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 در حقيقت دلها را به . راهگشاي مقاومت و آزادي است . آور است اين تاريخي سرسام
 دارد، تاريخ انساني است كه ايستايي و سكون را آورد و مغزها را به تفكر وامي لرزه درمي

 ... ان شدن شناسد، تاريخ تكامل شخصيت است و حقيقت مليت نمي
كنيـد، جهـت دسـتيابي بـه آزادي و توسط نيرويي كه از درك اين تاريخ كسب مي

 هيچ دشـمن داخلـي و خـارجي، . جاودانه ماندن، دچار زحمتي و دشواري نخواهيد شد
 مستقيم يا غير مستقيم، آشكارا و پنهان، در روح، فكر، حمله و سازمان، ياراي مقاومت براي

 ... ما ندارد مدتي دراز را در مقابل
 : كند اين تاريخ سرانجام اين نكته را مشخص مي

 " درك زماني كه در آن قرار داري و عمل به حقيقت "
 بري و عملكردي بجا در درك صحيح وضعيتي كه در آن بسر مي : اين تاريخ عبارتست از

 الزم است به اين نكته بخوبي دقت كنيم، اگر بدين شيوه عمل كنيد، راهتان هـر . زمان آن
 چقدر كه سخت و دشوار باشد و در موقعيتي بسيار حساس هم كه باشيد، تعداد نيرو هم مهم

 . نيست، حتي اگر يك شخص هم باشيد توانايي دستيابي به موفقيت را خواهيد داشت

 عبداهللا اوجاالن

١٩٩٨ ژوئن
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 PKK درآمدي بر چاپ فارسي تاريخ

 لقي است كه به هـزاران سـال تحـت سـركوب و گام خ به تاريخ احياي گام PKK تاريخ
 تـاريخ . فشار استعمار و اسـتثمار از اسـتقالل فكـري و اتحـاد و روحـي ملـي دور گشـته اسـت

 بـه لحظـه مشـغوليت رشادت، پشتكاري، همت و اراده پوالدين هزاران انساني است كه لحظـه
ـ عملي فكري  نتيجـه PKK اريخ تـ . شان به نوشتن تاريخ حقيقي خلق كرد گره خـورده اسـت 

 هاي خلقي اسـت كـه هرچنـد بـا ناپذير رهبر آپو، شهدا و توده وقفه و تالش خستگي مبارزه بي
 اي و نيروهاي هاي جهاني، منطقه آميز، ترور و توطئه اعمالي قدرت وجود راهكارهاي خشونت

 م بـا انـد امـا بـازه هاي بسـياري گشـته ها و سختي كردي مزدور وابسته به آنها متحمل دشواري
راسخ راه آزادي، مقاومت، تغيير و تحول ذهنيـت و شخصـيت كـرد، متحـول نمـودن اي اراده

 ايـن تـاريخ بيـانگر . نماينـد اي معاصر و دمكراتيك را طي مـي مانده كرد به جامعه جامعه عقب
 گيري و عملكرد صحيح و استقالل فكري فرزندان خلـق كـرد در مقـاطع مختلـف شيوه موضع

 اند كه اگر اسالف آنهـا ت؛ ئاكتورها و آفرينندگان اين تاريخ اثبات نموده چند دهه گذشته اس
 هـا بـود بـه سـطح كردنـد، خلـق كـرد مـدت در قرون گذشته مسير امروزه آنها را انتخاب مـي

 اي معاصر و دمكراتيك رهنمون شده بود؛ در عين حال نيز نقطه پاياني بر تـاريخ منفـور جامعه
 كردستان بخشيده و با رنج و همـت و عمليـات فـدائي هـزاران نوشته شده توسط استعمارگران

 ها را نقش برآب ساخته و در هر مرحلـه دسـتاوردي عظـيم را هاي پليد و توطئه انسان، سياست
 اي آزاديخواهانـه تغذيـه هـ كسب نمـوده اسـت كـه نسـل كنـوني و آينـده را از لحـاظ انديشـه

 . ي خلق كرد است ، تاريخ واقع PKK در اين معنا، تاريخ . نمايد مي
 اي هاي سياسي و عشيره تاريخ خلق كرد، تاريخي است آكنده از خيانت اشخاص و گروه

 عصـياني آگاهانـه اسـت در مقابـل چنـين تـاريخي، بـه PKK هاي اين خلق؛ تـاريخ به ارزش
 سازماني و هاي خيانت در كردستان، مبارزه فراگير درون اي كه ضمن ارزيابي علمي ريشه گونه
 هـايي كـه در شخصـيت كـرد منجـر بـه اي را به منظور از ميان برداشـتن خصوصـيت ده تو ميان

 شود، آغاز نموده و در همان اوايل ظهور با وجود كمبود امكانات تسليحاتي بودن وي مي خائن
 توانسـت كس بدون اجازه آنهـا نمـي هاي مزدور كردي كه هيچ به مبارزه با عشاير و شخصيت

 از جهتي تـاريخ مبـارزه و PKK در اين معنا تاريخ . د، برخاسته است حتي به داد و ستد بپرداز
 در عين حال پرورش شخصيتي است كه از سوي دول حاكم بر كردستان با ويژگيهاي خيانـت

. انس داده شده بود



٦ 

 و ) عبـداهللا اوجـاالن ( از اين زاويه و ميزان تحمل و صـبر رهبـر آپـو PKK مطالعه تاريخ
PKK يح و كارساز با شخصيت كرد نوع جذابيت خاصـي بـدان در خصوص برخوردي صح 

 هاي ديگر به اندازه جامعه كـرد ديـده نشـده كـه چراكه در تاريخ هيچ يك از ملت . داده است
 . اي شده باشد العاده بااليي، بازيچه دست نيروهاي جهاني ومنطقه شخصيت فردش تا سطح فوق

 عضل شخصـيت در كردسـتان نبـوده درگير حل م PKK با اين توصيف هيچ جنبشي به اندازه
 مند و آزاد در فرد جهت ايجاد شخصيتي اراده PKK است و واقعا مطالعه شيوه مبارزه و تالش

 بويژه مطالعه شـرح وقـايِع . اي خواهد داشت فرد انسان كرد، جذابيت خاصي براي هر خواننده
 ا بـراي هـر شـخص همراه با رنج، تالش، مبارزه و مقاومت، مسير صحيح چگونه بايد زيست ر

 . نمايد آزاديخواه و دمكراتي تعيين مي
 يكـي از ) جميـل بايـك ( مجموعه دروسـي اسـت كـه رفيـق جمعـه PKK كتاب تاريخ

ـاركت داشـته، در سـال رفقايي كه از همان آغاز مبارزه آپوچي  در ١٩٩٥ ها در اين جنبش مش
ــد ( آكــادمي معصــوم كوركمــاز ــدريس كــرده اســت ) شــهيد عگي ــر . ت ــاب ب  اســاس ايــن كت

 هايي كه در بايگاني حزب محفوظ نگه داشته شده بود، براي اولين بار به زبان كردي نوارضبط
ـاريخ را در . تدوين شده است ) لهجه سوراني (  ما نيز الزم ديـديم كـه هـر بـار قسـمتي از ايـن ت

 يعنـي تـا تاسـيس ( پس از ترجمه و انتشار قريب به نيمي از آن . نشريه آلترناتيو به چاپ برسانيم
 در اين نشريه بنا به تقاضاي خوانندگان نسبت به چاپ كتاب اين اثر گرانبها الزم ديـده ) حزب

 ا ايجـاد اي دوباره آن را به شكل كتابي درآوريم تا براي همه كساني كه بـ شد پس از بازنگري
 . هستند، رهنماي راه مبارزه باشد گونه ه بخشيدن به زندگي برد زندگي آزاد خواهان پايان

 به ذكر است كه در آينده، بخـش دوم ايـن كتـاب را نيـز بـراي خواننـدگان محتـرم الزم
 . رسانيم چاپ مي به

PJAK انتشارات مركزي
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 ؟ PKK چرا
 هاي ديگر بـوده شالوده همه درس . باشد توان گفت اين درس، درسي حائز اهميت مي مي

 را از هر جهـت شـناخته PKK و كسي كه اين درس را بخوبي درك كند به اين معناست كه
 آنان كه در سايه واقعيت تاريخي حـزب، خـود را شـناخته و بـه خودسـازي و آمـوزش . است

 اما اگر غير از اين باشد . هاي نيرومندي در اين راه بردارند توانند گام خويش همت گمارند، مي
 در هـم كـه بگويـد مـن قـ خودسـازي را اسـاس نگيـرد، هـر چ PKK و با توجـه بـه واقعيـت

PKK هـاي خـود موفـق هاي صـحيحي برداشـته و در كـار و فعاليـت تواند گام اي هستم نمي 
 به همين جهت اين موضوع، موضوع بسيار مهمي است و هر كسي بايد اين درس . نخواهد شد

اين مهم بدين معناست كه آموزش خود را بخـوبي اسـاس قـرار داده و . را بخوبي درك نمايد
 . باشد ي براي كار و فعاليت آماده م

 ي زماني مورد ارزيابي قرار دهيم؛ توان در سه برهه تاريخ حزب كارگران كردستان را مي
 . PKK ؛ ظهور ١٩٨٠ تا ١٩٧٠ از : ي نخست ـ مرحله ١
 . ن گسترش و قدرتمندشد ١٩٩٠ تا ١٩٨٠ : م ي دو مرحله ـ ٢
 . ردستان هاي خلق ك تكوين و نفوذ آن در ميان توده : تاكنون ١٩٩٠ از : ي سوم مرحله ـ ٣

 ي زيـر نيـز تقسـيم را به دو مرحلـه PKK توان تاريخ همچنين بنا به معيارهايي ديگر، مي
 نمود؛

ـاي حـزب را از و فعاليـت ها تالش اين مرحله كه : ي سوم ي پيدايش تا كنگره مرحله ـ ١  ه
 گيـرد، مرحلـه دسـتيابي حـزب بـه يعني سال برگزاري كنگره سوم دربرمي ١٩٨٦ ـ ١٩٧٠ سال

 . باشد از هر لحاظي مي PKK خود و تبلور حقيقت هويت
 در ايـن PKK ارزيابي رهبر آپو در مورد شخصيت مليتان : سوم تا به امروز از كنگره ـ ٢

 برجسـته گشـته و الزم اسـت كـه بـر طبـق چنـين PKK مرحله؛ زيرا در اين مرحلـه حقيقـت
 ذكـر اسـت كـه زمانيكـه از طرفي اين نكتـه الزم بـه . ايجاد شود PKK حقيقتي، مليتان بودن

ـاريخ رهبـري آن اسـت و بلعكـس؛ دهيم، مي تاريخ حزب را مورد ارزيابي قرار مي  بينيم كـه ت
 . باشد مي PKK به شكلي بنيادين تاريخ PKK يعني تاريخ رهبري

 : بايستي دو مورد ذيل را مدنظر قرار داد PKK قبل از تحليل تاريخ
 تاسيس شد؟ PKK چرا ـ
 ل كدامين مسئله تاسيس شد؟ به منظور ح PKK ـ

 در غيـر اينصـورت برخوردهـايي ؛ ها ارائه نمود هاي صحيحي به اين پرسش بايستي پاسخ
حتي بسياري از رفقـا بعلـت عـدم آگـاهي بـر ايـن مـوارد و حقيقـت . اشتباه بروز خواهند كرد
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 بدان منظور بـود كـه معضـل PKK پيدايش . دارند PKK حزب، برخوردي اشتباه نسبت به
 يـابي مسـائل ايـدئولوژيكي، اين مهم نيز مستلزم چاره . ي و استقالل كردستان را حل نمايد آزاد

 مشـكالت تا زمانيكه اين . باشد مي سياسي، سازماندهي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و تاكتيكي
 . است ممكن غير استقالل و آزادي كردستان حل مشكل ، حل نگردند

 اگر كسي به اين واقعيت پـي . باشد ت فوق مي يابي معضال چاره اساسي حزب، پس وظيفه
 نبرده و برخوردي اشتباه نسـبت بـه حـزب داشـته باشـد، همـواره درصـدد اسـت تـا معضـالت

 ها سـعي دارنـد در راسـتاي منـافع منظور معضالت شخصيتي نيست بلكه برخي شخصي خود ـ
 را در راستاي هاي حزب و خلق و رهبري خويش، سازمان را به خود مشغول نموده و دستاورد

 خواهند تحميل نمايد؛ همچنانكه بسياري از رفقا مي PKK بر موقعيت خويش بكار گيرند ـ را
 زيـرا تاسـيس . گـردد بدين شيوه عمل كنند، بدون شك اين مهم اشتباه بزرگـي محسـوب مـي

PKK بدان منظور نبوده كه تنها معضالت يك شخص خاص را حل نمايد بلكـه در راسـتاي 
 از طرفي هـدف كسـاني كـه بـه صـفوف گـريال . كالت جامعه تاسيس شده است يابي مش چاره

 به ملـت خـويش خـدمت نماينـد، يعنـي از طريـق PKK شوند آن است كه بواسطه ملحق مي
 تاسيس شد، هدف آن بود كه اين حـزب PKK زيرا زمانيكه . معضل كردستان را حل نمايند

 . از معضل ايدئولوژي گرفته تا اقتصادي را حل نمايد
 يابي شود آنگـاه مسـئله اسـتقالل و آزادي در كردسـتان نيـز حـل اگر اين مشكالت چاره

 براي چنين اهدافي تاسيس شده است و كساني كه به عضويت ايـن حـزب PKK . خواهد شد
 PKK ايـن حقيقـت . شـوند يـابي چنـين مشـكالتي بـه آن ملحـق مـي چاره آيند به قصد درمي

 اي بـودن را داشـته و PKK توانند ادعاي رك نكنند نمي كساني كه اين موضوع را د . باشد مي
 . اي واقعي مبدل گردند به انقالبي

 از وظيفه و خط اساسي خويش بـه معنـاي انحـراف و فروپاشـي حـزب PKK دور شدن
 بدين جهت اعضـاي حـزب حـق . گردد باشد و از چهارچوب يك حزب انقالبي خارج مي مي

 هر عضوي بـه . دمت اهداف شخصي خود بكارگيرند آن را ندارند كه امكانات حزب را در خ
 شكلي آزادانه به حزب پيوسته و قصد دارد كه از اين راه به تاريخ انسانيت، خلق و ميهن خـود

 بـا توجـه PKK پس الزم است عضويت در حزب و ماندگار شدن در صفوف . خدمت نمايد
 . هاي انقالب باشد به واقعيت

 يـابي بر اساس چـاره PKK فتم ظهور و پيدايش حقيقت حزب كدام است؟ همچنانكه گ
 مسائل و معضالت كردستان بوده و الزم است كه عضويت در ايـن حـزب نيـز بـر ايـن اسـاس

 ها را درك كنند و بيشتر قصد دارند كه انرژي خواهند كه اين واقعيت بعضي از رفقا نمي . باشد
عضا به دشمني بـا حـزب نيـز كه ب اي اندازه تا . مشكالت شخصي خود صرف نمايند حزب را با
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ـد حـزب را بـه يعني اراده خود را با اراده جنبش يكي ننموده و بالعكس مي . پردازند مي  خواهن
 بي شـك . هاي خود را از طريق آن برآورده سازند آورند و همه خواسته خدمت منافع خود در

 اد بوده و بـه نـوعي حزب در تض بهاي ها و رفتارهايي به اين شكل با قوانين و پرنسي سطح تقاضا
 . باشد دشمني با آن مي

 در معناي ديگـر در . اينان درصدد دور كردن حزب از اهداف و وظايف اصلي آن هستند
 كنند كه اينگونه رفتارها نيز غير ها و اهداف شخصي خود حركت مي جهت دستيابي به خواسته

 يس كرد؛ چـه بسـا كـه هاي ديگري را براي اين خصوص تاس توان سازمان مي . قابل قبول است
 بـه رانتگرايـي اين نوع سازمانها در كردستان بسيارند كه در پي حل مسائل و مطالبات شخصي

 يابي معضالت ها هرگز قادر به جوابگويي و چاره آشكار است كه اين نوع سازمان . پردازند مي
 بتوانـد اگر خواستار تاسـيس حـزب و يـا سـازماني باشـيم كـه . باشند موجود در كردستان نمي

 يابي نمايد بايستي از هر جهت در راستاي خدمت به خلـق و مسائل و مشكالت موجود را چاره
 . باشد يابي مسائل كردستان مي بسيار حياتي در چاره اي نكته ميهن حركت نمود و اين امر

 هـاي ديگـر وجـود بسـياري از جنـاح YNK و PDK هاي بسياري همچون امروزه نمونه
 توان در معناي جوهري نام حزب را بر آنان نهاد، زير لفافه ميهن دوستي نمي دارند كه هر چند

 اين به اصطالح احزاب نه تنها داراي احساس . نمايند هاي خود را پنهان مي و كرد بودن واقعيت
 واقعيـت اينگونـه . گيرنـد خاص بكار مـي اي طبقه ميهن دوستي نيستند بلكه را در راستاي منافع

 بـه . ا نيز به اين شكل بوده و هرگز كارايي انجـام وظـايف اساسـي را ندارنـد احزاب و سازمانه
ـي بـراي مسـائل بنيـادين نبـوده و بسـياري از اشـخاص همين دليل است كه قادر به ارائه راه  حل

ـافع شخصـي عمـل  موجود در اين احزاب، با استفاده ابـزاري از حـزب، جهـت دسـتيابي بـه من
 برخـي از . درك حزب و اهداف آن حائز اهميت فراوان اسـت به اين داليل تفهيم و . كنند مي

 ها تاسيس شده و كنند كه حزب صرفا جهت مشغوليت به شخص آن رفقاي ما چنين تصور مي
 يعنـي از ". هـاي مـارا بجـاي آورد حزب بايد فالن مسئله ما را حل نموده و خواسـته " گويند مي

 ياسي، ايدئولوژيك كه بايستي به حـل بعنوان حزبي س PKK جانب اين دسته از رفقا، حقيقت
 مسائل و مشكالت خلق بپردازد، درك نگشته و حزب را همچون ابزاري بـراي حـل مسـائل و

 بينند كه اين برخوردها براي حزب بسيار خطرسـازند و افـرادي كـه بـه ايـن مشكالت خود مي
 . جسته سازند اي بودن را در خود بر PKK هاي توانند معيار شيوه برخورد نمايند هرگز نمي

 بدانيم اين است كـه ايـن حـزب بـا PKK نكته ديگري كه الزم است در درك حقيقت
 ها ساله و بر اساس خون هزارن شهيد بنياد يافته و حاصل رنج ميليون ٢٥ فعاليت فشرده و دشوار

 از ايـن زاويـه نيـز PKK شـناخت . انسان و پشتكار و فداكاري رهبري تا به اينجا رسيده است
خدمت كرده و متحمل PKK زيرا الزم است بدانيم كه چه كساني به . باشد ضروري مي بسيار
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 ها سـهيم بـوده و وظـايف خـود را در مراحـل رنج و خستگي شده و در دستاوردها و پيشرفت
 جداگانه به خوبي بـه انجـام رسـانده و چـه كسـاني نيـز تـالش نكـرده و موجـب نـزول سـطح

 انـد؟ و وظايف حـزب و كـوادر انحـراف بوجـود آورده هاي حزب گشته و در اهداف توانايي
 PKK هاي بدون شك اين موارد در درك درست و اشتباه بودن مسائل و حتي شناخت معيار

 در غيـر اينصـورت كسـاني سـردرخواهند آورد كـه بـدون اينكـه . حائز اهميت خاصـي اسـت
 هـا و شـرفت كـرده باشـند ادعـاي سـهيم بـودن در پي PKK هيچگونه خدمتي به خلـق كـرد و

 . سازد را خواهند كرد كه اين مورد زمينه رانتگرايي را مساعد مي PKK هاي دستاورد
 با رنج PKK . حقيقت خاص خود را داراست PKK اين امر بر همگان آشكار است كه

 طلبي و و مشقات زيادي به اين درجه از پيشرفت دست يافته، لذا الزم است كه دست از راحت
 هـا زيرا هم در خارج و هم در داخل حزب هستند كساني كه با اين واقعيت . طلبي برداشت جاه

 به اين خاطر اسـت كـه بـا توجـه بـه . اند ناآشنا باشند و يا تنها بعضي از جوانب را درك نموده
 طلـب انسان هر چقدر هم كه راحت . پردازند طلبي مي خواست خود حركت نموده و به راحت

 ي قادر به انكار آن نخواهد بود و در نهايـت بـاز مجبـور بـه باشد، واقعيت، واقعيت است و كس
 ها مدتي هم ادامه يابد، امـا طلبي بعضي احتمال دارد كه راحت . ها خواهد شد قبول اين واقعيت

 . ها را وارونه يا منحرف نمايد بايد دانست كه هيچ كس نخواهد توانست واقعيت
 هاي اين حـزب را نيـز ستي واقعيت در آيند، باي PKK خواهند به عضويت كساني كه مي

 در غير اين صورت نه تنها نبايد عضو شوند بلكه بايستي از حزب نيز فاصـله . بكلي قبول نمايند
 هـا انسـان بگيرند، زيرا اين حزب حاصل خون هزاران شهيد و دسترنج تالش و كوشش ميليون

 . است
 PKK ني كه واقعيت لذا كسا . اي بودن است PKK معنا و اهميت به عضويت درآمدن،

 شـوند بـدليل مـي PKK بسياري از كساني كه كادر . شوند اي نمي PKK را قبول نكنند هرگز
 هـاي شخصـي خـود خواهند با توجه به معيار نپذيرفتن حقيقت اين حزب و باتوجه به اينكه مي

PKK اي شوند، حقيقت PKK گيرند و حقيقـت در طرفي و آنان نيز در سويي ديگر قرار مي 
 با توجه PKK اگر به اين شكل باشد هزاران . ن دو به اندازه زمين و آسمان از هم دور است اي

 هـا و يكي است و واقعيت PKK آيد و اين درحالي است كه هاي شخصي بوجود مي به معيار
 هاي خود ايجاد نمايد و اي با معيار PKK تواند كسي نمي . حقيقت آن نيز بر همه آشكار است

 چنين طرز نگرشي صحيح نبوده و هيچ كس حق ندارد بـر اسـاس آن بگويـد . د نماينده آن باش
PKK اي هستم و يا PKK خواهم ام مي اي با توجه به منافع، معيارها و محاسبات شخصي ." 

 بدورنـد، بلكـه PKK كساني كه از چنين طرز تفكـري برخوردارنـد نـه تنهـا از حقيقـت
كه باب ميـل آنهـا باشـد، اي گونه رفقاي ما به برخي از . باشند نيز مي PKK درصدد فروپاشي
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 رغم حضورشان در توان گفت كه برخي از رفقا، علي مي . كنند را تعريف مي PKK هاي معيار
 بـه . انـد نرسـيده PKK صفوف گريال ، هنوز هم به شكلي جوهري و بنيـادين بـه سـطح كـادر

 به اين دليل اسـت كـه . د كنن فكري حزب، زندگي مي تعبيري ديگر به نوعي خارج از محدوده
 دليـل . نبوده و حتي بـا آن نيـز در تضـاد اسـت PKK آنها در خدمت وقت كار و فعاليت هيچ

 PKK يكي نگردانيده و اراده PKK گردد كه آنان اراده خود را با آنهم به اين موضوع برمي
 . گيرند را اساس نمي

 زشكاري با حـزب كـار خواهند كه در چهارچوب اتفاقات و سا اين دسته از اشخاص مي
 گوينـد كـه حـزب بايسـتي از برخـي پرنسـيپ و حقـايق خـود كرده و با آن همراهي كنند؛ مي

 نماييم و به اين شيوه با امتيـاز و امتيـازدهي تعـوض و پوشي كرده و ما نيز متقابال عمل مي چشم
 . دهي به اتفاق و سازشكاري دست يابيم تعويض

 كـه " اي به اين شـكل و با تئوري " همه بهتر و برترم من از " گويند اشخاصي هستند كه مي
 مشـي دهند كـه خـارج از خـط هايي همچون من بسيار نايابند و بقيه را كساني تشكيل مي انسان

 با ايجاد اتفاق و بـا صـرفا PKK بايد بدانيم كه در . نمايند برخورد مي " كنند حزب حركت مي
 خواهنـد كـرد و بـه ايـن شـكل اي ظهـور ن PKK حضور انسان در صفوف جنـبش، اشـخاص

 حـزب نيـز هرگـز چنـين برخوردهـايي را قبـول نكـرده و . همراهي نمايند PKK توانند با نمي
ـا بـه نـوعي دشـمني بـا جنـبش آپوئيسـتي نخواهد كرد و مي  توان گفت كه اين نـوع برخورده

 برداشـته و خصوصـيات خواهند از خصوصيات كالسـيك دسـت زيرا نمي . گردد محسوب مي
 . مبدل گردند PKK هاي پذيرفته و به شخصيتي انقالبي منطبق بر معيار حزب را

 مشي حـزب را قبـول اگر از خصوصيات كالسيك گذار نمايند آنگاه بايستي اراده و خط
 . نموده و به تمامي در خدمت حزب و خلق حركت نمايند

 و خواهنـد از خصوصـيات بـورژوا، بـورژوا، فئـودال و دهـاتي نمـي هاي خـرده شخصيت
 هاي مختص به خود دسـت بردارنـد، بـه همـين خـاطر بـا مقـاومتي كـه از خـود نشـان كاراكتر

 همچنانكـه قـبال . گردنـد دهند، عليه حزب به مقابله برخاسته و با حيات سازماني عجين نمي مي
 حـال آنكـه در حـزب . خواهد با ايجاد اتفاقـاتي بـا حـزب، كـار كنـد نيز گفتم بهترين آنها مي

 جبهـه رهـايي ملـي كـرد، ( ERNK ايـن مسـائل در جبهـه . قات قابل قبول نيست گونه اتفا اين
 هـاي خلـق را برعهـده يي كوردستان، اين جبهه فعاليت سـازماني تـوده وه ته ي رزگاري نه ره به

 تواند نماينـده خـود را داشـته مي اي طبقه زيرا در جبهه هر قشر و . ممكن است روي دهد ) دارد
 PKK زيـرا . پـذير نيسـت امكـان قات نيز ممكن است امـا در حـزب در جبهه وجود اتفا . باشد

. باشد خاص نمي اي طبقه مختص به قشر و يا
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 يـك PKK . به اين سبب الزم است كـه تفـاوت جبهـه و حـزب را بخـوبي درك كنـيم
 هـا بخواهنـد در راسـتاي منـافع آن بسان جبهه نيست كه برخـي حزب است، شكل سازماندهي

 خواهند بـا در بين ما رفقايي وجود دارندكه مي . سازشكاري روي آورند خود با آن به اتفاق و
 نيـز اينگونـه PKK خواهنـد در عين حال مي . هاي خويش، انقالبيگري نمايند توجه به خواسته

 نيز اينگونه برخوردها را قبـول PKK پذير نبوده و بدون شك اين مورد امكان . آنان را بپذيرد
 بـراي اينكـه بتـوان . باشد مي PKK اين موضوع به معناي فروپاشي زيرا پذيرفتن . نخواهد كرد

 اي واقعـي شـويم، بايسـتي بـر ايـن اي PKK درآئـيم و PKK صحيح به عضـويت اي شيوه به
 . مسائل كامال واقف باشيم

 اي شـدن تنهـا بـا پيوسـتن بـه PKK كننـد كـه بسياري از رفقاي ما اين چنين برداشت مي
 پيوستگان به حـزب بهتـر ريال و در عين حال، خود را از تازه حزب، مدتي ماندن در صفوف گ

 كنـد كـه يعني سه يا چهار سال است كه به حزب پيوسـته و گمـان مـي . پذير است ديدن امكان
 بيند؛ بلكه اين مسئله را صرفا نمي " حزبي شدن " اي شده و نيازي به تالش در جهت PKK بهتر

 هنگامي كه مسـئوليتي رسـمي نيـز دريافـت . اند ه بيند كه تازه به حزب پيوست مختص كساني مي
 . بيند اي حس مي PKK كند، خود را از هر زمان ديگر، بهتر مي

 زيرا تنها بـا پيوسـتن بـه حـزب، چنـد سـال . در واقع مسئله حزبي شدن به اين شيوه نيست
 تـرين بـزرگ . اي شـدن را نمـود PKK توان ادعاي ماندن و يا دريافت مسئوليت رسمي، نمي

 بيننـد كـه شوند كه اينگونه طرز تفكراتي دارنـد زيـرا الزم نمـي تباه را نيز كساني مرتكب مي اش
 جهت ترقي و پيشـرفت خـود و مبـدل شـدن بـه شخصـيتي حزبـي و از طـرف ديگـر گـذار از

 اين موضوع يكي از مهمترين مشكالتي اسـت . هاي كالسيك شخصيتي، تالش نمايند كاراكتر
 كسـي كـه ادعـاي . ، بـا آن روبـرو هسـتند PKK هاي اقعيت كه رفقا جهت درك و شناخت و

 از زماني كه . همراهي كند PKK حزبي شدن را داشته باشد، هرگز نخواهد توانست تا پايان با
 . گرفتن از حزب شروع خواهد شد شود، از همان زمان هم فاصله چنين ادعايي به زبان رانده مي

 مـداوم و اي مسـئله مشخصـي نـدارد و اين يك واقعيـت اسـت كـه مسـئله حزبـي شـدن زمـان
 شدن اگر مسئله حزبي شدن را دائمي نديده و نيازي به تالش در راستاي حزبي . هميشگي است

 هـاي الزم را بـرداريم و اگـر ديده نشود، هرگز نخواهيم توانست در نوسازي و ترقي خود گام
 يـابي هـيچ مشـكلي ه نتوانيم در ذهنيت و شخصيت خود نوسازي ايجـاد نمـاييم، قـادر بـه چـار

 . اي شدن در تضاد است PKK لذا پيشرفت نكرده و اين موضوع نيز با . نخواهيم بود
 شـود كـه نيـروي دهي به نوسازي موجب مي عيب و نقص ديدن و عدم اهميت خود را بي

 بعضي از رفقا هـم بـا . يابي مشكالت بوجود نيايد و از لحاظ عملي موفقيت كسب نگردد چاره
ـكالت شخصـيتي و ك دوره آموزشي در آكادمي چنين تصور مي سپري نمودن ي كنند كه مش
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 توان گفـت لذا مي . اند سازماني را در خود از ميان برداشته و به سطح آگاهي بااليي دست يافته
ك دوره آموزشـي و همچنـين جـاي  كه تنها با چند سال مانـدن در حـزب و سـپري نمـودن ـي

 تـوان بـه پـس چگونـه مـي . ديـد نخواهـد آمـد اي واقعـي پ PKK گرفتن در مديريت حـزب،
 شـدن تامـل و تفكـر شخصيتي حزبي مبدل گشت؟ در صورتي كه مرتبا بر روي مسـئله حزبـي

 . نماييم
 هنگامي كه همواره در راستاي حزبي شدن خود گام برداريم و در اين جهت به نوسـازي

 ي خود صورت گرفته هاي شخصيت ذهنيتي و شخصيتي خود بپردازيم، آنگاه تعمق بر همه معيار
 ها و خصوصيات حزب به شكلي همچنين با درك صحيح واقعيت . گردد و پيشرفت حاصل مي

 مداوم و برجسته نمـودن ايـن خصوصـيات در شخصـيت و عملـي نمـودن آن در طـول دوران
 . آينـد اي بوجـود مـي PKK هـاي حزبـي و حيات حزبي و در ميادين عمل است كه شخصيت

 مـدت زمـاني كـه كـادر بـه حـزب پيوسـته و يـا بـه داشـتن و نداشـتن وضعيتي به اين شكل به
 در PKK هاي كردن واقعيت نمودن و برجسته رسمي بستگي ندارد بلكه سطح عملي مسئوليت

 . ذهنيت و شخصيت تعيين كننده است
 گـرفتن در مـديريت هاي رسمي و جاي از سوي ديگر برخي از رفقا حزب را با مسئوليت

 بدليل اينكه عضـوي از مـديريت نيسـت، . دانند يريت را حالل مشكالت مي حزب شناخته و مد
 كـه اي نكته . داند مشكالت را از آن خود نديده و توانايي حل مشكالت را تنها در مديريت مي

 . آيد هاي غلطي كه در باال ذكر نموديم بوجود مي بحث كردم در نتيجه برخورد
 هايي كه از جانب اعضاي جديـد ت و گفته خود را عضو حزب قلمداد كرده و براي نظرا

 هـاي بچـه " اهميتـي قائـل نشـده و آنـان را همچـون ــ شود ـ حتي اگر درست هم باشد ابراز مي
ـد در درك و تفهـيم واقعيـت . داند و ناآگاه مي " ديروزي  هـاي در صورتي كه شخصـي بخواه

 قديمي قلمداد كنـد و عيب و نقص ببيند، يا اينكه خود را عضوي كاركشته و حزب خود را بي
 اي PKK را از هر كسي بهتر شناخته و يا بـا عضـويت در مـديريت خـود را PKK بگويد كه

 پـس بـا ايـن حـال چگونـه . يابـد دسـت PKK ببيند، هرگز نخواهد توانست به درجـه مليتـاني
 را درك كـرده و PKK هـاي اي شد؟ در صورتي كه از همه جهات واقعيـت PKK توان مي

 . عملي نمايد
 ها حركت كرده و در خلق ارزش PKK در صورتي كه بتواند بر اساس پرنسيپ و مبادي

 هـا برخـوردي صـحيح داشـته باشـد و فعاليـت و و دفاع از آنها بخـوبي عمـل نمايـد، بـا انسـان
ـد و آن را در كـار و PKK وظايفش را بخوبي بداند؛ يعني از هر جهتي در شناخت  سعي نماي

 با نگاهي به تـاريخ . اي مبدل خواهد شد PKK رار دهد، به شخصيتي هاي خود اساس ق فعاليت
PKK اين موضوع را كه مسئله حزبـي شـدن مسـئله كميتـه مركـزي، اعضـاي مـديريت و يـا
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 كـه نتواننـد بـا توجـه بـه ايـن آنهـايي . كنيم باشد بخوبي درك مي اعضاي قديمي و جديد نمي
 زيـرا خـود را . شدن را در خود پيـاده سـازند هاي حزبي توانند، معيار معيارها حركت كنند نمي

PKK اي دانسته و كسي كه خود را PKK هاي حزبـي شـدن تواند معيار اي قلمداد نمايد نمي 
 دائمي بوده و الزم اسـت بـه اي مسئله به اين معنا كه مسئله حزبي شدن، . را در خود پياده سازد
 و خودسـازي بـر بـاروري شخصـيت بر آن تامل نماييم و مـدام اي لحظه شكلي روزانه و حتي

 برسـانيم و بـا آن PKK و نماينـدگي شـدن تعمق نمائيم، تـا بتـوانيم خـود را بـه سـطح حزبـي
 يـابي مسـئله حزبـي شـدن نيـز بـه ايـن صـورت بايستي بدانيم كه تنهـا راه چـاره . همراهي كنيم

 . باشد مي
PKK از اين جهـت نيـز لذا الزم است كه . كند هر چيزي را رد و هر چيزي را قبول نمي 

 قابـل قبـول بـوده و چـه PKK هـايي بـراي را دريافت تا بـدانيم كـه چـه چيـز PKK واقعيت
 . را درك نمـود PKK توان زيرا تنها در اين حالت است كه مي . هايي غير قابل قبول است چيز

 آنهـا كنند و مسائلي كه منـافع در اين مورد نيز هستند رفقايي كه بر وفق اميال خود برخورد مي
 . بياندازد، قبول نخواهند كرد را به مخاطره

 تواننـد بـه نماينـد هرگـز نمـي بايد بدانيم اشخاصـي كـه بـه دلخـواه خـويش حركـت مـي
 يعني قصد دارنـد . اين برخوردها نيز خطرات خاص خود را دارد . شخصيتي حزبي تبديل شوند

 توانـد از ار نمايند نه تنها نمـي كساني كه اين گونه رفت . خود دور سازند كه حزب را از واقعيت
ـان بـه نـوعي دشـمني بـا حـزب محسـوب برآيند بلكه برخـورد PKK پس نمايندگي  هـاي آن

 در صـورتي كـه كـادر . اين موضوع در مسئله حزبي شدن حائز اهميت فراواني اسـت . شود مي
PKK ـه شـخص در ايـن . اي نشود، نواقص و تخريبات زيادي روي خواهد داد  در وضعيتي ك

وص طرز برخورد صحيح نداشته باشد و مسائل را به دلخواه خويش درك كند و با توجه خص
 شود، هرج و مرج ايجـاد خواهـد PKK هاي شخصي خود درصدد ايجاد تغييرات در به معيار

 . شد
ـاريخ رهبـري آن نيـز مـي PKK همچنانكه در ابتدا نيـز اشـاره نمـوديم، تـاريخ  . باشـد ، ت

 . باشـد نيـز مـي PKK است كه خصوصـيات رهبـري، خصوصـيات گيريم اين كه مي اي نتيجه
 و خصوصيات آن بيشتر به محوريت رهبر PKK هاي گويند كه سياست برخي از اشخاص مي

 آورنـد قصـد بـه ها را بر زبـان مـي اين درست است اما كساني كه اين گفته . شود آپو تنظيم مي
 . دهنـد اين كـار را انجـام مـي PKK ا ها را ندارند، بلكه با هدف دشمني ب زبان آوردن واقعيت

 باشد و به همين خـاطر خصوصـيات رهبـري بـه درون تحت تاثير رهبري مي PKK " گويند مي
ـاد و اسـاس ايـن ". يابد و داراي تاثيرات بسزايي است جنبش تسري مي  بدون شـك رهبـري بين

گمـان بـي . كنـد گذاري نموده و از روز تاسيس تا به امروز حـزب را هـدايت مـي حزب را پايه
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 باشد و اگر بـه ايـن شـكل نباشـد بايسـتي مـورد خصوصيات رهبري خصوصيات حزب نيز مي
 هـا هاي جهان و همه جنبش خلق در تمام انقالب . انتقاد قرار داد و با ترديد با حزب رفتار نمود

 اگر رهبري خصوصيات جديدي . شود خصوصيات رهبري جنبش، خصوصيات آن جنبش مي
 را در حــزب برجسـته نكنــد، يعنـي از طريــق ايـن خصوصــيات بـه ايجــاد خلـق ننمايــد و آنهـا

 . سازماندهي اقدام نكند، رهبر نخواهد بود كه در اينصورت بايستي وي را مورد انتقاد قرار داد
 پردازند، قصد دارند كه در رابطـه مسـتحكم مي PKK كساني كه به اين شكل به دشمني

 در تـاريخ، هرگـاه . را به مقابله بـا هـم برانگيزاننـد رهبري و جنبش شكاف ايجاد نموده و آنها
 جنبشي در مقابل طبقه فرادست به مبارزه پرداختـه باشـد، ايـن طبقـه درصـدد برآمـده تـا ميـان

ـي حـزب بپـردازد  هـاي نمونـه . رهبري و جنبش شكاف ايجاد نموده و به اين شكل بـه فروپاش
 يرا اگر در صورت ايجـاد شـكاف مـابين ز . توان مشاهده كرد را مي بسياري از اين نوع سياست

 چنين جنبشي . رهبري و جنبش، خواهيم ديد كه جنبش بسوي فروپاشي و نابودي خواهد رفت
 نگـاهي بيانـدازيم PKK اگر بـه تـاريخ . نه پيشرفت كرده و نه به موفقيت دست خواهد يافت

 هــاي هـاي حـاكم بــر كردسـتان و دشـمنان كردسـتان و حتـي رژيـم خـواهيم ديـد كـه دولـت
 داري اروپا هم از همان زمان پيـدايش جنـبش تـا بحـال درصـدد عملـي نمـودن چنـين سرمايه

 . هايي هستند سياست
 نماينـد، امـا در هايي را تحميل مي ها در خارج از جنبش چنين سياست هر چند اين دولت

 هـا بـه جنـبش بين ما نيز كساني هستند كه سعي دارند طرز نگرشي در چارچوب ايـن سياسـت
 بـدون شـك ". پـذيريم مـا بغيـر از رهبـري كسـي را نمـي :" گويند براي نمونه مي . تزريق نمايند

 هـا بـه چـه دانند كه اين نـوع گفتـه آورند خود نيز نمي كساني كه چنين چيزهايي را بر زبان مي
 ديگري را قبول نكنند و تنها به رهبري اعتماد داشته باشند، اگر سواي رهبري شخص . معناست

 تر ن معني است كه در تالشند ميان رهبري و جنبش ايجاد شكاف نموده و آنان را متفاوت به اي
 يعني جنـبش و سـازمان را بـه طرفـي گذاشـته و مسـئله را مسـئله يـك فـرد . از هم جلوه دهند

 اي مسـئله :" گوينـد كنند و مي البته كه دشمنان و امپرياليسم نيز چنين هدفي را دنبال مي . دانند مي
 حتـي بـه ". باشـد زب وجود ندارد و مسئله تنها مسئله يك فرد بوده و آن هـم آپـو مـي به نام ح

 هم چنين چيزهايي كساني كه بدون آگاهي . گويند رهبر آپو كرد نيست رسيده كه مي اي درجه
 . گيرنـد را برزبان بياورند، بدون شك نمايندگي دشمن و امپرياليسم را در بـين مـا برعهـده مـي

 را نيـز قبـول PKK پذيرند الزم است ه رهبري را بعنوان رهبر خويش مي براي همين كساني ك
 زيرا اين دو از . را قبول نمايند، بايستي رهبري را نيز بپذيرند PKK همچنين كساني كه . نمايند

 انفصال ايـن دو بـه معنـاي . باشد هم جدا نبوده و كسي قادر به جدايي و شكاف مابين آنان نمي
هـاي يـك به اين خاطر چنين اشخاصي با توجه به معيـار . كلي است به شكلي PKK نپذيرفتن
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 كنم فرد و با دلخواه خود رفتار خواهند كرد و خواهند گفت كه من تنها را رهبري را قبول مي
 ". پذيرم را قبول دارم و رهبري آن را نمي PKK من تنها " و بس و يا

 رهبـري را " گوينـد ند كه مـي پردازند كساني هست كساني كه در داخل به دشمني حزب مي
 هسـتند " حسين يلدرم " و " محمد شنر " نمونه اين اشخاص نيز ". را چرا PKK كنم، اما قبول نمي

 اي هسـتيم، امـا رهبـري را قبـول PKK را قبول داريم چون خود نيـز PKK ما :" گفتند كه مي
ري دو پديـده جـداي از هـم PKK چنانكه بنا به طرز نگرش آنهـا ". كنيم نمي  و مقابـل و رهـب

 بدون شك كساني كه حزب را بخوبي نشناسند به انحراف كشـيده خواهنـد شـد و . همديگرند
 . گردنـد شوند و بازيچه دست آنان مي بعلت ناآگاهي و شناخت غلط، از اين اشخاص متاثر مي

 در صورتي كه در بين جنبش، تنها رهبري را بپذيري و يا رهبـري را نپذيرفتـه و تنهـا حـزب را
 . باشد مي PKK هاي بكلي به معناي نپذيرفتن و عدم درك واقعيت ي، قبول كن

 ممكن است گفته شـود كـه . نمايد اين طرز تفكرات اشتباه بوده و نمايندگي دشمن را مي
 رهبري و ديگر رفقا بمانند يكديگر نيستند كه اين يك واقعيت است، اما نبايد موجب شود كه

 ممكن اسـت . اعتماد بود به ديگر رفقا و كميته مركزي بي تنها به رهبري اعتماد داشت و نسبت
 بعضي از رفقاي ما از اشتباهات و نواقصي برخوردار باشند امـا ايـن موضـوع بـه معنـاي حزبـي

 ها و نهادهايش، از هـر لحـاظ يـك با همه سازمان PKK توان گفت كه مي . نبودن آنان نيست
 بعضي از رفقا . سئله حزب خودداري نماييم براي همين بايستي از درك اشتباه م . باشد حزب مي

 كنند كه مسائل حزبـي را از بعـد سـازماني آن رفتار مي اي شيوه هاي خود به ها و رفتار در گفته
 شـود كـه رها باعث مـي اينگونه رفتا . نگرند شخصي به آن مي اي مسئله خارج نموده و همچون

 . رود از بين مي مسائل فردي شده و با در دست نبودن همان فرد، هر چيزي
 تـوان نماينـدگي در صورتي كه قبول حزب در طرز برخورد و تفكر نباشـد، چگونـه مـي

 تنها رهبري را قبول " گويند اگر به گفته كساني كه مي . حزب را نمود و به سازماندهي پرداخت
 بينيم كه آنان كساني هستند كه داراي نواقص و اشـتباهات بخوبي دقت كنيم، مي " داريم و بس

 گيري پرداختـه و ها به بهانه بسياري بوده و با قوانين و زندگي حزبي عجين نگشته و با اين گفته
 كسـي كــه كمــي بــر . نماينــد هـا، مشــكالت و نــواقص خــود را پنهـان مــي از طريـق ايــن بهانــه

 هايي را بر زبان نياورده و اينگونـه برخـوردي هاي حزب واقف باشد هرگز چنين گفته واقعيت
 دانـد كـه چنـين برخوردهـايي دشـمني بـا جنـبش محسـوب شت؛ زيـرا بخـوبي مـي نخواهد دا

 رانند، اشخاصي هستند كه خود را با نظم و هايي را بر زبان مي افرادي كه چنين گفته . گردد مي
 . خواهند به حقيقت حزب بپيوندند و نمي ديسپلين حزب وفق نداده

 و رهبري آن عـاملي حيح از حزب گيريم اين است كه دركي ص كه در اينجا مي اي نتيجه
شدن به شخصيتي سـازماني اسـت و درك ايـن موضـوع موجـب موفقيـت در اساسي در مبدل
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 . شود و عدم درك اين موضوع موجب بروز نواقص در اين عرصه خواهد شد عملي مي عرصه
 . يعني سطح موفقيت از لحاظ عملي به ميزان درك صحيح از حزب و رهبري آن بسـتگي دارد

 بـدون . اما در عرصه پراكتيك نيـز نـاموفق هسـتند " ام من درك كرده " گويند از رفقا مي برخي
 زيرا كسـي كـه مسـائل را بخـوبي درك كنـد، مطمئنـا از لحـاظ . شك اين اشتباه محض است

 توان گفـت كـه موفقيـت عملـي بسـتگي بـه درك و فهـم پس مي . عملي نيز موفق خواهد شد
 . مسائل دارد

 اي بـيش نيسـت و خـود را از فقا تا بحال در اين خصوص خودفريبي برخورد بسياري از ر
 هاي بسياري اما از لحاظ عملي اشتباهات و ضعف . پندارند لحاظ درك مسائل تمام و كامل مي

 يابـد، درست نيست كه بگوئيم به علت عدم توانايي، اشـتباه و ضـعف بـروز مـي . دهند بروز مي
 ممكـن اسـت هـر . باشد ها مي يح مسائل و واقعيت بلكه مبدا اساسي اين مشكل عدم درك صح

 زيرا درك مسائل به معناي پراكتيزه نمـودن آن . تواند درك كند كسي بداند، اما هر كسي نمي
 پس شخصي كه بتواند اين واقعيت را در شخصيت خود متبلور سازد، . باشد در عرصه عمل مي

 ن نيز صـادق اسـت و فـردي كـه تواند موفقيت كسب نمايد و برعكس آ از لحاظ عملي نيز مي
 . درك نكرده باشد از انجام وظايف عملي ناتوان است

 كنند؟ چرا درصدد ايجـاد دانيم كه چرا دشمنان تا اين حد بر مسئله رهبري كار مي آيا مي
 گيرد باشند؟ زيرا هر رهبري كه مديريت فعاليتي را برعهده مي شكاف ميان جنبش ورهبري مي

 اي وارد بـر رهبـري اي حملـه وقتـي كـه . كند ود حزب را تاسيس مي با توجه به خصوصيات خ
 شود و در ميان حزب و رهبري آن تضاد و تناقض ايجاد گردد، آن حزب به سوي فروپاشي و

 از طرف ديگر بدليل اينكـه حـزب نيـروي ملـي خـود را از رهبـري آن . دارد نابودي گام برمي
 چونكـه هـم حـزب و هـم ملـت از . گيـرد مـي م هاي زيادي انجـا گيرد، عليه رهبري فعاليت مي

 اين موضـوع هـم بـراي رهبـري طبقـاتي و هـم بـراي . شود ديدگاه رهبر حقيقي آن شناخته مي
 يا ملتي بواسطه رهبري آن شناخته نشود، كسـي قـادر بـه اي طبقه اگر . رهبري ملي صادق است

 و دشـمن، در مـورد بينيم كه دوسـت اگر دقت كنيم مي . شناخت جنبش و يا ملت نخواهد شد
 از طريـق تعقيـب كـردن دهند و سطح پيشـرفت جنـبش رهبري، دقت عمل زيادي به خرج مي

 هاي طبقاتي و ملـي خـود را با توجه به نتايج آن نيز سياست . گيرد مي هاي رهبري انجام فعاليت
 بـري بـه همـين دليـل ره . كنند ريزي نموده و از اين طريق سعي دارند منافع خود را حفظ طرح

 كنيم كه هر خلقي رهبري در طول تاريخ نيز مشاهده مي . نقش مرگ و زندگي را برعهده دارد
 بالعكس هر خلقي كه . دهند از طريق آن در تاريخ، جايي به خود اختصاص مي خود را دارد و

 فاقد رهبري بوده و يا از رهبري خود دفاع ننموده باشد، نامي از آنان در تاريخ به جاي نمانـده
به جنـبش وارد كننـد و يـا اي به ها هر گاه خواسته باشند كه ضر در تاريخ طبقات و خلق . ت اس
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 همچنين موفقيت در اين كار، . اند برند، مطمئنا رهبري آن را مورد هدف قرار داده آن را از بين
 با توجه به اين داليل است كه دشمن بيشـتر رهبـري . كند ضربات سنگيني را بر حزب وارد مي

 يك حزب است امـا اگـر بـر حقـايق آن PKK درست است كه . دهد رد هدف قرار مي را مو
 PKK بـه ايـن معنـي كـه ارزيـابي . واقف باشيم، جنبش بودن آن را بهتر درك خواهيم كـرد

 گيــرد و چنــين ديــدگاهي سرچشــمه مــي PKK بعنــوان حزبــي عــادي از عــدم درك كامــل
 هـر . پـذير نيسـت امكـان PKK اينـدگي باشد و با چنين ديدگاهي نم نظرانه و سطحي مي تنگ

 يك حزب است اما در اصل وجوهر خود از ساختار حزبي گذار نمـوده PKK چند در شكل
 جنبش نه تنها در چهارچوب يك ملت بلكه براي همه بشريت، بر مراحل . و يك جنبش است

 . تاثيرگذار بوده، آن را متحول نموده و مراحل جديدي خلق خواهد كرد
 شود، فقط در صـورتيكه حزبـي از لحـاظ زب تنها به مساله ملي محدود مي كه ح در حالي

 پيشاهنگي و يا فكر و ايدئولوژي خود از چهارچوب ملي گذار نموده و همه مسائل بشـريت را
 سـر گذاشـته و بـه هـاي حزبـي را پشـت دهد، آن موقع اين حزب مرز در دستور كار خود قرار

 يز از محدوده حزبـي خـارج شـده و تبـديل بـه جنـبش ن PKK بنابراين . شود جنبش تبديل مي
 . به همه مسائل بشـري پرداختـه و در پـي حـل آنهاسـت PKK زيرا امروزه . بزرگي شده است

 هرچند كـه . شماري روبروست هاي بي همچنانكه پيداست امروزه بشريت با مشكالت و بحران
 قـط بشـريت از شـود، ف از بعضي جهات مشكل كردستان، مشكل تمـام بشـريت محسـوب مـي

 هاي ديگري بسياري از مسائل خود را حل و فصل نموده است، در حاليكه كردستان هنوز جنبه
 اقدام به حل اين مشكالت حـاد PKK از اين منظر . باشد گريبانگير اين مسائل و معضالت مي

 يت رغم اينكه بشر تنها به اين محدود نمانده و علي PKK با اين همه . در كردستان نموده است
 وجـود دارنـد اي عديـده باشد، اما مشكالت تري مي در مقياس با كردستان در وضعيت پيشرفته

 بويژه بعد از فروپاشي سوسياليسم رئال، جامعه انساني با مسائل . در پي حل آنهاست PKK كه
 از . داري قادر بـه حـل آن نيسـت مواجه شده كه امپرياليسم و نظام سرمايه اي عمده و مشكالت

 باوجود اينكه . و رهبري آن به اين مسائل پرداخته و درصدد حل آنهاست PKK ت كه اينجاس
 باشند، فقـط مسـائل جهـاني متفـاوتتر بسياري از معضالت انسانيت در كردستان نيز موجود مي

 تنها به كردستان معطوف نكرده و در امروزه تاثيرات مبارزه خود را PKK بوده و از آنجائيكه
 از اينـرو . هـا و طبقـات مستضـعف تبـديل گشـته اسـت ده است، به اميد خلـق تمام دنيا گستراني

 را PKK آنهايي كه بدنبال راهكارهايي براي مشكالت جامعه بشري و دنيـاي مـا هسـتند، راه
 . دهند هاي او را سرمشق قرار مي مشي و انديشه دنبال كرده و خط
 قادر به حـل مشـكالت در در كجا نهفته است؟ انسان تا چه سطحي PKK همانا حقيقت

باشد؟ آنهايي كه در پي حل مسائل هستند به اين نكات اهميت زيادي مي PKK ميان صفوف
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 از اين جهت بسياري از دوستان . روزنه اميدي براي آنها شده است PKK به عبارتي . دهند مي
 PKK انسـانيت هسـتند بـه هاي مختلف و طبقات مستضعف كه در پي حـل مسـائل ما از خلق

 نيز دشمني دارند به همان اندازه آنرا در دستور PKK همچنين آنهايي كه با . شوند نزديك مي
 تـاثيرات خـود را در همـه جـا و بـر روي همـه PKK چرا كه مبـارزه . دهند كار خود قرار مي

 اين مبارزه نه تنهـا در كردسـتان منـافع امپرياليسـم و اشـغالگران را بـه خطـر . گذارد برجاي مي
 همچنانكه روزنه اميدي براي . بلكه در خارج از كردستان نيز تهديدي براي آنهاست اندازد مي

 ها و ملل مستضعف شده، تهديد و خطري بالقوه براي امپرياليسم و نوكران آنها شده است خلق
 مخالفت و دشمني آمريكا و آلمـان نيـز در همـين . و براي همين در دستور كار آنها قرار دارد

 . اختصاص داده اسـت PKK كا روزانه مصارف هنگفتي را به مقابله مقابله با آمري . راستا است
 نياورده است، فقط آمريكـا متوجـه ايـن تا كنون عليه آمريكا اقدامي بعمل PKK هر چند كه
 از ايـن رو هميشـه بـا . چه تاثيراتي بر اين دولت خواهد گذاشت PKK كه مبارزه نقطه هست

PKK ون علت نيست كه آلمان نيز با همچنين بد . ورزد مخالفت مي PKK سر دشـمني دارد . 
 آلمان و آمريكا از عوامـل اصـلي اضـمحالل سوسياليسـم رئـال بودنـد، از اينـرو داراي تجربـه

 . هاي سوسياليستي هستند زيادي در مواجهه با جنبش
 بايستي بيشتر به حقيقت آن پي ببرند، چرا PKK هاي در پرتو شناخت اين حقايق، مليتان

 و PKK اگـر . باشـد و رهبـري آن بـدين شـكل مـي PKK كه مشغوليت دوست و دشمن بـه
 تـا ايـن حـد از اهميـت بسـياري برخـوردار باشـد، PKK رهبري آن براي اشخاص خـارج از

 تـري داشـته و از هـر لحـاظ بـه درك و العـاده نيز حائز اهميت فوق PKK بايستي براي مليتان
 هاي موجـود در ميـان مـا داشتي كه از مفاهيم و طرزنگرش فقط متاسفانه بر . تحليل آن بپردازد

 بـه انـدازه يـك هـوادار بـه ايـن مسـئله اهميـت PKK هـاي دارم اين است كه برخي از مليتان
 و PKK بدون شك ايـن مسـئله نيـز تبـديل بـه عـاملي جهـت ايجـاد برخـورد ميـان . دهد نمي

 . شود كه تا بحال نيز در جريان است هاي او مي مليتان
 و مليتـان او فاصـله بسـياري PKK اما ميان سـطح . و رهبري آن يكي است PKK سطح

 از حقيقت حزب فاصله بسياري داشته PKK كنيم مليتان همانطور كه مشاهده مي . وجود دارد
 در زمـان كوتـاهي بـه PKK از ايـن جهـت اگـر . و و به ميزان قابل توجهي عقب مانده اسـت

 زيـرا رمـز بـه . گيـرد ز شخصيت چنين مليتـاني نشـات مـي گردد بدون شك ا پيروزي نايل نمي
 يافتـه نايـل اگر مليتان به سطحي كه حـزب بـدان دسـت . مليتان است PKK موفقيت رساندن

 اسـت كـه حـزب را بـه PKK ايـن مليتـان . شـود وارد مرحله عملي خود نمـي PKK نگردد،
 ت دور باشـد، مطـابق ميـل و تا زماني كه مليتان از اين حقيقـ . كند حركت واداشته و بالفعل مي

اين . كند هاي آن را نيز بر وفق مراد خود پياده مي عالقه خود اين حركت را پيش برده و برنامه
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 عمل از طـرز نگـرش و اهـداف نيز نتايج مفيدي در بر نخواهد داشت، بلكه برعكس در عرصه
PKK اگر نتوان به سطح . جداتر خواهد بود PKK م بود كه از هـر دست يافت، قادر نخواهي 

 از ايــن . را برعهــده گيـريم و اهــداف آن را در عمــل پيـاده ســازيم PKK لحـاظي نماينــدگي
 روست كه هميشه انتقاد كرده و مي گوييم تاكتيك اجرا نشده و يـا اينكـه از لحـاظ تـاكتيكي

 انگاري در آن وجـود دارد، يـا عمـل در حـوزه تاكتيـك انجـام عملكرد ضعيفي داشته و سهل
 بـه . گيـرد كـه در بـاال ذكـر كـرديم بدون شك عوامل آن نيز از مواردي ناشي مي . ت نشده اس

 هـاي حـزب نرسـاند توان گفت اگر كسي خود را به سطح معيارها و پرنسـيپ عبارت ديگر مي
 فقط اگر بدان سطح دست نيافته باشد چه . قادر نخواهد بودكه تاكتيك حزب را نيز پياده نمايد

 خواهد شد؟
ـه بيـرون از . دهد ابق ميل خود، كارها را انجام مي البته كه مط  اين نيز به معناي آن است ك

 تـوان گيريم كه هر زمان تاكتيك پياده نشد مي بدين ترتيب نتيجه مي . تاكتيك عمل شده است
 گفت كه كادر و مليتـان از حقيقـت حـزب دور بـوده و بـراي ايـن اسـت كـه تاكتيـك پيـاده

 . شود نمي
 PKK تي بدان اشاره نمود اينست كه تـاريخ حقيقـي و صـحيح بـا مورد ديگري كه بايس

 بايستي اشتباه برداشـت نشـود، . تاريخ واقعي ملت كرد است PKK يعني تاريخ . شود آغاز مي
 ملت كرد داراي تاريخ نبـوده اسـت، داراي تـاريخ بـوده PKK منظور اين نيست كه تا ظهور

 . تاريك و سياه بوده است تاريخي كه داشته تاريخي بسيار PKK فقط تا ظهور
 بايستي گفت كه ملت كرد در تاريخ بسيار كهن و طوالني خود نكـات مثبتـي دارد فقـط

 امروزه نيز وجـود PKK چرا كه در صورت عدم وجود جوانب مثبت آن، . بسيار اندك است
 ولي با ايـن همـه ابعـاد فراوانـي از تـاريخ وي سـياه بـوده و . نداشت و از ملت كرد خبري نبود

 و عدم محو و حـذف ملـت برخي نقاط مثبت را دارا بوده . باشد جوانب مثبت آن بسيار كم مي
 بـديهي اسـت كـه . شود و باعث شده تا امروز دوام بيـاورد كرد در طول تاريخ از آن ناشي مي

 ابعاد منفي تاريخ ما بدست دشمنان به نگارش در آمده است، تاريخي نيز كه به دسـت دشـمن
 توان از آيد و نمي و تاريخ حقيقي خلق به شمار نمي د فاقد ارزش و اعتبار بوده نگاشته شده باش

 و رهبـري آن وارد عرصـه شـده و PKK بخاطر منفور بودن اين تاريخ بود كه . آن دفاع نمود
 . مجددا تاريخ جديدي را به رشته تحرير درآوردند

 از ميان ظور كه نقاط منفي را گري به معناي مداخله در فرايند تاريخ است به اين من انقالبي
 اگر ايـن . گري نيز همين است مداخله و انقالبي . كنيم برداشته و نقاط مثبت را جايگزين آن مي

 پذيريد، مشي تاريخ را مطابق ميل اهداف سازماني ساخته و به جاي آن قرار تاريخ سياه را نمي
. نماينـد مداخله داشـته و تحليـل مـي با اين همه بسياري از رفقاي ما برداشتي اشتباه از . دهيد مي
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 ــ ولـو بعنـوان . گـري را دارنـد ها به جايي نقل مكان كـرده و ادعـاي مداخلـه براي مثال بعضي
 ـ بـدون ترديـد دسـت بـه مداخلـه بيند گر مي مداخله اعزام شده باشد يا خير باز خود را مداخله

 . افزايـد ت و افزايش آنها نيـز مـي گونه مشكلي را حل نكرده ، بلكه بر شد زده، ولي نه تنها هيچ
 . حل مسائل نبوده، بلكه تخريبي بيش نيست اين، راه

 ها را رفع، حـل و در همانطور كه متذكر شدم مداخله به اين معناست كه اشتباه و نارسائي
 پيشـرفتي در ايـن مـورد ايجـاد شـد در صـورتيكه . هايي را به انجام برسـانيد اين زمينه پيشرفت

 هايي كه تا كنون در زمان و مكـان خـود انجـام مداخله . گر قلمداد خواهيد شد آنموقع مداخله
 . هايي را با خود خلق كرده و تاريخ نويني را شروع كرده است ، پيشرفت شده

 در PKK از اينـرو رهبـري . توان گفت تاريخ ملت كرد نيز به همين منوال بوده است مي
 . كرد متحول نمود شيبي سقوط مي آن مداخله نموده و تاريخي را كه به سوي سرا

 تاريخ حزب كارگران كردستان
 ها وصفويان به دو بخش و سـپس بـه دسـت فرانسـه و كردستان اولين بار از سوي عثماني

 بيگانگـان . گونـه تـدوين شـده اسـت تاريخ كردهـا ايـن . انگليس به چهار بخش تقسيم گرديد
 چيز درست ان دريافت كه دراين تاريخ چه بدين خاطر نمي تو . اند مطابق ميل خود آنرا نگاشته

 . چيز نادرست است و چه
 هـم اكنـون در هـر چهـار بخـش . نگارد را از نو مي خويش اكنون ملت كرد، خود تاريخ

 بدين وسيله نوشتن تـاريخي . شود و اين تاريخي درست است كردستان تاريخ دوباره نوشته مي
 بـود، اگر اينطور مي . كامال سياه نبود نيز ذشته تاريخ گ چنانكه گفتيم . نوين آغاز گرديده است

 اين نيـز اثبـات . كرد نيز ظهور نمي PKK دا د و ملت كرد تاكنون به موجوديت خود ادامه نمي
 بـوده و PKK كند كه تاريخ گذشته، صفحات تابناكي هم داشته كه توانسته ميراثـي بـراي مي

PKK براي اي پايه ن تاريخ را فونداسيون و هاي روش يعني جنبه . اساس قيام نموده است بر اين 
 اين وجود صفحات تاريخ ما چندان هم سفيد نيست، چرا كه اگر چنـين با . بيند خود مي مبارزه

 . نمي بود تا كنون زير دست نمي مانديم
 تاريخ چيسـت؟ فرجـام . درك و شناخت صحيحي داشته باشيم تاريخ خود در مورد بايد

 ازاين ديدگاه . براي نيل به حقوق و اهدافش، تاريخ مي باشد ي ا طبقه تالش ومبارزه هر خلق و
 از اين زاويه بايد تاريخ را شـناخت و . هاست تاريخ انسانيت چيست؟ تاريخ نبرد طبقاتي و خلق

 دهد، به همراه نتـايج كه انسان در راه هدف و آرمانهايش انجام مي اي مبارزه تالش و . دريافت
 همانطور كه مبارزه و تالش در راه هدف، علـت خـاص خـود را . باشد مي تاريخ عبارت از آن

. دارد، بدون شك تدوين مجدد تاريخ نيز داليل خاص خود را داراست
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 براي بازگشـت و پايـدار PKK رفت، هنگامي كه تاريخ كرد به سوي سقوط و قهقرا مي
 اي آن گشود، به بر اي تازه نمودن آن، قدم به عرصه نهاد و در اين تاريخ مداخله نمود و صفحه

 . شده است گونه واژ عامل تصحيح تاريخ PKK عبارت ديگر،
 مي PKK يك نكته مهم در تكوين حزب، اين است كه بسياري از رفقايي كه به صفوف

 چنـين جريـاني . ميـل و آرزوي خـود هسـتند ، بـاب طبـع پيوندند خواهـان بنيـان نهـادن حزبـي
 ايـن چگونـه حزبـي اسـت؟ . پيـاده مـي شـود خـورد و مي به چشم اي برجسته اكنون به طور هم

 اي هستند وخود را حزبي مـي شـمارند PKK هنگام بكارگيري قدرت تنها در اقتدار و ء اعضا
 ديگـر در حـال حاضـر ايـن يكـي . نيسـتند ، ولي هنگام حل مشكالت و يافتن امكانـات حزبـي

 ر بـه حـل كند كه نـه تنهـا قـاد يك حزب باب طبع آنها ظهور مي . باشد مي PKK ازمشكالت
 هـايي دارنـد كـه چنـين نگـرش آنـان . هيچ مشكلي نيست، بلكه خود نيز مشكل خطرناكي است

 هميشـه لـب بـه شـكايت . دارند واري ت اكنون به اين شيوه خود را ظاهر كرده و اسلوب شكاي
 بحران به سر آنها دائما در تشويش و . باور هستند نسبت به خود و اطرافيان بي . گشايند وگله مي

 كاستي و نقاط ضعف وجود دارند، حزب و آن كم و اين ، گويند در درون حزب مي . د مي برن
 ، فراتـر از دهنـد حلي ارائه نمي آنها را كامال تشخيص ميدهند ولي راه . آنها را حل نمايد بايستي

 كننـد و ها و مشكالت حيات درون حزبي را مشكل خود قلمداد نمـي كدام از نارسائي اين هيچ
 در اينجا به اين نكتـه اشـاره . خود را از آنها دور نگه مي دارند . كنند تالشي نمي براي رفع آنها

 هـا را فـرا روي خـود قـرار دهـي م كه در درون حزب ما هر قدر مشكالت و گرفتـاري ن مي ك
 ها تالش نمايي، همان قدر بـه حزبـي بـودني درسـت نزديـك وبراي حل و برطرف نمودن آن

 نگـرش درسـت در ايـن . ن، نمي تواني گامي بر داري عكس اين جهت حزبي شد . خواهي شد
 مورد اين است كه مشكالت درون حزب و اطرافيان را چه از آن تو باشد يا نباشد، از آن خود

 يك . حساب كني و جهت برطرف ساختن آنها تالش نمايي، زيرا در درون آنها به سرمي بريم
 بايـد او . گونـه عمـل نمايـد ايـن از وجود حزب است، به همين خاطر بايـد اي پاره عضو حزب

 بدين خاطر، او كـه . خواهد رساند ضرر احساس كند وجود هر نوع ضعف و كاستي، به حزب
 است، هر زياني كه به حزب برسد، خطرات آن متوجـه PKK عضو حزب و پاره اي از كالبد

 . او نيز خواهد شد
 مهم اين اسـت . يا نه هاي بروز كرده، از جانب او باشد پس مهم نيست كه نقص و كاستي

 كـاري وجود مشكالت دال بر وجود خـراب . باشد كه مشكل موجود، يكي از مسائل حزب مي
 همه مي دانند حزب از وجود كاستي ها و خرابكاري آسيب مي بيند و ضرر آن تنهـا . باشد مي

 خواهي ضـرر و زيـاني پس اگر مي . گردد، بلكه دامنگير خلق نيز خواهد شد متوجه حزب نمي
. توجه هيچكدام از آنها نشود، بايد مشكالت و موانع موجود را حل كـرده و برطـرف سـازي م
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 بايد آثار تخريباتي را كه دشمن . پيوندد، نه براي ضرر رساندن رساني به حزب مي فرد براي نفع
 اي، چگونه نقص مادامي كه تو به اين دليل آمده . به ميهن وارد ساخته، با تالش و خدمت زدود

 . ماني؟ اين در ذات خود اشتباه بزرگي است ي ها را مي بيني اما در برابر آنها ساكت مي و كاست
 در اين زمينه برخي از رفقا سكوت نكرده و ضمن بر شمردن اشتباهات و خطاها، حقـايق را بـر

 دهنـد ولـي ايـن كنند كه به اين ترتيب وظيفه خود را انجـام مـي آنها تصور مي . آورند زبان مي
 . صحيح نيست

 بـه . ديدن و گفتن به تنهايي به معناي اداي وظيفه نيست بلكه بايد آنها را بـر طـرف نمـود
 تـواني ادعـا كنـي كـه وقـت مـي آن . همين دليل بايد كار كرده و در عمـل آنهـا را پيـاده كنـي

 هر چند ممكن است امكانات و فهـم تـو بـراي حـل مشـكل كـافي . اي ات را انجام داده وظيفه
 درسـتش هـم ايـن اسـت . شـود وري و چاره يابي اساس گرفته مـي بي بودن بهره در انقال . نباشد

 در صـورت . از آن حاصـل نمـايي اي نتيجـه يعني مشكل را تشـخيص داده، راه حـل را يافتـه و
 هـاي در بـر اي اما ثمر ه ات عمل كرد نرسي، تو به وظيفه اي نتيجه انجام تمام موارد فوق، اگر به

 . غلطي نيست ولي الزم است كه انسان بتواند مشكالت را حل نمايد اين هم چيز . نداشته است
 كننـد يـا انتقـاد مـي اختيار سكوت در مقابل آنها ولي بينند بسياري از رفقا مشكالت را مي

 نويسند ولي براي رفع وحل معضالت گامي بر نداشته و به خـود فشـار نموده و گزارش هم مي
 چنـين ديـد . كنـد ام و از خود رفع تكليف مي ا به جا آورده ام ر من وظيفه گويند مي . آورند نمي

 دست يافتي اي نتيجه وقتي كه همراه با انتقاد، اهتمام نمودي و به . گي است ونگرشي اشتباه بزر
 . اي اي و جز اين كاري نكرده ه ات عمل نمود آنوقت به وظيفه

 از را ش همـه چيـز از آن رو كه دشـمن . است كرد هاي شخصيت ژگي وي يكي از اين نيز
 گرفته و اورا ضعيف و ناتوان نموده است شخصـيتي بيچـاره از آب در آمـده اسـت بـدين وي

 از آگاهي دور نموده و را از همين عامل او ، خاطرخود باوري وي به شدت كاهش يافته است
 دائمـا . به همين دليل از تجربه، تـوان واعتمـاد عـاري گشـته اسـت . او سلب اختيار نموده است

 در درون حزب نيز بر همـين اسـاس . كند كند وحل معضالتش رابه خدا محول مي كايت مي ش
 گويد بگذار حزب يا كند اگر نيك بنگري خواهي ديد كه گله و شكايت دارد اما مي عمل مي

 . رهبري آن را حل نمايند
 باشد در صورتيكه ايـن وظيفـه هـر فـرد انقالبـي به نظر او اين جزو كار و يا وظايفش نمي

 . اي تـواني بگـويي كـه كـاري انجـام داده هر زمان كه مشكلي را حل نمودي آنوقت مي . است
 توان پرسـيد سواي اين اگر حزب را حالل هر مشكلي در نظر گرفتي وآن را مسئول دانستي مي

. كه حزب كيست؟
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 تا زماني كه امكان مصرف و اقتدار وجود داشته باشد ما خود را حزبي به حساب آورده و
 اي مي دانيم واگراقتداري بـه دسـت مـا بيفتـد مطـابق ميـل خـود وبـه PKK از هركسي بيشتر

 در دسـتمان را حيـف و موجود نامحدود به كار برده و هر گونه كه بخواهيم امكانات اي گونه
 خشـمگين شـده و يـا اگـر وقـت حـل ، ولـي زمـاني كـه ازمـا حسـاب بخواهنـد ميل مي كنـيم

 ، يب و تامين و فراهم نمودن امكانات رسيد خود را پنهان ساخته ها و مصا مشكالت، رفع سختي
 طلبند يعني خستگي و عرق انگار كه وجود نداريم، زيرا اين امور تا حدودي كار و زحمت مي

 اگر خود را معذب نكني و از راحتي خودت نگذري توان حل مشـكالت . ريختن در پي دارند
 از سختي، زحمت و تالش گريزان است فردي که امكانات كاري را نخواهي داشت و ايجاد و
 اكنـون در . تواند معضلي را حل نمايد كند نمي ديگر زندگي مي اي عده بر روي رنج وتالش و

 حتـي اگـر مشـكل كـوچكي وجـود داشـته باشـد بـاز . ايـم درون حزب با چنين مشكلي مواجه
 اهتمام نمـي ورزد و خود در كناري ايستاده و به حل آن . خواهان حل آن از سوي حزب است

 . گذرد خاطري راحت از كنار آن مي با
ــتفاده از ــا اس ــت اقتــدار ب ــوده و موقعي ــت و آس ــي خــويش، خــود را راح ــد حــس م  . كن

 بنگريد خلق مـا بـه دليـل اينكـه از وي سـلب . بسياري از رفقاي ما اين گونه است گري انقالبي
 و حل آنها را بـه خـدا محـول قدرت و نيرو گشته است دائما از دست مشكالت فغان بر داشته

 چشم حزب نيز به همين شكل به درون چنين نگرشي در . شود كرده و به قضا و قدر متوسل مي
 از آن رو . به همين خاطر فردي كه از حل مشكالت ناتوان باشد انقالبي نخواهد شد . خورد مي

 يعنـي . اده اسـت خوانندكه براي حل مشكل خلقش قدم به عرصه مبارزه نه فردي را انقالبي مي
 هاست و به اين ترتيب هميشه جنبش را به وظيفه دائمي يك انقالبي حل معضالت و كشمكش

 اي PKK انقالبـي و ، در پي راحتي خود باشـد اگر كسي از اين مسائل بگريزد و . راند مي جلو
 آنكه چشمش هميشه به دنبال يك چيز آماده باشد و بر ايـن اسـاس عمـل نمايـد، . خواهد شد ن

 . وقت همه مي توانند انقالبي باشند آن باشد، انقالبي فردي ها در زمان نبود معضل و ناراحتي تن
 شوند و جهت رفع آنها تالشي انجام ديده نمي آنان كه در زمان سختي و مشكالت و گرفتاريها

 ؟ تواند داشته باشد مي معنايي شان انقالبي بودن آيا دهند، نمي
 در غير ايـن . حل نمايد ده و آن را به نحوي مشخص كر اين تناقض آشكاري است و بايد

 كار حزب . برساند نتيجه اي نخواهد شدو نمي تواند كار و وظايف حزب را به PKK صورت
 اي اسـت و كـار PKK چيست؟ كسي كه در كردستان مشكالت و سـختي هـا را حـل نمايـد

 كه با مشـكالت حزب را انجام داده است در اصل كار حزب همين است به همين خاطر كسي
. دست و پنجه نرم كند موجد ترقي و پيشرفت خواهد شد
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 به چه معناسـت؟ اگـر " زندگي اربابي . " شود در ميان رفقا مشاهده مي " اربابي " بعضا پديده
 اگـر حـزب . اسـت " اربـابي " كسي رفقاي خود را به خدمت زندگي شخصي خوددر آورد ايـن

 جهد و تالش وي بر اين اساس . و سواي اين نه گويد عالي است عرصه را بر اين امر گشود مي
 گريزد زيرا حزب آمـال وي را بـر نيافت آنرا بد دانسته و مي اگر در حزب منافع خود را . است

 . آورده نساخته است
 . وقت به خدمت منافع شخصي واحـد درنخواهـد آمـد شكي در اين نيست كه حزب هيچ

 PKK كـه تمـامي آنـاني كـه بـه صـفوف در اين مورد نبايد حزب را اشـتباه درك نمـود چون
 در درون حـزب هرگـز خواسـت شخصـي واحـد در . پيوندند بايد به خدمت حزب درآيند مي

 در اگر . يي نخواهد شد PKK كسي مطابق ميل و آرزوي خود PKK در . جريان نبوده است
 حزب به هـيچ بهمين سبب در درون . فرما باشد مرگ وجود خواهد داشت جايي راحتي حكم

 خواهند مطـابق ميـل و مي بسياري از رفقا . آسايي پيدا نخواهد شد جايي براي راحتي و تن وجه
 خواسته خود در حزب بسر برند كه اين نيز به معناي مرگ حزب و خلـق خواهـد بـود بـه ايـن

 پيوستن به صفوف حزب براي خدمت به . خاطر نبايد كسي با اين تصور در ميان حزب بسر برد
 دار و ندار . فرد از حيطه شخصي خود خارج شده و ازآن خلق خواهد شد خانواده نيست، بلكه

 گوينـد مـن انقالبـي رفقاي زيادي هسـتند كـه مـي . كند بوده و به خلق اعطا مي خلق از آن وي
 اگـر نفعـي از حـزب بـه وي برسـد منظـر از ايـن . ولي براي شخص خـود انقالبـي اسـت هستم

 اما نبايد بـراي . كند شخص خود خدمت مي چنين كسي به خالف آن ، بر گويد خوب است مي
 هاي خود و دانسته ه بود گر بي انسانيت و تاريخ انقال ، ميهن ، بايد در راه خلق . خود انقالب نمود

 و از بكارگيري تمام نيروي خـود بـراي بروز نداده هاي خود را ها دانسته اما خيلي . را بيان نمود
 . پرهيزند مي آن وريات ضر آوردن بجاي خلق و رفقا و ، خدمت به حزب

 . كنـد كفايت من را نمـي ساعت ٢٤ براي انجام كار و مبارزه : گويد بنگريد رهبري چه مي
 اما متاسفانه آن را از خلق و رفقاي د هاي ما فراوانن دانسته . اما در نزد ما زمان بسيار فراوان است

 ب بماننـد و از مـن جلـو گوييم بگذار خلق و رفقا ترقـي نكننـد و عقـ مي . سازيم خود پنهان مي
 بورژوازي بزرگ، . هايي است اين خصلت چنين شخصيت . مطابق ميل خود عمل نمايند . نزنند

 خواهند كسي از آنها جلـوتر الوجوه نمي وجه من ها به هيچ بورژوا و ارباب، اين شخصيت خرده
 هـاي فراوانـي داري چيز براي مثال سرمايه . دهند دانند به كسي ديگري نمي باشد و آنچه كه مي

 گـذارد برايش نفعي در بـر داشـته باشـد آن را مخفـي كـرده و نمـي اگر كند ولي را كشف مي
 . ديگران از آن منتفع شوند

 اي طبقـه هـاي بدين سبب كسي كه در حزب اينگونه عمل نمايد، در صدد تقويت انديشه
. زندگي نمايد خواهد بدين ترتيب ديگر بوده و مي
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 مسائلي سر تسليم فرو نخواهد آورد، چـرا كـه نيـك چنين برابر البته يك عضو حزب در
 رو كسـاني كـه بـا اعتقـادي محكـم و از ايـن . داند متعلق به خود نبوده و به خلق تعلـق دارد مي

 بلكه خواست و مساله آنها . پيوندند، خواست و مساله فردي ندارند صحيح به صفوف حزب مي
 : به همين جهت كسي كه بگويـد . كه چيست خلق بوده و خواست خلق كرد نيز مشخص است

 هاي چرا كه نياز . هاي خلق را اساس بگيرد ، بايد خواسته ." من يك فرد انقالبي اين خلق هستم "
 هـا ممكـن از ايـن خواسـته انفصـال جـدايي و . باشند هاي وي نيز مي خواسته در عين حال خلق

 ، چـرا انقالبـي شـده اسـت و فـرد خلق چه مشكالت و مسايلي دارند كنيم كه تكرار مي . نيست
 مسـاله يـك . هـم مشـخص اسـت همچنـين انتظـار خلـق از انقالبيـون . معلوم و مشخص هستند

 زماني كه خواسته و معضـل خـود را مطـرح كـرد، ديگـر انقالبـي . مساله خلقش است ، انقالبي
 گـري بـي انقال . بودن يكسره به پايان خواهد رسيد و نه انقالبي و نه متعلق به خلـق خواهـد شـد

 ايـن بـراي يـك عضـو . كه هم متعلق به خود و هم خلق خود باشي، ممكن نيسـت بدين شكل
 شـود، چـرا كـه گفتـه مـي دوسـت بدين سبب به اين افراد دوسـت و مـيهن . جبهه، شدني است

 ولي يك عضـو . نمايند شان مبارزه و تالش مي اشخاص دوست هم براي خود و هم براي خلق
PKK خواهـد و يك فرد حزبي چيزي بـراي خـود نمـي . دارد اي اگانه جد و انقالبي وضعيت 

 خواننـد، چـرا كـه از اي نمـي PKK از اين رو هركسـي را . هرچه انجام دهد، براي خلق است
 اما بسياري از كادر و مبارزان مـا كـه . برخوردار است روي تمايالت ميانه و گانه شخصيتي جدا

 سـاعت آن را بـه ١٢ ساعت را صرف خلـق و ١٢ وز ر ساعت شبانه ٢٤ اين نام را دارا هستند، از
 معضـالت . كنـد با وجود اين خـودش را هـم كـادر و مبـارز محسـوب مـي . خود مشغول است

 چنين چيزي در جهان سابقه نداشته . بيند اي مي PKK كند اما خود را فراواني دارد و حل نمي
 نـه در ، كنـد عمـل مـي حل مشكالت، مسائل خلق و تاريخ يك كادر در راه . و نخواهد داشت

 اما كسـي . بخشد كادر خلقش را از تنگنا و اغتشاش رهايي مي . راه برطرف ساختن مسائل خود
 براي همـين بايسـتي چنـين افـرادي در . كه در بحران باشد، توان نجات خلق را از بحران ندارد

 . صفوف انقالب نمانند
 بحران تـاريخي دارد تي و داند كه خلقش معضل سياسي، فكري ، تشكيال يك انقالبي مي

 از دهـان كودكـان خـود را ايـن خلـق در همـين راه لقمـه . باشـد ها مـي و نيازمند حل تمام اين
 بـدين . نماييم داند براي حل مشكالت وي انقالب مي چرا كه خلق مي . دهد گيرد و به ما مي مي

 هد و پيمان خود نباشي و اگر تو پايبند ع " بفرما اين امكانات، تو هم انجام بده : " گويد خاطر مي
 ات عمل ننمايي، وي هم حاضر نيست به تو كمك نمايد و از دهان كودكـان خـود و به وظيفه

 هاي ما اين امكانـات را از بايد اين حقيقت را نيك فهميد كه كادر . گرفته و به تو بدهد را لقمه
كـه اي هزينـه ك و خـورا . كنـد رغم اين همه، باز كادر براي خود كار مـي علي . اند خلق گرفته
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 كني، متعلق به خلق بوده وآنها را بايد در جهت خدمت به خلق به كـار بگيـري نـه مصرف مي
 نه موفقيتي در عمل داريم و نه گامي . كنيم مي عمل اما اكثر ما چنين . كه صرف خود نمايي اين

 دائمـا . آيـيم مـي كنيم و نه به خدمت حـزب در نه معضل را حل مي . داريم در راستاي آن برمي
 . خلق بدهد تا بخوريم و صرف زندگي نماييم و خودمان را با آن سـرپا نگـه داريـم : گوييد مي

 خيانت نه فقط به آغوش ترك و عرب و فارس رفـتن و خـدمت . اين هم خيانت بزرگي است
 ولـي خيانـت بـزرگ و . هاي آشكار و روشـني هسـتند ها خيانت اين . است و جاسوسي نها ه آ ب

 . دهي دوستي انجام مي ه نهان است آن بوده كه تحت نام انقالبي بودن و ميهن اساسي كه از ديد
 آورد كـه از طـرف مي چنين خيانتي چنان ضربات سنگيني وارد . خيانت است ترين بزرگ اين

 هـا در معـرض ديـد چرا كه اين . آن وجود ندارد مزدوران، جاسوسان و طرفداران رژيم امكان
 روح انتقـام را ، بلكه بـرعكس . اينها ضرر زيادي ندارند . هستند داند خائن هستند و هركسي مي

 حـزب و تظـاهر بـه خـائن بـزرگ آنهـايي هسـتند كـه . دهنـد ارتقاء مـي يك انسان انقالبي در
 گيرند ولي آنها از حزب انديشه و از خلق نيز امكانات مي . كنند مي دوستي و ميهن گري انقالبي

 دائمـا در حـال خـوردن و آشـاميدن ايـن امكانـات . كننـد مي ن نه به خلق و نه به حزب خدمت
 سازي هميشه به دنبال مشكل . هاي خود هستند هستند، به فكر خويشند و به دنبال اميال و هوس

 اينگونـه هـم . گويند؛ بيمارم، ناراحت شدم، مشكالت دارم، راه به رويم بسـته اسـت مي . هستند
 نمايند و نابود خلق را صرف خويش مي حزب را به خود مشغول ساخته و هم امكانات حزب و

 . خيانت بزرگ همين اسـت . آفرينند در ازاي آن دستاوردي براي حزب و خلق نمي . سازند مي
 وقـت بـه آن در حزب زدوده شد، آن ات هر زمان كه اين خيانت به خوبي درك گرديد و اثر

 و . د كـرد راستي حزب، حزب شده و شخص نيز يك مبارز مطلوب خواهد شد و ترقي خواهـ
 ها و از هم جـدا ولي به حكم عدم درك اين خيانت . هاي خيانت هم خشك خواهند شد ريشه

 دوستي دچار ننمودن اين معضالت، بسياري از مسائل در ميان حزب به نام انقالبي بودن و ميهن
 يعنـي . هـم ايـن را بـه مرحلـه اجـرا بگذارنـد ا PKK خواهند در ميـان مي . اغتشاش شده است

 برخـوردي بسـيار PKK ايـن نيـز بـه ويـژه بـراي . د ن خويش را ازآن حزب تلقي نماي اغتشاش
 ممكـن اسـت ديگـر احـزاب . هم در اينجاست PKK در واقع معضل اساسي . خطرناك است

 داننـد ايـن حقيقـت چرا كـه مـي . اهميت چنداني به اين مشكالت ندهند و بر آن تاكيد نورزند
 گفتـيم . همـان ابتـدا بـه آن اشـاره كـرديم ز كـه ا صاحب حقيقتي اسـت PKK ولي . آنهاست
PKK اسـت بپاخاسـته يافتـه و ظهور براي حل مشكل كرد و كردستان و معضل همه بشريت . 

 حقيقت خـود را قبـول نمايـد و بـه تمايالت مغاير با خيانت و PKK براي همين ممكن نيست
 قـرار گرفتـه و عهـد اي جبهه بدين سبب بايد فرد اين جا در . چنين طرزي راه داده نخواهد شد

ولـي اگـر نگـاه كنـي . شـود، يـا از آن دور گـردد PKK يا يك عضو راسـتين . خود را ببندد
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 پيوسـته و بـا حسـاب آن بـه . PKK بـه . وجـود دارد دوگـانگي بيني كه در اينجا هم نوعي مي
 را قبـول نمـوده و آن را در خـود برجسـته PKK خواهد حقيقـت دهد و نمي زندگي ادامه مي

 . بدين شكل مرا قبول نمايد PKK گويد كه با اين وجود مي . نمايد
 چرا كـه بـدون آن . كشد نمي PKK اجباري به اين كار ندارد ولي او دست از PKK اما

 قـدرت و آبـروي وي از دسـت رفتـه و در ميـان دولـت و . تواند منـافعش را تـامين نمايـد نمي
 در عـين . دسـت بـردارد PKK د از توانـ نمـي دليل به همين . ده است خانواده جايي برايش نمان

 حتـي از جاسوسـي هـم بـدتر . اين هم بـدترين چيزهاسـت . را هم ندارد دن حال خيال حزبي ش
 احترامـي قائـل توان براي اين هم، معنايي دارد ولي ديگر نمي PKK در ميان جاسوسي . است

 ا بـا تاكنون به اهـداف خـود نرسـيده و دائمـ PKK اگر . حتي از جاسوسي هم بدتر است . شد
 . گردد شود، علت اساسي آن به وجود چنين شخصيتي برمي مشكل و تنگنا روبرو مي

 در راه حل اين مشكالت و تغيير اين شخصيت ساليان مديـدي اسـت كـه PKK رهبري
 چـرا كـه . شـكل بگيـرد اي PKK دهد تا يك مبارز راسـتين انجام مي اي ويژه تحليل و تجزيه

 دورويـي از ميـان برداشـتن هدف . نش چيز ديگري است شخصيت در ظاهر مبارز است اما باط
 . رسـد به هدف خـود نمـي PKK است و تا اين مساله حل نگردد، PKK موجود در صفوف

 ممكن است در ميهن قدرت را بدست بگيرد، ولي اين به معني رسيدن به هدف و نتيجه كامـل
 ي داد، بـا حـدت و اگر اين مساله حل نگردد، ممكن است آنچه در اتحاد شـوروي رو . نيست

 محتمال اگر در اين مقطـع بـه طـور جـدي بـا ايـن مسـاله . دامنه بيشتري در نزد ما نيز پديد آيد
 آنچه بر سر شوروي آمد، بر سر ما هم بيايد و ايـن هـم حقيقتـي د ، ممكن بو نمود مي ن د برخور

 . است
 خ حـزب آنچه تا كنون بيان نموديم، به جاي مقدمه بـود، چـرا كـه وقتـي شـروع بـه تـاري

 درك نگردنـد و نتـوان بـه آن د رويم، ممكن اسـت بسـياري از مـوار آن مي طن كنيم و به ب مي
 براي مثال در تاريخ حزب اشخاص بسياري در سطح عضو كميته مركـزي هـم . معنايي بخشيد

 پرسـد چطـور يـك عضـو اگر يك رفيق اين را درنيابـد، مـي . اند اند كه خيانت نموده پيدا شده
 نگونه خواهد بود؟ كميته مركزي اي

 مسـاله اساسـي PKK در و عضـويت PKK در درك مسـاله : من از همـان آغـاز گفـتم
 چيـز ديگـري اسـت، هـر زمـان دن بلكه مساله حزبي شـ . كميته مركزي شدن و مديريت نيست

 را از هر لحاظ درك نمـودي و در شخصـيت خـود برجسـته كـردي، آنوقـت PKK حقيقت
PKK باشـي يـا نـه، اگـر ايـن مـوارد را در خـودت عملـي در كميته مركـزي . اي خواهي شد 

 ولي اگر نكردي و عضـو كميتـه مركـزي هـم باشـي، . اي خواهي شد PKK ساختي، آنوقت
PKK ها فراوانند در اين مورد نمونه . اي نخواهي شد .
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 اي نشده، چطور عضو كميته مركزي بوده و يـا PKK توان پرسيد، كسي كه در اينجا مي
 كند و با اعضاي خود مبارزه را اداره مي PKK چرا كه . ده و شدني است شود؟ ولي اين بو مي

 . گـذارد دو گونه نبرد را بـه مرحلـه اجـرا مـي PKK يعني . حقيقت يك كرد نيز اينگونه است
 . يكي را با اعضاي خود و شخصيت حزبي آنها و ديگري را با دشمن

 ود در حـال سـتيز مـي با سختي و جديت با اعضا و افـراد خـ PKK اين واقعيت دارد كه
 . اعالم موضع كرده است عليه اعضاي خود جا که قبل از اعالم موضع عليه دشمن، تا آن . باشد

 بـي . به همين دليل حزب نتوانسته است كه با تمام قـدرت خـود بـا دشـمن وارد جنـگ گـردد
 بـا اعضـاي خـود در داخـل و ، بايد جنگي را كه قصد انجـام آن را بـا دشـمن دارد ابتدا گمان

 ميـدان هم آنهـا را از از هر لحاظ تغيير دهد و صورت دهد تا به اين وسيله هم اعضاي خود را
 شخصيت شكل گرفته به دست دشمن را بشـكند و ، به عبارت ديگر . برهاند دشمن تاثير و نفوذ

 شخصيت نويني بيافريند كه توانايي جنگ با دشمن را از هر لحاظ و در هر مقطعي داشته باشد
 رويارو ، تواند با شخصيتي ساخت دشمن باشد سواي اين نمي حافظ منافع خلق كرد و بيانگر و

 ديده به اين حقيقت ، تاريخ خلق كرد در نگاهي به . منافع خلقش را حفظ نمايد بجنگد و ، شده
 اگر به تاريخ . هم ديده مي شود PDK و YNK اين واقعيت به روشني در تاريخ . خواهد شد

 دراينجا . كرد يم از همان چيز را مشاهده خواه يم، ب هم نگاهي بيانداز كالسيك كرد هاي جنبش
 . . به پاسخ سوال فوق الذكر خواهيم رسيد

 نيافته كه با تمام قدرت و توان عليه دشمن وارد فرصت آن را تاكنون زمينه و PKK اگر
 ه ارتقـاي همـ ، براي يك جنگ واقعي وتمام عيار عليه دشمن . ست واقعي اين ا عمل شود دليل

 دست يازيـدن بـه هـر كـار و صورت در غير اين . به سطح الزم ضرورت تام دارد جانبه نيروها
 زيرا شخصيتي كـه دشـمن شـكل و فـرم . موفقيتي در برنداشته و زيان رسان خواهد بود ، عملي

 يعني دشمن آنرا تحت كنتـرل و اختيـار خـود در آورده . بجنگد وي داده باشد نمي تواند عليه
 و بـه كننـد زمـان عمـل بـروز مـي كه در داريم ويژگي و خصايص شخصيتي يك سري . است

 آيا ايـن : گويد با تعجب مي شود و زده مي گاهي انسان شگفت . رسانند ضرر مي حزب آسيب و
 ايـن همـه بـا . هـم دارد اي خالصـانه نيت پـاك و اما او ضدحزب نبوده و دشمن حزب نيست؟

 ضـد ( گـريال - ا مـي نگـري مـي بينـي كـه از كنتـر رانـدمان كـار و مبـارزه او وقتي به نتيجـه و
 . بيشتر به حزب زيان و صدمه وارد مي سازد ) چريك

 عليـه دشـمن ، و شـايد تاكنون فرصت اين را نيافته است چنانكه بايـد PKK به اين خاطر
 خودگرفتـه كوشـد آنهـا را در اختيـار مـي زيرا به اعضاي خود مشغول بوده و . وارد عمل شود

 ، شخصيتي كه به دسـت دشـمن شـكل گرفتـه باشـد . دشمن خارج سازد فوذ ازحيطه ن را آنها و
. اسـت با آن بيگانه گشته ازكرد بودن و خصايصي كه يك كرد بايد داشته باشد عاري گشته و
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 او بـاز پـس بايـد از نابود كرده است بدين خاطر آنچه را كه دشمن در شخصيت كرد كشته و
 اين اساس عمل ننمايد نمي تواند چيز ديگري را اگر بر . بگيرد وشخصيت خود را تكامل بخشد

 بـه ايـن . تا حدودي براين محور اسـتوار اسـت PKK نبرد كنوني . بگيرد تصاحب و در اختيار
 از تير تواند به آساني نمي زيرا يك كرد . اقدام ننموده است خاطر به جنگي همه جانبه با دشمن

 حزب تا رهبري و . گردد ه او وارد عمل رس تاثير دشمن خارج شود تا بتواند با شدت عمل علي
 ولي پـس از دو سـه مـاهي كـه از آمـدن آنهـا بـه كنند مي رفقا زمان خود را صرف حد به اين

 . گردنـد به دنياي گذشـته بـاز مـي كنند و ميهن گذشت همه چيز را فراموش مي هاي كوهستان
 ي مي گـويي تـو تـازه وقت . رهبري برگرديم نزد خواهيم براي يك دوره آموزش مي : گويند مي

 از تاب و توان افتاده است از اين رو . خواهم بر گردم بار ديگر مي : گويد مي در پاسخ . اي آمده
 بـا . كند بلندش مي شتابد و حزب با زحمت فراوان بار ديگر به ياري او مي . چنين تقاضايي دارد

 ديـد ايـن مسـاله تر بـي . گـردد كشد كه بـه اوضـاع سـابق برمـي اين همه زمان درازي طول نمي
 افراد مـا سبب بدين . اجتماعي و اقتصادي دارد ، تشكيالتي ، سياسي ، فكري ، هاي تاريخي ريشه

 تواننـد به حقيقـت خـود دسـت مـي يابنـد و مـي به تدريج صعوبت فراوان با طي ساليان دراز و
 فـراوان هـاي چرا كه تاريخ بسيار سياهي داشته و بـا ناكـامي . اندكي خود را بر سر پا نگه دارند

 پـيش از گيريم كه نرسيدن حزبمـان بـه اهـداف در پايان اين بحث نتيجه مي . روبرو شده است
 . گردد به وجود چنين شخصيتي بر مي “ ، اش تعيين شده

 PKK شرايط ظهور
 چـرا : و ظهور رهبري آن بـا ايـن پرسـش شـروع خـواهيم كـرد PKK در مورد تاسيس

PKK دند و نه قبـل از آن؟ ترديـدي در ايـن نيسـت ظهور كر ١٩٧٠ و رهبري آن بعد از سال 
 يعنـي قيـام . وجود نداشت PKK توان ظهور و قيام نهضتي همچون ١٩٧٠ هاي كه قبل از دهه

PKK به عبارت ديگر، بنا به ميل رهبري نبـوده . و رهبري آن بر اساس خواسته ما نبوده است 
 تولـد و ظهـور چنـين جنبشـي براي . جنبشي را بدين طرز و شكل بنا نهاده است است كه چنين

 تـواني بـا اگر اين شرايط نباشند هر قدر هم تالش نمايي، نمي . بايد زمينه و شرايطي فراهم باشد
ــه منصــه ــاقص ظهــور برســا زور آن را ب  نــي، حتــي اگــر هــم آن را تاســيس نمــايي، جنــبِش ن

 ي بـراي پس وجود پايه و اساسـ . وناكارآمدي خواهد بود و شانسي براي تداوم نخواهد داشت
 . بنياد نهادن جنبشي به اين شكل و صورت ضرورت تام دارد

 نيز خلق كرد و كردستان وجود داشته و زيردسـت ١٩٧٠ هاي اين درست، كه قبل از دهه
 دشمن بودند و امكان ظهور يك جنبش وجود داشت و آن وضـعيت چنـين چيـزي را ايجـاب

مشـي و داراي خـط PKK ماننـد كرد ولي آنچه مد نظر ماست، ظهور جنبشي است كـه ه مي
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 توانست ظهـور نمي PKK بدين سبب در آن زمان رهبريتي همچون رهبري . ايدئولوژي باشد
 همچنين نبايد از ياد برد كه تاريخ هيچ وقـت . فراهم نشده بود ) ابژكتيو ( يابد، زيرا شرايط عيني

 سـي خواهـد سـپرد كند و آن را به ك معضلي را به كسي كه توان حل آن را ندارد، واگذار نمي
 ايـن يعنـي اينكـه اگـر . آيـد كه در چنان پايه و سطحي باشد و بتواند از عهده حل و رفـع آن بر

 تاريخ چنين مسئوليتي را به كسي سپرد حتما از عهده انجام آن برخواهد آمد و اگر تاريخ ايـن
 . ا به ثمر برساند تواند آن ر وظيفه را به كسي نسپارد حتي اگر قصد انجام آن را داشته باشد، نمي

 داري سـرمايه ١٩٧٠ قبـل از . يعني اين مساله كار خواسته و هوس و آرزو نبوده و نخواهـد بـود
 اقشـار و طبقـات . هنوز به كردستان گام ننهاده بود و مبـارزه نـوين طبقـاتي شـكل نگرفتـه بـود

 ي در سـرزمين اي طبقـه بودند به همـين دليـل اگـر ك هاي كوچ وه گر موجود عموما به صورت
 وجود نداشته باشد مبارزه و جنبشي هم در كار نخواهد بود و در صورت وجود، آن طبقه خود

 نمايـد و بـه ايـن ترتيـب انديشـه و را سازمان داده و در راه تحصيل منافعش اقدام به مبارزه مي
 هـاي اين مـوارد قبـل از دهـه . نمايد نهد و مبارزه را آغاز مي تشكيالت قدم به عرصه وجود مي

 هاي متفاوتي براي غارت كردستان نفوذ كـرده داري از راه گرچه سرمايه . وجود نداشت ١٩٧٠
 داري پيشـرفت و با ورود سرمايه . اين يك واقعيت است . بود تا احتياجات خود را تامين نمايد

 چـرا كـه . ترقياتي كه تناسب و همخواني چنداني با هدف و خواسته خلق نداشتند، بوجود آمد
 هاي خود شروع به غارت و چپاول منـابع زيـر براي ارضاي اميال و خواسته ري ترك دا سرمايه

 و تـر هـدف آنهـا از آمـدن بـه كردسـتان، نـه ترقـي به عبارت صـحيح . زميني و روزميني نمود
 . پيشرفت دادن آن، بلكه غارت آن بود

 اي طبقه ان، با ورود آن . داري ترك به سبب نياز به مواد خام، به كردستان وارد شد سرمايه
 انديشه با ظهور اين طبقه . ديگري خارج از اراده و ميل باطنيشان شكل گرفت كه پرولتاريا بود

 و ايدئولوژي آنها نيز تولد يافت كه بعدا بر ايـن اسـاس، جهـت مبـارزه در راه خـود شناسـي و
 . حفظ و پاسداري از سود و منافع خويش قيام نمود

 ظهــور كــرد، چــرا كــه قبــل ازآن، امكــان ١٩٧٠ هــاي بعــد از دهــه PKK بــدين ســبب
 زمينه و شـرايط ابژكتيـو آن فـراهم ١٩٧٠ هاي ظهورچنين جنبشي در ميان نبود ولي بعد از دهه

 داري، اين شـرايط همچـون پايـه و در اينجا متوجه خواهيد شد كه بعداز ورود سرمايه . گرديد
 با وجود ايـن . و آن شده است آيد و همين هم سبب ظهور شرايط سوبژكتي اساسي به وجود مي

 تاريخ، شرايط ابژكيتو را بوجود ١٩٧٠ بعد از . قدم به عرصه وجود نهاده است PKK شرايط،
 تاريخ اين وظيفه را به ما سپرد و رهبـري . نمود آورد و ايجاد شرايط سوبژكيتو آن ضروري مي

 شـرايط . خ داد نيز در راستاي مسئوليت محول شده به پاخاست و به ايـن فرصـت تـاريخي پاسـ
هـاي اوليـه محكـم و اما آنچه شـايان اهميـت اسـت، گـام . گونه بوجود آمد اين PKK تولد
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 تـر بخـش هاي اوليه هر قدر محكم و استوار باشند در فرجام كار نتيجـه گام . استوار برداشته شد
 هـاي بـا ايـن وجـود اگـر قـدم . باشـند هاي اوليه بسيار مهـم مـي به همين دليل گام . خواهند بود

 . تواند به هدف خود نايـل آيـد نخستين استوار باشند اما جنبش براساس آنها گام بر ندارد، نمي
 گـام اول، اي مبـارزه در هر كار و . رسيد سواي اين به طور حتم به آمال و اهداف خود خواهد

 برخـي در . در طول تاريخ اين مورد به اثبات رسـيده اسـت . فرجام آن را مشخص خواهد كرد
 اي پـاره اند حتـي در ازكار خود نگرفته اي نتيجه اند و اند ولي ادامه نداده دا خوب عمل كرده ابت

 نمونه اين گونه جريانات در تاريخ بسـيار . اند موارد به اهداف خود پشت نموده و عدول نموده
 براي مثال مافيا در آغاز همچون يـك نهضـت ميهنـي در راه اسـتقالل و آزادي . شود ديده مي

 با وجود يك سري ضعفها، زمان آن براي اقدام مناسب بود امـا بعـدا از خطـوط و . نمود ظهور
 دانيد كه ضرر و زيان فراواني به انسانيت وارد ساخته و مواضع خود عدول نمود، اكنون نيز مي

 هـاي ديگـر به همين ترتيـب خيلـي جنـبش . به دشمن و خطري براي بشريت تبديل گشته است
 هـايي تـالش گـاه جنـبش . انـد از خوب بوده امـا بـه راه خـويش ادامـه نـداده اند كه در آغ بوده

 انـد و انـد، پاسـخگوي مسـائل باشـند، امـا نتوانسـته كه به وجود آمده اي عرصه اند كه در كرده
 در يونان قبل از انقالب اكتبر شوروي يك جنبش سوسياليستي ظهـور . اند ببار نياورده اي نتيجه

 كه در م قرار گرفت اما به دليل آماده نبودن شرايط عيني، با وجود اين كرد و در مسند اقتدار ه
ــه ــوده و ب ــخگو ب ــتند پاس ــد، نتوانس ــدار بودن ــه اقت ــيدند اي نتيج ــم نرس ــز . ه ــتان ني  در مجارس

 گمان هر فراز بي . ها به قدرت رسيدند اما در زمان اندكي قدرت را از دست دادند سوسياليست
 در ها نبوده است گاهي نقـص و كاسـتي هاي اين جنبش ارسايي يبي هم ناشي از معايب و ن و نش

 به همين دليل در چنين شرايطي اگر جنبشي از لحاظ ايـدئولوژيكي . اند شرايط هم وجود داشته
 توانـد پاسـخگو بـوده و چيـزي را تضـمين نمايـد، زيـرا شـرايط و سازماني قوي هم باشد، نمي

 هرگـاه . ال آمـاده نشـده و فـراهم نگرديـده اسـت باشند، هنوز كـام ابژكتيو كه بسيار اساسي مي
 آنچه در اين جا الزم اسـت . توان از آنها سود جسته وبه هدف نايل آمد فرصت ايجاد شد، مي

 حتي دير و زود برداشـتن گـام . بدانيم اين است كه بايد گام اول با دقت و محكم برداشته شود
 الوه بر محكم بودن بايـد درجـا و مكـان شود ع گامي كه برداشته مي . نيز در اين امر موثر است

 . باشد اقدامي جداي از اين صحيح نبوده و براي تاسيس حزب نيز مناسب نمي . مناسب نيز باشد
 اگر گام اول را درسـت و محكـم بـردارد و بـر ايـن . اين براي هر يك از رفقا نيز مصداق دارد

 برد ولي اگر از همان ابتـدا بـر نمي اساس تداوم يابد، مثمر ثمر واقع خواهد شد و خود را از ياد
 تواند به مبارزه خـود ها چشم فرو بندد نمي بنيان استواري گام بر ندارد واز ديدن نقص وكاستي

. ادامه داده و به نتيجه برسد
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 براي مثال چون ما در ابتدا گروه خود را براي تکوين . از لحاظ علمي هم بدين شيوه است
 مان را با استواري بر نداشتيم، گروه به هنگام تكوين حزبي هاي حزبي آماده نكرده بوديم و گام

 با آن روبرو شد از اين ١٩٧٠ بحراني كه حزب ما در سال . نتوانست پاسخگوي تشكيالت باشد
 . اين هم سبب شد كه حزب نتواند از هر لحاظ پاسخگوي مسائل باشد . گيرد نقطه سرچشمه مي

 . به همين سبب با اين بحران مواجه شد
 اي شوند بايست گام اولشان محكم باشـد PKK خواهند به همين مناسبت رفقايي كه مي

 مشكل حزبي شدن چيست؟ چـه . و گرنه نخواهند توانست به آساني، به اهداف خود نايل آيند
 اي مكمل خواهد شد؟ اگر كسي ايـن مسـائل PKK كسي عضو حزب است؟ چه كسي يك

 . ته و حقيقت حزب را نمايان سازد و نماينـده آن گـردد تواند گامي برداش را درك ننمايد، نمي
 بـه همـين جهـت، بـراي . آن فرد هميشه در كار و مبارزه با ضعف و كاستي مواجه خواهد شد

 نگردد و در برابر حزب و تاريخ گناهكار محسوب نشود، بايد اينكه كسي دچار بحران و تنگنا
 . س به آن ادامه دهد گام اول خود را سالم و محكم بردارد و بر اين اسا

 گونه كه قبال اشاره كرديم، با فراهم شدن شرايط ابژكتيو بايد از لحاظ سوبژكتيو نيز همان
 هـاي تشـكيالتي و تـاكتيكي يعني اقدام به طرح تئوري انقـالب، برنامـه و سـازوكار . آماده بود

 د برداشته شـود و پاسخ آغازين بايد اينگونه باشد و بايستي اين گام در زمان و مكان خو . نمود
 شود و معضل تئوري حل خواهـد گونه انقالب بنيان نهاده مي اين . از نظم كافي برخوردار باشد

 نخواهـد توانسـت بـه راه حلـي اگر از لحاظ تئوري نتوان راه حلي ارائه نمود، انقالب نيـز . شد
 تيـك و زيرا بر اسـاس ايـن تئـوري، اسـاس انقـالب بـر برنامـه و تشـكيالت، تاك . منتهي گردد

 نبايد از ياد برد كه با آماده بـودن شـرايط ابژكتيـو و سـوبژكتيو، . حركت كرده است استراتژي
 هـاي تـو بـر مـدار حـق و مساله تمام شدني نيست بلكه الزم است تو برحق باشي يعني خواسته

 . مشروع باشند، در غير اين صورت نخواهي توانست جنبش را اداره نمايي
 . ها مشروع بودند ايط ابژكتيو دركردستان مناسب و هم خواسته هم شر ١٩٧٠ هاي طي سال

 بدين . چرا كه دشمن هر چيزي را ضبط نموده، حتي خلق كرد را از انسانيت محروم ساخته بود
 در نتيجه ايـن تـاثيرات، رهبـري . سبب دشمن در طرف باطل و كردها در موضعي برحق بودند

 . ستان پرداخت براي ايفاي نقش خود برخاست و به مساله كرد
 شـان دو آنها نيز خلقي زير دست بودند و ميهن . در آن زمان انقالب ويتنام در جريان بود

 ايـن هـم بسـان يـك . روا بودنـد اي مبـارزه پارچه شده بود و در راه آزادي و اسـتقالل درگيـر
 ميهن . ديد رهبري در مبارزه ويتنام حقيقت كردستان را مي . گذاشت فاكتور بر رهبري تاثير مي

 اين خلق عليه آمريكا . ها بجنگيم ما نيز بايستي همچون ويتنامي . ما نيز وضعي شبيه ويتنام داشت
. گرديد اينگونه بود كه رهبري متاثر مي . توانيم جنگيد پس ما هم مي مي
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 چـپ تركيـه يـك جنـبش . بود ١٩٧٠ چپ تركيه در دهه فاكتور دوم، مبارزه دانشجويان
 به اين ترتيب هـم مبـارزه و تـاثيرات . گذاشت آنها بر رهبري تاثير مي مبارزات . دانشجويي بود

 از سوي ديگر شرايط ذهني هـم . آن وجود دارد و هم خواسته و حق مشروع براي آغاز مبارزه
 . يعني زمان آغاز مبارزه و انقالب فرا رسيده اسـت . به طور كامل در كردستان آماده شده است

 مسـاله و پرسـش كردسـتان چيسـت و چگونـه . فحـص نمـوديم بر اين مبنا شروع به تحقيق و ت
 است؟ چه جوابي براي آن مناسب اسـت؟ كـدام انديشـه و ايـدئولوژي ضـرورت و همخـواني
 دارد؟ بعد از كنكاشي فراوان به اين نتيجه رسيديم كه انديشه سوسياليسم تنها جواب براي ايـن

 در . اسخگوي معضل كردستان باشد تواند پ باشدو جز اين هيچ انديشه و نگرشي نمي پرسش مي
 كنـد ولـي آزمايـد و تحليـل مـي آن وقت رهبري راه آيين و صـفوف چـپ تركهـا را نيـز مـي

 نتيجـه تحقيـق و . مانـد گرايي ابتدايي نيز دراين مورد درمي حتي ملي . كدام جوابگو نيستند هيچ
 د و مناسـب بـراي رسد كه انديشه سوسياليسم علمي تنها راه حل موجو ها به اين جا مي كنكاش

 شوروي، چـين و از . اما در آن زمان نيز سوسياليسم با بحران مواجه بود . معضل كردستان است
 حال كداميك درسـت و كـدام نادرسـت، . سوي ديگر آلباني هر كدام ديدگاه خود را داشتند

 سوسياليسـم رئـال گرفتـار بيمـاري و . نيسـم قـوي بودنـد خط رفرميسم و اپورتو . مشخص نبود
 هر كدام از اردوگاهها خود را نماينده راستين سوسياليسم خوانـده و . گسيختگي شده بود م ازه

 . نمود ديگري را به انحراف متهم مي
 خالصه چنان وضعي ايجاد شده بود كه معلوم نبود سوسياليسم هست يا نيست؟ حقيقـت

 كـه رهبـري خـط منظور اين اسـت زمـاني . برهم و آشفته شده بود ناپيدا بود و هر چيزي درهم
 سوسياليسم را بر گزيد و مبارزه را آغاز كرد با وجود شرايط مناسب و مساعد، موانع فـراوان و

 بايد ايـن موضـوع را . در چنين شرايطي تولد يافت PKK . شرايط نامساعدي نيز وجود داشتند
 در واقع زمـاني كـه . را درك نمود PKK توان حقيقت سواي اين نمي . نيك دريافت و فهميد

 . رهبري و جنبش، مبارزه را آغاز نمودند شرايط و امكانات وجـود داشـت امـا بسـيار كـم بـود
 از . توان گفت سختي و نامساعد بودن شرايط بيش از جوانب مطلوب و مساعد آن بود حتي مي

 يك سو حقيقت سوسياليسم مشخص نبوده و نهـان گشـته بـود و از سـوي ديگـر، سوسياليسـم
 اردوگـاه . كـرد و نـه بـراي آن اهميتـي قائـل بـود تان اعتـراف مـي موجود نه بـه مسـاله كردسـ

 هـا و طبقـات سوسياليسم رئال به دليل سرگرم بودن به جنگ و ستيز با امپرياليسم، مسـاله خلـق
 جنگـيم ما براي سوسياليسم اتحاد شوروي مـي « : گفتند آنها مي . زيردست را فراموش كرده بود

 گزاري خود را براي سوسياليسم اثبات تا خدمت ) ستم هاي تحت منظورخلق ( ولي شما نجنگيد
. نماييد
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 بـه ايـن ترتيـب از . يعني شما از راه آشتي به سوسياليسـم برسـيد . ديدگاه فوق حاكم بود
 بله چنين ديـدگاه و نگرشـي . كردند هاي ملل زير دست حمايت مي افروزان عليه جنبش جنگ

 ايـن طـرز . كـرد كمكي به حل مشكل نمـي در مورد سوسياليسم و مساله كرد وجود داشت كه
 . برخورد سوسياليسم رئال بود

 كـرد چـرا نظام امپرياليسم نيز به هيچ وجه مساله كرد را قبول نداشت و بدان اعتراف نمـي
 به عبارت ديگر . كه خودش بوجود آورنده آن بود و كردستان را به اشغالگران اعطا كرده بود

 . دستان وجود نداشت به نام كر مسئله نزد امپرياليسم
 چـرا . اين اساس درسـتي نـدارد : " گفتند مي , شد هنگامي که در مورد مساله کرد بحث مي

 دهـد بـدين سـبب ريزد و موازنات قـدرت را تغييـر مـي نظام جهان را درهم مي , که مساله کرد
 ." نبايد مطرح گردد

 کردنـد و ر مـي نـام کردسـتان را انکـا بـه مسـئله همگام و همراه با اشـغالگران کـه وجـود
 اکنون مـرده و در قيـد حيـات , داشت يعني اگر وجود هم مي . کردستان مرده است : " گفتند مي

 وقتـي . فارس و عرب نيز چنين ديـدگاهي در مـورد کردسـتان داشـتند , هاي ترک چپ . نيست
 سخن و انديشه تو ضـد سوسياليسـم اسـت و بـا ايـن : " گفتند آمد مي بحث کردستان به ميان مي

 بــراي همــين اگــر خواهــان . در کنــار امپرياليســم و ارتجــاع قــرار خــواهي گرفــت هــا نگــرش
 ." ميان آوري گري هستي نبايد اسمي از کردستان به انقالبي

 ولي آنچه جاي شگفتي است اين اسـت کـه , توان به اين معنا داد و آن را درک نمود مي
 مسـاله کـرد و کردسـتان " : گفتنـد کردها مـي . نمود خلق کرد خود نيز موجوديتش را انکار مي

 هـاي فراوانـي دشـمن گـام , تـا آن زمـان . به چنين قناعتي رسـيده بودنـد . وجود خارجي ندارد
 رسـيده بودنـد کـه خـود اي درجـه کردها را از هر چيزي خلع کرده بود و آنها به . برداشته بود

 يـاد دارم خـوبي بـه بـه . کردنـد شدند و سياست استحاله ملي را قبول مي منکر وجود خويش مي
 زبـان ترکـي را خـوب فـرا : " گفـت من مـي خواندم پدرم به که در مقطع ابتدايي درس مي زماني
 , اين نـه دسـتورالعمل دشـمن . اگر ترک نشوي صاحب هيچ چيز نخواهي شد , ترک شو , بگير

 يـک کـرد . تحميل استحاله در ميان خلق به ايـن حـد رسـيده بـود . هاي پدرم بود بلکه رهنمود
 تنها نه . آورد سيار عادي و طبيعي با ميل و خواسته خويش آن را به مرحله اجرا درمي ب اي شيوه به

 عرب و فارس براي خلـق , کردي که بيش از ترک گفتي کرد نيستم بلکه بايد اقرار مي بايد مي
 شـدي و در حاکم کار کرده و در خدمت آنها خواهي بود؛ به هيچ طريق ديگري پذيرفته نمي

 بـدين خـاطر بـراي . شـد تو داده نمـي گشت و جايي به تو مبذول نمي ي به دولت و جامعه توجه
 خطـر بسـيار . نمـودي بايست کرد و کردستان را انکـار مـي شدن و داشتن جايگاهي مي پذيرفته

بزرگ در همين نکته نهفته است چرا کـه اگـر تمـام دنيـا قبولـت ننماينـد و تـو را انکـار کننـد
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 خويش را انکار نمايد و خـود , خود , اين است که يک فرد بامعناست؛ ولي آنچه معنايي ندارد
 . چيزي بدتر از اين وجود ندارد ! را مرده قلمداد کند
 انزجار از خويش به حدي رسيده بود که . گونه بود وضعيت خلق کرد اين , در اين دوران

 ي جـز اقليتـ به . کلمات کرد و کردستان در اذهان بدل به کلماتي رکيک و مستهجن شده بودند
 کردند بقيه همه تـرک شـده اندک که کامالً مستحيل نگشته بودند و خود را کرد محسوب مي

 . بودند
 متوجه خواهيد شد که رجعت دوباره اين خلـق بـه اصـل , اگر نيک به اين حقايق بنگريد

 يـک , ماند که از يک تـرک درست به اين مي . کردبودن خود تا چه حد دشوار و سخت است
 و تالش در چنين مواقعي بسيار سخت است و در چنـين شـرايطي بـود کـه مبارزه . کرد بسازي

PKK شرايطي وجود نداشـت کـه کسـي . تجربه، ميراث و آگاهي وجود نداشت . ظهور کرد 
 حقيقتـي کـه در . در چنين ايـام سـختي صـورت پـذيرفت PKK تولد . هوشيار شده و برخيزد

 انـد و ايـن به آساني ظهور نکـرده , و رهبري آن PKK اينجا وجود دارد اين است که دريابيم
 . و رهبريت آن است PKK نوبه خود از خصايص به

PKK بلکه راهي توأم . بودن سهل و آسان نينديشيدند و رهبري آن هرگز به يک انقالبي 
 با سختي و زحمت را فراروي خود ترسيم کردند چرا که مواجهه با مشکالت و حل آنها يکي

 شدن هستي بايد اين خصيصه را مبنـا اي PKK ن اگر خواهان براي همي . از اصول اساسي است
 . قرار و اساس کار خويش قرار دهي

ــي ــي گــري در روز انقالب ــخت و دشــوار از ويژگ ــاي س ــاي ه ــت PKK ه ــک . اس ــا ي  ب
 هر گام . در انقالب راحتي وجود ندارد . شدن محال است اي PKK گري سهل و آسان انقالبي

 بـراي همـين اگـر . وظيفه يک انقالبي نيـز حـل آنهاسـت . آن با سختي و دشواري همراه است
اش گونه راحتي وجود ندارد و زندگي بايد بداند هيچ , کسي بخواهد در کردستان انقالبي شود

 هميشه توأم بـا سـختي و رنـج سـپري خواهـد شـد و تمـام آن آکنـده از معضـل و کشـمکش
 بسـياري وجـود دارنـد کـه رفقـاي . نبايـد اصـال بـه فکـر راحتـي باشـد , بـدين سـبب . باشد مي
 زحمـت و , بـدون اينکـه بـا مـانع , خواهند در کردستان همچون يک انقالبـي عمـل نماينـد مي

 مبارزه نموده و کردستان را , مشکل مواجه شوند و با ميل و آرزوي خود همچون يک انقالبي
 توهم و خيالي بيش نيسـت چـرا کـه در کردسـتان امکـان چنـين چيـزي , ولي اين . آزاد نمايند

 هـا و نمـودن سـختي حـل , گري در ذات خود سختي است و در عين حال انقالبي . وجود ندارد
 ايـن بـا واقعيـت فاصـله . راحتي ممکن نيسـت حل يک معضل در کردستان به . مشکالت است

 آنکه خواهان حل مشکلي در کردستان . دنبال خواهد داشت دارد و چنين نگرشي نتايج بدي به
بايـد سـختي و رنـج بزرگـي را , خواسته و مساله بزرگي دست يابد خواهد به چنين است و مي
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 شـدني و , اي بـزرگ هاي بـزرگ بواسـطه رزمنـدگي چرا که خواست . فراروي خود قرار دهد
 هاي همچون کردستان بدين معناست که تو دشمن تمام خواست , براي همين . پذير است امکان

 همـان انـدازه بـا زحمتـي و ي اسـت و بـه مساله بزرگـ . دنيا هستي و تمام دنيا نيز دشمن توست
 چهار دولت ميهن را اشغال و تقسيم : دليل آن نيز مشخص و آشکار است . سنگيني همراه است

 يعنـي نفـع و مصـلحت بخـش . اند و هر کدام از آنها نيز به ده دولت ديگر وابسـته اسـت نموده
 هـا ليه تمام ايـن دولـت پس در راه کردستان ع . بزرگي از جهان منوط به اشغال کردستان است

ـات فراوانـي همـراه اسـت . بايد جنگيد  . شکي در اين نيست که اين امر آساني نبوده و بـا زحم
 , ها قرار خواهي گرفت و ايـن نيـز پا خاستي در مقابل همه دولت وقتي عليه اين چهار دولت به

 . طلبد بلکه مبارزه سخت و دشواري را مي . مساله چندان آساني نيست
 در اينجـا . خواهـد کار و انقالبي بـزرگ مـي , کنيم که خواسته بزرگ تکرار مي بار ديگر

 نقشي , ديگر احزاب در عرصه سياست و حل مساله کردستان PKK جز توان پرسيد چرا به مي
 اند؟ ايفا ننموده

 با آنکه آنها نيز مبارزه نموده و حتي قبل از ما نيز شـروع . البته اين داليل خود را داراست
 فاقد هرگونـه , رغم تمامي اين موارد تر بود اما علي دند و بنيان همه آنها از ما مستحکم کرده بو

 , زيـرا در واقـع . نقشي در سياست و انقالب کردستان هستند و بود و نبود آنها به يک معناسـت
 گـري سـهل را مشکل را آسان تلقي کرده و يک نوع انقالبي , مساله کردستان را درک ننموده

 از سختي و محنت و سنگيني بار سياسي آن گريزان بوده و دايماً . رار داده بودند پيشه خويش ق
 وقت نتوانسـتد مسـاله کردسـتان را حـل و آن را مطـرح هيچ , براي همين . دنبال راحتي بودند به

 . را عقب انداخته و خود نيز با آن عقب ماندند لحظه آن به لحظه , برعکس . نمايند
PKK فهميـد کـه مسـاله , د و مبـارزه خـود را شـروع نمـود از روزي که که ظهـور کـر 

 يعنـي . بلکه معضلي بزرگ بوده و نيازمند جنگ بزرگي اسـت , معضل آساني نبوده , کردستان
 حال اگر در برابر سـختي و . در راه حل اين مساله بايد سختي و زحمات فراواني را متحمل شد

 رود و خواسته برحـق پيش مي به هاي فراروي حل شدند جنبش زحمات مقاومت نموده و تنگنا
 . نتيجه خواهد رسيد به

 . بر اين اساس مبارزه خويش را آغاز نمود و ترقي كرد و ديگران با شكست روبرو شـدند
 بـزرگ مسـئله پيوندد اين حقيقت را دريابدكه خواسـته و مي PKK مهم اين است كسي كه به

ـكالت فراوانـي را حـل نمايـد تـا گيـرد و بايـد مسئوليت بزرگي بر عهده او قرار مي دارد و  مش
 بـرعكس، اگـر از ايـن مشـكالت بگريـزد و . جنبش ترقي نمايد و بتواند به خلق خدمت نمايـد

 عمـل انقالبـي تواند همچون يك ها پنهان سازدو راحتي پيشه كند مطمئنا نمي خود را از سختي
بـه PKK ر اعـم و در گري به طـو بر اين اساس در انقالبي . خواهد، باشد نمايد حال هر كه مي
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 هر نشست وبرخاست انقالبـي بـا زحمـت و . طلبي به هيچ وجه جايي ندارد طور اخص، راحت
 . حلي يافت مشكلي همراه است و بايست براي آنها راه

 بماني و به فعاليت خود ادامـه دهـي و PKK اگر اينگونه عمل نمودي مي تواني در ميان
 اگر در راه خلقـي مبـارزه . را نيز نابود خواهي كرد خلق , با سقوط خود . گرنه غير ممكن است

 در ميانه راه دست از آن برداري ضربه و زيان بزرگي به خلق , نمايي ولي آن را به ثمر نرسانده
 يعني يا نبايد به اين مسائل نزديك شد و دخالتي در آنها نمود و يا بايد تا فرجام . خواهي رساند

 بـه ايـن . قرار داد مبنا چنين حياتي را براي خود . ارتها ساخت ها و مر كار با آن بوده و با سختي
 اين هم وظيفه و اساس كار يك . طريق خلق و جنبش را ترقي داده و به پيروزي خواهي رساند

 رهبري زماني كه اقدام به ايـن كـار نمـود و ايـن مسـئوليت را بـر دوش گرفـت، . انقالبي است
 در مـورد كـرد و كردسـتان وجـود اي كلمـه حتـي هـيچ كتـاب، . تجربه و امكاني در كار نبود

 بايست هرچيزي را با تالش و پشتكار خويش پيدا نمايد و حقـايق مي . نداشت كه مطالعه نمايد
 تنها از طريق سوسياليسـم مـي تـوان بـه آن دسـت . داند اما حقيقت چيست؟ كسي نمي . را بيابد

 پس الزم بود در آغاز سوسياليسـم را . اما آن هم موجود نبوده و در پرده ابهام قرار دارد . يافت
 هـاي رو عملكـرد خـط ميانـه , چرا كه در آن زمـان بـه نـام سوسياليسـم . شناخت و درك نمود

 بـراي همـين در آغـاز درك حقيقـت سوسياليسـم . فراواني داشت كه با سوسياليسم مغاير بـود
 . ضروري بود

 چين و آلباني و , تاثير شوروي نمود و گرنه باز هم رهايي از نبايد به چيز ديگري توجه مي
 در واقـع . نهادنـد چرا كه هم بر كردستان و هم بر تركيه تاثير مي . شد مستقل ماندن حاصل نمي

 شـناخت و درك حقيقـت سوسياليسـم كـار , اين هم كار چندان آساني نبـود تجزيـه وتحليـل
 چ وقـت براي همين در اين دوران رهبري بـراي درك و شـناخت سوسياليسـم هـي . بزرگي بود

 كار خود قرار نداد و با جديت و تالش سعي نمود مبناي چين و آلباني را , سوسياليسم شوروي
 . بشناسد و درك نمايد " سوسياليسم را از طريق سوسياليسم "

 هـاي فـراوان مواجـه ا سـختي نمـود و بـ تالش سختي در راه درك ماهيت سوسياليسم مي
 اگـر از ايـن زاويـه بـه . افـت ي يقت آن را درمي سوسياليسم را كالبد شكافي نموده و حق . شد مي

 هـا كنـيم كـه آن هسـتند، مشـاهده مـي PKK رفقايي بنگـريم كـه در صـدد درك و شـناخت
 در . را در خارج از آن جستجو كرده و سعي بر شـناخت آن دارنـد PKK خواهند حقيقت مي

 ريق شـوروي و م از ط س تركيه نيز بسياري اعم از كرد و ترك و غيره در صدد شناخت سوسيالي
 اكنون كـه رفقـا . به همين جهت نتوانستند آن را بشناسند . چين بودند، نه از راه خود سوسيالسم

 خواهند به وسيله من و يا كس ديگري نـه از طريـق خـود هستند و مي PKK خواهان شناخت
چـرا . و خط و ايـدئولوژي آن را درك نماينـد PKK توانند حزب آن را بشناسند، مطمئنا نمي
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 تـوانم بـه انـدازه دركـي كـه از آن دارم مـي . نبوده بلكه جزئـي از آن هسـتم PKK من نيز كه
 . را از راه خـودش شـناخت و درك نمـود PKK به همين دليـل الزم اسـت . نماينده آن باشم

PKK آن مصوبات حقيقت . چيست؟ مصوبات كنگره نماد آن هستند PKK حال هر . هستند 
 . نخواهم بود چرا كه بـيش از يـك فـرد از آن نيسـتم PKK قدر بگويم و درست هم باشد باز

 گوينـد دهند و مي رفقاي زيادي هستند كه برخي اشخاص را الگو و مبناي درك خود قرار مي
 . هستيم PKK را درك نموده و PKK كه

PKK توان چگونه مي . اي شدن به اين شيوه محال است PKK اي شـد؟ بايـد خوانـد و 
 اگـر بخـواهي . راه درست همين است . راه خودش درك نمود را از PKK درك نمود، يعني

 تـواني آن يابي عالوه بر ناممكن بودن آن، نمـي دست PKK در شخصيت يك فرد به حقيقت
 را درك كـرده باشـد تـو نيـز همـان قـدر PKK چرا كه آن شخص هر قـدر . را عميقا دريابي

 . درك نخواهي كرد PKK اگر شناختي نداشته باشد تو نيز چيزي از . خواهي فهميد
 اگـر آن . گيرنـد شوند و تحت تاثير اشخاص قـرار مـي رفقاي فراواني دچار اين اشتباه مي

 به شـكل آن نيز او آن خالف بر . اخالق نيكي داشته باشد او نيز همان گونه خواهد شد شخص
 بايد حزب، مصوبات كنگره، خصايص . خواهد بود بدين خاطر نبايد شخص را مالك قرار داد

 محـال PKK بـه غيـر از ايـن درك . ري و حقيقت او را مالك و الگو قرار داده و فهميـد رهب
 . است

ــود ــب ب ــود عجي ــاز نم ــارزه را آغ ــري در آن مب ــه رهب ــرايطي ك ــار . ش ــو آث ــك س  از ي
 ناياب بودند و از سـوي ... هاي سوسياليستي همچون ماركس، انگلس، لنين و مائو و كالسيك

 هـا بـه طـور هـايي را بـا ايـن نـام كتـاب ) و اطالعـاتي تركيـه سازمان استخباراتي ( MIT ديگر
 هاي انقالبـي بـود شان نيز آشفته نمودن حقيقت و انديشه هدف . كرد واژگونه چاپ و منتشر مي

 . بدين خاطر متون قابل اطمينان نيز كم بودنـد . تا مردم را در درك سوسياليزم به اشتباه بكشانند
 ب حاكم بـود كـه كـار و وظيفـه انقالبـي را مشـكل و مشي فرصت طلبي و تجديد نظر طل خط

 . نمود تر مي سخت
 انـدك بهـاي رهانيـد بـا وجـود ايـن كتا اگر رهبـري، خـود را از تـاثير ايـن خطـوط نمـي

 با اين همه رهبري با تالش فراوان بـر روي ايـن . توانست به حقيقت سوسياليسم دست يابد نمي
 چگونه بايد اين مساله را درك نمود؟ بايـد . داد مساله و خستگي طاقت فرسا به كار خود ادامه

 در تاريخ انسانيت تاريخ تركيه را و در تاريخ آن تاريخ كردسـتان را شـناخت و ايـن هـم كـار
 اين كار و پروسه در توان كسي جز يـك تـاريخ . آمد برنمي دشواري بوده و از عهده هر كسي

. نگار نيست
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 توان فهميـد مي . آن را تجزيه و تحليل نمود اما رهبري تاريخ كردستان را روشن نموده و
 هاي فراواني را پشت سر نهاده است تـا گـام اول را در اين زمينه رهبري چه مشكالت و سختي

 يكي از خصايص رهبـري ايـن بـوده . اين هم نكته بسيار مهمي در تاريخ حزب است . برداشت
 ين سبب به سهولت چيـزي را از به دستش نيفتاده است به هم چيزي آماده طور ب كه به آساني و

 هر چيز خـود را بـا PKK كند و آن اين است كه اين هم حقيقتي را اثبات مي . دهد دست نمي
 وقتـي كسـي . ها مبارزه دشواري نمـوده اسـت سختي و زحمت تامين نموده و در راه ايجاد آن

 ارج شـود دهـد از دسـتش خـ كشد به راحتي اجازه نمـي براي رسيدن به هدفي رنج فراواني مي
 . عكس اين مورد نيز صادق است . مگر آن كه با زور از دست او درآورند

 حزب هـر چيـزي را آمـاده كـرده و در . شود چنين وضعي در بسياري از رفقا مشاهده مي
 براي همين اين امكانـات . ها سختي بكشند كه در راه كسب آن بدون آن , گذارد اختيارشان مي

 ها را صرف كرده و پخـش و آن . نگرند ه ديده تحقير به آن مي ارزش زيادي نزد آنان ندارد و ب
 اين گونه نيست كسي كه PKK اند اما حقيقت ها نكشيده چرا كه رنجي براي آن . كنند پال مي

 اي شدن است، بايد بداند كه هر چيزي به رنج و تـالش وابسـته اسـت و بدانـد PKK خواهان
 زه دشواري به دست آورده است، براي همين هاي مادي و معنويش را با مبار ارزش PKK كه

 بهــاي رهبـري چگونــه حقيقـت كردسـتان را در كتا . هـا را از كــف نخواهـد داد بـه آسـاني آن
 آن زمـان چنـد كتـاب لنـين . كالسيك سوسياليستي و تـاريخ بشـريت كشـف و تحليـل نمـود

 . همچون حق تعين سرنوشت و مبارزه ملي در بطن جنگ را خوانده بود
 اين كتابها رهنمودهايي مبني بر اين كه چگونه مساله خود را حـل نماينـد، در ترديد بدون
 در . را نيـز مطالعـه كـرده بـود » مـاركس و انگلـس « اثـر » مانيفست كمونيست « كتاب . بر داشت

 مقدمه كتابي كه براي ايتاليا نوشته شده بودـ آن زمان ايتاليا تجزيه شده بـود و وحـدتي وجـود
 هـا ايتاليـا را داشتند كه درگير جنگ با هم بودند اين جنگ و سـتيز نداشت، چند دولت وجود

 شكل نگيرد، ) اتحاد ملي ( تا وحدت ايتاليا : در داخل و خارج ضعيف ساخته بودندـ آمده است
 رهبري در اين مورد نوري بـه واقعيـت كردسـتان . پيشرفت و پيروزي ايتاليا ممكن نخواهد بود

 ايتاليا، حقيقت كردستان را درك نموده و راه حلي براي معضل آن با استناد به تاريخ . تاباند مي
يعني جز از طريق اتحاد و همبستگي خلـق كـرد و كردسـتان، رهـايي و پيـروزي غيـر . يابد مي

 از . چرا كه يك مساله ملي وجود دارد و آن هم يك معضـل كلونياليسـتي اسـت . ممكن است
 . دست يافت اين راه بود كه به اين همه نتايج

 رهبـري . دانست كـه اشـغال شـده اسـت شناخت و نمي تا آن زمان كسي كردستان را نمي
 در جريـان . براي اولين بار اين واقعيت را بـر مـال نمـود و جـذر و ريشـه مسـاله را درك نمـود

برد كه يك مساله كلونياليستي در جريان است كـه مسـاله ملـي در آن وجـود تحقيقات پي مي
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 بـه ايـن ترتيـب تئـوري انقـالب كردسـتان شـكل . نمايـد حميـل مـي لزوم حل خود را ت دارد و
 كند كه ما يك خلق بـوده، سـرزمينمان اشـغال شـده، اثبات مي اي نتيجه اين هم بسان . گيرد مي

 ايـن هـم مـا را واداشـت كـه در . نيز برده گشته است تجزيه گشته و هر چيز ما ضبط و خلق ما
 ر روند سرنوشت خويش دخالت نماييم، سواي اين برابر اشغالگران كردستان قد علم كنيم و د

 . فرجام ما نابودي و حذف شدن است
 كنند الزم بود ما نيز هاي زير دست براي آزادي خود مبارزه كرده و مي همانطور كه خلق

 به مبارزه و ايجاد يك جنبش ملي اقدام نماييم و تدبيري براي حال خود بيانديشيم چرا كـه مـا
 البته استنباطات تئوريك رهبري . رهبري به اين نتايج رسيد . ها داريم ن خلق نيز معضلي مشابه آ

 « : گويد همانطور كه رهبري خودش مي . رفت در آغاز بسيار كم بودند، از چند كلمه فراتر نمي
 درست است نتـايج اوليـه همـين قـدر . » ... گفتيم كردستان مستعمره است و بايد مبارزه كنيم و

 مي نبوده و معناي ژرفـي در بـر دارد چـرا كـه در آن مقطـع زمـاني كسـي بودند اما اين چيز ك
 در مورد كردستان وجـود نداشـت اي نوشته توانست به چنين نتايجي برسد، چرا كه منبع يا نمي

 آنچه وجـود داشـت چنـد كتـاب . تا بر روي آن تحقيق نموده و چنين نتايجي را استنباط نمايد
 هر كسي توانـايي انجـام چنـين . از آنها استخراج نموده بود قديمي بود كه رهبري اين نتايج را

 . كاري را نداشت
 شود اين است كه رهبري نيز همچون ديگـر مساله ديگري كه در اينجا براي ما روشن مي

 توانسـت در آن دوران سـخت بـا هـر رهبـري نمـي . رهبران نبوده است و با آنها تفاوت داشت
 اگر رهبر . حاصل نمايد اي نتيجه عيت كردستان پي برد و وجود امكانات ضعيف و ناچيز، به واق

 كه داراي خصايصي متفاوت با ديگر رهبران بوده اسـت شود معلوم مي آپو به اين درجه رسيد
 با وجود تمام اين مسائل، مشكالت فـراوان ديگـري وجـود . ديد و پذيرفت بايد اين واقعيت را

 گرفـت و آن را تحليـل ر ضـد آن موضـع مـي داشتند خلق كرد سوسياليسم را قبول نكـرده و بـ
 هاي ترك نيز مـانعي بـر سـر ايـن راه بودنـد و اين هم در بطن خود معضلي بود چپ . كرد نمي
 ز در مضـيقه وجود نداشت، از لحـاظ مـادي نيـ اي ه ب ميراث و تجر . گذاشتند گامي برداريم نمي

 در چنـين شـرايطي ظهـور ترديد جنبشي كه بي . وجود داشت اي جانبه بوديم رنج و سختي همه
 . نمايد و تداوم يابد بايد دانست كه آن جنبش ، نهضتي بنيادين خواهد شد

 در شرايطي دشوار و بدون امكانات پا به عرصه وجود نهاده و PKK بر اين اساس

ق و توانسته است كه واقعيت كردستان را از لحاظ بحراني  بودن، زير دست بـودن خـل

 ولـي ايـن نتـايج و . خـوبي بازتـاب دهـد اده اسـت، بـه اينكه هر چيزش را از دسـت د
 ها به تنهايي كافي نبوده، بلكه بايد همزمان با تشخيص به آن پيوست و در آن مداخله تشخيص

وقتي كه به وجود تاريخي زشت و سياه آگاهي يابي، بايد مشخص كني كه خواهان چه . نمود
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 يد به تدوين و نگارش تاريخ نوين هم همچنين ضمن تغيير تاريخ گذشته با . نوع تاريخي هستي
 . همت گماشت

 از اين رو اگر بر درك تاريخ تسلطي نداشته باشيم قدرت تغييـر و نگـارش مجـدد آن را
 شود، بـه خـوبي بايـد بـر اما چنانچه تاريخ با مداخله تغيير و از نو نوشته مي . نيز نخواهيم داشت

ـد درك تـاريخ براي همين رهبري حزب که تا . تاريخ احاطه داشت  آن زمان به خوبي بـر رون
 توان به اما چگونه مي . تسلط داشت در صدد تغيير آن برآمد و در تاريخ كردستان مداخله نمود

 چنين كاري دست يازيد؟
 را ) انقـالب كردسـتان ( يعنـي . در نگرش و انديشه و از لحاظ تئوريكي آن را آغاز نمـود

 قعيت كردسـتان را درك و تشـخيص داده شـده بايـد به همين خاطر وقتي كه وا . تئوريزه نمود
ــا كــدامين انديشــه، فرضــيه و تشــكيالت و ــه و ب ــن واقعيــت موجــود را چگون  دانســت كــه اي

 چراكـه در . بايـد تمـام ايـن مـوارد را روشـن و تعريـف نمـود . توان تغييـر داد گري مي انقالبي
 آورد و مبارز را آماده و هاي آن تشكيالتي را به وجود هركشوري الزم است بر اساس واقعيت

 از اين رو الزم است قبـل . ترديد اينها همه در آغاز به وسيله تئوري، شدني است بي . آغاز نمود
 زمان مي گفت و آنچه رهبري در آن . از هر چيز مساله را از لحاظ فكري وتئوريكي حل نمود

 و اهميـت و ارزش از ايـن ر . او در تالش بود معضل را از همـين طريـق حـل نمايـد . همين بود
 داد و در راه تغيير و اثبات واقعيت كردستان و جايگزين نمـودن آن بـا بيشتري به اين مساله مي

 يـك فرضـيه انقالبـي وجـود دارد و آن ايـن . كرد واقعيت و تاريخي نوين شب و روز كار مي
 ت حاصـل كنـد، قـدر بهـاي است كه كسي كه دركي از تاريخ نداشته باشد و نتواند از آن تجر

 يعنـي بايـد تـاريخ . ايـن نكتـه بسـيار مهمـي اسـت . نگارش دوباره تاريخ را نيز نخواهد داشـت
 . انسانيت و خلق خويش را به خوبي درك نموده و جوانب خوب وبد آن را از هم جدا ساخت
 نتايج جوانب خوب و بد و شرايط ظهور آنها را بايد بخوبي تحليل نمود تاكـه بتـوان از تـاريخ

 . بار ديگر آن را مسجل نمود تجربه گرفت و
 رهبري بر اساس درك درست تاريخ و احاطه بر آن نتايج فراواني اسـتخراج نمـود و بـه

 نگـارد به همين سبب تاريخ كردسـتان را از نـو مـي . ويژه از لحاظ انساني و جنبه كردستاني آن
 د ايـن اسـت كـه آنچه در اين ميان بايـد بـدان توجـه نمـو . كه گامي بسيار مهم و عالمانه است

 رهبري با زحمت فراوان و مشقت اين كار را انجام داده و ضمن كسب تجربه، آن را بـه سـوي
 اگـر بـه ايـن نكتـه . آفرينـد بر همين اساس نيز ترقي، باوري و اعتقاد مي . سازد حل رهنمون مي

 ا از هـر به دليل اينكه خـود ر . بينيم كه رهبري اعتقاد فراواني به خود دارد خوب توجه كنيم مي
 اين باوري و تشكيالت چگونـه بـه وجـود آمـد؟ از روز اول مبـارزه . لحاظ سازمان داده است

ها را خلق نمود امكاناتي در كار نبود اما با زحمت فراوان مبارزه كرد و در فرجام اين پيشرفت
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 ديشـه بر همـين مبنـا ان . و اينها اساسي براي تجربه رهبري شدند و با تكيه بر آنها گسترش يافت
 هركس اينگونه مبارزه نمايد و به خود، خلق و رفقاي خويش يقين داشـته . نويني شكل گرفت

 يعني اين قدرت و تفكر را براي انجام چنـين كـاري در . تواند تصميماتي اتخاذ نمايد باشد، مي
 گيري عاجل را نداشته و به خود اعتقادي نداشـته باشـد، اما كسي كه توان تصميم . بيند خود مي

 بـراي . خصيتي ضعيف دارد چرا؟ چونكه در ديد و انديشه و تجربـه او نارسـايي وجـود دارد ش
 اگـر كسـي خواهـان برخـورداري از . همين از اتخاذ تصميم و اطمينان به خـود گريـزان اسـت

 و اگـر . گيري و اراده است بايد از هر لحاظ خود را در خدمت خلق قـرار دهـد قدرت تصميم
 تواند گمان اگر بخواهد مي وقف خدمت به خلق و انسانيت نمايد بي چنين كسي خود را كامالً

 توانـد همچنين اگر با سختي و رنج مواجه شد، و معضل را حـل نمايـد مـي . به نتيجه دست يابد
 . موجد ترقي و امكانات شود و بر اين اساس به خود باوري دست يابد

 كـرد از ن مساله تحقيـق مـي رهبري زماني كه در آنكارا به تحصيل اشتغال داشت روي اي
 . كـرد حل انقالب كردسـتان را طراحـي مـي سوي ديگر به كردستان مشغول بود و تئوري و راه

 هايي كـه بـا آن مواجـه بـود، بـه ايـن رهبري با وجود امكانات محدودي كه داشت و با سختي
 م با كمـال در همين ايا . هم به آموزش خويش مشغول بود و هم به تحصيل . داد مبارزه ادامه مي

 هردو نه كـرد و نـه اهـل كردسـتان . كند شود و با آنها رابطه برقرار مي پير و حقي قرار آشنا مي
 . شوند آنها با رهبري دوست مي . يكي ترك و ديگري الز و شهروندان تركيه می باشند . هستند

 ت اين نكته بسيار مهمي است چـرا كـه هـم حقيقـ . دقت كنيد اولين رفقاي رهبري كرد نيستند
 يعنـي رهبـري . دهد كند و هم حقيقت اين دو رفيق را نشان مي رهبري را نشان داده و اثبات مي

 بايد چنـين . هاي انقالبي عادي و طبيعي نبودند يك رهبري عادي نبوده و آن رفقا نيز شخصيت
 . نتيجه گرفت

 ور در تاريخ، انقالبيون انترناسيوناليست فراوانند كه به يـاري خلـق ديگـري در يـك كشـ
 اند اما در تمام احوال جنبشي وجود داشته است بعـد ايـن انقالبيـون بـدان ه ديگر رفته و جنگيد

 گوارا زماني كه براي مثال چه . اند گونه به مبارزه انترناسيوناليستي خود پرداخته اند و اين پيوسته
 . ادامه داد به كوبا رفت در آنجا جنبشي در جريان بود و او بدان پيوست و مبارزه خود را

 قرار اينگونه نبوده است زيرا در آن زمان اما مبارزه انترناسيوناليستي رفقا كمال پير و حقي
 ؟ چنـين يـر حتي معلوم نيست كردستاني وجـود دارد يـا خ . در كردستان جنبشي وجود نداشت

 در يك نگاه كردستان همچون شب تار و سياهي است كه فاقد جنبش، . وضعيتي وجود داشت
 ايـن رفقـا در چنـين شـرايط دشـواري بـه صـف مبـارزه پيوسـتند و . ه و تشكيالتي اسـت مبارز

 در حالي كه هنوز يـك كـرد يـه رهبـري . خيزند دوشادوش رهبري به دفاع از كردستان بر مي
اين مساله مهمي است و هر كسي قادر به انجام آن نيست چون كـه اگـر بنگـري . نپيوسته است



٤٤ 

 يعنـي بـا وجـود چنـين شـرايطي تامـل و تـدبري در مـورد . هنوز يك كرد چنين نكرده اسـت
 كننـد ايـن موضـعي بـه مبـارزه مـي اما اين دو رفيق در راه كردستان شـروع . كند كردستان نمي

 توانيم بگـوييم براي همين مي . دهد برزگ و انقالبي است و ارزش راستين اين رفقا را نشان مي
 بودند اما با تمام انقالبيون انترناسيوناليسـت تفـاوت كه اينان براستي دو انقالبي انترناسيوناليست

 . داشتند

 تشكيل گروه ايدئولوژي
 در ابتدا رفيق حقي و كمال همراه با رهبري عليرغم اينكه فاقد تجربه، تشكيالت و قدرتي

 حتي چنين ديـدگاهي . آورند بودند، گروه نخستين را تشكيل داده و اين جنبش را به وجود مي
 ميد به تشكيل چنين جنبشي وجود دارد يا خير؟ آيا پيش خواهـد رفـت يـا نـه؟ ا : وجود داشت
 . مشخص نبود

 مشـخص . اين دو رفيق در آن شرايط در كنار رهبري به پاسداري از كردستان برخاسـتند
 در آن دوران هـراس . هستند و بايد رادمنشي آنها را ديد اي شايسته هاي بزرگ و بود كه انسان

 اما آنهـا بـا . را فرا گرفته بود و كسي در انديشه حراست از كردستان نبود باوري هر كسي و بي
 هـاي عـادي نبـوده بلكـه فرهيختـه و پـس اينـان انسـان . اعتقاد كامل به اين امر همت گماشتند

 چرا در آن شرايط، آنها در كنار رهبري قرار گرفتند؟ : توان پرسيد مي . انقالبيون بزرگي هستند
 . توانند نزد رهبري بمانند رهبري حقايقي را نبينند در آن شرايط بحراني نمي البته اگر در وجود

 و اعتمـاد كـاملي بـه موفقيـت و يقينا در فلسفه رهبري، سوسياليسم و پيـروزي قطعـي را ديـده
 بـراي همـين از روز اول در كنـار . ها و حقانيـت خلـق تركيـه در ايـن راه داشـتند پيروزي خلق

 اند، در اند كه به راه ايشان پيوسته م اين موارد را در فلسفه رهبري ديده تما . رهبري قرار گرفتند
 چراكه قبل از هر چيز آنان كرد نبودند و به اتنيكـي . توانستند با وي بمانند غير اين صورت نمي
 چرا كـه . دليل نيست پس چرا به يك جنبش كردي بپيوندند، البته كه بي . متفاوت تعلق داشتند

 يك جنبش PKK توان داشت كه اگر ترديدي در اين نمي . گرا بودند نه ملي آنها سوسياليست
 همچنـين اگـر . توانستند در صفوف آن جاي گيرنـد پيوستند و نمي ناسيوناليست بود به آن نمي

PKK ـاز هـم بـه آن نمـي سوسياليسـتي مـي هـاي همانند ديگر نهضت  چراكـه . پيوسـتند بـود ب
 . توانستند بدانها بپيوندند و مي هاي بسيار ديگري وجود داشتند جنبش

 در وجود رهبري نيز حقانيت خلق . اند ها تفاوتي ديده و ديگر جنبش PKK اين رفقا ميان
 انـد كـه خلـق تـرك تنهـا بـا ايـن بر اين اساس به اين باوري رسـيده . اند تركيه را مشاهده كرده

 چرا كـه از يـك . شناسد تواند خود را نجات داده و ب ايدئولوژي و جنبش و رهبري اينگونه مي
سو خلق ترك نيازمند شناخت خويش است و از سوي ديگـر راه حـل معضـل تمـام انسـانيت
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 ايـن . گيرند پيوسته و در ميان اين صفوف جاي مي بينند، براي همين به رهبري مي PKK رادر
 كند اين رهبري از همان روز ظهورش يـك رهبـري عـادي نبـوده بلكـه خصـايص هم بيان مي

 بدون شـك در چنـين شـرايطي مشـاهده . اند ها را ديده داراست و اين رفقا اين ويژگي خود را
 اين خصايص رهبري و شناخت او، كار بسيار بزرگ و مهمـي اسـت چراكـه هـر كـس در آن

 مشاهده اينها سطح انقالبي و بزرگي ايـن رفقـا . توانست ببينند روز اين خصايص رهبري را نمي
 . كند را مشخص مي
 نهايت فداكار رهبري و جنبش بودند و از هيچ خدمت و كاري كه ار و ياور بي اين رفقا ي

 ورزيدند، رهبري در آن مقطع به طرزي ژرف و مصـمم بـه بود دريغ نمي در آن مي نفع جنبش
 مطالعه و تحقيق در مورد تاريخ كردسـتان و طراحـي سياسـت و ايـدئولوژي و برنامـه انقـالب

 مسـتقل و متكـي بـه خلـق كـه پيـروزي خلـق سـتمديده يـك سياسـت . كردستان مشغول بـود
 كرد، بدون شك كار تحقيق و آمـاده كـردن برنامـه انقـالب را بـه طـور كردستان را قطعي مي

 يعنـي ايـن انديشـه و . داد كلي رهبري خودش بـه تنهـايي و بـدون همكـاري كسـي انجـام مـي
 بري را درك كرده بودند كه اين رفقا نيز ره . ايدئولوژي را تنهايي به منصه ظهور رسانده است

 هاي رهبري را اند و نيازمندي دهد براي همين با تمام توان كوشيده چگونه اين كار را انجام مي
 اند، به اين منظور كه رهبري از اين لحاظ با تنگنا روبرو نشـود و بـه كـار و مبـارزه تامين نموده

 دگي خود در جهت پيشـبرد با حمالي و كارگري و حتي امكانات خانوا . خويش مشغول شوند
 هـاي ايـن كرايه كرده بودند اين رفقا تمام نيـاز اي خانه كوشيدند، با همديگر فلسفه رهبري مي

 بعنوان مثال، اگر رهبـري بـه . خانه را بر عهده گرفته بودند تا رهبري كامال به كار خود بپردازد
 تـا حـدودي كـه بـراي كمـك كردند به هر شيوه ممكن آن را پيدا مي كرد، كتابي نياز پيدا مي

 كردنـد و لُـب كـالم آنهـا را يادداشـت كـرده و بـه رهبـري رهبري گاهي كتابها را مطالعه مي
 بـدون . كردنـد به اين گونه به رهبري كمـك مـي . دادند تا كه از آنها استفاده الزم را بنمايد مي

 . شك در شرايط آن زمان انجام چنين وظايفي بسيار حائز اهميت بود
 زمان بود كه رفيق كمـال پيـر مـرا بـه رهبـري معرفـي كـرد آن وقـت مـن او را در همين

 رفت، خـارج از ايـن گـروه كسـي ما هنوز كوچك بود و از چند نفر فراتر نمي گروه . شناختم
 قبال من و رفيق كمال در دانشگاه به خاطر . دانست كه وجود دارد شناخت و نمي جنبش را نمي

ايـن . هاي ضد فاشيست بوديم شناختيم چراكه طرفدار گروه ي جنگ عليه فاشيسم همديگر را م
 : گونه رفيق همديگر شديم بعد از سپري شدن يك سال از اين مـاجرا رفيـق كمـال پيـر گفـت

 تواني آنها را ببيني و بشناسي، من هم جواب مثبت برخي رفقا وجود دارند كه اگر بخواهي مي
. دادم
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 وقتي با رفيـق كمـال . و رفيق حقي صحبت كرده بود ترديد قبال در مورد من با رهبري ٍبي
 در داخل اتـاق . خانه آنها در يک زير زمين قرار داشت . به خانه آنها رفتيم رهبري منزل نبودند

 " آپـو " رفيـق : عکـس کيسـت؟ گفـت : از رفيق کمال پرسيدم . يک تابلوي نقاشي وجود داشت
 پـس از . از مـدتي رهبـري برگشـت بعـد . گـردد اکنون در بيرون است اما به زودي برمي . است

 مسائل كردسـتان در باب آن زمان من . در مورد کردستان چند سوال از من پرسيد , صرف شام
 برخوردار مساله کردستان در مورد ها همچون چپ ترک ز ديدگاهي و ا چندان آگاهي نداشتم

 هـم مبـارزه تفاوتي ميان ترک و کرد وجود ندارد همه ما برادريم و دوشادوش گفتم مي . بودم
 ايـن اطالعـاتي در ز به ج . هر دو خلق ترک و کرد آزاد خواهند شد ، پس از پيروزي , کنيم مي

 اگر هم وجود . حتي اينکه کردستان وجود دارد يا نه؟ برايم معلوم نبود . مورد کردستان نداشتم
 ق در مـورد خلـ . يعني ديد روشني نداشتم و اطالعاتم بسيار محدود بـود ؟ دارد چه شکلي است

 وقتـي . رفـت فراتر نمـي ترک نيز چيزي بلد نبودم و در مورد کردها نيز معلوماتم از چند کلمه
 چهـار سـاعت ـ خندد؟ سپس رهبري سـه با خود گفتم به چي مي . اينها را گفتم رهبري خنديد

 اولـين بـار بـود در مـورد کـرد و کردسـتان چنـين چيزهـايي . ر اين مورد با من صحبت نمود د
 پـس از آن خواسـتم بـه . اعتقـاداتم نيـز مشـوش بـود ، آگاهي اندکي داشتم که چون . شنيدم مي

 رفقـا هـم نگذاشـتند . خطرات و دير شـدن وقـت نتوانسـتم اي پاره دانشکده برگردم اما به دليل
 . د برگردم و گفتند بهتر است صبح برگردي

 : فـت گ , وقتي به دانشکده برگشتم رفيق کمال پير نـزد مـن آمـد و بعـد از احـوال پرسـي
 هاي ديروز چطور بودند؟ واقعا سخنان رهبري تاثير فراواني بر من نهاده بودند چراکـه تـا بحث

 را متحـول آن زمان چنين چيزهايي نشنيده بودم براي همين بسيار به درد من خوردنـد و ذهـنم
 رفيـق کمـال پيـر وقتي چنين جـوابي دادم روحيـه . اما به شوخي گفتم تعريفي نداشت . نمودند

 ت گوئي که شيئ سنگيني روي او افتاده باشد ديـدم غمگـين شـده و دلـش گرفتـه شـده شکس
 اولين بار است خود و خلقم را شناخته و چنـين . کردم بسيار سودمند بودند گفتم شوخي . است

 جز ايـن انتظـاري : آن وقت رفيق کمال توان گرفت و با شعف فراوان گفت . ام چيزهايي شنيده
 . نداشتم

 . د خاطر نشان سازم کسي که مرا با اين نهضت آشـنا نمـود رفيـق کمـال بـود در اينجا باي
 مـن ايـن مسـائل را از . من از طريق او ميهنم را شناختم آري، . کسي که نه کرد بلکه ترک بود

 . رهبري شنيده و از راه او به شناخت دست يافتم و حتي از طريق او بـه انسـان بـودنم پـي بـردم
 من از راه رفيق کمال اين . ه من نبوده بلکه به اين جنبش تعلق دارند بدين خاطر محاسنم متعلق ب

 شدم و شايد هـم هـيچ وقـت آن را بود ديرتر متوجه آن مي جنبش را شناختم شايد اگر او نمي
به اين خاطر من خـود را بـراي آنچـه از رهبـري فـرا گـرفتم و همچنـين شـناخت . شناختم نمي
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 بنگريـد چطـور . بود تيزهوش و مدبر بسيار ي او رفيق . تم تشکيالت را مديون رفيق کمال پير هس
 است؟ زيرا او مرا به نزد رهبـري بـرد و نگران بود بداند تاثير سخنان رهبري بر من چگونه بوده

 بـراي همـين در پـي نتيجـه بـود تـا بـر اسـاس آن . دانسـت خود را در قبال نتيجه آن مسئول مي
 کنيم پيگير تاثير آن نيستيم تا ببينيم از رفقا صحبت مي اما وقتي ما با يکي . تصميمي اتخاذ نمايد

 امـا يـک عضـو . آيا مطلوب بوده است يا خير؟ يعنـي اشـتياقي بـراي درک نتيجـه آن نـداريم
PKK بايد همچون رفيق کمال مسئوالنه رفتار نمايد . 

 و در دارد بايد بر اساس برنامه بوده مي کند و هر قدمي که بر يک انقالبي هرکاري که مي
 بـدون د توانـ نمي مبارز چرا که يک انقالبي و . پي هدف و آرماني باشد و پيگير نتيجه آن باشد

 بسـياري از امـروز . کنـد خـواهي مـي چنين مسئوليتي از هر کـس حسـاب . هدف و آرمان باشد
 زنـيم و پيگيـر هدف مشخصي ندارند يا دست به کارهـايي مـي دهيم، كارهايي كه ما انجام مي

 البتـه ايـن نشـانه . نتيجه آن چـه خواهـد شـد و حتي مشتاق آن نيستيم تا بدانيم . نيستيم نتيجه آن
 بلکه بايـد وقـوف کامـل بـر هـر . مسئوليت بودن است و يک انقالبي فاقد اين ويژگي است بي

 در انقالبـي بـودن . دهد داشته باشـد و در برابـر هـر چيـز خـود را مسـئول بدانـد آنچه انجام مي
 بنگريـد . پذير نيست بدون اينها انقالبي بودن امکان . دو عنصر اساسي هستند مسئوليت و جديت

 و خود را بـه امـور و وظـايف حزبـي کند با جديت تالش مي ، بيند کسي که خود را مسئول مي
 فـرا روي خـود قـرار داده و بـراي حـل آنهـا جهـت حـل آن و هـر معضـلي را مشغول نمـوده

 شته باشد هيچ وقـت خـود را بـه معضـالت نزديـک اما کسي که روح مسئوليت ندا . کوشد مي
 در حالي که مسـئوليت شـرط . کند کشي مي نساخته و مشکلي را حل نخواهد کرد و فقط وقت

 حزب و رفقـا وجـود , ميهن , خلق , انسانيت , مسئوليت در قبال تاريخ . اصلي انقالبي بودن است
 . تمام اينها جزو شرايط هستند . دارد

 توانـد انقالبيگـري نمايـد حتـي نمي . هايي را نداشته باشد يت کسي که روحيه چنين مسئول
 تواند خود را از زير بار شکسـت و شده و نمي گرفتار اگر عضو کميته مرکزي باشد به مصيبت

 کاري از دسـت وي سـاخته نيسـت و هرگـز تحـت مسـئوليت وي پيشـرفتي . اشتباهات برهاند
ـري و نتيجـه و در طح انديشه ر در س گري در انقالبي . حاصل نخواهد شد  سيدن به شـفافيت فك
 عناصـر , و پيگيـر نتيجـه بـودن نمودن در شخص خويش و در عرصـه عمـل عين حال پراكتيزه

 موفـق گري کسي که چنين راهي را برگزينـد هميشـه در قانون و مباني انقالبي . بنياديني هستند
ـده و بـه تصـحيح حتي اگر نقصي بروز کند زود متوجه آن . بوده و دچار اشتباه نخواهد شد  ش

 . پردازد آن مي
 رسد اما کسي که اينگونه نيانديشد براي همين آن شخص هميشه موفق بوده و به نتيجه مي

داند کجا ضربه براي همين نمي . و نکوشد در کار و مبارزه خويش توفيقي حاصل نخواهد کرد
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 رسـد مي پرتگاه لبه خورده و از تاکتيک و حيات حزبي خارج شده است تا زماني که حزب به
 هـا زمـاني کـه ناکـام خيلـي . ولي آن وقت هر چيزي سپري شده و کـار از کـار گذشـته اسـت

 باشـد کـه دليـل آن هـم ايـن مـي . شوند گريزند و يا با بحران و تشتت مواجه مي شوند يا مي مي
 يـک ماشـين بـه . و نـه نظـارتي وجـود دارد اي انديشه نه , نه کاري . اطالعي از کار خود ندارند

 آيد تـا خـود را در تـه دره نمي خود به . نمايد مي اي سقوط ه در در ماند كه نهايتاً مي ترمز بريده
 توانـد خـارج ترديـد نمـي بـي . گويد چطور از اين دره خارج شوم بيند و مي آنوقت مي . يابد مي

 از . نه اينکه سرسپرده و جاسوس باشـند . اند اغلب فراريان حزب اينگونه . گريزد شود ناگزير مي
 تحت نام وظيفـه بـه حـزب زيـان . توانند آن را به ثمر برسانند اداي مسئوليت ناتوان بوده و نمي

 توانند با مبارزه و انقالبيگري خود اين ضـرر را جبـران نماينـد بـراي همـين از رسانند و نمي مي
 ا خواهيم به چنين وضعي گرفتار شـويم بايـد وظيفـه انقالبـي خـود ر اگر نمي . گريزند ترس مي

 چراکـه فکـر . هميشه بايد انديشه انقالبيگري داشت و ژرف بدان انديشيد . نيک به جاي آوريم
 چرا کـه اگـر بـا . بخش باشد ها بايد نتيجه فعاليت . و تحليل ضرورت بنيادين يک انقالبي هستند

 بـه شـما حمـات ز انديشي خويش به نتيجه نرسي و تدابيري اتخاذ ننمايي بديهي است که ژرف
 . و بال استفاده خواهد بود هدر رفته

 هميشه فکر و تحليـل و بـه . كند صدق مي فرد يا يک گروه تشکيالتي د در مورد اين مور
 اگر اينها را عملي سازي به درستي آنها پي خواهي . باشد نتيجه رسيدن نکته اصلي و اساسي مي

 ا تحـت بعـدا کـه مشـخص شـد آن ر . آن زمان مشخص نيست نتيجه آن چيست چرا که تا . برد
 يعني تحت نظارت معلوم خواهد شد که ايـن فکـر و ايـدئولوژي . درخواهي آورد كنترل خود

 . در عمل چگونه است و معايب و نواقص آن کدامند
 گري نموده و به آساني مرتکـب اشـتباه نگـردي و در صـورت تواني انقالبي آن وقت مي

 گونه عمل نمود پيروزي اگر اين . مواجه شدن خود را در آن ديده و سريعا آن را اصالح نمايي
 . خالف اين ناموفق بوده و از اشتباهات رهايي نخواهي يافت . دست يافتني است

 بـرد واضح است وقتي مرا با خود به خانه مي . نمود رفيق کمال پير بر اين اساس مبارزه مي
 همچنـين . کنـد دهد و بستر گفتگو را آمـاده مـي هدفي دارد و بر اساس آن تدارکاتي انجام مي

 اي نتيجـه تا ببينـد چـه . نتيجه آن را کنترل نموده و پيگير آن است و در پي هدف خويش است
 نداشـت غمگـين نتيجه خوبي « : براي همين زماني که من در پاسخ او گفتم . است كسب نموده

 براي همين روحيـه او . گونه برداشت نمود که کار و خستگي او بي نتيجه بوده است شده و اين
 بـار ديگـر جـان گرفـت و » بحـث بسـيار خـوبي بـود ... ت ولي همين کـه گفـتم نـه خيـر شکس

. د چراکه کار او به نتيجه رسيده بو . اش قوي شد روحيه
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ـا بـه نتيجـه مطلـوب كـاري يـا غيـرآن . كند يك انقالبي اينگونه رفتار مي  ولي بعضي از م
 PKK ت كـه ارتبـاطي بـه اين نيز حقيقت ماسـ . اصال پيگيرآن نخواهند بود . دهيم اهميتي نمي

 را چطـور، از چـه طريـق و از راه چـه كسـي بايـد PKK پـس . ندارد و از آن بسيار دور است
 , مي توان از طريق رهبري و شهدا، از راه رفيق حقي و كمال شـناخت تنها را PKK شناخت؟

 . تصور نمايد PKK نبايد كسي خود را صاحب . آنهايند نه من و شما PKK چرا كه صاحبان
 حتـي . مي شمارند كه به هيچ وجه درست نيسـت PKK اري از رفقاي ما خود را صاحبان بسي

 فـردا چـه . اكنون در ايـن وضـعيت قـرار دارم . قلمداد نمي كنم PKK من نيز خود را صاحب
 بدين خاطر كسي از طريق من سعي در . داند خواهد شد و بر سر من چه خواهدآمد؟ كسي نمي

 . را نخواهـد شـناخت PKK ي از طريق هيچ يك از شـما همچنين كس . ننمايد PKK شناخت
 برخي رفقا تازه بـه . هستند PKK اند صاحبان رنج كشيده PKK تنها شهدا و آناني كه در راه

 در . نمايـد محسـوب مـي PKK د اما خـود را صـاحب ن دار حزب پيوسته و اولين گامها را برمي
 قي افتـاده اسـت؟ بـه چـه اتفـا . در يك طرف و خودش در سوي ديگر اسـت PKK عين حال

 هـر كـس . سـت ني كند ولي در واقع اينگونـه اي حساب مي PKK قدرتي دست يافته و خود را
 PKK اي قلمداد كند و كسي نمـي توانـد خـود را جـاي PKK تواند به اين شيوه خود را نمي

 عضو كميته مركزي باشد اگر حال . است PKK هر كس از يك لحاظ بخشي از . فرض نمايد
 بـر . PKK است نـه خـود PKK باز بخشي از , قدرت را هم در دست داشته باشد و باالترين

 . اين اساس نبايد در درك مساله حزب به اشتباه افتاده و درك غلطي ازآن نمود
 در اين مبـارزه همـديگر . به اين ترتيب از طرف رفيق كمال با حزب ارتباط بر قرار كردم

 دا كرد و توسـعه يافـت تـا تبـديل بـه رفاقـت فكـري، را شناختيم و بعدا نيز اين رفاقت ادامه پي
 بلكه يك رفاقت كلي . در آغاز، روابط و رفاقت ما بر اين اساس نبود . سياسي و تشكيالتي شد

 ولـي از روزي كـه . بر محور انديشه يا جنبش استوار باشد، نبود يعني رفاقتي که انقالبي و . بود
 بـدين . كمال بر مبناي فكري ادامه پيـدا كـرد رهبري را شناختم، مناسبات و رفاقت من و رفيق

 حـال . تر بـود تر و محكم خاطر تا زمان حيات رفيق كمال، روابط من و او از تمام رفقا صميمانه
 براسـتي همـديگر را بـه خـوبي . در صفوف حزب اين كار شدني بود يـا نـه؟ جـاي خـود دارد

 تي در مبـارزه نيـز بـا يكـديگر در ح . كرديم در دانشگاه نيز با همديگر تحصيل مي . شناختيم مي
 براي همين مناسبات ما در مقايسه بـا . يك جا مشغول بوديم و با همديگر به كردستان برگشتيم

 البته اين نه بدان معناست كه اين مناسبات يك رابطه رفاقت سـاده . ديگر رفقا بسيار گرمتر بود
 ساس مباني ويژه حزبي بود نه خارج از نه خير روابط ما بر ا . تشكيالتي بود اي رابطه و به دور از

. آن
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 جانبه تئـوري يعني توسعه وتقويت همه . مبارزه رهبري بيشتر تئوريك است , در اين مقطع
 ولـي بـا ايـن . وظيفه اصلي آن نيز همين بود , بيشتر به اين فعاليت مشغول بود . انقالب كردستان

 امـور هميشـه سـواي كـار اصـلي، همه به امور ديگر نيز مي پرداخت چراكه در انقالبـي بـودن
 هر دوره نيز وظيفه متفاوت خود را دارد و با خـود آينـده . ديگري نيز وابسته به آن وجود دارد

 امروز اينطور نيسـت کـه يـك , به عبارت ديگر . را تغيير داده و دايما به يك شيوه نخواهد بود
 ت نيسـت، چـرا كـه در هـر اين درس . كار اصلي داري و به شيوه مداوم آن را ادامه خواهي داد
 در عين . انسان نيز تغيير خواهد نمود , دوره تغيير خواهد كرد و دوشادوش اين تغييرات انقالبي

 آن , بودني بدون تغيير باشي انقالبي اگر درصدد . حال زمان و شرايط انقالبي ثابت نخواهد ماند
 كـرد و سيار مشـغول مـي براي همين رهبري خود را با اين كار ب . جوابگوي مرحله نخواهد بود

 اي دوره معلـوم اسـت ايـن وظيفـه نيـز تـا . داد وظايف و امور ديگر را نيز همراه با آن انجام مي
 زماني كه اين وظيفه را تمام نمودكار ديگري را شروع . يا بد، تا كه مرحله کامل شود تداوم مي

 . مي كند
 . برنامـه دسـت يابـد آن هم اين است كه تئوري خود را عملي سازد تا به چارچوب يـك

 شد تا درست بودن يا نبودن آن اثبات مي كرد چقدر درست بـوده و براي همين بايد عملي مي
 بعـدا آن را تقويـت نمـوده و . نواقص و معايب آن كدامند اينها هم در عمل معلوم خواهند شد

 ن بـر ايـن گمـا بدين شكل وظيفه و كار تغيير خواهـد نمـود و بـي . مبدل كند اي برنامه آن را به
 ديگر خواهد نمـود تـا بـراي ايـن فعاليـت و اي مبارزه يعني . اساس مبارزه نيز تغيير خواهد كرد

 در انقالبي بودن انسان هميشه بر اساس دوران و وظايف فعاليـت خواهـد . دوران جوابگو باشد
 . نه بر اساس باب طبع خود , نمود

 يعنـي . پردازنـد امور انقالبـي مـي دارند كه باب ميل خود به انجام اما رفقاي زيادي وجود
 سـازند تـا بـا مقطع و وظايف را همچون دركي كه خود دارنـد انجـام داده و آن را عملـي مـي

 برعكس انقالبي بودن خود را بر اساس دوران شـكل نـداده و . انقالبي بودن آنها مطابقت نمايد
 كـه اينگونـه عمـل نمايـد هـر . اين اشتباه بزرگي است . نمايند مقطع را بر اساس خود ترسيم مي

 هـاي زمـان چرا كه اصول بارز انقالبي آن است كه بر اساس نيـاز . گري نمايد تواند انقالبي نمي
 امـا سـواي ايـن جوابگـو . توان انقالبـي بـود اينگونه مي . مبارزه نموده و به اداي وظيفه بپردازي

 . اين وضعيت قرار دارند هم اكنون رفقاي فراواني در . نبوده و باعث پسرفت مرحله خواهد بود
 يا تنها بخشي . مانند براي همين وظايف خود را به سرعت انجام نداده و از زمان عقب مي

 شوند وظايف آن طور كه الزم است عملي نمي , براي همين . دهند از وظيفه محوله را انجام مي
 بـر سـر راه گردند و پيشرفتي حاصل نخواهـد شـد كـه ايـن هـم مـانعي ها پياده نمي و تاكتيك

بــدين خــاطر زمــاني كــه بــاب طبــع خــود و بــراي خــويش . رســيدن بــه پيــروزي خواهــد شــد
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 به جاي چراكه در آنجا . توان براي حزب و تاريخ نيز همين كار را كرد گري نمود نمي انقالبي
 نماينـد و هم اكنون رفقاي فراواني بر اين منوال عمل مي . شود تاكتيك، اميال شخصي پياده مي

ـدا مشـخص » . سازيم ما وظايف خود را به جاي آورده و تاكتيك را پياده مي « : د گوين مي  اما بع
 شـود؟ چرا تاكتيك عملـي نمـي : گويند عليرغم اين مي . شود كه چنين چيزي در بين نيست مي

 چـه كسـي آن را حـل . شود؟ البته كه حل نخواهد شـد چرا هيچ وقت مساله تاكتيك حل نمي
 امـا . مسـئول اسـت كادر در اين مورد . تيم كه بايد اين كار را بكنيم گمان فقط ما هس نمايد؟ بي

 نساخت كـاري صـورت اگر او نيز بر اساس تاكتيك خود را حاضر ننمود و تاكتيك را عملي
 بلكه همانگونـه كـه آن را . حزب و تاكتيك به خودي خود اداره نخواهند شد . نخواهد گرفت

 كـاره اگـر آن را نيمـه كـاره انجـام دادي، نيمـه . رد گيـ به انجام برساني، همانطور نيز شكل مي
 . خواهد ماند و اگر آن را به طور كامل پياده نمودي، كامل خواهد شد

 شود؟ عجيب گوييم چرا تاکتيک عملي نمي کنيم اما شكايت کرده و مي چنين کاري نمي
 کنـيم؟ اد مـي پـس از چـه کسـي انتقـ , ما هستيم سازد خوِد است آنکه انتقاد کرده و عملي نمي

 کنيم نيـز معلـوم دهيم واقف نيستيم؟ انتقاد و کاري که مي يعني به آنچه انجام مي . معلوم نيست
 شـود کـه دشـمن بـا کـرد کـاري در اينجا مشخص مي . اين هم واقعيت يک کرد است . نيست

 از ايـن ديـدگاه . کنـد کـار مـي دانـد چـه و به جايي رسانده است که نمي . کرده است کارستان
 روز اول چطـور آغـاز کـرده . نگرند گري مي گونه به انقالبي بينيم که اين ري از رفقا را مي بسيا

 يا اينکه يک دوره آموزشي را سپري . را همانطور ادامه دهد خواهد تا روز قيامت آن مي , است
 گويد ديگر کار تمام است من همه چيز را فهميدم و تا روز قيامت بـه همـين شـيوه کرده و مي

 يعني تو چگونه آغاز کـرده . گونه ادامه داد توان تا روز قيامت اين خير نمي نه . خواهم داد ادامه
 جـاي تواني براي تمـام دوران پاسـخگو باشـي و وظـايف خـود را بـه نمي , اي يا آموزشي ديده

 تواننـد وظـايف ماننـد و نمـي هاي جنبش عقب مي جا بسياري از رفقا از پيشرفت در اين . آوري
 دچار بحران و تشويش شده و در در نهايت نيز ؛ مانند جاي آورند و در زير بار آن مي خود را به
 گري و در ميان حزب بايد دايما چراکه در انقالبي . يکي از داليلش اين است . گريزند آخر مي
 , هاي نوين و معاصري در شخصيت خويش متبلـور نمـود زي را اساس گرفته و ويژگي خودسا

 ونه که شروع کردي اگر ادامه دهي نـاتوان از وظـايف و کـار خـويش ولي از همان آغاز آنگ
 لحظـه بـه لحظـه د از آن نيـز و بعـ هاي اوليه را موثر و مسـتحكم برداشـته گام بايد . خواهي بود

 جنـبش هـاي پيشـرفت با همگام توان وگر نه نمي , سازي و پيشرفت خود را اساس گرفت خود
. کت باز ايستد تواند از حر چراکه جنبش نمي . حرکت نمود
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 مساله من تمـام « و گفتي دهي براين اساس اگر خود را براي انجام هر كاري آماده نشان ن
 و بـر بروفق مراد و اميال خود شكل دهـي خواهي حزب را يعني مي » نقص و عيبي ندارم , است

 خـواهي حرکـت نکـرده و آن گونه که تو مـي و حزب نيز آن , را تحليل نمايي اساس خود آن
ـارض روي مـي وقت  در چنـين وضـعيتي کمـرت شکسـته و از کـار . دهـد ميان تو و حـزب تع

 بـراي مثـال . به سبب اين تعارض است شوند دچار بحراني مي اگر بسياري از رفقا . خواهي افتاد
 او نيـز بايـد , کرد و امروز با گسترش جنـگ ارتـش نيـز بـزرگ شـده قبال گروهي را اداره مي

 توانـد د را تنها براي اداره يـک دسـته آمـاده کـرده و نمـي خو اما , نظرات بيشتري را ارايه دهد
 . شود در زير بار آن خم مي , اگر يک گروهان را به او واگذار نمايي . انجام دهد را بيشتر از اين

 آن يکـي قبـول , ولي اگر همين کار را به کس ديگري بدهي که خـود را پيشـرفت داده اسـت
 بـه . » کنـد تصور مـي هتر از او و فرمانده من شده و خود را ب بعد از من آمده « گويد نکرده و مي

 چرا؟ چونکه خود را پيشرفت نداده و بر اساس هر مقطع خود , کند اين ترتيب مشکل ايجاد مي
 به ايـن ترتيـب همـين . ادامه داده است , بلکه همان گونه که آغاز کرده , را آماده نساخته است

 البتـه . خواهد سپاهي را نيز تحت فرمان او درآورند اما مي . تواند انجام داده و اجرا کند قدر مي
 پس در انقالبي بودن بايد اين نکته را بخوبي دريافـت و دانسـت کـه هـيچ وقـت . تواند که نمي

 تـوان بـه صورت نمـي چراکه در غير اين . نبايد وظيفه اساسي را فراموش کرده و از آن گذشت
 و غيـر آن بـاهم تـداخل پيـدا کـرده و شـايد بـاهم همچنين وظيفه اساسي . دست يابي اي نتيجه

 . تواني به نتيجه برسي چرا که در اين صورت هم نمي . درآميزند
 گري برخورد نمود نـه براسـاس ميـل نکته ديگر اين بود که بايد بر اساس وظايف انقالبي

 همچنين خود را بايد براساس وظـايف آمـاده . گري است و اين هم يک شرط انقالبي . خويش
 وقـت گونـه عمـل کـردي آن اگـر ايـن . نمود نه آنکه وظايف را براساس خود مشخص نماييـد

 تـواني و مـي افتـد بـه تعويـق نمـي هم تداخل پيـدا نکـرده و با و ت محوله به وظايف يك از يچ ه
 حاصـل اي نتيجـه آن وقت از کار و مبـارزه خـويش نيـز . جنبش گام برداري پيشرفت براساس

 کسـب نمـايي و دايمـا بـا شکسـت اي نتيجـه ن بسيار مشکل است که اما در غيرآ , خواهي کرد
 . مواجه خواهي شد

نقش و اهميت آموزش
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 در تئــوري انقــالب طراحــي , همــانطور کــه اشــاره کــرديم در آن مقطــع وظيفــه اساســي

ـا آن وظـايف ديگـري را نيـز انجـام ؛ البتـه بود که رهبري بدان مشغول بود کردستان  همگـام ب
 به اين ترتيـب در . کرد رسيد براي رفقا بازگو مي از تحليالت بدان مي ي را که بعد نتايج . داد مي

 رهبري از آن دوران تاکنون اهميت شاياني به . داد کنار آموزش خويش رفقا را نيز آموزش مي
 با اتكـاء بـه آمـوزش بـه براي آن قائل است و دائما اي العاده فوق مسأله آموزش داده و ارزش

 چرا که هر چيزي با آموزش حل , ترديد اين هم داليل خويش را دارد بي . فزايد ا اهميت آن مي
 چونکـه . ويژه خلق و فرد کرد بيش از هر خلق ديگري نيازمنـد آمـوزش اسـت به . شدني است

 اي وظيفـه , آموزش در ميان تمام وظـايف و امـور . مانده است خلقي زيردست و جاهل و عقب
 اگـر خواهـان شـناخت يـک فـرد . رسد آموزش به ثمر مي باشد چرا که هرچيزي با اساسي مي

 اهميـت سـازي خود و آيـا بـه آمـوزش بينيـد ب ؛ توان در ميان آموزش او را شـناخت مي , هستي
 براي خودسازي، ارتقاي سطح آگاهي خـويش و آمـوزش اهميـت قائـل دهد يا خير؟ اگر مي

 د را نيز آموزش داده و ترقي تواند همراه با خود رفقاي خو توان فهميد که اين رفيق مي مي شد،
 درراسـتاي توانـد به هـيچ وجـه نمـي , اهميت ندهد سازي خود و اما کسي که به آموزش . دهد

 چرا که يک عضو , آموزش معيار است آري، . آموزش خلق و رفقاي خويش نيز گامي بردارد
 رفقـاي خـويش را نيـز , خودسـازي و آمـوزش را اسـاس قـرار ندهـد دانـد اگـر مي موثر نيك

 داند کـه پيـروزي او يک عضو مي . توان با يک انسان نادان به نتيجه رسيد آموزش نداده و نمي
 داند که همچنين خوب مي . در پيشرفت خلق و رفقاي اوست که آن هم با آموزش عملي است

 پـذير اجراي سازماندهي و عملي سازي تاکتيک و سياست نيز تماما با آموزش شدني و امکـان
 سياسـت و بتوانـد داد کـه انجـام را باکسـي ايجاد تشکيالتي هستي بايد آن اگر درصدد . است

 واسـطه انسـان نيـز ب شخصـيت و آيـد مـي انسان از پس هركاري بر يعني . تاکتيک را پياده سازد
 بـه ايـن شـيوه . بـراي همـين آمـوزش بنيـاد اساسـي هرکـاري اسـت . يابد پرورش مي ، آموزش

 هميتي ندهد به امور ديگر نيز اهميـت نـداده و حتـي در توانيم بگوييم کسي که به آموزش ا مي
 به ويـژه بـراي يـک کـرد کـه از هـر لحـاظ . صورت عملي کردن آنها نيز خالي از فايده است

 دانـد کـه اي مـي PKK يک انقالبـي و . مانده است نياز فراواني به آموزش دارد جاهل و عقب
 ميـان برداشـتن آنهـا به منظور از خرابکاري و سطحي نگري ناشي از ندانستن است براي همين

ـاري ادامـه مانـدگي محـو نشـوند و عقـب جاهليـت بايد ناداني را از ميان برد چرا که تـا  خرابك
 . است تماما از ناداني سرچشمه گرفته است که بر سر خلق آمده هر حادثه بدي . خواهد داشت

 عاميانـه هـم ي المثل رب ض . قائل است اهميت و ارزش فراواني , آموزش راي از اين رو رهبري ب
 مشـخص . » درو خـواهي كـرد هرچـه بکـاري همـان را « : گويند در اين زمينه وجود دارد که مي

اگر بر اين اسـاس در مـورد مبـارزه و . را درو نخواهي کرد محصولي , است اگر چيزي نکاري
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 تي ولي اگر به آن اهمي . دست يابي اي نتيجه تواني به مي , رفقاي کادر و خلق خويش عمل کني
 ولـي رهبـري براسـاس . دسـت يـابي اي نتيجـه تواني به هرگز نمي , ندهي و آن را کناري وانهي

 . داد به مسأله آموزش مي اي العاده فوق دانست اهميت اينکه از روز اول اين حقيقت را مي
 جـرم و گنـاه چيسـت؟ تـرين بـزرگ PKK از اين ديدگاه اگر سوال کنـي کـه در ميـان

 . وجود نـدارد تر جرمي از اين سنگين . است » زش را اساس نگرفتن خودسازي و آمو « : پاسخش
 . امـا ايـن جـرم قابـل بخشـش نيسـت , هاي ديگري امکان عفوشدن دارنـد جرم PKK در ميان

 ذهنيـت در ميان حزب نماينـدگي , ندهد اساس قرار را سازي و آموزش خويش کسي که خود
 . کند؛ يعني نماينده دشمن است بردگي را مي

 خواهـد بلکه مـي ؛ و آگاه شود وده نم و ترقي خواهد خلق کرد پيشرفت نمي امروز دشمن
 بايـد دانسـت و . مانده باشد تا به حاکميت و اقتـدار خـويش ادامـه دهـد همچنان جاهل و عقب

 رو اگـر در حزبـي کـه در راه از اين . خواه است يک حزب آزادي PKK هوشيار بود چرا که
 ي خودسـازي و آمـوزش اهميـت قائـل نبـوده و سـطح بـرا , کوشد کند و مي آزادي مبارزه مي

 همچنـان بـرده خـواهي مانـد و در صـفوف حـزب نماينـدگي آگاهي خويش را ارتقا نـدهي،
 توانـد جنگ عليه حزب بوده و حزب نمي ترين بزرگ اين هم . بردگي را خواهي نمود ذهنيت

 دادن بـه اهميـت نـ بـراي همـين در حـزب ؛ نمايـد و تحمل در صفوف خويش بردگي را قبول
 . شود محسوب مي جرم بسيار بزرگي آموزش

 : دهـد؟ دو دليـل دارد تا اين حد به آموزش اهميت مـي PKK توان پرسيد چرا اکنون مي
 انسـان , يک حزب سوسياليست است و در انديشه و ايـدئولوژي سوسياليسـم PKK اول اينکه

 ن کسي کـه ارزشـي براي همي . گيرد محور اساسي است و هرچيز تحت اراده انسان صورت مي
 رئـال سوسياليسـم نيـز در ايـن . تواند بگويد من سوسياليست هسـتم نمي , براي انسان قائل نباشد

 چرا که رئـال سوسياليسـم بـه انسـان حرمـت ننهـاده بلکـه بـراي . نقطه صدمه ديده و فروپاشيد
 ن ترديـد آنکـه بـه انسـا بـي . فروپاشـيد و در آن نيز شکسـت خـورد و ه تکنيک احترام قائل شد

 چـرا کـه از لبـاس و کفـش و . نهـد هاي ديگر نيز حرمتي نمي به تکنيک و چيز , احترام نگذارد
 براي همين اگـر . کنند تماما تحت اراده انسان ظهور مي , خوراک گرفته تا تمامي مسائل مادي

 . گـذاري باشد نيز احتـرام نمـي به چيزي که محصول انسان مي , احترامي براي انسان قائل نشوي
ـان ارزش بنهـد . م معياري براي شناخت انسان است اين ه  خوب دقت کنيد؛ اگر کسـي بـه انس

 فرهيختـه , رشد و ارتقـا دادن : گذارد؟ ارزش قائل شدن عبارت است از چگونه بدان ارزش مي
 هـيچ دليـل نه اينکه بي . احترام و ارزش اين است . ها کاستي کردن و رهانيدن انسان از ضعف و

 ولـي متاسـفانه رفقـا ايـن گونـه درک . احترام و ارزش نهادن نيست , ن اي . دل او را خوش کني
معلوم اسـت , جاي آوري اگر تو دايما دل من را شاد کني و آرزوهايم را به « : گويند کرده و مي
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 . نبوده و دشمني کردن است براي انسان اين ارزش قائل شدن . » داني که قدر و ارزش من را مي
 رفت كسي را فراهم آوري در آن صورت برايش ارزش قائل و پيش ترقي موجبات بلکه اگر تو

ـه درک نمـود و انسـان را . ارزش نهادن اسـت ، اين . اي شده  اگـر کسـي ارزش انسـان را اينگون
 از سوسياليسـم , عکـس ايـن بر . توان فهميد که سوسياليست است آن وقت مي , دهد اساس قرار

 بجـاي آوري را اسـاس گرفتـه و ن فـن بـراي همـي . کند دور بوده و نمايندگي بورژوازي را مي
 بـه ايـن . برخوردارسـت فئوداليسـم از ذهنيـت يا اينکـه . ارزش قائل است بيشتر آن براي انسان

 و انتخـاب نـد م اگر درصدد بنياد نهادن تشـکيالتي سـالم و نيرو , ترتيب در مساله تشکيالتي نيز
 تا . ايي نم و تحليل درک به خوبي انسان را شخصيت الزم است , مديريتي موفق براي آن هستي

 يـا نـه؟ ارزش قائـل اسـت انسان براي آيا , محول کني اي وظيفه او خواهي به که بداني آنکه مي
 کـار گماشـتن و بنيـان نهـادن در مسـاله تقسـيم کـار و بـه , فتي ا اگر در اين مـورد بـه اشـتباه نيـ

 ي اين دچار خطا اما سوا . دچار اشتباه و نقص نخواهي شد چندان , تشکيالت و اجراي مديريت
 آن وقت معيار و ميزان تو متفاوت خواهد بود و سرانجام نيز تشکيالت براسـاس , و اشتباه شده

 تاسـيس شـده و آن هـم نـاتوان از PKK و ماهيـت هـا برخي خصايص ديگر مغاير با ويژگـي
 . اين دليل اول بود . حرکت و ادامه حيات خواهد بود

 ستقالل و آزادي خلق کرد درگير جنگ بزرگـي در کردستان در راه ا PKK , دليل دوم
 . انسان را درک نمايد بهاي حزبي که در کردستان در راه آزادي بجنگد بايستي ارزش و . است

 چرا که در کردستان تـا در برابـر انسـان . خواه نخواهد شد حزبي آزادي , آن حزب , سواي اين
 دشمن هرچيزي , در شرايط کنوني . ناتوان از بنيان نهادن سوسياليسم خواهي بود , متعهد نباشي

ـانيت را . نموده و حتي انسانيت را لگدمال کرده اسـت غصب را در کردستان  از ايـن رو تـا انس
 منظر از اين . قادر به انجام پيشرفتي نخواهي بود , بارديگر احيا نکني و در برابر آن متعهد نباشي

ـد قبـل از » کـنم بـارزه مـي مـن در راه اسـتقالل و آزادي م « : گويـد زماني که يک حزب مي  باي
 و دروغگـو سـاختگي فهميم که حزبـي در غير اين صورت مي , هرچيز به انسان احترام بگذارد

 . است
 و گـذارد به وي احترام مي انسان را اساس گرفته و ، در کردستان PKK بنا به داليل فوق

 ، پـرورش تربيـت چـرا کـه انسـان بـا آمـوزش و . است امكانپذير اين احترام نيز از راه آموزش
 . و جز اين راهي نيست يابد مي

 , خـويش و رفقـاي خـود هسـتيم دستيابي به شخصيتي انساني در بدين خاطر اگر خواهان
 اگـر رهبـري در کنـار . بايد بطور عميق و جدي آموزش را در اولويت کاري خود قرار دهـيم

 از . به داليل فـوق اسـت بنا , دهد تا به اين حد به آموزش ارج و اهميت مي , فعاليت اصلي خود
ايـن كسـب و دسـتاوردهايي كسـب نمايـد در کردسـتان اين حيث كه رهبري درتالش اسـت
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 خلق و كه توسط داند مي ، خلق و رفقاي او نهفته است قابليت و استعداد ذاتي هم در دستاوردها
 لـذا آمـوزش را بـراي رفقـا و خلـق . تواند نتايجي کسب نمايد کادري جاهل در کردستان نمي

 اسـاس قـرار خلق و رفقاي خويش آموزش را براي ، يعني اگر رهبري . بيند الزم و ضروري مي
 ولي آناني که . ند اين واقعيت واقف ر خوبي ب به ه و ايشان ندهد به تنهايي قادر به انجام کاري نبود

 ي يعنـ , دهيم اهميت چنداني به اين واقعيات نمي ) و اعضا مديريت ( ما . دانند خود ما هستيم نمي
 از کجــا آن دانــيم راه امـا نمــي , پيـروزي و رهــايي کردســتان هســتيم , خواهـان انقالبــي گــري

 . ، پـرورش خواهنـد يافـت البته که اين راه رفقا و خلق بـوده و آنهـا نيـز بـا آمـوزش . گذرد مي
 از . آموزش است PKK کار % ٩٩ توان گفت اساسي است و مي موضوعي PKK آموزش در

 بـه منظـر اي هست يا نه؟ بايد از اين PKK ن هستي که بداني کسي اين ديدگاه اگر خواهان اي
 بـه چـه ميـزان بـه خودسـازي و پـرورش او بنگري که چه ديدي از انسان و آمـوزش داشـته و

 . دهـد چرا که اين تاحدودي حقيقت آن شخص را نشان مي . دهد شخصيت خويش اهميت مي
 نـداده و بـه انسـان اس قـرار اسـ را سـازي خويش نيانديشد و خود شخصيت کسي که در مورد

 . فردي منفي است , بايد دانست که اين شخص , احترام نگذارد
 بـه گـاه بدين خاطر نبايد هيچ , احتمال انجام هرگونه کاري از سوي اين افراد وجود دارد

ـات فراوانـي صـورت . آنها مسئوليتي واگـذار نمـود  چـرا کـه در حـوزه مسـئوليت آنهـا تخريب
 انقـالب کردسـتان و اش بـر كه تمركز فكري اي اندازه به اين مبارزه رهبري در طول . گيرد مي

 در واقع . نمود تامل مي مساله خلق و چپ ترک درخصوص به همان اندازه نيز , معضل کرد بود
 . آن زمان چپ ترک با مسائل فراواني روبرو بود

 من مارس ضربه سنگيني به چپ ترک وارد آمد و دشـ ١٢ کودتاي طي در ١٩٧٢ در سال
 جنبشـي بـر جـاي . رهبران آنها يا دستگير و يـا کشـته شـدند . تشکيالت آنها را از هم گسيخت

 اتي منفي برجاي ها و خلق تأثير ي از اين رو بر چپ . بود از ميان برداشته دشمن همه را , نمانده بود
 ها با اکثر آن . هاي آنها ضعيف شده و اراده آنها درهم شکسته بود اعتقادات و باور . بود گذاشته

 هـا نيـز دولت و فاشيست . بحران و تنگنا مواجه شدند و بسياري نيز با انقالبي گري وداع کردند
 نمودنـد و بـر دايـره تـر مـي لحظه به لحظه خود را نيرومندتر ساخته و تشکيالت خـود را وسـيع

 و گروه او در صدد بودند طـي عمليـاتي » ماهر چايان « در آن زمان . افزودند تهاجمات خود مي
 دشـمن بـه . و ياران او از زندان وارد عمل شـوند » دنيز گزميش « براي آزادکردن » قزل دره « در

 در فرجـام کـار همـه بـه , رغـم درگيـري و مقاومـت بر آنها يورش برد و علي اي وحشيانه طرز
 رهبري براي يادبود آنها در دانشـکده علـوم سياسـي يـک , بعد از اين جريان . شهادت رسيدند

 ١٩٧١ بعد از کودتاي نظـامي . تراض آميز را عليه مجريان اين قتل عام سازمان داد راهپيمايي اع
آميز بر ضد رژيم بود که هژموني و هدايت آن را رهبري بر عهده اين اولين راهپيمايي اعتراض
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 در اين جريان رهبـري بـا همکـاري يکـي از . نداي اعتراضي برنيامده بود , به غير از اين . داشت
 هر چايان دانشجويان را به خيابان کشانيده و برضـد رژيـم آنهـا را بـه حرکـت اعضاي گروه ما

 و يـک دانشـجوي ي رهبـر ، در جريان رويارويي پليس و مأموران ديگر رژيم با آنها . واداشت
 از آن رو . ماه در بازداشت به سر برد و سپس آزاد شد ٧ به مدت ي رهبر . ديگر بازداشت شدند

 را نيـز همـراه ي وي نـاگزير رهبـر حين آزاد نمودن در , ر بود که دانشجوي ديگر پسر يک افس
 . چراکه هردو بخاطر موضوع واحدي دستگير شده بودند ؛ وي آزاد کردند

 دانستند که به چه کـاري از رهبري نداشته و نمي صحيحي تا آن زمان دشمن هنوز درک
 بـه ايـن . حقيق نکردند براي همين اهميت زيادي به اين امر نداده و در مورد آن ت . مشغول است

 بود کـه بـه ي با اين دستگير « : رهبري سپس در مورد اين جريان گفت . ترتيب رهبري آزاد شد
 هـايي کـه امـا شـکنجه , هرچند ما را چندان هم شکنجه ندادنـد , معناي زندان و حبس پي بردم

 نهـا متحمل شدم سبب شد که از آن درس گرفته و بار ديگر به هيچ وجه خود را در تيـررس آ
 » . با اين جريان بود که تصميم گرفتم هيچ وقت دستگير نشوم . قرار ندهم

 ها تحت کنترل پليس و نظاميان درآمده بود هاي سياسي چپ در آن زمان گروه و سنديکا
 هـا بـه حـدي فاشيسـت ، در آن زمـان در دانشـکده . ها تسليم کرده بودند که آنها را به فاشيست

 امـا از حمايـت پلـيس , ها را تحـت نظـارت خـود قـرار دهنـد نبودند کـه بتواننـد ايـن سـنديکا
 رهبري به همراه گروه خـود توانسـت ايـن سـنديکاها را بـار ديگـر از دسـت . برخوردار بودند

 هم وظايف اصلي ، در اين زمان رهبري . ها باز گرداند ها خارج ساخته و به چپ ترک فاشيست
 راه ميهن و خلق اعم از کرد و تـرک مشـغول هم به فعاليت و مبارزه در و داد خود را انجام مي

 . بود
 » حزب کارگران سوسياليسـت ترکيـه « بعد از کودتاي نظامي يک گروه چپ ترک به نام

 اين حزب نوبنياد با اسـتفاده از خـالء موجـود ناشـي از . داير شده بود , که حزبي رفرميست بود
 . داشت اي گسترده مدارس فعاليت ها و اين حزب در تمامي دانشکده . کودتا به وجود آمده بود

 ايجـاد » جمعيت آمـوزش عـالي دمکراسـي در آنکـارا « تشکيالتي را نيز براي دانشجويان به نام
 نيرويي عظـيم بدل به م اين جمعيت در ميان دانشجويان سازماندهي وسيعي داشت و . کرده بود
ـاي تـرک ه چـپ همچنـين بـ . رهبري عليه آنها موضع گرفته و با آنها رويـارو شـد . شده بود  ه

ه دام ايـن جمعيـت گرفتـار « : گفت  شما بايد بکوشيد جوانان را سازماندهي کنيد و نگذاريـد ـب
 نـه , چرا که شما بوديـد جنگيديـد و خـون داديـد , د و دانشجويان به صفوف آنها بپيوندند ن شو

 و خون بايد به حراست از جنبش . از اين رو نبايد گذاشت اين جوانان به آنها ملحق شوند . آنها
» . نيست صحيح برند و اين شما بهره مي کسان ديگري از نتايج مبارزه . شهداي خود برخيزيد
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 چـرا کـه , تشکيالت چپ از هم متالشي شده و نتوانستند بار ديگر خود را سـازمان دهنـد
 بـراي همـين . به تنهايي هم نتوانستند اقدام به کاري نماينـد . ضربه بزرگي بر آنها وارد شده بود

 جهـت اي جلسـه در دانشـکده کـه در همـين زمـان بـود . ري بار ديگر به آنها کمک نمـود رهب
 هدف سازماندهي و منسجم ساختن آنها ا آموزان و دانشجويان ب تأسيس چند کميته براي دانش

 و نفـوذ » جمعيت آموزش عالي دمکراسي « در اين جلسه براي جذب هواداران . برگزار کرديم
 بحـث کـرديم , شان و سپردن آنها به انقالبيـون سنديکاها و جمعيت به تشکيالت آنها و کنترل

 گرفت و فعاليت در آغاز کارها مخفيانه صورت مي . زيرا آنها يک گروه وابسته به دولت بودند
 . ها انجام گرفت فراواني براي استقرار خط اين مبارزه در مدارس و دانشکده

 عـالي دمکراسـي در اکثريـت باز هم جمعيـت آمـوزش , زماني که جمعيت شکل گرفت
 کرديم و بدين ما در برابر درب مدارس افراد بسياري را به زور از جمعيت جدا مي . قرار داشتند

 تحت كنترل آنهـا رهـا وسيله توانستيم به اکثريت دست يابيم و اين گونه بود که جمعيت را از
ـارگران و از آمـار ه گسـترش داد ا جمعيـت خـود ر ، با ايـن جلسـه مـديريت . ساختيم حـزب ک

 گمـان در بي . سوسياليست ترکيه در آن کاستيم و مديريت را تحت کنترل انقالبيون قرار داديم
 برعهده گيرد اين جمعيت را پيشاهنگي توانست تا آن زمان رهبري نقش بسيار بزرگي ايفا کرد

 ضاي براي اين جمعيت تشکيل شد باز هم اع اي گسترده وقتي مديريت . و به نتايجي دست يابد
 جمعيـت را , ولي در عمل و در واقع مديريت عمـومي . قديمي و موسس در آن حضور داشتند

 هاي ديگـر نيـز همچنين در جنبش . در آن جاي داشتند » حقي « کرد که رهبري و رفيق اداره مي
 . تن از رفقاي ديگر جاي داشتند ٣ يا ٢ کم و بيش

 در ميان دانشـجويان و ١٩٧٢ ي براستي جمعيت آموزش عالي آنکارا بعد از کودتاي نظام
 هـاي سياسـي نيـز مبـارزه وسـيع و در ميـان گـروه , جوانان از مقطع متوسطه گرفته تـا دانشـگاه

 هـا و تـا آن زمـان بسـياري از گـروه . داشت و تأثيرات فراواني بـر جـاي نهـاده بـود اي گسترده
 تحت تاثير آنهـا ها را از بسياري از آن ، ها بود ولي با مبارزه و فعاليت مدارس در کنترل فاشيست

 رفت توازن قـدرت بـه اين گونه تا مي . و انقالبيون بر آنها چيره و حاکم شدند رهايي بخشيديم
 در ايـن کـار نيـز رهبـري و رفيـق حقـي نقـش اصـلي را ايفـا . نمـود ي مـي نفع انقالبيون سـنگين

 شـاش بـه در زمان تاسيس جمعيت آموزش عالي دمکراسي در آنکـارا جنـگ و اغت . کردند مي
 در آن را دستگير نمود که حضار براي همين پليس به مراکز آنها هجوم برد و تمام , وجود آمد

 به اين ترتيب آنهـا يـک مـاه در . رهبري و رفيق حقي و چند رفيق ديگر نيز در ميان آنها بودند
 يعني بعد از کودتاي نظامي يک تشکيالت مطلـوب در ميـان . زندان ماندند و سپس آزاد شدند

 اين جنبش نيز , شد و بر اين اساس جنبش نيرومندي قدم به عرصه وجود نهاد ايجاد دانشجويان
بـه ايـن ترتيـب در بسـياري از جاهـا . نمود تر راسخ تأثير خوبي بر انقالبيون نهاد و اراده آنها را
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 زماني که جمعيت آمـوزش . انقالبيون ترقي کرده و رفقا نيز حاکميت خود را استوارتر نمودند
 آن زمـان برخـي از ايـن کردهـايي کـه , کـرد عالي دمکراسي در آنکارا اين گونه فعاليـت مـي

 اما ما به . اند مرکز فرهنگي انقالبيون شرق را تأسيس نمودند اکنون چند حزب را تأسيس کرده
 چرا که جنبش دانشجويان مجددا . آنها ملحق نشديم اين کار عمدا و با قصد قبلي انجام گرفت

ـکيالت دانشـجويان , پيوسـتيم کرد و اگر مـا بـه ايـن تشـکيالت مـي ماندهي مي خود را ساز  تش
 در زمـاني کـه . شد که خـود در اسـاس ضـعيف بـود شد يا جنبش چپ ضعيف مي منشعب مي

 , و همـواره در حـال تهـاجم نيرومنـد بودنـد در هـر جـا حـاكم و ها پليس و فاشيست , سربازان
 توانستيم حاکميت آنها را مشترک مي اي شيوه ي همين به برا . توانستيم آنها را تنها بگذاريم نمي

 شديم و جنبش چـپ تضعيف مي , کرديم يعني اگر با همديگر اقدام نمي . از هم متالشي سازيم
 اين از يک سو و از سوي ديگر براي اينکه پليس به مـا مشـکوک نشـود و . خورد نيز ضربه مي

 يک گروه تازه بوديم و اگر به يک نهضت چرا که ما هنوز . مارا تحت نظارت خود قرار ندهد
 اگـر اينگونـه عمـل . کـرديم علني شده و توجه پليس را به خود جلـب مـي , پيوستيم کردي مي

 از ايـن رو بـراي اينکـه . ممکن بود پليس به سرعت در برابر ما تدابيري اتخـاد کنـد , م ي کرد مي
 داننـد ايـن جنـبش نـوين و ن , متوجه گروه مـا نشـوند ) سازمان اطالعات ترکيه ( MIT پليس و

 چيست و ما بتوانيم به آساني به کار و مبارزه خود بپردازيم به نهضت فرهنگي انقالبيـون شـرق
 . نپيوسته و همچنان در صفوف جمعيت آموزش عالي دمکراسي باقي مانديم

 بعـد از آنكــه مـاهر چايــان و . هـم ظهــور كـرد " دوغــو پرينچـك ” در آن زمـان جنـبش
 هاي ترك استفاده نمايـد و بـه ، اين جنبش تالش كرد از ضعف چپ گروهش ضربه خوردند

 فعاليت و برگزاري سمينار درمدارس بپردازد، به دليل آن كه گروه ماهر چايان در دانشـگاهها
 بـراي همـين . را در آن امـاكن تشـكيل دهنـد اي جلسه مقتدر بودند تا آن زمان نتوانستنه بودند

 ي و معضل كردستان سميناري برگزار نمايند بـي گمـان آنهـا خواستند بويژه در مورد مساله مل
 انقالبي نبودند و گروهـي وابسـته بـه دولـت بودنـد؛ ولـي گـروه ماهرچايـان بـه دليـل ضـعف

 زماني كه ما به دانشكده رفتيم مشغول برگزاري سـمينار . توانستند، مانعي فرا راه آنها شوند نمي
 ايد در اينجا سـمينار چطور به اين گروه اجازه داده شما : رفيق كمال به گروه ماهر گفت . بودند

 انـد كـه سـمينار برگـزار چه وقت آنها استطاعت اين را داشته . نيستند اينها انقالبي . برگزار کنند
 توان : كنيد؟ درپاسخ گفتند شرم نمي . كنند؛ درجايي كه گروه ماهر چايان حضور داشته است

 دهيد؟ انقالبي هيچ چطور کاري انجام نمي : ب گفت رفيق كمال در جوا ” هيچ كاري نداريم ؟
 مـن تمـام : خودش روي يـك صـندلي رفـت و بانـگ برداشـت بعداً . ماند وقت مستاصل نمي

 فقـط كـنم؟ نامند به خـارج از ا ينجـا دعـوت مـي انقالبيون و آنهايي كه خود را كمونيست مي
توانسـت بگويـد سي نمـي وقتي اين را گفت همه خارج شدند چرا كه ك . همين را گفت و بس
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 دانست چگونه بدون ستيز به نتيجه دست يابـد و بـا گفـتن رفيق كمال مي . من كمونيست نيستم
 . دو كلمه سالن را خالي سازد

 رود و بـه نتيجـه بايد اين گونه برخورد نمود تا کـه فهميـد مبـارزه چگونـه بـه پـيش مـي
 نكته مهم آن است . آسان خواهد بود چرا که با دانستن روش مبارزه، رسيدن به نتيجه . رسد مي

 ناميدنـد همه خود را كمونيست مي زيرا چپ ترک . شناخت كه رفيق كمال، بخوبي آنها را مي
 هـا كمونيسـت : زمـاني كـه گفـت . كردنـد هاي خوبي هم قلمداد مـي و البته خود را كمونيست
 يـن روش را بهتـر رفيـق كمـال ا . توانست بگويد نيستم و درآنجا بمانـد خارج شوند، كسي نمي

 گفت و با اداي اين چند كلمـه توانسـت سـمينار آنهـا را مختـل دانست براي همين اينگونه مي
 ” : نمايد وقتي چنين شد رفقاي ماهرچايان شگفت زده شدند و نـزد رفيـق كمـال آمـده گفتنـد

 " عقل ما به اين مساله نرسيد چطور به فكر تو خطور كرد؟
 مانـد و بـاالخره راهـي انقالبـي هيچوقـت مستاصـل نمـي يك : " رفيق كمال به آنها گفت

 از ميراث آنهـا سـوء . كنيد يابد ولي شما انقالبي نيستيد بلكه برروي خون شهداء زندگي مي مي
 . هاي شديد ديگري نيز به آنها گفت يكسري حرف " كنيد استفاده مي

 د بـه همـان انـدازه كر كه دركردستان تالش و مبارزه مي اي اندازه در آن زمان گروه ما به
 در ايـن راه رهبـري در آن . کـرد اينگونه ادعاي مسئوليت مي . كوشيد نيز در راه خلق ترك مي
 ها هم براساس مساله كرد، كردستان محور بحث . كرد هاي فراواني مي زمان با چپ ترك بحث

 اي هـ خواست از اين طريق مسـاله كردسـتان و كماليسـم را بـه چـپ رهبري مي . و كماليسم بود
 تركيه بفهماند، تا آنها را از حيطه شوونيسم و كماليسم خارج سازد؛ همچنين براي اينكـه آنهـا

 تحـت اي انـدازه هاي تركيه بـه ولي چپ . بتوانند همچون يك انقالبي راستين ايفاي نقش كنند
 ؛ زدنـد به نام كردستان سـرباز مـي مسئله بودند كه از پذيرش و قبول تاٌثير شوونيسم و كماليسم

 عليرغم اين موارد متكبر و از خودراضي بودند حتي مساله كردستان براي آنهـا مسـخره بـود و
 بـه نـام كردسـتان و كـرد بـاقي نمانـده اسـت مسئله كدام كردستان؟ كو، كجاست؟ : گفتند مي

 خواهيـد مـرده را از گـور مي . كرد مرده است : گفتند برخي حتي از اين هم پا فراتر نهاده و مي
 . كسي از گورستان برنخواهد خواست اينها كاري عبث و بيهـوده اسـت . و زنده كنيد درآورده

 هم اي عده ؟ ... از اين كارها دست برداريد و به صفوف ما بپيونديد و به مبارزه انقالبي بپردازيد
 دهيد، ارتجـاعي اسـت، از آن دسـت برداريـد، كـرد ديگـر چـه آنچه شما انجام مي : گفتند مي

 ملـي گرايـي از ملي گرا هستيد نه يك انقالبي، انقالبي هيچوقت خواسته شما اصطالحي است
 . دهد، از اين كارها دست برداريد خود بروز نمي

 گفتند بياييد به همـديگر كمـك هيچوقت نمي . مواضع و نگرش چپ ترك اين گونه بود
آنهـا . شدند حتي اگر هم درصدد انجام كاري برمي آمدي به مانعي فرا راه تو تبديل مي . نمائيم
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 الزم است خلق فرادسـت و انقالبيـون آن : گويد برخط لنينيسم قرار نداشتند چرا كه لنينيسم مي
 كردنـد ولي آنها نه تنها كمكـي نمـي . به هر نحو ممكن انقالبيون خلق فرودست را ياري دهند

 كـري خواستند ما بر روي كردستان تمركز ف يعني مي : خواستند مانع آن شوند بلكه برعكس مي
 برخوردهـايش در خصـوص معضـل . نداشته باشيم و به نزد آنها رفته و به آنـان خـدمت كنـيم

 رهبري با اصرار به آنهـا گفـت ايـن برخـورد . كردستان براساس چنين طرز نگرشي استوار بود
 شـما بـا . شوونيسم و كماليسـم اسـت شما با واقعيت خيلي فاصله دارد اين نه انقالبيگري، بلکه

 شـما تـا بـه خـوبي كماليسـم و واقعيـت . توانيد ترقـي كنيـد هايي هيچ وقت نمي چنين برخورد
 خواست به اين طريق آنها را به توانيد انقالبيگري كنيد رهبري مي كردستان را درك نكنيد نمي

 كردند از اين طريـق ازحقـايق فاصـله سوي حقيقت رهنمون سازد ولي آنها برعكس تالش مي
 گيرنـد آنوقـت بـه ايجـاد ري ديد آنها بر صراط مستقيم قرار نمـي براي همين وقتي رهب . بگيرند

 بـوديم كـه تا آن زمان در مـورد مسـاله تشـكيالتي نيانديشـيده . تشكيالتي متفاوت روي آورد
 بلكه مسأله را همچون يـك مسـاله تئوريـك , سازماني مجزا و مختص به كردستان ايجاد كنيم

 . كرديم حل مي
 هـاي خواستيم با چپ بيشتر مي . يک سازمان برنداشته بوديم تا آن موقع قدمی برای ايجاد

 ترديد مسله بي . وگو کنيم و مشکل را از لحاظ تئوريک حل کنيم ترکيه به طور مشترک گفت
 تـوانيم ولي زماني که فهميـديم بـا ايـن روش نمـي . سازماندهي نيز با اين نگرش در ارتباط بود

 وي خود قـرار داديـم و شـروع بـه بنيـان نهـادن آن له سازماندهي را پيش ر أ گامي برداريم، مس
 گفتيم الزم است در کردستان خـود را سـازماندهي کـرده و تشـکيالت مـا به خود مي . کرديم

 له تشکيالت به ذهن ما خطور کـرد أ براي مس اي انديشه از آن زمان بود که چنين . متفاوت باشد
 . که قبال وجود نداشت

 بلکه بـا , ساخت هاي ترک محدود نمي ا خود را به چپ ترديد رهبري در اين مورد تنه بي
 . چنـد گـروه وجـود داشـتند . کرد وگو مي هاي کردي نيز در ارتباط بود و با آنها گفت سازمان

 و نماينــده » ســراج بيلگـين « کـه بـراي مثــال حـزب دمکــرات کردسـتان ترکيــه وجـود داشــت
 رهبري در آن وقـت بـا آنهـا . کرد اين شخص تحت اين عنوان فعاليت مي . آنها بود سخنگوي

 انديشه : " ميانه بحث سراج به رهبري گفته بود در . کرد و تگ ديدار کرد و با سراج بيلگين نيز گف
 باشد و تا حال آنچه بر سر ايـن خلـق آمـده بـه لنينيسم دشمن اصلي خلق کرد مي - مارکسيسم

 ، تـرويج دهـد تان کردسـ در بدين خاطر هر کس اين انديشـه را . خاطر همين انديشه بوده است
 اگـر ايـن کـار را بکنيـد نابودتـان . شما هـم نبايـد وارد کردسـتان شـويد . شکنيم پاهايش را مي

." خواهيم کرد
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 اي ک آن زمان بور . وگو کرده بود اي را نيز ديده و با او گفت ک همچنين رهبري، کمال بور
 فاشيسـت به اين دليل که اين حزب يک حـزب . عضو حزب کارگران سوسياليست ترکيه بود

 يعني مساله کردستان را معضل يک خلـق . اي نيز اعتقادي به مساله کردستان نداشت ک بود، بور
 در آن زمان، تمام . خواند ، بلکه آن را مساله جنوب شرق ترکيه مي دانست و يا يک کشور نمي

 هاي ترک به مساله کردستان، مساله شرق ترکيـه يـا مسـاله احزاب رفرميست، فاشيست و چپ
 . مساله شرق اين است که تا حدودي از ترکيه عقب مانـده اسـت " و نيز اين که . گفتند ي شرق م
 يعني مشکل يک ." وضع زندگي معيشت بهتر شود، اين مشکل حل خواهد شد اي اندازه اگر تا

 بـراي همـين، مسـاله . انديشـيد اي نيز هماننـد آنهـا مـي ک کمال بور . خلق و يا يک کشور نيست
 حتي در اين زمينـه کتـاب و . سازمان در کردستان را در سر نداشت ايجاد يک حزب و يا يک

 . هايي تحت عنوان شرق نيز داشت نوشته
 زمـاني بـراي کـه به ويژه با کردهايي . ها نيز ديدار کرد و به مباحثه پرداخت رهبري با آن

 ود؟ هدف رهبري چـه بـ . به اين ترتيب با همه آنها صحبت کرد . کرد مبارزه کرده بودند مساله
 زيرا . ولي آنها نيامدند . دوستي بکشاند ها را به راه درست ميهن شان، آن خواست با فراخواني مي

 . دانستند نمي مسئله در اساس خود را صاحب چنين
 زيـرا ايـن . جنبش شوان نيز وجود داشت که آن هم خود جزو حزب کردستان ترکيه بود

 لچي که سراج بيلگين نماينده آنهـا ا سعيد يک شاخه به نام . حزب به سه شاخه تقسيم شده بود
ـه حـزب دمکـرات . بـود وپراک بود و ديگري به نام دکتر سعيد قرمـزي تـ  هـر دو تـن بـا توطئ

 بدين خاطر كسـاني كـه بـر . تركيه دو شاخه شد PDK بعد از آن . عراق کشته شدند کردستان
 ا اکثـر آنهـا عضـو بعـده . گفتنـد مي " ها شواني " کردند به آنها روي خط دکتر شوان حركت مي

DDKD ) از اعضاي آنها به تن رهبري باز هم با چند . شدند ) جمعيت فرهنگي انقالبيون شرق 
 وگو نشست که بعدا دو نفر آنها پيش ما آمدنـد و مـاجراي بـه شـهادت رسـيدن بحث و گفت

 را آنهـا وقتي بارزاني با نقشه : لچي را براي رهبري تعريف کردند و گفتند ا دکتر شوان و سعيد
ـات داده و فـرار کـرديم . کشت، ما را هم زنداني نمود  تـا . اما سپس ما با سختي خودمان را نج

 شناسـيم و ولي هم اکنون کردسـتان را مـي . کنيم مي گفتيم در راه کردستان مبارزه کنون ما مي
 دانسـتيم؟ ايـن مسـائل را نـزد چرا كه تا کنون اين چيزهـا را نمـي . کنيم بودن را درک مي کرد

 بري بيان کرد و زماني که رهبري با آنها صحبت کرد و مسـاله را بيشـتر بـراي آنهـا تحليـل ره
 ايم به چنـين نتـايجي برسـيم؟ چرا تا کنون ما نتوانسته : پرسيدند نمود، آنها با تعصب از خود مي

 م که اين روابط ادامه يابد و قول دادند با تمام توان با ما همکاري کنند و با ه د همچنين خواستن
 ولي . يکي از آنها برادري مال داشت که دوست و هوادار ما بود . مبارزه مشترکي را انجام دهيم

بداننـد نهضـت مـا خواسـتند کـه بلکـه مـي , بعدها معلوم شد که هدف آنها دوستي نبوده است
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 دانستيم و بعد از مدتي طوالني ما آن وقت اين مسائل را نمي . کند چيست و چگونه حرکت مي
 دوسـتي رهنمـون براي همين تـالش کـرديم آنهـا را بـه خـط مـيهن . ساله واقف شديم به اين م
 . سازيم

 او يکـي از مـزدوران . گفتنـد الدين وجود داشت که به او نجو مـي فرد ديگري به نام نجم
 هـاي خـود بـه در حـين صـحبت . و کـرد تگـ او نيز نزد رهبري آمده بود و با او گف . طالباني بود

 زيـرا ! در آن موقع رهبري اين خواسته را قبول نکـرده بـود . د متحد شويم رهبري گفته بود بيايي
 رسـيد و همچنـين آنهـا منصه ظهور نمـي به PKK کرديم آن وقت جنبش اگر اين را قبول مي

 اسـت و اگـر ظهـور نمايـد بـراي آنهـا خطرسـاز اي تازه فهميده بودند که اين حرکت، جنبش
 هاي و در ميان انديشه ده تحت حاکميت خود درآور خواستند آن را براي همين مي . خواهد بود
 قبل از ايـن کـه ، ) گري خارج خواهد ساخت مفاهيمي كه از خطوط اساسي انقالبي ( رفرميستي

 يعنـي تـا صـاحب قـدرت و تجربـه . منفعل سـازند خود را انسجام بخشيده و ظهور کند، آن را
 ترديـد بعـدها ايـن بـي . ند چنـين قصـدي داشـت . را تحت کنترل خود در آورنـد نشده است، آن

 کـرد، زيرا تا آن وقت هر سازمان و جنبشي که در شمال ظهور مي . حقيقت براي ما روشن شد
 و بـا يـک آنهـا بود کـه دور از دسـترس PKK فقط جنبش . يا وابسته به بارزاني بود يا طالباني

 ، قبـل از صـدد بودنـد ر و طالباني د PDK براي همين . ايدئولوژي مستقل و متفاوت ظهور کرد
 مـي PDK ! اي شـيوه اما هر کدام بـه . که اين جنبش متولد شود، آن را در نطفه خفه سازند اين

 مي خواست تحت نام دوستي و YNK خواست با شدت، خشونت و ترور آن را نابود سازد و
 بعـد از مـدتي مبارزه مشترک خود را به ما نزديک ساخته و ما را تحت کنترل خود درآورد و

 تجربــه بــوديم و مــا هنــوز از هــر لحــاظ بــي . مــا را نــابود ســازند ، صــفوف خودشــان در درون
 هـاي تـا زمـاني کـه جنـبش . چرا که مرگ را به همـراه داشـت . توانستيم اين را قبول کنيم نمي

 هـا پيمـان آن پرولتاريايي و سوسياليستي خود را از هر لحاظ سازماندهي کننـد، مـي تواننـد بـا
 بايـد بـه ايـن شـيوه در . مناسبات و مبارزه مشترک را سازماندهي کنند اتحاد را منعقد سازند و

 نه اين که همانند سابق خود را سازماندهي . ميان آنها پيماني بوجود آورند و با آنها يکي شوند
 سوسياليستي و پرولتاريايي در هاي زيرا در غير اين صورت هرگونه اتحادي براي جنبش . کنند

 هاي رفرميستي نيز از اتحاد و مبارزه مشترک چنين قصدي جنبش . حکم مرگ و نابودي است
 ولي رهبري اين حقيقت را درک کرده بود و قصد و نيت آنها را نيـز حـدس زده بـود . داشتند

 . به همين خاطر چنين اتحادي را نپذيرفت

هاي کردي در مورد مساله کرد نظريات جناح
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 هـاي تـرک را هـدايت و سـوي ديگـر چـپ هاي کردي را و از رهبري از يک سو گروه
 در اين مـاه ضـمن . کرد و در عين حال به سازماندهي جنبش دانشجويان مشغول بود کنترل مي

 فعاليت اساسـي وي طراحـي تئـوري , کرد هاي دانشجويي را آموزش و آماده مي که گروه اين
 ) لي آنكـارا جمعيـت انقالبيـون دانشـكده عـا ( ADYOD تا زماني که . انقالب کردستان بود

 امـا بـا تاسـيس . بنيان نهاده شد دولت ترکيه از وجود اين جنبش و فعاليت آنها اطـالع نداشـت
ADYOD هـاي چون برگزاري جلسه و سـمينار کـه بحـث و شروع تحرکات دانشجويي هم 

 احساس کرد آن وقت دولت ترکيه ، فراوان و انتخاب کميته دانشجويان در آن صورت گرفت
 دانسـت ايـن جنـبش ولـي نمـي . وجـود دارد جنبشـي ، اين فعاليت و تحرکات که در پشت سر

 ترکـي؟ و آيا پاي يک جنـبش کـردي در کـار اسـت يـا . استوار است ي چيست و بر چه اساس
 در آن . خواهد؟ اطالعي نداشـت شمار آنها چند نفر است؟ اين جنبش در پي چيست و چه مي

 همانطور . ردند اطالعات خود را توسعه دهند ک زمان برخي چيزها را فهميده بودند و تالش مي
 براي همين در . که قبال بحث کرديم رهبري در اين مورد خيلي پيشتر تدابيري اتخاذ کرده بود

 گذاشـت هـيچ مـدرکي بـه يعني نمـي . سازمان را اداره و مخفي نمود , بطن فعاليت دانشجويان
 ت اين چگونه جنبشي اسـت؟ از دانس برد نمي دشمن در سردرگمي به سر مي . دست رژيم بيفتد

 هـر . ديد کـه ترکـي هسـت و نيسـت از سوي ديگر مي , ديد که کردي است و نيست يکسو مي
 بـدين خـاطر تـا مـدت زمـاني . چقدر بيشتر به دنبال شناسايي جنبش بود چيزي مشـخص نبـود

 ي تدابير اتخاذ شده تماما در راسـتا . دانست اين جنبش چگونه جنبشي است طوالني دشمن نمي
 رشد و توسعه جنبش بودند تا اينکه نهضت تـوان فعاليـت و مبـارزه را داشـته باشـد و بـا تنگنـا

 ، نيرويـي به اين ترتيب رهبـري . و پيشرفت نمايد ي کند تا اينکه خود را سازمانده . مواجه نشود
 . و زمينه و بستري مناسب فراهم سـاخت و طـرز و شـکل جنـبش را آشـکار نمـود كسب نمود

 يعنـي اگـر از ابتـدا . اين بسيار مهـم بـود . داد با درايت و هوشياري تمام انجام مي رهبري اين را
 . توانسـت آن را سـرکوب نمايـد دولت ترک بسيار زود مي , شد ساختار و طرز مبارزه عيان مي

 توانسـت جنـبش را تحـت نظـارت خـود مـي . در اين مورد تجربه و توانايي فراواني هم داشت
 بـه ميـل خـود آن را بکـار ببـرد و در راه ساخته، آن را منشعب ذ كرده، به ميان ما نفو ، درآورد

 هـاي زيرا که دولت تـرک در برابـر جنـبش چـپ تـرک و گـروه . خدمت به خود بکار بگيرد
 در اين مورد همانطور که قبال اشاره کرديم يکي از . افت ي کردي هميشه به اين نتايج دست مي

 گرفـت و از تـاريخ درس و تجربـه فـرا مـي طلـوب م اي شـيوه خصايص رهبري اين بود که بـه
 نيـز کــامال را هـاي کالســيک کـردي هـاي تــرک و جنـبش همچنـين تــاريخ چـپ . گيـرد مـي
 هاي هاي ترک بلکه تمام اپوزيسيون ترکيه با تمام جناح در طول تاريخ نه تنها چپ . شناخت مي

و کنتـرل درآمـده و يـا تحت نظارت ) ترکيه ستخباراتي سازمان ا ( » MIT « آن هميشه از سوي
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 جنـگ ويـژه در ايـن عرصـه تجربـه در بكـارگيري رژيـم , براي همين . اند دچار انشعاب گشته
 يک نهضت دمکرات » ادهم چرکس « براي مثال در زمان جنگ ترکيه و يونان . فراواني داشت

ـا بـه سـطحي رسـيد کـه . بنيان نهاد و عليه يونان جنگ گرياليي براه انداخت  دامنه مبـارزه آنه
 چينـي مصطفي کمال با توطئه . ها را گردهم آورد و بسيار مشهور شد نيروي بزرگي از چرکس

 آورد و اينگونـه بـود کـه سـپس جنـبش را تحـت کنتـرل در . او را خائن ناميده و نابود ساخت
 . براي نجات خود گامي بردارند ها ديگر نتوانستند حتي چرکس

 او آنها را دعوت کرد تا بـه . اي ترتيب داد ه عليه حزب کمونيست ترکيه نيز توطئ همچنين
 خلق را کامال برضـد آنهـا ، اما قبل از برگشتن آنها . همراه آتاترک عليه يونان وارد عمل شوند

 هاي خلق بـر ضـد قيام , همزمان با ورود حزب کمونيست به ترکيه . تحريک و آماده کرده بود
 : مصطفي کمال خطاب به آنها گفت . دند ور شد و عليه آنها مواضع شديدي اتخاذ کر آنها شعله

 , شـما را نجـات خـواهيم داد , خلق در جبهه عليه شما قرار گرفته است بياييـد بـه مـا بپيونديـد "
 همه . بدين ترتيب آنها را فريب داد و به دام انداخت ." وگرنه ملت شما را نابود خواهد ساخت

 بعـدها بـراي فريـب . غـرق نمـود آنها را به درياي سياه کشاند و سپس در يک کشـتي آنهـا را
 . شوروي و جلوگيري از دخالت در ترکيه يک حزب کمونيست مزدور و وابسته تأسيس کرد

 هاي چپ ترک شان را به درون سازمان هاي افراد وابسته به خود و جاسوس ١٩٧١ در سال
ـان بردنـد دچار رسوخ دادند و آنها را  بـه بـه همـين شـيوه اگـر . انشعاب سـاخته و سـپس از مي

 ها انشعاب و اخـتالف بـه ها و قيام هاي کردي بنگريم خواهيم ديد که در تمامي عصيان نهضت
ـاي شـيخ سـعيد سرنوشـت قيـام . وجود آورده و کردها را به جـان همـديگر انداختـه اسـت  , ه

 همچنين سعيد قرمزي توپراک و . اند تماما اينگونه بوده ... شورش آگري و , سيدرضا در درسيم
 رسانيد تا بتواند مساله قتل به PDK به دست ) جنوب کردستان ــ م ( ا در جنوب دکتر شوان ر

 بـه ايـن ترتيـب . شمال و جنوب را به اختالفي ميان آنها مبدل سازند و مانع اتحاد کردهـا شـود
 را در » درويـش سـعدو « سپس غالم حلقه به گوش خـود . آنها را نابود کرده و از هم گسيخت

 . ن ترکيه قرار دادند مسند حزب دمکرات کردستا
MIT رهبري نيز به اين مسـاله واقـف بـود بـراي . ترکيه تجربه فراواني در اين زمينه دارد 

 رهبري تا بدان حد ريزبينانه از . آماده بود رويدادي همين تدابير الزم را اتخاذ کرده و براي هر
ـي بـراي حفـظ دانست تنها اتخـاذ تـدا هاي اطالعات ترکيه آگاه بود که مي طرح و بازي  بير کل

 هاي حساسي تدابير و تاکتيک از شائبه بي ي باشد براي همين با درايت و مهارت جنبش کافي نمي
 توانسـت گري اين رژيم تنها بـه ايـن شـيوه مـي با درنظر گرفتن تجارب توطئه . کرد استفاده مي

 شـد ه متوسل مي هاي اينگون و همانطور که اشاره شد رهبري به تاکتيک . سازمان را حفظ نمايد
و همين عوامل موجب شد که از آغاز دولت ترکيه به حقايق اين جنبش پي نبرد و از شـناخت
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 به اين خاطر نتوانسـت ايـن جنـبش را . داد ها اهميتي بدان نمي دولت تا مدت . آن محروم بماند
 . باشد نابود سازد و اين نکته مهمي مي

 وگرنـه » بايـد دشـمن را فريـب دهـي اگر خواهان ترقي و پيشـرفت هسـتي هميشـه « يعني
ـا بـا فريـب دشـمن . تواني خود را حفظ کرده و به دشمن ضربه زده و بـه نتيجـه برسـي نمي  تنه

 بر اين اساس رهبري در آن مقطـع دشـمن را فريفـت بـدون . پذير است دستيابي به نتيجه امکان
 رشد و ترقي ما جنبش , براي همين بدور از اطالع دشمن . آنکه آنها بفهمند و يا احساس نمايند

 درصدد کسـب اطـالع از جنـبش در اين مرحله بود که دشمن . نمود و خود را نيرومند ساخت
 به ويژه در زمـاني کـه . برآمد و تعدادي مزدور و جاسوس را به درون صفوف جنبش نفوذ داد

 . را به دست گرفت تأسيس شد و رهبري کنترل و هدايت آن ) ADYOD ( جمعيت
 او يک دختر يوگسـالوي . يگري را با خود آورد و به گروه معرفي کرد فاطمه نيز کس د

 تبار بود که در ترکيه به تحصيل مشغول بود اسمش نادره بود که بعدا او هـم هماننـد فاطمـه از
 در تاريخ حزب ما فاطمه و عبـدالرحمان هرکـدام يـک نفـر را بـه درون . تشکيالت خارج شد

 عبـدالرحمان را زمـاني . ردو نيز جاسوس از آب درآمدند اند که ه تشکيالت آورده و شناسانده
 اما در مورد فاطمه . را نيز نشناختيم » پيلوت « به اين خاطر . شناختيم که به صفوف ما پيوست نمي

 آنها در درسيم به دسـت داشـتن در . دانستيم که به يک خانواده خائن و مزدور متعلق است مي
 ه در زمان سـرکوب قيـام درسـيم و اعـدام سيدرضـا و اين خانواد . عام کردها مشهور بودند قتل

 مـا . داشتند اي گسترده فعاليت . دوستان با دولت همکاري نمود ياران او و شمار کثيري از ميهن
 ايـن کـار بـدان . دانستيم تا جايي که باعث بحث و مشاجره در بين مـا شـد نيز اين چيزها را مي

 گفتيم ايـن دختـر از يـک خود نداشتيم زيرا مي را در ميان » فاطمه « علت بود که ما تاب تحمل
 هرکسـي ايـن مسـاله را . خانواده خائن است که دستشان بـه خـون کردهـا آغشـته شـده اسـت

 توانستيم عضوي از اين خانواده را قبول کنيم چرا کـه مـزدور رژيـم دانست براي همين نمي مي
 م و در ميان خود آنهـا را بپـذيريم اگر ما با يکي از اعضاي اين خانواده رابطه برقرار کني . بودند

 پرسند اين ديگر چـه نـوع جنبشـي اسـت؟ شوند و مي گريزد و به ما مشکوک مي خلق از ما مي
 فقط سبب خسران و زيان است و مـا . فاطمه براي ما سودي در بر ندارد « : گفتيم براي همين مي

 که فرزند يک خائن باز کردم من تا آن موقع هم فکر مي » . قدرت تحمل چنين باليي را نداريم
 کسي , ست برخوردار واقعيتي از خائن خواهد شد و از اين لحاظ که خلق ترک هم براي خود

 که افسر باشد بچه آن نيز افسر خواهد شد و در مورد پليس و جاسوس نيـز همـين امـر صـادق
ــه جــاي مــي . اســت ــراي خــانواده ب ــي همچــون يــک ســنت از پــدر ب ــد يعن ــراي همــين . مان  ب

 اش خائن و مزدورند و نبايـد او را فاطمه نيز خيانتکار و مزدور است چرا که خانواده « : گفتم مي
تـر و او بسـيار علمـي . البته رهبري چنين نظري نداشـت . اين نظر و عقيده اکثر رفقا بود » . بپذيرم
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 درسـت اسـت کـه خـانواده ايـن دختـر يـک « : گفـت انديشيد و مـي بينانه به اين مساله مي ژرف
 ولـي , آن را بکار گرفته است ، بر ضد کردها و کرده نفوذ ه است و دشمن در آن خانواده آلود

 هـاي آنهـا را کرده و بچـه نفوذ آنها ميان ما نبايد خود را از آنها دور سازيم بلکه بايد ما نيز در
 تـوانيم ما تنهـا بـه ايـن شـکل مـي . جذب کنيم و بر ضد خودشان و دولت از آنها استفاده کنيم

 وقتي اين خانواده تا به اين حد خرابکاري نموده است اگر . و خلق را از آنها بگيريم انتقام خود
 اي به ه توانيم ضربه کشند مي , شان را از آنها دور کنيم و جذب جنبش نمائيم هاي ما بتوانيم بچه

 . براي همين الزم است ما مسير تاريخ را دگرگون سازيم . اين خانواده وارد سازيم
 , باشـد کـه يـک حـزب آتـاترکي مـي ) CHP ( عضو حزب جمهوري خلـق اين خانواده

 براي همين اگر ما با فاطمه رابطه برقرار کنيم ممکن است دولت بخواهد از طريـق ايـن . هستند
 تـوانيم از ايـن آن وقـت مـا مـي . خانواده ما را کنترل نمايد و به اين وسيله اطمينان حاصل کند

 از » . دهيم و با خيال آسوده به مبارزه خـود ادامـه دهـيم فرصت استفاده کنيم و دولت را فريب
 هاي آنها نيز بـد شود گفت که بچه خائن و بد است نمي اي خانواده اگر « : گفت سوي ديگر مي

 شود بـراي هرکس بر اساس اخالق خود شناخته مي . ممکن است اين يکي خوب باشد . هستند
 استفاده کنيم و فاطمـه نيـز خـود را هاي وي قابليت توانيم از باشد مي صادق همين اگر پاک و

 توانسـت منشـاء خـدمات توانستيم او را جذب کنيم مـي اگر مي . داد معصوم و باهوش نشان مي
 زيـرا رهبـري از , يعني براي مسـاله زن اولـين گـام بـود . فراواني شود و اين از خصايص او بود

 همه اينها رهبري هـيچ وقـت فاطمـه را مهمتر از . داد به مساله زن مي اي ويژه همان ابتدا اهميت
 اين فقط شـخص نيسـت « : گفت مي . نگريست دانست و به آن نمي همچون شخص واحدي نمي

 ايـن طبقـه هميشـه . باشـد بلکه نماينده يک طبقه در کردستان است که مزدور و خيانتکـار مـي
 الل و شود و به آن خدمت کند اگر تو بخواهي مسـاله اسـتق ست آماده است که با دشمن همد

 اگـر . آزادي در کردستان را حل کني بايد قبل از هرچيز بـه فکـر حـل معضـل ايـن طبقـه بـود
 تـواني مسـاله کردسـتان را بـه هرگز نمـي , وضعيت اين طبقه را حل ننمايي و بر آن فائق نشوي

ــا آن جنگيــد و بــر آن پيــروز شــد . حلــي رهنمــون ســازي راه  رهبــري همچنــين . يعنــي بايــد ب
 فاطمه يک قشر و طبقه را ديد و عليه آن جنگيد و پيروز شد تا بتوانی جنبش بايد در « : گفت مي

 به اين » . توانيم جنبش سوسياليستي را در کردستان توسعه دهيم برساني وگرنه نمي پيروزي را به
 بلکـه بـر اسـاس , نگريست ولي ما اينگونه نبوديم ترتيب رهبري با ديدگاهي علمي به مساله مي

 عاطفي و فردي با اين مسـاله برخـورد کـرده و , دانستيم به طور احساساتي هايي که مي واقعيت
 تواند بر اساس احساس اما رهبري اينگونه نبود زيرا يک عضو تشکيالتي نمي . نموديم عمل مي

 و عواطف خود عمل کند و بر اين مبنا واکنش نشان دهد بلکـه کـامال بـرعکس بايـد علمـي و
ا بـا دخالـت دادن احسـاس و عاطفـه مرتکـب خطـا و اشـتباه امـ . منطبق با تشکيالت عمل نمود
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 يعنـي . هميشه نتيجه صـحيح نخواهـد بـود , حقايق اي پاره نکته دوم آنکه با وجود . خواهي شد
 بسياري از رفقاي ما در ايـن . برزبان راندن برخي واقعيات به معناي پاک و معصوم بودن نيست

 قـرار انتقـاد را مـورد سـت گفـتم و اشـتباهات مـن در « : گوينـد شوند و مي مورد دچار اشتباه مي
 گويند اين طور گمـان ولي رفقايی که چنين چيزي را مي . نيست حائز اهميت ، البته اين » . داديم

 کنند که آنها در اين مورد حق دارند و بر مسير درست قرار داشته و به وظيفه خويش عمـل مي
 تنهـا بـر زبـان آوردن حقيقـت، بـه د زيرا باشن نمي ها صحيح اين گونه طرز نگرش اما . اند نموده

 » واقعيـت « کي و چگونـه بـه » حقيقت « پس . دربرندارد اي نتيجه و معني واقعيت و راستي نيست
 درست تعيين نمـودي و بـر ايـن اسـاس نحوي بدل خواهد شد؟ وقتي تو شيوه اين مساله را به م

 بـه واقعيـت , حقيقت ت عمل کردي و بر اساس نياز تالش کردي و به نتيجه هم رسيدي آن وق
 بـه واقعيـت , در غير اين صورت بر زبان آوردن صرف حقيقـت . رسد و به نتيجه مي مبدل شده

 هـا دچـار گاهي به ايـن علـت برخـي . رسد نخواهد شد چرا که به هيچ وجه به نتيجه نمي مبدل
 بـر و حقيقـت پـس تنهـا ديـدن . توانند از آن رهايي يابند اشتباهات بزرگي خواهند شد که نمي

 بـه حقيقـت وگرنه ديدن يـا نديـدن ، زبان راندن آن مهم نيست بلکه به نتيجه رسيدن مهم است
 مانند و بدون نشان دادن بسياري از رفقا در رسيدن به نتيجه ناکام مي . خودي خود اهميتي ندارد

 رهبـري , اگر مشکل ديدن و گفـتن باشـد » .... من گفتم , من ديدم « : گويند هيچ گونه تالشي مي
 آورد ولـي بـا ايـن وجـود هميشـه هـا را بـر زبـان مـي يان مديدي است که حقايق و راسـتي سال

 براي همين بايد راستي خـود را ديـد و خـويش را فريـب . است نشده واقعيت بدل به م , حقيقت
 هـا را ببينـد و بر اين اساس يک عضو تشکيالتي تنها کسي نيست که اشتباهات و نارسايي . نداد

 سـازد و از بـين راه با آن تالش و مبارزه کرده و راه آنهـا را مسـدود مـي بلکه هم , گوشزد کند
 . نمايد اصرار کرده و آنها را تحميل مي حقايق برد و بر مي

 در غيـر اينصـورت فـردي . هرگاه همه اينها را انجام داد يک عضو تشکيالت خواهد شد
 چيزي , رود انتظاري نمي عمل است و جز اين از او باشد و تنها حرف زده و عالمي بي مي وراج

 کسي است که در راه خـدمت , اما يک عضو تشکيالت . را حل نکرده و نتيجه هم نخواهد داد
 اگـر ايـن شـروط را عملـي سـاخت يـک فـرد . به تشکيالت فعال بوده و تحولي بوجود بياورد

 در ايـن موضع ما . ارزد و پشيزي نمي ا تشکيالتي خواهد شد و اگر اينگونه نباشد انتقاد و راستي
 ولي هرچقـدر درسـت هـم بـود امـا فاقـد » ما برحقيم و راستگو « : گفتيم مورد اينگونه بود و مي

 بايـد فاطمـه را درک نمـود و فهميـد کـه بيـانگر و « : گفـت همانطور که رهبري مـي . نتيجه بود
 ها و خصـايص ايـن طبقـه چيسـت؟ آيـا بـدون در کردستان است؟ ويژگي اي طبقه نماينده چه

ابيم؟ خـانواده ن طبقه و ستيز با آن مي خنثي کردن اي  توانيم در کردسـتان بـه پيـروزي دسـت ـي
مـان را از ايـن خـانواده تـوانيم انتقـام خـود و خلـق است؟ چگونه مي اي خانواده فاطمه چگونه
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 توانيم از طريق اين خانواده از دولت و رژيم حاکم انتقام بگيريم؟ چگونـه بگيريم؟ چگونه مي
 ايـن شـکل بـا مسـاله برخـورد ه رهبـري بـ » .... خدمت انقـالب درآورد؟ و توان دشمن را به مي
 . نمود مي

 ابيم که رهبري به اين وسيله هم دولـت را فريـب داد و هـم ي اگر بخوبي دقت کنيم درمي
 آن را به خدمت جنبشمان درآورد و با امکانات دولت جنبش را سازمان و سامان بخشيد و آن

 هـاي آن ايـن رهبريتي بدين شـکل اسـت و يکـي از ويژگـي , پس اين رهبري . را پيشرفت داد
 کند و هم آنرا بـه هم به دشمن ضربه وارد مي , بعبارتي ديگر . دهد است که دشمن را فريب مي
 . اسـت PKK اين نکته مهمـي اسـت و يکـي از خصـايص . آورد خدمت خلق و جنبش در مي

 اي PKK توان يک صلت باشد نمي بايد اين ويژگي را در خود برجسته سازد و اگر فاقد اين خ
 آوريـم بلکـه توانيم دشمن را فريب داده و به خـدمت جنـبش در شود ولي امروز ما نه تنها نمي

 ای PKK توان و قدرت جنبش را نيز به خدمت دشمن درآورده و با اين وضع و حال خـود را
 , کنـد کسـي کـه اينگونـه عمـل . اي نخـواهيم شـد PKK گمان بدين شکل هرگز بي . ناميم می

 رهبـري دائمـا . خواهد شـد چـرا کـه ويژگـي رهبـري مشـخص و معلـوم اسـت PKK دشمن
 . زنـد دهـد و بـه آن ضـربه مـي برقدرت خلق افزوده و دشمن را به اشتباه واداشته و فريـب مـي

 تشـکيالت را , همچنين قدرت و امکانات دشمن را به خدمت جنبش درآورده و به وسـيله آن
 مـا کـه حـزب و خلـق و بـه دسـت و امكانـاتي هـا ولي مـا ارزش . برد اداره کرده و به پيش مي

 يـا نـابود کـرده و يـا تحويـل دشـمن , سپارند تا آنها را توسعه داده و بر حجم آنها بيافزائيم مي
 هـا مـاهم بعد از اين بحـث . کرد در مورد مساله فاطمه نيز رهبري اينگونه برخورد مي . دهيم مي

 از پـذيرش آن سـر بـاز , بـود پذيرفتيم امـا اگـر اينطـور نمـي قانع شده و فاطمه را در ميان خود
 اما در مورد عبدالرحمن و پيلـوت . يعني از روي آگاهي با فاطمه رابطه برقرار کرديم . زديم مي

 دشمن را فريب دهـيم و بـه آن اطالعـات ، خواستيم از طريق خانواده فاطمه ما مي . اينگونه نبود
 . توانسـتيم زنـده بمـانيم طريق مي اين زيرا از . ان را برهم زنيم هاي آن اشتباه تحويل دهيم و نقشه

 از ايـن . شـديم و مانع يورش دشمن بـر خـود مـي . کرديم چرا که با اين شيوه خود را حفظ مي
 فاطمـه در آن نقشـي نحوه بكارگيري , شد PKK بدل به م , PKK يم اگر ئ توانيم بگو زاويه مي

 بدين خاطر . بويژه نقش اساسي را فاطمه ايفا کرد . ت اساسي دارد که او را نيز رهبري بکار گرف
 بـه PKK گيري فراواني کسب گرديدند که سبب شکل ايج در پايان مساله و جدال با فاطمه نت

 کـرد در شخصـيت در بين عرصه ايـن جـدال کـه رهبـري آن را هـدايت مـي . شيوه کنوني شد
 آن شـکل از زنـانگي . ود شود بايستي زنانگي و مردانگي کالسيک محکوم شده و ناب فاطمه مي

. و مردانگي که کرد توسط آن نابود شده است
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 مساله استقالل و آزادي کردستان همراه با آزادي زن و سازمان همه در اين ارتباط شـکل
 برخوردار است چرا کـه در اي ويژه بدين خاطر مساله فاطمه از اهميت . گرفته و استقالل يافتند

 رهبري بـيش از ده سـال . داشت هم بدين شکل وجود نمي PKK صورت عدم وجود او شايد
 را نمودار ساخت PKK اين مبارزه را با فاطمه ادامه داد و در طول اين ساليان طوالني حقيقت

 در ايـن دوران . باشد مساله مهمي مي PKK پس فاطمه در تاريخ . و اين آشکار و مبرهن است
 داد تـا جنـبش را بهتـر و بيشـتر نفوذ مي دولت جاسوس و مزدوران خود را به درون صفوف ما

 آبـدين پاشـا و , توزلوچـاير « با کمک پليس در منـاطق ١٩٧١ دولت در زمان کودتاي . بشناسد
 دولـت . اين محالت مناطق فقيرنشين آنکارا بودنـد . هاي خود را ايجاد کرده بود پايگاه » ماماق

 . ر همه چيز احاطه داشت هاي فاشيستي را سازمان داده و بخوبي ب در اين مناطق گروه
 در نتيجـه ايـن . رفيق کمال پير در ايـن منـاطق بـه فعاليـت و مبـارزات خـود مشـغول بـود

 در فاصـله زمـاني . ها اعالم جنـگ کـرد ها چند گروه به وجود آمدند که عليه فاشيست فعاليت
 ه ها پاکسازي شد ک معروف است منطقه از فاشيست » توزلوچاير « هجومي که بنام طي کوتاهي

 هـا در ايـن اين اولين باري بود کـه عليـه فاشيسـت ١٩٧١ باشد چرا که بعد از رخدادي مهم مي
 همچنـين اولـين بـار بـود کـه در ايـن . شـدند شد و آنها حذف مي مناطق چنين نبردي انجام مي

 هاي فاشيستي هدف حملـه قـرار گرفتـه و بـه آتـش پايگاه سازمان . ماجرا اسلحه بکار برده شد
 ها ناچـار شـدند ايـن منـاطق را تخليـه فاشيست . و تني چند از آنها نيز ترور شدند کشيده شدند

 او بـا طراحـي و . اين جريان تحت نظارت رفيـق کمـال پيـر صـورت گرفـت . کرده و بگريزند
 هـاي داد و از سـوي ديگـر هسـته ري هـا را فـرا عملي سازي اين عمليات از يک سـو فاشيسـت

 هـاي بسـيار همچـون رفقـا کادر . نياد در اين مناطق ايجاد کرد هاي نوب تشکيالتي را براي گروه
 مناطق برخاسته و به جنبش پيوستند که بعـدها اين از » ... شاهين کالوز و حسن و , ياسين , رضا «

 به اين ترتيب گروهي فهـيم و مـاهر از . اکثر آنها يا شهيد شده و يا در زندان محبوس گرديدند
 و ايـن از . رفيق کمال با تشکيالت ارتباط برقـرار سـاختند اين مناطق ظهور کردند که از طريق

 . اهميت شاياني برخوردار است
 . بـود مبارزه مسلحانه و توانيم بگوئيم که در تاريخ مبارزات جنبش ما اين اولين تالش مي

 برخوردار است امـا در مقايسـه اي مالحظه بي ترديد بر اساس شرايط آن دوران از اهميت قابل
 امـا بـر . توانيم آنرا جنبش مسلحانه بناميم نمي . اي بود دامنه نوني تالش کوچک و کم با دوره ک

 توان گفت که آغاز نهضـت مسـلحانه اسـت کـه نتـايج اساس شرايط آن زمان در تاريخ ما مي
 ايــن عمليــات بــه همــراه فعاليــت در مــدارس و بحــث و گفتگوهــا و . درخشـاني دربــر داشــت

 در آن مقطع رفقاي ما هميشه در خط . ندن ما بسيار ياري رساند سازماندهي دانشجويان به شناسا
بـود و در هرزمـان رفقـا بـه ايـن عمـل مبـادرت در هرجا که مـي . گرفتند مقدم مبارزه قرار مي
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 دانستند کـه ايـن براي همين همه مي . نهاد کردند که تأثير بسيار مثبتي ميان مردم به جاي مي مي
 آنهـا بـه هرجـايي کـه قـدم . همه به رفقا اعتماد داشـتند . ستند گروه سازماني مبارز و نيرومند ه

 حتي دشمن نيز از تحرکات ايـن جنـبش بسـيار متـأثر . شد خلق بدان سو روانه مي , گذاشتند مي
 ايجاد کـرده بـود " زچاير لو تو " همچنين به دليل آنکه رفيق کمال زمينه و بستر استواري در . بود

 بـراي مثـال زمـاني کـه . قه محل تأسيس جنبش ماست کرد اين منط ها گمان مي دشمن تا مدت
 داشت بر اين اساس آنها را آموزش جاسوس و مزدوران خود را به درون صفوف ما گسيل مي

 براي همين هرکسي که با ما رابطـه برقـرار . در توزلوچاير تأسيس شده است PKK داد که مي
 گفتنـد در توزلوچـاير مـي آنهـايي کـه . نمـود را مـي PKK از ما سوال محل تأسـيس , کرد مي
 اما بعداً بـراي پلـيس . گرفتيم دانستيم که مأموران پليس هستند و آنها را زير نظر مي باشد مي مي

 . شد که آنها در اشتباه هستند ص مشخ
 چـرا کـه , کرد کرديم جنبش را از خطر رژيم حفظ مي ولي در عين حال کاري که ما مي

 ما داشـت و بر مبارزه نيز تأثير نامطلوبي البته . بگيرد توانست مارا تحت نظر پليس به آساني نمي
 توانسـتيم بـا هرکسـي ارتبـاط زيرا بر اساس ايـن مـدل مبـارزه نمـي . رفتيم کند و بطئي پيش مي

 همچنـين . شد تشکيالت ما توسعه نيافته و گسترش پيـدا نکنـد برقرار کنيم که اين هم سبب مي
 هـاي توانستيم بر تعـداد کـادر و با سختي فراوان مي افت ي هاي ما سريعا افزايش نمي شمار کادر

 بـر ايـن اسـاس اگـر . هاي موجود و مرتبط نيـز پـاک و بـا اراده بودنـد اما کادر . خود بيافزاييم
 کـار و مبـارزه بـه طـور مطلـوب انجـام , شـناختي را مي MIT حقيقت دولت ترکيه و سازمان

ـار جرايـد و مجـالت گرفت وگرنه اگر همچون احزاب ديگر کار و مبارزه مي  خود را بـا انتش
 پلـيس رهـا نظـارت توانستيم خـود را از هرگز نمي , کرديم نه با کار سازماني و مخفي آغاز مي

 همچنـين فقـدان طـرز و چـارچوبي ، اي ولي بدليل نبود هيچ گونه رد و نشان و روزنامه . سازيم
 نـه تنهـا دولـت بلکـه . دولت تـرک فاقـد هرگونـه شـناختي از جنـبش بـود , که ما را بشناساند

 هـاي بحـث . هاي کرد و چپ ترک نيز در مورد اين مساله انگشت به دهان مانـده بودنـد گروه
 از سـوي ديگـر حتـي برخـي از آنهـا در جنـبش . گرفـت ثمري در ايـن مـورد صـورت مـي بي

 هـا نيـز زمان بلکه در ايـن سـال آن تنها نه . کردند اما چيزي از آن درک نمي , مشارکت داشتند
 در اين دوران . ناتوانند و اين حقيقتي انکارناپذير است PKK ياري از رفقا از درک حقيقت بس

 بسـياري نيـز . را بشناسـد خواسـت آن و هرکس مـي كرد رفته ترقي و توسعه پيدا مي رفته گروه
 نيـز عليـه آن موضـع اي عده ولي , کردند تحت تأثير جنبش قرار گرفته و با آن رابطه برقرار مي

 ها نيز بودند که به منظور و هدف خاصي خود را بـه مـا ترديد در اين ميان برخي بي . د گرفتن مي
 بورژوا بودند خرده , پيوستند در آن زمان برخي از افراد که به صفوف ما مي . ساختند نزديک مي
ديدند جنبش روز به روز بيشتر گسـترش يافتـه و رشـد هم اين بود که اين گروه مي و دليل آن
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 هاي دانشگاه در صـف مقـدم همـه قـرار اين گروه در نبرد و فعاليت . گردد ومند مي کرده و نير
 از ايـن . شد جنبش در چنان سطح و قدرتي بود و بدان احترام نهاده مي . نداشتند داشتند و باکي

 خواسـتند انـدکي خـود را بشناسـانند همچنـين مقـام و منصـبي گرفتـه و ديدگاه کساني که مي
 هـدف و منظـور آنهـا از . سـاختند پيوسته و خود را بـه مـا نزديـک مـي همه به جنبش , بجنگند
 ديدند اين گروه قوي بود و رفاقتي صميمي و ناگسستني ميان گري بيشتر آن بود که مي انقالبي

 خواستند که در ميان اين گروه ها توجه آنها را جلب کرده و مي اين ويژگي . آنها وجود داشت
 مـا ها و اشراف کردستان بودند که آنهـا نيـز بـه مبـارزه خان فرزندان بخش ديگر . جاي گيرند

 آنهـا بـه منظـور هـدفي انقالبـي گمان رابطه بي . کردند ابراز عالقه کرده و با ما رابطه برقرار مي
 خواستند که فکر و قدرت گروه را شناخته و سپس اگر بتوانند قدرت را قبضه در ابتدا مي . نبود

 ار انشعاب کرده و از تـاب و دچـ سازمان را , اگر هم نتوانستند . زند کنند و سپس آنرا منفعل سا
ـا خطـر چنـداني . پيوسـتند به همين منظور هم به صفوف مـا مـي . توان بياندازند  خـرده بورژواه

 . توانستيم تأثير آنها را خنثي سـازيم و آنهـا را تغييـر دهـيم نداشتند چرا که به هر ترتيبي بود مي
 چـرا کـه ايـن طبقـه در , ــ اشرافي داشتند همچون خطري بودنـد ولي آنهايي که خصلت خان

 دولت ترک بـه . هاي بزرگي گشته بودند کردستان قشري خائن و مزدور بود و مرتکب خيانت
 دوسـتي اين طبقه فاقد حـس مـيهن . داد اين طبقه به حاکميت خود بر کردستان ادامه مي وسيله

 ولـي . اسـت اي جداگانـه شد که اين خود مقوله دا مي هر چند استثنايي هم در ميان آنها پي , بود
ـ اشراف ميهن  براي همين . خائن بودند اي طبقه دوستي جايي نداشت و در طرز فکر طبقه خان ـ

 گفتيم که اينها مجـرم هسـتند و تا آن وقت مي . خواستيم افراد متعلق به اين طبقه را بپذيريم نمي
 دستان است و از پلشـتي بـدور ه جنبش ما جنبش تهي چرا ک , نبايد به درون صفوف ما راه يابند

 براي همين نبايد بگذاريم که جنبش ما به اين مسير . کنند ولي اينها در آن خرابکاري مي . است
 اما به هراندازه هم کـه , اشتباهي وجود نداشت , نظرات ما همه درست و عيني بودند . سوق يابد

 دانسـتيم اينهـا درصـدد ه قبل از هرچيز مـا نمـي چرا ک . اشتباهاتي نيز وجود داشت , درست بود
 آنهـا را در حـالي کـه الزم بـود هـدف و خواسـته خواهنـد؟ انجام چه کاري هستند و چه مـي

 بايستي جوابي براي اين سواالت داشـته باشـيم تاکـه بتـوانيم عليـه آنهـا وارد عمـل مي . دريابيم
 درست است « : گفت کرد و مي نمي اما رهبري اينگونه عمل . شويم و جنبش خود را حفظ کنيم

 مـا ايـن حقـايق را از تحلـيالت رهبـري اخـذ ( » هايي برخوردار است اين طبقه از چنين ويژگي
 ) کرديم اينها ديدگاه ما نبودند بلکه متعلق بـه رهبـري بودنـد کرده بوديم و بار ديگر بازگو مي
 بقه را دريافتـه و بـدانيم بايستي ما در عمل هم نظرات اين ط . ولي مساله ديگري هم وجود دارد
 . بگذاريد بيايند و به صفوف ما بپيوندند . نبايد از آن هراسيد . اين طبقه خواهان چه چيزي است

اش است و هرکس به اين شيوه بجنگـد پيـروزي پاک نيت ما , اگر آنها قصد بدي داشته باشند



٧٣ 

 تـوانيم ود کـه مـي هاي پاک و خالصي هم ميان آنها يافت ش ممکن است انسان . باشد قطعي مي
 . ماهم در ميان صفوف خود با اينهـا بجنگـيم . مند شويم آنها را جلب کرده و از وجودشان بهره

 توانند ما را تضعيف کننـد چـرا کـه از چنـين نيـرو و قـدرتي نمي « : گفت براي همين رهبري مي
 ري در مسـاله بينـيم کـه رهبـ اگر توجه کنيم مي . » ... برخوردار نيستند شما هم بايد اين را بدانيد

 بلکـه هميشـه در انديشـه , شـد فاطمه نيز اينگونه عمل کرد و به اين مسـائل سـاده مشـغول نمـي
 چرا که ما فاقد . يعني به سر بردن و جنگ با اينها کار آساني نيست . مسائل سخت و پيچيده بود

 . م عملـي بـودي هرگونه تجربه و شناختي در مورد نبرد و کشمکش طبقاتي بـه ويـژه در عرصـه
 خواست با جنگ و ستيز بـا آنهـا با اينهمه رهبري مي . کافي برخوردار بودند ولي آنها از تجربه

 اسـتقالل و آزادي به جنبش نيرو ببخشـد و آنـرا بـه پـيش ببـرد تاکـه ايـن گـروه بتوانـد مسـاله
 بينـيم کـه اگـر کسـي ايـن حقـايق مـي اما اگر به خود بنگريم با مقايسه . کردستان را حل نمايد

 يا يک شخص ضعيف از ضعف . بود کاش چنين نمي گويد اي مشکل کوچکي داشته باشد مي
 در مورد وجود خطـرات و مشـکالت . اما رهبري چنين ديدگاهي نداشت . کند خود شکوه مي

 است ولي ما نه تنهـا افـراد خـائن PKK اين طرز رهبري » . بگذار وجود داشته باشد « : گفت مي
 توانيم جلب کـرده و نمي , نيز که قصد خدمت و نبرد را داشتند صادقي هاي پاک و بلکه انسان

 حتي بسياري از آنهايي . به آنها جرأت و شهامت ببخشيم و آنها را در نبرد خود مشارکت دهيم
 اين هم حقيقتي مبرهن . ، مايوس و دلسرد خواهيم كرد که حاضر به تن دادن به جنگ بودند را

 . است
 حتي اگر آن فرد يک خيانتکار , تأثيرگذار باشد الزم است بر هرکسي PKK يک عضو

 را هرکسـي شخصـيتي يک فرد سالم و بدون مشـکل . بايد او را به خدمت خلق درآورد . باشد
 بلکـه , اما اين چندان مهم نيسـت , تواند تحمل کرده و او را در کار و مبارزه مشارکت دهد مي

 عهده انجام آن برآينـد در خـور کاري که همه از . عکس اين مسأله از اهميت برخوردار است
 اگـر . زند کـه هرکسـي آن را نتوانـد يک انقالبي به عملي دست مي . مبارزان و انقالبيون نيست

 اما مـا فاقـد چنـين . بايد بداند که اينگونه است , گري داشته باشد کسي اندک درکي از انقالبي
 در , گنا و بحران قرار نگيرم در تن , خسته نشوم « : پنداريم درک و استنباطي هستيم و اين گونه مي

 هرچيز من حاضر و آمـاده باشـد و ايـن گونـه و , کار و مبارزه با مشکل و معضلي مواجه نشوم
 انجـام آن چرا کـه هـر شـخص عـادي از عهـده , اين کار يک انقالبي نيست » .... اينطور باشد و

 اه رهبـري علمـي و در نهايت دريافتيم کـه نظـر و ديـدگ . کرديم ما اينگونه بحث مي . آيد برمي
 بورژواها درصدد بودند ميان گـروه جـايي اما خرده , بدين ترتيب آن را پذيرفتيم , صحيح است

 خواستند يا گروه را تحـت ها نيز مي خان و اشراف ني هاي ديگر يع براي خود باز کنند و دست
سـتان خواسـتيم از آنکـارا بـه کرد زمـاني کـه مـي . يا آنـرا تجزيـه کننـد , کنترل خود درآورند
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 هاي بورژواها و اعضاي سابق احزاب و سازمان حتي خرده . اين دسته مخالف آن بود , برگرديم
 از ايـن كـار منصـرف همه به وحشت و هـراس افتادنـد و , ديگر نيز که بعدا به ما پيوسته بودند

 , فقط گروه کوچکي که از ابتدا وجود داشـت , آن وقت که تصميم به مراجعت گرفتيم . شدند
 بـراي همـين بـه صـراحت . ديدند مسأله جدي و خطرناک اسـت چرا که عمال مي . ندند باقي ما

 گـردد؟ ضـرورتي نـدارد چطـور کسـي بـه کردسـتان برمـي , کردستان يعني مـرگ « : گفتند مي
 اکنـون وقـت ايـن کـار , کنيم مانيم و مبارزه مي ما نيز همچون ديگران در آنکارا مي , برگرديم

 ترسـيدند کـه بـه کردسـتان اما در اسـاس همـه مـي . گفتند ن مي نيز در خفا چني اي عده » . نيست
 کـردي تاريـک و از هر سو بـه آن نگـاه مـي . چرا که بسيار دشوار بود , برگردند و مبارزه کنند

 انجـام مبـارزه و يـا . مبهم بود و قدم برداشتن در تاريکي مرگ و زنده ماندنش مشخص نيسـت
 خواسـتند بـه کردسـتان ترسـيدند و نمـي ار مـي بـراي همـين نيـز بسـي . عدم آن نيز معلوم نيسـت

 » .... چـين و شـوروي مشـکالتي دارنـد بايـد آنهـا را حـل کنـيم و « : گفتنـد مي اي عده . برگردند
 ولـي زمـاني کـه . خواستند با اين مسائل حزب را سرگرم سازند تا نتواند چنين گامي بردارد مي

 خود عقب نشيني کرده و فرار ديدند گروه کوچک مصر به انجام چنين کاري است از مواضع
 خواستند گروه چنين کاري انجـام دهـد ولـي زمـاني کـه ها نيز مي اشراف و خان دسته . کردند

 اگـر بـه کردسـتان « : ديدند حزب بر برگشت بـه کردسـتان اصـرار دارد تهديـد کـرده و گفتنـد
 که اگـر واقعا هم درصدد چنين کاري بودند چرا » . برگرديد گروهتان را منشعب خواهيم کرد

 رهبري عليـه همـه آنهـا . ماند که چنين کاري انجام دهد رمقي در آن نمي , شد گروه تجزيه مي
 براي همين نتوانستند تأثير چنداني بـر . موضع گرفته و چهره راستين آنها را افشا و برمال ساخت

 و از حـزب فاصـله گرفتـه , تواننـد کـاري انجـام دهنـد زماني که فهميدند نمـي . گروه بگذارند
 بـويژه از لحـاظ مـادي . وجود داشـت اي جانبه در اين دوران سختي و مشکالت همه . گريختند

 بوديم چرا که آهي در بساط نداشتيم و بـا آوردن برخـي چيزهـا از اي عديده گرفتار مشکالت
 براي همين هرکدام به نوبت . کرد هم کفايت نمي کرديم که اين خانه پدري روزگار سپري مي

 در عين . بمانيم زنده ساخته و برآورده هاي خود را م تا بدين ترتيب بتوانيم نياز کردي حمالي مي
 رفقـاي آن . کرديم و اين حقيقتي انکارناپذير اسـت حال از کار و مبارزه انقالبي نيز غفلت نمي

 ايـن . گـردد شـود و خـرج مـي دانند روز سختي يعني چه و چگونه امکاناتي فراهم مي زمان مي
 , البته اگر کسـي ايـن روزهـا را خـود تجربـه نکـرده باشـد . دانند خيلي خوب مي مسائل را آنها

 شود کـه ايـن امکانـات سـابقا هـم چراکه اينگونه استنباط مي . چيست PKK داند حقيقت نمي
 چـرا کـه . تواند بـه سـهولت ايـن چيزهـا را بيابـد وجود داشته و يا اينکه اگر کسي کار کند مي

 بيني امکـان و يک وقت مي . و به ارزش واقعي آن واقف نيست هرچيزي را حاضر و مهيا ديده
آنـرا کند بلکـه بـه ميـل و خواسـته حزب را درجايي که الزم است خرج و صرف نمي سرمايه
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 صدمه و خسارت وارد , گيرد و بدين ترتيب به قدرت و امکانات حزب هزينه کرده و بکار مي
 را خـرج کـرده و در راه خـدمت بـه د آن يعني براساس ميل و تقاضاي نزديکان خـو . سازد مي

 اين در حالي است که در . گيرد نه در راه جنبش و انقالب خويش آنرا بکار مي خود و خانواده
 و نمـوده توان در راه خدمت به آن و خلـق خـرج را تنها مي PKK حقيقت امکانات و سرمايه

 برخـي روزهـا . کرديم کار مي آن زمان ما هم به امور انقالبي مشغول بوديم و هم . بكار گرفت
 گاها يک روز تمام غذايي براي خوردن نداشتيم و برخـي , خورديم رنگ ناني را نديده و نمي

 . داشـتيم خورديم اما با اين همه از کار و مبارزه دست برنمي روزها بيش از يک وعده غذا نمي
 , و هـم مبـارزه کنيـد د امكانات خودتان را خود فـراهم نمائيـ هم ، اما اگر اکنون به رفقا بگويي

ــد ممکــن اســت اکثــر رفقــا راه خــود را گرفتــه و برونــد و جــز عــده  . کمــي کســي بــاقي نمان
 چگونـه » . ايـم گـري آمـده ما بـراي انقالبـي , ايم که حمالي کنيم ما به حزب نپيوسته « : گويند مي

 سـازماني وجـود , گري؟ هرچيز حاضر و آماده باشد و امکانـات نيـز در دسـترس باشـد انقالبي
 گري انقالبي براي آنوقت من , دوست و رابط و امکانات مادي و مالي فراوان باشد , داشته باشد

 اگـر . اينها شروط آنهـا هسـتند . کنند دهند و تصور مي اين چيزيست که رفقا انجام مي ام، آماده
 حتـي . آنها حاضـرند و در غيـر اينصـورت نـه , اين گونه باشد و سختي و تنگنايي در بين نباشد

 يعنـي . گري نه انقالبي , کنند امنشي مي غ آ ، يعني با امکانات حزب , توان به آنها نزديک شد ي نم
 با وجـود امکانـات و حاضـر بـودن . آنها مطابق است اگر آقايي در کار است با ميل و خواسته

 گـري انقالبـي . اما ايـن معنـايي نـدارد , انقالبي کند تواند کار و مبارزه زمينه و بستر هرکسي مي
 يعني اينکه تو در انتظار يک چيز حاضر و مهيا نباشي و شرايط سخت و دشوار را نيـز مـد نظـر

 . مبتکر و خالق بوده و به اين وسيله امکاناتي را بيافريني و بـه مبـارزه بپـردازي , خود قرار دهي
 امکانات خود را خودتان فراهم کنيـد و بـر ايـن اسـاس « : اما اگر در حال حاضر به رفقا بگويي

 مـا بـراي کـار و « : گوينـد ماند و مـي جز عده معدودي کسي باقي نمي « کار و فعاليت بپردازيد ب
 دهـد ايم بخوريم و بياشاميم و بر اساس امکاناتي که حزب به مـا مـي ما آمده , ايم حمالي نيامده

 ارزشـي چنين ديـدگاه و نظـر بـي PKK اکنون در ميان . گري نيست اما اين انقالبي » . کار کنيم
 کرديم و هم به وظيفـه انقالبـي هم کار مي , شده است ولي ما در آن دوران اينگونه نبوديم پيدا

 سـاليان . اين کار هم نه يک روز و دو روز و يا يک مـاه و يکسـال نبـود . کرديم خود عمل مي
 توان در آن ترديـدي بـه دل اين واقعيتي است که نمي , دور و درازي در اين شرايط بسر برديم

 . راه داد
 بـا . تا جريان حيلوان نه من و نه ديگر رفقا يک روز هم سير نشـديم , اکنون هم بياد دارم ت

 مــا يــک شــکم ســير غــذا « : ايـن همــه کســي ايــن را همچــون مشــکلي قلمــداد نکـرد و نگفــت
حتـي کسـي يـک » انجام دهـيم انقالبي چطور با حمالي و گرسنگي کار و مبارزه , خوريم نمي
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 ين رفقا بسـيار بـا ا . مهم نبود براي ما چرا که اين مسائل . يف نشد اش ضع روز ناراحت و يا اراده
 , يعنـي بـا وجـود خسـتگي . ساخت تر مي روابط بين رفقا را مستحکم , اراده بودند و اين شرايط

 . کرديم و رفاقت ما صميمي و استوار بود گرسنگي زياد و حمالي ما بازهم از مبارزه غفلت نمي
 يعنـي : گوينـد مـي , گر به رفقا بگوئيد دو وعده چـاي بنوشـند ولي اکنون سواي مسأله رفاقت ا

 در حالي کـه . اين حقيقت رفقاست . نظر کنند گري صرف چه؟ ممکن است از حزب و انقالبي
 گاهـا بـا . گرسنگي و تحمل سـرما و خسـتگي فـراهم شـده اسـت , تمام اين امکانات با حمالي

کنم يا اين چه وضـعي ت کار نمي کرديم ولي هيچ وقت يکي از رفقا نگف گرسنگي حمالي مي
 هـا و حتـي گـروه . است که ما در آن قرار داريم؟ چگونه با اين وضعيت کـار و فعاليـت کنـيم

 توانند شکم خـود اند که نمي گرسنه و برهنه پيدا شده اي عده « : گفتند احزاب ديگر هم به ما مي
 کردنـد گونه مارا مسـخره مـي اين » . گويند ما کردستان را آزاد خواهيم کرد را سير کنند ولي مي

 . شـد اما اينها بر ما اثر نکرد و حتي ايمان و اعتقادات و اصـرار مـا بـر کـار و مبـارزه بيشـتر مـي
 ما بايد بيشتر کار کـرده و , نگرند مادام که اينها ما را قبول ندارند و اينگونه به ما مي « : گفتيم مي

 بيشـتر , از ايـن دسـت اتخـاذ کـرديم تـدابيري » . بکوشيم تا آنها را خجـل و سـرافکنده سـازيم
 هـا ايـن مبـارزه امـروز ايـن امکانـات و ارزش کرديم و در نتيجه نشيني نمي عقب . کوشيديم مي

 اما اگـر امـروز ايـن امکانـات و . اي فراهم شده است ه و توسع پيشرفت اند و چنين بوجود آمده
 يعنـي هرزمـان کـه . دهـد هـدر مـي منابع را بدست کسي بسپاريم بعد از يکي دو روز آن را بـه

 تنهـا فلسـفه بخـورم و بياشـامم بـه ذهـن و عقـل او . کنـد آن را خرج مي , فرصت آنرا پيدا کند
 يعني چگونه غذايي مطبـوع بخـورد؟ . کند رسد و جز اين چيز ديگري به ذهنش خطور نمي مي

 PKK سيگاري عالي بکشد و در ميان خلق بنماياند که يـک مسـئول , لباسي شيک به تن کند
 به اين . آشامد و تميز و مرتب است خورد و مي است تا هرکسي به او نگاه کرده که چگونه مي

 و خلق زندگي PKK ترتيب از کار و مبارزه اصلي و اساسي چشم پوشيده و بر روي امکانات
 مـن کـار سياسـي و « : گويـد کنـد و مـي تمام منابع حزب را خرج و صـرف خـود مـي . کند مي

 در PKK ترديد اين بـا روح و کـار بي . کنون چنين چيزي پيدا شده است ا » . کنم تشکيالتي مي
 ايجـاد شـد و بـر ايـن PKK بـا روح PKK . کشـد را قرباني کرده و مي PKK تضاد است و

 . تازد ابد و تاکنون نيز با همان روح به پيش مي ي اساس تداوم يافته و مي
 سـاعت بـراي مـن کـافي ٢٤ « : گويـد مـي . کنـد اما ببينيد رهبري چگونه کار و فعاليت مي

 داريم يا خير؟ وقتـي مسـئوليتي را برخور چنين روحي از آيا ما ، PKK اين است روح » . نيست
 دهد و شروع به خرابکاري و تخريب زندگي به ما دست مي هي شا پاد شويم تصور دار مي عهده

 و سـازيم خورد و خواب و لبـاس و حتـي اسـلحه خـود را از ديگـران جـدا مـي . کنيم خود مي
اينگونه به دنبال استراحت و خوشگذراني هستيم و اين بـا » . بايد ويژه و خاص باشند « : گوييم مي
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 را از PKK توان گفت که اين روح متعلق به دشمن بوده و حتي مي . منافات دارد PKK روح
 ناشـي از وجـود ايـن روح , آيـد اگر به حزب تخريبات و صـدماتي وارد مـي . آورد پاي درمي

 بـا آن و نيز بخـوبي آشـناييم PKK شناسيم چرا که با روح اين روح را بخوبي مي ما . باشد مي
 . چه مسيري را طي کرده تا به امروز رسيده اسـت PKK يعني بر اين نکته واقفيم که . ايم زيسته

 کسـي . گوييـد انـدک اسـت خوراک و لباس خود را کافي نديده و مي , اما اکنون شما اسلحه
 تواند امکاناتي را براي اين خلـق بيافرينـد؟ امکانات بنگرد چگونه مي ها و که اينگونه به ارزش

 اگـر . همانطور که چنين ديدگاهي دارد بايد اين سوال را نيز از خود بپرسد و بدان پاسـخ دهـد
 اکثـراً وار نسبت به سازمان دارند شکايت کنيد کساني که چنين نگرشي مشاهده مي , دقت کنيد

 آناني هستند که نـه تنهـا خـدمتي . اند به حيات تشکيالتي نپيوسته کساني هستند که بطور کامل
 امـا کسـاني کـه انـدکي حـزب را . بلکه بـيش از هـرکس نيـز خـرج و هزينـه دارنـد , کنند نمي

 از چنـين چيزهـايي , انـد اند و به حزب و خلق خدمت کرده اند و به حيات حزبي پيوسته دريافته
 هاي خود ارزش مند هستند و همانند ديده صمم و نظام زنند و در حيات و مبارزه خود م دم نمي

 آنها يک پاپاسـي هـم بـراي مصـرف شخصـي خـود خـرج , کنند و حيثيت حزب را حفظ مي
 از صـحيح امـا آنـان کـه فاقـد درکـي . کنند جز آنچه در جاي خود الزم و ضروري باشد نمي

 ال کسي که تـازه کفـش براي مث . پيوندند حزب هستند تنها براي صدمه زدن به حزب به آن مي
 هـاي در مورد لباس و چيـز . اندازد تا يک جفت ديگر بگيرد آن را دور مي , جديد گرفته است

 يعني به ارزش و اهميت آنها واقف نيسـت و کسـي کـه اينگونـه عمـل . ديگر نيز اينگونه است
 يوندند بـا پ د و آناني را که به حزب مي ساز دور مي PKK ها را نيز از به سهولت انسان , کند مي

 زيـرا خـود رنـج و سـختي و خسـتگي را تجربـه . سـازد اين طرز و شکل فريب داده و نابود مي
 دانـد ايـن امکانـات و درنتيجه نمي . نکرده است و فاقد هرگونه دستاورد و آفرينشي بوده است

 اي بـدين شـکل وجـود ه مسأل PKK اما در ميان . شوند ها از چه راهي تأمين و ايجاد مي ارزش
 هاي کردند تا بتوانند نياز هاي ممتد کار مي رفقا روز , کنيم دوراني که از آن بحث مي در . د ندار

 براي مثال يک بار رفيق حقي و رفيق ديگري که تازه به ما ملحق شده . سازند برآورده خود را
 زمان مراجعت بـه خانـه از جلـوي يـک بسـتني فروشـي رد , کردند با همديگر حمالي مي , بود
 را PKK اين رفيق تـازه وارد کـه هنـوز بـه خـوبي حقيقـت . تابستان بود و هوا گرم . شوند مي

 رفيـق حقـي بسـيار , خواهد که با همديگر يـک بسـتني بخورنـد از رفيق حقي مي , شناخت نمي
 پـي PKK حقيقـت بـه از يک سو اين رفيق تازه وارد است و هنوز . انديشد که چکار کند مي

 ممکن است ناراحت شود و از سوي ديگر اين پول , هميت ندهد و اگر به اين خواسته او ا نبرده
 اما هرطـوري کـه شـده بـه خواسـته او جامـه عمـل . هاي ديگر الزم بود براي تأمين برخي چيز

توانستيم بـا آن غـذاي مي . گمان در آن مقطع اين پول کم براي ما بسيار زياد بود بي . پوشاند مي
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 بـراي . کـرد اي خريد نان خالي يـک روز کفايـت مـي يعني بر , يک روز خود را فراهم سازيم
ـا گرسـنه رفيق حقي مي , شوند همين وقتي از مغازه خارج مي  گويد ما بستني خـورديم امـا رفق

 رفيـق حقـي . يعني کـاري کـه مـن و تـو کـرديم جـرم اسـت , هستند و ناني ندارند که بخورند
 حـزب را بـه او بشناسـاند و طـرز خواهد به اين وسيله به رفيق تازه وارد بفهمانـد و حقيقـت مي

 کاري : گويد در ادامه مي . را براي او تحليل کرده و وي را آموزش دهد PKK ترقي و نگرش
 الجرم وقتي که به خانـه برگشـتيم . پس اکنون چکار کنيم . جرم است انجام داديم من و تو که
 غـذايي , فتـيم ايـم و فـردا کـه بـراي کـار بيـرون ر گوييم کـه امـروز پـولي بدسـت نيـاورده مي

 کنيم تا پول امروز جبران شود و بعداً آن را به رفقا بـدهيم خوريم و با گرسنگي حمالي مي نمي
 واقعاً نيز چنين کردند و ما پس از گذشت يک سال از اين . و بگوئيم که اين پول دو روز است

 قـا حمـالي رف . عـادي بـود مسـئله گفتنـد هرچند اگر آن وقت نيز به رفقا مي . ماجرا مطلع شديم
 گفت ولي مسأله اين نيسـت بلکـه منظـور اخـالق و کسي چيزي نمي , اند کرده و بستني خورده

 آن زمان فقـط نـان . وجود دارد گونه هاي فراواني از اين نمونه . فلسفه آن بوده که اهميت دارد
 بـه زور . آهـي در بسـاط نداشـتيم , خورديم و چيز ديگري نداشتيم تـا بـا آن بخـوريم خالي مي

 کرديم تا کسي هاي گوناگون خريد مي براي همين از نانوايي . کرديم مخارج خود را تأمين مي
ـارگران يکـي از , يکبار که رفيق حقي براي خريد نان بيرون رفتـه بـود . به اوضاع ما پي نبرد  ك

 مـن « : گويـد و او در جـواب مـي » بريـد؟ شما اين همه نان را به کجا مـي « : پرسد از او مي يي نانوا
 مـن « : گويـد باز نانوا مـي » . برم ها را براي ساکنان آنجا مي ان يک آپارتمان هستم و اين نان نگهب

 رفيق حقي به هرطريقـي کـه » . هيچ کدام نگهباني مثل تو ندارند , شناسم ها را مي همه آپارتمان
 . د تا کسي متوجـه آن نشـده و مشـکوک نگـردد کن مي را خالص بود جواب او را داده و خود

 واقعاً هـم توجـه ديگـران را , ا نيز نان خالي بخورد و اين همه نان بخرد ذ که بجاي غ البته کسي
 اکثر روزها گرسنه و بدون نان ايـام , که ساکن بوديم اي خانه آورم در به ياد مي . کند جلب مي

 هـاي رفـت و يک بار که رهبري به استانبول رفت براي خرج سـفر و نيـاز . کرديم را سپري مي
 حتـي چنـد نفـر از . خود را به او داديم و چهـار روز گرسـنگي کشـيديم مايه آمد وي تمام سر

 يک روز که به خانـه برگشـتم ديـدم . رفقاي ما نيز مريض بودند که ناني نداشتيم به آنها بدهيم
 درد , شد پيچد زيرا اگر معده او خالي مي د بسيار مريض است و از درد به خود مي ا که رفيق فو
 بـراي همـين . اما پولي نداشتم , ي همين بيرون رفتم که چند نان تهيه کنم برا , کشيد بسياري مي

 , هاي درشت دارم هر زمان که آنهـا را خـرد کـردم آن را قرض کردم و به نانوا گفتم اسکناس
 هـا را تحويـل داد امـا اگـر پـولي او نيـز چيـزي نگفـت و نـان . دهـم هايـت را نيـز مـي پول نـان

 هدفم اين است که بگويم زندگي ما با چه سـختي و . و بدهم خواست چيزي نداشتم که به ا مي
هـا بـا رغم تمام سـختي شد اما هيچگاه خود را محتاج ديگران نساختيم و علي مشقتي سپري مي
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 کرديم و خمـي هاي فراروي را تحمل مي گرسنگي و سختي , ي راسخ استوار و اعتقاد اي اراده
 چطور , خوريم يکبار سير غذا نمي , ايم ما گرسنه « : ند آورديم و هيچگاه نيز رفقا نگفت به ابرو نمي

 » گري کنيم؟ مبارزه و انقالبي

 چيست؟ ) هاي مادي و معنوي ب ( ارزش
 در . شوند؟ بايد اين مسـاله را درک نمـود ها چگونه و با چه کار و تالشي ايجاد مي ارزش

 آنهـا را در راه نيز واقف شد و PKK هاي بزرگ و ارزشمند توان به ارزش غير اينصورت نمي
 تـالش و , در مقطع کنـوني بسـياري از رفقـا هسـتند کـه بـا رنـج . خدمت به حزب بکار گرفت

 حتـي از کشـيدن هرگونـه زحمتـي پرهيـز . اند و رانـدمان کـاري چنـداني ندارنـد مبارزه بيگانه
 ميـان در ذهنيتـي كـه چنين . هرچيزي هستند برخورداري از اما با اين وجود خواستار . کنند مي
 جنبش رنج و PKK , چراکه در حقيقت . باشد وف ما حاکم شده است بسيار خطرناک مي صف

 امـا ايـن برخوردهـا بـا حقيقـت . خود رنج و تالش اسـت PKK يعني در واقع . باشد تالش مي
PKK دردي را متحمل نشده و ارزشـي , اگر در اين حزب خود را خسته نکرده . منافات دارد 

 و مهيا ادامه حيات و مبارزه دهي و به چشم حقارت بـه آنهـا را خلق نکني و با امکانات حاضر
ـار داشـته باشـي کـه ميـدان وسـيع  تـري را بـراي تـو بـاز کننـد و بنگري و از حزب و خلق انتظ

 . باشـد چنين طرز برخوردي به هيچ وجه صحيح نمـي , هاي بيشتري را به تو واگذار کنند ارزش
 همـانطور . بازي با آن و جنگ عليه آن اسـت بوده و در واقع PKK اين خطر بزرگي در ميان

 سـپس برگرديـد , ضربه بزنيد و به آن خسارت وارد کنيد PKK به « : دهد که دشمن ندا سر مي
 بيگمـان دشـمن بـدون برهـان و دليلـي » . ما به شما جايزه خواهيم داد و شما را خواهيم بخشـيد

 ند که منـابع مـالي و ارزشـي کن ها تالش کرده و مي براي مثال ترک . گويد چنين چيزي را نمي
PKK را به کنترل خود درآورده و اين حزب را از اين لحاظ خلع سالح نمايند و زماني که به 

 اکنون بسياري از . سازند هاي معنوي آن را تخريب و منهدم مي چنين چيزي دست يافتند ارزش
 نگرند کـه نـه به آنها مي اي خيالي و با چنان بي گيرند بازي مي را به هاي حزب رفقاي ما ارزش

 زيـرا ايـن هـم حقيقتـي اسـت؛ . برسـانند PKK تواننـد چنـين زيـاني بـه آلمان و نه ترکيه نمي
 خواهد کاري را انجام دهد و رنجي را متحمل شود و معضـلي را همانطور که اشاره کردم نمي

 طور کـه يعني هر . برخوردار گردد PKK امکانات از خواهد بيش از همه نيز حل کند ولي مي
 ي و را خرج و هزينه کند و کسـي بـه او چيـزي نگويـد و از PKK هاي دلش خواست ارزش

 رود که چطـور از در صورتي که از او انتقادي هم شود بسيار زود از کوره در مي . انتقاد ننمايد
 يـاد گرفتـه PKK ايـن را هـم از . هاي حزب هسـتم من نيز بخشي از ارزش , کنيد من انتقاد مي

ارزش : گويـد بنگريـد مـي . گيـرد عليـه آن بکـار مـي , چه را که از حزب گرفته اسـت آن . است
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 را گـم کـرد و يـا اي اسلحه دهد اگر چه اتفاقي روي مي , بزرگ حزب کادر و مبارز آن است
 بـا . نگـرد هـاي حـزب مـي شکست و يا لباسي را پاره نمود؟ يعني با چنين ديـدگاهي بـه ارزش

 يعني آنچـه را کـه . باشد حزب چه مي » ارزش « دانيد قيمت و نمي عتاب و خشم با او رفتار شده
 درسـت اسـت . خواهند با همان نيز حزب را از پاي درآورند مي , حزب به آنها عطا کرده است

 اما به آن شرط که آنهـا . باشد هاي آن مي سرمايه و ارزش حزب کادر و گريال ترين بزرگ که
 چـه بازي را غير اينصورت بايستي بدانند که جان خـود در ، هاي برخورد خود را بشناسند نيز مرز

 گويـد تا درصدد انجام عملي برآيـي مـي , اگر اينگونه عمل نشود . خواهند کرد ها دست برخي
 هرطـور کـه دلـم , اين حزب ملـک پـدري مـن اسـت , کنم حزب را خراب مي , ساکت باشيد

 دلـم . خواسته مـن بسـتگي دارد گيرم و اين به ميل و آن را بکار مي و امكانات بخواهد سرمايه
 , خواهد و نبايد کسي اعتراضي بکند و اگر مخالفتي با آن نشد و سـکوت گرديـد اينطوري مي

 مشـي خودت را مرتـب کـن و بـه خـط , ولي اگر گفتي چنين کاري نکن . گويد عالي است مي
 داشـته روا و اربـابي ايي غـ در اين حزب زور و ستم وجود دارد بر ما آ : گويد مي , حزب برگرد

 مسـدود روي مـا ه مـا را در تنگنـا قـرار داده و راه ترقـي را بـ . شود و به ما مشکوک هستند مي
 آيـا اجـازه دهـيم بـا کمـال خواهند؟ اما در واقع چه مي . براي ما ارزشي قائل نيستند , سازند مي

 آزادي وجود دارد اما نه بـراي PKK را برهم زده و نابود سازند؟ در درون PKK آسودگي
 توانيم حتي به يک نمي , اگر چنين درک و استنباطي از آزادي وجود داشته باشد . چنين اموري

 آن را مسـخره , فرد چنين چيزي را اعطا کنيم و کسي که چنـين ديـدي از آزادي داشـته باشـد
 توانـد بـا هـوس و کسي نمـي . گيرد ها را به باد تمسخر و استهزا مي کند و امکانات و ارزش مي

 حـال ايـن شـخص در هـر مقـام و مسـئوليتي کـه , هاي حزب بازي کنـد با ارزش آرزوي خود
 به اين ترتيب همانطور که اشـاره کـردم در آن مقطـع کسـي بطـور جـدي بـه . خواهد باشد مي

 ايـد کـه بگوئيـد شـما آمـده : گفتنـد کردند و مي نگريست و همه ما را مسخره مي جنبش ما نمي
 تواننـد شـکم خـود را سـير کننـد امـا انـد نمـي ا خاسـته بپـ اي عده ! کرد و کردستان وجود دارد

 اي جداگانه ديگر نيز با ديد اي عده . کنيم گويند براي آزادي و استقالل کردستان مبارزه مي مي
 گفتـي مـن کـرد آورتر نبود اگر مي در آن زمان هيچ چيز از اين بدتر و شرم . نگريستند به ما مي

 اما با تمام اينها ما به مبـارزه . که تو بگويي انسان نيستم اين سخن درست به مثابه آن بود . هستم
 و رفيـق يـک روز مـن , پـرداختيم تحصيل مـي به داديم در زماني که در دانشگاه خود ادامه مي

 هنوز لب از لب نگشـوده بـوديم ، خواستيم در مورد کردستان سر صحبت را باز کنيم کمال مي
 كـرد، شـان كفايـت مـي جسـماني و نيـروي قـدرت ور شدند و اگر برخي از آنها که برما حمله

 شناختند نتوانسـتند ديگر ما را مي اي عده اما بخاطر اينکه . بگيرند ما را به باد کتک خواستند مي
ـا سـربرآورده : پرسيدند ولي همه مي . دعوايي به راه بياندازند چنين ايـن کـرد چيسـت و از کج
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 کـرد ر ند شما کرد نيستيد و ما هم در مقابـل بـ گفت باشد؟ حتي به ما مي مي مسئله است؟ اين چه
 اينطوري نيست و : گفتند توهم مثل ما هستي و من گفتم به من مي . کرديم بودن خود اصرار مي

 از رفيق کمال بپرسيد تا به شما جواب » کرد دم دارد « گويند کنيد آن گونه که مي اگر باور نمي
 توانيـد بـا کنيـد مـي ارنـد يانـه؟ اگـر بـاورنمي داند که آيا کردها دم د او کرد نيست و مي . دهد

 . چشمان خود ببينيد
 ممکن است تعجب کنيد اما در آن وقـت . اند تمامي اينها حقيقت داشته و به وقوع پيوسته

 براي . کرد بگويد من کرد هستم کسي جرأت نمي . اين مسائل تماما مشکالتي فراروي ما بودند
 در . نمـودم برگشت به کردستان را ما بود به او پيشنهادٍِِ مثال يک نفر از اهالي دياربکر که پيش

 تـوانم بـالي جـان نمـي , بيايم چکار کنم : گفت کدام کردستان؟ به صراحت مي : جواب گفت
 مبـارزه مـا در چنـين . خواهم خودم را کامال از کـرد بـودن رهـا سـازم خود بشوم برعکس مي

 از لحـاظ مـادي و فقـدان متـون و سختي و مشقت نـه فقـط . و سختي شروع شد دشوار شرايط
 رغم اين مبارزه ما در سـطح علي . بلکه ما از هر لحاظ در تنگنا قرار داشتيم , منابع مطالعاتي بود

 نشـيني بـه بـدون عقـب . نهـاد گرفت و شرايط آن زمان بر ما تأثيري نمي صورت مي اي گسترده
 کشـند و يـا شود از کار دست مـي ولي اکنون رفقايي هستند اگر از آنها انتقاد . تاختيم پيش مي

 گوينـد و مـي دست برداشته خود از مواضع انقالبي کامال , اگر سخن درشتي به آنها گفته شود
 کسي که خواهـان مبـارزه و نبـرد . ها بهانه هستند ترديد تمام اين بي . بر ما تأثير بدي نهاده است

 کننـد و راهـم را مسـدود د مـي بر سـر راهـم مـانع ايجـا : گويد مي . آورد نيست هزاران بهانه مي
 ناراحـت مشـوش و هـا مـرا و ايـن گفتـه گوينـد سخنان زشت و نابجايي بـه مـن مـي . سازند مي
 شخصـا خـود را بـه بحـران و تشـويش دچـار وي نيسـت چـرا کـه ، صـحيح اما ايـن . نمايند مي
 ي شود؟ اگر کسـي راه انحـراف را فـرارو مي روحي ـ رواني وگرنه چرا دچار بحران ، سازد مي

 . هـاي خـوبي نيـز وجـود دارنـد انسان . مطمئنا به چنين وضعي دچار خواهد شد , خود قرار دهد
 هـاي پـس چـرا تحـت تـأثير جنبـه . حزب هم هست و مسير پيشرفت را بروي تو خواهد گشود

 گويي اينها بر پذيري و سپس مي هاي بد و خيانت تأثير مي گيري و فقط از جنبه مثبت قرار نمي
 . گذارند ي من تأثير م

 رنج و , مقاومت , اما شهدا , شود يک خائن و يا يک فرد خاطي را ديده و از آنها متأثر مي
 کسي که اينگونه مشـکالت را بـر زبـان بيـاورد و . دهد مبارزه را الگو و سرمشق خود قرار نمي

 از ايـن رو در پـي . چنين ديدگاهي داشته باشـد مطمئنـا خيـال مبـارزه و نبـرد را در سـر نـدارد
 اگر کسي شخصا خود . چنين افرادي به راحتي قابل درک و شناسايي هستند . جويي است بهانه

 از ترقي و اعتالء بـازدارد يا كشانده تواند او را به انحراف کسي نمي بسوي انحراف نكشاند، را
چـرا کـه , سـازد يک انقالبي هرچيزي را براي خـود روشـن مـي . تراشي کند و براي او مشکل
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 يک انقالبي نبايد هر مشکلي را در خـارج از خـود . باشد ند خود او تعيين کننده مي دا نيک مي
 چرا که تأثيرگذاري فاکتور خـارجي . جستجو کند بلکه بايد آنها را در خود يافته و حل نمايد

 از ضعف و ناتواني ريشه گرفته و بيانگر آن است که چنين شخصـي مسـتعد پـذيرش هرگونـه
 گرچه . توان ارزش و مسئوليتي را در حزب به او واگذار کرد راين نمي بناب . خرابي و بدي است

 خواهد اين گونه نشان دهد که فردي خـوب و مخلـص اسـت و بـراي مبـارزه نيـز در ظاهر مي
 کسي بـه ارزش و اهميـت و سازند اما اطرافيان سد راه او شده و او را منحرف مي , ادعايي دارد

 توان به چنـين نمي . اي بيش نيست ه اسا اشتباه بوده و مغلط ي اس هاي چنين نگرش . او واقف نيست
 چرا که جز زيان چيـز ديگـري دربـر , اشخاصي اعتماد نمود و کاري را بر عهده آنها گذاشت

 حـزب بـر اسـاس کـار و . چنين افرادي فاقد نظم بوده و اطمينان بخـش نيسـتند . نخواهد داشت
 ت از هم خواهـد گسـيخت و چنـين سـازماني مبارزه آنها سير ترقي را نخواهد پيمود و تشکيال

 کسـي مـا را « : گوينـد ها در صفوف ما قرار دارند که مـي خيلي . تواند به خلق خدمت نمايد نمي
 امـا . در ميان همه محبوب سـازد خواهد حزب او را چنين کسي مي » پذيرد جدي نگرفته و نمي

 واقع شود و ايـن هـم از خود بايد کاري کند که مورد قبول , يک فرد . اين وظيفه حزب نيست
 را گـري انقالبـي معيارها و پرنسيپ بدين خاطر اگر کسي . گري ميسر خواهد شد طريق انقالبي
 از انجـام کـار و مبـارزه شـانه خـالي کـرده و . توانـد او را قبـول کنـد کسي نمـي , بجاي نياورد

 در تي مـرا حـزب بايسـ , گيـرد کند و بطور جدي مرا تحويل نمي کسي مرا قبول نمي « : گويد مي
 . مسئوليتي ندارد وظيفه و اما حزب چنين » محبوب سازد اعضاء ديگر ميان

 يک کادر حزبي نيـز بايـد . در ميان خلق كرد باز كرد خود را جاي حزب با کار و مبارزه
 . محبـوب سـازد اطرافيـان درميـان توانـد خـود را با اين معيار کسي که بخواهد مي ، چنين باشد

 براي قبوالندن خود دل اطرافيان را از خود شـاد , بدور از اصول حزبي هم وجود دارند اي عده
 يعنـي . دهنـد مي آنها يک اسلحه يا راديو را به , بخشند پول حزب را به اين و آن مي , سازند مي

 بـراي فريـب روسـتاييان اربـاب همـانطور کـه يـک . کننـد بر روي امکانات حزبي آقـايي مـي
 براي قبوالندن اي عده , وف ما نيز به همين ترتيب و نگرش در صف , بخشد چيزهايي را بدانها مي

 , قبوالننـد کساني که با پول و امکانات حزب خـود را مـي . زنند خود به چنين اموري دست مي
 اگر کسي درصدد است خود را به ديگران اثبات نمايد بايد بر اساس حقيقـت . خرابکار هستند

 احترام گذاشـتن و . ها و استعدادهايش باشد انايي رشد و ظهور تو و احترام , گري انقالبي , حزب
 باشد؟ بـراي مثـال چـرا رفيـق عگيـد را بر چه مبنا و به چه دليل مي PKK قبول کسي در ميان

 انسـان صـادقي اما کسي که بگويـد . گري او وجود نداشت کرديم؟ دليلي بجز انقالبي قبول مي
 تو آدم قابل قبولي باشي کسي بـدون اگر . گويد کند راست نمي هستم ولي کسي مرا قبول نمي
بر اين مبنا چنين سـخناني کـذب محـض و خدعـه و فريـب . زند دليل از پذيرش تو سرباز نمي
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 اينگونه افراد ناداننـد و درکـي از حقيقـت حـزب نداشـته و خصـايص آنـرا در خـود . باشند مي
 . باشـند لکه ولگرد مي ب يستند حتي از لحاظ شخصيتي نيز سازماني و سياسي ن . اند نهادينه نساخته

 اما يـک فـرد . سازند گويند و بدينگونه وضعيت خود را آشکار مي از اين رو چنين سخناني مي
 وقتـي يـک . بينـد بلکه در خـود مـي , ها را نه در خارج کند و نقص و نارسايي حزبي چنين نمي

 ه بايد بـه نبايد به او گوش داد بلک , رفيق علت نقص و معايب را در خارج از خود جستجو کرد
 و گفتـي مـادام تـو ادعـا داري تو مزدور و خرابکاري وگرنه چنين چيزهايي را نمـي « : او گفت

 تـوان اينگونـه او را مـي » بروز كننـد همه مشکالت دهي اين اجازه مي هستي چرا صادق اينقدر
 اگـر تـو . انجامـد گويد به فسـاد و غيبـت مـي مخاطب قرار داد چرا که بيان چيزهايي که او مي

 ؟ چه کسـي مـانع دهي اي انجام نمي ه شايست بيني چرا کار مي صادق و گر ينقدر خود را انقالبي ا
 حتي در صورت مانع , تو خواهد شد؟ چنين چيزي امکان ندارد زيرا اگر تو واقعاً انقالبي باشي

 PKK ايـن در حـالي اسـت کـه در ميـان . تواني آنها را از سر راه خود برداري تراشي هم مي
 گـري ي به شرطي که آن شخص يـک انقالبـ , تواند براي کسي ديگر مانع ايجاد کند کسي نمي

 چراکـه بنـا بـه . سازند ترديد راهشان را مسدود مي اما اگر اينطور نباشد بي . باشد PKK واقعي
 اما اگـر حقيقـت . دهد را اساس قرار نمي خط حقيقي حزب و کند خود عمل مي ميل وخواسته

 وقـت درخـواهي آن ، ر خود قراردهي و به جنگ مشـکالت بـروي حزب را اساس و مبناي کا
 توانـد مـانعي فـرا تواني آنها را حل کني و دري را بگشايي يا نه؟ آيا کسي مي يافت که آيا مي

 تـواني آنـرا برطـرف سـازي و اگـر هر چيزي مانعت شود مـي . راه تو ايجاد کند؟ ممکن نيست
 نظام حزب باشد تـو نيـز بـه همـان انـدازه نظم و چنين نکني به همان اندازه که رفيقي خارج از

 البته اين عدم قبول و مخالفت با . خارج از ديسپلين و قواعد و اصول حزبي قرار خواهي گرفت
 کسي را قبـول نـدارد و هـر کـدام ، بيني کسي مي يک وقت . گيرد هم نيز از آنجا سرچشمه مي

 يـک زمـاني در قرارگـاه مرکـزي نيـز حتي . شمارد اما واقعيتي در بين نيست خود را برحق مي
 خواسـت بـه با اين سخنان مـي . گفت قبولم ندارند مي » زکي خائن « چنين مسايلي وجود داشت

 . بقبوالند در ميان اعضاي حزب او را بايستي که گويد رهبري ب
 بايست خود مي , رهبري نيست ؟ اين وظيفه چنين كاري را انجام دهد رهبري شود مگر مي

 کسـي کـه نخواهـد سـر خـود را درد بيـاورد . هم نيازمند مبارزه و تالش اسـت اين . چنين کند
 ايـن هـم . خواهد هر چيزي را به نام حزب انجام دهـد يعني مي » حزب مرا قبول کند « گويد مي

 ايـن افـراد . کنـد خود را بر حزب تحميل نمـي گاه يک فرد حزبي هيچ . کار يک انقالبي نيست
 هـاي خـود را انجـام خواهند با آن کـار اند و مي شده حزب را خر خود تصور کرده و سوارش

حاکم اسـت امـا اي فلسفه چنين . دهند يا همچون گاوي دايماً او را بدوشند و شيرش را بنوشند
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 رفقـاي . انـد ها حزب را به چنـين وضـعيتي کشـانده خيلي متاسفانه . حزب نه خر است و نه گاو
 . تغيير دهند رو بايد سرتاپا خود را هاي خطرناکي دارند از اين زيادي چنين برخورد

 تـا آن موقـع جنـبش مـا بـه . طلبانه در جريان بـود گري راحت در آن دوران نوعي انقالبي
 گيري ايدئولوژيک قرار داشتيم و کـار و مبـارزه آن شکل حزب در نيامده بود در مقطع شکل

 يـک گـروه بـوديم شکل به زمانيکه هنوز . سيس حزب با دوره کنوني تفاوت دارد أ دوران تا ت
 گـري اجبـاري و الزم انقالبـي , تاسيس حزب اما پس از . انقالبي بودن داوطلبانه بود نه اجباري

ـوازين آن رفتـار کـرد نـه بـر اسـاس . گرديد  يعني در صورت پيوستن به حزب بايد بر اساس م
 که حزب به تو محول کنـد اي وظيفه در هر عرصه که الزم باشد و هر . عاليق شخصي و فردي

 شکل به سازماندهي اکنون ما به درجه . حال در هرجا که باشد , ناگزير از انجام آن خواهي بود
 امـا اکنـون هـم بسـياري از رفقـا بـه . ر را حـل کنـيم تـدا ق ا خواهيم مساله حزب ارتقا يافته و مي

 خواهنـد بـه هـا هسـتند کـه مـي خيلـي . هسـتيم ١٩٧٠ کنند گويي که در سـال رفتار مي اي گونه
 , ايم که در مورد قبول کردن نواحي و منـاطق مبـارزه به جايي رسيده . ه خود مبارزه کنند دلخوا
 کنيم و اين يعني مرگ ما و حزب و ناتوان ماندن با آنها بحث و مشاجره مي ... اسلحه و , وظيفه

 . اي بايد خود و اراده را بـه آن واگـذار کـرد ه زمانيکه به حزب پيوست . حل مشکالت حزب در
 وظيفه و مبارزه در هر کجا که الزم باشد بايد آماده بود تا بتوان بر اساس آنچـه کـه براي اداي

 يک فرد حزبي اينگونه بايد باشد و جز اين چيـز ديگـري . در آن است عمل نمود جنبش منافع
 . از او پذيرفتني نيست

 با اينکه رسماً نظام و . کرديم قتي ما يک گروه بيش نبوديم همچون يک حزب عمل مي و
 عمل کرديم که انگار بر طبق اساسنامه رفتار مي اي گونه وجود نداشت اما در زندگي ب اي برنامه

 در عين حال به ندرت در يـک . از ديگر احزاب همين نقطه بود PKK انفصال نقطه . کنيم مي
 همچـون يـک رهبـر مـورد ١٩١٢ لنين تا سـال . شود رهبري در گام نخست پذيرفته مي , حزب

 اما درحزب کمونيست روسيه چنين , با اينکه در گروه بلشويک مورد قبول بود . د قبول واقع نش
 اين حقيقتي . اما در تاريخ ما از روز اول تا کنون رهبري مورد قبول بوده است . موقعيتي نداشت

 حـزب و مبـارزه نخسـت يعني در ديگـر جنبشـها . شود هاي ديگر ديده نمي است که درجنبش
 اما در ميـان مـا . گردد شوند و آنوقت رهبري تعيين مي متحقق مي برخي اهداف و شکل گرفته

 گـروه را بوجـود آورد و , اينگونه نبود چراکه رهبري خود در آغاز تئوري انقالب را نگاشـت
 بـراي . تا کنون نيز رهبري ما خودش هژمـوني ايـن جنـبش را بـر عهـده دارد . آنرا آموزش داد

 نبـود اساسنامه و نظامي در کار . فاوت اساسي دارد در اين نکته با ديگر جنبشها ت PKK همين
 بـراي , گشـت مـي بر باورمنـد کـار و مبـارزه ه اي وجود داشت و دليل آن ب ه اما گويي که سامان

. ايم بدل به حزب شده م همين اکنون
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 ايـن هـم . داديـم شد بدون بحث و گفتگو آنـرا انجـام مـي زمانيکه امر و دستوري داده مي
 . گرفـت انضباطي که وجود داشت از رهبري نشات مـي نظم و . است PKK يکي از ابعاد مهم

 کـرد و بـه پـاکيزگي محـل کـار و رهبري بر اساس طرح و برنامه و با نظـم و ترتيـب کـار مـي
 . شد آنگاه وارد عمل مي , امور را تحليل کرده . داد زندگي اهميت زيادي نشان مي

 . ند داد و آنرا انجام مي ند آشنا بود ان اش به کار و وظيفه ايشان بودند در نزد تمام كساني كه
 در آن دوران يکبـار نديـدم . شـد شد و کاري روي هم انباشته نمـي آشفتگي در کار ايجاد نمي

 چنـين چيزهـايي را . توهين کند و يا غيبت او را بکنـد , را بيازارد هيچ کدام از رفقا ديگري که
 در ميان مـا روح رفاقـت و همبسـتگي . نديدم براي همين هم گروه ما بسيار پاک و فداکار بود

 کنند که در مقابل با همديگر رفتار مي اي گونه اما متاسفانه اکنون رفقا به . عجيبي وجود داشت
 اينها واقعيات . اين هم در صفوف ما جاي شگفتي و تعجب بسيار است , کنند دشمن چنين نمي

PKK آوري کرده و با خودشان جمع , ته خانواده و کوچه و بازار گرف , اينها را از خانه , نيستند 
 اين چيزها به اندازه فاصله آسـمان تـا . آنها را پياده کنند PKK خواهند که در اند و مي آورده

 سالم و پاک است و در آن مسخره کـردن PKK چونکه اخالق . دور هستند PKK زمين از
 گري حيله , نگيزي فتنه ا , اينگونه دروغگويي . همديگر و دشمني کردن با يکديگر وجود ندارد
 دورويي و غيره به هيچ , بازي حقه , هاي زشت و اينگونه رفتارها خارج از رسميت بوده و حرف

 شـما . اينها را پيروي کنـد PKK و هيچ کسي حق ندارد که در داخل , نبوده PKK وجه در
 اي هـ ايد و اعمال و رفتـار عجين نگشته PKK چونکه با , گيريد هرچيزي را به بازي مي ) رفقا (

 بهمـين خـاطر اسـت کـه همـه اعضـاي بـدنتان بـراي , ايـد خود را تحـت کنتـرل خـود نگرفتـه
 . اش تخريب است خرابکاري به كار افتاده و به هر جا برويد نتيجه

 خانـه و قهوه , هاي کوچه بازاري شما انسان . جدي است , يک انقالبي . بايستي جدي باشيد
 اگـر . را آلـوده کنيـد PKK شما حق نداريد که . را ويران نکنيد PKK ديگر . کازينو نيستيد
 PKK اما حق نداريـد کـه , توانيد همانطور آلوده بمانيد مي , هاي کثيفي هستيد خودتان انسان

 چونکـه صـاحب , را آلوده کنيد و الزم است که بدانيد از چنين نيرويي نيـز برخـوردار نيسـتيد
PKK بر PKK ايـن را بدانيـد کـه يـا خودتـان را بايـد . کند حاکميت داشته و آنرا اداره مي 

 . جايي نداريد PKK کاري در يا اينکه با آلودگي و کثافت , شويد اصالح کرده و پاکيزه مي
 هيچگـاه اينگونـه . خير » ! توانيم بمانيم و آنرا آلوده کنيم مي « : شايد بعضي از شماها بگوئيد

 , کنـد ديگـر برخـورد مـي اي شـيوه گيرد و به در برابرتان موضعي نمي PKK نبوده و اگر هم
 يـا اينکـه شـما اينقـدر , خبر اسـت فهمد و بي نه اينکه نمي . داليل مخصوص به خودش را دارد

 برعکس شمائيد کـه , محتاج شما نيست PKK . اينطور نيست , خير ! زرنگ و عاقل و بهاداريد
. هستيد و بايد اين واقعيت را بخوبي بدانيد PKK محتاج
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 چيزي را که در مورد دشمن بـه زبـان . آورند ي بر زبان مي همه چيز را يکي پس از ديگر
ــد نمــي ــه همــديگر مــي , آورن ــه همــديگر هــر چيــزي را مــي . گوينــد ب ــد شــما نســبت ب  . گوئي
 چونکـه اگـر , البته وجداني نمانـده اسـت . » ... فئودال و غيبت همديگر کردن و , جاسوس « : مثال

 بايستي که بـه خـوبي فکـر , يد زن هنگامي که در مورد رفيقتان حرف مي , وجدان وجود داشت
 چونکـه , توانيد هـر چيـزي را بگوئيـد مي , اما براي شما مهم نيست . بعدا بر زبان بياوريد , کرده

 توانـد هرکـاري را بـه همـين خـاطر هرکسـي مـي . کنيد وجدان نداريد و اين چيزها را قبول مي
ـورد شـخص مسـلما تح . توان نسبت به کسي تصميمي اتخاذ کنـي اما نمي , انجام دهد  ليـل در م

 گويي تأثير بدي بـر انسـان گذاشـته و چونکه احتمال دارد چيزي را که مي , بسيار مشکل است
 هيچ کس حق ندارد تحـت . اش بازي کني هايت رفيقت را مسخره کرده و با زندگي در تحليل

 , گري اين کارها را انجام دهد؛ داراي هـر سـمت و يـا مسـئوليتي باشـد مهـم نيسـت نام انقالبي
 دانـيم کـه ما خوب مـي . شود که به حزب زيان برساند تحت هيچ شرايطي به او اجازه داده نمي

 چـه کارهـايي ) بخـش ملـي كردسـتان ، جبهه رهـايي ERNK ( هاي سازماني خلق در فعاليت
 خيلي خوب از رفتارتان آگاهيم و , دانيم فکر نکنيد که نمي ! گوئيد کنيد و چه چيزهايي مي مي
 گوئيد؛ و اين فقط به سخن گفتن محدود نمانده و در مي , ه بر سر زبانتان بيايد دانيم که هرچ مي

 بـه ) ضـد چريكـي ( به همين خاطر نيز بيشتر از يک کنتراگريال . کردار و رفتار نيز اينگونه است
 گـري دوران گـروه ايـدئولوژي را بـا بر اين اساس نبايد انقالبـي . رسانيد خلق و حزب ضرر مي
 توانـد کـه بـه دلخـواه خـود در داخـل کسي نمـي . حزب درهم بياميزيم دوران پس از تأسيس

PKK بـه فـالن جـا , دهـم تواند بگويد که من ايـن کـار را انجـام نمـي نمي . گري کند انقالبي 
 انقـالب دوران . گري ممکن نيست انقالبي , بدينگونه . خواهم به همان جا بروم روم و يا مي نمي

 را به کسي محـول اي وظيفه اگر . ر هرجايي اينگونه است د . گري الزامي است انقالبي , » حزب «
 خـواهي کـه در تـو چگونـه مـي . شود فوراً زنداني شده و مجازات مي , کنند و آنرا انجام ندهد

 هنگـام گـروه اوليـه . چنين کاري را انجام دهي؟ آن دوران به پايان رسيده اسـت PKK ميان
 اگر در مورد مشـکالت بسـياري از رفقـا هم اکنون . اما االن ممکن نيست , شد چنين کاري مي

 امـا بـا ايـن وجـود . شود که از زمين تا آسمان از سيستم حزب دورند مشخص مي , تحقيق کني
 االن ! آري . بينـد هم خود را حزبِي تمام عيار ديده و حتي غيـر از خـودش کسـي را حزبـي نمـي

 . چنين حزبي درست شده است
 اي PKK طرز فکر هيچ کس ديگري را اي به حساب آورده و PKK طرز فکر خود را

 , نيسـت PKK اسـت و کـدام يـک مـال PKK اما معلوم نيست که کدام يک مال . داند نمي
 در PKK چونکـه واقعيـات . کننـد را به هزار طريـق اداره مـي PKK کنند و چرا اينگونه مي

د کـه شـو انجام داده مي PKK هاي زيادي تحت نام به همين خاطر نيز کار . اقليت مانده است
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 در , PKK در داخل PKK يعني . نداشته و از حقيقت آن دور است PKK هيچ ارتباطي با
 را بـه چنـگ خـود انداختـه و بـه نيـروي PKK , اقليت قرار گرفته است و خـرده بـورژوازي

PKK البتـه . خواهد حزب را متالشي کرده و هماننـد هيـواليي آنـرا ببلعـد چشم دوخته و مي 
 اگـر حـزب در مقابـل آن بـه شـدت . جنگد ايستاده و بر عليه آنان مي حزب هم در مقابل اينها

 جاي گرفته و بخواهد که PKK مسلما کسي که در داخل . نابود خواهد شد PKK , نجنگد
 و واقعيـت , بقبوالنـد PKK را تغيير دهد و واقعيات خود را بعنوان واقعيـات PKK حقيقت

 بـر واقعيـات PKK مقابـل آن نيـز قلمداد کنـد؛ در PKK شخصيت خود را بعنوان حقيقت
 در دوران گروه اوليه چنان روحيه رفاقتي وجود داشت . کند خود اصرار کرده و او را اداره مي

 در داخـل , امـا االن روح ديگـري درسـت شـده اسـت . کنـد را اداره مـي PKK که االن هـم
PKK عليه PKK ... و گـري حيلـه , دورويـي , انگيـزي در اين روح چه چيزي هست؟ فتنه ... 

ـم خطـر بزرگـي اسـت , شود يي مي PKK , بدين معني که هرکسي بيشتر فريبکار باشد  . اين ه
 . توجه بيشتري نسبت به اين خطر داشته و سد راهش خواهد شد PKK االن

 وظيفـه و کـار ايـن مرحلـه . باشـد دوران گروه ايدئولوژي مـي ١٩٧٠ ــ ٧٥ مرحله مذکور
 ريـزي يگر معنا؛ تعمق در ايدئولوژي در راستاي پايه به د . هاي ايدئولوژيک است شامل فعاليت

 چه کساني در ايـن مرحلـه وظيفـه خـود را . اين وظيفه اصلي بود . تئوري انقالب کردستان بود
 اما ديگر رفقا وظايفشان را تمام و کمال . هستند » حقي و کمال « بطور شايسته انجام دادند؟ رفقا

 امـا بـه حـزب نيـز , هاي زيـادي را انجـام ندادنـد عاليت البته هرچند که اين رفقا ف , انجام ندادند
 همچنين رهبري مشکالت . به همين خاطر نيز مشکالتي جدي وجود نداشت , ضرري نرساندند

 ايدئولوژيک را حل کرده و تئوري انقالب را ارائه داده و آن دو رفيق نيـز بـا ايشـان همکـاري
 خودسـازي و آمـوزش را هـدف , فاده کرده بقيه رفقا نيز از ثمره زحمات رهبري است . اند کرده

 دادند و درست و حتي اين را هم بخوبي انجام نمي . کردند اساسي خود قرار داده و تبليغات مي
 وظيفـه آنـان تبليـغ ايـن . دادنـد حسابي خودسازي و آموزش را اساس كار خـويش قـرار نمـي

 ايـن نيـز کـار . گـروه بـود ايدئولوژي و ترويج اين افکار و عقايد و جذب افراد ديگر به داخل
 در , اند و از اين لحاظ هيچ مشـکلي پـيش نيامـد مشکلي نبود و همه رفقا اين کار را انجام داده

 در آن زمان فعاليت . کرد نتيجه نيز گروهي قدرتمند درست شده بود و روز به روز پيشرفت مي
 ه خـارج از آنکـارا بنـابراين الزم بـود کـه فعاليـت بـ , در آنکارا تا حدودي پيشرفت کرده بود

 چونکه اين کار گـامي بـراي برگشـتن بـه کردسـتان , مسلما اين کار آساني نبود . گسترش يابد
 بـدين . شـود اين اولين بار در تاريخ است که با دانايي و هوشياري چنين گامي برداشته مي . بود

ر زمان خود چنين تصميمي بايستي د . هايش را از آنکارا به ميهن کشانيد فعاليت , ترتيب جنبش
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 رهبري در آن زمان در مـورد . در غير اينصورت متضرر خواهي شد , اتخاذ شده و عملي گردد
 : کرد اين سواالت تفکر مي

 آيا زمان آن رسيده است که اين جنبش چنين تصميمي را اتخاذ کند و در اين راستا گـام
 م منتقـل شـوند يـا در چگونه بايد گام نهاد؟ گروه همه باه , بردارد؟ اگر زمان آن رسيده است

 همـه اينهـا چند گروه کوچکتر؟ اين گروه به کجا رفته و بـه چـه نحـو کـارش را آغـاز کنـد؟
 . مسائلي بودند که الزم بود حل شوند

 . رهبري سفري را به کردسـتان آغـاز کـرد , قبل از آغاز برگشت نيروهاي جنبش به ميهن
 رفته و رهبري در ) ديلوک ( عنتاب , ) روحا ( ما به اورفا . من نيز او را در اين سفر همراهي کردم

 هاي کردي نيـز در جريان اين سفر او با چپ ترک و گروه . آن مناطق چند جلسه برگزار نمود
 ترديد اين تحقيق و آزمايشي براي اولين اقدام ما بود تا بدانيم آيا کـار بي . بحث و گفتگو کرد

 ه خانه رهبري نيز رفتـيم در آنجـا بـا چيـز ما به نتيجه خواهد رسيد يا نه؟ همچنين در اين سفر ب
 امـا در زمـان ورود بـه , عجيبي مواجه شدم؛ با آنکه رهبري چهار سال بود به خانه سر نزده بود

 بعد از صرف غذا پدر . اي عمل کرد که انگار هميشه با آنها در ارتباط نزديک بوده است گونه
 کرد بودن , کني از کردها حمايت مي ولي اکنون , تو قبال کمونيست بودي « : رهبري به او گفت

 رهبـري » . براي همين اگر بار ديگر کمونيست شـوي بسـيار بهتـر اسـت . مسئله خطرناکي است
 امـا , داند مسئله کردستان يک معضل خطرنـاک اسـت پدرم نيز مي « : خنديد و در جواب گفت

 » . چپ ترک هنوز بر اين مسئله واقف نيست
 اي که ما در راه آن به مبارزه دانست مسئله ي خود مي در واقع پدر رهبري با درايت و داناي

 ريـزي بـا ايـن مسـئله ناشيانه و بدون برنامه هرکس و , ايم همچون بازي با آتش است برخواسته
 دانسـت چـرا کـه فرجـام پدر رهبـري ايـن مسـئله را بخـوبي مـي . برخورد کند خواهد سوخت

 از سـوي ديگـر ايـن . رانـد را بر زبان مـي هاي گذشته را ديده بود و از اين رو چنين چيزي قيام
 اما بجز پدر , يک واقعيت است که مسئله کمونيست بودن در ترکيه خطر چنداني دربر نداشت

 . رهبري تا آن زمان نه چپ ترک و نه کسي ديگر به اين واقعيت اعتراف نکرد
 ه دانسـت اگـر کسـي در چنـين مسـئل رهبري بر خطرناک بودن مسئله کرد آگاه بود و مي

 چرا که مسئله آساني نيست امـا رهبـري , خطرناکي دخالت کند و محق نباشد نابود خواهد شد
 و . را به منصه ظهـور برسـاند PKK گذشته توانست با علم به اين حقايق و اخذ تجربه از تاريخ

 هـاي ديگـر بلعيـده و دولت ترکيه از همان روز نخست آن را همچون قيام , بود اگر جز اين مي
 در اين سفر رهبري تا زمان برگشت به آنکارا مرتبـاً جلسـه و سـمينار برگـزار . ساخت نابود مي

 بعد از مراجعت رهبري در مورد برگشت به ميهن چيزي نگفت؛ بيشـتر در ايـن مـورد . کرد مي
خواهند به ميهن شد تا بداند آيا آنها براي چنين اقدامي حاضر هستند و مي نظر رفقا را جويا مي



٨٩ 

 باشد و آيا ر؟ همچنين اين مسئله را دريابد که برخورد رفقا تا چه حد منطقي مي برگردند يا خي
 آگاه , کنند و آيا به نتيجه قدمي که برخواهند داشت خيالي با اين موضوع برخورد مي ي با ديد

 . کنند هستند يا خير؟ و آينده آن را چگونه پيش بيني مي
 ن آن فـرا رسـيده اسـت بـه کردسـتان آيـا زمـا « : پرسـيد سواالتي به اين مضمون از مـا مـي

 توانيـد آيـا مـي , چگونه برگرديم؟ شـما دانشـجو هسـتيد , برگرديم و اگر شرايط مناسب است
 رهبري با اين سواالت در صدد آزمـودن مـا بـود تـا » ترک تحصيل کنيد و به ميهن برگرديد؟

 چه کاري انجام خواهيم هاي خود عمل کنيم و مي بداند ما تا چه حد مصمم هستيم که به وعده
 او خود تصميم گرفته بود که بـه . خواست جواب اين سواالت را از زبان ما بشنود او مي . دهيم

 امـا . چرا که الزم بود و زمان آن نيـز فـرا رسـيده بـود . ردستان برگشته و مبارزه را آغاز کنيم ک
 . براي اين کار ضرورت داشت همه رفقا را بشناسد چرا که با اين نيرو در صدد آغاز مبارزه بود

 رفقا و کادرهاي خود را نيـز بخـوبي نشناسـد و , اگر کسي به قدرت و نيروي خود آگاه نباشد
 تواند گام بعدي را بردارد و اقداماتش نيمه نمي , تواند انجام دهد ند با اين افراد چه کاري مي ندا

 براي همين ضرورت داشت که بخوبي روحيه و تصميم رفقا را بشناسد تا او . کاره خواهند ماند
 د و از تواند انجام دهد تا از يک سو اين نيرو بيکار و معطل نمانـ بداند با اين نيرو چه کاري مي

 چـرا . سويي ديگر باري را بر دوش نکشد که توان حمل آن را نداشته باشد و در زير آن بمانـد
 باشد اين در حالي است که بايد در زمان و مکان مناسب خود خطرناک مي ت که در هردو حال

 بر اين اسـاس زمـاني کـه . را سازمان داده و بحرکت واداشت تا که نيرو بتواند وارد عمل شود
 آنگـاه چنـين ده، گيرد بطـور جـدي بـا ايـن مسـئله برخـورد كـر ري تصميم به برگشتن مي رهب

 . تصميمي اتخاذ کرد
 در زمـان برگشـت بـه , گروهـي کـه از آن بحـث کـرديم . اين يک تصميم تـاريخي بـود

ــد ــاد کردن ــي را ايج ــائل فراوان ــکالت و مس ــتان مش ــي . کردس ــا م ــياري از آنه ــيدند و بس  ترس
 براي اينکـه در آن . اقدامي بکنيم؛ حقيقتا هم شرايط بسيار خطرناک بود خواستند ما چنين نمي

 کنيم و چه روي خواهد داد و با چـه چيـزي مواجـه خـواهيم شـد؟ مي دانستيم چکار زمان نمي
 اما اين را نيز نبايد فراموش کـرد کـه کسـي , اي وجود داشت درست است که اراده و خواسته

 مشخص نبود در چنين زمـاني رهبـري . جا خواهد انجاميد دارد به ک دانست قدمي که برمي نمي
. بدون شک اين تصميم نيز مهم و تاريخي بود . گيرد اين گونه تصميم مي
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 برگشت گروه به ميهن
 بـراي . اما مشکالتي فرا راه ما وجود داشت , رهبري در مورد برگشت به ميهن مصمم بود

 از اين رو آنهـا را بـه , کجا به ميهن روانه سازد توانست تمامي گروه را بطور ي مثال رهبري نمي
 , شـوند زيرا احتمال آن وجود داشت کساني که رهسـپار مـي , نمود هاي متعدد تقسيم مي گروه
 ديگـر جنـبش , شـدند رفتند و با يک ضربه نابود مي براي همين اگر همه باهم مي . گردند نابود
 بـا گـروه , شـد روه کوچک نابود مـي برعکس اگر يک گ , توانست به عمر خود ادامه دهد نمي

 بـراي همـين ضـرورت داشـت همـه بـاهم بـه مـيهن . ديگر امکان ادامه مبـارزه وجـود داشـت
 اين نکته مهمي است و يکي از خصايص رهبري که بعـدها بـه ويژگـي حـزب بـدل . برنگردند

 ان ترديد در اختيار رهبري بود و او هميشه همچون عادت خود در زم سياست حزب نيز بي . شد
 سـاخت؛ بلکـه بخشـي را تمام نيروهايش را يک دفعه به عرصه گرم مبـارزه وارد نمـي , مبارزه

 يعنـي اگـر بخشـي از ايـن نيروهـا در . کـرد براي هرگونه خطـر احتمـالي در آينـده حفـظ مـي
ـار داشـته باشـد رويارويي با دشمن نابود مي  . شدند نيروي ديگري را براي ادامه مبارزه در اختي

 صـد بـار نـابود PKK ممکـن بـود از همـان روز نخسـت تـاکنون , کرد عمل نمي اگر اينگونه
 . ماند شد و نشاني از آن برجاي نمي مي

 کنم چونکه در صفوف مبارزه ما برخي رفقا هستند که از اين رو چنين مسائلي را ذکر مي
 معيارهاي شمارند و هرچيزي را براساس بينند و تنها خود را الزم مي لزومي به وجود حزب نمي

 يعني حزب و مبارزه آن را در نظر نگرفته و . کنند گيري مي شخصي تحليل کرده و از آن نتيجه
 کننـد و بـر اســاس معيارهـاي حـزب عمـل نکــرده و خـود را نيـز جزئـي از آن محســوب نمـي

 خواهند به ميلشـان عمـل کـرده و آنهـا را آنها مي . سازند چارچوبي را براي خود مشخص نمي
 ام حوصـله , زماني طوالني است اينجا هسـتم « : گويند مثال مي , وي خود قرار دهد سرمشق و الگ

 اي رخ داده و خيلـي ناراحـت يـا چنـين حادثـه , خواهم از اينجـا بـروم براي همين مي , سر رفته
ـد و قبـل از اراده و احساسات من جريحه ... اند شده  دار شده است چرا فالن کس بعد از مـن آم

 » . ب اعتماد کرده است براي همين مرا گذاشت و ديگري را فرسـتاد من رفت؟ حزب از من سل
 در ايـن در حاليسـت کـه . پرورانـد به اين ترتيب هزار و يک فکر و خيال را در ذهن خود مـي

 بر اساس ميـل و تقاضـاي شخصـي هـيچ PKK اي وجود ندارد و چنين مسئله PKK صفوف
 هايش به بر اساس نيازهاي عصر و برنامه بلکه جنبش خود را , برد را به پيش نمي اي مبارزه کس

 . دارد يعني نيروي خود را بر اساس اين ديدگاه سـازمان داده و بـه حرکـت وا مـي . برد پيش مي
 همانطور که قبال اشاره کرديم رهبري بخشي از نيروها را بـه عرصـه جنـگ فرسـتاده و بخشـي

. داشت ديگر را نگه مي
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 داد و براي زمان الزم آنها را آنها را تعليم مي , کرد کساني را که به جبهه جنگ اعزام نمي
 اين نيـروي يـدکي را بـراي مداخلـه بـه , اي ديد ساخت تا اگر در مکاني حزب ضربه آماده مي

 هاي سريعي روي دهد و نيـروي مسـتقر در آنجا اعزام نمايد؛ يا ممکن است در جايي پيشرفت
 گر در جريان عمليات به دليل شناسـايي و ا . آنجا کفايت نکند و حزب اينگونه وارد عمل شود

توان از نيروي يدکي استفاده کرد و با هرگونه خطـري مقابلـه ضربه زدن مشکالتي رخ داد مي
 به شرطي که اگر تمام نيروي خود را وارد جنـگ نکـرده . نمود و عمليات را به پيروزي رساند

 هـاي جنگـي از آن پيـروي اکتيک يعني اين قانون و مقررات است که بايد در مبارزه و ت . باشد
 هيچگاه تمام نيروي خـود را بـه جبهـه , همچنين اگر مطمئن نباشد . کرد و آنها را رعايت نمود

 ولي اگر احتمال خطـر کـوچکي در بـين , گسيل ندارد حتي اگر اطمينان هم وجود داشته باشد
 ر اين اسـاس بايـد پذيري وجود دارد و ب الزم است هميشه به ياد داشت که احتمال ضربه , باشد

 بـراي همـين بايـد هميشـه نيـروي کمکـي و يـدک بـراي مقابلـه بـا حـوادث . تدابيري انديشيد
 . غيرمترقبه و جريانات خطرساز در اختيار داشت

 که تصميم گرفتيم از آنکارا به کردستان برگرديم الزم بـود از قـانون بر اين اساس زماني
 از رفقـا را بـه مـيهن اي عـده بـار اول . ا انجـام داد فوق پيروي کنيم و رهبري با دقت تمام آن ر

 نکته ديگر اينکه زماني قبـل . گسيل داشت و گروه اصلي در آنکارا به فعاليت خود ادامه دادند
 : را ديده بود او بـه رهبـري گفتـه بـود ) ترکيه PDK نماينده ( از اين اقدام رهبري سراج بلگين

 چنـين تهديـداتي PDK . » ا خـواهيم شکسـت کسي که به کردستان قدم بگذارد قلم پـايش ر «
 دهي و ترکيه آنها را جهت MIT چرا که يک مبناي سازماني داشت و در همان حال . کرد مي

 PDK بدين ترتيب در جايي کـه . آنها کامالً تحت کنترل اين سازمان بودند . کرد حمايت مي
 اوانـي داشـتند و ر چـرا کـه آنهـا نفـوذ فـ . داشته باشد حضور داشت کسی نمی توانست فعاليتي

 بايسـت جـايي در زمان برگشت به کردستان مي از اين رو ضرورتاً . توانستد آنرا نابود سازند مي
 را انتخاب کرد که بتوان در آن مبارزه کرد و قـدمي برداشـت و جـايي کـه مـا در آن اسـتقرار

 کـارا بـا جـوهر آن زيرا ما در ترکيـه بـزرگ شـده و در . يافتيم مکاني در حوالي مرز ترکيه بود
 ما در همان حـال ا , تر بود اسکان در اين منطقه براي ما آسان , گري آشنا شديم همچنين انقالبي

 در حکـاري نيـز مشـکالت . که شرايط کـار و مبـارزه در آنکـارا بسـيار سـخت و دشـوار بـود
 . شديم کرديم با تلفات سنگيني مواجه مي متعددي وجود داشت و اگر در آن منطقه اقدامي مي

 چرا که تجربه و شناخت چنداني نداشتيم همچنين منطقه حکاري کامالً تحت کنترل دولـت و
PDK خورديم و دليل کرديم به شدت ضربه مي برای همين اگر ما در آن زمان کاري مي . بود 

 همچنـين مـا يـک . نرفتن ما به عمق خاک کردستان و اسکان در مرز ترکيه به اين خـاطر بـود
توانستيم اي همچون حکاري نمي احتياج مبرمي به کادر داشتيم و در منطقه جنبش نوپا بوديم و
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 در جايي که از لحاظ اجتمـاعي پيشـرفته و انسـانهاي روشـنفکري وجـود . کادري جذب کنيم
 اين مناطق در کجا واقع شده بودند؟ اين مناطق . توان به آساني عضوگيري کرد داشته باشند مي

 تـوان بـه برعکس در مناطق ديگر همچون بوتان نمي . کيه بود مرزهاي تر , مطلوب براي مبارزه
 چيـز ديگـري , آساني عضوگيري کرد حاصل تالش ما در اين مناطق بجز جـذب چنـد کـادر

 اين , آغاز کرديم هاي مناطقي که در آنجا مبارزه را نبوده است از سويي ديگر يکي از ويژگي
 توانستيم ود از اين رو اگر ما در اين مناطق مي بود که سياست استحاله ملي تاثير فراواني نهاده ب

 کرديم کـه در تمـام کردسـتان بـه دشـمن اي وارد سازيم قدرت آن را پيدا مي به دشمن ضربه
 توانسـتيم در کردند به سهولت مـي اين مناطق کردها رستاخيزي نو مي در زيرا اگر . ضربه بزنيم

 اي براي تضمين قـدرت و اين مناطق حلقه از سويي ديگر . نواحي ديگر مبارزه را تداوم بخشيم
 ها و مسايل فراواني نيز وجود داشت سختي ، اما با تمام اينها . تامين ملزومات کار و مبارزه بودند

 . هاي فراوان مواجه شديم از اين رو در زمان برگشت به ميهن با زحمات و سختي
 تا بدانيم کدام منطقه براي به اين ترتيب ابعاد مختلف اين مسئله را تحقيق و تحليل کرديم

 تـوان سـوالي را در اينجـا مـي . از اين رو مناطق مرزي را برگزيـديم . آغاز مبارزه مناسب است
 ترديد قبل از هر چيز خصـلت حـزب و رهبـري را مطرح کرد اين اقدامات به چه معناست؟ بي

 چـرا . دارند مند برمي آگاهي و با بينشي نظام , کند که هر قدمي را از روي طرح و برنامه بيان مي
 کننـد بسياري از رفقاي ما کارهايي مي . اي دست يافت توان به نتيجه که اگر اينگونه نباشد نمي

 شـوند کـه اند که با ضربه مواجه مي که فاقد هدف و برنامه است يا برخي هنوز گامي برنداشته
 يعنـي بايـد . همـي اسـت نکتـه م , گري ايـن در انقالبي . گردد الذکر بر مي اين هم به فاکتور فوق

 اقدامات چنان از روي برنامه و هدف صورت گيرد که ضربه وارد نشود و بتوان جاي پايي باز
 ايـن شـرط اساسـي . د ا آنگاه بايد مبارزه را توسعه و گسترش د . اي دست يافت کرده و به نتيجه

 کـاري اقـدام اگر تـو بـه . است مسئله فقط اقدام به کار نيست بلکه نتيجه و پايان آن مهم است
 اي حاصل نشد هر قدر که کار تو درست بوده باشد سـزاوار احتـرام و تمجيـد کردي اما نتيجه

 از اين رو اقدام ما براي برگشت به ميهن با ريزبيني همه جانبه از هر لحاظ تحليل شـد و . نيست
 . ديد آنگاه آنرا عملي ساختيم براي همين نتيجه بخش بود و بعدها موجد ترقي و پيشرفت گر

 پيروزي حتمي و . جايي براي شکست وجود ندارد PKK در فلسفه و خط مشي مبارزاتي
 دارد مطمئن است و ترديدي در رسيدن به پيروزي و هـدف از هر قدمي که بر مي . قطعي است

 نه همانند برخي رفقا که اقداماتشـان عقـيم . است PKK اساسي و ديدگاه مشي اين خط . ندارد
 اقـداماتش را بـه فرجـام PKK . تداوم کـار و رسـيدن بـه هـدف ندارنـد ماند و اصراري بر مي

 آن عضو حزب که کاري نکرده و اقداماتش از روي . رسانده و بر رسيدن به هدف اصرار دارد
اي PKK طرح و برنامه نبوده و يا مصر به ادامـه کـار و رسـيدن بـه نتيجـه نيسـت هرگـز يـک
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 دون برنامـه و هـدف اقـدامي نکـرده و در به هيچ وجـه بـ PKK باشد؛ چرا که يک عضو نمي
 هر کـس آنـرا . اين شرط اساسي است . باشد فعاليت خود دقيق و مصمم به رسيدن به هدف مي

 اي بـودن PKK توانـد ادعـاي کسي نمـي , اي بوده و در صورت عکس آن PKK عملي کرد
 شـهر رفيـق حقـي را بـه آدانـا کـه يـک , قبل از اقدام براي برگشـت بـه کردسـتان . داشته باشد

 کرد و براي او عالوه بر مبارزه کار مي . فرستاديم تا فعاليت خود را آغاز کند , نشين است ترک
 کرديم امـا گرچه ما نيز همچون رفيق حقي کارگري و حمالي مي . فرستاد ما در آنکار پول مي
 در . فرستاد ماند براي ما مي کرد از اين رو رفيق حقي پولي را که اضافي مي پول ما کفايت نمي

 سـختي و گرسـنگي کشـيده رفيـق , کسي که بيش از همه خسـتگي ، ميان گروه ما در آن زمان
 او قبل از همه آنکارا را ترک کـرد در آدانـا کـار تشـکيالتي را شـروع کـرد و . باشد حقي مي

 . نمود ما و خودش را تامين مي ، کارگري کرد
 قبل از همـه؛ . ني روبرو شديم زماني که به ميهن برگشتيم باز با مصائب و صعوبتهاي فراوا

 اي نداشـتيم از سـوي ديگـر تجربه . کرديم رفتيم و اقدام به کار و مبارزه مي بار اول به ميهن مي
 خيلـي , ايـم کرديم از آن رو که در آنکارا آموزش تئوريـک و ايـدئولوژيک را ديـده فکر مي

 دسـتان برگشـتيم ديـديم کـه اما وقتـي بـه کر . توانيم خيلي کارها بکنيم چيزها را بلد بوده و مي
 شروع به آمـوزش براي همين مجدداً . دانيم اينگونه نيست و مسائل فراواني وجود دارد که نمي

 آموزش , پيوستند کرديم و کساني را که به صفوف ما مي همگام با آن فعاليت مي . خود کرديم
 . داديم مي

 برايمان روشن گرديـد از اين لحاظ نيز دچار مشکل شديم و سختي بسياري کشيديم زيرا
 بـا ايـن همـه هـر چنـد . که دانايي ما جوابگوي تالش و مبارزاتمان از لحـاظ پراکتيـک نيسـت

 هاي خود را کنـار نشيني نکرده و بيشتر بر آن تاکيد و ابرام ورزيديم و ضعف عقب , سخت بود
 بـا چنـين . يم نهاده، آموزش خود را ادامه داده و به وظايف کاري خود نيز جامه عمـل پوشـاند

 بـا مشـکالت مـالي نيـز . اي در برابر اين وضع ناخوشايند ايستادگي و مقاومـت نمـوديم روحيه
ـارگران , اولين بار که به شهر عنتاب رفتيم . مواجه بوديم  پيش از هر چيز کوشيديم که ميدان ک

 عازم سـفر وقتي از آنکارا . را بيابيم تا کاري را دست و پا کنيم و با پول آن امرار معاش نماييم
 هاي رفقا در آنکارا بـاز هـم با وجود پس انداز و کمک . بود ، نماد همچون شديم پول برايمان

 . آورديم کم مي
ـارگران , من و رفيق کمال هنگامي که به شهر عنتاب رسيديم  فوراً به جستجوي ميـدان ک

 ودتـر مجبـور مانـديم تـا هرچـه ز , پرداختيم به خاطر عدم آشنايي و نداشتن دوست و آشـنايي
 بعد از به دست آوردن کار و پيدا کردن جـايي . تا خود را اداره نماييم , کاري دست و پا کرده

کـرديم و هـم هـم کـارگري مـي . مدت شش ماه را بـدين منـوال سـپري کـرديم , براي اقامت
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 عـالوه بـر آن از وظـايف تشـکيالت نيـز . نموديم و مبارزه را با آن فراهم مي ملزومات زندگي
 هـا بـه رفقـاي ديگـر کمـک کـرده و برايشـان پـول تهيـه حتي بعضي وقت . ديم کر غفلت نمي

 زيرا تا آن موقع نه با کسي ارتباط داشتيم و نه دوست و خويشـاوندي در آن منطقـه . کرديم مي
 رفقـاي ديگـر پخـش شـدند و هـر چنـد , بعد از ما . کرديم در چنين شرايطي مبارزه مي . داشتيم

 . رفيق فواد و تني چند از رفقا عازم درسيم شـدند . ازم گرديدند اي از کردستان ع گروه به ناحيه
 . شدند ... ، آگري و قارس و باتمان و ) آمد ( بعد از آنان گروهي ديگر از رفقاي رهسپار دياربکر

 با چنين روشي در کردستان نفوذ کرديم و تمامي رفقا در جايگـاه مشـخص خـود مسـتقر
 گرديدند و گروهي نيز در آنکارا مانـدگار شـدند از تمامي رفقا گروهي عازم کردستان . شدند

 همچنين بـه . مبارزات آنان بيشتر جنبه فکري و تئوريک داشت . و به مبارزات خود ادامه دادند
 نمودند و کادرها را آمـوزش داده و هاي ديگر را تقويت مي ايجاد رابطه مشغول بودند و گروه

 مـا در مـيهن مبـارزات خـود را زود آغـاز آنچه اهميت داشت اين بـود کـه . ساختند آماده مي
 اين بود کـه تنهـا بـه گـام اول محـدود تر از آن اما مهم . نموديم و گامهاي آغازين را برداشتيم

 . هاي ديگري را به دنبال داشته باشد نماند و گام

 غاز مبارزه ايدئولوژيک در کردستان آ
 کـه بـا تمـامي افکـار و بـود ترين وظـايف مـا ايـن يکي از اساسي , بعد از رسيدن به ميهن

 يعنـي . اي مطلـوب دسـت يـابيم هاي ديگر مبارزه نماييم و در اين مبارزات به نتيجه ايدئولوژي
 . سـاختيم و مسـتقر مـي رسانيده اثبات به آن را نموده، پراکتيزه را PKK بايستي ايدئولوژي مي

 وژي حاکميـت نيـز، ايـدئول . زيـادي در کردسـتان وجـود داشـتند ي ها زيرا افکار و ايدئولوژي
 لوژي کماليسـم و عـالوه بـر ايـدئ . يعنـي ايـدئولوژي کماليسـم بـود , ايدئولوژي رسـمي دولـت

 خود چپ را بر ها که نام ايدئولوژي سوسيال شونيسم . هاي ديگري نيز وجود داشتند ايدئولوژي
 گرايـي نيـز وجـود ه حتي ايـدئولوژي دينـي و مـذهبي و عشـير و ناسيونال فاشيسم . نهاده بودند

 براي همين نيز اگـر . ايدئولوژي رسمي و حاکم همان کماليسم بود , همانطور که گفتم . داشتند
 الزم بود در آغـاز و , خواست در کردستان خود را سازماندهي نمايد جنبش و يا تشکيالتي مي

ـارت ديگـر بـه تمــام . قبـل از هـر چيـز در رويـارويي بـا ايـن ايـدئولوژي پيـروزي شـود  بـه عب
 جايگاه ست توان در غير اينصورت نمي . ور شده و محکومشان سازد ي ديگر حمله ها ايدئولوژي

 اين نه تنهـا در کردسـتان بلکـه در تمـام . خود را پيدا کند و فرصت مبارزه را نيز نخواهد يافت
 مهـم نيسـت در کجـا باشـيم، امـا الزم اسـت نخسـت از طريـق فکـر و . کشورها مصـداق دارد

اين تئوري را پراکتيزه نمود براي اينکه دريابي که آيـا ايـن عداً ب . ايدئولوژي مسائل حل گردند
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 يـابي نمـوده بايستي آن را چاره . فکر درست است يا نه؟ کدام جنبه آن اشتباه و يا صحيح است
 . و بعداً آن را وارد ميدان کرد

 گـردد و در برابـر تمـامي هاي ديگر پراکتيزه مـي شک فکري که در مقابل ايدئولوژي بي
 کند، الزم است که از لحاظ ايدئولوژي نتيجه بخـش واقـع آرايي مي ر و اذهان ديگر صف کا ف ا

 . در غير اينصورت اين جنبش توانايي ادامه مبارزات را از دست خواهد داد . گردد
 زيرا براي اولين بار بود که با نام کردستان . ما در اين مورد جنگ سختي را شروع کرديم

 کرد و اين مجبورمـان خاست و در اين راه مبارزه مي نبشي به پا مي و استقالل و آزادي ميهن ج
 البته چنين هم شد و ما نه تنها بر ضـد . هاي ديگر بجنگيم ساخت که در برابر تمامي ايدئولوژي

 تا اينکـه در فرجـام . هاي ديگر نيز اعالم جنگ نموديم کماليسم بلکه بر ضد تمامي ايدئولوژي
ــروز ــدئولوژي گــروه اول پي ــت اي ــه دســت ياف ــل نيــز تمــامي فکــر و . شــد و بــه نتيج  در مقاب

 بعـد از توفيـق در مبـارزه . هـاي ديگـر شکسـت خـورده و صـحنه را خـالي کردنـد ايدئولوژي
 و ايـن بـه . کرد کم رشد و گسترش پيدا ايدئولوژي مبارزاتمان در کردستان توسعه يافت و کم

 رآمد باشد و با اين نيروي کا ستي مي ايدئولوژي در , خودي خود اثبات کرد که اين ايدئولوژي
 . تواند به نتيجه برسد خود مي

 مشکالت زيـادي . حمالت سختي در برابر ما صورت گرفت ، در آغاز مبارزه ايدئولوژي
 بويژه چپ ترک در ايـن مـورد بـه تحرکـاتي ايـذايي عليـه مـا مبـادرت . برايمان ايجاد نمودند

 هـاي فکـر و بـه نظـر مـا راه . سلحانه را شروع کنيم مبارزه م خواستيم در آن هنگام نمي . کرد مي
 علت آن نيز اين بود . اما آنان اسلحه برداشته و جنگ مسلحانه را آغاز نمودند . گفتگو بهتر بود

 اما آنـان . که ما هنوز جنبشي کوچک و نورسته بوده و خود را کامال سازماندهي نکرده بوديم
 خواسـتند در براي همين مـي . زرگي نيز بودند و صاحب نيروي ب ه سازمان و قدرت زيادي داشت

 علـت چنـين . اي بزنند تا نيرومند نگرديم و اسم و رسمي پيدا نکنـيم همان آغاز کار به ما ضربه
 رفتيم و يا ايدئولوژي ما بـه هـر کجـا برخوردشان بيشتر به اين دليل بود که ما به هرکجا که مي

 شدند و چهـره زشـت ه و ورشکست مي رسيد ايدئولوژي و احزاب ديگر شکست خورد که مي
 . توانسـتند کـه در برابـر مـا چهـره راسـتين خـود را پنهـان نماينـد گرديد و نمي آنان آشکار مي

 براي همين آنان نيز اين حقيقت را درک کرده بودند . گونه بودند هاي ترک اين خصوصاً چپ
 هـاي ديگـر جـايي بـراي دانستند که اگر اين جنبش ما در کردستان تداوم يابـد، سـازمان و مي

 . ماندن نخواهند داشت
 دانستند که اگر جنبش ما در کردستان ادامه يابد آنان ديگر باقي نخواهند ماند و بـراي مي

ــين مخــاطره ــل مــا ايســتادند , اي را مســدود ســازند اينکــه راه چن ــه هــر طريقــي در مقاب ــا . ب  ام
براي همين . ر ما بي چاره مانده بودند توانستند در برابر اين ايدئولوژي کاري کنند و در براب نمي
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 همچنين تمام قدرت و توانايي خود را . نيز خواستند با فشار و ترور در کردستان ماندگار شوند
 دانستند اگردر همان ابتـدا جلـوي مـا را نگيرنـد ديگـر زيرا مي . براي مقابله با ما به کار گرفتند

 بلعکس آنـان نيـز روز . نموديم يشرفت مي کم پ کم چون ، نخواهند توانست در کردستان بمانند
 و کسـي تـوان شـدند هاي فراوانـي مـي آن زمان بحث و گفتگو . ردند گ رکود مي دچار روز به

 حتـي . توانست جلوي ما را سد کند و بـر مـا فـائق آيـد يا نمي ، نداشت را ايستادگي دربرابرمان
 خانه معلمان . شدند ث و گفتگو نمي دادند و با ما وارد بح توانستند مارابه عنتاب راه نمي اگر مي

 شديم و در آنجا جلسه برگـزار شد وارد آنجا مي وجود داشت که ما با زور و کتک هم که مي
 در آن . گذاشتند که پاي ما به اين امـاکن برسـد شدند و نمي ولي آنها سد راه ما مي , کرديم مي

 در جـايي . رفتـيم مـاکن مـي وقت فقط من و رفيق کمال بوديم که براي بحث و گفتگو به اين ا
 نشستيم که پشتمان به ديوار باشد تاکه در موقع گفتگو کسـي نتوانـد بـه مـا از عقـب ضـربه مي

 . کـرديم در چنين شرايطي مبارزه مي . توانستيم از خود دفاع کنيم مي که فقط اينگونه چرا . بزند
 اي را خواستند توطئه براي همين . آمد رفيق کمال سخنراني چيره دست بود که بر همه فايق مي

 شـما خودتـان را خيلـي " بدين منظور يک بار يکـي از آنهـا بـه مـا گفـت . عليه او ترتيب دهند
 اين يکي از خصايص رفيـق کمـال . الفور جواب اورا داد رفيق کمال نيز في " شماريد بزرگ مي

 زود براي همين , دانست هدف او چيست بود که فورا سخنان طرف مقابل را درک کرده و مي
 ترديـد ايـن يـک خصـلت بـي . از ايـن لحـاظ بسـيار مـاهر بـود . کـرد جوابي بـراي او پيـدا مـي

 د يـ تئـوري و سياسـي نيرومنـد و ژرف با , ي است و يک انقالبي اگر از لحاظ فکـري انقالبيگر
 اگـر کسـي نتوانـد . حلـي بـراي آن بيابـد فورا مسائل را درک کرده و به آنها جواب دهد و راه

 در . باشد رک نمايد و به او پاسخ گويد از لحاظ سياسي و سازماني ضعيف مي طرف مقابل را د
 کنيم و دليل آن نيـز ايـن اسـت کـه از شود که آنها را درک نمي ميان ما خيلي چيزها گفته مي

 بيگمـان کسـي . کنيم لحاظ سياسي و تجربه مبارزه بسيار ضعيف هستيم؛ براي همين درک نمي
 اي برسد و جوابي بيابد يا اگر درعمل خطـري روي دهـد ه نتيجه تواند ب کند نمي که درک نمي

 بـراي . رفيق کمال پير در اين زمينه بسيار کارآمد بود . تواند مانع آن شود و آن را حل کند نمي
 بينـيم و هـيچ البته که ما خود را بزرگ مـي « : جواب داد , همين وقتي که چنين چيزي گفته شد
 نيسـت و کماليسـت و مـا و م چـرا کـه شـما سوسـيال شو شکي در آن نيست که ما بزرگ هستي

ـه و بـزرگ هسـتند و , در جهان نيـز . کمونيست و سوسياليست هستيم  سوسياليسـت مـافوق هم
 به اين ترتيب . » دليل بزرگي ما نيز همين است . سوسياليست و کماليست نيز تشابهي با هم ندارند

 چطور جواب ما را بدهند براي همين دانستند آنها نمي . رفيق کمال پير همه آنها را ساکت کرد
 براي همين . توانند با بحث و گفتگو در مقابل اين ايدئولوژي قرار بگيرند مطمئن بودند که نمي

خشونت و ترور متوسل شدند و خواستند به اين شيوه ما را محاصره کنند و از کار و مبـارزه به
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 نکنـيم بلکـه حتـي نتـوانيم درآنجـا نيـز کاري کردند که نه تنها مقابلـه در واقع نيز . دور سازند
 ديگري را توانيم به اين شيوه با آنها مقابله کنيم ناچار شديم راه زماني که ما ديديم نمي . بمانيم

 برگزينيم و با شدت و خشونت با آنها مقابله کنيم و به ايـن ترتيـب توانسـتيم خـود را در آنجـا
 چراکه . ها از دولت بسيار بدتر بودند و سوسياليست چپ . ماندگار سازيم و به مبارزه ادامه دهيم

 گـاه و از آنجا که ما فاقد تکيه کردند و خطر ايدئولوژي ما را عليه ايدئولوژي خود احساس مي
 با اين وجود در اکثر بحث و گفتگوها حاضر شده و در آنها شـرکت حتي يک دوست هستيم

 حتي زماني که به اين اماکن بحث . شدند وارد عمل مي براي همين به شدت عليه ما ، کرديم مي
 هـا از کردسـتان و کـرد رفيق جمعه و کمال آمدند اين " گفتند باز از دور مي رفتيم و گفتگو مي

 همچنين در زمان بحث و گفتگوها . خنديدند ما را مسخره کرده و مي " کنند بحث و گفتگو مي
 هـدف آنهـا مشـخص بـود . دنـد کر کردنـد و مـا را تحريـک مـي اکثرا ما را با زنان مواجه مـي

 هـاي خـود منجالب برنامـه خواستند اراده ما را درهم بشکنند و با اين مسخره بازيها ما را به مي
 . کردند اين شيوه را نه تنها در عنتاب بلکه در همه جا اجرا مي . بکشانند

 اولين شهيد ما در کردستان
 را به " آيدين گل " رسيم رفيق در شهر د ١٩٧٦ ها در چپ , در جريان اين ستيز و کشمکش

 رفيق آيـدين گـل تـا . را عليه ما آغاز کردند اي گسترده شهادت رسانيدند و با اين ترور تهاجم
 با اين کار ما . او به تازگي با ما ارتباط برقرار کرده و رفيق جواني بود . آن زمان در دانشگاه بود

 جريان مهمي بودکـه . ارزه قرار داشتيم را تهديد کردند چرا که تازه کار بوديم و در سرآغاز مب
 اي در آن زمان اسـلحه . کنند خشونت با ما مقابله مي با ها ما را هشيار ساخت و نشان داد که اين

 همچنين ما خـود را بـراي يـک نبـرد . نداشتيم که با آن جوابشان را بدهيم و از خود دفاع کنيم
 ولي آنهـا بـه . ما اين تنها راه درست بود براي . فکري و ايدئولوژيک با آنها آماده کرده بوديم

 نگريسـتند بـه کردند چرا که زماني که به طرز مبـارزه و اقـدامات مـا مـي عمد اين کارها را مي
 رفيق آيدين گل اولين شهيد . گفتند اگر اين طوري ادامه دهند ما را نابود خواهند کرد خود مي

 بـه نـام علـي ) توزلوچـاير ( ما در آنکـارا قاي ولي قبل از اين نيز يکي از رف . ما در کردستان بود
 اما رفيق . اش بر اثر شليک يک گلوله به شهادت رسيده بود آکدال در زمان پاک کردن تپانچه

 ناميدند به آيدين گل اولين شهيد ما بود که به دست کساني که خود را چپ و سوسياليست مي
 . شهادت رسيد

 ن نـا ما مصمم بوديم مبارزه همچ ولي . ي بر ما نهاد چنين شهادتي براي اولين بارتاثير فراوان
 يعنـي مبـدل بـه جنـگ مسـلحانه و بـه . در عرصه ايدئولوژي ادامـه يابـد و از آن خـارج نشـود

اين نـه بـدان . خواستيم با فکر و ايدئولوژي به نتيجه برسيم کارگيري خشونت نشود چرا که مي
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 اما آنها به . جنگ را آماده کنيم وانستيم زمينه ت معنا بود که ما توان جنگيدن را نداشتيم و يا نمي
 اين فشارها بـه حـدي . پرداختند بيشتر مي آميز خشونت بكارگيري راهكارهاي عمد به جنگ و

 در ايـن جنـگ و کشـمکش . بود که ما ناچار شديم از خود دفـاع کنـيم و وارد جنـگ شـويم
 چـرا . آن را از کردستان بزداييم هدف اساسي ما فروپاشاندن کماليسم در کردستان بود تا تاثير

که نظام کماليسم بر اساس منافع و ايدئولوژي بر کردستان تحميل شده و خود را مستقر ساخته
ـاي تـرک بـه نـام چـپ روي و . و ما در صدد شکستن و نابودکردن آن بوديم . بود  اما چـپ ه

 يعنـي . م ي گيـر مـا عليـه آن موضـع ب كـه گذاشـتند انقالبيگري اين نظـام را حفـظ کـرده و نمـي
 ايـن . در کردستان تداوم يابد و به اقتـدار خـود ادامـه دهـد نان خواستند نظام کماليسم همچ مي

 به اين ترتيب در اينجا اسـاس و اصـول جنـگ و درگيـري آن . هدف و اساس جنگ آنها بود
 . ها روي داد موقع ميان ما و چپ

 كرد و احتماالً ت نمي هيچ وقت پيشرف PKK ورزيديم، اگر ما به اين جنگ مبادرت نمي
 در آغـاز . به همين خاطر اين جنگ مهمي بود . داشت نيز وجود نمي PKK امروز حزبي به نام

 هـا از چـپ . اما بعداً دريافتيم كه اين جنگ ضرورت داشت . كرديم به خوبي آن را درك نمي
 در . در راستاي نهضت خود آتش آن را بر افروختند . اهميت اين جنگ براي خود خبر داشتند

 سـپس پـي بـرديم كـه ايـن جنـگ . كرديم حالي كه همانند آنها نفع خود را در آن درك نمي
 ها ما كرديم، چپ نشيني مي اگر در آن هنگام ما در مقابل آنان عقب . مشروع و به جا بوده است

 هـاي گذاشـتند و تمـام راه كردند و منفذي بـراي تـداوم مبارزاتمـان بـاقي نمـي را محاصره مي
هـر . شـديم ان را مسدود ساخته و ما هرگز در كردستان صاحب جايگاه و قدرت نمي م فراروي

 چند در آغاز اين جنگ به ما صدماتي وارد ساخت و بسياري از رفقايمان شهيد شدند و زماني
 اما . هاي فراواني كرد گاهي اوقات ما را دچار مشكالت و ناراحتي . طوالني مشغول آنان شديم

 ها ايستادگي نكنيم، وضعيت بـدتر شـده نگ را ادامه ندهيم و بر عليه چپ باز ديديم اگر اين ج
 زماني كه به اين حقيقت . ما را با خطر نابودي مواجه ساختند . اي بر ما وارد خواهد آمد و ضربه

 . پي برديم مجبور شديم در برابرشان ايستادگي كنيم
 يعني در نتيجه ايـن . يافتيم بعد از اين تالش و مبارزات در كردستان به نتايج بارزي دست

 هاي چپ . ها و همچنين مبارزات فكري وايدئولوژيك بود كه نتايج بسياري حاصل شد جنگ
 حتـي . اما شكست خوردند و پيروز شديم , ترك خواستند با ما به مبارزه ايدئولوژيك بپردازند

 آنـان در . تنـد گرف رفته عليه ما موضع مي كردند نيز رفته هايي كه خود را كرد محسوب مي چپ
 هاي كردي گروه . بوديم، نبودند خود را در آنجا شروع کرده نشين كه ما مبارزات مناطق ترك

 كدام در اين مناطق حضور نداشتند، آنهـا در ديـاربکر، مـاردين، حکـاري، وان، باتمـان و هيچ
. بوديم به بعد فعاليت خود را در اين مناطق آغاز كرده ١٩٧٦ بيتليس بودند كه ما از سالهاي



٩٩ 

 . شـدند هـا ضـعيف مـي کرديم و ديگر گـروه نهاديم پيشرفت مي ما به هر کجا که پاي مي
 به همين خاطر زماني . هاي کردي مصداق داشت ها و هم سازمان هم در مورد چپ ترک , اين

ـاي تـرک ناراحـت هاي کـرد هماننـد چـپ شديم، گروه که در آن مناطق مشغول مبارزه مي  ه
 همچنـين يـک جبهـه . شـدند ور مـي ا اعـالن جنـگ کـرده و بـه مـا حملـه شدند و بر عليه م مي

 ) هاي فرهنگي انقالبي شرق انجمن ( DDKD توان به دادند که مي خصومت عليه ما تشکيل مي
، KUK ) بـراي مثـال در باتمـان کـه رفيـق . اشاره کرد ... آزادي و ، راه ) رهايي ملي کردستان 

 بـه . توانستند کـاري از پـيش ببرنـد ها نمي اين گروه حقي قرار مشغول مبارزه بود، هيچ کدام از
 او کرد نيست، ترک :" گفتند براي نمونه مي . همين منظور شروع به تبليغات منفي عليه او کردند

 هـا جاسـوس و ايـن . است و يک ترک هرگز يک انقالبي نشده و دوست کردها نخواهد شـد
 روز . کردنـد را در ميان مردم پخش مي پايه و اساسي چنين شايعات بي ..." عمال رژيم هستند و

 . آفرين شد افزودند، بطوري که ماندن رفيق حقي در اين منطقه خطر به روز بر حمالت خود مي
 هـا بـا نـام آن . از اين رو وي را از آنجا بازخوانده و رفيق مظلوم دوغان را به جاي او فرستاديم

 هـا بـا انتشـار آن . کردند ليه ما پخش مي شدند و چنين شايعاتي را ع ور مي کرد بودن به ما حمله
 زمان کسي نديده بود کـه يـک تـرک در راه تا آن . کردند چنين اکاذيبي مردم را سردرگم مي

 از ايـن رو تبليغـات منفـي . آنان خـدمت کنـد خلق کرد مبارزه کرده و طرفدار آنان باشد و به
 هـا چنـين گـروه ايـن . دادنـد ر مـي اين عوامل ما را تحـت فشـار قـرا . نهاد ها بر مردم تاثير مي آن

 کردند و تـا تبليغات مسمومي را نه تنها عليه رفيق حقي، بلکه عليه رفيق کمال پير نيز پخش مي
 هـاي در کل همه گروه . کردند آلودي بدنام معرفي مي زمان شهادت او را با چنين تبليغات زهر

 چگونه به نام کردسـتان و کـرد کردند که اين افراد کرد اين گونه عمل کرده و چنين شايع مي
 چنين ديد و نگرشي نسبت . اند داده تبارها را به مرکز خود راه در حاليکه ترک , کنند مبارزه مي

 . به رفقا داشتند
 هـر چنـد . هاي بزرگي حاصل شـد همانطور که قبال اشاره کردم در اين مبارزات پيشرفت

 اما دسـتاوردهاي , ي را متحمل شديم هاي فراوان دوران سخت و دشواري بود و رنج و ناراحتي
 وضـع بـه . در بسياري از منـاطق حفـظ موجوديـت خـود را تضـمين کـرديم . مهمي نيز داشتيم

 آمدنـد و آن رفتند، سرفراز و کامياب بيرون مي اي شده بود که رفقاي ما به هر جا که مي گونه
 کـرد و نتيجـه رفـت کفايـت مـي حتي اگر يک رفيق به يـک جـا مـي . کردند مناطق را فتح مي

 بينـيم کـه صـدها اگر شرايط کنوني را با آن دوران مقايسـه کنـيم، مـي . شد مطلوب حاصل مي
 امـا رفقـاي سـابق فعاليـت و . کنند اما نتيجه چنداني نـدارد اي فعاليت مي رفيق اکنون در منطقه

 کردنـد و هـر و روز بدون فوت وقت تـالش و مبـارزه مـي زيرا شب . آميز بود کارشان موفقيت
در فکر آسـايش خـود . خواستند چيزي را در خدمت مبارزه قرار داده و چيزي براي خود نمي
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 آن . بردند اي منسجم کار خود را به پيش مي نبودند و با درايت و ايماني محکم با طرح و برنامه
 دوره از هر لحاظ اطرافيان را تحـت رفقاي آن . زمان نظام مبارزه ما بسيار محکم و مطلوب بود

 بينـيم کارشـان رونـد مـي ها و صدها رفيق به هر جايي کـه مـي اما اکنون ده . دادند ثير قرار مي تا
 است که با تمام وجود تالش نکرده و اسلوب مورد نياز اين نشان دهنده آن . بخش نيست نتيجه

 گيرنـد و از لحـاظ علمـي و اطالعـات کمبودهـايي داشـته و خـود را آمـوزش را به کـار نمـي
 روند در پي آسايش خود هستند و انديشه چيزهـاي مهـم را در سـر به هر کجا که مي . اند نداده

 هـاي بسـياري را بـه حـزب حتي در برخي اوقات با سخنان، رفتار و اعمال خويش زيان . ندارند
 . سازند وارد مي

 رفقاي سابق که در اينجـا بودنـد آن :" گويند در جنوب غربي کردستان مردم هنوز هم مي
 ها خواهان بازگشـت کادرهـاي سـابق آن ." ها باز گردند بگذاريد آن . کردند کار مي بسيار بهتر

 امـا رفقـاي مـا عمـق ايـن سـخنان را در . کنند بوده و صراحتا اين مسئله را به رفقا يادآوري مي
 هايي چيسـت؟ از ايـن روسـت کـه مـردم پرسند که دليل چنين خواسته يابند و از خود نمي نمي

 گويند شـماها زيرا مردم به صراحت مي . اي حاصل کرد يد از اين سخنان نتيجه کنند با انتقاد مي
 . زنند فهمند و يا اينکه خود را به نفهمي مي اما رفقاي ما يا نمي . نمايندگان حزب نيستيد

ـعه داديـم  اکثـر . بعد از اينکه در بسياري از مناطق نفوذ کرديم مبارزه خود را رشـد و توس
 حتي جنبش ما در ميان دانشجويان تاسيس شده . قشر جوان و دانشجو بود هاي ما در ميان پايگاه

 از اين رو به مـا . بودند به حدي در ميان جوانان نفوذ داشتيم که به ما نيز دانشجو لقب داده . بود
 القـاب ديگـري را نيـز بـه مـا ." اند و در پي کردستان هستند چند دانشجو به پا خاسته " گفتند مي
 اما ما براي خود ... و " سپاه مبارزات ملي " گفتند ، بعضي مي " آپوچي " گفتند مي برخي . دادند مي

 بـرديم و نـام شورشـيان کردسـتان را بـراي خـود هيچ يک از اين اصطالحات را بـه کـار نمـي
 مردم چنين درکي از " دانشجو " گفتند با وجود اين مردم همچنان به ما مي . انتخاب کرده بوديم

 گري اقـدام آنهايي که در ترکيه به انقالبي . زيرا تا کنون چنين ديده بودند . گري داشتند انقالبي
 ها از ميـان دانشـجويان ظهـور کـرده و گسـترش پيـدا تمام جنبش . کرده بودند، دانشجو بودند

 . اين در مورد همه کشورها مصداق داشت . کرده بودند
 رزه را بنـام دانشـجويان در آغاز مبا . کرديم ها عمل مي ما هم در آغاز همانند ديگر جنبش

 جنـبش مـا هـر روز . بنـا نهـاديم و جوانان شروع کرديم و ساختار فعاليتي خود را بر اين اساس
 بـه ايـن ترتيـب بـر اقشـار و طبقـات . شـد تر مي شاهد رشد و شکوفايي بود و دامنه آن گسترده

. بدل شد ، گوناگون تاثير نهاد و به يک جنبش مردمي
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 گردهمايي ديکمان
اين . برگزار کرديم ) يکي از مناطق آنکارا ( اولين جلسه خود را در ديکمان ١٩٧٦ ر سال د

جلسه در تاريخ حزب ما از اهميت شاياني برخوردار است چرا که اولين گردهمايي رسمي مـا
 جلسـه ديگـري برگـزار کـرده " چوبوک " هر چند قبل از اين نيز در آنکارا در حوالي سد . بود

 زمانيکه رهبري . گاه بود هاي تامين آب مشروب آنکارا و تفرج يکي از حوزه بوديم، اين منطقه
 هـر . اي برگـزار کردنـد جا جلسه با تني چند از رفقاي خود براي گردش بيرون رفته بود در آن

 براي همين جلسه ديکمان همچـون . چند يک جلسه رسمي نبود، اما از اهميت برخوردار است
 شود که بعد از مراجعت ما به ميهن صورت گرفت و ب مي اولين جلسه رسمي حزب ما محسو

 اين اقدام خود را مورد تحليل و ارزيابي قرار داديم که پيامدهاي آن چـه بـوده و جلسه در آن
 هـا بـوده و هسـتند؟ ها کـدام اشتباهات و نارسايي ؟ در کردستان چه نتايجي را سبب شده است

 عاليتي را که در کردستان انجام داده بوديم، محور بحث جلسه ديکمان اين موضوعات بودند؛ ف
 چطور به چنين اقدامي دست زديم؟ چگونه مبارزه و فعاليت کـرديم، نتـايج آن . تحليل کرديم

 چه بود، جوانب مثبت و منفي آن کدامند، در آينده چه کار کنيم و اقدام ديگر ما چه باشد؟
 تـايج آن ايـن بـود کـه؛ تـا آن يکـي از ن . خواست دست يافت اين جلسه به نتايجي که مي

 کـرد، امـا در ايـن جلسـه پيشـنهادي را ارائـه داد و زمان رهبري به تنهايي جلسات را اداره مـي
 الزم است يک کميته مرکزي انتخاب شود تا گروه را هدايت کـرده و بـه انجـام امـور :" گفت

 شـد و در ايـن اين پيشنهاد مـورد قبـول واقـع " . بپردازد و گروه از چارچوب فردي خارج شود
 اين کميته ترکيبي از سه نفر بود، رهبـري و دو معـاون . راستا يک گروه مرکزي انتخاب شدند

 معـاون دوم . بر اين اساس رفيق حقي در کميته مذکور جاي گرفت و معاون رهبـري شـد . وي
 ابراهيم " هاي ترک به رهبري او از اعضاي سابق گروهي از چپ ". قمر اوزکان " فردي بود به نام

 ابراهيم . " ها گروهي انقالبي بودند اما خيلي زود با يورش دولت مواجه شدند آن . بود " کايپاکايا
 اي نوشت کـه در ابراهيم در زندان نامه . دستگير و کادرهاي ديگر اکثرا کشته شدند " کايپاکايا

 مـا ". اي که بر ما وارد آمـد از آخـرين نگهبـان خواسـته شـود بايد حساب ضربه :" آن آمده بود
 بعد از متالشي شدن گروه و مرگ ابراهيم در زندان . دانستيم آن نگهبان قمر اوزکان است نمي

 به اين ترتيب اين گـروه از هـم متالشـي . دياربکر، ديگر اعضا يا پراکنده شده و يا کشته شدند
 مـا . قمر نيز با مـا ارتبـاط برقـرار کـرد . آن زمان جنبش ما تازه اعالم موجوديت نموده بود . شد

 گفتيم او از همراهان ابـراهيم بـوده و يـک انقالبـي العاده به او احترام گذاشتيم چرا که مي وق ف
. براي همين بدون ترديد او را به عضويت کميته مرکزي برگزيديم . است
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 در جريان جلسه ديکمان مشخص شد که جنبش قدرت الزم براي تداوم مبارزه را دارد و
 به اين ترتيب جلسه خاتمه يافت و رفقا بـه . ن است دست يابد تواند به نتايجي که خواهان آ مي

 برخي از کردسـتان و برخـي ديگـر از آنکـارا در جلسـه مـذکور . مراکز فعاليتي خود برگشتند
 بعد از جلسه برخي از رفقا به آنکارا برگشتند و بقيه به کردستان مراجعت . شرکت کرده بودند

 تا بر اسـاس . از لحاظ کادري با اين رفقا تقويت شد فعاليت بسياري از مناطق کردستان . کردند
 . مصوبات جلسه، جنبش با نيروي بيشتري وارد عمل شود

 حتـي در آنکـارا بـا . ديکمان، پيشرفت قابل توجهي در مبارزه ديده شد همايي بعد از گرد
 در تمـام منـاطق کردسـتان کـار و مبـارزه بـا . وجود کم بودن رفقا، ترقيات مشهودي روي داد

 چـرا کـه . شـد روز به روز نتايج بهتري حاصل مي . گرفت جوش و خروش فراواني صورت مي
 قمر اوزکان که در ايـن . اما در درسيم اين گونه نشد . شدند تصميمات جلسه ديکمان عملي مي

 بسـياري از رفقـا بـه کمـک او . کرد مشکالت فراواني براي ما به وجود آورد منطقه فعاليت مي
 حتي رهبـري خـودش . اي نداد حث و مناظره کردند اما مسائل حل نشد و نتيجه شتافتند و با او ب

 در فرجـام کـار . اي ترتيب داد و با قمر نيز صـحبت کـرد ها جلسه به آن منطقه رفت و براي آن
 خواهد جنبش در ايـن او به عمد مي . کند زکان عمدا مشکل آفريني مي و مشخص شد که قمر ا

 کرد گونه وانمود مي در ظاهر اين . بود اهتمام او بر اين اساس . د منطقه گسترش نيابد و نابود شو
ـکل و بحـران ، گونـه نبـود که همراه جنبش است اما در واقع اين  بـراي همـين مرتبـا ايجـاد مش

 : به او گفتـيم . ناگزير دامنه فعاليت او را محدود ساختيم و از او سلب مسئوليت کرديم . کرد مي
 ما اين همه به تو احترام گذاشتيم، امـا اليـق . ودت را اثبات کني بايد در جريان کار و مبارزه خ

 معلوم بـود کـه ديـدگاه . بعد از اين ماجرا او فرار کرد و خيلي چيزها را با خود برد . آن نبودي
 خواسـت انجـام پرورانـد کـه مـي دولت اهدافي در سر مـي . غلطي در مورد جنبش داشته است

 . و قمر نتوانست اين اهداف را عملي سازد و گريخـت اما خيلي زود دست آن ها رو شد . دهد
 اي که ابراهيم براي رفقاي خود در خارج از زندان فرستاده بود هر چنـد آن زمان دريافتيم نامه

 اي به اين که او عامل دولت است نکرده بود، به صراحت نامي از قمر اوزکان نبرده بود و اشاره
 ما فهميـديم کـه . زيرا فرد مشکوکي است . بخواهند حساب اما بطور غير مستقيم گفته بود از او

 ها شبيخون زدنـد، او نگهبـان آخـري زيرا شبي که به گروه آن . آن شخص، قمر اوزکان است
 . ور شده، او خوابيده بـود ها حمله گفت زماني که پليس به محل استقرار آن اما او بارها مي . بود

 ز فرار باز هم با حمايت دولت و چند نفر ديگر سازمان قمر بعد ا . از اين رو تنها او دستگير نشد
 به اين . اما سرانجام رفقا او را در درسيم به قتل رسانيدند . را تاسيس کرد " مبارزه " ديگري به نام

 منـاطق ديگـري نيـز دوران . ترتيب بعد از مداخله رهبري، درسيم شاهد تحوالت بزرگـي شـد
. کردند رشد و شکوفايي خود را طي مي
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 ردهمايي خانه پيلوت گ
 جلسـه ديگـري " پيلـوت " در روز اول تحويل سال در خانه ١٩٧٧ و آغاز ١٩٧٦ در اواخر
 زيرا پيلوت مامور دولت بود . اين جلسه با وجود نظارت دولت صورت گرفت . برگزار کرديم

 اي برگـزار دولـت مـي دانسـت کـه در ايـن خانـه جلسـه . ها در اين مورد خبر داده بود و به آن
 جا جلسه را آغاز کـرد تـا دولـت مشـکوک نشـود و همچنـان رهبري عمدا در آن . هد شد خوا

 ور نشود، تا ما بتوانيم کار خود مطمئن باشد که ما تحت کنترل و نظارت او هستيم و بر ما حمله
 با اين وجود رهبري که احتمال حمله دولـت را نيـز دور از ذهـن نمـي دانسـت . را انجام دهيم

 اي صورت گرفت جلسه در روز اول سال برگزار شد تا اگر احتماال حمله . رد تدابيري اتخاذ ک
 . ايم جا جمع شده بتوانيم بگوييم مشغول برگزاري جشن هستيم و به اين خاطر در اين

 بخاري را روشـن کـرديم و , راي اينکه در يک حمله ناگهاني سندي از ما به دست نيايد ب
 همـايي را د اي روي داد بـه سـرعت اسـناد گر گـر حادثـه تا ا ، را نيز نيمه باز گذاشتيم آن درب

 اي در کـار چـرا کـه اگـر سـند و نوشـته . داخل بخاري بيندازيم و چيزي به دست پليس نيافتـد
 گونـه سـند و نوشـته رسـمي تـا آن زمـان هـيچ . ت نمايند ا ثب ا توانند عليه ما چيزي را نمي , نباشد

 ســري اطالعـات کلــي کــه از طريــق از ايــن رو دولـت نيــز بــه جـز يــک . تشـکيالتي نداشــتيم
 دانست و اکثر آن اطالعات نيز غلط چيز زيادي از ما نمي , آورد هاي خود به دست مي جاسوس

 . بودند
 دولـت از طريـق . آورد همـايي سـخن بـه ميـان مـي رهبري در تحليالت خود از اين گـرد

 ود و مرتبا در پيلوت جاسوس رژيم ب . از برگزاري گردهمايي و مکان آن اطالع داشت , پيلوت
 بـه طـوري کـه دولـت تـا آن زمـان و بعـدها نيـز هميشـه . رسـاند مورد ما به آنها اطالعات مـي

 تا به اين . » کنيم هر زمان که بخواهيم او را دستگير و اعدام مي , آپو در دست ماست « : گفت مي
 ري در دسـت رهبـ . واقعا نيز اينگونـه بـود . هايشان اطمينان داشتند حد به خود معتقد و از برنامه

 . پيلوت و عبدالرحمان تحت کنتـرل و نظـارت بـود , چونکه از طريق سه کانال فاطمه . آنها بود
 توانسـتند هـر خواسـتند مـي اگـر مـي . رهبري در آنکارا اقامت داشت و آنها نيز در آنجا بودنـد

 بيشـتر ديد زيرا رهبري اما رهبري آنها را خطري براي خود نمي . باليي را بر سر رهبري بياورند
 گرفـت و آنهـا را بـه از دولت به خود اعتماد داشت و اسلحه رژيم را بـر ضـد آن بـه کـار مـي

 داد و رژيـم را سـرگردان هميشـه بـه دولـت اطالعـات غلـط مـي . آورد خدمت جنبش در مـي
 . ساخت مي

 از آن جهت که اطالعـات هـر سـه منبـع . کرد آوري مي رژيم از سه کانال اطالعات جمع
کرد بـراي همـين جنـبش را همچـون اطمينان حاصل مي , د از درست بودن آنها مشابه هم بودن
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 کرد که اين جنـبش در هـر شـکلي کـه باشـد ديد و اين گونه گمان مي خطري براي خود نمي
 توانـد در عـرض شود مي تحت نظارت و کنترل او است و هر زمان که ديد به خطري مبدل مي

 دانسـت بيشـتر ايـن انديشـيد و هنـوز نمـي نـه مـي دولت ايـن گو . يک ساعت آن را نابود سازد
 . دهد دولت را فريب مي ، اطالعات اشتباه هستند و جنبش

 در . بـردم حاضر نبودم و در آن زمان در عنتاب به سـر مـي ) رفيق جمعه ( در اين جلسه من
 نقـد و , اين جلسه تمام تغيير و تحوالتي را که بعد از گردهمايي ديکمان بـه وجـود آمـده بـود

 تمامـا مـورد , همچنين در اين زمان چه نتايج و اشتباه و نارسايي رخ داده بودنـد . ي شدند بررس
 از ايـن . محور بحث اين گردهمـايي چنـين موضـوعاتي بودنـد . سنجش و ارزيابي قرار گرفت

 مهمتر آشکار شد که از اين به بعد با چه خطراتـي مواجـه خـواهيم شـد و در مقابـل آنهـا چـه
 اين جلسه از آن رو برگزار شده که مشـخص سـازد از ايـن بـه . خاذ کنيم تدابيري الزم است ات

 بـي گمـان در مبـارزه زمـان . جنـبش را اداره سـازيم اي شـيوه بعد چگونه مبارزه کنيم و به چه
 اطالع داشـت , گذشته نيز نتايجي به دست آمده بودند و دولت از فعاليتهايي که در جريان بود

 ديد که لحظه به لحظه فعاليت جنبش در کردستان رو به نين مي همچ . اما اطالعات او ناقص بود
 بي ترديد اين نيز براي دولت خطراتي در بر داشت و در عين حال . يابد افزايش بوده توسعه مي

 چونکه پيلوت مرتبا به فاطمه و اماکن مورد نياز اطالعات . از برگزاري گردهمايي نيز مطلع بود
 ديد که جنبش در کردستان درحال توسـعه اسـت از ه دولت مي اين در حالي بود ک . فرستاد مي

 شـود و به همين خاطر در صـدد فشـار آوردن بـر جنـبش مـي . کند اين رو احساس تعارض مي
 ور شود تا بيشتر حقايق را دريابد و ابهامـاتي را کـه بـا آن مواجـه اسـت خواهد بر آن حمله مي

 نيز در اين گردهمايي چنين چيزي را پـيش البته رهبري . روشن ساخته و اطمينان حاصل نمايد
ـد و آن را بـه رفقـا اعـالم مـي کرد و درمقابل آن تدابيري اتخـاذ مـي بيني مي  اهميـت . کنـد کن

 ايـن واقعيـت را روشـن سـاخت و در , گردهمايي نيز در اين بود که رهبري با تحليـل شـرايط
 . يان رسيد جلسه بدين شکل به پا . مقابل آن نيز تدابير الزم را اتخاذ کرد

 گري اولين کتاب رهبري بود تاريخ استعمار
 آوري و آمـاده سـاختن بـه گـرد » محمـد خيـري دورمـوش « بعد از اين گردهمايي رفيـق

 اين کتـاب . پرداخت که بعدا چاپ ومنتشر شد » تاريخ استعمارگري « هاي رهبري به نام گفتگو
 بـر ) راه انقالب کردسـتان ( بيانيه . از اين رو بسيار مهم است , اولين نوشته در تاريخ حزب است
 تـر اما اندکي ژرفتـر و گسـترده . يعني همان نوشته مي باشد . اساس اين جزوه تدوين شده است

 رهبري در عرصه ايدئولوژي وتئوريک به نتايجي که تا آن زمان به آن رسيده بـود . شده است
 زماني که اين کتـاب . مود تدوين ن همه را در يک نوار ضبط کرده بود و رفيق خيري نيز آن را

در ميان رفقا توزيع شد نفع بسـياري بـه مبـارزه و آمـوزش رفقـا رسـاند و در ايـن مقطـع منشـا
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 چرا که اولين بار بود رفقا انديشه و ايدئولوژي حزب را به شکل مـدون و . خدمات بزرگي شد
 ز آن نگهـداري اين نوشته تا کنون نيز باقي مانده و در آرشيو حزب ا . ديدند در يک کتاب مي

 . شود مي

 اولين سمينار رهبري در آنکارا
 ديـد کـه رهبـري مـي , سـال آغـاز بعد از گردهمايي خانه پيلوت يا به عبارت ديگر جلسه

 افزايـد و حتـي خطـر جنـبش مـي عليـه باشد و بر فشـارهاي خـود دولت در حال تدارکاتي مي
 رزه صـورت گرفتـه بـه هـدر نـرود براي اينکه رنـج و مبـا . نابودي جنبش را نيز مد نظر گرفت

 رهبري الزم ديد که سميناري برگزار کند و اين ايدئولوژي را منتشر سازد تـا هـر کـس آن را
ـاي تـرک در آنجـا بدين منظور باز در آنکارا محل دانشجويان را برگزيد کـه چـپ . بشناسد  ه

 تـدارکاتي انجـام ١٩٧٧ در سالن مهندسين براي ايـن سـمينار در سـال . بودند بانفوذ و قدرتمند
 يـک عالوه بـر . توانست در آن شرکت کند اين سمينار باز و آشکار بود و هرکس مي . گرفت

 تـرک و کـرد جمـع , و راست چپ . ها حضور يافتند ها و جناح تمامي نهضت , جمعيت فراوان
 ه بي ترديد دولت نيز مخفيانه آدمهاي خود را به داخل سمينار فرستاده بود و با اينک . شده بودند

 . را فرستاده بود اي ويژه اما باز هم کساني , داشت » نفوذي « در ميان اکثر جنبش و سازمانها
 همچنـين بـار اول بـود کـه چنـين . اين اولين سمينار آشکار رهبري در تاريخ حزب بـود

 از . کـرد را در مورد ايدئولوژي جنبش و تئوري انقالب کردستان برگزار مي اي گسترده جلسه
 همچنين در اين سـمينار در . بر خوردار است اي ويژه مينار در تاريخ ما از جايگاه اين رو اين س

 کنار مسائل تئوريک نتايجي که تا آن زمان در مبارزه ما در کردسـتان بوجـود آمـده بودنـد و
 در مورد اين مسائل بحث و . تماما روشن و آشکار شدند , دستاوردهايي که حاصل شده بودند

 رهبري از ايـن جلسـه . گرفت و نتايج بزرگي را نيز به همراه داشت گفتگوهاي گرمي صورت
 اول به خاطر اين که ما در کردسـتان شـروع بـه مبـارزه کـرده بـوديم . دو هدف اساسي داشت

 در . يافـت شد و جنبش ما هر روز رشد و گسـترش بيشـتري مـي پيشرفتهاي بسياري حاصل مي
 مکن بود آن را افـزايش دهـد و ضـربات محکـم آورد و م مقابل دولت نيز بيشتر بر ما فشار مي

 تري بر ما وارد سازد و به دسـتگيري و کشـتن مـا اقـدام کنـد و جنـبش را بـه سـوي خفگـي و
 . نابودي سوق دهد

 . از اين رو الزم بود تحقيقات و نتايجي که حاصل شده بودند همين طوري مخفي نماننـد
 حتـي اگـر حادثـه روي داد يـا . ان شوند بلکه الزم بود هر کس از آنها مطلع شده و ملک همگ

 ديگـر بتواننـد ايـن فکـر و ايـدئولوژي را توسـعه داده و اي عـده جنبش با خطـري مواجـه شـد
يعني هـدف رهبـري در اينجـا ايـن . نگذارند از حرکت بايستد و در آينده به مبارزه ادامه دهند
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 چـرا . همگان از آن آگاه باشـند تا انتقال دهد همه سازمانها و جناح ها به بود که اين انديشه را
 از . کرد و خطر ترور کردن رهبـري وجـود داشـت که در آن زمان دولت رهبري را تهديد مي

 . اين رو اگر احتماال چنين چيـزي روي داد ايـن انديشـه و ايـدئولوژي مـدفون و نـابود نگـردد
 هاي شت چپ دوم آنکه رهبري قصد دا . رنج و خستگي فراواني کشيده بود در قبال آن چراکه

 گري بکشاند، چرا که قبال نيز اهميـت فراوانـي بـراي ترکيه را از طريق ديالوگ به خط انقالبي
 ها را از زير تاثير کماليسم خارج سازد و مسئله کردسـتان را بـه کوشيد آن ها قائل بود و مي آن
 دسـت از : " فتند گ هاي ترک هر بار طفره رفته و به رهبري مي اما چپ . ها فهمانده و بقبوالند آن

 براي همـين ." اي هستي و اين بسيار مشکل است بخشي به مرده اين کار بردار، تو در صدد جان
 انـد تـا چـه حـد ها بفهماند، اقداماتي که صـورت گرفتـه خواست به آن رهبري با اين جلسه مي

 تـا ؛ د باشند و در نتيجه مبارزه و تالشي که شده است مسـئله کـرد را بـه آنـان بفهمانـ جدي مي
 چرا که تـا . هاي غلط در مورد مساله کرد بردارند شايد بيانديشند و دست از اشتباهات و گمان

 هاي ترک خود را از تاثيرات کماليسم نرهانند، دائما مانع و سد راه ما شده و آن زمان که چپ
 يعني . ود از اين رو اهميت قائل شدن رهبري به اين مساله به جا ب . کنند براي ما ايجاد مشکل مي

 داد، درسـت اسـت کـه هاي ترک اهميـت مـي اگر رهبري تا به اين حد به مساله ترکيه و چپ
 ولي دليل اصلي ايـن بـود کـه . کوشيد جنبه انترناسيوناليستي دارد و رهبري نيز در اين راستا مي

 چـرا کـه اگـر حقيقـت . ملـي کردسـتان در آيـد اين مساله به خدمت پيشرفت و ترقـي جنـبش
 روشن نشود و تاثيرات آن در هر کس خنثـي نگـردد، واقعيـت آن در پـيش همگـان کماليسم

 شناخته نشود و بر اين اساس جنبش چپ ترکيه را تقويت و نيرومنـد نسـاخت، ترکيـه بـا تمـام
 تواند بـا کند، چرا که به تنهايي نمي قدرت در کردستان وارد عمل شده و حصارها را تنگتر مي

 از اين رو الزم است که در ترکيه نيز نيروي اپوزيسيون درست شود و . اين همه نيرو مقابله کند
ايـن کـار فقـط بـه . جا نيز عليه دولت و نظام کماليسم مبارزه کند و اعالم جنـگ نمايـد در آن

 تواننـد در ايـن وسيله چپ ترک شدني است، اما تا زماني که تحت تاثير کماليسم باشـند نمـي
 آرايي نمايـد و ي نيز ظهور نخواهد کرد که عليه دولت صف مورد گامي بردارند و چنين جنبش

 بدين خاطر بود که به اين مسـاله . رهبري به خوبي بر اين مساله واقف بود . کردستان را بشناسد
 . خواست چپ ترک در اين عرصه گامي بردارند داد و مي اهميت مي

 هـاي و نقـش عالوه بر دو هدف فوق، رهبري با برگزاري اين جلسه درصدد درک طـرح
 کند ولي مشخص نيست که ديد روز به روز بيشتر در اين مورد نفوذ مي چرا که مي . دولت بود

 خواست به اين مساله پي ببرد و ايـن مسـاله را از براي همين مي . در آينده چه کار خواهد کرد
 ات هـا تـدابير و تـدارک طريق نوع واکنش و تدابير دولت درک نمايد، تـا بتوانـد بـر اسـاس آن

افزايـد و دانسـتيم کـه دولـت بـر حمـالت خـود مـي در واقع ما مي . آينده را اتخاذ و مهيا سازد
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 ولي مهم اين بود که بدانيم اين ضربه . رساند زدن به ما را به اتمام مي تدارکات خود براي ضربه
 ف از اين رو براي اتخاذ تدابير و شـفا . را چگونه و چه وقت و به چه دليل وارد خواهد ساخت

 . اي را ترتيب داد ساختن اين مسائل، چنين جلسه
 ) PKK ( هاي ترک ايـن واقعيـت را ديدنـد کسـي کـه از ايـن جنـبش در اين جلسه چپ

 العـين نتـايج راي همچنـين بـه . گويد آن را نيز در عرصه عملي پيـاده خواهـد سـاخت سخن مي
 هاي ترک بعد از ز چپ از اين رو برخي ا . اقدامي که در کردستان صورت گرفته بود را ديدند

 هـاي خـود تجديـد نظـر کـرده و در مـورد مسـئله کـرد در اين مورد در ديدگاه , خاتمه جلسه
 آنکـارا را تـرک , رهبري فورا بعد از جلسه . اقداماتي انجام دادند و مواضع خود را تغيير دادند

 و به سرعت دانست به علت تاثير جلسه دولت به او حمله خواهد کرد از اين ر گفت چرا که مي
 رهبـري طـی ديـدار از . براي حفظ امنيت پيلوت را نيز با خـود بـرد . به کردستان مراجعت کرد

ـوادارن ترتيـب داد  بـراي اولـين بـار بـه منطقـه . کردستان يک سلسله جلساتي را براي رفقا و ه
 زماني که رفقاي ايـن منطقـه بـراي . اي برگزار کرد آگري رفت و در کنار کوه آرارات جلسه

 دانسـتند شناختند و مـي آيند و در آنجا پيلوت را ديدند برخي که او را مي ت در جلسه مي شرک
 رهبري که تا آن زمان به پيلوت مشکوک بـود بـا . دهند که جاسوس است به رهبري اطالع مي

 برد و براي همين تا منطقه قارص او را با خود مي . يابد کسب اين اطالعات شک او افزايش مي
 بعـد از . کنـد حتي براي حفظ امنيت خودداري مـي , بعد از همراه شدن وي با خود از آن جا به

 دهد دياربکر و عنتاب و خيلي مناطق ديگر جلسه ترتيب مي , درسيم , آگري رهبري در قارص
 . انجامد به طول مي ١٩٧٧ که مدت دو ماه از فروردين تا ارديبهشت

 مان رفيق حقی در آنجا بـود مـن آن ز . و آخرين جلسه در عنتاب برگزار شد ترين بزرگ
 کـردم بـه ايـن ترتيـب رهبـري بـه جلسـات و بودم و فعاليت مي ) خارپت ( ع نيز در منطقه االزي

 زماني کـه ايـن سـمينار آشـکار در . مباحثات خود خاتمه بخشيد و بار ديگر به آنکارا برگشت
 ين جلسـه سالن دانشکده برگزار شد به منظور حفـظ جـان خـود بـه کردسـتان برگشـته و چنـد

 دولت اين گونه درک کرده بود که ايـن جلسـات مشـابه سـمينار دانشـکده . ترتيب داده است
 کردنـد کـه رهبـري بـه آنها به هيچ وجه فکر نمي . آنکارا بوده و اينگونه نيز ادامه خواهد يافت

 کردستان برگردد و به جلسات خود ادامه دهد ولي بعدا ديدند که ايـن جلسـات در کردسـتان
 اما رهبري . يابند تمام دقت خود را متوجه کردستان نمودند تا رهبري را کنترل نمايند مي ادامه

 بعد از برگزاري چندين جلسه به آنکارا برگشت و به همين خاطر پيلـوت را تـا آخـر جلسـات
 دانسـت کـه رهبـري در کجاسـت حتـي زمـان بدين خاطر دولت نمـي . پيش خود نگه نداشت

. کردند که رهبري در کردستان است فکر مي برگشت به آنکارا هنوز هم
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 اين جلسات نتايج مطلوبي در برداشت چرا که اولين بار بود رهبري اين قدر در کردستان
 هاي بزرگي بودند که تمـام رفقـا در گردهمايي , داد که برخي از اين جلسات جلسه ترتيب مي

 ي انقالب کردستان و مسائل رهبري هم در مورد آموزش رفقا و هم تئور . يافتند آن حضور مي
 ساخت و معضالت را براي آنها حل نمـوده گفت و آنها را برايشان روشن مي مبارزه سخن مي

 راسـخ بـه كـار و فعاليـت اي اراده بعد از ايـن جلسـات رفقـا بـا . كرد و اراده آنها را تقويت مي
 ل بلحـاظ عملـي نيـز به همين دليـ . پرداختند و بر قوانين و قواعد حزب حاكميت بيشتري يافتند

 دولت بعـد از ايـن . تر نموديم هاي سازماني را مستحكم نتايج بهتر و بيشتري كسب كرده و پايه
 زيرا بعد از اين جلسات دريافت كـه اطالعـات . جلسات نابودي ما را هدف خود قرار داده بود

 ارج از ديـد كـه در كردسـتان تحـوالت و پيشـرفتهايي خـ مـي . واصله تاكنون اشتباه بوده است
 گاه تحت نظارت وي نبوده و زمانيكه دولت ديد كه اين گروه هيچ . دهند نظارت وي روي مي

 هـاي كـردي، فاشيسـت، چـپ و تـرك را بـه به تمامي از تحت كنترل آنها خارج شده، گروه
 . حركت واداشت تا در مقابل جنبش ما ايجاد مانع نمايند

 خواسـت جنـبش را بـدين داشت؟ زيرا نمي چرا دولت قبل از اين جنبش را از ميان برنمي
 . شيوه از ميان بردارد و آن را مشهور نمايد، يا اينكه تا اين انـدازه بـراي آن اهميـت قائـل شـود

 خواست خلق اصال به وجود آن پي نبرده و چنين نشان دهد كه در ميان گروههاي مخالف مي
 بـدون شـك ايـن يكـي از . است جنگي روي داده و اين گروه بدين شيوه از ميان برداشته شده

 هاي پليد رژيم كماليستي بود كه در نتيجه آن نيز برنامه شهادت رفيق حقي قرار را در تاكتيك
 . عنتاب ترتيب داد

 " حقي قرار " دن رفيق رسي به شهادت
 اراي اهميـت طـرح چنـد سـئوال د " حقـي قـرار " انگيز شـهادت رفيـق در مورد رويداد غم

 قـرار را هـدف اصـلي " حقـي " رفيق ) هاي کرد رايان ترک و گروه گ چپ ( ها چرا اين . باشد مي
 خود قرار دادند؟ چرا رفيق ديگري را هـدف نگرفتـه و بـه شـهادت نرسـاندند؟ چـرا وي را در

 صورت دادند؟ بـدون شـک اينهـا " عنتاب " آنکارا يا آدانا به شهادت نرساندند و اين کار را در
 را هم در آنکارا و هم در " حقي قرار " توانستند رفيق ي چون اگر خواسته بودند م . دليل نيستند بي

 بايسـت در بلکه اينکار مي , آمد نمي آدانا به شهادت برسانند اما اين با محاسبات دولت جور در
 تبار بود که بـراي دفـاع از او ترک , کُرد نبود " حقي " گرفت چراکه رفيق کردستان صورت مي

 ايـن نيـز تـأثير فراوانـي بـر ترکهـا و بخصـوص . بـود خلق کرد در کردستان به مبارزه برخاسته
 حتي کماليسم و شوونيسـم نيـز از رفيـق حقـي ضـربه محکمـي خـورده . گرايان نهاده بود چپ

يافـت چراکـه شخصـيت روز افزايش مي همچنين تأثير اين رفيق بر جوانان ترک روزبه . بودند
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 ازپيش بـه مـا يز جوانان ترک بيش به همين دليل ن . هاي وارده بر کماليسم بود ايشان نمود ضربه
 پيشاهنگ چنين راهي شده بـود بـه " حقي " رفيق . کردند تر شده و با ما ارتباط برقرار مي نزديک

 زدن همين دليل اين نکته براي ترکيه بسيار اهميت داشت که از طريق شخصي که به نماد ضربه
 ها را متوقـف اين پيشرفت , هاي کرد و ترک تبديل شده بود به کماليسم و همچنين اتحاد خلق

 کـه دولـت از ايـن راه چـرا . ا در کردستان به شهادت رسـاندند سازد و به همين منظور ايشان ر
 توانسـت افکـار مـي " حقـي " رسـاندن رفيـق با بـه شـهادت . خواست با يک تير دو نشان بزند مي

 مـا بـه درون ملـت عمومي ترکيه را بر عليه ما بشوراند و عناصر خود را به منظور تبليغات عليـه
 خوانـد و بـراي تباري بود کـه در دانشـگاه درس مـي ببينيد او انسان ترک « : روانه کند و بگويد

 » ... ملت کرد هر چيز خود را فدا کرد اما ببينيد در کردستان و به دست کردها کشته شد
 آري الزم بود که در کردستان و به دست کردها کشته شود چراکه اگر دولت آشکارا او

 توانست به اهداف خود دست يابد و به همين منظـور نيـز حرکتـي رسانيد نمي ا به شهادت مي ر
 را از تعدادي کرد خـائن و خودفروختـه تشـکيل داده ) ستاره سرخ " ( سترکا سور " مزدور به نام

 ک و . د . البته در اصل حرکتي اينگونه نبود بلکه با بکارگيري چند شخص خائن کـه از پ . بود
 . دور هم جمع کرده بودند آنانرا مبدل به گروهي از جاسوس و خائن کردند گرايان ترک چپ

ـدين سـطح رسـانده بـود . ک . يعني در واقع دولت با هدف حملـه بـه جنـبش پ  . ک آنـان را ب
 آن خـود کننـد و بـا بـه کنتـرل خواستند بدين ترتيب جنبش را از بين بـرده و ميـراثش را از مي
 بايسـت در براي پياده سازي اين نقشه مـي . ي سوق دهند جنبش را به سوي نابود , آوردن آن در

 اي براي را بعنوان وسيله " سترکا سور " آغاز کادرهاي اساسي را از بين ببرد و به همين منظور نيز
 . گرفتند رسيدن به اهداف خود بکار مي

ـتان سـخن مـي ) سترکا سور ( اين شبکه جاسوسي  گفـت و در تبليغـات خـود به نام کردس
 بخشي از کردستان نيـز در داخـل , کردستان پنج بخش است « : داشت که اظهار مي مابين مردم

 به همين دليل . کنيم ما نيز در راه آزادي کردستان مبارزه مي . مرزهاي اتحاد شوروي قرار دارد
 . شدند آنها با نام ستاره سرخ پنج بخش شناخته مي

 ست کردهـا کشـته شـود تـا در در کردستان و به د " حقي " رفيق برنامه از اين قرار بود که
 چراکـه از طريـق آنهـا بـه . راهي که رفيق حقي و کمال هموار کرده بودنـد مـانع ايجـاد کننـد

 به همين . کردن اين دستاوردها بود ي تالششان براي خاک کماليسم ضربه وارد شده بود و همه
 نه بسـيار مـاهر دولت در اين زمي . ريزي کردند اي اين چنين را طرح دليل به صورتي جدي نقشه

 " سعيد آلچي و دکتـر شـوان " توانستند مثالً اگر خواسته بودند مي . بود و تجارب فراواني داشت
شدن آنهـا در را در شمال به قتل برسانند ولي اين کار را در جنوب انجام دادند چراکه با کشته
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 بخـش کـرد و ايـن دو جنوب نوعي دشمني مابين کُردهاي شمال و جنوب کردستان بروز مـي
 اکنون نيز تاکتيکي از همـان نـوع . يافت توانستند متحد شوند و دشمنيشان ادامه مي براحتي نمي

 اولـين " حقـي " چراکـه رفيـق . گرفتند در برابر ما بکار مي " حقي " رساندن رفيق را در به شهادت
 در همچنـين . تبار بـود کسي بود که با رهبري ارتباط برقرار کرده بود و گذشته از آن نيز ترک

 دانستند که بعـد آنها نيز مي . او را بعنوان معاون رهبري تعيين کرده بودند " ديکمان " گردهمايي
 . در گروه از جايگاه و موقعيت نخست برخوردار است " حقي " رفيق , از رهبري

 . داد در واقع رفيق حقي نسبت به ساير رفقا فداکاري و خدمت بيشتري از خـود نشـان مـي
 ندازه او رهبري ن دو را درک نکرده بود و اين درک صحيح در اعمال کسي به ا همچنين هيچ

 دولت به خوبي متوجه اين واقعيت شده بود و به همين خاطر خواسـت . شد اش ديده مي روزانه
 دليل ديگري براي به شهادت رسـاندن ايـن رفيـق آن . به هر قيمتي که شده او را از ميان بردارد

 همچنين شخصـيت . کرد خلق ترک را نمايندگي مي بود که وي در شخصيت خويش حقيقت
 رفاقـت . و سايرين نشان و سمبل اتحاد خلق تـرک و کـرد بـود " کمال " و " حقي " رفقايي چون

 دانسـت دولت مـي . آنان با رهبري در بلندترين سطح قرار داشت و نمايانگر اتحاد دو ملت بود
 تواند جلوي عواقب آن ده نمي شود که درآين که اگر مانع اين وحدت نشود نتايجي حاصل می

 شـود و رفته جوانان ترک به ما ملحق شده و تعدادشان زيادتر مي ديد رفته زيراکه مي . را بگيرد
 اين امر نيز از سويي موجب نيرومندترشدن جنبش و از ديگر سو وحـدت خلـق کـرد و تـرک

 . آورد راهم مي شود که در صورت عدم مقابله با آن موجبات خطر بزرگي را براي ترکيه ف مي
 همچنين اين شخصيت به خوبي رهبري را درک کرده و معاون و همکار ايشان بود اينهـا

 بـا بـه شـهادت رسـاندن وي پيغـامي بـا ايـن . داليل اساسي به شهادت رساندن اين رفيق بودنـد
 بايد دست از اين کار برداريد وگرنه سرنوشـت شـما : " داد مضمون به جنبش و کادرهايمان مي

 رفيق حقي در عين حال دومين شهيد . اين پيام بسيار شفاف بود ." مانند رفيقتان خواهد بود نيز ه
 . جنبش بعد از رفيق آيدين گول بود

 شمار زيادي از رفقاي ما . تأثير زيادي بر رفقا بر جاي گذاشت ) رفيق حقي ( شهادت ايشان
 عمـال فشـار و سـرکوب رابطه مي کردندچراکه شـاهد ا ترسيدند و تعدادي نيز با جنبش ما قطع

 يـا از ايـن کـار دسـت : " " پيـام دشـمن بـه رفقـاي مـا ايـن بـود . دشمن از طرق مختلف بودنـد
 در اين مدت شمار زيـادي بـه اروپـا فـرار کـرده و تعـدادي نيـز ." داريد و يا خواهيد مرد برمي
 ا در يکي از اين افراد که اسمش دوغان بـود بعـده . گيري خود را از جنبش اعالن کردند کناره

. آلمان خودکشي کرد
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 . بـر جـاي گذاشـت " عنتاب " هاي فعاليتي ما و به ويژه اين واقعه تأثير زيادي بر تمام حوزه
 کساني که مانده بودند نيز در وضعيت نـامعلومي بـه سـر , نيمي از رفقا از جنبش فاصله گرفتند

 مبارزه و « اين بود که اما در اين واقعه حقيقتي ديگر برايمان آشکار گرديد و آن هم . بردند مي
 و نه تنهـا بـدون اسـلحه . فعاليت در کردستان بدون اسلحه و مبارزه مسلحانه امکان پذير نيست

 امکان فعاليت و مبارزه در کردستان ممکـن نيسـت بلکـه حتـي اگـر خواهـان ادامـه حيـات در
 زيـادي اگرچه درآن موقع اسـلحه » . کردستان باشي بدون بکارگيري اسلحه موفق نخواهي شد
ـارت ديگــر بايسـتي مبــارزه و . نداشـتيم امـا بــه ضـرورت ايـن واقعيــت پـي بـرده بــوديم  بـه عب

 [ هاي خود را با توسل به زور و اسلحه انجام دهي در غير اين صورت قادر به ايستادگي فعاليت
 اما در واقع بعد از شهادت رفيق حقي بود که به . نيستي و از بين خواهي رفت ] در مقابل مسايل

 قبل از اين واقعه رهبـري ايـن . درک کرديم ] بطور کامل [ صحت اين نظريه پي برديم و آن را
 مساله را به خوبي تحليل کرده بود که مبارزه در کردستان بدون مبارزه مسـلحانه امکـان پـذير

 راه " در مانيفسـتوي ] ايـن واقعيـت [ بعـدها . نيست و صحت اين واقعيـت را اثبـات نمـوده بـود
 باشد کـه تـا چيـزي اما اين نيز يکي از خصوصيات انسان کرد مي . نوشته شد " تان انقالب کردس

 اي کـه در بـاال بـدان اشـاره چراکه نکته . کند را با چشمان خود نبيند با گفتن و نوشتن باور نمي
 . کردم بصورت کتبي نوشته شده بود و رهبري نيز در سـخنان خـود از آن بحـث کـرده بودنـد

 کرديم و اين نظريه را هاي آموزشي خود بر اين نکته تأکيد مي ت و کالس حتي ما نيز در تبليغا
 در عمل با آن مواجه نگشتيم ضرورت اين واقعيت را درک اما تا , داديم براي رفقا توضيح مي

 بـه [ دهنـد و مـا نيـز رهبـري حـزب صـحت واقعيـات را نشـان مـي , اکنون نيز حتي هم . نکرديم
 هـاي رهبـري را درک وجـه گفتـه اما در واقع به هيچ » . ست صحيح ا , آري « : گوئيم مي ] رهبري

 ايـن نيـز حقيقـت انسـان کـرد . شود ننموده و اين طرز برخورد در عملکرد ما بوضوح ديده مي
 . باشد که تا زمانيکه مشکلي برايش پيش نيايد از درک صحيح واقعيات زندگي ناتوان است مي

 « : گويـد گويم و آن رفيق نيـز در جـواب مـي براي مثال زماني که به يکي از رفقا چيزي را مي
 به همين دليل بارها مساله را . دانم که حقيقت را درک نکرده است به خوبي مي » . فهميدم , آري

 يعنـي بگـويم؛ او حقيقـت را درک ( توانم خود را فريب دهم زيرا نمي , دهم برايش توضيح مي
 کننـد رفقا اين حقيقـت را درک نمـي اما بخاطر اينکه بعضي از .) کند کرده و در عمل پياده مي

 , من مساله را براي فالن رفيق توضـيح دادم « : گويند دهند چراکه مي در واقع خود را فريب مي
 باشـد چراکـه طرز برخورد اشـتباه مـي اين » کند او نيز مساله را درک کرده و در عمل پياده مي

. ر عمل پياده شوند پذير نيستند و الزم است که د اين کارها تنها با گفتن انجام
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 " حقي قرار " گرفتن جنازه رفيق تحويل
 بدون شک دشـمن . خواستيم جنازه رفيق حقي را که در بيمارستان بود تحويل بگيريم مي

 دانست که در ايـن زيرا مي , خواست جنازه را به ما تحويل بدهد در بيمارستان آماده بود و نمي
 دشمن نقطه ضعف مـا . ن نيز خواست دشمن بود شود و اي العمل ما مواجه مي وضعيت با عکس

 در . اي جبران ناپذير بر جنبش ما وارد کند خواست ضربه را تثبيت کرده بود و از اين طريق مي
 همگـي مـا , ي تحويل گرفتن جنـازه برايمـان بـه معضـلي بـزرگ تبـديل شـده بـود واقع مساله

 خواسـتيم بـا مي » . ن راه کشته شويم بايستي جنازه را تحويل بگيريم ولو آنکه در اي « : گفتيم مي
 دانسـتيم ايـن شـيوه باعـث بـروز اگرچه مي . توسل به زور هم که شده جنازه را تحويل بگيريم

 رهبـري در آن . اي بزرگ بـر مـا وارد خواهـد کـرد درگيري بزرگي خواهد شد و حتي ضربه
 تأخير کرده بود ما اگر رهبري کمي . اي رخ ندهد هنگام سر رسيد و فورا مداخله کرد تا واقعه

 داد خواستيم با توسل به زور جسد را تحويل بگيريم و در آن صورت حتما درگيري رخ مي مي
 يعنـي مـا . از حرکـت بـاز ايسـتد PKK شد و احتمال داشت کـاروان اي بر ما وارد مي و ضربه

 زي کـه تنهـا چيـ . بيني نکرده بوديم اي که دشمن برايمان ترتيب داده بود پيش پيامدهاي توطئه
 دهـد الزم اسـت بـا دشمن جنازه را به ما تحويـل نمـي برايمان اهميت داشت اين بود که مادام

 توسل به زور آن را تحويل بگيريم و اين مساله براي ما به يک مساله حيثيـت و نـاموس تبـديل
 توانيم يا نه؟ نتيجه چه خواهد شد؟ تـأثير آن بـر جنـبش مـا چيسـت؟ مـا يعني آيا مي . شده بود

 داديم و تنها چيزي که برايمـان امي اين جوانب را مدنظر قرار نداده و هيچ اهميتي بدان نمي تم
 . اهميت داشت تحويل گرفتن جنازه بود

 صحيح « : از اين طرز فکر ما انتقاد گرفت و گفت , بدون شک زماني که رهبري سر رسيد
 اي در برنخواهد داشـت و تالش ما نتيجه . توان جنازه را تحويل گرفت نيست و بدين شيوه نمي

 ديگـر اي شـيوه بايـد بـه . با اين طرز برخورد جنبش ما مورد هدف دشمن قرار خواهد گرفـت
 تـوانيم در مـا مـي . اي بر جنبش ما وارد آيد جسد را تحويل بگيريم گونه ضربه بدون آنکه هيچ

 » . بگيريم راه گورستان جسد را پس
 گونـه درگيـري و مشـکلي در راه بدون هيچ ي برخورد نموده و ما بر طبق دستورات رهبر

 بار ديگر توان و قـدرت خـود را در اينجا رهبري يک . گرفته و سپس دفن کرديم جنازه را پس
 ي مهلکـي بـر ضـربه رفـت اي را گرفت که مي دخالت بجاي رهبري جلوي توطئه . نشان دادند

 رايط سـخت و دشـوار يکي از ويژگيهاي بارز رهبري اين است که در ش . جنبش ما وارد سازد
 ايـن شـرايط و اوضـاع نيـز بسـيار حسـاس بودنـد و هـر تصـميمي کـه . نقش خود را ايفا نمايد

نقش رهبري در شرايطي که خطري جنـبش را تهديـد . بود گرفتيم بايستي عاقالنه و بجا مي مي
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 ا و کند که جنـبش در تنگنـ يابد و رهبر واقعي در شرايطي نقش خود را ايفا مي نمود نمي , نکند
 رهاند و آن را به سوي پيـروزي جنبش را از خطر مي , خطر قرار گرفته باشد و اين رهبر واقعي

 رهبر الزم است همواره آينده را به خوبي ارزيابي نموده و جوانب مثبت و منفي . دهد سوق مي
 رهبـري نيـز انتظـار , در مقابـل . باشـد در غير اين صورت قادر به رهبري نمـي . آن را نشان دهد

 اگر انسان آينده خود را به خوبي تحليل نکرده و در مقابـل . دارد نين چيزي را از افراد ديگر چ
 صـحيح اي شـيوه خطرات احتمالي تدابير الزم را اتخاذ ننمايد قادر بـه اداره کـردن جنـبش بـه

 . آوريل به شهادت رسيد ١٨ بدين ترتيب بود که رفيق حقي در . نخواهد شد
 در مـاه جـوالي . ما توطئه بزرگ ديگري را پشت سر گذاشـت جنبش , متعاقب اين واقعه

 در آن هنگـام . دشـمن خواسـت بـه تمـامي جنـبش را از بـين ببـرد " توزلـو چـاير " در آنکارا و
 خواسـت بـه کودتـايي نيـز مـي " تـرکيش . " وزيري را در اختيار داشـت پست نخست " اجويت "

 هاي فاشيست وجود داشتند که با رال در ميان ارتش نيز بعضي از ژن . نظامي در ترکيه دست بزند
 . در ارتباط بودند " ترکيش "

 مجلـس [ در آن موقع کـه زمـان انتخابـات . بود " کمال ناميق ارسوي " ها نام يکي از ژنرال
 خواستند بـا ايجـاد هـرج و مـرج در فضـاي مي ) فرماندهان ارتش ترکيه ( بود آنها ] کبير ترکيه

 ريزي کـرده بودنـد بـدين ترتيـب بـود کـه اي که طرح توطئه . انتخابات اقتدار را بدست بگيرند
 . اي ناگهاني و کارا بر جنبش ما وارد کنند بطوريکه احدي بويي نبرد ضربه

 اتفاقا در اين اوضاع رفيق . نظارت و مراقبت پليس به دليل فضاي انتخاباتي بيشتر شده بود
 فيق از سويي امتيازي براي ما دستگيري اين ر . کنند اش در ماشين دستگير مي کمال را با طپانچه

 شد احتمال آن وجود داشت که توطئه رژيم به نتيجـه شد چراکه اگر دستگير نمي محسوب مي
 هرچنـد دسـتگيري ايشـان يکــي از داليـل اساسـي نباشـد امــا دسـتگيري ايـن رفيـق بــر . برسـد
 . ي رژيم تأثير گذاشت سازي توطئه خنثي

 خواسـت بفهمـد کـه رهبـري چـه مي . ر داشت در آن موقع پيلوت بيشتر با رهبري سروکا
 خواسـت رهبـري را تحـت تعقيـب و نظـارت قـرار داده و بـه دولـت و همچنـين مـي . کنـد مي

 همراه با اين وظيفه اساسي خود کارهاي ديگري نيز انجـام . معلومات الزم را در اين باره بدهد
 ينکـه از لحـاظ مـادي به خاطر ا . داد و آن هم شناخت و تثبيت کادرهاي اساسي جنبش بود مي

 در آن . هـايي ترغيـب و تشـويق کنـد خواست ما را به انجام عمليـات ضعف ما را ديده بود مي
 مـا . باشـد دانستيم که پيلوت سرباز است و صاحب درجه افسري در کنتراگـريال مـي موقع نمي

 ار من آنجـا کـ : " گفت مي . کند کرديم فردي است عادي و در فرودگاه آنکارا کار مي فکر مي
 و مرتبـا از خـود " ي من اينقدر است و وضعيت خانواده من چنين اسـت حقوق ماهانه , کنم مي

او از لحاظ مـادي . هايش بدور از حقيقت است اما بعدا متوجه شديم که حرف . کرد تمجيد مي
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 هايي تشويق کند که در نتيجـه خواست ما را به عمليات ضعف ما را ديده بود به همين دليل مي
 باشد و جهت نـابودي ترکيه مي MIT اين جزوء ترفندهاي . ها همه ما نابود شويم ات اين عملي

 به همين خاطر تجربه زيادي در اين . چنين ترفندهايي را بکار گرفته بود احزاب چپ ترک نيز
 خواسـتند جنبشـي را از ميـان بردارنـد کادرهـاي آن زمينه کسب کرده بودند و هربـار کـه مـي

 . بردند داشتند و سپس آنها را بدين شکل از بين مي يي اين چنين وا مي ها جنبش را به عمليات
 بنـابراين بـه نـزد مـا . اي بدين شيوه در قبال ما طرحريزي کنـد خواست نقشه پيلوت نيز مي

 داد و با معلوماتي که به مـا مـي ." ميليون وجود دارد ١٦ کنم در جايي که کار مي : گفت آمد و
 بطوريکـه هـيچ گونـه خسـارتي بـه جنـبش مـا وارد , آسـان بـود بدست آوردن اين پول بسيار

 پس از آنکه چنين چيزي را . ميليون پول زيادي براي جنبش ما بود ١٦ در آن موقع نيز . شد نمي
 حتي اگـر . چنين عملياتي اعالم کرديم به ما گفت به نزد رهبري رفتيم و آمادگي خود را براي

 توانـد بسـياري از مشـکالت مـا را برطـرف دار پول مي دو يا سه رفيق ما نيز شهيد شوند اين مق
 کردنـد و اگـر ايـن چرا که در آن موقع بسياري از رفقاي ما گرسنه بودند و کارگري مي . کند

 اما رهبـري ايـن عمليـات را . شدند رسيد بسياري از مشکالت ما برطرف مي پول به دست ما مي
 ليات را تکرار کرديم امـا بـار ديگـر رهبـري بعد از مدتي بار ديگر پيشنهاد اين عم , قبول نکرد
 ما نيز بر پيشنهاد خود , زماني که رهبري براي بار دوم انجام اين عمليات را رد کرد . قبول نکرد

 در . کنـد اين عمليات موافقـت نمـي داند که با انجام گفتيم رهبري چيزي مي , اصرار نورزيديم
 خواهـد در دانست که او مي بود و مي آن موقع رهبري تا حدي وضعيت پيلوت را درک کرده

 خواست کـه مـا از وضـعيت او اما رهبري نمي . طي چند عمليات کادرهاي ما را از ميان بردارد
 گـوئيم و بـدين کرد اگر چيزي به ما بگويد ما نيز به رفقـاي ديگـر مـي اگاه شويم زيرا فکر مي

 يز مسـاله را بفهمنـد و اگـر فهمد و احتمال داشت پيلوت و دولت ن ترتيب هر کس مساله را مي
 توانسـتيم پيلـوت را در فهميدند که ما از وضعيت پيلـوت مطلـع هسـتيم ديگـر نمـي آنها نيز مي

 . خدمت خود بکار بگيريم و احتمال داشت پيلوت مبدل به تهديد بزرگي براي جنبش ما شـود
 نه اطالعـي بعد از روشن شدن وضعيت پيلوت رهبري برايمان توضيح داد که چرا قبال هيچ گو

 داد امـا بـه خـاطر هـايي انجـام مـي در آن موقع پيلوت خرابکاري . در اين باره به ما نداده است
 پيلـوت . گونه ترديدي نداشـتيم رفيق خودمان هيچ ] صداقت [ لوح بوديم نسبت به اينکه ما ساده

 . او نبوديم ] پول خرج کردن [ کرد و ما به هيچ وجه متوجه اندازه پول خرج مي بي
 پـولش , ديد که با وجود آنکه حقوق پيلوت کم اسـت ا رهبري بسيار ريزبين بود و مي ام

 کنـد مي که پولي که پيلوت خرج , شود بيند و متوجه مي در اين باره تضادي مي . شود تمام نمي
 کنـد و برد کـه ايـن پـول را از کجـا تـأمين مـي از حقوق ماهانه وي بيشتر است و به اين امر پي

. کرد نسبت به او شک
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 خودسـازي و تربيـت شخصـي را " پيلـوت " همچنين رهبري به اين مساله پي برده بود کـه
 در واقع اگر کسي بخواهد به حزب ملحق شود و خواهان پيشرفت و ارتقـاي . گيرد اساس نمي

 فقـط رهبـري . تربيت و آموزش فردي خود را مبنا قرار خواهد داد , شخصيتي باشد خودسازي
 دهـد و يکـي از خصوصـيات اي به تعليم و تربيت خود نشان نمي عالقه ديد که پيلوت هيچ مي

 به خاطر اينکـه تحـت . جاسوسان اين است که در بعد ايدئولوژي خود را پرورش نخواهند داد
 از جانـب [ تأثير جنبش قرار نگيرد تا مبادا در جريان خودسازي از پيگيـري آن مـأموريتي کـه

 وفـوت آنهاسـت؛ يعنـي قبـل از آنکـه ن هـم يکـي از فـن اي . به وي محول شده باز بماند ] رژيم
 گوينـد کـه تحـت به درون سازمان و يا جنبش روانه شود به او مي ] از طرف دولت [ جاسوسي

 خـود ] در بعد ايدئولوژيکي [ دانيم زماني که انسان زيرا همچنان که مي . تأثير جنبش قرار نگيرد
 پيلـوت . گيـرد تحت تأثير آن قرار مـي , مشي جنبش آشنايي کامل پيدا کند را پرورش و با خط

 عملکرد پيلوت توجه رهبري . داد نيز به خاطر اينکه تحت تأثير قرار نگيرد خود را پرورش نمي
 اي ويـژه شد و بـه طـرز در رابطه با مساله احترام نيز تبعيض قائل مي . را به خود جلب کرده بود

 ايـن نيـز بـا . کـرد ي با رفقا برخورد مي تر کرد و به شيوه جداگانه خود را به رهبري نزديک مي
 به خاطر اينکه انسان مبارز در طرز برخـورد خـود بـا . طرز برخورد انقالبي ما همخواني نداشت

 شـد امـا با اين وجود پيلوت براي رهبري احترام قايـل مـي . شود افراد مختلف تبعيض قائل نمي
 از طرفي رهبري . ار ديگري بود شد و اين تناقض آشک هيچ ارزشي براي رفقاي ديگر قايل نمي

 اين نکته توجه رهبري را بيشـتر بـه ." صحيح است : " گفت او در جواب مي , گفت هر چيزي مي
 رسـد کـه او شـخص صـادقي کند و به اين نتيجـه مـي خود جلب کرده و نسبت به او ترديد مي

 ايـن رو از . به دنبال چند آزمايش ديگر برايش معلوم شد که پيلوت مهره دولـت اسـت . نيست
 خواهد که از طريق پيلوت دولت را فريب دهد و از طرف ديگر نيز زيربنـاي مـادي رهبري مي

 آن موقع از لحاظ امکانـات مـادي بسـيار در مضـيقه بـوديم و , در واقع . حزب را تقويت نمايد
 خواسـت از طريـق دولـت نيـز مـي . کـرديم بيشتر احتياجات خود را از طريق پيلوت تأمين مـي

 رهبري بسياري از احتياجـات جنـبش را تـأمين . ول جنبش را به کنترل خود درآورد پيلوت و پ
 هم دولت را به خدمت جنبش درآورده بود و هم پيلوت را و در آغاز دولت بـه ايـن . کرد مي

مساله پي نبرده بود ولي بعد از مدتي طوالني برايش معلوم شد و موقعي که حقيقت مساله عيان
 در ايـن وضـعيت . ور شـد حتي با شدت به پيلوت نيـز حملـه . ور شد مله با خشونت بر ما ح , شد

 تـاکنون مـا را فريـب دادي از : " اي به پيلوت محول کرد و به او خاطرنشان کرد وظيفه ) دولت (
 در غير ايـن . ات را جبران نمايي و جنبش را تجزيه کني بايست اشتباهات گذشته اين به بعد مي

. برد صورت ما تو را از بين خواهيم
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 به خاطر اينکه که ما از اول همه با سرقت از بانک مخالف بوديم فقط او هر بـار مسـاله را
 . در نهايت رهبري قبـول کـرد . خواست ما را مجبور به چنين اقدامي نمايد کرد و مي مطرح مي

 بعـد از . آشـکار و عيـان حقيقـت پيلـوت را فـاش سـازد اي شـيوه هدف رهبري اين بود که به
 چـه موقـع کـار را انجـام : " کنـد ي براي اقدام به چنين کـاري پيلـوت سـوال مـي رضايت رهبر

 سو فالن روز در توزلوچاير همگي به خانه رفيق مصطفي قره : " دهد رهبري پاسخ مي " دهيم؟ مي
 موقعي که رهبـري صـحبت ." کنيم رويم و جلسه تشکيل داده و نقشه خود را طرحريزي مي مي
 وگو براي اينکه اطمينان حاصل کند بـار بعد از کمي گفت شود و کند پيلوت خوشحال مي مي

 پرسـد آيـا ايـن کـار ديگر مقابل دولت دروغگو و روسياه نشـود يکبـار ديگـر از رهبـري مـي
 رهبري نيـز . پرسد روز و ساعت انجام گرفتن کار را مي , گيرد يا نه؟ در همان حال صورت مي

 بـدون شـک ايـن خبـر را . رود ود و مـي ش بدين صورت پيلوت مطمئن مي . دهد به او پاسخ مي
 رهبري نيز اسم بعضـي از رفقـاي سرشـناس را مشـخص کـرده و . مستقيماً به دولت خواهد داد

 را ) هر چند قـديمي بودنـد و امکـان شـليک آنهـا ضـعيف بـود ( هايي که وجود داشتند تپانچه
 نيز پيش اي العاده فوق داند اگر وضعيت رهبري اين رفقا را خوب شناخته و مي . نمايد حاضر مي

 سو را دولت از سه طرف خانه رفيق قره , روز موعود . شوند جنگند و تسليم نمي بيايد تا پايان مي
 هـا لبـاس ضـدگلوله بـر تـن کـرده تمام پلـيس . آيد محاصره کرده و نيروي پليس به منطقه مي

 آن خانـه نرفتـه سو در خانه بود و هيچ کـدام از رفقـا بـه آن موقع تنها رفيق مصطفي قره . بودند
 دوسـت را بـه خانـه رهبري نيز کـه در خانـه ديگـري در توزلوچـاير بـود جـواني مـيهن . بودند

 رسـد مـوقعي کـه بـه آنجـا مـي . فرستد تا بفهمد وضعيت از چه قـرار اسـت سو مي مصطفي قره
 گـردد و اند از اين رو فـوراً برمـي کند که پليس از سه طرف خانه را محاصره کرده مشاهده مي

 داد که رهبري و تمـامي رفقـا بدون شک آن موقع پيلوت احتمال مي . دهد رهبري اطالع مي به
 پليس يک روز محاصره را ادامه داد و بعـد از آنکـه . اند در آن خانه از جانب پليس کشته شده
 آيـد العـالج داخـل خانـه رود و کسي از آن بيرون نمـي مشاهده کرد کسي به درون خانه نمي

 از طرفـي ديگـر بـه . شـود کنند و در نهايت چيزي دستگيرشان نمـي بازرسي مي شده و خانه را
 رو بـه از ايـن . سو را مجرم تشـخيص بدهنـد و بگيرنـد توانند رفيق قره خاطر فقدان مدرک نمي
 پيلـوت , دولت . بار ديگر دولت را فريب داد شود بدينگونه پيلوت يک ناچار از خانه خارج مي
 تواني از چنگ اين بار ديگر نمي . بار ديگر ما را فريب دادي ويد يک گ را فراخوانده و به او مي

 بـر . دهنـد خواهد و آنها نيز آخرين فرصت را به او مـي پيلوت فرصت ديگري مي . ما فرار کني
 قصد تـرور وي , شود خارج مي " ترکيش " آگوست موقعي که رهبري از تاالر ١٨ اين اساس در

 بدين صورت هيچ راه ديگر براي . شوند ثي شده و موفق نمي ولي اين توطئه آنها نيز خن . را دارد
. ماند پيلوت باقي نمي
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 در خانه " ( لو چاير توز " و توطئه از ميان برداشتن گروه در " حقي قرار " واقعه شهادت رفيق
 و تالش جهت ترور رهبري، همه در يک مقطع زماني و بـدنبال همـديگر اتفـاق ) رفيق قره سو

 بعد . شود که هدف اساسي دولت از ميان برداشتن جنبش بود بي معلوم مي افتاده در اينجا به خو
 . کرد از اين واقعه رهبري به شکلي مخفيانه فعاليت و رفت و آمد مي

 لو چاير، پيلوت خواست با رهبري ارتباط برقـرار سـازد، رهبـري نيـز به دنبال رويداد توز
 سو رفتي يا نه؟ او تو به خانه قره : پرسيد موقعي که به نزد رهبري رفت، رهبري از او . قبول کرد

 رفتم اما وقتي ديدم افراد پليس اطراف :" نيز براي آنکه کسي به او شک نکند،در جواب گفت
 وضعيت ما نيـز بـدين گونـه بـود، بـه : رهبري گفت .: اند ناگزير برگشتم خانه را محاصره کرده

 نسبت به او شک و ترديدي بـاقي از سوي ديگر براي آنکه . همين دليل مجبور شديم برگرديم
 ايـن هـم يکـي از . اين کار عبدالرحمن بود و او بود که به پلـيس اطـالع داد : گويد نماند، مي

 شـود همـه گناهـان را بـر دوش باشد که وقتي يکي از آنها برمال مي هاي جاسوسان مي ويژگي
 در واقـع قبـل از ايـن . زند مال نشوند و بتواند خود را پنهـان سـا اندازد تا خودشان بر ديگري مي

 دانيم عبـدالرحمن پيلـوت همچنانکه مي . رويداد، وضعيت عبدالرحمن برايمان روشن شده بود
 رفتيم تـا " سيرت " به " عنتاب " ، از ١٩٧٦ در سال . با دستور دولت به ميان جنبش ما آورده بود را

 الرحمن گفتـه در ايـن جلسـه بـه عبـد . اي درست کنـيم براي محصلين دبيرستان متوسطه جلسه
 چرا که عبدالرحمن از روزي کـه بـه . کنيم و به تو اعتماد نداريم بوديم که ديگر با تو کار نمي

 حزب پيوسته بود و حتي تا زماني که چنين تصميمي را در مورد او گـرفتيم، هميشـه بـراي مـا
 . کـرد مرتـب آشـوب بپـا مـي . توانست با يک رفيـق ارتبـاط برقـرار کنـد نمي . يک دردسر بود

 بدين ترتيـب . کرد رفت مشکل ايجاد مي اش بدون نظم و ترتيب بود و به هر جا که مي زندگي
 خواسـت بـا او کـار گرفتند و هيچ کس نمـي فاصله مي کليه رفقا از او دلگير شده بودند و با او

 بين بـود و شد و خود بزرگ براي آنها احترام قائل نمي , طرز رفتارش با رفقا شايسته نبود . کند
 خواست از ارزش رفقـا بکاهـد و در هر جايي که او بود مي . نگريست ا ديده تحقير به رفقا مي ب

 خواسـت کـرد و مـي هـا رفتـار مـي در زندگي خود مثل خان . شان را به بازيچه بگيرد شخصيت
 بدين ترتيـب کليـه رفقـا از او متنفـر بودنـد و بـه صـراحت . اينگونه حيات خود را سپري نمايد

 مـا ." خواهيم با او کار بکنيم و هر جا که باشد ما در آن جا کار نخـواهيم کـرد ي نم : " گفتند مي
 سـاز انساني کوسموپولوتيک و مشـکل " گفتيم فقط اين را مي . نمي دانستيم که جاسوس است

 کنـد از ايـن رو به خاطر اينکه به هر جا برويم آشوب بپا مـي . توانيم با او کار کنيم است و نمي
 . است که خود ر ا از دست او برهانيم بهترين کار اين

 در ميان اي ويژه از طرف ديگر نيز عبدالرحمن اين گونه به دولت فهمانده بود که جايگاه
هـاي خواست صحت و سـقم حـرف بدين جهت دولت مي . جنبش دارد و انساني بزرگ است
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 م که دوسـت شناس روزي عبدالرحمن آمد و گفت ميهن دوستي را مي . مايد عبدالرحمن را بياز
 امـا . اش هجوم برده و به زور خود را از دست آنها نجات داده است ها به خانه ماست، فاشيست

 ما نيز که مشاهده کرديم صـحيح . اند و از ما درخواست کمک دارد اش در خانه مانده خانواده
 نـي در موقعي که زنگ زديـم ز . گويد به آنجا رفتيم، آن موقع رفيق حقي قرار نيز با ما آمد مي

 زيرا زني کـه . حتي احوال زن نيز بسيار خوب بود . را باز کرد و چيز غير عادي مشاهده نکرديم
 رفتار و طرز برخوردش , رخسار , اش مورد هجوم واقع شده و همسرش فرار کرده از سيما خانه

 موقعي که نشستيم به رفيق حقـي گفتـيم . رسيد فقط آن زن خيلي عادي به نظر مي . معلوم است
 چيزي از اين مساله نفهميديم، هيچ چيزي مشخص نيست و حال اين زن نيز بسيار عـادي بـه ما

 اينجا جاي حرف زدن نيست و بعدا روي اين مسـاله بحـث : رفيق حقي نيز گفت . رسد نظر مي
 . خواهيم کرد

 نديديم و بدين شـيوه از زماني که از خانه بيرون رفتيم به اطراف نظري افکنديم، کسي را
 بعدا کمي روي اين مساله بحث کرديم تا حقيقت مساله برايمـان . ر جدا شديم و رفتيم هم ديگ

 . هـا برايمـان مشـخص نشـد اما جوانب آن را به خوبي درک نکرديم و خيلي چيز . آشکار شود
 ها برايمان روشن شد کـه عبـدالرحمن بعد . فقط اين مساله خيلي توجه ما را به خود جلب کرد

 ه و براي اينکه درستي و نادرستي اين معلومات روشن شود دولـت الزم اطالعاتي به دولت داد
 بدين جهت عبدالرحمن اين نقشه را طراحي کرده و بـه اجـرا . ديده بود عبدالرحمن را بيازمايد

 چـون مـا گروهـي . گذاشته بود تا به دولت اثبات کند که موقعيت مهمي در ميان جنـبش دارد
 . و مطمئنا او نيز خود را مسوول اين گروه معرفي کرده بود بوديم که با او به آن خانه رفتيم

 پيلـوت و . آموز دبيرستاني بودند آنان گروهي هفت نفره بودند که در منطقه آگري دانش
 هـر . عبدالرحمان به جمع ما پيوسته بودند و آنهاي ديگر در ميان چپ ترک جاي گرفته بودند

 آمـوزش ديـده بودنـد و بعـداً همـان " مقـدم " ه هفت نفر از طرف فرمانده نظامي ترکيه با درجـ
 اي اجـاره کـرده خانـه " اَمک " همزمان در . فرمانده آنها را با خود به دانشگاه آنکارا آورده بود

 . کرد بود و از آنجا آنها را هدايت مي
 ها را تحت کنترل و نظـارت خـود در آورده از طريق اين اشخاص تمام تحرکات سازمان

 همچنين از طرف اين گـروه هفـت . پرداختند آوري اطالعات مي ها به جمع بودند و راجع به آن
 کردند و به منظور اخاللگـري و تفرقـه آنـان را هاي ديگر را شناسايي و تعيين مي نفره خبرچين

 سـازمان اطالعـاتي ( MIT بعداً مشخص شـد کـه هـر سـال . دادند ها نفوذ مي درون اين جنبش
 . دهـد را به دانشـگاه و ديگـر مراکـز آموزشـي نفـوذ مـي تحت نام دانشجو عوامل خود ) ترکيه

 . به دانشکده علوم سياسي نفوذ کرده بودنـد MIT بعنوان مثال؛ عبدالرحمان و پيلوت از طرف
مـوقعي کـه از او در . تر اينکه پيلوت با درجه عالي در اين دانشـکده پذيرفتـه شـده بـود جالب
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 , در زمان امتحان ورودي بجاي من : " گفت مي کرديم رابطه با پذيرفتنش در اين رشته سوال مي
ـاز نائـل گشـتم  در حقيقـت , شخص ديگري جواب سواالت را داده و از اين رو بـه درجـه ممت

 مدتي بعد آشکار شد که دولـت . خواست ما را فريب دهد گفت و مي اينگونه نبود و دروغ مي
 آنـان دانشـگاه را کنتـرل فرسـتد و از طريـق هر ساله بيست نفر را به دانشکده علوم سياسي مـي

 کرد ترکيه اينگونه خود را سازماندهي مي MIT نمايد و در مؤسسات و نهادهاي دولتي نيز مي
 . مان عيان شد و بدون شک در مراحل اوليه بر آن اشراف نداشتيم و بعدها براي

 هـايي کـه وجـود داد و به علت ناآرامي در آن زمان عبدالرحمان کار خودش را ادامه مي
 شد زيرا از طرفي کرد و در همان حال در نظرات و عقايد و تضاد پيدا مي آشوب بپا مي , شت دا

 ." تواند با آنها کاري بکند دانند و آدم نمي رفقاي موجود عددي نيستند و چيزي نمي : " گفت مي
 , در غير اين صـورت . بايد نسبت به تأسيس سازمان اقدام نماييم مي : " گفت و از طرف ديگر مي

 : گفتـيم مـا نيـز بـه او مـي ." شـويم ناپـذيري مـي خـوريم و متحمـل خسـارات جبـران مـي ضربه
 گويي با اين رفقا کار ممکن نيست و از طـرف از طرفي مي , هاي تو با هم تناقض دارند حرف "

 ." کدام يک صحيح است , گويي احتياج به تأسيس سازمان وجود دارد ديگر مي
 همچنـين کـار . زد تماماً خواست دشمن بود مي هايي که داد و حرف اعمالي که انجام مي

 هـايي ضـعيف را يعني شخصيت . به او محول شده و آن نيز ايجاد مشکل و دردسر بود اي ويژه
 هـا را بـا پـول بخـرد و آنهـا را در بحران انداخته و سپس آنها را از سازمان جدا نمايد يا بعضي

 از . نمود تا نتواند پيشرفتي حاصل نمايد از طرف ديگر سازمان را به خود مشغول مي . بکار گيرد
 الزمه آن مـدارک قـانوني و انکارناپـذير , در صورت هرگونه هجوم دشمن , جمله موارد مهم

 اي را نشر نکرده بوديم و آنهـا بـراي اقـدام بـه گونه نوشته و اعالميه باشد و تا آن زمان هيچ مي
 تـر اقـدام نمـاييم و تند هـر چـه سـريع خواس نمودند و از اين رو مي چنين کاري ما را تشويق مي

 گونه تدارکي براي اين کـار دانست که هيچ زيرا دولت تا آن زمان مي . اي صادر نماييم اعالميه
 بـويژه در . آوردن مقدمات آن لطمات بسياري به دنبال دارد ايم و هر اقدامي بدون فراهم نکرده

 کرديم به سـوي ن معنا هر اقدامي مي بدي . حوزه تشکل و اعالم سازمان موضوع از اين قرار بود
 افتـاد و بـه مـا داشتيم و به اين ترتيـب مـدرک بـه دسـت دشـمن مـي تشکيل سازمان قدم برمي

 يعنـي از يـک طـرف , خواسـت اقـدام نمايـد دولت از طريق عبدالرحمان مـي . شد ور مي حمله
 يگـر از طريـق ناآرامي و مشکالتي ايجاد نمايد و سازمان را به خود مشغول کنـد و از طـرف د

 آورد تا مدرکي به چنـگ بيـاورد و بـه مـا عبدالرحمان به منظور تشکيل سازمان بر ما فشار مي
 بنابراين ما عبدالرحمان را از جنبش بيرون کـرديم . اي به جنبش وارد آورد حمله نمايد و لطمه

 در عرض : " فت او هم در جواب گ ." کنيم و از ما دور شو ما ديگر با تو کار نمي : " و به او گفتيم
, آري : " ما خنديديم و او را مسخره کرديم و گفتـيم ." شش ماه جنبش شما متالشي خواهد شد
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 به خـاطر ايـن , خير او از چيزي اطالع دارد : " فقط رفيق کمال پير گفت ." متقلب و جاهل است
ـادان اسـت و چـرت و پـرت : " مـا گفتـيم ." زنـد به خود اعتماد داشته و اينگونه حـرف مـي  او ن

 تواند اعتماد به نفـس اينقدر نمي , اگر از چيزي مطلع نيست , خير : " رفيق کمال گفت ." گويد مي
 رفقا گفتنـد دسـت ." بايد دست از سرش برنداريم , داشته باشد و اينگونه نظر خود را ابراز دارد

 . الزم نيست رفيق کمال نيز مجبور شد دست از او بردارد , از سرش بردار
 ت به موقع به وقوع پيوست و شش ماه نگذشته بود که رفيـق هايش درس با اين همه حرف

 سو و متعاقب آن نيز توطئه فعاليت و انهدام گروه در خانه رفيق قره . حقي قرار به شهادت رسيد
 تمام اين وقايع . فقط توفيق حاصل نشد , اجرا شد " ايش ترک " تالش براي ترور رهبري در تاالر

 از اين لحـاظ . زيرا او نيز در اين دسايس نقش داشت , ند به دنبال سخنان عبدالرحمان روي داد
 شک اين مورد از جملـه بي . اما تنها رفيق کمال به مساله پي برده بود . از همه چيز اطالع داشت

 . هاي رهبري است که در شخصيت رفيق کمال تجلي يافته بود ويژگي
 ن حـال نيـز تصـميم رسـيد و در همـا وگويي مستقيماً به نتيجـه مـي به عبارتي در هر گفت

 . يعنـي هـم نتيجـه و هـم تصـميم بگيريـد , تواند داراي اين طـرز باشـد هر کس نمي . گرفت مي
 بايستي خردمندانه تصميم گرفتـه و انسـاني , انساني که در همان لحظه و ناگهاني تصميم بگيرد

 هـا در شخصـيت رفيـق کمـال پيـر بـه عاقل و داراي خصوصيات رهبري باشد که اين ويژگـي
 . شد مشاهده مي وضوح

 امـا . حتي اين مساله را بـا رهبـري نيـز در ميـان گذاشـتيم . آن موقع اكثر رفقا حاضر بودند
 بودن يا نبودن عبدالرحمان نداد و تنهـا كسـي كـه ايـن رهبري اهميت زيادي به مساله جاسوس

 بـه عبـدالرحمان ايـن خبـر را : " گفـت در اين ميان پيلوت مي . رفيق كمال پير بود , تضاد را ديد
 چنـد . خواست توجه رفقا را بسوي عبدالرحمان جلب كنـد و بدين شيوه مي " دولت داده است

 بعـد از اينكـه تـالش پيلـوت بـراي تـرور رهبـري بـه . گذشـت ماهي از اخراج عبدالرحمان مي
 دولـت نيـز بـه , در واقـع . توانستيم پيلوت را عليه دولـت بكـار ببـريم اي نرسيد ديگر نمي نتيجه

 پي برده بود زيرا اغلـب معلومـاتي كـه تـا آن موقـع بـه دولـت داده بـود داراي حقيقت پيلوت
 توانستيم بـه ما نيز ديگر نمي . كرد از اين رو دولت نيز به او اعتماد نمي . نواقص و اشتباهاتي بود

 بـدين گونـه مسـاله پيلـوت پايـان . واسطه او از چيزي محافظت كنيم و او را به خدمت بگيريم
 خواسـت دولـت او را اين بار پيلوت مـي . طع رابطه نموديم و او را اخراج كرديم يافت و با او ق

 خواهي تـو را ببخشـيم بـرو آپـو را اگر مي “ : عفو نمايد و دولت نيز به او خاطر نشان كرده بود
 “ . بكش

 آرام و قرار نداشت و تنها در عرض يك روز . گشت جا به دنبال رهبري مي هميشه و همه
عنتاب و , در عرض يک روز به اورفا براي مثال . گشت تا رهبري را پيدا كند دو سه شهر را مي
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ـي بـراي او نمانـده و . روستاي رهبري رفته بود  از اين شيوه رفتارش مشخص شد كـه هـيچ راه
 آمد انجـام از اين رو هر چه از دستش بر مي . خواست يا خود را از ميان بردارد يا رهبري را مي
 اما موفقيتي كسـب . گرفت ود را در راستاي رسيدن به اين هدف بكار مي داد و همه سعي خ مي

 تا آن زمان پيلوت خدمت خطيري به جنبش ما . نكرد و بدين شيوه ماجراي پيلوت خاتمه يافت
 نمـود چـرا کـه از طريـق او دولـت را فريـب كرد زيرا رهبري عمداً او را با خود همراه مـي مي
 كـرد و در چـارچوب ايـن دولـت نيـز بـه او اعتمـاد مـي . داد داد و معلومات غلط به او مـي مي

 كشيد و قابليت مـانور و بدين گونه از طرفي جنبش نفس راحتي مي . كرد معلومات حركت مي
 از طرفي ديگر به لحاظ مـادي بسـياري از احتياجـات جنـبش را تـامين . فعاليت بيشتري داشت

 . در آمده بودنـد PKK ت به خدمت شد كه هم دولت و هم پيلو از اينجا مشخص مي . كرد مي
 . اين نيز بسيار مهم بود

 ما نيز بر عكس او اسـتعداد ايـن را داريـم . آورد رهبري دشمن را به خدمت جنبش در مي
 از اين لحاظ تفاوت بسيار بزرگـي بـين مـا و رهبـري . كه جنبش را به خدمت دشمن درآوريم

 را بـه خـدمت جنـبش در نيـاوريم وجود دارد و تا اين اخـتالف را بـر طـرف نكنـيم و دشـمن
 انساني حزبی هسـتم الزم اسـت : " هر كس ادعا كند . اي هستيم PKK توانيم بگوييم ما نيز نمي

 ولي ما نـه تنهـا قـادر نيسـتيم دشـمن را بـه . به اين سطح برسد و داراي چنين خصوصياتي باشد
 وند را بـه خـدمت شـ توانيم رفقايي كه تازه به ما ملحق مي حتي نمي , خدمت جنبش در آوريم

 . جنبش در آوريم
 اي شـود بايسـتي بـه PKK هـاي محكـم و اصـولي براي آنكه انسان بتواند با اتكا بر پايـه

 بـودن كـار اي PKK زيرا معلوم است كـه تنهـا تظـاهرنمودن بـه . خوبي اين امر را درك كند
 ايسـتي بجـا فقط براي رسيدن به اين سطح موارد زيادي وجود دارند كه ب . باشد بسيار سهلي مي

 فـردی در غيـر اينصـورت . شود اي مي PKK بياوريم و زماني كه اينها را بجاي آورديم انسان
 . اي بوده و انساني الفزن است PKK است كه در ظاهر

 اين مورد نيز اولين عمليـاتي بـود . ها انجام شدند هايي عليه فاشيست در آن دوران فعاليت
 رفيـق كمـال پيـر زيرا زمانيكه در آنكارا بـوديم . يوست هاي آنكارا به وقوع پ كه بعد از فعاليت

 موقعي كه جنبش به كردسـتان . انجام داده بود “ پاشا اكسي “ و “ توزلوچاير “ هايي را در فعاليت
 آن زمـان . هـا انجـام شـد عليـه فاشيسـت “ حقي قرار “ برگشت اولين فعاليت با فرماندهي رفيق
 شـدند و در ها به پيش برده مـي هاي ساده فعاليت بليت اسلحه چنداني نداشتيم و با امكانات و قا

 همچنـين دو سـه كُلـت نيـز . آن دوران مهمات ما خيلي ابتدايي مثل كوكتول مولوتوف بودند
 هـا حـاكم بودنـد وچـپ تـرك نيـز هـيچ در آغاز موقعي كه به عنتاب رفتيم فاشيسـت . داشتيم

وع بـه فعاليـت نمـوديم و در آنجـا مسـتقر بعد از آنكه ما به آنجا رفتيم و شـر . كرد فعاليتي نمي
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 هـا بيـرون در نتيجه شهر از زير حاكميت فاشيسـت . ها نموديم دست به اين نوع فعاليت . شديم
 آن زمان تاكتيك ما اين گونه نبود كه عليـه دولـت مسـتقيما . آمد و زيان بزرگي به آنها رسيد

 يعنـي بـراي اينكـه در . نرسيده بـود دست به فعاليت بزنيم چرا كه هنوز زود بود و موقع آن فرا
 گذشته و به سطح , مسلحانه بزنيم الزم بود از اين سطح موجود اي مبارزه مقابل دولت دست به

 اي يعني جنبش ما هنوز به درجـه . باالتري از لحاظ سازماني و سياسي يا از لحاظ نظامي برسيم
 . نرسيده بود كه عليه دولت دست به مبارزه مسلحانه بزند

 , گرديـد زمان براي برداشتن قدمي اينچنين زود بود و در نهايت به نابودي ما ختم مـي آن
 دارد، الزم اسـت کـه تشـخيص دهـد کـه اقـدام او سـودبخش مي چرا که زماني انسان قدمي بر

ـ اگر بجا و صحيح نيز باشد ـ بايد در زمان خـود . بخش خواهد بود يا زيان  همچنين هر اقدامي 
 ي ملتـي، در هـا تـالش بـه عبـارتي در . ر اينصـورت زيـان آور خواهـد بـود برداشته شود در غي

 حرکتي سربازي و سياسي الزم است، اين موضوع در حدي اعال اساس قرار گرفته و مـد نظـر
 به همين دليل در کردستان هيچ عمليات و حرکتي مخالف دولت انجـام نـداديم، و . قرار گيرد

 يعني در آن زمان . شيسم، خيانت و نوکري بيگانگان بود مان در مخالفت با فا هاي عمليات بيشتر
 . گران بود تاکتيک ما بيشتر در مخالفت و دشمني با انسانهاي فاشيست، عامالن دولت و شکنجه

 اي خـوب هاي انقالبي تاکتيک ما در مقابل اينگونه افراد بود و بدين شيوه نتيجه تهديد و اعدام
 ر اول در عنتاب پيـاده کـرديم سـپس آن را بـه اورفـا و اين تاکتيک را براي با . بدست آورديم

 هـا زيـان رسـانديم و از طرفـي از اين طريق، از طرفي به فاشيست . مناطق ديگر نيز تعميم داديم
 اي محکم بـراي خـود ديگر بر ملت و احزاب چپ تاثير بسزايي گذاشتيم و در همان زمان پايه

 ها امتحان نموديم و از آنهـا عبـرت ونه عمليات ايجاد نموديم و کادرهاي خود را نيز در اين گ
 هاي ما موفقيت آميز بودند و از اينـرو كادرهـاي مـا جسـارت بيشـتري تمامي عمليات . گرفتيم

 تـا آن زمـان هـيچ كسـي و سـازماني نتوانسـته بـود كـاري . شد گرفتند و اميد آنها بيشتر مي مي
 ها زديم و بدين شيوه اي اينچنيني به فاشيست اما ما ضربه . ها انجام دهد اينچنيني در برابر فاشيت

 دغدغـه در ديگر آنهـا امكـان كـار كـردن راحـت و بـي ها را در هم شكستيم و اقتدار فاشيست
 بدين شـيوه در عنتـاب بـر روي . عنتاب را از دست دادند و ترسي بزرگ آنها را فرا گرفته بود

 ات اين دسـتاورد را بـه چشـم خـود همه انقالبيون باز شد و تمام خلق و احزاب چپي و دموكر
 . نگريستند ديدند و با ديد احترام ما را مي

 در حقيقت رفيق حقي از طرفي فردي سازماني و از طرفي ديگر فردي عملگرا و پراتيكي
 گذاشـت و تئـوري و عمـل را بـا هـم دانست در عرصه عمل به اجـرا مـي چيزي را كه مي . بود

بعضي افراد گفته و عمل آنها يكي نبوده . نمود ا را يكي مي اساس قرار داده و در ميدان كار آنه
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 اين دو نگرش هر دو اشتباه و ناقص . ” نه تئوري ما مرد عمل هستيم “ گويند كه و برخي نيز مي
 . هستند

 نمـود و معنـاي رفيق حقي از آن دسته رفقايي بود كه به طور صحيح رهبري را درك مي
 بـه . داد موقعيت را نيز بـه درسـتي تشـخيص مـي , همراه تاكتيك نمود و به رفاقت را درك مي

 ايـن رفيـق در . رسـاند كـار خـود را بـه انجـام مـي , همين خاطر بنا به ضرورت زمان و موقعيت
 هاي عنتاب و پيشرفت حركت داراي نقشـي انكارناپـذير و دسـترنجي بـزرگ پيروزي عمليات

 بـر . يه جهت شـروع حركـت نظـامي بـود قدم اول , هاي عنتاب توان گفت كه عمليات مي . است
 داديم تا به آنجا كـه همين اساس روز به روز اين تاكتيك را تقويت بخشيديم و آنرا توسعه مي

 هـاي در حيلوان وسيورك تاكتيك عـوض شـد و قـدم . برداشته شد “ حيلوان و سيورك “ گام
 همچنـان , يـك نـو تا زمـان آغـاز تاكت . جديدي برداشته شدند و تبليغات مسلحانه آغاز گرديد

 در هـر كجـا كـه , سـاخت داديـم و مرتبـا پيـروزي را نصـيب مـا مـي تاكتيك قبلي را ادامه مي
 اي مطلوب شد و نتيجه ديگر آن محل به روي انقالبيون باز مي , زديم ها مي اي به فاشيست ضربه

 نـات رو راه براي كسـب امكا شدند و از اين تاثير مي هاي ديگر بي آورديم و حركت بدست مي
 . شد بيشتري براي ما باز مي

 ها پرداختيم نه سالح سنگين داشـتيم و نـه زماني که در عنتاب به اين فعاليت , بدون شک
 همگي تحـت نظـارت و سرپرسـتي , کردند رفقايي که در آن زمان فعاليت مي . اي حتي طپانچه

 اتوبـوس يـک از رفقـا سـوار تاکسـي و يـا هرگز هيچ . شدند رفيق حقي به کارگري مشغول مي
 بـدين . اي بخـريم خواستيم بـا انباشـت ايـن پـول طپانچـه شدند تا پولي خرج نشود زيرا مي نمي

 حـال ممکـن اسـت . اي تهيـه کـرديم طپانچـه , انداز کرده بوديم با اندک پولي که پس , ترتيب
 , آري ! اي بخريـد؟ برخي از رفقا سوال کنند که شما چگونه توانستيد با اين اندک پول طپانچـه

 در . فداکاري زيادي از خود نشان دادنـد , اي خريديم و رفقا در آن زمان بدين شکل طپانچه ما
 زمـاني کـه . انـداز شـود ماندند تا اين پول پس خوردند و بيشتر اوقات گرسنه مي غذا نمي , واقع

 ها را كشتيم و اسلحه آنهـا بدسـت مـا افتـاد و صـاحب چند تن از فاشيست , طپانچه را خريديم
 گويند چـون فـالن اسـلحه را کنند و مي تراشي مي اکنون برخي بهانه , با اين حال . يم شد اسلحه

 هزاران نوع اسلحه در دست دارند امـا هنـوز هـم . نداشتيم نتوانستيم اين عمليات را انجام دهيم
 تـوان بـه بهانه مورد قبول نيسـت و حتـي نمـي PKK گاه در ميان هيچ . گردند به دنبال بهانه مي

 وجود , گونه امکاناتي نداشتيم چرا که اگر چنين عادتي در آغاز که هيچ . وجه کرد ايضاح آن ت
 زماني که رفيق حقـي قـرار شـهيد شـد بسـياري مسـايل حـايز . شد پيشرفتي حاصل نمي , داشت

 مساله اساسي اين بود کـه آيـا از ايـن بـه . ساز در برابر جنبش قدعلم کردند اهميت و سرنوشت
؟ اي شيوه ادامه خواهد داد يا نه؟ و اگر به راه خود ادامه دهد به چه بعد جنبش ما به حيات خود
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 چگونه بايستي ياد و خاطره اين شهيد را زنده نگه داريم؟ به همين دليل در مقابـل جـواب ايـن
 بعضـي از . ايمان شده بودنـد ها برخي از رفقا دچار بحران شده بودند و برخي نيز سست پرسش

 رهبري در اين اوضاع مداخله کرد , کاري انجام دهند؟ به همين خاطر دانستند چه آنها نيز نمي
 جانبـه را آغـاز کـرده اي همه حمله , به هيمن دليل . گيرد داد که نتيجه مي اما دشمن احتمال مي

 هر چند اين حمله آنها موفقيتي در برنداشت اما تا حدودي توانسـت نتـايجي را بـه دسـت . بود
 رو شده بود و بحث بر سر اين مساله بود ر جدي و بحراني روبه جنبش ما با وضعيت بسيا . آورد

 تواند به راه خود ادامه دهد يا نه؟ که آيا مي
 در اين مقطع حساس گام به گـام مرحلـه نـويني را آغـاز کـرد و بـا ارائـه برنامـه , رهبري

 در ١٩٧٧ ارائه برنامه حزب از سـوي رهبـري در سـال . ياد رفيق حقي را گرامي داشت , حزب
 بدين شيوه رهبري در مقابل . اقدام نويني عليه حمالت دشمن بود , در محله استور , شهر عنتاب

 بدين ترتيب جنبش از بحران رهايي يافت و . اي را آغاز کرد ضدحمله , اعمال فشارهاي دشمن
 اي کاري به موفقيت دست يابد اما ناگهان خواست با حمله دشمن مي . به مرحله نويني گام نهاد

 اين امر نقطه حايز اهميتي است و يکـي از . هاي آنها آغاز کرديم اي در مقابل يورش ضدحمله
 گـام بزرگـي را , يعني بـه مناسـبت شـهادت يکـي از رفقـا . ويژگيهاي رهبري و جنبش ماست

 وقت به عقب گام برخواهد داشت و يادبود شهيدان را با حمله نويني جواب خواهد داد و هيچ
 ه در نتيجه شهادت رفيق حقي به وجود آمده بـود بـا اقـدام شايسـته خالئي ک . برنخواهد داشت

 همچنين بـا حملـه . رهبري پر شد و اين شهادت را مبدل به گام نويني براي پيشبرد جنبش کرد
 بـدين PKK احتـرام بـه شـهيدان در ميـان . کرد آرزوهاي شهيدان را برآورده مي , اي گسترده

 آورد و از طرفـي اي روي مـي شـمن بـه ضـدحمله شيوه است که از طرفي در مقابل حمـالت د
 همچنـين حـزب گـام نـويني را برخواهـد داشـت و . کنـد ديگر حمـالت دشـمن را خنثـي مـي

 , شـاهد چنـين مراحلـي هسـتيم PKK در طول تاريخ . هاي خود را توسعه خواهد داد تاکتيک
 ايـن عمـل و . دهـد اي جواب آنها را مـي کند و رهبري با ضدحمله اي را آغاز مي دشمن حمله

 . ها تا به امروز نيز ادامه دارد العمل عکس
 هـا ها و سـختي شدن با دشواري اين است که در مواقع مواجه PKK هاي يکي از ويژگي

 رهبـري آن را بـه گـام , زماني که روزنه اميدي بـراي رهـايي داشـته باشـد کند و ايستادگي مي
 امـان هـا ايمـان و اراده ها و سختي دشواري شدن با اما ما در مواقع مواجه . کند بزرگي تبديل مي

 بسـت بزرگـي رسـيده اسـت و اميـد رهـايي از ايـن جنبشمان به بن :" گوييم ضعيف گشته و مي
 رهبري در چنين مواقعي با اسـتفاده از خصوصـيات , اما برعکس ." وضعيت بسيار ضعيف است

 , ي مـابين مـا و حـزب در اينجـا تمـايز بزرگـ . انقالبيون سعي در گذار از چنين وضـعي را دارد
شيوه فعاليت و برخوردهاي رهبري چگونه است و ما به چه . شود همچنين ما و رهبري ديده مي
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 شکلي عمل خواهيم کرد؟ طرز برخورد رهبري با سختيها و حل مشکالت چيسـت و برخـورد
 خواهيم مسائل را حل کنيم؟ مي اي شيوه ما چگونه است و به چه

 رهبري چيست؟
 کنـد از خود سوال مـي , اين مسايل را تحليل نمايد آن موقع , صحيح اي شيوه ه اگر انسان ب

 وقت جنبش در تنگنا قرار گرفته است؟ کجا و چه
 خصوصـيات . ايـن جنـبش را از تنگنـا رهانيـده اسـت , فرسـايي رهبري با زحمات طاقـت

 مينـان پنـداريم فقـط بـا اط ما همگي خود را رهبـر مـي . هاست گونه روش رهبري نيز شامل اين
 رهبـري اسـتراتژيکي و رهبـري . انـد نيسـت رهبري به صورتي که رفقا از او فهميده : " گويم مي

 رهبـري . انـد نيسـت طوري که رفقـا درک کـرده رهبري تاکتيکي نيز آن . تاکتيکي وجود دارد
 ترين رده مسووليت را در رهبري تاکتيکي از مرکز تا پايين . تاکتيکي تنها کميته مرکزي نيست

 همگـي بـه عنـوان رهبـري , يرد يعني کساني که عضـو سـازمان هسـتند در هـر سـطحي گ برمي
 نمايندگي رهبري را , به همان صورت که قرارگاه مرکزي در ميهن . شوند تاکتيکي تعريف مي

 نمايندگي رهبري تاکتيکي را , برعهده دارد به همان شيوه مديريت مناطق در هر عرصه فعاليتي
 , اي نيز به همان شـيوه اي نظامي و مسوول هيئت سازماندهي توده مسووالن واحده . دارند عهده

 امور حزبي را پيگيري بکني بدين , تو در هر جايي . نمايندگي رهبري تاکتيکي رابرعهده دارند
 در غيـر . گونه از رهبـري فهميـد بايستي اين . کني معناست که رهبري تاکتيکي را نمايندگي مي

 بسياري از رفقا از طرفي خود را رهبـر بـه . و مسوول ببيني تواني خود را رهبر نمي , اين صورت
 در . بينند خود را خارج از حيطه رهبري و مسووليت مي , آورند و از طرفي ديگر نيز حساب مي

 به خاطر اينکه هر وقت بخواهند خـود . کند طلبانه نيز نقش خود را ايفا مي اينجا برخورد راحت
 همـان طـرز برخـورد را نسـبت بـه رهبـري . حزبي نيستند بينند و هر وقت نخواهند را حزبي مي

 پندارد بعضي مواقع که بر طبق معادله و حساب شخصي او باشد خود رهبر و مسوول مي , دارند
 . دانـد موقعي که وضعيت مطابق ميل و حساب او نباشـد محقـق خـود را مسـوول و رهبـر نمـي

 شـده باشـد و کـارش تنهـا دادن بيند که دشواري و مشکالت سپري موقعي خود را مسوول مي
 بلکـه از رهبـري , زماني که مساله پيشبرد تاکتيک در ميان است رهبر نيست . دستور و امر باشد
 . برد ولي اطـالع نـدارد در حالي که خود نيز در همان وضعيت بسر مي , گيرد تاکتيکي ايراد مي

 چـون تـو نيـز . باه اسـت اين اشـت , در واقع . رهبري تاکتيکي فقط کميته مرکزي است , به نظر او
 گيـري و در سـطح باشي و اگر در مديريت مناطق نيـز جـاي مـي جزيي از رهبران تاکتيکي مي

 الزم است تاکتيک حزب را به نحوه احسن به انجـام , منطقه رهبري تاکتيکي را بر عهده داري
هرگـز توانـايي رهبـري را نداشـته و در مقابـل وظيفـه طراحـي , در غيـر ايـن صـورت . برساني
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 چگونـه , انساني که خود را اين چنـين مسـوول نبينـد . هيچ احساس مسووليتي نداريد , تاکتيک
 اي عديـده تواند تاکتيک را پياده و به پيش ببرد؟ به خاطر اين عوامـل اسـت کـه مشـکالت مي

 . آيند پديدار مي
 آن را پخـش , طور که گفتيم رهبـري برنامـه را نوشـت و بعـداً مـا در سرتاسـرميهن همان

 تا بر روي آن بحث کرده و برنامـه حـزب بـراي , يم و در ميان تمامي اعضا توزيع نموديم کرد
 همه روشن شود و مطابق اين برنامه حرکت کنـيم و درک صـحيحي از عملکردهـا و اهـداف

 هـايي مطـابق آن وظـايف و مسـووليت , به خـاطر اينکـه در مراحـل مختلـف . جنبش پيدا کنيم
 ت که هر کس ايـن حقيقـت را درک کنـد و بـر طبـق لزومـات الزم اس , مراحل را انجام دهيم

 در , بايستي هر کس خود را با روند پيشرفت جنبش همگـام سـازد . مرحله خود را آماده نمايد
 غير اين صورت از قافله جا مانده و در چنين وضعيتي قادر نيست وظـايف محولـه را بـه جـاي

 . نبش در ميان رفقا نتايجي بدست آمد وگو و بحث در مورد برنامه و وضعيت ج با گفت . آورد
 دانستند برنامـه چيسـت و جنـبش بـه فقط به دنبال آن عده زيادي از رفقايي که تا آن موقع نمي

 بعد از چاپ اين کتابچه تا حدودي برنامه جنبش را درک کـرده , کند کدام سمت حرکت مي
 ه بـه ايـن امـر ايمـان و بدين شکل با اهداف جنبش آشنايي پيدا کردند و بدين ترتيـب بـود کـ

 اي نخواهد ديد و تجزيه نخواهد شد و راه خود را ادامه خواهـد هيچ ضربه , آوردند که جنبش
 هراس و ترديدي در ميان رفقا بوجود آمده بود که , زيرا بعد از از شهادت رفيق حقي قرار . داد
 شـان مشـخص بـراي آيا جنبش ادامه خواهد يافت يا نه؟ اما با مشاهده برنامه جنبش : " گفتند مي

 از طرف ديگر نيز موقعي که برنامه به صورت . شد که روند پيشرفت جنبش ادامه خواهد يافت
 کتبي و نوشتاري بدست رفقا رسيده بود راهي براي آگاهي و پيشرفت سـطح فکـري آنهـا بـاز

 بر صحيح برنامه را درک نموده، اعضاي جنبش را اي شيوه رهبري نيز براي اينکه رفقا به . کرد
 اين اساس آموزش داده و براي آينده آماده کنـد، جلسـات متعـددي را در سرتاسـر کردسـتان

 ايـن بـود کـه مرحلـه و وظـايف محولـه را بـه رفقـا , هدف رهبري از ايـن جلسـات . انجام داد
 از طرفي ديگر نيز براي رفقا معلـوم نمايـد . شان مشخص کند شناسانده و مطالبات خلق را براي

 سان چگونه مبارزه نمايد و در آينده نتايج مفيد آن چه خواهد بود؟ که الزم است ان
 از طـرف ديگـر و در , شد نظر مي هاي آتي بحث و تبادل زماني که درباره برنامه و فعاليت

 قـبالً ايـن گـروه در حـزب . همان اوان دو گروه ديگر از عنتاب و االزيـغ بـه مـا ملحـق شـدند
 بـه مـا پيوسـتند؛ گـروه عنتـاب نيـز از , هـا جـدا شـده بودند و از آن PDK دموکرات کردستان
 پـي بـود بـه مـا که يک جناح دسـته " HALKIN KURTULUSU " سازمان رهايي خلق

. ملحق شده بودند
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 گردد و به خصوص حتي يکي از اعضاي ها به قبل از شهادت رفيق حقي برمي اين پيوستن
 رسـاندن ا در توطئه به شهادت گروه عنتاب درست و صميمي از آب در نيامدند و برخي از آنه

 اسالن و طرزي جمال و علي چتيز جعفر از اعضاي , براي مثال؛ بوزان . رفيق حقي دست داشتند
 که پـس از مـدتي اقامـت در " دوغان " همچنين . اين گروه بودند که از آنها بحث خواهيم کرد

 گـروه . درآمدنـد ها به همراه هم به جنـبش پيوسـتند و نابکـار از آب اين . اروپا خودکشي کرد
 خوب و صادق " ساري باران " به ما پيوسته بودند تنها يکي از آنها به نام PDK االزيغ نيز که از

 باشد و آنهاي ديگر همگي جاسوس از آب درآمد که االن در ميدان جنگ در حال مبارزه مي
 . و خائن بودند

 در يـک زمـان ايـن دو گـروه بـا هـم و . سال مهمـي در عنتـاب و االزيـغ بـود ١٩٩٧ سال
 بـا تصـميم واحـدي بـه حـزب پيوسـتند و ايـن : توان گفـت حتي مي . مشحص مراجعت کردند

 اي بـه رفتـه بـود و بـه گونـه از بـين PDK زيرا در آن زمـان . تصميم نيز از باال ديکته شده بود
 نهـادن حزبـي بـود بـه نـام در صدد بنيـان MIT همه نيز با اين . درآمده بود MIT سرسپردگي

 جنبشـهاي مـدعي چـپ تـرک در . اين گروه را به داخل ما نفوذ دادنـد " لي کردستان رهايي م "
 بست و ورشکستگي شده بودند و از اينرو دولت عوامـل نفـوذي خـود را از کردستان دچار بن

 . اين سازمانها خارج و به دورن جنبش ماگسيل داشت

 رويداد شهادت رفيق حقي قرار
 سازمان مـا بـا خبـر بـود و بـدين منظـور ضـرورت همچنانکه اشاره شد دولت از پيشرفت

 کرد و لذا اين دو گروه را به داخل ما نفوذدادن عوامل خود را به درون اين جنبش احساس مي
 حتـي برخـي از آنهـا مثـل بـوزان اسـالن و . کردنـد خسارات زيادي را متوجه ما مـي . فرستادند

 کـه عالالـدين ) سـتاره سـرخ ( " Sterka sor " محمد اوزون با مساعدت و همکـاري سـازمان
 آنهـا بـا . دست داشـتند " حقي قرار " گرفتند، در شهادت رفيق کاپالن و امثال او در آن جاي مي

 از توابع عنتاب با رفيق حقـي قـرار مالقـات گذاشـته " پازارجيک " هماهنگي يکديگر در منطقه
 خطرناکنـد و نزديکشـان با وجود اينکه رفيق حقي به مساله پي برده بود و گفته بود آنها . بودند
 و در کمينـي کـه فقط بوزان اسالن و ديگران بـا زور رفيـق حقـي را بـه آنجـا فرسـتاده , نشويد

 . گذاشته بودند او را به شهادت رساندند
 همسر عالالدين کاپالن پليس بـود و از ايـن را ه شـوهرش را بـه عنـوان جاسـوس دولـت

 ارزي انقالبي بود که دستگير و روانه زندان شـده زيرا عالالدين کاپالن سابقاً مب . استخدام نمود
 و مـرد جمعـي از ايـن زن . در نتيجه دولت از طريق عيال وي، وي را به مـزدوري درآورد . بود

پرست وجود دارد که جوانان منطقه پازارجيک را گردهم آورده و به آنها گفتند يک نفر نژاد
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 شـوند، ولـي ايـن زن آنهـا را از مـي ايـن جوانـان خواسـتار شناسـايي وي . بايستي او را کشـت
 کند که مبادا وي را شناخته و نکشد و برنامه آنها بـرمال شـود وآنـان شناسايي وي منصرف مي

 باشد وارد شـده بخاطر اين از نقطه ضعيف انسان کرد که همانا مساله ناموس مي . نيز افشا شوند
 زآنجا بود که اين جوانان تقبل کرده ا . دهم خودم تنها رفته و اين کار را انجام مي : " گويد و مي

 دست بـه , ما نيز بعد از شهادت رفيق حقي متقابالً . رسانند و رفيق حقي را در راه به شهادت مي
 ايـن کـار نيـز بـه . کار شده و تک تک کساني را که در اين جنايـت دسـت داشـتند را کشـتيم

 تک آنها را شناسايي و آساني صورت نگرفت، بلکه زحمات زيادي در پي داشت تا اينکه تک
 دولت مطلع شده و همگي آنها را , در حين اجراي اين کار . پيدا کرده و با برنامه به پيش رفتيم

 بـاالخره در . نزديـک بـود چنـد رفيـق در اثنـا شـهيد شـوند . هاي نـامعلومي انتقـال داد به مکان
 را در عنتـاب و االزيـع اسکندرون آنان را تعقيب و ابتدا عالالدين کاپالن را کشته و سپس بقيه

 ايـن هـم يکـي ديگـر از . به اين صورت بـه حيـات سـترکا سـور پايـان داديـم . به قتل رساندند
 گذارد خون شهيدان به هدر رفته و بر روي زمين باشد که هيچگاه نمي مي PKK خصوصيات

 : گويـد چونکه رهبري هراز گـاهي مـي . گيرد ت مي اين خصوصيت از رهبري حزب نشا . بماند
 بـه هـيچ وجـه PKK يعنـي ." ها حسـاب خـواهم خواسـت ر در گورستان نيز باشيد از شما اگ "

 امروز نه فردا، امسـال نـه سـال . بردار حق خويش نبوده و از همه حساب خواهد خواست دست
 اين بدين معناست کـه . ديگر يا دو سال ديگر، حتماً حساب خواسته و دست بر نخواهد داشت

 آسيب رسانده باشد، هيچگاه وي را عفو نکـرده PKK ده و به اگر کسي يا جناحي خيانت کر
 ولي ممکن است براي مدتي کوتاه و بخاطر مد نظر قرار . و مطلقاً از او حساب خواهد خواست

 . آيد که از هـر کـس حسـاب بخواهـد اما روزي مي . پوشي نمايد دادن امنيت کلي از آن چشم
 . آن را درک کند PKK هر عضو ناپذيري است که بايستي اين از ضروريات اجتناب

 موقعي که اين رفيق بـه شـهادت رسـيد، انتقـام . در مورد رفيق حقي وضع بدين منوال بود
 , زماني که رفيق حقي شـهيد شـد دشـمن . ايشان را گرفتيم و نگذاشتيم خون ايشان به هدر رود

 نشگاه را رها کرد ببينيد حقي براي کردها دا :" خانواده وي را عليه ما برانگيخت و به آنان گفت
 ." و اين کردها بودند که وي را کشتند

 . نمـود ناراحت شده و براي رهبري ايجاد مزاحمت مـي , بنابراين برادر بزرگ شهيد حقي
 رهبري با زحمـت زيـاد . آگين دشمن باور کرده بودند زيرا خانواده رفيق حقي به تبليغات زهر

 ما آمد، ولي مـا او را تهديـد و مجبـور سپس پيش . خود را از دست برادر رفيق حقي رها کرد
 اگـر انتقـام . برو حقي برادر تو نيست، بلکه رفيق ماست :" من به او گفتم . کرديم از پيش ما برود

. مجبوريم تو را بکشيم , اگر دست از سر ما برنداري . گيريم نه تو او گرفته شود ما مي
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 ه ما بسـيج و بـدين گونـه حمـالت اش را علي خانواده " باقي قرار ” سليمان , بعد از اين واقعه
 حتـي مـوقعي کـه در . سليمان قبالً داراي شخصيتي ضعيف بود . خود را بر ضد ما تشديد نمود

 آنکارا بوديم و در صدد بوديم وي را به جنبش راه دهيم، رفيـق حقـي بـا آن مخالفـت کـرد و
 . شود و به باليي بر سر حزب تبديل مي شخصيت است انساني بي : گفت

 توانايي اين را دارد که خوب شود، زيرا اگر بيرون از ما قرار گيرد : گفت ري مي فقط رهب
 هاي رهبري باوي بحث . رو وي را به درون گروه خود راه داديم از اين . از اين بدتر خواهد شد

 رويداد شهادت رفيـق حقـي تـاثيرات . احتماالً بهتر شود : گفت داد و مدام مي مفصلي انجام مي
 يعنـي کـار بـه جـايي . خواست از حزب انتقام بگيرد اشته بود تا حدي که مي مخربي بر وي گذ

 . رسيده بود که همه کردها را دشمن خود بپندارد
 ابتـدا عالءالـدين کـاپالن را هـدف قـرار داديـم و Sterka sor خوب به ياد دارم که در

 . آنکارا فرستاد کوپتر او را به دشمن براي مداوا با هلي . سپس همسرش را دوبار مجروح کرديم
ـاپالن را از ميـان برداشـته چراکـه آن جنـبش را او , به همين خـاطر  قبـل از همـه عالءالـدين ک

 هايي را که مهره اصلي بودند هدف قرار داده آن , بدين صورت . کرد تأسيس نموده و اداره مي
 چون بـر ايـن مسـاله واقـف بـوديم کـه اگـر . و آنهاي ديگر را براي موعدي ديگر رها کرديم

 قادر نيسـتيم جنـبش , رأس هرم آنها را هدف نگيريم و بعداً به بدنه جنبش ضربه نزنيم , نخست
 . گونه بود بدين Sterka sor مساله . کن نماييم را ريشه

 در . براي نخستين بار به کردستان باز گشتيم و در چندين منطقه شروع به فعاليـت نمـوديم
 در شهر درسـيم، . تقيم با ما تماس بر قرار کردند مس اي شيوه مدت زمان اندکي، چند خانواده به

 « و در دياربکر » محمد شنر « در باتمان خانواده » علي چتينر « در عنتاب خانواده » قيمت « خانواده
 زمـاني . کـار بودنـد ها همگي جاسوس و خيانت اين خانواده . با ما تماس گرفتند » خدر آيتالون

 رده بود و درصـدد بـود مـا را بـه کنتـرل خـود در به ميان ما نفوذ ک MIT که به ميهن برگشتيم
 آورد چرا که بر سطح آگاهي محدود، بي تجربگي و نيز شرايط سـخت و حسـاس مـا وقـوف

 عالوه بر اين از سطح ارتباطات ما با افراد مستقل و نيز وضـعيت مـادي مـا کـه از . کامل داشت
 . شد به خوبي مطلع بود درآمد کارگري تأمين مي

 دشـمن همـه ايـن . ع کرده بوديم و به طور کلـي شـرايط مناسـبي نداشـتيم ما از صفر شرو
 پنداشت که پيلوت، فاطمـه و عبـدالرحمن حرکـت را بـه موارد را تثبيت نموده بود و چنين مي

 هـا را اجيـر زماني که به ميهن برگشتيم، دشمن اين خانواده . اند تمامي به کنترل خود در آورده
 ول نموده بود تا از اين طريق قـادر باشـد حرکـت و جنـبش را از کرده و به آنها وظايفي را مح

 دولت بخشـي از نيـروي خـود را بـه . همان ابتداي امر در کردستان نيز به کنترل خود در آورد
ها صاحب چند اين خانواده . نباشد MIT کار گرفته بود تا جنبش قادر به شکستن حلقه محاصره
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 اين دخترها مأمور گشته بودند با ايجاد . گرفتند ه کار مي دختر بودند که در اين راستا، آنها را ب
 . درآيد MIT حرکت به کنترل روابط عاطفي کليه رفقا را تحت تأثير قرار داده و از اين طريق

 رفقايي که به اين مناطق نيز اعزام شده بودند همگی تازه کار بودنـد و بـه جـز آنهـا کادرهـای
 ن دخترها به ازدواج و اعمالي از اين دسـت ترغيـب شـده اگر رفقا از طريق اي . ديگري نداشتيم

 تاکتيـک دشـمن در کردسـتان بـر ايـن . افتـاد گمان تمامي حرکت به دست آنها مـي بودند، بي
 اي آگاه نبوديم و به همين علـت تـا مـدتي ما در ابتدا از وجود چنين توطئه . ترفندها استوار بود

 بـراي مثـال . رحله صدمات بسياري به ما وارد شـد در اين م . نتوانستيم حلقه محاصره را بشکنيم
 گشته و به سوي آنهـا تمايـل پيـدا کـرده متأثر » قيمت « رفيق فواد که در درسيم بود از خانواده

 اين دختر، رفيق فواد را با ابراز عشـق و عالقـه . داشتند » قيمت « اين خانواده، دختري به نام . بود
 توانايي مالي چنداني نداشـتند ولـي از سـوي دولـت » قيمت « خانواده . به خود وابسته کرده بود

 هـا رفقـا را زيـر نظـر کردنـد و آنهـا نيـز در عـوض ايـن کمـک هرگونه کمکـي دريافـت مـي
 يـا بهتـر بگـويم، » حسـين يلـدرم « اين بار نوبت بـه خـانواده » قيمت « بعد از خانواده . گرفتند مي

 بـه ازدواج ش اين خانواده در نهايت تال . رسيده بود که نقش خود را اجرا نمايد » سحر « خانواده
 وابسته به دولت بود، سعي فراوانـي نمـوديم کـه از آنجا که اين خانواده . فواد با سحر ختم شد

 . م راه را بر آنها ببنديم اما فواد ما را با ازدواجي روبرو ساخت که ناچار شديم آنرا قبول نمايي
 بـود و تـا آن زمـان نيـز در برابـر داراي سازماندهي نيرومندي ميت الزم به ذکر است که

 ميت همچنين . هاي کردي بدين شيوه نتيجه گرفته بود هاي چپ ترکيه و ديگر حرکت حرکت
 هاي انقالبي و نيز از ميان برداشتن آنها وقوف کامل داشـت و از بر طرز و شيوه کنترل حرکت

 اين گونـه . نمايد عملي PKK اين طرز را در مورد جاسوسان همان ابتدا قصد داشت از طريق
 شدند ولي با باز گشت ما به کردستان همچنان ادامه پيـدا کردنـد ها در آنکار اجرا مي تاکتيک

ـاريخ را درک  اما از آنجا که موفقيتي آنچناني حاصل نکردند، متوقف شدند چراکه رهبـري ت
ــود نمــوده و از آن درس ــه ب ــه ميــت دانســت کــه رهبــري مــي . هــاي بزرگــي گرفت  بــدين گون

 همين امر باعث شـده بـود . برد هاي انقالبي را تحت کنترل خود در آورده و از بين مي حرکت
 مسأله پيلوت و فاطمـه نيـز در چـارچوب ايـن تـدابير . را اتخاذ نمايد اي ويژه که رهبري تدابير

 را نجات داد چرا که در غير اين صورت همچون بيشتر PKK گرفت و همين امر نيز جاي مي
 پاکسازي شده بودند، حرکت مـا نيـز صـد در ميت ي انقالبي که به دست ها احزاب و حرکت

 و نجـات جنـبش از ايـن محاصـره، از ماهيـت ميـت الواقع عامل شکسـت في . شد صد نابود مي
 . گيرد هاي رهبري نشأت مي تدابير و تاکتيک

 تعـدادي . جلسات متعددي تشکيل شدند ١٩٧٨ و آغاز ١٩٧٧ در فواصل زماني پايان سال
در ايـن جلسـات، . شـدند ريـزي و تشـکيل مـي برنامـه ين جلسات مستقيما از سوي رهبـري از ا
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 تعدادي از اين جلسات . هاي فراواني در رابطه با اساسنامه و برنامه سازمان صورت گرفتند بحث
 يکـي از ايـن جلسـات، جلسـه العزيـز . باشـند در تاريخ حزب از اهميت شاياني برخـوردار مـي

 اين رفيق در زنـدان العزيـز بـه . تشکيل شد » تاي تکين اوغلو « در خانه رفيق اين جلسه . باشد مي
 در وسط جلسه بوديم که خبر رسيد، دشـمن از وجـود مـا مطلـع شـده اسـت از . شهادت رسيد

 در غير اين صورت با حمله پلـيس . اينرو ناچار شديم محل خود را تغيير داده و آنرا ختم کنيم
 شـرکت کننـدگان در ايـن جلسـه را اکثـر رفقـاي . رفتـيم مـي شديم و همگي از بـين روبرو مي

 جلسـات قبلـي و عملکردهـاي گذشـته مـورد در اين جلسه، کليـه . دادند پيشاهنگ تشکيل مي
 اين جلسه سعي داشت جمع بندي کلي از نتايج جلسات گذشته به دسـت . ارزيابي قرار گرفت

 جلسه به مسـائل سـازماني مربـوط همچنين ماده ديگر . شمارد دهد و مشکالت موجود را نيز بر
 هاي مفيدي صورت گرفت و نظرات متفاوتي مطرح گرديدند کـه شد و در اين رابطه بحث مي

 : عبارت بودند از
 اولين نظر از سوي رهبري، رفيق مظلوم و رفيق خيري و چند تن ديگـر از رفقـا مطـرح ـ ١
 . رداريم و بر اين عقيده بودند که الزم است به سوي حزبي شدن گام ب گشت
 ـ چندي ديگر از رفقا نيـز بـر ضـرورت تاسـيس حـزب اصـرار داشـتند و در ايـن زمينـه ٢

 موافقت خود را با رهبري اعالم داشتند، ولي به طور صحيح و علمي از اهداف، مقاصد و نيات
 . رهبري آگاهي نداشتند

 علـي چتينـر، جعفـر و « ـ سومين نظرکه با تاسيس حزب مخالفت مـي ورزيـد، از سـوي ٣
 هـايي از انقـالب ويتنـام، بـر تـداوم آنان با مطرح سـاختن نمونـه . گرديد مطرح » شاهين دوغوز

ـام حـزب را ورزيدنـد و از ايـن طريـق تاسـيس فعاليت سازماندهي جوانان اصرار مي  زود هنگ
 . نمودند توجيه مي

 در آن زمان، حرکت ما داراي شاخه سازماني جوانـان بـود کـه بـه صـورت پنهـاني کـار
 اين سازمان داراي . و از سوي رهبري تأسيس و برنامه و اساسنامه آن تدوين گشته بود کرد مي

 گروه . نموديم گه مبارزه دعوت مي مرکزي مستقل بود و ما از طريق آن جوانان را به جر کميته
 در واقع کار اين شاخه سازماني آن بود کـه . سوم بر تداوم اين نوع فعاليت اصرار مي ورزيدند

 تحقـق ايـن امـر، بـه . اي برساند که به توانايي تأسـيس حـزب دسـت يـابيم را به مرحله فعاليت
 اين شاخه نقش خود را در اين زمينه به خوبي ايفـا نمـوده بـود؛ از . کادرهايي آماده نياز داشت

 اي رسيده بود که ضرورت تاسيس حزب را طرفي ديگر فعاليت ما در داخل ميهن نيز به مرحله
 رهبري، رفيق خيري و رفيق مظلوم اين ضـرورت را بـه وضـوح مشـاهد مـي . برجسته مي نمود

. کردند؛ ضرورتي که اکثر رفقا از درک آن ناتوان بودند
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 در جلسه مذکور، اتخاذ مواد قرارات و تصميمات جاي نگرفته بود و تنها سعي داشت که
 عاليت ارائه نمايد تا با ايجاد فضايي آزاد، هر فردي، نظرات شخصي خود را در رابطه با کار و ف

 اين جلسه در پايان به اهداف مـاخوذ دسـت يافـت و . هاي گذشته آشکار شود راندمان فعاليت
 در واقع اين جلسه زمينه را براي جلسه بعدي . اي ديگر محاوله گرديد اتخاذ تصميم نيز به جلسه

 . فراهم نمود
 مشـارکت اعضـاي پيشـاهنگ ، با ) دياربکر ( اي وسيعتر در آمد بعد از جلسه العزيز، جلسه

 اين جلسه، سعي داشت مضـمون جلسـه قبلـي را تکميـل نمـوده و . کليه مناطق، تشکيل گرديد
 . نظرات مطرح شده در اين جلسه نيز همانند جلسـه العزيـز بـود . تصميمات الزم را اتخاذ نمايد

 اکثـر شـرکت . دوباره شاهين دغـوز و علـي چتينـر بـر نظـرات گذشـته خـود اصـرار ورزيدنـد
 کنندگان بر ضرورت تأسـيس حـزب تفـاهم داشـتند ولـي بـر داليـل و عوامـل اساسـي چنـين

 بعد از گفتگويي طوالني بدين نتيجه رسـيديم کـه بايـد جهـت . ضرورتي وقوف کامل نداشتند
 براي حصول به اين مقصود تشکيل کنگره اول ضروري بود از اين . تأسيس حزب اقدام نماييم

 در نگره را به تصويب رساند ولي زمان، مکـان و انتخـاب اعضـاء رو، جلسه، برگزاري اولين ک
 . کنگره را به طور کلي به رهبري محول و در اين رابطه اختياراتي تام به رهبري تفويض نمود

 که از مـاردين بـه مـا ) هاي فرهنگي انقالبي شرق انجمن ( DDKD در جلسه،گروهي از
 ايـن گـروه باطنـا بـا ايجـاد حـزب . اشـتند ملحق شده بودند، به نمايندگي از آن شهر حضـور د

 بعـد از اتمـام جلسـه . مخالف بودند ولي در ظاهر تمايـل خـود را در ايـن رابطـه ابـراز نمودنـد
 اين گروه نيز به ماردين بازگشتند ولي ازهمـان ابتـدا و . هرکس به محل فعاليت خود بازگشت

 اي بـراي آنهـا اردين جلسـه رفيق مظلوم در م . شروع به مشکل تراشي نمودند در راه بازگشت؛
 تشکيل داده بود ولي مواد ابهام آنان بر طرف نشدند لذا من نيز به ماردين رفتم و به اتفاق رفيق

 بعد از مناقشات و گفتگوهاي بسيار دريافتيم که . اي ديگر براي آنها تشکيل داديم مظلوم جلسه
ـاوت اسـت ضع ابهامات موضوعي آنها فارغ از مسائل فکري و سياسي بوده و مو  . گيريشـان متف

ـان بـه مسـائل جزئـي مـا را از DDKD آنان جاسوس  بودند و قصد داشتند با مشـغول نمودنم
 بعد از کشف اين واقعيـت بـه رهبـري . هدف خود که همانا تشکيل حزب بود، منحرف نمايند

 طـه اطالع داديم و وي نيز به محل آمد و چند جلسه تشکيل داد که در نهايت منجر به قطـع راب
 . ما با آنها گرديد

 بعد از اخراج اين گـروه، پيشـرفتهاي چشـمگيري در مـاردين کسـب نمـوديم و برايمـان
 روشن شد که عامل اصلي آشوب و مشکالت اين منطقه از وجود اين گروه سرچشـمه گرفتـه

 آنان سعي داشتند که از سـازماندهي خلـق و جوانـان در ايـن منطقـه جلـوگيري نماينـد؛ . است
براي ما داشت و اين منطقه خود به طـور مسـتقل بـه مثابـه يـک اي ويژه ردين اهميت چراکه ما
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 آنان اين واقعيت را درک کرده بودند و با ايجاد زيربناي سازماني و فعـاليتي قـوي . کشور بود
 عالوه بر اين از عزم ما براي برگزاري کنگره آگاه بودند و سعي داشتند با ايجاد . در عناد بودند

 . آشوب، راه ترقي را بر ما مسدود کنند مشکالت و
 تـا ايـن . از اين به بعد، رهبري تمام وقت خود را صرف مسائل برگزاري کنگره مي نمـود

 در کليـه PKK زمان کليه مباحث تئوريک انقالب کردستان تدوين گشته بـود و ايـدئولوژي
 مرحلـه تـدوين برنامـه و هاي خود را بنيان نهاده بود و از لحاظ تئوري بـه مناطق کردستان پايه

 رهبري مصمم بود؛ همـانطور کـه تئـوري . اساسنامه و گسترش در ميان ديگر اقشار رسيده بود
 را نيز در عرصـه عمـل، انقالب کردستان را تا مرحله تدوين برنامه و اساسنامه رسانده بود، آن

 . کرده و حزبي بر اساس آن تأسيس نمايد پراکتيزه
 ســير صــعودي خــود را شــروع نمــود و بــه PKK کــت حر ٧٨ ـــ ٧٧ در فواصــل ســالهاي

 مردمي دست يافت؛ به طوري که قادر به تأثيرگذاري بر تمامي اقشار جامعه بـود و هايي پايگاه
 مردمي مبـدل گشـته بـود ولـي از طرفـي جنبش به جنبشي . گذاشت بر عملکرد دشمن تأثير مي

 بـود کـه مسـأله رهبريـت آن اي بود و لذا ضـروري هنوز ساختار سازماني آن به صورت جبهه
 يـابي ايـن مسـأله را در تأسـيس حـزب يافتـه بـود و اگـر در غيـر چـاره جنـبش، . مشخص شود

 اينصورت عمل مي نمود هرگز نمي توانسـت رهبـري خلـق را بـر عهـده گرفتـه و پاسـخگوي
 . گشت موقعيت زماني فراهم شده شود و در نهايت نيز با فالکتي سخت روبرو مي

 آغاز نمـوده بـود و در ميـان خلـق بـه سير صعودي ترقي و پيشرفت را از آنجا که جنبش
 جايگاهي رفيع دست مي يافت و نيز اينکه عرصه را بـر احـزاب سوسـيال ـ شوونيسـت و چـپ
 ترک و ديگر گروهاي کردي فاشيست و فئـودال تنـگ کـرده بـود، روز بـه روز بـا حمـالت

 گذاشت، پيروزي ه هر کجا که پا مي واقعيت آن بود که حرکت ما ب . بيشتري روبرو مي گشت
 در ابتدا هر حرکتي به طور منفرد و جداگانه و تنها در منـاطق فعـاليتي . را نصيب خود مي کرد

 خود عليه ما برخواستند ولي بعدها که دريافتند بدين شيوه نمي توانند بر ضد ما کاري از پـيش
 اي شـيوه هـا بـه گمـان ايـن حرکـت بي . متحد در برابر ما اقدام نمودند اي شيوه ببرند، همگي به

 که بايد به شيوه اي متحد و متمرکز در برابر ما بايستند بلکـه : رسمي به اين نتيجه نرسيده بودند
 در ابتدا، ما از واقعيت امر آگاهي . اي سوق داده بود اشتراک موضعي، آنان را به اتحادي جبهه

 ها را عليه ما که مرکزي، تمام اين حرکت چنداني نداشتيم و پيش خود چنان احتمال مي داديم
 . سازماندهي مي نمايد

 بعد از گذشت مدتي، نظرمان در اين رابطه درست از آب درآمد و دريافتيم که مرکزي،
 اي را در برابر مـا تشـکيل داده در واقع جبهه . بندد آنها را سازماندهي کرده و عليه ما به کار مي

مطمئنا اين جبهه از سوي دولت ! کساني سازماندهي شده بود؟ اما اين جبهه از سوي چه . بودند
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 اين سازمانها با اراده خويش گرد هم نيامده بودند زيرا هيچ يک از آنهـا . ترکيه ايجاد شده بود
 با ديگري ارتباط برقرار نکرده بود و در عمل و به واسطه فشارهاي دولت به رسمي اي شيوه به

 هـاي خـود را ها، کليـه کـار و فعاليـت اين سازمان . يل شده بودند اي متحد در برابر ما تبد جبهه
 آنان تا آن وقت هيچ عملياتي را بر ضـد . نمودند متوقف کرده بودند و تنها بر ضد ما تالش مي

 خواستند انجام دهند ولي به جاي آن هميشه در پي شکار دولت سازماندهي نکرده بودند و نمي
 تن از رفقـاي ١٥ بيشتر از HKH براي نمونه، . رساندند ادت مي رفقاي ما بودند و آنها را به شه

 حتـي يـک فشـنگ بـر ضـد رژيـم شـليک » راه آزادي « و DDKD . ما را به شهادت رسـاند
 « اکثـر ايـن کارهـا در . نکرده بودند اما چند تن از رفقاي ما در دياربکر را به شهادت رسـاندند

 هـاي و دياربکر توسط گروه » اورفا « ، » دين مار « توسط چپ ترک و در » عنتاب « و » درسيم
 . گرفتند کردي صورت مي

 بعد از سقوط رژيم شاهنشاهي در ايران، سفارت آمريکا در اين کشور به دست نيروهـاي
 دانشجويان دانشگاه تهران بـه سـفارت خانـه آمريکـا حملـه بـرده و آنـرا تسـخير . انقالبي افتاد

 شـدند ارسـال مـي CIA ک محرمانه بسـياري را کـه بـراي نمودند و در نتيجه آن اسناد و مدار
 مبدل شده بود و هرگونه خبـري در ارتبـاط CIA در آن سالها تهران به مرکز . بدست آوردند

 در آنکـارا و CIA جاسوسـان . شـد با اين منطقه در سفارت آمريکـا، در تهـران پـردازش مـي
 در . ين سفارت ارسال کرده بودند و مناطق ديگري از ترکيه، گزارشات بسياري را به ا وا چکور

 اين گروهها براي دولت فاقد خطـر « : اين گزارشات در مورد چپ ترک چنين اظهار شده بود
 از طرف ديگر اسم تک تک گروههاي کردي را نيز ذکر کرده بودند و در مورد آنها » . هستند

 امـا در ايـن . » کند ي هيچ گونه خطري از جانب آنها نيز دولت را تهديد نم « : نيز نوشته بودند که
 » آپـوجي « انـد و بـا نـام گروهي جديـد پـا بـه عرصـه نهـاده « : گزارشات چنين اظهار شده که

 در . » اسـت » آپـو « شوند و اسـم آنهـا نيـز منصـوب بـه رهبرشـان اسـت کـه نـامش شناخته مي
 گزارشات آمده که حرکت، حرکتي نوپا بوده ولي با اين وجود بسيار راديکال بـوده و بـه هـر

 اين حرکت همچون سيل بوده و موانع را . کند کجا نفوذ کند، حرکت هاي ديگر را تصفيه مي
 باشد و از اين رو بايد راه را بر او مسـدود دارد و حرکتي خطرناک مي از پيش روي خود برمي

 اگر راه را بر آنها نبنديم نه تنها براي ترکيه خطرنـاک بـوده، بلکـه منـافع آمريکـا را نيـز . کنيم
 براي آنکه راه را بر رشد آنها ببنديم « : دارد که درپايان نيز چنين اظهار مي . يد خواهند کرد تهد

 : الزم است اقدامات زير اتخاذ شوند
 الزم است تبليغات منفي عليه آپـو، رهبـر ايـن حرکـت صـورت بگيـرد و شخصـيت وي

 ماني شناخته شده و همانند فردي فاسد و بد معرفي گردد؛ چراکه آپو در ميان خلق، همانند قهر
. بايد با تبليغاتي وسيع شخصيت او را در ميان خلق خرد نمود
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 هر کاري که براي اين امر ضروري است بايد صورت گرفته و هر آنچه را که خلق از آن
 الزم است، حرکتي چپـي . کنند، بايد به او نسبت دهيم تا قادر باشيم تضعيفش نماييم نفرت مي

 هاي ديگر شک با اين کار در ميان حرکت . اين حرکت سازماندهي کنيم را به عنوان آلترناتيو
 عـالوه بـر . ها جدا خواهند ماند بدين ترتيب از تمام حرکت رود و و گمان نسبت به آن باال مي

 . اين بايد بعضي از عشاير را عليه آنها مسلح نموده و به کار گرفت
 هنـد و جنـگ کردهـا و دولـت به عبارتي قصد داشتند کرد را به دست کـرد بـه کشـتن د

 زماني که من اين اسناد را خوانـدم، دريـافتم کـه . ترکيه را به جنگ داخلي کردها تبديل کنند
 اند و به خاطر اينکـه سـندي گرفتند از مرکزي سازماندهي شده حمالتي که عليه ما صورت مي

 تمـال وجـود در دست نداشتيم، از وجود اين سازماندهي بي اطالع مانديم ولي پـيش خـود اح
 . زديم چنين مرکزي را تخمين مي

 هـا چراکه اکثـر حرکـت . تدابير ذکر شده در اين اسناد همگي در عرصه عمل اجرا شدند
 در وضـعيتي گرفتـار شـده . کردند و به عبارتي نزديک بود کـه تنهـا بمـانيم عليه ما فعاليت مي

 بري تبليغات فراوانـي عليه ره . دانستيم چه کسي دشمن است و چه کسي دوست بوديم که نمي
ـي شـرف اسـت و يـا بـه بهانـه « : دادند و شايع کرده بودند که انجام مي  حضـور ديوانه است، ب
 کـرد، عليـه به عبارتي هـر آنچـه بـه مغزشـان خطـور مـي » . گفتند که جاسوس است فاطمه مي

 ا بسـيج را عليـه مـ » سـليمانيها « مدت درازي نگذشته بود که عشـيره . راندند رهبري بر زبان مي
 همچنـين دولـت نيـز از . را در اختيار داشـتند MHP از طرفي ديگر حزب نژاد پرست . کردند

 . نمود آنها حمايت مي
 شد بلکه در داخل مـا نيـز فعاليتهـاي گمان در اين مرحله، تنها از بيرون به ما حمله نمي بي

 ن دو، نزاعـي را ايـ . خود را شروع کرده بودند و مسائلي همچون سليمان و فاطمه بروز کردنـد
 کردنـد کـه ميان خود شروع کرده بودند که جوانب آن کامال آشکار بود و چنين وانمـود مـي

 به عبارتي فاطمه در نزد خود حسابهايي براي حرکت باز کرده بود، . کنند همديگر را قبول نمي
 هـا را خواسـت آن حسابهايي که در واقع از سوي دولت ترکيه به او محاوله شده بودند و او مـي

 رفيق حقي نيز تـازه . سليمان برادر رفيق حقي قرار بود . عملي ساخته و حرکت را بدست بگيرد
 درصـدد . کـرد مطالبه مي ) سازمان ( از اينرو سليمان انتقام خون برادرش را ازما . شهيد شده بود

 ش براي ديد که فاطمه در تال سليمان مي . بود بر ميراث شهيد حقي تکيه زند و بخورد و بخوابد
 دانست به نزاع با فاطمـه تصاحب حرکت است و از آنجا که اين حق را براي خود محفوظ مي

 من برادر شهيد حقي هستم و او نيز بعـد از رهبـري نفـر دوم « : گفت سليمان مي . بر خواسته بود
ـداف او را بـه خـوبي . اين حرکت بوده است  او رفيق رهبري و تنها کسي بوده که رهبري و اه

از . فهم کرده بود و اکنون نيز کسي که به شهادت رسـيده، دوبـاره حقـي قـرار اسـت درک و
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 من همسـر رهبـري « : گفت فاطمه نيز مي . » اينرو بايد بعد از رهبري من باشم و اين حق من است
 » . هستم و من از همه به او نزديکترم و اين حق تنها ازآن من است

 ام و شـما بـر سـر کرد که من هنوز زنـده يان مي ايستاد و ب رهبري هر بار در برابر هر دو مي
 ايـد، هـيچ مـوفقيتي کسـب اگر شما عليه حزب بـه پـا خواسـته ! کنيد؟ چه چيزي با هم نزاع مي

 . توانيد اين جنگ را آغاز کنيـد ردم شما مي ام و زماني که من م کنيد چراکه من هنوز زنده نمي
 ساخته و به دايره زندگي حزبـي هـدايت در واقع رهبري قصد داشت آنها را از اين مسائل دور

 رهبري قصد داشت، اشتباهات آنها را برايشان روشن ساخته و پتانسيل آنها را در راستاي . کند
 . مقاصد حرکت به خدمت بگيرد

 کـرديم آنهـا بـر اعمـال خـود اصـرار هر چقدر که با صبر و تحمل بـا آنهـا برخـورد مـي
 ، اختالفات و مسائلي شده ود کنند که اختالفات مطرح آنها سعي داشتند چنان وانم . ورزيدند مي

 ي دقيـق بــراي ســازمان ا ســازماني اســت ولـي چنــين برخــوردي صـحت نداشــت و نقشــه غيـر
 آمـده بوجـود کرده بودند و قصـد داشـتند حـزب و بـويژه رهبـري را بـا اختالفـات ريزي طرح

 اول، دستيابي به فرمـولي راه حل . اين مسأله دو راه پيش روي داشتيم حل براي . مشغول نمايند
 از . ميان آن دو بـود و دوم اينکـه هـر دو را از حـزب اخـراج نمـاييم موجود جهت حل مسائل

 عضـويت . زمان براي اخراج آنها نيز مناسب نبود و هنوز به فاطمه احتياج داشـتيم ، طرفي ديگر
 بعد از پيلوت، . بود شده واقع قبول مورد شده، فاطمه در گروه با نيات و مقاصدي از پيش تعيين

 پنداشت کارت تضميني براي امنيت حرکت بود و دولت چنين مي ، وجود فاطمه در ميان گروه
 رهبري نيز از وجود . تواند حرکات ما و بويژه رهبري را تحت نظر بگيرد که از طريق فاطمه مي

ـا دادن وعـده بازگشـت خـود بـه آنکـارا آنهـا ر او به نحو احسن استفاده مي  ا مشـغول نمود و ب
 رهبري بـراي پيشـرفت حرکـت بـا . د ي بخش به حرکت مي اي تازه جان ، ساخت و بدين شيوه مي

 بـاقي . حزبـي برگردانـد مشـي خط نمود و سعي داشت هر دوي آنها را به صبر و تأمل رفتار مي
 " ارس کـ " در . به دشمن تراز اول حرکت تبديل شده بـود ، بعد از شهادت رفيق حقي ، ) سليمان (

 همچنين انشعابي در درون حرکت ايجاد کـرد و . گروهي از رفقا را از ميان بردارد قصد داشت
 بـه رفقـايي کـه بـا او همـراه » جاسوسـي « را در اطراف خود جمع نمود و با زدن تهمت اي عده

 و » شـاهين کـالوس « ؛ اين رفقا عبارت بودنـد از . نشده بودند، درصدد مارژينال کردن آنها بود
 سـليمان قصـد داشـت آنهـا را بـه عنـوان . ديگـر از رفقـا اي عـده و ) سـين رفيق يا ( دوغان قليچ

 اين رفقا واقعيت امر را به خـوبي درک کـرده بودنـد و . جاسوس معرفي کرده و به قتل برساند
 و گذاشتند لذا بعد از اين مسأله در مدت کوتاهي به نزد رهبري آمدند و مسائل را با او در ميان

ـاجرا سـليمان بـه ديـاربکر . آب شدند ر ي سليمان نقش ب ها ريزي بدين طريق برنامه  بعد از ايـن م
ذکرشـده بـا رفيـق سـيفدين زورلـوو شيوه رفت و کارهاي خود را از نو شروع نمود و با همان
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 خـود را ادامـه داد کـاري ه شيو بعد از مدتي به ماردين رفت و دوباره . نيز برخورد کرد ) سامي (
 سليمان همه . خود قرار داده بود هاي نقشه طعمه اين منطقه را ولي با اين تفاوت که اين بار خلق

 خواست آشوب برپا کند و ميـان کرد و بدين شيوه مي روستاييان اين منطقه را خائن قلمداد مي
 . ورزيـد ي دشـمني مـ اي عـده رد و با ک را جذب مي اي عده . ت تفرقه ايجاد نمايد تشکيال خلق و

 در ميـان ، عالوه بر ايـن . رفقاي ديگر را از ميان بردارد بعضي رفقا قصد داشت بوسيله همچنين
 کـه اي شـيوه سليمان درصدد بود بـه هـر . ده بود کر اعتمادي و نفاق پخش هاي بي ر خلق نيز بذ

 هـاي بدون شـک، حرکـت بـه سـختي و بـا تحمـل مشـقت . ممکن است از جنبش انتقام بگيرد
ـورت مسـتمر در ب . بارآمده را جبران کند هاي به فراواني توانست خرابي  دين شيوه سليمان به ص

 نمـود ها تـالش مـي نيز ماه سازمان ، بود سازمان تالش براي برپايي آشوب و اغتشاش در درون
 مشـي از آنجا کـه رهبـري درصـدد بازگردانـدن او بـه خـط . ال او را جبران نمايد عم که نتيجه ا

 او برخورد کـرد ولـي مـا و بود تا آخرين لحظه با توجه به معيارهاي سازماني و صبر با جنبش
 بخصـوص مـن ديگـر کاسـه صـبرمان لبريـز شـده بـود و مـي خواسـتيم در حـداقل زمـان و از

 رفقا از وجود فاطمه و سليمان و همچنين شاهين دوغوز . کوتاهترين مسير به هدف دست يابيم
 اگرچه شـاهين بـه ماننـد آنهـا نبـود ولـي خودپسـندي و . خوشي نداشتند در درون حرکت دل

 کرد که قادر به انجـام او چنان ادعا مي . منفي بر رفقاي ديگر گذاشته بود ي دارطلبي او تأثير اقت
 تواند همه مشکالت را برطرف سازد ولي در عرصه عمل چنان نبـود هرگونه کاري است و مي

 فاطمه و سليمان نيز براي . شدند و لذا رفقا از او نارحت شده و ارزش چنداني براي او قايل نمي
 بودند و به هر کجا که مي رفتنـد بـا خـود آشـوب و مشـکالت را نيـز بـه همانند باليي ان سازم

 از اينرو آنها نيز در ميان رفقا مقبوليتي نداشتند و کسي حاضر به کار کردن و آوردند همراه مي
 . را از تأثير آنها خارج سازند جنبش خود و ، با آنها نبود و حتي قصد داشتند در اولين فرصت

 ميـان . رهبري، فاطمه، رفيق خيري و من در دياربکر در منزلي با هم بـوديم ١٩٧٨ ل در سا
 خود حاضر بـود و بـراي آنکـه ، از آنجا که رهبري . رهبري و فاطمه گفتگويي صورت گرفت

 رهبري برخوردي ماليم با او . ما از مداخله سر باز زديم صورت نگيرد نسبت به او اي بي حرمتي
 نمـود و رد ولـي فاطمـه تنهـا پرخاشـگري مـي کـ رفيق با او صحبت مـي يک چون داشت و هم

 شـناخت و انتظـار چرا که او شخصيت مرد کُرد را به خـوبي مـي . درصدد تحريک رهبري بود
 در واقع فاطمه قصد داشت رهبري را تحريک کرده و زمينه . برخوردي ديگر از رهبري داشت

 رهبـري نيـت او را فهميـد و بـراي . ز ما سر زند مداخله ما را فراهم کند و کاري دور از منطق ا
 بعد از رفتن رهبري، رفيق خيري خواست که با . اينکه دست او را رو کند، منزل را ترک نمود

 لذا مـن مداخلـه . ي او در برابر رفيق خيري حالتي تهاجمي به خود گرفت ل فاطمه بحث نمايد و
کـه حيـواني اسـت در جلـد انسـان و اين شخص انسان نيست، بل « : کردم و به رفيق خيري گفتم
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 دانستم که ديگر قادر بـه تحمـل ايـن من مي . » .. بيا برويم . انسان، تنها با انسان به بحث مي نشيند
 مـدت مديـدي . آورم ش ماندم، ممکن بود که باليي بر سر زن نبودم و در صورتي که آنجا مي

 زدم و احترامـي بـرايش قايـل شناختم و به هيمن دليل با او حرف نمـي بود که من فاطمه را مي
 کنـد و رفيق خيري گفت که خانـه را تـرک نمـي . دانست فاطمه نيز اين مطلب را مي . شدم نمي

 . بنابراين من به تنهايي از آنجا رفتم
 هاي بسياري در او برجسته بودند ويژگي . مم و کنجکاو داشت ص رفيق خيري شخصيتي م

 نمود و آنها را بـا ديـدي سياسـي تحليـل رد مي و به مسائل با صبر و تأملي وصف ناشدني برخو
 بعد از مدتي از گذشت اين ماجرا، رفيق کمال را ديدم و مسائل پيش آمده را با او در . کرد مي

 . ميان بـرداريم اگر وضعيت چنين باشد بهتر است که او را از « : رفيق کمال گفت . ميان گذاشتم
 احترامـي به رهبـري بـي ، عالوه بر اين . ست زده ا جنبش چرا که تا به امروز صدمات بسياري به

 رفيق کمال براي رهبري ارزشي » . کرده و حکم مجازات خود را به دست خود مهر کرده است
 . کـرد فاطمـه را از هـيچ کسـي قبـول نمـي طرز برخورد وافر قايل بود و طرز برخوردي همانند

 ن جهـت ي اشت و به همـ رفيق کمال اعتقادي وصف ناپذير به گفتار و کردار رهبري د همچنين
 . براي رهبري حاضر به انجام هر کاري بود

 طرح نقشه قتل فاطمه
 بحث و گفتگوي بسياري در رابطه با اين مسأله انجـام داديـم و در نهايـت بـه ايـن نتيجـه

 . » کنـيم حزب را از وجود مضر او راحت مـي « : گفتيم مي . رسيديم که فاطمه را از ميان برداريم
 اي را با رهبـري در ميـان گـذاريم، ايشـان قبـول نخواهنـد کـرد، چنين نقشه دانستيم که اگر مي

 اگرچه مطلـع . بنابراين تصميم گرفتيم، اين کار را بدون اطالع رهبري و ديگر رفقا انجام دهيم
 ولي چنان پنداشتيم که , بوديم که چنين اقدامي بدون هماهنگي با سازمان، جرمي سنگين است

 انجام دهيم و هر مجازاتي را کـه حـزب بـراي مـا , به همراه دارد جرمي را که منفعت حزب را
 با جان و دل پذيرا باشيم و از اين رو خود را براي هر نوع مجازاتي ـ حتـي مـرگ و , مقرر کند

 تا کنون مرتکب اشتباهات و جرايم سازماني بسـياري « : گفتم من مي . دار اعدام ـ آماده نموديم
 ام؛ لذا اهميتي ندارد کـه ايـن بـار نيـز قـوانين به حزب وارد کرده هاي بسياري را ام و زيان شده

 تا به امروز بـدون « : گفتم همچنين مي . » سازماني را نقض کنم و نتيجتا به سازمان منفعتي برسانم
 , ام ولي بگذار اين بار به عمد ضوابط سازماني را زير پـا نهـم هيچ سوء نيتي مرتکب اشتباه شده

 سر انجام بر اين اساس تصـميم گـرفتيم، ايـن . » ان منفعتي داشته باشم براي سازم ولي در عوض
 بعد از اين تصميم، دوباره به بحث و گفتگو نشستيم و . زن را به صورت پنهاني از ميان برداريم

ابعاد ديگر مسأله را نيز مورد بررسي قرار داديم و به اين نتيجه رسيديم که قبول فاطمـه از ابتـدا
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 اي مفيـد در هدافي معين بود و لذا کشتن او در شرايط حساس کنوني نتيجـه در راستاي تحقق ا
 چـرا کـه مـا در حـال گـذار از مرحلـه گـروه و . بر نخواهد داشت و حتي مضر نيز خواهد بود

 در . نمـوديم هاي اين کار را آماده مـي سازماني کوچک به مرحله تأسيس حزب بوديم و زمينه
 اي بـاالتر است که سازمان از مرحله موجـود بـه مرحلـه مرحله حساس زماني , مسائل سازماني

 . يابد ارتقاء مي
 هـاي خـود را بـر در آن زمان براي تأسيس حزب و ايجاد سـازماني مـنظم، نخسـتين گـام

 بنابراين با خود چنين انديشيديم کـه اگـر فاطمـه را بـه . داشتيم و هنوز در ابتداي کار بوديم مي
 ل بر ما هجوم آورد، چه کـاري انجـام دهـيم؟ چـرا کـه هنـوز قتل برسانيم و دولت نيز در مقاب

 بر همين . اي وسيع از سوي دشمن تاب بياورد اي نرسيده بود که در برابر حمله سازمان به مرحله
 اساس تصميم گرفتيم قرار خود را هر چند که صحيح هم بود، بعد از مدتي ديگـر و در زمـاني

 برمان لبريز شده بود و به هيچ وجه تحمـل ديـدن او با اين وجود کاسه ص . مناسب عملي نماييم
 ولـي رهبـري در , کـردم من خودم حتي يک ساعت هـم وجـود او را تحمـل نمـي . را نداشتيم

 راستاي منافع سازمان، سالياني دراز او را تحمل نمود و به عبارتي در برابر او از خـود مقاومـت
 . نشان داد

 زندان افتاد، ما هنوز قرار کشتن فاطمه را عملي زماني که رفيق کمال پير دستگير شد و به
 اين رفيق در آخرين روزهاي زندگي خود و زماني که اعتصاب غذا کرده بود، . نساخته بوديم

 بـه رفيـق جمعـه بگـو , اگر روزي از زندان آزاد شـدي « : گفته بود » ماشاء اهللا خوجه « به رفيق
 رفيق خوجـه بعـد از آزاد . » فراموش نکند , خواستيم انجام دهيم مي ١٩٧٨ کاري را که در سال

 رود و در پاسخ به سوال رهبري که وضعيت زندان و رفقا را از شدن از زندان به نزد رهبري مي
 اي را بـا کمال پير چنين مسأله « : گويد کند و مي او جويا شده بود، مسأله کمال پير را مطرح مي

 مـن « گويد که رهبري نيز در پاسخ مي . » يدم من در ميان نهاده است ولي من مقصود او را نفهم
 . » نيز از اين مطلب اطالعي ندارم

 . در آن زمـان رفيـق خوجـه در اروپـا بـود . از ميهن به نزد رهبري بازگشتم ١٩٨٨ در سال
 برو و با او حـرف « : رهبري به من گفت . روزي رفيق خوجه با رهبري تماس تلفني بر قرار کرد

 من به رفيـق خوجـه . » ل پير با او در ميان نهاده است را از او بپرس بزن و مطلبي را که رفيق کما
 : بعدا کل ماجرا را با رهبري در ميان نهادم و رهبـري گفـت . گفتم که از اين مسأله مطلع هستم

 خوب شد که در آن زمان او را نکشتيد چرا که در صورت انجام اين کار، زيان بسيار بزرگـي «
 ت ما اين مسأله را نه تنها با رهبري بلکه بـا هـيچ يـک از رفقـاي تا آن وق . » شديم را متحمل مي

 ها، مسأله فاطمه بسيار بغرنج شده بود و رفيـق حقيقتا در آن سال . ديگر در ميان نگذاشته بوديم
رفيق کمال، خيانت فاطمه را فراموش نکرده بود . کمال پير نيز چنين چيزي را بيهوده نگفته بود
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 رفيـق کمـال نيـات فاطمـه را بـه . باشـد خطري جدي براي حزب مـي دانست که بودن او و مي
 اي فاطمــه، زنـي اسـت بسـيار مکـار و احتمـال دارد صــدمه « : گفـت خـوبي دريافتـه بـود و مـي

 . » ناپذير به رهبري و حزب وارد کند جبران
 بيان چنين مطلبي از سـوي کمـال پيـر در شـرايطي کـه از . تمام دلهره او از اين مسأله بود

 نگي در حال شهيد شدن بود، حاکي از اين حقيقت بود کـه مـا را نسـبت بـه مکـر و فرط گرس
 توان نتيجه گرفت که شخص حزبي در هر مکان از اين امر مي . هاي اين زن هوشيار سازد حيله

 از . کنـد و زماني، انساني حزبي است و وظيفه خود را نسبت بـه حـزب در هـر شـرايطي ادا مـي
 ولي در اين وضعيت نيز بر وظيفـه حزبـي و , تخواني باقي مانده بود رفيق کمال تنها پوست و اس

 در مقابـل عظمـت افـرادي همچـون . ورزيـد احساس مسـئوليتش نسـبت بـه حـزب اصـرار مـي
 آوريم؛ اين امر بيانگر گداري وظيفه حزبي خود را به خاطر مي که گاه , پير، ما قرار داريم کمال

ـي شـب و روز PKK البتـه انسـان . باشد ل پير مي و شهيداني همچون کما اوج تفاوت ميان ما  ي
 الزم اسـت انسـان در « : گويد رهبري در اين باره چنين مي . گذارد خود را در خدمت حزب مي
ـد و در زنـدگي خـود نيـز . خواب نيز انساني حزبي باشد  اگر فردي، حزب را بدين شيوه بشناس

 . » حزبي تبديل شده است نمايندگي آن را بر دوش بگيرد، آنگاه حقيقتا به انساني
 هـيچ معنـايي نداشـته و قابـل قبـول , خود را موقت و مهمان ديـدن » انقالبي بودن « در امر

 حتي اگر براي يک ساعت در مکـاني اقامـت کنيـد و بعـد از آن بـه مکـان ديگـري . باشد نمي
 آخـرين تـا . انقالبي، انقالبي است و الزم است که وظيفه خود را به انجـام رسـاند . منتقل شويد

 . به انجام وظيفه انقالبي خود است لحظه و زمان حرکت، فرد انقالبي موظف
 معنا بوده بودن بي پندارد در حاليکه در اصول انقالبي، مهمان گونه خود را مهمان مي بدين

 حتي اگر تنها براي يک ساعت از جايي به جايي بروي بايد وظـايف خـود . و قابل قبول نيست
 يابي تـو يـک انقالبـي هسـت و تا آخرين لحظه که به جاي ديگر انتقال مي را به انجام برساني،

 موظفي کارهايت را انجام دهي، اما متاسفانه اکثر ما يک سـاعت و حتـي بيشـتر از آن، قبـل از
 اين به معناي دست برداشتن و ول کردن امـور . کشيم آنکه به راه بيافتيم از هر کاري دست مي

 روند تنها به ميان خلق مي برخي از رفقاي ما که براي انجام فعاليت . و اصول انقالبي بودن است
ـاص داده و بقيـه وقـت خـود را يک ساعت از شبانه  روز را به تنظيم و سازماندهي خلـق اختص

 انسان اينگونه هرگز نخواهد توانسـت وظـايفش را . کنند صرف تلويزيون يا کارهاي جانبي مي
 بينيم که به خوبي مي . ي نيز اينچنين هرگز موفق نخواهند شد هاي حزب به انجام برساند و فعاليت

 حتـي در . کننـد شان نمـي رهبر آپو چگونه هميشه در فکر حزب و خلق بوده و هرگز فراموش
 چرا کـه بـه غيـر از مسـائل . هنگام ورزش کردن نيز همه افکارش بر روي حزب متمرکز است

يعنـي اينکـه مسـائل . ندان اهميتـي نـدارد حزبي و سازماني هيچ چيزي براي يک فرد انقالبي چ



١٤١ 

 . سياسي، سازماني و تاکتيکي و به انجام رساندن آنها فقط وظيفه فرد انقالبي و سـازماني اسـت
 کـار و وظيفـه ديگـري هـا هـيچ فرد انقالبي خارج از اين . ها، آموزش وظيفه او است غير از اين

 ه هزاران چيز خارج از حزب مشغول بـوده نداشته و نبايد به چيز ديگري بيانديشد اما افکار ما ب
 هـاي آيد و يا پس از آنکه رهبـري رهنمـود و ارزيـابي و تنها وقتي که مشکل برايمان پيش مي

 افتد؛ و به غير از اين موقع حزب اي اظهار داشتند، حزب به يادمان مي خويش را در مورد مساله
 بدون شـک، ايـن . انديشيم بدان نمي و وظايف خود در قبال آن را تماماًٌ فراموش کرده و اصال

 دهد کـه تـا چـه ماندگي و عدم درک ما از مسائل حزبي و انقالبي بوده و نشان مي بيانگر عقب
 مبـارز را در خـود هاي خود حرکت کرده و حقيقت شخصيت مطابق اميال و خواسته اي اندازه

 در شخصيت خود را ق حزبي ساختن حقاي کساني که واقعا توانايي برجسته . ايم برجسته نساخته
 وقتي که فردي تماما نتوانـد . کنند درک مي داشته باشند، اين حقايق را تا مغز استخوان خويش

 تواند خود را هم در خدمت آن قرار دهد و بدينگونه خود را از حزب حزب را درک کند نمي
 فيـق کمـال پيـر هاي منفي به هيچ وجه در شخصيت ر اين ويژگي . سازد بودن دور مي و انقالبي
 کردنـد و حتـي تـا آخـرين لحظـه با حزب برخورد مي بينيم که ايشان چگونه مي . شد ديده نمي

 هـايي را بـه رهبـري و و اين که فاطمه چه ضـرر و زيـان حيات خويش به فکر حزب و رهبري
 . حزب خواهد رساند، بودند

 خـود را نثـار ايشـان جـان . گـردد مشخص مي " کمال پير " در اينجا عظمت و بزرگي رفيق
 هايش مانـده بـود، اش که فقط استخوان حزب و خلق کرده بودند و تا آخرين لحظات زندگي

 شايد شما عکـس رفيـق . همه چيز خود را با تمام وجود در خدمت حزب و خلق قرار داده بود
 ايـن اسـت . کمال پير را در هنگام شهادت ديده باشيد که تنها پوست و استخوانش مانـده بـود

 تنها يـک جـان . يي وارسته است PKK ترين قهرمان، کمال پير است و او يک معظم ! ني قهرما
 هـاي خـود نگـاهي بيانـدازيم هـا و رفتـار داشت، آن را هم نثار حزب کرد اما وقتي به برخورد

 شويم که هيچ چيز خود را بـه خـدمت حـزب و اهـداف آن در نيـاورده و بيشـتر در متوجه مي
 ساعت وقـت خـود را ٢٤ کنيم؛ تنها يک ساعت از ود تالش مي راستاي حفظ منافع شخصي خ

 حال در اينجا؛ آيـا رفيـق کمـال پيـر شخصـيت . کنيم صرف خدمت به حزب و اهداف آن مي
 شـدن و مبـارز حزبي را در خود برجسته ساخته است يا ما؟ رفيق کمال پير بهترين نمونه حزبـي

 وقتـي ايـن . جواب مناسـب را بـدان بدهـد انسان بايد اين سوال را از خود بپرسد و . بودن است
 بـا . يـي دانسـت PKK تـوان يـک او را مـي تمام و کمـال داده شـود آنگـاه اي شيوه جواب به

 و رفيق خيري جان خود را چگونه نثار حزب و خلـق هاي خود ديديد که رفيق کمال پير چشم
) ديـاربکر ( آمـد هاي خود موجب شـدند کـه راه حـزب در زنـدان اين رفقا با عمليات . نمودند
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 خلق کرد، حيثيت و کرامت خود را در زندان آمد رهايي بخشيد . منحرف نشود و پيروز گردد
 . و حفظ نمود

 به همين خاطر است که هر کس اين شخصيت مقاوم را قبول نموده و با ديـده احتـرام بـه
 تنهـا خواهند نکونام باشـند براي کساني که مي . نگرد؛چرا که شخصيت بزرگي است ايشان مي

 البته، از اين منظر، رفيق کمال . گونه برخورد نکنيد نکونام نخواهيد شد راه اين است؛ اگر بدين
 اند، چه بسا که رفيق کمـال پيـر در پير و ديگر رفقا عظمت را در شخصيت خود متجلي ساخته

 کاري را در راستاي خدمت به شخص خود انجام نداد بلکه مبـارزه ايشـان طول عمر خود هيچ
 اين را نه تنها قبل از دسـتگيري . راستاي احياي تاريخ راستين يک ملت، و همه انسانيت بود در

 گونـه و بـدين شـکل اسـت زندگِي انسان حزبـي بـدين . بلکه حتي در داخل زندان هم ادامه داد
 . تواند نمايندگي حزب و خلق را بعهده بگيرد مي

 بيـنم و اينهـا زب و انقـالب رامـي من حتي در خواب هم ح :" گويند مي رهبري در اين باره
 اين حرف واقعيت دارد چرا که رهبر آپو کامال خود را نثار اين " هميشه جلوي چشمانم هستند

 بينـيم کـه در رو مـي از اين . اند انقالب کرده و در خدمت منافع خلق کرد و انسانيت قرار گرفته
 بـودن ، ارکان انقالبي سراسر زندگي خود چه در خواب، چه در ورزش و چه در حين آموزش

 البته که فرد انقالبي بايد اينگونه برخوردي داشـته باشـد، غيـر از . آورند را به خوبي به جاي مي
 گـاهي اوقـات بـه . افتـيم بودنمـان مـي گاهي به ياد انقالبي اين ممکن نيست، اما متاسفانه ما، گه

 هـاي روزمـره از فعاليـت منظور { آيد اما در موقع ورزش و سرگرمي هنگام درس به يادمان مي
 بهتـر اسـت چـه در خـواب و چـه در . کنـد چنين واقعيتي اصال به مغزمـان خطـور نمـي } است

 ، خلق و شرايط و اوضاع او و حمـالت وحشـيانه عليـه او را در طرفـي و بيداري، مساله انقالبي
 . اطي نکنـيم مسائل مربوط به خودمان را نيز در طرف ديگر قرار دهيم و اين دو مساله را با هم ق

 روم حـزب و خلـق را در خـوابم به خواب مي من « : گويند به همين خاطر است که رهبري مي
 » . بينم مي

 بـودن انقالبـي حقيقـت نشان دهنـد؛آن هـم خواهند حقيقتي را به ما رهبري در اينجا مي
 رهبري از اين مهم پـي بـرد؛ زيـرا رهبـري بـدون هـدف و منظـور حـرف بايد به منظور . است
 و ضديت فاطمـه بـا رهبـري، بخـاطر احترامي سکوت من و رفيق خيري در مقابل بي . زنند نمي

 اجـازه حـرف زده چرا که در همه جـاي دنيـا درحضـور فرمانـده، بـي . احترام به رهبر آپو بود
 هاشـان کنيم که برخي رفقا بسـيار راحـت در حضـور فرمانـده اما امروزه مشاهده مي . شود نمي

 کننـد و بـدين شـيوه عقـده دلشـان را خـالي احترامي مي کنند و بي ، حرافي مي کشند سيگار مي
 خصوصا براي ارتش ما انضباط و . شود اين در هيچ سرزمين و ارتش دنيايي ديده نمي . کنند مي

هاي فردي نيـز بـدور اميال و خواسته ديسپيلين تا آخرين درجه بايد رعايت و حفظ گردد و از
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 ار نيرومند هستند، پس تـو هـم بايـد بـا نظـم و نظـام خـود را نيرومنـد چون دشمنان تو بسي . بود
 ساخته و سطح آگاهي و درايت خود را در مقايسه با دشمن بيشتر کني تا بتواني بر دشمن غلبه

 اين گويا . طور نباشد هرگز نخواهي توانست موفق و پيروز شوي اگر اين . کرده و پيروز گردي
 ا ميـل و حوصـله کـارکردن، راهکـار رسـيدن بـه پيـروزي حقيقت تا حدي فراموش شده که ب

 روزانه شاهد هستيم که رفقايمـان . شدن و از ميان رفتن است نيست؛ حال آنکه بالعکس تصفيه
 در واقـع، ايـن . باشـد طلبـي مـي علت اصلي اين هم راحت . شوند همچون کبک از بين برده مي

 فلسفه در ميان خلق کرد بسيار رايـج و اين » ... اشکالي ندارد « گويد فلسفه فرد کرد است که مي
 در ميان » .. اشکالي ندارد « گويد در جواب مي » طور نکن اين « گويند مشهور بوده و وقتي به او مي

 اشکالي ندارد، مگـر چـي « دهد جواب مي » کني؟ طور مي چرا اين « گويي ما هم وقتي به يکي مي
 » ؟ .. شده

 يـن فلسـفه آن اسـت کـه هـر کـس مفهـوم ا . کردهـا ايـن اسـت فلسفه ... » شه چيزي نمي «
 اي کـه بـه چيـزي دارد، عالقـه تواند مطابق ميل و دلخواه خود برخورد نمايد و با توجـه بـه مي

 . ايـن در ميـان گـريال گرايشـي رايـج و حـاکم اسـت . انجام دهد؛ تو هم بايد نـاراحتش نکنـي
 اي خطرنـاک طه گيرند و يا يکي از رفقا در نق هنگامي که گروهي از گريال در جايي مکان مي

ـد نزديـک شـد، سنگر گرفته، موقعي که به آنها متذکر مي  شويد؛ جاي خطرناکي اسـت و نباي
 اينکـه چيـزي ... چيـزي نمـي شـه :" دارنـد کند؛ اظهار مـي دشمن از موقعيت شما اطالع پيدا مي

 هـر چـه بـادا بـاد، اگـر دشـمن هجـوم آورد ! چيـزي نيسـت .... چـه دشـمن ... دشـمن ...! نيست
 اگـر کردهـا بـه هـيچ چيـزي . در واقع اين فلسفه، آتش به کاشانه کردها انداخته .!" . جنگيم مي

 اي بسيار حاکم و نيرومند بوده اين فلسفه، فلسفه . اند به علت وجود اين فلسفه است دست نيافته
 چرا که در صورت انتقاد از رفقا و با وجود صحت آن، . اکنون نيز در ميان ما جريان دارد و هم

 بـه عبـارتي اگـر بـا " بـراي چيسـت؟ :" گويـد مـي . شـود ول نکرده و رنجيده خـاطر مـي بازهم قب
 ها مسائلي گويد اين حتي مي ! آيد نمي نظمي، از محدوده مقررات عمل نمودم، مشکلي پيش بي

 در حقيقت مطـابق تمـايالت خـود رفتـار . آورد نمي ظاهري هستند و از اينرو آنها را به اجرا در
 . تر از ديگر مسائل است اي اصلي و با اهميت اين گرايش مسئله نمايد و براي او مي

 از . باشـد ها با مرگ و نابودي سـازمان همـراه مـي اين در حالي است که اين طرز برخورد
 طلبـي وي آگـاهي اينرو رهبري حزب که شخصيت انسان کرد را به خوبي شناخته و از راحت

 طلبـي دور سـاخته و وارد نظـم و ا را از راحت ه صدد است اينگونه انسان يافته است، هميشه در
 داشـتن رفقـا در منظـور رهبـري از سـرپانگه . انضباط نمايد و شخصيتي منظم و منضبط بيافريند

. ها در اين چارچوب است بحث و گفتگو هنگام
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 دهد و بايد به الزم است رفقا اين را درک کنند که رهبري هر کاري را هدفمند انجام مي
 کنم؛ بخاطر سرانه اقدام نمي براي مثال تا رهبري به من نگويد برو فالن جا، خود . آن واقف بود

 در حاليکه اغلب رفقا در صورت فراهم شدن . کند شدن چنين چيزي را ايجاب مي اينکه حزبي
 گردند؛ زيرا زير پا گذاشتن يا پيروي از قوانين و مقررات براي آنها اهميت امکان، هرجايي مي

 هنگام بحث از نظم و انضباط، . شوند روند و ناراحت مي و از حسابرسي طفره مي چنداني ندارد
 طلبند، اما موقع بحث از شـادي و سـرور و رقـص و آواز، حاضـرند بار مرگ خود را مي هزار

 ايـن از خصوصـيات و حقـايق . کننـد چندين روز اين امر را اجرا کنند و احساس خستگي نمي
 ر صورت نبود دوره آموزشي خوشحالند؛ ولي موقع فرا رسيدن همچنين د . باشد انسان کرد مي

 به عبارتي انسان کرد از درک منافع و مصالح خود ناتوان اسـت . رسد دوره، مرگ آنها فرا مي
 و بدين لحاظ اين فلسفه را مبنا قرار داده است و اگر تا به امروز صاحب چيـزي نشـده اسـت و

 . موقعيتي کسب نکرده علت آن همين امر است
 احترامي نمود، ما سکوت اختيار کرديم چـرا بنابراين زماني که فاطمه نسبت به رهبري بي
 تواند بدون اجازه فرمانده خود حـرف بزنـد و که رهبر، فرمانده ماست و در همه جا کسي نمي

 مـا آمـوزش ديـده بـوديم و داراي ادب و نزاکـت بـوديم و اينگونـه رفتـار . دخالت بيجا نمايد
 جـا همان صورت رهبري نيز احساس کرد که ما در آنجا هسـتيم؛ حرفـي نـزد، از کرديم به مي

 فـرار ( ." من آنوقت در رفتم :" گفت ها رهبري در اين باره مي بعد . برخاست و خانه را ترک کرد
 ). کردم

 در حاليکه رفقايي وجود دارند که از وظايف خود سرباز زده و از مکـان خـود بـه مکـان
 کند و موقعي کـه از او توضـيح و واقع از محل فعاليت خود فرار مي يعني در . روند ديگري مي

 خيلـي طبيعـي و عـادي ام آن را دهد من که فرار نکرده خواهيد، پاسخ مي توجيه فرارش را مي
 يا در حالت ترک وظيفه و فرار و رفتن به خانـه، هنگـام بازخواسـت ناراحـت شـده و . بينند مي

 ؛ در صورتيکه فرار کرده، به آغوش دشمن پناه بـرده و از ام دهد من که چيزي نکرده مي پاسخ
 تمـام اطالعـاتي را کـه در دسـت دارد بـه دشـمن داده و همانـا آن را . او خيانت سرزده اسـت

 به عبارتي ديگر فـرار . کند داند و حتي فرار هم قلمداد نمي اي مي پاافتاده اي عادي و پيش مسئله
 . بيند و درصدد قبوالندن آن به ماسـت و جداي از هم نمي و خيانت و قهرماني را همپايه دانسته

 زمانيکه وظايف سازماني را انجام نداديد به معناي فرار است و بايد هـر کسـي بـه آن واقـف و
 باشد که رهبري در وضعيت حساس مي اي اندازه به عبارت ديگر مسئله سازماني به . آگاه باشد

 رغـم اينکـه منظـور علـي . نشود از خانه بيـرون آمـد مواجه با فاطمه بخاطر اينکه مشکلي ايجاد
 چـرا کـه . رهبري اين بود ولي اظهار داشت که به نوعي گريز بود و در برابر فاطمه فرار کـردم

يافـت و از کرد و بـه پيـروزي دسـت مـي بود و بايستي در مقابل فاطمه ايستادگي مي گريز نمي
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 دانسـت زيـرا رهبـري بـه خـوبي مـي . ديد ناک مي فقط اين را خطر . کرد گيري مي افعالش جلو
 رهبري نيز بخاطر . هدف فاطمه تحريک او و همچنين سرزدن خطاهايي از جانب رهبري است

 اينکه دچار خطا و اشتباهاتي نشود اينگونه برخوردي نشـان داد و در راسـتاي منـافع حـزب بـا
 . فاطمه برخوردي حساس نمود

 هـاي و شـيوه يرا تحقق حقيقـت مسـتلزم روش تواند حقيقت تلقي شود، ز هر واقعيتي نمي
 شود، بلکه اين انسان است که بايد آن را به گاه حقيقت به واقعيت تبديل نمي هيچ . واقعي است

 , خـود , وظيفـه انقالبـي . باشـد حقيقت مبدل نمايد و اين نيز مستلزم پشتکار و فعاليت واقعي مي
 بودن تنها در حد سـخن انقالبي . ق آنهاست بلکه تحکيم و تحق , ها نيست دادن واقعيت تنها نشان

 از لحاظ سوسياليستي و علمي، عملکرد آن " انقالبي " مفهوم . بلکه عمل به آن هم هست , نيست
 گفتار و عمل بعضي رفقا تضاد آشکاري باهم دارند، اما در هنگـام انتقـادنمودن مسـايل . ست ا

 رغـم صـحت و درسـتي علـي ! کـن هـاي مـن گـوش دارند که بيشتر از عمل به حرف اظهار مي
 گـري سـاختگي شـبيه ايـن يعنـي انقالبـي . باشـد هـايش مـي عمل او خالف گفته , هايش حرف

 هاي متقلب، فرد انقالبي پرحرف و متقلب نيست و مبناي کار و مبـارزه او عمـل و زنـدگي مال
 . است

 در کند و در حالي که قا زدن به آن هم عمل مي از اين منظر فرد انقالبي در صورت حرف
 . آورد بحثي به ميان نمي , به انجام نباشد

 گيري شخصيت کادر را درک کـرده و درصـدد رفـع ضـعف و رهبري ضروريات شکل
 , هاي خويش را تشـخيص و رفـع ننمايـد آمد؛ زيرا کسي که ضعف کادر هاي آن نيز بر کاستي

 زدن به سازمان به از اين رو براي پيشبرد مبارزه و عدم ضر . باشد قادر به اداي وظيفه رهبري نمي
 باشد، زيـرا در غيـر ايـن صـورت و تحقق اهداف جنبش، احتياج به پرورش و تکامل کادر مي

 بنابراين پيروزي و شکست ناشـي از . تواند به مانع بزرگي پيش روي اين اهداف تبديل شود مي
 . باشد ضعف کادر مي

 را به خـوبي ديـده و لزومات افراد تحت امر خود لذا فرد مسوول در هر سمتي الزم است
 نيـاوردن آنهـا شـانس موفقيـت چنـداني کردن آنها بنمايد، در صـورت بجـاي اقدام به برآورده

 ها توجه زيادي بـه ايـن مـوارد نداشـته و خـود را نيـز خي بر . نداشته و محکوم به شکست است
 تصـاحب بلکـه قصـد آنهـا تنهـا دسـتيابي و , ها فرمانده نيستند آورند؛ اين فرمانده به حساب مي

 پذيري خوشحال و مسرور شده اما با اين حال هـم نسـبت بـه موقع مسئوليت . ها است مسووليت
 , نمايند، چرا که امر فرماندهي را تـا ايـن انـدازه درک نمـوده اجراي وظايف خود کوتاهي مي

 البته مشخص است که نيروهاي تحت امر او قادر به انجام چيزي نبوده و انتظار پيروزي از ايـن
. باشد رو محال مي ني
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 رفيق عگيد چگونه به فرماندهي رسيد؟ چرا همه فرمانـدهي او را قبـول داشـتند؟ چـرا در
 برخوردار بود؟ رفيق عگيد مسووليت سرپرستي افراد تحت امر خـود اي ويژه حزب از جايگاه

 کـرد و قدمي مي داد و نسبت به انجام اعمال سنگين و خطرناک پيش را به نحو احسن انجام مي
 , او در زمان عهده داري مسئوليت . نمود آورده مي احتياجات نيروهاي خود را بموقع تامين و بر

 نمـود و براحتـي از پوشي نمي چون وي از مشکالت چشم , هيچگونه اتفاق ناگواري پيش نيامد
 بســياري از مبــارزان از مکتــب او ظهــور يافتنــد؛ ولــي برخــي از شــماها از . گذشــت آنهــا نمــي
 نسبت به ايجاد و خلـق فـردي مبـارز هيچگونـه تـالش و , ايد اي حاصل نکرده تيجه فرماندهي ن

 دهيد و يا با وجود مشـکالت پشتکاري در ميان نيست، بلکه همه را دلگير، افسرده و فراري مي
 چه فرماندهي و با چه حال و وضعي؟ . کنيد هاي يک فرد به فرماندهي منصوبش مي و نابساماني

 . PKK ت، نه فرمانده س اين فرمانده ترکها
 کردنـد و بـه ايـن ترتيـب رفيق عگيد اينگونه بود و به اين شيوه اطرافيانش او را قبـول مـي

 اسـت راه و الزم . باشد گرفتن در تاريخ مي ي اگر کسي خواستار جا . نامش در تاريخ ثبت شده
 سـئوليت بنـابراين م . شيوه زندگاني شهيداني چـون رفيـق عگيـد را درك نمـوده و ادامـه دهـد

 همچنـين بايسـتي نيـروي خـويش را . کند که ضـروريات سـازمان را برطـرف کـرد ايجاب مي
 هـا چـه کارهـايي بـراي رزمنـده . توان انجـام داد شناخته تا بداني با اين نيرو چه کارهايي را مي

 ها را دانسته، چرا که فرماندهي مستلزم انجـام ايـن مـوارد اسـت و در ايـن کنيد؟ بايستي اين مي
 بينـيم کـه رهبـري هـم مـي , اگر با دقـت بنگـريم . ت قادر به تقبل مسووليت نخواهيد شد صور

 بـراي . کـرد آورد و هم رهيافتي براي مشکالت کادر پيدا مـي لزومات کلي حزب را بجاي مي
 همين منظور در آن دوره، رهبري براي حل مشکالت به نوشتن برنامه سازمان همت گماشت و

 رسيم که رهبـري مانيفسـت را يعني به اين نتيجه مي . و تدوين کرد آنرا بصورت مانيفست تهيه
 به عبارتي تحليالت رهبري از روي . نه مطابق ميل و اشتياق خود بنابر شرايط مرحله تنظيم نمود

 رهبـري تحليـل :" گوينـد بسياري از رفقـا مـي . ضرورت است، نه اينکه تنها تحليلي محض باشد
 رهبري با تحلـيالت خـود موجـب ! آري ". اده و به ما نيرو بخشيد از مسايل ارائه د اي العاده فوق

 قدر کافي نيست بلکـه خير، تنها همين ! شود، فقط آيا همين قدر کافي است؟ توانمندي شما مي
 . گيري و برداشت صحيح از آن چيزي که مهم است نتيجه

 لـيالت کننـد، ولـي اينکـه از تح بسياري در گزارش شخصي خود اين موضوع را بيان مـي
 گيري کردند و چه ضعف و نقصي در خويش ديدند و تا چه حد به رفع آنهـا رهبري چه نتيجه

 در . آورنـد هيچ بحثي بـه ميـان نمـي , دارند ها برنمي و يا چرا دست از خطاها و کاستي پرداخته
 حاليکه نبايد برخوردي اينگونه صورت گيرد، زيرا اين تحليالت بنا به ضـرورتي انجـام گرفتـه

هاي خـود را ها و کمبود اگر شما در اين تحليالت ضعف . ت، يعني ضرورت حل مشکالت اس
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 آن موقـع بـه وظيفـه , احساس و نسبت به رفع آنها اقدام بکنيد و نيروي خويش را از او بگيريـد
 . شـخص بايـد چنـين بـوده و از امکانـات و وظـايف سوءاسـتفاده نکنـد . ايـد خود عمـل کـرده

 گيرند، برخي از رفقـا در چـارچوب ايـن تحلـيالت بـه وب قرار مي تحليالت نيز در اين چارچ
 در حاليکه ايـن . گويند به ما ربطي ندارد و براي رفقاي ديگر است ارزيابي خود نپرداخته و مي

 تحليالت براي هر کسي ضروري و مستلزم ديدن و نتيجه گرفتن از آن است، مبادا به وضـعيت
 اگر امروز اين تحليالت را در چـارچوب اوضـاع . آيي مشابه آنچه ديگران دچار آن شدند در

 ! ديگران بنگريد، پس بايد اين سوال را از خود پرسيد کـه آيـا مـن نيـز مثـل آنهاهسـتم يـا نـه؟
 بخاطر اينکه به چنين وضعي مبتال نشوم چه ! احتمال دارد فردا به وضعيت آنها دچار شوم يا نه؟

 رده و بدون تدبير و برنامه هستند، البته که آنها بايد کرد؟ برخي بر روي اين موضوعات فکر نک
 گوينـد و کننـد و بـه او ناسـزا مـي جمال بحث مـي از کور . آيند نيز به وضعيتي مشابه گرفتار مي

 کنيد که مـوقعي بـه منصـب کورجمـال ارتقـا دهند، با اين همه مشاهده مي مورد لعنت قرار مي
 علت اين امر نيـز از عـدم شـناخت ناشـي . گيرند از او بدتر شده و حتي از وي پيشي مي , يافتند

 جمال ديگري تبديل شـده و حتـي از شود و به همين دليل موقع رسيدن به اين سطح به کور مي
 . شوند او بدتر مي

 هاي آنها را تشخيص و بـه رفـع کند و ضعف و کمبود رهبري انتقادات عملي بسياري مي
 اين امر توجـه نکـرده و دقـت خـود را بـه جاهـاي با اين حال رفقاي زيادي به . پردازد آنها مي

 گويند رهبري فـالن قرارگـاه را مـورد انتقـاد ها مي براي مثال بعضي . کنند ديگري معطوف مي
 فقط رفقا از اين وضعيت براي جبران خطاها و اندرز گرفتن خويش بهره نگرفتـه .... قرار داد و

 کـل سـازمان را مـورد , ا انتقـاد از چيـزي بينند، در حاليکه رهبـري بـ و حتي متعلق به خود نمي
 بايسـتي همـه , به همين دليل بـراي اينکـه دچـار چنـين وضـعيتي نشـويم دهد، مخاطب قرار مي

ـه بـا مسـائل برخـورد مـي  در آن . نمايـد انتقادات را مورد بررسي قرار دهيم، فرد انقالبي اينگون
 در همان ايام بـود کـه . س کرد ها را براي سازمان احسا زمان رهبري ضرورت انتشار اين کتاب

. را نوشته بوديم " شير علي " هاي شعري از ما پوستر
 در همـان . ها را براي سازمان احساس کرد در آن زمان رهبري ضرورت انتشار اين کتاب

 شـير رئـيس جنـبش علـي . را نوشـته بـوديم " شـير علـي " هـاي شـعري از ايام بود کـه مـا پوسـتر
 رهبـري فرزانـه و روشـنفکر بـود کـه . بـود » تونجعلي « يم و از رهبران جنبش درس » کوچگري «

 اين رهبر فرهيخته صاحب اثري به نام درسـيم در تـاريخ . اشعاري در مدح کردستان نوشته بود
ـاريخ درسـيم، تـاريخ ها به اين کتاب مي بعضي . کردستان است  گويند تـاريخ درسـيم معنـاي ت
 همچنين مـا بـه شـکلي . نوشته شده است اين کتاب درباره آن مرحله از تاريخ . کردستان است

هـاي حرکت . هايي را منتشر کرده و در مدارس و جاهاي ديگر پخش نموديم مخفيانه، اعالميه
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 ها کنده و پاره کردنـد، همچنـين قرار را از ديوار گل، عکس رفيق حقي و نام رفيق حقي آيدين
 ار داده و گفتـه بودنـد چـرا در مدارس، بازار و اماکن ديگر رفقاي ما را مورد ضرب و شتم قـر

 ايد؟ چـرا از کردسـتان بدون اجازه ما در مدارس و روي ديوارها عکس و اعالميه پخش کرده
 دهيـد و چرا مردم را بسوي مرگ سوق مـي , ايد؟ در حاليکه وجود خارجي نداريد بحث کرده

 شويد؟ موجب بستن مدارس مي
 . تـا کسـي آنهـا را نبينـد و نخوانـد کردنـد ها و پوسترهاي ما را بدين خاطر پاره مي عکس

 ، زيرا خود آنها با اجازه دولـت ترکيـه بـه " اين کار را بدون اجازه انجام دادند " گفتند سپس مي
 توانـد بـا اجـازه دولـت ترکيـه، آدم چگونـه مـي . کردند گري تظاهر مي دوستي و انقالبي ميهن
 . گري نمايد دوستي و انقالبي ميهن

 هم از PKK . بود PKK سازي در برابر پيشروي ه آنها، مانع هدف ترکيه از دادن اجازه ب
 نگريست، بدون ديد، و با ديدگاهي اشغالگر به آن مي آنجا که دولت ترکيه را دشمن خود مي

 توان با کسـب اجـازه از دولـت تـرک در کردسـتان فعاليـت چگونه مي . کرد اجازه فعاليت مي
 هـا چنـين يت و مبارزه بودنـد، نسـبت بـه پوسـتر هاي مزبور در پي فعال نمود؟ اگر واقعا سازمان

 ". برويد از دولت اجازه بگيريد :" گفتند کردند و نمي برخوردي نمي
 گـري بـه دوستي و انقالبـي نمودند و به نام ميهن آنها به جاي پليس ترکيه ايفاي نقش مي

 . نمودند آنها خوش خدمتي مي
 ورزند به اين نوع اعمال مبادرت مي آنهايي که . بدون شک ما تاب تحمل آنها را نداشتيم

 چرا که حتي انسـان عـادي . کنند در زمره خيانتکاران و مزدوران هستند و به شهيدان توهين مي
 دوســتي و هــا فاقــد درک مفــاهيم مــيهن ايــن نــوع انســان . نخواهــد داد نيــز ايــن کــار را انجــام

 کردنـد و کردستان فعاليت مـي از اينرو بايستي فهميد که چه کساني به نام . گري هستند انقالبي
 هـا بـود کـه بـه دولـت ترکيـه مـدت . چگونه در پي محو نام کردستان از ذهن و فکر ما بودنـد

 يي در زمينه محو نام کرد و کردستان از اذهان مردمان اين سـرزمين پرداختـه و موفـق ها تالش
 . اين نام تالش نمايـد لذا وظيفه هر انسان انقالبي بود تا بار دگر در جهت احياي . هم گشته بود

 همه آنها با اين . بزرگ بود اي مبارزه آورديد را بر زبان مي " بژي کردستان " در آن زمان اگر تنها
 از ايـن جـا " بايد شما نام کردستان را بر زبان نياوريد چون موقع آن فرا نرسيده است :" گفتند مي

 هـاي ترکيـه راي سياسـت معلوم بود که درصدد محو و نـابودي کردسـتان از اذهـان و نيـز اجـ
 همه به طرف " من کرد هستم :" آيد موقعي که در دانشگاه آنکارا بوديم گفتم يادم مي . باشند مي

 آنهـا بـاز " کـرد هسـتم " گفـتم مـن بـاز در پاسـخ مـي " تو کرد نيستي :" ور شدند گفتند من حمله
..". خير، تو کرد نبوده بلکه مثل مائي :" گفتند مي
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 زيـرا . آمـد گفتند که از نظر آنها کرد انسان به حساب نمـي مي به اين دليل چنين چيزي را
 هـايي نظيـر؛ سـرزميني بـه نـام کردسـتان وجـود دارد، موقعي که من و رفيق کمال پير، با گفته

 از . آورديم نزديـک بـود مـا را بکشـند را بر زبان مي " باشند کردها هستند و ملتي تحت ستم مي
 آورديم، چـرا کـه زنـدگي مـا بـا تهديـد ت را به زبان مي اين رو ما با ترس و وحشت اين عبارا

 گويـد هنگـامي کـه گفـتم واقعيتـي بـه نـام کـرد باره مي رهبري نيز در اين . روبرو بـود

 . ام وکردستان وجود دارد و کردستان مستعمره است، دريافتم که کار بزرگي انجام داده
 هاي گروه . مبارزه را آغاز کرديم باشد و اينگونه هاي آن دروه مي ها جزئي از واقعيت اين

 خواستند از فعاليت ما جلوگيري کنند مشخص شد کـه هيچگونـه ربطـي بـه مذکور نيز که مي
 ترکيـه هـاي دولـت گري نداشته، بلکه زير نقاب آن به اجـراي سياسـت دوستي و انقالبي ميهن

 . پردازند لذا تفاوت آشکاري ميان ما و آنها وجود دارد مي
 ما مصـمم . بکر درگيري بوجود آمد ها در ديار طي ميان ما و اين قبيل گروه در چنين شراي

 به پاکسازي آنها از دياربکر و سراسـر کردسـتان بـوديم و اينگونـه بـود کـه بـا آنهـا درگيـر و
 در هيمن . دياربکر را تبديل به زنداني برايشان نموديم و باالخره مجبور به ترک دياربکر شدند

 را بـه شـهادت " خليـل چـاوغون " در حيلـوان رفيـق » سـليمانان « د عشـيره زمان بود که خبر رسي
 ـــ رعيتــي را در اي و گرايشــات اربـاب ، آگاهانــه نظـام قبيلــه در آن زمـان دولــت . انــد رسـانده

 حـزب " بخشـيد و روسـاي قبايـل را در حـزب فاشيسـت تـرک کردستان تقويت و تحکيم مـي
 MHP نان هم در عشيره سليما . کرد مي سازماندهي و از آنها حمايت ) (MHP گراي خلق ملي

 همچنـين عشـيره سـلميانان در منـاطق . جاي گرفتند و اين حزب حاکميتي مطلق بر آن داشـت
 دولت نيز از طريق عشيره سليمانان دست به حمالتي عليه ما . اورفا و حيلوان نفوذ زيادي داشت

 و راه DDKO را هـم بوسـيله زد و در اولين اقدام رفيق خليل را به شهادت رساندند، اين کار
 بودنـد مـا کـار آنهـا را يکسـره اگـر ايـن سـازماندهي نمـي . ريزي و اجـرا کردنـد آزادي طرح

 خواست آنها از بـين برونـد و از اينـرو در حيلـوان و منـاطق بدون ترديد دولت نمي . کرديم مي
 فوق کـرديم موقعي که ما تصميم به پاکسازي عشيره . هاي خود را بيشتر نمودند اطراف يورش

 زيرا ما قادر به مقابله با هر دوطـرف . ها خودداري کنيم مجبور شديم از درگيري با اين سازمان
 لذا من و رفيـق کمـال . شدن مساله حيلوان الزم بود آنرا در اولويت قرار دهيم با مطرح . نبوديم

 ا اطالعـي ما خبر شهادت رفيق خليل را شينده بوديم فقط از وضعيت آنجـ . رهسپار آنجا شديم
 انـد کـه کسـي جـرات ي ترسيده موقع رسيدن به حيلوان متوجه شديم که مردم به قدر . نداشتيم
 زيـرا بـه محـض اطـالع . بـه خانـه راه دادنـد شدن به ما را ندارد و تنها دو خانواده ما را نزديک

 شـيره مـردم خيلـي از ع . کشـيدند دادن آنها به مـا، خانـه را بـه آتـش مـي عشيره سليمانان از پناه
در صورتيکه کسي نسبت . توانستند قدمي بردارند مذکور هراس داشتند و بدون اجازه آنها نمي
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 بدون کسب اجازه آنها . گرفت کرد در معرض تهديد قرار مي به آنها اداي احترام و تعظيم نمي
 سازي و انجام داد و ستد را نداشت، مردم را به تمامي بنده و غالم خود کرده کسي جرات خانه

 در واقـع هـدف . با به شهادت رساندن رفيق خليل مردم هراس بيشتري پيدا کرده بودنـد . بودند
 هـايي بـود کـه جنـبش مـا در حيلـوان رساندن رفيق خليل، ترس از پيشـرفت آنها از به شهادت

 و بدين خاطر فضاي رعب . مبادا ملت به آگاهي برسند و عليه دولت بپاخيزند . کسب کرده بود
 . اد نمودند و به شهادت رساندن رفيق خليل هم در راستاي اين اهداف بود وحشت را ايج

 ديگـر کسـي جـرات اي خـانواده همانطور که اشاره کـردم بجـز خـانواده رفيـق خليـل و
 ما هم در جهت تنظيم مردم بر عليـه آنهـا دسـت بـه تبليغـات وسـيعي . دادن به ما را نداشت پناه

 چون .. خليل شهيد شده، بس است ... کنيم خواهش مي :" گفتند زديم، ولي مردم با صراحت مي
 همـه شـما کشـته خواهيـد شـد و مـا را نيـز بـه کشـتن . تواند مقابل سـليمانان بايسـتد کسي نمي

 . مبادا شما را ببيننـد کنيم سليمانان متوجه نشوند، از اينجا برويد، همچنين خواهش مي . دهيد مي
. اوضاع آنجا اينگونه بود

 اولين سالح جنبش
 تنها صاحب يک اسلحه کالسـيک و دو سـه " خليل چاوغون " در هنگام شهيد شدن رفيق

 روزي و حتـي حمـالي و تحمـل گرسـنگي و اسـتفاده رفقا با کار و تالش شبانه . تا کلت بوديم
 کالشـينکوف را از . آوري کرده و اسلحه بخرند توانستند پول کافي جمع .. نکردن از تاکسي و
 بهترين اسلحه نيز در . که خويشاوند يکي از رفقاي ما بود خريديم " سورچ " يک قاچاقچي اهل

 هزار ليره ترکيه بود و پول مـا هـم در ١١ آن زمان کالشينکوف سيخو روسي بود که قيمت آن
 آن حد نبود و هزار ليره ترک بدهکار شـديم و بعـداً بـا کـار دوبـاره مـابقي پـول را پرداخـت

 هيچ يـک . و تحمل گرسنگي يکايک رفقا پيدا شد آن کالنشينکوف با رنج و زحمت . کرديم
 لذا رفيق کمـال پيـر بـه . دانست شناخت و چگونگي کاربرد آنرا نمي از ما کالشينکوف را نمي

 بعد از برگشتن رفيق کمال همـه مشـتاق . نزد همان قاچاقچي رفته تا طرز کاربرد آنرا ياد بگيرد
 . ايـم از اينکه صاحب کالشـينکوف شـده بازکردن و استفاده از آن بودند و خوشحال و مسرور

 کند، ما نيز باشد و احساس قدرت مي اي مي همانند دولتي که مجهز به تجهيزات نظامي پيشرفته
 . هـر کـاري را در کردسـتان انجـام داد تـوان گفتـيم مـي با اين اسلحه توان بيشتري گرفته و مي

 رفيق کمـال موقـع . ان ارزشمند بود بخاطر اينکه با رنج و مشقت فراوان آنرا خريده بوديم برايم
 کردن سالح با مشکل مواجه شد و باعث دلسردي رفقا شد، فقط به هر صـورت بـود باز و بسته

هنگامي که خواست دوباره سالح را باز کند ما به او اجازه نداديم مبـادا . دوباره سالح را بست
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 ته شـود رفيـق کمـال گفـت اي شکسـ ببنـدد، يـا اينکـه قطعـه « دوباره نتواند سالح را سوار کنـد
 . کردن آن را ياد بگيريم تا در مواقع استفاده تمييز کنيم مجبوريم که طرز باز و بسته

 را ياد بگيريم و ايـن بايستي طرز بکارگيري آن سخنان رفيق کمال صحيح و بجا بود و مي
 اسـلحه حال نه يک کالشينکوف بلکه صدها و هزاران کالشينکوف و . کار را هم انجام داديم

 در . بـازي و فاقـد معناسـت بزرگ و کوچک در دست رفقاست و تفنگ نزد آنها مثل اسـباب
 صورتيکه براي اينکه کالشينکوف مذکور زنگ نزند يکـي از رفقـا بلـوز خـود را دور سـالح

 داري او اينچنـين آنـرا نگـه " خوري و به او گفتم اينجوري سرما مي اين هنگام در . پيچيده بود
 هـاي موجـود ارزش حـال اسـلحه . فهيمـد ا که چگونگي بدست آوردن آن را مي کرد، زير مي

 شـوند و هـيچ اهميتـي گيرنـد و يـا مفقـود مـي شوند، زنگار مـي نداشته، قطعات آن شکسته مي
 کردن يـک اسـلحه چـه اند تا بدانند پيدا آوردن آن نکرده زيرا هيچ تالشي براي بدست . ندارند

 نيرو، توان و قدرت بود ولي امروزه براي رفقا بجـز بـال چيـز هايي دارد اسلحه براي ما مصيبت
 کنند با حمل اسلحه در واقع بـال و مصـيبت را به عبارتي برخي رفقا احساس مي . ديگري نيست
 در آن هنگام . امروزه اين يک واقعيت است . اند و خواستار خالصي از آن هستند بدوش گرفته

 اما اکنون هـر کـس بـا انـواع . اده از سالح را آموختيم ما خود به تنهايي طرز بکارگيري و استف
ـه رفقـا را آمـوزش مـي دهنـد، بسـيارند  امـروزه . سالح آشنايي داشته و افرادي که در اين زمين

 اگرکسي بخواهد طرز استفاده از هر نوع سالحي را ياد بگيرد، افـرادي هسـتند کـه مـي تواننـد
 امـا چنـين امکـان و شـرايطي در آن موقـع . د معلومات و تجارب الزم را در اختيار وي بگذارن

 در آن روزها روحـي وجـود داشـت کـه امـروزه اثـري از آن بـاقي نمانـده و روح . فراهم نبود
 شد، به دليل وجود همان روح گذشته بود، PKK ، PKK اگر . ديگري جانشين آن شده است

 مـي خـواهم . ابنـد نه روح کنوني که در رفقا وجود دارد و الزم است همه ايـن حقيقـت را دري
 هنگامي که نبرد حيلوان را آغاز کـرديم، تنهـا سـالحمان همـان : سخني بگويم و آن اين است
 پس از آن به سروج رفته و در آنجـا دو قبضـه سـالح ديگـر را از . يک قبضه کالشينکوف بود
 تعلق اين سالحها که در اختيار قاچاقچيان بود، به چپ هاي ترکيه . قاچاقچيان به امانت گرفتيم

ـدين ترتيـب تعـداد . ها را از آنان تحويـل گـرفتيم جريان را به ما گفتند و ما نيز اسلحه . داشت  ب
 در برابـر مـا . سالح هايمان به سه قبضه رسيد و با همين تعداد جنگ حيلوان را شـروع کـرديم

 حمايت شـده و از جانـب سـطوح پي اچ ام عشيره سراپا مسلح سليمانان قرار داشت که توسط
 هـاي حيلـوان را ما هنـوز آزمـون قهرمـاني . ي دولت، تحت حمايت و پشتيباني قرار داشتند باال

 هنگامي که سليمانان، رفيق خليل را شهيد کردند، حزب با شرايط دشـواري مواجـه . ايم ننوشته
ـان سـر فـرود مـي آورديـم . شد  انتخـاب . يا بايد با سليمانان مي جنگيديم و يا اينکـه در برابرش

دين معنا بود که ما نه تنها در مقابل خون رفيق خود مسئوليتي احساس نمي کنـيم، گزينه دوم ب
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 گـري دسـت بلکه در برابر کهنه پرستي و فئوداليسم کرد نيز تسليم شده و از مبـارزه و انقالبـي
 ديگر نمي توانستيم در اين زمينه حتي گامي به . پذيرش چنين چيزي غيرممکن بود . ايم برداشته

 ما انقالبي بوديم و هدفمان آن بودکـه ملـت و مـيهن خـود را نـه تنهـا از دسـت . عقب برداريم
 اما مسئله مهـم آن بـود . دولت ترکيه، بلکه از چنگ خائنان و کهنه پرستان کرد نيز رها سازيم

 بخـوبي . آنهـا دشـمن مـا بـوده و بسـيار هـم نيرومنـد بودنـد . که چگونه اين کار را انجام دهيم
 ما بي تجربه بوديم و سـالح انـدکي در . هم از آنان حمايت مي کرد سازماندهي شده و دولت

 دشمن از هر طرف ما را احاطه کرده و . همچنين فاقد يک سازمان نظامي بوديم . اختيار داشتيم
 کسـاني کـه در . اي در جريان انقالب اهميت فراواني دارد چنين مرحله . در تنگنا قرار داده بود

 همواره بايد تمام جوانب را در نظر گرفته و خود را بـراي هـر اتفـاق دارند، مي اين مسير گام بر
 دليـل آن را بايـد در اينجـا جسـتجو کـرد کـه توسـعه و . اي آماده نشان دهند شده بيني پيش غير

 دهنـد، نـه بـدان گونـه کـه مـا اي روي مـي هـاي اجتمـاعي، غالبـا بـه نحـو غيرمنتظـره پيشرفت
 شويم کـه هايي از اين نوع روبرو مي ها با پيشرفت تمام انقالب در . خواهيم و يا انتظار داريم مي

 توانند هم به فرصتي فراروي چنين دستاوردهايي مي . آيند خارج از کنترل و اراده ما بدست مي
 اگـر . ما تبديل شوند و هم اينکه ما را با مشکالت و موانع روبرو ساخته و در تنگنـا قـرار دهنـد

 شد، نمي تـوان از چنـين فرصـتهايي بـه نحـو احسـن و در جهـت آمادگي الزم وجود نداشته با
 پيشبرد و توسعه حرکت استفاده کرده و از آن سود جست که نتيجه آن هم مواجهه با عواقـب

 هايي قادر به پاسخگويي نبوده لذا اگر آماده نباشي، در مقابل چنين موقعيت . ناگوار خواهد بود
ـان فـراوان، بـه سـختي شکسـت و در مقابل آن درمانده و ناتوان شده و  در نهايت، با تحمل زي

 فرد انقالبي که سرنوشت خلق و ميهن خويش را رقم . اين موضوع مهمي است . خواهي خورد
 مي زند، بايد هوشيار بوده و به اين حقيقت توجه داشته باشد که امکان ندارد هميشه رويدادها،

 هستند که خـارج از اراده و اختيـار انسـان مسائلي . بدلخواه و مطابق خواسته وي بوقوع بپيوندد
 بديهي . گردد در چنين شرايطي است که جوهره حقيقي فرد انقالبي آشکار مي . روي مي دهند

 اي از پيش تعيين شـده روي مـي داد، در است که اگر همه چيز کامال و بر اساس نقشه و برنامه
 امـا شخصـيت واقعـي فـرد . گـري داشـته باشـد آن صورت هر کس مي توانست داعيه انقالبـي

 بويژه در شرايطي که تـوان . ها است که عيان خواهد شد مدعي، در کوران ناماليمات و سختي
 به بوته آزمـايش هاي فراهم شده، عمال گيري صحيح و بموقع از فرصت شخص در ميزان بهره

 خارج از رويدادهايي وجود دارد که باز به همين ترتيب هميشه امکان مواجهه با . گذاشته شود
 در اين شرايط الزم است . توانند نتايج مخرب و ناگواري در پي داشته باشند اراده ما بوده و مي

 با آمادگي کامل، تمام تدابير الزم اتخاذ گرديده و دامنه تخريبات احتمالي بـه حـداقل ممکـن
ـي حرکـت را از خطـ انقالبي . کاهش يابد ر گري بدين معناست که در چنين شرايطي قـادر باش
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 . آفات و گرداب مشکالتي اينچنين به سالمت بيرون کشيده، آنرا حفظ نموده و تـداوم بخشـي
 هنگامي که حرکت در حال گسترش و پيشرفت بوده و اوضاع بر وفق مراد باشد، و در مراحل
 . سهل و هموار که مشکالت به حداقل مي رسند، شخصيت انقالبي راستين آشکار نخواهد شد

 تنها در مراحل بسيار سخت و دشوار کـه . توانند شخصيت انقالبي باشند مي در اين شرايط همه
 ها و آفات گوناگون از هر طرف انقـالب را احاطـه کـرده اسـت، نقـاب از مشکالت، شکست

 گـري وي مشـخص خواهـد چهره ها برداشته خواهد شد و مبـارز بـودن فـرد و ميـزان انقالبـي
 . گشت

 مـا هنـوز از لحـاظ سـازماني و نظـامي . وبرو گشتيم با چنين مشکلي ر " سليمانان " در قضيه
 امــا درگيــر جنگــي شــده بــوديم کــه . آمــادگي نداشــتيم و فاقــد اســلحه و تجربــه الزم بــوديم

 هنگــام درگيــري، بايـد جنــگ را قبـول کــرد، در غيــر . نشــيني از آن بسـيار مشــکل بـود عقـب
 اي کورکورانه به ادگي البته نه بدان معنا که بدون هيچگونه آم . اينصورت شکست حتمي است

 دشمن اقدام کرده و تو به ناچار بايد بجنگي و بر اين حقيقت واقف باشـي . ميدان جنگ برويم
 اي و همچنـين اگـر دشـمن جنـگ را بـر تـو که اگر از جنگ بگريزي، به استقبال مرگ رفتـه

 ه آغـوش تحميل نمود و تو هيچگونه آمادگي نداشته و در حال خود را آماده ننمايي، باز هم ب
 عشيره سليمانان سرتاپا مسلح بودند و با تکيه بر دولت آتش جنگ را برافروخته . اي مرگ رفته

 کردنـد و در همچنان بر ادامه جنـگ پافشـاري مـي . و يکي از رفقايمان را به شهادت رسانيدند
 در ايـن وضـعيت رهبـري . جنگيـديم مقابل، ما فاقد سازماندهي و اسلحه بوديم اما بايسـتي مـي

 بـا طـرز گذشـته و متـدهاي . صميم گرفت که با عشيره سليمانان بجنگـيم بـراي مـا مهـم بـود ت
 بايست بـا عجلـه مي . رسيد کالسيک ياراي جنگ را نداشتيم و طرز جديدي نيز به فکرمان نمي

 بـه در حيلـوان بـراي اولـين بـار تصـميم . رفتيم تدابير خود را اتخاذ کرده و به ميدان جنگ مي
 . گرفتيم مبارزه مسلحانه

 ؛ اي طرز موفقيت در جنگ عشيره
 نهاد يا يا پيروز شده و جنبشمان به مرحله نويني گام مي . اهميت بود از نظر ما حيلوان حائز

 رهبري، رفيق کمال پير و محمد کاراسانگور را بـه . رفتيم مغلوب شده و براي هميشه از بين مي
 بـه جنـوب ١٩٨٢ در سال ) خالد ( ا نام مستعار رفيق محمد کارا سانگور ب . ماموريت فرستاده بود

 و ) ع . ش . ح ( آن سال ميـان حـزب کمونيسـت عـراق . کردستان رفته و همانجا به شهادت رسيد
 جنگ درگرفته و رفيق محمـد کـارا سـانگور جهـت ايجـاد ) YNK ( اتحاديه ميهني کردستان

. دراثناي همين فعاليت به شهادت رسيد . صلح در ميان آنان حضور چشمگيري داشت
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 . تصميم گرفته بوديم در عمليات حيلوان پيروز گشته و اهداف خود را نيـز تثبيـت نمـائيم
 توانستيم در حيلوان به پيروزي برسيم و خلق را به قيام فراخـوانيم، حتـي در غير اينصورت نمي

 بايسـت گـام اول را قـاطع بـه همـين خـاطر مـي . روي آن را نداشتيم بار ديگر به آنجا برگرديم
 . در جنگ حيلوان تمام اين نکات را بررسي کرديم . اشتيم د برمي

 مساله اساسي در جنگ اين است که چه چيزي را هدف قرار دهي، تا بيشترين موفقيت را
 بايسـت بـر تمـام خصـايص عشـيره واقـف دشمن ما يک عشيره بود، بنابراين مي . کسب نمايي

 يعني اگـر سرعشـيره را از . ورد خ ضعف بزرگ به چشم مي در تمام عشاير يک نقطه . بوديم مي
 بـه . بين برده و رئيس را بکشي، تمام عشيره خنثي خواهد شد و به هـدف خـود خـواهي رسـيد

 ها و از سـه هـزار عشيره ترين بزرگ يکي از " سورچي " عنوان مثال، در جنوب کردستان، عشيره
ـا حـزب دمکـرات کردسـتان . نفر نيروي مسلح برخوردار بود  ، ) PDK ( در جنگ اين عشـيره ب

 رسـاند و بـدين ترتيـب تمـام عشـيره خلـع آقا رئيس عشيره را به قتل مـي حزب مذکور، حسين
 هاي فراواني در جنـگ بـا نيز خود يک سازمان عشايري بوده و تجربه PDK . گردد سالح مي

 توانستند در ظـرف چنـد روز دادند، هرگز نمي اگر حسين آقا را هدف قرار نمي . ها دارد عشيره
 رسـند، دانستند چگونه به اهداف خـود مـي اما چون مي . به تسليم و سازش وادارند را سورچيها

 سرعشيره را منهدم کرده و تمام قواي عشيره را خنثي نمودند و در مدت سه روز تمـام نـواحي
 اش طرف در حيلوان با يک رئيس و عشيره . آوردند ها را به کنترل خود در تحت نفوذ سورچي

 اگــر بــه هــدف خــود . گشــتيم عشــيره را از بــين بــرده و پيــروز مــي بايســت رئــيس مــي . بــوديم
 نکته اساسي در جنـگ ايـن بـود . آمد عشيره پا از گليم خويش فراتر به ميدان مي رسيديم، نمي

 بايسـت مـي . آورديـم مـي که بايد در اولين وهله ضربه مهلکي وارد نموده و آنان را از پـاي در
 امـا اگـر در اولـين اقـدام شکسـت . دادنـد از دست مي شان ضعيف گشته و توان جنگ را اراده

 . آمدند خورديم آنان بيشتر جسارت گرفته و با توان بيشتري به ميدان مي مي
 گشتيم و هم رئيس عشـيره را از بـين مي بايست پيروز از ميدان جنگ بر در حيلوان هم مي

 راهکار ديگـري جـز . رانديم شو برديم تا احساسات خلق را برانگيخته و بر عليه سليمانان مي مي
 توان در مقابل سـليمانان جنگيـد و بـر آنـان رسيد که مي بايد توده به اين نتيجه مي . اين نداشتيم

 يکي از خصايص توده اين است که تـا چيـزي را بـا چشـمان خـود نبينـد، ايمـان . غالب گشت
 فرد کرد . کرديم مي گرفته و با تدابير خاص عمل بايست تمام اين نکات را درنظر مي . آورد نمي

 فرد کرد در حالت زنده بودن نيز از لحـاظ جسـمي بـه مـرده . رود همواره به استقبال مرگ مي
 اينها عوامل اساسـي و سـد راه . شود اين حقيقت در ميان سازمان و رفقا نيز مشاهده مي . ماند مي

 تغييـر ايـن خواهـان PKK . نيست PKK مشي اما اين خط . ما در راه نيل به سازماندهي هستند
آنکـه مـرگ را کشـته و بـه . جنگد تا مـرگ را از بـين ببـرد مي PKK . حقيقت و فلسفه است
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 اي PKK شـتافد، کسي که با پاي خود به سوي مرگ مـي . اي است PKK زندگي معنا دهد،
 . است PKK توان نتيجه گرفت که دشمن حتي مي . به دور است PKK نيست و از حقيقت

 بايستي هم وضعيت رواني آنهـا و هـم بنابراين مي . وحشت بودند مردم دچار " حيلوان " در
 " سليمانان " توانستيم در آن شرايط در حيلوان، عليه ما نمي . گرفتيم مي واقعيت دشمن را در نظر

 کرديم تا آنها تحريک نشوند و به همين دليل، الزم بود که با هوشياري رفتار مي . عصيان نکنيم
 رفقاي ما دچار زحمت و دشواري زيادي شـدند . رگ قرار نگيريم هم مردم و هم ما در خطر م

 ماندند و در دشت و صـحراء بـراي رفـع ها مي زيرا که اين منطقه فاقد کوهستان بود، در خرابه
 . شدند شان، مجبور به خوردن گياهان و سبزيجات مي گرسنگي

 کــرد و زمـاني کــه رهبــري ايـن مســووليت را بــه رفقـا ســپرد، وقــت آن را نيـز مشــخص
 رفقاي ما تا حدودي با تاخير دست به کـار شـدند، ." بايستي در اين مدت به نتيجه برسد :" گفت

 در آن زمان، رفيق کمال پير و . برگردند ) مرکز ( براي همين رهبري از آنها خواست که به اورفا
محمد کاراسونگور و حقي بکتاش که از عشيره بکتاش بود و بعدها توسط کنترا گـريال شـهيد

 آنهـا ها را مورد انتقاد قرار داد، زيرا که عمليات اي آن رهبري طي جلسه . ، نزد ما آمدند ت گش
 خواسـتند بـه حيلـوان برگردنـد، بـه رفيـق کمـال در آخر، هنگامي که مي . دچا تاخير شده بود

 ديگـر برنخـواهم گشـت، : " رفيق کمـال گفـت " بينيم؟ گردي و يکديگر را مي مي کي بر :" گفتم
 تـرين و شناسم، اگر مشـغول سـخت کمال، من تو را مي :" من گفتم "!! ي بخواهد حتي اگر رهبر

 رهبري تو را صدا بزنـد، زود کـار را رهـا کـرده و نـزد او که ترين کارها نيز باشي هنگامي مهم
 اگر رهبري هم بخواهد، " رفيق کمال خنديد مطلبي گفت که بايستي به آن دقت کرد " آيي مي

 . گشـت خواست، رفيـق کمـال برمـي برنمي گشت، بلکه اگر رهبري مي نه اينکه "!! گردم برنمي
 رهبري، مسووليتي را بر عهـده مـن گذاشـته :" گفت رفيق کمال با جان و دل با رهبري بود و مي

 ام، بـا چـه رويـي پـيش رهبـري ام را انجـام نـداده وقتي کـه وظيفـه . ام که من آن را انجام نداده
 ؟ " برگردم

 ايـن نکتـه . توانم نزد رهبري و بـه حـزب برگـردم وضع، نمي با اين :" گفت رفيق کمال مي
 شـخص حزبـي فرد سازماني با توجه بـه وظـايفش، . بسيار مهمي براي يک انسان انقالبي است

 اش را در زمان خودش به جاي آورد، او فـردي حزبـي اسـت، امـا اگـر اگر وظيفه . خواهد شد
 چندان مهم نيست و اينگونه شخصي حزبـي از انجام نداد، اينکه چه کاري را انجام داد يا نداد،

 آب درنخواهد آمد، زيرا که وظيفه و دستور براي فرد حزبي، کاري باارزش و الزم است کـه
 آورد، در غير اينصورت نخواهد توانست خود را کادر مي در زمان خودش، کامالً آن را بجاي

به خوبي مشکالت سازماني را رفيق کمال . رهبري و حزب بداند و مجرم و روسياه خواهد بود
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 ما هر وقت مسئوليتمان را بـه جـاي آورديـم، آن :" زد ها را مي دانست، براي همين آن حرف مي
 . خواست اين را بگويد او مي "... توانيم فردي حزبي باشيم وقت مي

 شـويم، عليـرغم اينکـه دار وظيفـه مـي اما حـاال کـه مـا و بسـياري از رفقـاي ديگـر عهـده
 . کنـيم دهيم، اما بازهم خودمان را همچون شخصـي حزبـي قلمـداد مـي نمي انجام مان را وظيفه

 اي را انجـام مـا وظيفـه . آوريم خود را فردي حزبي به حساب مي حتي بيشتر از هر کسي ديگر،
 ايم، به رغم ايـن، دوبـاره رو ايم و ضرر و زيان زيادي را به خلق، حزب و انقالب رسانده نداده

 ماند که وجدان خود را آسوده و خـدمت مثل اين مي . گيريم ري قرار مي در روي حزب و رهب
 اش را انجـام نـداده، مسـبب اگر كسي وظيفه . امکان ندارد . بسياري را هم به حزب کرده باشيم

 افتد بودن او به شک مي از انسان تفاوت باشد، انسان ضرر بوده و با اين وجود بسيار آسوده و بي
 هـاي اما متاسفانه به علت اينکـه معيارهـا و مـالک . انقالبي نيز اين است كه سيستم و معيارهاي

 بـه . کننـد سازماني در نزد رفقا وجود ندارد، با معيارهاي شخصي خود، مسـائل را ارزيـابي مـي
 گويد آن خوب است و آن را در اولويت منفعت خود را در کدام مساله ببيند، مي همين خاطر،

 گويد آن چيز مناسـب نيسـت و ها و اميال نباشد، مي يز طبق خواسته اگر هم آن چ . دهد قرار مي
 . دهد آن را در اولويت آخر قرار مي

ــحبت ــن ص ــد از اي ــا، بع ــات ه ــدتي عملي ــت م ــد از گذش ــد و بع ــوان رفتن ــه حيل ــا ب  رفق
 مـا . اين عمليات در اواسط روز در مرکز حيلوان به انجام رسيد . شده به انجام رسيد ريزي برنامه

 گيري گروه ايدئولوژي که همه آنها آمـاتور ليات را بيشتر توسط انقالبيون مرحله شکل آن عم
 بـدون شـک، بـه . کردند، تا با مغز و فکر به انجـام رسـانديم بودند و بيشتر با دل و جان کار مي

 ما به ايـن علـت، بـدين گونـه . همين خاطر بود که اين موفقيت، در خدمت حزب قرار نگرفت
 زيرا از زماني که ايـن جنـبش . پنداشتيم خودمان را رهبر مي و به شکل طبيعي، کرديم رفتار مي

 هميشه . ظهور کرده بود، ما هم با او ارتباط برقرار کرديم و بعد از آن به کار و مبارزه پرداختيم
 شـناختند بـا ايـن ديـد بـه مـا و مـي ديدنـد داشتيم کساني که ما را مـي در جبهه مقدم گام برمي

 گفتـيم، مـا در البته ما هـم مـي ." ها رهبر هستند ها کادر هستند، اين اين :" گفتند مي . د نگريستن مي
 ديـديم کـه کـرديم و الزم نمـي گونه به خود نگاه مي و بدين ." حال کار هستيم، ما رهبر هستيم

 ايم، خودمان را جاي شده از همان ابتدا وارد حزب :" گفتيم خودمان را نيز آموزش بدهيم ما مي
 ايم، فقط ما بـوديم کـه فعاليـت و دشواري که با آن روبرو گشته ايم و در روزهاي سخت داده

 گـري مـا حـرف نـدارد و کامـل و انقالبي . ايم شکل به اين سطح و مرتبه رسيده کرديم و بدين
 بدون نقص است، زيرا که ما کادر هستيم و صاحب اين جنبش هستيم، براي همين احتياجي به

 ما تا . شکل، نه خودمان را آموزش داديم و نه اينکه خود را آماده کرديم ن بدي . آموزش نداريم
خواستيم کـه وظـايف اي تازه به عنوان نخستين انقالبي مبارزه کرديم و مي شدن به مرحله وارد
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 بدون شک مرحله دچار تغيير و تحوالتي شده و مسووليت نيـز تغييـر . حزبي را به جاي آوريم
 کرديم و اين کار مـا بـود در حـالي کـه وظيفـه مـا در آن خلق تبليغات مي براي قبالً . يافته بود

 داديـم، وظيفـه حزبـي بـه موقع، آن نبود و الزم نبود تشکيل سازمان داده و اگر آن را انجام مي
 بوديم و از آن موقع فعاليت را آغازکرده بوديم، اينطـور ما اين مساله را دريافته . آمد جاي نمي

 تـوانيم همـه مشـکالت را کنيم و مي تا روز قيامت بدين صورت فعاليت مي کرديم که فکر مي
 . هـا درآمـده و تمـامي وظايفمـان را در هـر زمـاني بـه جـاي آوريـم حل کنيم و از زير بـار آن

 فريبي بزرگي بود، براي همين بدون ديدن آمـوزش و بـدون هـيچ تـدارکي اين خود گمان، بي
 دار شـده گـري، مسـووليتي را عهـده ما با آن طرز انقالبـي . يم از مبارزه شد اي تازه وارد مرحله

 بر اين اساس، حزب نتوانست خود را سازماندهي کند و . بوديم که توانايي انجام آن را نداشتيم
 چون مـا بـه شـکل طبيعـي، . هايي گشتيم، علتش آن بود اگر در پايان، دچار مشکالت و بحران

 بودني طبيعي در شدن و کادر که در انقالبيگري، رهبر ديديم، هر چند خود را همچون رهبر مي
 گري خود ميان نيست، بلکه اگر کسي با توجه به مسووليت و اهميت مرحله، معيارهاي انقالبي

 بـه غيـر از آن، . را بجاي آورد و بدان جامه عمل پوشانيد ، آن فرد کادر و رهبر تاكتيكي است
 را همچـون PKK نگرنـد و گونـه بـه مسـاله مـي دين بسياري از رفقاي ما ب . فرد موقعيتي ندارد

 کننـد و يـا همچـون پـدر و اي به آن نگاه مي بينند، يا مثل کتابخانه خانواده و همسر خويش مي
 اي بـودن او حتمـي PKK کنـد کـه ديگـر نگرند و احساس مي برادر و مادر خويش به آن مي

 اي PKK و خودشـان را طبيعتـاً انـد اينطـوري دريافتـه . است و اين جاي بحث و گفتگو ندارد
 وجـود نـدارد و هـر PKK اي بـدين شـکل در داخـل اين اشتباه بزرگي است، مساله . بينند مي

 اي باشـي و بـا آن PKK خواهي اگر مي . کسي بداند که نبايد خود را با اين چيزها فريب دهد
توجـه بـه اي بـا صدا شـوي و خـدمتي را انجـام دهـي، الزم اسـت در هـر مرحلـه گام و هم هم

 . خصوصيات و لزومات آن مرحله، تغييرات الزمه را انجام داده و خود را با آن وفق دهي
 گـذارد و تـو از سـرمي تو را پشـت PKK شوي، وگرنه تواني با آن يکي در آن هنگام مي

 کنـد، هميشه شخص را آگاه مـي PKK بدون شک . خواهي زد ماني و يا درجا قافله عقب مي
 بخشــد، دهــد و بــراي آنکــه او را از وضــعيت گرفتــار آمــده رهــايي مــي مــورد انتقــادش قــرار

 او را PKK رسانش خواهد شد؛ اما اگر آن فرد به حرکت نيفتاد و به خود زحمـت نـداد ياري
 هستم و من بـراي PKK کسي نگويد من دختر يا پسر . گيرد سر گذاشته و از او پيشي مي پشت
PKK و PKK گونه خود را فريب دهد انسان نبايستي بدين . نه، چنين نيست . براي من است . 

 اتحاديـه آزادي ( YAJK برای مثال؛ در چهارمين کنفرانس حزب نيز، اين را بـه رفقـاي
 سازماني نوپا بود و بعضي از رفقاي دختر نيز خود YAJK در آن زمان . گفتم ) زنان کردستان

YAJK ما صاحب :" گفتند مي يعني . دادند را بطور طبيعي و قانوني پيشاهنگ سازمان جلوه مي
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 بدون رهبـر اسـت، در YAJK :" ها گفتم من آن زمان به آن ". بوده، سازنده و راهبر آن هستيم
 سازماني را انجـام اي مبارزه چون تابحال هيچ فعاليت و . آينده رهبر آن مشخص خواهد گشت

 تا به حال رهبـر . ين کرد شده و در بستر مبارزه رهبر آن را تعي بايستي وارد کار و فعاليت , نداده
 لـذا اگـر . آپو بوده که اين توانايي و نيرو را براي شـما آفريـده و بـه شـما تقـديم کـرده اسـت

 و شـما رنـج زيـادي را ي رهبري بوده ها تالش سازمان به چنين سطحي رسيده است، در نتيجه
 مـديريت ( اگر شـما رهبـري را قبـول داريـد، بايسـتي بـراي رهبـري . ايد براي اين متحمل نشده

 کـردن بـه توانيد رهبر شويد و اين نيز تنها با مبارزه از اين به بعد شما مي . مبارزه نماييد ) سازمان
 علـت ." دست خواهد آمد، براي همين با اين ديدگاه نه خود و نه کسي ديگر را فريـب ندهيـد

 د کـه در جلـو بيننـ بروز اين ديدگاه چه بود؟ براي اين است که بعضي از رفقا تنها خود را مـي
 . هاي زيادي تحمل شده اسـت اندازند تا ببينند قبل از آنها چه رنج نگاهي نمي هستند و به عقب

 پايـه و بينند و بطور طبيعي، خود را همچون مقـامي بلنـد را مال و ملک خود مي YAJK يعني
 يـان ايـدتا پيشـاهنگ شـويد؟ هـيچ چيزتـان در م ولي براستي شما چه کرده . دانند پيشاهنگ مي

ـام داده و زمينـه پيشـرفت، تحـول، توسـعه و نيرومندشـدن را اي مبارزه چه زماني . نيست  را انج
 آن وقت به پيشاهنگ مبـدل ها شديد، ايد؟ هر وقت که قادر به آفريدن اين ارزش فراهم آورده

 هـاي بـاره داراي تجربـه در ايـن کـه ـ PKK مطابق تاريخ حزب YAJK خواهيد شد و تاريخ
 اگر در داخل تشکيالت . ـ رقم خواهد خورد وده و امتحانات زيادي را پس داده است بها ب گران

 شرايط و رهبريت تاکتيکي حل نگردد، در آن مرحله حزب شکست خورده و به کلي متالشي
 خواهيد که اين امر در مورد يابد و اگر نمي اين بيماري هنوز هم در حزب ادامه مي . خواهد شد
YAJK ز تاريخ حزب درس بگيريد و اجازه ندهيـد کـه در نيز روي بدهد، ا YAJK تکـرار 

 . شود

 " مرعش " " کشتار جمعي
 در زماني که مشغول سازماندهي حزب بوديم، دولت، پيام ديگري را برايمان فرستاد و در

 کـرد بـراي خلـق آن کشتار جمعي، در اصل پيام دولـت . عام جمعي صورت داد قتل " مرعش "
 يـا از انجـام آن کـار :" رساندن رفيق حقـي گفـت در مورد به شهادت طور که دشمن همان . بود

 بـه خلـق " مـرعش " به همان صورت با کشتار جمعي " دست برخواهيد داشت، يا بايستي بميريد
 فاصـله PKK يـا شـما را بـدين شـيوه خـواهيم کشـت، يـا اينکـه از :" گفـت داد و مـي مـي پيام
 کـرده و بـه آن خـدمت پشـتيباني PKK گذشت خلـق بيشـتر از زيرا هرچه که مي ." گيريد مي
 گرفت و دشـمن ايـن را بـه جاي مي از پيش در درون فعاليت و صفوف جنبش کرد و بيش مي

ــد خــوبي مــي ــراي اينکــه خلــق را از . دي ــد، PKK ب ــن کــار منصــرف کنن دور کــرده و از اي
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 . نين بود به طور خالصه هدف دولت ترکيه از کشتار جمعي چ . خواستند که آنها را بترسانند مي
 از همان اول به عقب گام بردارد و دچار ترس و وحشت گردد، در اصل ايـن براي اينکه خلق

 . سرنوشتي بهتر از ايـن عايـدتان نخواهـد شـد باشيد، PKK اگر شما با : پيام را برايمان فرستاد
 دشـمن بـا آن کشـتار ". فاصـله بگيريـد PKK خواهيد چنين چيزي به سرتان نيايـد، از اگر مي

 بدون شک، بعد از اين کشتار جمعي، خلـق بـيش . خواست به اين هدف خود برسد معي مي ج
 شان در درون جنبش جاي احساس دلگرمي کرده و با همه توانايي PKK گذشته، نسبت به از

 دهنده بود و هـم خلق، هم ياري . شد تر مي تر و گسترده گرفتند و مبارزه روز به روز نيرومند مي
 امکانـات ( يعنـي جنـبش، هـم از لحـاظ اقتصـادي . جسـت بارزه مشارکت مـي خود فعاالنه در م

 . شد و هم پايگاه مردمي نيرومندي داشت تامين مي ) مادي
 اي ارائه نمود که در مورد کشتار جمعي به صورت کتابچه رهبري در آن موقع، تحليلي را

 ه ديگـر دولـت و کرده بود کـ رهبري اين را نيز به خوبي درک . نيز داراي اهميت بسياري بود
 داد که دولت گـام بـه گـام بـه مي اين نيز نشان . اند شده هاي خشونت ارتش ترکيه وارد عرصه

 بينـي کـرده و بطـور رهبـري در تحلـيالتش، آن را پـيش . يابـد سوي کودتايي نظامي سوق مي
 هـاي کـرد هاي ترک و نه طرف از اين کشتار جمعي نه چپ آن زمان . واضح آن را نوشته بود

 تنها رهبري بود کـه بـه چنـين انجـامي رسـيده . اي نرسيده بودند گيري چکدام به چنين نتيجه هي
 کودتـايي نظـامي گـام بود، چون که به خوبي حس کرده بود که ترکيـه چگونـه بـراي انجـام

 هاي انقالبي بود که ايـن خطـر را ببيننـد و طبـق آن، به همين خاطر، بر عهده جنبش . دارد برمي
 هـيچ . شـدند با دشواري روبرو مـي ١٩٧١ زم را انجام دهند وگرنه همچون سال هاي ال آمادگي

 توانست به تنهايي عليه چنين سيلي ايستادگي کنـد، بـراي همـين الزم بودکـه همـه جنبشي نمي
 گرفتند تا در برابر آن ايجـاد قرار مي شده و در کنار هم ها تجديد نيرو کرده، باهم متحد جنبش

 کـه خطـر چـون ! موفق به انجام آن هم نشوند بتوانند از خود دفـاع کننـد حداقل اگر . سد کنند
 همـين بـه , بود PKK بعد خطر نيز متوجه خلق کرد و ترين بزرگ گمان بي . بزرگي در راه بود

 اي بود تا دنبال بهانه ارتش به . در اصل در ارتباط با کردستان بود " مرعش " کشتار جمعي , خاطر
 و تـوجيهي دليـل و بـه يافته علت بود که اين کشتار جمعي سازمان همين به , کودتايي برپا کند
 که بـه غيـر از چون . و کردستان بود PKK تبديل شده که هدف اصلي آنها براي حمله ارتش

PKK , هيچ , هاي کرد در برابر دولت هاي ديگر چه جناح چپ ترک و چه طرف همه جنبش 
 , گرفتـه خـود رشد روزافزوني به که بر ضد دولت بود PKK تنها . دادند را انجام نمي اي مبارزه

 براي همين از نظر دولت الزم . آمد گشت و براي آنها همچون خطري به حساب مي تر مي قوي
 هـاي زمان دولـت قصـد داشـت کـه تاکتيـک تا آن . اي بر اين جنبش وارد سازد بود که ضربه
کدام از آنها اما هيچ . نتيجه برسد بر جنبش ضربه زده و به تا موفق شود , کار گيرد بسياري را به
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 , براي همـين . يافت تري مي رشد افزون , جنبش , گذشت زيرا هر چه که مي . به مقصود نرسيدند
 . خواست که از اين طريق به ما ضربه زند ارتش را وارد ميدان کرد و مي

 . رويداد کشتار جمعي مرعش را تحليل و ارزيابي کرد , اي رهبري در جزوه
 ديد که زيرا که رهبري مي , سازي کادرها در اين زمينه بود آگاه , يابي آن نيز هدف از ارز

 دانند که اين کشتار جمعـي بـه اند و نمي آنها از تعقيب و درک مسايل و رويدادها ناتوان مانده
 خواهد با اين همراه خواهد آورد؟ دولت مي گيرد و چه نتايجي را با خود به چه خاطر انجام مي

 آوردند و سر در نمي , مي بدهد؟ در پي چه تدارکاتي است؟ کادرها از آن مسايل چه پيا , عمل
 هـا اسـتفاده توانست که از امکان و فرصت نمي ] کادر [ براي همين , توانستند به نتيجه برسند نمي

 , کسي که در داخل فعاليت سياسي و سازماني جاي گرفته است . نموده و متوجه خطرات شود
 اسي را مورد ارزيابي قرار داده و آن را تحليل کنـد و شـرايطي را کـه بايستي مدام وضعيت سي

 , خـوبي درک نمايـد ها و امکاناتي را که در دست دارد بـه در آن قرار گرفته، همچنين فرصت
 باشـند؟ در اطـرافش چـه کردن از خود چه مـي خطرات چه هستند و راه گذار از آنها و يا دفاع

 تواند که به فعاليـت نمي , اهميت اين مسايل را درک نکند دهند؟ اگر کادري مسايلي روي مي
 خـوبي ها بـه کادر پيشرو بايستي از امکانات و فرصت . نتيجه خواهد ماند بپردازد و کارهايش بي

 همچنـين بايسـتي خطـرات احتمـالي را . جنـبش را توسـعه بخشـد , وسـيله استفاده کند و بـدين
 . يانديشد خوبي شناخته و در برابر آنها راه تدبير ب به

 ايـدئولوژي و سياسـت " ديگـري را تحـت نـام ) جـزوه ( رهبري بروشـور , در همان مرحله
 ديد کـه او مي . رهبري آن را براي اينکه نيازهاي کادر را تأمين نمايد، نوشت . نوشت " چيست؟

 امـا , پيونـدد تحـوالتي بوقـوع مـي , همراه با رويدادهاي کشـتار جمعـي مـرعش , در آن هنگام
 کـه چون . توانستند که آن رويدادها را تحليل و ارزيابي کنند خبر بوده و نمي بي کادرها از آنها

 را بـه کادرها از لحاظ درک مسايل ايدئولوژيکي و سياسي ضعيف بوده و قادر نبودند جنـبش
 . خوبي نمايندگي نمايند

 بـراي . رهبـري هـم بـدان اهميـت داده بـود , چون کادرها به چنين چيزي احتياج داشـتند
 رفقا را از مسايل ايدئولوژيکي و سياسي آگاه ساخته , آن بروشور را نوشت تا از اين راه , همين

 الزم , خواهد در حزب کار سـازماني انجـام دهـد و مـدير باشـد فردي که مي . و نيرومند سازد
 , کار را داشـته باشـد است در ايدئولوژي و سياست خبره بوده و هر کسي که توانايي انجام اين

 . در جنگ نيز تاکتيک حزب را پياده کند تواند که مي
 مسوول , عنوان مثال؛ اگر در ميان ما کسي از مفهوم ايدئولوژي و سياست سر در نياورد به

چرا؟ ! نخواهد شد
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 و بسـيار ) از لحـاظ عملـي قـوي هسـتند ( هـايي پراکتيکـي گويند آنهـا انسـان ها مي بعضي
 زيـرا کسـي کـه از ايـدئولوژي و , د شـد اما آنها هرگـز در عملکـرد موفـق نخواهنـ ! اند پرتوان

 خواهي ديد که بر اساس انجـام بعضـي . در عمل هم ضعيف خواهد ماند , سياست چيزي نداند
 يا . گونه نيست اما اين ." مبارز خوبي است و با مسايل نظامي آشناست : " گويند ها به او مي فعاليت

 کسي کـه . اين صحيح نيست "! ا آورم اما از مسايل نظامي چر از سياست سر در نمي : " گويند مي
 هرگـز از مسـاله سـربازي و تاکتيـک سـر در , از ايدئولوژي و سياسـت آگـاهي نداشـته باشـد

 او . فهمد سياست را هم نمي , طبيعتاً اين خود هنر است و هر کسي پي به آن هنر نبرد . آورد نمي
 ايـن هرگـز ! د؟ کنـ چگونه تاکتيک پيـاده مـي ! دهد؟ گري را انجام مي ديگر چگونه هنر نظامي

 . پذير نيست امکان
 اگر پيشاهنگ حزبـي، . وجودآمدن انحراف در درون حزب و ارتش نيز اين است علت به

 . مبـدل خواهـد شـد ] واري [ جنبش نيز به جنبش دهـاتي , از ايدئولوژي و سياست فاصله گرفت
ـديريت را . وظيفه اساسي و مهمي است , براي اداره حزب و جنگ , مديريت  اگـر تـو وظيفـه م

 هـا يـا اينکـه بعضـي . هم حزب و هـم جنـگ را از دسـت خـواهي داد , جاي نياوري خوبي به به
 ." کننـد زننـد امـا بـدان عمـل نمـي ها و روشـنفکران خيلـي حـرف مـي تحصيلکرده : " گويند مي

 بر اين اساس رفتار شده و آنهايي کـه دهـاتي , کار گرفته گونه اين مساله را بر ضد آنها به بدين
 نه بـه تحصـيلکردگي , مالک . ها معيار نيستند اما اين . قرار گرفتند ) اول ( مقدم در صف , بودند

 هـا داراي کميتـه . بلکـه در حـزب معيارهـاي خاصـي وجـود دارنـد , بـودن است نـه بـه دهـاتي
 شـما نيـز اگـر . تواند فرمانده شود مي , هر کسي مطابق با آنها حرکت کند , باشند معيارهايي مي

 جديد يا قـديمي و از , زن يا مرد , پسر يا دختر , سواد باسواد يا بي , دهيد اين معيارها را مبنا قرار
 فرمانـده , اگر شـرايط فرمانـدهي را رعايـت کننـد , که باشيد ) از کردستان ( هر منطقه يا بخشي

 . معياري اساسي است که الزم است همه شما آن را مبنا قرار دهيد , اين نيز . خواهند شد
 , بنـاي رعايـت ايـن شـرايط حرکـت نکـرد و بـرعکس اما متوجـه شـديم کـه کسـي بـر م

 جنگ و ارتش از هـم , عاقبت نيز . ها در مخالفت با همديگر رفتار کردند روشنفکران و دهاتي
 خوبي متوجه در آن موقع هم قابل مشاهده بودند و رهبري به , گونه گرايشات اين . پاشيده شدند

 نـد کـه در راه پيشـرفت خـود گـام توان آنها شده بود که کادرها خيلـي ضـعيف هسـتند و نمـي
 . بردارند

 حزب اين نکته را مورد اشاره قرار داده , هم ] PKK [ قبل از کنگره پنجم , اگر دقت کنيم
 گفته شد کـه کادرهـا بايسـتي . را به يکي از موضوعات بحث کنگره تبديل کرده بود بود و آن

 پـاييني قـرار داشـتند و که در سـطح بسـيار چون . در مسايل ايدئولوژيکي و سياسي خبره شوند
از , ماندگي در جنـگ و ارتـش و حـزب نيـز عقب . حزب و جنگ هم خيلي عقب مانده بودند
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 اگـر بخـواهيم جنـگ و , بـراي همـين . گرفت ضعف سياسي و ايدئولوژيکي کادرها نشات مي
 مــان را از لحــاظ الزم اسـت کــه کادرهــاي , ارتـش را پيشــبرد داده و حــزب را نيرومنــد کنــيم

 . را مطرح کرده بود حلي بود که رهبري آن زيرا تنها راه . ي ارتقا دهيم ايدئولوژ
 باشد و اگر اشخاصي بخواهند بدين اي مقدس و پيروز نمي متأسفانه در نزد رفقا هر وظيفه

 گسلد و پيوندشان از هر لحاظ بـا با حزب و خلق از هم مي شان شيوه به مسئوليت بنگرند ارتباط
 در زنـدگي . درک شـود گونـه معناسـت و الزم اسـت کـه ايـن اين بـدين , شود حزب قطع مي

 بوده و الزم است که در زمان موعد در چهارچوب فکر ترين امور آن از اساسي وظيفه , انقالبي
 باشند تنها به فکر حزب و معيارهاي آن نمي از رفقا نه اي عده متأسفانه . حزب به کار گرفته شود

 , فـردا هـم هسـت , امروز هست : " گويند کرده و مي بلکه بر اساس فکر و ديدگاه شخصي عمل
 . کنند گونه امروز و فردا مي و اين ." سال ديگر هم هست , ماه ديگر هست

 وظيفه و مديريت ارزشـي نداشـته و , ان ارزش چنداني ندارد بعضي از رفقاي ما زم در نزد
 فت نکنـد با ديدگاههاي شخصي خويش وظيفه و فرصت را ارزيابي کرده و اگر جنـبش پيشـر

 گيري تاکتيک مناسب در زمان خود بوده و در نتيجه پسرفت کار را سبب اساسي آن عدم بکار
 . يـم درآورد اجرا به همين دليل الزم است در زمان موعد تاکتيک را به . به دنبال خواهد داشت

 و ده درآور اجــرا در زمـان موعـد بـه محولـه را هـاي مسـئوليت اشـخاص همچنـين الزم اسـت
 . ند زمه را نيز پياده ساز تاکتيک ال

 تدارک عمليات در شهر حيلوان
 اند مشـکالت زيـادي را بـه جـان و دل بيگمان رفقايي که در اين عمليات مشارکت جسته

 پس از انتقادها و رهنمودهاي رهبر آپو مدتي طول نکشيد که فشار دولت شروع . متحمل شدند
 بـدين شـيوه در وسـط شـهر حيلـوان در . ودند را انجام داده ب ه الزم تمهيدات رفقا هم قبالً ؛ شد

 در آن وقت همه رؤسـاي عشـاير . گرم نيمروز ضربه کاري خود را بر دشمن وارد نمودند گرما
 وقتي که خلق اين ماجرا را عينـاً بـا چشـم خـود ديدنـد . سليمانان در يک اتومبيل نشسته بودند

 , روز شـهر حيلـوان آن هـم در مبهوت شدند و هيچ باور نکردند که ما توانسته باشيم در وسط
 از بزرگان عشاير سليمانان اي عده خلق با چشمان خود ديد که . عملياتي بدين شيوه انجام دهيم

 به رفقاي شهر عنتـاب . اند کشته شده و آنهايي هم که زخمي شده بودند روانه شهر عنتاب شده
 اي عده اما . ا به هالکت رساندند اين واقعه را اطالع داديم و رفقاي ما در مقابل بيمارستان آنها ر

 ايـن مـورد را بـه , ديگر از آنها توانستند خود را از معرکه نجات داده و بـه مرسـين فـرار کننـد
 خواسـتند از بار نيز مـوقعي کـه رؤسـاي عشـاير مـي اين . اطالع رفقاي خود در مرسين رسانديم

عشاير سـليمانان ديدنـد کـه . نند رسا اتومبيل پياده شوند حمله نموده و آنها را نيز به هالکت مي
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 حرکت نمايند و از هـر راهـي کـه وارد شـوند مـورد حملـه رفقـاي اي شيوه توانند به هيچ نمي
PKK به همين دليل روحيه آنها تضـعيف شـد و متحمـل ؛ گيرند و کشته خواهند شد قرار مي 

 به همـين دليـل در ، اي بر ما وارد سازند در پي انتقام از ما خواستند ضربه . اي شديد شدند ضربه
 بـاز هـم . رسـانند و هواداران ما در شهر حيلوان يک نفـر را بـه شـهادت مـي دوستان ميان ميهن

 عشاير سـليمانان درک . خواستند دست به ترور و توطئه بزنند اما رفقا فوراً جواب آنها را دادند
ـه فـرار زده کردند که نمي  و در روسـتاهاي توانند در شهر حيلوان استقامت کننـد لـذا دسـت ب

 خواستند عرصه مبارزه را به روستاها بکشانند اما مـا توانسـتيم بيگمان مي . حومه سکني گزيدند
 . هم بشکنيم اين جبهه را نيز در

 خلق که شاهد اين ماجرا بود از شهر و روستاها به طرف ما سرازير شده و به حزب اعتقاد
 شـد خلـق که اگر اين عمليات انجام نمي مشخص بود . پيدا کردند و خود نيز به حرکت افتادند

 بـدين صـورت زمانيکـه خلـق . شـدند کرد و به ما نزديـک نمـي هم اعتقادي به حزب پيدا نمي
 به خود قبوالندند که , گر اين واقعه گشت که عشاير سليمانان به چه شکلي ضربه خورده نظاره

 . و رهبر عشاير ضربه وارد نمايـد تواند هم به عشاير سليمانان و هم به آغا اگر انسان بخواهد مي
 زمانيکـه . بـا حـزب عجـين گشـتند واسطه اين عمليات اعتماد و باور خلق بيشتر شـده و همـه به

 طي آژيتاسيوني خلق را مسلح ساخته و را به شهادت رساندند رفقا " جمال " عشاير سليمانان رفيق
 شـارکت کـرده و مـا هـم بـا همه خلـق در ايـن راهپيمـايي م . آشکارا راهپيمايي به راه انداختند

 " صـالح کنـدال " رفيـق , قبل از آن . هاي خود راهپيمايي خلق را تحت حفاظت قرار داديم سالح
 به زبان کردي براي خلق سخنراني نمود؛ در حين آژيتاسيون با صالبتي راستين که تمامي خلق

 خلـق سـخنراني دست بـراي آن روز که اسلحه به . آورد کرد آنها را به وجد را متوجه خود مي
 , پـا شـده بـود کرد تأثيري ژرف بر خلق گذاشته و شـور و شـوق زيـادي در ميـان خلـق بـر مي
 اين مساله اعتماد و اعتقـاد . اند گونه که گويا تمامي خلق حيلوان در تظاهرات شرکت جسته آن

 براي اولين بار بود کـه در سـطح کردسـتان تظـاهراتي بـدين شـيوه . بخشيد راسخي به خلق مي
 مـان ايـن تظـاهرات را مسلح زيرا طبق خواسته ما و زير چتر حمايت رفقاي , گرفت ت مي صور

 در تاريخ حزب اين تظاهرات جايي مهم و مختص به خود دارد زيرا اولـين . انداختند به راه مي
 . مسلحانه در سطح کردستان بود مبارزه
 " مـال پيـر ک " در طـي مبـارزه رفيـق . جنبش حيلوان مدت زيـادي طـول کشـيد دون شك ب

 و در عرصـه " سـونگُر رفيـق محمـد قـره " در عرصـه نظـامي . مديريت جنبش را بر عهده داشـت
 اداره " دورمـوش محمـد خيـري " و بعـد از وي از طـرف رفيـق " مظلوم دوغـان " سياسي هم رفيق

. شد مي
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 البتـه الزم . آشـکار اسـت " جمعـه تـاق " و " صالح کندال " پس از اين مبارزه نقش رفقاي ما
 پيـروزي در زيـرا باشد از ياد بـرده نشـود؛ ن رفقا که ريشه و اساس جنبش مي است مبارزات اي

ــون ــايي همچ ــج رفق ــه مبــارزات و رن ــر " حيلــوان نتيج ــال پي ــان " , " کم ــوم دوغ ــد " , " مظل  محم
 بيگمان مبارزات رفقاي ديگـر نيـز در . باشد مي " جمعه تاق " و " صالح کندال " , " دورموش خيري

 در آن زمـان . باشـد درد و زحمات اين رفقا اسـاس مـي , اين جنبش دخيل بوده؛ اما عموماً رنج
 اين رفقا جوانمردان روزهـاي سـخت و دشـواري بودنـد کـه بـا دل و جـان تمـامي مصـائب و

 به همين دليل . مشکالت را متحمل شده و در تاريخ حزب برگي زرين به خود اختصاص دادند
 . بايد اين نتيجه ثمربخش را مديون اين رفقا دانست

 شـهرداري حيلـوان کـه تـا آن وقـت زيـر نظـارت عشـيره , تگيري رفيـق کمـال بعد از دس
 رفيق خيري رئيس شهرداري را به پاي بلندگو فراخواند و . از کنترل آنان درآمد , سليمانان بود

 او نيـز . اين نوشته را براي خلـق بخـوان : اي را که خود حاضر کرده بود به او داد و گفت نوشته
 مقدمـه . هاي اطـراف جمـع شـده بودنـد خوانـد ه از حيلوان و روستا نوشته را براي حاضراني ک

 اما از . رسانديم مان را با ياري خلقمان به انجام مي هاي تا به امروز ما فعاليت : " نوشته اينچنين بود
 دست از کارهاي خود برداشته و شهرداري را ؛ گيريم اين به بعد در خدمت خلق خود قرار مي

 , با وجود زحمات زياد دست از کار کشيده و هنگامي که خلـق ". آوريم به خدمت خلق درمي
ـه حـزب روي خود شاهد چنين جرياني شد با فکر و اعتقاد قـوي  بـه ايـن ترتيـب . آورد تـري ب

 . آورده و نظارت بر اين کار را به دست خلق سـپرديم شهرداري را از دست عشيره سليمانان در
 اي شـيوه ايـن مـديريت بـه . ز خلق به وجود آورديـم مديريتي نيرومند را در هر طبقه و قشري ا

 کننـده سرنوشـت خـود به اين ترتيب خلق حيلوان تعيين . نمود عمومي بر شهرداري نظارت مي
 بـا . اين حاکميت مردم در حيلوان اولين واقعه تاريخي از نوع خـود در کردسـتان بـود . گرديد

 بوديم اما در پايـان دو يـا قرار داده تنگنا در وجود اينکه ما عشيره سليمانان را در تمام روستاها
 اي برايشـان نمانـده و چـاره , در نتيجه چنين رويـدادي . سه روستا در دست آنها باقي مانده بود

 رفيـق . رفتـه راضـي شـدند کـه خـود را تسـليم نماينـد وآمد نموده و رفته توانستند که رفت نمي
 شـان موافقـت شـدن ويل دهند با تسليم هاي خود را تح خيري با اين شرط که آنان تمامي سالح

 . هاي خود را تسليم ما نمودند؛ اين اولين شرط مـا بـود البته آنها نيز پذيرفته و تمام سالح . نمود
 شرط دوم آن بود که بزرگان عشيره سليمانان در مقابل خلق به شکست خود اعتـراف کـرده و

 سـوم ايـن بـود کـه بـدون همـاهنگي شـرط . اين را نيز به انجام رساندند . از خلق پوزش بطلبند
 اي مشـي طبـق خـط مگـر , حزب گامي برنداشته و بدون اطالع حزب هيچ کاري از پيش نبرند

 گونه بـود کـه عشـيره سـليمانان تسـليم شـده و تمـام اين . دهد که حزب در اختيارشان قرار مي
. عملي ساختند هايمان را شرط
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 ن مبـارزه حيلـوان در تـاريخ حـزب و مـان رسـيده بـوديم و بيگمـا ما در حيلوان به هدف
 براي نخستين بار بود که خلق کرد از طريق مـديريت . آمد مهم به شمار مي اي مبارزه کردستان

 PKK اين رويدادها حقيقت ايدئولوژي و تاکتيـک طي . رساند خود کارهايش را به انجام مي
 بيـانگر PKK و تاکتيـک بينانه از ايـدئولوژي بر همگان آشکار شد و اينکه پيروي کردن واقع

 . همراه آورد مبارزه حيلوان نتايج زيادي را با خود به . دوستانه است انسان عملي ساختن اهداف
 براي اولين بار بود که در تاريخ کردستان روستاييان کرد عليه بگ و آغا به مبارزه برخاسـته و

 ها بوده و بدون اينکـه ن بگ تا آن زمان روستاييان در خدمت اي . د در اين راستا به نتيجه رسيدن
 هـاي بسـياري مبارزات و قيام , مان در تاريخ خلق . کردند کار مي , شان ببرند اي از رنج هيچ بهره

 ها سرکشي شده و آنها بر اساس منفعـت خـود خلـق را به انجام رسيده اما همگي از طرف بگ
 . خلق بود , خورد ه ضربه مي ها آنک طي اين قيام . کردند هايي مي وادار به مشارکت در چنين قيام

 بگ و آغا نيز توان مبـارزه را داشـته و اينکـه واقعه حيلوان به اين معنا بود که انسان کرد بدون
 . ها و آغاها را در کردستان از بين ببرند توانند بگ مي

 . تأثير اين وقايع بر خلق کرد اين بود که اعتماد و اعتقاد خلق نسبت بـه حـزب بيشـتر شـد
 زيـرا در ميـان . حاکميـت بـر منطقـه را در دسـت خـود بگيرنـد , انستند از راه اتحاد همچنين تو

 اتحاد ملي عملي شده و بر اساس اين اتحاد خلق ما حاکميـت يافتـه و , طبقات و اقشار مختلف
 , متعاقب آن . ها نشان از تاريخي نوين در کردستان بود همه اين . در اين زمينه پيشاهنگ آن بود

 . ر منطقه اورفا و سرتاسر ميهن تأثير بسزايي گذاشت مبارزه حيلوان ب
ـاد گرديـد و سـبب شـد کـه بدين ترتيب در ميان بگ  هاي مناطق اورفا ترس عظيمي ايج
 زيـرا تنهـا مـا بـوديم کـه در آن منـاطق حاکميـت را در دسـت . بسياري از آنها تسليم ما شوند

 تنها حاکميـت آنهـا بلکـه حاکميـت ه ن . اي در دست آنها باقي نمانده بود داشتيم و هيچ اتوريته
 در تاريخ کردها براي اولين بار بود که بدون تأثير حاکميت . دولت نيز بر آن منطقه نمانده بود

 اي بـراي دولـت ترکيـه محسـوب نمودند و ايـن ضـربه کشـنده کردها خود را اداره مي , ترک
 هـا و بسـياري از بـگ در نتيجه اين پيروزي که در منطقه اورفا کسـب کـرده بـوديم . گشت مي

 حتـي خلـق بـراي . آغاها خود را تسليم نمودند تا جايي که خلق ديگـر بـه آنهـا اعتمـاد ننمـود
 به عنوان نمونه روزي به يکـي از روسـتاهاي . آورد يابي مشکالت خود به حزب روي مي چاره

 سـتيد و چونکه شـما انقالبـي ه , اي از شما دارم خواسته : " پيرزني آمد و گفت . رفتيم " سوروج "
 درسـت : " ما هـم جـواب داديـم ." سازند هاي ملت را برآورده مي ام که انقالبيون خواسته شنيده
 اگر ممکن اسـت , مان با مشکل کم آبي روبروست روستاي : " گفت ." ات را بگو خواسته , است

 بيگمان اين خواسته غيرعملي بود زيرا براي انجام اين کار الزم بود که ." مشکل ما را حل کنيد
با پيرزن صحبت کرده و به وي . يابي کنيم ولت باشيم تا بتوانيم مشکل آب آن روستا را چاره د
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 اما توانايي , سازيم هاي آنان را عملي مي فهمانيدم که ما در خدمت خلق خود هستيم و خواسته
 در روستا با مشکل کمبود آب روبرو هستيم بـراي : " پيرزن گفت . انجام هر کاري را نيز نداريم

 , رسـانند هاي خلق آنها را ياري مي ن با خود گفتيم اگر انقالبيون در عملي ساختن خواسته همي
 ." کـنم خواهي مـي من از اين چيزها خبر نداشتم و از شما معذرت . به ما نيز کمک خواهند کرد

 ساختيم چونکه خلق مسايل خـود را حال باز هم خود را با بسياري از مشکالت درگيرمي با اين
 نـه دولـت را و ايـن بـراي مـا از , دانست آن خود مي گذاشت و حزب را از رميان مي با حزب د

 حاکميت دولت در آنجا کم شـده و , در نتيجه مبارزات حيلوان . اهميت بسياري برخوردار بود
 . اي اساسي و مساعد براي سازماندهي ما بوجود آمده بود زمينه

 صورت بدين . کردستان تأثير گذاشته بوديم تنها در آن منطقه بلکه بر تمام شمال بيگمان نه
 پـس از دسـتاوردي کـه در . گذار خـود را وسـعت داد مبارزه حيلوان در تمام مناطق نيروي اثر

 دسـت گـرفتيم و را هم به همان شـيوه بـه " سرکاني و جيالن " شهرداري , حيلوان کسب نموديم
 د سليمانان نبودـ از کار برکنار کرده البته مانن رئيس شهرداري را که مردم از او ناراضي بودند ـ

 . اش گمارديم و بار ديگر او را به سمت
 زيرا حدس . همان موقع نيز رفيق فواد و ديگر رفقا را مطلع ساختيم تا بيايند و آنها را ببينيم

 به همين خاطر، رهبري به . ها در درسيم و العزيز نيز روي داده است زديم كه آن خرابكاري مي
 بدون شک ." الفور به آنجا برو شايد آن خرابکاري درآنجا نيز روي بدهد في :" فت رفيق فواد گ

 شديم، بدين سبب رفيق فواد و ديگـر رفقـا از تجربه عنتاب و رهنمودهاي رهبري مستفيض مي
 ها در آنجا روي داده بـود، امـا آن خرابکاري در همان حال كه رفقا به آنجا رفتند، . فوراً رفتند

 هـا چنـدان دوستان به چنين حقيقتي پي بردنـد كـه خرابكـاري . د باش أثيرگذار ت د که و نب چندان
 بـدين جهـت، آنهـا عنتـاب را . تأثيرگذار نبوده و تخريبات، بيشـتر در عنتـاب روي داده اسـت

 خواستند كه از آنجا شروع كنند و اگر توانستند عنتـاب را تحـت حاكميـت اساس گرفته و مي
 برنامـه اينچنينـي . ديگـر منـاطق، كـار آسـاني خواهـد بـود خود درآورند، پس از آن نفـوذ در

 نفـس حركـت براي اينکه توطئه خرابکاران خنثي شود ما هم بـا هوشـياري و اعتمادبـه . داشتند
 خواستند من و رفيـق كمـال را بـه تهمـت جاسوسـي برنامه اساسي آنها اين بود كه مي . نموديم

 زديـم و در ما چنين حدس مي . " كيه هستند تر MIT آنها اعضاي : " گفتند كه بكشند و چنين مي
 . آن مورد نيز اطالعاتي به دست آورده بوديم و توانستيم كه توطئه آنها را خنثي سازيم

 گذاشتيم، نتايجي بـه دسـت آورده و بدون شک هنگامي كه اين حوادث را پشت سر مي
 گـري سطح انقالبـي به ما : " يكي از آنها اين بود كه . شد ها براي ما آشكار مي بعضي از واقعيت

 مـا بـراي . آن اشخاص را با معيارهاي شخصيتي انقالبـي آشـنا سـاختيم خود پي برديم، زيرا ما
. وردهايي را کسـب نمـوده بـوديم ا اولين بار به عنتاب رفته بـوديم و در شـرايطي دشـوار، دسـت
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 در ميـان MIT چـون . آشكار بود كه نتوانسته بوديم به خوبي از آنها شخصيتي مليتان بسـازيم
 خواسـت مـا را بـه مـي MIT . آنها نفوذ كرده بود و از آنها سوءاستفاده كرده و سود برده بـود

 گـري مـا چرا که انقالبي . گري ما بود اين نشانگر ضعيف بودن سطح انقالبي . دست آنها بكشد
 ها داده و به خوبي آنها را بـا اهـداف جنـبش توانست آموزش مؤثري به انسان در آن زمان نمي

 نتيجـه ديگـري كـه . هاي ويژه صاحب موضـع بسـازد داده و در برابر خطرات و موقعيت پيوند
 خواست با دشمن مي . رفقاي ما به دام توطئه بزرگي گرفتار آمده بودند : " نمايان شد اين بود كه

 . هم براي آن رفقا تجربه عظيمي شده بود اي انجام دهد، اين استفاده از آنها هر نوع خرابكاري
 بدين خاطر ما هوشيار بوديم تـا آن رفقـا تحـت . كشيدند از آن هم رفقا عذاب وجدان مي جدا

 . تأثير قرار نگيرند، عذاب وجدان نكشند و در تنگنا قرار نگيرند
 ايـن . اي نبود، ما آنها را جذب انقالب كرده و از آنها مبارز ساخته بوديم چون چيز عادي

 كرد تا هاي خود را بوسيله آنها عملي مي برد و برنامه ي آنها را به كار م MIT در حالي بود که
 چيز براي آنها آشكار شده بود و از ايـن اما در نهايت همه . خواستند ما را بكشند سطحي كه مي

 خطــاي مــا : " گفتنــد حتــي بعضــي از آن رفقــا مــي . ناشــدني بــود و وضــعيت ســخت و تحمــل ر
 ايلـول شـهيد ١٢ ن دياربكر بعـد از كودتـاي يكي از آن رفقا بعداً در زندا ". ناپذير است بخشش

 مـا دوبـاره در اينجـا . كننـد بعضي از آن رفقا پانزده سال است كه در زنـدان مقاومـت مـي . شد
 . پيروز شديم و دشمن مغلوب شد

 پيروز شد؟ ما آن را مثل يك مساله شخصي به دست نگرفتـه و احساسـاتي PKK چگونه
 . و بدين شيوه به هدفمان رسـيديم رفتار نموده تمام عمل نكرديم بلكه با هوشياري و حساسيت

 گيري حرکت اما اگر مانند سليمان با حس انتقام . خنثي شد MIT بدين طريق توطئه تيكوشين
 اي ما مسـاله تيكوشـين را همچـون مسـاله . شد مان مغلوب و دشمن پيروز مي کرديم، حزب مي

 جرم جاسوسي بكشـند امـا آن را همچـون خواستند ما را به دست نگرفتيم، اگرچه مي فردي به
 حتـي . خواستيم كه آن رفقا را دوبـاره جـذب كنـيم بلكه مي . معضلي شخصي ارزيابي ننموديم

 MIT كـرديم، اگر آنهـا را خـوب سـازماندهي مـي که گفتيم ديديم و مي خود را خطاكار مي
 افتـاد، رفقـا توانست آنها را به سوي خود جذب کرده و اگر هـم چنـين چيـزي اتفـاق مـي نمي
 . توانستند پاسخ مناسبي به آنها بدهند مي

 بودن ماسـت و خطا، خطاي ما بود و نتيجه انقالبي کرد اگر روال بدين منوال ادامه پيدا مي
 رفع اين مشكالت نيز بدين صورت است . رفع نمائيم الزم است كه كمبودها و نواقص خود را

 نقطه ديگـر . ا ساخته و بسوي جنبش جذب كنيم توانستيم آن اشخاص را از دام توطئه ره : يكم
يعني آنها خطايي كرده و زيـر . بوديم بودن را به آنها خوب نشناسانده اينكه ما شخصيت مليتان
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 بر اين اساس الزم است هوشـيار و آگـاه باشـيم و بـه آنهـا اراده و . ريختند بار آن جرم فرو مي
 . باوري بدهيم

 چگونـه بـه آنهـا : " ام بـار هـم نگفتـه ام و يـك نكرده حرمتي حتي روزي هم به آن رفقا بي
 مـا دقـت . و ايـن هـم چيـز ديگـري اسـت ام ترديـد نمـوده از لحاظ علمـي ... خير ." اعتماد كنم

 نه به خاطر خود، اگر مساله شخصـي بـود مـا بـه شـيوه . كرديم كه كسي از ما رنجيده نشود مي
 دهم براي سازمان زي كه انجام مي چي . كنم من براي خود زندگي نمي . كرديم ديگري عمل مي

 خوب يـا بـد حـق . شود نام سازمان تمام مي است، به همين خاطر است كه هرچه انجام بدهم به
 بخـواهم نيـز چنـين حقـي ندارم كه مشكل را مانند مشكل شخصي به دست بگيرم، حتـي اگـر

 خـاطر بـه هـم اما خيلي از رفقا هستند كه هر چيزي را مشكل شخصي دانسـته و بـه ايـن . ندارم
 آورند بنحويکه شخصيت فـرد را بر شخصي فشار مي . كنند فشار آورده و همديگر را اذيت مي

 دهنـد و خيلـي سـبب آن را تحـت بـازجويي و بازپرسـي قـرار مـي بـي . فروپاشيده و فرار بكند
 چي شده؟ انتقاد گرفتـه، يـا آن شـخص را . آوردند يعني هزار بال به سرش مي ... چيزهاي ديگر

 آن . بـودن بدون شک اين اعمال از انسانيت به دور بوده چـه برسـد بـه انقالبـي . ديده است نپسن
 . انسانيت نيز نيست و الزم است كه اين اعمال در زندگي و مبارزه ما جايي نداشته باشند

 ، شخصيت مليتان و انقالبي كه همچو ارتشي بود " كمال پير "
 رفيق فواد بـه درسـيم رفـت و در . بي كرديم يا را چاره " Tekoşîn " ما به اين شيوه مساله

 در عنتـاب نيـز . كاري ديگري روي ندهـد آنجا ماند تا جلوي آنان را بگيرد، براي اينكه خراب
 بـه همـين . گريخته و خود را مخفي سـاختند ي سوي آنهايي كه مجرمان اصلي بودند، هريك به

 از آنان تنها يك نفـر مانـده . داشتيم دليل ما به دنبال آنان گشته و يك به يك آنان را از ميان بر
 وقتـي رفيـق . فرار كرده بود كه رفيق كمال به دنبـال او بـود " ش رعه مه " " ازارجك پ " بود كه به

 دولت، رفيق كمال و . رفته بود در آنجا دستگير شد " ازارجك پ " كمال پير براي پيداكردن او به
 . كند چند تن از رفقاي ديگر را با هم دستگير مي

 رفيـق كمـال در بسـياري از . شـد ي دومين بـار بـود كـه رفيـق كمـال دسـتگير مـي اين برا
 در نتيجه بـراي بـار . مانده بود " دياربكر " و " اورفا " ، " آديامان " ، " آدانا " هاي تركيه از جمله زندان

 بـدون شـك دسـتگيري او بـه طـور كلـي بـر روي . دوم رفيق كمال را از زندان فـراري داديـم
 چون رفيق كمـال از هـر لحـاظي شخصـيتي . در آنجا تأثير گذاشته بود اش حيلوان و پراكتيك
 هر زمان كه رفيق كمال نزدمـان بـود، مثـل اينكـه بـه همـراه ارتشـي و بـه . جسور و پرتوان بود

رفيق كمال نزد هر كسي كه بود مثـل اينكـه ارتشـي بـا آن . كرديم پشتيباني سپاهي حركت مي
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 حتـي . بخشـيد ي به رفقاي خويش اعتماد و باوري مـي زيرا اين رفيق در سطح باالي . شخص بود
 توانسـت بـا زبـان كـردي صـحبت رفتيم با وجود اينكه نمي بعضي اوقات كه با هم به جايي مي

 شدند، اما شـيوه گفتـار دادند متوجه چيزي نمي هايش گوش فرا مي كند،كساني هم كه به گفته
 جـايي بـرود، بـدون شـك تـأثير خـويش را بار به تنها كافي بود يك . و رفتار او تأثيرگذار بود

 چندان چيزي از مسائل به روستايي رفتيم كه " ازارجك پ " به عنوان مثال از . گذاشت جاي مي به
 رفيق كمال براي آنهـا اي كه دانستند و آگاهي سياسي چنداني نداشتند، اما جلسه كردستان نمي

 خواهيم با تـو بيـاييم و بجنگـيم، ه مي ما هم : گفتند همه مي تشكيل داد، چنان تاثيرگذار بود كه
 بدون شك رفيق كمال با رفتار و گفتـار . تأثير خود را بر آنان نهاده بود چند جمله تنها با گفتن

 . بخشيد طور كلي برخوردهايش به انسان اعتماد مي به خويش و
 تـيم رف رفيق كمال اين بود، يعني هنگامي كه به ميـان خلـق مـي ا گمان نقطه تفاوت ما ب بي

 هنگامي كه ما را . خواهند بار ديگر ما را ببينند شديم، مثل اينكه نمي فوراً سبب رنجش آنها مي
 و اگـر كنـيم چونكـه مـا همچـون خـرس عمـل مـي . خواستند فرار كنند ديدند انگار كه مي مي

 ويات باوري و معن ما به انسان فكر، . بينيم وضوح مي نگاهي به پراكتيك خود بياندازيم اين را به
 اما رفيق كمـال ايـن چنـين نبـود . سازيم دهيم و از خود دور مي نداده آنها را از خود فراري مي

 هنگامي كه از اورفـا . خواستند كه هميشه با ايشان باشند ديدند مي كساني كه رفيق كمال را مي
 هايي انسان رفيق كمال را فراري داديم، كساني هم كه در زندان با او آشنا شده بودند همه آنها

 رفيق كمـال نيـز در جـواب " خواهيم با تو باشيم ما هم مي : " گفته بودند . عادي بودند نه سياسي
 : گفتنـد آنها به هيچ قيمتي حاضر نبودند كه از رفيق كمال جدا شوند و مـي . گفته بود كه بياييد

 . م گيري ما به رفيق كمال قول داديم كه حق صاحب ماشين را داده و براي حزب پول مي
 در حاليكه هيچكدام از آنها سياسي نبودند و در زندان با . بسياري ازآنها افراد مسني بودند

 دادن هنگـام فـراري . رفيق كمال چند دفعه صحبت كرده و تحت تأثير ايشان قرار گرفته بودنـد
 كنيم شان خواستيم آنها را روانه منزل در واقع مي . رفيق كمال از زندان آنان نيز همراه ما آمدند

 مـا بـا رفيـق كمـال : " گفتند وقتي كه بعضي از آنها را فرستاديم بازهم برگشتند و مي . اما نرفتند
 از رفتار خود بـه انسـان اي شيوه رفيق كمال چنان شخصيتي بود كه با هر . جنگيم مانيم و مي مي

 . بخشيد نيرو، فكر و اعتماد مي
 چيزهايي که دشمن با . بود " ه سرخ ستار " دهنده از طرفي ادامه " Tekoşîn : " چنانچه گفتم

 امـا بـاز هـم موفـق . خواست با روشي ديگر کسـب کنـد اين اسم نتوانست به دست بياورد، مي
 گـر در اولـين حرکـت تصـفيه : توانم بگـويم مي . اي محکم وارد نموديم نشدند و به آنان ضربه

 يـن حرکـت هر چند ا . ظهور کرد ١٩٧٨ بوده که در سال " Tekoşîn " تاريخ حزبمان حرکت
در داخل سازمان ما تشكيل نشده بود اما در داخل سازمان ما نيز تنظيمات خود را ايجاد کـرده
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 بدين شيوه عبدالرحمن، خواهرش را به ازدواج با يکي از رفقاي مـا بـه نـام علـي کـه از . بودند
 ينکـه در دليل ا به . خواست که در ميان ما نفوذ کند آورد، بدين وسيله مي عنتاب بود در بهاي عر

 آن مدت تعداد زيادي از ما در حيلوان بـوديم در آنجـا جشـني در سـازمان مـا بـه راه انداختـه
 گـري خـود اين گروه خأل مذکور را ديده و سوءاستفاده نمودند و بدين شکل به تصفيه . بودند

 . ادامه دادند
 رفيـق بـه حيلـوان رفتـه و بـا " محمد خيري دورموش " بعد از دستگيري رفيق کمال، رفيق

ـه بـه نتيجـه " محمد قره سونگور "  و ديگر رفقـا فعاليـت حيلـوان را بـه پـيش بـرده و بـدين گون
 مشخص شد که رفيق کمال و . در اين ميان سليمان و بعضي ديگر را دستگير نمودند . رسانيدند

 بعضي ديگر از آنها اين مرحله را شروع کرده و به سطحي رسـانده بودنـد، در پايـان نيـز رفيـق
 در اين مرحله، رفيق خيري بيشتر وقت خود را در مسـايل . ين مرحله را به اتمام رسانيد خيري ا

 در طـول آن . نمود و بيشتر با مشـکالت سياسـي و سـازماندهي مشـغول بـود حيلوان صرف مي
 راه " اي شد تحت عنـوان اي نوشته که بعد از مدتي تبديل به جزوه مدت نيز رفيق خيري کتابچه

 دانست که ضـرورت اين کتابچه رفيق خيري براي کادرها بود، زيرا مي " راست را درک کنيم
 از . انـد هاي زيادي روبـرو شـده چون کادرها در پراکتيک خود با نقايص و کم و کاستي . دارد

 خواسـتند کـه حرکـت کردنـد و مـي هايي بودند که عليه مـا تبليغـات مـي طرفي ديگر حرکت
 اي که گويا ما تحت تأثير چند عشيره قرار داريم گونه به . ديگر نشان دهند اي شيوه حيلوان را به

 . جنگيم کار گرفته و مي اي ديگر ما را به اي در مقابل عشيره و عشيره
 خواستند که حرکت حيلوان را از ارزش حقيقي خود دور سازند، به همـين با اين طرز مي

 تبليغاتشان و سازي خنثي ها و دليل رفيق خيري عليه آنان و همچنين براي آشکارنمودن واقعيت
 اين کتابچه . آن کتابچه را نوشت ، ها کردن کادرها در عمليات و فعاليت از طرفي براي نيرومند

 رفت؛ از اين لحـاظ بسـيار مهـم کار مي به " اورفا " بيشتر براي کادرهاي منطقه حيلوان و اطراف
 گرفتـه مـورد مات صورت بوده، همچنين روي پراکتيک آن منطقه تأثيرگذار بوده و نتيجه اقدا

 شد و آن هم بـه بدون شک آن زمان بيشترين وقت صرف اين منطقه مي . بحث قرار گرفته بود
 . بعد از آن نيز اين کتابچه به کتاب تبديل شد . دليل جنگ حيلوان بود

 ي خوبي دست يافتيم كه در سراسر ميهن تـاثيرات خـود را برجـاي ما در حيلوان به نتيجه
 در . هـاي مردمـي برخـوردار بـوديم ه ما در حيلوان نفوذ كرده و از پايگـاه هر چند ك . گذاشت

 خطـرات از . آنجا مستقر شده بوديم، اما باز هم با تهديدات و خطـرات زيـادي مواجـه گشـتيم
 كرد بيشـتر از جانـب خطراتي كه ما را تهديد مي . شد به سوي حيلوان نزديك مي " ك ره سيوه "

 ر برخي از مناطق حيلوان نيز تاثيراگذار بودند، ما خطر آمادگي خانواده جالل بوجاق بود كه د
گفتيم كه بايسـتي قبـل از اينكـه آنـان دسـت بـه مي . دانستيم عشيره بوجاق را حس كرده و مي
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 حمله بزنند، ما اينكار را انجام دهيم، هم براي اينكه رفع تهديـد نمـائيم و هـم از حيلـوان دفـاع
 ك را نيـز بـه ره اي كـاري بـه جـالل بوجـاق، بتـوانيم سـيوه به همچنين با وارد كردن ضر . كنيم

 . حيلوان دوم تبديل كنيم و آنرا گسترده نموده و حيلوان ديگري براي كردستان بوجود بياوريم
 اي بـه طبقـه خـان و بيـگ در كردسـتان وارد خواستيم با انجام اينكـار ضـربه از سوي ديگر مي

 گرفتنـد، ز همـه كسـاني كـه در ايـن طبقـه جـاي مـي زيرا در آن موقع جـالل بوجـاق ا . نمائيم
 هـاي كسـي داشـته كـه از اسـلحه ٨٠٠ ـ ٧٠٠ تـر و تاثيرگـذارتر بـود و نيـروي مسـلحي نفوذي

 دادندكه هر يك از آنها دسته همه افراد وي را قاتالني تشكيل مي . كردند اتوماتيك استفاده مي
 ك تحت تحاكم آنـان بـود؛ ره ي از سيوه بيش از نصف . كم دو يا سه نفر را به قتل رسانده بودند

 ر، ويرانشـار، چـالر، رگـه ك، بخشـي از حيلـوان و كفتـا، گـه ره مناطق تحت تسلط آنان سـيوه
 خلـق آن . روستا را به تحت سلطه خود كشانده بود ١٤٥ همچو استعمارگران . بود ... چنگش و

 . ي بـه دسـت گرفتـه بودنـد ك را نيز بكل ره منطقه به كلي تحت نظارت آنان بودند و شهر سيوه
 توانسـت خشـتي را بـر خواست ساختماني را بسازد، بدون اجازه آنـان نمـي حتي اگر كسي مي

 بعضي اوقات حيوانـات مـردم را . طبيعتا اجازه هم بدون پول دادن ممكن نبود . خشتي بند نمايد
. دادند گرفتند و تا گرفتن باج پس نمي مي

 هـر چيـزي را كـه . خـود را بوجـود آورده بودنـد به اين ترتيب تحـاكمي بـر وفـق اميـال
 از طرفي هم دولت . دادند و هيچ نيرويي ياراي مقاومت با آنان را نداشت خواستند انجام مي مي

 گـرا و گروهـي از گروهـي از تركهـاي چـپ . سازي گسترش حاكميت آنان را مي نمود زمينه
 سـتي و سوسياليسـت بـودن ك وجود داشـتند كـه تحـت لـواي مـيهن دو ره كردها نيز در سيوه

 ك ره وقتي جالل بوجاق بـه سـيوه . جرات برزبان راندن يك كلمه را در مقابل بوجاق نداشتند
 حتـي وقتـي كـه قـرار . كردنـد كنان، غالمـي او را مـي رفت همه آنها دست به سينه و تعظيم مي

 بـوديم، كسـي ١٠ - ١٥ اي انجام دهيم و آن زمان گروهي ك مداخله ره گرفتيم در اوضاع سيوه
 بياييد همه با هـم بجنگـيم، مهـم نيسـت چـه : اين سياست را به همه آنان ابالغ نموديم و گفتيم

 جنگيـد، دسـته جنگيم، و اگر شما نمـي كند، ما تحت فرمان وي مي كسي مسئوليت را قبول مي
 هيچكدام از آنان حاضر به انجام چنين كاري نشـدند و بـا توجـه بـه ". كم با ما همكاري نماييد

 . هاي خود دست بكار شديم سطح توانايي
 خوب بـه خـاطر دارم وقتـي كـه مـن و رفيـق محمـد . ترسيدند بدون شك خلق بسيار مي

 اگر :" دوستان رفتيم و تقاضاي همكاري نموديم، به ما گفت كاراسونگول به خانه يكي از ميهن
 اي حمله كنـيم، مـن انه خواهيد بجنگيد بياييد به دياربكر برويم و در آنجا به سربازخ شماها مي

 هرگـز :" گفـت همچنـين مـي ". اما بـراي حملـه بـه جـالل بوجـاق، متاسـفم .... هم با شما هستم
مـن بـه شـما .... اش صددرصد مرگ اسـت توان عليه جالل بوجاق مبارزه كرد زيرا نتيجه نمي
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 از شما خـواهش ... كنم سپارم، با شما همراه مي اعتماد دارم و فرزندانم را كه به برادرم هم نمي
 كنم كه از خانه برويد، اگر جالل اوجاق بويي از اين گفته ببرد هم من و هم شما را به قتـل مي
 گفـت خواست از خانه خودش خارج شـود و مـي حتي تا حدي ترسيده بود كه مي ". رساند مي

 كمـي مـا از آنجـا خـارج نشـديم و بعـد از اينكـه . روم، يا شما از اينجا دور شويد كه يا من مي
 ديگر با او بحث كرديم، از جاي خود بلند شد و خواست از خانـه فـرار كنـد كـه رفقـا اجـازه

 هـاي سـري را شـروع ك فعاليت ره خواهم بگويم كه در وضعيتي اينچنيني در سيوه مي . ندادند
 . ترسـيدند خواست كه عليه جالل بوجاق جنگي صورت گيرد، اما مي بيگمان خلق مي . كرديم

 ك نيز برجاي گذاشته بود و تا حدي به ره حد زيادي تاثيرات خود را بر سيوه جنگ حيلوان تا
 توانسـتيم كـه در بـود هرگـز نمـي اگـر ايـن تـاثيرات و روحيـه نمـي . آنان روحيه بخشيده بـود

 . بپردازيم ك به فعاليت ره سيوه
 اي هـا جلسـه هـا و جنـاح ه رفت تا با همـه گـرو به باغي مي " جوما تاق " يك روز كه رفيق

 ها بـا وارد و جناح همه اعضاي آن گروه . رود داشته باشد، تصادفا جالل بوجاق نيز به آنجا مي
 تنها رفيـق جومـا از صـندلي . كنند ايستند و با او بسيار با احترام برخورد مي شدن جالل بر پا مي

 ك نيست و ره كنند كه او اهل سيوه افراد جالل بوجاق ابتدا اينگونه فكر مي . شود خود بلند نمي
 شـوند، هنگامي كه افراد جالل به قصد كشتن به رفيق جومـا نزديـك مـي . شناسد جالل را نمي

ـه؟ تـا بحـال كسـي :" گويد بوجاق اجازه اينكار را به آنان نداده مي  صـبر كنيـد، بـدانيم ايـن كي
 كننـد مـي به رفيق جوما سـالم ". شناسد اينگونه در مقابل من ننشسته، حتما غربيه بوده و مرا نمي

 تو كي هسـتي و :" گويد جالل بوجاق به او مي . دهد اما رفيق جوما جواب سالم آنان را نيز نمي
 ك هستم كه ره رفيق جوما در جواب به او گفته بود كه من اهل سيوه " اي؟ از كدام طرف آمده

 كـه توچطـور اهـل :" كنـد جـالل از وي سـوال مـي . واقعا نيز اين رفيقمان اهـل همـان جـا بـود
 شناسي؟ ببين كه اينها چگونه به من احتـرام مـي گذارنـد، تـو چـرا ك هستي و مرا نمي ره وه سي

 پدر رفيق جوما يكي از افراد جالل بـوده و كسـاني كـه ". كني؟ اسم پدرت چيه؟ اينكار را نمي
 با شنيدن چنين چيزي جالل دوباره از او سوال . بودند شناختند، خيلي تعجب كرده پدر او را مي

 باشـد امـا رفيـق جومـا بـه او احتـرام كه چرا بـا وجـود اينكـه پـدر وي از افـراد او مـي كند مي
 من مجبور نيستم در مقابل شما سر تعظـيم :" گويد كه رفيق جوما نيز در جواب مي . گذارد نمي

 توانـد بلنـد كسي كه بخواهد، مي ... فرو آورم، مگر تو كي هستي كه من مجبور به اينكار باشم
 دهد كه برگردنـد و آنجـا با شنيدن اين جمالت جالل به افرادش دستور مي " . نه؟ شود، اما من
 خواست آنجا را ترك كند، اشـخاص حاضـر بعد از اينكه رفيق جوما نيز مي . كنند را ترك مي

 خواسـته كـه او را پرسند كه چرا بـا وجـود اينكـه جـالل بوجـاق مـي روند مي در باغ نزد او مي
دي نموده است و با گفتن چنين جمالتي رفيـق جومـا بسـيار ناراحـت بكشد، با او چنين برخور
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 ايـد و شماها جالل بوجاق را تا اين حد بـزرگ كـرده " شده و با عصبانيت به آنها گفته بود كه
 كنيـد دهيد، شماها شرم نمـي گري چنين كارهايي را انجام مي زير لواي ميهن دوستي و انقالبي

 كنيد، اگر شماها اينگونـه رفتـار نكنيـد ستيد و همه به او تعظيم مي اي بينيد برپا مي وقتي او را مي
 ترديد هيچ جوابي نداشتند كه بدهنـد بي ". يافت حاكميت جالل هيچگاه تا به اين حد ادامه نمي

 رفقا به اين شيوه شروع به كار نمودند و همچنانكه گفتم هدف اين . زيرا واقعيت امر همين بود
 تـا . پـذير بـود ك امكان ره نيم و دفاع از حيلوان نيز با فعاليت در سيوه بود كه از حيلوان دفاع ك

 خواستيم همچنين مي . بوديم گرفتيم، در حيلوان در امان نمي ك نتيجه نمي ره زماني كه در سيوه
 خواستيم بدون شك با نهادن اينگام مي . اي كشنده به فئوداليسم كرد وارد كنيم كار ضربه با اين

 زيرا وقتي رفيق خليل چوغـان بـه دسـت عشـيره سـليمانان . نيز بوجود آوريم حركتي مسلح را
 خواستيم براي جنگـي گرياليـي زمينـه همچنين مي . شهيد گشت، ما تجربه و آمادگي نداشتيم

 ك، ايالت بوتـان را جهـت وارد كـردن ره حتي رهبري در آن موقع قبل از سيوه . سازي نماييم
 ه قصد تبليغات مسلحانه و مستقر شدن نيروهاي گريال در ضرباتي به دشمن، آمادگي سربازي ب
 . آن منطقه، مورد هدف قرار داده بود

 نيروهاي گريال را در بوتان مستقر نمـوده ) ١٩٧٩ - ١٩٨٠ ( هدف آن بودكه در فاصله زمان
 ك ره گيري در جنگ سـيوه هدفي به اين گستردگي به نتيجه . و جنگي گرياليي را شروع كنيم

 نامه اين بودكه حركتي مسلحانه را پيشبر داده و به سطح گرياليـي برسـانيم و بر . بستگي داشت
ـوي حـزب شـدن " هدف ديگر اين بودكـه . گريال را در بوتان مستقر نماييم ـام بـرداريم " بس  . گ

 زيـرا تنهـا ايـن از دسـت . حـزب را اعـالن نمـاييم اي گسـترده خواستيم با عمليات مسلحانه مي
PKK بدون انجام چنين عملياتي اعالن حـزب بخصـوص بـراي . د آمد كه درست هم بو برمي 

 براي اولين بار در تاريخ كردسـتان چنـين حـزب و چنـين فعـاليتي . حزبي انقالبي، درست نبود
 براي همين الزم بودكه اعالن حزب به شكلي باشد كه تاثيرات خود را در بين . گشت اعالم مي

 ماندگي كردهـا تي عليه واپسگرايي و عقب همچنين عمليا . داد خلق و در سطح جهاني نشان مي
 داديـم و يا اينكه عملياتي را عليه نيروي نظامي دولـت انجـام مـي . در آن موقع نيز ضروري بود

 اما انجام عملياتي عليه نيروي مسلح دولت هنوز زود . كرديم اينگونه تاسيس حزب را ابالغ مي
 همـين خـاطر هـدف بـه . شـد تمام مـي بود و در آن وضعيت انجام چنين عملياتي برايمان گران

 اي كه در حيلوان برگزيدن اين گزينه به تجربه . قراردادن مشي فئوداليسم كرد را ترجيح داديم
 ـ همچـون نماينـده كسب كرده بوديم و نيز اهميت اين موضـوع كـه حملـه بـه جـالل بوجـاق

 منطقه بحسـاب نيرومند دولت در كردستان ـ و شكست وي به معناي شكست دولت تركيه در
. آيد، از بستگي داشت مي
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 از سويي ديگر اهداف انقالبي ما بعد ملي و هم بعد طبقاتي داشت، همچنين جهت پيشبرد
 دموكراسي و حقوق بشر در كردستان و نيرومند كردن آن، الزم بود كه بعد مبـارزات طبقـاتي

 . ثر براي انجام اينكار بـود لذا جالل بوجاق هدفي بجا و مو . به اندازه بعد ملي آن برجسته گردد
. الذكر بودند ك موارد فوق ره اهداف ما در سيوه


