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آثار اوجاالن
و عدم گريز نيزيز از آن نامردکرد بودن تلخ است و گري

بخش خلفتي از توابع شهر تاريخي ) آمارا(در روستاي عمرلي ١٩٤٩آوريل ٤عبداهللا اوجاالن در 

تحصيالت خود را تا پايان دبيرستان در كردستان به اتمام رساند و تحصـيالت  . اورفا چشم به جهان گشود

در دوران دانشجويي از فعاالن جنـبش چـپ بـه شـمار     . عالي را در آنكارا در رشته علوم سياسي ادامه داد

به سبب شركت در تظاهراتي كه به مناسبت اعدام ماهر چايان از سـران  ١٩٧٢در ماه مارس سال . رفتمي

پـس از سـپري كـردن دوران    . جنبش چپ برگزار شده بود دسـتگير و بـه شـش مـاه زنـدان محكـوم شـد       

هاي تركيه گرفت و گروه ايدئولوژيكي را سـامان داد  پمحكوميت خويش تصميم به مبارزه مستقل از چ

اين تشكل گروهي شش سال بعد بسوي ايجـاد يـك تشـكيالت حزبـي     . ها مشهور شدند"آپوئيست"كه به 

در روستاي فيس از توابـع شـهر ديـاربكر    ١٩٧٨نوامبر ٢٧را در P.K.Kرفته و حزب كارگران كردستان 

پس از مهاجرتي كه به خارج ميهن جهت مصونيت از كودتاي ١٩٨٤اوجاالن در سال . بنيانگذاري نمودند

ارتش ١٩٨٦ژنرالهاي ارتش تركيه كرده بود، تصميم به مبارزه مسلحانه گرفته و در سال ١٩٨٢سپتامبر ١٢

رغـم مراحـل   علـي ١٩٩٩ايـن جنـگ تـا سـال     . را سازماندهي نمودARGKبخش خلق كردستان رهايي

در چارچوب " دفاع مشروع"يش ادامه داد و از آن تاريخ به بعد با استراتژيمتفاوت در يك سير به راه خو

كنگـره آزادي و  (KADEKبـه  ٢٠٠٢P.K.Kدر سـال  . تـداوم يافـت  H.P.Gنيروهاي مـدافع خلـق   

به كنگره خلق تغيير نام و ساختار داد و بـا يـك سـازماندهي كـه از     ٢٠٠٣و در سال ) دمكراسي كردستان

. تغيير يافته بود فعاليتهاي خويش را ادامه دادسيستم عمودي به افقي

المللي از نايروبي پايتخت كنيا ربوده شده و به نيروهاي طي يك توطئه بين١٩٩٩اوجاالن در سال 

اكنون نزديك به هشت سال است كه در جزيره امرالي واقع در درياي مرمـره  تركيه تحويل داده شد و هم

ي انفرادي خويش با مجازاتهاي ديگري نظير محروميت از هواخوري محبوس است و در طي دوران زندان

. نمايدتعبير مي" تجريد اندر تجريد"مواجه شده كه خود از آن به عنوان ... و گرفتن روزنامه و راديو و 

از نظري فكري اوجاالن از همان دوران ابتداي فعاليتش آغاز بـه تحقيـق و فراگيـري و نوشـتن و     

كـار گـروه   . نظيـر بـود  كه در تـاريخ كردهـا چـه از نظـر فـردي و چـه سـازماني بـي        آموزش وسيعي كرد 

شد و كار رسمي حزب بـا ماينفسـت حـزب تحـت     ايدئولوژيك با نوارهاي سخنراني وي پوشش داده مي
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. آن را تهيـه كـرده بـود   ١"محمد خيـري دورمـوش  "آغاز شد كه با همكاري " راه انقالب كردستان"عنوان 

شد و هم مواد هم كار حزبي پيش برده مي. ن بصورت متداخل يعني نظري و عملي بودشيوه كاري اوجاال

طي اين دوران دهها كتاب با مضمون درسـهاي اوجـاالن بـه چـاپ     . شدندالزم آموزشي براي آن تهيه مي

كه اوجاالن به نيروهاي تركيه تحويل داده شـد، ايـن شـمار بـالغ بـر دويسـت جلـد        ١٩٩٩تا سال . رسيدند

نظير كاري حاصل تالشي بزرگ در طي بيست سال فعاليت متداخل فكري و اين حجم عظيم و بي. دگردي

ي حزبي متاسفانه كمتر كسي آگاه از اين بعد كاري اوجاالن است و بيشتر توجه معطوف عرصه. عملي بود

. يـري دارد نظي نظري بـزرگ و حقيقتـا بـي   سياسي كار وي است، غافل از اينكه اين عرصه چنين پشتوانه

: مهمترين اين آثار عبارتند از
راه انقالب كردستان، نقش خشـونت در كردسـتان، معضـل شخصـيت در كردسـتان، مسـئله زن و       

، عشق كرد، جمهوري اليگارشيك، رهنمودهاي پيروزي، سازماندهي )دو جلد(خانواده، چگونه بايد زيست؟ 
دهـاي آزادي، رهبريـت و سياسـت آپوئيسـتي،     حل آن، رهنموچيست؟، مسئله رهايي خلق كردستان و راه

، اصرار بر سوسياليسـم  )سه جلد(گر، منتخباتي تصفيهرهبريت و فلسفه مبارزه، كردار و گفتار انقالبي، تصفيه
اصرار بر انسانيت، برخورد انقالبي با مسئله دين، تاريخ در روزگار ما و ما در ابتداي تاريخ نهانيم، دگرگوني 

نگـار  الملحـم روزنامـه  مصاحبه طوالني نبيل(، رهبري و خلق)ري بللي، انقالبي چپ تركيهگفتگو با مه(عظيم
، )مصاحبه طوالني پروفسور يالچين كوچوك با اوجـاالن (زيستن ، داستان دوباره)سرشناس عرب با اوجاالن

ش خلق، بخطلبم، شخصيت مبارز در مبارزات رهايي، مخاطبي ميPKKراپر سياسي تقديمي به كنگره پنجم 

حل دمكراتيك در حل مسئله كرد، از دولت راه: قيام مردمي در انقالب دمكراتيك و دفاعيات متفاوت ايشان
كاهن سومري به سوي تمدن دمكراتيك، اورفا سمبل قداست و لعنت، كرد آزد هويـت نـوين خاورميانـه،    

.دفاع از يك خلق

در ساير جاها با نام اصلي خويش منتشـر  و " علي فرات"اوجاالن مقاالت خويش را در تكيه با نام 

اين حجم كاري در كنار صدها نوار ويدئويي و صـوتي و ثبـت تمـامي دوران زنـدگي رهبريـت      . نمودمي

. ي نظري و فكري عظيمي شد كه جنبش آپوئيستي با آن به راه خويش ادامه دادپشتوانه

: انداز آثار اوجاالن موارد زير به فارسي برگردانده شده

، عشق كرد، از اه انقالب كردستان، اصرار بر سوسياليسم اصرار بر انسانيت، چگونه بايد زيست؟ر

دولت كاهن سومري به سوي تمدن دمكراتيك، كرد آزاد هويت نوين خاورميانه، اورفا سمبل قداسـت و  

. لعنت، دفاع از يك خلق، رهبريت و سياست آپوئيستي و کتاب حاضر

چيچـك و عـاكف ييلمـاز جـان خـويش را      همراه با كمال پير، علي١٩٨٢اعتصاب غذايي شصت و چهار روزه در سال محمد خيري دورموش در ١

. از دست داد
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پيشگفتار چاپ فارسي
امـا بـا توجـه بـه اينکـه حـزب محصـولي از        . ويکرد بررسي و نقد کتاب حاضر، درون حزبي استر

اي که حزب مذکور را در خـود پرورانـده بـا واقعيـت     جامعه. اجتماع است، مستقيما مرتبط با جامعه است

اي اجتمـاعي را تشـکيل   حلي شده که محتـواي مبـارزه  ي کاوش راهاجتماعي خويش و معضالتش انگيزه

نيافتگي و انکار تحميلي و امحاي در نظر گرفته شـده بـراي آن تنهـا از راه    ي کرد با توسعهجامعه. دهدمي

اي وجود تفکـر و  در چنين جامعه. آثاري اينچنيني توانست در پي منفذي براي تداوم حيات خويش باشد

بـاز  "را از هم دريده و بـا  ي تامين کننده منافع سيستمي غيرانساني رهبريت و حزبي ضروري است که پرده

راهنمايي خلقي که در چـالش بـا ماهيـت خـويش     "و " زندگي زيبا"و ايجاد " کردن گره کور هزاران ساله

راه بـه سـوي   " دسـترنج انقالبـي  "و با صرف " خودسازي"و " آگاهي طبقاتي"و با راهکارهاي ايجاد " است

. اي انساني و برابر و زيبا بگشايدآينده

ي يک سازماندهي اساسي و حقيقـي در کردسـتان، نبـود شـرايط الزم جهـت      ن تجربهرغم فقداعلي

اي و ايلياتي و مذهبي، اي نظير ساختارهايي عشيرهظهور رهبريتي انقالبي و وجود فاکتورهاي تعيين کننده

ي ذاتي خويش سـير تکـاملي را در پـيش گرفـت کـه      جنبش آپوئيستي با درس گرفتن از تجربيات مبارزه

ي موانع موجود خارجي و حتي مهمتر از آن موانع داخلـي قـادر بـه ايجـاد وقفـه در سـير ديـالکتيکي        تمام

اين سازماندهي منحصر به بعد سياسي نبوده و بالعکس تمامي احزابي که حزب را تهـا  . پيشرفت آن نشدند

کـاري خـويش   ينمايند، مبارزات اجتماعي وسـيعي را بـه عنـوان حـوزه    به مثابه مفهومي سياسي تلقي مي

زنـدگي پيشـين و   "برگزيده و با ايجاد مفاهيم و نگرشها و برخوردها و کردارهايي نوين، دوري گزيني از 

، تــالش جهــت برقــراري معيارهــاي نــوين، ارائــه تعريفــي از  "زنــدگي نــوين"و روي  آوري بــه " قــديمي

وده و با جامعه کرد همخواني سوسياليسم و سياست به مثابه هنر زندگي صحيح که بر حقايقي پويا استوار ب

داشته باشد، موفق گشت که مناسباتي نوين را در کردستان به اجرا بگذارد، زنـان را از مرزهـاي محصـور    

شان مجددا يکي نمايد و با ايجاد آگاهي اجتماعي و با تکيه با شرايط شان برهاند، جوانان را با پوياييکننده

کار بـردن خشـونت الزم در مـوارد غيرقابـل اجتنـاب، اجتمـاع       ذهني الزم براي يک انقالب، همچنين به

اين پيکار شديد و پربديل با تکيه بر ارزشهاي اجتماعي کمـوني  . را مجددا رستاخير بخشد" مردگان سرپا"

خلق کرد و فرهنگ غني و عميق و اصيل آن و با استفاده از دستاوردهاي تمامي جنبشهاي انساني پيش از 

نظيـري بدسـت   کامل مبارزات آزاديخواهانه پيموده و در اين مورد دستاوردهاي بـي خويش راه به سوي ت

. آورد که قطعا بيانگر مقطعي نوين در تاريخ است
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پرواي تجربيات انساني پيش از خود در مبارزه، واکنش دهي به دسترنج و عمل انقالبي، نقد بيارزش

عضالت سازماني نظير بازتاب کرداري ساختار روستايي در برابر تمامي ناهنجاريهاي اجتماعي و مبارزه با م

گذاشت، همگـي نمـود   جامعه کرد که گاه با چاشني بورژوازيي صورتي نوين از خويش را به نمايش مي

آپوئيسم خود گامي است کـه از  . و تحليل و عمل به انقالب هستند" زنيهاي انقالبيالف"دوري گزيني از 

. دهدده و مرزهاي زماني را تحت فشار قرار ميگفتار به سوي کردار برداشته ش

ايجـاد آگـاهي و   . اي البته که استادي و پيگيـري و صـبر و دانشـي بسـيار الزم اسـت     در چنين مبارزه

انـدازيهاي  ي علمـي نظـام فرادسـت طبقـاتي، دچـار نشـدن بـه مغلطـه        خودسازي شخصيتي، نيفتادن به تله

اي عملي و اجراي اينها بر جامعـه ي افراط و تفريط و يا بيه ورطهبرانگيز قدرت و اقتدار، نيفتادن بوسوسه

که حتي از آشنايي با مفاهيم ابتدايي به دور بوده و در چنگال سـاختارهاي سـنتي اسـت، برآينـد تـالش و      

. تعميم داده است" جامعه"اجرا کرده و در " اطرافيان"آغاز نموده، بر " خود"خودسازي رهبري است که از 

ملي و مشاهده و تحليل نتايج و پيشبرد مختلط عمل و علم حاصـل از مشـاهده تجربيـات مبـارزه     اجراي ع

اين کتاب حـاوي تشـريح ايـن تـالش     . است که نياز نامحدودي به فداکاري دارد" آفرينش انقالبي"همان 

کـه  بدون شک در مطالعه کتاب توجه به اين نکته الزم است که اين انتقادات متوجه کساني اسـت . است

. تر است نه انکار تالشهاي گذشتهاند، يعني جهت رسيدن به سطحي پيشرفتهاين پيشرفتها را بوجود آورده

نمايـد و تنهـا در صـورتي بـه مـوارد      اين يک شگرد منطق آپوئيسم است که نقد را متوجه موارد منفي مي

ا سطح اجتماعي مقايسه شـوند  مشي باگر مبارزان اين خط. کند که نياز به آن احساس شودمثبت اشاره مي

بدون شک سطحي غيرقابل مقايسه دارند اما در نظر رهبريت مبارزه معيار انتقاد سطح موجود جامعه نيست 

بـدين جهـت تـالش جهـت درک انتقـادات و نيفتـادن بـه        . ئالي است که بايد به آن دست يافتبلکه ايده

د توجه داشت که اگر چه اشخاصي و يا اعمالي بـه  از طرفي باي. انداز انکارگرايي مهم استي مغلطهورطه

شـود فـرد نيسـت، جامعـه     چيزي که مورد تحليل واقع مي"شوند اما به قول نويسنده ي نقد گذاشته ميبوته

يعني اين انتقادات در کنار اصالح افراد در راستاي اصالح جامعـه و  " است؛ زمان حال نيست، تاريخ است

تواند در جهـت درک مضـمون کتـاب مفيـد     توجه به اين موارد مي. استرقم زدن تاريخي نوين هدفمند

. واقع گردد

به اقتضاي اصول انقالبي و انساني مکتب آپوئيسم؛ مطالعه اين کتاب نه جهت کسب معلوماتي اسـت  

رود بلکه تحـول آن بـه عمـل و ايجـاد     عمل که در نظر موجدان اين مکتب تنها باري گران به شمار ميبي

چه بدون ايـن مطلـب   . نوين است که در راستاي آن تالش به خرج داده شده است" حياتي"و "شخصيت"

ها تنهـا در انحصـار صـاحبان    "کلينيک"و " دانشگاه"افتيم که در قفس انداز علوم زمانه ميي مغلطهبه ورطه
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رائـه تعـاريفي   قدرت به ابزاري جهت ايجاد حاکميت بر جامعه و انسانها و بـه بنـد کشـيدن آزاديهـا و يـا ا     

يعنی با توسل به فلسفه زندگي نوين و انساني به . اندمنحرف و گمراه کنننده از مفاهيم انقالبي تبديل گشته

در برابر علم آميختـه بـه اقتـدار،    "جنگ تحريفات مجهز نظام صاحب قدرت بايد رفت و توجه داشت که 

ی که بر فلسفه استوار نباشد، بـه راحتـی بـه    دمکراس. باشدبازگشت به فلسفه مبناي پيدايش جامعه آزاد مي

ها تبديل خواهد ترين ابزار جهت حکومت بر خلقاصل و نسبفساد گراييده و در دست عوام فريبان به بی

اي است که از طرفی اخـالق و از طـرف ديگـر علـم بـه طـور       تنها راه جلوگيري از آن، انجام مبارزه. شد

تـوان از درون بحرانـي کـه    با چنين احساس مسئوليتي مـي . يل گرددي سياسي تبديکپارچه به سنت مبارزه

اوجـاالن، عبـداهللا، دفـاع از    ." (نظام ايجاد کرده است، زندگی و دنياي آزادانه و متکي بر برابري بيـافرينيم 

) يک خلق

آن باشد که ازالزم به ذکر است که اين تالشها تنها بيانگر يک مقطع از مبارزات عبداهللا اوجاالن مي

و اسارت ايشان آغاز ١٩٩٩المللي سال مقطع بعدي که پس از توطئه بين. بردنام مي٢به عنوان زايش دومين

پيوند اين تالشـها بـه تعمقـي علمـي و ژرف انديشـي پيامبرانـه،       . گشت، گامي آنسوتر از اين تالشها است

انجاميد که نتيجتا پارادايم فکري سنتزي نوين از علوم زمانه، ارزشهاي کموني جامعه کرد و تالش انقالبي

براي " رنسانسي"اين نگرش و افکار نوين قطعا . نويني را به عنوان دستاوردي عظيم به انسانيت تقديم نمود

ارزشهاي اجتماعي کموني و انساني محسوب خواهـد گرديـد کـه مفصـال در دفاعيـات ايشـان در زنـدان        

به سوي فرمول " حق تعيين سرنوشت ملتها به دست خود"ز پارادايم مذکور ا. اندتوضيح و تشريح گرديده

تکامل يافته و به عنوان مقطعي نوين در تـاريخ و  " جامعه اکولوژيک ـ دمکراتيک و فاقد جنسيت گرايي "

بويژه در مبارزات اقشار ستمديده و فرودست محسوب گرديده، همچنين جهت خلق کرد روشنگر حيات 

. باشدئال بشري ميايده

و نشر اين افکار و بحث در مـورد آنهـا و تـالش جهـت اجـراي آنهـا در حيـات خـويش در         ترجمه

جامعه کرد در شرق کردستان تـاکنون  . شودکردارهاي هر کسي ديده خواهد شد که با اين افکار آشنا مي

از اين دستاوردها محروم مانده واقدام به برطرف کردن اين نقص و اجراي آن بر حيات فردي و اجتماعي

" گويي روشنفکرانهگزافه"تنها بجاي آوردن احساس مسئوليتي است که البته بدون بعد عملي معنايي غير از 

. نخواهد داشت

دوران توطئه و : آغاز مبارزه و زايش سوم: پا نهادن به جهان، زايش دوم: نمايد، زايش اولاوجاالن زندگي خويش را به سه مقطع تقسيم مي٢

اسارت در جزيره امرالي
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متن اصلي کتاب حاضر يک جلد است اما نبود زمان الزم و ضرورت آمده نمـودن بخشـهايي از آن   

رسـانيم  را در حالي به چـاپ مـي  جلد اول آن . براي چاپ، سبب شد تا کتاب را در دو جلد ترجمه نماييم

. اي انقالبي و انساني همچنان باقي استکه اميد ترجمه مابقي آن به عنوان وظيفه

در متن برگردان سعي شد تا پاورقيها و توضيحاتي اضافه شود تا کمکي معلوماتي باشد براي فهم بهتر 

انـد امـا جهـت گريـز از     ده شـده گاه اسامي و يـا عبـاراتي همـراه بـا امـالي ترکـي آن توضـيح دا       . مطالب

در توضـيحات کتـاب از   . ناهمخوانيهاي تکنيکي، حروفي که مختص به زبان ترکي هسـتند آورده نشـدند  

. های سياسي موجود و منابع اينترنتي استفاده گرديده استدانشنامه

رفقايي اين برگردان در کوهستان و شرايط نه چندان مساعد انجام شد، الزم است از زحمات تمامي 

آوردم  که در طول کتاب همکاريهاي الزمه را چه در موارد تکنيکي و چه تقبل وظايفي که بايد بجاي مي

اي شايان رفقاي عزيزم ضـعف غيرحرفـه  لطف و پشتيباني و کمک بي. و بجاي نياوردم سپاسگزاري نمايم

رغـم نـام نبـردن از آنهـا     علي.بودن را در ذهنم کمرنگ نموده و سبب گرديد تا با اعتمادي بهتر کار کنم

. من جايگاهي غيرقابل تعريف دارند" زندگي نوين"در ٣"هماالنه"شان به مثابه صاحبان مناسبات همگي

مترجم

.در زبان کردی" والهه"در فارسی کهن به معنای دوست و رفيق و همدم است، معادل ): هم آل" (همال"٣
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فصل اول

٤در باب معضالت خودسازي حزبي

تـر شـده و هـم    شـان شـفاف  همگام با پيشرفت جنگ، هم افراد پيشاهنگ توانمند گشته و شخصـيت 

گردد كه يا اين نيز در آينده سبب مي. شونداشخاصي از اهداف خويش گسسته و راهگشاي تخريباتي مي

مجددا با خودسازي حزبي به موفقيت دست يافته و يا همراه بـا خـود مـوارد بسـياري را بصـورت کلـي از       

.دست بدهند

آغـاز  P.K.Kبا تاريخ دوستي، تكوين ملي و حتي تکامل اجتماعي همراهدر تاريخ كردستان ميهن

مقاومـت  . گـردد ها محسوب مـي از اين نظر توسعه پيشاهنگي كليد ساير پيشرفت. نمايدشده و پيشرفت مي

ي چنداني ندارد، عدم قبول واقعيت ملي دوستي است كه پيشينهدر برابر اين امر به معني عدم پذيرش ميهن

آميـز محسـوب   اشـتباه يندهي است که برخـورد است كه تابحال ايجاد نشده و مشاركت نكردن در سازما

گيرنـد،  گاه در کنار اين با قبول ژرف برخوردهاي اپورتونيستي مواضـع انحرافـي در پـيش مـي    . گرددمي

ـ رفرميسـت پنـاه   همچنانكه برخي مجال حيات را در صفوف ضدانقالب يافتـه، برخـي بـه محافـل مـزدور     

دار و بحرانـي در  نمايـد بصـورت يـك شخصـيت معضـل     مـي برند؛ آنها كه توانشان كفاف اين را نيز نمي

مواردي كه تقريبا در تمـام منـاطق بـا آن رو در هسـتيم     . کنندصفوف حزب سعي در تداوم زندگيشان مي

هـا معضـالت نيـز ازديـاد     حـل قطعـا راه . شود تا اكنون بهتر بتوانيم اين واقعيـت را تحليـل نمـاييم   سبب مي

. يابندمي

اين است كه كسـاني را كـه بـا    يدر واقع معناي خودساز. كنيمجددا تاكيد ميبر خودسازي حزبي م

نمايند مجددا در چنين سرآغازي قرار آمدن به صفوف حزب خويش را حزبي تلقي كرده و خودفريبي مي

انـد، قـادر بـه ديـدن رويـارويي      كنند كه بارها اين امر را تكرار نمودهدر حاليكه برخي تصور مي. دهيممي

آميـزي بـا واقعيـت اساسـي     چرا اين امر اينچنين است؟ زيرا برخورد اشتباه. با چنين وضعيتي نيستندمجدد

داشته و حزب را فراتر از يك واحد خانوادگي محسوب نکرده، رهبريت را فراتر از يـك رئـيس عشـيره    

چنـين  .تلقي نكرده و زندگي را فراتـر از ابـراز غرايـز خـويش در فرصـتهاي بدسـت آمـده نديـده اسـت         

اند نيز شايد در وضعيتي كنند كه حزبي شدهوقتي تصور مي. توانند شخصيت حزبي شوندشخصيتهايي نمي

آن را تـوان يکـي از منظـر تکامـل بافـت و سـاختار حزبـي اسـت کـه مـي         اسـت، دو معنبـه  آمده که اصوال در فارسي Partilesmeيدر متن ترک٤

فتن خصوصيات حزبي در شخصيت است که ميتوان آن را خودسازي حزبي و يـا کسـب شخصـيت    ناميد و ديگري از منظر شکل گر" تکوين حزبي"

.آمديدر اين کتاب چون بحث بر سر جنبه شخصيتي آن است ترجمه آن به صورت خودسازي حزبي و کسب شخصيت حزب. حزبي ناميد
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تاريخ حزب ما اندكي نيز چنين . اين وضعيت در صفوف ما بسيار جريان دارد. برندبسيار خطرناك بسر مي

دارند اما مسـئله  نيز روا ميهاييشكي در نيت پاك اين افراد نيست و معلوم است كه تالش. تاريخي است

طوالني است كه در مورد مسـئله رهبـري انقالبـي    يمدت. پيشاهنگي و كادر بسيار فراتر از تمامي اينهاست

. وارد ارزش موشكافي را داردچيز جهت داوطلبان تازهنماييم و اينها قبل از همهبراي كردستان بحث مي

بدترين وضعيت نيز اين است . به اين امر به دور هستندبخش كثيري از رفقاي حزبي ما از جوابگويي 

كه همراه با ازدياد امكانات، با تمامي خصوصيات شخصيتي زندگي پيشين چنين امكانـاتي را بـه آغـوش    

تر از گذشته دچـار  به يک وضعيت ضد حزبي بسيار خطرناكP.K.Kكشيده و با تصور كسب شخصيت

براي تلقي نکـردن اينچنـين حـزب، تـداوم مصـرانه ايـن امـر در        رغم تمامي هشدارهاي ما علي. گردندمي

هنـوز  . ها در اين مورد معضالت بسياري دارنـد بويژه برخي ايالت. گيردبرخي، شكلي خطرناك بخود مي

نتـايج  ٥غربـي در پراكتيك ايالـت جنـوب  . ها با حفظ معنا و اهميت خويش مصداق دارندهم اين ارزيابي

تاثير، فاقد عالقه وار، بياين تنها در مناطق جنگي نيست، عموما برخوردي برده. دشونبسيار جالبي ديده مي

وقتي موفق بدين كار نشـدند نيـز   . دهنداي با وظايف نشان ميو همچنين با تمامي معيارهاي ابتدايي عشيره

فرمانـدهي  تواننـد واري كسب شـده از نظـام مـي   بورژوايي و ژاندارمكنند كه با برداشتهاي خردهتصور مي

توانند از حزب محافظـت نمـوده و   كنند كه بدون صرف تالشي جدي بسيار بيشتر از من ميفكر مي. كنند

كنند كه تنها با يك پايبندي و خدمتي كه فراتر از وقتي اين نيز حاصل نشد تصور مي. نماينداين را باور مي

. كنندوار نيست، مسئله را حل مييك حمالي برده

نبايـد بـا ديـدن ازديـاد     . شوند و هيچ شانس حيـاتي در آن وجـود نـدارد   سبب شكست ميتمام اينها

روزي اينها از دست رفته و زنـدگي  . امكانات حزب و اقدام براي زندگي با استفاده از آن خودفريبي نمود

بصـورت  اكنـون هـم . داريـم ] در برابـر اينهـا  [اي زيرا مقاومتهاي مصرانه. شودشود، همچنانكه مينابود مي

قبال نيز آن برخوردها را مورد انتقـاد قـرار   . آوريمبه رفقاي مناطق مختلف فشار مي] در اين جهت[روزانه 

كنند وقتي به دست آنها كه اين امور را نهادينه مي. نمايندبرخي تقريبا اين مواضع را نهادينه مي. داده بوديم

شود که يا شخصـيت  ديگر روشن مي. آينددرمي٦افتند، در کمترين زمان بصورت بهترين كنترادشمن مي

ماننـد سـرحد، بوتـان، زاگـرس، ارزروم، درسـيم، آمـد، گـاپ،        هايي تقسيم شده بود، ه، کردستان به ايالتيبخش ملدر طول دوران جنگ رهايي٥

سـي  سـپي، دربـه  جنوب غربي در اصطالح مقصود كردستان تحت اشغال سوريه است كه شهرهاي قامشلو، عفرين، كوبان، كـاني ......و يغربجنوب

از شـمال كردسـتان اسـت مشـتمل بـر شـهرهاي       اي بـزرگ ليكن در اينجا منظور جنـوب غربـي تركيـه اسـت كـه منطقـه      . گيردو ديرك را در بر مي

دوران جنـگ تغييـر مـي    يگاه اين تقسـيمات بنـا بـه نيازهـا    ."گاور داغ"و يا با عنوان تركي آن " نورحق"مرعش، البستان پازارجك و عنتاب و كوه 

.يافت
يضد، آنتيرويکنترا، ن٦
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حزبــي در خــود ســاخته و مقتضــيات آن را در هــر ســطحي بصــورت داوطلبانــه بجــاي آورده و وادار بــه  

راه ميـاني در ايـن امـر وجـود     . نماييم و يا مواضع كنوني سبب شكست ما خواهند شـد آوردنشان ميبجاي

. ندارد

در . هـاي مـا در شـرق هسـتند    بحث فراوانـي داريـم، فعاليـت   يكي از مسائل ديگري كه در مورد آن 

هنوز هم انتقادهاي معطوف . اندهايي داير شدهكمپ٧"هفتانين"و " زله"، "خواكورك"مواردي نظير منطقه 

. شـوند انـد سـبب شكسـت مـي    اند، زيرا ساختارهايي كـه در آنجـا شـكل پذيرفتـه    به اين مناطق تمام نشده

يابد، يا گريزمحور است و يا بيشتر از جنگجويي آنها در برابر دشمن مجالي نميبرداشت مديريتي و شيوه 

كشد و يا برخوردشان انتحارگونه بوده، طرحريزي نشده و پيروزي را تضمين حد به سوي جنوب پس مي

جام آنكه خواهان ان. اينها مدعي هستند كه خواهان انقالبند. اين تماما گريز و فقدان چاره است. نمايدنمي

در اينجا نيازي نيسـت كـه   . اي واقعگرايانه از خويش بپرسدانقالب است بايد داليل اين پرسش را به شيوه

خويش را باخته، موراد پيش آمده را ارزيابي ننموده و با نيتهاي بسيار آگاهانـه خـود را از مسـئله خـالص     

در . مجبورند بسيار واقعگرا باشندکنند، بايد بدانند كهآنها كه زندگي خويش را وقف يک کار مي. نمود

حزب تدابير عمـومي خـويش را اتخـاذ    . غير اينصورت اين آنها هستند كه از موفقيت محروم خواهند شد

سرچشمه تمامي ناگواريهـا و  . خورد اما آن افراد شكست خواهند خوردنموده است و حزب شكست نمي

. حتي فالكتها نيز اين است

بصـورت فعلـي در حـال درگيـري بـا      . انجـام داديـم  " زله"ر امورات منطقه در اين اواخر مداخالتي د

اي هسـتند كـه بصـورت خطرنـاكي بـه امپرياليسـم و       ـ عشيرهآنها نيروهاي فئودال. نيروهاي جنوبي هستيم

نهـا  گويم كه نبايد بـا آ نمي. ما هستند٨"گرايي ابتداييملي"دليلي بر صحت ارزيابي . استعمار متكي هستند

] هـا اين رابطه[رابطه داشت اما براي دقت افزون در اين روابط و استفاده از آنها در راه خدمت به انقالب، 

اگر خواهان توسعه انقالب باشيم ناچاريم كه بـه ايـن مـوارد توجـه     . بايد در پيوند با رهبريت برقرار شوند

٧HEFTANÎN- XWAKURK- ZELÊ  محـل اسـتقرار   جنـوب كردسـتان كـه از ابتـداي جنـگ گرياليـي       نام مناطقي باستاني و كوهسـتاني در

گـاه جـزو   ،هـاي جنگـي  بنـدي ايالـت  از نظـر تقسـيم  . ده اسـت بـو گرياليـي ي ساله١٥هاي بزرگي در جنگ و شاهد درگيرياستگريالينيروها

جاد يك مكـان زنـدگي در آنجـا نمودنـد     گريال سعي در اييگروهي از نيرو٩٣در سال .گردندزاگرس و اخيرا همچون ايالت جنوب محسوب مي

. خـواه شـد  ي موضـع تسـليميت  اما به سبب برداشت غلط و نگرش اشتباهي كـه داشـتند منجـر بـه ليبراليسـم و دور شـدن از صـحنه مبـارزه و توسـعه         

زب مجـددا بـه وي عضـويت    رغم اينكـه حـ  عضو كميته مركزي حزب بود كه علي) با نام سازماني فرهاد(گري عثمان اوجاالن پيشاهنگ اين تصفيه

.گرديد٢٠٠٤تري برآمد و اين منجر به اخراج وي از حزب در سال بعد از سقوط رژيم صدام در پي اقدام مشابه و وسيع٢٠٠٣بخشيد، در سال 
ته و بـراي همـه نـوع    شـ شـتر بـه عشـيره گرايـي تشـابه دا     ينـه بـوده و ب  يگرايي موجود در کردستان که فاقد توسعه الزم در اين زميمليبرايتوصيف٨

.ابزارشدگي مساعد است
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گرايـي پـيش آمـد و    رايش راسـت گـ ٩٢در سـال  ٩دانيـد در جنـگ جنـوب   همانطور كه مي. داشته باشيم

تقسـيماتي  . امكانات موجود براي آموزش در جنوب كردستان با شايسـتگي مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتنـد     

بـه سـبب   . گونـه در پـيش گرفتـه شـد    متناسب با حيات گرياليي در جنوب ايجاد نشد و زندگي روستايي

در نظري به محيط يك روستا، فرمانده آن . دروابط روستايي نيز شيوه رهبري نتوانست از نابودي رهايي ياب

آيند نيز عموما تاثيرات عميق روستايي را بـر  مي] به صفوف ما[آنها كه . تواند يك ارباب باشدنيز تنها مي

همچنانكه به سبب چشم نپوشيدن از ايـن  . دهندخود داشته و با زندگي ناچيز روستايي همخواني نشان مي

نبايد آنهايي را كه قهرمانانه مقاومت نمودند فراموش نمود . شوندو نابود مينوع حيات به محاصره درآمده

را تماما اجـرا نمايـد بـه سـوي نـابودي      P.K.Kاما نيروي فرماندهي موجود به سبب اينكه نتوانست شيوه 

. نکنـيم يتوانسـتيم در ايـن وضـعيت دخـالت    بدون شك رهبريـت وظيفـه اساسـي ماسـت و نمـي     . رفتمي

صــورت داديــم و شكســت كامــل را مــانع شــديم امــا بــه ســبب شــيوه تفكــري كــه داشــتند،   دخالتهــايي 

كنند كه بسـيار  اين براي آنها نيز آسان نيست، تصور مي. شدشخصيتهايشان به آساني وارد راه اصالح نمي

شايد از منظـر كلـي اينگونـه باشـد امـا بـه نتيجـه        . جنگند و حتي مدعي صرف تالش و كوشش هستندمي

بـا لجاجـت   . شـوند شوند؟ با اينها وارد تحريفاتي ميچيزي مياين زحمات و اين تالشها سبب چه. بنگريد

درواقع من بهترين كار را انجام دادم اما به داليلي ديگر و به خاطر افرادي ديگر مـورد  "كنند كه تصور مي

."ترين مورد باز هم اقدام من استالزم تماما تحقق نيافت و مناسب

كنيم تا برخي وظايف را بجاي آورده و برخـي حقـايق حـزب را بـه آنهـا يـادآوري       ر ميوقتي اصرا

مثال وقتي برخي امكانات حزبي را كه به آنها . نمودندعمل مي١٠"كاغذ تورنسل"كنيم، اينها به صورت مي

يم اگر در جنـوب پـول پخـش كنـ    : "گفتندمي. شوندداده بوديم قطع نموديم، بسيار ناراحت و عصباني مي

وقتي گفتم " آوريمشويم، اگر مساعدت رهبري حزب وجود داشته باشد، قدرت به دست ميموثر واقع مي

هـا  پيشـرفت : "گوينـد كنم كه پـول حـزب را پخـش كنيـد، مـي     آيد و قبول نميكه كمكي از دستم برنمي

رغـم فشـارها ايـن حملـه ضـد      يعلـ . ه شتافته و مناطق محل استقرار گريالها حمله ور شدنديبه کمک ارتش ترکيجنوبيکه در آن نيروهايجنگ٩

گلنـاز  (BÊRITANبريتـان  . داديدر ايـن جنـگ رو  ) گلنـار کاراتـاش  " (بريتـان "حماسـه  . گريال عقيم ماند و به اهداف خـويش نرسـيد  ينيروها

،روسـتاي  ١٩٧١متولـد  .در جنـوب كردسـتان  XWAKURKي خواكـورك  ي گريال در منطقهفرمانده) GULNAZ KARATAŞكاراتاش 

اي كـه  در حملـه ١٩٩٢ي ژوئيـه ٢٥روز . به صفوف گـريال پيوسـت  ١٩٩٠در سال . اصال از اهالي درسيم بودند. شهر بينگول" SOLHANسولهان"

ي خـويش  گـريال بـه راه انداختـه شـده بـود، تـا آخـرين گلولـه        مبـارزان  هاي حزب دمكرات كردستان عراق و ارتش تركيه عليه ف پيشمرگاز طر

ــويش را از صــخره   ــدن خ ــت اســير نش ــر جه ــد و در آخ ــاب نمــوداي جنگي ــتپرت ــون دره . و شــهيد گش ــن وي اكن ــل شــهادت و دف ــهيد مح ي ش

ناميـد در مقابـل   " مشي بريتـان خط"مشي درآمد و اوجاالن آن را موضع وي به صورت يك خط.نام داردDOLA ŞEHID BÊRÎTANبريتان

. اين حماسه مضمون يکي از فيلمهايي شد که گريالها آن را ساختند.خط خيانت و تسليميت
.تواند تشخيص دهدكاغذي مخصوص در شيمي كه باز، اسيد و يا خنثي بودن يك ماده را مي١٠
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. دهندواكنش نشان ميوقتي مصرانه آنها را به نقد کشيديم،" مجالي برايمان باقي نماند"و يا " متوقف شدند

توانيم حياتي مغاير با حيات گرياليي را توان اينگونه در جنوب زندگي كرد و نميگوييم كه نميوقتي مي

مجبور نيستيم آنگونه در جنوب آنها را نگه " پس جنگ اصال امكان ندارد: "گوينددر جنوب بپذيريم، مي

در حاليكـه چيـزي كـه انجـام     . بيننـد را در شأن خويش ميليكن آن حيات . داشته و يا با آنها مدارا نماييم

توانسـتيم بـدون اقـدام بمـانيم، بايـد      اينگونه بود كه ديگر ما هم نمي. گري استدهند تماما يك تصفيهمي

مجـالي برايمـان   : "گويندهنوز هم مي. آورديم و همچنانكه اين فشار را وارد آورديمبسيار به آنها فشار مي

شماها چـه هسـتيد؟ آن   : "گفتم" ايم و توان برخاستن را نداريماحوال شدهنظر رواني پريشانباقي نماند، از

آيا . بيننداي همچون شما توان پيشروي را در خود نميفرستيد اما فرماندهان باتجربهجوانان را به جنگ مي

اوامر تو هسـتند،  سخن من اين است كه هزاران فرمانده جنگجو تحت " شويد؟از اين وضعيت دلتنگ نمي

هر نوع امكاناتي را به آنها . اندازندگناه را به گردن ديگران مي. توانيد با اينها حقايق را انجام دهيدچرا نمي

داديم، چرا هنوز شكايت دارند؟

ها شخصيت. قطعا جهت حل اين مسئله اقدام خواهيم كرد. توانيم اين اوضاع را قبول نماييمديگر نمي

ب خود تشريح خواهند گشت، شايد حزب نيز از اين امر دچار ضررهايي شود اما حداقل به با تمامي جوان

مشخص خواهد شد كه چرا آنهايي كه به راسـت گراييـده و خـود را از    . خودفريبي پايان داده خواهد شد

مجددا ماهيت رهبريت حـزب را بـه  . بيننداند، اين زندگي را بدينصورت در شأن خويش ميحقايق بريده

تمامي جوانب زنـدگي حزبـي و   . هاي اساسي حزب را تشريح خواهيم كرداينها يادآوري كرده و سياست

كسي هستيد، چيستيد و چكار كرديد؟روابط رفيقانه را به اينها نشان داده و مشخصا خواهيم پرسيد كه چه

ابر اين وضعيت شـايد آن را  در بر. نيستنديبينند اما نشان خواهيم داد كه چيزشايد آنها خود را بزرگ مي

توانند از تسليم شدن در هايي برآيند اما حقايق چنان روشن هستند كه نميقبول نكرده و در پي يافتن بهانه

شايد بتوانند سرآغاز نويني را رقم زده و يا خويش را به كناري كشـيده و پاكسـازي   . برابر آن رهايي يابند

مشخص شدن امور بدينصورت براي حزب بهتر . را به خود ببينند١١گرتصفيهيشده و وضعيتي نظير تصفيه

. خواهد بود

حزبمـان دفعـات   . نماينـد اند و سعي بر تحليل پراكتيك آن مـي برخي از رفقا در اين مناطق بسر برده

اينهـا بـويژه   . كننـد اين آنهايند كه از آن پيروي نمي. مكرري در اين موضوع تحليالتي را انجام داده است

گـويي و يـا   انجام اين تحليالت براي گزافه. د بدانند كه چگونه ديالكتيك تحليالت را به اجرا بگذارندباي

١١Tesfiyenin Tesfiyesiگران داخلي حزب مفصال آمده ي مبارزه با تصفيهگر، عنوان کتابي است از اوجاالن که در آن شيوهتصفيه تصفيه

. محتمال اشاره به آن کتاب و مضمون آن است. است
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تحليالت براي تحول . غني شدن گنجينه معلوماتشان نيست بلكه براي آن است كه تا حد ممكن اجرا شوند

ين امـر بايـد شخصـيت يـک     از همان ابتدا مطابق ا. گيرندزندگي بر اين اساس اينگونه با وسعت انجام مي

ايد و اما اين را انجام نداده. تواند باشدحزبي صحيح نيز اينگونه ميينموديد و خودسازكادر را کسب مي

بنابراين بايد بـه  . با تمامي صداقت خود معترف به ميزان غفلت و وجود خطاها و اشتباهات در خود هستيد

كرده و بـه ميـزان درك آن، در كارهـا مشـاركت     خود بقوالنيد كه حزب را به صورت صحيح موشكافي

انـد،  افرادي كه به آساني فرمانده شده و شخصـيت حزبـي کسـب نکـرده    . نموده و وظايفي را تقبل نماييد

بدون شك كاري كه بايد انجام داد اين است كه حـزب را تمامـا   . نمايندبست ميعاقبت خود را دچار بن

چيـز را در خـود بوجـود    از تمامي جوانب بيـانگر چيسـت و چـه   درك نموده و بويژه دانست كه رهبريت 

امـا مـا هميشـه    . آيـيم افراد ميياين در حاليست كه ما در اوضاعي بسيار دشوار به ذهن برخ. آورده است

خود آنها نيـز  . براي مبارزه به اندازه آب و هوا الزم هستم. نماييموجود داريم و روزانه جنگ را اداره مي

توانند آييم اما در ساير دوران نميولي چرا در اوضاع دشوار به ياد آنها مي. كنندن زندگي ميي ايدر سايه

عدم شناخت خودسازي حزبي اشخاصي كه . هايمان را اجرا نمايند؟ اين يك مغلطه و غفلت استخواسته

. ستاندازند و يا شناخت و عدم اجراي كافي آنها ناگوار ااينهمه حيات خويش را به خطر مي

رغـم  بايد به هنگام ديدار و بحث با رهبري بتوانيد بگوييد اشتباهات و نواقص در كجا هسـتند؟ علـي  

تر از پنداشتيد، چرا امورات اينگونه شدند؟ زيرا مثالهايي كه ديده شدند، فئودالاينكه خويش را حزبي مي

ي نسـبت بـه رفقـا نشـان داده شـده و      صدها انسان فراري داده شده، برخوردهايي نارواي. بهترين اربابان بود

با اين حـال حـزب بـا شـما چـه كنـد؟ چـرا بايـد         . برخوردي جدي نسبت به وظايف نشان داده نشده است

كنـد بـر سـر خـويش بـه      شخصي را كه هميشه ضرر به بار آورده و سياستهاي عملي جـالبي را طـرح نمـي   

آيا بايد نافي حـزب باشـيم؟ حتـي در    مايد؟صورت ارباب درآورده و اجازه دهيم از امكانات ما استفاده ن

امپريـاليزم و اسـتعمار   چرا نبايد داشته باشـند؟  . خواهند تا يكسال با مزدوران بحثي نداشته باشندجنوب مي

لحظه ممكن است كه به كمپ شما ـ كه كمپـي گروگـان    حتي هر. نمايندآنها را وادار به حمله به شما مي

راه پيشگيري از اين نينديشيده و پس از آن وقتي به كارشان آمد، به يـاد مـا   حتي به. ور شوندـ حملهاست

توانيم قبول كنيم كه در خود اغراق نماييد اما در برابـر يـك يـادآوري جـدي حـزب بسـيار       نمي. افتندمي

. احساس ناراحتي كنيد

شـهاي اجرايـي بـر    به زعم آنها پرسنل جنگجو تماما از يك شيوه گرياليي دور افتـاده و آنهـا بـا رو   

كجا مانـد آمـوزش سوسياليسـتي و اصـل داوطلبـي؟ آيـا       ! هاي اعصار اوليه در پي معالجه آنها هستندبرده

کجا ماند؟ آيا رهبريـت، خلـق را از راه   P.K.Kپس " به ذهنمان نرسيد، فراموش كرديم؟: "خواهيد گفت
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اين وضعيت ديگـر تـالش شـما    دردهد؟ متقاعد كردن جذب نكرده و حزب را بر اين اساس تشكيل نمي

. شـود چيست؟ عدم کفاف توان شما براي آن و در پيش گرفتن روشهاي ابتدايي سبب نابودي حـزب مـي  

اگر حزب نباشـد، خـود   . گرددشود يك ساختار پرسنل جنگجوي جدي ايجاد نميهمانگونه كه ديده مي

آيد؟ اين در به چه وضعيتي درميبينديشيد كه جنگ موجود در ميهن و شيوه بزرگ اداري روزانه رهبري

هايي است نگرش آنها به پرسنل جنگجوي آنجا همانند برده. حاليست که آنجا حتي جاي گروگانها نيست

برخي از آنها هنـوز هـم   بينيد؟ چرا اين حقايق را نمي. شودپا افتاده از آنها استفاده ميكه در كارهاي پيش

خشـمي  ] در برابر ايـن ! [نخير. ارباب بر ما زندگي خواهند كردكنند كه با تحميل اين شخصيتتصور مي

خواهنـد حتـي كـوچكترين واقعيـت     ي الزم را نشان نداده و نمـي به بسياري از رفقا عالقه. نامحدود داريم

از چنـين  . كننـد انـد امـا ايـن را نيـز درك نمـي     اين جنگجويان را به مرز گريز آورده. جنگجويي را ببينند

. آنها را به نقد کشيدمتاسفانه اينگونه برخي از" چيز هستي؟پس تو فرمانده چه":ايد پرسيداي بفرمانده

در اينجا گريزي . نمايماي تحت كنترل دارم، در اين عرصه امورات را از صفر ايجاد ميمن نيز حوزه

گـذارم کـه جـان    ا مياينهمه انسان را در اختيار شم. جانبه وجود داردوجود ندارد، عالقه و مشاركتي همه

اي يافته و با توجيه عدم توانايي کار و دهيد و سپس بهانهکنند، اما شما اينها را پرورش نميخود را فدا مي

زند فرمانده نيسـت و حتـي   كسي كه اينها را بر هم مي. كمبود عالقه، موارد بسياري را تنظيم خواهيد كرد

در يو شـيوه جـذب، اداره و فرمانـده   P.K.Kي توجـه  وهچگونـه شـي  . توان او را انسان بشمار آوردنمي

توانست از همان روز اول تا به امروز در انسانها اعتقاد بوجود آورده و آنها را از انكار P.K.Kجنگ در 

خيزيد؟ ساختار پيکارجوي بسياري از شما فاقد عظيم بيرون آورد؟ شما چگونه به مخالفت با اين امر برمي

ي آيـا ايـن شـيوه   . شـان نيـز آنگونـه اسـت    پذير است و البته كـه مشـاركت  ت و تسليميتمسئوليعالقه، بي

پيداسـت كـه   . ماندگي و نقص را در شـخص شـما نديـد   است؟ ممكن نيست عقبP.K.Kمشاركت در 

در ايـن ميـان   . ي شما اعم از مديريت و ساختار كادرها را از نو مورد بررسي و تامل قرار خـواهيم داد همه

گريزند و بدين سـبب  گردد؛ به سبب ضعفهاي معنوي و روحي کساني مييم مادي صرف ميمصارف عظ

مهمتر از همه اينكه در جايي كه امكـان موفقيـت بزرگـي    . تواند وارد سازددشمن ضربات موثرتري را مي

دليل اين امر آن اسـت كـه حـق حـزب، فرمانـدهي و      . آوريمموجود است، موفقيت محدودي بدست مي

خواسته خود، فرديت و گرايشات اربابي خـود  يشايد توجيه آن اجرا. توانيم ادا نماييمرا نميجنگجويي 

برد؟اين برخورد در تاريخ ما را به كدام سو مي. باشد

آيـا شـما ايـن را آسـان     " اش دشـوار اسـت  اجـراي حـزب بـا معيارهـاي حقيقـي     : "گوينـد برخي مـي 

شيوه انديشـه، توجـه، اشـتياق و    . را با رهبريت پيشه كنيدپنداشتيد؟ مکررا گفتيم كه برخورد صحيحي مي
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اش به انسان در هر سطحي چگونه محبت رهبري همچنين برداشت وي از رفاقت، جنگ و سازمان و توجه

اينهمـه نفـي مـا و كفايـت بـه يـك       يابند؟است؟ در تقابل با اينها همان امورات در شما چگونه توسعه مي

گوييـد كـه آگـاه هسـتيد و حتـي خـويش را       رهبري چقـدر صـحيح اسـت؟ مـي    پايبندي بسيار انتزاعي به

آيـا اينهمـه   كنـد اينگونـه اسـت؟   آيا كسي كه خـويش را روشـنفكر تلقـي مـي    . نماييدروشنفكر تلقي مي

پوشـي از مشـاركت   گـويم كـه چشـم   محروميت از مفاهيم معقول است؟ تمامي اين موارد را براي آن مـي 

ما پيشاهنگي حزبي را اسـاس كـار قـرار خـواهيم داد و ايـن را برقـرار خـواهيم        . واقعگرايانه ممكن نيست

وقتي واقعيت رهبريت به اجرا درنيايـد، نـه   . آيدبدون وجود اين، پيروزي در جنگ به دست نمي. ساخت

برخـي فكـر   . تـوان سـرپا ايسـتاد   توان پيروزي كسب نمود بلكه حتي بيست و چهـا رسـاعت نمـي   تنها نمي

به اين غافالن خواهيم آموخـت كـه ايـن زنـدگي     . كنندي امكانات حزب زندگي ميدر سايهكنند كه مي

آنهـا  . اگر بر مواضع موجود خويش اصرار ورزند، حزب در اين موضوع تدابير اتخاذ خواهد نمود. نيست

يـن  سازي بلكه برآمدن آسان در برابر اكه حاضر به مبارزه در راه دعوي حزب هستند بدون شك نه مسئله

. نمودن آنها را اساس كار خويش قرار خواهند دادكارها و تسهيل

آشكار است كه هرچه خودسازي حزبي انجام دهيد، شخصيت خويش را خواهيد يافت و بيشـتر بـه   

راه .توانيد به يـك راه رهـايي غيـر از ايـن بينديشـيد     نمي. آرزوها و اميدهاي خويش نزديك خواهيد شد

گـردد؛ بـدون ترديـد و بـدون موكـول      ه حزب نيز با مشاركت صحيح آغاز ميرا. رهايي، راه حزب است

. شـود نمودن موارد الزم، قبل از هر چيز به حقايق اساسي راه داده و با درك دروني آنهـا پـيش بـرده مـي    

دادن ما با شيوه بيان نـاچيز، احساسـي و سـطحي را    كسي نبايد به پايبندي ناچيز بينديشد و چگونگي فريب

المللي تنها كردستان بلكه كل منطقه و حتي سطح بيننه. اي بسيار وسيع استپديدهP.K.K. مايدمطرح ن

اسـتعمار تـرك در   . ماند كه در موضوع بحث تمـامي دول قـرار گيـرد   آورد و چيزي نميرا به لرزه درمي

ايـن بـدان   . دهدرا مبناي كار خود قرار ميP.K.K، روابط خود با تمامي كشورهاي امپرياليستي و منطقه

يك كـادر مجبـور اسـت كـه     . المللي بسيار مهم را كسب كرده استيك سطح بينP.K.Kمعناست كه 

همه اين موارد را ديده و بتواند بصورت کافي جوابگـوي آن باشـد و در داخـل نيـز يـک جنـگ بـزرگ        

. گرياليي را انجام دهد

آورند، اما هركس بنـام گرياليـي   ي نميكساني وجود دارند كه حتي اقتضاي الفباي گرياليي را بجا

چيز نيست؟ بيانگر چيست؟ اين گريال چه چيز است و چهP.K.Kپس بنابراين بنگريد كه . طلبهايي دارد

برداشت از فرماندهي بصورت بدست . بايد حق اين را ادا نموده و به عهد آن پايبندي و اشتياق نشان دهيد

كنند كه انگار بايد كسي آنهـا را بـر دوش   نيز چنان تصور ميجنگجويي را. گرفتن امكانات موجود است
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اين ويژگي فرمانده و مشاركت اينچنين . ي مقصود خويش ببردخود پيش برده و يا فرمانده وي را تا نقطه

كند و او اين را و در ايـن مسـئله حـزب تمامـا دچـار عـدم       تاثير مياين او را بي. گريالها نابودكننده است

شوند مجددا مورد تامل و بررسي فرمانده و گرياليي را كه سبب عدم موفقيت حزب مي. شودموفقيت مي

قطعا بايد اين را درك نمود، زيرا اگـر درك نكنيـد نيتهـاي پـاك شـما عملـي نشـده و        . قرار خواهيم داد

بـه  سخن من بويژه متوجه آنهايي اسـت كـه در ايـن كـار ادعـا داشـته و      . تالشهايتان به هدر خواهند رفت

ي خود مطابق قوانين اين كار با برقراري رويه و شيوه. بخشي خود باور داشته و اعتماد به نفس دارندنتيجه

در ديپلماسي، . فكر نكنيد كه به نوعي ديگر با فريب خود خواهيد توانست زندگي كنيد. رودآن پيش مي

. معين در كارها مشاركت كنيدهاي كاري با يك كفايت ، در كوه، دشت، شهر و تمامي عرصه١٢سرهلدان

اگر رهبري "گويند شود اين است که مياند استخراج مياي كه از گزارشهايي كه برايمان نوشتهنتيجه

آينـد بـه دسـت ايـن گريالهـا انجـام       بود، چيزي كه بهترين كنتراها از پس آن برنميو پاپيبندي خلق نمي

اگـر رهبريـت تـاكتيكي از ايـن     . دري بيـرون آمـد  بايد از وضعيت چنـين كـا  . و اين صحيح است" شدمي

. نمايـد وضعيت خالصي نيابد، وضعيتي را كه بدان اشاره نموديم، پيش آمده و حزب آنها را پاكسازي مي

حزبي و مشاركت صحيح و بر مبناي اصول حـزب در امـورات گرياليـي را    يبدين سبب مجددا خودساز

ي مشـاركت غيـر از ايـن و بـه اقتضـاي آن يـك شـيوه       كسي به يك شـيوه . دهيمپيش روي شما قرار مي

قطعا شـيوه  . اينها مواردي هستند كه در سرآغاز نيز بايد اينگونه تلقي شوند. پيشروي به غير از اين نينديشد

بجاي اشتباهات بسيار و راهگشايي بـر  . صحيح اگر به اجرا هم درنيايد، چنين بنيانها و برخوردهايي هستند

. موارد صحيح را تماما بررسي کرده و اجرا نماييم تا موجب ضرر نشده و متضرر هم نشويمخسرانها، بياييد 

زيرا اين بازي بـا آتـش اسـت، خواهيـد     . اين كار با آزمودن و يكي دو بار خراب كردن قابل انجام نيست

و خلق كرد كودك اسـت . توانيم اينگونه به شما كمك نماييمهميشه هم نمي. سوخت و خواهيد سوزاند

اند، اما ديگـر  اينها بسيار به خطا عادت نموده. آيند كودك كودك هستندآنها كه به داخل صفوف ما مي

. ناپذير استدرست برعكس، رهبري، جنگجويي بالغ و شكست! بس است، شما نيز جنگ را به پيش بريد

ه آزمـودن، بـه   مهـم و از را ياي اسـت كـه بـا امكانـات بسـيار انـدك و بـدون ضـرر        رهبري بيانگر شـيوه 

گرايي و اشباع از تفکرات بنابراين بايد رهبري را بسيار با واقع. يابدترين برخورد و نتيجه دست ميمناسب

بايد مباحث شما با ما و عزمتان از اين راه قطعا اين را ايجاد كرده و شما رفقاي زن . عميقا درك نماييديو

.بايد اين را اجرا نماييد

.ان به همان معناينيام است، معادل کلمه انتفاضه فلسطيقيبه معنيسرهلدان در زبان کرد١٢
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فصل دوم

، رهبري روند آزادي زنان است P.K.Kرهبريت 
شما از يك دوره تفكر ويژه عبور كرده و كنفرانسي را برپا نموديد اما هنوز يك بيگانگي از زندگي 

ايد روابط شخصي كهنه را تماما كنـار گذاشـته و يـا از آنهـا گسسـته      هنوز نتوانسته. آزاد مورد بحث است

برخورد شما يا به صورت روابط سنتي اسـت، يـا بـه    : نمايممياين وضعيت شما را اينگونه ارزيابي . شويد

بـا يـك برخـورد    . بورژوازي اسـت شكل انكار در حال توسعه است و يا يك برخورد بسيار سطحي خرده

تواند با اين بنيانها و اقدامات حل نبوده و كسي نميبايد همگي بدانند كه اينها راه. كنيددانشجويي كار مي

نقشـي كـه در   . شـود فراگيـر اسـت   ايجـاد مـي  P.K.Kسطح آزادي كه در . نمايدمشاركتP.K.Kدر 

P.K.Kي بسياري از انقالبهاسـت و  مايهتر از درونبراي آزادي زنان در نظر گرفته شده است بسيار وسيع

در كردسـتان زنـدگي زن آزاد وجـود نـدارد بلكـه انكـار ملـي،        . گيردبسياري از نوآوريها را نيز در بر مي

شخصيتي در كردستان تا به مغز بي. گي وجود دارداجتماعي، فرسودگي و از هم پاشيد) آشفتگي(ئوسكا

حيـات حزبـي و سـطح آزادي كـه بتوانـد      . استخوانها حك شده و حيات تماما از ميان برداشته شده است

. جوابگوي برطرف شدن چنين واقعيت محسوسي باشد، آزادي زن است

ي بحـث  به همين دليل يـك زمينـه  . امي اين حقايق معني اينها را درك كنيدبايد با در نظر گرفتن تم

سعي نموديم تا شما را از برخي تحميلها و بويژه از تـاثير برخوردهـاي   . آزادانه را براي شما فراهم نموديم

ي هاي مناسـب بدين ترتيب هم شما را از جنگ دور نگه داشتيم و هم در حوزه. مردساالرانه دور نگه داريم

. مستقر نموديم تا در جنگ به آساني از بين نرويد، اما ثابت شد كه نتوانستيد چندان از اين امر بهره بگيريد

نماييم نه زنان را آنچنان كه هستند قبول مي. توانيم بدون برنامه و هدف بر شخصيـت زنان کار کنيمما نمي

اي وسـيع  ي زنـان مسـئله  فعاليتهـاي حـوزه  . دهيم كه اينگونه به صورت ظاهري كافي باشـند و نه اجازه مي

ي بزرگي را برعهـده  اين امر وظايف آزاديخواهانه.زن آزاد، جامعه آزاد و ميهن آزاد است. است

زندگي آزاد در نظر ما زندگي . شما گذاشته و جهت يافتن هويت خويش و مطرح شدن، مفيد فايده است

اين نيز حس لـزوم وجـود يـك مفهـوم، برنامـه و      . ه جستبايد آن را يافت و از آن بهر. براي جامعه است

قادر به درک معنـاي حقـايق بـراي خـود     . گرداندسازماندهي را در شما بوجود آورده و آن را واجب مي

بنابراين چـه  . پرسيدچه كسي هستيد، چيستيد و چگونه بايد باشيد؟ حتي اين سوالها را از خود نمي. نيستيد

توانيد در روستا فراتر از يك زن تـدارک ديـده شـده    ات داشته باشيد؟ با اين نميتوانيد از حيانتظاري مي
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معتقديم كـه  . جهت حاكميت مرد و در شهر فراتر از يك رابطه كه حاوي وابستگي شديدي است، برويد

. به هيچ وجه در اين امر آزادي وجود نداشته و قابل زندگي نيست و اين بسيار منفور است

تقاد به زندگي آزاد، بحث در مورد آن و متقاعد کردن خويش را بسيار وسيع به دست مسائلي نظير اع

گرفتم، در برابر اين، شما نيز بسيار نيازمند ارزيابي مسائلي از جنسيت زن ـ که براي مرد هم مصداق داردـ   

ه در آن زيرا مواردي را كـ . گرفته تا فلسفه خويش و از نظر گذراندن مجدد تمامي زندگي خويش هستيد

هـا،  تواند براي احساسـات، محبـت  انسان نمي. بسر برديد، شما را به حالت غيرقابل شناخت درآورده است

زيرا تمـامي اينهـا مطـابق جامعـه اسـتثماري و از طـرف       . هايتان چندان ارزشي قائل شودها و پايبنديعشق

يـا آزاد گشـته و شخصـيت    . بپـذيرد توانـد اينهـا را  اند وحزب نيز نميبرخوردهاي مردساالرانه تنظيم شده

. راه مياني هم براي اين وجود ندارد. حزبي كسب خواهيد كرد و يا تصفيه خواهيد گشت

فشـار قـرار گـرفتن،    بجـاي تحـت  . گردنـد رفقاي زن ما اندكي نيز در اين موضوع دچـار سـختي مـي   

دي بيشـتر بـراي شـما، بـراي     آزا. توانيد تحليل و پيشرفت را پيشه کنيد که راهي به سوي زندگي استمي

. انداين زنان هستند كه بيشتر فايده خواهند برد زيرا آنها هستند كه بيشتر از همه ضرر ديده. جنس زن است

بايد اين را باور كرده و مابين جويايي احساس، محبت و عشق خويش با جويايي خويش از آزادي پيونـد  

به . بداريد كه آزادي را نيز با مبارزه به دست خواهيد آوردحتي يك لحظه نبايد از نظر دور. برقرار نماييد

ي بزرگي به مسائل سازمان نشان داده و در صـورت امكـان در اجـراي    همين سبب بايد براي جنگ عالقه

وقتي تمامي اينها بوجود آمدنـد، حـوزه   . آيد انجام دهيدمشي جنگ، مشاركتي را كه از دستتان برميخط

اين را از صميم قلب به عنوان يك نعمت تلقي خواهيد نمود، زيرا . شودي بارزتر ميآزادي براي شما اندك

ساز است و سبب ورود شرافتمندانه شما به حـوزه  آزادي اصالت. شويدبار اول است كه با آزادي آشنا مي

ز در عاقبت اگر آن را بجويي ني. بدون آن به دنبال عشق نگرديد و البته كه وجود هم ندارد. شودانساني مي

چيـز  من مطـابق چـه  . ايداين در حاليست كه هنوز هم خويش را نشناخته. آن بردگي و رذالت وجود دارد

كنند هستم، براي چه هستم، طلبهايم چه هستند، شخصيت مرد موجود كيست، مردانگي را که تحميل مي

يي و احساسـات چگونـه   اين مردانگي در موضوعات فشار، استثمار، زشـتي، زيبـا  چيزي است؟حاوي چه

اين . نماييدهمانند يك كودك با يك تاثير كوچك فريب خورده و آنگونه از زندگي استقبال مياست؟

برخورد با كسي كه اينهمه . کنندالعقل عنوان ميچنان رواج دارد كه با توجه به آن زنان را احمق و ناقص

رخورد بـا كودكـان اسـت؛ شـوهرش اگـر      نگرد، همچون ببدون حساب به مسائل مهم زندگي خويش مي

نمايـد و هـيچ حقـي تحـت     گويد، اگر بخواهد از او سوءاستفاده ميبخواهد خشونت بکار برده، ناسزا مي
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اين يك برخـورد  . رويدشما نيز قرباني عواطف خويش گشته و از بين مي. شناسدعنوان شخصيت را نمي

. صحيح آزاديخواهانه نيست

در اين موضوع مسـائل بسـياري وجـود دارنـد كـه بايـد       . اديخواهانه الزم استبينيد كه انديشه آزمي

ها نتوانستيد از کشيده شدن به ايـن سـو و   زيرا در دوران پراكتيك خويش در كمپ. بپرسيد و پاسخ دهيد

نيست، . P.K.Kاين . ايدتر از ساختار عمومي جامعه افتادهماندهآن سو فراتر رويد و حتي به وضعيتي عقب

P.K.Kبايـد بـه   . رهانـد نمايد، آزاد کرده و از موقعيت کاال و ملك ميكند، متحول ميزن را متعالي مي

توانيـد از  اگر هنوز هم قادر به پرسش و مواخذه نباشيد، چگونه مي. اين باور كرده و به اين روند بپيونديد

خواهيـد توانسـت از روابـط    حيات آزاد در برابر بردگي و تسـليميت ناشـي از آن بحـث نماييـد؟ چگونـه      

آميز و عاطفي بحث به ميان آوريد؟ متوجه اصول اساسي زندگي و اصول آزادي نخواهيد بـود امـا   محبت

ماند و با كودكان نيز برخوردي كودكانه روا داشته اين به شيوه طلب كودكان مي. طلبهايي خواهيد داشت

ـ سـي سـال از عمـر آنهـا     ني باشـد كـه بيسـت   اي نيسـت كـه در شـأن كسـا    دانيد كه اين شيوهمي! شودمي

. شودانسان از اين امور اندكي دچار تنگنا مي. گذردمي

، رهبريت روند آزادي اسـت،  P.K.Kرهبريت . آفريندرهبريت در اين موضوع نيز امكاناتي را مي

بسيار، يضوعاتتحليالتي را انجام داديم، رهبريت به اندازه پرسش از مو. رهبريت جنبش آزادي زنان است

توانـد مسـتعد،   اسـتعداد و ناکـافي مـي   دهد که چگونه زني بسـيار بـي  يابد و نشان ميهايي را نيز ميجواب

ها دهد كه زنان در جنگ، سياسيت، توليد و عواطف و تقريبا تمامي حوزهنشان مي. باكفايت و خالق شود

مر قائل شـده و اينگونـه در حـزب مشـاركت     بايد ارزش فراواني براي اين ا. چگونه مفيد واقع خواهند شد

به تناسبي كه . اگر اينگونه در امورات رهبريت مشاركت جوييد، اين شما هستيد فايده خواهيد برد. جوييد

مند شويد نيز خواهيد توانست آزادانه زندگي كنيد و از زشتيها رهايي يافته و از اوضاعي كه هر بتوانيد بهره

اينهـا نيـز بـراي مـا     . شته و حاوي عدم اعتماد به نفس است گذار خواهيد نمودنوع وابستگي را در خود دا

. آل شخصيتي هستند كه بايد به آنها دست يابيمخصوصيات ايده

شايد نتوانيد در هر جايي اين امكان را بيابيـد، امـا حـداقل در    . از اين نظر بايد شما خود بحث نماييد

خويش را مواخـذه نمـوده و مـورد مناسـب بـراي خـود و       حزب به كمك اين تحليالت، گذشته و حيات

گرايـي بيشـتر از   محكوميت بـه سـنت  . كاري نيستدر اين موضوع نيازي به محافظه. آزادي خود را بيابيد

شخصيت خويش را انكار . روابط ناچيز درون نظام اميدي در بر ندارند. چيز به شما ضرر خواهد رساندهمه

بايد . ويش دچار شرم نشويد، دقيقا برعكس بايد از اين احساس غرور نماييداز جنس و جنسيت خ. ننماييد

توانند اصيل و بافضيلت بوده و بايد ايـن را در درون زنـدگي، بـا زنـدگي يكـي      باور كنيد كه زنان نيز مي
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ز كرده و آنگونه ارزيابي نماييد اما نبايد خويش را بزرگنمايي نموده و يا شخصيت خويش را به بهاي ناچي

بويژه برخوردهاي جنسي شما بايد از عرضـه  . اي كه در جامعه بسيار رواج دارد عرضه كنيدو همانند شيوه

فرامـوش نكنيـد كـه در ايـن موضـوع حتـي يـك گـام از         . به دور بوده و خويش را بسـيار طبيعـي نماييـد   

ن شما همچون يك كاالي تان تقريبا در دستاجنسيت. ايدبورژوايي فراتر نرفتهبرخوردهاي فئودالي و خرده

تجاري است و يا بدون اينكه متوجه آن باشيد با يك انكارگرايي همچون داشتن چنين وضعيتي رو در رو 

كننـد بـه هـيچ وجـه     آنهايي كه اينگونه با رياكاري و به شكل كاال با شخصيت خويش رفتـار مـي  . هستيد

توانند اخالقي سـالم هـم   ين مواضعي دارند نميآناني كه چن. توانند روابطي آزاد و طبيعي داشته باشندنمي

. كنند نه محبتي دارنـد و نـه عشـقي   كساني كه اينچنين زندگي مي. اين نيز نفي زندگي است. داشته باشند

. دهند عبارت از خودفريبي استزيرا اين شخصيتها فاقد انسجام شخصيتي بوده و كاري كه انجام مي

گردد؛ اگـر  مكان كسب شخصيت سياسي و نظامي نيز ميسر نميبدون وجود مناسبات آزاد و طبيعي ا

گردد و يا راهگشاي روابطي اي و ظاهري بوده و در فرجام امر به معضل تبديل ميجنبهميسر گردد نيز تك

ـ بـاز و فئـودال  ـ دسيسـه ي بسياري از امورات منفي همانند روابط زن و مـرد فئـودال  شويد كه سرچشمهمي

نبوده وقابـل  P.K.Kاين در شأن رزمندگي . اندكه در تاريخ امثال آن بسيار ديده شدهگري هستندتوطئه

بـر ايـن اسـاس بايـد خـويش را مجـددا بررسـي كـرده و         . ايـم ايـن مـوارد را تحليـل نمـوده    . قبول نيسـت 

حقايق اساسي نظير مـيهن،  . گيري در موضوع زندگي خويش را همچون حق خويش خواهيد ديدتصميم

در پيونـد بـا ايـن    . بدون اين هيچ نيرويـي نداريـد  . آزادي در پيوندي تنگاتنگ با اين امر هستندسازمان و 

زندگي آزاد براي مردان نيـز  . بشر، حقوق و آزادي زنان بر اين اساس توسعه خواهند يافتحقايق؛ حقوق

نـوع  ههـا و ايجـاد وضـوح و روشـني در همـ     برخورد صحيح و زيبـا، دوري جسـتن از كراهتهـا و بردگـي    

در صورت امكان تـوان الزم بـراي حـزب، خلـق و     . آميز را ميسر خواهد گرداندهاي معنادار محبتپديده

دوستي را به اندازه كافي ايجاد نموده، جنگ را توسعه داده و امكان كسب دستاوردها را ايجاد نموده ميهن

به صورت . زندگي آزاد را پيشه کنيدبرداشتي اينچنين از. و اينگونه آن را به يك منبع تبديل خواهد نمود

. بايد تالش و موفقيت الزم براي آن را نشان دهيد. ويژه اين انتظار از رفقاي زن ما وجود دارد

چيـزي كـه بايـد از پراكتيكهـاي     . خواهيم شما را به آن برسانيم اين اسـت سطحي كه با تحليالت مي

هـايي انجـام دهيـد و هـم بـا      بايد هـم مواخـذه  .گذشته و تشكلهاي شخصيتي خويش فرا بگيريد اين است

تحقيقـات و  . در اين موضوع بيشتر پژوهش کنيد. نزديكي به حقايق كارهايتان را بر اين اساس ادامه دهيد

از . اساسا تفكرات خويش را چنان پيش ببريد تا امكان ايجاد موفقيت در وظايف اساسي را ممكن گردانيد

توانـد روابـط و مناسـبات تمـامي     تمـامي وظـايفي کـه مـي    دن وظـايف ـ  اين پس هنگام اقدام براي بـرآور 
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شما بايد بدانيد كه . هاي زندگي و خود زندگي باشدـ بايد انسان را راضي کرده، كافي و موفق باشيدحوزه

بايد . دهندي حياتي به غير از اين را نميحزب و رهبريت اين است و بايد در راس كساني باشيد كه اجازه

اين اصلي است كه در طول يك حيات بر شما حكم رانده و شما را پيش برده ونمايندگي آن را در بدانيد

سطح يك الگو برعهده بگيريد، زيرا تقريبا شما هم بـيش از همـه بـه ايـن محتـاج بـوده و هـم بـه عنـوان          

. ترين پيكارجويان اين امر موظف به اجراي آن هستيدداوطلب

زنان را هم به عنـوان يـك حقيقـت واقعـي و هـم بـا يـك        . اعتماد داردرهبري بر اين اساس به زنان

. زيرا مطمئن است كه هم مورد صحيح و هم مورد زيبا اين است. گيردآليزه شده به دست ميبرخورد ايده

چيزي كه به غير از اين بايد انجام دهيد، تـالش و بررسـي   . يابدقطعا عالقه شما نيز بر اين اساس توسعه مي

ايـن امـر هويـت، آزادي و    . خويش و ايجاد توان نزديكي بسيار مصرانه به پيروزي در خويش استمكرر 

بنابراين چـه آنهـا كـه شخصـيت حزبـي را      . حيات از دست رفته را بر اين اساس به شما بازخواهد گرداند

بصورت صحيح و روشن كسب ننموده و چه براي آنها كه گسستي جـدي از حـزب و وضـعيتي متفـاوت     

اگر پايبنـدي معينـي بـه    . ي شخصيت حزبي استترين كار كسب اينگونهاند، صحيحته و ديگري شدهداش

شـايد هرچيـز   . رهبريت داشته و يا اين معنايي براي شما داشته باشد، ديگر بايد اين حقايق را درك نماييد

شهاي كسب شخصيت ديگري را به بازي بگيريد اما نبايد به هيچ وجه خودسازي حزبي و بر اين اساس ارز

شايد چيزهاي بسيار مقدسي داشته باشـيد امـا ارزشـهايي داريـم كـه بـه آسـاني        . رهبري را به بازي بگيريد

دانم كه با توجه به تجربيات حياتي خويش مي. توانيم از آن دست برداشته و يا آنها را به بازي بگيريمنمي

تـوانيم در برابـر   در عمل بكار بنـديم مـي  هرچه بتوانيم شخصيت حزبي را بصورت صحيح كسب نموده و 

. توانيم پيروز شويمبر اين اساس مي. دشمن وحشي زندگي را يافته و يا از نابودي ممانعت به عمل آوريم

١٩٩٣اكتبر ٢٥
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فصل سوم

حزب انباشتي از دسترنج انقالبي است 
مامي معضالت انقالب مـا  تواند جوابگوي ت، به نوعي است كه ميP.K.Kكسب صحيح شخصيت 

ترين وظيفه شما اين است كه اين امر را به خود قبوالنـده و بـا تمـامي نيـروي خـويش يـك       اساسي. باشد

ما داليل اين امر و چگونگي آن را بـا تمـام تـوان خـويش توضـيح      . يي شويدP.K.Kشخصيت اينچنين 

ي اين امر و دروني كاري، درك اينگونهنوع جسارت و فدامعيار احترام، پايبندي، صداقت و همه. دهيممي

انقالبي بـودن يـك هنـر    . انقالبي بودن حمالي نيست. كردن آن و كامل نمودن برخوردها مطابق اين است

دسترنج انقالب و انقالبي و يك شخص حزبي متعالي بوده و مادر تمامي . بخش استبوده و تالشي نتيجه

تواند با دسترنج خويش در انسان مي. د را بسيار خوب فرا بگيريدبايد تمامي اين موار. ها استساير دسترنج

در غير اينصورت اگر به ناحق در پي غصب دسترنج انباشته شده بوده، . دسترنج متمركز انقالبي سهيم شود

جويانه بلكه با روشهاي چپاولگر با اين دسترنج برخورد نماييد و با يك نوع خدمت نه با برخورد مشاركت

خوري روزگار خواهيد گذراند و يا در واردي را توليد نكرده و بر آن نيفزاييد، در انقالب با مفتو كار م

تواند شما را تا چپاولگري و دغلكاري ايد و اين ميپي كسب ده برابر زحمتي خواهيد بود كه صرف نموده

را صـرف  دسترنج كسي كه چشمداشتي در مقابـل تـالش خـويش نـدارد و هـر تـالش ممكـن        . پيش برد

اش كردهبجاي موضعي كه انتظار دريافت ده برابر در مقابل تالش صرف. نمايد، دسترنج انقالبي استمي

. تر استنمايد ولي چشمداشتي ندارد صحيحرا دارد، موضعي كه هزاران برابر تالش صرف مي

. يك كادر و يا شخص حزبي واقعي كسي است كه بدون چشمداشت حاضر به تـالش و كـار اسـت   

تـرين و  ايـن اساسـي  . اسـت P.K.K، اقتضـاي ماهيـت   P.K.Kبنياد كار قرار دادن چنـين مشـاركتي در   

جاي بحث اسـت كـه ايـن    . و اجراي آن بر كردستان استP.K.Kترين ويژگي سوسياليست بودن ژرف

ه و زيرا گاه كساني كه هيچ تالشي ندارند طلبهاي بسياري داشـت . ايدفرمول را در چه سطحي درك نموده

ي طلب همـه . تمامي اينها مواضع طبقاتي هستند. نماينديا دهها و يا هزاران برابر تالش خويش را طلب مي

اين برخوردي وحشي و استعماري و يـا مزدورانـه   . موارد در حاليكه هيچ تالشي صرف نشده غارت است

لب به اندازه تـالش  ط. استطلب دهها برابر تالش خويش دزدي است، برخورد دغلكار كمپرادور. است

. ي تالش خويش استبورژوا خواهان تقابل به اندازهزيرا خرده. بورژوايي استخويش نيز برخورد خرده

كار از راه کوششـي نامحـدود و   . بورژوازي استهمچون يك حزب خردهP.K.Kيعني تصور و درك 

ترين شكل، سوسياليسم و يا فحفاظت از آن به همان شكل و تداوم آن نوع از انقالبيگري است كه به ژر
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زيرا اينچنين شخصي هم تالش به خرج داده و هـم از آن حفاظـت   . بنياد طبقاتي آن را كسب نموده است

. نمايدنموده و هم بر آن نظارت مي

نماييد، اين آخرين هستي اسـت كـه   حيات خويش را وقف مي. ديگر بايد اين مسائل را درك نمود

اگـر آن را نيـز بـه وضـعيتي غيرقابـل حفاظـت و غيرقابـل تضـمين         . شـكش نمايـد  تواند آن را پيانسان مي

به همين سبب آگاه شدن و آموختن كامل حقـايق  . دهد كه تا چه حد غافل هستيددرآوريد، اين نشان مي

دهيـد امـا معلـوم    برداشتي بسيار متفاوت از فداكاري داريد، دسترنج به خـرج مـي  . اساسي، بنياد كار است

نماييـد امـا حتـي متوجـه     با تالش خويش در انقالب مشاركت مي. نتيجه اين امر چه خواهد بودنيست كه 

ايـن غفلـت   . توان سوسياليست گشـت اينگونه نمي. نمايدنيستيد كه چه كسي اين را چاپيده و تصاحب مي

كسي كه براي شخصيت خويش احترام قائل . احترامي به دسترنج و حتي شخصيت خويش استاست، بي

يكـي  . تواند انسان هم شوديي شود بلكه ثابت شد كه حتي نميP.K.Kتواند شخصيتي تنها نمييست نهن

بدوا احترام بـه انسـان و بـه تـدريج احتـرام بـه زنـدگي او بـر اساسـي          P.K.Kاز توجيهات اساسي ظهور 

نمايـد، بـه   سوسياليستي است؛ پذيرش اين امر است و بر اين اساس هرچه كه شخصيت مبارز را كسب مي

. گرداندهمان ميزان انسان را متعالي مي

چـرا از  . گردندايم اما هنوز در سطحي بسيار محدود اجرا ميمدتهاست که اين تعاريف را ارائه داده

در . توانـد شـما را مشـغول نمايـد    هيچ طريقي قادر به درك اين امر نيستيد؟ در اين دنيا چيز ديگـري نمـي  

چيز شما باشد و در حاليكه يك نگرش، موضع، همانند طال ارزشمند است همهحاليكه بايد اين حيات كه

رويد، چرا خويش را معيوب نگه شخصيت و شيوه حيات موجود است، چرا از روبرو شدن با اين طفره مي

بريد؟نماييد؟ آيا از فرسوده نمودن خويش لذت ميداشته و هر روز هيچ مي

نهند، اين كـار را بـه صـورت    گام ميP.K.Kآنها كه به درون خواهيم مطمئن شويماز اين پس مي

چيزي كه بايد انجام شود اين نيست كه در صورت لزوم چگونه بميريد، بلكه اين . اندصحيح درك كرده

آني كه قادر به انجام اين كار . است كه اين كار را در هر شرايطي انجام داده و با موفقيت به پايان برسانيد

اوضـاع پـيش   . باشـند انسانها و اشخاصي هستند كه در هر شرايطي قادر به يافتن راه چاره مـي است، تجمع 

اي نموديم نتيجـه و به هر دليلي و هرگونه كه باشد، در پرتو اين چارچوبي كه تعيينيآمده بدست هرکس

انـد،  ايجاد شدهتيپهايي كه در قرارگاههاي متعدد و در نتيجه برخورد مسئوالن مناطق. اندرا حاصل نموده

نمايند بيشترين تعداد را تشكيل داده و بر اين وار تالش ميدهد، آنها كه چپاول پيشه كرده و بردهنشان مي

بينيم كه ايـن وضـع بـه    در صورت توجه مي. انداساس تاثيرات حزب را خنثي نموده و دچار تصفيه نموده

. نمايدتاثير ميبيهيچ وجه پيوندي با رهبريت نداشته بلكه برعكس آن را 
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پيش آمدن اينهمه نواقص در حزب ما و حتـي  . انسان موجودي است كه قادر به تربيت خويش است

آمـوزش قطعـا بـه    . دهد كه تا چه حد غافـل هسـتيم  عدم متوجه شدن ما نسبت به اين امر در واقع نشان مي

خدمت ما كم نبود، حتـي  . استمعناي درك اين امر و در صورت وجود تجربه، توانايي گذار از اين امر

پرسـم چـرا بـا لياقـت     از خود مـي . توانست به راحتي اين دشمن را از ميان برداردچنان خدمتي بود كه مي

هـا و امكانـات حيـاتي زيبـا را ايجـاد      ما تمامي نشانه. شومنسبت به اين امر برخورد ننموده و خشمگين مي

بايد اينها را با واالترين معلومات . ايتان الزم بود، ايجاد نموديممواردي را كه بيشتر از آب و نان بر. نموديم

بست زيرا اين شمائيد كه آگاه نبوده، قادر به حل مسائل نيستيد، كارها را دچار بن. براي خود كسب نماييد

حـداقل چيـزي را کـه    . نماييد و به صورت صـحيح و كـافي قـادر بـه سـخن گفـتن و پيشـروي نيسـتيد        مي

ايـن  . ايد و هم قادر به خـوردن نيسـتيد  هم بسيار گرسنه. شود درک کنيداره به شما ارائه ميعنوان چتحت

نامم و اين يك بيماري بسيار بد است کـه در  من آن را سوءهاضمه مي. وضعيتي است كه در جريان است

. باشدپيوند با استثمار و واقعيت اجتماعي و سياسي مي

ايـن وضـعيت شـما    . از ماهيت كار بسـيار بـدور هسـتيد   . بيان استاين وضعيت با داليل بسياري قابل 

يي است امـا در  P.K.Kاسمش . شوندهمه نوع خصوصيات طبقاتي در شما ديده مي. بيانگر غفلت است

بخش بزرگي . را داشته باشد و شايد هم نداشته باشدP.K.Kدرون خويش شايد يك درصد خصوصيات 

به همين سبب جدا نمودن افراد غير مفيـد از سـايرين بسـيا رمهـم     . استنوع طبقات ي همهماندهاز آن پس

جهت آماده ما بي. عدم تربيت خويش، منفورترين موضع را در شأن خويش ديدن و تداوم آن است. است

به خرج داده و با زندگي خويش مشغول "خردمندي"ما هم مي توانيم همچون شما . براي اوامر خلق نيستيم

ار احترام ما براي خلق، داشتن سطحي است كه تحت هر شرايطي بتوانيم جوابگوي امورات اما معي! شويم

. تمامي موارد ديگر دروغ است، تقلبي بوده و خودفريبي است. انقالبي آنها باشيم و اين احترام است

ما چنان اشتياقات بزرگ و برخوردهاي غيرقابل كنترلـي داشـتيم كـه هيچكـدام از شـما نداريـد امـا        

نگامي كه بحث منافع اساسي خلق در ميـان باشـد، يـك زنـدگي سـخت را در پـيش گرفتـه و آن را در        ه

خـدمت  . ديگر بايد بدانيد كه اين معنـاي مشخصـي دارد  . خدمت خلق قرار داده و تا به امروز پيش آمديم

بـه  تـوان نمايـد؟ چگونـه مـي   يك خلق مييانسان چگونه خود را وقف انقالب برابه يك خلق چيست؟

خدمت يك خلق و حزب درآمد؟ شجاعتي بر اين اساس چيست و رهبريت و رزمندگي به چه معناست؟

در غير اينصورت اقدام براي زندگي خـويش و در صـورت يـافتن فرصـت،     . ديگر بايد اينها را فرا بگيريد

اما اين . تالش براي زندگي خويش همراه با انقالب و مشغول نمودن انقالب، شجاعت و رزمندگي نيست
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مجبوريم در برابر تمامي . وضعيت خطرناكي است كه به شكلي مرسوم به درون هركسي رخنه نموده است

. اينها چنان ساختار خويش را مستحكم نماييم كه هيچ شكافي باقي نماند

پيشرفتهاي بزرگي حاصل. دهيمما اين تفاسير را از همان روزهاي اول انجام داديم، حال نيز انجام مي

آمدند اما به همان اندازه مواضع و برخوردهاي غيرحزبي و متضاد با حيات و حتي برخوردهاي غافالنه بـا  

اين موارد سبب شدند كه ما چنان ضررهايي را متوجه خويش سازيم كه در تاريخ . خويش نيز ديده شدند

عي كه در پيش گـرفتيم  توانست بسيار كمتر باشد اما به سبب مواضضرر اين مي. هيچ جنبشي وجود ندارد

داريـم سـخن   به وضعيتي دچار شديم كه حتي دشمن نيز متوجه آن شده و از بديهايي كه بر خود روا مـي 

شخصيتهاي بوجود آمده خويش را ناچـار از ايـن   . بدون شك اين با تاريخي منفور در پيوند است. راندند

. باشدر ميحزبي به معناي گذر از اين امياما خودساز. نماينداحساس مي

ي جنـگ  شويد، چرا بـه عرصـه  حزبي نمييمادامي كه قادر به خودساز: اي ديگر نيز اين استنكته

اگر با اولين مشـت از پـا بيفتيـد چـرا     شويد؟شويد؟ اگر قادر به كشتي نيستيد، چرا وارد ميدان ميوارد مي

به همين . ن ما به اين امر شباهت داردشويد؟ وضعيت بسياري از پيکارگران و يا مبارزابايد وارد رينگ مي

سبب خويش را به خوبي آموزش داده و چنان نيرومند كنيد كه وقتي تصميم گرفتيد وارد رينگ شويد از 

. تمامي اينها موجبات قوانين جنگ هستند. پا نيفتاده و با اولين مشت گيج نشويد

ا بيافرينيم كه با امكانات نامحدود بتواند خواستيم تا زندگي را از تمام جوانب غنا بخشيده و انساني ر

تنها اكثريت رفقاي ساختار تشكيالتي ما اين متاسفانه نه. حركت نمايد و ثابت نموديم كه اين ممكن است

آشـكار  . حال در پي گذار از اين هسـتيم . را درك ننمودند بلكه به آموختني بسيار محدود كفايت نمودند

يـا اينگونـه شخصـيت حـزب كسـب      ١٣"راند و يا از اين ديار خواهي رفتيا اين شتر را خواهي چ"شد كه 

ديگر بايـد دانسـت كـه بـا از زيـر كـار در رفـتن و يـا         ! خواهي كرد و يا راه خود را گرفته و خواهي رفت

توان با زرنگي و سركوبگري و به بازي گـرفتن حقـايق بـا    ديگر نمي. توان از اين گذار نمودانحراف نمي

شما هرچقدر ميل داريد خود را زرنگ و غيرقابل پيشـرفت نگـه   . در محيط حزبي بسر برداشكال متفاوت 

خواهم بدانيد تا زماني كه مـا هسـتيم   بويژه مي. خواهم بدانيد كه ما هم به چيزي معتقد هستيمداريد اما مي

و غيرقابل نجات گري روستايي، دماگوژي اگر با حيله. تواند در مقابل ما چندان موثر باشداين موضع نمي

اوضاع كنوني در مقابـل مـا   گشت،اي حاصل ميبودن و با حال و هواي نامتفكر و غيرقابل پيشرفت نتيجه

پذيرش واقعيت حقير بودن نيسـت  . اند كه برخورد ما اساسا مصداق داردهمه درك كرده. شدندديده نمي

آفريند، در اين خود احترام چنداني نمياشتياق شما براي ايجاد حياتي براي . بلكه صداقت و بزرگي است

١٣Ya bu deveyı Güdersin ya bu diyardan gidersinضرب المثلي ترکي کنايه از اجبار انجام يک کار
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اگـر  . ايد و اين تقدير هم نيستاي محسوس كسب نمودهتوانيد بگوييد كه با اين نتيجهنفعي نداريد و نمي

. توانيد پيشرفت حاصل نماييدتالش به خرج دهيد مي

كه به تازگي همانند آنهايي. شويد كه اندكي از بردگي صدها ساله گذار ايجاد شده استمتوجه مي

چشمشان به روشنايي عادت نموده است، بدون انديشيدن به سوختن و يا سوزانده شـدن خـود، بـه ميـدان     

. آموزش، تربيت و معيار براي شما بسيار الزم است. اين يك برخورد صحيح آزاديخواهانه نيست. آمديد

اي يـن موضـوع هـيچ محاسـبه    در ا. بازيـد هنگامي كه اندكي اينگونه پيشرفت هم نموديد، خـويش را مـي  

وقتي اشـتياقات  . براي اين امر پرورش سياسي و آموزش حزبي بسيار مهم است. اين صحيح نيست. نداريد

توجيه ظلمهـا  . دهندشوند، خطاها و فقدان معيارهاي بزرگي خود را نشان ميهزاران ساله به ناگاه بيدار مي

ينيم كـه اينهـا بـه شـكلي شـايع وجـود       الم و بلشويك؛ ميدر نگاهي به انقالبهاي فرانسه، اس. نيز اين است

نموديم، اگر ما به شكلي نيرومند در مورد اين موارد تامل نمي. اينها در جنبش ما نيز به وجود آمدند. دارند

دشـمن تصـور   . اميد دشمن نيز اين بود و هنوز هـم انـدكي ايـن اسـت    . باختيممدتها بود كه خويش را مي

. توانند خويش را كنترل نموده، بر خود نظارت كرده و دچـار خفقـان خواهنـد شـد    نمينمايد كه اينهامي

اين در حاليست كـه  . هر لحظه ممكن است دچار شكست ناگواري شويم. سعي در پيشگيري از اين داريم

! حتي كسي وجود ندارد كه از خود بپرسد كه پيروزي چيست

ينگونـه ايـن را بـراي خـود بـه صـورت مسـئله        گفتيم كه ما بـه آسـاني شكسـت نخـواهيم خـورد و ا     

در حاليكـه بـراي شكسـت نخـوردن آسـان      . هنوز هم رفقاي بسياري قادر به درك اين نيستند. درآورديم

ناآگاهان بسـياري  . بنديم، آنها در پي اربابي و پادشاهي در اين امر هستندتمامي نيروي خويش را بكار مي

واهند درك كنند كه چگونه تا به سرحد مـرگ در حـال جنـگ    خبسياري نمي. از اين دست وجود دارند

در پي سوءاستفاده . بنديمبوده و جهت موفقيت در زندگي چگونه تمامي ذرات وجود خويش را بكار مي

تمامي اينها غفلت . بورژوا، فئودال و يك بروكرات هستندو تحريف و غصب نتايج آن همچون يك خرده

در . و زندگي اينان چالشي در ميان است و متاسفانه اين چالش بسـيار اسـت  مابين دلمشغوليهاي ما . هستند

اگر : قبال نيز گفتيم. اندـ اين وضعيت را درك ننمودهحيرتم كه چرا رفقا ـ حتي بسياري از رفقاي با سابقه  

ي معنـ خواهيد با شجاعت فردي حزبي تشكيل دهيد به مخالفت با ما برخيزيد اما فشار بـر مـا چنـان بـي    مي

برخي بسيار بدتر از بهترين دزدهـا بـه هـوس چاپيـدن بسـياري از وظـايف و       . است كه هيچ اهميتي ندارد

طرف قادر . كنندافتند و يا بدون احساس كوچكترين اقتضاي تربيتي خويش را رهبر اعالم مياختيارات مي

منحرف نمـودن انسـانها را   دقيقا برعكس، تمامي هنرهاي ي دو انسان و اتخاذ هيچ موضعي نيست، به اداره

. نماييمما اين شخصيتها را اعجوبه عنوان مي. نمايندنشان داده و اين را رهبريت تلقي مي
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چه شهري ] اين شخصيت[بورژوازي در رود، گرايشات طبقه خردههرچه مبارزه رهايي ملي پيش مي

سـازمان  P.K.K. ضـيح داديـم  مـان تو مـا ايـن را هنگـام ارزيـابي    . گـردد و چه روستايي باشد، ايجاد مـي 

ترين طبقه است و پيشاهنگي آن نيـز بـر ايـن اسـاس بـوده و در ايـدئولوژي،       كشترين و زحمتستمديده

اما بعدها ديديم كه ايـن اصـول را   . سياست و سازماندهي خويش تماما اين امر را بنياد كار قرار داده است

را ايجاد يخواهند انواع ديكتاتوري طبقاتت آن ميو با امكاناP.K.Kي برخي در سايه. گيرندنديده مي

مـا  . کننـد بينند، همه سعي بر اعالم ما به عنوان ديكتاتور مـي وقتي مقاومت ما در برابر اين را نيز مي. نمايند

اين در حاليست كه ديكتاتوري مـا مشـروع اسـت، زيـرا بـا      . ديكتاتور پرولتاريا در برابر ديكتاتورها هستيم

طرف اصال كوششي نكرده . بش طبقاتي ايجاد شده است و حاكميت ما براي اين طبقه استدسترنج و جن

را گرفته و يكـروزه  P.K.Kخواهد حوزه اي هم كسب نكرده اما تحت عنوان دمكراسي ميو هيچ نتيجه

اوضاع بسـياري از تـازه بـه    . حتي فئودالهاي پيشين نيز چنين استبدادي نداشتند. به تصرف خويش درآورد

بيننـد، مـا را بـه ديكتـاتوري     اينها وقتي ما را در مقابل خويش مي. ها در صفوف ما اين استدوران رسيده

انديشـند كـه ايـن    بـا خـود نمـي   . گويـد مانده نيز اينگونه سخن نمـي حتي يك انسان عقب. نمايندمتهم مي

آيا ايـن را بـراي مـا رهـا     ارد،رهبريت با تالشي كه انسان تاكنون نظير آن را نديده در راس اين كار قرار د

ام، چگونه يكروزه مـرا رهـا خواهـد كـرد؟     گويند كه من تازه به دوران رسيدهبجاي آن ميخواهد كرد؟ 

. تمامي حزب را زير و رو كرده و مطابق ميل خويش تنظيم خواهم كرد

چنين شخصيتهايي با . ندتوانند انجام دهاي برحق باشند هم، اين را نمياگر اينها ذره! شوداينگونه نمي

واقعيت اجتماعي ما هم هر روز چنـين  . اندخود گشتهاند كه از خود بيتربيتي عظيمي بزرگ شدهچنان بي

اما اين كـار جـوانبي   . يي شده و سوسياليست شويمP.K.Kگوييد آمديم تا مي. سازدشخصيتهايي را مي

. اينها الفباي اين كار هستند. كنماينها را ايجاد نميمن. دارد كه بايد بصورت بسيار عالي آن را فرا بگيريد

بـدون وجـود پيشـاهنگي    . اند مبـارزه طبقـاتي را هـم در درون حـزب ايجـاد نماينـد      متاسفانه اينها نتوانسته

P.K.K و يا بدون اجراي واقعيت طبقاتيP.K.K بر رهايي ملي، اين امورات حتي بيست وچهار ساعت

به همين جهت پيشاهنگي سوسياليستي حياتي است و در رهـايي ملـي هـم اجـرا     .توانند پيش روندهم نمي

. شود و صحت اين ثابت شده استبه غير از اين امحاي ملي قطعي مي. شودمي

ها تقريبا از تمامي مناطق، حوزه. در تمامي مناطق اشخاص بسياري در پي برخورد غيرحزبي برآمدند

پيشاهنگي حزب از ميان رفته، معيارهـاي حزبـي   : "مون آنها اين استآيند كه مضو واحدها راپرتهايي مي

بدون وجود " اندنوع تاثيرات استثماري و فئودالي حاكم گشتهباقي نمانده، معيارهاي نماينده دشمن و همه

توانيم يك قدم در راه رهايي ملي برداريم، وقتي اين امر اينهمه واضح است و مشي طبقاتي حتي نميخط
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گيريم، چه شد كه اين مواضع و برخوردهـاي  تمامي تالشهاي خويش پيشاهنگي طبقاتي را اساس ميما با 

غيرطبقاتي و حتي گرايشات دشمنانه نتوانستند آنچنان موثر واقع شوند؟ چه كسي مسئول اين امـر اسـت؟   

. بجاي آوريدرا همي آموزشتوانيد يك اقتضاي پيش پا افتادهناميد اما حتي نمييي ميP.K.Kخود را 

همه از معيارها و اقدامات من شوند، از حزب چه برداشتي دارند؟اين رفقاي ما چگونه شخصيتي حزبي مي

هر روز مواردي را از دست دشمن گرفتـه  . من حتي به كوچكترين تاثير دشمن فرصت ندادم. آگاه هستند

شوم بلكه نيروي خلق سبب گريز آنها نميفشار قرار نداده و تنها خلق را تحتنه. نمايمو خلق را جذب مي

ها چه كسي هستند؟ آيا اين اقدامات، در اين تازه به دوران رسيده. نمايمالعاده آشكار ميرا به تناسبي فوق

گردند؟ هنگام پرسيدن اين چارچوب اختياراتشان است؟ با تكيه بر چه نيرو و چه چيزي سبب شكست مي

اگر توان زندگي با مـا  اگر شخصيت نداريد چرا آمديد؟ . شودشان بسته ميسواالت از بسياري از آنها زبان

گرديد؟ هنگام مواخـذه از كسـي، گريـه و زاري كـرده و دچـار      را نداشته باشيد، در اينجا به دنبال چه مي

اين يك جنبش است و اين كار مقررات، معيارها و ماهيت مخصوص بـه خـويش را   . شودلكنت زبان مي

بينيد كه توانش را داريد، وارد كار شويد و سپس وقتي مي. اينها را شناخته و از آن تبعيت نماييدبايد . دارد

. كار صحيح اين است. پيکارگر راه آن شويد

شوددوستي آغاز ميبا ميهنP.K.Kكسب شخصيت مد نظر 
يـابي  امروزه خودسازي حزبي به معني كسب شخصيت ارتشي، نظامي، مبارز و همچنين تـوان چـاره  

در اوايـل دهـه   P.K.Kکـار  . اين اسـت P.K.Kمعيارهاي كنوني . براي تمامي معضالت اجتماعي است

انـدكي تـوان بكـارگيري    P.K.K، داشتن عنوان ١٩٨٠هنگام آمدن بسوي دهه . انجام تبليغات بود١٩٧٠

P.K.Kدر ديگر بجايي رسيده بوديم كه عضويت١٩٨٠در اواسط دهه . گردانداسلحه را هم مقتضي مي

بـه معنـاي توانـايي    ١٩٩٠يي بودن دهه P.K.K. به معناي نشان دادن جسارت الزم براي ايجاد ارتش بود

اكنون نيز مطرح نمودن عملي تشكيل دولت، بـه معنـي شخصـيت مبـارز واقعـي      هم. تنظيم قيامها نيز است

P.K.Kبـه  . طلبداسي حزب اين را ميامروزه معيارهاي اس. است، يعني بايد بتوانيد به قدرت دست يازيد

بريـد امـا حـال    اينهمه جهت به قدرت رساني خلـق اسـلحه بكـار مـي    . همين جهت خويش را آماده نماييد

آيد؟ قادر به يي ايچنين به چه كار من ميP.K.Kشخصيت ! كه حتي قادر به چراندن دو بز نيستيدبينممي

قادر به حل كوچكترين مسئله سياسي و . تندمشاهده صحيح اطراف خويش و ارزيابي صحيح وضعيت نيس

يـك شخصـيت   . يـي شـد  P.K.Kتـوان  اينگونـه نمـي  . انـد يا سازماني نيستند و به حالت معضل درآمـده 

P.K.Kيي اساس کار است كه قادر به كسب اقتدار باشد .



٣٣

سنده به پراكتيك موجود و اقدامات خويش ب. دهيمما نيز سالهاست كه خويش را تحت فشار قرار مي

مادامي كه من ناچار از اين امـر  . نماييمكنيم و هر روز سعي در كسب آمادگي براي وظايف نوين مينمي

. ايد تا در آن برقصيدجشن وجود دارد و شما هم آمدهP.K.Kانگار در . هستم پس شما نيز مجبور هستيد

. وارد جشنها شـده و رقصـيد  توان اينگونهدر واقع جشنها هم مقررات مخصوص به خويش را دارند و نمي

P.K.Kجنبشي است كه دقت بسـياري در آن وجـود دارد  . يك جنبش منطقي و منظم و معياردار است .

اي مانـده رفقاي ما ديد بسـيار عقـب  . نمايدآفريند و هم حفاظت ميجنبشي است كه هم ايجاد كرده و مي

وقتـي  . شـرفتي اجتمـاعي و ملـي اسـت    بـه معنـي ايجـاد پي   P.K.Kايجـاد  . دارندP.K.Kنسبت به پديده 

عنوان ايـن پيشـرفت در كردسـتان    . نمايندکني، جامعه و ملت پيشرفت ميرا کسب ميP.K.Kشخصيت 

P.K.Kايـن  . باشـد تنها قدرت است که ورد زبانشان مي. گيرندمبارزان ما تمامي اينها را نديده مي. است

تمامي درك اينها از حاكميت سازماني اين . نگونه آغاز شدكار اربابان گذشته بود و يا اربابي قديمي نيز اي

در . است كه همانند پدر و مادر خويش، همانند يك استعمارگر، ژاندارم و يـا بروكـرات برخـورد نماينـد    

ماند؟ يي بودن شما كجا ميP.K.Kاينصورت 

را به بازي نيز دهيم كه كسي اينهمچنانكه موضوع حزب را قطعا نديده نخواهيم گرفت، اجازه نمي

تـوانيم اجـازه   خواهيم كسي را تحقير نماييم اما ديگر نمـي شويم، نميما تعمدا با كسي مشغول نمي. بگيرد

معيار احترام يك انسان نسـبت بـه مـا خودسـازي حزبـي      . دهيم كه آگاهانه ارزشهاي ما را به بازي بگيرند

معيارهاي اساسي ما قابل . ه طلبي از ما داشته باشدبه شكلي ديگر نه كسي اجازه دارد نزد ما بيايد و ن. است

معيارهايي كه از آن بحث نموديم، معيارهـاي انسـانيت و پيشـرفت اجتمـاعي     . درك بوده و روشن هستند

رغم اين امر چرا در تمامي مناطق و واحـدها پيشـاهنگي حـزب را از    پس علي. اندهستند و اينها ثابت شده

. نمايند؟ گمراهي در اينجاست و بخشيدن آن نيز دشوار استه و تحريف ميدست داده، آن را از بين برد

تاکنون در برابر اينها تحمل نشان دادم اما در درون من چنان نيرويي هم وجود دارد كه در صـورت لـزوم   

توانم در برابر آنها ظاهر شده و به شكلي كه روحشان خبردار نشود، به هيچ وجه درك نكرده و تصور مي

ايـن  . نمايند آنها را دچار خال كرده و چنان آنها را دور بيندازم كه بار ديگر قادر به ايستادگي نباشـند هم ن

. نيز وظيفه ماست

كنند جنبش آزاديخواهانه زيباسـت امـا همـه    تصور مي]صاحبان آن[مفاهيم معيوبي وجود دارند كه 

ننمايـد امـا هـركس مجبـور اسـت بدانـد كـه        چيز را شايد نيروي ما كفاف همه. توانند آن را بكار برندمي

امـروزه  . چيـز زنـدگي در پيونـد هسـتيم    ما با همـه . خويش را به آساني به دست اين مفاهيم نخواهيم سپرد

ما هنوز در ميدان هستيم و ابتكار عمل . جهان با ما مشغول شده و خواهان نابودي ماست و متوجه اين هستم
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اين در حاليست كـه  . ميدان نبرد را به آساني ترك خواهيم كردتوان تصور كرد كهدر دست ماست، نمي

مادام كه اينگونه اسـت از همـان ابتـدا    . گيرداي كه بنيادهاي آن را ساختيم، صدها سال را در بر ميمبارزه

كنيـد حـزب   بينيد كه تصـور مـي  موارد بسياري را چنان در شأن خويش مي. مجبور هستيد كه عاقل باشيد

تواند شما را رها نموده و به شما را مرود انتقاد قرار داده و موأخذه ر به ادامه كار نبوده و نميبدون شما قاد

چرا حزب نمي تواند شما را مورد انتقاد و موأخذه قرار دهد؟ به تاريخ و حقايق بنگريد؛ ايستادگي . نمايد

. كنـيم داليل اين را درك مـي . مصرانه و حتي كوركورانه در برابر حقايق در صفوف ما بسيار وجود دارد

شـده  ها و گرايشات طبقاتي سركوبدر طرف اشتياق وجود دارد، دشمني هزاران ساله وجود دارد، غريزه

توانيد اين امر را با تكيه بر ما و در چالش با ما انجـام  خواهد آنها را زنده کند ولي نميوجود دارند که مي

بلكه شايد در تمامي صفوف ملي و حتي در P.K.Kها در درون تننه. اين جنبش نيز صاحباني دارد. دهيد

تمامي جهان نيرومند بوده و بتوانيد ما را از بين ببريد اما به هوس نيفتيد كه اينگونه به آسـاني مـا را تسـليم    

. تاثيرمان نماييدگرفته، بازي بر سرمان آورده و به آساني بي

كانات ما و مجالهايي كه ايجـاد نمـوديم در برابـر مـا     برخي اشخاص درون صفوف ما با استفاده از ام

ايـن موضـع   . هم مواضعي متضاد با ما داشته و هم سعي بر مخفي كردن آن دارنـد . دهنداقداماتي انجام مي

اخـالق بزرگـي   هم يك بيچارگي بزرگ، هم يك دشمني بزرگ و هم يك شخصيت فاقـد سـطح و بـي   

حتـي  . ايمترين مورد را رائه نمودهيدند كه به هركس صحيحدبودند، مياگر اين اشخاص عاقل مي. است

توانيـد طالـب   بـه غيـر از ايـن مـي    . اگر همانند رهرو اين راه بميريد، زيباتر از زندگي در درون نظام است

. چيز ديگري باشيد؟ اگر خود را بعنوان يک مبارز راه بدي تلقي نماييد، ما نيز شما را عفو نخواهيم كردچه

همانند تجمع ديوانگان . ساس درد نكنيد، گريه و زاري نكنيد و خود را به هر در و ديواري نزنيدآنگاه اح

اندكي هم كـه شـده بخـود بياييـد، برخـي خصوصـيات ايـن        . هستيد اما سعي داريم تا به شما نظم ببخشيم

د در صـد  اين در حاليست كه شـما مبـارز هسـتيد و صـ    . جنبش وجود دارند که بايد آنها را جدي بگيريد

ي مبـارز ايـن   آيـا وظيفـه  ي مبارز به بازي گرفتن حزب اسـت؟ آيا وظيفه. كنيدتحت اوامر حزب كار مي

تـاثير نمـوده و بـه    ترين شكل پيشاهنگي حزب را بياست كه در خطرناكترين زمان و مكان و به خطرناك

بسـياري  . شناسـند نميسوي ديگري شدن ببرد؟ هنوز هم اشخاص بسياري وجود دارند كه مرز خويش را 

. شان در ارتباط استگويم كه اعمال اينها با جسارت كوركورانهانديشم كه با اينها چه كنم؟ مياوقات مي

اگر اينها قدرت مشخصي داشته باشند و مطابق مقررات صحيح جنگ با ما بجنگند، باز هم غمي نيست، اما 

نماييم اينهـا را از  سعي مي. گرداندآنها را منفور مياين ما را خشمگين نموده و . چنان وضعيتي هم ندارند

. اين وضعيت رهايي بخشيم
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رهبران متقلب بسياري وجود دارند كه معيارهاي خارج از ما را در پيش گرفته و تا حد غائي بي اراده 

.شـويم بـا تمـامي اينهـا مشـغول مـي     . پندارندشده و هرگونه ابزارشدگي به دست دشمن را انسان شدن مي

همچنان كه گفتم تا زمانيكه ما وجود داريم اين تالشها تداوم خواهند داشت و تنها با ما نيز مرز مشـخص  

اين موضع موضعي است كه در كردستان نزد تمامي خلـق مـا وجـود دارد و نتيجـه نيـز خواهـد       . شودنمي

همه وقت نيز در درگاه قطعا چند نفر عاقل در جايي ظهور كرده، شجاعت را بنيان كار قرار داده و. گرفت

ديگـر ايـن جامعـه    . بنابراين بايد محاسـبات صـحيحي انجـام داد   . اين جنبش چنين اشخاصي وجود دارند

بخشي كه آنرا ايجاد نموديم، جنبشي نيست كه هركس به ميل جنبش رهايي. کس نيستهمانند گذشته بي

اصطالح بسياري از آنها موافـق خودسـازي   به. اكنون در دوران فقدان چاره نيستيم. خود آنرا تفسير نمايد

بينم كه تقريبا وضـعيت غيرحزبـي بـر حـزب حـاكم گشـته       رسد، ميحزبي هستند اما وقتي نوبت عمل مي

افراد بسياري در گزارشـات خـويش بـا    . تقريبا زندگي مطابق با معيارهاي حزب بسيار محدود است. است

دهيد كـه تـا چـه    ه، متوجه نشدن و غافل بودن، نشان مياعتراف به عدم تسلط بر خود، دچار شدن به اشتبا

حد مطابق دشمنان زندگي كرده، تا چه حد دچار خفقان شده و تا چه حد خارج از حزب و ارتـش بـاقي   

نويسد و تنها به اين در راپرتها اين را مي. نمايدانسان به آساني اين كلمات را براي خود قبول نمي. ايدمانده

آيا كسي كه اينهمه خويش را به تمسخر گرفته و حقايق را . دهدلكه اين اعمال را ادامه ميكند ببسنده نمي

گيرد، شانس نجات دارد؟ آنكه خويش را تربيت نكند، احترامي را نيز كسـب نخواهـد   اينهمه به بازي مي

اينگونـه تلقـي   آنانكه خويش را. شوددارد و نه احترامي برايشان قائل ميكسي نه اينها را دوست مي. كرد

يابند و گناه نيز متوجـه آنهاسـت، نبايـد مسـبب گنـاه را در جـائي ديگـر        کنند، به هيچ وجه نجات نميمي

. بجوييد

اقـدامي بـراي   P.K.Kدادرسـي در  . اي كه در اين مورد بايد آنرا اضافه كنيم، دادرسي اسـت مسئله

را نپذيرفته و آن را به بازي گرفته و P.K.Kمواخذه است كه جهت آناني ايجاد شده كه ماهيت و روش 

اگر برخي ارزشهاي بنيادين و مقررات اين جنبش حقيقي بوده و شـما هـم در   . اندبه چالش با آن برخاسته

ي كاري آن هستيد و اگر بجاي تنظيم نمودن دقيق خويش مطابق بـا ماهيـت،   درون اين جنبش و يا حوزه

ه به موقعيت مخالف آن بيفتيد و همه نـوع موضـع ناصـحيح و    مقررات و صورت آن آگاهانه و يا ناآگاهان

ناكفايتيهاي آن را با اصرار ادامه دهيد، اين وضعيت نه با آموزش و انتقاد بلكه با محاكمه يعني با سـر زدن  

. شودگوييم حل مياي كه به آن دادگاه ميي نهادينه شدهبه پديده

خواهيم اصـالح انسـان از   آن را انجام نداده، ميبا تالشي كه هيچ جنبشيP.K.Kسالهاست كه در 

يـي را تمامـا بايـد    P.K.Kدر همين جا اين را نيـز بگـويم كـه زنـدگي غيـر      . راه انتقاد را كارايي بخشيم
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منفور است، قابل محاكمه بوده و همانند زندگي P.K.Kزندگي ملي و اجتماعي ما غير از . محاكمه نمود

كه از طرف دشمن مدتهاست اتخاذ گرديـده اسـت يعنـي كيفـر آن     حكم آن هم. كردن يك مجرم است

تـرين  سنگين. حاوي جرم استP.K.Kيعني يك زندگي فاقد تاثير P.K.Kزندگي بدون . اعدام است

از . يابـد از اعـدام رهـايي مـي   P.K.Kخلق كرد كمابيش بـا  . كيفر هر جرم سنگين، به فقدان حيات است

را بـه  P.K.Kآورد و وقتـي يـك شـخص خصوصـيات     روي مـي وضعيت جرم سنگين به سوي اصـالح  

در P.K.Kداشـتن شخصـيت   . يابـد صورت بسيار مطلوب کسب کرد، از وضعيت مجرم بودن رهايي مي

عين حال گذار از وضعيت مجرمي است، ايجاد شرايط عفو خويش از جرم سنگيني است كـه دشـمن بـر    

جنبشي است كـه از نظـر دادرسـي    P.K.Kز هر چيز قبل ا. ي اجتماعي حاكم گردانده استجامعه و بنيه

يـي را كسـب   P.K.Kبه تناسـبي كـه شخصـيت    . بايد خويش را توسط آن عفو نمود و اين صحيح است

شـو و خـود را بـه وضـعيت انسـان      يابيد، حكم اعدام شما لغو ميكنيد، از موقعيت جرم سنگين رهايي مي

را از گردن خارج کرده و از اين نظـر بـه زنـدگي وارد    جرم بوده، طناب اعدامآوريد كه بيصادقي درمي

يـي شـدن   P.K.K. ، خودسازي هر انسـان معمـولي نيسـت   P.K.Kبنابراين كسب شخصيت . شده است

دهـد كـه   اقدامي است كه شخصي در راستاي انسان شدن و مورد عفو واقع گردانـدن خـويش انجـام مـي    

اين P.K.Kاگر برخورد شما با . اهان بخشش استترين جرمها را مرتكب شده، گمراه شده و خوسنگين

ي خويش بـه معنـي دو برابـر شـدن     ي گذشتهباشد و اينگونه آغاز كرده باشيد، تداوم موقعيت گناهكارانه

از صدها سال قبل دشمن شما را به خيانت به وطن . كنيممجرم بودنتان در اجتماع را درك مي. جرم است

ارتكاب مجدد جرم . يي كسب كرده و بنابراين تصحيح گشتيدP.K.Kاما شخصيت . و جامعه دچار نمود

زيـرا بـه   . تـر از گذشـته دچـار نموديـد    اي دو برابر سنگينبدان معني است كه خود را به وضعيت محاكمه

. دهـد امـا او بـه ارتكـاب جـرم ادامـه مـي      . كنـيم اصطالح اصالح شده بود و ما هم او را اينگونه درك مي

. شودتر را مرتكب ميافتد و جرمي سنگينتر ميماندهتي عقببنابراين به وضعي

اگـر ايـن   . تكرار مجدد جرم وضعيتي نامطلوب بوده و دچار نشدن به اين وضعيت بسـيار مهـم اسـت   

يي شدن بـه صـورت رهـايي از جرمـي بـدين      P.K.Kجنبش انسانيت است و P.K.Kصحيح است كه 

ايـن واقعيـت حيـات    . توانـد تـوجيهي داشـته باشـد    جـرم نمـي  سنگيني تقلي شود، بنابراين ارتكاب مجدد 

P.K.Kجانبه در زندگي بنابراين بايد مشاركتي بسيار همه. استP.K.K بايـد بـا مقـررات    . داشته باشـيد

P.K.Kاگر چنين برخوردي . يكي شويد و زندگي خويش را به شيوه زندگي آن و نهاد آن تبديل كنيد

د داشت و اگر با اين به چـالش بيفتيـد و مقـررات آن را آگاهانـه دچـار      را انجام دهيد، حق حيات خواهي

زيرا ما نيز حياتي داريم كه بـا مـرگ و خـون اينهمـه     . دشواري نماييد، مورد محاكمه قرار خواهيد گرفت
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انتقـاد و خـود انتقـادي    . دهـيم ما اجازه خيانت بـه آن را نمـي  . ايمشهيد و با شكنجه آن را به دست آورده

عدم انجام اين و اصرار بر تداوم روند قبلي . آموزشها و جنگ نيز براي اين هستند. براي اين استفرصتي 

اگر شخصيت قبلي خويش . اين نيز بيانگر وضعيتي نامطلوب است. به معني افتادن به ورطه غيرحزبي است

ش نگرفته و به طور را تماما حفظ كرده، هيچ نوع مقرراتي را رعايت نكرده، زندگي و پيشاهنگي را در پي

خالصه بر موضع خويش اصرار بورزيد، بدان معني است كه مرتكب جرم سنگيني شده و ممكن است هر 

بـا آمـوزش و يـا بـا برخـي      . معضلي برايتان پيش بيايد و مسئول اين نيز كس ديگـري غيـر از شـما نيسـت    

خواهد كسي از شما نمي. ادامه دهيدتوانيدآوريد و مابقي را نيز ميفعاليتهاي عملي مواردي را به دست مي

ديگر همه مـا  . حماسه بيافرينيد ولي اگر آگاهانه مطابق ميل خود رفتار كنيد اين امر خطرناك خواهد بود

بايد به خوبي بدانيم كه عدم پذيرش حيات اين حزب، چالش با مقررات آن و حياتي منفور است که عدم 

. قبول اين نيز بجا خواهد بود

. در سطح جهان به حالت يك معضل درآمده استP.K.Kسبب است كه تروريست بودن به همين 

بـار  به از ميان برداشتن ايـن وضـعيت جراحـت   P.K.Kاين امر به معني اقدام چيست؟P.K.Kتروريسم 

نماينـد نيـز   نيروهايي كه نفرت را بر ما تحميل مـي . توان انسان شدگويد كه اينگونه ميميP.K.K. است

يعني آنها " دهيد ترور استتوان انسان شد، چيزي كه شما انجام ميگوييم ميآنگونه كه ما مي: "ويندگمي

المللـي درآمـده   اين به صورت يك مسئله بين. نمايندساز ما را به عنوان تروريسم ارزيابي ميجنبش انسان

سـخن  . نمـاييم عام ارزيابي مـي قتلنمايند را به عنوان خيانت و ما نيز چيزي كه آنها بر ما تحميل مي. است

مان را از دست ما گرفته و از بـين  زيرا خيانت تحميلي آنها ميهن! كسي صحيح است؟ البته كه سخن ماچه

اين امري منفور . آوردبرد، روحمان را سياه نموده و هر نوع فروپاشي اجتماعي را تا آخرين حد ببار ميمي

ستيابي به ميهن خويش، تاسـيس مجـدد اجتمـاع و ايجـاد انسـانيت      نيز براي دP.K.K. بوده و ترور است

فرجام سخن اينكه اين امر جنگي شـديد اسـت کـه    . استP.K.Kترين حق نمايد و اين طبيعيمبارزه مي

. انسان بايد جاي خود را در آن بخوبي تعيين نمايد

منفور آنها دچار نشويم، بايد تـا  بينيم براي اينكه به دشمن تشابه پيدا نکرده و يا مجددا به زندگي مي

اگر ديديد كه موفق . حد غائي با حقيقت خويش همخواني نشان داده و با جان و دل در آن مشاركت نمود

جدا شويد اما اگر به ] از صفوف انقالب[شويد، آنوقت بدون اينكه ضرري بار آوريد، بايد به اين كار نمي

ارز شده و اگر در درون سازمان باشـيد، مـورد محاكمـه    وضعيتي مخالف بيفتيد، بصورت ضمني طرف مب

يعني هم ماندن در درون حزب و هم مبارزه در برابر آن بدان معني اسـت کـه عامـل    . قرار خواهيد گرفت
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هـم هماننـد   . ناميم و خطرناكترين جرم اسـت مي١٤اين چيزي است كه ما آن را ستون پنجم. دشمن هستيد

كرده و هم خواهان آزادي خواهيد بود و پس از آن هم خواهيد گفت دشمن و به شيوه واپسگرا برخورد

مبـارزه از خـارج و از جبهـه مقابـل نيـز      . كه كسي در اعمالم مداخله نكند، اين جرمي بسيار سنگين اسـت 

ي قابـل محاكمـه در برابـر ارزشـهاي سـازمان بسـيار       به همين سبب افتادن بـه ورطـه  . اينهمه سنگين نيست

ام اقداماتي دشمنانه در درون حزب و يا انجام اقداماتي كه دشمن نيز قادر به انجام آن انج. خطرناك است

. ترين جرم استنيست، سنگين

خواهنـد نـه از خـارج بلكـه از داخـل،      مي. رود تا متداول شوداي اينچنين دشمنانه ميافتادن به ورطه

ايـن يـك   . را از بـين ببرنـد  آنP.K.Kو حتي تحت عنوان بهترين نوع شخصـيت  P.K.Kعنوان تحت

P.K.Kي در واقع به نظر ما اين يك نوع جديـد دشـمني اسـت، زيـرا بـه جامـه      . گري بزرگ استحيله

طرف در زندان نماينده زندانيان بـوده اسـت و نقـاب    . اي را تماشا كردمدر تلويزيون نمونه. درآمده است

گويد امـا هماننـد نماينـده دولـت در     سخن ميP.K.Kمبارزان را نيز به چهره زده است، به نمايندگي از 

كند و هر نوع ارزيابي را در شأن مـا  بافد، تفسير ميبه زعم خود تئوري مي. نمايدگيري ميدرون ما موضع

يي كه تا همين ديروز در درون ما بود، امـروزه آشـكار شـده باشـد، ايـن      P.K.Kاگر شخصيت . بيندمي

چنين کسـي امـروزه نـزد دولـت     . شناخت ما از او اشتباه بوده است. دهددرواقع ماهيت مسئله را تغيير نمي

دست زدن آشكار به حمله تنها . هرچه باشد، ديروز در صفوف ما نيز همان بود يعني يك عضو دشمن بود

بنـابراين  . وضعيت قبلي وي نيز نوعي از دشمني است كه آشكار نشده است. بيانگر آشكار شدن وي است

. قبل از شناخت دشمنان آشكار، بايد اين دشمنان را بشناسيم. بخوبي بشناسيمبايد اينها را 

اسـت؟ شـخص، موضـع و    P.K.Kي دشـمن در صـفوف   دشمن چه كسي است؟ چه كسي نماينده

گيـرد؟ بايـد در ايـن موضـوع     ي دشمن در صفوف ما از چه كسي و از كجا سرچشمه مـي حركت نماينده

هنگامي که ژنرال مـوال يکـي از سـرکردگان سـپاه     . م٣٩-١٩٣٦(در جنگهاي سه ساله اسپانيا . اصطالح ستون پنجم به معني نيروي جاسوسي است١٤

مـن بـا چهـار    : "رفت، براي کمونيستها که بر شـهر مسـلط بودنـد پيغـام فرسـتاد کـه      ش ميژنرال فرانکو با ارتش خو به سوي مادريد پايتخت اسپانيا پي

آيم ولي شما فقـط روي ايـن چهـار سـتون حسـاب نکنيـد بلکـه        ستون سرباز و تجهيزات از شرق و غرب و شمال و جنوب به سوي مادريد پيش مي

شـايد  . کننـد يان جمع شما هستند که دانسته و يا نادانسته بـراي مـا فعاليـت مـي    هم داريم که در مادريد و حتي در م" ستون پنجم"ستون ديگري به نام 

اگـر از چهـار سـتون    . شودتمام ميهم با ما موافق نباشند ولي چون با عقيده و نظريه شما صد در صد مخالف هستند لذا اعمالشان غيرمستقيم به نفع ما

و . کننـد تمام امور و شئون شما نفوذ دارند و راه ورود چهار ستون را به داخل شهر همـوار مـي  اعزامي واهمه نداريد از اين ستون پنجم بترسيد که در 

همينطور هم شد و باالخره ژنرال فرانکو با کمک همين ستون پنجم و خرابکاري آنها توانست پايتخت اسپانيا را که کابوس قحـط عـال و گرسـنگي   

از ايـن تـاريخ اسـت کـه دو     . خواهان را از سراسر خاک اسپانيا براندازدره کمونيستها و جمهوريبر آن سايه انداخته بود، تصرف کند و سلطه و سيط

اي گرديـد کـه اعمـالي بـه زيـان و ضـرر خـودي و        کلمه ستون پنجم وارد اصطالحات سياسي شده و به عامالن اجنبي و به طور کلي هر فرد و دسته

. سود بيگانه انجام دهند
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ي درك اين وضعيت حاوي بجـاي آوردن مقتضـيات   هي حزب به اندازهنيروي دادخوا. بسيار استاد باشيد

آمـوزش و حتـي كسـاني كـه اقـداماتي      خواهيم آني را كه نواقصي داشته و ناكافي اسـت بـا  مي. آن است

اما اگر برخي تعمدا دشمني كرده و مستقيم و يا . اند را با انتقاد اصالح كرده و بخود بياوريمآنچناني داشته

وضـعيت وي قابـل   . تاثير دشمن را به تناسبي معين تمثيل نمايند، بايـد آنهـا را مواخـذه نمـاييم    غيرمستقيم

زيرا معلوم شد كه . در برابر اينها نيز اقداماتي انجام خواهيم داد. محاكمه است، انتقاد و خودانتقادي نيست

نماييـد، جرمـي   عي تلقـي مـي  تمامي اقدامات دشمنانه را طبي. در اين موضوع اندكي برخورد غافالنه داريد

کساني فرديـت را تحميـل نمـوده و بسـياري دسـترنج ديگـران غصـب        . شويدبسيار سنگين را مرتكب مي

. گنجندبرخوردهايي وجود دارند كه در چارچوب رفاقت نمي. دارندينمايند و پافشاريهاي بسيار ناحقمي

خواهنـد  اينهـا مـي  . فرسـتند بودي مـي حتي برخي بدون اتخاذ كـوچكترين تـدبيري، واحـدها را بسـوي نـا     

اگر اين دشمن نيست پس چه چيز اسـت؟ انتقـاد و خودانتقـادي تـا چـه      . اختيارات بيشتري را كسب كنند

تواند براي اينها مصداق داشته باشد؟ حدي مي

بايد در هر حوزه و در . بايد اين اوضاع قابل محاكمه در درون حزب ما را بدون تاخير آشكار نماييم

و برخوردهايي که نماينده دشـمن هسـتند، امتيـاز و فرصـت قائـل      واحدي حتي يك ثانيه براي مواضعهر

صاحبان اين مواضع و برخوردها يا تماما بايد مطابق معيارهاي حزبي زندگي كنند و يـا آنهـا را بـه    . نشويم

هـاي  ـ همـه نـوع تيـپ   نامنـد   در صفوف ما خائنان ـ كه در اسالم آن را منافق مـي . موأخذه خواهيم كشاند

اينها مهمتر . گيرندشرمي ما را به بازي ميگر و مهمتر از همه، آنهايي وجود دارند كه با بياخاللگر، تصفيه

كنند، چيز ديگري هستند، اما اگر تا همين ديروز مي) اخاللگري(آنهايي كه آشكارا پروواكاتوري . هستند

بـه نظـر مـن در    . آشكار نشان دهي، خطرناكتر اسـت در رهبريت حزب جاي گرفته و در يك آن دشمني 

يي كسب كنند، خـود را  P.K.Kدر واقع آنها كه بدون اينكه شخصيت . شويداينجا دچار يك اشتباه مي

آنچنان نشان داده، امكانـات بسـياري را غصـب نمـوده و هنگـام يـافتن فرصـت، بـا دشـمن يكـي شـده و            

بايـد قبـل از هـر كـاري اينهـا را      . اكترين دشـمنان هسـتند  نمايند، خطرنـ هاي خويش را تحميل ميخواسته

. به همين سبب محاكمه درون حزبي را توسعه خواهيم داد. برطرف نمود

خواهد شخصـا  دشمن مي. بدون شك خائنان و مزدوراني در صفوف مبارزه رهايي ملي وجود دارند

ايش ملـي كـردي، رهـايي و حتـي     اين تشكلها تحت عنوان گـر . از اينها سازمان و حركتي را تشكيل دهد

احترامـي  اينهمه بي! نامندبه اصطالح خويش را هم دمكرات مي. كننداعالم مي" ديكتاتور"دمكراسي ما را 

از مزدوران و يا وابستگاني قطعي و دشمنان دسترنج و خلق خويش جنبشـي  . به حقايق قابل پذيرش نيست

برابر به اصطالح ديكتاتوري ما اينهـا را حـاكم خواهنـد    ساخته و عنوان دمكرات بر آن اطالق نموده و در 
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آني كـه بـه اقتضـاي سياسـت از     . شوندترين جرمهايي است كه مرتكب ميحيثيتاين يكي از بي! گرداند

. تواند بزرگ باشدجرم سرباز و پليس دشمن اينهمه نمي. شود، اينچنين مجرم نيستجبهه مقابل درگير مي

بنابراين ممكن نيست با انتقاد و حتي مبارزه سياسي برخـي  . سيار سنگين استوضعيت اينها حاوي جرمي ب

بايد تماما مطابق قوانين حقوقي تصميم . از آنهايي را كه در صفوف مبارزه رهايي ملي هستند اصالح نمود

كسي اجازه ندارد در صفوف مبارزه رهايي ملي و صفوف انقـالب اينهمـه   . گرفته و اينها را محاكمه نمود

اندكي اين را اجرا نمود P.K.K. ترين كيفر استكيفر اين امر سنگين. هاي دشمن را بجاي آوردخواسته

. و از اين پس بيشتر نيز اجرا خواهد نمود

گيرند چه كسـاني  اي نامطلوب به بازي مياز اين نظر كساني كه ملي بودن و انقالبي بودن را به شيوه

انـد  توانند حق و حقوق بسياري را كه به دست آمدهناموس هستند ميبيهستند؟ اينها به سبب اينكه بسيار

بايد اينها را شناخته و در صورت لزوم آنها را محاكمه نمـوده و بـه   . از بين برده و زندگي را مسموم نمايند

الزم اي بسيار مهم و غيرقابل تاخير است كه بايد موجبات آن را در زمان و مكاناين وظيفه. كيفر برسانيم

. ايمشود كه تمامي دستاوردهاي حزب را به اينها پيشكش نمودهدر غير اينصورت معلوم مي. بجاي آوريم

. توان محاكمه كرد و امكـان مجـازات فـراهم شـده اسـت     بدون شك زمان آن رسيده كه در كردستان مي

غاز به كار خويش هنگام آ. جنبش ما چه در درون حزب و چه بيرون از آن يك ابزار محاكمه نيك است

را به مواخذه كشيديم؛ هنگام اقدام به تقابل با دشمن، دشمنان و مزدوران را به محاكمه كشيديم، خالصـه  

در فرجام كار آنها كه جرمي نداشتند، آشكار شـدند و وضـعيت مجرمـي در    . چيز را محاكمه نموديمهمه

. اما هنوز اين كار تمام نشده و ادامه دارد. ميان نماند

دهيم و بـه شـكل   ما تنها اين را به محاكم حزبي تقليل نمي. توان به شكل آن انديشيدون شك ميبد

تـوانيم ايـن را در تمـام طـول     مـي . اي فراگير اسـت اين مسئله. كنيميك دادگاه مستقل آن را انتزاعي نمي

و دشـمن  خود، اطرافيان خود، تمامي صـفوف خـويش و دوسـت    . جانبه انجام دهيمزندگي بصورت همه

. اين كار تا پاكي تمام و دستيابي به معيارهاي انسانيت تداوم خواهد داشـت . نماييمخويش را محاكمه مي

ترين مجرمها خارج شديم، آنگاه محاكمـه  دوستي و آزادي دست يافته و از موقعيت سنگينوقتي به ميهن

امـا تـا آن زمـان محاكمـه شـديد      . باشدتواند به درجه دوم اهميت نزول يابد و يا به اندازه گذشته مهم نمي

مان گذرانـده  اين مواضع سال دشواري را در مبارزه رهايي] وجود[با آگاهي از اينكه امسال با . خواهد بود

و ارتـش،  P.K.Kانجام مبـارزه در صـفوف   . و همراه با آن پيش رفته و بايد پيش رويم، خواهيم جنگيد

بايد ايـن را قطعـا در جـا و زمـان     . ي شمشيري بسيار برنده استشمشير دادرس. گرداندمحاکمه را الزم مي

. خويش بكار بريم تا انسانيت بتواند در مبارزه خويش موفقيت به دست آورد
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ايـن كـار بـا    . دوسـتي اشـاره كـرده بـوديم    در بسياري از تحليالت خويش كمابيش به موضوع ميهن

هر چيز خـويش را فروختـه و بـدون نگريسـتن بـه      اگر كسي: ما اين را گفتيم. گردددوستي آغاز ميميهن

اي از سرزمين خويش كه بايد از آن محافظـت نمايـد بگريـزد، او خـائني بـزرگ بـوده و       پشت سر از تكه

اي از سرزمين كه بايد از آن او باشـد  جنبشي است كه با اشتياقي بزرگ تكهP.K.K. خائن به وطن است

اگر اين شجاعت را نشان . تبديل شده و براي زندگي نامناسب باشداي گيرد ولو به ويرانهرا در آغوش مي

بينند و آنان كه در آنان كه اين نيرو را در خويش نمي. اين اولين درس است. شويديي ميP.K.Kدهيد، 

تواننـد  ها و فراز كوهستانها نيسـتند، نـه مـي   پي زندگي مطابق خويش بوده و قائل به زندگي در اين ويرانه

P.K.Kدوسـتي تامـل خـواهيم نمـود    از جوانب بسـيار در مـورد مـيهن   . دوست شوندي شده و نه ميهني .

شـود، آغـاز مـواردي بـراي انسـانيت و تمـدن،       جايگاه تاريخي جغرافيايي كه از آن به كردستان تعبير مي

بـزرگ  تواند همچون واقعيـت المللي مياي بينهاي اتنيكي و عشيرهتوسعه طبقاتي آن، رشد تمامي تجمع

از منظر امروزي چرا عصر ما عصر ملتهاست، چرا عصر مالكيت هر خلق بر وطـن  . تاريخي فرا گرفته شود

وطني از طـرف چـه كسـاني و چگونـه ايجـاد شـده اسـت؟       بي. ايموطن گشتهما چگونه بيخويش است؟

ين چه نوع جنـبش  واقعيت اجتماعي ما در اين موضوع تا چه حد مورد تخريب واقع شده است؟ در برابر ا

بخش و بازگشت به ميهني الزم است؟ چرا بايد براي اين ارزش فراواني قائل شويم؟ رهايي

بايـد ايـن را بـه    . اگر تمام جهان را به ما بدهند، بايد اين را نپذيرفته و به سـرزمين خـويش برگـرديم   

در ابتدا اين را اگر. صورت يك حوزه بزرگ حيات و حقي كه بدون آن زندگي ممكن نيست درآوريم

يـي  P.K.Kدوسـت بـوده و بـدان معنـي اسـت كـه       تحقق بخشيده و با اين آغاز به كار كنيد، پس مـيهن 

اگر چنين روحيه و اشتياقي در شما وجود . يي شدن غير از اين انديشيدP.K.Kتوان به يك نمي. ايدگشته

رغـم اينكـه   علـي . معنايي نخواهد داشـت نداشته باشد، تمامي تالشهايتان به هدر خواهد رفت و مبارزه نيز

سالهاست بيشتر از همه شما در خارج امكانات زندگي دارم، براي اين اهميتي قائـل نشـده و آن را ناديـده    

زنـم كـه آن را خـاك    اي پيونـدش مـي  روح و ذهنم را به خارج وابسته نكرده بلكـه بـه جـوهره   . گيرممي

مادامي كه حتي . نمايمه و زندگي در آنجا را در روحم حك ميبه آنجا انديشيد. نمايندسرزمين عنوان مي

بايـد  . دوستي دست يابيدبايد به معرفت ميهن. دهيم، شما بايد بيشتر از آن را انجام دهيدما اين را انجام مي

تنها به اين بسنده نكرده بلكه تمامي تاريخ و وضعيت امروزين آن را بياموزيد، آنهم نه با يك آگاهي پيش 

مان به صورت يك بهشـت آن را انجـام   ا افتاده، بلكه با مجهز شدن به خيال چگونگي درآوردن سرزمينپ

ايـن اشـتياقات   . اين شرط اساسـي پيشـروي در ايـن كـار و آمـادگي بـراي مشـاركت در آن اسـت        . دهيد

. گرددتان ميها و تمامي حيواناتها، درهدوستي شما را اوج بخشيده و سودايتان متوجه كوهها، صخرهميهن
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قبل از هر چيز آگاهي و اشتياق اين را در خود ايجاد نماييد تا ذهنتان پيشرفت كـرده و دلتـان انـدكي بـاز     

. شود

اين نيز يك تشخيص علمي است وگرنه عدم مبارزه در هـر شـرايطي و تـرك تـاريخ و سـرزمين بـا       

ور كردند كه از خاكمان جدا شويم هنگامي كه در روستا بوديم ما را نيز مجب. فطرتي استرضاي دل پست

شـوم امـا قطعـا    اي روسـتايم از تـو جـدا مـي    : گفـتم . اي را آغاز نمـوديم اما جهت بازگشتي مجدد مبارزه

اكنـون از  ام، هـم بازگشتي آزادانه خواهم داشت؛ اي سرزمينم، آثار تاريخيم، كوههايم و موجودات زنده

ان بازخواهم گشت و اين موضع ما بود، اما شـما هرجـا كـه    شوم اما قطعا روزي آزادانه بسويتشما جدا مي

اي دارم، بـا  وعده. وضعيت ما آنگونه نيست. رويد، آن را جاي زندگي تلقي كرده و خويش را فريفتيدمي

گويـد ايـن را   كسـي كـه مـي   . ام، اشتياقم اينگونه باشد و ايـن را ثابـت كـردم   خود گفتم بايد مطابق وعده

بينند كه بـه  اين نيز معلوم شد كه همه شما را چنان حقير مي. كند، خودفريبي مينفهميده و درك نكرديم

ايـن در حاليسـت كـه امكانـات     . دهند، شما را وحشي ديده و ارزشـي برايتـان قائـل نيسـت    شما سالم نمي

بايـد  . بايد هم خردمند بوده و هم هشيار باشيد. فراگيري يك كار و ايجاد زندگي هم چندان وجود ندارد

چشمان خويش را اينگونه با صالبت به اين سرزمينمان دوخته و انديشه و احساسـاتمان را اينگونـه تنظـيم    

. نموده و عهد زندگي ببنديم

دوستي نموديم، اما متاسفانه بسـياري يـك بخـش بسـيار محـدود ايـن       ما سعي بر تعريف ژرف ميهن

هـا  بـه دره . معنـي دارنـد  وند اما نگاهي بسيار بـي ربر فراز باشكوه ترين كوهها مي. اندموضوع را فرا گرفته

حتي انسانهاي اعصـار اوليـه   . تپدگذرند، اما حتي دلشان نميهاي تاريخي ميروند، از كنار ويرانهپايين مي

ايشان بسيار بهتر از پايبندي آنها به سرزمين بسيار بيشتر بود، حتي عواطف عشيره. مانده نبودنداينهمه عقب

هايي اسـت  نامندش يکي از مکانكشوري كه كردستان مي. گريزندكه به آساني از وطن ميآنهايي است 

تـاريخ ايـن جغرافيـا نيـز ارزش     . كه براي اولين بار تمدن از آن سر بر آورده و انسانيت شكل گرفته اسـت 

د و موقعيت جغرافيايي وطنمان نيز بسـيار جـذاب اسـت، در آن امكـان همـه نـوع توليـ       . موشكافي را دارد

كافيست از آن محافظت نماييد و آن را به سوي يك تشكل نـوين  . تشكيل نهادهاي اجتماعي وجود دارد

. آوريمنوع امكانات الزم جهت انجام بهترين نوع اين كار را براي شما فراهم ميهمه. اجتماعي سوق دهيد

. دوستي وجود دارداين شيوه تفكر و عملي است كه در بنياد ميهن

١٩٩٣دسامبر٦
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فصل چهارم

نيستند قـادر نخواهنـد بـود نماينـده نيکـي      P.K.Kآنها كه به خوبي واقف بر تاريخ 

باشندP.K.Kبراي شخصيت 
مان نزديك شده و گام به گام متحـول  به تدريج بيشتر به روحيه، آگاهي و شخصيت جنگ و مبارزه

دانيم كـه  ي شما آگاهي داريم و همچنين ميي منفور شما آگاهيم و از ميزان بيماريهااز گذشته. شويدمي

اين يك تقدير نبوده، رهايي از آن به نوعي ميسر است اما اين همانند تصوري که تا به امروز داريد نبوده و 

. راه و روش صحيح آن متفاوت است

و تقريبـا هـر لحظـه ايمـان     . تالش بسيار به خرج داديم تا اولين افراد به شكلي مطلوب پيشرفت كنند

العاده بنامم انجام توانم آن را فوقاي كه ميآگاهي الزم براي اين كار را نشان داده و سعي نمودم به شيوه

نوع نواقص آنهايي كه به عنوان رفيق انتظارشان را عالقگي و همهتجربگي، القيدي، بياما صافي، بي. دهم

از يک نظر دشمن . ميد و انتظار ما بودندداشتيم، راهگشاي رويدادهاي منفي بسياري گشتند که خارج از ا

از . پيداست نوعي از منفور بودن اين نتايج را بـه دنبـال دارد  . شويمرا به كناري نهاده و با خود مشغول مي

تمام اميد ما اين بـود كـه ايـن    . تواند حاصل شوداي اينچنين معيوب و منحط تنها اينگونه موارد ميجامعه

حـال بهتـر   . ك نموده و بـا گامهـاي سـريع و قـاطع راه را در پـيش گيريـد      وضعيت را در جاي خويش در

تنها راه حل رهايي از اين وضعيت منفور دست يـافتن  . فهميم كه مورد مهم براي ما رويه و شيوه استمي

بدون وجود رويه كافي ممكـن نيسـت از ايـن وضـعيت بـه سـالمت       . به شيوه، موضع و رويه صحيح است

. دهدي ما اين را با روشني تمام نشان ميو مبارزهتاريخ شورشها . جست

اند، خصوصيات خويش را در حوزه رهبريت بازتـاب  اگر شخصيتهايي كه بسيار دچار شكست شده

اي كـه در  اين در هر انقالبي اندكي وجود دارد امـا بـه انـدازه   . آينددهند، بزرگترين معضالت بوجود مي

حقيقتا دشوار است انقالبي را بيابيم كه به اندازه انقالب ما . ور نيستانقالب ما وجود دارد، افزون و دردآ

در انقالب فرانسه، اسالم و اكتبر تحريفات و مبارزه با همديگر بسيار است اما بـاز  . كندخود را مشغول مي

گرفته و در هر يک از صفوف موافق و يا يآن جايتوان در يک جاهم شيوه آنها قابل درك است و مي

آميـزي در  امـا برخوردهـاي مغلـق، بغـرنج و بسـيار اشـتباه      . توان انجام دادالف مورد الزم به راحتي ميمخ

خـود را بـه چنـان    . معلوم نيست كدام شـخص در پـي چيسـت و طرفـدار كيسـت     . صفوف ما وجود دارند

. ستداند كه در خدمت چيوضعيت بغرنجي درآورده و چنان از كيفيت بدور است كه حتي خود نيز نمي
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. دهـد حتي متوجه نيست كه چه سياسـتي را در پـيش گرفتـه و ايـن را چگونـه بـر پراكتيـك بازتـاب مـي         

. بيچارگي هم در اينجاست

ناميم يك خصوصـيت بسـيار بـارز    تداوم طوالني مدت برخوردي كه آن را غيرواضح و ناروشن مي

درخدمت چيست و چـه كسـي را   شوند نبينيد كه تالشتان برخوردهاي ناقص شما سبب مي. گرددشما مي

العاده طبقـاتي  مشي فوقاتخاذ نموديم و يك خطيما در برابر اين از همان آغاز تدابير بسيار. بردپيش مي

يك مجري بسيار برتر در درگير نمودن هركس به نفع دسـترنج  . نموديم و بسيار حساس بوديمرا اجرا مي

كنند تقريبا بيشـترين قشـر مـا را    ه و براي چه كسي كار ميمتاسفانه آنهايي كه متوجه نبودند چگون. بوديم

دهند و آنهايي كه مدعي بودند بيشتر از همه پرولتاريا بوده و فقيرترين خاسـتگاه را داشـته و از   تشكيل مي

ترين مورد نيز اين اسـت كـه   عجيب. روندهر كس بيشتر به دسترنج پايبند هستند نيز جزء اينها به شمار مي

ي مغلـق بـودن و   در نتيجـه . شـويد مشي طبقاتي وارد نمـي ر اين را نديده و به هيچ وجه به خطهرچه زودت

. کنندنمايد، سالها اسراف پيشه ميچيز و چقدر خدمت ميآشفتگي ذهني و متوجه نبودن به اينكه براي چه

شـوي بـر آن   مـي كنند كـه مجبـور  نمايد و يا چنان ميداشتن اين وضعيت شما، انسان را دچار نااميدي مي

مشي نيز باشد، خويش را فاقد در موضوع خط. غم بوده و نگرانيهاي چنداني نداريدشما بي. تأسف بخوري

در حاليكـه شـما   . كنـيم مشي در مكان و زمان مناسب كـار مـي  براي مبارزه در راه خط. كنيدچاره رها مي

مشـي حتـي بـه    كه تقريبا مبارزه در راه خـط اندازيد بلگيري آن خويش را به زحمت نميتنها براي نتيجهنه

با اين حال با شما چه كنيم؟ اگر به خود زحمت ندهيد و جنـگ را پـيش نبريـد،    . كندتان خطور نميذهن

چگونه شرايط حيات شما را ايجاد نموده و بدون انجام پيشاهنگي چگونه با شما جنـگ را پـيش خـواهيم    

برد؟ 

شما نيز تسليميت تحميلي دشـمن  . ائي دچار تسليميت شده استاي است كه تا حد غجامعه ما جامعه

چيـزي كـه بـر زنـدگي و     . شخصيتي مقاوم و جوابگو نداريد. دهيدبر جامعه را در درون حزب بازتاب مي

سازماندهي بازتاب مي يابد، بيشتر واقعيت دشمن و شخصيتي است كه آن را به حالـت غيرقابـل شـناخت    

ي تحريف يك ميليمي حتي اجازه. ي سالهاي سال با اين كارها مشغول گشتمخود به تنهاي. درآورده است

تمامي اين اقشـار  . مشي را بربايداجازه ندادم منافع طبقه و نيرويي ديگر امكانات خط. مشي را ندادمبه خط

ه دسـتتان  عيـاري كـه بـ   را به كار واداشتم و همه آنها را براي منافع انقالب بكار بردم اما شما امكانات تمام

داديم را به ديگران پيشكش نموديد و يا خويش را بجاي حمال آنها گذاشـته واجـازه داديـد كـه شـما را      

شـوند، در درون حـزب نيـز بـه     هـا اسـتثمار مـي   همانگونه كه روستائيان، حمالهـا و رعيـت  . استثمار نمايند
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ـ سياسـي آنگونـه   ه ايـدئولوژيك  مشي و اسـتفاد از نظر خط. نمايندگي از ساير طبقات منبع استثمار هستيد

. كنند و شما حتي متوجه اين نيستيدروها از شما استفاده مينوع ميانهبورژواها و همهخرده. هستيد

آور تمامي حركات و رفتارهاي كسي كه قادر به حفاظت از خويش و دسترنج خويش نيست، خشـم 

ايـن شـيوه   . بيـنم مانده ميده و اين را بسيار عقبمعناي چنداني براي احترام وپايبندي شما قائل نبو. هستند

ـ را توانيم آن را خلـق و يـا انسـانيت بنـاميم    مشي پرولتاريا ـ غير از پرولتاريا مي تفكر و عمل بنيادهاي خط

چـالش بزرگـي اسـت كـه بـا      . تواند نيروي آزادي و حفاظت از خود باشدنمي. كندچندان نمايندگي نمي

ها و امكانات را آنگونه جنبش را اينگونه توسعه داده اما مسئوالن بسياري آن حوزهام اين تجربيات زندگي

اينكه خود را اينهمـه  . مشي بسيار مهم استبه همين جهت آموزش درون حزب و آموزش خط! بكار برند

آورد و كنيـد، احتـرام چنـداني را ببـار نمـي     درد و غم نموده و بدون شرم و دلتنگي اظهـار وجـود مـي   بي

. تواند معناي چنداني را بيابدنمي

توانست خويش را نظم بخشيده، اندكي به صورت صحيح به مبارزه و جنگي كـه  يك انسان بايد مي

اكنون در حال انجام آن هستيم نزديك شده، نيروي كاري براي آن را نشان داده و آن را پيش بـرده و  هم

چـرا اينهـا   . ركت نموده و در هر سـطحي فعـال باشـد   ترين سطح در آن مشاچه در باالترين وچه در پايين

. زنيـد دهيد اين است كه دم از سركوب و سركوب شـدن مـي  يابند؟ تمامي كاري كه انجام ميتحقق نمي

كنيد كه چقدر فاقد تاثيرگذاري شده و چقـدر  خود بازگو مي. آيدغير از اين چيزي از دهانتان بيرون نمي

در ايـن  P.K.Kدر جـايي كـه رهبريـت    . رهبر و مبارز اينگونه نيسـت شخص . قادر به ايفاي نقش نشديد

بينيد كه با تكيه بر ايـن،  توانم درك كنم كه چگونه اليق خود ميدارد، نميموضوع تالشي عظيم روا مي

چيـز تـو نـاقص اسـت و هـزاران بـار       پرسم كه چـه هر روز از خود مي. اينهمه زندگي ارزاني را پيشه كنيد

هم اينهمه به ما پايبنديد و هم از بسياري از جوانب خـويش را چنـان وقـف اينكـار     . دهميجواب اين را م

گيري و مستحكم نمودن كارها فاقد قابليت كنيد كه من قادر نيستم آنچنان كنم، اما چرا اينهمه در نتيجهمي

. خبر هسـتيد بيحتي از چگونگي زيستن خويش. هستيد؟ در نظرم بسياري از شما همانند روستائيان هستيد

كنيـد و سـرباز و   توانيم بهتر بفهميم که براي چه كسي وچگونـه كـار مـي   با نگريستن به وضعيت شما، مي

كنـيم،  كنيم؟ تماما براي چه كسي كار ميما در اين جهان براي چه زندگي مي. خدمتكار چه كسي هستيد

كسي است و بـه  ي ما در خدمت چهگيريم؟ واقعيت خلقدر گستره استفاده و استراتژي چه كسي جاي مي

اي از آن چه كسي هسـتند؟  كند؟ جوانان و تمامي افراد ما از هر ريشهكسي كار ميبها براي چهصورت بي

توانسـتيد سـالها خـويش را در ايـن     بايـد مـي  . بازتابهاي درون حزبي اندكي نيز بيانگر اين وضعيت هسـتند 

كه چرا خويش را محاكمه نكرده و پـرورش نداديـد؟ امـا    كنمشما را متهم مي. موضوع به مواخذه بكشيد
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پس از مدتي معين و پس از اينكه چند اصطالح اساسي را به ذهـن سـپرديد بايـد در بـاب مقتضـيات كـار       

توانيـد از  جانبـه حتـي نمـي   گريزيد؟ بدون وجود آموزش و پرورش همـه چرا به آساني مي. انديشيديدمي

بار با زنـدگي و مشـاركتي بـدون    مسئوليت و غفلتبها، بيورد اينهمه بيبرخ. نزديكي زندگي عبور نماييد

. ي كاري شماستشويد، شيوهچيزي مياينكه متوجه باشيد كه از آن چه كسي و چه

هـاي بسـياري   به ديگران فرصت. رسانيدبا بسياري از بيماريها، بدون خواست خود به حزب ضرر مي

پس از اينكه اينهمه راه و روش به شما ياد داديم آيا . بريدتگي فرو ميداده و هم ما و هم محيط را در آشف

فداكار هستيد، ترسو نيستيد و زندگي خـويش را نيـز   بسيار دشوار است كه در رأس فعاليتي قرار بگيريد؟

قربان حتي اگر اين را به تنهايي به دست بگيريد اين. يابدچيز تنها با اين تحقق نميايد اما همهوقف نموده

به نظر شما برخي صاحبان شما هستند، وضعيت شـما هماننـد قربـان نمـودن خـويش      . نمودن خويش است

در حاليكه يك سوسياليست و يا يك جنگجوي راه زحمتكشان خويش را اينگونـه بـه   . براي عشيره است

. نمايدآساني فدا نمي

اي يك واحد درآمده و حتـي يـك   رغم اين بصورت معضلي برها را مي بينيد اما عليانواع آموزش

تواند در يك حوزه و يك واحد كاري شما برخاسته و ايـن  كسي نمي. تواند اين را متوقف نمايدنفر نمي

اينها بصـورت معضـلي بـراي واحـدها و     . شناسمفايده را ميسالهاست كه چند نفر بي. موضع را نشان دهد

اندكه مطـابق آن گويـا بـدون او    دست نگرشي سپردهبرخي نيز خويش را به . اندهاي كاري درآمدهحوزه

روند كـه اگـر از   اين مبارزه قادر به تداوم نيست و اين در حاليست كه اينها خود معضلي اساسي بشمار مي

اينكه از . نمايندشود اما به هيچ وجه با همديگر برخورد نميصفوف خود اخراج كنيد، پيشرفت حاصل مي

كارانائتالف محافظهبا اين وضعيت خويش همانند . نيد بيانگر اين استراسازش با همديگر سخن مي

.هستيد

با اين به كجا خواهيـد رسـيد؟ مـن هـم     . تاثير نماييدكنيد تا در درون حزب همديگر را بيتالش مي

. كـنم كنم اما هنگام سازش، دهها نوع تدابير الزم بـراي پيشـرفتم را نيـز اتخـاذ مـي     اندكي سازشكاري مي

گويم تماما همانند مـن برخـورد   نمي. رود كه شيوه رهبري را با تمامي توان خويش اجرا نماييدظار نميانت

اما حداقل به شيوه و نيرويي دست يابيد كه بتواند شما را رهايي بخشيده و با توجه به آن بتوان شـما  . كنيد

اگر وظيفه شـما ايـن   . اد كنيداستعدادي كسب كرده و كفايت الزم براي خود را ايج. را عضو حزب ناميد

P.K.K ،P.K.Kيپيونديد؟ بدون دستيابي به اين شيوه و كفايت براميP.K.Kنباشد، چرا به صفوف 

ماند؟ آيا تنها در پيش گرفتن شكايت و در غير اين صـورت، اظهـار عـدم توانـايي كـار      يي بودن كجا مي

ولي درآييد، آن هم خوب است اما شـما  است؟ حتي اگر بتوانيد به صورت يك عضو معمP.K.Kشيوه 



٤٧

پس حزب با شما چه كنـد؟ اگـر انـدكي زنـدگي خـويش را بررسـي نماييـد        . قادر به انجام آن هم نيستيد

شخصـيت غافـل   . حيف شما است. تان دور از تفكر استتان آشفته بوده و شخصيتخواهيد ديد كه ذهن

است و كسب حقايق و پيگيري شديد آنها چنـان  در صفوف ما بسيار تاثيرگذار است، تالش بسيار ناكافي

اگر هنگام رفتن به جايي نتوانم دو كلمه سخن واقعي بر زبان . توان گفت وجود نداردضعيف است كه مي

روم؟ اگر قادر نباشم چيـزي بـه   رانده و چند موضع صحيح اتخاذ نمايم، از خود خواهم پرسيد كه چرا مي

شوم؟ اگر در يك جلسه و يا در يـك موضـع و سياسـت در مـوقعيتي     شما بدهم، چرا در مقابل شما ظاهر

شوم؟ حال به هرجا كه بروم، با هر شخصـي تمـاس برقـرار    كننده نباشم، چرا با اين كارها مشغول ميتعيين

هركسي كه باشد ، موضع ما موضع . رهبريت اين است. توانم او را تماما به خدمت مبارزه درآورمكنم، مي

. يجه نيز از آن حزب استحزب است و نت

نمايند و تمام آنها بغرنج چيز و چه كسي خدمت ميصدها رابطه داريد اما معلوم نيست كه اينها به چه

ايـن مواضـع راه را بـر    . برند اما شما حتي متوجه ايـن نيسـتيد  اين روابط شما را به سوي نابودي مي. هستند

مبـارز حزبـي اينگونـه    . ، حتي قادر نيستيد اينها را ببينيـد گشايندهاي بسيار خطرناك ميايجاد انواع نگرش

هـا و  كنيـد، حـزب نيـز برخـي شـيوه     من گفته بودم كه شما عاداتي داريد كه بدون آنهـا بسـر نمـي   . نيست

دانـم كـه   مي. شيوه حزبي در رأس تمامي عادات است. ويژگيهايي دارد كه بدون آنها شما نبايد بسر بريد

اگر . پوشي استاي غيرقابل چشماييني است اما توانايي باالبردن آن نيز وظيفهسطح شخصيت در چه حد پ

توانند مـانع ايـن   همه شما اين را انجام ندهيد نيز، قطعا در ميان شما كساني خردمند وجود دارند و آنها مي

به شكلي . دخواهيد موفقيت ببار آوريد، راه ديگري غير از در پيش گرفتن حقايق ندارياگر مي. كار شوند

ايجاد شرايط زندگي به خلق و شما بسـيار دشـوار   . ديگر ممكن نيست شرايط زندگي شما را ايجاد نماييم

را براي شما ايجاد خواهيم نمود؟ از خورد و خوراك و منتقل كردن شما از يچگونه شرايط زندگ. است

تـوانيم شـما را   چگونـه مـي  جايي به جاي ديگر گرفته تا نزديك كردن شما به امري جدي همانند جنگ،

بسياري از شما انسجام خود را از . اداره كنيم؟ نبايد اين را آسان تلقي كنيد، زيرا كاري بسيار دشوار است

شخصيتي داريـد كـه   . توان اينگونه به جنگ رفتايد، اما نميدست داده و آنگونه به صفوف حزب آمده

شـما نيـز بايـد برخـورد     . اي هر نوع حيـاتي آمـاده هسـتيد   قادر نيست دو كلمه بر زبان رانده و هر لحظه بر

تـرين برخـورد را بـا آن    اي که بايـد مدبرانـه  ترين مسئله حيات و پديدهصحيحي را با جنگ به مثابه جدي

. داشته باشيد، روا داريد
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رفتند ـ حتي آنهايي كه بسـوي رقـم زدن رويـداد     از آنهايي كه بسوي شرکت در حيات گرياليي مي

رفتندـ پرسيدم كه وقتي وارد وطن گشته و در عمليات شركت جستيد چند روز پـس از  مي١٥وستآگ١٥

توانستيم بيست و چهار ساعت پس از آن را حدس دادند كه حتي نميجواب مي. نموديدآن را محاسبه مي

برنـد امـا   مـي عمليات انجام داده و اسلحه بكار. مدت درازي، عملياتهاي تمامي واحدها اينگونه بود. بزنيم

چيز را سبب گشـته و چـه چيـز را    حتي برايشان هيچ اهميتي ندارد كه بيست و چهار ساعت پس از آن چه

وقتي شـما  . در حاليكه مسئوليتهاي بزگي داريد! اند، همينبه نام حزب اسلحه بكار برده. سبب نخواهد شد

اگـر نتوانيـد بيسـت و چهـار     . اهـد شـد  ور خوسربازي را زده و مسلحانه به كوه زديد، ارتش به شما حملـه 

توانيم شرايط الزم براي زندگي شـما را ايجـاد نمـاييم؟ در    ساعت پس از آن را محاسبه نماييد چگونه مي

توجه ننمود، اگر آن مسئله به شما مربوط نباشد، چه كسي اين جنگ را ياتوان به مسئلهدرون حزب نمي

توسعه خواهد داد؟ 

شـود كـه   كنيم اما متاسفانه يك شـخص پيـدا نمـي   خويش را بررسي ميسرنوشت تمامي گروههاي

در هيچ جاي دنيـا از خـارج   . اش نيز وظيفه ماستبگويد جنگ مسلحانه انجام داديم و كامل كردن مابقي

نـه  ١٦مـين اشخاصي نظير مائو، لنين و هوشـي . پانزده هزار گريال پرورش داده نشده است] از حوزه جنگ[

ر بلكه حتي بيشتر از پنجاه نفر را آموزش نداده است و يا آموزششان عبارت از چند سـمينار  هزاتنها پانزده

اين را در يك كشور خارجي و آنهم . در اين مكان پانزده هزار و شايد هم بيشتر مبارز پرورش دادم. است

ه را آمـوزش  از ايمانش گرفته تا شيوه بر دوش گرفتن و حمـل اسـلح  . از صفر آغاز نموده و پرورش دادم

ترين وظيفه را بجاي آورند حتي يـك نقـص بـزرگ در مسـئوليت را     پا افتادهدادم اما اينها نتوانستند پيش

اگـر  . اي وجـود نـدارد  در جهان چنين نمونه. چيز را انجام دهمخواستند مرا وادار كنند تا همه. نشان دادند

. تند در آن كوهها انجام دهند باز هم خوب بودتوانسدهم، مياينها ده درصد كاري را كه اينجا انجام مي

توانند بگويند كـه بـراي   نمي. توانستند تربيت و آموزش حزبي و ايمان و روش آن را كسب كنندمي

پيداست كه نزد شـما در ايـن موضـوع    . ايدبيشتر از من زمان و امكانات به دست آورده. اين زمان نداشتند

توانسـت در آن  يت اين كار وجود ندارد وگرنـه بهتـرين فـرد مـي    برخوردي صحيح، شيوه كاري و مسئول

كه با اين عمليات به صورت رسمي نيروهاي رهايي كردستان ) عگيد(بارزه مسلحانه به فرماندهي معصوم كركماز آغاز م١٩٨٤آگوست ١٥١٥

Hezen Rizgariya Kurdistan (HRK)اين نيروها به يادبود رفيق عگيد ١٩٨٦بعدها پس از شهادت ذفيق عگيد در سال . را اعالم نمودند

متعاقب تحول . سازماندهي شدندArtesa Rizgarixweza Gele Kurdistan (ARGK)بخش خلق كردستان تحت نام ارتش رهايي

اين نيروها تحت عنوان نيروهاي دفاع خلق ١٩٩٩فوريه ١٥استراتژي جنگ مسلحانه به استراتژي مبارزه دمكراتيك و دفاع مشروع پس از توطئه 

Hezen Parastina Gel(HPG)سازماندهي شدند.
، لنين بنيانگذار و دبير کل حزب بلشويک شوروي، هوشي مين رهبر انقالب فيليپينمائو رهبر انقالب چين١٦
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توانيد وطن را رهايي تنها نمينه. توانيد با اين برداشت مسئوليتي وطن را آزاد كنيدنمي. كوهها پرورش يابد

رهايي . بخشيد بلکه حتي قادر نيستيد خويش را رهايي بخشيده و يك روز زندگي خويش را تامين نماييد

آيا بايد خلق را نجات دهيم يا شما را؟ تقريبا با يك . بخش استنهايي نيازمند يك سازمان رهاييشما به ت

. توان گفت که وضعيت بسياري از شما نيازمند رهايي استزيرا مي. ايمدوگانگي اينچنيني رو در رو مانده

در . خـويش دارنـد  انـد سـعي در رهـايي دادن   بخش بزرگي از اكثر آنهايي كه به صفوف مبـارزه پيوسـته  

كنيد؟ شـايد تصـور كنيـد كـه در     چرا تمامي اين مسائل را درك نمي. حاليكه وظيفه ما رهايي خلق است

دانيد كه چرا بايد نمي. آيدبيني روشنفكري بكارتان ميگري روستايي و يا خودعاقلبرابر تمامي اينها حيله

اهميت كفايت كرده و مشـاركتي  به تالشي كمتالش بزرگي به خرج داده و دقت بسياري را داشته باشيد،

اين . نماييدكنيد و اين را براي خود مفيد ديده و اينگونه خويش را منفعل ميطلبانه پيشه ميتنبل و راحت

. مورد موجود، منفورترين واقعيت اجتماعي ما و بازتاب آن بر شماست

. ت مساعد براي هر كاري درآورده اسـت انديشند، شيوه پرورش او را به صورانسانها به همه چيز مي

. دهـد نوشـد و هرچـه از او بخـواهي انجـام مـي     كند، هرچه امر كني كه بنوشد، ميهرچه بدهي كسب مي

براي به دست آوردن رزق پيشكشي دشمن . داند خوبي، زيبايي و حقيقت در كجاست و چگونه استنمي

در ميـان شـما   . اي اسـت خاستگاه ما چنين جامعـه . ندكتماما خيانتكار شده و براي آن رقابت مي. شتابدمي

وقتـي از  : بـه خـود بينديشـيد   . دهنـد العمـل نشـان مـي   چند نفر وجود دارند كـه نسـبت بـه خيانـت عكـس     

دوستي گريخته و به ارزشهاي اساسي تعالي پشت نموديد و يا وقتي لزوم رسيدن به آنهـا را احسـاس   ميهن

دانيـد كـه   ها و امكانات نظام رسمي دشمن دست يافتيد، آيـا نمـي  هماندنكرديد، هنگامي كه به بعضي پس

چگونه رقابت كرديد و چگونه بسوي آن شتافتيد؟ گريختن از يكي و پناه بردن به ديگـري چيسـت؟ ايـن    

شـود  البته که معلوم ميوقتي تا به مغز استخوان خويش مرتكب اين شده باشيد،. پناه بردن به خيانت است

آمـوزش انقالبـي،   . مانـد يك بيماري سنگين، دشمني و فرسودگي سـخت رو در رو مـي  شخصيت شما با 

. حداقل براي اين است كه اين را تشخيص داده و برطرف نماييم

كنم تصور نمي. دهيممشي فرماندهي و پيشاهنگي از طرف شما را توضيح ميداليل پياده نكردن خط

نيز كودكـان را مـي شناسـم؛ وقتـي واقعيـات را بيـان       من. كه حتي كودكان اينهمه خويش را فريب دهند

بسيار لجوج هستيد، چشم بر . كودكي شما خطرناكترين نوع كودكي است. مانندنمايي، به آن پايبند ميمي

تمامي اين مسـائل تنهـا كـار مـن     . ايدايد و اين را به شكل يك شيوه سياست نيز درآوردهحقايق فرو بسته

بـا ايـن وضـعيت    . وارد شدن صحيح به مسير ميهن و حزب بيشتر كـار شماسـت  نيستند، تصحيح زندگي و 

در خـارج از مـيهن، فـراز كوهسـتانها و     . مانيـد کس مـي شما، با شما چه كنيم؟ اگر شما را قبول نكنيم، بي
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توانيد حدس بزنيد كـه بـا ايـن    آيا مي. پاره خواهد نمودكنند، دشمن شما را تكهزندان، انسان را اعدام مي

چيز بر سرتان خواهد آمد؟ تان چهاسلوبي و خالصه با روش زندگيعالقگي، القيدي، فقدان روش، بييب

چنـان  . توانم از بيان اينها برحذر باشـم كنم و نمينگرم، اخبار روزانه را پيگيري ميبه راپرتهاي رسيده مي

انسـانهاي  . بردمان را از بين ميآميزي وجود دارند كه به سبب آن دشمن هر روز انسانهايتصميمات اشتباه

اينهـا  . هاي مجـرب اسـت  دليل اين عدم وجود مديريت. دهيمبسيار توانمند خويش را بيهوده از دست مي

هرچـه قـدر از   . شـود وقتي مقتضيات جنگ را بجاي آوريد، تلفات صفر مي. تلفات ناشي از جنگ نيستند

. شودي متوجه شما ميمقتضيات جنگ بگريزيد، به همان اندازه تلفات بيشتر

توانيـد ايـن را بـه مـن     و يـا نمـي  " توانيم انسان شويمنمي: "كنيم، حق نداريد بگوييداينهمه تالش مي

يـك روسـتايي   . به خوبي به خاطر دارم كه وقتي مامور ثبت امـالك بـودم، بـه روسـتايي رفـتم     . بقبوالنيد

انديشـيدم كـه ايـن چـه     آنوقت با خود مي" هستيمآقا، اين سخنان را براي ما نگو، ما بسيار االغ: "گفتمي

آن وقـت معنـاي ايـن را    . کـرد يعني آنگونه عجيب صحبت مـي . نامدمي" االغ"انساني است كه خويش را 

. دهد كه او يك روسـتايي عاقـل بـود   درك نكردم اما شخصي عاقل بود و حتي گفتن اين سخن نشان مي

ويم، متوجه بود كه واقعيت اجتماعي ما چيست و دشمن ما را خواهم بگزيرا متوجه شده بود كه من چه مي

به خاطر دارم كه يك ميـز چـوبي وجـود داشـت، وقتـي مـن حـرف        . به چه حال و روزي درآورده است

تواني اين كنـده را سرسـبز كنـي؟ مـا انسـانهايي هسـتيم كـه        آيا مي: "زدم او دستي بر كنده زد و گفتمي

ماندگي بدتر از يك روستايي است مطابق اين تئوري به معني يک عقبزندگي ." ايماينگونه خشك گشته

. داندكه چيز چنداني نمي

. گيريـد زيرا زندگي را به بـازي مـي  . شومبه همين سبب گاه به زندگي شما نگريسته و خشمگين مي

تـرين  آنهم در مهمترين و اساسـي P.K.Kدر ميان . يابدحتي متوجه نيستيد كه زندگي چگونه جريان مي

اگـر گردنشـان را بزنيـد، از ايـن شـيوه      . انـد مناصب آن اشخاصي وجود دارند كه به يك زندگي چسبيده

مـن  . است" مجري"دهند اما نامشان نيز ي كار مينه كار كرده و نه اجازه. بردار نخواهند بودزندگي دست

هنـوز هـم از   . برندين وضعيت بسر ميها و مناصب در ابسياري از كميته. ناميدم!" كميته عدم اجرا"اينها را 

آيا ما بسيار ضعيف هستيم، يا اينها بسـيار قـوي   . پرسم كه اينها چگونه به اين حال و روز درآمدندخود مي

خواهند همانند برتري شمار زحمتكشان در صفوف ما نيز اينها مي. هستند؟ در واقع چندان قوي هم نيستند

خواهند ما را وادار بـه ايـن كـار    ها ميرغم برحق بودنشان، ما اينعليدر جامعه و سركوب و استثمار آنها 

. نمايند
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توانيم اين را در درون حزب حـل نمـاييم و درون   شايد نيروي ما كفاف تمامي جامعه را نكند اما مي

كننـد  در اين موضوع براي كساني كه ادعـا مـي  . مشي و دسترنج تنظيم نماييمصفوف حزبي را مطابق خط

P.K.Kچرا كار خود را انجام ندهيم، مگر چه كار ديگري داريم؟ . گردداي مطرح مييي هستند، وظيفه

چيز خود را وقف اين كار ننموديد؟ آيا هميشه از عدم كفايت نيروي خـود، بـه بـازي گرفتـه     آيا شما همه

ين موضعي شدن و سركوب به دست ديگران دم خواهيد زد؟ آيا بين يك روستايي معمولي و كسي كه چن

طلب نيز شما را، هر دو يك چيز كند و يك جاهدارد، تفاوتي وجود دارد؟ يك ژاندارم او را سركوب مي

اينها . اين روند هميشگي شماست. كند و ارباب درون سازمان از شماارباب از روستايي استفاده مي. هستند

تـوانيم  مـا نمـي  : "قصود اينها اين اسـت م. را اينگونه ارزيابي نمودP.K.Kتوان نمي. كار صحيحي نيستند

تاثير نموده و در توانيم موفق گرديم، مجبوريم همديگر را بيتوانيم باحيثيت باشيم، نميانسان شويم، نمي

آيـا حـق داريـد اينگونـه رفتـار كنيـد؟       " سازي کرده و آنها را دچار كراهت نمـاييم برابر برخي كارها مانع

بايد بفهميد آنهايي كه مصرانه در پي . د اين را درون حزب ما انجام دهدحداقل بايد كسي حق نداشته باش

برخي از شما، حداقل آنهايي كه در اين كار ادعاهايي دارند بايد . چيز هستنداثبات اين هستند، نماينده چه

زيرا ضرر آن متوجه افـراد صـادق، زحمتكشـان، تالشـگران     . جواب موثري به اين اوضاع و مواضع بدهند

خـويش را سـر و سـامان    . مشي بسيار مهم اسـت از اين نظر انقالبي بودن در راه خط. ني شما خواهد شديع

. دهيد

کسب شخصيت سياسي به معني سر و سامان دادن به خود در ايـن چـارچوب تعيـين شـده و كسـب      

همانگونـه كـه بـدون نـان و    . شخصيت سياسي و سازماني اين است. نگرش، آگاهي و داشتن موضع است

زيرا . توانيد بسر كنيد، بدون وجود شخصيت سياسي و سازماني نيز نخواهيد توانست زندگي كنيدآب نمي

در حـالي كـه   . آمـوزم من نيز شاگرد بوده و همانند شما مـي . آن امر براي شما بيشتر و هر لحظه الزم است

امـا بخـاطر نـدارم كـه     گيـرم، من هر روز از خود زندگي درس فرا مـي ! كسي هم نيست كه به من بياموزد

آيا حتـي يـك روز هـم كـه شـده      ! به تاريخ مبارزه ما بنگريد. زماني دچار يك ناكفايتي جدي شده باشم

ام؟ نخير، اقدامات و نتايج همانند شما دچار نقص شده و يك فعاليت سازماني را دچار عدم موفقيت نموده

هر ] اگر. [ر اين مورد تحقيق و پژوهش نماييدد. امنيرومند و موفقي در تمامي مقاطع حيات خويش داشته

مقطع و حتي هر روز را محاسبه نماييد، خواهيد ديد كه هميشه ايجاد موفقيت، تكامل و حاكميـت وجـود   

در ايـن موضـوع بـه    . اين نگرش حاكم بر ماست. پيشرفت و موفقيت در اين موضوعات قطعي است. دارد

ايد، اما حتـي متوجـه   رفته شده است، حتي خويش را باختهخويش بنگريد، موارد بسياري از دست شما گ

ايـن را  . توانيد تدابيري اتخاذ نماييدرود، اما در مقابل اين حتي نميتان از دست ميزندگي. اين امر نيستيد
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هماننـد  . اجازه نداريد جان خويش را اينگونه بـه خطـر بيندازيـد   . بينمتوصيه نكرده و آن را خطرناك مي

اي يك انقالبي به شـيوه . تواند همانند حمالها كار كنددهيد اما يك انقالبي نميش به خرج ميحمالها تال

پيداست كه بزرگترين تقصير شما ايـن  . كند، مديريتي و سازماني و سياسي كار مي)روشنفکري(انتلكتوئل

ي همچـون  اي جـد است كه خويش را در زمان الزم آموزش نداده و برخوردي بسـيار نـامجهز بـا پديـده    

به همين سبب حداقل از اين پس با خودسـازي کـافي   . ما نيز سعي داريم آن را تالفي نماييم. جنگ داريد

. حزبي جوابگوي مقطع بسيار مهم پيش رو باشيم

P.K.Kبخشي است كه توان كافي داردجنبش روشني

دانند به خوبي نميرا P.K.Kآنها كه تاريخ . روشن شده كه آموختن تاريخ حزب چه اهميتي دارد

بوده و نه نماينـده  P.K.Kتوانند به صورت صحيح نماينده شخصيت توانند انقالبي شوند، اينها نه مينمي

بسيار الزم بوده و براي يبراي ما آموختن تاريخ براي حدس زدن وضعيت امروز. شخصيت جنگي باشند

بـدون داشـتن آگـاهي از تـاريخ     . تاريخ حزب شيوه موجوديت ماسـت . كسب آينده شرطي اساسي است

بـدون حـك   . تنها آموختن تاريخ حزب نيـز كـافي نيسـت   . يي داشتP.K.Kتوان شخصيت حزب نمي

تان و بدون نوسازي تمامي شخصيت خويش مطابق تـاريخ حـزب   كردن اين امر بر تمام جوانب شخصيتي

. يي هسـتيد P.K.Kا كنيد كه توانيد ادعيعني بدون بازتاب دادن تمامي اين تفكر بر ماهيت خويش، نمي

دهند ـ همـراه بـا صـحت و سـقم      روي ميP.K.Kاين اندكي با تاريخ، با درك عميق مواردي كه به نام 

اين شيوه . گرددنمايد، ميسر ميآنهاـ و دستيابي به شخصيتي كه اشتباهات را رد کرده وحقايق را قبول مي

ها نيست، تماما يك شـيوه  رت از معلومات و اندوختهاز اين نظر تاريخ تنها عبا. استP.K.Kزندگي در 

نمايـد، تـاريخ حقيقـي مـا و     چيزي كه به استعدادهايتان رخنه كرده و يا آنها را سرزنده مـي . زندگي است

عـدم آگـاهي از تـاريخ    . قطعا بايد از اين درسهايي را فرا بگيريد. تاريخ حقيقي آزادي و شخصيت ماست

يي مطابق P.K.Kعدم درك عميق اين تاريخ و بنابراين زندگي همانند يك حزب و فراتر از آن بحث از 

خواهيد آنرا بها ميميل خويش به معني خودفريبي تمام و داشتن شخصيت ناروشني است كه با تعاريف بي

. تعريف كنيد

راي مـا  ب. در واقع به نظرم اين تاريخ هم نيست. حتي بايد اين تاريخ را از جوانب متعدد مشاهده نمود

و تمامي خلق را يکي نکرديم، P.K.Kحال و حتي آينده مهم است، زيرا ما چندان شاهد تاريخ نشديم، 

ها ها مطابق آنها و تاريخ پيروز شدهخوردهدادن تاريخ شكستياز يك نظر تاريخ، رو. تا اين تاريخ شود

يعني شاهد تاريخ نشده و يا چنـدان  .ما نه تماما شكست خورديم و نه تماما پيروز گشتيم. مطابق آنها است
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ايجاد تاريخ، به معني دستيابي به اهداف پـيش رو و مانـدن آن در گذشـته    . شويمقادر به ايجاد تاريخ نمي

. رانـيم رانـديم، هنـوز هـم بـر زبـان مـي      مواردي را كه از روزهاي ابتداي ظهور خويش بر زبان مـي . است

. بسازيمايم تاريخ را پيداست كه تماما نتوانسته

از يـك نظـر مجـددا بررسـي     P.K.Kحتي تكوين حزب . هميشه بايد سرآغازهاي نويني را رقم زد

چرا ممكن است؟ زيرا P.K.Kتشكيل مجدد . نوين اين استP.K.Kمقصود ما از ساختن يك . شودمي

P.K.Kتـوان  ياز اين نظر هر لحظه م. نويسيمهنوز در درون تاريخي پويا هستيم و به تازگي تاريخ را مي

اي ديد که از آن گذشته است، بلکه تاريخ نبايد تاريخ را همانند معلومات و اندوخته. را ساخت] ديگر[يي 

اگر توجه كنيد، تمامي ارزيابيهاي مـا در مـورد   . اكنون است، تاريخ آگاهي و موضع مقطع پيش رو است

P.K.Kجهت توضيح ماهيت . استP.K.Kبيت آن و تقريبا ويژگيهـاي  ، خصوصيات پيكارگري و تر

اكنون چندان با تاريخ نيز مشغول نشديم، زيرا چيزي كه هم. آن در تمامي موضوعات تالش به خرج داديم

به عنوان يك نيروي پيشاهنگ P.K.Kاگر تماما به قوانين و ويژگيهاي . استP.K.Kمهم است، خود 

ام بـرداريم ـ كـه اينهمـه تلفـات داده و از دوران      توانيم گامي برداريم، اگر گدست نيابيم، پس از آن نمي

. نابودي گذر نموديم ـ ممكن است مورد بدتري بر سر ما بيايد و تالشهايمان به هدر رود

اگر از همين امروز تـدابيري اتخـاذ نكنـيم شـايد     . هايي در برابر هزاران شهيد داريدشما نيز مسئوليت

جهـت ممانعـت از ايـن بايـد     . ـ پيش بيايـد ١٩٩٤ال پيش روـ سال تلفاتي بيشتر از آنچه تا كنون بوده در س

دهم به من شخصي بامسئوليت هستم و اجازه نمي. تمامي جوانب حزب به مثابه اسلحه را در آغوش بگيريم

چگونـه چنـين   " خـواهي، مـا را ببـر   هر جا كه مـي : "گوييدشما آمده و مي. آساني دشمن بر من چيره شود

من چرا بايد شما را با . كسي باشيد كه لياقت پيشاهنگي و رهبريت را داشته باشيدچيزي ممكن است؟ بايد

. توانيد بگوييد كه با اجبار با استفاده از نيروي تو حركت خـواهيم كـرد  تان حمل نمايم؟ نمياين وضعيت

م بايد همانند يك رفيق حركت كرده، هرچه بگوييم، آن را همان لحظه درك كرده و همـان لحظـه انجـا   

نويسند كه چگونه دچار بحران شده، چگونه خويش را در راپرتها مي. اينگونه استP.K.Kرفاقت . دهيد

آيـا اينهـا در رفاقـت    . زننـد نمايند و چگونه خويش را به بيماري ميبه حالت سر بار درآورده و منفعل مي

P.K.Kا به حالت مكان بيماران صفوف م. اكنون نيز وجود دارد اين استجايي دارند؟ اما چيزي كه هم

بخش است كه توان كـافي  جنبشي روشنيP.K.K. جاي انسانهاي سالم استP.K.Kاما . درآمده است

آورد، اما من به يي کسب کرد؟ تمامي جهان به من فشار ميP.K.Kتوان شخصيت آيا اينچنين مي. دارد

تـوان ايـن مواضـع    نمي. قد چاره هم نكردمي شما خود را فااندازه شما خويش را منفعل ننمودم، به اندازه
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شـما در كـل زنـدگي و خصوصـا حيـات حزبـي را چگونــه درك       . پـذيرفت P.K.Kشـما را تحـت نـام    

كنيد؟مي

رغم تمامي اين تالشهايم، هر روز خويش را به مواخذه خواهم كشيد كه آيا به صورت صـحيح  علي

سرنوشت ميليونها انسان به مـا پيونـد زده   . كنمميروم يا نه؟ زيرا به نام يك خلق كارو مستحكم پيش مي

. كنيـد شما نه براي خود بلكـه بـراي يـك حـزب زنـدگي مـي      . اين براي شما نيز مصداق دارد. شده است

ـ چهل ميليون كرد وجود دارد و تنها كردها هم نيستندـ بدان معنـي اسـت   ـ سيP.K.Kنام زندگي تحت

در غيـر  . عيـار را از شـما خواسـتار اسـت    اين يك شخصـيت تمـام  . كه در حال انجام عملي بزرگ هستيد

بـه نـام چـه كسـي اقـدام      . فايده و غافل و نـا آگـاه از خـويش هسـتيد    شود كه بسيار بياينصورت ثابت مي

گر و اينهمه حيثيت وجود دارد؛ شما بـراي نماينـدگي ايـن امـر در درون     كنيد؟ اينهمه شهيد، مقاومتمي

P.K.Kآيـا در وضـعيتي عكـس آن    . قت رفاقت با آنها را داشـته و حـق آنهـا را ادا كنيـد    بايد ليا. هستيد

گر و ميليونها انساني اينهمه شهيد، مقاومتP.K.Kيي بودن را براي خود روا بدانيم؟ P.K.Kتوانيم مي

ا چگونه لياقت همراهي با تمامي اينها ر. را دارد كه با تمام هست و نيست خويش خود را وقف كرده است

توانيد ترجيحي غير از استوار نمودن خويش داشته اگر تمامي اينها حقيقت باشد، پس نميخواهيد داشت؟

. توانيد مشغوليت و نگراني فراتر از كامل نمودن و به كفايت رساندن خـويش داشـته باشـيد   باشيد و يا نمي

ريد و هم با تمامي قـوا بـراي   چيز خويش را به ميدان آودرست برعكس، براي رسيدن به اين بايد هم همه

. اين استP.K.Kآغاز به كار براي ايجاد . آن كار كنيد

تصور نمودم كه به محض وارد شـدن شـما بـه    . گشتاز روز اول نيز بايد اين امر بدينگونه درك مي

ي نوع بيماراند با خود همهبعدها فهميدم آنها كه آمده. صفوف اين كار را بدين شكل درك خواهيد كرد

دار و اعجوبـه وجـود دارد بـه    هرچـه تيـپ معضـل   . كندبيند، باور نميانسان چيزي را که مي. اندرا آورده

كنيم كه جامعه شما را منحط نموده است، اما ديگر درك مي: گويمبه آنها مي. اندآمدهP.K.Kصفوف 

به هـر انسـاني   . باشددر اين موضوع نبايد نقص كاري مديريت وجود داشته. ايدآمدهP.K.Kبه صفوف 

از اين پس حق دارم كه از شما انتظار مشاركتي صحيح . گوييمآيد، سخن حقيقي را ميكه به سوي ما مي

توجه ما به شما کامل است، بنابراين بايد مشـاركت  . داشته و بخواهم كه تا به آخر اينگونه برخورد نماييد

بايـد ايـن   . عادات گذشته خويش را بهانه قـرار دهيـد  توانيد عدم خودآگاهي و يانمي. شما نيز کامل باشد

براي نظامي شدن آمديد، اين امر يك شـيوه حيـاتي دارد كـه    . عادات را از خويش زدوده و دور بيندازيد

يي وارد شده كه يك سـازمان  P.K.Kداند كه به هركس مي. نظم و آماده بودن از هر نظري را داراست

توانيد بـدون دليـل بگوييـد كـه از ايـن ماهيـت امـر آگـاهي         آيا مي. يدپيکارجوست، شما نيز آنگونه آمد
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يابد؛ كوهستانها و چگـونگي جنـگ مـا نيـز     ها و مطبوعات بازتاب ميهر روز در رسانهP.K.K. نداشتيد

. چيز وارد شده استداند به چهپس معلوم است كه هركس مي. معلوم است

خشونت به معني روبـرو  . شود مستحق خشونت استگويند كسي كه با نيكي و سخن تربيت نميمي

مـا  . شـوند توانيم بگوييم كه انقالبيون با كتـك عاقـل مـي   در حاليكه نمي. ترين اقدام استرحمشدن با بي

مـن نتوانسـتم   : "تواند بگويـد در كار حزبي و ارتشي كسي نمي. نماييمآموزش از راه خشونت را قبول نمي

پس از اينكه به صفوف حـزب و  " رعايت كنم و در زندگي مشاركت كنمنظرم را . خويش را كنترل كنم

عالقگـي، عـدم مـديريت و    ارتش آمديد، نداشتن توان رعايت ديسيپلين، استفاده از خشونت، همچنين بي

بايـد  . فرمانده و رهبري كه در راس كار است بايد بهتـرين مجـري ايـن امـر باشـد     . سازماندهي جرم است

. ت در هر سطحي باشد تا يك جنگجوي معمولي نيز به كفايت دست يابدفرمانده بيانگر كفاي

تاريخ رهبريت استP.K.Kتاريخ 
كنـيم تـا نهـادي را كـه در طـول تـاريخ خلـق        سعي مـي . اي بسيار فراگير استمسئله رهبريت، مسئله

ه، در سـير  چيز خويش را از دسـت داد اي صحيح بدان دست نيافته و به همين سبب همهكردستان به شيوه

انقالبـي  . به لعني سازماني رهبر استP.K.K. پيشرفت نظري و عملي ترك كرده، فهميده و دروني كنيم

اين نمايندگي خويش . تاريخي رهبر استP.K.Kتاريخ . به معني انقالبيگري رهبر استP.K.Kبودن 

ابـد؟ تمثيـل خـويش را در    يو يا يك فرد آن چگونه ميP.K.Kرا در من چگونه يافته و در تمامي افراد 

بيند؟ فراموش نكنيم كه تا تاريخ معاصر خـويش نتوانسـتيم   يي نيك و يا ناكافي چگونه ميP.K.Kيك 

كنند، حتـي بـه انـدازه تعـداد     هنوز هم آنهايي از ما كه مطابق شيوه رهبري كار مي. خويش را رهبر بناميم

روي رهبـري زنـدگي آزاد، شـيوه و شخصـيت آن     رهبر استقالل و مبارزه آزاديبخش، نيـ . انگشتان نيستند

. تـرين مسـئله ايـن اسـت    اكنون اساسيهم. چيست؟ كيست و چگونه است؟ قادر نيستيد اينها را نشان دهيد

اين تالشهايم براي پر كردن خال تاريخي رهبري نيست بلكه براي آشكار نمودن و محكـوم  تمامي 

بجاي آن يك برداشت صحيح اندتحميل گشتهكردن خيانت و غفلت بزرگي است كه بنام رهبريت 

رهبري و سطح تئوريك رهبري را ايجاد كرده و بعدها اين را به صورت عملي گام به گام نشان دادم، نـه  

، شـيوه رهبـري جبهـه خلقـي و شـيوه      P.K.Kاين شـيوه رهبـري   . تنها نشان دادم بلكه آن را اداره نمودم

. فرماندهي ارتش است

آيا اين كارهـا را آسـان   .ناپذير استجنگد، خلقي شكستبراي خود ميخلقي كه از اين پس

حتي امكان مقاومتي بيسـت و چهـار سـاعته ايجـاد     بود،اگر يك شيوه صحيح رهبري نميكنيد؟ تلقي مي

بينيـد كـه   انـد مـي  در نگاهي به بارزاني، شيخ سعيد و حتي تمامي آنهايي كه در پي قيـام بـوده  . گشتنمي
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اند در حاليكه اين رهبران حتي نتوانسته. در اين باب پژوهشي نيك انجام دهيد. اندكوتاه داشتهعمري بسيار

انـد رهبـري كـرده و    رغم آن قادر نبـوده علي. از موقعيت مزدوري رهايي يافته و به استقالل نزديك شوند

بـديل شورشـها را بـا    . يابنداند از افتادن به وضعيتي بدتر رهايياند و نتوانستههاي بزرگي شدهدچار سختي

هنگام ارزيابي تاريخ رهبريـت در كردسـتان   . انداند و هيچ ميراثي باقي نگذاشتهدادن سر خويش ادا كرده

به طور مطلق رهبري دشمن از نظر . ايمشدگي خطرناك را داشتهخواهيد ديد كه چگونه يك تاريخ نيست

ر تا چه حد موثر و حاكم است؟ خواهيد ديد كـه در  نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، خالصه از هر نظ

بدون ديدن اينها ممكن . انداند چقدر مزدور و وابسته بودهكنار اين، رهبريتهايي كه تا امروز به وجود آمده

مقاومـت و بـويژه مقاومـت مسـلحانه بـدون درك رهبـري       . را درك نمـود P.K.Kنيست شيوه رهبـري  

P.K.Kبـدون درك رهبـري   . اين امر مرگ وجـود دارد زيرا در يك طرف. جنون استP.K.K و

.آوردن مقتضيات آن به جنگ وارد نشويد، به كوهستانها نزنيد و به صفوف خلق وارد نشويدبجاي

توانيد وارد مبارزه شـويد و گرنـه دليلـي نـدارد كـه      هنگامي كه اندكي مقتضيات اين را درك نموديد مي

خود را وارسي كرده و بسنجيد، . كنيد و آنگونه وارد كار شويددرك. خود را به صورت معضل درآوريد

. اگر ديديد اندكي سالم و قوي هستيد، آنگاه دست به كار شويد

چيز را اساس كار قرار اين رهبري چگونه بوجود آمد، چه: گويمدر مورد خود نيز اين مطالب را مي

ش آمد؟ در تمامي اين موضوعات مرا مورد تحقيق داد، چه سرآغازهايي را رقم زد و چگونه تا به امروز پي

اين يك رهبريت خلقي است،. قرار داده و بسيار بحث كنيد و حتي در صورت لزوم مورد انتقاد قرار دهيد

مورد بحث قرار دادن اين امر و درك آن بـه  . اقدامي جهت پر كردن خأل بزرگ موجود در تاريخ ماست

. بخش و آمادگي جهـت انجـام وظـايف يـك مبـارز اسـت      زه رهاييمعني آماده نمودن خويش براي مبار

توانيـد  هميشـه نمـي  . اين فرصتي بسيار مهم براي شماست. اندکي زندگي، احترام، معيار و ادب پيشه كنيد

دانم كه چگونه خويش را وقف اين كار نمودم، حداقل از اين سـود  تنها خود مي. كسي چون من را بيابيد

در حوزه پيشاهنگي بخود ديديد خويش را همانند فرد خوشبختي ارزيابي كنيـد كـه   وقتي پيشرفتي. ببريد

. براي اولين بار خود و انسانيت را ساخته است

بـرهم زدن ايـن   . آييـد به دشمن و رهبري مورد نظر وي پناه برده و به خدمت بدترين نوع آن درمـي 

بايد از مدتها پـيش ايـن   . اه پيشرفت گام برداريدتوانيد به نوعي ديگر در رزيرا نمي. مسئله بسيار مهم است

. توان رهبري نمود، در حاليکه اين شيوه رهبري هم نيستبه شيوه كردهاي پيشين نمي. كرديدرا درك مي

هايتان و اطرافيانتان براي خدمت بـه  دانيد كه خانوادهمي. نظيري هستنددانيد كه اربابان چه مزدوران بيمي

آيا اينها رهبر هستند؟ اينها حتي مزدور و نوكر هم نيستند، بدتر . انددشمن نزديك شدهدشمن تا چه حد به 
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من اين را حتي به عنوان نوكري هم تعريف . فروشنداينها خويش را به بهاي چند قروش مي. از آن هستند

ا تنظـيم  كند و با اين زندگي خـوبي ر نوكر حداقل در مقابل خدمت خويش مبلغي دريافت مي. نمايمنمي

آيـا كسـي کـه در    . وضعيتي بدتر از بد دارند. دهند جنون استچيزي كه افراد جامعه ما انجام مي. كندمي

كند؟ به غير از اين، آيا كسي در درون حزب وطنش نيست، اينهمه همانند فردي ناآگاه از خود زندگي مي

بينيـد كـه   كنـد؟ مـي  بري زنـدگي مـي  ماند و به شكل به بازي گرفتن رهما با رهبريت اينهمه در چالش مي

چيزي نمانده بود كه مرا متقاعد کنند که اين . بينيد كه تمامي اينها آشكار هستندمي. كنندآنگونه عمل مي

: اگر در برابر اين مواضع نيروي مقاومت خويش را نشان نداده و تسليم شوم، خواهيـد گفـت  . تقدير است

و " کني اينگونه است، اينگونه آمده و اينگونه خواهد رفـت ميعنوان P.K.Kچيزي كه تو خلق و افراد "

شناسـيم، هـركس مطـابق    با تمام هستي خويش شخصيتي بغرنج داريم، چيزي به نام نظم و غيره را نمي"يا 

خويش را وارد نظم نكـرده  " نمايداي دارد كه آن را اجرا ميميل خويش رفتار خواهد كرد، هركس شيوه

ايـن  . خواهند همانگونه كه در گذشته اينگونه بودند، اكنـون نيـز آنگونـه باشـند    و مينمايندو تربيت نمي

. نمايندچيزي است كه بر ما تحميل مي

شما با نيـت انجـام كـار نيـك، بـه      . در اين مواضع انكار وجود دارد، رهبريت و سياست وجود ندارد

صحيح اسـت، در  . جوييدن زندگي ميشتافته و در آP.K.Kبه سوي . شويداجبار به صفوف ما وارد مي

P.K.K زندگي وجود دارد اما بايد بدانيد كه نظم و معيارهايP.K.Kبه روشي . آنرا ايجاد نموده است

آزاد هستيد كه بسـوي دشـمن نيـز بشـتابيد امـا دشـمن       . غير از اين كسي به شما اجازه زندگي نخواهد داد

اي باشد كـه مـرا نيـز    تواند بهانهناميد اما اين نميمي" دارمعضل"خويش را . دهداجازه زندگي به شما نمي

چرا بايـد در  . توانم از خويش محافظت نمايممن در وضعيتي هستم كه كمابيش مي. پريشان احوال نماييد

توانيم كار كـرده و زنـدگي   ما اينگونه مي: "گوييددار شما از بين بروم؟ ميزير بار اين شخصيتهاي معضل

.اجازه نداريد اينگونه زندگي كنيد. زي گرفتن فرماندهي و قدرت اينگونه آغاز شدبه با" كنيم

بايـد  . تمامي اينها با تاريخ ما و ميزان دوري شما از رهبريت و ميزان چالش شما با آن در پيوند اسـت 

اين براي در پيش گرفتن شيوه رهبري و زندگي مطـابق اصـول حـزب و ارتـش     . خويش را اصالح نماييد

در غيـر ايـن   . اهميت درجه اولي قائـل شـويد  P.K.Kنوع صورت بايد به نظم، ماهيت و همه. استشرط

ما تاكنون براي شما امكان حيات فـراهم نمـوديم و البتـه    . صورت كسي اجازه زندگي به شما نخواهد داد

و بينديشيد که بايد با موشكافي در مسئله رهبري اين داليل را بخوبي درك كنيد. كه اين هم داليلي دارد

و P.K.Kچرا رهبري ما را اينگونه تحمل نموده و ما را به چنين جايي رساند؟ و بـه عنـوان خلـق، افـراد     

تنها من دشـواري رسـاندن شـما تـا بـه امـروز را       . حتي تمامي گريالها اين را مفصال مورد بحث قرار دهيد
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حداقل پس از . ي ديگري نيز ندارده چارهاين امر را. اين صبر داليل مخصوص به خويش را دارد. دانممي

اين اندكي . شايد به اين سبب شما را حمل نموده باشيم. تواند توجيهي باشداين براي آغازي بهتر، اين مي

زند اما ما خواستيم اندكي با شـما  هركس از جايي به شما ضربه و لگد مي. نيز با انسانيت ما در پيوند است

تـوان  داليـل بسـياري نظيـر ايـن را مـي     . شايد اين هم يـك دليـل آن باشـد   . شيمبرخوردي انساني داشته با

. برشمرد

توانيـد بـراي   با پراكنده شدن درجهان و ترك كل وطن خـويش نمـي  : يك واقعيت شما وجود دارد

توانيـد قـدرت   سـازماني نمـي  نوع بيانگاري يكديگر و در پيش گرفتن همهبا نيست. اي بسازيدخود آينده

به همين سبب بـراي شـما يـك رهبـري     . همه شما بيكار و ويالن و پريشان هستيد. به دست آوريدچنداني

برانگيز بينيد كه رهبران مزدور ـ كه در واقع ميزان مزدور بودن آنها هم بحث هر روز مي. واقعي الزم است

زشـي دارد؟  چنـان رهبريتـي چـه ار   . آورنـد خلق را به چـه حـال و روزي درمـي   ] كردستان[ـ جنوب است

. دهنـد دهند و معلوم است كه آنها هـم چـه كـار انجـام مـي     اقدامات تحميلي جمهوري تركيه را انجام مي

بينم حال مي. اي براي اين مسائل هستندراه چارهP.K.Kو مبارزان راهبر P.K.Kرهبريت مستقل و آزاد 

توانند جوابگوي آيا اينها مي. شوندكه آنها نيز با تخريب تمامي نظم و منفعل نمودن مناصب ما مشغول مي

رهبـري را بـه بـازي بگيـرد؟ شـايد      P.K.Kنياز رهبريت باشند؟ بويژه آيا كسـي حـق دارد كـه در درون    

نظم و ديسيپلين كار دشواري است، تا به امروز بدون نظم آمديم و به زندگي اينچنين عـادت  "بگوييد كه 

ايـن زنـدگي شـما زنـدگي يـک انسـان       . ي درآورده اسـت دشمن شما را به چنان حـال و روز ". ايمنموده

اي به نظم خويش بنگريد و به نظم ارتش و حزب تركيه بنگريد، خواهيد ديد كه به انـدازه . معمولي نيست

بينيد نيز عكس اين است، بنابراين مـا هـم بايـد نظـم و     چيزي كه اليق ما مي. بسيار با اهتمام معياردار است

. ار نماييممعيارهاي خويش را برقر

را در صفوف ما توسعه داده، خواستهاي خويش را مطرح كرده و به بازي گـرفتن  نظميكسي كه بي

نمايد چه كسي اسـت؟ مـن بـر زبـان رانـدن اسـم اينهـا را چنـدان صـحيح          همه نوع مقررات را تحميل مي

، نظـم  P.K.Kن در درو. بينم، حتي برعكس، به نظر من بـر زبـان رانـدن اسـم اينهـا نيـز جـرم اسـت        نمي

P.K.K اساسنامه ،P.K.Kرهبريـت  . يک ارتش نيازمند نظمي کامل اسـت . و يا قوانين آن اعتبار دارند

از يـك نظـر بحـث در مـورد رهبـري و ارزيـابي       P.K.Kبحث در مـورد  . نمايدتمامي اينها را روشن مي

بـويژه در  . آن اسـت بحث در مـورد رهبـري نيـز بـه معنـي سـازماندهي و رسـيدن بـه        . جانبه آن استهمه

چيزي كه پيداست اين است كه اهميت و مفهوم . سازماندهي ارتش با اين رهبري نتيجه حاصل خواهد شد

ايـد چنـدان بـر    اين موضوعات را چندان درك نكـرده و اگـر درك كـرده باشـيد نيـز در عمـل نتوانسـته       
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ي اريـد و ايـن تنهـا گزينـه    به غير از درك اين موضوعات چاره ديگري ند. شخصيت خويش پياده نماييد

. در غير اينصورت حمال ديگران خواهيد گشت. حيات شماست

اي كه در فرجـام  نمودم اما نقطهبا مقررات مخالفت مي. ي من غيرقابل كنترل نبودكس به اندازههيچ

دامي كـه  مـا آيا شما بيشتر از من ماجراجو هستيد؟. كار به آن رسيدم نيز، بزرگترين نظم و ديسيپلين است

اگـر غفلـت   . من اينهمه خويش را به نظم و ديسيپلين پايبند نمودم، شما بايد دهها برابر بيشتر آنگونه باشيد

يـك آزادي  P.K.Kدر . خويش را پشت سر بگذاريد، آنگاه خواهيد ديد كه ايـن مسـئله آنگونـه اسـت    

عضويت . بياييد مشاركت كنيدكند كهكسي به اجبار به شما التماس نمي. نامحدود براي بحث وجود دارد

از موجبات ماهيـت  بر اساس داوطلبي است، اما پس از عضويت نيز پايبندي به مقتضيات آن،P.K.Kدر 

. هم پيوستن به آن و هم در نظر نگرفتن مقتضيات كار، به معني به تمسخر گرفتن خويش اسـت . كار است

اين مـوارد را درك كنيـد و حـق آن را ادا كنيـد و بـه      پيداست كه نتوانستيد. توانيم اين را بپذيريمما نمي

نبوده و مـانع تشـكيل ارتـش هسـتند     P.K.Kدر نتيجه اين اوضاعي كه در شأن . زندگي متحولش نماييد

تواند از كسي ميغير از دشمن چه. به همين سبب خويش را فرسوده كرده و ناتوان نموديد. بوجود آمدند

ين نواقص، دشمن، خائنان و همه اپورتونيستهايي كه حزب را با خود مشغول اين امر فايده ببرد؟ به سبب ا

انـد؟  آيا حيف آنان نيسـت كـه جـان و دل خـويش را وقـف ايـن حـزب نمـوده        . نمايند، قدرت يافتندمي

آنها را برعهده خواهد گرفت؟ به همين سبب رهبريت كسي از حقوق آنها محافظت كرده و نمايندگيچه

. بي بسيار الزم استحزب و مبارز حز

براي اينها جوابي توانيد يك ارتش بسيار كامل را ايجاد نماييد؟ توانيد حزبي شويد؟ چرا نميچرا نمي

چيز تمـام شـده و يـا سـرآغازي     چيز آن بدان معني است كه همهو قبول همهP.K.Kپيوستن به . يابمنمي

مـن نيـز شـما را    . موزش و كسـب تجربـه اسـت   ماند آچيزي كه مي. نيك براي اينكار رقم زده شده است

هدف ما اين است كـه پـس از مـدتي كوتـاه همـه شـما يـك        . دهمآموزش داده و تجربياتم را به همه مي

و يا ايجـاد موفقيـت در دوران پـيش    ٩٤حداقل بايد موفقيت در سال . شويديمجري حزبي و ارتشي كامل

ايـن کـار راه   . توانـد باشـد  ار باشد، تنها بر اين اساس مـي اگر فتح و يا پيروزي در ك. روي ما اينگونه باشد

.چاره ديگري هم نخارد

آميز در پيش گرفته و در پي رسيدن به خواستهاي خويش بودند را تاريخ آنها كه برخوردهاي اشتباه

يك يك بررسي نماييد و دليل تمامي اين تلفات را نيز مورد تحقيق قرار دهيد؛ آنها كه به ارزاني شكست

خواستند با تكيه بر روستا، شهر و يا موقعيت، زندگي راحتي پيشه كنند، خورده و آنها كه بيشتر از همه مي

نـاچيز  يهـا آيا آنها كه با تكيه بر حيله. موقع از دست دادندهمراه با خود ارزشهاي عظيمي را نيز بسيار بي
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اكنـون  در دست خـويش گرفتنـد، هـم   خواستند زندگي پيشه كنند، آنها كه به نوعي برخي مناصب رامي

كساني نيستند كه بايد بيشتر از همه از بين بروند؟ ايجاد شرايط زندگي براي خـويش بصـورت ارزان و بـا    

را بـه عنـوان   P.K.Kتوانـد  كسـي نمـي  . تواند يك شـيوه زنـدگي باشـد   حيله و راهگشايي بر تلفات نمي

كسـي  . تـوان در آن زنـدگي نمـود   و با حيلـه مـي  شودسازماني تفسير كند كه به آساني دچار شكست مي

مـا حسـاب   . در اين موضوع بارها به شـما هشـدار دادم  . تواند رهبريتي همانند ما را اينگونه تلقي نمايدنمي

در جهـان كمتـر جنبشـي ديـده     . شويمي يك گلوله جويا مييك تكه نان را پرسيده و از سرنوشت هزينه

. كنـيم از تمامي ارزشـهاي خـويش محافظـت مـي    . بنياد كار قرار داده باشدشده كه به اندازه ما دسترنج را 

خواهـد  كسـي كـه مـي   . رودرهبريت اينگونه آغاز شـده و اينگونـه پـيش مـي    . ماهيت مسئله اينگونه است

چيز را بكار برد، غافلي ناآگـاه از خـويش بـوده و    امكانات و ثروت حزب را به دست گرفته و جان و همه

ممكـن  P.K.Kشايد اين را در هر جايي بتوانيد انجام دهيد اما در جنـبش  . مجنون استبدتر از آن يك

خواهم حال هم نمي. انداينها خويش را باخته. اي از چنين ديوانگاني در جنبش ما وجود دارندتوده. نيست

تنها اشخاص نهاين . انگارمقبول كنم كه شايد چنين شخصيتهايي وجود داشته باشند و يا آنها را نيست مي

اگر نتوانم برخي فعاليتها را . در آن فرو روند] از شرم[مستوجب كيفر هستند بلكه بايد زمين شكافته و آنها 

ام، اگر اندكي حق زندگي را ادا كـرده . در زمين فرو روم] از شرم[به خوبي پيش برم، من نيز آنگونه بايد 

. و رهبريت هستندP.K.Kتمامي اينها خصوصيات . حق و حقوق من آن است

كـدام قـوانين را   دار بوجود آمدند؟ اينها از كدام شرايط استفاده كردنـد؟ چرا اينهمه اشخاص معضل

كسي مسبب اين اعمال بود؟ سازمان ما در اين موضوع چه تقصيراتي دارد؟ آيا اصـول  پايمال نمودند؟ چه

طاها از چه كسي، چگونه و از كجـا سرچشـمه   اساسنامه را اجرا نكرديم؟ آيا مديريت ما بهينه نبود؟ اين خ

توانيم اين اوضاع را با پياده كردن اين امر هم بر تاريخ حزب و هم بر مناطق کاري، از تمامي گرفتند؟ مي

چرا اينهمه رهبريت به بازي گرفته شد و چه كسي اين كار را انجـام داد؟ چـرا در   . جوانب ارزيابي نماييم

فه خويش را بجاي آوريم؟ بايد با مواخذه خويش نيـز بـه نتـايج صـحيحي دسـت      برابر اينها نتوانستيم وظي

. توان به راه افتادزيرا بدون اينها نمي. يابيد

بايـد در شـرايطي   . حداقل اينهـا را خـوب درك كنيـد   . دانيد كه امكانات ما چقدر محدود هستندمي

خلق ما نيز اندكي . ار نماد يك اميد باشيدبسيار سخت قطعا قادر به انجام يك كار بوده و هنگام آغاز به ك

تواند شرايط زندگي شما را ايجاد نمايد اما از بيم اينكه پس از آن هنوز هم ميP.K.K. بايد اميدوار باشد

من براي اينكه مناصب، امكانات و اختيارات بـه شـيوه   . تواند اين را انجام دهدديوانگي خواهيد نمود نمي

بخشـي  بينيد كه شيوه حيـات مي. كنمگيرند، براي شما امكانات زندگي فراهم نميشما مورد استفاده قرار
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اگر خواهان اختيار، وظيفـه وامكانـات مـالي بـوده و طلـب رفـتن بـه        . چيز و چگونه وابسته استمن به چه

. هستيددر غير اينصورت يك فرد دورو و دغلكار . كوهستانها را داشته باشيد بايد به اين اصول پايبند باشيد

هـاي خـويش خواهنـد    انـد، بيشـتر از كـرده   آنها نيز تقابل اعمالي را كه در جـايي و يـا زمـاني انجـام داده    

غيـر از  . هر رفيق، مرد سخن خويش اسـت . همچنانكه دغلكاري و فريب در رفاقت جايي ندارد. پرداخت

. اين كسي حق ندارد تعريف ديگري از رفاقت به دست دهد

اين براي ايجاد آشفتگي ذهني نيست بلكه براي . ن بحث نامحدود وجود دارددر محيط ما يك امكا

تا زماني كه مطمئن شده و تمامـا بـاور كنيـد، بحـث     . اين است كه همه ما برخي موارد را بهتر درك كنيم

پـس از اينكـار نيـز اجـازه     . نماييد، ياد بگيريد و ياد دهيد و بر اين اساس مشاركتي تمام را صـورت دهيـد  

نه اجازه دهيد كسي شـما را وادار بـه تسـليميت    . كس در هيچ جاي و زماني شما را فريب دهديد هيچنده

درست برعكس، بايد به يك شيوه مديريت كلكتيو كـار  . نمايد و نه شما كسي را وادر به تسليميت نماييد

حد غائي نشان داده پس از آن بايد ابتكار عمل فردي بصورت بسيار قوي و در مكان و زمان الزم تا. کنيد

آميـز باشـد   تواند كافي بوده و موفقيتبايد با كفايت با وظايف برخورد كرده و قطعا وظايفي كه مي. شود

. نماييـد بايـد قطعـا آن را پـاس بداريـد     هنگامي كه تماما حق اختيار و مقـام را ادا مـي  . بجاي آورده شوند

اي چـه اختيـار و وظيفـه   . به توجه به آنهـا هـم هسـتم   شود و مجبور مسئوليت تمامي اينها به من مربوط مي

معمولي بوده و چه وظيفه و مسئوليتي در سطح باال باشد، بايد در سطح تالش براي اداي حق آن بر خويش 

اينگونـه  . مسلط بوده، خويش را حفظ نموده و احساس مسئوليت خويش را در سطحي پيشرفته نگه داريد

. توان در ارتش مشارکت نمودد و اينگونه مييي کسب کرP.K.Kتوان شخصيت مي

گنجـد بلكـه وضـعيتي    اين نه تنها در رفاقت نمي. جوييدسالهاست كه از درك اين مسائل دوري مي

اگر به . گرديداحوال ميها دچار شده و پريشانبنابراين به سختي. گنجداست كه حتي در انسانيت نيز نمي

رهبريت آن مشاركت ننماييد، يك زندگي جهنم مانند هميشه در پـي  اي كه بيان كردم در سازمان وشيوه

و يا عموما در ميهن مـا بـا در پـيش گـرفتن شـيوه رهبـري از       P.K.Kتسهيل زندگي در . شما خواهد بود

بـا اينهـا   . بيني روشنفكرانه برداريدگري روستايي و خودعاقلدست از حيله. گرددتمامي جوانب ميسر مي

اسـت و كـار چنـداني از    ) عوامفريب(روشنفكر خودبرتربين دماگوك. توان ارزيابي نمودچيز را نميهيچ

گر نيز هر روز خويش را فريب داده و غيـر از خـودفريبي خـويش قـادر     روستايي حيله. آيددستش برنمي

. اي صحيح با شيوه ما ممكن استكار به شيوه. ها برداريددست از اين شيوه. نيست كسي را فريب دهد

ناپـذير در  اي شکسـت اين مائيم كه صاحب شـيوه . بينيد كه ما در اين سرزمين اندكي كار كرديممي

اي که در سازماندهي پيشرفتي مستمر دارد و در هر زمـان و هـر مكـاني موفقيـت ببـار      جنگ هستيم، شيوه
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بايـد بـا آن   پـس داند، آيا شما نخواهيـد توانسـت آن را درك كنيـد؟   جهان و دشمن اين را مي. آوردمي

مادامي كه اين براي شما فايده در بر دارد و از نظر مادي و . همخواني نشان داده و در آن مشاركت جوييد

مادام كـه شـما   توانيد بخواهيد؟نمايد، غير از اين چه ميخواهيد بزرگ ميمعنوي شما را در حدي كه مي

اهيد؟ در حاليكه اين همه امكانـات در اختيـار   خوترين كسان هستيد، غير از اين چه ميفقيرترين و گرسنه

از روز اول ايـن شـيوه زنـدگي و    توانيد اين پيشـرفتها را ايجـاد نماييـد؟    شما قرار داده شده است چرا نمي

و تا روز آخر نيز پيـروزي نهـايي از طريـق ايـن شـيوه بـه       گرفتمشاركت صحيحي بود كه بايد انجام مي

مشي دانيد كه اگر در اين خطزي چه چيز ديگري منتظر شماست؟ آيا ميبه غير از پيرو. دست خواهد آمد

اي است كـه دشـمن   اين نتيجهپيروزي به دست نياوريد چه فالكت، شكنجه و نابودي در انتظار شماست؟

چيـزي  . نمايـد بلكه بر تمامي خلق اجرا مـي P.K.Kتنها بر مبارزان دشمن اين را نه. بيندبراي شما روا مي

بر . ي قوي استرا بر سر پا نگه داشته و دشمن را عقب براند نيز دستيابي به اين شيوه، اقدام و رويهكه شما

خلـق نيـز ايـن را بـه عنـوان تنهـا راه چـاره        . اين اساس بايد مسئوليت همديگر را شجاعانه برعهده بگيريم

بودن و عدم روشني پس از اين بر زبان راندن آشفتگي ذهني، مغلق. بيند، پس بايد حق اين را ادا كنيدمي

. گذرندرحمانه ميروزها بسيار بي. بينيدهمه كار بدان معني است که بزرگترين بدي را در شأن خويش مي

دهد كه اين حزب، جنبش و جنگ را اينگونه پيش برم و نـه لـزوم ايـن کـار وجـود      نه زمان من اجازه مي

گيـري  پذيريـد، غيـر از در پـيش   يـن شـيوه زنـدگي را مـي    اگـر ا . امكانات مبارزه بسيار زياد هسـتند . دارد

توانيـد  توانيد داشته باشيد و نه چيز ديگري را مياي ديگري ميجانبه مبارزه و كسب پيروزي نه گزينههمه

. قبول كنيد

امكان پيروزي ما بسيار بيشـتر از امكـان   . كنيمهمانند گذشته با فقدان امكانات دست و پنجه نرم نمي

توانست موفق شـود،  قبال دشمن مي. موضوع بحث من استفاده از اين امكانات است. دشمن استپيروزي 

ما با توان پشت سر گذاشتن آن مقاطع عليه دشـمن بزرگتـرين   . ديدبه طور مطلق خويش را اينگونه نيز مي

تـرازو را  ي سـنگين ي پيروزي آن، كفـه حال در دوراني هستيم كه جنبه. خدمت را براي شما انجام داديم

بايد ايـن  . تواند دستاوردهاي مهمي را كسب نمايدهركسي حتي با تالشي محدود هم مي. دهدتشكيل مي

اگر با توجه به امكانات بسيار به زندگي راحت بر روي آنها مشتاق شويد، . را ديده و از آن استفاده نماييد

، تنها بدان معني است كه بايد با توجه به اندک افزايش امكانات. مسئوليتي استاين به معني بزرگترين بي

بنابراين . هاي به دست آوردن اين امكانات، سعي کنيم تا آنها را از راه جنگ بسوي پيروزي ببريمدشواري

اي نداريد غير از اينكه بيشتر از پيش جنگجو باشيد و كارها و وظايفي را كه قادر به انجام آن نبوديد چاره

برخـورد صـحيح بـا    . گـذرد ي اينچنـين از امكانـات مـي   راه اين از اسـتفاده . آوريداي قوي بجاي به شيوه
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لزومـي نـدارد   "نمايند؟ اگر تصـور کنيـد كـه    ارزشها را چگونه ارزيابي مي. امكانات موجود نيز اين است

خواهيم اندكي نيز به زنـدگي  جنبش بزرگي است، ميP.K.Kچندان به خود فشار بياوريم، به هر تقدير 

توانسـتيد ايـن را   شـايد قـبال مـي   . گيريدترين برخورد را در پيش مي، خطرناك"برسيم، خسته شديمخود

. كنيد متفـاوت اسـت  توانيد بگوييد زيرا وضعيت بسيار بيشتر از چيزي كه تصور ميبگوييد اما اكنون نمي

دن ايـن امكانـات   در غير اين صورت تنهـا بـه از دسـت دا   . اين امكانات تنها براي پيروزي در جنگ است

بايد اين برخوردهاي بسيار . كفايت نكرده بلكه ضرري بسيار بيشتر از آن را متوجه شخص نيز خواهد نمود

. دار و خطرناك را نيز كنار بگذاريممانع

سالي است كه امكانات بيشتر از هميشه بوده اما ٩٣سال . بيشتر از هر دوراني انديشيدم٩٣من در سال 

انـدكي  . سـاير سـالها دشـوار بودنـد    . تحت فشار مانده و در يك رويه سخت كاري مانديمبيشتر از هرگاه

٩٣اما هيچكدام از آنها به اندازه سـال  . آميز هر سال به چه معناستدانيد كه پشت سر گذاشتن موفقيتمي

گرديدند پرسيد؟ اين سال هم سالي بود كه دستاوردهاي مهمي كسبآيا اين را اندكي از خود مي. نبودند

خواست در صـورت عـدم توجـه، دسـتاوردهاي بيسـت سـاله را از دسـتمان        و هم سالي بود كه دشمن مي

مادامي كه امكان موفقيت اندكي افزايش يافته و دشـمن  : اي كه بايد از اين بگيريد، اين استنتيجه. بگيرد

تـه اسـت، بنـابراين امسـال بايـد      اي مبني بر گرفتن تمامي دستاوردها از دستمان را در پيش گرفنيز خواسته

گـويم كـه   همچنانكه ما در تمامي سالها با ايـن روش كـار كـرديم و آشـكارا مـي     . بسيار سخت كار كنيم

در اين موضوع شما بيشتر از من مجبوريد مـواردي را انجـام   . نيز اينگونه كار كنيم٩٤خواهيم در سال مي

ارد شده و خويش را وقـف موفقيـت مطلـق در ايـن سـال      ي مبارزه وزيرا اين شمائيد كه به بحبوحه. دهيد

اين كاري است كه . دهمدادم، انجام دادم و باز هم انجام ميمن چيزي را كه بايد انجام مي. خواهيد نمود

من خود از آن آگاهم اما شما مقتضيات مبارزه را بسيار كم انجام داديـد و بسـيار كـم حـق زنـدگي را ادا      

قطعا مجبور هستيد بـه طـور صـحيحي اقـدام بـه بـرآوردن وظـايف كـرده و در راه         به همين دليل . نموديد

اين مسئوليتي است كه هم به عنوان شانس و هم به عنوان وظيفه و شـيوه مجبـور   . زندگي خويش بجنگيد

. هستيد آن را بجاي آوريد

انقـالب  اصـرار بـر عـدم فهـم در    . اگر فهيم باشيد، سعي خواهيـد كـرد انـدكي اينهـا را درك كنيـد     

شـود كـه در ايـن    در نگاهي به تاريخ حزب نيز بـه خـوبي درك مـي   . گرددراهگشاي نتايج خطرناكي مي

ي همــه. معنــي را متوجــه خــويش نمــوديمموضــوع چقــدر دچــار دشــواري شــده و ضــررهاي بســيار بــي

تر نيتككنندگان تاريخ حزب سوءنيت نداشتند، برخي از آنها شايد پاگران، اخاللگران و منحرفتصفيه

ايـن  . از شما بودند اما بر عدم درك اصرار كرده و چارچوبي را كـه ترسـيم نمـوديم مـدنظر قـرار ندادنـد      
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. توانند خويش را اينگونه بقبوالننداشخاص سعي كردند دستورات را به بازي گرفته و تصور كردند كه مي

. نموده و راهگشاي نتايج وخيمي شـدند آنها را از انجام اينكار برحذر نموديم اما بر مواضع خود پافشاري 

برخي قاتل گشته، برخي اخاللگري درجن يك گشته و برخي ضرري بسيار بيشتر از دشمن را ببار آورده 

آيا با اين سود بردند و يا با قتل رفقـا  . بخش بزرگي از اينها کامال نابود شدند. و خود نيز شكست خوردند

چيزي به دست آوردند؟ تاريخ غيـر از  تلف كرن آنهمه ارزش چهدر صفوف ما كار نيكي انجام دادند؟ با

اينها بر امورات آيا اين عدم درك چيز نيكي است؟پستي و منفور بودن، چگونه از آنها ياد خواهد كرد؟ 

اما نظرشان چه ارزشي داشت؟ آيا اصال بخاطر داريـد كـه ايـن بيـانگر     . مورد نظر خويش پافشاري نمودند

شد؟ من كسي هستم كه بيشتر از همه با دشمن مشغول شده و با آن جنگيدم، پس چرا به من ارزشي معين با

هاي ما گوش فرا ندادند؟ در سخن يك پايبندي در حد پرستش نسبت به ما داشتند اما چرا افكار و خواسته

هـا وقتـي کـه    اين. بينيد چيزهايي را كه گفتيم، ابعـاد بسـياري دارد  اي صحيح درك نكردند؟ ميرا به شيوه

چيـز را بـه   خواستند اقدامات خويش را انجام داده و نيرومند شوند و حتي وقتي خواستند رهبريت و همـه 

آيا اين حساب و . و قدرت به اين وضعيت دچار گشتندP.K.Kدست بگيرند نيز، به سبب سوءاستفاده از 

ايـن در حاليسـت   ! دست بگيرندرا به ١٧كتاب، حساب و كتاب دشمن نيست؟ گويا كم مانده بود كه اينجا

كه چيزي وجود ندارد كه به دست بگيرند؛ كارها و وظايفي وجود دارنـد كـه بايـد بـا تـالش انجـام داده       

. شوند

هاي شخصيتي اين تيپ. آموز را به خوبي مشاهده كنيدچگونه اين تاريخ آغاز شد؟ اين تاريخ عبرت

شايد . دي دشمن و يا اشخاص داراي سوء نيت نبودندبر عدم درك اصرار نمودند وگرنه اينها عامالن عم

بـه  . باليدنـد برخي از آنها به پيشرفت خـويش مـي  . تر و پايبندتر از شما بودند اما گوششان شنوا نبودمحترم

قطعا . هشدارها توجه ننمودند، ارزيابيهاي غلطي انجام دادند، مزمن گشته و سپس به آن وضعيت درآمدند

چرا بايد ادراك نشان داد؟ چـرا بايـد   . ين نظر به خوبي و بصورت ژرف درك گرددبايد تاريخ حزب از ا

آمـوزي از تـاريخ   اگر معتقديد كه بايد درسـهاي عبـرت  به ارزشها و بويژه مقررات پايبندي مطلق داشت؟

اين تاريخ در عين حال تاريخ كساني است كه غافالنه . بسيار جالب هستندP.K.Kفراگرفت، اين امور در 

تواند ديگري را بكار بـرد؟  اما آيا توانستند از ما استفاده نمايند؟ چه كسي مي. خواستند از ما استفاده کنند

همچنانكه شما در وضعيتي هم نيستيد كه قادر باشيد مـا  . در اين موضوع ديديد كه جنگ نيز چگونه است

. را بكار بريد

حزبيرهبرزندگي و کاري حوزه ١٧
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اند، کوشش نموده و پيوستهP.K.Kصفوف همراه با داوطلباني كه به P.K.Kمشي جهت تداوم خط

اين چه . دهيماين را جهت به دست آوردن ميهن و آزادي خويش انجام مي. نماييمتالشهايمان را يكي مي

ارتباطي با بكار بردن و سركوب همديگر دارد؟ اگر تمامي موارد گفته شده به شما ادراكي بخشـيده و بـه   

، به شما درك حزبي، برداشت سـازماني و مقـررات جنگـي را داده    اي كه كفاف عمر شما را نمايداندازه

تواند شـما را تـا   پيشروي در چارچوب اين بنيادها مي. باشد، آنوقت بايد خود راخوشبخت به شمار آوريد

زماني كه زنده هستيد به صورت يك عضو مطلوب حزب و ارتش درآورده و بصـورت يـك جنگجـو و    

باز هم همانند هميشه ممكن است تلفاتي پيش آمده و رفقـايي شـهيد   . درهبر نيك راه آزادي خلق درآور

شوند اما وقتي انسان با برداشتي صحيح آغاز به پيشروي نمود، مرگ از هرجا كه بيايد قابل پذيرش است، 

اين در حاليسـت  . توان به آن جواب دادجفا و سختيها نيز از هر طرف كه بيايند با يك آرامش بزرگ مي

اين مبارزه را با يك آرامش بزرگ آغـاز نمـوده و   . مرگ، سختي و مشقت بر ما تحميل شدندكه هميشه

بينيـد،  همچنانكـه مـي  . نمايـد پيشروي بر اين اساس در اين راه ما را جاويد مـي . دهيمهمچنان هم ادامه مي

عـدم درك صـحيح تـاريخ و بـه ويـژه      . گـردد راهگشاي پيروزي قطعي ميP.K.Kدرك صحيح تاريخ 

آميـز و نـاقص راهگشـاي    هر نوع برخورد اشتباه. گرددصرار بر عدم درك، راهگشاي فالكتي بزرگ ميا

ايـن  . گـردد بزرگ و اتالف زمان، امكانات و حتي دسترنج خود شخص و اسراف در آنهـا مـي  ياغتشاش

مـوارد  تواند سبب دستيابي بهاي صحيح از اين تاريخ حفاظت شود، مياگر به شيوه. تاريخي بزرگ است

. بسياري شود

چيـز خـويش، خـود را مجـددا بسـازد و شـما       بستر اجتماعي شما خلقي است كه مجبور است با همه

هرچيز غير از . تواند به ما زندگي ببخشدتنها خوديابي با تمام اجزاي خويش مي. بخشي از آن خلق هستيد

مسير، شيوه و نگرش شايسته براي ما معلوم . تواند در شأن ما هم باشددهد و نمياين براي ما بوي نفرين مي

اگر اندكي جديت داشته باشيد و اندكي در اين . ي كاري آشكارا نشان داده شده استاست و اين تا شيوه

اكنون نيز به شما اطمينان ام همكار ادعا داشته باشيد، پس همانگونه كه در آغاز و مدام به شما اعتماد داشته

اي را زيرا هر وظيفـه . ورزمكه اندكي در مقابل حقايق با ادراك است، اطمينان ميبه انساني. خواهم نمود

. شودي صحيح انجام داده و پيروز ميبه شيوه

١٩٩٣دسامبر ٢١
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فصل پنجم

كنيمجهت آزادي خلق خويش، مجددا خويش را نوسازي مي
برخي از دختران و پسران ٩٤ي سال آسارسد، به هنگام برداشتن اولين گامهاي حملهسال به پايان مي

جوان خواهان مشاركت در ارتش خلقي بـه پيشـاهنگي سياسـي حـزب و مشـاركت در جنـگ در زمـاني        

آمدن به وطن و خواسته پيشـروي در راه آزادي  رد زندگي گذشته از طرف انسان،. باشندچندان دور مينه

اين پيشروي، در مبارزه انسانيت، پيشروي براي . از صميم قلب، با ايمان و حتي عشق گامي بسيار مهم است

اما جنگ آتش . اين طبيعي و بجاست. شناخت خويش و ايجاد شرايط زندگي خويش بر اين اساس است

و ١٨برخي همانند رفتن بـه عروسـي بـه سـوي وطـن     . دشمن هزاران ساله ما نيز دشمني وحشي استاست،

ده و در اين پيشروي اهداف و زندگي صـحيح بنيـان   اين برخوردي ناچيز بو. روندمشاركت در جنگ مي

بدون شناخت دشمن و خـود ممكـن   . رودكار نيست و به همين سبب زود هنگام توان جنگشان از بين مي

. نيست بتوان در درون جنگ كاري انجام داده و يا از خويش محافظت نمود

. كنـيم ز بر روي فرد كرد كـار مـي  از روزهايي كه اولين گامهاي تشكيل حزب را برداشتيم تا به امرو

حـال  . در ابتدا چند كلمه بنام كردستان بر زبان رانديم و چگونگي پايبندي به كشور و خلق را بيان نموديم

كنيم، زيرا فرد كرد ضعيف است و در همه جا مطابق دشمن تر بيان مينيز همان چيزها را با تمركزي افزون

كنيد اما اين را شما خود را كرد عنوان مي. اندا همانند خويش نمودهيعني ديگران ما ر. شكل پذيرفته است

ايد يعني براي ديگران بزرگ درواقع از كساني هستيد كه براي دشمن بزرگ شده. گوييدتنها با سخن مي

! شويدخواهيم كه براي خود و ميهن خود بزرگ شويد نيز كور و كر و الل ميوقتي مي. ايدشده

. هن و خلق خويش مجددا خود را بازسازي خواهيم كرد؟ اين معضل همـه شماسـت  چگونه براي مي

. تواند براي خويش كاري انجـام دهـد  كسي كه تاثيرات دشمن را از دل و ذهن خويش نزدوده باشد، نمي

شـود؟ انسـان در سياسـت،    فرد كرد چرا توانمند نمـي . بزرگترين معضل ما كار افراد ما براي خويش است

اگر . توانيد توانمند شويدشود؟ شما براي ديگران نميي زندگي چگونه توانمند ميو هر عرصهايدئولوژي 

حتـي  . از جوانب اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظامي سرباز ديگران شويد، يك بـرده و كارمنـد گرديـد   

ا بدهند و اگر يك سرباز، حمال و يا كارگر شويد، هرچه كه به شم. اي باالتر استكارمندي هم در درجه

. تان نمايند، سرنوشت شما همان استهرگونه كه اداره

از آن زمان به بعد در . زي نمودند و سپس آنرا در کردستان اشاعه دادنديطرحر) آنکارا(را در ترکيه P.K.Kيآپوئيستها براي اولين بار بنيانها١٨

.را به خود گرفت و وطن ديگر مترادف با مبارزه شد" رفتن به وطن"ت در مبارزه و بويژه جنگ مسلحانه عنوان قاموس آپوئيستي شرک
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فرد كرد چرا اينگونه است؟ چرا از تمام جوانب فاقد چـاره و  . كنيمبر روي سرشت فرد كرد كار مي

تواند خود را در ميهن خويش پرورش دهد و در راه آن آيد؟ چرا نميبيمار بوده و كاري از دستش برنمي

نمايند؟ دليل اينها چيست؟ دليل تمامي اينها چرا با همديگر جنگيده و همديگر را ناتوان ميمبارزه نمايد؟

در برابـر ايـن، قبـل از هرچيـز     P.K.Kشـيوه  . اين است كه دشمن بسيار با شخصيت ما بازي كرده اسـت 

بدون شناخت مـيهن، خلـق و تـاريخ خـويش، قـادر نخواهيـد بـود        . شناخت خويش و وطن خويش است

انـد، عشـيره آنهـا كـدام عشـيره اسـت و در كجـاي وطـن         پدر و مادرت از كجا آمده. را بشناسيدخويش 

اند؟ ايد؟ چرا شما را اينگونه فاقد چاره بار آوردهكنند؟ چرا اينهمه منحط گشته و نامسجم شدهزندگي مي

. توانيد خويش را بشناسيدبدون جواب به اين سواالت نمي

در . هراسيدموقتي در سنين شما بودم، از بيان هويت كردي خويش مي. ودممن نيز قبال همانند شما ب

بعدها اندك اندك مطالعه كرده و ديـدم كـه   . اين فكر بودم كه چگونه تُرك شده و كارمندي نيک شوم

توانم خويش را به صورت يك تُرك خوب درآورم و حتـي اگـر بـراي آنهـا كارمنـدي هـم بكـنم،        نمي

كند، شخصي صادق نيسـت و تـا روز مـرگ متقلـب     سي كه خويش را انكار ميك. ارزشي نخواهم داشت

خاستگاهشان دادم؟ كردها چه كساني هستند،چيز بايد انجام ميمادام كه كرد هستم پس چه. ماندباقي مي

فرد كرد، فردي كر و . كجاست؟ همانند كندن چاه با سوزن و درآوردن آب از آن در پي اين كار افتاديم

انكار . پذيرفتيم؟ اما باز هم گفتيم كه خود را انكار نخواهيم كردچگونه اين واقعيت را مي. الل بودكور و 

رغم اينكه ضعيف، فاقـد چـاره و تنهـا هسـتيم نيـز، بايـد از       گفتيم علي. خويش بدتر از اين وضعيت است

. من اينكار را اينگونه آغاز كردم. هويت خويش پاسداري كنيم

قـبال مـن نيـز    . آغاز به مطرح نمودن مشكالت خلـق نمـوديم  ١٩٧٠و اوايل دهه ١٩٦٠در اواخر دهه 

قبل از هر چيز گفتيم كردها وجود دارند و هنـوز هـم   . خواستم خود را باخته و انكار نمايمهمانند شما مي

نهـا  يـافتم، از آ در هـر جـايي اگـر چيـزي مـي     رغم انيكه تنهـا بـودم،   علي. كنيمبر روي اين مسئله كار مي

نـه  . آفريدميعني از هيچ مي. نمودمچيزهايي فرا گرفته و در روزهاي بعد مابين اطرافيان خويش پخش مي

در هر كاري ثروت و زندگي وجـود داشـت، امـا در    ! كتابي وجود داشت، نه رفيقي و نه يك قروش پول

هركس از من گريخته و .هاستهركس معتقد بود كه كار من كار ديوانه. اين كار من اينها وجود نداشتند

حتي كودكاني كـه خوانـدن و نوشـتن بـه آنهـا آموختـه و در مـدارس        . ماندمرفتم تنها ميبه هر جايي مي

. برايشان جايي يافته بودم، از من گريختند، زيرا در پي آن بودند كه كارمندي كوچك شوند

گفتنـد كـه راه تـو راه    به من مي. در حاليكه من سالهاي سال تنها بودم. بخشيماينهمه به شما توان مي

در اينجـا بـود كـه    . پدر، مادر، رفقا و اهالي روستايم همه مخالف من بودنـد . مرگ است، راه ابلهان است
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بايد از ميان آنهايي كه از واقعيت خويش دور افتاده، . كردندانسانهاي بزرگ بايد نقش خويش را بازي مي

اگر ايمان و ذهني بزرگ وجود . گرفتده بودند ظهوري صورت ميبه بيراهه افتاخويش را انكار نموده و

توان همانند هركسي بود و همانند هركس زنـدگي  نمي. تواني خويش را سالم نگه دارينداشته باشد، نمي

گفتم كه اين زندگي، زندگي نيست، مي. كنندكنيد و همه آنگونه عمل ميهمه شما اينگونه عمل مي. كرد

هـا و شخصـيتهاي نـويني وجـود     نياز بـه برخـي انديشـه   . رم و بايد اقدام جديدي انجام دهيمپذياين را نمي

جهت گردآوردن چند جـوان  . گسستمي قديمي مرسوم ميخانواده، روستا و شيوهبايد از روابط،. داشت

اما آن حال در يك روز قادر هستيم هزاران نفر را گرد آوريم . كردمدر اطراف خويش بايد ماهها كار مي

ـ چهار سال تعدادمان را حدودا بـه پنجـاه   طي سه. وقت طي دو سال كل شمار ما به حدود بيست نفر رسيد

اين مواردي را كـه برايتـان   . توانيم صد نفر را جذب كنيماما حال تنها در خارج ميهن روزانه مي. رسانديم

. گفتم سرآغاز هستند

ايـن كارهـا را بـا    . كه انجام داديم، نيستي وجود داشتدر سرآغاز كاري. من دو ـ سه سال تنها بودم 

رغم تنهـايي و نيسـتي   بايد عزم كنيد كه علي. بايد از اين درس بگيريد. صبر، ايمان و تالشهايم انجام دادم

بجاي اينكه دستاوردهاي آماده را از هم پراكنـده نمـوده، بـه انحطـاط کشـانده و از      . اي داشته باشيدفايده

تمـامي  . اسـت P.K.Kاين شيوه رهبـري و  . يد تالش كنيد كه از نيستي چيزهايي بيافرينيددست بدهيد با

رهبريـت  . اگر عاقل باشيد، شما نيز بايد از اين درسهايي فرا بگيريد. هستندP.K.Kاينها ماهيت و حقايق 

P.K.Kدرآمـد كنيد كه اين خلق، خود بخود به اين حـال و روز  تصور مي. و سرآغاز آن اينگونه است .

بريدي، به اگر سرشان را مي. نمودوضعيت اينگونه نبود، اين خلق تا چندي پيش خويش را انكار مي! نخير

اي بزرگ به واقعيت خويش نزديك شده و همه شما را هم ما با شيوه. گشتندواقعيت خويش نزديك نمي

. ار دهيدبر اين اساس بايد به خوبي تاريخ حزب را مورد پژوهش قر. نزديك نموديم

شـما چـه تصـوري از رهبريـت     . را درك كنيدP.K.Kتمامي اينها براي شما الزم است تا رهبريت 

نه خـود  . را بشناسدP.K.Kشناسد ممكن نيست بتواند كردستان و شيوه داريد؟ كسي كه رهبريت را نمي

شـما بـر اسـاس روح و    .جوان هستيد و من به انـدازه شـما جـوان هـم نيسـتم     . را به بازي بگيريد و نه ما را

يابيد، در حاليكه اطرافيان من گريزان بوده و حتي يك سـاعت بـا مـا رفاقـت     تشكل ميP.K.Kامكانات 

. كنندحال ميليونها نفر بپا خاسته و بنام ما حركت مي. كردندنمي

اين . ندويديد اما در مسير دشمهمه شما مي. افتادن به مسير دشمن و گريختن، شتافتن براي وطن نبود

انتظار ندارم كه همان چيزهايي را كه انجام . حال جهان را به قيام واداشتيم. اشتباه بود و عاقبتي هم نداشت

دهم يعني حقيقت جنگ را اين نه ممكن است و نه الزم، اما چيزي را که ياد ميدادم، شما نيز انجام دهيد، 
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خواهد كه حـزب و جنـگ را تحليـل كـرده، از     ميطلبد، از شمادهم، از شما توان ميکه به شما نشان مي

اگر اين . به همين سبب نيز زمان مشغول شدن با ساير چيزها را نداريم. توان نيفتاده و پيروزي به بار آوريد

توانم نمي. به همين سبب ساير كارها را رها نمودم. توانيم پيروز شويمجنگ را با تمام قوا پيش نبريم، نمي

زيرا معضل بزرگ است و . اي بجا غذا خورده و حتي به راحتي بخوابمكشيده، به شيوهبه راحتي سيگاري

. اگر توان تقابل با آن را نداشته باشيم، از بين رفتن ما بسيار آسان خواهد بود

توانيد از پس مشكالت برآييد؟ زيرا با توان كافي بر روي آيد و چرا نميچرا كاري از دستتان برنمي

با كشيدن يـك سـيگار خـود را راحـت     . آوريدشايد هم خود را عاقل به حساب مي. كنيدميمسائل كار ن

دانيد زندگي چيست و حتي خبر نداريد كه حياتي که در شأن انسان اسـت، كـدام   نمي. نماييداحساس مي

بايـد  من چگونه بايد باشم، جنگ چگونه: كندچيز را محاسبه ميرهبريت همه. اما ما آنگونه نيستيم. است

باشد، خلق چگونه بايد باشد، چگونه بايد بينديشم، با هركس چگونـه سـخن بگـويم، چگونـه بـه مسـائل       

كنـيم نيـز بـاب دل    نگريسته و به چه بنگرم و چگونه مصمم باشم؟ مطابق خلق كار كرده و كاري كـه مـي  

بايـد  . خلق برويدجاي شرمساري است كه كاري براي خلق انجام نداده و يا با دروغگويي نزد. خلق است

فراموش نكنيد كه قادر نيستيد دو برادر و خواهر خود و يا دو نفر از اطرافيان . چاره مسائل موجود را بيابيد

در حاليكه من در اينجا تنها هستم و حتي بدون رفتن بـه ميـان خلـق، خلـق را بـه قيـام       . خود را اداره كنيد

دانيـد كـه نـه پـدر و     مـي . ي انجام اين كارهايمان بينديشيدعاقل باشيد و به چگونگ. برمواداشته و پيش مي

توانستيد سخن گفته و مادرتان قادر بودند حتي يك سخن بر زبان رانده و شما را اداره نمايند و نه شما مي

گشـتند، در حاليكـه   آمدند و همه با كارهاي بيهوده مشغول مـي دو برادر کنار هم نمي. آنها را اداره نماييد

رغم اينكه دقيقا مطابق خواسته ما نيست، افرادمان از همديگر راضي بوده، اتحاد ايجاد گشته و لياكنون ع

گردند در درون يك پيشروي عظيم يكي مي

آيد؟ شايد هم چيزي نداريد، زبان شما به چرا كاري از دستتان برنمي. دهيمتمامي اينها را ما انجام مي

خـويش را در ميـان خطاهـا و    . در حيـات بـزرگ مشـاركت جوييـد    توانيـد  گويد و نميزيبايي سخن نمي

پس چگونه خواهيد توانست کارهاي بزرگ انجام دهيد؟ درحاليكه من لحظه به لحظـه  . ايدايرادات باخته

تمـامي  . دهيـد بينيد به من گوش فرا ميبه سبب اينکه در سخنانم مواردي را مي. كنمبر روي خود كار مي

تمامي راديوها و نهادهاي مطبوعاتي جهان با پرسش از ماهيت و اقدامات . استخلق گوش به سخنان من 

ابتدا خويش را ! اين است شيوه رهبريت. خلق خويش را به اين وضعيت درآورديم. كنندمن از ما بحث مي

. اينگونه ساختيم، سپس خلق را متحد نموده و هميشه آنها را هشيار نموديم
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كنند؟ خويش را نـابود  گويم چرا اينها خويش را اينگونه رها ميخود مينگرم و بابه برخي رفقا مي

دانند چگونه بايد بخش بخش مـواردي را از دشـمن   كرده، حتي قادر به مصرف موارد حاضر نبوده و نمي

در ايـن موضـوع   . انسان بايد اندكي خود را بشناسد، نيرومند نمايد و بايد از دستش كاري بربيايـد . بستانند

پسـندم امـا چيـز چنـداني در شـما      اين بدان معني نيسـت كـه كسـي را نمـي    . بينمشما را فاقد چاره ميهمه 

مرا اداره كـن و  : "توانيد دم از داشتن نيرو، شيوه، نظم و سازمان بزنيد؟ اين كارها با گفتنآيا مي. بينمنمي

تـان  مل هر چيزي كه كسي بر شانهگونه و حبا رفتاري حمال. شودنمي" براي جلو راندنم به من فشار بياور

آزاد و مصمم نيستند بلكـه تنهـا بـراي    آنها كه رفتارشان آنگونه است،. روندبگذارد، اين كارها پيش نمي

تان مستقل نبوده و تصميمات چنداني نداريـد  بينم كه زندگيدر نگاهي به زندگي شما مي. ديگران هستند

. اين مغاير با استقالل و آزادي استزيرا. و اين هم نبايد تقدير انسان باشد

خود، شيوه خويش، شيوه استفاده از قاموس خود و جايي كه گام بر آن . كنمهر روز خودسازي مي

روند و هنوز شـش مـاه نگذشـته از    برخي از بينوايان به ميهن مي. شومكنم و موفق ميبگذارم را تعيين مي

نيست بلكه جرم از آن كساني است كـه خـويش را رهبـر تصـور     جرم تنها از آن اين جوانان . افتندپاي مي

اگـر  . انگاري نكرده و بايد بتوانيد مجددا خويش را بسـازيد كنند، اما باز هم بايد در مورد خويش سهلمي

ها رها نمايم و بگويم كه اينها دولت هستند و يا رفقاي جـوان  من نيز سرنوشت خويش را در دست برخي

گـويم تـا   اينها را بدين جهـت مـي  . ام نمايند، ممكن نيست حتي يك روز زندگي كنمهستند، بگذار اداره

گـذرد و  چگونـه مـي  P.K.Kچيست؟ چگونه تاسـيس شـد، زنـدگي در درون    P.K.Kدرك كنيد كه 

كنيد اما پـس از رفـتن بـه    خواهيد به ميهن رفته و خويش را وقف اين كار ميمي. مجددا خودسازي كنيد

آيـد، اگـر   خبر از اين حقايق باشيد، كـاري از دسـتتان برنمـي   اگر بي. حيف شماست. فتيداآساني از پا مي

گـويم كـه بـه    بـه اجبـار نمـي   . سبب زيان شده و به حالت معضل درآييد، حزب شما را قبول نخواهد كرد

نبايد براي دستيابي بـه مـواردي بـراي خـود بـه صـفوف       . بياييد، شما خواهان آمدن هستيدP.K.Kدرون 

P.K.Kبه همين سبب بايدعاقل و تالشگر بـوده  . بياييد، بلكه آمدنتان بايد براي نشان دادن شجاعت باشد

آييد که اين خلـق دشـمناني   ميP.K.Kبدين جهت به . و جهت انجام كار الزم براي خلق به اينجا بياييد

هم بخواهيد که راه شـما را  خواهيد به اين دشمن ضربه بزنيد، بايد اين نيرو را داشته و از حزبدارد و مي

.کرده و از حزب بخواهيد كه شما را رهايي بخشديباز بگذارد، نه اينکه اظهار بيمار

ي ناصـحيح در حـزب مشـاركت    كسي اجازه ندارد به شـيوه . مواردي را كه گفتيم اساس كار هستند

د نمودم، نيـروي خـويش را بـه    من خود اين نيرو را براي خويش ايجا. شما نيز بايد نيرو ايجاد نماييد. كند

دهد حال خلق نيروي خويش را به من مي. خلق بخشيدم، خلق با اين نيرومند شده و به صورت نيرو درآمد
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اين امكانات را با خشـونت و يـا دسيسـه بـه دسـت نيـاوردم بلکـه آنهـا را         . شومو من نيز با اين بزرگ مي

ا به اجبار به كار واداشته و در مسير كار براي خلـق  آيا شما ر. براساس دفاع از حقايق بزرگ كسب نمودم

ي وجود ابتكار عمل در شما اين كارها به اندازه. دهماين را بر اساسي بزرگ انجام مي! دهم؟ نخيرقرار مي

آوريم؟ مـا مـوارد صـحيح و    چگونه شما را به حالت نيرو درمي. بخشداين به انسان نيرو مي. روندپيش مي

شـما نيـز ايـن را تشـخيص داده و بـه حـزب       . دهيمراي انسانيت ما فايده دارند تشخيص ميآنهايي را كه ب

توجيـه بـا اسـتفاده از اظهـار     . كار اساسي اين است، الزم نيست به شكلي ديگر خودفريبي نمـود . پيوستيد

. جهل، بازي کردن و عدم درک کار درستي نيست، اين خودفريبي است

برخي بيست سال گويم چرا تابحال اين نواقص را ادامه دادي؟به آنها ميرفقايي بسيار باسابقه داريم،

گويـد و هـر كـاري را انجـام     چيـز را مـي  ديديم كه رهبريـت همـه  : "گويندمي. است كه در جنبش هستند

اندكي وجدان داشته باشيد، به تنهايي ". دهد، بنابراين گفتيم كه الزم نيست ما هم درآن مشاركت كنيممي

ارتش خلقي را اداره نمايم؟ بدون وجود فاكتور انسان، بدون فرمانده، به تنهايي چگونه شما را بـه  چگونه

برخـي  . انگاري بزرگ استحالت ارتش درآورده و در ميدان در جنگ بکار خواهم برد؟ اين يك سهل

دچار بحران شده ":گويندپرسيم براي چه آمديد؟ مياز اينها مي. شوندآمده و در همان روز دوم نابود مي

حتي اينهـا عهـد   . آيندبسياري بر اين اساس مي" نگري داريم، حزب بايد ما را اصالح نمايدبوديم، سطحي

گـوييم شـما نـه بـراي اينكـه      ما هم به اينها مـي " تا سرحد مرگ به رهبريت پايبند هستيم: "بندند كههم مي

رهبريت . ايد كه حزب را از توان بيندازيده آمدهحزب را نيرومند كرده و خلق را رهايي بخشيم آمديد بلك

رهبري چگونه كنيد، شما خويش را به سرباري دو برابر تبديل مي. تا حد معيني قادر به برداشتن بارها است

خواهنـد مـا   گيرند و ميرفاقت را ندانسته و رفقا و حتي خويش را به بازي مي. تواند شما را حمل نمايدمي

. بگيرندرا نيز به بازي 

رهبريتي خلقي و مستقل استP.K.Kرهبريت 

خودسازي حزبي چيسـت؟ خودسـازي   . کنيم که بايد شخصيت حزبي کسب نماييدمجددا تأکيد مي

در ايـن موضـوع در مـورد رهبريـت تامـل نماييـد و       . كنيمحزبي موردي است كه با اهميت بر آن كار مي

چگونه خود را توانمند نمـودم  . تر از ما وجود نداشتچارهتر و فاقد كسي ضعيف. درسهايي را فرا بگيريد

بـه  . رهبريت دقيقا جوابگوي مواردي اسـت كـه خواهـان فراگيـري آن هسـتيد     . ساز گشتمو چگونه چاره

چگونه موضـوع رهبريـت را   . شوندميزاني كه موضوع رهبريت را به خوبي فرابگيريد، مسائل شما حل مي

داد؟ بـا حركـت، روح،   د و چه كسي بود و چگونه كارهـا را انجـام مـي   فرا خواهيد گرفت؟ رهبري چه بو
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نمود؟ ترس، جسـارت، فـداكاري و تمـامي جوانـب     ماديات و معنوياتش هر معضلي را چگونه بررسي مي

کـرد؟ نگـرش رهبريـت در مـورد     زندگيش چگونه بود؟ چگونه بر روي مسائل سياسي و نظامي كـار مـي  

رهبريت به چه اندازه آگاه است و چه ميزان از اميـد را در خـود دارد؟   سازماندهي و ايدئولوژي چيست؟ 

ي برخـي ديگـر يـک فـرد كـرد سـنتي       اگر رهبريت را به صورت صحيح درك نكنيد، شما نيز بـه انـدازه  

. خواهيد بود

ساز اين رهبريت است كه در كردستان كار كرده و موفقيت. رهبريت در درجه اول اهميت قرار دارد

تواند در برابر شود و ميدانند كه اين رهبريت سبب كسب دستاوردهايي براي كردستان ميه ميهم. است

هنگامي كه شاه ايران كمكهاي خـويش بـه بـارزاني را    : به ساير رهبران در تاريخ ما بنگريد. دشمن بايستد

ا رهـا كـرده و   قطع كرد، بارزاني صد هزار پيشمرگ داشت، به پيشمرگهايش دستور داده بود که اسلحه ر

ارتشش كمتر از صد هـزار نبـود،   ١٩٧٤همچنين در سال . زيرا شاه ايران كمكهايش را بريده بود. بگريزند

ما خويش را از نيستي ايجاد كرده و تا بحـال  . اما نتوانست حتي بيست و چهار ساعت خويش مستقل بماند

سارت كردم كه از نيستي هستي بيافرينم من چگونه ج. اي بسيط نيسترهبريت پديده. نيز سرپا نگه داشتيم

ترين و چگونه تا به اينجا پيش آمدم؟ دشمن بارزاني، دشمني چندان نيرومند هم نبود، در حاليكه ما جاني

ما چگونه در برابر اين دشمن ايستادگي نموديم؟ اگر جسارت، فداكاري و آگاهي . دشمن جهان را داريم

. خواهيد گشتP.K.Kك عضو حقيقي چگونه جنگيده و يما را نياموزيد،

ورزيـد،  بپيونديد اما مادامي كه بر مشاركت اصرار مـي P.K.Kگويم بياييد و به به اجبار به شما نمي

اگر به شيوه خويش پيش رويد و دم از شـيوه مخصـوص بـه خـود بزنيـد،      . پس بايد در مسير حقايق باشيد

شيوه ساير احزاب تاكنون چه بود؟ به غيـر  . م برداريدبه شيوه خود حتي نخواهيد توانست دو گا. شودنمي

آنها كه فشنگ نيز . از تقلب قادر به انجام كاري نبوده و در برابر دشمن قادر به شليك يك فشنگ نبودند

نبايـد مشـاركت شـما در حـزب،     . شيوه ما اينگونه نيسـت . شليك كردند، در روز دوم از پا افتاده و مردند

شـكي در  . با فريب و بازي باشد، بلكه بايد به شـكلي صـحيح آن را پيشـه نماييـد    امورات رهبري و ارتش 

هستيد كه بدون اينكه كـار چنـداني از دسـتتان    " نيم انساني"تقصير شما اين است كه . صداقت شما نداريم

ه تاكنون من اينهمه كار انجام دادم اما خويش را كافي نديده و كارهايي را ك. افتيدبرآيد به آساني از پا مي

انديشم كه پس از اين چگونه ضربات بزرگتري را بر بينم و به اين ميام همانند يك سرآغاز ميانجام داده

. دشمن وارد نمايم

. پيشتر خـواهيم بـرد  ٩٤چه انتظاري داريم؟ جنگ را در سال ٩٤از سال . رسدبه اتمام مي١٩٩٣سال 

خلـق را نيـز انـدكي در    . و در كوهستانها مستقر نموديمرفقا را اندكي صاحب تجربه نموديم، مسلح كرده 
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بيشتر از ٩٤در سال . تمامي اينها براي وارد آوردن ضربات بزرگ بر دشمن است. اين مبارزه سهيم نموديم

حتـي بـه   . كارهايي كه تاكنون انجام دادم، يك سرآغاز است. هر دمي به دشمن فشار وارد خواهيم آورد

م اينهمه رهبريت كرده و خسته شدم، از اين پس بايد اندكي به راحتي خـويش  آيد كه بگويذهن من نمي

انديشم که اين يك سرآغاز است، فرصـت بزرگـي بـه دسـت آوردم و بايـد      برعكس با خود مي. بينديشم

امـا شـما هـم بـه خـود      . كنـيم يعني اينگونه بر روي سال جديد تامل مي. ور شومبيشتر به اين دشمن حمله

ايد اما با برخورد گويم اين جرم شماست، به تازگي به صفوف پيوستهنمي. نند بينوايان هستيدبنگريد، هما

اي در دهـان  فردا دشمن شما را از پـاي درخواهـد آورد، هماننـد بـره    . نماييدخويش ما را دچار هراس مي

. بيـرون آوريـم  انديشيم كه چگونه شما را از دهـان مـار  به اين مي. دشمن و گنجشگي در دهان مار هستيد

باشد و دشمن خواهان خوردن من هم مي. نگرد، همانند يک گنجشك هستيدانسان به حال و روز شما مي

گويد اما من در اينجا هستم و معلوم است بيست سال است كه اين را مي. كندهر روز ادعاي كشتن مرا مي

مـن نيسـت زيـرا مبـارزه مـن و      دشمن قادر به بلعيـدن . كه چه كسي كشته شده و چه كسي دروغگو است

ما تدابيري اتخاذ نموديم، . اين كار ماست. زنندكارهايي كه تحت مسئوليت من هستند به دشمن ضربه مي

. مطابق اين خويش را حاضر نموديم و دشمن قادر نيست ما را ببلعد

چه از چيزي كه مهم است اين است كه هر. مرگ هميشه وجود دارد، در جنگ نيز مرگ وجود دارد

آيد در برابر دشمن خـود هرچـه بتوانيـد از خـويش نشـان داده و بجنگيـد، بـه آن انـدازه         دست شما برمي

من آنگونه با خود . ايدآنگاه هرجا كه باشيد، اين هيچ اهميتي ندارد، زيرا كاري جاويد انجام داده. بجنگيد

مـان وارد  ضـربات سـنگيني بـر دشـمن    هرچه از دستم بربيايد تا حد غائي انجـام دادم و . نمايمبرخورد مي

يابند، نيروي گريال در كردستان تماما به پا خاسته، قيامها توسعه مي. هزاران رفيقمان را از نو ساختم. نمودم

گوييم كه برخي امورات قابل ظهور را انجام ما مي. رويمكوهستانهاست و گام به گام به سوي پيروزي مي

زيرا انسان با كـار و اثبـات   . دهيمتي و نيستي خويش را مورد بحث قرار نميداديم، اگر اينگونه نباشد، هس

. سازدكار، خويش را از نو مي

گوييم ما ميتوانيد خواهان توقف آن باشيد؟ نخير، يك بره هستيد و يك بچه گنجشك،آيا شما مي

ا در يك آن ببلعد، چگونه از تواند شما ردشمن مي. توانيم از دهان دشمن بيرون آوريمچگونه اينها را مي

بلعيده شدن خويش ممانعت به عمل خواهيد آورد؟ اين را با يك ذهن و دل بزرگ و شيوه پيکارگري كه 

اي شويد، اگر برويد و لقمه. توانيد انجام دهيدمقتضيات جنگ را شب و روز و هر لحظه در نظر دارد، مي

چـرا قـادر نيسـتيد بـه     . و مادرانتان ضرر خواهيد رساندپس اين بدان معني است كه هم به من و هم به پدر 

خوبي از اسلحه استفاده كرده، از خويش محافظت نموده و به دشمن خويش ضربه بزنيد؟ رفتيد و درهمان 
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ايد، عهد شما كجا ماند؟ ايـن را از خـويش   دو روز اول از پاي درآمديد، آيا حيف شما نيست؟ عهد بسته

خواهيم به اين شيوه از بين نمي. اگر آنگونه عمل ننماييد، شجاع نيستيد. دهيدپرسيده و جواب آن را هم ب

درست برعكس، چنان آماده شويد كه دشمن نتوانـد شـما را ببلعـد و    . رفته و زندگي ناچيزي داشته باشيد

. شخصيت انقالبي راستين اينگونه است. حتي ضربات سختي بر دشمن وارد آوريد

اگر اينچنين عمل نكنيد، پس . خويش تامل كرده و مجددا خودسازي کنيدبايد شب و روز در مورد 

. دم از شجاعت نزنيد بلكه به از پا افتادگي و مرگ خويش معترف شويد و حيات را شايسته خويش نبينيد

گـويم كـه بايـد حمـالت     با خود مـي . بينمكنم اما باز هم خويش را شايسته زندگي نميمن اينهمه كار مي

ايد اما اگر شما را شما هنوز حتي كاري انجام نداده. نجام داده و كارهاي بزرگتري را انجام دهمبزرگتري ا

پيشه كردن اربابي صـحيح  . آزاد رها نماييم، در پي آن برخواهيد آمد كه تمامي حزب را از آن خود كنيد

گ اسـت، خـود را بـه    كند، دغلكـاري بـزر  كسي كه آنگونه برخورد مي. اي نداردنبوده و براي شما فايده

بايد اين برخورد را به كناري نهاده و قطعا كسـي نبايـد بـدان    . گيرد و بسياري نيز اينگونه هستندسخره مي

اگر سرم را ببريد . زندگي به نوعي ديگر براي همه ما مرگ است. شيوه در حزب و جنگ مشاركت نمايد

زندگي موجـود خـويش را هنـوز هـم     . نيدتوانيد يك روز زندگي در خدمت ديگران را به من بقبوالنمي

خواهم بزرگتر نمايم، شايد شما خويش را راحت تصـور كنيـد امـا مـن حتـي يـك درصـد        نپذيرفته و مي

اگـر يـك روز از   . سازمهمانند شما خويش را راحت تصور نكرده و خود را مناسب با مبارزه با دشمن مي

شده، امكانات اينهمه افزايش يافته و چيزهـاي  اينهمه بزرگP.K.Kدشمن غافل شوم و بگويم رهبريت 

ي اگر فردي صاق باشم، بايد در كوهستانها، تاريخ و هـر حـوزه  . بسياري دارم؛ اين خودفريبي خواهد بود

امكانات، سرپا ماندن در برابـر دشـمن، مقاومـت در برابـر آن و     ] مقصود از. [ديگري امكانات جنگي بيابم

اين امكان را نبينيد، عاقبت شما مرگ است؛ يا يك خائن گشته، يا شما اگر. موجوديت و عدم افول است

پس اگر بميريد، يا خائن شويد و يا بگريزيد نيز پشـيزي  . را خواهند كشت و يا از وطن فراري خواهند داد

يا شجاعت بزرگـي بـه خـرج داده و راه حيـات را     . ي شما وجود دارداين خطر براي همه. نخواهيد ارزيد

راه ديگر، راه ماندن در ميهن است، راه . گشود و يا همه شما مرده، خائن گشته و خواهيد گريختخواهيد

اين نيز انجام كارهاي بزرگ را طلبيده و . مقاومت است، راه جنگ است، راه شجاعت و راه بزرگي است

. راه چاره ديگري وجود ندارد

انقالب با احساسـاتي  . رودنگونه پيش نميتوان با زرنگي و فريب سياست پيشه نمود و سياست آنمي

كساني كـه چنـين برخـوردي    . رودانگاري در مورد خويش پيش نميشدن، كودكي، گريه كردن و سهل

اينها قطعا قابل عفو نبوده . گردنددارند نه تنها سبب عدم موفقيت خود، بلكه سبب شكست اطرافيان نيز مي



٧٥

شيوه رهبـري بـا عمـل و تـاريخ     . ام از اينها نيز صحيح نيستندهيچ كد. روندو بدترين اشخاص به شمار مي

اگـر  . خويش مقابل چشمان شماست، ما هرگونه عمل كرده باشيم، شما نيز همانگونه عمل خواهيـد كـرد  

اند به شما چيزي پدران و اجدادتان نتوانسته. اي نداشته باشند، گناه از من نيستكردها غير از اين راه چاره

اگر ميهن هم داشته باشيد، مادامي كه قادر به تنفسي . براي ميهن و شرف انساني وجود نداردچيزي . بدهند

كسي كـه  .ناموس استكسي كه وطن ندارد بي. راحت نباشيد، بدان معني است كه فاقد شرف هستيد

د، كسـي كـه وطـن نـدار    . شب و روز بدون خانه و كاشانه بوده و در خيابانها بسر برد، هيچ ارزشـي نـدارد  

چنين كسي در بازار در معرض خريـد و  . خانمان استخلقي بدون وطن همانند كسي بي. خانمان استبي

اگر كسي، فردي مانند . فروشدكردها اينچنين هستند، هركس در بازار آنها را مي. شودفروش قرار داده مي

ديگـري بفروشـد، آيـا    شما را در بازار به كس ديگري بفروشد، او به ديگري فروخته و وي نيـز بـه كـس   

خلق را در دست تاجران به مبلغي . اكنون آنگونه استچيزي از وجود شما باقي خواهد ماند؟ خلق نيز هم

اينهـا بازرگانـان خلـق    . دهـد فروشد و آن يكي بـه رايگـان مـي   فروشند، ديگري ارزانتر از آن ميناچيز مي

انـد وخلـق را در دسـت دشـمن رهـا      بـديل نمـوده  اي تفروشند، وطن را به ويرانـه هستند، خون خلق را مي

. وارد شدن دشمن به وطن آنها و تخريب آن برايشان اهميتي ندارد. اندنموده

شـما هماننـد كـااليي در بـازار هسـتيد و      . شـود خلق نيز از علت درآمدن به اين حال و روز جويا مي

] اين کـار [حل راه. نمايمر خارج ميرويد، چه ارزشي خواهيد داشت؟ اما من خويش را از بازابفروش مي

كسـان بسـياري در مـورد مـن     . تواند مرا بفروش برسـاند گويم كسي نميوطن است، به آن رو كرده و مي

قـبال برخـي   . پرسندهركس از جايي آمده و از مكان و چگونگي به فروش رفتن من مي. گيرندتصميم مي

من يك رهبر خلقي هستم، نيرومنـدم و  . كنندار را ميها اين كنمودند، حال دولتكسان اينگونه عمل مي

ي رهايي خويش از دست اينها و ضربه زدن بر اگر اينها بخواهند مرا بفروشند، من نيز در پي شيوه. مستقل

بـه  . اين دغدغـه مـن اسـت   . پذير هستند، در راه ميهن بكار برمخواهم آنهايي را كه اصالحآنها بوده و مي

رهبري بايد اينگونه عمـل  . توانيد مرا در راه راست تلقي کنيد و شجاع عنوان كنيدن نمياي غير از ايشيوه

.نمايد

جوان هستيد، اگر توانش را داريد، به راه حقايق وارد شويد، خويش را سنجيده، موارد منفي خوش 

جنـگ در پـيش روي شماسـت، اگـر تـوانش را     . را برطرف كرده و جوانب ناقص خويش را كامل كنيد

رفـتن  . اگر يك روز به ميهن برسيد، خويش را خوشبخت خواهيد شمرد. ور شويدداريد، به دشمن حمله

بيست . به بلنديهاي وطن با اسلحه کار کوچکي نيست، استقرار در آن كوههاي سربلند شانسي بزرگ است

در . كـنم مـي با آرزوي چگونگي رفتن به كوهها زندگي. كنمو سه سال است كه براي اين شانس كار مي
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پانزده سال است كه در اين منطقه بـوده و  . پرسماين سوال را از خويش پرسيدم و هنوز هم مي١٩٧٠سال 

نگاه خلق را به سوي كوهها برگردانديم، همه شما به كوههـا  . در جستجوي راه رسيدن به كوهستان هستم

مه سال چگونه صـبر كـردم، چگونـه    اين ه. رسيديد ولي من هنوز هم سعي دارم كه خود را به آن برسانم

مسير كوهها را باز كردم و چگونه براي همه شما در ميهن جاي باز كردم؟ اگر كسي مستمرا در پي هدف 

انسانهايي كه در پـي دعـاوي بـزرگ هسـتند، اينگونـه بـر روي خـويش كـار         . کندخويش باشد چنين مي

اكنون نيز طريقت و شريعت كردها اين د و همناميدندر دوران قديم آن را طريقت و شريعت مي. كنندمي

. است

روند، خود را فريفته و هر روز به سويي چرخش اي ديگر پيش ميکنند به شيوهآنهايي كه تصور مي

بينيـد كـه   رود و نتيجتا مـي پيشروي ما اينهمه سال اينچنين با استمرار پيش مي. اين صحيح نيست. كنندمي

بـه غيـر از ايـن    . اسـت رسيدن به بنيادهـاي زنـدگي  يزي كه مهم است چ. بريمهمه شما را پيش مي

افـزون و داشـتن نشـاطي    يخوبي و زيبايي با خورد و خـوراك . پشيزي براي ساير چيزها ارزش قائل نيستم

آن پيش رويد، برايتـان ارزش  اي كه در پي اهداف خويش بوده و در راهبه اندازه. شوداينگونه ميسر نمي

چيز شما هر اندازه در مسير هدف بودن و خالصه همهنيكي، احترام، محبت، احساساتي. دقائل خواهيم ش

چنين تعريفي را براي خويش قائل شويد، صاحب شرف و شخصيت خويش بـوده و  . باشد همانقدر است

كسي انتظار چيز ديگري غير از اين را نداشـته وخواهـان آن نباشـد كـه     . اين راه صحيح است. پيش رويد

. اينهـا ممكـن نيسـتند   P.K.Kدر . وي را با فشار به جلو رانده و پيروزي را دم دست وي قرار دهـد كسي

به اندازه موفقيت نيز امكان حيات را . نمايدي كاري كه كرده شرف و موفقيت كسب ميهركس به اندازه

. آوردبه دست مي

بريم و وارد سـال  ب بسر ميآگوست گشته و در پانزدهمين سال تشكيل حز١٥وارد دهمين سالگرد 

جنگ گرياليـي را  . سال جديد سالي است كه در آن مبارزه را نيرومندتر خواهيم نمود. شويمجديدي مي

گرياليـي و نيمـه مـنظم يعنـي جنـگ      ابتدا جنـگ نـيم  . گام به گام به سوي جنگ منظم پيش خواهيم برد

. اما گرياليي است و نه تماما منظمجنگ متحرك جنگي است كه نه تم. را توسعه خواهيم داد١٩متحرك

نيروهاي مسلح به است،" شت خلقها به دست خودحق تعيين سرنو"که پشتوانه فکري آن تئوري " يبخش ملجنگ رهايي"يجنگيدر تئور١٩

ترين يارتش منظم اساسيعنيمنظم يواحدها. شوندو شبه نظامي تقسيم مي) چريکي(رياليي واحدهاي منظم و واحدهاي متحرک و واحدهاي گ

اي بوده و گريال نيز نيروهايي هستند که در سرتاسر ميهن فعاليت دهند، واحدهاي متحرک نيروهاي منطقهيجنگ خلقي را تشکيل مينيرو

اي، جنگ متحرک جنگ جبهه: "جنگندي ارتش رهايي بخش خلق به سه شکل مينيروهاي مسلح خلقي که چنين ساختاري دارند يعن. نمايندمي

شود و جنگ ياي بجاي آورده ممنطقهيجنگ متحرک از طرف واحدها. اي جنگ واحدهاي منظم استجنگ جبهه" و جنگ گرياليي

ي جنگ ا وظيفه جنگ متحرکت نابودي، وظيفهعموم. آيدگرياليي نيز از طرف نيروهاي گرياليي که در هر بخش از ميهن هستند به اجرا درمي
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ساختن مجدد موارد بسـياري  . تر نمودن جنگ استافزودن بر تعداد افراد، رفتن به هر سوي ميهن و ژرف

بنياد كار قرار دادن پيشـاهنگي، شـيوه و حيـات حزبـي     . تواند خويش را به آن برسانداست كه دشمن نمي

، ٢٠مظلـوم پيشـاهنگي حـزب صـد در صـد بـر اسـاس روح       .است نه حيات بورژوايي و اربابي و متقلبانه

١٩٩٤در سال . بر اين اساس بايد بتوانيد شخصيت حزبي كسب كنيد. يابدتوسعه مي٢٢خيريو ٢١كمال

تمـامي افـراد جديـد و قـديمي     . بايد اينگونه حزبي شويد، اينگونه بجنگيد و اينگونه ارتـش خلقـي شـويد   

اي عميق در رهبريت مجددا به شيوه. خويش قرار خواهند دادموجود در صفوف مبارزه اين را اساس كار

وقت آن رسـيده کـه آنـاني كـه تـاكنون در امـورات حـزب مشـاركت         . پردازدباب اين مسائل به تامل مي

. اي صحيح در حزب و جنگ مشاركت نموده وچنين سرآغازي را رقم بزننداند، به شيوهنكرده

برعكس مشاركت در هدف، رسـميت و  . نظمي نيستي و بيطلبجوانيد اما جواني سبكسري، راحت

اينگونه مشاركت كنيد، خود را به حالت سربار درنياوريد، بلكه بـرعكس بـار رفقـا را    . نظمي بزرگ است

شب و روز با رفقاي خويش كار كنيد، در روابط خود با . كم كرده و به غير از پيروزي به چيزي راه ندهيد

رهبريت اينگونه است، تـاكنون نيـز اينگونـه عمـل كـرده و      . اس كار قرار دهيدآنان هميشه پيروزي را اس

اگر شـما نيـز اينگونـه عمـل كنيـد، نيرومنـد       . بينيد كه حال از همه قويتر هستممي. موفقيت كسب نموديم

ممكن نيست همانند . شيوه نيرومند شدن اين است، و شيوه ديگري به غير از اين هم ندارد. خواهيد گشت

قطعا تن . آورندتمامي اينها فريب بوده و ضرر به بار مي. بان، بيگها و كارمندان در انقالب جاي گرفتاربا

تمـامي روابـط   . در دادن به چنين چيزهايي را در شأن خويش نبينيد و به ديگران نيز فرصت اين را ندهيـد 

. عضاي راستين حـزب هسـتند  كنند، اآنها كه اينگونه در حزب زندگي مي. شما بايد بر اساس رفاقت باشد

اي متمايل شوند، آن را حل كـرده و خـويش را بـه صـورت نيـرو      افراد راستين حزب نيز به حل هر مسئله

اين مراحل را به اجرا گذاشته و P.K.K. آورددشمن بوده و جنگ گرياليي نيز هر دو وظيفه را يکجا بجاي ميياي از توان انداختن نيروهاجبهه

از جنگ P.K.K، ١٩٩٩اتژيک در سال پس از تغيير استر. بينيمنوع پيشرفت اينها را ميP.K.K در تاريخ جنگ گرياليي. پيگير آنها شد

. بخش به استراتژي دفاع مشروع و مبارزه دمکراتيک روي آوردرهايي
٢٠Mazlum Dogan ايشان در زندان . ها بود، از اعضاي قهرمان گروه آپوئيستي که معلومات و سواد وي الگوي آپوئيستمظلوم دوغان

شد که بيست سال يبه حيات خويش پايان داد و بدينگونه سمبل آتش نوروز١٩٨٢روز سال بسيار در روز نويهادياربکر پس از ديدن شکنجه

گريال بود و به شهادت ينيز عضو نيروها" دليل دوغان"برادرش . با شرکت يک ميليون نفر جشن گرفته شد)ديار بکرـ آمد(بعد در همان شهر

.خاک سپرده شده استقبر هر دو برادر قهرمان در محل زادگاهشان درسيم به. رسيد
٢١KEMAL PIRكه در زندان دياربكر با اعتصاب غذاي بزرگ همراه با علي چيچك، عاكف ييلماز و يعضو گروه ايدئولوژي آپوئيست

. ايشان اصالتا ترک بودند. به شهادت رسيدندپس از شصت و چهار روز گرسنگي محمد خيري دورموش 
٢٢ M. Hayri (Xeyri) Durmusگروه آپوئيستي که رهبري با همکاري وي ماينفست راه انقالب يدورموش، از اعضايريمحمد خ

.به شهادت رسيدو در اعتصاب غذاي بزرگ در زندان ديار بکر . کردستان را نوشت
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دشمن را از سر راه برداشته، به پيروزي دست يافته و در راه استقالل و آزادي مسير بسياري را . آورنددرمي

. كنندطي مي

ي سـريع در آن مشـاركت   ي حملـه در جاي خود و به يك شيوهسالي است كه شما نيز بايد ٩٤سال 

بـراي همـه شـما در ايـن سـال نـو آرزوي       . بايد اين سال را تبديل به سال حزب و كردسـتان نماييـد  . كنيد

. فرستمموفقيت كرده و بر همه رفقا درود مي

١٩٩٣دسامبر ٢٩
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فصل ششم

زندگي زيباستعنوان دستيابي به يك،رهبريت
آن و بصورت محـدود و  هايو مسئوليتات، اختيارابعاد وظايف، خوداگر بتوانيم واقعيات انقالب 

محسوس چيزي كه بر ما تحميل شده و چيزي بايد تحميل كنيم و يا استعدادي كه بايد در ما ايجاد شود را 

حيـات روزانـه را   آند و مطـابق به سطحي درآوريم كه كفاف همه نوع مبارزه فكري و رفتـاري را بنمايـ  

مـوارد مـي   اينهـا آنوقتامر مورد انتظار را ايجاد نماييم،،خودشخصيتدرك كنيم و اساسا با كار روي

. دهنديي را تشكيل ميP.K.Kدر كل بنياد شخصيت انقالبي و خصوصا شخصيت شوند که

بـه همـراه   کـم کـم   شما كه تاكنون ايم و اوضاع فكري و رفتاريهايي كه تاكنون انجام دادهارزيابي

توان توانيمبايد بدانيم كه چگونه مي. تر بوددهد كه بايد با ادراكدركي معين توسعه يافته است، نشان مي

هماننـد  ايتا اندازهمن اين را. درك بسيار متداول استناتواني بويژه در صفوف ما . نماييمدرک حاصل

بايـد بتـوانيم بتـدريج بـه ايـن     . افتـاده اسـت  جـا ر ساختار اجتماعي مادانم كه دديوانگي مينوعيبازتاب

بـا  در آميختـه پايان داده، اعتماد به نفس روزافزون را كسب نموده و از اين پس نيـروي زنـدگي  موضوع

و بـه  ضـروري  بسيار ادوار انقالببه اين سبب. را نشان دهيممکمل کننده و روحي يساختار منطقنوعي 

و تمايـل نشـان دهيـد    به چپ و راست اندازهغير از اين هر. شوندميتلقي اه پيشرفت براي ما عنوان تنها ر

آن اسـت كـه   در صددانقالب نيز . هرچه بر چهره خويش نقاب بزنيد قادر نخواهيد بود کاري انجام دهيد

قدر حقايق را با انسانها در اين دوران هرچ. حقايق بسيار عريان نشان داده شوند و ماهيت آن اينگونه است

مخفـي كـردن   . تواننـد بـه صـورت صـحيح عمـل نماينـد      آشكار نمايند، به همان ميزان مـي شتمام جوانب

بها براي رهـايي و نشـان دادن مواضـع    پيروزيها، نشان دادن آن به شکلي ديگر، درپيش گرفتن راههاي بي

بايـد  . ار تاثيرگـذار اسـت  ، يك خصوصيت عميق ساختار اجتماعي ماست كه بسـي آنبسيار متفاوت براي

گويي، قبوالندن خـويش بـا   يعني گزافهودست زدن به دماگوژي:من با اعمالي ماننداند،گنجاندهبتوانيم

يـك موضـع و اخـالق    که بصورت انحرافـي در قالـب  اينگونه راهاييرفتارهاي بسيار بغرنج و يا بازتاب

.مبارزه کنيم

گويد انجام دهد؟ اينها با ساختار د كارها را آنگونه كه ميتوانچرا كوچك است؟ چرا نميکردفرد

بخش، روزانه سعي داريم كننده و نتيجهرغم تمامي تالشهاي ساده، روشنعلي. شخصيتي در ارتباط هستند

كنيـد خـرد نشـويد و نشـكنيد و در صـورت      احساس مـي آن راکفايت نشان دهيم تا زير بار چيزهايي كه

رهبريـت نـاچيز   نـوعي  مسئله اين نيست كـه بـا   . صحيح بکشانيمراه تا شما را به نبردي سخت کنيمامکان 
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به هيچ وجه انجام اين امر را در شأن خود امابوجود آمده باشد،هم هرچند امكان اين. كارها را پيش بريم

به ترين شيوه تفكر و عملي كه بر ما حاكم است اين است كه تالش الزم جهت جوابگويي اساسي. نديدم

رغم اينكه مـرا بسـيار تحـت فشـار قـرار دادــ نشـان داده و بـراي         نيازهاي انقالبي نيک و نيرومند را ـ علي 

و اين چيزي است كه بايد بر همـه شـما حـاكم    کار گيريم موفقيت در اين امر تمامي نيروي خويش را به 

. باشد

دوسـت دارد كـودك شـده،    خلق و جامعه ما،حاصل ي خويش به عنوان ما خارج از ارادهکرد فرد 

دانيم كه مي. د و يا بسيار شوق آن را دارد كه خود را عاقل نشان دهدنزمي گانه دست به برخوردهاي بچه

تا كنيم چيزي كه قالب و قانون عنوانش مي:موارد کهجهت تحقيق در اينشايد.تمامي اينها اشتباه هستند

به معني انكار زندگي اسـت، بـه   چه اندازه يه دشمن است و تا چه حد هدميراث اجداد ما بوده،چه ميزان

صـرفأ ها كه و پروواكاسيونهاگريبسياري از انواع تصفيه. شودنيازهاي علمي احساسبسياري از فرضيه

هايي هم وجود دارند كـه بـه   نمونه. آيند، بر اساس نيت پاك پيش ميفاميلهتوان را بيماريهاي سياسي نمي

سياسي خود مناسبات د كه ديگر تنها با مفاهيم سياسي قابل بيان نيستند و بدون شك بايد با انسطحي رسيده

تر است اجتماعي كه بنيادهاي آن عميقهايواقعيتاستفاده ازاين اساس است، اما باز هم با. مطرح شوند

. نموديمآنکاراين را نيز

ت اشخاصي روبرو هستيم كه معلـوم نيسـت   كه با حمالازعان مي دارم . آوريدشما به خود فشار نمي

درون حزبيگرانگر و اخاللگر بلكه توطئهتنها تصفيهنهما اينها را. كنندبراي چه كسي و چگونه كار مي

بسـياري از  درهايي از برخوردهـا وجـود دارنـد كـه زنـدگي را      كار به جايي رسيده كه نمونه. ناميديمهم

پاتي و گريه و شکايت نمودن بدتر از نظير عدم حاكميت بر خود، آنتياوضاعي . نمايندجوانب تهديد مي

در يك . گذرندکنند كه حتي از پيران هفتاد ساله ميبرخي چنان كهنسال جلوه مي. كودكان وجود دارند

اما چـه كسـاني اينهـا را در    . گنجندشجاعت نميقالب كالم اين جاي شرمساري بوده و اين برخوردها در 

يابند؟ قبال هـم بـر   بينند؟ اين برخوردها با چه دليلي و بويژه در صفوف ما چرا استمرار مييشأن خويش م

تكيه كـردن بـر هـر چيـزي كـه      ونشان دادن مقاومتي در موضوع حقايقي كه مجبور به دفاع از آن هستيم

، تحـت  آنتحت نام زندگي انساني و شرافتمندانه وجود داشته باشد و حتـي نشـان دان اسـتعداد دفـاع از    

اينهـا بـراي شـما نيـز مصـداق      . ما با اين آغاز به پيشروي نمـوديم . عنوان نسب ملي و انساني تاکيد نموديم

اين . بودآناليق صفات،يي بودن و پايبنديP.K.Kتوان با ادعاي نميبا تحقيبايد دانست كه به. دارند

خصوصـيات  در حالي که بـا  كنند سلماني ميبرخي در سخن ادعاي م: شبيه استيبسيار به مسئله مسلمانان

آوردنـد،  قبال آنهايي كه چند فرضيه ديني را به شكلي بسيار تقلبي بجـاي مـي  . دارندبسيار فاصله مسلماني 



٨١

P.K.Kبجـاي ايـن بـه    اکنون هم.نمودندخود را نزد خداي خويش روسفيد و نزد مردم پاك تصور مي

آزادي دوستي من ثابت شده، يي بنامم، ميهنP.K.Kخويش را اگر":كنند كهفكر ميآنطوراند وآمده

اين وضعيتي است كه بطور عيني ! آينداينگونه از پس كار برميبه خيال خود" شودملي و اعتبارم اعاده مي

. گرفتار هستيدبسياري از شما

بعنوان يـک  رغم تمامي تالشهايم، خويش را در ميزان داشتن فايده براي حزب و يا جنبشاگر علي

بـا  کـه -ام آن را نوسـازي كـنم   بينم كه موظف هستم با تالشهاي روزانهنمايم و اگر ميعضو مواخذه مي

بايد هركسي از اين درسهايي فرا پسكنم،شود و مطابق آن برخورد ميتالش و كاري معمولي ايجاد نمي

اگر . خويش را از اين كار برهاند،گو حتي مدنظر قرار دادن مربصورت تکبعديتواندانسان نمي. بگيرد

وجـود داشـته باشـند، پـس     پيچيـده  همه معضـالت  از مقتضيات اين امر و هم اينگزينيهم دوري؛هنوز

مشـي و داشـتن   خطمطابقادعاي پيشروي. شوندو وظايف به بازي گرفته ميهاشود که اين کارمعلوم مي

توان حدس زد كـه در صـورت رهـا نمـودن،     شخصيت حزبي، جهت ارضاي خويش در وضعيتي که نمي

معني . آن را تا كجا برده و از بين خواهد برد، چندان با صداقت و حقايق همخواني نداردشخصكسيچه

. نبايد كارها را اينگونه تلقي نمود. ها و خودبرتربيني شما اين استتمامي كودكي

شما شالوده بنديشيوه. انجام داديمشخصيت رهبر، برخي ارزيابيها را براي شماشکل دهيدر باب

شيوه خـود را  . زده استآن تاثير جدي دشمن قرار داشته و سنت مهر خويش را به شكلي سنگين بر تحت

تفسير مجدد اين شـيوه و اجـراي آن بـر    نيازمند . ايدبدون شك درسهايي از اين فرا گرفته. تشبع کردمنيز

مقررات حزب همانند آنچه در نادرست بهبه پايبندي. كانه نداريمما نيازي به پايبنديهاي كود. خود هستيد

معضالت ما مسائل انساني هستند و . هاي شماتيك وجود دارد نيز نيازي نداريمبسياري از ساير سازماندهي

روي ظـيم از اين پس بايد به راحتي درك كنيد كـه كـار ع  . گرداندمياقتضابرخوردهاي بسيار حقيقي را 

قسمتي به مثابه حقـوق فـردي و قسـمي بـه     ارزشهايي وجود دارند كه [.چقدر اهميت داردخود شخصيت 

تـاثير آن و  نبايـد بـه عنـوان كسـي كـه تحـت      . ]انـد و سازمان به اشكال گوناگون پايمال شـده مثابه حقوق 

ها و آننيدهاي خود را تحميل كايد، شخصيت و خواستهنام آزادي تا حد غائي از كنترل خارج شدهتحت

بلكـه دينـي اسـت كـه بايـد تمـامي       ،اين كارها تنها بر گردن من نيسـت درموفقيتدين . را مطرح نماييد

رهبري بـه معنـي برطـرف نمـودن نـواقص و انـواع       . كساني كه در اين دعوي حاضر هستند آن را بپردازند

. حقي نسبتچنينبه معناي داشتنهركس نبوده و پايبندي شما نيزضروريو غيرزيادي هاي بسيار ضعف

معنـي بسـپاريد و يـا نبايـد     و يـا بـي  قصپايبندي نانوعي نبايد در نتيجه ضعفهاي خويش، خود را به دست 
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يمعيـار بي كوري و نوعي اشتياق شما به آزادي و دمكرات بودنتان شما را در موضوع ماهيت پايبندي به 

. دچار سازد

"سـئيس "از كلمه . تربيت است،ني كلمه سياستدانيم كه معمي. سياست به معني تربيت كردن است

توانيد از نظر دور بداريد نمي. دواننداسبها را پرورش داده و مي. سئيس به معني تربيت اسب است. آيدمي

بسـيار  )جنـگ (مـا دويدنهمين فكر كنم . استضروريبراي ماتا چه اندازه كه تربيت الزم براي اسبها، 

) جنـگ (دويـدن  ايـن يادگيريبرايعظيميتربيتنياز بهمعلوم است كه. ستتر از دويدن اسبهاباشکوه

شود سوار خود را چگونه بر زمين دانيم اسبي كه لگامش گسيخته ميمي. ناميمما اين را آموزش مي. داريم

جنـگ كـه انسـان ممكـن     همچـو  ؟ در رقابتي بتازيدتوانيد با يك اسب وحشي پيش چگونه مي. اندازدمي

كنترل، بسيار مهم است که بر مقررات نظـارت داشـته و تـوان    بدست گيري براي ،ر جنون شوداست دچا

شود و توان جوابگويي به آن براي موفقيت در را داشته اي كه در برابر ما انجام ميمقابله با هر جنگ ويژه

. اين را درك كنيداي تا اندازهبايد . باشيم

تمامي اسـتعدادهايي كـه   ظهور بر اهميت . في در ذهنتان رخنه كندديگر بايد تمامي اينها به اندازه كا

ـ . كنيمامكان شكوفائي آنها وجود دارد تاكيد مي شـويد؛ در بازيهـاي  كارهـاي كودكانـه مشـغول نمـي    هب

هـا نتوانسـتم بـه    من هنگـام انجـام ايـن ارزيـابي    . ، در ميان جنگ واقعي هستيدقرار ندارندجنگ کودکانه

كـنم بـه خـوبي    هرچه بطور غيرمستقيم تاثيرات آن راحس مـي . بپردازمد در وطني جنگ موجوبحبوحه

نمايد چيزي که مرا دچار رعب مي. مقررات و خالقيتم مستمر باشدبايددانم كه چقدر پرمشغله بوده ومي

يـد  توانآن را نميااما حداقل نيروي همخواني الزم بقرار داريد اين واقعيت جنگي مرکز اين است که در 

توانيد در جنگ پيروز شويد بلكه از يك نظر تنها نمياي كه از اين گرفتم اين است كه نهنتيجه. نشان دهيد

بـراي  -واست، بيهودهفدا نمودن خويش در يك لحظه و يا مبارزه براي حياتي:دهيدچيزي كه انجام مي

لي هم داشته باشـيد تـالش مـي    ، بدون اينکه مجابلكه براي يك زندگي از دست رفتهمي جنگيدزندگي ن

اين نيز بدين معني است که خويش را به هـر تقـدير مـرده تصـور کـرده و زنـدگي       . و ادعا را داريدکنيد 

بـراي افـراد اميـدوار و خالقـان بـزرگ      جنگيـدن  ايـن شـيوه   . بينيدتر مياينچنين را براي خود لذت بخش

و مسـئله باشدتقالهايآخرينبه نوعي ست بلكه آنها و مطابق با خواسته آنها نيمطلوب به شكل ؛زندگي

در سنت خلق مـا، فـدا نمـودن خـويش بسـيار      . حيثيتي است كه در جامعه ما نيز بسيار متداول استصرف

. خلق ما خويش را در راه ارزشي بسيار ناچيز فدا نموده و بسيار تحت تاثير اين مسئله است. متداول است

رغـم اينكـه   علـي چرا به واقعيت جنـگ مـا و حيـات و مقـررات آن ـ     چرا بايد اينها را درك نكنيد؟

تـوجهي  ـ بـي ايـم سالهاست سعي بر فهماندن آن كرده و با زنـدگي خـويش هـزار بـار آن را ثابـت نمـوده      
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نيازي نيست كه بحث را به انحراف كشـيده و بـا رفتارهـاي كودكانـه و خـودبرتربيني حقيقـت       کنيد؟ مي

شود و به دست آوردن حيثيت ميموجب اين نه اسباب تعالي را فراهم آورده و نه . مشكالت را پنهان كنيد

هـم  ديگـر بايـد انـدكي   . داشـته باشـد  در برايتواند هيچ نتيجهنمي. گرددنه سبب كسب نان و آزادي مي

انه برخورد جسورهايبايد استعداداز اين پس راه ديگري دارد؟ ،توانيد بگوييد كه اينآيا مي. درک کنيد

يـا  ، خـود را تحقيـر نمـوده و    ن دادهكشتبه تا كجا گريخته، خويش را . با اين لحظات در شما توسعه يابد

؟ آيا كسي در اين جهان براي شـما ارزش قائـل   به نيکي ياد مي کندشما ازمبالغه خواهي كرد؟ آيا کسي

شود؟مي

مـه رهبـر را هـم عنـوان كنيـد،      الزم نيسـت كل . درسهاي مهمي از مـن فـرا گيريـد   مي توانيددرواقع

كـه اينچنـين برخـورد    ضروري دانسـتم  چرا . آغاز نماييد] اين کار را[توانيد با عنوان كردن كلمه رفيق مي

هزار بار يک چيـز  ، تكراري عظيمبا.نمايمهمه بر روي برخي ارزشها و يا كارها تامل مينمايم؟ چرا اين

چيز را ثابت كنم؟ اگر جـداي از صـفت رفاقـت و پايبنـدي بـه      چهخواستم در اينجا مي. رانمرا بر زبان مي

رهبري، حتي به چشم يك عالم و يا همچون انساني فهميده كه برخوردي ابژكتيـو دارد مسـئله را بررسـي    

فرض كنيم ياد گرفتيد، پذيرفتيد، حتـي  . توانيد ياد بگيريد، ما به اين نيازمنديمنماييد، چيزهاي بسياري مي

آن در به سبباي كه بايد نتيجهولي؛گراييدبر اين افزوديد و پذيرفتيد كه به خط رهبري صفت حزب را 

اين شـرايط، شـرايط  .شود بزرگ بوده و قادر باشيد خويش را آنگونه نشان دهيدتان حاصل ميشخصيت

دي از برخورهر گونه . اين كار راه ديگري ندارد. مشي رهبريت هستندخطکردن بر اساسادعاي فعاليت

. مشي رهبري به اشكال گوناگون استتاثير نمودن خطنوعي ديگر، بي

. معيني به دست آوريداييدرست نشان داده و توانبنياني بينيد كه نياز قطعي داريد تا حقايق را بر مي

ناييبه تواصحيحفرايند دستيابيدر تمامي پراكتيكهاي ما نيز گفتم که اگر نفعي براي شما داشته باشد در 

در انقالب فشار وجود ندارد اما آزادي . مشاركت نماييددرست اي به شيوه، و بجاي آوردن مقتضيات آن

،ايـن . به بـار آوريـد  انقالب تخريبدربه بازي گرفتن انقالب را هم نداريد و حق نداريد به دلخواه خود

با مبالغه کردن خود، خود را ر كرد و جامعه ما را ديوانه و تحقي: "اجازه نداريد بگوييد. بازي با آتش است

از ايـن  . ايم و بايد به حقيقت احتـرام بگذاريـد  به جايي رسيدهP.K.Kزيرا ديگر در مسئله ." فريب داديم

. پس بايد انقالب را درك كنيد

كساني وجـود دارنـد   . نويسندراپرتهايي را مي" به اصطالح"رسند و به طور روزانه برايم خبرهايي مي

ام خويش را فريب داده وهم سعي دارند مرا نيـز بـه ابـزار    چيزي كه هزار بار گفتهشتنانگابا نيستكه هم 

بـه مشـابه   كه آن را هچيز ماندكه من روشن نكرده باشم؟ چههآيا چيزي ماند. دست خويش تبديل نمايند
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ن هسـتي؟ هميشـه تحقيـق    بيني مانده که تو هنوز هم در پي آم؟ چه نوع خودعاقلاهامكانات ارائه ندادآن 

اي كـه آن را شـيوه   مسئله. كنندنشيني هرچه بيشتر را طرح ميخود نقشه گوشهو مي بينم که پيشكنممي

كساني وجـود دارنـد كـه بـا     . مي باشدشخصيتپديددرجالب ترين شيوه نامم هنوز هم ميگيري شكل 

. ختيار و قدرت بيشتري به دست آورندخواهند جايگاه خويش را وسيع كرده و اندكي امن ميگيريبكار

اينهـا شخصـيتهايي هسـتند كـه     . تـوان حـدس زد  اين را براي چه بكار خواهند برد؟ در واقـع چنـدان نمـي   

اند، هيچ آموزش نديده و در حد نامحدودي غيرقابـل  ، غرايز نامحدودي دارند، نسنجيدهوآشفتگي ذهني 

خواهنـد  مـي . شـوند من نيرومنـد مـي  وجودزيرا انسانها با، مي دانندمرا همچون منبع قدرت . كنترل هستند

. اي بدست آورندهبين روشنفكر نتيجگر روستايي و خودعاقليك حيلهروش دقيقا به 

مـواردي را هـزار بـار    . مـن نـدارد  نوع عملکردباارتباطي اين شيوه نيز هيچ . اين شيوه صحيح نيست

دهند، مضمون آنهـا را  مورد خطاب قرار ميييP.K.Kز و تكرار نمودم که تو را به عنوان جنگجو، مبار

وضعيت . ـ بوده و متوجه نيستخواهي عنوان كنكار، كر ، كور ـ هرچه مي محافظه؛عجيب است! بخوان

چرا اينگونـه  ! گريبه اصطالح سياسي و نظامي اما صورتي غير از سياست و نظامي! گي گذشتهبردپيچيده 

نگرشي در خود ايجاد نكند و احترام را توسعه ي،ود تكاني ندهد، اگر يك انقالبشوند؟ اگر انسان به خمي

. ندهد، اين جايي است كه به آن برسد

و حتـي عليـه شـخص    P.K.Kدر پي انجام كارهايي عليه . دهدميصورتدشمن روزانه فعاليتهايي

ن صورت چيست؟ پس از آن چه هدف آنها از انجام اين کار بدي. نويسندگفته و ميابسيار آشكار. ماست

كند كه انگار چيـزي وجـود نـدارد و يـا     كار ديگري انجام خواهند داد؟ بهترين عضو ما چنان برخورد مي

طلبي مطابق ميـل  وقتي در پي تصفيه تو هستند، کم نيستند كساني كه در انتظار ايجاد فضايي جهت راحت

، بخت به آنها كي عقب رانده شده و يا تصفيه شويمكنند اگر ما اندكساني هستند كه فكر مي. خود هستند

کسـب  ، قدرت را به دست گرفته و به زعم خود چند رتبه را يكبارهبر منطقه حاکم گشته. رو خواهد كرد

کند؟کسب مياتيداند در چه حدي اختياركسي چه مي! مي کنند

دارند كـه موقعيتشـان بصـورت    ما ديده شدند و هنوز هم افراد بسياري وجودروزمرهاينها در حيات

حتي معلوم نيست كه بتوانند . اينها بوقوع خواهد پيوست؟ ممكن نيستاتآيا انتظار. ابژكتيو اينگونه است

طرف يك غافل است اما انتظـارات و اغراقهـاي   . بيست و چهار ساعت در برابر دشمن مقاومت كنند يا نه

منظـور مـن از   . شودلي كوركورانه در صحنه ظاهر ميخود رافريب داده و به شك. وي بسيار بزرگ هستند

. شـود نماييم اما به آن هـم نزديـك نمـي   او را دعوت به ديدن حقايق مي. اينها هستند،كودكي و يا اغراق

کنـد، در صـورت يـافتن فرصـت،     شکايت مي" ديكتاتوري"حيثيت تسليم شده و از وجود همانندكسي بي
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چند كلمـه يـاد گرفتـه كـه در     . نامدو اين را نيز آزادي ميمي داندروازندگي حيواني را در شأن خويش

نمايد اما حتي معنـي كلمـه دمكراسـي را    از دمكراسي بحث مي. ستادماگوژي بزرگ نوعي هم آنواقع 

حقارت بـه  و مبالغه است و پايبندي را نيزبودن طبل توخالي ،چيزي كه از دمكراسي درك نمود. داندنمي

. كند به ميزاني كه فلج شود، پايبندي نشان داده استصور ميت. خود مي داند

شيوه رفاقت ما با اين هـيچ  به بعد، كنم نشان دهم كه از هفت سالگي سعي مي. گريزيمما از اينها مي

. انـد كنند؟ جامعه بيمار است و تا جاي ممكن آن را بـه بـازي گرفتـه   چرا اينگونه عمل مي. ارتباطي ندارد

تسـليم شـدن کـار    . هاي روزانه تسليم نخواهم گشـت ها من نيز در برابر اين تحميلي سختيرغم تمامعلي

خصوصـياتي كـه در  بـروز چـرا بايـد بـه   ماندگيهاي شما تسليم شوم؟ چرا بايد در برابر عقب. نيکي نيست

من به اگر دلتان شكسته و پايبنديتان از بين رفته، غمي نيست،گنجند فرصت بدهم؟ رفاقت نميچارچوب

. اين هم نيازي ندارم

بايـد  . مـن بـا انسـانيت اسـت    عظـيم  اين عهـد  . براي زندگي قائل شويمارزش عظيميخواهيمما مي

را به خـاطر  مناسباتاين. دست آورمنسبت به خود ببرخوردي داشته باشم كه احترام دوست و دشمن را 

النفسي، ناتواني، زيرا هركس ضعيف. زم استاين براي ما بسيار ال. دل هيچ كدام از شما برهم نخواهيم زد

اگر ! اين کار صحيحي نيست. پروراندبرهم زدن مقررات، فريب خوردن، تزوير و دورويي را در خود مي

بسـيار غيرقابـل   موضع گيـري  ، طبيعتا دانممن را هم به اين وضعيت درآورده و انجام آن را در شأن خود ب

چيز را بتوان به بـازي گرفـت امـا وقتـي از ارزشـي بحـث       شايد همه. رودقبول در برابر عمل ما به شمار مي

بايـد درك كنيـد كـه مـواردي را كـه      . ، مقصودم اين استهيچوقت نمي توان به بازي گرفتکنم که مي

بايد به تدريج احساس كنيد كه بازگوييهاي من براي شما برخي چيزهـا  . بيهوده نيستندمي کنم،گوبازمي

ميانگين.به همين جهت هم بايد لحظه به لحظه بتوانيد شخصيت خويش را آماده نماييد. دكنرا تداعي مي

و باشدهداشتدر اين سنين تواند اعمال و شخصيتي انقالبيسي سال است، انسان مي-سني شما بين بيست

. انتظار رود، بيافريندآنازشخصيتي را که اميد پيروزي 

مشي و نتايج اجرايي آن و مواردي در مورد خط. مورد انتقاد قرار دهيدتوانيد مرا نيزبر اين اساس مي

بـر شـما تحميـل    ايهكليشـ امـري اينهـا را همچـون  . تا حـدممکن بحـث نماييـد   ،که نتوانست ايجاد نمايد

بي نهايـت  بحث داشته باشيد، با من توانايياگر . خواهم در ذهن خود آن را جاي دهيدبلكه مي،كنمنمي

به شرطي كه با فقط . سخن برانيداين کار آميزتر انجام موفقيتو توانيد از اشكال متفاوت مي. يدبحث نماي

خود به سوي دشمن و تسليميت نرويـد و مـا را وادار بـه دسـت برداشـتن از عـزم بـه        گيري خاصموضع

را فرامـوش  نبايد اسـاس كـار   . آن را تقويت نماييدبرعکسننماييد بلكهگريضع مقاومتامقاومت و مو
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را بـا  يانحرافـ روش هـاي خـورده، ، فريـب پيـروزي از ايـن راهکارهـا   اجازه نداريد كه بجـاي ايـن  . كنيد

اي معين اجرا نماييد و فريب و يك واحد معين و يا منطقهرويتاكتيكهاي بسيار گوناگون مطرح نموده و

و كه آن را خلق، انقالب و شهيد اشم داشته باگر من نيز اندكي پايبندي به حقايقي . گويي پيشه كنيدگزافه

. کنند، پس بايد كسي حق نداشته باشد كه اين را بخواهدسيستم ارزشها عنوان ميبطور کلي 

دهم؟ زيرا شخصيتهاي شما به آساني اين موارد ذکر شده چرا و چگونه پي در پي اينها را توضيح مي

بـاز  . شما گريز بصورت بسيار عميق وجـود دارد در شخصيت. گريزيدپذيرند بلكه مكررا از آن ميرا نمي

. نمايـد هم مسائل را مبالغه نموده و حقايق را بصورت گسترده و عينـا در دل و ذهـن خـويش حـك نمـي     

کـه ايـن نيـز    بياندازيدشـكل  از خواهد به آنها الوهيت بخشيده و يا آن را بسيار كاريكاتوريزه نمـوده و  مي

رد نماييم تا او نسبت به آموزش را ارزشي آن است كه برخورد خواستارفرد، .نمايدتربيت را مغشوش مي

در جنگ حاصل شوند نيز بسـيار خطرنـاك   مهم نتايجي كه از اين . دهدطلبانه را توسعه و برخورد راحت

. هستند

نمايم؟ چنان نيست، از احتـرام بـه  هاي خويش را تحميل ميراندن تمامي اينها، خواستهآيا با بر زبان 

اينها ارتباطي با تحميلهـاي  . نمايممقررات، ايمان و احترام به واقعيات انقالب و تالشهاي انقالبي بحث مي

برداشـتيد، جنهـا و پريـان    اما را ييگامها. ي رهبريم ندارند، بلكه نيازهاي اجباري شما هستندمن و يا شيوه

حيط حزبي گامهايي است كه با پاها و ذهـن  زدن به اين كوهها و آمدن به م. برنداشتند بلكه شما برداشتيد

خود بقبوالنيد كه صاحب کنيدبه احساس،بايد با اطمينان. يدکنبايد به خود اطمينان . اندشما ايجاد گشته

اگر بگويم كه با گامهاي كدام مرده و يا ذهن كدام . ايددهکراين اقدامات بوده و در اين كارها مشاركت 

اگر انـدكي بينديشـيد خواهيـد ديـد كـه ايـن پاهـا، پاهـاي         . ايد دلگير شويدكنيد، شفكري حركت ميبي

چندمي و يا شايد هم اين تكراري دست. سخناني كه بر زبان شماست، سخنان ديگران است. ديگران است

هـاي شـما   تواند قـدم كنند، نميهايي كه در حركت اينهمه خطا ميچندمي است و گرنه قدمتقليدي دست

توانـد اينگونـه باشـد، ذهنشـان     اسـت، نمـي  P.K.Kهاي كسي كه مدعي عضويت در قدمپيشروي. باشد

اين ذهن كهنه نسل چنـدم ديگـران   . ماندگي اجازه دهدهمه به عقبهمه اشتباه نمايد و اينتواند ايننمي

گي تواند در واقعيات جنکند، نميذهني كه خالق بوده و مكررا فكر توليد مي. است كه منتقل شده است

تواند كمـي و نقصـان انجـام ايـن همـه اشـتباه در موضـوع بسـياري از         همه اشتباه داشته باشد و نميما اين

. وظايف را بازي كند

كسـي كـه   . بسيار مهم است که بتوانيد بينديشيد و به تدريج اين را به نيروي برخـورد تبـديل نماييـد   

نبايد بينديشد كه امكان موفقيت را ند، يافرينيت موفقينوعو در خود هنجار نرفتهخودت يشخصاينگونه با
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ح يصحيعني كسي كه بصورتي . ارتش و يك سازمان و واحد را ايجاد خواهد نمودکيبراي يك خلق،

. ه باشد، نبايد فكر كند كه با ديگران و يا ساير واحدها سرآغازي سـالم خواهـد داشـت   کرداز خود آغاز ن

كسـي  . ديـ نمامواخذه تواند ديگران رانبايد تصور كند كه ميدهدفرا نمواخذهموردكسي كه خويش را

ايجاد نمايد و خود را متقاعد نمايد، نبايد فكـر  خوديتيشرفت شخصيپموفقيتدر ارتباط باتواندكه نمي

فرد.شيوه من اندكي اينگونه است. موفقيت را در كسي ديگر ايجاد نمايدبهتواند ايمان و اميدكند كه مي

بـه  وخويش را ديده، ابتدا حق و حساب خويش را به خود پرداخته، ابتدا خود را متقاعد كـرده ديبااابتد

را تقبل اما طرف كوچكترين وظيفه . تواند ديگران را به اين اعمال وادار نمايدو اينگونه ميداردتالش وا

فـرد مـورد نظـر   د كه اگـر هايي ديده شدنچنان مسائل و شخصيت. طلبدو از من هم پيروزي ميکند ينم

. گذاردميمن يبرااندكي عقل سليم داشته باشد، قطعا كاري وجود دارد كه بايد انجام دهد اما آن را هم 

خـود عاقـل بينـي    . رودر ميفراتگري روستايي هم در اينجا از حيله! را دارد" ابررهبر"او از من انتظار يک 

از آن موضـوع بحـث   مهم تـر اينجا وضعيتي بسياراکنون روشنفكران نيز وضعيتي بسيار متفاوت است كه

از انحراف سياسي، در حالتهايي جدي .شوندهمه جدي ميهاي ايجاد شده در رهبريت اينتحريف. است

. رودر ميفراتنامند ـ نيز از بيماريهاي روحي ـ كه برخي آن را بيماريهاي رواني ميترو بسيار متنوع

ن آنهـا و  داعالم اينها به عنوان بيمار رواني و رها نمودنشان به معني عفو كر. تاين هم نيس،اما مسئله

کـار و  بينيد كه يك سياسي فريـب در يك لحظه مي. يك جنبه واقعيت اينهاست،به حال خود رها نمودن

پرسـت  هماننـد آفتـاب  . سـت يناي بـيش  بيچارهد که يکنيهم مشاهده ميگاهنظير شده و طلب بيمنفعت

توانيم برخـورد يکجانبـه بـا اينهـا داشـته      از همان ابتداي كار پيدا بود كه نمي. واند به هر رنگي درآيدتمي

و سركوبگري در چـارچوب  انفعال هر نوع . هستندكردستانخاص دربيماريهايتمامي اينها . باشيم

تـوان ايـن را   مي. نمايدرهبري، هم در حوزه سياسي و هم نظامي، حيات را از جوانب گوناگون تهديد مي

. اينها اوضاعي هستند كه ممکن است با عناوين گوناگون ظاهر شـوند . ناميد٢٣ضدانقالبي و يا اپورتونيسم

. تواند حاصل شـود اي كه اينچنين منحط شده، هرچيزي ميكنيم زيرا از جامعهاين را نيز غريب تلقي نمي

كه ما در پي نمايندگي آن هستيم P.K.Kجريان مادام كه زمينه اجتماعي ما اين است، پس نهاد رهبري و 

. ديواقف باشاهيمت اينبردرك کنيد؛ ديگر بايدآنهاارزش آن را دارند که

کنند، حتي بسياري از آورند، هر روز شايعه کشتن مرا پخش ميروزهاي اخير به من فشار ميآنهادر

بـوديم،  ميبراليلاگر ما بسيار. برندظاري بسر ميكه منافع متفاوت دارند در چنين انتييژه آنهاي، بومحافل

امند نجو ميكساني را فرصت. طلبي؛ تغيير جهت دادن برحسب دگرگوني اوضاع در راستاي سود شخصيجويي، فرصتاپورتونيسم؛ فرصت٢٣

.كنندكه پايبند اصولي نيستند و يا اصول خود را فدا مي
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را از بـين  دخـو ،داشتيم، خـود يماگر موضعي بسيار نابخرد . كردندطبيعتا لزوم چنين چيزي را حس نمي

ايـن  رابـر پيداست كه مـن جنبشـي هسـتم كـه در ب    . بودينميشان ضروريبرايدلمشغولبرديم و ديگرمي

اثبـات  ينـوع دهم و ايـن  نيرو و استعداد نمايندگي آن را نشان ميکنم ويمقابله مموثر بصورت ،محافل

اي نامطلوب به شيوهمسلمأانديشند؟و به من بسيار ميهستند بسياري از رفقا يبراچرا در پي دسيسه . است

کـم کـم   زنـدگي و عمـل مـا    ت يـ بردن به ماهيپواقعيت آن را خواهند فهميد، دچار گيجي شده و براي 

كار ،در واقع نهادي كه نمايندگي آنرا برعهده داريمکهاين بيانگر يك واقعيت است. شدخواهند ديوانه 

جانبـه را نيـز   كند؟ نخير، اما يك نفر در عين حال جنگي همـه شايد بپرسيد آيا با يك نفر كار مي. كندمي

يمعملمطابق آن ، مينکيمتالش. ميبرخوردارو به کار واداشتنيورسخنيياز توانا. نمايداداره مي

نواقص بسيار و آنهايي كه تالشي متنوع و پرجانبه دارند حزب را در برابر همه مبارزه توانيد ايننمي. مينما

از م، زودتـر  يـ آورديممانعت به عمـل نمـ  صاحبان مواضع گوناگون از اگر . ديهمه را به حساب آوركار

بنابراين انديشيدن . دادندانجام ميييهاكارکرد، يمبه ذهن دشمن هم خطور نيحتدشمن و به شكلي كه 

چه كسي در اين تالشها سهيم است؟ بايد اين را بـه خـوبي درك   . بسيار مهم استخودبه نقش مشاركت

شوند؟ کساني وجود دارند كه اگر به حـال خـود   ها تالش مثبت محسوب ميكدام نوع از مشاركت. نمود

بسياري از موارد كه دشمن با. د نمودنچيز را به دشمن پيشكش خواهرها شوند، با نوع تالش خويش همه

کنندهتوانيم اينها را مشاركتما نمي. اينها انجام خواهند داد،ارتش خود قادر به انجام آن نيستاستفاده از

ز بـه  اگـر اجـازه دهـيم اينهـا بـدون نيـا      . پرايراد دارنديبرخوردهايافراد يبرخاين در حاليست كه . بدانيم

تـوانيم بگـوييم اينهـا نيـز     نمي. توانيم آنها را تالشگر بخوانيمما نمي. جنگ، سازمان را از بين خواهند برد

P.K.K يي بوده و كاركنان قديمي و يا جديدP.K.Kاي احمقانه شيوههاينها كساني هستند كه ب. هستند

مودن خويش و قائل بودن نقشي براي يي تصور نP.K.Kاينها با. اندبا تمام هستي خويش شكست خورده

. کنندكاري ميفريب،خود در پيروزيها

كلكتيويسـم بـراي   ،، بيان مقاصـد خـويش  يهمکار؟ چهيعنيموضوع، مشاركت در پيروزي ن يادر 

دهنـد و چگونـه؟   ؟ چه كساني اين را انجـام مـي  چهيعنيف اجتماعي و ملياهداگيري و خدمت به نتيجه

صـورت چيـزي بنـام حـق و عـدالت بـاقي       در غير ايـن . اي گريزناپذير استوظيفهمهمروشن نمودن اين

سـوء بـا کـه توانسـته  کنـد مـي اليخگر و يا دماگوك است،طرف دست به تخريب زده، تصفيه. ماندنمي

اگر اينهـا را  . ده استکراستفاده از تالشهاي بسياري از انسانها به سياست پرداخته و معيار و جايگاه كسب 

بـر کـف   داده و مقتضيات آن را بجاي نياوريم، در حق آنهايي كـه بخـوبي كـار كـرده و جـان      ص نيتشخ

گـوييم،  وقتي از معيار، قدرت و حقوق و مسئوليت درون حزبي سخن مـي . كنيمبدي و ناحقي ميهستند، 
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در من خدمت به دشـ ،در حالتي عكس، اين. اينها و اداي حق آنها مطابق آن اهميت بسياري داردمشاهده 

ي، فـرد چـه خواهـد شـد؟ در ظـاهر    نـه يزمايـن دراختيار عمل و مسـئوليت . صفوف ما خواهد بودداخل 

P.K.K؛ امـا اعمـال و واقعيـت وي بـه چـه كسـي خـدمت        رسديبه نظر ميي داراي اختيار عمل و موثر

ي تالشـگر  دماگوك است، دروغگوست و ظاهرا بر صدها قهرمان واقعآن فرد؛ . اين مهم استنمايد؟مي

. راندحكم مي

حتـي اينهـا بـا    . معلوم شد كه اينها هرلحظه ممكن است به دشمن پناه برده و بـه وي خـدمت نماينـد   

بـه همـين دليـل ارزيـابي صـحيح      . توانند آن قهرمانان تالشگر را از بين ببرنـد ماندگيهاي خويش ميعقب

معتقـدم كـه   . اسـت اهميـت بزرگـي  وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي درون حزبـي آنهـا و اداي حـق آن   

در آمونتـان  كنم شما هـم انـدكي  ام و فكر ميرا روشن نمودهها، آناتاين اصطالحبودنرغم بغرنجعلي

جسارت و فداكاري داريد، با آن . اينها اصطالحاتي غيرقابل درك نيستند. ل وجود دارديزه درک مسايانگ

حتي دشمن من . دهممن وظيفه خود را انجام مي. من نيستاين تنها وظيفه. توانيد پيش رويدبه راحتي مي

خواهـد انكـار كنيـد امـا حتـي      تا دلتان مـي . دهمكه وظيفه خود را به خوبي انجام ميکند يهم اعتراف م

بايـد كسـي   . بايد همان چيز بـراي شـما نيـز مصـداق داشـته باشـد      . کنديمن اعتراف ميبه پر کاردشمن

اي ديگـر  راه ديگري دارد، آيا به شـيوه امرآيا اين. كند تاييد نمايده كار ميهمچون من بتواند كسي را ك

انسان وقتي نتوانست وظيفه خويش را انجام داده، مسئوليت خـويش را  توانيم همديگر را فريب دهيم؟مي

اشته و چه اي نمايد، با نمايش اينكه براي چه كسي فايده در بردبجاي آورده و از اختياراتش استفاده بهينه

تئوري بحران و يـا مطـرح نمـودن خـويش بـه      طرحبا. دهداي دارد تنها حماقت خويش را نشان ميفايده

ثابت تانبه وظايف، اختيارات و حقوق و اهدافراتوانيد پايبندي خويشنمي،نوعي ديگر در درون حزب

معني بدسـت آوردن موفقيـت   بهني؛ همچنپايبندي به وظايف، انجام عمليات در مقابل دشمن است. كنيد

مشاركت ما ايـن  زان و نوعيمقطعا بايد. بايد اين را روشن كنيم. در يك كار در برابر دشمن خويش است

. اي متقاعد كننده نشان دهدرا به ما و تمامي اطرافيانمان به شيوه

نگيرند، بايـد  رغم اين روشني، برخي هنوز حقايق را در پيش هنگامي که با وجود اين حقايق و علي

اگر بازي به راه بيندازد بايد انسـان نبـودن وي را   . كنيميمعرفنظير از خود غافل بييفردآنها را به عنوان

احترامي همه بايد به آن بيهمه ما را به بازي بگيرد؟ آيا ما نهادي هستيم كه ايناينديباچرا. اعالم نماييم

هايي، مشكالت بسياري ايجـاد  حيلهشه کردنيپي هر روز بااي است؟ برخچنين مسئلهP.K.Kنمود؟ آيا 

همانگونه كه مـن  . ارج خواهم نهاددآيا ما مجبوريم كه به آنها گوش فرا دهيم؟ به دسترنج خو. نمايندمي

او را بـا  پـس انـدازد، اگر سالهاست كه بازي بـه راه مـي  . کنم، او هم بايد آنگونه باشدصادقانه فعاليت مي
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کاري خواهـد  آيا اختيارات ما را به اجبار به دست خواهد گرفت؟ آيا فريب. خواهم انداختخشم بيرون 

كرد؟ آيا ديگر كافي نيست؟ هيچ موفقيت جدي ندارد، مسئول ريختن خون دهها رفيـق اسـت، بـه سـبب     

كـه بـه   ياديزدستگير شده و انسانهايياريبسسبب شده كه افراد،وظايفدر قبالدرستنايهابرخورد

چـرا ايـن را همچـون پيشـاهنگ قبـول      . توانند سازماندهي شوند، بدون سازماندهي باقي بماننـد راحتي مي

هاي خويشبا تحميل خواستهوپيشكش كردهياگانهيبرا به هرآننمايم؟ اگر مكررا ارزشها را چاپيده و

چه د يگر در مقابل او بايدپسو خود را بعنوان يك بيمار تحميل نموده باشد، داشته مشغول هودهيهمه را ب

كنم؟ 

همانطور كه گفتم چگونه موجوديت اينان تا به امروز تداوم يافت؟: خوريمدرواقع برخود تاسف مي

ي ورود به سـال  در آستانه. مانند وجود داشتند"كُما"جامعه بيمار، اشخاص بيمار و اوضاعي :آغازاز همان

توسعه سياسي و . ديگر كسي نبايد در وضعيت كما باقي بماند. را از وضعيت كما خارج نموديمهابيمار٩٤

اگر اين صحيح باشد، كسي نبايد در . انددهد كه اوضاع از حالت كما بيرون آمدهنشان ميP.K.Kنظامي 

من باز هم همانند گذشته برخورد نموده، تمامي خصوصيات بيمارگونه شخصيتي خود را : "صفوف بگويد

اگـر اينگونـه   " طلبي كرده، وظايف، اختيارات و مسئوليتها را غصب خـواهم كـرد  اهبازتاب خواهم داد، ج

بوده و اخراجش خـواهم  از خود غافل يفردعمل كند من نيز اعالم خواهم كرد كه او انسان نبوده، بلكه 

يـا  . دو اينها هيچگاه اجازه نخواهند داشت اسم مرا بر زبان بياورنکنميماين را چيز ديگري عنوان ن. کرد

همانطور که من دهم او نيز انديشيده، عمل كرده و زندگي خواهد كرد وگويم و انجام ميآنگونه كه مي

. ب دهـد يتواند مرا فرياگر نه نمدهم او نيز نشان خواهد داد ورا كه به ارزشها نشان ميماحترام و پايبندي

. دهد که مرا نيز فريب دهدن حق را به او نميخودفريبي او اياما، . داندداگر خود را فريب داده باشد، خو

او را ملزم آميز بودنش كودك و يا اغراق! کندآميز عنوان ميكودك و اغراقيشخصبه اصطالح خود را 

مکـر را عمـل   اين همه معيارهاي رفاقت مـا  بهپس از اينكه. مرا كودك و يا خدا تصور كندکند که ينم

اگـر  . اجازه ندارد نفهمد، نشنود و نبيندگر يآنگاه دبه ما را نشان داد، همه خصوصيات پايبندي و اينکرد 

بايـد بـرود و آن   . رقصـد ي ديگري دارد و به سازي ديگـر مـي  شود كه او دغدغهاين را بگويد، معلوم مي

. اجازه ندارد آن را در حوزه من و قرارگاه جنگـي مـن انجـام دهـد    . رقص را در جاي ديگري انجام بدهد

،"را منشعب کرده و ماجراهـاي ديگـري بيـافرينم   P.K.Kخواهم گروه تشكيل داده، من مي: "يداگر بگو

. اين سازمان هم قوانين خويش را دارد، من نيز آن قوانين را به وي يـادآوري خـواهم نمـود   د بداند کهيبا

، اگـر  خـويش را دارد خـاص  حزب اصـول كـاري   . اگر آنگونه عمل كني، پس قوانين را مدنظر قرار بده

تـان نيسـت كـه مطـابق ميـل      اينجا ملك پدري. را به بازي بگيري، آن اصول را بكار خواهيم بستيمورد
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اگر تهديد به . طلبي پيشه نماييد، ديگر بايد بدانيد كه اينجا قوانين خود را داردو راحتد يکنخويش عمل 

كنيد كه خويش را اگر تهديد مي. ما هم مطابق اين يك شيوه تعقيب را داريم! كنيد، بگريزيدگريختن مي

مـا در مقابـل ايـن نيـز تـدابير خـويش را اتخـاذ        ! و يا نابود خواهيد كرد، بكنيدديزنيمكاردر ينا توانبه 

! ديد، آزاد هسـت يادامه دهبازيبهترياگر بخواهيد بر آن سرپوش گذاشته و با روشهاي ظريف. ايمنموده

! شما را برمال خواهيم نموداعمال،ميدارنيز تشخيص اشخاصي نظير شما رااما روش 

ماند راهـي اسـت   ميکه يزيچ] غير از اين. [بيمار جامعه اينگونه هستنديهانتايج بازتاب شخصيت

همانگونـه كـه از آب و هـوا و نـان خـود دسـت       . پس بايـد بتوانيـد انسـان شـويد    . ناميمکه انسان شدن مي

بايد پيوندهاي آن با مبارزه و حـزب را در  . ت انساني نيز دست برداريدداريد، نبايد از زندگي باحيثيبرنمي

را آسـان تصـور   P.K.Kآيا يك زندگي باحيثيـت و زنـدگي بـه عنـوان يـك عضـو       . خود ايجاد نماييد

و در راه کنـد  يمحاسـبه مـ  بود، آيا كسي چون من كه كوچكترين كار را دهها بار نموديد؟ اگر آسان مي

كـرد؟ آيـا   دهد از هفت سالگي بدين سو اينچنين خودسـازي مـي  اي بزرگ انجام مييك تكه نان مبارزه

در همـه همـه در حـال يـك حيـات بـوده و ايـن      جنگيد؟ آيا شخصي كه ايناينگونه زندگي كرده و مي

خورد؟ آيا بـا  و شخصي كه با جهان به مخالفت برخاسته، در برابر شما فريب ميقرار گرفته تهديد معرض

!؟ اندكي فهيم باشيدمايت ممكن است خويش را به دست شما سپرده و به بازي گرفته شوگريه و شك

چيـز را  ؟ چـه شـکل گرفـت  كه در مقابل شماست چيسـت و چگونـه   )ينهاد رهبر(اتوريته و نهادي

، آيا اين هيچ تفاوتي بـا اعتقـاد   ديفرض کنرا به جاي خدا )رهبر(اگر ويپذيرد؟چيز را نميپذيرفته و چه

اي از نگرش رئيس ببريد؟ اين در حاليست كه ما هزاران بار ك روستايي به خدا دارد؟ آيا توانستيد فايدهي

قـبال  . نه مطابق ميل تو بلكه مطابق واقعيات ما، زندگي خـواهيم كـرد  . نخواهيم شدمثل آنهاگوييم كهمي

ار از كجـا آمـده؟ تمـامي    ، امکانات اين کـ ٢٤"مخصوص به خود را داردروشهر فرد شجاعي: "گفتندمي

برو و . چنين شجاعتي و چنين کار کردني پذيرفتني نيست! رباييامکانات از آن من است، اما تو آن را مي

در اين موضـوعات نيـز آزادي   ! خواهي عمل کنکن و آنگاه هرگونه كه ميفراهم کار را يبرايامکانات

.پندارندت کار، استفاده از آن را آزادي ميوجود دارد اما برخي بدون آگاهي از محل تامين امکانا

چگونه برخي از ارزشها را . كار كردمطوردانند كه من براي به دست آوردن يك تكه نان چهمه مي

را به يطلب بيشترمآنكه حق بدونتواند اين را بپذيرم؟ چه كسي ميچرا به چنين دزدهايي تقديم كنم و 

در را داشـته باشـد،  ييهـا و مسئوليتاتاختيارتوقع تواند سي ميچه ك. اد باشديش زيهاورد، طلبآدست 

" هر شخص شجاعي شيوه ماست خوردن خود را دارد"آمده است که به معني Her Yigitin bir Yogurt Yiyisi Vardirدر متن اصلي ٢٤

."داردهر کس روش مخصوص به خود"معني المثلي در زبان ترکي بهضربميباشد؛ 
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اي هستيد و در واقع مطابق آن نيـز  قبول دارم كه هنوز جوان، خام و غيرحرفه؟ستيکه مسحق آن نيحال

که از ارزش و احتـرام  يزانيبه متوانم با هركسگرنه ميابينم، حتي يادآوري مسئوليتها را چندان بجا نمي

شگفت اوضاع . مين کار را بکنياو بايد هم بتوانيم آن را به او بشناسانمبه بحث پرداخته ودار باشد،برخور

هـيچ  انجـام  دست گرفتـه، بـدون   در به وجود آمدند، يك فريبكار اختيار صدها قهرمان تالشگر را يآور

تنها رياسـت  نهاين.كند موثر واقع شودمن سعي ميسوء استفاده از و بدون صرف چيزي و حتي با يكار

. براي ماستهممعضلي بزرگعامل بلكه ،يك بورژوا و ارباب بر سر ما

خـواهيم رفيـق خـود را بسـيار     آمـاده هسـتيم، مـي   کامألما فروتن بوده و تا آخرين حد براي رفاقت

ي خود هاخواستهن ينچنيل ايبه جرأت، حق تحميئت که کسين مهم، عبارت از آن هياما اببينيم درستکار 

. اسـت معنـي ن يهمد، به ياپيشه كردهآگاهانه و ناآگاهانه برخوردهايي كه بسياري از شما . روا بداند را به

در كـه بـا دسـترنج    باشـد يمهاي متقابليتالشنيهمچننشده ويکيبرخوردهايي كه با آموزش وهدف 

بيگانه اندي است و اينها اشغالگربه معناي دزآن کار، پس بنابراينز استينامربوط نيحتوست يتعامل ن

است حاصليجنبشP.K.Kدقيقا عكس آن، نگونه است؛ يت جنبش آنها ايتوان گفت ما هيو م. هستند

. نمايدكه از بسياري خصوصيات انساني محافظت ميحاصل ها و در کنار آن همجنبشي استهادسترنج

دركـي متفـاوت خواهيدداشـت؟ هـزاران بـار      چطور.بزنيدجدا از آن توانيد دم از ناآگاهي و آگاهي نمي

. حقيقت را بر زبان راندم

آلمانهـا در رأس  . است] موضوع فوق[ن يطبق همدر واقع بحث در مورد ديكتاتوري و دمكراسي نيز 

ما در. چه ديكتاتوري هستم،منشخصاروپا به اصطالح در پي آن است كه ثابت كند. اين مسئله هستند

ک يـ به مشـابه  يولكنيكشي كمك ميهايت به اين نسلاسلحهانواع و تو با م يروبرواي كشنسليبا نوع

ما را كه با هـزاران تـالش و كوشـش در راه موجوديـت     کهيدر حالشود،ديكتاتوري محسوب نميکار

از دست! عاقل باشيد! كنيد، ديكتاتور اعالم ميميدارو سعي در ايجاد اتوريتهم يکنيميك ملت مبارزه 

ديكتاتوري برداريد، چه كسي عامل قتل عام و چه كسي مدافع انسانيت است؟

توجه كنيد، . سم را حاکم ساختهيدأ فئوداليآپو دردرون سازمانم شد:گفتمي٢٥M.H.Pيك عضو 

فهميم كه نه تنها براي خلق كردسـتان بلكـه   ميM.H.Pاز اقدامات يك عضو ! استM.H.Pگفته اين 

٢٥Milliyetci Hareket Partisi(M.H.P)رئـيس آکـادمي جنـگ ترکيـه آن     "سرهنگ آلب ارسالن تـورکش "حزب جنبش ملي پرست که

٢٠٠٢کـه در انتخابـات سـال    اين حـزب  . ترکهايي است که به گرگهاي خاکستري مشهور هستندياين حزب پيشاهنگ جنبش فاشيستهرا بنيان نهاد

د از کانون هاي فاشيستي در ترکيه اسـت کـه مخـالف سرسـخت تحـوالت دمکراتيـک بـه شـمار         شکست سختي خور" يدولت باخچه ل"به رياست 

. ميروند
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اجـراي  "اين در حاليست كه اينهـا از  . انديشدانديشد و چگونه به آن ميچيز مينيز به چهبراي خلق تركيه 

" عصر٢٦خطرناكترين كمونيست واستالينيست"، از طرف ديگر ما را به عنوان دنيگويم" فئوداليسمد يشد

تجزيـه و  صاحبان اين نگـرش كـه  . دهداين نيز كار آنهاست اما يك واقعيت را نشان مي. نمودندمتهم مي

مـان و  محافظـت مـا از ارزشـهاي ملـي    يهـا ، نيروياندهيك خلق را در دستور كار قرار دادکامل نابودي 

" ديكتـاتوري سـهمناك  ينـوع "خلق و نيروي اتوريته ما در اين موضوع را به عنوان ک يارزشهاي حياتي 

زيرا بسياري از افراد درون حزب . دنبايد حقايق را از برخي جوانب به شما نشان دهلذا نمايند، ارزيابي مي

. رانندترين اشخاص به ما نيز چنين جوانبي را بر زبان ميو حتي نزديك

آشـكار اسـت   . بينيم كه چه شباهتهايي با همديگر دارندمقايسه فاشيسم آلمان با فاشيسم ترك، ميبا 

انده را مورد خطاب قـرار  مانسانهاي عقب. چه كسي بوده و در خدمت چيستيبراكه عمل و اتوريته من 

هايي كـه  نمايند، بردهاند، آنها كه در انقالب مشاركت نميتمامي آنهايي كه در تنگنا قرار گرفته. دهندمي

ها، همه كساني كه آنهـا  النفستاثير قرار دهند، صاحبان منافع، ضعيفتوانند آنها را تحتكنند ميفكر مي

دردر پـي سـهيم شـدن   بدون تـالش و کوشـش  بورژواهايي كهنيمهتوان رفرميست ناميد، بورژوا و را مي

.دهندمنافع ملي هستند را مورد خطاب قرار مي

دهم اينها اين عهد را پايمال اجازه نمي. امها و افراد جامعه خويش بستهصخرهمن عهدي با سرزمين و 

نهـا را  کـس آ نمـي دهـم هـيچ    ، اجـازه  ماندهيبجاهمه شهيد نزد مناينيهاو وصيتاتخاطر. نمايند

شـان نيسـت در ايـن حـزب جـاي اشـغال       اي كه حـق دهد برخي به اندازهچه كسي اجازه مي. پايمال نمايد

اگـر شـما   . دکرخواهيم ادارا هاهو خاطرهاوصيتآنحقوقوكنيم حقتا زماني كه زندگي مي. نمايند

حق و حقـوق  است؟يد به چه معنيشهيطرهخاووصيت . نيز صداقت داشته باشيد بايد اين را درك كنيد

توانيـد توانيد ادعا كنيد كه به نوعي ديگـر مـي  نمي. ؟ بايد اينها را درك نماييدها هستگردن چهمقاومت

دربـاره همانگونـه كـه  . جنـگ را درك كنيـد  يتا حددر اين موضوع بايد. ديبگذارانسرازرا ن موارديا

داخلي نيز بازخواهيم گفت و آنها كه به همان ساز ب گران يتخرراي آلمانها و تركهاي فاشيست گفتيم، ب

!رقصند خواهند فهميدمي

، بازي و مبارزه خود را به شكلي يمن در زمين بازي خود قدرتمندم، هر روز با اتخاذ همه نوع تدبير

. ين به چـه معناسـت  بايد بدانيد كه ا. ، اينگونه خواهد بودزنده باشمتا زماني كه . دهميبرد مقدرتمند پيش

حتـي دولـت نيـز    . ديـ چـه گفـتم عمـل کن   بايد مطابق آند يحزب مشارکت کنيد در کارهايخواهيماگر 

نظامي و خشونت يعملکردهاين دومين دبيرکل حزب بلشويک اتحاد جماهير شوروي و رئيس جمهور آن کشور که لطرفداران ژوزف استا٢٦

. مشهور هستنديبار و
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خواهي موفق شوي؟ اين در حاليست كه تو ميآنوقت چاپيدن و ربودن موفق شود، استفاده از تواند با نمي

،سـالگي مـن  دوران هفتهمان از . كنميام كار نمبازانه و يا روابط خصوصيمن با استفاده از روابط رفيق

هاگفتهاين. با اين نشان دادم كه در كجا و چگونه جنگيدم. پيدا بود كه چنين برخوردهايي نخواهم داشت

بدان جهت بازگو كردم كه عميقا انديشيده و بدانيد چه معنـايي  بلکه ؛گويمنمييسازظاهريصرفأ برارا 

من نيز . گردانددر كردستان مطرح نمايم، چنين برخوردي را مقتضي ميخواهمفعاليتهايي كه من مي. دارد

مند است، روش عالقهكسي كه به آن . مدهميبردو آنگونه پيشتازمو آنگونه پيش ميخواهم شد آنگونه 

بـدين  . كـنم كنند اما باز هـم پافشـاري مـي   آن اطالق ميهرا بيهر عنوانبرخي . همراه شودتواند با منمي

كنم كه برخي از اعضاي به اصطالح بلند پايه ما و يا برخـي كادرهايمـان در   مجددا بر آن تاكيد ميجهت

. آورندسطوح گوناگون، داشتن برخورد و موضوعي كه اين واقعيات ما را هيچ مي انگارد، هنر بشمار مي

.به سوي مورد صحيح بكشانميکمخواهم فشار آورده و ميبه آنها اندكي 

نخواستيم كه به ميدان بيايد و تاكنون برخوردي اينچنين با هيچ كس نداشتيم، امـا چنـان   ما از كسي

بـراي  . نابودي پيش خواهنـد رفـت  مرحلهاند كه اگر مانع برخي از آنها نشوم تا خويش را به روياها سپرده

امـا  .ميدهيقرار مديتا اندازه مورد انتقاد شداينكه به سوي نابودي نروند، جهت به خود آمدنشان آنها را

را هـم سياسـت تلقـي    يله گريآن حزنند و زياد ديده و به حيله دست مياز سر خود حتي آن را نيز آنها،

بـه را بـا قائـل شـدن   امـر توانيد ايننمي! گوينداينها به دعايي كه مستجاب نخواهد شد آمين مي. كنندمي

بنام ارتش . ديهستداشتن جنبشي ارتشيخواستار .ماهيتي براي خويش و طلب نوعي از کار ايضاح نماييد

اصوليهاي خـويش بـه سـوي مـرگ     با بي،ندديورزو من اطمينان ميP.K.Kبسياري از جواناني را كه به 

توانيـد مقاومـت نماييـد؟    چنـد سـاعت مـي   شما را مورد محاسبه قرار دهـم، اينهابخاطراگر من. فرستاديد

؛ ايـن را دار سـاختم يـ پامن اعتقاد خلق به . ه و پراكندن خلق بكار برديدتجزييبرابسياري از اختيارات را

از اين استفاده اما آيا حاضر هستي تقاص خلقتو براي پراكندنيول.دسترنج خويش ايجاد نمودمخود، با

ين اضطراب ناشي از متهم بودن نيز به ا. ماهرا پس بدهي؟ هنوز اينها را به كسي يادآوري ننمودکارهااين

من كارهاي آموزشي را از هفت سالگي آغاز كردم، اما تـو انسـانهايي را كـه بنـام رهبريـت و      . دليل است

هـر  چـون از ايـن آگـاه هسـتند،     ن افـراد، يـ ا.بـري اند، در يك آن از بين ميفرماندهي آموزش داده شده

ن را آزادي عنـوان  اين هم چيـزي اسـت كـه آ   وزنندميدستو رفتاريانفاذ کرده و به هر نوع يموضع

. كنندمي

. متوجـه ايـن باشـيد   . اند و بايد به آنها فرصتي بـدهيم گفتيم كه جوان هستند و چندان آموزش نديده

بـه آمـوزش و تجربـه نيازمنـد     . استاشخاصيبراتمامي كاري كه انجام دادم، باز هم قائل شدن فرصت
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تـوانم حـدس   كنم وگرنـه مـي  ه آن ارائه ميتمامي نيروي خويش را براي اين صرف كرده و در را. هستند

انـدكي مطالعـه كـرده و سـطح     . مشاهداتي هـم دارم کارها ارزد و براي اين بزنم كه اين فرد چند پشيز مي

اين . ص دهميتشختوانم نيك، زيبا و زشت را از همبا عواطف خويش مي. امافتهيدست معيني از ادراك

نساني ساده تصور خواهي كـرد و خـود را هـم بسـيار عاقـل بشـمار       را هيچ خواهي انگاشت، ما را همانند ا

ن گفتهياست، در مقابل ايشرمندگيبسيجاگويم اما آيا اين در شأن شماست؟ وقتي مي! خواهي آورد

هـا فريـب   تواني ما را با ايـن حيلـه  آيا مي! كوركورانه و يا گريان وارد خواهي شديهاجسارتيبه فضا

موارد مشارکت در برخي د يآورم که بتوانين خاطر بر زبان ميبه اكنيد، تمام اينها رادهي؟ اما اگر توجه

حقايق اساسي، اداي حق و حساب آنها، خواستن تقاص آن، صرف تالش الزم براي آن و : د، از جملهيکن

نمـايم  كسب نگرش و بويژه بنيادهاي كاري آن از طرف شما را دعوت به كسب شخصيت و موضعي مـي 

بايد چيزي را كه از شما انتظار . اين نيز برخوردي بجا و مناسب است. تماما قابل قبول باشدن بابت ياز اكه 

ايـن اقتضـاي اولـين    . اين قطعا به نفع شما نيز خواهـد بـود  . نشان دهيدراخوديروينرود، در حد توان مي

يابيدسـت است و در تالش برايقتضاي موردي كه اليق شما:ايدگامي است كه در راه اين دعوي برداشته

از يك نظر اين . شودبه نوعي ديگر بجاي آورده نمي،ايدآن هستيد و شخصيت خود را وقف آن نمودهبه

. باشداحترام شما براي خود و همچنين احترام ما براي شما نيز ميينوعيمهم، اقتضا

.شوديميشرفت کاريسبب پموضع آزاديخواهانه موضعي است كه 

مباحـث  تعـداد اين ما هستيم که به اندازه-را دارديبحثانجام هرتوانآزادانهسازماني هستيم كهما

مضمون ايـن مـواردي   . نماييمپيشاهنگي ميزاني، به همان مرويدادهاي مناطق کاريدر مورد دمكراتيك 

. بر درك آن نماييداگر تاكنون درك نكرده باشيد، سعي. كنيم، بيانگر ارزش بزرگي هستندكه بازگو مي

. در اين پيشروي گامهايي برداردمورات،هركسي به سهم خود با برعهده گرفتن برخي ا

در تمـامي  ،١٩٩٤بـراي سـال   يسـرآغاز همچـو  براي اينكـه عهـدي کـه بـراي مصـمم بـودن بسـتيم        

و -ودشـ مربـوط مـي  حـدها اوبه همه موارداينکه-رمهاي حزبي و واحدها معناي خويش را بيابدوپالتف

هم مجبور به اين هستيم . كنيماينها را بيان ميند، ينمابراي اينكه دراين موضوعات قطعا پيشرفتي نيهمچن

كار نيز تنها وظيفه من نيست، وظيفه همه پيشبرد. تواند اين را تحمل نمايدما چنان است كه ميمرتبه و هم 

موضع آزاديخواهانه موضعي اسـت كـه   . تي مورد بحث ما نيز اين موضع اسموضع آزاديخواهانه. ماست

درک دعوتي بـراي  نيهمچنآزادي فرصتي براي تنبلي، شكست و بردگي و. بردكار را به نوعي پيش مي

روشن نمودن گـام آغـازين   همانابرداشت صحيح آزاديخواهانه،ينوع. نيستها و رها كردن كارنکردن 
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اي بـا تـالش و مبـارزه   ها آن، نهيزمك گام و ايجاد برداشتن ي.استبينيموردي كه براي خود مناسب مي

فـرد يـك بـه مشـابه   خـود را  . بايـد معنـاي صـحيح اصـطالحات را درك كنـيم     . گـردد يممکن مـ معين

دار يـ پازنـده و خاص يهنوز هم طرفکنم کهيميتقلكننده در تمامي مباحث در شرايطي برابر مشاركت

به خوبي قابل که-ردکه كوچكترين فشار وجود ندانکهيانيحدر. ميهستمشاركت آزادانه در زندگيدر

حتي . نمايمزندگي را نيز ارائه ميشبرديپدر سطح پيشاهنگي برايخاصرداايجاد مونهيزم–درك است 

چنـين  نکـه  يايبـرا . رمي، خود را سالها وقف اين امر نمودموبراي فراهم آوردن شرايط ايجاد چنين پالتف

توانم آن حياتي را كه مينمونهوبخرج دادهيميعظتالشيباشد،يکار کرديهاهجنبيدارارميوپالتف

.اگر اينچنين باشد، حداقل لياقت اين را نشان دهيدپس . دادمهي، ارارا بسيار صبورانه و خردمندانه بنامم

برداشــت؟ تصـميم بـه اســتفاده از ايـن فرصـتها و عــزم بـه گــذار از      ميعظـ تــوان گـامي چگونـه مـي  

قـبال برخـي گروههـاي    . شـود هاي جدي خويش طبيعتا موضعي صحيح تلقي مـي ماندگيها و بردگيبعق

را كه بـا هـزاران مشـکل آنهـا را ايجـاد      افتهيپيشرفتن يوجود داشتند كه تخريب چند٢٧ـ شوونسوسيال

ه در حد چند آزادي را کيها نوعنهيزمخواستند مي. نمودندنموده بوديم به عنوان آزادي بر ما تحميل مي

حتـي  {. كلمه بوجود آورده بوديم، از دست ما گرفته و اين را با فريب به عنوان سوسياليسم جلـوه نماينـد  

يمشـابه نـوع  بـا خدعـه بـه    -بوديمدهيآفرغصب پيشرفتي كه مطلقا با رنج خويش آنرابانمودندسعي مي

د و ما آنها ننمايارد چيزهايي را تداعي مياين مو. }به ما بقبوالنند٢٨يتاقتضاي سوسياليستي سازماني لنينيس

تحت نام مـيهن دوسـتي و گـرايش    رانيز تمامي ارزشهاي ملي٢٩گرايي ابتداييملي. را پشت سر گذاشتيم

اين كار را همانند تـاجري بسـيار   . كردرا تحميل مين عملکردها يدارد هميم ميتقدملي كردي به دشمن 

ي گرايش تاثير ايدئولوژي کماليسم و از راه فريب و ترفندهاي دولت به دنبالهترک تحتچپ شوون، منکران اصل خويش؛ گرايش چپ٢٧

دوستي از طرفداران سرسخت ميهن{در ترکيهشوونيچپ گراها. اهيت خويش را از دست دادندانکارگراي فاشيستي ترک تبديل شده و م

.}روندهاي ضد كردي به شمار ميارگراترين محفلرغم ادعاي داشتن موضع انقالبي از انكو عليددنبومتقلباکردي
ستي، كه مشهور به لنين رهبر انقالب اكتبر و بنيانگذار اتحاد جماهير شوروي كموني) ١٩٢٤-١٨٧٠(منسوب به لنين، ويالديمير ايليچ اوليانوف ٢٨

در انقالب را حائز اهميت توي آورد و عامل ذهنياقتصادي به اختيارباوري ريكرده و از جبرباوربه وجود آوردهتحوالتي را در ماركسيسم 

وي تئوري امپرياليزم به عنوان . ورزيدها تاكيد ميدانسته و بر نقش سازمان و كادرهاي پيشاهنگ جهت انقالب و پر كردن خال ايدئولوژيك توده

يسازمانهاي لنينيستي نوع. ان سرخ مسكو قرار دارداكنون در موزه ميدي وي همجسد موميائي شده. داري را نيز وضع كردآخرين مرحله سرمايه

اکثر احزاب امروزي نظام خويش را . شوددر مقابل افقي نام برده ميياز سيستم سازماني هستند که در مباحث مديريتي از آن به سازمانهاي عمود

سازماني عمودي به سيستم سازماني و مديريتي افقي پس از تحوالت استراتژيکي از اين سيستمP.K.K. انداخذ کردههاي لنينيستياز سازمان

کنگره خلق کردستان باالترين ارگان آن . سازماندهي شدندهاي کردمونکه ياتحاديعني " لين کوردستانکوما کومه"گذار نمود که تحت عنوان 

. باشدمي
گرايي که نقاب نوع ابزارشدگي مساعد است، عشيرههمهپخته نشده که محصول پيشرفت اجتماعي نبوده و وارداتي است و براي گراييملي٢٩

. زندملي به خود مي
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کردند اقدام ما در سعي مي" دمكراسي"صاحبان كدام نوع از . رداختپيمتجارت خونبهبد انجام داده و

چه بـود؟  P.K.Kواقعيت چگونه بود؟ بازتاب دهند؟ محيط ما " اقدامات خطرناك"برابر اين را به عنوان 

و سوسيالسيم را نه تنها در سطحي خود بايد بتوانيم جنبش حافظ دسترنج، خصوصيات حزب سوسياليستي 

سوسياليسم بيانگر داشتن تالشي معين و در عـين  . درك كنيم،نگونه به صورت محسوستئوريك بلكه اي

بايـد  . گيري يعني ثمـره آن اسـت  حال يكي نمودن اين تالش با ساير تالشها و در نتيجه نيرومندي و نتيجه

. تدهندــ نيسـ  بسـياري انجـام مـي   آنچـه،  هماننـد  و تـاريخ ـ  نـه گفتـه   يدر زمينقـاط سوسياليسم کهبدانيم

تالش مشترك، داشتن موضعي مشترك و نظـارت بـر   . شودسوسياليسم برخوردهاي داوطلبانه را شامل مي

ه يـ داعاگـر در سـخن   . ايـن تعريـف سوسياليسـم عملـي اسـت     . استمواردآن است، دفاع آگاهانه از اين

يعتـا نيـازي   طب. هيچ است،سوسياليسمنوعآنآنوقتولي موضعي عملي نداشته باشي،داشته، سوسياليسم 

نيست با ارائه صدها مثالي كه وجود دارنـد در پـي نشـان دادن شكسـت نگرشـهاي سوسياليسـتي اينچنـين        

.برآييم

شـدند،  شما كه پي در پي ايجاد ميکردنبحثييتوانادرك وزان يمبا توجه به ،آموزشدر کنار [

از تمـام جوانـب در   P.K.Kوه در مورد چگونگي شيوه اين امر، بويژه نشان دادن نيروي برخورد بـه شـي  

در ايـن  هـا يابيـ ارزتمـام جوانـب و بـراي ايجـاد آن    دردوران پيش رو، در صورت لزوم ارزيابي مجدد

بايد جهت بحـث در مـورد ايـن مسـائل جسـارت بسـياري       . ]اي صحيح برخورد نموديمچارچوب به شيوه

رم و هر واحد مربوطـه،  ويد در هر پالتفبا. شماست و هم نياز حزبيهانيازازيکيهم،اين. داشته باشيد

همچون يك سوسياليست، همچون يك جنگجو و به عنوان يك سازماندهنده، نشـان دادن حساسـيت در   

و به همان ميزان به عنوان يك ستهيبدان نگرتنها به چشم يك نياز بلكه به چشم يك حقمورد فعاليتها را نه

. ي آوريدآن را بجاات يد و مقتضينماوظيفه ارزيابي 

شـما در  . اندكي با مثال بازگو نماييم، شايد بتوانيد درك كنيد،اگر وضعيت شما را با اين برخوردها

رهبري را مورد بحث قرار داده و سـعي در درك درونـي آن   . با رهبريت رو در رو هستيدP.K.Kحوزه 

بيشتر از نان و پسهيد كرد،يي زندگي خواP.K.Kکنيد كه به عنوان يك اگر اندكي ادعا مي. نماييدمي

بايد بتوانيد هم از نظر تئوري و هم عملي و هم از نظر معنوي و هـم مـادي از   . آب و هوا به اين نياز داريد

ينـوع كنم؛ اگر خـارج از ايـن   بيان ميP.K.Kمن اين را براي حوزه . اين فرصت بخوبي استفاده نماييد

ايد، بايـد  اما اگر وارد اين حوزه شده. ترجيح ديگري است،آزاديخواهي جداگانه وجود داشته باشد، آن

. ديآوريبجامقتضيات آن را 
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عيني به دست بگيريدـ وجود داشته باشد، اگر يخواهيد آن را واقعيتاسلحه ـ كه ميبه ناماگر ارزش

آنوقت را داشته باشيد، اگر اندكي انسجام حرف و عمل داشته باشيد، P.K.Kاندكي طلب كار تحت نام 

يعنيعدم درك اين و حتي عدم توجه به آن. قبل از نان و آب به تالشهاي ما نيازمند باشيدامکان دارد که 

؟ ديستيل نياحترام قاياندکP.K.Kازيقائل نيستيد، آيا براي يادP.K.Kآيا اندكي ارزش براي . مرگ

را در عمـل بصـورت بسـيار محسـوس     توانيم ايـن  مي. بنابراين وضعيتي خارج از اين به معناي مرگ است

توانيد اينجـا  توانيد دست به اسلحه برده و به كوهستانهاي كردستان برويد بلكه نمينه تنها نمي. مينشان ده

توانيد دو كلمه بر زبان رانده و اگر از خارج آمده باشيد، به نام وطن و خلق خود نمي. دو قدم هم برداريد

توانيـد تئوريسـين شـده و    تنهـا نمـي  نـه . توانيد اين را انجام دهيـد نم كه نميکادعا مي. به كوهستانها برويد

دانـد كـه   كند، مـي كردستان كار مييهاهپراكتيسين گرديد بلكه در حال حاضر كسي كه در تمامي عرص

حتي بـدون مـن و بنـابراين بـدون تجربـه و بـدون آگـاهي از        . صورت دهدتواند هيچ كاريبدون ما نمي

. روديش نميپنهادهاي سياسي اساسي كارياصطالحات و

بودن برخي موارد و معناي اغماضدليل غيرقابل ،بايد بسيار بخوبي بتوانيد از راه آموزش و تجربيات

پيوند آن با آزادي را به رفقايمان نشان داده و قطعا از ، ـ فراتر از ديدن آن به صورت فيزيكي ـ  آنتاريخي

گـويم؛ مـن   مجددا مـي . ديدرک کنن را در ذهن خود حك كرده و يا آنگونهمعناي آن آگاه نموده و اي

به مثابه اما شما قطعا نياز داريد، . ها به معني افزايش بار استندارم، پايبنديافراداحتياج چنداني به پايبندي

.ستشخص چندان مهم نيست، موجوديت و يا عدم موجوديت من چندان مهم ني. نهاد احتياج داريدينوع

. ي ماستنهادينه شدن نياز هزار سالهبلکه

ما : "گويندكه ميهستندما در حال مبارزه هستند معلوم است؛ كساني در کنار احتياج آنها كه هر روز 

كنتراها و مزدوران محلي كه از جبهه مقابل به مـا حملـه   به يازيم دولت نياگر نباشحتي ["به تو نيازمنديم

چيست؟ اين تنها براي كردستان مصداق ندارد؛ ٣٠"امتياز آپو. "]نها مزد بدست آورند،ندارد که به آكنندمي

بسـياري از  . ننـد يمبمـا تيضدالمللي امتياز خويش را در حياتتمامي نيروهاي ترکيه و حتي نيروهاي بين

بي بـه يـاد   به خـو . خواهند مقام را از دست من بگيرندسازمان با توجه به نياز آنها به من ميدرون اشخاص 

بـه  خودگويند براي پيشرفتمي. من استفاده كندتيموفقازد يباگفت براي توانمند شدندارم؛ كسي مي

، آنگـاه فايـده خـويش را در نـابودي كامـل مـا       ابنـد يازشان دست ينگذارم که به نهر وقت. تو نياز داريم

٣٠APO Primiکار عليه يکه در ازايامتيازP.K.Kدولت ترکيه اين امتيازها را به کشورها، اشخاص و سازمانهاي مختلفي . بخشيده ميشد

.استفاده مينمودندياز چنين امتيازP.K.Kبا تهديد به همکاري با اکثر کشورها. قراردهاي بزرگ تجاري در اين چارچوب بسته ميشدند. ميداد



٩٩

كاش اين مبارزه اندكي ادامه پيدا كند ":گفتمي٣١دميرل. لنديدخاحزاب تركيه نيز در اين مسئله. ندنبيمي

در خـود تـاثير شـدن  اوزال بـراي ممانعـت از بـي   . بود٣٢، مقصودش اوزال"تا بتوانم رقيبم را شكست دهم

يکننـد، ولـ  يجلـوه مـ  جالب ن حدي، تا ارغم اينكه تمامي اينهاعلي. در پي تماس با ما برآمد٣٣"چانكايا"

. ، به معني ناآگاهي از الفباي سياست استي، در زندگ]رهبريت[خياز نهادينه شدن تارييخبريهرنوع ب

دعا در اين كار گرفته تا دستيابي به پراز برداشتن گامي . باشيدمنسخن پايبندحدخواهم كه درنمي

نيدر حـ با آن، با آگاهي از لـزوم ايـن و پيشـروي   موافق آن باشيد و چه مخالف پيروزي، چه ن يم تريعظ

واقعيتي آگاهانه و يا عيني، براي سالمت شخصيتي و كار مفيد، پيـروزي شـرطي اساسـي    ابه به مثايدرك

ممكـن باشـيد، ايـن    راهکـار  اگر در پي گذار به هر نوع . هستيدروبه رو يهايبا دشواردر اين مورد . است

حساس غيرمانده و كه چقدر عقبشوديد و ثابت ميمجنون و از خود ناآگاه هستييانسانهادهدنشان مي

نشان دهند، حتي كودكـان هـم   از خودتوانند شخصيتهايي اينچنين غيرسياسيتنها كودكان مي.ديباشيم

. دركي سريع دارند

گـاه بـه يـك    که تواند اين فايده را داشته باشدئاليسم ميايده. ال شدن را به كناري بگذاريدبايد ايده

. بدون آگاهي چنداني از بنيادهاي علمي آن مفيد است،ارزشايمان به يك البته،ديمان داشته باشياارزش

ايمان، با توسل به كار تنها انجام چيز تصور كردن، ئاليسم را همهايدهوكلي به کنار نهادن حقيقتطوراما ب

اي ندارد رود و اين نه تنها فايدهميشيپ٣٥و نفي علم و ابژكتيويسم٣٤فاناتيسممرتبه گردد كه تا موضعي مي

اين جنبه اكثـرا در واقعيـت انسـاني مـا وجـود دارد و همـه آنهـا نيـز         . شودلكه خطرناكترين گمراهي ميب

با ــ من نيز آنگونه آغاز نمودمييجوحقيقتحس بدون دستيابي به هدانند کهمه مي. خورندشكست مي

٣١Soleyman Demirelعدنان مندرس"جمهور تركيه؛ از مهندسان تحصيل كرده در آمريكا كه بعد از اعدام سليمان دميرل، هشتمين رئيس "

حزب دمكرات Demokrat Partisi(DP)رس در حزب متبوعه مند" جمال گورسل"در جريان كودتاي پايان دهه شصت توسط ژنرال 

وزيري حزب عدالت را تشكيل داده و به سمت رهبري آن و نخستAdalet Partisi(AP)جايگاهي يافته و سپس بر بستر حزب مذكور 

ت را حزب راه راسDogro Yol Partisi(DYP)توسط ژنرال كنعان اورن و انحالل حزب عدالت، ١٩٨٠تركيه رسيد، در جريان كودتاي 

جمهوري ارتقا يافت و وزيري به رئيساز نخست١٩٩٣جمهور تركيه در سال تشكيل داد و هنگام مرگ مشكوك تورگوت اوزال هفتمين رئيس

هاي مشهوري است كه جهت در دست نگه داشتن قدرت، گوش به زنگ بودن وي براي ژنرالهاي از چهره. سپرد" تانسو چيللر"رهبري حزب را به 

استعام زد تركيه زبان
وي حزب مام ميهن را تشكيل داد و به حكومت . كرده آمريكا بودد اهل مالطيه و تحصيليهاكرازجمهور تركيه كه تورگوت اوزال، رئيس٣٢

جنگ ويژه به طرز مشكوكي به قتل رسيدعامالن توسط P.K.Kپس از قبول مذاكره با ١٩٩٣در سال . جمهور شدرسيد و سپس رئيس
٣٣Cankaya Koskuکاخ سفيد"که به تقليد از چانکايا، کاخ رياست جمهوري ترکيه در پايتخت آنکارا با نمايي به رنگ صورتيکاخ "

.کاخ صورتي مينامندPenbe Koskآمريکاييان آن را 
تعصب کورکورانه آميز، اعتقاد تعصبفاناتيسم؛ ٣٤
.نگرده از نظر حسي به حقايق مياي کآليسم ابژکتيف، فلسفه، ايدهگراييابژکتيويسم؛ عيني٣٥
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در موفقيـت مـا در   . يمآغاز به کار نمودم و به تدريج علمي شده و حسـاس شـد  يئالدهياياستفاده از نوع

تحريـف  . ئاليسم، دستيابي اينگونه به حقيقت جايي غيرقابل اغمـاض دارد نيز به اندازه ايدهعرصهسياست

. بر كسي پوشيده نيستزيناي در بر ندارد، بلكه ضررهاي آنتنها فايدهئاليسم تا آخرين حد نهايده

بر زبان راندن سخناني مبنـي بـر  . ها شدير پديدهنيز داشت يعني نبايد اس٣٦نبايد برخورد پوزيتيويستي

دهي فراوان به پوزيتيويسم و به كنار نهادن نتايج ارزش. دشمن و ضعافت ما پوزيتيويسم استييقدرت نما

٣٧ئاليسم بوده و از نظر فلسفي ماترياليسمسلسله مراتب کاري شكل ديگر ايده. ئاليسم منفي خواهد بودايده

بسيار ٣٨با زندگي روزانه و قبول همه نوع سرنوشت براي خود يك پراگماتيسممشغول شدن. محض است

دانيم كه اين نيز چندان ارزشي نداشته و برخورد اينچنين مي. رانه و فاقد اراده استيمحدودگر و زندگي فق

قبول عيان است كه اين سبب، . پوزيتيويستي در انقالب، دچار شدن به اپورتونيسم و وا ماندن در آن است

. دشمن و همه نوع مورد منفي و ناقص در درون سازمان خواهد گشتيهمه نوع اعمال تحميل

ئاليسمي خطرناك به ر ايدهيپيداست كه از نظر فلسفي و سياسي مورد حائز اهميت اين است كه نه اس

ن شـك اگـر   واقعيت ها و يا پوزيتيويسم افراطي بـدو ريم و نه اسيمعني گسترش يافته شوصورت بسيار بي

ايـن نـوع مواضـع را    . رودررو نمايـد تواند شما را با نگرشـهاي فلسـفي موجـود   متوجه آن نباشيد، اينها مي

در شما وجود يعياينها مواردي هستند كه بصورت طب.. ميکنينميانتخاب در فلسفه نيز تلقيهمچون نوع

. دارند

نمود و در درون حزب برخـوردي  با آموزش و کسب آگاهي سياسي، اين موارد را برطرف خواهيد

صحيح با رهبريت بويژه برخوردي واقعگرايانه با ارزشهاي انقـالب و برخـوردي كـه پديـده و اراده را بـه      

مـا ايـن را   . ئاليسم و رئاليسم است را كسب خواهيـد كـرد  نمايد و بيانگر اتحاد ايدهشكلي معنادار يكي مي

. نـاميم ئاليسـم مـي  گرشي به دور از ماترياليسـم محـض و ايـده   برخورد فلسفي ماترياليسم ديالكتيكي و يا ن

اين . يردپذها ميهاي مرتبط با پديدهها و يا دادهگرايي يا اثباتيه؛ نگرشي که تنها آگاهي صحيح را آگاهي مبتني بر پديدهپوزيتيويسم، اثبات٣٦

هاي قابل آزمايش و يا در معنايي ط با پديدهکند که آگاهي مرتبگرايي تاکيد ميعموما اثبات. نماينداطالق مي" آگوست کنت"فلسفه اصطالح را 

هايي از نوع منطق و رياضيات هستند ولي معتقدند که گرايان معترف به وجود آگاهياکثر اثبات. را آگاهي صحيح است،تر آگاهي علميکلي

عنوان کرده " متافيزيک"بار معنايي منفي را ن است که نگرشهاي سنتي فلسفي بايگرايي ااثباتترين ويژگياساسي. محتوا هستندها علومي بياين

نمايند که متعلق به گذشته و مختص به يک مقطع آن دسته از علومي را تداعي مي" متافيزيک"به اين سو " کنت"از . پردازندو با آن به مخالفت مي

. داده است" پوزيتيو"حقيقت خود را از دست داده و جايشان را به علوم و بود
گرايي، اصالت مادهسم؛ مادهماتريالي٣٧
پيشواي اين مکتب ويليام جيمز . طلبينوعي منفعتادن به عمل در مقابل فکر و عقيده و توجه نکردن به مبدأها،اصالت دپراگماتيسم؛ ٣٨

. آمريکايي است
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باشـد و ايـن   برداشت كيهاني نيـز مـي  ياقتضاي نوعيتوانيم بگوييم كه اين امر، نوعدرآخرين تحليل مي

. نگرش ماست

له واداشتن به كار و انجام خدمت استيمقام، وس

P.K.Kرا به شـكلي بسـيار خطرنـاك در    طلبي و يا با نامي ديگر جاهيخواهبرخي سعي دارند مقام

تحميل طبقاتي و يا يطلبي قطعا نوعدر پس جاه. طلبي گذشتنبايد به سادگي از مقوله مقام. ترويج دهند

مـن  . اين تا آخرين حد برجسته است. وند دارديطبقاتي عليه طبقه زحمتكشان است و با استعمار پيوضعيت

حد افراد زير فرمان خويش و يا با استفاده از مافوق خـود يعنـي   طرف با سركوب بيش از : براي شما گفتم

من، با دسترنجي اندك و يا صرف چيزي كه به نظر ما دسترنج هم نيست بـه مقـامي بـزرگ دسـت يافتـه      

در درون خود . بيندعمومي مييما خويش را شايسته رهبريتچ انگاشتنيحتي اگر فرصت بيابد، با ه. است

. نمايدكند، آن را آشكار نميا چون چندان جرأت نمياين نگرش را دارد ام

درون ٣٩طلبـي، اشـتياق و اگوئيسـم   تنها جاهيخواهبا مقام. بسيار مشاهده شدP.K.Kاين در تاريخ 

دا کند يپيگريخواهد شانس داما بيشتر از آن مييدهد، البته تاثيرات آن هم به کنارخويش را نشان نمي

جهـت بـه   . انواده خود، استعمار و بسياري از محافل اجتماعي بر گرفتـه اسـت  جهت تداوم چيزي كه از خ

موجود در يجداگانه طبقاتي بدون هيچ كار و انجام مبارزه در راه آن، دسترنج هايدست آوردن موقعيت

P.K.K دن رغم اينكه دسترنجي نداردـ و با بر زبان رانرا تباه کرده، با بهانه قرار دادن دسترنج خود ـ علي

به وجود جسارت كوركورانـه و پيونـد   . از ما استيشترينام و عنوان آن خواستار دادن فرصت پيشرفت ب

ايـن را  . طبقاتي و استعمارگري، بـدون شـناخت هـيچ نـوع مقرراتـي، اينگونـه اسـت       يآن باخواستگاهها

ميـدي بـه   گـرايش عبدالح . اين به نوعي در پيوند بـا كماليسـم اسـت   . نامندمي٤٠گرايش عبدالحميدي

. دهنـد يگاه قـرار مـ  كماليسم گامي را كه عبدالحميد برداشته براي خود تكيه. استكماليسمپيشانوعي 

اش خودخواهي و امدار بايد انگيزهلذا زم. ، عقيده به اينکه طبيعت انسان در هر زمان و مکاني اساسا خودخواه استاگوئيسم؛ فردپرستي٣٩

. خودپرستي باشد
به کمک مدحت پاشا که در رأس گروه ليبرالها قرار داشت به مقام ١٨٧٦سلطان عبدالحميد دوم در سال . مقصود سلطان عبدالحميد دوم است٤٠

. امور را به دست گرفتزمام در رأس،د و خود را منحل کريمجلس مل١٨٢٨او ابتدا مدحت پاشا را به قتل رساند و سپس در سال . سلطنت رسيد

ترين وضع خود از اوضاع ارامنه در زمان سلطنت او به اسفبارترين و دهشتناک. گر و درعين حال ديکتاتوري خون آشام بوداو مستبدي بسيار حيله

. وري تشکيل شده بودند نقش داشتندتور امپراکه از عشاير مزد" افواج حميديه"’Ham’d’ye Alaylarدر اين کار. اغاز سلطه آل عثمان رسيد

١٩٠٨سرانجام سلطان عبدالحميد در همان سال . وري تبديل شدمان سلطنت وي به موضوع بحث امپراتپان اسالميسم و سنتز ترک و اسالم در ز

توسط ترکان جوان از سلطنت خلع ١٩٠٩با کودتايي روبرو شد و بعد از آن سلطنت او جنبه تشريفاتي پيدا کرد و در سال " ترکان جوان"توسط 

. شد
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تمامي پاشاهاي كماليست هم از نظر تئوريكي و سياسي و هم از نظر . خود عبدالحميد پدر كماليستها است

طلبان درون سازمان، متاثران ين، جاهپس از اشاره به ا. عملي در مدارس وابسته به عبدالحميد پرورده شدند

كنند كه با استفاده از وضـعيت بردگـي   اينها تصور مي. ناميمگراني به شيوه او مياز كماليسم و يا سركوب

اي مطلوب خويش، در يك لحظه حزب را غارت به شيوهP.K.Kخلق ما و به اصطالح تحول در ساختار 

. رسندنموده و به اهداف خود مي

. طلبي را توضيح دهيم، خواهيم ديد كـه در کنـه آن حسـابهاي بزرگـي وجـود دارنـد      له جاهاگر مقو

تحول اينچنين صـد نفـر بـه    . تاثيرگذاري در ميان صد نفر به معني تحول صد نفر طبق خواست خود است

سـبب ايـن همـه جسـارت كوركورانـه اينهـا       . معني شكست يك حزب و ايجاد حزبي بدون ارزش اسـت 

کـه در پشـت پـرده بـه دسـت آورده و يـا بـه عبـارت         يگاهتكيه: كوركورانه اين استچيست؟ جسارت 

تمـام و کمـال   يتيتر چيزي كه به دست خواهد آورد خواهان ديدن آن بدين صورت است شخصـ صحيح

ندارد اما چيزي كه به عنوان هدف درك كرده و خواهان به دست آوردن آن است بسيار بزرگ اسـت و  

در ايـن وضـعيت ايـن شخصـيت حقيـر چـه       . وي را مشهور كنند بسيار بزرگ هسـتند خواهندآنها كه مي

دانـد كـه چـه    شود؟ جسارتي بسيار كوركورانه يافته، تمامي خواستهاي دروني را آشكار كـرده و نمـي  مي

. گويدمي

يل مـ يـ شود؟ بسيار بهتر از يك روانشـناس آن را تحل چگونه ايجاد مييو روانين حالت روحيچن

ص يحتـي تشـخ  . دانـم دانند، اين را از تجربيات حيات خويش ميروانشناسان اين همه حقايق را نمي. کنم

برخي را بسيار نزديكتر ديده و . مفهوم حركات چشم، صورت و گوش وي نيز برايم چندان دشوار نيستند

شتر يتوانم بميشهاهستند و چشمشان به دنبال برخي ارز] به مقام[در واقع خواهان دستيابي سريعتر . سنجيدم

طرف بدون . بسيار متداول تحت عنوان فرماندهي نيز در صفوف ما ايجاد شده استياوضاع:توضيح دهم

ن، ارزشـمند  يدر مورد صدها جنگجوي مت. استي، در پي دستيابي به پست فرماندهي باالتريداشتن تالش

محافظـت از شـخص   يكند، برخي را براتواند از اينها سوءاستفاده انديشد كه چگونه ميو زحمتكش مي

دچار مستي شده و براي دستيابي آسان به . بردو برخي را همچون خدمتكار بكار ميخويش انتخاب کرده

. طلبي استاين، بازتاب نظامي ديگر مقام. زنديپست فرماندهي، به همه نوع ديوانگي دست م

چيزار بييبسيقبال فرد. كندطلبي ميا هم جاهايم، در آنجي خلق منسوب كردهاو را به مديريت توده

انساني كـه قـبال بخـاطر    . طلبدياي و همه نوع راحتي ماکنون در يك لحظه همه نوع غناي تودهيبود ول

يبينـد، موجـود  د، وقتـي بـه ناگـاه ايـن امكانـات را مـي      يکشـ يزحمـت مـ  يلييك نان بخور نمير بايد خ

دكي بـاالتر رفتـه و چنـد روز بعـد اظهـار نارضـايتي از اعضـاي        خواهد مقامش انمي. وحشتناك مي شود
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جاد کـرده  ياش هم درواقع اين است كه آن شخص در مقابل وي مانعي اسبب نارضايتي. كندمديريت مي

براي اين نيست ] اشتک روي[روي نيست و خواهان تكينه خدمت گذاريزم. روي استدر صدد تك

ش را گسترش داده، مواضع دلبخـواهي  يي فردخواهد حوزه، بلكه ميكه موفق به انجام برخي كارها شود

ت خويش را بيشتر مبالغه نمـوده و بقبوالنـد و در صـورت امكـان     يخويش را بيشتر به خلق بقوالند، شخص

طلبانه و يـا  برخورد جاهياين نيز نوع. خويش را به صورت اربابي درآورد كه به آساني قابل کنترل نيست

. آينداي به صورت متداول پيش ميطبقاتي و دشمنانه ديگري است كه در فعاليتهاي تودهال يتحميل ام

دن بـه پسـت   يبـود و در زنـدان تـا رسـ    ٤١"شـنر "اخاللگر كه نـامش  يت فردياين را در تحليل شخص

ح نمـودم و خـود شخصـا برخوردهـاي روحـي وي را از      يکرده بود نيز تشريرهبري تمامي رفقا پيش رو

آوري پـول، يـك   بـراي جمـع  : بيندازيـد يبه دوران كـودكي و خـانواده وي نظـر   . ده کردمنزديك مشاه

فروختنـد و سـود   بندي پر كرده و سپس مياند، آن را با دروغ و سرهماي منتشر كردهروزنامه يك صفحه

ك ويژگي اين ي. اندبنياد نهاده شدهينظير اين داشته كه بر پايه چپاول گرياريبردند تجارب حياتي بسمي

را پيشه كرده بودند، ايـن شـخص هـم    يميمقاومتهاي عظ٤٢مظلوم، كمال و خيري: در درون زندان. است

در چهـل و پنجمـين روز اعتصـاب در آن مشـاركت     بدون اينكه كـوچكترين گرسـنگي را تحمـل کنـد،    

تشان يچگونه شخصخواهان بينيم كه ماهيت دغلكاران، دزدان و مقامدر نمونه آن در زندان هم مي. کندمي

شوند، بدون اينكه ضرري متوجه وي شود م شهيد مييقهرمانان عظ. آورداو مقامي به دست مي. روديلو م

هـاي  شـكنجه ٤٣مقاومتي بزرگ بود،١٩٨٤ژانويه يهايمقاومت گر. گردد كه جان سالم بدر بردموفق مي

از آن، خود را به عنوان سخنگوي بدون تحمل كوچكترين درد ناشي) شنر(او يسختي در كار بودند، ول

دوست معمولي ما كه در آن هنگام يك نفر ميهن. کنديدرجه اول زندان نشان داده و با دشمن مسامحه م

كند كه رفقا را وادار به خواندن سرود رسد اما او توافقنامه را امضا كرده و قبول مينزد وي بوده به قتل مي

براي اين كـار فريبكـاري   . اندركاران زندان نمايداجراي فرامين دست، پوشيدن لباس زندان و]ترکيه[ملي

درگيـري  در ميان زندانيان دودستگي و. بخشدش را گسترش مييان زده است و پس از آن فعاليتها يپايب

از عواطف اشخاص سوءاستفاده نموده و با استفاده از يـك شـخص گـامي    ١٩٨٨در سال . نمايدايجاد مي

خواهد رفقايي را كه مشهور هستند در مـاجراي  مي. که خود پيشاهنگي آن را برعهده داردداردمهم برمي

.گري كه گرايش وي لزوم دوري گزيني از مبارزه مسلحانه و گسترش فعاليت در اروپا همانند ساير احزاب بودمحمد شنر، تصفيه٤١
.در زندان که به شهادت رسيدنديطلب گروه آپوئيستمقاومتياعضا٤٢
ه داشت و رفقايي نظير کمال پير، محمد خيري دورموش، علي چيچک و عاکف ييلماز در اعتصاب غذاي بزرگ که شصت و چهار روز ادام٤٣

مصطفي قره سو از بازماندگان اين اعتصاب غذا بود که بعدها با چند افسر ترک که به دست گريالها اسير شده بودند . آن به شهادت رسيدند

.ناميد" شهيد زنده"رهبري وي را . مبادله گشت
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نشد از دور نمودن تمامي آنها از ساير رفقا و سود جسته يبه سوي نابودي ببرد و وقتي اين کار عمل٤٤تونل

. آيدو اينجا نزد ما مي

اوردهاي هـزاران پيكـارگر و   دسـت يبه اصطالح يك رهبر است، رهبر زنـدان اسـت، باليـي كـه رو    

اين كار را با توافق با دشمن انجام داده است، تمامي عالم آن را اثبات ! طلب جا خوش كرده استمقاومت

اگر كوچكترين سخني بگويي، كسـاني كـه پيرامـون    . کنند و خود را به مأموران زندان قبوالنده استيم

اگر به . ان به آنها پايبندند، از او پشتيباني خواهند كردي زندانيوي جمع شده اند و تمامي رفقايي كه توده

سـاز اينگونـه تاثيرگـذار شـده     اين فرد معضـل . بگويم باالي چشمت ابروست، رفقا رنجيده خواهند شداو

خواسـت چيزهـايي را بـازگو كنـد امـا      نـزد مـا آمـده و مـي    . گـويم سخن مـي يروانشناختياز نوع. است

خواست چيزي كه مي! ترسيدبه اصطالح خودش مي. اينگونه مطرح شد" وريديكتات"توانست و مسئله نمي

خواست همانگونه كه نزد دشمن رفقا را وادار به خواندن سرود ملي كرده و همـه نـوع   مي: بگويد اين بود

بـراي ايـن بـه   . اعمال را به رفقا قبوالنده، من نيز همان چيز را يعني توافقي را كه با دشمن كرده تاييد كنم

بدون هيچ تـالش  ! به نظر وي دمكراسي يعني آزادي در خيانت کردند! زعم خود به دمكراسي نياز داشت

اگر تاييد نكنم، همه نوع . تاييد نمايمخواهد من نيز آن رابه دست آورده و ميياينچنينيقدرتو كوششي

. بردهاي به بازي گرفتن را به كار ميبه انحطاط کشيدن و همه نوع تكنيكيهنرها

ريـزي پنـاه بـرده بـراي تـاثير      دهد، اين است که بـه اشـك  اي را تشکيل ميچيزي كه در اينجا نمونه

شـود، در  همتا ميدر صورت لزوم، عوامفريبي بي. بردكاريهاي شخصي را بکار مينوع فريبگذاري همه

د و در صـورت لـزوم   تواند در يك لحظه رفيق خويش را نابود نمايـ شود كه ميصورت لزوم هيواليي مي

اينهـا فراتـر از   . بايد بيشتر بررسـي نماييـد  . نمايدبراي يك لذت بسيار ناچيز خويش، رفقا را تماما نابود مي

. تواند يك موضوع وسيع فعاليت و يا تحقيق ادبي باشديك ارزيابي سياسي، مي

ايـن  ! خواهد شد" ين جديدلن"تشبيه مي نمايد و او هم " دمده شده٤٥پلخانوف"در فرجام كار ما را به 

اش ميلياردها پول را سرقت كـرده و بـا غصـب    خانواده. هايي آشكار شده كه از زندان فرستاده بوددر نامه

مبلـغ بسـياري را   . پولهايي كه با كمك زندان به دست آمده تمامي خانواده را به اروپا منتقـل كـرده اسـت   

هدفش اين بود که . نقشه کندن يک تونل براي گريز از زندان را کشيد اما به دشمن نيز خبر داد" محمد شنر"آن يماجرايي که طتونل،يماجرا٤٤

از طرفي با مسئله تونل در زندان به شهرت دست يافته و از طرف ديگر رفقاي طراز اول را از تونل فراري داده و در خروجي تونل به دست 

.توسط رفقا درک گرديده و خنثي شد) اخاللگرانه(اين اقدام پروواکاتيو . آنجا کمين نموده بودند به قتل برساندنيروهاي دشمن که در
بعد از . مارکسيست روسي و از بنيانگذاران حزب سوسيال دموکرات کارگري روسيه بود) ١٩١٨-١٨٥٦(گئورکي والنتينوويچ پِلخانف، ٤٥

پلخانف . منشويک او به جناح منشويک پيوشت اما همواره سعي در ايجاد اتحاد بين دو حزب داشتانشعاب در حزب به دو جناح بلشويک و

. مخالف بوديداري بايد رشد کند تا سوسياليسم ممکن گردد و از همين رو با دولت شورومعتقد بود، سرمايه
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! آيـد ي تركيـه، در پـي رهبـري كردسـتان برمـي     به جمهـور P.K.Kمجاني به چنگ آورده و با فروختن 

! بنگريد هنگهاي محافظ جديد عبدالحميد را! بنگريد روند دمكراسي را

فردي كه قبال . شودکنيم اما رهبريتي از اين نوع نيز در صفوف ما ديده ميشخصيت حزبي کسب مي

، اين نيز كافي نبـوده، در  نمايديك تهيدست بوده، ارزشهاي مادي را به تمامي سالله خويش پيشكش مي

. را بفروشـد P.K.Kطلبي بيشتري كرده و هرچه بيشتر پي آن است كه مقام بيشتري به دست آورده، جاه

خـواهم او را  وقتـي مـي  . خواهـد در بيـرون نيـز آن را بفروشـد    انگار فروش آن در زندان كافي نبوده، مـي 

شوي؟ آيا تو ديكتاتور هستي؟ به نظـر مـن يـك    خواهي مانع لنين جديد گويد آيا تو ميمتوقف كنم، مي

. را بفروشدP.K.Kتواند تمامي بازي ناچيز است اما اگر مانعش نشويم، چنان کيفيتي دارد كه مي

آنهـا در زنـدان بودنـد و    . طلبي و جسارت كوركورانه كـار كنـيم  پيداست كه بايد بيشتر بر روي جاه

كنم اما باز هم نتوانستند وظيفه شخصيت حزبـي و وظيفـه   نميچندان متهمدانند، شرايط زندان را همه مي

چـرا بجـاي يـك نماينـدگي مطلـوب، در پـي يـك        . حفاظت دسترنج و مقاومت را بخوبي بجاي آورنـد 

خبر ماندنـد؟ معتقـدان دمكراسـي    نمايندگي بسيار خطرناك برآمدند و يا چرا ساير رفقاي ما از اين امر بي

رغم اينكه حق آن بجاي اين امر چرا شخصي كه علي. ي حزب ما را پاس بدارنددقيقا در اينجا بايد ارزشها

را ادا نكرده و حتي عكس آن بود، از زير بار آن شانه خالي کرد؟ آنها كه براي يك جاه و مقام اين را در 

رسـند كـه مسـتقيم و يـا غيرمسـتقيم      پيوندي بسيار نزديك با دشمن انجام دادند چگونـه بـه وضـعيتي مـي    

. طلبانه شما را بفروشند؟ بايد از اين مسئله درسهايي فرا بگيريدتوانند حيات مقاومتمي

ي ديگري هم بود که در واقـع  نمونه. طلب مستقر در كوهستانها هم گفتماين را براي رفقاي مقاومت

حاکميـت  در آنجا رفقا را سركوب كرده و در اينجا هم با استفاده از من بـر تمـامي كمـپ   . از ما هم نبود

! اي وحشيانهآنهم به شيوهداد،تنها براي افزايش تاثير و نفوذ خويش افراد ما را به كشتن مي. نمودايجاد مي

هـاي ديگـري را   توان نمونهمي. در اينجا بود كه مانع او شديم. اندكي مانده بود كه اين را تا به ما پيش برد

. نه دارد، كسي نيست كه معمولي تلقي شودنيز برشمرد شخصيتي كه جسارتي اينچنين كوركورا

بخشد، بستري است كه افراد آن طلبان نيرو مياي كه به جاهزمينه: بايد اين مسئله را با تاكيد بيان نمود

بايد اين را نيز بگوييم؛ آنها كه بر بنيـاد دسـترنجي سوسياليسـتي بـه حـزب      . پذيرندچيز را ميوار همهبرده

توانند از آن دفاع نمايند و اين را بـا كـردار و گفتـاري    كه در کنار صرف دسترنج نمياند، آنهايي نپيوسته

اينهـا را نيـز بايـد    طلبي را تشكيل داده و حداقل به اندازه آنهـا، گاه جاهبجا بجاي نياورند، بزرگترين تكيه

. آشكار است كه بايد مانع اين شد. مسئول آن قلمداد نمود
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مـثال مـن   . چيز؟ اينها براي خدمت بيشتر الزم هسـتند زم هستند، اما براي چهموقعيت، مقام و غرور ال

عموما با بكار واداشتن رفقا . كنممقام و موقعيت رهبري را دارم و در حدي بسيار آن را به تنهايي اجرا مي

اما به تناسب زيادي بـا گامهـاي خـويش پـيش رفتـه و در واقـع ايـن وضـعيت         . كنمو خلق آن را اجرا مي

اي عـالي نماينـدگي مشـترك را اجـرا     رغم تمامي نبود خواست و كفايت رفقا به شيوهعلي. اجباري است

علـي رغـم ايـن امـر     . شـود درواقع واداشتن خلق براي پيگيري اين كار نيز با موفقيت انجـام مـي  . نمايممي

بـه صـورت   انجام داده وبه خوبي كارها را : بايد با يك توجيه در پي دفاع از اين برآمد. كنمتكروي نمي

ايراداتي داشته و خطر آن وجود دارد اما تا زماني كه زنده هستم، الاقل بهترين كار . نمايدعالي خدمت مي

طلبي و اين مقام. كندطبيعتا چون اين امر بدينگونه است، اكثريت خلق آن را تاييد مي. را انجام خواهم داد

درواقع رهبريت را خـود ايجـاد   . لي يك نهاد و يك شخص استطلبي نيست بلكه بكار واداشتن عايا جاه

. اين را به عنوان يك نهاد براي ديگران از خود بجا خواهم گذاشـت . بخشمنمودم و خود آنرا كارايي مي

امـا هنـوز   . ديگران نه چيزي بنام نهاد را از خود بجاي گذاشتند و نه به پيشرفت من كمك چنداني نمودند

ذره وجـود خـويش خـدمت خـواهي كـرد، بايـد       بـدون نقـص تـا ذره   . نمايمرا ادا ميهم روزانه حق اين 

آنوقت اسـت كـه   . مشاركت رهبري را در موضوعات نظامي، سياسي، ايدئولوژيك و سازماني نشان دهي

توانند انجام دهند، كني و كاري را كه ده نفر نميتواني بگويي به صورت عالي از اين مقام استفاده ميمي

بايد به صورت كلكتيو عمل نماييم و يا در صـورت امكـان در يـك جـا     . دهي و اين نيز بجاستميانجام

اگـر مقامهـايي كـه    . بنديـد ايـن درس را گرفتـه و بكـار مـي    . بتوانيم ظهور ده رهبر ديگر را ميسـر نمـاييم  

ها استفاده نماييـد،  خواهيد از آن استفاده نماييد را اينگونه بجا ارزيابي نموده و به صورت صحيح از آنمي

اگر تمامي اعضاي حزب و يـا نهادهـاي حزبـي را اينگونـه     . دهيدبهترين جوابي خواهد بود كه به اينها مي

توان پركردن و نماينـدگي جـاي آنهـا در زمـان مناسـب و بـا       . مانندطلباني در ميان نميارزيابي نمايند جاه

.ه حزب و ارتش آن را به دست خواهد آوردشخصيتهاي صحيح و كافي، توسعه و موفقيتي عظيم است ك

به همين جهت بايد مسئله مقـام و رتبـه را   . توان موضوع را روشن نمودبر اين اساس اندكي بيشتر مي

به تناسبي كه به اهدافي پايبنـد بـوده و   . بويژه وظيفه و پايبندي به هدف اهميت بزرگي دارد. روشنتر نمود

آنگاه موثر و قدرتمند بـوده و مقـام   . يابدداشته باشيد، مقام معنا ميحياتي سرشار از بجاي آوردن وظايف

بايد بدانيـد كـه   . گرداندتمامي اينها يك احساس مسئوليت بزرگ را الزم مي. تواند معنايي داشته باشدمي

اي؟ وظيفـه  چه نوع وظيفـه . شود جهت موفقيت در وظايف استمسئول بوده و مقامي كه به شما داده مي

مقام آن چيست؟ مثال فرماندهي ايالت و يا فرماندهي يك واحد . سازمان، انجام عمل و توسعه ارتشايجاد

مسئوليت آن چيست؟ اگر اين كار بخوبي پيش رود، پيـروزي از آن شماسـت و اگـر نـه     . يك مقام است
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ا صاحب آن توانيد هنگامي كه کارها به صورت مثبت پيش رفتند خود رنمي. گيريدمورد مواخذه قرار مي

. دانسته و اگر منفي بودند، ديگران را مسئول آن قلمداد كنيد

مقام مکان کارايي بخشـيدن بـه انسـانها اسـت، جـاي خـدمت اسـت و هـدف آن نيـز بجـاي آوردن           

جـا خـوش   . اگر مقام و نهاد اينگونه تلقي شود معنايي دارد. آميز وظيفه ايجاد تکامل ارتشي استموفقيت

عدم احساس مسئوليت در برابر هيچ نهاد و شخصي، عدم توجه به چيزي بنام وظيفه، كردن در يك مقام، 

عدم توجه كافي به اهداف، انجام برخي كارهاي ظاهري، سـركوب زيردسـتان، فريـب فرادسـتان و پيشـه      

. ما به اينها فرصت نخـواهيم داد . طلبي استكردن يك زندگي راحت از راه اين، يك تعريف ديگر مقام

بويژه بعنوان كادرهاي درجه اول، بايد . توانيد آنها را از هم تشخيص دهيدواردي هستند كه شما نمياينها م

. مقام، وظيفه، مسئوليت، جاه، موقعيت، مديريت و اجراي آن را بعنوان معضالت رهبـري ارزيـابي نماييـد   

. چوب استدانم كه در اين موضوع بسيار ناكافي بوده اما برخورد صحيح نيز در اين چارمي

براي . از اين تشريحات درسي سهم خود را بگيريد. نماييمهاي بسيار وسيع موضوع را روشن ميجنبه

جنبشي كه در پي تشكيل دولت و يا طرح موضـوع پيشـروي بسـوي قـدرت اسـت اينهـا مـواردي حيـاتي         

ه همانند بـرده سـاير   خبر بوده و يا آنها ككنم كساني که از تمامي برخوردهاي گذشته بيفكر نمي. هستند

. من نيز مدتي طوالني اينگونه بودم. كنند بتوانند چيزي از رهبري و اتوريته درك نمايندقدرتها زندگي مي

گفتن اينها شرمي در بر ندارد اما در پيشروي بسوي قدرت، اتوريته، مقام، وظيفـه، مسـئوليت، مـديريت و    

. بايد اينها را بدانيد. تنداداره، مقررات آن و ادب و اصول آن بسيار الزم هس

اگر آزادي را همانند افسارگسيختگي بدانيد، و اگر بستن بيشتر به طناب را به عنوان زندگي بپذيريـد  

اينها . توانيد در راه آزادي پيش برويدبر اين اساس نمي. توانيد پيشروي خويش را معنادار نماييدآنگاه نمي

اين نه به معناي رهايي از طناب است و نـه بسـتن   . آزادي نيستافسارگسيختگي. نگرشهاي ابتدايي هستند

. اينها اشتباه هستند. محكم با آن، بجاي آوردن مقررات است

به يادآوردن نهاد رهبري بصورت گاه به گاه به چه معناست؟ زيبا تلقي كردن رهبريت در وقتي كـه  

وين با رهبري است كه حتي خلق نيز آيد آنهم به شكل يك يادآوري معمولي، يك برخورد نبه ذهن مي

رهبري نه نهادي است كه مطابق ميـل خـويش در پـي تنظـيم وي     . مدتي است آن را پشت سر نهاده است

بوده و بگوييم كه تو اينگونه الزم هستي و بايد اينگونه باشي و نه نهادي است كه در شرايط دشوار به فكر 

. نداينها برخوردهايي اشتباه و ناقص هست. بيايد

. دستيابي به يك رهبريت ملي و طبقاتي، همانند دست يافتن بدن به گوشت، استخوان و خون اسـت 

تلقـي ايـن بـه عنـوان     . معناي آن براي يك ملت، يك زحمتكش و يك طبقه سوسياليست اينگونـه اسـت  
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واقـع بـه   تواند برايمان الزم باشـد، در چيزي بسيار موقت، انديشيدن آن بصورت چيزي كه گاه به گاه مي

اين از يك نظر نفي رهبري و يا زندگي مطابق آن بـه هنگـام   . معني زندگي در خارج از آن واقعيت است

بيند که تماما به جنبش ملي و يا طبقاتي پيوسـته  نياز به آن است كه اين بدان معناست خود را عضوي نمي

اينها ممكن است چـه  . استفاده نمايدخواهد از اين ملت و طبقه بيند كه گاه به گاه مياست بلكه كسي مي

. بورژواهاي گوناگون و طبقه متوسـطه باشـند  توانند استعمارگران، مزدوران، خردهكساني باشند؟ اينها مي

. توانند اينگونه بينديشندكنند ميآنها كه به نام آنها عمل مي

دلبخـواه دارنـد در واقـع    نمايد و آنها كه برخوردي ناقص و در اينجا باري ديگر خويش را برمال مي

نماينده ساير طبقات و مزدوران بوده و كساني هسـتند كـه مطـابق آنهـا شـيوه كـاري مخصوصـي را پيشـه         

در اينجـا موضـوع بحـث برخـورد     . اين نيز وابسته نمـودن شـخص بـه خـود و يـا رد وي نيسـت      . اندكرده

اين يك واقعيت عيني . اشتباه استاگر كسي بخواهد مطابق ميل خود به آن معنا دهد اين . دلبخواهي است

اگر برخـورد دلبخـواهي را وارد كـار كرديـد معلـوم      . تاريخي است، بايد همانگونه كه هست درك كنيد

انجـام آگاهانـه و يـا    . نماييـد اي ديگـري و يـا مـزدوري آن را تلقـي مـي     شود كه مطابق خواست طبقـه مي

ي وارد آن شود، تمامي خصوصيات كـار بـا همـه    وقتي برخورد دلبخواه. ناآگاهانه اين چندان مهم نيست

جوانب خود در تمامي مرحله کاري با دقت و هوشياري بزرگي وارد كار نشوند و فرد زندگي مشحون از 

. طلبـي اسـت  اين نيز به معناي راحـت . كند اي ديگر در آنجا بروز ميآن را پيشه نكند، آنگاه رهبري طبقه

آشـكار  . اي ديگـر اسـت  مي، موضع طبقه و مزدوري ديگر و بردهناچيزي كه تو شيوه مخصوص خود مي

اين تو هستي كه دچـار خسـران خـواهي شـد و تـو هسـتي كـه        . است كه آن هم رهبريت واقعي ما نيست

. خويش را در مقابل رهبري واقعي خواهي يافت و تو مسئولي اين هستي

فهمـي كـه   از مـدت كوتـاهي مـي   كنـي امـا پـس   وجود خال را تصور مي. تابدرهبريت خأل را برنمي

. توان از اين استفاده نموددر موضوع استفاده از مضمون آن بايد دانست كه بدين شيوه نمي. آنگونه نيست

گـذاري، ايجـاد ارتـش و    وقتي اصال جاي بحث نيست كه رهبريت مركز توليد انديشـه و عمـل، سياسـت   

بشي است كه رهبريتي را كه در جامعه کـرد  باشد و در جايي كه جناز نيستي ميP.K.Kهستي بخشيدن 

دچار شكست شده بود از صفر و حتي كمتر از آن بدينجا آورده است، اگردر پي آن برآييد كـه بـر روي   

طلبي نموده، ده برابر تالش خويش چشمداشت داشته، و با سركوب و تحريـف  آن جا خوش كرده، مقام

بيني روشنفكري در پي انجام آن ي روستايي و خودعاقلگرگويي، حيلهدر پي كسب آن برآيي و با گزافه

باشي و تصور كني که تمامي اينها را بكار برده و رهبري را از بين خواهي برد، به صورت عيني در خدمت 

. استعمار هستي
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در مورد اين تحقيق نموديم، ايـن شـيوه زنـدگي    . گفتندسخن مي" كشتن بانزاكت رهبري"برخي از 

اتوموبيلهـاي در حـال تـردد را سـرقت     . تر زندگي خويش را با دزدي سـپري كـرده بـود   كسي بود كه بيش

بدون شرم كشتن ظريف مـا را حتـي در راپـرت    ! كرد و به زعم خود به فرد درجه دوم تبديل شده بودمي

دزدي را در دوران رهبـري . با اينكه خواست ما نبود با اين امر خويش را نابود كرد. خويش نيز نوشته بود

شد اما به عنوان يك تيپ رهبري كه در كردستان دزدي را بـه  داد؟ بسيار صادق ديده ميچگونه انجام مي

خواستند برخي را ديديم كه مي. افراد بسياري نظير اين وجود دارند. دهد نزد ما آمدبهترين نحو انجام مي

ايـن يـك   . بودمـان نماينـد  بازي، محبت دوسـتانه قـديمي و حتـي بردگـي نا    از راه روابط خصوصي، رفيق

چيـز را مطلقـا بجـاي    خواهد چهخواهد، مياين از من چه مي"اما با انديشه . پايبندي بسيط به رهبري است

حتي اگر احساس مسئوليت هم نكرده . دانندوضعيتي دارند كه در آن چيزي را به خود مربوط نمي" آورم

رهبري در ايـن  . براي تضيعف و نابودي رهبري هستندتمامي اينها اعمالي. باشيد، بيچارگي را نشان ندهيد

احساس وجود خويش را در صاحبان اين نوع گرايشات و افرادي كه چنين . موضوعات فاقد تدابير نيست

. نمايـد مجبور است به كار وا دارد و آنچنـان هـم عمـل مـي    . نمايندموضع و برخوردهايي دارند ايجاد مي

اي نـامطلوب  كننده و نابودكننده پايان داد و گرنه چنان كساني بـه شـيوه  د پوچبنابراين بايد به اين نوع افرا

. بيننددچار اشتباه شده و خسران مي

آيد اين است كه رهبريت نهادي است كه من با بجاي آوردن اي كه از تمامي اينها به دست مينتيجه

ايـن  . معيني در آن ايجاد نمـودم مكرر مقتضيات آن در عمل خويش و با قبوالندن مكرر خويش پيشرفتي 

ريشه دوانده و به واقعيت . بردكند، هم افراد داخل و هم خارج از ما را پيش مينهاد براي كردستان كار مي

برد و چيزي را كه بايد ادامه كند، چيزي كه بايد بميرد را از بين ميكردستان تبديل شده است، تحليل مي

خواهد و يـا  فعال است و به كسي كه مي. شوديك دگرگوني عظيم ميراهگشاي. دهدپيدا كند، ادامه مي

كنند كه اين يك نهـاد بـوده،   تمامي اينها ثابت مي. بخشدادعايي دارد، در راه رسيدن به هدف فرصت مي

مـن تمـامي زنـدگي خـويش را صـرف ايـن       : "گوينـد مقررات و نظام خويش را دارد و وقتي كسـاني مـي  

دهد كه الزم است نشان مي" دهماين نهاد رهبري مبارزه و فعاليت الزم را انجام مينمايم و تحت اوامر مي

تمامي نيروي خويش را وارد اين كار نمايد، تنها وقف خويش كافي نبوده بلكه تالشي خالقانه نيـز بـراي   

. اينكار الزم است

. آغـاز شـده باشـد   تـر از آن  رهبري مساوي با مرحله خالقيتي است كه از سطح صـفر و حتـي پـايين   

تواند مشاركتي در تالش رهبري باشد، بنابراين بايد چنان تالشي را دانيد كه يک تالش خالق معين ميمي

جنگيم مطابق مقررات مي. خالقيت نيز در عين حال بايد جوابگوي يك زندگي اليق ما باشد. صرف نمود
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هبري عنوان يافتن حياتي زيبا بـراي مـا و   ر. اندزندگي را كريه نموده. زيرا جنگ براي زندگي الزم است

فراموش كردن اهداف حياتي ايـن جنـگ   . رد زندگي به معني مرگ است. دستيابي به حياتي اليق ماست

بايد با درک اين امر عالقه فراواني به ارزشـها  . در چالش با اين رهبريت بوده و يك نفي بزرگ آن است

از محيطهايي بسيار خطرناك . يرا با سختي بسياري ايجاد شده استز. نشان داده و اينها را بيشتر توسعه داد

رهبريـت ايجـاد كننـده، توسـعه دهنـده و      . توانيم آنها را ارزش تلقـي نمـاييم  اند كه ميو پليد ايجاد گشته

.اينگونه بايد آن را درك كنيد. محافظ اينهاست

سعي نمـودم بگـويم   . اين نيازمنديداگر قرار است زندگي كنيم، مطمئنم كه همه شما بيشتر از من به 

اين نياز شماست، مـا امكانـاتي را ارائـه    . كه در وضعيتي بسيار سخت و موقعيتي بسيار غيرقابل قبول هستيد

به يك نياز خلق تبدل شده كه بـه انـدازه آب و نـان و    . ايمكنيم، باور دارم كه آن را هم ما به شما دادهمي

هاي معمولي، گاه بگاه و يا دلبخـواهي  مشاركت. بيانگر اين نياز استشود مهم است، هوايي كه تنفس مي

. توانند واقعگرايانه باشندنمي

رهبريت ايجاد شده رهبريتي است كه قبل از هرچيز با مشاركت شهداي جاويد تحقـق يافتـه اسـت،    

اد قابليـت  ايمـان داريـم كـه بـا ايجـ     . اندنتيجه تالش كساني است كه دسترنجي بسيار بزرگ صرف نموده

از اين نظـر  . تر بر اين اساس، نيرو و امكان زندگي اليق اين خلق را به آنها خواهد بخشيدموثرتر و حياتي

چيزي كه در آن مشاركت نموديد و با مشاركت خويش خواهان ايجاد آن هستيد يك خلق است، وطنـي  

. ي باشكوهي است كه به دست آمده استاست كه رهايي يافته و آينده

١٩٩٤ژانويه ٥
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فصل هفتم

بزرگترين رقابت، كسب شخصيت حزبي است
! هاي ايالتي در كردستانكنفرانس

!تمامي فعاالن و مبارزان حزب، ارتش و جبهه خلق

بيشتر از هر زماني درك ماهيت مبارزات موجود ما در كردستان و درك پيوند عميق واقعيـت هـاي   

در كـدام مقطـع مبـارزه    . واقعيت هاي اجتماعي و ملي ما با جنگ اهميـت دارد المللي و به همان ميزان بين

شود، وظايف ما در جنگ كه قطعا بوده و با چه نوع جنگي روبرو هستيم، امكان پيروزي چگونه ايجاد مي

بايد بجاي آورده شوند كدام هستند و براي اين بايد چگونه در امر تكوين حزبي و ارتشي مشاركت نمود؟ 

. کنندسواالت در سطحي هستند كه اهميت بيشتري داشته و لزوم تحليل کردن را خاطر نشان مياين 

اينچنـين متمركـز بـه دوران توسـعه     توان گفت كه هم جهان و هم كردستان اولين بار اسـت كـه  مي

نطفـه  از هر طرف كه بنگريم اين رويداد نويني است كـه . اندسياسي و نشان دان نياز به راه حل وارد شده

. پروراندتحليل را در خود مي

وقتي در آستانه سده نوزدهم نتايج مخرب تاريخ يعني بن بست، اشغال و استيالي ناشـي از توازنـاتي   

كه پيرامون كردستان ايجاد شده بودند با تاثيرات غيرمسـتقيم اسـتعماري كـه كاپيتاليسـم آن را بـه شـكلي       

نتيجه اين امر، راهگشاي تداوم تقريبا صدساله اسـتعمار از  بدشگون توسعه داده بود يكي گشتند؛ همچون 

راه بازيهاي معادالتي امپراطوري عثماني و تداوم توازني شد كه پيرامون كردستان ايجاد شده و نيز بايد در 

دقيقا وقتي اين نظام و امپراطوري فرو پاشيد، پس از آن ، در چارچوب شرايط مسـاعد  . شدهم شكسته مي

. ا دوران نوين و در زمان انقالب اكتبر ايجاد شده بود، جمهوري تركيه پا به عرصه وجود نهادتاريخي كه ب

اين جمهوري با پيروي از سوسياليسم و در عين حال كاپيتاليسم و با اهميت دادن فـراوان بـه هـر کـدام در     

وجود آمده و اينگونه صورت نياز و يا به ديگري در صورت لزوم و با استفاده از توازن مابين دو سيستم، ب

بار ديگر دوران امحاي پيروي شده بر خلق كرد شدت يافته و به همان ميزان وضعيتي نابودكننده را ايجـاد  

جمهوري تركيه در نيمه اول سده بيستم از اين وضعيت توازن استفاده نمـوده و بـا فشـارهاي بسـيار     . نمود

.تحميل کرده استسركوبگرانه و سپس با سياست آسيميالسيون نابودي را 

پديده اسـتثمار بـي حـد و مـرز     . از نتايج مخرب نوع كاپيتاليسم در حال توسعه ترك بخوبي آگاهيم

از . تقريبا در حال شکل گيري كامل بودP.K.Kاقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي در دوران ظهور 

بـدون  . ماد مبارزه ظهور يافـت به عنوان آخرين اميد و در صورت وجود امكان به مثابه نP.K.Kاين نظر 
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رغم اينكه در شيوه ظهور آن برخي موارد تاكتيكي مهم هم موجود باشند، اما چيزي كه اساس شك علي

بـدون توجـه چنـدان بـه     P.K.K. باشـد مـي تنها راه تـداوم موجوديـت  است بيان خويش به عنوان 

گـامي كـه بايـد برداشـته شـود مـورد       كمبودها و يا مناسب بودن و يا نبودن بستر عيني، به عنوان آخـرين 

بدون شك شـرايط عينـي در   . ارزيابي قرار گرفته و توانست ظهوري آنچناني را با جسارت صورت بخشد

آميختگـي ناشـي از آن و همچنـين گـذار از     وضعيت كاپيتاليسم در تركيه و درهم. اين ظهور تاثير داشتند

همچنين گرايش چپ . دادندبوجود آمده را تشكيل مياي در كردستان، بسترـ عشيرهساختار سنتي فئودال

انـد، امـا اساسـا بـا درك برخـي حقـايق       تركيه و تشكيل احزاب چپي در تركيه بر اين ظهور تاثير گذاشته

.انساني غيرقابل اغماض، برداشتن اين گام جبري و ضروري است

كه آن را گـرايش ملـي كـردي    چيزي باقي نمانده بود . همانگونه كه مي دانيم اين ظهوري نوين بود

گرايي ابتدايي، همچو نهادي، از مدتها پيش به ابراز و عامـل دشـمن تبـديل شـده بـود كـه بـه        ملي. بناميم

خطرناكترين شكل نظم بخشيده بودند، يعني به ابزاري تبديل شد كه فراتر از استعمار بعنوان يك جريان و 

. گشـت امپرياليستي شديدا تغذيه گشـته و تحميـل مـي   يا نگرش نابودکننده، از طرف نيروهاي استعمارگر

بورژوازي بسيار كمرنگ بـوده و چنـان شكسـت خـورده و     گرايي كردي نوعي خردهگوييهاي مليگزافه

ادعا بود كـه قـادر بـه ابـراز     چنان بي. دادطلب بود كه به كوچكترين تالش و فداكاري فرصت نميمنفعت

آلـود  المللي از آب گلخواست با احتساب توازنات بينبوده كه ميوجود نبود اما در چنان حال و هوايي

.ماهي بگيرد

از وضـعيت محسـوس كردسـتان ـ كـه بـا برخـي از        P.K.Kسعي کرديم با اسـتفاده از راديكاليسـم   

كه پس ٤٦سپتامبر١٢ترور شديد در زمان كودتاي . توان آن را بيان نمودـ گذار نماييممواردش اينگونه مي

كوتاهي ظهور يافت، قطعا كيفيتي نابود كننده داشت و رويدادي بود كه بيشتر در راستاي گرفتن از مدت 

بيانگر ١٩٨٠ـ٩٠دانيم كه مبارزه تنگاتنگ با اين در دوران ما بينمي.. مجال حيات از ظهور ما هدفمند بود

المللـي و ارتجـاع   ينمهمترين نقطه در اينجـا، پشـتيباني و كمـك نامحـدود امپرياليسـم بـ      . چيزي استچه

اما رويداد نويني كه در اين دوران پيش آمد، اين بود كه به اشكال گونـاگون  . اي از اين رژيم استمنطقه

هاي اين فروپاشي را قبال نيز ديده و ارزيابي ما به ايـن شـكل   نشانه. شاهد فروپاشي سوسياليسم رئال گشتيم

ش و حتي قبـل از آن در كردسـتان موجـود بـود را بـا آن      سال پي٧٠كاري كه از توان محافظهمي: بود كه

المللي و سوسياليسـم رئـال وضـعيت    پشت سر نهاد و در مقايسه با وضعيت ناشي از توازن بين وضعيت بين

. واکنشي در برابر ظهور و رشد جنبش آپوئيستي بوداساسا اين کودتا. "كنعان اورن"به سركردگي ژنرال ١٩٨٠سپتامبر ١٢كودتاي ٤٦
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در سده نوزدهم نيز كردستان به سبب اين توازن نتوانسته بود، دست مبارزه طبيعي . تري پيش آوريممناسب

. بدون شك ارتجاع داخلي نيز در اين موضوع نقش معيني بازي كرد. الزم براي خويش را بزند

از ميان رفتن توازن بين سوسياليسم رئال و امپرياليسم در اواخر سده بيستم سبب ايجاد وضعيت نوين 

نتيجه مانـدن جنـگ   تاثير اين بر منطقه نيز بصورت ايجاد جو توافق در نزاع اعراب و اسرائيل و بي. گشت

مـا انتظـار   . اي شـد اين نيز محيطي مناسب براي كردستان در سطح جهاني و منطقه. اق ديده شدايران و عر

به بعد هر روز بيشتر از قبل اين امر تسريع شود، همچنانكه رويدادهاي متفـاوت هـر   ٩٠داشتيم كه از سال 

بـود  ] کردسـتان [بي آن، ايجاد تشكلي در جنواولين نتيجه. روز بيشتر از پيش اين وضعيت را ايجاد نمود

كه بنام دولت فدرال كردستان با تكيه بر امپرياليسم و تاييد استعمار حاكم بـر كردسـتان ظهـور يافـت كـه      

اين تشكل محصول فقدان توازن در منطقه بود و به همان . گرديدرغم اينها پيشرفتي مهم محسوب ميعلي

اين در ظهور جنبش ما . خواهد گرديدميزان هم خصوصياتي دارد كه سبب گسترش بيشتر اين بي تعادلي

ايـن مبـارزه در واقـع رويـارويي     . همچنانكه در مبارزه جنوب چنين تقابلي بوجود آمد. تاثيري بسيار دارد

P.K.K          بعنوان پيشاهنگ ـ كه در صدد استفاده از نبود تعادل موجـود در منطقـه بـر لـه انقـالب بودــ بـا

اين يك جنگ جداگانه . بودند كردستان را از انقالب دور نمايندامپرياليسم و مزدوران بود كه در پي آن 

اين جنگ . بود كه ويژگيهاي خاص خود را داشت و حتي به نوعي نبيجه تاثير غيرمستقيم جنگ خليج بود

. خواست بستر بسيار مناسب براي انقالب را بكار بـرد يكي از تدابير امپرياليسم در برابر جنبشي بود كه مي

. هاي گوناگون با اين تدبير سعي داريم مبارزه اي انقالبي صورت دهيمروياروييهنوز هم در

المللي راهگشاي تضعيف غيرمستقيم كنترل استعمار بـر  مورد مهم در اينجا اين است كه وضعيت بين

همين روند تضعيف، چه در زمينه عملکرد مزدوران و چه در زمينه عملکرد راديكاليست . كردستان گشت

بدون شك همانند هر انقالبـي مـا   . دوست، موجب تسريع برخي رويدادها گشته استنقالبي و ميهنهاي ا

فروپاشـي حاکميـت اسـتعماري و يـا از بـين رفـتن تـاثيرات        . نيز به اينها توجـه الزم را نشـان خـواهيم داد   

اين وضـعيت بـه   در جنوب . مديريتهاي استعماري كه داراي اهداف نابود کننده بودند هنوز هم ادامه دارد

جمهـوري  بـه بعـد و بـويژه در دروان رياسـت    ٩٠در رژيم تركيه نيز از سـال  . اي معين رسيده استمرحله

درواقـع نيروهـاي   . شـود از هم پاشيدگي رژيم نابودكننده و ايجاد وضـعيتي متفـاوت مشـاهده مـي    " اوزال"

كه كودتايي كه قشر سنتي كماليست بايد گفت. ورزيدندامپرياليستي نيز برايجاد چنين پيشرفتي اصرار مي

خواسـت تـا   ٤٨ـ دميرل و بعدها فرمانده كل از راه كودتاي تانسو چيللـر ٤٧انجام داد، بويژه حكومت اينونو

.اردال اينونو پسر عصمت اينونو دومين رئيس جمهور ترکيه که از اواسط دهه نود به بعد از سياست کناره گيري نمود٤٧
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اين فروپاشي را متوقف نمايد و ديديدم که مجددا سياسـت نـابودي را در درجـه اول اهميـت قـرار داد و      

دانـيم كـه در ايـن موضـوع هـم هرچنـد       مـي . جانبه ادامه دهدخواهد اين را به شكلي همهاكنون نيز ميهم

چالشهايي با امپرياليسم داشته باشد، اما براي برطرف نمودن اين چالش از راه دولت تانسو چيللـر، اهميـت   

فرمانـدهان ارتـش شخصـا    . بسياري قائل شده و براي اين امتيازات بزرگـي را بـه امپرياليسـم اعطـا کردنـد     

را از بين خواهيم برد، حتي اگر اين امر سبب پريشاني تركيه شده و به قيمت فـروش  P.K.K: " گفتندمي

دادنـد و ايـن   و با اين راهکار، خود را در اين موضوع نشـان مـي  " نصف تركيه به امپرياليسم هم تمام شود

ر سنتي ادامه هنوز هم نزاع ما بين امپرياليسم و استعمار نابودگ. يكي از نشانه هاي آشكار چالش مذكور بود

دانـيم كـه در برابـر    مـي . گذارندپذيرند و يا بر آن تاثير مياي هم از اين امر تاثير ميمعادالت منطقه. دارد

دوسـتي  سياست هـاي كالسـيك نـابودي، مـيهن    : اين، جنگي متمركز انجام گرفت و برخي موارد همانند

كال گوناگون موجوديت خويش را حفظ انقالبي و همچنين برخوردهاي مزدوري نيز در کنار هم و به اش

.نمودند و هر کدام خواستند نتايجي به نفع خويش به دست آورند

پيداست كه فروپاشي سوسياليسم رئال و نظام نويني كه امپرياليسم در پي ايجاد آن در منطقـه اسـت،   

در . ودشـ شود، راهگشاي وضعيت به بن بست رسيده سنتي در كردستان مـي برعكس چيزي كه تصور مي

المللي براي كاپيتاليسم و سوسياليسـم نخـواهم پرداخـت، بـه ايـن نيـز نخـواهيم        اينجا چندان به اوضاع بين

پرداخت كه چگونه بحران امپرياليسم تعميق يافته و حتي بيشـتر از دوران سوسياليسـم رئـال بـر معضـالت      

خواهيم از وضعيت بدترشـدن  ميهمچنين ن. باشنداينها مواردي هستند كه كمابيش روشن مي. افزوده شده

فقدان تعادل موجود در منطقه نسبت به گذشته و بويژه اتمام عصر قديمي استعمار كالسيكي و در سـختي  

استعمار كالسيك نيـز بسـيار تحـت فشـار اسـت و      . قرار گرفتن اين رژيمها از اين نظر چندان سخن برانيم

حال بهتر قابل درك است كه در نتيجـه تمـامي اينهـا،    .يابدفقدان تعادل هر روز بيشتر از پيش افزايش مي

رويدادهاي عيني كردستان و مهمتر از آن بحرانهاي دروني رژيمهاي استعمارگر شانس پيشرفت انقالبي را 

.باشندافزايش داده و تحليالت ما در اين مورد حاوي ارزيابيهايي صحيحي مي

. اي را بررسـي نمـود  و همچنين چالشهاي منطقهالمللي تر رويدادهاي بينتوان به صورت مشخصمي

شـود و تخريبـاتي كـه سوسياليسـم     تر ميبحران كاپيتاليسم ژرف: توان اينها را بيان نمودبا خطوط كلي مي

ر سـياه و جنـگ ويـژه بـه     و نخست وزير تركيه كه پس از كشتن تورگوت اوزال و آغاز دوران تروDYPتانسو چيللر، دبير كل حزب راه راست ٤٨

در انتخابـات  . هاي فاعل مجهول در كردسـتان گرديـد  خانماني و جنايتسبب تخريبات و بي، جنگ ويژهبا به راه انداختن سياسي رژيم جناحعنوان 

.دكه او نيز از عوامل جنگ ويژه است سپر" محمد آغار"با شكست سخت حزبش از دبيركلي استعفا كرده و آن را به ٢٠٠٣سال 
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فروپاشـي سوسياليسـم رئـال، بـه معنـي فروپاشـي       . شوندرئال در پديده سوسياليسم ايجاد نموده آشكار مي

هيچ گرايش سوسياليستي ـ به هر قيمتي كه باشد  . در خود آن استخصوصيات آنتي سوسياليستي موجود

پشت سر نهادن اين وضعيت ـ كه سوسياليسم را به حالـت غيـر    . پذيردـ بيماريهاي رئال سوسياليسم را نمي

قابل شناخت درآورده وآن را در برابر كاپيتاليسم تقريبا دچار خفقان نموده بودـ بـه معنـي رهـايي از ايـن     

پيداســت كـه ايــن  . و بـه دســت آوردن شـانس ايجــاد يـك نگــرش صـحيح سوسياليســتي اسـت     بيمـاري  

بحران روزافزون كاپيتاليسـم و وضـعيت ورشكسـتگي آن كـه در     . انداكنون تصديق شدهارزيابيهايمان هم

مـا آن وقـت نيـز ايـن را گفتـه ايـم و       . باشـد مـي ٩٠حال متدوال شدن است بيشتر از سالهاي قبـل از دهـه   

. شودن صحت اين امر ثابت مياكنوهم

قبال تاكيد كرده بوديم كه فقـدان تعـادل در   . توانيم همان موارد را بازگو كنيمدر مورد منطقه نيز مي

افزايش خواهد يافت و پيشرفتهايي كه بوجود خواهنـد آمـد انـدکي بيشـتر بـه      " نظم نوين"نام منطقه تحت

حتي توافق اعراب و اسرائيل نيز راه را . ان آغاز خواهد شدانقالبها مجال داده و بويژه عصر انقالب كردست

همچنين پايان يافتن جنگ ايران و عراق از راه توافـق،  . بر پيشرفتهايي به نفع آن خواهد گشود نه عليه آن

باشـند، تقويـت   چالشها را از ميان برنخواهد داشت و اوضاعي را كه بـا پيشـرفت انقالبـي در ضـديت مـي     

فق، اندكي بيشتر راه را براي محيط الزم جهت پيشرفت بهتر خواهد گشود و چالش ميان توا. خواهد نمود

همچون نتيجه اين امر، جنبشهاي اسـالمي از  . ساير مزدوران امپرياليسم و خلقها بيشتر وضوح خواهد يافت

کـه رو بـه محـو    اي ننمودند بلگروههاي رئال سوسياليستي نه تنها از آن استفاده. اين مسئله استفاده نمودند

بود، احتياج چنداني به جنبشـهاي متنـوع   اگر نوعي نگرش صحيح سوسياليستي مي. رفتند] از صحنه[شدن 

گرايـي  اما احزاب كمونيستي مرسـوم، همچنـين ملـي   . شدنداسالمي نمي ماند و يا اينها اين همه موفق نمي

گرايــي مــزدوران ملــي. دخــرده بــورژوايي فاقــد چــاره راهگشــاي ظهــور ايــن جنبشــهاي اســالمي گشــتن 

توانند جوابگوي حـل مسـائل   بورژوايي كالسيك به سبب داشتن خصوصيات رئال سوسياليستي نميخرده

ها به ميزان زيادي ها همگام با فروپاشي سوسياليسم رئال اعتبار خويش را نزد خلقاين جنبش. ها باشندخلق

اما از طـرف ديگـر در   . گيرندا نيروي خويش را ميهاي اسالمي نيز از اينجاز دست داده و بنابراين جنبش

توانـد  ـ نگـرش صـحيح سوسياليسـتي نيـز مـي     كردستان ـ همانگونه كه از پيشرفت جنبش ما نيـز پيداسـت   

. پيشرفتهاي بزرگي را بوجود آورد

همين فقدان تـوازن راهگشـاي شـکل    . نمايدچالشهاي موجود در خاورميانه فقدان توازن را بيشتر مي

پايـان  "شـود  اين دوره آنگونه كه تصور مـي . هاي انقالبي به اشكال و انواع متفاوتي مي شودجنبشگيري 

نيست بلكه به معني آغاز تاريخي نوين و آغاز دوراني سخت از طريق رويدادهاي " عصر صلح"و يا " تاريخ
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طلبـي  كـاري و صـلح  فظـه محا. بار استالبته كه اين وضعيتي چالش. باشدتر نيز ميبارتر و انقالبيخشونت

تحميلي امپرياليسم و واكنشهايي كه در برابر آن صورت مي گيرند، نيز بصورت متداخل بوده و به آرامي 

تر را انتظار داشت، همانطور نيز ممكن است وضعيتي توان اوضاعي متشنجهمانگونه كه مي. يابندتوسعه مي

ها در مـدتي كوتـاه فـروکش نخواهنـد     ست كه چالشاما چيزي كه مهم است اين ا. آرام نيز بوجود بيايد

. رفت

بدون شك . تواند اظهار وجود نمايديابد كه بيشتر ميدر چنين محيطي كردستان به فضايي دست مي

اي نوعي بيكاري عظيم بوجود آمده، معيارهاي عشـيره . فروپاشي ساختار سنتي اجتماعي تسريع يافته است

نظـام  . اليستي ساختار اجتماعي را با وضعيتي بحراني رو در رو ساخته استاز بين رفته و تخريبكاري كاپيت

افته است و در عـين حـال هـر روز بيشـتر از پـيش مشـكالت را       حلي براي مشكالت نيكاپيتاليستي هيچ راه

مورد مهمتر هم اين است كه نگرشهاي كالسـيك مـديريتي ديگـر چنـدان كفايـت      . تعميق بخشيده است

و هـم تغييـر   ] ي کالسـيکي [هاهم پشت سر نهاده شدن مديريت. ننموده وگذار از آن موضوع بحث است

البته هرچـه پيشـرفتهاي عينـي از    . شونداما بسيار فاقد كنترل ميوضعيت خلق منجر به ايجاد وضعيتي عيني

پيشرفت هـاي انقالبـي بوجـود    . يابديابند، ميزان مشاركت در انقالب نيز افزايش مياين دست افزايش مي

نوعي بيان آشكار اين امر است که هم با تئوري و P.K.Kطبيعتا . يابدآمده و با سرعت زيادي توسعه مي

. يابدكتيك خويش از اين رويدادها استفاده نموده و تداوم ميهم با پرا

استعمار به گونه اي متفـاوت، قـدرتهاي   . نمايندتمامي بخشهاي كردستان در يك سطح پيشرفت نمي

متفاوت و دوران تاريخي متفاوت راهگشاي درجه بندي به لحاظ اهميت وضعيت عيني در اينجا گشـته و  

P.K.Kفهمـيم كـه جنـبش    حال بهتر مي. گشايندها ميال متفاوتي از جنبشهمچنين راه را بر ظهور اشك

اين رويدادها را از همان آغاز به شكلي صحيح مورد ارزيابي قرار داده و همراه بـا ايـن ارزيـابي ابژكتيـو،     

گرايي و يا گرايش هاي چپ كردي را تقريبا به صورت صـحيح ارزيـابي نمـوده، همچنـين     تحوالت ملي

سوسياليسم، دين، خانواده و نگرش شخصيتي از نظر واقعيت اجتماعي و : ن در زمينه موضوعاتتحليالت آ

. ملي سرنخهاي مهمي را ارائه داده و با برخوردهايي عميق توانسته بـه آگـاهي و سـازماندهي دسـت يـازد     

از نظـر  اي المللـي و منطقـه  از اين نظر تنهـا بيـان تـاريخ ملـي نيسـت، بلكـه در سـطح بـين        P.K.Kتاريخ 

حـل مربوطـه در   ايدئولوژيكي و سياسي شرايط ابژكتيو را آشكار نموده و به همان ميزان بيانگر ايجـاد راه 

يعني چيزي كه مورد بحث است تنهـا يـك جنـبش    . باشدشخص خود و در موجوديت سازماني خود مي

اي؛ داشتن شخصيت طقهالمللي و منالمللي؛ سوسياليسم و در سطح بينصرفا ملي نيست، بلكه در سطح بين

اي اي كه در هر مرحلهتوسعه. كندبخش ملي را با اهميتي بزرگ مطرح ميسوسياليست و شخصيت رهايي
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اگرچه اين پيشرفتها تماما در . گرددالمللي ميآن را در خود ايجاد نموده منجر به يك پيشرفت اينچنين بين

. پرورانديخارج بازتاب نيافته باشد اما آن را در درون خود م

اهـداف آن گـروه داشـتن يـک جنبشـي ملـي صـرف        P.K.Kپيداست كه در دوران تشكيل گروه 

بخش ملي همچنين تشكيل ابعاد رهايي. بايد آن را همچون يك جنبش سوسياليستي محسوب نمود. نيست

ي ديـده  بخـش ملـ  نظرانه بلكه بايد به شكل راهگشاي بودن آن در مبارزات رهاييآن نه با برخوردي تنگ

. اي كه انجام داده با برخوردي بسيار عميق بوجود آمده استمهمتر از آن اين است كه شكل مبارزه. شود

P.K.Kترين ها و در نتيجه در برابر پيشرفتهگرانه امپرياليسم در تمامي مستعمرهدر برابر برخورد سركوب

از اين نظـر  . جنگي و ارتش درآوردداد خود را به صورت يک سازمان اي كه انجام ميشكل جنگ ويژه

. است كه امروزه امپرياليسم آن را به راه انداخته٤٩ايمقوالت جنگ و ارتش، عمالً گذار از جنگهاي ويژه

انجـام داده اسـت، تشـکيل حزبـي     ٩٠تـا  ٨٠از اين منظر بين سـالهاي  ] P.K.K[از اين نظر فعاليتهايي كه 

ن فعاليتهايي است كه فرصت تشكيل معنادار يك ارتـش انقالبـي   انقالبي سوسياليست بوده و به همان ميزا

سـپتامبر نبـوده بلكـه    ١٢ايـن فعاليتهـا تنهـا بـراي مقابلـه بـا رژيـم        . آورندالمللي را بوجود ميدر سطح بين

.باشدتالشهايي جهت مقابله با تمامي جنگهاي ويژه تحميلي امپرياليسم مي

المللـي را دارا بـوده و جنـگ واقعـي نيـز      ين در سطح بينحزب واقعي حزبي است كه تاثيراتي اينچن

المللـي و  بعنـوان يـك خطـر بـين    P.K.Kهمچنانكه تلقي کـردن  . جنگي است كه تاثيراتي اينچنين دارد

يعنـي ايـن ارزيابيهـا از خصوصـيات     . ترين سازمان جهان بدين سبب استمحاكمه آن به شكل تروريست

بـا وقـوف بـر    . كنندگيرد، آنها خطر را اينچنين نزديك احساس ميميآلترناتيو بودن آن براي نظام نشات 

اينكه نتايج جنگ انقالبي در برابر جنگ ويژه تنها محدود به كردستان نخواهد ماند، لذا مشاهده مي کنيم 

اي گرفته تا دخالت دادن گاه به گاه ناتو مسئله در سطحي وسيع در ضديت که را از همايشهاي عالي منطقه

دهند كه تشكيل حزب ما تنها نوعي تكـوين حزبـي   تمامي اينها نشان مي. دهندن تالشهايي صورت ميبا آ

ملي نيسـت بلكـه نـوعي تكـوين حزبـي انترناسيوناليسـتي اسـت، همچنـين جنـگ مـا تنهـا نـوعي جنـگ              

. المللي استبخش ملي نيست بلكه جنگي بينرهايي

وي که عامـل آن مجهـول بودنـد   جنگ رواني و تبليغاتي و مخفيانه شامل تبليغات منفي، توسعه مزدوري، ايجاد رعب و وحست و ترور و جنايتهاي٤٩

دايـره  "ي بارز آن در تركيه تحت عنـوان  گراي وابسته به آن، كه نمونهايجادهاي نهادهاي غيرعلني و مخفي براي آن، همچنين تغذيه يك قشر رانت

در اينجا مقصود نوعي از ايـن جنگهاسـت   .اي گزاف به جريان افتاد و نتايج وخيمي را سبب شددر برابر جنبش آزاديخواه كرد با هزينه" جنگ ويژه

. شودکه در سطح جهاني توسط امپرياليزم انجام داده مي
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شـرفتهايي کـه ايجـاد نمـوده را همـراه بـا وضـعيت        توانيم بطور خالصه زمينه ظهور حزب ما و پيمي

در دوران پيش روي ما نيز اين رويدادها با تسريع بيشتر . موجود بين المللي و منطقه ايي اينگونه بيان نماييم

المللي به طور قطع شاهد رويدادهايي خواهد بود كـه نـه   دوره رويدادهاي سياسي بين. ادامه خواهند يافت

هـاي  چالشهاي موجود در جبهه كنوني امپرياليسـم، ايجـاد بلـوك   . به نفع آن مي باشدعليه كردستان بلكه 

آمريكا، اروپا و ژاپن، همچنين جايگاه روسيه شکل گيري اين بلوكها، مطرح شدن چين، همچنين مسـائل  

اليسـم  مانده و وابسته هستند چنان وضعيتي به بار آورده كه امپريالمللي كه در موقعيتي عقبروزافزون بين

هر روز شاهد تاثيرات اين امر بر وضعيت متشنج . ديگر پايداري گذشته خود را به سختي باز خواهد يافت

دهد كه پايداري در ميان نخواهد بود بلكه ناپايداري تمامي اينها نشان مي. قفقاز، بالكان و خاورميانه هستيم

رفـت و چالشـها بيشـتر شـده و اختالفـات      بوجود خواهد آمد، امپرياليسم بيشتر تحت فشار قرار خواهـد گ 

. بريماكنون ما از آنها فايده ميهمچنانكه اينها اختالفاتي است كه از هم. بسياري از اين سر برخواهند آورد

. مند شويمتوانيم از آنها بهرهاند كه مياختالفات بالكان، خاورميانه و قفقاز به حدي رسيده

ل كه ويژه منطقه خاورميانـه ماسـت، اوضـاع موجـود در ايـران و      همچنين توافق بين اعراب و اسرائي

نمايندـ خبـر از  مهمتر از آن روند ناپايداري ايجاد شده در وضعيت پايدار تركيه ـ که بسيار آن را مدح مي 

. رود ايجاد خواهند گشتدهند كه در دوران پيش روي ما تحوالت چشم گيرتر از آنچه تصور ميآن مي

هـاي  هـاي حزبمـان و نظريـه   ارزيـابي . اصلي همراه با اين پيشرفتها ايجاد خواهند گشتهاي عمليسياست

اکنـون اينهـا بـه شـكلي     هـم . خواهند پوشـيد سياسي اساسي آن در اين دوران پيشروي جامه عمل به خود

يشـرفته  پيوندند، اما اگر در دوران پيش رو اقدامات الزم انجام پذيرند، با کيفيتي چنـان پ محدود بوقوع مي

.المللي درخواهد آمد كه قابل مقايسه با هيچ دوراني نخواهد بودحالتي بيناي شدهمنطقه

وضـعيت امـروز كردسـتان در درون    : توان گفتواراين مطالب، بطور خالصه ميپس از بيان خالصه

و هـم  اين وضعيت ابژكتيو حالتي بن بست يافته است و استعمار ترك هم از نظـر اقتصـادي، هـم سياسـي     

تـوان از اقتصـاد اسـتعماري در كردسـتان و     ديگر نمي. نظامي به وضعيتي اداره نشدني درآورده شده است

به نـوعي  . ايمحقيقتا تماما از اين امر گذار نموده. نظارت سياسي و نظامي آن بصورت نيرومند بحث نمود

نها جنگي است كه آستر رژيم اشغالگر و مجري جنگ ويژه آشكارا مورد بحث است و اين جنگ براي آ

ديگـر قـادر   . بحران حاصل از اين در تركيه نيـز در نقطـه اوج اسـت   . ٥٠تر استقيمتاش گرانآن از رويه

عنـوانش  " جمهـوري كنترگـريال  "اند كه تنها با رژيمي كـه آن را  نيستند اداره نمايند و به وضعيتي درآمده

. كنند قابل اداره هستندمي

. اش بيشتر استمثلي ترکي کنايه از اينکه زيانش از فايده٥٠
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استعمار كالسيك از هم فرو : توان گفتكردستان نيز به طور خالصه ميدر مورد رويدادهاي جنوب

حلـي خواهنـد   پاشد، يا با يك سيستم دمكراتيك فدرال در چارچوب تماميت ارضي عـراق بسـوي راه  مي

رفت و يا مجبور هستند كه دولت فدرال كردي را تشكيل داده و يا بسوي يك دولت مستقل راه خواهنـد  

چه تشكيل . ي گذار را با وضعيت كنوني چندان ادامه دهندتوانند اين مرحلهصورت نميدر غير اين. پيمود

دولت و چه تشكيل فدراسيوني دمكراتيك باشد، چنين رويدادهايي پيشـرفت انقالبـي را تسـريع خواهنـد     

. بخشيد

حل را هآيد كه رابينيد كه اوضاع ابژكتيو كنوني بيشتر بصورت يك پيشرفت غيرقابل كنترل درميمي

هـا را طرحريـزي   خواهد برخي مدلبدون شك امپرياليسم جهت نظارت بر اينجا مي. جويددر انقالب مي

خواهند مدل دولت فدرال كرد را در شمال نيز گسترش دهند اما دولت كالسـيك تركيـه اجـازه    مي. کند

مجهـول مانـد و وجـود    سكته اوزال و در واقع كشتن اوزال کـه عامـل آن   . دهد كه اين امر روي دهدنمي

پس از آن نيز در پيوند با تروري است كه رژيم كماليسـت در برابـر   " فاعل مجهول"هاي بسياري از جنايت

به رسميت شناختن وضعيت نـويني توسـط امپرياليسـم و    . نمايدنيروهاي داخلي و يا خارجي خود اجرا مي

اگرچـه  . گيرد كه هفتاد سال است ادامه داردسياستمداران وابسته به آن، از اداره شديد وضعيتي نشات مي

بسيار بزرگي وجود دارند كه نسبت به اين واكنش نشان اكنون در دست اينها است، ولي محافلقدرت هم

آشكار شده كه خود خلق، انقالب موجود در كردستان و حتي مزدوران نيز قادر نخواهنـد بـود   . مي دهند

هد كه اين نشان مي. رياليسم نيز از اين احساس ناراحتي عميقي داردامپ. که با اين شرايط چندان پيش روند

اين تعادل بـا ايـن وضـعيت چنـدان     . وضعيتي پر ازچالش و برخوردار از مراحل گوناگون در جريان است

فعاليتهاي هر روزه طي مبارزات انقالبي نيز اين معادله را در حد مهمـي تحـت فشـار    . تداوم نخواهد يافت

يعنـي ديگـر ممكـن نيسـت كـه كماليسـم كالسـيك پايـداري         . گذاردنتيجه باقي ميآن را بيقرار داده و

اي و مهمتـر از آن انقـالب موجـود در    المللـي و منطقـه  تمـامي شـرايط بـين   . قديميش را بار ديگر باز بيابد

. دهندكردستان به اين امر اجازه نمي

شـود؛ حـزب،   اريخ حزب مـا نيـز مشـاهده مـي    وار تهمانگونه كه در جنبش انقالبي ما و بيان خالصه

اند، قادر خواهند اند به ابعادي دست يافتهنيروي گريال و ارتش ما با توجه به سطحي كه امروزه بدان رسيده

همچنين به چنان بلوغ و قدرت . بود به تمامي جنگ ويژه را با شکست مواجه ساخته و آن را محدود نمايد

بينيم بـه معضـالت تكـوين    در اين موضوع الزم مي. نمايددورانه را ناكارا ميحل مزاند كه راهذاتي رسيده

. بپردازيمP.K.Kحزبي 
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جنبشي آلترناتيو براي نظام استP.K.Kجنبش 

اگرچه تكوين حزبي با موفقيت به انجام رسيده و تكوين ارتشي ديگر به جايي رسيده است كه قابل 

. بزرگ موجود و وظايفي را كه بايد بجـاي آوريـم ناديـده بگيـريم    توانيم مشكالت تصفيه نيست، اما نمي

تـرين شـكل در صـدد مطـرح كـردن آن هسـتيم ايـن        مسايل خودسازي حزبي مسايلي هستند كه به وسـيع 

را كسب كنيم تا در جنگ پيروز گرديم معضالت را به شكلي با اهميـت  P.K.Kارزيابيها که؛ شخصيت 

گرايـي ابتـدايي،   ي مهمي را در برابر مليب از نظر ايدئولوژيكي مبارزهما هنگام تشكيل حز. دهدنشان مي

بورژوايي كرد و ترك و سوسيال شوونيسم صورت داديم و از اين نظر توانستيم گرايش چپ تقلبي خرده

همچنين به دليل حاکم بودن برخي اوضاع سياسي چه در برابر احزاب و يا جنبشـهاي  . حزب را بنيان نهيم

گراي ابتدايي كه بصورت جنبش عملـي درآمـده بودنـد،    چه در برابر احزاب و يا جنبشهاي مليبورژوا و 

بـه همـين سـبب    . اي سياسي انجام داديم و در اين مبارزه سياسي كمـابيش پيـروزي بـه دسـت آمـد     مبارزه

. مشي مبارزه ايدئولوژيك و سياسي قطعيت يافتپيروزي مرتيط با آن به عنوان خط

در برابر همه نـوع  ١٩٨٠در دوران اولين گروه يعني تا سال : ابيش بدينصورت استتاريخچه آن كم

بورژوايي به شكلي متمركز مبارزه ايـدئولوژيك  خرده٥١گرايي ابتدايي، سوسيال شوونيسم و رفرميسمملي

سپتامبر و در برابر حمالتي كـه جمهـوري   ١٢همچنين براي سركوب فاشيسم . انجام داديم و پيروز گشتيم

تركيه و مزدوران جنوبي جهت خنثي كردن تاثيرگذاريهاي سياسي ما و دچار نمودن جنبش ما بـه خفقـان   

آگوسـت و تبليغـات در چـارچوب آن بـه مقابلـه      ١٥دادند، با شـروع دوره جنـگ مسـلحانه در    انجام مي

ثابت کـرده و نشـان   اين نيز از نظر سياسي پايداري ما را. پرداخته و براي پايداري خود به مبارزه پرداختيم

به طور خالصـه دوران تكـوين حزبـي    . داد که جهت آن مهم نيز چگونه بايد دست به جنگ گرياليي زد

مشي ايدئولوژيك و سياسي و دستاوردهاي آن قطعيت يافته و به همان ميزان و خط٩٠-١٩٨٠بين سالهاي 

. دنيز لزوم تشكيل ارتش و تنظم جنگ گرياليي را با خود به همراه آور

تواند نشـان دهـد، جنـگ بـراي تحكـيم      را مي٩٠-١٩٨٥مهمترين ماجرايي كه كاراكتر سالهاي بين 

تـا بـه امـروز و بـه چنـان بلـوغي اسـت كـه         ٩٠سازماندهي نيروي هاي گريال و رساندن آن نيروها از سال 

هاي داخلي ميلحال چيزي كه در اينجا مهم است كيفيت تح. احتمال فروپاشي آن را از ميان برداشته است

رژيم جنگ ويژه تنها از بيرون قادر به مبارزه با ماست و تحميلهاي . است كه متوجه حزب و ارتش ماست

مبـارزه اساسـي ايـدئولوژيك، سياسـي و سـازماني بـه       . داخلي را بايد جداي از جنگ ويژه در نظر گرفت

طلبي، بهبودخواهي؛ اصالحمرفرميس٥١
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تـاثير كماليسـم، فئوداليسـم و    حال بخوبي مي دانيم كـه تمـامي نيروهـاي تحـت     . درون سازمان منتقل شد

اي که در بيرون به نوعي دچار شكست شدند، از يك نظر در درون ـ درگيـر ايـن تـداوم     گرايشات عشيره

. ي جستجوي اين امر شده اندـ به اتمسفرتوسعهآن است

دهيم از يك نظر نوعي مبـارزه طبقـاتي درون حزبـي    به اين سو انجام مي١٩٨٥تحليالتي كه از سال 

. ت، حتي تحليالتي جهت آشكار نمودن دشمنان داخلي حزب است و اين ارزيابيها بسيار مهـم هسـتند  اس

بينيم كه در درون حزب مقابله جويي وجود دارد كه هر روز و حتي هـر سـال   همچنين اگر توجه شود مي

بـويژه بـه   . مهـا و شخصـيت انقالبـي نـاقص بنگـري     رويو ميانـه ٥٢به تاريخ پروواكاسيونها. يابدافزايش مي

ي سختي را كه در ايـن موضـوع   آميز، ساختگي و نادرست با رهبريت بنگريم و مبارزهبرخوردهاي اشتباه

آنگاه خواهيم ديـد كـه جنـبش ملـي و طبقـاتي و سوسياليسـتي در برابـر        . انجام داده شد را در نظر آوريم

نبايـد ايـن مبـارزه را تنهـا بـه      . باشـد اي شديد ميگرايي ابتدايي و رفرميستي در حال مبارزهگرايشات ملي

اي محـدود  گاههاي دشمن، تاثيرات غيرطبقاتي، كماليستي، اربـابي و عشـيره  بعضي پروواكاسيونها و تكيه

گاههـايي  اي بسيار فراگير و با ابعاد وسيع انجام داديم كه تكيـه حال بهتر قابل درك است كه مبارزه. نمود

. دالمللي دارملي، طبقاتي و حتي بين

به راه انداختند ـ با امپرياليزم، كماليسم  ١٩٨٠ـ كه در اوايل سال ٥٣"سمير"وابسته بودن اخاللگريهاي 

خواسـت مـدل   مـي : او توانست اينچنين بر آن اعمال نقـاب بزنـد  . و واپسگرايي داخلي بسيار محسوس بود

امـا  . ح كرده و نشان دهدبورژوايي را با تفاوتي كوچك مطرزندگي اروپايي، همچنين مدل زندگي خرده

در بنيان عملکردهاي تحميلي وي ضديتي بسيار در برابر تشكيل حزب و ارتش و پيشـرفت ايـدئولوژيك،   

. بعد از اين اخاللگري، اخاللگريهاي متفاوت ديگري نيز سـر بـر آوردنـد   . سياسي وسازماني وجود داشت

اقـع اينهـا مواضـع ضـدحزبي در برابـر حـزب       هر چند ما آن را به سادگي پروواكاسيون مي ناميم، اما در و

. كننـد شـديداً مبـارزه مـي   P.K.Kيعني جنبشي از آن نيروهايي است كه در برابر ماهيـت انقالبـي   .هستند

١٩٧٣را همانگونه كه در سال P.K.K: " دانيم كه اين مسئله در اخاللگريهاي سمير اينگونه فرموله شدمي

كنيم كه تا به امـروز بـا چـه دقتـي بـه      حال بهتر درك مي". ن ساختظهور يافت، بايد به همان شيوه مدفو

ي پيشـرفتي را كـه بـه آن    ، هر شيوهP.K.Kهاي ظهور كمك رژيم جنگ ويژه و با تقليد راهها و روش

. نمايندشود همانند يك اسلحه بر ضد ما به كار برده و آن را اجرا ميدست زده مي

ياخاللگر: پروواکاسيون٥٢
كه خاستگاهي فئودال ـ بروكرات داشت و در پي گسترش گرايش رفرميستي در برابر P,K,Kدوران تكوين حزب در گر تصفيهسمير، فردي٥٣

.گرايش انقالبي بود
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تنهـا اقـدام يـك    . شـود اي كه در برابر حزب انجام ميجنگ ويژهتاريخ پروواكاسيونها و يا بعبارتي

گاههاي داخلي و تاثير همه جانبه تكيهشخص و يا يكي از عوامل دشمن نيست؛ اگرچه اين اقدامات تحت

خارجي كماليسم توسط يك شخص پروواكاتيو اعمـال مـي شـود و همچنـين شخصـيت انقالبـي نـاقص        

. باشـد فئودالي از آن پشتيباني مي نمايد؛ لذا يك حركت ضدحزبي مـي نوع تاثيراتمتعارف و داراي همه

كنند يك حركت ضد حزبي است كه بستر بـزرگ بردگـي، همچنـين برداشـت     چيزي كه اقدام به آن مي

ـ كه اين برداشت زندگي ايدئولوژي كماليست ترك، كاپيتاليسـم و بـورژوازي   بورژوايي از زندگيخرده

اي كه اينها ـ و زمينهاي ـ كه پيوند اينها با استعمار آشكار است ـ عشيرهفئوداليـ و عادات زندگيآن است

اينهـا اعضـاي مركـزي،    . گزيند و اين بسيار مشـخص اسـت  گاه برميدهند به عنوان تكيهآن را تشكيل مي

تاكتيكهايي كه تاكتيك جنگ و تاكتيك جنگ ويژه . كادر و تاكتيكهاي جنگي مخصوص به خود دارند

بـود كـه   مخـرب شخصيتهايشـان از نـوع و تيـپ    . باشندتر ميتر و ظريفگردند اما متفاوتحسوب ميم

به همين سبب جدا كردن جاسوس عيني و ذهنـي از هـم در   . شباهت بسياري با عوامل جنگ ويژه داشتند

. ميان اينها بسيار دشوار بود، اما نتايجي كه به آن رسيدند بسيار جالب و مشابه بود

يعني به ميزان واقعي بودن سـازش آنهـا در تـاريخ، در    . اي را در برابر ما انجام دادنداينها مبارزهقطعا

شايد اين روابط بسيار آگاهانه برقرار نشده بودند، همچنانكـه  . درون حزب نيز اينگونه سازشكاري کردند

ايشـات خودبخـود يكـي    زيـرا گر . ي آگاهانـه در تـاريخ نيـز بسـيار معنـادار نيسـت      جستن روابط اينگونـه 

اي فئودال و ويژگـي كماليسـم هفتـاد سـال اسـت كـه از اتحـادي نامشـروع         خصوصيت عشيره. گردندمي

هـاي ايـن را در دورانهـاي    توان ريشهحتي مي. انداينها در طول تاريخ با عثمانيان همسو بوده. برخوردارند

دگي بـه سـرعت بـا همـديگر آشـنا      اينهـا مطـابق عـادات رايـج و خـاص در زنـ      . تاريخي قديمي تر يافـت 

وقتـي بـه چشـم    : "آنها برخوردي داشتند كه اگر در اين گفته آنها دقت کنيد، آن را مي فهميد. گشتندمي

يكي از فرمول هاي اينها نيز اين بود، اينهـا بـا   " خواهيم بگوييمفهميم كه چه ميكنيم ميهمديگر نگاه مي

همچنانكـه در تشـكيل گـروه، بيشـتر از چيـزي كـه تصـور        !شدنداستشمام بوي يكديگر دور هم جمع مي

اينها صدها سـال اسـت كـه از ايـن بردگـي      . مانده و بويژه برده را بكار مي گرفتندنموديم رفقاي عقبمي

توانند بستر موجود در صفوف ما را اينچنين اند و ميمانده قرون وسطايي استفاده نمودهروستايي و اين پس

ها، اميـد  دانيم كه چگونه با بهانه قرار دادن سختيبخوبي مي. ه و از آن استفاده نمايندبخوبي ارزيابي نمود

به نوعي زندگي متقلبانه را در ميان اين اقشار پراكنده اند و مـثال بـا ارائـه امكانـات بـراي پيشـبرد زنـدگي        

.ا به بيراهه كشاندندمتقلبانه به شكل تامين زندگي شخصي و يا سوق دادن آنها بسوي ازدواج، آن افراد ر
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نتيجتاً اين تحركات ضـد حزبـي تحركـاتي هسـتند كـه در واقـع بسـيار بيشـتر از چيـزي كـه تصـور            

گاه اجتماعي و نماينـدگان بسـيار آمـوزش ديـده     نموديم عميق بوده و نوعي بنيان وسيع تاريخي، تكيهمي

. فريبکار سياسي را دارا هستند

، ٥٤ما را در اقدامات ضدحزبي آن دانسته به رهبـري شـاهين  چگونگي توسعه اين امر در تاريخ حزب

انگـار هنـوز هـم در صـددند ايـن      . بينـيم مـي ٥٦و طـرزي جمـال  ٥٥سمير و بعدها جعفر، حسين يلدرم، شنر

. اسـت ٥٧مهمترين اينها فاطمه. برخوردهاي ضدحزبي را هر سال با مطرح كردن يك شخص توسعه دهند

انند فاطمه داشتند كه از چنان ذهن و روحي برخوردار بـود كـه   يك پيشاهنگي ايدئولوژيك و سياسي هم

. اي شديد با ما هستنداينها از سرآغاز كار تاكنون درحال مبارزه. برددر برابر ما تمامي تاكتيكها را بكار مي

در ارزيابيهـاي گونـاگون   . بخوبي نشان دهيمP.K.Kسعي نموديم جايگاه اين دسته را در تكوين حزبي 

اديم كه اين مبارزه در تمام ابعاد ايدئولوژيك، سياسي، روحـي، سـازماني و نظـامي بـه صـورت      توضيح د

بينيم كه دسـتاوردهاي بزرگـي نيـز    تلفاتي را داشت اما حال بهتر مي)خط مشي(اين . شودمختلط انجام مي

دشمن تسليم ولي هنگامي که دستگير شدول انتخاب شدکه در کنگره اP.K.K، از اعضاي کميته مرکزي Sahin Dunmezشاهين دنمز ٥٤

همچنين قبل از . رغم دستگير شدن دشمن از هويت وي آگاهي نداشتشده و سبب شناخته شدن رفيق مظلوم دوغان از طرف دشمن شد که علي

منسوب به حقي قرار بود " هايجحقي". دست داشتيعني طرفداران آپو و طرفداران حقي " هاجيحقي "و " هايجآپو"دستگيري در ايجاد چالش 

جنگ فوري با جمهوري ترکيه به انتقام شهادت حقي ضرورت برادر اخاللگر وي به نام باقي قرار .که اصالتا ترک بود و آن هنگام شهيد شده بود

درايت کمال پير که او نيز اصالتا ترک اين اخاللگري با. نمودندقرار را پيش کشيده و ادعاي احتمال توطئه کردها در شهادت ايشان را مطرح مي

. شاهين دنمز به دست دولت کشته شد. بود خنثي شد
وي لزوم دوري گزيني از مبارزه مسلحانه و گسترش فعاليت در اروپا بورژوازيخردهگري كه گرايش، تصفيهMehmet Sener محمد شنر٥٥

با برنامه قبلي و با مشموليت ١٩٨٩ر زندان به صورت ويژه آماده شده بود، در سال دشنر از طرف دولت دستگيير شد و. همانند ساير احزاب بود

" پذيريم اما آپو را نهرا ميP.K.K" دولت اين طيف را تحت شعار . عفوي عمومي از زندان خارج شد و به آکادمي مرکزي نزد رهبري رفت

رفيق دوران ) حسن بيندال(چيني پرداخت ودر جريان توطئه اي حمره به توطئه. در آکادمي سعي بر تضعيف تاثير رهبريت نمود. تنظيم کرده بود

در ميان توده جنوب غربي کردستان نيز با استثمار عاطفي از مقاومت زندانها سعي در تضعيف مقام . کودکي رهبري را به شهادت رساندند

. اثر عبداهللا اوجاالن آمده است" گرتصفيه تصفيه"ر کتاب اين مسئله مفصال د. در فرجام کار از طرف حزب بر چيده شد. رهبريت داشت
كسي است كه از دوران دبيرستان به عنوان عامل نظام ) مصطفي امور جو(Terzi Cemalطرزي جمال . طرزي در تركيه به معني خياط است٥٦

آگوست قرار بود در سه مکان ١٥درواقع . اشتي منفي دآگوست نيز وي پيشينه١٥در دوران .آورد.P.K.Kكار كرده و اين را تا به صفوف 

معصوم کرکماز در حوزه خويش يعني اروح ـ شمزينان اين را انجام . انجام شود) چوکورجا(لهو چه) حکاري(ميرگشمزينان، جوله_ اروح "

ي جمال از انجام عمليات سرباز زد و اين طرز" لهچه "در . ميرگ به سبب اينکه عمليات ضعيف بود واکنش چنداني را ببار نياورددر جوله. دهدمي

بعدها اعدام گرديداو . جوانان بسياري را به بهانه جاسوس بودنشان كشت" جنوب غربي"در منطقه . جزو کارنامه منفي وي شد
وي . استP.K.Kاوجاالن با وي از اهم موضوعات دوران تشكيل و تكوين كه داستان مقابله)Kesire Yildirim کسيره يلدرم(فاطمه ٥٧

.جدا شدP.K.Kبه دره بقا به آنجا رفت و پس از مدتي به اروپا رفته و در آنجا ازP.K.Kنيروهايبعدها هنگام رفتن



١٢٤

كـرديم و  تـا بـه امـروز كـار    ١٩٧٥از يك نظر روي فعاليتهاي پروواكاسيون و يا ضـدحزبي از سـال   . دارد

. تمامي اينها هم با همديگر مرتبط بودند

به روشني ديديم كه حتي آنها كه بسيار مخالف همديگر بحساب مـي آينـد، بصـورت ابژكتيـو و يـا      

سوبژكتيو تا چه حد تداوم يكديگر بوده و به همديگر خدمت نموده و با همـديگر بـه سـازش پرداختـه و     

اند، چپاول ، عادت هاي موجود در زندگي كه بر افراد حاكم گشتهنيروي اينها از بستر بردگي. متحد شدند

اگـر بـه ايـن    . گرفتانگيزي، فريبكاري و اغتشاش نشات ميدسترنج ديگران بدون انجام هيچ كاري، فتنه

نکته توجه كنيم كه جامعه ما چه شرايط مناسبي براي ظهور اين امر ارائه نموده و اين نـوع روشـها چقـدر    

. توان نيروي اينها را كوچك شمرداند، آنگاه بهتر خواهيم ديد كه نميدهبخش بونتيجه

دوسـتي عظـيم و نـوعي حركـت حاصـل از دسـترنج بـزرگ        در برابر اينها با استفاده از نـوعي مـيهن  

را از ايـن  P.K.Kآنهايي كه تـاريخ  . سوسياليستي مبارزه اي عظيم سازماني و شخصيتي را عملي ساختيم

آنها كه . بايد بر اهميت اين مسئله تاکيد نماييم. نمايند، در واقع نمايندگان اين دسته هستندينظر ارزيابي نم

رغـم اينكـه آن را ديـده و از آن    ايم درك كنند و يا علـي اي را كه انجام دادهتوانند تمامي اين مبارزهنمي

عميـق در ذهـن خـود    نمايند و بصـورت آگاه هستند ولي مقتضيات آن را در شخصيت خويش ايجاد نمي

را در ) ضـد حـزب  (كنتراحـزب خواهنـد ايـن نـوع    نمايند، از يك نظر كساني هستند كه ميجذب نمي

. فعاليـت اينهـا متوقـف نشـد    . اي است كه بايـد از آن گرفـت  اين مهمترين نتيجه. صفوف ما تداوم بخشند

گـاه  مان گريـز را كـه تكيـه   تواننـد عملکردهـاي سـاز   آنها كـه نمـي  : رغم حسن نيت رفقا، بايد پرسيدعلي

اينهاست پشت سر بگذارنند، يعني آنها كه برخورد صحيحي با جنگ ندارنـد، بـويژه آنهـا كـه در جنـگ      

كننـد، مجـري اهـداف چـه     گرياليي خالقيت به خرج نداده و پيشرفتي مطابق معيارهاي حزبي ايجاد نمـي 

داد؟ البتـه كـه بسـتر مسـاعد را بـراي      كسي خواهند بود و براي چه كسي بستر فعاليتي را تشـكيل خواهنـد  

دانيم بعد از مدت كوتاهي برخي خود را براي اين همچنانكه مي. كنتراحزب و ضد حزب فراهم مي نمايند

در اينجا نوعي مبارزه شخصيتي شـديد در  . اين چندان ارتباطي با نيت پاك فرد ندارد. نمايندامر آماده مي

مانده اجتمـاعي و همچنـين جريانـات مـزدور ملـي      ر برابر بافت عقباي كه داگر مبارزه. حال انجام است

شود، مهمتر از آن اگر دشواري مبارزه گرياليي و آموزندگي و سازمان دهندگي آن را تشخيص انجام مي

نداده و حق آن را ادا ننماييم، آنگاه چيزي كه به آن دچار شويم بستر مناسب براي پروواكاسـيون بـوده و   

برخي به سـرعت بـه ايـن    . ر وضعيت پروواكاتوري انسان را به استفاده از اين بستر وا مي داردفرو افتادن د

امـا  . دهنـد پيوندند و برخي نيز جسارت پيوستن به آن را نشان نمـي پيوندند، برخي بعدها به آن ميبستر مي

. بينيمحال بخوبي اين ارتباط را مي
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پيش تر روشن شده كـه حركـت ضـدحزبي    . را گرفتخالصه بايد از مبارزه درون حزبي درسهايي ف

اي است كه رژيم عامل جنگ حركتي نيست که بتوان آن را كوچك انگاشت، بلکه دقيقا برعكس مبارزه

. آفريدن شيوه رهبري اين کار نيز ويژگيهاي مخصوص به خود دارد. ويژه بيشترين اميد را بدان بسته است

گر و ناظر از آغاز تا به امروز در موقعيتي مي باشـد  د يك مشاهدهدر اين پروواكاسيون، عضو رهبر، همانن

نيز ] حزب[بدون شك رهبريت . كه در رأس رهبريت قرار داده شده و يا به اصطالح در آنجا نشانده شده

ديـد امـا   او نيز همين موارد تحميلي جمهوري تركيه و تحميـل بسـتر مزدورانـه را مـي    . متوجه اين امر بود

بايد فورا "ور نشدن به آنها مطابق برخورد برخي از رفقا كه معتقد بودند شود كه حملهديده ميامروزه بهتر

اگـر  . گـردد ، برخـورد تـاريخي و تـاكتيكي مهمـي محسـوب مـي      "آنها را سركوب كرده و از بـين ببـريم  

ه اين يك رهبريت، در برابر بستر مزدورانه، نوعي مؤاخذه و بازخواست را به شكلي صحيح پيش نبرد ـ ك 

ـ و مبارزه با اينها در بنيان خانواده و بويژه در درون مبارزه اجتماعي، ملي و حقيقت مهم در كردستان است

مهمتر از آن سازماني را از تمام جوانب ارزيابي نکند و در صدد مقابله با آن برنيايد، ممكـن نيسـت بتـوان    

ژه ترکيـه، جمهـوري ترکيـه موجـود در     انواع جمهوري تركيه موجود در كردستان، جمهوري جنگ ويـ 

تـاثير  را باز شناخته، ارزيابي نموده، تحت كنترل درآورد و بـي P.K.Kو دشمنان داخلي P.K.Kدرون 

. سازد

كنيم كه ضرورت درك پديده رهبريت از اين امر، جنبه چه اهميتي حال به صورت بهتري درك مي

است كه خط مشي هاي کالسيک و نوين پديده رهبريت اين پيشرفتي بسيار مهم در تاريخ كردستان. دارد

رود، بايـد  خواهيد رهبريتي انقالبي بيافرينيد كه بتدريج بسوي آزادي مياگر مي. سازدرا از هم متمايز مي

آن را در هستي در حال شکل گيري كردستان به دست آوريد، بايد شخصيت ضمني موجود که بـه مثابـه   

ها در بردگي زنان، در رابطه خصوصي، در رابطـه خـواهر و بـرادري و در    خصوصيتي دشمنانه در گذشته 

ـ را روابط پدر و مادر و اجداد خود وجود داشته و ابتدا به شخصيت شما و سپس به خـانواده نفـوذ نمـوده   

، همچنين براي تمامي اينها اگر نوعي رويارويي با روابط واپسگراي خانواده. ببينيد و آن را از ميان برداريد

مناسبات واپسگراي زن و مرد و روابط آنها و اوضاعي كه بسيار وابسته به واپسگرايي و اسـتعمار و جنـگ   

ناميم، اما با جاسوسي غيـر  دهد ـ ما اين را جاسوس عيني مي ويژه آن بوده و براي آن بستري را تشكيل مي

. يابدرد واينگونه توسعه ميعيني مختلط هستند هر خانواده و هر شخص اين را بصورت مختلط در خود دا

اين يكي از رئاليته هاي موجود در كردستان است که شرايط مخصوص آن مي باشد و بدون توجه بـه آن  

. ممكن نيست شخصيت حزبي كسب گردد
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فكر كنم اين، درس خوبي است براي رفقايي كه نگرشي خـالص و درسـت دارنـد، اميـدوارم اينبـار      

دوست خالص تاسيس نموده ايم نيم؛ آنها كه معتقدند که يك حزب ميهنحال بخوبي مي دا. درك نمايند

نوعي تكوين حزبي، گرايش چپ و سوسياليسم و ميهن دوستي خالص وجود دارد يعني که در درون آن

دشمن در آن وجود ندارد و بستري در آن مهيا نيست كه به دشمن خدمت کند و خالصه اينچنين برخورد 

اگر رهبري بـا خصوصـيات مدبرانـه و    . ان غافل، فاقد تدبير و بدون سازماندهي هستندنمايند، به چه ميزمي

بازي و سازمان يافته بودن خود و با وجود مداوم دشمن دروني، دشمن درون خود و دشمني كه نقاب رفيق

ني خوابيده توان اين افراد را دشمگرايي را دارد و دشمني كه در شمايل زن و يا مرد فرو رفته ـ مي خانواده

در زير نقاب مردانه و يا زنانه ناميدـ پي نمي برد و معني ايـن بـراي كردسـتان و چگـونگي بازتـاب آن در      

کرد، آيا اين مرحله رهايي ملي و بازتاب آن در مراتب آزادي حزب و تاكتيكهاي گرياليي را تشريح نمي

بينيـد كـه   همگـي بـه روشـني مـي    يابـد؟ توانست تا به امروز تـداوم توانست موفق بوده و يا ميرهبري مي

بينيد كه ايـن رهبـري اسـت كـه بزرگتـرين      توانست تا به امروز موجوديت خويش را ادامه دهد و مينمي

.نيروي حياتي اين مبارزه است

پيداست كه دشمن، مزدورها و همچنين دسته اي كه آن را : اي كه بايد از اين گرفت اين استنتيجه

م تنها در بيرون از حزب وجود ندارند؛ اينها نمايندگاني دارند كه به درون ما نفـوذ کـرده   ناميميانه گرا مي

توانيد بگوييد كه چگونه ما بدون مبارزه و تاكتيكهـاي اسـتادانه در برابـر نگرشـهاي دشـمن و      اند، آيا مي

برابـر  عادات زندگي، در درون حزب و حتي در درون شخصيت خود و همچنين چگونه بدون مبـارزه در 

جانبـه  نمودن اين نگرش ها و عادتها و مبارزه در برابر تضـعيف همـه  شخصيتسازماندهي، تخريبات و بي

توانيد اطمينان يابيد كه اين مبـارزه را بـا   جنگ از طرف آنها، به رهبريت و حزب دست يافتيم؟ چطور مي

ـ دومـاه  ا آزمودنـد امـا تنهـا يكـي    گرا ايـن ر ايد؟ برخي از سازمانهاي كمونيست و مليموفقيت انجام داده

به عنوان مثال اگر به جنبشهاي انقالبي چپ تركيه و جنبشهاي ملي كرد بنگريد، خواهيـد  . مقاومت کردن

دانيد كه چگونه جنـبش  خوب مي. اندديد كه در همان يكي دو ماه اول به دست دشمنان داخلي آن افتاده

و بسياري ٥٩زاني، حزب دمکرات کردستان تركيهو تمامي شورشهاي كردي، جنبش بار٥٨مصطفي صبحي

اولين حزب كمونيست تركيه را در اواخر امپراطوري عثماني بنيان نهـاد و سـپس بـه سـبب     . مصطفي صبحي، اصالتا الز و از منطقه درياي سياه بود٥٨

در دريـاي سـياه   " توپـال عثمـان  "بنـام  ي از عوامـل آتـاتورک  در ازاي قول آتـاترك بـه تركيـه برگشـت و بـه دسـت يكـ       . به روسيه گريختفشارها

.اش غرق گشته و كشته شدكشتي
٥٩Turkiye Kurdistan Demokrat Partisi (TKDP)        از طـرف  " فـائق بوجـاک  "حـزب دمكـرات كردسـتان تركيـه کـه دبيـر کـل آن

رغم مواضع ملي خود در ابتدا بعدها تحت كنتـرل دولـت تركيـه درآمـده و موضـعي واپسـگرا پيشـه        عليت ترکيه ترور شد، اين حزبنيروهاي دول

.بعدي گشتادوار نمود و همين امر سبب افول آن در 



١٢٧

از جنبشهاي كوچك چپي كه ايجاد شده بودند از طرف دشمنان داخلي ابتدا از درون بـه اخـتالف دچـار    

. شدند و برخي از آنها نابود و مابقي نيز در درون بصورت تشكل دشمن سازمان داده شدند

ما نيـز چـون متوجـه    . را در مورد ما نيز اجرا نماينداز همان روز اول خواستند تا تمامي اين راهکارها 

هايي در امر شده بوديم، لذا اين بازي صد ساله بزرگ دشمن را به خوبي تشخيص داديم و در حين نگراني

سپس . به اندازه ترسي كه داشتيم جسارت به خرج داده و با روشهاي مناسب به مقابله پرداختيماين مورد،

و با تحليالتي در مورد شخصيت در بـاب شـيوه انقالبـي تكـوين حزبـي، مبـارزه       نتايج زيادي حاصل شد 

سازماني و مسلحانه الزم بـراي آن و شـيوه زنـدگي آن و مـواردي نظيـر ماهيـت خصوصـيات و وظـايف         

شخصيت انقالبي، شخصيت پيكارجو و فرمانده و چگونگي تداوم زندگي روزانه و حتي زندگي در بطور 

تمامي توضيحاتي كه در مورد اين موضوعات داده شد در ذات خود همان تكوين .کلي را توضيح داديم

. آميز بوده و تحقق مي پذيردخودسازي حزبي بدين شيوه، امري است كه موفقيت. شخصيت حزبي است

چنين پيشرفتي با . اي نوعي خودسازي حزبي استدليل بنيادين در توسعه جنگ گرياليي و فعاليتهاي توده

.يابدي روي آن ادامه ميتمركز کل

دانيم كه بستر طبقه ميانه رو در كردستان چقـدر قـوي   مي. روي را نيز براين بيفزاييمبايد مواضع ميانه

بويژه امروزه از طرفي دولتي سركوبگر وجود دارد و از طرف ديگر جنبش ما كـه بـه مقابلـه بـا آن     . است

تـري جلـب تـرحم مـي کنـد، شـكايتهايي را       محسوساكنون طبقه ميانه رو به صورتهم. پردازدطبقه مي

با اندکي توجه به وضعيت احزاب بورژوايي و . مطرح کرده و در پي آن است که هر دو طرف را بکار برد

هايي همچنين جنبش. توانيم اين را درك كنيمهاي مزدورانه ميبورژوايي همچنين وضعيت حركتخرده

دانيم كه آنها نيز تا مي. نماينددوست عنوان ميرا دمكرات و ميهنقانوني وجود دارند كه به اصطالح خود 

اينها را به كناري بگذاريم، آن دسته که نظاره گـر طرفهـا   . چه حد در صدد استفاده از اين وضعيت هستند

هستند را چه مي توان عنوان کرد؟ که با توجه به پيروزي يك طـرف بـراي كـار راحـت بـه ابـزار تبـديل        

بها و افتادن لحظه به لحظـه بـه   هاي اروپا و فريب زندگي بيدون هيچ گونه دشواري، با وعدهشوند و بمي

گيرند، در اطراف شخص خود گروهي کوچک تشکيل مي دنبال اشتياقات فردي، مناصب را به دست مي

دشـمن  توانيم همـه اينهـا را عامـل   نمي.نماينددهند و از تمامي امكانات مادي و معنوي حزب استفاده مي

يعنـي در درون مـا نـوعي    . تـوان اينهـا را فعاليتهـاي طبقـه ميانـه رو بـراي تشـكيل حـزب ناميـد         مي. بناميم

را ارزيـابي كنـيم؛ بـه    ٦٠بعنوان مثال ايالت مـاردين . كنتراحزب و حزبي از آن طبقه ميانه روها وجود دارد

محسوب ن يک ايالت در تقسيمات جنگي اين شهر و اطراف آ. گرددشهري تاريخي که از مراکز مهم جنگ گرياليي محسوب ميماردين؛ ٦٠

. پيامبرـ نقاش است" ماني"به روايتي محل تولد . مي شود
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نه در پي توسـعه بـود، وقتـي    بينيد كه اين نوع حزب که خاص طبقه ميانه روهاست، چگوشكل جالبي مي

. موفق به اين كار نشد بعدها ديديم که چگونه با كنتراحزب يكي شـده و بـه خـدمت كنتراگـريال درآمـد     

شـود؛ امـا حـال بهتـر درك     ي حيـرت شـما مـي   چنان در معرض تهديد اين واقعه هستيد و شايد هـم مايـه  

نـد اينكـه نماينـدگان آن در خـارج از مـا      بوده و هـر چ ) پنهاني(كنيد كه طبقه ميانه رو نيز يك حزب مي

. توانند در درون ما نمايندگاني داشته باشندچندان موفق نباشند اما اين بدان معني نيست كه نمي

اگر در بيرون . گذاري خواهد بودطبقه ميانه رو يك بستر قوي اجتماعي دارد و هميشه در پي سياست

. ر حزب غيرقـانوني و در درون مـا بـه ايـن خواهـد پرداخـت      و در حزب قانوني، موفق به اين امر نشود، د

آن . همچنانكه اين حزب كه در بسياري از ايالتهاي ما و حتي خارج از كشـور در پـي ايفـاي نقـش اسـت     

همين حزب؛ نه تماماً يك كنتراحزب است و نه تماماًحزبي انقالبي بلكه چيزي ميان هر . حزب چنين است

ت آن با كنتراحزب در دوران سختي قرار دارد و ارتباط آن با حزب انقالبي رابطه و مناسبا. دوي آنهاست

اما با تكيه بر نبرد ميان اين روابط هميشـه در  . شود كه پيشرفت ها تسريع شده استنيز در دوراني آغاز مي

پي آن است كه خود را سرپا نگه داشته و از خأل و مواضع دشوار هر دو طـرف سـود بـرده و در صـورت     

همانگونه كه در سطح جهان و منطقه اين چنين است در جنبشـهايي كـه   . ان خود را بيشتر مطرح نمايدامك

خاستگاه طبقه ميانه رو دارند نيز به همان شيوه مطرح است و در درون ما نيز ديگر به وضعيتي کـه گفتـيم   

و Y.N.K٦١مـثال  . دگـرد گرايي ابتدايي از يك نظر بـه طبقـه ميانـه رو برمـي    خاستگاه ملي. درآمده است

خواهند با ما رابطه ايجـاد نمـوده و از   ناميم از طرفي ميبورژوايي ميگروههايي كه آنها را رفرميسم خرده

مـا  : "گوينـد نـزد آنهـا رفتـه و مـي    . نماينـد طرف ديگر با جمهوري تركيه و امپرياليسم ارتبـاط برقـرار مـي   

خواهيم رابطه شما ما مي: "گويندو نزد ما آمده و مي" خواهيم انقالب را متوقف كنيم به ما كمك كنيدمي

فعاليتهـاي خـويش در ايـن موضـوع را بسـيار      ". با امپرياليسم و استعمار را بهبود بخشيم، به ما كمك كنيد

بـا خـود   . دهنـد برخي از برخوردهاي داخل صـفوف مـا نيـز بسـتر ايـن را تشـكيل مـي       . اندتسريع بخشيده

و يا قشر راديكال آن ممكن است تحت فشار قرار بگيرند، برخي ايالتها P.K.Kجناح انقالبي : "گويندمي

هاي موجود در جنوب كردستان را بـه حـالتي مناسـب درآوريـم،     را به دست بگيريم، پس برخي از كمپ

حل ليبرال و سياسـي را ايجـاد خـواهيم    يي بدون خواست گريال و طرفدار راهP.K.Kاگر فرصت بيابيم 

كنيم كه چگونه كنتراحـزب و ايـن حـزب گـاه بـه گـاه       ي مراحل پيشرفت بخوبي درك ميدر تمام" كرد

تـوان گرايشـاتي را   آشكارا مي. دهندمتحد شده و دانسته و يا نادانسته حزب انقالبي را تحت فشار قرار مي

٦١Yekiti Nistimani Kurdistanکردستان ياتحاديه ميهن
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نام رهبري سياسي درصدد مطرح كردن خويش هستند بعنوان حزب طبقه ميانـه رو كه در اين اواخر تحت

.اينچنين تفسير نمود

خـود انقالبيگـري   . اسـت بردگيدهد، چيزي كه بستر الزم را براي حزب طبقه ميانه رو تشكيل مي

اين اصطالحات را در درون حزب بسيار مورد بحث قـرار داده و  . ناقص گرايش حزبي طبقه متوسط است

اكنون هم. اين صحيح است." ردداندكي مانده كه انقالبيگري ناکافي بر صفوف ما حاكم گ: "گوييد كهمي

كه بايد در دست نمايندگي اي و خالصه در تمامي جاهاييدر ميان فرماندهان گريال، فرماندهي جبهه توده

بنيان طبقاتي انقالبيگري ناقص طبقـه ميانـه رو   . حزب باشد، تقريبا عملکرد انقالبيگري ناقص حاكم است

ي ضعيف است و يك انقالبيگري اينچنين نـاقص را نيـز تنهـا بـا     اطبقه ميانه رو خود به تنهايي طبقه. است

انقالبيون ناقص گاه به گاه بستر الزم را براي رويش ضد . توان بيان نمودانقالبيگري ناقص طبقه متوسط مي

هـر دوي اينهـا ممكـن    . کننـد گريزند و گاهي اوقات نيز در حزب انقالبـي مـي  حزب تشكيل داده و يا مي

در آن صـورت آشـكار اسـت كـه     . گيرنـد انقالبـي برتـر باشـد در كنـار هـم جـاي مـي       اگر حزب. هستند

انقالبيگري طبقه ميانه رو و يا ناقص يك اصطالح عمومي نبوده، در بنيان اجتماعي كنتراحـزب از حـزب   

بوده انـد، هميشـه   انقالبي قابل تفكيك نبوده، زيرا در حين مبارزه، داراي رابطه و چالشي تنگاتنگ با هم

اقعيت خويش را مورد مشاهده قرار داده و در صورت يافتن فرصت به ميدان آمده اند، بي كفايتي خـود  و

را به صورت يك حزب طبقه مياني درآورده اند و در صورت بروز دشواري به جانب كنتراحزب لغزيـده  

هـم خـود را   پيوندد اما هميشـه مياي به آن حزباند و در صورت برتري حزب انقالبي نيز بصورت توده

دهـد، مصـر نيسـت و در    حزب طبقه ميانه رو تن به سختي نمي. نمايدتحميل ميبدون كفايتبصورت 

ضرورت وجـود سـازمان، گـريال و پيكـارجو و ارتـش،      . دهدجنگ انقالبي پيروزي را بنياد كار قرار نمي

نيست، زيرا انگار بايـد  وجود توده در جبهه خلق و خالصه انجام كارهاي الزم جهت مبارزه براي او ميسر

از اين نظر هم در برخورد اين طبقه محکوميت به شكسـت يـک سرنوشـت    . همه چيز براي او ناقص باشد

بنابراين مورد نقصان موجود در صفوف ما چنين تعريفي دارد و آن، در صورت يـافتن فرصـت   . ؟؟؟است

ايـن انقالبيگـري   . شـود م مـي حداقل به اندازه كنتراحزب خطرناك خواهد گشت، همچنانكه خطرناك ه

ناقص و بنابراين برخوردهاي ميانه گرا كه ريشه آن به وجود طبقه ميانه رو برمـي گـردد سـهم بزرگـي در     

. توسعه نيافتگي جنگ مطابق خواسته ما و موفق نبودن ما در پيشاهنگي كامل حزب دارد

زب طبقـه ميانـه رو،   توان بـا خطـوطي كلـي بـدين شـکل ماهيـت كنتراحـزب و حـ        به اين ترتيب مي

المللي آن، همچنين رابطه و چالشي كه مـابين خـود   گاههاي طبقاتي و بينچگونگي مطرح شدن آن، تكيه

. هاي آن در داخل حزب انقالبي و مراحل پيشرفت آن در طول تاريخ حزب را توضيح داددارند، پيشرفت
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هاي وسيعي را كه واند ارزيابيتكسي كه خواهان برطرف كردن نقصان در آگاهي هاي خويش است، مي

در طول تاريخ در مورد اين انجام داده شده است مدنظر داشته و به آن توجه کند و تعريـف صـحيحي از   

من در زمينه خودسازي حزبي در کدام مرحلـه قـرار   "شخصيت خويش به دست دهد و از خود بپرسد كه 

"دارم؟

برسدتواند به پيروزي بدون خودسازي حزبي مبارزه نمي

تـرين برخـورد   برخورد خالقانه با سوسياليسم، برخورد انقالبي با دمكراسي خواهي و مليت و حقيقي

شوند، اصطالحات ايدئولوژيكي اساسي حزب ما ديده ميP.K.Kاومانيستي با انسانيت كه در اوان ظهور 

اي، آنتي فئـودال عشـيره  امپرياليسم،از نظر سياسي نيز اصطالحات و شعارهايي نظير آنتيP.K.K. هستند

گاههـاي داخلـي و   تر سياستي به شكل مخالفت با هر نوع تكيهبه صورت محسوس. آنتي واپسگرايي دارد

اي آزاد در مسير دمكراسـي،  قرار دادن خلق و جامعهP.K.K. خارجي استعمارگري موضوع بحث است

ين بويژه ويژگي پيکـارجويي و سـازمان   غير از ا. سوسياليسم و استقالل كامل را در دستور كار خود دارد

حزب ما با سازماندهي و رزمنـدگي اسـتادانه برخـوردي دارد    . دهندگي آن در زندگي بسيار آشکار است

که با توجه به آن به شكل قابليت دادن توضيحي متناسب بـا شـرايط معـين بـراي اصـطالحات فـداكاري،       

و مكـان صـحيح آن را   ] ز مواضـع تصـرف شـده   ا[جسارت و ابتكار عمل، تصرف، دفاع و دست برداشتن 

اين امر در تاريخ حزب ما . آزمايدتواند پيروزي را ميسر گرداند ميي راهها و روشهايي كه ميدارد و همه

امروزه بيشتر از هميشه آشكار اسـت كـه يـك حـزب بسـيار      . جانبه توضيح داده شده استبه صورت همه

تشكل حزبي انقالبي براي كردستان و براي توجه به واقعيت و هويت متمركز انقالبي اينچنين بوده، اين امر

آزاد خلق كرد را ايجاد نموده و خود را اينگونه به وضعيتي درآورده کـه توجـه انسـانيت را بخـود جلـب      

. كرده است

بسيار آشكار است كه اين تشكل حزبي که يك سـازمان پيشـاهنگ بـوده و بـويژه رهبريـت بـر آن       

و ساختار كادري آن را ترقي مي بخشد، اولين نشـانه بـه دسـت آمـدن سـطح موجـود در       حاكميت داشته 

اكنون نيز با استفاده از اين حزب پيشاهنگي تشـكيل ارتـش گرياليـي و    دانيم كه هممي. باشدمبارزات مي

و الملليمبارزه انقالبي خلق كرد را بر وضعيت سياسي بينP.K.Kترقي توده ممکن گشته و بدين ترتيب 

چيزي كـه مهـم اسـت درك و فهـم     . منطقه تحميل نموده و اين نيز مبارزه را به نتايج مهمي رسانده است

كسـي كـه خـويش را عضـو حـزب و      . باشـد عميق همين خودسازي حزبي از طرف هر عضو جنـبش مـي  

P.K.Kنمايد، اگر دچار غفلتي عميق نشود و جاسوس عيني نباشد و نواقص موجود در شخص عنوان مي

پافشـاري نمايـد،   " P.K.Kداشتن ادعا در موضوع خودسازي حزبي "خويش را برطرف کند و بر نگرش 
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همچنـين بايـد برخوردهـاي    . روي و همه نوع انقالبيگري ناقص ناشـي از آن را بـه كنـاري بنهـد    بايد ميانه

انقالبي و خودسازي ويژگيهاي مبارز. سازي براي آن به كناري نهاده شوندو زمينه) اخاللگرانه(پروواكاتيو

جهـت  . زيرا حزب مکان يکي شدن گفتار و كردار اسـت . حزبي ايجاد شده را اساس كار خود قرار دهيد

اين كار همراه با آموزش متمركز بايد مسئله فداكاري، جسارت و خالقيت سازماندهي و پيكارگري كامل 

توانيد شخصيت حزبي كسـب  شود، ميآشكار است كه به تناسبي كه اين اجرا . اساس كار قرار داده شود

.نماييد

داريـم  P.K.Kها و نمايندگيهاي مختلف درهاي مختلف مبارزه گري، ارگانها، كميتهامروزه جبهه

را تمثيل نمايند و به عنـوان مثـال   P.K.Kخواهند اگر اينها حقيقتا مي. كنندكه براي حزب پيشاهنگي مي

توانند انجـام دهنـد و ايـن نيـز بنيـاد      ميP.K.Kند، اين را تنها با در نهادينه شدن نيروي گريال بازتاب ده

اي و حتـي در  در فعاليتهاي جبهـه خلـق و خـارج از مـيهن، در همـه نـوع فعاليتهـاي تـوده        . موفقيت است

توانيـد  وقتي تماما شخصيت حزبي كسب نموديد مـي . فعاليتهاي قانوني دمكراتيك اين امر بدينگونه است

پـذير  زي و توسعه را ممکن ساخته و هر عرصه را به حوزه مبارزاتي كه به آساني شكستها پيرودر حوزه

. اين جوهر چيزي است كه بايد به مثابه موضوع خودسازي حزبي درك گردد. نيست تبديل نماييد

شـويم، هـر   وقتي در اين موضوع از ميزان كسب شخصيت حزبي و ميزان خودسازي حزبي جويا مي

آشكار است كـه  . پيكارجوي ما بايد در چارچوب اين مسائل شخصيت خويش را بسنجدمبارز و حتي هر 

مشـي ايـدئولوژيك،   توان پيكارجو بود و بدون خودسازي حزبي و بدون درك خـط بصورت اتفاقي نمي

چـرا كسـب شخصـيت    . توان نقش صحيحي را در اين مبارزه برعهده گرفتسياسي و سازماني حزب نمي

ون خودسازي حزبي در برابر احزاب مخالف جنگ ويژه و مهمتـر از آن بعنـوان   حزبي ضروري است؟ بد

بدون مبارزه در برابـر  . توانيد در مبارزه به موفقيت دست يابيدفرد در برابر دشمن درون سازمان خود، نمي

آگاهي، سازماني، جسارت و فداكاري يعني بطور خالصه نـواقص شخصـيتي ـ    : نواقصي که در زمينه هاي

اگر شخصيت حزبـي  . توانيد شخصيت حزبي كسب نماييدز يك نظر نوعي دشمن دروني است ـ نمي كه ا

توانيد نيروي هاي گريال را توسعه دهيد، اگر قادر نشويد نيروي گريال را توسعه دهيد نيز كسب نكنيد، نمي

. گرددعام ميقادر به ممانعت از جنگ ويژه نبوده و اين منجر به قتل

سئله را بر بنيان روابطي اينچنين مختلط توضيح داديم، ديگر معلوم است كه هر ايالت پس از اينكه م

هـايي  ما و هر واحد فعاليتي ما در چارچوب موجوديت خويش در مورد مسئله خودسازي حزبي چه درس

استمرار موجوديت معضالت، تاثيرات . جوابي كه بايد داده شود ديگر مشخص مي باشد. بايد از آن بگيرد

كنتراگريال و حزب طبقه ميانه رو و انقالبيگري ناقص؛ خودفريبي بوده و از اين مرحله به بعد فريـب دادن  
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اظهـار عجـز در   . توان آن رابه هنجـار دانسـت  اي در برابر حزب است و نمياين ديگر مبارزه. حزب است

راحـزب، تخريبكـاري   سازي بـراي كنت زمينه خودسازي حزبي، آموزش و سازماندهي خود، به معني زمينه

اگر بر اين مواضع خويش اصـرار ورزيـد،  . حزب طبقه ميانه رو و بي كفايتي بوده و اين نيز شكست است

. هايي نيست كه برازنده احـزاب مخـالف و دشـمن اسـت    بنابراين نيازي به تحميل. شويدخطرناكتر هم مي

اينها جنگيده و هرچه بجنگد بيشـتر توسـعه   حزب انقالبي حزبي است كه تمامي اينها را نپذيرفته، در برابر 

رهبريـت،  . نمايـد رهبري نيز تماما رهبريتي است كه اينگونه جنگيده و جنگ را اينگونه اداره مي. يابدمي

. تاريخي و نهادينه شده مي باشد

. تاريخ حزب و مسايل بزرگ مبارزه مهم هستند. بينيد كه معضالت حزبي، معضالتي جدي هستندمي

تنهـا در سـطح ملـي مـا بلكـه در سـطح       در ايجاد سرآغازي براي سوسياليسم است که نـه P.K.Kبزرگي 

ي نـابودي بـوده غيـر از    المللي و ايجاد مبارزه رهايي ملي خلق مطرح است آن هم خلقي كه در آستانهبين

ي خلق به در سطح ملي با رهايي ملي و همچنين مهيا ساختن زمينه براي دستيابP.K.Kاين موارد بزرگي 

ي موارد منفـي و كـامال غيرانسـاني ـ     اي نو با شخصيتي پيروز در همهايجاد حمله. اقتدار و دمكراسي است

. ـ اهميتي تاريخي داشته و براي شما به اندازه نان و آب ضروري استكه در شخصيت هزار بار نفوذ کرده 

تـرين رقابـت، رقابـت بـراي     بـزرگ . تهيچ نوع مانع داخلي و خارجي در برابر ايـن رونـد پـذيرفتني نيسـ    

مطمئن هستم كه ديگر زمان آن فرا رسـيده  . خودسازي حزبي است، آن هم بر اساس اصول رقابت رهبري

كنند، از مشهورترين مبارزان گرفته تا كساني كـه بـه   كه همه كاركناني كه از اين نظر به نام حزب كار مي

همه بايد دسـت بـه وضـوح شخصـيتي بزننـد، صـف       شمارند، همه وطور معمولي خود را عضو حزب مي

در ايـن موضـوع   . خويش را مشخص كنند و در شيوه انقالبي حزب ما و حزب انقالبي ما مشاركت نمايند

تـوان بـه شـكلي زيرکانـه هماننـد يكـي از عوامـل        ديگر نمـي . طفره رفتن و به تاخير انداختن جايي ندارد

هاي خـود و ادا در آوردن و  با تحميل خصوصيات و خواستهاگر هنوز هم برخي . ضدحزبها برخورد نمود

كنند كه مي توانند به كار خويش ادامه دهند، مسـلماً خـود را فريـب    برخوردهاي زيرکانه خود تصور مي

هاي اينها نقاب از ماندهها داريم، عزم داريم تا آخرين پسما عزم به گذار از تمامي اين ضدحزب. دهندمي

. م و منزوي کنيم و در صورت لزوم نابود کنيمچهره شان برداري

آنها كه به اين حزب احتـرام گذاشـته و حاضـر بـه     . خواهم همه، اين موارد را مدنظر داشته باشندمي

اي از اين امر بگيرند، يعني الزم است در تمامي جوانب دست بـه  مبارزه به نام اين حزب هستند بايد نتيجه

ها، نيروهاي گريال و ز خود شروع کرده و اين را در تمامي واحدها، جبههخودسازي حزبي بزنند كرده و ا

معنـي  . هاي كاري ترويج داده و مبارزه شديدي جهـت تحقـق آن پيشـبرد دهنـد    خالصه در تمامي عرصه
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كسب پيروزي نيز اين همه با خودسازي حزبي در پيوند . خودسازي حزبي و مبارزه درون حزبي اين است

. است

١٩٩٤فوريه ٢١
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فصل هشتم

با باز كردن گره كور هزاران ساله، خودسازي حزبي انجام داديم
شود كه توجه وافر ما بـه معضـل حـزب را بـه انـدازه كـافي       با توجه به وضعيت موجودتان معلوم مي

تالشـهايمان سـطح   رغم تمامي اينعلي. درك نكرده و براي كسب نتيجه بايد مصرانه روي آن كار كنيم

شـود  در اين موضـوع بـيش از چيـزي كـه تصـور مـي      . مانددرك و فهم عميق شما بسيار محدود باقي مي

سطح تربيت شما بسيار ضعيف است و شرايطي که بوجود آورده ايـد بسـيار   . احساس مسئوليت نمي کنيد

حسـوب نمـوده و تصـور    هنوز هم برخي از شـما متفـاوت جلـوه دادن خـود را هنـر م     . ناشايسته نمي باشد

هنـري بسـيار   ،تيـپ شخصـيتي  تصور کـه سـاختن   با اين . کنند که با تحميل اين بر ما آدم خواهند شدمي

داريد، در اين دنيا يمسئوليت معين. نماييدو تحميل ميتبديل کرده را به تئوري و نگرش آن بزرگ است، 

كنـيم شـما را وادار كنـيم تـا از     سعي مـي . مسئوليت قادر نخواهيد بود كه زندگي كنيدنوعي بدون داشتن 

گروهي آگاهانه گويم كه نمي. نماييد، گذار كنيدو تهديداتي كه براي زندگي ايجاد ميناچيز آزمنديهاي 

تر از اين هسـتيد، تمامـا   بسيار ناتوان. را گسترش دهندمخالف مشي خطنوعي خواهند وجود دارد و يا مي

خـود را  همـه  ايـن ضـعفها ايـن   داشـتن  تواند بفهمد كه چرا با ان نميانس. ايدبصورت يك معضل درآمده

، نشـان داد يـد توان در برابر اين وضعيت شما باتنها واکنشي که ميهم بتوان فهميد، اگر .کنيدبيچاره مي

. استنفرت از آن 

يك زندگي خواهيد بكنيد اما مقررات پيشرفت مبارزه اجتماعي و ملي را به كناري ننهاده و هرچه مي

انسـاني  وضـع  ترين هترين و ورشكستبسيار ضعيف و بسيار ابتدايي پيشه نكرده و در زندگي خود به بيهوده

اهتمام بسياري به خرج داديم تا اجازه ندهيم اين وضـعيت در درون حـزب هويـدا    . جامعه ما دچار نشويد

اگـر خـويش را بـا    . دهنـد مـي نشـان  از خـود  آن را جـرأت بـروز دادن   گـران گـاه   گردد، اما برخي حيلـه 

و رفتارهايتان با ين عملکرد ناب انقالبي ـ که در صورت تـالش وافـر    محاسبه وجداني مواخذه نكنيدنوعي

آور خواهيـد  دچـار اوضـاعي شـرم   قابل اجرا است ـ زير نقاب و همراه با گزافه گويي سياسي باشد، آنگاه  

. گشت

تهديـد  ،تباهات بزرگ و حتي فراتر از آن با انحرافاتخودسازي حزبي ما را با اش] روند[خواهند مي

اما اين كلمات در سياسـت بيـانگر معنـاي    " يدرا خراب نكناناعصابم: "گوينددر برابر موضع ما مي. نمايند

شـوند امـا كسـي    مداوما برخوردهايي با روشهاي متفاوت و مطابق ميل خود انجام داده مي. چنداني نيستند

اين عملکردشان که ناروا اسـت، طـوري   . کلنجار رودهاي ابتدايي با واحدهاي مايوهشچنين حق ندارد با 
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روسـتايي را  فقير تهي جامعه و ميانتباه شده تا به آن نازل دهند، كه تمامي زشتيها و طبيعي بودنهاي است 

توانيد ما نميش. آشنايي با شهر استـ به اصطالح ـيك گام آنسوتر از اين برخوردها. پرورانددر خود مي

مانيـد  در كوهستانها مـي . شويدنميموفق به برداشتن گامي فراتر و در سياست يابيد از اين وضعيت رهايي 

آيـا  .مي شويد و فرار مي کنيدمانيد سركوب ابتدايي وقتي در شهر هم ميدر مراحل پيشرفت آنجا در اما 

ليت گرياليي عنوان كنيم؟ خلق و يا فعاجبهه توان اين فعاليتهاي شما را فعاليت مي

نمايند، قادر به حل كدام مسائل و خود را فاقد شكل ميحقير مي شمارندهمه آنها كه خويش را اين

بـا  باشند؟ ما حيات خويش را وقف فعاليتهاي حـزب خـواهيم نمـود، تمـامي كردارهـاي خـود را       مهم مي

، در حاليكه شـما هرجـا كـه    داديم خواهافزايشخويش راقدرت سخن وري ، کردخواهيم اجرا پرورش 

موردي همچون اين امر در كجاي جهان ديده . گرديدمواضع عكس اين ميدست رويد قهرمان و ابزار مي

معنـادار و بافضـيلت اسـت؟ شـما چگونـه و در كـدام       کـار  شده است؟ چه كسي به شـما گفـت كـه ايـن     

تر ماندهسطح تربيت و آموزش شما بسيار عقبداده شديد؟ آياتعليماي اينها را خوانديد و اينگونه مدرسه

" داده"اغواي شما خطرناكتر بود؟ آيا اينكه ما شما را به عنوان ميزانبود و يا تحريفات موجود اجتماعي و

نيت مثبت ماست؟ فزوني كنيم ناشي از قبول مي

مـامي تالشـها   رغـم ت علـي .داريـد و بايـد آن را تغييـر دهيـد    بادكنكي شخصيتي ؛به كرات گفتم كه

در . بيچـارگي اســت نـوعي  شــما کنـوني  وضـعيت  .بســازيمشـما  ازنتوانسـتيم شخصـيتي فــروتن و عاقـل    

هـاي  مواردي هست؛ اگر يك فرد معمولي با حيثيت باشد، آن برخوردهـايي را كـه در حـوزه   ،گزارشات

يك حمال به از ر روزهاست كه سعي داريم ثابت كنيم، حتي اگ. فعاليتي موجود هستند، نشان نخواهد داد

و يك زندگي بسيار معمولي برايش فراهم كنـي، هـزاران بـار از تـو     کرده سوء استفادهبار صورت مشقت

چنـان  كننـد  رغم تمامي خدمتها و تالشهايمان، چيزي كه اعضاي مـا تحميـل مـي   علي. تشكر خواهد نمود

. ما مجبور به تصحيح اين امر هستيم. تر از آن وجود داشته باشدماندهدر سياست موضعي عقبامکان ندارد 

كادرهـا را  . رونـد ايد پـيش نمـي  نوشتهکرده ايد و اين كارها با سخنان پرطمطراق و ارزيابيهايي كه تصور 

هـا  و شايد هم خود را هزاراداند را بزرگي خويش ميP.K.Kدانم كه بزرگي مي. شناسمبسيار خوب مي

تـامين زنـدگي اينگونـه    دستيابي بـه  داگانه بازتاب داده و سعي در اي جتر نشان داده و به شيوهبار متفاوت

تـوان چيـزي از   به همـين سـبب هـم نمـي    . فريب دادن ماستبراي اين دروغي بزرگ و برخوردي . داريد

] هـاي عقـده [اين در حاليست كه بسياري از آنها هم فرصت خالي كـردن  . اين موضع انتظار داشتعامالن

كنند كه تصور ميتا حدي هم اند، با جسارتي كه از ما گرفتههاييشخصيتچنين .بيننددرون خود را نمي

آزادي چگونه استفاده كرده و چه برداشـتي  پديده معلوم است كه از . دارندانهآزاديبه اصطالح برخورد
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شـوند بـه  اين برخوردها كه بر حزب ما تحميل مي. دني وجود دارهايو تحريفها گمراهي . از آن دارند

ناسب با اهدافمان تاي داشته باشد كه مهركس مجبور است چنان زندگي فروتنانه. هيچ وجه صحيح نيستند

توان يك جنبش انقالبي را اداره نمود بلكه همه اغراق و تحريف و روشهاي كريه، نه تنها نميبا اين. باشد

و آن را م تقسيم کاري کردهتوان در يك كار كوچك توان كاري معمولي را انجام داد و نميحتي نمي

. توسعه داد

توانيـد از  آن هسـتيم، نمـي  سـاختن  تحول مخواهان P.K.Kبدون پذيرش صميمانه شخصيتي كه در 

كه اين وقتي را کسب کنيد و تا P.K.Kي تفكر شيوهبه ساده ترين نوع توانيد عهده اين كار برآييد، نمي

خودسـازي حزبـي   . ممانعـت بـه عمـل آورد   امـر  بايد از ايـن  . مبارزه ادامه دارد از محكوميت رهايي يابيد

سعي بر نشان دادن خود ومسئوليتي بر داوطلبيتحميل بياين همه . دهدرا بنيان كار قرار ميبودن داوطلب

تـر از ممانعـت   نمايـد كـه خطرنـاك   ، شما را صـاحب نقشـي مـي   زندگيماندههمه ويژگيهاي عقببا اين

نمـي  بود اشـكالي  تنها يك شخص مياگر دهد كسي كه اين را انجام مي. استآگاهانه دشمن از انقالب 

خواهد اما يكي برخاسته و بدون عذاب وجدان و بدون پس دادن تقاص کار خود، چون دلش مي. نداشت

از واپس گراتربا خيالهايي بسيارتبديل کند، لذا نگرش يک و به دهد غيرحزبي را سازمان اضعتمامي مو

را هـم  آن کـار  ملـي بقبوالنـد و   در عرصـه هـاي   ، ايـن را  کارانـه كنـد فريب كودك سعي ميخياالت يك

و بدورنـد  انديشـه  از کـه ايـن اشـخاص  .چنين اشخاصي بسيارند. نمايدسياست، نگرش و انتقاد عنوان مي

ستشـان  چگونه سرپا بايستنند و غير از گريـه چيـزي از د  که دانند نميهر چندمانده و ابتدايي هستند، عقب

آيـا  . انسان بايـد انـدكي حيـا و وجـدان داشـته باشـد      . رانندبر زبان مي" سخنان بزرگ"از سويي آيد برنمي

سياسي شديم، قاطعيت يافتيم، اراده نامند، هيچ بر عاطفه شما نقش نبسته است؟اي كه وجدانش ميپديده

فداكاري کمياينكه از شما خواستارآيا به سبب . به دست آورديم اما تمامي اينها براي برخي ارزشهاست

نمايد؟ اين را نگرش مبـارزاتي در  هاي خود را بصورت نامحدود تحميل ميهمه خواستهشديم، انسان اين

.ناممميشخصيتهاي عليلنامم، بلکه اين شخصيتها را راه حزب نمي

؟ كـاش  کنيم يا نهبا شما در مورد اهميت شخص شما و نگرشهاي بسيار متفاوت بحث مي توانيم آيا 

خود توانيم شخصيتي را مخاطب چگونه مي! نموديمخواسته شما عمل ميطبقداشتيد تاچنان نگرشي مي

اين شخصيتها حتي امكان بحث . شودرهايش كنيم دهها بار دچار شكست ميخود كه اگر به حال بپذيريم 

انديشـه و كردارهـاي خـويش،    بـه زعـم خـود بـا ايـن     . گذارنـد مفيد در مورد مشكالت را هم بـاقي نمـي  

اسلحه و اندكي پول داديم، آنها به . انداند و تقريبا هركدام يك نهاد گشتهرا گسترش دادهشانسازماندهي

هـاي ها و پولها را دور خواهيم انداخت اما به اين دسـت اين اسلحه.متعالي فرض کردندكدام خود را هر
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چرا انسان بايد دركي اينچنـين  . بسيار روشن استهمه چيز اديم و چيز را ما دهمه.سپردفايده نخواهيم بي

شير باال سر ما شده اکنون يك گربه باشند، وزن توانستند غافالنه داشته باشد؟ آنها كه در تاريخ خود نمي

؟ انسان بايددريافت مي کنيداز كجا افکار رااين. مي شودارباببزرگترين و يا فقيرترينشان در برابر شما 

که ما براي تبديل نمودن حتي . خود را از ياد نبرداشو گذشتهپي ببردخود به بزرگي و کوچکياندكي

رفتار مـي کنـيم و   که نفعي براي ما داشته باشد، تا مغز استخوانمان با احساس مسئوليت به روزي يك روز 

و چاه را با سوزن بکنند همچنان کهو چيزهايي به دست آوريم مي نماييم يك پيشرفت تالش براي ايجاد 

داشـته  شما هم اينگونه بر روي ارزشها بدون معيار بخوابيد حداقل از اين پس برخورد صحيحي با واقعيت 

. خود را فريب ندهيدبرخي گفته ها،نشان داده و باباشيد 

.ي آن گـذار نمـاييم  از سطح زندگي اجتماعي جامعه کرد و سطح بتن شدهP.K.Kدر کرديم سعي 

بافت انديشه و مسير سياسي متفـاوتي داريـم،   P.K.Kاما در آگاهمشما ي خصوصيات شخصيتبسياري از

بايد برخوردتان چنان باشد که اگر قادر به مشاركت چنـداني نباشـيد،   . مر آن باشيمواي ما تحت ابايد همه

چگونـه  رخورد نشود، بمحترمانه با اهداف انه کار نکردهاگر داوطلب. سازي پيش رويدحداقل بدون معضل

نشان ناقص به هيچ رفيقي نگفتم، حتي يك برخورد ييبا همديگر برخورد خواهيم نمود؟ حتي سخن بيجا

نظيري نسـبت بـه   پاينبدي بي. رود نشان داديمهر نوع كمك و نيرويي را كه از يك رفيق انتظار مي. ندادم

هاي خود را اينچنين تحميل روستايي خواستهگري اگر با حيله. نشان داديمار خود مقررات اساسي رفاقت 

شـما  . وجـود دارد لـزوم  را داريد و نـه چنـين چيـزي    کار نه توان اين . مانع شما خواهند شد، آنگاهنماييد

كنيم اين را برطرف كنيم و شما نيز در ما نيز سعي مي. موظف هستيد كه ايرادات خويش را برطرف نماييد

. اين موضوع بايد فروتن باشيد

در صـدد . مرتکـب خطـا شـويم   در روشکنند که تقريبا هركدام از اشخاص سعي دارند ما را وادار 

غـم مانـدن در زنـدگي    بي. بر عدم كفايت خويش سرپوش بگذارندتحت نام داشتن گرايشات و انتقادات

و دارند پا نگه كه قادر هستند در مقابل دشمن، خويش را سرييچه ارتباطي با انتقاد دارد؟ انقالبيون و آنها

در درون . تواننـد انتقـاد كننـد   مـي ،و عزم مبارزه در برابر آن را دارنـد اقدام کرده اند يك در برابر دشمن 

آزادي به خط مشي خويش را پيوندهاي اشخاصي داريم كه قدرت ديد خويش را از بين برده و ن،حزبما

بـا شخصـيت   ه مغلطه انداختن مـداوم، مـا را   اين نوع اشخاص با گمراه نمودن و ب. اندو مقاومت ما گسسته

.ممانعت به عمل آوريمامر مجبور هستيم كه از اين . خود درگير مي سازند

سعي داريم .آفريديمآگاهي عظيم را نوعيو فراهم آورديمتوسعه سياسي را در درون حزب زمينه 

وقتـي برخـي   . باشـند کـردن ه رهبـري ارزيابي را باال برده و بتوانيم اشخاصي را بسازيم كه قادر بـ اييتوان
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در حاليكه بايد اين را در . برندبا ما به كار ميهقابلمگيرند، بصورت شديدي آن را در اندكي اين را فرا مي

دچار دشمن را با دشواري روبرو سازند،واقعي ما را عملکردهاي بايد بجاي اينكه . اجرا کنندبرابر دشمن

بر زبـان رانـده و   گندهبجاي اينكه سخنان . را در اطرافشان پيشرفت دهنددهمانعقبافرادو يا کنند سختي 

بايد از خود بپرسيد كه چرا نتوانستيد يك گروه انسان را آموزش داده . نشان دهيدجور ديگريخويش را 

آنهـا كـه برخـي سـواالت را از     . داده و حتي با اينها كار كنيدبسازيدو چرا نتوانستيد يك واحد برگزيده

تـوان آنهـا را جـدي تلقـي     ر حل مشكالت خويش باشند و نه مياز ما خواستاتوانند پرسند نه ميخود نمي

چشم ترين وظايفش هم غلط است و حتياما برخوردش با اساسي،ستاز ماخواستار حق و حقوق . نمود

! را ندارداين وظايفديدن

.بوجـو نمـي آينـد   هـا بـا تالشـهاي شـما     ، اين ارزشها تنرا حفظ کنيمP.K.Kارزشهاي يم که ناچار

ايـن ارزشـها،   آفـرينش  در . خواهند نتيجه اين تالشها را به خدمت خويش درآورنـد كساني هستند كه مي

نقـش  شهداي بزرگ مقاومت و اشخاص زحمتكش گمنـامي  وهاي خلق و تالشهاي مقاومتگرانبخشش

سـعي  سخناني بر زبان براننـد، درون حزبي نام به اصطالح مبارزه تحتبخش بزرگي از كساني كهداردند

مـدت  در چنـين وضـعيتي، بـراي    را کارهـا  توانم اين م بگويم كه نمييمجبور. دارند اين ارزشها را بربايند

شخصي مشغول كه بصورت نامحدود با استفاده از ارزشها به زندگي به کساني چگونه . درازي قبول نمايم

رضاي دل نشان مي دانندچيز و خود را همهاندها را به كناري نهادهآنهايي كه معناي اين ارزششده اند و

.ناک مي دانيم و ارزيابيمان اينگونه خواهد بودخطر، او را دهم؟ كسي كه فروتني خود را از دست داده

هـاي  خواسـته بـا انسانهايي از همـه طبقـات و  مانده وپسانسان نوع به هنگام توسعه يک حزب، همه

گردند، اما به بهانه اينكه اين مسئله اينگونه است هيچگـاه خـويش را از وضـعيت    رد آن ميواخاص خود

غلـط بـا   ياگر انجام هر چيز ديگري را در شأن خود ببينيد نيز برخـورد داريمنماد حقيقي حزب دور نمي

ير تبليغات حزب كارهاي اساسي نظ. نداشته باشيد، نمود واقعي حزب را به بازي نگيريديحزبدرون اتحاد 

کـه چگونـه سـالها    تعريـف کـردم  برايتان . بردار نشويددستکارهاو سازماندهي دارد، به هيچ وجه از آن

موقعيتي نيستيم که در ناديده مي گيريد؟چگونه اين را . تالش نموديم تا صاحب چند كلمه صحيح باشيم

کسي وچيز كامال در ركود بودهنگامي كه همه.مشغول شويمو يا مرافعات درون حزبي ها كشمكش به 

، الخسـنگ زمـين  همانند درآوردن آب از ما در مورد هويت خود چند كلمه بر زبان براند، جرأت نداشت 

کنندهايي براي خود طرح ميبصورتي نامحدود نقشهميراث ما، و برخي روي اين کرديم را آغاز کار اين 

. توانيم اين امر را بپذيريمما به هيچ وجه نميکه
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از طـرف  و از طرفـي  ايـن ارزشـها   با اسـتفاده از . مبارزه در جريان استP.K.Kاكنون در درون هم

بدون خلق هـيچ ارزشـي، پيرامـون ايـن     اما كنند، با همديگر مبارزه ميشخصيتي معضالت ديگر با داشتن

از آن اسـتفاده  يش براي فـرد خـو  ارزشها را دانسته و بهره گيري از اگر چگونگي . كنندارزشها مبارزه مي

شـود كـه اصـال    است و به چنان نتـايجي منجـر مـي   واپس گرا اي بسيار اين مبارزه. كنند نيز اشكالي ندارد

کـه بـه   اين مواضع را . مجبوريم مانع اينها شده و قطعا به مرزهاي تربيت بكشانيمشان.باشندحساب نكرده 

النفسـي  تربيتـي و ضـعيف  ول ننموده بلكـه آن را بـي  قببروز مي کنند، بندي و يا گروهکردنها انتقاد اشکال 

سطح اجتماعي بسيار عقب مانـده موجـود موضـوع بحـث     شخصيت، اجتماع و نيز نوع . نماييمارزيابي مي

از دسـت روابـط   نيـز  و ترويج داده اندخود را از دست مناسبات خويش كه بسيارهستند ـ افراد و اجتماع  

کسـب  و هـيچ نـوع آگـاهي فلسـفي و سياسـي را      نرسيده انده سياسي توسعبه ، اندخوني رهايي نبخشيده

.تربيت نماييمتا حديناچاريم اينها را . اين بدشانسي ماست.نکرده اند

کنند توانستند مطالعه درواقع براي توسعه سياسي و فلسفي آنها امكاناتي را اختصاص داده بوديم و مي

رغم محـدوديت بسـيار در   مثال تاكيد كرديم كه عليرايبدر اين موضوع نيز. و خويش را پرورش دهند

حاوي فلسفه بـورژوايي و  را دربارهييبراي آموزش دادن خويش چگونه كتابهاوموضوع كسب آگاهي

توانيـد قـوانين جامعـه را    بدون آگاهي نمـي . در آخر كتابهايي با مضمون ارزيابيهاي سوسياليستي خوانديم

چيـزي  . توسعه عملي بامعنا را بيابيدآفرينش نوعيتوانيد توان نيز نميكنيددرك كنيد و چون درك نمي

تا چه ما با خردمندان روستائي و اصناف خود . گري روستايي و خردمندي روستايي استماند حيلهكه مي

كنيم؟ خردمندي اينان به چه چاره يابي توانيم مسئله ملي را ؟ چقدر ميعملي سازيمتوانيم انقالب ميحد

و کننـد  بيست و چهـار سـاعت كـار    باشند آيد؟ اينها از هر نظر شكست خورده هستند، شايد قادر ار ميك

.شايد هم نباشند

كـردم كـه حـداقل بـراي     فكر مي. ايدگوييد كه خود را وقف دعوي ملي و حل مسائل ملي كردهمي

در حاليكه آن را . اهند كردبراي خود قطعا كسب خورا و آگاهي الزم مي خوانند اينكار ادبيات حزبي را 

، حداقل بـه ايـن كتابهـايي كـه آمـاده      کرديمتحليالت بسياري . انداند وحتي به كناري نهادههم نفي كرده

اقشاري كه هنوز مناسبات كالن و قبيله را پشت سر .به آموزش خود بپردازيدتوجه نشان دهيد و کرده ايم 

به هنگـام يـافتن فرصـت از نظـر     ودنملي را در نظر آورتوانند خصوصيات اساسي مناسباتنگذاشته، نمي

تـرين  فرصـت پسـت  يـافتن  و در صورت روند گرايي فراتر گرايي و منطقهقبيلهنوعي توانند از روحي نمي

مـي  بخشـي ملـي   از كدام انقالبيگـري و گـرايش رهـايي   آنگاه دهند، شكل احساسات خويش را بروز مي

بزرگ است اما P.K.K. و اين پرسشها را از خود بپرسدبداند خود را حد بحث نمايند؟ انسان بايد توانيد 
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گردد، اما اين بـدان  ي معيني ميراهگشاي توسعهP.K.K. اين بدان معني نيست كه شما هم بزرگ هستيد

است كـه  بزرگي بيماري تفکري غير از اين . شويدمعني نيست كه شما نيز راهگشاي چنين پيشرفتهايي مي

تواننـد در يـك لحظـه    اين يك ويژگي متداول است و اين اشخاص به اين دليل مي.شده ايدر دچابه آن 

افراد ماندگيهاي موجود تنها حق حيات را به چنين ضعفها و عقبميزان . خويش را به هزاران نفر بقبوالنند

رغـم  علـي . مـر هسـتيم  نمايد اما ناچار از گذار از ايـن ا و امكان موفقيت آنها را ارائه ميرهبري داده است 

شمار از رهبري صحيح هستند نهاد شوند، شمار آنها كه قادر به نمايندگي يك تمامي قولهايي كه داده مي

اگر قـادر بـه   . نيستصرف زمان حال اينجا بحث ما در مورد يك شخصيت و يا .نمي کندتجاوزانگشتان 

ماندگي هاي عقبماندهي نمايندگان تمامي پسممانعت از تمامي اين برخوردها نباشيم، آنگاه ميدان را برا

.گذاشـت ماندن از سطح تكوين ملي و پيشرفت اجتمـاعي خـالي خـواهيم   و بدوي بودن اجتماعي و عقب

آن تحقـق نخواهـد   در اگر حزب را در برابر چنين گرايشاتي توانمند نكنيم، نه تنها رهايي ملي و پيروزي 

از ميـان  بـا دسـت   ين ملي و پيشرفت ايـدئولوژيك و سياسـي را   يافت، شايد حتي مجال بسيار محدود تكو

تاثير كسي را كه تحت. نمايندگي حزب بسيار مهم است. از اين نظر بايد اين موارد را درك نمود. برداريم

است و ابزار آن گشته و يا تنبلي نموده کرده و با اين تحميلها سازشكاري بوده احساسات و برخوردهايش

زد؟ دم توان از كدام انقالب توان عنوان كرد؟ با اينها ميچه ميريزد،مي گاز كارو 

ور شـديد، خـود را بـه دسـت برخـي      در خيـاالت غوطـه  بسـر کرديـد،  سـيگار  بيهوده بـا  را ييسالها

بـر  مـا  . نتوانستيد آموزش و سـازماندهي متمركـزي را پيشـه كنيـد    . احساسات سپرديد و تا به امروز آمديد

كنـيم و مـورد الزم در   تاريخ و جامعه را درك مي.واقفيمبرابر تاريخ، خلق و جامعه مسئوليت خويش در

کـرده  همه خود را بيمار شما چرا اينباالخره نفهميديماماکارها را کرديماين . اجرا مي کنيمآن راقبال 

ايـن خصوصـيات   تمامي در بردارندهشما همچون با وجود اين . كشيدو در پس انقالب به دنبال آن ميايد

دهد كه از نظر رواني نشان مييبحثبي هيچ اين وضعيت شما به شكلي بسيار مشخص و . مانده هستيدعقب

چقدر نابود كننده است و به يك خصوصيت بسيار تاناما نگرشهاي به اصطالح سياسيهستيد چقدر بيمار 

يآسانرا به يابي همه مبارزه قدرتاينكه تان خطور کردبه ذهنچطور . ايدمانده اجتماعي پناه بردهعقب

يابي خلق و مبارزه قدرت درون حزبي را اينگونه به آساني انجام دهيد؟ از كجا آموختيد كه مبارزه قدرت

به دست خواهيد گرفت؟ اين را در كتابهاي كدام مدرسه خوانديد و چه كسي اينها را به شما آموخت؟

دانيد كه چقدر انديشـيده و تـا   مي. ه كه بدان نينديشيده باشمحتي چيزي نماند. من همانند شما نيستم

ايـد و بـا تمـامي ناآگاهيهـا، درد و     آمده. چه ميزان سعي كردم كه از موجودات طبيعي مورادي را بياموزم
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بـراي اينكـار ابتـدا    . با تمامي جسارت ظاهري خود انتظار داريد که شما را پـيش ببـريم  ؛رحمي و ترسبي

.تواند شما را پيش بردكسي نمي،با اين وضعيت شما. تتربيت الزم اس

ساخترااي آزادتوان جامعهبدون نيروي پيشاهنگ نمي

حتي قادر نيستيد كه . بسيار مهم است،مطابق مراحل كاري،آموزشبا استفاده زا حاضر نمودن خود 

اگـر  . بهاسـت مرگي بيلدر نهايت کاري که مي کنيد، حصو. را به صورت صحيح اجرا نماييداتدستور

هستند اما شدني نباشيد شما را چه خواهيم كرد؟ بيماريهاي موجود در جامعه درك کردن قادر به زندگي 

با بيماريهاي درون حزب چه كنيم؟ با كساني كه در شرايط مناسب نيز قادر بـه تـامين امنيـت جـاني خـود      

كـم نيسـتند   . هاي درون جامعه بسيار بدتر هستندنيستند چه كنيم؟ در واقع بيماريهاي درون حزب از بيماري

اكنون تمامي مناطق را تقريبا به صورت تخـت  هم. كساني كه حزب را تماما به بيمارستان تبديل نموده اند

بـه اصـطالح يـك    . شناسـم مـي ،راننداي كه بر زبان مياين اشخاص را با اولين جمله. اندبيماران درآورده

؟ يك شخص نظامي نه تنها در برابر كسي مسئول حرف مي زنندنظامي چگونه افراد. تشكل ارتشي هستيم

آلـود  در حاليكه افراد ما حالتي خواب؛آمادههميشه چيز شخصيتي است چون من بلكه تقريبا در برابر همه

مکاني براي حزب را . اي كه سالهاست دچار خستگي استهمانند يك شخص از خود بيخود شده. دارند

حـزب نيـز از آن   خواهـد ايـن را ژرف و   دانـد، مـي  امي دردها و جراحتهاي كهنـه خـويش مـي   معالجه تم

از جامعه بيمار اسـت،  محافطتحزب سازمان. تو نيستفردي چون حزب جاي نگهداري . نگهداري کند

تمامي اعضاي حـزب بـه امـداد انسـانهاي     . سازمان منجيان است، سازمان دكترهاست، جاي بيمارها نيست

همه خود را چه حقي داريد كه اين. توان در درون حزب از بيماري خود سخن گفتنمي. شتابنديبيمار م

بيمار نشان دهيد؟همچو و کنيدبيمار

، وقتي فرصت يافتند و ندچندان بيمار هم نيست.هستتحريف و گمراهي جدي نوعي در اين موضوع 

مجبوريم در درون ،بينيدميهمانطور . اندازندغلطه مييعني انسان را به م. شونديا به نفعشان باشد، هيوال مي

كه از پس اين كار برآييد شداگر اينگونه عمل نكنيد قادر نخواهيد. حزب زندگي صحيحي را پيشه كنيم

نمايد بايد بـا  كسي كه خود را وقف مبارزه درون حزبي مي. دست از يقه همديگر برنخواهيم داشتلذا و 

زنيـد بايـد   هر حرفي كه مـي . بيافريندكار، حداقل بتواند نيروي كاري را در خود مدنظر قرار دادن عاقبت

وقتي زمان آن فرا رسيد و با برخي مواضع مبارزه نموديد، عاقبـت ايـن كـار را    . داشته باشددر براينتيجه

توانيد حساب كنيد؟كنم شما چرا نميهمه حساب ميدر جايي كه من اين. حساب كنيد
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گالويـز نمـودن   . محيطي خوب براي اغتشاش در درون حزب كار عامالن دشمن اسـت مهيا ساختن

و نابهنگام كار عامالن جنگ رواني است اما بهتـرين مبـارزان مـا كارهـايي را     بي موردحزب با معضالت

شما غير از ايـن بـراي   . آن نيستنداجراي رواني قادر به عضو پيشبرنده جنگ كه ماهرترين عملي مي کنند 

توانم آنگونه باشم، من هم مي. شما خدمت براي دشمن استبي مورد گام حاضر هستيد؟ هر سخن وچه 

تاثير قرار دهم و شما را تحتبريزم توانم چند قطره اشك توانم خودم را اندكي عاطفي نمايم، ميحتي مي

ه نواقصي داشته باشم اما توانم هر روز اينگونمي. مقررات جنگي ما صحيح نيستندطبقدانم كه اينهااما مي

.م حتي يك لحظه خود را اينچنين بگذرانمه ااز اولين روزي كه به اين كار پيوستم تا به امروز نخواست

مطـابق  باشـيد، كفايـت  بـا  توانيـد  ترين شكل ميهمه نقص حتي در شرايطي كه به راحتداشتن اين

آن هستيد و اين را هم نقص اجراي در به ترين شكل قافلسفه چه كسي است؟ اگر كارهايي را كه به سهل

طلبـي و  اگر در پي مقام. شود؟ انسان بايد اندكي وجدان داشته باشدچيزي مياين سبب چهآنوقت بناميد، 

شـود؟  مي از بروكراسي و عشق حاصل آيا چيزي به نام مقام توانيد بكنيد؟چه ميآن بروكراسي باشيد، با 

بايد همـه اينهـا را   . دانيدحتي معني قدرت را هم نمي. دانيدي را هم نميطلبمقامروش اين در حاليست كه 

.درك كنيد

بـراي  ،داديـم صـورت  تالشهايي را كه براي حـزب  . نمايندتمامي اين موارد ما را به خود مشغول مي

ابتدايي است كـه  يبه يك مقطع و گذار از سطحکامل بلكه براي جوابگويي ،اصالح چند شخص نيست

ينمايـد، وضـعيت  خود را بر حزب تحميل ميهاي كسي كه خواسته . شودسه تكوين ملي تحميل ميبر پرو

نمايـد، بلکـه   بيماري روانـي را نيـز تحميـل نمـي    نوعي شخصيت تنها و يکند، نوعمعمولي را تحميل نمي

و آرزوهاي بورژوازي شماغيرملي و غيرحزبي و خردهحقيرانه شما، روستايي بودن واپس گرايانه پشتيباني 

. است كه در تاريخ بسيار ديده شده استحکايتي اين . آوردشما را به دست ميناچيز 

هستند، اين ضد شورشهاي ، هميشه در پي گرايش انقالب ناراحت هستنددشواريهاي آنها كه از 

امـا  . انقـالب نيـز آگـاهم   دورانهـاي  ها و شـفقت از سختي. مشاهاه مي گردددر تاريخ تمامي اخاللگران 

با . ، برخوردي است كه دشمن در طول تاريخ آن را آزموده استعيارتبديل اين به يك ضد ضورش تمام

کينه جو مي نند خسته شده و هنگامي كه بسيار دچار سختي شدند، كآنهايي كه انقالب ميکه تصور اين 

مي سازند و بعد هـم خيـال مـي    آميز تحريكرا ، عامالن خويش را به دورن حزب فرستاده و محيط شوند

بـه  را اعمـال  دانيم كه اين ميمي نماييم؛ اما ما دعوت به بازگشت و پس از آن قانون ندامت را وضع کنند

از زندگي حزبي و نظامي : "به همين سبب اگر بگوييد. خواهند بر ما اجرا نمايندميچهچه صورت و براي

بايد مسئله . هستيدبراي خود يك ضدانقالب نوعي عمل بدان معني است كه به دنبال اين " شديممنحرف 
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د آيـا  نموديـ تـان را قـوي مـي   و ارادهبکـار مـي انداختيـد   خود را انـدكي  مغز اگر . را اينگونه درك كنيد

يافته و صفوف خود را سازماندهي نماييـد؟ پيداسـت كـه    محور راطلبانه خلقمقاومتيتوانستيد راهنمي

توان از پس اين ها بسيارند و به شيوه انقالبي نميسختي: "نماييد اينها هستندمواردي را كه بر ما تحميل مي

گرايي ابتدايي يد تا حدممكن با سياستهاي مليگرايي ابتدايي گذار نمود؛ باتوان از مليكارها برآمد؛ نمي

بـورژوازي  و استعمارگري سازش نمود؛ رفرميسم قابل گذار نيست، بايد تا حد ممكن با نگرشـهاي خـرده  

تـا حـد ممكـن بـا روشـهاي      !" بخش نيسـتند هاي انقالبي در اين سرزمين چندان نتيجهمسامحه كرد و شيوه

حتـي  گي انقالبي موجود با گريز از زندگي انقالبـي سـازش كـن،   رفرميست و با بيان سختيهاي شيوه زند

رهبـري تـاكتيكي بـه    فروپـاش نـوعي روش   امكاناتي را كه انقالب با تالشي عظـيم بدسـت آورده از هـم    

نمايد، ارائه كن، با چنين برخوردي خود را به رهبريت برسـان و  اصطالح خالق را كه تماما اينچنين عمل 

تـوان در  بخـش اعـالم كـن؛ نمـي    را نتيجـه خود ، روشاي خود بساز و فراتر از آندار را برمحفلي موضع

حتـي  . شود اهداف تاريخي و اجتمـاعي را جسـت  حاصل ميتمامي اين موارد تحميلي اي كه از آن نتيجه

ارتجـاعي ، خـود را بـه صـورت آمـاده بـراي وضـعيتي چنـين        باشـد خواهـد عامـل دشـمن    كسي كـه مـي  

را ارزيـابي تـري مسـائل   خويش دارد، با تدابير بسيار عاقالنـه تحميل كه سعي در حتي كسي . آورددرنمي

.نمايدمي

سختيهاي دوران تكـوين ملـي را در همـان سـه     .بودو هميشه هم خواهيم مواجه هستيم سختيهايي با 

دانـيم كـه تكامـل   چگونـه بـوده و مـي   در طي عمل دانيم كه سختيهاي اين مي. اول بر زبان آوردم٦٢كلمه

دانم كه خودسازي حزبي با نزاع با كساني مي.صورت مي گيردكور هزاران ساله حزب ما با بازكردن گره

بسر كالنهاي ابتدايي انجماد و مبارزه با بدوياني كه در حالت نمي کنندكه اگر سرشان را ببري خودسازي 

پيشـرفت را بـه آنهـا    اي فرصـتي طاليـي بـر   اين اشخاص كساني هستند كه اگر . گرددميمي برند، حاصل 

در . گنجنـد اندازند ولي اگر سيگاري به آنها بدهي از شادي در پوست خـود نمـي  بدهي، به آن نظري نمي

از چگونگي شناخت دشمن و يـا  که نيست نيازي . كنيمميقطعي تكوين حزبي را حزبي، خودسازي کنار 

اجـراي  . دانيـد شـما آنهـا را هـم نمـي    ماهيت تاكتيكهاي انقالب براي كسب دستاوردها سـخن بـرانيم امـا    

ساده و حتي در آنجا قادر به سازماندهي اندشما كجا؟ آنها كه در كوهستانهاي آزاد مانده،تاكتيك كجا

اسـلحه نيسـتند از   قـدرت  توانند سخن برانند؟ آنها كه قادر به محاسبه صحيح نيستند، از كدام تاكتيك مي

اما تا چه حد تاثيرگذار خواهد کنيم توانيم تمامي اينها را هم بازيتوانند سخن برانند؟ مكدام تاكتيك مي

بود؟

. باشد که تز آغازين تئوري آپوئيستي بودمي" کردستان مستعمره است"اشاره به سه کلمه ٦٢
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ايـن  . همه بر مشكالت سرپوش بگذار و تحريفشان كن و سپس ما را به يك فضاي بحث بكشاناين

جمهوري تركيـه هـر   . شباهت دارددر موضوع هاي مختلف روزانهجمهوري تركيهبه تحريفاتتحريف 

دانيد جمهوري تركيه در هفته اخير چه موضوعي آيا مي.بر انگيز را مهيا مي سازدموضوع بحث زمينه روز 

. كننـد شوم كه موضوع را چگونـه تحريـف مـي   را تحريف نموده است؟ حتي من هم به سختي متوجه مي

چون . انقالبي در درون حزب استات به روزدهند نيز تحريف موضوعچيزي كه افراد ما روزانه انجام مي

و قلـب شـما ظرفيـت آن را نـدارد، آن را تحريـف      نمي کنـد ذهني شما كفاف موضوع انقالب را قدرت 

نماييد، اما ناچاريم كه امر دشوار را بنياد كار قرار دهيم زيرا به طريقي ديگر نخواهيم توانسـت از پـس   مي

مـي  يـز دچـار تحريـف    بودم، هزاران بار مـرا ن نميها هوشياراگر اندكي در برابر واقعيت. اين كار برآييم

حث را تحريـف  ادر هر گزارشي دهها بار مب. نمودندو وارد نزاع ميندكشاندمي به مبحثي ديگر ند وكرد

.آيند تقريبا اينگونه هستندراپرتهايي كه از هر منطقه مي. كشاندمي مورد به جر و بحث بيمي کنند و

كـافي اسـت   ، همـان آنها مشغول نمايمهبدهند که اگر خود را تحت نام تاكتيك كارهايي انجام مي

مرا نيز فريب زياديحدتا توانند بگويند كه و در مبارزه شكافي بسيار جدي باز اينها ميکند كه ما را نابود 

اند، امـا بايـد بگـويم كـه     ما سوء استفاده کردهرفاقت شايد هم در سطح بسيار بااليي از نيت پاك . اندداده

ها و تاثيرات ترين روشكنند كه با ظريفاند سعي ميدر فرصت اندكي كه يافته. امتهتماما تسليم اينها نگش

اگر اندكي . بدين شيوه حزب را قرباني تاكتيكهاي خويش خواهند نمود.يت وا دارندتسليمبه تقريبا ما را 

خطا بلكه نه تنهاكار شما هم . گشتيمكه مرتكب چه خطاهايي ميستدانكسي چه مينمي بوديم،هشيار 

ارزشهاي سياسي انقالبي خويش ايندر شخصيتي كه . ده بار تسليم گشتن طي بيست و چهار ساعت است

از نظر سياسي اگر يك شخصيت منحط خياباني نيست پس چيست؟ بايد اصول شکست را مي پذيرد،همه 

شد در زنـدگي بكـار   شما كه بايد بسيار با آن همخواني داشته باعملکردهايشما و گذشت ناپذير سياسي 

تـوانيم شـما را نجـات دهـيم؟     آيا به نوعي ديگر مـي . شوند تا يك شخصيت منحط خياباني نشويدنگرفته 

بازيها چيست؟ و حقهها اما اين دروغ ؛كنيدكارها را آسان تلقي ميدر كسب شخصيت حزبي و نمايندگي 

ب خواهيد زد و هـم در درون حـزب   هم دم از جدايي از حز: دروغهاي بزرگي در كار استپاي در واقع 

مي " شخصيت خود"و دم از مي کنيد هم از صفات شكوهمند بحث شخصيت خود درگير وو ما رايد مان

. منطقي نيست،؟ اينهمه تحريف و تقلباستهمه دروغگو آيا انسان اين.زنيد

ي را نشـان  مشـ توان ايجاد توسعه سياسي در خود و پذيرش خـط : وضعيت مورد بحث شما اين است

دهيد و حتي توجهي به بسياري نشان نمياز خود دهيد، اگر چند كلمه بياموزيد نيز توان اجراي آن را نمي

تـوان  نمـي . رودرا اينگونه سپري كنيم، اقدام تاريخي ما به هدر مي] کاري[حل ااگر مر. كنيداز موارد نمي
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جنـگ،  توان همه نوع گريـز از  نمي. ش ناميدگرايي ابتدايي و خيانت را سازمليتسليم شدن به خط مشي

ايجاد همه نوع روابط . نمودن زندگي عنوان کردآسان و فرسودگي شخصيت جنگي را آن دور ماندن از 

ور نمودن فرديت در درون توان شعلهبويژه نمي. با دول استعماري استادي در تاكتيك نيستاالمکان سهل 

شود كه اين يك آيند، معلوم ميوقتي همه اينها در يكجا گرد ميدر فرجام كار. حزب را فرماندهي ناميد

گوييم که حتي براي برطرف كردن آن گوييم نتايج اين نگرشها را ببينيد و وقتي ميوقتي مي. نگرش است

عاقبت آنها كـه  . آورددرنمييوضعيتچنين هيچ حزبي خويش را به . كنندايم، قيامت بپا مياقدامي نكرده

آنهـا كـه سـنگر، مقـام، قـدرت و      . كننـد، وخـيم اسـت   تلقي ميکاري سادهدسازي حزبي را حزب و خو

شـوند، تمـامي   ديـر يـا زود بـه ايـن وضـعيت دچـار مـي       با حماقت از دست مي دهندمسئوليت خويش را 

هـيچ يـك از   . گردنـد شـود و منفـور مـي   ماند، زندگيشان به جهـنم تبـديل مـي   آرزوهايشان در دلشان مي

چنـدان تواننـد دارنـد نمـي  اعمال پـر نقـص   آنها كه در مسير خويش .يابدصحيح نمييروندكارهايشان 

. زندگي كنند

حتي آنها كه در كردسـتان  . گرايي پيشه كنيمگرايي و قبيلهتوانيم يك عشيره شويم و خانوادهما نمي

آنها كه بر . هستندها دور خطرناكترين مزازدهند نيز معضل بزرگي بوده واين را به بهترين شكل انجام مي

اقشاري هستند كه سعي دارند بيشتر از هـر كـس بـراي دشـمن     پافشاري مي کنندگرايي و فرديت خانواده

اسـتفاده از برخـي   . توان به بيشتر از ايـن دسـت يافـت   در شرايط استعماري موجود نمي. فايده داشته باشند

برخي با اين مواضـع خـويش امكانـات    . ن بدي استآنها بزرگتريبي تربيتانه مواضع حزب و به هدر دادن 

مقام و ي صحيحخواهند برداشتو حتي نمينمي پذيرند اينها طبيعتا سازماندهي را . برندحزب را از بين مي

به اين شكل امكانات مادي حزب را . نمايندو يا از آن به بدترين شكل استفاده ميداشته باشندمسئوليت را 

تن معمولي يآموزشبه نمايد؟ آيا حتي مياستفاده بهينه سي از اسلحه و پول خويشچه ك.نابود مي کنند

؟کرديدبراي آموزش، آيا به صورت صحيحي از ايستار خود استفاده ي؟ هنگام يافتن فرصتداديد

و پديـده  بـوده  بسـيار اشـتباه   ي شـما ترجيحـ مـورد  شود كه از تمامي اين برخوردهاي شما معلوم مي

از بنيـان ضـعيف و حتـي فراتـر از     ،و مشاركت شمايترجيحموارد . كنيدسيار اشتباه درك ميانقالب را ب

توانيد ملت شويد و شما نمي:ادعا کردند کهسالها استعمارگران . بسيار اشتباه و ماجراجويانه است،ضعف

ما هم جنبشي است که جنبش . حتي قادر به ابراز هويت نخواهيد بود و اين را تا به امروز نيز تحميل نمودند

نشان داديـم كـه انديشـه و اقـدامات الزم بـراي آن چيسـتند، امـا تمـامي         . پردازدميمقابله به اعمال با اين 

روي كـه در شـأن خـود ديديـد بيـانگر نتـايج حملـه        و ميانهنقص شخصيتي وار نظير برخوردهاي شكايت
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را تـداعي  " توانيم ملت و خلق شـويم ا نميم"سخناني نظيراي است كه هزاران ساله دشمن است اين نتيجه

.نمايندمي

توانيـد نيـروي   نمـي :نشان ندادن توان الزم براي كسب شخصيت حزبي بدان معني است كه معتقديد

توانند به نمايند، چگونه مينيروي پيشاهنگ آن اظهار عجز ميدستيابي بهآنها كه از . پيشاهنگ آن شويد

كـس  همـه بايسـتي اي آزاد و مستقل درآيند؟ اگر در جـايي كـه   معهصورت يك ملت، خلق مستقل و جا

در مقابـل  آنگـاه  را هم حفـظ نماييـد،   و موجود حاضر امکانات كمابيش خالقيت نشان دهد، حتي نتوانيد 

خـاص  تمـامي اينهـا توضـيح    . ضعف و شكايت هم بيانگر اين است.نابود مي شويدي استعمارگري اراده

دقيقا در اين . نمايندرا بر هركسي تحميل ميکاملخودسازي حزبي نوعيداليل تمامي اين . دارندخويش

کنيد، به همـين سـبب   يابي اظهار عجز مينقطه شما از خودسازي حزبي، ديدن آموزش و توانايي سازمان

ـ در صفوف ما نبايد كلماتي آنگونه بر زبان رانـده و چنـين برخوردهـايي را      . وضعيت بسيار سختي داريد

تـر از  وضعيت اجتمـاعي ابتـدايي  نوعي وضعيت تحميلي مورد نظر اينها. داشته باشيدـايبراي لحظهحتي

چطـور  نيـز بنـاميم امـا    يسـم توانيم آنرا رفرمسازشكاري است كه حتي نمينوعي . وضعيت روستايي است

تمـامي  اگر دقت نكنيد طـي مـدتي بسـيار كوتـاه ممكـن اسـت      .ادامه مي يابديك سر بر دشمن است که 

نتيجه . توان تمامي اينها را به عنوان تقدير بر ما تحميل نمودنمي. و بروندپشت کنندپيكارجويان به اهداف 

.همه خطرناك استاين،يك حزبپذيرش اصول ندانستنتلقي كردن تمامي اين موارد و بي ارزش

كـه اگـر در يـك    همانگونـه . درس حزب درس زندگي اسـت . بايد درس حزب را تماما فرا بگيريد

يـك حـزب   در تکـوين  توقف همانگونه نيز رود، رگ خون را متوقف كنيم بدن در يك دقيقه از بين مي

. ماستحياتي خودسازي حزبي به معني توقف و يا قطع شريان اقدام نکردن به ملي و انهبراي زندگي آزاد

. اسـت يـک نيـاز   و آزادي براي بحث در مورد حيات رهايي مليچنين آگاهي . اين تعريفي صحيح است

كـه صـد   مي باشـد  اي از ميان برداشتن جوانب فرسودهبه معناي خواهيم از آن گذار نماييم، چيزي كه مي

آن هسـتيد و شـما را بـه    عملـي کـردن   كه نماينـده  است سال است شما را مرگبار نموده و تمامي مواردي 

به هرچيزي كه در اين وعا يك اشتباه خواهد بوداگر اينها را از ميان برنداريم، اين قط.بردسوي مرگ مي

. خواهيم اين را متوقف كنيمما مي. روي داده باشد، دچار خواهيم شديتاريخمشابه اوضاعي اوضاع 

بزرگترين احساس و بزرگتـرين حـرص،   . ناميدخود را جوان، خام و احساساتي مي. بايد عاقل باشيد

بزرگتـرين  . اجرا نمايندشمازندگيرويخواهند ميدشمنان كه نابودي است فرايند چنين متوقف نمودن 

داشـتن  از توانايي بايد جدي باشيد، بايد . غير از اين، احساس و حياتي وجود ندارد. شجاعت نيز اين است

اگر قادر به اين نباشيد، اين . باشيدبرخوردار با اهداف متناسب زندگي نيروي ساختن سازماندهي و نيروي 
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زيرا شما . شما خود بايد جسور باشيد. طلبيداز من جسارت مي. از رذالت به معني مرگ شماستامر فراتر

شما خود مجبوريد كه . نماييدمنتظره مشغول ميغير همه ما را با اوضاعچرا اين. پيشاهنگان زندگي هستيد

دسـازي حزبـي هـم    آموزش، سازماندهي و مـديريت و خو . پرستار شويد، بايد خلق خود را معالجه نماييد

؟ در برخوردهايتـان، همـه نـوع    دچـار اشـتباه نماييـد   چرا هنوز هم سعي داريـد مـرا نيـز    . استهمين براي 

بايـد قـادر بـه كسـب     . نماييـد گري را با روشهاي بسيار متنوع و ظريف ارائه ميدافعه و تصفيهراهکارهاي 

د اندكي نسـبت بـه خـود احتـرام     باي. شخصيت ملي و حزبي و بر اين اساس كسب شخصيت انساني باشيد

. تواند بيانگر معنايي باشدنشان دهيد، اگر ميل به کار شما در اين موضوع موثر بيفتد مي

دهد؟ چه كسـي خـط سـالم حزبـي را     چه كسي خودسازي حزبي را در دستور کار خويش قرار نمي

آينـد؟  اند به چه كار مـن مـي  مودهدهد؟ پيکارجوياني که خود را همانند ديوانگان رها نبنياد كار قرار نمي

اگر نگرشهايي ماجراجويانـه و يـا   . ما مجبوريم عاقل باشيم. جنگيدهم اينچنين نمي٦٣"دون كيشوت"حتي 

آنهـا  بـه  اگر كردارهاي خطرناكي داريد فـورا  . خيالپرستانه داشته باشيد بايد فورا خويش را از آنها برهانيد

اساس معيارهاي حزب به تفكر بپردازيـد، بـر روي آن معضـل    که برداگر توان و اشتياق داري. پايان دهيد

نهـاد  بايـد همگـام بـا درك    . ديگـر بايـد ايـن را درك كنيـد    . كار كنيد و در آن موفقيت به دست آوريد

ملي، دمكراتيك، سياسي، سازماني، :ياين شخصيت خصوصيات.اثبات نماييدرهبريت، قدرت عمل را هم 

همچنـين ايـن شخصـيت بـا     . دارديمـزدور ضد ، آنتي امپرياليست، آنتي فئودال و عملي، انترناسيوناليست

،اين. و يكي گرديددست يابيدبايد به اين خصوصيات . النفسي در چالش استضعف، انحطاط و ضعيف

حركت به سوي يك زندگي . شخصيت با حيثيت كردي استنوعي كسب . خودسازي حزبي و ملي است

دهيد، نسبت به خويش نشان ميناچيز حداقل بايد توجهي را كه به يك عادت . ستواقعي و شرافتمندانه ا

.نشان دهيدهم اين امر 

؛گـويم چيـز بلـه مـي   چيز نه و بـه چـه  بينيد كه به چهمي. بينيد كه چگونه سازمانيافته و سرپا هستممي

چيز را چهنه؛ و چيز و چهاست امکان پذير چيز در نظرم امكان چهنه؛ چيز را و چهمي کنم چيز را قبول چه

درك فقدان پي در پي . ناممچيز را نادرست ميچيز را درست و چهو چهنه چيز را و چهيت مي دانمموفق

مـي  نيـاز  آن را در بسـياري از موضـوعاتي كـه    . مـن هـم يـك خـدمتكارم    . و شناخت را بهانه قرار ندهيـد 

برخـي از ارزشـها   بـراي  اگر اين را باور داريد بايد .خدمت مي کنمبا رفاقت همراه مناسب شماريد، بطور

بـراي خـود قايـل مـي     معمـولي  ياگر احترام. خدمت نماييد، بايد اين را در هرجا و هر زماني درك كنيد

ي بسيار غير منطقي است که اعماليادر اين رمان وي در هيات شواليه". التر اسکاتسر و"به همان نام از يدون کيشوت، قهرمان رمان بلند٦٣

.دارد
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خـواهم در ايـن   مـن هـم مـي   "اگر كسي وجود داشته باشد كـه بگويـد   . بايد براي آن زندگي كنيدشويد، 

. فرصت است، تنها گزينه زندگي است و بايد از اين اسـتفاده نماييـد  ، اين يك"زندگي نقشي داشته باشم

شخصيت حزبي کسب نکـردم، هنـوز هـم    : "هيچوقت و هيچگاه نبايد بگوييد. خودسازي حزبي اين است

" سازشكاري كردمودرك كردم اما موفق به عمل بدان نشدم، مرا فريب دادندو يامه اچيزي درك نكرد

خودسازي حزبي انجام دادم، در هر جا و هر زماني نيروي انجام كار را نشان : "يددرست برعكس بايد بگوي

فرامـوش  . راه انسان شدن و شجاعت است،اين. خويش نشان خواهيد دادعملکرد و اين را با " خواهم داد

دي نـزد  با نواقص ج. توانيم اين را انجام دهيمنكنيد تا زماني كه ما زنده هستيم، در وضعيتي هستيم كه مي

. پذيرمما نياييد، زيرا اين را نمي

كارهايي كه بايد انجام دهيد، كارهاي كوچكي هستند كه با تواضع و .دشواري هستدر صفوف ما

انـد  هيچگاه كارهايي در دستور كار شما قـرار داده نشـده  . توانيد انجام دهيدنيروي خود ده برابر آن را مي

دشـوارترين كارهـا را خـود    . امي سختيهاي اين كار را خود متقبل شـدم تم. كه نتوانيد از عهده آن برآييد

بنابراين بايد مطابق بـا  . ، برخي كارها را هم براي شما پيشنهاد نمودم و شما هم قبول كرديدمبرعهده گرفت

را به مثابه يک هنر در برابر خـود و اطرافيـان خـود انجـام     زيانداهيچگاه نبايد به مغلطه. آن زندگي كنيد

بـا ماهيـت   يبايـد شخصـيت  . ها يك ميراث نامطلوب هـزاران سـاله هسـتند   انواع تحريف و گمراهي. دهيم

اين شما را تعالي داده، شما را در . داشته باشيدآن استادي براي اجراي يي هميشه حاضر همراه صحيح، نيرو

وده و از آن احسـاس  احترام و دوست داشتن بواجد نمايد كه مسير زندگي قرار داده و صاحب حياتي مي

. توانيد هيچ راهي را بپذيريدغير از اين نمي. شرف نماييد

ايـن  در چيز بـراي موفقيـت كامـل    همه. زندگي استدرباره ترين درس حزب درس اينچنين اساسي

. پيگير اين زندگي بوده و پيروز خواهيم شد. درس است

١٩٩٤مارس ٨
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فصل نهم

P.K.K٦٤صل دسترنج هاستحزب زحمتكشان و حا

همچنين جوابگـويي  . تماس مجدد با شما به مناسبت روز جهاني كارگر معنادار استيامكان برقرار

از طريـق پيشـاهنگي حـزب و جوابگـويي بـه      باما در آستانه ورود به اين ماه مهم و آغاز حمله ما در بهار

. يابد به اين مناسبت بامعني استالمللي آن افزايش ميسوسياليسم به شكلي كه اهميت بينينگرش ها

ز يـ المللي ـ كه اهميـت آن ن  افته، از نظر بينيشدت يي ملبدون شك مبارزه ما توانسته به اندازه جنبه

ادش را برآورد و به اندازه آشکار کردن موقعيت دشمنان، موقعيت دوستان را نيز يرو به افزايش است ـ فر 

پشت سر نهاده و وارد مواضع و برخوردهـاي  دهاي کهنه گشته رابسياري از مواضع و برخور. بهبود بخشد

م يبا جسـارتي عظـ  . قبل از هرچيز ما تحقق اين امر را در درون صفوف خويش ديديم. جديدي شده است

جامعـه  ياهتمام بسياري به خرج داديم تا پيشاهنگي حزب مان را بـه نفـع صـاحبان و بخـاطر دسـترنج هـا      

بيني آنها و دسـتاوردهاي  قبل نمايندگي زندگي آزاديخواهانه زحمتكشان جهانن تيتا در ح. ميشبرد دهيپ

ده و نوسازي الزم جهت يحزب از اين نظر به دستاوردي بزرگ رس. م ينيافريعملي شان پيشروي بزرگي ب

. آن را تحقق بخشيد

قابل درك است كه بدون خودسازي حزبي، بدون درك دروني شخصيت حزب از تمامي يبه خوب

توانيم جنگ موجود را ادامه دهيم بلكه حتي قادر نخواهيم بود كه خود را بر سر پـا نگـه   بعاد، نه تنها نميا

اند، كسي كه در برابر حزب صادق نباشد و تاثير بزرگ سازمان تحليالتي صورت گرفته نشان داده. داريم

دهنده آن را احساس نكند و بـا آن بـه   ساز و تعاليكننده و از يك نظر ـ براي ماـ تاثير انسان دهنده، روشن

از ايـن نظـر حـزب    . سـاز رهـايي يابـد   معضـل يت فـرد يـ نوسازي نپردازد، مسلماً قادر نخواهد بود از موقع

بينيم حال بهتر مي. خواهد پيروز شده و موفق شود و حيات يابدگاه هركسي است كه ميترين تكيهاساسي

تاكيد بسيار بر پيشاهنگي حزب بويژه در سال گذشـته، هـم بسـيار    ساير كارها در پيوند با اين،يابيكه ارز

در . ترين حلقه را تشـكيل داده اسـت  اهميت داشته و هم براي مقابله با تمامي نامطلوبيهاي محتمل، اساسي

ز يـ بينيم مواضعي كه به هيچ وجه قادر نيستند پيروزي را آماج خود سازند و بدتر از آن نصورت توجه مي

سـازي در  شوند؛ تخريب روند خودسـازي حزبـي، مـانع   گرايي ميگري و راستنوع تصفيهمهراهگشاي ه

.اندبرابر آن و گسست از آن را همچون موضع درجه اول پذيرفته

يمي رهبر آپو با فرماندهان ايالتهاسگفتگوي بي٦٤
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کنند، به معني ايجاد سرآغازي قـوي  يموضعي كه از شخصيت سازمانيافته و كلكتيو حزب دوري م

كسي كه در زندگي خويش معيارهاي . بينيملي بسيار مهم مياين را به شك. جهت همه نوع نامطلوبي است

زنـدگي  يتواند يك شيوه زندگي مسلحانه را در پيش بگيـرد بلكـه حتـي از نـوع    تنها نميحزبي ندارد، نه

م که افرادي كه به هـيچ وجـه   يکنيمشاهده ميحال بخوب. معمولي اجتماعي و توسعه درآن به دور است

تـوانيم  ما هستند و بدون گذار از اينها نه تنهـا نمـي  يمهمترين معضل هايکيشوند، يشخصيت حزبي نم

دستاوردهاي جديدي كسب كنيم بلكه حتي قـادر نخـواهيم بـود از دسـتاوردهاي موجـود نيـز محافظـت        

ت فـرد در محـيط حزبـي مـا،     يرنگ شدن شخصيت حزبي و سـطحي بـودن شخصـ   ي كمدر نتيجه. نماييم

تواننـد  اين يك وضعيت معمولي نيست، مواضعي هستند كه تاثيرات آنهـا مـي  . اندبستهايي بوجود آمدهبن

بدون شك اين . تخريب پيش برنديند و به تدريج آن به مرتبه نوعيبسياري از مباحث را پي در پي تباه نما

كيل انه رو در اين موضوع بسيار مقاومت موانع بسياري تشيبينيم كه طبقه ممييبخوب. بنيادي طبقاتي دارد

داده، كارها را بر هم زده اند و با عدم جديت در آن، آن را بسيار ناقص نموده و ضررهايي را به بار آورده 

.آن را ندارديياندكه حتي دشمن توانا

، در واقع به معني درك P.K.Kآشکار گشت كه داشتن يك شخصيت مطلوب حزبي در صفوف 

آنهـا كـه در ايـن موضـوع احسـاس مسـئوليت نكـرده و        . همه نوع پيشرفت انساني، اجتماعي و ملي اسـت 

توانند داراي دسترنجي بجا باشند بلكه تنها نميكنند، نهآورند و اينگونه زندگي ميينمياقتضاي آن بجا

طبقـاتي در  يبنابراين ويژگي هـا . نبوده و تنها ارزشها را نامؤدبانه به بازي خواهند گرفتشيبيچپاولگر

با دسـترنج و  P.K.Kبدون درك پيوند . ت و تمامي پيشرفتها با اين درپيوند هستندحزب ما بسيار مهم اس

توان اليق ايـن حـزب شـد و    ارتباط آن با دسترنج انقالبي و حاكم نمودن آن تفکر بر تمامي فعاليتها، نمي

ابـه يـك   از اين نظر درآغوش گـرفتن حـزب بـه مث   . توان از پيروزيها دم زدنماينده آن بود و بنابراين نمي

. اسلحه از طرف ما بجا بوده است

اشـخاص بـراي كمرنـگ نمـودن سوسياليسـم در اذهـان و دوري       يدر سالهاي اخير هر انـدازه برخـ  

ز ما براي مقاومتي كه در موضوع خودسـازي  يگزيدن از سوسياليسم تالش به خرج دادند، به همان اندازه ن

رومندانه مطـابق ايـن   ينش نيريهاي رئال سوسياليسم در آفرايم و نيرويي كه با گذار از بيماحزبي نشان داده

م ايــن، هنـوز هـم دليــل اساسـي تــداوم    يقائـل هسـت  يايـم، ارزش بزرگــ از خــود نشـان داده يمقطـع زمـان  

ک حزب زحمتكشان، بر تـداوم بررسـي مجـدد تمـامي فعاليتهـا در      يبه مثابه . آميز مبارزه ما استموفقيت

معيـار  . ورزيـم اندهي بر اين اساس، قبول مسئوليت و كسب مقام اصرار مـي پيوند با مفهوم دسترنج و سازم
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؛ برخوردهايي غير از اين را معتبر ندانسـته و بـه آن فرصـت    يگريشتر از هر زمان ديب. نيز اين استياساس

. ميدهيمصرانه کنش نشان ميضروريكارهاياجراينخواهيم داد و برا

را به مثابه يك اسلحه با سرآغازهاي نوين اصـالح و تقويـت   حزب . يابدخودسازي حزبي تداوم مي

كساني كه در اين موضوع خويش را پژمرده و . نبايد از اين کار غافل شد. ميسازم و قدرتمندتر مييکنيم

گـر و راه ديگـري   يبه غير از اين شـانس د . بينند قطعا بايد به خودسازي حزبي دست زنندمانده مييا عقب

اي كافي شخصيت حزبي را در وجـود خـويش   هركس بايد با فروتني به اندازه. ود نداردبراي پيروزي وج

بايد هركس . اين، بايد همچو اساس تمامي پيشرفتها درك گرديده و مطابق آن، حق آن ادا شود. نديافريب

در پيوند با ترين و متمركزترين نمود آن، تمامي كارها را اساسا بداند كه نهاد رهبريت نيز به مثابه محسوس

به تناسبي كه فرد به اين دست يابد و يا در آن جذب شود و يا . نمايدکند و بر آن نظارت ميياين اداره م

توان براي وي ارزش قائل شد و در حزب به وي جاي داد؛ همچنين بصورت ژرف آن را درك نمايد، مي

معلوم يبخوب. ز مسئول نظارت بر اين استرهبريت قبل از هر چي. ابدييبر اين اساس رتبه فرماندهي معنا م

. اسـت ين رفقـا کـار سـخت   يـ امروزه هم سر پـا نگـه داشـتن ا   ياست كه بدون وجود چنين مسئوليتي، حت

و گذار از معيارهـاي نـاقص، ناكـافي و    يبنابراين، دستيابي كافي به معيارهاي حزبي در هر رتبه و مسئوليت

بينـد يـك وظيفـه حزبـي     حزبي مـي يركسي كه خود را مسئولبراي ههاي كاري،متزلزل در تمامي حوزه

بايد اهتمام بسياري نسبت به ايـن نشـان داده و   . است كه بايد روزانه بصورت اولين كار آن را بجاي آورد

ت يبايد هرکسـي شخصـ  . اگر در اين موضوع نقصان و يا ضعف داشته باشيد، قطعا بايد از آن گذار نماييد

ت ايـن حـزب چيسـت،    يـ ماه: در جستجوي جـواب بـراي ايـن سـواالت باشـد     خويش را بررسي كرده و 

است، چگونه حيات يافته است، چگونه زندگي را در پيش گرفته و چگونه يرهبريت اين حزب چه نهاد

نمايد؟ ديگر هركس بايد بتواند با احترام، ايمان و آگـاهي بزرگـي در كارهـاي حزبـي     حيات را اداره مي

تـوان پيشـرفت چنـداني ايجـاد     ن اين حزب با فرديت، نيتهاي گوناگون توهم؛ ميدر درو. مشاركت نمايد

بايـد تمامـا از ايـن برخـورد     . موفقيـت و رهـايي گرديـد   يتوان راهگشاي نـوع نمود و نه از نظر فردي مي

تواننـد نيتهـاي پـر    بزرگ نمـي يافراطييرو فردگرايديگر بايد برخوردهايي كه پ. آميز گذار نماييماشتباه

توانند در درون حزب موفقيـت بـه   همه بايد بدانند كه با اين نمي. وهم را پشت سر بگذارند ترك گردندت

معيارهـاي حزبـي قطعـا بايـد در مراتـب اساسـي       . هـاي مسـئوليتي را بـه بـازي بگيرنـد     دست آورده و رتبه

.رار دهدهركس بايد بتواند بر اين اساس خودسازي حزبي را بنياد كار ق. فرماندهي اجرا شوند

شـوند ـ پايـان داده    يانه رو ـ كه سبب ناشناخته بودن جوهر حـزب مـ   يبه ويژه بايد به تاثيرات طبقه م

آورد، كـامال  كاري را بـه حالـت ناشـناخته درمـي    يبايد مواضعي كه معيارها را برهم زده، روش ها. شود
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يفئـودالي را همچـون نـوع   بـازي گـري روسـتايي و دسيسـه   کند و حيلـه يرابطه خود را با دسترنج قطع م

انه رو، خود معضـلي بـراي مـا    يمدت درازي است كه طبقه م. گيرد، ترك گفته شوندسياست در پيش مي

هاي بسيار متفاوت آن و مهمتر اينکه تيپهاي اتفاقي ناشـي از آن بيشـتر از حـدي كـه تصـور      تيپ. شده اند

در سخنان تحليلي قبلي كمابيش به . ري گشتندشود به ما فشار وارد آوردند و راهگشاي خسرانهاي بسيامي

فقـدان پيشـروي بـا    . هاي زنـده شکسـت و توسـعه هسـتند    اينها هنوز هم نمونه. از آن اشاره شديهاينمونه

تاكتيك صحيح و مشاركت نادرست، صحيح كاراكتر اين طبقه است و در پـي آن هسـتند كـه ايـن را در     

هـاي مـا   وه در بسـياري از جبهـه  يسعه كمابيش اين امر بدين شفراموش نكنيم كه تو. محيط ما توسعه دهند

سبب شده كه ضررهايي ببار آيند كه بهترين كنتراها قادر به آن نبوده اند و چـه بسـا شـده کـه بسـياري از      

هاي مـا بـه سـبب    از هر طرف كه بنگريد تمامي مناطق و حوزه. ها نتوانند نقش خويش را ايفا نمايندجبهه

به غير از اين هيچ دليل اساسي ديگري وجود ندارد، . اندقادر به ايفاي نقش خويش نبودهوجود اين طبقه،

.ساير داليل فرعي هستند

. در هرجا از يك پيشرفت جدي بحث نماييم، در آنجا پيشاهنگي حزبي شخصيت حزبي حضور دارد

در آنجـا هـم نـوع    درپـي تلفـاتي در كـار باشـد،    تخريبكاري وجود داشته، هرجـا كـه پـي   يدر هرجا نوع

. آورنديبورژوايي و مواضع دلبخواهي سر بر مانه رو و خصوصيات گوناگون خردهيطبقه ميشخصيت ها

ن را ندارنـد، بـه سـبب داشـتن مواضـع      يـ در حاليكه هيچ نيازي به وجـود اينهـا نبـوده و هـيچ صـالحيت ا     

اگـر اينهـا تـا    . كانـات مـا هسـتند   ج انحطاط در منطقه و به هدر دادن اميدلبخواهي، بدون وقفه مشغول ترو

ظفرمنـد و  يياكنون هر منطقه ما پيشروي هـا داشتند، هممرتب، سازمان يافته و مسئول مييشخصيتيحد

. هاي فاقد آموزش تماما بر اساس برخوردي مزدورانـه اسـت  پرورش شخصيت. رفتيپذيصورت ميعال

خواهنـد در درون  داننـد و مـي  يا بنياد كـار مـ  طلبي و حياتي گسسته از حقايق رنوع راحتچون اينها همه

کننـد و  يدر اين موضوع از اختيارات خويش استفاده نامطلوب مـ . حزب نيز براي خويش جايي باز كنند

. دهندرحمانه به هدر ميامكانات ارائه گشته را بي

ه ندارنـد  اكنون اينها مجبور به شناختي اندك از خويش هسـتند؛ ناچـار هسـتند بداننـد كـه اجـاز      هم

امكانات اين حزب را اينگونه به كار برند سيگارشان را اينگونه بکشند و حتي يك تكه نان آن را بدينگونه 

و زحمتكشـان و كسـاني اسـت كـه ايمـان سوسياليسـتي را در خـود        ياين حزب، حزب رنج کش. بخورند

جبهـه  . هـه خلـق نيسـت   حزب جبP.K.Kكس هيچ حق و حقوقي ندارد، به غير از اين هيچ. پرورانندمي

توان همچون يـك جبهـه   با پيشاهنگي حزبي مي. مشي آن را هم ارزيابي نموديممسئله ديگري است، خط

همچنـين  . پيشاهنگي حزبي چگونه بايـد كـار کـرد   يارهايگوييم كه متناسب با معمكررا هم مي. كار كرد
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. ايد كجا و چگونه برخورد نمايـد دانيم كه يك مزدور بمعلوم است و مييتشبه مزدوريجاي برخوردها

در ايـن موضـوع   . ي آن جايي براي فالن سخنگوي فـالن طبقـه وجـود نـدارد    در پيشاهنگي حزب و هسته

اينها خواستند حزب را به صورت مکان ائـتالف سازشـكاران و   . توان با سازشكاري کار را خاتمه دادنمي

ل اطرافيـان و تـاثير   يـ به دلخـواه خـود و مطـابق م   اي درآورند كه در آن هركس ائتالف و يا سازمان جبهه

اكنون هم هم. اين اشتباهي بزرگ است. م که هنوز هم به اين مشغول هستندينيبيخويش جاي گرفته و م

اي ايـن مسـئله  . تواند اين را بپـذيرد ميP.K.Kابد و نه ين ينگونه تکويتواند ااي مينه يك سازمان جبهه

تـوان از جبهـه و ارتـش    مشخص شده بدون وجود پيشـاهنگي حزبـي نمـي   است كه از همان روزهاي اول

راحت ارتشي هستند و آنان كه مدعي انجام كار يطرفداران جبهه، آنان كه در پي گرايش ها. سخن راند

. نظامي هستند بايد اين را به خوبي درك نمايند

آنان به غير از اين هـيچ  . ستتمامي موجوديت اينها بسته به ايمان به قهرمانان زحمتكش اين حزب ا

مبـارزه  يپيكـارجويي جـدي تـا حـد    يمبارزه رهايي ملي و يا نوعيکنم كه اينها برافكر هم نمي. هستند

پيشرفتهاي سالهاي اخير و حتي تمامي پيشرفتهاي تاريخ معاصر كردستان با پيشاهنگي دسترنج . کرده باشند

كس بايد محاسبات خويش را بصورت صـحيح انجـام   دقيقا در اينجا هر. ميسر گشته استP.K.Kمحور 

. محور مشاركت انجام داده و با معيارهاي آن زندگي نمايدداده و با آگاهي از ماهيت يك سازمان دسترنج

بـورژوا و دارنـدگان عـادات مزدورانـه     توانيم به اعضاي تازه بـه دوران رسـيده خـرده   ما به غير از اين نمي

گذشته را به دست يم تا فرصتهايدست بگذاريتوانيم دست رونمي. هيمجايگاهي شرافتمند اختصاص د

تـوانيم بپـذيريم كـه اشخاصـي خـويش را      نمـي . هاي نوين استفاده نابجا کننـد ها و جبههآورند و از حوزه

اينهـا نبايـد   . هاي خود را بر حزب تحميل نماينداينگونه با کسب اختيارات و مقامها تجهيز کنند و خواسته

دانند، اعتبار متعـالي حـزب را بـا خودشـيفتگي از آن خـود      ند اولياهايي كه كرامت را از آن خود ميهمان

وخـيم بـوده و   يتيچنـدان ـ ايـن وضـعيت، وضـع     يدارنـد و نـه نيرويـ   ياينان؛ نه شخصـيت . ارزيابي نمايند

.ترين برخورد ترك اين مواضع استمناسب. خودفريبي است

کننـد و  يير اسلحه در دست گرفتهو از اختيارات داده شده استفاده مبويژه كساني كه در سالهاي اخ

در محـيط مـا   . انـد، بايـد ماهيـت امـر را درك نماينـد     هم خود و هم ما را به اوضاع دشواري دچار نمـوده 

د يتنها فرماندهي هزاران نفر بلكه بانه. كنند و حداقل بايد نسبت به اين اندكي احترام نشان دهندزندگي مي

توان در اين حزب پيشرفت اينگونه مي. معمولي را هم همچون يك نعمت محسوب نماينديمت گذارخد

ايـن را تضـعيف نكنيـد، اگـر آنگونـه برخـورد كنيـد        . ميـ اين حزب را با خدمت اندكي پيشبرد داد. نمود

لخواه خود و با هر مانند به دو يا برخورد اربابييتصور نكنيد كه با فردگرا. بازيهايتان را برهم خواهيم زد
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نـه تـوان انجـام ايـن را دارد و نـه كسـي       . اين وضعيتي وخـيم اسـت  . د کرديشرفت خواهينوع فريبكاري پ

تواند شرايط الزم براي يك شخصيت حزبي درست مييتنها فرد دارا. تواند چشم بر انجام اينها بپوشدمي

. زندگي شما را تامين نمايد

د؟ اگـر بسـيار جسـور هسـتيد چـرا در      يسـاز يمعيارها همخوان نمـ خود را با يچرا هنوز عملکردها

حزب، براي خود جايگاهي يعنيبا استفاده از اسلحه بزرگ، . انجام دهيديگذشته به تنهايي نتوانستيد کار

اي در كارايي بخشيدن به تاكتيك ها و زندگي تان، آن را همچون اسـلحه يد و پس از آن با ناتوانيابييم

حزبي و ارزشهايي كه بـه  ضوابط .مسئوليتي ترك شودبايد اين بي! ب بكار خواهيد برد؛ نخيردر برابر حز

اگر با آن همـراه بـوده و بـا آن زنـده شـويد، مسـئوليت شـما        . شوند مقدس هستندامانت به شما سپرده مي

ير از اين را تحميل نبايد كسي معياري غ. توانيم شما را جدي تلقي نماييمتواند معنايي يافته و آنوقت ميمي

اين حزب، حزبي مطابق تصور برخي نبوده و محـل كـار آبـا و    . كرده و از ما انتظاري اينچنين داشته باشد

د راهگشـاي  يـ خواهياگـر مـ  . تواند مورد استفاده واقع شودمقام، تنها براي كار مي. اجداد اينها هم نيست

د، آنگـاه مقـام بيـانگر    يـ ابيدست يبه بزرگخود اندكيييه خدمت گذاريد و در سايدن پيروزي شويرس

د و با اين شخصيت خويش يريمنوط به اختيار فراوان را نپذياانقالبيگري. شودمعنايي بوده و ارزشمند مي

بينيم، همچنانكه در دوران اخير به خوبي مي. ه ما خواهد بودياين به معناي مبارزه عل. ديرا بزرگ جلوه نده

فعاليتهـاي  يبرخـي بـدون مبـارزه و بـدون اجـرا     . بينـد و قدرت را در آن باز مـي هركس در پي مقام بوده

وار بـه درون دريـاي قـدرت بجهنـد و     خواهنـد مـاهي  مبارزه، مييبرايم ضروريآموزشي و سازماني عظ

، در پي بزرگ يات متعاليبدون عمل به مقتض. سپرندرود خويش را بيشتر به دست اين سودا ميهرچه مي

ها را رها كرده و به خاطر امري وقتي موفق به اين هم نشوند، كارها را برهم زده و حوزه. هستندشدن آني 

اي توان از اختيارات مربوطه هـم چنـين اسـتفاده   ست و نمييبزرگي اينگونه ن. نمايندهيچ، آن را ترك مي

. دار سازديش خويش را اينگونه پايديگر ممكن نيست شخص آسا. نمود

در پي آن نيستيم . آن درباره امر مسئوليت را به خوبي شناختيو نگرش هاP.K.Kمشي بايد خط

ارات برخي را به آنها خاطرنشان کنـيم، امـا بـه كسـاني كـه      يكه حتما با كساني بحث كرده و حدود و اخت

ن وظـايف  يکه حتي برخوردي صحيح در قبال کوچکتريکنند در حاليخويش را بسيار بزرگ تصور م

بـا  يمتعـال يـي وه ايا به شيم و يگذاريما ديگران را ارج م. گويم كه بايد ما را بشناسندند، ميخويش ندار

كنيم اما اين بدان سبب نيست كه آنها بسيار مهم بوده و يا در مـوقعيتي هسـتند كـه بسـيار     آنها برخورد مي

بايد در اين موضـوع  . وه عملکرد رهبري استيطرز کار و شين روش، نوعيدر واقع ا. جاي احترام دارند

کسب احترام، وظايفي با جوانب گوناگون وجود دارند كـه بايـد بجـاي آورده    يبرا. خودرا اثبات نمايند
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ما نيز سعي داريم در برابر قبال شما برخوردي محترمانه داشته باشيم اما . شوند و قطعا هم بايد آنگونه باشند

.گردداحترام، خودبخود ايجاد نمي.دانيد كه اين به برخي موضوعات وابسته استمي

مـا  . بايد بتوان در اين موضوعات مجددا معيارها را بررسـي كـرده و معنـايي صـحيح برايشـان يافـت      

ارزش يهوده به كسـي بـدهيم و معيارهايمـان را بـ    يتوانيم در موضوع حزب و معيارهاي آن امتيازي بنمي

د يعامه ناميجبهه ايده ايتوان آن را پديتابد و نميماندگيها را برنمي حزب سازش با عقبهسته. نماييم

پيشگي بدون ارزش نيست قدرتيهسته حزبي نوع. نمايدز خويش را فرسوده نميين برداشت نيو تحت ا

ي اجراي سوسياليسم ترين شيوهما معتقديم كه راهگشاي خالق. توان به آساني آن را تصاحب كردو نمي

اين معنـادار  . ميان گذ اشتيحيات سوسياليستي را بنينوعياليسم ـ كه فروپاشيد ـ  در برابر رئال سوس. ميهست

. باشد و بايد اليق آن بوديم

مـن  . کنيد که در اين موضوع صادق هستيدد و اعالم مييگوييد كه به رهبريت پايبند هستمصرانه مي

يچگونگيارهايبه موفقيت و معيابيمعيارهاي دست. خواهم شما را مجبور به پيروي از معيارها كنمنيز مي

اين . احترام و پايبندي غير از اين بحث نموديتوان از نوعنمي. نمايمي حزب را يادآوري ميتوسعه هسته

. دهدپيشرفت نشان ميينيز در هر جاي محسوس، در هر جبهه و هر منطقه جنگي ما خود را با همراه نوع

د، پيشرفت در آن منطقه يصحيح آن در يك منطقه توسعه نداده اده جنگ را به صورتيماهها و سالها پد

ه بـه  يگـري شـب  گري روستايي است، حيلهاين، حيله. دييگويد و سپس از پايبندي سخن ميايجاد نكرده ا

. توان ايـن را ثابـت نمـود   ها ميبا خلق پيشرفت. اصناف است و بايد از اين کار دست برداشتيله گريح

. خود، اينگونه باشيمينه پايبندي هاييم در زمبايد اندكي بتوان

م ياست براي شما درباره تمامي اين موضوعات به عمل آوريطوالنيکمابيش ارزيابيهايي را كه مدت

د و آن را هم در فعاليتهاي خويش بازتـاب  يها به تفكر معيني بپردازيابيبا استفاده از آن ارز. به خاطر داريد

باشـند و مـوارد الزم بـراي آن را نيـز     ير مـ يـ توجه حساسيت الزم و مسئوليت خطمقامات مسئول، م. دهيد

شـتر بـه   يتوانيم باگر چنين شود، مي. اندازي نمودند در اين موضوع به هيچ وجه نبايد مغلطهينمايفراهم م

ا هـم  توانيم تقسيمات كـاري ر باشيم، ميياگر ما رفقا گروه خوب. ساير جوانب و اشكال امورات بپردازيم

. بخوبي انجام دهيم

بدين وسيله سعي كـرديم بـار ديگـر برخـي از مقتضـيات مهـم و آشـکار خودسـازي حزبـيِ مـان را           

ت تـان را متحـول   يگذشته، انـدكي ديگـر شخصـ   يبايد قادر باشيد با توجه به عملکردها. يادآوري نماييم

. ديـ وع بـه برخـي كارهـا اقـدام کن    آن، بايد بتوانيد در ايـن موضـ  يرغم دشوارعلي. م و تقويت نماييميکن

زان بحراني يبستها و مرغم دشواريهاي موجود در حزب و جنگ و با توجه به وجود تمامي فشارها، بنعلي



١٥٦

انه رو، حزب هسـته خـود را همـراه بـا     يافراد و همچنين تحريفات و تخريبات طبقه ميت هايبودن شخص

البـدل كـه بتوانـد جـاي     علـي ييرويا نيي و بويژه هسته ا. داردالبدل آن به حالت آماده نگه مينيروي علي

چ يبايد بدون ه. اين سبب پيروزي شما خواهد گشت. شهدا را بيشتر پر كند، نزد خود آموزش دهيديخال

از . فه ايجاد هسته در اين موضوع را بدون توقف و با تعميق ادامه دهيديدرپي وظدر هر دوراني، پييايراد

خواهـد  يشود قطعـا ايـن جنـگ توسـعه يافتـه و بـه پيـروز       يه امر پيشاهنگي بخوبي عملاين نظر هر انداز

. ديانجام

كنم بويژه در موضوع حاكم بودن كامـل پيشـاهنگي کـردن در فعاليتهـا بلـوغي معـين       نتيجتا فكر مي

كـه  در اين موضـوع معتقـدم   . تواند پيروزي را قطعيت بخشدامكاناتي هم داريد كه مي. ايجاد گشته است

. آميز بوده و به شما اطمينان دارمفعاليتهايتان موفقيت

١٩٩٦مي ١
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فصل دهم

.حزب، براي راهنمايي خلقي است كه با ماهيت خود در چالش است
. گرددمسئله اساسي در زندگي ما رسيدن به آزادي است و اين نيز تنها با خودسازي حزبي ممكن مي

دانيم افـرادي كـه   مي. يم كه گرفتار بيشترين بحران انساني مي باشيم، بدون بحث استاينکه ما خلقي هست

زندگي اجتماعي چنين خلقي خاستگاهشان است، حداقل به اندازه همان خلق دچار بحران اسـت و بـراي   

از. شودتداوم زندگي خويش به هزار و يك راه متوسل شده است ولي تمامي اينها نيز به خسران منجر مي

ايم، همانگونـه نيـز افـراد    همانگونه كه خلقي هستيم كه راه خويش را گم كرده: بينماين نظر به خوبي مي

البته نه تنها روشنايي . جهت ديدن راه، روشنايي الزم است. ايممتعلق به اجتماعي نيز هستيم كه گمراه شده

اند، بايـد هركسـي   راست را ياد گرفتهآنجا كه همه راه. بلکه جهت پيشروي در اين راه نيرو نيز الزم است

اشتباه، انديشـه هـاي غلـط و برخـورد     راه هايتوان گفت که همهمي. راه خويش را يافته و وارد آن شود

. اندهاي ناروا و مغاير با ذات خويش را به مثابه عنوان راه و راهکار به جامعه ياد داده و بر آن تحميل نموده

خورد، شخصيتي بسيار بي نظم، بغرنج و مغاير بـا  جامعه ما بسيار به چشم ميمتاسفانه نوع شخصيتي که در

رود بلکه از هدف تنها در راستاي هدف خويش پيش نميماهيت خويش مي باشد و شخصيتي است كه نه

.شودخويش دورتر نيز مي

كـه  مشـي مـا، آزمـودن راهـي اسـت     در اين موضوع هدف اصلي تالشهاي ما يا به عبارتي يعني خط

بتواند هركس را به آرمان و هدف برساند و در واقع وسيله ايجاد نيرو و سازماندهي الزم جهـت پيشـروي   

خودسازي حزبـي  . كنيمبه همين سبب با پي بردن اهميت وافر خودسازي حزبي، كار مي. در اين راه است

ي كـه مسـتعمره   حـزب بـراي راهنمـايي خلقـ    . اي بزرگ استو زندگي مطابق واقعيت هاي حزب، مسئله

برنـده خلـق   تمامي جهان است و از اين نظر با بيشترين چالش ها را در خود دارد و براي اينكه نيروي پيش

چنـان از راه منحـرف   . سعي داريم اين را به شما تفهيم نماييم. اي بسيار بزرگ تلقي مي گردداست مسئله

دانيد اند كه نميان شما را فاقد قدرت نمودهشده ايد و همانطور که در آخرين تحليل آماده مفهوم شد؛ چن

. موفقيت ويا عدم موفقيت به چه معناست

ايجـاد شخصـيت حزبـي و سـازماندهي ضـروري حزبـي بـه تنهـايي         . سياست هنر بسيار ظريفي است

ترين اقتضاي انسان کسب توان الزم و داشتن توان درك اين امر شايد هم اساسي.دشوارترين سياست است

به آن اولويت نمي دهيد، كمترين موفقيت را در زمينـه  : واقعيت زندگي شما اين است كه، امابودن است

مشاركت بدون ادعا و مشارکت ضـعيف و  . گرديدآن به دست مي آوريد و در آن دچار سختي بسيار مي
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و خواهـد  ادعـا كـرده  پر از اغالط شما در مناسبات حيات حزبي، از همان ابتدا شما را در برابر زندگي بي

كسب توان الزم براي پي بردن به ژرفاي تئوريك حزب و فهم اصول كاري مشخص سازماني آن و . كرد

آور تلقـي مـي شـود؛ زيـرا شـما      درک سياست ها و تاكتيك هاي آن در نظر شـما بسـيار دشـوار و غصـه    

ز اين نظر از اشخصيتهايي داريد كه دشمن خيلي روي آن کار کرده است و نتيجه بزرگي را كسب نموده

در کنـار ايـن   . گريزيـد ترين ابزار و پراكتيكي و راهکارهاي عملي كه بيانگر آزادي شماسـت مـي  اساسي

. و نواقص خود يعني باژگون نمودن واقعيتبينيم كه فقدان درك الزم براي شناخت همه اشتباهاتمي

وم مجبـور هسـتم يـك    بيـنم كـه در حـوزه عمـ    وقتي تالشهاي چهل ساله خود را مرور مي کنم، مي

اين تالش را بخرج سازمان تأسيس نمايم، فرد کرد را متقاعد کنم و هنوز هم براي کشاندن وي به سازمان

شما امر سازماندهي را با دشواري روبرو مي . مي دهم و همان روز اول زندگي معناداري را پيشه مي نمايم

هاي بزرگـي روبـرو ايـد، امـا     وضوعات با دشواريمشاركت نيرومندانه سازماني نداريد و در اين م. سازيد

اين امر نشان از آن ندارد كه شـما بـراي   . نماييدهنوز هم كمابيش اقتضاي ايجاد يك سازمان را درك مي

ها و به سبب اينكـه اطرافيـان از شـمار    به سبب وجود سختي. كنيديك سازماندهي خوب تالش کافي مي

مطمئن هستم اگر حتي يك درصد لزوم ايجاد يـك  . عنوان مي کنيد" حزبي"دور شده اند، ناچاراً خود را 

نموديد، تجمع و سازمان را كه بدان انديشيدم و با تالشهاي خود مجبور به ايجاد آن گشتم، را احساس مي

متاسـفانه گريـز از   . نموديـد اكنـون بسـيار پيشـرفت مـي    با تالشي بسـيار معمـولي و بسـيار ناكـافي نيـز هـم      

گذار شما از يک مرحلـه سـازماني بـه انـدازه گذشـتن شـتر از       . ادات حياتي شما شده استسازماندهي، ع

.نشينيدخندق دشوار است، مكررا عقب مي

دشمن شخصا الگوهاي شخصيتي ايجاد نموده، . نگرمتنها تاريخ حزب بلكه به تاريخ حيات نيز مينه

و كردار صحيحي ندارند، هر چـه اينهـا يعنـي    آنها خائن بوده و فريب داده شده اند، ديوانه گشته و گفتار

هميشـه عـاجز،   . کنم که بايد صبور باشمبينم، احساس ميو واحدهاي آن را ميP.K.Kتجمعات كنوني 

دهنـد و از  در صفوف ما بسيارند تيپهاي شخصيتي كـه خـود را بسـيار فريـب مـي     . نامرتب و بيچاره هستند

گردند، از راه دادن مكرر ترين افراد مياحترامنبودن نظارت، بيدستيابي به اصل كار به دور هستند، هنگام

ورزنـد و همچـون كـرمِ زنـدگيِ خـويش، خـود را       انگيزي احتراز نميماندگيها به درون خود و فتنهعقب

بـه  . خودسازي حزبي درمان اين بيماري است. اين، بيماري بزرگي است. خورند در صفوف ما بسيارندمي

چطـور بـه   " معيارها و زندگي حزبي را طرد نموده و به معيارهاي آن توجه ننمـوديم "كه گويند راحتي مي

توانيد از اين سـخنان اسـتفاده نماييـد،نموده و چـرا موجبـات خودسـازي حزبـي را بجـاي         اين راحتي مي
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تر جلـوه نمايـد؛ شـايد    آوريد؟ ممكن است زندگي بدون حزب براي شما بسيار راحت باشد و آزادانهنمي

.اما اينها نگرشها و مواضعي بسيار خطرناك هستند. براي خود از ما باشيد" تفاوت"واستارقائل شدن خ

بـراي شـما بـه نـوعي، بـراي      . از جوانب بسيار مبـارزه را ارزيـابي شـده و برخـي مـوارد را بـازگفتيم      

را به ايـن وضـعيت   چه كسي اينها . گوييمتان به نوعي و براي تاريخ و دشمن به نوعي ديگر بازميخانواده

در ايـن موضـوع تنهـا وارد آوردن فشـار بـر شـما،       . درآورده است؟ چه كسـاني مسـئول ايـن امـر هسـتند     

گسيخته باشد، باز هم اگر چه بنيادهايي كه بدان متكي هستيد انسجام شما را بسيار ازهم. واقعگرايانه نيست

چه باشـد فـرد قـادر بـه خودسـازي      هر. ديدن شما همچون قرباني يك نگرش تقديري صحيح نخواهد بود

رغم اينكه معضالت شـما بسـيار   علي. انتظار داشتهاي بزرگيتوان از اين فرد پيشرفتاست و هميشه مي

ايـم، فقـدان تفكـر در بـاب     ترين معضالت را هم در دستور كار شما قرار دادهآشکار هستند و حل اساسي

. يد آن را به مواخذه کشيد، دچار ساختهاينها شما را به وضعيتي بدتر و يا وضعيتي كه با

بـراي اولـين بـار در    . سالهاست كه براي دچار نشدن به خطا در امر مواخذه بسيار بادقت رفتار نمـودم 

جهت دچار نشدن به خطا صبر بزرگي از خود نشان مـي دهـيم،   . كنيمكردستان يك سازماندهي ايجاد مي

دانيم كه بـا چـه شخصـيتهايي    زيرا كمابيش مي. ي مي نماييمباظرافت كار مي کنيم و امورات را سازمانده

. روبرو هستيم

تـوانم  پرسم كـه بـاز هـم تـا چـه انـدازه مـي       لوح بود اما گاهي از خود ميدر اين موضوع نبايد ساده

آنگونـه  شوي، آيامشغول مي) انسانها(تو با اينها : "گفتکرد و ميمادرم مرا نصيحت مي. ايستادگي نمايم

توانند تـالش و فـداكاري را كـه تـو از خـود نشـان       انديشي از آب درخواهند آمد و يا ميين همه ميكه ا

نشـان  دهي، نشان دهند؟ خيالي هستي، اينها تا زماني كه كارشان را به اتمام برسانند خود را هم سـفرتو مي

واقعيـت هـاي   خواست بدان اشاره كند چيزي كه مي" خواهند داد، سپس هركس پي کارش خواهد رفت

اما بايد ديد که کار چـه کسـي   . امور مادي بي روح و امور ماترياليستي زندگي ماست و اين صحيح است

هنوز از آن وقـت  ) ناماليمي ها(نمايد؟ علي رغم اين صحيح است و صحيح بودن به چه كسي خدمت مي

گردنـد امـا   من اصالح نميبا خود اين اشخاص همانند خواسته : گويممي. تابحال در کار خود مصر هستم

اراده . از آن روز تا بحال همان حکايت ادامه دارد. ارزدمواردي که مطابق خواسته آنهاست نيز پشيزي نمي

با مواضعي كه حتي تصور آنها به هيچ وجه ممكن نبود و در آن دوران نيزديک . انقالبي اينگونه بپا خاست

. مقررات و معيارهاي متعارف در نظر من كـافي نبودنـد  . يمشدن به آن خطرناک بود، مبارزه را آغاز نمود

ـ براي من توان خارج شدن از مقررات جاافتاده يك تجمع روستايي و يا شهري ـ هرچند به ميزاني انـدک  

. هنوز هم مشغول ژرف نمودن اين تالش هستم. آوردبيانگر آزادي بود كه به تدريج، خود سر بر مي
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نگـرم، وضـعيت شـما    د؟ زيرا وقتي روزانه به وضعيت محسوس شما مـي كنياين را چگونه درك مي

کودکـان و  . گفـت دقيقا همانند كودكان و اشخاص دوراني اسـت كـه مـادرم در آن ايـن سـخنان را مـي      

انديشم كه آيا در اين موضوع حتي يـك ميلـيم پيشـروي    مي! دونداشخاصي كه به دنبال منافع خويش مي

در آغاز دوران خودسـازي  . اين بدان معني نيست كه هيچ پيشرفتي وجود نداردالبته كهوجود دارد يا نه؟

كنيـد امـا تمـامي اينهـا نشـان از پايـان       حزبي هستيد، در اين موضوع پيشرفت داريـد و فـداكاري هـم مـي    

تثبيـت ايـن، بـرايم چنـدان دشـوار      . كنندبرخي افراد به زعم خود فردپرستي را پيشه مي. فردپرستي نيست

النفسي بزرگي وظايف و اختيـارات خـود را بکـار مـي     طلبي و ضعيفيابند با جاهوقتي فرصتي مي. نيست

طلبـي بـاور   طلب و با نوعي منفعتگاهي هم بيشتر از يك كودك و صد برابربيشتر از يک منفعت. گيرند

طلبـي  فعـت آورد اما منطلبي يک کودک چندان ضرر ببار نميمنفعت. شوندنکردني در مقابل ما ظاهر مي

كـس  تقريبا هم هـيچ . اند، بسيار خطرناك استفردي و يا فردپرستانه كه در درون حزب سازماندهي شده

طلبي به دست آوردن امكان يك زندگي بسيار راحت و داشتن منفعت. وجود ندارد كه اين را انجام ندهد

از سرنوشـت خـويش   . استطلبي فردپرستي و تنبليبردگي هم از يک نظر منفعت. ظاهري نيرومند نيست

اينهـا تقريبـا در شخصـيت    . نيز نوعي فردپرستي اسـت ٦٥"اوبلموف"شيوه . راضي بودن نيز فردپرستي است

. تمامي شما بسيار نهفته است

توانيم به سبب اينكه اينگونـه هسـتيد، در مبـارزه بـا فردپرسـتي شـما       نمي. اما باز هم اين تقدير نيست

از هفت سالگي و هنگـامي كـه   . ه به ياد دارم مبارزه من نيز در اين راستاستاز زماني ك. نشيني كنيمعقب

نمـود  در برابر مادر خويش عصيان نمودم تا به امروز بـه واقعيـت فـردي در زنـدگي کـه وي تحميـل مـي       

اي به اين فردپرسـتي بـدون روح پايبنـدي نشـان نـدادم و بـا مبـارزه       . پايبندي نشان ندادم و آنگونه نزيستم

شد به آن پي بردم و سعي نمودم از تحقـق يـافتن و شـکل گيـري     خواهانه كه به تدريج اجتماعي ميآزادي

. جلوگيري کنم اين، عصياني بدينگونه بود

وي اين رمان را ماينفست ادبي اسال. قرن نوزدهم روسيه استنويسيا ابلومف نام قهرمان رماني از ايوان الکساندرويچ گنچارف رمانف و بلموا٦٥

اين رمان را " گرايي چيست؟اوبلومف"بلينسکي در مقاله . به چاپ رسيد١٨٤٩اين رمان در سال . عمل و پاسيو ناميدندتنبل و بيهايو انسان

اوبلومف . نخستين شکايت از نظم اجتماعي حاکم بر روس دانست و آن را شاهکار اصيل گنچارف و آينه خصوصيات جامعه آن زمان روس ناميد

گرايي را نشانه زوال عملي اوبلومفپروري، تنبلي و بيتن. عمل بودهاي بيپروري و فعال نبودن براي انسانها در فرهنگ روس صفت تنسال

اوبلومف خود در دوران کودکي در . بيماري ملي خلق روس نام گذاشتند١٩اين صفات را در قرن . مآب تفسير کردنددار انگلطبقه زمين

او سمبل انساني است که به دليل . آليست تراژيک روس نام گذاشتنداو را نوع ايده. رفه با نوکر و کلفت و خدمتکار تربيت شده بوداي مخانواده

. رفاه قادر نيست به کشف استعدادهاي ديگر خود بپردازد
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مبارزه چهل ساله من و همچنين حقيقتي را كه بصورت عميق در زنـدگي شـما وجـود دارد، مـدنظر     

كاپيتاليسـت هـم شخصـي    ] يـک فـرد  . [قـدمت دارد ي فردگرايي به اندازه تاريخ انسـانيت ماندهته. آوريد

به فردگرايي . رانددار آمريكايي بزرگترين فردگراست، اما بر جهان حكم ميفردپرست است، يك سرمايه

سنتي شما كه مفاهيم تعالي، كلكتيويسم و سازماني بودني بسيار اندكي داشته و از آن دوران مانده و مهمتر 

ــه بيچــارگي شــما نظــري  فردگرايــي شــما دقيقــا عكــس فردگرايــي آمريكــايي اســت،  : بيــافكنيماز آن ب

فردگرايـي  . پذير استترين فردگرايي است كه بيشتر از هر نوع ديگر آن شكستترين و ضعيففرودست

كند و هركس مطابق خـود  است كه بيشتر از زندگي طبق ميل خود، با پرستش بت درون خود زندگي مي

. دشمار اينچنيني داربتهاي بي

سر رسيده است، پرستش اشـتياق و يـا عـادتي اسـت كـه معلـوم نيسـت در خـدمت         پرستيزمان بت

اگر مي خواهيد كه مطلقا از رهبريت چيزي . چيزي است و دست برنداشتن از آن عادتها پرستش استچه

اي را مقايسهام بنگريد و به معيارهاي خويش بنگريد و بياموزيد، به معيارهاي رهبريتي كه من ترسيم كرده

من هر چه از عادات مـي گريـزم، بـه شـيوه خيـالي و      . خواهيد ديد كه عكس همديگر هستند. انجام دهيد

كنم كـه در رفتارهـايم ديسـيپلين سـازماني را رعايـت      يابم، همچنين هميشه سعي ميفكري مكررا اوج مي

البتـه كـه ايـن    . شـويد سـختي مـي  كنم، شما عکس من از اينها گريزانيد و يا در رعايت اين معيارها دچار 

تاثير دشمن قرار دارد اما بـاز هـم   صحيح است، زيرا واقعيتي كه شما داريد، واقعيتي است كه عميقا تحت

.نماييدنسبت به ما احساس عالقه مي

. بيهوده تلقي كردن زندگي از طرف شما، فردگرايي بزرگ است. طلب و فردگرا هستيدبسيار منفعت

ش گرفتن زندگي صحيح همراه با ما با توجه به در پيش گرفتن مرگ نيز دست برداشـتن  در حاليكه در پي

آييد و حتـي  دهد نيز بصورت بزرگترين ارباب درميوقتي نيروي شما كفاف آن را مي. از فردگراييهاست

در اينجاست كـه وقتـي از تـوان    . توان گفت از دشمن بدتر استشويد كه به راحتي ميهمانند مديري مي

يك انسان فردگرا در . تمامي اينها فردگرايي است. سپاريدافتيد به راحتي خويش را به دست مرگ ميمي

توان ميـزان رواج پافشـاري شـما بـر روش     به راحتي مي. زندگي به محيط سياست و سازمان توجهي ندارد

تي عظيم احتياج داريد اما از اين نظر شما به تربي. هاي خودتان در خودانتقاديها که به عمل مي آوريد، ديد

تربيت کردن شما با استفاده از راهکار خشونت، . كندتربيت و يا آموزش در نظرتان بسيار دشوار جلوه مي

اند اما مجبوريم گرسنه نگه داشتن و شكنجه دادن هميشه از اشكال تربيت بوده. روش صحيح تربيت نيست

شيوه اي تربيتي نياز است كـه در آن چمـاق و حقـارت    به. اي دقيقا عكس آن را در پيش بگيريمكه شيوه
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اين يك شيوه تربيتي است كه بيشتر شناخت . وجود نداشته باشد و سعي داريم كه آن را به شما ارايه دهيم

. دهدماهيت و شخصيت انسان را بنياد كار قرار مي

كسي كه سخني را درك گويد حق مثلي هست كه مي" فهميمما با كتك بهتر مي: "گوييداما شما مي

شما نيز دقيقا شخصيتي هستيد كه درك كافي از سخن نداشته و بايد با خشونت بـا  . كند، كتك استنمي

ي پراكتيك و بعد پشيمان تربيت يافتن با استفاده از راهکار خشونت به معني رفتن به عرصه. شما رفتار كرد

سئله تربيت از راه سخن است اما به هـيچ وجـه بـه    اينها نيز م. تحليالت بسياري به عمل آوريم. شدن است

قطعا باليي بر سر شـما آمـده و پشـيمان خواهيـد شـد و      . خود نقبوالنديد كه با توسل به اينها تربيت شويد

كسي كه آزاديخواه است يـک روش  . سپس خواهيد گفت كه عاقل گشتيم اما اين روش صحيحي نيست

. صحيح تربيتي خواهد داشت

ي توسعه سوسياليستي و دمكراتيک استهرهدرک سخن، جو

توانـد  بايد قبول نمود كه در سوسياليسم و دمكراسي، سخن، ابزاري است كـه بـه بهتـرين شـكل مـي     

امـا چيـزي كـه شـما     . ي توسعه سوسياليستي و دمكراتيک اسـت درك سخن، جوهره. تربيت كننده باشد

شـويد، همـين سـخنان    ه آن دچار سـختي مـي  كمترين ارزش را براي آن قائل شده و در درک و رسيدن ب

توان اين به صورت نوعي زندگي تغيير داد؟در اين مورد هيچ معني اين چيست، چگونه مي. صحيح هستند

توانيـد از زنـدگي درس   عادت داريد که تا دچار پشيماني نشـده و شـكايت ننماييـد، نمـي    . ادعايي نداريد

بينيـد، امـا بايـد از آن    متاسفانه اين را در شأن خويش مـي . ماندگي استاين نيز سطحي از عقب. بياموزيد

تاثيرگـذارترين حـرف و سـخني كـه     . گذارندهايم تاثير اندكي بر جاي ميسالهاست كه گفته. گذار کنيد

مثال به هيچ نوع به سطح عملي ساختن . ارزشي به اندازه آيات قرآن دارد نيز طنين خوشي براي شما ندارد

در حاليكه تمامي اين سخنان حياتي هستند، . آموزيدنرسيده ايد و از آن درس نميP.K.Kدستورات در 

زيرا اگر در پيوند با اينها نوعي زندگي پيشه گردد، شـهادت پـيش نيامـده و دسـتاوردهاي پـي در پـي در       

بينـيم كـه در  به راحتي مـي . كنيدزندگي كسب خواهيد کرد، اما به جاي اين مطابق ميل خويش رفتار مي

اهميـت نـدادن بـه    . صورت استفاده از روش من چقدر پيشـرفت كـرده و چقـدر جـديت كسـب نموديـد      

شد، واقعيتي است كه بيشـتر از هـر   ترين ابزار آموزش ميارزش نمودن سخني كه بايد اساسيآموزش، بي

. از يك نظر اوضاع شما بسيار دردآور هستند. شودچيز در شما ديده مي

آن زمـان كسـي نبـود كـه چيـز      . ديم؛ از مراحل بسيار گوناگوني گـذار نمـوديم  ما نيز همانند شما بو

هنـوز هـم   . چنداني به ما ياد دهد، اما سعي نموديم تا محـيط پيرامـون خـود را مـورد مشـاهده قـرار دهـيم       
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من چيز ديگري هستم، اگر بخواهم شما را همانند خـويش  . خواهم سخناني چند را براي شما بازگويممي

اما با توجه به اينكـه ايـن امـر آنگونـه اسـت، مـن هـم از ادعـاي         . چندان واقعگرايانه نخواهد بودبپندارم، 

ترين امر باز هم چيزي است كه ما صحيح. توانم دست بردارمپيشرفت خويش بر اساس اصول صحيح نمي

اشـتباهات آغـاز   نيت باشيد، زندگي شما باهر اندازه كه پاك. هاي شما اشتباه هستندگفته. کنيمبازگو مي

كرديـد و آزادي را تحقـق   اگر خويش را يـک فـرد تمامـا اصـالح مـي     . رودگشته و با اشتباهات پيش مي

توان گفت كـه يـك خودسـازي حزبـي     نمي. شدنوعي خودسازي حزبي كامل ميبخشيديد، اين خودمي

.گرددكامل در جنگ به آساني با شكست روبرو مي

عه ايجاد كند بدان معني است كه شخصيت حزبـي کسـب نكـرده    تواند در جنگ توساگر كسي نمي

شخصيتي كـه اشـتباهات بسـياري    . است و به سبب خودسازي نکردن نيز شخصيتي مملو از اشتباهات دارد

گـري  حليـه . پرسـيد گردد؟ البته كه اين پرسشها را از خـود نمـي  دارد، موفق به انجام چه كار صحيحي مي

ويژگيهايي هم از جمهـوري  .ايدودالي را از معضالت اجتماعي كسب كردهروستايي و همه نوع عادات فئ

ايـد و حتـي متوجـه آن هـم نيسـتيد و آنهـا را در محـيط حزبـي مـا كـه بـا            تركيه و كماليسم كسب كـرده 

آيا رفتارها و برخوردهـايي كـه ايـن مـوارد در     . دهيدايم، بازتاب ميدشواريهاي فراوان آن را ايجاد كرده

گذارند؟ با اين وضعيت خود حتي به اندازه يك اي سالم را در انسان باقي ميكنند، جنبهميشخص ايجاد 

اي صحيح اگر به شيوه. كنيدهمانند بچه ها برخورد مي. تر هم هستيدبچه نيرومند نيستيد و حتي خطرناك

. آموزش مي يابيـد تر از بچه ها شما بسيار سخت. گردندپذير ميروي بچه ها كار شود، به راحتي آموزش

تحلـيالت بسـياري در مـورد سـاختارهاي     . نمـاييم بسيار بر روي داليـل آن تامـل مـي   . اين تثبيت من است

تـوان شـما را صـاحب    بـا كـدام روش مـي   . رسدشخصيت شما انجام دادم اما مسئله با اين هم به پايان نمي

نيت هستيد، حتي بسيار بيشتر پاككنيد، بسيارشخصيتي حزبي نمود؟ در واقع خودسازي حزبي را رد نمي

زيـرا ايجـاد   . گـردد دهيد اما اين سبب تعديل وضـعيت نمـي  از من فداكاري نموده و جسارت به خرج مي

يابد، اين هنري است کردن خصوصيات سازماني و حزبي در شخصيت با ظرافتهاي اين هنر موجوديت مي

همانگونه كه يك استاد آهنگر براي مهارت بايد . كه صبر، برخورد، اسلوب و حياتي مطابق خود مي طلبد

سالها تالش نمايد، ظرافتهاي آن صنعت را بياموزد تـا بتوانـد مجـري آن هنـر باشـد، حزبـي بـودن هـم در         

توان اجراي اين هنر . دقيقا همانند اجراي صنعت يك صنعتكار. انقالب ما با ظريفترين هنرها قابل اجراست

پراتوري اجتماعي خود كه نيازمند همتي است که دشـوارترين عمـل هـاي    هنرها، يعني داشتن توان يك ا

.باشد، البته كه دشوار است اما براي زندگي نيز راه چاره ديگري وجود نداردبسيار ظريف تر ميجراحي
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بـورژوايي فراتـر   در برابر اين به وضعيت شما بنگريم كه به هـيچ وجـه از نگـرش روسـتايي و خـرده     

است كه امورات چقدر حساس هستيد شما بيشتر تحـت نـام عمـل جراحـي، چـاقو را در      آشکار . رودنمي

با اين ضربات چاقو پي در پي، بر چشم و دل همديگر ضـربه وارد  . كنيدپيكر اجتماعي و سازماني فرو مي

اي كـه حاصـل   نتيجـه . گردنـد نمايند و برخي، خود دچار كما ميبرخي ديگران را دچار كما مي. كنيدمي

چگونه اين موارد را اصالح خواهيم كرد؟ چگونه . شود، زندگي تهي حقايق سازماني و حزبي شماستمي

توانيم در درون سازمان نگه داريم؟ براي ايـن  کند، ميشما را حداقل همچو شخصيتي كه ضرر ايجاد نمي

ه خيانت و يا اگر بخوبي توجه شود، اين مسئله دچار شدن يك شخصيت ب. دهيمتالش بسياري به خرج مي

بـه فـردي بينديشـيم كـه در يـك محـيط       . رودررو ماندن واقعيت هاي اجتماعي با يك خطر بزرگ است

خواهد با يك ادعاي بي محتوا و يـا تظـاهر شخصـيتي    پندارد، مياجتماعي كه هركسي خود را چيزي مي

اقعيت بسيار سخت تحول چنين امري به و. بسيار بي ارزش جوابگوي مبارزه جهت تداوم موجوديت گردد

گيري خلق و اجتماع طوري است كه با در جامعه ما يك شكل. است و جامعه كرد هم تماما اينگونه است

دشوارترين بعد . خاستگاه شما چنين واقعيتي است. ترين واقعيات جهان رودررو گردانده شده استسخت

ر ما به گريه مي افتيـد، درهـاي خـود را    اگر اندكي به شما فشار وارد آوريم، در براب. كار هم در اينجاست

. مي بنديد و در خود فرو مي رويد و تا حد ممكن خود را پنهان مي کنيد

هـاي بسـياري و يـا حتـي     در ميـان خـانواده  . شـوند شخصيتهاي ضعيف بسياري در صفوف ما پيدا مي

دنــد كـه فرزندانشــان  هـايي بو شـناختم، خــانواده هـاي روســتا کـه مــي  تــرين و نـاتوانترين خــانواده بيچـاره 

ترين بودند، اينها فرزندان خود را همچون زيباترين كـودك جهـان تلقـي كـرده و     ترين و زشتبدريخت

حا ل در . اين وضعيت کما بيش در هر کسي وجود دارد" همين که از آن من باشد کافي است: "گفتندمي

حتي يك نفر وجود ندارد كه خود را "من بهترين هستم: "گوييدصفوف ما نيز اينگونه برخورد كرده و مي

درواقع . كنيدبا بروز دادن موارد منفي و ايرادات خويش سعي بر خالصي از وضعيت خويش مي. بد ببيند

رغـم اينكـه مملـو از اشـتباهات     پسـنديديد، علـي  زيرا اگر خود را اين همـه نمـي  . پسنديدخود را بسيار مي

بـه سـبب داشـتن خصوصـيت خودپسـندي، بـر ادامـه        . کرديديهستيد، تابحال بر چنين حياتي پافشاري نم

دانستيدكه اين اشتباه اگر مي. نماييدزندگي كه به هيچ وجه سازماندهي و نظم را پذيرا نيست، پافشاري مي

.رسيديداست، مدتها بود كه به آن مي

يـد، آزادي  به سبب پسنديدن اشتباهات خود، توان كافي براي جوابگويي به واقعيات حـزب نمـي ياب  

در ايـن  . توانيـد مقتضـيات آن را بجـاي آوريـد    زندگي را درك نمي کنيد و يا در صورت درك آن نمي

جامعـه مـا دشـنامهاي بزرگـي     ] در فرهنـگ [گويند كه مي. مسئله همانند يك شخص كور و ترسو هستيد
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پـدر بـه   . گوينـد زا ميبينيد كه نود درصد انسانهاي ما در زندگي خود ناساگر توجه كنيد مي. وجود دارند

زن و فرزند خود، كودك به خواهر و برادر خود، همسايه به همسايه يعني تقريبا هركس به همديگر ناسزا 

هـا وبـي   جسـارتي خالصه با دروغها، تقلبها، دوروييها، بي. خواهند اينگونه زندگي را پيش برندگفته و مي

چيز ناشي مي شود؟ اين همه اين از چه. نمايندار ميصداقتيها و هر نوع اشكال غلط زندگي با همديگر رفت

بود قطعا مخالفتي با تمام اين گسست از واقعيت هاي اساسي به چه معني است؟ اگر ادعاي شما صحيح مي

آنوقت من " اينگونه پرورش يافتيم و بر وضعيت حاكميت داريم: "گوييداگر مي. داشتمهاي شما نميگفته

چـه  " نمايـد نگريد، چه كسي پس از اين همه ارزيابي گريه كـرده و شـكايت مـي   به خود ب: "هم مي گويم

رغـم  كسي است كه در درون نواقص و ايرادها دست و پا مي زند، نيروي كافي براي زندگي ندرد و علـي 

اگر اين ادعاي شما صحيح باشد نشان دهيد كـه  كند؟عنوان مي" كامل"اين درهر فعاليت سازماني خود را 

ايد؟ خواهيـد ديـد كـه    قايق را در خويش پرورانده و چقدر حقايق را در زندگي حاكم گردانيدهچقدر ح

خواهيد با اين گفته ها از وضعيت رهايي يابيد مي. حتي يك نفر از ميان شما وجود ندارد كه اينگونه باشد

م شـدند، سـركوب   که از فالن چيز شكايت دارم، به همين سبب ناكافي ماندم، به اين سبب مانع ايـن كـار  

تواند از آن كسي باشد كـه حقـايق اساسـي زنـدگي را     آيا اين برخوردها مي. گشتم و از اين تاثير پذيرفتم

بينيد كه داليل بسياري وجود دارد كه به سـبب آنهـا بايـد خـود را اصـالح      پذيرفته و توانا شده است؟ مي

. هاي خود را هم تحميل نماييدواستهوضعيتي هم نداريد كه قابل پسند باشد، الزم نيست خ. نماييد

ترين شخص هم باشـم،  النفسترين، ضعيفترين، بيچارهرغم اينکه كريهعلي: "ادعاي شما اين است

رغـم  همانطور كـه گفـتم علـي   . اكنون اين هم يك فلسفه بزرگ درجامعه ماستهم" باز هم بهترين هستم

ست، فرزندم برتر از همه ٦٦پسرم پاشا: "گويدروستاست، ميترين فردترين و بيچارهترين، كريهاينكه ناتوان

بينيد كه وضعيت اصال هم آنگونـه نيسـت و   شويد و يا وقتي ميشما يا با اين فلسفه پرورش داده مي" است

اگـر توجـه   . نماييـد النفسي در حد مضاعفي است، از انسان شدن اظهار عجز ميكراهت و اشتباه و ضعيف

رفقـايي كـه بيسـت    . اين دو نگرش اساسي هسـتند . از بازتاب هاي همان فلسفه استكنيد، اين يکي ديگر 

توانيم خود را شايسته عضويت سازمان و يا مبارز بودن رهبري ما نمي: "گويندكنند، ميسال است پيكار مي

صـفت  توانيم خود را شايسته اينطي بيست سال، سازمان ايجاد شده و به راحتي مي: "گويممن مي" ببينيم

مـن اليـق   : "گوييـد اگـر مـي  " نخير من لياقت ايـن را نـدارم  : "گويندولي آنها مي" يعني فرد سازماني ببينيم

پس چرا سالهاست کاري نمي کنيد کـه اليـق باشـيد؟    " صفات عظيم حزبي نبوده و شايسته مديريت نيستم

اين مانور، . پسندندباز بسيار خودبيني اينها كساني هستند كه شوي، ميدرواقع وقتي در اين سخنان دقيق مي

عثمانيانارتش و بروکراسي باالترين رتبه در ميان ؛پاشا٦٦
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: مي داند و اين بار چنان جلوه مي کند که مي گويـد " پاشا"شبيه عمل همان کسي است كه فرزند خود را 

.بريدمطابق زمان و مكان هر دو خصوصيت را هم مكررا بكار مي" توانم انسان شوممن نمي"

تـرين كـار را هـم    اگر سخت. بيافرينيدزندگيتوانيدبايد از اين دست رفتارها برداشت؛ آنگونه نمي

خودسازي حزبـي بـه معنـي پيـروي از     . انجام دهيد، آن فعل، تنها عبارت از يك تقلب بزرگ خواهد بود

P.K.K    نماييـد در زندگي و توان دوري گزيدن از فلسفه موجود زندگي كـه اكنـون آن را تحميـل مـي .

ور و در برابر آن، با توسل به مفاهيمي كه من نماينده آنها طهچون اين جامعه تماما در درون يك اشتباه غو

توانم را از پـول و ثـروت و يـا برخـي نيروهـاي      . گرديدند، توانم را نشان دادمبودم و صحيح محسوب مي

گيري نمودم، توانستم مادي کسب نمي کنم؛ دقيقا برعكس آن، چون به طرفداري از حقايق اساسي موضع

خواهيد اگر شما هم مي. يعني نماينده حقايق اساسي زندگي هستم. معه موثر واقع شوماين همه در اين جا

اگـر در  . يابـد در كردستان توانمند شويد، آن، به تناسب بكار بردن مقررات حقيقي در زندگي امكان مـي 

نيازي . صورتيکه توان آن را داشته باشيد، بايد مواردي را كه بصورت قطعي بيان كردم، جدي تلقي نماييد

طلب هستم، بهترين كار را من وار ابراز ناتواني و بي لياقتي کنيد و يا اين گفته که من راحتنيست كه برده

حقايق اساسي زندگي هرچند براي شما سخت باشند، . آميز پيشه نماييدتوانم انجام دهم، برخورد اشتباهمي

مشـي و اسـتراتژي در   حقايق سازماني، شيوه ها، خط.نمايندحقايقي هستند كه انسان را از بنياد توانمند مي

توانيد بـا  مي. نماييمحال اجرا، تاكتيك سازماني و بسياري از خصوصيات زندگي خاص آن را ارزيابي مي

با فريبكاري و به بازي گـرفتن  . اين مفاهيم بزرگ شويد، غير از اين راه ديگري براي بزرگي وجود ندارد

كنيد، به اين ترتيب تنها چيـزي کـه   هاي مسئوليت محور، صرفاً خودفريبي ميحقايق، اختيارات و نگرش 

از ايـن نظـر بايـد شـيوه زنـدگي سـازمان،       . شود آن است كه چقدر ناکارا و بدرد نخور هسـتيد آشکار مي

زندگي . نظرات و رهنمودهاي آن و خصوصياتش در مورد ماهيت زندگي واقعي را به خوبي درك نماييد

اگـر بـه آن دسـت نيابيـد،     . تمركز بيشتري است و قطعا داراي مقتضيات خاص خويش استنظامي بيانگر

به همين دليل بايد به شدت اين اشتباهات را درون خود زدوده و . ايدشود كه دست از كار شستهمعلوم مي

. به راه راست باز گرديد

اگـر صـحيح   . مارگران باشـد تواند همانند روش هاي فرادستان و اسـتع روش ها و راهکارهاي ما نمي

جستيم، اما شما بيشتر با روشهايي چون ناسزا و بود، ما نيز آن روش ها را توسعه داده و به آنها توسل ميمي

. تواند در حزب ما صحيح باشنداما اين روشها به هيچ وجه نمي. نماييدخشونت، در برابر همديگر عمل مي

شما بسيار سخن مي گوييـد  . شويدننده حزب دچار سختي ميدر حين عمل به روشهاي اقناعي و متقاعدك

بيچارگي شـما در  . اين نيز برخوردي بسيار خطرناك است. پنداريدو زندگي را عبارت از سخن گفتن مي
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كنيد؟ بايـد  دهيد؟ چرا به اندازه كافي سخني را درك نميچرا اين كار را انجام مي. يابداين نقطه ژرفا مي

آيا از اشتباهات نيرو خواهيد گرفت؟ نيروي اساسي شما نيز اشتباهات هستند، اما . بپرسيداينها را از خويش

لمپن، لوطي كلفت و لمپن است؟گيرد يك گردندانيد كه شخصي كه نيرويش را از اشتباهات ميآيا مي

ر يـك پلـيس   رود حتـي در برابـ  كند اما وقتي يك بار به كالنتري مـي محله است، ظاهراً نيرومند جلوه مي

توانمندي يك لوطي چقدر اسـت؟ توانمنـد شـمردن خـود در حـين داشـتن       . افتدبيچاره نيز به التماس مي

شخصيتي كه در برابر سختيها دچار رعب و در قبال وظـايف  . اشتباهات، قطعا به آن وضعيت شباهت دارد

هستند كه نزد يک لوطيدچار شکست مي شود، چه كسي است؟ در ميان ما چند نفر وجود دارند كه شبيه 

كند؟چيز را اعتراف ميپليس همه

چـرا  . كنيـد توانيد به سازماندهي شخصيتي دست يابيد، زيرا شما با تكيه بر اشتباهات زندگي مينمي

نيروي عملکرد صحيح، حمله صحيح و توان اداره و سازماندهي و متقاعد كردن صحيح را نداريد؟ زيرا با 

شخصيتي كه بر اشتباهات متكي است، تـوانش كفـاف   . ايدا فاقد شخصيت نمودهتكيه بر اشتباهات خود ر

كنند كـه توانمنـد هسـتند، بـا اسـتفاده از      بينيد كه لوطيها تصور مياگر توجه كنيد، مي. کندحقايق را نمي

. دهنـد تبليغات مسئله توانمند بودن خود را ميان عموم شايع مـي کننـد و مـدايحي را بـراي خـود سـر مـي       

اينها اگر پادشاه نيز شوند باز . نمايندادستي نيز بيشتر از فعل كساني است كه از چنين اشتباهاتي تغذيه ميفر

اين اشخاص كساني هستند كه بيشتر از همه بر شيوه هـاي  . كنندپرداز بزرگي را ايجاد ميهم جنبش دروغ

د، منافعي خاص دارندو دسترنج غلط در زندگي اصرار ورزيده، روي حقيقي خويش را پنهان نگه مي دارن

خواهنـد جامعـه تمامـا    مـي . اين را هم در همه جا با ساير خصوصيات رواج مي دهند. چاپندديگران را مي

شود همچون پادشاه ديده شود و ايـن چيـزي   دچار اشتباه شود تا كسي كه بزرگترين اشتباه را مرتكب مي

نشـان دادن خـود   . مفهومي است کـه مـا مـي گـوييم    خاستگاه شما نظام اخالقي و . دهداست كه روي مي

.همانند يك لوطي و فردپرست به نظر شما تنها راه رهايي و اين صحيح نيست

نمايد، حقايق را عيان مي سازد و بنيان کـار قـرار مـي    حقيقت سوسياليسم و دمكراسي اين را نفي مي

و شيوه هاي عملکرد صحيح . بيين مي کندحقوق زحمتكشان را ت. دهد و دروغ و اشتباه را بر مال مي نمايد

اثبات شخصـيت خـود از   . كاري ماستاين نيز شيوه. دهدو مبارزه زحمتكشان را اساس کار خود قرار مي

اين، شخصيتي است . راه مبارزه و در راه حقايق خويش به معني توانمند نمودن خود با تكيه بر حقايق است

بينيد كه شما بيشتر از طريـق  كنيد، مين را روي خود اجرا ميوقتي اي. پذيردكه بصورت صحيح شكل مي

در صفوف ما افرادي كه براي اثبـات تـوان   . دهيداشتباهات و استتار شخصيتتان ، خود را توانمند نشان مي

كنند، زيرا بيشتر افراد خود را پنهان مي. گيرند، بسيار اندك هستندخويش تماما راه حقايق را در پيش مي
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هـاي  آنـان كـه در رتبـه   . نمايدفرماندهي ما، بيشتر فرمانده اشتباهات است و اشتباهات را تحميل مينيروي 

نمايند تر هستند به سبب داشتن فرمانده اي پر اشتباه، رزمندگي خويش را هم اشتباه از فرمانده اخذ ميپائين

ود دارد كـه اينگونـه نباشـد؟ سـبب     آيا در ميان شما تنها يك نفر وجـ . کنندو در نتيجه حقايق را نابود مي

شويد اين است كه اين اشتباهات را در كارها بنيـان قـرار   اينكه فرمانده اي بزرگ و پيكارجويي قوي نمي

هرچند معترف به ناتواني خود در پيروزي و پيشرفت هستيد باز هم از نوع زندگي تان دست نمي . دهيدمي

. شويدچار شوك ميشما در امر آزادي هميشه اينگونه د. داريد

از ايـن  . ديگر بايد اين حقايق را عميقا ببينيد، حيات باري ديگر سبب متحير ساختن شما خواهد شـد 

نظر آيا موفق خواهيد شد که تربيت گرديد، آيا خواهيد توانست خود را متقاعد سازيد کـه بـراي داشـتن    

شتباهات را از خود نشان مـي دهيـد و   شخصيتي براساس حقايق با خود عهد ببنديد؟ آيا توان خالصي از ا

خواهيد توانست از ويژگيهاي متفاوت شخصيت متقلب دست برداريد؟ خودفريبي، صاف بودن، ناتواني و 

آيا از تمام اينها دست بر خواهيد داشت؟ . محوري هستندهاي اشتباهبيچارگي نشانه

ثبـات درسـتي راه صـحيحي کـه همـه      از گذشته تا بحال براي اينكه به اشـتباهات رو نيـاورم، بـراي ا   

شناسيمش و به همان ميزان براي داشتن موضع، كفايت و کوشش فراوان، تالش زيادي کردم و اهتمام مي

من به تمامي هميشه از سخن گفتن صحيح و اصرار بر سخن راست متأثر مي گردم، همچنين . به خرج دادم

توان در هر جـايي  فتن نيست، هر كاري را نميهرچيزي در هر جايي قابل گ. تاكتيك خاص خود را دارم

گاه در جايي بايد يك درصد از سخن و گاه در جايي ديگر نود و نه درصـد از آن را بـر زبـان    . اجرا کرد

ايـن نيـز اسـتادي در    . گاه در جايي يك درصد و در جايي ديگر نود و نـه درصـد بايـد عمـل نمـود     . راند

نها توجه نمودم و در نتيجه حقايق را ديدم و بـا اقـدامات مناسـب    به تمامي اي. تاكتيك و سازماندهي است

اين نيز واقعيتي است . انديعني حقايق با کمک تاكتيكها به معاني بزرگ واصل گشته. آنها را عملي ساختم

همانگونه . به اين دليل من به اين وضعيت دست يافتم. كه تقريبا تمامي جهان ناچار از قبول آن شده است

همه گمان مي کردند که هم در كودكي و هم در دوران بزرگسالي بسيار نيرومنـد و واقعـا هـم    : مكه گفت

ترين فرد ترين شرايط بودم و بيچارهترين نقطه و در سختتاثيرگذار بوده و هستند؛ اما من كه در فرودست

اساس كـار قـرار داده و   اما ديدن حقايق و زندگي در پيوند با آن را نسبت به ديگران بيشتر . شدمديده مي

در . گشـتند بسياري ابتدا اين را نديده وحتي متوجـه آن نمـي  . بدين سبب پيشرفت تصاعدي بزرگي نمودم

. اين موضوع، بخاطر اينکه از پيگيري شديد حقايق دست برنداشتم، نتيجتاً امروزه اين همه تاثيرگذار هستم

. ايد، هرچه باشد با اشتباهات بزرگ شدهتوانيد درك كنيدبيشتر از اين هم چيز ديگري را نمي
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توان زندگي مطابق اسلوبها و مضامين سازمان به نظـر مـن تقريبـا بـه معنـي تـوان انجـام كـار در هـر          

توان تصور كرد يك فرد سازماني حتي نمي. اين، براي يك فرد حزبي بيشتر مصداق دارد. موضوعي است

مانـد؛ در برابـر بسـياري از نـواقص بـي کفايـت شـود و تـوان         واقعي همانند شما در برابر اشتباهات غافل ب

. من خويش را در زمينه حقايق بصورت صحيحي عظمت بخشيدم. جوابگويي به حل مسائل را نداشته باشد

تواند در برابر من بر تکرار اشـتباهات خـويش اصـرار ورزد و يـا حـداقل در برابـر       كسي در ميان شما نمي

ــتباه   ــي اش ــن، از بزرگ ــايق م ــد حق ــود دم بزن ــتها و   . ات خ ــف، امپرياليس ــازمانهاي مختل ــتان س در كردس

تواني موثر واقع حقايق ما بزرگ بوده و تو نمي: "توانند به من بگوينداستعمارگراني حضور دارند، اما نمي

همچنانكه بسياري از پروواكاتورها و بسياري از صـاحبان مواضـع نادرسـت،اين برخـورد را نشـان      ". شوي

ا هيچكدام نتوانستند نيرومند و موفق گردند؟ زيرا آنکه مصرانه پيگير حقايق است اگر تنها هـم  چر. دادند

نوع اشتباهات ـ اگر چه از دولت هم سرچشمه بگيردـ تواناتر اسـت و مـا ايـن را ثابـت       باشد، در برابر همه

اگـر  . د آن اسـتاد شـويد  شما نيز اينچنين بر حقايق پافشاري نماييـد و در دفـاع از حقـايق و پيشـبر    . نموديم

.تواند در برابر شما ايستادگي نمايدقدرتي در جهان نمياينچنين عمل نماييد، هيچ

. اميدوارم برخي حقايق را درك نماييد و حداقل به تدريج از شخصيت اشتباه محـور دوري گزينيـد  

بسياري داريد اما آن حقايق . چيز شما عبارت از دروغ و فريب استگويم هيچ حقيقتي نداريد و همهنمي

بايد حقايق شـما بـر اشـتباهاتتان    . حقايق شما به سبب برخي از اشتباهاتتان به وضعيت ناكارا درآمده است

چيزي كه شما عملي مي سازيد، ايـن اسـت كـه بـا چنـد      . غالب آمده، و آنها را به وضعيت ناكارا درآورد

رعكس بايد چند حقيقت عظيم شما بنيـان تمـامي   دقيقا ب. دهيداشتباه تمامي دسترنج خويش را به هدر مي

اين را هم . البته اين ممكن است. هايتان را با خاك يكسان نمايداشتباهات، دروغ ها و فريبها و خودفريبي

زيـرا اشـتباه تنهـا يـك اشـتباه      . بسيار فراگير و همه جانبه بدانيد و تقريبا روي هر چيز خويش اجرا نماييـد 

يابـد، از  اشتباه از شيوه راه رفتن آغاز گشته و تا شيوه خوابيـدن تـداوم مـي   . ن بپردكالمي نيست كه از دها

. دهـد تاثير قرار ميخوردن غذا آغاز شده و تا نشست و برخاستها تداوم يافته و تمامي حيات شما را تحت

ي بسـيار  عيار دارد و هم شكلدر هر حوزه زندگي حقيقت و اشتباه وجود دارد، هر چيزي، هم شكلي تمام

از تالشهاي عميق تئوريك گرفته، تا هر . پرايراد اين از احساسات آغاز شده و تا فلسفه دامنه نفوذ مي يابد

. گذاردچيز تاثير ميفعاليت روزانه اقتصادي، بر همه

خواهيد در باب حقايق رهبريت کنيد، اگر شما نيز مي. در هنر رهبريت نيز با كفايتي اساس كار است

اما شخصيت كرد اين را پيشه . د با رفع اشتباهات، در هر عرصه و هر سطحي به كفايت دست يابيدتوانيمي

شخصيت تُرك در اين موضوع شايد از ما بسيار بدتر هم . گرددنكرده و در اين امر بسيار دچار سختي مي
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مـن شـما را   . دروغهاي موجود در شخصيت تُرك و يك جامعه امپرياليستي شايد بزرگتر هم باشند. باشد

ممكن است . اين بدان معني نيست كه هرچيز ديگران صحيح است. كنمهمچون يک ابژه تحليلي تلقي مي

توانم بگـويم كـه ايـن مـا هسـتيم كـه بـا اشـتباهات خـويش،          دروغهاي آنها بزرگتر از مال ما باشد، اما مي

كه در درون حزب با اشتباهات حتي رفقاي بسياري وجود دارند. نماييمبيشترين ضرر را متوجه خويش مي

اگر توجه كنيم مي بينيم كه به سبب خطايي كوچك چند رفيـق  . نماينداحوال ميخويش، خود را پريشان

آيا اين يك تقدير . توانيد نتايج دهشتناك اشتباهات را مدنظر آوريداند، همه شما به راحتي ميشهيد شده

در آن نقض گشته و از دست دادن رفقايي بـا عظمـت   است؟ آيا زندگي در محيطي كه مقررات سازماني

اگر لبريز از گفتمان انساني . توانستيم مانع اينها شويمبر اثر اشتباهات آني، براي شما کم دردآور است؟ مي

توانستند به مثابه يك فرمانده بزرگ جنگي بوديد، هركدام از اين شهدا ميو يا حقايق سازمان و جنگ مي

. كنون پيروزي در اين جنگ نيز تحقق مي يافتزنده بمانندو تا

ها را نيز بيهوده به کار مـي گيريـد و تـا آسـتانه شكسـت      اما در مبارزه ما براي هستي و نيستي، اسلحه

هايتان، شما را همراه با مشكالت فراوان به دنبال خود مي کشيم و نجـات  رغم خواستهعلي. پيش مي رويد

. شـويد به چه حقي مرتكـب ايـن همـه اشـتباه مـي     . ديگر زندگي ببخشيمكنيم اندكي مي دهيم و سعي مي

توانيـد از تمـامي اينهـا دفـاع كنيـد؟      دهيد؟ با چه وسيله اي مينواقص خود را با اتکا بر چه كسي بروز مي

به سبب اشتباهاتي كـه مرتكـب   . زنيدمكررا از بي كفايتي، بيچارگي، تسليم شدن و سازش خويش دم مي

روند و نبرد هستي و نيستي بـه سـوي شکسـت    شوند، ارزشهاي طاليي از دست ميشهيد ميشويد رفقامي

. شودسوق داده مي

بدتر از آن خويش را به بازي مي گيريـد و  . پذيرمخصلت هاي بي كفايتي و سازشكاري شما را نمي

شما . بر آن استداليل بوجود آمدن اين وضعيت شما رفاقت نقصان و اصرارتان. رودحياتتان از دست مي

شود، فرد انقالبي بـر  فرد انقالبي دچار سختي نمي" توان اين را نيز نيافتم و دچار سختي گشتم: "گوييدمي

اگر فرد بر اين امر اصرار نمايد، چون در درون يك سازمان نبـرد کننـده   . كندداشتن نقصان پافشاري نمي

دگي معمـولي دچـار اشـتباه شـويد، موجـب از      اگر در زن. شوداست، به شكل نامطلوبي دچار شكست مي

دست رفتن حيات تان نباشد؛ اما اگر در درون سازمان و بويژه در بحبوحه جنـگ بـر اشـتباهات پافشـاري     

انديشم که حساب ايـن اشـتباهات را از چـه    هر روز با خود مي. نماييد، بدل آن از دست رفتن حيات است

ئول منطقه، از يك رزمنده ساده؟ خطاي برخـي انـدك نيسـت و    از ناظر، از فرمانده، از مس: كسي بخواهم

با اين . بينم، زيرا اشتباهي، اشتباه ديگر را تغذيه كرده استاوضاع شما را بغرنج مي. خطاي برخي هم زياد

شويد، در يك همه اشتباهات همديگر را تغذيه مي نماييد و سپس در برابر ما و يا در برابر حقايق ظاهر مي



١٧١

هايتان نيـز بـه   اين كرده. توان اين را عيب شمرد، اگر هم بر اين پافشاري نماييد، جرم خواهد بودکالم مي

در اين خصوص چه جوابي خواهيد داشت؟ ناتواني در جوابگويي به تمام اينها، . معني جرمي سنگين است

تباهات چـه بـد و   ماندگي نسبت به معيارهاي سازمان و بيقراري شما در درون پراكتيكي مملـو از اشـ  عقب

پذيرد؟ هرچند نيت صادقانه هم داشته باشيد نيز، حقايق اينگونه آيا وجدان شما اين را مي! آور استتأسف

. گر و لرزاننده هستندمؤاخذه

اگر در پيوند با شيوه هاي گرياليي . گريمواردي را كه بازگفتم حقايق جنگ هستند، حقايق نظامي

اگر نتوانيد از خويش دفاع كنيد بـدان معنـي   . به دفاع از خويش نخواهيد بودكار نكنيد، به هيچ وجه قادر 

. چرا قادر به دفاع از حقايق نبوديد؟ در حاليكه اين حقـايق بسـيار ضـروري بودنـد    . است كه هيچي نيستيد

؛ گريه و زاري مي کنيد. توانيد جوابگو شويدآورد كه نميبه مثابه اسم شما را به وضعيتي درمي" همسري"

اين صحيح نيست " آيد را بايد تحمل نمودتقدير است، چيزي كه به سر ما مي: "گوييدگردن مي نهيد و مي

مقوالت سخاوت، اخالق نوين، زندگي نـوين و صـحيح نيـز    . تابدو مواضع آزاديخواهانه نيز اين را برنمي

پـس  . ما چنين تقديري را قبول نداريمبناميد، "تقدير"توانيد اين موارد پيش آمده را نمي. پذيرداين را نمي

دليلي ندارد كه همانند ما نشـويد، بـه همـين سـبب بايـد حقـايق را       . بايد اندكي سعي كنيد همانند ما باشيد

اساس كار قرار دادن حقايق ما به معني پيشرفت . حقايق ما قطعا حقايق آزادي هستند. اساس كار قرار دهيد

. در مسير آزادي است

P.K.Kر اساس مقررات محبت شكل بخشيديمرا ب

بينيد كه در پي رسـيدن بـه چـه نـوع نيـروي محبتـي       مي. ما سعي داريم شخصيت دختران را بپسنديم

بنياد ايدئولوژيك، سياسي و سازماني دوست داشتن را . قوانين دوست داشتن را اينچنين نشان دادم. هستم

دهم بصورت اجازه نمي. العاده بخرج دادمي فوقحتي براي قبوالندن خود به دختران تالش. مشخص كردم

بي ارزش مورد پسند واقع شوم، خود سازي من هم صرفاً براي عشق ديگران به من نيست، اما در جايي كه 

شخصـيتي كـه اشـتباهات و    . توانـد بـاقي بمانـد   دارم، اثري از دوست داشتن اشتباهات نمـي من دوست مي

پروراند، بـه هـيچ وجـه از طـرف مـن      آن را در شخصيت خويش ميحقايق تؤامان در درون خود دارد و 

گويم كه مرا دوست داشـته  به اجبار هم نمي. مند شويدتوانيد به ما عالقهبر اين اساس مي. پذيرفتني نيست

دارم و يا حق دوسـت داشـتن بـي ارزش را بـراي     من نيز به آساني دوست نمي. باشيد و به من پايبند شويد

. بسياري اين حق را براي خود قائل هستند. شومخود قايل نمي 
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البتـه كـه ايـن    . اي بزرگ در برابر خلق كرد هستممن اينگونه عاشق خلق كرد نگشتم، در حال حمله

. گـردد براي مبارزه با كراهتها است ـ اگر چه با جسارتي حساب شده هم باشد ـ و يك عشق محسوب مي  

پرسم و حتي جسارتاً حق توان سالم دادن را در خـود  نميبدون صرف تالش و رنج حتي احوال كسي را

تنها حق دوست داشتن آن را ندارم بلكه حق ندارم به آن نزديک هم شوم، اما نه: گويمحتي مي. نمي ببينم

توانم اين خلـق  توانم بگويم كه اكنون ميپس از اينكه تالش و رنج فراواني را براي آن صرف نمودم، مي

ترين رنـج مبـارزاتي تحقـق    اين از راه اصيل. توانند مرا دوست بدارندباشيم و آنها نيز ميرا دوست داشته 

ام در جمـع دوسـتان دوران كـودكي   . دادمقبال به دختران و پسران جوان چندان توجهي نشـان نمـي  . يافت

تي براي بر زبان توانسم آنها را دوست بدارم بلكه حتنها در محيط روستا نميدختراني نيز وجود داشتند، نه

گفتم مي. اين به نظر من وحشتناک بود. گريختندبرخي با دختراني مي. راندن اسمشان جسارت نمي کردم

تواننـد دختـري را   چگونه جسارت مي کند دختران را فراري دهنـد و حتـي چگونـه جـرأت كـرده و مـي      

. سيار دشوار بوداي بفراري دادن دختران و يا خواستن يك دختر براي من مسئله. بخواهند

اما متاسفانه حتي يك نفر در ميان شما وجود ندارد كه از فـراري دادن دختـران و يـا خواسـتن آنهـا      

توانيد خواهان يک دختر باشيد؟ شايد ارتبـاط ايـن مقولـه را بـا آمـوزش      با چه جسارتي مي. احتراز ورزد

آنهـا كـه چنـين    . بـي كسـب نماييـد   توانيد شخصيت حزدرک نکنيد اما با داشتن اين تيپ شخصيتها، نمي

بـه  " خـود سـپردن  "نگرشي در مورد خواستن دختران دارند و آنها كه همچو يـك دختـر نگـرش بردگـي     

مـن در ايـن موضـوع    . تواننـد شخصـيتي مبـارز و حزبـي كسـب كننـد      ديگران را دارند، به هيچ وجه نمـي 

اي بـراي  شود، هيچ فايدهش واقع ميانساني كه همانند يك كاال مورد خريد و فرو. تجربيات بزرگي دارم

چيـز پايـآن   اي به مردانگي خود مغرور شويد، آنگاه همهمثال اگر با خريد برده. هيچ چيزي نخواهد داشت

بخاطر دارم، . حتي در دوران كودكي خود متوجه بودم که در اين موضوع شكستي وجود دارد. پذيردمي

قبول : "گفتمرا برايم بخواهد، من در برابر اين وضعيت ميمادرم چند بار بدون اطالع من خواست دختري 

خواستگاري باشكوهي هـم در کـار نبـود،    ." توانند دختري را بخواهندندارم، آنها چگونه از طرف من مي

.تنها غيرمستقيم شنيدم، اما بار ديگر به هيچ وجه اين مسئله را به ميان نكشيدند

وقتي بـه خواسـتگاري خـواهرانم    . يار اساسي در مرتبط استاين مقوله در كردستان با يك مسئله بس

آيـا  . فرستادن دختران ما به يك جاي نامعلوم، وضعيتي طبيعي نبـود . آمدند در برابر آن واكنش نشان دادم

كـنم وقتـي خواهرانتـان را    نپذيرفتن چنين برخوردي اصال در حيطه وجدان شما قـرار گرفـت؟ فكـر نمـي    

طبيعي اسـت، مطـابق   "گوييد دادند اصال احساس ناراحتي كرده باشيد، حتي مييها به كسي مهمانند برده

در حاليكه من از دست رفتن خواهرانم را هنوز امري . شويدو خوشحال هم مي" رودسنتها به خانه بخت مي
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مال من با وجدان هستم اما وجدان شما مدت درازي است كه از بين رفته و کا. بينمبسيار ناراحت كننده مي

نبايد . توانيم شما را به رتخ وجدان هدايت کنيم؟ اين نيز يك اصل كردهاستچگونه مي. نابود شده است

!توان دختري را گرفت و نه داداينگونه نه مي. اين اصل را پايمال نماييد

نمايم؛ عليرغم اينكه در ايـن موضـوع بسـيار آزاد و بـا ادعـا      سعي بر ايجاد راههاي دوست داشتن مي

شما وجود دخترهايي را مي پذيريد . اين كاري بسيار جدي است. تم، هنوز هم بسيار در تکاپو مي باشمهس

بينيد دچار بردگي بسيار عميقي شده اند و بسيار نـاتوان هسـتند و حتـي پايبنـدي شـان بـه شـما نيـز         كه مي

. اط بـزرگ اسـت  براي ما داشتن يـک زن سـرآغاز يـك انحطـ    . خطرات بسياري را با خود به همراه دارد

نـابودي  زيرا در جامعـه مـا در فلسـفه زن و شـوهري قطعـا      . همچنين شوهر بودن شما خطر بزرگي است

نمايند و اينجاست كه موارد بسـياري از دسـت   اي عجيب انسان را تضعيف ميروابط به شيوه. وجود دارد

روح سياه مي شود، آگـاهي  هنوز به بيست سالگي نمي رسند که انرژي جسماني از بين مي رود،. روندمي

اين وضعيت رابطه تنگاتنگي بـا  . طبيعتا از بين مي رود رفته و در نتيجه تيپ شخصيتي كُرد شکل مي گيرد

قطعا . گويمنمايم، من از صميم قلب سخن ميخانواده دارد؛ در اين موضوع خواسته خويش را تحميل نمي

اگر اين كـار را بکـنم بـه معنـي     . ال چنين عمل نمي کنمبرخوردي ارباب بانه و يا مردساالرانه ندارم و اص

من نيز تا آخرين با مسئله ايجاد رابطه بـر اسـاس اصـول    . انكار خويش خواهد بود كه اين هم امكان ندارد

.آزادي و برابري روبررو هستم

ر شأن را د)جبر پذيرش مسايل( خواهم كه قطعا پايبند اين مسايل شويد و حتي انجام اين كار من نمي

خواهـد مـا را هماننـد    همانگونه كه خلق مـي . در چگونگي درك من نيز آزاد هستيد. بينمخويش نيز نمي

من نيز سعي خواهم كرد با تمامي توانم جوابگوي . يك رهبر درك كند، شما نيز در درك ما آزاد هستيد

م كـه دوسـت داشـتن خـود را بـر      من مجبور هست. البته كه بايد در اينجا تقلبي در كار نباشد. اين امر باشم

مجبور هستم كه بصورت بسيار ويژه عموما دوسـت داشـتن جـنس و    . اساس بنيادهاي بسياري ايجاد نمايم

اگر مقتضيات اين را بجاي نياوردم، آنوقت . جنس مخالف و خصوصا دوست داشتن كادر را تحقق بخشم

اي نياوريد و قـادر بـه حفـظ دوسـت داشـتن      آن را بجاما اگر شما مقتضيات. من را تحت فشار قرار دهيد

من هم شما را تحـت فشـار   خويش نباشيد و حتي قادر به ايجاد آن ـ كه اين هم قوانين ويژه خود را داردـ 

دوست داشتن من با دوست داشتن ميهن، سازماندهي تشكيالت و ايجاد استعدادهاي نبرد . قرار خواهم داد

بهـا را پيشـه كـرده باشـيد، دشـمن مـن       د كرده و دوسـت داشـتني بـي   اگر تمامي اينها را طر. شودآغاز مي

حق چنين کاري را نداريد؛ گذشته از آن، اگر بخواهيد مرا برده نماييد و به شـکلي  . محسوب خواهيد شد
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قطعـا بايـد بـه قـوانين دوسـت      . بي ارزش به خود وابسته نماييد، آنگاه بدانيد که اتوپياهايتان را نابود کنيد

. ه كنيدداشتن توج

قـادر نيسـتيد کـه پيشـرفتهاي دوران تشـکيل گـروه       . ما اين حزب را بر اساس اين اصول بنياد نهاديم

در آن دوران هم در صفوف ما بودند دختران و پسراني جوان . را درك كنيدP.K.Kنخست سير تكامل 

نايي يافتن بود و در يک چيز براي من در ابتداي روشهمه. در آن دوران با گره كور بزرگي رو در رو بودم

حال شما، حتي موفق بـه خودسـازي حزبـي کـه همـه      . محيط و با نيتهايي خائنانه تماما محاصره شده بودم

رغـم اينكـه از چهـار    علي. دهيداي نشان نميمراحل آن تدارک ديده شده، نگشته ايد و حتي به آن عالقه

گونگي خودسازي حزبـي، تـالش و جسـتجوي    طرف به محاصره درآمده بودم، باز هم با تأمل بر روي چ

در آنكارا اشخاص بسياري بودند كه . نمودم هرچيز را به تنهايي انجام دهمعظيمي را پيشه كردم، سعي مي

حتـي در آن دوران وقتـي كـه در    . تنها بودم و شرايط چندان مهيـايي هـم نداشـتم   . خواستند مرا ببلعندمي

در محفلها خـوب سـخن   : "گفتنددر مورد من مي٦٧سازمان ميتگفتم، مامورانمحافل با هيجان سخن مي

بعـدها خـود   . گرفتنـد و اينگونه من را بـه تمسـخر مـي   " گويد، اگر مرد است به كردستان برود تا ببينيممي

ما او را كوچك شمرديم، ضعيف تلقـي كـرديم، وقتـي    : " سازمان ميت اين را اعتراف كرده و گفته است

توانست او را زير پوتين خود له نمايد؛ متاسفانه او را ضعيف دانستيم و از ما ميمار يك وجب بود يک سرب

. توانسـتند مـرا خفـه كننـد    به اوضاع آن روز من بينديشيد، در يك آن مـي ." اين معضل براي ما ايجاد شد

ا چـرا نـابود   در برابـر اينهـ  . چيز ممكن بود همانند مار ما را نيش بزندبرانگيز بود، همهچيز شكتقريبا همه

: گوييـد نگشتم؟ چگونه ظهوري را رقم زدم كه حتي دشمن نيـز آن را بـاور نداشـت؟ برخـي از شـما مـي      

اي كـه دشـمن   در حاليكه من در عرصه" نتوانستيم از محيط سود ببريم و شرايط را تحت كنترل درآوريم"

اگر اين . ن حزبي را آغاز نموديمما اينگونه تكوي. تسلط مطلق بر آن داشت نيز توانستم كار را آغاز نمايم

ايـن كـار را اينگونـه آغـاز     P.K.K. نخواهيـد گشـت  P.K.Kرا از نظر دور بداريد، قطعا قادر به درك 

توانيـد مبـارزي مقـاوم    اگر نياموزيد، نمـي . اين را بياموزيد، زيرا اين داستان زندگي شماست. نموده است

. شويد

دادند، بلكـه بـراي گمـراه    ندي و عالقه عظيم به من گوش فرا نميتنها با پايبدختراني هم بودند كه نه

ارزش كردنم، من تمـامي تـالش خـود را بـه     نمودن من، ايجاد تسلط بر من، وابسته نمودن به خود و يا بي

. گـويم تمامي اينها را جهت ارزش قائل شدن براي دختراني كه در مبارزه ما هسـتند، بـاز مـي   . خرج دادند

ر مبارزه جايگاهي داشته باشند و بايد با آنها كار كرد، به آنها توجه کرد و برخورد صحيحي دختران بايد د

.سازمان جاسوسي تركيهMILLI ISTIHBARAT TEŞKILATI (MIT)اطالعات ملي سازمان٦٧
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: گوييدكند؛ ميحال به نظر شما آسان جلوه مي. پيشتر روشن شده كه اين امر هم نيست. با آنها پيشه نمود

اينهـا  " رآمـده انـد  كنند و براي ما بصورت يـک معضـل د  شوند، روند كارها را كند ميدختران سربار مي"

اگر در جامعه براي شيربها ده سال كار کنيد و تمامي تالش خود را بكار بگيريد . مواردي صحيحي نيستند

اكنـون  دختراني كه در صفوف مـا هسـتند هـم   . نيز احتماال بتوانيد دختري معيوب بيابيد و شايد هم نتوانيد

توان گفت ما دورويي است و در يك کالم؛ ميسربار تلقي کردن دختران عضو. نمايندبسيار پيشرفت مي

درست برعكس، آنها منبع نيرو و . من به هيچ وجه آنها را سربار به حساب نمي آورم. احترامي استكه بي

. يك طرف اصلي زندگي هستند

اگـر  . كننـده هسـتند  البته كه زنان مطابق رفتارهاي شما ابزاري تضعيف. گويماين را براي شما باز مي

اگر سعي كنيد او را با پول به جنـگ بيندازيـد، ده   . را برده بدانيد، به بالي جان شما تبديل خواهد شدزن 

اگـر بـا ثـروت خـود     . شويد و شايد هم پول شيربها را هم نتوانيد تامين نماييدسال مجبور به كار كردن مي

توان با گريز هم نمي. گرددل ميبتوانيد زن را بگيريد نيز باز هم بسيار خطرناك مي باشد و به معضل تبدي

تمامي اينها داستان زندگي . عشق خياباني انسان را به وضعيتي بدتر گرفتار مي سازد. از آن امر رهايي يافت

در اين موارد هم بايد بتوانيد پديده رهبريت را درك نماييد زيرا رابطه تنگاتنگي با تاريخ حزب . شماست

خواستند برايم دختري را بيابند، فكر كردم كـه فالكتـي بـر سـرم     ام ميدهوقتي نوجوان بودم و خانوا. دارد

بعدها وقتي خود به جستجوي دختري پرداختم ديدم كـه  . خواهد آمد و سعي كردم از خويش دفاع نمايم

. با جانوراني وحشتناك روبرو هستم

ايي با مـا بودنـد كـه    خواندم، دختران بورژووقتي در دانشكده علوم سياسي دانشگاه آنكارا درس مي

ي وافري نسبت به مـن داشـتند، مـرا    بسياري از اين دختران عالقه. اكثرا دختران بروكراتها و افسرها بودند

اما نزديـك شـدن بـه آنهـا     . زيرا آنوقت رهبر دانشجويان بودم. نمودندبسيار پسنديده و از من پشتيباني مي

اگر آنوقـت خـود را فريـب    . خويش را فريب ندادمچه خوب شد كه در اين موضوع. براي من مسئله بود

به اسم ) دياربكر(هنوز هم بخاطر دارم كه يك جوان آمدي . گشتدادم، اين يك جنون محسوب ميمي

بعدها با يك . گرفتار هوس يك عشق خياباني شد. شهر ليجه بود٦٨فاروق وجود داشت كه پسر امام جمعه

مـن رفيـق او بـودم و از    . افتاد و تمامي دانشكده را عليه ما شـوراند چاقو به دنبال دختري كه اهل آدانا بود

گشت و تا وقتي كه آن رفيق من از رذالت او هر لحظه دچار عشق خياباني مي. نظرمعنوي به من متکي بود

ببينيد جايي كه فردي روشنفكر به آن . رهايي يافت من همچنان از خجالت آب مي شدم و زمين مي رفتم

نماينـد؟ آن وقـت دخترانـي هـم بودنـد كـه مـن بسـيار         شد ساير اشخاص چگونه رفتار ميوضعيت دچار

آمده است، معادل امام جمعه" يمفت"در متن ترکي ٦٨
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هيچگاه احوال آنها را نپرسـيدم و نگفـتم كـه چـه زيبـا      . پسنديدم، حتي نام اين دختران را هم نپرسيدممي

ر دچار گفتم، به احتمال بسيااگر آنگاه چنين چيزي مي. اين مسئله راه و روش بود. هستيد و نخواهم گفت

دچـار شـدن بـه يـك عشـق در شـرايط       . امشـود كـه چقـدر عاقـل بـوده     حال معلوم مـي . شدمشكست مي

. هم وقتي در روستا بودم و هم بعدها اصال به چنين چيزي نزديك نشـدم . بورژوازي خطرناك استخرده

. يشيدمهرگز به وجود دختراني در ميان اطرافيان ما، خواستگاري از دختران و مردانگي خود نيند

اين يك روبرويي . در مرحله تشكيل گروه ما بود٧٦-١٩٧٥روبرو شدن من با يك دختر در سالهاي 

من هم ديگر براي مبارزه مجبور بـه  . زيرا تاريخ و داليل اجتماعي و سياسي اين وجود دارند. متفاوت بود

بيند، اگر به ا توانمند مياگر خويش ر: " گفتمدر مورد طرف مقابل خويش هم مي. برداشتن يك گام بودم

البته كـه مـن هـم    ." تواند به عضويت گروه درآيداندازه نزديك شدن به ما به خود اطمينان دارد، پس مي

آمد اما باز هم با عضويت وي در واقع بسيار به من فشار وارد مي. گريختمجوان خونگرمي بودم و نبايد مي

هاي جنگي در ميان بود كه از طرفي از جنبه. آن نقش داشتندفاكتورهاي بسياري در . در گروه موافق بودم

اين . ي عاطفي و از طرفي از جنبه مادي ومعنوي به شدت تداوم داشتسياسي و سازماني، از طرفي از جنبه

گويم بسيار با دقت رفتار كنيد تا چنين فالكتهايي بر به همين سبب مي. اي بزرگ بودبه معني آغاز مبارزه

P.K.Kتوانستم تنها نميگرفتم نهالعاده و مطابق خود را در پيش نمياي بسيار فوقاگر شيوه. ايدسر شما ني

توانسـتم بـه   بخشدـ ايجاد نمايم، بلكه حتي نميـ كه امروزه سازمان اساسي است كه به شما موجوديت مي

اگر يك نوع رابطه را بـا  . باليي بزرگ و از نوع نابودکننده بود. عنوان يك فرد نيز خويش را نجات دهم

آن وقت هم يك دوره اساسـي زنـدگي يعنـي دوره    . گشتمنمودم، نابود ميدختر مقابل خويش برقرار مي

. حرارت جواني بود

چـون شـما معيارهـاي    . ايـد كنم كه شما هم بصورت بسيار متداول از اين دوران گذر نمـوده فكر مي

كـنم كـه   سعي بـر سـازماندهي مـي   . شويدد نمايم نابود ميخواهم عواطفي را ايجاطبيعي نداريد، وقتي مي

٦٩ترين عضو فئـودال ـ آريستوكراسـي   دختر مورد بحث آموزش ديده. دهدنيرويتان كفاف اين را هم نمي

اين گريز من . كنم و حقيقتا گريختممدتي خواستم از وي دوري نمايم؛ گفتم من اين گروه را رها مي. بود

بـا گريـز   . شـود و برگشـتم  يكبار ديگر نيز گريخته بودم اما بعدا ديدم كـه نمـي  . يافتـ پانزده روز ادامه ده

. ايـن انـدكي داليـل سياسـي هـم داشـت      . درواقع مسـئله ايـن هـم نبـود    . توان از عهده اين كار برآمدنمي

مهان ساالري، اشراف ساالري: يآريستوکراس٦٩
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گريز از يك نظر . نقش ايفا نموده و در نقش مزدور دولت ظاهر شده بود٧٠اش در شورش درسيمخانواده

تـوان انجـام داد   در حاليكه بهترين کاري که براي حل يك چالش مـي . الي كردن ميدان به نفع وي بودخ

ور شـدن بـر   اين بود كه بجاي سازشكاري و گريز، با حملـه يك روش من هم. ور شدن به آن استحمله

. نمودمچالش آن را حل نموده و از آن گذار مي

از . بـود P.K.Kل كشـيد و ايـن هـم دوران تكـوين حزبـي      دانيد كه اين مبارزه من ده سال بطـو مي

اگر من اين ده سال را پيرامون اين مسئله با موفقيت پشت سر . دقيقا ده سال طول كشيد١٩٨٦تا ٧٦-١٩٧٥

. مانديدو نه شما باقي ميA.R.G.K٧١، نه P.K.Kماند، نه كردستان، نه گذاشتم، نه كردي باقي مينمي

در واقـع بـه راحتـي    . دانيد كه اين مبارزه را با چـه تـوان عصـبي توانسـتم انجـام دهـم      بسياري از شما نمي

ام امـا حقـارت و   آنگونـه . توانيد به مرد بودن من اشـاره نمـوده و وضـعيت را آنگونـه ارزيـابي نماييـد      مي

ميـان  چنـين مـردي در   . تواند قبول كند با موفقيت از آن اسـتقبال نمـودم  تحميلهايي را كه هيچ مردي نمي

به روابط مـا طـي   ٧٢كمال پير. كردها وجود ندارد و يا حتي ممكن نيست در جهان چنين مردي را يافت

رغم اما علي" احترام بزرگ را بايد بكشيماين زن بي: "گفتيك روز نگريسته و در مورد دختر مذكور مي

شـما حتـي در برابـر    امـا . نمـود صـبوري پيشـه کـردم    اين ده سال در برابر همه چيزهـايي كـه تحميـل مـي    

اگـر تنهـا   . بازيـد رويد، معنـاي آن را درك نكـرده و خـود را مـي    كوچكترين رويدادي بيقرار شده و مي

توانيد ببينيد كـه چـه هسـتيد و    وضعيت من در برابر اين مسئله را نگريسته و با خود مقايسه نماييد، بهتر مي

. كور كُردي اسـت شود تماما يك گرهجا تحليل ميزيرا چيزي كه در اين. قطعا نيز بايد اين را درك كنيد

راههاي متفاوت حل مشكالتي كه در مبارزه من با جمهوري تركيه، زن . شودچيز حل ميدر آنجا هم همه

اكنـون كسـي   هـم . و خانواده ديده شدند، تماما در طول دوران اين زندگي و مبارزه اندكي روشن گشـتند 

العـاده  ي تركيه، چه در برابر زنان و چه در برابر مرد كُرد نيرويـي فـوق  چه در برابر جمهور. نيرومند هستم

. دارم

شورش درسيم به رهبري سيد رضا که پس از تشکيل جمهوري ترکيه در جهت احقـاق حقـوق کردهـا روي داد ولـي بـه اسـباب متفـاوت سـبب         ٧٠

. د و سيدرضا به دار آويخته شدشکست گردي
٧١Artesa Rezgariya Gele Kurdistan  در هفتمـين كنگـره   . بنيـان گذاشـته شـد   ١٩٨٦بخـش خلـق كردسـتان كـه در سـال      ارتـش رهـاي

P.K.K. در تناسب با استراتژي نوين حزب به نيروهاي دفاع خلقHezen Parastina Gel(HPG)تغيير نام دادند.
٧٢KEMAL PIRكه در زندان دياربكر با اعتصاب غـذاي بـزرگ همـراه بـا علـي چيچـك، عـاكف ييلمـاز و         يه ايدئولوژي آپوئيستعضو گرو

محمد خيري دورموش به شهادت رسيدند
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مشاركت صحيح در حزب و رشد بر بنيانهاي صحيح يك قانون زندگي است
اي از در به خوبي به خاطر دارم كه در دوران كشمكش در برابر مادرم، به سبب دعـوا بـا وي، نقطـه   

ديدنـد، بـه   آن هنگام مردم وقتي در ما را مي. را سوراخ سوراخ نكرده باشمخانه ما باقي نمانده بود كه آن 

برد، دستش را بر گلويم فشار داده ومرا از زمـين  مادرم مرا گرفته و به آخور مي. خنديدندوضعيت آن مي

ايـن وضـع   . کرد کـه سـه بـار توبـه كـنم     كرد و نفس مرا تا آخرين حد تنگ کرده و مرا وادار ميبلند مي

. رفـتم شد در مييافتم و در اندكي باز مياما تا منفذ كوچكي مي. كردمناچارا توبه مي. ان خوب نبودچند

هر دو در را با سـنگ مـي زدم، داغـان مـي کـردم و اينگونـه وارد خانـه        . بستمادرم پس از آن در را مي

كسي "و يا " ن به مقابله بپردازدتواند با ايكسي نمي: "گفتمادرم مي. اماز آن سنين تابحال اينگونه. شدممي

. خواهيـد ايـن را تفسـير نماييـد    هر طور كه مي. يعني جوانبي اينچنين هم دارم" تواند با تو درگير شودنمي

شـايد بـا مـن احسـاس     . توانند اينگونه مرا كوچـك بشـمارند  مركزي نمي] اعضاي کميـته[كس حتي هيچ

. ساني وارد ضبط و ربط نمي شوم و اشتباه پيشه نمي کنمبه آ. غريبي كنيد اما واقعيت من اينگونه است

شايد برخي اكنون مامور شده باشند، شايد موي . در دوران کودکي در روستا دوستان بسياري داشتم

برداشـتهاي شـما، هـم از دوسـت     . من همانند شما نيستم. برخي از آنها سپيد شده و پدر بزرگ شده باشند

خويش را توانمند نماييـد، بگذاريـد مقولـه انتقـام و     . و نادرست ضعيف هستندداشتن و هم از انتقاد بسيار

در . دوست داشتن در بطن شما انباشته شود و همانند انتقام و دوست داشتن در من بـه انفجـار تحـول يابـد    

ان تـا  شهمه. ايممبارزات ما هزاران دختر جوان حضور دارند و ميليونها تن از آنها را نيز سازماندهي نموده

انـد بگـويم شـوهر خـود را رهـا كنيـد       اگر به آنها كـه ازدواج كـرده  . سرحد مرگ به حزب پايبند هستند

بايد اينگونه پايبنـدي ايجـاد   . اكنون هم در حال رها كردن هستندهم. شان يك روزه رها خواهندکردهمه

فت وابسته بـه امـر سـازماندهي    اين پيشر. در چگونگي توسعه افکار ما تحقيق نماييد و آنرا بياموزيد. كنيد

. پايبند نمودن شديد انسانها از صميم قلبشان به سازمان بزرگترين سازمانيابي است. است

بايد در خـود ديسـيپلين ايجـاد كـرده و رابطـه اي      . شما با بزرگترين مسائل تاريخ مشغوليت مي يابيد

بايد در پيشروي بسـوي  " گرديمP.K.Kآمديم تا عضو: "گوييداگر مي. مستحکم با اهداف برقرار نماييد

نماييد؟ اگر با اوضاع کنوني وضعيت خويش چيز تصور ميشما اين جنگ را چه. اهداف بسيار قوي باشيد

توانيـد از  نماييم، اگر بخواهيد مـي P.K.Kخواهيم به اجبار شما را عضو نمي. ادامه دهيد، زوال مي يابيد

ها، اشتباهات در عين بي كفايتيPKK پذيريم اما عضويت درمياين را . صفوف اين مبارزات جدا شويد

از خدمت دچار . توانم تمامي خدمات الزمه به شما را ارايه نمايممي. و ضعفها، شما را نابود خواهد ساخت
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هاي كار را هم آشـکار  رود اما مجبورم که دشواريپذيرد و از بين نميشوم، انرژيم پايان نميدلتنگي نمي

دانم كه كـار  در صورت امكان وضعيت خود را بسيار به بحث بگذاريد، بينديشيد، بخوانيد؛ زيرا مي.سازم

هايي بـه خـرج مـي دهـم، شـما نيـز چيزهـايي را        مادامي كه من چنين تالش. نياز فراواني به آموزش دارد

. دازيددر زمينه ارزشهاي اساسي به تفكر بپر. اندکي عاقل بوده و باوجدان باشيد. بياموزيد

توانيد بر خويش حاكميت ايجاد نماييد؟ چرا نبايد عقل و دلتان اندكي به قيام برخيزد؟ چـرا  چرا نمي

بايد آنگونه معيوب بمانيد و در برابر دشمن شكست خورده و زندگي فلک زده و كريه ساکت بمانيد؟ آيا 

توانيد كه انرژي هم داريد، حتي ميشايسته است که اين امر را در شأن خويش ببينيد؟ جوان هستيد و البته 

بايـد انـدكي   . دهـد كسي به اجبار شما را به سوي اشتباهات سوق نمـي . بهتر از من، کاري را تحقق بخشيد

من . نمايمهميشه به افراد ما اطمينان مي کنم و قطعا كسي را تحقير نمي. بتوانيد عملکردتان را تداوم بخشيد

جمع کردن انسانها، ديسيپلين بخشيدن به آنها و سـوق دادنشـان بـه راه    . العاده اي هستمالگوي رفاقت فوق

در حاليكه من از . شويدشما به راحتي قادر به درك شخصيت خويش نمي. راست برايم خود زندگي است

من . توانايي دلمشغولي با خود و يا چند نفر را نداريد. ورزمكورهاي تاريخي نيز احتراز نميباز كردن گره

. توانم يك خلق را با کمال قدرت به سوي حقـايق بكشـانم  ترين شرايط با روشهاي خاصم ميامعقولدر ن

اگر بيست سال زندگي نماييد ولي حتي تـا حـد نيـاز    . تمامي داليل و راههاي اين امر را به شما نشان دادم

ا سياه مي شـود و ايـن نيـز    نتوانيد كار کنيد و با احوالي بسيار ناتوان در برابر ما ظاهر شويد، جلوي چشم م

چيزي كه بايد عيب شمرده شده و غريب تلقي گردد، اصرار بر . گرددوضعيت بسياري بدي براي شما مي

زيرا هيچ منفعت و دستاوردي برايتـان بـه دنبـال نخواهـد     . اين خصوصيات ناقص و اشتباه شخصيتي است

توانيـد  به راحتي مـي . مام عيار كسب كنيدگويم فورا شخصيتي تهنگام بازگويي تمامي اينها، نمي. داشت

بايد بدانيد . دهيمتا حد ممكن امكانات آموزش آزاد را ارايه مي. خودسازي کنيد و از اين نظر آزاد هستيد

مشاركت سست بنيان، ناكافي، دماگوژيـك و  . كه چگونه بسيار جدي شويد، اين كار شوخي بردار نيست

.خودفريبانه در آن جايي ندارد

اينهـا  . توانند مطابق ميل خود بكار بگيرندري افراد ما را ناچيز تلقي نمودند و خيال كردند كه ميبسيا

اند، چنان در پراكتيك كـار  کنند كه چقدر بدي نمودهاگرچه رفيق ما هستند، با گريه و زاري اعتراف مي

جهت دچار . ا به نتيجه برسانندتوانند کارهاي خويش رنمايند اما باز هم نميكنند كه خود را پريشان ميمي

قطعا نبايـد در برابـر زنـدگي انسـان دورويـي      . نشدن به اين اوضاع بايد ارزش سرآغازهاي نوين را دريابيد

. اممن به اندازه يك كودك صداقت دارم و چنان هستم كه انگار زندگي را از نو آغاز نمـوده . نشان دهيد

ي اين كار، در زمينه درك ترين آموزه ها در مورد فلسفهقديمياما به اندازه يك فيلسوف و انساني داراي 
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همانطور که نديدن اين مهم امكان ناپـذير نيسـت، درس فراگـرفتن از آن   . معناي آن مشغول فعاليت هستم

استفاده ناصحيح از ما را بايد وضـعيتي دانسـت باشـد كـه اقـدام بـه آن را تنهـا        . نيز امکان ناپذير نمي باشد

دشمن هيچگاه حقايقي را كه بازگفتم جدي تلقي ننمود، من هرچه گفتم، . بيندن خويش ميدشمن در شأ

شـما نيـز هماننـد دشـمن بـه خطـاي       . آن را به تمسخر گرفت و اكنون تقاص جرم خويش را پس مي دهد

. خواهيد رفيـق شـويد  اين در حاليست كه شما دشمن نيستند بلكه مي. من، دچار نشويد" ارزيابي ناصحيح"

تواند از آن ها خصوصيت به دشمن است و نمياصرار بر اشتباهات و بي كفايتي. ايد پيگير اين راه گرديدب

ي مبارزه، قطعا در شأن شيوه هاي پيشروي و عدم دستيابي به ماهيت، شكل، شيوه و رويه. يك مبارز باشد

الزم توانمند مي نمايد و اصالح شيوه رهبري ما دير يا زود يا شما را مطابق مورد. پديده رهبريت ما نيست

هـاي ايـن جنـبش و    چه من، باشم و چه نباشم، پايه. خواهد كرد و يا خرد مي کند و از آن گذار مي نمايد

اگر به آن خيانت نشود و دچار تحريفش ننمايند تا رسيدن به پيروزي . اندريزي گشتهاين حزب اينگونه پي

بايد سعي كنيد ايـن تكـوين حزبـي ژرف و تـاريخ     . خواهد رفتو دستيابي كامل به اهداف اينگونه پيش 

پا به پاي مشاركت صحيح، رشد صحيح بر بنيان تاريخي آن نيز تنها با اتخاذ چنـين  . تكامل آن را بياموزيد

. گرددموضعي ميسر مي

جـاد  نبايد به تداوم موارد منفي فرصت دهيد که در اثر مشاركتهاي بسيار اشتباه و ناقص در گذشته اي

بايـد متناسـب   . گيريد بايد از ارزيابيهاي غلط درس بياموزيدوقتي تاريخ حزب را به دست مي. شده بودند

ايـن بـراي تمـامي    . خودسازي حزبي صحيح، رشد در درون حزب را ارزيابي نماييد و عميقا درك كنيـد 

تواننـد  نمي پردازند، نميآنان كه مطابق با چنين مشاركتي به تعليم خود. هاي مبارزاتي مصداق داردحوزه

جوابگوي هيچ يك از مسائل زندگي در كردستان همانند جنـگ، اقتصـاد، احسـاس و رابطـه خـانوادگي      

، به معني محافظـت از  P.K.Kدهند كه بالندگي از راه مشاركت به شيوه تمامي رويدادها نشان مي. شوند

اينها در گذشته به صورت نظري . در آن استشيوه آزاد زندگي بوده و به همان ميزان دستيابي به موفقيت

حال به جايي . شد كه در حين تبليغات براي چند نفر بازگو شودو ايدئولوژيك بيان مي گشت و سعي مي

معنـي  حتي بحث در مـورد ايـن امـر بـي    . اندهاي جنگي اين را ثابت نمودهرسيده که ميليونها نفر با آزمون

. است

يم که مشاركت صحيح در امورات حزبي و رشد بر اساس بنيانهاي صحيح اهم اکنون به جايي رسيده

بدين سبب اگر شخصيتي بدون جديت و بسيار ناقص و پرمغلطه . گردديكي از قوانين حيات محسوب مي

اين کـار، مبـارزه و   . روش الزم براي اين امر نيز آموزش است. داشته باشيد فورا بايد آن را اصالح نماييد

اين را هم تحريف ننماييد و بـه حـالتي   . ي است كه ابتدا بايد در برابر خويش عملي سازيدتحولي شخصيت
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نمايد؛ قبل از همه من براي اين امر در حال حزب به شما كمك مي. درنياوريد كه نتوان از آن رهايي يافت

د بصـورت عـالي از   توانيـ مادامي كه به تنهايي توانستم به اين دوران برسم، شما مـي . نظير هستمتالشي بي

همچـون ادوار  . تجربيات ما بهره بگيريد و البته كه اين حق ماست که انتظار ايـن را از شـما داشـته باشـيم    

گفـتن ايـن سـخنان بـه مـن در      . گذشته از دچار شدن به اشـتباه و نـاتواني در درک مسـايل بحـث نکنيـد     

ت كه به هيچ وجـه بـه مـا نزديـك     اگر دچار چنين اوضاعي شويد، بهتر آن اس. گنجدچارچوبرفاقت نمي

خواهيم به مبارزان و رهبـران خلقـي دسـت يـابيم كـه مطـابق خـط مشـي مـا پيشـروي           ما ديگر مي. نشويد

اي رسـيدگي  صحيحي داشته باشندو در صورت لزوم بتوانند بهترين فرمانده نظامي شوند و وقتي به مسـئله 

ايـن  . دهـم تحقق چنين امري تالشهايي بـه خـرج مـي   براي. حلي عالي براي آن بيابندمي كنند، بتوانند راه

. هايي معنادار و ارزشمند هستندتالشها، تالش

ايد و مادامي كه تماما بر اين اساس مجددا با معيار زندگي خواهيد كرد، شما نيز مادامي كه عهد بسته

عدم موفقيت آن به داليل اجازه نداريد از چگونگي تحقق نيافتن اين امر و . پس حق اين كار را ادا نماييد

كسي شما . بجاي چنان سخناني، بينديشيد، بحث كنيد و خود را آموزش دهيد. بسيار متفاوت سخن برانيد

فايده و مضر داشته باشـيد، در صـورت لـزوم    اگر عاداتي بي. دهدرا به اجبار به سوي اشتباهات سوق نمي

كند و به تدريج به اي مضر جسم را خرد ميغده. ندازيدهمانند چاقوي بران، آنها را بريده و از خود دور بي

شما نيز بـه  . اين در حاليست كه محيط زندگي ما، شما را التيام مي بخشيد. وضعيتي بدون حيات مي سازد

روشهاي معالجه آنچناني داريم كه قادر است انسانهايمان را در بستر حقايق خويش به . معالجه پايبند بمانيد

. گردندمايد و اينها روزانه روي شما ها اجرا ميپيروزي واصل ن

شما هر اندازه اقدام به خودسازي حزبي صحيح کرديد، به همان اندازه نيز شانس رشد از طريق آن را 

ي زندگي است و به اندازه تولدي نوين انگيزترين لحظهاين تنها يك وظيفه نيست، هيجان. بدست آورديد

حتي من نيـز بـا   . توان شانس چنين حياتي را به دست آوردبا ثروت نيز نمي. در اين جهان، ارزشمند است

بزرگترين اميدم اين بود كه . هيجان ناشي از اين، چهل سال است كه براي پيشرفت خويش اقدام مي کنم

به همين سبب بيست . اي کنوني براي وطن انجام دهماي را در صفوف مبارزهروزي برسد که چنين مبارزه

توان غير از نمي. يابديش را صرف آن نمودم، بيست سال است كه مبارزه ما با موفقيت توسعه ميسال خو

شايد ديگران شما را فريب داده باشند و از وجود منابع ديگـر  . اين به شكل هيجان برانگيزتر ديگر انديشيد

و دشمن را بخوبي مشاهده هيجان برانگيزي و اشتياق سخن برانيد اما اين اشتباه است، زيرا وضعيت جامعه 

اين راه و شيوه پيشروي ماست كه باشكوه تر اسـت و همـه   . مي کنيد؛ همه چيزشان دروغ و متقلبانه است

P.K.Kشايد در موضوع مشاركت شما و يا طلبتان براي رشد بر بنيـان هـاي   . براي آن احترام قائل هستند
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گرداند، پيشـروي  و بتدريج پيروزي را قطعي مينواقصي وجود داشته باشد؛ اما چيزي كه اساس كار بوده 

توانيم گزينه ديگري شماست، آنچه براي اين الزم است، تالش و عزم و اراده است به غير از اين، نه ما مي

. براي زندگي داشته باشيم و نه اين ممكن است که برخي همين اين شانس را برايمان دست و پا کنند

تـرين نـوع   ما حزبي هستيم كه نظام، وحشـيانه . ا با نظام گسسته ايدشما مدتهاست كه رابطه خويش ر

دشمن يا از اين سياست منفور و حاكميت استعمارگري خويش دسـت بـر   . مرگ را براي آن روا مي داند

اگر تمامي اينها صحيح باشـند ـ   . به غير از اين راه سومي وجود ندارد. مي دارد و يا ما را خرد خواهد كرد

ـ با تكيه شويد، با وجدان هستيد و يا باوجدان ميندكي خردمند هستيد و حداقل خردمند ميالبته كه ا شويد

آموزيم، بايد اهتمام به خرج دهيد تـا وارد راه حقـايق شـده و قيمـت ارزشـها را      بر مواردي كه به شما مي

. سـي بـزرگ درك نماييـد   گويم مجبور به اين کار هستيد بلكه بايد معناي اين را بـه مثابـه شان  نمي. بدانيد

با الهامي كه از آن . استخالقانسان بزرگترين موجود . رودانرژي انسان به پايان نمي رسد و از بين نمي

گيرد، بايد سـعي در بجـاي آوردن وظـايف خـويش نماييـد و حـداقل از ايـن پـس         خالقيت سرچشمه مي

. يش بريدآميز پزندگي خويش را بر اساس حقايق و تماما به شكلي موفقيت

١٩٩٤دسامبر ١٥
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فصل يازدهم

طلبدانقالب اقدامي براي آفرينش است و فداكاري نامحدودي مي
حقايقي كه روزانه . رود، سعي داريم که شما با اين سرعت پيش بتازيدجنگ با سرعت تمام پيش مي

مـانيم  خويش را فريب دهيم و ناچـار مـي  که کند کنم، ما را به غايت مجبور ميدر رفتار شما مشاهده مي

حقيقت جنگ چيست؟ با ايـن جنـگ   راهکاري در نبرديد؟ بارها از خود بپرسيم كه با چه كساني و با چه

به خـود  ما را بي وقفه و بسرعت توانند بجنگند؟ اين سواالت ؟ چه كساني مياقدامي نمودتوان چگونه مي

ر حال جريان ما، بايد به خوبي ديد كه اين امورات آنچنان كـه  دتمرکز به سبب مبارزه .سازندمشغول مي

رونـد و پـيش نخواهنـد رفـت، البتـه هنگـامي كـه بحـث در مـورد شخصـيت           پيش نميکرديد،تصور مي

هاي را از شخصيتو خودتانبويژه از اشتباهات عميق قطعا رهايي يابيدساعي باشيد؛ شماست، بايد بسيار 

در غيـر اينصـورت   ،هاي جنگي واقعگـرا متحـول نماييـد   هستند به شخصيتغافلبه غايت خودفريبي كه 

ارزيـابي  نيـز  بايد همراه بـا تشـخيص اينهـا،را بخـوبي     . باشيدديگريسربار چيزجز يک نخواهيد توانست 

.نماييم

با نيت پاك و تالشهاي معمولي و با اعالم داوطلبي کامل صرفاهمچنين در اين مسئله بايد دانست كه 

تا واقعيت جنگ کهخواهيماز شما مي. ي اين كارها برآمدتوان از عهدهادگي براي فداي جان، نميو آم

بدون اين ممكن نيست بتوان شرايط الزم بـراي زنـدگي شـما را   . ما را درك نموده و عميقا آن را بفهميد

عي داريم به حقايق دست بايد بدانيد كه روزانه چگونه سمي گذاريداگر اندكي به ما احترام . نمودفراهم

درست است که زيـاد هوشـيار نيسـتيد و    .نماييمتالش صرف ميآن،يابيم و چگونه براي درك و اجراي 

كار كرديم، هنوز هم چيزي درك شخصيت شما همه روي توان پذيرفت پس از اينكه ايناما نميغافليد،

اما مادامي كه دشمن اين،دهيمي فريب و با هر نوع نيت پاكي مي کني كودكي هر چند تظاهر به . نكنيد

،دهيممه ميداارسانده ايم خود را به اين وضعيت پرخروش ي و ما هم مبارزهداردهمه سعي بر نابودي ما 

جنگيـد؟ اگـر   اي كـه الزم اسـت نمـي   و رويـه هـا  شـيوه  اچرا تماما ب. اي داشته باشيدديگر نبايد هيچ بهانه

كه در ـ را واپس گرايي و هر نوع مي کنند كنيم، اكثر آنها هم خودفريبي كادرهايمان را به حال خود رها 

در شـأن خـويش ديـده و بـا تفسـيري آنگونـه از       ـ گنجدنميعادي جنگ و حتي يک زندگي چارچوب 

.اجرا مي کنندترين نيت سازمانمان، ما را دچار شكست خواهند نمود و اين را هم با پاك

در اين كار به اندازه تـالش  . به اجرا برسدست كه مطابق تصور شماگري هنري نيرزمندگي و نظامي

از خـود بپرسـيد كـه    مصـرانه  اگر وارد ايـن مسـلك شـده باشـيد، بايـد      . و استعداد، مهارت هم الزم است



١٨٤

سياسـت هنـر هشـياري اسـت، هنـر      . شـوند بوده و چگونه بجاي آورده ميکار چه مي باشداقتضاهاي اين 

هنـري اسـت کـه بايـد در آن     . استدقت فوق العاده ها و مسلك هنر حساسيتدورانديشي است، سياست

سال را به نفع خود متحول نمود و همان و زدآمادگي هميشگي داشته و رويدادهاي سال آينده را تخمين

و رفتارهاي بسـياري داريـد   ها در مقايسه با اينها، شما نگرش . براي آن داشترا دورانديشي و تالش الزم 

روزانـه بـا رفقـاي    .هم مي کنـد ژگون واشايد ومي سازد امورات را متوقف مي نمايد، فق را تاريك كه ا

بدون اينكه بينديشند كه در . توانم بگويم كه يك شخص را کامال پسنديدمكادر ديالوگهايي دارم اما نمي

ماننـد بينوايـان سـخن    آهسـته و ه نمايد، آهستهبرابرشان چه كسي ايستاده و اين جنگ را چگونه اداره مي

شان در برابر من اينگونه برخورد اما همه. باشدتوان تواند آنقدر ناهم نميکودک و يا بچه يك . گويندمي

. دهندنشان نمياز خود و حتي به راحتي جسارت سخن گفتن را مي کنند 

با دقت بسيار شوم، خود ظاهر ميعادي حتي وقتي در برابر يك دوست . در حاليكه من آنگونه نيستم

در . تـرين جـواب را بـه وي بـدهم    كنم كه هر لحظه صحيحو خود را حاضر ميمي دهم به وي گوش فرا 

كنند هم خود سعي ميده ما را مي نگرند ووبيه. حاليكه كادرهاي ما قادر نيستند از جاي خود هم برخيزند

چگونه صورت مي گيـرد، بري يك سخن به چه معني است؟ برخورد معمولي ره. و هم ما را فريب دهند

برخورد يك مبارز چگونه است؟ تمامي اينها برايشان هيچ اهميتي ندارد، اما بسيار مشتاقند كه خوب بودن 

اينجاست كـه  . پذيريمما چنين برخوردي را نمي. و قوي بودن ما را بر زبان آورده و ما را روح خود بنامند

. گيريدبراي شخص خويش در پيش ميرا صرفا زندگي نوعي وگسترده اي غافل هستيدبينيم در ابعاد مي

يـك مبـارز پـس از اينكـه وارد سـازمان شـد و       توانيد اينگونه رفتار كنيـد؟ و با چه جرأتي مييبا چه حق

توانـد  آيا انسان سـالها مـي  . از او بروز يابد، بايد ايرادات بسيار كمي شتافتكمابيش به سوي انجام وظيفه 

زندگي اينچنين پرايرادي در سياست وجود چنين تنها جايي براي پرايرادي داشته باشد؟ نهاينگونه زندگي 

زيـرا نماينـده يـك خلـق     . توان برخي ضـعفها را داشـت  دوران كوتاه هم نمييک بلكه حتي براي ،ندارد

كه ـ را هاارزشتصنيع و ها ضع، تنبلي ااما مو. بريدرا با تمامي حساسيتهايش پيش ميمعيني و جنگ هستيد

.نماييدبه راحتي طبيعي تلقي ميـتوانيد در يك دايره دولتي نشان دهيدحتي نمي

انقالب به برخوردي هماننـد يـك   . استفرد انقالب اقدامي جهت آفرينش بوده و نيازمند فداكاري 

انقـالب  چه بسا . دهدروستايي و يا كارگر كه طلب چشمداشتي به اندازه تالش خود را دارد، فرصت نمي

اقتضاء مي نمايد که ايـن مـوارد را در نظـر    تا آخر عمر از شما انتظار دارد،انقالبيگريرا هم ي يهايفداكار
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كنند آنها كه تالش مي؛گيرنددست ميدر، آنها كه با يك ضدانقالب دولت را ٧٣اما اپورتونيستها. بگيريد

كنندـ بـدون هـيچ   ميتصاحب را يميك حزب را تحت سلطه خويش درآورند و آنها كه يك رتبه و مقا

بـه هـر تقـدير ايـن يـك سياسـت       . آورندي انقالب را به خدمت خويش درميتالشي امكانات ايجاد شده

. است

اصول پيش رفته و بـر اعتقـاد متكـي    مطابق نيست، دست و پاگير به قوانين هم وابسته انقالب چندان 

به بازي ـطلبدفداكاري كه انقالب ميميزانتوجه بهبدون ـ اما وقتي كسي اين را با يك نيت پاك . است

اشخاصي در صفوف ما چنين شوي كه بزرگترين خطر را تحميل نموده و گيرد، در يك آن متوجه ميمي

داشته مشکالت توقعاتي بايد در برابر که كنيد حياتي داريد كه در آن به زعم خود فكر مياحتماالً. بسيارند

بسـيار مشـتاقم   :گوييدميچه بسا،نماييدو نه با حقايق مقايسه ميتوجه مي کنيد وس امر محسبه نه . ديباش

اين مواضع بسيار متدوال هستند و به همين سبب بايد اندكي هم از اين . كه اينگونه مطابق ميل خود بجنگم

ر واقعيت انقالب د.انقالب دشوارترين هنر جوامع است. خود را درك نماييدنکردن دليل پيشرفت لحاظ 

.استالعادهفوقغنايي ما كه در آستانه نابودي قرار گرفته، نيازمند جامعه اجتماعي نظير 

مشـغله سـاز   اي کـه بـراي مـن    حال مسئله. حتي تمامي اين اصطالحات براي شما هيچ اهميتي ندارند

بـه هـر تقـدير    . اي، ادامـه بـده  كردههمانگونه كه تابحال عمل: "گوييداست اين است که شما همچنان مي

زنـدگي  اينگونـه  اين تنها شعار زندگي براي ماست، حتـي اگـر يـك روز    . انقالب به ما حيثيتي داده است

و يـا كسـاني كـه موضعشـان     ٧٤كم نيستند در صفوف ما پادشاهان مشهور كولي" خوب است، باز همكنيم

سياري خويش را عضو طبيعـي  طبيعتا ب" يك روز مطابق ميل خود زندگي كن، هرچه باداباد: "استطوراين

P.K.Kديگـر شـما   . بيننـد را براي خويش روا مـي آن در واقع چنان چيزي در كار نيست اما . پندارندمي

. را درك كنيدرفتاريبايد ماهيت اين

و يا در بکنيديمخصوصخواهم براي من كارنمي. هستندواپس گرايانهبه نظر من رفتارهايتان بسيار 

واپـس گرايانـه   .سـر و کـار داريـد   شما با هنـر آتشـين   هم اکنون صوص نشان دهيد، اما جايي رفتاري مخ

چنين و همه شما به است نامطلوب بي آنکه بجنگيد،،و مرگ در بيست سالگيشدن دست دشمن بازيچه 

نـامم، شـما   من اين را حتي شهادت هم نمـي . ميريدمفيد ميميراثي بدون آفريدن . شويددچار مييوضعيت

خـود  نمايد،آماده ميبي ارزششخصي كه خود را براي مرگي اينچنين . مسئول اين وضعيت هستيدخود

نامند يجو مرا فرصتيكسان. يسود شخصياوضاع در راستاير جهت دادن برحسب دگرگونيي؛ تغيطلب، فرصتييجوفرصتاپورتونيسم؛ ٧٣

.كننديمي منافعا اصول خود را فدايستند و ينيولبند اصيكه پا
. "زديآويپادشاه شود، ابتدا پدر خود را به دار مياگر کول": ضرب المثل مشهور استاشاره به اين٧٤
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زنـدگي و  آفـرينش  جنگ هنـر  . ما نيازمند پيكارجويي توانمند و استاد هستيم. استعاقبت آن مسئول نيز 

خـاطر  بـه  . گـردد مـي تلقـي  هنـر پايـان دادن بـه عمـر     به مثابـه  ميان ما به اشتباهطويل نمودن عمر است اما

و مقصود من از شـما، كادرهـا  .بر نهيمچشمان خود رايک لحظه توانيم حتي نمي،هاي شماماندگيعقب

چند . جنگندكنند و ميكار ميو جبهه ها ها باشند كه در اروپا و ساير حوزهميدر رأس آنها پيکارجوياني

جود ندارد كـه روزانـه شـيوه، رويـه و     باشند، حتي يك فرد وخويشمرد سخنشوند كه نفر پيدا نمي

.هستندمطرح اتو ايرادهاهميشه خطا. نقالب را بنمايدف نيازهاي ااسلوبش كفا

در هر با شخصيت مطلوبش رهبر كسي است كه . اينگونه باشندانكنم كه شخصيتهاي رهبرباور نمي

و اقدام مي کند همه چيز براي كند،چيز را احساس ميهمهنظارت مي کند، چيزهمهر جايي آماده است، ب

اما اعضاي مـا چنـان اتمسـفر رهبريتـي ايجـاد      . رهبر اينگونه است. نمايدآن مياجراي ديگران را وادار به 

" جنگـيم و مـي مـي کـنم  كـار مثل حمال : "گويندسپس مي. كنند كه دهها بار محكوم به شكست استمي

اما اگر هر . را بپذيرمجنگيدن توانم كست دهيد، ميبه تناسبي كه بتوانيد دشمن را ش. جنگ يك هنر است

حـال بايـد اينهـا را درك    . حاضر نيسـتم يجنگچنين من براي مسلماًخورده و ضربه بخوريد، روز شكست

به نوعي ديگر چرا بـا شـما مشـغول شـده و     . اين اصل اساسي نگريستن محترمانه ما به همديگر است. كنيد

آيـا بسـيار نـاحق    . چرا نبايد همديگر را به صورت صحيح درك نمـاييم فشار قرار دهم؟چرا شما را تحت

هستيم و يا درك واقعيت اساسي جنگ بسيار ناملزوم است؟ آيا موارد اضافي زندگي ما بسيار هسـتند كـه   

ترين آنها چشم بپوشيم؟ نخير، يك امكان بسيار محدود زندگي داريم و آنهم با جنگ به دست از اساسي

بـا ايـن   . به اين حتـي عالقـه هـم نداريـد    . توانيم زندگي كنيمتنها با پيروزي در جنگ مي.شودآورده مي

توانـد چنـد   فراموش نكنيد كه يـك پـدر در خـانواده حتـي نمـي     . وضعيت خود حالت يك بينوا را داريد

ر نفر اگر بر هنر جنگ اشراف نداشته باشيد، قادر نخواهيم بود روزانه دهها هزا. كودك را سرپرستي نمايد

.را اداره نماييم

ايد تـا  جسارت به خرج داده، تا به اينجا هماگر توجه كنيد. نمايمشما را دعوت به داشتن جديت مي

تاكيـد  مصـرانه  . شويد، ارتش تشكيل دهيد و با تمام جوانب به مخالفت با دشمن برخيزيدP.K.Kعضو 

مردن نيسـت، مسـئله   داشتن تواناييمسئله . ييدبتوانيد زندگي نمامهم كنيم كه بايد مطابق موجبات اين مي

الزم براي اداره اين كار را نداريم، نيرومند حال كادرهاي . اين است كه بتوانيد از راه مبارزه زندگي نماييد

اگر فردا حتي يك دولت هم داشته باشيم، . كنندكار ميخيلي كنند كه انگار جلوه ميتظاهر اما اينها چنان 

.بـه زوال مـي رسـانند   دولـت را  خـود . آن را اداره نماييمي موجودبتوانيم با اين كادرهاكنم كهفكر نمي

رغـم تمـامي نامطلوبيهـا و ناحقيهايشـان،     حاکمـان تـرک علـي   . انـد كردها در تاريخ هميشه اينگونـه بـوده  
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ما . دهندمينشاناز خود و مردان جسوري هستند که توانايي اداره دولت را هنداند دولتي تشكيل دتوانسته

از ايـن  فـارغ چنـان . گيـريم كسي هستيم كه با جسارت دولت خويش را بـه بـازي مـي   ،هم دقيقا برعكس

به تصوير مـي کشـاند  چيزي كه وضعيت كنوني را به بهترين وجه . اي نداريمهستيم كه انگار چنين مسئله

. استما ارزيابي همين نيز 

حـال كردهـايي را بنگريـد كـه از     عينت بنگريد و در تشكيل و اداره دولتوانايي حاکمان ترک در 

توانيـد دولـت   اگـر بخواهيـد حتـي مـي    رسيده، گريزند؛ بسياري از مناطق ميهن ما رهايي داشتن دولت مي

اين بسيار آشـكار  . خواهيد ذهن خود را با اين مشغول نماييدحتي نميچنانچه هويداست تشكيل دهيد اما 

. نمايـد كفايت ميآنتشكيل داديد، به نظر شمااي دارودسته ميان رفقا د و يابيوقتي سيگاري را مي. است

تنها آرزويتان اين است کـه  . چگونه استبراي شما اهميتي ندارد كه افق دولت، اراده و شيوه مديريتي آن

ن تنهـا بزرگتـري  بدينگونه نـه . ماندگيهاي بزرگي هستنداينها عقب. چند گلوله شليك كنيدهاهمانند ياغي

زيـرا رهبريـت سـعي    . نماييـد سازيد بلكه براي ما نيز بزرگترين مشكل را ايجاد ميمعضل را براي خود مي

اوال . دهيـد انجام ميکه دستيابي به آن را ناممکن مي گرداند،دارد دولت ايجاد نمايد ولي شما هر چيزي 

آمـوزش  به امر توانيد نميت نيازدر صور. گريزيدقادر به انديشيدن نيستيد، از انديشه دولت و سياست مي

. امروز نشات خواهد گرفتهايارزشقدر هم از ندانستن هافرداات درخطر.اهميت دهيدخويش 

و بـدون آمـادگي   ناگهـاني دست به شورشهايي بسـيار  : کهدر تاريخ كردها يك ويژگي وجود دارد

اكنون هم آنهايي كه در صفوف هم. ردندگزنند و تمامي اين شورشها نيز به معضلي براي آنها مبدل ميمي

نشان از خود نيروي ايستادگي خطير سئوليت مطابق ماگر . خواهند همان بال را بر سر ما بياورندما هستند مي

البتـه كـه مـا ايـن را     . خـورديم اعضـايمان هـزار بـار شكسـت مـي     در نتيجه همين عملکردهاي داديم، نمي

بسـياري از رفقـا   . ومت نموديم و اين مقاومت ما هنـوز هـم ادامـه دارد   نپذيرفتيم، متناسب با توان خود مقا

شما نيز درواقع بدون جنگيـدن  . اندند مدتهاست كه دچار شكست شده نبيهنگام ارزيابي خود در واقع مي

خود براي جنگ به معنـاي قبـول   نشدن خويش و آماده نکردن عدم درك . ايدايد و شكست خوردهمرده

بـدون وجـود اراده، اسـتعدادها شـكوفا     . بـرد و اين نيز اراده را از بين مـي است ن كار از همان اواشکست 

مـن ايـن   پـيش روي  اكنون هم بزرگتـرين تـراژدي   هم. توانيد بجنگيدنمي،شوند و اگر شكوفا نشوندنمي

!گيرنمايد در جنگ بكار همه خودفريبي ميحال بيا و كسي را که اين. است

دربـاره  . دوقدم آنسوتر از خانه خويش بروند در صفوف مـا بسـيارند  ستند توانيزناني كه نم،بينيدمي

. قـرار داده اسـت  تنگنـا فشارهاي جامعه شما را بسيار تحت . پيوستن شما به صفوف مبارزه اعتراضي ندارم

مـن حتـي در ده سـالگي هـم     . ايـد هدف آن است كه بدانيد ما چنان سازماني نيستيم كه شما تصور نموده
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بهانـه  اگر مادرم هم مطابق خواسته من نباشد، بـرايم  . اي شديد با مادر خويش داشتمبودم كه مبارزهكسي 

نمـي  و چيـز چنـداني را   هسـتيد  شويد اما تنبل شما هم وارد مبارزه مي. گرددبراي جنگ محسوب مياي

رهبريت داشـته  بايد درك صحيحي از . قبول نخواهم كردچنين زني و چنين مردي راوجود من . آفرينند

،باشـند يـدن نهايت خدمت خواهم نمود اما اگر آنها هـم قـادر بـه جنگ   بي فروتن هستم، براي خلق . باشيد

آنهـا را  ،اربـابي، تنبلـي و دوروييهـاي خـويش پافشـاري كننـد      منش هـاي  اگر بر ليقبول خواهم كرد؛ و

. ايد اينها را قبول كنممادر خويش را هم قبول نكردم، چرا بلحظه اي وقتي حتي . نخواهم بخشيد

آنهـا كـه   . شخصي كه خواهان زندگي با من است قبل از هرچيز بايد بتوانـد جنگجـويي عـالي شـود    

.سـر برنـد  من بهاي توانند در نزديكي توانند آماده باشند تا جنگجويي عالي شوند حتي يك ثانيه نمينمي

را از چيزهـا  ايـن . بودن طبيعي برداريـد ييP.K.Kگرايي و نگرش خانوادهاقوالي مانند؛ديگر دست از 

و حتي تحت فرماندهي من زندگي و مبارزه ) رهبري(من حوزه خواهند در كجا آموختيد؟ كساني كه مي

سـاعته بـا كمـال پيـر داشـتيم، ولـي او تـا        ما تنها ديداري نيم. بايد برخي خصوصيات را كسب كنند،كنند

برخي بـه صـفوف مـا    . هستيمهايي رزمندگي هد چنين شاP.K.Kدر تاريخ . سرحد مرگ مقاومت کرد

نـه زنـان و نـه    . گيرنـد در درون سازمان جـاي مـي  خود نماكنند، همانند رفتار ميها آمده و همانند ارباب

افراد خويش احترام براي. توانند در صفوف حزب بمانندمردان با اين وضعيت خويش حتي يك روز نمي

و كار صحيح اين است و بايد لياقت الزم بـراي آن را نشـان داد  . تعالي نماييمخواهيم آنها را مو ميقائليم

ف اهـد اتناسـب بـا   مو جسارت و نيرويـي را كـه بخشـيديم قطعـا     يق ما داشته باشيدصحيحي از عالدرک

. نماييدارزيابي

مطابق توانيد بجنگيد و زندگي كنيد، حتي نميP.K.Kدر درون .ل داريدتوانيد آنگونه كه مينمي

ها هايتان شما را به حال خود رها كرده و همچون اعجوبهخانواده. ميل خود اسلحه ما را نيز به دست بگيريد

هسـتم  باشيد، شما را با اين احوالتان چه كنم؟ در برابر شما صبور کارا فايده و نااگر بي. پرورش داده است

اگر آموزش . استضروري براي شما بسيار آموزش . مي دهمآموزش شما اهميتبه و بيشتر از هر چيزي 

فرد كرد چرا ارزش ندارد، چرا كسـي بـه شـما سـالم نمـي     . قابل نگريستن نبودتانبود، حتي صورتنمي

و فشـرده  ايـن وضـعيت شـما تنهـا بـا يـك آمـوزش        . آورد؟ زيرا كسي شما را انسان به حسـاب نمـي  کند

و مد شده جديداً. وان براي شما پشيزي ارزش قائل شدتبدون اين نمي. امان قابل گذار استپيكارگري بي

نماييـد  خـود اطـالق   يي را برP.K.Kسازماني باشرف و حيثيت است، اگر صفت P.K.K: "گويندمي

كه وقتي نام خود را استغافليفردي به وضعيت نگرش شبيهاين " گرديدشما نيز باشرف و با حيثيت مي

P.K.Kتـوان  خود نميايبرP.K.Kنام انتخاب با . نمايدصور ميگذارد، خويش را پيغمبر تمحمد مي
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کرده مقاومت بزرگي P.K.K. سهيم شدP.K.Kتوان اينگونه در شرف و حيثيت بنابراين نمي. يي شد

توانيد مي،آن شويديار و ياور اگر شما نيز بر اين اساس . آوردارزشها را به دست ميفراوانو با رنجاست

بايد بتوانيد احساسات . است و بايد از آن گذار نمودمهرض اشتباه شما بر اين اساس . شويدP.K.Kاليق 

. خويش ايجاد نماييددر ي يو حساسيتها

اين وظيفه من گذاشت،آزاد خواهم بي نهايتاشتياق و پربدون شك محيط حزب را بسيار شفاف، 

بدون برطرف نمودن كراهتها، ساب آوريد و اين محيط را فرصتي در خور خود بحاما اجازه نداريد . است

در . کنيـد جـا خـويش   ي خلـق شـده  و روي ارزشـها بياييـد  نوع بيماريهاي خـويش  ها و همهماندگيعقب

، درون آن جـا خـوش   استبيمارستانيکحزب مي آيند و با اين گمان که بسياري از جاها صدها بيمار 

. توانند در آن رشد يابندميبلند پروازر آن پيكارگراني اي است كه ددر حاليكه محيط ما عرصه. اندنموده

را بارهـا بيـان   اين موارد رغم اينكه تمامي علي.و آزار مي گذارممحيط را شفاف خاطر است که به همين

از يك گوششان فرو رفته و از ديگري ،آنفراتر از كنند؛ حتي ترانه تصور مييک را آن ام، بسياري كرده

افتنـد و  آوريم، اين بار انسجام خود را از دست داده و از نا ميوقتي اندكي به آنها فشار مي.آيدبيرون مي

.فاقد جديت بوده و غافل هستنداندازهگردد كه تا چه اينگونه روشن مي

ارتـش و نيـروي گـريال تشـكيل     : "گوييـد مادامي كه آمديد تا فردي نظامي شـويد، مـادامي كـه مـي    

بايـد بخـوبي   مي گذارند، روزها همچون آب روان . آن را نشان دهيددر خور پس شخصيت" خواهيم داد

آييـد، شـما را بـه جنـگ     منتظر چه چيزي هستيد؟ وقتي از آمـوزش بـه تنـگ مـي    . از زمان استفاده نماييد

دشمن نيستيد و اعـالم  از عوامل . شخصيتي پوچ داريد. نيستندفرستيم ولي در آنجا هم قادر به پيشرفتمي

آوريد؟ جوانـاني بيسـت   هستيد، پس چرا مقتضيات اين را بجاي نميپيکار يد كه با جان و دل آماده كنمي

نماييد؟ نيروي كدام بيهوده از جان خويش استفاده ارزشاي نامطلوب و بيساله هستيد، چرا بايد به شيوه

درواقع بسياري از . لمه حرف بزنيد؟ حتي قادر نيستيد دو كکفاف استيك از شما كارهاي بسيار بزرگ 

مـي  P.K.Kبـه صـفوف   : "گوييـد مـي . دهـم من اين را به خوبي تشـخيص مـي  . شما نياز به رهايي داريد

شـيوه  . نمايـد از ما نگهـداري مـي  P.K.Kو خود را به محيط حزبي خواهيم رساند، به هر تقدير پيونديم

هماننـد  ،اگر كاري هم بـه مـا بدهنـد   بخشد وبه انسان زندگي ميهاي رايج انسانهاي متظاهر و عشيره گرا 

تواند جنگي به هيچ وجه نميينيست و سازمانچنين انقالبي يدر حاليكه سازمان" حمالها كار خواهيم كرد

. اينگونه باشد

، محيطچه اگر . ندارمخوابي راحت .نمي دانمخويش حق سيگار را يک حتي امکان کشيدن راحت 

دهد امـا اصـال   العاده به من نشان مياي فوقخلق عالقه. م راحت باشمتواننميمن راحتي هم باشد، محيط
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تنها يـك احسـاس   . زيرا حال و دغدغه من بسيار متفاوت است،توانم زماني را به آنها اختصاص دهمنمي

دانم كه حيات وابسته بـه  زيرا مي. دارم؛ آنهم احساس و درك جنگ و زندگي مطابق مقتضيات آن است

بدان معني است كـه مـن   ، آن، دوجهان را هم به من ببخشند، وقتي مجال مبارزه ايجاد نشاگر. همين است

مهـم صـرفاً  كنيد كه گويا اينچنان رفتار ميدر حاليکه . را درك كنيدمن خواهيد شما حتي نمي. اممرده

د بتوانيـد  در ايـن موضـوع بايـ   . و روحي تمامـا اشـتباه اسـت   رفتاري از نظر ،اين. تنها معضالت من هستند

تـرك شـما را بـه    هايآيا براي ياد دادن جديت به شما الزم است هر روز همانند افسر. جديت نشان دهيد

ايي توان،ترين كاراين روش صحيحي نيست، صحيح. و دو دفعه شما را به باد سيلي و ناسزا بگيرمنم خط ك

. راحت طلبي هم محسوب نمي شودمسئوليتي نيست و اين بي. انسان از راه اراده آزاد خويش استدرک

نمايـد،  را اينگونـه تلقـي مـي   مسـئله  كسي كه ايـن  . راحت طلبي ما تلقي مي کنندبسياري اين موضع ما را 

دارد، زيـرا نظـم مـا بسـيار قـويتر از نظـم ارتشـهاي        ترين بدي را در حق خـويش روا مـي  عاقبت نامطلوب

. ود نداردطلبي وجدر صفوف ما جايي براي راحت. بورژوازي است

از رفقايمـان در وظـايفي کـه بـه     وجود برخي ها در مورد موفقيت . چندان اميدبخش نيستيدشماها، 

تواننـد  و نمـي مـي دهنـد   پسندم زيرا بسيار خـويش را فريـب   بسياري را نمي. سپاريم نگراني داريمآنها مي

شان ضعيف اسـت و چنـان   جويانهمبه كار و احساسات انتقاشانميل. درك كنندتوأمان زندگي و مبارزه را 

اگر دشمن تا زير سـنگر آنهـا بيايـد، از نظـر     .براي يک سيگار سر خود را بر باد مي دهندغافل هستند كه 

درست و حسابي حرف كلمه چهار ما سه با توانند نمي. توانند آن را ببينندسياسي چنان كور هستند كه نمي

ام، هر گام مـن  بر زبان راندم و هنوز هم آنگونه٧٥سريعا سه کلمهظهورگامدر اولينمن در حاليكه .بزنند

تنها بـا دشـمن نخواهنـد جنگيـد بلكـه دسـتاوردهاي       به اميد آنها رها شود نه) انقالب ( اگر . آنگونه است

بوده و عمـر خـويش را بـه    مي باشند نيت شان هم پاكهمهدر حالي که . موجود را هم از بين خواهند برد

ذات و رويه است و ايـن در  اساسي راهکار گري مسئله سياست و نظاميدر اما ، انددادهختصاص ااين كار 

كنند اما براي چه كسي؟ در دنيا خلقي وجود ندارد كـه بيشـتر از مـا كـار     كردها كار مي.نهفته نيستآنها 

ن حـزب نيـز   رفقـاي مـا سـبب تـداوم ايـن وضـعيت در درو      . پيدا نمي شـود كند اما كسي فقيرتر از ما هم

اگر اين را تاييد نمايم بدان معني است كـه در درون حـزب بـه    . ن هستندآشوند و از من خواهان تاييد مي

،مسـتقر در كوهسـتانها  گرياليـي  در واحـدهاي  . اماجـازه داده هر کـس  زندگي مطابق ميل نوع بردگي و 

خـواهيم ايـن را   كنند و ما ميميزندگي بدون مبدأطلبانه و، راحتراكساني هستندكه بصورت بسيار ناكا

. تغيير دهيم

.گردديمان نگرش آن به مسئله کرد محسوبيو بنيستين کلمات آپوئيباشد که اوليم" کردستان مستعمره است":، جملهمقصود از سه کلمه٧٥
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P.K.Kجنبشي آزاديخواه است
و يـا  انـه كودكرفتارهـاي  توانم با نمي. نمايمو جنگي را اداره ميهستممن رهبر يك سازمان مبارزه

نمـايم،  حتي وقتي وضعيت شما را بـا عصـيان خـود در ده سـالگي مقايسـه مـي      . کنار بيايمخودفريبي شما 

مشاهده برخورد نوع شما دو رفتارهاي تحميلي در . هستندواپس گرايانهم كه حساسيتهاي شما بسياربينمي

اگـر دشـمن مـا را    "و يا " P.K.Kو يا گيرد ها بكار يا دشمن بايد ما را همچون برده: "گوييدميمي شود؛

سـازماني  P.K.Kيـرا  ز. پـذيريم مـا ايـن را نمـي   ." استفاده نمايـد ما و از بخرد P.K.Kنخريد پس بايد 

من . استفاده نمايدسوء تواند همانند دشمن از اعضاي خود پيكارجوست و نمييآزاديخواه است، سازمان

تنها هدفم اين است كه بدون شكست در برابر دشمن . دهمهمه تالش بخرج مياين،براي با حيثيت بودن

تقدير محيطي راحت وجود دارد، اگـر بميـريم   به هر : "گوييدمي. اين را از خود هم بپرسيد. زندگي نمايم

از . اينهـا اشـتباه هسـتند   ." نيز غمي نيست، اگر يك روز هم در اين شرف سهيم گرديم بـراي مـا كافيسـت   

چيز مسئله تنها شما نيستيد، خود را همه. رهايي و چگونگي رسيدنتان به اهداف ميليونها انسان سخن بگوييد

صرفا براي تمامي اين نگرانيهايتان . و زندگي خويش هستيد، مطالباتقنگران سرنوشت، حقو. پنداريدمي

نزد چه كسي وجود دارد؟ نگران باشد؟ در مورد حزب و تاريخ پس بايد چه کسي . خودتان استشخص 

گـويم قبـول دارم امـا    من هم مياند؛نزد ما فرستادهجان، شما را همچون باليي ،تان و دشمنخانواده

اگر با اين . بايد داشتن يک شخصيت پيكارجوي آزاديخواه را اليق خود بدانيد. ما را بدانيدقوانين ستي باي

را امکاناتمن خود نيز هر روز همه.خواهيم کرديهمه نوع خدمتبه شما ،شرط در صفوف ما باقي بمانيد

، حتي اگر چشـم  نيدعمل نکو مطابق مقتضيات كار بگيريدرا به بازي مهم اما اگر اين . ارائه خواهم نمود

اين است، هيچ كس اجازه P.K.K. و دورتان خواهم انداختاز حدقه بيرونتان مي آورممن هم باشيد، 

اي داشـته باشـيد کـه    طلبانهو مهمتر اينكه چنان رفتار راحتنمايدرا درك P.K.Kندارد به نوعي ديگر 

. خويش كار كنيد و يا نكنيدتوانيد مطابق ميلداراي ارتش و جبهه است، پس ميP.K.Kانگار 

هاي کمدي"دشمن اين را . را نيز اعالم كرديم٧٦پارلمان. شوندهاي بسياري ايجاد ميامكانات و مقام

خواهد اينهـا را همچـون   البته كه دشمن مي" دولت نيز اعالم كردند: "گويددشمن مي. نامدمي" اول و دوم

امـا  شـوند،  خواهـد كـرد تـا ايـن فعاليتهـاي مـا كمـدي        دو كمدي تلقي نمايد و همه نوع تالش را صرف 

به مثابه بلكه بايد آنرا ،آنرا كمدي نماييمبه دست خود نيز اين نيست كه است كه برعهده ما هم اي وظيفه

Kongreya Neteviyaد کردهاست که بعدها به يپارلمان در تبعParlemana Kurden Derweyi Welat(P.K.D.W)مقصود ٧٦

Kurdistan(K.N.K)گنجدين مجال نميمخصوص دارد که در ااي پيشينهز ين تشکل نيا. ر نام دادييکردستان تغيکنگره مل.
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هاي روزانه ما نباشـد، آنهـا   اما آيا اگر پشتيباني. تحقق بخشيمنترين اقدام تاريخ ماترين و با شرفباشكوه

ترسم كـه  ادامه دهند؟ ميي موجود جاي مي گيرند، خواهند توانست به زندگي خويش ادهاكه در اين نه

داند كه چگونه تفسيري اشتباه از اين ارزشها ـ كه با دسترنجي  يعني كسي چه مي. اين را نيز درك ننمايند

آن را بـه  كـه دشـمن   تبـديل شـود  كمدي يک و به عاقبتي دچار سازند كه به بکنند ـ اندعظيم ايجاد شده

تبديل نشدن برايبايد . به همين دليل بايد حق اين نهادها را ادا نماييد. اين استاز ها نگراني. گيردتمسخر 

.، در اين كار موفقيت به دست آوريدزنندهكمدييک اين فعاليتها به 

ستم د تحتافراامروزه !نمودندستم برخورد ميچگونه با ما يعني كردها و يا افراد تحت، دشمنانقبال

نماينـد و آن را آنگونـه   و به هيچ وجه انسـان محسـوب نمـي   مي گيرندها كردها را به باد بيشترين سخرهو 

اقداماتم را آغاز رهايي از اين شرم، براي من . گردداين سبب ايجاد شرمي عظيم ميکهنمايند ارزيابي مي

بزرگ است، اعتبار دارد، P.K.Kبه هر تقدير : "گوييدو مينمي کنيد البته شما هم اين را درك . کردم

مـن وضـعيت را هماننـد شـما     " لرزد و هركس براي آن احترام قائـل اسـت  هركس در برابر آن بر خود مي

بالند و چشمشان به غير از به بزرگي پدر و مادر خود ميشباهت داريد که ها برخي از بچهبه شما . بينمنمي

درواقـع  . است٧٧نيز اندكي عاطفي و شوونيستيP.K.Kه نگرش شما به شيو. بيندرا نميديگريآن چيز

. خواهيد آنگونه ببينيدمي،يي وجود ندارد، اما چون كودكي بسيار ناتوان و بيچاره هستيدP.K.Kچنان 

؟ چـرا  دريابيدي واقعي را P.K.Kچرا نبايد ماهيت . ي واقعي را از من بپرسيدP.K.Kبياييد و ماهيت 

خويش تفسير نماييد؟ ) ذهني(و عاطفي بودن كودكانه و مطابق نيتهاي سوبژكتيو پافشاري را با بايد حقايق

و بـر آن  باشيدكه بسيار واقعگرا ضروري استاز هر زاويه كه بنگريد. اين برخوردهاي شما اشتباه هستند

.شما غير از اين چاره ديگري نداريد. شويداساس مبارز 

به . عمل کنيداما ديگر بايد بتوانيد مطابق قوانين جنگ ،ندارمحرفي زه در مورد شركت شما در مبار

توانيـد چيزهـاي بسـياري    نيـز مـي  بـا تجربـه   از رفقاي .خود بپردازيدآموزش به روز همين سبب بايد شبانه

بـازي  و با يكديگر رفيـق مي گيريدكنيم، امورات را به تمسخروقتي شما را به حال خود رها مي. بياموزيد

كـه  بـراي شـما بـاقي نمانـده     زماني .تلف کنيددر حاليكه نبايد حتي يك ساعت خود را بيهوده . کنيدمي

اين در حاليست كه شـما را بـراي آن   . با جنگي شديد رودر رو هستيد. استفاده كنيدامکانات وار از تجمل

يد چنين سرآغازهايي رقم زده هر روز با. فرستيم تا برويد و بميريد، از شما انتظار پيروزي داريمجنگ نمي

نماييم، اگـر شـما   و حيات را براي شما معنادار ميمي بخشيم همانگونه كه ما اشتياق، اميد و روحيه . شوند

" كـوال شـوو  ين"ن عنـوان از نـام   يـ ا. گـر ملتهاسـت  يخته با نفرت از ديو نامعقول آميافراطيپرستملتيزم به معنيشوون. نامعقوليه از طرفداريکنا٧٧

.دالنه به ناپلئون نامدار بودچون و چرا و سادهيبيسرباز ناپلئون گرفته شده است كه از جهت سرسپردگ
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چرا . روحيه، اشتياق و محبت باشيدسرچشمه نيز اندكي باحيثيت باشيد، بايد براي اطرافيان خويش اينچنين 

و خودپرستي معقـول  گراييهمه فردآيا اين. فه درك نماييدهميشه سعي داريد مواردي را بصورت يکطر

نيز ضعيف و شماو روحيهعاليق . دهيدرواج ميمحيط خويشجسارتي و بينوايي را در است؟ بدبيني، بي

. بخشيدو به دشمن نيرو ميمي کنيد شما با اين مواضع خويش سازمان را تهديد . استنامنسجم 

مـن نيـز يـك انسـان     . قاطعيت اراده و برتري روحيه ببخشـم ،و انسانيتمن سعي دارم به تمامي ملت 

. و هماننـد شـما يـك مبـارزم    هسـتم  مسئول در يک وظيفه معينمن نيز. هستم و هيچ تفاوتي با شما ندارم

و دورويـي  مـي دهيـد  توانم در برابر حقايق خويش را فريـب ي حقايق هستم، نميناچار از درك اينگونه

شايد اصـال متوجـه ايـن هـم     ! نماييدكه شما خويش را بسيار فريب داده و بسيار دورويي ميدر حالي. نمايم

و بر همان اساس هم خـود  شکل داده شده استدروغاي است كه بر اساس زيرا جامعه ما جامعه. نيستيد

يگر را همه همد. ها، شيوه موجود در جامعه ماستگودروغ دروغها و دروغگوترين دروغ. بردرا از بين مي

باشـد، بـراي   عمل فرد جسور كسي است كه مرد . ديگر بايد دست از اين مواضع برداشت. دهندفريب مي

اگر در برابر يـك  . تدارك ديد و تالش بسياري به خرج دادامکاناتي شد بايد سالها عمل اينكه بتوان مرد 

. شـوم برابرشان ظاهر نميو درمي فرستمبر خود لعنت آنگاه دشمن ضعيف و بيمار باشم، ختي دوست و 

همچون شـما  ساده روستايي فرد من حتي در برابر يك . شويدها در برابر ما ظاهر مياما شما همچون مرده

در وخـيم  تـوان بـا اوضـاعي اينچنـين     توان با دشمن رو در رو شد، نمـي با اين ضعفها نمي. شومظاهر نمي

در حاليكـه اينهـا اوضـاعي    . شـمريد نها را طبيعـي مـي  ي اياما شما همه. هاي باالي حزبي جاي گرفترتبه

بايـد فـورا   کـرده شما نصيب و موارد زشتي است كه دشمن مخوفآور هستند، بردگيپراشكال و تاسف

. اين اوضاع را پشت سر بگذاريد

يـد  اگر اينها را ندان. و رفتارهاي بزرگي پيشه نماييدباشيد قطعا بايد بياموزيد كه انديشه بزرگي داشته 

لـزوم آمـوختن آن را نيـز    بلکـه  داننـد،  آن را نمـي نه تنها برخي . بكنيداحساس نياز آموختن آن براي بايد 

اي نـابود كننـده حمـالت    دشمن من به شيوه. همه به خود زيان برسانيمحق نداريم اين. كننداحساس نمي

البته كه خـواهيم آموخـت و   نيز همين براي . ما نيز مجبوريم اندکي بزرگ باشيم. دهدميصورت بزرگي 

خـود را چنـان پـرورش خواهيـد داد كـه بتوانيـد دشـمن را        . عالي آموزش خـواهيم داد شکلي خود را به 

،شـود نياوردم، پس كسي كه به صـفوف مـا وارد مـي   رزهابمن شما را به اجبار به صفوف م. شكست دهيد

. اند كه الزم است اندكي حساب پس دهـد بايد بد،انسان اگر در مزار هم باشد. داند كه چگونه بجنگدمي

تواند از من حساب در صورت مردن و يا اقامت در كوهستانها كسي نمي: "اين اشتباه است كه كسي بگويد

بايد در صورت لزوم . اصطالح صحيحي استاينکه مي گويند در روز محشر حسابرسي مي کنند، " بپرسد
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بـه  چنان شما را فاقد ادعا و حساب و كتاب نمـوده كـه   دشمن . قادر باشيد در محشر نيز حساب پس دهيد

من اين مواضع ." خواهي مرتكب شو، كسي از تو حساب نخواهد پرسيدهر خطايي كه مي: "گوييدميخود 

بـراي  . حمل نمايمتهايتان را ماندگيمجبور نيستم كه اين عقب. كنم و بايد پشت سر بگذاريدرا قبول نمي

در غيـر ايـن  . براي آن است كه براساس اصولي كه گفتم پيشرفت نماينـد ،اما اين،رفقا احترام قائل هستم

. بايـد خشـم مـرا درك كنيـد    . كنمترين شخص دنيا هستم و به چيزي توجه نميصورت بدانيد که خشك

موجـود مـن در چـارچوب    برخوردهـاي  . انتظار هم نداشته باشيد که به نوعي ديگر به من نزديـك شـويد  

مطابق اين معيارها باشد تا به آخر در زندگي فرد نيز اگر . و مطابق معيارهاي سازمان استبنيادهاي سياسي

ايـن تيـپ انسـاني خودفريـب     P.K.Kدر . م رانـد يبا وي سهيم خواهيم بود، اگر نباشد او را بيرون خواه

از سـتيم كـه   مجبـور ه . جـايي ندارنـد  در آن فايده هم نيت اما بيافراد صاف، پاك. تواند زندگي كندنمي

P.K.K محافظت نماييميك سازمان جنگجوي نيرومند به مثابه.

هاي فعاليتي ما همچنين بسياري از حوزه.مشاهده مي شودكفايتيهاي بزرگي بي در برخوردهاي شما 

هشياري حساسيت و نوعي از همانگونه كه قبال هم گفتم . اند شيوه و رويه موجود را كسب نمايندنتوانسته

. گـويم چيز در كجاست و چيست و نتايج آنرا هم باز ميدهند كه چهكه تقريبا به من نشان ميرمبرخوردا

اگر پايبندي و احترامي داشته باشـيد، خـود را   . شومدانيد كه در اين موضوع به آساني دچار اشتباه نميمي

ضـروري  امـر شـده و   و سعي كنيد گام به گام به چيزي برسـيد كـه بـه آن    بسنجيد ها مطابق اين حساسيت

.دانسته شود

. دهـم و جنگجويي در آن تعريفي آشكار به دسـت مـي  P.K.Kدر موضوع چگونگي عضويت در 

از دنياي دروني انسانها متهم ياطالعبي فرهنگي و مرا به بي. شناسمبه غير از اين معياري را به رسميت نمي

هيچ شخصي به . شناسدمن نه خلق و نه انسان را نميكسي به اندازه. اينها ارزيابيهاي نادرستي هستند. نكنيد

هسـتيم، در پـي انسـاني كـه اليـق      انسان آزادما در پي .درگير نيستانسانيت و انسان مسئله اندازه من با 

چهـل سـال   ! کـنم با چنين انسانهايي چـه  . گريزيمفايده مياز انسان منفور منحط و بي. زندگي كردن باشد

واپس گرايانـه  و با انسانها و مناسبات انساني کنيد اينها وابسته به توانيد مرا نمي. ريزمگاست كه از اينها مي

بر اين اساس آغـاز  راانقالب،آغازدر. انقالب استنکردن دليل قبول زيرا اين خود تنها. همنشين سازيد

اينها بينان م تا با انقالب گريزم و خواستآماده نيستم، از اين روابط مييدنياي روابطبراي چنينمن . نمودم

به شما التمـاس نكـردم   . حال تمامي اينها را تحقق بخشيدم، رهبريت اين است؛و از نو بسازمفرو پاشيم را 

مـن  . اين شماييد كه بـا جسـارت نـزد مـا آمديـد پـس بايـد مـا را درك كنيـد         . كه نزد اين رهبريت بياييد

توانم رهبريتي همانند ژاندارمها را هـم پيشـه   و نميباشم عشيره رييس توانم رهبري همانند پدر شما و نمي
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. زيرا اين شـماييد كـه طالـب ايـن كـار هسـتيد      . رهبري را بياموزيدهاي عملکرد بايد داستان و شيوه . كنم

اهتمام بايد وارد، و چه داوطلبي تازهسالها ميان ماست چه رفيقي که . گويماميداورم همه بدانند كه چه مي

.نياندازدمغلطهدر و خويش را دندهد تا سرآغازي نيرومند را رقم زرج بزرگي به خ

. پايان دهيدها بايد به اين فريب . خشمگين مي شوم،نمايداز انساني كه سعي بر فريب خود و من مي

اساس شايد در هر جاي ديگر سود . من باقي خواهد ماندنتيجه هر کارم همچو سودي براي فکر نکنيد که 

. مانـد باقي نمـي پاداشچه مثبت و چه منفي بدون صورت گيرد، هر كاري كه P.K.Kاما در د،کار باش

عـوض آن  و در همـان لحظـه   دنيک باشد، نيک هستيد، اگـر بـد باشـد بـد هسـتي     مي کنيد اگر كاري كه 

و به محك آزمايش مي گردد محيط ما محيط شفافي است كه همه چيز در آن سنجيده .دريافت مي کنيد

اسـتثنا  خصـوص در اين . در اين موضوعات نبايد خود را در نيات سوبژكتيو غرق نماييد. شودشته ميگذا

برخوردي ابژكتيو بـا تمـامي رفقـا    ما روزانه . هم وجود ندارد، درسهايي وجود دارند كه همه بايد بياموزند

شدن و شيوه نزديك لو، اصهابرخورد. باشدشخصي بسيار نزديك و يا بسيار دور چنان نيست که . داريم

و رد مشي رهبري قرار داو در خطاستهركس بتواند نماد اين باشد او شخصيتي حزبي.آشکار استبه ما 

ايجـاد  نـامقبول اسـت و   بـازي  به ما و رفيـق متفاوت تر عالقه نوع . پايبندي بر اين اساس است. مبارز است

چيـز دورويـي و فريـب    غير از اين همـه .اشدقاعده اصلي مي بمعيارهاي سياسي و سازماني مطابق زندگي 

. است

ابتدا بايد . قطعا سعي كنيد نه تنها با احساسات بلكه با حقايق اساسي سياسي و سازماني زندگي نماييد

زيرا جنگ بسيار شديد بوده ونيازمند انساني است . به اندازه نان و آب به اين نياز داريد. اين امر تحقق يابد

امـا جنـگ تنهـا بـا مـن بـه پيـروزي        فعاليت مي کـنم من . آن شودجرايشته و موفق به ارا داآنكه توان 

ديروز معاون وزير امور خارجه آمريكـا  . جنگ بر من بسيار خطرناك استمتکي ساختنصرفاً. رسدنمي

اينهـا شكسـت   ) هشـت پـا  (سر مار در دمشق است، بدون لـه كـردن سـر اختـاپوس    : "گفتدر مورد من مي

دهد كه در واقع از اپراسيونها و قطع كـردن برخـي بـازوان و پاهـا در     اين عبارت نشان مي" ردنخواهند خو

وقتـي بـازوان اختـاپوس را    . و مجددا آنـرا ايجـاد خواهـد نمـود    ردزيرا سر وجود دا. اندميهن نااميد گشته

روز بـر فشـارها   و هـر  " آوردچنـگ  بايد سر آن را به "گويند به همين سبب مي. رويندبري، مجددا ميمي

شما . زيرا اگر توجه كنيد بازوان اختاپوس بازوان محكمي نيستند. كنندافزوده و توطئه پي توطئه طرح مي

را اسـاس كـار قـرار    وابسـته بـه يـک نفـر    هنوز هم جنگجـويي  .آورندنميبحساب را حتي يك بازو هم 

توجه به بـود و  به من باشد، نبايد با جنگ نبايد تنها وابسته. اين براي من نيز خطري بزرگ است. دهندمي

. اين بسيار مهم است. من بلكه در چارچوب قوانين خويش پيش رودنبود 
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امـا  کـرد،  خواهم عمل کرده ام، عمل تا به امروز چهحتي بهتر از آن. من باز هم خدمت خواهم كرد

در اين موضـوع هـم   . يدمشي بپرسيد و بياموزشما هم از خود درباره ماهيت جنگجويي در درون اين خط

با تكيه بر .زندگي شما به لحاظ شخصي استبايد امتيازي قائل نشويد، زيرا چيزي كه موضوع بحث است 

من در چـارچوب  اييبا تكيه بر توان. نيروي من زندگي اشتباه را پيشه نكنيد و زمان خود را نيز هدر ندهيد

در زندگي مـن  . من طرفدار چنين حياتي هستم. نيد، نيرومند و غني زندگي كانهبنيادهاي صحيح شرافتمند

از روز .شرف، شكوه و غناي مادي و معنوي است:جايي ندارد، هر چه هستناتواني، بيچارگي و بينوايي 

.بکنمتوانم مياقدامي حياتي اينگونه نباشيد، من چه حصول اما اگر شما قادر به گونه بوده؛اول تابحال اين

. ر هستيدكه گناهكاييداين شما

و مهمتـر از آن هـم   فـرا گيريـد   کـار را هايمان بايد اصول مشاركت و آغازنتيجتا از تمامي اين گفته

از شـما قطعـا انتظـار پيشـرفتي بـر ايـن       . و بدان عمل نماييدداشته باشيد لحظه به لحظه درك عميقي از آن 

حتي مشـاركتي  . فا خواهند كردهمچنين تمامي كادرهاي ما بر اين اساس نقش خويش را اي. اساس داريم

. معمولي نيز در اين چارچوب به سرعت در مسير يك پيشرفت قرار خواهد گرفت

١٩٩٥آوريل ١٩
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فصل دوازدهم

خودسازي حزبي كليد طاليي پيروزي است
و منابع ئاليست است و بدون توجه به زندگيتاريخ هميشه براي مبارزات برحق نيازمند انسانهاي ايده

هركس چين باشد عامل پيشروي، پيـروزي و  . نمايدئال ميروزانه، امر به نوعي زندگي مملو از اميد و ايده

توانند خويش را از ترين دعاوي نيز نميبدون پيشاهنگي با چنين خصوصياتي، حتي برحق. گرددرهايي مي

سـاز  از واقعيـت هـاي آموزنـده و تحـول    بنابراين تا به آخر بايـد . محو شدن از صحنه تاريخ رهايي بخشند

به مثابه اولين كار تاثيرات واپس گرايانه و بنيان برانداز زندگي سـنتي  . محيط ما در زندگي استفاده نماييد

. از تمامي اشکال ديگر زنـدگي ارزشـمندتر اسـت   P.K.Kانقالبيگري موجود در محيط . را از بين ببريد

.ك خواهيد كرد كه تا چه اندازه نيازمند كادرهاي تاثيرگذار هستيماگر به حقيقت اين امر پي ببريد، در

انقالبيون تركيه نيز قطعا به ميزاني كه بتوانند جوابگوي مسئله كادر و شخصيت باشند، قادر به تحقـق  

ها را بجاي مي آوريم و مسئله شخصـيت را در اينجـا   ما نيز اين فعاليت. بخشيدن انجام انقالب خواهند بود

را P.K.Kپيروزي بـزرگ در  . چيز براي ما الزم است، اين استچيزي كه بيشتر از همه. كنيمميبررسي

اكنـون چيـزي كـه تمـامي     هـم . مديون صبر و اصراري عظيم هستيم كـه در ايـن موضـوع نشـان داده شـد     

م اين را به تناسبي كه توان تداو. نمايد، تفكري است كه در درون حزب جريان داردرويدادها را تعيين مي

جا آنها كه از اين زندگي گريختند، هميشه و در همه. نشان داديم، قادر گشتيم اين پيشرفتها را ايجاد کنيم

شكست خوردند، اما آنها كه بر داشتن چنين زندگي پافشاري نمودند و آنها كه با ادعا و اصراري بـزرگ  

. ادنـد، تـوان پيـروزي را بـه دسـت آوردنـد      هـا راه ند اين زندگي را پيشه كردند و آنها كه به بـي كفـايتي  

اگر شجاع، داوطلب و فـداكار باشـيد، بايـد ايـن مهـم      . اميدوارم اين را همانگونه كه هست ارزيابي نماييد

.چيز به اين امر نيازمنديمبيشتر از همه. منجر به كسب شخصيت مبارز گردد

حتي گروهي كوچك هم در . تندما شديدا نيازمند انسانهايي هستيم كه در وظايف خويش موفق هس

قطعا بايد بر اين اساس از ايـن شـانس و فرصـت اسـتفاده     . تواند پيروزي كسب نمايددرون يك تجمع مي

كسـي  . ي برداشتن مهمترين گام تاريخي هسـتيد وقتي اظهار آمادگي نموديد، بدانيد كه در آستانه. نماييد

واهد نقشي ايفا نمايد، بايـد بتوانـد از ايـن نظـر آمـاده      خكه از ميان شما اعتماد به نفس بزرگي داشته و مي

. امروزه در نظام راه زندگي بسـته شـده اسـت   . شوددر غير اين صورت راه زندگي ايده آل بسته مي. باشد

بينند كه جمهوري تركيه از نظر انديشه و اعتمـاد بـه   همه مي. گويند كه نظام تماما نابود شده استهمه مي

اقدمات عملي انقالبي نيز . ال نابودي آن نيز ديگر بسته به اقدامات عملي انقالبي را استپايان رسيده و عم
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و ) جـايگزين (زندگي نوين بر اين اساس ايجاد خواهد شد و به مثابـه آلترنـاتيو   . دهندمبارزان صورت مي

ر نيـز بـه دسـت    نمايندگي اين ام. اي نوين در برابر زندگي فروپاشيده، خويش را ثابت خواهد نمودمرحله

شجاعت به . مصر بودنتان، باز يافتن تان و دستيابي شما به پيروزي، به اين معني است. مبارزان خواهند بود

.معني دستيابي به اين معني و توان تمثيل گري آن است

مانده است؛ فاقد روح است، حتي در ميان شما كساني وجود دارند كه سطح فرهنگي آنها بسيار عقب

و در وضعيتي هستند كه تمامـا بايـد آنهـا را    " برسانيم هرچه بادابادP.K.Kخود را به صفوف : "گويندمي

را آلوده نماييـد و سـطح پيشـرفت آنـرا تضـعيف      P.K.Kتوانند هايي نميچنين شخصيت. رهايي بخشيد

شـد  در امـورات مشـاركت نمايـد و قـادر با    P.K.Kهركس قطعا بايد بتواند مطـابق روح و شـغل   . نمايند

بازانـه بـه هـيچ وجـه     گرا و رفيقـ خانوادهبرخوردهاي بسيار واپس گرايانه و فئودال. سرآغازي را رقم زند

گيرند، همانگونه كه از مـا رويـي   ـ سياسي ما را اساس نميآنها كه واقعيت ايدئولوژيك. قابل قبول نيستند

اي نيسـت  عرصهP.K.K. دن برهانندنخواهند ديد، همانگونه نيز نخواهند توانست خويش را از تصفيه ش

هايي است كه حزب انسانP.K.K. كه تيپهاي كور، لنگ، برده و بحران زده بتوانند در آن زندگي كنند

جـاي انسـانهايي اسـت كـه قطعـا اشـکال       P.K.K. دانند چگونه بر دشمن حمله برند و پيشروي نمايندمي

حزب مـا  . نمايندآن روابطي حيات بخش را مطرح ميروابط ارتجاعي اجتماعي را نابود مي کنند و بجاي 

توانند پيش تواند جاي آن عده باشد كه در زندگي دچار شکست شده اند؛ به تنهايي نميبه هيچ وجه نمي

. روند، و همچو باري، با اتكا بر ما پيش روند

يح فـرا  ي صـح را قطعـا بـه شـيوه   P.K.Kبطور عام بايد تعريف حزب و بطور خاص معناي تاريخي 

بـودم، بجـاي خـورد و خـوراك و تـنفس اينهـا را       اگر من نيازمند آموختن ايـن موضـوعات مـي   . بگيريد

از فقدان روح آنهـا در  . هاي ما روابط فردگرايي مي چريدگويند كه در مديريتهنوز هم مي. آموختممي

داشـتن وضـعيتي بسـيار    گويم كه برخورد اينچنين با مـا بـه معنـي    آشكارا مي. كنندمشاركت نيز بحث مي

چيز و ما در محيطي كه اختيار هيچ کاري در دست ما نبود و تقريبا همه. سطحي، فاقد تعادل و احترام است

همه كس عليه ما بود، براي ايجاد رابطه با يك انسان و يك دوست و يا رسيدن به يك سخن راسـتين، بـا   

وقتي آشکار اسـت كـه ايـن بـه چـه      . صورت داديمها تالش بي وقفه، هزار زحمت، اولين اقدام را با سال

ايـد، اينکـه هنـوز از خـود     معناست، اينكه هنوز هم به صورت الزم تصميم بـه خودسـازي حزبـي نگرفتـه    

ايد كه خودسازي حزبي به چه معناست و همچنين کسب نکردن سطحي سياسـي و ايـدئولوژيك   نپرسيده

توانيم ميد و شانسي براي حيات نداشته و حتي نميدر شخصيت به معني اصرار بر شخصيتي است كه هيچ ا

مانده و فردي هم بناميم، همچنين به معني تبذير امكانات تكوين حزبي است كه با هـزار  آن را بسيار عقب
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تـان  هيچكدام از شما نيز حق تباه کردن آن را نداريد، ناچاريد کـه عقـل  . ايمسختي آن را به دست آورده

!سرجايش باشد

آنهـا كـه خصوصـيات    . موفق به خودسازي حزبي نمي شوند، قادر بـه حيـات نخواهنـد بـود    آنها كه 

. توانند در صفوف ما جايي داشته باشندنمايند نمياساسي خودسازي حزبي را در درون خويش ايجاد نمي

مشي و همانند عامل طرف مقابـل  اي، شخصيتي خارج از خطاگر جاي بگيرند نيز بعنوان عضوي غيرطبقه

نيـت پـاك آنهـا هرچـه     . ها ديـر يـا زود دچـار شكسـت خواهنـد شـد      آن شخصيت. خواهند بود) شمند(

خواهد باشد، برخورد آنها كـه سالهاسـت قـادر بـه خودسـازي حزبـي نيسـتند و در كنـار آن برخـورد          مي

واردي كه خودسازي حزبي را اينچنين کوچک مي شـمارند، برخـوردي غيرقابـل گذشـت     داوطلبان تازه

براي ما معيارهـاي  . دهيمجنبشي هستيم كه خودسازي حزبي را قبل از هرچيز در اولويت قرار ميما. است

اگـر  . ما تاكنون با اين معيارها پيشرفت نموديم. خودسازي حزبي مهمتر از آب و نان و حتي اکسيژن است

اييد، هـزاران بـار   طلبي، فقدان روح و تنبلي خود بنمداديم كه خودسازي حزبي را قرباني راحتاجازه مي

پيوندند، در اين موضوع نبايد خويش را به همه و حتي داوطلباني كه تازه به صفوف ما مي. شديمنابود مي

هـيچ معيـاري   . را درك كرده و عميقـا آن را فهميـد  P.K.Kدر اين مقطع بايد معيارهاي . مغلطه بيندازند

آنها كه خود را خـارج از معيارهـاي   . از آن باشدتر تواند ارزشمندتر از معيارها حزب بوده و ضرورينمي

رسـاني  تواننـد فراتـر از بزرگتـرين زيـان    كم تباه مي سازند، نميحزبي مي بينند، آنها كه آن معيارها را كم

رغم داشتن خصوصـيات  مانده باشد، عليكساني كه جنبه هاي حزبي آنها عقب. بيانگر چيز ديگري باشند

. ترين ضرررسان به حزب مي باشندفراوان ديگر، مسلماً بزرگ

. گذردامروزه راه آنها كه صادقانه مدعي آزاديخواهي هستند، از شاه راه خودسازي حزبي صحيح مي

سـنگ  . تواند در خور پديـده آزادي باشـد  هيچ معياري به اندازه معيار صحيح داشتن شخصيت حزبي نمي

زان ملـي بـودن، طبقـاتي بـودن، سياسـي و      ميـ . محك شما نيز وضعيت شما در امر خودسازي حزبي است

مشاركت : سازماني بودن شما بستگي به جوابهايي دارد كه به اين قبيل پرسشهاي پرسيده شده مي دهيد که

تـرين مسـئله   اكنـون نيـز اساسـي   شما در امورات حزبي و پيروي از معيارهاي حزبي تا چه ميزان است؟ هم

P.K.Kفي مبارزاني است كـه از موجوديـت خـويش آگـاهي     ماندگي مفرط و ضعف کمي و کي، عقب

ـ سازماني و ـ سياسي حزب و همچنين در زندگي عمليمشي ايدئولوژيكمشاركت ناقص در خط. ندارند

آنهـا كـه   . تـرين بيمـاري اسـت   ماندگيها در درون حزب اساسيدر پيش گرفتن مواضع دلبخواهي و عقب

آنها كه براي رسيدن به شخصيت حزبي تالشـي آزادانـه،   كنند،حزب را به ابزاري براي خويش تبديل مي

اي بـراي شخصـيت ناکارآمـد،    خواهند حزب را بـه پلـه  خالق و با اصالت به خرج نمي دهند، آنها که مي
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روح خويش تبديل کنند، وقتي روزشان فرا برسد قادر نخواهنـد بـود خـويش را از    فرسوده، فنا شده و بي

آنها كه اين . به معني برگزيدگي، شفافيت، اراده و مديريت كلكتيو استحزب . شدن رهايي بخشندتصفيه

گري روستايي و خصوصياتي مانند كنند كه مي توانند حيلهكنند، اگر تصور ميخصوصيات را كسب نمي

من اينهـا را  . خورندناکارآمدي و فرسودگي خويش را با تكيه بر حزب ادامه دهند، به طور حتم فريب مي

تاکنون بسيار با اينها جنگيدم و همانگونه كه نشان دادم موضع بسـياري از آنهـا بـه    . شناسمميبسيا رخوب

.دانيم كه در برابر اينها چه رفتاري داشته باشيمچه معني است، همانگونه نيز مي

. گيـريم ما تمامي نيروي خويش را از خودسـازي حزبـي و زنـدگي حزبـي همچـو يـک عضـو، مـي        

. خواهنـد نيـروي خـويش را دقيقـا از مـوردي بـرعكس بگيرنـد       زب ما بسـياري مـي  اكنون در درون حهم

ايـن  . اي خـويش زنـدگي نماينـد   خواهند با تابع نمودن حزب ما به خودخواهي ما و تفسـيرهاي سـليقه  مي

مانـدگي اصـرار   آنها كه بر عقب. خودسازي حزبي نيست، به نوعي جنگ در برابر خودسازي حزبي است

. جنگنـد گيرند، در برابر رهبري حزب مـي كه خودسازي حزبي صحيحي را در پيش نميورزند و آنهامي

ورزنـد،  طلبي ابرام مـي آنها كه پيروزي بزرگي را نشان نداده و بر ركود، رها نمودن به حال خود و راحت

با توجه به اينكه موضوع حزب موضـوعي اساسـي اسـت، بايـد در ايـن      . در حال جنگ با رهبريت هستند

. وع به شفافيت دست يافتموض

بايد بدانيد كه با هيچ تـوجيهي  . جنگد نه در برابر حزببايد بتوانيد انساني شويد كه در راه حزب مي

موانـع داخلـي، موانـع    "آنهـا كـه مـواردي نظيـر     . توان اين را نشان داد و تحريف نمـود به نوعي ديگر نمي

اي براي عدم خودسازي حزبي قرار را بهانه" ثير اشخاصخارجي، بنياد طبقاتي، شيوه رفتارهاي خانواده و تا

جويي براي بجاي نياوردن خودسـازي حزبـي را در يـک    توان بهانهمي. خورنددهند، تماما شكست ميمي

اين اشخاص بايد در زمينه سبب هاي عدم خودسازي حزبي و شکست در اين . كلمه برخوردي پست ناميد

جهـت  . دهند، در غير اين صورت بايد صفوف حزب را تـرك نماينـد  كار خود را مودر باز خواست قرار

برخي از . نمايدخودسازي حزبي تنها برداشتن چند گام با استفاده از اين همه امكانات آموزشي كفايت مي

ايم، تبعيت نکردن از امـر خودسـازي حزبـي را بـه صـورت رفتـاري لجونانـه        شان نمودهتيپهايي كه تحليل

. بينيم كه عاقبت اين تيپها چيسـت مي. كنند كه انگار اين يك فضيلت استان برخورد ميچن. انددرآورده

ايـن  . نماييدترين زندگي از نظر شما زندگي حياتي است كه در آن معيارهاي حزبي را رعايت نميراحت

.دهندبدان معني است كه چيزي را كه موجب شکست است آن را اساس كار قرار مي

آنـان  . زماندهي نشده باشند قادر نخواهند بود در هيچ جنگي پيروزي به دست آورنـد آنها كه تابع سا

شوند، قادر بـه شـکرت هـيچ جنگـي     كه دغدغه انسانها را ندارند و قادر به ايجاد تغيير و تحول در آن نمي
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انجـام  شما به جاي اينكه سـازماني تشـكيل داده و تحـولي    . در اين مورد خود را به گول نيزنيد. شوندنمي

با اين حال چگونه خواهيد جنگيد؟ اگر حتي نتوانيد يك واحد مديريتي ترتيـب  . گريزيددهيد، از آن مي

دهيد، يك گفتگو را به صورت منظم براه نيايدازيد و نتوانيد انسانها را به صـورت صـحيح متحـد نماييـد،     

. از اين غلفت برداريدقادر به كسب كدام حيات و اجراي كدام جنگ خواهيد بود؟ ديگر بايد دست 

، تنها چاره تكوين ملي، تكامل انساني و همه نوع پيشرفت اجتمـاعي،  P.K.Kخودسازي حزبي در 

هزار بـار شـكر كنيـد كـه     . تواند پيشرفت نمايدغير از اين كسي فکر نکند كه مي. سياسي و فرهنگي است

ها ارزش خودسازي حزبـي را نتوانسـتيد   شايد در ساير جا. امکانات خودسازي حزبي را به شما ارائه داديم

شـايد زنـدگي   . دهيمدرك نماييد؛ اما در حوزه ما در جوانب، ارزش خودسازي حزبي را به شما نشان مي

بسيار بيهوده و شکست خورده داشته باشيد و يا در هر موضوعي فريب داده شده باشيد؛ اما تمامي اينها در 

ز به روز بيشتر نسبت به انسان ها احترام روا مي داريم، آنها را بـه  رو. محيط ما مورد تحليل قرار مي گيرند

داشتن واكنش منفي نسبت به اين و در . دهيمراه راست هدايت نموده و در زندگي معناداري مشارکت مي

امروزه كسـاني كـه   . احترامي است و قبل از هرچيز نپذيرفتن زندگي استپيش نگرفتن آن جرم است، بي

نماينـد،  دارند و يا آنها که در فرد معيارهاي حزبي پافشاري مـي روا ميP.K.Kرا در حق بزرگترين بدي

کساني هستند که بر پيروي از عادات عميق دشمن در برابر حزب اصرار مي نمايند و يـا تـاثيرات فرسـوده    

. پذيرممن اينها را در محيط حزب نمي. شده صدها ساله را با خود دارند

. در مراتب فرماندهي هستند، بايد الگوي پيشاهنگي در امر خودسازي حزبي باشـند بويژه رفقايي كه

شخصيتهاي بسياري وجود دارند كه ناآگاه از خويش هستند و حتي قـادر بـه ايسـتادن بـر سـر پـاي خـود        

زنـدگي بـا مـا   . تـوان د رمقابـل مـا ايسـتاد    اي نمـي به هيچ شيوه. آنها را بدون تاخير به خود آوريد. نيستند

ايد، در اگر ورشكست شده. طلبد، توان الزم دارد و درك و اعتقادي بزرگ را اقتضا مي نمايداستعداد مي

ايد و قادر به شكوفا نمودن استعدادهاي جنگي خويش نيستيد و معضل ايجاد مي کنيد ، اين خيابانها مانده

دهد و ن کار خويش را فريب ميبه دليل فال: "شود كهدر مورد برخي مكررا گفته مي. به من مربوط نيست

آنها كه اين همه امكانات عالي . گويم كه آنها را اخراج کنيدمن هم مي." نمايدبه فالن سبب پيشرفت نمي

كنند، در صفوف ما بدنبال چه چيز هستند؟ در فلسفه ما بـراي اينهـا جـايي    آموزش و جنگ را درك نمي

دانند كه مطابق نمايند و نميه پيشرفتي قوي در خود ايجاد نمينسبت به آنها ك. تواند وجود داشته باشدنمي

. حقايق رهايي زندگي كنند، ابراز خشم دارم

يي بودن واقعي به معنـي پيـروزي   P.K.K. توان به نيفتادن به مسير پيروزي انديشيددر فلسفه ما نمي

ستايي ناآگاه و حتي برخي كه بورژواهاي شهري روبسياري از متقلب هاي فئودال، بسياري از خرده. است
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آنها كه . نمايندشان مشخص نيست، در ميان نفوذ كرده اند و حزب را بسيار درگير خود ميكيفيت طبقاتي

همچنانكه برخي از مـديران  . حقيقتا به حزب پايبند هستند، به هيچ وجه نبايد براي اينها فرصتي قائل شوند

اكم شدن بر شيوه كاريشان، به اصرار اينها را در صـفوف مـا   طلب براي حراستگرا و بسيار فردي و راحت

ترين رفقايم گفتم که اگر اينگونه اصرار نماييـد، شـما را نيـز اخـراج خـواهم      من به نزديك. دارندنگه مي

توان داند كه رياست چيست، معاوني چيست و رزمندگي چيست؟ اما نميكس به اندازه من نميهيچ. کرد

چنان از انقالبيگري بـدور باشـم كـه بگـويم بـا آنهـا كـه بـدون آگـاهي از مقـررات و           انتظار داشت كه آن

كنند بايد به اقتضاي مقررات بخوبي رفتار مقتضيات رسميت و بدون بجاي آوردن موجبات آن زندگي مي

. اين براي يك مبارز معمولي مصداق بيشتري دارد. کنم

با خواهش، منت و تشكر كسي را در صفوف P.K.K.بايد ابتدا در درون سازمان بتوان انقالبي بود

جنبش آناني است كـه مطلقـاً   P.K.K. کندپذيرد و در اين موضوع به كسي هم التماس نميخويش نمي

در صـفوف مـا كـم    . داوطلب هستند اهداف تاريخي را دارا مي باشند و خواهان جنگيـدني عظـيم هسـتند   

اي و يا هماننـد يـك محفـل    ك سازمان خانوادگي و عشيرهتقريبا همانند يP.K.Kنيستند كساني كه در 

توانند به اهداف خـويش دسـت   اين اشخاص تا زماني كه من وجود دارم، نمي. كنندروستايي زندگي مي

اينها در صفوف . شوندبخش بزرگي از اينها از اين نظر حتي به مفهوم درك رهبري نيز نزديک نمي. يابند

انديشـند، آنهـا   ي هستند؟ آنها كه به اندازه كافي به امر خودسازي حزبي نمـي ما چه كار دارند و چه كسان

اي نسبت به اين ندارند چه كساني هستند؟ با چه حقي دانند و آنها كه حتي عالقهكه الفباي اين كار را نمي

ردي را كه آنها بايد بروند و مو! اندبوده" آزادي"و براي چه در صفوف ما هستند؟ گويا به اصطالح در پي 

در صفوف . در صفوف مبارزاتي ما چنين آزادي يافت نمي شود. در پي آن هستند، در محيطي ديگر بيابند

تواند به دست آورده آزادي با كسب شخصيت حزبي مي. ما آزادي با داشتن شخصيت حزبي مرتبط است

تفسير دلبخواه از حزبي كه با عنوان آزادي تحميل نمايد و با طلبانه را تحتكسي نبايد زندگي راحت. شود

مـن از حـق آزادي   : "خبر از خود باشد كـه بگويـد  هزار و يك زحمت ايجاد شده است، چنان غافل و بي

. كسي نبايد عقب مانده و برده باقي بماند" كنمخويش استفاده مي

ن خـانواده بـا   من وقتي هنوز ده ساله بودم در درو. پذيريممانده و برده را نيز نميما اشخاص عقب

اي و نـوع روابـط خـانوادگي، قبيلـه    از اولين عصيانم تا دوران جنگ براي خلق در برابر همه. اين جنگيدم

همچنانكـه در  . ي بسته و فاقد ارزش سازماني، سياسي و اجتماعي به مخالفـت برخاسـتم  روستايي و رفيقانه

فرجام هم تصميم به اتحادي با بنيادهـاي  باب تعيين اصول متعالي و اهداف اصيل سالها تالش نموديم، در

برخي بدون پي بردن به ميـزان قداسـت   . گرفتيمP.K.Kايدئولوژيك و سياسي مشخص علمي تحت نام 
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. پيوندنددهد به صفوف آن ميامكان حيات مطابق دلخواه را به انسان ميP.K.Kاين امر، با تصور اينكه 

پيوندند، در پي آن هسـتند کـه مسـائل و بيماريهـاي     ميP.K.Kاكنون تقريبا سه چهارم آنهايي كه به هم

.خويش را به درون حزب منتقل نمايند

P.K.Kبدون سـوار شـدن در قطـار    : "گويداين مسئله مشهور است که هر طبقه و اليه اجتماعي مي

شـد امـا   شايد اين صـحيح با . هستندP.K.Kاينها خواهان سوار شدن بر قطار " توان به كردستان رسيدنمي

اعضاي اصلي خـود  . توانيم به اقتضاي ماهيت اين كار هركس بر اتوموبيل و قطار خويش سوار نماييمنمي

را هم براي اينكه ضرري به آنها نرسد و تالش به خرج ندهند، در ايسـتگاه پيـاده شـده و راحـت زنـدگي      

. نماييمر قطار خويش سوار ميکنيم، بلكه آنها را هم به يك شرط و براي بردن به جنگ دكنند، سوار نمي

همانند من كه . اجازه نخواهيم داد آنها نيز به آساني به چنين خياالتي برسند. اين برخورد ساير طبقات است

و از ايـن راه بـا کنـدن    . در شرايط و دوران بسيار دشوار به تنهايي براي داشـتن موضـعي حزبـي جنگيـدم    

جاد نمودم اينها نيز بايد چنين اقداماتي حزبي داشـته باشـند   ها با چنگ و دندان پيشرفت ايتدريجي صخره

اين در حاليست كه صدها قهرمان گمنام در اين حزب تالش بخـرج دادنـد و خونشـان    . كه من انجام دادم

آنها كه به اين امر احتـرام دارنـد بايـد بداننـد     . ي آنهاسترهبريت نمود تمركز يافته. فداکارانه ريخته شد

. يح حزبي را روا دارندچگونه تالش صح

آنهـا كـه اشخاصـي    : در جريان است اين اسـت P.K.Kاكنون واقعيتي كه در توان گفت كه هممي

حيثيت، تنبـل و فاقـد معيـار را در درون حـزب بصـورت بـال       مانده، بسيار بيوابسته به خود اما بسيار عقب

خصوصـيات بيمـار گونـه خـويش را بـر      کنند و تمـامي اند، گفتار و کردار انقالبي را درک نميدرآورده

هـاي بسـياري   تيـپ . ورزندبازي خويش بر حزب احتراز نمياز ترجيح دادن رفيق. نمايندحزب تحميل مي

داريم که همه نوع تفسير دلبخواهي از محيط و حزب ما ارائه مي دهند و از قرباني شدن در طرز رفتارهاي 

بلکه . را نشان دهندP.K.Kتوانند افقي از سطح آزادي نمياينها. وار اجتناب نمي کنندحمالي و حماقت

.توانند بيانگر مراتب بردگي باشندتنها مي

به هـيچ  . دهندنشان ميP.K.Kبسياري رتبه و مقامي به دست گرفته و خود را همچو يک مدير در 

ح عملي مي سازند، را با معيارهاي صحيP.K.Kانسانهايي که نوع مديريت . پذيرموجه اين موضع را نمي

مانـده،  بسياري از اشـخاص عقـب  . شايد به تعداد انگشتان يک دست باشند و شايد به آن تعداد هم نباشند

. نماينـد جاي گرفته و خود را پنهان مـي P.K.Kالنفس و ازخودغافل در ميان مديريت طلب، ضعيفجاه

نود . به صورت صحيحي ارزيابي نماينداولين چيزي که بايد انجام داده شود اين است که اينها خويش را

بسـت رسـيدم، در تنگنـا قـرار گـرفتم، نتوانسـتم       به بـن "نويسند که و نه درصد اينها در گزارشات خود مي
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موفق باشم و P.K.Kي مديريت من نتوانستم در حوزه: "اين بدين معني است که" پيروزي به دست آورم

ابراين بدون وجود شخصيت حزبي و بدون استحصال آن، چگونه بن" نتوانستم مطابق معيارها برخورد نمايم

آيد؟ پيروزي به دست مي

زيـرا شـما خواهـان جنگيـدن و     . ديگر بايد به برخي اصطالحات دست يابيد، به ايـن نيازمنـد هسـتيد   

کنيد؟ هم رفقاي باسـابقه و هـم   اما چرا اصطالحات اساسي را درک نمي. پيشرفت هستيد نه خواهان گريز

به همين سبب به هيچ وجـه بـه   . مانده هستندلبان تازه وارد موجود در صفوف ما راحت طلب و عقبداوط

پرسم کـه چـه کسـي زنـدگي     شود، من ميانسان از وضعيت شما دچار هراس مي. يابندمعيارها دست نمي

ت خـويش  اي را اول در قالـب شخصـي  تواننـد سـرزميني و جامعـه   اينها را تامين خواهد کرد؟ آنها که نمي

تواننـد خـود را از   اي از نـو بسـازند، بلکـه حتـي نمـي     تواننـد مجـددا مـيهن و جامعـه    بسازند، نه تنهـا نمـي  

با اين حال با شما چه خواهيم کرد؟ ترس ما بخاطر کساني کـه هـيچ چيـز را از هـم     . سازي برهانندمشکل

همين سبب شديدا نياز داريد به. تشخيص نمي دهند و اصالً قصد ندارند ذهن خويش را بکار برند بجاست

با کدام شخصيت سرزمين خود را رهايي مي بخشيد، سازمان بنياد مي . که شخصيت خود را پيشرفت دهيد

دانيد که چگونه پيشرفت کرده و بـدون هـيچ   دهيم، اما نمياي به دست شما مينهيد و مي جنگيد؟ اسلحه

رغم اينکه در دوران بيسـت سـالگي   چنين فردي علي. ددر اين مسئله شما گناهکاري. افتيدپيشروي از نا مي

بـا ايـن حـال    . است اما رغبتي ندارد، هيجان، اراده و عزم در وي ايجاد نشده و شخصيتي فاقد روح اسـت 

. هاي اعصار اوليه اين همه فاقـد روح نبودنـد  حتي برده". خواهي با من رفتار کنهرگونه که مي: "گويدمي

قطعا از خود بپرسيد که ايـن  . د در شخصيت کرد است که بدتر از بردگي استاين نشانگر انحطاط موجو

. تر از بردگي چهار هزار سال پيش استبردگي فرسوده معاصر هزار بار خطرناک. تعريف به چه معناست

بايـد  . هيچ لزومي ندارد که به آساني به واژه آزادي پناه ببريد و بر بردگـي اينـان سـرپوش بگذاريـد    

حقايق آشکار ما را با تمامي جوانب تشخيص دهيد و در صـورت امکـان بـه مجـال آزادي دسـت      بتوانيد 

. رغم اين همه مبارزه هيچگاه خود را به انـدازه شـما آزاد نديـدم   علي. نمايممن براي اين مبارزه مي. يابيد

و داشتن شخصـيتي  واقعگرايي به معناي توانايي انديشيدن در تمامي جوانب . زيرا سعي دارم واقعگرا باشم

توانم آزاد باشم؟ اگر يک روز شما را به حال خـود  بدون وجود اينها چگونه مي. سياسي و سازماني است

توانيـد خـويش را   تـا مـي  . رها نماييم، معيارهايي باقي نمي گذاريدکه داشتن آنها را در شأن خويش نبينند

. آيـد ، اما هيچ کاري هم از دستتان برنمـي پذيريدطلب هستيد، هرچيز را ميآزاد خواهيد پنداشت، راحت

ايـن  . اين واقعيت انساني شماست که قادر به درک خـويش نيسـت  . هاستتر از بردهچنين فردي نامطلوب

. معضل کرد و معضل شخصيتي است
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شما هـم فاقـد سـازمان هسـتيد و ورشکسـت      . تواند شما را نابود نمايدنظام داراي سازمان است و مي

بينيـد کـه   مـي . دانيـد اين حال چه کسي حيات شما را تامين خواهد نمود؟ شيوه رهبري را ميبا . شويدمي

شما نيز با اين امر همخواني نشان . يابدچگونه خويش را سازماندهي مي کند و به نيروي ادراک دست مي

اندهي کرده و توانم با تالش خود، خويش را سازمتنها به تناسبي که مي. دهدکسي چيزي به من نمي. دهيد

تـوانم دم از  آنجا که حتي من هـم بـه انـدازه شـما نمـي     . توانم ارزشي حياتي داشته باشمسياسي نمايم، مي

اگـر  . تواند باشد؟ بايـد ايـن را نيـز درک نماييـد    زندگي و آزادي خود بزنم، آنوقت وضعيت شما چه مي

وقت شـما عبـارت از هـيچ خواهيـد     نخواهيد درک نماييد و اهميتي براي خودسازي حزبي قائل شويد، آن

دهيد؟چرا هم ما و هم خويش را فريب مي. بود

خودسازي حزبي شما ضروري است، که صورت نپذيرد به نوعي ديگر نخواهيم توانسـت بـه آزادي   

از انسـاني کـه فرسـوده شـده،     . بـريم چهار هزار سال است که در بدترين نوع بردگي بسر مـي . دست يابيم

شـود، بايـد   ش قائل نيست و منکر هستي و سرزمين و فرهنگ هزاران ساله خويش مـي احترامي براي خوي

دليل گريز شما از اين واقعيت خـويش ايـن اسـت کـه خيلـي از خـود       . شما اندکي اينگونه هستيد. ترسيد

امـا گريـز راه چـاره محسـوب     . ايـد خجالت کشيده ايد، به تنگ آمده ايد و بسـيار دچـار شکسـت گشـته    

در صفوف ما کم نيسـتند افـرادي کـه خودسـازي حزبـي را      . يز، تسليم شدن به دشمن استگر. گرددنمي

: پرسـم از اينهـا مـي  . همانند نوعي تجمل و تشريفات تصور مي کنند که بودن و نبـودن آن اهميتـي نـدارد   

ا توانيد دو کلمه سخن گفته و هر اندازه توانايي و مقام به شماندوخته، فرهنگ و درک شما چيست؟ نمي

بايد از خود بپرسيد که با اين حال و احوال با شما چه کنم؟ انسان هستيد و . دهيدبدهيم، همه را به هدر مي

کس انگار به همديگر قول داده اند که با اصـرار ايـن مسـئله را    تقريبا همه. بايد به خود اعتماد داشته باشيد

را از P.K.Kبجاي اينکه . نمايندميP.K.Kبا اين برخوردها بزرگترين خطر را متوجه . تشخيص ندهند

تمام جوانب به صورت صحيح درک کرده و قواعد آن را اجرا نمايند، آن را بصورت ظاهري پذيرفته ايد 

توانستند به زندگي درواقع اگر مي. پردازيدولي در عمل انکار مي کنيد و همچنان به نوع زندگي خود مي

گـري بـه   اين مسئله تصـفيه . اشتيم، اما چنين چيز هم در ميان نيستدخويش هم بپردازند نيز اعتراضي نمي

. ديگر بايد تماما از اين گذار نمود. دنبال دارد

توان گذار از تمامي اينها در حزب ما، بهترين نيکي خواهد بود که خواهيد توانست در حق خـويش  

چـون  . را از منفور بودن برهانيـد اگر آموزش حزب را از تأثير بياندازيد، نخواهيد توانست خويش. بکنيد

مادامي که به صفوف ما آمديد، ما نيز به شما اطمينـان  . ورزمبراي شما ارزش قائل هستم بر اينها تاکيد مي

برخي چنان رفتار . اي نيستهاي بيهودهاينها تالش. دهيممي ورزيم و براي پيشرفت شما تالش به خرج مي
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. در حاليکه تمامي مواردي که بيـان نمـوديم حيـاتي هسـتند    . ان هستندکنند که انگار از محيط ما گريزمي

مادامي که شما اين همه هنر داشتيد، پس چرا تابحال نتوانستيد به نوعي در برابـر دشـمن پيـروزي بدسـت     

پس چرا اينها را . چيز هستيددانيد که در برابر دشمن چيزي نبوده ايد و در زندگي نيز بيانگر چهآوريد؟ مي

خواهيد به نوعي ديگر زندگي کنيد؟ بينيد و چرا مينمي

اي دارد که ليبرالي هم محسوب نمي شوند ولي حتي خود هم هرکس گرايشات دلبخواهي و بينوايانه

وقتـي بـر ايـن    . هدفي دارنـد گذشته از آن مواضع و برخوردهاي فاقد اراده و بي. دانند به چه معناستنمي

هـا نيـز   خـانواده . گويم چه کسي بـه ايـن خلـق حيـات خواهـد بخشـيد      مينگرم، با خوداساس به خلق مي

شما نيز مدتهاست که بـه بـالي سـر خـويش تبـديل      . اندمدتهاست که به معضلي براي خويش تبديل شده

بزرگترين مقاومت، قبل از هرچيز توانـايي حرکـت و توانـايي    . توانيد اينگونه سربار ما شويدنمي. ايدشده

و حـال هـم   " بـه لطـف آغـايم، شـوهرم و پسـرم زنـده هسـتم       : "گفتنـد قبال مي. ش استتامين حيات خوي

بـا تـالش خـويش، خـود را زنـده نگـه       : "در حاليکه بايـد بگوييـد  " به لطف حزب زنده هستيم: "گوييدمي

در اينجا تعريفي از شخصيت ارائه مي شود که تـا حـد غـائي آزاد و    ". دارم نه با تکيه بر قدرت ديگرانمي

خواهيم حزبي را که با نيرو و تالش ذاتي و در سايه رابطه با مي. ن است و اين نيز شخصيت حزبي استنوي

انسان آزاد، تاسيس شده است، در ايجـاد تجـدد در يـک جامعـه دخاليـت دهـيم و در صـورت لـزوم در         

. پيـروزي برسـانيم  المللي موثر بيفتد و آن جامعه را بـه بازآفريني آن و تکوين ملي آن و فشار به حوزه بين

P.K.Kبورژواهاي بسياري با چنين ژرفايي در داراي ژرفاي ايدئولوژيک و سياسي است، خردهP.K.K

به ضديت بر مي خيزند، با اساس گرفتن مواضع دلبخواهي خود و قبوالندن آن به هر کس، با يکديگر بـه  

اين . توانيم اينها را بپذيريمما نمي. ما هستنداينها دانسته و يا نادانسته در صدد پاکسازي . خيزندرقابت برمي

.برخوردها به معني نپذيرفتن خودسازي حزبي است

داشتن شخصيت حزبي بزرگترين فداکاري و تعالي است

چيـز  خودسـازي حزبـي اسـاس همـه    . گردنـد بدون خودسازي حزبي، مبارزه ملي و رهايي ميسر نمي

مـا بـراي   . ايدجوان هستيد و چندان خسته نشده. را بياموزيدقبل از آب و نان بايد خودسازي حزبي . است

فراهم آوردن امکانات آموزش ايدئولوژيک، برقراري رابطه دوستي و ايجاد نوعي مجال مبارزه، سـالهاي  

در حاليکه شما امکانات حاضر را فرو مي پاشيد و سـبب شکسـت مـي گرديـد، حتـي      . سال مشغول شديم

ها و گروهانها تحت امر شما هستند اما حتي يک درس دسته. رو مي پاشيدمناسبات گروهي حاضر را هم ف

رغم اينکه در درون خلق هستيد، قادر به دادن آموزشي علي. کنيدو آموزش حزبي را هم از اينها دريغ مي
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مگر ما چه . شما از اين گريزان هستيد. روابط شما در محيط ما در سطح عالي حزبي نيست. فراخور نيستيد

ع انساني بوديم که سعي نموديم به تنهايي موفق بـه کـاري غيـرممکن گـرديم و جهـت متقاعـد کـردن        نو

خواسـت، بلکـه   انسانها به راه افتاديم؟ اين کار بدان سبب نبود که ناچار به آن کار بوديم و يـا دلمـان مـي   

مي بوديم، غير از اين اگر واقعاً در صدد کسب هويت و حيثيت . کرداي بود که تاريخ آن را امر ميوظيفه

قطعا بايد شما نيز هويت و حيثيتي داشته . اينها براي شما نيز مصداق دارند. ي ديگري نمي داشتيمراه چاره

مواضع بسيار ناچيز و فاقد افق و مواضعي کـه  . کم مانده که رفقايمان تمامي اينها را فراموش نمايند. باشيد

.ندباشدهند، اشتباه ميبه هر قدري رضا مي

کشي تاريخي که روي ما اجرا شده و تحميلهاي غيرانساني روا داشته شده، مستلزم پافشـاري در  نسل

فرامـوش  . اگر اينگونه باشيد، پس بسـوي انجـام وظـايف بشـتابيد    . داشتن شخصيتي پرجانبه و کامل است

توانيد خود را در مينکنيد که در بجاي آوردن وظايف نبودده ايد، حتي قادر به نظارت بر خود نيسبيد و ن

گاههاي متعددي بـه  شخصيتي آشفته داريد، اگر تکيه. مشي در موقعيت فعلي هم حفظ کنيدمقايسه با خط

بـا ايـن احـوال مسـئله رزمنـدگي چـه       . شما داده نشود، انسجام شخصيتي خويش را از دست خواهيـد داد 

رفت و اکنون هم اين انتظـار از حـزب   ميشود؟ قبال انتظار ايجاد شرايط زندگي از عشيره، پدر و مادر مي

توان اينگونه زيست، بلکه بايد با توان ذاتي خود زندگي کنيد و اين نيز انديشه در صفوف ما نمي. رودمي

خود شاهد هستيد چيزي که . همه از تالشهاي من در اين موضوع آگاه هستيد. و توان اجراي انديشه است

. سعي مي کنم حضور دشمن را بخوبي ببينم. دهد، زندگي ماستميدشمن هر روز آن را مورد بحث قرار 

نهادهاي ترکيه به سبب ." چرا نتوانستيم آپو را کنترل نماييم، بايد فرد مسئول اين خطا را بکشيم: "گويندمي

سازي نماينـد، امـروزه بـا همـديگر     ام در بيست سال قبل مانعاينکه نتوانستند در برابر برخوردهاي سازماني

چون شخصيت سازماني . بزرگترين دغدغه ترکيه اين است که چرا نتوانستند مانع من شوند. اندرگير شدهد

شـما چنـان برخـورد    . ام شوند، نتوانستند اين کـار را بکننـد  ي سازمانيداشتم و نتوانستند مانع شيوه و رويه

! تـان نمايـد حضـور دارد   بايد ادارهبه هر تقدير ارباب و يا کسي که. کنيد که انگار اصالً متوجه نيستيدمي

وقتـي  . شـويد در اين موضوع دچـار اشـتباه مـي   ! نمايممن، نه ارباب هستم و نه شما را مثل ارباب اداره مي

. شخصي امري را که بدان اميدوار بود نيافت، نبايد خيالهايش را درهم بشکند

ايـن پيشـروي، يـک    . اهـي نماينـد  توانند بـا مـن همر  فقط کساني که سعي دارند همانند من شوند مي

بايد رهبري . ترين و تنها راه پيشروي استپيشروي بسيار صعب، اصيل و هدفمند است اما به نظر من متعالي

هاي متقلبانـه  اين پايبندي. را حداقل حتي به اندازه دشمن درک کنيد و سپس مدعي پايبندي به وي شويد

ي دستيابي به شيوه پيشروي و عزم، اراده و روح الزم براي در پايبندي صحيح تواناي. را به کناري بگذاريد
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محروميت از اين سبب دورويي مي شود و نشانگر پنهان نمـودن  . صداقت اين است. پيش گرفتن راه است

در رويه ما انسانها اجازه بـاقي مانـدن ايـن مـوارد در صـفوف مـا را       . اهداف طبقاتي و فردي خويش است

وانيد با مشاهده زندگي کسـاني کـه در اولـين پيشـروي مـا در دوران تشـکيل گـروه        تاين را مي. دهندنمي

مظلـوم و خيـري ، کمـال ، حقـي باري ديگر نگاهي به زندگي . مشارکت نمودند نيز ارزيابي نماييد

اين شخصيتها را چه زود فراموش نموديد، چه زود زندگي آنهـا را فرامـوش نموديـد؟ آيـا ايـن      . بيندازيد

رغـم  مقاومت بزرگي از خود نشان ندادند؟ آيا عليP.K.Kزرگ نيست؟ آيا اينها در مسئله احترامي ببي

اينکه در محيطي که امکانات امروزي نبود، در قيامتي سرخ و محيطي جهنمي بودند، زندگي بزرگي پيشه 

P.K.Kيـي بودنـد و نمونـه بـارز جـوهر اصـيل       P.K.Kاينها ! نکردند و مبارزه بزرگي صورت ندادند؟

نوع امکانـات بپنـدارد و   را جنبش اقتدار و داراي همهP.K.Kنگرشي که با هيچ انگاشتن آنها، . باشندمي

وارد شود، چيزي را که در دولت و خانواده نديده است را در آن خواهـد  P.K.Kتصور کند که اگر به 

اجـازه  P.K.Kکننـد،  اينها خـودفريبي مـي  . يافت و با آن زندگي خواهد کرد، قطعا موضعي اشتباه است

. دهد کسي از آن ارزشها سوء استفاده کند و به نابودي آنها همت گماردنمي

بـر خصوصـيات   P.K.Kايـم، مبـارزه بخـاطر اصـرار     اي که تابحال صـورت داده ترين مبارزهاساسي

ن موضـوع بـه   نمايند، و با اين پندار که در ايبسياري از اين نظر نيز به ما توجهي نمي. اساسي خويش است

توان مي. نمايندناحق و به اجبار امتيازاتي داده ايم و رهبريت در اين موضوعات غافل است، خودفريبي مي

گفت شديدترين جنگي که سالهاست مي کنيم، مبارزه در راه داشتن شخصيت حزبي و عدم عدول از آن 

چيـز خـويش را از   ايد همـه شـ . داشتن شخصيت حزبي، تعالي مي باشد و بزرگترين فداکاري اسـت . است

اين مبارزه شديدترين جنگ است و . دست بدهيم اما به هيچ وجه شخصيت حزبي را از دست نخواهيم داد

تـوان  دانيد که با گرفتن اسلحه در دست و شرکت در درگيري ها و عمليـات هـاي جنگـي، نمـي    گرنه مي

. رسانندتر از فايده به ما ضرر ميبه نظر من اينها مشغوليتهايي هستند که بيش. شخصيت حزبي داشت

براي بازتاب دادن اين بر . را در حوزه نظام بازتاب دهدP.K.Kهنوز کسي نتوانسته نوع پيکارجويي 

اگـر مـن بـر ايـن     . روداين جنگ اندکي هم با اصرارهاي مـا پـيش مـي   . ورزيممعيارهاي حزب اصرار مي

چيـز بـه خـدمت دشـمن     و مبارزه باقي نمي مانـد و همـه  ورزيدم، امروزه اثري از حزب معيارها اصرار نمي

هـاي مختلـف مبـارزه    به سبب اينکه بر ايجاد شخصيت حزبي اصرار ورزيديم، امروزه در جبهه. آمددرمي

اين تنها بيانگر يک چيـز اسـت و آن   . المللي نيز وارد شديمي بينبا فشار به عرصه. مي کنيم و مي جنگيم

 زندگي در چارچوب شخصيتي حزبـي،  . من بر داشتن شخصيت حزبي استهم اصرار خط مشي رهبريت

به شکلي متمرکز و شديد اينگونه زندگي . مشغول شدن با معضالت ايدئولوژيک، سياسي و سازماني است
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در کنار اين امر، اين مسائل براي رهبريت يک اشتياق است . نموديم تا اين دستاوردها را به دست آورديم

ترين ارزشها به سبب اينکه اينها حياتي. که با تحميل و فشار کسي از باال پذيرفته شودو موضعي هم نيست

کنبيم چيز به اين اندازه مهم نيست، اين مبارزه را در پيش گرفتيم و سعي ميهستند، با آگاهي بر اينکه هيچ

. بايد شما نيز داراي چنين روحي باشيد. که آنگونه زندگي نماييم

بي را بعنوان يک دستور و يا صرفا بعنوان نوعي اقتضاي انضباطي بـر شـما تحميـل    من خودسازي حز

. اي در کـار نخواهـد بـود   سبب اصرار من اين است که به نظر من بدون حزب زندگي و توسعه. نمايمنمي

ها، از بستر خودسازي حزبـي نوع محروميتامروزه در واقعيت اجتماعي ما شاه راه ايستادگي در برابر همه

چون اين را عميقا و زود درک نمودم، فهميدم که يک حزب براي . گذرددر درون شخصيت خويش مي

داشتن شخصيت حزبي . چيز است و يک حزب انقالبي واقعي از آب و نان ارزشمندتر استيک خلق همه

ش را به خرج از صميم قلب با اعتقاد به لزوم اين مهم ، تمامي تال. به معني داشتن باارزشترين زندگي است

آيا اين کار من سبب مرگم شد و يا قيامت بپا شـد؟ دقيقـا بـرعکس    . دادم و اقدام به بزرگترين کار نمودم

شما هم بايد چنـين تصـميمي را اتخـاذ    . ترين تصميم را در شخصيت گرفتمبهترين کار را کردم و صحيح

از نيستم امـا اگـر همـه کمـابيش اينگونـه      به تنهايي قادر به برآوردن اين ني. اين نيازي اساسي است. نماييد

.توان با موفقيت بسوي هدف شتافتشخصيت حزبي کسب نمايد، مي

تالشهاي ما در اين موضوع را . من اندکي اين را تحقق بخشيدم، شما بايد بيشتر از آن را تحقق بخشيد

ي نماييـد، کـاري کـه    همانند راهگشايي براي خود و دستيابي به مجال انجام کاري در حال حاضـر ارزيـاب  

. در کنـار ايـن بايـد مـابقي کـار را نيـز بجـاي آورد       . گشـتيد بوديد قادر به انجام آن نميشايد اگر تنها مي

ايـن  . چيـز بـراي خـود ارزيـابي ننماييـد     تالشهاي من را بعنوان آخرين تالشها و يا بعنوان پيروزي در همـه 

ل چيزي به چيز ديگر باشد که قابل اجرا است ولي تواند راهگشاي سرآغازهاي شما و يا تحوتالشهايم مي

. مابقي کار تالشي بسيار بيشتر را مي طلبد و آن هـم وظيفـه شماسـت   . به تنهايي قادر به انجام آن نبوده ايد

کسي اجازه ندارد فکر کند که رهبريت همه کارها را انجام داده و سهم آنها تنها . تعريف صحيح اين است

بـه هرتقـدير رهبـري بـزرگ     : "ايي که ايـن را هـم درک نکننـد و حتـي بگوينـد     آنه. زندگي کردن است

در اولين لحظـه دچـار   " انديشيده است و موفق به انجام کارهاي بزرگ شده، پس نيازي به درک ما نيست

. شوندشکست مي

راه رغم اينکه تنها علي. شودتاريخ حزب تقريبا به بيست و پنج سال يعني به يک ربع قرن نزديک مي

خودسازي حزبي اين مواردي است که بازگو کرديم، عکس آنها مواردي هم هستند که دچار بزرگتـرين  

کنند کـه  تيپهاي شخصيتي بسياري در درون صفوف ما وجود دارند که چنان رفتار مي. اندفرسودگي شده
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ت شخصيتي اين چيزي نمانده که خصوصيا. گرددايي غير از نوع کنوني، جنگ ميسر ميP.K.Kانگار با 

اين نيز به معني . تيپ ها، عادات زندگي و فرهنگ تالش نکردنشان براي سازمان در صفوف ما حاکم شود

شاهد مديرهايي . هاستالنفسيجنگ طبقه مقابل و جنگ نظام، واپسگرايي، کوري، غفلت و انواع ضعيف

. ينها در حال جنگ با سـازمان هسـتند  تمامي ا. طلب و فرماندهاني بسيار متقلب هستيمبسيار فريبکار و جاه

آنها که تاريخ بزرگ حزب ما را اينگونه تفسير نموده و آن را از آن خود فرض مـي کننـد و کسـاني کـه     

البته که نتايج اين اعمال خـود را  . جنگندگيرند، در واقع در برابر ما مياينگونه در صفوف حزب جاي مي

همـه بايـد بـا توجـه بـه اينکـه       . که در حال يک جنگ هسـتيم هيچ کسي نبايد فراموش کند . خواهند ديد

وار ايجـاد  امکانات اين جنگ، اين حزب و اين تحرک جنگي را با هزار و يک زحمت و بصورت معجزه

طلبـان،  آيـا شـرايط زنـدگي را بـراي ايـن غـافالن، ناآگاهـان از خـود، جـاه         . نموديم، بايد برخورد نمايند

دلهاي موجود در صفوف ما آماده نگه خواهم داشت؟ مهمتر از اين، نها و بيذهها، بيالنفسها، بردهضعيف

ممکن نيست که اينها بدون در پيش گرفتن آگاهي و بدون ديدن لزوم بکار انداختن ذهن در صـفوف مـا   

گذارم و من بر سر کسي منت نمي. را از تمامي اين جوانب درک نماييدP.K.Kقطعا بايد . زندگي کنند

بـه  . کنيد که با تمامي توان خويش براي پيشروي در اين راه آماده هسـتيد ادعا مي. به اين نيستنيازي هم 

] اگـر آنگونـه اسـت   [گـويم کـه   سبب جديتي که در اين مورد داشته و معنايي که برايش قائل هستيد مـي 

. بنابراين راه درست اين در درک اينچنين اين حزب و فهم عميق آن است

مـن بـدون حـزب و    . ما به نوعي ديگر هـيچ ارزشـي نـداريم   . اي خود قرا نگيريددر چالش با آرزوه

شخصيت حزبي در واقع بينواترين شخص جهان مي گردم و اين را در سخنان تحليلي خويش بسيار تشريح 

شخصيت آپو بدون داشتن يک حزب و اساس قرار دادن معيارهاي آن، بينواترين شخصيت جهـان  . کردم

چيز ايجاد نموده است او به سبب اينکه اندکي سازماندهي را در همه. گرددسوب مياست و حتي هيچ مح

اين در عين حال گذار از شخصيت کـردي، نجـات از   . و بتدريج به سطح حزبي رسانده، هستي يافته است

شخصيت آپو به سبب توانايي در تحقق اين امر، . نابودي و مرگ و موفقيت در اميد به زندگي نوين است

حتي دشـمن هـم اينهـا را درک کـرده اسـت، از آن درسـهايي فـرا گرفتـه و دچـار رعـب           . روزه هستام

اي عـالي بـراي   اما تقريبا بقيه آنها همانند رزمنـده ٧٨آنکه به مخالفت با ما برخاسته يک زن است. گرددمي

و Dogru Yol Partisi (DYP(سو چيللر، دبير كل حزب راه راستتان. اشاره به تانسو چيللر، نخست وزير وقت جمهوري ترکيه است٧٨

سياسي رژيم جنگ ويژه مسبب رور سياه و جنگ ويژه به عنوان جناح نخست وزير تركيه كه پس از كشتن تورگوت اوزال و آغاز دوران ت

با شكست سخت حزبش از دبيركلي استعفا كرده ٢٠٠٣در انتخابات سال . هاي فاعل مجهول در كردستان گرديدخانماني و جنايتتخريبات و بي

.كه او نيز از عوامل جنگ ويژه است سپرد" محمد آغار"و آن را به 



٢١١

زهايي را که دشمن توانيد چيرويد، تنبل مي شويد و حتي نميشما هرچه پيش مي. کننداربابهايشان کار مي

اين به معني اصرار بر معيارهاي سـنتي کـردي و معيارهـاي قـديمي بردگـي      . گيرد، فرا بگيريداز ما فرا مي

آيا دشمن ديوانه است که اين همه با رويه و . کنيد اما بسيار بينوا هستيدخود را عاقل تصور مي. خلقهاست

درست برعکس، دشمن در پـي آن اسـت کـه ايـن     آورد؟ خير، اي مشخص و با شدت بر ما فشار ميشيوه

آور را وار به کار گيرد و اين زنـدگي تهـوع  سرزمين ما را هرچه بيشتر استثمار کند، هرچه بيشتر ما را برده

به سبب ناآگاهي شما از زندگي، براي تان شما هيچ اهميـتي نـدارد کـه رهـايي    . هرچه بيشتر تداوم بخشد

بنابراين شما نخواهيد توانست به چنين . شخصيتي با حيثيت دشوار است يا نهميهن و يا دستيابي به آزادي و

حياتي نزديک شويد و حتي تصور چنين حياتي را بکنيد، چرا کـه هماننـد دود سـيگار در هـوا محـو مـي       

. نخواهيد توانست صاحب غرور، شرف و اراده باشيد. گرديد و از بين خواهيد رفت

گـردد و چـه کسـي قـادر بـه زنـدگي اسـت و بتوانيـد         کسي پيروز مـي بايد از خويش بپرسيد که چه 

مقصـود مـن از   . بيـنم در برخوردهـاي شـما رفتارهـاي کودکانـه بسـياري مـي      . جوابهاي واقعگرايانه بدهيد

ساير کودکـان،  . کنندکودکانه، شخصيتهايي است که در بيست ـ سي سالگي همانند کودکان برخورد مي 

کاني که حدود ده سال دارند، کودکان نيکي هستند و درک نيکـي هـم از   کودکاني مطلوب هستند، کود

نگـرفتن  يعنـي در پـيش  . اما کودکيِ فاقد شادابي و طراوت شما، کـودکي بسـيار بـدي اسـت    . سخن دارند

دانيد که به مثابه خلق هر اندازه قدمت داشته باشـيم بـه همـان    مي. زندگي از طرف شما نوعي تحقير است

اي که به اندازه. کنيمنماييم، به همان اندازه زندگي نميهر اندازه تصور کنيم که زندگي مي.اندازه نيستيم

گريزيـد و  چـرا نبايـد اينهـا را ببينيـد؟ از اينهـا مـي      . خويش را چيزي بپنداريم، به همان اندازه هيچ هستيم

آنوقت . شويدسازماني هم نميتوانيد بينديشيد، قادر به برخوردچون نمي. توانيد زندگي کنيدبنابراين نمي

الـنفس، داراي جسـارتي کورکورانـه و مـدير و     طلب، ضـعيف فردپرست، راحت"کنيد که هم اعتراف مي

ي کرد اين يک واقعيت است که در جامعه. کُردها) آشفتگي(اين است کائوس. هستند" اي متقلبفرمانده

پيداست . نمايدبه يک ژاندارم هم التماس ميکسي که خويش را اربابي بزرگتر از ديگران مي داند، حتي 

ـ و اي بسيار وافر به خودسازي حزبي ـ که در رهبري نيز نمود يافت که گذار از تمامي اينها با داشتن عالقه

به تناسبي که به اين عمل کنيد، حق زندگي را . گرددتوان مبارزه الزم براي آن از تمامي جوانب ميسر مي

هاي متعددي براي عمل نکردن به آن مطـرح کنيـد و از موانـع داخلـي و     اگر بهانه.به دست خواهيد آورد

زندگي را بدون مبارزه از دسـت  . خارجي و داليل گوناگون بحث نماييد و در اجراي وظايف طفره رويد

حتي بدون آغاز جنگ زندگي را از دست داده و با اين در حق خويش بزرگترين بـدي مـي   . خواهيد داد

. کنيد
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شما واقعيت جنگ را درک نمي کنيد، . ز اين نظر رهبريت به معني دستيابي به واقعيت جنگ استا

رغم اينکه در جنگ هسـتيد متوجـه آن هـم    توانيد جنگ را درک کنيد و انجام دهيد بلکه عليتنها نمينه

شـکاف  آيا اين همه بيچارگي معقول است؟ ميان مديريت، آموزش و سـازماندهي جنـگ و شـما    . نيستيد

چه شد، مگر خواستار جنگ مسلحانه نبوديد، کجاست شخصيت الزم براي اين کار؟ بيست . بزرگي است

سال است که با تمام قدرت خويش سعي دارم تا امکانات جنگي را ايجاد نمايم، امکاناتي که شما بيشتر از 

آنها . يک آموزش دهميکسعي نمودم شخصا در اين حوزه بيست هزار نفر را . بريددشمن آنرا از بين مي

. که بيشتر از همه ادعا داشتند، اين امکانات را به هدر دادند و نتوانستند چيـزي بـر ايـن امکانـات بيفزاينـد     

دهيم اما آنها کـه  ترين شرايط هستم، هنوز هم به توليد ادامه ميرغم اينکه در خارج از وطن و سختعلي

سـبب  . کننـد کنـيم، قهـر مـي   وقتي اندکي از آنها انتقـاد مـي  .دهنددر داخل ميهن هستند آن را به هدر مي

نماييد؟ آيا پيروزي چه چيزي و شکست چه چيزي مي شويد و چگونه شرايط حيات خويش را فراهم مي

چنين از بين رفتني معقول است؟ آيا چنين نابودي پذيرفتني اسـت؟ امـا تمـامي اينهـا در نظـر شـما تقـدير        

مانده بوده و برخوردهايي هستند کـه انـواع شکسـتها را در    ا نگرشهايي عقبتمام اينه. گردندمحسوب مي

. پرورانندخود مي

سالهاست کـه سـعي دارم   . حتي از پيروزي هم مهمتر استP.K.Kتوان مشارکت در مراتب مبارزه 

دشـمن را . عدم درک اينهـا و زنـدگي در چـالش بـا آن قابـل قبـول نيسـت       . معني اينها را به شما ياد دهم

در صفوف ما بيماريها، بردگيهـا و  . ها مي باشدفراموش کرده و نود درصد از مبارزاتم در برابر اين نگرش

طلبي زودهنگام هستند و خـود  کساني هستند که دچار بيماري قدرت. هاي گوناگوني هستندالنفسضعيف

بدون تشـخيص اينهـا و   . د ديدبا تحقيق در تاريخ حزب، تمامي اينها را خواهي. چيز ميپندارندرا مرکز همه

فراموش نکنيم که تاکنون در حيات . گذار از آنها و درک عميق موارد صحيح، خود را از بين خواهيد برد

فرصتهايي را که براي آمـوزش بـه   . خويش هميشه اينها را ناديده گرفتيد اما اين بار ديگر بايد درک کنيد

يـک گـروه کوچـک هـم صـداقت داشـته باشـديد و از        حتي اگـر  . اند را کوچک نشماريدشما داده شده

بـود، شـب و   اگر آموزش برايم الزم مـي . امکانات بخوبي استفاده نمايد، اين براي وطن کافي خواهد بود

روز خود زحمت مي کشيدم و تا رساندن خويش به پيـروزي، صـرفاً بـراي ايـن کـار حتـي تـنفس را هـم         

تـوانم موفقيـت آن را   من بـراي حـزب خواهـد بـود و مـي     حال هرجا که بروم، زندگي . نمودممتوقف مي

زيرا هرجا که . توانيد به همان شکل چنين ادعايي بکنيد و اين عهد را با خود ببنديدشما نمي. تضمين نمايم

معيارهاي حـزب را مدتهاسـت کـه فرامـوش شـده و انـواع فردپرسـتي و        . بريدرويد حزب را از ياد ميمي

شوند؛ پس از آن هم در برابر مشکالت بيچاره مي مانيد و ما گسترش داده ميپراکتيک کنترايي در محيط
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حتي اگر آماده هم باشيم ممکن نيسـت هميشـه بـه امـداد شـما      . نمايندمي خواهيد رهبريت حزب مداخله 

. از اين نظر معيارهاي حزب را فرا بگيريد و اگر پاي قوال خود هستيد، آن را عملي نماييد. بياييم

چيـز  در حاليکه شما در محلي آماده و حتي در جاييکه همه. يشه و در همه جا نماد حزب بوديمما هم

ايـن رفتـار را از کجـا    . نماييـد حزبي است نه تنها الگوي حزب را جلوه نمي کنيد، بلکه آن را تصـفيه مـي  

شـديد حزبـي   در تمامي تحليالتم خودسـازي . آموختيد؟ من خودسازي حزبي را اينگونه به شما ياد ندادم

تمامي آن دوران تاريخي، سـال بـه سـال، مـاه بـه مـاه و روز بـه روز مملـو از درسـهاي          . اساس کار هستند

بـه ميمنـت انـدکي    . من يک تالشگر بزرگ راه حـزب هسـتم  . چگونگي حيات در راه يک حزب هستند

اده خويش حاکم باشيد، اگر بر ار. رودموفقيتم در اينکار، امروزه تاريخ براي ما در مسيري ديگر پيش مي

. اگر عهدي در راه شرف با خود ببنديد بايد با کسب شخصيت حزبي خويش، لياقت تـان را ثابـت نماييـد   

کند، اما اگر کليد حزب در دست شما يک خودسازي نيک حزبي کليد طاليي است و همه چيز را باز مي

. چيز ديگري باشيدتوانيد جز يک بيچاره ترين کار را هم بکنيد، نمينباشد و سخت

جواني و پر انرژي بودنتـان کفـاف موفقيـت در خودسـازي     . کنم چندان فرسوده شده باشيدفکر نمي

. توانيم آنها را به جـايي ديگـر بفرسـتيم   اگر برخي ناتوان از خودسازي حزبي باشند، مي. دهدحزبي را مي

سـت از خـود بشـوييد، پـس بايـد      النفس باشيد که موفق به خودسازي حزبي نشـويد و د اگر چنان ضعيف

من باور ندارم که چنان ناتوان باشيد کـه در خودسـازي حزبـي نـاتوان     . برداشتي ديگر در موردتان داشت

توانند سخن برانند؟ اگر ما خواهان آنهايي که قدرت خودسازي حزبي را ندارند از کدام جنگ مي. بمانيد

اگـر ايـن همـه نيازمنـد جنـگ،      . گذردسازي حزبي ميپيروزي در اين مدت کوتاه باشيم، راه اين از خود

پيروزي و بنابراين زندگي آزاد باشيد، بايد به اندازه کـافي و بـه شـيوه صـحيح، شخصـيت حزبـي کسـب        

انسانهايي معتقد، فداکار و جسور هستيد، بنابراين بايد تمامي اينها را . اين کليد طاليي آن کار است. نماييد

از امکانات موجودي که براي بحث و تحقيقي در اينکار به شما داده شـده  . يدبا خودسازي حزبي ثابت کن

در محيط ما . با تفکري بزرگ، هرچيزي را که براي هرکسي الزم باشد، به او بدهيد. است، استفاده نماييد

دن فکر کـنم دليـل آمـ   . به مقتضيات اين امر پايبند بمانيد و مرد عمل باشيد. زمينه بحث نامحدود مي باشد

شما به محيط ما شيفتگي شما نسبت به چشم و روي ما نيست، بلکه براي فراگرفتن برخي درسهاي اساسي 

دهيم، اگر شيوه فراگرفتنش را ندانيد با شما اينها را بيشتر از حد الزم به شما مي. تاريخي به محيط ما آمديد

ر تـاريخي و اساسـي را حتـي بـه     کسي که برطرف کردن يک نياز بسيا. به هيچ وجه کلنجار نخواهم رفت

نسبت به کسي که اصول زندگي حـزب را  . دهد، در نظر من غيرقابل نجات استذهن خويش خطور نمي
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اگر اينچنين عمل نماييد، آشـکارا مـي گـويم    . دهد، خشمگين مي شومبصورت الزم اساس کار قرار نمي

. خواهم چشمم به شما بيفتدکه حتي نمي

اگر کسي خودسازي حزبي را به بـازي  . يح حزبي بر هرچيز ارجحيت داردبه نظر من خودسازي صح

اين برخوردها بيشـتر  . بگيرد و موجبات آن را بجاي نياورد، بيشتر از دشمن نسبت به او خشمگين مي شوم

هنگامي که معيارهايتان، معيارهاي حزبي نباشند، همديگر را قبول نکنيد و خود و . براي شما مصداق دارند

البته که چنين جنگـي دشـوار اسـت،    . يان خود را تا زماني که شخصيت حزبي کسب نکنند، نبخشنداطراف

بدون وجود مبارزه سازماني، چه کسي به شما گفت که اين مبارزه . مبارزه سازماني دشوارترين جنگهاست

تـوان به پيروزي خواهد رسيد؟ بدون وجود يک سازماندهي مستحکم، چه کسي بـه شـما گفـت کـه مـي     

سرباز زدن مصرانه از سازماندهي مورد نياز حزب ما بـه معنـي   . نماييدجنگيد؟ تمامي اينها را شما ايجاد مي

در برابر ايـن  . چيز شما حاکم گرددچيزي نمانده که اين رفتار بر همه. در پيش نگرفتن حيات حزبي است

يم، به سبب اين گرايش ما نيز با يک نمايم؛ اگر من هم با آنها مخالفت ننماتحميلها تنها من ايستادگي مي

ي بسيار کوتاه مدت دشمن ـ همچنانکه بر سر بسـياري از مقاومتهـا و شورشـها آمدــ دچـار نـابودي        حمله

. شوندها دانسته و يا نادانسته راهگشاي آن مياين، وضعيت بدشگوني است که اين شخصيت. خواهيم شد

ناپـذير  خـواهيم تـاريخ آزادي را شکسـت   در حاليکه ما مـي . دخواهند بار ديگر تاريخ منفور را رقم زننمي

. بايد بتوانيد اين را درک کنيد. ايمنماييم و معتقديم که حيثيت را بدست آورده

دنيـاي نـاچيز خـويش را اسـاس مـي      . شخصيت متعالي بدست آمده چندان مطابق تصور شما نيسـت 

. در حاليکه ما بيانگر چيـزي فراتـر از آن هسـتيم   . ويدتوانيد از نوعي شيفتگي احمقانه فراتر رگيريد و نمي

بخشد، امکانات حيات را ايجـاد کـرده   العاده بوده است و آن را تداوم ميي حياتي فوقرهبريت سرچشمه

بـر  . حداقل در اين سهيم شويد و در صورت امکان در اين مشارکت نماييد. گردانداست و آن را ميسر مي

اگر ابتدا جسارت به خرج دهيد که چنـين انسـاني شـويد، در    . خود اعتماد نماييداين اساس به انسان بودن 

اگر بر اين اساس موفق شويد که تا حد ممکن . اين موضوع دورو و داراي شخصيتي نامنسجم نخواهيد بود

ايدئولوژيک، سياسي و سازماني باشيد و اقدام به خودسـازي حزبـي انجـام کنيـد، بـدان معنـي اسـت کـه         

مواضع و برخوردهايي که تحت نام بردگي، شخصيت، شرف و احتـرام واقعـي   . نيرومندکرده ايدپيشروي 

. توانيد عنوان نماييد، اينگونه ايجاد شده و حاکم خواهند گرديد و پيروزي هم اين استمي

. همانطوري که مشاهد مي شود، موارد ذکر شده معنادار هستند و براي شما هم بسيار مصـداق دارنـد  

حداقل به چنان سطحي از خودسازي حزبي برسيد که . ايدهستيد و چندان خسته و فرسوده هم نشدهجوان 

اگر بر عدم دستيابي به اين اصـرار ورزيـد هـيچ ارزشـي     . شما را بصورت محترمانه و شرافتمندانه پيش برد
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ا و احترام قائل در اين وضعيت به هيچ وجه از من انتظار نداشته باشيد که به شخصيت شم. نخواهيد داشت

اي کنند، به شـيوه با آنها که بدون توجه به معيارها زندگي مي. رحم هستماز اين نظر انساني بسيار بي. شوم

در برابـر آنهـا کـه معيارهـاي     . از اين نظر نيز رهبريت را با تمامي جوانب بشناسـيد . بسيار بد رفتار مي کنم

اي را در درون خواستم چنـين مبـارزه  نمي. ر به راه مي اندازمواگيرند جنگي ديوانهسازماني را به بازي مي

کردنـد کـه رهبـري را فريـب داده انـد و دانسـته و       حزب صورت دهم، اما به سبب اينکه برخي تصور مي

نادانسته، غافالنه و يا آگاهانه فرسوده خواهند نمود و با چنين فريبکاري برخورد کردنـد، مـن نيـز مجبـور     

. ترين مبارزه هم اين بوداي را بنيان نهادم و سخترزهمانده و چنين مبا

تقريبـا در  P.K.Kايـن هـم در درون   . استمبارزه طبقاتي درون حزبيدرس حزب، به معني 

مبارزه طبقاتي درون حزبي با چنان قدرتي صورت مـي گيـرد   . شودحد و قواره معيارهاي جهاني انجام مي

وپاشـي رئـال سوسياليسـم را از ميـان برداشـته اسـت و امکـان        توانـد تمـامي فاکتورهـاي مسـبب فر    که مي

اگر ادعايي داريد اين مهم . گيري يک راه سوسياليستي نوين را براي انسانيت بوجود خواهد آورددرپيش

شـجاعت و رفاقـت هـم ايـن     . را تشخيص دهيد و از اين نظر هم مشارکتي مثبت در مبارزه صـورت دهيـد  

. مناسبات دوستانه و زندگي استارزشمندترين رابطه نيز. است

ترين نيروي جهان هم ما را فراموش نکنيد که امپرياليست. کنمروي اين مسئله تماماً و شديداً کار مي

هاي اين نيز به اين معني است که با زورگوترين رژيم. نمايندارزيابي مي" خطرناکترين سازمان تروريستي"

ضديت آنها در برابر ما هم بر . دشمني مي کنند، مبارزه مي کنيمجهان که در برابر هرجنبش آزاديخواهي

قداست حيـات، چگـونگي پيکـارگري    : بنابراين مطابق با اين بايد از تمامي جوانب يعني. اين اساس است

عظيم در راه زندگي؛ در روح، ذهن و سازماندهي و بدون مشغوليتي غير از اين، زمينه را براي شما فـراهم  

آنهـا کـه   . به طور خالصه بايد خودسازي حزبـي را اينگونـه عملـي سـازيد    . آن استفاده نماييدآوريم و از 

اي هـاي مبـارزه بـا موفقيـت از پـس هـر نـوع وظيفـه        خودسازي حزبي انجام مي کننـد، در تمـامي حـوزه   

د شدند، اما هر چند برخي از رفقا شهي. تواند آنها را از رسيدن به پيروزي بازداردهيچ مانعي نمي. آيندبرمي

ي جانبهدرک همه. اند اگر نخواهند، مي توانند بر اين اساس تا پيروزي کامل پيش روندآنها که باقي مانده

P.K.K    اينگونه است و اجراي آن، بهترين نيکي خواهد بود که در حق خويش خواهد بـود و بـه همـان

ن بجـاي سـربار رفيـق خـود شـدند، در      ايد، ايـ ترين شکل پايبندي شما به عهدي که بستهاندازه هم روشن

تـان را بجـاي آوريـد و همچنـين بـه اعتقـادات و       برداشتن بار او سهيم شويد، مقتضيات پايبنـدي بـه خلـق   

. هاي اصيل پايبندي نشان دهيدانديشه
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من خود نيز با اين زندگي کـرده و همـانطور   . ايممعتقديم که اندکي نماينده پيشروي اينچنيني گشته

. شما بايد بيشتر از ما پيروزي را بنيان کار خـود قـرار دهيـد   . يد اين به معني پيروزي بزرگي استبينکه مي

ها که نبايد در آن اغراق ايجاد نمـود را  يارزش با استفاده از پيروزيهاي معمولي ما پيروزنبايد زندگي بي

. ها را بدست آوريمم اين موفقيتبا داليل بسيار گوناگون تنها توانستي. به هيچ وجه در شأن خويش ببينيد

اگر اين را نه به عنوان يک نتيجـه بلکـه بـه عنـوان يـک      . اين اعمال ما بيشتر امکان موفقيت براي شماست

سرآغاز تلقي نموده و بخواهيد موارد الزم براي پيروزي را انجام دهيد، اين بهترين راهي خواهد بـود کـه   

ت اين را بجاي آوريد، زنـدگيتان معنـاي ارزشـمندي خواهـد     اگر موجبا. براي خود انتخاب خواهيد کرد

اين نيز قطعا به معني خودسازي صحيح حزبي و به تناسب خودسازي صحيح حزبي، مبارزه داخلي . داشت

. آميز خواهد بودمان تا به پيروزي، موفقيتبر اين اساس مبارزه. و خارجي در حزب است

١٩٩٥آوريل ٢٢
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