وجود دارد که
این بحران هر روز عمیق تر می گردد .اگر ایران تغیراتی اساسی در مسائل اجتامعی و فرهنگی ایجاد نکند غیر
ممکن است که بیشرت از این بتواند رسپا مباند .همچنین این موضوع برای ترکیه نیز صحت دارد ،تا سیستمی
دموکراتیک ایجاد نگردد ،آن ذهنیت فاشیست فرومنی پاشد همچنین اگر در برابر خلق کرد کردارش را تغییر
ندهد ،غیر ممکن است که بتواند به سیستمش ادامه دهد.

مرتبط با موجی که در جهان گسرتش می یابد و بحران سیستم هژمونیک ،ایران نیز در بحرانی اقتصادی
و اجتامعی قرار دارد .در واقع تشکیل دولت ایران مستقیام پروژه ی سیستم هژمونیک می باشد ،به
این منظور که فروپاشی سیستم به معنای فروپاشی ایران نیز می باشد.

نباشد ،اما به این معنی هم نیست که  %۱۰۰چنین روشی انجام نخواهد گرفت ،اما بسیار مشکل است .ما نیز به
مانند جنبش آزادی باید بدانیم که ایران با حمله ای مسلحانه و بزرگ از خارج فرومنی پاشد ،این اتفاق ممکن
است از داخل و با طرزی متفاوت روی دهد ،بنابراین آمریکا دینامیک(پویایی) داخلی ایران را سازماندهی می
کند و می خواهد آن ها را وارد جنگی کند ،سیستم هژمونیک هم می خواهد ما را در رشایطی قرار دهد که
در ایجاد رشایطی آشفته در ایران دست داشته باشیم .البته با این هدف که به هیچ وجه بر اساس منافع ما،
مردم مان و ایران نباشد.
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نوروز باستان همواره از سوی ایرانیان با ارزش تلقی شده است اما متاسفانه به معنا و حقیقت نوروز و علل
بزرگ داشت آن چندان توجه ی نشده است .در شناسایی و معرفی باطن و حقیقت آن کوتاهی زیادی صورت
گرفته است .حال آنکه نوروز آزادی ،زندگی ،برابری و عدالت را در بطن خویش می پروراند .از همین رو باید
به حقیقت و باطن نوروز پرداخت .چرا که زیبایی ظاهری و طراوت بهار از نتایج معنا و باطن این پدیده می
باشند .باطن و خمیرمایه ی نوروز را باید دریافت .باید از رستاخیز طبیعت درس گرفت .از زنده شدن دوباره و
روح بخشی آن باید آموخت .باید نوروز را برای جستجوی حقیقت به کار گرفت .این خود آزادی است .آزادی
و حقیقت همراه و توام یکدیگرند .آزادی ،حقیقت است و حقیقت آزادی .مگر می شود ایستا بود و ساکت
و راکد و از حقیقت و آزادی سخن به میان آورد؟ بهرتین ها و زیباترین ها خود در تغییر و تحول نهفته اند.
بهار را از این نقطه نظر باید مورد بررسی و کنکاش قرار داد .همزمان با ورود استعامر و استثامر به خاورمیانه،
سنت ها و اخالق اجتامعی نیز به تدریج دچار واپاشی شدند .هر چند نوروز مناد مقاومت ،مشورت ،اتحاد،
و صلح میان خلقها بوده و جشنی است مقدس اما مدرنیته آن را حاشیه ای منوده و از حقیقتش دور ساخته
است .بایستی این امر را حمله ای ایدئولوژیکی و فرهنگی به جوهره و حقیقت نوروز تلقی کرد .باید نسبت
به واقعیت و درک معنای تاریخی و فرهنگی نوروز حساس تر بوده و نوع حاشیه ای و دورشده از واقعیتش
را به هیچ وجه نپذیرفت .بهار را باید فصل جنگ نامید .آری جنگها مخرب هستند و ویرانگر اما این جنگ با
دیگر جنگها تفاوت دارد .جنگی که از آن بحث می کنیم ،راه را برای زندگی هموار میسازد .راه را برای اینکه
زیبایی ها بتوانند خود را نشان دهند ،هموار می سازد .ما از چنین جنگی حرف می زنیم .جنگی که زندگی
ساز است و امیدبخش و رستاخیز را در پی خویش دارد .این دیگر جنگ قدرت نیست .جنگ تقسیم جهان
نیست .جنگ به زیر یوغ کشیدن و استثامر کردن نیست .برخی از جنگ ها برای آفریدن است وبرای تخریب
زشتی ها و پلیدی ها .آیا گل و سبزه برای رس برآوردن از خاک و دیدن سیامی حیات بخش آفتاب با خاک
منی جنگند؟ آیا مبارزین و انقالبیون برای از میان برداشنت قدرت پوشالی زورگویان در جنگی متام عیار قرار
ندارند؟ پیداست که چنین است .میوه ی شیرین جنگ و مقاومت آزادی است و زندگی برابر و یکسان وجامه
ی عمل پوشانیدن بر قامت رعنای عدالت .نوروز درافتادن و ستیز با ظاملان است .نباید این معنای نوروز را
نادیده گرفت و بدان بی توجه ی منود .اسطور ه های زیادی در ارتباط با نوروز شكل گرفته اند اما بیشرت
از مسئله ی اسطوره یا واقعی بودن نوروز ،پیام و معنای نوروز مهم می باشد .مهم ترین پیام نوروز اتحاد
و مقاومت تا رسیدن به آزادی می باشد .در طول سالیان نیروهای اقتدارگرا توانسته بودند معنای نوروز را
تغییر داده و نوروز را به یک جشن و مراسم ساده و بدون پیام محدود منایند .اما در شامل کوردستان جنبش
آزادی خواهی خلق کورد برای زنده منودن خلقی که در آستانه ی مردن بود ،در ابتدا با زنده منودن فرهنگ
مقاومتی که ریشه ی هزاران ساله دارد و با زنده کردن یکی از این منادهای مقاومت هزاران ساله که سنت

نوروز پیام آور مقاومت و
آزادیست
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بهار را باید فصل جنگ نامید .آری جنگها مخرب هستند و ویرانگر اما این جنگ با دیگر جنگها
تفاوت دارد .جنگی که از آن بحث می کنیم ،راه را برای زندگی هموار میسازد .راه را برای اینکه
زیبایی ها بتوانند خود را نشان دهند ،هموار می سازد .ما از چنین جنگی حرف می زنیم .جنگی که
زندگی ساز است و امیدبخش و رستاخیز را در پی خویش دارد.

نوروز می باشد ،سعی در دمیدن روحی نو در كالبد اين جامعه منود .نوروز و فلسفه ی آن ناتوانی و ضعف
را منی پذیرد .خلقهای ایران و به ویژه خلق کورد باید به این جنبه از نوروز بیشرت توجه داشته باشند وآن را
به روزی نو و آغازی نو برای تواناشدن مبدل سازند .اما چگونه میتوان توامنند شد؟ با سازماندهی و زندگی
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سازماندهی شده؛ با غلبه بر بی انضباطی و هرج و مرج جسمی و روحی میتوان رسخ شد و شاداب .در
چهل و یک سال گذشتە تا روز امروز می توان جنبش آزادی خواهی خلق کورد را به نوعی حالت روزآمد
سنت دیرینه و تاریخی نوروز هم عنوان کرد .مبارزه ی ابراهیم وار و زرتشت گونه ی رهرب آپو در برابر

رفیق «مظلوم دوغان » در زندان آمد (دیاربکر) در شب  12مارس یعنی اول بهار با به آتش کشیدن
بدن خویش سنت دیرینه ی کاوەی آهنگر را بار دیگر در کوردستان زنده منود .چراغ روشنایی
و فروزان کاوه را به دست گرفت و سیر ظاملانه ی تاریخ را دگرگون ساخت .زکیه آلکان ،رخشان
دمیرل شانزده ساله و سام و هزاران زن کورد با به آتش کشیدن فوریه ،ظلمتش را به روشنایی
مبدل ساختند.
منرودها و ضحاکان معارص ادامه دارد .رفیق «مظلوم دوغان » در زندان آمد (دیاربکر) در شب  12مارس
یعنی اول بهار با به آتش کشیدن بدن خویش سنت دیرینه ی کاوەی آهنگر را بار دیگر در کوردستان زنده
منود .چراغ روشنایی و فروزان کاوه را به دست گرفت و سیر ظاملانه ی تاریخ را دگرگون ساخت .زکیه آلکان،
رخشان دمیرل شانزده ساله و سام و هزاران زن کورد با به آتش کشیدن فوریه ،ظلمتش را به روشنایی مبدل
ساختند .نوروز  .جنبش آزادیخواهی خلق کورد را میتوان به نوعی تکرر تاریخ و به روز شدن قیام در شخص
رهرب آپو و شهدایی چون مظلوم دوغان علیه ضحاکان حاکم بر مزوپوتامیا ،رسزمین مادری کوردها عنوان
کرد .جنبشی که جانی تازه در کالبد بی روح خلق کورد دمید و بدان مقاومت را اعطا منود .مقاومتی که در
زندان شهر آمد در شخص شهدایی چون مظلوم دوغان آغاز شد و خلقی را دوباره آفرید .اکنون دیگر نوروز
در کردستان از هامن فرم و معنایی برخوردار است که باید باشد؛ و این تنها چیزی است که سزاوار خلقهای
ِمدیاست.از طرفی دگر ،هستند زنانی کە از حقیقت میهن دوستی و عشق به خاک و رسزمينشان دور نشده

روز  12مارس در صفوف میلیونی خلق کورد ،زنان با لباس های سنتی و با رنگ هایی متنوع رو به
امرالی ،جایگاه انسان واال که از فلسفه ی نیکی و زیبائی زرتشت بهرتین ارمغان آزادی را به زنان و
خلقها تقدیم منود ،فریاد «یا آزادی یا آزادی! » را رس خواهند داد.
باشند ،میتوانند معنای نوروز را به راحتی درک منایند .این تنها زنان هستند که خواهند توانست هامنند همه
ی سنتهای دیرینه ،این سنت مقاومت را نیز پاس بدارند و رسبلند در برابر فرهنگ ایزدبانوانی چون میرتا و
ِ
ستک پا به روزی نو ،انقالبی نو و رسزمینی نو بگذارند .آری! نوروز امسال نوروز رهایی و آزادی زنان ایران و
رشق کوردستان خواهد بود .به پا خیزیم و زنان در انتظار زندان و اعدام را از چنگ ضحاکان زمانه رها سازیم
و با دستهای زنان و مادرانی زجرکشیده ،آتش نوروز را روشن مناییم .نوروز امسال را باید به جشن آزادی همه
ی زندانیان و به ویژه به جشن آزادی رهرب آپو تبدیل مناییم .چون رهرب آپو بود که حقیقت نوروز را با حقیقت
ما زنان پیوند داد .چرا که زنان اولین ملتی هستند که بی هیچ راهنام و چراغ روشنی ،کورکورانه در کج راهی
های تاریخ پیش میرفتند .رقص و پای کوبی برایشان جرم بود و پرواز در شعله های آتش گناهی نابخشودنی.
اما امروز زن کورد در پرتو فلسفه ی آپوییستی ،خود حقیقی اش را از خاکسرتش آفریده است و زنان گریال به
دور آتشی که شعله هایش به دل ستاره ها میرسد ،حلقه زده اند و شب ظلمت را با جشن و پا یکوبی به روز
می رسانند .روز  12مارس در صفوف میلیونی خلق کورد ،زنان با لباس های سنتی و با رنگ هایی متنوع رو
به امرالی ،جایگاه انسان واال که از فلسفه ی نیکی و زیبائی زرتشت بهرتین ارمغان آزادی را به زنان و خلقها
تقدیم منود ،فریاد «یا آزادی یا آزادی! » را رس خواهند داد.
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سال  ۱۹۹۵برای جنبش آزادی سالی بود همراه با پیرشفت ها ی سیاسی مهم .در این سال رهرب آپو از لحاظ
ایدئولوژی و مسائلی مربوطه ،نوسازی ای در مبحث جنبش آزادی زنان را رشوع کرد .کنگره ی پنجم در این
سال برگزار شد .ای کنگره برای رهرب آپو اهمیتی اسرتاتژیک داشت .در کنگره ی پنجم پراکتیک جنگ در طول
چهار سال ،پیرشفت های زنان در جنگ و رویکردهای اشتباه آمیز که تحمیل می شدند مورد بحث قرار گرفت.
حدود  ۳۵زن در کنگره مشارکت کردند که برای مرکز کمیته ی زن انتخاب شدند .بر اساس پرسپکتیوهای رهرب
آپو در کنگره ی پنجم تصمیم گرفتند اولین کنگره ی  YAJKبرگزار شود.
 YAJKاولین سازمان سیاسی ،لشکری و اجتامعی زندگی آزاد می باشد .اسم ( YAJKیگان های آزادی زنان
کردستان) از جانب رهرب آپو پیشنهاد شد.
برگزاری کنگره ی  YAJKدر تاریخ  8مارس  ۱۹۹۵با مشارکت  ۳۵۰مناینده صورت گرفت که در مناطق
محافظتی مدیایی برگزار شد .در این کنگره  17زن برای مجلس انتخاب می شوند .رهرب آپو پرسپکتیوهای مهمی
را در این کنگره مطرح کردند .برای اولین بار فعالیت ها و مشکالت زنان به صورت گسرتده مورد بحث قرار
گرفت YAJK .کامال مرتبط با رهرب آپو فعالیت هایش را مشخص می کند و به سازماندهی تازه ای می رسد .در
این کنگره تصمیم گرفته می شود که زنان فقط تصمیامت مربوط به زنان را می گیرند .تصمیم گرفته می شود
که در ایالت ها قرارگاه های زنان ایجاد شود و به این منظور مدیرانی راهی شدند .در ابتدا این مورد فقط در
قلمرو گریال محدود می ماند اما در سال های بعد مناطق اجتامعی مردمی را نیز در بر می گیرد.
نتایج پراکتیکی حاصل دسرتنج و فدایی بودن پیشربد آزادی را واجب می کرد؛ تا زمانی که زن سنتی از ظلم
بریده منی شد انقالب در خطر می بود .دستاوردهایی که از بدل دادن به دست می آمد را قوی تر کردن ،با
ذهنیت های کالسیک و سنتی مبارزه کردن ،برای ایجاد تغییرات سازماندهی شدن را گسرتش دادن و همچنین
بنیاد زن را قوی تر کردن ،از دالیل تشکیل  YAJKبود؛ سازماندهی زنان و هم زمان و هم راستا سازماندهی
جنبش ،خط جنگ ،و نیز به راه راست هدایت کردن را افاده می کرد .رهرب آپو می گویند :ما  YAJKرا به این
دلیل تشکیل می دهیم که زنان به درجه ای برسند که خودشان خودشان را آزاد کنند.
پرنسیپ های  :YAJKمیهن دوستی ،تالشگری ،خود سازماندهی ،دانش جوهری ،اراده ی جوهری ،زیبایی و
زیبایی شناسی.
معنای  YAJKارتباط زیادی با اصول میهن دوستی دارد .شاید هر کسی بتواند دست از میهن دوستی بردارد
اما  YAJKتا به آخر با پرنسیپ های میهن دوستی در پیوند است .اگر همه دست از میهن بردارند اما YAJK

 YAJKتا به آخر وابسته بودن به
میهن دوستی می باشد
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پرنسیپ های  :YAJKمیهن دوستی ،تالشگری ،خود سازماندهی ،دانش جوهری ،اراده ی جوهری،
زیبایی و زیبایی شناسی.

از میهن منی گذرد YAJK .پایه های حقیقی مبارزه ای بنیادین و رضوری می باشد YAJK .نیروی سازمانی می
باشد .مبارزه ی زنان در برابر هرگونه ناعدالتی ،سازماندهی زنان می باشد YAJK .اصالت پیرشفت زنان کلکتیو
(اشرتاکی) می باشد .سازمان  YAJKزن را به مانند باری بر دوش احساس نکرده بلعکس او زن را به مانند
نیرویی می بیند YAJK .در برابر هرگونه پرسوی و ارتجاع ،در برابر رسافکندگی و شکست در برابر خطرناکرتین
ویژگی مردان (ذهنیت مردساالری) وسیله ی انتقام می باشد YAJK .در برابر هرگونه زشتی راه بردی به سوی
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زیبایی می باشد YAJK .وسیله ی احساس واقعی می باشد.
آرمان (هدف) های  :YAJKنیروی سازماندهی زن را آشکار کردن ،زن را از لحاظ فیزیکی ،روحی و فکری
پرورش و پیرشفت دادن ،در برابر پرسوی و رسافکندگی زن تالش کردن ،تغییر جامعه ،ایجاد معیارهای رد و
قبول ،مرد را به سوی معیارهای زندگی آزاد هدایت کردن ،در برابر پرسوی های سازمان تالش کردن ،پیشربد
بنیادین علم و عالقه در برابر اهداف . YAJK
نظرات رهرب آپو درمورد  :YAJKمن  YAJKرا بر بنیاد سه اصل مشخص می منایم .کسی که می خواهد بفهمد
باید از این زاویه بنگرد.

آرمان (هدف) های  :YAJKنیروی سازماندهی زن را آشکار کردن ،زن را از لحاظ فیزیکی ،روحی
و فکری پرورش و پیرشفت دادن ،در برابر پرسوی و رسافکندگی زن تالش کردن ،تغییر جامعه ،ایجاد
معیارهای رد و قبول ،مرد را به سوی معیارهای زندگی آزاد هدایت کردن ،در برابر پرسوی های
سازمان تالش کردن ،پیشربد بنیادین علم و عالقه در برابر اهداف . YAJK

 YAJKبه معنای تا به آخر وابسته بودن به میهن دوستی می باشد .نیازهای این پرنسیپ چنین می باشد:
هرکس می تواند از میهن دست بردارد ،هرکس می تواند دست از اصول میهن پرستی بردارد اما  YAJKدست
از آن برمنی دارد .اگر ما ازدواج زن را مثال بزنیم ،میهن دوستی افاده ی ازدواج می باشد؛ خاک و میهنش را
مهمرت از هر چیزی می داند.
 YAJKدست از مبارزه برمنی دارد .در اینجا آزادی ملی وجود دارد .به زن در جنبش آزادی خواهی توجه
کنید ،با یک زبان می گوید که :من می خواهم در مبارزه باشم ،یا از لحاظ احساس هم باشد  YAJKدر
اصل بنیاد مبارزه می باشد .زیرا می داند جدایی از مبارزه معنایی نخواهد داشت .از لحاظ احساس باشد،
از لحاظ فکری باشد ،لشکری یا جنگ ،بنیادی ترین اصول  YAJKمی باشد .این نه فقط از لحاظ لشکری ،به

ویژه مبارزه ی داخلی سازمان ،بلکه متامی نیازهای زندگی را عهده دار شدن می باشد .این ها همه در خانواده
ی مبارزه قرار دارند .یا اینکه  YAJKپالن و مبارزه ای این چنینی می باشد.
 YAJKنیروی سازماندهی می باشد .یا اینکه الزم است به عنوان توامنندترین سازمان ارزیابی گردد .الزم است
از هرکسی بیشرت پایبند پرنسیپ های سازمان باشد .زیرا زن فقط با سازماندهی شدن موجودیت می یابد.
بدون سازماندهی ،یک زن نیز آزاد نخواهد شد؛ این روشن و آشکار است .براین مبنا نیاز است  YAJKبیشرتین
پایبندی را به سازمان داشته باشد .و این دلیل پایبندی می باشد .یا اینکه شخصیتی YAJKی شب و روز الزم
است که بگوید :من شب و روز ،بیشرت از هر کس و هر چیزی الزم است که سازمان را اساس قرار دهم .زیرا
موجودیت من با این سازمان ممکن می باشد .اساس سازماندهی بنیادین جنسی ،با پرنسیپ یکی شدن است.

 YAJKبه معنای تا به آخر وابسته بودن به میهن دوستی می باشد .نیازهای این پرنسیپ چنین می
باشد :هرکس می تواند از میهن دست بردارد ،هرکس می تواند دست از اصول میهن پرستی بردارد
اما  YAJKدست از آن برمنی دارد .اگر ما ازدواج زن را مثال بزنیم ،میهن دوستی افاده ی ازدواج می
باشد؛ خاک و میهنش را مهمرت از هر چیزی می داند.

باید فعالیت های سازمان رسآغاز هرچیزی قرار گیرند .خارج از این الزم است که شام به مسائلی دیگر معنا
ندهید .سازماندهی بی حد و مرز ،نیروی بی حد و مرز می باشد که آن هم با تفکرات ایدئولوژیکی ممکن
است YAJK .را توسط خود آزاد کن .ما فقط به عنوان وظیفه میدان را حارض کرده و پشتیبانی خواهیم کرد،
آن اراده و دانش از جانب  YAJKباید منایان و آشکار گردد .بگذار ابتدا زن آزاد شود شعاری بجاست.
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سال  ،۱۹۹۸دولت ترکیه ،به نخستوزیری بلند اجویت ،با استقرار نیروهای نظامیاش در مرز سوریه ،این
کشور را تهدید کرد که در صورت اخراج نکردن عبدالله اوجاالن ،رهرب حزب کارگران کردستان ،به سوریه حمله
نظامی میکند .اوجاالن با این توجیه که اگر به کوهستان برود ،حکومت ترکیه با کمک متحدانش ،از جمله
ارسائیل و آمریکا ،بهخاطر کشتنش ممکن است کوهستان قندیل را هدف مببارانهای شدید قرار دهد که به
کشته شدن گریالهای زیادی میانجامید و برای جلوگیری از مرگ نیروهایش ،در نهم اکترب سال  ۱۹۹۸سوریه
را به مقصد یونان ،که وعده میزبانی داده بود ،ترک کرد .پس از پیامن شکنی یونان ،اوجاالن ناچار شد به
روسیه و سپس از آنجا به ایتالیا برود .پس از فشارهای ترکیه به ایتالیا ،اوجاالن ناچار شد بار دیگر به روسیه
برگردد ،اما دولت روسیه علیرغم قبول مجلس  ،از پذیرفنت اوجاالن خودداری کرد.
عبدالله اوجاالن بار دیگر بهناچار از مسکو به یونان بازگشت ،از آنجا راهی کنیا شد و در محل اقامت سفیر
یونان در نایروبی مستقر شد .روز چهاردهم فوریه  ،۱۹۹۹وقتی راهی فرودگاه کنیا بود تا از آنجا به یک
کشور آفریقایی دیگر سفر کند ،ماشین حامل او در میانه راه ناپدید و روز بعد به آنکارا منتقل شد .در ۱۵
فوریه سال  ۱۹۹۹مصادف با روزهای پایانی بهمن  ۱۳۷۷در شهر نایروبی ،پایتخت کشور کنیا و در یک توطئه
بینالدولی با همکاری ترکیه ،موساد ارسائیل ،سازمان سیا آمریکا ،یونان و انگلیس بازداشت و سپس تحویل
کشور ترکیه داده شد .در دستگیری عبدالله اوجاالن ،کشورهای ایران و سوریه نیز با دولت ترکیه همکاری
کردند اما موساد ارسائیل بزرگرتین نقش را داشت .بازداشت رهرب اوجاالن با اعرتاض شدید کردهای رسارس
جهان مواجه گردید .بر همین اساس در روزهای آغازین اسفند  ۷۷مردم بسیاری از شهرهای رشق کردستان و
تهران همگام با کردهای غرب و شامل کردستان در اعرتاض به بازداشت عبدالله اوجاالن ،رهرب ملتکرد و در
اعرتاض به کشورهایی که در دستگیری وی با دولت ترکیه همکاری داشتند معروف به «توطئه بینالدولی ۱۵
فوریه» دست به راهپیامیی زدند.
راهپیامیی خلق کرد که با اعالم قبلی برگزار شد ,اما توسط حکومت ایران به شدت مورد رسکوب قرار گرفت.
مردم زیادی در شهرهای مختلف رشق کردستان کشته و زخمی شدند .شهر سنه بیشرتین تعداد کشته شدگان
را به خود اختصاص داد .شدت رسکوبها در سنه به حدی بود که از روز سوم اسفند  ۷۷به عنوان یک روز
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اوجاالن با این توجیه که اگر به کوهستان برود ،حکومت ترکیه با کمک متحدانش ،از جمله ارسائیل
و آمریکا ،بهخاطر کشتنش ممکن است کوهستان قندیل را هدف مببارانهای شدید قرار دهد که به
کشته شدن گریالهای زیادی میانجامید و برای جلوگیری از مرگ نیروهایش ،در نهم اکترب سال ۱۹۹۸
سوریه را به مقصد یونان ،که وعده میزبانی داده بود ،ترک کرد.
خونین در این شهر یاد می کنند .کشتار مردم شهرهای رشق کردستان در اسفند  ۷۷مصادف بود با سالهای
ابتدایی روی کار آمدن دولت اصالحات .هر چند این آغاز و یا پایان برخوردهای رسکوبگرانه و خونین دولت و
حکومت ایران با مبارزات مدنی خلق کرد در طی سالهای پس از انقالب  ۵۷نبود ,اما همین امر نشان داد که
کلیه جناحهای موجود در ایران با متام اختالفاتشان در مواجهه با مسئله کرد دارای اسرتاتژی و تاکتیک یکسانی
می باشند و کوچکرتین تفاوتی با یکدیگر ندارند.
در یکشنبه شب سوم اسفند سال  ۷۷پیکر شامری از جوانان دخرت و پرس شهر سنه نقش بر زمین شدند؛ و
سنگفرش خیابانهای این شهر مبارزپرور رنگین از خون آنان گردید .آن روز ,روزی بود که گارد ویژه نیروی
انتظامی و سپاه پاسداران بدستور دولت خامتی از زمین و هوا بسوی جوانان بی سالح اما مشت گره کرده در
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این شهر آتش گشودند .دهها جوان آزادیخواه و پرشور به خاک وخون کشیده شدند .قریب  ۹۰۰نفر از جوانان،
زنان و مردان سنه با یورش درندانه مأموران رژیم روانه سیاه چالهای زیر پادگان لشکر  ۸۲کردستان گشته و
شامری از آنها هرگز به رس کالس درس و دانشگاه بازنگشتند .متام تالشهای خانواده قرباینان و مردم شهر سنه
برای محاکمه و مجازات آمرین و عاملین این جنایت بی نتیجه ماند.
روز سوم اسفند ماه سال  ۱۳۷۷سالگرد جنایاتی دیگر از زنجیره جنایات رژیم هار اسالمی است که برای

شد مرگ بر تروریست اسالمی بود که در کنار دیگر شعارهای انقالبی توسط جوانان کردستان تکرار می
شد ،رژیم جمهوری اسالمی که سابقه جنایاتش همه دنیا را فراگرفته می خواست ریاکارانه خشم وانزجار
مردم کردستان از ربودن رهرب آپو و منایش واتحاد آنان با اعرتاضات مردم شامل کردستان را به نفع خود در
رقابتهای منطقه ای با ترکیه و ارسائیل و آمریکا تبدیل کند و آن را در جهت اهداف پلید خود بکار گیرد.
مردم کردستان که ماهیت ضد انسانی این رژیم را به خوبی درک وملس کردند ،فریب چنین سیاستی را
نخوردند ،بلکه پرده را ازچهره رسواشده جریان اصالح طلب حکومتی برداشتند وبه طور مستقل در اعرتاض
این روز باردیگر به جمهوری اسالمی نشان دادند که سنگر انقالبی کردستان همیشه آماده نربد خواهد بود و
تا زمانی که رسکوب و خفقان وجود داشته باشد و جمهوری اسالمی تعرض کند ،توده مردم با همبستگی خود
سنگر به سنگر در میدان مبارزه حارض خواهند بود ،در روز سوم اسفند سال  ۱۳۷۷شهر سنندج پرشورترین
وهیجان انگیزترین روزهای بود که مردم درآن روز چهره در چهره به همدیگر قوت قلب وگاها نیز برای
این حرکت تربیک می گفتند ،اگرچه فضای شهر با نیروهای رسکوبگر وجانی در محارصه قرارگرفته بود ،اما
مقاومت بود وکوچه به کوچه و خیابان به خیابان انبوه جوانانی مشاهده می شدکه در دفاع از کرامت انسانی
خوددفاع می کردند ،در جریان این اعرتاض صدها نفر دستگیر وچندین نفر جان باختند ،دستگیر شدگان را
مورد شکنجه قرار دادندودر این روز که تعداد زیادی دستگیر شده بودند دسته جمعی هر چند ساعات به
مکانی برده می شدند ودر هر مکانی که نامعلوم وهمگی چشم بسته بودند مورد شکنجه قرار میگرفتند ،به
دخرتان و پرسان جوان تجاوز کردند ،موهای رس دخرتان برای تحقیر در زندان ها تراشیده شد ،تعداد زیادی از
نوجوانان با پرداخت جریمه های سنگین از سوی خانواده ها از زندان آزاد شدند ،اساتید دانشگاهها دستگیر،
از دانشگاه اخراج و به حبس های طوالنی مدت محکوم شدند .جنایت سوم اسفند هرگز فراموش نخواهد شد
هر چند موارد جنایاتی این رژیم غیر قابل شامرش هستند ،مردم انقالبی کردستان با یاد آوری این جنایات تلخ
نفرت بیشرتی از این رژیم خواهند داشت ،همبستگی مردم در سال  ۱۳۷۷با مردم دیگر نقاط کردستان نشانه
درک انسانی وپی بردن به نظام وسیستمی است که در خود فاشیزم می پروراند .این اتحاد بایستی دردل پارچه
های دیگر بعنوان یک سنت انقالبی رشت یابد وباید این سنت را حفظ و گسرتش داد.
مهمرتین شخصیت مبارز تاریخ ملت کرد (آپو) در اعرتاض به پدیده ای دیرینه به نام ظلم که در اکرث نقاط

شدت رسکوبها در سنه به حدی بود که از روز سوم اسفند  ۷۷به عنوان یک روز خونین در این شهر یاد
می کنند .کشتار مردم شهرهای رشق کردستان در اسفند  ۷۷مصادف بود با سالهای ابتدایی روی کار
آمدن دولت اصالحات .هر چند این آغاز و یا پایان برخوردهای رسکوبگرانه و خونین دولت و حکومت
ایران با مبارزات مدنی خلق کرد در طی سالهای پس از انقالب  ۵۷نبود

همبستگی مردم در سال  1377با مردم دیگر نقاط کردستان نشانه درک انسانی وپی بردن به نظام
وسیستمی است که در خود فاشیزم می پروراند .این اتحاد بایستی دردل پارچه های دیگر بعنوان
یک سنت انقالبی رشت یابد وباید این سنت را حفظ و گسرتش داد.

همگان جای تاسف دارد اما با نفرت بیشرتی ماهیت این رژیم رساپا جنایت را به خوبی می شناسیم وبرای
رودررویی با متام سیاست وقوانینش مردم کردستان همیشه ازخود آمادگی وتوان نشان دادند ،در این اعرتاض
گسرتده که در این روز فضای شهر را به گونه ای دیگری عوض کرده بود ومی توان گفت که در این روز حال
و هوای انقالب دیگری به خود گرفته بود در سیامی جوانان وهر انسان انقالبی که از این رژیم نفرت داشتند
مشاهده می شد ،این اعرتاض بخاطر پشتیبانی ازمردم شامل کردستان و دست گیری عبدالله اوجاالن بود .در
این روز مردم شهر سنندج بغضهایی در گلو داشتند که قهرمانانه به خیابانها ریختند وصدای اعرتاض خود را
باردیگر بر رس متام دم ودستگاه این رژیم خالی کردند ،مردم کردستان بار دیگر نشان دادند که حضور نیروهای
رسکوب گر و وجود چنین رژیمی در ایران اضافه است وبایستی بساتش را جمع کند ،در این روز مردم قهرمان
سنندج نشان دادند که رژیم اسالمی رژیمی تروریست وجانی است وشعارهای که در این روز رس داده می

جهان بویژه در کردستان رواج دارد از خود واکنش نشان داد .درآن زمان دستگیری ایشان به رسوایی دولت
وقت یونان انجامید و برخی از وزرای دولت وقت مجبور به استعفا گشتند .دشمنان متنوع خلق کرد به شیوه
های مرسوم و با هدف قرار دادن رهرب کاریزمای این خلق که هویت نوینی به مبارزات خلقامن بخشیده بود،
اوجاالن شخصیت محبوب و شایستهای در میان کردهای رشق کردستان محسوب می شود که درتاریخ خلق
کرد وجود ندارد و برخی از ایرانیان آگا ه نیز به خصوصیات بارز شخصیتی ایشان کامال واقفند .رهرب آپو تنها
کسی است که صادقانه و با بازخوانی تاریخ تلخ خلق کرد وارد میدان شد ه ونسلی از جوانان کرد را تربیت
منوده است که مصمم به مبارزه تا رسیدن به احقاق حقوق کرد هستند .به همین دلیل با دستگیری ایشان،
کردها در کردستان و بسیاری از نقاط دنیا بویژه روسیه ،ترکیه و آملان اقدام به خودسوزی منودند .در کردستان
نیز موج میلیونی کردها به خیابانها رسازیر شدند و در نتیجه مورد حمله نظامی رژیمهای اشغالگر حاکم بر
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کردستان قرار گرفتند.
اعرتاضات مذکور به نقطه ای درتاریخ خلق کرد بدل شده .اعرتاضهای مردم کرد در اسفند  77و دالئل آن مسئل ه
ای فراحزبی بود و اساساً به یک موضوع ملی تبدیل شدهبود .توطئه ی مذکور و پیش گیری از اوجاالن در واقع
توطئه و پیشگیری از ملت کرد می باشد .احزاب ،بخش کوچکی از موج خروشان مردمی بودند .مبارزات ملت
کرد بیشرت فرسایشی بوده اما نگرش جدید خلق کرد دررشق کردستان و الگوبرداری ازمبارزه مدنی خلق کرد در
شامل کردستان ،تاثیرات مثبتی را بهجای آوردهاست.
اگر به تاریخ یک قرن اخیر رفتار حکومتگران فارس وترک وعرب را در ارتباط با کردها نظری بافکنیم ،متوج ه
خواهیم شد که آن کشورها دربحرانی ترین روابط فی مابین ،بررس مسئله کردها متحد هستند .برای مثال صلح
میان رژیم شا ه با رژیم صدام معروف ب ه قرارداد الجزایر ،توافق میان ترکی ه وسوریه علیه کردها درسال ،99
جلسات امنیتی مشرتک رژیمهای «ترکیه ،ایران ،سوریه وعراق» در بیست سال گذشته علیه حکومت کردستان
جنوبی منونههایی از ادعای مورد نظر است .اما درخصوص آن مقطع مسائل خاصی نیز درجریان بود که می
توان به پیامن اسرتاتژیک نظامی میان ترکیه وارسائیل اشاره منود که طی آن به هواپیامهای ارسائیل اجازه داده
شده بود درآسامن ترکیه پرواز و مناطق مرزی ایران با ترکیه را نیز در کنرتل هواپیامهای تجسسی خود داشته
باشند .پیامن مذکور موجبات نگرانی وخشم مقامات ایران را فراهم منوده بود بنابراین ایران می خواست با
تسلط بر اوضاع فشارهای روانی حاکم بر جامعه کردستان درجریان دستگیری اوجاالن ،از فریاد کردها بنفع
خود استفاده مناید ،مثل هامن موردی که حاکامن ایران توانسته بودند درجریان مبباران شیمیایی حلبچه درسال
 88و فرار میلیونی کردهای عراق از دست رژیم صدام درسال  1991سوء استفاده منایند و می خواست دراین
مورد هم بتواند ،طلبکار شود .اما زمانیکه متوجه گردیدند کردها را منی شود بهروال سابق فریب داد و متوجه
شدند افکار رهرب آپو فرامرزی است و درمیان مردم ریشه دوانیده است به بدترین شیوه با آن برخورد منود.

حلبجه ی انفال
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امر برای اینکه مردم کرد همیشه با حس انتقام در مقابل دشمنانشان قرار گیردند و هرگز ذهنیت استعامرگران
را نپذیرند بسیار مهم است .وحشیانه ترین قتل عام به شیوه ی مبباران شیمیایی در حق مردم حلبجه اتفاق
افتاد .هزاران کرد ،مادر و جوان وحشیانه کشته شدند .همچنین طبیعت زیبای کردستان از بین رفت .منافع و
توافق کردهای خیانت کار با دولت های استعامرگر در برابر ملت خود راه به این فاجعه گشود.
مببارن شیمیایی حلبجه در  ۲۵اسفند  ۱۶( ۱۳۶۶مارس  )۱۹۸۸توسط حکومت بعث عراق صورت گرفت .این
مبباران بخشی از عملیات گسرتده ای به نام عملیات انفال بود که بر ضد ساکنان مناطق کردنشین عراق انجام
گرفت .در پی عملیات والفجر  ۱۰توسط ایران و ترصف بخش هایی از باشور کردستان در اواخر سال ، ۱۳۶۶
صدام حسین به پرسعمویش علی حسن املجید معروف به علی شیمیایی ،دستور شیمیایی این مناطق را داد.
در پی این حمله حدود پنج هزار تن از مردم حلبجه که غیرنظامی بودند کشته شدند.
حمله ی شیمیایی به حلبجه به کشتار حلبجه با جمعه ی خونین نیز شناخته می شود ،یک نسل کشی مردم
کرد بود که در  ۱۶مارس  ۱۹۸۸به وسیله ی مبباران شیمیایی توسط نیروهای دولت عراق در شهر حلبجه باشور
کردستان در طی روزهای پایانی جنگ ایران و عراق روی داد .پیش از حمالت شیمیایی ،شهر به مدت دو روز
با مبب های متعارف مبباران شد .ظاهرا علی حسن املجید می خواسته شیشه ی ساختامن های شهر را بشکند،
تا امکان مقاومت در مقابل گازهای سمی به حداقل برسد .نیروی هوایی عراق از انواع مواد شیمیایی علیه
حلبجه استفاده کرد؛ گازهای اعصاب مانند وی ایکس ،سارین و تابون و گاز خردل که از زمان جنگ جهانی
اول در آن استفاده شده است.

پیش از حمالت شیمیایی ،شهر به مدت دو روز با مبب های متعارف مبباران شد .ظاهرا علی حسن
املجید می خواسته شیشه ی ساختامن های شهر را بشکند ،تا امکان مقاومت در مقابل گازهای
سمی به حداقل برسد.
استعامرگران برای استیال یافنت بر ملتی و شکسنت اراده ی او دست به قتل عام می زنند .قتل عام فقط
فیزیکی منی باشد؛ قتل عام فرهنگی ،سیاسی ،ایدئولوژی و روانی راه هایی است که سعی در از ریشه کندن
و از بین بردن جوهر ملتی را دارد .در تاریخ انسانیت ملت کرد ملتی می باشد که با بیشرتین قتل عام ها
روبرو گشته است .زیرا استعامرگران همیشه می خواسته اند در خاک کردستان حاکمیت کنند ،دستاوردهای
آنان را غارت کنند ،با قتل عام مردم کرد را از رس راه خود بردارند .برای رسیدن به اهدافشان دست به هر
گونه اعامل غیر انسانی از جمله قتل عام زده اند .نتیجه ی این قتل عام ها تخریبات جدی و بسزایی در
کردها به وجود آورده است .از جمله ی این قتل عام ها ،قتل عام درسیم در  4می (گالن)  ۱۹۳۷روی داد که
هزاران نفر مورد قتل عام قرار گرفتند ،همچنین قبل از آن قتل عام زیالن در شهر وان و در آگری با هامن
وحشی گری هزاران انسان کودک ،پیر ،جوان و زنان قتل عام شدند .این اواخر در تاریخ  ۲۸دسامرب (کانون)
 ۲۰۱۱در ربوسکی  ۳۴تن از جوانان کرد کشته شدند و همچنین قتل عام شیمیایی رسدشت در سال ۱۹۸۸که
جان  ۱۱۰انسان بی گناه را گرفت .در میان این قتل عام ها ،قتل عامی که بیشرتین و عمیق ترین تاثیرات و
تخریبات را در تاریخ کردها برجای گذاشته است ،قتل عام مبباران شیمیایی حلبجه می باشد .اساسی ترین
هدف قتل عام کردها گرفنت هویت از ملتی با اصل و ریشه می باشد.
کسی نیست که نام حلبجه به گوشش نخورده باشد .در وجود هر انسانی که به اندازه ی رسسوزنی در
وجودش انسانیت باقی مانده باشد از این موضوع به شدت به درد می آید و هزاران بار به سیستم اشغالگر
و فاشیست لعنت می فرستد.
هر نوشته ،هر نگاه کردن و هر گفته ای موجب می شود که این روی داد دردناک هرگز از یادها نرود .این

این حمله نزدیک به  ۳۲۰۰تا  ۵۰۰۰نفر را کشت و نزدیک به  ۷۰۰۰هزار تا  ۱۰۰۰۰هزار نفر را زخمی کرد که
اکرثا از غیر نظامیان بودند؛ صدها تن دیگر بر اثر عواقب ،بیامری ها و نقص جسم در هنگام تولد در سال
ها پس از حمله کشته شدند .حادثه ای که به صورت رسمی به عنوان نسل کشی مردم کرد عراق شناخته شد
و هنوز به عنوان بزرگرتین حمله ی شیمیایی مستقیم به یک منطقه شهرنشین در تاریخ باقی مانده است.
انگلیس ،هلند ،آملان و  ...دولت هایی بودند که به عراق جنگ افزارهای شیمیایی فروختند .هنگامی که در
کردستان قتل عام روی می دهد متام دولت ها متحد می شوند .دردناک ترین مسئله همکاری کردهای خیانت
کار می باشد .اگر پشتیبانی ای وجود نداشته باشد دولت های اشغالگر هم به راحتی چنین جسارتی را به
خود راه منی دهند .در برابر این همکاری و پشتیبانی ،جنبش آزادی جوابی دندان شکن داد .کسانی که در
برابر پایامل شدن حق حلبجه به جوش آمدند و بی صدا مناندند منایان شدند .کسانی که به دشمن خون خوار
گوشزد کردند که حلبجه تنها نیست منایان شدند .کسانی که تا به امروز هم ضد اقتدارگرایان مبارزه می کنند
و ذهنیت قتل عام را شکست دادند آشکار شدند و به اوج رسیده ا ند.
قتل عام حلبجه مسئله ای ناآشنا برای کردها نبود و آخرین رویداد دردناک آنها هم نبود .تا همکاری و
پشتیبانی کردهای خیانت کار با دشمن ادامه داشته باشد شاهد رویدادهایی از این شکل خواهیم بود .در
مقابل این خیانت ها امروزه پیشاهنگی جنبش آزادی خواهی ،مقاومت های بی همپایی در برابر اقتدارگرایان
به وجود آورده است .فلسفه ی رهرب آپو برای کردها نوزایی می باشد و باعث شده که کردها در برابر هرگونه
ناحقی و قتل عام ساکت منانند و رس فرونیاورند.

هنگامی که در کردستان قتل عام روی می دهد متام دولت ها متحد می شوند .دردناک ترین مسئله
همکاری کردهای خیانت کار می باشد .اگر پشتیبانی ای وجود نداشته باشد دولت های اشغالگر هم
به راحتی چنین جسارتی را به خود راه منی دهند.
۳۲

ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم!
یا مرگ یا آزادی لحظه به لحظه گویم زیر شکنجه گویم!
از اواسط قرن هجده به دلیل تغیرات عظیم در تکنولوژی ،اقتصاد و سیاست ،چهره ی جهان در گذر تغییر
قرار می گیرد .شهرها با توده های عظیم از مردم شکل می گیرد و کارخانه ها یکی پس از دیگری توسعه
یافته و تعداد عظیمی از کارگران را در خود جای می دهد .در کارخانه ها هیچ قانونی حاکم نیست و این
صاحب کارخانه ها هستند که قانون را برای کارگران تعیین می کنند .درهای بازار کار رو به زنان گشوده می
شود؛ آنان کارگران ارزانی هستند که در کارخانه های بی قانون بیشرت می شود از کار آنها سود برد .جمعیت
کسیری از زنان کارگر در بدترین رشایط در کارخانه ها مشغول کار هستند .زنان همچنان در جامعه موقعیتی
درجه دوم دارند .در اوایل سال  ۱۹۹۰با گسرتش اتحادیه های کارگری در جهان مبارزات زنان در اروپا و
آمریکا برای تامین حقوق سیاسی و اجتامعی اوج نوینی می گیرد .زنان از یک سو خواهان حقوق برابر در
کار هستند و از سوی دیگر خواهان حق رای و داشنت منایندگانی از خود می باشند .سال  ۱۹۰۷پیش گامانی
مثل کالرا زتکین و الکساندرا کلونتای بر رضورت مبارزات مشخص علیه ستم جنسی و مبارزه برای برابری
اجتامعی اقتصادی و سیاسی زنان و مرد اهمیت می دهند .آنها اعتقاد داشتند باید مسئله ی زنان را به عنوان
یک مسئله ی حاد در دستور کار قرار داد .گره زندن مسئله ی حقوق زنان به مبارزه برای دموکراسی و مسائل
اجتامعی رضوریست و برای زنان قدرت سیاسی و حق رای خواهد آورد .الزم بود که زنان تظاهراتی را انجام
دهند که افکار عمومی متوجه خواسته ی آن ها شوند و این زنان نیویورکی بودند که به این ادعا پاسخ مثبت
می دهند .زنان نیویورکی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تظاهرات خونین هشت مارس  ۱۸۵۷این روز را برای
برپایی تظاهرات اتخاب می کنند .در هشت مارس  ۱۸۵۷زنان کارگر در کارخانه های ریسندگی نیویورک در
رشایط کاری و زیستی وحشتناکی به رس می بردند .ساعات کاری طوالنی و کشنده ،استثامر شدید ،دستمزد
اندک و محرومیت از هرگونه امکانات رفاهی .زنان ریسنده ،هشت مارس  ۱۳۵۷به خیابان ها می آیند .آنها
خواهان افزایش دست مزد ،کاهش ساعات کار و بهبود رشایط کار هستند .هر چند قیام آنها در این روز
شکست می خورد اما تبدیل به نقطه عطفی در مبارزات زنان در رسارس جهان می گردد .زنان نیویورکی به
مناسبت پنجاهمین سالگرد این واقعه این روز را برای برپایی این مبارزات انتخاب کرده و موفق به برپایی

زنان ریسنده ،هشت مارس  ۱۳۵۷به خیابان ها می آیند .آنها خواهان افزایش دست مزد ،کاهش
ساعات کار و بهبود رشایط کار هستند .هر چند قیام آنها در این روز شکست می خورد اما تبدیل
به نقطه عطفی در مبارزات زنان در رسارس جهان می گردد.

 8مارس  ۱۸۵۷تا  8مارس
۱۳۵۷
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰آواشین آوا

تظاهرات بزرگی می شوند .به خیابان ها آمده و فریاد می زنند ما خواهان رشایط اقتصادی بهرتی هستیم .ما
می خواهیم حق رای داشته باشیم .زنان نیویورک این روز را روز زن نام می گذارند .سال  ۱۹۰۹دوهزار نفر به
خیابان ها می آیند و در قطع نامه ی پایانی خود اعالم می کنند هر سال در همین موقع باید یک تظاهرات
به مناسبت روز زن برگزار شود .زنان که به قدرت خود پی برده اند تصمیم می گیرند که علیه رشایط نابه
سامان خود اعتصابی برگزار کنند .زنان نیویورکی با همبستگی به این پیروزی رسیدند .پس باید روزی را به
عنوان روز جهانی زن اعالم کرد و در این روز متامی زنان جهان همبستگی خود را به منایش بگذارند .زنان به
مانند دریای خروشان در همه جا بودند.
در سال  ۱۹۱۷روسیه ی مجروح بعد جنگ جهانی اول با دومیلیون کشته شاهد تظاهرات عظیم زنان روسی
۳۴

۳۵
از پیش سازمانهای سیاسی تصمیم گرفته بودند روز  8مارس را روز زن اعالم کنند و ضمن برگزاری این روز
خطوط مطالبات زنان را از حکومتی که شکل می گرفت مشخص سازند .اما اکنون که  8مارس همزمان با
۱۷اسفند  ۱۳۵۷فرا رسیده بود .زنان نه تنها منی توانستند در جای طلبکار از انقالب چیزی بخواهند ،بلکه
ناگزیر شده بودند در دم به آنچه دارند از کف می دهند اعرتاض کنند .در این تظاهرات اعرتاضی واقع در
تهران سازمانهای متعدد سیاسی و شاخه های زنان وابسته به آنها به تظاهرات سامان بخشیده اند .زنها غالبا
بی حجاب آمده بودند اما چادری و چادرک پوش هم در جمع شوریده آنها دیده می شد .همزمان اعرتاضات
دیگری نیز در شهرهای سنه ،اصفهان ،اورمیه ،کرماشان ،بندرعباس و برخی شهرهای دیگر صورت گرفت.
همچنین در هامن روزها تظاهرات عظیمی علیه حجاب اجباری توسط پنج هزار نفر از معلامن ،دانشآموزان
دخرت ،کارمندان وزارت خارجه و هرنپیشگان تئاتر و سینام شکل گرفت.

تظاهرات زنان در اولین  8مارس پس از پیروزی انقالب برابر با  ۱۷اسفند  ۱۳۵۷و پنج روز پس از
آن ،از مهمرتین روزهای تاریخ جنبش زنان در ایران و حوادث رسنوشت ساز انقالب  ۱۳۵۷ایران بود.

در روز هشت مارس می باشد .زنان در مخالفت با تزار برای نان و صلح تظاهرات برگزار می کنند که تنها
چهار روز پس از آن تزار مجبور به عقب نشینی می گردد و به خواسته ی زنان تن می دهد حق رای از
جمله ی این خواسته ها می باشد .بدین ترتیب روز جهانی زن مبنایی برای همبستگی جنبش های زنان در
رسارس جهان گشت و به همت و کوشش زنان جای خود را در تقویم تاریخ باز می کند .به طوری که درسال
۱۹۷۵برای اولین بار بزرگداشت روز جهانی زن توسط سازمان ملل متحد برگزار می شود و این سال از طرف

در سال  ۱۹۱۷روسیه ی مجروح بعد جنگ جهانی اول با دومیلیون کشته شاهد تظاهرات عظیم زنان
روسی در روز هشت مارس می باشد .زنان در مخالفت با تزار برای نان و صلح تظاهرات برگزار می
کنند که تنها چهار روز پس از آن تزار مجبور به عقب نشینی می گردد و به خواسته ی زنان تن می
دهد حق رای از جمله ی این خواسته ها می باشد.
سازمان ملل متحد سال جهانی زن مطرح می گردد.
و اما  8مارس در ایران :تظاهرات زنان در اولین  8مارس پس از پیروزی انقالب برابر با  ۱۷اسفند  ۱۳۵۷و پنج
روز پس از آن ،از مهمرتین روزهای تاریخ جنبش زنان در ایران و حوادث رسنوشت ساز انقالب ۱۳۵۷ایران بود.
دو هفته پس از پیروزی انقالب  ۵۷دفرت خمینی تصمیم به لغو حامیت خانواده و اجباری شدن حجاب اسالمی
گرفت .دو هفته پس از پیروزی انقالب ۵۷دفرت سید روحالله خمینی تصمیم به لغو قانون حامیت خانواده و
اجباری شدن حجاب اسالمی گرفت .همچنین یک روز پیش از برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زنان،
خمینی در سخرنانی مدرس ٔه رفاه اعالم کرد زنان کارمند ادارههای دولتی باید حجاب اسالمی را برای حفظ
آبرویشان رعایت کنند .روز بعد زنان کارمند بدون حجاب اجاز ٔه ورود به محل کارشان را نیافتند .تعداد زیادی
از زنان کارمند از رفنت به رس کار رس باز زدند و زنانی که کارمند وزارت امور خارجه بودند ،بیرون وزارتخانه
دست به تظاهرات زدند .حدود  ۵۰۰۰تا  ۸۰۰۰زن در دانشگاه تهران تجمع کرده و شعار دادند .همچنین
تعداد زیادی از دانش آموزان مدرسههای دخرتانه به تظاهرات زنان در تهران پیوستند.

هزاران زن در ایران و گوشه و کنار جهان به میدان آمده بودند تا تولد جنبش رهایی زن را در جمهوری اسالمی
اعالم کنند .تحسن ،تظاهرات ،میتینگ و جلسات برگزار می شد .شورش جنگ قهر و پیروزی زنان ایرانی روز
به روز منعکس می شد .وقتی زنان ایرانی پا به میدان می گذارند به معنی پیرشوی زنان در رسارس دنیاست.
شعارهایی که در تجمعات زنان اعرتاض کننده به گوش می رسید این ها بوند :هشت مارس نه رشقی ،نه
غربی ،جهانیست! در چهره ی آزادی جای زنان خالیست! ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم! ما زنان ایرانی
در زنجیر منی مانیم! بدون رهایی زن انقالب بی معناست! و شعارهای دیگر  :ما حجاب منی خواهیم! زنان
مبارزه می کنند ،زنان زحمت کش اند! ماموران انتظامی کوشیدند تا با تیراندازی هوایی جمعیت را متفرق
کنند و زنان فریاد زدند ما منی ترسیم ،ما منی ترسیم! یا مرگ یا آزادی لحظه به لحظه گویم زیر شکنجه
گویم! شعارها عکس العمل متعصبین مذهبی را برانگیخت ،رفتار آن ها به شدت خشونت آمیز بود ،به
تظاهرکنندگان توهین کردند ،به آنها حمله برده و به رضب و شتم زنان پرداختند .ده تا پانزده هزار زن ایرانی
در این تظاهرات رشکت کردند ،این در حالیست که بسیج جامعه به این صورت بسیار آسان نیست.
بعد از برگزاری با شکوه هشت مارس زنان ایران راه خود را ادامه دادند با میتینگ در دانشگاه ،تحصن در برابر
کاخ دادگسرتی و ارئه ی خواسته هایشان ،خمینی مجبورا عقب نشینی کرده و او اعالم کرد که حجاب اجباری
نیست .درست شبیه عقب نشینی تزار در مقابل تظاهرات زنان روسیه برای نان و صلح در سال  .۱۹۱۷این
اولین پیروزی زنان در برابر خمینی بود .مبارزات زنان فقط مسئله حجاب نبود بلکه ابعاد گوناگونی داشت؛
دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق اشتغال زنان ،آزادی بیان و مطبوعات ،گردهم آیی و تشکل .ایران تقریبا
چهارهزار زندانی سیاسی زن داشت .زنان در جریان مبارزه با شاه سیاسی شدند؛ تظاهرات آنان بعد از انقالب
ادامه ی آن مبارزات است .از طرفی دیگر زنان که نیمی از جامعه ی ایران را تشکیل می دهند از کاندید شدن
محروم می شوند .از حقوق اجتامعی و سیاسی شان محروم گردانده می شوند .در طول متام ادوار انتخابات
ریاست جمهوری هیچ زنی نتوانسته است کاندید در دوره های ریاست جمهوری ایران شود .خمینی در هامن
اوایل پیروزی انقالب تفکرات زن ستیزانه ی خود را کم کم تئوریزه کرد .در شانزده اسفند  ۱۳۵۷بود که خمینی
در جمع طالب قم اعالم کرد زنان باید با حجاب اسالمی بیرون بیایند نه اینکه خودشان را بزک بکنند .زنها
۳۶

۳۷
هایی که تا به امروزه در تالش و فعالیت اند دید .شکل گیری این جنبش ها نتیجه ی اتحاد زنان در برابر
ناعدالتی ها و خشونت سیستم مردساالر می باشد.
این ذهنیت هرچند که خواسته باشد خود را روا کند اما در برابر خود با اعرتاضات زنانی روبه رو شد که صدای
خود را به گوش جهانیان رساندند .زن هستی صلح طلب و آزادی خواهی می باشدکه نادادپروری را منی پذیرد.
در جوامعی به مانند ایران که حکومت های دیکتاتور ارتجاعی بر آنان حکم می رانند زنان از خفقان و فقدان
آزادی سیاسی ،اجتامعی ،فرهنگی و اقتصادی رنج می برند .با وجود استبداد و رسکوب سیستامتیک در بسیاری
از موارد با این همه نابرابری و ستم ،از جانب زنان اعرتاضاتی در اشکال مختلف شکل گرفته است .زنان تنها
با مبارزه و اتکا به نیروهای خود می توانندبر علیه هر نوع تفکرات واپسگرای نظام رسمایه که زنان را تحت
ستم جنسیتی و طبقاتی به انقیاد می کشند بایستد و به پیروزی برسند .تحقق خواسته های زنان به شدت
گرفنت و تداوم پیروزی جنبش های زنان گره خورده است .با جستوجوی تاریخ در جهان این مسئله که زنان
پیگیرترین مبارزین برای احقاق حقوق خود و جامعه بوده اند عیان می گردد .آنچه به امر رهایی زنان کمک
می کند سازمان یابی آنان می باشد .از وظایف همه ی سوسیالیست ها و فعالین جنبش زنان کمک به سازمان
یابی زنان و رفع موانعی می باشد که در راستای گام نهادن به سمت نابودی حکومت های ارتجاعی ضد زن
و سیستم رسمایه و رسمایه داران که عامالن اصلی این همه نابرابری و ستم اند.

هنوز در ادارات با وضعیت پیشین کار می کنند .زن ها باید وضع خودشان را عوض کنند .به من گزارش داده
اند که در وزارت خانه ها زنان لخت هستند و این خالف رشع است .از فردای هامن روز بود که د ِر ادارات به
روی زنانی که حجاب نداشتند بسته شد .گردهامیی های زنان اعرتاض به این فرمان خمینی بود که طرفداران
رژیم خمینی با شعار یا رورسی یا تو رسی حجاب را به زور به زنان ایرانی تحمیل کردند حکومت پس از آن
به رسکوب زنان دامنه داد و باالخره حجاب قانونی گشت .هر روز که از عمر جمهوری اسالمی می گذشت

رهربآپو در روز  8مارس  ۱۹۹۸ایدئولوژی رهایی زن ،که بر اساس پنج معیار سازماندهی شده بود را
به جنبش آزادی خواهی زنان هدیه منود .ایدئولوژی رهایی زن رهنمودی است حقیقی برای ارتقا و
سازماندهی ارزش ها و دستاوردهای زنان مبارز و آزادی خواه .رهربآپو مسئله ی زنان را مسئله ای
که دارای ابعاد فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و جامعه شناسی است می داند.

رهربآپو در روز  8مارس  ۱۹۹۸ایدئولوژی رهایی زن ،که بر اساس پنج معیار سازماندهی شده بود را به جنبش
آزادی خواهی زنان هدیه منود .ایدئولوژی رهایی زن رهنمودی است حقیقی برای ارتقا و سازماندهی ارزش ها
و دستاوردهای زنان مبارز و آزادی خواه .رهربآپو مسئله ی زنان را مسئله ای که دارای ابعاد فرهنگی ،سیاسی،
اقتصادی و جامعه شناسی است می داند .بر این اساس انکار و نابودی زن به عنوان بنیادی ترین نیروی محرکه
و متحول ساز جامعه و سطحی منودن عمق معنایی روز  8مارس از اهداف اساسی نظام مردساالر می باشد.
نه فقط به عنوان یک روز ،بلکه به عنوان سمبل دربرگیرنده ی حقیقت زنان تالش ما در ارسار بر موجودیت
و حضوری دمکراتیک در متامی میادین اجتامعی می باشد .هدف جنبش آزادی خواهی ،انقالب در شیوه ی
حیات است .ما زنان گریال به عنوان مبارزین این جنبش انقالبی با علم بر ارزش ها و دستاورهای حاصل رنج
و مبارزه زنانی مانند کالرا زتکین و رزالوکزامبورگ این روز را جشن می گیریم .روز  8مارس را به عنوان پُلی
تاریخی میان خود و متامی زنان دنیا ،از هر قرش و با هر ملیتی انگاشته و مبارزات خود را با هدف در هم
شکسنت ذهنیت مردساالری ارتقا خواهیم داد.
ما زنان مبارز باید این را به خوبی درک کنیم که شکست و رسکوب ما زمانی ممکن می باشد که پراکنده و
منفرد باشیم ،فقط با اتحاد است که دسیسه ی رسکوب را نابود خواهیم کرد.

قوانین زن ستیز بیشرتی را تصویب و اجرا می کردند.
در متام طول تاریخ می توان ردپای مقاومت های زنان را در برابر ذهنیتی که به درازی پنج هزار سال سعی
در به متلک درآوردن روح و جان زن را دارد ،دید .حقیقت را هیچ وقت منی توان نیست انگاشت .این ذهنیت
شاید توانسته باشد پرده بر حقیقت وجودی زن پوشانده ،اما هیچوقت نتوانسته و نخواهد توانست آن را
نیست بیانگارد .زن هرگز از مبارزه و مقاومت بازنایستاده است؛ منود آن را می توان در جنبش ها و سازمان
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رهرب آپو می گویند« :تاریخ در امروز ما پنهان است و ما هم در تاریخ پنهانیم» .خداوند-زن چگونه در ابتدای
متدن در برابر اقتدار ،استعامر و فاشیسم برای هویت ،اراده ،فرهنگ و میهن خود تالش کرده و در ازای آن
جان خود را فدا کرده است ،امروز هم هامن شیوه در شخصیت زن کُرد خود را بازمی آفریند و به متام جامعه
ی فرودست و آزادی خواه متعلق می گردد.
سیستم استعامر برای اینکه از هر جهت خود را به جامعه تحمیل مناید به هر راه و روشی متوسل می شود.
دست به قتل عام و غارت می زند ،گرسنه و محتاج می کند ،آواره می کند ،با تحریامت سعی در تربیت کردن
دارد ،از فرهنگش دور می کند و جوهر آن ها را بی محتوا می سازد .در صورتی که در برابر خود تالش و قیامی
را ببیند ابتدا سعی در از بین بردن پیشاهنگ آن را دارد .مستعمران خواستند آن راه و روش ها را در حق
جنبش آزادی خواهی  PKKنیز اجرایی کنند .به ویژه می خواستند از راه جاسوس ،و مواد منفجره رهربآپو را
از بین بربند .اما این دسیسه ی خون خوارانه به انجام نرسید .این امر در توطئه ی  ۱۹۹۹آشکار شد .هر کاری
کردند نتوانستند احساس و اراده ی فوالدین خداوندان را بشکنند .زنان پیشاهنگی به مانند زیالن ،سام یوجه،
ویان سوران و امروزه هم لیال گُ َون به دور رهربآپو چنربی از آتش درست کرده اند.
 ۱۹۹۶/5/6می خواستند رهرب آپو را در شام مورد سوءقصد قرار دهند .مسئله ی دردناک این است که رول
اصلی در این دسیسه ،خیانت کردها بود که پیشاهنگی آن را  PDKعهده دار بود .اما عملیات فدایی شهید
زیالن در برابر فاشیست بزرگرتین جواب به این توطئه بود .زمانی که استعامرگران در برابر خود این موج
آتش را دیدند ،فهمیدند چیزی را که می خواهند و دسیسه ی آن را ریخته اند ،به انجام نخواهد رسید .این
بار نیروهای گالدیو خواستند در شخص رهرب آپو ،ملت کرد را از بین بربند .همه جوره هجوم آرودند .زمانی
که فهمیدند با تکنیک و قتل عام فیزیکی منی توانند کُرد را از میان بردارند ،این بار دست به آسیمیله کردن
فکری ،احساسی و فرهنگی و  ...زدند .این امر هر اندازه که تاثیرگذار باشد ،نادانی انسان های خودفروش
و خائن  PDKو  YNKزمینه ساز آن اند .چیزی که مایه ی غرور و رسبلندی است جوهر وجودی و تالش
زن کرد دانا ،جسور ،دارای اخالق ،اراده ،دانایی و ایامن می باشد .صدها چنان منونه داریم .هامنگونه که در
زمانی نه چندان دور ظریفه ،بسه و لیال قاسم در مقابل توطئه ،خیانت و فاشیسم رس فرو نیاوردند ،امروز
هم در باکور(شامل کردستان) زیالن ،بروار ،بریتان؛ در باشور(جنوب کردستان) ویان سوران؛ در روژهالت(رشق

نیروهای گالدیو خواستند در شخص رهرب آپو ،ملت کرد را از بین بربند .همه جوره هجوم آرودند.
زمانی که فهمیدند با تکنیک و قتل عام فیزیکی منی توانند کُرد را از میان بردارند ،این بار دست به
آسیمیله کردن فکری ،احساسی و فرهنگی و  ...زدند.

پروسه های تاریخی شخصیت های
تاریخی می آفریند
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰شانسترک کوبانی

کردستان) روناهی و شیرین علم هولی و در روژآوا (غرب کردستان) آرین ،بارین و آوستا در برابر استعامرگران
رسفرو نیاوردند.
چیزی که مایه ی تالش هرچه بیشرت و بزرگرت و گسرتش جنبش آزادی شده است ،روح و توانایی ای می باشد که
در اعامق احساس و افکار زن پنهان است .به همین دلیل است که رهرب آپو سمبول جوهر وجودی زن ،فکر،
هویت ،فرهنگ ،برابری و آزادی می باشد .فرزند شیر حال ِل خداوندان می باشد .از این رو زیالن ،سام ،ویان و
لیال ،هزاران شهید و اکنون ملیون ها انسان از متام ملیت های کم نفوس از او حامیت می کنند و به دور رهرب
آپو چمربه می زنند .چون می دانند فکر ،فلسفه و معیا ِر رهربیت آنهاست .زیرا خداوندانی مانند زیالن خود
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آن روحی که با لیال قاسم رشاره زد در لیال والی حسین به آذر و امروزه توسط لیال گُ َون به آتش
فشانی تبدیل شده که در متام دنیا پراکنده می شود.

را در دل دشمن تکه تکه می کنند ،سام و ویان با آتش بدن خود قلب منجمد دشمن را ذوب می کنند ،لیال
با ذره ذره ذوب کردن بدن خود ،قطره قطره وجدان ،روح و ذهنیت مردم را بیدار می کند .اگر رهرب آپو در
خطر باشد و رضر ببیند آن موقع همه ی ما رضر خواهیم دید .بر این اساس امروز با پیشاهنگی زن ،جوانان،
کودکان و افراد مسن نه تنها ملت کرد ،ملت عرب ،آشور ،رسیان ،ترکمن و حتی مردم آفریقا ،اروپا ،آمریکا و
در کل متام دنیا از رهرب آپو حامیت می کنند .زیرا این خلق و ملیت ها خود را در فلسفه ی رهرب آپو شناخته

آپوست .به همین دلیل به عنوان کادری سازمانی بزرگرتین خودانتقادی ما در برابر حبس  ۲۰ساله ی رهرب
آپو می باشد .آزادی فیزیکی رهرب آپو در اولویت کاریامن قرار دارد .آزاد سازی کردستان و هدیه آزادسازی به
رهرب آپو َدینیست سنگین بر گردمنان .امروزه زن نه تنها در کردستان بلکه در هر جای دنیا دست به تالشی
بی تردید زده است .خود را به آتش کشیده ،روزانه قطره قطره ذوب می شود .آن روحی که با لیال قاسم رشاره
زد در لیال والی حسین به آذر و امروزه توسط لیال گُ َون به آتش فشانی تبدیل شده که در متام دنیا پراکنده
می شود .این روح به هامن گونه که تا به امروز رسیده  ،از امروز به بعد نیز ادامه می یابد و هر روز بزرگرت
و بزرگرت خواهد شد.

امروز با پیشاهنگی زن ،جوانان ،کودکان و افراد مسن نه تنها ملت کرد ،ملت عرب ،آشور ،رسیان،
ترکمن و حتی مردم آفریقا ،اروپا ،آمریکا و در کل متام دنیا از رهرب آپو حامیت می کنند .زیرا این
خلق و ملیت ها خود را در فلسفه ی رهرب آپو شناخته اند.
اند .به همین دلیل پروسه های تاریخی شخصیت های تاریخی می آفریند .منونه ی آن رهرب آپو می باشد .زیرا
زمانی که خلق کرد به ویژه زنان در خفا مردن و نابود شدن قرار داشتند رهرب آپو به مانند نوری منایان شد.
برای انسانیت امید ،ایامن ،دانایی آفرید .آنهایی که ابتدا و بیشرت از همگان جسارت گرفتند زنان بودند .بر
همین مبنا وقتی رهرب آپو مورد تهاجم قرار گرفت زنانی مانند زیالن ،روناهی ،بریوان ،بروار ،الفرتیا ،بریتان،
رهشان ،سام و فکری ،ویان ،شیرین ،دوغان ،زنار ،آرین ،آوستا هیرش و آندوک ،لِگَرین و دالل و امروز هم
لیال و صدها تن از بدن خود سپری ساختند به دور رهرب آپو .زنان کُرد آگاه اند که با رفاقت گران بهای رهرب
آپوست که به این دانایی و حقیقت رسیده اند .امید آزادی ،ایامن ،جسارت و اراده .زن می داند کسی که
بیشرت از همه به او عالقه نشان داد ،او را درک کرد ،به او باور کرد و پاسخی برای امید های او بود رهرب
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به آن ها فهامند نیروی زنانی که در کوهستان زندگی کرده اند در دیدار با کوهستان منایان شد .با انتخاب
کوهستان های آزاد ،کابوس دشمن شد .در گرفنت حق کردستان که انسان به هیچ وجه منی تواند از حق و
حقوق صحبت کند ،او در تاریکی میهنی که بیشرت از هر چیزی دانایی سیاه شد و چشم ها در آن کور شد ،به
روشنایی تبدیل گردید .این گونه به راه افتاد .برای انتقام بسیاری از زنان دنیا ،با اراده ای راسخ در برابر خائنان
و اقتدارگرایان به زنی جنگجو در راه آزادی مبدل گشت .آزادی و کوهستان را قلبا پذیرفت.
در تاریخ همیشه زن به عنوان گناه کار ،پا به عرصه ی زمین گذاشته است .چه بسیار زنانی که در برابر این
ذهنیت و آالیش قربانی شدند! مگر کم بودند زنانی که در بهار عمر خود برای نجات این ذهنیت بدن خود
را قربانی کردند؟ آری اگر صفحات تاریخ را ورق زد خواهیم دید زنان بی گناهی را که به خاطر این ذهنیت
در دل خاک مدفون شده اند.
آری شهید ساریا اونور با دانشی که بدل فروپاشی این ذهنیت های با رنگ مرگ بود ،یکی از فداییان جنبش
آزادی زنان کردستان شد .زنانی که دل آن ها با اشتیاق رفیق ساریا زنده شد .شهید ساریا هنگامی که زنان کرد
و همه ی زنان مورد بیشرتین شدت و فشار بودند به نارنجکی تبدیل شد و در قلب دشمن منفجر گشت.
او اوج جسارت و توانایی زن کرد را نشان می دهد و عشق را برای انسان ها به ارمغان می آورد .اثبات این
حقیقت را می شود در شخصیت و دیدگاه رفیق ساریا اونور دید .چشم ،زبان دل است .بسیاری از حقیقت
هایی که انسان در پی آن بود در چشامنش برق می زد .نگاه و خنده ی رویش پاسخی به آزادی وطن بود.
رفیق ساریا انور سال  ۱۹۸۰در ایدر متولد و در ازمیر بزرگ می شود .برای آزادی متام زنان و زنان کرد رو به
سوی کوهستان های کردستان می کند .بر این اساس سال ۱۹۹۸از ازمیر به صفوف گریالها می پیوندد .دوران
گریالیی خود را در مناطق بهدینان ،زاپ،خاکورک و قندیل می گذراند .همزمان مشغول دو فعالیت گریالیی و
مطبوعاتی ،کار مشکلی می باشد .اما رفیق ساریا می خواست در کوهستان های کردستان حواری ایدئولوژی
ای باشد که پیشاهنگ فلسفه ی کنونی بود .رفیق ساریا برای اینکه می خواست زندگی گریالیی را به مردم
بشناساند با نوشته هایش ،عکس ها و دوربینش همه ی کوهستان ها را می گشت .خنده ی صورت رفقایش
را به تصویر می کشید و با هرن مطبوعاتیش زنده نگه می داشت .بسیاری اوقات با رفقایش در جبهه های
جنگ می ماند ،با آنها حرکت می کرد و با آن ها خسته می شد .مهم ترین موضوع بعد از آن همه خستگی
تصاویر داخل رشیت کاست های پنهان شده بود.

همیشه تبسمی بر لب
داشت

رشیت کاست ها بسیار حساس و ظریف اند .شاید با رضبه ای کوچک بریده شود .اما در عین حال حقیقت
و رازی پنهان در او نهفته است که زمان بسیاری راز فرزندان کرد را در درون خود پنهان نگه می دارد .رفیق
ساریا آن راز را در دست داشت و تصاویر بسیاری از رفقای نامیرا را به جای گذاشت.
در زندگی گریالییش با گرمایی و پرجوش بودن شناخته می شد .بخاطر اینکه آزمون مبارزه و مقبولیت زیادی
نداشت ،برای پیرشفتش در این زمینه بسیار ارسار و پافشاری می کرد .اما اهل قلم و ادبیات ،و بسیار توانا
بود؛ در متام مواردی که خود را ضعیف می بیند ،احساس و حرست گریالیی را توسط احساس قلم خود روی
کاغذ می ریزد .رفیق ساریا در خاطرات روزانه اش بسیاری شعرهای ادبی می رساید .در شخصیت شهید ساریا
حقیقت مبارزه و همزمان پیوندی با ادبیات؛ دوآلیته بودن گریال را می توان تشخیص داد .از این رو به اندازه
ی عالقه ی او به مناطق گریالیی ،همزمان عالقه ی بزرگی به خاطراتش داشت.
بعد از اینکه با بسیاری از جمالت ادبی و تصاویر رفقایش را زنده نگه داشت ،دوباره رو به سوی مناطق
مقبولیت می کند .این بار به سوی روژهالت کردستان می رود و در آنجا برای آزادی تالش می کند .احتامل
دارد در هر جای آنجا با زحمت روبرو شده باشد ،اما همیشه موفقیت در وظایفش برایش مهم بود و با این
۴۴

۴۵

روحیه مسئولیت هایش را انجام می داد .در آخر با سه تن از رفقایش در مقابل نیروهای مرتجع و واپسگرای
ایران عملیات فدایی انجام می دهد ۲۰۱۱/۷/۲۳ .در پایگاه زمزیران مابین شهر مهاباد و رسدشت با به پایان
رسانیدن عملیات فدایی خود شهید می شوند .این گونه با سه تن از رفقای خود ستاره های دیگری به آسامن
اضافه می کنند.
با پیامن ادامه ی راه آنانی که دفاع از سنگرهایشان را با خون خود به دست آورده اند ما تالش آزادی را بیشرت
خواهیم کرد .ما بسیار مدیون کوهستان هایی هستیم که از هویت و رشف مان پاسداری کرده است .به این
دلیل محافظت از ارزش ها و دست آور هایی که ما در کوهستان به دست آورده ایم برایامن مقدس و برگردمنان
دین است.

۴۶

کاتێ لە بەرانبەر چاوکانی ڕۆناکی بۆ سەر شتێک ئەستەمێک دابنێی ،ڕەشاییەک کە شێوەی حەقیقی شتەکە
ئەگۆڕێت و ناهێڵی ئەو شتە لە وزەی ئەو ڕۆناکیە و باشیەکانی سوود وەر بگرێت ،ئەکەوێتە سەر ئەو شتە.
ئەو کات ئەگوترێت ئەوە سێبەر کەوتوە سەر ئەو شتە .لە درێژ خایەندا ئەو شتە ،ئەگەر بوونەوەرێکی
زیندوو بێت ،بێ هێز و النەواز ئەبێ و ئاستی خۆڕاگریشی لە بەرانبەر نەخۆشی دادەبەزێ و بۆ هەر شێوە
ڕاکێشانێکیش ،کراوە دەمێنێت .ئەگەر منوونەیەکی بەرچاو و زیندوو بدەین ئەتوانین ئاماژە بە بار و دۆخی
ژنانی جەوان لە هەرێمی سنە بکەین .ئەڵبەت بۆ ئەوەی باسی لە ژێر سێبەر بونی ئێستاکەی هێزی ژنان
لەم هەرێمە بکەین ،پێویستە پێشەکی باسی ژنێکی بە ناو بانگ و کاریگەر کە نوێنەری ڕاستیە کۆمەاڵیەتی
و شێوە لێگەڕینەکانی ژنانی ئەم هەرێمە بووە بکەین .چونکە وەک فارسان ئەڵێن « مشت منونەی خروار
است «.
خاتوو شاناز؛ لە بەر بوێری ،خاوەن هێزی ڕێکخسنت کردن بوینی و لێهاتوویی لە بواری تاکتیکی شەڕ لە

کاتێ کە هاوسەرەکەی خاتوو شاناز ،کە هەڵۆ خانی ناو بوو ،لە گەڵ سۆپاکەی لە شەڕ لە بەرانبەر
حکوومەتدا بێ تاقەت دەبن و دەوریان دەگیردرێت ،خاتوو شاناز چ کچی هەرێمەکەیە کۆیان
دەکاتەوە و باسی دژواری هێرشی دووژمنیان بۆ دەکا و ئەڵێت؛ بانگم بۆ هەموو ژنانی جەوان
ئەوە؛ یان خۆتان بۆ شەڕ بپێچنەوە و چەک هەڵگرن ،یان لێرە مبێننەوە و ئەسیر بکەونە دەستی
دوژمن.

ژنی زانا هه ر جوره به سه رهاتیک
۷

بو خوی و نیشتمانه که ی په سه ند ناکات
۷

۷

۷

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰کاوه ندا ئه ژین

ڕێگای ئازادی گەلەکەی و پاراستنی واڵتەکەی ،لە زۆرداری و داگیرکەری حکوومەتی ئەو سەردەمەی ئێران
واتا؛ حکوومەتی قاجار ،بوو بە خاوەن پێگەیکی بە شکۆ .کاتێ کە هاوسەرەکەی خاتوو شاناز ،کە هەڵۆ خانی
ناو بوو ،لە گەڵ سۆپاکەی لە شەڕ لە بەرانبەر حکوومەتدا بێ تاقەت دەبن و دەوریان دەگیردرێت ،خاتوو
شاناز چ کچی هەرێمەکەیە کۆیان دەکاتەوە و باسی دژواری هێرشی دووژمنیان بۆ دەکا و ئەڵێت؛ بانگم
بۆ هەموو ژنانی جەوان ئەوە؛ یان خۆتان بۆ شەڕ بپێچنەوە و چەک هەڵگرن ،یان لێرە مبێننەوە و ئەسیر
بکەونە دەستی دوژمن .بەم بانگەوازی و قسە بە گوڕانەی خاتوو شاناز ،نزیک بە  ۵۰۰ژنی جەوان چەکدار
دەبن و لە سەر ئەسب ئەڕۆنە هانای هەڵۆ خان و سۆپاکەیەوە .چەند ڕۆژ لە مەیدانی شەڕدا ،نەترسانە شەڕ
دەکەن .دوایی بە پیالن و تاکتیکێک کە شاناز خاتوون دایدەڕێژێ ،لە تاریکی شەو و تارمائی مژدا دەورپێچی
دوژمن دەشکێنن و خۆیان ڕزگار دەکەن .لە گوتەکانی شاناز پێش چوینی هاوسەرەکەی بۆ شەڕ ،کە ئەڵێت؛
«نامەوێ خوێنت بڕژێ ،بەاڵم ئەگەر زانیت شەڕ گەیشتە ئاستێک کە واڵتەکەمان بکەوێتە ژێر چەپاوڵ و
داگیرکەری دوژمن ،مردن لە ڕادەستی و کۆیالیەتی باشرت و جوانرتە « تێدەگەین کە خاوەن چ ئاستێکی هزری،
هەستی واڵت پارێزی و ڕۆحێکی ئازادیخواز بوە .ئەم ڕاستیەی کە کۆمەڵگا لە سەر ئاوا بونی تاک و تاکیش لە
شێوەگرتنی کۆمەڵگادا کاریگەرە ،ڕاستییکی حاشا هەڵنەگرە .کەسایەتی خاتوو شاناز هەڵگری گەلێک ڕاستی
کۆمەڵگا و کولتوری سنەیە .ئەمە لە زۆربەی هەرێمەکە بە تایبەت لە نێو کولتوری ژیانی خەڵکی هەندێ
هەرێمی سەر بە سنە وەکو «ژاوەرۆ» ،بەشێکی زۆرینەی شێوەی ژیان و پێگەی ژن تیایدا وەکوو ڕابردووی
خۆی ،گەوهەری ماونەتەوە .حزوری ژن شان بە شانی پیاوان و تەنانەت لە زۆر بابەتیشدا پێشەنگ بونیان لە
هەمو بوارەکانی کۆمەڵگا ،لە کشت و کاڵ بگرە تا ئابوری و بەشداربوینی هاوبەش و تێکڕائی ژن و پیاو لە
داب و نەڕیتەکانی ئاینی و  ....بوە بە هۆکاری ئەوەی کە خاوەن پێگەیکی گرینگ و دیاریکەر بن لە بڕیار و
بەڕێوەبردنی ژیانی کۆمەاڵیەتی خۆیاندا.
۴۸

۴۹
پراکتیک کردن گەلێک هەست و هزر ،بۆ منونە لێهاتوویی ،خۆباوڕی ،هێزی چارەسەری ،هەڵسەنگاندن ،چاکە
و خراپە لێک کردنەوە ،ناسینی پێداویستی کات و شوێن و لە ئەنجامی ئەمانە هەمویاندا بەرهەم ئاوا دەبێت.
بەرهەم یان نرخ بۆ کۆمەڵگا کە هەینێکی شێوە گرتو لە سەر نرخ و پیرۆزی نرخە خاوەن پێگەیکی بەرزە .لەم
پێناوەدا تێکەڵ بوینی ژنان لە گەڵ ڕەنج بۆ ژیان و بیرکردنەوە بۆ چۆنیەتی ئافرێنەری و جوان کردنی ژیان،
نیشانەی ئەوەیە کە ئەوان ژیانیان خۆش ئەوێت و هێستا ژیان هی خۆیان ئەبینن .واتا ژن و ژیان لە یەک
دانەبڕاون و پێگەی پیرۆزی ژن ئێستاش زیندویە .بۆیە وەک دیارە کۆمەڵگا و ژن لەم هەرێمە لە یەک نامۆ
نەبوون .ئەمە لە بارو دۆخی کۆمەاڵیەتی ئەم قۆناخە لە مێژودا ،کە مرۆڤەکان بە گشتی و نەک تەنیا ژن،
لە خۆشەویستی ژیان دور و لە گەڵ دەرونیاتی مردن ،خۆکوشنت و یەک کوشنت تەنیا هێالونەتەو ،بابەتێکی
گرینگ و کاریگەرە کە ئەبێ بۆ هەر جۆرە هەنگاوێکی بەرەو گۆڕانکاری بەرچاو بگیردرێت.
زانائی مرۆڤەکان بوێر دەکەن .مرۆڤێک لە خۆڕا زانا نابێ و بۆ ئەوەی زانا ببێت پێویستی بە پەروەردەیکی
ڕاست و پژرادنێکی ڕامانی هەیە .خاوەن ئیرادە و بڕوا بوون ،بە نرخەوە لە کەسایەتی مرۆڤدا نەخش دەگرێ،
واتا مرۆڤێک کە بە نرخ و ڕێزەوە هەڵسوکەوتی لە گەڵ کرابێت ،هەر جۆرە ژیان و بەسەرهاتێک بۆ خۆی و
نیشتامنەکەی پەسەند ناکات و لە پێناویشیدا تێدەکۆشێت .شاناز خاتون ئەمە ڕادەخاتە پێش چاو و ڕێگای
ئەم پرسە لە سەری مرۆڤدا دەکاتەوە کە؛ ژنان چییان بە سەردا هاتوە؟؛ و چیان پێ خۆشە و چ شتێک ئەوان
ناڕەحەت دەکات بۆ دیار نیە ،یان لە پەنای ئەوەی کە پێوانی پەسەند کردنیان نادیارە ،بۆچون و پێوانی ژیان
و ئارەزوەکانیشیان بۆچی بۆ کەس گرینگ و دیاریکەر نیە .لە بەرانبەر ڕوداو و بە سەرهاتەکانی خۆیان وەکو
ڕەگەز و هەروەها وەکو گشتی کۆمەڵگا بێ ڕەنگدانەوەن ،تەنانەت بەرەو حاڵەتیکی بێ ڕێفلێکس بوین
ئەنێردرێن .ڕێفلێکس؛ ڕەنگ دانەوەی مرۆڤ بێ بیرکردنەوەی پێشوو لە بەرانبەر دەستێوەردانێکی دەرەوە و
لە چرکەدا ،بێ ئیرادەی مرۆڤ وەکو چروسکێک ڕودەدات .ئەمەش نیشانەی ئەو ڕاستیانەیە کە وەکو حافزە
یان بیرۆکەیک لە زیهنی مرۆڤ تەنانەت لە دانە دانە حۆجرەکانی جەستەی ئەودا کۆم و جێگر بوون .وەکو
هەمو دەسەاڵتداران ڕژیمی ئیسالمی ئێرانیش ،لە پێناو مانەوە و پەرەستاندنی دەسەاڵتی خۆی؛ لە یەکەمین
ڕۆژەکانی هاتنە سەر حۆکم تا ئەوڕۆ پێداگری لە سەر تێکدان و سڕینەوەی حافزە و بیرۆکەی کۆمەڵگا بە
تایبەت ژنان و جەوانان دەکات .لەم چرکە بۆ چرکەی دی ،بۆشائی ناهێڵێتەوە و بۆ ئەم تێکربدن و سڕینەوەیە،
بۆمبارانێکی فکری ڕابەر دەکەن و بۆ داڕشتنی بیرۆکەیکی بە دڵی خۆی و بۆ خۆی ،بە شێوەیکی پراکتیکی
هەمو هەل و دەرفەتێکی گۆڕەپانی ژیانی کۆمەڵگا دەستەسەر دەکات و بە کاریان دێنێ .لەم پرۆسەیەدا یەک
کەس دەرەوەی بازنەی دەستکردایەتی ڕژیم نامێنێت .بەم شێوەیە و لە ڕێگا و بە ناوی پێشخستنی ئازادی
تاکەکەسی ،گرینگرتین ئامانجی سیاسی دەوڵەت پێکدێت .ئێدی وردە وردە ئەو چروسکە و ڕەنگدانەوەی
ژنان کە لە جیهانی فکری و بۆچونی ئازادیخوازاندا وەکوو مۆتۆڕی جوواڵنەوەی کۆمەڵگا دەنارسێت ،لە
سنەش وەکو هەمو شوێنێکیتر بەرەو کوژانەوە و دامرکان ئەڕوات.
نەقشی تا ئێستا زیندوی ژنان لە تابلۆی ژیانی کۆمەاڵیەتی تەنیا لە هەرێمی ژاوەرۆدا ،سنوردار نەماوە و لە
تەواوی هەرێمەکانی دەوروبەری سنە کە لە پێکهاتەی کولتوری سنەدا کاریگەرن ،بەرچاو و سەرنج ڕاکێشە.

پراکتیک کردن گەلێک هەست و هزر ،بۆ منونە لێهاتوویی ،خۆباوڕی ،هێزی چارەسەری،
هەڵسەنگاندن ،چاکە و خراپە لێک کردنەوە ،ناسینی پێداویستی کات و شوێن و لە ئەنجامی ئەمانە
هەمویاندا بەرهەم ئاوا دەبێت .بەرهەم یان نرخ بۆ کۆمەڵگا کە هەینێکی شێوە گرتو لە سەر نرخ
و پیرۆزی نرخە خاوەن پێگەیکی بەرزە .لەم پێناوەدا تێکەڵ بوینی ژنان لە گەڵ ڕەنج بۆ ژیان و
بیرکردنەوە بۆ چۆنیەتی ئافرێنەری و جوان کردنی ژیان ،نیشانەی ئەوەیە کە ئەوان ژیانیان خۆش
ئەوێت و هێستا ژیان هی خۆیان ئەبینن.

سەردانەنواندن و کەمتەرخەم نەبوینی ژنانی هەرێمی سنە لە هەموو ئاڵ و گۆڕی و سەرهەڵدێریکی
خەڵکی ئەم هەرێمە ،لە کۆنەوە تا مێژوی نزیک ،هاوکات لە گەڵ گەشە و جم و جۆڵی بزوتنە
سیاسیەکانی سەردەمی پێش و دوای شۆڕشی ئێران قارەمانی زۆری خولقاند .ئینکار ،ڕەش کردن و بن
پەردەکردنی چیرۆکی ئەو قارەمانیانە لە حافزەی کۆمەاڵیەتی خەڵکی ئەم هەرێمە و لە بەرانبەریدا
دروست کردنی مۆدێلی ژنی دژە ژن و دژە نرخ ،کۆنرتین و لە هەمان کاتدا بەڕۆژترین مەسلەک و
تاکتیکی ڕژیمی ئیسالمی ئێرانە.
چەندە بەرەو شار بوین و بە ناو مۆدێرن بوین بڕۆیی و بکەویتە قواڵیی سنەوە ،وەرچەرخان لە زۆربەی ئەو
ڕاستیە بەنرخانەی ژن و کۆمەڵگا زەقرت ئەبینی .هەرە گرینگ و بناغهینیشی سەراوبن بوین لە تێگەیشتنی ژنان
و جەوانان لە سەر بابەتی ژیان و چۆنیەتی ژیانە.
سەردانەنواندن و کەمتەرخەم نەبوینی ژنانی هەرێمی سنە لە هەموو ئاڵ و گۆڕی و سەرهەڵدێریکی خەڵکی
ئەم هەرێمە ،لە کۆنەوە تا مێژوی نزیک ،هاوکات لە گەڵ گەشە و جم و جۆڵی بزوتنە سیاسیەکانی سەردەمی
پێش و دوای شۆڕشی ئێران قارەمانی زۆری خولقاند .ئینکار ،ڕەش کردن و بن پەردەکردنی چیرۆکی ئەو
قارەمانیانە لە حافزەی کۆمەاڵیەتی خەڵکی ئەم هەرێمە و لە بەرانبەریدا دروست کردنی مۆدێلی ژنی دژە
ژن و دژە نرخ ،کۆنرتین و لە هەمان کاتدا بەڕۆژترین مەسلەک و تاکتیکی ڕژیمی ئیسالمی ئێرانە .لە هەمو
ڕێگایکەوە ،بۆ بەکار هێنانی هێزی ژنان خۆی بە ڕێکخسنت دەکات .گوند و شار لەم پیالنانەی ڕژیم بەری
نامێنن و بۆ هەمویان بە شێوەیکی جیاواز خەبات دەگێڕێت .لە دورکەوتوترین گوند؛ لە پەروەردەی دەرزی،
درومانەوە ژنان دەبات تا کادری ئایدیۆلۆژیک و سەربازی دارەدەست بۆ لە ناو بردنی نرخەکانی خەڵکی ئەم
هەرێمە .چەندە خاوەن دێرینە ،زانست و کولتوری ئازایەتی و لێهاتویی بن ئەوەندە پیالنڕێژی و ئەوەندەش
کار و داویان بۆ دەنێتەوە.
دەوڵەتە دەسەاڵتدارەکان بە تایبەت ڕژێمی ئێران کە خاوەن مێژو و ئەزمونێکی دور و قوڵە لە بابەتی
دەسەاڵتداریدا ،ئەمە باش دەزانن کە کۆمەڵگایەک تەنیا بە زەخت و کوشنت و ترساندن لە ناو ناچێت و
ڕادەست نابێ .ڕژیمێک وەها هەڵچوو لە سەر بیرۆکەی دەسەاڵتداری بە باشی لێکدانەوەی کۆمەڵگا و
چۆنیەتی بن حۆکم ڕاگرتنی پێکهاتەکانی کۆمەڵگا دەکات .بە باشی دەزانێت کە داخواز و لێگەڕینی ژن لە
هەر کۆمەڵگایەکدا شێوە دەداتە داخوازی ئەو کۆمەڵگایە .بۆیە ئەگەرچی لە سەر کوردان وەکو گەالنی تری
ئێران لە سەرەتای هاتنە سەر حۆکم ،گەلێک کڕیاری دژە مرۆڤایی بە ئامانجی لە ناوبردنی هێزی مادی و
مانەوی پێک هێنابێت ،ئەم جارە بە باشرتین ڕێباز؛ واتا تەزاندنی وزە و ورەی کۆمەڵگا واتا ژنان لە بەرانبەری
خۆی درێژە بە کڕیارەکانی دەدات .بەشی گەورەی ئەم خەباتەشی ،سپاردە ماڵبات و ژنان بۆ خۆیان.
درێژەی هەیە.

۵۰

ئەوەندەی وە بیری ئەهات هەر خەریکی شەڕکردن بوو .شەڕ لەگەڵ دایک ،شەڕ لەگەڵ باوک ،شەڕ لەگەڵ
دەوروبەر و کۆمەڵگا و لەگەڵ یاساکان.نەیدەتوانی هاوڕەنگی جەماعەت بێت .وەک باڵندەیەکی سەرگەردان
خۆی بە هەر الیەکدا دەدا تا بیدۆزێتەوە ئەو شتەی ونی کردووە .بە ڕۆژان ئەچووە دەرەوەی گوند و لەگەڵ
دار و دەوەن و چیا و ڕووبار و مەل و باڵندە قسەی ئەکرد .ئەیویست تێبگات کە ژیان بۆ وایە؟ بۆ مرۆڤەکان
یەکرت دێشێنن؟ ئامانجی ژیان چیە؟ عەداڵەت واتا چی؟ و بە دەیان و سەدان پرسیاری دیکەی لە خۆی ئەپرسی،
بەاڵم وەاڵمی نەدەدیت.
بەرەو ئێوارە گەڕایەوە گوند .دایکی لە پەنجەرە دارینە سادەکەوە کە لە ناو چوارچیوەی کاگڵی دا خەماڵبوو
لە چاوەڕوانی هاتنەوەیدا لە دەرەوەی ئەڕوانی .بە دیتنی بەژنی وەک نەمامی ئەستێرەی دڵی ئاسوودە بوو
و ڕۆشت تا چایەکی بۆ بێنێ.
_ ئەستێرە کچم تۆ بەم ڕۆژگارە بیر لە چی ئەکەیتەوە وا هێندە پەرۆش دیاری؟
_ دایکە بۆ چی تۆ بەم ڕۆژگارە کار ئەکەیت و بەاڵم هەموو ئەو پارەی کۆی ئەکەنەوە باوکم هەڵی ئەگرێت؟
یان بۆچی نابێ ژنێک تێر بە دڵ پێبکەنێت؟ یان بۆ ئەڵێن بەهەشت لە ژێر پێی دایکاندایە؟ بۆ براکەم مافی
هەیە خۆشەویستی بکات بەاڵم هەڕەشە لە خوشکەکانم ئەکەن ئەگەر بە پەیوەندییان لەگەڵ کوڕێک بزانن
ئەیانکوژن؟ بۆ کچ بوون لەم کۆمەڵگادا وەک تاوان ئەبیرنێ؟
دایکە بۆ ئەبێ کچێک شوو بکات؟ بۆ هاوڕێکانی مەدرەسەم ،هاوین و ڕۆژین و لەیال نایەنەوە بۆ مەدرەسە؟
دایکە من قەت شوو ناکەم! ئەمهەوێ لەگەڵ هاوڕێکانم کایە بکەم و دەرس بخوێنم.
دایکی ئاخێکی لە قواڵیی دڵییەوە هەڵکێشا و لە چاوە ئەستێرە ئاساکانی ئەستێرەی ڕوانی و وتی کچم ئەگەر
بەم شێوەیە بچیت قەت ناتوانیت لە ناو ئەم کۆمەڵگادا ژیان بکەیت و هەمیشە بە تەنیا ئەمێنیتەوە!
ئەم کۆمەڵگا ژنی گوێڕایەڵ و بێدەنگی ئەوێت و ئەوەی کە ئەم یاسایانە پێشێل بکات ،بە الدەر ناوی ئەبەن و
ئەگەر دەنگ هەڵبڕی و ناڕەزایەتی پیشان بدەی هیچ پیاوێک تۆ ناخوازێت و بە بێ حەیا ناوت ئەبەن .کچم
داهاتووی خۆت خراپ مەکە .ئەبێ ئەو شتانەی تۆ ئەیڵێیت ڕاست بێت ،بەاڵم بەم جۆرە لەقە لە بەختی خۆت
ئەدەی .کچم چاوت بگرە و قایل بە بەو چارەنووسە وا بۆتیان نووسیوە .ئەم شتانەی تۆ ئەیڵێیت ڕاسنت ،بەاڵم
تۆ تەنیایت و ناتوانی بە تەنیا ئەم دنیایە بگۆڕی.

ئه ستیره

ئەستێرە هەستا و لە کاتێکدا کە لەو ئەستێرانەی ئەڕوانی کە لە ئاسامنەوە شەڕیان بوو بۆ ئەوەی جوانی
خۆیان بۆئەو و زەوی بنوێنن؛ لەبەر خۆیەوە وتی :نا دایکە من بە تەنیا نیم ،ئەزانم کە زۆرن ئەو ژنانەی ڕازی
نین بەو چارەنووسە داسەپاوە و دڵنیام کە ڕێگایەک هەیە بۆ ڕزگاری.
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ماوەیەک تێپەڕی و شەوێک لە درگایان دا .براکەی چوو درگای کردەوە و چەند سێبەرێکی دی کە هاتنە ماڵەوە
و دواتر براکەی سەرێکی کێشایە دەرەوە و بە ئەسپایی درگاکەی داخست .شتێک لە ناخەوە پێی گوت بچۆ،
ئەمە دەرفەتێکی زێڕینە!
سەرێکی کێشا تا تێبگات ئەو کەسە نامۆیانە کێن .دیتی  ٦کەس کە سێیان پیاو و سێیان ژنن بە جل و بەرگێکی
زۆر سەرنج ڕاکێش و فیشەکدان و چەکەوە دانیشتوون .یەکەم جار ترسا بەاڵم کاتێک ئەوان دیتیان ،یەکیان بە
ڕوویەکی خۆشەوە بانگی کرد و وتی وەرە ژوورەوە.
هێدی هێدی هەنگاوی هەڵگرت و چوو ساڵوی پێدان و دانیشت .مێشکی پڕ ببوو لە پرسیار .ئەمانە کێن؟ بڵێی
۵۲

۵۳
پێشمەرگە بن؟ نا پێشمەرگە جلەکانیان وا نییە! تۆ بڵێی!؟ ئەرێ ڕاستە ئەوانە گەریالن .ماوەیەک بوو لە ناو
خەڵکی گوند دا دەنگۆی ئەوە باڵو ببوەوە کە گوایە هەڤااڵن لەم دەورووبەرە هەن .بەاڵم نەیدەزانی گەریال
کێن و چۆن بیر ئەکەنەوە .بەاڵم یەکەم شت کە سەرنجی ڕاکێشابوو ئەو گەریال ژنانە بوون وا میوانیان بوون.
بەاڵم لەوە دەچوو ئەستێرەش بەو چاوە پڕ لە پرسیارانەیەوە سەرنجی ئەوانی ڕاکێشابێت .ئاخر ئەوان باش
ئەیانتوانی بە ڕوانین لە چاوی کەسێک ناخی بخوێننەوە.
_ ئێوە کێن؟
_ ئێمە گەریالین.
_ لێرە چی ئەکەن؟ بۆ چەکتان پێیە؟ مەگەر ئەکرێ ژنیش چەک هەڵبگرێ؟
_ ئێمە بۆ ئازادی و سەربەخۆیی شەڕ ئەکەین و ئەو چەکەش بۆ پاراستنە و بە دڵنیاییەوە ژنیش ئەتوانێت
چەک هەڵبگرێت .بۆ تۆ وا بیر ناکەیتەوە؟؟؟
_ لەوانەیە من وا بیر بکەمەوە بەاڵم خەڵکی ئێرە وا بیر ناکەنەوە.
_ گرنگ تۆی .گۆڕانکاری ئەبێ یەکەم جار لە تۆوە دەست پێبکات.
لە ناکاو دایکی بانگی کرد و نەیهێشت ئەستێرە زیاتر الیان دانیشێت .هەستی بە مەترسییەک کردبوو.
چاوەکانی ئەستێرە قەت ئەوەندە درەوشاوە نەبوو .ئەیزانی خەریکە شتێک لە ناخی ئەودا چەکەرە ئەکات.
ئەم هاتن و چوونانە هەر بەردەوام بوو و هەر جار ئەستێرە بە قواڵیی ئەم دەریایە بێ بنەدا ڕۆ ئەچوو و
وەک ماسییە ڕەشە بچکۆلەکە ئیرت نەیدەتوانی لە سنووری ئەو گۆلە بچوکەدا خۆی تەسلیمی چارەنوس بکات.
ژیانی ئەستێرە ببووە هەڤااڵن .بە ڕۆژان ئەچووە بەر ئاوێنە و قژی وەک قژی هەڤااڵنی ژن لێدەکرد و ئەیکرد
بە پەلکە .کەوا و پانتۆڵی لە بەر ئەکرد و لە ئاوێنەدا لە خۆی ئەڕوانی و بیری لەوە ئەکردەوە کە ئاخۆ کەی
بێت ئەویش وەک ئەوان چەک لە شانی بکات و ببێتە گەریال.
دیمەنی هەڤااڵنی لەبەر چاو ال نەدەچوو .پێکەنینیان ،شێوازی قسە کردنیان ،ڕێزدانانیان بۆ یەکرت ،ڕاستگۆ
بوونیان و لە هەمووی گرنگر چاویان کە هەمیشە درەوشاوە بوو.
جارێک کە هاتنەوە ناو گوند هاتنەوە ماڵیان ،ئەستێرە خەریک بوو بە ڕووکەش تەونی ئەکرد بەاڵم دڵی الی
ئەوان بوو .یەک لەو هەڤااڵنە هاتە الی و چەن گرێی دا لە قاڵییەکە و لە چاوەکانی ڕوانی و وتی لەوە ناچێ
قەت بتوانی ئەم قاڵییە تەواو بکەی! الی سەیر بوو وای پێ بڵێن ،چونکە ئەمە یەکەم جاری نەبوو تەونی ئەکرد
و زۆر زیرەکیش بوو لەو کارەدا ،بەالم تێنەدەگەشت بۆ وایان وت!!!

_ چی دەبێ بچم دایکە ،خۆت ئەزانی لێرە ژیان چەندە بۆ من سەختە!
_ کچم تۆ بچی من شێت ئەبم ،ناتوانم دووری لە تۆ تەحەمول بکەم.
_ دایکە من ناتوانم ببینم تۆ و خوشکەکانم و هەموو ژنانی گوندیش بەم شێوەیە ژیان بکەن .من لە بەر خۆم
و ئێوەش بووە پێویستە بچم.
_ کچم شتی وام لەگەڵ مەکە .ئەگەر تۆ بڕۆی کێ لە خەمەکانم تێبگات؟!
دایکی لە ترسی ئەوەی ئەستێرە بە جێی نەهێڵێ شەو دەستی بە فەقییانەی کراسەکەی خۆیەوە ئەبەست و
لە الی خۆی ئەیخەواند .بەاڵم غافڵ بوو تەنانەت دنیای خەونەکانی ئەستێرەش ببووە چیا و گەریال و ئازادی...
ئاواتە خواز بوو چی شتی باشی ئەم گەردوونەیە هەمووی بۆ ئەوان بێت .کە لە هەڤااڵنی ژنی ئەڕوانی لە دڵی
خۆیدا ئەیگوت ئاخۆ لەم دنیایەدا هیچ جوانییەکی دیکە بە قەدەر جوانی گەریال هەبێت؟!
کات تێپەڕی و دوای ماوەیەک هەڤااڵن چوونەوە ماڵیان و کاتێک دەستیان لەگەڵی لێدایەوە نامەیەکیان خستە
دەستیەەوە و ئەویش سوچێکی خەڵوەتی پەیدا کرد و خوێندییەوە .تێدا بۆیان نووسیبوو کە ئەزانین ئەتهەوێ
بەشدار بیت ،پێویست بە وتن نیە ،لە چاوەکانتدا شۆڕشگێڕێک دیارە.
چۆن توانیبوویان ناو مێشکی بخوێننیەوە و بزانن بیر لە چی ئەکاتەوە؟! چوو بێدەنگ دانیشت و سەیرێکی
هەڤااڵنی کرد کە چاوەڕێی وەاڵمی ئەو بوون .چاوی لە سەر ئەوان هەڵگرت و لە چاوەکانی دایکی ڕوانی.
دووڕێیانێکی سەخت بوو ،دڵی بۆ دایکی ئەسووتا کە دوای ئەو بە تەنیا چی ئەکات ،بەاڵم خەونی ئازادی وا
لە دڵیدا ڕیشەی کوتابوو ،ئامادە بوو هەرچی هەیە بیکاتە قوربانی بۆی.
بە بڕیارەوە الی کردەوە الی هەڤااڵن و بە ئاماژە تێی گەیاندن کە ئامادەیە .بە بیانووی ئەوەی کە ئەچێتە
دەرەوە ڕۆشت و بە یارمەتی هەڤااڵن لە گوند دوور کەوتەوە .کاتێک گەشتە کۆتایی گوند ،الیەکی کردەوە و
دانەوی و مشتێک خاکی هەڵگرت و ماچی کرد و وتی سوێند بێت ئەبێ بە ئازادی جارێکی تر بتبینمەوە و
لەسەر خاکت هەنگاو بنێم.
ماوەیێکی درێژ بەڕێوە بوون تا گەشتنە الی هەڤااڵن .ئەو هەڤاڵەی قاڵییەکەی گرێ دابوو لە دوورەوە لێو بە
بزە هاواری کرد :نەموت ئەم فەڕشە تەواو ناکەیت!
ئەستێرە بزەیەکی نەرم بە لێویدا هات ،چاوەکانی بەست و هەناسەیەکی ئازادی هەڵمژی و لە دڵەوە باوەڕی
هێنا بە ئەفسوونی گەریال.

لە ژێر چاودێری دایکیدا ئەو شەوەش دەرباز بوو و نەیتوانی قسەی دڵی الی هەڤااڵن بکات و پێیان بڵێ کە
لەگەڵ خۆیان بیبەن .دوای ئەو شەوە چی دەکرد دەستی نەدەچووە تەونەکەی ،وەک ئەوەی تەلیسم کرابێت
نەیدەتوانی هەنگاو هەڵگرێ بەرەو الی داری قاڵییەکەی.
ڕۆژێک لە دایکی پرسی بۆچی تۆ ناهێڵی لەگەڵ هەڤااڵن قسە بکەم؟
دایکی وتی :ئەترسم تۆ کاریگەر بیت و بتەوێ لەگەڵیان بچیت.
۵۴
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Dibêjin; ‘herkes di bin baranê de şil dibe, lê belê herkes bi
baranê nahese.’ Baranên ku ez pê dihesim; dibin bîranîn, dibin
kêliyên ku ez jiyan dikim, dibin dilopên ku ez destê xwe lê
dixim. Her dilopek baranê, we tîne bîramin. Hemû dişibin hev;
lê hemû jî ji hev cuda ne. Çawa ku her dilopek baranê li ser
bedena min qewsan xizdike, hûn jî wisa di dilê min de herikîn û
we dilê min yê ziwabûyî careke din şîn kir. Eger av nebe, dê çi
ji axê were? Dê ziwa bibe û biqelişe. Ji ber ku pêwîstiyê wê bi
av heye. Eger av nebe, germahî û çira hebe çi feyde ye!
Av herikbar e, baran tu astengiyan nas nake. Rûyê avê yê herî
nerm baran e. Baranên min yên rû xweşik. Ez weki dilopek avê
herikîm û hatim û ez bi dilopên din re bûm yêk. Hûn dizanin, di
navbera we de dîwar tine ne. Eger ez bi dilopên din re nebim
yek, wê demê çi wateya herikîna min heye? Wexta ez ezmanan
mêze dikim ez we dibînim. Her yek ji we dilopek baranê ya
amadeye ku, ji ewran biherike. Ez di ferqa viya de me. Li gorî
min çiya jî ew cih in ku, bi rastî jî di bin baranê de şil bûne û
têne hîskirin.
Û min viya di çiyayên xwe yên azad de jiyan kir. Min careke
din we bi bîr anî di wan baranên ku bi azad diherikîn de.
Şevekê, min di pişt caxên asin de, bi şemitîna stêrkekê ve
barana herikî mêzedikir wê demê baranê ez şandim cihê ku ez
niha lê jiyan dikim. Ji min xwest ku, ez çavê xwe bigirim. Çi
ecêb e, min niha ew gav jiyan kir; ji ber wê jî ez dibêjim: baran
bîranînên min in.
Wexta di rêyên mektebê de em bi baranê re rûbirû dihatin em
dibeziyan û me dixwest ku em bigihijin mala xwe. Ew porê
me yê ku me bi keyfa dilê xwe çêdikir, çawa qijdibû û tevlîhev
dibû. Ser hemû tiştan, dayika me jî xwe li ser me aciz dikir. Lê
careke din jî me nedikarî ku em ji baranê birevin. Tu bi qasî
kîsoyekê an jî wekî sîworiyekê be; ew baran dê te şil bike.
Baran, newrozên min in ku, ez bi veşartî direviyam û diçûm.
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Gavên min yên yekemîn in ku ez ji bo azadiyê direviyam. Ey
baran, ey xweda qey tu yî?
Wekî riwekan germahiya min, nûra min ku di xwe de temamkiriyî
û ez avakirimê?
Ez careke din berê xwe didim barana ku hûr hûr dibare û ez
diqîrim: tu tenê min şil neke, tu jî min hîs bike!
Tê di dilê min de hinek dilopên baranê yên din bibînî. Ku
dixwaze bê asteng, bê dîwar, bê sînor bibare...

Dema îdiaya mirov mezin be, çalakiya mirov jî bi teqez wê mezin be. Kesayate
sekvantî dixwe de ava kirin, ne kareke hêsan û ji rêzê ye. Lê belê îro di PKK’de
bi dehan sekvanên bi vî rengî hene ku xwe bi hemû wan teybetmendiyan re kirine
yek û li gorî wê jî dimeşin. Ya ku wan li her derê de ser dixe cewherîbûna wan,
girêdanbûna wan û îradeya wan e. Îro bi dehan mînakên bi vî rengi hene.
Yek ji wan mînakan Ş. Zîlan Gabar’e ku xwe bi wan teybetmendiyan re kiribû
yek û jiyana xwe jî pê re dida herikandin. Erkê xwe yê şer pêk di anî. Şer kir. Bi
berxwedanî gihişte şehadetê. Îro bi dehan ciwan wekî Ş. Zîlan li akademiya Ş.
Zîlan de dibin şopdarê wê. Çeka rêheval Zîlan li erdî namîne. Bi dehan Zîlanên
sekvan hene ku li hember neyar ji bo ax û welat û gelê xwe têdikoşe. Dijmin çi
qas di hêla teknîkî de pêşde jî be ji bo me qet nabe pirsgirek. Li gel me rêhevaltî,
fedaîbûn û bi dil û can şerkirin heye. Ev jî me dibe serkeftinê.

BARAN
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.....................Bîşeng Serhildan Sîser

Şer yek ji wan diyardeyan e ku roj bi roj pêşdikeve û teqtîkan pêş dixe. Her wiha
şer dikare çarenûsa welatekî an jî sedemekê biguhere.
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Em wekî fedaiyên Rêber Apo, şer wekî mijareke ji rêzê nagirin dest ku kê were
pêşiya me em lê bidin, bikujin. Wisa nîn e. Em bi pîvan bi exlaq û li ser esasê
parastina reva tevlî şer dibin. Ji xwe wekî Rêbertiya me dide diyarkirin; ‘em
xwedî hêzê cihanê bibin em bi ser kesê de naçin; lê eger hemû hêzên cîhanê bi
ser me de werin em ê mafê xwe biparêzin.’
Di roja me ya îro de yek ji wan taktîkên sereke di şer de ku xwedan rol û
mîsyoneke girîng e suîkast e. Sûîkast û erkên wî kesayetên cîddî, bi sebir û her
wiha kesayetên girêdayî birdozî û rêxistinî dixwaze.
Kesayetên ji rêzê teqez nikarin vî karî bikin û bi ser kevin. Sekvantî karê eşq,
girêdayîn û baweriyê ye. Di şer de kîjan alî xwedî sekvanên xurt be ew dikare
dijminê li hemberê xwe ji aliyê îrade, bawerî û wêrekî ve bişkênin û di kêlî de
serkeftinê bi dest bixin. Wê demê mirov dikare bêje, artêşek bê ku li pişta xwe

Têgîna sekvantî, di bingeha mirovkûjî û qomployê de mirinên ku pêk
tên wate dike. Ji bo wê jî navê branşê wek suikast dayîn pir guncav
nabe. Sekvantî (keskin nişancı)di kevneşopiyên Kurdan de heye.
Kesekê ku nîşana wî xurt be û her hedefê dide ji wî re dibêjin ‘sekvan’.
binêre, pişta xwe bide sekvanên xwe bi pêşve biçe. Kîjan artêş dibe bila bibe
dema li hemberê wê sekvanên xurt hebin û wê hêzê jî xwe di aliyê sekvantî de
xurt nekiribe dê li ser moralê wê artêşê neyênî bandor bike û nikare xwe komî ser
hev bike. Sekvanî ew qas bi xwe û çeka xwe girêdayî û bawer e ku ti tişt wî asteng
nake. Tek armanca wî an serkeftin an serkeftin e.
Ez dixwazim di derheqê sekvantî de hinek agahiyan ji pirtûka Heval Cemal parve
bikim.
“Suikast di şer de nîtelîk ava dike cewher pêş dixe. Lê belê di nava me
de wek sekvanî bê gotin dê baştir be. Têgîna sekvantî, di bingeha mirovkûjî û
qomployê de mirinên ku pêk tên wate dike. Ji bo wê jî navê branşê wek suikast
dayîn pir guncav nabe. Sekvantî (keskin nişancı)di kevneşopiyên Kurdan de heye.
Kesekê ku nîşana wî xurt be û her hedefê dide ji wî re dibêjin ‘sekvan’. Kurd wek
hunerekê nêzî sekvaniyê bûne. Sekvanên ku nîşana wan baş ew herêma ku lê
diman heta tevahî welat de dihatin nas kirin. Sekvantî wexta kamil tê şixulandin
dibe taktîkek şer yê bibandor. Li hewa an jî bejahîde bi şêwazekê dijminê dûr bi
qabiliyeta xurt a lêdanê ve bêbandor kirine. Lê ji bo viya pêwîst e di pêvajoyek
baş ê perwerdeyê de derbas bibin û van rêbazan bikin şêwazên jiyanî. Nexwe her
ku tu bixwazî tu nikarî li dijminê xwe bidî. Sekvantî di roja me de wekî roj tê
şixulandin bi riya termalê şev jî dikare were şixulandin. Eger mirov di sekvantîde
gihaştîbe mirov kengî lê bide dê dijminê xwe binbixe û di şer de xwe bigihîne
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rêzên jor. Berê di hevalan de hêza ji dûrde lêdanê lewaz bû. Hevalan zêdetir bi
rêya dizî (sizma) diketin nava dijmin û bi bombeyan lêdidan. Ji hêla dûr lêxistinê
de lewaziyek hêzên me hebû. Ji bo wê jî pirî caran şereke ku pir giran jî dimeşiya
de jî carna qet windahiyên dijmin çênedibû. Lê hûn bala xwe bidinê eger hevalên
me kengî bi dijmin re dikevin temasê teqez di dijmin de jî mirî çêdibin. Ango di
vê wateyê de pisporiyek qismî pêşketiye.
Teqtîka sekvaniyê şerê beramberde jî xwedî role. Her wiha di çalakiyên ku
teybet hatî rêxistinkirî de jî rola sekvaniyê xurt e. Ango ji bo hedefa xwe pêkanînê
de roleke teybet heye. Mînak tê tenê kesê ku tu dixwazî lê bidî. Ji derveyî wî tu
li kesekê nadî. Wek lêreşandin (tarama) tu herkesî nagirî hemberê xwe. Te tenê

Dema îdiaya mirov mezin be, çalakiya mirov jî bi teqez wê mezin be.
Kesayate sekvantî dixwe de ava kirin ne kareke hêsan û ji rêzêye.

qontrayekê bikujî wê demê te tenê biçî û li wî bidî; hewce nake tu biçî tevahî
malê bireşînî. Ango pêwîst e baldayîn ser hedefê be. Di vê wateyê de sekvanî
roleke xwe mezin heye. Mînak di qadekê de leşker serte de were di bi wî re bikevî
pêvçûnek normel û li wir 4-5 leşkeran bikujî bêgûman bandora viya heye. Lê tu
bi dûrbînê ve mêze bikî û koordîneya şer an jî fermandarê komê bikujî wisa ye ku
te 50 leşker kuştine. Dijmin êdî nikare wê kome rêve bibe. Di vê wateyê de rola
sekvanî ya girîng heye.” HEVAL CEMAL

nû pêk bînin. Şehîdê me yê berxwedana mezin rêhaval Mazlûm Doxan, xwe
di berxwedana 21’ê Adarê de xiste pêşeng. Berxwedanek herî mezin ku mirov
bixwaze bike ye. Li gorî dema xwe di şert û mercên herî zehmet de pêk aniye.
Lewre eger wek mirov xwedî li xwe derketin çêbibe şert û mercên mirov têde û
merhele girîng e. Di nêvengek wisa de ku kesek nikare nefes jî bigire de wexta
dibîne ku li ser navê netew li ser navê gel dikare ji dîrokê re tiştekê bike, di wê
dem, cih û mekande zaniye şehît bikeve. Kawatiya hemdem, Newroza hemdem,
rizgariya netewî xwedî gavek wiha bûye. Salên partiya me yên derbasbûyî wiha
ne. Me bi cejna Newrozê ve bingehên vê partiyê avêtin. Me xwest ku em bi
rengînî, ronahî, hêvî, germahî û rihê zîndîbûyîna biharê ku ji xwezayêre anîyive
bersiv bidin rihê PKK’ê. Ji wê rojê heta niha her ku diçe vedibe, zindî dibe û bi
hêz dibe. Berxwedayînên herî mezin di van rojan de tîne rewşa ku têkneçûyî.
Her sal dibe mizginiya rizgariya sala pêşerojê. PKK ev sale ji şert û mercên
Kurdistan’ê yên herî bê imkan de gihandiye salên ku hêvî û bawerî gehiştiye
asta herî jor. Şehîdên me hene. Şehîdên meha Adarê hene, em her 21’ê Adara
nû de şehîdan didin û wisa pîroz dikin. Newroza 1988’an li tevahî cîhanê û
heremê de navê Kurdistanê belav kir. Vê biryara xwe bi çalakiya bilind ve xiste
jiyanê. Viya pir vekiriye ku ev sale sala me ye û em vê mijarê qet bernadin.
Hostayên şoreşên mezin; dibêjin ku; ‘şoreş cejna gelan e’. Viya rast e. Tevahî
cejn ji bo bîranîna qezenç kirina şerên mezin tên îlan kirin. Em tenê rojên ku şer
hatî qezenç kirin wek roja cejnê îlan nakin. Newroz dibe ku kevneşopiyek wisa
be. Lê kevneşopiyek pir paş de maye. Halbukî me di van salan de çikir? Me li
hember zaliman serkeftinên çawa qezenç kirin ku em ji bo xwe bikin cejn? Viya
wek bîranîn eke û em nikarin bi bîr anîn ekê ve xwe têr bibînin. Niha pêwîstiya
me cejneke mezin heye û cejna me ya herî mezin jî şerê me ye. Îro gelê me pir
bi wêreke û êdî ji dijmin natirse. Ji ber ku dijmin viya dizane şelaqiyê (yaltakçı)
dike. Viya pêşketinek mezin e. Ev viya nîşan dide; ‘wexta gelê me xwe gihande
amûrên xwe yên şerkirinê, şerê xwe hinekê din bi cesaret pêşwazî bike, dikare
qezenç bike. Viya jî hatiye ispat kirin. Wê demê gelê me de bi van sîlahan ve
rabe ser lingan. Ji zîncîran, ji tarîtiyê, ji ketibûyînê zêdetir tiştekê ku em winda
bikin nîn e. Lê belê tiştên ku em qezenç bikin zehf in, welateke me yê pir xweş
heye.
Em dixwazin van salan bikin salên şer yê ku di dîrokên me de em heta niha
qet rûbirû nehatine. Ji bo viya emê tevahî qabîliyetên xwe têxin tevgerê û xwe
bigihînin serkeftinên ku heta niha nehatine dîtin. Keda herî esil, pîroz ya di vê
oxirê de tê dayîne. Wê demê bersiva wê jî pêwîst e bi mikemmel, di cihê wê de
û bi wate were dayîn. Em bang gelê xwe yê ku dixwaze şerê rizgariya netew di
asta herî bilind de pêş bixe, dikin ku, ji bo îradeya xwe di şêwaza encamgirde
cih bîne, yekîneyên xwe ava bike, biparêze bila were tevlî nava şerê gerîlla bibe
û wê xurt bike. Em hêvî dikin ku gelê me di vê merheleya dîrokî de şerê xwe bi
serkeftî pêş bixe, bi eşqeke mezin ve erk, berpirsiyariyê ve serkeftinê dest bixe.
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Dİ ŞER DE
ROLA SEKVANTÎ

.......................... Zîlan Seqiz
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qezenç bikin û biparêzin. Şehîdên me bi serê xwe qeleya egîdiyê ne. Rastiya me
yên herî mezin ku hatine ispatkirin in. Eger em dixwazin rast nêzî şehîdên xwe
bibin û wana esas bigirin em ê bizanin ku tişta wan li ser lêhûrbûn dikir partî bû.
Wana bi afirandina partî ve xwe bêmirin kirin.
Em nirx didin şehîdên xwe. Wana difikirin û em xemgîn dibin. Em dibêjin; ‘ma
qey hineke din jiyan kiriban nedibû?’ Rast e, ew jiyan dikin û ew heqîqet in. Ew

Partiya me û militanên wê ji bo gelê xwe çi pêwîst be, bê ku bikeve di nava hizreke
biçûk, bê tereddut û bê tirs pêk aniye. Militaniya PKK bi hezaran şehîdên xwe ve

Merheleya dîrokî ku em niha gehiştin de em êdî dibêjin ku; ‘dê gelê
me rabe serhildanê.

Em dixwazin van salan bikin salên şer yê ku di dîrokên me de em heta
niha qet rûbirû nehatine. Ji bo viya emê tevahî qabîliyetên xwe têxin
tevgerê û xwe bigihînin serkeftinên ku heta niha nehatine dîtin.

weki partiya me PKK, jiyan dikin. Ji bo ku ev çeke were ava kirin, berxwedayîna
mezin ya zindanan hat jiyankirin.
Îro pêwîstiya me ya hesap pirsînek mezin heye. Ji ber ku em li cîhanê mêze dikin,
li xwe mêze dikin em şerim dikin. Riya ji viya rizgarbûyîn, hesap pirsîne. Îro ji bo
hesap pirsîneke wisa derfet derketine holê. Hêsan nîn e û em erzan nefikirin. Em
xwe ne xapînin. Em bi hêsanî dest ji doza mirovatiyê bernedin. Wê demê tişta ku
bê kirin, mafên me yên ku neheq û bi zalîmane ji destê me hatî girtin careke din bi
zorî dest xistin e. Dibêjin ku insan wekhevin, wisaye jî. Lê belê çarenûsa herkesî
di civaka wê ve girêdayî, rastiya netewiyeta wî ve pêşdikeve. Viya di rastiya me
ewqas xerab e ku bi tu netewan re nayê muqayese kirin. Em îro gihiştin rewşa
ferqa viya. Viya rastiya me ya hesap ji hev pirsînê ye. Tu kes nikare vê erkê têxe
plana duyemîn de. Dîsa tu kes nikare hinek tiştên din derxe pêş û xwe di nava
ixanetê de bihêle. Li Kurdistan’ê de yê ku xwedî kedeke rast û bi heq be, pêwîst
e xwediyê welatê jî derbikeve. Wek gel em gihiştin biryarek bi vî şêwazî û me
netbûyîna vê biryarê derxiste holê. Ji bo vê biryarê me partî ava kir. Partiya me ji
bo me biryara herî mezin e.
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ispat kiriye ku xwediyê soza xwe ye. Li cîhanê li heremê û her wiha li welatê me
de hêza tu kesî nîn e ku viya red bike. Dijmin jî viya îtîraf dike. Wê demê partiyeke
ku ew qas xwe ispat kiriye re gelê me dê çawa bersiv bide? Êdî em gelê xwe jî
dikişînin di nava imtihanan de û viya jî imtihanek hêsan nîn e. Di vî şerê mezin û
bê merhamet de pêwîst e yê heq teqez qezenç bike. Di serweriya dewleta Tirkiyê
de bê edaletiya herî mezin, zordarî û bi her cûre qetlîam hene. Pir kes wexta
şimaqek biçûk dixwe qiyametê radike, axaftinek xerap dibe sedema cînayetê. Li
dijî êrîşek kûçikekê jî bi cînayetê bersiv tê dayîn. Gelo ew qasî neheqanî, xerabî
ji wê jî zêdetir jiyaneke bi eşkence û her cûre perçiqandinê dê çawa bersiv were
dayîn? Mirovên me nikarin li hemberê viya bêdeng bimînin. Nikarin xwe ewqasî
bifikirin û viya his nekin. Partiya me êdî derfet nade viya û qebûl nake. Partî heta
niha jiyana ku hatî ferz kirin re dibêje; ‘bisekine’. Viya ne tenê bi gotin her wiha
bi çalakiyan de jî dibêje. Merheleya dîrokî ku em niha gihiştin de em êdî dibêjin
ku; ‘dê gelê me rabe serhildanê.’ Newroz her tim ji bo me wateya ‘roja nû, roja
ku biharêre vedibe’ îfade kiriye. Di vê cejnê de em dixwazin cilên xwe yên netewî
li xwe bikin û li gorî kevneşopiyên xwe pîrozbahiyan pêk bînin. ‘Roja nû’ wek
rojeke ku rihê gel dibe yêk, agirê azadiyê geş dibe tê nirxandin. Bi munasebeta
vê rojê em jî hatin cem hev û me agir pê xist. Em dixwazin pêwîstiyên roja
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Rêxistina me di nava şert û mercên zehmet de li hemberî dijmin şerekê bê eman
dest pê kir û hebûna xwe heta roja me aniye. Dîsa partiya me em anîn e merheleya
ku em dîroka xwe ya cewherî bi destê xwe binivîsînin. Viya beriya her tiştî hiştiye
ku em mirovatiya xwe ya ku em pêwîstî pê dibînin careke din qezenc bikin. Em bi
rastiya xwe ya welatêke azad de derdikevin rê û em bi welatê xwe ve girêdayîne.
Ji bo wê jî em li ser wê şereke herî bi esil dimeşînin û pêwîst bike emê her
tiştê xwe danin holê. Ji bo serkeftina viya fedakarî û cesareta ku pêwîst me dest
xistiye. Ji bo ku em rêxistina xwe bigihijînin van rojan me rojên zor û zehmet
jiyan kir. Lê ew rojên zor, me gav bi gav derbas kir û em gihiştin serkeftinê.
Me rêxistina xwe li hember tevahî hêzên ku di dîroka mirovatiyê de herî barbar
û di heman demê de herî xasûk parast û pêş xist wisa em hatin heta van rojan.
Îro partiya me bi Seroktiyeke ku serkeftinên mezin pêşdixe ve derdikeve pêşiya
gelê xwe. Em pê bawer in ku çeka ku em herî zêde hewce ne, me derxistiye holê
û daye destê gelê xwe. Partî sîleheke mezine û bi hêsanî nehatiye qezençkirin.
Me ev çek tam di 15 salan de li hemberî dijmineke herî zalim di nava her şert û
mercan de bi şerkirin û ev şerê serxistin ve da destê gelê xwe. Berê em berdin
xwedî sîlehek wisa bûyîn, di bin navê sîleh de sopeyek me yek xerabî jî tune bû.
Gotinên me, cewhera me pir lewaz bû. Ji rastiya me îfadekirinê pir dûr bû. Di
vê demê de welatê xwe ixanetkirin wekî qedeheke av vexwarin erzan bûye. Bê
esiliyeke mezin tê jiyandin. Em di vê merheleyê de dibêjin ku bê welatîbûyîn
ketîbûyîna herî mezin e. Beriya her tiştî pêwîst e em bizanin ku heta ku em hêstên
an jî fikrandinên welatparêziyê ava nekin em tucarî nikarin derbikevin li hember
mirovatiyê. Em nikarin ji vê jiyana bê heqîqet re bêjin; ‘jiyan.’ Bî vê zanistê re
me rêgeza jiyanê ya herî bingehîn esas girt û em ketin rê. Wexta em destpêkê
derketin rê, li ser axa me bêhna bêhevîtiyê dihat. Ji bo jiyanek ji rêzê jî hêvî tine
bû. Em bi jiyaneke ku dest her tiştî berdayî û bêbawer ve rû bi rû bûn. Me dizanî
ku em nikarin ji vê re bêjin; ‘jiyan’ û qebûl bikin. Me bi vê zanistê re gavên xwe
avêtin. Di van salan de ji bo di şexsê partî de serkeftinê, çi pêwîst be em gihiştinê.
Hêza fikrandina me ya mezin di her şert û mercê de em gihandin bi dijminê xwe
re şerkirin û bi dostên xwe re yêkitî ava kirinê. Destpêkê jî em gihandin siyaset
û rêya ku me digihîne hêza me ya cewherî. Em bi rastiya xwe ya jiyanê ku bi
sedsal in jê hatine dûr xistin re rûbirû hatin. Dîsa em bi rastiya jiyana xwe ya ku ji
derveyî xwe tu tişt nedifikirî, nedidît ve rûbirû hatin. Em ji kesayeta ku li paşiya
serdemê de mayî ve gihiştin kesayetek difikire, kesayetek xwedî siyaset. Her
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Beriya her tiştî pêwîste em bizanin ku heta ku em hêstên an jî
fikrandinên welatparêziyê ava nekin em tucarî nikarin derbikevin li
hember mirovatiyê. Em nikarin ji vê jiyana bê heqîqetre bêjin; ‘jiyan.
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wiha em gihiştin rastiya gelekî ku ji xewa mezin rabûyî. Eger me şerê xwe di asta
partî de wek şêwaza PKK qezenç nekiriba wê demê tevahî gotin û hewldanên me
dê vala derketiba.
Ez dibêjim ku em ji her demê zêdetir rastiya partiyê baş fam bikin. Eger em vê
çekê rast bikar bînin, em ê her tiştê ku me ji sedsal in windakirine gav bi gav

