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اوجاالن و آثارش
ي خلق كرد و تمامي ي خاورميانه به عنوان نمايندهسياري در ميدان انديشهعبداهللا اوجاالن با آثار ب

اي را ابداع نموده ي عظيم فكري خويش مسيري را ترسيم كرده و شيوههاي ستمديده ظاهر گشته و با اندوختهخلق
الن خود گيري افكار و تدوين و تحرير آثار اوجاسرگذشت شكل. كه ضامن موفقيت جنبش آپوئيستي گشته است

. همتاروايتي است بي
آغاز گشت، با مبارزه در ابعاد فكري و " راه انقالب كردستان"به موازات پيشرفت انقالب كه از نظر فكري با 

. هاي بعدي بود كه بر ريل انقالب غلتيدندواگن" نقش خشونت در كردستان"و " سازماندهي"عملي آثاري همچون 
ـ ديپلماتيك و حتي نظامي شكل ـ سياسيوابگويي به نيازهاي ايدئولوژيكياين آثار مطابق هر مرحله و در ج

اين دوران . ي امرالي وارد دوراني از دگرگوني گشتپذيرفته و با آغاز اسارت اوجاالن و زنداني شدن در جزيره
ي چند ارائهبرد، با نام مي" تولد سوم"كه در عين حال تحول فكري محسوب گشته و اوجاالن خود از آن بعنوان 

هاي منطقه هاي گوناگون ارائه گشت، ميراثي فكري را براي خلقاثر بزرگ و مهم در قالب دفاعياتي كه به دادگاه
ي انديشيدن ستمديدگان را در مقابل تفكر فرادست و يا و بويژه خلق كرد برجاي نهاد كه بدون شك شيوه

. بخشيدمحور شكل ميقدرت
افكار، آثار گوناگوني مطرح گشتند كه بالغ بر دويست و يا دويست و پنجاه گرفتن ايندر طول سير شكل

باشند اما متأسفانه تاكنون مركزي بوجود نيامده كه بصورت رغم اينكه تمامي اين آثار موجود ميعلي. جلد است
. ها را تنظيم نمايدتخصصي و در قالب زبان اصلي يعني تركي بر روي اين آثار كار كرده و آن

هاي عبداهللا اوجاالن سعي كرديم با تحقيق و پرسش ابتدا هاي مركز نشر آثار و انديشهدر چارچوب فعاليت
هدف آخر اين است . ليستي از اين آثار تهيه كرده و در هر موضوعي چند اثر را ترجمه كرده و به چاپ برسانيم

در طي اين تحقق و پرسش و بازبيني . باشداي از رهبر آپو باقي نماند كه به زبان فارسي ترجمه نشدهكه كلمه
: هاي كوهستاني، ليست چندين عنوان را تهيه كرديم، از جملهكتابخانه

راه انقالب كردستان، نقش خشونت در كردستان، مسئله شخصيت در كردستان، مسئله زن و خانواده، چگونه 
يروزي، سازماندهي چيست؟، مسئله رهايي ، عشق كرد، جمهوري اليگارشيك، رهنمودهاي پ)دو جلد(بايد زيست؟ 

حل آن، رهنمودهاي آزادي، رهبريت و سياست آپوئيستي، رهبريت و فلسفه مبارزه، كـردار و  خلق كردستان و راه
، اصرار بر سوسياليسم اصرار بر انسانيت، برخورد انقالبـي بـا   )سه جلد(گر، منتخباتي تصفيهگفتار انقالبي، تصفيه

گفتگو با مهري بللي، انقالبـي چـپ   (در روزگار ما و ما در ابتداي تاريخ نهانيم، دگرگوني عظيممسئله دين، تاريخ 
، داسـتان  )اي بـا اوجـاالن  نگار سرشناس عـرب سـوريه  الملحم روزنامهمصاحبه طوالني نبيل(، رهبري و خلق)تركيه
سـي تقـديمي بـه كنگـره پـنجم      ، راپرت سيا)مصاحبه طوالني پروفسور يالچين كوچوك با اوجاالن(زيستن دوباره
PKKخلق در انقالب دمكراتيـك،  ١بخش خلق، سرهلدانطلبم، شخصيت مبارز در مبارزات رهايي، مخاطبي مي

حل دمكراتيك در حل مسئله كرد، از دولت كـاهن سـومري بـه    راه: مبارزه با اشرارگري و دفاعيات متفاوت ايشان
، كرد آزد هويت نوين خاورميانه، دفاع از يك خلـق، مسـائل   سوي تمدن دمكراتيك، اورفا سمبل قداست و لعنت

.ي كاپيتاليستي و روند دمكراسيگذار از مدرنيته

.مترادف انتفاضه فلسطينيان و به همان معنا. سرهلدان در زبان کردی به معني قيام است١
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اين . نمودو در ساير جاها با نام اصلي خويش منتشر مي" علي فرات"اوجاالن مقاالت خويش را در تركيه با نام 
نظـري و فكـري   ران زنـدگي رهبـري پشـتوانه   حجم كاري در كنار صدها نوار ويدئويي و صوتي و ثبت تمامي دو

. واسطه آن به راه خويش ادامه دهدعظيمي شد تا جنبش آپوئيستي به
: انداز آثار اوجاالن، كتابهاي زير به فارسي برگردانده شده

، عشـق كـرد، رهبـري و    راه انقالب كردستان، اصرار بر سوسياليسم اصرار بر انسانيت، چگونـه بايـد زيسـت؟   
از دولـت كـاهن   : آپوئيستي، مسائل خودسازي حزبي و وظايف ما، مبارزه با اشرارگري و دفاعيـات ايشـان  سياست 

سومري به سوي تمدن دمكراتيك، كرد آزاد هويت نوين خاورميانه، اورفا سمبل قداسـت و لعنـت، دفـاع از يـك     
. خلق، و کتاب حاضر

تان، برخي كتب در جاهاي مختلفي به چاپ به سبب اينكه برحسب نياز و با توجه به شرايط دشوار كوهس
اند، گاه چندين چاپ از يك كتاب در دسترس است كه بعضا همخواني كامل ندارند و يا بخشي از يك رسيده

ترين صورت و مطابق سعي داريم در چاپ فارسي اين آثار به دقيق. كتاب به صورت يك جزوه چاپ گشه است
. ار را پيش بريماستانداردها كار ترجمه و چاپ اين آث

بخش خلفتي از توابع شهر تاريخي اورفا چشم ) آمارا(در روستاي عمرلي ١٩٤٩آوريل ٤عبداهللا اوجاالن در 
تحصيالت خود را تا پايان دبيرستان در كردستان به اتمام رساند و تحصيالت عالي را در آنكارا در . به جهان گشود

١٩٧٢در ماه مارس سال . رفتشجويي از فعاالن جنبش چپ به شمار ميدر دوران دان. رشته علوم سياسي ادامه داد
به سبب شركت در تظاهراتي كه به مناسبت اعدام ماهر چايان از سران جنبش چپ برگزار شده بـود دسـتگير و بـه    

هاي اي مستقل از چپهپس از سپري كردن دوران محكوميت خويش تصميم به مبارز. شش ماه زندان محكوم شد
ايـن تشـكل گروهـي، شـش     . ها مشهور شدند"آپوئيست"ه گرفت و گروهي ايدئولوژيكي را سامان داد كه به تركي

در ١٩٧٨نـوامبر  ٢٧را در PKKسال بعد بسوي ايجاد يك تشكيالت حزبـي رفتـه و حـزب كـارگران كردسـتان      
مهاجرتي به خارج از مـيهن  پس از ١٩٨٤اوجاالن در سال . روستاي فيس از توابع شهر دياربكر بنيانگذاري نمودند

ژنرالهاي ارتش تركيه نموده بود، تصميم به مبارزه مسلحانه گرفته ١٩٨٢سپتامبر ١٢كه جهت مصونيت از كودتاي 
رغم مراحل متفاوت، ايـن  علي. را سازماندهي نمود) ARGK(بخش خلق كردستان ارتش رهايي١٩٨٦و در سال 

در چـارچوب  " دفاع مشروع"دا كرد و از آن تاريخ به بعد با استراتژيسير ادامه پيدر يك خط١٩٩٩جنگ تا سال 
كنگـره آزادي و دمكراسـي   (KADEKبـه  PKK، ٢٠٠٢در سـال  . تـداوم يافـت  ) HPG(نيروهاي مدافع خلق 

به كنگـره خلـق تغييـر نـام و سـاختار داد و فعاليتهـاي خلقـي و دمكراتيـك خـويش را          ٢٠٠٣و در سال ) كردستان
اوجـاالن نظـام سـازماني خـويش را تحـت عنـوان كنفدراليسـم        ٢٠٠٥در نوروز سال . ه و ادامه دادتر ساختگسترده

. نمايـد ي خلـق بعنـوان مجلـس خلـق در آن ايفـاي نقـش مـي       دموكراتيك جامعه كردستان اعالم نمود كه كنگـره 
هـاي  سـازمان هـاي مقننـه، مجريـه و قضـائيه تشـكيل شـده و روابـط و مناسـبات         كنفدراليسم دمكراتيك از بخـش 

تعريف و شناساندن ايـن نظـام خـود نيازمنـد مجـالي      . ي آن از راه قرارداد و قوانين تعريف شده استدهندهتشكيل
.مفصل است

المللي از نايروبي پايتخت كنيا ربوده شده و به نيروهاي تركيه طي يك توطئه بين١٩٩٩اوجاالن در سال 
است كه در جزيره امرالي واقع در درياي مرمره محبوس است و در اكنون نزديك به نه سال هم. تحويل داده شد
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... طي دوران زنداني انفرادي خويش با مجازاتهاي ديگري نظير محروميت از هواخوري، روزنامه، راديو، مالقات و 
هاي روايتدوران زنداني اوجاالن كه تنها در. نمايدتعبير مي" انزوا در انزوا"مواجه شده كه خود از آن به عنوان 

نظيري است كه در راه فرسا و طوالني و سخت از مقاومت بيشود، مقطعي طاقتها ديده ميتاريخي و گاه افسانه
ها كنترل گشته، هيچگاه نور آن قطع نه سال بسر بردن در اتاقي كه توسط دوربين. گرددخلق خويش متقبل مي

ها از ايشان و اجراي موجي و كتاب، گرفتن راديوي تكها كسي را نديدنها نوراني است، ماهنشده و حتي شب
انفرادي بدين صورت هنگام سخن راندن از موضوعاتي كه دولت نسبت به آن حساس بوده و آن را جرم محسوب 

هاي ايشان نظير سينوزيت و اي دريايي كه نمناك بوده و براي بيماريكنند، ، زندگي در محيط جزيرهمي
گوارشي ايشان مزيد برعلت است، ايجاد فشار رواني، عدم وجود ارتباط با جهان خارج و هاي تنفسي وناراحتي

مطالعه، تفكر و . افزايددهها مورد كه حاكي از سختي فشارهاي وارده بر ايشان است، بر اهميت آثار ايشان مي
نين شرايطي و با اين افكاري كه در چ. همتاستنوشتن در شرايطي اينچنين دشوار بدون شك عملي تاريخي و بي

ي خلقي است كه ها و موارد اضافي بوده و در جهت حل مسئلهسطح بلند از آگاهي ارائه شوند، بدور از فانتزي
كرد بودن تلخ "آورد كه شرايط مذكور اين سخن اوجاالن را به ياد مي. رهبرشان دچار چنين شرايطي گشته است

." است اما گريز از آن نامردي
اي باشد كه در مقابل اين انسان آزاده و تواند بخشي از انجام وظيفهرجمه و چاپ اين آثار ميتالش جهت ت

.....انديش داريمبزرگ و بزرگ
٢٠٠٨آگوست 

هاي عبداهللا اوجاالن مركز نشر آثار و انديشه
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يادي از مترجم

هاباد از پدري كرد و مـادري آذري بـه دنيـا آمـد    در شهر م١٩٧٨در سال ) دياكو بختياري(دشهيد هيرش آم .
در محفل جوانـان  . تحصيل نموددوران تحصيل خويش را در همان شهر به پايان برده و در سال اول دانشگاه ترك

ي ايشان بوده و پسرعمههيمن شيردل كه (هيرش حيدريجواناني چون انقالبي شهر مهاباد شركت كرده و همراه با 
بعـد از انقـالب فوريـه    . هاي آماتور انقالبي پرداختندو ساير جوانان شهر به فعاليت) شهادت رسيدبه ٢٠٠٠در سال 

١٩٩٩در سال . هاي خلق در تمامي شهرهاي كردنشين، بخشي از اين جوانان به صفوف انقالب پيوستندرهلدانو س
چندتن از PKKران كردستان به مواضع حزب كارگYNKي ميهني كردستان و در حمله نيروهاي اتحاديه٢٠٠٠

با كد سـازماني زانـان   (و سوران چيره) با كد سازماني هيمن شيردل(اين جوانان شهيد شدند از جمله هيرش حيدري
. . . .و چندين شهيد ديگر) مهاباد

اجـازه ندهـد اسـلحه    تاثير قـرار داد و بـر آن داشـت كـه او نيـز      اين واقعه رفيق دياكو بختياري را عميقا تحت
به سبب دوستي و رفاقت عميق خويش با اين رفقاي شهيد بـا كـد سـازماني هيـرش كـه      . همرزمانش بر زمين بماند

ي آموزشـي و  پـس طـي دوره  . در صفوف حزبـي مشـاركت جسـت   ٢٠٠٠همان نام اصلي شهيد هيمن بود در سال 
نظـامي جـاي گرفتـه و در    هـاي  ي آموزشي خاورميانه و شركت در كنفرانس خاورميانه در فعاليتشركت در دوره

در . مشاركت نمودPJAKهاي شرق كردستان و دوران تأسيس حزب حيات آزاد كردستان در فعاليت٢٠٠٣سال 
ي در كنگره به عنوان عضو كميتهو ٢٠٠٤ي اول حزب در سال منطقه موكريان به خدمت پرداخته و پس از كنگره

ي خلـق شـركت كـرده و بـه     ي سياسي كنگـره در كميتهي آموزشيسپس در يك دوره. انضباطي انتخاب گرديد
در اين دوران بود . ي دوم حزب مشاركت نموده و مدتي را در مركز آموزش خلق گذراندعنوان نماينده در كنگره

پـس از ايـن دوره و   . پس از آن مجددا به فعاليت در بخش موكريان روانه گرديد. كه كتاب حاضر را ترجمه نمود
رفيـق  ٢٠٠٨بهـار سـال   . اي از تفكر و تعمق به فعاليت در بخش جنوبي كردستان پرداختدر دورهمدتي بسر بردن 

اي پرداخته و بدون اينكه آثاري هاي مطبوعاتي و رسانههيرش بعنوان عضو مركز مطبوعاتي حزب مجددا به فعاليت
هنـوز  . وافر آغاز به كار كـرد از خستگي پس از اينهمه كار در او مشاهده شود، با جوش و خروش و شور و شعفي 

همراه با پـنج رفيـق ديگـرش در    ٢٠٠٨مي ١هاي او نگذشته بود كه در بمباران هوايي روز مدت چنداني از فعاليت
. قنديل به شهادت رسيد

بدون شك نه همراهان او، نه خلق كرد در سراسر شرق كردستان رفيق هيرش را از ياد نبرده و او بعنوان يكي 
او نيـز يكـي از دههـا    . ي خويش، شهر مهاباد و خلق كرد همچنان در اذهان باقي خواهد مانـد ت خانوادهاز افتخارا

!يادش گرامي. ي مبارزات فكري آپوئيستي خلق كرد گرديده و ميراثي گرانبها براي خلق خويش شدسمبل عرصه

هاي عبداهللا اوجاالن مركز نشر آثار و انديشه



٧

اي بر چاپ فارسيمقدمه

آثـار  ده است، اين كتاب از جمله وگردد كه راهي دراز را پيممتن فارسي اين كتاب در حالي آماده چاپ مي
نگار اهل سوريه براي مصاحبه بـا رهبـر   الملحم اديب و روزنامهنبيل. تنها به زبان عربي موجود بودرهبرآپوست كه 

ن پيداست در پي يافتن جواب سواالت خويش تالش آپو راه درازي را پيموده و با كنجكاوي كه از مقدمه عربي آ
ايـن  . مقدمه عربي كتاب و خود متن كتاب روايـت ايـن جستجوسـت   . هاي خويش را بيابدكرد تا از نزديك پاسخ
. در آتن به چاپ رسيد١٩٩٦در سال " دارأخيل"كتاب توسط انتشارات 
ي ترجمه. ترجمه و چاپ گرديد) سورانيلهجه (به زبان كردي" والت"توسط روزنامه ١٩٩٩متن مذكور سال 

مـتن كـردي آن حـاوي    . انـد تنها تاريخ و نهـاد مترجمـه ثبـت گرديـده    . كردي كتاب فاقد هرگونه توضيحي است
گويش محلي كه بيشتر بـه كـردي شـهر كركـوك شـباهت دارد، خـود       . اي از نظر ويرايشي استمشكالت عديده

.كردي كتاب با اين معضالت همراه بودمتن. سبب گرديده كه گاه فهم آن دشوار باشد
ميم به ترجمه اين اثر به زبـان  صهاي عبداهللا اوجاالن تدر چارچوب تداركات تأسيس مركز نشر آثار و انديشه

برعهـده  ٢٠٠٦اين كار را در زمستان و بهار سال ) دياكو بختياري(دشهيد گرامي رفيق هيرش آم. فارسي گرفته شد
ايشـان ايـن ترجمـه را در    . ثبـت نمـوده اسـت   ٢٠٠٦-٠٤-٠٨ها، تاريخ اتمام ترجمه رانوشتهگرفته و در پايان دست

كتاب به . انجام داد) نامندكه روستائيان آن را سويسني مي(شرايط دشوار كوهستاني، در قنديل و منطقه شهيد آيهان
ه بـه شـهادت رفيـق سـيروان     ك٢٠٠٦ي سيل در پاييز سال سبب مسائل و معضالت فراوان مركز مطبوعات و حادثه

. نوشته باقي ماندانجاميد، همچنان به صورت دست) فهمي رستمي(ناري
چيني شده و براي مطابقت دادن با متن كردي آماده گشت اما متأسـفانه  متن كتاب حروف٢٠٠٧در بهار سال 

ني فاقد كارايي گشت، مفقود فايل آن همراه با چندين فايل ديگر در يكي از كامپيوترها كه به سبب شرايط كوهستا
تابسـتان همـان سـال مجـددا كـل كتـاب       وي آن بـاقي مانـده بـود   نوشـته جاي خوشحالي بود كـه مـتن دسـت   . شد

بهـار سـال   . هايي كه براي روند تدارك جهت چاپ هستند قرار گرفتچيني شده و كتاب در رديف كتابحروف
. كرده و به بخش كنترل تحويل دادخود رفيق هيرش نواقص آن را برطرف نموده، مرتب٢٠٠٨

ي هواپيماهـاي  هنوز كنترل كتاب آغاز نشده بود كه رفيق هيرش و پنچ رفيق همـراهش در بمبـاران وحشـيانه   
شـهادت  . هاي قنديل به شهادت رسـيد ي شهيد هارون واقع در كوهستاندر دره٢٠٠٨مي ١ارتش تركيه در تاريخ 

جهـت كنتـرل، مـتن فارسـي بـا مـتن كـردي        . براي چاپ كتاب فراهم نمودي بيشتري را جهت تالشايشان انگيزه
گاه به سبب اينكه متن عربي آن در دسترس نبود، مشكالتي پيش آمد اما تمامي اين مسائل برطرف . مقايسه گرديد

ان ويرايش كتاب نيز با تالشي به يادبود رفيق هيرش و دقتي كه در خور ايش. گرديده و جهت ويرايش آماده گشت
در . سپس كتاب توسط رفقا مجددا مورد بازبيني قرار گرفـت تـا اغـالط آن اصـالح گردنـد     . است صورت گرفت

آرايي، طرح جلد و چاپ، همگي در پيوند با سوگندي كه براي سازي، صفجهچيني، كنترل، ويرايش، آمادهحروف
. كتاب منتشر گرددايم، سعي نموديم تا هرچه زودتر اينپايبندي به يادبود شهدا ياد كرده
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********   ****

گيري شخصيت رهبرآپو، دوران تشـكيل  ي دوران شكلگفتگو درباره. كتاب حاوي مطالب گوناگوني است
گروه آپوئيستي و سپس تأسيس حزب كارگران كردستان، شيوه و نگـرش رهبـر آپـو بـه مسـائل منطقـه و مسـائل        

و نوع سـاختار حزبـي هركـدام مضـمون بخشـي از ايـن گفتگـو را        ي كادرسازيهاي حزب، شيوهفلسفي، سياست
. دهندتشكيل مي

ي گيـري شـيوه  كتب رهبر آپو عموما بصورت تدريس براي رفقا بوده و نوع خطاب و مخاطبان آن، در شكل
آپو نگاران با رهبرهاي فكري و سياسي و يا روزنامههاي گوناگوني كه شخصيتمصاحبه. متن تأثيرگذار بوده است

مداران، شكل ديگـري از متـوني اسـت كـه     اند و گفتگوي رهبرآپو با روشنفكران و هنرمندان و سياستانجام داده
. اندها بازتاب يافتهدر آنرهبر آپوافكار 

به اقتضاي مخاطب گفتگو، در توضيح مسـائل و روايـت رويـدادها، تـا     . كتاب حاضر يكي از اين متون است
زيرا جـايي كـه   . ي ساير آثار مصداق ندارداين مطلب درباره. ويش، مطلب ادامه داردرسيدن مخاطب به جواب خ

رواني متن، سادگي و . مخاطبان شاگردان رهبرآپو بوده و از مسائل آگاهند، بيشتر تالش براي تحليل و تفهيم است
ضر با اين خوصيات اثر حا. تر آن را فراهم آورده استورت پاسخ و پرسش امكان پيگيري مطلب و درك آسانص

نگـاري  اين يكـي از نقـاط عطـف كـار روزنامـه     . نظيري مواجه شدي زبان عربي نيز با استقبال كمخويش در حوزه
. گرددنيز محسوب مي" الملحمنبيل"

زبـان و مشـاركت در گفتگـو    ي فارسي آن با هدف رساندن محتواي ايـن مـتن بـه خواننـدگان فارسـي     ترجمه
اي اسـت كـه بايـد در مقابـل     پيگيري روند چاپ آن وظيفـه . وي رفيقي شهيد صورت گرفتپيرامون رهبرآپو از س

.اي گرديدقرباني خصومت نظام جهاني و منطقه٢٠٠٨مي ١رفيقي كه روز . رفيق دياكو بختياري بجاي  آوريم

************

يم برنارح(رامان جاويد: همراه پنج رفيق خويش) دياكو بختياري(درفيق هيرش آم( نـديفرات گوو ،)  بهجـت
ي در نتيجـه ) محمد گورگين(و وداد آمد) جمال رسولي(، آرمانج مريوان)كاردو عليالي(، آرگش باور)كينتَآلپ

بمباران هواپيماهاي ارتش تركيه، با پشتيباني ايران و استفاده از خاك ايران و اطالعات جاسوسي اياالت متحده در 
. دت رسيدندبه شهاPJAKمركز مطبوعاتي 

ي مركـز مطبوعـاتي، هـر    در كنار كارهاي روزانـه . اين رفقا هركدام سرگرم كاري در مركز مطبوعاتي بودند
. رفيق هيرش در حال تدارك چاپ كتاب حاضر بود. رفيق كاري ديگر را در دست داشت

چيني آن گرم حروفو سربه اتمام بردهرا " مسئله شخصيت در كردستان"ي كتاب  ترجمهرفيق رامان جاويد 
١٥٠هاي بعد از بمباران حدود صد صفحه از كتاب مذكور بصورت تايپ شده باقي مانده است، در ميان خرابه. بود

مـابقي  . انـد نوشته يافت شده كـه برخـي از صـفحات آن آسـيب جـدي ديـده      صفحه ديگر از كتاب بصورت دست
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ها و تـدارك مراحـل چـاپ    نوشتهتايپ دست. استفاده نيستندها در اثر آسيب فراوان از بين رفته و قابل نوشتهدست
تـرين كارهـاي   هاي عبداهللا اوجاالن به عنوان يكي از اصـلي اين كتاب از وظايفي است كه مركز نشر آثار و انديشه

. خويش بجاي خواهد آورد
كـار در مركـز   را ترجمه كـرده و در كنـار  " گفتگويي با روشنفكران"هايي از كتاب رفيق آرگش باور، بخش

متأسـفانه  . ي مابقي آن بود، سرگرم ترجمهKCRو واحد مطبوعاتي كنفدراسيون جوان شرق PJAKمطبوعات 
. تمامي متن مذكور مفقود شده و بعد از بمباران نيز يافته نشد

ي تصـويري و انتقـال و مونتـاژ    رفيق آرمانج مريـوان و رفيـق فـرات گوونـدي در حـال تـدارك يـك برنامـه        
همچنين كار بر روي تصاوير سومين كنگـره حـزب نيـز يكـي از     . ويري بودند كه قبال فيلمبرداري نموده بودندتصا

تصاوير مذكور همگي بعد از بمباران بصورت كاست يافته شده و رفقا با همان هدف، كار آنـان  . كارهاي آنان بود
. را به پايان بردند

ي گريـز از زنـدان رژيـم ايـران و عمـل جراحـي در ناحيـه       رفيق ودات آمد بعد از دوران سخت بازداشـت و  
ـ و مرحله ي آموزش و فعاليت مجدد در زانوهاي خويش ـ كه هنگام پرتاب از ساختمان بازداشتگاه آسيب ديده بود

بـه شـهادت   ٢٠٠٨را كه در زمستان سال ) فرزاد قبادي(ورام ژياني شهيد هنامهميان خلق، تصميم گرفت تا زندگي
بخشـي از ايـن خـاطرات كـه بـه زبـان       . هاي سازماندهي در ميان خلق بنويسدود، در قالب خاطرات فعاليترسيده ب

. ي است بصورت كامپيوتري سالم باقي مانده استترك
ي بدون نگاري مشغول هستند، چهرهروشنفكري و روزنامههايفعاليتحمله به مركزي فكري و كساني كه به 

خويي گيري افكار ستمديدگان را برنتافته و با تمامي قوا و درندهدهد كه نضجنشان مينقاب خدايان مكار نظامي را
حمله به پيشاهنگان فكري يك خلق، تصـميم  . اين پيام بسيار روشني براي خلق ماست. در پي ممانعت از آن هستند

آميز بـراي ممانعـت از رشـد    تتالشي خشون. باشدها حتي در ميدان ثبت تاريخ و انديشه نيز ميبه نابودي كامل آن
تنها "اما عزم به تدام اين كار و اينكه . ي فرادستان از اين افكار استتفكرات ستمديدگان نشان از وحشت و واهمه

رهبرآپـو بـا   . مانع از اين است كه از نظر فكـري نـابود شـويم   " جا هستندها همهدر كوهها جستجو نكنيد، آپوئيست
ها قبل تدابير الزم را در مقابل نابودي خصـمانه اتخـاذ كـرده  و چنـان شـرايطي      مدتشمار ازپرورش كادرهاي بي

تـداوم  . همانگونـه كـه شـديم   . توانيم مـانع از بـه هـدر رفـتن خـون شـهيدان شـويم       مهياست كه با اندكي تالش مي
دبود اين شهيدان، نقش هاي عبداهللا اوجاالن به ياهاي مركز نشر آثار و انديشهي فعاليتهاي فكري و توسعهفعاليت

. هاي آپوئيستي استبر آب ساختن هوس نابودي انديشه

١٣٨٧شهريور -٢٠٠٨آگوست 
هاي عبداهللا اوجاالنمركز نشر آثار و انديشه
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بعد از هفتمين روز

که آن ها از سرگذشت افرادي واضح است که تاريخ ملت. ـ دشوار بود اين مرد و مسئله اش را در هم نياميزيم

. فراموشي بسپاريميخواهند تا سرگذشت را به بوتهاما آفرينندگان تاريخ هم، از ما مي. اند، جدا نيسترا آفريده

انگار ما و خاطراتمان دو چيز مجزا هستيم و هرکدام بـه سـويي در   . گوييم خاطرات را فراموش مي کنيمـ مي

. حرکتيم

همانگونـه کـه در روم   . انداي براي افشاي اين خاطرات گذاشتهانين ويژهاند، بلکه قوـ تنها به اين بسنده نکرده

چونان تالشي مبتکرانه براي نظارت بر . باستان قانون مشهوري را نوشته و آن سرگذشت را محکوم به مرگ کردند

.آيندچيزهايي که مستقيما بر صفحات سفيد به نگارش در مي

ايم، سرگذشت ديگران را بـازمي گـوييم و   ه خاطراتمان را نکشتهشايد بگوييم؛ براي يادآوري اين حقيقت ک

ها ناپديد گشتند، آنگاه که صفحات و به هاي تاريخي چونان کوره راهي مسکوت از ديدهشخصيت. نويسيمباز مي

.تبع آن قوانين براي هميشه آنها را گم کرد

.ـ افشاي سرگذشت

.ـ دوست داشت با پرسش آغاز کنيم

.پيش از آنکه از گذشته سوال کنيم. خوشـ با خاطراتي

آن لحظه پايان ناپذيري که در آنکارا و زير بارش برف و هـذيانهاي ناشـي از تـب و لـرزم، در کنـار تنـديس       

آن تنديس رو به درب بـانکي بـزرگ   . بزرگ مصطفي کمال آتاترک قرار داشتم، نخستين شوک وارده برمن بود

.ريختنديداشت که مدام پول و سود به کامش م

هايشـان را بـا کيـف و پـالتويي از پوسـت خرگـوش       ـ مجسمه ساز به انسانهايي که ظاهرا جهانگردنـد و دوش 

، چه خواهد گفت؟.پوشانده اند

.تر نمودروشنها راشد پرسشـ مي

.بـ نسل کشي ارمني ها و وقايع کيليکيه و رسوايي الحاق اسکندرون به خود و احياي اسراييل در سرزمين عر

.ـ پرسش در مورد استقبال کم نظير بلشويسم از مصطفي کمال آتاترک

بي شک نمي توان از سرنوشت آن کردها چشم پوشيد که در جنوب شرقي آناتولي آواره گشتند و از هنگامه 

.جني که آنان را از ارتفاعات کوهها رانده تا به امروز در گورستان سرگردانندپيدايش افسانه آن
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تاني طوالني براي خاطره شديدتر از آن بود که در حيطه قانون روم بگنجد، که مـا را وامـي دارد   آن روز زمس

.بنابر قانونش، فراموشش کنيم

آميخته ) سيف السلطان(مصطفي کمال که اکنون در زمان خسبيده است، نمي شد با وزير اعظم سلطان عثماني

هـم او  . هـا را بـه خـاک و خـون کشـاند     ر و کرد و ارمنيهاي بلغابود و شورش) مدحت پاشا(اش نکنيم که نامش 

آن مستشرق يهودي ساکن وين که گهگاه به " سيمون دويچ"يهوديان را به عمق سلطنت عثماني آورد و با همياري 

پاريس مي رفت و بر عليه باب عالي دسيسه مي افکند و ترکيه را به جوالنگاه دسايس تبديل مي نمود و در نهايـت  

.هاي يهود را جامه عمل پوشاندالمثلل آتاترک را بر سرير جمهوري ترکيه نشاند تا ضربمصطفي کما

.مادر مصطفي کمال يهودي بود! ـ گاو هر جا که رود، گوساله اش از آن ماست

.ـ الشه مار را به سوي خود مي کشاند

پراتوري عثماني ـ که اساسا بر  داني آتاترک بر الشه مرده اماين سخن بايستي تو را جذب نمايد، آنگاه که مي

.صعود کرده بودبناشده بودـ...) کرد، ارمني، عرب و آشوري و (هاي ديگرنابودي خلق

ها چيست؟ـ محرک ما براي گفتن همه اين

يعنـي  . در اينجا تنديس بازنمايي سرگذشتي است که رمزوار در محيط آنکارا جاي مي گيـرد ... ـ آن تنديس 

اريخ نزديک مي شود تا فيگور مسي و سرد پدر ترکيه نوين در مرکز پايتختي قرار گيـرد کـه در   زبان رمز به زبان ت

.ايستد و خود به هيأت تنديسي درمي آيداي ميهر سالگرد مرگش، پنج دقيقه

چرا جانشينان آتاترک اجازه دادند که رمزي جاي خاطره را بگيرد، در حاليکه ديرزماني بـود کـه   ... ـ عجب 

تند با رمزهايشان بشکنندش؟مي خواس

×××

:در نامه آمده بود. نامه کوتاهي در کيف دستي ام بود، از برلين به دستم رسيده بود

هاي کردستان روم تا بـدون دغدغـه هـوايي    آرزو داشتم به بلنداي کوه... اماز اين شهر سرد دلزده! نبيل عزيز«

».استنشاق کرده و به آرامي بخوايم

عکـس فجيـع   . ن کردي بود که با زني آلماني ازدواج کـرده و بـا وي مهـاجرت کـرده بـود     نامه از طرف جوا

شـان را  شان را مثله کـرده و سـرهاي  جمعي از گريالهاي کرد در ظرف نامه وجود داشت، سربازان ترک پيکرهاي

.ها هم ترديد داشتم که از تهوع رها شومحتي پس از ديدن اين عکس. بريده بودند

کردستان چه رخ مي دهد؟اين بهار در 

چويک (ژنرال . اين پرسش ديگري بود که ساکنان دياربکر و فرمانده کل آنکارا را به خود مشغول ساخته بود

اي آنان را به جنگ با نيروهاي حـزب کـارگران کردسـتان    سيصد هزار سرباز را به ازمير فرا خواند تا طي نقشه) بير
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ترکيه حول شخصيت عبداهللا اوجاالن غوغايي عظيم . عام نمايندنيز قتلگسيل کرده و در ضمن مردم مدني کرد را

:به پا کرده بود و ليست قرمز اينترپول که خواهان وي بود، در صفحه نخست روزنامه ها چاپ مي شد

طلبانـه و بـرهم زدن امنيـت شـهروندان، همچنـين مسـبب       قتل انسانها، اقدامات تجزيهجرم... ـ عبداهللا اوجاالن 

هـا و ارتفاعـات کوهسـتاني سـنگر     ميليارد دالر بودجه ساالنه براي جنگ با گريالهايي که در جنگل١٠صاص اخت

.گرفته اند

طبق آن قرار، آن مرد . قبل از رسيدنم به ترکيه، با يکي از اعضاي حزب کارگران کردستان قرار گذاشته بودم

اي گذشتم و به آن مـرد افسـانه  يست از ديوارهاي خاردار ميباسپس مي. مالقاتم با عبداهللا اوجاالن را مهيا مي نمود

نمود و ساختم، تا از ابعاد اين واقعيت که قاتل و مقتول را از هم تفکيک ميمي رسيدم و خود را به وي نزديک مي

.شدماش مطمئن مياز اين مرد و مسئله

کنند؟ـ چنين مرداني چگونه زندگي مي

خواهند؟اصول چه ميخواهند؟ ازـ از زندگي چه مي

گنجند؟ـ چگونه حقايق يک ملت در يک شخص مي

ها ،سخنان يکي از رهبران يک جنبش کمونيستي عربي در گوشم طنين انداخت که به مـن  قبل از اين پرسش

را مطالعـه  " ١٩٨٤"من هم در فرصتي رمـان  ... قبل از ديدار با اوجاالن، کتاب جورج اورول را بخوان: گوشزد نمود

پـس از  . شـمارد هـاي اطرافيـانش را مـي   کند که نفساين رمان از شخصيت ديکتاتور ستمکاري حکايت مي. دمکر

ترين ديکتاتورهاي جهـان غيـر از کاريکـاتوري زشـت چيـزي ديگـر       اتمام کتاب به اين نتيجه رسيدم که خودکامه

.نيستند

را " ژوزف استالين"تگي وافرش به صدايي ديگر طنين انداخت، صداي آن رهبر کمونيست تا کنون بوي دلبس

هاي بسيارش براي رسيدن به خداي يکتا و آن ده سالي که در تبعيد و دلبستگي به خاطرات نادرش و تالش. دهدمي

..... .ها سپري کرد و ايام گذشته آن انقالبي جوان نفرين شدهدر زندان

که به غير از روزنامه نگاري هيچ عمرم ـ در طول . ريختندهمانند اختالط اصواتش، رنگ هايش هم درهم مي

دارم کـه صـدها سـاعت    اذعان مي. امهاي برجسته بودهـ به دنبال زندگي روزمره شخصيتامشغل ديگري نياموخته

هـاي  سـاعت . امهاي برجسته سياسي، ديني، فلسفي، ادبي، علمي، هنـري و حقـوقي را بازنوشـته   گفتگو با شخصيت

به ويژه . تم که در سکوتي فرومي رفت که هيچ صدايي را در آن ياراي حرکت نباشدپيشين به شخصي شباهت داش

بدون آنکه به ياري آرزوي زنـدگي بشـتابند کـه انـدک     . با سياستمداراني که جانشان در چنگال عقابِ خطر است

:فريادي يا اندک اشکي در آن است و اکنون ما با دو موضوع رودرروييم

.سرگذشت ملتي را داراستـ مردي سرگذشت شخصي را، 

:پرسش ديگر چنين بود
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اي که اين مرد بـه دنبـالش اسـت، چيسـت؟ در پشـت      ـ آيا ترکيه در مقابل اين شبح فروخواهد ريخت؟ نقشه

ور خواهد شد؟ديوارهاي آنکارا چه حراج بازاري شعله

ک کونـدومنيوم  اگـر تشـکيل يـ   . ها که ظاهري سياسي دارنـد، در پـي ايـن فرصـت بودنـد     ي اين پرسشهمه

کـرد بـا همـه    ياگـر مسـئله  ... اي براي نظارت بر منطقه، پرسشي در خور پژوهش و سنجش باشـد اسراييلي ـ ترکيه 

اما چيزي متفاوت از اينها مـرا مشـغول کـرده    . هايي باشد که از آن پرسش ديگر کمتر نباشندابعادش آبستن پرسش

.است

چرخاند، براي اينکه درب پردازد و سکان مبارزه را ميسياست ميـ هميشه مي توانستم سرداري را ببينم که به

.گورستان را بگرداند

. شـد نمود، خصوصا هنگامي که مسـئله بـه سـرگردگان مربـوط مـي     چنين نگرشي تا حدود زيادي صحيح مي

.اندافتادهاند و چندي ديگر بر قالي قرمز واپسوانگهي چند پيشواي کرد با يک مارش نظامي فريب خورده

.اين نصيحت هنري کيسنجر بود و به خوبي اجراشد! ـ بگذار بر روي قالي قرمز راه بروند

×××

اين جـوان کـه از يـک روسـتاي دور افتـاده      . عبداهللا اوجاالن متفاوت است، زيرا هم تحول و هم مسئله است

بودنـد و از آنجـا بـه محفـل     پيشـوايان کـرد نوادگـان بزرگـان عشـاير     . اي گمنام آمده استکردنشين و از خانواده

ايـن سـوال دروازه اي خواهـد بـود     . شدنداي تبديل مييافتند و از يک بازيگر به بازيچهتوازنات بين المللي راه مي

:هاي ديگربراي پرسش

!ـ چه کسي اوالف پالمه را به قتل رساند؟

ي مشهور آلمان برپاشدند تا عبداهللا هاهنگامي که آنکارا اين اتهام را به حزب کارگران کردستان زد و دادگاه

نـام مسـتعار   (از آن روز مي بايسـت آپـو   . هاي قتل و جنايت پايين کشنداوجاالن را از موضع يک انقالبي به دخمه

رفـت و ترکيـه هـم بـا اختيـار بيشـتري       از سنگري به سنگري ديگر و از مکاني به جايي ديگـر مـي  ) عبداهللا اوجاالن

.ر گريالها و هواداران و خلقش اعمال کندهرگونه کشتار جمعي را ب

در . شهر را تا آستانه ويراني بـر هـم زده انـد   ٣٠روستاي کردنشين را تخريب کرده و بيش از ٢٥٠٠ـ بيش از 

عالوه بر مهاجرت اجباري پـنج ميليـون از خانـه و    . ترکيه هزاران کرد کشته شدند١٩٨٦ـ ١٩٨٤هاي حمالت سال

.در گوشه و کنار جهانکاشانه شان و آوارگيشان

در يکي از . هاي داخلي ترکيه را افشا نموده استخانهروزنامه اوزگورگوندم اسناد محرمانه بسياري از وزارت

:است، مختصرا چنين آمده) بسيار محرمانه(آن اسناد که شامل مالحظاتي براي نهادهاي ذيربط مي باشد و 
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در اسـناد  ." را تروريست خوانده يا مسـتحق سـر بريـدن بدانـد    بايد جوي مناسب آفريده شود که هر کردي "ـ 

ي کرد، رغم اندک تالششان براي حل مسئلهمسئوالن آمريکا علي. ترکيه چند مالحظه آمريکايي هم موجود هستند

:براي اين مقصود شروطي مقرر داشته اند

هم باشد، نبايد با آپو يا از PKKا ـ اگر بPKKـ مي توان براي مسئله کرد چاره اي يافت، اما نه با مشارکت 

.طريق وي باشد

المللـي قلمـداد   از اينجا مي توان دريافت کـه عبـداهللا اوجـاالن دشـمن درجـه اول برخـي مراکـز بـزرگ بـين         

.گرددمي

شود؟ـ آيا تاريخ امپراتوري عثماني تکرار مي

قاضـي محمـد و حـال حاضـر را دوبـاره      ـ آيا تاريخ مسئله کرد و پيشوايانش از ماد تا اردالن و از بدرخان تـا 

!کنيم؟مي

اگر به موقعيت . ـ اينگونه درخواهيم يافت که حزب کارگران کردستان از چه قدرت عظيمي برخوردار است

درپـي  هـايي کـه اينگونـه پـي    پرسـش . بينيم که چه قدرتي به دست آورده استآپو درون حزبش هم پي ببريم، مي

.رسانند که بيشتر به عبداهللا اوجاالن مربوط استميآيند، ما را به اين سوال مي

ـ اين مرد مرموز کيست؟

ـ آيا هيچ مرکز جهاني وجود دارد که وي را به اين موقعيت رسانده و به يکي از اسرار عصر مـا بـدل سـاخته    

باشند؟ و يا چند خصوصيت فردي وجود دارند که ملتي را در اطرافش گردهم آورده اند؟

اندازند کدامند؟که وي را به تکاپو ميهايي ـ محرک

گردد، چه هستند؟ـ اهدافي که به دنبالشان مي

کند؟ـ مردي که اين همه در هدف ديگران قرار گرفته است، چگونه زندگي مي

تا جايي که سـرکردگان کـرد را کـه وارث نياکانشـان هسـتند، پشـت سـر        . ـ آيا شخصيتي کاريزماتيک است

کند؟يشان مگذاشته و کمرنگ

اي است يا فيلسوفي انقالبي؟ـ آيا قاتلي حرفه

کند؟ چگونه به صحنه مسايل بزرگ آمد؟کند؟ کجا زندگي ميـ چگونه رفتار مي

×××

ترک کرده و به يک کلوب شبانه رفـتم تـا بـا عطـر     " ييلدز"ساعت يک بامداد شبي تاريک، اتاقم را در هتل 

وقتـي کـه گـوش بـه     . انگيز رد شدم و همه چيز را مضحک ديدمي دلااز کنار باغچه. رقص ترکي خود را بشويم

اين جوان با ... جواني فلسطيني سپردم که همسري ترک داشت و تصميم داشت بقيه عمرش را در آنکارا به سر ببرد

نمود، کم و کيف اين رابطـه را تا آنجا که فهميدم بيش از حد به من خدمت مي... حزب رفاه اسالمي رابطه داشت
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اوغال مرد روز بعد قرار مالقاتي با عبداهللا. الدين اربکان راهي بيابداز وي خواستم براي ديدارم با نجم... نمي دانستم 

اوغال اهداف حـزبش را بيـان نمـود کـه عبـارت بـود از؛       . ديداري طوالني بود. دوم حزب رفاه اسالمي تنظيم کرد

مـردي تيزهـوش و خشـکه    . هاي اسالمي پيرامـونش و سرزميناحياي رابطه اسالمي، مشروط بر محوريت استانبول

هنگامي که گفتگويمان به نقطه معلومي رسيد، از وي پرسيدم چه راه حلي براي مسئله کـرد در ترکيـه   . مقدس بود

:گزيند و در خصوص خود اوجاالن پرسيدمبرمي

ـ نظرتان در مورد عبداهللا اوجاالن چيست؟

ن کلمات گفتگو را ـ که در ساختمان پارلمان ترکيه انجام شد ـ بازنويسـي    آخري. فورا چهره اش رنگ باخت

. خدمتکار را که جـواني خـوش ترکيـب و بشـاش بـود داخـل اتـاق ديـدم        . کردم و به اتاقم در هتل ييلدز بازگشتم

.پرسيدم؛ توران اينجا چه مي کني؟ با کمال خونسردي گفت اتاق را تميز مي کنم

عضاي حزب کارگران کردستان را که براي بردن پنهاني من به کوهستانها مي آمدند، ـ الزم بود هيچ يک از ا

کـافي بـود سرگذشـت ييلمـاز گونـاي و      . ترکيه نجاتت دهد" ميت"تواند از چنگ آگاه بودم که کسي نمي... نبينم

دولت ترکيـه در  . يابيافتند، اطالعياشار کمال را بداني ، تا بر راهکارهاي ترکيه در برابر کساني که به چنگش مي

برخي به حبس ابد و ديگران نيـز بـه   . هاي گذشته شمار بسياري نويسنده، متفکر و آکادميست را دستگير کرد سال

شدند که آن هم دنبالـه  قانون مبارزه با ترور محاکمه مي٣٥١٧اينان مدام با ماده . هاي طوالني محکوم گشتندحبس

اسـماعيل بشـکچي،   : شناسـم اينـان هسـتند   از جمله نويسندگاني که مـي ... شتقانون نسخ سرگذ... قانون روم است

عالوه بر شـمار زيـادي از روزنامـه    . هالوک گرگر، پرفسور يالچين کوچوک، دکتر فکرت آلشکايا و خليل انليشو

مجـامع  نگـاران واعضـاي  همچنـين قتـل روزنامـه   . شـود نگار و وکيل و استاد دانشگاه که بالغ بر ده هزار زنداني مي

پـس از  . پيدا شـد ) درسيم(جسدشان زير پلي در منطقه تونجلي" چتين کافي"و " حسن کايا"از مقتولين؛ . حقوق بشر

سپس داوفان سيفليت و ايبو دمير ربوده شده . چند روزي جسد کمال کيليک هم پيدا شد که همان عاقبت را داشت

نگـاران کراواتـي بـه دنبـال چنـين دردهـاي       يا روزنامهواضح است که نويسندگان . و به همان شکل به قتل رسيدند

.افتندحساسي نمي

.ـ ولي من کراواتي نيستم

.بعداز بررسي آخرين رشته افکارم، اين تصميم من بود

آنان از آزمون يک مرکز علمي وابسته به دانشگاهي . سي و شش پزشک عرب در سالن هتل جمع شده بودند

:در آن محيط آهنگين دزدکي به کنارم آمد و گفتمردي . آمريکايي بازگشته بودند

شناسي؟ـ مرا مي

ديدن يک هموطن در کشوري که ميهن تو نيست، همانند آن است كـه دفترهـاي کهنـه دبسـتاني خـويش را      

. مرور كني
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کن لي. ها هم سراغي ندارماي در اين شهر ندارم و خوشبختانه در روزنامهشناسند، گذشتهـ اينجا مردم مرا نمي

خـدمتکاران هتـل هـم از سـر کنجکـاوي بـا       . اين جوان از خود راضي باعث شد که جمعي ديگر اطرافم را بگيرند

هاي رستوران و رانندگان تاکسي دانستم که چرا خدمتکاران هتل و گارسونمي. هاي فضولشان به من نگريستندنگاه

.ختلف اطالعاتي داشتندهاي مبي شک به خاطر روابطي که با سرويس. کنندکار اضافي مي

معلوم بـود  . ـ براي رفت و آمدم مشکلي پيش آمد؟ حکايتي در مورد بازار پوست ترکيه را در هتل بيان کردم

. که کسي حکايتم را باور نکرده بود

بـه نحـوي اتفـاقي بـا وي     . کار مي کرد" مليت"همان شب چشمم به دختري خبرنگار افتاد، در روزنامه ترکي 

براي اولين بار در زندگيم و اجبارا پـولي بيشـتر از   . در هواپيمايي که از مسکو مي آمد وي را ديدم. دمآشنا شده بو

يـا متفکـري   ... گمان کرده بود که خيلي مکارم ... حقوق ناچيزم پرداخت کردم و روي صندلي درجه يک نشستم 

دختر مذکور فرصت خـوبي را  ... داشت حساسيت زماني را در برخوردش مدنظر... ام ويا مردي سر به زير برجسته

آن مرد پنهاني در رفت و . برايم فراهم نمود تا با يکي از کارمندان مجامع حقوق بشر گفتگويي طوالني داشته باشم

ها از گروه عبداهللا اوجاالن و ها و شکنجه و کشتارهايي که ترکآمد بود و چند گزارش طويل در خصوص زندان

يا محافظ روستا : ه بودند را در اختيارم نهاد، حکام ترکيه آنان را بر دوراهي گذاشته بودندکردهاي مدني تهيه کرد

.شوند و يا کشته شوند

. گـو داشـت  زنـدانبان وضـعيتي نيمـه روانـي و هـذيان     . عالوه بر اين يک زندانبان ترک را به من معرفي کـرد 

رويـداد  . هـاي ديـاربکر سـخن گفـت    نـدان آشـکارا از وضـعيت ز  . اعترافاتي کرد کـه بـاور کردنشـان سـخت بـود     

کـه  PKKتـرين مرحلـه توسـعه    در با اهميـت . ها را بازگو کردبا شعار تنوير زندانPKKخودسوزي چهار عضو 

در PKKاين مرحله دوشادوش جنگ وحشيانه نيروهاي ترک بر عليه گريالهاي . هاستمرحله مقاومت در زندان

هنـوز هـم چنـد عکـس از گريالهـا را کـه بـا مسلسـل         . ان هم با آنان بودندکارها و محافظهجريان بود و دموکرات

.امسربازان ترک کشته شده و جسدشان را در مالء عام گذاشته اند، نگه داشته

آنان نماينده جرياني هستند کـه از پدرانشـان بـازتر    . گشتمهاي ترکيه ميـ بايستي به دنبال دانشجويان دانشگاه

امـا آن دختـر جـوان    . ممکن بود مـانع از رسـيدنم بـه هـدف شـوند     . آشکارا حرکت کنمليکن دشوار است. هسند

.توانست کمکي به من بکندنگار ميروزنامه

ولي در مقابل اين دختر احساس شرمي داشتم که دريافتم رابطه عميقـي بـا شـکل    . کشيدمبندرت خجالت مي

.احساس مي کردم با اين دختر يکي هستم. گيري شخصيتم دارد

هـايي کـه مـدتي    نگرانـي ... شاهکارهاي عظيمي که به زمينم زدند . ـ دوست داشتم همه چيز را به وي بگويم

اش تنها وسيله ايجـاد رابطـه صـوتيمان بـود و مسـئله زبـان       زبان عربي کج و کوله. ربايندمديد خواب از چشمم مي

. داشـت ان سـوم مـرا بـه حيـرت وا مـي     هاي جهآگاهي و شناختش از تاريخ ديکتاتوري. شکستمان را ميوحدت
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گوينـد،  هـا ماننـد وي سـخن مـي    پنداشـت همـه تـرک   مي. کردتنديس مسي مصطفي کمال آتاترک ناراحتش مي

حتي گويي هرگز . فرستدکنند که او براي آنها ميکنند و همان اصواتي را باز توليد ميايستند و از وي تقليد ميمي

وقتي که از سرنوشت تاريخي ترکيـه  ....کنده بر ضد کماليسم هيچ انقالبي برپاانسان ترک نخواهد تواست در آيند

رســاند و همزمــان در ضــميمه سرنوشــت وي را بـه آســتانه اروپــا مـي  . بحـث نمــود، همــان سـخنان را تأييــد نمــود  

يـد  در ضمن سخنانش وقـوع تغييراتـي جـدي در ترکيـه را بع    . گيردهاي تاريخي استبداد شرق جاي ميديکتاتوري

.دانستمي

هاي گروهي که بـر افکـار و عاليـق مـردم     از رسانه. تبار استپس از ساعتي چند دختر اظهار داشت که عرب

و بـا  " ويشـو تـي  "از شبکه رسمي ترکيه تا شبکه بـي پـرده   . کنند، حرف زدنظارت دارند وآنان را جهت دهي مي

.محافل بزرگ فراماسونري منبع درآمدش بودندگفت که " مليت"کمال صراحت از قدرت بي حد و مرز روزنامه 

اگر برحسب ضرورت لب . نگار جوان بيفتمچيزي نمانده بود در مقابل نيروي جاذبه مبتکرانه آن دختر روزنامه

دانـم کـه   آن مـرد سـخت و سـنگيني کـه همـين قـدر مـي       . گفـتم بستم، از انگيزه رفتنم نـزد اوجـاالن مـي   فرو نمي

هايم را در اختفا گذاشتم و دختر هم نوشته مهمي بـرايم گـردآوري   کاري انگيزهمحکمدر نهايت... شناسمش نمي

دهنـد و شـامل معلومـات ارزشـمندي     کرد که عادتا در اختيار نويسندگان پژوهشهاي راهبردي روزنامه ها قرار مـي 

.شودمي

اي بخشي هم شامل جايزهاش موجود است وو پروژه کردي" آپو"ها معلومات فراواني در مورد در اين نوشته

...براي کسي که محل اقامتش را لو دهد و يا در مورد آن اطالعاتي بدهد، يا براي کشتنش 

:از دختر جوان روزنامه نگار پرسيدم

ـ اگر محل اقامتش را بداني و يا بتواني مسمومش کني، چنين کاري خواهي کرد؟

:به سردي و آرام پاسخ داد

.امـ اگر چنين کنم روسپي

داند و معلومات زيادي در رابطه با شخصيت ايـن مـرد کسـب نمـوده     پي بردم در خصوص اوجاالن بسيار مي

:هايي که در دفترش بود اين جمله را به خاطر دارماز يادداشت. است

."ي خيال خود وي است که به خيال ما بدل گشته استنتيجه. اش عملي صرفا هوشمندانه نيستزندگي"ـ 

همين قدر در مورد اين دختر بدانم تا چيزهاي بيشتري را دانسته و با خود تصـميم بگيـرم کـه سـفر     کافي بود

.آينده ام را با وي ادامه دهم

هايش را به شيوه اي زننده برجسته کرده بود و آمدن اين خانم که گردنبندي از مرواريد ناياب داشت و پستان

دختر را با خود برد و ديگر هرگـز وي را نديـدم و   . اي تبديل شدي تازههاي يک گاو شبيه بودند، به نگرانبه پستان

!نفهميدم اين خانم ـ گاو که بود؟
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. الزم بود در کنار رخدادها موضـعي داشـته باشـم   . رفتمبايست به دنبال جزييات مکان و زمان اين سفر ميمي

:کنارم نشست و گفتروزي که در رستوراني مشغول صرف غذا بودم، مردي بدون رخصت در 

.ـ مرحبا حسن

مشکل نبود بدانم که وي يکي از اعضاي . وقتي که سيگارم را روشن کردم، برق تيز چشمان سياهش را ديدم

PKKاما چيـزي در مـن شکسـت و تکـه     . دادنداين اسمي بود که طبق قرار قبلي با آن مرا مخاطب قرار مي. است

. تکه شد

براي اينکه با شتاب کارها را شروع کنيم به او گفتم کـه بـراي   . امرام زيستهـ بندرت لحظاتي چنين جدي و آ

ساعت را طي کرده و ٥٦کنم، قريب ي کاري اوجاالن ياد ميبراي رسيدن به جايي که از آن به حوزه. امسفر آماده

سـرانجام مـن بـه    . بلد بودنگار بود، کارهاي سنگيني همخود را به راهنمايم سپرده بودم که عالوه بر اينکه روزنامه

.... ام کـه از جـايي بـه جـايي ديگـر در جـوالن اسـت و بـه سـوي خطـر دسـت مـي يـازد             اي رسيدهنزديکي افسانه

:شان را نداشتمزدند و آنچنان سريع بودند که ياراي گرفتنهايي در اطراف پرسه ميهايي که چونان گرگپرسش

:ايي از اين دست بودندهراند، پرسشتنها چيزي که بر ذهنم حکم مي

به قتل رساندي؟١٩٨٠ـ چگونه چهار ژنرال را پس از کودتاي 

کني؟هاي خاورميانه و اروپا حرکت ميـ چگونه در سرزمين

کني؟هاي نظامي بزرگ را هدايت ميـ چگونه اين عمليات

ـ منابع دارايي و درآمدت چيستند؟

کني؟ستند، برخورد ميـ چگونه با اين ارتش بزرگ زنان که پيرامونت ه

ترس چيست؟! ـ آپو

هاي فراواني وجود دارند که از ترس لحظه. اش در جنب و جوش بودمترس آن حيطه وسيعي بود که زير سايه

:تکرار چنين لحظاتي سخت است... جوشندمي

.يابيممان را ميـ در ترس ذات

.کنيممان را آماده ميـ در ترس سرگذشت

مانند آنکه به دنبال کفش کودکي باشي و آن کفش به شکل . ايلي ديگر زنده خواهند شدـ در ترس معاني مس

در ترس به دنبال معاني سرگردان هسـتي کـه   . يا شکل پتويي که کودکي بر روي آن زاده شده. يک قصيده درآيد

.در هزارتوي افکار، انسانيت را مجددا زنده کرده و عدالت را بر انسانها تقسيم مي کنند

.ها آمدهمينکه آپو نزدمان آمد، فورا چيز ديگري بر سر پرسشـ
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گـر  بـر آسـتانه پرسـش هـا نظـاره     . هايي تازه که قبال در خاطرم نبـود، در بـرم گرفـت   خيالي تازه براي پرسش

آپو در جستجوي سـاختن تنديسـي از   . .. هايي باستاني بودم که از لجنزار چند قرن گذشته و در تصادم بودندتمدن

بيش از آن ... تاريخ در گزينش افرادي که خواهانشان است، اختيار تام دارد. ش و يا اقتدار مطلق خويش نبودخوي

با وجود اين واقف بود که شخصيتي اسـت کـه در تـاريخ خلقـش داراي     . هايم گم شودبين بود که در پرسشواقع

مسئله کرد و در بحبوحه مسائل و معضـالت  ترين روزهاي جايگاه و منزلتي ويژه بوده و مردي است که در بحراني

.عديده بشري به ميدان آمده است

.ـ اين اوجاالن است در مقابلم

.کندجز اين چيز ديگري را تحميل نمي. دارد سيگار نکشندکشد و مهمانانش را واميـ سيگار نمي

ـ پس اولين نقطه شروع با اوجاالن از کجا خواهد بود؟

پس چطور است از قهر . نقالبي معتقد بود که هميشه دشمنان را مرعوب خود ساخته استاين مرد به تأثير قهر ا

اما او تک و تنها . بردم کتابي شودانقالبي شروع کنيم؟ اين نقطه را براي سرآغاز گفتگويي برگزيدم که گمان نمي

نـه آنچـه مـن    . دش خواسـت گرداند که خواين هم اوجاالن است که مرا به سرآغازي برمي. در اين مسير قدم نهاد

:اي روشن و غيرقابل انکار از آن برگيرمخوانم تا نتيجهنوشته هاي کتاب را مياکنون دست. برگزيدم

...ات بنگرياش، اگر با ديد گذشتهتواني بخوانيـ نمي

.نگر بخوانيـ بايستي با ديدي آينده

ي زير بار سنگين قانون تحريم سرگذشت؟ااي بدون سرگذشت هستم يا خوانندهآيا من خواهان خواننده

کسي که اوجاالن را بخواند و در تضادهاي عميق شخصيت اين . خوانممن براي سرگذشتي تازه فرا مي... ـ نه 

کسي که اوجاالن را بخواند در ضمن درخواهد يافت که ما . مرد فرو رود، بايد در جستجوي سرگذشتي تازه باشد

. گرايي که از روي افکار زودهنگام پرده برمي دارد و تاکنون اسيرشان هستيم، گرفتـاريم بيش از نياکانمان در واقع

:براي اولين بار مردي را ديدم که به من گفت... صدها مرد را ديده ام

.ـ اين منم

کوشد گره کور خود را بگشايد؟اين مرد ناشناخته گره مانند چيست که ميـ راز قدرت در چيست؟ راز

به پيشواز روزهاي پس از نخستين روز . اگر با ديد گذشته هم بينديشيم. ز را با ديد آينده بخوانيماين هفت رو

.بياييم تا زمان را از دست ندهيم

نبيل الملحم
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روز نخست با آپو
دانيم هر نقطه شود همانطور كه ميحلقه از هرجا كه شروع شود، به همانجا نيز ختم مي: الملحمنبيل

تـرين شـكل هندسـي در اكثـر     به نظر من دايره و حلقـه كامـل  . اسب براي شروع حركت استحلقه، من

شايد زندگي . زرتشت قرابت بسياري داردكه با فلسفه" ايزديان"حداقل در فلسفه . ها و اديان استفلسفه
مـردي  . كنيمبينم كه گفتگويمان را با خود وي آغاز بهتر مي. عبداهللا اوجاالن نقطه شروعي در حلقه باشد

آيا اين حرف درست است كه تـا كنـون بـدنبال    . كه تا كنون سرگردان بدنبال مادرش براه افتاده است

مادرت سرگرداني؟

اولين و . اما براي من، مادرم براي من مسئله است. دهدمادر، زيربناي زندگي انسانيت را تشكيل مي: رهبر آپو

آماده نيست كه از من استقبال كند، چـرا مـرا بـدنيا آوردي؟ در كنـارش     اين دنيا،: ترين سوالم از وي اين بود مهم

تو مسبب به دنيا آمدن : امگونه مهري از وي در دلم نبود و هميشه از وي شكايت كرده و گفتهزندگي نكردم و هيچ

ر بين ما حاكم بوده ارتباطم با وي فراتر از ارتباطي دوستانه يا غير دوستانه بود، تضاد و درگيري دايمي د. من بودي

ها برخي جوانب مثبت و برخي جوانب منفي داشته و مجموعه اينهـا در سـاختن شخصـيت مـن     اين درگيري. است

اگـر انتقـام   : اش كه بر من تاثير گذاشت اين بـود اولين كلمه.مادرم نيز از اين وضعيت بيزار بود. اندتأثيرگذار بوده

.ريكردن را نداخودت را نگيري، حق زندگي

ـ انتقام از چه كسي؟
.زني پرخاشگر بود.... از دشمنانمان در روستا: رهبر آپو

هاي نهفته در درون وي بودي؟كردن عقدهاي براي خاليـ تو وسيله
كـرد كـه مـن حـق     احسـاس مـي  . بله مرا به دنيا آورد تا براي انتقام زندگي كـنم نـه بـراي زنـدگي    : رهبر آپو

معلـوم اسـت   . كرد بدون اينكه هيچ مسئله ديگري در ذهنش باشـد ر اين مرا بزرگ ميبخاط. كردن را ندارمزندگي

هايي چرا اين زن چنين چيز. توانستم آنها را عملي كنمهاي وي بزرگ و دست نيافتني بودند و من نميكه خواسته

خواست؟ در حاليكه من هنوز خردسال بودم؟را از من مي

تي و برايش تالش ننمودي؟ـ چرا آرزوهايش را برآورده نساخ
بهمين سبب بطـور دائـم در حالـت    . خواستتوانستم جنگي را انجام دهم كه وي از من ميمن نمي: رهبر آپو

خواست برايش انجـام دادم،  آنجه را كه مي: بسيار خوب بياد دارم. شدپيوسته با من درگير مي. بردهجومي بسر مي

. كنمخواهي من خصومت و دشمني پيشه نميه تو ميآنطور ك: به وي گفتم. اما كامال برعكس

ـ پس چگونه آرزوهاي وي را به حالتي معكوس عملي نمودي؟ 
رفـاقتي صـميمانه و   اي اساسـي بـراي ايجـاد   شان را به پايـه شمرد، خصومتآناني را كه دشمن برمي: رهبر آپو

خواسـت در مقـابلم قـرار دهـد، خصـومتي      يام مـ هاي كه از همان دوران خردساليآن دشمني. پايدار تبديل كردم

هـايي  اگر چنين دشـمني : براي اين مسئله بسيار به تفكر پرداختم و گفتم. وار بود و هيچ دليل معقولي نداشتديوانه
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اي داشتيم و مادرم در خانواده اي كه با آنان دشمني ديرينه. گرفتداشت، زندگي رنگ بهتري بخود ميوجود نمي

تـرين  ديد، پسري همسـن و سـال مـن بـود كـه بـه يكـي از صـميمي        ا جزو وظايف مقدس خود مينيز دشمني آنانر

بـه يـاد دارم، مـادر    ... اين برخورد باعث ناراحتي مادرم شد. او را مجذوب خويش ساخته بودم. دوستانم تبديل شد

حيثيت است چـرا بـا ايـن    آبرو و بيپسرت بي: مان ديد، مادرم را مطلع كرد و گفتبزرگم روزي مرا با پسر دشمن

پسر دوست شده است؟

بايسـت  بينم كه ارتباطم با پسري كه از قرار معلوم مـي آورم، ميام را بياد ميزمانيكه خاطرات دوران كودكي

هاي بعدي شد، در بطن ارتباط مـذكور  دشمن من باشد، ارتباطي صميمانه بود و حركتي بود كه راهگشاي پيشرفت

با اين ارتباط بود كه برعليه بعضي از مسايل شوريدم و توانستم از بروز احتمالي بسـياري  . دحركتي سياسي نهفته بو

نمودم، كامال برعكس آنان عمل مي. توانستند در شخصيت من پيشرفت كننداز مسايل منفي جلوگيري كنم كه مي

مني آنها را بـه يـك زنـدگي    دش. معنا را عوض كرده و آنها را از خود دور ساختمهاي بيجهت بسياري از دشمني

آكنده از رفاقت و سرشار از اميد تبديل نموده و بجاي كين و نفرت، دوستي، صفا و صميميت و اعتمـاد وافـري را   

. جايگزين نمودم

.ـ اين شيوه تفكر از ديدگاه و زاويه ديد كنوني است
هـاي سـاده را بـا مـردم قبـول      نياگر چنين دشـم : كنمدر حال حاضر با اين مسئله چنين برخورد مي: رهبر آپو

اگر . كردمشدم، توانايي و مهارت الزم براي تكامل كنوني را كسب نميكردم و به اين شيوه دشمني متقاعد ميمي

گرايـي را از خـود دور كـرده و بـه ايـن سـطح از       توانسـتم ذهنيـت عشـيره   نمـودم، نمـي  در آنزمان اين را قبول مـي 

.دوستي دست يابمميهن

كرد، بايد بخاطر جو حاكم موجود دست درت كه تو را به انتقام و دشمني دعوت ميـ اما ما

دارد تا از فضاي حـاكم  اين نيز ما را وامي. هاي شخصيبه چنين كاري زده باشد نه بخاطر عقده

شـود،  جويا شويم، چون اين يك واقعيت است كه دشمني با خواست و آرزوي فرد ايجـاد نمـي  

به عبارتي ديگـر واكـنش و پاسـخي اسـت بـه خصـومت ورزي طـرف        . ...دشمني دوطرفه است

حال كه اينطور است بهتر اسـت كـه بگـويم مـادر عبـداهللا اوجـاالن قسـمتي اسـت از         .... مقابل

ا به عبارتي ديگر در مركز خاطراتي قرار دارد كه گاه افراد و جاهـاي مخصـوص را   ي... خاطرات

كنيـد، از وجـود پـدرتان هـيچ خبـري      تان بحث ميدقت كنيد شما كه از مادر... گيرددر برمي

. تأثير استانگار پدرت آماده نبوده است و يا وجودش بسيار كمرنگ و بي. نيست
بايـد در اينجـا مـادرم را از لحـاظ روحـي و      .... مادرم در دوران كودكي بسيار بر من تأثيرگذاشـت : رهبر آپو

كنـد، سـن كمـي    زمانيكه براي بار اول ازدواج مـي : واج كرده بودمادرم دوبار ازد... رواني مورد ارزيابي قرار دهم

اما همسر دومش يعني پدرم بسـيار پيـر بـوده و مـادرم چيـزي بـه       . فكر كنم كه همسر اولش فوت كرده است. دارد
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كرد كه لياقت وي را ندارد، در هر از اينكه به همسري وي درآمده بود سرشكسته بود و فكر مي. آوردحسابش نمي

.داداني با وي بر سر مسئله رد و يا قبول كردنش درگير بود و دعواي زنانه خود را تا به آخر انجام ميزم

!ـ دعواي زنانه تنها در مقابل پدرت؟
در . هماننـد زنـي مسـتقل و قـوي بـود     ... انگاشتمردان را هيچ مي... بلكه در مقابل تمام مردان... نه:رهبر آپو

اما مادرم هيچ حسابي . دهدهر انساني هنگام جنگيدن، برخي از مسايل را مدنظر قرار مي.اينگونه دعواها جسور بود

. كرداي نميرا براي هيچ نتيجه

ريـزي كنـد،   شخصي كه متوجه شود نيروهاي مقابلش قوي هستند، بايد تمام محاسباتش را بر اين اسـاس پـي  

امـا اگـر   . ضربه شصت محكمي نشان وي داده خواهد شدهمچنين بايد اين مسئله را مد نظر داشته باشد كه احتماال

. كـرد مادرم مي ديد كه حقش پايمال مي شود حتي اگر مسئله بسيار ساده هم بود، عصباني شده و مرافعـه برپـا مـي   

تـأثير بـودم و   در دوران كـودكي خجـالتي و بـي   . ترسـيدم ميهنگامي كه كودك بودم، از اين شيوه برخورد بسيار 

اين زن چگونه در مقابل اين مردم : پرسيدمبه كناري كشيده و از خود مي. تا به آخر با وي مبارزه كنمتوانستمنمي

اينطور بود كه حاكميت خويش را بر تمام اهالي . در اين غوغاها پدرم حضور نداشت! جنگد؟ايستد و با آنها ميمي

.كسي نبود كه از وي نترسد. روستا ايجاد كرد

ـ اسمش چي بود؟
.كردندخطابش مي" عويش"عايشه، :هبر آپور

ـ زيبا بود؟
.ي زمخت و خشني داشتچهره. نه:رهبر آپو

!كني در چه سالي بودند؟ـ اين مسائلي كه از آنها بحث مي
).ميالدي١٩٦٠(٦٠در دهه :رهبر آپو

!ـ روستاي شما در كجا قرار دارد؟
اگر به موازات رود فرات نيز حركت كنيم، . نه فرات دور بودكيلومتر از رودخا٥روستاي ما حدود :رهبر آپو

.كيلومتر از مرز سوريه دور بود٨٠تقريبا 

ـ اين روستا هيچ خصوصيتي دارد كه آنرا از روستاهاي كرد مجاور متمايز كند؟ يا بخشـي از  

مكاني است كه در آن خصوصيت و اعتقادات مخصوص بخود را دارد؟
روسـتا  ٦. شـود راي چند خصوصيتي است كه بدين وسيله از ديگر روستاها متمايز ميروستاي ما دا:رهبر آپو

نام روسـتاي مـا   . نشين و سه روستاي كردنشيننشين، دو روستاي تركيكي از آنها ارمني. انددر اطرافش واقع شده

است و دقيقـا در  است، به نظرم اين عنواني عربي" عينو"روستاي ديگري هم وجود دارد كه اسمش. است" عمرلي"

احتماال در دوران قديم ارمني يا . است" آرام"و " جبين"روستاهاي ارامنه اسمشان . قرار دارد" فرات"ي كنار رودخانه

هـا  كنم از طـرف تـرك  اين سه روستايي كه از آنها بحث مي. زيرا اسمشان تركي نيست. آشوري نشين بوده باشند
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شخصـي دربـاره   ... انـد ديگر نيز كـه نزديـك كوهسـتان هسـتند، كردنشـين     روستاهاي . اندمورد تعرض قرار گرفته

.اندها به وجود آمدهبراي جنگيدن با ترك" اوجاالن"ي خانواده و روستاي ما كتابي نوشته و گفته است كه خانواده

گوييد؟ـ اين مسئله ردپايي تاريخي دارد يا شما مي
در اين خانواده چند . ها وجود داشته استهايي با تركرگيريزنم در تاريخ خانواده ما دحدس مي:رهبر آپو

ام مردي عاقل و پدربزرگ پدري. بنابه اقوالي پادشاهي نيز از ميان آنان برخاسته است... اندكردهمرد بزرگ زندگي

پـدر بـزرگم در   : گفـت همچنـان كـه پـدرم از پـدربزرگم مـي     . اي داشـته اسـت  هوشيار بوده و نظرات روشـنگرانه 

دواني مقـام اول راكسـب كـرده، در سـواركاري اسـتاد و      واركاري مهارت داشته است، هميشه در مسابقات اسبس

.مردي تيزهوش و عاقل و انساني به تمام معنا بوده است

. رسد كه بايد پدر و پدربزرگت را با هم مقايسه كنيمـ اينطور به نظر مي
نيم، بايد بگويم كه پدرم همچون سايه وي بوده است و هرگز با اگر پدرم را با پدر بزرگم برآورد ك:رهبر آپو

اند، اما پـدرم بـه هـيچ    عموهايم مردان با ابهتي بوده. ترندحتي عموهايم نيز از پدرم متفاوت. هم قابل مقايسه نيستند

.كدام از آنها شباهت ندارد

مسـلماني  ... كـرد را ادا مـي در اسـرع وقـت نمـازش   . ي پدربزرگ و عموهايم بزرگ شده استپدرم در سايه

از اين لحاظ بسـيار  . بسيار آرام و متين و از جار و جنجال و خرابكاري بدور بود. كردار و مومني با ايمان بودراست

.اي ضعيف داشتصداقت داشت اما در عين حال منفعل بود و اراده

هاسـت و  چـالش خانواده شما نيز تركيبـي از ... ـ روستاي شما اختالطي از چند تمدن است

گـويي از پـاكي و   بعنوان مثال از پدرت كـه مـي  .... خود شما نيز تركيبي هستيد از عشق و كينه

كنـي از خشـونت و   شود، اما هنگامي كه از مـادرت صـحبت مـي   صداقت و متانت وي بحث مي

شود كه اين مايه خجالت تو بوده و پدرت نيـز مـردي منفعـل بـوده     هاي وي بحث ميدرگيري

.است
هـاي  توانم بگويم كه منطقه من تمـدنهاي بسـيار و ملـت   مي... اين مسايل بنظر من با هم در ارتباطند:هبر آپور

. انـد ها نيز در آنجا زندگي كردهگوناگوني را بخود ديده است؛ عرب و ارمني و ترك و كرد و حتي آثار آشوري

. ي خـود در آوردنـد  ترك، ملل منطقه را تحـت سـلطه  هاي اما بيگ. اندي ما با هم درآميختهها در منطقهاين تمدن

در اين مرحله است كـه احتمـال   . ابتدا ارامنه را سركوب كردند و بعد از آنها خواستند تا كردها را سركوب نمايند

چـرا ايـن را   ... ها بپـا كـرده اسـت   اين خانواده جنگي را بر عليه ترك. ام داراي نقش مهمي بوده باشددارد خانواده

به چه معناست؟" اوجاالن"داني مي... كندام اين را بازگو مييم؟ نام خانوادگيگومي

.ـ نه
گويند اين خانواده به اين سبب داراي جايگـاه و مقـامي تـاريخي    مي". انتقام گيرنده"اوجاالن يعني :رهبر آپو

معلومـات  . انـد كـرده ا برپـا  هطوالني را برضد تركاين خانواده چند جنگ: گويد كهتاريخ اجدادم مي. بوده است
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دوسـت  . داشتها را بسيار دوست ميديگري نيز كه وجود داشته و بر آن به خوبي واقفم اين است كه پدرم ارمني

كه دچار كري و اللـي  ها بودند كسانيدر ميان آن... هايي بود كه در جاي خود ماندگار شده و ضعيف بودندارمني

اي ها بود و هرگز با قشـر ثروتمنـد تـرك ميانـه    پدرم آشنا و دوست آن. اندگشتهو كوري شده و بيچاره و درمانده 

هـايي برگزيـده يـا    داشت و همچون انساناگرچه مسلماني اصيل و پاك بود، اما ارامنه را بسيار دوست مي. نداشت

ي به قرابت و ارتباط با ام راضخانواده. هاي بسياري آموختتوان درساز اين رفتار مي. نگريستباتجربه به آنان مي

. پرداختندها ميقشر حاكم ترك نبودند و حكام ترك نيز در مقابل به نفي و انكار آن

ـ اين خانواده به مثابه يكي از مراكز قدرت و تاثيرگذاري بر روي اطرافيان چـه جايگـاهي   

!داشت؟
د توسـعه يابـد امـا از لحـاظ معنـوي      اين خانواده از لحاظ مادي داراي قدرت چنداني نبود كه بتوانـ :رهبر آپو

اما زيربنـاي  . و نفوذ بسياري بر اطرافيانشان داشتندبودهداراي روحيات بسيار بزرگي . ام بسيار با نفوذ بودندخانواده

ي در زمان تولدم جنگ بين خانواده. اي منطقه صاحب زمين باشدمادي چنداني نداشتند تا بتوانند در ساختار عشيره

.ا خاتمه يافته و حدودي براي آن ترسيم شده بودهما و ترك

شـدن قـرار گرفتـه    رفته بودند و كردها نيز در مرحلـه آسـيميله  ها در اين زمان در منطقه از بينها و عربارمني

حتـي از خـود خجالـت    . هنگامي كه چشم به جهان گشودم، چيزي نبود كه بتوان اسـم كـرد را بـر آن نهـاد    . بودند

از طرفي ... كرد بودن بالي بزرگي بر سرم خواهد آورد: گفتمكردم، ميه به هويت خود فكر ميهنگامي ك. مكشيد

پس كرد بودنم چه معنـايي خواهـد داشـت    . اگر هويت خود را انكار كنم برايم عيب بزرگي است: گفتمديگر مي

!اگر نتوانم برايش كاري انجام دهم؟

امي كه آپو به ايـن دنيـاي سرشـار از صـداها،     هنگ... گرديم به دنياي دروني ـ دوباره برمي

ريـزي  تواند تمام اين چالشها و تضادها را گرفته و دوباره آنها را از نو پايهگردد، ميچالشها برمي

!كند؟
بدون شك اين تضادها تنها در شخصيت من وجود ندارد، بلكه در كل جامعه وجود دارد زيربنـاي  :رهبر آپو

بهترين چيزي كه از اين تابلو ... گيري و پيشرفت بسيار فقير و درمانده استاز لحاظ شكلجامعه . محكمي نيز دارند

ي خويش درآورده و تا بـه آخـر پـيش    توانم بفهمم اينست كه تاكنون كسي نتوانسته اين جامعه را تحت سيطرهمي

ي خـويش  را تحـت سـلطه  مادرم اين راه و رسم را از هم فروپاشيد و توانسـت مـرد   . مردساالري حاكم است. رود

٢آغا. نشين و فقير بودروستاي ما روستايي زارع. هاي ديگري هم داردتابلو بخش. اين بخشي از تابلو است . درآورد

خانواده ما هم اگر چه از لحاظ مادي فقير بودند، امـا مـادرم هيچگونـه بـدي را در حـق ايـن خـانواده        . هم نداشت

آمدنـد، روسـتاييان از آنهـا    وقتـي از شـهر بـه روسـتاي مـا مـي      . رادرش بودندگرمي مادرم پنج بپشت. پذيرفتنمي

لفظ ارباب در زبان كردي٢
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اگر به موزاييك مليتي منطقه نظري . گرفتاز يك نظر مادرم بخشي از قدرت خود را از بستگانش مي. ترسيدندمي

مـع شـده و   ها دريـك مكـان ج  تمام اين ملت. هاي ديگر تسلط نداشته استبينيم كه هيچ ملتي بر ملتبيفكنيم، مي

اگـر  . ي آنهـا قـدرتي مهـري بـود بـر پيشـاني همـه      بطوري كه بـي . ي آنها درگير نوعي پسروي و ناتواني بودندهمه

گيري شخصيت من توانست بر شكلام نميتوان گفت خانوادهبخواهيم موضوع را برگردانيم و از خود بگويم، مي

مدت زمـاني طـوالني بـود كـه     . ي بر من وجود نداشتهنگامي كه بزرگ شدم هيچ نوع نظارت. كنترلي داشته باشد

از درگيـري  . نفع بسياري از تضاد ميان پدر و مادرم بـردم . باز كنمهاتوانسته بودم راه خود را از ميان اين همه تضاد

نيكه معلوم است زما. نمودمبايست راه خود را باز مياز اين جا بود كه مي. بين آنها دانستم كه چندان فهميده نيستند

.داريمحيط اطرافت اينگونه پراز تضاد باشد، بايد بداني كه چه چيزي داري تا بتواني خود را سر پا نگه

ي ديگـري بـراي گـذار از خـود وجـود      ـ آيا در اين تابلوي پر از تضاد و درگيري، نمونـه 

ـ ... اي كه توجه عبداهللا اوجاالن را بسوي خود جلب كندنمونه... داشت؟ ري پيـدا  آيا نمونه ديگ

نكردي كه زيباتر و به تو نزديكتر باشد؟ نمونه اي كه در برابر ايـن همـه تضـاد و هيـاهو بتوانـد      

آرامش و تفاهم و همرنگي را تداعي كند؟
ي آيـد يـا نـه؟ بـه آينـده     كردم تا بدانم آيا كسي دنبـالم مـي  سر نگاه نميبه پشتدر اين مورد هيچ:رهبر آپو

سـاختم  بايست از دختران جوان پيرامونم، شخصيتي ميمي... ساختمت اين خلق را ميبايسمي. نگريستمخويش مي

توانم بگويم كـه فكـر   مي. ام بود، يكي از رفقايم بودجواني كه پسر يكي از دشمنان خانواده. كه خواستار آن بودم

ارتباطاتي كه نتيجه و محصول كردم، نه كردنم در اين مرحله بسته به شكل مناسباتي بود كه من آنها را انتخاب مي

.روابط خانوادگي بودند

اما آيا نزد تـو اشخاصـي وجـود    ... كردي براي اينكه انسان مورد نظر را بسازيـ فعاليت مي

يا در داستانها ... درافسانه ها... همانند اشخاص پيرامونت... نداشتند كه از قبل درست شده باشند؟

!حماسي ملي يا داستانهاي زندگي؟
پرسيدم اما از مادرم مي... كني وجود نداشتاي كه تو از آن بحث مياين نمونه... اين وجود نداشت:بر آپوره

حال اين . هاي ديگر نيست؟ بنظرم وضعيتم در زندگي خانوادگي معضل بزرگي بودچرا خانواده ما همچون خانواده

اگـر پـدرم   ... رسيدسايل اجتماعي به اين سطح نميگويم كه اگر اين تضادها در زندگيم نبودند، فهم من از مرا مي

داد، به مرحله كنوني كه تـو  مرد حاكم و با اقتداري بود و در محيطي آكنده از ذهنيت پدرساالرانه مرا آموزش مي

تمـام رفتارهـايم بـر    ... از همان ابتدا چند ويژگي مخصوص بخود را داشتم. رسيدممشغول گفتگو با آن هستي، نمي

.ب و رسوم اطرافيانم نبودنداساس آدا

تواني مثالي بياوري؟ـ مي
در ايـن مرحلـه   . صـاحب آزادي و اراده خـود بـودم   . به هيچ فرد روستايي ديگري شباهت نداشـتم :رهبر آپو

يـا  . خداونـد هـيچ يـك از فرزنـدانمان را همچـون پسـر عايشـه نكنـد        : گفتنـد مي. هاي بسياري به من زدندبرچسب
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ديوانـه دشـت و   : گفتنـد برخـي مـي  . رود، تو از راه ديگري بـرو عايشه را ديدي كه از راهي مياگر پسر : گفتندمي

.تنها درپي شكار گنجشكان است، از دست رفته است. صحراست

كردي؟ و يـا آنهـا را آزار   دنبالشان مي... گشتندديدند از تو دور ميـ در راهي كه توا را مي

دادي؟مي
دوست نداشتم با آنها كنار بيـايم و بـا زنـدگي روسـتاييان يكـي      . گرفتمها فاصله ميمن هم از آن. نه: رهبر آپو

حيات اجتماعي روستا با هـر  . خواستم كمي آنها را به تحرک وادارمشدم ميهنگامي كه به آنها نزديك مي. نشدم

.باشندبه نظرم اهالي روستايمان بايد اين مسايل را بياد داشته . آمدحركت من، به لرزه در مي

ـ تنها پسر خانواده بودي يا برادر ديگري داشتي؟
يكي از خصوصياتم ايـن بـود هنگـامي کـه     . ها بودمبرادران ديگري داشتم، اما من برادر بزرگ آن: رهبر آپو

مـن از همـان دوران   . نمـازي داشـتيم  در مسـجد روسـتا پـيش   ... ديـدم كردم هيچ مانعي را در مقابلم نمـي كاري مي

ايـن دعاهـا كوتـاه بودنـد و     . در آنزمان بيشتر از سي دعا را حفظ كرده بودم. به نماز خواندن كردمكودكيم شروع

خوانـدم،  هنگامي که پشت سر امام جماعت نمـاز مـي  . دعاهاي بسياري را حفظ كردم. ... امحال آنها را از ياد برده

.خواهي كرداگر اينگونه به نماز خواندن ادامه دهي، بال گرفته و پرواز: گفتمي

خواستي از خوردي يا ميشدي؟ غم و غصه ميكردي يا غمگين ميـ در اين سنين گريه مي

ديگران دور شوي؟
سواالتي جداتر از سواالتي كه انسـان را  . هاي ديگري بودم اما بدنبال پرسش...اي در کار نبودگريه: رهبر آپو

.به گريه بيندازد

ـ چه سواالتي؟
شخصـيت حضـرت محمـد سـواالت بزرگـي را در      . سـاخت مه حضرت محمد مرا متأثر ميزندگينا: رهبر آپو

.كردذهنم درست مي

آورد؟ جنبه شخصـيتي، روانـي، يـا فكـري و     ي آن حضرت تو را به لرزه در ميـ كدام جنبه

عقلي و الهوتي؟ و يا وضعيت وي و رشد و درگيريهاي وي؟
. كردم رفتـار مـن و او بـه هـم شـباهت دارنـد      ي كردم، فكر ميزيرا من نيز در كوه و غار زندگي م: رهبر آپو

.ديدمهايي را در رفتارهايمان ميشباهت

طلب بودي؟ـ اما تو در دوران جواني خشن و جنگ
در شكار مارهـاي صـحرايي و   . گشت و گذار و بازي را دوست داشتم... طلب نبودمخشن و جنگ: رهبر آپو

هركسـي كـه   . ... اي را در آن صيد نكرده باشـم اي وجود نداشت كه من پرندهنهال. ها اول بودمنيز شكار گنجشك

در مورد درگيري با ديگران هـم،  . در بازي چست و چابك بودم. آورد تا آنرا بكشمديد به من پناه ميماري را مي
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مـادرم بـه مـن    . نـد هـاي روسـتا سـرم را شكسـته بود    چند تن از بچـه . با اصرار و فشار مادرم با چند نفر درگير شدم

.گفت اگر انتقام خودت را نگيري بار ديگر حق قدم گذاشتن به خانه را نداريمي

نمايـد؟  ـ تا اين مرحله از زندگيت معلوم نبود كه شخصيت تو چگونه خود را شكل دهي مي

چـه وقـت   . شخصيتي بود كه تحت تأثير رفتار و عملكرد خوب يا بد ديگـران شـكل گرفتـه بـود    

اين منم؟ براي مثال كي احساس كُرد بودن در تو : بردي و گفتياختي و به آن پيخودت را شن

شكوفا شد؟
. انتقام گيري بر اساس اندرزهاي مادرم بـود . در آن دوران در منطقه ما هويتي كردي وجود نداشت: رهبر آپو

قابـل مـادرم درمانـده    در م. كـنم اگر سر آن كسي را كه سر تو را شكست، نشكني، تو را پسر خودم محسوب نمـي 

روزي در . شايد بخشي از مسايل با اين واقعه شفاف شـوند . بياد دارم.ستاي را كه آن پسر، سرم را شكواقعه. بودم

هنگامي کـه وي را ديـدم، مقـدار    . بود٣"جمو"هيکل به اسم پسري قوي. ميان تاكستان بودم و آن پسر هم آنجا بود

و خود را پنهان نمـوده و آهسـته خـود را بـه او نزديـك كـردم و سـنگي را        سنگ را در جيبم گذاشتمزيادي ريزه

فرصت پيدا كرد تا .سنگباران كردمسرش را به سويم چرخاند و من او را . بسويش پرتاب كردم كه به سرش خورد

كـه  تعجـب كـردم  . مانعي بزرگ در مقابلم بود" جمو. "شان گريخته و خود را به درون خانه انداختبه طرف خانه

. بعد از اينکه، نزد مادرم رفـتم و مـاجرا را بـرايش تعريـف كـردم     . شداين پسر بسيار مزاحمم مي! چگونه فرار كرد

مادرم نيز هيچگاه از مـن گاليـه نكـرد كـه چـرا چنـين كـاري        . اماحساس كردم كه خويش را مورد عفو قرار داده

من تا كنون هم اين درس . اي گرياليي بود نه مادريشيوهشيوه و راهكار مادرم. تنها از من پشتيباني نمود. امكرده

.كنمو تجربه را براي رفقا بازگو مي

رفـت،  هـا از درختـان بـاال مـي    ـ اين پسري كه بدنبال شكار مار بود و بدنبال النه گنجشـك 

آموز تبديل شـود و در كـالس درس حاضـر شـده و روي نيمكـت      چگونه توانست به يك دانش

بنشيند؟
كه در مورد رفتن من هنگامي . خواهم اين مسئله را از طريق فكري كه به يادم آمد؛ شفاف نمايممي: پورهبر آ

مدرسـه يعنـي چـه؟ معلـم و اسـتاد      : به مدرسه بحث به ميان آمد، اولين پرسشي که به ذهنم خطـور کـرد، ايـن بـود    

تـرس  . نمـودم وان احساس ترس ميخواهد مرا بخورد؟ تا مغز استخكيست؟ آيا معلم جانوري وحشي است كه مي

مدرسه يـك  . اين شروع بسيار مهمي براي من بود. اين ترس چند ماهي طول كشيد. خورداي مرا ميهمچون خوره

تا حال نيز . نشين بوداين روستا كه در آن به تحصيل مشغول بودم، ارمني. پياده از روستايمان دور بودبا پاي ساعت 

بسيار بر خود فشار . ام را بنويسماز من خواستند تا نام و نام خانوادگي. وبت نگه نداشتندبياد دارم يك روز مرا در ن

هنـوز هـم انگـار جلـو     . آوردم تا حرفهاي نام خود را درست بنويسم، اما ديدم كه اين حرفهـا در هـم و برهمنـد   مي

٣ . کنندها را به صورت شکسته تلفظ میدر کردی گام مخفف اسم. است" جمعه"جمو مخفف 
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نوشـتم انگـار   هر حرفي را كـه مـي  . سختي بسياري كشيدم تا توانستم نام خود و اوجاالن را بنويسم. چشمانم هستند

هنگامي كه به آخر حرف نـام خـانوادگيم رسـيدم، بـراي خـود پيـروزي بزرگـي        . دادمفرسا انجام ميجنگي طاقت

از اين گذشته مرا . داشت و در كالس مقام اولي را به من دادمعلمم از همان ابتدا مرا دوست مي. آوردمبحساب مي

همه معلماني كه در مراحل بعدي وارد زندگي مـن شـدند مـرا    . همسرش غذا بخورمبرد با وي وبا خود به خانه مي

.چون با بقيه فرق داشتم. همه معلمان از كالس اول گرفته تا مرحله دانشگاه، مرا دوست داشتند. دوست داشتند

گيرند، مخصوصا در فضـاي پيچيـده و   ـ افكار سياسي به شيوه عادي در اين مراحل شكل مي

آيا افكارت در ايـن مرحلـه   . اي آشفته همچون خاور نزديكمچون تركيه و در منطقهبغرنجي ه

شروع به بلوغ نمود و شكل گرفتند؟
.توانست بر من تأثيرگذار باشنداينها نمي. بردمدر مرحله خردسالي بسر مي١٩٦٠در سالهاي : رهبر آپو

.ـ منظور من سالهاي آخر دبيرستان و پيش دانشگاهي است
وقـايع  . كودتـايي در تركيـه بوقـوع پيوسـت    ١٩٦٠مي سـال  ٢٧حتي قبل از رفتن به دانشگاه نيز در : آپورهبر 

چگونه كودتا برپا شد؟ كودتا يعني چـه؟ چطـور بوقـوع    : هايي تداعي شدكودتا را شنيدم و در ذهنم چنين پرسش

اين عمل بر من بسيار تأثير . ردندو دو وزير ديگر را اعدام ك٤"مندرس"پيوست؟ حكمرانان تركيه در عرض يكسال 

امـا بـه منـدرس و اطرافيـانش همچـون      . فهميـدم كردم و چيزي هم نمـي از كودتاي نظامي طرفداري نمي. گذاشت

. نگريستماند، ميافرادي كه تحت ظلم و ستم قرار گرفته

كـردي يـا عـاطفي    ـ هيچ نوع آگاهي در مورد مندرس داشتي كـه از آنـان پشـتيباني مـي    

كردي؟د ميبرخور
. اما بخاطر اينكه آنها را اعدام كردند از ايشان طرفـداري نمـودم  . از آنها هيچ اطالعي نداشتم. نخير: رهبر آپو

.ها كافي بودشان تجاوز شده و اين انگيزه براي پشتيباني من از آندانستم كه به حقوقمي

كردي؟ـ با چه كسي و چگونه از اين مسايل بحث مي
نشستم و در مورد آنهـا  ي بلند درختان ميبر روي شاخه،شدمميکه سرگرم موضوع مهمي گاميهن: رهبر آپو

.پرداختمبه بحث مي

كني؟ـ آيا بخاطر اين است كه تو از عقاب همچون نماد و سمبلي براي خود استفاده مي
ام درختان بلند جاهايي بر روي تم. هايي را بر روي شاخه درختان براي خود درست كرده بودمالنه: رهبر آپو

.گرفتمهميشه بر روي درختان و بر بلندي قرار مي. وجود داشت كه من آنها را درست كرده بودم

٤ خته يک کودتا از کار برکنار شده و به دارآويان دهه شصت طی يه که در پايکی از روسای جمهور ترکيعدنان مندرس، 

. شد
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اي پنهاني مـابين تـو و پـرواز    مثل اينكه رابطه! هاهاي بلند درختان و شكار گنجشكـ شاخه

وجود دارد؟
بعضـي مواقـع   . بـه مسـئله پـرواز مربـوط اسـت     هـا  هاي بلند درختـان و گنجشـك  رابطه من با شاخه: رهبر آپو

يكبار بر باالي درختي نشسته بودم و با يكي از دوستانم گفتگـو  . خواستم بگيرمشكردم، ميگنجشكي را دنبال مي

بـه دوسـتم   . كـرد در آن موقع چنين افكاري به ذهنم خطور مـي . ما بايد در آينده كودتا كنيم: به او گفتم. كردممي

خواسـتم  به همين خاطر هم بـود كـه مـي   . هاي هوايينيروهاي زميني خواهي شد و من مسول نيروتو مسئول : گفتم

تـوانم در دانشـكده   رسـيد كـه نمـي   اما بعد از اتمام تحصيالتم در دبيرستان، اينطور به نظـر مـي  . انساني نظامي باشم

از ايـن حـق   ننـد؟ چـه كسـي مـرا    كچرا مرا قبول نمي: گفتمشد و مياين سبب ناراحتي من مي. افسري شركت كنم

كند؟محروم مي

ـ آيا هيچ قانون و علتي وجود داشت كه مانع از رفتن تو به دانشكده افسري شود؟
ايـن از يـك طـرف، از    . اول اينكه من به سن مناسب نرسيده بـودم . هاي زيادي و جود داشتعلت: رهبر آپو

. فهميدم كـه نبايـد بـه ايـن دانشـكده بـروم       . نعت كردندطرف ديگر شايد بخاطر اينكه كرد بودم، از ورود من مما

.دهند و الزم است تا راه چاره ديگري را بيابمها هيچ نقشي به كردها نميهمچنين فهميدم كه ترك

اند تا فكـر كردبـودن را در تـو بـارور كـرده      خوردهايي سبب شدهـ از قرار معلوم چنين بر

باشد؟
.اين تحوالت براي فهم مسايل بسيار مهم بود. اندايل در اين راستا بودهپيداست كه سير گذار مس: رهبر آپو

پروراندي؟كودتاهايي كه در سر ميـ بار ديگر برگرديم بر روي شاخه بلند درختان و نقشه
ها نقشه براندازي دولـت تـرك را بوسـيله كودتـا طراحـي      من و يكي از دوستانم بر روي اين شاخه: رهبر آپو

خود نيز فرماندهي نيروهاي هـوايي را برعهـده گرفتـه    . هاي زرهي را به وي محول كردمماندهي نيروفر. كرديممي

.بودم

جناح ديگـرت بـه كجـا    . اينگري، به يك فرمانده سياسي تبديل شدهـ حال كه خود را مي

ات چه شد؟رفت؟ فرماندهي نيروهاي زرهي
پـدرش مـردي خشـن و فعـال و     . چون ملك پدرش بـود .من نتوانستم آن پسر را بدنبال خود بكشم: رهبر آپو

بعـدها مهنـدس   . اما نتوانسـتم  . فكري خود يكي كنمسالها وقت خود را صرف وي كردم تا او را با خط. مقتدر بود

به من . زد تا از پسرش دور شومايستاد و بر سرم فرياد ميشدم، پدرش ميشان نزديک ميهرگاه به خانه. عمران شد

.هم مثل تو بار بيايد؟ اسمش عزيز بود" عزيز"خواهي مي: گفتمي

اما تو از چنگ مـادرت خالصـي يـافتي،    . كنيـ عزيز پسر پدرش بود، اينگونه نامگذاري مي

انتقام پدرت را از مادر گرفتي؟
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كردم تا مـادرم كمتـر پـدرم را در تنگنـا قـرار      تالش مي. درماندگي پدر به نظر من يك چالش بود: رهبر آپو

جستم، آن هم اين بود كه زن هـر انـدازه هـم مقتـدر باشـد، جامعـه،       دراين مورد از يك مسئله بسيار سود مي. دده

.از اين مسئله سود بردم. اي مردساالر است و ذهنيت مردانه بر آن حاكم استجامعه

!مادرش همچون مادرت مقتدر بود؟. پسر پدرش بود" عزيز"ـ 
در اينجا درمانـدگي پـدرم بـرعكس پـدر     . راده بود و هيچ قدرتي نداشتزني ضعيف و سست ا. نه: رهبر آپو

.گشودعزيز، راه و روشهاي فراواني را در مقابلم مي

پدرت هرچقدر هم ضـعيف بـود   . ات را گرفتيـ از نظري ديگر، تو جاي خالي پدر گمشده

آيـا  . يـافتي اما تو را از چنگال وي بيرون آورد و با قدرت دروني خودت نيـز از مـادر خالصـي   

ي پدر و مادر و خانواده را تشكيل دادي؟اي آلترناتيو جامعهجامعه
در كنار چند نفر از دوستان همسن و سال خـود  . از همان ابتدا مخالف روابط مرسوم اجتماعي بودم: رهبر آپو

اي بـر اسـاس   انوادهاي از روي تفـاهم و اسـتوار بـر معيارهـاي خـود و خـ      ام تا جامعههميشه سعي نموده. ايستادممي

راضي و خشنود نبـودم و تضـادها هـر روز در برابـر ديـدگانم      بردم،اي كه در آن بسر مياز جامعه. معيارهايم بسازم

مداري تبديل نمـود كـه خلـق را    يابي مشكالت از همان دوران مرا به سياستراهكار من در چاره. شدندبزرگتر مي

بـرادر  . روزي در ميـان تاكسـتان مشـغول كـار بـودم     . را برايتان بازگو كـنم ايتوانم خاطرهمي. كردسازماندهي مي

بـا  . سنگباران نمـودم او را . كوچكم آمد و بجاي اينكه به كار مفيدي بپردازد، شروع به خراب كردن درختان نمود

مـرا  پدرم خواسـت جلـو  . اما من از سنگباران دست نكشيدم. پنهان كردپدرم گريخت و خويش را پشت سرعجله 

نشـيني  تا جاييكه آنها از مقابله با من خسته شـده و عقـب  . بردمدادم و هجوم مياما من كار خود را ادامه مي. بگيرد

١٠. امپا كردهرتازه فهميدم كه جنگي جهاني را بر عليه خانواده ب. بعد از آن با عجله خود را به خانه رساندم. نمودند

مخصوصا در اين مورد مطمئن بودم كه . توانستم در ميان آنان زندگي كنمنميديگر. ليره را از جيب پدرم برداشتم

. تنها راه چاره ترك روستا بود و اين را نيز عملي نمودم. در روستا كسي نيست تا مرا پيش خود نگه دارد

جـدال  . شوداي كه با جدال شروع ميمرحله. اي تازه بودـ اين دعوا و مرافعه آغاز مرحله

.هايشكان يا بهتر بگويم جدال با جغرافيا با تمام بنيانتغيير م
بايستي از چند مي. كيلومتر از روستايمان دور بود٥٠رساندم بايست خود را به آن ميآنجايي كه مي: رهبر آپو

.رسيدمكردم تا به جاي مورد نظر ميبخش و شهرستان عبور مي

ايـن نقطـه شـروعي بـراي     . شـروع شـد  ليره تركيه١٠كوله پشتي خالي و يك ـ جدايي با 

آيا دنياي كهنه ياري دهنـده تـو بـراي رونـق و     . خيالهاي تازه و جدا شدن از دنياي كهنه است

رواج افكار سياسي تو نبود؟
توانم از آن بـه عنـوان اولـين عصـيان در     مي. تماما از روستا بريدم و هيچ ردپايي از من در آن نماند: رهبر آپو

تـر  تر و صـحيح اما اين عصيان از همه حساس. قبل از آن عصيانهاي فراواني را انجام داده بودم. ببرمبرابر روستا نام



٣١

براي اولين بار در زندگيم شـروع بكـار   . از چند روستا عبور كرده و به شهر رسيدم. تصميم گرفتم كه برنگردم.بود

.انداز كردمليره ديگر پس١٠دروكردن نمودم و در نتيجه 

.ه روستاي ديگري رفتي نه به شهرـ يعني ب
اي بسـان  مزرعـه . بود كار درو را شروع کـردم " طرابلس"و نزديك " قاميش"در روستايي كه نامش : رهبر آپو

ليـره  ١٠بعد از اينكه. در اين دو روز تنها خوراك من ملخ بود. ليره درو كردم٥دو روز با كرايه روزانه . دشت بود

ليره قبلي خودم، فهميدم كه اولين شورش بزرگم محصول و نتيجـه خـوبي داده و   ١٠ديگر بدست آوردم به اضافه 

.استدر زندگي شخصيم گامي مهم بوده

بـرده  . شكستن بردگـي اسـت  در هم منظورم خواب . اي براي پرواز بودـ اين شورش ادامه

روزگار و مكان و اشخاص؟
گـويي مـن نيـز    همچنانكه مي. ه اين شورش نوشته استاي كتابي را در باربعدها شنيدم كه نويسنده: رهبر آپو

.معتقدم اين شورش با مسئله پرواز در ارتباطي تنگاتنگ قرار دارد

بـه عبـارتي ديگـر بيـرون     . ـ اما به نظر من اين شورش جستجويي بود به دنبال رهايي جسم

اي در تـا آن زمـان فكـر سيسـتماتيکي شـده     . كشيدن جسم و ذهن فرد از محيطي پرفشار اسـت 

.نه فكر آزادي و نه فكر ميهن دوستي و نه هيچي ديگر. ذهنت وجود نداشت
اين شورشي بود عليه زندگي روستايي، به همين سبب من از آن بـه  . توان چنين اظهار نظر كردنمي: رهبر آپو

اي بـا  كـه هرگونـه رابطـه   و آن اين است توانيم نتيجه جالبي را از اين واقعه بفهميممي. كنمعنوان اولين قيام ياد مي

اطرافيان حتي رابطه پدري و برادري هم، اگر بر اساس انجام وظيفه و بـر اسـاس اراده شـكل نگيـرد، هـيچ معنـايي       

.پسر دشمن خانواده ام را براي دوستي برگزيدم پدرم را به طرف مقابل خود مبدل ساختم. نخواهد داشت

در روسـتا  . ي نـويني اسـت  فت آغاز مرحلـه توان گـ اگر آن را پايان يک مرحله نناميم مي

بدون وجود مادري مقتدر و پـدري  . ديديرا مي... اي از تضادها، چالش ها و آزارها و مجموعه

آيـا  . اي بـا تضـادهاي تـازه   به عرصه. سست اراده و تاكستان و مار، پا به عرصه پهناورتري نهادي

اي است كه در آن به ندگيت نهادي؟ مرحلهتوانيم بگوييم كه عمال قدم به دومين مرحله از زمي

از ارتباطات جامعه كشاورزي به ارتباطات جامعه شهري . خيزيمخالفت با جامعه بورژوازي برمي

بـرداري از ماسـكهاي جامعـه    بـه پـرده  بورژوازي پا نهادي ـ اگر اين درست باشد چگونه شـروع  

بورژوازي شهري نمودي؟
توانسـتم آداب و رسـوم جامعـه    نمـي . نسـبتا وارد آن شـدم  . ري نگشـتم وارد زندگي اجتمـاعي شـه  : رهبر آپو

ايـن را فهميـده بـودم كـه مـن در ايـن       . كردندپسران شهري همسن و سال من، مرا مسخره مي. بورژوازي را بپذيرم

.توانم مراحل ترقي را بپيمايمجامعه نمي

ـ در كدام شهر بودي؟
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امـا  . شهري است مركب از كرد، تركمن و قسمتي هـم عـرب   نزديك مرز سوريه؛" نزيب"در شهر : رهبر آپو

ايـن شـكل   . ام در اين شهر با دختري عـرب ازدواج كـرده بـود   دايي. چيز ديگري وجود دارد كه بايد يادآور شوم

واقـع در  " مـزرا "نشين به نـام  همسرش اهل روستايي عرب. دادازدواج براي اولين بار بود كه در خانواده ما روي مي

براي اولين بار بود كه . اين زن با زنان روستا و منطقه تفاوت داشت. بود" فرات"و در ساحل رود " طرابلس"ي نزديك

از راه . انـداخت شنيد، براي اولين بار بود كـه كلمـات عربـي در گوشـمان طنـين مـي      گوشمان كلمات عربي را مي

هـا داراي قـدرت و نفـوذ    اين منطقـه تـركمن  بدون شك در. ام دانستم كه زبان و قومي بنام عرب وجود دارددايي

در آن زمـان دوران  . كردنددادند و عصبانيم ميپسران تركمن مرا آزار مي. بودند و با كردها هم تضادهايي داشتند

شود كه اين از وقايع پيش آمده معلوم مي. ١٩٦٣و ١٩٦٠به عبارتي مابين سالهاي .كردمابتدايي مدرسه را سپري مي

اين جامعه حتي اگر . اي بودتاكتيك من كنار نيامدن با چنين جامعه. دادجامعه روستايي بيشتر مرا آزار ميجامعه از 

نفـر اول يـا دوم   . كشمدانست چه آزاري مياي داشتم، ميمعلم فهميده. پذيرفتنمودم، مرا نمياز آن نيز تقليد مي

بـود كـه در   ) مـادريم (ه مادر بزرگمككرد نه مادرم بليدر اين جامعه آنچه كه زندگي را بر من تلخ م. كالس بودم

.در همين شهر ساكن بود، زني بود مقتدر و پرحرف. گرفتميبرابرم قرار 

.ـ آيا توانست باري ديگر مادر را در ذهنت تداعي كند
. ب كنـد خواست راه دشواري را در زندگي برايم انتخامي. تر بوداما از مادرم عجيب و غريب. بلي: رهبر آپو

راه . توانم راحت زندگي كـنم فهميدم كه در اين مكان نمي. اين راه را نيز با شدت و قدرت بر من تحميل مي كرد

خواندم مدام نماز مي. هاي ترقي را يكي بعد از ديگري پشت سرگذاشتمچاره را در يادگيري علوم ديني يافتم و پله

كردم كه احساس مي. ه در اين شهر هيچ دلخوشي نخواهم داشتمطمئن بودم ك. آوردمو مراسم آييني را بجاي مي

. تحمل چنين زندگي را نداشتم. توانم با اين زندگي سازگار باشمعقيده داشتم كه نمي. امدر چاه عميقي قرار گرفته

.خواستم، قدرت و توانايي چنداني كه بتوانم در آن بسر برم را نداشتماگر هم مي

.هاي بلند درختان را از دست داديخهـ جداي از اينكه تو شا
اين مشغوليت براي من پرواز . مشغول تفكر ديني و خدا بودم. ي ديگر بودممشغول فتح چند قله. نه: رهبر آپو

ي معلم و مدرسه هم بايد بگويم كه هميشه شاگرد اول يا دوم كالس بودم و اين مايه خوشحالي درباره. ديگري بود

.و از اين بيشتر هيچ آرزوي ديگري نداشتم. نمودمود را براي دانشكده افسري آماده ميدر آن موقع خ. من بود

هـيچ هـدف و آرزوي ديگـري همچـون     . ـ اين هدف و آرزو از قبل برايت معين شده بود

پرورانـدي؟ تـا ايـن    آرزوي ايدئولوژي و سياست و يا بهتر بگوييم آرزوي كودتا را در سـر نمـي  

اي ديني تـوأم بازنـدگي   اي روستا نشيني و مرحلهتت مشتمل بود بر مرحلهمرحله نيز تمام تجربيا

.بورژوايي شهري سطحي
كنم؟چاره را انتخاب ميدانستم چرا تنها اين راهراه چاره نظامي برايم قابل قبول بود، اما نمي: رهبر آپو
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ي تـازه  اـ شايد جستجويي نهاني براي بدست آوردن قدرت باشد و شايد هم شروع مرحلـه 

بوده كه سرباز يكنوع آمادگي اجتماعي با احسـاس قـدرت را در خـود داشـته و ايـن در ميـان       

.دست يابي به قدرت جاي گرفته باشدهاي طاليي تو برايخواب
شايد جستجوي قدرت مـرا بسـمت راهكارهـاي    . يابي به قدرت خود بخود يكنوع تضاد استدست: رهبر آپو

تـوانم خـود را از ايـن نـاتواني     پرسيدم كه به چه طريقي ميش را بخواهيد از خود مياگر راست. دادنظامي سوق مي

نجات دهم؟

ـ چگونه؟
در عمل خود را با مسايل و مشكالت ساده و كوچك و يا راهكارهاي ساده و پيش پا افتاده مشغول : رهبر آپو

هرآنچه را كه جامعه بـر مـن   . كردمومت ميها و اميال جامعه براي رسيدن به قدرت مقادر برابر خواسته. كردمنمي

اما بر ايـن  . حتي در زمانيكه به صحت و سقم حقايق جامعه واقف نبودم. ساختممينمود را از خود دور تحميل مي

بايسـت  شـوند كـه مـي   چندان دور بعضي از مسايل و مشكالت در برابرم ظاهر مياي نهنيز واقف بودم كه در آينده

.نمودمها آماده ميخود را براي حل آن

خواست اراده مرا در اختيار بگيرد و آزاديم را محـدود كنـد، خـود را از    از همه مهمتر اينكه اگر شخصي مي

. تماما مستقل بودم. اي براي آزادي شخصي خود قايل بودمالعادهبايد بگويم كه من ارزش فوق. ساختموي دور مي

زمانيكـه  . مـن پسـر خـودم هسـتم    . نـه : گفـتم من هستي؟ در جواب مـي آيا پسر: پرسيدهنگامي كه مادرم از من مي

تنهـا كسـاني را   . نه من به زندگي تعلق دارم نه بـه شـما  : گفتمآيا تو متعلق به مايي؟ مي:پرسيدنداطرافيانم از من مي

. دادمگزيدم كه خود به آنها شکل ميبراي دوستي برمي

كردي؟ساختي يا آنها را انتخاب ميـ آنها را مي
نمود که آنچه را بـا دسـت خـود نسـازي، صـاحب آن      اين تفكر در من رشد مي. ساختمآنها را مي: رهبر آپو

. آن چيزي را كه مي پسندم و دوست دارم اين است كه خود آن را بسازم. نيستي

نرا كباب كردم، آهنگامي كه گنجشكي را صيد مي. ساختم، اعتماد نداشتمدر آن سالها به چيزي كه خود نمي

. دزديدمهاي زمينداران و ثروتمندان مثل انگور و پسته را ميبعضي از ميوه. شدبويش در روستا پخش مي. كردممي

اي كـه بـدون   تر بـود از ميـوه  آوردم برايم با ارزشاي را كه من با رنج و زحمت و ريسك بدست ميانگور و پسته

.رسيدزحمت بدستم مي

آيـا ايـن   . گشـت مينه يك فرماندهي سياسـي در تـو نمـودار مـي    ـ در اين دوران بود كه ز

يافت يا بشكلي مستقل و خارج از شما شرايط آن مساعد هاي فرماندهي در درونت رشد ميزمينه

شد؟ منظورم اين است كه آيا در اين دوران طرز تفكر نويني پيرامونت در حال ظهور بود يـا  مي

هنوز موضوع طرز تفكر خودت بود؟
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در . شدمآمد، حداقل تسليم تأثيرات جامعه روستايي و متمدن شهري نمياگر كاري از دستم برنمي: آپورهبر 

خود . برددر اين شرايط از زندگي، جامعه انسان را در كام خود فرو مي. اين جاست كه فرد بايد بسيار هوشيار باشد

.كه من اينكار را با موفقيت انجام دادمرا از دامهاي گسترانيده در جامعه رهانيدن، خودكاري دشوار است 

ـ تو خود را نجات دادي، اما چه زماني اين تفكر به ذهنت خطور كرد تا از نجـات فـرد بـه    

فرمانـدهي بـه دو شـيوه    : نجات ديگري و يا به اسير نمودن ديگري روي آوري؟ واضحتر بگـويم 

شـود يـا آزادي   ستمكار تبديل ميگيرد و به انساني ظالم وكند، يا آزادي را از فرد ميظهور مي

.گيردآورد و در رديف پيامبران و منجيان قرار ميرا به ارمغان مي
آمـوزان مدرسـه بـدورم حلقـه     دانـش . يافتنـد با گذشت زمان خصوصيات منحصر به فردم ظهور مي: رهبر آپو

آموزان كه مـن را  عدادي از دانشرفتم تهنگاميكه به مدرسه مي. كرداولين بذر شخصيتيم، رشد و نمو مي. زدندمي

. بدون شك ايـن يكـي از خصوصـيات رهبـري اسـت     . آوردند،به دنبال من روان بودندپيشاهنگ خود بحساب مي

معلوم است كسي كه نقش پيشاهنگي را براي خود قبول كند يا ديگران ايـن وظيفـه را بـه وي محـول كننـد، بـدان       

.اب نموده و يا اينكه اليق رهبري ديده شده استمعناست كه فرد نقش رهبري را براي خود انتخ

اي انتقـال از كاريزمـاي   در چـه مرحلـه  . ـ اين هجرت تو با كاريزمايـت در ارتبـاط اسـت   

شخصيتي به قدرت حل معضل تبديل شد؟ به عبارتي ديگر از تأثير شخصي خود به تأثير بـر روي  

.اين مسئله پرداختي كه حامل آن هستي
فرد خـود حامـل معضـلش    . زماي فردي وجود ندارد كه توان حل معضلي را نداشته باشدهيچ كاري: رهبر آپو

بازگشتي . نماز مسجد دست به گريبان باشي، اين در ذات خود نمايانگر يكنوع چالش استتو اگر با پيش. باشدمي

در ذات خـود چـالش   تمام اين مسايل. هاي گذشته استيابي آينده بر روي ويرانههاي چارهبه معناي گشودن گره

امـا در ايـن مرحلـه از    . مسئله همانند صندوقي نيست كه بتواني در آنرا بگشـايي و اشـياء داخـل آنـرا ببينـي     . هستند

.اين شيوه فكري عمال در آنكارا شروع به رشد و نمو كرد. بودندزندگيم هنوز افكارم انسجام نيافته

آنكـارا مكـان   . بـازي، در صـحنه مبـارزات   ي ، در چنين جامعه١٩٦٦ـ در آنكارا، در سالهاي 

داري كمپرادوري اين تضاد طبقاتي با ذات بنياد سرمايه. هاي طبقاتي الينحل بودبرخورد چالش

چيزي است ما بـين اخـالق صـاف و    . نوعي برخورد اخالقي مطرح است. تركيه در ارتباط است

يل تـاريخي نيـز خـود را    در همان حـال برخـي مسـا   . ي شهرينظر جامعهساده روستايي و تنگ

اي بود كه آنكـارا  آيا اين مسايل در ذات آنكارا وجود داشت يا محصول مرحله. سازندنمايان مي

كردن آن بود؟در حال سپري
به همـين سـبب   . در آنكارا، همچنانكه گفتم از ورود من به دانشكده افسري جلوگيري به عمل آمد: رهبر آپو

اما تنها و اولين آرزويم . اين رشته تحصيلي باب طبع من نبود. مشغول تحصيل شدمي اسناد و امالک در آموزشکده

مجبـور  . توانم وارد دانشگاه شومكردم هر گاه اين بخش را به پايان برسانم، ميفكر مي. اين بود كه به آنكارا برسم
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هدفم رفتن بـه  . من تبديل شدبه همين سبب تفكر سياسي به آلترناتيوي براي. شدم كه دست از افكار نظامي بردارم

. بود" مصطفي كمال آتاترك"ي اولين چيزي كه توجه مرا بخود جلب نمود، مجسمه. آكادمي سياسي دانشگاه بود

.در برابرش ايستادم اما وجودم سرشار از حيرت بود

ـ چه نوع حيرتي؟ آيا هيچ سوالي را در ذهنت تداعي نكرد؟ شايد مجسمه خودش سواالتي 

مطرح كرده باشد؟را برايت
مـن چگونـه و بـا چـه نـوع      : مهمترين سوالي كه اين مجسمه در درون خود پنهان داشت، ايـن بـود  : رهبر آپو

كردم؟ تا دو سال بعد از ورودم به تفکري خود را از منجالبي كه در آنكارا وجود داشت، نجات داده و قد علم مي

در . رفتم تا از خود محافظـت كـنم  به مسجد مي. اه دروني بودمسجد برايم نوعي گريزگ. رفتمدانشگاه به مسجد مي

ابتداي ورود به آنكارا گفتم كه اين شهر از من استقبال نكرد و من نتوانستم نه از روي مادي و نه از روي معنوي بـا  

ا و توانـد جوابگـوي نيازهـ   اقناع شده بـودم كـه مسـجد نمـي    . و آمد داشتمبه مسجد بسيار رفت. اين شهر يكي شوم

قيـام دانشـجويان در   . دراين دوران بود كه جنبش دانشجويي به تكـاپو افتـاد  . تضادهاي زندگي شهري آنكارا باشد

.شروع شده بود١٩٦٨سال 

در همان سال قيام مردم كوبـا در  . ـ در همان سال جنبش دانشجويان فرانسه نيز آغاز گشت

هاي ملي در عبارتي مرحله اوج جنبشبه . جريان بود و شكست ماه ژوئن اعراب به وقوع پيوست

هاي سياسي آنكارا چه بودند؟در اين مرحله نقشه. جهان و خاورميانه بود
اگـر چـه در ابتـدا    . از همان هنگام كه جنبش دانشجويي را در آنكارا شـناختم، بـه آن روي آوردم  : رهبر آپو

بـه  . ها بودنـد، مشـارکت کـردم   ليه كمونيستهاي راست كه بر عدر اولين قدم در كنگره جناح. مومني معتقد بودم

راهپيمـايي تشـييع جنـازه يكـي از     . اما مدتي بعد از آن در برابر دانشگاه راهپيمايي را ديدم. آنان نيز گوش فرا دادم

با ترس و واهمه بسياري داخل راهپيمايي شدم ، اما بعد از مدتي خود را در كنار . هاي چپ تركيه بودرهبران جناح

كتابچه اي را در زير بالشم پيدا . كه از خواب بيدار شدمهنگامي. روزي در بستر خوابيده بودم. ي چپ ديدمهاجناح

.از اين لحظه به بعد ديگر راه خودم را خواهم يافت: با خود گفتم. از آن خوشم آمد. كتابچه را خواندم. كردم

ـ كتابچه چه بود؟
.از خواندن اين كتاب به فردي سوسياليست مبدل شدمبعد. كتاب الفباي سوسياليسم بود: رهبر آپو

ام اما اين كتاب را تا بحال نديـده . امهاي چپ زندگي كردهـ مدت زمان درازي با جنبش

.امو نه شنيده
.کرداي سوسياليسم را تعريف مياما با زبان ساده. كتاب كوچكي بود: رهبر آپو

ت قرار دهد؟ـ آيا كسي بود كه اين كتابچه را در زير سر
اي بخود گرفته بود در آنزمان جنبش كمونيستي در تركيه جان تازه. نه، نه اتفاقي زير سرم افتاده بود: رهبر آپو

.گشتندو كتابهاي كمونيستي نيز دست به دست مي
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هاي كمونيستي در تركيه چه بود؟ خصوصيات جنبش: كند بپرسمـ اين جواب ما را وادار مي

و تأثيرات آن و نيز نحوه ارتباط تو با آنها چگونه بود؟انعكاس اين افكار
جوانـان  "جنبش جوانان كمونيست كه بـه زبـان تركـي    . جنبش كمونيستي در تركيه بسيار فعال بود: رهبر آپو

هاي بزرگ و پر سر و صدايي بر عليه آمريكا، نـاتو و  راهپيمايي. شود بسيار فعال و پرشور بودندميناميده٥"انقالبي

متوجـه  . بعد از اينكه ايـن كتـاب را خوانـدم   . کردندخويش به اين طريق تعريف مي. انداختندداري براه ميرمايهس

.خواندم٧٠هاي ها را در دههكتاب لنين در مورد ملت. اندام قويتر شدهشدم كه افكار كمونيستي از افكار ملي

كجاي آن قـرار داشـتي؟ در   ـ شرايط جنبش كمونيستي و وضعيت تركيه چگونه بود؟ تو در

اي را خوانـده و در  درون آن يا در كنار آن قـرار داشـتي يـا تنهـا جـواني بـودي كـه كتابچـه        

راهپيمايي تشيع جنازه شركت كرده بود؟
افكـار  . دهي كرده باشدبدون اينكه كسي مرا جهت. كتاب را خواندم و در راهپيمايي شركت كردم: رهبر آپو

جـنگم  شكل ارتباطاتي را كه من با آنها مي: اي كه خواندم فهميدماز كتابچه. موثر بودو ذهنيت گذشته تاحدودي

.گشتم در سوسياليسم وجود داردآنچه را كه تاكنون من بدنبال آن مي: با خود گفتم. در اين كتابچه وجود دارد

اي ملي هجناح... هاي ماركسيستي مختلف جناح. ها و جناحهاي سياسي بسيار بودندـ جنبش

آيا در آن زمان قدرت تحليل آنها را داشتي كه از آنهـا  . ٦هاي اگزيستانسياليستجناح... افراطي 

طرفداري كني و يا خود نيز به آنها ملحق شوي؟
در اين مرحله من از طرز فكر چند فيلسوف آلماني و انگليسي همچـون برگسـون، دكـارت و چنـد     : رهبر آپو

ها و دين و فلسفه از سوي ديگر رها توانستم خود را از تضاد بين اين فلسفهراحتي نميبه . فيلسوف ديگر مطلع بودم

در اين سالها تنها فكر من اين بود كـه چگونـه   . تضاد بين اين دو فلسفه بحدي بود كه مرا دچار بيماري نمود. سازم

.خود را از تضاد موجود بين فلسفه و دين نجات دهم

آورد فلسفه، شك است و دين هم اشته باشد، از دين سر در ميي فلسفي دـ كسي كه مطالعه

.تسليم
اي كه از همه چيز نااميد گشته به بيماري رواني دچار شده بودم به اندازه. اين معادله بسيار سخت بود: رهبر آپو

يـز  بـه وجـود شـب و روز و حتـي گـرد و غبـار ن      . چيز مشكوک بـودم نسبت به همه. و از زندگي دست شسته بودم

امـا  . ديـدم ذهنم به حالتي در آمده بود كه هر چيزي را بشكل ديگري مـي . ذهنم تماما مغشوش بود. مشكوك بودم

كـردم شـايد   فكـر مـي  . هـا ديـدم  هنگاميكه از اين آشفتگي ذهنـي نجـات يـافتم خـود را در صـفوف سوسياليسـت      

ايـدئولوژي دينـي و   . را بخوبي تحليل كـنم توانم اين وضعيت روانياكنون مي. اي باشدچارهسوسياليسم بتواند راه

٥ DEV_GENC )Devrimci Genclik ١٢جوانان انقالبي كه رهبريشان بر عهده دنيز گزميش، يك جوان كرد اهل ارزروم بود كه پس از كودتاي 

.مارس دستگير و اعدام شد
٦ . استين آن  ها ژان پل سارتر فرانسويمعروفتر. لسوف شکل گرفتين فيچندطريقن مکتب از يسم، مکتب اصالت وجود، اياليستانسياگز
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ديگر اين دو . ساختايدئولوژي بورژوازي مغزم را مشوش كرده بودند و اين بحدي بود كه مرا از زندگي دور مي

زندگي من، حياتي كارگري بود كه بر اساس رنج و زحمت بنـا شـده   . گرفتندفلسفه و حياتم از همديگر فاصله مي

فكـر  . نمود و قدرت جوابگويي به سواالت موجود در ذهـنم را نداشـت  هت ديگري سير ميبود و افكارم نيز در ج

اي بـود کـه بـه    كنم كه سبب اينكه سوسياليسم به اين شكل در ذهنم جا خوش كرده بود، ايـن بـود كـه فلسـفه    مي

اين بود كه توانسـتم  نصيبم شد٦٩ـ ٦٨تنها دستاوردي كه در بين سالهاي .. دادموازات زندگيم به مسيرش ادامه مي

.اين تضاد موجود در ذهنم را حل كنم

هاي كمونيستي را به نفـع كمونيسـم بـه    ـ آنكارا، ارتباط بين دين و فلسفه بورژوازي و جناح

آيا بعد از آن در جنبش كمونيستي تركيه جاي گرفتي؟ چگونه به اين فلسفه كه در . پايان رسانيد

د، دست يافتي؟شوبسياري مواقع سبب حركت ذهني مي
بهر حال جنبش كمونيستي تركيه در آن موقع رو به ضعف . با هيچ جنبش و سازماني ارتباط نداشتم: رهبر آپو

هاي كمونيستي تركيه را با هنگامي كه احزاب و جنبش. بردنهاده و فروكش كرده بود و در وضعيت خوبي بسر نمي

خود را بـه هـيچ   . اندكه از فلسفه و ايدئولوژي خود دور افتادهرسيد سنجيدم، به نظرم ميديدگاهي سوسياليستي مي

بعـد از  . فـرد فعـال هـيچ جنبشـي هـم نبـودم      . خواندم و بدنبال حـل مسـايل بـودم   بسيار مي. جنبشي محدود نساختم

.التحصيلي در رشته اسناد و امالک به دياربكر برگشتم و بعنوان يك كارمندا در آنجا مشغول بكار شدمفارغ

آيا در دياربكر دوبـاره  . درون چاه عميق دياربكر بيرون آمدي و دوباره به آنجا برگشتيـ از

نگريستي؟ور نگشتي؟ با چه ديدي به دياربكر ميدر فكر ديگري غوطه
بـا روسـتاييان بطـور دائـم در     . كارم اين بود. هاي روستاييان بودمدر دياربكر مشغول کار ثبت زمين: رهبر آپو

در آنجا بود كه فهميدم زندگي موجود بر اساس پول و سرمايه بنا نهاده شده و هيچ چيز به اندازه پول . ارتباط بودم

در اين شهر پول بسياري به دست . كننددر دياربكر دانستم كه كشاورزان چگونه زندگي مي. براي آنها ارزش ندارد

. خـواري بـه لـرزه افتـادم    بتـدا ترسـيدم و از رشـوه   ا. گرفتمخواري را ياد ميبراي اولين بار بود كه رشوه. آوردممي

بگيرم يا نه؟ من رشوه : شدام با اين پرسش آغاز ميتمام مبارزه. شدماي تمام عيار ميبايست با خودم وارد مبارزهمي

كـنم و آن ايـن اسـت كـه آنـرا بـه       بايك شرط من رشوه را قبول مـي : مسئله را به شكل ديگري تغيير دادم و گفتم

اين زمينه و سرمايه در هر جا که باشد، مهـم  . اي براي جنبش انقالبي تبديل كنماي براي فراهم كردن زمينهيهسرما

.نيست بلكه مهم آن است كه درخدمت انقالب باشد

ـ انقالبي كه هنوز متولدنشده بود؟
. نمـودم آماده مـي در دياربكر اندك اندك خود را. نوع آمادگي براي كارهاي بعدي بوداين يك: رهبر آپو

از لحـاظ شخصـيت نيرومنـد شـده بـودم و بـر تمـام روسـتاييان         . شدپيداست كه پول گرفتن نيز قدمي محسوب مي

.نمودنددادند و از آن پيروي ميروستاييان، ديگر به سخنانم گوش فرا مي. تأثيرگذار بودم
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: شعارشان ايـن بـود  . كندهاي پاريسي را در خاطرم زنده ميها، شعارهاي قيامـ اين صحبت

اما من دوباره از . ايم تا همچون زنان روسپي نيز كار كنيم تا كليساها را دوباره آباد كنيمما آماده

فلسـفه  پرسم؛ آن فكري را كه از آنكارا به دياربكر به ارمغان بردي، كنار گذاشـتن مسـئله  شما مي

كدامين كليسا آنـرا قبـول نمـودي و    هنگاميكه رشوه را نيز قبول كردي، در قبال برپاكردن. بود

نمودي؟خود را براي چه انقالبي آماده مي
در آنكـارا مـدرك   . كـرد، بـه طـرف ديـاربكر حركـت نمـودم      براي اينكه شغلم چنين ايجـاب مـي  : رهبر آپو

. ودنمـ اين مدرك امكان اينكه همچون كارمندي به انجام وظيفه بپردازم را برايم فراهم مـي . تحصيلي در دستم بود

هنگام انجام وظيفه در دياربكر، امكان اينكـه  . اما من تا حدود زيادي خود را از سنگيني بار وظيفه نجات داده بودم

ي كرد و سوسياليزم بخشي از ذهنم را بخود در دياربكر مسئله. از نزديك خلق كرد را بشناسم، برايم فراهم شده بود

.نم بوجود آمدندمشغول كرده بود و بطور دائم پرسشهايي در ذه

توانم انجام دهم؟ برايم همچون روز روشن بود اگر جواني همسن و سال من بـه  چه كاري براي اين هدفم مي

رسيد يا ازدواج و زن گرفتن بود و يا خريدن محلـي  اين اندازه پول در دست داشت، اولين فكري كه به ذهنش مي

در اين زمان خود را براي رفتن بـه دانشـگاه آمـاده    . از اينها بوداما اهداف من واالتر و با ارزشتر. براي تجارت بود

در . در همان سال نيز در امتحانات ورودي دانشگاه قبول شده و امكان ورود به دانشگاه برايم فراهم شـد . نمودممي

. بول ادامه دهمآورد تا تحصيالتم را در دانشكده حقوق در استانامتحانات قبول شده و اين موفقيت مرا به هيجان مي

رسيدكه روزي رهبري در اين برهه از زندگيم چنين بنظرم مي. ، خود به استانبول بردم١٩٧١كارت قبولم را در سال 

. ي انقالبي را برعهده خواهم گرفتجنبش

شروع به رشد و تكامـل خـود نمـود و در ايـن     ) آمد(ـ به عبارتي افكار انقالبيت در دياربكر 

كنم از حرفهايت اينطور استنباط مي. خوردكرد بودن با سوسياليزم پيوند ميزمان بود كه نزد تو 

و يـا  ] فکـري [دهي نمايـد، بلکـه مكـاني همچـون ترانزيتـي     كه آنكارا نتوانست افكارت را جهت

. بوده است] فكري[اي براي گذار منطقه
. صحيح است. بلي: رهبر آپو

هـا قـرار   اين جنبشرفتي؟ چرا در حاشيههاي كمونيستي جاي نگچرا در آنكارا در جنبشـ

گرفتي؟ 
از يك طرف به تمامي خود را آماده نكرده بودم و چنانجه الزمه اين كار بـود، تـوان   . به چند دليل: رهبر آپو

دهم كه نتوانم جايگاهي براي خود بيابم و يا بـر آن مسـلط   از طرفي ديگر من خود را در شرايطي قرار نمي. نداشتم

. همه مهمتر اينكه عملكرد احزاب چپ ترك برايم غير قابل قبول بوداز . گردم

. توانيم با جزئيات از آن بحث كنيمـ به چه فعاليتي مشغول بودند؟ مي
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كردنـد و  در حاليكه از يك طرف با كادرهاي خود بسيارتند برخـورد مـي  . نمودندافراطي عمل مي: رهبر آپو

ش کنند، از طرف ديگر در مقابل دولت و نهادهاي وابسته به آن ضعيف و نمودند تا شخصيت آنانرا مخدوسعي مي

.ها و احزاب ديوار حائلي كشيدمبه همين سبب بين خود و اين جنبش. كفايت بودندپاچه و بيبرنامه دستبي

ـ با رهبران آنها هيچ گفتگو و ديالوگي انجام ندادي؟ 
. پرداختمبيشتر به نظاره مي. نه: رهبر آپو

هاي ترك رهبري وارسته و واال مقام يا شخصيتي با نفوذ، وجود نداشـت؟  ـ آيا در ميان چپ

شناختي؟هيچكدام از آنها را نمي
حداقل كه هيچكدام از اين شخصيتهايي كه تو مدنظر . اين چپ ترك رهبري مشخصي نداشت. نه: رهبر آپو

. شناختمداري را نمي

همچون يك انقالبي و مبارز و يـا  خواستم بدانم که مي. توجه نداشتماز اين گذشته به اين موضوعات چندان

پـول و سـرمايه بسـياري را    ) آمـد (همچنانكـه گفـتم در ديـاربكر    . گـرفتم همچون يك فرد در كجا بايد جـاي مـي  

كري تر با زندگي روستايي و خط فاي جامعبه شيوه. نمودمخودم را براي دانشگاه آماده مي. آوري کرده بودمجمع

. باري از اين تجارب به طرف استانبول براه افتادمبا كوله. و مفهوم ارباب و رعيتي در ميان كردها آشنا شدم

كني كه به اين سبب زيـر پـرچم چـپ    ـ اگر خاطراتت را دوباره بازبيني كني، آيا فكر نمي

اي، چون در آنجا از مقام و منصب رهبري دور بودي؟ ترك نرفته
ات يكـي از  امـا شـايد ايـن گفتـه    . ت چنداني براي بر عهده گـرفتن مسـئوليت رهبـري نداشـتم    قدر: رهبر آپو

. احتماالت باشد

ايـن در  . شروع به درك مسئله كرد با تمام زوايا و جوانـب آن نمـودي  ) آمد(ـ در دياربكر 

. دگراي كـرد را در دسـت داشـتن   هاي مليو جناحمسئله حالي بود كه بارزاني و طالباني كنترل 

ي خـويش  حزب، پول، قدرت و همپيمانـاني ويـژه  . هايي شناخته شده هستنداين افراد شخصيت

؟ هيچ به اين فكر نكردي كه به يكي از اين دو حزب ملحق شوي. دارند
حضور نداشتند و كار بخصوصي هم نبود تا با آنان رابطه . اينها از شيوه و خواست من دور بودند. نه: رهبر آپو

. توانم به راحتي خود را تسليم چنـين شخصـيتهايي كـنم   نمي. من خصوصيات مخصوص بخود را دارم. برقرار كنم

. توانم در جاپاي ديگران قدم گذارم و يا به تقليد از ديگران بپردازمنمي

ـ در اين مدت هيچ زني در زندگيت وجود داشت؟
.نه، نه، هرگز: رهبر آپو

پايان روز نخست
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دوم روز 

موقـع در عنفـوان   در آن. گفتي كه در آن موقع هيچ زنـي در زنـدگيت وجـود نداشـت    ـ

بدنبال زمان براي موضـعگيري در  . بردي و سؤاالتت بسيار پيچيده و در هم بودندجواني بسر مي

بين تضاد بزرگي آيا در اين . از همه مهمتر اينكه پول و سرمايه کافي هم داشتي. برابر دنيا بودي

خورد؟ به چشم نمي



۴١

گرفتنـد و بـه   حقوق ناچيزي مـي ) آمد(كارمندها در دياربكر . بگذار داستاني را برايت تعريف كنم: رهبر آپو

يكبار مرا بـه سـالن تئـاتر    . از من خواستند كه آنها را همراهي كنم. رفتندميهاي تئاترهاي گوناگون و سالنكلوپ

هـا دورمـا را   كـرد و رقاصـه  جمع شديم چند ساقي كسي كه مشروبات الكلي را پخـش مـي  در اطراف ميزي. بردند

از من خواستند كـه بـا آنهـا بـه داخـل اتـاقي       . از آنها چيزي دستگريم نشد. با آنها شروع به صحبت نمودم. گرفتند

ان در آمده و خود در چنين شرايطي احساسات شخص به هيج. ترسيدم و نتوانستم به آنها نزديك شوم. خلوت بروم

رو بـه تحليـل   تمام قـدرت پنهـانم  . عكس عمل نمودنداما در من اين احساسات بر. كندي جنسي ميرا تسليم غريزه

با كين و نفرت و بيزاري از همه چيز، . زده و مضطرب و غمگين شدمعرق از سرورويم بيرون. نهاده و منفعل شدند

. که رخ داداين عين چيزي بود . از آن مكان خارج شدم

بـا چـه ديـدگاهي بـه آنـان      . شود تا پرسشهايي را درباره زنان مطرح كنـيم ـ اين باعث مي

كنـي؟ چقـدر از آنـان فاصـله داري؟ جوانـب مثبـت زن       نگري؟ چگونه با آنان برخورد مـي مي

شاعر، فيلسوف يا حتي راهزني را به خود مشغول انديشه ي هراي كههاي عديدهكدامند؟ پرسش

. اندكرده
در عـين حـال خـود را    . ي زن نداشـتم در آن مرحله از زندگيم ديدگاه مشخصـي نسـبت بـه مسـئله    : رهبر آپو

خواهنـد بـاوي برخـورد كننـد،     اند بايد زني، فرمانبردار آنان باشد و آنگونه كه ميهمچون مرداني كه عادت كرده

. ديدمنمي

و بـه بحـث سياسـي خـود در اسـتانبول      نهـيم ي زن را به كناري مـي ـ پس ما نيز فعال مسئله

. هاي بيشتري در مورد مسئله زن را برايمان مطرح سازدشايد استانبول پرسش. پردازيممي
در عين حال بر ماهيت مشكل . همچنان كه گفتم براي مسئله پول و سرمايه راه حلي پيدا كرده بودم: رهبر آپو

در استانبول حتي . هاي دانشجويي قرار بگيرمبودم تا در بطن جنبشخود را آماده نموده. كرد نيز آگاهي يافته بودم

در زندگي اين شهر . ام پرداختمبه انجام وظيفه. تنها در اين دانشكده ثبت نام كردم. يكروز به دانشكده حقوق نرفتم

. آگـاهي داشـتم  هـاي لنـين   ها بر تفكر و انديشهدر اين مرحله در مورد حق سرنوشت ملت. آميختمپرهياهو در نمي

اين جوانان كرد بودند امـا ايـن را آشـكارا بـه     . بوجود آمده بود٧مركزي بنام انجمن فرهنگي جوانان شرق آناتولي

اي تشكيل دادم و در خصوص جامعـه فئـودالي و   در اوج نگراني به اين انجمن ملحق شدم، جلسه.آوردندزبان نمي

تعداد زيادي از دانشجويان و افراد گوناگون در اين جلسه . ذاشتمداري موضوعي را خوانده و به بحث گجامعه برده

گردنـد؟ در  چرا كردها صاحب دولتي مختص به خود نمـي :در اين جلسه براي اولين بار گفتم. شركت كرده بودند

به اين ترتيب من در يك طرف و انجمـن هـم  . کندآنزمان گفتند كه اين حرفها مسائل بزرگي را برايمان ايجاد مي

. در طرف ديگري قرار گرفت

٧ Dogu Devrimci Kultur Dernekleri (DDKD) هاي فرهنگي انقالبي شرقانجمن
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از همان هنگام كه وارد اين حلقـه  . بايست وارد آن شوياي بود كه ميـ اين نخستين حلقه

. شدي، حدودش را از هم گسستي و آن حلقه شكاف برداشت
گرفتند اكثرا فرزندان افراد سرشـناس كـرد و كارمنـدان    كسانيكه قبل از من در اين انجمن جاي مي: رهبر آپو

. تنها نقطه مشترك، كرد بودن بود كه اين هم به تنهـايي بـراي ادامـه كـار انجمـن كـافي نبـود       . لت تركيه بودنددو

در كنگـره ايـن   . هاي خود اعتقاد نداشـتند مخصوصا كه اعضاي اين انجمن گفتار و کردارشان يكي نبود و به گفته

٢موقعيت هم بعد از كودتـاي  . در حضورشان خواندمانجمن، مقاله بسيار جالب و تاثير گذار را به آنان ارائه کرده 

اما . گرفتمگرفت، شايد در مديريت عالي انجمن جاي مياگر كود تا صورت نمي. گشتمستحكم تر مي١٩٧١مي

بـه همـين خـاطر جوانـان انقالبـي بـه فعاليتهـاي        . با بر سر حكم آمدن كودتاچيان فعاليت انجمن ممنوع اعـالم شـد  

اين عمل فرصتي را برايم مهيا نمود تا بتوانم با رهبران چـپ  . آورده و خود را مخفي كردندزيرزميني و سري روي

تن از رفقـايش اعـدام شـدند، آشـنا     ١٠رهبر حزب رهايي ملي تركيه كه بعدها با ٨"ماهر چايان"ترك و مخصوصا 

وي . و پديده كرد را بر زبان آوردنطق جذابي را ايراد كرده و وجود مسئله" ماهر. "شده و با آنها به گفتگو بپردازم

. گفت كه كماليسم ظلم و ستم بزرگي را بر كردها رواداشته است

؟چنين چيزي گفت" ماهرچايان"ـ 
در اين اولين و آخرين باري بود كـه چنـين رهبـري را   . بله اين نطق را در مقابل صدها نفر ايرادكرد: رهبر آپو

ي مهـم در اينجاسـت كـه يكـي از رهبـران      مسئله. ام شدنددستانش اعوي وشماري از دو. ديدمميان چپ ترك مي

ي ايـن شـيوه  . كـرد ي كرد اعتراف كرده و كماليسم را بخاطر اين مسئله محكـوم مـي  احزاب ترك به وجود مسئله

.شديدا از ماهر چايان پشتيباني نمودم. برخورد و طرز فكر آنها سبب شد تا از آنها طرفداري نمايم

آميز قناعـت نكـرده و بـه فعاليتهـاي     ن و رفقايش تنها به كارهاي سياسي مسالمتـ ماهر چايا

. مسلحانه نيز روي آوردند
. عملياتي نظامي در استانبول داشته و سفير اسرائيل را مورد سوء قصد قرار داد و كشت. بله: رهبر آپو

برابـر ايـن حـزب    ـ آيا روي آوردن به اسلحه و اقدام به جنگ مسلحانه برموضعيگري تو در 

تأثير گذار بود؟ 
دولـت  . زمانيكه اقدام به چنين كاري كردند در برابر چشمان مـا اهميـت و عظمـت بيشـتري يافتنـد     : رهبر آپو

در آنزمـان  . العـاده جسـور بـود   بنظرم اين مرد فوق. بود و وي را نيافته بود" ماهرچايان"تركيه چند روز در پي يافتن 

اگر . ي بزرگتر و قدرتمندتر از آنها وجود ندارد و كسي ياراي مقاومت با آنها را نداردرسيد كه كسچنين بنظرم مي

. پيوستمداد شايد به صفوف آنها ميكودتاي نظامي روي نمي

THKP_Cماهر چايان ، يك كرد اهل وان كه رهبر ٨ رفقاي مبارز خويش بود كه در قزل ربوده و خواهان مبادله وي با سي را يچند انگلطي عملياتي . بود

.دره آناطولي با ارتش تركيه رو در رو شد و طي جنگي همراه با حدود بيست رفيق خويش جان باختند
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كردي؟ـ آيا خود را در ميان آنان احساس مي
. گرفتمبعدها متوجه شدم كه تنها نفع كودتا برايم اين بود كه در صفوف آنها جاي ن: رهبر آپو

بيني؟ ـ چرا اين را سودمند مي
. دادمشدم يا جان خود را از دست ميپيوستم يا به مبارزي معمولي تبديل مياگر به صفوف آنها مي: رهبر آپو

... چه تأثيري بر سرنوشت تركيه گذاشت؟ آيا در بنياد فكري، سياسي و٩ـ كودتاي ماه مارس

تركيه تغيير و تحولي ايجاد نمود؟ 
فعاليت جوانان انقالبي را ممنوع اعالم كرد، بسياري را كشـت و يـا بـه زنـدان     . كودتايي نظامي بود: بر آپوره

اين راه را . رهبران جوانان نيز خود را از انظار پنهان نموده و مخفي شدند. ها ضربه زدندبه برخي جنبش. دچار کرد

را كسب نمودم ٢٠رتبه . كده علوم سياسي شركت كردمدر اين سال بود كه در امتحانات ورودي دانش. بر ما گشود

. داد بايست به من حق تحصـيل مـي  ميكسب اين مقام برايم امتيازي بود و دولت. و با اين رتبه وارد دانشكده شدم

در ايـن سـالها دوران جنـبش    ١٩٧٢و ١٩٧١در اواخـر  .من هم مصمم شدم در دانشكده سياسي به تحصيل بپـردازم 

. رسيد كه زمينه و فرصتي برايم مهيا شده استبنظر مي. رسيدبي به پايان ميجوانان انقال

.ـ در سايه نظريه پر كردن خالء
هـايي را مشـخص كـرده    يكسري تحقيقات را انجام داده و تاكتيـك . من خود را آماده نموده بودم: رهبر آپو

بعد از انجام چند عمليات از جملـه كشـتن سـفير    . تن از رفقايش كشته شدند١٠با " ماهرچايان"در اين هنگام . بودم

شهادت آنها بر ما تأثير . اسرائيل در تركيه و گروگان گيري تعدادي از انگليسيها، محاصره و دستگير و اعدام شدند

اين اقدام بعد از كودتا اولين اعتراض علني در سـطح  . در دانشگاه بر عليه فاشيسم ترك اعتراض كرديم. گذار بود

نفر بوديم، بـه  ١٥مديريت دانشگاه تحقيقاتي را در مورد ما انجام داد و در نتيجه ما كه پس از يك هفته. ودتركيه ب

. زندان افتاديم

ـ به اتهام بيان افكار؟
اي را وارد عرصه مبارزاتي نموديم كه من رهبري آنرا در اينجا بود كه ما جنبش دانشجويي تازه. بله: رهبر آپو

. برعهده داشتم

يافته حزبي؟ اي معمولي بود يا رهبريتي سازمانـ رهبري
. رهبريتي عادي بود. نه: رهبر آپو

ـ اين قبل از زنداني شدن تو بود؟ 
دادستان . اما بردانشجويان تأثيرگذاشته بودم. تنظيماتي نداشتم. در اين مرحله بود كه به زندان افتادم: رهبر آپو

امـا هـيچ مـدركي    . سـال زنـدان بـرايم نمـود    ١٥نداني مرا افزايش دهد و طلب دادگاه نظامي تالش نمود تا مدت ز

٩ .وزيري خلع گشتكه به دست ژنرال نامق كمال ارسون انجام شد و طي آن سليمان دميرل از نخست١٩٧٢مارس ١٢كودتاي 
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در زندان بـا رهبـران   . بسر برده و آزاد شدم" ماماك"ماه در زندان نظامي آنكارا بنام ٧. عليه من موجود نبودقانوني 

فرمانده ارتـش  ١٠"دنيز گزميش"در اين مدت . جنبش چپ ترك مالقات كرده و با آنها به بحث و گفتگو پرداختم

در . در زندان نيرو و قدرت زيادي پيدا كـرديم و زنـدانيها را از نزديـك شـناختيم    . رهايي ملي تركيه اعدام گرديد

. در اواخـر سـال آزاد شـديم   . ي كرد توسعه و گسترش يافـت دوران حبس، افق ديدمان و نظرات ما نسبت به مسئله

در زمستان اين سال تصميم بـر  . دانشگاه شركت كرده و قبول شدمدر امتحانات. امتحانات دانشگاه شروع شده بود

من و گروهي از جوانان به حوالي ١٩٧٣به همين خاطر در ماه آوريل سال . درست كردن انجمني كردستاني نمودم

. ي ما نيز در زير درختي بوداين جلسه. آنكارا رفته و بر درست كردن انجمن كردستاني با هم پيمان بستيم

. همچون دوران كودكيت بر باالي درخت نبودـ 
. اي از ذهنم قرار داشتدر گوشهخاطره درخت هر زمان: رهبر آپو

هاي نظامي ارتش رهايي ملي تركيه استفاده كرديد؟ ـ از نقطه نظرات، مكانيسم و شيوه
. تأثيرات چنداني بر ما نداشتند. نه: رهبر آپو

اين حزب به چه شـكلي بـود؟ بـه عبـارتي ديگـر ايـن       ـ پس در ذهن تو زير بنا و ساختمان

يـا شـيوه احـزاب چـپ تـرك      ١١"گـوارا چـه "انجمن چه فكري براي آينده جنبش داشت؟ آيـا  

كرديـد؟ آيـا طـرز    اي تقليـد مـي  توانست الگويي براي جنبش شما باشد؟ از چه طرز يا نمونهمي

مبارزه لنين را در نظر داشتيد؟ 
هـا نداشـتم و قصـد عملـي كـردن آنهـا را نيـز در ذهـن         ك چنداني از ايـن نمونـه  در اين دوران در: رهبر آپو

در مجموع تمركز . در ابتدا از شيوه تنظيماتي بدور بودم. كردمبه اين طريق با اين مسئله برخورد نمي. پروراندمنمي

پيداست . سئله كرد بودآنچه براي ما اهميت داشت، بازگو نمودن برخي حقايق در مورد م. من بر مسايل بنيادي بود

كردسـتان مسـتعمره   : تحت تأثير چنين تفكري بود كه گفـتم . كه درك اين حقايق كليد تمام مسائل ديگر بود

. نمـوديم بايد بر اساس اين طرز تفكر و بدور و خارج از احزاب چپ ترك، جنبشي را براي خود بر پـا مـي  . است

. نداشتيمبرنامه. افكار خود مستقل بوده و بر آن افکار متكي بوداين انجمن در. نفر بود٦تعداد اعضاي اين انجمن 

. اي براي بحث داشتيم كه آنها نيز در جهت افكار من بودندچند كلمه

١٠ وم كه رهبر دنيز گزميش، يك كرد اهل ارزر Dev-Genc . جسارتش زبانزد انقالبيون بود. دستگير و اعدام شد١٩٧٢مارس ١٢پس از كودتاي . بود

پس از اعدام وي . رفتارها و مواضعش الگوي انقالبيون چپي شد. هنگام اعدام اجازه نداد چارپايه زيرپايش را بيرون آورند و خود با پاي خود اين كار را كرد

ن در اعتراض به اين مسئله يك تظاهرات دانشجويي سازماندهي كرد كه در جريان آن دستگير شده و شش ماه در زندان ماماك واقع در آنكارا عبداهللا اوجاال

.زنداني شد
١١ خوش نکرده و ييدل به جاکهيونال بزرگيانترناسيدل کاسترو، انقالبيق فياز رهبران انقالب کوبا، رفيکيگوارا، وارا دوالسرنا معروف به چهنستو گوئهرا

از دست داديويانقالب جانش را در بوليدر سودا
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نفري كه با هم شروع بكار كرديد، چه كساني بودنـد،  ٦. ـ قصد دارم وارد اسرار حزبي شوم

آيا تا بحال كسي از آنها در صفوف شما مانده است؟ 
بعد از مدت زمان كوتاهي چهار نفر از ما جدا شدند و تنها يكي از آنهـا تـا بحـال بـاقي مانـده و او      : رهبر آپو

هدفمان شناساندن حقايق مسئله كرد بـه افكـار عمـومي    . انجمن به تمام معنا سياسي نبود. است١٢"حيدر قيطانعلي"

ا بـه سـي نفـر رسـيد و پيشـاهنگي دانشـجويان را در       بعد از سپري شدن دو سال از شروع بكار انجمن، تعداد م. بود

انجمـن دموكراتيـك   "انجمـن نيـز   . در اين مرحله، عمال به رهبري اين انجمن انتخاب شدم. آنكارا بر عهده گرفت

ايـن انجمـن بـه    . و سـوي ديگـري داشـت   اين نام رسمي انجمن بود اما در عمل سـمت . نامگذاري شد" دانشجويان

. اند بر اين اساس از مرزهاي افكار انجمن دانشجويان گذار نموده و پا را فراترنهدمركزي تبديل شد تا بتو

و . يكـي حركـت و جنبشـي مخـتص    . ـ به عبارتي با يك تير دو نشان را هدف قـرار داديـد  

كرديد و اين تاكتيك شما را به كجـا  از چه تاكتيكي استفاده مي. ديگري جنبشي سري و مخفيانه

! شد؟رهنمون مي
بـه  . اش افق بازتر و روشنتري داشترغم عنوان ظاهريانجمن در باطن جنبشي سياسي بود، اما علي: ر آپورهب

. نمودپرداختند و هيچ نوع انديشه ملي واضحي را نمايندگي نميلحاظ سياسي چند خط فكري در آن به فعاليت مي

. دادتحت رهبري من هر نوع فكر گروهي به فعاليت خود ادامه مي

تـرين و مـؤثرترين   بـا نفـوذ  ١٩٧٥در سـال  . ا من نيز در اين بين تنظيمات و گروه مخصوص بخود را داشتمام

توانستيم دانشگاه استانبول را به تكـاپو و حركـت   تأثيرات و نفوذ ما بحدي بود كه مي. داديمگروه را ما تشكيل مي

شديم و موضوع و راهكار آن نيز چيزي بود ١٣موفق به تدوين مانيفست١٩٧٦و اوايل ١٩٧٥اواخر سال . در آوريم

در آن موقع پيرامون مسئله كـرد انجـام داديـم و    مباحث الزم را. كنيمكه تاكنون بر روي اين خط مشي حركت مي

گيـري  تحليالت فراواني را پيرامون موضوع شكل. تاريخ پيشرفت و تكامل انسان را دوباره مورد بررسي قرار داديم

داري، سوسياليسـتي و در آخـر نيـز پيـدايش دولـت و      جامعه كمونيستي اوليه، فئوداليسـم، سـرمايه  جوامع انساني و 

داري، امپرياليسم فئودالي و استعمارگري امپرياليسم فئودالي و استعمارگري، امپرياليسـم  امپرياليسم برده. امپرياليسم

ردستان چه نوع استعماري را بخـود ديـده و   همچنين ك. داري و شيوه عملكرد آن در كردستان، انجام داديمسرمايه

هـا را  جايگاه جامعه كرد در تاريخ جوامع انساني به چه شكلي بوده و اين جامعه نياز به چه نوع انقالبـي دارد، ايـن  

در آنموقع بنظر ما جامعه كـرد نيازمنـد انقالبـي ملـي دموكراتيـك بـر ضـد امپرياليسـم و         . مورد بررسي قرار داديم

. ر ضد كماليسم تركيه بودالخصوص بعلي

١٢ انگذاران ي، از بنياسيعلوم سيم، دانشجوياهل درسيزازاياز کردها" فواد"يطان با نام سازمانيدر قيحيعل PKK ز به مبارزه در يکه تابحال نيو از کسان

.دهديکردستان ادامه ميهاکوهستان
١٣ . ز ترجمه شده استينيکه به فارس" راه انقالب کردستان"حزب کارگران کردستان بنام فستيمان
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؟ خودتان تأمين نموديدـ پول و سرمايه الزم براي ادامه حركت جنبش را از كجا تأمين مي

نمود؟ كرديد؟ آيا هيچ حزب يا دولت و يا قدرتي خارجي، از اين جنبش طرفداري ميمي
. گروهي از رفقا در آنكارا داشتيم. نه، نه، نه: رهبر آپو

اي مختص به خود داشتيد؟ رسانهـ مركز مطبوعاتي و
١٩٧٦در سال . كرديمگاهي به چاپ اعالميه اقدام مي. شيوه اطالع رساني ما فردي و شفاهي بود. نه: رهبر آپو

. دستوركار جنبش را چاپ و پخش نموديم

هاي دموكراتيـك بـه شـدت عمـل، شـد؟      ـ چه عاملي منجر به روي آوري شما از ديالوگ

نظـر  . گيـرد د جنبش شما نيرو و انرژي خور را بيشتر از فعاليتهاي مسلحانه ميشوچنانچه ديده مي

شما نسبت اعمال خشونت آميز چه بود؟
نموديم تا خط مشي ايدئولوژيكي خود را براي ديگران تفهيم کنيم و عرصـه  بيشتر سعي مي. هرگز: رهبر آپو

از اين لحاظ، تحت تعقيب و كنترل دولت تركيه . اشتيماي ندهيچ فعاليت مسلحانه. تر نماييمفعاليتي جنبش را وسيع

در نيروي هوايي تركيه و دختر نيز ١٤پسر جوان خلبان هواپيما. بوديم و آنهم از طريق يك دختر و پسر جوان ترك

آن دختـر از جـوان مـذكور    . كـه بـه مـدت چهـل سـال بـا دولـت تركيـه ارتبـاط داشـتند          ١٥اي كرد بوداز خانواده

به من فرمان دهيد تا تمام كارهاي نظامي را : گفتآن جوان مي. شديمما متقابال به هم نزديك مي. دتأثيرگذارتر بو

خواسـت تـدريجا   از طرف ديگـر، دختـر جـوان مـي    . اما من هيچ فرماني را برايش صادر نكردم. برايتان انجام دهم

در . از تـأثيرات آنهـا دور نگـه داريـم    توانستيم خود راما نمي. تاثير خويش بگيردمان را تحتعواطف و احساسات

) پسـر و دختـر جـوان   (بعدها معلوم شـد كـه هـر دو    . نموديم تا بر آنان مؤثر واقع شويمهمان حال فعاالنه تالش مي

هدف دولت تركيه از وارد نمودن اين افراد به صفوف ما اين بود كه اول آنها را در . اندجاسوس دولت تركيه بوده

. از فعاليتهاي ما مطلع شود و در آخر كار نيز ما را كنترل نموده و تحت نفوذ خود قرار دهدصفوف ما جاي دهد و

دولت تركيه ايـن كـار را از طريـق آن    . اي تاريخي داردها، پيشينهها با احزاب و جنبشي بر خورد دولتاين شيوه

شن نبود و همچون جاسوس و انسانهاي ي واقعي آنان برايمان رودر ابتداي امر، چهره. ساختدختر جوان عملي مي

كرديم كه آنها تمايالت دمكراتيك دارند و ما بايد از بيشتر بر اين نكته اصرار مي. كرديممزدور با آنها برخورد نمي

بـرداري  اگر آنها مزدور هم باشند ما بايد به هر طريقي كه شـده بايسـتي از آنهـا بهـره    : گفتيممي. آنها استفاده كنيم

. كنيم

١٤ وي از عاملين مهم سازمان . پيلوت در زبان تركي به معني خلبان است و اين لقب را از پيشه خلباني خود كسب كرده است. نجاتي كايا ملقب به پيلوت

بود كه در آخر كار به سبب عدم پيروزي در ماموريتش و يا به داليلي ديگر در يك سانحه ساختگي در درون گروه آپوئيست) ميت(استخبارات تركيه 

.سقوط يك هواپيماي سمپاشي كشته شد
١٥ با نام سازماني فاطمه است كه داستان تقابل اوجاالن با وي از اهم موضوعات دوران تشكيل و تكوين مقصود از اين دختر، كسيره يلدرم P.K.K ي و. است

به دره بقا به آنجا رفت و پس از مدتي به اروپا رفته و در آنجا ازP.K.Kبعدها هنگام رفتن  P.K.K .جدا شد
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دولت جنبش ما را شناسايي كند و تدابير الزم را در مورد ١٩٧٦ـ٧٧اين شيوه عملكرد ما باعث شد تا در سال 

مـاه تمـام منـاطق كردسـتان را     ٢به كردستان بازگشتيم و در فاصله زماني تقريبا ١٩٧٧در اوايل سال . ما اتخاذ كرد

انان و دانشجويان تشكيل دادم و در هر شـهري از  گردهمايي را براي جو١٥ماه نزديك به ٢در طول مدت . گشتم

به اين شيوه، قدرت دروني خود را تا حدودي شناختم و چنـين فكـر   . شهرهاي كردستان پايگاهي را تشكيل داديم

ما بذر خويش . ما را نابود كنندكردم كه اگر در طي اين اقدام آسيبي به من نرسد ديگر نخواهند توانست جنبشمي

. م، رشد خواهد كرد و هيچ قدرتي قادر نيست آنرا ريشه كن كندايرا كاشته

اما متأسـفانه خبـر شـهادت يكـي از گرانبهـاترين رفقـا را       . بعد از بازگشتم از كردستان مستقيما به آنكارا رفتم

. بود١٦"حقي قرار"اين رفيق عالي مقام، رفيق . شنيدم

.نه را بر عليه شما بكار گرفتـ يعني در واقع دولت تركيه ابتكار عمل اقدام مسلحا
مان طراحي كرده بودند، خلبان جوان نيز مدركي دال بر اثبات اين اي را براي از بين بردنآنها نقشه: رهبر آپو

خواستند ضـربه  مي. اي از قبل طراحي شده من را از ميان بردارندخواستند با طرح نقشه١٩٧٧ژوئن ٣در . امر است

كردند كه جنبش ما هنوز نوپاست و بهتر آنكـه هرچـه زودتـر بـه آن     فكر مي. نشان دهندرا به منتيسيفاشيشصت

خواستند تا از طريق اين خلبان جوان كه به صفوف اما شرايط براي ضربه زدن مهيا نبود بدين منوال مي. ضربه بزنند

. ما نفوذ كرده بود، من را دستگير كنند

ـ نقشه طراحي شده آنها چه بود؟ 
نقشه اينگونه طراحي شده . خلبان جوان از اين امر مطلع بود. سه قبضه اسلحه در منزل ما قرار داشت: آپورهبر 

در اين هنگام به راحتـي و بنـام   . ها را بيابندبود كه آنها اطراف منزل ما را محاصره كرده و بعد از تفتيش آن اسلحه

جنـاحي  : در آنزمان دو جناح در دولت تركيه قرار داشتند. توانستند اول مرا از بين ببرند و سپس جنبش راقانون مي

در اين . تشكيل كابينه داد١٩٧٨در سال " بلند اجويت".١٧"بلند اجويت"فاشيست و جناحي ديگر دمكرات به رهبري 

. سال خطر وقوع كودتاي نظامي درميان نبود و اين تا حدودي ما را از خطر نابودي نجات داد

چرا اقدام بـه چنـين عملـي ننمودنـد بـا      نشده و از بين نرفتي، چه بود؟ـ علت اينكه دستگير

دانستند كه پيدايش و ظهور جنبشي بر ضد كماليسم تا چه حد خطرنـاك و  توجه به اينكه آنها مي

هاست؟ دانيم كه كماليسم ايدئولوژي مقدس اكثريت تركمي. به ضرر آنهاست

١٦ HAKI KARAR حقي كارار از اعضاي گروه ايدئولوژيكي كه بعدها P.K.K ي سرخ به شهادت توسط سازمان ستاره١٩٧٧در سال . گذاري كردندرا بنيان. 

وي را اوجاالن. در جواب به شهادت وي حزب كارگران كردستان تاسيس و اعالم شد. ه گروه ايدئولوژيك آپوئيست بودشهادت وي هشداري ب. رسيد

.نامدمي" روح پنهان من"
بولنت اجويت، سياستمدار تركيه و دبير كل حزب سوسياليست خلق ١٧ Sosyalist Halk Partisi (SHP) نگاري آغاز كرد وكه كار خود را با روزنامه

.از دنيا رفت٢٠٠٦در نوامبر . با شكست سختي از صحنه سياست جدا شد٢٠٠٣در انتخابات سال . وزير تركيه شدچند بار نخست
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پـس از آن هـم   . بيني كننـد ستند حقايق جنبش وافق ديدگاه ما را پيشتوانتا آن هنگام نيز آنها نمي: رهبر آپو

رغم علي. هاي حكومت، فرصت مناسبي را براي رشد جنبش بوجود آوردتضاد و ناهماهنگي موجود در بين جناح

منزل در زمان محاصره . يكي از رفقايمان بطور اتفاقي دستگير شد. نموديماين بسيار محتاطانه و هوشمندانه عمل مي

قبل از اينكه وارد منزل شوم يكي از رفقايم منتظر . بطور اتفاقي نجات يافتم. آن رفيق، من نيز در آنجا حضور داشتم

كنـد و منتظـر   بود تا مرا مطلع كند كه در بيرون پليس مخفي، منزل را محاصره كرده و عبور و مرور را كنتـرل مـي  

. رفقا دستگير شداما سرانجام يكي از. ورود و دستگيري من هستند

ـ بعد از اين واقعه خود را مخفي نمودي؟
. بعدها برايمان مشخص شد كه خلبان جوان افراد پليس مخفي را به منزل راهنمايي كرده است. نخير: رهبر آپو

را در واقع اگر م. ها را مخفي كرده بوديم به همين جهت هيچ مدركي بدستشان نيفتادقبل از ورود افراد پليس اسلحه

نقطه مهم واقعه اين بود كه مـا چهـره واقعـي خلبـان     . نبودتنمودند هيچ مدركي بر عليه من در دسنيز دستگير مي

.جوان را آشكار ساختيم

ـ شما در مقابل وي چه كرديد؟ 
از منازل به منزل دوستان و نزديكانش رفتم، مثل اين بود كه به يكي . دختر را به عقد خود در آوردم: رهبر آپو

پنداشت دختر در يك طرف من و خلبان در طرف ديگرم قرار داشته و به ايـن شـيوه   دولت مي. دولت قدم بگذارم

زد كـه مـن جـواني    از همه مهمتر اينكـه، دولـت اينگونـه حـدس مـي     . گرفتممن تحت كنترل شديد دولت قرارمي

اين ترتيب بدون اينكه مرا نابود كنند، مـرا درگيـر   افتادم و به ميبايست در دام دختري بورژواروستايي هستم و مي

. كردندمي

ـ تا آنزمان اسلحه بدست نگرفته بودي؟ 
. اماي نبردهتا اين لحظه، در زندگيم دست به هيچ اسلحه: رهبر آپو

ـ چطور ممكن است اسلحه را بدست نگرفته باشي؟ پس چگونه است كه اسـم تـو در ليسـت    

المللي جهاني قرار دارد؟ در اين ليست اسامي كسانيكه بدست تو كشته نپليس بي" اينتر پول"قرمز

.اند وجود داردشده
من در طول زندگيم حتي يك گلوله به سوي هيچ . اين تهمتي پليد است! نه، نه) با عصبانيت فراوان(: رهبر آپو

ذکور، زمين و مزرعه و جـوهرات  در آن زمان، خلبان م. توانيم در اين مورد بحث كنيممي. امانساني شليك نكرده

خواسـت، ميـزان عشـق مـرا نسـبت بـه خـود        دختر مـي . بردكرد كه در آنكارا بسر ميخريد و اينطور وانمود ميمي

براي اولين بار در . يافتکردم، به همان اندازه بيشتر بر من تسلط مياي که خود را به وي وابسته ميبه اندازه. بسنجد

كردم و براي اولين بار در زندگيم ارتباطي عاطفي مرا مجذوب آن دختـر  يزي را تجربه ميزندگيم بود كه چنين چ

.نمود

ـ تو را معشوق خود ساخته بود؟ 
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. كردارتباط عاطفي تا حدودي كار خود را مي. معلوم است: رهبر آپو

ه دانـي كـ  تو مـي . هاي تو برگرديمـ دوباره به محدوده تضادهاي موجود در گستره فعاليت

. كنـي آن دختر جوان يكي از دشمنان سياسي تو است و تو هم عواطف خود را به وي تسليم مي

اي برخورد كردي؟ آيا در اين نقطه هيچ گونه تضادي وجود ندارد؟ با اين تضاد به چه شيوه
سـال در خـدمت   ٤٠ي دختـر قريـب   خـانواده . هاي شـديدي بـودم  من در آنزمان درگير كشمكش: رهبر آپو

امـا دختـر خـود بـه فعاليتهـاي      . ي كمال آتاترك بوده است و با دولت تركيه ارتباط تنگاتنگي داشـته اسـت  مصطف

توانيم كارهاي مهمي را در اين مورد باور کرده بودم كه از راه اين دختر مي. كردخواهي و سوسياليستي مشغول بود

توانستيم بـا  گرفت، مياگر دختر در مسير ما قرار مياز دو حالت خارج نبود. دانماما تا چه اندازه، نمي. انجام دهيم

كرديم كه قصد دارد ما را تحت گذاشت چنين برداشت ميهم به فعاليت بپردازيم و اگر با ما در يك مسير قدم نمي

خـود را  . امكرد كه من به آن دختر وابسته شدهاز طرف ديگر خلبان فكر مي. كنترل و تأثير عواطف خود نگه دارد

شد، هر دوي آنها مرا محاصـره  هاي آنها در من مؤثر واقع مياگر نقشه. كردنگتر و باهوشتر از دختر احساس ميزر

اي را در سـر  كـنم كـه دولـت نيـز چنـين نقشـه      فكـر مـي  . گرفتمكردند و صد در صد تحت كنترل آنها قرار ميمي

. شته استبعدها برايم روشن شد كه دولت عينا چنين ديدگاهي دا. پروراندمي

. داري، همچـون مـار اسـت   دختري كه دوستش مـي . ـ مدارا با چنين وضعيتي سخت است

شـوي يـا بـه    اندازي؟ در اين موقعيت به صياد پرندگان تبديل مـي جانت را به خطر يك مار مي

شكارچي مار؟ 
رهـايي از  . و خـانواده اي براي زن اي براي خيانت و نيمهنيمه. اين تاريخ كرد با همه عاليمش است: رهبر آپو

يكي از شاهكارهايي كه اين زن براي من به ارمغان آورد اين بود كه در زمان . چنگ اين معادله بسيار دشوار است

درست مثل اين است كه به . اي محكم چنين واقعيتي را قبول كردمبا آگاهي و ارده. اندكي به اين واقعيت پي بردم

بعـد  . هايش نفوذ كرده بودمرهاي دشمن و آن سوي باوبه قلعه. ار آن پي ببريداخل غار تاريكي وارد شوي به اسر

، اينكه اين برددر شك و ترديد بسر مي. كنداز پي بردن به اين واقعيت بود كه دانستم آن دختر چه نقشي بازي مي

چنين عشقي وي زدميحدس . تواند به سياست بپردازدمرد عاشقم شده است يا نه؟ اگر واقعا عاشقم شده باشد نمي

خواهد از طريق من سياست كند؟ به اين شكل يك سري پرسش در ذهنش نقش چگونه مي. را ساقط خواهد كرد

آيا آپو با اتكا بـه قـدرت ايـن خـانواده از مـا در راسـتاي       : انديشيدپيش خود مي. بست، به آنها نيز اعتقاد داشتمي

سياست استفاده خواهد نمود؟

اما از طرف ديگر فرامين دولت را كه . مطمئنم و آن اينكه، او هرگز مرا دوست نداشته استاما از يك لحاظ 

خواسـت  كـرد و مـي  از داشتن چنين نقشـي، نفـرت مـي   . دادشد، مو به مو انجام مياز طريق پدرش به وي ابالغ مي

ايـن ترديـد، دو راه بيشـتر در    انديشيد كه مردي با داشتن اين روحيه و بـا مي.هرچه زودتر به اين بازي خاتمه بدهد



۵٠

ميرد و يا ديوانـه  اش ميشود، كه در اين حالت هم با مردانگيكند يا تسليم مييا اقدام به خودكشي مي: پيش ندارد

. هر لحظه از زندگيش را براي نتيجه گرفتن از اين بازي اختصاص داده بود. شودمي

اليكه دشمن جان چند تن از رفقايم را گرفته و چند نفـر  کردم؟ با اين عشقم چه كنم؟ در حمن چكار بايد مي

را نيز زنداني كرده بود، چه كاري از دستم ساخته بود؟ 

بـردم مـرا ديوانـه    وضعيتي كه در آن بسر مـي . من نيز تك و تنها از چند جهت در محاصره دشمن قرار داشتم

ام بسيار خراب بود، بـه حـدي   كه وضعيت درونيبياد دارم . در آنكارا چنين وضعيتي داشتم١٩٧٨در سال . كردمي

.كه چيزي نمانده بود تمام تواناييهاي روحي و جسميم را از دست بدهم

جانبـه؛ بـا ايـن حـال نيـز بـا اصـرار        اي همـه اي دروني و بيروني همراه با محاصرهـ مبارزه

. ايشليك نكردهاي رااي و گلولهاي را برنداشتهاي حتي طپانچهگويي كه هيچ اسلحهمي
توانستم با اين دختر زندگي كنم و به اين وضعيت ادامـه  اما چگونه مي. آيداز گلوله خوشم نمي. نه: رهبر آپو

دهم؟

.مورد بيشتر بحث كنيدـ دوست داشتم در اين
اين دختـر تـا   : سؤال موجود در ذهنم چنين بود. كني نبودپرسش من به اين شكل كه فكر مي: رهبر آپو

من تحت تأثير اين دختـر  : قبل از اينكه با وي ازدواج كنم، گفتم. اندازه به ادامه اين وضعيت راضي استچه

بـه بازيهـاي خطرنـاكي دسـت     . كنـد هر كاري بپردازم، وي آنرا خراب ميبه. توانم كاري را به پيش ببرمنمي

حريـك کـرده و در بـين مـا اخـتالف      خواست با يكي از رفقايم روابط عاطفي برقرار سازد و مرا تمي. زدمي

همچون روز روشن بود كه آگاهانه دست . اگر ترجيح تو يكي از ما باشد بهتر است: به وي گفتم. ايجاد كند

لحـاظ  توانسـتم از  نمـي . قصد داشت تا مقام و منزلت رفيقم را به حساب من ارتقاء دهد. به چنين اعمالي ميزد

بعـد از اينكـه دوبـاره بـراي     . اما راه چاره ديگـري نيـز نداشـتم   . ي كنمپوشعاطفي و معنوي از اين نكته چشم

اما . دهم كه به تو وفادار مانده و خيانت نكنمتو قول ميبه: اطب قرار دادم گفتخانتخاب يكي از ما وي را م

بتواند بودند، گفته بود كه شايد) درسيم(كه هر دو اهل يك منطقه " علي حيدر قيطان"حال به رفيقم در همان

. تواند مرا دوست بداردعاشقانه داشته باشد، اما نميبا يك چوپان رابطه

ـ از قرار معلوم ارتباط بين شما بيشتر شكل يـك كشـمكش را بـه خـود گرفتـه بـود تـا        

تواني بـر  آيا تو اين را درك كرده بودي كه نمي. ارتباطي صميمانه و از روي عشق و عالقه

؟ آيا در مقابل وي دچار نوعي شكست عاطفي شدي؟عواطف اين دختر مسلط شوي
تا حدودي . خواست وي را به دشمن من تبديل كنددختر مي. يكي از رفقايم بود" علي حيدر": رهبر آپو

امـا بعـد از اينكـه بـا وجـود      . كرد تا در انجمن ما انشعاب درسـت كنـد  تالش مي. در اينكار موفق عمل نمود

ها و نحوه عملكرد ما، نتوانست كـاري از پـيش ببـرد و دشـمني و     از فعاليتآگاهي و اطالعات فراوان دولت
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بعد از آن، با ماري . نفاق را در ميان من و رفقايم بوجود آورد، مرا ترجيح داد تا ارتباطش را مستحكمتر سازد

در . انساني باشدمجبور بودم تا با وي آنچنان كنار بيايم، كه نحوه ارتباط ما دوستانه و . منجمد سروكار داشتم

چون . نوشد، اما ناچار به انجام چنين رفتاري بودمحاليكه به كسي شبيه بودم كه با دست خود جام زهر را مي

هـاي خـود را بـر مـا تزريـق      دولت از طريق اين خـانواده سياسـت  . اي سياسي وجود داشتدر بطن آن مسئله

. به تمام و كمال در كنتـرل مـا قـرار دارد   ) آپو(ين مرد دادند كه ااين خانواده نيز به دولت اطالع مي. كردمي

بعـد از  . نمود تا آنها اين فرامين را بر روي من به اجرا درآورنددولت نيز به خانواده بعضي فرامين را ابالغ مي

بـه ايـن   . آن ديگر دولت خود را از صحنه بازي خارج كرده تا ما را تحت كنترل ايـن خـانواده تنهـا بگـذارد    

كرد،دهي مياش مرا جهتمردان به جواني سرگشته و حيران دختر جواني كه خانوادهدر چشم دولتترتيب 

. ترسيددختر از عواقب كار مي. انديشند كه مرا هم به مزدور دولت تبديل كنندبه تدريج مي. گشتمتبديل مي

عـد از ازدواج هـيچ كلمـه    ب. دختـر را بـه عقـد خـود درآورم    . ي سردرگمي بودبه همين دليل كارهايش مايه

سردي روابطمـان بـه حـدي بـود كـه      . اي كه مهر انسانيت بر آن باشد، از وي نشنيدمآميز يا حتي كلمهمحبت

از رابطـه جنسـي كـه بگـذريم، حتـي      . شـد هاي متخاصم نيز در بين ما ردو بدل نميهاي روزانه انسانصحبت

.اي به فكر آن باشيمتوانستيم لحظهنمي

حظه كه از آن بحث كني تو ماالمال از افسردگي بودي؟ـ تا اين ل
شخصيتي بود كه . اما از او جدا شده و انتقام نگرفتم. گيري داشتمهاي بسياري براي انتقامعلت: رهبر آپو

حاكي از شخصيتي فراتر از . اين دختر نمونه ذهنيت كماليسم تركيه بود. كماليسم تركيه وي را شكل داده بود

حـال موضـوع ديگـري را بـه ميـان      . به همين خاطر بيش از پيش از دولت تركيـه متنفـر شـدم   . يك دختر بود

خواست از طريق اين دختر مرا نابود كند تا فاکتورهاي ظهور رهبري كردي نـوين  دولت تركيه مي. آورممي

.را از بين ببرد

آن دختـر  . بـدي نبـودم  مـن جـوان   . اي باشـد بايستي هميشـه داراي روحيـات مـرده   از نظر آنان كرد مي

از وي خواسته شده بود تـا مـرا از   . اما با من به مبارزه برخاستداشت، بايست با هر معياري مرا دوست ميمي

رويم قرار داده دو راه پيش. نمودبه اين طريق عمل مي. گرداندكردبودن و مسئله و شرف و ناموس خلقم تهي

اگـر آنچـه را كـه مـن     : گفتمي. رف خلق و مسئله خلقم بردارميا به ملك من تبديل شود يا دست از ش: بود

اي به اين شـيوه را نـه در جنـگ    جنگ و مبارزه. قصد دارم انجام ندهي، كلمه خوشي را از من نخواهي شنيد

. امطبقاتي و نه در جنگ عليه دشمنان نديده

ـ هرگز به فكر از بين بردنش نيفتادي؟
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١٩٧٨در سال ١٨"كمال پير"حتي رفيق . فكر بودند و تصميم گرفته بودندرفقايم در اين . هرگز: رهبر آپو

يكي از رفقا پيشنهادي ارائه داده بود مبني بر اينكه . بايد اين زن از ميان برداشته شود: به رفقاي ديگر گفته بود

امـا مـن   . وداين دختر را به چهار اسب بسته و هر كدام از اسبها به سمتي حركت كنند تا بدنش قطعه قطعه شـ 

مـدام  . زني بسـيار مـؤثر و بـانفوذ بـود    . راضي به چنين كاري نبودم، روش مبارزه من با ديگران تفاوت داشت

چند تن از رفقا بخاطر اين زن اقدام به خودكشي كردند و نيز سبب شهادت . گسستتنظيمات ما را از هم مي

اگر رفيق دختـري قـدم بـه عرصـه ظهـور و      . و بردچند رفيق دختر را نيز به كام مرگ فر. چند نفر از رفقا بود

هر نوع ابتكار عملـي  . نمود تا جايش را نگيرد و رقيبش نشودنهاد، او فورا اقدام به حذف وي ميپيشرفت مي

انسـان عجيبـي هسـتي چطـور     : گفـت برد، خطاب به من مـي هاي گوناگوني از بين ميدر جنبش ما را به شيوه

كني؟ اين هم به آن معناست كه تو با دخترهاي ديگري ارتباط داري امـا تـا   يدهي تا با من زندگرضايت مي

. ايبحال نيز از من دست برنداشته

ـ اين حرفش درست بود؟
طـرف هيچگونـه   از يـك . كـرد واقعاً تعجب مي. من هيچگونه ارتباطي با هيچ زني نداشتم. نه: رهبر آپو

اش وي را اظطـراب و دلهـره  . ارتباطي با زنـان ديگـر نداشـتم   رابطه زناشويي نداشتيم، از طرف ديگر نيز هيچ

.غير از من با زنان ديگر ارتباط داريعجيب است، به: داشت كه از من بپرسدوامي

گذشت؟ـ چه مدت از تاريخ ازدواجتان مي
زب گفت؛ روزي ارتباط تو را با زنان ديگر حـ مي. سال بعد از ازدواجمان بود١٠اين رويداد : رهبر آپو

هـايش را  كرد تا آخرين ضربهش از تمام جهات برمال شد تالش ميتبعد از اينكه شخصي. آشكار خواهم كرد

که جاپاي خود را محکم کرده ١٩٨٦دوران سال (موقع در آن. دار كردن اعتبارم بر من وارد كنداز راه خدشه

. ي بيرون از خاك تركيه قرار داريـم حال در محيط. اندهايت غلط از آب درآمدهحساب: به وي گفتم)بوديم

" گاندي"هايي ازنمونه. بسيار تحمل نمودم. اماتحاذ كردهانيشهاي روبه او گفتم تدابير الزم را در برابر بازي

توانم بدور از هرگونه رابطه جنسـي  گفتم كه مدت زمان درازي را ميبا اصرار به وي مي. را براي او مثال زدم

هايت نادرست و اشـتباه بـوده و در   حساب. اي دربر نخواهد داشتعلت رفتارت با من نتيجههمين به. بسر برم

توانست بر عليـه مـن   نمي. بعد از آن از وي جدا شدم و ديگر بار وي را نديدم. همانحال تو نيز بسيار بدسيرتي

. كردبدون شك در داخل سازمان خطر بزرگي ما را تهديد مي. هيچ اقدامي انجام دهد

١٨ چيچك و عاكف ييلماز با يك اعتصاب غذاي محمد خيري دورموش و عليكه همراه) دياربكر(كمال پير از قهرمانان جريان مقاومت در زندان شهر آمد 

نظيري را نشان داه و اينگونه بيبزرگ مقاومت P.K.K قبل از شهادتش هشدار داده بود . كمال پير اصالتا ترك بود. را از خطر تصفيه از طريق زندان رهانيدند

. باشند) لدرميره يکس(ش مواظب عملکرد فاطمه يتا رفقا
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اما خطرناك بـودنش تنهـا بـه لحـاظ سياسـي بـود نـه        . ـ اين زن بسيار خطرناك است

كني؟حداقل اينگونه شخصيتش را بيان مي. شخصي
در آن مرحله از مبارزه، با يكـي از  . نمايماي از عملكرد وي را بعد از جداشدن، بيان مينمونه: رهبر آپو

اي تنگاتنـگ و  رابطـه . نظر داشت، رابطه برقرار كرده بـوديم ها كه با ما در مورد بعضي از مسائل اتفاق دولت

يكي از رفقايمان در اين دولت دستگير و . اندرکاران اين دولت ايجاد كرده بودمشخصي را با بعضي از دست

وي خاطرنشان کرد كه ايـن زن از مـن   . با يكي از سران دولت تماس گرفتم. به دولت تركيه تحويل داده شد

اگر اينكار را انجام ندهند، يك سري انفجار در ايـن  . ا اين رفيق را از زندان تركيه بيرون آوردتقاضا نموده ت

اگر با ايـن دولـت روابـط مسـتحكمي ايجـاد      . دولت روي خواهد داد و منافع آنها را به خطر خواهد انداخت

.روابط ما ضربه بزنداين زن تالش بسياري نمود تا به. نكرده بوديم، احتمال داشت كه روابطمان قطع شود

هـا هيچكـدام مهـر    اي اما ايـن دشـمني  ـ واضح است كه زندگي پر از خصومتي داشته

شـود يـا   ها چنين مهري زده مـي آيا در اين روابط به اين دشمني. شخصي بر پيشاني ندارند

گيرند؟ دارند و مهر شخصي ميبهتر بگويم به سمت دشمني شخصي گام برمي
اي از كماليسم تركيه بـود  شيرازه. كنم كه اين شخص تنها يك زن نبودگر تكرار مييكبار دي: رهبر آپو

همكـاري  MITاين زن در حال حاضـر بـا سـازمان جاسوسـي تركيـه      . كه بصورت يك زن فشرده شده بود

نيز چنين باشد، چون از بعضي جهات به كماليسم" موساد"احتماالً شيوه كاربردي استخبارات اسرائيل . كندمي

. تركيه نزديك است

مشـي داشـته كـه آن    كرديم، گفتيم كه يك خطـ هنگاميكه از فعاليت حزبي گفتگو مي

ليكن حزب شما دست به اقدامات مسلحانه زد و بطور دائـم  . مشي سياسي بوده استهم خط

در اوايل فعاليت مسـلحانه  . و روزانه شاهد درگيري نيروهاي حزب با نيروهاي تركيه هستيم

امر به چه شكلي بود؟واقعيت
سياست تركيه بسيار واضح و آشكار است و خلبان . تركيه درهاي ديالوگ را بر رويمان بست: رهبر آپو

بلكه از بـين  نه دمكراسي و نه ديالوگ،. هاي بارز اين سياست هستندو دختري که از آن بحث نموديم، نمونه

در سـالهاي  . مرا به خود وابسته سـازند . خواستندمي.بردن و نابودي سياستي است که در دستور کار آنهاست

. گوش آنها انجام داديمهاي ترك و اربابان حلقه بههايي را بر عليه فاشيستعمليات١٩٧٦ـ٧٧ـ٧٨

ـ اگر آن زن جاسوس دولت بود چگونه قبل و يا بعد از انجام عمليات به مراكز وابسـته  

آيـا در موقـع شـروع    . كـرد هـا را آشـكار نمـي   داد و انجام اينگونه عملياتبه آن خبر نمي

هاي مسلحانه با شما همراه بود؟فعاليت
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از ايـن  . سازي براي مبـارزه مسـلحانه هسـتيم   قادر نبود به اين نكته پي ببرد كه ما مشغول زمينه: رهبر آپو

ريـق او را تحـت   كرد، ما هم به اين طهمانگونه كه وي ما را نظارت مي. نموديملحاظ بسيار آگاهانه عمل مي

. نظارت داشتيم

ـ باوركردن نحوه زندگي و ارتباطات شما دو نفر كه هم داراي ارتباطات انساندوسـتانه  

. رسداست و هم كين و نفرت شخصي در آن هويداست، دشوار بنظر مي
پـي  اگر به نقشه تركيه و تاريخ روابط آن با خلقهاي همسايه نظري بيفكني، يـه ايـن واقعيـت    : رهبر آپو

. شويبري و در درك و فهم آن دچار مشكل چنداني نميمي

. هاي سياسيهاي مسلحانه در كنار فعاليتآوري شما به فعاليتبرگرديم به رويـ 
براي نمونـه خبـري   . ها روي آورديماندك و با گذشت زمان به انجام اين گونه فعاليتاندك: رهبر آپو

بـه بـانكي يـا    ) كوكتل مولوتـوف (فاشيستها را كشته يا رفيقي بمبي را بدستمان رسيد كه يكي از رفقا يكي از

تـدوام جنبشـي ملـي    . در اوايل نيازي به مركز بخش نظامي و فرماندهي نبود. مكاني نظامي پرتاب كرده است

. واقعيت اين بود. شدندريزي ميبود و تصميمات و راهكارها براساس كنش و واكنش پايه

شد؟ رحله تصميم انجام عمليات از جانب شما صادر نميـ به عبارتي در آن م
بعد از انجام آن به من . دادندبسياري از رفقا عمليات انجام مي. كردمگيري نميمن تصميم. نه: رهبر آپو

. مسائل بسيار پيچيده و درهم تنيده بودند. دادندخبر مي

ـ اما آيا مسلح نمودن حزب با تصميم شما نبود؟
رفقا . گرفتحتي مسلح نمودن افراد حزبي نيز در روندي عادي و مرحله به مرحله صورت مي: رهبر آپو

از بـين بـردن مـزدوران و افـراد دولتـي و      ايهمچنين بر. كردمكاري دعوت ميرا به برداشتن اسلحه و محكم

استراتژي ما از .كرديماساس كار ميچارچوب كلي و شيوه فعاليتي ما بود و بر اين. كردمخطرناك اصرار مي

. همان ابتدا، مبارزه رهايي بخش ملي بود

بايد نيازهـاي  . دانيم كه تداركات بسياري براي برپايي جنگ مسلحانه نياز استـ اما مي

سـري مانورهـاي   محلي بـراي انجـام يـك   هاي نظامي، آن از قبيل پول و سرمايه، اردوگاه

نه و اسلحه بر دوش گرفتن، يك متن چـاپي  تصميم مبارزه مسلحا. برآورده شوند... نظامي و 

ايـن نكتـه مـرا وادار    . اي فرامـوش شـده و منتشـر شـود    اي نيست كه در چايخانهيا اطالعيه

پـرده چـه كسـاني    كرد؟ طرفداران پشـت كند تا جويا شوم چه كسي از شما حمايت ميمي

بودند؟
امكانات غير از چند تپانچه،به١٩٧٧ال تا س. برديمهاي كمري و فردي بكار ميدر اوايل سالح: رهبر آپو

با خريد يك قبضه سالح خودكار به منبع خريـد و فـروش اسـلحه و    ١٩٧٨در سال . ديگري در دسترس نبود
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روزانـه دههـا عمليـات انجـام     . توانستيم روزانه به انجام عمليات بپردازيمديگر مي. مهمات، دست پيدا كرديم

.گرفتبه خود ميجنگ رفته رفته صورتي ملي. شدمي

خـواهم مكـان اينگونـه    مـي . كنـي ـ از مراكز خريد و فروش اسلحه و مهمات بحث مي

.مراكز را بدانم
تواني مطمئن باشي كه تجارت اما مي. دهممن نيز جواب نمي. اينگونه سئواالت جوابي ندارند: رهبر آپو

ا سالح و مهماتشان را بفروشـند و يـا آنهـا را    سربازان تركيه حاضرند ت. اسلحه در تمام مناطق دنيا وجود دارد

درهاي آسياي ميانـه بـررويش بـاز    . تركيه بر مسير راههاي تجاري بسياري قرار دارد. دور انداخته و فرار كنند

كني؟چرا روي اينگونه سؤاالت اصرار مي. است و رفقاي ما هم استاد در كارهاي عملي و مخفي

ت و رويدادهاي تاريخي را بر روي كاغـذ بـه رشـته    ـ براي اينكه ما قصد داريم خاطرا

.تحرير درآوريم
هاي ريـز و درشـت   كند نه بر روي رويدادهاي آن نشو و نما ميخاطرات تاريخ بر روي ريشه: رهبر آپو

.آن

يعنـي  . افكنـيم ـ پس دوباره به حوادثي كه داراي ارزش تـاريخي باشـند، نظـري مـي    

تأثيري بر شما گذاشت؟اين كودتا چه. تركيه١٩٨٠كودتاي 
هاي داخلي تركيه بيشتر شدند و ما هم چالش. اين كودتا تماماً جنبش ما را هدف قرار داده بود: رهبر آپو

قبل از وقوع كودتاي نظامي، از تركيه خارج شده و بسوي . جزو كساني بوديم كه در اين چالشها سهيم بوديم

دختر مذکور نيز با من همـراه  ) آمد(در مدت اقامتم در دياربكرميادين و مراكز خاورميانه رهسپار گشته بودم

اطالعـاتي  . رومبه او گفتم كه بـه آنكـارا مـي   . اما از خروجم به بيرون از مرزهاي تركيه مطلعش نساختم. بود

بسيار ظريف طراحي شده . اي براي نابودي و امحاي من طراحي شده استرسيد مبني بر اينكه نقشهبدستم مي

مخصوصـاً كـه در اوايـل آن سـال نيـز مـا همچـون حـزب اعـالم          . شدبه من خبر رسيد كه كشته خواهمبود، 

. موجوديت کرده بوديم و بعضي از ارگان و نهادهاي الزم را براي تأسيس وحركت حزب ايجاد كرده بوديم

بيـرون از محـدوده   هـا و يـا منـاطقي   بردن به آغـوش كوهسـتان  تنها راهي كه براي فعاليت ما بازمانده بود پناه

بيشـتر از چنـد مـاه    . گشـت با گذشت زمان نيز محاصره و هجوم عليه ما تنگتـر و شـديدتر مـي   . فعاليتي ما بود

دو ماه را نيز در . ابتدا در دياربكر و سپس در ماردين مستقر شدم. توانستيم در اين وضعيت مقاومت كنيمنمي

در عرض اين چند ماه نيروهـاي دولتـي تعـدادي از اعضـاي     . تركيه اما بيرون از جغرافياي كردستان بسر بردم

. تعدادي را نيز دسـتگير و بـه زنـدان افكنـده بودنـد     . حزب و رفقا را غافلگير كرده و به شهادت رسانده بودند

اما اين شخص اطالعات سري را . يكي از اعضاي كميته مركزي حزب نيز در بين دستگيرشدگان جاي داشت
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تواند همراهشان به اروپا برود تـا مـرا را غـافلگير كـرده و     مثال اينكه مي. يه قرار داده بوددر اختيار دولت ترك

. در مقابل خطر بسيار بزرگي قرار گرفته بودم. بكشد

. دهدو اين خطر شما را به سوي دستيابي به تاكتيك تازه سوق ميـ
" ١٩ـ سيوركحيلوان"رفقا فرمان رفتن به به: اي كه از آن پيروي كرديم چنين بودتاكتيك تازه: رهبر آپو

زمـان اربابـان و مرتجعـان كـرد     در آن. هاي نظامي مـؤثر بپردازنـد  را صادر كردم تا در آنجا به انجام عمليات

٢در تاريخ . خاستندبايست با آنان به مقابله برميمي. مزدور دولت كنترل و حفاظت منطقه را بر عهده داشتند

. اي تركيه عبور كرده و از تركيه خارج شدماز مرزه١٩٧٩ژوئيه 

ـ به اين راحتي توانستي از مرز عبور كني؟
حتي . را به يكي از سربازان مرزي دادم و راه مرز را برايم گشود) ليره ترك٢٥٠(رشوه كمي : رهبر آپو

ايـن  ) باخنـده ! (اخوب برادر بفرمـ : هاي خاردار موجود در مرز را برايم بلند كرده وگفتخود سرباز نيز سيم

. است كشور تركيه

امـا حـاال   . ليره مرزهاي تركيه را برايت گشـودند ٢٥٠در ازاي١٩٧٩ها در سال ـ ترك

جايزه براي سر شما چه مقداري است؟ ١٩٩٦در سال 
يا شايد هم بحدي باشد كه نتـوان  اند؛يا هيچ مرزي براي آن تعيين نكردهشايد ميلياردها ليره؛: رهبر آپو

. نرا محاسبه نمودآ

هميشه در سنگر مخالفانـت، در تختخـواب   . ايـ هميشه خود را از اختالفات دور ساخته

هــاي خاردارشــان ات و در آخــر هــم در زيــر ســيمكشــيدر ديــاربكر و در كــار نقشــه... 

.ايچرخيده
اين در تاريخ بـي نهنمو. گرفتن از خود دولت تركيه بودهر كاري كه انجام داده باشيم با بهره: رهبر آپو

. نظير است

از لحـاظ جغرابـي و   . ـ جنبش شما در مدت زمان اندكي گسترش يافت و فراگيـر شـد  

آيا حق نداريم بپرسيم چگونه؟. اسلحه و تداركات توسعه يافت
اندازم را در دياربكر و نيز مقداري پـول را كـه بوسـيله وام تحصـيلي     در ابتداي كار، تمام سرمايه و پس

بعد از اينكه انجمن ملي ما شروع به فعاليـت نمـود، گروهـي از جوانـان در     . فت كرده بودم، جمع نمودمدريا

. اين جنبش ملي به منبعي براي برطرف ساختن نيازهاي مادي ما تبديل شد. اطرفمان جمع شدند

ـ حتي از راه بكارگيري خشونت؟
. بته نه بر ضد طرفداران و خلقمانال. ها را بكار برديمتمام اين مكانيزم. بله: رهبر آپو

١٩ . ستها در آن انجام شديآپوئنظاميات ين عمليدو شهر تابع اورفا که اول
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از ياد بردم كه بپرسـم  . ـ از اين زني كه شبيه به مار منجمدي بود، بسيار صحبت نمودي

غير از مار منجمد چه نام ديگري داشت؟ به
.اسمش كثيره يلدرم است: رهبر آپو

ي، براي مردي كه به نقل از آخرين آمار رسـم . ي انقالبي صحبت كنيم"آپو"ـ حال از 

ميليارد دالر براي جنگ بـا وي  ١٠مسلح و نيز ساالنه هزار سرباز تا دندان٣٠٠تاكنون تركيه

. يابي به قدرت و توانايي خود بحث كنيخواهم از راهكار دستمي. تخصيص داده است
.افزار چندان مهم نبودهنگاميكه از لحاظ سياسي قدرتمند شديم، مشكل دارائي و تهيه جنگ: رهبر آپو

از . تنها چيزي كه به آن نياز دارد داشتن افق سياسي روشـني اسـت  . هاي مسلح استكرد، اساسا از خلقخلق

. هاي من بودهاي دولت تركيه با تاكتيكجانب ما مسئله مهم، كشمكش تاكتيك

هاي دولت تركيه از همان اوايل تأسيس دولت جمهـوري بـر روي دسـترنج    ـ تاكتيك

تاكتيك شـما در برابـر چنـين    . هاي ديگر بودها و خلق و ملتز تركچند تمدن ديگر غير ا

تاكتيكي چه بود؟ 
. تواني همان تاكتيك را در مقابلش بكارگيريمي: رهبر آپو

. امتوانم و حتی به آن فکر هم نکردهـ نمي
. دادممـي شـدم و يـا چيـز مهمـي انجـام ن     كردم، هرگز موفق نمياگر به نيروهاي كرد اتكا مي: رهبر آپو

شـده و  وضعيت ملي كرد هـم وضـعيتي اسـتثمار   . زمان در دست بارزاني بودنيروي اساسي جنبش كرد در آن

بارزاني به مركزي . توانستي يك قروش هم براي مبارزات از آنان بستانيسركوب شده بود، به حدي که نمي

مـردم عـادي   . تبديل شده بـود )رؤساي عشاير و بخشي از روشنفكران و غيره(براي جذب كردهاي فرادست 

تو عقلـت را  : گفتندهاي خلق كرد، برخي ميدر هنگام بحث با توده. كردندهم هويت كرديشان را ابراز نمي

اي بدهي؟ چرا خودت را اي كه صد سال قبل مرده است، روح تازهتواني به مسئلهاي؟ آيا تو مياز دست داده

اي كـه دوبـاره   اي را ديـده تو درخت خشكيده: گفتندبعضيها نيز ميسازي؟اي مشغول ميبا چنين كار بيهوده

خواهي انقالب كني؟ اين نحوه جواب دادن در اي و توسط چه كسي ميسبز شده و رشد نمايد؟ بر چه زمينه

در چنـين وضـعيتي ارزش   . هايي كه ارتبـاط بيشـتري بـا دولـت تركيـه داشـتند، بيشـتر و پـر رنگتـر بـود          جمع

دولـت از طريـق   . شودباشد، مطرح ميوابسته به دولت، كه خانواده كثيره يلدرم يكي از آنها ميهاي خانواده

الزم بود از طريق همان خانواده كردي كه دولت آنـرا  . هاي خق كرد را از بين برده استخانواده تمام ارزش

انسـان بايـد راه   . مان بـود اين ديالكتيك جنبش و انقالب. بخود وابسته نموده بود، زندگي كرد را بدست آورم

از اين راه بيشتر آلترناتيوي . شودتوانايي و قدرتم از اين نقطه ناشي مي. يابي به نيروي ذاتي خود را بيابددست

اگر هزاران سرباز و نيروي نظامي بـا تمـام امكانـات در اختيـار داشـته باشـي و اگـر        . براي انسان وجود ندارد

همانگونـه  . ر به نيروي ذاتي خود دست نيابي، به راحتي نابود خواهي شـد تنظيماتي سري نيز درست كني، اگ
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انـد، بخـاطر نداشـتن چنـين ديـدگاهي      شود احزاب چپ ترك و احزاب كردي كه بوجود آمدهكه ديده مي

. اماين راهي است كه در پيش گرفته. اندنسبت به خود، از بين رفته

اي از هـاي تـو برگرفتــه  آن تاكتيـك ات از آن تركيـه اسـت، امـا بــر عليـه    ــ سـرمايه  

اي سعي تركيه به هر شيوه. اند البته به شكلي وارونه و باژگون بر ضد آنهاي تركيهتاكتيك

اين ديالكتيك تـا  . پردازيبر نابودي كردها دارد، تو نيز به همان شيوه به مقابله با تركيه مي

توانـد بـراي دراز مـدت    تاكتيكي ميتواند ادامه داشته باشد؟ آيا چنينكي و تا به كجا مي

مثمر ثمر واقع شود؟
آن دختر نيز وابسته به دولت بود و من هم . نمودالبته، مرد خلبان از لحاظ مادي ما را تأمين مي: رهبر آپو

١٩٨٦ايـن ديالكتيـك و عملكـرد مـا تـا سـال       . سرمايه هم از آن دولت بـود . گرفتمدستمزدم را از دولت مي

اي بـا تاكتيـك   مرحله پايان يافتن اين ديالكتيـك و شـروع مرحلـه   ١٩٨٦سال . اي مرحله بودجوابگوي نيازه

اند و زمان آنها به خطاب به دختر جوان گفتم كه بازيهاي سياسيت برمال و فرسوده١٩٨٦در سال . نويني است

هـم  ش بگيـرد و آن اي را در پيحال دولت مجبور بود تاكتيك تازه. اين موفقيت بزرگي بود. سر رسيده است

براي مقابله با اين تاكتيك نيز قبالً خـود را آمـاده نمـوده    . ور شودپيمانان ما حملهاين بود كه به دوستان و هم

.بودم

كنـي كـه   هاي گذشته جـاي گرفـت و تـو ادعـا مـي     ـ تاكتيك قبلي در قالب مكانيسم

هـاي  مكـانيزم هـاي آينـده كدامنـد؟    پـس تاكتيـك  . هاي خود را از دست داده استعلت

گيري، كدامند؟ البتـه فرامـوش نكنـيم كـه     اي كه براي جنگ و مبارزه از آنها بهره ميتازه

هـاي ديگـر موجـود در كردسـتان     جنگ تو تنها در مقابل دولت تركيه نيست بلكه با ذهنيت

مـورد تـاريخ شـاهد جنـگ و     در ايـن . همچون طالباني و بارزاني نيز در حال مبارزه هستي

اگـر بـا نيروهـاي خـارجي نباشـد، كردهـا بدسـت        . بسياري در بين كردهاستدرگيريهاي

تـوانيم از جمهـوري كردسـتان در مهابـاد     بعنوان مثال، مـي . اندخويش خود را نابود كرده

. بحث كنيم كه از لحاظ زماني فاصله زيادي با زمان حال ندارد
اگـر بـر روابـط تنـگ     . ارزيـابي قـرار دهـيم   توانيم مسئله را بدين شكل مورد مورد ميدر اين: رهبر آپو

هاي قبلي كرد پا يافت و از حالت تكرار جنبشكردم، همه چيز خاتمه ميخانوادگي و فئودالي فشار وارد نمي

آخرين تاكتيك دولت . سر نهادن چنين روابطي نهفته استاما تفاوت من و ديگران در پشت. نهاديمفراتر نمي

اولـين وظيفـه مـن    . ب مـوفقيتم، بكـار بـردن روابـط خـانوادگي و فئـودالي بـود       براي ايجاد مـانع در راه كسـ  

ام فرا بعد از اينكه در اجراي اين امر به موفقيت دست يافتم، مرحله ظهور رهبريتي. سازي اين دسيسه بودخنثي

مسـئله رهبـري مـن نيـز بعـد از گذشـت چنـين       . يعني از يك انقالبي به مرحله رهبريـت گـذار نمـودم   . رسيد

شروع شـد و بعـدها رهبريـت را بـراي خلـق كـرد       ١٩٨٧اين مرحله عمالً در سال . اي رو به صعود نهادمرحله
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آنهـا  . كنـد در مورد بارزاني و تا حدودي طالباني نيز اين مورد صـدق مـي  . تحليل كرده و به آنان ارائه نمودم

ايـن دو نفـر در ايـن ديالكتيـك     . نمـودم سر نهند، اما من با موفقيت آنـرا سـپري   نتوانستند اين مرحله را پشت

ديالكتيك موجود در شخص من پناهگاه كرد . توانستند از حد دو شخصيت ضعيف و درمانده فراتر روندنمي

ديالكتيك و راهكارهاي عملي آنها، . ساختمورد رهبري كالسيك كرد خود را از ما دور مياما در اين. بود

البته . بردين راهكارها نيز لحظه به لحظه آنها را بيشتر در كام خود فرو ميـ بورژوازي بود كه اراهكار فئودالي

شود، بلكه در مورد مسائل اقتصادي، اجتمـاعي و نظـامي   اين راهكارها تنها به مسائل سياسي آنها محدود نمي

نتوانـد  كسـي كـه   . انسان و فرد آزاد در صفوف بـارزاني و طالبـاني قابـل مشـاهده نيسـتند     . كندصدق مي... و

اش را در اختيار بگيرد و به خود متكي نباشد و يا حلقه بگوش ديگران باشد، از لحاظ روحـي و روانـي   اراده

. توان بارزاني را مثال زدبراي نمونه مي. توانند به خود متكي باشندساعت مقاومت نمايند و نمي٢٤توانند نمي

بودند، اما بعد از عقد قرارداد مابين دولتهـاي ايـران و   هزار پيشمرگه تحت فرمان وي ٢٠٠با اينكه نزديك به 

هاي خود را تسليم نموده و بقيـه نيـز   هزار نفر از اعضاي پيشمرگه سالح١٠٠ساعت نزديك ٢٤عراق، ظرف 

ميليونهـا دالر  . اين نشانه چه چيز است؟ بارزاني از لحاظ مادي، ثروت و قدرت زيادي داشـت . متواري شدند

هاي خـود را از او قطـع نمـود چـرا نتوانسـت خـود را سـر پـا نگـه دارد و          اه ايران كمكهنگاميكه ش. داشت

. اش را از دســت داده بــودروحيــه. نيروهـايش متــواري شــدند؟ چــون از لحــاظ روحــي و روانــي مــرده بــود 

در مورد مال مصـطفي بـارزاني وضـعيت    . اين كليد قضيه است. ساعت با آزادي زندگي كند٢٤توانست نمي

افـراد ديگـر نيـز وضـعيت بهتـري      . شدمنوال بود كه به عنوان بزرگترين رهبر آن مرحله كرد شمرده ميبدين 

امـا  . شونداينان در روابط خويش خفه مي. برندتمامي رهبران تقليدي كرد در اين وضعيت به سر مي. نداشتند

دكي گرفته تا بحال با آزادي به از همان دوران كو. در شيوه مبارزاتي من تماماً برعكس چنين حالتي روي داد

شخصـيت كـرد،   . رمز موفقيت مـا و شكسـت ديگـران در ايـن نقطـه نهفتـه اسـت       . امتنهايي زندگي بسر برده

توانند آزادانه باشند، هرگز نميهاي قديمي ميآنان هم كه داراي تاكتيك. شخصيتي آشفته و سراسيمه است

توانند در برابر جنس زن از خود مقاومـت  نمي. مقاومت كنندتوانند در مقابل يك ژاندارمنمي. زندگي كنند

هاي زندگي ايدئولوژي و حتي سياست و نيز هر چيز مـرتبط بـا آن زنـدگي    توانند با ديناميزمنمي. نشان دهند

.شونداينگونه افراد از لحاظ شخصيتي فلج محسوب مي. كنند

دارند؟گرفته تا زمان حال ادامه " مهاباد"ـ اين واقعيات از 
با تسليم شدن قاضي محمـد در واقـع   . شودنيز مي" مهاباد"چنين وضعيتي شامل جمهوري . بلي: رهبر آپو

. کردها سرش را تسليم قاتالنش كرد

ـ آيا از افتخارات مهاباد چيزي فرا گرفتي؟
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كه سرانجام گردد جمهوري مهاباد از همان اوايل فعاليت، معلوم بود كه دچار سرنوشتي مي. نه: رهبر آپو

. هم گرفتار شد

. كنم منظورم تنها جنبه مثبـت آن نيسـت  ـ هنگامي كه از افتخارات و موفقيت بحث مي

" ليـر شـاه "آيـا مـرگ   . چون، تراژديهاي بزرگ تاريخي براي هر ملتي افتخار بزرگي است

افتخار نيست؟ 
هـايي  چنين نگرش. يح نيستو سربلندي صحنگرش شما در مورد افتخار. اعدام و تسليم شدن: رهبر آپو

، ديالكتيك وسير تحوالت از كمدي به تراژدي است كه اين هر دو "مهاباد"در واقعه . از افتخار كردن بدورند

از چه راهي بـه  . اما من با ديگران متفاوت هستم. كنندمورد تحوالت نيز در بطن خود، مرگ را نمايندگي مي

و نحوه ارتباط با خانواده از همان دوران كودكيم تابحال، مـن روح  اين تفاوت دست يافتم؟ با سفر به آنكارا

با نحوه ارتباطم با زن، در زندگي تسليم هيچ زنـي  . خود را تسليم جامعه فئودالي و بورژوازي و اربابان نكردم

. نمودم، تفاوت چنداني با بقيه نداشتماگر به اين طريق عمل نمي. نشدم

ا مشروعيت خود را همچون اخالف خود از بيرون كسـب  فهم كه شمـ از تحليالتت مي

بر چه اساسي به . ايبلكه آنرا از ديالكتيك موجود بين خود و خلق بدست آورده. اينكرده

نگـريم؟ ديالكتيـك رابطـه    المللي، توازنات جهاني يا تضادهاي موجـود مـي  هاي بينقدرت

ر بيان نمود و آن اينكه ديدگاه تتوان سؤال را واضحموجود بين درون و بيرون چيست؟ مي

شما نسبت به اختالفات چند جانبه موجود در منطقه بعنـوان مثـال ايـران و تركيـه، چگونـه      

است؟
هاي ارتباطات جهاني و ديالكتيك موجـود  توان پايهبا استفاده از چنين برداشتي از مسائل، مي: رهبر آپو

احزابي كه از آنـان بحـث شـد بـا اتكـا بـه       . ر دست يافتدر بين آنها را تحليل نموده و به چارچوب مورد نظ

کنيم، هرچنـد گـوش   ها کار نمياين تاكتيكبا استفاده از ما . دادندهاي جهاني به حيات خود ادامه ميدولت

من بجاي اتكا به نيروهاي بيگانه و خارجي، با اعتماد به نفس خود و خلق و . چشمي هم به برخي موارد داريم

هاي خـارجي بحـث بـه ميـان     هنگام پيشرفت و گسترش عرصه فعاليتي، از ارتباط با قدرت. كنمحزبم کار مي

امـا نبايـد ايـن را بـه اسـاس      . گيري از اين توافقات و تضـادها غافـل نيسـتيم   البته كه از بهره). ديپلماسي(آمد 

دگار شـدنمان در  مانـ . دوستي و رفاقت در جنبش ما جايگاه مخصوص بخـود را دارد . مان تبديل كنيمجنبش

بلكه به وجود نوعي از دوستي و صميميت در بـين مـن و چنـد نفـر     . سياسي نداردعرصه خاورميانه تنها جنبه

نمودم كه تنها با ديدگاه مصلحت گرايانه سياسي ارتباط و دوستي خـود  اگر تالش مي. ديگر نيز بستگي دارد

ايجاد روابط براسـاس منـافع متقابـل    . شددبخش نمينمودم، شايد چنين برخوردي بطور دائم سورا برقرار مي

تـر نفـع و   تـر و عميـق  ايجاد ارتباطات دوستانه با برداشت كلي. اما اين منفعت و سود نيست. كار آساني است

و تعادل است و احترام بيشتري هم براي شـخص و هـم بـراي ديگـران     سود بيشتري دارد و سبب ايجاد توازن
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مـن بـا چنـين    . كننداخت نزديكي از من دارند، چنين واقعيتي را بوضوح مشاهده ميكسانيكه شن. بدنبال دارد

.كنمديدگاهي با مسائل و اطرافيانم برخورد مي

ما در سيستم نـوين جهـاني بسـر    . نگريـ تو از ديدگاهي اخالقي و ارزشي به مسايل مي

تجارت نيز نرخ و ارز بريم يعني سيستمي كه بر اساس بازار و تجارت برپا شده است و درمي

كنـي ايـن   فكر نمـي ]. كميت دارد كيفيت ندارد[وجود دارد، ارزش، معناي چنداني ندارد 

نظـر بـه مسـايل    ديدگاه تنها در شخص تو وجود داشته باشد؟ آيا رفاقيت هـم از ايـن نقطـه   

نگرند؟مي
همچنـين بـدنبال   ،... هنگام حيات حضرت محمد، مـردم بـدنبال ربـاخواري، سـودخواري و     : رهبر آپو

كـرد و اصـول رفتـاري خـود را از آن     تجارت بودند، اما محمد آنها را به رعايت مسائل اخالقـي دعـوت مـي   

. نمودكسب مي

كني؟ ـ آيا خود را چنان حضرت محمد حساب مي
اگـر مـا ايـن قـوانين را درك     . دانيم كه قوانين اخالقي محمد به چه شكلي بـوده اسـت  ما مي: رهبر آپو

اگر از چنين . ارزش هيچ رهاوردي ندارندهاي روزانه و بيسياست. توانستيم آنرا تحليل كنيمكرديم نمينمي

فردي همچون من هيچ امكاناتي براي شروع . شدمكرديم از همان اوايل فعاليت، نابود ميتاكتيكي پيروي مي

كنند نه اينكه دهي ميه وي را جهترسيد كه بيشتر به فردي تبديل شود ككار در دست نداشته باشد، بنظر مي

اخـالق  هـاي اروپـا،  براي آمريكا و برخي دولت. اما كامالً برعكس چنين حالتي روي داد. جهت دهنده باشد

هاي اخالقي نزد من، در سطح اما پرنسيب. تنها مسئله مهم براي آنان تجارت و سود است. پشيزي ارزش ندارد

.لحاظ نظري و عمال هم به اثبات رسيداين نكته از . بااليي قرار دارند

پيمانانش تو را هم آمريكا و هم تركيه و هم. ـ مخالفان و دشمنانت فراوان و قدرتمنداند

در زير بار چنين فشارهايي، عاقبت تو . دهند و خواستار نابودي تو هستندتحت فشار قرار مي

چه خواهد شد؟
توانـد نقـش   گيـرد و مـي  قدرت و نيروي بيشـتري مـي  معلوم است كه چه كسي در خاورميانه: رهبر آپو

همـه  امـا در مقابـل ايـن   . تجارت، سياست و اسلحه به تمامي در دست آمريكـا قـرار دارد  . بهتري را بازي كند

قـدرت عظـيم مـن، در بنـاكردن     . ايم افكار عمومي جهاني را بسوي خود جلب كنيمما توانستهامكانات وي، 

. خلقمان قرار داردوPKKشخصيت خود و شخصيت 

ـ چندين جنبش آزاديخواهانه و رهايي بخش در عرصه خاورميانه و دول عرب وجـود  

اشتراكي داريد؟آيا با آنها هيچ تماس و ارتباطي داريد؟ آيا هيچ نقطه. دارند
هاي آزاديخـواهي  ما هميشه همچون يك جنبش آزاديخواهي، در كنار تمام احزاب و جنبش: رهبر آپو

اما . خواهيم كسي از ما تقليد كندكنيم و نه ميما نه از كسي تقليد مي. ايمگرفته و با آنان همكاري كردهقرار 
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خـواهي نيـز   هـا و جنبشـهاي آزادي  نوعي ارتباط مخصوص بر اساس توازنات با دوستان و شخصيتها، دولـت 

هاي تجاري بـا اطرافيـان   يدگاههاي خاورميانه اين است كه بر طبق داما يكي از معضالت جنبش. وجود دارد

اما براي ما چنين برخوردهايي چه از لحاظ ديپلماسي و چه از لحاظ سياسي ارزش چنـداني  . كنندبرخورد مي

بسـياري از سياسـتمداران و رهبـران    : بـراي مثـال  . كنـيم ندارد و براساس چنين ديدگاهي با افراد برخورد نمي

توانند نه در سياست و نه در تشخيص دهند و در همان حال نيز نميتوانند تفاوت بين تجارت و سياست رانمي

. گيري داشته باشندتجارت موفقيت چشم

ـ چنين سياستمداران و رهبراني به چه نوع تجارتي مشغولند؟
اما با ظهور ما آنـان بـه گرسـنگي    . كنندبر روي مسئله كرد و پرنسيب و اصول آن تجارت مي: رهبر آپو

حقايق را آشـكار نمـود و بـه همـين دليـل      ٢٠PKK.حق آمد و باطل رفت: گوينداسالم ميدر. دچار شدند

يـا  : چنين جنبشهايي دو راه بيشتر در مقابلشـان وجـود نـدارد   . جنبشهاي ديگر كارآيي خود را از دست دادند

بعد از چنين . شوندميشوند و يا اينكه نابودپسندند و خود نيز به بخشي از آن تبديل مياينكه اين حقايق را مي

شود يا نه؟ توانيم دوباره به پرسش تو برگرديم كه آيا ارزش از ماديات نيرومندتر ميتوضيحاتي مي

در اگـر شخصـي   . ه روشي موفق شد؟ در اين مرحله بازرگانان و تجار فراوانـي وجودداشـتند  چاسالم با 

.ياموزدتواند رمز پيروزي و شكست را بتاريخ خاورميانه بنگرد، مي

ـ آيا متوجه هستي كه تحليلهايت در مورد اشخاصي همچون طالبـاني و بـارزاني بسـيار    

شود آنها را تاجر و بازرگان بنامي؟ راديكال هستند؟ چه حقايقي وجود دارد كه سبب مي
هاي چه كسـي بـود و   مسئله كرد در دست. توضيح دادن اين مسئله بسيار راحت و آسان است: رهبر آپو

را به فالن ] كرد[آورد كه اين مسئله اي بانگ برميبا آن برخورد نمود؟ يكي از آنان همچون فروشندهچگونه

. كندرسانم و ديگري نيز در رقابت با او آنرا به قيمت كمتري به بازار عرضه ميقيمت بفروش مي

است؟ـ چنين سخني در كدامين بازار گفته شده
از ايـران  . با تقاضا و دست درازكردن بسوي آمريكا و حتـي روسـيه  . يدر تمام بازارهاي جهان: رهبر آپو

.گرفته تا به تركيه و غيره

تواني مثالي بياوري؟ـ مي
اي سياسي با اين مسـئله برخـورد   خواهند به شيوهخوانند و ميكسانيكه خود را سياستمدار مي: رهبر آپو

کند و بعد از قبـول تقاضـا از طـرف    جهاني عرضه ميهايكنند، تقاضاي خود را در قبال مسئله كرد به دولت

هاي دولت مـورد نظـر، وفـق داده تـا آن     ها، شخص متقاضي نيز خود را با احتياجات و خواستهيكي از دولت

در اينجا منظورم اين . پردازنداي به سياست مياين افراد با چنين شيوه. دولت از لحاظ مادي وي را تأمين كند

٢٠ . ءالحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا جا
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اما . ها چنين معنايي دارد و يا ارتباط با هر دولتي مستلزم چنين برخوردي استبا تمام دولتنيست كه ارتباط 

دقيقا همانند مسئله . شودگذاري تبديل ميي كرد، اين مسئله به موضوعي براي تجارت و قيمتي مسئلهدرباره

اي بـارز اسـت و   هسياسـت عرفـات نمونـ   . ها كه بدست عرفات به چنين سرنوشتي دچـار شـده اسـت   فلسطيني

نكتـه قابـل مالحظـه ايـن اسـت كـه در مـورد مسـئله كـرد نيـز،           . هاي بسياري را آموخـت توان از آن نكتهمي

هاي كنوني فلسطين مشكالت موجود در سياست. اندسياستمداران كرد در رقابت با عرفات از وي پيشي گرفته

. كنددر مورد مسئله كرد نيز صدق مي

سياسـت از ازل تـا واپسـين    . كنيـد طلبانـه سياسـت را رد مـي   عـت ـ يعني شما جنبه منف

. هاي حيات دولت بر اساس منفعت و تبادل سود قرار گرفته استنفس
هاي بازرگـاني سياسـت، بـر    اما شيوه. بينممن منفعت رساندن به طرفين را از سياست جدا نمي: رهبر آپو

من چنـين  . شودريزي ميها پايهشرف و ناموس خلقها و برحساب نفيي انكار حق تعيين سرنوشت خلقپايه

. كنماما من تجارت را انكار نمي. نمايمآنرا قبول نميراهكاري را برمال كرده و

ـ پس شما چه نوعي از تجارت و بازرگاني را قبول داريد؟
ه دشمني مشترك بـا  در دنيا، دولي وجود دارند ك. کنماي را برايتان بعنوان مثال بيان مينمونه: رهبر آپو

آزادي خلق ما و آزادي خلـق آنهـا بـا رهـايي از دشـمن مشـترك ميسـر        . دهدآنها، ما را در كنار هم قرار مي

شود، مـوردي مشـروع و حـالل اسـت و هـيچ      آنچه كه بر روي اين معضالت مشترك رد و بدل مي. شودمي

هر دستاوردي بـراي يكـي از   . اطاتي نياز دارندزيرا هركدام از طرفين به چنين ارتب. رساندزياني به طرفين نمي

در چنين ارتباطاتي خريد و فروش و تجارت وجـود  . آوردها، همان دستاورد را براي خلق ديگر ببار ميخلق

. ندارد

. چالش بين تركيـه و يونـان وجـود دارد   ... . PKK يونان و. ـ مثال واضحي را بياوريم

ما وجود دارد؟ آيا جايي در اين اختالف براي جنبش ش
هـر نـوع ارتبـاط مـا،     . باشـند خلق يونان و كرد پايبند شرف خود مي. دشمن ما مشترك است: رهبر آپو

نامم به هنگاميكه آنان را بازرگان و تاجر مي. ارتباطي مشروع خواهد بود نه ارتباطي تجاري كه منظور تو بود

ريكا نيز بازرگان بزرگي است، اما موضوع تجارتش آم. اين سبب است كه آنان حقيقتا بازرگان و تاجر هستند

آمريكا تاب تحمل كرامت و ارزش و زندگي ما را ندارد و در تالش است تا ايـن  . ها، ما و خلق ما استخلق

.زندگي را از ما بستاند

آيا هـيچ ارتبـاط شخصـي بـا افـراد      . ـ آپو شخصيتي شناخته شده در سطح جهان است

هـاي  اي؟ آيا با شخصـيت لي ديگر در سطح جهان، برقرار ساختههاي رهايي منامدار جنبش

انقالبي جهاني ارتباط داري؟ بعنوان نمونه ارتباط با فرمانده ارتـش رهـايي بخـش ايرلنـد،     

توباماروس؟ 
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ام بر ايـن اسـاس   ي دوستيپايه. هايي كه بدان اشاره کردي، مبارزه مشروعي دارنداين جنبش: رهبر آپو

امكـان دارد كـه ارتبـاطي تمامـا     . توانم با طرف ستمكار و ظالم رابطه ايجاد كـنم من نمي. ستبنا نهاده شده ا

. كنـيم اما دوستي و اعتمـاد را بـا افـرادي كـه داراي مسـائل مشـروعي باشـند ايجـاد مـي         . تاكتيكي برقرارشود

مان با خواهانه خلقآزاديهايها نسبت به نحوه ارتباط ما با ديگر خلقها بر اساس ايجاد ارتباط با تالشديدگاه

ديدگاه اصـلي سياسـت   . ريزي شده استهاي ديگر در اقصي نقاط جهان، پايهخواهانه خلقهاي آزاديتالش

دادم و اگـر از طريـق   اگر دوست و دشـمن را از هـم تشـخيص نمـي    . من رهايي و آزادي تمام انسانيت است

كردم، شخصيت و انساني نبودم كه تـو  برخورد ميبازرگاني و تجارت مرسوم در جهان با مسائل و مشكالت 

هيچ گاه اين نكته را فراموش نكن كه بازرگاني و تجارت هر زمان و براي هر . اكنون با وي به مباحثه بپردازي

كسي مهيا است، اما كسي كه قصد انجام چنين تجارتي را داشته باشد، سرانجامش ورشكستگي است، پس از 

كنـيم  سياستي كـه مـا از آن پيـروي مـي    . گذاشته و عاقبت كار هم، نابودي وي استآن خود را نيز به حراج 

.خصومت ورزيدن به دشمن و مهرورزيدن به دوست: چنين است

ـ مقصودم از اين پرسش چنـين بـود كـه ارتبـاط دوطرفـه بـين خـود و فرمانـدهاني         

جنبشهاي رهايي بخش را بازگو كني؟
اگر يكي از اين فرماندهان طلب ياري كند، خـواهيم ديـد   . هم نيستاين مسئله برايم چندان م: رهبر آپو

. اما در اين رابطه هرگز به دنبال کارهاي ظاهري نيستم. كه براي چنين كاري آماده هستم

تعدادي از آنها به . هاي رهايي بخش هر كدام داراي سمبلي براي خود هستندـ جنبش

.. هيجـان گذشـته را از دسـت داده انـد    سمبلي سرد و ضعيف و خاموش تبديل شـده و آن  

. انـد خارج از اينها نيز چند شخصيت در سطح جهان وجود دارند كه به سمبلي تبديل شـده 

آيا شما هيچ ارتبـاط شخصـي بـا ايـن شخصـيت      . نام برد"كارلوس"توان از براي نمونه مي

ايد؟ داشته
راي اينكه با آنان رابطه برقـرار كـنم وجـود    هيچ ارتباطي به اين شكل ندارم و هيچ علتي نيز ب: رهبر آپو

. توجه چنداني به اينگونه روابط ندارم. ندارد

شوم كه در ليست ترور جهاني قرار دارند و شما نيز يكي از آنها ـ من از كساني جويا مي

. باشيدمي
بـا ابـزار متفـاوت،    ها و ترين شيوهها با وحشيانهاين دولت. اين تئوري آمريكا و اسرائيل است: رهبر آپو

پاره كرده، در بين خلقها تفرقه ايجاد آنها بودند كه جسم انسانها را تكه. زنندبرضد انسانيت دست به ترور مي

در دنيـا كسـي وجـود دارد كـه از     . هاي اتمي بشكلي غافلگيرانه از بـين بردنـد  كرده و حتي انسانها را با سالح



۶۵

و كـارلوس  ٢٢حـبش ] جرج[، ٢١نايف حواتمه. اين نكته نهفته استآمريكا و اسرائيل نهراسد؟ ترور واقعي در

شود؟ اينان بـا رنـچ و زحمـت فـراوان     اي در دست دارند كه به آنها تروريست گفته مياينان چه اسلحه... . و

اند؟ ترور به معناي واقعي چه جناياتي را بر ضد انسانيت مرتكب شده. توانند کارهاي خويش را اداره کنندمي

چه كسي كلمه ترور را رواج داد و بـه  . هاستبكار بردن هرگونه فشار و شكنجه و خشونت برضد خلقكلمه

. مان استدهيم جهت دفاع از خود و خلقهايي را كه ما انجام ميها را به وحشت انداخت؟ عملياتناحق خلق

مان با شرف و حيثيت. اخالقي استاي وجداني ومبارزه ما مبارزه. اي با ترور ندارندها هيچ رابطهاين عمليات

اگر كسي قصـد نـابودي تـو را داشـته باشـد و تـو نيـز        . داريمدر پيوند بوده و به هيچ وجه از آن دست برنمي

همـين علـت بـراي تئـوري     بـه . گـردي اي و جزو حيوانات محسوب ميسرفرود آوري، از انسانيت بوئي نبرده

آمريكـا قصـد دارد   . كـنم ستم و خويش را تسليم چنين امري نمـي آمريكا درباره ترور، ارزش چنداني قائل ني

آمريكـا جـزو   . جنايات خود را به ديگران نسبت دهـد، بهمـين خـاطر ايـن تئـوري شـيطاني را سـاخته اسـت        

عبداهللا اوجاالن تروريست است و براي : گويدهاي جهان است كه ميترين تروريستترين و خطرناكبزرگ

. اي بر عليه من برپـا نمـوده اسـت   هاي ويژهسياسي را طراحي و گروههاي و مؤسسهنابودي من چندين برنامه

با عنوان كـردن  . آمريكا اين را به برخي قبوالنده است كه ما تروريست هستيم و آمريكا نيز مدافع حقوق بشر

در جهـان  ي تـرور  كـه كـه مسـئله   شود چرا آمريكا از وجود ما در هراس است؟ هنگاميهايي معلوم مينمونه

حضرت عيسي بر عليه ترور . نمايممطرح شد، به آنان اطالع دادم كه من نيز همچون حضرت عيسي عمل مي

.هاي آمريكا، اسرائيل و تركيهدولتي روم بپا خاست و من نيز بر عليه ترور دولت

برگزار شد و شما نيز جزو كساني بوديد كـه  ٢٣المللياي بينكنگره" الشيخشرم"ـ اما در 

اين كنگره چه پيغامي براي شما داشت و شما چه برداشـتي از آن  . ز وي بحث به ميان آمدا

نموديد؟
كـنم عرصـه را بـر    كه مشاهده مـي شوم هنگامياز اين نكات بسيار خشنودم، بسيار شادمان مي: رهبر آپو

" آپو"اتو جايي را كه امروز از راديو صداي آمريكا شنيدم كه آمريكا و ن. امآمريكا و همدستانش تنگ نموده

اي بـا مـن برقـرار    شناسد و تابحال نيز هيچ گونه رابطـه هنوز مرا نمي" بيل كلينتون. "كند، قبول ندارندقبول مي

. در هراسند" آپو"شود كه آنها از وجود كند؟ معلوم ميچرا چنين محاسباتي را در مورد من مي. ننموده است

ها و داند كه چگونه برنامهآمريكا مي. تر و نيرومندتر هستندمن محكمهاي ايدئولوژيكي و اخالقي چون جنبه

آمريكا تابحال ميلياردها دالر براي نابودي من و رفقايم هزينه كرده و . نمايمها را برمال و خنثي ميدسايس آن

٢١ ينياز رهبران فلسطيکينايف حواتمه، 
٢٢ ينيجرج حبش ، از رهبران فلسط
٢٣ .هيرل از ترکيمان دمينتون و سليمصر، با شرکت کليک از شهرهايالشيخ، سم در شرميمبارزه با تروريالمللنيکنفرانس ب



۶۶

. سـازد هـاي موجـود را آشـكار نمـي    آمريكا واقعيت. ها را خنثي نموديمصرف نموده است، ما همه اين نقشه

آمـار ايـن   . هـاي مـادي و معنـوي فراوانـي در اختيـار تركيـه قـرار داده اسـت        آمريكا براي جنگ با ما كمك

ها نيز تنها بخش نظامي اين كمك. ميليارد دالر آن آشكار شده است١٠٠هاي مالي معلوم نيست و تنها كمك

گذاري ها براي سرمايهرديد شركتبه غير از ركود اقتصادي تركيه و كاهش بازرگاني و ت. مصرف شده است

ها از دولت تركيه منزجـر  اين باعث به وجود آمدن سپاهي از بيكاران شده است و اين انسان. در كشور تركيه

هاي آلمان نيز كمك. شمار ديگرهاي بيهاي پرهزينه و مصرفهمچنين دستمزد و اسلحه و عمليات. اندشده

هاي مالي قناعت ننموده و به ها تنها به كمكاين دولت. نموده استعليه مامالي فراواني را به دولت تركيه بر 

. زننددست مي"الشيخشرم"هايي همچون برگزاري كنگره

آلمان از جنـگ بـا شـما چـه     . ـ چندين پايگاه نظامي آمريكا در خاك تركيه قرار دارد

هاي مالي با احـزاب و  كمكجنگد اما در اين راه خارج از برد؟ آمريكا با شما ميسودي مي

. مجالس ديگر نيز در ارتباط است
هاي آمريكا را تحت عنوان آلمان سياست. كرد با آمريكا اتفاق نظر داردآلمان در مورد مسئله: رهبر آپو

. کندسياستي آمريكايي است و آلمان به آن عمل مي. آلمان سياستي آلماني ندارد. بنددآلمان بكار مي

منافع استراتژيك آلمان و تركيه چيست و چـه  . كندان اين چنين برخورد ميچرا آلمـ

دهد؟ چيزي آنها را به هم پيوند مي
يابي هاي آلماني است و از طرف ديگر آلمان خواهان دستاز طرفي تركيه بازار فروش سالح: رهبر آپو

هـاي  تفق تاريخي آلمان در فراكسـيون همچنين تركيه م. به بازار نفت و گاز آسياي ميانه از طريق تركيه است

. بايد خاطر نشان كرد كه آلمان نازي برادر دوقلوي تركيه فاشيست بود. بزرگ جهاني است

چه علتـي وجـود دارد كـه    . ـ بايد در مورد ارتباط بين اسرائيل و تركيه نيز جويا شويم

بيند؟ تركيه، اسرائيل را براي خود همچون ضمانتي مي
دهـد تـا   كند و به اسرائيل اجازه ميه در برابر مسئله فلسطين و اسرائيل سكوت اختيار ميتركي: رهبر آپو

اسرائيل نيز بايد از تركيه پشتيباني در مقابل اين سياست، . پروژه ملي عرب را در خاورميانه در نطفه خفه نمايد

اسرائيل بايد . دهدتشكيل ميجنبش ما تنها بخشي از قضيه را. كند و در جنگ عليه ما به تركيه كمك رساند

ي چنـدين عهدنامـه  . ـ دموكراتيك در داخل تركيـه بـا وي همكـاري كنـد    هاي مليبراي نابودي تمام جنبش

ايـن  . دهـد استراتژيك بين تركيه و اسرائيل امضا شده است كه نابودي جنبش ما بخشي از آن را تشـكيل مـي  

آمريكا و آلمان نيـز بـر ايـن    .ين كماليسم و صهيونيسم استها و قراردادها، حاكي توافق استراتژيك بمعاهده

. گيـرد ها حالتي مخفي و سري داشتند اما اكنون علنا انجام مـي در گذشته اين پيمان. كنندتوافقات نظارت مي

بيني است، بدني فيل مانند اما سري چون مرد گنده كوته"هلمت كهل: "همچنانكه يكي از وزراي يونان گفته
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هاي آمريكا آلمان نيز سياست. اشكماليسم و صهيونيسم دو فرمول همترازند مانند پرتقال و هسته. ردموش دا

. كندرا در تركيه پياده مي

. دهنـد ـ مواردي هستند كه ابعاد ديگري به همكـاري دوطرفـه تركيـه ـ اسـراييل مـي      

: گويندنيز ميآنها . اي استمصطفي كمال آتاترك يهودي دورگه: شودهمچنانكه گفته مي

هاي كليدي همچون دارائي، مطبوعات و اطالعـات  خانههاي يهودي در تركيه وزارتلوبي

. سازندرا در دست گرفته و روابط تركيه ـ اسراييل را مستحكم مي
اولين شوهر مادرش وفات كرد و بعدها بـا مـردي   . پدر مصطفي كمال آتاترك، يهودي است: رهبر آپو

سـالگي بـه بعـد در ميـان محفـل      ٨حاصل اين ازدواج مصطفي كمـال بـود كـه از سـن     . يهودي ازدواج كرد

خصايل اسـالمي در شخصـيت مصـطفي كمـال     . پدرش اهل سالونيك بود. فراماسونري سالونيك بزرگ شد

در . از اول تا هنگام مرگ مصطفي کمال، جمهوري تركيه مطـابق نگـرش وي شـکل پـذيرفت    . وجود ندارند

. كننـد ها تبليـغ مـي  موضع وي در قبال اسالم هم همان است كه فراماسون. را دارد٣٣تبه ها رمحفل فراماسون

تابحـال نيـز محفـل    . بنيانگذاري جمهوري تركيه با ايجاد كشـور اسـرائيل در يـك برهـه زمـاني بـوده اسـت       

د را از ايـن  كند و اگر كسي بخواهد به مقام وزارت برسد بايد مهر تأييفراماسونري بر امور سياسي نظارت مي

. محفل دريافت كند

ـ براي نمونه؟
ها نيز مطالب بسياري را داراي وضعيتي آشكار در اين انجمن است و روزنامه٢٤"مسعود يلماز": رهبر آپو

گذارش قرار دارد، بسـيار  درك اينكه تركيه تحت نظارت و كنترل اسرائيل و بنيان. انددرخصوص وي نوشته

كشور ما اولين كشوري بود كه اسـراييل را بـه   : چنين گفته بودبه اسرائيل،٢٥"يرلدم"هنگام سفر . آسان است

همين علـت مـن مـرد شـماره يـك      به. اندها مستحكمـ اسراييل در همه عرصهروابط تركيه . رسميت شناخت

بر پا را" شرم الشيخ"ي داني براي چه كنگرهجواب پرسش شما را دادم؟ مياگر. خواسته شده در سطح جهانم

مسعود ييلماز، دبيركل سابق ٢٤ Ana Vatan Partisi گرايي اصالتا الز بوده و هنگام جواني مسئول شاخه جوانان حزب جنبش ملي. حزب مام ميهن MHP

وزيري ترکيه بعدها به دبيرکلي حزب مذکور انتخاب شده و به نخست. بود كه پس از تشكيل حزب مام ميهن به دست تورگوت اوزال به عضويت آن درآمد

در . دولتي را تشکيل دادند" دولت باغچلي"گرا به رياست ب سوسياليست دمکراتيک به رياست بلند اجويت و حزب جنبش مليبعدها با ائتالف با حز. رسيد

. ارکان مومجو"شکست سختي خورده و از حزب کناره گرفت و رياست آن را به ٢٠٠٣انتخابات سال  ي مستقل در بعنوان نماينده) ٢٠٠٨سال (اکنونهم" 

. داردمجلس ترکيه حضور 
٢٥ Soleyman Demirel در جريان " عدنان مندرس"جمهور تركيه؛ از مهندسان تحصيل كرده در آمريكا كه بعد از اعدام سليمان دميرل، هشتمين رئيس

در حزب متبوعه مندرس " جمال گورسل"كودتاي پايان دهه شصت توسط ژنرال  Demokrat Partisi(DP) حزب دمكرات جايگاهي يافته و سپس بر

Adalet Partisi(AP)بستر حزب مذكور  ١٩٨٠وزيري تركيه رسيد، در جريان كودتاي حزب عدالت را تشكيل داده و به سمت رهبري آن و نخست

حزب راه راست را تشكيل داد و هنگام مرگ مشكوك تورگوت اوزال Dogro Yol Partisi(DYP)توسط ژنرال كنعان اورن و انحالل حزب عدالت، 

هاي مشهوري از چهره. سپرد" تانسو چيللر"جمهوري ارتقا يافت و رهبري حزب را به وزيري به رئيساز نخست١٩٩٣جمهور تركيه در سال هفتمين رئيس

است كه جهت در دست نگه داشتن قدرت، گوش به زنگ بودن وي براي ژنرالهاي تركيه زبانزد عوام تركيه است
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چنانكـه تركيـه نيـز همـان چيـز را      . هستند؟ چون اسـرائيل خواسـتار آن اسـت   " آپو"كردند؟ چرا خواهان سر 

را " آپـو "ارسـال نمـوده و در آن سـر    " كلينتـون "اي را براي به مدت دو روز است كه نامه" دميرل. "خواهدمي

به اسرائيل سـفر نمـود، انگـار    " لينتونك"هنگامي كه . در اصل اسرائيل اين سر را خواسته است. خواسته است

شود همانطور كه ديده مي. خواست در انجمن وزيران اسرائيل حضور يابديكي از وزراي اسرائيل بود كه مي

گيري در برابر به عبارت ديگر موضع. گرددهايشان نيز آشكار ميآيند و علتها زنجيروار بدنبال هم ميحلقه

. گيري اسرائيل استمان نيست، بلكه موضعگيري آمريكا و آلموضعما،

هاي فراماسـونري برپـا   ناتو، تركيه، آلمان و انجمنـ حال تو جنگي را بر عليه اسرائيل، 

خـواهي ايـن جنـگ را ادامـه دهـي؟ بايـد       چه قدرت و نيرويي داري كـه مـي  . اينموده

ـ . را دوباره بررسي كني... هاي تحرك و منابع قدرت و مكانيسم ك فـرد بـا چـه    همچون ي

اي؟نيرويي رهبري اين جنگ و مبارزه را بر عهده گرفته
هاي اخالقي و شخصيتي و نيز از پايه. كنيمما لحظه به لحظه اين جنگ و مبارزه را هدايت مي: رهبر آپو

بـا  ها بسياري از موارد مرتبطها و اين علتاين پايه. مان در خاورميانه بحث نموديمهاي ماندگار شدناز علت

كنم كه تو جزو كساني باشي كه اينگونه مسائل را درك فكر نمي. سازدمان را در اين ميدان آشكار ميجنبش

اعتقاد و پايبندي ما بـه ايـن مبـاني در ميـادين خاورميانـه، واقعيـت معضـالت اجتمـاعي آن و كـارايي          . نكني

ز مسائل را درك نمـوديم كـه يكـي از    تا حدودي برداشت رهبران منطقه ا. نمايداش را روشن ميديالكتيكي

مـان را نيـز تـا    شـيوه مبـارزات  . رئيس جمهور سوريه و شيوه مبـارزاتي وي اسـت  " حافظ اسد"اين رهبران نيز 

هاي ما نسبت ديدگاه. خورنداين دو شيوه مبارزاتي در يك نقطه به همديگر پيوند مي. حدودي درك نموديم

همچنانكـه سـوريه را   همين علت اسـراييل مـا را هـدف قـرار داده    به. هم نزديك استبه مسائل تا حدودي به

. اندهدف قرار داده

مـا در  . كـنم من از فرماندهي نظامي بحث مي. ـ مقصودم هدايت سياسي مبارزه نيست

. مقابل اشغال بخشي از كردستان بدست دولت تركيه، قرار داريم
تاكتيك در جنگ ما از جايگـاه چنـدان مهمـي    . شديمدر ابتدا به ايجاد نيروي گريال مشغول : رهبر آپو

تاكتيك در بعضي مسايل همچون مستقر شدن در . انديشه و اعتقاد پايه اصلي مبارزات است. برخوردار نيست

اما علت اصلي پيشرفت و پيروزي مـا وجـود   . كوهستان و يا استحكام مواضع خويش داراي نقش مهمي است

. ر بنياد نيروي گريال و توانايي كنترل نمودن كوهها و ارتفاعات منطقه بودروح ايثار و فداكاري و جسارت د

با داشتن اين دو خصلت مبارزاتي هيچ ارتش و نيرويي ياراي مقابله با ما را نخواهد داشت و در جنگ با ما نيز 

. استوجود اين نيرو سبب ايجاد از هم گسيختگي در ميان نيروهاي حاكم تركيه شده. شكست خواهندخورد

من به نيروي گريال اعتماد و . احتمال دارد از اين به بعد نيز اين اختالفات ادامه داشته و گسستگيها بيشترشوند
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بندي آنها در كوهها و مانورهاي نظامي ي مستقر شدن و تقسيمنحوه. هاي نظامي آنها مطمئن هستماز تاكتيك

تـوانيم بـر روي   كنـد كـه مـي   اي دلگرم ميما را به اندارهاي محكم و نيز داشتن توان مبارزاتي،و وجود اراده

ايم و ممكن نيست دشمن بـا  ما قدرت و توانايي الزم را براي مبارزه كسب نموده. مسئله پيروزي شرط ببنديم

اين تاكتيـك  . اندبرعكس اين موارد به بالي جانشان مبدل شده. اتكا به پول و اسلحه و نفرات بر ما غلبه كند

به بـالي بزرگـي بـراي    PKKجنگ با :گفتچند روز پيش از راديو اسرائيل شنيدم كه مي. تي ماستمبارزا

. كنداش به اين واقعيت اعتراف ميحتي اسرائيل نيز از طريق راديو. تركيه تبديل شده است

انـد و دولـت نيـز ادعـا     ها كرد به خارج از روستا و شهر خود كوچانـده شـده  ـ ميليون

جنگ سـبب آوارگـي و   . براه انداخته است" آپو"هايي است كه لت اين جنگكند كه عمي

آيـا تـو در قبـال زنـدگي     . هاي اروپـايي شـده اسـت   هاي مدني به پايتختمهاجرت انسان

آتـش تـو و   . اندهاي مدني در بين دو آتش قرار گرفتهانسانهاي مدني مسئول نيستي؟ انسان

آتش دولت تركيه؟ 
ايـن  . اين در بطن خـود انقـالب بزرگـي اسـت    . انسان كرد، پيروزي بزرگي استآواره شدن : رهبر آپو

كه تركيه مجبور به را آناني . آوارگي دولت تركيه را به دام انداخته و نيروي عظيمي برايمان مهيا ساخته است

اظ دولـت  اند و ما از ايـن لحـ  آوارگي در شهرهاي اروپا نموده حال به رفيق و مبارزان راه آزادي تبديل شده

انـد و فضـايي را در اروپـا    كننـد عاصـي و انقالبـي   كه در اروپا زندگي ميتمام كساني. تركيه را سپاسگزاريم

اگر ايـن خلـق در   . اند كه راه الحاق جنبش دموكراتيك اروپا به خلقمان را مساعد نموده استبوجود آورده

عالوه بـر  . نمودآزاديخواهي اينچنين رشد نميدوستي وماندند، فكر ميهنحالتي خفته باقي ميمناطق خود به

روزي بـا اسـلحه   كنـد، اين من معتقدم كه كردهايي كه مسلح نموده و به عنوان حافظان روستا از آنان ياد مي

اين مسائل براي ما . اين اسلحه و مهمات نيز از آن ارتش تركيه خواهد بود. پيوندندخود به صفوف انقالب مي

نمايم و نيز آنهـا هسـتند كـه آتـش وجـودم را بـراي       نيرويم را از اين خلق كسب مي. بودساز نخواهندمعضل

. سازندورتر ميزندگي در آينده شعله

يكي از طرفين متضـاد، متقابـل خـود را درسـت     . ـ دوباره به تضادها و چالشها برگشتيم

آيـا قصـد   . كنـي رسد كه بطور دائم بر روي لبه پرتگاه حركت مياينگونه بنظر مي. كندمي

نداري به خارج از اين لبه پا بگذاري؟ 
اي بار اول خويش را بر لبه. امتا بحال چندين رؤيا به اين شكل ديده. بينمدر خواب و رويا مي: رهبر آپو

. اين تنها يك رؤياست: از خواب پريدم بخود گفتم. اي ديگر خواهم افتادلحظه: به خود گفتم. مشاهده كردم

براي بار سوم مشاهده كردم كـه بـه تمـامي بـر روي لبـه حركـت       . يز به همان حالت اوليه دچار شدمبار دوم ن

. كنم و حركت بر روي لبه نيز با زحمت فراواني همراه بودمي

ـ اين خواب و رؤيا به كدام برهه زماني تعلق دارد؟ دوران كودكي يا به اين اواخر؟
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در بسـياري از رؤياهـا پـرواز    . اوايـل رؤيـاي پـرواز بـود    : مديـد در كودكي دو نوع رؤيـا مـي  : رهبر آپو

به هر دو پايم وسيله سنگيني وصـل شـده   . در رؤياهاي بعديم بسيار سعي مي نمودم تا قدمي بردارم. كردممي

چـه چيـز اينگونـه پاهـايم را سـنگين نمـوده       : گفتماز خواب بيدار شده و مي. توانستم حركت كنمبود و نمي

. تيك و تحوالت موجود در زندگي و رؤياهايم استاست؟ اين ديالك

ـ آيا خواب پرواز، خوابي رنگارنگ است؟ خواب كساني كـه پاهايشـان گـره خـورده     

است نيز چنين است؟ 
هـا را در زيـر پاهايـت مشـاهده     هنگام پـرواز رنـگ  . خوابي است مملو از رنگخواب پرواز،: رهبر آپو

. رؤيايي سياه و تاريك استاما خواب دست و پاهاي بسته. كنيمي

شدند؟ بود، كردها به چه وضعي دچار مينمي" آپو"اگر : ـ شخصي سياسي از من پرسيد

خواهم؟مي" آپو"حال من نيز جواب همين پرسش را از 
اي مسئله. اي پيچيده استبودن و نبودم برايم مسئله. دانم كه وجود دارم يا نهخودم اساسا نمي: رهبر آپو

. در چه زماني وجود دارم و در چه زماني وجود ندارم، برايم معلوم نيست. نيستشفاف 

چگونه در يك زمان هم هستي و هم نيستي؟. توانيم اين موضوع را روشن نمائيمـ مي
اي بـيش  من مـرده . امهاي خلق ذوب نمودهخود را در بستر توده. اممن خود را متالشي نموده: رهبر آپو

. دهمبه عبارتي ديگر من خلق هستم و به زندگي ادامه مي. دهد خلق استبه حيات ادامه مينيستم، كسي كه 

. كنمام و زندگي ميپس من هستم و زنده

كنـي؟ احساسـي همچـون پيـامبران داري؟ آيـا      ـ خود را در قالب پيامبران حـس مـي  

اسـت؟ آيـا   دادهتغييـر عقيـده  ) الهي(اي الهوتيي ماركسيست، از ماركسيسم به عقيده"آپو"

تر از نيروي انسـاني وجـود دارد كـه تـو را بوجـود      اي كه نيرويي قدتمندهرگز فكر كرده

آورد؟ مي
اما اگر واقعيت را بخواهي من از آن . در مبارزه من جايگاهي ويژه براي سوسياليسم تعيين شده است: رهبر آپو

رهبران اين منطقـه  . طلبدميانه ظهوري پيامبر گونه ميديالكتيك منطقه خاور. من ماركسيستي تقليدي نيستم. بدورم

نحوه . نمايمبينم كه همچون انبيا تالش ميافكنم، ميها و مبارزات خود نظري ميهرگاه به فعاليت. بايد پيامبر باشند

همچون من خود را . هاي زندگيم، بيشتر به پيامبران شبيه استفعاليت و شخصيت و اعتقاد و انساندوستي و پرنسيپ

اين مسئله را . نقطه شروع فعاليت و مبارزاتم انسانيت است. آورمرهبر يك جنبش رهايي بخش ملي به حساب نمي

مسئله ايمان و . اي هم سياستاي بازرگاني و تا اندازهتا انداره. آورماي قياسي بحساب نميبراي خود همچون مسئله

رهبـران  . تواند بـه حركـت خـود ادامـه دهـد     اين رهبري نمياگر چنين ديدگاهي وجود نداشته باشد. قناعت است

همين سبب از لحاظ فكري ضعيف و شكننده بود و به موفقيت دست هاي تجارتي بودند بهگذشته نيز داراي ديدگاه

آنچه كه سبب نـابودي امپراتـوري روم گشـت    . جز داشتن چنين ديدگاهي راه ديگري برايم وجود ندارد. اندنيافته
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با چنين . با ايمان و اخالق خود چنين انقالبي را برپا نمود. نظامي يا سياسي نبود بلكه حضرت عيسي بوديك قدرت

اسالم نيز هنگام نابود نمـودن امپراتـوري ساسـانيان چنـين ديـدگاه و      . روشي توانست به امپراتوري روم خاتمه دهد

استفاده از سالح اعتقاد و ايمان از بين بردند، نه با اسالم و مسيحيت دو امپراتوري بزرگ جهان را با . موقعيتي داشت

اينها مواردي هستند كه براي من بسيار واضح و شفاف هستند كه من در ايـن  . نيروي اسلحه و اسب و نيروي نظامي

. دهمراه به مبارزات خود ادامه مي

ـ آيا تو علوي هستي؟ 
.اين پرسش ارزش چنداني ندارد:رهبر آپو

. ن ارزش بسياري داردـ اما براي م
ارزش آن چيست؟: رهبر آپو

تمام پيامبران در هر زمان . بر زمينه افكار طبقات فرودست بنا نهاده شده است" علوي"ـ تفكر 

رسـد، از ميـان   هنگاميكه تاريكي به اوج خود مـي ها،براي نجات خلقو در تمام مواقع بحراني،

و نيز يكي از پيامبران فرودستان باشي؟كني كه تفكر نمي. كنندفرودستي ظهور مي
. اماز دوران كودكي گرفته تا زمان حال به افكار علوي نزديك بـوده . شايد به علويت نزديك باشم: رهبر آپو

من از بين تمام افكار چه علوي و چه افكار ديگر تنها مسـائل جـوهري را   . اما مسائل اصلي در اين نكته نهفته نيست

. نمايمكشف مي

پايان روز دوم



٧٢

روز سوم

حـال فكـر   . به عبارتي از تسليم و رضا به شـك و منـاظره  . ـ تواز دين به فلسفه روي آوردي

پس چه برداشتي از دين داري؟ . گرديميكني كه دوباره به دين باز مي
از . انـد د كه در مـن يكـي گشـته و ذوب شـده    فلسفه، سوسياليسم و دين، چند مفهوم جداگانه هستن: رهبر آپو

ها نيـز  اختالط اين سه ديدگاه سنتزي بوجود آوردم كه جدا كردن يكي از ديگري ميسر نيست و حتي تعويض آن

اين سـه  . اي طوالني با ضمير خودم استمحصول مبارزه. اين اختالط به سادگي انجام نپذيرفته است. ممكن نيست

هاي مثبـت  جنبه. هاي باطني دين در درونم وجود داردجنبه. اندوي محكم درهم آميختهديدگاه در باطن من به نح

بود اگر اينگونه نمي. ي فلسفي نيز در اين بين وجود دارندهاي پيچيدهپرسش. سوسياليسم هم در باطنم وجود دارد

. امهاي مثبت اين سه ايدئولوژي ساختهشخصيت خود را از جنبه. رسيدمبه خودسازي نمي

هاي مطرح شده ترين مسائل و پرسشحل ايدئولوژي را براي بزرگحال چندين راهـ تا به

از نقطـه نظـر   . اياي و فلسفه و ديـن را بـا هـم درآميختـه    ارائه نموده" اصالت وجود"در فلسفه 

اقشـار  PKKدر ميـان صـفوف  . تان را درك نمـايم سياسي، تالش نمودم تا ساختار طبقاتي حزب

چگونـه چنـين واقعيتـي ظهـور     . توان مشاهده كـرد چون كشاورز، دانشجو و غني را ميمختلفي

كرده است؟ چگونه چندين بخش جامعه كه از لحاظ طبقاتي و منـافع طبقـاتي بـا هـم اخـتالف      

اند؟ دارند، در يك جنبش گردهم آمده
يكـي خـود را   ٢٦صـفحه تلويزيـون  بـر  . امكرد به اين واقعيت پي بردهدير زماني است كه در جامعه: رهبر آپو

از طريق تلفن به آنها يـادآور شـدم كـه    . خواند و يكي هم سنيكند و ديگري خود را علوي ميزردشتي اعالم مي

٢٦ ون يزيمنظور تلو MED TV .ک سال بود که آغاز به کار نموده بوديان هنوز حدود است که در آن دور
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ايم ايجـاد  كاري را كه ما انجام داده. ايد و از آن مطلع نيستيدشما مدت زماني است كه اتحاد خود را درست كرده

يكي ثروتمند يا يك فرد فقير چه جايگاهي در ميان صـفوف  . هاي خلق كرد استاتحاد و بكپارچگي در بين توده

حـزب مـا حزبـي    . تنهـا جنبشـي ايـدئولوژيك نيسـت    جنـبش،  . دوستانهآورد؟ جايگاهي انسانجنبش ما بدست مي

هيچ طبقـه يـا قـانون    . شودهاي خلقي، هر طيف و هر فكري در آن يافت ميسطحي نگر نيست، بلكه همچون توده

زماني فراخواهد رسيد كه مرزهاي موجود . اجتماعي يا ديني از جامعه باقي نمانده است كه به آن نفوذ نكرده باشيم

هـايي  توسعه چنين افكاري در درون جنبش و موفقيت. دهددر ميان خلق، معنا و مفهوم و تأثير خود را از دست مي

زهـاي موجـود در بـين طبقـات و نيـز انـواع       شـود و مر كه كسب نموده منجـر بـه پيشـرفت و گسـترش حـزب مـي      

اين نيز يكي ديگر از . نمايديابي ميپاشد و اختالفات بوجود آمده را چارهها از بين رفته و از هم فرو ميايدئولوژي

در اين مسير هيچ . امحلي را برگزيدهمن قدم در اين راه نهاده و چنين راه. هاي انقالبي من استها و برداشتديدگاه

.تواند مانع من شوديرويي نمين

هايي اسـت كـه بـدان دسـت     نمايي نتيجه يك رشته موفقيتـ مواردي كه از آن بحث مي

اي كه در آن ايدئولوژي، نيرو، فكر، اراده و مرحله. ايي انقالب شدهحال وارد مرحله. اييافته

چنـين راهكارهـايي   هاي رهايي بخش ملـي داراي به عبارتي تمام انقالب. گيرندغيره جاي مي

اما اگر از مرحله انقالب به مرحله تشكيل دولت گام برداري درآن زمان چه برداشـتي از  . هستند

نحوه ارتباط اين دولـت بـا   . توانيم از مرزهاي دولت بحث كنيمدولت داري؟ در ابتداي امر مي

بـه نفـع   ،هـاي تشـكيل دهنـده دولـت    اي خواهد بود سـتون اطرافيان و همسايگان به چه شيوه

همسايگان است يا به ضرر آنها؟ نحوه ارتباط چنين دولتي با دولت تركيه چگونه خواهد بود؟
تـوانيم دسـت يـابيم،    هاي بسياري مـي اگر اسالم را در نظر بگيريم، به پاسخ. اين پرسشي ساده است: رهبر آپو

اوالً مرزبنـدي  . پاسخ مورد نظر دست يابيمتوانيم بههاي بزرگ جهاني نظري بافكنيم، ميحتي اگر به نتيجه انقالب

هاي خود را بر پايـه مرزبنـدي   كسانيكه سياست. بينممن هيچ مانعي در وجود مرزها نمي. نتيجه سطحي نگري است

در مراحل اوليه انقالب، ما نيز از كردستاني آزاد و مستقل و . نمايندگير ميسازند، خود را منزوي و گوشهاستوار مي

يابم كه تقسيم كردستان در زمان حال به نفع كردهاست و امكانات فراواني اما اكنون درمي. نموديمميمتحد بحث

باعث بوجود آمدن اختالف و بود، اگر كردستان محيطي بسته مي. كندهاي گوناگوني فراهم ميبراي انجام فعاليت

امـروزه،  . شـود هاي همسايه منجـر مـي  انقالب خلقايم، سريعا بهاما حال انقالبي را كه ما شروع كرده. شدتضاد مي

شـود، مخصوصـاً بـراي خلـق     رستاخيز و انقالب ما به منبع توليد نيرو و موتور پيشرفت جوامع خاورميانه تبديل مي

. كندكردستان كه در مركز اين جوامع قرار دارند و از طريق كردها اين انقالب به مراكز ديگر سرايت مي

هايي كه از طريق انقالب ها و موفقيتپيشرفت. نين مرزهايي ارزش چنداني نخواهد داشتدر آينده وجود چ

در زمـان حـال نيـز عمـالً چنـين      . دهـد يـابي سـوق مـي   آيند، مرزها را درنورديده و آنها را بسـوي چـاره  بدست مي

. شوندپيشرفتهايي ديده مي
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ـ چگونه؟
اگـر مـرزي   . وجود مرز به نفع جنبش ما است. كنديجاد نميوجود مرز براي انقالب ما هيچ مانعي ا: رهبر آپو

جود مرزهاي ايـران و عـراق نيـز بـراي مـا      . .توانستي در اين عرصه با من مالقات داشته باشيداشت نميوجود نمي

توانستيم با چنين قدرت و نيرويي تحرك داشته باشـيم؟  اگر چنين مرزهايي در ميان نبود، آيا ما مي. سودمند هستند

بـه همـين سـبب آمريكـا در     . آمريكا چرا دلخور شده است؟ چون بازي سياسي كه راه انداخت به سود من درآمـد 

ميليادها دالر مصرف كرده تـا بتوانـد در جنـوب    .خاورميانه بيش از هركسي از جانب من در تنگنا قرار گرفته است

عملكـردي  شـود تمـام مـوارد،    طور كه ديده مياما همان. دست نشانده و حلقه بگوشي را بر عليه من بسازدكردستان

. در اين راه تركيه بيشترين كمك را بـه آمريكـا رسـانده اسـت    . يابندگيرند و به نفع ما خاتمه ميواژگون بخود مي

كند كه خود آنها علـت اصـلي بوجـود    دولت تركيه اعتراف مي. اندافتند كه خود براي من كندهدائما به چاهي مي

اما مـا تمـام راهكارهـاي    . آنها صددرصد دشمن ما هستند و قصد نابودي ما را دارند. اندبودهPKKآمدن و ظهور 

همين سبب آمريكا بسيار در تنگنـا قـرار گرفتـه    به. آنان بر عليه ما را خنثي كرده و بر عليه آنان دوباره بكار گرفتيم

. تركيه تعداد زيادي جنگنده در اختيار دارد. تپرداخبوديم، به بمباران هوايي ما ميمي" صدام"اگر همچون . است

و همـه نيـز بـه هـدر     . گذاري و مصرف كنـد ور شود؟ ميلياردها دالر براي جنگ سرمايهتواند به ما حملهمياما آيا

اين شيوه مـديريت و سياسـت مـن    . ايمچون مرزها را به نفع خود بكار برده. روند، چرا؟ علتش وجود مرز استمي

. دهمينصورت به مبارزه خود ادامه مياست و به ا

. نمايمسؤاالتم را بشكل واضحتري بيان مي. مهاي انقالبي سخن گفتيـ تا اين لحظه از مكانيز

مرزهايي كه از آن صحبت به ميان آمد، همان مرزهاي دولت كردي هستند كـه تـو بخـاطر آن    

گيـرد؟ و از آنهـا   ن را دربر مياي؟ آيا هيچ قسمتي از خاك همسايگامبارزه خود را شروع كرده

كند؟ آيا فرمول ديگري داريد؟كند؟ چه كسي بر روي اين خاكها زندگي ميجدا مي
من ديدگاه جهاني مرسوم نسبت به پديده دولت را به شيوه كنوني نپسنديده و چنين دولتي در ذهنم : رهبر آپو

هـا دربـر نخواهـد    نمايد، هيچ نفعي براي خلـق ميدولتي كه خلقها را از همديگر جدا كرده و دور. گيردجاي نمي

در سوسياليسم چنين برداشت نادرستي . پرسيشكل و ظاهر دولت در اسالم به نحوي نيست که تو از آن مي. داشت

در ابتدا ما نيـز چنـين برداشـتي از    . با گذشت زمان برداشت سطحي از دولت نيز بوجود آمد. از دولت وجود ندارد

امـا در زمـان حـال بـا ديـدي وسـيعتر و       . م و بدنبال دستيابي به راه حلي از طريـق دولـت بـوديم   يتپديده دولت داش

توانيم بر مي. توانيم به فدراليسم خاورميانه تبديل كنيمتر به اين پديده نگريسته و حتي دولت كردستان را ميفراگير

هـايي كـه در خاورميانـه قـرار دارد،     كدام از خلـق با هراساس برابري و تقسيم عادالنه ذخائر و منابع طبيعي منطقه، 

اگر يكي از داليل جنگ و خونريزيهاي منطقه وجـود مرزهـايي باشـد کـه بـه دسـت انسـان درسـت         . متحد شويم

آينـد، بايـد داراي مرزبنـدي مشخصـي     هايي كه بوجود مـي اند، چرا اين مرزها وجود داشته باشند؟ چرا دولتشده
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هـاي مختلفـي نيـز بـراي     حـل راه. دهيميابي سوق ميها بسوي چارهاستفاده از اتحاد خلقباشند؟ معضل دولت را با 

. ايـم با استفاده از تجربيات انقالبمان، چنين اتحادي را در بعضي از مناطق ايجاد نموده. چنين ديدگاهي وجود دارد

حلـي  هاي منطقه به چنـين راه خلق. دتري از اتحاديه اروپا بوجود آوري سياسي فراگيرتر و منسجمتوان اتحاديهمي

در اين منطقه جغرافيايي چنـدين خلـق كـه داراي    . از نقطه نظر اقتصادي و روشنگرينياز فراواني دارند، مخصوصاً 

. هاي منطقه بوده و گريز از آن اشتباه بزرگي استاين يكي از واقعيت. سرنوشت تقريباً يكساني هستند، وجود دارد

به عنوان مثال اگـر مـا تنهـا كردهـا را     . ايمدر عصر اسالم هم اينگونه نبوده. تر از گذشته هستيمهمانداكنون ما عقب

چنين عقايدي . ها را چنين عقايدي نتايج مفيدي نخواهند داشتدوست داشته و در نظر بگيريم و شما نيز تنها عرب

ا برخالف چنـين عقايـدي عمـل نمـاييم     اما اگر م. آورندنگر را بوجود ميهاي سطحينگر و عربكردهاي سطحي

سبب روشنگري و ظهـور افكـار   چنين شيوه عملي، كردي را بياموزيم و بفهميم،% ٢٥عربي و تو نيز % ٢٥يعني من 

روابـط پيشـرفته در ميـان ايـن     . يابنـد روابط اجتماعات انساني به اين طريق پيشرفت و گسترش مـي . گرددنويني مي

اي و چنين روابـط تـوده  . بينمها نمين هيچ معضلي را در وجود مرزها و روابط بين خلقم. آيدها به وجود ميخلق

.توان به اتحاد بزرگ جغرافيايي، اقتصادي و روشنگري تبديل نماييمخلقي را مي

كـه  " شيمون پرز"شايد با پروژه . كندها را در اذهان زنده ميـ چنين افكاري نظرات عثماني

نكات مورد اختالف در نقظه نظـرات تـو و شـيمون    . ن است، پيوند بخوردعنوانش خاورميانه نوي

پـروژه  . هاي متفاوتي براي خاورميانه آماده شده استپريز در موضوع خاورميانه كدامند؟ پروژه

و " تـل آويـو  "محور . بر اساس ايجاد مرکز و حومه وابسته به آن بنا نهاده شده است" شيمون پرز"

در . بعد از اعالم پروژه خود، منتظر استقبالي مثبت بـود " پرز. "ايه استهاي همسحاشيه هم دولت

به منظور ايجاد اخـتالف دائمـي و تبـديل ايـن منطقـه بـه مركـز        ٢٧"برژينسكي"اين راستا پروژه 

در پروژه خود از اين تفکر كه جمعيـت انسـاني را بخـاطر    " برژينسكي. "اختالف و درگيري است

ـ يك ميليارد طال كاهش مي نوبـت بـه پـروژه    بعـد از ايـن دو پـروژه،    . ورزدد، احتـراز نمـي  ده

در ايـن پـروژه سـعي در    " كسـينجر . "است" برژينسكي"رسد كه ادامه دهنده پروژه مي" كسينجر"

در اين ميان پروژه تو بـراي خاورميانـه   . تشكيل سه دولت كردي متخاصم و در حال جنگ نمود

دهي كه با پروژه ديگران متفاوت رح نويني ارائه ميچيست؟ آيا مكمل پروژه ديگران هستي يا ط

است؟
اگـر بـراي مشـكالت و    . خاورميانه از لحاظ تاريخي گهواره و مركز پيدايش جوامـع انسـاني اسـت   : رهبر آپو

چـرا  . توانيم راه حل همه مشكالت بشريت را بدست آوريممعضالت موجود در خاورميانه راهكاري پيدا كنيم مي

پروژه اجتماعي شدن انسان در خاورميانه . اندموجود در جهان با مشكالت خاورميانه گره خوردهكه تمام مشكالت

٢٧ آمريکاياالت متحدهيايت مليگنو برژينسکي، مشاور امنيزب
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حقـوقي و  اجتماعي،خاورميانه مركز تمام مسائل نظامي، اقتصادي،. آغاز گشته و به نقاط ديگر جهان سرايت كرد

ركـز شـروع و بـه نقـاط ديگـر جهـان       هـا از ايـن م  تمام پيشرفت. اين منطقه حقيقتا يك منبع غني است. غيره است

بينـيم  امـا امـروزه آنچـه مـي    . اروپا، آسيا و آمريكا برچنين مبنايي استوار اسـت حتي وجود آفريقا،. گسترش يافتند

بروز . مهد خاستگاه تاريخ انسانيت ضميمه بشريت تبديل شده است. چيزي كامال برعكس آن قدمت تاريخي است

اين وضعيت تمـام مراحـل و صـفحات تـاريخ را در بـر      . وع جنگ در جهان استجنگ در خاورميانه به معناي شر

تمـدن از  . اي دسـت يـابيم  توانيم به چنين نتيجهاگر برخي از مراحل تاريخي را مجدداً بررسي نمائيم، مي. گيردمي

ه بشـكل قـانون، جنـگ،    اين تمـدن در خاورميانـ  . سربرآورد و از آنجا به خاورميانه و تمام دنيا پا نهاد" ميزوپوتاميا"

چين و اروپا نيز دولت، وغيره درآمده و تنها در اين منطقه خود را محدود ننموده و به مناطقي همچون هندوستان،

وردهاي ها، سومريان، آشوريان و مادها تا ساسانيان با اسـتفاده از دسـتا  هاي باستاني مانند بابليتمام تمدن. راه يافت

بـه  . انـد حتي هر دو تمدن يونان و روم هم كاراكتر اصلي خـود را از ايـن تمـدن گرفتـه    اندخاورميانه بنا نهاده شده

داري صورت گرفت، عيسي مسيح پرچمدار آن بود و در نهايت منجر بـه  اي آن جنگي كه در روم عليه بردهاندازه

ظهـور موسـي در مصـر و    . ـ اسـرائيل در منطقـه بـود   اين واقعه قبل از نـزاع عـرب  . فروپاشي امپراتوري روم گرديد

. توان در چارچوب تناقضات اجتماعي يهوديان در آن مرحله ارزيابي نمودرا مي٢٨"النصربخت"جنگهاي يهوديان با 

اما باز هم با گذشـت بـيش از دوهـزار و    يهوديان در هر چهار سوي جهان پخش و پراكنده گشته بودند، در حاليكه

. توان ظهور اسالم را انقالبي عظيم نام نهادمي. اندت خود را از دست ندادهپانصد سال چنين اختالفاتي شدت و حد

اما ضربه نهايي را انقالب . هاي اصلي روم گرديدظهور و عصيان عيسي مسيح بر عليه روم سبب متزلزل شدن ستون

تـرين مرحلـه   ن طوالنياسالم سبب خاتمه يافت. ي اين امپراتوري وارد ساخت و آنرا از هم فروپاشيداسالم بر پيكره

ظهـور و  . كه جهان را دگرگون ساختبودانقالبي . بوداسالم بالذات انقالب عظيمي . داري شدتاريخي يعني برده

. ميالدي به اوج خود رسـيد ١٠٠٠ميالدي شروع و در ٦٠٠از . قرن به طول انجاميد٤گسترش اين انقالب قريب به 

ايران، ،)آناتولي(ها به آسياي صغير اما در زمانيكه ترك. ست وجود داشتالبته در ميان صفوف اسالم نيز چپ و را

حكمراني حاكمان و اربابان ترك سبب نابودي اسـالم  . نقش اسالم رو به افول گرايد. عراق و كردستان قدم نهادند

قـه خاورميانـه   ها در تاريخ خاورميانه وارد شده و سـبب نـابودي و اضـمحالل منط   از اين مرحله به بعد ترك. ندشد

چنـدين  . توان از ظهور اسالم مسايل مالكيت و تشکيل دولت همچون مواردي در خور اهميت يـاد كـرد  مي. شدند

سردار نظامي كار آزموده و ماهر در ميان صفوف آنها ظهور كرده كه توانستند نيروهاي نظامي برابرشان را شكست 

هـا را در عصـر   اگر نقش تـرك . دستاوردهاي تاريخي گشتاما حاكميت تركان بر اين مناطق سبب نابودي . دهند

٢٨ بعدها اين يهوديان از طرف کوروش آزاد .به بابل آورديان را به بردگيهوديم را فتح کرد و ين پادشاهان بابل که اورشلياز مقتدرتر) نبوکذ نصر(النصربخت

اي از يهوديان فرسي نام دارند که احتمال دارد به پاس خدمات اکنون فرقههم. بخشي به سرزمين خويش برگشته و بخشي نيز در عراق ساکن گشتندگشته،

.کوروش اين نام را بر خويش نهاده باشند
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تمام مشكالت و معضـالت اجتمـاعي   . توانيم از نقش كنوني آنان پرده برداريماسالم و در خاورميانه در نيابيم، نمي

. ها بر خاورميانه استكنوني محصول دوران حكمراني ترك

ها بعد از ناكارايي اين نظام ترك. دجامعه اسالمي راه تجدد را نپيمو: ـ بهتر است كه بگوييم

آيا معضالت و مشكالتي كه با ظهور اسالم پديدار گشـتند، همـان معضـالت    . آنرا لگدكوب كردند

جويي آن دست نيافتند؟ انقالبي بودند كه با مرحله تشکيل دولت نيز چاره
هـا  امـا در ايـن مرحلـه تـرك    . ميالدي نتوانست توسعه يابد١٥جامعه اسالمي مخصوصاً بعد از قرن : رهبر آپو

اين دو موضوع بـا همـديگر ارتبـاط دارنـد خصوصـيات جامعـه تـرك بـر         . پرچم حكمراني را بدست گرفته بودند

ها نيز چنين پسرفتي را به نفـع خـود بكـار    ترك. نشيني نمودخصوصيات منطقه غالب گشته و آنها را وادار به عقب

امـا  . مشكالتي مربوط به چپ و راسـت اسـالم بـه وقـوع پيوسـت     . انداين دو موضوع مكمل همديگر بوده. گرفتند

آنها نيز به جناح راسـت و سـني مـذهب    . ها از اين اختالفات بهره گرفته و توانستند جايي براي خود باز كنندترك

و ها نيز از اين خصوصيت استفاده كردهي حاكميت اسالمي بود، تركدر حاليكه مذهب سني نماينده. تبديل شدند

ها طبقات ستمديده و مظلوم ترك و نيز شيعيان، علويان و غيره را تحت فرمان خود درآورده و آنها را در كوهستان

. و مناطق مرتفع پراكنده و آواره نمودند در اين دوران جناح سني مذهب، حاكميت خود را بر ديگران تحميل نمود

هـزار علـوي را درون   ٤٠هـا  در تاريخ آمـده اسـت كـه تـرك    . يابدميالدي شروع و ادامه مي١٥اين دوران از قرن 

نشين خارج از تركيه و آنـاتولي همچـون   چنين فجايعي را در مناطق سني. اندهاي آناتولي افکنده و از بين بردهچاه

. چنين اعمالي سبب پناه بردن علويان به آغوش كوهها بوده است. اندحلب و دمشق نيز مرتكب شده

ها بر زمينه اختالفات ايـدئولوژيكي  آيا اين جنگ. كنيخلي اسالم بحث ميـ تو از جنگ دا

گرفت؟ استوار بود يا اينكه منافع طبقاتي را دربر مي
بيگهاي ترك اسالم سـني را بـراي خـود    . اين يك جنگ طبقاتي است اما در قالب چند تيره و قوم: رهبر آپو

عشاير ترك قبل از شروع حركت در . مانندنان تركمن باقي ميها نبودند همچآنان كه جزو جامعه بيگ. برگزيدند

اي قرار داشتند و به همين جهت هنوز طبقات در ميـان آنهـا شـكل    گيري عشيرهآسياي ميانه، در مراحل اوليه شكل

هنگام حركت بسوي مناطق خاورميانه و مخصوصاً كردستان، ديدگاه و ايدئولوژي اسالم سـني حـاكم   . نگرفته بود

هاي ديگر نيز در ميان طبقات فرودست توده. ها و بزرگان عشاير ترك به طبقه حاكم جامعه تبديل شدندبيگ.بود

تـا  . آميز گسترش پيداكرداي خشونتجنگ طبقاتي مابين آنها به به سرعت و به گونه. و مظلوم جامعه قرار گرفتند

هاي داخلي در واقـع  برآورد نمود جنگتوانهاي خارجي ميهاي داخلي را با شدت جنگجايي كه شدت جنگ

سالطين و حاكمان ترك در قرن . گرفتهاي علوي و سني صورت ميهاي طبقاتي بودند اما بنام ايدئولوژيجنگ

در دوران اقتدار سـلطان سـليم يـاووز پادشـاه عثمـاني،      . ميالدي توانستند اقتدار خود را بر منطقه حاكم گردانند١٥

وارد ١٥١٤شدند و در جنـگ چالـدران بـه سـال     ] به كوهها[نشيني گرفته و مجبور به عقبشيعيان تحت فشار قرار 
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در . ها در مراحل بعدي تاريخي به سوريه لشكركشي كرده و كشتار معروفي بـه راه انداختنـد  ترك. آناتولي گشتند

سـرانجام علويـان آواره و   عام علويان مشغول شده و آنها را از مراكز شهري و تمـدن دور سـاخته و  آنجا نيز به قتل

وسعت حكمراني سالطين ترك به مصر و يمن و الجزاير نيـز كشـيده   . سرگردان در مناطق كوهستاني مستقر شدند

مسـئله عـرب اينگونـه بـه وجـود آمـد و اعـراب بـه مـدت          . شد و به اين طريق به مناطق عرب نشين نيز گام نهادند

. نددر خواب سنگيني فرو رفت١٩١٦چهارصد سال تا 

هاي گوناگون اجتماعي خاورميانه و منـاطق  ـ امپراتوري عثماني تاكنون نيز در ذهن بخش

تركيـه بحـث نمـود كـه     " رفـاه "ي حزب توان از نظريهبعنوان مثال مي. نشين جاي داردمسلمان

" عبداهللا اوغالي"، "رفاه"مدتي قبل با سخنگوي رسمي حزب . پروراندچنين افكاري را در سر مي

همـان  . كردهاي گذشته امپراتوري عثماني را دوباره بازگويي ميوي نظريه. فتگو پرداختمبه گ

آيا اين پروژه بـا پـروژه خاورميانـه نـوين     . هايي كه تداعي كننده عثماني با افكار آن بودپروژه

بردي، آيا بر عليه چنين دولتـي  متضاد نيست؟ اگر بالفرض تو در زمان دولت سلطان سليم بسر مي

هـاي طبقـاتي يـا    شد؟ آيا به جنـگ اي را شامل ميكردي؟ اين جنگ چه نوع مبارزهبارزه ميم

بود؟ مبارزات ملي شبيه مي
هنگاميكه به تـاريخ كردسـتان نظـري    . كردمهر دو نوع مبارزه را هم طبقاتي و هم ملي را شروع مي: رهبر آپو

. حتي در تاريخ اعراب نيز مرحله مهمي است. ريخ استبيفكنيم، مرحله سلطان سليم ياووز، مرحله مهمي در اين تا

انجماد و پسرفت جوامع كرد و عرب به اين مرحله مرتبط هستند، همچنانكه اين جوامع در شرايط كنوني نيز به هم 

وارد مصر " الريدانيه"وارد سوريه و در همان سال با جنگ " مرج دابق"با جنگ ١٥١٧سلطان ياوز در سال . اندوابسته

در آن دوران سـالطين عثمــاني بـه لحــاظ اجتمــاعي   . بــا جنـگ چالــدران وارد كردسـتان گرديــد  ١٥١٤درسـال  و

يهوديان فراري از منـاطق  . پروراندندظاهرا مسلمان بودند، اما در باطن افكار ديگري را در سر مي. مانده بودندعقب

ها نيز يهودي گشته و به آن قسمتي از ترك. فتندگربه مرور زمان در كنار سالطين عثماني جاي مي" خزر"اسپانيا و 

. ها و اسنادي وجود دارد كه حاكي از يهودي بودن مادر سلطان سليم ياووز استنشانه. ايمان آوردند

آنانكه افكار خود را در زير نقاب اسالم تقلبي پنهان . در آن دوران يهوديان در دربار سلطان جاي گرفته بودند

همين دليل جنـگ سـالطين عثمـاني عليـه شـيعيان ايـران و       به. سالطين عثماني حلقه زده بودندساخته بودند، بدور

. شودحتي در زمان پيدايش امپراتوري عثماني، نقش يهوديان در آن بوضوح ديده مي. اعراب، جنگ يهوديان بود

بار عثماني امورات اقتصـادي را در  يهودياني كه از اسپانيا گريخته و به دامان سالطين عثماني پناه برده بودند در در

به اين ترتيب بخشـي از يهوديـان تمـام امـورات امپراتـوري را اداره      . گرداندنددست داشته و امورات دولتي را مي

ها اين گروه. هاي اسالمي بزرگي در تركيه وجود دارند كه هيچ شناختي از اسالم ندارندها و گروهفرقه. كردندمي

پيامبر . اينان بالي جان اسالمند. اند و تا بحال نيز از گوهر اسالم اطالعي ندارندم برخورد كردهبسيار سطحي با اسال

حال ببينيم چه بر سر مناطق عرب نشيني آمد كـه  . كردياد مي" هاجوج و ماجوج"اسالم از چنين گروهايي بنام قوم 
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بـه  مدن و زندگي مخصوص خـود، سال تحت حاكميت و سلطه عثمانيان بودند؟ بدون شك اعراب صاحب ت٤٠٠

زدودن . اين چيـز كمـي نيسـت   . اي براي اعراب در بر نداشتسال هيچ فايده٤٠٠اين . عرب بيابانگرد تبديل شدند

به بعد ١٩٠٠از اين گذشته، تهاجمات صهيونيسم از . گردوغبار نشسته بر روي معضالت اين چند سده دشوار است

برگزار گرديد، تصميم بر انتقال يهوديان جهان از ١٩٨٦اي كه در سال گرهدر كن. شدت بيشتري بخود گرفته است

. اندك اندك از طريق سلطان عبدالحميد به فلسطين منتقل شدند. طريق يهوديان تركيه به فلسطين، گرفته شده بود

به يهوديان اي دور از حقيقت است چوناما چنين گفته. شود كه عبدالحميد مخالف صهيونيسم بوده استگفته مي

بيشـتر يهوديـان گـرد آمـده در     . هاي فراواني نموده و بسياري از مناطق فلسطين را با پـول بـه آنـان فروخـت    كمك

اتحـاد و  "هاي فراماسونري افزايش يافته و حزبـي بنـام   انجمن. ، بعد از مدت زماني به ترك تبديل شدند"سالونيك"

مصطفي كمـال  . ل از بوجود آمدن اسرائيل، حزبي فراماسوني بودقب" اتحاد وترقي"حزب . را تأسيس نمودند"ترقي

اينان چكار كردند؟ سرزمين فلسطين را بر روي يهوديان گشوده . ها استآتاترك نيز يكي از اعضاي اين فراماسون

مصطفي كمال آتاترك كه شـماره  . و به اين ترتيب جمهوري تركيه در بناي كشور اسرائيل نقش خود را ايفا نمود

اينـان عمـالً   . كنـد بود، يكي از كساني بود كه نقش اسرائيليان را بازي مـي ٣٣ضويت وي در انجمن فراماسونري ع

حتي مـداركي نيـز وجـود دارنـد بـا      . آتاترك در اصل مخالف اسالم و جوهر آن بود. اسالم را به انشقاق كشاندند

. هـايش مطلـع اسـت   ه تمامي از نتـايج سياسـت  ب. هايي را پيروي كرده استامضاي وي مبني بر اينكه چنين سياست

تأسـيس جمهـوري تركيـه از دو طـرف اسـالم را      . اي همه جانبه را براي پشتيباني از صهيونيسـم شـروع كـرد   حمله

هنگاميكـه ايـن مسـئله وارد دوران    . از بـيش ضـعيف گشـت   اسالم در مقايسه با دوران عثماني بـيش : تضعيف نمود

توانيم مهر بزرگترين خيانت به اسـالم را بنـام   مي. ر مرحله احتضار و نابودي نهادجمهوري تركيه شد، اسالم پاي د

هاي فشار در منطقه بوده و بسـيار  اسرائيل يكي از اهرم. به اين طريق كشور اسرائيل بنياد نهاده شد. تركيه ثبت كنيم

ايـن دولتهـا ظـاهرا دولتهـايي     . نـد ها در منطقه خاورميانه چند دولت را تأسيس نمودبا همياري ترك. باشدمؤثر مي

اسالمي هستند، اما عمالً در خدمت ايدئولوژي صهيونيسـم، عثمـاني و كماليسـم قـرار دارنـد و امپرياليسـم اروپـا و        

.كنندسال است كه از آنها طرفداري مي٢٠٠آمريكا قريب به 

مجموعـه عـواملي   ـ امپراتوري عثماني قدرتمند بود، اما يهوديان به آن نفوذ كرده و بعدها 

يكي از داليل داخلي فروپاشي امپراتـوري عثمـاني بـروز    . باعث فروپاشي اين امپراتوري شدند

يكي از داليل خارجي نيز درگيري بـا نيروهـاي خـارجي يعنـي رقابـت      . هاي داخلي بودتوطئه

يكه ايـن  هنگام. گرديدامپراتوريهاي تازه به دوران رسيده، در نهايت منجر به نابودي امپراتوري 

چه كسي از اين نابودي سود . امپراتوري فروپاشيد، اطرافيانش نيز به همان سرنوشت دچار شدند

ها يا حتي امپراتوريهاي نوظهور؟ منظورم اين اسـت كـه چـه سـودي از ايـن      برد؟ كردها، عرب

نابودي عايد ما شد؟
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اي بر اين عده. تالف نظر وجود داردبر سر اين موضوع در بين روشنفكران و محققان خاورميانه اخ: رهبر آپو

بعضي نيز معتقدنـد كـه جنبشـهاي    . اند كه فروپاشي امپراتوري عثماني موجب حاكميت امپرياليسم غرب شدعقيده

دو ديدگاه ياد شده . اما بايد با ديدگاهي ديگر اين موضوع را مورد بررسي قرار داد. ملي از اين فروپاشي بهره بردند

سـال آخـر عمـر خـود بـه ابـرازي در دسـت        ٢٠٠امپراتوري عثماني، مخصوصـاً در طـي   . نيستندچندان واقع بينانه

. امپرياليستها و استعمارگران غربي، تبديل شد و در اين بين بيشتر تحت تأثير و نفوذ انگليس و فرانسه قرار گرفته بود

هـاي  زيـرا خلـق  . اورميانه استيال يابندتوانستند در خهاي غربي همچون آفريقا و هندوستان و آمريكا نمياين قدرت

الـدين ايـوبي را   سال با مسيحيان در نبرد بودند و فرماندهاني همچون صـالح ٢٠٠اين منطقه توسعه يافته و بيش از 

در ايـن  . توانست در اين مناطق جـاي گيـرد  اروپا بار ديگر نمي. ها بودبخود ديده بودند كه طرف پيروز اين جنگ

در ايـن مـدت   . يابي به مناطق خاورميانه بهره بردنـد وپائيان از عثمانيان همچون ابزاري براي دستشرايط بود كه ار

سـال از ايـن امپراتـوري    ٢٠٠ها بـه مـدت   غربي. كردندهاي اروپائيان تقليد ميعثمانيان نيز بيش از پيش از سياست

هاي انگليس دفـاع از  د که يکي از سياستکنتاريخ ثابت مي. سال افزودند٢٠٠پشتيباني كردند و بر عمر آن قريب

تـزار  . همچنـين قصـد بكـارگيري ايـن امپراتـوري عليـه تزارهـاي روس را داشـتند        . امپراطوري عثماني بوده اسـت 

بـه  . ها هم از طريق عثمانيان قصد جلوگيري از اين نقشـه را داشـتند  خواست به آبهاي گرم دست يابد و انگليسمي

در واقـع از آن پشـتيباني كردنـد و بـه     . شدن عثمانيان شدوييم غرب باعث متالشيست كه بگيهمين سبب صحيح ن

هايي كه به اروپاييان ياري رسـاندند، طعمـه امپرياليسـم غـرب گشـتند و قتـل       خلق. ها مبدل ساختندبالي جان خلق

عثماني و جلوگيري از يكي از ستونهاي اصلي سياست انگليسيها دفاع از امپراتوري . هاي بسياري متوجه آنها شدعام

تـوان از  بـراي نمونـه مـي   . سال به اين شـيوه سـپري شـد   ١٠٠اواخر عمر امپراتوري عثماني قريب . فروپاشي آن بود

از اين نيز . هاي رهايي ملي اعراب بدست آنان سركوب گرديدحتي مراحل اوليه جنبش. ها نام بردها و يونانيارمني

هاي اسـتانبول  ابراهيم پاشا پسر محمد علي پاشا تا دروازه. حمدعلي پاشا بودنداي براي شكست پروژه مفراتر وسيله

در ايـن زمـان بـود كـه اروپائيـان در كنـار       . اين شهر در آستانه سقوط قرار گرفت١٨٣٦روي نمود و در سال پيش

يافـت  ا تحقق مـي اگر پروژه محمد علي پاش. امپراتوري عثماني قرار گرفته و از فروپاشي سلطنت جلوگيري نمودند

اي كرد و به مرحله تازهشد و كردستان نيز همچون كشوري ظهور ميسوريه صد سال قبل از تاريخ خود تأسيس مي

تـداوم حيـات   : گـويم همين جهت است كـه مـي  به. ها علت اصلي شكست اين پروژه بودندغربي. گذاشتيمقدم مي

. هاي مسلمان بودعثماني بر ضد خلق

كردن خلقهاي منطقه بالكـان  هاي منطقه بالكان كمك كرد و در آزادخلقـ غرب به رهايي

هـايي چيسـت و چـه    هدف غربيها از چنين سياسـت . از استعمار عثماني نقش بسزايي داشته است

پيامي را در خود نهفته دارد؟
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را بدست آورده بـود  هاهاي منطقه بالكان ابزار الزم براي اعمال فشار بر عثمانيغرب از طريق خلق: رهبر آپو

ها، اختالف و درگيري بيشتر شـده و در  در زمان دفاع از اين خلق. تا به اين طريق آنها را بيشتر به خود وابسته سازد

ها بـر اخـتالف و درگيـري بـين     حاكميت غربي. گردندنتيجه هر دو خلق بالكان و عثماني به غرب بيشتر وابسته مي

هـاي بالكـان از حاكميـت عثمـاني كمـك      طـرف بـه رهـايي خلـق    ها از يكغربيدر آن زمان. ها استوار بودخلق

. هـاي مسـلمان تبـديل كـرده بـود     اي بـراي سـركوب خلـق   كردند و از طرف ديگر امپراتوري عثماني را بوسيلهمي

ها بر ياي در دستان غربامپراتوري عثماني وسيله. دست عثمانيها سركوب شدندبه بعد به١٩٠٠هاي مسلمان از خلق

بـه  ١٨٥٠گرفتند امپراتوري عثماني در سالهاي ها چنين سياستي را در پيش نمياگر غربي. هاي منطقه بودعليه خلق

هـاي  اما سياست. نشين و كردستان بسيار نيرومند بودندهاي مناطق عربقيام.پاشيدرسد و فرو ميپايان عمر خود مي

از عثمانيان شديدا پشتيباني كردند، حتي جمهوري ١٩١٨ها تا سال غربي. ها مانع از شكوفا شدن اين قيامها شدغربي

هـاي تركيـه بـراي اسـرائيل     خـاك . تركيه نيز با كمك صهيونيسم و انگليس در پشت پـرده واقعيـات تأسـيس شـد    

ه در هفته گذشته در رابطه با اسراييل سخن گفت و در جلسـ " دميرل"همچنانكه ديديم . حاصلخيز و پربركت بودند

اي را بـر عليـه سـوريه،   هاي صـليبي حملـه  بعد از آن همچون جنگ. شركت كرد" شرم الشيخ"سران امپرياليسم در 

هاي خلـق  توان تاريخ قياممورد ميدر اين. پس اين سياست تا به حال نيز ادامه دارد. ايران و انقالب ما آغاز كردند

هـا  هاي عرب و كرد در زير سلطه عثمانيسال است كه خلق٤٠٠تقريباً . كرد و عرب را ورق بزنيم و نتيجه بگيريم

ها به جنب و جوش درآمده و مخصوصاً در زمان محمد علي پاشا كه اين خلقهنگامي. اندبه خواب غفلت فرو رفته

بعـد از  . ها شتافته و از پيروزي محمد علـي پاشـا جلـوگيري نمودنـد    هاي غربي به كمك عثمانيبپا خاستند، قدرت

هاي فرانسه و انگليس اعراب را متالشي نموده و زمينـه را بـراي تفرقـه و درگيـري همـوار      دولتوپاشي عثماني،فر

قـبالً اختالفـاتي در بـين اعـراب     . نمودند تا بدين وسيله بتوانند كشوري بنام اسرائيل را در اين منطقه بوجود آورنـد 

پردازنـد و اسـرائيل هـم بماننـد     جنگ يكـديگر مـي  اما اكنون به. وجود داشت اما جنگ و درگيري وجود نداشت

.چماقي بر سر آنان قرار دارد

آفرينـد؟ اگـر   آيا منظورت اين است كه تاريخ حوادث خـود را بـازمي  . ـ اين گذشته است

آيـد؟  گاهي بصورت تراژدي و گاهي بصورت كمدي خود را تكرار نمايد، چه وضعي پـيش مـي  

پـردازد، چيسـت؟ در بطـن اختالفـات و     تكـرار خـود مـي   مراكز جهاني نوين اين تاريخ كه بـه 

درگيريهاي منطقه خاورميانه چه چيز قرار دارد؟
پردازيم امـا بايـد بـدانيم تـا زمانيكـه تـاريخ ايـن منطقـه را ورق نـزنيم از          به بررسي اين موضوع مي: رهبر آپو

هـاي  ت كـه بـدانيم سرنوشـت خلـق    مسئله مهم ايـن اسـ  . اي نخواهيم داشترويدادهاي كنوني آن درك واقعبينانه

بعد از تهديد . كنمبه همين دليل من بيشتر اما مختصر از تاريخ منطقه صحبت مي. هم گره خورده استخاورميانه به

هـاي منطقـه بيشـتر    باعث شـد كـه تركيـه بـر سياسـت     تر گشته و در نهايت،فرانسه و انگليس، مسئله اعراب پيچيده
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حـال نيـز تركيـه و اسـرائيل بـا      . يـن اختالفـات مداخلـه كـرده و آنهـا را عميقتـر نمـود       تركيـه در ا . تأثيرگذار باشد

سـران  . با درخواست تركيه و اسرائيل برگزار گرديد" شرم الشيخ"پيمانهايي را منعقد كرده و گردهمايي بزرگ هم

ريخ خـود را تكـرار   در ايـن لحظـه اسـت كـه تـا     . هايشان در اين گردهمايي حضور يافتندامپرياليسم جهاني و مهره

هاي اسرائيل كه بـا برنامـه و   ها و سياستبرنامه. مشكالت موجود به راه حلي نرسيده و عمق بيشتري يافتند. كندمي

امـا در مـورد   . انـد ريزي شدههاي جهان و نيز تركيه همخواني دارد و تمام آنها نيز در يك چارچوب برنامهسياست

ـ حلقه محاصره اعمال شـده سياسـي  . شودريزي ميروبروست كه تدريجا طرحاي اردنيعراق، اين كشور با پروژه

آيند و هـدف  گردهم مي" كلينتون"با " دميرل"امروز نيز . گرددتر مياقتصادي بر كشورهاي ايران و سوريه نيز تنگ

. از آن نيز اعمال محاصره بر روي سوريه است

كند؟ گيرد؟ آيا تاريخ خود را تكرا ميميي كرد در كدامين نقطه از اين نقشه جايـ مسئله
توانست بـه مقابلـه بـا    به تنهايي نمي. ريزي نمودسلطان سليم در رابطه با كردها سناريوهايي را طرح: رهبر آپو

اي را پياده كرد و آن عبارت از اين بود كه تعدادي كاغذ سـفيد بـا   در اين هنگام نقشه. علوي و سني برخيزدشيعه، 

شيخ ادريس هم طريقت نقشبندي را نمايندگي . كرد فرستاد٢٩ال را بنام شيخ ادريس بتليسي براي آغاهايمقداري ط

آنها از فشار اعمال شده از طرف دولت شـيعه  . در آن دوره هم آغاهاي كرد دچار مشكالت داخلي بودند. كردمي

لطان ياوز از اين اختالفات سودجست س. مذهب ايران و نيز از دست حكام سني مذهبان منطقه به تنگ آمده بودند

ادريس بتليسي كه شيخ مقتدر در طريقـت نقشـبندي   از طريق شيخ. و آنانرا بر ضد دولت شيعه ايران تحريك نمود

بود، با آنان رابطه برقرار نمود و با دادن حق حكمراني بر منطقه خود و مقداري طال آنان را فريب داده و بـه تحـت   

دريس بتليسي در نزديك ساختن آغاها به سلطان سليم نقش مهمي را بازي كرد و سلطان نيـز  ا. فرمان خود درآورد

ها و اربابان كـرد  اگر بيگ. با كمك اين اربابان توانست بر دولت شيعه مذهب صفوي در جنگ چالدران غلبه كند

هـاي  ذهب صفوي كه تـا كنـاره  توانستند بر امپراتوري شيعه مهاي عثماني نمينمودند، تركنمياز سلطان پشتيباني

بعـد از ايـن   . بعدها سلطان، قيام علويان درسيم را درهم كوبيد. رود فرات سلطه خود را گسترده بودند، چيره شوند

ماهيت و چكيده . اين پيروزي بزرگي براي سلطان بود. مرحله مرزهاي دولت عثماني به مرزهاي كنوني ايران رسيد

اي بـه  مناطق كردنشين را به چهار منطقه امير نشين تقسيم كرد، اين سياسـت منطقـه  ـ١: ها چنين بودسياست عثماني

ـ اربابان كـردي نيـز در سـايه    ٣. بر اربابان كرد تكيه كردـ براي جنگ با صفويان،٢. سال به درازا كشيد٤٠٠مدت 

در اينجـا آن اسـت کـه در    اي مهـم  نكتـه . هايي بر طبقات پايين جامعه فشار بيشـتري را وارد نمودنـد  چنين سياست

.آنزمان در منطقه بالكان هيچ حكومتي وجود نداشت اما چند حكومت كردي محلي در خاورميانه وجود داشتند

ـ چرا؟ براي اينكه در مقابل صفويان بتوانند از آنان استفاده كنند؟ 

٢٩ .ر زبان کردي و در ميان کردهاآغا، لفظ ارباب د
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فوي و اعراب از آنان استفاده صبراي اينكه از آنان نيرويي بوجود آورده و هنگام جنگ با شاه. بله: رهبر آپو

بعد . بدست آوردندبه سبب همياري كردها،" الريالنيه"و " مرج دابق"هاي چند پيروزي بزرگ را نيز در جنگ. كند

مـيالدي ايـن   ١٨٠٠هـاي  در سـال . از اينكه به نتايج مطلوب دست يافتند، مرحله كاستن قدرت اربابـان شـروع شـد   

ها بود که در اين سال. تي نداشته و با اختالفات داخلي خود دست به گريبان بودندقدر) اميرنشينان(حاكمان كردي 

ارباباني كه تشكيل حكومت . سال تداوم يافت، اما تماماً به شكست انجاميدند١٥٠قيام كردها آغاز گشته و به مدت 

هاي ن اعمال نيز با تكيه بر سياستتمام اي. محلي داده بودند سرانجام از بين رفتند و هيچ اثري از خود بجا نگذاشتند

ها و ارامنه مسيحي زمان تضعيف كردها و تقويت آشوريسياست بكار گرفته شده در آن. غرب بوجود آمده بودند

را ٣٠هاي حميديـه عبدالحميد هنگسلطان. ها ادامه داشتاي تازه در سياست غربياين سياست تا آغاز مرحله. بود

هـاي عثمـاني بدسـت ايـن     تـرك . بوجود آمده در داخل خاك عثماني را سركوب نمايـد هاي بوجود آورد تا قيام

هـايي اختالفـات در   بعد از چنين سركوب. عام نمودندها، اعراب،ارامنه و كردها را سركوب و قتلسواران آشوري

يل دروني خود را ها شدت گرفت و به حالت تدافعي درآمده و با اين اختالفات پتانسبين كردها و ارامنه و آشوري

هـا خـود تشـکيل داده بودنـد در راسـتاي      هايي از اعـراب را كـه تـرك   حتي گروه. از دست داده و ضعيف گشتند

هـاي  ها با قدرتي كه درميان خلـق ترك. هاي اعراب و جلوگيري از احياي افكار ملي عربي دست به كار شدندقيام

ايـن  . عرب جلوگيري كرده و بـه سـركوب آنـان پرداختنـد    كرد و عرب بدست آوردند، از رشد افكار ملي كرد و 

هـاي ملـي را در نطفـه خفـه كـرده وهـيچ       بعدها تمام جنـبش . هاي عبدالحميد سلطان عثماني بودبخشي از سياست

به اين ترتيب افكار ملي فرصت رشد نيافتـه و در  . ها باقي نگذاشتنندي اميدي براي ظهور افكار ملي اين ملتروزنه

از طرفي سنگ . شروع شده بود، سركوب نمودند١٩١٦قيام عظيم خلق عرب را كه در سال . كد ماندندجاي خودرا

هـاي  قيـام . گرفـت خـود مـي  شد و از طرفي ديگرعراق شـكل ديگـري بـه   بناي كشور اسرائيل بر روي هم چيده مي

را بدسـت صهيونيسـم از بـين    هاي عربي كه بسياري از قيامهمچنان. بسياري را در همان ابتداي كار سركوب كردند

هاي خلق كرد با تكيه بـر  در زمان امپراتوري عثماني، قيام. بردند، قيام خلق كرد را نيز بدست كماليسم از بين بردند

در مرحله تشكيل جمهوري تركيه، كرد مرده را در گوري قـرار داده  . هاي غرب سركوب شدندها وكمكسياست

. ها افراد مورد نظر خود را در ميـان كردهابرگزيدنـد  ها از طريق كماليستنگليسيا. ٣١وبر آن سرپوشي بتوني نهادند

. كماليسم محصول افكار صهيونيسم و استعمار انگليس بود

٣٠ Hamidiye Alaylari ل داده شده و در ارتش بکار برده ير تشکيد از عشايه ، که در دوران سلطان عبدالحميديحميهافوجايه و يديحميهاهنگ

.گردنديان محسوب ميعثمانيهاتياز جناياريها عامل بسن هنگيا. شدنديم
٣١ پ كردند كه كوه آگري و مزاري هاي تركيه طرحي كاريكاتور مانند را چا، روزنامه"احسان نوري پاشا"پس از شكست شورش آگري به رهبري 

: اي با قاموسي كه بيشتر به زبان عثمانيان شباهت دارد نوشته شده بودبر روي مزار جمله. دادبر آن را نشان مي Muheyyel Kurdistan burada

medfundir كردند كه باري ديگر توان بپاخيزي را و به زعم خود براي هميشه مسئله كرد را چنان مدفون " كردستان خيالي در اينحا مدفون است"يعني 

نداشته باشد
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هـاي اعـراب را   از طريـق اسـرائيل، قيـام   . كماليسم و كردهاي مزدور دو محصول مهم سياستهاي غرب هستند

هاي عظيم خود را براي فشار بر يونانيان و كردها پروژه. ري نمودندسركوب نموده و از رشد و گسترش آنها جلوگي

اين شيوه آنها تا كنون نيز . آوردندطلبانه آنان بود، به اجرا درميو ارامنه از طريق كماليسم كه محصول افكار منفعت

هـاي كـردي   قيـام تـا كنـون سـعي بـر سـركوب نمـودن       . طور كلي با همديگر در ارتباطنداين مسايل به. ادامه دارد

اگر نتوانستند آنرا از بين ببرند، ابتدا با ايجاد تفرقه و اختالف آنها را از همديگرجدا كرده و بعد از مدتي . اندكرده

اي در دستان امپرياليسـم غربـي وتركيـه قـرار گيرنـد و از طريـق آنهـا افكـار         آورند تا به بازيچهتحت كنترل درمي

. ندطلبانه خود را عملي سازمنفعت

طلبانـه و نيـز برخـي از اختالفـات و     ـ اما امروزه در ميان تغيير وتحوالت نامتوازن و منفعـت 

نظرهـايي دارد و بـدنبال مسـتعمرات از    آمريكا با اروپـا اخـتالف  . المللي قرار داريمتوافقات بين

شـت  اگر بردا. هاي جهاني قرار داردخاورميانه نيز درمركز چالش. هاي نويني استطريق روش

يعنـي در  . غربيان از مسايل متفاوت باشد بسيار عادي است، چون پاي منافع متضاد در ميان اسـت 

نه مجددا تكرار گذشـته دوبـاره صـورت    پس چگو. داري اختالف وجود داردخود قطب سرمايه

شود كني كه دوباره كردستان به چند اميرنشين كوچك و محلي تبديل ميگيرد؟ آيا فكر ميمي

ها براي دستگي بوجود بيايد و ضعيف گرديده وبه مركز تكيه غربيتا در ميان كردها تفرقه و چند

هـاي ديگـر بكـار    ها رابر عليه ملتينهاي خود تبديل گردند؟ يا اينكه اين اميرنشاجراي سياست

در اين مورد چه موقعيتي دارد؟PKKبرند؟ 
كه از ادراک تاريخ كساني. ها و توضيحاتي ارايه نموديمتا بحال در مورد تاريخ گذشته روشنگري: رهبر آپو

احتـي بـه منـاطق    هاي سياسي غرب به ربرنامه. هاي حال وآينده را درك كنندبدورند، مشكل است بتوانند واقعيت

هـاي اجرايـي   تــرين مـانع بـراي سياسـت    مشخص. نشين نفوذ پيدا كرد، اما در اين بين موانعي نيز وجود داردعرب

گوينـد ـ بـا شـعار     آنهـا ـ چنانكـه مـي    . باشد و اکنون درصدد باز نمودن گره سوريه هستندغرب، كشور سوريه مي

در زمان حال پرچمدار قيام دنيـاي عـرب، سـوريه    . ا خواهد گشودكور راي نزديك اين گرهمبارزه با ترور در آتيه

در واقع نقش . كندگويم رهبر سوريه در اين مرحله نقش تاريخي مهمي را بازي ميبهمين دليل است كه مي. است

اي تـاريخي و  اسد تنها به افكـار ملـي محلـي وسـطحي محـدود نيسـت بلكـه داراي افكـاري بـا پايـه          و افكار حافظ

نـه تنهـا   . هـاي قابـل تـأملي اسـت    و پـروژه اي كه در آن قرار داريم داراي برنامـه عرصه. هاي انقالبي استبرخورد

رهبري سـوريه  . كنند، به اهميت نقش سوريه واقفندهاي جهاني كه از اسرائيل حمايت مياسرائيل بلكه تمام قدرت

. دهند، مسئله تـاكتيكي اسـت  ح و آشتي انجام ميها بنام صلآنچه را كه قدرت. كندنيز نقش خود را بخوبي ايفا مي

اگر بعضي از راهكارهاي سياسي . ي سياسي همچنان ادامه خواهد داشتهاي مسلحانه خاتمه يابد، مبارزهاگر مبارزه
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جنـگ بـين سـوريه و    . را بكار گرفته و به نتيجه برسند، اين مبارزه از لحاظ روشنفكري و ادبي ادامه خواهد داشت

. شودز ميداني به ميدان ديگر منتقل مياسرائيل ا

هـاي كـردي   اميرنشـين . ترين و دشوارترين معضـل اسـت  در رابطه با كردها بايد بگويم كه مسئله كرد پيچيده

در زمـان  . ظهـور كـرد  PKKبعد از ايـن مراحـل،   . هايي ايجاد كنندخواهند چنين حكومتآنان مي. ايجاد نشدند

در . اروپاتييان نيز در نظر داشتند كه افكار ملي كردهـا را وارد بـازي نـويني كننـد    ظهور، آمريكا و اسرائيل و حتي

هـاي  قـدرت . حاكمان جهاني نقش خود را از طريق كردهاي جنوب كردستان بـه اجـرا درآوردنـد   ١٩٦٠هاي سال

هـاي مـالي   جهاني شاه ايران را به صحنه وارد نموده از طريق وي، رهبران كردهاي جنوب را فراخوانـده و كمـك  

امـا بعـد از اينكـه    . خود را به آنان اهدا نمودند، در نظرداشتند كردها را بر عليه حكومـت مركـزي عـراق بشـورانند    

هاي امپرياليسم گرديد، توانستند با استفاده از قرارداد الجزاير، قيام كردها را سركوب حكومت عراق تسليم خواسته

باشـند و از  هاي سياسي، داراي ديدگاهي آمريكايي ـ اروپـايي مـي   بازيشود كه اين نوعخوبي مشاهده ميبه. كنند

در مراحـل  . طريق اسرائيل و شاه ايران به اجرا درآمد و مسئله و افكار ملي كردها را به بازيچه خود تبـديل نمودنـد  

ياسـي  ايـن تحريـك نيـز نـوعي بـازي س     . جمهور عراق را براي جنگ با ايران تحريك نمودندبعدي، صدام رئيس

ي آنها را از بين داشت، اما بروز جنگ همهعراق امكانات بسياري براي پيشرفت در اختيار. اسرائيلي ـ آمريكايي بود

سـازي زمينـه و بسـتر آن    اي را طراحي كـرده و خواهـان آمـاده   نقشه تازه. گرددعراق روز به روز تضعيف مي. برد

جنـگ  . آيندها براي تضعيف اعراب به اجرا درميام اين نقشهتم. ـ اردن مطرح استحال نقشه وپالن ترك. هستند

خليج كه براي تضعيف و در كنترل قرار دادن نيروي ا عـراب برپـا شـد، در ابتـدا عـراق را عليـه كويـت تحريـك         

به اين ترتيب توانسـتند عـرب را   . ها را بر ضد عراق تحريك و به جنگ با عراق پرداختند بعد از آن عرب. نمودند

خسارات وارده درجنـگ كويـت بـالغ بـر     . ست عرب سركوب نموده و از رشد و پيشرفت آنها جلوگيري كننددبه

بعـد از  . خيز را بدسـت گرفـت  هاي نفت و مناطق نفترغم اينكه امپرياليسم نيز درآمد چاهميليارد دالر بود، به١٠٠

ر شـرايط كنـوني نيـز بـه وضـعيت عـراق       د. ها و مخصوصاً آمريكـا وابسـته گرديـد   جنگ اين منطقه بيشتر به غربي

خواهنـد كردهـا را بـا موضـع و نقـش از قبـل       حال نيز مي.دهندكند، سر و سامان ميكه منافعشان ايجاب ميآنچنان

اي خـود  اي و فرا منطقـه هاي منطقهاي در خدمت سياستشده، مواجه نموده و از آن همچون كارت و وسيلهتعيين

تـوانيم هـم   حال با اين توضيحات مي. را بوجود آوردند" چكش تعادل"جهت نيز نيروهاي به همين . استفاده نمايند

و با چنـد گـروه كوچـك فعاليـت     ١٩٧٠كه در دهه PKK. را روشن نماييمPKKاين مسايل بوجود آمده و هم 

شتباهات و انحرافات هاي ايدئولوژيكي خود را بر اساس سوسياليسم علمي بنياد نهاده، بر اخود را شروع نموده، پايه

، PKKدر زمـان پيـدايش   . چپ ترك واقف گشته ومعضل كرد را به طريقي علمي مورد تجزيه و تحليل قرار داد

كردند كه اين اعتراف ميPDKچپ ترك و احزاب كالسيك كردي و مخصوصاً رهبري حزب دموكرات عراق 

يـاد دارم كـه نماينـدگان و اعضـاي اصـلي ايـن       ب. شودظهور به باليي بزرگ براي احزاب ديگر تبديل ميحزب نو
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اي طبقاتي در خواهيد مبارزههستيد، مي٣٢"شمشير دموكلس"شما از نظر ما همچو : گفتنداحزاب در تركيه به ما مي

گرفته تـا كنـون در حـال    ١٩٧٥هاي اين احزاب از سال. كردستان برپا کنيد و به اين طريق با ما به مبارزه برخاستند

سال هم از لحاظ ايدئولوژيكي، هـم سياسـي وهـم نظـامي ادامـه      ٢٠اين جنگ مدت . يري باما هستندجنگ و درگ

از يـك  . اين جنگ معاني و مفاهيم مهمـي را در خـود نهفتـه دارد   . بريمبس بسر ميداشته و حال در موقعيت آتش

هاي به قدرتPDKستان حزب دموكرات كرد. اي ملي استاي طبقاتي است و از طرفي ديگر مبارزهطرف مبارزه

بورژوا هم همچون اتحاديه ميهني كردستان به رهبري جالل برخي از احزاب خرده. بورژوايي و فئودالي تكيه دارد

خواسـتار پـر كـردن    PKKقبل از بوجود آمـدن  . بورژواي جامعه تكيه داردطالباني وجود دارند كه بر طبقه خرده

رهبري كارگران را بر عهده داشت و ايـدئولوژي آن برگرفتـه از   PKKاما چون. خالء رهبري در كردستان بودند

گرايـي  سوسياليسم علمي بود، توانست خود را از تخريبات وضربات سوسياليسم شووني ترك و افكار سطحي ملي

با ابتدايي كردها رهانيده و خود را از ضربات و لطمات آنها مصون بدارد، مبارزات ايدئولوژيكي و سياسي خود را 

بـا  . وارد عرصـه مبـارزاتي خاورميانـه گشـتيم    ١٩٨٠مشـي آزادي و اسـتقالل اعـالم داشـته و از سـال      تكيه بر خـط 

براحتـي  . هاي انقالبي رهايي ملي اعراب همچـون فلسـطين و لبنـان و سـوريه در يـك موضـع قـرار گـرفتيم        جنبش

آنچـه  . دهـيم به مبارزات خود ادامه مـي ها در يك سنگرسال است كه با اين جنبش١٧مدت توانم بگويم كه بهمي

توان با مسئله كـرد برخـورد   نگرانه ميكه در اين مدت آشكار شد اين واقعيت بود كه با ديدگاه شوونيستي سطحي

نگر به مسئله بنگـريم، زمينـه بـراي مداخلـه     اگر با ديدي شوونيستي سطحي. توان به انكار آن پرداختكرد و نه مي

و امپرياليسم مهيا شده وآنها نيز مسئله كرد را به بازيچه خود تبديل و به منظور تهديد ديگران كماليسم ،صهيونيسم

.دهندمورد استفاده قرار مي

شود؟اي براي تهديد تبديل ميـ چرا مسئله كرد به وسيله
مشغولند، هاي كردي به فعاليتنام جنبشاحزابي كه در اكنون به . چندين علت دروني وجود دارد: رهبر آپو

اي طرز عملكرد ايـن احـزاب بـه شـيوه    . كنندملي و دموكرات نيستند و افكار ملي و دموكراتيك را نمايندگي نمي

نظر شخصيتي نيز شخصيت كالسيك و فئودالي را پشت سر نگذاشته و بـه نيروهـا   اي و محلي بوده و از نقطهعشيره

. ساعت آزاد ومسـتقل عمـل نمـوده وخـود را سـرپا نگهدارنـد      ٢٤توانند به مدت اند و نميبيگانه و خارجي وابسته

كننـد كـه   نگر را نمايندگي مياحزابي كه در عراق و تركيه با آنان به جنگ ومبارزه مشغوليم، جناح شوون سطحي

تنها جناحي كه از ايـن  . پردازندمشي اينچنيني به جنگ همديگر برخاسته و به تضعيف همديگر مياينان نيز با خط

برد امپرياليسم است و با چنين برخوردي توانسته است كه هر دو طـرف درگيـر را تحـت كنتـرل     ها سود ميجنگ

٣٢ دموكلس همدم شاه مستبد ديونيسوس در شهر . شمشير دموكلس به سبب داستانش در تاريخ ثبت شده است. يك تهديد مستمرشمشير دموكلس،

ديوسينوس وي را به يك ضيافت باشكوه دعوت كرده و . نموددر اين افسانه آمده كه دموكلس خوشبختي حكمدار را بسيار مبالغه مي. سيراكوزاي سيسيل بود

بدينگونه حكمران مستبد تقدير كسي كه اقتدار در دستش است را به وضعيت دموكلس در . نشاند كه تنها با يك نخ به سقف آويزان استزير شمشيري مي

.روديز بصورت تهديدي مستمر بكار ميدر قاموس سياسي امروزين براي بيان در دست نگه داشتن يك چ. نمايدآن دم تشبيه مي
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هـاي بالكـان وعـرب را بـه     همانگونه كه سرنوشت خلـق . خود در آورده و آنها را در راستاي منافع خود بكار گيرد

همـه ايـن   PKKاما ظهـور  . ل استهاي سياسي خود در بين احزاب كردي مشغوبازي گرفت، حال به تكرار بازي

. محاسبات را برهم زد

براي ايجاد جنگ داخلي بـين  . سازدـ اين گونه تحليالت ما را با پروژه برژينسكي مواجه مي

. كردها جنگ داخلي اعراب وجنگ مابين كردو عرب
ازتـاب  هاي خبـري و مطبوعـات آنهـا ب   هر روزه در آژانسهدف شماره يك آمريكاست وPKK: رهبر آپو

اي را چرا آمريكا چنين موضع سرسختانه. و به جستجوي حقيقت بپردازيمکرده را كشف بايستي داليل آن. يابدمي

چـه كـرده و   PKK. كند؟ جواب اين سوال با پروژه برژينسكي و كيسـينجر در ارتبـاط اسـت   در برابر ما اتخاذ مي

خير با نيروهاي جنوب كردستان اين موارد را بر زبان اهدافي كه به دنبال آن است، كدامند؟ در جنگ و درگيري ا

همچون درگيري بين نيروهاي كرد به ) جنوب كردستان(شايد اين جنگ . ام و همه نيز مستند مكتوب هستندآورده

اگر از . نظر برسد و شايد آخرين درگيري باشد، اما فصل نويني از روابط بين كردها و اتحاد آنها را رقم خواهد زد

ها را از نظـر مـاهيتي جنـگ داخلـي كردهـا      توان اين جنگبينيم كه نميها بنگريم، ميه ديگري به اين جنگزاوي

برخي از كردها ظاهرا لباس كردي بر تن آنها پوشيدند، اما واقعيت آن اسـت كـه جنـگ مـا بـر عليـه       . قلمداد كرد

بلكه برعليه فاشيسم تـرك، امپرياليسـم و   نيست ) بارزاني(PDKجنگ ما بر عليه نيروهاي . گونه از كردهاستاين

اي مـا اتحـاد كردهـا رابـه شـيوه     . هـاي جنـگ خـود را نمايـان ميسـازد     صهيونيسم است كه اندك اندك در ميدان

كه با لباس كردي و با تكيـه بـر نيروهـاي جهـاني همچـون      چهره واقعي كساني. تر شكل داديمنيرومندتر و منسجم

سـال بـر عليـه مـا     ٣٠نيروهايي كـه بـه مـدت    . پردازند را برمال نموديمنگ با ما ميامپرياليسم و فاشيسم ترك به ج

توانيم با نظارت در اين مرحله مي. بودند، باشكست مواجه شدندمنافع خود طرح كردههايي را برايجنگيده و برنامه

خواسـتند بـا   ساني هستند كه ميآنها چه ك. وكنترل بر برخي از نيروها پرده از روي كردنماهاي ديگري نيز برداريم

را تروريست PKKكردند؟ چه كساني نام كردها كارهايي را در اروپا وآمريكا انجام دهند؟ چه هدفي را دنبال مي

چگونه در اين جلسه دميرل ما را هدف قرار داد و . داده شد" الشيخشرم"جواب اين سواالت در جلسه اعالم نمودند؟

خواهـد صـدها   واست كمك نمود؟ امروز چه تقاضاهايي از آمريكا دارد؟ چگونه مـي از چه كساني و چگونه درخ

توانستيم كه . بريمهزار نيروي مسلح را براي جنگ با ما آماده كند؟ واقعيت اين است كه در مرحله حساسي بسر مي

هاي آمريكا، اسرائيل و هتوانستيم نقش. اي ماهرانه نقش برآب نماييمريزي شده آنان را به شيوهتا حدودي نقشه طرح

آورنـد  طراحان اين نقشه وتوطئه فاشيستي فرياد برمـي . بعضي از دول اروپايي و در رأس آنها آلمان را خنثي سازيم

كه آپو در سوريه به چه كاري مشغول است؟ در اين بين نيز تمام نيروها و مؤسسات خود را بكار انداخته تا اثبـات  

اي بـراي  تمام تضادها واختالفات بين خود را به كناري نهاده و به طرح برنامـه . بردمينمايند كه آپو در سوريه بسر

ها را عميقاً درك نكنند، هنگام مواجهه بـا آن  ها و توطئهكه ماهيت اين برنامهكساني. مشغول شدندPKKنابودي 
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برنـد كـه چـرا    ، به اين نتيجه پي مياما اگر رويدادهاي منطقه را عميقاً درك نمايد. مانندسردرگم شده و متحير مي

PKKرهبـران احـزاب ديگـر كردسـتان بـه      . اي داردهاي روزانه آنها چنين جايگاه ويژهو مخصوصاً آپو در بحث

سال هم از لحاظ مادي و هم از لحاظ فكري و حتي بلحاظ جـاني هـم تحـت كنتـرل دول خـارجي قـرار       ٣٠مدت 

. نمودنـد گيـري نمـي  اي بدون مشـورت آنهـا موضـع   شتند كه در هر مسئلهحدي تحت كنترل آنها قرار دابه. داشتند

. بـرد رنـگ و در بعضـي جهـات نيـز در حـداقل آن بسـر مـي       دوستانه آنان كـم بهمين جهت مواضع اصولي و ميهن

هاي بيگانه غربي همچون آمريكا و صهيونيسم بر اين امر واقف بودند كـه چنـين احزابـي مسـئله كـرد را در      دولت

. هاي خود را به مرحله اجرا درآورندقرار دادن آنها خواستار آنند كه برنامهارند به همين جهت با به بازيچهدست د

اما بعداز جنگ خليج ما نيروي . پروراندندهاي خود را در سر ميبعد از جنگ خليج، سوداي به انجام رسيدن برنامه

جنـوب  . و تنظيمات ما در اين عرصه نيز توسـعه يافـت  بيشتري كسب كرده و به جنوب كردستان نيز قدم گذاشتيم

هـايي كـه بانـگ    قـدرت . هـاي آنهـا  و نقشـه اي بود براي پيـاده كـردن و بـه اجـرا گذاشـتن برنامـه      كردستان عرصه

زمـان  نشـين باشـند، در همـان   داراي چنـد منطقـه اميـر   ) جنوب كردستان(آوردند كه كردها بايد در اين مناطقبرمي

در آنجـا مسـتقر   PKKاما چرا؟ چـون  . خلق كرد ساكن در شمال كردستان را نابود و امحا نمايندخواستند كه مي

هاي آنها در منطقه شمال كردستان برداشته و ايم پرده از برنامه و پروژهزيرا مدت زماني است كه توانسته. شده است

سازي نيز ن را نقش بر آب نماييم و اين خنثيهاي آناايم در جنوب كردستان برنامهتاكنون نيز توانسته. خنثي سازيم

. حكومت آمريكا را مضطرب گردانيده است

پوش وتوپخانـه و هواپيمـا بـا    با پشتيباني زره" فوالد"دولت تركيه در بهار سال گذشته عملياتي را تحت عنوان 

ارتـش اسـرائيل در ايـن    داران هر كسي از وجود افسـران و درجـه  . هزار نفر از نظاميان خود شروع كرد٤٠شركت 

كردند، مطلع بود و هدف از آن امحا ونابودي و بيـرون  عمليات كه به مدت دوماه ادامه داشت و آنرا فرماندهي مي

جنـگ  . بود، تا بتوانند به پراكتيزه كردن برنامه و نقشه خود مشغول شـوند ) جنوب كردستان(راندن ما از اين عرصه

و تركيه از طرف ديگر بـا ايـن هـدف    PDKو YNKطرف و از يكPKKدر بين ١٩٩٢بزرگ و گسترده سال 

اما در مقابل اين فشار وضربات ما به مقاومت پرداختيم، و در نهايت نيز نتوانستند بر ما پيروز شوند و مـا  . شروع شد

امحـاي مـا   نيروهاي اسرائيل با ما در لبنان نيز در چـارچوب ١٩٨٢حتي جنگ سال . نندبراها بيرون از اين عرصهرا

امـادر مقابـل آنهـا، مـا     . اندها در چارچوب امپرياليستي ـ صهيونيستي طراحي شده تمام اين جنگ. صورت پذيرفت

العملـي را از خـود نشـان    نيروهاي غربي حـاكم چـه عكـس   . ها را از خود نشان داديمسازي اين برنامهقابليت خنثي

هـا در  تـرين تروريسـت  رفتند و آنها را تا حد خطرنـاك وسوريه گPKKدادند؟ تصميم بر تروريست اعالم كردن 

اي را برگـزار  به اين تبليغات نيز اكتفـا نكـرده و كنگـره   . جهان ارتقا داده و به شدت از اين نظريه طرفداري كردند

هايي از اين قبيل عملكردها در تاريخ وجـود دارد و حـال نيـز   نمونه. رسدنظر نمينمودند كه اين مسئله كوچكي به

اي كـه  از هـر زاويـه  . انـد اينها چند رخداد واقعي هستند و عينا بوقوع پيوسـته . همان رويدادها دوباره تكرار ميشوند
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هاي حـاكم  گرايي ابتدايي و ملتهاي اجرايي افكار مليكني كه سياستبخواهي به مسئله كرد بنگري، مشاهده مي

هايي كارايي خود را نشان دهند، به معناي حاكم گشتن و تاگر چنين سياس. بر كردستان، كارايي گذشته را ندارند

پراكتيزه شدن پـروژه امپرياليسـم و صهيونيسـم ـ پروژههـاي برژينسـكي و كيسـينجر ـ اسـت و ايـن نيـز بـه معنـاي              

سـه  . هاي كردستان اسـت گيري چند اميرنشين كرد در حال جنگ و جدا از هم و در عين حال درگير با ملتشكل

هايي كه حكومت آنهـا در دسـت نيروهـاي امپرياليسـتي     ي كه در حال جنگ و درگيري با حكومتاميرنشين كرد

حال اگر دولتي كردي بوجود آمد و يا . باشندقرار دارد و همچون كشورهاي عربي تحت كنترل و هدايت آنان مي

ياسـت داخلـي و خـارجي    هـاي س كردستان فدرال باشد يا مستقل، از نقطه نظر ايدئولوژيكي واجتماعي و در ميدان

گيرد، حتي از اين نيـز فراتـر از لحـاظ شخصـيتي و     هاي امپرياليستي قرار مياي و بين المللي در برابر سياستمنطقه

!نگرد؟با اين شرايط چگونه به خود مي. باشدهاي آنان مياخالقي نيز مخالف سياست

د، انقالب رستاخيز خود را ادامه داده و آن جنبش كرد در هر منطقه و بخشي و تحت كنترل هر دولتي كه باش

شود و بخـاطر برخـي از مسـايل و    هاي منطقه تبديل ميهاي اساسي آزادي خلقدهد و به يكي از علترا توسعه مي

بلكه ارتباط موجود را به سطح اتحاد و ديالوگ ارتقا داده و به حـل  . شودهاي همسايه درگير نميمعضالت با خلق

و كاپيتاليسـم بـه منطقـه شـروع و تـا زمـان حـال تـداوم داشـته اسـت،           ي كه از مرحله رسوخ اسالماختالفات تاريخ

از طرفي ديگر، يكي از وظايف ما از ديدگاه طبقاتي نيز، . شودچنين عملي، بخشي از قضيه را شامل مي. پردازدمي

هرگاه اين طبقات و اقشار وابسته به .بگوشان نيروهاي بيگانه استاز بين بردن آثار و تخريبات سرسپردگان و حلقه

بينداز و حكومت كن، نيز ساز و تفرقههاي وابستگيبيگانگان در داخل روبه ضعف ميروند، زيربناي مادي سياست

هايي در خـدمت  چنين سياست. هاي امپرياليسم قرار داردمقابل سياستهايي در نقطهچنين سياست. رونداز بين مي

هاي ما كاربرد بيشتري داشته آنان نيز بر اين امر واقفند كه سياست. و خلق كردستان، قرار دارندهاي خاورميانه خلق

و نتايج بهتري را به همراه دارد، بهمين دليل تا حد امكان وبا تمـام امكانـات بـه كمـك كردهـاي وابسـته بـه خـود         

. د كه ما رهبري آنها را بر عهده داريمدر مقابل آنها سعي در از بين بردن جناحي از كردها را دارن. شتابندمي

از چنين سخناني . نابود شودPKKسخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اعالم كرد كه بايستي چند روز قبل

آوريم، منافع آنـان را  هايي را كه ما در سطح كردستان ومنطقه خاورميانه به اجرا درميبايد درك نمود كه سياست

از ديدگاه آنان دستاوردهاي فعاليت مـا در تركيـه، سـوريه و عـراق وايـران، همچـون از       . دهدمورد تهديد قرار مي

اين دستاوردها موجب افتخـار مـن   .پردازندبه همين دليل نيز به شدت به دشمني ما مي. دست رفتن منافع آنان است

را بـراي كسـب پيـروزي    هـاي بزرگـي  ام يـا گـام  نيست و چنين ادعايي نيز ندارم كه هر مـوفقيتي را بدسـت آورده  

هدايت کرده و رهبري آنرا بـر  PKKانقالبي را كه : رسد چنين استنظر مياي كه بهترين جنبهام، اما مهمبرداشته

نقـش بـر آب نمـوده و اتحــاد و    ) امپرياليسـم و همدستانشــان  ( هــاي دشـمنانه آنهـا را  عهـده دارد، تمـامي سياسـت   

ايـن نيـز بـه معنـاي     . آوردها را به ارمغـان مـي  ده و آزادي و استقالل خلقها را استحكام بخشييكپارچگي بين خلق
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ساله نيروهـاي امپرياليسـتي، عثمـاني، صهيونيسـم، كماليسـم در      ٢٠٠هاي اجرايي نابودي و ناكارآمد ماندن سياست

. منطقه است

زانـي  توانيـد بـه چـه مي   شما مي. اندهاي منطقه پراكنده و تقسيم شدهـ كردها در بين دولت

يابي كنيـد، مخصوصـاً كـه ايـن     مشكالت موجود در منطقه را با استفاده از راهكارهاي خود چاره

ها وجود دارند كه شرايط جغرافيايي مشكالت نيز در چندين منطقه وجود دارند؟ بعضي از شكاف

نجام تأسيس دولت با موفقيت به ااي است؟ اگر پروژهحل آنها به چه شيوهراه. معلول آن هستند

هاي منطقه مطرح خواهد نمود؟ چنين دولتي بـه  رسيد، اين دولت چگونه خود را در بين دولت

هـا؟  شود يا به پلي براي ايجاد ارتبـاط بـين دولـت   هاي ديگر تبديل ميديواري در مقابل دولت

هـا گسسـته و بـه    كند؟ آيـا از تمـام دولـت   ريزي ميارتباطات خود را با تركيه بر چه اساسي پايه

شود؟هاي همسايه تبديل ميدولتي براي تجزيه دولت
هايي كه با مسئله کرد دولت. برندهاي موجود بهره ميبدون شك نيروهاي امپرياليستي نيز از شكاف: رهبر آپو

اي در دسـتان امپرياليسـم و   اي را در پيش بگيرند يا مسـئله کـرد بـه وسـيله    گريبانند يا بايد راهكارهاي تازهدست به

روي ندارد، چون پروژه برژينسكي ـ كيسـينجر پراكتيـزه    حل ديگري نيز در پيشماند و هيچ راهيونيسم باقي ميصه

اما با برداشتي كه از اين موانع دارم و نيز با تكيه بر تجربه . وجود دارندPKKچندين مانع در مقابل برنامه . شودمي

هاي حاكم بر كردسـتان را بـه   اگر هر يك از دولت. بينمنميهاي گذشته، اين موانع را بسيار جدي و مهمو آزمون

اگر تركيه . مان خواهد شدهاي بهتري نصيبحلها و راهمورد تجزيه و تحليل قرار دهيم، جوابهاي جداگانهشيوه

يـدگاه  تـوانيم بـا د  هاي مسئله باشيم، مـي حلرا به عنوان الگويي براي حل مسئله در نظر بگيريم و در جستجوي راه

. حلي فدرالي باشيمتوانيم در داخل مرزهاي تركيه بدنبال راهمي. تري با مسئله كرد برخورد كنيموسيع

. اي با اين پروژه همخواني داردپروراند، تا اندازهـ آنچه را كه مسعود ييلماز در سر مي
حلهـايي  ييلمـاز از چنـين راه  . ايمدههاي سياسي است، ما آماحلاگر مسعود ييلماز حقيقتا بدنبال راه: رهبر آپو

هـاي تـاكتيكي دارد،   هايي تنها جنبـه پيش كشيدن چنين بحث. گويد، اما به نظر من چندان صادقانه نيستسخن مي

هـا بـه   هايي برداشته شود، در تركيه چه روي خواهد داد؟ دموكراسـي اسـتقرار يافتـه و خلـق    اگر در اين راستا گام

هايي در منطقه خاورميانه به همـديگر  چنين خلق. گيرنداي ميخود دست يافته و جان تازهآزادي و استقالل واقعي 

هايي از مراكز امپرياليسـتي منطقـه   به عبارتي ديگر چنين خلق. شودتر ميتر شده و اتحاد بين آنها مستحكمنزديك

ز لحاظ مادي و چه از لحاظ معنـوي،  ها چه احتي از ديدگاه طبقاتي نيز سرمايه و امكانات اين خلق. گردنددور مي

ايـن  . كننـد اي مي بخشد و از مونوپلهاي سرمايه نجات پيـدا مـي  نيازهاي آنان را برآورده نموده و به آنان روح تازه

دولتي . ها به اين طريق مي توانند بر اساس اراده آزاد خود، نظام و سيستم اجتماعي ـ سياسي خود را بنياد نهند خلق

هـاي شـغلي و   آورد وفرصـت نين زندگي پربار وبا ارزشي را بـراي شـهروندان خـود بـه ارمغـان مـي      دموكرات با چ

در چنـين شـرايطي بـه چـه     . كند و به اعتالي فرهنگي آنها كمك مي كنـد ها ايجاد ميامكانات مادي را براي خلق
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ا بـه حقـوق دموكراتيـك،    هـ مسئله مهم در ايـن ميـان دسـتيابي خلـق    هايي جدا شوند؟ها از چنين دولتدليلي خلق

در . برندسر ميها يك خلق را هستند، امادر سايه سيستم فدرالي زندگي خود را بهآلمان. فرهنگي و ملي خود است

در كشور سـوئيس بـه چهـار زبـان اصـلي در چهـار       . اي خودمختار استاسپانيا منطقه باسك وجود دارد كه منطقه

هـايي در سـطح   اين كشورها نمونه. هاي مستقل بوداي از اتحاد دولتونهشوروي سابق نيز نم. شودكانتون تكلم مي

كنم كه زمينه چنـين  فكر مي. ي ما باشندحلي براي مسئلهتوانند الگوهايي جهت دستيابي به راهجهاني هستند كه مي

ايـران وجـود   . بـردارد سوي سيستمي فدرالي گام رسد كه ايران بهنظر ميبه. حلي در ايران نيز وجود داشته باشدراه

اي از حاكميت كردها در عـراق  اگر شيوه. مناطق كردستان، آذربايجان، خوزستان و بلوچستان را قبول كرده است

بوجود بيايد، چرا آن را همچون لطمه زدن به تماميت ارضي عراق و دخالت در حاكميـت مركـزي عـراق قلمـداد     

هـاي اعمـال   دهد، سياستاتحاد عراق را مورد تهديد قرار ميكنند؟ در شرايط كنوني سياستي كه بكپارچگي ومي

گرايـي ابتـدايي در بـين كـرد و عـرب و نيـز       او با تحريك احساسات ملـي . شده توسط شخص صدام حسين است

هـايي داليـل الزم   چنين افكار و سياست. دهداي، يكپارچگي خاك عراق را مورد تهديد قرار ميسوداهاي عشيره

شود؟ دولتي دموكراتيك كه در حل در عراق به چه طريقي ميسر ميراه. آورنداق را بوجود ميي عرجهت تجزيه

. هاي خود دست يابندها به حقوق ملي و آزاديآن خلق

آيـا  . تفـاوت چنـداني نـدارد   ٣٣"ملـك حسـين  "هاي هاي مطرح شده شما با تئوريـ تئوري

ندارند؟در يك راستا قرار " ملك حسين"سخنان شما با پروژه
" ملـك حسـين  "اگر به شكلي سطحي با اين پروژه برخورد كنيم، در اولين برخورد همچون همانند: رهبر آپو

اگر فدراليسم مطابق نظرات من و براساس حق تعيين سرنوشت . اما اين تنها برخوردي سطحي است. نظر مي رسدبه

امـا اگـر پـروژه اردنـي     . ك حسين شكست خواهد خوردملها به اجرا درآيد، پروژهو اتحاد و منفعت و اراده خلق

اي نيـرو گرفتـه و   گردد و الگوي عشـيره خاورميانه به اجرا درآيد، دوباره ذهنيت سلطنت طلبي در عراق حاكم مي

به اين طريق نيز مسائل و معضالت موجود حل نشده، بلكه . آيندچندين اميرنشين با حاكميت امراي كرد بوجود مي

. كردندتر ميستردهتر و گعميق

اي را در برابر پروژه اردن در نظر دارد؟چه پروژهPKKـ پس 
هاي ديگر كند، با پروژهآنرا مدنظر دارد و براي به انجام رسيدن آن فعاليت ميPKKاي كه پروژه: رهبر آپو

ور است، احترام متقابل بين گرايي ابتدايي بدهاي محدود ملياي و ديدگاهاي وعشيرهاز ذهنيت طايفه. متفاوت است

هـاي  سياسـت . ي آزاد در چارچوب يـك دولـت قـرار دارد   ها را افزايش داده وبر پايه سياستي مستقل و ارادهخلق

. بخشـد هاي كرد و عرب نيـرو مـي  هاي داخلي آن در ارتباط خواهد بود و به خلقخارجي اين دولت نيز با سياست

اي وسيع و گسترده بوده و منافع چنين پروژه. مند خواهد شدها بهرهطريق شيعهحتي ايران نيز از چنين سياستي و از

٣٣ کشورين، شاه اردن، پدر پادشاه کنونيملک حس
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دوسـت واقعـي را در پـي    هاي خاورميانه از عرب و كرد و فارس وترك گرفته تا شيعه و سني و هر ميهنتمام خلق

. خواهد داشت و به آنان نيرو ميبخشد

عراق است؟ توان گفت اين نقشه تقسيم تماميت ارضي خاك ـ آيا مي
تنها جناحي كه از . اگر از اين پروژه چنين برداشتي داشته باشيم به معناي انكار و رد آن خواهد بود: رهبر آپو

هاي در چنين حالتي پروژه. برد در درجه اول، پروژه اردني و بعدها پروژه آمريكا، اسرائيل وتركيه استآن سود مي

. رسندديگر به موفقيت مي

امـا در ايـن بـين جغرافيـايي     . حکايت از وجـود يـك نـوع اميـد وآرزو دارد    ـ تئوري شما 

كنـي و از  از يك طرف آنـرا پـر مـي   . وجوددارد و اين جغرافيا از حالتي بالوني برخوردار است

. تقسيم كرد در بين چند دولت نتايج ديگري را در پي خواهد داشت. شودطرفي ديگر خالي مي

ارتباط بين كردهاي عـراق  . سمي در تركيه و عراق تحقق يابدفرض كنيم كه چنين شيوه فدرالي

با كردهاي تركيه به چه شكلي خواهد بود؟
. تري بررسي كنيمقبل از اينكه اين پرسش را پاسخ دهم بايد اين موضوع را بهتر و بطور گسترده: رهبر آپو

ايـن هـم يكـي از اهـداف اساسـي و      قرار دهد) اقتصادي ـ سياسي ( خواهد ايران را در محاصره امپرياليسم مي

حل مسئله کرد ـ بدنبال راهاگر ايران ـ با ديدگاهي که ما نسبت به مسئله داريم. اي آنان در منطقه خاورميانه استپايه

شود و عراق نيز با تكيه بر تركيه و اردن به نيروي مكمل آنـان  تركيه هموار ميـنباشد، راه براي اجراي پروژه اردن

چندين واقعـه  . آورندشده و از خارج آمريكا واسرائيل از اين نيروهاي مكمل حمايت و پشتيباني به عمل ميتبديل 

الحمايه تركيه قرار گرفته وكردهاي ايران از كردهاي عـراق پشـتيباني   ها تحتآذري. دهندنيز در اين بين روي مي

در مقابـل چنـين   . ين نيز بسيار واضح و آشكار اسـت خواهند كرد، در نتيجه ايران با تجزيه روبرو خواهد ماند كه ا

سياستي ايران چه تدابيري را بايد اتخاذ كند؟ بايد با كردها قراردادهايي امضا نموده و توافقاتي انجام دهد و سياست 

اگـر سياسـت   . هاي فشار و سرکوب دسـت بـردارد  هاي خود را همگام با آنان به اجرا درآورد و از سياستو پروژه

اما اگـر ايـران بـر اسـاس     . رسدهاي ديگر به اتمام ميو انكار و سرکوب تدوام داشته باشد، نتيجه به نفع پروژهفشار

هـا بـا   خلـق احترام به حق تعيين سرنوشت خلق كرد در داخل و خارج از مرزهاي ايران و بر پايه اسـتقالل وآزادي 

ايران هم اكنون . بحساب خواهد آمدنيروهاي اساسيمسئله برخورد كند، خلق كرد براي اين كشور بعنوان يكي از

اين استان رانيز بايد نيرو بخشيد و استان بايد از امكانات مادي و . وجود يك استان را به نام كردها قبول نموده است

ت كنـد و ارتبـاط خـود را بـا نيروهـاي كـردي موجـود در        يـ موجود در سطح ايران حما... معنوي و روشنفكري و 

هاي منطقـه تبـديل شـده و همچـون     به اين طريق ايران مطمئناً به يكي از قدرت. همسايه مستحكم نمايدكشورهاي

اي تـاريخي،  هـاي كـرد و فـارس داراي پيشـينه    مخصوصاً كـه خلـق  . گيرديكي ازمراكز قدرت مورد توجه قرار مي
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ناپـذير در منطقـه   هاي نفوذي از قلعهدر چنين شرايطي كرد و كردستان به يك. باشندجغرافيايي و اجتماعي با هم مي

. اي كه ايران بايد به آن توسل كند، اين راهكار استتنها راه چاره. شودتبديل مي

كند؟ ـ آيا ايران از اين تئوري حمايت مي
كـنم كـه منفعـت    فكر مي. رسد كه ايران چنين تئوري را درك كرده واز آن حمايت كندنظر ميبه: رهبر آپو

.كند كه چنين سياستي را به اجرا درآوردن ايجاب ميايران چني

ـ پس سوريه؟ چه نظري براي كردها مقيم سوريه داريد؟
در خصوص سوريه بايد خاطر نشان كنم كه بيشتر جمعيت خلق ساكن در سوريه از شمال كردستان : رهبر آپو

نظر ما اين موضوع مسـئله واقعـي را   امابه. بعضي از نيروها از كردستان سوريه صحبت ميكنند. اندبه اين منطقه آمده

.كردهاي سوريه: است كه بگوييمتر آنصحيح. اين تئوري ماهوي نبوده و مفهوم دقيقي نيست. گيرددر بر نمي

ها و بعداً جمهوري تركيه، بخاطر مشاركت و همياري كردهاي سوريه از ظلم و جور روا شده از طرف عثماني

اگر بـه تـاريخ   . انداند، به سوريه مهاجرت نمودهاند و بعداً سركوب شدهتان ظهور كردههايي كه در كردسبا جنبش

كه برضد امپراتوري عثمـاني و جمهـوري تركيـه قيـام     ساله گذشته نظري بيافكنيم، مشاهده ميكنيم كه افرادي١٥٠

هاي جوييايط اجتماعي و انتقامها بخاطر شربرخي. انداند، بعد از شكست و سركوب قيام به اين مناطق آمدهنموده

. شـود، پناهنـده شـدند   عنـوان مـي  " جبل االكـراد "كه " عفرين"ها نيز به مناطق كوهستاني بعضي. انداي گشتهعشيره

. آنـد كه بيشتر آنها از منـاطق شـمال كردسـتان بـه اينجـا آمـده      . ام، مشاهده كردمتحقيقات مختصري را انجام داده

هـم بـه   ٣٤ارمني و چركز. حال اينها در اقليت قرار دارند. اندسال قبل آمده٢٠٠سمتي نيز سال قبل و ق١٠٠ها بعضي

ها نيز به سبب ظلم و فشار امپراتوري تمام اين خلق. اندآمده" انطاكيه"نيز از " الذقيه"حتي اعراب . انداين منطقه آمده

در داخـل مرزهـاي سـوريه بـه عنـوان اقليـت نـامبرده        ها از اين خلق. اندهاي تركيه فراري شدهعثماني و كماليست

ي آن هاي سياسي آنان در تالش براي جدا شدن از سوريه و تجزيهتوان گفت كه تنظيمات و جنبششود و نميمي

در . گيـرد اند و اسكانشان در سوريه معناي وسيعي را دربـر مـي  هستند، بلكه برعكس، اينان در سوريه ماندگار شده

ها را برمال نمايم، بلكه در مـورد كردهـاي مقـيم ايـن     ندارم تا چهره واقعي برخي از احزاب و جنبشاين باره قصد

در اوايل كه به ايـن منطقـه قـدم    . اندتوانم به وضوح و آشكارا بگويم كه از شمال كردستان به اينجا آمدهمنطقه مي

. براي حركت بسمت شمال آماده نماييمسمت جنوب را متوقف نموده و خود راگذاشتم، گفتم كه بايد حركت به

سمت جنوب چيست؟ـ منظور شما از حركت به
. طرف جنوب كردستان را متوقف و بازگشت بسوي شمال كردستان را شروع نمودبايد مهاجرت به: رهبر آپو

هـاي  سـمت كوه فعاليت و تالش سخت و درازمدتي را در اين راستا شروع نموديم و كردهـاي مقـيم سـوريه را بـه    

رسـد كـه دولـت سـوريه و كردهـا از چنـين       نظـر مـي  بـه . شمال كردستان يعني همان مسكن اوليه رهنمون سـاختيم 

٣٤ .دارنديقفقازياشهيه که ريساکن در ترکيقوم
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: پرسندآورند و ميبرخوردي راضي وخشنود باشند، امادر دستگاه دولتي سوريه افرادي وجود دارند كه فرياد برمي

. كنندكردها سرزمينمان را تجزيه مي

كه تاريخ كرد و چگونگي استفاده از آنـرا مـورد   كساني. كه بترسندـ شايد حق داشته باشند 

؟ننداحساس خطر كحقيقتا د، شايد نمطالعه قرار ده
در سوريه دولتي كـردي تشـكيل شـود،    امكان اينكه. ديدگاه و برداشت آنان صحيح و علمي نيست: رهبر آپو

اگر دولتي در عفرين بوجود بيايـد، نـه دولـت    . ادتوان به عنوان مثال در عفرين دولت تشكيل دوجود ندارد و نمي

بايد بعضي از حق و حقوق آنهـا در  . است و نه اميرنشين، بلكه شامل چند منطقه محصور در اين جغرافياست و بس

بعضي از حقوق فرهنگي نيز به آنان داده . آنان واگذار شود كه اين در سوريه وجود داردها بهي شهرداريمحدوده

گيرد و هر دو طرف هم دولت و هـم كردهـا، از اينكـار    را نيز در برمي" قامشلو"و ٣٥"العربعين"مناطق شود و اين

در اصل دولت سوريه نه با كردها، بلكه در اسـاس خـود بـا تركيـه     . سوريه نيستاين به معناي تجزيه. برندسود مي

عـالوه بـر   . همينطور مسئله كيليكيه هم. ه استهاي سوريه و تركيمسئله انطاكيه مسئله دولت. اختالف و تضاد دارد

ي سوريه است اين گونه مسائل خارج از معضالت ناشي از آب و هاي مقيم تركيه و كردستان كه مسئلهمسئله عرب

اين گونه مسائل نيز جزو مسايل اساسـي سـوريه هسـتند    . اندماندهاختالف سياسي و اقتصادي است كه الينحل باقي

اما اين مسئله روشن و واضح اسـت كـه مسـائل حـل     . كننداي حل نميهنوز مسائل را بطور ريشه.بويژه مسئله آب

هاي آبياري تركيه و ايجاد سدهايي بر روي هر دو رود دجلـه و  پروژه. شوندنشده كنوني به مسائل آينده تبديل مي

ف در آن توسعه يابند كه اين نيـز  آب و علشود تا سوريه به بيابان تبديل شود و مراتع خشك و بيفرات، سبب مي

در اينجـا بايـد   . روداگر رود فرات نباشد، قسمت اعظم خاك سوريه از بين مـي . اي مهلك براي سوريه استضربه

كرد از طريـق سـوريه حـل    بنظر من بسياري از جوانب مسئله. بين بوده و مسئله كرد را واقع بينانه بررسي كنيمواقع

وسـيعترين فـدراليزم در تركيـه    ي تأسيس شود، در بين كشورهاي منطقه و قبـل از همـه،  اگر دولتي كرد. شوندمي

اگـر فـدراليزمي كـه از آن بحـث     . گيرددر حالي كه در عراق، فدراليزم شكل كوچكتري بخود مي. گيردشكل مي

دهنـد، از بـين   مـي كنيم از طريق سوريه تحقق يابد، خطراتي را كه از جانب تركيه، سوريه را مورد تهديد قـرار مي

آيند عمالً خطراتي با تاريخي هستند كه تا روزگار مـا ادامـه   چون خطراتي كه از جانب تركيه بوجود مي. روندمي

اما خطرات ناشي از كردها كدامند؟ . داشته است

همچون شمشيري دو لبه اسـت  : ـ چنين نظراتي در مورد مسئله کرد و خاورميانه وجود دارد

تمام احتماالت نيـز در بـين ايـن دو    ي پشتيباني باشد و هم مايه ايجاد اختالف،يهتواند ماهم مي

هايي توازنات ژئوپولتيكي با خود به دولت كردي با وجود چنين حالت. نظريه در حركت هستند

گيرد بلكه بايـد رشـد و پيشـرفت آنـرا تـا      آورد و تنها منطقه خاورميانه را نيز دربر نميهمراه مي

٣٥ . نام دارد" يکوبان"يالعرب در کردنيع
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اجـازه دهيـد تـا وسـعت ديـدگاههايمان را از وسـعت       . ياي مركـزي در نظـر داشـت   مناطق آس

بدون اينكه احتمال تحوالت در منطقه روسيه را از ياد ببريم كه اين . تر سازيمجغرافيايي گسترده

. نيز بخاطر وجود داليل تاريخي، جغرافيايي و غيره با ايـن توازنـات گـره خـورده اسـت     منطقه

هـاي  آنچه در آسـياي ميانـه رخ داد، تفـاوت چنـداني بـا نظـرات و نقشـه       خواهم بگويم كه مي

توازنـات  [دهي بالكـان  توان نقش تركيه را در دوباره شكلدر اين تحوالت مي. برژينسكي ندارد

اسالم و اسالو دو طرز . از راه جنگ و درگيري بين اسالم و اسالو را در نظر گرفت] منطقه بالكان

اند ايـن در حاليسـت كـه    نظر تاريخي به ضديت با تفكر يهودي پرداختهتفكر هستند كه از نقطه

خود را در آنـاتولي مسـتحكم نمـوده و بـه سـوي آسـياي مركـزي گـام بـر          ] موقعيت[يهوديان 

.داشتندمي
. به موضوع اصلي برگرديم: رهبر آپو

ها و رومي. شه تاريخي هستنددهد، خطراتي با ريخطراتي كه سوريه را از جانب آناتولي مورد تهديد قرار مي

ايـن  . ها و صهيونيزم هـم از آنـاتولي سـر بـر آوردنـد     عثماني. ها از آناتولي گذر نموده و به اين وارد شدندبيزانسي

. خطرات تاريخي بر عليه سوريه نشأت گرفته از منطقه آناتولي است

كـه جغرافيـاي كردسـتان را از نظـر     نيتوانند از اينگونه خطرات جلوگيري به عمل آورند؟ كساآيا كردها مي

كنند كه جغرافياي كردستان همچون سپري دفاعي بـراي سـوريه از طـرف مرزهـاي شـمالي      بگذرانند، مشاهده مي

هنگامي كه اين سپر به دست سلطان سـليم افتـاد، توانسـت    . كندكردستان مانعي است كه از آن محافظت مي. است

شود كه تمام كساني كه اين سـپر  با سير در تاريخ نيز اين واقعيت آشكار مي.سوريه را فتح نموده و سركوب نمايد

هـايي كـه ايـن سـپر را     در تاريخ گذشته دولت. اند سوريه را شكست دهنداند توانستهجغرافيايي را در دست گرفته

واهي سوريه را خاگر مي. انداند، آنرا همچون يكي از نقاط ضعف سوريه براي شكست وي بكار بردهبدست گرفته

. در اختيار داشته باشي، بايد اين سپر تحت نظارت و كنترل تو باشد

ـ به عبارتي سپر كُرد؟ 
اند اراده كردها را اختيار بگيرند، هميشه در مقابـل سـوريه بـه برتـري دسـت      كساني كه توانسته. بله: رهبر آپو

رداشتند و يكي از داليل شكسـت سـوريه را تشـكيل    سال در دستان عثماني قرا٤٠٠كردها به مدت قريب . انديافته

اين موضوع بسيار . پيوندندحال نيز اگر دوباره در دستان تركيه قرار گيرند همان وقايع تاريخي به وقوع مي. اندداده

هاي ملي سوريه چنـين ايجـاب   در چنين شرايطي سياست. واضح و آشكار است و نيازي به اطناب آن وجود ندارد

اگر اين سپر را از كنترل آنان خارج نسازد، . اين سپر جغرافيايي را از دست حاكمان آناتولي خارج سازدكند كهمي

گـويم كردهـايي كـه در سـوريه سـاكن      بهمين دليل اسـت كـه مـي   . قادر به تضمين امنيت استراتژيكي خود نيست

تواند در حـول ايـن محـور    سوريه نيز ميسياست كردستان . توانند در اين مورد به ايفاي نقش بپردازنداند ميگشته

مسـئله  . چنين سياستي در تركيه قرار داشته باشد يا در عراق تفاوت چنداني نـدارد . باشد و چنين نقشي را بازي كند
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و با منـاطق شـمالي   . مهم اين است كه در تركيه به اجرا درآيد چون بخش اعظم كردستان در آنجا واقع شده است

ردها پراكنده شده اند، از سلسه جبال جودي گرفتـه تـا كوههـاي آمـانوس و از آنجـا تـا بـه        ك. مرز استسوريه هم

ها در اين بغير از گروه اتنيكي تركمن، ترك. هاي ساكن انطاكيه كه منطقه اختالط و تقارن كرد و عرب استعرب

را با چنين وضعيت جغرافيايي در حال اگر اين تابلو . هاي آناتولي نيستندجزو تركها،تركمن. منطقه ساكن نيستند

ايـن تنهـا   . نظر بگيريم و آسايش و امنيت سوريه را در نظر داشته باشيم وجود جنبش كردي الزم و ضروري اسـت 

بلكه ديدگاهي عيني است و تاريخ آنرا اثبات نموده است و در اينجا نيز قصد نداريم كه . ديدگاه شخصي من نيست

مطمئنا رهبران سوريه نيز بر اين امر واقفند و مـن هـم بـا درك صـحيح از     . پردازيمبه تفسير و تحليل اين موضوع ب

چنـين  " حـافظ اسـد  "رئيس جمهور . امواقعيات خاورميانه و سعي در شناخت جغرافياي آن، به اين موضوع پي برده

. ايمبردهين مورد پيما نيز به ا. تر داردكرد در نظر دارد و ديدگاهي با افقي گستردهديدگاهي را براي مسئله

. شـود ـ حزب شما از ديدگاهي سياسي مستقيما سبب ايجاد مسئله و دردسر براي سوريه مـي 

هميشه سوريه بعنوان مقصر جنگ و درگيري شما با نيروهاي تركيه قلمـداد مـي شـود و سـوريه     

. نيازي به وجود اختالفات بيشتري با تركيه ندارد
وزيـر امـور   . در سوريه است، كلينتون هر روزه در پي اين ادعـا بـود  PKKهنگاميكه ادعا شد كه: رهبر آپو

شد، موضوع حزب ما را به پيش بكشـد  " دمشق"داد تا وقتي وارد را هر روز تحت فشار قرار مي" كريستوفر"خارجه 

نماينـد تـا   مـي بلكـه سـعي  . بزنندخواهند تنها به ما ضربهآنها نميدر اصل،. و سوريه را جويا شودPKKو ارتباط 

. گيري استراتژيك سوريه را مورد هدف قرار دهندموضع

در " حـافظ اسـد  "هاي سوريه به رهبـري  گيريهاي شما با موضعگيريـ استراتژي و موضع

اما اگر واقعيات . نگريدارتباط است و با چنين ديدگاه و برداشتي اختالفات آتي خاورميانه را مي

دانيـد دنيـا پـر از    آيد؟ همانگونه كـه مـي  يابد چه وضعي پيش ميهاي سوريه تغييرگيريموضع

. توطئه و دسايس گوناگون است
. باعث افتخار سوريه اسـت " حافظ اسد"رهبري . گردددر آنزمان سوريه به وضعيت قبلي خود برمي: رهبر آپو

در اين دوران بود كـه  سپري نموده است" حافظ اسد"بزرگترين دوران ميهن دوستي را سوريه در دوران حكومت 

رهبري سوريه متحول شود، شايد سوريه به سرعت اگر. هاي منطقه تبديل و به قدرت رسيدسوريه به يكي از قدرت

حتـي احتمـال دارد كـه    . اي و ملي و از طربق سرمايه و طبقه كمپرادور وابسته تجزيـه شـود  تحت نفوذ افكار عشيره

كه اين نيز به معنـاي نـابودي   . ر دوباره فرصت رشد و پيشرفت را بيابنداي در اين كشوتفكرات و احساسات عشيره

در اين شرايط احتمال دارد كه چند امير نشين يا چند طبقـه كمپـرادور وابسـته بـه نيروهـاي خـارجي       . سوريه است

. دهـد كاهش مـي ] تا حد زيادي[ظهور اينگونه احتماالت را " حافظ اسد"وجود . همچون گذشته بر سر حكم بيايند

شـويم  اگر سوريه كنوني از بين برود، با وضعيت جديدي روبرو مـي . حل ديگري را در پيش روي نداردسوريه راه

.تري ظهور خواهند كردسواالت تازه. كه آنگاه نخواهم توانست بدينگونه سخن بگويم
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شـود  آنچه را كه همچون استراتژي در نظـر گرفتـه مـي   . ـ در سياست استقرار وجود ندارد

دولت تركيه فشارهاي بسياري را براي خارج نمودن شما و حزبتـان  . شايد به تاكتيك تبديل شود

. هاي سوريه به شكل ديگري تغيير يابداحتمال دارد كه ديدگاه. كنداز سوريه، بر آن وارد مي
اي دارد ويژهوضعيت كردستان در تعيين استراتژي سوريه جايگاه . دهنداين تغييرات آني روي نمي: رهبر آپو

چرا اين : واقعيت ديگري در ميان است. خود را نمايان نموده استPKKو اين نيز در زمان كنوني و بعد از ظهور 

و سـوريه باشـد كـه مراكـزي همچـون      PKKحد از مسائلي بحث كنيم كه در ارتباط با وجود نوعي رابطـه ميـان   

از اين قبيل مسائل بحث نمودند؟ دولت تركيه " شرم الشيخ"در كنند؟ چرا آنرا مطرح مياسرائيل و آمريكا و تركيه،

يابي خواهند كه مشكالت سوريه چارهها نمياين دولت. و دولت سوريه استPKKخواستار ايجاد اختالف مابين 

. و سوريه به جنگ و درگيري بكشدPKKخواهند كه كار آنها مي. شوند

آيـد؟ اگـر   با دولت ترك به چه وضـعيتي درمـي  ـ اگر چنين وضعيتي پيش بيايد، رابطه شما 

آيد؟كردهاي سوريه خواستار استقرار دولت كردي باشند، چه وضعيتي پيش مي
مـا از ايـن   . جـزو كردهـاي مـا شـويد    : گوينـد مـي . توانيد به ما مراجعه كنيدگويند آخراالمر ميمي: رهبر آپو

كنـيم، ها دفاع مـي بخاطر اينكه ما از حقوق خلق. كنيميها دفاع ماما ما از حقوق خلق. موضوع بخوبي مطلع هستيم

هاي استراتژيكي ما در چـه راسـتايي قـرار دارنـد و اگـر سـوريه       گيري ما در مقابل سوريه با ديدگاهدانيم موضعمي

گيـرد  كيلومتر را دربر مـي ٨٠٠بخواهد كه مرزهاي شمالي خود را هم از نظر تاريخي و هم از نظر استراتژيكي كه 

چـون موفقيـت كردهـا درايـن مرزهـا      . محافظت كند، بايد ديدگاه مخصوصي را نسبت به موضوع كرد داشته باشد

بهترين مدار و خط دفاع براي ايجاد امنيت و آسايش سوريه است و از خطرهاي ايجاد شده از آنـاتولي جلـوگيري   

اگر . كندشوند جلوگيري ميه سرازير ميحتي از تهديدات و خطراتي كه از آسياي ميانه به منطق. آوردبه عمل مي

اي ملـي  كـه ايـن هـم مسـئله    . آيداي باشد، اختالفات و تضادهايي در آن بوجود ميي تفكرات عشيرهسوريه شيفته

اين در حاليست كـه  . وجود كرد در اين حالت مورد نظر منشا هيچگونه تهديدي نيست. اياي عشيرهاست نه مسئله

. هم اكنون چنين اختالفاتي وجود نـدارد . آوردفات و تناقضات گوناگوني را بوجود مياي اختالهاي عشيرهجنگ

اين جمعيت نيز در زمان حكمراني ايوبيان . شودجمعيت كردستان را شامل مي% ٥كردهاي سوريه به لحاظ جمعيتي 

گوييم اگر دولتي را كه ميبه همين دليل است . اندتا زمان حال، از مناطق شمال كردستان به اين مناطق كوچ كرده

توانند بدور هم جمع شـده و  در آنجاست كه مي. خواهيد بايد به طرف شمال كردستان رهسپار شويدبراي خود مي

ايـن نيـز   . توانند روابط مهمي را با اطرافيان و دوستان خود ببندنـد مي. دوباره چرخشي به طرف سوريه داشته باشند

اگر كرد در مناطق شمال كردسـتان بـه دولـت دسـت يابنـد و      . راي سوريه استفرصت خوبي هم براي آنها و هم ب

هاي عرب برقرار كند، نيرو و قدرت بزرگي هم براي سوريه و هم اي با سوريه و دولتارتباط استراتژيكي دوستانه

. آيدبراي دنياي عرب بوجود مي
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ـ پس خطراتي كه از جانب عراق باشند؟
تي كه از جانب عراق باشند، همچنين خطرات و تهديداتي را كه از جانب اردن و خطرات و تهديدا: رهبر آپو

. كنندآيند را نيز حل مياسرائيل بوجود مي

پايان روز سوم

چهارمروز 

سازي نيروهايش بـراي  اكنون كه در حال گفتگو هستيم، ارتش تركيه در حال آمادههمـ ما 

منظـور نزديـك بـه    اطق كوهستاني كردستان است و براي ايناجراي يك سلسله عمليات در من

در اولين سخنراني خود در " مسعود ييلماز. "سيصد هزار نفر از نيروهاي خود را بسيج نموده است

ايـن  . وزيري اعالم كرد كه ما موضع تندي را در برابر سوريه اتخـاذ خـواهيم كـرد   پست نخست

احتمال دارد عملياتي را كه عليه نيروهاي شما . هفته داردگفتار چندين معنا و مفهوم را در خود ن

و نيز وجـود ادعاهـايي كـه دال بـر همكـاري      PKKآوردند و بهانه آنها جنگ با به اجرا درمي

. و برآورده نمودن احتياجات لجستيكي آنان است به جنگ با سوريه مبدل شـود PKKسوريه با 

هـم  [شما در هر دو جبهه به چـه ميزانـي اسـت؟    اگر چنين چيزي روي دهد، توانايي و آمادگي 

هـا سـپري   كنم كه سوريه تاريخ خونباري را با عثمـاني تأكيد مي]. جبهه تركيه و هم جبهه سوريه

. بعيد نيست كه نيروهاي تركيه به مرزهاي سوريه تعرض كنند. كرده است
اگر خواهان آن هستي كـه  . ست يافتتوان از نحوه ارتباطات استراتژيكي به جواب اين مسئله دمي: رهبر آپو

اما بايـد در نظـر داشـت كـه دولـت قدرتمنـد كنـوني        . پيروز ميدان نباشد بايد حمايت كردها را جلب كني" ياووز"

خـواهي كـه از ايـن گونـه تهديـدات و خطـرات جلـوگيري        اگـر مـي  . بـرد سـر نمـي  ها بـه سوريه در دوران عثماني

اي تـوانيم در ايـن مـورد نمونـه    مي. پذير نيست، تنها با ارتش سوريه امكانسازيآوري و اثرات آن را خنثيعملبه

. نتوانستند پيروز ميدان جنگ باشند چون تنها بودند" پاشاابراهيم "و " پاشامحمدعلي "سپاهيان . تاريخي را بيان داريم
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نقش كردها از جايگاه ويژه در اين جنگوقوع پيوستن آن هستي،كني يا منتظر بهجنگي را كه تو از آن بحث مي

گونه تهديدات و اگر سوريه بخواهد عوارض اين: گويمهمين دليل است كه ميبه. اي برخوردار استكنندهو تعيين

خطرات ناشي از آن را به حداقل كاهش دهد و امنيت و آسايش داخلي خود را برقرار كند، بايد نيروهاي كرد را به 

چندان دور، اين خطرات و تهديـدات از طـرف   اي نههي را در پيش نگيرد در آيندهاگر چنين را. خود جلب نمايد

اي توانيم نمونـه در اين مورد مي. دهدآناتولي به سوريه سرازير شده و سوريه قدرت و توانايي خود را از دست مي

شكست " درسيم"ر همان زمان را از سوريه جدا كردند به موازات وي و د" انطاكيه"كه در زماني. ديگر را بيان داريم

با هم و " درسيم و انطاكيه"اگر . خوردنيز شكست نمي" انطاكيه عرب"خورد، شكست نمي" درسيم كرد"اگر . خورد

در دوران حاكميت كماليسـم،  . توانست بر تمام مناطق تركيه حكم براندنمودند، كماليسم نميزمان قيام ميدر يك

.مصادف بود" درسيم"با شكست " انطاكيه"شكست 

طور جامع و كامل در نظر اگر اين موضوع را به. سازي نيروهاي ارتش تركيه خبر دارمبدون شك من از آماده

پانزده سال . شودي استراتژيكي مهرشده توسط نيروهاي تركيه و اسرائيل مشاهده ميبگيريم، در آن چندين معاهده

باشند و يكي از مـزدوران  كه ارتش تركيه تحت فرمان وي مي" (بيرچويك"است که ارتش تحت فرماندهي ژنرال 

در اين اواخـر بـا مقامـات آمريكـايي نيـز      . رسانداست و حال نيز چنين عملياتي را به عمل مي) است" كنعان اورن"

اي اين ژنرال چندين برنامه را بر. احتماالً هدف از اجراي چنين عملياتي، سوريه باشد. ديدار و مالقات نموده است

" مسعود يلمـاز "هاي خود را در دوران برنامه. آوردپروراند كه مرحله به مرحله آن را به اجرا درميآينده در سر مي

. دهندنيز در همان راستا ادامه مي

پرورانند؟ اي در سر مياي دور چه برنامهـ براي آينده
.در ميان استاسرائيل ـ واقعيت آن است كه يك نقشه گسترده تركيه: رهبر آپو

ـ آيا اين نقشه هيچ ارتباطي با روسيه دارد؟
. هـاي اسـالمي اسـت   همچنانكه براي مقابله بـا خلـق  . اين نقشه براي مقابله با اسالوهاي روسي است: رهبر آپو

. دهاي موجود در منطقه جغرافيايي بين درياي اژه تا آسياي ميانه را از هم جدا كننخواهند خلقاسرائيل و تركيه مي

مناطق مذكور از درياي سـفيد تـا منطقـه چـين را دربـر      . توافق امضا شده بين تركيه و اسرائيل بر اين مبنا قرار دارد

آنها نيز زير . يابي كنندخواهند اختالفات موجود در منطقه بوسني را در چارچوب اين نقشه چارهآنها مي. گيردمي

از اين گذشته در نظر دارند تا چنين استراتژي را بر يونان حاكم كنند تا .اندحلي دست يافتهسايه آمريكا به چنين راه

اما يونان در برابر آنها مقاومت كرده و حاضـر نيسـت كـه در زيـر فشـار      . خود وابسته نمايندضعيف شده و آن را به

ها و را بر چنين اتفاقچون با تركيه اختالفات تاريخي دارد و اين اختالفات راه . چنين معاهداتي به آنان ملحق شود

اي ملحـق  يونان را به چنـين نقشـه  " ناتو"تركيه، اسرائيل و آمريكا در تالشند تا از طريق . كندهايي مسدود ميپيمان

ها به مرحله اجرا درآيند و طـرفين بـر سـر مفـاد آن بـه توافـق برسـند، آنـاتولي، روسـيه،          نامهاگر اين پيمان. سازند
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گيرد اما از جاي نمياي جامع در اين نقشهارمنستان به شيوه. گيردمنستان را نيز دربر ميچچن و حتي ارآذربايجان،

حلي براي اين اختالف هستند دنبال راهدر اين مرحله به. دهندطريق وابستگي به آمريكا آن را به اين نقشه پيوند مي

تان و تركستان چين براي تحت فشار قرار دادن هاي تركمنستان، قزاقستان، ازبكستان، قرقيزستان، تاجيكساز سرزمين

بعـدها از طريـق   . شـوند از طرفي از راه تايوان و از طرفـي ديگـر از راه تركمنسـتان وارد مـي    . كنندچين استفاده مي

كنند و از طريق كردهاي وابسته و مزدور، ايران و عـراق را بـه خـود وابسـته و     آذربايجان ايران، ايران را تجزيه مي

اين نقشـه،  . كنندبخشي از اعراب نيز وجود دارند كه در اين راه با آنها همكاري مي. آورندفوذ خود در ميتحت ن

. توافق استراتژيك در بين تركيه و اسرائيل است

برد؟ در اين نقشه، چه جايگاهي دارد؟ ـ اردن در چه وضعيتي بسر مي
. كنندسال است كه چنين توافقي را آماده مي٣ه مدت ب. اردن در آخرين حلقه اين نقشه قرار دارد: رهبر آپو

شود؟ دولت ـ اگر اين پالن و نقشه با موفقيت به اجرا درآيد، روسيه به چه وضعيتي دچار مي

كنند؟هاي اسالمي چه كار ميو خلق
ضعيف خواهد كنند و حتي روسيه نيز يشان اراده خود را تسليم آنان ميهاتمام اين كشورها با خلق: رهبر آپو

اگـر از آذربايجان،تركمنسـتان،   . به خاطر مسئله چچن چيزي نمانده فروپاشد. پردازدروسيه به عقب نشيني مي. شد

آيد؟ اين احتمال مرحله به مرحله بـه اجـرا در   قزاقستان، ازبكستان و قرقيزستان جلوگيري كند، چه وضعي پيش مي

مد؟در اين وضعيت چه بر سر روسيه خواهد آ. آيدمي

هاي اسالمي طرحريزي شده است هاي خاورميانه و خلقي خطرناكي در برابر استراتژي خلقاستراتژي و نقشه

سـعي در  PKKاسـتراتژي را كـه   . هـاي آن مسـتحكم شـود   و اين استراتژي نيز، بايد جاي خود را باز كرده و پايه

در ايـن اسـتراتژي از كردسـتان    . حي شـده اسـت  پراكتيزه كردن آن دارد، در واقع در برابر استراتژي خطرناك طرا

. شـود از سـوريه گرفتـه تـا قفقـاز     هاي طرف مقابل استفاده مـي پاره کردن نقشههمچون خنجري براي تجزيه و پاره

شـود يـا   اگر كردستان در اين منطقـه بنـا نهـاده   . مرزهاي كردستان تا مرزهاي، گرجستان، و ارمنستان گسترده است

اي كـه  شود بـه شـيوه  هاي طراحي شده ضربه مهلكي بر آنها وارد ميها و توطئهيس شود، نقشهفدراليسم در آن تأس

به اين طريق نيز اختالفات موجـود در آنـاتولي نيـز بـه راه حلـي      . شودديگر توانايي قد علم كردن از آنان سلب مي

] پيشـرفت [اتي را كه بـر مسـير   همچنين خطرات و تهديد. رودرسند و خطرات و تهديدات اين منطقه از بين ميمي

. رونداند از بين ميايران، عراق و حتي روسيه قرار گرفته

اليـه  چون روسـيه در منتهـا  . خواستم كه در مورد روسيه اطالعاتي بدست آورمـ بسياري مي

آيا بر تحوالت روسيه واقف هستي؟ . ها قرار دارداين مرزها و نقشه
هاي تركيه و اسرائيل يا به عبارتي كماليسم و منافع خود در برابر خطرات نقشهاگر روسيه بخواهد از : رهبر آپو

اي كه از آن اگر مسئله كردها به شيوه. محافظت كند، بايد درباره موضوع كرد، نقش مهمي را ايفا كندصهيونيسم،
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د و روسيه نيـز صـدها   كننروسيه را تهديد مي] از طرف منطقه آناتولي[بحث نموديم حل شود، تمامي خطراتي كه 

اما اگر مسئله كـرد الينحـل بمانـد، خطـرات ناشـي از آن      . شوندسال است كه از بروز آنان نگران است، منفعل مي

روسيه به تـدريج از ايـن مسـئله    . گردددهند و بر تخريبات آن نيز افزوده ميهمچنان روسيه را مورد تهديد قرار مي

گذشـته از ايـن روابـط،    . خواهد بودPKKن برقراري روابطي مستحكم با يابد و با گذشت زمان خواهاآگاهي مي

. خود روسيه داراي افكار شوونيستي سطحي است و به افكاري در خاورميانه شبيه است كه رواج بيشتري دارند

اي را كـه اسـرائيل، آمريكـا و تركيـه آنـرا عملـي       ـ اگر برژينسكي چنـين تئـوري و برنامـه   

هـم يكـي از عـاملين اجـراي آن     " بوريس يلسين"ه و طراحي كرده باشد، نمايند، پيش كشيدمي

هاي دموكرات موجـود در ايـن   نيروهاي ملي و كمونيستي واقع در روسيه حتي شخصيت. است

" يلتسـين "اگـر  . جمهـور كنند تا يـك رئـيس  را به عنوان يك اشغالگر قلمداد مي" يلتسين"كشور، 

تكـرار كنـد، چـه وضـعيتي پـيش      " جمهوري مهابـاد "ر قبال را د" استالين"بخواهد مجددا برنامه 

همچنان بر اريكـه قـدرت   " يلتسين"آيد؟ با اين فرض كه اگر حكومتي كردي شكل گرفت و مي

. تكيه داشت
چچن دخالت اگر در مسئله: موضع آنها هم در قبال تركيه اين است. كنندها به ما كمك نميروس: رهبر آپو

اگر در مسائل جمهوريهاي آسـياي مركـزي مداخلـه كنـي، دوبـاره در      . مداخله خواهم كرددر مسئله كردهاكني،

طلبانـه سـطحي روسـيه را    ـ منفعتاين ديدگاه و برداشت پراگماتيكي. مسائل مربوط به كردها مداخله خواهم كرد

وسـيه، بسـيار   مواضـع ر . گيـرد روسيه داراي موضعي اصولي نيست و در رديـف دوسـتانه جـاي نمـي    . دهدنشان مي

هـاي اسـتراتژيك   هايي در روسيه قرار دارند كـه داراي مواضـع و برداشـت   اما در عين حال جناح. تاكتيكي هستند

برداشت ديگري را از مسـائل  ] روسيه[احتمال دارد در آينده . كنندهستند و با چنين ديدگاهي با مسائل برخورد مي

آنها قادر نيستند كه از تهديدات كماليسـم و صهيونيسـم   . ي نداردچاره ديگري را در پيش روداشته باشد چون راه

. ممانعت به عمل آورند

در بيروت و هنگاميكه اسرائيل وارد مرزهاي لبنـان شـد، در   ١٩٨٢در سال PKKـ نيروهاي 

اين موضوع صحت دارد؟. اندجنگ مشاركت داشته
هـاي  زرگترين مقاومـت را در برابـر يـورش   گريالهاي حزب كارگران كردستان ب. صحيح استبله : رهبر آپو

در اين قلعه در حد غائي مقاومت نموديم، اما نيروهـاي عرفـات عقـب    . از خود نشان دادند" شقيق"اسرائيل در قلعه 

تن از رفقايمان به شـهادت  ١١اي كردند و رفقاي ما مقاومت قهرمانه. نشيني كرده و ما تنها در صحنه جنگ مانديم

چه كساني و چگونه وارد قلعه شد تا بداند " مناجم بيگن"اينكه اسرائيل قلعه شقيق را تصرف نمود، بعد از . رسيدند

.اندمقاومت كرده
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اي در منطقه خاورميانه اند مبني بر اينكه جو سياسي تازهرساني اخباري را منتشر نمودهـ بعضي از مراكز اطالع

چه برداشـت و موضـعي در مقابـل ايـن جـو      . كنندرا سازماندهي ميـ اردن آن ـ تركيهآيد كه اسرائيلبه وجود مي

داريد؟ 

گام رويدادهاي مربوط به اين مثلـث را  بهگام. وجود آوردن اين جو مشاركت داردعرفات نيز در به: رهبر آپو

ديدار . دهدمياي مخفيانه آن را انجامبه شيوه" امير حسن"ديدارهاي اردن و تركيه كه . دهيممورد ارزيابي قرار مي

شـود  معلوم مي. از اسرائيل، پرده از مذاكرات برداشته شد" دميرل"مخفيانه تركيه از اردن و آخرين بار بعد از ديدار 

اما مقاومت خلق از عملي شدن آن جلـوگيري  . رو به اتمام است) كشور مورد بحثسه(ها كه استراتژي اين جناح

هاي اسرائيل هستند و ملك حسين و عرفات نيز نيروي مخالفت با سياستخلق فلسطين در حال مقاومت و. كندمي

. شـوند تـر مـي  خلق عرب بـا گذشـت زمـان فعـال    . هايشان ندارندها و برنامهچنداني براي به اجرا درآوردن سياست

ليل است به همين د. آورندوجود نميهايشان قدرت بزرگي را بههاي عربي نيز نه خود و نه دولتحاكمان سرزمين

مانند و باعث بروز رخدادهاي مهم ها همچنان به قوت خود باقي ميمعضالت اجتماعي و ميهني خلق: گويمكه مي

هـايي اگـر از   چنـين رژيـم  . گيردهرگونه ارزيابي در مورد مسائل اردن، عراق را نيز دربر مي. در منطقه خواهند بود

ادامه حيات هر رژيم و سيستمي بـه  . ادر به ادامه حيات نيستندخود محافظت كنند ق) وابستگي(هاي كمپرادوريپايه

اگـر چنـين   . هاي آن به مسايلي از قبيل آزادي، برابري و احترام به حقـوق خلقـش بسـتگي دارد   ديدگاه و برداشت

يژه و شوند، بايد جايگاه ودر مورد سناريوهايي كه براي خاورميانه طراحي مي. توانند تدوام داشته باشندنباشد نمي

هـاي عـرب،   مهمي را براي يك موضوع در نظر گرفت پس كردها در منطقه در چه وضعيتي قرار دارند؟ استراتژي

هـا  خلق كـرد در ايـن اسـتراتژي   . توانند دوام داشته باشندها بدون به حساب آوردن كردها نميفارس و حتي ترك

ر بـين ايـن سـه خلـق از اهميتـي اسـتراتژيكي       جغرافياي كردستان د. نقشي محوري را به خود اختصاص داده است

اگـر ايـن خلـق بـه شـيوه درسـتي       . عنوان خلقي مقـاوم و جسـور شـناخته شـده اسـت     خلق كرد به. برخوردار است

هـاي  رسـاندن بـازي  توانـد از آسـيب  تواند در اتحاد منطقه نقش مهمي داشته باشد و حتي مـي دهي شود، ميجهت

اگر خلق كرد مخصوصاً از لحاظ جغرافيـايي  . هاي منطقه جلوگيري كندبه خلقاستراتژيكي كماليسم و صهيونيسم 

چـون خلـق كـرد، خلقـي     . هاي دشمنان را خنثـي سـازد  تواند تمام استراتژيبه جايگاه اساسي خود دست يابد، مي

لطه به همين جهت جهان در برابر اين خلق قـرار گرفتـه اسـت، مخصوصـاً جهـان تحـت سـ       . اندنشين و انقالبيكوه

حـاكي از آزادي و  PKK. هاي غربي اسـت هاي رژيمبر آب ساختن نقشهنقش، PKK. امپرياليسم صهيونيست

.هاي منطقه استاستقالل خلق

در عـين حـال نيـز در    . يابدكنم كه استراتژي مورد نظر ما روز به روز پيشرفت و گسترش بيشتري ميفكر مي

روابط ما با ايران و سوريه نيز در اين . راتژي را با موفقيت به اجرا در آورمكنم تا اين استعرصه خاورميانه سعي مي

. رسيمبا گذشت زمان نتايج بهتري را كسب نموده و به موفقيت مي. ايمراستا قرار دارند و كارهايي را نيز انجام داده
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واهيم كرد كه اين استراتژي تنهـا  اي كلي استراتژي ما بين تركيه و اسراييل را در نظر بگيريم، درك خاگر به شيوه

.گيردميگيرد همچنانكه ايران و جهان عرب را نيز در برميدهد بلكه روسيه را نيز در برما را مورد تهديد قرار نمي

به همين جهت بايد اتحاد . هاي منعقده بين اسراييل و تركيه در اساس نابودي ما را در نظر دارندروابط و پيمان

برگـزار  " الشـيخ شـرم "اي كـه در  بايد در مقابل كنگـره . ها براي مقابله با اين خطر بوجود بيايدن خلقاستراتژيك بي

استراتژي آنها معلوم و آشكار است و سوريه در آن هيچ . هاي اساسي استراتژي نويني را بوجود بياوريمگرديد، پايه

ف آن اسـت كـه همـان اسـتراتژي تركيـه و      هدف مورد نظر در آن تجزيه سوريه يـا تضـعي  . جايگاهي نداشته است

.اسراييل است

عراق نيز در . ايران نيز در اين استراتژي جايگاهي ندارد و هدف ديگر آن تجزيه و متالشي نمودن ايران است

آيد، بعـد از گذشـت   اگر اين استراتژي به اجرا در. گيرد و هدف كنترل و تجزيه و تضعيف آن استآن جاي نمي

اسراييل از طريق آمريكا مخصوصاً بعـد از جنـگ   . گردندم كشورهاي عربي به مسعمره تبديل ميمدت زماني، تما

اين . برندچيز را به يغما مياگر اين استراتژي تحكيم شود، همه. هاي نفت را در اختيار گرفته استخليج، كنترل چاه

اند تـا خاورميانـه را بـه بـازار مصـرف      آوردهاکنون نيز بازار خاورميانه را بوجود هم. از اهداف اين استراتژي است

.خواهند از طريق اين استراتژي به اهداف مشتركشان برسندمي. تبديل كنند

ـ پس استراتژي شما در برابر چنين استراتژي چيست؟
الزم است . سازدحوادث و رويدادهاي كنوني تا حدودي استراتژي مورد نظر را واضح و آشكار مي: رهبر آپو

اسـتراتژي مـا انقالبـي اسـت و     . ايران، يونان وروسيه در اين استراتژي جايگاهي را براي خود كسب كننـد سوريه،

.دهدآزادي و استقالل را مبناي مبارزه خود قرار مي

كني روسيه يكي از اهداف تركيه است چرا با ايـن كشـور پيمانهـايي را    كه فكر ميـ مادامي

گ با دشمن مشترك بنا نهاده شده باشد؟كني كه حداقل بر اساس جنمنعقد نمي
ايم و تنها به اين اكتفا نكرده و با آنـان مالقـات   هاي روسي برقرار كردهروابطي را با بعضي از جناح: رهبر آپو

اما به حدي است كه زمينه را براي روابط رسمي بوجود . اين روابط به شكلي رسمي صورت نگرفته است. ايمداشته

با برخي از دوستان روسي صحبت كرده و خاطر نشان كردم . شوندتر ميد نيز هر روز مستحكمروابط موجو. آورد

. ايـد ها را هم براي خود و هم براي مـا بـه باليـي تبـديل كـرده     كه از زمان انقالب اكتبر روسيه تا زمان حال، ترك

كه در آسـياي مركـزي بوجـود    ها توانستند با كمك لنين و استالين دولت خود را در كنار شش دولت ديگر ترك

هاي اطراف روسيه دولت. ها تبديل شدنداما بعدها به باليي بزرگ براي روس. اند، در آناتولي تأسيس كنندآورده

بود و لنين با بايستي ارتباط لنين با مصطفي كمال تاكتيكي ميمي. انداي در فروپاشي شوروي دخالت داشتهبه گونه

گونـه روابـط را اسـتحكام بخشـيد و تعـالي بخشـيد تـا        اما استالين ايـن . شده نزديك ميديدگاهي تاكتيكي به تركي

هاي ملي سرانجام به روابط استراتژيك مبدل شد و يكي از داليل فروپاشي شوروي را شكل داد و باعث قيام جنبش
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گونـه از هـم   بـه آنهـا گوشـزد نمـودم كـه شـوروي اين      . شوونيستي با ديدگاههاي سطحي و محدود در روسـيه شـد  

ايد و هم به مـا  خواهيد روسيه از بين نرود و اثرات ويرانگر نظام سوسياليستي را كه بوجود آوردهاگر مي. فروپاشيد

اين . كنيم، پشتيباني كنيدد و هم به شما، را از بين ببريم، از پيشنهادات و نظراتي كه براي شما ارسال مييرسانضرر 

اما . مسايل بسياري را برايشان آشكار نموده و شرح داديم. آورديتان به ارمغان ميهاي بزرگ تاريخي را براحمايت

افراد . در عين حال عناصر وابسته به غرب نيز در روسيه وجود دارند. پرست نيز وجود دارنداشخاصي مرتجع و كهنه

هـايي وجـود دارنـد كـه     جنـاح امـا  . ارتباطشان نيز محكـم اسـت  . بسياري نيز وجود دارند كه با تركيه ارتباط دارند

.شوندكنم كه آنها در آينده موفق ميهاي ما در يك راستا قرار دارند و فكر ميهاي آنها با ديدگاهديدگاه

ـ پس عراق؟
يا تحوالتي را براي مقابله بـا اسـتراتژي دشـمنان در داخـل رژيـم خـود       . دو راه در پيش روي دارد: رهبر آپو

اگر . به غير از اين دو راه ديگري را در پيش ندارد. شوداستراتژي ياد شده سركوب ميآورد يا در مقابلبوجود مي

ي سـوريه  ـ اردن بپردازد، حلقه محاصرهـ اسراييلتحوالت الزم را بجود بياورد و به ايفاي نقش در استراتژي تركيه

روي تركيـه مـؤثر واقـع شـده و     داشـته باشـد، بـر    PKKـ ـ سوريهاما اگر چرخشي به سمت ايران. شودتكميل مي

شوند و به يكـي از دوسـتان اسـتراتژيك تبـديل     خطرات و تهديدات بوجود آمده از طرف تركيه و اردن خنثي مي

هـاي دشـمنان نقـش بـر آب شـده و مجـددا توازنـات        شود و مقاومت خلق فلسطين تداوم يافته و برنامه و پروژهمي

مهمي است و بايد همچون فاكتورهاي مرحلـه كنـوني بـه شـكلي سـاده      اين گام . آيندهاي منطقه بوجود ميقدرت

. نگريسته نشوند

هرگـاه در مـورد روسـيه سـوال     . کنـي ـ هميشه بر روي ترکيه و اسرائيل واردن تأکيد مـي 

ـ چه خوب و چه بينم در مورد اين رخدادهاي بوقوع پيوسته در خاورميانه و جهانپرسم، ميمي

اي دارد؟ مـادامي کـه از   آيا به نظر شما روسـيه نقشـي حاشـيه   ... .کنيها را کم ميبدـ نقش آن

هاي او کساني ويژگي. شود اگر در مورد استالين به گفتگو بپردازيمکينم، چه ميروسيه بحث مي

دهند و کساني نيز تالش دارند تا شما را با همديگر مقايسه نمايند؟ را به شما نسبت مي
... ايمقبال اين را گفته. دهيمنخير، ما به روسيه اهميت مي: توانم بگويموال شما ميبراي بخش اول س: رهبر آپو

ها يا پيروزي بزرگي به دست آورده و تا آخـر ادامـه   ي روسيه وجود دارند، روسايم که دو نظريه در برنامهو گفته

بـه همـين جهـت بـا وسـعت      . نماينـد ياي موقتي گذار مـ اکنون از مرحلههم... . خواهند داد و يا فرو خواهند پاشيد

. توانم از آن بحث نمايمنمي

نگـري، معنـي   هـاي اسـتراتژي مـي   هنگامي که به جنبه. ـ اما اين موقتي بودن سياسي است

... بينمبزرگي براي مقطع سياسي نمي
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تـوانم بـا   ي مـي اگر بخواه. امروسيه در استراتژي ما جايگاه مهمي دارد و من از اين امر سخن گفته: رهبر آپو

تـواني مـروري بـر    اما به نظر من استراتژي ما روشن است و آشـکار و مـي  . جانبه به آن بپردازمژرفا و بصورت همه

... ام بپردازيسخناني که در اين گفتگو بر زبان آورده

گويند اوجـاالن  مي. ـ اگر اينگونه است، اجازه دهيد به بحث در مورد استالين سخن بگوييم

رهبـري حـزبش را برعهـده دارد تـا     . و تکرو اسـت ) مرکزگرا(سانتراليست... نين استمردي آه

. خودش حزب شود و صداي افراد ديگر را در حزبش خاموش کند
تـر نـواقص و   اي روشـن مـن بـه شـيوه   . کنم و اسـتاليني هـم نيسـتم   من خود را با استالين مقايسه نمي:رهبر آپو

روش . .. ي استالين اداره نمايمتوانم کار حزب و دولت را به شيوهنمي. همدخطاهاي بزرگ استالين را تشخيص مي

چه در ميان حزب و چه در ميان جامعه، استالين با خشونت . من با روش او تفاوت دارد و با روش او در چالش است

... نمـايم بـاز حـل مـي   اياما من برعکس او، مسائل را با انعطاف و به شـيوه . يافتهايي را ميچارهنظري راهو تنگ

اي را کـه  واهمـه . بگـور نمـوده اسـت   يابي مسائل دشوار نبوده است، بلکه مسائل را زندهروش استالين در پي چاره

هـا چنـد سـاعت    آن. ي ترسناک از جمله خروشچف و ديگران شده بودترويج داده بود سبب ايجاد چندين پديده

ه نظر من روش او دوگانگي را در بنياد حزب او و در شخصيت به همين جهت ب. پس از مرگ او عليهش شوريدند

پايان را به من بجاي ترس، توان و استعداد بي. نمايماما من مقوالت پنهان انسان را آشکار مي. فرد حزبي ايجاد نمود

ليسم روسيه و در راه سوسيا. استالين غرق تاکتيک شد و در راه تاکتيک، استراتژي را فدا نمود... بخشمها ميانسان

اگرچه توانست برخي اقدامات صحيح را انجام دهد، اما نبايد فراموش ... شوروي، سوسياليزم جهاني را قرباني نمود

. دادهاي استالين بود که بنياد اين فروپاشي را تشکيل ميکنيم که فروپاشي داخلي و خارجي روسيه به سبب سياست

؟نمودبايست عمل ميـ استالين چگونه مي
بدور از هرگونه ترس و واهمه و بـه  . كاشتبايست جرأت و جسارت را در ميان افراد حزبي ميمي: رهبر آپو

بايست مناسبات تاكتيكي را به ارتباطات اسـتراتژيكي  نمي. كردهاي خود را طرحريزي مياي آشكار، سياستشيوه

علـل اصـلي فروپاشـي    . سوسـياليزم شـوروي نكنـد   الزم بود كه منافع سوسياليزم جهاني را فداي منـافع  . تبديل كند

نتيجـه خطـا و   ) فروپاشـي شـوروي  (آنچه را كه اتفاق افتـاد  . سوسياليزم رئال نيز در اين دو مسئله اصلي نهفته است

.فروپاشي سوسياليزم به خاطر ارتكاب اين دو خطا بود. الذكر روي داداشتباهاتي بود كه در دو مسئله فوق

هاي ايـن حـزب و شـيوه    و نيز بنياد و پايهPKKاه را بر موضوع تأسيس ـ بحث از استالين ر

چه تفاوتي با استالين و رهبران استاليني دارد؟" آپو. "گشايدرهبري آن و خط فكري آن مي
...بماند براي فردا: رهبر آپو

...ـ بسيار خوب، براي فردا

پايان روز چهارم
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پنجمروز 

احزاب بـورژوايي نيـز   . ب چپ داراي كميته مركزي، مكتب سياسي و دبيركل هستندـ احزا

كميته مركـزي و  . مكتب سياسي وجود نداردPKKاما در . شكل هستندداراي سازماندهي هرمي

مركـزي و رهبـر و هـر صـفتي را شـامل      مكتب سياسي، كميتـه " آپو. "دبيركل نيز موجود نيست

براي فهم و درك اين فلسفه، به كمك . ود در حزب مشكل استبرايم درك فلسفه موج. شودمي

توانيد به من کمک کنيد؟مي. احتياج دارم
سـخن  PKKاكنون به آن پاسخ گـويم يـا بعـداً، يـا از چگـونگي تأسـيس       . اين سؤال مهمي است: رهبر آپو

بگوييم؟

PKKيس مـرتبط اسـت و مـا را بـه تأسـ     PKKـ اين سؤال من، به طرزي مكانيكي با بنيـاد  
.كنداکنون با متدهاي اوليه خود کار ميهمPKK. شودرهنمون مي
من از همان مرحله آغازين كار به شيوه و طرز عملكرد و بنيـاد احـزاب   . باشدآغاز خوبيشايد اين : رهبر آپو

گذشـته را در  هايزمان الزم براي آغاز كار به شيوه. كمونيستي و بورژوازي موجود در آن مرحله اعتقادي نداشتم

مركزي و حتي دبيركل حزب نيز از نظر مـا  مكتب سياسي، كميته. پسنديدمها را نيز نمياختيار نداشتيم و اين شيوه
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طلبـي و  هايي كارايي الزم را نداشتند در عين حـال زمينـه را بـراي فرصـت    چون چنين صفت. القابي ظاهري بودند

اند، بعد از گذشت زمان دچار خودباختگي هايي جاي گرفتهن بخشافراديكه در چني. كردندبروكراسي مساعد مي

. شدند

دوست داشتم كه داراي مكتـب  . ايمهاي سال است كه اين مسايل را شفاف نموده و بر آنها انگشت نهادهسال

م داشـتم و بـه خـوبي بـه انجـا     مركزي توانمندي بوده و من نيز دبيركل حزب و چندين دستيار مـي سياسي و كميته

هاي حزبي شود اين دفاتر و نامگذارياما همچنانكه از عملكرد احزاب ديگر معلوم مي. پرداختيموظايف حزبي مي

خـواهم در هـر   شود مـي كه ديده ميهمچنان. اندبطور موفقي عمل ننموده و به انجام وظايف اساسي خود نپرداخته

مـن از متـدهاي پيـامبران    . دهـم ران را مورد توجه قرار ميهاي كاربردي پيامبشيوه. اي را بازگو نمايمموردي نمونه

رسد كه نهاد حواريون حضـرت عيسـي و يـا    به نظر مي. گيرمهاي آنان بهره ميهمچون برنامه و پروگرام و ديدگاه

مسئله مهـم ايـن   . نهاد خالفت حضرت محمد از نهادها و دفاتر سياسي موجود، فعالتر و كارايي بيشتري داشته باشند

.اي سطحي و شماتيكت كه انسان به شكلي ماهوي و باطني شكل بگيرد نه به شيوهاس

آورد و كـار بـه متـدهاي    گونه نتيجه خوبي به بـار نمـي  اگر انسان بر پايه مقام و منصب به فعاليت بپردازد، اين

قالب را بـه تصـرف   كنند و ميراث اننفوذ پيدا مي) سيستم و رژيم موجود(گوناگون بروكراتيك كشيده و در تمام 

.كنندكشانند و در مقابل هرگونه پيشرفتي مانع سازي ميخود در آورده و به نابودي مي

به همين دليل اهميت بسياري را براي سرشت و شناخت انسان و شيوه ايجاد تحوالت دروني و كسب تجربه و 

تباط همه اين عوامل با يك زندگي انقالبي، كند و ارپايبندي به اهدافي كه براي رسيدن به آنها مبارزه و فعاليت مي

اي را براي افرادي قايل شدم كه توانايي كنترل شـديد  العادهاهميت فوق. قايل شدم و اين موارد را مدنظر قرار دادم

همچنين جسارت و فداكاري شخصي و استعداد و توانايي اينكه افراد بيشتري . دهندهوس را از خود نشان ميوهوي

اين موارد، پايه و مباني اساسي فعاليت و مبارزه ما را تشكيل . أثير خود قرار دهد، را مورد توجه قرار داديمرا تحت ت

..شوندمشي تلقي ميمشي ظهور كردند كه به عنوان مظاهر اين خطدهند و در نهايت نيز افرادي در اين خطمي

مورد انتقـاد قـرار دادي تـا در    ـ استالينيزم را رد نمودي و تجارب و آزمونهاي بورژوازي را

طلبي و بروكراسي رشـد و پيشـرفت نداشـته باشـند و شـيوه پيـامبران را       هاي فرصتحزب شيوه

هـاي  اما اگر اين شيوه كاربردي براي جلـوگيري از ظهـور بروكـرات   . سرمشق خود قرار دادي

ود ادامـه  شود كه بعد از مرگ حضرت محمد، بروكراسي به حيـات خـ  حزبي باشند، مشاهده مي

داد و نه تنها بعد از مرگ وي دوباره ظهور و رشد يافتند بلكـه چنـدين قتـل مشـكوك و ايجـاد      

مردماني را بـه جنـگ   . دودستگي در صفوف اسالم و بروكراسي مخصوص به خود را پديد آورد

.رسانيد" المالبيت"كشاند و برخي را نيز به 

آمـدن  خواسـت بلكـه پديـد   محمـد مـي  هاي كاربردي، نه آنچه را كهسرانجام چنين شيوه

هـا بعـد از مـرگ    از تصرف ميراث اين پيامبر بدست بروكـرات " آپو"آيا . هاي ستمكار بوددولت
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كند، شـايد در آينـده   كني، فردي كه در زمان حال تو را قبول ميترسد؟ آيا فكر نميوي، نمي

ار بندد؟اي برعكس و بر عليه تو بكتمام دسترنج و ميراث تو را به شيوه
مواردي را كه به آن اشاره كردي در انقالب اسالم، در انقالب لنين و حتـي انقـالب   . صحيح است: رهبر آپو

راه چاره را در آن يافتم كه از خودم شـروع  . من چندين سال است كه به اين موارد مشغولم. فرانسه نيز روي دادند

جنـگ و  : نكته مهم ديگري وجود دارد. اين را اثبات نموديممان وفق داده و در عمل نيزما خود را با اهداف. كنم

در اين نكته بايد تيزبين بود و با مسايل با ژرفا . دادن بايد دريابيدهند، قبل از روياي را كه در آينده روي ميمبارزه

ز لنـين بـه عنـوان    بخشي از مباني را كه استالين بعد ا. توانايي تفكيك اين مسايل و مشكالت را دارم. برخورد كرد

هـايي را در پـيش   كـه چنـين سياسـت   افرادي. گرفت صحيح بود و بخشي هم ناصحيحاساس سياست خود بكار مي

. كه به مخالفت بـا آن پرداختنـد، نـابود شـده و از بـين رفتنـد      گرفتند، در نهايت در درون آنها غرق شدند و افرادي

و پنجم حزب و حتـي بعـد از آن   سيمشي تا كنگرهاين خط. پايگاه اجتماعي حزب از اين سياست بسيار لطمه ديد

كنند اما شيوه كاربردي آن صـحيح  داد تبرئه ميشايد استالين را به سبب مبارزه ميهني كه انجام مي. نيز تدوام يافت

هاي موجود خود را نمايان نساخته و خويش هنگامي که محيطي آكنده از ترس و وحشت بيافريني، شخصيت. نبود

اي اگر شخصيت خود را آشكار نسـازد همچـون بمـب آمـاده    . شوندكنند و به خطري پنهاني تبديل ميرا پنهان مي

نكته مهم در اينجا قرار دارد . ماند تا در فرصب مناسب منفجر شوداست كه در بين افراد حزب و جامعه بر جاي مي

مشـي اسـتالين چنـين نتـايجي را بـا چنـين       خـط . هايي به بمبي آماده براي انفجار تبـديل نشـوند  كه چنين شخصيت

هايي از طرفي ديگر شخصيت. شخصيتهايي به وجود آورد و منجر به چندين انحراف واشتباه بزرگ در اين راه شد

مشـي وفـق دادنـد و بـا آن همراهـي كردنـد، بـه بـرده و اسـير ايـن خـط مبـدل شـدند و بـه               كه خود را با اين خـط 

هـايي را  حزب با سرشت خود چنين شخصيت. قدرت فكري ندارند، تبديل شدندهايي پوچ كه هيچگونهشخصيت

مشي به دو بخش تقسيم حزب با چنين خط. كندگرداند و به چند شخصيت موميايي تبديل ميخشك و پژمرده مي

د اگر عملكر. دهندبخشي كه همچون بمب ساعتي است و بخش ديگر افراد موميايي و مرده را تشكيل مي: شودمي

ها و افرادي كه همچون بمب ساعتي بودند، منفجر كنيم، شخصيتاستالين را براي نمونه در نظر بگيريم مالحظه مي

اين موارد، اشتباهات . هاي روي مرداب، يكروزه زندگي آنان خاتمه يافتشدند و بخش ديگر نيز همچون جلبك

ظري بيفكنيم، تا حدودي شباهت را با نمونـه ذكـر شـده    اگر به موضوع و مورد اسالم بعد از پيامبر ن. استالين هستند

. و شخصيت و كاراكتري همچون استالين بود" ابوسفيان" ي طبقه آريستوكرات و جناح عثمان نماينده. توان ديدمي

امـام علـي   . در حاليكه عمر شخصيتي نزديك به استالين داشت. اما ابوبكر بسيار صادق بود، شخصيتي ليبرال داشت

شخصيتي انقالبي بود، اما شخصيتي سياسي نبود . كرد، اما بسيار صادق و ساده بودح انقالب را نمايندگي ميهم جنا

. گشتاين نقطه ضعفي براي وي محسوب مي. داد و حتي به آن توجهي نداشتو به آن اهميت نمي
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اي رايج افكار عشيرهها در آن مرحله از چندين مركز بسيار نامساعد و در مكاني كهبدون شك اين شخصيت

بـه نظـر   . در اين جامعه جاهليت و رباخواري بدنه جامعه راپوسانده بود. اندبوده و سرشتي بدوي داشت، ظهور يافته

اي اگر ايـن مـورد را بـه شـيوه    . گرددهايي در اين شرايط رويدادي تاريخي محسوب ميمن ظهور چنين شخصيت

كرد، بينيم كه اگر حضرت محمد نقش مهم و تاريخي خود را اجرا نميمي. علمي مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم

دادن بـه  چـون پيـامبر اسـالم در شـكل    . انجاميداختالفات روبرو گشته و به انشعاب آنها ميخلفا در اندك زماني با

تنها شامل خلق اين نقش . هايي زودتر به وقوع بپيونددشخصيت بسيار تالش و مبارزه نمود و اجازه نداد چنين تفرقه

بينيم اگر با ديدگاهي سياسي مسئله را تجزيه و تحليل كنيم، مي. شدبلكه ياران نزديك وي را نيز شامل مي. شدنمي

. گرفتن خالفت زماني روي داد كه جسد حضرت محمد هنوز بر روي زمين قـرار داشـت  كه اختالف بر سر بدست

گـذارم چـون در ايـن واقعـه     مشي مبارزاتي حضرت محمد نميارزش بودن خطاي را به حساب كممن چنين واقعه

. يـابم اما چرا اختالف و درگيري روي داد؟ من چيز غريبـي را در آن نمـي  . هيچ مسئوليتي بر عهده وي نبوده است

گونه موارد را به خود انقالبات بسياري اين. ممكن است در انقالبي همچون انقالب محمد چنين مواردي روي دهند

گونه اشتباهات از اين. انقالب روسيه نيز به همين شكل. انقالب فرانسه نيز اين موارد را تجربه نموده است. اندديده

شيوه راهبردي من به اين طريق بود كه نبايد بـه انكـار و رد   . تر در بين صفوف ما نيز وجود دارداي گستردهبه شيوه

گونه اختالفات حتـي  اين. زي و يا دستگاه خالفت پرداختكميته مركهاي موجود در حزب،اختالفات و درگيري

ترين ترين و عظيماين موارد به وضوح در اسالم وجود دارد و عنوان آن هم كه بزرگ. در درون انسان وجود دارد

حـل نيـز در ايـن    گيـرد و راه اين جنگ پايه مهمي را در بر مي. است" مبارزه با نفس خود"شود، جنگ را شامل مي

. دهداين جنگ بنياد اساسي اسالم را تشكيل مي. مهم اين است كه آنرا در ضمير خود جاي دهيم. نهفته استنكته

اي كـار و  اسـاس چنـين مبـارزه   مـن بـر  . تر استتر و گستردهاز اين نقطه نظر از جنگهاي ديگر بزرگتر و همه جانبه

اي را بـراي مسـائل و   چـاره اگـر راه . به نتيجه برسيمتوانيمكنم كه از اين طريق ميفعاليت را آغاز كرده و فكر مي

مـن فكـر   . مركزي و حزب و خلق استيابي در كميتههاي موجود در شخصيت خويش بيابم، به معناي چارهچالش

كـردم، قـادر بـه درك دسـتگاه خالفـت و      كنم كه اگر اين تغيير و تحوالت را در شخصيت خويش ايجاد نميمي

توانسـتم دولـت تأسـيس کـنم بلکـه حتـي       تنهـا نمـي  در ايـن حالـت نـه   . مشي استالين نبودمكميته مركزي و يا خط

حـال از ايـن پروسـه    شـديم كـه در عـين   توانستم حزبي را هم تأسيس كنيم و به سرنوشت چپ ترك دچار مينمي

مبارزه من بـا  هاي خود را مستحكم نمايد درچگونه توانست پايهPKKپاسخ اصلي اين مسئله كه . كردپيروي مي

بـه چـه   PKKبعد از اين مبـارزه  . حال سؤال اين است. اين مبارزه نقش مهمي را ايفا كرده است. خود نهفته است

سرنوشتي دچار شد؟

توانسـتند نيـت   گشتند نمياگر هم پديدار مي. كار و دورو، پديد نيامددرصفوف حزب حتي دو شخص فريب

سال بروز نمايند، در زمـان حـال   ٥٠ـ ١٠بايستي در فاصله زماني ي را كه ميمسائل و معضالت. خود را پنهان نمايند
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اي عميق و همه جانبه ام و هر روز به شيوهمن اين همه موارد را بوجود آورده. اين درمان درد ما است. يابندبروز مي

را كـه در صـفوف مـا    " هاي جلبكيشخصيت"در ابتداي كار و فعاليت . دهمبر اين اساس به حركت خود ادامه مي

هايي باز نموديم كه با جـوهر و از خودگذشـتگي و عقـل    گرفتند از خود طرد نموديم و راه را بر شخصيتقرار مي

. ايمگيرد كه آنرا بنا نهادهاين موارد نحوه مبارزات ما را در بر مي. پردازندخود به فعاليت مي

اي سـعي نمـوده  . ايمحمد را درك كردهبعد از ) رژيم(ـ تو بروكراسي استاليني و خطرات 

اما نكته شايان ذكر ايـن  . تا اشتباهات استالين و و انحرافات دوران خالفت اسالمي را تكرار نكني

محمداً : " مادامي که ابوبكر صديق گفت! ست كه هنگام مرگ محمد، محمد نمرد بلكه خدا مرد

هاي اسالمي بعد از ايجاد اختالفات دولتاما سرنوشت و عاقبت . ٣٦"أما اهللا فهو حي اليموتمات 

حـال سـؤال در ايـن نكتـه     . سبب شد تا ماهيت خدايي از بين برودو نفاق و درگيري در اسالم،

اگر تجربيات اندوخته شده در مرحله تأسيس حزب و پيشـرفت تـدريجي و   : واقع شده است كه

ر دهـيم، حقـايق بيشـتري از    هاي موجود بكار گرفته شـده در آنـرا مـورد ارزيـابي قـرا     مكانيزم

هاي بـزرگ  كه شخصيتكنيم هنگاميچون ما هميشه فكر مي. شودها برايمان روشن ميديدگاه

. شوندهاي بزرگ نيز با آنان از انظار ناپديد ميافكار و ديدگاه. شوندتاريخي از انظار ناپديد مي

تجربيات تاريخي را مدنظر قـرار  آيا! هنگاميكه محمد مرد، خدا مرد:به همين دليل بود كه گفتم

طلـب نـابود   گوييد بايستي افكار پليد و جنگيا افكار خود را عين حقيقت دانسته و ميدهيد؟مي

شوند؟ 
اگر با تجربيـات گرفتـه   . مشي نويني استخط. خورممن هر روز در ميان چنين تجربياتي غوطه مي: رهبر آپو

ا رويدادهايي كه در اسالم بوقـوع پيوسـتند، بـازخواني و تكـرار ايـن قرائـت       شده از سوسياليزم در ارتباط باشد يا ب

مـن اهميـت بسـياري    . بازخواني مسايل تاريخي نياز به تحليالت جديد تـاريخي دارد . تاريخي است، اجباري است

تنظيمـاتي،  هاي سياسي يا كارهاي مربـوط بـه سـازماندهي و   پايه و بنياد فعاليت. براي فعاليت و كارهايم قائل هستم

اين يك مسئله تاكتيكي يا معضـل متـد   . طلبدي مخصوص به خود است و اين نيز تالش عظيمي را ميداراي فلسفه

مشي من صد در صد صحيح است و بايد خلـق از مـن پيـروي    گويم كه من حق و حقيقت هستم و خطنمي. نيست

پـس  . رد كـه طعـم مـرگ را چشـيده اسـت     امـا در مقابـل، خلقـي وجـود دا    . كنند و مضرات جنگ به اتمام برسـد 

شوند؟اي حل ميمعضالتش به چه شيوه

هـايي را در  اين در حالي است كه خلق. داري و امپرياليزم فرو رفته استدنياي كنوني ما تا خرخره در سرمايه

داري اوليـه  دهاين روش به مرحله قبـل از دوران بـر  . برندكني كه در مرحله نابودي و امحاء بسر ميدنيا مشاهده مي

...) اجتمـاعي ـ اقتصـادي و   منظور فشـارهاي سياسـي ـ   ( هايي وجود دارند كه در زير چنين بارگراني خلق. رسدمي

٣٦ .رديمياو زنده است و نميمحمد مرد اما خدا
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چنين . كندكني كه خود را صاحب تاريخ انسانيت معرفي ميهايي را نيز مشاهده ميدر اين بين خلق. اندنابود گشته

كني؟ اي را چگونه حل ميمعادله

يابي نمودي؟ را چارهاي آنبه چه شيوهـ تو 
من تنها مسئله ملي با افكار سطحي را در فعاليت خـود  . شما نيز بايد عميقاً اين موارد را بررسي كنيد: رهبر آپو

هاي ديني كه در گذشـته بنـا   را در قالب افكار سوسياليستي مرسوم و يا بر پايه آزمونهمچنين آن. كنممشاهده نمي

اگر الزم باشد تجربيات دينـي را دوبـاره   . كنمبا چنين ديدگاهي با مبارزاتم برخورد مي. گنجانماند، نمينهاده شده

نتايج و آثاري را كه سوسياليسم پديد . آورمهاي فلسفي بدست ميكنم و نتايج قابل توجهي را از تجربهبررسي مي

در مـورد وقـايع   . رسـانم ايي را بر اين اساس به انجام ميدهم و كارهاند، بسيار ريزبينانه مورد بررسي قرار ميآورده

رسانم و يا تمام گويم كه تمام آنها را با موفقيت به انجام ميبينم يعني به گزافه نميگويي را مناسب نميآينده گزافه

.كنميابي ميمشكالت آنها را به اين طريق چاره

توان نه اما با اين حال نيز نمي. اندبه نوعي ديوانگي دچار شدهاز اطرافيانم به بيماري مبتال هستند و% ٩٠حدود 

اطرافيانم در حال مبارزه با خـود هسـتند تـا بـه بخشـي از      . توان از آن دوري گزيداز مبارزه دست برداشت و نه مي

من كاري اگر چه. ايمدر حال حاضر، در سطح جهاني مورد توجه قرار گرفته. گونه مبارزات دست يابندحقايق اين

تاريخ اسـالم  . مشي من با استالين بسيار متفاوت استخط. ام اما مكتبي به اين شيوه شكل گرفته استرا انجام نداده

جداي از اين هم الزم است كـه  . توانم خود را در آن غرق سازمعميقي برخوردار نيست و نميرسمي هم از تاريخ

هـاي خاورميانـه بـه چنـين     چـون خلـق  . را مورد بررسي قرار دادينانه آندوباره مورد مطالعه قرار گرفته و بسيار ريزب

يابي شوند، در آن هنگام گيرند، چارهميهرگاه مسايلي كه در چارچوب منطقه خاورميانه جاي. مطالعاتي نياز دارند

اهم تجربيـات  خـو من تنها يك مورد را از رفقا خواسـتارم؛ مـي  . انديابي گشتهتوان گفت معضالت انساني چارهمي

مـن نيـز هـر روزه از رفقـايم چنـين مـوردي را       ٣٧"اقـراء : "اندحضرت محمد فرموده. تاريخي را مجددا مطالعه کنند

هاي موجـود در احـزاب،   اما در مورد مكانيزم. خواهم كه به شخصيتي دوگانه تبديل نشوندآنان ميخواهم و ازمي

توانم مبـارزاتم را بـر پايـه آنهـا     ها اعتماد ندارم و نميگونه مكانيزمهمچون دفتر سياسي، بايد يادآور شوم كه به اين

تـوان  آن سـاختار حزبـي كـه مـي    . شـوند طلبي زيـاد از حـد تبـديل مـي    اي براي فرصتاستوار نمايم چون به وسيله

بـه نـدرت   اي از آن نام برد، تعداد بسياري شخصيت دوگانه و دورو را بوجود آورد كه استالينيسم را همچون نمونه

در اسالم . شودهايي همچون پديده استالينيسم يافت ميدر تاريخ اسالم هم پديده. دهندها روي ميدر تاريخ دولت

گيري چنين شخصيتهايي از شكل: حل آن اين استپس چاره چيست؟ راه. وجود دارند" يزيد"اي همچون هم نمونه

.بايد جلوگيري به عمل آيد

.بيش يك رؤياستورد را عملي سازي؟ اين مورد كمتواني اين موـ چطور مي

٣٧ !بخوان
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روزي و کار بر روي افراد درسـتكار و دلسـوز و از خـود    اي شبانهآن هم به طريق مبارزه. توانيممي: رهبر آپو

هايي انسان دوست را با افق و ديـدگاه ملـي وسـيع و بـدور از افكـار محلـي و       هنگامي که بتوانيم شخصيت. گذشته

هنگـامي كـه   . نگر بسازيم، خواهيم توانست اين کار را انجـام دهـيم  حتي بدور از افكار طبقاتي سطحياي و هعشير

شود چنين شخصيتي به شخصيتي انسان دوست و مبارز در عرصه فعاليتي و مبارزاتي براي خدمت به خلق تبديل مي

دادن چنـين  نكته مهم، شكل. رانداي و ملي را در سر نپروو هيچ يك از آرزوهاي محدود و سطحيِ محلي و عشيره

هـايي در مـدارس و   چنـين شخصـيت  . هـايي اسـت  موضوع اساسي جستجوي چنين شخصيت. هايي استشخصيت

گنجـد و در  هاي دولتي نمياين مورد در مرزهاي موجود در عرصه مدارس و دانشگاه. آينددانشگاهها بوجود نمي

اما در سه يا . دهماي را انجام ميمن چنين مبارزه. هاهمه عرصهگيرد، مبارزه درمحدوده مدارس مبارزاتي جاي مي

ام پايه مبارزاتي. توانم خود را از اينگونه مبارزات نجات دهمكنم و نميچهار عرصه ديگر نيز مبارزه را هدايت مي

ها مجزا كنم، روح ههاي مبارزاتيم را از ساير عرصاگر يكي از عرصه. هاي مبارزاتيم استمن به تمام عرصهپايبندي

بدين گونه يـا يـك فرمانـده نظـامي ديكتـاتور و يـا يـك        . آيندها با ذهنيتي فريبكارانه پديد ميموجود در دانشگاه

اي تبـديل  گيـرد و يـا بـه ديپلمـات دون پايـه     هاي خلق را به بازي مـي آيد كه ارزشعوامفريب بزرگ به وجود مي

بودند، بدان معنا بود که شخصيتي شکل گرفته كه تنهـا در حـوزه فعـاليتي    ما اينگونه اگر كادرهاي حزبي. شودمي

تـرين  بيني شده و بعدها بدترين نوع بروكرات را بـا فرومايـه  كند و دچار بيماري خود بزرگخود تخصص پيدا مي

. پذيردكاراكترش شكل مي

گـويم كـه   آورد، من مـي ميهايي متعادل و متواضع و متحد را بوجوداگر بگويي كه دفاتر سياسي، شخصيت

هـاي فاحشـي در آن بوقـوع    دفتر سياسي، نهادي بروكراتيك است و انحرافات و لغزش. چنين نظري صحيح نيست

كه تجربه ثابت نموده است، نيز سبب بوجود اما در رأس اين نهادها، دبير كل قرار دارد در نهايت آنچنان. پيونددمي

شود كه ديكتاتوري دبيركل بر دفتر سياسي، ديكتـاتوري دفتـر سياسـي بـر     ياي مآمدن حاكميت و سيستم به شيوه

اين هم تاريخ احزاب هرمـي  . شودروي حزب و در مجموع ديكتاتوري همه اعضاي حزب بر روي خلق برقرار مي

. از زمان تأسيس آنها است، يكي از علل فروپاشي شوروي سابق نيز چنين بود

هايي برهاند و بر روي مباني و خصوصياتي كـه از آنهـا بحـث نمـودم     مونهحال اگر شخص خود را از چنين ن

اي نظـامي و  مبـارزه . فعاليتي را شروع كرده و كار بزرگي را انجـام دهـد، در ذات خـويش بـه معنـي مبـارزه اسـت       

باشي تواني مدعينمي. حتي عواطف انساني همچون عشق نيز به انجام اينگونه مبارزات بستگي دارد. ايدئولوژيكي

. تواني اشخاص ايدئولوگ، سياستمدار و سازمانده را از هم جدا كنينمي. كنمكه عشق و مبارزه را از هم مجزا مي

دوسـت را  هـاي انسـان  گيري شخصيتهاي اصلي شكلاين موارد با هم در ارتباط بوده و مكمل همديگرند و علت

حلي را ارائه دهي محال است كه مشكالت و خطراتي را حال اگر براي تمام اينگونه مشكالت راه . دهندتشكيل مي

يكـي از جوانـب مثبـت چنـين     . كه در سوسياليسم رئال و اواخر دوران اسالم پديدار گشتند، دوبـاره بوجـود آينـد   
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هاي بزرگي هم در اين عرصه بدست نيامد، حداقل از بوجود آمـدن اشـخاص   راهكاري اين است كه اگر موفقيت

. آيد و همچنانكه معلوم است اين بهتر استجلوگيري بعمل مي... ف و همچون يزيد و خروشچ

اين معضلي است كه حتي تو نيـز  . ـ جهان هنوز هم با مسئله سازماندهي دست بگريبان است

. كـنم چيز را با موفقيت حل مـي گويي كه من همهنمي. اش را بكنييابيتواني ادعاي چارهنمي

كني امـا پرسـش خطرنـاكي در ايـن بـين      أم با موفقيت بحث مييابي دائمي توحال تو از چاره

داراي شخصيتي كاريزمايي است با چند خصوصـيت  . وجود دارد" آپو"شخصي بنام . مطرح است

اما شخص دوم حزب كيسـت؟  . پيوندندفردي در حلقه رخدادهايي كه پشت سر هم به وقوع مي

اگر شخص اول بخاطر داليـل گونـاگوني   فاصله موجود بين نفر اول و دوم به چه ميزاني است؟ 

خواهد شد؟ " آپو"چه كسي جانشين . كه در سرشت هر كسي وجود دارد از حزب جدا شود
موضوع مهم از نظر من اين مورد است كه شخصيت دوم تا بحال ظهـور نكـرده و نخواهـد كـرد و     : رهبر آپو

. الزم است كه ظهور نكند

آوري؟ ادل را بوجود ميـ اين يعني اينکه مجددا ديكتاتوري ع
كنـد بـه   به اين منظور نه كه ديكتاتوري را بوجود بياورم، اگر شخص دوم ظهور كند سـعي مـي  . نه: رهبر آپو

ام براي ايـن  اي را كه تا كنون انجام دادهچون تمام مبارزه. شوداين مورد شامل من نيز مي. شخص اول تبديل شود

. از چنين موضوعي خود را دور نگه داشـته و از آن بيـزارم  . ل تبديل نكنممنظور بوده است تا خود را به شخص او

داني چه كردم؟ اي بيابم، ميخواستم براي مسئله شخص دوم راه چارههنگاميكه مي

ـ چه كردي؟ 
. گفتند كه تو شخص اول و من شخص دوم هسـتم همه آنها با خود مي. شخص اول را ابطال نمودم: رهبر آپو

در اين مورد بود كه آنها را مطلع نمودم كه شخص اول در كار نيست و اين ديـدگاه را بخـوبي القـا    خردمندي من 

. اين مورد يكي از تدابير بزرگي بود كه اتخاذ كردم و از راه مبارزه و شيوه مخصوص بخود به آن رسـيدم . نموديم

. ودمخواستند به شخص دوم تبديل شوند خنثي نمهاي كساني را كه ميتمام تالش

شد به خاطر شدم و ارتباطم با ديگران دچار آشفتگي ميطلبي گرفتار ميكردم و به جاهاگر من خود را گم مي

نمـودم، شـايد از اسـتالين و    اي از كاريكاتوريسم استالين را ترسيم مـي اينكه خود را شخص اول معرفي كنم، گونه

كند تا خود را به مـن نزديـك كنـد تـا بـه      شخصي كه سعي ميام به ويژه كه اين را ديده. گرفتميزيد هم پيشي مي

خواهد بدون اينكه رنجي را تقبل كند نيروي حاصل شده را شخص دوم تبديل شود، داراي شخصيتي است كه مي

هـاي ترقـي را بـا سـرعت و عجلـه بپيمايـد و بسـرعت بـه مناسـب          خواهد پلهشخصيتي است كه مي. به بازي بگيرد

حال چاره چيست؟ . دبروكراتيك دست ياب

كنم كه در اين مورد شـيوه و  بهمين سبب فكر مي. را زيرورو كنيم" آپو"راه چاره در اين است كه كاريزماي 

بايد درك كند كه مبـارزه مـن   " نبيل"من شخص مبارزي هستم و رفيق . شخصيت من از اين جهات متفاوت هستند
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گزيدم، تمام كسـاني  اي را بر نمياگر چنين شيوه. امانجام دادهاي است كه لحظه به لحظه مبارزه. بسيار عظيم است

كنند، حتي قبل از شروع انقالب هم اند و اشخاصي كه خود را به من نزديك ميجاي گرفتهPKKكه در صفوف 

. بلعيدنـد همديگر رامي. تر استتر و بحرانيجامعه كرد از جوامع روس و عرب پيچيده. كردندهمديگر را نابود مي

راهكار ديگري نيز در اينمورد وجـود دارد كـه بـا    . بينمهايي ميراه چاره را در جلوگيري از ظهور چنين شخصيت

شوي؟ چگونه به مرد عمل تبديل مي: شوداين پرسش آغاز مي

شوي؟ حتي دولت تركيه نيز به اين مورد تو مرد نمي: گفتندتمام پسران روستاي ما و حتي مادرم نيز به من مي

. هاست، تبديل شومخواهم به مردي كه برداشت مورد نظر آناشاره كرده است كه او مرد نخواهد شد؟ من هم نمي

بـه نظـر   . زنند در سقوطي مهلك قرار دارندآنان كه دم از مردانگي و مرد بودن مي. اين تناقض مهمي را در بر دارد

خصوصـيت  . وم، نخواهم توانست اين مسايل را حل نمايممن تا از جنبه باطني و مطابق اين مفهوم به مرد تبديل نش

كنند و شايد تـو هـم در ايـن زمـان مـرا      ها نيز مرا مسخره ميحتي بچه. كاريزمايي من اين گونه بنا نهاده شده است

از من خـرده  .كنماما من بدين شيوه خود را هدايت و راهنمايي مي. شايد تو هم مرا مرد حساب نكني. مسخره كني

.اممن اينگونه.... نگير

به نتيجه رسـيدن در  . ـ چنين نتايجي محصول هوشياري و آگاهي تاريخي دراز مدتي است

چنين نتايجي با تمام مسائل گرد . فلسفه، سياست، سازماندهي و كشف انسان از طريق خودشناسي

وبـاره بـه   چطـور اسـت د  . به زمان نياز دارنـد ... آمده از تجربه، درد، آگاهي، جنگ و مبارزه و 

شايد از طريق جنبشي كه فلسفه را بوجود آورد و تو را نيـز  . مراحل اوليه تأسيس حزب برگرديم

.در اين بين بوجود آورد، به تو نظري بيافكنيم
، درك مـن از ديـن،   PKKهنگـام تأسـيس   . را درك كنـي PKKبهتـر اسـت اينگونـه تأسـيس     : رهبر آپـو 

مادامي كه انسان اين مسائل : گفتمبا خود مي. اند، بيشتر نبودك و فهميدهسوسياليسم و فلسفه از كساني كه آنرا در

اي وجود داشت كه آنرا موشكافي كـردم و آن  در اينجا نكته. بايد به ديده احترام به آنان بنگرماند، هرا كشف كرد

پرورانـده و خواهـان   با خود گفتم آنچـه را كـه در سـر    . توانستم به معتقدي متعصب تبديل شومهم اين بود كه مي

امـا گـوهر   . خواستم به ارتودوكسي دگماتيك تبديل شوم. بايد با شك و آگاهي همراه باشد. كردنش هستمعملي

توانسـتم بـه   نمي. گرا و نه ديندار و نه سوسياليست شدمبه همين خاطر به تمامي نه ملي. نمودزندگي اينرا قبول نمي

ه به چنين شخصيتي تبديل شوم اما زندگي با ايـن وضـعيت همخـوان    دوست داشتم ك. چنين شخصيتي تبديل شوم

زندگي را فداي مقـوالت  .... اممن در اينجا از کردار انقالبي دور نيستم و زندگي را فداي دگماتيسم نکرده.... نبود

مورد بسيار جديت در اين .... نمايممن بسيار پايبند مباني و اصول هستم، اما زندگي را فدا نمي. نمايمدگماتيک نمي

. کار و مبارزه چيزي است و زندگي چيزي ديگر. ها و اصول گردمصحيح نبود که اسير اين نگرش. دهمنشان مي
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ي من موردي متفاوت اما مبارزه. کنم که کسي نتوانسته همچون من پايبند به اصول باشدباري ديگر تکرار مي

به نظر مـن  . مخصوص به خود نيست. عيار داردل و کرداري تمامام کسي باشم که اصودر اين مورد نتوانسته. است

گردد؛ حال اين اصول چه ملي كسي كه خود را به عنوان فردي تماما اصولي معرفي كند، تماما در دگماها غرق مي

اکنون اين موضوع بخوبي مشـاهده شـده   هم. باشند يا ديني يا حتي كمونيستي، فرجام آن غرق شدن در دگما است

اين مورد شامل . كندهاي دگماتيك آنانرا نابود كرده و ميكه حتي كساني كه به كمونيسم اعتقاد دارند، جنبهاست

زنـدگي از بـين   . اي جداگانـه اسـت  اين در حاليسـت كـه زنـدگي مقولـه    . شودهم مي... هاي ملي و ديني و جنبش

اصول را انكار نماييم و تنها كار و فعاليـت را مـد نظـر    اگر اين .رود، اما ما نيز نبايد اصول زندگي را انكار كنيمنمي

مـن چنـين مراحلـي را در    . شـويم خبر از جهان و يا يك روستايي ناآگاه مبدل ميقرار دهيم همانند يك چوپان بي

ام، تـا حـدودي بـه اصـول     همچنانكه قبال نيز به اين مورد اشـاره كـرده  . امزندگي تجربه كرده و از آن گذار نموده

چنان به اصول زندگي پايبند به زندگي بودم که روزي روحاني روستاي ما به من گفـت كـه   . امي پايبند بودهزندگ

يكي روسـتايي بـود و   : داددو مورد در زندگي من را مورد شكنجه قرار مي". تو با اين وضعيت پرواز خواهي كرد"

بعدها موردي را كه اهميت بسياري بـرايش قائـل   . بي اطالعي و نا آگاهي از وقايع روز و ديگري پايبنديم به اصول

شدم اين بود كه تفكر همگام با پراتيك بوده و دوشادوش هم حركت كنند، بدون اينكه اختالف و چالشي در بين 

شـوند و اصـول نيـز خيـر و خوشـي      زندگي و حيات هيچگونه بدي را در مقابل اصول مرتكب نمي. آنها روي دهد

در اين شرايط شخصيت من بخوبي نمايان گرديد و به شخصـيتي كنجكـاو و حسـاس    . طلبدزندگي و حيات را مي

PKKتاريخ . چيزي جز اين نيست بغير از بعضي وقايع و اشخاص كه چندان مهم نيستندPKKتاريخ . مبدل شدم

. خورنداشخاسي كه داراي چنين خصوصياتي باشند، به آساني شكست نمي. بر اين اساس فعاليت خور را آغاز نمود

هاي آن حركت نموده و در نهايت قادر به تشـخيص و شناسـايي   لحظه به لحظه بر اساس شرايط زندگي و پرنسيب

سرچشمه خطرات و تهديدات خواهد شد، همچنانكه قادر به تشخيص موانع بوده و حيات و زندگي را تحت كنترل 

. رد دور از واقعيت استتفاوتي و مواچنين حياتي عاري از رؤيا و بي. خود درخواهد آورد

بر . امبراي هر كدام از مواردي كه مرا از سرشت حيات دور گردانند، چندين راه چاره را در درون خود يافته

تر بگويم اوايل يا صحيح٨٠و ٧٠ها توانم خاطر نشان كنم كه سر فصل مبارزاتي من كه در دههاساس موارد باال مي

گروه اوليه و اساسـي مـا،   . اي بدون نام و نشان استگيرد فعاليت و مبارزهدر بر ميرا١٩٧٨تا بهار ١٩٧٣بهار سال 

تحركاتي جزئي را هم از نظـر سياسـي و هـم    . دادندگروهي تبليغاتي بود و فعالين تبليغاتي اساس كار را تشکيل مي

شهداي ما نيز از ايـن  . نفر بودند١٥تا ١٠تعداد افراد تركي كه بدست ما از بين رفتند حدود . داديمنظامي انجام مي

بدون شك دولت . گرفتاين شيوه مبارزاتي ما با گذشت زمان شكل و رنگي سياسي بخود مي. رفترقم فراتر نمي

دولـت تركيـه مـا را همچـون     . نمـود تركيه نيز هر روز بيش از پيش خطرات ناشي از اينگونـه حقـايق را درك مـي   

DEV-SOLگفتند كه يا وابسته به چپ انقالبي تـرك  مي. كردتلقي ميهاي چپ ترك و يا احزاب ديگر جناح
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در اين وضـعيت  . سنجيدندما را با چنين معيارهايي مي. اندوابستهDEV-YOL٣٩ هستند يا به جنبش راه انقالب٣٨

تا ١٩٧٥گروه اوليه ما در سالهاي بين . داداز تاكتيكي استفاده كردم كه مرا همچون رهبر گروهي كردي نشان نمي

دولت از طريق دو نفري كه از آنان بحث نمودم ـ يكي خلبان و ديگري دختري جوان ـ به داخل . آشكار شد١٩٨٠

دولت با استفاده از افراد نفوذي و وابسته بخود كه به شكلي مخفيانه به صفوف ما وارد شـده  . گروه اوليه نفوذ كرد

در . خواست ما را يا به كنتـرل خـود در آورد يـا از ميـان بـردارد     يبودند و با استفاده از تاكتيك تهديد و يا پول، م

در عـين حـال نيـز راه آنكـارا را از طريـق دختـر جـوان و        . بدست آنـان بـه شـهادت رسـيد    " قرارحقي"ابتداء رفيق 

ز به سفارش كند و خلبان نيدختر به دستور دولت راه را برايم باز مي. اش و با وجود خلبان، برايم باز نمودندخانواده

. دهددولت پول در اختيارم قرار مي

ـ دوباره حركت بر روي لبه، درست بر لبه، چه واکنشي نشان داديد؟ 
ها مرا مسـتقيماً  در حاليكه پر نسيب.... در اين حالت از يكي از خصوصيات بسيار دقيق پيروي كردم: رهبر آپو

و زندگي نيز از من تا آخرين حد تقاضـاي كنـار آمـدن بـا     انگيخت، حياتبه ابراز مخالفت و ضديت با آنها بر مي

شدم، از خود بيگانه گشته اگر متوجه چنين تعادالت حساسي نمي. آنان را داشت، اما من از هيچكدام پيروي نكردم

بر روي چنين لبه حسـاس و  . كردماما شرايط زندگي را نيز انكار نمي. پايبند پرنسيب و اصول بودم. شدمو غرق مي

توان آنرا خط مشي راست در نظر گرفت، به راه خود ادامه دادم راه حل مسائل مربوط به دولـت نيـز   نازكي كه مي

کرد که اين مرد كرد نيز همچون كردهاي ديگر و جنبش نيز دولت تركيه حساب مي. يابي شدندبر اين اساس چاره

اده را براي معامله كردن با ايـن دو شـيوه در   هاي الزم و آمدولت هم مكانيزم. هاي چپ ديگر استهمچون جنبش

هاي آزموده شده گذشته را در برابرم به اجرا كرد و همان روشدولت از اين زاويه مسائل را تحليل مي. اختيار دارد

يكي از علل اصلي وجود چنين ديدگاهي نسـبت بـه مـن، آگـاهي نداشـتن      . در آورد و به انتظار نابودي من نشست

دولت قادر نبود خود را به سطح مبارزاتي من كه روزانه آنـرا بـه   . ات من و عدم شناخت من بوددولت از خصوصي

به اين شيوه دولت تركيه بزرگترين اشتباه . كرداگر چه دولت شب و روز مرا تعقيب مي. آوردم برسانداجرا در مي

نمـودم، مـرا راهنمـايي    ميقا بررسي ميكردم و آنها را عهايي را كه من طرح ميبرنامه. تاريخي خود را مرتكب شد

نمود تا به هر طريقي ما را از دولت سعي مي١٩٧٩در واقع قبل از سال . كردند و از طريق آنها رشد و تعالي يافتممي

هايي دو توان موفقيت را كسب كرد با چنين شيوهمن نيز درك نموده بودم كه با خط مشي گذشته نمي. ميان بردارد

اين مورد را درك نموده بودم كه اگر كوچكترين فرصتي حتي به اندازه سـر  . توانستيم مقاومت كنيميماه بيشتر نم

يـا رفـتن بـه كـوه و يـا رفـتن بـه يکـي از         : دو راه در مقابلم قرار داشـت . سوزني مهيا شود، بايد از آن استفاده كنم

کاري را که حضرت ابراهيم كرد، من نيز . ردمبعضي از رفقا را براي رفتن به كوه راهنمائي ك. هاي خاورميانهعرصه

٣٨ Devrimci Sol (DEV-SOL) بي، يكي از محافل مبارزات چپي در ترکيه در دهه شصت و هفتاد ميالديانقالجريان چپ
٣٩ Devrimci Yol (DEV-YOL)راه انقالبي، يكي ديگر از محافل مبارزات چپي در ترکيه در دهه شصت و هفتاد ميالدي
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گـويم حضـرت ابـراهيم در    به اين علت است كه مـي . انجام دادم و به سوي خاورميانه حركت كردم، بطرف قدس

. ظهور كرد" اورفا"شهري كه در آن متولد شدم يعني 

. نيز" موشه دايان"ـ نمرود و 
هسـتم و نمـرود و   " آپـو "انـد، امـا مـن    ز اورفا سر بـر آورده نمرود و اشخاص ديگري نيز ا) با تبسم(: رهبر آپو

سرگذشـت مـن همچـون    . ام در حاليكه نمرود ديكتاتور بودمن بر راه پيامبران حركت كرده. اشخاص ديگر نيستم

بـه  . ابراهيم خليل است كه نمرود راه كوهستان را بروي مسدود كرد و مجبور شد تا به سمت جنوب حركـت كنـد  

به اين شيوه در خاورميانه جاي گرفتيم و قبال نيز اين مـورد را  . موسي در مصر نيز شباهت داردسرگذشت حضرت 

. ذكر كرده بودم

بعد از كودتا شـدت و فشـار   . به وقوع پيوست١٩٨٠دولت به تعقيب ما ادامه داد، تا سرانجام كودتاي سپتامبر 

ي تنهـا بـا گـروه كـوچكي توانسـتيم وارد عرصـه      .از رفقاي ما دسـتگير و روانـه زنـدان شـدند    % ٩٠. افزايش يافت

ها در اين مرحله مقاومت در زندان. تنها اين گروه كوچك را در اختيار داشتيم١٩٨٠بعد از سال . خاورميانه شويم

در روز اول نوروز در زندان جان خويش را فدا نمود و شهادت " مظلوم دوغان"شروع شد و رفيق گرانقدرمان شهيد

ي مرگ را شـروع كردنـد ايـن    در همان حال گروهي ديگر از رفقاي زنداني، روزه. اوج مقاومت بودوي نيز نشانه

. پذيرداي از حيات است كه تسليميت را نميگونه

ـ پس گروههاي روانه شده به كوهستان؟ 
انه انجام داديم ي خاورميكارهايي را در عرصه. آنان همچنان در كوه ماندند، اما فعال و كارا نبودند: رهبر آپو

در كـوه  ١٩٨٣و ١٩٨٢توانسـتيم چنـدين گـروه را در سـالهاي     . و مشغول تدارک براي بازگشت به كوهستان بـود 

هـايي در بـين صـفوف مـا نيـز      همزمان با ايـن كارهـا توطئـه   . مستقر نمائيم كه با زحمت و تالش فراواني همراه بود

هـا،  در مقابل اين توطئه. شدنداي پيدا ميما توطئه گران تازههر ماه و هر سال در بين صفوف. همچنان ادامه داشت

حـزب دمكـرات كردسـتان در مقابـل     "در اين مرحله . برنامه حركت و اعزام رفقا بسوي كوهستان را افزايش داديم

ز در نيMITهاي بعضي از توطئه و نقشه. هاي اعزامي قرار گرفته و اولين گروه اعزامي را به شهادت رساندندگروه

تـا  . ها را در چارچوب تاكتيـك آن دوران بـه انجـام برسـانيم    توانستيم بعضي فعاليت. ميدان خاورميانه بر مال شدند

ايـن روز، تـاريخ اعـالم آغـاز مبـارزات مسـلحانه       ٤٠.آگوست را شروع كنيم١٥اينكه به جايي رسيديم كه كارزار 

٤٠ صورت رسمي نيروهاي رهايي كردستان كه با اين عمليات به ) عگيد(آغاز مبارزه مسلحانه به فرماندهي معصوم كركماز ١٩٨٤آگوست ١٥

Hezen Rizgariya Kurdistan (HRK) اين نيروها به يادبود رفيق عگيد تحت نام ١٩٨٦بعدها پس از شهادت رفيق عگيد در سال . را اعالم نمودند

بخش خلق كردستان ارتش رهايي Artesa Rizgarixweza Gele Kurdistan (ARGK) استراتژي جنگ مسلحانه متعاقب تحول. سازماندهي شدند

اين نيروها تحت عنوان نيروهاي دفاع خلق ١٩٩٩فوريه ١٥به استراتژي مبارزه دمكراتيك و دفاع مشروع پس از توطئه  Hezen Parastina Gel(HPG)

ايراد شده است١٩٩٤آگوست ١٥اين سخنراني در سالروز . سازماندهي شدند
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با تمام خطا و اشـتباهات مرتكـب شـده، كـارزاري     . موديمنفر مبارز مسلح شروع ن٣٠٠اين حمله را با تعداد . است

ي شدم و انديشيدم كه مبارزه در عرصهبا گذشت زمان اهميت بيشتري براي جنگ مسلحانه قائل مي. كوهستاني بود

١٢هاي رژيم کودتايي اين شيوه نيز توانايي خنثي نمودن توطئه. خاورميانه دوشادوش مبارزات در كوهها قرار دارد

اين رژيم عمال بدست ما سرنگون گرديد، در اين هنگام دولت تركيه وضعيت غير عادي و . امبر را به ما بخشيدسپت

هاي طـرح ريـزي شـده توسـط رژيـم      با تمام توطئه. ما نيز به مقابله با اين اقدام آنان برخاستيم. جنگي را اعالم كرد

اما بعد از . هايي را براي نابودي من طرح كرده بودندنيز توطئهقبال. كودتا نتوانستند مرا نابود كرده و از ميان بردارند

بايد امسال وي را نابود كنيم، مقاومت در زندان را : گفتندمي. هاي آنان بر عليه من فزوني يافتتوطئه١٩٩٠سالهاي 

ورميانه به محاصره همه در خا. يابي كنيمايم برخي از مسائل را در اروپا چارهايم، توانستهاز جوهر خود خالي كرده

همان كسـي  . يكي از رفقاي نزديك من كه يكي از دوستان دوران كودكيم، به شهادت رسيد. جانبه ما دست زدند

شهادتش در کمپ نظامي . شهادت اين رفيق مرا به خود آورد. بود كه بطور مخفيانه با وي ارتباط برقرار كرده بودم

نمود تا شـهادت وي  آن مسئول سعي مي. ز مسئولين اردوگاه، اتفاق افتاددر لبنان بدست يكي ا" معصوم كوركماز"

مسئله را تماشا كردم و به اين نتيجه رسيدم كه اين رفيقمان بـا  . را بصورت خطايي در ميدان مانور نظامي جلوه دهد

رسـيده باشـد،   احتمال اينكه در يك مانور نظامي و با يك اشتباه بـه شـهادت   . هدفي معلوم به شهادت رسيده است

مجددا مسئله را با دقت بيشتري بررسي كردم، به اين نتيجه رسيدم كه جامعه كرد بخاطر خـدمت بـه   . ضعيف است

. كندآورد كه خلقش را نابود ميزند و دشمن چه نوع شخصيتي را بوجود ميدشمن چگونه دست به قتل انسان مي

اينگونه جنايات بطـور كلـي وضـعيت    . ر ارتباط استهاي دولت داين خصوصيت جامعه كرد با نقشه و برنامه

هاي دولت براي تداوم چنين خصوصياتي در جامعه كرد دهد كه به موازات برنامه و پالنعمومي جامعه را نشان مي

به سرعت تدابير الزم را اتخاذ كـرده و توانسـتيم   . دهندآيند و علت اصلي اينگونه جنايات را تشكيل ميبوجود مي

بعدها آشكار شد كه دولت تركيه نيروهاي خود را بسيج نموده بود تا در سال . نجات دهيم١٩٩٠ي ز حملهخود را ا

هاي دولت، قيامهاي خلقي شروع شد و نيروي دقيقا بعد از خنثي كردن توطئه. ضربه مهلكي را بر ما وارد كند١٩٩٠

نيـز از ميـان   ٤١"اوزال"ا شكست مواجه شـد و  ب" مسعود ييلماز"در اين دوران بود كه حكومت . گريال قدرت گرفت

خواستند ما را نابود كنند فرماندهان عـالي رتبـه ارتـش و    كسانيكه مي. برداشته شد و چهار ژنرال نيز به قتل رسيدند

MITفكر . البته نه به دست ما، بلكه بخاطر بروز اختالف و درگيري ميان خودشان. بودند و خودشان نابود گشتند

بعـد از ايـن دوران   . امحاء و نابودي آنها بخاطر اين بود كه عمليات نابودي ما را با موفقيت انجام ندادندكنم كه مي

انـد  هـايي كـه بـا مـا وارد جنـگ و مبـارزه شـده       در مقابل ژنـرال . فرا رسيد٤٣و تانسو چيللر٤٢مرحله دميرل و اينونو

٤١ وي حزب مام ميهن را تشكيل داد و به حكومت رسيد و سپس . كرده آمريكا بودك كرد اهل مالطيه و تحصيلجمهور تركيه كه يتورگوت اوزال، رئيس

پس از قبول مذاكره با ١٩٩٣در سال . جمهور شدرئيس P.K.K .توسط جناح جنگ ويژه به طرز مشكوكي به قتل رسيد
٤٢ . ر چشم از جهان فرو بستياخيهانونو عضو حزب دمکرات بود و در ساليه، اردال ايجمهور ترکسين رئينونو دومينونو، پسر عصمت اياردال ا
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سعي داشتند " تانسو چيلر"و پيالنهايي را كه از طريق نقشه. تر كرديمهاي فعاليتي و مبارزاتي خود را گستردهعرصه

" دميـرل "اين در حاليست كه ضربه مهلكي بر ژنرالها وارد آمد كه حتـي  . به اجرا در آورند، با شكست مواجه شدند

يـن  علت آن هـم بخـاطر ا  . اند تا به كمك آنان بشتابندحال آنان به آمريكا و اسرائيل پناه برده. شودرا نيز شامل مي

اين عامل سبب شد تا آنها به اسرائيل روي آورده و بـا آن قـرار   . است كه آنان قادر به كنترل فعاليتهاي خود نيستند

امـروزه، دميـرل بـراي    . نيز گواه آن اسـت " الشيخشرم"حضور آنان در جلسات . دادهاي نظامي را به امضاء برسانند

حكومـت تغييـر   . كننـد ا بحال نيز از آلمان تقاضاي كمـك مـي  نمايد و تانجام ديدارهاي رسمي به آمريكا سفر مي

ما در مقابـل آنـان بـه موفقيـت     . انداما اختالفات همچنان باقي مانده. وزيري رسيدبه نخست" مسعود ييلماز"يافت و 

. نماييميابيم و پيروزي را نصيب خود ميدست مي

بـراي از  ١٩٩٠هاي هنوز نقشهچه كسي مسئول قتل آنهاست؟ . ـ چهار ژنرال به قتل رسيدند

اگر مخالفان . بين بردنتان در جريان است و نتايج معكوس چنين پالنهايي هم قابل مشاهده است

كرد همچون بارزاني و طالباني را بر مخالفان و دشمنان تو بيفـزاييم، فـراوان بـودن جناحهـاي     

ي را از كجـا بدسـت   كنـد كـه چنـين قـدرت    مخالف تو، ما را وادار به پرسيدن ايـن سـؤال مـي   

ايد؟ آورده

حقايق موجود در اختالفات دروني دولت تركيه كدامند و چگونه اين اختالفان به نفع شـما  

كنند؟ نقش بازي مي
دهها جلد كتاب هـم  . توان از آن بحث نمودبطور مختصر نمي. اين مسئله پيچيده و همه جانبه است: رهبر آپو

چون آرشيو در دست دولت تركيه . اي كلي آنرا تحليل نمائيمتوانيم به شيوهميحتي ما هم ن. كنندكفاف آنرا نمي

تصفيه نيروهاي خودي در بـين  . كننداما نتايج حاصله از اين مبارزه، اعتقادات و باورهاي ما را تكرار مي. قرار دارد

هـزاران  . وجـود آمـد  هايي در صفوف ارتش تركيه بقتل. حكومت تغيير يافت. صفوف ارتش تركيه بوقوع پيوست

تمام اين حوادث نيـز بـا هـم مـرتبط     . بوقوع پيوست" فاعل مجهول"هزاران جنايت بنام . روستا خالي از سكنه شدند

مـان موشـكافانه و   اگر با حادثه شهادت رفيـق . دهمرا مورد بررسي قرارمي١٩٩٠حال بسيار ريزبينانه مسائل . هستند

. كرديم، احتمال از بين رفتن ما وجود داشـت به الزم را از آن كسب نميكرديم و نتايج و تجرحساس برخورد نمي

مبـارزه را ادامـه داديـم و    ١٩٧٨و ١٩٩٧و ١٩٧٦هاي گذشته ياد آور شدم كه به چـه شـكلي در سـالهاي    در بحث

را ١٩٨٠ــ ٨٢هاي سالهاي ها و نقشهارتباطات موجود بين دختر جوان و خلبان را چگونه بكار برديم و چگونه پالن

بايد نگذاريم هـيچ يـك از جوانـان پـا بـه      : گفتنددختر و پسر جواني پيدا شده بودند كه مي. در لبنان خنثي نموديم

و جنگ با اسرائيل در لبنان توانستيم ١٩٨٢اما بعد از جنگ . در واقع هدف اساسي آنها چنين بود. بگذارند" بوتان"

تانسو چيللر، دبير كل حزب راه راست ٤٣ DYP و نخست وزير تركيه كه پس از كشتن تورگوت اوزال و آغاز دوران ترور سياه و جنگ ويژه به عنوان بال

با شكست سخت حزبش از ٢٠٠٣در انتخابات سال . اعل مجهول در كردستان گرديدهاي فخانماني و جنايتسياسي رژيم جنگ ويژه مسبب تخريبات و بي

كه او نيز از عوامل جنگ ويژه است سپرد" محمد آغار"دبيركلي استعفا كرده و آن را به 



١٢٠

بينيم كه تركيه نيز در آن اگر اين جنگ را مجددا به ياد آوريم، مي. مهاي دوستي را در خاورميانه بوجود آوريپايه

قبل از اينكه اسرائيل، به لبنان حمله كند ديدارهاي فروانـي بـين ژنرالهـاي تـرك و اسـرائيل انجـام       . دخالت داشت

به همين . بردند و جايگاه مخصوصي داشتيمنفر از رفقاي ما هم در ميدان جنگ بسر مي٣٠٠گرفت، مخصوصا كه 

اسرائيل بعضـي از رفقـاي مـا را كـه اسـير گرفتـه       . دليل تصميم اعالم جنگ، تصميم مشترك اسرائيل و تركيه بود

همچنين نبايد . موضوع مهم از ياد نبردن نقش رفقايمان در مقابله با اين تهاجمات است. بودند، تسليم تركيه نمودند

گمانم در اين زمان بود كه سوريه قدرت و توانايي ما را درك نمود به . هاي تركيه به اسرائيل را از ياد ببريمكمك

. كنـد بخشي از حقايق ما را بـازگو مـي  " شقيق"هنوز هم بازتاب مقاومت در قلعه . مخصوصا كه ما مقاومت نموديم

ن بردن ما هاي تركيه ـ اسرائيل با اين جنگ كه هدف از آن نابودي و از بيهاي داخلي و نقشهبدين گونه تمام توطئه

اسـرائيل موفـق شـد تـا كنتـرل      ١٩٨٢دانيم در سال همچنانكه مي. ابعاد پالن و نقشه بسيار وسيع بود. بود، خنثي شد

بعضـي از آنهـا   . در اين بين تعدادي از رفقاي ما در بيروت به محاصـره افتادنـد  . تقريباً تمام لبنان را در اختيار بگيرد

بخش بزرگي از نيروهاي ما در مرز سوريه گرد هـم آمدنـد و بـه    . جات يافتنداتفاقي و بعضي ديگر هم با مقاومت ن

اي را در مجـاورت مرزهـاي   بعد از اين، كنگـره . اين طريق توانستند از تأثيرات ضربه وارد شده تا حدودي بكاهند

دف آنها ايجاد مانع سرسختانه به مبارزه با ما برخاستند، ه) دختر جوان و خلبان(توطئه چينان . سوريه برگزار كرديم

اين توطئه بخشي از توطئه بزرگ را كـه تركيـه طراحـي كـرده بـود،      . براي اعزام نكردن نيروي گريال به ميهن بود

جلـوگيري از اعـزام   ١٩٨٢هـاي جنـگ سـال    موضوع مهم در اين نكته قرار دارد كه يكـي از هـدف  . شدشامل مي

ع شد، نيروهاي ما خود را براي حركت بـه طـرف مـيهن    هنگامي كه اين جنگ شرو. به ميهن بودPKKنيروهاي 

را بدين شيوه و بسيار ١٩٨٢اما بايد جنگ سال . اطالع باشندشايد افراد بسياري از اين موضوع بي. نمودندآماده مي

از اين تاريخ به بعد، مقاومت ما و مقاومـت سـوريه هـر روز بـيش از پـيش نمايـان      . ريزبينانه مورد ارزيابي قرار داد

بعد از اين مرحله رويدادهاي لبنان بوقوع پيوست كه تاكنون نيـز  . اين مقاومت راه را بر مرحله نويني گشود. شدمي

توانسـتيم در مـيهن   . هاي داخلي حزب گذار نمـائيم ما توانستيم از اثرات اين جنگ و نيز پالن و توطئه. ادامه دارند

آگوست شروع شد اما بـا يـك ضـربه كـاري     ١٥نمودم كه با بحث ١٩٨٤ـ ٨٥ـ ٨٦از مرحله سالهاي . مستقر شويم

كردنـد كـه   ها را هـدايت مـي  چندين بازي سياسي در داخل حزب در جريان بود و كساني اين بازي. روبرو مانديم

تا اين مرحله نيـز آن دختـر جـوان و    . تواند در داخل حزب به اين شكل ادامه داشته باشدكردند گريال نميادعا مي

. اشخاص سرخورده ديگري در بين صفوف ما جاي داشتندخلبان و

آيـا دختـر و پسـر جـوان     . گر برگرديمـ بار ديگر به سرگذشت دختر جوان و خلبان توطئه

اي پيدا شدند كه تجربه شما با كثيره و خلبان را دوباره كنند؟ تازه
د يـا بـه عبـارتي ديگـر آخـرين      كـر هايش بازي مـي با آخرين كارتهمان دختر جوان است كه. نه: رهبر آپو

هاي بكار گرفته شده از طرف دختر جـوان، تـأثير   يكي از تاكتيك. گذاردهاي دولت تركيه را به نمايش ميكارت
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چنـين  . آمدنـد گذاردن بر روي عواطف و احساسات كادرهايي بـود كـه در درجـه اول مسـئول حـزب بشـمار مـي       

مشي معاويه خ اسالم مقايسه كرد كه به نمادي تبديل شد و آن هم خطهاي تاريتوان با يكي از نمونهوضعيتي را مي

مـا ايـن مبـارزه را بـا تمـام      . آنان به صفوف ما رخنه كردند تا بعداً در فرصت مناسـب مـا را از ميـان بردارنـد    . است

. رسانيمهايش به انجام ميسختي

. گوني هم باشدكنيد شايد ترسناكترين دگرـ شما از اين تجربه خود بسيار بحث مي
بدون اينكه انسان . امام قرار گرفتهاي عملي در برابر اين تجربهبا تمام وجودم و در عين حال با شيوه: رهبر آپو

. اي را بـراي دولـت در نظـر گـرفتم    تازه كاري را در اينگونه تغيير و تحوالت سخت مشاركت دهم، حسـاب ويـژه  

در اين بـين نيـز   . مان ايجاد كندحدانخواست اختالف در بين ما و متهمچنانكه قبال ياد آوري كردم، آن دختر مي

. رسيد كه در داخل كسي براي ادامه مبارزه مسلحانه وجـود نـدارد  اينگونه بنظر مي. به شهادت رسيد٤٤"عگيد"رفيق

مسلحانه گفت پس از وي چه كسي مبارزات دختر جوان مي. انداين وقايع مربوط به ده سال قبل است كه روي داده

نمود تا به فعاليت مسلحانه پايان داده شود، همچنين بجاي رفتن به كوهستان، جهت رفتن تالش ميدهد؟را ادامه مي

اما من در مقابل، با تمام توان و نيـرو  . هايش را در اين راستا قرار داده بودتمام تاكتيك. نمودبسوي اروپا تالش مي

بر اساس تصميات گرفته شده در كنگره مبارزات را گسترش داديم و براي ي سوم حزب را هدايت نمودم وكنگره

خروشـچوف و يزيـد و   "هـايي همچـون   در اين زمـان بـود كـه شخصـيت    . ها پرداختماولين بار به تحليل شخصيت

هـايي را دوبـاره مـورد    چنـين شخصـيت  . را عميقاً درك كردم، قبل از اينكه به زندگي من خاتمه داده شود"معاويه

ي حال بلكه تاريخ و نه شـخص  آنچه بايد تحليل شود، نه لحظه: آنگاه گفتم. مطالعه و تحليل قرار دادم

مسئله دختر مزبور بـه تمـامي   . بعد از اين، تحليالتي كلي را با استفاده از اين گفته ارائه دادم. ٤٥بلكه جامعه است

هاي بروكراتي كـه  مرتجع جامعه و شخصيتهاي فرسوده وآشكار شد و از طريق وي پرده از روي تمام شخصيت

هـايي  با قدرت و جسارت بسياري بـه مقابلـه چنـين شخصـيت    . اند، برداشته شدبا اينگونه خصوصيات اختالط يافته

حمله نويني را پايه ريزي كرديم و دولت هم براي اعـالم خاتمـه جنـگ    ١٩٨٨بعد از اين مرحله در سال . برخاستم

. اكتيزه كردن جنگ نوين بر عليه ما، دولت جديدي را مأمور مقابله با اين حمله كردتقليدي بر عليه ما و پر

اي با مخالفان و دشمنان ـ اما قبل از اينكه جنگ تقليدي بر عليه شما خاتمه يابد، به چه شيوه

انـد، چـه   كرديد؟ با دختر جوان و خلبان و نيز افرادي كه به صفوف شما نفوذ كـرده برخورد مي

آيا آنها را از بين برديد؟ ي داشتيد؟برخورد

٤٤ آگوست١٥يخيگام تاريشاهنگ و فرماندهيق عگيد، معصوم کرکماز، اهل شهر باتمان و پيرف
٤٥ است که در ياتيشخص به هدف محکوم کردن خصوصيکار بر رويعني. ل شديتبديستيت در جنبش آپوئيشخصيار بر روکيوهين فرمول به شيا

. ت از آن استفاده شديل شخصيتحليهاشد که در پالتفرمياصالحيوهين شيا. ا کنار نهادنشيت وجود دارند و نه حذف شخص و يشخص
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اكثريت حاضرين با حكم اعدام موافـق بودنـد و حكـم اعـدام نيـز      . اما آنها را دادگاهي نموديم. نه: رهبر آپو

. صادر شد

ـ آنها را اعدام نموديد؟ 
. هيچ شخصي را از لحاظ جسمي اعدام ننموديم. نه: رهبر آپو

. ـ آن دختر هم
مـا از اعـدام جسـمي    . ديدگاه و برداشت و شخصيت آنها را اعدام نموديم. ر هم اعدام نشددخت. نه: رهبر آپو

. آنها دست برداشتيم

. ـ بسيار عجيب است
الزم بود كه در قيد حيات . شدهاي مثبتي نمايان ميشايد در شخصيت آن دختر جنبه. عجيب نيست: رهبر آپو

هـاي مثبـت در وي   شـايد تـا حـدودي جنبـه    . نمـود ن مثبتي تبديل ميبه انساامكان داشت كه زندگي وي را . بماند

.ي ديگرش به مبارزه برخيزداش با جنبهشايد اين جنبه. موجود باشد

شود؟ـ آيا چنين ديدگاهي تنها دختر را شامل مي
لق مشي من نسبت به خاين ديدگاه و خط. هايي قائلمنه، من اهميت زيادي را براي چنين جنبه: رهبر آپو

.تمامي خلق. است

هـاي خـود تحـوالتي را    بعـد از اينكـه در تاكتيـك   . كشـيم ـ مجددا موضوع دولت تركيه را به ميان مـي 

دست زد؟هاي نويني را جايگزين نمود، به چه اقداميوجود آورد و تاكتيكبه

ر حاليست كه بعد اين د. كردهاي خود را تغيير داد و جنگ ويژه را اعالمدولت تركيه راهكار: رهبر آپو

يكي از . و نابودي ما را در برنامه خود جاي داد١٩٩٠دست گرفت و قبل از سال ها را بهاز اينكه كنترل زندان

دولـت، وكيلـي   . گرفته دولت تركيه، رويدادهايي بود كه در اروپا روي دادندهاي تاكتيك تازه درپيشنمونه

چون آنها بخشي از معماي . كار گرفتختر جوان ارتباط داشت، بهنام حسين يلدرم را كه با پالن و برنامه دبه

هاي مشهور آلمان را اعالم نمود و بعضـي از  تركيه بعد از اين مرحله دادگاه. دهنددولت تركيه را تشكيل مي

گوشان خـود،  بهبعضي ديگر از اشخاص مزدور را همچون نوكران و حلقه. رفقاي ما را در اروپا دستگير كرد

.گذاشتندان در صحنه باقيهمچن

مورد از حكومت تركيه پشتيباني كرد؟ـ آيا حكومت آلمان در اين 
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هاي وي در يك راستا مورد از حكومت تركيه پشتيباني نمود و با برنامهحكومت آلمان در اين . ـ بله، بله

" دوسـلدورف "مشـهور هـاي دادگاه. ٤٦آلمان انتقال يافت" دوسلدورف"به زندان " آمد"زندان . حركت كردند

آني که كشته . هاي وكيل را به اجرا درآورنداز دادگاه خواسته شده بود تا پالن و برنامه. [همان دادگاه بودند

هر دو پالن در واقع يك پالن هستند كه در نظر داشتند آن را . شد، كشته شود و آني که تسليم شد، تسليم شد

اين . هم در اروپا باقي نماند" آپوئيست"الزم است حتي يك نفر : ندنكته مهم اين است كه گفت. پراكتيزه كنند

آلمـان يكـي از   . ها در حكم اولـين جنـگ و مبـارزه مـا بـا آلمـان بـود       اين دادگاه. گفته شعار اصلي آنها بود

تا به آخر محفوظ نگه داشت و تركيه را راهنمـايي  " MIT"كشورهايي بود كه ارتباطات مستحكم خود را با 

هـا آمـاده   بعد از اينكه بعضي از طرفداران خود را در كـوه . به كار ما خاتمه دهد١٩٩٠تا قبل از سال كردمي

اي PKKيعنـي  . اي در مرحلـه ظهـور قـرار دارد   ي تازهPKKخاتمه يافت و " آپو"نمودند، اعالم كردند كه 

حـزب كمونيسـت   . كـار بردنـد  همان راهكار را در مقابل حزب كمونيست تركيه بـه . شده از نمونه تركيكپيه

مشي و خط فكري آتاتورك بنا نهادند اصلي را از ميان برداشتند و حزب كمونيستي جديدي را بر اساس خط

لنـين روانـه   .ا.سـوي و و دبيركل اين حزب را بر اين اساس كه نماينده حركت كمونيستي در تركيـه اسـت بـه   

.كردند

ـ از طريق كمينترن؟
تـر  تـوانم واضـح  مـي . در نظر داشتند كه همان برنامه را به اجـرا درآورنـد  . كمينترناز راه . بله: رهبر آپو

اي ساختگي را جايگزين آن PKKحقيقي و واقعي را از ميان بردارند و PKKدر نظر داشتند كه : بگويم كه

PKKنفر دوم فردي كه ادعا نمود كه . هاي كردي را در اختيار بگيرندبعد از آنهم كنترل تمام جنبش. نمايند

عالوه بر اين كـه  . طرفداراني را در اطراف خود جمع كرده است حقيقتاً شخصي باهوش و زيرك بوده است

. دولت تركيه وي را براي ايفاي چنين نقشي آماده نموده بود

آيا تو نقش وي را درك نكرده بودي؟ـ
هـا را مشـاهده   ايـن نشـانه  . گشتندهاي چنين نقشي در شخص وي هويدا بعضي از آثار و نشانه: رهبر آپو

اما چنين كـاري  . كرد تا حقايق خود را براي من بازگو نمايدهاي خود را قطع ميچندين بار حرف. كردممي

. نكرد

ـ نامش چه بود؟
.محمد شَنَر: رهبر آپو

٤٦ هر دو از زندان . از خود به دفاع پرداختنديقوياشده و با دفاعيهيدادگاه) ق فواديرف(طانيدر قيحيوعل) عباسقيرف(که در آن دوران کالکانيامحاکمه

ق در يهنگام صدور حکم تبرئه هر دو رف. ها پرداخت کردندرا به آنياز دولت آلمان غرامتيها را تبرئه کرده و در ازاآن٢٠٠٢آزاد شده و دادگاه در سال 

ا بودند هکوهستان
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ـ اكنون كجاست؟
دارد براي مـن بـازگو   در نظر داشت تا هر آنچه را كه در ذهن خويش نهفته. بعدها كشته شد: رهبر آپو

: گفـت امـا مـي  . كـردم تشويقش مي. اي را با تو در ميان بگذارمخواهم چند نكتهگفت كه ميبه من مي. كند

ترسي؟ بعد از گذشت مدتي آشكار شد كـه بـا   چرا مي. شدم كه من رفيق تو هستمبه او يادآور مي. ترسممي

شـيوه  ... . شتن از مبارزات مسلحانه و حتـي انقـالب  دست بردا: افكار وي اين بود. دشمن همدست شده است

اند تسليم شويم زندگي ما بايد مطابق خواست دولت باشد، همچون احزاب كمونيست كه خود را فريب داده

.كه از طريق اروپا تسليم حكمرانان تركيه گرديد تسليم شويم" حيدر كوتلو"و همچون 

كيست؟" حيدر كوتلو"ـ 
اينان به آنكارا رفته و تالش نمودند تا مرا نيز به همان تله . كمونيست تركيه بوددبيركل حزب: رهبر آپو

. هايي بودند كه به آنان اشاره كردماين موارد، همان نشانه. انديابي گشتهتمام مسائل چاره: گفتندمي. بياندازند

. چنين موردي روي داد١٩٩٠ل در سا. كار گيردنام ميانجيگري بهجالل طالباني هم خواست همان شيوه را به

بدون شك من نيز با تمام توان در مقابل چنـين طـرز فكـري بـه مبـارزه پـرداختم و بعـدها همچنانكـه گفـتم          

مان در کمـپ بـا ايـن مـورد در ارتبـاط      همچنين شهادت رفيق. اي مرا از بين ببرندخواستند كه با طرح توطئه

١٩٩٠كنم ايـن اسـت كـه در سـال     مهمي كه به آن اشاره ميمورد. اما توانستيم بر اوضاع مسلط شويم. است

.از من بودPKKبلكه جدا كردن و دور كردن . نبودPKKهدف آنها يعني نيروهاي امپرياليستي نابودي 

.اي رفرميستPKKاي تازه يا PKKعبارتي ديگر آفريدن بهـ
.اي رفرميستPKK. طور استبدون شك اين: رهبر آپو

بودند، تو را به قتل نرساندند؟كه تو را محاصره كردهليـ چرا در حا
كردند وجود من در چون اگر مسائل بر مسيري كه آنان نقشه آن را كشيده بودند، حركت مي: رهبر آپو

امـا چـرا   . توانست مرا از بـين ببـرد  آن دختر، خودش نيز مي. هاي سياسي براي آنان الزم بودميان چنين بازي

هايي را كه درست كرده بودم مانع از بـه  رفتم، مكانيزماگر از بين مي. گشتمروز مشهورتر مينكرد؟ چون هر 

همچنانكه بحث نمودم عليه سـربرآوردن شـخص   . حزب شخص دومي نداشت. شدكنترل درآمدن حزب مي

ز منظـر آنـان   هـايي نيـز ا  امـا خـأل  . اندكردند كه كنترل حزب را در اختيار گرفتهادعا مي. نمايمدوم تالش مي

هـا را تحـت   خاورميانـه و كوهسـتان  هاي اروپـا، گفتند كه بايد عرصهاين خألها چه بودند؟ مي. وجود داشت

رفـتم آنهـا   اگر من از بين مي. پذير نبودها نيز بدون من امكاناما دسترسي به اين عرصه. كنترل خود درآوريم

هـاي  نقشـه يافتنـد، ها نيز دسترسي نمياگر به اين عرصه. ها را به كنترل خود درآورندتوانستند اين عرصهنمي

گونه كه با حـزب كمونيسـت برخـورد    دولت تركيه در نظر داشت تا همان. آمداجرا درنميآنها با موفقيت به

نمود تا ما را ببلعد و چنگالش را در بدنـه حـزب   تالش مي. كرد در برخورد با ما نيز از همان شيوه پيروي كند
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در واقع اعدام كردن نقش دوم شـخص حـزب   . كه راهكارهاي من براي ممانعت از آن بوددر حالي. فروكند

آنهـا  . انـد حمالت گوناگوني را تدارك ديدند و اعالم نمودندكه مسائل را تحت كنتـرل خـود درآورده  . بود

حكايـت از ايـن   مـان در کمـپ لبنـان    شـهادت رفيـق  . نمودنـد كردند و خود را معرفي ميگونه وانمود مياين

چند موضوع سري را بر روي چند تكه كاغذي نوشته بودند و به بعضي از . ها و خطرات ناشي از آنها بودنشانه

اي كه براي اين منظور ترتيـب داده بودنـد، از   بودند كه با تپانچه يا با سم مرا در جلسهدختران سفارش كرده

پيکـار سـال   . هاي سياسي آنان نقش بر آب گرديـد رده و نقشهتصميمات اتخاذشده آنان را برمال ك. بين ببرند

هايي است كـه دولـت تركيـه بـر اسـاس آن      كنم و آن نقشهدر اينجا به نكته مهمي اشاره مي. چنين بود١٩٩٠

دستپاچه شده و بـا لكنـت   " محمد شنر"بعدها به اين نكته پي بردم كه چرا . را از ميان ببردPKKخواست مي

به سطحي رسيده بود كه بتواند بـه  . مسئوليت بزرگ و مهمي را برعهده گرفته بود. كردتگو ميزبان با من گف

نكتـه قابـل تـوجهي وجـود دارد و آن     . نقش آنان به اتمام رسيده بود و نابود شدند. مسائل دسترسي پيدا كند

د را در پـس نـام مـن    خو. صددرصد آپوئيست هستند. عياري هستنداينكه آنها ادعا داشتند كه آپوئيست تمام

كـردم كـه آنهـا حقيقتـا رفقـاي واقعـي مـن هسـتند و از بنيـاد شخصـيتي           من هم فكـر مـي  . پنهان كرده بودند

اوزال و فرمانـدهي  : چنـين سـخني را بـر زبـان رانـدم     ١٩٩٠بعد از ناكام ماندن حمله . مستحكمي برخوردارند

بعد از اين تاريخ يعنـي سـال   . اندا ما برخاستهنظامي و مخصوصاً فرماندهي ژاندارمري در كردستان به جنگ ب

پس از اينكه تركيه قراردادهايي را با نيروهاي كرد عراقي منعقد كرد، خواستند كـه مـا را در محاصـره    ١٩٩٠

١٩٩٢مخصوصـاً در سـال   . قرار دهند و با كمك نيروهاي كـرد مسـتقر در عـراق بـا مـا بجنگنـد و جنگيدنـد       

هاي تركيه با انگشتانشان نشان پيروزي در جنگي را كه پيروز نشده بودند تانكپيشمرگان كرد عراق سوار بر 

با عقد قراردادهايي . تر بوداسراييل به جنوب لبنان گسترده١٩٨٢از حمله سال . جنگي پليد بود. دادندنشان مي

ه بـه هـم ارتبـاط    هر دو حمله تا اين انداز. افسران ترك و اسرائيل در يك جبهه بر ضد ما به جنگ برخاستند

جنـگ تحميلـي از   . بـوديم موضوع مهم اين بود كه ما در اين مرحله از تهديدات داخلي نجات يافتـه . داشتند

اين جنگ را نيز به كمك . هايي را كه عليه ما طراحي شده بود، خنثي نمودخارج، اختالفات داخلي و توطئه

د اما نتوانسـتند تسـليميت و نـابودي و امحـا را بـر مـا       كساني كشته شدن. طالباني و بارزاني بر ما تحميل كردند

. تحميل كنند

بدون اينكه حتي كسي تسليم شود؟ ـ جنگي به اين شيوه،
تسليم طالبـاني شـده   . ها را در جنگ برعهده داشتبرادري داشتم كه فرماندهي يكي از جبهه: رهبر آپو

.بود و شرايط وي را قبول كرده بود

اش يا در معناي اخالقي و رمزيش؟حقيقيـ برادر، در معناي 
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معلوم . هاي ارتباطي با تركيه را باز كندطالباني در نظر داشت تا از طريق وي كانال. امبرادر حقيقي. ـ نه

اين افراد جزء كساني بودند كه در جنگ به محاصره . شده بودنداست كه هزاران نفر در اطراف برادرم جمع

نمود كه از طريق برادرم اين افراد را مطيع ساخته و بعدا به درگـاه آنكـارا روي   سعي ميطالباني . افتاده بودند

.آورد

ـ شما چكار كردي؟ 
تر كردم و براي مقاومت تدارکات بسياري نمودم و با استفاده بس را طوالنيمدت زمان آتش: رهبر آپو

.آمدمبر١٩٩٢ـ٩٣هاي هاي سالاز اين راهكار از عهده نقشه و توطئه

پس برادرت؟ـ
او قصد داشت تا به راهكارهاي سياسي متوسل شود و دم از . با وي با بردباري برخورد كرديم: رهبر آپو

قبل از اينكه چنين خطري . نموداي بود كه طالباني زمينه آن را مساعد مياين نيز راهكار تازه. زدليبراليسم مي

رسيديم كـه  ١٩٩٥ماييم و چنين خطري را برطرف نموديم تا به سال افزايش پيدا كند توانستيم آن را كنترل ن

هايي بود كه بارزاني اين نيرو خارج از كمك. هزار نفر به ما يورش آوردند٥٠ارتش تركيه با نيرويي بالغ بر 

بـات  هـا اث اين جنگ و عمليات. در اين عمليات نيز پيروز نگشتند. رساندندو نيروهاي ديگر پنهاني به آنها مي

به ١٩٩٠چنين دسايسي پانزده سال تا سال . استهاي داخلي وارد شدهاين نكته بود كه ضربه مهلكي بر توطئه

هم خط رفرميستي را كه با فراخواني طالباني و از طريق جمعي از رفقاي مـا  ١٩٩٠بعد از سال . درازا كشيدند

دليل بود كه به عمليات پاكسازي نيروهاي مـا در  به همين . با شكست مواجه شدخواستند پراكتيزه نمايند،مي

هاي كردستان محكم كرده بوديم و اما ما مواضع گريال را در كوهستان. درسيم، دياربكر و بوتان دست زدند

خـود را بـا   همچـون مـوارد قبلـي نقشـه و توطئـه     ١٩٩٦و اوايل ١٩٩٥در اواخر سال . توانستند مقاومت نمايند

اکنون نيز زمينه براي جنگ ما مساعد شده است و خطرات و تهديـدات  هم. د نمودندآمريكا و اسرائيل تجدي

اما ما هم چنين توانايي . اسرائيل قرار گيريمـهاي تركيهما بايد رودرروي نقشه و توطئه. اندبزرگ برطرف شده

هـاي گذشـته   ناکنـون همچـون زمـا   هـم . ايـم كنيم و تدارکات بسياري را انجـام داده و قدرتي را احساس مي

هايش را عليه ما در عرصه نمايد تا عملياتتركيه در حال حاضر سعي مي. كندخطراتي جدي ما را تهديد نمي

توانـد  اما نه در اروپا و نه در عرصه خاورميانه و نه در روسيه و حتي نه در آمريكا هم نمـي . كاراتر نمايداروپا

يـابي  هايي كه بـراي چـاره  در روزگار ما اين است كه تركنكته مهم. همچون گذشته اين حمله را پيش ببرد

.اند و اين طبيعت زمان حال استاميدشان را از راهكارهاي نظامي قطع كردهسياسي آماده نيستند،

سرنوشـت بـرادرت چـه    . كنم كه شايد تا حدودي ريزبينانه باشدـ پرسشي را مطرح مي

شد؟ 
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اي و خـانوادگي نكنـيم و بـه خـودفريبي دسـت      م روابط عشيرهاين است كه خود را تسليمهم: رهبر آپو

مشـي ملـي و سيسـتم    شايد برادرم از شخصيت خوبي برخوردار باشد يا كه فرمانده خوبي باشد اما خـط . نزنيم

قصد داشت تا قدرت و توانايي نامحـدودي  . كند كه رابطه برادري را در نظر نگيرمحزبي ما چنين ايجاب مي

يابي به پيروزي بلكـه از طريـق پيونـدهاي    خاطر من و نه از طريق جنگ و مبارزه و دستبهرا از همقطارانش

آپـو  ! كشـد برادر، برادرش را مـي : گفت كه. توانم چنين طريقي را قبول كنممن هم نمي. خوني كسب نمايد

مانـده و  عقـب كشـم تـو انسـان    تو را نمـي . هاي ديگران گوش ندهبه گفته: به وي گفتم. خواهد مرا بكشدمي

تو . فهميدوستي و نه از سياست و دموكراسي چيزي نميتو نه از ميهن... لوح هستي و چنين خواهي ماندساده

همان كشاورز گذشته هستي و مشكل است كه بتواني بسياري از مسائل مهم را كه بسيار پيچيـده و حساسـند،   

.درك كني

ـ حال كجاست؟ به چه كاري مشغول است؟
خاطر اينكه بتواند كارنامه فعاليتي آنهم به. اكنون به پرورش طيور و دامداري مشغول استهم:رهبر آپو

اي حـال عضـوي جبهـه   . عضويت وي در حزب را سـلب نمـوديم  . و مبارزاتي خود را دوباره بازنويسي نمايد

.است نه حزبي

ـ نامش چيست؟
.است" فرهاد"وي نام سازماني. است" عثمان اوجاالن"اش نام اصلي: رهبر آپو

پايان روز پنجم

روز ششم
ساز در ساز كنوني است و مشكلتحول" آپو: "كرديم كهـ قبل از اينكه به ما ملحق شوي از تو گفتگو مي

هاي تـو را كـه مـد نظـر قـرار      يابيتمام راهكارها و چاره. كنم كه مجبور به توضيح باشمفكر مي. زمان آينده

بنياد شخصيتي تـو و عملكـرد مـديريت حزبـي تـو      . هايي براي تغيير و تحولنديابيچارهدهيم، راهكارها ومي

اما اين موارد، زمان حال را شامل . سازندفلسفه و ديدگاه تو، فلسفه و ديدگاهي تحول. موضوعي براي تحولند

زمان حـال  سازي كه رهبري هاي تحولبدون شك شخصيت. تبديل خواهي شدسئلهشود و در آينده به ممي

ايـن تحـوالت از منظـر تـو     . شـوند شان در آينده، خود به معضلي تبـديل مـي  را برعهده دارند، با از ميان رفتن

صورت عالي عمـل  ها بهشود كه تو در هدايت تضادها و چالشحال نيز ديده مي. آورندوجود نميمعضلي به
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وجـود  كنم كه در آينـده مشـكالتي بـه   مياما من فكر . اي؛ چه در سطح داخلي و چه در سطح خارجينموده

.آيندمي

PKKدر داخل خود توانمند اسـت، در خـارج از   PKKطور كه استراتژي و تاكتيك همان: رهبر آپو

ايجـاد يـك   . خواهم دوست و دشمن را از همديگر تفکيـک کـنم  مي. نمايندهم توانمند و قدرتمند عمل مي

كـه ايجـاد   همچنـان . از ايـن موضـوع هـم مطلـع هسـتيم     . ر اسـت تدشوارتراشي بسيار دوست واقعي از دشمن

گونـه هـم در خـارج ايجـاد شخصـيت الزم بـراي خلـق و        شخصيت رفقا در حزب كار دشواري است همـان 

سازيم، ايجاد شخصيت رفقا را ميبه همان ترتيب در حزب، شخصيت. طرفداران حزب كار دشوارتري است

ما به همان اندازه براي آن اهميـت  . انقالب هم كار دشواري استبراي خلق و مشارکت دادنشان در صفوف

بـا ايجـاد حـزب، خلـق نيـز سـاخته       . شـود دهيم، حزب ايجاد مـي كه رهبري را شکل ميهنگامي. قائل هستيم

اين مورد بـه معنـاي وجـود    اگر خلق از حزب دور شد،. توان از همديگر جدا كرداين موارد را نمي. شودمي

اگر داراي شخصيتي انقالبي و سياسي باشي و يا اگر گـروه كـوچكي   . اشتباهات بزرگي استنقاط ضعف و 

اگر نتواني اين مورد . اي نمودخود باشي، بايد اين گروه را در اسرع وقت تودهداراي ايدئولوژي مخصوص به

ها و و ديدگاهشده در زندگي باشي و ايدئولوژيهاي مطرحتواني پاسخگوي پرسشرا به اجرا بگذاري، نمي

گونـه  تعـداد فراوانـي از ايـن   . يابندافكارت تنها به ذهن و خاطره تو محدود خواهند ماند و با تو نيز خاتمه مي

انـد بـدون اينكـه خـاطره و افكـار آنهـا بـه        شوند كه افكارشان را در خاطرات خود نگه داشـته افراد يافت مي

نظـر ايـدئولوژيكي بـه    از نقطـه . كارشـان هـم خاتمـه يافـت    همين خاطر با مرگشـان اف به. هاي خلق برسدتوده

وجـود آوري، بايـد در راه خلـق تـالش     هاي كوچك را بهنمايي تا دسته و گروهاي که تالش و مبارزهاندازه

گرفته ناقص خواهند اي توجه كني و از جنبه ديگر غافل شوي، به اين شيوه كارهاي انجاماگر به جنبه. نمايي

كني كه كالً خـط سـيري بـه ايـن شـيوه      هاي بزرگ نظري بيفكني مشاهده ميه تاريخ تمام انقالباگر ب. بود

.دارند

.ايحال پاسخ مرا ندادهـ تا به
شده تو قرار دارم و اجازه بدهيـد تـا سـخنانم را بـه     حال هم در چارچوب سؤال مطرحتا به. نه: رهبر آپو

گـرا  توجه باشي به انساني بروكـرات و عشـيره  ه باشي و به خلق بياگر تنها حزب را در نظر داشت. پايان برسانم

تنها در زندان خود محصور خواهي اگر خلق را مد نظر قرار دهي و رهبري را به كناري نهي،. شويتبديل مي

و در ايـن مـوارد جـزء پرنسـيپ    . ايـم يـابي نمـوده  اين نكات را هم به لحاظ تئوريكي و هم عملي چـاره . ماند

از اين لحاظ اشتباهات . حال بر اختالفات و تضادهاي خارجي نظري بيافكنيم. حال مسائلي عملي هستندهمان

ايـم و ارتباطـات   جاي دشمن تبـديل نكـرده  ايم و دشمنان را به دوست و دوست را بهفاحشي را مرتكب نشده

ايم خواه ه به مقوله دوستي نگريستهگونبا ديدگاهي رفاقت. ايمريزي ننمودهاي تاكتيكي پايهدوستانه را بر پايه
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گونه موارد چه در در اين. هاي ديگراين دوستان در صفوف خلق ما جاي داشته باشند يا در ميان صفوف خلق

بـدون شـك بعـد از    . ايـم مبارزات ايدئولوژيكي و چه در مبارزات سياسي برخوردي بنيادي و حساس داشـته 

. امطور عمد موجب بروز اختالفـات و تضـادها نشـده   من به. سازداي مشخص دشمن خود را نمايان ميمرحله

گونه اختالفات اند و نقش ما تنها دريافتن اينخودي خود و به حالتي طبيعي بروز يافتهگونه موارد بهبلكه اين

نـان  انـد، چ دست گرفتههايي كه هزاران سال است ابزار حكمراني را بهترك: كنماي را بازگو مينمونه. است

مبارزه گسترده و وسيع من براي نشان . در اينجا تناقضي وجود دارد. نگرند كه انگار تو وجود نداريبه تو مي

اگر چنـين تضـادي را بررسـي    . امچنين عمل كرده. دادن و شفاف نمودن اين تناقض و احياي اين خلق است

از يادرفته، از صفحات تاريخ حذف شده و سوي زندگي رهنمون نشوي، اين خلق سركوبننمايي و آن را به

شوند بايد زمينه را براي ظهور تضادها و اختالفـات  براي اينكه امكانات زندگي مهيا مي. رودشده و از بين مي

اگـر تـو چنـين تضـادهايي را بـه      . زندگي بر اساس وجود تضاد در حركت است و ادامـه دارد . مساعد نمايي

البته . مبارزه بزرگم براي چنين نكته مهمي است. نمودن زندگي استجمعناي فلكناري نهادي، چنين عملي به

تحـوالت احتمـالي را كـه    . شـود برداشـته مـي  قدم بعدي بر زمينه اين پرسش. شوداين اولين قدم را شامل مي

اند؟يابي همه تضادها كاربردي عملي دارند، كدامزني براي چارهحدس مي

يـابي  آنچـه بـه طريـق سياسـي چـاره     . نماييمميشود، با ايدئولوژي حل يابي ميآنچه با ايدئولوژي چاره

دهيم و در موردي كـه نيـاز بـه مبـارزه نظـامي باشـد نيـز بـه همـان طريـق           شود به سمت سياست سوق ميمي

بعضي از تضادها تنهـا بـا جنـگ    . ايمدر اين موارد نيز اشتباهات فاحشي را مرتكب نگشته. گردديابي ميچاره

يـابي  اگر الزمه چـاره . باره رهبري داراي نقشي اساسي و مهم و يكسوكننده استدر اين. گردندي مييابچاره

بايد جوهر و سطح تضاد را درك كرده و بهتـرين  . توان دم از راهكارهاي سياسي زدنميتضاد، جنگ باشد،

ان دهي بـه ايـن طريـق بـه     راهكار موجود را براي حل آن و همچنين توانايي الزم را براي حل آن از خود نش

گونه راهكاري را براي حل برند و هيچوجود تضادها پي نمياحزاب موجود ديگر به. يابي آنان بپردازيچاره

. كنـد آورد و هيچ موفقيتي را كسب نميوجود نميچنين برخوردي با تضادها چيزي را به. دهندآن ارائه نمي

آمدنـد كـه نيـاز بـه راهكارهـاي      ر سر راه اين احزاب بوجود مـي همين خاطر اگر چندين تضاد و اختالف ببه

. نمودندبردند و يا برعكس آن عمل مييا به جنگ پناه ميسياسي يا ايدئولوژيكي داشتند،

كني، كدامند؟ـ احزابي كه از آنان بحث مي
ا آغاز كرد كه زمان اي مبارزات مسلحانه ردر مرحله. توان چپ ترك را نام بردبراي نمونه مي: رهبر آپو

در ايـن بـين بعضـي از آنهـا مـدعي      . اين مورد يكي از موارد مهم شكست چپ ترك بود. بودآن فرا نرسيده

توان با استفاده از راهكارهاي بودند كه هيچ دليلي براي برپايي جنگ مسلحانه وجود ندارد و اختالفات را مي

. به همين دليل شكست خوردنـد . مستلزم جنگ مسلحانه بودكه زمان، يابي نمود، در حاليايدئولوژيكي چاره
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چون مسائل مربوط به فاشيسم و تركيه تنها به طريق جنگ مسـلحانه  . اما من چنين اشتباهاتي را مرتكب نشدم

تـوانم در ايـن مـورد    مـي . كنـيم حال از جنگ مسلحانه انتقاد مـي بگذريم از اين كه تا به. گشتنديابي ميچاره

. به من دستور بده تا هر روز عملياتي را انجام دهـم : گفتآن خلبان به من مي. برايت بازگو نمايماي رانمونه

هم يـك يـا دو سـه عمليـات را     حتماً. كردندجاي من بودند اين دستور را صادر مياگر يكي از افراد چپي به

به وي گفتم كه هيچ عملياتي را نبايد به همين خاطر. دادچيز را از دست مياما در آخر كار همه. دادانجام مي

نوعي به. اين در حاليست كه ارتباط با شخص دوم همچنان ادامه داشت. اين راهكار مرا نجات داد. انجام دهي

تفكيـك  . شدماگر چنين نبود در تضادها خفه مي.. شدگونه تضادها باعث رشد و شكوفايي من ميدرك اين

اگر . طور واقعي به هدايت اين تضادها بپردازيلحظات و الزم است كه بهدر اين. صحيح آنها مرا نجات داد

سـال  هفـده . سوي جنگ بود، بايد در حد بسيار مطلوبي خود را براي جنگ آمـاده نمـايي  جهت اين تضاد به

شويم و بيني كه به آرامي وارد مرحله جنگ ميكنم و حال هم مياست كه من چنين تضادهايي را هدايت مي

شـود بعضـي از   كه ديده مـي همچنان. مان با واردشدن به مرحله جنگ بر چگونگي هدايت آن نيز واقفيمهمز

شوند به همين خاطر در مدت زمان اندكي با شكسـت  رو ميرفقايمان در هدايت كردن تضادها با مشكل روبه

در ايـن  . استراتژيكي اسـت اين نيز نتيجه اشتباهات سياسي و نظامي و يا خطاهاي تاكتيكي و . شوندمواجه مي

مان درك نحوه ارتباط بين كارهـاي  يكي از داليل عظمت حزب. اممورد اشتباهات چنداني را مرتكب نشده

چنين سياستي را با ظرافت خاصي در داخل و خارج حـزب و خلـق و   . تاكتيكي و كارهاي استراتژيكي است

من در خاورميانه بر اسـاس چنـد اصـل محكـم نقطـه      حضور . ايمآوردهالملل نيز به اجرا درحتي در سطح بين

نكته مهم اين است كه چنين استراتژي صـحيح از آب درآمـد و سـند آنهـم     . استاستراتژيكي بنا نهاده شده

تواني از خود بپرسي كه چرا هـيچ يـك از احـزاب كـردي يـا تركـي در عرصـه خاورميانـه         مي. عمل ماست

اين مسئله بـه تفكيـك تضـادها از همـديگر و نيـز بـه مجـزا نمـودن         نماندند؟ اين به چه چيزي بستگي دارد؟

شـد و چنـين   خوشـي و آرامـي سـپري مـي    زندگي در اروپا بـه . امكانات راهبردي و هدايت آنها بستگي دارد

كـه احـزاب تركـي و كـردي ديگـر بـه اروپـا        در حـالي . اما پاي به آنجـا نگذاشـتم  . فرصتي برايم مهيا گرديد

ند كه يك وجب زمين در اختيار نداشتم اما اسـتراتژي كـه انتخـاب كـرده بـودم و بـر       هرچ. مهاجرت كردند

ي خاورميانه هرچند كردند كه در عرصهاي كه به برقراري آنها نياز داشتم، ايجاب مياساس ارتباطات دوستانه

توجـه  جالـب كننده اسـت و بـرايم  اروپا منجمد. كه با دشواري و زحمت فراواني همراه بودند، ماندگار شوم

اما نتيجه آن؟ تمامي احزاب كالسـيك بـا   . اين يك ديدگاه استراتژيكي است كه از آن پيروي نموديم. نبود

الزم است با افقي گسترده و بصورت ژرف اسـتراتژي را مـورد   . شكست مواجه شدند و من پيروز ميدان شدم

بازنگري قرار دهيم تا به خدمت استراتژي همچنين الزم است كه هر روزه تاكتيك را مورد . تحليل قرار دهيم

. در اين مورد هم توانستيم كارهاي مفيدي را انجام دهيم. درآيد
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حتـي  . استراتژي كه انتخاب كرده بوديم به پايه اساسي مـا بـراي ايجـاد ارتبـاط بـا اروپـا مبـدل گرديـد        

صورت گرفت بر اين اساس ان شد،ارتباطمان با روسيه هم كه در اولين فراخواني كه از طرف بلغارستان از آن

هنگام ديدار با روسيه ارتباط برقـرار كـردم بـدون اينكـه بـه پيـروي از حـزب        . با آنان هم مالقات داشتم. بود

اما روح خود . بدون اينكه به غرب متوسل شوم با قدرت و توانايي الزم به ديدار آنان رفتم. كمونيست بپردازم

بـدون اينكـه بـه كاريكـاتوري از     . احسـاس ديـدم  ن را نيز همچون يخ سرد و بـي آنا. را به آنان وابسته ننمودم

احزاب كمونيست تبديل شويم و يا هويت خود را از دست بدهيم و در آنان ذوب شويم ارتباطاتي را بر پايـه  

مـا بـا چنـين خطراتـي مواجـه      . زيرا احزاب كمونيست داراي چنين خطراتي هسـتند . دوستي با آنان بنا نهاديم

كه وابسته به شرق بودنـد  كه وابسته به غرب بودند در نهايت به غرب پناهنده شدند و كسانيكساني. نگشتيم

اما مـا روابطمـان را بـا شـرق حفـظ كـرديم بـدون اينكـه تسـليم          . ها پناهنده شدنددر نهايت تسليم و به شرقي

ايـدئولوژيكي و سياسـي دچـار    بـودن آنـان از بسـياري جهـات     چون كمونيست. شويمهاآنكمونيست بودن 

به اين طريق بود كه . ها تبديل ننموديماي براي دشمني آن دولتما بيماري آنان را به وسيله. بيماري شده بود

. داشتندبلغارستان و روسيه ارتباط خود را با ما همچنان نگه مي

مخصوصاً كه اكنون حزب . متري ادامه دهيشكل مستحكمتوانيم ارتباطات خود را با آنان بهحال هم مي

!هاي آنان قرار داردكمونيست تركيه در خارج از نقشه

چون كشوري غربي است؟ـ پس يونان چه،
شدني اما اختالفاتش با تركيه در ناتو و تحت سلطه اقتدار آمريكا حل. يونان دولتي غربي است: رهبر آپو

به . داشتي به يكي از دوستان و نزديكان ما تبديل شوندچشمبه خلق يونان اعتماد داشتم كه بدون هيچ. نيست

. يابد و اين دوستي بر اساس حق بنياد نهاده شده استتر شده و وسعت ميخاطر وجود تركيه دوستي ما عميق

اي فايـده و  هـا و ارتباطـات دوسـتانه   كنم كه داشتن چنين پيمـان فكر مي. اين نوع دوستي روا و مشروع است

ارتباطمـان بـا   . ياري را براي ما به ارمغان آورده و به كل جامعه بشريت خـدمت خواهـد نمـود   هاي بستوانايي

هـاي بسـياري را بـراي بـرهم زدن ايـن      اين در حالي است كه آمريكا و ناتو تالش. يونان بر اساس اصول بود

نيز ارتباطاتي را كه بر اما چرا؟ چون راهكارهايي را كه براي تضادهاي موجود ارائه داديم و. اندنمودهدوستي

.اندجا بودهپايه آنها ايجاد نموديم، كالً در زمان و مكان خود به

ـ پس ارامنه؟
از چندين خـط فكـري و ملـي سـطحي شـروع      . خود را دارندهاي مخصوص بهارامنه ديدگاه: رهبر آپو

حتي يك روستاي ارمنـي در ايـن   اگرچه در زمان حال. كنندنام ارمنستان ياد ميآنها از كردستان به. كنندمي

با مد نظر قرار دادن چنين واقعيتي نيز خاطرنشان ساختيم كـه بگذاريـد ارمنسـتان باشـد و     . مناطق نمانده است

اما ديدگاه و نحوه برخوردشان با اين مسئله باعث شده تـا بـر اسـاس يـك ديـدگاه تـاريخي       . كردستان نباشد
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ارامنه به ما اعتماد ندارند، بلكه به آمريكا اعتماد . هايي شوندديدگاهفرسوده به حيات ادامه داده و اسير چنين

رهبــر " آلـپ ارســالن تــوركش "داشـته و بــا بعضــي از طـرفين روســي ارتبــاط دارنــد و از طريـق آمريكــا بــا    

اين ديدگاه و سياست ملي قديمي ارمنستان بود كه باعث امحاي . هاي تركيه مذاكراتي را انجام دادندفاشيست

هـا را بـه   خواستيم ارمنـي ما مي. هايي هيچ پيروزي براي آنان دربر نداشته استچنين ديدگاه. ق ارمني شدخل

كـه وابسـته بـه    امـا كسـاني  . يكي از دوستان اساسي خود تبديل كنيم و بيشتر ارامنه نيـز چنـين نظـري داشـتند    

شـده از  ـ نقـش خواسـته  ي اينچنيني باشدكنم كه رهبر آنها وابسته به استراتژفكر مياستراتژي آمريكا هستند ـ 

حال موفق اما تا به. سوي خود جلب نمايندكنند تا آمريكا و تركيه را بهها سعي ميارمني. كنندآنها را بازي مي

مـا  . اما مسئله مهم شناخت صحيح طـرفين اسـت  . اي بردتوان از اختالفات موجود بهرهاز طرفي نمي. اندنشده

بين ما از اين لحاظ واقع. نام ايجاد رابطه خود را تسليم نماييمير در مسائل نيستيم كه بههاي درگهمچون طرف

هاي مهمـي را در  گامPKKما معتقديم كه استراتژي . كنيمهستيم و از خط استراتژيكي مشخصي پيروي مي

.يفي استرود و داراي تحوالتي كپيش ميبه آرامي بهPKKحتي ديپلماسي . داردجهتي صحيح برمي

آيـا متفقـان آنهـا نيـز بـا چنـين       . كنيدـ شما با توجه به اين توازن با مسائل برخورد مي

.توان از يونان نام بردكنند؟ براي نمونه ميديدگاهي با شما برخورد مي
يونانيـان در  . دهنـد نظر عملي تشـكيل مـي  ترين خطر را از نقطهها بزرگنظر يونانيان، تركبه: رهبر آپو

هـا بـر   ايـن ضـربه  . اندها صدها سال است كه تجزيه و از هم جدا گشتههاي مداوم تركه فشارها و ضربهنتيج

اند كاري انجام دهند تا اما يونانيان نيز در مقابل آنها نتوانسته. روحيه و طرز فكر يونانيان تأثيرگذار بوده است

. پردازيم، براي آنان چيز مهمي استين وظيفه ميحال كه ما به انجام ا. عمل آورنداز اثرات آنها جلوگيري به

هـا بـراي آنهـا    خطـرات ناشـي از تـرك   . پيونددها از طريق عملكردهاي ما به واقعيت ميرؤياي ديرين يوناني

خلق يونان خلقي دريانورد و هوشيارند و اهل فلسفه . اندهمچنان مايه ترس است، زيرا تاريخ را از آنها گرفته

اما خطر بسيار بزرگي نيـز آنهـا را مـورد تهديـد قـرار      . د و تمدن و علمي غني را دارا هستندباشنو معرفت مي

هـا را نيـز شـامل    ايـن ديـدگاه ارمنـي   . توانيم دوشادوش خلق يونـان حركـت كنـيم   همين سبب ميبه. دهدمي

آيـد،  ود مـي وجـ توان مشكالت و موانعي را كه از طرف ايـن كشـورها برايمـان بـه    همين دليل ميبه. شودمي

.برطرف نمود

ـ پس ايران؟ 
هاي بزرگ گام. هايي را در جهت برقراري روابط دوستانه برخواهيم داشتدر مورد ايران گام: رهبر آپو

همچنانكه معلوم . هاي عرب و در داخل عراق از طريق نيروهاي عراقي برخواهيم داشتديگري را نيز با خلق

تـر و نيرومنـدتر   آوريم و اين ديدگاه مـا عميـق  حساب ميتراتژيك خود بهعنوان متفق اساست ما سوريه را به

.شودمي
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هايي سياسي را با هـم  توانيم گاممي. دهيممان با اروپا نيز تا حدودي نرمش را از خود نشان ميدر روابط

آمريكـا و  جنگنـد مخصوصـاً  شـتابند و بـا مـا مـي    هايي كه به ياري تركيه مياما طرف. در يك راستا برداريم

. كنـد تركيه در استراتژي آنها جايگـاه مخصوصـي را اشـغال مـي    . كنندخود مشغول مياسرائيل، ما را بسيار به

جنگ مـا عليـه تركيـه، در    : گويمبه همين خاطر مي. خواهند تركيه نابود شودها نميهمين دليل اين قدرتبه

. راحل بعدي نيز همچنان ادامه خواهد داشتجنگ كنوني در م. عين حال جنگي عليه اسرائيل و آمريكاست

شايد تا حدودي اختالف نيز در بين اين . باشدپيمانانش ميشده تركيه و همهدف اصلي ما در استراتژي اتخاذ

خـود  اسـرائيل صـلح برقـرار شـود، اختالفاتشـان شـدت بيشـتري بـه        ـاگر بين سوريه. پيمانان بوجود بيايدهم

اگر اسرائيل اختالفاتش با . صلحي برقرار شود امكانات بيشتري براي ما مهيا خواهد شداما اگر چنين . گيردمي

بعد از اين ديگر به تركيه احتيـاج چنـداني   سوريه را مخصوصاً اختالفات نظامي را تا حدودي برطرف نمايد،

اين از ديـدگاه مـا نيـز    . تواند در مقابل تركيه تدبيراتخاذ نمايدنخواهد داشت و در اين شرايط سوريه بهتر مي

اگـر موضـع تركيـه در اسـتراتژي     . شـود آمريكا را نيز شامل مـي اين گفته،. آوردبار ميوضعيت مطلوبي را به

دهـد و بـه ايـن    اسرائيل جايگاه خود را از دست بدهد عمالً در استراتژي آمريكا جايگاه خود را از دست مي

به همين . آوردوجود ميند و اين ترس بزرگي را براي تركيه بهشكل شايد تركيه يكه و تنها در ميدان باقي بما

امـا ترکيـه تغييـر و    . خاطر تركيه سعي دارد تا روابط خود با آمريكا و اسرائيل را همچون گذشته حفـظ كنـد  

حسـاب  وجود بياورد را بـراي خـود خطـر بزرگـي بـه     تحوالتي كه در نتيجه جوي مملو از صلح و آشتي را به

ايم تا بر اساس ما اين قابليت را از خود نشان داده. شوندروز بيشتر ميبهنظر من چنين خطراتي روزبه . آوردمي

نشـين، قفقـاز، روسـيه، يونـان و     هـاي منـاطق عـرب   مان ارتباطاتي دوستانه بـا خلـق  وسعت و گستره استراتژي

هـا  پـذير بـا اروپـايي   از سياسـتي انعطـاف  ايم وهها ارتباط برقرار نمودبا تمام اين حوزه. بلغارستان برقرار كنيم

اگـر مـذاكرات   . سمت خود جلب نمـاييم هايي اروپا را بهايم در نتيجه چنين سياستكنيم و توانستهپيروي مي

اسرائيل به خوبي روند خود را ادامه دهـد و صـلح برقـرار شـود، از خصـومت اسـرائيل در مقابـل مـا         ـسوريه

و محاصـره اسـتراتژيكي بتـدريج بـه     PKKگيرد آن هم با حلقـه  ره قرار ميآنگاه تركيه در محاص. كاهدمي

. رسدمراحل پاياني خود مي

آيا هيچ ارتباطي در بين شما و ايـاالت متحـده آمريكـا برقـرار نشـده اسـت البتـه بـا         ـ

شما يا آمريكا؟) ابتکار عمل(انسياتيو
هـاي  هـاي آمريكـا از طريـق كميسـيون    امـه بعضي از ن. مالقاتي غير مستقيم وجود داشته است: رهبر آپو

. انـد عمالً ارتباطـات غيرمسـتقيم  . آيندبعضي از آنها از طرف موضع قدرت مي. رسدتلويزيوني به دستمان مي

يـابي ايـن مسـئله را    آمريكا چـاره . هاي تركيه موافق نيستعامجمعي و قتلهاي كشتار دستهآمريكا با سياست
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تركيـه هـم   . يابي با استراتژي و هـدف و مفهـوم وي سـازگار باشـد    ه اين چارهخواستار است، اما به شرطي ک

.كندتر ميمابين را عميقپسندد و اين اختالفات فيهاي آمريكا را نميهميشه ديدگاه

توجـه  . كنم شايد در چارچوب مباحثاتمان قرار داشته باشـد را خاطر نشان ميايـ نكته

هـاي  م از جنگ جهاني دوم به اين سـو، جهـان از جنـگ   كنشما را به اين نكته معطوف مي

اي كـه ايـن   بـه انـدازه  . روي آورده اسـت ) ايمنطقـه (هاي محدودتري محدود به جنگ

هـا در  توجه كنيد تمـام ايـن جنـگ   . هستند) ايمنطقه(جنگ محدود ١٢٠ها بالغ بر جنگ

هـايي روي داده  نكشورهاي جهان سوم و عموما در سـرزمي ـآفريقاـمناطق آسياي مركزي

حتـي ضـررهاي جنـگ اول و دوم    . که به دريا راه ندارند، نه در كشورهاي مجاور درياهـا 

جهاني متوجه كشورهايي شد كه داراي مرزهاي خشكي با اطرافيان هستند نـه كشـورهايي   

ايـاالت  . اما دولتهاي مجاور آبها چيزي را از دسـت ندادنـد  . كه داراي مرزهاي آبي هستند

سـوي  ايـن مسـائل مـا را بـه    ! متوجه هستيد! يكا چه چيزي را از دست داد؟ هيچمتحده آمر

سوي مالتوس و در نهايت به تئوري امحـا و نـابودي   دهد و بعداً بهپروژه برژنسكي سوق مي

ايـن مـورد هـم مـرا وادار     . شودها با استفاده از راهكار برپايي جنگ داخلي، ختم ميخلق

چـه ميزانـي خواهـان خاتمـه     . ا در مورد آمريكا پيگيري كنمهايت ركند تا دنباله بحثمي

ورتر به گمانم خواستار شعله. كردها و تركيه استمنظورم جنگ بينيافتن اين جنگ است،

.دقيقا همانند سارايوو، لبنان و ساير دول خاورميانه. شدن آتش جنگ است
انقالب كردها وسعت و دامنه بيشتري پيـدا  خواهد توان گفت آمريكا نميبا اطمينان كامل مي: رهبر آپو

زدن بـه  معنـاي ضـربه  ورتر شدن آتش انقالب كردها بهشعله. كند و با گذشت زمان از كنترل وي خارج شود

. خواهم دوباره آن را تكرار كنمام و نميمن اين موضوع را تحليل كرده. كيسينجر استـهاي برژينسكيپروژه

تا تركيه را مضطرب نمايد تا به او وابسته گردد و تركيه در حلقه وابستگي بـه او  اياالت متحده در نظر داشت 

هـاي آنهـا نقـش بـر آب     كنـد و سياسـت  ايران و عراق وسعت بيشتري پيدا ميانقالبمان در تركيه،. دور بزند

الت متحده در صدد به همين دليل ايا. كندآنها اين نكته را قبول ندارند چون حقيقتا آنها را تهديد مي. شودمي

هـاي بسـياري از   پشـتيباني . مبارزه ما به مبارزات چچن و يا بوسني شبيه نيسـت . جلوگيري از مبارزاتمان است

هاي ارسالي آمريكا به تركيه در جنگ عليه ما مقدار كمك. تركيه کردند تا بتوانند با جنگ ما را از بين ببرند

اما آمريكا از اين نكته . ر جنگ با شوروي كمونيستي بيشتر استهاي ارسالي آمريكا به ناتو داز مقدار كمك

با گذشت زمان، . تواند انقالب ما را از بين ببرد و از گسترش آن جلوگيري كندهم مطلع است كه تركيه نمي

خواهد جنگ گسترش پيدا كنم كه آمريكا نميهمين دليل هم فكر ميبه. يابددامنه انقالب وسعت بيشتري مي

امـا  . يابي شوند نه راهكارهـاي نظـامي  هاي سياسي چارهآمريكا خواهان آن است كه مسئله كردها از راه. كند

PKKاگـر تركيـه   . شودضررهاي بسياري متوجه آمريكا مياگر جنگ ادامه داشته باشد،. را هم قبول ندارد
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. رسانديز به آمريكا ضرر ميمذاكرات خود را شروع كند و راهکار سياسي را ارائه دهد، اين شيوه نPKKبا 

را سرداده است و حتي فراتـر از ايـن شـعار    " PKKنه براي بله براي مسئله كرد، "به همين دليل آمريكا شعار 

است و خواستند تا اين سياست را از طريق طالباني " ، نه براي آپوPKKبله براي "ديگري را نيز سرداده و آن 

هـاي  هاي آمريكـا در قبـال سياسـت   سياست. ، كليد استPKK. موفق نبودندكاراما در اين. پراكتيزه نمايند

PKKو از " چكـش تعـادل  "نـام  هايي را كه آنها بهتر بگويم سياستواضح. اندكارايي خود را از دست داده

ه كـ خواستند به مرحله اجرا درآورند نفع چنداني براي آنان دربر نداشت، همچنانطريق بارزاني و طالباني مي

شدن همين دليل آمريكا به اميد ضعيفبه. ها نفع چنداني دربر نداردهاي تركيه از طريق ارتش و ژنرالسياست

.ما و جنگ ما با سوريه است

هدفمان شناخت نحوه تأسيس حزب و حـل  مان،ـ امروز، از همان لحظات شروع بحث

حـزب  . گـرديم ه برمـي به همين دليل بـه لحظـات اوليـ   . اختالفات و شيوه مديريت آن بود

همچون گروهي داراي يك ايدئولوژي، شروع به فعاليت نمود و دو مسـئله در آن برجسـته   

اكنـون در  . گرايانـه دارد در هردو حالت نيز گرايشي چپ. گراييمسئله طبقاتي و ملي: بود

. گريالهايي از خانواده اربابـان هـم وجـود دارد   . اقشار متفاوتي وجود دارندPKKصفوف 

چگونـه  . گيرنـد بورژواهاو طبقات ستمديده جامعه هـم در آن جـاي مـي   نين از خردههمچ

ايد اين همه تفاوت و اختالف را در كنار هم سازش دهيـد؟ سياسـت بـه نظـر مـن و      توانسته

در اينجـا  . عبارت از منافع و اداره كردن و مديريت بر منـافع اسـت  دركي كه از آن دارم،

. منه حزب منافع نيز با هم برخورد داشته باشنداحتمال دارد كه با گسترش دا
در مورد اربابان كـرد بايـد   . شوداين موضوع جزو مسائل استراتژيكي و تاكتيكي محسوب مي: رهبر آپو

رهبـران آنهـا   . گفت كه اين طبقه عمالً هيچ نوع ايدئولوژي را ندارند و اگر داشته باشند بسيار ابتـدايي اسـت  

شـان  هاي استراتژيكي و سياسياين موضوع ديدگاه. و مورد قبول و اعتماد نيستندكنندبسيار ضعيف عمل مي

اند و خارج از نمايندگاني مشي سياسي را براي خود اتخاذ نكردهگونه خطاين قشر هيچ. شودرا هم شامل مي

را برعهـده  گرفتند، بيشـتر نماينـدگي نيروهـاي خـارجي     بايستي نمايندگي آنها را براي خود اساس ميكه مي

هـاي اصـلي   علـت ايـن دو مـورد،  . انـد اي مستقل را از خود نشان ندادهاراده. انداند و كاري انجام ندادهداشته

شايد تا حدودي نيروهاي عشاير را در پشت سر داشته باشند اما اين نيروها . دهندناتواني اين قشر را تشكيل مي

ق كرد نيز از نظر كميتـي، جمعيـت بسـياري دارد و نيـروي     خل. شوندنيز با گذشت زمان محدود و ضعيف مي

) شـود كه اربابان كرد را نيـز شـامل مـي   (ما خلئي را كه رهبران عشاير . شودكار اجتماعي بزرگي را شامل مي

ارزشـي همچـون   پاافتـاده و بـي  اين قشر نيروي حاكم نبودنـد و مسـائل پـيش   . ايماند، پر نمودهوجود آوردهبه

مـا نيـز در مقابـل آنـان     . ي خويش درآورده بودنـد فرقه و ايجاد چنددستگي را به صورت پيشهخرابكاري و ت

.وجود آورده بودند، كشف کرده و پر نموديمنيرويي با بنياد مستحكم را بنا نهاده و خلئي را كه به
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. اش در ميـان نبـوده اسـت   كني، گويي بارزاني با ميراث خـانوادگي ـ از خأل بحث مي

ـ انگار طال اي از ارتباطات پيچيده را با خود به همراه داردـ در ميان نبـوده  كه مجموعهباني 

. است
البته نفـع  . اي صحيح از اختالف بين بارزاني و طالباني سود جستيمبه شيوه. طورآنها نيز همين: رهبر آپو

.آنان را هم دربر داشت

ـ نفع آنها؟ چگونه؟
از لحاظ عيني هيچكدام از آنها . دهند كه بطور دايم با هم درگيرنديل ميـ چون اينها دو نيروي اساسي را تشك

ها متوجه در اين بين، زيان و آسيب اساسي اين درگيري. ها را به نفع خود خاتمه دهندتوانند نتيجه اين درگيرينمي

حل براي خلقي ن ارايه راهنقش ما در اين بي. گيري ما را براي منافع خود بهتر ديداز اين نظر خلق موضع. خلق است

حال مـا  . اندآنان نمايندگان گذشته. گشتخُرد مي) طالباني و بارزاني( هاي بوجود آمده بين آنها بود كه در جنگ

طالبـاني و  ( نيروهـاي ديگـر  . به همين دليل با گذشت زمان بر خلق بيشتر مؤثر واقع شـديم . دهيمحل را ارايه ميراه

. حتي ديپلماسي و سياسـت آنهـا نيـز اصـولي نبـود     . اندهاي خارجي و منافع خود بودهقدرتهميشه بدنبال ) بارزاني

اربابـان و  . شـود ناتواني هم باعث وابستگي مي. گيردبنيادي و ناتواني آنها سرچشمه ميهم از سستعلت اصلي آن

شايد بعضي افراد با . عهده بگيرنداي ماهوي برتوانند نمايندگي خلق كرد را به شيوهها و بورژوازي كرد نميفئودال

گر را رشود، مگر آنان كه نمايندگي واقعي طبقه كاآنان همراه شوند، اما رهبري واقعي عمالً بدست آنان ميسر نمي

اختالفات . كندخود را مشخص مياقداماتها را ارايه داده و حلبا هوشياري راهPKKدر اين ميان . برعهده دارند

رهبري خلـق را برعهـده گـرفتيم و ميـانجيگري بـين      . كرده و استراتژي خود را مشخص نموديممابينشان را درك

نظـر  هاي گذشته مدام باهم درگير بودند و تنهادر جنگ عليه ما اتفـاق در دوره. دار شديمبارزاني وطالباني را عهده

.داشتند و حال هم ما ميانجي بين آنها هستيم

محمد پسـري از  . يت محمد و استالين بحث بسياري كرديهايمان از شخصـ در حين گفتگو

و هـاي بازرگـاني  به عبارتي پسر يكي از قبايل بازرگان بود كه پروژه اتحاد بازار و راه. قريش بود

در تاريخ، رهبر و يا ايدئولوگي خارج از طبقات متوسـط جامعـه را بـه    . دار بودكارواني را عهده

دوزي بود كه به پسر نظامي تبديل شـد  استالين پسر كفش. فتتوان يااستثنا ميورتندرت و بص

. گشود تا مقدمات رهبري و فرماندهي وي را آمـاده كننـد  هاي نظامي ميكه راه را بر بروكرات

. هاي نظامي نيسـتي اي، شخصي از بروكراتكش و رنجديدهاي زحمتتو خود نيز پسر خانواده

. در چيست؟ منظورم راز تو است نه راز حزبچگونه رهبري خود را انجام دادي؟ راز آن
فكري آزاد را بنا نهاديم و سياست و پرنسيپ آنرا ساخته . تا حدودي اين موضوع را شفاف نموديم: رهبر آپو

. در حقيقت ما دشمنانمان را به خلق شناسانديم وكاري كـرديم تـا خلـق خـود را بشناسـد     . و آنرا به خلق رسانيديم

دومـين موضـوعي كـه هميشـه     . ان دوران كودكي به آن مشغول بودم، شناخت همديگر بـود موضوعي را كه از هم
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ات نبايد در خدمت دشمن مبارزه. اي كه متعلق به تو نيست نبايد آنرا انجام دهيمبارزه: ام اين است كهمدنظر داشته

. و در جستجويش هستيي آن رازي است كه تاين تعريف كوتاه و خالصه. محتوا نداشته باشباشد، حياتي بي

پايان روز ششم
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روز هفتم

احساسي عميق آكنـده از مسـتي و پيـروزي    .... بريـ تو در يك لحظه، در دو حالت بسر مي

چگونه در ايـن  .... ايتو هميشه بر لبه ايستاده.... احساسي عميق آكنده از ترسديگري دروني و 

برخـورد  » آپـو «چگونه بـا  » آپو«آيي؟ كني؟ چگونه با خود كنار ميوگانه زندگي ميوضعيت د

يي وجود داردكه در مركـز هـدف مراكـز امپرياليسـتي قـرار دارد و سـراغش را       »آپو«كند؟ مي

يـي شـفاف و   »آپـو «گيرند، بدنبالش هستند، مردي است كه مخفيانه در رفـت و آمـد اسـت،    مي

تو مرد سياست هستي ومردان سياست براحتـي دروغ  . مشكل استواضح آنگونه كه باوركردنش 

. كه تا اين حد صريح و آشكار اسـت، دروغ بگويـد  » آپو«كنم كه اين من گمان نمي. گويندمي

تواند دروغ نگويد؟ آيا واقعاً انساني عجيـب نيسـتي؟ وحـدت بـين زنـدگي      آيا سياستمداري مي

كه موضوعات ديگري نيز در ارتبـاط بـا زنـدگي    كني وپرنسيپ چيست؟ اما آيا هيچ احساس نمي

نظر تـو تحمـل   اي كه بهغير از آن زن مارگونهيعني زن ديگري به. وجود دارند؟ براي نمونه زن

نظر تو زن در بين دو گـره در رفـت و آمـد    خواهم بپرسم كه آيا بهمي. كردنش غيرممكن است

مچون ماري زخمي است كه نزديـك  كند و گرهي كه هگرهي كه مادر را نمايندگي مي: است

.بود تو را نابود كند
خود مشغول كرده است، بايد بگـويم كـه هـزاران دختـر وجـود      اگر اين موضوع تو را به) با خنده(: رهبر آپو

خـود مشـغول كـرده اسـت     حال اگر اين موضوع تـو را بـه  . كنيدارند كه جزو زناني نيستند كه تو از آنها بحث مي

گذار باشند؟ هر زني كه اعتمـاد  توانند در من تأثيرخواهي انتخاب كن و ببين كه آيا ميي را كه ميتواني هر زنمي

در ايـن مـورد نيـز بـا تضـاد و      . اين فراخواني من همچنان ادامه دارد. نفس دارد نزد من بيايد و با من مالقات كندبه

را با من حل كند و يا با تضادهايش دوشادوش ها و تضادهايشاگر زني بتواند چالش. اختالف بزرگي روبرو هستم

اي را در ذهن هـزاران  مشيمن اين خط. من حركت كند، او را تحسين خواهم نمود و به وي تبريك خواهم گفت

.دهمدختر قرار مي

ـ در درون حزب؟
. گيردز دربر ميشود بلكه تركيه و اروپا را نيمشي تنها حزب و جامعه كرد را شامل نمياين خط. نه: رهبر آپو

ام كه من هاند، هر چند كه بارها اين را تكرار كردبهمين دليل بسيار به من نزديك. اندزنان به اين نگرش من پي برده

. هرگز از هيچکدام از آنان راضي نيستم



١٣٩

هـايش را  ـ آيا تا بحال هيچ زني نزد تو نيامده كه قبل از رسيدن به تو تمام تضادها و چالش

ي نهاده باشد؟به كنار
ببخشيد اما شـايد كسـان   . اگر راستش را بخواهي در مورد اين موضوع بسيار شفاف و صريح هستم: رهبر آپو

آيا عيبي بزرگتر از اين وجود دارد كه با زن به خود خاتمه دهي؟. ديگر در اين مورد بسيار دورو باشند

. ـ در مورد من اين موضوع عيب و شرم نيست
آنچه كـه بـراي مـن جـاي     . كنيدكنيد، با خود زن را نيز نابود ميگونه كه خود را نابود ميهماناما : رهبر آپو

براي اينكه در چنين دامـي گرفتـار نشـوم، مبـارزات سـختي را      . اي روي دهدتأسف دارد اين است كه چنين مسئله

كنيـد كـه اينگونـه    يـد، مشـاهده مـي   اگر به نحوه ارتباط خود با زنانتـان نظـري بيفكن  . انجام دادم و با خود جنگيدم

بها، عشقي كه با اهداف بزرگ اين سواي عشقي بي. هاي ديگر استساز و بيماريارتباطات مملو از روابط بردگي

چنـين  . عشقي است كه بر اساس غريـزه و عقـده و افسـردگي بنيـاد نهـاده شـده اسـت       . زندگي هيچ ارتباطي ندارد

دنبـال آن ويـالن و   هايت نزد مـن پشـيزي ارزش نـدارد و هرگـز بـه     تمام عشق.اندمفاهيمي زندگي را تسخير كرده

دهـم  كنم و اجـازه نمـي  شكلي اصولي برخورد ميدر اين مورد هم در تئوري و هم در مبارزاتم به. سرگردان نيستم

ميـان  اي خـود را در معلـوم اسـت بـا چنـين شـيوه     . ها به من سرايت كنـد كه حتي يك ميكروب از اينگونه بيماري

گذار باشم؟ حال تـو بـه مـن گـوش فـرا      توانم بر زن تأثيراما در عين حال چگونه مي. امتضادهاي عميقي قرار داده

اما با اين همه مـن  . و در اين مورد امكانات فراوان و وسيعي در اختيار دارم. دهي و افكارم بازتاب وسيعي دارندمي

.توانم به يک مرد تبديل شومگويم كه نميمي

.را توضيح دهيدـ اين تضاد تازگي دارد و بايد آن
ي برخورد من اين ذهنيت يعني ذهنيت و شيوه. منظورم مردي بر اساس ذهنيت زن و مرد بودن است: رهبر آپو

مشي مردساالري را بر ما به اجرا گويند چگونه مردانمان خطزنان مي. كندبا مردبودن، سواالت بزرگي را مطرح مي

.گويد كه من مرد نيستمد اما اين رهبر ميآورندرمي

را درك كرده و بوسيله آن مجذوب وي شديم، آن عشقي نيست كه اين رهبر اي كه ما آنحتي عشق و عالقه

را به وضعيتي دچار اين موضوع آنان. او زن را دوست ندارد و زن نيز وي را دوست ندارد. را درك نموده استآن

اين برداشت و ديدگاه ما راه را بر روي افكاري نـوين و  . ها در تنگنا قرار گيرداطف آنها و عوساخته كه برداشت

مـن  . شودهاي سياسي من نيست بلكه ديدگاهي عيني و صحيح را شامل مياين مورد جزو بازي. گشايدتر ميعميق

بر . يشتر مايه تراژدي شما هستممن ب. گويم كه من در خور شما نيستمتمام دختران را مخاطب قرار داده و به آنها مي

ترسم كه مبادا گرفتار مي. ترسممن از شما مي. روز با شما زندگي كنمتوانم حتي يكاساس نگرشم به زيبايي، نمي

بلكـه عاشـق   . نكته ديگري نيز وجود دارد و آن اينكه شـما عاشـق مـن نيسـتيد    . دام بردگي و نقاط ضعف شما شوم

اين حقارت بزرگي در حق . طلبيد، نه همچون يك مردام ميهمچون شهرت و آوازهمرا. شهرت و آوازه من هستيد
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اما مـن يـادآور   . شوندام جمع ميكنند، در اطراف شهرت و آوازهدختراني كه خود را به من نزديك مي. من است

. تـو بدهـد  هيچ كس حاضر نيست دخترش را به: گفتاي هستم كه مادرش به وي ميزادهشوم كه همان روستامي

.آوردهيچ كس مرا به اين شيوه قبول ندارد و دخترش را به عقد من درنمي: گويممن هم مي. معلوم است

هـايي را  رهبـرم چـرا چنـين حـرف    : گوينـد شوندكه با حالتي سرشـار از تعجـب مـي   البته كساني نيز يافت مي

آيند، در اطراف شـهرت و  اطرافم گرد هم ميآنهايي كه در . كنم، حقيقت استزنيد؟ اما آنچه را كه بازگو ميمي

خود را به انساني ناتوان و يا شخصي كه زيبايي چنداني نداشته باشد، نزديك نساخته و با وي . آيندام گرد ميآوازه

.دهمگويم پرهيز از تمام دختران را براي خود مبنا قرار ميبهمين دليل است كه مي. كنندارتباط برقرار نمي

اي بين رهبر آپو و عبداهللا اي جديد و نيز با مبارزهميان با تضاد جديدي با لبهـ در اين 

يـك از آنهـا   كـدام . دو شخص در يك پيكر كه با هم اختالف دارند. اوجاالن مواجه هستيم

كنـد؟  ي انسان را تعيين مـي "آپو"ي رهبر و "آپو"شود؟ چه كسي نتيجه مبارزه بين موفق مي

ي انسان تبديل شد؟"آپو"الف ي رهبر به مخ"آپو"آيا 
يي كه رهبر است و ايـن يكـي از حقـايق    "آپو. "وجود دارند" آپو"كه معلوم است دو همچنان: رهبر آپو

ي "آپـو . "يي كه انساني ساده و زحمتكش و مبارز است و اين نيـز واقعيتـي ديگـر اسـت    "آپو"است و ديگري 

ي رهبـر از نحـوه   "آپـو "ارتباطم بـا  . كندبه وي خدمت ميحال نيزي رهبر را بوجود آورد و تا به"آپو"انسان، 

كه من شما تنها به يك كار مشغوليد، در حالي: گفتمبه رفقايم مي. ارتباطات شما نيرومندتر و توانمندتر است

ايد، در حالي كه من را نساختهايد، آنشما رهبري را براي خود يافته. دهمدو نوع كار بزرگ را با هم انجام مي

از خود من توانـاتر و نيرومنـدتر   امآنچه را كه ايجاد كرده. اماي بسيار دشوار بوجود آوردهرهبري را با مبارزه

امـا بـا   . امرا از دو جنبه نظري و عملي بوجود آوردهآن. دهماست و حال نيز مبارزه خويش را با وي ادامه مي

. تمام اينها نيز چندان از وي راضي و خشنود نيستم

! يافتم براي تفکيک و مجزا نمـودن خـود و خـود   اگر من جاي تو بودم، راهي را ميـ 

يكي از آنها موصع تندي . ها را نمايان ساخته استچون اين گونه مبارزه تاحدودي واقعيت

كه زن به موجودي بسيار آشفته و ترسناك تبـديل  طوريرا در برابر زن به ارمغان آورده به

گونه مبارزه تو را از اختالط با الطـاف طبيعـت كـه مادرمـان     ايناز طرفي ديگر. شده است

كنـد، بـراي اقتـدار و    يي كه بخاطر كردستان مبـارزه مـي  "آپو. "بهره نموده استاست، بي

مان بـا آن گـره   جنگد بلكه بخاطر احقاق عدالت و برابري در طبيعت كه آزاديدولت نمي

ايـن چـه معنـايي در بـر     . ورزدير اصرار ميكند و در طريق اين مسخورده است، مبارزه مي

بخاطر جنبه رهبريش از حق طبيعي خود دست بـردارد؟ طبيعتـي كـه از آن    " آپو"دارد كه 

( به عبارتي ديگـر همـان   . از طبيعت دارند" رواقيون"كنم همان برداشتي است كه بحث مي
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كه رمز موفقيـت را يـاد   تو . سياست و قانوننه ايدئولوژي و) نطفه نهفته در سرشت انساني ما

. كنياي در مقابل رهبرت ناموفق عمل ميگرفته
ترسـد كـه   از ايـن مـي  . ترسـد هراسد، از او مـي ي رهبر مي"آپو"ي انسان از "آپو. "بدون شك: رهبر آپو

از ي رهبر را "آپو"توانم ترس از اما نمي. امترس از رفقا و خلق را پشت سر نهاده. اش را بيازمايدحقوق طبيعي

.بين ببرم

اي كـم ارزش ماننـد شـما بـه     من قصد ندارم كه اين تضاد را به شـيوه . اين تضادي ريشه اي و مهم است

مـن از  . تا به آخر تدوام داشته باشد" آپو"من خواهان آن هستم كه درگيري و مبارزه بين اين دو . كناري نهم

ايـن  . گيـرم ست؟ اما از اين مبارزه هم عبرت مـي پرسم اين مبارزه چياز خود مي. برماين نوع مبارزه لذت مي

تواني بـا زن و فرزنـد و حـزب و    مي. امشود و مسايل ديگر را به كناري نهادهديالكتيك زندگي مرا شامل مي

اي برايم مهم است كـه فكـر   دولت زندگي كني، اما اين موارد براي من ارزش چنداني ندارند و اين به اندازه

ام و آنهـا  بسيار خوب با تضادهايم كنار آمده. شومتوجه بسياري معطوف كنم، ديوانه ميكنم اگر به آنان مي

كنم كه هيچ رهبري بجز من خود را به دو بخش باور نمي. امرا به نيرويي اساسي در زندگي خود مبدل نموده

هـيچ  . دهدرا تشكيل مياين يكي از اسرار م. تقسيم نموده و بطور دايم نيز به حركت و تكاپو ادامه داده باشد

بيند كه به انجام چنين عملي دست بزند و تا بحال تنها من اين جـرأت و  كسي چنين جسارتي را در خود نمي

اگر . آورم بر اساس اين تضاد شكل گرفته استاين عظمتي را كه بوجود مي. امجسارت را از خود نشان داده

چـرا فـرد ضـعيف و    . امتحـان كـن  . ني بزرگ خواهي شـد بر اساس چنين مفهومي به زندگي ادامه دهي، انسا

در آغوش مادرش بزرگ شده باشد، اين . كندچيز ميماند؟ چون از همان ابتدا خود را تسليم همهچاره ميبي

عشق به پول هم نوعي . عشق سريع و كم ارزش زن نيز نوعي ديگر از تسليميت است. نوعي تسليم شدن است

ه را كه تو حقش را نداري، برداري و يا در كنار آن قرار گيري، نوعي از تسليم در كل آنچ. تسليم شدن است

آنچه را كه . شودخطاها و عملكردهاي اشتباه نيز نوعي ديگر از تسليم شدن را شامل مي. دهدشدن را نشان مي

هـا  و ايـن توانم صدها نمونه را برايت بازگو كـنم مي. با رنج و زحمت خود بدست نياوري، تسليم شدن است

هاي تسليم شدن بنياد نهاده شده است و ايـن نيـز گويـاي ضـعيف     شخصيت شما بر پايه. همه تسليميت هشتند

من شخصي هستم كه هرگـز خـود را تسـليم    . مبارزه من با مبارزه شما متفاوت است. بودن شخصيت شماست

مقاومت و پايداري روحي . ه نيستسابقمقاومت و پايداري من در مقابل دشمنان كاري بزرگ و بي. امننموده

ايـن مقاومـت نيـز همـراه بـا      . اسـت هاي زنجيروار، بزرگترين مقاومـت و وجدانيم در مقابل اينگونه تسليميت

به تصرف درآوردن سعي و كوشش ديگران و يا چاپيدن و به خدمت خـويش  . انديشه و كوشش وكار است

اگـر چيـزي را   . پسـندد روح من چنين عملـي را نمـي  .هاي ديگران براي من كسر شأن استدرآوردن زيبايي

. پذيرمرا قبول نميرا لمس ننمايم، آنبوجود نياورم و آن
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را قبول داري؟بيني و آنپرسم، زن را در چه سطحي ميـ پس از رهبر آپو مي
مـن  . كـنم كـه زن مملـو از تضـاد اسـت     مـن مشـاهده مـي   . اي از تسليم شدن استزن زنجيره: رهبر آپو

من مي خواهم كه زن نه خود را تسليم كند و نـه كسـي تسـليم وي    . خواهم كه زن تسليم شدن را بپذيردمين

. شود

نه مرا فريب " نبيل"حال الزم است كه : گويدگرداند و خطاب به وي ميبه سمت رفيق مترجم رو برمي( 

ع مـدت زمـان درازي اسـت كـه     ايـن موضـو  . دهـد چون به اين مورد بسيار عالقه نشان مـي . دهد و نه خود را

گونـه امـورات خـود را اداره    بگذار به من اجازه دهد تا ايـن . خود مشغول كرده استهاي خاوميانه را بهخلق

).نمايم

شوي يا اين ارزش را از وي آيا تو براي زن ارزش قايل مي. امحال درك نكردهـ تا به

گيري؟مي
مبارزه و فعاليتم براي . گذارمن قايل هستم و به او احترام ميدر واقع من ارزش بسياري براي ز: رهبر آپو

بـود ايـن مسـئله را بـا زنـي      اگر چنـين نمـي  . دهددوستانه مرا تشكيل ميترين فعاليت انسانزن اولين و اساسي

ت دارم با معضالمن بخاطر اينكه زنان را دوست مي. شايد در اين لحظه وي را نشناسم.... . كردميابي ميچاره

من مردان . قصد ندارم كه از اين موضوع با عجله بگذرم. مسئله زن، مسئله زندگي است. شومآنان مشغول مي

دهند و هر روز با يكـي از  كه خود را بزرگ جلو ميمردان هاليوود و كساني. بينمبسياري را همانند خود نمي

موضوع ديگري وجود دارد و آن اينكه . ندي سينمايي بسر مي برند، بنظر من بسيار كوچك و حقيرزنان ستاره

شده باشد حيات و زندگي نيز مفقـود شـده   تا زن مفقود. زن در طول تاريخ مفقود شده و از دست رفته است

ايـن  . هـا زنـدگي كنـد   تواند با مـرده انسان نمي. اند مردگاني بيش نيستندزناني كه امروزه مانده. شودتلقي مي

بازگرداندن زن به زندگي موردي است كه بايد به آن مشغول بـود و در  . سازدمياي از ترس مرا آشكارجنبه

. شودواقع تنها با مبارزه ميسر مي

ـ منظورت كدام مبارزه است؟
مبـارزه هـم   . انـد زنان موجود هم يا همچون مارند يـا مـرده  . زنان حاضر و آماده وجود ندارند: رهبر آپو

بايد بكوشيم تا زني زيبا را بيـافرينيم و بـا   . واقعيت موجود را زيرو رو كنيمبايد اين . مبارزه آفريدن زن است

بلكه اگر زني را به برده خود تبديل كني، مايه ننگ . اين عيب و ننگ نيست. جسارت در راه زن مبارزه نماييم

از كـه هنگـامي . بزرگترين و دشوارترين كار و فعاليت ايجاد شخصيت زن است. است؟ ديدگاه ما چنين است

مرد توانمند و بزرگ كسي اسـت  :دهمكدام مرد از همه تواناتر و نيرومندتر است؟ جواب مي: من بپرسي كه

خواهم مبارزاتمان در اين خصوص بـا موفقيـت بـه پيـروزي     مي. كه زن نيرومند و توانمندي را بوجود بياورد

مادران دختران خود را پـرورش داده و  بعضي از. پرسمگاهي اوقات در اين مورد از خود سواالتي مي. برسد
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آورم اما زناني را كه مـن بوجـود مـي   . آورند و برخي از مردها هم صاحب و مالك چند زن هستندبوجود مي

كنم هيچ عيب وشرمي را دراين مورد مشاهده نمي. اند، تواناتر و نيرومندترندكه آفريده شدههزار بار از زناني

مهم نيست كـه  . چون اين كاري شرافتمندانه است و بايد تداوم داشته باشد. مكه وقت خود را صرف زن نماي

ولـي آفريـدن زنـي آزاد، موجـب نيرومنـد شـدن تـو        . صد در صد همسر و يا زني را براي خود بوجود بياورم

.تر استو اين هزار بار از يك زن برده و ناآگاه شرافتمندانه.شودمي

يا اين نوع زن باشد؟ مادرت زنـي توانـا و بـا قـدرت     تواند نمونه اي برـ آيا مادرت مي

اي از مادرت نيست؟ آيا زني را كه بدنبال آن هستي نمونه. بود
دعـواي وي نيـز بـدون    . دانسـت مادرم بجز دعوا چيز ديگري را نمي! نه، نه، نه) با عصبانيت( : رهبر آپو

. آگاهي و ترس بود

به عبارتي ديگـر  . تري در ارتباط باشدكليگيري تو در برابر زن با مسايلـ شايد موضع

اگر خصوصيات خلقي . گريبان است، مرتبط باشدبهتان با آن دستبا درد و آزاري كه خلق

بايسـتي نمونـه تـو را    گشتي؟ يا زنان ديگري ميمعمولي را داشتي، آيا بدنبال چنين زني مي

در . ن از آرامـي دارد اي اسـت كـه نشـا   عملي كنند؟ زن در طول تاريخ همچون رودخانـه 

. حاليكه مرد صعود و حركت است
آيا اين تحقيق است يا سوال؟: رهبر آپو

. ـ هم تحقيق است و هم سوال
زن بزرگترين نمونه عدم استقرار و . در مورد من بايد بگويم كه كامالً برعكس اين نظريه است: رهبر آپو

ين عمل به معناي آن است كـه تـو هـر چيـزي را از     اگر زن رادر چارچوب و قالبي قرار دهي ا. آرامش است

خواهد زنان را از ديدگاه خود و مطابق ميل و لذت هر كسي مي. اي استاين مسئله بسيار ساده. ايدست داده

از راه زنـان، جـوش و هيجـان و روحيـه     . دانـم را مـي تمام مردان به اين صورتند و من اين. و رفتارش، بسنجد

كند مظهر تمام وظايفي را كه احساس مي. كندروح ميود را همچون يخ، سرد و بيحيات خاموش كرده و خ

چنـين  . بنظر من اين كارها به تمـامي خـودفريبي اسـت   . دهدآيند، انجام ميحساب ميمردانگي و جسارت به

طـور  ساز و ديكتاتورمنشانه است و من برضد آنها هستم و بهمين دليـل اسـت كـه زن را ب   هايي بردگيديدگاه

كنم درعين حال مسايل مربوط به مرد را كه مسئله زن را بررسي ميهنگامي. دهموسيعي مورد مطالعه قرار مي

٩٩. %آوردمردي كه طبقات و جنگ و درگيـري و حتـي امپرياليسـم را هـم بوجـود مـي      . كنمنيز بررسي مي

ايـن همـه مسـايل بـا موضـوع زن در      . اين مردان هستند که طالبان جنگنـد . اندامپراتوران و حاكمان مرد بوده

اگر قصد داشتي كه از بار سنگين اين مسايل بكاهي بايد مسئله زن و طرز تفكر محدود مردانگـي را  . ارتباطند

ام خوبي از عهده آن برآمدهيابي كنم و بهخواهم كه اين موضوع را در درون حزب چارهمن مي. از بين ببري

امروزه اين سالح رابرداشته و به بهمين دليل است كه توانسته. رين سالح استام كه زن نيرومندتو ثابت كرده
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حل را براي مشكالت مرد از خـود نشـان   مبارزه و پيكار بر عليه مفهوم مرد، برخاسته است و توانايي ارايه راه

له و موضوع مرد دست يابي نماييم، اما هنوز با مسئايم مسئله و موضوع زن را چارهما اكنون توانسته. داده است

هـا در حـال   در ايـن مـورد، تضـادها و چـالش    . انددر اين مورد نيز تضادهاي عظيمي بوجود آمده. گريبانيمبه

طلبـي، مسـائل ايـن مـرد را در ارتبـاط بـا زن       اگـر آزادي و يكسـاني را مـي   . سرايت كردن به ديگران هسـتند 

ي مردهـا  مردي كه در وجـود همـه  . ستان زن قرار دارداي در دمرد، همچون بازيچه. يابي كنيتواني چارهمي

من اين نكتـه را بـر سوسياليسـمي    . دهداين مورد يكي از مسايل اساسي سوسياليسم را تشكيل مي. وجود دارد

بنظر . سوسياليسم تا كنون، زمان خود را به اين موضوع اختصاص نداده است. ام، اضافه كردمكه درك نموده

الزم است موضوع و مسئله زنان مورد ارزيـابي  . باشدز موضوعات اساسي و ماهوي ميمن اين موضوع يكي ا

دوست دارم كـه درايـن   . اي پيچيده است و بايد هميشه در اذهانمان جاي داشته باشدقرار گيرد چرا كه مسئله

دوسـت  اگر زني تحت كنترل من درآيد، هراندازه هم مـرا . مشي خود را نشان داده و توضيح دهممورد خط

هـاي بزرگـي   داشته باشد، هنگامي که بگويم اين زن از آن مـن اسـت، ايـن جملـه راه را بـر زيـان و خسـران       

من : گويندكنند و ميچون اگر من اين را گفته باشم، ديگران نيز به پيروي از من اين را تكرار مي. گشايدمي

به همين دليل برابري در بين آنان وجود . يستنداست كه همه براي اين آماده ناين درحالي. نيز زن خود را دارم

توانند بر غرايز خود حاكم باشند و به اين طريق در انـدك زمـاني خـود را    همچنين نمي. ندارد و آزاد نيستند

شـايد ايـن   . هايشـان بـاقي مانـده باشـد    بدون اينكه هيچ اثري از روح و انديشه. برندفراموش كرده و از ياد مي

دارد؟ اگـر بخـواهي مبـارزه    چگونه خود را در اين وضعيت شـيوه نگـه مـي   " آپو: "رح شودسوال براي تو مط

بزرگ و عظيمي را با اين مجموعه از مردها هدايت و اداره نمايي، بايستي با چنين ديدگاهي با مسايل برخورد 

.در اين خصوص قصد ندارم كه از محمد و استالين مثال بزنم. كني

.داشتـ محمد، سيزده زن عقدي 
كـه  هستند كساني. كنممن عقد اين تعداد از زنان را كاري درست و مهم ارزيابي مي. دانممي: رهبر آپو

حتي . گويم كه كار خوبي را انجام داده استچرا محمد به اين تعداد زن عقد كرده است؟ من مي: گويندمي

توان او را بـه عنـوان يكـي از    چون مي. ودآورد، كار اشتباهي نبرا نيز به عقد خود درمياگر چندين زن ديگر

من اين موارد را . با زنان همانند كودكان رفيق و يار بود، شخصيتي دموكرات بود. عاشقان بزرگ قلمداد نمود

. خواهم سوءتفاهم شودرا بيان كنم، نميخواهم آناي وجود دارد كه نمياما نكته. قبول دارم

ـ آن نكته چيست؟
.را بيان كنمه دوست ندارم آنگفتم ك: رهبر آپو

ـ پس حكايت استالين چيست؟
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مشـي  خـط . برداشت استالين از مردبودن، اين شخص را بسوي نابودي و غرق شدن سـوق داد : رهبر آپو

گونـه مـوارد   الزم بـود كـه در ايـن   . دادفكري وي علت اصلي خودكشي و انتحار چندين زن را تشـكيل مـي  

. آوردنتايجي را بدست مي

.استالين يكي از زنان خود را كه يهودي بود، كشتـ 
را نكشتم؟ اگر او را از » كثيره«چرا . شوندمسايل مربوط به زن با كشتن و از بين بردن حل نمي: رهبر آپو

. شدمبردم اشتباه فاحشي را مرتكب ميبين مي

هـا و يكـي از   ترسي؟ اشتباه يكي از واقعيـت ـ چرا به اين اندازه از ارتكاب به اشتباه مي

.هاستهاي ما انسانحق
. اگر به وجود خدا اعتقاد داري، الزم است كه ناتواني و اشتباه را قبول نكني: رهبر آپو

ي خدا هستي، آيا الزم است به خدا مبدل شوي؟"آپو"ـ آيا به دنبال 
.من انساني هستم كه به خدا اعتقاد دارم. نه: رهبر آپو

به نظر يك دروزي بهشت يعني رسيدن انسان بـه منزلـت   . است٤٧"دروزي"ـ عقيده من 

كند بلكه بايد به خدا نزديك شد و با وي يكي شوي و به اين نيز بسنده نمي. ديدن خداوند

.بياميزي
. من نيز داراي چنين اعتقادي هستم: رهبر آپو

ئله موضـوع و مسـ  . بار زن در بـين خـانواد  اما اين. گرديمـ دوباره به موضوع زن برمي

سـنجي، كـه   را مـي آن" فردريـك انگلـس  "كني، آيا همچون خانواده را چگونه ارزيابي مي

اي را كه تـو بـدنبال   و بازار و مالكيت حاصل شده است؟ خانوادهنهادي است كه از سرمايه

كنـي، بـه چـه شـكلي     شوي و رد ميگردي، يا در آرزوي آن هستي يا منکر آن ميآن مي

اسالم نيز ديـدگاه مخصـوص   . كرده عنوان اولين هسته دولت ياد مياز آن ب" انگلس"است؟ 

تو چگونـه بـا انتقـاد از گذشـته و     . طورهندوها هم همين. خود را در مورد خانواده داردبه

كني؟ريزي دوباره آن در آينده، با خانواده برخورد ميپايه
در دوراني . خود ديده استري را بهروابط و مناسبات خانوادگي در طول تاريخ تحوالت بسيا: رهبر آپو

. توانسـت اختيـار كنـد   از تاريخ، مردي متعلق به چندين زن بوده است و يا زنـي بيشـتر از يـك شـوهر را مـي     

نحـوه رابطـه و تغييـر    . اين شيوه ازدواج در زمان حال بيشتر مرسوم اسـت . همسري نيز وجود داشته استتك

تغييـر و  . آيـد مقـدس شـمرد   ا نبايد آنچـه را كـه الزم بنظـر مـي    ام. شكل آن مطابق اقتضاي مرحله مهم است

شـود؛  در زمان حال، خانواده از طرف دو قطـب اداره مـي  . باشندتحوالت يكي از ملزومات اساسي تاريخ مي

٤٧ ي آنان در پارلمان لبنان است وليد جنبالط نماينده.ي لبناني رواج دارداي اسالمي كه در ميان كردهاي آسيميله شده، فرقهکه در لبنان رواج دارديادهيعق

. گرددكه در عين حال مسئول آنان محسوب مي
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در واقـع ايـن نهـاد    . يادآور شده است، شركت كـوچكي اسـت  " انگلس"كه همچنان. يكي مرد و ديگري زن

هر . سرمايه مشخصي را دارد. ي شكلي از روابط هستندها نمايندهر كدام از اين قطبچنان بنا شده است كه ه

شـايد از نظـر امكانـات مـادي، مـرد      . دهند تا به اين طريق به حيات خود ادامه دهندرا تشكيل ميدو با هم آن

پـايش غرايـز وي را   زن نيـز پـا بـه   . شايد امكانات نيرومند ديگري نيز در اختيار داشـته باشـد  . توانمندتر باشد

به اين خاطر بوجود آمده تا هردو سـرمايه را  . داري استهاي سرمايهخانواده يكي از شركت. كندسيراب مي

. كنداما اين كمپاني نيز روز به روز ورشكستگي و نابودي خود را اعالم مي. اندوخته و به اين شكل دوام يايد

ايـن كمپـاني بـا گذشـت     . كنندهاي خود را منحل ميكمپانيسوم مردانكنم كه اكنون در اروپا يكفكر مي

اگر عشـق و محبـت در ميـان نباشـد و از بـين      . در اين بين موضوع ديگري نيز مطرح است. پاشدميزمان فرو

ايـن مـوارد   . شـود اي براي نابودي عفت وكرامـت انسـان تبـديل مـي    برود، عقد و ازدواج با زن تنها به وسيله

مـن خـود را در دام   . هـا در هراسـم  من از اينگونه ازدواج. نمايدنسبت به خانواده روشن ميهاي ما راديدگاه

اگر عشق و محبت نابود شود زندگي . سازمازدواجي كه عشق و عالقه در آن جايي نداشته باشد، گرفتار نمي

. ورزميدا بر آن اصرار مياما من شد. شايد اين ديدگاهم حالتي رمانتيكي داشته باشد. نيز با آن از بين مي رود

من همچون . ام اما هنوز قلب يك جوان و سر يك پير فرزانه را دارمسالگي خود قدم نهاده٤٨اگر چه من به 

كنم و قصد ندارم به تحقير آنان پرداخته و يك دولت و يا يك كارمند ناظر، با اين مسايل برخورد نميرييس

امـا مـن   . هـايم نسـنجم  راضي نيستم تا خود را با اخالق و پرنسيپ. به شكلي سطحي و سبك آن را حل نمايم

عفتي كند، به نوعي بيكه عقد و ازدواج، عشق را نابود ميهنگامي. حاضر نيستم كه عشق را نيز از دست بدهم

بـا مبـارزه بـه آزادي    . دهيم براي آفريدن زن آزاد استاي را كه انجام ميدر واقع مبارزه. شودتبديل مي

با آفريـدن زيبـايي، عشـق نيـز     . رسيمبا دست يافتن به آزادي، به زيبايي مي. يابيمميدست
مـن ازدواجـي را كـه بـر     . سـازم اين شعار من است و در مبارزاتم براي زن آن را عملي مي.آيدبوجود مي

زه و جنـگ  كنم كه مبـار من اين موضوع را درك مي. كنمهاي اصولي بنياد شده باشد، رد نميبعضي از پايه

يابيم و بدون آزادي نيز دوستي و جامعه و سياست در ارتباطند و بدون اين مفاهيم به آزادي دست نميبا ميهن

زنـدگي  . انسان برده، زيبا نيست و نازيبا و زشت نيز عاشق نيست. تواند ادامه داشته باشـد زندگي نمي

مبارزه ما مبـارزه در راه عشـق   : گويمت كه ميبهمين دليل اس. حساب آوردتوان زندگي بهبدون عشق را نمي

. است

در ابتداي بحثمان، موضوع تا حـدود بسـياري   . را درك كردمـ حال معنا و مفهوم آن

كني؟چرا ما را به آشفتگي دچار مي. شفاف نبود
. نيكتو عجله مي. موضوعي آشفته وجود ندارد. كنممن از انقالبمان، به انقالب عشق ياد مي: رهبر آپو
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عبارتي ديگر موضوع مورد بحث، نحوه ايجاد ارتباط خود به خود بـين زن و مـرد   ـ به

اين ديدگاه و نحـوه ارتبـاط بـا    . خود همزيستي آزاد يا ضديتي آزادارتباطي خود به. است

. سنجدچون اسالم به نحوي ديگر روابط بين زن و مرد را مي. شريعت اسالم در تضاد است
فكـري  ها و خطگاهزندگاني محمد جداي از ديد. اهم اين موضوع را به بحث بگذارمخونمي: رهبر آپو

كـه محمـد سـيزده زن را بـه     شود، در حاليدر شريعت از چهار زن بحث مي. شده اسالم كنوني استتحريف

با زور اند، نه كه معلوم است با خواست و اختيار خودشان به ازدواج تن دادههمچنان. عقد خود درآورده بود

توضيح اين مورد تا اينجا كـافي  . اما شريعت بعدها ظهور كرد. اين نكته مهمي است. و فشار و بدون ميل آنها

. است

اما پيشـينه تـاريخي   . اي و با خود به مبارزه پرداختيـ تو در مقابل خود و حزب ايستاده

. وجود داردطوالني مدتي در كردستان با چندين علت بزرگ و اصلي تاريخي و اجتماعي

پردازي؟ هاي خانواده، عشق و مفاهيم زن و مرد ميمشيچگونه به مقابله با برداشت و خط
گويم جلوگيري از بهمين دليل مي. فروپاشي جامعه كرد، فروپاشي و نابودي كل بشريت است: رهبر آپو

. به جامعـه انسـاني اسـت   داشتن آن به معناي موفقيت و دميدن مجدد روح زندگي فروپاشي جامعه كرد و نگه

نهم، براي جلوگيري از نابودي انسانيت در جامعه ما است خلق را بنياد ميكه شخصيت خود و حزب وهنگامي

مزوپوتاميا مهد انسانيت : اي دارم و آن اين است كه در اين خصوص گفته. تا اين انسان بتواند دوباره بپا خيزد

افكار . را به مهد انسانيتي نوين تبديل كرد بايد دوباره آن. شده استاست اما حال به گورستان انسانيت تبديل

. هاي تمدن انساني ظهـور يافتنـد  دراينجا و اين مكان اولين نشانه. پرورانممهمي را در اين خصوص در سر مي

ستاخيزي حال اگر بتوانيم ر. اما در همان مكان نيز اين دستاوردهاي انساني مدفون شده و به گور سپرده شدند

در اين مكـان بنيـاد جامعـه و    . را در اين مكان بدست بياوريم، گامي مهم و باارزش براي انسانيت خواهد بود

در همين مكـان نيـز از   . اندتمدن، حق و حقوق، سياست و روابط اجتماعي و حتي روابط نظامي بوجود آمده

هنر و اديان نيز . انسانيت به ارمغان خواهيم آورداگر دوباره آنها را احيا كنيم، دستاورد مهمي براي. بين رفتند

كه اما هنگامي. انداز اين منطقه به ساير مناطق جهان پخش شده، نشو نما كرده و به ملك انسانيت تبديل شده

. را از بـيخ خشـكاند  ي آنانسانيت در قالب اسـتعمار و تمـدن غـرب بـه ايـن منـاطق بازگشـت، رگ و ريشـه        

. توان دوباره به احياي اين سرچشمه پرداخت تا فوران كندمي. ا خشكاندندسرچشمه پيدايش خود ر

. ملت كرد. دهي و آن هم مسئله ملت استسوي مسايل بزرگي سوق ميـ تو ما را به
در اوايـل پيـدايش   . تاريخمـان، تـاريخ شكسـت اسـت    . از جوانب تاريخي آن بحث نمـوديم : رهبر آپو

هاي مزوپوتاميا به همديگر رسـيدند  هاي زاگرس و دشترشته كوه. رسيدندها به همها و كوهانسانيت، دشت

اين زندگي را پسنديده و روستاها و شهرها و پس از آن دولت را . و اينگونه انسان كرد به كشاورزي پرداخت

بعد از اين مرحله تاريخ ورق خورد و پسروي كرد و چرخ روزگار بـه سـمت عقـب چرخيـدن     . تأسيس نمود
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پس از اينكه تـاريخ بـر   . ها پناه ببردستاناين واقعيت، خلق را ناچار نمود كه دوباره به آغوش كوه. دآغازكر

ها انجام مي داد، حفاظـت از خـود   وي ظلم روا داشت و در حق وي سنگدلي نمود، تنها كاري را كه در كوه

. اين تاريخ خلقم است. كندها از خود محافظت ميچهار و يا پنج هزار سال است كه در اين كوه. بود

بلكه از ديدگاه سياسي بـه  . كنيمنگاري بررسي نميـ در اينجا تاريخ را از ديدگاه تاريخ

العملـي در كردهـا   كنم كه فشارهاي وارده تاريخي چنـان عكـس  من فكر مي. نگريمآن مي

هـاي سـركوب شـده نسـبت بـه      خلـق . بوجود آورده كه بيشتر به تاريخ خود پايبنـد باشـند  

هـدفم از بحـث در مـورد    . تر از ساير هستندهاي ديگر بيشتر پايبند گذشته بوده و بستهلقخ

. مسايل تايخي، بازخواني بخشي از تاريخ كرد است
كردهـا بـه مثابـه يـك     . جانبه اين مسايل را مورد ارزيابي قرار دهـيم توانيم به صورتي همهمي: رهبر آپو

ها، فارس. انداما به پايان آن نرسيده. ا در ابتداي راه انسانيت قرار دارندآنه. انداجتماع پيشرفت چنداني نكرده

در كـل ايـن مراحـل،    . ها آمده و حال نوبت آمريكاستها، مسلمانان، ترك و عثمانييونانيان، روم و ساساني

داري يـا  بـرده جامعه كرد مراحـل  . اندو زندگي بسر بردهاي ابتدايي باقي ماندهكردها همچون كرد و به شيوه

اين . بلكه از كمونيسم ابتدايي به فئوداليسم گام نهاده و در اين مرحله مانده است. بورژوازي را نگذرانده است

اي كـه در مراحـل   گونـه سـاده و ابتـدايي از جامعـه    اي اينباشد، جامعهخصوصيت از برخي جهات مثبت مي

بهمين دليل است كه من براحتي خلق را . يرومندتر استداري غرق شده باشد،توانمندتر ونداري و سرمايهبرده

باشد و اين نيـز  داري بر روي اين خلق بسيار اندك ميداري و سرمايهتأثيرات مراحل برده. انگيزمبه قيام برمي

.گشايدبه آساني راه را بر سوسياليسم مي

را اندوختـه  داريداري و سرمايههاي مراحل بردهرسد كه خلق كرد، سنتنظر ميـ به

اي ايزيدي آيا براي اين مورد، از افسانه. هاي بر روي زمين هستندترين انسانكهننكرده و

هاي گويد اولين انسان در روي زمين كسي است كه از يكي از قطرهكني كه مياقتباس مي

خـاطر وجـود   بـه . باشـد عرق پيشاني اولين كشاورز آفريده شده كه همان آدم پدرمان مـي 

عبارتي ديگر نشـان  به. ورزنداي است كه بر كشاورز بودن جامعه كرد اصرار ميافسانهچنين

ترين مرحله از مراحل آرامـش و ثبـات در   ا مرحله فئوداليسم دارد كه مؤثرترين و طوالنير

آورد افسانه از عرق پيشاني چوپان بحثي به ميان نمي. دهدزندگاني انسان كرد را تشكيل مي

. گويدپيشاني كشاورز ميبلكه از عرق 
ديدگاه من بـا ايـن نظريـه فاصـله     . گويد و ديدگاه من نيز به آن نزديك استتاريخ چنين مي: رهبر آپو

اين جمله را كسـي بـه مـن گفـت كـه      . گويند كه افكار تو نزديك به زردشت استبرخي مي. چنداني ندارد

ل مي گويم الزم نيست تمام مراحل جامعه كـرد را  به اين دلي. تحقيقاتي را در مورد زردشت انجام داده است

حقيقت اين است كه خلق كرد شيوه زندگاني ابتدايي و طبيعي خـود را حفـظ نمـوده    . مورد بررسي قرار داد
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تواند بـه  به همين علت مي. در واقع چنان ميراثي را در خويش انباشته نكرده است كه در آن غرق شود. است

انسان كـرد بـراي ايـن امـر     . گر خواستي كه انسان جديدي بيافريني به كردستان بروا. انسان نويني تبديل شود

براي انساني كه زير . اين در حاليست كه پروسه آفريدن انسان جديد در اروپا بسيار دشوار است. حاضر است

ين دليـل  به همـ . پروسه آفريدن انسان جديد، كار دشواري است. يوغ بردگي قرار داشته باشد، نيز چنين است

از بوجود نيامـدن امپراتـوري در ايـن    . بينممن خاك ميهنم را همچون ماده خامي براي ايجاد انسان جديد مي

موضـوع  . كنمهاي مثبت و بزرگي را در اين مورد مشاهده ميكنم، بلكه بر عكس جنبهجامعه به بدي ياد نمي

جديد و جامعه نويني را بر عهـده بگيـرد؟ مـن    تواند نمايندگي انسانمهم اين است كه آيا اين انسان كرد مي

نگـري؟ بـراي اينكـه    تواني بپرسي كه چرا اينگونه سرزنده و مصـر بـه خـود مـي    مي. انديشمبسيار به خود مي

به همين علت بر من واجب است كـه در  . نه تنها براي كردها، بلكه براي انسانيت. اي نوين بوجود بيايدجامعه

.حساس باشمبرابر خود و تاريخ خلقم

ايـن  . داري و بورژوازي و از تاريخ دولت هم آزاد بـوده اسـت  ي كرد از بردهـ جامعه

ها و اختالفات بر سـر  جامعه كه از چنين رژيم و مراحلي خالصي يافته است، تسليم درگيري

خيـال نيـز   . به دارازي تاريخ خود خياالتي داشته اسـت . به كنترل درآوردن آن شده است

نظر تو چگونـه  به. گيردخود ميگردد و در اين حالت افسانه رنگي ادبي بهانه ميبدنيال افس

است از ادبيات كردي حرف بزنيم؟
هاي ديگر را كسب كنـد  اگر خلقي اين همه مبارزه كرده باشد، بدون اينكه خصوصيات خلق: رهبر آپو

گذر كرده باشد، اين خلق تنها بـا خيـال   اند،را سپري نمودههاي ديگر آنو يا بدون اينكه از مراحلي كه خلق

خلقي وجود دارد كه آزاد نيسـت  . در اينجا نكته حساسي وجود دارد. تواند به حيات خود ادامه دهدخود مي

. اين يك نوع خيال است. كندخود را آزاد قلمداد مياما

ـ چرا به اين وضعيت دچار شده است؟
خلـق كـرد در هـيچ كـدام از     . دهـد از حقايق را تشـكيل مـي  آنچه را كه بازگو نمودم بخشي : رهبر آپو

داراي نوعي آزادي . پرور استها هم گذشته باز اين خلق، خلقي خيالاز اين. مراحل خود را نگنجانده است

سر بـرده اسـت، امـا پيـروز     رغم اين آزادي نيز اشغال گرديده و هميشه در حال جنگ بهاما علي. طبيعي است

سـطح تضـاد و   . سبب نيز اين خلق دچار چنان بردگي است کـه از درك آن عـاجز اسـت   به اين. نشده است

ها آنهـا را  كنيم تا به اندازه درك وي از واقعيتالبته ما تالش مي. كندهاي اطراف خود را در ك نميچالش

كالً با خيال اين مورد. مطلع و آگاه نماييم تا آزادي مصنوعي وساختگي وي را به آزادي واقعي تبديل نماييم

توانم بگـويم كـه زنـدگي مـن عبـارت از خيـالي       اگر از مورد ديگري بحث ننمايم مي. و اتوپيا شروع ميشود

اين ديـدگاه مهمـي   . انساني آكنده از اتوپياهاي عظيم است، واقعيت است" آپو"اينکه گفتم که . بزرگ است
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ي نيسـتم، بلكـه خيـال و رمـان زنـدگي را      ي واقعيت زنـدگ در اصل، من نماينده. اين هم واقعيت است. است

. خوانم، زيرا زندگاني من خود رمان استبهمين دليل چندان داستان نمي. كنمنمايندگي مي

اي؟را ننوشتهـ چرا آن
اين هيجان و جوش و خروش و جواني و تـرس و مبـارزه و   . را بنويسيخواهي آنحال تو مي: رهبر آپو

اين گونه از احساسات در اشخاص ديگر بندرت . آوريم، به رشته تحرير درميبرعشقي را كه در آن بسر مي

اما اكنـون زنـدگي و حيـات    . ها را دوست داشتمدر ايام گذشته خواندن كتاب و بازخواني آن. شوديافت مي

اين ديدگاه. امانجام دادهPKK، موردي که در سطح به مورد ديگري اشاره كردم. جاي آنرا پر نموده است

ها نمونه ديگر وجود دارند كه هر كدام ميليون. نه تنها در سطح تركيه نه، بلكه به اروپا نيز سرايت كرده است

ما زندگي را به رماني تبديل نموديم . از آنها سطري از اين داستان را اشغال كرده است و اين نيز واقعيت دارد

به همـين  . ايمگونه تبديل ساختهنوعي زندگي رمانپرستانه را بهزندگي نابود شده منفعت. و اين جالب است

. توانسـتم رهبـري را هـدايت كـنم    بود مـن نمـي  گونه نمياگر اين. شونددليل همه از اين زندگي سرمست مي

با اطمينان خاطر بايد گفت كه بنياد ادبيات و هنر تا . پندارمبهمين دليل من مبارزاتم را بنياد ادبيات و رمان مي

در بـين صـفوف مـا كسـي را     . انقالب ما به نوعي انقالب ادبيات است. رت از يك انقالب استحدودي عبا

. گيـرد روابط ما چيزهاي حقيقي را دربر نمـي كدام ازهيچ. يابي كه پيوندي خيالي براي خود نداشته باشدنمي

يد بـدنبال حقيقـت بـود؟    چرا با. دهدنظر ما حقيقت شكست و نابودي را نشان ميبه. اندبلكه همه روابط خيال

. كند تا به ايجـاد خيـاالت بپـردازد   آميزش، كردها را وادار مينابودي و شكست حقيقت و رفتارهاي خشونت

اتوپياهاي شخصـي نـه، بلكـه اتوپياهـاي     . ايمايم، گشودهدروازه خياالتمان را بر روي كارهايي كه انجام داده

آن انسان . ام تا به اتوپياي شخصي هر كسي تبديل شوديافتهاتوپيايي همگاني را. جمعيجمعي، خياالت دسته

يابد و خود را جزئي از و شخصيت نابود شده به سطحي رسيده است كه در آن اتوپياي عظيم، خود را باز مي

هـاي كوچـك و محـدود    عشق. اندتمام خياالت و افكار گذشته، از بين رفته. كنداتوپياي جمعي احساس مي

روابط كهنه و فرسوده گذشته همچون . اندهاي عظيم دادهو محبتند و جاي خويش را به عشقارخت بر بسته

تحوالت بسـوي روابـط زنـده و    . انداي زمانشان بسر آمده و از ميان رفتهروابط دوستانه و خانوادگي و عشيره

هيچ . آواز و موسيقي استاز اين نيز فراتر،. اين هم ادبياتي عظيم و هنري عظيم است. دارندجاويد گام برمي

ام كه ادامه مبارزه و فعاليت بـدون  را گفتههميشه اين. فرقي بين آواز و ترانه و شيوه مبارزاتي من وجود ندارد

. پذير نيستآواز امكان

آواز و ترانه صداي اعماقمـان اسـت، امـا    ... رغم اينكه به آواز و ترانه اعتقاد دارمـ علي

آن .هنوز بخشي از خيـال اسـت  " آپو. "مانم، با صداهاي خيالما ميمن با صداهاي خيالم تنه

از نگـاهي ديگـر   . ي تروريسـت آمـاده كـرده اسـت    "آپـو "اي است كه غـرب بـراي   افسانه
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به . كرده است" آپو"جستجوي خلقي است كه تصميم به گرفتن حق تعيين سرنوشت خود و 

ان خـدا و شـيطان در رفـت و    همچون اتوپيايي ظهور كرده است كه در مي" آپو"اين شكل 

هـيچ  " آپـو . "را خودش بيـان نمـوده اسـت   نكشته و اين حال كسي راتا به" آپو. "آمد است

حتـي كـودكي   " آپـو . "را نيز از تـو شـنيديم  فشنگي به سمت كسي شليك نكرده است و اين

تواني برايمان توضيح دهي كه مخالفان تو چه مي. داشتني و ترسناکاست، كودكي دوست

تـوانيم بـا   مـي . تو هم دوست و هم دشمن قـرار دارد صوري از تو در نظر دارند؟ در مقابلت

هايي هستي كه نظم نوين جهـاني را  بايد بداني كه تو يكي از شخصيت. دشمن شروع كنيم

. كنيمشوش مي
ايـن  .دشمنانم از من در هراسند و اتوپياي آنها بر ترس و هراس بنياد شـده اسـت  . بدون شك: رهبر آپو

امـا  . شـيطان وارد شـد  : گفتنـد نهـادم، مـي  به هر كجـا پـا مـي   . گيردمورد حتي دوران كودكيم را نيز دربر مي

من نه با مانورهاي سياسـي  . اين بسيار عجيب است. ها حتي دشمنانم نيز مرا بسيار دوست داشتندرغم اينعلي

هـاي  اي، بخاطر شيوهPKKاست كه رفقاي اين در حالي. امهاي زندگيم خود را محبوب كردهبلكه با شيوه

. كنند و در نهايت به مخالفت با من مي پردازنـد كاربردي خودشان موجبات دوري خلق را از خود فراهم مي

من . در طرفي ديگرPKKمانم و اي مؤثر است كه من در طرفي ميرغم اينها هم، شخصيت من به اندازهعلي

كه بسيارند كساني. ام بلكه اين بخاطر توانايي و تأثير شخصي من استهدر اين سطح قرار نگرفتPKKبخاطر 

ها را نيز شامل اين اروپايي. گويند تو زندگاني ما هستيكه به من ميرا بشنوند در حاليPKKخواهند نام نمي

لمـان در  آ. رونـد كنند، از اين حد فراتـر نمـي  هاي بزرگ قلمداد ميكه مرا يكي از تروريستكساني. شودمي

. سنجدتا پشيزي را بيهوده مصـرف نكنـد  كند و تمام كارهايش را ميطلبانه عمل ميهاي خود منفعتسياست

كنند كـه دولـت خـود را سـانتيمتر بـه      آنها ادعا مي. دهد، عجيب استاما آنچه كه اكنون در آلمان روي مي

آورد؟ مـي ين انسان جامعه ما را به لـرزه در گويند چگونه ااند و ميسانتيمتر و با گذشت چندين سال بنا نهاده

گويند كه در مبارزه عليه ما نيز به پيروزي رسـيده  مي. امهاي آنها خوانده و شنيدهتمام اين موارد را در رسانه

گويند علل اساسي بروز چنين رويـدادي چيسـت؟   مي. خورندخاطر اوضاع بوجود آمده تأسف مياست و به

چاپ ها بهعكسي از چهره مرا در مقياس بزرگي در صفحه اول روزنامه. است" آپو"گويند مسبب كيست؟ مي

. اين شخصي است كه بر عليه دولت ما اعالم جنگ نموده است: اند و نوشته اند كهرسانده

آنهـا از ايـن موضـوع خبـر ندارنـد از      . ايمواقعيت اين است كه ما هيچ جنگي را عليه آنان اعالم ننموده

اين شامل آمريكا و تركيه . توانند از من دست بردارندستايند چون نميها مرا ميبسياري از آلمانيطرفي ديگر 

آن زن بـورژوا  " تانسـو چيللـر  . "كننـد از دشمنانم در داخـل تركيـه از مـن تقليـد مـي     ٩٠%حدود . شودهم مي

طريق دشمنانم قصد دارند تا به اين. هايم شد، رواني شد و كنترل خود را از دست دادكه وارد چالشهنگامي

در اين مورد نيز به حدي رسيدم تـا بـه دشـمنانم نيـز     . با استفاده از تضادهاي من موقعيت خويش را بنياد نهند



١۵٢

توانند ازشخصيت من فراتر روند و يا بايد با فراموش كردن من نه دشمنان و نه دوستان ما نمي. زندگي ببخشم

كني شخصـيت  مشاهده ميكههمچنان. يايدمي هر روز گسترش بيشتري ميچنين مفهو. خود را دوباره بسازند

اي است كه در باطن خود برافروختـه و آن را  اما مبارزه بزرگ من مبارزه. من باوقار و سنگين و باابهت است

دهـم، تـا   حـال نيـز بـه ايـن مبـارزه ادامـه مـي       پذيرم و تـا ب كنم و در اين راه كمك كسي را نميهدايت مي

شـود و تـا زمـاني کـه زنـدگي پـر از عشـق و زيبـايي         كه اين اتوپياي من به اتوپياي انساني تبديل مياميهنگ

اگر شخصي چون مـن  . اين مبارزه من نيز به پيروزي خواهد انجاميد. شود، اين مبارزه ادامه خواهد داشتمي

تواند به پيـروزي  چرا خلق نميد،توانسته به تنهايي و بدون قدرت و همياري به اين مرحله از زندگي دست ياب

بار . استشود؟ معيار من چنينخود دست يابد؟ چه مانعي بر سر راه خلق وجود دارد كه مانع پيروزي وي مي

توانست روي پاي خـود بايسـتد و بـه خـود متكـي باشـد،       گويم كه شخصي ناتوان چون من كه نميديگر مي

ا اين خلق كه داراي نيرو و توان كـافي مـي باشـد نتوانـد چنـين      پس چر. توانست چيزهاي فراواني را بيافريند

تواند بار ديگـر بـر اسـاس چنـدين مبنـاي      كارهايي را انجام دهد؟ من به اين مورد اعتقاد دارم كه انسانيت مي

.واقعي، خويش را بسازد

انگـار  . اما مؤمن و فيلسوفي مبارز. ـ اين گفتار، گفتار انساني خداپرست و فيلسوف است

توانيم بـا  مبارزه و خداپرستي و فلسفه براي اين انسان در يك سطح قرار دارند و ما هم نمي

گونـه  آيا رويدادهاي روزمـره هـيچ  . افكار و ديدگاه گذشته وي را مورد سنجش قرار دهيم

آورند كه باعث شوند نتواني به زندگي و خداپرستي و فلسفه مانعي بر سر راهت بوجود نمي

ي از اين مسايل ورويدادها اين است كه تو در سطح جهاني تحت تعقيبـي و  ادامه دهي؟ يك

چگونـه  . در اين ميان تو نيز مطيع جغرافيا و محكوم به حركت هسـتي . گردندبدنبال تو مي

خواهي به بلغارسـتان بـروي،   كه تو مينهي؟ براي نمونه هنگاميسر مياين جغرافيا را پشت

انجام دهي؟تواني اين مسافرت را چگونه مي
. اما ماندنم در اين كوير جغرافيايي، از من نيست. اي در اين مورد وجود نداردهيچ مانع جدي: رهبر آپو

كه شـرايط  توانم بگويم هنگاميمي. شوند من چنين برخورد نمايمهاي بسياري وجود دارد كه باعث ميعلت

غل و زنجيـر  "آنچه را كه تو از آن به . زندگي كنيمتوانيم در سايه چنين شرايط جغرافيايي، يابند ميتغيير مي

. ساعت، راه چاره اي براي آن بيابم٢٤توانم طي بري، اگر بخواهي مينام مي" جغرافيا

همچـون مـواردي كـه در    . ـ جغرافيا تابع چندين مورد اساسي فراتر از خـويش اسـت  

" آپـو "شخصـيت  . دهنـد ها بخشي از اين موارد را تشـكيل مـي  شخص. اندخاطراتمان مانده

هـاي تـاريخي   اسـت، از شخصـيت  " آپـو "اما آنچه كه محرك خيـال  . محرك خيال است

. گيرد كه محمد نيز يكي از آنهاستسرچشمه مي
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آن . هاي ديگـر تبـديل شـده اسـت    به اتوپياي انسان" آپو. "گوييگونه است كه ميدقيقا همان: رهبر آپو

ام كـه در  من از همان ابتـدا چنـين فكـر نكـرده    . دهمپاسخ ميشخصيتي كه محرك اتوپيايش است، كيست؟

اي، كـنم و از طرفـي ديگـر همچـون روسـتايي سـاده      از طرفي همچون فيلسوفي فكر مي. زندگي بسر ببرماين

شـوم  شوم و گاهي چنان ظاهر ميگاهي اوقات همچون فرمانده نظامي بزرگي ظاهر مي. اي دارمزندگي ساده

هـاي بزرگـي اسـت درنظـر     تواني مرا همچون شخصي كه داراي خيالمي. دانمجنگ نميكه انگار چيزي از 

ايـن گويـاي چيـزي اسـت و آن     . تواني مرا همچون انسان كوري در نظـر بگيـري  بگيري و از طرف ديگر مي

بنظر من خط فاصل زندگي . ام يا زندهدانم که مردهنمي. اينكه من صاحب زندگي شخصي و خصوصي نيستم

تـوانم خـود را   نمـي . من بر روي لبه زندگي و مرگ در حركت هسـتم . بسيار ظريف و باريك استو مرگ

حساب آورم و يا خود را با هيچ شخصيتي مـورد مقايسـه قـرار دهـم و ايـن را کوچـک       همچون شخصيتي به

ن را هـم  كنم و ايكنند، نفرت ميكه از من تقليد مياز كساني. دهمشمردن خويش حساب کرده و انجام نمي

درست و به تمـام  از اطرافيان اين انتظار را دارم كه مرا راست و. كنم كه از شخصي ديگر تقليد كنمقبول نمي

اي را بنياد نهيم كه بتواند طعم ميوه تا جامعه. شان قرار نگيرندمعنا بشناسند و بفهمند و بيرون از محدوده مبارزه

ريزي آن مشاركت داشته باشند بدون اينكـه  طي كه همه با هم در پيشرو ثمره كار و فعاليتش را بچشد، اما به

. الزم است مرا اينگونه بشناسند. به ظلم و ستم پناه برند و ابزار فشار و خشونت را در برابر يكديگر بكار گيرند

ا كـه  آنچـه ر . بينماما بدون اينكه خود را بجاي كسي ديگر قلمداد كنم، من چنين كاري را در شأن خود نمي

شود تا مـوانعي را كـه بـر سـر     اين مورد نيز به من اطمينان خاطر مي بخشد و سبب مي. امالزم بود، بيان كرده

را خواهم چيز نويني را بسازم و عمالً آنمن مي. اي براي آنها بيابمگيرند به كنار نهم و راه چارهراهم قرار مي

.توانم از آن بگريزمكنم، گويي فرماني الهي است و هرگز نميدرست مي

. شوند تا از جستجوي تو بدنبال اسرار خدايي جويا شويمـ فرامين خداوندي سبب مي

آيد، بلكه آن خدايي كـه در بـاطن تـو    نه آن خدايي كه در اديان از آن بحث به ميان مي

. نهفته است
كـنم بـراي   كه مشاهده ميمن از همان ابتداي خلقتم تا كنون از خدا دور نبوده و هر كسي را : رهبر آپو

هايي نيز وجود دارند كه اما گروه. پرستندبرخي خداي يگانه را مي. هر كسي خدايي دارد. خود خدايي دارد

انسان قدرت خود را از خدا گرفته و با ايمان خود رابـه ايـن   . هر كدام از آنها خداي مختص به خود را دارند

را اتوپيا و مسايل روحي تشكيل باشد، اما جنبه بارز آنو علم ميدين هميشه حامل فلسفه . مرحله رسانده است

تواند از علـم جـدا باشـد و علـم نيـز      دين نمي. شودرا شامل ميفلسفه نيز به اندازه كافي دين و علم. دهندمي

در واقـع ايـن  . خواهد كه هـر دو را بـا هـم هـدايت و راهنمـايي كنـد      فلسفه مي.تواند از دين منفك باشدنمي

تـر  كه جنبه علمي بارزتر ونيرومندتر باشد، جنبه ديني آن ضعيفهنگامي. موضوعات از همديگر مجزا نيستند
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در اين ميان فلسفه براي نزديك ساختن واتحـاد آنهـا بـا هـم     . هاي ديني شدتوان منكر جنبهاما نمي. گرددمي

هاي تاريخي علم و فلسفه و دين بال ريشهدر اين بخش از بحثمان الزم نيست تا بدن. كندنقش خود را ايفا مي

سرشـت  . تواند خارج ازديـن زنـدگي كنـد   انسان نمي: ايم چنين استامروزه نتايجي كه بدست آورده. باشيم

مسئله مهـم ايـن   . اما چندين آيين جداگانه وجوددارند . كندانسان با اديان شروع شده و با آن نيز حركت مي

علم و دين . انسان براي ادامه حيات خود به علم نياز دارد. ن با علم همراه باشياست كه با وجود تمام اين اديا

آنچه را . آوردشوند و كار كردن بر روي آنها موجبات شكوفايي و توسعه را فراهم ميموجب ايجاد تضاد مي

تمام آنها نسبت ديدگاه من در برابر: ام اين است كهآنرا بدست آوردهايم و من كالً كه امروزه بدست آورده

. تر استبه ايام كودكيم بسيار پيچيده

ـ چگونه؟
اما حال، جسارت . و ترس همراه بوددر دوران كودكيم، ديدگاهم نسبت به مسايل با جسارت: رهبر آپو

جسارت و ترس هردو موجـود هسـتند   . تر شده استافق ديدگاهم وسيع. بينمو ترس را از همديگر مجزا نمي

اکنـون خـود را   انـد، هـم  گيري انسانيت بوجود آمدهه مشكالت كوچكي كه در ابتداي شكلمهم آن است ك

شناسي را مورد بررسـي قـرار دهـيم و بـه افـق خيـره شـويم، مـرزي را در آن         اگر علم ستاره. كنندتحميل مي

مشـخص نيسـت كـه آيـا فاصـله و زمـان       . كني و مشخص نيست كه آيا مرزي وجود دارد يـا نـه  مشاهده نمي

اي كه در آن نهفته است و طبيعت اين انرژي و آنچه را كه بعـد  اگر به بحث اتم و انرژي. حقيقت دارند يا نه

دهد و ارتباط آن با مفهوم زمان، وارد شويم و حتي اگر حرارت را موردمطالعه قرار دهيم؛ آيا از آن روي مي

اگر بگويي . ايستده عقل از حركت باز ميبيني كتوان تمام فاصله هاي موجود در آن را تشخيص داد؟ ميمي

امـا بعضـي از مسـايل وجـود     . شـوي دهي و گيج و ديوانه ميكه چيزي نيست، تعادل اعصابت را از دست مي

مسايلي را . داند مشتي از خروار استآنچه را كه عقل مي. ها را نداردآندارند كه عقل انسان توانايي بررسي 

هـاي پيـدايش و   سيسـتم . توانيم مورد ديگري را بيان نماييممي. حد و مرزندبيكه در مورد آن اطالعي ندارد

مـا بـر   . شايد چندين سيستم ديگر در ميان باشـند . توان آنها را دقيق دانستگيري انسان نامعلومند و نميشكل

عي دارد تـا  در اين مركز، هـر كـدام از مـا سـ    . شناسيمكنيم و فراتر از حدود آن را نميروي زمين زندگي مي

خـدا آفريننـده زمـين و    : در نهايـت بايـد بينديشـيم   . ايمانش را نيرومند سازد و از انسان بودن خود دور نشـود 

اند و من به اين تفكـر  اين مسايل به كلي در دين اسالم و در خداي يگانه جمع شده. آسمان و همه چيز است

. اعتقاد دارم

. توانـد منكـر ايـن مـوارد باشـد     انسان نمي. را بيان نموده استاي رسا و زيبا و دلنشين آنمحمد به شيوه

درك محمد از مسايل، دركي جهاني و عظيم بود و با سرشت . انكار اين موارد ديدگاهي پوچ و سطحي است

به همين دليل اگر انسان با شك و گمان به اين موارد نزديك شده . پيدايش انسان و طبيعت همخواني داشت



١۵۵

چنين سـوالي نيـز درسـت    . شودن درست است يا خير؟ سبب دوري انسان از اصل موضوع ميو بگويد آيا اي

. سـازد را ثابت نموده است يا خير؟ طرح اين سوال نيز ما را از موضوع اساسـي دور مـي  نيست كه آيا علم آن

ي مـي  كنـد از و كـه ايـن پرشـس را مطـرح مـي     آيا خدا وجود دارد يا نه؟ كسي: درست همانند اينكه بگويي

اي درست آمده از علم تا چه اندازهپرسيم كه علمي كه اين پرسش را مطرح كرده كدام است؟ نتايج بدست 

هستند؟

گويم پيچيده و آشفته بودن اين گونه سواالت سـبب پيچيـدگي و آشـفتگي    به همين دليل است كه مي

هاي متفاوت شته و وجود ديدگاهها و اعتقادات هر شخصي احترام گذاالزم است به ديدگاه. شوندجواب مي

بلكه بايد انسان نيروي خود را از وجود اعتقـادات و باورهـاي   . نبايد به سبب اختالف و درگيري تبديل شوند

شود، به شرطي كه انسان ترين ديدگاه را شامل ميترين و دموكراتيكمختلف بگيرد و اين ديدگاه هم صحيح

. گيردنحوي منفي بكار ناعتقادات خود را به

به عبارتي ديگر گذشته است و سوال هـم، آينـده   . ـ من مي گويم كه علم جواب است

بـه همـين   . اي است كه در آينده كشف خواهند شـد نشدهسوال بدنبال موارد كشف. است

. شده باشيم تا به بخشي از گذشته تبـديل نشـويم  هاي مطرحدليل بايد بدنبال جواب پرسش

آيا هنوز فرصت داري سوال . ست از پرسشي كه آينده استپرسش درمورد خدا، پرسش ما

كني؟
هايي همچون خدا كيست، چگونه حال با پرسشدر همان. اندهمه اين موارد با هم گره خورده: رهبر آپو

. اي بدست آوردتوان هيچ نتيجهاست و تو بدنبال كدامين خدايي؟ نمي

به نبود جواب احتياج دارم تـا در  من). برگرديم( نه خداي من" آپو"ـ در مورد خداي 

فرصت داريد تا بپرسيد؟. سوال بمانم، به عبارتي ديگر در آينده بمانم
هـاي بسـياري در   خلـق . كندخدا همان نيرويي است كه انسان نيروي خود را از وي كسب مي: رهبر آپو

بت در مكه وجود ٣٦٠.اندخود راداشتهاند كه خداي مخصوص بهطول مراحل مختلف تاريخي وجود داشته

ها را شكسـت و  كه محمد ظهور كرد، بتهنگامي. اي بودها خداي طايفه و قبيلهداشتند و هر كدام از اين بت

ايـن برخـورد بـا خـدا جامعـه را      . خدا يگانه است و در آسمان و زمين در همه جا حاضر و ناظر اسـت : گفت

جوامع انساني است و خداي دولتي است كه تأسـيس  اين خدا، خداي تمام. سوي اتحاد و قدرت سوق دادبه

حـال نيـز   حركت درآمدند و تا بـه سوي آينده بهجامعه و دولت قدرت يافته، با نيروي يكتاپرستي خود به. شد

تنها خداي بزرگ و يكتاست كه . هاي آسماني استاين خداي محمد و تمام آيين. اندبوجود خود ادامه داده

. ها نيز وجود دارداما در كنار آن هم چندين اعتقاد و خداي ديگر خلق. من به آن اعتقاد دارم

كني؟ ـ چگونه بااين اعتقادات رفتار مي
. نبايد در كار آنهامداخله كرد. بايد به آنان احترام گذاشت: رهبر آپو
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پـس  . انـد شود كه به مرحلـه ديـن ارتقـا يافتـه    ـ چنين موضوعي اعتقاداتي راشامل مي

سمي همچون يهودي و مسيحيت چه؟هاي ردين
. بودند، محترم شمردها را داده بايد تمام ادياني را كه عيسي و موسي مژده آن: رهبر آپو

ـ پس اختالف و درگير تاريخي بين خدايان، كه محصول برداشـت و ديـدگاه آنـان از    

مسايل بود؟ تفوق يگانگي خدا بر چند خدايي بود؟ 
هنگـامي کـه آتـش جنـگ بـر سـر آن       . هاي كعبه پيـروز شـد  د بر اراده بتاراده خداي محم: رهبر آپو

عبـارتي ديگـر محمـد نيـرو و     بـه  . برد تا مخالفانش رانابود كنـد شد، محمد به خداي خود پناه ميافروخته مي

هرچـه محمـد بـه خـداي خـود      . پرداخـت گرفت و با اين نيرو، بـه جنـگ مـي   تواناييش را از خداي خود مي

اجـازه بدهيـد تـا بـه     . شد، جنگ بر عليه تاريكي و ستم اطرافيانش را شدت بيشتري مي بخشـيد تر مينزديك

كمونيسم هم خداي خود رادارد و اين خدا شكلي علمي به خـود  . اي داشته باشمموضوع كمونيسم هم اشاره

هاي خود برداشتها و كه ديدگاههنگامي. دهدبا اين تفاوت كه علم را به سطح خدايي ارتقا مي. گرفته است

رنـگ متـون دينـي را بـه خـود      كند، به قالب ديـن درآمـده و  را در مورد عدالت، يكساني و آزادي اظهار مي

. گيردمي

آيـا انسـانيت   . ـ يعني انسانيت بايد در هر زماني بدنبال جسـتجوي خـداي خـود باشـد    

تواند خداي خود را وحدت بخشد؟مي
اين ضـرورتي اسـت كـه سرشـت     . انيت اين عمل را انجام دهدبدون شك، الزم است كه انس: رهبر آپو

اما اگر با طعنه بپرسي كه خداي بشريت و هر دو جهان كيست؟، ايـن سـواالت   . كندرا تحميل ميبشريت آن

را " آلبـرت انيشـتين  "نمودم، اين گفتـه  اگر اين نكته را روشن نمي. كندانسان را منحرف كرده و مضحك مي

تواند بسياري از مسايل عجيب را درك كند، اما از اين مورد هم عقل انسان مي: گفتكردم كه ميدرك نمي

تواند به آن پي مهمتر اين است كه مسايل عظيمي وجود دارند كه با امكانات انساني و ساختار عقلي خود نمي

.ببرد

شـود، آيـا بـه    كه موسيقي ما را به دنياي ديـن و خـدا و اسـرار رهنمـون مـي     ـ مادامي

دهي؟ وسيقي گوش فرا ميم
.نظر من ترانه استزندگي به: رهبر آپو

اي اسـت بـر عليـه    مبـارزه ... اي است با خود انسـان مبارزه.... ـ اين مبارزه ابدي است

فكر مبارزه تو باشد، بايـد ذهنيـت گذشـته خـود را     آنكه به... هاي كوچك و بزرگشكست

.اي آينده، وارد ميدان شودهتر براي سوالتغيير داده و با ذهنيتي تازه

پايان
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