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 سخن نویسنده

ــی منــودم، در  ــارز آپوی ــی دو همــرزم و مب ــارزه و زندگ ــورد مب ــی در م ــه نوشــنت مطالب ــم ب ــه تصمی ــی ك    زمان

آغــاز برایــم بســیار ســخت و دشــوار بــود. در ایــن فکــر بــودم کــه آیــا قلــم یــك نویســنده قــادر بــه آن خواهــد 

بــود كــه  تحلیلــی عمیــق و حقیقــی از شــهید و شــهادت را در قالــب چنــد صفحــه ارائــه و بیــان منایــد؟! زیــرا 

شــهیدان راه آزادی خــود بخشــی از حقیقــت و راســتی می باشــند. شــهیدان؛ رهــران حقیقــی برشیــت بــه شــامر 

ــد. در  ــان داده و می دهن ــت نش ــای فرودس ــه خلق ه ــودن را ب ــارزه من ــنت و مب ــه زیس ــان راه چگون ــد. آن می آین

ــم  ــت، َعلَ ــی و جاهلی ــتم، بی عدالت ــم و س ــر ظل ــی، در براب ــان و فدای ــارز قهرم ــزاران مب ــتان، ه ــخ کوردس تاری

ــت  ــن الزم اس ــد. بنابرای ــان کرده ان ــدای خلق ش ــت را اه ــارزه و مقاوم ــی مب ــته اند و خط مش ــارزه را برافراش مب

ــن شــهیدان را  ــاد و خاطــرات، قهرمانی هــا و كارهــای خارق العــاده  ی ای ــار فراموشــی ی ــرد  و غب ــم گَ كــه نگذاری

بپوشــاند. همچنیــن الزم و شایســته اســت کــه تاریــخ کوردســتان آزاد را بــا رمــان قهرمانــان مزیــن مناییــم. چــون 

ــادآوردن  ــه ی ــا ب ــا ب ــد. تنه ــه شــامر می آی ــی و انســانی ب ــف اخالق ــن وظای ــن ومهم تری ــل از باارزش تری ــن عم ای

و نوشــنت یــاد و خاطــرات شــهیدان و ادامــه ی راه آنــان اســت كــه بــه زندگــی امیــد و بــاوری بخشــیده و رنــگ 

ــود. ــر ش ــر و زیبات ــی رنگین ت زندگ

 هــر شــهید فلســفه ای از زندگــی آزاد را بــرای برشیــت بــه ارمغــان آورده، بــا اعــامل و قهرمانــی خویــش، شــیوه ی 

ــه ای  ــخ، وظیف ــن تاری ــت داران ای ــده گان و امان ــد. بازمان ــا می آموزن ــه م ــت را ب ــارزه و مقاوم ــی آزاد و مب زندگ

ــی بدســت  ــه صــورت شــفاهی و كتب ــارز را هــم ب ــك مب ــای ی بردوش شــان می باشــد و آن اینکــه؛ جنبه هــای زیب

نســل های آینــده برســانند. تنهــا انتظــاری كــه شــهیدان راه آزادی از مــا دارنــد، برجســته منــودن راه و  اهــداف 

و آرزوهــای آنــان می باشــد. زمانــی كــه از زندگی نامــه ی یــك شــهید بحــث بــه میــان می آوریــم، در عیــن حــال 

امانتــی كــه شــهید در پیــش مــا نگــه داشــته، از آن محافظــت بــه عمــل آورده ایــم. برخــالف آن  اگــر در جامعــه ای، 

ــت  ــخ ثب ــهیدان در تاری ــت ش ــی در امان ــوان خیانت ــود، به عن ــپرده ش ــی س ــاد فراموش ــه ب ــهیدان ب ــت ش حقیق

ــان  ــتگی ناپذیر شهیدان ش ــای خس ــالش و قهرمانی ه ــد ت ــرا رس ــه روزی ف ــه ای ك ــر آن جامع ــذا وای ب ــردد. ل می گ

را بــه بــاد فراموشــی بســپارد. حقیقتــی كــه امــروز جامعــه ی بــرشی بــدان گرفتــار گردیــده، هــر جامعــه ای بــرای 

دســت یافنت بــه آزادی خویــش، هــزاران تــن از بهرتیــن انســان هایش را فــدا کــرده« اگــر تنهــا ســیری بــه ســده ی 

ــار  ــان را نث ــه آزادی و دموکراســی جان ش ــرای دســت یابی ب ــا انســان ب ــه میلیون ه ــم ک ــم، شــاهد آنی 20 بیندازی

ــا ایــن  منوده انــد، امــا ایــن جــان باختــگان در مــدت زمــان کمــی بــه فراموش خانــه ی تاریــخ ســپرده شــده اند. ب

ــا،  ــن ارزش ه ــه چنی ــی را ک ــالم سیاس ــه داری و اس ــه ی رسمای ــتناک مدرنیت ــت دهش ــه ذهنی ــت ك ــود الزم اس وج

ــد، نفریــن و رســوا منــود. قهرمانــی و دالوری هــا را مســخ و تهدیــد می كنن

ــه مقــام شــهادت  ــه هــزاران انســان ب ــه حــزب کارگــران کوردســتان )PKK( ، ب ــارزات آزادی خواهان در طــول مب

نائــل گردیده انــد. هــر یــك از ایــن شــهیدان صفحــه ی نوینــی از زندگــی را بــرای خلق شــان بــاز منوده انــد. ایــن 

صفحــه ی نویــن در کوردســتان را می تــوان به عنــوان صفحــه ی مقاومــت و مبــارزه در راه آزادی نامگــذاری منــود. 

PKK در ســده ی 21، بــه  حــزب مقاومــت و مبــارزه در راه برقــراری نظــام دموکراســی و حقیقت جویــی تعریــف 

می گــردد و بــه حــزب شــهیدان  نامگــذاری شــده اســت. شــهیدان در صفــوف مبارزاتــی PKK، رمانــی از قهرمانــی 

ــا خــون  ــد. ایــن رمــان را هــم ب ــه ی کاپیتالیســتی ثبــت کرده ان ــارزه را در عــر وحشــت و جهالــت مدرنیت و مب

خــود بــر صفحــات تاریــخ نوشــته و معنــا و مفهــوم زندگــی، مبــارزه، مقاومــت، آزادی و دموكراســی را بــا اراده و 
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خواســت و عشــقی راســتین بــرای جامعــه ای انســانی بیــان و عیــان منودنــد.

ــا گوشــه هایی از حقیقــت  ــی را انتخــاب منــودم ت ــارز قهرمان ــورد، دو مب ــق ک ــارزان آزادی خــواه خل ــان مب در می

آنــان را بــرای خلقــی كــه تشــنه ی شناخت شــان بــوده، بیــان منایــم. ایــن وظیفــه را هــم بــر اســاس وصیــت یكــی 

از ایــن رفقــای شــهید انجــام مــی دهــم. ایــن دو همــرزم در یــك گروهــان نظامــی وابســته بــه نیروهــای مدافــع 

خلــق )HPG(، طــی عملیاتــی قهرمانانــه بــا هــم مقاومــت و مبــارزه منــوده و بــا قهرمانــی بــه درجــه ی شــهادت 

می رســند. جالــب این جاســت کــه هــر دو رفیــق قهرمــان از یــك شــهر به پاخواســته اند. به دلیــل یكــری 

مســایل ســازمانی و حمــالت هوایــی دولت هــای فاشیســتی ترکیــه و ایــران بــه منطقــه حفاظــت شــده ی میدیــا، 

ــن  ــر ای ــم.  به خاط ــام ده ــان انج ــوص آن ــی را در خص ــرتده تر تحقیقات ــر و گس ــیوه ای عمیق ت ــه ش ــته ام ب نتوانس

مســئله هــم متأســفانه نتوانســتم، متامــی جنبه هــا و مراحــل زندگــی ایــن همرزمــان را بــرای خواننــده گان مشــتاق 

بیــان کنــم. 

ــه  ــوط ب ــم، بخــش نخســت آن مرب ــاده منای ــط نوشــته و آم ــج بخــش مختل ــاب را در پن ــن كت ــم ای ــم گرفت تصمی

ســخنان )رهرآپــو ( در خصــوص شــهیدان راه آزادی اســت كــه در تحلیــالت قبلــی خویــش بیــان منــوده. بخــش 

دوم؛ مربــوط بــه تحلیــالت و تحقیقــات مــن دربــاره ی هــر دو همــرزم اســت. بخــش ســوم؛ گزاش هایــی از ایــن 

همرزمــان اســت کــه بــه ســازمان ارائــه داده انــد.  بخــش چهــارم؛ چنــد نوشــته ای از همرزمــان شــهید می باشــد 

ــه ذکــر اســت کــه در فصــل چهــارم،  ــد عكســی از ایــن همرزمــان اســت. الزم ب و بخــش نهایــی متشــکل از چن

به دلیــل وضعیــت فوق العــاده ی حــزب و حمــالت هوایــی تركیــه بــه كوهســتان های آزاد کوردســتان و همچنیــن 

ــته های  ــی از نوش ــداد اندك ــر تع ــناخته اند، ناگزی ــا را ش ــن رفق ــه ای ــخاصی ک ــان و اش ــرتس نبودن همرزم در دس

ــد. ــن بخــش جــای گرفته ان همرزمــان شــهید در ای

ــتاره ها  ــه س ــاهو« ب ــق »ش ــدن رفی ــق ورزی ــل عش ــامن« به دلی ــتاره در اوج آس ــاب، »دو س ــام كت ــوص ن  در خص

ــه  ــه آن هم ــامن ك ــکوه آس ــت و ش ــتاره ها و عظم ــی س ــدن زیبای ــت دی ــب جه ــی از ش ــا پاس ــدن ت و بیدارمان

ســتاره را در ســینه ی زیبــای خــود گســرتانده بــود، ایــن نــام را انتخــاب منــوده ام. ســتاره در رمــان زندگــی رفقــا 

ــان آزادی خــواه و  ــای »کوردســتان« می باشــد. جوان ــه معن ــارز« و آســامن ب ــای »مب ــه معن »شــاهو و ســیوان« ب

دموكراســی خواه از قداســت و قهرمانی هــای ایــن ســتاره ها نیــرو گرفتــه و بــه كاروان ایــن ســتاره های درخشــان 

پیوســته و خواهنــد پیوســت. ایــن تنهــا بســنت عهــد و پیــامن بــا شــهیدان و بیــان موضــع و پاســخی تاریخــی بــه 

ــر و  ــر، جذاب ت ــادر گرم ت ــوش م ــه از آغ ــتان ك ــای کوردس ــه  كوه ه ــان ب ــد. جوان ــورد می باش ــق ک ــمنان خل دش

امن تــر اســت، پنــاه بــرده و مبــارزه منوده انــد. ایــن راهــی تاریخــی اســت کــه شــهیدان آزادی، آن را گرفتــه و بــه 

مــا نشــان داده انــد و مــا هــم ایــن را ادامــه خواهیــم داد. جوانــان بــا بــه دوش گرفــنت اســلحه های ایــن شــهیدان، 

انتقــام ایــن مبــارزان را گرفتــه و اجــازه ی به هــدردادن خــون رسخ آزادی ایــن قهرمانــان را نخواهنــد داد. بــا ادامــه 

راهشــان نهــال آزادی و دموکراســی را در کوردســتان آبیــاری و تنومنــد خواهنــد منــود. در نهایــت از متامــی رفقایــی 

كــه در چــاپ و انتشــار ایــن كتــاب مــرا یــاری منوده انــد، قدردانــی منــوده و بــرای آنــان آرزوی موفقیــت دارم.
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 بخش یکم

شهید؛ شمع تولد دوباره یک خلق

ــكار  ــروزی ب ــرای پی ــد ب ــق را می توانی ــه خل ــورد »ARGK«  و جبه ــش آزادی بخــش خلق ک     »ســالح حــزب، ارت

ــز  ــا نی ــق! م ــه خل ــمن و ن ــه دش ــمرد، ن ــد ش ــان نخواه ــام را انس ــی ش ــد كس ــه كار نگیری ــر آن را ب ــد. اگ گیری

ــه  ــهید، ب ــك ش ــره ای از ی ــاد و خاط ــی ی ــا حت ــزد م ــز در ن ــر چی ــیم. ه ــت باش ــی راح ــن كس ــا چنی ــم ب منی توانی

مبنایــی بــرای رســیدن بــه پیــروزی مبــدل می گــردد. هیــچ كــس نگویــد کــه منبــع و منشــاء تــوان و نیروهایــم از 

ــوان و نیــرو اســت. ــرای مــا منشــاء ت كجاســت؟ آری حتــی یــك شــهید ب

... همــه ی ایــن چیزهــا بــدان معناســت كــه یــاد و خاطــره ی شــهدا، رفیع تریــن و گرانقدر تریــن ارزش هاســت و 

تــالش منــودن نیــز نشــانگر پایبنــدی بــه آنهــا بــوده و ایــن رســیدن بــه پیــروزی اســت...«.

  »حزبی شــدن بــه منظــور نظامــی گشــتنی بــزرگ اســت. نظامــی شــدن نــه بــرای شكســت خــوردن، بلكــه جهــت 

شكســت دادن اســت. متــام این هــا بــرای معنــا بخشــیدنی دوبــاره بــه عشــق و زندگــی و همچنیــن معنــا بخشــیدن 

بــه بزرگ تریــن جنگجویــان راه آزادی و ایــن نیــز رسزمیــن محــروم شــده و متثیــل منــودن آن می باشــد...«.

»مــن بــه جــز ایــن خلــق و ایــن خلــق نیــز بــه جــز مــن و دوســتانش، كــس دیگــری نداریــم. بــا دوســتان متقلــب 

و یــا تنهــا بــا رفقــا و همراهامنــان منی تــوان بــه ایــن انــزوا و تنهایــی پایــان داد. بلكــه بــا ایجــاد برابــری بــا متــام 

انســانیت و ایجــاد رفاقتــی آزادانــه و برابــر بــا آن و بــر اســاس احســاس همــدردی، ابــراز محبــت و درك عواطــف 
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همدیگــر اســت كــه ایــن انــزوا و تنهایــی پایــان می یابــد و ایــن را بایــد هــم در فكــر و هــم بــا اراده انجــام داد. 

تنهایــی، فقــط بــر ایــن اســاس می توانــد پایــان یابــد...«.

ــر  ــك از شــام ب ــده اســت، هری ــی مان ــه باق ــروزی رســیده ایم. آنچــه را ك ــه پی ــن لحــاظ ب ــا از ای »در حقیقــت م

اســاس وظیفــه ای كــه بــر عهــده داریــد، بجــای آوریــد. طــرح و پایه ریــزی آن صــورت گرفتــه و حتــی دیوارهــا را 

تــا ســقف بلنــد کرده ایــم. آنچــه كــه باقــی مانــده، آن اســت كــه كارهــا را نظــم ببخشــید. بــر ایــن اســاس زیربنــای 

ــر  ــد دیگ ــم. بای ــز درســت کرده ای ــی ســقف آن را نی ــاده گشــته و حت ــزی شــده، ســاختامن آن آم ــن، پایه ری میه

همچــون خلقــی آزاد در ایــن كشــور بــه فكــر زندگــی باشــید. بایــد درون ایــن خانــه را آراســته و تزییــن مناییــد. 

همچنیــن بایــد از ارزش هــا دفــاع مناییــد. بایــد جایــگاه متــام شــهدا و زیبایی هــا را بشناســید. در اینجــا بایــد بــر 

اســاس ایــن قوانیــن زندگــی كنیــد. مــا بــه شــام گفتــه  و یــاد داده ایــم كــه اگــر خائــن و یــا دزد بیایــد، بایســتی 

چگونــه بــا آن مقابلــه كنیــد. از روح گرفتــه تــا فكــر و از قوانیــن گرفتــه تــا سیاســت، همــه را مشــخص ســاخته ایم. 

این هــا همیشــه در زندگــی، بوســیله فعالیتــی فكــری ممكــن اســت...«.

ــه آن  ــد ب ــه بای ــت ك ــروزی اس ــیوه پی ــد، ش ــت می كن ــی هدای ــه زندگ ــان را ب ــه انس ــیوه ای ك ــا ش »در PKK تنه

ــك از  ــچ ی ــن هی ــد. همچنی ــر رس راه آن باش ــی ب ــه ای، مانع ــچ بهان ــا هی ــد ب ــس منی توان ــچ ك ــود. هی ــد ب معتق

مبــارزان PKK، حتــی هــواداران آن بــه چنیــن چیــزی فرصــت نخواهنــد داد. شــام می توانیــد بــه ایــن عظمــت 

دســت یابیــد و هركــس هرجــا كــه باشــد ـ حتــی اگــر مــن هــم باشــم ـ اگــر اشــتباه و یــا كار نامناســبی از او رس 

 PKK .شایســته تعلــق بــه خلــق نیســت PKK زد، بالفاصلــه جلــوی او را بگیریــد. زیــرا هیــچ حزبــی بــه انــدازه

ــر از آنكــه  ــی فرات ــق، حت ــك خل ــن شــخصیت های ی ــه بزرگ تری ــن الزم اســت ك ــرای همی ــوده و ب ــق مــردم ب الی

خلــق می خواهنــد، در آن مشــاركت كننــد و نقشــی تاریخــی داشــته باشــند. حتــی مشــاركت وســیع مــن نیــز از 

ــرد. ــمه می گی ــت رسچش ــن حقیق ای

مــا بــه اراده ای دســت یافته ایــم كــه بــر ســختی ها و موانــع حتــی بــر مشــكل ترین موانــع و مصائــب غلبــه کــرده 

و پیــروز می شــویم، خــود را در برابــر موانــع، پوالدیــن ســاخته و بدیــن شــكل دشــمن را بــه زانــو درآوریــد. بــرای 

دســت یافــنت بــه چنیــن چیــزی، آگاهی هــای الزم را بیاموزیــد و نیــروی عمــل را در خــود بیافرینیــد. بدیــن شــكل 

ــا  می توانیــد بــه حقیقــت رهــری بپیوندیــد، چــه در داخــل و چــه در خــارج، ناپاكی هــا را پاكســازی مناییــد و ب

ایامنــی راســخ، اعــامل و رفتــار آنــان را مــورد مواخــذه قــرار دهیــد. ایــن هــم وظیفــه و هــم حــق شامســت و تنهــا 

اینگونه می توانید پیروز شوید و به رهری بپیوندید...«.                                               

»كســی كــه فاقــد دانایــی جوهــری باشــد، فاقــد اخــالق اســت. او بــه خدمــت هركــس در خواهــد آمــد و ایــن 

ــد،  ــه  آن اخــالق می گوین ــه ب ــه ك ــم. آنچ ــد اخــالق می دان ــاظ فاق ــن لح ــه را از ای ــن جامع ــی اســت. م بی اخالق

بزرگ تریــن بی اخالقی هاســت، زیــرا كــه چنیــن اخالقــی بــر اســاس بردگــی بــه وجــود آمــده اســت. در اخالقــی 

ــدارد  ــرو و سیاســت وجــود ن ــدارد، نی ــرای وطــن وجــود ن ــی ب ــی ایجــاد شــده باشــد، جای ــر اســاس بردگ ــه ب ك

ــن  ــرد و ای ــر می گی ــی در ب ــوق بردگ ــاس حق ــر اس ــی را ب ــا بیچارگ ــه تنه ــد، بلك ــارزه را در آن دی ــوان مب و منی ت

ــن  ــوند، بزرگ تری ــاد ش ــیت ایج ــای جنس ــر مبن ــه ب ــی ك ــوس و اخالق ــت. نام ــا و پستی هاس ــن پلیدی ه بزرگ تری

بی  اخالقــی و بی ناموســی اســت. الاقــل خــود را از جنــس و جنســیت و بی اخالقــی بــردگان برهانیــد و بــه دانــش 

انســان آزاد دســت یابیــد.

ایــن اولیــن گام اســت، چیزهــای بســیاری را می تــوان بــر آن بنــا نهــاد. زیبایــی و مبــدأ آن نیــز الزمــه ای بــرای آن 

اســت. اســتاتیك، بــه متامــی جنبــه ای از انقــالب اســت. آنچــه را كــه ضــد انقــالب، پلیــد و زشــت ســاخته اســت، 

انقــالب آن را زیبــا می ســازد. اســتاتیك و هــر در نــزد مــا بــرای بــار اول بــا انقــالب جــان می گیرنــد. بــه وضــوح 
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ــد. در واقــع، انقــالب خــود اســتاتیك اســت و الزم اســت كــه چنیــن  ــودن انقــالب مــا را دی ــوان اســتاتیك ب می ت

باشــد. مفهــوم انقالبــی كــه مــن آن را بیــان داشــتم، در عیــن حــال بیانگــر زیبایــی نیــز هســت. ایــن مفهــوم را 

در خــود به وجــود آوریــد، بدینگونــه زیبایــی بی نظیــری را خواهیــد یافــت. در آن صــورت اســت كــه می توانیــد 

دوســت بداریــد و دوســتتان بدارنــد. ایــن ســخن، قانــون و گفتــه ی انقــالب اســت...«.

»پیــروزی یعنــی شــخصیتی نیرومنــد داشــنت كــه دشــمن را بــا وجــود متــام اســرتاتژها و تاكتیك هایــش شكســت 

ــوم  ــی و هج ــار پیروزیخواه ــی و رفت ــخصیت و مش ــت. ش ــت یاف ــروزی دس ــه پی ــد ب ــق بای ــل از عش ــد. قب ده

ــا  ــروزی اســت، عشــق تنه ــاور پی ــرار دارد. عشــق ی ــز در درجــه بعــد از آن ق ــه زیباســت و عشــق نی پیروزمندان

عشــق بــه پیــروزی اســت، كســی كــه پیــروز نگــردد منی توانــد یــاور عشــق باشــد. شــخصیت عشــق، شــخصیت 

ــد...«. ــا از رضوریاتن ــت. ... این ه ــروزی اس پی

ــم  ــن می خواه ــت. م ــمند اس ــیار ارزش ــی بس ــوع و غن ــی متن ــت، اتوپیای ــا الزم و رضوری اس ــك اتوپی ــدون ش »ب

ــتار  ــی خواس ــكلی كل ــه ش ــم ب ــژه و ه ــكلی وی ــه ش ــم ب ــن، ه ــه م ــت ك ــی اس ــن دنیای ــی آزاد بیافرینم.ای دنیای

توســعه آن هســتم، هــم بــرای یــك خلــق، هــم بــرای خــودم و هــم بــرای متــام انســانیت. خــود را نیــز منــاد ایــن 

دنیــا می دانــم. كســی آزاد خواهــد بــود كــه بــه رابطــه عشــق و پیــروزی دســت یابــد. می تــوان بــه آزادی دســت 

یافــت، امــا در آغــاز بایــد عشــق و پیــروزی را دریافــت...«.

»عشــق یعنــی آزادی بــرای میهــن و پیــروزی بــرای ســازمان، عشــق یعنــی مبــارزه و بــه پیــروزی رســاندن مبــارزه. 

عشــق كوركورانــه چیــزی جــز خیانــت در عشــق نیســت...«.

»زمینــه مبــارزه بــرای عشــق و آزادی در حــال تحقــق اســت. در حقیقــت همــه ایــن مبــارزات نیــز بدیــن منظــور 

انجــام می شــوند...«.

»مــا، در گرامیداشــت یــاد رفیق»حقی قــرار« حــزب را تأســیس منودیــم و بــرای جوابگویــی بــه شــهادت »مظلــوم 

دوغــان« و بــرای یــاد بــود آنــان، جنــگ را آغــار منودیــم و بــه میهــن بازگشــتیم و پیونــد خویــش را بــا خاطــرة 

رفیــق »عگیــد« بــا توســعه ی گریــال و ایجــاد ارتــش نشــان دادیــم. راجــع بــه مــادر نیــز می تــوان دیــد كــه بــرای 

جوابگــو بــودن بــه او چــه کرده  ایــم. شــاید تــالش بــرای چنیــن جــواب دادنــی، مــا را بــه توســعه جنبــش آزادی 

زنــان تشــویق منــود و فكــر می كنــم آن هــم نتیجــه تأثیراتــی اســت كــه گذشــته در مــن ایجــاد کــرده اســت...«.

»مــا اوج گیــری را بی وقفــه و بــه شــكلی پیروزمندانــه دنبــال می كنیــم، از ایــن زیباتــر چــه چیــزی وجــود دارد؟ 

ایــن اوج گیــری بــا ارزش هــای یــك خلــق و انســانیت پیونــد دارد. همچنیــن بــرای كســانی كــه بــرای خویــش احــرتام 

قایلنــد، مقدس تریــن چیزهاســت. شــیوه و شــتاب مــا جهــت رســیدن شــام و خلــق بــه پیــروزی می باشــد. در غیــر 

ایــن صــورت آیــا در طــول تاریــخ ارزشــی برابــر بــا ارزش رفقــای مــا بــه انســان داده شــده اســت...«.

ــه  ــرم ب ــاز م ــز نی ــارزه نی ــت آورد. مب ــه دس ــوان ب ــارزه می ت ــا مب ــا ب ــن را تنه ــت و ای ــود آزادیس ــی خ »زیبای

ــوازن در نیروهــای  ــل عــدم وجــود ت ــه دلی ــوژی، سیاســت و ســازماندهی دارد. در حقیقــت، خلق کــورد ب ایدئول

عظیــم مبــارزه، بــه جنگجــو بودنــی غیرقابــل تصــور نیــاز دارد. دیالكتیــك زیبایــی در میــان مــا چنیــن اســت. بــه 

همیــن دلیــل نیــز بــرای دســت یافــنت بــه عشــق بایــد چنیــن راهــی را پیمــود. مــن ایــن را تــا انــدازه ای امتحــان 

منــودم. پیرشفت هایــی کــه در شــخصیت و  اندیشــه مــن بــه وجــود آمــده، پیرشفت هــای چنــدان بــدی نیســتند، 

ــاب عشــق کورد ص 294( ــه آن نشــان دهــد...«. )کت ــادی نســبت ب ــه زی ــن اســاس عالق ــر ای ــد ب هركــس می توان

ــرزد،  ــود می  ل ــر خ ــا ب ــره  آنه ــاد و خاط ــر ی ــس در براب ــه هرك ــهدا ك ــل و در رأس آن ش ــای اصی ــی ارزش ه »متام

خلــق مظلــوم و زحمتكــش و دیــدگاه انســانی و بــرادری مــا بــر اســاس خط مشــی مــا كــه راهگشــای خالقیــت 

رفقــا بــوده، همگــی را فرا می خوانــد تــا بــه زندگــی ای بــدون اتحــاد و پیــروزی فرصــت ندهنــد. درود و احــرتام 
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صمیامنــه از آن كســانی اســت كــه تحــت لــوای ایــن ارزش هــای اصیــل گردهــم آمدنــد. در بــاال بــر اهمیــت و 

ــن  ــر ای ــا ب ــودن راســتین تنه ــد شــده اســت. PKK ای ب ــه منظــم تأكی ــادی صمیامن ــاد و خــود انتق رضورت انتق

 PKK اســاس بــه وجــود می آیــد. موضــع و نظــر مــن در ایــن رابطــه مشــخص و معیــن اســت؛ تجدیــد ســاختار

صحیح تریــن موضــع بــود. پشــت رس گذاشــنت مواضعــی كــه PKK را بی تأثیــر ســاخته و از نوشــدن آن جلوگیــری 

کرده  انــد، بــه منزلــه تولــدی دوبــاره می باشــد. مراحــل تاریخــی بــه معنــای وظایــف تاریخــی می باشــند. كســانی 

كــه از عهــده ایــن وظایــف برآینــد همیشــه در دفــرت رشف خلــق و انســانیت جایشــان محفــوظ اســت...«.

ــدان آزاد می شــوند وظیفــه نخســت  ــه از زن ــی ك ــم. رفقای ــاد آوری می كن ــر« را ی ــار شــهید »كامل پی »مجــدداً رفت

آنهــا زنــده نگه داشــنت یــاد و خاطــره كامل پیــر می باشــد. البتــه بســان منــاد متــام رفقــای دیگــر قلمــداد می شــود. 

هــزاران منونــه از ایــن ارزش اصیــل وجــود دارنــد. اگــر كســی بتوانــد بــه انــدازه یــك دهــم الیــق این هــا باشــد، 

وظیفــه ای نیســت كــه نتوانــد از آن رسبلنــد بیــرون آیــد. رفقایــی كــه در محیــط و اجتامعــی آزاد هســتند هیــچ 

ــید،  ــزرگ اندیش ــه ب ــت ك ــیده اس ــان آن فرارس ــد. زم ــمند ندارن ــروزی ارزش ــه پی ــتیابی ب ــر از دس ــی غی راه نجات

ــق( ــک خل ــاع از ی ــز كســب منود...«. )مانیفســت دف ــج موفقیت آمی ــرده و نتای ــن مواضــع را اتخــاذ ک اصیل تری

ــرار دارم.  ــك انقــالب ایدئولوژیكــی ق ــوده و در عمــق ی ــد ب ــد گفــت كــه )دیدگاه هــای مــن( بســیار نیرومن »بای

ــه  ــی ك ــده وجدان های ــم؛ در آین ــادآوری كن ــد ی ــت دارد. بای ــیار اهمی ــت بس ــالب در ذهنی ــن، انق ــر م ــه نظ ب

بیــدار شــوند و طالــب آزادی باشــند، رشــد خواهنــد یافــت. بــدون انجــام یــك انقــالب وجدانــی و ذهنیتــی، نــه 

ــن وســیله  ــود. بدی ــا اخــالق ب ــك انســان هوشــیار و ب ــوان ی ــی منی ت ــود، بلكــه حت ــی ب ــك انقالب ــوان ی تنهــا منی ت

می توانــم بیــان دارم كــه در پاســخگویی بــه همــگان  و  ملتــم  ـ در ســطح مــورد نیــازـ آســوده خاطــر می باشــم.

ــم مــی دارم.  ــدان تقدی ــا شــهیدان زن ــان بی رحمی هــا و در رأس آنه ــی قربانی ــود متام ــه یادب ــن ارزیابی هــا را ب ای

درود هــا و احرتامــات صمیمــی خویــش را بــه كســانی كــه عمیقــا پایبنــد مــن هســتند و بــا اعــالم اینكــه از هــر 

زمانــی بیشــرت بــه آنــان تعلــق دارم و چیــز چندانــی كــه عایــد شــخص مــن باشــد، باقی منانــده، ابــراز مــی دارم، 

انســانیت پیــروز خواهــد شــد«. 

از سخنان رهرآپو در مورد شهید / مانیفست متدن دمكراتیك، جلد اول
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 بخش دوم

شهیدان راه آزادی، بانیان حیات آزاد

ــان   ــوراً ذهن م ــد، ف ــی رس ــامن م ــه گوش ــهید« ب ــالح »ش ــه اصط ــان ك ــخ زندگی م ــه ای از تاری ــر لحظ     در ه

ــا اســلحه هایی  ــه ب ــرد كشــانده می شــود. کســانی ک ــدان ن ــه می ــی ب ــی و حت ــام، قهرمان ــگ، انتق ــه ســوی جن ب

همچــون؛ »تیربــار، كالشــینكف ، دوشــكا و نارنجــك« در مقابــل مجهزتریــن ســالح و تکنولــوژی دشــمنان مبــارزه 

و مقاومــت منوده انــد. در هــامن لحظــه و بنــا بــه حكــم اخــالق و وجــدان انســانی در حضــور شــهیدان احســاس 

َدینداربــودن می كنیــم و دوســت داریــم در جبهــه ی آنهــا قــرار گیریــم. فــوراً به ســوی خاطــرات زندگــی بــر جــای 

مانــده از آن شــهید، بــه آرشــیو مغزمــان رجــوع می کنیــم. بــا نگاهــی بــه هــر لحظــه ای از خاطــرات آن شــهیدان؛ 

لبخنــد و گریــه ی محبت آمیــز و عاشــقانه از لبــان و چشــم هایامن منایــان خواهــد گشــت. در صفحــه ای از 

ــم، کــه در آن وعــده و بشــارت  ــام »آزادی« برخــورد می منایی ــه ن ــه اصطالحــی ب ــای خاطــرات آن شــهیدان ب دنی

دســت یافنت بــه آزادی، پیــروزی و رسفــرازی می  دهــد. ایــن صفحــه ای مشــرتك مابیــن هــر مبــارز آزاده ای اســت 

بــا همــرزم و هم ســنگر خــود، عهــد و پیــامن و وفــاداری مابیــن خلــق و شــهیدان اســت. ایــن توشــه ای اســت از 

امیــد، بــاوری، جســارت  و پایبنــدی و دلســوزی بــرای بازمانــدگان و مبــارزان راه آزادی. 

 اگــر وجــدان انســانی تــوان هضــم و درک چنیــن قهرمانی هــا و دالوری هایــی را نداشــته باشــد، بی گــامن 
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به عنــوان وجدانــی کــه از جنــس ســنگ ســاخته شــده محســوب می گــردد. بــا اعــامل و رفتارهــای خارق العــاده ی 

ایــن شــهیدان، ذهــن و وجــدان هــر انســان خفتــه ای بیــدار شــده و دلیلــی اســت بــرای اینکــه اعــامل و رفتــار 

خویــش را مــورد بازخواســت قــرار دهیــم. از خــود ســئوال کنیــم شــهیدان چــه كســانی هســتند؟ ایــن جایــگاه 

ــره اش  ــاد و خاط ــان و ی ــام و نش ــان ن ــك انس ــهادت ی ــا ش ــا ب ــود؟ آی ــد ب ــه خواه ــخ از آن ك ــه در تاری و درج

ــم،  ــی منایی ــن خط مشــی را ارزیاب ــد انســانی آزادی خــواه، عــادل و دموکــرات چنی فرامــوش می شــود؟ اگــر از دی

رصاحتــاً می تــوان بیــان منــود كــه شــهیدان راه  آزادی پیغــام آوران، نویــد دهنــده گان و مدافعــان »زندگــی آزاد« 

می باشــند(. بنابرایــن در ایــن دنیــای عظیــم رمانــی یافــت نخواهــد گردیــد کــه آغشــته ی خــون نگردیــده باشــد. 

زیباتریــن رمــان زندگــی، آن رمانــی اســت كــه  زیباتریــن مبــارزان بــا اهــدای روح، جــان و خــون خــود، ســفره ی 

رنگیــن آزادی را مزیــن منوده انــد. ایــن مبــارزان بــه زندگــی معنــای صمیمیــت، عشــق، مبــارزه، دالوری، فــداكاری 

و ... را بخشــیده اند.

 شــهادت بــه معنــای بخشــیدن روحــی تــازه، بیــداری وجــدان انســانیت، ابــراز عشــق، عالقــه و دوســتی، صمیمیت، 

ــی آزاد می باشــد.  ــادری، درك و ملــس زندگ ــان م ــگ و زب ــق، فرهن ــت به وطــن، خل ــرای خدم ــزاد ب ــش آدمی گرای

ــا نبــود آن  در یــك جامعــه، تســلیمیت، بردگــی و خیانــت ظهــور می یابــد.  حقیقــت شــهادت ایــن اســت كــه ب

ــام  ــر 21 را به ن ــه ع ــو«، همچنان ك ــت. »رهرآپ ــرشی اس ــار ب ــای اعص ــمند و گران به ــده ی ارزش ــهادت؛ پدی ش

ــارزه  ــوان، عــر مب ــن عــر را به عن ــك( نامگــذاری منــوده، ای ــه ی دموكراتی ــا مدرنیت ــك ی )عــر متــدن دموکراتی

بــرای آفریــدن زندگــی آزاد و انســان آزاد می پنــدارد. شــهادت ارزشــمندترین مقــام و جایــگاه بــرشی اســت كــه 

انســان بــه آن دســت می یابــد. ایــن تنهــا شــهیدانند كــه مدافــع آزادی و دموکراســی می باشــند. همچنیــن رمــز و 

رمــوز چگونــه زیســنت را بــه مــا می آموزنــد. در حقیقــت شــهیدان؛ معلــامن، راهنامیــان و پیشــاهنگان انســانیت 

هســتند. انســان هایی كــه بــه ســطح خودشناســی كامــل رســیده اند و مبــارزه و جنــگ را بــه هــر عشــق مبــدل 

منوده انــد. این هــا از جملــه هرهایــی هســتند كــه هــر انســانی تــوان دســت یافنت بــه آن را نــدارد. نــام و نشــان 

یــك شــهید در »رمــان زندگــی آزاد« هرگــز از یــاد نخواهــد رفــت. چــون از یــاد بــردن یــاد و خاطــرات شــهیدان، 

بــه معنــای فراموشــی حافظــه ی تاریخــی، انســانیت و اصلیــت خویــش می باشــد. امــروز در کوردســتان جوانــان 

ــام  ــاب ن ــا انتخ ــد. ب ــغ نورزیده ان ــی دری ــچ تالش ــهیدان از هی ــن ش ــناخت ای ــارزه و ش ــاء مب ــرای احی ــان ب قهرم

ــرش  ــش و ن ــا پخ ــن ب ــا و همچنی ــدان و منطقه ه ــا، می ــا، خیابان ه ــذاری؛ محله ه ــود و نامگ ــرای خ ــهیدان ب ش

ــان  ــد. بدین س ــام می دهن ــان را انج ــه ی تاریخی ش ــهیدان وظیف ــن ش ــته های ای ــرات و نوش ــس، خاط ــاب، عك كت

ــد.  ــر می مناین ــا و زیبات ــان زندگــی آزاد را زیب رم

ــد: »ای  ــه خــود  بگوی ــا کشــیدن آه عمیقــی ب ــن اوضــاع و احــوال الزم اســت هــر انســان آزادی خواهــی، ب ــا ای ب

ــن مــن  ــردم. همچنی ــه رس ن ــا شــام زندگــی ب ــد لحظــه ای ب ــق شــام نگشــتم و چن شــهید قهرمــان، چــرا مــن رفی

شــام را نشــناختم و در كاروان مبارزاتــی شــام جــای نگرفتــم. از نزدیــك شــاهد صحنه هــای حقیقــی ایــن رمــان 

زندگــی نوشــته شــده شــام نگردیــدم. الزم اســت مــن خــود را از ایــن كــه هســتم، مــورد بازخواســت قــرار بدهــم 

و ایــن لحظــه اســت کــه مــن دریافتــم كیســتم! یــك قهرمــان یــا یــك انســان توخالــی و مرف گــرا؟! یــك انســان  

ــدری كــه بــرای  آواره و بی خامنــان، بــرده و اســیر كــه در قفــس بردگــی رسود »ای رسورم« را می رسایــم؟! ایــن قَ

مــا نوشــته شــده را چــرا بایــد قبــول مناییــم؟ چــرا بســان ایــن قهرمانــان قَــدر زندگــی خویــش را بــا دســتان خــود 

نســازیم؟ شــاید شــب و روز در افــكار و خیال هــای خــود فــرو رفتــه، بــه امیــد این كــه بــه كلیــد چگونــه زیســنت 

ــد خــود را تفتیــش و  ــم و عقای ــرار دهی ــم«. حــق اســت كــه بدین ســان خــود را مــورد بازخواســت ق دســت  یاب

محاکمــه مناییــم، تــا شــاید بدیــن گونــه بــه جــواب ســئوال هایی كــه در جلــو چشــامن مان بــه رقــص درآمده انــد 
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ــه  ــا ســپرده شــده، الزم اســت از آن ب ــه م ــروز ب ــه ام ــت ارزشــمند تاریخــی ك ــن امان ــت ای ــم. در حقیق را بیابی

ــان ارزش هــای انســانی، آن را در رفیع تریــن ســطح قــرار دهیــم. درســتی محافظــت مناییــم و در می

کوردســتان رسزمینــی اســت كــه در نقشــه ی جهــان و ذهنیــت دولت مــردان جایــی و مكانــی نــدارد. رسزمینــی 

ــراث کهــن و تاریخــی و فرهنگــی اش  ــرای حفــظ می ــوده و ب ــه نب ــزی بیگان ــگ و خونری ــا جن ــم ب ــه دای اســت ك

ــودن« و  ــا در »مقاومت من ــتان را تنه ــتار کوردس ــی ایس ــاد اساس ــن و بنی ــرده. رك ــدا ک ــادی را ف ــان های زی انس

ــر  ــون ه ــته ایم. چ ــه گش ــا آن مواج ــروز ب ــه ام ــت ك ــتانی اس ــت کوردس ــن حقیق ــد. ای ــوان دی ــهادت » می ت »ش

اســتعامرگر و اســتثامرگر مطابــق میــل و نظــرات و اندیشــه و خواســته ها و منافــع خــود، جامعــه ی کوردســتان 

را شــكل دهی منــوده اســت و بدین گونــه اصطالحــی بــه نــام )خیانــت( در خــون و ژنتیــك انســان کــورد آغشــته 

گردانیــده و شــخصیتی در کوردســتان شــكل گرفتــه كــه تــا بــه امــروز  كســی تــوان تغییــر و تحــول ایــن شــخصیت 

ــزدور  ــوردی م ــخصیت ک ــته و به ش ــدور گش ــنگ ها ب ــش فرس ــت خوی ــه از هوی ــخصیتی ك ــت. ش ــته اس را نداش

ــت و  ــی مقاوم ــرد خط مش ــا پیش ــورد ب ــدان ک ــوض دالوران و رشافتمن ــد. در ع ــل  اش کرده ان ــروش تبدی و خودف

ترویــج آن در مقابــل ایــن سیاســت پلیــد دســت بــه مبــارزه بــرده و تــا آخریــن نفس شــان از رسزمیــن مــادری و 

آزادی خــود دفــاع کرده انــد، بــا شــعار »یــا سوسیالیســم یــا هیــچ« در مقابــل تاریــخ اســتعامرگری و زورمــداری 

ــان را  ــه آن ــرار داده ك ــردان ق ــنگی دولت م ــای س ــره ای در قلب ه ــت و دله ــب  و وحش ــان رع ــتاده اند. چن ایس

مجبــور منــوده، دامنــه ی اقتدارطلبــی خــود را بــه هــر گوشــه ای از جامعــه بكشــانند و هــزاران نهــاد و ســازمان 

ــه،  ــا عشــق و عالق ــه ب ــران ك ــد. عظمــت خط مشــی مقاومت گ ــم و ســازماندهی مناین ــه خــود را تنظی وابســته ب

آغــوش خــود را بــرای دســت یافنت بــه زندگــی آزاد گشــوده اند، در این اســت كــه بــا عملیات هــا و طــرز برخــورد و 

شــیوه ی فعالیتــی خــود، خــواب راحــت و نفــس راحــت از ســلطه گران گرفته انــد. زیــرا مقاومت گــران و مبــارزان 

ــان  ــان گرفنت ش ــامل ج ــه ای احت ــر لحظ ــه در ه ــوده، ك ــر ب ــان نزدیك ت ــه آن ــردان ب ــاهرگ دولت م آزادی، از ش

وجــود دارد. ایــن دیالكتیــك و رونــد تاریخــی مــدام وجــود دارد. بــه انــدازه ای كــه دولــت، بــا اقتــدار و ظلــم و 

ــارزات آزادی خواهــی، دموكراســی خواهی،  ــدازه مب ــه هــامن ان ــده، ب ســتم وحشــتناکش وســیع و گســرتده گردی

ــی را  ــفه ی زیبای ــن فلس ــان آزادی، چنی ــن داعی ــت. ای ــه اس ــرتش یافت ــم گس ــی ه ــش و عدالت خواه ــح، آرام صل

بــرای انســانیت بــه ارمغــان آورده انــد.  بــا آفرینــش خط مشــی مقاومت گــری، روزنــه ی امیــد و بــاوری در دنیــای 

ظلمــت بــاز می گــردد و بــا شــهادت قهرمانانــه  مبــارزان آزادی، خط مشــی خیانــت و تســلیمیت را بــه زبالــه دان 

تاریــخ انداختــه و آلرتناتیــوی نویــن را آفریدنــد.

ــد كــه هــر چقــدر خیانــت و تســلیمیت وجــود داشــته باشــد، بــه هــامن قــدر  ــا ادعــای عظیــم اثبــات منودن  ب

ــود  ــد آن را در خ ــی می توان ــان حقیق ــك رم ــا ی ــه تنه ــت ك ــی اس ــن راه ــد. ای ــد می یاب ــهادت رش ــت و ش مقاوم

ــی  ــتان. رمان ــور کوردس ــتان های آزاد و صعب العب ــورد در كوهس ــوان ک ــك ج ــی از ی ــم رمان ــد. آن ه ــای ده ج

ــخ ســیاه حاكــامن لگدمــال  ــان در تاری ــام رم ــه ن ــده ای ب ــه پدی ــه ای بســان آن یافــت منی گــردد. چــرا ك كــه منون

ــد. رمان هــای  ــان نیاورده ان ــه می ــی و مقاومــت ب ــان قهرمان ــی از رم ــردان بحث ــده  اســت. دولت م و اهــامل گردی

ــخ انحراف شــده را  ــن تاری ــدور از حقیقــت جامعــه ی کــورد می باشــد، را ســاخته اند. ای ــی و دروغیــن كــه ب خیال

كــه انســانیت، عدالــت، دموکراســی و اخــالق را از بیــن بــرده، دگــر بــار شــهیدان توانســته اند پدیده هایــی چــون 

ــخ انســانیت، PKK از نخســتین  ــه مســیر تاریخــی خــود بكشــانند. در تاری انســانیت، دموکراســی و اخــالق را ب

ــتان  ــانیت و کوردس ــی را در راه آزادی انس ــی و آوارگ ــدی، زندان ــهید، تبعی ــزاران ش ــه ه ــه ب ــت ك ــی اس احزاب

تقدیــم تاریــخ رشافتمندانــه کــرده اســت. در رأس احزابــی جــای گرفتــه كــه خط مشــی مقاومــت و خیانــت را در 

کوردســتان از هــم متامیــز منــوده اســت. همچنیــن به صــورت آگاهانــه و ســازمانی خط مشــی مقاومــت و مبــارزه 
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ــج منــود. را ســازماندهی و تعمیــق و تروی

PKK در کوردســتان حــزب شــهیدان می باشــد. صاحبــان حقیقــی PKK، شــهیدان می باشــند. امــروز پیشــاهنگی 

ــن و  ــهیدان PKK از بااخالق تری ــد. ش ــی منای ــن را م ــی نوی ــی و اخالق ــن و زندگ ــانی نوی ــادن انس ــرای بنیان نه ب

ــن  ــتان، اولی ــی در کوردس ــروه آپوی ــت گ ــاز فعالی ــند. در آغ ــرشی می باش ــخ ب ــان ها در تاری ــن انس رشافتمند تری

شــهید جنبــش »حقــی قــرار« كــه از گرانقدرتریــن و باوفادارتریــن مبــارزان آپویــی بــود، شــهید می گــردد. 

بدین گونــه PKK تاریخــی را می آفرینــد كــه هیــچ دولــت و انســان دولت گــرا تــوان قبــول منــودن چنیــن واقعیتــی 

را نــدارد. ایــن تاریــخ را مبارزانــی چــون شــهید؛ »حقــی قــرار، مظلــوم دوغــان، كــامل پیــر، خیــری دورمــوش و...« 

ــش  ــه آت ــدود و ب ــذای نامح ــاب غ ــا اعتص ــه ب ــای تركی ــمن در زندان ه ــب دش ــه در قل ــی ك ــد. تاریخ می آفرینن

ــامد  ــال 1982 اعت ــد« در س ــدان »آَم ــود در زن ــت خ ــا مقاوم ــان ب ــن قهرمان ــازند. ای ــود می س ــدن خ ــیدن ب كش

ــد.  ــه زدن ــت تركی ــت فاشیس ــه دول ــی ب ــه ی بزرگ ــته و رضب ــود شكس ــه خ ــبت ب ــه را نس ــت تركی ــس دول به نف

 PKK ــات از هــم می شــكافند. ایــن مقاومت گــران در تاریــخ ــا ایــن عملی اتوریتــه ی دولــت فاشیســتی تــرك را ب

ــی  ــه خوب ــاندند، ب ــام رس ــه انج ــه ب ــی را ك ــن عملیات ــت و رضورت چنی ــت اهمی ــد؟ الزم اس ــانی بودن ــه كس چ

درك مناییــم. شــهیدان نخســتین PKK، را می توانیــم به عنــوان مبــارزان، سیاســتمداران، جنگجویــان، فرماندهــان، 

 PKK .انســان مداران و پراكتســین های حقیقــی فلســفه ی آپویــی و در کل مبــارز نظــام حقیقــت قلمــداد مناییــم

حزبــی می باشــد كــه در اوایــل زایــش خــود بزرگ تریــن و مؤثرتریــن مبارزانــش شــهید می گردنــد. ایــن حقیقتــی 

بــوده ، دار و ندارشــان، فكــر و ذهنشــان، تنهــا فعالیت منــودن و خدمــت بــه خلــق و جامعــه ی کوردســتان بــود. 

ایــن تفكــری اســت كــه بــرای دســت یافنت بــه آن شــهیدان از هیــچ چیــزی دریــغ نورزیده انــد. شــهیدان آپویــی 

از بنیانگــذاران تاریــخ، انســانیت، جامعــه، اخــالق، سیاســت و مبــارز نویــن در کوردســتان و جهاننــد. شــهیدان در 

PKK معلــامن حقیقی انــد كــه تعریــف حقیقــی عشــق کــورد و سوسیالیســت بودن و چگونه زیســنت را برایــامن 

بیــان منوده انــد. جــدا از ایــن راه بــرای جامعــه ی کــورد، راه دیگــری یافــت منی گــردد كــه آن را بــه بوتــه ی آزمایــش 

درآوریــم. راهــی كــه دشــمن پیــش روی جامعــه ی کــورد قــرار داده، جــز خیانــت و تســلیمیت محتــوای دیگــری 

ــا آمــوزش حقیقــی  ــه اســت. امــا PKK ب ــا شــكل گرفت ــدارد و همگــی در حــول و حــوش دروغ و فریــب و ری ن

ــه  ــارزی را ب و مــداوم، انتقــاد منــودن از شــخصیت خویــش، شــناخت شــخصیت، جامعــه و دشــمن خویــش، مب

کوردســتان هدیــه منــود كــه ســاختار دولــت را بــه لــرزه درآورد. منونه  هــای آن مبارزانــی چــون شــهیدان؛ »خیــری 

دورمــوش، مظلــوم دوغــان، گلنــاز كاراتــاش )بریتــان(، زیــالن )زینــب كناجــی(، ســام یوجــه، ویــان ســوران، روناهــی 

ــه اوج تاریخــی آن رســاندند. شــعله های  ــاء و ب ــارزه را احی وان )در ماكــو(  و ...« كــه خط مشــی مقاومــت و مب

مقاومــت و مبــارزه را در ایــن چنــد دهــه ی اخیــر فروزان تــر منودنــد. شــهیدان PKK تنهــا شــهیدان یــك حــزب 

ــن انســانیت  ــه ی نوی ــك« و جامع ــوان »كنفدرالیســم دموکراتی ــی تحــت عن ــه شــهیدان نظــام نوین نیســتند، بلك

می باشــند. اتوپیایــی كــه در ذهــن هــر شــهید قهرمانــی حــك گردیــده، خدمــت بــه انســانیت و رهایــی جامعــه از 

كائــوس و وضعیــت بحرانــی اســت. بــا ایــن وجــود شــهیدان راه آزادی، فرشــتگان نجــات انســانیت هســتند، كــه بــا 

اهــدای جــان خــود نهــال آزادی و دموکراســی و كنفدرالیســم ـ دموکراتیــك را آبیــاری منوده انــد. در تاریــخ برشیــت 

یافــت منی گــردد كــه یــك مبــارز قبــل از شــهادت خویــش و پیوســنت بــه قافلــه ی شــهیدان بیــان منایــد كــه »مــن 

ــدای  ــه آن را ف ــری داشــتم ك ــز باارزش ت ــش چی ــر از جــان خوی ــا »ای كاش گرانبها ت ــق خویشــم« و ی ــن دار خل َدی

خلقــم می منــودم« و یــا »اگــر شــام )دشــمن( خواهــان نابــودی رهــر مــا هســتید، مــا بدیــن گونــه جــواب شــام را 

خواهیــم داد«. هزارهــا منونــه ی دیگــر در عمــق ایــن تاریــخ حقیقــی یافــت می گــردد كــه بــه آن اشــاره مناییــم و 

در هیــچ نظــام و دولــت و جامعــه ای بســان آن یافــت نگردیــده، »رهرآپــو« در جامعــه ی خفقــان آور و رسطــان زای 
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کوردســتان، چنیــن مبارزانــی را بــرای آزادی و رهایــی کوردســتان بــه ارمغــان آورد. چنیــن انســان هایی بــا تــالش 

ــن نشــانگر  ــد. ای ــان آوردن ــه می ــن ب ــخ نوی ــرا را در تاری ــر و قیام گ ــق مقاومت گ ــك خل ــر خــود ی خســتگی ناپذی

رنــج و تالشــی اســت كــه شــهیدان راه آزادی بــدون هیچ گونــه انتظــار پــاداش و توقعــی تقبــل منودنــد. شــهیدان 

PKK نــه تنهــا جنگجویــان حقیقــی، بلكــه سیاســتمدار، روشــنفكر، هرمنــد و دیپلامت هــای حقیقــی خلــق کــورد 

می باشــند كــه از هــر جنبــه ای بــرای تاریــخ انســانیت و خلق کــورد دســتاوردهای نویــن همچــون؛ شــیوه، طــرز، 

اســلوب و خطابــت نوینــی را بــرای چنیــن پدیده هایــی بــه ارمغــان آوردنــد. شــهید هرگــز منی میــرد، چــون هــر 

شــهید قهرمانــی یــك فلســفه ی زیســنت و مبــارزه می باشــد. بــا سپری شــدن هــر لحظــه از زندگــی، یــاد و خاطــرات 

و پیغــام و خواســته های ایــن شــهیدان ارزشــمند تر گردیــده و به عنــوان میــراث حقیقــی PKK و جامعــه ی کــورد 

ــه  ــا در کوردســتان، بلكــه در خاورمیان ــه تنه ــخ حقیقــی انســانیت محفــوظ می گــردد. شــهیدان PKK، ن در تاری

ــق ســتمدیده ی  ــات خل ــد. اهــداف و مطالب ــدل منودن ــن ســازمان آزادی خــواه مب ــه بزرگ تری و جهــان، PKK را ب

ــد،  ــده باش ــتقر گردی ــوردی در آن مس ــه ک ــان ك ــی از جه ــر جای ــاندند. ه ــان رس ــوم جهانی ــوش عم ــورد را به گ ک

PKK خــود را بــه آنجــا رســانده، چــون PKK یــك جنبــش تــوده ای بــوده و حقایــق آن در مراســم ها و تظاهــرات 

مردمــی آشــكار می گــردد. خلــق کــورد، یــك صــدا فریــاد می زننــد: » PKK خلــق می باشــد و خلــق اینجاســت« 

ــه  ــده ك ــب آن گردی ــته اند، موج ــوع پیوس ــارزات به وق ــن مب ــخ ای ــه در تاری ــم ك ــادت های عظی ــا و رش دالوری ه

ــر از  ــی جدایی ناپذی ــق را بســان دو مقوله ــده و PKK و خل ــس خــود دی ــن ســازمانی را از جن ــورد چنی ــق ک خل

یكدیگــر ببینــد. PKK در کوردســتان بــرای نخســتین بــار اتحــاد و همبســتگی مــا بیــن خلــق کوردســتان ایجــاد 

ــی PKK ملحــق می شــوند.  ــه صفــوف مبارزات ــار بخــش کوردســتان ب ــان از هــر چه ــه جوان ــه ای ک منــود. به گون

خلــق کــورد بــا مشــاهده منــودن حقیقــت PKK و وقایــع خارق العــاده در آن و اهــداف اصیلــی كــه بــرای آزادی 

کوردســتان در پیــش راه خــود قــرار داده، آغــوش خــود را به ســوی ایــن حــزب بــاز می مناینــد. خلــق کــورد بــا بــه 

ــم، وابســتگی و  ــز و انجــام عملیات هــای عظی ــا قیام هــا و خیزش هــای اعرتاض آمی ــو« ب اســارت درآمــدن »رهرآپ

ابــراز عالقــه ی شــدید خــود را بــه PKK و »رهرآپــو« نشــان داده انــد، چنیــن مــوردی در تاریــخ انســانیت و حتــی 

پیغمــران یافــت منی گــردد كــه انســانی بــرای رهــر و پیغمــر خــود چنیــن عملیات هــای انجــام دهــد، پــس در 

PKK شــهیدان هــر كــدام خــود دلیلــی بــر ادعــای حقانیــت ایــن مبارزه انــد.
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نخستین جرقه ی پیوسنت جوانان رشق کوردستان به صفوف گریال

   خلــق کــورد در رشق کوردســتان نقــش بــارزی را در تاریــخ مبــارزات ملــی ـ دموکراتیــك ایفــا منــوده، بــا 

ــان و  ــه كس ــق ب ــن خل ــامد ای ــاوری و اعت ــه ای ب ــل جداگان ــه دالی ــخ، ب ــن تاری ــه از ای ــن ده ــدن چندی سپری ش

گروهایــی كــه ادعــای پیشــاهنگی آزادی و مبــارزه داشــته اند بــه مــرور زمــان کمرنــگ گشــته اســت. ایــن خلــق 

ــه ی ســال 1999 یکصــدا  ــاه فوری ــه اوجــاالن« در م ــق کــرد »عبدالل ــودن رهــر خل ــه اســارت درآمــدن و رب ــا ب ب

ــن  ــا ای ــد. ب ــی مناین ــراز م ــو« اب ــه »رهرآپ ــود را ب ــتگی خ ــه و وابس ــته و عالق ــاری بپاخواس ــه و كن ــر گوش در ه

جرقــه ای كــه در ایــن بخــش از کوردســتان كــه به عنــوان میــالد نویــن رشق کوردســتان تعریــف می گــردد، هــزاران 

ــادی هــم  ــد، شــامر زی ــا می گردن ــه ی كوهســتان های آزاد و مناطــق حفاظت شــده میدی جــوان آزادی خــواه روان

ــام شــهادت  ــه مق ــه ده هــا جــوان ب ــران دســتگیر و ب ــوری اســالمی ای ــده ی نظــام جمه ــب نیروهــای درن از جان

رســیدند. در تاریــخ برشیــت ایــن واقعــه ای اســت كــه منونــه ای بســان آن در هیــچ جــای دنیــا یافــت منی گــردد، 

بــدون انجــام فعالیت هــای مســتقیم ســازمانی، سیاســی، ایدئولــوژی PKK در ایــن عرصــه، خلــق رشق کوردســتان 

در واکنــش بــه اســارت رهرشــان بــا احساســات ملــی _ دموکراتیــك خــود قیامــی عظیــم و گســرتده ای را رشوع 

ــا  ــران ب ــت ای ــردان و اســتعامرگران کوردســتان زده و دول ــدام دولت م ــه ان ــرزه ب ــی ل ــن قیام ــد. چنی ــا نهادن و بن

مشــاهده ی چنیــن صحنه هایــی بــه شــیوه ای وحشــیانه بــه خلــق و جامعــه حملــه ور شــد. خلــق بــا درك حقیقــت 

»رهرآپــو« بــا فــداكاری و جســارت عظیــم در مقابــل نیروهــای دولتــی بــه مقابلــه روی آوردنــد. در انجــام اولیــن 

ــا اهــداء  ــن بخــش از کوردســتان ب ــی، ای ــارزات آزادی خواهــی در حیطــه ی فلســفه ی آپوی ــت مب اســتارت فعالی

منــودن شــهدای ارزشــمند آغــوش خــود را بــرای فلســفه ی آپویــی گشــود. خلــق رشق کوردســتان بــا ایــن اعــامل 

ــی  ــه محدودیت ــد کــه در حقیقــت، PKK حــزب شــهیدان می باشــد. شــهیدان PKK هیچگون ــات منودن خــود اثب

ــه،  ــارزه پرداخت ــه مب ــتعامرگران ب ــا اس ــوژی PKK ب ــت و ایدئول ــنامه، هوی ــا شناس ــه ب ــی ك ــا كس ــد، هامن ندارن

شــهیدان حقیقــی خلــق کــورد می باشــند. ایــن خلــق در چنیــن روزی، فرهنــگ مقاومــت و مبــارزه را بــا اتحــاد 

ــینه های  ــامری س ــان بیش ــی، جوان ــارزه ای طوالن ــت و مب ــه ی مقاوم ــاند. در نتیج ــه اوج آن رس ــتگی ب و همبس

ــای  ــن صحنه ه ــق چنی ــا خل ــهیدان ب ــد. ش ــرار می دهن ــمنان ق ــای دش ــر گلوله ه ــه در براب داغشــان را جان فدایان

وجــدان خوابیــده ی هزارهــا جــوان را بیــدار و راه مبــارزه و دســت یافنت بــه آزادی را بــه آنــان نشــان دادنــد. در 

ــی و  ــم و ســتم، بی عدالت ــه ظل ــر علی ــارزه ب ــدار گشــته، مب ــان بی ــان كــه وجــدان آن ــان بســیاری از جوان ــن می ای

ــق و  ــه خل ــرای خدمــت ب ــه كوهســتان آزاد ب ــنت ب ــوان رشف و نامــوس خــود قلمــداد منــوده و رف ــی به عن بردگ

ــد. ــح می دهن ــت ترجی ــت انگیز دول ــام دهش ــدن در درون نظ ــر مان ــش را ب ــن خوی میه

ــی  ــوف مبارزات ــه صف ــتان ب ــان رشق کوردس ــی از جوان ــداد اندك ــو« تع ــدن »رهرآپ ــارت درآم ــه اس ــان ب ــا زم ت

آزادی خواهــی خلــق کــورد ملحــق می شــدند. كــه یكــی از ایــن جوانــان رفیــق گرانقدرمــان محمــد علــی ســیدی 

معــروف بــه »ســیوان بیســتون« بــود كــه در ســال 1998، زادگاه مادریــش )جوانــرو( را بــه ســوی كوه هــای قندیــل 

ــان  ــتان جوان ــاری از رشق کوردس ــه و كن ــر گوش ــو( از ه ــر آپ ــدن )ره ــارت درآم ــه اس ــد از ب ــد. بع ــرك می منای ت

روانــه صفــوف آزادی می گردنــد. احساســات اعرتاض آمیــز و دموکراتیــك خویــش را بــا پیوســنت بــه صفــوف گریــال 
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ــه  ــروف ب ــامی مع ــد حس ــان زاه ــن جوان ــانند. در رأس ای ــی می رس ــای بین امللل ــران نیروه ــان توطئه گ ــه اذه ب

)شــاهو دجلــه( هــم از دیــار )جوانــرو( راهــی كوه هــای قندیــل می گــردد. شــهری كــه در رشق کوردســتان بــرای 

نخســتین بــار جوانانــی بســان؛ حشــمت الله مجیــدی معــروف بــه )شــاهو جوانــرو(، محمدعلــی ســیدی معــروف 

بــه )ســیوان بیســتون(، زاهــد حســامی معــروف بــه )شــاهو دجلــه(، ایــوب فخــری معــروف بــه )چــاالك جوانــرو( 

ــخ رشق  ــان در تاری ــن جوان ــود. ای ــارزه من ــوف مب ــم صف ــی تقدی ــه آزادی و دموکراس ــت یابی ب ــرای دس و ... را ب

کوردســتان، منــاد مبــارزان حقیقــی آزادی و دموکراســی خلــق فرودســت گردیدنــد، جوانانــی كــه بــا پیوســنت خــود 

بــه صفــوف گریــال، نظام هــای اقتدارگــرا و رسكوب گــر و جامعــه ی آغشــته بــا فســاد را پشــت رسگذاشــته و پرچــم 

آزادی و دموکراســی را بــا مبــارزات مــداوم خــود برافراشــتند. بــا طــرز فعالیــت و مبــارزات انقالبــی خویــش در 

ــاع از میهــن را  ــدن و دف ــه عشــق ورزی ــه زیســنت، چگون ــرای چگون ــن را ب ــوی نوی صفــوف آپوئیســت ها، آلرتناتی

بــا نهادینه ســازی مبانــی و پرنســیب های فلســفه ی آپویــی بــرای جوانــان کوردســتان بــه ارمغــان آوردنــد. مبانــی 

ــه پســت ترین و اســفبارترین وضعیــت رســیده، طــوری کــه از اخــالق و وجــدان  اخالقــی در جوامــع امــروزی ب

ــب حاکــامن مــورد  ــه از جان ــده اســت. پتانســیلی ك ــزی باقــی منان ــه اشــغال درآمــده چی ــن جامعه هــای ب در ای

بهره كشــی و به عنــوان ابــزار تخریبــات ایــن جوامــع مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه ، جوانــان می باشــند. رفقــا 

ــتناک  ــد و وحش ــن سیاســت های پلی ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــای اساس ــان ادعاه ــاهو« و همرزمانش ــیوان و ش »س

ــه و نیرنگ هــای نظــام را  هســتند. جوانانــی كــه خــود را از گــودال عمیــق بردگــی رهــا ســاخته اند، فریــب حیل

نخــورده و بــا شــناخت شــخصیت خویــش و واقعیــت ملــت زجــر دیــده ی خویــش، از دار و نــدار خویــش دســت 

شســته و اســلحه  ی رشف و انســانیت را بــا عشــق و عالقــه ی وافــر بــه دوش گرفتــه و بجــای خدمــت بــه دشــمن 

ــن  ــی نوی ــوان مســیر زندگ ــش اســت را به عن ــق خوی ــا خدمــت به خل ــه هامن ــن راه ك ــان، مقدس تری و اقتدارگرای

خویــش بــر می گزیننــد. ایــن نكتــه ی زیبایــی از آغــاز رمــان دو مبــارز آپویــی و دو مدافــع خلــق کــورد می باشــد، 

ــه در  ــی ك ــارزات قهرمانانه شــان می باشــد. جوانان ــن لحظــات مب ــا آخری ــان ت ــن روزهــای پیوســنت آن ــه از اولی ك

اوان جوانــی بــا سیاســت های نظــام جمهــوری اســالمی در تضادنــد. از هــر جنبــه ای از زندگــی، بــا مكافات هــا و 

وضعیــت فجیــع کوردســتان دســت و پنجــه نــرم می كننــد. جوانــی كــه بــا اصلیــت خویــش در تضــاد می باشــد، 

چــرا مــن کــورد بــه دنیــا آمــدم! یــا اصــالً چــرا بــه ایــن دنیــا آمــده ام؟ چــرا در ایــن شــهر و روســتا و ایــن خانــواده 

بدنیــا آمــده ام؟ این هــا ســئواالتی می باشــد كــه هــر جوانــی در اوان دوران جوانیــش بــا خــود مطــرح می منایــد 

ــه  ــی ای ك ــال زندگ ــی به دنب ــن جوانان ــت چنی ــد. در حقیق ــش ها می باش ــن پرس ــخ ای ــنت پاس ــتجوی یاف و در جس

از آرامــش و آســودگی خاطــری برخــوردار باشــد، در تكاپوانــد. ایــن ســئوال های فلســفی  هســتند كــه در دوران 

ــه  ــر ب ــن دهــه ی اخی ــش هــر انســانی می شــود. در کوردســتان در ای ــی موجــب پیرشفــت و توســعه ی دان جوان

هزارهــا جــوان بســان رفقــا )ســیوان و شــاهو( یــك انقــالب عظیــم وجدانــی و ذهنــی را در خــود نهادینــه منودنــد. 

بــا ایــن انقــالب ، فرهنــگ مبــارزه و مقاومــت را اهــدای نســل جــوان منودنــد. انقالبــی كــه شــاید تــا بــه امــروز در 

هیــچ دفــرتی از زندگــی برشیــت بــه تحریــر در نیامــده. رفقــا »ســیوان و شــاهو« از شــهر زیبــای )جوانــرو(، در 

دامنه هــای )كــوه شــاهو( چشــم بــه جهــان می گشــایند. رفیــق )ســیوان( تحصیــالت ابتدایــی خــود را در روســتای 

ــالت  ــق )شــاهو( هــم تحصی ــردد. رفی ــرو( می گ ــتان، راهــی )جوان ــی و دبیرس ــرای دوره ی راهنامی )ســه روو( و ب

ــد.  ــه می دهن ــم ادام ــع دیپل ــا مقط ــود را ت ــالت خ ــر دو تحصی ــاند. ه ــام می رس ــه امت ــهر ب ــن ش ــود را در ای خ

كســب منودن چنیــن مدركــی بــرای یــك جــوان کــورد، هزارهــا مشــقت و بدبختــی دارد. رفقــا )شــاهو و ســیوان( 

بــا طــرز زیســنت خــود بــه مقابلــه بــا ایــن مشــقت و مشــکالت پرداختنــد. در جامعــه ی بســته، همیشــه بدنبــال 

روزنه هــای امیــد و دوام زندگــی بودنــد. در نهایــت بــا رنــج بســیار و خســتگی ناپذیــر خــود، بــه گنــج عظیــم و 
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ارزشــمند تاریخــی )مشــاركت در صفــوف مبارزاتــی( دســت یافتنــد. فلســفه ی تاریخــی )نابــرده رنــج، گنــج میــر 

نگــردد( را بــرای همــه ی جوانــان بــه میــان آوردنــد.

رهروان آزادی

   در جوامــع امــروزی، قــرشی كــه بیشــرتین فشــارهای اجتامعــی ـ روانــی را متحمــل می شــوند، جواناننــد. چنیــن 

ــداع، نوآفرینــی و پیشــاهنگی بــدور  ــان را از فرهنــگ اب ــه هزارهــا ذره مبــدل ســاخته و آن ــان را ب فشــاری جوان

ــان را  ــن رسنوشــتی گاهگاهــی جوان ــان آورده اســت. چنی ــه می ــد اراده، فكــر و آگاهــی ب ــی فاق ســاخته  و جوان

ناچــار کــرده كــه بــر علیــه ایــن توطئه هــا و سیاســت های نظــام بــه مبــارزه بپردازنــد و دگــر بــار نظــام حاكــم 

ــه انــزوا كشــاندن ایــن قــرش بــكار گرفتــه اســت. نیروهــای اقتدارگــرا  هــزاران شــیوه و راه  را بــرای رسكــوب و ب

مــدام دام هایــی بــرای صی ــد و رام  کــردن ایــن قــرش فعــال از طریــق تأســیس نهادهــای دولتــی و نفــوذ و حاكمیــت 

در نهادهــای غیردولتــی بــكار بــرده، تــا پتانســیل و نیــروی مفیــد ایــن قــرش را در راســتای منافــع دولتــی خــود 

كانالیــزه منایــد. این هــا همگــی از اَعاملــی می باشــد كــه جوانــان را مجبــور بــه مبــارزه بــر علیــه ایــن سیاســت ها 

منــوده و به دلیــل عــدم نیــروی كافــی ایــن قــرش در باطــالق فســاد و وحشــت غــرق گردیده انــد. روزانــه صدهــا 

ــده ی  ــد. ع ــزدوری و ... می افتن ــیج گرایی، م ــن، بس ــرار از وط ــاد و ف ــرتس، فس ــدز، اس ــاد، ای ــوان در دام اعتی ج

قلیلــی به دلیــل وضعیــت جغرافیایــی، منطقــه ای، خانوادگــی و یــا وضعیــت شــغلی و دارا بــودن پتانســیل انقالبــی 

ــژده ی  ــه م ــت ك ــانی اس ــانه های درخش ــن نش ــد. ای ــر می  گزینن ــت را ب ــارزه و مقاوم ــیر مب ــی الزم، مس و آگاه

بیــداری و دســت یافنت بــه آزادی بــه یــك خلــق را می دهــد. هــر چنــد ســطح ایــن فشــارها و رسكوب هــا و قتــل و 

عام هــا افزایــش یابــد، بی گــامن صفــوف  مبــارزان آزادی بســط و گســرتش خواهــد یافــت. در ایــن میــان جوانانــی 

چــون رفقــا )ســیوان و شــاهو( كــه در اوج دوران جوانــی خــود بودنــد، بــا پــی بــردن بــه سیاســت های پلیــد نظــام 

ــد كــه  ــا ایــن وضعیت هــا، روزهــا و ســال ها در فكــر آنن ــه ب ــرای مقابل و به دلیــل وضعیــت نابهنجــار جامعــه، ب

چــه کاری انجــام بدهنــد و مــدام به دلیــل روح خدمت گــزاری در جســتجوی یافــنت راهــی هســتند. رفقــا )ســیوان 

و شــاهو( از جملــه جوانانــی بودنــد كــه ایــن همــه امَل و بدبختی هــا را از نزدیــك ملــس منــوده و حــول و حــوش 

خویــش را مملــو از اربابــان و قصابــان وحشــی دیــده كــه در كمیــن بــه چنــگال انداخــنت جواناننــد. بــا وجــود 

ــام )محمدعلــی  ــه ن ــا لریــز گشــنت كاســه ی صرشــان در اولیــن رســتاخیز، جوانــی ب ســال ها صــر و اســتقامت ب

ســیدی( از دیــار جوانــرو در ســال 1998 بــه صفــوف مبــارزان آزادی می پیونــدد و بدین گونــه بــا رهایــی خویــش 

دركنــكاش رهایــی یــك خلــق می باشــد. بــا اولیــن گام خویــش بــه كوهســتان زیبــای »قندیــل« كــه بــا مبــارزان 

آزادی مزیــن گشــته ، احســاس عمیقــی بــه او دســت یافتــه كــه انــگار وارد دنیــای فرشــتگان حقیقــی می گــردد. بــا 

اولیــن ســوگند خویــش و بــا امتــام دوره ی آمــوزش ابتدایــی، بــرای آزادی خلــق خویــش، حــارض بــه اهــدای جــان 

خــود بــه خلــق رشافتمنــد کــورد می باشــد.

  بــا پــی بــردن بــه اســتعدادهای نهفتــه خویــش و شكوفاســازی آنهــا، بــه الگویــی بــرای جوانــان مبــدل می گــردد. 

ــس   ــن ح ــد. ای ــتان می باش ــتان های آزاد کوردس ــه كوهس ــان ب ــاندن جوان ــان و كش ــی جوان ــرای رهای ــالش ب در ت

میهن دوســتی و اومانیســتی ای بــود كــه در او روزبــه روز وســیع تر می گردیــد، در اَوان كودكــی دســت و پنجــه اش 

بــا رنــج و کار بیگانــه نبــوده و زندگــی خویــش را بــا فقــر؛ امــا بــا رشافــت ســپری می منــود. سیاســت طرح ریــزی 

ــت  ــت سیاس ــق، دول ــن خل ــرا در مقابــل ای ــی دارد، چ ــر وا م ــده و عملی شــده در کوردســتان او را بــه فك ش
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بیواقتــدار را بــكار می گیــرد؟ به عنــوان یــك جــوان، در تــالش بــود كــه خــود را از تأثیــرات منفــی ایــن سیاســت 

غیراخالقــی بــدور ســازد.

 جنبــه ی زیبــای دیگــرش، عشــق ورزیــدن بــه رسزمیــن مــادری، قبــول فرهنــگ روســتایی و دل  بســنت و 

ــقانه  ــای عاش ــید. مرثیه ه ــش( منی هراس ــنت خوی ــود. او از )خویش ــادر ب ــه  ـ م ــگ جامع ــه فرهن ــته بودن ب وابس

ــی و  ــگ اقتدارطلب ــگ شهرنشــینی و فرهن ــه فرهن ــدان گرایشــی ب ــی چن ــه می منــود. از هــامن اَوان جوان را زمزم

دولت گرایــی از خــود نشــان نــداد. از چنیــن مفاهیمــی پرهیــز منــوده و برعكــس در فكــر تعمیــق منــودن فرهنــگ 

جامعــه مــادر یــا فرهنــگ روســتایی كــه به عنــوان ابتدایی تریــن جامعــه ی آزاد و دموکــرات جامعــه ی بــرشی بــود. 

جوانــی كــه ادعــای عظیمــی بــرای بــه ارمغــان آوردن ارزش هــای اشــرتاكی بــرای جامعــه ی برشیــت بــود. هیــچ 

وقــت از هســتی خویــش احســاس نفــرت ننمــوده و بــا چنیــن هســتی ای احســاس خوشــبختی می منــود. به دلیــل 

موقعیــت زندگــی اش بــه متامــی از اصــل و نســب مــادری اش دور و بیگانــه نگشــته و روزنــه ی امیــدی بــرای تــداوم 

حیــات و احیــاء مجــدد در وجــود خویــش مشــاهده می منــود. برخــالف اغلــب جوانــان کــه در آغــاز از فرهنــگ 

جامعــه مــادر گریــز داشــته و از آداب و رســوم اجــداد خویــش نفــرت دارنــد، حتــی رفــنت بــه یــك روســتا را بــرای 

خــود رشم محســوب می مناینــد. چنیــن جوانانــی آنقــدر فراواننــد كــه از بیــان منــودن تعدادشــان انســان عاجــز و 

ناتــوان خواهــد مانــد. جوانانــی كــه از تاریــخ، فرهنــگ و زبــان خویــش غریــب و بیگانــه گشــته اند. رفیــق ســیوان 

بــا تضــاد فكــری كــه در ذهنــش به وجــود آمــده بــا خــود بــه صحبــت می پــردازد؛ جامعــه ام كجاســت، فرهنگــم، 

زمــان مــادری ام و آزادی ام كجاســت؟ ایــن ســئواالتی اســت كــه وجــودش را بیــدار می منایــد و او را بــه انســانی 

ــوان  ــی( را به عن ــفه ی آپوی ــئواالت )فلس ــن س ــی ای ــر حقیق ــه جوه ــت یافنت ب ــرای دس ــازد. ب ــدل می س ــر مب دیگ

ــا  ــن اندیشــه ها و متركــزی را ب ــه چنی ــود ك ــه آن نخواهــد ب ــادر ب ــی ق ــا هــر جوان ــد. آی ــا  می بین ــد حــل  آنه كلی

خــود بنامیــد و ذره ای از وضعیــت زندگــی ای كــه بــه آن گرفتــار گشــته را مــورد تحلیــل و بازخواســت قــرار دهــد. 

چــرا  بــا چنیــن وضعیتــی، اینگونــه اندیشــید؟ آیــا اوهــم منی توانســت بگویــد، مشــكل کــورد چــه ربطــی بــه مــن 

دارد؟ آیــا او هــم منی توانســت تنهــا در فكــر زیســنت خــود باشــد؟ آیــا تنهــا رفیــق )ســیوان( و امثــال او هــدف 

ــد، هزارهــا ســئوال  ــه ســئوال ها می توان ــی بســان اینگون ــد؟ هــر جوان ــرار گرفته ان ــد دشــمن ق سیاســت های پلی

ــامن  ــن كار نباشــد، بی گ ــه ای ــادر ب ــی ق ــر جوان ــرار دهــد. اگ ــورد بازخواســت ق ــد و خــود را م را از خــود بنامی

جــوان نبــوده و نخواهــد بــود. شــاید از لحــاظ ســنی در ایــن رده جــای می گیــرد، امــا دشــمن روح جوانــی را از 

او ســلب منــوده، چــون یــك جــوان بــا ذره ای فكــر و بــه چالــش كشــاندن خویــش درآن جامعــه، تصمیــم زندگــی 

ــان  ــرای جوان ــارز آن رفقــا »ســیوان و شــاهو« می باشــند. رفیــق )ســیوان( ب ــه ب نوینــی را خواهــد گرفــت و منون

ــا مــادرش  روســتایی و جوانــان اصیــل؛ منــاد )مدافــع فرهنــگ جامعــه مــادر( می باشــد. جوانــی كــه قــدم زدن ب

ــود.  ــودن می من ــان ب ــبختی و انس ــاس خوش ــد و احس ــق می ورزی ــد، عش ــوردی می درخش ــای ک ــاس زیب ــه از لب ك

این هــا از خصایــص زیبایــش می باشــند كــه به عنــوان رهــروی در تاریــخ الهــه  ـ  مــادر در جســتجوی آزادی 

بــود. رفیــق )ســیوان( آزادی را در آغــاز بدویــت زندگــی اش، در اشــرتاكی بــودن خلــق کــورد می دیــد. خلقــی كــه 

همــه بــا هــم بزینــد، فكــر مناینــد و مبــارزه مناینــد. او ایــن چنیــن مفاهیمــی را در آغــاز در خــود نهادینــه منــود. 

ــهر و  ــه ش ــردن ب ــون پناه ب ــتافت. چ ــتان ش ــتان های کوردس ــوی كوهس ــهر، به س ــوی ش ــش به س ــای گرای ــه ج ب

ــه تســلیم  ــه دولــت را ب ــه آغــوش دولــت و خدمــت ب ــوان تســلیم گشــنت و پناه بــردن ب اشــتغال دولتــی را به عن

ــردن  ــتا و پناه ب ــدن در روس ــه ارصار مان ــد. بدین گون ــش می دی ــش و خلق ــه خوی ــت ب ــش و خیان در آوردن خوی

ــش   ــان آورد. شهرنشــینی برای ــه ارمغ ــان ب ــرای جوان ــی ب ــن انقالب ــوان خط مشــی نوی ــه كوهســتان آزاد را به عن ب

ــینی،  ــا رواج شهرنش ــا ب ــون دولت ه ــود. چ ــی ب ــكان از خودبیگانگ ــی( و م ــیون )ذوب فرهنگ ــگاه آسمیالس جای
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ــدازه آسمیالســیون و از  ــه هــامن ان ــد، ب ــر گردن ــد كــه شــهرها بزرگ ت ــد. هــر چن ــر می گردن وســیع تر و نیرومندت

خودبیگانگــی ترویــج می یابــد. در نخســتین گام هــای جوانــی اش چنیــن فلســفه ی زندگــی ای را قبــول نداشــته و 

در تــالش آفریــدن فلســفه ی ایــن چنیــن بــود، كــه هــر چقــدر فرهنــگ روســتایی اســتوار و پــا برجــا باقــی مبانــد، 

ــج خواهــد  ــت و دموکراســی و ارزش هــای اشــرتاكی انســانیت تروی ــدازه پدیده هــای آزادی و عدال ــه هــامن ان ب

ــی از خیال هــای  ــن حقیقت ــم منــود. ای ــوان خواهی ــف و نات ــت را تضعی ــن فلســفه ای دول ــح چنی ــا تروی ــت. ب یاف

ــت الزم دارد. او  ــر و زبردس ــتادانی ماه ــه آن اس ــت یافنت ب ــه دس ــی ك ــد، خیال ــوان آزاد می باش ــك ج ــی ی حقیق

ــدل  ــی خواهان مب ــان و دموكراس ــان و آزادی خواه ــش و همرزم ــی خوی ــای زندگ ــد زیب ــتاد و هرمن ــك اس ــه ی ب

ــه جــواب ســئواالتی  ــش، ب ــن فلســفه در هســتی خوی ــی( و نهادینه ســازی ای ــد. تعمــق در )فلســفه ی آپوی گردی

كــه در بــاال بــه آن اشــاره منودیــم رســیده و بــا اهــدای جــان خویــش و بــا قیــام و مقاومــت بی همتــای تاریخــی، 

همــراه همرزمانــش اثبــات منودنــد كــه یــك جامعــه ی ســامل، بافرهنــگ، زبــان و آزادی بــرای خلــق کــورد، محتــاج 

ــش دســت  ــه حــق خوی ــم ب ــم، منی توانی ــا خــون نریزی ــان می باشــد. ت ــن جوان ــه اهــداء منــودن خــون زیباتری ب

یابیــم، چــون حــق بــرای یــك خلــق ســتمدیده گرفتنــی اســت، نــه داد نــی.  بــا ایــن وجــود دشــمن نیــز رصف نظــر 

نخواهــد منــود و در ندانه تریــن و وحشــیانه ترین حمــالت را بــرای رسكوبــی ایــن خلــق بــه اجــرا درخواهــد آورد. 

بــا درك حقیقــت زندگــی و درك حقیقــت دولــت اقتدارطلــب، تحصیــل، دوســتان، پــدر و مــادر، خواهــر و بــرادر 

ــا ایــن موضــع، كــه هــر چنــد در جامعــه ی کــورد، چنــدان  و خانــواده و خویشــاوندان و ...  را تــرك می منایــد. ب

ــه  ــدزاده گان داده ك ــان و آخون ــان و غاضب ــه ارباب ــی دندان شــكن ب ــل هضــم منی باشــد، جواب ــول و قاب ــورد قب م

حقیقــت پشــت پــرده ی شــام بــر مــال گردیــده و روزبــه روز اعتبــار و هیبــت شــام در جامعــه از بیــن مــی رود. بــا 

ایــن موضــع خــود می خواســت بــه متامــی جوانــان بفهامنــد، كــه هــر انســانی در ایــن كــره ی خاكــی حــق زیســنت 

را دارد و مــا هــم بــه عنــوان یــك کــورد، حــق زیســنت را داریــم. امــا آیــا ایــن زیســنت كــه مــا در آن بــر می بریــم، 

ــر می گردیــم و اگــر زیســنت  ــه و ب ــا لبــه ی مــرگ رفت را می توانیــم زندگــی بنامیــم! چــون هــر روز صــد دفعــه ت

و زندگــی وجــود دارد، چــرا بــا ایــن همــه عوامفریبــی و دوررویــی آغشــته گردیــده اســت؟ چــرا عــده ای ظــامل و 

ــر و عــده ای ثرومتنــد؟ چــرا عــده ای خائــن و عــده ای مقاومت گــر؟ مــا هــم  ــوم؟ چــرا عــده ای فقی عــده ای مظل

یــك انســانیم و در جامعهــی انســانی، در عــری كــه علــم و تكنولــوژی بــه اوج خــود رســیده اســت، ایــن همــه 

ناعدالتــی چــرا بــروز یافته انــد. مــا هــم در ایــن عــر هزارهــا آرزو و خواســته در ذهــن خــود برجســته منوده ایــم 

ــم.  ــه بیابی و جــواب ایــن خواســته های خــود را چگون

بــا ایــن وجــود در نخســتین زادگاهــش همیشــه در فكــر تشــکیل گروهــی مابیــن دوســتان خویــش بــود. دوســتانی 

كــه همــراه آنهــا بتوانــد آرزوهــای كودكــی  اش را بــه واقعیــت درآورد. كودكــی كــه بــا دوســتانش اســلحه بــه دوش 

گرفتــه و بــه مبــارزه ی مســلحانه می پردازنــد. دوســتی كــه شــخصیتش چنــدان انســانی نبــوده، در مقابــل خــود 

قــرار داده تــا او را اصــالح منایــد. او ایــن صحنه هــای كودكــی را در دوران جوانــی اش بــه اجــرا درآورد. خاطــره ای 

كــه از صمیــم قلبــش توانســت از آن محافظــت منایــد و بــه آن خیانــت نكنــد، آرزوی كودكــی ای كــه در فكــر یــك 

خلــق بــوده و در انتظــار هزارهــا شــب و روز مانــده، تــا بــزرگ می گــردد و اســلحه ی حقیقــی را برعلیــه دشــمن 

كــه او را ناتــوان و ضعیــف منــوده، بــر مــی دارد. شــخصیتش هرگــز  ظلــم و ســتم را قبــول منی کــرد. زانــوی خــود 

را در مقابــل زور كســی خــم منی منــود. ایــن كاراكــرتی اســت كــه  در دوران کودکــی از آن برخــوردار اســت. نــه بــه 

كســی ظلــم می ورزیــد و نــه ظلــم كســی را برعلیــه خــود و ملتــش قبــول می کــورد. كودكــی كــه طرفــدار دوســتی 

بــود و در دوســت بودنــش بســیار صــادق و پایبنــد بــود، همیشــه در تــالش آن بــود كــه بــر روی پــای خود بایســتد 

و محتــاج دیگــران نگــردد و بــه فــردی مســتقل و صاحــب اراده و شــخصیتی آزاد و دموکــرات مبــدل گــردد. بــا این 
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وضــع و حــال در اولیــن مرحلــه  زندگــی خویــش، راهــی مدرســه می گــردد. مدرســه و مأمــور بــودن همگــی برایــش  

ابــزار رســیدن بــه دولــت و اقتــدار دولتــی بــوده اســت. دومیــن مرحلــه  ی زیســنت او بعــد از امتــام دوران دبیرســتان  

ــی و  ــه دولت ــت او و رد منــودن اتوریت ــه حقیقــت زندگــی و چالش هــای به وجــود آمــده در ذهنی ــردن ب ــی ب و پ

جویــای اتوریتــه ی دموکراتیــك خلــق بــوده. ســومین مرحلــه ی زندگــی اش پیوســنت بــه صفــوف آزادی خواهــی و 

مبــارزه ی خســتگی ناپذیرش در ظــرف ایــن چنــد ســال بــوده. در هــر مرحــه ای از دوران زندگــی اش خصوصیــات 

بــارزی در او منایــان گشــته، كــه همیشــه جویــای حقیقــت بــوده و ایــن حقیقــت را هــم در وجــود خــود زیســته. 

چــون  در دومیــن مرحلــه ی زندگــی اش به دلیــل رد اتوریتــه دولتــی و اقتداطلبــی و پرهیــز از نهادهــا و ابزارهــای 

دولتــی، خــود را آمــوزش می منــود. كلیــد موفقیتــش در ایــن نــكات بــود و ایــن زمینه هــای بناســازی شــخصیتی 

قهرمــان، صلح طلــب و دموکراتیــك و جنگجــوی آزاد بــوده اســت.

ــرو  ــت احــزاب و ســازمان های دیگــر موجــود در کوردســتان و جوان ــا وجــود آن همــه فعالی ــق »ســیوان« ب  رفی

چــرا PKK را بــر می گزینــد؟ فعالیــت تنظیامتــی و ســازمانی PKK در دیــار شــهید »ســیوان« بــه نــدرت صــورت 

گرفتــه و او یكــی از آن جوانــان نــادر می باشــد كــه PKK را به عنــوان روزنــه ی امیــد و تجلــی بخشــیدن روحیــه 

ــوردی  ــزاب ک ــت اح ــال فعالی ــدر در قب ــی او آنق ــطح آگاه ــه س ــی ك ــد. جوان ــی می بین ــن انقالب ــان نوی و هیج

ــد. او  ــس می منای ــتان مل ــای آن در رشق کوردس ــن جرقه ه ــی PKK را در اولی ــزات اساس ــه متای ــته ك ــق گش تعمی

ــار  ــا گفت ــد هــم ب ــق کــورد بتوان ــرای خل ــای ســازمانی كــه ب ــود. مــداوم جوی ــی زحمتكــش و رنج كشــیده ب جوان

و عمــل دســتاورد ملــی بــرای خلقــش بــه ارمغــان بیــاورد. او از شــعارهای خیالــی و توخالــی كــه كســی قــدرت 

ــده و  ــود. به عقی ــم ب ــه مفاهی ــی اینگون ــوی چاره یاب ــد و در تکاپ ــش منی آم ــت، خوش ــودن آن را نداش ــی من عمل

بــاوری او، عــر فعالیت هــای تنظیامتــی، آموزشــی، عملیاتــی فــرا رســیده اســت. چــون فعالیــت احــزاب كالســیك 

و ملی گــرا جوابگــوی خواســته های او و امثــال او را منی دادنــد. از مبــارزه ی چندیــن دهــه ی ایــن احــزاب ناامیــد 

ــه در  ــی ك ــت، جوانان ــی اس ــنه  آزادی و دموکراس ــش تش ــه خلق ــود ک ــی ب ــت تلخ ــاهد واقعی ــرا ش ــردد. زی می گ

باطــالق فســاد و اعتیــاد و دام شــیطان صفتــان غــرق می گردنــد. چــرا ایــن مدعیــان آزادی در فكــر رهایــی ایــن 

خلــق ســتمدیده نیســتند. مبارزانــی كــه ســال ها ادعــای مبــارزه داشــته و خــود را فــدای کوردســتان می منودنــد، 

چگونــه ســنگرهای آزاد کوردســتان، كــه بــرای هــر ســنگر و هرمــرتی از خــاک کوردســتان بــه صدهــا جــوان جــان 

ــك جــوان در  ــد. او بســان ی ــه فكــر زندگــی شــخصی خــود افتاده ان ــد، رهــا منــوده و ب خــود را از دســت داده ان

ــا  ــی می باشــد. هامن ــارزان حقیق ــه مب ــای دســت یافنت ب ــه جوی ــردد، بلك ــد منی گ ــه ی وحشــت زده ناامی آن جامع

آرزویــی كــه در آن مواقــع داشــت، برخــورد نزدیــك او بــا ایــن مبــارزان حقیقــی )آپوئیســت ها( بــود. او به جــای 

آنكــه تســلیمیت را برگزینــد و از مبــارزه دســت بــردارد و راه بســیج گرایی و طریقت گرایــی، معتادگرایــی و 

ــن  ــا صــر منــودن، ای ــد و ب ــر می گزین ــد را ب ــرد، خط مشــی مقاومــت و زندگــی رشافتمن ــر گی فســادگرایی را در ب

ــد. ــد و جــان خویــش را فــدای خلــق قهرمــان خــود مــی منای ــا موفقیــت كســب می منای خط مشــی را ب

 جوانــان کوردســتانی بــا ضعیــف گشــنت فعالیــت احــزاب کــوردی در رشق کوردســتان ناامیــد و رسگــردان گردیــده 

ــه آغــوش دولــت و مشــاركت  ــه ی بازگشــت ب ــی، گزین ــه فعالیــت تنظیامت ــه جــای وادارمنــودن آن احــزاب ب و ب

منــودن در نهادهــای دولتــی را در بــر می گیرنــد. چنیــن اعاملــی نــه بــه نفــع خلــق رشافتمنــد کــورد، بلكــه به نفــع 

ــان  ــرای جوان ــدس را ب ــن راه مق ــود ای ــامل خ ــن اع ــا چنی ــد. ب ــتان می باش ــت كاران کوردس ــتعامرگران و خیان اس

ــد. ایــن هــری  ــه بپردازن ــه مقابل ــا دشــمنان خــود ب ــه ب ــان در چنیــن رشایطــی چگون ــد كــه جوان روشــن می منای

اســت كــه در جامعــه ی دهشــتناك از چنــگال حاكــامن می ربایــد و روزنــه ای امیــد بــرای جوانــان می آفرینــد، ایــن 

هــر، تنهــا هرمنــدان حقیقــی تــوان اجراســازی آن را دارنــد. بــا قانــع منــودن تضادهــای خویــش بــا نظــام دولتــی، 
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جویــای نیرومند ســازی افــكارش می گــردد و بــا ایــن وجــود به دلیــل كاراكــرت مســتقل بودنــش، جویــای ســازمانی 

ــوده، می باشــد. ایــن  ــات، نیروهــای نظامــی و ... مســتقل ب ــوژی، سیاســت، تنظیــامت، مادی كــه از ابعــاد ایدئول

ــق  ــخ و خل ــق تاری ــه الی ــی ك ــه جوان ــورد درآورد و ب ــتمدیده ی ک ــق س ــع خل ــت مناف ــه خدم ــتقل بودن را ب مس

خویــش درآمــد. 

ــودن  ــی من ــا ارزیاب ــردد و ب ــاز می گ ــی او ب ــه ی زندگ ــی از صفح ــرگ نوین ــال، ب ــوف گری ــه صف ــدن ب ــا ملحق ش ب

ــا خودانتقــادی  ــد. ب ــه و ... را درك و فهــم منای ــاول شــده، انســان ربوت گون واقعیــات جامعــه ی کــورد تاریــخ چپ

تاریخــی، در كنــار همرزمانــش ســوگند یــاد می منایــد كــه بــرای بازگشــت حقیقــت تاریــخ، جامعــه و انســان شــب 

و روز بــه مبــارزه پرداختــه تــا ایــن قصابــان و قاتــالن تاریــخ و انســانیت را بــه پــای محاكمــه بكشــاند.

ــرای  ــش احســاس می منــود. در حقیقــت ب ــردوش خوی ــود و مســئولیت تاریخــی ب ــی ب ــای بزرگ  او صاحــب ادع

خلــق کوردســتان، به خصــوص جوانــان اثبــات منــود كــه یــك جــوان بزرگ تریــن ادعــا در وجــود او نهفتــه اســت 

ــی و  ــورد از بردگ ــان ک ــی جوان ــا راه رهای ــد. تنه ــل درآورن ــه ی عم ــه عرص ــش را ب ــای خوی ــان ادع ــد جوان و بای

ــه اجــرا  ــرای ب ــد ب ــان بای فرودســتی؛ ادعاگــری و ارصارورزی، پیشــاهنگی و انقالب گــر بودنشــان می باشــد. جوان

درآمــدن ادعایشــان شــب و روز تــالش مناینــد، چــون جوانــی باادعــا یعنــی جوانــی زنــده و یــك جــوان بی ادعــا، 

ــرای انجــام وظیفــه ی خویــش،  ــود كــه ب ــان قهرمــان ب ــد می باشــد. او یكــی از آن جوان ــی روح و ناامی ــی ب جوان

حــارض بــه اهــداء جــان خویــش گردیــد تــا زمینــه ای بــرای زیســنت دیگــر جوانــان مهیــا منایــد. 

ــد  ــا بای ــی آورد: »م ــان م ــر زب ــه ب ــد.  همیش ــود می دی ــرای خ ــه ب ــن آرزو و پیش ــودن را بزرگ تری ــارز ب او مب

شایســته ی نــام خویــش گردیــم چــون مبــارزان آپویــی )پیغمــران حقیقــی و مؤمنیــن( عــر امــروز می باشــند«. 

هامن طوری كــه نیمــی از جهانیــان بــه پیغمــران ایــامن و عقیــده دارنــد، خلــق کوردســتان و منطقــه، شــناختی 

در مــورد مبــارزان آپویــی كســب منوده انــد. بدین ســان خلــق بــاوری و ایــامن عظیمــی بــه فلســفه آپویــی دارنــد 

و بــه نــام مبــارز و گریــال ســوگند یــاد می مناینــد. ایــن حقیقتــی بــود كــه بــدان دســت یافتــه بــود. چــون در عــر 

امــروزی انســانی كــه بخواهــد راســت بگویــد و بزیــد، بایــد رنــج و ســختی های زیــادی تحمــل كنــد. كســی بــه 

كســی اعتــامد و بــاوری نــدارد، حتــی بــرادر بــه بــرادر! ولــی بــا ظهــور آپویی هــا چنیــن طلســم وحشــتی از هــم 

می شــكافد و زمینــه ی بــاوری و ایــامن بــا ایــن مبــارزان برگردانــده می شــود. ایــن حقیقــت را قهرمانانــی كــه بــا 

خــون خویــش ارزش هــای اساســی ایــن خلــق و حــزب را احیــاء منوده انــد و مبــارزی كــه تنهــا بــا یــك )لقمــه و 

یــك خرقــه( زندگــی روزمــره خــود را اداره منــوده، چنیــن بــذری را در جامعــه ی کوردســتان كاشــته اند. او مبــارزان 

آپویــی را روشــنفكران، پیشــاهنگان، جنگجویــان، سیاســتمداران و داعیــان حقیقــی آزادی و دموکراســی می دیــد. بــا 

چنیــن نگرشــی ایــامن و اعتقــاد وافــری بــه ایــن مبــارزان داشــته و به دلیــل عشــق و عالقــه ی وافــر خــود بــه یــك 

مبــارز مبــدل می گــردد. از جهتــی دیگــر  همیشــه بیــان مــی منــود: »ایــن مبــارزان عاشــقان دموکراســی و آزادی 

ــی  ــن شــیوه ی زندگــی گریالی ــول و هضــم چنی ــوان قب ــی كــه انســان عاشــق نباشــد، ت ــا زمان می باشــند، چــون ت

كــه بــا یــك )لقمــه یــك خرقــه(  ســازند، را نــدارد«. هیــچ هرمنــد، مبــارز، روشــنفكر و جنگجویــی در دنیــا قــادر 

ــتان های رس  ــی در كوهس ــدان حقیق ــن هرمن ــت. ای ــد داش ــی را نخواه ــیوه ی زندگ ــرز و ش ــن ط ــول چنی ــه قب ب

ــارزان عاشــق  ــن مب ــر ای ــد. اگ ــد، آرزو و اراده را آفریدن ــور، زندگــی ای كــه رسشــار از امی برافراشــته و صعب العب

ــامل خویــش و طــرز  ــا اَع ــد. ب ــن زندگــی اشــرتاكی را بیافرینن ــد، منی توانســتند چنی دموکراســی خلق هــا منی بودن

ــی اســت كــه  ــن ندای ــد. ای ــن عاشــقان دموکراســی گردی ــن و وفادارتری ــال از بزرگ تری زیســنت او در صفــوف گری

ــورد رســاند. عاشــق بودن و  ــان ک ــان به خصــوص جوان ــه گــوش عمــوم جهانی ــش ب ــه ی خوی ــات قهرمانان ــا عملی ب

بعــدی فراگیــر را برایــش در برداشــت. بــا رهــا منــودن خویــش از اســارت بردگــی، عاشــق خــاك، وطــن و رسزمیــن  
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مــادری اش، زبــان و خلــق ســتمدیده ی کــورد و مبــارزان آزادی گردیــد. ایــن عشــقی حقیقــی بــود كــه در وجــود 

ــود  ــران زده را در وج ــت بح ــتان از وضعی ــی کوردس ــت. راه رهای ــك گذاش ــه مح ــش آن را ب ــن خوی ــاك  و متی پ

مبــارزان آپویــی می دیــد، چــون تنهــا مبارزانــی كــه بــه شــیوه ای ســازماندهی شــده و آگاهانــه و بــا درك عمیــق 

مســایل موجــود در کوردســتان، بــا پراكتیــزه منــودن افــكار آپویــی تــوان تغییــر و تحــول را خواهنــد داشــت. چــرا 

ــده  ــان درآم ــی روح و بی ج ــازه ای ب ــان جن ــتان بس ــون کوردس ــد، چ ــارزان می دی ــن مب ــوالت را در ای ــتارت تح اس

ــد.  ــاول درآمده ان ــه چپ ــن ارزش هــا ب ــد. متامــی ای ــال گردی ــی و اخــالق ارزش هــای انســانی در آن لگدم ــه مبان ك

رسمایــه ای جــز غریــزه ی جنســی و پول پرســتی بــرای انســان کــورد در ایــن رسزمیــن باقــی منانــده بــود. PKK و 

مبــارزان آن، ایــن جنــازه مــرده را زنــده منودنــد و بــا بكارگیــری اســلحه ی ایدئولــوژی متامــی ویروس هــای موجــود 

در مغــز انســان های کــورد را از بیــن بــرده و کــوردی صاحــب نیــرو، اراده، بــاوری و ایدئولــوژی را آفریدنــد. 

او ایدئولــوژی آپویــی در کوردســتان را از واجبــات اصلــی بــرای ایــن خلــق قلمــداد می منــود. به عنــوان حــواری 

ــد  ــتان بای ــوص رشق کوردس ــورد به خص ــه ک ــوژی را در جامع ــالح ایدئول ــن س ــه ای ــود ك ــرآن ب ــد ب ــی معتق آپوی

ــا ایــن ســالح جــالدان، آخوندهــای حاكــم و قصابــان وحشــی  بســط و گســرتش دهیــم. می گفــت: »الزم اســت ب

ایــن جامعــه را ریشــه كن كنیــم«. ایــن گمگشــته ای بــود كــه ســال ها در جســتجوی آن بــود كــه آن را بیابــد و در 

نهایــت گمگشــته ی خــود را كــه رمــز دوام زندگــی می باشــد، یعنــی ایدئولــوژی آپویــی  را یافتــه و بــا آن مغــز تهــی 

شــده ی خویــش را رد منــوده و بــا نیرومندســازی خویــش در تــالش نیرومندســازی دیگــران می باشــد. ایــن از جملــه 

ــات  ــازد و خصوصی ــبخت س ــد و خوش ــده را نیرومن ــوان و درمان ــان های نات ــه انس ــود ك ــش ب ــات زیبای خصوصی

مبــارزان حقیقــی PKK، كــه آنچــه را بــرای خــود می خواهنــد بــرای دیگــران هــم بخواهنــد را در خــود نهادینــه 

منــوده بــود. شــخصیتی بســیار متواضــع و صبــور و شــجاع، كــه همیشــه ارصار بــرآن داشــت یــك همــرزم آپویــی 

بایــد چنیــن خصوصیاتــی را در وجــود خــود بــه اوج برســاند.

ــوان  ــی او می ت ــی و مدیریت ــیوه ی فرمانده ــه ش ــیوان« ب ــق »س ــات رفی ــن خصوصی ــته ترین و زیباتری از برجس

اشــاره منــود. فرماند هــان آپوئیســتی، از فداكارتریــن و متواضع تریــن و بــا صبورتریــن و شــجاع ترین مبــارزان در 

ــوان دســت یافنت  ــد، ت ــن خصایصــی برخــوردار نباش ــه در PKK از چنی ــده ای ك ــند. فرمان ــال می باش ــوف گری صف

 ،PKK ــی ــان اساس ــت فرمانده ــم PKK به دس ــای عظی ــدن ارزش ه ــون آفری ــدارد. چ ــی PKK را ن ــه فرمانده ب

بســان شــهید عگیــد )معصــوم کورکــامز(، مظلــوم دوغــان، علــی چیچــک، کــامل پیــر و ... آفریــده شــده اســت. 

ــن  ــه ای ــود ك ــی ب ــارز و جنگجوی ــد. او مب ــد و ... می باش ــارت، امی ــازماندهی، جس ــان، س ــی قهرم ــد( یعن )عگی

خصایــص فرمانده بــودن را در خــود برجســته ســاخت. فرمانــده بــودن برایــش  بــه معنــای؛ فداكاربــودن، 

ــات،  ــی در عملی ــت حتم ــدن، موفقی ــیدن، سازماندهی ش ــه بخش ــارت  و روحی ــودن، جس ــی ب ــاهنگ  مبارزات پیش

ــود  ــوزش دادن خ ــا آم ــال ها ب ــه س ــارزی ك ــود. مب ــره ب ــودن و غی ــت، جدی ب ــتی، صمیمی ــودن، دوس ــا برنامه ب ب

ــر ایــن نكتــه تأكیــد می منــود؛ »جــوان بــودن؛ یعنــی  ایــن خصلت هــا را در وجــود خــود نهادینــه منــود. مــدام ب

فرمانــده بــودن«. چــون جوانــان پیشــاهنگ جامعــه و قــرشی رادیــكال و دموکــرات می باشــند. الزم اســت جوانــان  

ــد. چــون  ــا نهادینه ســازی ایــن خصلت هــا در هــر نقطــه ای از کوردســتان ایفــا مناین نقــش تاریخــی خویــش را ب

ــن  ــكل گیری چنی ــدم ش ــرای ع ــد. ب ــا می باش ــان؛ )عگید(ه ــی بس ــان حقیق ــاج فرمانده ــن محت ــتان نوی کوردس

ــور  ــی واقعــی در کوردســتان ظه ــا فرماند هان ــرار داده، ت ــا ق ــع را در ســد راه م كاراكــرتی، دشــمنان هزارهــا مان

ــد  ــال بتوانن ــه صفــوف گری ــا ســازماندهی منــودن خویــش و آمــوزش دادن و پیوســنت خویــش ب ــان ب ــد. جوان نكنن

ــد را  ــی مفی ــازی نقش ــرآورده س ــوان ب ــتان ت ــا در کوردس ــد، ت ــل گردن ــتان تبدی ــی کوردس ــان حقیق ــه فرمانده ب

داشــته باشــند. بــا ایــن اوضــاع و احــوال همیشــه بیــان می منــود: »زمانــی كــه مــن در جامعــه ی اشــغال شــده ی 
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کوردســتان بــه دام افتــاده بــودم، زمانــی كــه اســم فرمانــده بــه گوشــم می رســید، فــوراً تــرس رستــارس وجــودم را 

ــن در  ــده، چنی ــه مــد نظــرم می رســید،  چــون تعریــف فرمان ــول و شــهرت آن شــخص ب ــدار و پ می گرفــت و اقت

ذهــن مــن شــكل گرفتــه بــود«. ایــن فرماند هــان موجــود در نظام هــای دولتــی بجــز بــه ارمغــان آوردن فســاد و 

 PKK وحشــت و تباهــی و ناعدالتــی چیــزی دیگــری بــرای جامعــه بــه میــان منی آوردنــد. در حالــی كــه مــن وارد

شــدم، كــم كــم بــه ایــن حقیقــت دســت یافتــم كــه فرمانــده حقیقــی كیســت؟ فرمانــده آیــا خــدای یــك رسزمیــن 

ــد( و )كاوه ( ــا )عگی ــد، ی ــارص می باش ــه گان مع ــده )ضحاك (گون ــن؟!  فرمان ــك رسزمی ــذار ی ــت گ ــا خدم ــت ی اس

هــای معــارص می باشــند؟ بــا چنیــن دركــی در صفــوف مبــارزات آپوئیســتی بــه فرمانــده ای شــجاع تبدیــل گردیــد. 

ــا  ــود، ت ــالش من ــال ت ــوف گری ــال ها در صف ــارز، س ــك مب ــی و ی ــده ی حقیق ــخصیت فرمان ــت یافنت به ش ــرای دس ب

اینكــه در ســال 2005 میــالدی وارد آكادمــی )معصــوم كوركــامز( می گــردد. آكادمــی كــه مبــارزان و جنگجویــان  

ــارزان می آمــوزد. او در ایــن آكادمــی بــه جنگجویــی  ــه ایــن مب ــارزه را ب نوینــی را می آفرینــد. هــر جنــگ و مب

حرفــه ای كــه در متامــی ابعــاد مبــارزات گریالیــی مهــارت فنــی كســب می منایــد. در هــر جنــگ، مبــارزه و تاكتیــك 

جنــگ بــه یــك گریالیــی ماهــر تبدیــل می گــردد. از لحــاظ ســازمانی، روحیــه ی رفاقــت، جســارت، اســتحكام اراده، 

ــناخت و  ــل، ش ــوری، عم ــی، تئ ــی، سیاس ــای نظام ــاند. در آموزش ه ــه اوج می رس ــداكاری و ... را ب ــجاعت، ف ش

بكارگرفــنت ســالح های گریــال، مهــارت علمــی و فلســفی و فنــی كســب می منایــد. ایــن آرزویــی بــود كــه بــه آن 

دســت یابــد و آموزشــی نظامــی را بــا چنیــن گســرتده گی ای ببینــد و به دلیــل احتیــاج ســازمان و شــخص خویــش، 

چنیــن پیشــنهادی را ارائــه منــود.

 بعــد از مدتــی پیشــنهاد او مــورد قبــول قــرار گرفتــه و به دلیــل رفــنت بــه شــامل کوردســتان و مشــاركت فعاالنــه 

اش در كوهســتان های شــامل کوردســتان و جنــگ بــا رسبــازان و فاشیست پرســتان تــرك، خواهــان دیــدن چنیــن 

ــرای زیباســازی ارزش هــای زندگــی شــب و روز  ــه زندگــی و جنــگ، ب دوره  آموزشــی می باشــد. به دلیــل عشــق ب

خــود را بــا آمــوزش دیــدن ســپری می منایــد، تــا بــا مشــقات و تلخی هــای زندگــی دســت و پنجــه نــرم منایــد. در 

زمــان رفــنت بــه شــامل کوردســتان چنــدان دچــار مشــكل منی شــود. به همیــن دلیــل بــه مــدت یكســال و انــدی 

ــی  ــت مبارزات ــود فعالی ــان خ ــا همرزم ــرس( ب ــه ی )زاگ ــت در منطق ــردد و در نهای ــتان می گ ــامل کوردس وارد ش

ــودن خــود  ــق فرمانده ب ــم الی ــا می توان ــه آی ــی داد ك ــرار م ــورد بازخواســت ق ــد. او گاهگاهــی خــود را م می منای

گــردم. چــون تعریــف پدیــده ی فرمانــده در میــان گریــال بســیار متامیــز و مخصــوص می باشــد. متایــزات فراوانــی 

ــودن و  ــش ب ــی ارت ــال، یعن ــوف گری ــودن در صف ــده ب ــت. فرمان ــا داش ــای دنی ــر ج ــده در ه ــالح فرمان ــا اصط ب

جســارت بخشــیدن بــود. فرمانــده؛ یعنــی )عگیــد و زیــالن( و ... . ایــن دو رفیــق قهرمــان )ســیوان و شــاهو( و 

همرزمانشــان منــاد فرمانــده بــودن گریــال می باشــند. فرماندهــی یعنــی صداقــت، وفــاداری و عشــق بــه وظیفــه ی 

خویــش می باشــد. رفیــق )ســیوان( در تــالش آن بــود فرماندهــی بســان)عگید(؛ شــجاع و قهرمــان و بســان )زیــالن( 

هدفمنــد و انتقام جــو و صــادق باشــد. كســی كــه عملیــات )عگیــد و زیــالن( را درك نكنــد، شــخصیت و ملیتــان 

بودنشــان و فرمانده بودنشــان را درك نخواهــد منــود. او یــك جــوان بــود، بیشــرت از هــر گریــال خــود را محتــاج درك 

ــارزات به وقــوع پیوســته در کوردســتان و  ــه حقیقــت مب ــردن ب ــی ب ــا پ ــد. او ب ــان می دی ــن قهرمان حقیقــت چنی

دالیــل شكســت و عــدم موفقیــت آنــان و تصفیه گــری و نابــودی آنــان، چــرا بــا ایــن همــه انقــالب و وجــود ایــن 

همــه پیشــمه رگه ها به راحتــی در مقابــل دشــمنان شكســت خورده انــد و تلفــات ســنگینی بــه آنــان وارد گردیــده 

ــد،  ــه و كارآم ــا تجرب ــان ب ــود فرماند ه ــل نب ــه دلی ــاز ب ــا را در آغ ــن نیروه ــت ای ــل شكس ــن دلی اســت.  مهم تری

كــه تــوان برمالســازی پــالن و برنامه هــای دشــمنان را داشــته باشــند، می دیــد. به دلیــل عــدم ســازماندهی 

نیروهایشــان و جســارت بخشــیدن بــه ایــن نیروهــا به راحتــی پراكنــده شــده اند. در ســده ی امــروز، کوردســتان 
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ــه پیشــاهنگی PKK چنیــن فرماندهانــی  ــه می باشــد. ب ــا تجرب ــور، قهرمــان و ب ــاج فرماندهــان جســور، صب محت

ظهــور یافتــه و الگویــی بــرای مــا می باشــند. ارزش ایــن فرماند هــان نبایــد كــم رونــق گــردد و عكــس آن، متامــی 

کوردســتان را مملــو از فرماند  هانــی بســان؛ )عگیــد و زیــالن( مناییــم، چــون فرماند هــان آپویــی هــر كــدام بــرای 

ــد،  ــاد گردن ــتان زی ــان در کوردس ــده ی قهرم ــدر فرمان ــند. چق ــر می باش ــی خطرناك ت ــب امت ــورد از مب ــمنان ک دش

ــن مــی رود. پــس  ــی از بی ــوی بی عدالت ــد و رنــگ و ب ــدازه زندگــی آزاد و دموكراتیــك خواهــد گردی ــه هــامن ان ب

ــورد  ــق ک ــرای خل ــت( ب ــی اس ــت، زندگ ــن )مقاوم ــی نوی ــده گان خط مش ــن كنن ــان و تعیی ــان، راهنامی فرماند ه

می باشــند. چــون فرماند هــان PKK بــا مقاومــت بی پایــان خویــش رضبــه ی مهلكــی را بــر دشــمنان وارد منــوده 

 PKK ــا عملیات هــای خویــش دســت و پــای دشــمن را فلــج منوده انــد. بدیــن دلیــل اســت یــك فرمانــده ی و ب

برابــر بــا یــك ارتــش اســت، مبارزانــی چــون؛ )حقــی، مظلــوم، كــامل، ســام، بریتــان، ویــان، و ...( هــر كــدام از آنهــا 

برگــی نویــن از زندگــی را بــرای خلــق کــورد بــاز منودنــد. ایــن میراثــی اســت كــه در آغــاز PKK بــوده و خواهــد 

بــود. ایــن میــراث نســل بــه نســل رسزنده تــر خواهــد گشــت.
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شهید سیوان؛ فرمانده ی جوان آپویی

   رفیــق ســیوان در صفــوف مبارزاتــی گریالیــی مفاهیمــی چــون؛ خانواده گرایــی، شــهرگرایی، گروه گرایــی، 

دگامتیســم و تعصبــات دینــی، مذهبــی، قومــی، آنارشیســتی، لیرالیســتی را پشــت  رس می گــذارد. در جســتجوی 

ــك  ــتان و ی ــش کوردس ــك بخ ــه ی ــص ب ــه مخت ــارزی ك ــود. مب ــرات ب ــکال و دموک ــارزی رادی ــه مب ــت یافنت ب دس

مــكان معیــن نگــردد. تنهــا بــا یــك كار صاحــب تجربــه نگــردد. بلكــه بســان یــك مبــارز، از هــر حرفــه ای صاحــب 

ــارزی كــه خــود را از احساســات و عواطــف رهــا ســازد  ــد. مب ــه و در هــر بخــش کوردســتان خدمــت منای تجرب

ــا چنیــن شــخصیتی راهــی مناطــق  و از بنــد اســارت نظــام خانوادگــی بــه اســتقالل كامــل دســت یافتــه بــود. ب

شــامل کوردســتان می گــردد. بــا خودســازی شــخصیتی در مرحلــه ی بغرنجــی تــوان مقابلــه بــه آن را داشــت. آن 

مرحلــه را بــه دلیــل بــاوری و اعتــامد و تعمیــق فلســفه آپویــی پشــت رس می گذاشــت. در مرحلــه ی تصفیه گــری 

ســال 2003 میــالدی در مركــز آن فعالیــت مــی منــود. آن موقــع در دوره ی آموزشــی )جنبــش اتحــاد دموکراتیــك( 

یکــی از مســئوالن شــعبه بــود. بعــد از كنفرانــس یكــم رشق کوردســتان و تأســیس حــزب حیــات آزاد كوردســتان 

)PJAK( دگربــار وارد فعالیــت شــد. در اوایــل ســال 2005 وارد فعالیــت نیــروی آزادی کوردســتان )HAK( در رشق 

کوردســتان می گــردد. بعــد از چندیــن مــاه بــاز بــه PJAK بازمی گــردد. در اوج فعالیــت تصفیه گــری بــه فعالیــت 

ــد،  ــران شــایع می گردی ــب تصفیه گ ــه از جان ــط ســازمانی ك ــم غل ــا مفاهی ــان ب ــود. در آن زم آموزشــی مشــغول ب

موضعــی انقالبــی را در بــر می گرفــت. در زمــان تشــكیل جلســات ســازمانی بســان یــك مبــارز حقیقــی صاحــب 

نظــری رادیــكال و انقالبــی بــود. موضــع او به عنــوان یــك فرمانــده، تأثیــر عمیقــی بــر بســیاری از كادرهــای رشق 

کوردســتان داشــته، كــه در دام تصفیه گــران غــرق نگردنــد. او  به عنــوان یــك حــواری آپویــی، نظــام نوینــی كــه 

بــر ســازمان از جانــب تصفیه گــران بــر حــزب تحمیــل می  گشــت، قبــول نداشــت. تــا زمانــی كــه در آن محوطــه 

بــود، خط مشــی مقاومــت را به عنــوان تنهــا راه مبــارزه بــه ایــن خط مشــی خیانــت پســند منــود. به دلیــل دفــاع 

از میــراث گرانبهــا و ارزش هــای ســازمانی كــه توســط شــهیدان و خلــق رشافتمنــد کــورد آفریــده شــده بــود، بســان 

ــه صفــوف آپویی هــا را می دهــد. هیــچ نــوع تســلیمیت و سازشــی را  ــار دیگــر ســوگند پیوســنت ب یــك فدایــی ب

بــا دشــمنان و خیانتــكاران درون حزبــی قبــول نــدارد. عكــس آن اعتــامد و بــاوری و پیوســنت و مشــاركت خویــش 

ــازد. ــر می س را نیرومندت

در ســال 2006 میــالدی در )منطقــه زاگــرس( در شــامل کوردســتان در )دره ی زاپ( فرمانــده یــك بلــوك )گروهــان( 

ــو« اعــالن  ــه ســوی كار( كــه از جانــب »رهــر آپ ــا شــعار )پیــش ب ــی ب ــود. در آن زمــان متامــی نیروهــای آپوی ب

ــك  ــوان ی ــه به عن ــتاری ك ــد. ایس ــوده بودن ــیج من ــن بس ــارزات نوی ــت و مب ــرای فعالی ــود را ب ــود، خ ــده ب گردی

گــروه گریــالی آپویــی داشــته، همیشــه در تــالش بودنــد كــه ایســتاری انقالبــی از خــود نشــان دهنــد، زیــرا در 

ــی  ــای پی درپ ــوزش دادن و مترین ه ــا آم ــد. ب ــه گردن ــوی آن مرحل ــه، جوابگ ــای گرفت ــه ج ــی ك ــه ی حساس مرحل

خواهــان آن بودنــد كــه نیروهــای گریــال را بنــا بــر نیروهــای ذاتــی خویــش در چارچــوب اســرتاتژی دفــاع مــرشوع 

ــروزی را  ــت و پی ــا موفقی ــوده و در عملیات ه ــق ب ــدازه ای موف ــا ان ــان ت ــن اهداف ش ــد. ای ــارزه مناین ــاده مب آم
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اســاس می گرفتنــد. مانــدن و اســتقرار گروه هــای گریالیــی بســان بلــوك رفیــق )ســیوان( در كوهســتان های آزاد 

کوردســتان بــه معنــای جســارت بخشــیدن بــه خلــق آزادی خــواه و اســتحكام اراده و ضعیــف منــودن و شكســنت 

روحیــه و جســارت دشــمنان بــود. بــا همرزمانــش چنیــن ایســتاری را تــا آخریــن نفس هایشــان حفــظ منــوده و بــا 

چنیــن ایســتاری وظیفــه ی تاریخــی خویــش هامنــا برگزیــدن خط مشــی مقاومــت و مبــارزه  را عملــی می مناینــد. 

ایــن ایستاریســت كــه خلــق کــورد را از بردگــی و مــزدوری رهــا می ســازد. ایــن وظیفــه ی انقالبــی آپویی هاســت 

ــورد  ــل خونخــواران ک ــی در مقاب ــی و مكان ــان و در هــر برهــه ی زمان ــه در هــر نقطــه ای از کوردســتان و جه ك

ــه آزادی  ــه راه رســیدن ب ــن ایســتاری اســت ك ــد. ای ــه عرصــه ی عمــل می گذارن ــه ای را ب ــن ایســتار قهرمانان چنی

ــه ی  ــد مــاه بعــد از حمل ــا همرزمانــش كــه در محــارصه ی فاشیست پرســتان و نژاد پرســتان در چن می باشــد. او ب

)پیــش بــه ســوی كار( مواجــه می گردنــد.  فاشیســت های تــرك خواهــان شكســنت اراده و بــاوری ایــن انقالبیــون 

ــد،  ــا روح )پیــش به ســوی كار( برافراشــته بودن ــا عشــق و عالقــه ی فــراوان ب كــه پرچــم آزادی و دموکراســی را ب

ــروه  ــه گ ــنت ب ــمنان و پیوس ــته های دش ــند خواس ــردن و پس ــول ک ــای قب ــی به ج ــن انقالبیون ــا چنی ــد. ام می باش

ــه آزادی پیــش به ســوی كاروان شــهیدان شــتافتند. ایــن  ــرای دســت یافنت ب ــه ب ــه و قهرمانان ــكاران، فداكاران خیانت

خط مشــی اســت كــه از هــر لحاظــی منافــع اقتدارگرایــان و پول پرســتان را بــه مخاطــره می انــدازد و افــكار آنــان 

را چنــدان بــه آن خط مشــی مشــوش ســاخته اســت كــه ایــن اقشــار مجبــور بــه آزمــودن وحشــیانه ترین شــیوه و 

ــد. ــن خط مشــی گردان ــع بســط و گســرتش ای ــد كــه مان اعــامل غیرانســانی می منای

رفیــق )ســیوان( و همرزمانــش در منطقــه ی زاپ )زاگــرس( بــه محــارصه ی نیروهــای دولــت فاشیســتی ترکیــه در 

ــال  ــروه گری ــن گ ــودی ای ــرای ناب ــر را ب ــلحه های غول پیك ــن اس ــا بزرگ تری ــن ت ــمنان از كوچك تری ــد. دش می آین

ــت  ــان هف ــان آن ــه در می ــه و قهرمانان ــه و فداكاران ــا داوطلبان ــی از رفق ــد گروهان ــه منان ــد. ناگفت ــكار می گیرن ب

رفیــق و مبــارز حقیقــی كــه در رأس آن رفیــق )ســیوان( وجــود دارد، در نقطــه ی خویــش مانــده بــا دشــمن مــی 

ــی  ــرت آپوی ــداكاری و كاراك ــك و ف ــن تاكتی ــازند. ای ــگ دور س ــه ی جن ــود را از عرص ــان خ ــا همرزمانش ــد ت جنگن

ــان  ــچ جــای جه ــه در هی ــی اســت ك ــن عملیات ــت می رســاند. ای ــه موفقی ــده آن را ب ــك فرمان ــه بســان ی اســت ك

بســان آن یافــت منی گــردد. دشــمن بــا مالحظــه منــودن چنیــن صحنه هایــی آشــفته و پریشــان می شــود. چنیــن 

عملیاتــی دشــمن را بــه هالكــت در مــی آورد. او و همرزمانشــان بــا فجیع تریــن و قباحت تریــن شــیوه های 

غیرانســانی به دســت فاشیســت های تــرك بــه مقــام شــهادت نایــل می گردنــد. در عیــن حــال عظیم تریــن 

ــی(  ــون آپوی ــات )حواری ــن عملی ــد. ای ــان می آورن ــه ارمغ ــورد ب ــق ک ــرای خل ــی را ب ــاوری و انقالب ــی ب خط مش

ــورد  ــان ک ــرای جوان ــردن ب ــه مقاومت ک ــودن و چگون ــارزه من ــه مب ــنت، چگون ــه زیس ــام چگون ــال پیغ ــن ح در عی

ــا  ــد و ت ــه فعالیــت منودن ــی فداكاران ــارزات آپوی ــخ مب ــی از تاری ــش در هــر زمــان و مكان ــا همرزمان می باشــد. ب

ــجاعت  ــهامت و ش ــی ش ــن خدمت ــد. چنی ــت منودن ــی خدم ــوف مبارزات ــان در صف ــای  زندگی ش ــن نفس ه آخری

نوینــی را بــه هــواداران و مبــارزان و آزادی خواهــان خلــق کــورد و دیگــر خلق هــا می بخشــد. ایــن خصوصیتــی 

زیبــا در شــخصیتش بــود كــه در هــر رشایطــی بــا اعــامل قهرمانانــه ی خویــش اســتاد مبارزاتــی و شــیوه ی زیســنت 

رشافتمنــد را بــه همرزمانــش می آموخــت. ایــن هــری بــود كــه از نیســتی، هســتی را می آفریــد. این هــا همگــی 

ــات،  ــن امكان ــی از كمرتی ــان و مكان ــه در هــر زم ــت ك ــی نشــأت می گرف ــوف مبارزات ــش در صف از باتجربه بودن

بیشــرتین اســتفاده می منــود. در عیــن حــال او و همرزمانــش بــا اندكــی مهــامت جنگــی در مقابــل عظیم تریــن و 

درندانه تریــن ابزارهــای تكنیــك جنگــی دشــمن بــه مبــارزه پرداختنــد. ایــن از اثبات هــای عینــی مبــارزان آپویــی، 

كــه بــا برخوردار بــودن از اراده ای مصمــم و راســخ، قــادر بــه مبــارزه بــا هــر نــوع ابــزار پیرشفتــه جنگــی دشــمن 

ــاعت ها در  ــك، س ــد نارنج ــه و چن ــی گلول ــداد کم ــود و تع ــینكف های خ ــا كالش ــش ب ــند. او و همرزمان می باش
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ــد. ــارزه می پردازن ــه مب ــرك ب ــازان فاشیســت ت ــا و رسب ــا و تانك ه ــل هلیكوپرته مقاب

 در نهایــت بــا كشــنت رسبــازان بیشــامری ســنگرهای ساخته شــده دســتان خویــش و همرزمانشــان را رهــا 

ــت   ــاوری، اراده، هوی ــامن، ب ــی، ای ــت آزادی، دموکراس ــنگی درخ ــی و س ــنگرهای خاک ــامن س ــد و در ه منی مناین

ــا خــون رسخ و گــرم خویــش آبیــاری می مناینــد. ایــن ســنگرهای آزادی و مبــارزه  و ذهنیــت کوردســتان آزاد را ب

ــد.  ــده و نخواهــد گردی ــی نگردی ــی خال ــچ زمان ــاده شــده، هی ــا نه ــران بن و مقاومــت، چــون بدســت مقاومت گ

بلكــه بذرهــای ایــن خط مشــی بــا گــذر تاریــخ افزونــرت خواهــد گردیــد. ایــن خواســته ها و وصیت هــای مبــارزان 

شــهیدی همچــون؛ رفیــق )ســیوان( می باشــد كــه جوانــان ایــن را بســان پیغــام و رهنمــود حــل مشــكالت خویــش 

ــه ی  ــق و عالق ــا عش ــی را ب ــای انقالب ــت و رمان ه ــن مانیفس ــود ای ــم خ ــیل عظی ــا پتانس ــده و ب ــان دی و خلق ش

ــد. ــوش می گیرن ــه آغ ــراوان ب ف
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ارزیابی از حقیقت یك مبارز نوین

   زندگــی حقیقــی بــرای انســان آزاد در ســده ی كنونــی، بســی  دشــوار و ســخت اســت. آن هــم به خصــوص بــرای 

خلقــی كــه محكــوم بــه پیــروزی گردیــده اســت. هرجویانــی كــه بــا چشــیدن ایــن امَل در کوردســتان بپاخواســته اند، 

ــه  ــتگاهی ك ــد. خواس ــی را دارن ــدن حقیق ــد مت ــانیت و مه ــتین انس ــه زادگاه نخس ــان ها ب ــاندن انس ــای رس ادع

ــه  ــت ب ــرای برشی ــرتاکی را ب ــته جمعی و اش ــی دس ــزاد، زندگ ــی و درك آدمی ــعور و آگاه ــنت ش ــوردار گش ــا برخ ب

ارمغــان آورد. رسزمینــی كــه در آغــاز بــه نــام )گونــد( و بعــداً بــه نــام )گوندوانــا( و )کوردیــن( و در نهایــت در 

زمــان ســلجوقیان بــه) کوردســتان( تغییــر می یابــد. ایــن واقعیتــی از گذشــته ی کوردســتان اســت. ایــن واقعیــت 

گم گشــته را كــه ســال های مدیــدی بــه فراموش خانــه ی تاریــخ ســپرده شــده را بایــد آشــكار ســازیم. ایــن 

حقیقتــی اســت كــه در هیــچ زمانــی از بیــن نخواهــد رفــت و حقایــق بــر حســب زمــان و مــكان پنهــان یــا عیــان 

ــان نظــام حقیقــت و دموکراســی مــی باشــد. روستانشــینی چگونــه  می شــوند. رفیــق )ســیوان( از حقیقــت جوی

رونــق یافــت؟ فرهنــگ شهرنشــینی چگونــه توســعه یافــت؟ جوامــع انســانی در مراحــل هموســاپینس و بعــد از آن 

چگونــه رشــد یافتنــد؟ ایــن از جملــه ســئواالتی می باشــد كــه درك و شــعور انســان را نســبت بــه اجتامعی شــدن 

ــتا  و  ــن راس ــد. در ای ــق می بخش ــرشی را تعمی ــه ی ب ــع اولی ــكل جوام ــه و ش ــكیل جامع ــالب تش ــش و انق خوی

ــود؛  ــان می من ــن بی ــتینش، چنی ــتگاه نخس ــوان خواس ــرو( به عن ــی )جوان ــش یعن ــتان خوی ــف شهرس ــت تعری جه

)جوانــرو( از لحــاظ جغرافیایــی از آب و هــوای معتــدل و كوهســتانی برخــودار بــود.  دارای مناطــق و اراضــی 

ــار انقــالب  ــوده و آث ــوه و رسســبز و خــرم ب ــی انب ــن دارای جنگل ــز اســت. همچنی مرتفــع و زمین هــای حاصلخی

زراعــی و دامــداری دوران نوســنگی در ایــن منطقــه بــه جــای مانــد. خلــق مایحتــاج زندگــی خویــش را بیشــرت از 

راه كشــاورزی و دامــداری تأســیس می كننــد. موقعیــت موجــود منجــر بــه آن گردیــده كــه انقــالب روستانشــینی 

عمیق  تــر گــردد و خلــق احتیاجــات اساســی خــود را بــر اســاس دســرتنج خویــش تأمیــن مناینــد. همچنیــن به دلیــل 

چنیــن موقعیتــی در زادگاهــش بــرای امــرار معــاش و كســب تولیــد مــازاد بــر مــرف و به دلیــل وضعیــت آب و 

هوایــی و رشایــط جــوی تابســتان را از قشــالق بــه ییــالق كــوچ می كننــد. فرهنــگ زندگــی دســته جمعی مابیــن 

عشــایر منطقــه )جوانــرو( به دلیــل وضعیــت جغرافیایــی برجــای مانــده. جهــت حفــظ امنیــت جانــی و مالــی و 

دفــاع از ارزش هــای بدســت  آمــده مــا بیــن عشــایر روابــط خویشــاوندی ریشــه دوانــده و كنفدراســیون عشــایر 

ــل سیاســت های تحمیل شــده  ــه به دلی ــده اســت. البت ــن عشــایر به وجــود آم ــن ای ــا بی ــاد و همبســتگی م و اتح

دولــت جمهــوری اســالمی ایــران در ایــن منطقــه، ســعی كــرده كــه دســتاوردهای حقیقــی خلــق را غــارت و چپــاول 

و بــه خدمــت منافــع خویــش درآورد.

از دیگــر سیاســت های تحمیــل شــده ی دولــت در ایــن منطقــه آن بــوده كــه نظــام حاكــم، سیاســت  آسمیالســیون 

ــل  ــر اصی ــا جوه ــق ب ــودن خل ــازی و بیگانه ب ــت  برده س ــت. سیاس ــه اس ــكار گرفت ــق ب ــه خل ــر علی ــی را ب فرهنگ

ــق را  ــن خل ــته  اند ای ــه خواس ــد. بدین گون ــرت منای ــاس رشم و نف ــش احس ــتی خوی ــق از هس ــه خل ــا ك خویش،ت

در نهادهــای ســاخته شــده ی دولتــی رام و مهــار مناینــد. آسمیالســیون سیاســتی ظریــف اســت كــه بــدون آنكــه 
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ــد. نهادهــا و ابزارهــای آسمیالســیون امــروزی  ــد، در جامعــه رونــق می یاب خلــق احســاس هیــچ درد و املــی منای

در حكــم زیگورات هــای دوران ســومر و مــر اســت. دولــت در پرستشــگاه های معــارص بــه شــیوه ای مــدرن بــا 

اســتفاده از الهیــات و اعتقــادات مذهبــی  و دینــی، سیاســت آسمیالســیون را ترویــج می بخشــد. او به عنــوان یــك 

جــوان، انتقاداتــی از جامعــه ی خویــش منــوده. نبــود ســازماندهی خلــق و ضعــف ایدئولــوژی، علــم و فلســفه را 

ــوان  ــا را به عن ــود. این ه ــداد می من ــرو( قلم ــه ی )جوان ــوص منطق ــورد، به خص ــه ی ک ــی جامع ــبب عقب ماندگ س

ــی  ــن عوامل ــی می منــود. چنی ــن عوامــل شكســت و فروپاشــی عصیان هــای موجــود در کوردســتان ارزیاب مهمرتی

موجــب آن گردیــده كــه کوردســتان بــه رسزمینــی اشــغال شــده و ویــران و خلــق كــورد هــم بــه خلقــی شكســت 

خــورده و مأیــوس، ناامیــد، بی بــاور و كوته اندیــش درآیــد. ایــن از جملــه عواملــی اســت كــه وجدانــش را بیــدار 

ــی  ــد. از جهت ــرات می منای ــتانی آزاد و دموک ــكیل کوردس ــی و تش ــاركت در آبادان ــه مش ــد و او را وادار ب می منای

دیگــر احزابــی چــون؛ )مجاهدیــن خلــق، حــزب كوملــه و حــزب دموکــرات کوردســتان ایــران( در ایــن منطقــه و 

عــدم ســازماندهی گســرتده و همگانــی و تنگ نظــری آنــان كــه هــر چنــد تــا انــدازه ای در منطقــه نفــوذ کــرده 

بودنــد، امــا نتوانســته اند در مقابــل سیاســت های دشــمن فعاالنــه وظایــف خویــش را بــرای خلقــی كــه تشــنه ی 

آزادی و دموکراســی گردیــده، بجــای آورنــد. او همیشــه از فعالیــت ایــن احــزاب انتقــادات شــدیدی منــوده كــه 

چــرا ایــن احــزاب وظیفــه ی انقالبــی خویــش را بــرای خلــق کــورد ایفــا منی مناینــد. ایــن جــای تأســف بــرای چنیــن 

احزابــی اســت كــه ادعــای مبــارزه و پیشــاهنگی منــوده و از لحــاظ مــادی و معنــوی، بــه بیگانــگان وابســته شــده. 

دشــمنان هــم آنــان را بــه احزابــی ابــزاری در آورده انــد. ایــن نشــان از بی اراده گــی و بی هویتــی چنیــن احزابــی 

اســت. آنــان بــر رس خلق کــورد و جوانــان تجــارت می مناینــد. او به عنــوان یــك جــوان آزادی خــواه همیشــه ابــراز 

ــا برخــوردار بــودن از میــراث فعالیــت ســازمانی ای كــه داشــته، هنــوز نتوانســته اند  می منــود كــه ایــن احــزاب ب

حقیقــت خویــش را بــه خلــق بقبوالننــد. ایــن به دلیــل بی بــاوری خلــق بــه آنــان بــوده كــه چــون ایــن احــزاب بــه 

نیــرو و خلــق خویــش بــاوری نداشــته و دســت به ســوی بیگانــگان دراز منوده انــد. چنیــن وضعیتــی در منطقــه 

ــه احــزاب  ــی ب ــق منطقــه گرایــش چندان ــق كاشــته و خل ــان خل ــاوری و بی اعتــامد را در می ــذر بی ب ــرو( ب )جوان

کــوردی نداشــته اند. خلقــی كــه از سیاســت هــراس داشــته و مشــاركت منــودن در عرصــه ی سیاســت را به عنــوان 

بــازی بــا مــرگ بــرای خویــش قلمــداد می مناینــد.

رفیــق )ســیوان( جنبه هــای مختلفــی از ســاختار اجتامعــی کوردســتان كــه موجــب عقب ماندگــی و بــروز معضــالت 

اجتامعــی بــوده را بدین گونــه بــر می شــمرد، عواملــی چــون ســاختار عشــیره گرایی، فئودالیســم، مطلق گرایــی و 

شوونیســم اقتدارگرایــان. ایــن عوامــل موجــب برده ســازی، نوكــری و مزدورســازی و همچنیــن موجــب شــكل گیری 

ــی  ــن عوامل ــام چنی ــت.  انج ــده اس ــری گردی ــت و براب ــد عدال ــه ای فاق ــفته و جامع ــیك و آش ــواده ای كالس خان

ــب  ــدام از جان ــورد م ــد. خلق ک ــتان می باش ــه ی کوردس ــونت در جامع ــگ و خش ــتم، جن ــم و س ــری ظل اوج گی

حاكامن مورد تحقیر قرار گرفته و ارزش های معنوی این خلق را به باد متسخر گرفته اند. 

بــا چنیــن تحلیالتــی در مراحــل زندگــی اش پــی بــه آن خواهیــم بــرد كــه از شــخصیتی فــداكار، مســئولیت پذیر، 

اومانیســت  و دلســوز در میــان جامعــه و خلــق برخــوردار بــوده اســت. خصوصیاتــش او را هدایــت کــرده كــه 

در قبــال مســایل تاریخــی، ایدئولــوژی، سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی و ... تحلیالتــی علمــی ـ فلســفی بــه عمــل 

آورد. به عنــوان یــك جــوان آزادی خــواه دســتاوردهای بدســت آمــده ی انقــالب روستانشــینی و كشــاورزی را حفــظ 

ــه ی نوســنگی را توســعه می بخشــید. سیاســت های دشــمن را در شــخصیت  ــوی جامع ــوده و ارزش هــای معن من

خویــش محكــوم ســاخته و در تــالش خنثی ســازی ایــن سیاســت های پلیــد دشــمن بــوده اســت. جوانــی كــه در 

ــط خــود  ــن و دشــوارترین رشای ــا وجــود فجیع تری ــوده و ب ــش ب ــت خوی ــالش مســتقل بودن شــخصیت و ذهنی ت
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را وابســته بــه هیــچ نهــاد دولتــی ننامیــد. در تــالش جهــت ســاخنت شــخصیت انســانی آزاد و دموکــرات بــود كــه 

ــن  ــا بی ــر اتحــاد م ــه ارصار ب ــود ك ــی ب ــوان  جوان ــه ی آزاد باشــد. او به عن ــی جامع ــر ارزش هــای حقیق ــی ب مبتن

عشــایر و خلــق منــوده و همچنیــن ارصار بــر توســعه و آبادانــی انقــالب روستانشــینی و زراعــی و كشــاورزی را 

ــوص  ــن خص ــرد. در ای ــی می ك ــاری تلق ــیون اجب ــری از آسمیالس ــل جلوگی ــن عام ــوان مهمرتی ــت. آن را به عن داش

تحلیــالت عمیقــی انجــام داده و در شــخص خویــش در تــالش بــرای برطرف ســازی چنیــن معضالتــی بــوده اســت. 

در تــالش بــرای رفــع چنیــن معضالتــی در جامعــه بــوده و بســان یــك روشــنفكر آپویــی در قبــال احــزاب و اقشــاری 

كــه از مســئولیتی در جامعــه برخــوردار بوده انــد، انتقــادات انقالبــی انجــام داده. ایــن حاكــی از آنســت كــه رفیــق 

)ســیوان( به عنــوان جوانــی كــه از اراده، فكــر و درك و شــعور برخــوردار بــوده و از كاراكــرتی كــه دشــمن آن را 

ســاخته تــا مطابــق خواســته های دولــت عمــل منایــد، خــود را دور ســاخته. كاراكــرت كــوردی مبــارز و بــا رشف و 

دلســوز خلــق خویــش را در وجــود خــود نهادینــه منــود.

او جوانــی بــود كــه بــر علیــه ذهنیــت عشــیره گرایی، فئودالیســم مطلق گرایــی، اقتدارگرایــی، خشــونت و شــدت، 

مردســاالری و علــم گرایــی پوزتیویســتی ... مبــارزه منــوده و همچنــان كــه خــود را از ایــن عوامــل دور می كنــد، 

به هــامن انــدازه بــه جوانــی نیرومنــد و آگاه و مبــارز تبدیــل می شــود. ایــن از خصوصیاتــی بــاارزش مــی باشــد 

كــه قبــل و بعــد از  پیوســنت بــه صفــوف گریــال كســب منــود و بــا موانــع مبــارزه منــوده. بــا پیوســنت بــه صفــوف 

گریــال ســطح مبــارزات خویــش را عظیــم و فراوان تــر تعمیــق منــود. او معتقــد بــر آن بــود هــر چنــد كــه زمــان 

خویــش را در مبــارزه و فعالیــت طــی كنیــم بــه هــامن انــدازه تــوان اصالح ســازی جامعــه را خواهیــم داشــت.
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شهید سیوان؛ جوینده ی نظام حقیقت 

   رفیــق »ســیوان« بــا تحلیالتــی كــه نســبت بــه زن در جامعــه داشــته، از وضعیتــی كــه امــروزه زن بــا آن مواجــه 

گردیــده به شــدت انتقــاد منــوده و بــا توجــه به ســطح آگاهــی كــه بــر حســب زمــان و مــكان در مــورد ایــن مســأله 

داشــته، در مقابــل آداب و رســوم و تقالیــد اجتامعــی مخــرب موضعــی انســانی را از خــود نشــان داده اســت. بــا 

ذهنیتــی كــه نظــام اقتدارگرایــی و مردســاالری در جامعــه حاكــم منــوده، زن در جامعــه فاقــد نیــرو و اراده شــده. 

بــا ســلب منودن حقــوق فــردی و اجتامعــی از جنــس زن، ایــن جنــس را روزبــه روز تضعیــف منوده انــد. وضعیتــی 

كــه زن بــه آن گرفتــار گردیــده او را به فكــر وا مــی دارد. بــا محبوس شــدن زن در خانــه و محدود منــودن عرصــه ی 

فعالیتــی اش در جامعــه، از طــرف ذهنیــت مردســاالر بــا معضــالت اجتامعــی چــون خودكشــی، فــرار از وطــن و 

درمانــده  مانــدن مواجــه شــده. قبــل از پیوســنت خویــش بــه صفــوف گریــال هــر چنــد كــه فاقــد تحلیــل علمــی ـ 

فلســفی در قبــال مســئله زن می باشــد، به شــیوه ای وجدانــی و اخالقــی براســاس تقالیــد و آداب و رســوم انســانی 

برخــورد منــوده و از ســلب منــودن موقعیــت حقیقــی زن، بســیار ناخشــنود بــوده و تصمیــم بــر آن می گیــرد كــه 

در قبــال ایــن وضعیــت مبــارزه منایــد. آغــاز ایــن مبــارزه را بــا شــخصیت و ذهنیــت خویــش آغــاز می منایــد. اقــرار 

بــر آن می منایــد كــه بــه جــای بــه زنــدان انداخــنت زنــان در چارچــوب خانــه و ســوق دادن زنــان بــه خودكشــی، 

زمینــه ی دســت یافــنت زنــان بــه خانــه ی آزادی و پــارك آزادی زنــان در كوهســتان را فراهــم مناییــم. ســوق دادن 

ــای  ــن از آرزوه ــیم. ای ــعه بخش ــت را توس ــای سیاس ــان در عرصه ه ــاركت آن ــی آزاد و مش ــوی زندگ ــان به س زن

جوانــی كــه تشــنه ی جامعــه ای آزاد و دموکــرات گردیــده، می باشــد. او به دلیــل آرزوهایــی كــه در ذهــن خویــش 

پرورانــده بــود و به خاطــر عــدم دســت یافنت بــه ایــن آرزوهــا در خــود احســاس رشم و عصبانیــت می منــود. ایــن 

ویژگــی موجــب نفــرت نســبت بــه ذهنیــت مردســاالری و اقتدارگرایــی در او گردیــده. بــا اســتفاده از جوســازی 

كــه نظــام در جامعــه ایجــاد منــوده، فراینــد محبــت و دوســتی و صمیمیــت را در جامعــه تضعیــف منــوده، در 

قبــال ایــن مســئله اقــرار می منــود كــه دشــمن آنقــدر مــرا از خویــش بیگانــه ســاخته كــه حقیقــت دوست داشــنت 

را از یــاد بــرم و راهــی را در زندگــی در برگیــرم كــه مســیر انزواگــری و خلوت نشــینی باشــد. نكتــه ی جالبــی كــه 

در ایــن مواقــع از خــود نشــان مــی داد ایــن بــود كــه در مقابــل هرگونــه رنــج و مشــقتی كــه بــر جامعــه تحمیــل 

ــه  ــم( ك ــم و منی دان ــرد. فلســفه ی؛ ) منی توان ــارزه را انتخــاب می ك ــج مب ــد، خط مشــی مقاومــت و تروی می گردی

ــرای شــخص خویــش و هــم قــرش جــوان به عنــوان بن بســت  ــه را هــم ب ــان قــرش جــوان رواج یافت امــروز در می

ــان فاقــد اراده و هویــت  ــده، كــه جوان ــن فلســفه موجــب گردی ــد. چونکــه ای و خــط قرمــز محســوب مــی منای

ملــی و حقــوق طبیعــی خویــش گردنــد. ایــن فلســفه ی زیســنت، موجــب بحــران ایدئولــوژی، سیاســی، اجتامعــی، 

ــان  ــد فلســفه ای كــه پیــش روی جوان ــن بای ــال ای ــده اســت. در قب فرهنگــی، اقتصــادی و ... در کوردســتان گردی

قــرار گیــرد فلســفه ی؛ ) می توانــم و می دانــم( باشــد و كاری كــه انجــام شــدنی نباشــد یــا بــرای انســان غیرممكــن 

ــن هــر  ــر از ای ــارزه می باشــند. غی ــروی فعــال جامعــه و مب ــان قــرش پیشــاهنگ و نی باشــد، یافــت نشــود. جوان

فلســفه ای، زندگــی جوانــان را بــا شكســت و رسكــوب مواجــه خواهــد منــود. 

مطالبــی كــه در بــاال بــه آن اشــاره منــودم، محیطــی اســت كــه در آن چشــم بــه جهــان می گشــاید. ایــن محیــط  
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بــر روح و روانــش تأثیــر می گــذارد. معتقــد بــر آن بــود كــه محیــط تأثیــرات بــارزی بــر انســان خواهــد گذاشــت 

ــر  ــرات مخربــی از لحــاظ ذهنــی، شــخصیتی، اخالقــی و عاطفــی ب ــا ناخواســته تأثی و گاهــی اوقــات خواســته ی

شــخص خواهــد گذاشــت. او هرگــز خــود را خــارج از ایــن تأثیــرات ندیــده و به عنــوان یــك جــوان خــود را در رأس 

ــات  ــق مادی ــه نظــام، از طری ــق ب ــل وابسته ســازی خل ــن به دلی ــرار مــی داد. همچنی ــن سیاســت ق ــری ای تأثیرپذی

ــرد.  ــام ب ــتی( از آن ن ــگ  پول پرس ــه ) فرهن ــوان ب ــه می ت ــه ك ــق رواج یافت ــان خل ــی در می ــغل و ... فرهنگ و ش

ایــن سیاســت بیواقتــدار و بخــور و منیــر می باشــد. باگســرتش فقــر در جامعــه و اقتصــاد فلــج دولتــی، جامعــه ی 

کوردســتان و خلــق را تشــنه ی پــول و مادیــات کــرده اســت. ایــن فرهنــگ موجــب آن گردیــده كــه پــول و رسمایــه 

از مباحــث اصلــی مــردم جامعــه باشــد. دیــن و ایــامن و اعتقــاد هــر كــس پــول و رسمایــه باشــد. مادیــات را بــه 

ــن مســأله  ــه ای ــه ب ــرد. نگرشــی ك ــام ب ــه( ن ــون جامع ــوان ) افی ــول به عن ــوان از پ ــه می ت ســطحی رســانده اند ك

داشــت آن بــود كــه )در جامعــه ای هــر چنــد بــه ارزش مادیــات افــزوده شــود، بــه هــامن انــدازه ارزش معنویــات 

جامعــه كاســته خواهــد شــد(. او مالحظــه می منایــد كــه جامعــه ی کوردســتان بــا سیاســتی مواجــه می گــردد كــه 

ــاوری  ــدی، بی ب ــت ناامی ــن سیاس ــق ای ــا تعمی ــردد. ب ــامل می گ ــق پای ــن خل ــی ای ــای حقیق ــات و ارزش ه معنوی

ــرای تفكــر و اندیشــه ای ســامل و درســت تنگــرت می شــود.  ــه و عرصــه ب ــی رواج یافت و شــك و گــامن و ظاهربین

هــدف اساســی دشــمن تضعیــف و نابــودی معنویــات در جامعــه ی کوردســتان می باشــد. زمانــی كــه معنویــات 

در جامعــه ای تضعیــف می گــردد، مــا بیــن دروغ و حقیقــت فاصلــه ای باقــی نخواهــد مانــد و در جامعــه ای كــه 

حقیقــت جــای خــود را بــه مكــر و حیلــه و نیرنــگ و دروغ بدهــد، در آن جامعــه هــر چقــدر پیرشفــت و توســعه 

شــكل گیــرد، پیرشفــت و توســعه ای شــكلی و تقلیــدی می باشــد.

رفیــق )ســیوان( در مرحلــه ی حســاس زندگــی خویــش به دلیــل ضعــف اقتصــادی خانــواده و جهــت رفــع نیازهــای 

ــن  ــد. بدی ــك می كن ــواده اش كم ــه خان ــی آورد و ب ــه كار روی م ــل خــود، ب ــای تحصی ــواده هزینه ه اقتصــادی خان

گونــه می خواســت بــاری بــر دوش پــدر و مــادر نباشــد و از جانــب خویــش كمكــی بــه بهبــود وضعیــت مالــی 

خانــواده ی خــود منایــد. ایــن وظیفــه ای بــود كــه الزم مــی دیــد بــر دوش خــود بگــذارد و به عنــوان یــك جــوان 

ــران و  ــه دیگ ــان ب ــودن جوان ــاج نب ــر محت ــه ای دیگ ــد. از جنب ــادر را ســبك منای ــدر و م پیشــاهنگ، مســئولیت پ

ــه ی  ــان، مرحل ــن زم ــرار مــی داد. در ای ــا ق ــرای خــود مبن ــج، ب ــر اســاس رن ــش را ب ــاج زندگــی خوی ــن مایحت تأمی

ــر  ــده و به خاط ــش دور ش ــواده خوی ــار او از خان ــن ب ــرای اولی ــد. ب ــاز می منای ــش را آغ ــی خوی ــی از زندگ نوین

كســب درآمــد حــالل، به ســوی شــهرها روانــه می شــود. ایــن مهاجــرت او از یــك جهــت بــرای او خوشــایند و از 

جهتــی دیگــر حیــرت انگیــز و غمنــاک بــود. نتیجــه ای كــه از ایــن دو راهــی گرفتــه، مبــارزه و مقاومــت بــا ایــن 

زندگــی اســت. بدیــن دلیــل او وارد جامعــه ای می گــردد كــه آكنــده از درد و امَل اجتامعــی اســت. وظیفــه ای كــه 

بــر عهــده ی خویــش دیــده، گــذار از درد و امَلــی اســت كــه انســان را گرفتــار هزارهــا مشــقت و بدبختــی منــوده 

اســت. همچنیــن به دلیــل موقعیــت زندگــی قبلــی روستانشــینی، قــدرت هضــم و قبــول بســیاری از ناگواری هــا 

ــكالت و  ــدودی، مش ــی مح ــت و آگاه ــن ذهنی ــا چنی ــته و ب ــه را نداش ــود در جامع ــی موج ــالت اجتامع و معض

تناقضــات و تبعیض هــای موجــود در جامعــه را درك و تحلیــل منــوده اســت. مواجــه گردیــدن او بــا چنیــن مســایلی 

ــتی  ــتی و انسان دوس ــه ی میهن دوس ــش داده و بنی ــی را در او افزای ــس انتقام جوی ــرت و ح ــه و نف ــض و كین بغ

ــادت،  ــود حس ــل؛ وج ــری از قبی ــای دیگ ــودن بیامری ه ــت. مالحظه من ــود آورده اس ــی را در او به وج و ملی گرای

خیالبافــی و رقابت هــای اجتامعــی ناســامل، جــاه طلبــی و تعاریــف و برداشــتی غلــط از عشــق، احســاس و عاطفــه 

و ... در شــهر موجــب بیــداری وجــدان و حــس انسان دوســتی او می گــردد. در انــدك زمانــی بــه ریشــه ی متامــی 

معضالتــی كــه انســان هایی پوچ گــرا و بدبخــت و ناامیــد را بــه بــار آورده، پــی می بــرد. پــی بــردن و درك و فهــم 
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او از ایــن مســایل موجــب گریــز از آن جامعــه در وجــود او گردیــده اســت. چــون مانــدن در چنیــن جامعــه ای 

موجــب كســالت و افردگــی می شــود. وجــود چنیــن زمینــه ای او را بــر آن داشــت كــه بــا تحقیــق و پژوهــش، از 

یــك جهــت بــه حقیقــت جامعــه و دولــت و شــخص خویــش پــی بــرده و از دیگــر جهــت، بازگشــت بــه فرهنــگ 

اصیــل خویــش را در ذهــن و روان خویــش جــای داد. در ایــن مرحلــه تجربــه ای كــه از زندگــی گرفتــه در ســطح 

ــرار می دهــد.  ــا متــام( ق ــا دوام، ی ــن دوراهــی ) ی ــه او را مابی ــه ای می باشــد ك ــن مرحل ــی می باشــد و چنی فراوان

البتــه او راه صحیــح آن )دوام( را ترجیــح مــی دهــد. بــا پیوســنت بــه صفــوف گریــال بــه ســوی ســومین مرحلــه ی 

ــی دارد. ــی وی می باشــد، گام برم ــوان اوج زندگ ــه به عن ــش ك ــی خوی زندگ

او عواملــی كــه جوانــان را از جوهــر انقالبــی دور ســاخته، در شــخص خویــش مــورد انتقــاد قــرار داده و بــرای 

ــل  ــده او عام ــه عقی ــری را از خــود نشــان مــی دهــد.  ب ــالش خســتگی ناپذی ــل، ت ــن عوام ــی از ای ــذار و رهای گ

ــال مســایل اجتامعــی اســت.  ــان در قب ــودن جوان ــی ب ــرال منــوده، عاطف ــال و لی ــان را مارژین ــه جوان اساســی ك

آنهــا برخــوردی احساســی و عاطفــی دارنــد و به شــیوه ای علمــی و واقعیت گرایانــه نســبت بــه مســایل برخــورد 

منی مناینــد. او همیشــه از خــود انتقــاد منــوده كــه نســبت بــه مســایل و مشــكالت اجتامعــی برخــوردی مكانیكــی 

ــل  ــه تحلی ــده و موجــب آن شــده كــه نســبت ب ــه گردی ــوان كاراكــرتی در قــرش جــوان نهادین ــن به عن داشــته، ای

ــود  ــه به وج ــكایت گرا در جامع ــی و ش ــنفكران خیال ــرشی از روش ــوض ق ــند و در ع ــرا نباش ــایل، واقعیت گ مس

بیاینــد. در حقیقــت ایــن قــرش فاقــد اســتعداد و مهــارت انقالبــی در جامعــه می باشــند. ایــن از جملــه عواملــی 

ــد. ــه زادگاهشــان عملکــردی نشــان  ندهن ــان نســبت ب ــا جوان ــده ت ــه آن گردی می باشــد كــه منجــر ب

ــی آزاد،  ــده اســت و زندگ ــه گردی ــان از جامع ــز جوان ــرت و گری ــزاری و نف ــامل موجــب بی ــن اَع  در حقیقــت ای

ــرای  ــی ب ــان را در جامعــه ای كــه امنیــت و ضامنت ــد. جوان ــان ســلب منوده ان ــاه و امنیــت را از جوان آســایش، رف

ــخصیت و  ــاز در ش ــه در آغ ــت ك ــایلی اس ــن مس ــاخته اند. ای ــا س ــته ره ــود نداش ــان وج ــعه و پیرشفت ش توس

ذهنیــت خویــش مــورد انتقــاد قــرار داده و واقعیتــی كــه هــر چنــد بســیار تلــخ و ناگــوار باشــد را قبــول منــوده و 

جســورانه نقطــه ضعف هــای خویــش را محاكمــه می منایــد. ایــن ارصار او بــرای رهایــی از معضــالت و مشــكالت 

ــا و  ــند كوتاهی ه ــته باش ــارت آن را داش ــه جس ــك جامع ــه در ی ــی ك ــامن جوانان ــود. بی گ ــه ب ــود در جامع موج

ضعف هــای خــود را بــر زبــان آورنــد، تــوان ســپری منــودن و رهایــی از ایــن وضعیــت تحمیل شــده را دارنــد. او از 

منونــه  جوانانــی بــود كــه بــا جســارتی انقالبــی شــخصیت خــود را دادگاهــی منــوده و مفاهیــم غلــط و دگامتیــك را 

در شــخص خویــش محكــوم منــوده اســت. تالشــی كــه در ایــن راســتا از خــود نشــان داده پیوســنت او بــه صفــوف 

گریــال و رهایــی از بنــد اســارت حاكــامن و دام هــای تنیــده شــده بــرای جوانــان می باشــد. بــه جوانــی روشــنفكر 

انقالبــی كــه مســافت مــا بیــن تئــوری و عمــل را كمــرت منــوده و نگرشــی كــه بــه مســایل اجتامعــی داشــته، نگرشــی 

علمــی ـ فلســفی بــوده اســت. توانســت در PKK تناســبی میــان هــوش عاطفــی و هــوش تحلیل گــر ایجــاد منایــد. 

تناقضاتــی كــه قبــالً در فكــر و ذهــن او شــكل گرفتــه بــود در PKK بــا تحلیــل و درك علمــی و فلســفی برطــرف 

منــود.

وضعیتــی كــه در دومیــن مرحلــه ی زندگــی خــود بــا آن روبــرو می گــردد، جوینده بــودن نظــام حقیقــت می باشــد. 

به دلیــل شــناخت ســطحی كــه نســبت بــه )حــزب دموکــرات کوردســتان ایــران( داشــته، تصمیــم بــرآن می گیــرد 

كــه بــا ایــن حــزب رابطــه برقــرار ســازد. از لحــاظ ایدئولــوژی، ســازمانی و سیاســی رابطــه ای بــا آنــان نداشــته و 

از حقیقــت و اهــداف و برنامــه ایــن حــزب شــناخت چندانــی نداشــته. تنهــا از لحــاظ عاطفــی و احساســی بــا 

ایــن حــزب بــوده. ایــن موجــب شــكل گیری تفكــری بــرای برقــراری رابطــه بــا ایــن حــزب در او گردیــد. از نزدیــك  

فعالیــت ایــن ســازمان را مــورد تحلیــل قــرار می دهــد. در ایــن مــدت بــا PKK آشــنا و بــا تبلیغــات آن رویــارو 
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ــی ـ دموکراتیــك می باشــد، اتحــاد و یكپارچگــی کوردســتان و آزادی فــرد و جامعــه  می شــود. PKK جنبشــی مل

ــا  ــه تنه ــه ن ــرار داده اســت. جنبشــی ك ــت خــود ق ــش روی فعالی ــل انســانی را پی ــدن ارزش هــای اصی و بازگردان

فعالیتــش در چارچــوب کوردســتان بلكــه در خاورمیانــه و جهــان مطــرح گردیــده اســت. جنبشــی كــه توانســته بــا 

مبــارزات ایدئولــوژی، سیاســی، نظامــی و ... خویــش سیاســت های برنامه ریــزی شــده ی دشــمنان بــر کوردســتان 

ــا در قبــال جنبــش PKK تحقیــق و تفحــص منایــد و  را خنثــی ســازد. ایــن نكاتــی اســت كــه او را ســوق داده ت

اهــداف و برنامــه ی ایــن حــزب را درك منایــد. 

بــا درك مســایل و عاشق شــدن بــه چنیــن جنبشــی، در ســال 1998 بــه صفــوف گریــال مــی پیونــدد. بــا پیوســنت 

بــه صفــوف گریــال راهــی قندیــل می گــردد و آمــوزش ابتدایــی خویــش را در خصــوص تاریــخ انســانیت و جامعــه 

کوردســتان و همچنیــن تاریــخ PKK و اهــداف آن می بینــد. از اوایــل پیوســنت بــه ایــن صفــوف بــه حقیقتــی پــی 

می بــرد كــه هیــچ وقــت در خیــال او پرورانــده نشــده بــود. ایــن حقیقــت آن بــود كــه چگونــه بــه یــك مبــارز و 

جوینــده ی نظــام حقیقــت دســت یابــد. ایــن حقیقــت او را بــه تفكــری عمیــق فــرو می بــرد. از جهتــی به دلیــل 

رهانشــدن از ذهنیــت و افــكار دگامتیســم دینــی و تعصب گرایــی مذهبــی و قومــی و سیاســت های پلیــد 

دشــمن، در مرحلــه ی آغازیــن جهــت ایجــاد توازنــی مــا بیــن عمــل و تئــوری دچــار مشــكل می شــود. بدین ســان 

در انــدك زمانــی بــا آمــوزش  و مطالعــات و تحقیــق و تفحــص توانســت كاســتی ها و نواقــص شــخصیتی، اخالقــی 

و ذهنیتــی را در خــود برطــرف ســازد. ایــن منایانگــر درك و شــعوری اســت كــه به عنــوان یــك مبــارز آن را مســتحق 

خویــش دیــده كــه بــرای کوردســتان مابیــن تئــوری و عمــل توازنــی برقــرار ســازد تــا بتوانــد از احســاس و عاطفــه ی 

افراطــی خــود را رهــا ســازد.

ــی راهــی شــامل  ــد و شــور و شــوق انقالب ــا امی ــارزات مســلحانه ب ــت و مب ــرای فعالی ــالدی ب در ســال 1999 می

کوردســتان مــی گــردد. آرزویــی كــه ســال ها در خیــال خویــش آن را پرورانده تــا روزی خود را در شــامل کوردســتان 

ــن  ــه دركمرتی ــد ك ــطحی برس ــن به س ــد. همچنی ــد( ببین ــتان )آم ــب کوردس ــیده قل ــه فلك كش ــای رسب و دركوه ه

زمــان بــه درك حقیقــت شــخصیت کــورد و کوردســتان برســد. بــرای عملــی ســازی و ایفــای نقــش تاریخــی كــه بــه 

او محــول گردیــده، تــالش منایــد. ایــن یكــی از عظیم تریــن آرزوهایــش بــود تــا بــا همرزمانــش بــه شــهر دیاربكــر 

)آمــد( بــرود. شــخصیت او جویــای شــناخت حقیقــت و هــر جنــگ بــود. ایــن تــالش خســتگی ناپذیر، حقیقتــش را 

منایــان می ســازد. بــرای آموخــنت و تجربــه و پختگــی اش بایــد بــه جایــی كــه ســختی و دشــواری و به عنــوان جبهــه 

ــی،  ــای زندگ ــد معن ــه می توان ــی اســت ك ــن مكان ــود در چنی ــد ب ــرود. چــون او معتق ــد، ب ــگ می باش ــدم جن مق

انســانیت، عدالــت و آزادی را ملــس منایــد. او تنهــا بــه مــدت یك ســال توانســت در شــامل كوردســتان مبانــد. زیــرا 

ــا بــه اســارت درآمــدن )رهرآپــو(، بــا اعــالن آتش بــس یكطرفــه از جانــب رهــری، بــاری دیگــر  در ســال 1999 ب

نیروهــای موجــود در شــامل بــه جنــوب کوردســتان منتقــل شــدند. گروهــی از رفقــا كــه بــه گــروه صلــح و آشــتی 

ــه  ــه را ب ــه و آزادی خواهان ــات صلح جویان ــا مطالب ــوند ت ــتاده می ش ــه فرس ــه تركی ــزب ب ــب ح ــهورند، از جان مش

دولــت تــرك بقبوالننــد. امــا دولــت تركیــه چنیــن مطالبــات و آتش بســی را قبــول منی منایــد. دولــت تــرك برعكــس، 

ایــن گــروه رفقــا را دســتگیر و روانــه زنــدان می مناینــد كــه تــا بــه امــروز تعــدادی از رفقــای ایــن گــروه در زنــدان 

تركیــه بــر می برنــد. تــالش رهــری و ارصار او بــر اســاس توقــف جنــگ و خونریــزی، كشــتار و سیاســت انــكار و 

امحــاء می باشــد. امــا دولــت تركیــه هیــچ اقدامــی در ایــن خصــوص انجــام منی دهــد. در عــوض سیاســت انــكار 

و امحــاء خویــش در قبــال خلــق کــورد و گریــال  گســرتش می دهــد. گامــی كــه از طــرف ســازمان بــرای چاره یابــی 

ــه عــدم فهــم آتش بــس یكطرفــه  مســئله ی کــورد برداشــته می شــد، به طــور كامــل درك و فهــم منی شــد، از جمل

ــن  ــس چنی ــتان از آتش ب ــامل کوردس ــود در ش ــای موج ــی رفق ــود. متام ــده ب ــالن گردی ــری اع ــب ره ــه از جان ك
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ــه  ــردد ك ــا می گ ــت رفق ــن برداشــت موجــب غفل ــه می باشــد. ای ــس دوطرف ــه آتش ب ــد، ك ــوده بودن برداشــت من

بعــد از اعــالن ایــن آتش بــس، رفقــا ســطح هوشــیاری نظــم و انضبــاط نظامــی خــود را كاهــش می دادنــد. حــس 

مســئولیت انقالبــی درآن زمــان در میــان رفقــای ایــن منطقــه تضعیــف می گــردد. بعــد از گذشــت مدتــی متامــی 

ــد و خودانتقــادی خویــش  ــان می آوردن ــر رس زب ــی خویــش را جســورانه ب مشــكالت و نقطــه ضعف هــای انقالب

ــا  ــت گذشــته ایف ــش را در فعالی ــه ی خوی ــه چــرا وظیف ــی انجــام می دهــد. در آن مرحل ــكان و زمان را در هــر م

ننمــوده اســت. ایــن مرحلــه را چنیــن تحلیــل می كــرد كــه؛ »مــن هنــوز بــه یــك شــخص انقالبــی مبــدل نگشــته ام 

و حتــی در بســیاری مــوارد فعالیتــی كــه بــدور از طــرز و شــیوه ی آپوئیســتی بــوده،  از طــرف مــن انجــام گرفتــه«. 

در مراحــل بعــدی فعالیــت خویــش چنیــن اشــتباهاتی را به عنــوان بزرگ تریــن تجــارب مبارزاتــی خویــش بــكار 

می گیــرد. در تــالش رفــع و گــذار از چنیــن طــرز و شــیوه ی فعالیتــی می باشــد. نقطــه ی مهمــی كــه او همیشــه از 

آن بحــث منــوده؛ برخــورد او بــا میهــن دوســتان و روستانشــینان بــوده، كــه یــك مبــارز بــر چــه اســاس و معیــاری 

ــوده و  ــد. در كارنامــه ی فعالیتــی خویــش در ایــن خصــوص بســیار جــدی و حســاس ب ــان برخــورد می منای ــا آن ب

روابــط او در چارچــوب آگاه ســازی روســتاییان و فعال منــودن آنــان، در مبــارزات آزادی خواهــی می باشــد. بــدون 

آنكــه خطــری موقعیــت جانــی و مالــی آنــان را بــه مخاطــره بینــدازد، فعالیــت می منــود. در خصــوص مزدورانــی 

ــرای به خدمــت درآوردن  ــكال از خــود نشــان مــی داد. ب ــد و رادی ــده، موضعــی تن كــه در روســتاها مســلح گردی

ایــن قبیــل انســان ها بــرای منافــع خلــق در تــالش بــود. در برابــر مفاهیمــی كــه در آن زمــان بــدور از مفاهیــم و 

مبانــی فلســفه ی آپوئیســتی بــوده، موضعــی تنــد از خــود نشــان مــی داد. در برابــر افــرادی كــه ســازش و اســتقالل 

گروهــی و فــردی و اقتــدار را بــر ســازمان تحمیــل می منودنــد، ایســتاری انقالبــی از خــود نشــان داده اســت. در 

ایــن مرحلــه به عنــوان جوانــی فعــال در تــالش بــرای پراكتیزه منــودن رهنمــود رهــری و بــه جــای آوردن آن بــرای 

ــا مفاهیــم و طــرز و شــیوه های غلــط و  ــارزه ب كســب دســتاوردهای انقالبــی بــرای خلــق کــورد و همچنیــن مب

اشــتباه درون حزبــی بــود. مفاهیمــی کــه بــا آن مبــارزه منــوده عبــارت بودنــد از؛ مفاهیمــی چــون راحت طلبــی 

برطبــق میــل و نظــر خــود حركــت کــردن نــه بــر اســاس رهنمودهــای ســازمان، انجــام عملیات هــای بی موقــع، 

ســازش و لیرالیســم در محیــط ســازمانی. بــا چنیــن طــرز مبارزاتــی بــه مــا می آمــوزد، اگــر جوانــان در محیطــی 

كــه در آن بــر می برنــد،  معضــالت اجتامعــی و سیاســی هــر چــه گســرتده و عمیــق باشــند، الزم اســت كــه قبــل 

از هــر اقدامــی جهــت اصــالح و مبــارزه بــا آنهــا، خــود را از لحــاظ فكــری و ایدئولــوژی نیرومنــد ســازند، در غیــر 

این صــورت مبــارزات آنــا نتیجــه ای مناســب نخواهــد گرفــت.

ــر ایــن اســاس فعالیــت یك ســاله خــود در منطقــه )آمــد( در ســال 1999  را به عنــوان شــناخت قــوه ی ذاتــی   ب

خویــش قلمــداد می منــود. ســالی كــه نیــروی خویــش را ســنجیده و قــوه ی ادراك خویــش را منایــان می ســازد. در 

ایــن راســتا بــا مواجه شــدن مشــكالت ســازمانی در عرصــه ی عمــل و تئــوری پــی بــه آن می بــرد كــه كمبودهــای 

ــت در دوره  ــتان، رشك ــوب کوردس ــه جن ــدن ب ــی او از آم ــدف اصل ــته، ه ــش داش ــخص خوی ــی در ش ایدئولوژیك

آموزشــی می باشــد. آمــوزش بــرای او بــه معنــای بخشــیدن نیــرو، قــوت فكــری و روحــی، رهایــی انســان از جهالــت 

و نادانــی، تجلــی بخشــیدن اراده ی آزاد در انســان بــود. در بعــدی وســیع تر بــه معنــای از بیــن بــردن خصوصیــات 

منفــی و آفریــدن شــخصیتی ســامل بــا مفاهیــم راســت و تئــوری راســت بــود. همگرایــی بــا حــزب، تخلیه ســازی 

فكــر از ذهنیــت دگامتیــك و فرســوده دینــی، غلبــه بــر تنهایــی، ابــراز محبــت و دوســتی و پایبنــدی بــه طبیعــت 

و جامعــه، تجلــی بــاوری علمــی ـ فلســفی در خــود، ارصار بــرای دســت یابی بــه اهــداف خویــش و در نهایــت 

ــا ســپری منودن دوره ی آمــوزش ایدئولــوژی آمادگــی خویــش را بــرای  دســت یابی بــه شــخصیتی مبــارز بــود. او ب

مشــاركت در ابعــاد مختلــف فعالیتــی بــرای خدمــت بــه منافــع حــزب اعــالن می منایــد. از نظــر فكــری و ذهنــی 
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خــود را از ایــن جهــت آمــاده منــوده كــه بــرای هــر نــوع مســئولیتی كــه از جانــب ســازمان بــه او ســپرده شــود، بــا 

متــام نیــروی خــود جهــت انجــام آن مشــغول شــود. هیــچ مانعــی را در ســد راه خویــش قــرار نــداده. بــرای جــران 

چنیــن نقصان هایــی بــا جدیتــی بی حــد و حــر دامنــه ی فعالیتــش را وســیع تر می منــود. به عنــوان جوانــی كــه 

ــلوب و  ــاظ اس ــوده و از لح ــاس ب ــت و غیرحس ــئولیت، بی دق ــه و مس ــاس بودن مرحل ــال حس ــی در قب گاهگاه

خطابــت، خطاهایــی از او رسزده اســت، خودانتقــادی خــود را در حضــور ســازمان و رفقایــش انجــام داده و در 

تــالش بــرای اصــالح ضعف هایــش بــود. بــا مطالعــه ی كتاب هــای رهر آپــو، مــدام در پــی باالبــردن ســطح آگاهــی 

و معلومــات خــود بــود و اغلــب بــا رفقــای دیگــر مشــغول بحــث و گفتگــو بــود. ســعی در شــناخت و درك صحیــح 

ــی جوامــع بــرشی داشــت. ــه و به طــور كل از ریشــه های مشــكالت و بحران هــای خاورمیان

ــر را  ــیم فك ــج و تقس ــود. تروی ــال ب ــیار فع ــش بس ــا همرزمان ــوع ب ــای متن ــات و گفتامن ه ــوص مناقش در خص

به عنــوان یــك مبــدأ آپوئیســتی دیــده و در خــود نهادینــه و عملــی منــود. او خــود را بســیار آگاه و دانــا قلمــداد 

ــود.  ــرار داده ب ــی اش ق ــیر مبارزات ــی را در مس ــن راه ــی، او چنی ــگ انقالب ــه و فرهن ــوان وظیف ــد. به عن منی منای

ــت  ــن خصوصی ــد. ای ــی در او می گردی ــی و وجدان ــت و تحــوالت ذهن ــت و پیرشف ــن راهــی موجــب موفقی چنی

ــود. ادعایــی كــه هــر زمانــی از  ــه ا ی در شــخصیت او ب نشــانه ی رد و عــدم قبــول ملكیــت شــخصی از هــر جنب

چشــم های بــاز و رخســاره ی خنــدان او می درخشــید، ارصار بــر مبــارزه بــود. چــون مبــارزه منــودن در راه آزادی 

ــت،  ــاس می گرف ــود اس ــرای خ ــارز ب ــك مب ــوان ی ــه به عن ــی ك ــود. مبدأی ــر ب ــش زیبات ــه آن، برای ــت یافنت ب از دس

ــع  ــه مقط ــه ب ــانی ك ــوان انس ــو( را به عن ــود. او )رهرآپ ــت ب ــرات و سوسیالیس ــخصیتی دموک ــه ش ــت یافنت ب دس

ــات  ــودن خصوصی ــی و نهادینه من ــازی حزب ــه ارصار برخودس ــود ك ــن ب ــارزی نوی ــن و مب ــد. مؤم ــیده، می دی رس

ــك در شــناخت و  ــی كــه در راســتای گســرتش متــدن دموکراتی ــی در شــخصیت خــود داشــت. مؤمن ــان آپوی ملیت

درك و تفهیــم و قانع منــودن خلــق، بــا بكارگیــری و نهادینه ســازی اســلوب، اخــالق، طــرز، زندگــی انقالبــی، فكــر 

آپویــی را ترویــج و توســعه می بخشــید. بــا درك اینكــه بــا برخــورداری از شــخصیت فئــودال، دگامتیــك و متعصــب  

تــوان دســت یابی بــه شــخصیت مؤمــن معــارص و همچنیــن رســیدن بــه شــخصیت آپوئیســتی را نــدارد، مبــارزه 

ــوص  ــن خص ــازی در ای ــا عملی س ــد. ب ــت می دی ــن وضعی ــش از ای ــی خوی ــا راه رهای ــوان تنه ــوزش را به عن و آم

پیرشفــت شــایانی را از آن خــود می منایــد و بــا اعــامل انقالبــی و طــرز فداكارانــه و قهرمانــی خویــش حقیقــت و 

شــخصیت مؤمــن معــارص را در داســتان قهرمانــی، بــا خــون خــود در تاریــخ آزادی جاودانــه ســاخت.

در رمــان قهرمانــی خویــش، همیشــه از آن بحــث منــوده كــه بــه مبــارزی نویــن مبــدل گــردد. برزبــان آوردن چنیــن 

ــی  ــم و آگاهــی او را از فلســفه ی آپوی ــوه ی درك و فه ــد، ق ــه از آن بحــث می منای ــی ك ــان و مكان ســخنی در زم

ــارز متــام  ــان می ســازد كــه او یــك مب نشــان می دهــد. . كارنامــه ی مبارزاتــی و قهرمانــی او ایــن حقیقــت را منای

عیــار آپویــی بــود كــه خلــق آزاد را عاشــق و شــیفته ی خــود منــود. منــاد جوانــی فعــال و پیشــاهنگ بــود. بــرای 

دســت یابی جوانــان بــه حقیقــت خویــش و اراده ی آزاد و ابتــكار عمــل انقالبــی تــالش می منــود. ایــن نكتــه را در 

خــود نهادینــه منــوده، بــه همیــن خاطــر بزرگ تریــن مقــام در زندگــی را )انقالبــی بــودن و آپویی بــودن( می دیــد. 

ــرای داســتان قهرمانــی خویــش به عنــوان )قانــون آزادی اجتامعــی و اشــرتاكی(  ــه ایــن رتبــه را ب او دســت یابی ب

بنــام می منــود. بزرگ تریــن و مقدس تریــن قانونــی كــه در عــر متــدن دموکراتیــك بــا خــون خویــش آن را تزییــن 

منــود. ایــن قانونــی اســت كــه بــرای خلــق ســتمدیده ی کــورد و جوانــان بــی روح،  یــك قانــون حیاتــی می باشــد. 

ایــن خط مشــی اســت كــه بــا بنیــان قانونــی نویــن آن را در رسزمیــن مقــدس کوردســتان و گهــواره ی متــدن بــرشی 

ــی او  ــداكاری و قهرمان ــق ف ــج، گســرتش و تعمی ــن خط مشــی و تروی ــد. درك  و فهــم حقیقــی از ای حــك می منای

امری رضوری و واجب برای خلق کورد بوده و می باشد. 
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ــن  ــد. ســنگدلی و بی رحمــی ای ــوران حقیقــت و ارزش هــای تاریخــی انســان را به غــارت و یغــام برده ان    دیكتات

حیوان صفتــان، امنیــت و آرامــش را از جامعــه ی انســانی ربــوده اســت. شــعبده بازی و جادوگــری آنهــا زمینــه را 

ــه ایــن  ــادر ب ــرای به وقــوع پیوســنت و تعمیــق بحــران و آشــفتگی به وجــود آورده. چــه كســی جــز شــهیدان ق ب

ــه  ــین، قهرمانان ــای آتش ــدای گلوله ه ــزم و رزم ص ــا ب ــه ب ــت را بدین گون ــی برشی ــخ حقیق ــه تاری ــود ک ــد ب خواه

بیــان و عیــان منایــد.

ــان ســاخته و  ــر انســانیت را نه ــاری و نوشــتاری جامعــه ی آزادی خــواه و مقاومت گ ــخ گفت  خــدا ـ شــاهان، تاری

ــارزان و ســپرهای  ــه مب ــن تاریخــی اســت ك ــد. ای ــرشی اهــداء منوده ان ــع ب ــه جوام ــف شــده را ب تاریخــی تحری

فدایــی خلــق کــورد بــا اهــداء منــودن جــان خــود تاریــخ نوشــتاری و گفتــاری را كــه تحریــف شــده، بــه مســیر 

ــد. ــت اســت بازگرداندن ــدور از بردگــی و جهال ــی، تاریخــی آزاده كــه ب ــح آن یعن صحی

ــی  ــی و فرهنگ ــت  تاریخ ــارزه و مقاوم ــاد مب ــه من ــر و ... ك ــن صباح، كاوه آهنگ ــلم، حس ــت، ابومس ــك، زرتش باب

ــی  ــان تاریخ ــن قهرمان ــته اند. ای ــه ارث گذاش ــارزه ب ــری و مب ــگ مقاومت گ ــوان فرهن ــی را به عن ــد، فرهنگ بودن

ــا  ــداری ب ــم و زورم ــی و ظل ــل ناعدالت ــر، در مقاب ــای ع ــده ی نظام ه ــق و پیچی ــكاف های عمی ــذار از ش ــا گ ب

ــوش  ــا در گ ــن فریاده ــاندند. ای ــان رس ــوم جهانی ــوش عم ــه گ ــان را ب ــاد مظلوم ــتاده و فری ــخ ایس اراده ای راس

ــم داران  جوانــان غیورکــورد هــر روز زمزمــه گشــته، تــا دالورانــی از ایــن رسزمیــن بپاخواســته و بــه صفــوف َعلَ

آزادی و دموکراســی و عدالت خواهــان قــرن بپیوندنــد. از جملــه ایــن شــهیدان؛ شــاهو دجلــه )زاهــد حســامی( و 

رفیــق ســیوان بیســتون )محمدعلــی ســیدی( كــه هــر دو از دیــار شهرســتان )جوانــرو( چشــم بــه جهــان گشــوده 

ــامدی  ــال های مت ــنگ ها راه و س ــزاران امل و درد، فرس ــنت ه ــت رس گذاش ــا پش ــد ب ــاده ان ــه آم ــی ك ــد. جوانان ان

بــرای دســتیابی بــه نهــال آزادی، صبــوری، بردبــاری و شــكیبایی پیشــه كننــد. فریــاد مبــارزه ی آزادی خواهانــه ی 

ــان بــه آســامن ها صعــود کــرده و در جامعــه ی )آرنا(گونــه، خــود را نجــات داده انــد. كلیــد زیســنت و  ایــن جوان

رســتاخیز چنیــن جوانانــی جســارت عظیــم )شــاهوگونه و بیســتون گونه( مــی باشــد کــه از شــهامت و جســارت 

تاریــخ اش برخــوردار بــوده و چنیــن جوانانــی را در آغــوش خــود پرورانــده اســت.

 عشــق »فرهــاد و شــیرین« در بیســتون را شــهید »شــاهو و ســیوان« در آغــوش كوهســتان زاگــرس در دره ی زاپ 

زاگــرس بــا عشــق ورزیــدن بــه »رهــر آپــو« و متامــی کوردهــای رشافتمنــد و متامــی همرزمــان و همسنگرانشــان 

احیــاء منودنــد. ایــن از باارزشــمندترین و مقدس تریــن عشــق هایی اســت كــه تــا ایــن ســه دهــه اخیــر به وقــوع 

ــزرگ  ــك اتحــاد ب ــا ی ــان م ــد: »عشــق در می ــان می منای ــن بی ــو« چنی پیوســته اســت. در خصــوص عشــق »رهرآپ

سیاســی اســت، عشــق پدیــده ای ظریــف و اشــتیاق بزرگــی اســت، عشــق هــر اســت، عشــق تشــكیالت اســت،  

عشــق آمــوزش اســت، عشــق پیونــد اســت، قــدرت ایجــاد و پیونــد و اراده اســت، عشــق صمیمیــت اســت«. بــرای 

بدســت آوردن ایــن حقیقت هــا بایــد مبــارزه ای خســتگی ناپذیــر صــورت گیــرد. ایــن مبــارزه ای بــود كــه شــهید 

)شــاهو و ســیوان( و همرزمانشــان عگیدآســا از ســینه ی )دره ی زاپ( بــا فریادهــای )زنده بــاد رهــر آپــو(، )زنــده 

بــاد مبــارزان قهرمــان(، )نابــود بــاد فاشیســت (، یــا آزادی یــا هیــچ كالشــینكف های خــود را به ســوی هلیكوپرتهــا 



42      

ــی  ــا قهرمان ــد. ب ــی مناین ــامن مجســم م ــو( را در ذهن ــن شــهیدان حقیقــت فلســفه )رهرآپ ــد. ای نشــانه می گیرن

اعــالن مــی مناینــد مــا در قبــال هــر نــوع تكنیــك درندانــه ی دشــمن، تــوان مقابلــه را داریــم و تــا آخریــن نفــس 

ــوران  ــا ف ــد. ب ــا می مناین ــی را برپ ــا طوفان ــان، رعدآس ــن قهرمان ــای ای ــدای گلوله ه ــم. ص ــی منایی ــارزه م ــان مب م

منــودن ایــن طوفــان آتشــین، همرزمانشــان بســان داســتان »نــوح« خــود را از معركــه و غضــب آدمخــواران رهــا 

می ســازند. ایــن طرحــی اســت كــه بــرای تعریــف واقعــی از عشــق كــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد، برنامه ریــزی 

ــی بســان شــهید  ــامن و مبارزان ــن معل ــه بزرگ تری ــن آموزش هــای تاریخــی اســت ك ــن از بزرگ تری ــد. ای می مناین

ــد. ــه ارث می گذارن ــده گان خــود ب ــرای آین ــراث ب ــوان یــك می )شــاهو و ســیوان( آن را به عن

ــگار  ــكارند. ان ــار ش ــوه در انتظ ــك ك ــرد ی ــامن، گرداگ ــن و آس ــرك در زمی ــت ت ــان دول ــان و گرگ صفت هیوالصفت

ــا  ــه كوه ه ــارز را در دهان ــیر مب ــزار ش ــزاران ه ــوران ه ــتان ها ف ــن كوهس ــر ای ــه در قع ــت ك ــار اس ــتین ب نخس

ــا  ــود را ب ــراف خ ــان اط ــن آتشفش ــذاب ای ــاده ی م ــان م ــارزان بس ــن مب ــیردلی ای ــد. اراده  و ش ــه می كنن مالحظ

خــاك یكســان می مناینــد. تاریــخ قهرمانــی؛ تاریــخ جهالــت و بردگــی و دیكتاتــوری را بــا خــاك یكســان می مناینــد. 

ایــن هفــت مبــارز بــه نامهــای؛ شــهید )زیــالن پنابــر، شــاهو دجلــه، ســیوان بیســتون، عگیــد آمــد، الونــد كوبانــی، 

لطیــف تــوراق، مظلــوم قامشــلو( از جملــه شــهیدانی هســتند كــه در دهانــه ی كوه هــا بســان آتشفشــانی فعــال 

كــه در تاریــخ انســانیت منونــه ای یافــت نگردیــده، رس در می آورنــد. بخشــی از صحنه هــای حقیقــی را بــه اجــرا 

در می آورنــد، چونكــه روزنامه نــگار انقالبــی شــهید »شــاهو«، در رؤیاهــای كودكانــه اش آرزوی فیلمــرداری 

منــودن صحنه هــای حقیقــی جنــگ در دامنــه ی كوه هــای كوردســتان را داشــت. در نهایــت پــی بــه آن بــرد كــه 

ــن كــره ی خاكــی می باشــند. انســان خــود بازیگــران واقعــی در ای

الزم اســت هــر روز مــا بــه زمــان و مــكان و چگونگــی وقــوع ایــن مبــارزه در دره ی »زاپ زاگــرس« بیاندیشــیم، 

ــرا می باشــد. چــرا  ــن وحشــی گری ها و پســت  فطرتی هــا را پذی ــن قلــب و وجــدان و اخــالق انســانی چنی كدامی

قانــون جنــگ تصویــب می شــود؟ قانــون جنــگ در كدامیــن زمــان و مــكان بــه اجــرا در می آیــد؟ البــد در جنــگ 

بیابــان و كوهســتان ها قانــون جنــگل حاكــم اســت. ایــن منونــه ای از پلیــدی و زشــتی جنگ مــداران و خونخــواران 

می باشــد. انــگار تاریــخ دوران بــرده داری را احیــاء می مناینــد. تاریخــی كــه انســانیت را بــه خــورد شــیران 

ــارزان و مقاومت گــران  ــن مب ــخ، ای ــف تاری ــی، زورگویی هــا و تحری ــن همــه ناعدالت ــا وجــود ای ــا ب ــد. ام می دهن

ــهیدان  ــن ش ــد. ای ــش می ده ــتی ها را منای ــق و راس ــه حقای ــد ك ــاء منودن ــی را احی ــرس« تاریخ دره ی »زاپ زاگ

ــن  ــری در رسزمی ــارزه و مقاومت گ ــق، دالوری، مب ــداكاری، اراده، عش ــجاعت،  ف ــم؛ ش ــده گان مفاهی ــه احیاء كنن ب

ــا  ــی، تنه ــن ســالح های جنگ ــا كیفیت تری ــن و ب ــل پیرشفته تری ــه در مقاب ــی ك ــد. مبارزان ــدل گردیدن ــه مب آرناگون

كالشــینكف را به عنــوان منــاد پیــروزی و موفقیــت بــه کار می گیرنــد. همــراه ایــن ســالح روحیــه، عشــق،آگاهی، 

ــارزان  ــا چنیــن اســلحه ای و در حالــی كــه تعــداد گلوله هــای ایــن مب ــد. ب فــداكاری و شــجاعت را بــكار می گیرن

هــر كــدام از )200( گلولــه  بیشــرت نبــود، در مقابلــه بــا نیروهــای زمینــی و آســامنی كــه گلوله هــای آنــان بســان 

ــد. جرقه هــا و صداهــای  ــارزه و مقاومــت مــی مناین ــرد، مب ــدی متامــی كوه هــا را ســوراخ ســوراخ می ك ــاران تن ب

ایــن گلوله هــا آتــش مهیــب و غوغایــی برپــا می منایــد، بــا وجــود ایــن همــه مشــقت و ســختی، انــگار مبــارزان 

ــه  ــد. چگون ــتقامت می مناین ــان اس ــن نفسش ــا آخری ــه ت ــد ك ــن می بینن ــابقه ی مارات ــك مس ــود را در ی ــی خ آپوی

ــمنان،  ــن دش ــد. ای ــارزه می پردازن ــه مب ــا ب ــن فرعون ه ــل ای ــیوان( در مقاب ــاهو و س ــهید )ش ــان ش ــی بس جوانان

گلوله هــا و توپ هــای آهنــی را اهــدای ایــن خــاك و ســینه های آهنیــن جوانــان می منایــد. جوانانــی بســان شــهید 

)شــاهو و  ســیوان( و امثالشــان بــا خــون خــود صــورت و دامــن ایــن كوه هــا را مزیــن منودنــد. ایــن خط مشــی 

شهید)شــاهو و ســیوان( كــه فــداكاری منــودن و از خــود گذشــتگی بــرای همرزمــان خــود و اهدامنــودن جــان خــود 
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به عنــوان ســپر دفاعــی بــرای زیســنت رفقــای خــود بــوده اســت. ایــن خط مشــی جوابــی دندان شــكن بــه دشــمن 

ــر( ــالن و كامل پی ــی )زی ــن خط مش ــد. ای ــمنان می باش ــای دش ــازی برنامه ه ــی س ــواه و خنث ــق آزادی خ ــن خل ای

هــا می باشــد كــه بــا شــعار؛ »ای كاش گرانبهاتــر از جــان خویــش، چیــز دیگــری را داشــتم كــه آن را فــدای رهــر 

و خلــق و رفقایــم می منــودم«. تــا آخــر مبارزه منــودن در ایــن زمــان رفیــق )شــاهو وســیوان( چیــزی گرانبهاتــر از 

جــان خویــش را منی یابنــد كــه اهــدای رفقــای خــود و خلــق و رهــری مناینــد. ایــن ارصاری بــر رفقاتــی صمیمــی 

ــه خــود آن را  ــر اینســت ك ــان ب ــن واژه هــا در PKK می باشــد. ارصار آن ــن و باارزش تری ــه از مقدس تری اســت ك

ملــس منــوده و آن را بــرای آینــدگان خــود بــه ارث بگذارنــد. ایــن عشــقی اســت كــه از عشــق )شــیرین و فرهــاد( 

در تاریــخ )كرماشــان( مقدس تــر و بــا ارزش تــر بــوده. شــهیدان )شــاهو و ســیوان( و همرزمانــش بســان پروانــه ی 

ــن از  ــد. ای ــوش می گیرن ــه آغ ــهادت را ب ــام ش ــه مق ــت PKK قهرمانان ــه حقیق ــردن ب ــی ب ــرای پ ــاب، ب حقیقت ی

ــارز آپویــی  ــان مب ــن و مكمل تریــن عشق هاســت كــه در دامــن كوه هــای کوردســتان در وجــود جوان حقیقی تری

چــون؛ رفیــق؛ )شــاهو، ســیوان، چــاالك، آرگــش، فراشــین، هیــرش، ریــر، كاروان، عاكــف، ســیروان، زاگــرس، ســاالر، 

خبــات، زیــالن، مــادورا، مانــی، روناهــی، عگیــد، باهــوز، هیمــن و ســمکو ... ( پرورانــده شــده اســت. رفقــا )شــاهو 

ــه بســان اقیانوســی بی انتهاســت.  ــد. عشــقی ك ــق کــورد به عشــق بزرگــی دســت یافتن ــخ خل و ســیوان( در تاری

ایــن خصوصیاتــی اســت كــه در تاریــخ مبارزاتــی آنــان نوشــته می شــود. خصوصیاتــی كــه برزبــان آوردن آن بــرای 

یــك انســان بســان پــرواز انســان ها برفــراز آســامن و اقیانــوس بی انتهــا می باشــد. خصوصیاتــی كــه انســان قــادر 

ــوس  ــرت و افس ــان ح ــد. انس ــاده می باش ــان های خارق الع ــای انس ــود و از ویژگی ه ــد ب ــام آن نخواه ــه انج ب

چنیــن عملیات هایــی را می خــورد. زیــرا چنیــن اعاملــی در تاریــخ، تنهــا در اســطوره و افســانه ها نقــل گردیــده 

اســت كــه امــروز رفقــا )شــاهو و ســیوان( آن را در کوردســتان بــرای مــا بــه اجــرا درآورده انــد.

ــا،  ــا، روناهی ه ــا، كامل ه ــی؛ )حقی ه ــت و دموکراس ــت آوردن آزادی، عدال ــرای بدس ــیوان( ب ــاهو و س ــا )ش رفق

بریوان هــا، ویان هــا و ...( را بــرای خــود الگــو قــرار می دهنــد. الگویــی كــه بــرای رســیدن بــه آزادی جــان خــود 

را بــه آتــش می كشــانند. ایــن دو شــهید و همرزمانشــان بــرای رســیدن بــه آزادی، ســینه های آهنیــن خــود را در 

برابــر رگبــار گلولــه و هلیكوپرتهــا ســپر می مناینــد. تــا بدیــن ســان بلوكــی از همرزمــان ایــن شــهیدان بــا عملیــات 

قهرمانانــه ی آنــان نجــات می یابنــد. ایــن عملیاتــی بــود كــه تنهــا یــك مبــارز قهرمــان تــوان انجــام آن را دارد. ایــن 

مبــارزان بــه بازیگــران واقعــی مبــارزه ی کوردســتان مبــدل گردیدنــد. ایــن مبــارزان و قهرمانــان بــرای رســیدن بــه 

ــرای  ــن خــود را ب ــا اهــدای جــان خــود، َدی ــد. ب ــدل می پردازن ــن ب ــوان بزرگ تری آزادی، شــهادت خویــش را به عن

آزادی اَدا می كننــد. 
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دو ستاره ی آسامن آبی

   از یــاد و خاطــره هــای دو رفیــق قهرمــان، دو همــرزم شــهید  کــه در منزلــگاه عاشــقان جانشــان را فــدای میهــن 

منودنــد، می نویســم. از هزارهــا یــاد و خاطره شــان، بخــش کوچکــی را بــر زبــان مــی آورم. از خاطرهــای بازمانــده 

در البــالی صخره هــا، درخت هــای رسبــه فلك كشــیده و آب هــای روشــن و روان. 

بــاد شــب و روز حیــران و شــیفته ی معشــوقان خــود،  بــا ترانــه رسایــی و پایكوبی هــای غبارآلــود، معشــوق خــود 

را بــه رقــص، جشــن و پایکوبــی وا مــی دارد. انــگار طلســم دهشــت اســیری را از چنــگال غول صفتــان شکســته اند. 

ــدر زیباســت  ــادر، چق ــك دخــرت از م ــدر زیباســت اســتقبال ی ــان از بادهــا، چق ــدر زیباســت اســتقبال درخت چق

اســتقبال مبــارزان از نــرد بــرای حقــوق خــود و جــان باخــنت در ایــن راه، حقیقــت اینجاســت و اینجــا در همــه جــا 

نهفتــه اســت، نهفتگــی پایــان همــه جاســت، همــه جــا آزادی اســت و آزادی دســرتنج زن ـ مــادر اســت.

ســتاره های كهكشــان عاشــقان، در دنیــای ظلمــت منــرود و فرعون  هــا بــا پلــك زدن چشــم های خــود، می جنگنــد 

ــد؟  ــد؟ چگونه ان ــتاره ها كجاین ــند س ــی پرس ــد. م ــان آورن ــه ارمغ ــتگان ب ــدس فرش ــن مق ــرای رسزمی ــد را ب و امی

ــند. از  ــی می درخش ــد، از زیبای ــق زیباین ــدادگان عاش ــی، دل ــامن آب ــوی آس ــد! در فراس ــد و روح دارن ــان دارن ج

ــان  ــم ج ــق ه ــتاره های عاش ــد. س ــندگی رسزنده ان ــی و درخش ــودن و زیبای ــی ب ــس آب ــد. پ ــندگی می آراین درخش

ــد و هــم دشــمن! ســتاره ها نورانــی و در هــر  ــار دارن ــد و هــم نشــان، هــم ی ــام دارن ــد و هــم روح، هــم ن دارن

گوشــه و كنــاری نیشــخندهای تحقیرآمیــز بــر دنیــای ظلمــت می زننــد. مــاه هاللــی و كامــل و ســتاره های عاشــقان 

ــیمه گی وا  ــرت و رساس ــه حی ــت را ب ــای ظلم ــید، دنی ــوش خورش ــول و ح ــین در ح ــای آتش ــدن حلقه ه ــا تنی ب

ــی! ــتاره ی عاشــق آزادی، در آســامن آب ــته اند. اینســت خاطــره  ای از دو س داش

ــن  ــان از رسزمی ــرز نشناســند. آن ــد؟ آزاده هــا، م ــش گرفتن ــی در پی ــا )شــاهو و ســیوان( از كجــا و چــه هدف رفق

)شــیرین و فرهــاد( و در شــهر )جوانــرو( بپاخواســته اند. رسزمینــی كــه در آن الفبــای عاشــقی، عشــق بــه آزادی 

ــوا را در  ــه ه ــداران ب ــق جان ــاك و عش ــه خ ــق آب ب ــن و عش ــه زمی ــید ب ــق خورش ــد. عش ــن را آموخته ان و وط

كتاب هــای نوشــته نشــده از دامنه هــای )كــوه شــاهو( تــا دامنه هــای )كــوه زاگــرس( را در دفــرتی جدیــد 

ــرواز  ــقان به ســوی آزادی پ ــام )عاش ــا ن ــتند. ب ــگ نوش ــا جوهــری رسخ رن ــهادت( ب ــام دره ی زاپ )محــل ش ــه ن ب

ــردان عاشــقان و ســتاره های عاشــق  ــران و رسگ ــن حی ــادران عاشــق و رسزمی ــم م ــد( آن را دودســتی تقدی می کنن

ایــن رسزمیــن منودنــد. بــا جوهــر رسخ ، ایــن شــهیدان دفــرتی زیبــا بــا خط هــای درشــت و جــذاب بــر تنه هــای 

تنومنــد درختــان آفریدنــد و آن را بــدور از چشــم تاریكــی در دل كوهســتان نهــان كردنــد. معنــای آمــدن و رفــنت 

عاشــقان در رسزمیــن كبوتــران، احیــای نویــن عاشــقی اســت. عاشــقان آزادی در چنــگال و بنــد حاكــامن، رسود 

ــوش  ــان را در آغ ــوی ظامل ــای دنی ــود باله ــك خ ــای كوچ ــا قلب ه ــی، ب ــای زندگ ــا تلخی ه ــد. ب آزادی می رساین

می گیرنــد. پیمــودن فرســنگ ها راه را در جنــگل وحشــی حاكــامن. بــا كوله بــاری از ســفره درویشــان، بــا گــذر از 

پســتی و بلندی هــای زندگــی، از رشق تــا جنــوب و شــامل کوردســتان را پیمودنــد، به ایــن شــیوه جوابــی تاریخــی 

ــه صاحــب چراهــا! ــد. اینســت روشــنی همــه ی چراهــا و جــواب ركیــك دندان شــكن ب ــه منودن و حقیقــی ارائ

ــا گذشــت چنــد ســال و انــدی از ناگفته تریــن لحظــات زندگــی ام، از دوری دو ســتاره در آســامن آبــی، تنهــا و  ب
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تنهــا مانــدم. بــا فریادهایــم در كوچــه  پــس كوچه هــا بــرای یافــنت عاشــقان ایــن ســتاره ها، گــودال و رساشــیبی و 

پســتی های ایــن رسزمیــن را جســتجو منــودم. یافتــم صدهــا یــاد و نشــان در رسزمیــن پیغمــران، حتــی یــك صفــت 

بیشــرت از 99 صفــت خداونــدان. مــن زیبایــی ایــن ســتاره ها را از نزدیــك ملــس منــودم. شــناختم و تعریــف منــودم 

ــان.  ــن خصلت هایش ــا دورتری ــن ت از نزدیك تری

ســتاره هایی كــه در آســامن آبــی هزارهــا هــزار خیــال را در ذهنشــان مجســم کــرده انــد. ســتاره ها، نشــان مبــارزه 

و مبــارزه، نشــان آزادی و آزادی، نشــان سوسیالیســت بــودن اســت. ایــن رمــزی اســت كــه مــا آرزوی رســیدن بــه 

ــا  ــی ب ــامن آب ــك آس ــه ی كوچ ــیوان( در دفرتچ ــاهو و س ــا )ش ــند. رفق ــه می درخش ــتاره ها همیش ــم. س آن را داری

هــر انگشــت خــود هرهــای زیبایــی حــک منودنــد، ایــن اســتعدادی را از رسزمیــن مــادری خــود، كــه خورشــید 

ــد؟  ــود آمده ان ــتاره ها به وج ــرا س ــئواالت چ ــخ س ــی پاس ــا همگ ــد. این ه ــت می آورن ــرده، بدس ــوع ک ــا طل از آنج

ــی  ــی، در تاریك ــتاره های طالی ــد؟ س ــه می باش ــروزی چ ــان ام ــا جه ــان ب ــد؟ رابطه اش ــدر می باش ــان چق تعدادش

و ظلمــت می روینــد. درخشندگی شــان تنهــا در ایــن موقعیــت زیباســت. ســتاره ها متحــد، هامهنــگ، همفكــر، 

مقــاوم، بردبــار، صبــور و شــجاع هســتند. ســتاره ها غیرقابــل شامرشــند. ایــن دو ســتاره درخشــنده ی آســامن، بــا 

ــك زدن خــود، بهشــتی را  ــا اشــعه افكنی و پل ــی، ب ــن ویژگی هــای خــود می درخشــیدند. ســتاره های آســامن آب ای

ــی آســامن،  ــای حقیق ــی در دنی ــا روپوشــی نایلون ــی ب ــالی پنجره هــای چوب ــد. شــبانه از الب ــش گذارده ان ــه منای ب

جویــای دو ســتاره ی درخشــان می باشــم. گاه بــا خــود می خنــدم و گاه گریــه، از یــاد و خاطــرات، از صمیمیــت، 

مهربانــی، دوســتی، وفــاداری و فــداكاری ایــن ســتاره ها. بــا ورق زدن دفرتچــه ی یادهــا و خاطــرات، یــك پیــام، یــك 

داســتان، یــك روح، یــك هیجــان و یــك خط مشــی، از ایــن ســتاره ها در كاســه ی كوچــك مغــزم مجســم می گــردد. 

ــر لب هــای كوچــك هــر آشــنایی خــود را جــای داده و انســان های  ــه ب ــد ك ــن بودن ــا چنی راســتی ســتاره های م

موجــود در كــره خاكــی را شــیفته و مجــذوب خــود می مناینــد. 

ــام )ســیوان بیســتون(،  ــه ن ــا، یکــی دیگــر هــم ب ــدان و زیب ــگ و رخســاری خن ــوه ای رن چشــم های )شــاهو( قه

چشــمی درشــت و ســیاه رنگ، صورتــی متیــن و بــا وقــار را در ذهــن مــا مجســم منوده انــد. دریــای آبــی هامنــا 

ــدی در  ــه ســال های مدی ــی اســت ك ــارزان آپوی ــق کــورد و ســتاره های درخشــنده، مب ــش آزادی خواهــی خل جنب

ــا رشــادت های عظیــم، مبــارزان دوش بــه دوش همدیگــر  كوهســتان های صعب العبــور کوردســتان، قهرمانانــه و ب

بــرای آزادی کــورد و کوردســتان بــه مبــارزه پرداخته انــد. مبــارزان آپویــی، از تاریــخ ســیاه و ظلمــت هــزاران ســاله، 

ــه  ــرای کوردســتان و برشیــت ب ــا اهــداء منــودن جــان خــود ب ــارزه و مقاومــت را ب ــام مب ــه ن ــن ب صفحــه ای نوی

ارمغــان آوردنــد. در ایــن تاریــخ مقــدس دو مبــارزی كــه از رشق کوردســتان بپاخواســتند و در عرصه هــای جداگانــه 

مبارزاتــی، فعالیــت منودنــد كــه آخریــن مقصــد ایــن دو همــرزم گرانقــدر، )دره زاپ زاگــرس( بــود كــه همــراه )5( 

همــرزم خــود بــا بســنت حلق هــای آتشــین و بــرای رهایــی همرزمانشــان بــه كاروان شــهدای آزادی و دموکراســی 

خلــق کــورد پیوســتند. روحشــان شــاد و یادشــان پاینــده بــاد.
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جوانــی كــه آغــوش خویــش را به ســوی كوه هــای رس برافراشــته ی کوردســتان گشــود. بــا گــذر تاریــخ بــرشی غــم 

و انــدوه، ماتــم و عشــق، عالقــه و هیجــان، بــا همدیگــر در حركتنــد. بعضــی مواقــع ایــن ســیر تاریخــی انســان 

ــای  ــر در كوره ه ــا همدیگ ــوق ب ــق و معش ــخ عاش ــن تاری ــی در ای ــد. گاه ــرق می گردان ــدوه غ ــم و ان را در غ

ــوده و  ــان ب ــه همیشــه در حــال جری ــدی اســت ك ــن رون ــا ســوزانده می شــوند. ای ــر و فرعون(ه ســوزان )هیتل

مشــخص نیســت کــه بــه كدامیــن ســو ســوق داده می شــود. به ســوی پرتــگاه مــرگ یــا به ســوی روزنــه ی آزادی؟ 

ــوغ  ــف را در ی ــرف ضعی ــه ط ــد چگون ــرف نیرومن ــد. ط ــم افتاده ان ــان ه ــه به ج ــداد چگون ــخ اض ــن تاری در ای

ســتمگری و اســتعامرگری بنــد می منایــد. طبقــات فوقانــی چگونــه طبقــات تحتانــی جامعــه را در قفــس بردگــی 

خویــش به اســارت درآورده انــد. حاكــامن و اربابــان چگونــه بــرای دســت یابی بــه آرزوهــای خیالــی و احساســی 

ــر و  ــار فقی ــداران، اقش ــان و رسدم ــه فرمانروای ــت ك ــزی اس ــن ت ــد. ای ــراه انداخته ان ــردگان را ب ــش ب ــش ارت خوی

ــه روز از انســانیت  ــامن، زحمتكشــان را روزب ــی حاك ــد. یعن ــر می مناین ــف و ضعیف ت ــه را ضعی فرودســت جامع

دور می گرداننــد و ایــن تــزی بــر خــالف تاریــخ نویــن بــرشی اســت. چــرا كــه هیــچ مــاده ای منی توانــد بطــوری 

كلــی مــاده ی دیگــر را از بیــن بــرد. اگــر ایــن ماده هــا را دگــر بــار از هــم جــدا مناییــم، مــاده ی نخســتین را بــا 

مقــداری تغییــر و تحــوالت بدســت خواهیــم آورد. ایــن واقعیــت كوانتمــی اســت كــه  تاریــخ زورمــداری، تــوان 

نابــودی تاریــخ مقاومتــی و قهرمانــی را نداشــته اســت. چــه كســانی ایــن رونــد تاریخــی را بدیــن ســان در مقابــل 

ــخ  ــن تاری ــه در فراســوی ای ــود ك ــدی خواهــد ب ــن ســئوال كلی ــد؟ ای ــگ و مقاومــت وا می دارن ــه جن همدیگــر ب

ــدان بیاندیشــیم. چــرا كــه تاریــخ و رونــد آن بدســت ظاملــان هدایــت گردیــده و چــه كســی نیرویــش بیشــرت  ب

بــوده، تاریــخ را بــاب میــل خــود نوشــته. امــا كســانی بپاخواســته اند كــه تاریــخ حقیقــی جامعــه را منایــان ســاخته 

ــد.  ــه می مناین ــت هدی ــای فرودس ــه خلق ه و آن را ب

ــی را  ــی آزادی و دموکراس ــای حقیق ــود و ارزش ه ــام من ــن قی ــخ ننگی ــن تاری ــر ای ــه در براب ــه همیش ــی ك مبارزان

ــا فروپاشــی و از بین بــردن و تضعیــف آدم ربایــان و آدم خــواران بــه میــان آورده انــد. ایــن جرقــه ای از امیــد و  ب

ــد. ــد، می باش ــتوه درآمده ان ــه س ــرت ب ــای توتالی ــیانه نظام ه ــامل وحش ــه از اع ــی ك ــه خلق ها ی ــی ب روحیه بخش

خلــق  رشافتمنــد کــورد در تاریــخ معــارص خاورمیانــه، بــرای نخســتین بــار بــا قیامــی همگانــی فریــاد آزادی خواهی 

ــورد را  ــق ک ــرادری خل ــاد و ب ــن، اتح ــام خونی ــن قی ــاندند. ای ــان رس ــوش جهانی ــش را به گ و عدالت خواهــی خوی

بیــش از پیــش به دنبــال داشــت. در رشق کوردســتان بــا بــه اســارت درآمــدن »رهرآپــو« متامــی خلــق وظیفــه  و 

ــه صدهــا جــوان جــان  ــام ب ــن قی ــد. در ای ــا منودن ــود را ایف ــان گذاشــته شــده ب ــر دوش آن ــه ب نقــش تاریخــی ك

ــن  ــد. امــا مهم تری ــه ســیاه چال های وحشــی نظــام جمهــوری اســالمی افتادن ــد و ب ــه اســارت درآمدن ــد و ب باختن

ــتان های  ــی در كوهس ــارزان آپوی ــوف مب ــه صف ــان ب ــادی از جوان ــروه زی ــدن گ ــش، ملحق ش ــن واكن و مؤثرتری

آزاد كوردســتان بــود. ایــن خیــزش  مردمــی خلــق رشق کوردســتان درســال 1999 میــالدی جوابــی دندان شــكن بــه 

ــود.  ــن ب ــا فلســفه ای نوی ــارزه ب ــی از مب ــه ی نوین ــزش  رشوع مرحل ــن خی ــود. ای ــی ب ــه ی بین امللل ــران توطئ بازیگ

ــی و  ــروی ذات ــزش نی ــن خی ــا ای ــد ب ــی كــه ســال ها در انتظــار قیامــی گســرتده و ســازماندهی شــده بودن جوانان
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معنــوی خویــش بــا اتــكا بــر فلســفه ی رهــر آپــو نشــان دادنــد.

ایــن چــه نیــرو و تفكــری بــود كــه ایــن خلــق را بــه خیابان هــا ســوق داد تــا كــه از هســتی و تاریــخ و انســانیت و 

رهــر خویــش دفــاع مناینــد. ایــن حقیقــت رهــری اســت كــه خلــق رشق کوردســتان آن را شــناخته و درك  منودنــد. 

بــرای حقیقــت چنیــن رهــری، جــان خویــش را در راه آزادی رهرشــان نثــار می مناینــد. خلــق در رشق كوردســتان 

قبــالً در راه آزادی و دموکراســی هزینه هــای فراوانــی را متحمــل شــده بودنــد. قبــالً تنهــا روزنــه ی امیــد و دوام 

زندگــی خویــش را در فعالیــت آن احــزاب دیــده بودنــد. بــا توقــف فعالیــت ایــن احــزاب و مهاجــرت آنــان بــه 

اروپــا و جنــوب کوردســتان، خلــق را در تنگنــا و دوراهــی قــرار دادنــد. یــا تســلیم دولــت شــوند و یــا بــا شــكم 

گرســنه ی خویــش مقاومــت مناینــد. سیاســت پلیــد مــزدوری و بســیج گرایی را رونــق دادنــد. جمهــوری اســالمی 

در ایــن سیاســت پلیــد خویــش بــا وابسته ســازی خلــق تاحــدی موفــق عمــل منــود. از جهاتــی دیگــر نظــام ایــن 

ــا  ــد. خلــق ب ــان خــارج نگردن ــا خلــق از تحــت ســلطه  آن خلــق را از اطالع رســانی و آگاه ســازی بــدور ســاخته، ت

ــی  ــر نداشــت. در هــر انقالب ــا هیچ وقــت دســت از مقاومــت ب ــرم می كــرد؛ ام ــداری دســت و پنجــه ن فقــر و ن

كــه به وقــوع پیوســته، مشــاركت انقالبــی خویــش را انجــام داده انــد. چنیــن مشــاركتی امیــد خلــق را بــه آزادی 

نگــه داشــته. بــا وجــود ایــن همــه خــأ مبارزاتــی موجــود در جامعــه ی کــورد و ســال ها تنهــا مانــدن، بــا عشــق 

ــا ایــن جرقــه ی شــگفت انگیز، حامیــت  ــد. ب ــاره رسدادن ــاد انقالبــی و آزادی خواهــی را دوب و عالقــه ی وافــر، فری

ــی  ــان بودن و حقیقت گرای ــدأ انس ــق، مب ــن خل ــرای ای ــودن ب ــد. آپویی ب ــان دادن ــی نش ــارزان آپوی ــود را از مب خ

ــی،  ــی و خارج ــمنان داخل ــم دش ــی ه ــیل انقالب ــن پتانس ــر همی ــد. به خاط ــان می باش ــی منای ــفه ی آپوی در فلس

منفعت طلبــان و اقتدارگرایــان هــر كــدام بــر علیــه ایــن قیــام مقــدس تاریخــی رشوع بــه تبلیغــات منفــی منودنــد. 

می خواســتند كــه حقیقــت ایــن قیــام مردمــی را در البــالی تاریــخ ننگیــن مخفــی نگــه دارنــد و موقعیــت كســب 

منــوده ی هــزاران و صدهــا ســاله را از دســت ندهنــد.

ــه ی شــوم كــه  ــن توطئ ــار ای ــه كاروان آپویی هــا، دگــر ب ــا پیوســنت خویــش ب ــان ب ــق کــورد به خصــوص جوان  خل

ــان در شــهر )جوانــرو( از توابــع )كرماشــان(،  ــد. در ایــن می ــه رو توطئــه ی بین املللــی بــوده را خنثــی منودن دنبال

جوانــی بــه نــام )زاهــد حســامی(، یكــی از آن جوانانــی بــود كــه بیــدار شــده و رشوع بــه مبــارزه كــرد. در ســال 

ــغ  ــالمی تبلی ــوی اس ــام جمه ــای نظ ــه پلیدی ه ــا علی ــه و خیابان ه ــی در كوچ ــان انقالب ــوق و هیج ــا ش 1999 ب

ــتانش و  ــراه دوس ــه هم ــود ك ــی ب ــن تالش ــد. ای ــا می منای ــارزی ایف ــش ب ــان نق ــازماندهی جوان ــد. در س می منای

دیگــر جوانــان، می خواســتند ریشــه ی فلســفه ی آپویــی را در جامعــه ی تبــاه شــده ی کوردســتان بســط و گســرتش 

ــفه ای از  ــن فلس ــوص چنی ــق در خص ــنایی و تعمی ــرت و آش ــت بیش ــب موفقی ــرای كس ــد( ب ــق )زاه ــد. رفی دهن

كوچك تریــن امكانــات موجــود در خانــواده و محیــط بیشــرتین اســتفاده را می منــود. بــا ایــن عمــل می خواســت 

بــه خیال هــای كودكانــه ی خویــش كــه یــك مبــارز و جنگجــوی شــجاع بــود، بــه حقیقــت ملیتــان خلــق فرودســت 

ــب و روز در  ــارزان ش ــوف مب ــه در صف ــی ك ــا جوان های ــرد ب ــعی می ک ــد. او س ــت یاب ــورد دس ــتمدیده ی ک و س

حــال فعالیــت بودنــد، روابــط ســازمانی را نیرومند تــر و فعال تــر منایــد. او بــا گســرتش روابــط و اتحــاد جوانــان 

مبــارز و انقالبگــر، در پــی تشــكیل نیــروی قدرمتنــد مردمــی بــود تــا كــه روحیــه و جســارت خلــق خویــش را بیشــرت 

منــوده و در قبــال نیــروی دولتــی بــه مقابلــه بپردازنــد. ایــن از آرزوهــای نوجوانــی او مــی باشــد كــه در قلــب 

پــاك خویــش نهــال مبــارزه و عدالــت و آزادی را كاشــته و بــا ایــن نهــال خلــق زجــر دیــده ی کــورد و انســانیت 

را از بــالی ســتمگری و گردبــاد ناعدالتــی رهــا منایــد. بــا تــالش بی دریغــی كــه در شــهر )جوانــرو( از خــود نشــان 

ــه خیال هــای  ــا دســت یابی ب ــد و ب ــودن اســت دســت یاب ــا گریال ب ــه جایگاهــی كــه هامن ــا ب داده می خواســت ت

ــط  ــا رشای ــن محیطــی ب ــه دهــد. در چنی ــق خــود را ادام ــزرگ خل ــارزه و انســان های ب ــش، راه مب ــی خوی كودك
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زمانــی و مكانــی بــا انــدك نیــروی انقالبــی خویــش )ابراهیم (گونــه در برابــر خیــال و رؤیاهــای ســاختگی شــده ی 

ــودن  ــان ب ــطح قهرم ــه س ــه او را ب ــد ك ــش می باش ــای اصیل ــن از حقیقت ه ــردازد. ای ــارزه می پ ــه مب ــان ب خدای

ــد. ایســتار  ــان منــودن آن عاجــز می مانن یــك خلــق می رســاند. قهرمــان بودنــی كــه ناعــادالن و زورمــداران از بی

جوانانــی همچــون )شــاهو(، دنیــای خیالــی آنــان را زیــر و رو می منایــد. بــا ایــن ایســتار كاخ هــای شــاهانه و نظــام 

ــال خونخــواران و تحریف ســازان حقیقــت انســانیت،  ــه ایســتارها در قب ــن گون ــران می شــود. ای ــا وی بردگــی آنه

نقــاب مكــر و حیلــه و دورویــی و پســت فطرتــی آنــان را بــر مــی دارد. دولتــی كــه جــز ظلــم و ســتم و شــكنجه 

چیــز دیگــر در آن یافــت منی گــردد. )شــاهو( و امثــال او همچــون؛ خورشــیدی در جامعــه ی ســیاه می درخشــند، 

ــح  ــت، صل ــد. عدال ــو از ظلمــت را روشــن می مناین ــیاه و ممل ــای س ــن دنی ــش، ای ــی  رخســاره ی خوی ــا زیبای و ب

ــد.  ــان می مناین ــان و آزادی خواه ــت خواه ــه ی عدال ــك را هدی ــال ـ دموکراتی ــی كومین ــت و زندگ ــش، امنی و آرام

مبــارزان آزادی به خصــوص در ایــن ســده ای كــه بــا وحشــیانه ترین و پســت فطرانه ترین اعــامل ناشایســت 

ــد. ــا می آورن ــش را بج ــانی خوی ــه ی انس ــن وظیف ــد، اخالقی تری ــه گردیده ان ــی مواج دولت

 )شــاهو( از جملــه جوانانــی اســت كــه صفــوف انقالبگــری را بــرای مقابلــه بــا اربابــان عــر و آخونــدزاده گان 

عوامفریــب برگزیــده اســت. ایــن احســاس شــور و شــوق انقالبــی در او بــا آشــنا گشــنت رفقایــی چــون؛ 

)حشــمت الله مجیــدی، ویــان ســوران و ...( تعمیــق گشــته اســت. بــا دیــدن چنیــن مبــارزان قهرمانــی و عشــق 

ورزیــدن ایــن مبــارزان بــه زندگــی، بــه مبــارزه بــرای خلــق خویــش و دســت یافنت بــه چنیــن فلســفه ای، آفریــدن 

ــی  ــتاوردهای فعالیت ــذاری و دس ــن تأثیرگ ــد. ای ــرار می ده ــش ق ــی خوی ــداف زندگ ــخصیتی را در اه ــن ش چنی

ــی  ــن منطقــه می باشــد كــه قهرمانان ــان ســوران( در ای ــدی و وی ــی همچــون؛ )شــهید حشــمت الله مجی قهرمانان

بســان؛ )شــاهو، ســیوان، چــاالك و ...( را آفریدنــد. ایــن فلســفه ای نویــن در جامعــه ی کوردســتان می باشــد كــه 

بــه پیشــاهنگی )رهرآپــو( در جامعــه نهادینــه گردیــده و ایــن فلســفه ای چــون )قهرمــان، قهرمــان را می آفرینــد(، 

ــداوم راه  ــا ت ــی ب ــفه ی قهرمان ــد. فلس ــد(، آفریدن ــرده می آفرین ــرده را ب ــه )ب ــان ك ــل دولت گرای ــزی در مقاب ت

ایــن قهرمانــان همیشــه تعمیــق و گســرتده تر گردیــده اســت. ایــن تنهــا راهــی بــرای زنــده  مانــدن خلــق کــورد 

ــارزی  ــرت مب ــد. دخ ــد را بیافرینن ــانی رشافتمن ــد انس ــدان می توانن ــا رشافتمن ــوده و تنه ــد ب ــتنی رشافتمن و زیس

ــارزه و آزادی و  ــال مب ــش در كرماشــان و شــهرهای حومــه ی آن، نه ــا فعالیت هــای خوی ــان( ب چــون؛ )شــهید وی

دموکراســی را بــا عشــق ملیتــان بــودن آبیــاری منــود. ایــن عشــق مبــارزه را بــه عشــق تــوده ای مبــارزه ی خلق هــا 

مبــدل ســاخت. حقیقــت فلســفه ی آپویــی را بــا اســلوب و فكــر و صداقــت و جســارت خویــش بــه جوانانــی كــه 

ــم  ــودن را تفهی ــال ب ــارزه و گری ــای مب ــا الفب ــه آنه ــرد. ب ــه می ك ــب گشــته، ارائ ــش غری ــخ خوی ــت و تاری از هوی

منــود. ایدئولــوژی آپویــی را بــا اســلوب جــذاب خویــش بــرای جوانــان تشــنه ی ایــن منطقــه ترشیــح منــود. ایــن 

ــه  ــن منطق ــو( در ای ــدن )رهرآپ ــارت درآم ــه اس ــد از ب ــان بع ــر جوان ــی ب ــای آپوی ــتین كادره ــرات نخس از تأثی

ــا  ــرای م ــدی ب ــمت الله مجی ــوران و حش ــان س ــق وی ــود: »رفی ــی من ــراز م ــه اب ــاهو( همیش ــهید )ش ــد. ش می باش

ــرای  ــی را ب ــن دســتاورد انقالب ــا فعالیــت موفــق خویــش ای ــان ب ــودن. آن ــوان بخشــندگان اراده و هویــت ب به عن

مــا بــه ارمغــان آوردنــد«. بــا ایــن اوضــاع در هــر لحظــه ای از زندگــی هــر موقعیتــی از فعالیتــش و در هــر مــكان 

و زمانــی بــه كارش عشــق می ورزیــد. بــا چنیــن عشــقی كارش را بــا موفقیــت بــه امتــام می رســاند. در محیطــی 

ــن محیطــی از  ــود. انســان ها در چنی ــوذ منــوده ب ــا اســتخوان انســان ها نف ــه آسمیالســیون ت ــود ك ــرده ب رشــد ك

ــگ و  ــان از فرهن ــود. جوان ــده ب ــوش گردی ــا فرام ــارشت کورده ــوم و مع ــد. آداب و رس ــته بودن ــه گش خودبیگان

ــح  ــرح و لوای ــب و ط ــی و تصوی ــای دولت ــق نهاده ــم از طری ــته اند. این ه ــدور گش ــش ب ــت خوی ــان و اصلی زب

ــت  درآوردن  ــه خدم ــرای ب ــا ب ــن نهاده ــت. ای ــق انجــام می گرف ــان و خل ــودن جوان ــرای مجــذوب من ــون ب گوناگ
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ــد.  ــدام می كردن ــت اق ــده دول ــزی ش ــت های برنامه ری ــر سیاس ــان بناب ــق و وابسته سازیش ــن خل ــی ای ــروی ذات نی

بــا ایــن وضــع و حــال، دولــت و نهادهــای دولتــی بــرای ایــن خلــق ســتمدیده هــر روزنــه ای كــه در آن امیــد و 

آرزوی زیســنت را داشــته باشــند، نابــود می كردنــد. خلق کــورد را در گــرداب اســالم سیاســی و معضــالت اجتامعــی 

ــرای  ــرداب، ب ــن گ ــین های ای ــان و پراكتس ــد.  طراح ــرق می كردن ــاالری غ ــاالری و پیرس ــت مردس ــی، ذهنی ـ روان

ــا  ــا ب ــد. ت ــق بوده ان ــن خل ــر ای ــك نظاره گ ــق از دور و نزدی ــن خل ــوی ای ــادی و معن بدســت آوردن ارزش هــای م

نیشــخندهای تحقیرآمیــز خویــش رسنوشــت ایــن خلــق را بــه هــم زننــد. تــا شــاید ایــن خلــق همــه چیــز خــود را 

در نظــام دولتــی بیابــد و بدیــن گونــه ایــن دولــت نیــروی خویــش را عظیــم منایــد. او بــا فعالیت هــای ســازمانی 

خویــش قبــل از پیوســنت بــه صفــوف گریــال، ســالح دفــاع ذاتــی را بــر دوش خــود گرفــت. از ارزش هــای كومینــال 

ـ دموکراتیــك خلــق کــورد بــا بــكار بــردن شــیوه های مختلــف در جامعــه دفــاع منــود. ایــن از خصایــص زیبایــش 

ــارزه می منــود. ــده و به شــیوه ای جــدی مب ــق کــورد خــود را مســئول دی ــال رسنوشــت خل ــه در قب ــود ك ب

 در جامعــه ی امــروزی كمــرت جوانــی یافــت می گــردد كــه دشــمن آن را بــه معضــالت اجتامعــی و روانــی آلــوده 

ــی  ــی تدافع ــد و نقش ــالت بگیرن ــن معض ــرتش ای ــط و گس ــی و بس ــئول چاره یاب ــان را  مس ــد. جوان ــرده باش نک

داشــته باشــند و خــود به عنــوان بازیگــران ایــن معضــالت درآمده انــد. ایــن راهــردش خط مشــی انقالبــی اســت 

ــال  ــه در قب ــوده ك ــود ب ــئول خ ــاز مس ــم، درآغ ــئولیت  عظی ــن مس ــا ای ــده و ب ــه دی ــئول جامع ــود را مس ــه خ ك

ــر  ــه ه ــرد در جامع ــق، ف ــب منط ــن ترتی ــد. بدی ــت منای ــود محافظ ــمنان از خ ــته دش ــوع پیوس ــای به وق زلزله ه

ــرات  ــر و دموک ــر و آگاه ت ــدازه نیرومند ت ــه هــامن ان ــه ب ــرات باشــد، جامع ــر و دموک ــر و آگاه ت ــدر نیرومندت چق

می گــردد، را اســاس می گیــرد. ایــن مبدأیــی بــود كــه در اوان كودكــی خویــش اســاس گرفتــه و تــا زمــان شــهادت 

خویــش از ایــن مبــدأ انســانی دســت برنداشــت. همیشــه در تــالش تعمیــق و نهادینه ســازی ایــن مبــدأ بــوده و 

بــر اســاس چنیــن مبدأیــی یــك جــوان و یــك جامعــه می توانــد بــه جامعــه ای آزاد و جوانــی آزاد مبــدل گــردد. بــا 

انتخــاب چنیــن مســیری كــه مســیر انقــالب بــود، احســاس آزادی و رسافــرازی و خوشــبختی می منــود. چــون بــه 

قــول  خــودش كــه می گفــت: »مــن خوشــحال از اینــم كــه حقیقــت ایــن دولت هــا برایــم آشــكار گردیــد و نقــاب 

عوامفریبــی آنــان برداشــته شــد و فهمیــدم كــه دولــت كیســت و جامعــه چیســت و در آن یــك فــرد چــه نقشــی 

دارد«. او پــی بــه آن بــرده كــه چــه بــوده و چــه می باشــد و چــه خواهــد شــد. ایــن ارزیابــی شــخصیتی ای بــود 

كــه همیشــه بــا خــود انجــام مــی داد. همچنیــن بــا درك فلســفه ی آپویــی حقیقــت و جوهــره ی اصلــی دولــت را 

ارزیابــی می منــود. جامعــه نوســنگی چــه بــوده و جامعــه ی هیرارشــی و همچنیــن جامعــه ی آزاد و دموکــرات چــه 

می باشــد. ایــن محاســباتی بــود كــه بــه تضادهــای موجــود در ایــن نظام هــا پــی بــرده و در كشــف و شناســایی 

ایــن تضادهــا كنجــكاو و هوشــیار بــوده اســت. بــر حســب آن تدابیــر الزمــه و نقــش یــك جــوان مطابــق بــا آن 

تضادهــا چــه می باشــد را در خــود نهادینــه ســاخت. وارد عرصه هــای فعالیتــی و رهــروان آزاده گان کوردســتان، 

ــای آن  ــرو و حومه ه ــی در جوان ــن نقش ــای چنی ــا ایف ــته،  گردید. ب ــرده داری را شكس ــت و ب ــم وحش ــه طلس ك

ــك جــوان کــورد در  ــا ی ــك جــوان کــورد به وجــود آورد. آی ــكاش و جســتجوی مــن كیســتم را در ی زمینه هــای كن

تاریــخ حقیقــی اش بســیج، مــزدور، فاســد، دزد، ترســو وخیانتــكار بــوده، یــا عكــس آن جــوان کــورد وابســته بــه 

خــاك، وطــن، آداب و رســوم و فرهنــگ و ارزش هــای اساســی جامعــه خویــش بــوده اســت. ایــن فریــادی اســت 

كــه وجــدان خفتــه ی مــا را بیــدار می منایــد. بــا ایــن اَعــامل، خواهــان بــر زبــان آوردن نكتــه ای چــون از خویشــنت 

ــارزه ذهنــی و  ــا خویشــنت خویــش مب ــه نگردیــم و عكــس آن ب خویــش هــراس نداشــته باشــیم و از خــود بیگان

ــارزه ذهنیــت دگامتیــك خویــش را فروپاشــیده و ذهنیــت و اخالقــی دموکراتیــك  ــن مب ــا ای ــم. ب شــخصیتی منایی

ــن وضعــی  ــا چنی ــم. ب ــدور اندازی ــی را بشــكافیم و ب ــت و اخــالق دولت ــادی ذهنی ــن بنی ــا چنی ــم. ب ــاد نهی را بنی
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ــه  ــه جامع ــی ك ــت و اخالق ــال ذهنی ــش در قب ــك خوی ــای دموکراتی ــرتش عملیات ه ــا گس ــان ب ــت جوان می خواس

ــرات  ــش تأثی ــا اعــامل خوی ــی ب ــان و مكان ــد. در هــر زم ــارزه بپردازن ــه مب ــدل ســاخته، ب ــك باطــالق مب ــه ی را ب

مخربــی را كــه ذهنیــت و اخــالق تحمیــل شــده ی دولــت بــر جامعــه می گذاشــت خنثــی مناینــد. در هــر مكانــی 

بــا ســخنان طنزآمیــز خویــش و بــا بیــان منــودن كنایه هــای معنــادار خویــش، هویــت و اَعــامل دولــت را بــه زیــر 

ســئوال بــرده  و جوانــان را در قبــال ایدئولــوژی دولت گرایــی آگاه می ســاخت. ایــن كاری بــود كــه بــرای تضعیــف 

دولــت در جامعــه خویــش انجــام مــی داد.
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رفیق شاهو؛ جوانی از نسل رسهلدان 1999

   جامعــه ای كــه رفیــق )شــاهو در آن چشــم بــه جهــان گشــود، از لحــاظ ســاختار اجتامعــی، فئــودال و عشــیره گرا 

مــی باشــد. گرایشــات دینــی و مذهبــی بســیار عمیــق می باشــد. ایــن از جملــه موانعــی اســت كــه موجــب شــده 

ــه  ــرای مقابل ــه شــوند و اتحــاد و همبســتگی مابیــن خلــق ب ــان کــورد در منطقــه از هویــت خویــش بیگان جوان

بــا دشــمنان کــورد تضعیــف شــود. ایــن ســاختار موجــب محدودیت هــای ذهنــی و جنگ هــای خونــی و فامیلــی 

گردیــده اســت. ایــن زمینــه ای اســت كــه او دوران كودكــی و نوجوانــی و حتــی جوانــی اش را در آن ســپری منــوده 

و موجــب تشــدید تضــاد فكــری در او شــده تــا كــه در جســتجوی مســیر صحیــح چگونــه زیســنت در تکاپــو باشــد. 

بــدون آنكــه دچــار كوچك تریــن خــران و زیانــی گــردد، به بهرتیــن شــیوه از خــود محافظــت بعمــل مــی آورد. در 

چنیــن مکانــی به دلیــل چنیــن ســاختار اجتامعــی، رقابــت شــدیدی مــا بیــن عشــیره ها موجــود مــی باشــد تــا كــه 

کــدام یــک از آنهــا بتواننــد حاكمیــت منطقــه را بدســت گیرنــد. ایــن ســاختار از عوامــل عــدم پیرشفــت زندگــی و 

علــم و دانــش در منطقــه بــوده اســت. از دیگــر جهــت به دلیــل وضعیــت شــغلی خلــق كــه اكرثیــت كشــاورزی 

می باشــد، بــه نوبــه ی خــود تأثیراتــی بــر توســعه و پیرشفــت ایــن شــهر گذاشــته اســت. ایــن ســاختار اجتامعــی در 

)جوانــرو( موجــب آن گردیــد كــه تــا بــه امــروز ســازماندهی خلــق به شــیوه ای علمــی و فلســفی صــورت نگیــرد. 

خلــق از مســایل سیاســی كــه چاره یابــی رسنوشــت آنــان در ایــن پدیــده می باشــد، پرهیــز می منودنــد. بــا وجــود 

ایــن همــه مشــكالت، بــاز در )جوانــرو( قــرشی ظهــور یافتــه كــه اهمیــت فراوانــی بــه علــم و دانــش و تحصیــل 

ــای  ــن و حومه ه ــه اماك ــان ب ــوق دادن جوان ــن س ــا ای ــد. ب ــوق داده ان ــل س ــوی تحصی ــه س ــان را ب داده و جوان

ــدا  ــود پی ــخ خ ــه تاری ــیع ب ــدی وس ــان دی ــا، جوان ــایر نهاده ــگاه ها و س ــتان و دانش ــل؛ دبیرس ــرتده تر از قبی گس

كرده انــد. بــا اینكــه در )جوانــرو( ســال ها فعالیــت احــزاب کــوردی و دیگــر احــزاب و نهادهــا از قبیــل؛ )كوملــه، 

ــگ  ــق از فرهن ــن شــهر وجــود داشــته، خل ــی و ...( در ای ــده و انصاراالســالم، مکتب ــن، القاع ــرات، مجاهدی دموک

فعالیــت  سیاســی و ســازمانی بــدور مانــده و به شــیوه ای فراگیــر ســازماندهی نگردیده انــد. جوانــی چــون 

ــود.  ــوده ب ــز من ــا پرهی ــا آنه ــت ب ــكاری و فعالی ــن احــزاب از هم ــش در ای ــنت خواســته های خوی ــل نیاف او به دلی

وضعیــت موجــود تــا قبــل از ســال 1999 میــالدی خــود گویایــی ناكارآمــدی و ضعــف مبارزاتــی ایــن احــزاب بــوده.

ــد.  ــش را برگزین ــم و دان ــه راه عل ــردد ك ــم می گ ــش فراه ــب برای ــه ای مناس ــدرش، زمین ــودن پ ــم ب ــل معل به دلی

ــه  ــه همیش ــد ك ــد می منای ــخصیتی رش ــودش ش ــذارد. در وج ــت رس می گ ــت پش ــا موفقی ــش را ب دوران تحصیالت

ــد. در دوران كودكــی اش، اهــداف و آرزوهــای بزرگــی را در پیــش راه خــود قــرا می دهــد.  احســاس بزرگــی منای

موقعیتــی كــه در آن می زیســت، بســیار متفــاوت از جوانــان دیگــر بــوده اســت. بــا وجــود آنكــه مــادرش بی ســواد 

ــه ادامــه  ــواده و تشــویق ایشــان ب ــا آموزش هــای خان ــود. ب ــر او بیشــرت ب ــدر ب ــرات پ ــود. تأثی ــم ب ــدرش معل و پ

ــت  ــدر و حاكمی ــا برخــوردار گشــنت آگاهــی و باســوادی پ ــد. ب ــی در او به وجــود می آی ــل، احســاس بزرگ تحصی

ــواده او دیــدی وســیع تر  ــود. خان ــه بســیار ضعیــف ب ــرات عشــیره گرایی و ذهنیــت فئودالیت ــواده، تأثی او در خان

ــتانی  ــواده ی کوردس ــر خان ــان ه ــر بس ــدی دیگ ــته. از بُع ــیره گرایی داش ــی و عش ــایل خانوادگ ــه مس ــبت ب نس

ــوده اســت.  ــی برخــوردار ب ــواده ای مذهب ــوده اســت. از خان ــی ب ــن و مذهــب هــم در ســطح باالی ــرات دی تأثی
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نقطــه ای كــه همیشــه او را بــه چالــش كشــانده و تضادهایــی را در افــكار او به وجــود آورده، اختالفــات مذهبــی 

و دینــی در جامعــه بــوده اســت. در ایــن بــاره تــالش می كــرد كــه ایــن چالش هــا و سیاســت پشــت پــرده ی آن را 

ــوده اســت. ــر ب ــه در شــكل گیری شــخصیت او مؤث ــوده ك ــی ب ــن زمینه های برمــال ســازد. ای

ــه و چگونگــی شــیوع و رواج و مرشوع ســازی  ــزی شــده در جامع ــا شــناخت حقیقــت سیاســت های طرح ری   ب

ــدن  ــو و ملحق ش ــر آپ ــفه ی ره ــید. فلس ــه او می بخش ــاوری را ب ــد و ب ــه امی ــی ك ــا راه ــت ها، تنه ــن سیاس ای

به صفــوف مبــارزان PKK بــود. جــواب متامــی چالش هــای خویــش را در PKK یافــت می منــود. بــه قــول 

ــاوری و بی اعتــامدی از جانــب احــزاب و كســانی كــه ادعــای  ــذر بی ب ــا به وجــود آوردن ب خــودش می گفــت: »ب

ــه  ــرده و ب ــد ک ــازمانی ناامی ــت س ــت و فعالی ــن را از سیاس ــد، م ــه می کردن ــنگری در جامع ــاهنگی و روش پیش

ــی  ــت و مكان ــی و موقعی ــن خصلت ــودن چنی ــا داراب ــا ب ــل شــدم. ام ــه سیاســت زده شــده باشــد، تبدی ــی ك جوان

ــان  ــود را بس ــه خ ــدم. همیش ــه می گردی ــی مواج ــای سیاس ــا گفتامن ه ــه ب ــط كار همیش ــگاه و محی ــون دانش چ

جوانــی بی طــرف قلمــداد می منــودم. جوانــی كــه مســتقل باشــم و بــا تحلیــالت تنــگ و دگامتیــك فكــر خــود را 

پــرورش ندهــم، ایــن موضــع خــود را در هــر مــكان و زمانــی بــه بوتــه ی آزمایــش در مــی آوردم«. در اوان جوانــی 

ــی  ــد و در هــر مجلســی ادعاهــای بزرگ ــك ســازمان بودن ــده و كادر ی ــه اصطــالح مناین ــه ب ــی را ك خــود، جوانان

ــوده و  ــد من ــان را نق ــای آن ــكار و نظریه ه ــید. اف ــش می كش ــود به چال ــئوال های خ ــا س ــد را ب ــان می راندن برزب

واقعیت هــای کوردســتان كــه هــر چنــد بــر اســاس زمــان و مــكان محــدود بــوده، را برایشــان مطــرح می ســاخت. 

ــه ی  ــده و ده ــن س ــه. در ای ــا تاخت ــط آنه ــای غل ــر دیدگاه ه ــرده و ب ــد ك ــیك را نق ــازمان های كالس ــزاب و س اح

اخیــر بــه اشــكال مختلطــی ایــن ســاختار اجتامعــی کوردســتان خــود را رســتوریزه منــوده اســت. ســال ها بســان 

ــش را ســپری  ــش روزگار خوی ــا دوســتان و همكالســی های خوی ــب و گمگشــته در کوردســتان ب ــك جــوان غری ی

منــود. بــا ایــن اوضــاع و احــوال مالحظــه می منــود كــه در گــرداب سیاســی تحمیــل شــده بــر کوردســتان هزارهــا 

ــت و ... كار  ــات و حاكمی ــل عــدم امكان ــد. احــزاب حقیقــی و روشــنفكران حقیقــی به دلی جــوان غــرق می گردن

ــا  ــدا منــوده و ی ــه ســوی افــكار غربــی گرایــش پی ــه روز ب ــان روز ب ــد. جوان ــر منی آی ــان ب چندانــی از عهــده ی آن

در ملی گرایــی ابتدایــی و اســالم سیاســی غــرق می گردنــد. چــاره ی ایــن مشــكالت را در چــه می دیــد؟ بــه هیــچ 

كدامیــك از ایــن جنــاح و گروهك هــا نپیوســت. بلكــه در میــان ایــن گروه هــا بــاوری و اعتــامد و اراده ی خویــش 

را بــه پــوالدی آهنیــن مبــدل ســاخت. ایــن تأثیــر سیســتم خانــواده می باشــد، كــه بــر او تأثیــر نهــاده و در جامعــه 

بســان یــك جــوان آزاد عمــل می منــوده اســت. ایــن رونــد تــا زمــان آشنا شــدن او بــا PKK ادامــه داشــت. از زمــان 

ــی  ــود، جوانان ــل واقعیــت PKK ب ــن به دلی ــل می گــردد. ای ــه یكــی از هــواداران آن تبدی ــا PKK ب آشــنا شــدن ب

چــون )شــاهو( را به ســوی خــود جــذب می منایــد. در 15 فوریــه )1999(  بــا توطئــه ی شــوم بین املللــی )رهرآپــو( 

بــه اســارت دشــمنان کــورد در می آیــد. بــا چنیــن رویــدادی تظاهــرات دموکراتیــك خلــق در هــر گوشــه و كنــاری 

ــده و  ــامن و عقی ــی ای ــن تظاهرات ــدد. چنی ــوع می پیون ــران به وق ــر ای ــگاه های معت ــتان و دانش از رشق کوردس

ــه  ــا دل و جــان ب ــد كــه بســان یــك جــوان فعــال ب باوریــش را بــه PKK مســتحكم تر منــود و او را وادار می منای

ایــن فلســفه پیوســته و بــرای رســیدن بــه اهــداف حقیقــی و علمــی PKK، مســئولیت خویــش را انجــام دهــد. 

ــغ می منــود.  ــان دوســتان خویــش تبلی ــو(  داشــته را در می ــی كــه در خصــوص PKK و )رهرآپ در آغــاز معلومات

ــاهو( نظــرات رهــری را در  ــق )ش ــوده، رفی ــورد بحــث ب ــم م ــه ســخن از سیاســت و فلســفه و عل ــی ك در جای

ــا چنیــن كاری در قلــب بیشــرت دوســتان خویــش جــای گرفــت. به خصــوص بعــد از  ــان می منــود. ب آن محیــط بی

امتــام تحصیالتــش و بــرای رفــع مخــارج زندگــی و كســب درآمــد، جهــت كمــك مالــی بــه خانــواده اش راهــی کالن 

شــهرهای ایــران گردیــد. بــرای مدتــی در تهــران مشــغول به كارگــری می شــود. بــدون آنكــه احســاس حقــارت و 
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خودكمــرت بینــی منایــد و تفــاوت و جدایــی قایــل گــردد كــه از فــالن خانــواده و فــالن قــرش در جامعــه هســتند. 

در ایــن مــدت بزرگ تریــن تجربــه زندگــی را كســب می منایــد. یــك جــوان کــورد چــرا بــرای به دســت آوردن كار 

ــردم و  ــواده، م ــال ها در دوری خان ــا و س ــود و ماه ه ــادری اش دور ش ــن م ــردد، از رسزمی ــت گ ــار غرب ــی دی راه

خاكــش رنــج بكشــد. بــه غیــر از آن در کوردســتان بــا گرایــش جوانــان بــه شــهرهای بیگانــگان بــه بیراهــه تبدیــل 

گــردد. جوانــان کــورد در ایــن دهــه بــه نــوع پیرشفته تــر بــرده ی بیگانــگان باشــند و جوانــان کــورد بــرای هــر كــس 

بــه غیــر از خلــق و رسزمیــن خویــش خدمــت منایــد. در زمــان آوارگــی اش بــرای بدســت آوردن شــغل كوتــاه مــدت، 

چنیــن سیاســت فجیعــی را درك منــوده بــود كــه برخــورد دشــمنان کــورد بــا جوانــان کــورد چگونــه می باشــد. در 

ــا كارگــران و رفقایــش بــه  زمــان غربــت در خصــوص مســایل کــورد و PKK  و )رهرآپــو( مباحــث فراوانــی را ب

میــان مــی آورد. هدفــش از ایــن كار آشــنامنودن ایــن افــراد بــا حقیقــت PKK می باشــد. در ســنین جوانــی یــاد 

ــاد گرفــت یــك  ــد. ی ــارزه منای ــال ناعدالتی هــای جامعــه مب ــای خــود بایســتد. در قب ــه روی پ ــرد كــه چگون می گی

جــوان کــورد، بــا رنــج و چشــیدن تلخی هــا و مصائــب دشــوار زندگــی، پختــه و بــه جوانــی موفــق مبــدل گــردد. 

بدین گونــه بــا رنــج شــانه های خــود می خواســت بــزرگ گــردد. هــر چگونــه زیســنت و چگونــه مبــارزه كــردن را 

بــا ناگواری هــای اجتامعــی بیامــوزد. او چرایــی تــرك دوری از وطــن را به شــیوه ی صحیــح ارزیابــی منــود. بســان 

ــد. چــون در  ــرای خــود می دی ــدن ب ــوده. ازدواج کالســیک را بســان چاه كن ــرا نب ــی قَدرگ ــان، جوان ــت جوان اکرثی

ســطح وســیع تری بــه ایــن مســئله نگریســته بــود. جــای گرفــنت خــود در چنــان موقعیتــی بــرای برگزیــدن همــر، 

ــن  ــل كمــی ســن، توانســتم از ای ــان منــودن دلی ــا بی ــن شــیوه قلمــداد می منــود. همیشــه ب ــوان خطرناك تری به عن

بــالی اجتامعــی كــه خانــواده و سیســتم دولتــی جوانــان را گرفتــار آن می مناینــد، رهــا ســازم. بــه ایــن شــیوه  بــه 

مســئله ی ازدواج در جامعــه نگریســته بــود، یعنــی تــا زمانــی كــه یــك جــوان از هویــت، اراده، آزادی برخــوردار 

نگــردد، ازدواج بــرای او رســیدن بــه بن بســت می باشــد. آن جــوان در معضــالت اجتامعــی موجــود غــرق گردیــده 

و بــه انســانی كــه بــو و رنگــی از جوانــی در او مالحظــه نگــردد، تبدیــل می گــردد. دیدگاهــش چنیــن بــود یــك 

ــش  ــی خوی ــاق حقوق ــه به دســت آوردن احق ــش ك ــه خوی ــاز احتیاجــات اولی ــه در آغ ــورد، الزم اســت ك جــوان ک

ــودن و  ــال من ــرای مارژین ــمن ب ــه دش ــی ك ــه احیتاجات ــد، ن ــب مناین ــد را كس ــارت می باش ــد اس ــی از بن و رهای

ــه شــهرهای  ــل روی آوردن ب ــک جهــت به دلی ــوان گفــت؛ از ی ــان فراهــم منــوده اســت. می ت بی تأثیرمنــودن جوان

فارس نشــین بــه ســبب بیــكار نبــودن و از جهــت دیگــر به دلیــل گریــز از ازدواج ایــن راه را بــر می گزینــد. ایــن 

ــه پیوســنت ارتــش  ــن ب ــه ت ــه ازدواج کــردن  داد و ن ــن ب ــه ت ــی ن ــا موفقیــت انجــام داد. یعن هــدف خویــش را ب

بیــكاران در رشق کوردســتان و ایــران. پــس تــن بــه خودســازی در جامعــه ی بــه تبــاه درآمــده ی رشق کوردســتان و 

ایــران داد. تــن بــه ســنگر آزادی و صفــوف مقاومت گــران و آزادی خواهــان و عاشــقان و رهــروان انســانیت داد.

بــا امتــام تحصیالتــش الزم بــود كــه بــه رسبــازی بــرود. ایــن عاقبــت هــر جوانــی اســت كــه خواســته یــا ناخواســته 

بایــد بــرای حاكــامن و اربابــان خویــش 2 ســال خدمــت مناینــد. چــه بی ســواد و چــه تحصیلکــرده. بــا شــناختی 

كــه از مكانیســم دولتــی داشــت، تصمیــم گرفتــه بودكــه بــرای دشــمن خــود رسبــازی نكنــد. دولــت بــرای جنــگ 

ــا  ــا پیشــمه رگه  و ی ــد. دشــمن می خواهــد ایــن رسبازهــا ب ــان اســتفاده می كن ــن جوان ــا مخالفــان خویــش از ای ب

گریالهــای کــورد به جنــگ برونــد، در ایــن میــان چــه كســی دچــار خــران مــادی و معنــوی می گــردد؟ بی گــامن 

ــور کــورد ایــن  ــان غی ــا كشــنت جوان ــد. حاكــامن هــم ب ــر از خلــق کــورد كســی دچــار خــران نخواهــد گردی غی

ــورد  ــوان آگاه، در م ــك ج ــان ی ــد. او بس ــكار می گیرن ــتمدیده ب ــق س ــن خل ــال ای ــود را در قب ــد خ ــت پلی سیاس

ــوام  ــا و اق ــه رفق ــه ب ــد. و ن ــه دشــمنان خدمــت منای ــه خــود اجــازه مــی داد كــه ب ــود و ب ــع ب ــن مســئله مطل ای

خویــش. حتــی آنــان را بــه بــاد انتقــاد مــی گرفــت. بــا فرارســیدن زمــان اعــزام او بــه رسبــازی به دلیــل وضعیــت 
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جســامنی اش از رسبــازی معــاف شــد. بــه قــول خــودش می گفــت: »یكبــار در زندگــی صاحــب شــانس بــوده ام و 

آن هــم زمانــی كــه مــن مشــكل جســامنی داشــته و از رسبــازی معــاف گشــتم«.  بی گــامن رفتنــش بــه رسبــازی 

كاری غیرممكــن بــود. چــون او درك کــرده بــود كــه بایــد تنهــا بــرای خــاك و خلــق خــود مبــارزه كنــد.

 )رفیــق شــاهو( بــا اعــامل قهرمانــه  اش بــه نیــروی مدافــع خلــق )HPG( می بپیونــدد. چــون بــا نیرومنــد شــدن 

ــه ای  ــد. او جامع ــرو می پاش ــم ف ــان از ه ــت آن ــف و موقعی ــمنان ضعی ــروی دش ــورد، نی ــق ک ــش آزادی خل ارت

ــورد از  ــان ک ــت: »جوان ــود، می گف ــن می من ــده را نفری ــگ در آم ــك فرهن ــوان ی ــنت به عن ــازی رف ــه در آن رسب ك

ــس آن  ــا برعك ــد، ام ــورد را رام می مناین ــوان ک ــی ج ــوند، یعن ــل می ش ــام عاق ــرای نظ ــردن، ب ــازی ک ــق رسب طری

پیوســنت بــه صفــوف آزادی خواهــی بــه فــردی عصیانگــر و مبــارز مبــدل می شــوند«. پــس الزم اســت هــر جوانــی 

ــن تلقین هــا و  ــد. همچنی ــالش كن بســان ایشــان در خنثی منــودن سیاســت های شــوم نظــام جمهــوری اســالمی ت

ــق  ــا آگاه ســازی خل ــد ب ــج می كن ــگ تروی ــك فرهن ــوان ی ــورد آن را به عن ــه دشــمن در جامعــه ی ک شــایعه هایی ك

تضعیــف و از بیــن بریــم. پادگان هــای نظامــی و دولتــی را ویــران و پــادگان آزاده گان خلق هــا را در كوهســتان ها 

آبــاد مناییــم. ایــن تنهــا راهــی بــود كــه بــا گــذر ســال ها از عمــر خویــش آن را قبــول منــوده و بــا عشــق و عالقــه 

ــران و جهــان توشــه ی  ــه ی خویــش را در آن انجــام داد. هــر جــوان کــورد در هــر كجایــی از ای مشــاركت فعاالن

ــی  ــانی و تاریخ ــه ی انس ــتا وظیف ــن راس ــته و در ای ــی برداش ــه آزادی و دموکراس ــت یابی ب ــرای دس ــش را ب خوی

خویــش را انجــام دهنــد.

نقطــه ای دیگــر كــه در دفــرت خاطــرات و رمــان زندگــی اش الزم اســت بــه آن اشــاره مناییــم؛ مهاجرتــش از 

ــزون  ــكاری روزاف ــل بی ــی. به دلی ــی در ســنین جوان ــران می باشــد. مهاجرت ــزرگ ای ــرو( به ســوی شــهرهای ب )جوان

ــش  ــی خوی ــرای رهای ــد. ب ــور منوده ان ــكاری ظه ــی بی ــای منف ــوان پیامده ــی به عن ــالت اجتامع ــه، معض در جامع

از چنیــن معضالتــی و بــرای شــغل و كاری مناســب، راهــی تهــران می گــردد. هــدف اصلــی او از انتخــاب چنیــن 

ــا وجــود آن همــه گرفتــاری و  مســیری،آزمایش منــودن تــوان و نیــروی ذاتــی خویــش بــوده. واقعــاً یــك جــوان ب

ــا چــه انــدازه ای قــادر بــه آن خواهــد بــود كــه بتوانــد فــردی مســتقل و تــوان ایســتادن روی پــای  مشــكالت، ت

ــا كســب درآمــد  ــت ب ــد. در نهای ــه او می نگرن ــدی ب ــا چــه دی ــش را داشــته باشــد. در جامعه هــای دیگــر ب خوی

و كاری مفیــد بتوانــد به خلــق و جامعــه اش خدمــت كنــد. از جهتــی دیگــر حتــی از چنیــن مهاجرتــی به عنــوان 

نوعــی تفریــح و تجربــه یــاد می كــرد. مهاجــرت و دورشــدن از جامعــه و رسزمیــن بــرای مدتــی كوتــاه می توانــد 

دیــد و نگــرش انســان را توســعه دهــد و تجربیــات زیــادی را بــرای او فراهــم كنــد.  از طرفــی دیگــر او متوجــه ی 

ــاز  ــا ن ــا هزاره ــه ب ــوده ك ــاه ب ــون پادش ــادری اش همچ ــن م ــورد در رسزمی ــوان ک ــك ج ــه ی ــود ك ــئله ب ــن مس ای

ــدل  ــرده  مب ــك ب ــه ی ــد و ب ــن می افت ــاج و تخــت او برزمی ــگان ت ــا در شــهر بیگان ــردد. ام ــزرگ می گ و نعمــت ب

می گــردد. بــا فرمــان ایــن و آن حركــت می منایــد. در قبــال چنیــن مســایلی همیشــه افســوس می خــورد، كــه ای 

ــگاه خویــش نگــه داشــته  ــان قهرمــان کــورد را در منزل ــن جوان ــی در کوردســتان یافــت می شــد كــه ای كاش جای

ــا نیــروی ذاتــی و اســتعدادهای نهفتــه ی ایــن جوانــان در مســیر صحیحــی بــه حركــت وا داشــته می شــد. نــه  ت

اینكــه جوانــان کــورد تســلیم بیگانــگان گردنــد و شــب و روز بســان ربــاط مشــغول كار باشــند و در نهایــت از 

هیــچ چیــزی برخــوردار نباشــند. روابــط مبتنــی بــر ســود ـ رسمایــه را در ســطحی عمیــق در میــان جامعــه درك 

می منــود كــه رسمایــه داران دولتــی از چــه فرایند هایــی بــرای كســب ســود بیشــرت اســتفاده می مناینــد. در واقــع 

ایــن زندگــی چــه ارزشــی را دارد؟ یــك جــوان پــر شــور و هیجــان شــب و روز در حــال كارکــردن اســت. معنــای 

ــدور  ــش ب ــاك خوی ــواده و خ ــادری و خان ــن م ــر از رسزمی ــد؟ اگ ــه می باش ــه از آن چ ــد حاصل ــن كار و درآم ای

باشــی، چــه فایــده ای را خواهــد داشــت؟ فایــده ای جــز حــرت و آهــی عمیــق كــه بــرای جوانــان آه  ناامیــدی 
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و آه ناتوانــی معنایــی نــدارد. ماه هــا ایــن آه عمیــق را كشــید كــه یــك جــوان تحصیلکــرده كــه دارای خانــواده ای 

ــه و  ــت گرفت ــگ بدس ــل و كلن ــر بی ــد، در آخ ــوردار می باش ــر برخ ــته ای دیگ ــازات برجس ــرده و از امتی تحصیلک

رسنوشــت زندگــی نویــن خــود را بــا رنــج آغــاز می منایــد. ایــن نقطــه ای بــود کــه او را بــه فكــر کــردن بیشــرت در 

خصــوص طبقــه ی كارگــر مشــغول کــرده بــود. تصمیــم گرفــت جوانــی باشــد كــه شایســته ی جامعــه باشــد. زمــان 

خــود را در كارکــردن محــدود ننمــود، بلكــه در زمــان كارگــری مباحثــات دینــی و سیاســی را بــه میــان مــی آورد و 

بــا شــهروندان غیــر كــورد همیشــه بحــث و گفتگــو می كــرد. ســعی او در آن بــود اختالفــات به وجــود آمــده مــا 

بیــن کــورد و ملت هــای دیگــر را از میــان بــردارد و واقعیــت ایــن اختالف هــا را آشــكار ســازد. در هــر مكانــی بــا 

ــا ادعــا در تفهیــم ریشــه ی ایــن اختالفــات عمــل می منــود. ارصار فــراوان و ب

 دوران كارگــری اش را به عنــوان دوران تبلیغــات ســازمانی و سیاســی بنــام می منــود. آغــاز فعالیت هــای ســازمانی 

ــوان  ــا ت ــد. آی ــان می باش ــوان دوره ی امتح ــرای او به عن ــن دوره ب ــد. ای ــی رشوع می منای ــن دوران ــود را در چنی خ

دوری از خانــواده، وطــن و دوســتان را دارد؟ آیــا تــوان تحمــل انســان های نــاآگاه و جاهــل و یــا دیگــر انســان ها 

ــش و  ــی داد. دوران آزمای ــی را م ــخ های موثق ــا پاس ــرز نگرش ه ــئوال ها و ط ــن س ــدام از ای ــر ك ــرای ه را دارد؟ ب

امتحــان کــردن خــود را بــا موفقیــت ســپری می منایــد. امــا ایــن ســئوالی بــود كــه او تــا كــی آواره ایــن شــهر و آن 

ــن كار می كشــد  ــه او بســیار زود دســت از ای ــد. البت ــه طــی كن ــد بدین گون ــا جوانــی خــود را بای شــهر گــردد. آی

بــه عقیــده او الزم بــود، یــك جــوان انــرژی خــود را در مســیر صحیحــی چــون؛ انقــالب ســپری منایــد و مشــاركت 

جوانــان در احــزاب پیشــاهنگ کــورد را یــك امــری رضوری و الزم مــی دانســت. مســئله ای كــه در دوران زندگــی اش 

در نظــام جمهــوری اســالمی بســیار او را ناراحــت می كــرد وضعیــت نامناســب جوانــان كــورد و غرق شــدن آنهــا 

بــود در انــواع معضــالت و مشــكالت اجتامعــی. حاكــامن فعالیت هــای ایدئولــوژی، سیاســی و ســازمانی را از آنــان 

ســلب می گرداننــد. یــك جــوان در جامعــه ی کوردســتان بایــد از حقــوق طبیعــی خویــش برخــوردار باشــد. جوانــان 

در راســتای دســت یافنت بــه چنیــن حقــی الزم اســت گام هــای دموکراتیــك بردارنــد. از كوچك تریــن تــا بزرگ تریــن 

ــرار  ــا ق ــام را در تنگن ــد. نظ ــی مناین ــام را خنث ــت های نظ ــه سیاس ــند و بدین گون ــمن را بشناس ــای دش توطئه ه

دهنــد. بدیــن طریــق گام هایــی بــرای حــل منــودن مشــكالت برداشــته خواهــد شــد. 

او یكــی از پیشــاهنگان حقیقــی جوانــان بــود كــه از دار و نــدار خویــش دســت بــر مــی دارد و جهــت مبــارزه ای 

مؤثــر به كوهســتان های قندیــل مــی رود. در كل راه هایــی كــه دشــمنان به عنــوان یگانــه راه خوشــبختی 

ــد  ــی ای رشافتمن ــق زندگ ــا را الی ــدام از آنه ــچ ك ــود. هی ــز می من ــا پرهی ــد، از آنه ــداد منوده ان ــان قلم ــرای جوان ب

منی دانســت. هیــچ جوانــی در ایــن خصــوص نبایــد هــم خــود را فریــب دهــد و دیگــران او را فریــب دهنــد. الزم 

اســت جوانــان بــا آگاهــی كامــل چنیــن راه هایــی را تحلیــل مناینــد. تحــت تأثیــر عواطــف و احساســات خویــش 

قــرار نگیرنــد. بــا تجاربــی كــه از زندگــی خویــش كســب منــوده بــود، بــا سیاســت های انــكار و امحــا كــه علیــه 

خلــق کــورد بــكار گرفتــه شــد مقابلــه می كــرد. بــر ایــن عقیــده بــود كــه بــرای مقابلــه بــا ایــن سیاســت ها بایــد 

ــی  ــیوه ای علم ــد. به ش ــكار گیرن ــل ب ــور كام ــود را به ط ــروی خ ــی، نی ــه و منطق ــوردی واقع بینان ــا برخ ــان ب جوان

و فلســفی بــه مســایل روزمــره بنگرنــد و در ایــن چارچــوب موضــع خــود را مشــخص مناینــد. در واقــع )جــوان 

بــدون موضــع ، جوانــی بــدون انــرژی و هیجــان می باشــد(. اگــر جوانــی فاقــد حساســیت و انــرژی باشــد، تنهــا 

هیكلــی از آن باقــی خواهــد مانــد. پــس موضع گیــری بــرای یــك جــوان کــورد بســیار رضوری می باشــد. در هــر 

رشایطــی كــه منافــع خلــق کــورد بــا رضر مواجــه گــردد، جوانــان الزم اســت كــه در چارچــوب دفــاع ذاتــی موضــع 

ــورد  ــان ک ــه جوان ــود ك ــه، شــاهد صحنه هــای ب ــك جــوان در جامع ــد. او بســان ی ــش نشــان بدهن ــی خوی انقالب

متأســفانه از منافــع ملــی و خلــق  خــود صیانــت منی كردنــد. و به جــای دفــاع و محافظــت از ایــن منافــع، جوانــان 
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خودشــان بــه عامــل چپــاول و تخریــب  ایــن منافــع تبدیــل شــده بودنــد. بــه قــول رفیــق )شــاهو(، آیــا یــك جــوان 

ــده اســت.  ــل گردی ــان تحمی ــر آن ــده؟! در حقیقــت نقــش تخریب كنندگــی ب ــا تخریب كنن ــد ســازنده باشــد ی بای

پــس نقــش دینامیســم، پیشــاهنگ، متحول ســاز و موتــور محــرك جامعــه چــه بــررسش می آیــد؟ چــرا یــك جــوان 

قــادر بــه آن نباشــد كــه از هویــت و اراده و جوهــر خویــش محافظــت منایــد؟ چــرا دســت تبهــكاران بایــد بــه 

خــون جوانــان آغشــته گــردد و خــون گــرم و متیــز یــك جــوان ریختــه شــود. اگــر جوانــان خــود مقــر اساســی 

نیســتند، پــس مقــران و قاتــالن اساســی چــه كســانی هســتند؟ آیــا یــك جــوان، مــادرزادی معتــاد، فســادگر، دزد 

و... می شــود. ایــن وضعیتــی اســت كــه در رونــد فــراز و نشــیب هایی جامعــه شــكل می گیــرد و چنیــن تحوالتــی 

را در جامعــه به وجــود مــی آورد. تغییــر و تحــول حقیقــی تنهــا در ذهنیــت جوانــان می باشــد. شــیوه ی نگریســنت 

جوانــان بــه رویدادهــای روزمــره و پدیده هــای موجــود در جامعــه بایــد چگونــه  باشــد؟ او در حقیقــت از منونــه 

جوانانــی بــود كــه ایــن مرحلــه را قهرمانانــه ســپری منــود و بــا ســپری منــودن چنیــن مرحلــه ای، داســتان حقیقــی 

از زندگــی یــك جــوان خلــق  كــرد و تبدیــل بــه الگــو و منــاد مبــارزه ی جوانــان تبدیــل شــد.. 

او در ســالی بــه صفــوف گریــال می پیونــدد كــه )رهرآپــو( بــه اســارت دشــمنان در می آیــد. فعالیــت و مشــاركت 

او در ظــرف ایــن ســال گســرتده گردیــده بــود. همچنیــن شــاهد صحنه هــای تضاهــرات گســرتده ی خلــق کــورد 

در هــر گوشــه و كنــاری از جهــان گردیــد. به خصــوص از نزدیــك و در شــهر خویــش و حومه هــای آن مشــاركت 

ــت و  ــه عظم ــود. ب ــاهده من ــو را مش ــر آپ ــه ره ــی علی ــه ی بین امللل ــه توطئ ــرتاض ب ــورد در اع ــه ی خلق ک فعاالن

توده ای بــودن و علمــی بــودن PKK بــاوری و ایــامن كامــل پیــدا كــرد. كمــرت حــزب و ســازمانی در تاریــخ یافــت 

ــن قیامــی هزارهــا جــوان،  ــا برپایــی چنی ــد. ب ــا منای ــر پ ــا چنیــن گســرتده گی ای، قیامــی مردمــی ب ــده كــه ب گردی

ــدن  ــه اســارت درآم ــد از ب ــه بع ــی اســت ك ــه جوانان ــت شــدند. او از جمل ــارزه و مقاوم ــه ی ســنگرهای مب روان

)رهرآپــو( و بعــد از تظاهــرات خونیــن  3 اســفند 1377 بــه صفــوف گریــال می پیونــدد. پیوســنت جوانــان در هــر 

گوشــه ای از کوردســتان و جهــان در ســال 1999 میــالدی بــه صفــوف گریــال، به عنــوان )پیوســنت بــه فكــر رهرآپــو( 

محســوب می گــردد. جوانانــی كــه در ایــن ســال، راهــی كوه هــای آزاد کوردســتان شــدند، اكرثیــت به خاطــر عــدم 

ــه حقیقــت  ــق )شــاهو(، پیوســنت ب ــد. پیوســنت رفی ــت به ســتوه آمــده بودن ــول سیاســت های وحشــیانه ی دول قب

ــل  ــد. در اوای ــرد و توســعه می یاب ــه شــكل می گی رهــری می باشــد. فعالیتــی نویــن در رشق کوردســتان بدین گون

ــه PKK جنبشــی  ــی از آنســت ك ــن حاك ــه PKK  ملحــق می شــدند. ای ــرش دانشــجو و روشــنفكر ب بیشــرت از ق

ــامل  ــن از اع ــد. ای ــت می منای ــه فعالی ــار جامع ــان اقش ــه در می ــی عادالن ــد و به صورت ــفی می باش ــی و فلس علم

ــم و  ــای عل ــان جوی ــا افــكار علمــی ـ فلســفی خویــش متامــی جوان ــو ( می باشــد كــه ب خارق العــاده ی )رهــر آپ

ــد. ــش می منای ــوب خوی فلســفه را محب

بــا وجــود اینكــه قبــالً فعالیــت و كار ســازماندهی مــردم به شــیوه ای  جــدی در رشق كوردســتان انجــام نگرفتــه 

بــود. امــا شــاهد قیــام و اعرتاضــی چنیــن بــزرگ بودیــم. بدین گونــه احساســات ملــی ـ دموکراتیــك  خلــق رشق 

ــو و  ــر آپ ــفه ی ره ــر و فلس ــتقبال فك ــی به اس ــن خیزش ــا چنی ــردد. ب ــان می گ ــن روزی منای ــتان در چنی کوردس

PKK مــی رود. در فلســفه ی آپویــی هــر رویــدادی بــه شــیوه های علمــی ـ فلســفی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار 

 )PJAK( ــات آزاد كوردســتان ــه عمــل آورده  می شــود. حــزب حی ــداد، دســتاوردی تاریخــی ب ــرد. از آن روی می گی

ــق كــورد هــم  ــاه خل ــی كوت ــن. در مدت ــا فلســفه ای نوی ــن ب ــارزه ای نوی ــود جهــت مب هــم مثــره و مكانیســمی ب

ــه ی خویــش را در PJAK انجــام داد و خــود را ســازماندهی كــرد. مشــاركت فعاالن

ــای آســامن آبــی را از برشیــت  ــگار خورشــید زیب ــود. ان ــا اســارت رهــری بســیار ناراحــت و عصبانــی ب ــز ب او نی

ربــوده بودنــد. او بســان اغلــب جوانــان تنهــا امیــد و دلخوشــی اش بــه زندگــی، )رهرآپــو( می باشــد. )رهرآپــو( را 
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به عنــوان یگانــه انســانی مــی بینــد كــه مقابــل تاریك پرســتان ظهــور می كنــد. بــا نیــروی فكــری خویــش تغییــر 

و تحــوالت وســیعی بــه میــان مــی آورد. شــناخت او از فلســفه ی آپوئیســتی، بســان شــناخت دنیــای نوینــی بــود. 

بــا پیوســتنش بــه صفــوف گریــال همیشــه آرزو می كــرد كــه از نزدیــك ســعادت دیــدار رهــری را بیابــد. آری، ایــن 

آرزوی او جوانــان بســیاری بــود. امــا ظاملــان قــرن، آرزوهــای مقــدس جوانــان را بــا بــه اســارت درآمــدن )رهرآپــو( 

می شــكنند. 

 هنــوز اندكــی از تولــد نویــن او ســپری نگردیــده كــه بــا چنیــن واقعــه ی شــومی روبــرو می گــردد. امــا او در جواب 

سیاســت  دشــمنان انســانیت اعــالن می منایــد؛ »مــا جوانــان آپوئیســت، انتقــام خویــش را از نظــام  رسمایــه داری و 

دولت هــای مرتجــع منطقــه خواهیــم گرفــت«. اوجوانــی انتقامجــو بــود، می خواســت از نیروهایــی كــه در توطئــه 

ــی  ــت جوان ــرد. در حقیق ــام بگی ــد انتق ــتعمره درآورده ان ــتان را به مس ــته اند و کوردس ــاركت جس ــی مش بین امللل

بــود كــه بــه منــاد كامــل یــك مبــارز آپویــی تبدیــل شــد. جوانــان ســال 1999 از شــاخصه های بــارزی برخوردارنــد. 

جوانــان ایــن نســل در تاریــخ مبــارزه بــا اســتعامرگری از نقــش ویــژه ای برخــوردار می باشــند. ایــن نســل، نســل 

رسهلــدان و مبــارزه می باشــند. نســلی كــه ده هــا جــوان را اهــدای كاروان شــهیدان منــود. بــه صدهــا تــن از ایــن 

جوانــان در ســیاه چال ها و در زیــر شــكنجه و شــالق جــالدان شــهید و هزارهــا جــوان دیگــر آواره و تبعیــد شــدند.

ــان  ــن جوان ــه ی ای ــق )شــاهو( از جمل ــان مقاومت جــو و آزادی خــواه می باشــند. رفی ــان ســال 1999، جوان  جوان

بــود كــه در محیــط شــهر خویــش بــه یكــی از پیشــاهنگان و داعیــان آزادی )رهرآپــو( مبــدل شــد. او بــرای رشف، 

تاریــخ، هویــت و اراده ی سیاســی خویــش به شــیوه ی فدایــی مبــارزه منــود. ایــن از ویژگــی جوانــان انقالبگــر و 

انتقامجــو می باشــد كــه جوانــی همچــون؛ )شــاهو( آنقــدر كینــه و نفــرت از دشــمنان کــورد در دل خویــش جــای 

داده كــه تحمــل زندگــی کــردن و نگریســنت بــه چنیــن نظامــی را نــدارد. سیاســت دشــمنان و اعــامل وحشــیانه ی 

ــه  ــش و ب ــی خوی ــان دادن اراده ی ذات ــا نش ــه ب ــن گون ــد. بدی ــت می منای ــوم و لعن ــه محك ــن گون ــان را بدی آن

راه انداخــنت ســیل تظاهــرات مردمــی و منایــان ســاخنت نیــرو و جســارت خویــش در قبــال دشــمنان از )رهرآپــو( 

حامیــت و پشــتیبانی می مناینــد. ایــن حامســه ی قهرمانانــه ی جوانــان ســال 1999 میــالدی می باشــد. جوانــان ســال 

1999 جوانانــی بودنــد كــه آگاهانــه، بــا اراده و وجــدان خویــش حامــی )رهــر آپــو( بودنــد و مشــاركت آنــان در 

ــرای  ــن دســتاورد را ب ــده ای، بزرگ تری ــه و علمــی ـ فلســفی اســت.  PKK از هــر پدی ــارزه به شــیوه ای آگاهان مب

ــان  ــی از جوان ــو(، جریان ــه )رهرآپ ــر علی ــی ب ــده ی شــوم توطئه بین امللل ــه ارمغــان مــی آورد. پدی ــق خویــش ب خل

ــوی كوه هــای کوردســتان بــراه می انــدازد. ایــن مرحلــه بــرای کوردهــا بــه )مرحلــه ی  ــی را به س آگاه و فدای

فدایــی شــدن( مبــدل مــی گــردد تــا هــر جوانــی در کوردســتان بــه )فدایــی آپــو(  تبدیــل گــردد. اینچنیــن بــود كــه 

توطئــه ی شــوم بین املللــی، هزارهــا فدایــی را بــه ســوی ســنگر آزادی ســوق داد. 

جوانــان ســال 1999، جوانانــی بودنــد كــه فــدای )رهرآپــو( و بــرای شكســت و خنثی ســازی سیاســت های پلیــد 

ــن  ــا آخری ــات ت ــن لحظ ــدند. او از اولی ــق ش ــال ملح ــوف گری ــه صف ــه ای ب ــی و منطق ــد جهان ــای قدرمتن نیروه

لحظــات زندگــی انقالبــی اش یــك فدایــی بــود. در حقیقــت او بــه یــک مبــارز فدایــی )رهرآپــو( تبدیــل گردیــد. در 

اینجــا منایــان مــی گــردد كــه ســینه ی خویــش را در مقابــل گلوله هــای رسبــی و توپ هــای آهنــی دشــمن قــرار 

می دهــد. دفــاع از رهــر و محافظــت از ارزش هــای خلــق توانســت رشافتمندانــه و قهرمانانــه باكرامــت و بــزرگ 

منشــی خویــش انجــام دهــد. واقعیــت روشــنفكران، سیاســتمداران و روزنامه نــگاران آپویــی چنیــن رمان هایــی را 

خلــق می كنــد. تاریــخ هیــچ وقــت عمــل و كار انســانی را فرامــوش نخواهــد کــرد. چــون اعــامل انســانی همیشــه 

جاویــدان باقــی خواهنــد مانــد. ایــن نســل كــه نســل ســپرهای دفاعــی و فداییــان )رهرآپــو( می باشــند، در هــر 

مــكان و زمانــی زنــده بــوده و بــا اعــامل و افــكار خویــش دشــمنان )آپــو( و کوردهــا را در تنگنــا قــرار خواهنــد 
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داد.

رسهلــدان ســال 1999 و خیــزش  عمومــی خلــق کــورد بعــد از 15ی فوریــه 1999، بــرای تاریــخ نویــن مبارزاتــی 

ــروز  ــق و پی ــق موف ــدان خل ــدون رسهل ــروز ب ــه ام ــا ب ــارزه ای ت ــچ مب ــی می باشــد. هی ــورد نقطــه عطف ــق ک خل

نگردیــده اســت. در تاریــخ مبــارزات آپویی هــا رسهلــدان از مهمرتیــن و برجســته ترین پایه هــای مبــارزات 

دموکراتیــك بــوده و می باشــد. بــا رسهلدان هــای عظیــم عملیات هــای دموکراتیــك خلــق، دشــمنان آزادی و 

ــا اتحــاد  ــدان ملــی ـ دموکراتیــك  ســال 1999 و ب ــا رسهل خلــق كــورد آشــفته و عاجــز می شــوند. خلــق كــورد ب

ــا اراده ای راســخ ایســتاده و از رهــر خویــش دفــاع منــود. رهــری را پارچــه ای از  خویــش در مقابــل دشــمنان، ب

جــان خویــش دیــده و زندگــی بــدون رهــری را بــرای خــود میــر منی بیننــد. ایــن نداهــا در هــر گوشــه و كنــاری 

ــا به خصــوص در  ــن رسهلدان ه ــود. در ای ــق ب ــك خل ــدان دموکراتی از کوردســتان رسوده  شــدند. او عاشــق رسهل

15ی فوریــه 1999 حضــوری فعــال داشــت، همیشــه ســعی درآن داشــت تــا دوســتان و همكالســی های خــود را 

ــد.  ــاركت ده ــا مش ــن رسهلدان ه در ای

ــان( بنــام می منــود. روح و هیجــان جوانــی  او رسهلــدان را بــرای قــرش جــوان به عنــوان )زبــان دموکراتیــك جوان

ــی اســت كــه  ــی كــه فاقــد اراده و هویــت باشــد، در كل جوان ــان می گــردد. جوان ــدان دموکراتیــك منای در رسهل

فاقــد ســازماندهی و رسهلــدان بــوده و جوانــی مــرده و بــی روح می باشــد. بــا وجــود چنیــن قــرشی از جوانــان 

بــه جــای آنكــه معضــالت موجــود در جامعــه كاهــش یابــد، دامنــه ی معضــالت وســیع تر و عمیق تــر می گــردد. 

بــا مشــاهده چنیــن واقعیتــی خواســت پیشــاهنگ نســل نوینــی از جوانــان انقالبگــر گــردد كــه در آغــاز مبانــی  

ســازمانی و فكــری را در شــخصیت خــود نهادینــه منایــد. یــك جــوان پیشــاهنگ ســازماندهی شــده بــود. جوانــی 

كــه ادعــای آزادی، برابــری، عدالــت را داشــته باشــد، بایدچنیــن ادعایــی را بــا راه انــدازی رسهلــدان دموکراتیــك 

بــه اثبــات برســاند. او عاشــق رسهلــدان دموکراتیــك بــود. او رسهلــدان دموکراتیــك را به عنــوان انتقام جویــی از 

ــردان و  ــیانه ی دولت م ــامل وحش ــل اع ــان دادن در مقاب ــرتاض نش ــرت و اع ــه و نف ــاخنت كین ــان س ــت و منای دول

ــن  ــده باشــد، چنی ــه گردی ــك نهادین ــدان دموکراتی ــه رسهل ــه ای ك ــان کوردســتان قلمــداد می منــود. در جامع ظامل

ــته،  ــود نداش ــك در آن وج ــدان دموکراتی ــه ای رسهل ــر جامع ــی رود. اگ ــدن م ــزه ش ــوی دموکراتی ــه ای به س جامع

ــان و خامــوش گردیــده و خفقــان و تباهــی در آن بیــداد خواهــد منــود.  جامعــه ای اســت كــه بی زب

او رسهلــدان دموکراتیــك 15 فوریــه را به عنــوان بزرگ تریــن رسهلــدان دموکراتیــك ســده ی 21 بنــام منــود. 

ــش در  ــه ی خوی ــاركت فعاالن ــل مش ــد. به دلی ــا می دی ــن خلق ه ــا بی ــك م ــاد دموکراتی ــل اتح ــدان را عام رسهل

ــش،  ــر خوی ــه ی خطی ــن وظیف ــا آوردن ای ــر بج ــت. به خاط ــت یاف ــه او دس ــی ب ــاس بزرگ ــدان 1999 احس رسهل

خشــنود بــود كــه از تاریــخ، خلــق، رهــر، زبــان و فرهنــگ خویــش محافظــت كــرده. رسهلــدان بــرای مــا اســلحه ی 

ــك  ــدان دموکراتی ــق، رسهل ــی خل ــروی ذات ــا نی ــون تنه ــد. چ ــمنان می باش ــل دش ــتگی در مقاب ــاد و همبس اتح

می باشــد كــه تــوان شكســنت طلســم وحشــت و ظلــم و ســتم اســتعامرگران کوردســتان را دارد. واكنشــی اســت 

ــد. ــان داده و می دهن ــش نش ــوس خوی ــاع از رشف و نام ــرای دف ــورد ب ــق ک ــه خل ك

ــا دیــدن بزرگ تریــن رسهلــدان دموکراتیــك و تاریخــی جــان تــازه ای گرفتــه بــود. و از آن به عنــوان جرقــه ی  او ب

امیــد و بــاوری و مــژده ی آزادی بــرای خلــق کــورد نــام می بــرد. در هــر جامعــه ای كــه رسهلــدان در آن افزایــش 

یابــد، بــاوری و امیــد خلــق بــه زندگــی و مبــارزه دموکراتیــك افزایــش می یابــد. به دلیــل چنیــن شانســی كــه نصیــب 

او گردیــده بــود، میــل و رغبــت او بــه عملیــات دموکراتیــك مبــارزه بیشــرت شــده و احســاس خشــنودی می كــرد. 

به دلیــل قرارگرفــنت در چنیــن موقعیــت  زمانــی و مــكان و رشكــت در بزرگ تریــن و مهم تریــن مبــارزه ای تاریــخ 

كوردســتان بســیار خوشــحال بــود و همزمــان متوجــه وظیفــه و بــار ســنگینی بــود كــه بــردوش گرفتــه. حــدس 
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ــه یــك فدایــی تبدیــل شــد. در واقــع او در  ــا انتخــاب مســیر نویــن زندگــی خویــش، ب ــود، ب ــح ب او واقعــاً صحی

رسهلــدان دموکراتیــك ســال 1999 كــه در 3 اســفند برپــا گردیــد، به عنــوان جــوان فدایــی )رهرآپــو( در رسهلــدان 

مشــاركت جســت. چنیــن ویژگی هایــی در زمــان فعالیــت مبــارزات گریالیــی اش بــه وضــوح قابــل رؤیــت بــود كــه 

بــرای آنكــه پایــه ی اساســی انقــالب نویــن کوردســتان كــه رسهلــدان دموکراتیــك می باشــد را در میــان خلــق کــورد 

نهادینــه منایــد، تــالش خســتگی ناپذیــری از خــود نشــان داد. بــرای موفقیــت و پیــروزی انقــالب نویــن حــارض بــود 

كــه همــه چیــز خویــش را فــدا كنــد. 

بعــد از ملحــق شــدنش بــه مبــارزات مســلحانه ی گریــال و رسهلــدان دموکراتیــك خلــق را دو امــر جدایــی ناپذیــر 

قلمــداد می منــود كــه بســان گوشــت و اســتخوان بــه هــم پیوســته و ایــن دو پدیــده مكمــل همدیگرنــد. به دلیــل 

ــط  ــر اســاس حقیقــت محی ــی ب ــود كــه در هــر زمــان و مكان ــه ب ــاد گرفت ــات فلســفه ی آپوئیســتی، ی درك واقعی

ــم  ــی داد. علی رغ ــلحانه م ــت مس ــه فعالی ــی ب ــت فراوان ــال او اهمی ــوف گری ــد. در صف ــكل دهی منای ــود را ش خ

وجــود ناراحتــی و مشــكالت جســمی كــه داشــت ارصار بــرآن می ورزیــد كــه به عنــوان یــك جنگجــوی جــوان و 

ــا چنیــن شــیوه ای اعــالن می منایــد كــه در  به عنــوان فدایــی )رهرآپــو( در مبــارزات مســلحانه مشــاركت كنــد. ب

هــر جایــی كــه هســتی، بایــد وظیفــه ی انســانی و انقالبــی خویــش را انجــام دهــی. هیــچ وظیفــه ای از عهــده ی مــا 

بــر منی آیــد و فاقــد نیــرو و اراده هســتیم، را رد می منــود. در عــوض بــاور داشــت كــه او همیشــه ایــن جمــالت را 

كــه هــر فــردی تــوان اجــرا منــودن وظیفــه ی عظیمــی دارد. بــرای شكســنت و برداشــنت چنیــن ذهنیتــی بایــد شــب 

و روز فعالیــت منــود. چــون پتانیســل اساســی هــر انقالبــی، خلقــی ســازماندهی شــده، می باشــد.
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جوانی كه دوباره تولد می یابد

   جوانــی كــه ســال ها بــا تحقیــق و تفحــص در پــی دســت یابی به حقیقــت زندگــی بــود، وارد مبــارزه ای شــد كــه 

می تــوان از آن به عنــوان آغــاز مرحلــه ای نویــن از زندگــی نــام بــرد. ایــن آغــاز یــك زندگــی بــا فكــری نویــن اســت، 

تولــدی دوبــاره برایــش بــود و بــه كاروان مبــارزان آزادی پیوســنت بــود. پیوســنت بــه قافلــه ای قهرمــان، باورمنــد و 

انسان دوســت بــود. نقطــه ای كــه او را از بحــران شــخصیتی، اجتامعــی، اخالقــی در جامعــه رهــا می ســازد. نجــات 

از دام هــای شــیطان صفتان و پیوســنت بــه قافلــه ی مبــارزان و مقاومت گــران در ســال 1999 میــالدی بــرای جوانــی 

ــن  ــه اراده ی آهنی ــنت ب ــال پیوس ــوف گری ــدنش به صف ــق ش ــود. ملح ــی ب ــه ای تاریخ ــاهو( واقع ــق )ش ــون رفی چ

ــای تــرك و فــرار از جهالــت و ظلــم و ســتم، بی عدالتــی،  ــه معن ــارزان بــود. از جهتــی دیگــر ب آزادی خواهــی مب

دروغگویــی جامعــه ی دولت گــرا بــوده اســت. مســیری كــه به عنــوان یــك روشــنفكر جــوان در جامعــه انتخــاب 

می منایــد تالشــی اســت جهــت یافــنت جــواب بســیاری از ســئواالت. امــا او بــا صــر و حوصلــه ای کــه داشــت، خــود 

را تســلیم خواســت ها و اهــداف هیــچ جناحــی ننمــود. هیچ وقــت مســئله ای را احساســی نپذیرفــت. تــا اینكــه بــا 

بــه اســارت درآمــدن رهــری و مــواردی كــه در مطالــب بــاال بــه آن اشــاره منودیــم، او عاشــق PKK و )رهرآپــو( 

می گــردد. چــرا در میــان آن همــه احــزاب و جنبــش، PKK را می پســندد؟ یكــی از دالیــل، شــناختی بــود كــه از 

PKK داشــت. دلیــل دیگــر ایــن بــود كــه او بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود كــه تنهــا PKK به طــور مســتقل و بــدون 

پشــتوانه ی دولت هــا مبــارزه می كنــد. او به عنــوان یــك جــوان معتقــد بــرآن بــوده كــه یــك حــزب الزم اســت از 

لحــاظ ایدئولــوژی، ســازمانی، سیاســی، مــادی و دیپلامســی و از هــر جنبــه ای دیگــر مســتقل باشــد. تنهــا نیروهــای 

مردمــی حامــی و پشــتوانه ی آنان باشــد. عظمــت و گســرتده گی PKK كــه امــروز در ســطح جهــان موضــع بحــث 

ــردد. PKK ســازمانی  ــردد، از مســتقل بودن PKK ناشــی می گ ــر می گ ــر و عظیم ت ــه روز نیرومندت ــوده و روز ب ب

ــخ کوردســتان  ــن شــیوه ای در تاری ــد. چنی ــق اداره می مناین ــوده ی خل ــوده و بخــش وســیعی از آن را ت ــوده ای ب ت

ــی و  ــای جهان ــی نیروه ــده و متام ــش درآم ــه ی آزمای ــه بوت ــو( ب ــب )رهرآپ ــه از جان ــد ك ــار می باش ــتین ب نخس

ــه وجــود و مطرح ســازی PKK در  ــد، ك ــه ای از PKK دارن ــرس و واهم ــان ت ــرزه درآورده. چن ــه ل ــه ای را ب منطق

 PKK ســطح بین امللــل موجــب نابــودی و تضعیــف نیروهــای اقتدارگــرای دولتــی می گــردد. چنیــن رونــدی كــه

در پیــش راه خویــش قــرار داده، موجــب جــذب اكرثیــت خلــق کــورد گردیــده و دامنــه ی جــذب و گرایــش خلــق 

بــه )فلســفه ی آپــو( روز بــه روز توســعه می یابــد.

 PKK  .می باشــد PKK نقطــه ای دیگــر كــه موجــب پیوســنت او بــه صفــوف گریــال  گردیــد؛ جنبــه ی روشــنفكری

ــی كالســیك منی باشــد. به خاطــر  ــوده و بســان حزب ــه ب ــی بســیار پیرشفت ــی، سیاســی و اجتامع از لحــاظ فرهنگ

اهمیتــی كــه PKK بــه علــم و دانــش و علــوم سیاســی، علــوم اجتامعــی، هــر و... داده، موجــب جــذب او بــه 

ــه  ــت ب ــواب مثب ــوان ج ــوان به عن ــتان را می ت ــورد در رشق كوردس ــق ك ــام خل ــت قی ــردد. درحقیق PKK می گ

فكــر و اندیشــه ی رهــر آپــو و مبــارزه ی PKK قلمــداد منــود. تــا آن موقــع خلــق رشق کوردســتان مســتقیم شــاهد 

ــوص  ــق به خص ــوش خل ــه گ ــازمان ب ــن س ــداف ای ــفه و اه ــكار و فلس ــا اف ــوده، ام ــه ی PKK نب ــارزات فعاالن مب

ــون  ــی چ ــال در موقعیت ــك گری ــه ی ــوده ك ــگفت انگیز ب ــب و ش ــیار جال ــرای او بس ــود. ب ــیده ب ــنفكران رس روش
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كوهســتان چگونــه مطالعــه می منایــد. زمانــی كــه پــی بــه آن واقعیــت بــرده كــه در زیــر هــر تكــه ســنگ و هــر 

ســنگری مبــارزان آپویــی بــا یــك دســت خویــش اســلحه بــر دوش گرفتــه و بــا دســت دیگركتــاب، بســیار متأثــر 

گردیــد. چــون قبــل از هــر چیــزی بــرای یــك گریــال جنــگ فكــری و ایدئولــوژی در اولویــت بــوده. یــك مبــارز تــا 

چــه انــدازه  اســلحه ی جنگــی را بــكار گیــرد، بــه هــامن انــدازه هــم الزم اســت اســلحه ی زبــان و فكــر را بــكار 

می گیــرد. یــك گریــال از كوچك تریــن موقعیتــی كــه در دســت او بــوده بیشــرتین اســتفاده را منــوده و بدین گونــه 

ــان  ــه در زم ــوده ك ــازه ای ب ــز ت ــك چی ــش ی ــن برای ــی آورد. ای ــان م ــه ارمغ ــورد ب ــق ک ــرای خل دســتاورد هایی را ب

جنــگ، گریــال از مطالعــه و تحقیقــات خویــش دســت بــر منی دارنــد. ایــن را صحیح تریــن راهــی می دانســت كــه 

یــك گریــال می توانــد در پیــش راه خویــش قــرار داده. همیشــه بیــان می منــود: »پیشــاهنگان کــورد الزم اســت قبــل 

از هــر چیــزی پیشــاهنگ ایدئولــوژی و اخــالق بــرای یــك جامعــه باشــند، زمانــی كــه یــك گریــال چنیــن مســیری را 

طــی منــود، بی گــامن راه هــای دیگــر را بــا موفقیــت پشــت رس خواهــد منــود«. قبــل از پیوســنت بــه صفــوف گریــال، 

شــاهد كســانی بــوده كــه ادعــای پیشــاهنگی می  منودنــد و بــه جــز شــعارهای توخالــی و كالســیك چیــز دیگــری 

ندارنــد. و ایــن اعــامل موجــب گردیــد كــه چنیــن انســان هایی را الیــق پیشــاهنگی در جامعــه نبینــد.

میهن دوســتی و حــس انتقام جویــی در او یكــی دیگــر از دالیــل پیوســنت به صفــوف گریــال می گــردد. در عــری 

كــه خلــق کــورد در آن جــای گرفتــه، تنهــا كاری كه توان خنثی ســازی سیاســت انــكار و امحــا را دارد، نیرومندســازی 

حــس میهن دوســتی آن خلــق می باشــد. او بســان یــك جــوان در جامعــه حتــی بــه لبــه ی پرتــگاه مــرگ كشــانده 

ــاز بــاوری او نســبت بــه میهــن ضعیــف منی گــردد و بــا گســرتش دامنــه ی سیاســت های دشــمن  می شــود، امــا ب

بــر کوردســتان، عكــس آن حــس میهن دوســتی خویــش را افزایــش می دهــد. چــون میهــن خویــش را خواســتگاه 

ــم.  ــه به دســت آورده ای ــن ك ــی اخــالق نوی ــورد یعن ــك انســان ک ــرای ی ــد. میهن دوســتی ب ــه ی انســان می بین اولی

هــر چنــد كــه از میهــن  خویــش دفــاع مناییــم، از كرامــت و رشافــت و انســانیت خویــش دفــاع منوده ایــم. پــس 

ــوس و  ــی رشف،  بی نام ــالق، ب ــان هایی بی اخ ــند، انس ــت نباش ــتان میهن دوس ــه ی کوردس ــه در جامع ــانی ك كس

ــن  ــش رسزمی ــع خوی ــرای مناف ــده و ب ــمن درآم ــت دش ــه خدم ــه ب ــی ك ــی بند گان ــند. یعن ــت فطرت می باش پس

ــه موجــب پراكنده گــی و شكســت  ــوده ك ــی ب ــه دالیل ــن از جمل ــه دشــمنان می فروشــند. ای ــادری انســان را ب م

کوردســتان گردیــده اســت. او معتقــد بــرآن بــود: »در کوردســتان هــر چقــدر كــه میهن خویــش را دوســت داشــته 

ــتی  ــس میهن دوس ــورد ح ــق ک ــه خل ــرای آنك ــود«. ب ــم ب ــانیت خواهی ــتدار انس ــدازه دوس ــامن ان ــه ه ــیم، ب باش

خویــش را نیرومنــد ســازند، الزم اســت رسزمینــی كــه به عنــوان کوردســتان بــه غــارت و چپــاول و مــورد تجــاوز 

ــس  ــازیم. پ ــا س ــروزی آن ره ــت ام ــازی واقعی ــتان و برمالس ــخ کوردس ــازی تاری ــا آگاه س ــده، را ب ــمنان گردی دش

میهن دوســتان هــر رسزمینــی را می توانیــم مدافعــان و محافظــان آن رسزمیــن قلمــداد مناییــم. تنهــا ایــن طبقــه ای 

اســت كــه ارزش هــای حقیقــی در آن جامعــه را حفــظ منــوده و بــه دســت نســل آینــده می رســانند. اگــر زمینــه ی 

میهن دوســتی در او نبــود، آیــا او می توانســت بــه یــك )فدایــی آپــو( و یــا یــك )روزنامه نــگار انقالبــی و یــا یــك 

مبــارز( مبــدل گــردد. بــه قــول او ایــن زمینــه ای بــود كــه بــه شــكلی متفــاوت و محــدود در مــن وجــود داشــته 

ــل،  ــت و تحلی ــن تقوی ــاندم. همچنی ــه اوج رس ــتی را ب ــس میهن دوس ــن ح ــو( ای ــفه ی آپ ــا )فلس ــنایی ب ــا آش و ب

ــا و  ــن باله ــدن چنی ــی و آفری ــب عقب ماندگ ــه موج ــورد ك ــمنان ک ــرت از دش ــه و نف ــی و كین ــس انتقام جوی ح

ــته  ــتی در او برجس ــس میهن دوس ــه ح ــرای اینك ــورد ب ــان ک ــك انس ــده اند. ی ــه ش ــی در جامع ــای اجتامع آفت ه

گــردد، الزم اســت دولت هایــی كــه موجــب به وجــودآوردن ســاختار اجتامعــی جامعــه ی کوردســتان گردیــده، را 

به عنــوان دشــمنان واقعــی خویــش قلمــداد مناینــد و در تــالش انتقــام گرفــنت از نهادهــای دولتــی باشــند، زیــرا 

ــوی انتقــام گرفــنت  ــه حاكــامن منی باشــد، بلكــه عكــس آن در تكاپ ــك انســان میهن دوســت آمــاده ی خدمــت ب ی
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از آنهــا می باشــد. او جوانــی میهــن دوســت و انتقام گیرنــده بــود. ایــن واقعیــت در سلســله مراحــل زندگــی اش 

بــه وضوحــی قابــل رؤیــت بــود. ایــن حقیقــت جــوان آپویــی، چــون رفیــق )شــاهو( اســت كــه از نســل جوانــان 

انتقام گیرنــده می باشــد. ایــن احســاس در نقطــه ی آغازیــن و پیوســنت بــه صفــوف گریــال در او موجــود بــوده و 

ــان بعــد از خــود  ــا پیامــی كــه او به جوان ــوده اســت. ت ــده ب ــی انتقام گیرن ــن لحظــه از زندگــی اش جوان ــا آخری ت

انتقــال داد ایــن بــود كــه بــا میهن دوســتی در خویــش و اطرافیــان می تواننــد، بــه زندگــی خویــش ادامــه دهنــد. 

صحیج تریــن راهــی كــه می تــوان از دشــمنان کــورد انتقــام گرفــت و رضبــه ای بــه آنــان زد، پیوســنت جوانــان بــه 

صفــوف گریــال می باشــد. او ایــن وظیفــه ی تاریخــی خویــش را انجــام داد. توقــع و انتظــار او از دیگــر جوانــان 

ــد.  ــا می باش ــه كاروان آپویی ه ــنت ب ــورد، پیوس ک
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 جوانی كه در متامی عرصه های زندگی می درخشید

   بــا تولــد نویــن خویــش نــام مســتعار )ژوان( را برمی گزینــد، نامــی كــه او را بــه دســت یافنت حقیقــت نزدیك تــر 

ــد  ــت در آن عق ــروزی و موفقی ــامن پی ــه پی ــی ك ــد، جای ــقان می باش ــادگاه عاش ــای )ژوان( میع ــاخت، معن می س

می شــود. رفیــق )ژوان( بــا پیوســنت بــه صفــوف گریــال، راهــی شــعبه ی آمــوزش ابتدایــی می گــردد. راهــی مكانــی 

كــه در آن عاشــقان آزادی ســوگند و پیــامن و وفــاداری و پایبنــدی بــه میهــن  مــادری را بــر زبــان می آورنــد. او 

ــد  ــه آن پایبن ــن لحظــه ی زندگــی اش ب ــا آخری ــد كــه ت ــاد می منای ــد و عشــق، ســوگندی ی ــر از امی ــا احساســی پ ب

ــی )ژوان(  ــای حقیق ــن معن ــد و ای ــتگو می باش ــادق و راس ــانی ص ــش انس ــتین خوی ــای نخس ــد. در گام ه می مان

می باشــد كــه در هــر رشایطــی و تحــت هــر موقعیتــی راســتگو و صــادق باشــی. می گفــت: »اگــر ژوان صــادق 

نباشــد، بــه اهــداف خویــش دســت نخواهــد یافــت و دو دلــدار بــرای رســیدن بــه همدیگــر الزم اســت صــادق 

ــودن و  ــفه صادق ب ــن فلس ــداف ای ــه اه ــت یافنت ب ــو( و دس ــفه ی )رهرآپ ــرای درك فلس ــند«. او ب ــتگو باش و راس

ــود. در  ــرده ب ــه ارث ب ــواده ب ــی را از خان ــن خصلت های ــود. چنی ــداد می من ــری رضوری قلم ــتگو بودن را ام راس

محیــط PKK ایــن خصلت  هــای زیبــای خویــش را تعمیــق و زیباتــر ســاخت. در تــالش آن بــود كــه بــا خودســازی 

بــه جوانــی پیشــاهنگ و الیــق نــام خویــش درآیــد.

ــای  ــه پایه ه ــود ك ــی ب ــازی و خودشناس ــتجوی  خودس ــال، در جس ــوف گری ــه صف ــش ب ــنت خوی ــل پیوس  از اوای

ــاز  ــش ب ــی خوی ــت حقیق ــه هوی ــش ب ــناخت خوی ــا ش ــت ب ــند. می خواس ــرد می باش ــی ف ــالب درون ــی انق اساس

گــردد. هــر فــردی الزم اســت كــه تحــوالت درونــی و شــخصیتی را در خــود انجــام دهــد. اولیــن مشــاركت جســنت 

ــاز دوره ی  ــه در آغ ــاری ك ــن معی ــی اســت. اولی ــالش خودســازی و خودشناســی انقالب ــا، ت ــب آپویی ه او در مكت

ــك  ــون از ی ــد. چ ــده می باش ــن دو پدی ــرد ای ــاس می گی ــی اس ــان انقالب ــك انس ــوان ی ــود به عن ــرای خ ــی ب آموزش

ــر و روان  ــخصیت و فك ــود در ش ــود، الزم ب ــده ب ــی آم ــتم نوین ــط و سیس ــه محی ــر ب ــتمی دیگ ــط و سیس محی

خویــش تحــوالت انقالبــی را انجــام دهــد. او مكتــب آپویــی را جایــگاه انسان ســازی و اصــالح انســان ها قلمــداد 

می منــود. در ایــن مكتــب، اخــالق، شــخصیت، اســلوب و خطابــت و رفتــار صحیــح بــه یــك مبــارز آمــوزش داده 

می شــود. ســعی می كنــد بــا یادگیــری اخــالق، شــخصیت، اســلوب و خطابــت صحیــح خویــش را تربیــت منایــد. 

چــون یــك انســان آپویــی، یــك انســان پــرورش شــده اســت و PKK بــا آمــوزش و پــرورش كادرهــای خــود آن همــه 

دســتاورد را كســب منــود. در اولیــن گام خویــش و در میعادگاهــی كــه رهــروان آزادی چشــم در انتظــار پیــروزی 

ــد  ــد و متوجــه می شــود كــه بای ــد، نقایــص و كمبودهــای فكــری و شــخصیتی را در خــود می بین و رسفــرازی آنن

هــر چــه زودتــر ایــن نقایــص و كمبودهــا را رفــع منایــد و گرنــه در محیطــی چــون PKK قــادر بــه ادامــه ی مبــارزه 

نخواهــد بــود.

ــان  ــی او در می ــوزش ابتدای ــی اش؛ دوران آم ــن دوران زندگ ــه یادمانده تری ــن و ب ــق )ژوان( پرخاطره تری ــرای رفی ب

ــا در نهایــت  ــارزه بــود. ت گریــال بــود. او بســان یــك جــوان کــورد ســال ها در انتظــار بدســت گرفنت اســلحه و مب

 PKK خیــال كودكانــه اش بــه واقعیــت می پیونــدد. ایــن از بزرگ تریــن آرزوهــای او بــود. در آمــوزش ابتدایــی در

ــوزش داده  ــان آم ــه جوان ــی ب ــوژی آپوی ــخ و ایدئول ــارزه، اخــالق، شــخصیت، تاری ــگ و مب ــای سیاســت، جن الفب
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می شــود. آموزشــی كــه كلیــد چگونــه زیســنت بــه جوانــان داده می شــود. او بــا ســپری گشــنت مــدت زمــان اندكــی 

ــن تضادهــا برخــورد منی منــود؟  ــا ای ــر ب ــردد. چــرا زودت ــی از تضــاد مواجــه می گ ــا دنیای از دوران آموزشــی  اش ب

ــوایی  ــرای رس ــی ب ــوان مكان ــب PKK را به عن ــاز او مكت ــد؟ در آغ ــان منی ش ــر منای ــرا زودت ــا چ ــن واقعیت ه ای

ــرت  ــش نف ــته ی خوی ــه از گذش ــود ك ــیده ب ــطحی رس ــه س ــد. ب ــمنان می دی ــف دش ــد و ظری ــت های پلی سیاس

می منــود. او دریافــت كــه دشــمنان تــا چــه ســطحی در افــكار مــا فــرو رفتــه و چگونــه مــا را  بــه خدمــت منافــع 

دولــی خویــش درآورده انــد. جوانــی بــود كــه بــه گذشــته ی خویــش قانــع نبــوده و بــا گذشــته ی خویــش در تضــاد 

و جــدال بــوده و خواهــان ســاخنت آینــده ای درخشــان از شــخصیت خویــش بــود. ایــن رونــد بــرای جوانــی چــون 

ــط و  ــه فراموشــی بســپارد و رشای ــود كــه در ظــرف زمــان كمــی گذشــته ی خویــش را ب )ژوان( بســیار دشــوار ب

موقعیتــی كــه مملــو از امیــد، بــاوری، متانــت و قهرمانــی  باشــد، را بــه میــان آورد.

دوره ی آمــوزش ابتدایــی برایــش، بــه معنــای دوره ی یــاد گرفــنت، چگونگــی تبدیل شــدن بــه یــك مبــارز و جنگجــو 

بــود. دوره ای كــه در آن كاربــرد اســلحه را یــاد گرفــت. دوره ای كــه طــرز و شــیوه مبــارزه و فعالیــت گریالیــی را 

آموخــت. دوره ای كــه نحــوه رفاقــت بــا رفقایــش را آموخــت. در دوران آموزشــی بــا رفقــای از هــر چهــار بخــش 

کوردســتان و اروپــا آشــنا می گــردد. چنــان احساســی بــه او دســت می  یابــد كــه حتــی در رؤیاهــای كودكانــه اش 

چنیــن تصــوری را نکــرده بــود. PKK را جایــگاه اتحــاد و همبســتگی و نیرومنــد ســاخنت یكپارچگــی کوردســتان 

می دیــد. در اولیــن دوره ی آموزشــی اش در  PKKبــا مســایل اولیــه در قبــال وضعیــت کوردســتان و PKK آشــنا 

می گــردد. مطلبــی كــه بیشــرت از همــه برایــش جالــب بــود، تاریــخ برشیــت و کوردســتان، تاریــخ زن و PKK و 

ــو( می باشــد كــه در آمــوزش ابتدایــی تدریــس می شــد. حقیقــت )رهــر آپ

ــوده،  ــی كــه عشــق و امیــد او ب ــد. وارد فعالیــت نظام ــام می رس ــی باموفقیــت بــه امت اولیــن دوره ی آموزش

می گــردد. ظــرف )4( مــاه در یــك گــردان نظامــی جــای می گیــرد. در ظــرف ایــن چهــار مــاه در كنــكاش كســب 

ــل  ــن به دلی ــل گــردد. بعــد از ای ــالی واقعــی تبدی ــك گری ــه ی ــا ب ــی می باشــد ت ــه ی زندگــی و جنــگ گریالی تجرب

ــوكان(  ــی در )قلعه ت ــردان فدای ــالدی وارد گ ــال 2000 می ــی، در س ــالی فدای ــك گری ــای ی ــورداری از معیاره برخ

قندیــل می گــردد. حــدود چنــد مــاه در میــان فدایی هــا آمــوزش می بینــد. هــدف از تشــكیل چنیــن گردانــی در 

PKK بــر اســاس رهنمودهــای رهــری بــوده كــه حــزب ایــن پــروژه )رهرآپــو( را بــه عرصــه ی عمــل در مــی آورد. 

جــوش و خــروش و هیجــان فــراوان و باادعابــودن و باورمندبــودن ایشــان ســبب فرســتادن او بــه ایــن گــردان بــود. 

شــناخت و درك بهــرت فلســفه و فكــر رهــر آپــو دگربــار بــرای دیــدن آموزش هــای علمــی ـ فلســفی و پراكتیكــی 

ــد. ــك دوره ی دیگــر آمــوزش رشكــت می كن در ی

ــه   به عنــوان یــك آپویــی درك می منایــد كــه او دیگــر متعلــق بــه خــود نبــوده و نخواهــد بــود، بلكــه متعلــق ب

)رهرآپــو( و خلــق رشافتمنــد کــورد می باشــد. در هــر لحظــه ای احتــامل آن وجــود دارد كــه وجــود خــود را فــدای 

خلــق و )رهرآپــو( منایــد. در ایــن زمــان یــاد گرفتــه بــود كــه تــرس از دژخیــامن و اســتعامرگران بــه معنــای مــرگ 

اســت و یــك فدایــی از هیچ كــس و هیــچ چیــزی نخواهــد ترســید، بلكــه بایــد همــه ی اســتعامرگران را بــه هــراس 

و دلهــره ای عظیــم وا دارد. میــالد نوینــش در تاریــخ مبارزاتــی خویــش چنیــن درخشــان و مقــدس بــود، میــالدی كه 

ــااراده و پیشــاهنگ مبــارزه را آفریــد.  برایــش هســتی را آفریــد. از بی بــاوری و بی ارادگــی، جوانــی باورمنــد و ب

پیشــاهنگی كــه حتــی در خیال هــای كودكانــه اش تصــور آن را نکــرده بــود، ایــن خیــال را PKK بــه حقیقــت مبــدل 

ســاخت. فدایی هــا بعــد از بــه اســارت  درآمــدن و ربــودن )رهرآپــو( به وجــود می آینــد. هــدف از تشــكیل آنهــا 

بــه انجــام رســاندن عملیات هــای عظیــم در قلــب دشــمنان بــرای انتقــام گرفــنت از دشــمنان بــود. هامنــا اولیــن 

ــام؛  ــه ی دوم انتق ــرد. مرحل ــال می گی ــش به صفــوف گری ــا پیوســنت خوی ــش را از دشــمنان ب ــام خوی ــه ی انتق مرحل
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به عنــوان یــك فدایــی بــا دشــمنان کــورد مبــارزه كــردن اســت. بعــد از )7( ســال به صــورت یــك گریــالی جــوان 

فدایــی بــا دشــمنان مبــارزه می منایــد و به عنــوان یــك فدایــی بــه مقــام شــهادت نائــل می گــردد.

ــه )دوله كــوك( انتقــال  ــی، بخــش ســورانی )روزنامــه ی والت( ب ــرای فعالیــت مطبوعات ــالدی، ب در بهــار 2000 می

ــام  ــی  انج ــود و توانای ــی برخــوردار ب ــتعدادهای فراوان ــه او از اس ــود ك ــل ب ــدان دلی ــیامت ب ــن تقس ــد. ای می یاب

ــا اســتعدادهای  ــاز می منــود، ت ــش ب ــی را داشــت. حــزب همیشــه راه توســعه و پیرشفــت را برای كارهــای فراوان

نهفتــه ی خویــش را شــكوفا ســازد. حــدود ســه ســال در فعالیــت مطبوعاتــی كار می كنــد. در ایــن مــدت حــدود 

ــای  ــه در آن ج ــی ك ــر موقعیت ــردازد. از ه ــص می پ ــش و تفح ــق و پژوه ــه و تحقی ــر و مطالع ــه تفك ــاه ب )4( م

گرفتــه، بیشــرتین اســتفاده را می منایــد. همیشــه خــود را بــر حســب موقعیــت ســازمانی آمــاده منــوده و آمــاده 

ــازمان  ــد، در س ــاز می منای ــوك( را آغ ــی در )دوله ك ــت مطبوعات ــه فعالی ــی ك ــت. زمان ــوده اس ــودن ب ــت من خدم

لهجــه ی، ســورانی و زبــان فارســی به انــدازه ی امــروز توســعه نیافتــه بــود. مــدت زمــان اندكــی تجربــه ی بزرگــی 

را كســب می منایــد. به دلیــل عشــق و عالقــه ی فــراوان او در ایــن زمــان چنیــن تجربــه ای را كســب می منایــد. در 

فعالیــت مطبوعاتــی جایــگاه ویــژه ای را داشــته و همیشــه دشــوارترین كارهــای مطبوعــای را بــردوش خویــش 

ــال 2003  ــی در س ــدن در کار مطبوعات ــه ای ش ــرای حرف ــاند. ب ــام می رس ــه امت ــت ب ــا موفقی ــت. آن را ب می گرف

ــژه ی مطبوعــات و  ــک )YRD( آمــوزش وی ــه ی رســانه ی دموکراتی ــردد. در اتحادی ــره( می گ ــالدی راهــی )خنی می

ــد. ــاده می كن ــده آم ــی در آین ــای مطبوعات ــرای فعالیت ه ــود را ب ــد. خ ــت می كن ــانه رشك رس

ــرای اكرثیــت  ــام خــود را تغییــر دهــد. چــون تلفــظ کلمــه ی )ژوان( ب  در )دوله كــوك( تصمیــم بــرآن می گیــرد ن

رفقایــی كــه بــر لهجــه ی ســورانی حاكمیــت نداشــتند ســخت بــود و همیشــه رفقــا او را بــه نــام )شــوان( و یــا 

)جــوان( صــدا می زدنــد. او همیشــه شــوخی می کــرد و می گفــت: »مــن نــه چوپانــم )چونکــه شــوان در کــردی 

بــه معنــای چوپــان می باشــد( و نــه جــوان، چــون ســن و ســالی از مــا گذشــته و پیــر شــده ایم«. بــا چهــار نــام 

)ژوان، شــوان، جــوان، شــاهو( شــناخته می شــد. در نهایــت تصمیــم بــر آن می گیــرد كــه نــام خویــش را )شــاهو( 

بگــذارد. بــا رفــنت بــه )خنیــره( نــام مســتعار )شــاهو( را بــكار می گیــرد. بــا رفــنت بــه )خنیــره( در آغــاز وارد دوره ی 

آمــوزش ایدئولــوژی كادر می گــردد. هــدف از رفتنــش بــه دوره ی آمــوزش كادر، درك و شــناخت بهــرت ایدئولــوژی و 

پارادایــم نویــن رهــری و شــناخت و ملــس حقیقــت PKK می باشــد. مشــاركت خویــش را در چنیــن دوره ای كــه 

از لحــاظ ایدئولــوژی و كادرســازی اهمیــت فراوانــی داشــت، بــرای خــود یــك شــانس بزرگــی محســوب می منایــد. 

ــوان  ــا آمــوزش می ت ــادی می كــرد. ب ــه آن توجــه زی ــرای او بیشــرت از هــر مــوردی اهمیــت داشــت و ب آمــوزش ب

كادری حرفــه ای و باتجربــه و نیرومنــد را به وجــود آورد. بــا آمــوزش كادر و جامعــه می تــوان سیاســت دشــمنان 

ــر( و  ــاد اك ــن )جه ــی و همچنی ــارزات درون ــوان مب ــش به عن ــرای خوی ــوزش را ب ــاخت. آم ــود س ــی و ناب را خنث

ــام می منــود. بــه همیــن دلیــل زمانــی كــه از آمــوزش بــدور می گشــت، احســاس  ــا )نفــس خویــش( بن ــارزه ب مب

می منــود كــه مبــارزات درونــی در او ضعیــف گردیــده اســت. آمــوزش )دفاعیــات رهــر آپــو( را بــرای خــود شــانس 

بزرگــی بــرای تحــوالت رسیع تــر در شــخصیت خــود می دیــد. همیشــه خــود را مــورد انتقــاد قــرار مــی داد و بــر 

ایــن بــاور بــود كــه درك نکــردن و عــدم تفهیــم مــا از رهنمودهــای رهــری، دلیــل مشــكالت درون حزبــی اســت و 

باعــث می شــود از لحــاظ ایدئولــوژی، ســازمانی، سیاســی، شــخصیتی، رفتــاری و نظامــی جوابگــوی مرحلــه نبــوده 

و فعالیــت ســازمان را از چنیــن ابعــادی بــا ضعــف مواجــه می ســازد. در حقیقــت بــا آمــوزش دیــدن )دفاعیــات 

رهــری( از جهــت خودشناســی و خودســازی حزبــی تحــوالت عظیمــی را در خــود به وجــود  آورد. ســعی در آن 

داشــت كــه ایــن كاســتی  های ایدئولــوژی و ســازمانی را در خــود برطــرف منایــد. در تــالش درك ایدئولــوژی آپویــی 

بــود. چــرا كــه درك منــودن ایدئولــوژی )رهرآپــو( بــرای او بــه معنــای عملی منــودن آن بــود. در مکتــب آپویــی یــاد 
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ــی  ــود و از هرزه گوی ــت ب ــل كــم صحب ــن دلی ــه همی ــه اجــرای عمــل درآورد. ب ــد، ب ــه آنچــه بگوی ــود ك ــه ب گرفت

ــدن  ــوزش دی ــود. آم ــازمانی او زده ش ــه كار س ــه ای ب ــه لطم ــی داد ك ــازه  من ــود. اج ــز می من ــی پرهی و بیهوده گوی

ــوری بــدون عمــل و  ــود. تئ ــوری و پراتیــك ب ــای اتحــاد تئ ــه معن ــوری نداشــته، بلكــه ب ــه ی تئ ــرای او تنهــا جنب ب

عمــل بــدون تئــوری امــری امــكان ناپذیــر بــرای او بــود. ایــن دو پدیــده از هــم تفكیــك ناپذیرنــد. تنهــا آمــوزش 

ــن یكــی دیگــر از شــگفتی های مكتــب آپویــی  ــن آنهــا برقــرار ســازد. ای ــی مــا بی ــد توازن مكتــب آپویــی می توان

ــان بــدون تئــوری و عمــل در جامعــه ی کــورد را بــه چــه ســطحی رســانده و اهــدای تاریــخ  می باشــد كــه جوان

نویــن خلــق کــورد منــوده. او بــا اســتفاده از آموزش هــای پــی در پــی و متنوعــی كــه در صفــوف گریــال نصیــب او 

می شــد، به یكــی از وفادارتریــن و ماهرتریــن جــوان آپویــی تبدیــل می شــد، ایــن آمــوزش مكتــب آپویــی اســت 

ــی  ــروی نوین ــا روح و نی ــه آنه ــوده و ب ــده من ــتان زن ــتان های آزاد کوردس ــورد را در كوهس ــوان ک ــا ج ــه هزاره ك

ــان را  ــه جوان ــی هســتند ك ــام از قاتالن ــتار انتق ــش، خواس ــن خوی ــای نوی ــا احی ــان ب ــن جوان بخشــیده اســت. ای

بــی روح و بــی اراده منوده انــد، می باشــند. دشــمنان کــورد از هــر ترفنــدی اســتفاده می مناینــد تــا جوانــان کــورد 

ــا آمــوزش توهــامت و دروغ هــا  ــان را ب را از آمــوزش ایدئولــوژی و سیاســت بــدور ســازند. ســعی می كننــد جوان

اغفــال كننــد. او از جملــه جوانانــی بــود كــه بــا آمــوزش خویــش بــه ســطح یــك مبــارز آپویــی رســیده و صفحــه ی 

نویــن ازقهرمانــی و فــداكاری را بــرای خلــق ســتمدیده بــاز می منایــد.

ــه  ــخصیت او نهادین ــی در ش ــری و عمل ــروی فك ــردد. نی ــوردار می گ ــی برخ ــروی عظیم ــن دوره ای، از نی در چنی

می گــردد. بعــد از امتــام ایــن دوره وارد فعالیــت PJAK می گــردد. قبــل از ایــن دوره آموزشــی پیشــنهاد می منایــد 

كــه وارد فعالیــت نیــروی نظامــی گــردد. ایــن پیشــنهاد او از جانــب حــزب مــورد قبــول قــرار منی گیــرد. او ارصار 

درآن داشــت كــه بــه شــامل کوردســتان بــرود. رفــنت بــه شــامل کوردســتان برایــش بــه یــك آرزوی بــزرگ تبدیــل 

ــا رفقایــش ارصار بــرآن می ورزیــد  شــده بــود. بــرای كســب تجــارب مبــارزات مســلحانه و احســاس همــدردی ب

كــه بــه شــامل کوردســتان بــرود. ایــن خواســته ای اســت كــه در مغــز و روان متامــی مبــارزان آپویــی به خصــوص 

جوانــان رشق کوردســتان جــای گرفتــه اســت تــا راهــی كوه هــای شــامل کوردســتان شــوند. ایــن احســاس گریــال 

بــودن در جوانــان رشق کوردســتان می باشــد كــه در جایــی كــه مبــارزات مســلحانه وجــود دارد، خــود را بــه آن 

ــه  ــن تجرب ــی كســب ای ــدام ناراحــت و در پ ــارزات مســلحانه، م ــه ی مب ــل عــدم تجرب عرصــه می رســانند. به دلی

بــود. رفیــق )شــاهو( در ایــن خصــوص می گفــت: »در جایــی كــه رنــج و دشــواری وجــود داشــته باشــد، گریــال 

ــدان  ــش ب ــن برای ــد«. ای ــور می یاب ــد، حض ــن منی كن ــمن تخمی ــت دش ــه هیچ وق ــی ك ــال در جای ــود دارد. گری وج

معنــا بــود كــه هــر چــه موقعیــت دشــوار باشــد، صمیمیــت و دوســتی مابیــن رفقــا عمیق تــر می گــردد. چنیــن 

ــامری  ــل بی ــود. به دلی ــی او ب ــخصیت ملیتان ــری و ش ــای فك ــأت گرفته از آموزش ه ــی نش ــرش و ذهنیت ــرز نگ ط

ــه  ــود ك ــد. او بســیار ناراحــت از آن ب ــال می یاب ــی انتق ــرارگاه نظام ــه ق ــروه شــامل کوردســتان ب جســامنی از گ

چــرا بایــد به دلیــل بیــامری نتوانــد بــه شــامل کوردســتان بــرود. چــون متامــی رفقایــش راهــی شــامل کوردســتان 

ــم  ــن آرزوی ــه ای ــه ب ــید ك ــرا خواهــد رس ــك روزی ف ــت: »ی ــد. او همیشــه می گف ــا می مان ــا او تنه ــدند، ام می ش

ــا دل و جــان  ــر دوش مــن بگــذارد، ب ــه مســئولیتی ب ــم و ســازمان هــر گون ــم. امــروز مــن یــك ملیتان دســت یاب

آن را بــه انجــام می رســانم«. او در اینجــا بــه مــا می آمــوزد كــه یــك گریــال بایــد صبــور بــوده و بــا صــر داشــنت 

ــزب  ــردی در ح ــته های ف ــه خواس ــی ك ــن مواقع ــت. در چنی ــت یاف ــش دس ــی خوی ــداف انقالب ــه اه ــوان ب می ت

بــرآورده نگــردد، الزم اســت به عنــوان یــك ملیتــان هرگونــه وظیفــه ای كــه از جانــب حــزب تعییــن بشــود، بــا دل 

و جــان ایــن وظیفــه ی خطیــر را بــا موفقیــت بــه انجــام برســانیم. او یــاد گرفتــه بــود كــه خواســته های حزبــی را 

ــرای خــود اســاس می گرفــت. ــود كــه ب ــاری ب ــح دهــد. ایــن معی ــر خواســته های فــردی ترجی ب
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مبارزی كه محبوب خلق گردید

   بعــد از امتــام دوره ی آموزشــی اتحادیــه ی رســانه ی دموکراتیــك )YRD( رفیــق )شــاهو( بــرای انجــام فعالیــت 

ــود، از  ــی ش ــه ی فعالیت ــن عرص ــت وارد ای ــار نداش ــالدی انتظ ــال 2004 می ــردد. در س ــل می گ ــه  PJAKمنتق ب

طرفــی دیگــر بــا توجــه بــه شــناختی كــه از  رشق کوردســتان و سیاســت های ایــران داشــت، تــوان ایفــای نقــش 

ــود. او  ــازه تأســیس ب ــی ت ــه آن اشــاره شــد، PJAK حزب ــالً ب ــه قب ــن عرصــه داشــت. همچنان ك ــی را در ای فراوان

در زمــان تأســیس PJAK امیــد فراوانــی بــه آینــده ی آن داشــت و گفــت: »PJAK در آینــده ای نزدیــك مؤثرتریــن 

و بانفوذتریــن حــزب در رشق کوردســتان و ایــران خواهــد بــود. در حقیقــت  PJAKبــه حزبــی مردمــی تبدیــل 

ــن و  ــت و PJAK به فعال تری ــوع پیوس ــر به وق ــال اخی ــد س ــن چن ــاهو( در ای ــق )ش ــه ی رفی ــد«. گفت ــد ش خواه

ــیار  ــت PJAK بس ــش در فعالی ــای گرفتن ــل ج ــد. او به دلی ــل ش ــتان تبدی ــزب  در رشق كوردس ــن ح پرتحرك تری

خشــنود و راضــی بــود، چــون  PJAK امیــد و بــاوری خلــق رشق کوردســتان بــه شــامر می آیــد. به عنــوان یكــی از 

اعضــای PJAK احســاس می منــود كــه حــزب وظیفــه ی مهــم بــر دوش او گذاشــته و مســئولیتی كــه بــر عهــده ی 

او گذاشــته شــده، مســئولیتی تاریخــی اســت. در ایــن خصــوص وظایــف انقالبــی ای كــه بــه او محــول می گردیــد 

ــه  ــم گرفت ــه PJAK تصمی ــود ك ــر آن ب ــم به خاط ــاند. آن ه ــام می رس ــت به امت ــا موفقی ــان ب ــن زم را در كوتاه تری

بــود كــه كــورد را از بحــران و رسگردانــی نجــات دهــد. PJAK امیــد و اراده ی ایــن خلــق را دگــر بــار زنــده و بــه آن 

روحیــه ی انقالبــی بخشــید. PJAK می توانــد جوابگــوی خواســته های خلــق كــه فاقــد ایدئولــوژی، ســازماندهی، 

آمــوزش و سیاســت  اســت، باشــد. بایــد ایــن نیــرو و پتانســیل مردمــی كــه رسكــوب گردیــده را كانالیــزه دروازه ی 

انقــالب مناییــم. بــا چنیــن فراینــدی می تــوان ایــن خلــق را از وضعیتــی كــه دامنگیــر آن شــده، رهــا ســازیم. خلــق 

رشق کوردســتان صاحــب شانســی تاریخــی گردیــده بــود. در ایــن زمــان گروهــی خائــن كــه حتــی از مــزدوران 

ــش  ــه در پی ــه ای ك ــا برنام ــد. ب ــو( بودن ــی )رهرآپ ــودن خط مش ــان لیرالیزه من ــد، خواه ــر بودن ــورد، خطرناك ت ک

راه خویــش قــرار داده بودنــد، خواهــان آن بودنــد كــه PJAK را براســاس خواســته و مطالبــات سیاســی خویــش 

ــه طــول  ــه ماه هــا ب ــن گــروه ب ــد. تــالش ای ــه حركــت وادارن ــی ب ــكا و دیگــر دول هــای جهان ــی، منافــع آمری یعن

انجامیــد. امــا بــا فاش شــدن واقعیــت ایــن گــروه و خواســته های آنــان، بــا موضع گیــری تنــد از جانــب حــزب و 

رفقــای آپویــی ایــن گــروه از حــزب رانــده شــدند.

PJAK حــزب شــهیدان و حــزب مقاومت گــران می باشــد. غیــر از آن هیــچ خط مشــی منی توانــد جوابگــوی 

خواســته های خلــق ســتمدیده ی کــورد باشــد. در چنیــن موقعیتــی وارد فعالیــت PJAK می گــردد. تــالش می كــرد 

كــه وظایــف خویــش را بــه نحــو احســن انجــام دهــد. او در PJAK در بخــش مطبوعاتــی آن فعالیــت خویــش 

ــای  ــن كادره ــی از فعال تری ــود، یك ــوردار ب ــی برخ ــه ی فراوان ــش از تجرب ــن بخ ــون در ای ــد. چ ــاز می منای را آغ

مطبوعاتــی بــود. از لحــاظ اخالقــی، از برجســته ترین كادرهــای بااخــالق PJAK بــود. ایــن شــعاری بــود كــه بــا 

آن می زیســت، روزنامه نــگاری بااخــالق، معیــار اساســی او بــود. روزنامه نــگاری كــه فاقــد اخــالق انقالبــی باشــد، 

روزنامه نــگار حقیقــی منی باشــد. در اولویــت هــر كاری، اصــول و پرنســیب آن كار را اســاس می گرفــت. حرفــه ای 

ــی در  ــگاری انقالب ــاد روزنامه ن ــت. او من ــی اس ــی انقالب ــدور از خط مش ــد، ب ــیب باش ــار و پرنس ــد معی ــه فاق ك

عــر نویــن بــود. از لحــاظ شــخصیتی و اخالقــی فــرد شایســته ای بــود. خــود را از كاراكــرت انســان های الف زن و 
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چرب زبــان و دماگــوژ بــدور می ســاخت. او معتقــد بــرآن بــود اگــر روزنامه نــگاری در میــان مــا اخــالق و مبانــی 

انســانی و انقالبــی را اســاس نگیــرد، بی گــامن از كاراكــرت روزنامه نــگار آپویــی بــدور اســت. بــه جــز تخریبــات و 

رضبــه زدن بــه حــزب توانایــی انجــام كاری را نخواهــد داشــت. كار مطبوعاتــی برایــش بســیار بــا اهمیــت بــود. 

او مطبوعــات را مكانیــزم و وســیله ای بــرای نــرش افــكار و عقایــد حــزب می دانســت. روزنامه نــگار انقالبــی الزم 

اســت كــه زبــان انقالبــی را جایگزیــن زبــان خویــش قــرار داده و بــا آن زبــان كــه رادیــكال و دموکــرات می باشــد 

ارزش هــای حــزب و خلــق را حفــظ كــرد. و بــه دامنــه  ی ایــن ارزش هــا بیافزایــد.

او در كار مطبوعاتــی صاحــب ذوق و ســلیقه ی جذابــی بــود. در كار مطبوعاتــی در بخش هــای گرافیكــی و 

ــی از  ــود. یك ــتگی منی من ــاس خس ــن كارش احس ــت از ای ــچ وق ــود. او هی ــت می من ــی فعالی ــپ و صفحه آرای تای

آرزوهــای دیگــری كــه داشــت طراحــی یــك ســایت بــرای HPG بــود. بــر ایــن بــاور بــود كــه از هــر نــوع تكنیكــی 

بایــد بیشــرتین اســتفاده را بنامییــم و بــا آن افــكار رهــری را به خلــق خویــش برســانیم. در ایــن خصــوص تــالش  

زیــادی كــرد. دســتاوردی عظیــم در مطبوعــات PJAK بــرای خلــق خویــش بــه ارث گذاشــت. او همیشــه در تــالش 

آن بــود، كــه دیگــر رفقایــش را آمــوزش دهــد و اســتعدادهای خویــش را در اختیــار ســایرین قــرار دهــد. در كار 

مطبوعاتــی همیشــه حســاس و جــدی بــود. ایــن دو ویژگــی اساســی حساســیت و جدیــت در كار مطبوعاتــی بــرای 

یــك روزنامه نــگار را الزم و ملــزوم می دیــد. او همرزمانــش را آمــوزش مــی داد. به عنــوان اســتاد؛ انســانی متواضــع 

ــم  ــد. علی رغ ــران منی دی ــز از دیگ ــود را متامی ــرد و خ ــندی نك ــاس خودپس ــت احس ــچ وق ــود. هی ــداكار ب و ف

اســتعداد زیــادی كــه داشــت در نهایــت تواضــع و فروتنــی وظایفــی كــه بــه او ســپرده می  شــد، بــا دل و جــان 

ــه انجــام می رســاند. ــا موفقیــت ب پذیرفتــه و آن را ب

ــتان  ــك کوردس ــل دموكراتی ــزب ح ــت ح ــه فعالی ــد و ب ــارج ش ــت PJAK خ ــالدی از فعالی ــط 2005 می در اواس

)PÇDK( در  جنــوب کوردســتان مــی رود. در آنجــا بــاری دیگــر در بخــش مطبوعاتــی فعالیــت نویــن خویــش را 

ــر دوش خــود می گیــرد. روزنامــه ی  ــد. از هــامن اوایــل بخــش عظیمــی از فعالیــت مطبوعاتــی را ب آغــاز می منای

)روژی والت( مشــغول به فعالیــت شــد. او وظیفــه ی تایــپ و آماده  كــردن روزنامــه بــرای چــاپ و انتشــار را بــر 

عهــده خــود می گیــرد. در بســیاری از عرصه هــای مطبوعاتــی حــزب فعالیــت منــوده بــود، در ایــن حرفــه از تجــارب 

ــت در عرصه هــای  ــه فعالی ــی PÇDK نســبت ب ــت مطبوعات ــه ی فعالی ــا اینكــه زمین ــود. ب ــژه ای برخــوردار ب وی

قبلــی بســیار متفــاوت بــود، بــاز بــا وارد بــودن در كار و بــا تجربه بــودن خویــش ایــن كار را هــم به نحــو احســن  

انجــام مــی داد. به دلیــل اختــالف در رشایــط زمانــی و مكانــی و همچنیــن ســاختار اجتامعــی و سیاســی جنــوب 

كوردســتان بــا ســایر بخش هــای دیگــر، الزم بــود كــه بیشــرت دقــت منایــد و بســیاری از حساســیت ها را مدنظــر 

قــرار دهــد. كادری كــه از نظــر شــخصیتی ضعیــف باشــد در ایــن عرصــه تحــت تأثیــر افــكار و ســاختار موجــود 

قــرار می گیــرد و بــه آســانی از دســتاوردها و میــراث بدســت آمــده، دســت شســته و خــود را تســلیم ذهنیــت 

كالســیك ملی گرایــی ابتدایــی می منایــد. او بــه غیــر از آنكــه یــك )روزنامه نــگار انقالبــی( بــود، )ملیتانــی آپویــی( 

بــود و در جنــوب کوردســتان درصــدد آفریــدن شــخصیت و اخــالق آپویــی بــود. بــه نظــر او مهم تریــن چیــزی كــه 

خلــق کــورد محتــاج آن اســت، تغییــر ذهنیتــی، شــخصیتی و اخالقــی بــود. تــا زمانــی كــه یــك كادر چنیــن مبانــی 

را در خــود نهادینــه نســازد، تــوان نهادینــه منــودن چنیــن مبانــی را در جامعــه نخواهــد داشــت. او بــر ایــن عقیــده 

بــود كــه تنهــا فكــر آپویــی به عنــوان جوابگــوی حــل بحــران سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی و اقتصــادی در جنــوب 

ــدن  ــود. آفری ــوب کوردســتان ب ــن در جن ــوردی نوی ــدن ک ــالش او در چارچــوب آفری كوردســتان اســت. فكــر و ت

چنیــن کــوردی را تنهــا بــا ترویــج افــكار آپویــی امكانپذیــر می دیــد. او به عنــوان یــك مبــارز آپویــی ســعی در آن 

داشــت كــه خط مشــی آپویــی را در ایــن عرصــه حاكــم ســازد.
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ــر از  ــه غی ــن زمــان ب ــوب کوردســتان برگــزار شــد. در ای ــی عــراق و جن ــات پارملان ــالدی انتخاب در ســال 2006 می

فعالیــت مطبوعاتــی در جنــوب کوردســتان بــه فعالیــت انتخاباتــی هــم می پــردازد. به عنــوان یكــی از فعال تریــن 

ــود. به خاطــر پرتحــرك  ــغ مشــغول ب ــه تبلی ــورد ب ــد ک ــق رشافتمن ــان خل ــه شــب و روز در می ــود ك ــی ب كادرهای

بــودن، دلســوز بودن و پاك بودنــش در ایــن خصــوص از جانــب خلــق بیشــرت از هــر كادری مــورد تحســین قــرار 

می گرفــت. خلــق همیشــه خواهــان آن بودنــد كــه در میــان آنــان بــه فعالیــت مشــغول باشــد. در اینجــا منایــان 

ــر  ــنگین تری را ب ــه ی س ــاده وظیف ــط فوق الع ــوده، در رشای ــه الزم ب ــی ك ــكان و زمان ــر م ــه او در ه ــردد ك می گ

دوش گرفتــه. او بــه غیــر از فعالیــت فــرشده ی مطبوعاتــی، تبلیغــات انتخاباتــی را بــر فعالیــت ســازمانی خویــش 

ــق  ــوان الی ــا خدمــت منــودن می ت ــا ب ــد. تنه ــن كار شــب و روز فعالیــت می كن ــرای موفقیــت در ای ــد. ب می افزای

خلــق خویــش گردیــد. در مرحلــه ای كــه سیاســت انــكار و امحــا بــر خلــق کــورد تحمیــل می گــردد، هــر انســان 

کــوردی هــر چقــدر فعالیــت منایــد، بــاز هــم كــم بــوده و در ایــن خصــوص تــالش مــداوم و پیویســته بســیار مهــم 

اســت و او بــر مبنــای ایــن فلســفه شــب و روز فعالیــت می منــود.

 PÇDK تــالش خســتگی ناپذیــرش در عــراق و جنــوب کوردســتان موجــب می گــردد كــه از جانــب دفــرت سیاســی

ــرار  ــوی ق ــزه ی معن ــورد تشــویق و اهــدای جای ــن م ــارز نوی ــك كادر و مب ــوان ی ــرد. به عن ــرار گی ــر ق ــورد تقدی م

ــاز بســان  ــا ب ــد. ام ــش درآی ــی خوی ــه ی انقالب ــق وظیف ــه توانســته اســت الی ــود ك ــرد. او خشــنود از آن ب می گی

ــه ای انجــام مــی داد.  یــك آپویــی از خــود انتقــاد می كــرد كــه الزم بــود فعالیــت گســرتده تری را در چنیــن مرحل

ــودن در وجــود او بیشــرت  ــان ب ــد، احســاس ملیت ــه عمــر او افــزوده می گردی در صفــوف مبارزاتــی هــر چقــدر ب

می شــد. احســاس مســئولیت پذیــری در شــخصیت او اوج گرفتــه و احســاس آزادی می منــود. ایــن واقعیتــی اســت 

كــه بــه آن دســت یافتــه و بــر ایــن بــاور بــود كــه هــر جــوان کــورد هــر چقــدر فعالیــت و مبــارزه منایــد، بــه هامن 

انــدازه آزاد خواهــد شــد. بــرای دســت یافنت بــه آزادی تــالش خســتگی ناپذیر الزم اســت و فعالیــت و مبــارزه تــا 

ــا  ــوان یــك جــوان ب ــه و مردمــی در جامعــه مبــدل نگــردد، موفــق نخواهــد شــد. او به عن ــه امــری همــه جانب ب

ــد. ــه شــخصیتی آزاد و دموکــرات دســت یاب ــان توانســت ب تالشــی خســتگی ناپذیر و بی پای

ــده گان  ــرای خوانن ــه ارمغــان آورده را ب ــرای انســانیت ب ــه ب ــارز و فلســفه ای ك ــك مب الزم اســت قهرمانی هــای ی

ــال  ــان در قب ــی ایش ــرز انقالب ــاهو( و ط ــق )ش ــرات رفی ــری از خاط ــش مخت ــن بخ ــم. ای ــان كنی ــواه بی آزادی خ

ایدئولــوژی رهایــی زن می باشــد. در حقیقــت بیــان چنیــن بخشــی بــرای هــر نویســنده ای بســیار مشــكل اســت 

ایدئولــوژی رهایــی زن در کوردســتان در ایــن چنــد دهــه ی اخیــر از جانــب )رهرآپــو( آفریــده شــده اســت،آزادی 

زن یكــی از پایه هــای اساســی ایدئولــوژی و فلســفه ی نویــن رهــری اســت به عنــوان یكــی از )حواریــون آپویــی( 

الزم بــود پروژه هــای رهــری را قبــل از همــه در شــخصیت خویــش نهادینــه منایــد. ایــن ســئوال را بــرای خــود 

ــا  ــش ب ــن خوی ــالد نوی ــد؟ او در می ــد باش ــه بای ــروز چگون ــوده و ام ــه ب ــته چگون ــه در گذش ــرد ك ــرح می ك مط

ــخصیتی و  ــی، ش ــی، اخالق ــرات ذهن ــن تأثی ــی بزرگ تری ــفه ی آپوی ــت و فلس ــنا گش ــی زن آش ــوژی رهای ایدئول

وجدانــی را در روح و روان او بــر جــای نهــاد. در زمــان پیوســنت خــود بــه صفــوف گریــال اعــرتاف بــر آن می منــود 

كــه در جامعــه ی گذشــته هیچ گونــه شــناختی نســبت بــه ایدئولــوژی زن نداشــته، تنهــا بــر اســاس آداب و رســوم 

و فرهنگــی كــه از اجــداد خویــش بــه ارث بــرده بــود، بــه زن می نگریســت. و ایــن هــم ناشــی از واقعیــت نظــام 

اجتامعــی و فرهنــگ غلطــی بــود كــه حكومــت و دولــت بــر جامــع تحمیــل كــرده بودنــد. آگاهــی بخشــیدن بــه 

ــئله ای  ــر مس ــال ه ــه در قب ــد ك ــه می باش ــاهنگان جامع ــارزه ی پیش ــای مب ــی از اولویت ه ــوان یك ــه به عن جامع

جامعــه را آگاه ســازند.

ــد  ــه فاق ــه ای ك ــد. جامع ــان می دی ــر رس راه جوان ــع ب ــكل و مان ــن مش ــوان بزرگ تری ــی را به عن ــدم آگاه  او ع
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ــزی در جامعــه منی باشــد. از اینكــه در  ــچ چی ــدن هی ــه دی ــادر ب ــوده، جامعــه ای كــور و جاهــل كــه ق آگاهــی ب

قبــال چنیــن مســئله  ای كــه به عنــوان بخشــی از حیــات انســانی بــوده، آگاهــی نداشــت، همیشــه خــود را مــورد 

ــر دهــد.  ــن نگــرش خــود را تغیی ــن ای ــان ممك ــن زم ــه در كوتاه تری ــرد ك ــم می گی ــی داد. تصمی ــرار م ــش ق رسزن

به همیــن خاطــر در نهایــت احــرتام و تواضــع بــا رفقــای زن برخــورد می كــرد. در تــالش درك ایدئولــوژی رهایــی 

زن بــود. ناگفتــه منانــد كــه عظمــت و تــوان فكــر رهــری بــود كــه در زمــان اندكــی آنقــدر بــر ذهنیــت جوانــی 

ــذار  ــت دموكراســی خواه و آزادی خــواه گ ــك ذهنی ــه ی ــی ب ــت فئودال ــك ذهنی ــه از ی ــر گذاشــته ك بســان او تأثی

منایــد. او ابــراز می منــود كــه محیــط فئودالــی آنقــدر بــر ذهنیــت مــا تأثیــر گذاشــته، كــه به راحتــی تــوان ســپری 

منــودن آن را نداریــم. چنیــن ذهنیتــی موجــب آن گردیــده كــه روزبــه روز از ایدئولــوژی رهایــی زن دور گشــته و 

در درك منــودن ایدئولــوژی رهایــی زن، تــوان برداشــنت گامــی جــدی و انقالبــی نداشــته باشــیم. نظــام  اجــازه نــداده 

ــان  ــام )عشــق( بیشــرتین خیانت هــا را در حــق زن ــان ســازد و تحــت ن كــه حقیقــت زن در جامعــه خــود را منای

انجــام داده.  ذهنیــت مردســاالری بســیاری از حقایــق در مــورد زنــان را تحریــف كــرده. او به عنــوان جوانــی كــه 

چنیــن ظلمــت و وحشــت تاریخــی را قبــول ننمــوده و تــن بــه بردگــی خویــش و زنــان در جامعــه نــداده، جویــای 

زندگــی ای آزاد هــم بــرای خویــش و جنــس زن بــود. او معتقــد بــرآن بــود كــه زن در جامعــه ی امــروزی محكــوم 

ــد نباشــد.  ــرد بل ــرای م ــه كاری جــز بردگــی و خدمت منــودن ب ــد ك ــرای زن آفریده ان ــی ب ــه آزادی اســت. دنیای ب

ــا  ــده، ب ــه آفری ــت مردســاالری در جامع ــه ذهنی ــی ك ــن طلســم بردگ ــد. ای ــق زن منی دی ــن رسنوشــتی را الی چنی

انقــالب ذهنیتــی در جامعــه و شــخص می تــوان از بیــن بــرد. هــر مــردی در جامعــه ی امــروز الزم اســت ذهنیــت 

ــدد و در ســنگر  ــه ســنگر آزادی خواهــی می پیون ــك جــوان آزادی خــواه ب ــوان ی ــر دهــد. او به عن ــش را تغیی خوی

آزادی خواهــان، ذهنیــت مردســاالرانه ی را بــه بــاد انتقادهــای انقالبــی می گیــرد و بــا تحقیــق منــودن و آمــوزش و 

گفتگــو در خصــوص ایدئولــوژی رهایــی زن پیرشفتــی چشــمگیر می منایــد.

ــنت او در  ــاركت جس ــن مش ــت. همچنی ــوده اس ــتفاده من ــی اس ــر راه ــی زن از ه ــوژی رهای ــرای درك ایدئول او ب

بســیاری از عرصه هــای فعالیتــی و كارهــای مختلــف و بحــث بــا رفقــا، موجــب آن گردیــده كــه حقیقــت زن آزاد 

را بیشــرت درك منایــد. درك منــودن حقیقــت زن برایــش بــه معنــای جلوگیــری از خدشــه دار منــودن آن بــوده. او در 

ایــن خصــوص معتقــد بــر آن بــود كــه نبایــد زنــی را به ســوی بردگــی ســوق داد و یــا اجــازه بدهیــم زمینه هــای 

چنیــن كاری رشــد پیــدا كنــد. چــون چنیــن اعاملــی برایــش بــه معنــای توهیــن و حقــارت بــه ایدئولــوژی )رهرآپــو( 

ــه چنیــن دســتاوردی را  می باشــد. آفریــدن زن آزاد دســتاورد )40( ســاله ی فعالیــت رهــری می باشــد، توهیــن ب

خیانــت بــه حقانیــت رهــری می دیــد. به دلیــل اینكــه ایدئولــوژی رهایــی زن را محصــول خســتگی ناپذیر رهــری 

می دیــد، بــه مبــارزات زنــان در صفــوف گریــال اعتــامد و بــاوری فراوانــی داشــت. همیشــه بــه رفقــای زن روحیــه 

می بخشــید و آنــان را بــرای دوام مبارزاتشــان و نیرومنــد ســازی جنبــش زنــان تشــویق می منــود. بــرای پیرشفــت و 

توســعه ی جنبــش زنــان هــر كاری كــه از دســتش بــر می آمــد انجــام مــی داد. او جنبــش زنــان را به عنــوان جنبــش 

فرشــتگان معــارص می دانســت. تنهــا فرشــتگانی چــون زنــان آزاد و دخــرتان آپوئیســتی می تواننــد جامعــه ای آزاد 

را بیافریننــد و جامعــه را از بحــران موجــود رهــا ســازند. او ابــراز می منــود كــه بــرای آزادی جامعــه، الزم اســت 

زن را آزاد منــود. تنهــا بــا آزاد منــودن زن می تــوان انقالبــی آزاد و دموکــرات را در کوردســتان بــه پیــروزی رســاند. 

ــانی  ــی و انس ــه ی انقالب ــتان وظیف ــی آزاد در کوردس ــدن زن ــه در راه آفری ــتند ك ــی هس ــه جوانان ــان از منون ایش

ــد و  ــد و به عه ــان می ده ــارزات زن نش ــخ مب ــال تاری ــود را در قب ــع خ ــیوه موض ــام داد. بدین ش ــش را انج خوی

پیــامن خویــش در رابطــه بــا تعمیــق و حفــظ ایدئولــوژی رهایــی زن، تــا آخریــن لحظــات زندگــی  وفــادار مانــد. 

ــه  ــی ك ــود. جوان ــاده ب ــدس و خارق الع ــری مق ــش ام ــی برای ــوف مبارزات ــان در صف ــور زن ــر حض ــی دیگ از جهت
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بــرای نخســتین بــار شــاهد چنیــن صحنه هایــی اســت، ایــامن او بــه مبــارزه افزونــرت می گــردد. زن در جامعــه ی 

كالســیك در وضعیتــی قــرار گرفتــه كــه تنهــا در بردگــی پیشــاهنگ بــوده، امــا در صفــوف مبــارزات آپویــی بــا اراده 

و آگاهــی الزم و بــا برخــوردی از ســازماندهی كــردن مســتقل خویــش دوشــادوش مــردان و ســایر اقشــار جامعــه، 

ــت  ــش را بدس ــس خوی ــه نف ــامد ب ــارزات اعت ــوف مب ــك زن در صف ــه ی ــی ك ــد. زمان ــارزه می كن ــرای آزادی مب ب

ــده ی  ــت عقب مان ــاالری و ذهنی ــل مردس ــی در مقاب ــل و تاریخ ــای اصی ــت به ارزش ه ــرای بازگش ــی آورد و ب م

ــی  ــاد. جوان ــد نه ــای خواه ــر ج ــر را ب ــن تأثی ــامن بزرگ تری ــرشی بی گ ــع ب ــان جوام ــد، در می ــارزه می منای آن مب

كــه در جامعــه همــه ی حقــوق فــردی و اجتامعــی را از او ســلب منوده انــد، امــروزه در صفــوف مبــارزات، یــك 

سیاســتمدار، روزنامه نــگار، تئورســین، جنگجــو، دیپلــامت، هرمنــد و...  می باشــد و ایــن همــه ناشــی از فلســفه ی 

ــی از  ــی رهای ــارزه، یعن ــای مب ــن ســاله ی آن اســت. او در حقیقــت یادگرفــت كــه معن ــارزات چندی رهــری و مب

ذهنیــت كالســیك و عقب مانــده و آفریــدن ذهنیــت و شــخصیتی آزاد مــی باشــد. او یــاد گرفــت كــه رفتــار آدمــی 

ــه  ــا انســان ها اســت ك ــار م ــرات رفت ــت و تأثی ــر اســت. بی گــامن فعالی ــدازه ای مؤث ــا چــه ان ــخ ت ــالی تاری در الب

ــوان یكــی از رهــروان فلســفه ی  ــق کــورد، او به عن ــن خل ــخ نوی ــد. امــروز در تاری ــن می كن ــخ را تعیی مســیر تاری

آپویــی بــه یكــی از قهرمانــان جنبــش آزادی خواهــی تبدیــل شــده كــه بــرای همیشــه یــاد او زنــده خواهــد مانــد. 

و ایــن وظیفــه ی ماســت كــه بــا ادامــه ی راه و پیگیــری اهــداف آنــان َدیــن خــود را به آنهــا و بــه خلــق اَدا كنیــم.
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پرواز به سوی آزادی

ــه داشــت.  ــی، مشــاركت فعاالن ــی در بســیاری از عرصه هــای فعالیت ــق شــاهو ســال ها در صفــوف مبارزات    رفی

تجــارب ویــژه ای در ایــن خصــوص كســب می كنــد. بــا گــذر زمــان خــود را بــرای فعالیت هــای دشــوارتری آمــاده 

می منــود. در نهایــت بــه آرزویــی كــه از آن دســت نشســته و ســال ها در انتظــار آن مانــده بــود، )رفــنت بــه شــامل 

کوردســتان( می رســد. او 7 ســال انتظــار كشــید. بعــد از فعالیتــی موفــق و مؤثــر در كار مطبوعــات، دگــر بــار از 

فعالیــت مطبوعاتــی حــزب حــل دموكراتیــك كوردســتان )PÇDK( خــارج می گــردد و بــر طبــق پیشــنهاد خــودش 

راهــی نیروهــای مدافــع خلــق )HPG( می گــردد. قبــل از رفــنت او بــه منطقــه ی )بهدینــان( از رفقــای )قندیــل( 

ــن  ــد. ای ــاری دیگــر نخواهــد دی ــود كــه چهــره ی همرزمانــش را ب ــگار مطمــن از آن ب ــد،  ان خداحافظــی می منای

آخریــن دیــدار او بــا همرزمــان قدیمــی اش بــود. اگــر چــه به راســتی تــرك همرزمــان قدیمــی بســیار ســخت اســت. 

ــال، بســان یــك قهرمــان، همرزمانــش را درآغــوش گرفــت و  گفــت: »در هــر  ــول واقعیــت زندگــی گری ــا قب امــا ب

كجــا كــه باشــیم همدیگــر را فرامــوش نخواهیــم کــرد. تنهــا خواســته ی مــن آن می باشــد كــه بــه یــاد و خاطــره ی 

همرزمــان قهرمان مــان بــا دل و جــان مبــارزات خویــش را ادامــه دهیــم و تــالش و قهرمانی هــای ایــن همرزمــان 

شــهیدمان نبایــد بــه هــدر رود«. بــه یــاد دارم، در آخریــن دیدارمــان پیغامــی كــه بــه مــن داد، ایــن بــود؛ »احســاس 

می كنــم كــه بــار دیگــر همدیگــر را منی بینیــم و امیــدوارم كــه مــرا عفــو كنــی و بــرای ادامنــودن َدیــن انقالبــی 

خویــش در  HPGســعی می منایــم كــه بــه آخریــن ســطح و رتبــه ی گریــال و ملیتــان بــودن دســت یابــم«، آخریــن 

رتبــه بــرای یــك ملیتــان پــرواز به ســوی آزادی بــود، او بــه كاروان شــهیدان پیوســت. 

بعــد از مدت هــا و انتظــاری طوالنــی، بــه كاروان مبــارزان در شــامل كوردســتان پیوســت. جــای گرفــنت در خــط 

مقــدم جنــگ بــرای خویــش را امــری رضوری قلمــداد منــود. تجــارب گریالیــی و درك حقیقــت فلســفه ی آپویــی،از 

او مبــارزی متــام عیــار آفریــده بــود. او اكرثیــت زمــان خویــش را در عرصــه ی مطبوعــات ســپری منــوده بــود، بــر 

ــارزات آزادی خواهــی HPG و  اهمیــت مطبوعــات و رســانه ها را در ایــن عــر واقــف بــود. به دلیــل وجــود مب

بازتــاب ضعیــف آن در رشق کوردســتان و ایــران، مــدام ســعی و تــالش می كــرد كــه ایــن مبــارزات و فعالیت هــا 

را بــا افــزودن بخــش فارســی بــه ســایت HPG  به متامــی خلــق برســاند، می گفــت: »اگــر زنــده مبانــم، حتــامً ایــن 

وظیفــه ی انقالبــی را انجــام خواهــم داد«.  ایــن خواســته ای بــود كــه ســال ها بــرای دســت یافــنت بــه آن تــالش 

ــردد.  ــپار می گ ــتان رهس ــامل کوردس ــتان های ش ــوی كوهس ــت به س ــاوری و مقاوم ــد، ب ــاری از امی ــود. با كوله ب من

ایــن راهــی اســت، بــه نــام راه مبــارز و آفریــدن زندگــی ای نویــن. راهــی كــه یــك مبــارزه، در مرحلــه انــكار و 

امحــاء بــرای خلــق کــورد مقاومــت و مبــارزه را بــه عنــوان یگانــه راه بــرای جوانــان معیــن منــود. راهــی كــه تنهــا 

ــرواز  ــا پ ــس ب ــان آورد. پ ــدگان، آزادی را به ارمغ ــرای بازمان ــه آزادی دســت یافــت و ب ــوان ب ــا پیمــودن آن می ت ب

ــت و  ــه ی مقاوم ــه داد. او در جبه ــداكاری را ادام ــت و ف ــارزه، مقاوم ــی مب ــتان خط مش ــامل کوردس ــوی ش به  س

آزادی برعلیــه جبهــه ی اســتثامر و بردگــی ایســتاد.

ــی  HPGدر  ــرارگاه نظام ــی در ق ــدك زمان ــردد. در ان ــتان می گ ــامل کوردس ــی ش ــالدی راه ــال 2006 می او در س

ــد.  ــه دره ی )زاپ زاگــرس( می رون ــش ب ــان( مســتقر می شــود. بعــداً همــراه گروهــی از همرزمان منطقــه )بهدین

ــی همچــون  ــن مكان ــه چنی ــود. رســیدن او ب ــش در صفــوف HPG در شــامل کوردســتان ب ــن گام نوین ــن اولی ای
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خوابــی بــود كــه بــه واقعیــت می پیوســت. متامــی لحظــات رسشــار از امیــد و انــرژی بــود. چنیــن خصلتــی باعــث 

شــده بــود جوانــی دوســت داشــتنی باشــد و همــه بــه او احــرتام بگذارنــد. چنیــن برخــوردی را به عنــوان شانســی 

بــرای خــود می دیــد و ایــن شــانس را به عنــوان كلیــد پیرشفــت خویــش در عرصــه ی فعالیتــی، مــورد بهــر ه وری 

ــد ماهــی از حضــورش در شــامل  ــه كاروان شــهیدان پیوســت و چن ــا افســوس او بســیار زود ب ــرار مــی داد. ام ق

کوردســتان ســپری نگردیــده بــود كــه بــه مقــام شــهادت می رســد. او و رفیــق )ســیوان( همــراه )5( ســتاره دیگــر 

در )اوج آســامن آبــی( بــرای نابــودی ابرهــای ســیاه ظلمــت و ســتم خــود را فــدا كردنــد. ســینه های خــود را ســپر 

ــارزان توانســتند ارزش هــای نویــن خلــق  ــا از رشف و نامــوس خلــق دفــاع مناینــد. در حقیقــت ایــن مب كردنــد ت

ــه به ســوی  ــه فداكاران ــود ك ــش به ســوی كار( ب ــه ی )پی ــارزان مرحل ــی از مب ــد. او داوطلب کــورد را محافظــت كنن

مبــارزه شــتافت و بــا ارصار زیــاد در گــروه فداییــان دره ی )زاپ زاگــرس( قــرار گرفــت. مبــارزی كــه می خواســت 

ــد. ایــن ارصار برآفریــدن زندگــی  ــارزه منای ــا دشــمنان مب ــا عشــق و عالقــه و خواســته ی خویــش ب ــه و ب فداكاران

ــتاره ی  ــراه )6( س ــوال او هم ــن من ــه انســانی آزاد. بدی ــرای دســت یافنت ب ــود. ارصار او، ارصاری اســت ب ــن ب نوی

ــارزان را  ــن مب ــی كــه اطــراف ای ــازان و ضحاكان ــا رسب ــی ب ــد كــه به شــیوه ای فدای ــم می گیرن دیگــر آپویــی تصمی

گرفتــه و خواهــان نابــودی و امحــاء ایــن گروهــان آپویــی بودنــد، مبــارزه مناینــد. ایــن مبــارزه ای بــود بــرای نجــات 

ــت  ــمنان مقاوم ــنگین دش ــلحه های س ــل اس ــرس( در مقاب ــبانه روز در دره ی )زاپ زاگ ــه دو ش ــان ك همرزمانش

می كردنــد. ایــن حقیقــت مبــارز آپویــی اســت، كــه آنچــه را بــرای خــود بخواهــد، در آغــاز بــرای همرزمانــش و 

خلقــش خواســته و بــرای کوردســتانی آزاد و دموکــرات حــارض بــه  فداكــردن جــان خــود می باشــد. ایــن داســتان 

ــب تاریك پرســتان و ظاملــان را شــكافت و بذرهــای آزادی و یكســانی را در  ــارز اســت كــه قل ــی مب زندگــی جوان

هــر جــا كــه بــود كاشــت.

ــو( نامگــذاری شــده اند.  ــان )رهرآپ ــه فدایی ــان 1999 می باشــد. ایــن نســل ب ــه نســل جوان او از اینكــه متعلــق ب

از ســال 1999 آن ســال تــا زمــان شــهید شــدنش حقیقتــاً به مثابــه ی یــك فدایــی مبــارزه كــرد. مبــارزی كــه اثبــات 

منــود، آپوئیســت ها حــرف و عمــل آنهــا یكــی اســت. ایــن فدایی هــا هســتند كــه دشــمنان را بــه ســتوه درآورده 

و حتــی از شــنیدن نــام ایــن مبــارزان آشــفته می شــوند. فداییــان )دره ی زاپ زاگــرس(، )7( ســتاره ی )آســامن آبــی 

کوردســتان( همیشــه در تاریــخ مبــارزات آزادی خواهــی درخشــان و پابرجــا خواهنــد مانــد و یــاد و خاطره هایشــان 

ــان، »آزاد  ــا جوان ــرای م ــام او ب ــه پیغ ــرد ك ــم ب ــه آن خواهی ــی ب ــا پ ــد. در اینج ــد مان ــدان خواه ــه جاوی همیش

زیســنت« می باشــد. بــرای بدســت آوردن زندگــی آزاد، مبــارزه ای فداكارانــه و جســورانه الزم اســت. اگــر جوانــی 

در کوردســتان در چنیــن رشایــط بحرانــی و همچنیــن مرحلــه ای كــه خلــق کــورد به عنــوان مرحلــه ی فینــال در آن 

جــای گرفتــه، راه مبــارزه و خدمــت را در پیــش نگیــرد، بــه تاریــخ و ارزش هــای خلــق کــورد خیانــت منــوده. زنــده 

ــان می  باشــد  ــات آن ــت رســاندن مطالب ــاد شــهیدان و ادامــه ی راه و عملی منــودن و به موفقی ــام و ی نگه داشــنت ن

و ایــن وظیفــه ی هــر انســان رشافتمنــد و آزاد اســت.
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درسی كه از داستان قهرمانی باید آموخت

   آموخــنت، صحیح تریــن و ســودمندترین راه بــرای زیباســازی زندگــی هــر انســانی اســت. بــا كســب تجربــه و ملــس 

ــان و آزادی  ــی قهرمان ــوان خط مش ــفی می ت ــی و فلس ــورت علم ــارز آزادی به ص ــك مب ــای ی ــی ازارزش ه و درك حقیق

را احیــاء منــود. قهرمانــان معــارص، پیــام آوران و نویددهنــده گان آزادی و دموکراســی در جامعــه هســتند. ایــن مبــارزان 

در طــول تاریــخ از ارزش هــای انســانی و حقیقــت محافظــت منوده انــد. همچــون جریــان یــك رودخانــه تــا بــه امــروز 

ــان اســت. جامعــه ای كــه از تاریــخ تجربــه كســب منایــد و امــروزه به شــیوه ای  خط مشــی مقاومــت و آزادی در جری

علمــی، فلســفی، تاریخــی، اجتامعــی و ... تحلیــل منایــد و در زندگــی خویــش عملــی ســازد، تاریــخ تحریــف شــده را بــه 

مســیر صحیــح آن بازمی گردانــد. بــرای آن جامعــه، تاریــخ بــاری دیگــر خــود را تكــرار منی منایــد و عــدم تكــرار تاریــخ 

بــرای یــك جامعــه بــه معنــای موفقیــت و پیــروزی آن جامعــه خواهــد بــود. این حقیقتی اســت كــه امــروز ما بایــد آن را 

قبــول كنیــم. تاریــخ، امــروز ماســت و امــروز تاریــخ فرداســت. قهرمانــان معــارص را نبایــد فرامــوش كنیــم. ایــن وظیفه ای 

مقــدس و انقالبــی اســت كــه بــر دوش جوانــان اســت.

داســتان قهرمانــی رفقــا )ســیوان و شــاهو(، داســتانی اســت كــه چگونــه زیســنت و مبارزه منــودن را بــه مــا می آمــوزد. 

ایــن داســتان انقالبــی ذهنــی و وجدانــی در جامعــه ی بــرشی اســت. هــر مبــارزه و مقاومتــی در راه آزادی، ایــن انقــالب 

را غنی تــر خواهــد كــرد. ایــن دو رفیــق بــا مبــارزه، مقاومــت و شــهادت خــود در )زاپ زاگــرس( به منــاد فــداكاری و از 

خودگذشــتگی بــرای متامــی جوانــان مبــارز و آزادی خواهــان تبدیــل شــدند. مبــارزه ی آنــان، مبــارزه ای بــود در راســتای 

بنیادنهــادن جامعــه ای آزاد و دموكــرات. پس این دو همرزم، دو شــكوفه، دو ســتاره  ی درخشــان، دو مبــارز، دو جنگجوی 

بــا تجربــه، دو اســتاد زندگــی آزاد بــرای مــا می باشــند. آنهــا همچــون شــكوفه های نــو رســیده ای در کوردســتان همیشــه 

رسســبز و باطراوتنــد كــه بــا رسســبزی و طــراوت خویــش، محیــط را زیبــا و خــوش بــو می مناینــد. ایســتار ایــن دو همرزم 

در حامســه ی دره ی )زاپ زاگــرس(، ایســتاری زیبــا، جــذاب، امیددهنــده، فــداكار، جســور، باورمندانــه بــود. ایســتاری كــه 

ابــر ظلمــت و هیوالهــای وحشــی قــدرت و اقتــدار را آشــفته و پریشــان منــود. ایــن مبــارزان، ثابــت كردنــد كــه جامعــه 

و نیروهــای پیشــاهنگ آن، هیچــگاه در مقابــل متجاوزیــن و حاكــامن تســلیم نشــده و مقاومــت همیشــه ادامــه دارد. 

اراده ای كــه كوهســتان آزاد آن را به عنــوان اراده ای پوالدیــن می ســازد و ایــن اراده جامعــه ای را تشــكیل می دهــد كــه از 

آن به عنــوان اراده ی جامعــه ی فرودســت بنــام منــود.

آنهــا بــا شــعار  )یــا ســه ركه وتن یــا ســه ركه وتن( بــا هم عهــد بســتند و تــا آخریــن لحظه هــای زندگــی و شــهادت هــم 

به عهــد خــود وفــادار ماندنــد. همچــون عهــدی كــه بــا شــهید قهرمــان )حشــمت الله مجیــدی( معــروف بــه )شــاهو( 

بســتند. وظیفــه ی مــا هــم پیــامن و عهدبســنت بــا شــهدایامن می باشــد. الزم اســت كــه ایــن كاروان آزادی را به مقصــد 

نهایــی برســانیم. ایــن كاروانــی اســت كــه کوردســتان را تبدیــل بــه بهشــت منــوده  و ارزش هــای معنــوی و انســانی زنــده 

نگــه مــی دارد. آفریــدن، وظیفــه ی ایــن دو همــرزم فــداكار بــود. محفــوظ منــودن و ترویــج و تعمیــق آن هــم وظیفــه ی 

جوانــان امــروز اســت كــه آینــده و رسنوشــت جامعــه به دســت و اراده ی آنهــا شــكل خواهــد گرفــت. آنهــا بــا مبــارزه و 

زندگــی خــود، الگــوی زندگــی ای رشافتمندانــه را بــرای آینــده گان بــه ارث گذاشــتند. یادشــان همیشــه در ذهــن و روح ما 

باقــی خواهــد مانــد. یــاد و خاطره هــای ایــن شــهیدان، مانیفســت زندگــی آزاد اســت. ایــن وظیفــه ای اســت كه شــهیدان 

آن را به عنــوان امانتــی در دســت بازمانــدگان انســانیت قــرار داده كــه ایــن امانــت آزادی را محفــوظ و بــه موفقیــت 

برســانیم. باشــد كــه بــا ادامــه ی راه و اهــداف شــهیدان، در پیشــگاه تاریــخ و آزادی خواهــان رسبلنــد و رسافــراز باشــیم. 

یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.

2008/3/6 میالدی 
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 بخش سوم

گزارش شخصی شهید )شاهو( برای اعضای دوره ی آموزشی شهید »فرهاد«

ــانی  ــر انس ــب ه ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــی می باش ــالب درون ــی انق ــای اساس ــازی بنیان ه ــی و خودس    خودشناس

ــص  ــاده ام، دارای نقای ــدم نه ــن راه ق ــه در ای ــز ك ــن نی ــود. م ــی و شــخصیتی خواهــد ب ــه تحــوالت درون ــادر ب ق

ــه پیرشفــت و موفقیــت در كارهــا و  ــا آنهــا را برطــرف نســازم، قــادر ب و كمبودهــای شــخصیتی می باشــم كــه ت

زندگــی نخواهــم بــود. بنابرایــن مبــارزه درونــی خویــش را از مدتــی پیــش، بــه شــیوه ای منســجم آغــاز منــوده و 

از هــر گونــه امكانــی بــرای رســیدن بــه چنیــن هدفــی اســتفاده می كنــم، بنابرایــن از آموزش هــای روزانــه گرفتــه 

ــم. ــن امــر تــالش می منای ــرای تحقــق ای ــه، ب ــا برخوردهــای ســاده روزان ت

آمــوزش دفاعیــات رهــری، شــانس بزرگــی بــرای هــر چــه رسیع تــر و بیشــرت رســیدن بــه ایــن امــر خطیــر بــود. 

زیــرا یكــی از عواملــی كــه باعــث شــده اســت كــه مــا همچنــان ضعیــف مبانیــم، درك نکــردن كامــل واقعیــات 

ــازمانی،  ــم از نظرس ــه ه ــود ك ــث می ش ــی باع ــن نكات ــف در چنی ــد. ضع ــری می باش ــفه ی ره ــق فلس و حقای

ایدئولوژیــك، سیاســی و هــم از نظــر شــخصیتی و رفتــاری پیرشفــت چشــمگیری نداشــته و همچنــان بــر ادامــه ی 

شــیوه ی زندگــی ای كــه داشــته ایم ارصار ورزیــم. بهمیــن خاطــر مــن نیــز بــرای اصــالح شــخصیت و خودشناســی و 

خودســازی تــا حــد تــوان خــود از محتویــات دفاعیــات اســتفاده منــودم. هــر چنــد كــه در حــال حــارض تأثیــرات و 

یــا میــزان دریافــت و درك واقعیــات آن در شــخصیت و رفتــار مــن به انــدازه ای چشــمگیر نباشــد، قطعــاً درآینــده 

بســیار مفیــد و مؤثــر واقــع خواهــد شــد.

ــد هســتم  ــرا معتق ــرده ام، زی ــن موضــوع فكــر ک ــورد ای ــز دیگــری در م ــن مــدت بیشــرت از هــر چی در طــول ای



76      

كــه اگــر بــا ایــن شــخصیت كنونــی بخواهیــم كــه مبــارزه ی بــزرگ حزبــی را انجــام دهیــم، در وســط راه دچــار 

مشــكالت شــده و ســازمان را نیــز دچــار دردرس خواهیــم کــرد. بــا توجــه به اهمیــت و حساســیت مقطــع كنونــی 

ــل  ــا حداق ــخصیتی ب ــیس ش ــازه تأس ــا و ت ــی نوپ ــب حزب ــت در قال ــتان و فعالی ــران و رشق كوردس ــارزه در ای مب

نقایــص رشط الزم می باشــد و مــن نیــز بــرای فعالیــت در چنیــن حزبــی ســعی در برطــرف کــردن خصوصیــات و 

الگوهــای رفتــاری نادرســت خویــش دارم.

ــه  ــد ك ــر چن ــود. ه ــیار ســودمند ب ــن بس ــرای م ــه ب ــم ك ــم بگوی ــم، می توان ــه دیده ای ــی ك ــورد آموزش ــا در م ام

به صــورت فعــال و گســرتده در آن رشكــت نداشــتم، امــا در بســیاری از مــوارد دیگــر توانســتم كــه در راه 

ــارزه را دارم. ــروزی در مب ــا آرزوی پی ــی رفق ــرای متام ــان ب ــرم. در پای ــره بگی ــی از آن به خودشناس

با تقدیم درود و احرتامات انقالبی                                                                                            

شاهو دجله

2003/7/24
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گزارش خودانتقادی شهید »شاهو«، برای برا ی اعضای پالتفرم دوره ی شهید »فرهاد«

   مــن در شــهر )جوانــرو( واقــع در اســتان كرماشــان بدنیــا آمــده ام. ایــن شــهر دارای طبیعتــی كوهســتانی و آب و 

هوایــی معتــدل می باشــد. وضعیــت آب و هوایــی آن زمینــه ی مســاعدی را بــرای كشــاورزی و دامــداری به وجــود 

آورده اســت. امــا به خاطــر عــدم رســیدگی دولــت تــا كنــون از شــیوه ی بهره بــرداری حرفــه ای بی نصیــب مانــده 

ــه  ــه قــرار گرفت ــد تپ ــرد. شــهر در محــدوده چن ــه انجــام می گی و بیشــرت كارهــا به صــورت ســنتی و نیمــه پیرشفت

ــه كرماشــان وکوردســتان، از  ــه ای فصلــی از وســط آن می گــذرد، از جنــوب بــه رسپل ذهــاب، از رشق ب و رودخان

شــامل بــه پــاوه و از غــرب بــه عــراق محــدود می شــود. دارای چنــد بخــش و چندیــن روســتای كوچــك و بــزرگ 

ــرزی  ــی به خاطــر م ــی زندگ ــط كل ــد و رشای ــی می كنن ــه شــیوه ای یكســان زندگ ــاً ب ــه همگــی تقریب می باشــد. ك

بــودن، نســبتاً شــبیه همدیگــر اســت.

مــردم جوانــرو به خاطــر رشایــط طبیعــی و تاریــخ ویــژه ی خویــش و همچنیــن دیــن و اعتقــاد آنهــا بــه  اســالم، 

ــاً  عشــیره ای می باشــد. از نظــر  ــوده و بافــت اجتامعــی آن تقریب ــه ای مقــاوم و فرهنگــی اســالمی ب دارای روحی

مذهبــی نیــز همگــی اهــل ســنت و شــافعی می باشــند. از نظــر فرهنگــی و زبانــی، هنــوز هــم اصالــت خویــش 

را حفــظ منــوده و بســیاری از آداب و رســوم ســنتی هنــوز هــم پابرجــا می باشــد. به خاطــر سیاســت های 

خصامنــه ی دولت هــای مركــزی همیشــه در میــان عشــایر جنــگ و درگیــری وجــود داشــته. قبــالً آمــار بی ســوادی 

در جامعــه بــاال بــود. اكنــون وضــع بهــرت شــده و گرایــش مــردم و جوانــان بــه مطالعــه و ســوادآموزی تغییــر كــرده. 

تــا جایــی كــه هــر ســاله تعــداد زیــای از جوانــان ایــن منطقــه از دانشــگاه های ایــران فارغ التحصیــل می شــوند.

بــا وجــود همــه ی مشــكالت و سیاســت های مختلــف مــردم آنجــا بســیار مقــاوم بــوده واز حــس میهن دوســتی 

فوق العــاده ای برخوردارنــد. ایــن نیــز باعــث شــده اســت كــه سیاســت  آسمیالســیون فرهنگــی، تــا ســال های اخیــر 

ــت  ــا وضعی ــد دولت ه ــر سیاســت های جدی ــر به خاط ــال های اخی ــا در س ــد. ام ــه نرس ــه نتیج ــه ب ــن منطق در ای

مــردم و به خصــوص جوانــان بدتــر شــده اســت.

ــدر و  ــی نقشــبندیه می باشــد. هــم پ ــه ای به خصــوص منی باشــد و جــزء طریقــت دین ــا جــزء طایف ــواده ی م خان

هــم مــادرم در خانــواده ی مذهبــی بــه دنیــا آمده انــد. پــدرم آمــوزگار و مــادرم نیــز بی ســواد می باشــد. به خاطــر 

رشایــط شــغلی پــدرم از هــامن ابتــدای كودكــی بــه تحصیــالت عالقــه ی زیــادی نشــان دادم و ایــن نیــز باعــث شــد 

كــه بیشــرت وقــت خویــش را بــه ایــن كار بگذرانــم. تأكیــد خانــواده بیشــرت بــر روی مســئله ی ادامــه تحصیــل بــود. 

و از نظــر عاطفــی و روحــی تعامــل مــا بســیار ضعیــف بــود. همیشــه تنهــا بــودم و ایــن نیــز باعــث شــده كــه 

شــخصیتی منــزوی و خودكم بیــن در مــن شــكل بگیــرد كــه تأثیــرات آن هنــوز هــم وجــود دارد. اساســاً می توانــم 

بگویــم كــه بــه خاطــر وضعیــت خانوادگــی تــا حــد زیــادی از مواهــب و احساســات و عواطــف دوران كودكــی 

محــروم مانــدم و دامئــاً مجبــور بــودم كــه مثــل بزرگ ترهــا رفتــار كنــم. 

ــواع و اقســام انســان ها،  ــا ان ــز ب ــط كار نی ــه كار شــدم، در محی ــت مشــغول ب ــالت در غرب ــام تحصی ــس از امت پ

ــط  ــر رشای ــود. به خاط ــت ب ــه ای گرانقیم ــز تجرب ــن نی ــه ای ــتم. ك ــورد داش ــا و ... برخ ــخصیت ها ، فرهنگ ه ش

خاصــی كــه داشــتم از خدمــت رسبــازی معــاف شــدم و به خاطــر طــرز فكــر خــاص خویــش و ســن كــم ازدواج 

نکــردم. امــا از هــامن دوران نوجوانــی ارتبــاط مناســبی بــا جنــس مخالــفـ  البتــه در محــدوده ی  آشــنایان و فامیــل 

ـ داشــتم. بــا وجــود اینكــه تأثیــرات مذهبــی در منطقــه و خانــواده زیــاد بــود، بــاز هــم تــا حــدی موفــق شــدم 

كــه خــود را از تعامــل و ارتباطــات ســنتی و مــرر بــدور ســازم.

بیشــرت اوقــات فراغتــم را بــا دوســتان می گذرانــدم. دوســتانم نیــز هــر یــك دارای طــرز فكــری بودنــد و ایــن هــم 
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باعــث كــم و بیــش بــا انــواع فكرهــا آشــنایی پیــدا كنــم. چــون بیشــرتین متركــز و اهمیــت را بــه ادامــه ی تحصیــل 

ــز بحث هــای  ــد از آن نی ــل و بع ــردم. در دوران تحصی ــدا نك ــش پی ــر خاصــی گرای ــه فك ــی دادم، ب و دانشــگاه م

زیــادی در مــورد سیاســت های دولــت در کوردســتان و احــزاب کــوردی بــا دوســتانم داشــتم،  امــا به طــور كلــی 

از فعالیــت سیاســی و رشكــت در احــزاب دوری می كــردم.

چنــد ســال قبــل از ملحق شــدن به حــزب در یكــی از رشكت هــای تهــران مشــغول بــه كار شــدم، در آنجــا 

ــی داشــتم،  ــه ی مذهب ــی و هــم مجادل ــه ی مل ــن هــم مجادل ــود. بنابرای ــه فكــری فراهــم ب ــرا ی مجادل ــط ب محی

امــا شــناخت مــن نســبت بــه PKK  بســیار كــم و ضعیــف بــود و تنهــا در ســطح اطالعــات عمومــی بــود. فقــط 

مقــدار اطالعــات جزئــی در مــورد آن داشــتم. پــس از دســتگیری رهــری بــرای اولیــن بــار عكــس رهــری و حتــی 

نــام درســت او را یــاد گرفتــم. از طریــق روزنامه هــای ایــران و اخبــار رادیــو و تلویزیــون اطالعــات كمــی بدســت 

آوردم. امــا پــس از مــدت زمــان كوتاهــی از طریــق رفــت و آمــد بــا رفقــای دانشــجو آشــنایی بیشــرتی بــا حــزب 

پیــدا کــردم و همــراه بــا دوســتان دانشــجویم در تظاهرات هــای تهــران رشكــت کــردم. بهرتیــن عاملــی كــه باعــث 

ــه  ــته ب ــی وابس ــورد، همگ ــر ک ــزاب دیگ ــرا اح ــود. زی ــودن PKK ب ــتقل ب ــد، مس ــه PKK ش ــن ب ــدی م عالقه من

نیروهــای خارجــی بودنــد، امــا بــا دســتگیری رهــری و تحلیالتــی كــه آن زمــان داشــتم بــه ایــن واقعیــت رســیدم 

 PKK هامننــد احــزاب دیگــر کــورد نیســت. از طــرف دیگــر دوســتانم همیشــه می گفتنــد كــه اعضــای PKK كــه

از ســطح فرهنــگ و ســواد باالیــی برخوردارنــد و حتــی در ســنگرهای جنــگ نیــز مشــغول مطالعــه می باشــند، 

ایــن نیــز نقطــه ی قابــل توجهــی برایــم بــود و ســبب شــد كــه عالقــه ی مــن بیشــرت شــود. ایــن دالیــل و حــس 

میهن دوســتی و انتقــام از دشــمنان و همچنیــن تحــت تأثیــر دســتگیری رهــری، بــه حــزب پیوســتم. 

از ابتــدای پیوســنت بــه حــزب و بعــد از آمــوزش اولیــه، در یكــی از گروه هــای نظامــی بــودم. بعــد از چنــد مــاه 

ــار  ــد از آن در به ــودم. بع ــز در آنجــا ب ــاه نی ــد م ــوكان( پیوســتم و چن ــع در )قلعه ت ــی واق ــردان فدای ــك گ ــه ی ب

ــوردی  ــش ک ــا در بخ ــودم. در آنج ــا ب ــال 2002 در آنج ــار س ــا به ــه و ت ــات  رفت ــش مطبوع ــه بخ ــال 2000 ب س

روزنامــه ی »والت« كار می کــردم. البتــه در ایــن فاصلــه زمانــی بــه مــدت 4 مــاه در 2 دوره ی مطالعــه و تحقیــق 

 )YRD( رشكــت کــردم، در بهــار ســال 2002  بــه منظــور آمــوزش حرفــه ای، بــه اتحادیــه ی رســانه ی دموکراتیــك

ــك دوره  ــز در ی ــد از آن نی ــك دوره ی آموزشــی را در آنجــا پشــت رس گذاشــتم. بع ــم و ی ــره( رفت ــع در )خنی واق

آموزشــی مخصــوص كادر رشكــت كــردم. پــس از آن وارد نیروهــای نظامــی شــده و چنــد مــاه در آنجــا بــوده و بــه 

نیروهــای شــامل كوردســتان پیوســتم، كــه بــه ســبب بیــامری از آنجــا خــارج شــده و مدتــی را در قــرارگاه نظامــی 

»ســوره دی« بــودم. 

در مدتــی كــه در بخــش مطبوعــات بــودم، از نظــر فكــری پیرشفت هــای خوبــی داشــتم. امــا از نظــر روحــی بــا 

مشــكالت زیــادی برخــوردم و تأثیــرات منفــی زیــادی داشــت. در اتحادیــه ی رســانه ی دموکراتیــك )YRD( آرامــش 

ــا شــنیدن خــری  ــا در اواخــر دوره ب ــل توجهــی برخــوردار شــدم، ام ــه و از پیرشفــت  قاب نســبی خــود را بازیافت

بــد كــه در مطبوعــات اتفــاق افتــاده بــود، دوبــاره ناراحــت شــدم. تأثیــرات ایــن خــر در دوره ی آموزشــی كادر، 

بیشــرتین اثــرات خــود را منایــان ســاخت، بطــوری كــه نتوانســتم وظایــف محولــه خــود در ایــن دوره را به صــورت 

موفقیت آمیــزی انجــام دهــم. فعالیــت در عرصــه ی نظامــی و رفــنت به شــامل كوردســتان باعــث شــد بهــرت شــوم. 

بــا خــروج از آن نیروهــا بســیار ناراحــت بــودم، به صورتــی كــه مــی گفتــم اگــر نتوانــم كــه بــه شــامل بــروم دیگــر 

الیــق ایــن نیســتم كــه در نیروهــای نظامــی باقــی مبانــم و بایســتی از آن خــارج شــوم. ایــن فكــر كــه از ناراحتــی 

زیــاد به وجــود آمــده بــود تــا مدتــی مــرا راحــت نگذاشــت. امــا در طــول مدتــی كــه در قــرارگاه نظامــی بــودم، 

تفكــرات خوبــی در مــورد آن داشــتم. رفــنت رفقایــم بــه شــامل و ماندنــم در اینجــا مــرا بســیار ناراحــت کــرد. در 
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ایــن دوره ی آموزشــی، از نظــر روحــی در رشایــط نســبتاً نامناســبی بــودم، امــا از نظــر كار و آمــوزش ســازماندهی 

ــت و  ــن داش ــر م ــی ب ــرات خوب ــرده و تأثی ــب ک ــی را كس ــارب خوب ــوارد تج ــر م ــوژی و دیگ ــازمان(، ایدئول )س

توانســتم كــه در مــوارد زیــادی پیرشفــت داشــته باشــم. مخصوصــاً در مــورد خودشناســی، پیرشفــت قابــل توجهــی 

داشــتم.

در آموزش هــا همیشــه خواســته ام كــه بیشــرتین اســتفاده را بــرم، تــا اینكــه بتوانــم بیشــرتین و بهرتیــن خدمــت 

را انجــام دهــم. در همــه ی وظایفــی كــه بــر عهــده ام گذاشــته شــده اســت ـ از ابتــدای پیوســنت حــزب تاكنــون 

تــالش كــرده ام كــه موفقیــت كامــل بدســت آورم و تــا آخریــن حــد تــوان و امــكان كارکــرده ام تــا بتوانــم موفــق 

باشــم. البتــه مشــكالتی هــم وجــود داشــته اســت. امــا به عنــوان طــرز فكــر، برخــورد خــود بــا وظایــف را مناســب 

ــم. ــی می كن ارزیاب

در آمــوزش و كار در طــرز فكــر و برخوردهــای مــن، فلســفه خط مشــی ایدئولوژیــك ـ سیاســی و مبــارزات 

ــه روز در ایــن مــوارد گام هــای مناســبی برداشــته ام،  ســازمانی، تأثیــرات بســزایی داشــته اند، به صورتــی كــه روزب

البتــه بیشــرت اوقــات مشــكالتی از هــر نظــر برایــم پیــش می آمدنــد امــا ایــن نیــز كمــك خوبــی بــرای پشــت رس 

ــود. گذاشــنت افــكار گذشــته ام ب

تــا زمانــی كــه در محیــط جامعــه بــودم، هیچ گونــه آگاهــی از خط مشــی آزادی زن نداشــتم، امــا از هــامن آغــاز 

پیوســتنم بــه حــزب، احــرتام خاصــی بــرای مبــارزه و آزادی زن قایــل بــودم. به خاطــر زندگــی در محیطــی فئــودال 

و عــدم درك مبــارزه و ایدئولــوژی آزادی زن، نتوانســتم گامــی جــدی بــرای شــناخت آن بــردارم. در ایــن اواخــر بــا 

ــا  ــه نتایــج آموزش هایــی كــه دیــده ام و رشكــت در كارهــای مختلــف و محیط هــای مختلــف و بحــث ب توجــه ب

دوســتان و مخصوصــاً رفقــای زن، تــا حــدودی قــادر بــه شــناخت واقعیــات آن شــده ام. البتــه ایــن بــه ایــن منظــور 

نیســت كــه همــه ی مشــكالتم را حــل منــوده ام، بلكــه بــه ایــن معناســت كــه بــه مرحلــه ی درك واقعــی آن گام 

ــم. نهــاده ام و می خواهــم كــه به صــورت بهــرت آن  را درك منای

در مــدت زمــان فعالیت هایــی كــه داشــته ام تــا حــدودی اعتــامد به نفســم را بــاز یافتــه ام، امــا بــاز هــم احســاس 

ــا  ــه ب ــه قــدرت مجادل ــد. البت ــن نرفته ان ــات دیگــر بطــور كامــل از بی ــزوا و بعضــی از خصوصی ــی و ان خودكم بین

مشــكالت و جســارت انجــام كارهــای مهــم را بدســت آورده ام و ایــن را به عنــوان پیرشفتــی اساســی بــرای خــود 

می پنــدارم. امــا هنــگام بــروز مشــكالت روحــی و روانــی بــه مقــدار قابــل توجهــی از قدرتــم كاســته می شــود.

بــرای انجــام وظایــف، بــا متــام تــوان تــالش كــرده ام و همیشــه خواســته ام كــه مانــع زیــادی در رس راهــم ـ بــرای 

ــل توجهــی  ــه مقــدار قاب ــا وجــود متــام مشــكالت توانســته ام  كــه از هــر لحاظــی ب انجــام كارهــا ـ نگــذارم و ب

ــب  ــیوه های مناس ــه ش ــا ب ــروز آنه ــه ب ــادر ب ــردم ق ــان ك ــه بی ــی ك ــر دالیل ــا به خاط ــم، ام ــته باش ــت داش پیرشف

منــودم. البتــه ایــن را نیــز یــادآور شــوم كــه هنــگام ملحــق شــدن مــن بــه حــزب، مراحــل جدیــدی در حــزب در 

حــال وقــوع و اجــرا بــود.

ــه  ــتم ك ــردم. توانس ــبی از آن ب ــره ی مناس ــدم و به ــف ش ــادی واق ــكالت زی ــر مش ــی، ب ــول دوره ی آموزش در ط

مجادلــه ای بــر علیــه آنهــا داشــته باشــم. امــا كافــی نبــوده و در آینــده  ادامــه خواهــد داشــت. در مــورد مشــاركت 

ــبی  ــد مناس ــا ح ــود را ت ــی خ ــری و ذهن ــر فك ــه از نظ ــم ك ــم بگوی ــن را می توان ــط ای ــد، فق ــه ی جدی در حمل

آمــاده مــی بینــم. امــا بــرای جــران كمبودهــای گذشــته ادعــای انجــام وظیفــه در مرحلــه ی جدیــد و در همــه ی  

ــی( را دارم. ــی و دفاع ــی، اجتامع ــازمانی، سیاس ــای )س عرصه ه

بــا آگاهــی از نقــاط قــوت و ضعــف خــودم و بــا پشــتوانه ی آموزش هــای ایــن دوره آمادگــی خــود را بــرای فعالیــت 

و ســازماندهی و پیشــرد مبــارزات در رشق كوردســتان اعــالن می كنــم. ایــن ادعــا را بــا كمــك آموزش هایــی كــه 
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دیــده ام و نتایجــی كــه حاصــل كــرده ام و همچنیــن درك مرحلــه و راهنامیی هــای رهــری و پیــام بیــان می كنــم، 

امیــدوارم كــه بتوانــم در ایــن راه گام هــای مناســبی بــردارم.

باتقدیم درود و احرتامات انقالبی

شاهو دجله

   2003/8/30



81      

گزارش شخصی خودانتقادی شهید »سیوان« برای اعضای پالتفرم

   منطقــه ی جوانــرو از لحــاظ جغرافیایــی دارای آب و هــوای معتــدل كوهســتانی اســت. برخــوردار از زمین هــای 

ــردم  ــرث م ــغل اك ــداری ش ــاورزی و دام ــه كش ــن منطق ــت. در ای ــوه اس ــای انب ــز و جنگل ه ــاورزی حاصلخی كش

می باشــد و درآمــد خــود را از ایــن راه بــه دســت می آورنــد. مــردم در فصــل تابســتان بــه علــت گرمــای هــوا و 

نبــود علوفــه از قشــالق بــه ییــالق ســفر می كننــد. سیاســت آسمیالســیون روی فرهنــگ ایــن مــردم تأثیــر گذاشــته 

ــم غاصــب و ســتمكار حاكــم انجــام  ــه رژی ــم مــدام شــورش های علی ــن منطقــه بنگری ــخ ای ــه تاری ــر ب اســت. اگ

گرفتــه اســت. به دلیــل نبــود تفكــری مســتقل و برخاســته از واقعیــات منطقــه، بیشــرت عصیان هــا شكســت خورده 

ــد  ــی مانن ــده . اگرچــه احزاب ــه جــای مان ــد ب ــران شــده، مردمــی بی خامنــان، مأیــوس و ناامی ــی وی و تنهــا رسزمین

مجاهدیــن، كوملــه و دموکــرات در ایــن منطقــه نفــوذ داشــته اند، امــا نتوانســته اند بــه شــكلی فعــال نقشــی ایفــا 

كننــد. آنــان ابــزار دســت بیگانــگان شــده و حتــی نتوانســته اند خــود را بــه خلــق بقبوالننــد از ایــن رو بی بــاوری 

ــت  ــارس و حاكمی ــم ف ــیره ای، شوونیس ــته ی عش ــكار بس ــت. اف ــته اس ــم گش ــق حاك ــن مناط ــردم ای ــان م در می

ذهنیــت مردســاالر، خشــونت و فشــاری مــدام و همیشــگی را برایــن مــردم تحمیــل منــوده. و ایــن خــود بی بنــدو 

ــكار در  ــورت آش ــتم به ص ــم و س ــی، ظل ــت. بی عدالت ــته اس ــبب گش ــواده س ــون خان ــه و كان ــاری را در جامع ب

ــواع حقارت هــای فرهنگــی و سیاســی باعــث شــده بســیاری  جامعــه دیــده می شــود. سیاســت های دشــمن و ان

از معضــالت اجتامعــی شــیوع پیــدا كنــد از جملــه خودكشــی و خشــونت علیــه زنــان. بــا ایــن اوضــاع و احــوال، تــا 

حــدی نســبت به وضعیــت به وجــود آمــد احســاس انزجــار و نفــرت می كــردم. از ایــن رو گاهــی اوقــات از خــودم 

نفــرت می کــردم. زیــرا آن گونــه كــه می خواســتم و شایســته بــود منی توانســتم بــا دیگــران و مــردم تعامــل داشــته 

ــكالت  ــر مش ــردم در براب ــعی می ك ــا س ــی وقت ه ــردم، بعض ــاب ك ــه گیری را انتخ ــی و گوش ــار تنهای ــم. ناچ باش

مقاومــت كنــم. امــا بــاز هــم كلمــه ی منی توانــم را كــه كوچــه ی بن بســت و انتهــای خــط بــود فلســفه ی زندگــی 

خــود می کــردم. در مرحلــه ی جوانــی بــا توجــه بــه ضعــف اقتصــادی خانــواده مشــاركت خــود را در رفــع نیازهــای 

اقتصــادی و تأمیــن مخــارج الزم بــرای ادامــه ی تحصیــل خــود فعالیــت و تــالش می کــردم. در ابتــدای دورشــدنم 

ــه و  ــض جامع ــا تناق ــتم؛ ام ــه داش ــی تنگ نظران ــه دیدگاه ــر چ ــه، اگ ــاز جامع ــای ب ــه فض ــنت ب ــواده و رف از خان

ــات  ــش داده و احساس ــتی را افزای ــس وطن دوس ــه و ح ــم كین ــردم. این ه ــدودی درك می ک ــا ح ــا را ت تبعیض ه

ناسیونالیســتی را در مــن تقویــت می كــرد. از طــرف دیگــر حســادت و خیالبافــی و رقابــت ناســامل و جاه طلبــی، 

احساســات و عواطــف غلــط كــه از مصالــح آزادی و انســانیت و خلــق بــدور اســت، زندگــی ای بی معنــا و 

ــم. در  ــه از آن نفــرت داشــتم و از آن می گریخت ــود ك ــزی ب ــن هــامن چی ــارآورده اســت. ای ــه ب ســیه روزی ها را ب

ــط  ــل رشای ــت می شــد. به دلی ــه ی عاطفــی هــم داشــت، در مــن تقوی ــر چــه جنب ــل حــس وطن دوســتی اگ مقاب

خانوادگــی و اجتامعــی كــه در آن بــزرگ شــده بــودم و همچنیــن تعامــل و ارتبــاط بــا دوســتان و اطرافیــان كــه 

اكــرثاً اهــل مطالعــه و بحــث و گفتگــو بودنــد، مــدام در جســتجوی راه حلــی بــرای گــذار از تناقضــات فكــری و 

مشــكالت اجتامعــی بــودم. عــدم گرایــش مــن به احــزاب كالســیك كــوردی، ناشــی از شــناخت نســبی مــن از افــكار 

و نحــوه ی مبــارزه ی آنهــا بــود. در ســال 1998 تصمیــم گرفتــم بــه PKK ملحــق شــوم و اینــكار را هــم كــردم. در 

هــامن آغــاز در عرصــه ی نظامــی رشوع به فعالیــت كــردم و بعــد از یــك ســال راهــی شــامل كوردســتان شــدم. 

امــا بعــد از اعــالن آتش بــس یكطرفــه از ســوی حــزب در هــامن ســال، جهــت رشكــت در دوره ی آموزشــی، بــه 

جنــوب كوردســتان برگشــتم.

همیشــه آمــوزش یكــی از كارهــای مهــم و اساســی مــن بــود. زیــرا در نتیجــه ی آمــوزش و تفكــر و تحلیــل اســت 
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ــك انســان انقالبــی درك و شــناخت جامعــه از  ــرای ی ــی می رســد. مخصوصــاً ب كــه انســان به خودشناســی و تعال

اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. از طرفــی دیگــر، انتخــاب راه و روش صحیــح مبــارزه و فعالیــت یكــی دیگــر 

از رشوط اساســی و الزم جهــت پیــروزی اســت، زیــرا اگــر مــا متامــی امكانــات و رشوط مبــارزه ای موفــق را كســب 

ــدر  ــا به ه ــان  م ــرژی و زم ــا ان ــامن تنه ــدیم، بی گ ــتباه ش ــار اش ــب دچ ــاب راه و روش مناس ــا در انتخ ــم؛ ام كنی

مــی رود و چــه بســا نتیجــه كار و فعالیــت مــا در راســتای اهــداف دشــمن قــرار بگیــرد. از ایــن رو درك و فهــم 

صحیــح فلســفه و ایدئولــوژی رهــر آپــو و فعالیــت بــر اســاس آن می توانــد مبــارزه ی موفقــی را به دنبــال داشــته 

باشــد. از ایــن رو مــن هــم بــا اســاس گرفــنت فلســفه و خط مشــی رهــر آپــو و بــا همــكاری رفقــای دیگــر خــود را 

بــرای انجــام هــر فعالیــت و كاری كــه حــزب معیــن كنــد آمــاده می بینــم و متــام تــالش خــودم را خواهــم كــرد كــه 

به عنــوان یــك ملیتــان آپویــی بــه میهنــم و خلــق خدمــت كنــم.

با سالم و درود انقالبی

سیوان بیستون )جوانرو، روستای سه روو( 



83      

 بخش چهارم

فرهاد شاهونشین 
قاضی آواره

ــاهد  ــا ش ــده ام ت ــه«: آم ــاهو دجل ــهید ش ــرم، »ش ــی عم ــای طالی ــاهد روزه ــنگرم، ش ــهید هم س ــود ش ــه یادب    ب

روزهــای تیــره و تــار زندگــی کوردهــا باشــم. بــرای رهایــی آنــان چونــان شــمع ذوب گــردم و چونــان پروانــه بســوزم 

و چونــان ققنــوس زندگــی بیافرینــم.

آمــده ام تــا قطــره ای از اشــك خونرنــگ مادرانــی گــردم كــه در دوری از دلبنــدان خــود چــون ســیل می باراننــد و 

آمــده ام تــا شــهادت دهــم بــر اســتامع آه و نالــه ی زندانیــان، و آزار آمــده ام تــا فریــادی گــردم بــر آنچــه خرافــه 

و جهــل و نادانــی اســت. آمــده ام تــا ظلمــت جهــل و نادانــی را بشــكنم. آمــده ام تــا زیبایــی بیافرینــم و لشــكر 

ــاری  ــه خورشــید ی ــنایی ب ــور و روش ــدن ن ــم گردانی ــا در حاك ــده ام ت ــور بفرســتم. آم ــه گ اهریمــن و زشــتی را ب

رســانم. آمــده ام تــا دنیــای فانــی را بــه دنیــای باقــی مرتبــط ســازم.

ــری خفقــان و شــكنجه  ــم و جهــل و نابراب ــای ظل ــی، دنی ــای فان ــای باقــی. دنی ــا دنی ــی ب ــای فان ــاط دنی آری ارتب

ــری،  ــی، براب ــی، آزادمنش ــای آزادی، آزادگ ــی دنی ــای باق ــت. دنی ــه و ... اس ــالق و تازیان ــدان و ش ــام و زن و قتل ع

ــنایی و ... اســت. ــی، روش دانای

ــر  ــت. آری ه ــان اس ــزدا و زیباروی ــای اهورام ــی دنی ــای باق ــت رویان، دنی ــان و زش ــای اهریمن ــی دنی ــای فان دنی

شــهید، آفرینــش زیبایــی و نــور و قداســت اســت. هــر شــهید آفریــدن انســان اســت، انســان، انســان، شــهید بــه 

معنــای شــاهد، شــاهد زیباآفریــن، شــاهد زندگی ســاز، شــهید شهداســت. شــهد زندگــی اســت. شــهد آزادی اســت. 
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شــهد آزادگــی، شــهد شــیرینی اســت. شــیرینی از شــهید اســت. شــهید شــهد زندگانــی آزاد اســت.

بــا رفیــق شــهیدمان، »شــهید شــاهو« در مطبوعــات PJAK آشــنا شــدم. قیافــه ای معصــوم، متیــن و آرام، چشــامن 

متنفــذ ســبز رنــگ و چهــره ای خنــدان و بشــاش و مطمــن داشــت. طبــق عــادات همیشــگی ام از رفیــق شــاهو 

ــا  ــا بــه صفــوف گریــال بپیونــدی تبســمی زیب پرســیدم، رفیــق اهــل كجایــی و چــه انگیــزه ای شــام را واداشــت ت

چهــره اش را گشــاده تر و محبوب تــر ســاخته و در پاســخ گفــت: اهــل کوردســتانم، آمــده ام تــا جــاودان گــرده ام 

و جاودانگــی بیافرینــم. آمــده ام تــا بــه خورشــید در حاكمیــت نــور و روشــنایی و زندگــی یــاری منایــم. ســخنانش 

نغــز و شــیرین و فلســفی بــود. كمــی تعجــب کــردم، اولیــن برخــوردم بــود. از خــود پرســیدم یعنــی چــه؟ چــرا 

اینگونــه، بــه شــیوه ای فلســفی و عمیــق جوابــم را داد. گویــا بــه راز دمل پــی بــرده بــود. بــه عبارتــی از صورتــم 

خوانــده بــود كــه متعجــب گشــته ام، بــرای همیــن بــه مــن گفــت: بــرای آزادی کوردســتان آمــده ام و از کوردســتان 

آمــده ام. روســتا و شــهر کوردســتان برایــم یكــی اســت. »آَمــد و مهابــاد، ســنندج، قامیشــلو، كرماشــان، ســلیامنی، 

هولیــر و ...« همــه کوردســتانند خلــق مــن آنجاینــد. بــرای همیــن شــهرم را نگفتــم. مــكان مــن کوردســتان اســت، 

وجــب بــه وجــب خــاك کوردســتان، شــهر مــن، دیــار مــن و مســكن مــن اســت.

دنیــای مــادری، شــهر پــر از غوغــا و ظلــم و جــور و امتیــازات و طبقــات و نابرابری هــا منی توانــد مــرا جاودانــه 

كنــد چونكــه خودشــان جاودانــه نیســتند. مقطعــی و موســمی اند. امــر مقطعــی، امــر جاودانگــی را منی آفرینــد. 

بــرای جاودانه شــدن و كســب رتبــه ی شــهادت بایــد از تعلقــات بدیــد. بایــد قفــس زریــن جســم را شكســت. هــر 

چــه وابســتگی بــه مادیــات و امــور دنیــوی كــم باشــد بــه هــامن انــدازه پــرواز بــه ســوی قلــه ی انســانیت ســهل و 

آســان خواهــد بــود. شــهر، غوغــا، تجــارت و ... بندهایــی هســتند كــه مانــع آزادی و پــرواز و اوج گرفــنت می باشــند.

بــا شــنیدن ایــن مطالــب گهرگــون، بــه میــزان دریایــی و مرتبــه ی اوج روح وی پــی بــردم. فهمیــدم بــه مراتبــی از 

عرفــان و آگاهــی حقیقــی نایــل آمــده اســت. بــه همیــن جهــت، بنیــاد و دوســتی صادقانــه، صمیمــی و نزدیكــی 

را بــا رفیــق زاهــد حســامی گذاشــتم. اگــر اكنــون قلــم بــه دســت گرفتــه ام تــا از شــهید شــاهو بنویســم، بهمیــن 

ــش ار  ــهدا، خوی ــنت در كاروان ش ــای گذاش ــا پ ــود ب ــرا او خ ــم. زی ــی كن ــم وی را معرف ــت منی خواه ــت اس جه

ــا چنیــن كاورانــی می تواننــد راهپیامیــی مناینــد.  ــرا كــه خاصــان و برگزیــدگان و پیشــاهنگان ب معرفــی منــود. زی

ــد؟ هــر آن از  ــن كاروان ســبك پا و ســبك روح همراهــی منای ــا چنی ــر، ب مگــر می شــود انســان بی توشــه و بی تدبی

ســفر بــاز می مانــد هــر آن خطــر تنهامانــدن، در انتظــار اوســت. بلكــه بخشــی از ســخنان و گفتــامن در خصــوص 

فضایــل عالیــه ای كــه “شــهید شــاهو” داشــته، اوالً برجســته کردن آن فضایــل در خــود )زیــرا كــه جهــت از بزرگــی 

ــه  ــم  ب ــان و قل ــال دارد(. دوم اینكــه: همــگان علی الخصــوص جوان ــه دنب ــا خــود بزرگــی ب و شــكوه و عظمــت ب

دســتان روشــنفكر را بــه دارابــودن ایــن صفــات و پیمــودن راه شــهید شــاهدمان “شــاهو” ترغیــب و تشــویق و 

دعــوت منایــم. رفیقــی تالشــگر و مبــارز و كاركــن بــود. ایــن ویژگــی بــه راســتی كــه دقــت هــر كــس را جلــب 

ــن عكاســی اش مشــغول عكــس گرفــنت  ــا دوربی ــد، می نوشــت ب ــود. می خوان ــم در حــال كارکــردن ب می کــرد. دای

ــه شــوخی از  ــود. هــر روز شــاداب تر و بشــاش تر می شــد. روزی ب ــی ب ــود. دارای هیجــان و شــور شــوق عجیب ب

وی پرســیدم؟ شــاهو تــو چــه می خــوری و چــه می كنــی كــه اینقــدر خــوش چهــره می گــردی؟ شــادابیت روزبــروز 

بیشــرت می گــردد. بــا لبخنــد زیبایــش كــه خــاص خــود او بــود گفــت: “از آب و هــوا و تغذیــه از دامنه هــا و قلــل 

قندیــل بــرای خــود بهرتیــن خــورش را تهیــه کــرده ام. ضمنــاً بــه ایــن خــورش نیروبخــش فلســفه ی زندگــی كــه از 

رهــری آموختــه ام را اضافــه کــرده ام، چــه دارو و ملهمــی بهــرت از ایــن رساغ داری؟

ــات اســتفاده می كنــم چــرا مــن مثــل تــو شــاداب  ــو از ایــن امكان در جــواب گفتــم: شــاهو جــان منهــم مثــل ت

منی گــردم؟ گفــت: مــرف کردنــش را بلــد نیســتی رفیــق! دارو یافــنت چیــزی اســت و مــرف آن چیــز دیگــر!!
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مــن رمــز زیبایــی و شــادابی و شــور و شــوق شــهید شــاهو را مبــارزه، تــالش و كوشــش و رنــج می دیــدم. گنــج 

ــت و  ــه ریخ ــانی ك ــرق پیش ــه داد، ع ــی ك ــاهو از رنج ــق ش ــهادت را رفی ــادار ش ــه ی به ــت خزین ــی و نهای زیبای

ــت آورد. ــرد بدس ــل ک ــید و تحم ــارزه بخش ــه در راه مب ــنخیت هایی ك س

در اینجا بیاد اشعار سعدی شیرازی افتادم كه می گوید:   

»برو كار می كن مگو چیست كار         كه رسمایه جاودانی است كار«

كار، یعنــی مبــارزه، یعنــی، تــالش. كار بــرای ســعادت دیگــران، بــاری ســعادت جامعــه، بــرای درافتــادن بــا دشــمن 

و گرفــنت حقــوق حقــه و مــرشوع ملتــی ایــن كار اســت. بزرگ تریــن رنــج از آن شــهید اســت. جاودانــی بســتگی 

بــه رنــج یعنــی كار و تــالش و مبــارزه دارد. رنــج و مبــارزه انســان را زیبــا می كنــد. دوســت داشــتنی می كنــد بــرای 

ــارزه  ــالش و مب ــی كار، بی ت ــد. انســان ب ــه می گردن ــان جاودان ــتنی اســت. زیبای ــا و دوست داش ــن شــهید زیب همی

ــش  ــا تعصــب و حساســیت بی ــش ب ــردد. شــهید »شــاهو« از دســرتنج خــود و رفقای ــد دوست داشــتنی گ منی توان

ــا  ــدس و احــرتام می نگریســت. روزی یكــی از رفق ــده ی تق ــا دی ــه دســرتنج و كار ب از حــد حفاظــت می منــود. ب

صفحــه ی یــك كتابــی را پــاره کــرده و بــا آن آتــش روشــن کــرده بــود. رفیــق »شــاهو«  بســیار ناراحــت گشــته و بــه 

آن رفیــق می گویــد: در انقالبــی بودنــت شــبهه دارم.  وقتــی ایــن  را شــنیدم بــه رفیــق شــاهو گفتــم: چــرا رفیــق 

را رنجانیده ایــد. یــك صفحــه كاغــذ چیســت؟ كــه شــام اینقــدر ســخت گرفتــه ای؟ گفــت دســرتنج انســان ها كــم و 

زیــاد نــدارد. كار كار اســت می دانــی ایــن كتــاب بــا چــه زحامتــی نوشــته شــده اســت؟ چقــدر پــول بــرای چــاپ 

ــن پول هــا حاصــل دســرتنج كارگــری اســت كــه زمســتان و تابســتان  ــی كــه ای ــه شــده اســت؟ و می دان ان هزین

منی شناســد و كار می كنــد. رفیــق »شــاهو«  خــود رنــج مــی داد، كار می کــرد قــدر و قیمــت دســرتنج و كار 

دیگــران را هــم خــوب می دانســت. ایــن پیــام و هشــداری اســت بــرای مــا، بــرای كســانی كــه دســرتنج دیگــران را 

ــد. ــا آن برخــورد منی كنن ــا حساســیت ب ــا ب ــد و ی ــا از آن مواظبــت منی كنن ــد و ی منی بینن

لــذا شــهید شــاهو در خصــوص ســازمان و حركــت هــم حســاس بــود چونكــه می دانســت بهــای زیــادی داده شــده 

ــن جــا رســیده  ــه ای ــق کــورد ب ــا حركــت آزادی بخــش خل ــه ت ــر صــورت پذیرفت ــارزه ای بی نظی اســت، تــالش و مب

اســت. چنانچــه رهــری می گوینــد: »از زیــر صفــر رشوع کردیــم. انقــالب درکوردســتان بــه ماننــد كنــدن چــاه بــا 

نــوك ســوزن اســت«. شــهید شــاهو تاریــخ PKK را خــوب خوانــده بــود و نیــك می دانســت كــه در ایــن راه چــه 

زحامتــی كشــیده شــده اســت. بــرای همیــن جانــش را در مســیر خــط رهــری فــدا کــرد. حفــظ دســرتنج و احــرتام 

بــه رنــج و كار دیگــران در نــزد شــهید شــاهو آنقــدر مهــم بــوده كــه جانــش را بــرای حفاظــت و حراســت از آن 

ــد. ــم می منای تقدی

دیگــر اینكــه ملیتــان خــط رهــری بــود. قبــل از اینكــه بــه HPG عزیمــت كنــد، دو ســه روز در محــل كار نــزدم 

ــی انجامــش دهــی و بایســتی هــم  ــادی اســت كــه می توان ــم رفیــق شــاهو در PJAK كار زی ــه وی گفت ــد. ب مان

كــه انجــام دهــی، زیــرا كــه از تجربــه ی فــراوان برخــورداری. در اینجــا هــم بــه اهــداف و خلــق و رهــری هــم 

خدمــت می كنــی. بهــرت اســت كــه مبانــی! گفــت: رفیــق مــن ملیتــان هســتم. میلیتــان هــر جــا كــه نیــاز هســت، 

آنجاســت!! اكنــون در HPG بــه كاری كــه می كنــم بیشــرت احتیــاج هســت، وانگــی خــود نیــز احتیــاج دارم. تنهــا 

ــه خطــوط  ــد ب ــم. بای ــد عمــل هــم بكن ــد كارســاز باشــد. بای ــنت و حــرف منی توان ــدن و عكس گرف نوشــنت وخوان

ــز در كار آنهــا  ــد خــود نی ــم و بای ــد از نزدیــك فــداكاری دوســتان و همســنگرانم را ببین ــروم. بای مقــدم جبهــه ب

ســهیم باشــم، آنــگاه بــه تصویــر بكشــم و یــا بــه حالــت نوشــته درآورم.

ــی  ــود. هــر دو را اپورتونیســتی می دانســت. از وراجــی و پرحرف ــی ب ــر حرف ــی و پ ــل و بی حركت وی دشــمن تنب

نفــرت می کــرد. الف زنــان را دوســت نداشــت. معتقــد بــود بایــد حــرف بــا عمــل آراســته گــردد. حــرف بــدون 
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عمــل را ماننــد درخــت بی مثــر می دانســت. درخــت بی میــوه ـ بی شــاخ و بــرگ لخــت و عریــان ـ اپورتونیســتی 

را آفــت بزرگــی می دانســت، معتقــد بــود كــه لیرالیســم، محافظــه كاری، ســاكت نشســنت در برابــر آنانــی كــه بــا 

ــد. همــه از تبعــات  ــع تراشــی می مناین ــش، در راه چرخــش چــرخ حركــت، مان ــار و ســكنات خوی حــركات و رفت

اپورتونیســتی اســت.

ــی،  ــی و در جبهــه ی خارجــی. در جبهــه ی داخل ــد. در جبهــه ی داخل شــهید »شــاهو« مــدام در دو جبهــه جنگی

ــق  ــارزات خل ــل مب ــن و حاص ــرتنج خونی ــتند دس ــه می خواس ــی ك ــه آنهای ــد. برعلی ــران جنگی ــه تصفیه گ ــر علی ب

ــورد  ــن م ــرای همی ــت. ب ــه داش ــیار رادیكاالن ــوردی بس ــوص برخ ــن خص ــد. در ای ــن برن ــتمدیده ای را از بی س

ــرای لحظــه ای عقــب ننشســت و درمقابلشــان  هــدف قــرار می گرفــت. و زخــم زبان هــا می شــنید ولــی حتــی ب

ــر مشــقت آن  ــی ب ــه همــگان بخوب ــط ســخت ك ــرك نکــرد. در آن رشای ــارزه را ت ــری منــود و ســنگر مب موضعگی

 )PÇDK( واقفیــم، یعنــی در ســال  1384 رفیــق »شــاهو« در عــراق مشــغول فعالیــت بــود، مدتــی در مطبوعــات

خدمــت منــود. ولــی هیچــگاه تســلیم جــوی كــه تصفیه گــران در عــراق بــه وجــود آورده بودنــد نشــد. مؤثــر واقــع 

ــی نخواهــد  ــچ نیروی ــز و هی ــچ چی ــارزه پیوســته ام. هیچ كــس و هی ــه مب ــم ب ــق مظلوم ــوق خل شــد و اخــذ حق

توانســت از راه بــدرم كنــد و تســلیم كنــد. همینگونــه شــد. شــهادتش مهــر تأیــدی اســت بــر اظهــارات و صداقــت 

و درســتی راهــش.

نیــروی جاذبــه و دافعــه ی مثــال زدنــی داشــت: طبیعــی و بدیهــی اســت، ایــن خصوصیــت از ویژگــی انســان های 

منتخــب و بزرگــوار اســت. تأثیــر گذاشــنت، برخــورداری از نیــروی جاذبــه و دافعــه از متریــن و مامرســت روح و 

بزرگــی آن رسچشــمه می گیــرد. بــرای همیــن اســت كــه هــر كــس دارای چنیــن ویژگــی نیســت. روح »كامل »گونــه 

و »خیری«گونــه بایــد داشــت تــا بتــوان بــر دیگــران تأثیــر گذاشــت.

رفیــق »شــاهو« از چنیــن روحــی برخــوردار بــود. خــود مــن تنهــا بــا یــك بــار برخــورد، بنــای رفاقــت را بــا وی 

ــا او از خصوصی تریــن مســئله ای صحبــت كنــی، بــدون  ــاوری بــود. می توانســتی ب ــان و ب گذاشــتم. جــای اطمین

داشــنت كوچك تریــن دغدغــه و دودلــی. احســاس می کــردی بــه كوهــی بلنــد و اســتوار و محكــم پشــت بســته ای. 

ــا وی انســان خســته منی شــد  ــودن ب ــزد توســت. از ب ــد ن ــازی ارجمن ــزرگ و جانب ــظ ب احســاس می منــودی محاف

هــر چــه بیشــرت صحبــت می کــرد بیشــرت تشــنه ی گــوش دادن می شــد. بســیار شــوخ طبع بــود. بــا شــوخی هایش 

نــه تنهــا انســان را منــی آزارد، بلكــه حتــامً او را راضــی و خوشــحال می منــود؛ ضمنــاً نكتــه ای بــه تــو یــاد مــی داد. 

ــه ی  ــن حــال نكت ــم و در عی ــق را خوشــحال می كن ــم. رفی ــد نشــان را می زن ــم چن ــا خنده های خــود می گفــت: »ب

ــدام  ــمرد. م ــك منی ش ــی را كوچ ــارت منی کــرد و كس ــی حق ــم«. بــه كس ــاد می ده ــده ای نیــز بــه وی ی آموزن

ــد. شــخصیت انســان را می شــكند.  ــر می كن ــت انســان را تحقی ــرده ام. دول ــرار ک ــر ف می گفــت: »از دســت تحقی

كرامــت و حیثیــت انســان را از بیــن می بــرد. اگــر منهــم اینگونــه كنــم چــه فرقــی بــا دیگــران خواهــم داشــت«؟ 

لــذا در برخــورد بــا رفقایــش بســیار حســاس بــود. بــه كوچك تریــن حــركات و رفتــار و گفتــارش دقــت می کــرد. در 

ــا ادب و احــرتام می نشســت. مقابــل رفقــا بســیار ب

هــر چیــز را از خــود رشوع می کــرد و بعــداً از دیگــران هــم می خواســت كــه اینگونــه باشــند. خــود كار می کــرد 

ــرد ســپس از دیگــران  ــی را می ک ــن حزب ــت موازی ــا اینكــه خــود رعای ــد و ی ــه دیگــری می گفــت كار كن ــگاه ب آن

می خواســت كــه موازیــن را مراعــات مناینــد.

خالصه:

»شــاهو«، شــاهوگونه )شــاهو، یكــی از كوه هــای بلنــد اســتان كرماشــان و حلقــه ای از سلســله زنجیــره ی زاگــرس( 

زیســت و شــاهوگونه دوبــاره بــه آغــوش شــاهو برگشــت. مثــل شــاهو بلنــد قامــت و اســتوار و نگهبــان و حافــظ 
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ــه ای  ــه حلق ــی زاپ( ك ــد و در )گه ل ــا آم ــه دنی ــاهو ب ــوه ش ــای ك ــاهو در دامنه ه ــهید ش ــامن. ش ــن مادری رسزمی

از سلســله  كوه هــای زاگــرس اســت و شــاهو نیــز یكــی از حلقه هــای كــوه زاگــرس اســت. بــه شــهادت رســید.

پــس، »شــاهو« دوبــاره بــه شــاهو برگشــت. بلنــدی بــاز بــه بلنــدی پیوســت. اعلــی بــه اعلــی رســید. شــاهو بــه 

شــاهو رســید. آری بــه راســتی چــه اســم باســامیی. »شــاهو«، آن كــوه رس بــه فلــك كشــیده، منبــع خیــر و بركــت و 

رسچشــمه ی زندگــی اســت. شــاهوی مــا نیــز بــا شــهادت خویــش زندگــی آفریــن گردیــد. ققنــوس شــه كــه ســوخت 

تــا ققنوس هــای دیگــر تولــد یابنــد. شــاهو نیــز چــون مــوم ســوخت تــا روشــنی بیافرینــد، تــا زندگــی بیافرینــد. 

»شــاهو« بــه شــاهو پیوســت. شــاهوی عزیــز خــون پاكــت بــه صداقــت و صمیمیــت و درســتی و وقــار و متانــت 

و وجــدان و كرامتــت قســم تــا آخریــن قطــرات خــون و تــا آخریــن نفس هــای زندگــی راهــت را كــه راه پــاكان، 

اولیــاء و بــزرگان و راه انســانیت و رشف و آزادگــی اســت ادامــه داده و بــه دوســتی و همســنگری بــا تــو افتخــار 

می ورزیــم.   

هزاران سالم بر روح پاكت

هزاران بوسه بر فراز عزیمت

1387/1/27
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روزنامه نگار انقالبی
همرزم شهید 

   شــهید )زاهــد حســامی( بــا كــد ســازمانی )شــاهو دجلــه( كــه در )گه لــی زاپ( واقــع در منطقــه ی زاگــروس پــس 

از دو روز درگیــری بــا نیروهــای ارتــش تركیــه بــه همــراه 6 رفیــق خــود بــه شــهادت می رســد، رفیــق شــاهو كــه 

یكــی از اولیــن بانیــان مطبوعــات مركــزی حــزب حیــات آزاد کوردســتان )PJAK( بــود، در ایــن اواخــر بــه منظــور 

راه انــدازی بخــش فارســی ســایت نیروهــای مدافــع خلــق )HPG( بــه ســتاد فرماندهــی نیروهــای مدافــع خلــق 

رفتــه بــود. یكــی از رؤیاهــای ایــن رفیــق تصویربــرداری از صحنه هــای جنگــی گریــال و شــیوه مقاومــت و ســطح 

اراده آنهــا بــود. در همیــن راســتا پیشــنهاد خــود را بــرای جــای گرفــنت در كنــار همرزمانــش در شــامل کوردســتان 

ــی  ــه و در )گه ل ــی HPG ارای ــتاد فرمانده ــه س ــود، ب ــه ب ــدت گرفت ــه ش ــش تركی ــی ارت ــای نظام ــه عملیات ه ك

زاپ( پــس از مقاومتــی دو روزه بــه شــهادت می رســد. رفیــق شــاهو در واقــع منونــه ی یــك روزنامه نــگار انقالبــی 

بــود. تحــت رشایــط ســخت و دشــوار بــا جدیــت متــام تــالش می کــرد تــا كار و وظیفــه خــود را بــه نحــو احســن 

به جــا آورد. صمیمیــت و صداقــت ایشــان در رفاقــت یكــی از خصوصیــات بــارز شــخصیت ملیتانــی ایشــان بــود. 

بــرای جامــه عمــل پوشــانیدن بــه ویژگی هــای انقالبــی و ملیتانــی مرانــه می كوشــید. ایــن دو ویژگــی بــارز در 

شــخصیت ایشــان در شــیوه زندگــی اش نیــز منــود یافتــه بــود، بــه گونــه ای كــه در هنــگام تثبیــت نارســایی های 

ــالش می منــود.  ــا آخــر ت ــرای برطــرف منــودن آن، ت ــرده و ب ــار نک ــچ گاه ســكوت اختی ســازمانی و شــخصیتی، هی

ــرای گســرتش حــوزه  ــه می کــرد، ب پیشــنهاداتی كــه در جلســات رســمی و برنامه ریزی هــای نهــاد مطبوعــات ارای

كاری ایــن نهــاد و خدمــت بیشــرت خــود و رفقایــش بــه آرمان هــای انقــالب و خلق کــورد بــود. ایــن از بارزتریــن 

ــه  ــه خدمــت هــر چــه بیشــرت ب ــگار انقالبــی اســت كــه متــام هــم و غــم خــود را ب ویژگی هــای یــك روزنامــه ن

خلــق معطــوف ســازد و ایــن ویژگــی در عیــن حــال شــور و شــعفی وافــر بــه رفیــق شــاهو در حیــات ســازمانی اش 

می بخشــید. ایــن خصوصیــات و مقاومــت ایشــان در مقابــل زندگــی برده گونــه، كــه منونــه ی بــارز یــك روزنامــه 

نــگار انقالبــی جنبــش آپوئیســتی اســت بــرای همیشــه روشــنایی بخــش همــه مــا به عنــوان رفقــای ایشــان خواهــد 

بــود.
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تویی كه منی شناختمت ای شهید
همرزم شهید

   ای شــهید، ایــن را بــدان كــه در بهــار رسخ الله هــا، مــدام در ذهن هــا و ســینه های شورشــیان همرزمــت بــوده 

و هیــچ وقــت زمســتانی پیــش نخواهــد آمــد. رسخــی اللــه وجــودت در اعــامق وجودمــان بهــاری پایــدار را نشــان 

ــر مبانــی عقیــده  ــرام برخواســته های مشــرتكامن را ب داده و از برگ هــای پرپــرت درس مقاومــت و پایــداری و اب

بــه نیــاز خلق مــان، كــه وظیفــه مــا را در برابــر شــهادت چندیــن برابــر ســنگین منــوده و كوله بــاری از وظایــف را 

بــر دوشــامن نهادیــد، لحظــه ای شــك و تردیــد بــه خــود راه ندهیــم. آری ای شــهید همــرزم، خــون تــو خــون مــن 

اســت. تــو پــاره ای از تــن مــن و خلقــی. ایــن را بــدان، بــر مــزارت گل هــای رسخــی روییــده و آرزوی شــام در راه 

ــای  ــیده قدم ه ــه فلك كش ــای رس ب ــن كوه ه ــه در ای ــی را ك ــد. روزهای ــخ منی مان ــدون پاس ــق ب ــته های خل خواس

ــوران و ســایر امل نهراســیده و  ــرف و ب ــراوان از ب ــا مشــقت های ف ــر می داشــتید و ب مباركــت را در راه انقــالب ب

ــد، كــه  ــا گفتی ــادار و گوی ــا تواضــع و ســكوتی معن ــد كــه یــك شــخصیت انقالبــی هســتید. ب ــر خــود می بالیدی ب

جانــم هدیــه انقــالب و شــورش اســت، هدیــه ای ارزنده تــر از ایــن را ایــن چنیــن تقدیــم منــودی. منی شــناختمت 

ــم ادامــه دهنــده راه شــام  ــرا مدعی ــا نیســت كــه نامــت و هدفــت را نشناســم زی ــدان معن ــو ب ولــی گمنامــی ت

ــم،  ــن نوشــته منی خواهــم مبالغــه منای ــا ای ــاش ب ــدان و آگاه ب ــه رسخ کوردســتان می باشــم. پــس ب و هــزاران الل

قلــم قــارص و عاجز تــر از آن اســت كــه بتوانــد بزرگواری هــای شــهید را بنــگارد و هــر چــه بگویــم و فكــر كنــم 

منی توانــم بــه روی كاغــذ بیــاورم. دلیــل چیســت؟ می دانــم دلیــل آنســت كــه آنقــدر بزرگــی آفریــده ای كــه در 

ــد و نامــی در خــود خــود را پســندیده اید و  ــم. زنده ای ــان منای ــی بی ــه چــه زبان ــم ب ــات منی گنجــد و منی دان ادبی

بــا خــون رسخ تــان در تاریــخ جاودانــه گشــته اید. شــهادتت مــرا نیــز تكیه گاهــی معنــوی آغشــته بــا عطــر وجــود 

تــو شــهید، كــه هــردم بــوی آن بــه مشــامم می رســد و مــرا مســت و باده نــوش كویــت می منایــد و آن را در هــر 

نفســی حــس می منایــم پــس هــان ای شــهید راهــت ادامــه دارد.
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شه هید شاهۆ نه وه ی راپه ڕینی نوێ
سه ردار ستار

ــووه   ــرتاتیژی هاتب ــی س ــۆ گۆڕان ــه  ب ــایی PKK ک ــی  نائاس ــره ی هه فته مین ــاش کۆنگ ــاڵی 2000 له پ ــن له س    م

به ســنت، لــه وێ ناســیم. گه نجێکــی تــازه  پێ ڕاگه یشــتوو مــاوه ی ســاڵێک به شــدار ببــوو. کاتێــک ســه ره تاش 

ناســیم، هــه ر لــه  پشــت کۆمپیوتێــر و خه باتــی راگه یاندنــی کاری ده کــرد. ســه ره تا پێویســته  ئــه وه  بڵێیــن 

ــۆدا  ــه ر ئاپ ــورد، رێب ــی ک ــه ری گه ل ــه ر رێب ــه  س ــی ل ــڕی نێوده وڵه ت ــاڵی 1999 دوای پیالنگێ ــاهۆ” س ــال ش “هه ڤ

بــوو  یه کێــک  ئه ویــش  بــوون،  به شــدار  کوردســتان  له روژهه اڵتــی  وا  کــه   به شــداربوونه ی  شــه پۆله   ئــه و 

ــی  ــاوه ن له رێبه ڕایه ت ــه  وا خ ــه  ک ــه و نه وه ی ــوێ. ئ ــی ن ــه وه ی راپه ڕین ــرێ: ن ــان ده گوت ــه  پێی ــه  ئه وان ــه . بۆی له وان

و خــاوه ن له ده ســکه وت و له شــه ڕه ف و که رامه تــی خۆیــان ده رده کــه ون. شــتێک کــه  وا له رۆژهه اڵتــی 

ــه و  ــی نه ده کــرد. هه مــوو جیهانــی سه رســام کــرد. ب ــچ که ســێک چاوه ڕێ کوردســتان دا ســاڵی 1999 رووی دا، هی

ــاوه ن  ــان دا خ ــراده ی خۆی ــوه ت و ئی ــوو حه ماســه ت و ق ــه  هه م ــان ب ــه ی توانی ــێوه  ســه رهه ڵدانه ی دیموکراتی ش

کوردســتان  رۆژهه اڵتــی  الوانــی  به رفراوانــی  زۆر  شــه پۆلێکی  شــێوه یه ش  بــه و  ده رکــه ون.  له رێبه رایه تــی 

ــوون.  ــه زن ب ــن زۆر خــاوه ن شانســێکی م ــن بڵێی ــه وان ده توانی ــه  ئ ــه  ب ــوون. بۆی ــی شــوڕش ب به شــداری ریزه کان

ــوو.  ــه وه ی تۆڵه  ســه ندنه وه  ب ــوو کــه  ن ــه ک به شــدار ب ــوون، نه وه ی ــه وه ی کــه  له کاتێــک دا به شــدار ب ــه  هــۆی ئ ب

“هه ڤــاڵ شــاهۆ” یه کێــک لــه و نه وه یــه  کــه  وا بــۆ تۆڵه ســه ندنه وه  له داگیرکــه ران له هێــزه  ئه مپیریالیســت 

و زل هێزه کانــی جیهــان ئه وانــه ی کــه  وا پیالنگێــڕی نێوده وڵه تیــان ســاز کــرد و گێڕایــان له ســه ر رێبــه ری 

گه لــی کــورددا. “هه ڤــال شــاهۆ” یه کێــک لــه و ئه ندامــه  به شــداربووانه  بــوو. بۆیــه  به شــداربووانی ســاڵی 

1999 به تایبه تــی له رۆژهه اڵتــی کوردســتان دا خــاوه ن مانایه کــی تایبه تــی خۆیه تــی. مانایه که شــی نــه وه ی 

ــانه وه،   ــێوه یێک چه وس ــچ ش ــه  هی ــه  وا ب ــه ی ک ــه و نه وه ی ــه ری، ئ ــه  داگیرک ــه ی ک ــه و نه وه ی ــه ندنه وه  و ئ تۆڵه س

ــه ر  ــاکات و له س ــووڵ ن ــورد دا قه ب ــی ک ــه ر گه ل ــه  س ــان ب ــه ر و دوژمن ــی داگیرک ــه  وا زاڵ بوون ــه  ک ــه و نه وه ی ئ

ــه م  ــاڵی 1999 ب ــداربوانی س ــرێ به ش ــه  ده توان ــه وێ. بۆی ــۆی ده رده ک ــی خ ــاوه ن له رێبه رایه ت ــیانه وه  خ هه موش

هه ڵســه نگێنین.  شــێوه یه  

“هه ڤــال شــاهۆ”ش یه کێــک لــه و نــه وه  تێکۆشــه ر و شۆڕشــگێر و خــاوه ن هه ڵوێســته  کــه  بــه و هێــز و ئیراده یــه  

ــی  ــوو گه ل ــه  وا هه م ــک ک ــاوه ن ده رکه وتنێ ــا و خ ــه  مان ــڕ ب ــی پ ــاوه ن ده رکه وتنێک ــه  وا خ ــه  ک ــداربوو. بۆی به ش

ــت درێژی  ــن ده س ــان نه توان ــه  دوژمن ــرد ک ــه وه ش وای ک ــوو و ئ ــێ ب ــتی پ ــا دا پێویس ــی وه ه ــه  رۆژێک ــورد ل ک

ــاهۆ”  ــال ش ــن “هه ڤ ــته  تێ بزانی ــا پێویس ــه ت ئه وه ــه ن. هه ڵب ــۆ بک ــه ر ئاپ ــورد، رێب ــی ک ــی گه ل ــه ر رێبه رایه ت س

ســه ره تا نــاوی »ژوان« بــوو و دواتــر نــاوی خــۆی گوارتبــوو بــه  نــاوی »شــاهۆ« خه ڵکــی “جوانڕۆ”یــه . “هه ڤــال 

ــه   ــه وه ش ن ــۆ ئ ــوو. ب ــری خوێندب ــی کۆمپیۆت ــی به ش ــی ئاماده ی ــوو خوێندن ــوو و تاک ــی خوێندب ــاهۆ” خوێندن ش

ته نیــا خه باتکارێکــی راگه یاندنــی لــه  به شــی تایــپ دا، وه کــوو مامۆســتایێکی لــه  الیــه ن ته کنیک ســازیدا و 

ــه   ــدا زۆر ب ــه ن ته کنیکی ــاهۆ له الی ــال ش ــدا هه ڤ ــی خۆی ــوو تواناکاریه کان ــه  هه م ــوو. ل ــتایێک ب ــوو مامۆس وه ک

ــۆ به شــداری  ــوو ب ــه  2005 ـ 2006 بینیمــه وه . هاتب ــر ل ــوو. مــن دوات ــه  کار هێناب ــه  وه ســتایانه  دا ب وردی و زۆر ب

کــردن له خه باتــی “پارتــی چاره ســه ری دیموکراتــی کوردســتان” لــه هه مــان کات دا لــه  به شــی مۆنتــاژ و 

ته کنیــک ســازی و تایپیســتی رۆژنامــه  دا جێــی خــۆی ده گــرت. پێویســته  ئــه وه  بڵێــم “هه ڤــال شــاهۆ” له مــاوه ی 

ــا 16  ــی 8 ت ــاپ. رۆژنامه یێک ــۆ چ ــرد ب ــاده ی ده ک ــرد و ئام ــپ ده ک ــه ی تای ــه واوی رۆژنام ــک دا ت ــه و و رۆژێ ش

ــۆ  ــرد ب ــاده ی ده ک ــرد و ئام ــاده ی ده ک ــک ئام ــاوه ی شــه و و رۆژێ ــه وه  له م ــوو. ئ ــر ده ب ــاش زیات ــی جارن الپه ڕه ی
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ــی  ــێ کۆتای ــتان، یان ــووری کوردس ــی 2006 له باش ــه م، له هه ڵبژاردن ــێ بک ــاژه ی پ ــته  ئام ــه وه ش پێویس ــاپ، ئ چ

2005 و ســه ره تای 2006 له ئێــراق و باشــووری کوردســتان دا له بــه ر کارامه یــی و له بــه ر خه بــات کردنــی 

پارتــی چاره ســه ری”یه وه   راگه یاندنــی  “راگه یانــدن و مه کته بــی  له الیه نــی هه ڤاالنــی  و  “هه ڤــال شــاهۆ” 

ــێ  ــه  ب ــرتی، ب ــه  ســه ر یه ک ــه وه ی شــه و و رۆژی خــۆی داناوه ت ــۆ ئ ــرا. ب ــی خــه اڵت ک ــرا، یان ده ست خۆشــی لێ ک

ــه ت و زۆر  ــه لیقه  و به دیق ــه  س ــتایانه  و زۆر ب ــدا زۆر وه س ــه  کاری خۆی ــه ک ل ــچ واالیه تی ــێ و هی ــچ هه بوون هی

بــه  کارامه ییــه ک ئــه و کارانــه ی خــۆی تــه واو ده کــرد. بــۆ ئــه وه ش هه ڤــاالن شــایانی ئه وه یــان دیــت کــه  خــه اڵت 

ــا  ــش دا هه روه ه ــه  ژیانی ــوو و ل ــاک ب ــوو و کاری زۆر پ ــاک ب ــزی پ ــدا خــاوه ن په رێ ــه کاری خۆی ــێ ل ــنت. یان بکرێ

ــاک  ــه م پ ــاش  ماوه ک ــێ پ ــک بکــه م، ده ب ــرد مــن هــه ر کارێ ــه وه ی ده ک ــک باســی ئ ــووه . هــه ر جارێ ــک ده ب نزی

بێــت. نایێڵــم کارێــک کــه  بکــه م دواییه کــه ی هیــچ خرابیه کــی لــێ نه بێــت. بۆیــه  هه مــوو تواناکاریه کــی خــۆم 

ــن.  ــێ رازی ب ــوو ل ــاالن هه م ــا هه ڤ ــت ب ــک ده ربکه وێ ــاک و کارێ ــی پ ــه وه ی کارێک ــه ک بۆئ ــه ر ی ــه  س ده خه م

ــه  مه یدانــی  ــه وه ی کــه  وا بتوانێــت ل ــوای ئ ــه  هی ــه کار و تێکۆشــانی  زۆر رازی بــوون ب ــه  راســتیش هه ڤــاالن ل ب

ــووه   ــا ب ــه ری” جی ــی چاره س ــه ره تای 2006 له ”پارت ــت. له س ــاکاری بێ ــز و توان ــان هێ ــی هه م ــه ڕیش دا خاوه ن ش

ــیۆنه کی  ــه ت له ئۆپه راس ــه وێ هه ڵب ــان و ل ــۆ به هدین ــوو ب ــه وه ش چ ــۆ ئ ــال، ب ــی گه ری ــرده  گۆڕه پان و رووی ک

ــه  به رخۆدانیه کــی مــه زن  ــه  ب ــه و هه ڤاالن ــه  ئ ــه  نامه ردان ــا دا زۆر ب ــه ر و فاشیســتی رژیمــی تورکی ــزی داگیرک هێ

شــه هید بــوون. خــۆ گه یانــدن بــه  پلــه ی شــه هاده ت، هه ڵبــه ت هــه ر که ســێک یــان هه مــوو نه وه یــه ک 

ــه ی شــه هاده ت  ــه  پل ــه  ئاســتێک ک ــه  بگه یێت ــه  ک ــه ی نی ــه و ئیمکان ــه ت و ئ ــه و جورئ ــک دا خــاوه ن ئ له نه ته وه یێ

ــۆ  ــه  خ ــن، چوونک ــانه  که م ــه و که س ــه هاده ت، ئ ــه ی ش ــتی پل ــه  ئاس ــن بگه یێن ــه  ده توان ــه  ک ــنت. ئه وان وه ربگرێ

ــکان،  ــاوه ر و ئیم ــز و ب ــه ت، هێ ــاوه ڕی، قه ناع ــاره ت، ب ــا جه س ــه هاده ت وه ه ــه ی ش ــتی پل ــه  ئاس ــدن ب گه یان

ئه وانــه ی هه مــوو پێویســته . هه ڤــال شــاهۆ لــه و الیه نانــه  هه تــا دوایــی خــاوه ن جه ســاره ت و ئیمــکان و 

تاقه تێکــی وا بــوو. بــۆ ئــه وه ش  له هه مــوو شــێوه یێک لــه و الیه نانه خــۆی حــازر کردبــوو، بۆیــه  ئــه و وهــا 

ــه   ــت ب ــان ده بێ ــژی و ی ــی ب ــه  قاره مانت ــت ب ــان ده بێ ــاهۆ ی ــال ش ــه  هه ڤ ــوو ک ــکرا ب ــێک دا ئاش ــه ر که س الی ه

قاره مانتــی شــه هید بکه وێــت. وه کووتــر رێگه یێکــی تــر نه بــوو. بــۆ ئــه وه ش تــا ژیــا ژیانێکــی پــڕ بــه  قاره مانتــی 

ــێ  ــه  وا ئه توان ــێک ک ــه لیقه  و که س ــه  س ــانێکی ب ــه رخۆ و ئینس ــن و له س ــێکی هێم ــان و که س ــه  تێکۆش ــڕ ب و پ

ــه ش  ــوو. بۆی ــی خــۆی داب ــی الوێت ــال شــاهۆ” له ســه ره تای ته مه ن ــێ. چوونکــه  “هه ڤ ــازه  ب ــه ی گه نجێکــی ت منون

یانــی ئه گــه ر الوانــی کوردســتان ده رس له الوێتــی هه ڤــال شــاهۆ دا وه ربگــرن، مــن بــاوه ڕ ده کــه م کــه  وا گه لــی 

ــری  ــه  ســااڵنه  بی ــن کــه  وا ب ــه دی بێن ــگاوی ســه رکه وتوانه،  زۆر پێشــکه وتنی گــه وره  ب کــورد ده توانێــت زۆر هه ن

لــێ ده کاتــه وه . گه نجانــی کوردســتان پێویســته  هــه ر هه موویــان یانــی خــۆ له ســه ر ئه ساســی که ســایه تی 

ــۆی  ــی خ ــه و دا جێ ــزری ئ ــاڵ و ب ــت له خه ی ــه ک ش ــه  ی ــایه تیه  ک ــوون که س ــن. چ ــاد بنێ ــاهۆ بونی ــال ش هه ڤ

ــه و  ــش ئ ــه ری، ئه وی ــش داگیرک ــه وه ، ئه وی ــێ نابێت ــه ت ج ــه ی ق ــه ل و نه ته وه ک ــان و گ ــش تێکۆش ــه ، ئه وی هه ی

ــه   ــه  ک ــه و گه نجان ــتان. ئ ــی کوردس ــی له رۆژهه اڵت ــه  تایبه ت ــتاندا ب ــه ر کوردس ــپۆتێکن له س ــه  وا ده س ــه  ک رژیامن

بــه  مــادده ی هۆشــبه ر، ئه وانــه ی کــه وا که وتوونه تــه  هــه وای ئه وروپــا و دوای ئــازادی ســاخته  و گه لێــک 

ــه ت  ــه وه . هه ڵب ــاوی ده کات ــی کوردســتان ب ــاری ئیســالمی له رۆژهه اڵت ــه  رژیمــی کۆم ــه و نه خۆشــیانه،  ئیمرۆک ئ

ــه  به رامبــه ر ئــه و سیاســه ته  فاشــیل  ئه وانــه  هه ڤــال شــاهۆ هه مــووی ده ربــازی کردبــوو. هــه ر بــه  وه ســتایانه  ل

و کۆنه په ره ســتانه ی رژیمــی کۆمــاری ئیســالمی زۆر بــه  شــێوه یێکی وه ســتایانه ش دا تێکۆشــانی خۆیــدا بــه رده وام 

ــالق  ــه  ئه خ ــته  ک ــه و ئاس ــه  ئ ــوو. چوونک ــته  کوردب ــۆ دا به رجه س ــایه تی خ ــی له که س ــه و تێکۆشانه ش ــرد. ئ ده ک

و له هه بوونــی ته ربیــه ت و هه بوونــی خــۆ ره وشــتێکی که ســایه تیه کی شۆڕشــگێڕ کــه  وا ئینســان ئــه وی 
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ــه ی  ــه و هه بوون ــه و خۆره وشــت و ب ــه ر ب ــوو ده ور و ب ــه ش هه م ــت. بۆی ــه وه  ده بینێ ــاهۆ له نزیک ــال ش ــه  هه ڤ ل

هه ڤــال شــاهۆش دا حــه زی لــێ ده کــرد و حــه زی ده کــرد کــه  وا شــاهۆ لــه  نزیــک ئــه وا بێــت و حــه زی ده کــرد 

ــت.  ــاس بگرێ ــۆ ئه س ــۆ خ ــاهۆ ب ــال ش ــان دا هه ڤ ــات و تێکۆش ــکات و له خه ب ــاهۆ” کار ب ــال ش ــه ل “هه ڤ له گ

ــوو. و شــه هاده ت بوونه که شــی شــه هاده تێکی  ــا ب ــان کردنێکــی پڕوات ــال شــاهۆ ژی ــی هه ڤ ــان کردن ــه ش ژی بۆی

ــه و  ــاهۆ و ئ ــه هاده تی هه ڤــال ش ــای ش ــای له به ه ــێک له وات ــه ر که س ــته  ه ــاداره . پێویس ــه  واتــا و به ه پــڕ ب

هه ڤاالنــه ی کــه  له گــه ڵ ئه ویــش دا شــه هید که وتــوون، لــه  واتاکه یــان دا قــووڵ بێتــه وه  و تێبــگات کــه  وا 

ــت.  ــه رکه وتن داوێ ــه ره و س ــگاو ب ــه ش دا هه ن ــه  و ئیمڕۆک ــه ر پێی ــه  له س ــا ئیمرۆک ــه ر ت ــتان ئه گ ــی کوردس گه ل

ــه هید  ــگێڕی دا ش ــه نگه ری شۆڕش ــه وا له س ــه ی ک ــه و هه ڤاالن ــوو ئ ــاهۆ و هه م ــال ش ــی هه ڤ ــه  خوێن ــا ب ئه وه ه

ــه  قه ڵخــان  ــان کوردۆت ــان ســینگی خۆی ــه ر ی ــه  ب ــان داوه ت ــرۆ دا ســینگی خۆی ــا ئیم ــه  ت ــه ش ک ــوون، ئه وان که وت

له پێنــاو پاراســنت و ســه رکه وتنی شۆڕشــی گه لــی کوردســتان دا. ده توانــم له کۆتاییــدا ئــه وه  بڵێــم کــه  قســه  کــردن 

له ســه ر هه ڤــال شــاهۆ، نوســین له ســه ر هه ڤــال شــاهۆ و هه مــوو ئــه و شــه هیدانه ی کوردســتانیش بــه  تایبــه ت 

ــه  ئێمــه   ــه و هه ڤاالن ــه  شــه هید بکــه ون. ئ ــه  بلیمه تان ــان و توانیشــیان ب ــه  ژی ــه  بلیمه تان ــه ی زۆر ب ــه و هه ڤاالن ئ

ــه هیدان دا،  ــی ش ــه  کاروان ــه وه  و بکه وێت ــا بێت ــه  جی ــه و کاروان ــا زوو ل ــا وه ه ــاهۆ ئ ــال ش ــت هه ڤ نه مانده خواس

ــۆ  ــه  ب ــن خه اڵت ــا گه ره تری ــه هیدان ئه  وه  ه ــزی ش ــه  له  ری ــان چوون ــه هیدان و ی ــی ش ــه  کاروان ــن ب ــه اڵم که وت ب

ــێوه یه   ــه و ش ــی وا و ب ــه ر هه ڤالێک ــن له س ــه  زۆر گوت ــه . بۆی ــی دای ــی نه ته وه ی ــان خه بات ــه  تێکۆش ــک وا ل مرۆڤێ

ــانازی  ــه ربه رزی و ش ــه  وا س ــن ک ــه وه  بلێی ــن ئ ــه اڵم ده توانی ــێ، ب ــه م ب ــه  ک ــی له وانه ی ــه ری یان ــه کردن له س قس

ــه وه ی  ــاوه . ئ ــک هێن ــی پێ ــگێڕی، هه ڤالت ــی، شۆرش ــی نه ته وه ی ــی خۆیان ــه وان ئه رک ــه هید ئ ــی ش ــۆ هه ڤاالن ب

ده مێنێتــه وه  له ئه ســتۆی ئــه و هه ڤاالنــه ن کــه  وا له رێــی ئــه وان دا تێکۆشــان دا به رده وامــن. ئێمــه ش ته نیــا 

ــه هیدانی  ــی ش ــگای هه ڤاالن ــه ی رێ ــه و هه ڤاالن ــوو ئ ــاهۆ” و هه م ــال ش ــی “هه ڤ ــن له رێ ــه وه  بڵێی ــن ئ ده توانی

ــن.  ــی که ی ــه وان دا به رده وام ــی ئ ــه  له رێ ــڕاون ئێم ــه وان لێ داب ــه  وا ئ ــه ی ک ــه و کاروان ــن ئ ــتان دا ده توانی کوردس
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 بخش پنجم

                             سخن تصویر
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 از راست به چپ: شهید شاهو دجله - شهید سیروان ناری - شهید مانی کیاکسار

 از راست به چپ:  شهید مانی کیاکسار - شهید شاهو دجله



95      

 از راست به چپ:  شهید سیروان ناری - شهید شاهو دجله

  شهید َسیوان بیستون
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 از راست به چپ:  شهید سوار کرماشان - شهید ّسیوان بیستون

 شهید َسیوان بیستون
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  شهید شاهو دجله

 از راست به چپ: شهید شاهو دجله - مراد کاریالن
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  شهید َسیوان بیستون

 از راست به چپ:  شهید َسیوان بیستون - شهید خیری بوتان
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   شهید شاهو دجله

 از راست به چپ:  شهید چاالک جوانرو - شهید شاهو دجله
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  شهید َسیوان بیستون   شهید شاهو دجله 

  شهید عگید آَمد  شهید لطیف 
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  شهید مظلوم   شهید لوند

  شهید زیالن پنابر 




