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سخن مترجم

رهبر خلـق کـرد، عبـداهللا    ) ١٩٨٤ـ١٩٩٥(الت ياست از تحلييدهيگزکتاب زبان و عمل انقالب
انـه  يحـزب در خاورم يدر دبسـتان مرکـز  محصـل  يتوسط گروهـ ١٩٩٥اوجاالن که در تابستان سال 

ن جهـت نـام کتـاب، زبـان و عملکـرد      يبـد .ديرساتمامدر اواسط همان سال به کار آن شده و نيتدو
يهـا تنهـا بـا گفتـه   ت عبداهللا اوجـاالن يان واقعيروه گردآورنده، بن گيانقالب است که بنا به گفته هم

رد عبـداهللا  يمعنـا ش، بـه يخيـ تـار ياز عملکرد شخصيويدور بوده و جداسازت بهيک از واقعيتئور
گيـرد کـه   از طريق طـرزي صـورت مـی   يهمچنين عملکرد و. باشديت ميک واقعياوجاالن همچون 

يگـر، مـوارد  يدياز طرفـ . سـت يح خود عملکرد نيهزارم تشرکيده رنيک آن، دربرگيان تئوريجنبه ب
يسـوا . شـود يمـ يابيـ از عملکرد وی ارزياند همچون بخشک بر زبان رانده شدهيصورت تئورکه به

.باشديز ميت عمل نياز موارد موجود در ماهيکيت است، يک کليک با عمل همچون يالکتينکه ديا
ش و يو رفقاي، عملکرد خود وPKKخ ين حال تاريجاالن و در عز، کتاب، از زبان اويدر واقع ن

شـرفت انقـالب   يگر، به شرح مراحل مختلـف پ يديعبارتبه. دينمايح ميرا تشرPKKدر کل، عملکرد 
PKK ل يــبـر آن تحم يشـتر از راه اخاللگـر  يپـردازد کــه ب شـرفت مـی  ين پيــسـر راه ا يهـا يو دشـوار

خوانـدن  يطـ . را هم نهـاد " PKKدر يمبارزه با اخاللگر"اب، نام توان بر کتن، میيهميبرا. گردديم
که شرح ييآغاز گشته و تا جاياوجاالن، از همان دوران کودکيد شد که آزاديکتاب متوجه خواه
ــيعملکــرديدارايآن آمــده اســت، و ــنظيب ــي ــ ير و فهم ــر خنث ــاال در براب ــا و ســهيدسيســازيب ه

زبان يچرا که به  گفته خود اوجاالن، و. باشديمPKKر درون نظام و جاسوسان آن ديهاياخاللگر
ز ابـراز  يـ نيهمچنانکـه خـود و  . درس گرفته استيخيدرک کرده و از تجارب تاريخوبخ را بهيتار

کرديم اکنون هيچ اثري از مـا  اگر ما بدون توجه به آگاهي و تجارب تاريخي حرکت مي... «: کنديم
کسـب آگـاهي   ! شـد شايد اسم ما نيز در تاريخ مـدفون مـي  . ماندما باقي مينمانده بود و فقط اسمي از 

مـا  . سـازد هاي راسخ و شجاعانه الزم براي اين کار همـوار مـي  صحيح از تاريخ، راه را بر برداشتن گام
».گونه عبور کنيمتوانستيم از آن تنگه خطرناک بدين

گروه فارسي آکادمي علوم اجتماعي عبداهللا اوجاالن
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آثار اوجاالن

و عدم گريز نيزيکرد بودن تلخ است و گريز از آن نامرد

بخـش خلفتـي از توابـع شـهر     ) آمـارا (در روسـتاي عمرلـي   ١٩٤٩آوريـل  ٤عبداهللا اوجـاالن در  
تحصيالت خود را تا پايان دبيرستان در كردستان به اتمام رساند و . تاريخي اورفا چشم به جهان گشود

در دوران دانشـجويي از فعـاالن جنـبش    . در آنكارا در رشته علوم سياسي ادامه دادتحصيالت عالي را 
به سبب شركت در تظـاهراتي كـه بـه مناسـبت اعـدام      ١٩٧٢در ماه مارس سال . رفتچپ به شمار مي

پـس از  . از سران جنبش چپ برگزار شده بود دستگير و به شش ماه زندان محكـوم شـد  " ماهر چايان"
هـاي تركيـه گرفـت و گـروه     محكوميت خويش تصميم به مبارزه مسـتقل از چـپ  كردن دورانسپري

اين تشكل گروهي شش سال بعد بسوي . ها مشهور شدند"آپوييست"ايدئولوژيكي را سامان داد كه به 
در روستاي ١٩٧٨نوامبر ٢٧را در PKKايجاد يك تشكيالت حزبي رفته و حزب كارگران كردستان 

پس از مهاجرتي كه به خارج ١٩٨٤اوجاالن در سال . ربكر بنيانگذاري نمودنداز توابع شهر ديا" فيس"
هاي ارتش تركيه كرده بود، تصميم به مبارزه ژنرال١٩٨٢سپتامبر ١٢ميهن جهت مصونيت از كودتاي 

ايـن  . را سـازماندهي نمـود  ARGKبخش خلق كردستان ارتش رهايي١٩٨٦مسلحانه گرفته و در سال 
رغم مراحل متفاوت در يك سير به راه خـويش ادامـه داد و از آن تـاريخ بـه     علي١٩٩٩جنگ تا سال 

٢٠٠٢در سـال  . تداوم يافـت H.P.Gدر چارچوب نيروهاي مدافع خلق " دفاع مشروع"بعد با استراتژي
PKK بهKADEK)به كنگره خلق تغيير نام و ٢٠٠٣و در سال ) كنگره آزادي و دموكراسي كردستان

هـاي خـويش را   با يك سازماندهي كه از سيستم عمودي به افقي تغيير يافته بود فعاليـت ساختار داد و 
. ادامه داد

المللـي از نـايروبي پايتخـت كنيـا ربـوده شـده و بـه        طي يك توطئـه بـين  ١٩٩٩اوجاالن در سال 
اكنون نزديك به نـه سـال اسـت كـه در جزيـره امرالـي واقـع در        نيروهاي تركيه تحويل داده شد و هم

هـاي ديگـري نظيـر    درياي مرمره محبوس است و در طي دوران زنداني انفـرادي خـويش بـا مجـازات    
تجريـد  "مواجه شده كه خـود از آن بـه عنـوان    ... محروميت از هواخوري و گرفتن روزنامه و راديو و 

. نمايدتعبير مي" اندر تجريد
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تحقيـق و فراگيـري و نوشـتن و    اوجاالن از همان دوران ابتداي فعاليتش آغـاز بـه  , از نظر فكري
كـار گـروه   . نظيـر بـود  آموزش وسيعي كرد كه در تاريخ كردها چه از نظر فردي و چـه سـازماني بـي   

شد و كار رسمي حزب با مانيفست حزب تحت ايدئولوژيك با نوارهاي سخنراني وي پوشش داده مي
. آن را تهيه كـرده بـود  "موشمحمد خيري دور"آغاز شد كه با همكاري " راه انقالب كردستان"عنوان 

شد و هـم  هم كار حزبي پيش برده مي. شيوه كاري اوجاالن بصورت متداخل يعني نظري و عملي بود
هـاي اوجـاالن   ها كتاب با مضمون درسطي اين دوران ده. شدندمواد الزم آموزشي براي آن تهيه مي

يـل داده شـد، ايـن شـمار بـالغ بـر       كه اوجاالن به نيروهـاي تركيـه تحو  ١٩٩٩تا سال . به چاپ رسيدند
نظيـر كـاري حاصـل تالشـي بـزرگ در طـي بيسـت سـال         اين حجم عظيم و بي. دويست جلد گرديد

متاسفانه كمتر كسي آگاه از اين بعد كاري اوجاالن است و بيشتر . فعاليت متداخل فكري و عملي بود
ه چنـين پشـتوانه نظـري    توجه معطوف عرصه حزبي سياسي كار وي است، غافـل از اينكـه ايـن عرصـ    

: مهمترين اين آثار عبارتند از. نظيري داردبزرگ و حقيقتا بي

راه انقالب كردستان، نقش خشونت در كردستان، معضل شخصيت در كردسـتان، مسـئله   

، عشق كرد، جمهوري اليگارشيك، رهنمودهـاي  )دو جلد(زن و خانواده، چگونه بايد زيست؟ 

حل آن، رهنمودهاي آزادي، له رهايي خلق كردستان و راهپيروزي، سازماندهي چيست؟، مسا

گـر،  رهبريت و سياست آپوئيستي، رهبريت و فلسفه مبارزه، زبان و عمل انقالب، تصفيه تصـفيه 

، اصرار بر سوسياليسم اصرار بر انسانيت، برخورد انقالبي با مساله دين، تاريخ )سه جلد(منتخبات 

گفتگو با مهري بللي، انقالبي چپ (خ نهانيم، دگرگوني عظيم در روزگار ما و ما در ابتداي تاري

، )نگار سرشناس عرب با اوجـاالن الملحم روزنامهمصاحبه طوالني نبيل(، رهبري و خلق )تركيه

، راپـر سياسـي   )مصاحبه طوالني پروفسور يالچين كوچوك با اوجـاالن (زيستن داستان دوباره

شخصيت مبـارز در مبـارزات   , لبم، يا ظفر يا ظفرط، مخاطبي ميPKKتقديمي به كنگره پنجم 

حـل  راه: بخش خلق، قيام مردمي در انقـالب دمكراتيـك و دفاعيـات متفـاوت ايشـان     رهايي

دموكراتيك در حل مساله كرد، از دولت كاهن سومري به سوي تمدن دموكراتيـك، اورفـا   

و مانيفست تمـدن  سمبل قداست و لعنت، كرد آزد هويت نوين خاورميانه، دفاع از يك خلق

.باشددموکراتيک که شامل بر پنج می

. نمودو در ساير جاها با نام اصلي خويش منتشر مي" علي فرات"اوجاالن مقاالت خويش را با نام 
اين حجـم كـاري در كنـار صـدها نـوار ويـدئويي و صـوتي و ثبـت تمـامي دوران زنـدگي رهبريـت            

. وييستي با آن به راه خويش ادامه دادي نظري و فكري عظيمي شد كه جنبش آپپشتوانه
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سخن آغازين
توانند بـه مبـارزين بزرگـي تبـديل     ام، عشق به آزادي را دريابند، ميکساني که از آهنگ زندگي

.روندها زير دست و پا لگدمال شده و از ميان مياما ابله. شوند
از آن نمانـده و از قلـم   يعنـي کسـي در بيـرون   . کننـد همه به نوعي در اين کتاب نقش بـازي مـي  

. برانگيـز اسـت  ايم كه هيجانچنان به دشمن جاي داده, حال ما که در اين کتابخوشا به. نيفتاده است
زد؛ اين خبر و ها آتش بيرون مي١از دهان پاشا. طورايستادن دشمن نيز همينطبق اين كتاب، چهار نعل

روند؛ اين هم يکي از واقعيـات  ه و از بين ميکساني هم هستند که در زير پا له شد. تحول خوبي است
.کتاب است

هـا از لزومـات ايـن    ها، دردها و تراژدينگراني. ها هم جاي دارندها و كودن٢اُبلومفدر کتاب، 
در کنـار افـراد   . طـور باشـد  عشق به کتاب نيز در حال گسترش است و اين نيز بايـد ايـن  . كتاب هستند

.ها هم وجود دارندهوايير بهها و سديوانگي, عاقل و منطقي
هـر  . برنـد سـر مـي  شود که هم ترکيه و هم کردستان در چنين وضعيتي بهبا کمي دقت معلوم مي

کننـد؟ چگونـه   چگونه سربازها در برف و كوالك حرکت مـي کند؛ وقفه نقشش را بازي ميبيكسي
هاي بسيار مختلف جنگ زمانگيرند؟ چگونه سايي انجام ميهاي فاعل مجهول به طرز وحشيانهجنايت

هـا هـزار   کنند؟ چگونـه ده ، دست به اعمال کارهاي خائنانه زده و همه جا را ويران و خراب مي٣ويژه

رتبه و نظاميـان بـاالتر از   سر ارشد سلطان مأموران عاليپاشا يا پادشاه؛ در دوره امپراطوري عثماني به پ١
در دوره جمهوري نيز ژنرال امروزه نيز در ترکيه به فرماندهان بزرگ ارتش اين لقـب  . شدسرهنگ گفته مي

.شودداده مي
ايـن رمـان را   . نويس قرن نـوزدهم روسـيه اسـت   نام قهرمان رماني از ايوان الکساندرويچ گنچارف رمان٢

به چاپ ١٨٤٩اين رمان در سال . ناميدند) منفعل(عمل و پاسيو هاي تنبل و بيت ادبي اسالوي و انسانماينفس
اين رمان را نخستين شکايت از نظم اجتماعي حاکم بر روس " گرايي چيست؟ابلومف"بلينسکي در مقاله . رسيد

هـا در  اوبلومف سال. اميددانست و آن را شاهکار اصيل گنچارف و آينه خصوصيات جامعه آن زمان روس ن
عملـي  پـروري، تنبلـي و بـي   تـن . عمـل بـود  هاي بـي نبودن براي انسانپروري و فعالفرهنگ روس صفت تن

اين صفات را در قرن نوزدهم، بيماري ملي . مآب تفسير کردنددار انگلگرايي را نشانه زوال طبقه زمينابلومف
يي مرفه با نوکر و کلفت و خدمتکار تربيت ودکي در خانوادهابلومف خود در دوران ک. خلق روس نام گذاشتند

او سمبل انساني است که به دليل رفاه قادر نيست . آليست تراژيک روس نام گذاشتنداو را نوع ايده. شده بود
.به کشف استعدادهاي ديگر خود بپردازد

و محدود به امـروز و برخـي   شود، جنگ ويژه تنها جنگ روانيطور عام تصور ميبر خالف آنچه كه به٣
در . تواند در گستره اين پديده قـرار گيـرد  اي كه با جامعه در ارتباط باشد ميراهكارها نبوده بلكه هر عرصه

مداران و استعمارگران بر عليه جامعه اعالم شـده و بـه اجـرا    واقع، جنگ ويژه جنگي است كه از سوي قدرت
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گيرند؟ مبارزين چگونه در شرايط سخت کوهستان، هم بـا اراده  ها مورد شکنجه قرار مينفر در زندان
ند؟برسر ميو عزمي راسخ و هم در وضعيتي بسيار تراژيک به

. رماني است نانوشته, داستان زندگي ما. آفرينمها را من مياين. ها يک اراده استعامل همه اين
کليـه  . تـر تعيـين کننـد   جايگاه و نقش خود را در اين رمان بهتر و صحيح, توانندبنابراين افراد عاقل مي

توانـد بـه هـر کسـي وظيفـه و      ايم حداقل به اندازه نيروي منطـق و اراده، مـي  تدابيري که ما اتخاذ کرده
در ابتداي کار در شرايط سخت و . فراهم شد١٩٧٠شرايط و بستر اين رمان در دهه . نقشي محول کند

هـا و  طور آشکار ثابت شد که رمان به همه خلقبه١٩٩٠اما در نيمه نخست دهه . تراژيکي قرار داشتيم
اکنـون نيـز در حـال    . گير نموده اسـت سدشمن تعلق پيدا كرده و همه را مجبور حرکت در روندي نف

.گيري استنتيجه
ام نـه دوسـتان را   دانيد که رهايي نخواهيد يافت؛ يعني تدابيري که من اتخـاذ نمـوده  همه شما مي

هـا  ها در حکم نـابودي اسـت؛ بـراي برخـي    آور است؛ براي بعضيجنون. گذارد و نه دشمنراحت مي
ها را به پاياني بسيار هاي شديدي دچار ساخته و برخيها و رنجيها را به تلخکننده است؛ بعضيديوانه

.کندگيري ميها، آنها را وادار به انتقامرساند؛ و با بخشيدن شور و هيجان به بعضيتراژيک مي
اين نيز ناشي از نيروي اراده و هـدايت  . مساله مهم اين است که هر کس را وارد اين مرحله نمود

ها را در عمل پيـاده  اگر زنده بمانيم به همه شما نشان خواهم داد که چگونه اين. دباشبه راه راست مي
.تان را تضمين خواهم کردکرده، شما را زنده نگه داشته و زندگي

همچنين خط مشي سياسي، شيوه . پردازندبرخي رهبرها هستند که به تعيين خط مشي سياسي مي
نيستيم؛ ما نيز داراي خط مشي مشخصي بوده کـه بـا ديگـر    اما ما چنين . مبارزه خاص خود را داراست

چنـان بـا زنـدگي    ] ايـن خـط مشـي   . [احزاب تفاوت داشته و بيشتر به سناريوي يک رمان شباهت دارد
بـراي  . [کننـده اسـت  يکي گشته که جنبه واپسگرا در کنار ويژگي پيشرو درهم رفته و اين نيز تحريک

بـدين  . كردن جنگ استنوعي اختصاصيسازي و بهآيد، خصوصيميهمچنانكه از نام جنگ ويژه بر. آيددرمي
گيـري هـر   منظور از همه امكانات بهره جسته، در مورد هدف، تمركز زيادي صورت داده و در راستاي نتيجه

. ضـابطه اسـت  نشـناس و در واقـع بـي   بر اين اسـاس، جنگـي قـانون   . آوردجاي ميآنچه را كه الزم باشد به
جنگ غير نظامي . ١دهند؛ ستراتژي جنگ ويژه را همراه با سه مشخصه مورد ارزيابي قرار ميها ااستراتژيسين

. شونداي تقسيم ميهاي جداگانهها نيز به شاخههر كدام از اين مولفه. جنگ رواني. ٣) ثبات(حركت استقرار . ٢
يني و روزميني مورد ارزيـابي  باشد كه همراه با عناصر زيرزميكي از نمودهاي جنگ غيرنظامي، كنتراگريال مي

معناي كودتاي نظـامي جهـت   حركت استقرار نيز به. گرددعبارتي، از اين عوامل تشكيل ميبه. گيرندقرار مي
دهـي و حتـي   هدف جنگ رواني هم تاثير بر دانش و معرفت جامعه، جهـت . آيدبرقراري ثبات و استقرار مي

ي، ايجاد شك و ترديد و شكستن اراده مورد هدف قرار گرفته كه گيردر اين راستا تسليم. باشدنابودي آن مي
.رودپيش ميداراي تبليغات مختلفي بوده و بر اين اساس، به
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نکه اين نيز ناشي از شيوه و رويه سياسـتي اسـت کـه مـا در پـيش      تر آصحيح. خيزدپا ميهمه به] همين
.يعني اگر از اين زاويه به قضيه نگاه کنيم خالي از فايده نخواهد بود. ايمگرفته

زد به چنين وضعي گرفتار آمدند؟ شان آتش بيرون ميچطور شد که پاشاهاي دشمن که از دهان
توانـد او را  که ديگـر کسـي نمـي   بر اندامش افتاد؟ چنانوزير پست بورژوا لرزه چرا ناگهان آن نخست

هايي هيچ استعداد و توانـايي خاصـي   قبالً چنين شخصيت. گويا او هم وارد اين رمان شد. متوقف کند
هاي مردم بر خانه. خيزندپا ميباره بهچه شد که با ما وارد جنگ شدند؟ در واقع، همه به يک, نداشتند

چرا؟. اران روستا سوزانده شدندسر آنها خراب شده و هز
. گـذرد چند سال قبل جمعيت دياربکر تقريبا سيصد هزار نفر بود اما اکنون از مرز دو ميليون مـي 

. يعني اين وضعيت ناشـي از تـاثير مسـتقيم مـا بـروز کـرد      . انگيز کتاب ماستاين بيانگر نيروي شگفت
برند؟ چگونه با گرسنگي و سـرما  تي بسر مياند در چه وضعيروستايياني که به دياربکر مهاجرت کرده

خوابند؟جنگند؟ سي نفر در يک اتاق کوچک چگونه ميمي
هـزاران مـورد جنايـت فاعـل     . اند؛ حتي بيشتر از ظرفيت آنها زنداني وجـود دارد ها پر شدهزندان

ا بـر اثـر   هـ بعضـي . شـده تکـه هاي تکـه رحمانه و جنازههاي بيعاممجهول در ميان هستند؛ همچنين قتل
توان آن را در اين اين موارد کشت و کشتار آنقدر زيادند که نمي. بازندهاي وحشيانه جان ميشکنجه

شان پاهاي, شوندها سرماي شديدي را متحمل ميها هم انساندر کوه, از طرف ديگر. کتاب جاي داد
.شوندتكه ميتكههمچنين روي مين رفته و , رودبر اثر سرماي شديد و برف زياد از بين مي

چرا؟ چون در اينجا بحث از وجود يک اراده محکم و راسـخ در ميـان اسـت؛ اراده مـن مطـرح      
. آوريـد دسـت مـي  شود بنگريد نتايج مهمي بهچقدر و چگونه قانع مي, اگر از اين راويه که کي. است

تواند دک روستا ميترين کومثالً من چگونه توانستم از عهده چنين کار بزرگي برآيم؟ چگونه ضعيف
ترين شخصيت يک سرزمين و ميهن تبديل شود؟ چگونه زندگي خواهيم کرد؟ترين و موثربه قوي

همه کار بوده و در حرکت و تکاپو هسـتم امـا بـاز هـم     با اينکه مشغول اين. ايمهنوز راضي نشده
ديوانـه يـا اينکـه يـک     دانم يک انسان نمي. شومرود؛ راضي نميهمه چيز مطابق خواسته من پيش نمي

الهه هستم و يا يک ماجراجوي بزرگ؟ يا اينکه سياستمداري بزرگ؟ و يا يک مبارز خلقم؟
بـا  . دست به کار شده و بدين نتـايج رسـيديم  . ها باشيدشما بايد حتما در پي شناخت اين واقعيت

ا اکنـون کسـي   امـ . در گذشته کسي به ما تـوجهي نداشـت  . فرسايي به اين مرحله رسيديمتالش طاقت
هـر روز  . انـد هايي هستند که ديوانه شدهتيپ. دور بماند؛ نه دوستان و نه دشمنانتواند از تاثير ما بهنمي

اند که البته از اين فراتر هم خواهـد  شان از حدقه بيرون زدههايشاهد چنين تابلوهايي هستيم كه چشم
.رفت

هـا  هـا و زشـتي  گيري از بـدي دگيم بر انتقامچون محور زن. در تالش گرفتن انتقام سنگيني هستم
.امان هستمها يک مبارز بيگراييدر برابر تمام واپس. استوار است
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ها را بر خالف آنچه که اين بدان معني است که بعضي. الزم است که راه کسب نتيجه را بلد بود
ام کـه نيمـي از   ودم گفتـه بارها به خ. اي که دارند بايد هزار بار کشتشود به موجب زندگيتصور مي

هـاي آنهاسـت؛ بريـدن    هـا و پليـدي  البتـه منظـورم نـابودي زشـتي    . اين مردم را بايد از دم تيـغ گذرانـد  
تـوان او را از نظـر   اگر در اين ميان، کسي از خود مقاومت و يـا مخـالفتي نشـان داد، مـي    . هاستپستي

.ز است براي جنگ و مبارزهاين همان ادعا و حرص يک مبار. فيزيکي نيز از ميان برداشت
کننـد، هـزار بـار نفـرت کـرده و لعنـت       ـ شوهر با هم رفتـار مـي  به زنان و مرداني که همچون زن

شما . گرددام منعکس مياين جور مسايل، موجب خشم من شده، به مغزم جهيده و در اراده. فرستممي
چنان پيشـرفت کـردم   . آيمها برمينبينيد من از عهده همه ايهم چنين جوانبي داريد؟ همانطور که مي

در گذشـته مـرا   . ترين موقعيت، به شخصيتي قـوي و نيرومنـد دسـت يـافتم    ترين و بيچارهکه از ضعيف
سوالي که در اينجا مطـرح  . خندمام که به شما مياما حال، در جايگاهي قرار گرفته. كردندمسخره مي

است اين است که نيرومند کيست؟
هـاي عظـيم را   البتـه ايـن تحـوالت و پيشـرفت    . امها هنوز هم انتقامم را نگرفتـه رغم همه اينعلي

هـا هـم در ايـن کتـاب جـاي      ايـن . پاشيده مقايسـه کـرد  وابسته و ازهم, هاي بيچارهبايستي با شخصيت
.يي اسفباراند اما در ردهگرفته

د کـه مـرا بـي    پر واضح است که تحت کنترل درآوردن من کاري است غير ممکن؛ امکان نـدار 
تـر بـوده و   کـاش مثـل ديگـران جـوان    . ترين تاثيرگذاري را داشته و دارمچون من بزرگ. تاثير سازند

هاي زيادي نشان داده اسـت؛  ها و فداکاريخلق کرد ازخودگذشتگي. شدمبيشتر از اين وارد عمل مي
ن حاضر اسـت همـه   اما اکنو. ترين کمکي نمايدتوانست کوچکخواست و نميدر گذشته کسي نمي
نظرم همچنان كافي نبـوده و بايسـتي بـه اشـکال متفـاوت در مقـام يـاري و        اما به. چيز خود را فدا کند

.گيرداين نيز انجام مي. کمک برآيد

گرددآزادي از کودکي آغاز مي
کـردم کـه   داشـتم صـحبت مـي   . ياد دارم؛ در زيـر سـايه ديـوار مسـجد نشسـته بـوديم      هنوز هم به

تـواني  آيا تو مي. سان درختان خشکيده هستيمما به, پسرم«: رش را برگرداند و به من گفتپيرمردي س
»دوباره ما را احيا کني؟
. شـاعري نـزدم آمـده بـود    ١٩٩٤در سال . امام هست و هنوز هم فراموش نكردهاين اولين خاطره

که بايسـتي بتـوان بـر روي    يي تو در سخنانت گفته«: به من گفت. هايم را خاطرنشان کرديکي از گفته
يا اينکه . امسنگي روييدهيعني من گلي هستم که بر روي تخته» .سنگ، گل روياند و تبديل به گل شد

خالصه اينكه احياي درخت خشک و رويانيدن گل بر روي تخته سنگ . در اين کار موفق خواهم شد
.يابندتحقق مي
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.شناسيدهمه شما حرص و تالش مرا مي
در . صورت گروهي حرکـت کـنم  من هميشه دوست داشتم به. گرددودکي آغاز ميآزادي از ک

مـن بـراي اينکـه يـک     . جمعي وارد عمل شومکردم دستهها و کارهاي کودکانه هميشه سعي ميبازي
مـن دوسـت   . کـردم حرکت درآورم، از هيچ تالشـي فروگـذار نمـي   ها را بهبازي را ترتيب داده و بچه

از هـزار دره آب  . دادمهـاي کودکانـه را ترتيـب مـي    انـواع و اقسـام بـازي   . ي کنمتنهايي بازنداشتم به
شـب و  . کـردم خيلي بازي ابداع مـي . تنهايي صورت گيردبازيي نبود که به. آوردم، اما همراه با هممي

هـا  همه خـانواده . از اين لحاظ تا حدودي شهرت کسب کرده بودم. داشتمروز آنها را به حرکت وامي
بعدها کمال » .هاي خود را به دست اين ندهيدبچه«: گفتندمي. کردندن خود را از من مخفي ميکودکا

آن موقع هم افراد زيادي بودند که چنـين چيـزي را بـر    . هم چنين چيزهايي بر زبان رانده بود٤بوركاي
, ز هـم آمـد  بـا «: گفتنـد مـي . زدمها پرسه مـي سان يک شکارچي در اطراف خانهمن به. راندندزبان مي

ها فرزندشان را براي بعضي خانواده. هاي زيادي وجود داشتندبچه» .هاي ما را منحرف خواهد کردبچه
آن . بـرم اگر روزي به روسـتا برگـردم آنهـا را بـا خـودم مـي      . کردندمامورشدن تشويق و راهنمايي مي

آنهـا را  ".بياييد"ره خواهم گفت دوبا. رويم قرار خواهم دادکردند، روبههايي را که از ما مخفي ميبچه
.دهمجا جمع كرده و به آنها بازي ياد ميدر يک

البتـه  . در واقع به نوعي آزاد نبـودم . من نتوانستم به اندازه کافي و به دلخواه با کودکان بازي کنم
, يماييراهپ, هايي از قبيل رفتن به کوهيي بودند نه جنگ؛ بازيهاي ساده و کودکانههاي ما بازيبازي
هـا را بـه بـازي    سـختي بچـه  در ابتـدا بـه  . مان براي اين بودهمه تالش. آوري سبزي و شکار پرندهجمع

.شودطوري كه گفتم آزادي از کودکي شروع ميهمان. آمدندکشاندم اما بعدها داوطلبانه ميمي
رفتـه  ا هم رفتـه هاما پرنده. کردمپرنده شکار مي. کردمميوه جمع مي. مدت زيادي در کوه ماندم

ها را در هـوا  آيد چند تا از پرندهکردم که يادم ميگاهي اوقات آنقدر سنگ پرتاب مي. شدندکم مي
بـاره شـکار   چهـار پـنج پرنـده را يـک    , البتـه . کـردم هاي بسياري صيد مـي گذاشتم؛ پرندهزدم؛ دام مي

اين باعـث جلـب توجـه    . ختمپخودم شکارم را مي. آمدحساب ميكردم و اين، موفقيت بزرگي بهمي
هـا  يي گوشت پرندهآنها را به دنبال خودم به دره برده و به هر کدام از آنها تکه. شدکودکان ديگر مي

.دادمرا مي

حزب TKSPحزب کارگران ترکيه بود اما بعد از جداشدن از آن حزب، TIPاهل درسيم که قبالً در ٤
يي که در همچنين او در جبهه. باشدکل آن ميسوسياليستي کردهاي ترکيه را تاسيس کرد که هنوز نيز دبير 

بورکاي، جنگ مسلحانه را تروريستي برشمرده، براي همين . ايجاد شد جاي گرفتPKKدر برابر ١٩٧٩سال 
.گيردجاي ميPKKهاي مخالف در تمامي جنبش
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آنهـا را در  , هاکنم که بعد از شکار پرندهگاه فراموش نميهيچ. ياد دارمآن صحنه را هنوز هم به
چون در نزد من چيزهـاي خيلـي   . دقت مورد نظر داشتموبرم را بهدور. مانندم گذاشته بودمپيراهن دامن

تـرين  محکم و دو پاي ديگر هم قرض گرفته بودم کـه اگـر کسـي کوچـک    . گرانبهايي وجود داشتند
نـه  "گفتم با خودم مي. اما امکان نداشت کسي مرا بگيرد. حرکتي از خود نشان بدهد پا به فرار بگذارم

."من شکار خودم را به شيوه خودم خواهم پخت. توانند مرا بگيرنديي نميخانواده و نه اهالي روستا
درخـت  " (دارا تـاوي "يعنـي  ) آفتـابي " (تـاوي "مان درختي بود کـه مـا بـدان    در نزديک روستاي

در تابسـتان زيـر سـايه آن    . تقريبا صد سـال عمـر داشـت   . درخت خيلي بزرگي بود. گفتيممي) آفتاب
هنـوز هـم ايـن سـه درخـت بـرايم       . ها وجـود داشـتند  از اين نوع درختدو درخت ديگر هم. رفتممي

.مقدس هستند
. گرمـاي سـوزناک تابسـتان هـم بـه شـدت حـاکم بـود        . در زير سايه يکي از اين درختـان بـودم  

البته يک قطره آب برايم بسيار مهم و . گشتند؛ براي همين دنبال آب مي»آيدتکنولوژي مي«: گفتندمي
.جذاب بود

آب بسيار کمي از آن . امنامش را فراموش کرده. ها جايي شبيه به يک غار بودان نزديکيدر هم
رسـيدن بـه   . در گرماي تابستان، در آن، سطل آبي وجود داشـت . شدچكيده و در ته آن غار جمع مي

به سـختي خـودم را بـه آن آب رسـانده و دهـانم را بـه آب       . آن آب البته که باز هم بسيار جذاب بود
. آب بسـيار زاللـي بـود   . خـاطر دارم هنـوز هـم آن آب را بـه   . بـردم از اين کار بسيار لذت مـي . زدممي

آبـي را  تـوان مشـکل بـي   وقتي تکنولوژي را ديدم گفتم که چگونـه مـي  . رسيدن بدان، يک هدف بود
تـوان  مان وجود دارد؟ آيا در اين دره آب هسـت؟ چگونـه مـي   برطرف کرد؟ آب در کجاي روستاي

جستجوي آب کار مهمـي  . هاي ديگري هم وجود داشتندها رساند؟ البته که آببه اين مزرعهآب را 
.بود

در آن گرمـاي روز کـه   . شدبدين ترتيب آب خنک مي. کردندها نگهداري ميآب را در کوزه
هاي بسـيار گـرم، نوشـيدن مقـداري از     ترين آرزوهايم در آن تابستانجلوي آن بوديم، يکي از بزرگ

, آب هم که آب کامال خالصي نبـود . خورديمزده مييي زنگآب را با کاسه, البته. ها بودوزهآب ک
بعـد از آن  . شـد خورديم انگار همه دنيـا مـال مـا مـي    همه وقتي آن آب را ميبا اين. نصفش نمک بود

يلـي  يادم هست مادرم بلغـور را خ . کنمپخت مادرم را هيچگاه فراموش نميهمچنين دست. نشستيممي
کنم کسي تا بحال مثل مادرم اين غـذا را نپختـه اسـت يـا اينکـه در در آن      فکر مي. پختخوشمزه مي

.زندگي همين بود؛ يک جرعه آب و مقداري بلغور. آمدنظرم ميچنين بهموقع اين
ها نرفته و نـداني کـه نوشـيدن آب چـه معنـايي      اما اگر بر سر کوزه. در مورد کوزه بحث کرديم

آب يعني چه و چگونه بايستي آنهـا را احيـا نمـود؛ کسـي     هاي بيماند که زمينا در خيال ميدارد، تنه
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داند خـوردن بلغـور چقـدر    همچنين اگر کسي خستگي و گرسنگي نكشد، نمي. دهدبدان اهميت نمي
.بخش استلذت

...
بـا هـم بـه    . کشيدندنظر من رفقاي بودند که خيلي زحمت ميبه. برنداشتنيدوستاني داشتم دست

کرديم؛ همچنين به باالي کوه رفته و با هـم مسـابقه   ها رفته و با مارها دست و پنجه نرم ميشکار پرنده
.ياد دارمهنوز هم به. آوري بودندها کارهاي هيجاناين. داديممي

تـا  ايستادند؛ از اعضاي خانواده گرفتـه  همه افرادي که در برابرم وامي, امهايي که پيمودههمه راه
تـالش و جسـتجو بـراي    , هـايم شـور و شـوق بـازي   , خانواده هايي که با خـانواده مـا دشـمني داشـتند    

باغ کوچکي داشتيم که در آن . خيلي جالب بود. ياد دارمپيداكردن نان و رفتن به مدرسه، همگي را به
بايسـتي بـه   . زمان رفتن به مدرسه فـرا رسـيده بـود   . چند درخت زيتون و چند تا هم درخت پسته بودند

بعد از كسب اطالع از فرارسيدن فصل پاييز يعني فصل بازشدن مـدارس، بـه درختـان    . رفتممدرسه مي
ببـر اسـت يـا کـه گـرگ؟ بـا مـن        , اين معلم چيه؛ آيا شير اسـت "گفتم زيتون تکيه داده و با خودم مي

کـي هسـتند؟ چـه    هـا اين"گفتم مي. من از واقعيت معلمان چنين تصوري داشتم" کار خواهد کرد؟چه
دانسـتم، از همـه   حال آنكه هنوز پا به مدرسه نگذاشته و هيچ چيزي نمـي " سرم خواهند آورد؟باليي به

!تر ترکي بلد نبودممهم
خـود جلـب   تـر بـود و توجـه مـرا بـه     يي داشتيم که از من بـزرگ همسايه. من خيلي حساس بودم

اول . يـک وجـب عـرض داشـت    . سـيد ريي داشـت کـه قـدمتش بـه قـرن نـوزدهم مـي       اسلحه. کردمي
آن . کـرد ريخـت سـپس شـليک مـي    هـا مـي  کرد، بعد باروت بر روي ساچمههاي آن را پر ميساچمه

در محل تقاطع ديوار ما با ديوار همسايه مـاري سـياه، النـه    . ديدميي بود که من مياسلحه اولين اسلحه
. داشـتم بايستي آن مـار را از ميـان برمـي   . دکرها شده و به آنها حمله مياين مار مزاحم مرغ. کرده بود

سـاعت بـا ماشـه اسـلحه ور     او نيـز نـيم  ".ات اين مار را بـزن بيا با اين اسلحه"مان گفتم روزي به همسايه
به , يي است که تو دارياين چه اسلحه"به او گفتم . رفت، اين طرف و آن طرف کرد اما شليک نکرد

خالصـه اينکـه، چـه ورمـي بـه مـا داد،       . کردم شليک نکـرد يآنطور که فکر م!" خورد؟چه دردي مي
چـرا کـه در واقـع، بـرايش در حکـم      . کردعجيب اينکه اين مرد هميشه اين اسلحه را با خود حمل مي

.نمايش نيرو بود
او بـا آن اسـلحه جـرات پيـدا     . يـاد دارم امـا هنـوز هـم آن را بـه    . اش زياد سر درنياوردماز اسلحه

. در ديوار خانه ما کبوترها النه درست کرده بودند. آمدحساب ميرد يک برتري بهبراي آن م. کردمي
افتاديم و بـا  همه به حرکت مي. دادآمد هيجان عجيبي به ما دست ميوقتي مار از سوراخش بيرون مي

مار به النـه کبوترهـا حملـه كـرده و     . جنگي بسيار جديي بود. شديمور ميسنگ و چوب به آن حمله
اتمسـفر جـدي و خطرنـاکي    . در طبقه دوم از خانه ما مار وجود داشت. بلعيدهاي کوچک را مينوزاد
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البتـه بـا مـرور    . شـديم اما چندان در اين کار موفق نمـي . کرديم که مارها را از بين ببريمتالش مي. بود
.تدريج کشتن مار تبديل به يک واقعيت تبديل گشتبه. زمان توانستيم مارها را بکشيم

...
دانـم چگونـه بـا طبيعـت همزيسـت شـوم؛       همچنانکـه مـي  . دوستي نيرومنـدي دارم من جنبه ميهن

هـا بيـزار   ها و خرابهدره, آبهاي بيگاه از آن بيابانهيچ. کنمراحتي نيز آن را فراموش نميگمانم بهبه
هـا و  ها از آن زمـين وقت از کوچ و گريز آنمن هيچ. کردنداما روستاييان ما از آنجا فرار مي. شدمنمي

از اينکه آنها در پي يک زندگي ارزان بودند متنفـر بـودم و ايـن مـرا بـه تفکـر       . ها خرسند نشدمخاک
من بايستي چگونـه  "اما به جواب سوال . خورندها مدام شکست ميگفتم که اين انسانمي. داشتوامي

.نرسيده بودم" حرکت کنم؟
. شوددر اينجا مساله توان مطرح مي. شدکردم افزوده مييتدريج بر شمار چيزهايي که قبول نمبه

دادن جسـارت , در اينجاست کـه صـبر  . آيدکني اما هيچ کاري هم از دستت برنميچيزي را قبول نمي
براي اينکه تبـديل بـه   . آيدوجود ميزندگي و اولين حس دشمني به] و فنون[ها خود، رشد تاکتيکبه

هـاي دشـمن   طور مخفيانه با پسر يکـي از خـانواده  هاي خانواده نشوم، بهابزاري براي اهداف و دشمني
نظر من بسيار معنادار و تاکتيک بسيار در واقع آن کار به. رابطه دوستي برقرار کردم" حسن"خانواده ما 

من با ديدي مثبت به فرزندان خانواده دشـمن  . مهمي براي رابطه بود؛ براي مقابله با ارتجاع و فئوداليت
کردند و ديگران را زياد دوست نداشـتم، حتـي نزديکـان    ها بيشتر مرا جذب ميآن بچه. کردمگاه مين

دهد که من براي فرهنـگ فئـودالي چنـد صدسـاله کـامال بسـته بـوده و خواسـته         اين نشان مي. خود را
به خطر يي بود؛ علي رغم اينکه سن بسيار کمي داشتمالعادهتحول فوق. کردطلبي مرا آشکار ميصلح

.کنممان پي برده، در حد توانم با آن مقابله کرده و تحليل مييکي از رسوم پوسيده در فرهنگ
خواسـتم بـا ايـن    مـي . سوي خودم جلب نمايمهاي ديگر را بهکردم بچهدر زمان بچگي سعي مي

سـازماندهيم بـا   اولـين . گروه تشکيل داده و موثر واقع شوم؛ يا اينکه الفباي زندگي را ياد بگيـرم , کار
ها طور مساوي به همه بچهبه. آوري گياه و گاهاً چيدن ميوه از باغ و مزررعه شروع گشتجمع, شکار

خـودم  . دانست که حتماً چيزي نزد من وجـود دارد آمد مييي پيشم مييعني اگر بچه. کردمتقسيم مي
.را بدين شکل تشکيل دادمهاي روستااولين گروه بچه. صورت يک منبع غني درآورده بودمرا به

...
امـا يکـي از   . کردنـد چند کبوتر داشتم که با کبوترهاي همسايه خيلي راحت با هم حرکـت مـي  

ايـن  . دادممن هم تحت نظر قرار مي. کردرفت با کبوترهاي همسايه پرواز ميکبوترهاي من هميشه مي
پرهـايش را  , آن کبوتر را گرفتم. دبه نظر من اين نوعي خيانت بو. شدکبوتر از گروه خودش جدا مي

. من آن را بدين شـکل تنبيـه کـردم   !" حاال بپر"گفتم . کنده و لخت کردم، بعد آن را روي بام گذاشتم
گناهش اين بود که از گـروه خـود جـدا شـده و     . سرش آمددانم چه بهاما نمي. واقعاً شيوه عجيبي بود
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باالخره آن را به ! توانستم اين خيانت را تحمل کنممن نمي. کردمدام با کبوترهاي همسايه حرکت مي
.شدت تنبيه نمودم

. کـرديم بـه آن غـذا داده و از آن نگهـداري مـي    . سگ سـفيدي داشـتم  . طور بودسگ هم همين
شد و رفتيم بلند ميبه محض اينکه به خواب فرو مي. ما در کنار درختان پسته بوديم. خيلي عجيب بود
. مان بهتر تنظيم کرده بـود دانم مساله از چه قرار بود اما پيدا بود که همسايهنمي. رفتنزد همسايه ما مي
! زننـد درست مثل آنهايي که اکنـون مـا را گـول مـي    . زدعجيب بود مرا هم گول مي. سگ خائني بود

. کـرد كرد، فوراً پيش همسايه رفته و در نزد او خيلي خوب و راحت حرکت ميوقتي فرصتي پيدا مي
البتـه کمـي هـم از    . کـرد دانـم چـرا چنـين رفتـار مـي     نمي. کردمعاً از اين رفتار سگ تعجب ميمن واق

.بدشانسي ما بود
. كردم آن را تربيت كنمسعي مي. ما هم يک خر داشتيم. در روستاي ما چند تا خر وجود داشتند

خـاطر ايـن   به. ودترين خرهاي روستا بيکي از سرکش. زدهاي بسيار خطرناکي مياما اين خر، جفتک
. بگـذاريم " اَبرخـر "توانسـتيم اسـمش را   مـي . امـا خـر بسـيار خـوبي بـود     . خنديدخر، هر کس به ما مي

براي اينکه در باغ و باغچه بماند و از دستم در نرود، خيلي خوب . يي بودالعادهمان هم سگ فوقسگ
ستفاده کـرده و از پـيش مـن فـرار     رفتم از فرصت اخواب ميکه بهاما همين. کردماز آن نگهداري مي

.کردمي
در اين دعـوا سـرم   . هاي روستا دعوا کردماز بچهيکيهنگامي که بچه کوچکي بودم، روزي با 

که انتقامت را نگيري به اين خانه پـا  تا زماني«: شدت مرا سرزنش کرد و به من گفتمادرم به. شکست
من هم بعد از اينکه انتقامم را گـرفتم بـه خانـه    . داداين اولين درسي بود که مادرم به من » .گذارينمي

. کرد، اصالً در اين فکر نبود که اين پسر من است و ايـن جـور چيزهـا   مادرم اصالً رحم نمي. بازگشتم
از , اين بچه ترسوسـت «: گفتمي. را دارم يا نه] گيريانتقام[گرفت که من توان اين را هم در نظر نمي

گيري شخصـيتم  گويم قطعاً اما اين رفتار مادرم تاثير خاصي بر شکلنمي».دستش كاري ساخته نيست
.گذاشته است

کس را مانند فرزند فالني خدا فرزند هيچ«: گفتندمردم همه مي. تر نبوديي از من ضعيفهيچ بچه
. بـود " عمـر " اسـم پـدرم  . کردنـد همـه مـرا مسـخره مـي    . اين وضعيت زمان زيادي طـول کشـيد  » .نکند

بعـداً راجـع بـه او    . من دوست عاقلي داشتم کـه پسـر مـردي عاقـل بـود     ".خاک بر سر عمر"د گفتنمي
تـرين افـراد روسـتا    آدمي بسيار عجيب و غريب و يکي از فقير, واقعاً هم پدرم. توضيحاتي خواهم داد

يي بود اما عجيـب اينکـه خيلـي انسـان مسـلمان و     انسان خيلي بيچاره. شناختکس او را نميهيچ. بود
بـا آنکـه بسـيار    . البته نبايد تـالش و کوشـش او را انکـار کـرد    . تقريبا انسان بامبدايي بود. دينداري بود

اگر بگوييم هـيچ  . اش بودضعيف و فقير بود اما زندگيش در خدمت و در گرو برخي از مباني ارزشي
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پـدرم  . رار داده استدر بعضي از موارد مرا تحت تاثير ق. انصافي خواهد بودتاثيري بر من نگذاشت بي
.انساني متعهد به مباني ارزشي اما ضعيف و از ضعف خود هم آگاه بود

صاحب باغ آمد ديد و . مان رفتم و مخفيانه مقداري پسته برداشتمهايروزي به باغ يکي از فاميل
بـا  حتما روزي به تو نشان خواهم داد کـه  "من هم در جواب او گفتم . چند سيلي به من زد. مرا گرفت

" روزي به حسابت خـواهم رسـيد  "بنابراين در برابر زورگويي و خشونت با گفتن ." تو چه خواهم کرد
.نشدني هستندها خاطراتي فراموشاين. واکنش نشان دادم

دانيــد، مــادر در خانــه، مــي«: آري، هفــت هشــت ســال بيشــتر نداشــتم کــه مــادرم بــه مــن گفــت 
گونه بجنگي، برو فالني را تو بايد اين«: گفتساله ميتبراي يک بچه هف] تصور کنيد. [»آغاستخانم

البتـه مـن سـرپيچي    » .تواني بجنگـي نمي, ناموسيتو بي«گفت که يکي دو بار مرا تنبيه کرد و مي» .بزن
کـردم کتـک   هـاي مـادرم عمـل مـي    اما چرا؟ چونکه من بچه عاقلي بـودم و اگرطبـق گفتـه   . کردممي
. کـردم آمـدم گريـه مـي   من نيز مثل جنگجوهاي سطحي مدام مي. دندزدر واقع مرا هم مي. خوردممي
براي . شودطوري نمياما بعدها ديدم که اين..." سرم شکسته و, مادر اينجاي من زخمي شده"گفتم مي

.همين خودم را براي جنگ آماده کردم
انواده چونکه شرح دادم که خـ » .اين بچه عواطف ناموسي خطرناکي دارد«: گفتمادربزرگم مي

. خواسـتم بـا حسـن دوسـتي برقـرار کـنم      مـن هـم مـي   . رفيق حسن بيندال با خانواده ما اختالف داشتند
» .نـاموس بـا دشـمن مـا دوسـت شـده      واي ايـن بـي  «: بار مادرم مرا ديد و شروع کرد به ناسزاگفتنيک

رابطـه دوسـتي   چـرا حـال از ايـن   . دوستي ما خيلي مخفيانه بود و البته بعدها اين دشمني از ميان رفـت 
سالگي به مقابلـه بـا قـوانين و معيارهـاي     کنم؟ چون مبارز راه دوستي و اتحاد هستم؛ از هفتبحث مي

همـه عشـيره و   توانستم ايـن کردم اکنون نميگونه حرکت نمياگر در آن زمان اين. امفئودالي برخاسته
.هاي مختلف را كنار هم گرد آورمقبيله و انسان

بايسـتي  . پـاره شـده بـود   کردم که در چوبي ما بر اثر پرتـاب سـنگ تکـه   عوا ميآنقدر با مادرم د
چرا اين درب به «: گفتخنديد و ميديد ميچگونه به اين واقعه بنگريم؟ وقتي کسي در خانه ما را مي

برد و گلويم را تا سرحد مـرگ  کرديم مرا به طويله ميوقتي من و مادرم دعوا مي» .چنين روزي افتاده
چندان آسـان نيسـت،   . اين کار را سه بار تکرار کرد» .کنمبگو توبه مي«: گفتشرد؛ بعد به من ميفمي

ترين فرصت استفاده کرده و کردم اما از کوچکمن هم مجبوراً توبه مي. آمدآنقدر که نفسم باال نمي
دم تا کـه درب  را هي زدم و ز] راست و چپ[بار که در بسته بود هر دو در يک. رفتماز دستش درمي

کـس  هيچ«: گفتمادرم هم مي. امگونهاز آن زمان تاکنون اين. بعد هم از آنجا دور شدم. و داغان شد
من چنـين جـوانبي هـم    ! آري".شودکسي به تو مشغول نمي. داند كه چگونه با تو رفتار و کار کندنمي
توانيـد مـرا   د، اما بدانيد کـه نمـي  خواهيد تحليل كنيگويم، شما اين را هر طور كه ميآشکار مي. دارم



١٧ زبان و عمل انقالب

کميته مرکزي هم دچار چنين اشتباهي شد و در صـدد  . بينيد مورد ارزيابي قرار دهيدطوري که ميآن
.البته که اين اشتباهي محض است. استفاده ابزاري از من برآمد

ه مـن  کردم و نه مادرم مرا جـدي گرفتـه و بـ   ها و انتقادات مادرم حرکت مينه من طبق خواست
. کنار هم زندگي کرديم اما مدام با هم دعوا كرده و اختالف داشتيمبا اينکه مدت کمي. دادگوش مي

هنـوز هـم دعـوايي را کـه     . کـردم اما من هم به نوبه خـود او را درک مـي  . کرداو مرا به نيکي ياد نمي
مـا اولـش از جـو نـان     .آورمخـاطر مـي  با مـادرم انجـام دادم بـه   ) يک نوع جنگ نان(ناني خاطر تكهبه

شد، گرفتن يک نان اضافه تقريباً همچـون يـک هـدف و    اما بعدها که از گندم نان پخته مي. پختيممي
طرف مقابل من مادرم بـود؛  . دادميي سرسختانه انجام ميبراي اين کار مبارزه. شدکنجکاوي تلقي مي

. داشـتم كـردم امـا مـن برمـي    را مخفي مـي با اينکه در جايي آنها . مجبور بودم نان را از دست او بگيرم
آوردم بـه کـوه   دسـت نمـي  اگـر بـه انـدازه کـافي نـان بـه      . اينکه حق داشتم و يا نه بحث ديگري است

در اکثـر  . کـرديم هـا دزدي هـم مـي   بعضي وقـت . کردمسبزي و ميوه جمع مي, ريشه گياهان. رفتممي
تـوانم  مـي . مـدتي بـدين منـوال گذشـت    . آورديمدست ميمواقع با كوشش و توان بازوي خود غذا به
هـا اولـين گـروه را تنظـيم     براي همين توانستم در ميان بچـه . بگويم من در اين کار از همه جلوتر بودم

."انگور برداريم, پسته بخوريم, بياييد برويم هندوانه بياوريم"گفتم که به آنها مي. کنم
ر من هم بـراي مـن داراي چنـين ارزشـي     پد. شان در حکم يک رهبر هستندپدران براي فرزندان

يکي از داليلي که باعث شد من زودهنگـام وارد کـار مـديريتي و    . بود اما قدرت اداره امور را نداشت
کـاش پـدرم هـم مثـل بقيـه پـدرها       "گفـتم  موقع ميمن آن. اداره امور شوم ضعف و نارسايي پدرم بود

." ود در زندگي را از ميان برداشته و آن را پر کنـد هاي موجتوانست ما را به خوبي اداره كرده، خالمي
توانسـتم در سـنين کـودکي در    بـود، نمـي  طـور نمـي  چون اگـر ايـن  . خوب شد که چنين پدري داشتم

آدم ضـعيف و  , توانـد سرپرسـت خـوبي بـراي مـا باشـد      پـدرم نمـي  "گفتم مي. جستجوي رهبري باشم
بيش از هر کسي در روستا در جستجوي رهبريت دانم کسي که تا آنجايي که من مي." يي استبيچاره

.هاي اساسي رهبري را آموختمدر اين ميان، درس. بود من بودم
که طوريآن مرد پدرم را به زمين زده و روي شكمش رفته به. روزي پدرم با يک نفر دعوا کرد

فايـده بـود   بي» .بياربرو چاقو ! آهاي«: زدبر سر خواهر بزرگم فرياد مي. چرخيدپاهاي پدرم در هوا مي
از . توانست با چاقو دعوا کنـد؛ کـامالً دسـت و پـايش گيـر بـود      آوردند او نميچون اگر چاقو هم مي

مـن از ايـن وضـع خجالـت     » .عبـداهللا بـرو اون اسـلحه رو بيـار    «: گفـت مـي . خواسـت طرفي اسلحه مي
يعني اگر زورم به کسـي  .وقت بدين شكل با کسي دعوا کنمکشيدم و با خودم گفتم من نبايد هيچمي

آيـم تـا سـرحد مـرگ سـراغ آن را      اش برنمـي چـرا کـاري را کـه از عهـده    . نرسيد چرا با او دعوا کنم
!بگيرم؟
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کردن به هر چيزي از نگاه. رفتمرفت من هم با او ميمي٥وقتي پدرم به بيرجيک. ياد دارمهنوز به
اولين جنگ . کنمچيز ديگري را دريافت مياز هر چيزي، " ها چه هستند؟اين"کردم؛ خيلي تعجب مي

وقتـي در  . شـد سـان کـوهي بـود کـه داشـت بـر سـرم خـراب مـي         شهر در نظرم بـه . گونه آغاز شداين
پـدرم  . کـنم کردم در ميان نيروهـاي دشـمن حرکـت مـي    رفتم احساس ميهاي اين شهر راه ميخيابان

.آوردها به حرکت درميخيابانچون او بود که مرا در آن . گاه نيرومندي بودبرايم تکيه
من هم بيش از هر کسي . پدرم آدم خيلي بدي هم نبود؛ به من خيلي اميدوار بود و اعتماد داشت

در واقـع،  . همه در برابر او بارها دست به عصيان و سـرپيچي زده بـودم  اما با اين. کردماو را اميدوار مي
کـردم يـا اينکـه مـدام بـه او      در برابر پدرم عصيان نمـي البته هميشه . مصداق فرزند نابکار خانواده بودم

روزي در کنـار درختـي ايسـتاده    . پدرم اغلب اوقات از من راضي بود, دادم کامال برعکسگوش نمي
کسي به او کاري نداشته باشد، بـر پيشـانيش ظفـر    «: بود و خطاب به اطرافيان به من اشاره کرد و گفت

کـار  . گفـت يزها را با توجه به زندگي و کارنامه کاريم به من ميکنم اين چفکر مي» .نوشته شده است
شـايد هـم پـدرم    . رسـاندم خوبي به پايان ميکردم آن را بهکردم اما اگر تصميم به انجام کاري مينمي

تو به «: گفتياد دارم که ميهايش را بههنوز هم اين حرف. تحت تاثير اين ويژگي من قرار گرفته بود
هنـوز هـم دقيقـا    » .ات عالمت پيروزي نوشـته شـده  بر پيشاني, کنيروي آنجا را فتح ميهر جايي كه ب

مطمئنم که کـارم را  . کردمهميشه مخالفت مي. با هم سر سازگاري نداشتيم. دانم چرا چنين گفتنمي
رم طور که گفتم کااما همان, کردمکار زيادي نمي. رسيدمراحتي به توافق نميبه. دادمخوب انجام مي

.کردن استمنظور از ظفر، همان شيوه فتح. دادمرا شسته و رفته انجام مي
ها نگاه کرده و از آنها به انسان. خيلي بچه عاقل و هوشياري بودم. آن موقع ده سال بيشتر نداشتم

.کرد و براي خود معيارهاي خاصي داشتپدرم بسان يک عالم رفتار مي. گرفتمدرس مي
اين گفته » .کس به تو اعتنا نخواهد کردهيچ«: گفتپدرم مي. نيرومند نبودممن در گذشته خيلي 

تصور کنيد کسي . اما از پدرم نيرومندتر هستم. يعني من تنها هستم. نوعي جريان داردپدرم حاال هم به
هـايم  من حتي يک ذره هم از گفتار و دانايي. زد خودش آدم بسيار ضعيفي بودها را ميکه اين حرف

.ترم؛ هم از پدرم و هم از پدربزرگمدر حال حاضر از همه قوي. امنشدهدور
پدرم هم در شرايطي نبود کـه مـرا   » .نشود] پدرم[کس مثل پسر او پسر هيچ«: كردندمردم دعا مي

" فـردي بـود بـه اسـم    . پـدري او را از بـين بـرده بـودم    , پدرم از دستم به ستوه آمده بود. راهنمايي کند
جلـوتر از  ! پسـرم «: اولين نصيحت پدرش به او چنين بود. ن اسماعيل خيلي آدم تنبلي بوداي". اسماعيل

اين مرد، . کامال يک فلسفه دهاتي» .درست در وسط جاي بگير. در آخر همه نمان, همه حرکت نکن
آنها شان را به مدرسه فرستاده و آيندههايها بچهاما وقتي ديد خانواده. فرستادپسرش را به مدرسه نمي

شهري است در چند کيلومتري اورفا٥
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البته پسرش بعدها وارد کـار خـانواده شـد و    . انديشند او هم پسرش اسماعيل را به مدرسه فرستادرا مي
.در راه پيشگامي، قدم نگذاشت

اين شيوه زنـدگي يـا هـيچ مـوفقيتي در پـي نـدارد و يـا بـا         . ها پر از دعواستزندگي همه دهاتي
وجـه ديگـر ايـن    . شـود ي باعث نابودي آنها مـي يعني اختالفات داخل. مبارزه مردمي هم مغايرت دارد

هـا  نتيجه و حاصـل ايـن دعواهـا و شـکرگزاري    . کندقناعتي است که خدا را شکر مي] انفعال و[مساله 
.شدن به سرنوشت استتسليم

, اينجـوري دعـوا کـن   ! بـرو «: گفـت کرد پـدرم مـي  يي ديگر دعوا ميوقتي خانواده ما با خانواده
کردم خيلي زود از اگر طبق گفته او عمل مي. دادمما من به حرف او گوش نميا» !گونه فحش بدهاين

ها جنگي کهنـه  خواست مثل آغاپدرم هم مي. رسيدمحتي به سن پانزده سالگي هم نمي. رفتمميان مي
.راه بيندازدو پوسيده به

هـر زن ديگـري   بـيش از  ) مـادرم (اين زن . شود که مادرم برايم بهترين معلم بوده استمعلوم مي
از اين وضعيت بسيار خجالت . کرد و هميشه براي دعواکردن حاضر و تيپي عصيانکار بودپا ميغوغا به

در ميان روسـتاييان چـرا   "گفتم مي. گفتم کاش چنين مادر عصيانکاري نداشتمبا خودم مي. کشيدممي
راه اند با هر کـس دعـوا بـه   توشود؟ چطور ميکشد يا از اين کار خسته نمياين زن اصال خجالت نمي

گمانم جنبـه تـاکتيکي مـن از    به. شدممن با اينکه بچه بودم از خجالت آب مي". انداخته و عصيان کند
همـه  چـون آن . ديدماين را مي. هاي مادرم ضعفي نهفته بوددر زير آن عصيانگري. شودآنجا ناشي مي
خواسـت بـه   دلم مـي . آورددست نمييي بهيجهرفت اما نتطرف ميطرف و آنزد و اينداد و فرياد مي

.آمدمادرم اعتماد کنم اما کاري از دست مادرم برنمي
داد اين بود که بر بـاالي بـام   ترين کاري که پدرم انجام ميبزرگ. پدرم هم چنين وضعي داشت

بعـد  . اددهايي هم مـي معلوم نبود چه فحش. کردبست و شروع به ناسزا ميهايش را ميرفت، چشممي
يکـي از كارهـاي   . نشسـت آمـد سـرجايش مـي   کشـيد مـي  گفت و جيغ مـي از اينکه خيلي بد و بيرا مي

آنهـا هـر چنـد    . انـد هر دوي آنهـا هـم بـر مـن تاثيرگـذار بـوده      . اساسيش در برابر دشمنانش همين بود
ي را يـاد  گونـه مبـاني اساسـي رهبـر    دادند، من عکس آنهـا رفتـار کـرده و بـدين    گفتند يا انجام ميمي
ديدم کـه از دعواهـا و   مي. کردممن با آن سن کم، اعمال و کردار آنها را سنجيده و رد مي. گرفتممي

پـدر و مـادرم باعـث    , خـانواده . کـردم بنابراين عکس آنها عمـل مـي  . گيرنديي نميشان نتيجهکارهاي
. را کسـب نمـايم  شدند که از همان دوران کودکي سردي و گرمي روزگار را بچشم و تجارب مهمي

هـايي کـه در دوران کـودکي متحمـل     ها و تلخيسختي. بعد از آن نسبت به هيچ چيزي تعجب نکردم
.خوبي اداره و رهبري نمايمشدم باعث شد تا من بتوانم کارها را به

هـا موضـع   ليـاقتي هـاي سـنگين و بـي   دردهـا و ناکـامي  , هاي بـزرگ من هميشه در برابر شکست
اگر من بميرم نبايد حتي يک قطره اشک هم از چشـمانت سـرازير   «: گفتبه من ميپدرم هم. امگرفته
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هـا و چيزهـاي   هـا و خـواري  دلـم بـه حـال پسـتي    . دانست که من با چه چيزهايي مخـالفم او مي» .شود
جنبه عشق . داند که چقدر انساني عاطفي هستمسوزد اما از يک طرف هم دنيا و عالم ميارزش نميبي

تواند منکر اين باشد کـه  کس نميهيچ. تر استن از جوانب علمي و دانش من بسيار قويو احساسي م
.بودن آن بسيار گسترده و قوي استکنم که سطح علمياي حرکت ميمن بر اساس خط مشي

هـا در آغـاز در قالـب    البته انقـالب . من در واقع در حال جنگ و درگيري جالب عواطف هستم
ها بـا کـين و نفـرت زيـاد مبـارزه را      يي که در برابر زشتيبه همان اندازه. وندندپيوقوع مياحساسات به

. امها از هـيچ تالشـي فروگـذار نکـرده    ها و زيباييشروع کردم به همان اندازه هم براي آفريدن خوبي
.کردمقبال که به اين سطح از آگاهي و سياست نرسيده بودم، بيشتر احساسي عمل مي

تـرين چيزهـايي را کـه در روسـتاي مـا بودنـد       ترين و و زشتماندهدم عقبکرمن حتي سعي مي
ترين حاکمان هـم  روستاييان، فرزندان خود را حتي از فرزندان بزرگ. ياد دارمهنوز هم به. درک کنم

هـا  خـانواده . هـا بودنـد  تـرين انسـان  ترين و زشـت در حاليکه شايد جزو بدبخت. دانستندارزشمندتر مي
ببينيـد  «: گفتنـد مـي , ن خود را بسيار دوست داشته و هر چنـد داراي ارزش چنـداني هـم نبودنـد    فرزندا

»!فرزند من در اين دنيا تا ندارد
ارزش شـده کـه تمـامي دارايـي يـک      يعني زندگي چنان بـي . اين در واقع يک ايدئولوژي است

دو تـا سـگ بـه    ييک راس خـر و يکـ  , چند راس بز, خانواده عبارت است از يک قطعه زمين خشک
تـر  خـانواده ايـن فرزنـدان خـود را از مـيهن حتـي از خـدا هـم بـا ارزش         . اضافه دو بچه نحيف و الغـر 

روابـط خـانوادگي در   . بينـد يي که چشم خـانواده غيـر از آنهـا کـس ديگـري را نمـي      گونهبه. دانندمي
.گونه استخانواده ما اين

هـاي گيـاه بـراي مـا کـار      حمـل دسـته  . کـردم من هم در مزرعه کار مـي . کار در مزرعه مهم بود
دو بار براي گـردآوري  يکي. معتقد بودم که نبايد تا آخر عمر به چنين کاري مشغول شد. سنگيني بود

در . رفتم كه در آنجا هم زندگيم مملو از سـختي و مشـقت سـپري شـد    " چوکوراوا"و برداشت پنبه به 
.گونه زندگي کنمخواستم ايناما نمي. ندگي دارديي با زآنجا فهميدم که تالش و کوشش چه رابطه

هـا بـا هـم بـرادري     هـا و بـدي  علـي رغـم همـه زشـتي    . شـدم با برادر و خواهرهايم هم درگير مي
گفتم همه بايد رفتيم ميوقتي براي کاري مي. باز هم من مسلط بودم البته در مسيري راست. کرديممي

. گفتم تو هم بايد مثل بقيه کار کنيبه او مي. ياد کار کندتوانست زخواهري داشتم که نمي. کار کنند
تـو فقـط زورت بـه مـن     «: گفـت او هـم مـي  . خواستم برتري خودم را بـر او تحميـل کـنم   شايد هم مي

بـا بـرادرم هـم    . کـار ببـرم  يـي صـحيح بـه   شـيوه خواستم نيرو و زورم را در خانواده بـه من مي» .رسدمي
خـور  خطـر ايـن وجـود داشـت کـه او ميـراث      . خاصيت بودفتي و بياو خيلي دست و پاچل. طورهمين

شـود کـه   با نگـاهي بـه آن موقـع، درک مـي    . خور باقي ماندگمانم بعدها مثل ميراثبه. خانواده گردد
مـا دو نفـر   . توانست درست و حسابي سـوار يـک خـر شـود    جا بوده است؛ او حتي نميانتقادم از او به
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مـن ايـن   . شـد خيلـي زود بيمـار و از همـه چيـز دور مـي     . کرديمار خر ميپاهايش را گرفته و او را سو
.کرديمالبته به همين خاطر دعوا هم مي. کردموضعيت را قبول نمي
. گرفتمو کمي هم کشتي مي" عاشق"بازي " يک پا"کرديم؛ بازي ها بازي هم ميمن گاهي وقت

امـا او دختـر بسـيار    . ختـرم ازدواج کـرد  هـاي د روزي يکـي از همبـازي  . کـردم با دخترها هم بازي مي
!" مان ادامه بدهيمبيا به بازي"براي همين بعد از اينکه ازدواج کرد به نزد او رفتم و گفتم . کوچکي بود

احتماالً خود آن زن بـازگو  . من اين خاطره را فراموش كرده بودم. يي بودخود او داراي چنين خاطره
.کرده باشد

دادم العمـل از خـود نشـان نمـي    هـايم بـا دختـران روسـتا عکـس     دن بـازي خوراگر در برابر برهم
انسـان بايـد در برابـر خـود داراي شخصـيت      . توانستم امروزه دختران را بـراي آزادي جـذب کـنم   نمي

دانيـد مشـکل بزرگـان    مـي . يي هستم؛ نبايـد بـه کـودکي خـود خيانـت نمـود      داراي گفته. باثباتي باشد
. کننـد نها اين است که به آرزوهاي دوران کودکي خود خيانت مـي چيست؟ مشکل و تناقض اصلي آ

گونـه آغـاز   آزادي ايـن . خواهم به آرزوها و خيـاالت کـودکي خـود هـم خيانـت کـنم      من حتي نمي
آميزنـد و وفادارمانـدن بـه ايـن آرزوهـا      صـلح , آرزوهاي کودکانه آرزوهاي مقدسي هستند. گرددمي

.تيي راستين با زندگي اسبيانگر رابطه
مـن از دخترهـا ايـن سـوال را     . قبول و تصديق مرد سنتي و معمولي کرد بسـيار خطرنـاک اسـت   

اگر مرا با زنجير هم ببنديـد ايـن نـوع رابطـه را     " کنيد؟شما چگونه چنين مردهايي را قبول مي"پرسيدم 
بمانـد او را  گفتند براي اينکه زن هميشه در خانـه مي. در روستا دختري را شوهر داده بودند. پذيرمنمي

از خـودم پرسـيدم چـرا آن زن    . زن بندها را پاره و فرار کرده است, سپس گفتند. به ستوني بسته بودند
تـوانم  مـن چگونـه مـي   . شـوند شکل بسيار پستي وابسته ميکماکان زنان امروز به, گريخته؟ با اين حال

حساب بياورم؟يي را يک خانواده واقعي بهچنين خانواده
معلم مرا صدا کرد و من هـم  . به مدرسه رفتم نام و نام خانوادگيم را به من ياد دادندروز اول که

ايـن بـراي مـن يکـي از     » .نام و نـام خانوادگيـت را بنـويس   «: معلم به من گفت. به پاي تخته سياه رفتم
دي نـام و نـام خـانوادگي مـن حـرف زيـا      . امسخنان او را در ذهنم حک کرده. ها بودترين امتحانمهم
.براي همين وقتي که نوشتم نمره خوبي گرفتم. دارد

کـردن هـم   مشـکل زبـان داشـتم، مشـکل حفـظ     . روزهاي اول مدرسـه بـرايم خيلـي سـخت بـود     
رو بـوده و مشـکالت روسـتا هـم از     هاي زيـادي روبـه  من که در خانه با مشکالت و سختي. طورهمين

مساله مـن مصـداق   . شدما هم متحمل ميهاي مدرسه رکرد، سختيسوي ديگر مرا دچار گرفتاري مي
.شدمخواستم از باران خالصي يابم اما گرفتار تگرگ مياين بود که مي

. سـازد يي به حال خـود رهـا نمـي   ساز است؛ چنان تلخ است که تو را لحظهواقعيت خيلي مشکل
.يي به اين اندازه متحمل رنج و سختي شده باشدکنم هيچ بچهفکر نمي
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يـي کـه بـر فرزنـدان     البتـه خـانواده  . برنـد سـر مـي  اي شما در شرايط بسيار راحتي بـه هامروزه بچه
ريزي کنـد؛ بـدون اينکـه    خوبي برنامهتواند دوران تحصيل آنها را نيز بهسرپرستي کامل داشته باشد مي

. مـن چنـين ضـمانتي نداشـتم    . گـردد اين نيز براي فرزند يک ضمانت تلقي مي. بر آنها فشار وارد شود
. گـاه خـود بـودم   شود اما من، خود تکيهگاه و ضمانت در زندگي مثمرثمر و مفيد واقع مياشتن تکيهد

امـا  . شـدم کردم جـور ديگـري بـزرگ مـي    اگر احتماال دايي و پدر نيرومندي داشته و به آنها تکيه مي
.بنابراين توانستم داراي مشي مستقل و خاص به خود باشم. گونه نبودبدين

ايـن معلـم   . ها کمي حساس هسـتند پيداست معلم. بود" کاشمحمد ميدان"من اسمش اولين معلم 
خاطر اينکه برايش چندتا تخم مـرغ و کمـي ماسـت بـرده بـودم      فکر کنم به, دانمنمي. بود٦اهل چروم

روزي مـرا بـه   . از همان روز اول مرا زير نظـر داشـت  . البته مساله فقط اين نبود. توجه او را جلب کردم
کردم و تبديل بـه  احساس غرور مي. هنوز هم غذايي را که با او خوردم ياد دارم. اش دعوت کردخانه

از همـان سـالي کـه خـود را     . سعي کردم اين احتـرام را هميشـه نگـاه دارم   . بهترين شاگرد معلمم شدم
ادبي وقت بيهيچ. امآميز داشتهمعلم و شغل معلمي ديدي احترامام تا به امروز، تاکنون نسبت بهشناخته

چـه در دوران  . آمـوز باشـم  خواسـتم هميشـه بهتـرين دانـش    کـردم و مـي  شـلوغي نمـي  , از من سر نـزد 
که مال بودم و چه در موقعي که در مزرعه مشغول چه در دوران محصلي، حتي هنگامي, آموزيدانش

.ها باشمکردم جزو بهترينکار بودم سعي مي
هاي کودکانه و نـه در دعواهـا و يـا در مسـايل     نه در بازيخورم؟ راحتي شکست نميچرا من به
از دوران ابتـدايي تـا دانشـگاه هميشـه جـزو      . خـوردم راحتـي شکسـت نمـي   آمـوزي بـه  مدرسه و دانش

برخورد من نسـبت بـه آمـوزش و    . آموزان ممتاز بوده و همه معلمان و مديران مرا دوست داشتنددانش
تعريف و تشـويق معلمـان از مـن    . اندهنوز هم در قيد حياتاکثر معلمان من. پروش بسيار جدي است

طـور  بـه . گشـت اين نيز موجب تاثيرگذاري بـر آنهـا مـي   . شدهايم ميباعث حسودي ديگر همکالسي
در يادگيري الفبا خيلي جدي و محترمانـه برخـورد   , در کارهاي آموزشي. طبيعي، نقش رهبري داشتم

.دادمنموده و به آن عالقه زيادي نشان مي
بـه مسـايل دينـي خيلـي عالقـه داشـتم و نمـازم را سـر وقـت          . در دوره ابتدايي مالي خوبي بودم

.البته مدتي بر روي اين مسايل انديشيده و تا سطح امام جمعه روستا پيشرفت کرده بودم. خواندممي
ردي بود ام بود؛ پدرم فيکي از داليلي که باعث شد من پيشرفت قابل توجهي انجام دهم خانواده

هاي ديني خود را تنظيم كند؛ مادرم نيز توان حاکميت و تسلط کامل توانست معيارها و ارزشکه نمي
چنين بود کـه بـه   . آمدشان برنميبر روستاييان را نداشت و برادران و خوهرانم هم کار زيادي از دست

.ها را اعمال کردندستي قتل عام علوينام يکي از شهرهاي ترکيه که در آن، نيروهاي فاشي٦
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ارزه شامل هـزاران واقعـه و   اين تالش و مب. اماني براي رسيدن به پيشگامي و رهبري پرداختمتالش بي
مـادرم در آن  . ترين مراحل جنگ کنوني با ترکيه را در آن موقـع انجـام دادم  يکي از شديد. دعواست

! احمـق «: گفـت به من چنين مـي . ديدشيوه کاري مرا مي. زمان سخنان ارزشمندي درباره من گفته بود
.فرق دارمدانست که با بقيهکند؟ او ميمگر کسي به اندازه تو کار مي
آنهـا را  . من سرگروه بودم. آموزان مدرسه يک گروه تشکيل داده بوديمتقريبا با ده نفر از دانش

آنهـا را  .گردانـدم شـان برمـي  هـاي شد بـه خانـه  بردم و بعد از اينکه درس تمام ميهر روز به مدرسه مي
ايي بودنـد کـه وقتـي بـاران     هـ سر راه مدرسه گودال. کردمخوبي رهبري و به خواندن نماز وادار ميبه

نمـاز آنهـا   مـن پـيش  . کـرديم از آن آب بـراي وضـو اسـتفاده مـي    . شدباريد باران در آنها جمع ميمي
تنظيم خوب و . دادمتنهايي انجام مياين کار را خودم به. خواندندشدم و آنها پشت سر من نماز ميمي

توانستند هاي ديگر نميحالي بود که بچهاين در. نمازشدن خيلي مهم بوددر کودکي پيش. مهمي بود
.از عهده چنين کاري برآيند

من اين کار را بدون . دادمبه آنها الفبا ياد مي. کردمگروه خود را براي رفتن به مدرسه تشويق مي
تـو ايـن   «دانسـت و بـا گفـتن    براي همين بود که مادرم مرا احمـق مـي  . دادمداشتي انجام ميهيچ چشم

مـرا گناهکـار   » کننـد؟ يک از آنها مثل تو کار نمـي دهي اما نگاه کن هيچاي آنها انجام ميکارها را بر
دادم که چون کارهايي را انجام مي. البته با توجه به بينش و ديد او تا حدودي حق با او بود. دانستمي

نگـاهي  از. گفـت هـا را مـي  رو درباره مـن ايـن حـرف   از اين. او قدرت تحمل و درک آنها را نداشت
کنم که هـيچ کـس مثـل مـن     يي حرکت ميدر حال حاضر هم به شيوه. گفتديگر، کامال درست مي

امـا مـادرم دسـت از    . انجامدزندگي انقالبي با کارکردن و تالش و تکاپو به موفقيت مي. کندکار نمي
ها زحمت بچهپانزده نفري تو چرا بدون مزد و اجرت براي اين گروه ده«: گفتداشت و ميسرم برنمي

ها را از لحاظ درسي تقويت نمـوده و آنهـا را پـرورش    من آن بچه» دهي؟کشي و به آنها درس ميمي
هاي من توان گفت که يکي از ويژگيبنابراين مي. طور بود کسي مثل من نبودواقعاً هم همين. دادممي

سـوي  بزرگ شـوم بلکـه بـه   ها نبودم که طبق خواسته خانوادهمن مثل ديگر بچه. هاستآموزش انسان
.کردمجواني حرکت مي

: گفـت در آن هنگام مادرم بـه مـن مـي   . يي معمولي نخواهم شدبه اين پي برده بودند که من بچه
هـيچ کـس بـه تـو کـار هـم       , دهـد تو نخواهي توانست تشکيل خانواده بدهي، کسـي بـه تـو زن نمـي    «

وه زنـدگي و کـاري مـن نشـان داده کـه اغلـب       شـي . گرفـت گونه مرا به باد انتقـاد مـي  و اين» .دهدنمي
.هاي مادرم صحت دارندگفته

. هاي زيادي در کنارم بودند اما بعـدها همـه وارد نظـام و جامعـه رسـمي شـدند      بچه, در کودکي
صبرانه در صـدد رفـتن   دادم بيحتي آنهايي که من هميشه براي آنها زحمت كشيده و به آنها درس مي

خواسـتند معلـم شـوند يـا بـا تشـکيل خـانواده در مسـايل اجتمـاعي غـرق           ميبه درون جامعه بودند؛ يا
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براي اينکـه در درون دولـت هـم صـاحب پسـت و مقـامي شـوند از هـيچ تالشـي فروگـذار           . شدندمي
.کردندنمي

هم در مدرسه و هم در نهادهاي ايدئولوژيک و سياسي مـدام بـا مشـکالت    , من هم در نهاد دين
من فرد بسيار متعهدي بـودم  . يافتمهايم دست نميوقت به اهداف و خواستهرو گشته و هيچجدي روبه

توانستم به اهدافي که در سر دارم دسترسـي پيـدا کـنم هميشـه در جسـتجوي بهتـرين راه       اما چون نمي
کس مثل من نسبت به رفقايش احسـاس مسـووليت و نسـبت بـه معلمـش وفـادار و بـااحترام        هيچ. بودم

هـا را بيهـوده   ايـن . همه آنها مرا بسـيار دوسـت داشـتند   . شناختنده معلمانم مرا ميهم. کردبرخورد نمي
سـي  آنهايي که مـرا بيسـت  . دوستانم هم همينطور. يي معلم داشتماز هر طبقه. گويم؛ واقعيت دارندنمي

همـه  . گونـه هسـتند  رفقـاي تـرکم هـم ايـن    . شـناختند حـاال بـا مـن رابطـه دوسـتي دارنـد       سال قبل مـي 
. کننـد عنوان يک دوست ياد مياکنون کارمند دولت هستندـ از من بهها همکه بعضيهايم ـ يهمکالس

همـه  امـا بـا ايـن   . منظورم اين است که من نسبت به رفقايم تعهد زيادي داشـته و بـه آنهـا وفـادار بـودم     
.سختي بودگذار از معلم کار . گفتم که بايد از همه آنها پيشي گرفته و آنها را پشت سر بگذارممي

بينيد که چقدر کـار سـختي   امتحان کنيد مي. کردن براي دوستان، کار خيلي سختي استرهبري
گرفتن از کسي کار چون پيشي. البته نبايد در اين ميان کسي را ناراحت کرده و به او فشار آورد. است

اگـر انسـان   . دشـو يي مثبت او را پشت سر گذاشـت خوشـحال مـي   اما اگر بتوان به شيوه. مشکلي است
اگر انسان رهبر و پيشگام دوست خودش شود . معلم خودش شود اين مايه خوشحالي معلم خواهد شد

.شوداين رهبر مايه شادکامي او مي
. اکثر اهالي روستا ترک بودند. بود" جبين", حسن بيندال, اماسم روستاي دوست دوران کودکي

آنها براي اينکه ما را به مهماني دعوت کنند به هر . کنندميهنوز هم اهالي اين روستا از ما به نيکي ياد 
حال نيـز کـه جنـبش    . من توانسته بودم احترام آنها را نسبت به خودم جلب کنم. زدندکاري دست مي

همـه  کنـيم، بـا ايـن   بسيار بزرگي بوده، در مرحله حمله قرار داشته و ضربات بزرگي به دشمن وارد مي
توانـد  کسـي نمـي  . امهنوز هم در حد تعادل ايسـتاده . دهدآميز ما روي نميامهيچ ضعفي در رفتار احتر

رفتـه  کارهـاي مـا رفتـه   . راحتي از من عبور کرده يـا اينکـه افکـار و طرحهـايم را نقـش بـرآب کنـد       به
اگر دچار ديوانگي هم شوم سراغ اين کار را خـواهم گرفـت و شـما را    . شوندتر ميتر و جديپيچيده

توانـد از ايـن   سالگي وارد اين کار شده چگونه ميکسي که از هفت. ان رها نخواهم کردحال خودتبه
کار دست بکشد؟

. فکـر کـنم حسـن بينـدال بـود     . آموزان کشتي بگيـرم روزي معلم از من خواست با يکي از دانش
مـن در  . تـر بـود  او کمـي از مـن قـوي   ".توانم با اين رفيق کشتي بگيـرم نمي"گفتم . خيلي دلهره داشتم

رفتم؛ کشتي بگيرم و يا نگيـرم؟ ايـن دودلـي مـن روزهـا و      با خودم کلنجار مي. تر بودمکشتي ضعيف
نه او مرا شکست داد و نه من . باالخره با هم کشتي گرفته و در آخر مساوي شديم. درازا کشيدها بهماه
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مـن بعـد از آن کشـتي،    . داين مساوي در واقع براي مـن نـوعي غالبيـت بـو    . توانستم او را بر زمين بزنم
اين را به عنوان اصلي . تصميم گرفتم كه اگر طرف مقابل را شکست ندهم حداقل شکست هم نخورم

وقتـي  . امهاي مبارزه اساس گرفتههاي زندگي چه در تعليم و چه در صحنهبراي خودم در کليه عرصه
خيلـي کـم نمـراتم    . ا را بگيـرم هبهترين نمره, کردمرفتم سعي مياز يک کالس به کالس باالتري مي

در همـه دوران تحصـيلي و زنـدگيم نسـبت بـه همـه چيـز حساسـيت و         . شـد کمتر از حـد نصـاب مـي   
در دبيرستان و راهنمايي يک سري رفتارهاي جذاب و . خرج داده و مدام در تکاپو بودمکنجکاوي به

.گير بودنددعوا داشتم که نفس
شکسـت را هـيچ   . توانستم قبول کـنم غير اين صورت نميشدم دربايستي حتما برنده و پيروز مي

در آن زمـان  . زنماگر براي کاري آمادگي کافي نداشته باشم به آن کار دست نمي. پذيرفتموقت نمي
گيـر  با اينکـه کشـتي  . دادمهم توانايي و قدرت انجام کار را در خودم ارزيابي و مورد سنجش قرار مي

گونـه رفتـار   در کليه امور و مسايل اين. زودي شکست بخورمواستم بهخوقت نميخوبي نبودم اما هيچ
هـايي هـم کـه پيـروز     امـا در کارهـا و بـازي   . هايم هم که بحثي نداشـت ها و موفقيتپيروزي. کنممي

ايـن يـک ويژگـي    . خـوردم دفعات بسـيار انـدکي شکسـت مـي    . کردم مساوي شومشدم سعي مينمي
.شخصيتي و حالتي رواني در من بود

, وقتـي در دوره ابتـدايي اولـين نمـازم را خوانـدم     . شيوه کاري و حرکتي من خيلي متفاوت بـود 
جـوري حرکـت کنـي پـرواز     اگر اين«: درگذشت ـ خطاب به من گفت ١٩٨٤نماز ـ محتمالً سال  پيش

مـن چنـدان از دعـا سـر     . خواندن اولين نماز باعث شد کـه خطيـب چنـين نظـري بدهـد     » .خواهي کرد
دادن من سبب شـد مـالي ده دربـاره    همين شيوه پيگيري و گوش. دادمدم اما گوش فرا ميآوردرنمي

در همـه ايـن مـوارد    . هاي زيادي شبيه به اين مورد در زندگي من وجود دارندنمونه. من چنين بينديشد
.خوردگيري به چشم ميارزش و نتيجه, جديت

" زنندناآگاهند اما دست به عمل مي"
کارل مارکس

ولين عصيانا
بيني؟حال تو در درون اين رويا خواب مي, زندگي در واقع يک روياست

شـرايط و وضـعيت زنـدگيم در ايـن دوران بسـيار      . يـي غيرعـادي بـود   دوران کودکي من مرحله
توانند پدر و مادر نمي. کنم از اين لحاظ جالب توجه استفکر مي. تر از شرايط ديگران بودماندهعقب

هـايي هـم نيسـتند؛ روسـتاها هـم      داراي چنـان توانـايي  . فرزندان خـود را بـرآورده سـازند   هاي خواسته
حتي در حـدي  . مدرسه ندارند. آنچنان محروم و فقيرند که حتي آب آشاميدني هم ندارند. طورهمين

فرزند مورد نظر ما در سـرزميني فقيـر   . هاي بزرگ و وسيعي در سر بپرورانندنيستند که آرزوها و خيال
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هاي نو در سر هاي خوش ديد و انديشهمگر ممکن بود در چنين شرايطي بتوان خواب. کندندگي ميز
.پروراند؟ من جرات تخيل و رويا نداشتم

...
هـاي ديـوار بـه ديـوار زيـاد از همـديگر       دانيد که همسـايه مي".خزو"يي داشتيم به اسم ما همسايه

هر روز او و مـادرم بـا هـم    , آمدکه مرغ خزو پيش ما ميخاطر اينبه. خزو زن فقيري بود. راضي نيستند
من از اين دعوا نتيجـه گـرفتم کـه    . نتيجه بود و هيچ ارزشي نداشتاما دعواي آنها بي. کردنددعوا مي

.ها بوددعواکردن کار هر روز مادرم با همسايه. هيچ وقت وارد دعواي بدون نتيجه نشوم
...

. گلوله طپانچه را شـنيدم احسـاس عجيبـي بـه مـن دسـت داد      وقتي براي اولين بار صداي شليک 
وقتـي  " اين چه صـداي عجيبـي اسـت؟   : "گفتم. ترک شدمزهره. آمدصداي گلوله از پشت مسجد مي

اي اسـت؟ چگونـه   ايـن چـه ديـوانگي   : "کنند با خودم گفتمها با اين وسيله به هم حمله ميديدم انسان
ايـن تيرانـدازي   . آن سالح مرا شـوكه کـرده بـود   . کار کنمچهدانستم نمي"جرات چنين کار را دارند؟

علت آن اين بود که من اين کار را اشتباه و . من ترسيدم به تماشاي آن بروم. طپانچه بود در روستاي ما
. شـود معتقد بودم که اختالفـات و مشـکالت مـردم بـا چنـين روشـي حـل نمـي        . دانستمغيرعاقالنه مي

. کـردم زده شده بودم، زيرا احساس خطر ميشوک. يي عاقبت خوبي ندارددانستم که چنين دعواهامي
کـردم اختالفـات و تناقضـاتي را    من هميشه سعي مـي . هيچ وقت اين دعواها در نطرم ارزش پيدا نکرد

در اين کار هم بسيار موفق . يي براي ايجاد روابط دوستي تبديل کنمشود به زمينهکه منجر به دعوا مي
.امبوده

کاربردن چيزي که عجيب است، به. کنندها با سنگ و چوب دعوا ميدانم دهاتيجايي که ميتا 
شـود کـه از   در اينجا اين مسـاله مطـرح مـي   . اين کار ديوانگي محض است. هاستاسلحه در درگيري

وقتـي صـداي   ! دانـي داري و از طرف ديگر استفاده صحيح از اسلحه را نمـي طرفي سر به عصيان برمي
دهـد اسـلحه شـليک    اين مرد چگونه به خود اجـازه مـي  : "از پشت مسجد به گوشم رسيد گفتمگلوله

چـون معتقـد بـودم کـه     . بينانـه بـود  اين برخوردي واقـع ". کار آيدنبايد در ده اسلحه به"گفتم مي".کند
. ورزمگـري اصـرار مـي   اگـر دقـت کنيـد مـن بـر نهايـت انقالبـي       . گـردد اختالفات با اسلحه حل نمـي 

.کارگيري اسلحه در دعواها را کار نادرستي دانسته و اکنون نيز به چنين چيزي معتقدمبه
روزي شنيدم که يکي از آن آنها ديگري . خواهم مطلبي اضافه کنم؛ دو رفيق داشتمدر اينجا مي

. کـنم هيچ وقت اين سانحه را فرمـوش نمـي  . اين حادثه برايم بسيار تراژيک بود. را با چاقو کشته است
مدت . ديدمآميز و وحشيانه ميآن را بسيار جنايت. دادندبايستي در روستا روي ميچنين حوادثي نمي

.هنوز هم آن اتفاقات را به خاطر دارم. مديدي تحت تاثير اين وقايع قرار گرفتم
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. تمپيش برده و بدان پايبند هسشکلي قابل قبول، بهمبارزه را به. با حساسيت به مبارزه پايبند هستم
مـثالً  . شـود توان از عهده آن برآمد که اين نيز موجـب شکسـت سـنگيني مـي    در غير اين صورت نمي

توان کمي به تفـاوت ميـان شـيوه مبـارزه و دعـواکردن مـن و طريـق مبـارزه و دعـواکردن کردهـا           مي
سـن و  دو کـودک هـم  . ها دعوا کرده و حتي همـديگر را بکشـند  توانند بسان دهاتيهمه مي. پرداخت

کار گيـري  حتي به. يي استالعادهها مستلزم جرات فوقکشتن انسان. سال من هم که همديگر را زدند
گيـري  اما من چرا با افراد آن زمان قهر کرده و در برابر آنهـا موضـع  . اسلحه کار بسيار غيرعاديي است

کردم؟
حتـي  . دي نداشـت کار برد شـانس زيـا  کسي که اسلحه به. البته اشخاص مورد نظرم بعدها مردند

بنابراين ميان شـيوه مبـارزه و دعـواي کالسـيک و شـيوه مبـارزاتي مـن        . اسم او را هم بر زبان نياوردند
درحاليکه شيوه درگيـري  . شودشان ميدعواهاي آنها موجب نابودي. تفاوت بسيار بزرگي وجود دارد

.گرددهاي مهمي در کردستان گشته و ميمن باعث بروز پيشرفت
بايـد در اينجـا   . زدن بـازي توسـط مـن بـود    ن از مقررات و قوانين جامعه نشان از برهمسرپيچي م

حتي زماني که در اجتماع روستا هـم  . خوبي درک نمودبسيار حساس حرکت کرده و داليل آن را به
ايـن مـوارد   . الزم اسـت درک شـود  . خواستم در راهي جدا و متفاوت از همـه حرکـت کـنم   بودم مي

رفته آن را پشت سر گذاشتم؟اما چگونه بدان پي برده و رفته. ده باشدممکن است آموزن
هايم را آنجـا  من آن باغ را تبدبل به مدرسه و همه کتاب. در نزديکي روستا باغ کوچکي داشتيم

دراز . بادام و انگور جـايي درسـت کـرده بـودم    , هاي پستهدر زير هر يک از درخت. جمع کرده بودم
ها رياضي بعضي وقت. برنامه منظمي نداشتم. آوردمخيلي به خودم فشار مي. ردمکكشيده و مطالعه مي

در آن زمان . دادمخالصه به همه چيز عالقه نشان مي. کردمبعضي اوقات تاريخ مطالعه مي, خواندممي
هايم را خوانده و هـم بـه کارهـاي بـاغ مشـغول      هم درس. توانستم يک ارزيابي علمي انجام بدهمنمي
.مشدمي

علتش اين بود که در حين کـار اشـتباهي از   . با هم دعوا کرديم. روزي برادر وسطيم آمد نزد من
احترامي او نسبت به کار و تالش ناراحت شده و در برابـر او موضـع   توجهي و بياز بي. او سر زده بود

به فرار کردم که پا کند او را مجبور وقتي ديدم مقاومت مي. سعي کردم او را از باغ بيرون کنم. گرفتم
.وقتي فرار کرد سراغش را گرفته و او را تعقيب کردم. به فرار هم گذاشت و رفت

پدر و مادرم در آن نزديکي گندم . نزد پدر و مادرم رفت. کردمسوي او سنگ پرتاب ميمدام به
آوردن بـه خـانواده   هکرد فقط با پنـا فکر مي. پناهگاه او خانواده بود. کردندرا براي تهيه بلغورآماده مي

چنـد تـا از   . زدمرسـيد حسـابي کـتکش مـي    اگر دستم به او مـي . تواند از حمالت من در امان بماندمي
گرفتم حتما جايي از بدنش را چنان عصباني شده بودم که اگر او را مي. هايم به او برخورد کردسنگ

!شکستمکردم يا مييا زخمي مي
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من هم . پدرم در برابرش ايستاد. ن کسي که به داد او رسيد پدرم بودوقتي به خانواده پناه برد اولي
همـه  . به سوي ده به حرکت افتـادم . نشيني کردمآيد کمي عقبوقتي ديدم پدرم دارد به سوي من مي

نشـيني کـردم   البته وقتـي عقـب  . کننداهالي روستا متوجه اين مساله شدند که پدر و پسر با هم دعوا مي
تـر  او از من قـوي . پدرم هم به من حمله کرد. که با پرتاب سنگ از خودم دفاع کردمساکت نماندم بل

در غير اين صورت شانس زيادي بـراي پيـروزي   . هاي روستا حرکت کنمتوانستم به درون کوچه. بود
. وقتي به داخل روستا رفتم پدرم هم ديگر خسته شده و يا ديگر الزم نديد کـه پـي مـن بيايـد    . نداشتم

.بدين ترتيب در شرايط تعادل مانديم. برگشت و رفتخالصه 
يـاد دارم، پـدرم بسـته    هنـوز بـه  . يي در دل داشتم راهي خانـه شـدم  با کينه. من به اين اکتفا کردم

بسيار سـراغ آن را گـرفتم   . يافتن آن مشکل بود. کردهايش را در آن مخفي ميسفيدي داشت که پول
البتـه  . ده دينار پول برداشته و نقشه ترک روسـتا را کشـيديم  . دمو باالخره در زير سقف طويله پيدا کر

.خالصه کين و نفرتم مرا مجبور به عصيان و ترک روستا نمود. پول زيادي بود, آن موقع ده دينار
. ام بسيار ناراحت شده و با آنهـا قهـر کـرده بـودم    اما چرا روستا را ترک کردم؟ چون از خانواده

اگر در خانه هم زياد . تواند در آن خانواده بماندشود، ديگر نمياش ناراحت ميانسان وقتي از خانواده
. جانبه در برابر خانواده و روستا الزم بودنماندي، آنگاه چه کاري در روستا داري؟ الاقل مقاومتي همه

.راه بيفتمسوي شهر بهمعناديدن روستا، مجبور شدم بهبدين ترتيب، با بي
يـادم  . شـناختم را هـم مـي  " بيرجيـک "البتـه  . بود٧شناختم شهر نيزيپام ميشهري که در آن هنگ

سوي شهر حركت كرده و تابيد که من از روستا خارج شده، بههست ظهر بود و خورشيد به شدت مي
.آميز از روستا دور شدمبا چشمي گريان و با دلي حسرت. گذشتمها ميها و تپهاز دره

از يک طرف هم . هاي زيادي داشتآن روستا سگ. راحتي نبودگذار از روستاي همجوار کار
تو بايد موفق "با اين همه به خودم گفتم . دانستم چه بر سرم خواهد آمدخيلي بچه ترسويي بودم و نمي

هـا از خـود دفـاع کـنم و از     گونه به خودم روحيه بدهم و از طرفي در برابـر سـگ  توانستم اين".شوي
نرسـيده بـه دومـين روسـتا     . سرعت رد شـدم از اولين روستا به. سي مرا نبيندطرف ديگر مواظب بودم ک

ماشين هم نه ماشين مسافرکشي بلکه ماشين اداره . بيايد٨اين احتمال وجود داشت که ماشيني از خلفتي
در آن نزديکي درختي بود رفـتم زيـر سـايه    . رساندم" مزراقره"سرعت خود را به روستاي به. پست بود
ماشين آمد و سوار شدم و با پرداخت کرايه ماشين که فکر كنم دو و نيم دينار بود خود را . مآن نشست

.به بيرجيک رساندم

از توابع شهر عنتاب در كنار رودخانه فرات٧
.تابع آن است" آمارا"و يا " عمرلي"اي تابع بيرجيك كه روستاي محل تولد اوجاالن ناحيه٨
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با اينکه سن کمي داشتم توانستم ايـن کـار را انجـام    . در آن هواي سوزناک از باالي پل رد شدم
دايي را تمـام کـرده   کـنم دوره ابتـ  فکـر مـي  . شدن کار سختي بوددر آن سن و سال سوار ماشين. دهم
.از آنجا به نيزيپ رفتم. بودم

. دشت حاصلخيزي اسـت " باراک"دشت . در مزارع گندم شروع به کار کردم" باراک"در دشت 
. با چند نفر از دوستان و آشنايان بـه سـر کـار رفـتم    . هاي گندم کار خيلي سختي استدروکردن ساقه

. دادندنهار و شام هم به ما مي, همه روزي سه وعده صبحتر از مهم. دستمزد ما روزي دو و نيم ليره بود
از طرفي نتوانستم زياد آنجا بمانم و حوصـله  . آن روزها را با دوغ گرم سپري کردم. دادنددوغ هم مي

.رسيدکارم سر رفت، از طرفي نيز فصل درو هم داشت به پايان مي
دست درم گرفته بودم و ده ليره هم خودم بهده ليره از پ. ياد دارم، برگشتي معنادار بودهنوز هم به

بـراي  . اين اولين عصيان من بـود . دانم که بعد از آن چه شدنمي. پايان رساندمو بدين ترتيب به. آوردم
هـاي خاورميانـه   ام در مرکـز حـوزه فعاليـت   اين باغچه من شـبيه باغچـه  . يي درست کردمخودم باغچه

همـه کارهـايش را   . باغچـه خـوبي بـود   . کار کـرد مان شروع بهدر واقع آکادمي در آن ز. بود] سوريه[
چـون  . خواست خراب کند اما من جلويش را گرفتم و با او جنگيدم] برادرم[طرف . خودم انجام دادم

. بنـابرين اجـازه نـدادم کسـي آن را آلـوده کنـد      . کردبه نظر من زندگي در مسير صحيحي حرکت مي
.براي همين در دفاع از آن برآمدم

اندازم حداقل راه مييي که بهجنگ و مبارزه. کنمن دعوا و مبارزه را بسان يک هنر ارزيابي ميم
تا زماني که من زنده هستم ازسرعت و شدت اين جنگ کاسته نخواهـد  . کشدبه اندازه عمرم طول مي

وانـد از ارزش  تکس نمـي هيچ. پردازمو هر روز به تدارک آن مي. امريزي آن را انجام دادهبرنامه. شد
در . هسـتم ] مختص به خـود [ريزي يي مطرح است، من داراي يك بينش برنامهاراده. اين جنگ بکاهد

در . دادم، امـا حـال در سـطح ملـي    گذشته در داخل روستا و يا جماعت كوچكي اين کار را انجام مي
طبقـاتي روبـه اتمـام    هاي ملـي و در شرايطي که کليه جنگ. اميي نمودهاين راه پيشرفت قابل مالحظه

.امراه انداختهترين جنگ و مبارزه را بههستند، من وسيع
...

مـن بـا ايـن عمـل، انتقـام      ! هاي مهم من كاري بود که با سنگ انجـام دادم يکي ديگر از عمليات
اما چگونه اين. اين کار حداقل به اندازه اولين عصيانم اهميت دارد. گرفتم" محو"و " جمو"خودم را از 
خانواده هم ديگر مرا به خانه . کنندريزي نمودم؟ ديدم که به من زور گفته و مرا اذيت ميکار را طرح

جمـو بچـه بسـيار جنگجـو و     . چون شانس ديگري نداشتم. براي همين به فکر چاره افتادم. دادراه نمي
ن پسـر خـالص   بايستي يك جوري از شـر ايـ  . من هم اصالً اهل دعوا و خرابکاري نبودم. شلوغي بود

.واقعا هم بسيار شلوغ بود. گفتيممي" فردو"به او . شدممي
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. رفـت سـوي ده مـي  جمو داشـت در دره پـاييني بـه   . کردميي ميخالصه بايد کاري غيره منتظره
يکـي از همسـايگان   . پيراهنم را پر از سنگ کـردم و بـه بـاالي لبـه دره رفـتم     . فرصت را مغتنم شمردم

حساب همه چيـز را کـرده   . تنها مرا تحت نظر داشت. کرداو دعوا نمي. من آمدنزديک ما نيز به ياري
اين بيانگر وضـعيتي  . خوب سنگر گرفته و به دوستم قول اتحاد داده بودم, بودم؛ آمادگي کامل داشتم

بـردار نبـود و زود   البته جمو به همان سادگي دسـت . با سنگ به جمو حمله كردم. شده بودسازماندهي
بعـد از اينکـه   . آنقدر سنگ به او پرتاب کردم تا اينکه جمو پا به فرار گذاشت. خوردنميهم شکست

جمـو وارد خانـه شـد و در را بـر     . تا دم در خانه دست از هجوم برنداشـتم . فرار کرد، او را دنبال کردم
.روي خود بست

زيرا در ايـن  . اضي بودبه احتمال زياد مادرم از اين کار من ر. اين دعوا برايم پيروزي بزرگي بود
گونـه صـورت   سرانجام اين کـار ايـن  . «حتما بايد جواب او را بدهي«گفت او مي. باره اختالف داشتيم

آن عمليات برايم در حکم يک پيروزي مطلق بود چون واقعا او . گرفت و نتيجه مثبتي هم دربر داشت
اما بـا انجـام و   . داده مرا شکست ميتا قبل از آن عمليات او هميش. بچه شرور و خرابکاري بود) جمو(

.سازماندهي اين عمليات توانستم جمو را شکست بدهم
. هنوز هم جاي شکستگي روي سـرم وجـود دارد  . او سرم را شکسته بود. محو هم مثل جمو بود

وقتـي محـو از آنجـا رد شـد بـا      . يي قايم شـدم هايم را پر از سنگ کرده و بر باالي بام در گوشهجيب
شـان دنبـال   او را تا خانه. او هم پا به فرار گذاشت. او حمله و سر و صورتش را زخمي كردمسنگ به 

.بدين ترتيب به حساب محو هم رسيدم. نمودم
شـود؛  با نگاهي به اين دو عمليات، کليه جوانب و زواياي شيوه عمل و جنگي من مشـخص مـي  

در واقع، عمل مـن  . کنمآخر آن را دنبال ميمن حمله را شروع و تا. ريزي، استتار و ابتکار عملبرنامه
دعواهـاي زيـادي را بـا ايـن سـبک در      . گيـرد بر اساس شيوه عمليات گريال يعني اسـتتار صـورت مـي   

.کودکي به نتيجه رساندم
من . کنندها با هم دعوا ميبچه, ها مدام سر جنگ دارنديي است که خانوادهگونهمحيط روستا به

اکثـر در موضـع   . دور بوده و مدام احسـاس اضـطراب و دلهـره داشـتم    وادث بهاز اين جور مسايل و ح
تـر عمـل   ترين گريالهـا هـم فعـال   باره موضع هجوم به خود گرفتم و از کارامدتدافعي بودم اما به يک

کـردم هميشـه   آمد اين بود کـه ارزان از بـين نـروم و سـعي مـي     حداقل کاري که از دستم برمي. کردم
.ها دست به كار شومها و مشقتشم و در برابر زورگوييحاضر و آماده با

کرد امـا  خانواده قوانين و معيارهاي خود را بر من تحميل مي. با خانواده اختالفات عميقي داشتم
ايـن را بـا   . خواستم روي پاي خود ايستاده و سبک و شيوه مبارزه و زندگي مستقلي داشته باشممن مي

وقتـي داشـتم از   . رابر خانواده نشان دادم؛ با کينه، جنگ و عصياني بزرگرفتن از روستا و عصيان در ب
هنـوز هـم آن صـحنه در يـادم     . شدم برگشتم و با چشماني گريان به روستا نگـاه کـردم  روستا جدا مي
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جنگيـدم بعـد چـرا    طوري مـي چرا اين! عجيب. ها ناشي از خشم و عصبانيت استالبته همه اين. هست
.شخصيتي است که داراي بار احساسي زيادي است. يژگي شخصيتي استاين يک و! جدا شدم؟

يي يک جنـگ اجتمـاعي   من از محيط روستا جدا و وارد يک زندگي شهري گشتم؛ از هر جنبه
هـايم سـرازير   در حالي که در سن ده سالگي از روستا جدا شدم و اشـک بسـان بـاران از چشـم    . است

گشتم و بـدان  برمي. با اينکه بچه بودم اما وداعي سوزناک بود.شد اما آن را به عصيان تبديل کردممي
, البته من اين مساله را براي کسـي بـازگو نكـردم   . ها ژرف بودندکردم که تا حدودي اين نگاهنگاه مي

, هـا آب, هـا سنگ, هاجدايي از كوه. چنين بودبعد ايناما از آن به. در وضعي هم نبودم که بازگو کنم
اينکه آنها را فراموش . هاي ميهنم برايم بسيار مهم بودعنکبوت, مارها, هامارمولک, هاانهپرو, پرندگان

.باشدام در ارتباط ميراه انداختهام با سياستي که بهنکرده
...

هنـوز  . کرد خانواده ما را هم تحت کنتـرل درآورد سعي مي. سفيدي بودمان داراي ريشخانواده
بـه احتمـال زيـاد او    . پدرم در برابر او خيلي ضعيف و بيچاره بود. کردعقيب ميخاطر دارم که ما را تبه

چـرا پاهايـت را از گليمـت    «: روزي بـه مـن گفـت   . خواهم آزادانه بزرگ شومپي برده بود که من مي
هـايش بـه مـن چنـين     بعد در ادامه حـرف ".مرا جدي بگير، و گوش به فرمان من باش, کنيدرازتر مي

ترهـا جـدي   در برابـر بـزرگ  , انـد مگر در بدن تـو جيـوه ريختـه   , تواني راحت بايستيچرا نمي«: گفت
حرکـت  ] مثـل خـودم  [دادم و کـرد، مـن هـم گـوش نمـي     قوانين فئودالي را بر من تحميل مي» .بايست

.خواست مرا هم تحت کنترل خود درآوردمي. کردممي
کـردم از لحـاظ   نـه مسـايل مقاومـت مـي    گوخاطر اينکه تسليميت را قبول نکرده و در برابر اينبه

حتي دشمن مجبـور اسـت بـه    . پذيرندامروز دوستان و خلقم مرا مي. شدماجتماعي مورد قبول واقع مي
توانسـتم  کنده صحبت کنم بايستي بگويم که من نمـي اگر قرار باشد رک و پوست. من احترام بگذارد

توانستم تا فقط من نمي. ، مساله اين نيستخواهد باشدهدفم هر چه مي. تحت نظارت يک دهاتي باشم
.روستاييان و دوستانم گوش بدهمپدر، هم, آخر عمر به مادر

هـا را از لحـاظ   بايسـتي بعضـي از ويژگـي   . در آن دوران، وارد مرحله مهمي از مبارزه شده بـودم 
ده را بـه  توضيح دادم که در محيط روابط خانوادگي چگونـه مـانع بـوده، خـانوا    . اجتماعي شفاف کنم

اين به چه معناست؟ يعني پيمودن مسير . حساب آوردمجان هم انداخته و من اين را همچون خطري به
.پيشرفت اجتماعي

دعواهـاي  . مانع بزرگي که بر سر راه پيشرفت اجتماعي وجود دارد اختالفات مشهور کردهاست
عواقـب نـاگوار   . يـي زمـين  قطعـه , خـر , دعوا بر سـر سـگ  , هاي ديوار به ديواردعواي همسايه, خوني

گرايـي  هاي بسـيار ابتـدايي و واپـس   چنين دعواها و اختالفاتي، واكنش. ها را ديديمگونه درگيرياين
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جـوابي کـه در سـنين کـم بـراي ايـن تضـادها و        . شـدم من از اين وضعيت بسـيار ناراحـت مـي   . هستند
.ها عمل کنماختالفات پيدا کردم اين بود که بايد بر ضد اين

شده روسـتا، بلکـه   چگونه بايد بر ضد آنها عمل کرد؟ نخواهم گفت ساختار اجتماعي نهادينهاما
بـودن  شدن بسته است تا حدودي اجتماعيبايستي در برابر ساختاري که بيش از حد نسبت به اجتماعي

ابطـه  در محـيط روسـتا چنـد ر   . سالگي بدان پي نبرده بودم اين بـود ٨، ٧يي که در سن مساله. را آفريد
هـايم بـه طـور مخفيانـه روابـط دوسـتي       سن و سـال با هم. ياد دارمخيلي خوب به. مخفيانه برقرار کردم

بـدين ترتيـب روبـه    . دادمترها و خانواده انجام مـي دور از چشم بزرگاين کارها را به. کردمبرقرار مي
و ديگـران دشـمن   بـراي همـين بـا آنهـايي کـه خـانواده       . آوردمسوي سازماندهي جديد و مخفي مـي 

بنـابراين  . گونه بـزرگ شـدم  من در هفت سالگي اين. شدمدانستند من با آنها از در دوستي وارد ميمي
.مبارزه من با رد مفهوم دشمن آنها آغاز شد

بـاز هـم جيـوه    «: گفتندرفتم مياگر جايي مي. گونه خودم را عادت دادمسالگي اينمن در هفت
تو چه جور مادري هستي که مرا به دنيا آوردي و با مشکالت و «: ادرم گفتمساله بودم که به مده» .آمد

دانـي کـه از يـک بچـه چـه      تـو مـي  . "خواهي بوداين در واقع نوعي حساب"ها مواجه ساختي؟سختي
بـه ايـن پـي بـرده     . هايش تشبيه کردمرابطه مادر و فرزندان را به مانند رابطه مرغ و جوجه" خواهي؟مي

.هايش داشته باشدي عاصي نبايد انتظارات زيادي از بچهبودم که مادر
در کارهـايم بسـيار مـنظم عمـل     . دادمالبتـه تعـادلم را هـم از دسـت نمـي     . خيلي تحـرک داشـتم  

چـون  . دادمجنگيـدم بسـيار دقـت بـه خـرج مـي      ها و پرندگان مـي گرگ, مثال وقتي با مارها. کردممي
زدم اما رفتم و دست به هر چيزي ميبر باالي صخره مي. احتمال اين وجود داشت که به من نيش بزنند

آساني دچار مشـکل و گرفتـاري   خودم را به. هيچ کدام از آن حيوانات قادر نبودند به من آسيبي بزنند
العملـي منفـي نشـان    کسي نسبت به من عکسهيچ. در ارتباط بود] و آهنگ کاريم[اين با رويه . نکردم

شـان از مسـايل عجيبـي    بـراي . تم که چگونه ديگران را مجذوب خـود نمـايم  دانسخوبي ميبه. دادنمي
. دادنـد مهم اين بود کـه بـه مـن گـوش فـرا مـي      . شدندبر ميهمه از خنده روده. آوردمميان ميبحث به

خواسـتند  آنهـا چـه مـي   . بحث ديگري اسـت , اينکه براي اين کار، جذابيت الزم است يا شيوه خطابت
خواست مـن  . کرديمهاي خود را مطرح ميما در پايان خواسته. نه طبق خواسته منطبق ميل آنها بود؛ 

. شـود حاصل اين خواست و تالش بعد از چهل سال هويدا مـي . اتحادي بزرگ و مبارزه, جنگ است
مثال . براي اينکه بتوانم به هدف نهايي خودم برسم الزم بود که در ابتدا بر اساس ميل آنها حرکت کنم

همه اين کارها . شدمخوان ميمن درس» خوان و فعال داشتيمکاش ما هم پسري درس«: فتندگاگر مي
البته من اصال آنها را قبول نداشـته و از وضـعيت آنهـا    . دادم که مرا دوست بدارندرا براي اين انجام مي

همه اصال با اين. دمداها را با خودم همراه کنم بايستي اين کار را انجام ميبراي اينکه اين. راضي نبودم
.از زندگي فئودالي روستا دل خوشي نداشتم
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همسـر  . کـرد البته براي بار دوم بود که ازدواج مـي . هاي ما ازدواج کرده بودپسر يکي از همسايه
دادن ايـن  . در آن موقع هم با ازدواج موافـق نبـودم  . سن و سال من بوددومي او هم يکي دخترهاي هم

آمد آن دختر اگر از دستم برمي. به اين مرد در برابر پول، کار بسيار غلطي بودسن و سال من دختر هم
.رسيداما متاسفانه زورم به او نمي. گرفتمرا از آن مرد مي

دو روز راه آمده بودند اما قـبال حتـي يـک بـار هـم خـواهرم را نديـده        . خواستگار خواهرم آمد
مـن مخـالف چنـين رسـمي بـوده و      . واهرم را بردنـد به ازاي چند گوني گندم و مقداري پول خ. بودند
طـرف بـا چنـد گـوني از راه آمـده      ".يـي اسـت  اين چـه جـور رابطـه   "گفتم . اصالً خوب نديدم. هستم

البتـه  . گفتم که چه حيف شد. همچنين گويي سرف فئودال و خدمتکار آغا بود خواهرم را با خود برد
.باز هم نيرويم کافي نبود که مانع اين کار شوم

سـن و سـالي مـن اسـت ـ دختـري پـاک و        يکي ديگر از خاطراتم اين بود ـ که جزو وقـايع کـم   
يـادم  . دختر مرد را قبول نکرده و گريخته بود. يي را به زور سيلي و کتک به شوهرش داده بودندساده

بـه مـن هـم خوانـدن و     «: آيد هنگامي که مشغول خواندن بودم روزي آن دختر پيشم آمد و گفـت مي
بـيش از  , من فقط توانستم دو کلمه بـه او يـاد دهـم   . کردهايم نگاه ميآمد به نوشتهمي» .شتن ياد بدهنو

.آن نتوانستم
اين در واقع بيانگر يک سـطحي  . گيري او هستمگيرم، هنوز در پي انتقاممن امروز انتقام او را مي

ام ريـزي نمـوده  که مـن آن را طـرح  ييامروزه در جامعه. کن کرداجتماعي بود که بايستي اين را ريشه
زن هـم،  . آخر باقي بماند و نه اينکه چنين زني پيدا شـود تواند تا بهديگر نه چنين سطحي اجتماعي مي

زنـي  . چون به نظر من آن هم داراي افت بزرگي شـده اسـت  . تواند مثل سابق شوهردار شودديگر نمي
در واقـع، امـروز از   . کوم به شکست اسـت که بر اساس شيوه گذشته روابط حاکميت حرکت کند مح

طوري غلط با مرد ارتباط برقرار کند در اگر زن به. يابدحيث من زني که آزاد شود وجود و هستي مي
نظر من، زني که اشتباه پايبند شده و طبق سطح مبدا آزادي خـود را رشـد نـداده،    به. نظرم وجود ندارد

شـدن زن  آليزهايده. آليزه شودزن بايستي هميشه ايده. استتوانش از دست رفته ويا از دست داده شده 
. نيز با آزادي ارتباط مستقيم دارد

مـثال  . دهـم دارم و ايـن حـق را بـه خـودم نمـي     من شخصا به همان سادگي کسي را دوست نمـي 
ق عاشـ , هامن بر خالف تصور بعضي. دهندها با اينکه لياقت آن را ندارند اين حق را به خود ميبعضي

آيـد  حساب مـي نوعي عشق بهالبته اين هم به. آورمخلق کرد نشدم بلکه شديداً به خلق کرد هجوم مي
. کنممانده وي مبارزه ميها و جوانب عقبلحاظ دعوا، جنگ با زشتيبه. اما در وهله اول چنين نيست

. بسـيار مهـم اسـت   اين. بدهم" سالم"يا اينکه به او " چطوري"جهت به کسي بگويم حتي حق ندارم بي
اما . توانم او را دوست بدارم بلکه حق ندارم که از کنارش هم بگذرمتنها نميحال در چنين شرايطي نه

توانم بگـويم کـه ايـن    پس از آنکه براي اين خلق رنج داده و در راه آزادي و رهايي مبارزه کردم، مي
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ترين زحمات و يابد؟ بااصيلتحقق مياين چگونه . خلق مرا دوست داشته و من نيز وي را دوست دارم
.مبارزه

مـن مـنش گذشـته محبـت را همچـون محبـت       . هـا رفتيم و هم نزد جـوان قبالً هم نزد دخترها مي
چيزي که بر واقعيت اجتماعي حاکم بود اين بود که من به اين نـوع محبـت لعنـت    . ميمون تعبير کردم

.يختمفرستاده، ترسيده، از آن نفرت كرده و دور شدم؛ گر
شـان  توانسـتم دوسـت  نه تنها نمي. در بين آنها دختر هم بودند. در کودکي دوستان زيادي داشتم

هـا  بعضـي . البته در محيط روستا چنين بـود . شان را هم بر زبان بياورمکردم اسمبدارم حتي جرات نمي
با چه جراتـي  "گفتم ميبا خودم . به نظر من اين کار وحشتناکي بود. بردندهم دخترها را برداشته و مي

ها با چه جراتـي بـه   اين"گفتم رفتند ميوقتي به خواستگاري دختري مي".دهد؟اين دختر را فراري مي
واقعاً فـراري دادن دختـر بـراي    . من چنين جسارتي در اين باره نداشتم" روند؟خواستگاري دخترها مي
.يک دختر برايم کار بسيار مشکلي بودامکان نداشت، حتي خواستگاري از . من واقعه وحشتناکي بود

مـن واكـنش نشـان دادم و    . مـن اطالعـي نداشـتم   . مادرم هم براي من مقدماتي را انجام داده بـود 
بعدا . چنان خواستگاريي هم در ميان نبود"؟!رويدشود، چگونه به نام من به خواستگاري مينمي"گفتم 

از خــواهرانم . يـي در ارتبـاط اسـت   ل ريشـه ايـن مسـاله در کردسـتان بـا مشـک     . ايـن بحـث منتفـي شـد    
مـن آن زمـان   . بردندآوردند و بيچاره دختر را ميبعد چند تا بز و يک خر مي. کردندخواستگاري مي

چرا دختران ما را به جاهاي نامعلومي . ممكن نيست وضعيتي طبيعي باشد, اين وضعيت"گفتم چنين مي
".فرستندمي

. از اين لحاظ کسي به اندازه من ترسو نبود. خشونت گريزان بودمکردگرايي و , مدام از خانواده
قدر ترسيدم که خودم را در ميان چند تا گوني براي اولين بار که ژاندارمري به روستاي ما آمد، من آن

وقتي بـراي اولـين بـار صـداي شـليک گلولـه تپانچـه را        . ها نيز اعتراف هستنداين. خانه بود قايم کردم
هـا جـزو   همـه ايـن  . خيلي ترسيده و دنبال سوراخي بودم که خودم را در آن مخفي کنمشنيدم باز هم

دهدکـه ايـن راه بـه مقصـد     اين نشان مـي . اما اکنون من در حکم خداي جنگ هستم. اعترافات هستند
.از کجا تا به کجا؟ چرا که حساب و کتابي خداگونه در ميان است. خواهد رسيد

رود سوي رسـتاخيز مـي  کودکي تابحال با سرنوشت خلقي که بهدر حال حاضر سرنوشت من از 
قطعـاً شـيوه و   . العاده يک خلـق رسـاندم  چونکه من حرکتم را به سطح حرکت فوق. رقم خورده است

مطمئنـاً آن را در  . الزم است که اين را بايـد در سـطحي وسـيع انديشـيد    . طريقه حرکتم جداگانه است
البتـه  . هاي و شيوه زندگي کهن بسيار مخـالفم ها هستم و با سنتمن تن. بينميک خط مشي متفاوت مي

.پرداختمگاهي هم با سکوت به ابزار مخالفت مي. دادماين مخالفتم را در حد توان و نيرويم نشان مي
من زندگيم را بر اين اساس تنظيم کردم کـه نبايـد بـه    . کردن را نداشتزندگي ما ارزش زندگي

در . کـرد ترين ضـربه را وارد مـي  خودفريبي، هم به خودم و هم به خلق بد. اي گردن نهمچنين زندگي
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اي را بسـيار ارزشـمند داشـت و تـا     حالي که اکثريت مردم بر اين باور بودند که بايستي چنين زنـدگي 
.بردار نبودآخر به آن پايبند بوده و دست

توانم بگـويم کـه   مي. محساب و کتاب خداگونه انجام شده و برماست که نقش بزرگي ايفا کني
توانستم خودم را از حالت شخصي بسيار ترسو خارج ساخته و به چنان سطحي از رشد دست يابم کـه  

در ايـن مبـارزه مـا فقـط     . را از خود نشـان بـدهم  " بربرها"ترين بتوانم توانايي و شهامت مقابله با بزرگ
بايستي هميشه در PKKواقعي در يک فرمانده, يک مبارز واقعي. کنيمموفقيت و پيروزي کسب مي

.نبايد در کتاب و قاموس او کلمه شکست وجود داشته باشد. راه رسيدن به پيروزي تالش نمايد
همـه فـداکاري و شـهامت شـهدا ممكـن      واسـطه ايـن  اين را به. بودن خودم را ثابت کردممن, من
که قـوانين  نيروي شهدا ـ . استشهدا اساس اين جنبش بوده و در حال حاضر، خلق پايبند من . ساختيم

گويندـ در من تجلي يافته است؛ خدا هم نيستم بلکه منظورم اين نيروي تبلوريافته ها اين را ميو تئوري
ها را در يک جـا  همه اين. در من است؛ نيروي خلق نيرويي خدايي است؛ قدرت تئوري، خدايي است

هـاي بـزرگ   تـوانم بـه نـام ارزش   م بلکـه هـر روز مـي   گويها را با نام پدرم نميمن اين. ايمگرد آورده
.صحبت کنم

دياربکر
هـا ـ   نه از روستا و حتي نه از دنياي ترک, من از لحاظ پيشرفت خط مشي اجتماعي نه از خانواده

.توانيم نظام هم بگوييم ـ پيروي نکرده و به آنها گردن ننهادمکه بدان مي
بـراي اولـين بـار    . کننده استبورژوازي بسيار خستهواردشدن از يک محيط روستايي به محيطي 

چه شهرهاي کوچک و چه شهرهاي . ساز بودکه وارد جامعه شهري شدم برايم بسيار سخت و مشکل
وقـت بـا زنـدگي در ايـن     هـيچ . اين نيز خيلي مهم اسـت . بزرگي مثل آنکارا برايم غير قابل تحمل بود
. کـار بـودم در محـيط شـهري ذوب نشـدم     بسيار محافظـه شهرها از واقعيت خود دور نگشته و با اينکه

دادم امـا  خرج مـي ها در شهر ماندم و با اينکه نسبت به شناخت زندگي شهري کنجکاوي بهسال, هاماه
رفقايم هر سه ماه يک بار وارد زندگي و زرق و بـرق شـهري   . بار هم بدان عالقه نشان ندادمحتي يک

خـاطر ايـن   بـه . توانسـتم ايـن کـار را بکـنم    کردند امـا مـن نمـي   ميگونه گذران زندگيشدند و اينمي
.دادندموضوع رفقايم مرا به باد سخره گرفته و به من گير مي

امـا در مقايسـه بـا    . به پيشـرفت مـن اميـد بسـته بودنـد     . کردندها جور ديگري با من رفتار ميمعلم
در واقـع، مـن خـالف ميـل و نظـم      . تمگرفدوستان و نزديکان من کسي بودم که مورد مسخره قرار مي

شـيوه اجتمـاعي   . ديدنـد شايد هـم ايـن موضـع مـرا بـراي خـود خطرنـاک مـي        . کردمآنها حرکت مي
مـن آنهـا را در دنيـاي    . وارد آن زندگي نشده و انرژي خود را به هدر ندادم. کردمبورژوازي را رد مي
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در واقـع، ايـن يـک جـدال     . کردنـد د مـي کردن مرا طرآنها هم مرا با مسخره. کردمدرونيم محکوم مي
.اجتماعي بود

هم در برابر تاثيرات فئودالي و هم در مقابل تاثيرات کماليستي بسيار جدي بـودم و در ايـن کـار    
يـي را کـه ميـان مـن و آنهـا      زدم و هميشه فاصلهگدار به آب نميدادم؛ بيخرج مياحتياط کامل را به

گاهـاً  . دادمخرج ميهاي دوستانه تالش زيادي بهشکيل گروهمن براي ت. کردموجود داشت حفظ مي
تـا  . نگريسـتم صورتي گـذرا بـه آنهـا مـي    شدم اما بعضي اوقات بهوارد مسايل و موضوعات اساسي مي

توان گفت که چنـدان در ايـن مسـايل موفـق     البته نمي. حدودي به موضوعات ديني و فلسفي پرداختم
بلکه آنهـا  . شومها تا آخر در آن غرق نميد اين است که مثل بعضيشيوه کاري من در اين موار. بودم

رهايي من از شخصيت کهنه و سنتي کرد نيز ناشي از اين اسـت کـه بـه    . کنمسنگين و رها ميرا سبک
.وجود ناحقي عميقي در جامعه کرد پي برده و با آن به مقابله برخاستم

مشغول تحصيل بودم مورد مسخره مـردم قـرار   در مقطع راهنمايي" نيزيپ"وقتي که در شهرستان 
يي که دست به چنـين عصـياني زده مـورد تمسـخر قـرار گرفتـه       يعني فکرش را بکنيد؛ بچه. گرفتممي

. تـر شايد هم در نزد معلمان از همه عاقـل , ترين آنها بودمبيچاره, آموزانمن در نظر ديگر دانش. است
علمان مرد به من توجه خاصي داشته و خواستار پيشرفت من چرا كه در آن زمان هم معلمان زن و هم م

هايي که مرا مسخره نشستم ولي باز هم تاثير منفي شهر بر روي بچهدر کالس در رديف اول مي. بودند
. براي اينكه بتوانم اين وضعيت ناخوشايند را وارونه کنم زمان زيادي الزم بود. کردند وجود داشتمي
مـن  . ها پدرشان آغا و اشراف بودندبعضي, شان فرزند افسران ارتش بودندهايهايم، بعضيکالسيهم

گمانم رفتارهايم زياد نيرومند نبودند و يا رفتار مـن بـا رفتـار آنهـا     به. داراي گرايشات گردگرايي بودم
ر هاي اجتماعي آنها قراواضح بود که من تحت تاثير ويژگي. توانستم مثل آنها باشمنمي. کردفرق مي

آميزشان مرا مورد تحقيـر  زبان و رفتارهاي مسخرهبا نيش. نگرفته و براي آنها در حکم يک خطر بودم
دانيد من هم در عوض چه واكنشي از خود نشان مي. کشاندندقرار داده و به رغم خود مرا به عقب مي

راه نجـات را  . و بپردازمتري برقرار کرده و با آنها به گفتگهايم رابطه نزديکدادم؟ سعي کردم با معلم
مـدام در  . هـايم را بخـوانم  ها نزديک كرده و هر چـه بيشـتر درس  ديدم که خودم را به معلمدر اين مي

جنـگ بسـيار   , اين در واقع، نوعي جنـگ و مبـارزه بـود   . صدد بودم به شاگرد اول کالس تبديل شوم
.معناداري بود

هـاي  ده و شاگرد اول کالس هم شدم؛ توانستم بچهتر کرام را با معلمان محکمبعد از اينکه رابطه
از روابـط بـورژوازي بسـيار دوري    . گونه پشت سر گذاشتمسه کالس را بدين. بورژوا را شکست دهم

البتـه بورژواهـا هـم بسـيار خطرنـاک بـا مـن        . خاستمگزيده و شديدا به مخالفت با چنين روابطي برمي
چون اگر اندکي به آنها نزديک . گرفتمشان فاصله ميندگيکردند اما من از آنها و شيوه زبرخورد مي

نفـر اول  , پرداختممن با تکيه بر نيرو و اراده خودم با آنها به جدال مي. رساندندشدم به من ضرر ميمي
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در ايـن کـار موفقيـت قابـل تـوجهي کسـب       . آموز خوبي بودمشدم و در نظر معلمان دانشکالس مي
.کرده بودم

چون خود کمال آتاترک در مدرسه . روزي استتا حدودي منطق مدرسه شبانهمنطق کماليستي
در . انـد تقريبا هر يک از روشنفکران هم مثل او وارد امور دولتي شده. روزي درس خوانده استشبانه

ترکـي و چنـد درس ديگـر    , تـاريخ , هـاي رياضـيات  آمـوزي بتوانـد در درس  شرايط عادي اگر دانش
راحتـي  من توانستم به. روزي ادامه تحصيل دهدتواند در يکي از مدارس شبانهينمرات خوبي بگيرد، م
بـاالخره بـه مدرسـه    , هـايم بـد نبـود   وقتي در مقطع راهنمايي بودم وضع درس. از عهده اين کار برآيم

.هاي مرکزي آنکارا ثبت نام کردمدر يکي از هنرستان. روزي راه يافتمشبانه
هـاي  و نتيجه دربر داشت؛ يکي اينکه با تکيـه بـر دولـت بـه واقعيـت     خواندن من در اين مدرسه د

دوم اينکـه توانسـتم زنـدگي جامعـه بـورژوازي را از      . بردم که اين خيلي برايم مهـم بـود  آنکارا پي مي
. توانستم از نزديک با اين مسايل آشـنا شـوم  آوردم نميدست نمييي بهاگر چنين رتبه. نزديک بشناسم
با آنکه چندان به آن مدرسه عالقه نداشتم امـا وقتـي بحـث از    . زندگي بورژوازي شدمدر آنکارا وارد 

.آنکارا شد با خودم گفت که ارزش آن را دارد که اينجا بمانم
دست . رفتم در راه با معلمي آشنا شدم و از او تقاضاي کمک کردموقتي که داشتم به آنکارا مي

محـيط آنکـارا   ! دسـت بـه دامـن پـدرم شـده بـودم      " ريجيکبي"که در شهر همانطوري. به دامن او شدم
به مجسمه آتاترک برخورد کردم . کرد و من از آن خوف داشتمگويي بسان کوه بر رويم سنگيني مي

در سـرم  . آمـد همـه چيـز در نظـرم عجيـب مـي     !" اين را نگاه کـن : "آميز چنين گفتمو با لحني مسخره
قضاتي کـه نسـبت بـه آغـاگري در روسـتا در ذهـنم شـکل        آورد؛ عين تناوجود ميتناقضات زيادي به

.گرفته بود
اين معلمـان از دانشـکده   . در هنرستان چند تا از معلمان من سربازمعلم بودند. ياد دارمهنوز هم به

ايـن برخـورد آنهـا ناشـي از چـه      . دانـم نمي. مرا بسيار دوست داشتند. نظامي فارغ التحصيل شده بودند
من انشاي عبداهللا را بـردم دانشـکده و بـراي    ! بچه ها«: گفتمرا دوست داشتند؟ ميبود؟ يا اينکه واقعاً

يعنـي در نـزد او   . کـرد بعد خودش درباره انشايم صحبت مـي ".اساتيد آنجا خواندم همه تعجب کردند
شايد هم در . خودش يک نظامي بود. تا اين اندازه برايم ارزش قايل بود. يک عالمه, يک فرشته بودم

.البته خيلي مهم نيست. خواست مرا جذب خود کندبراي همين مي. احساس خطر کرده بودمن 
بـا اينکـه   . کـردم احساسات خودم را سرکوب و در برابر بورژواها خودم را بدشانس احساس مي

گرايـي پيـدا   رفته نيـاز بيشـتري بـه ديـن    رفته. کردمبسيار فعال هم بودم اما باز هم خودم را سرکوب مي
شـكلي  کرد ناچار به دين پناه بردم و بهدر برابر زندگي جامعه بورژوازي که خود را تحميل مي.کردم

در روسـتا هـم نمـاز    . با دين هم که در روستا آشنا شده بـودم . ايدئولوژيک توانستم خودم را بيان کنم
البتـه آن  ».کنياگر با اين سرعت حرکت کني پرواز مي«: روزي مالي روستا به من گفت. خواندممي
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آن مال تا حدودي توانسته بود بر اساس بيـنش  . پرواز، همان انقالب است. وقوع پيوستپرواز بعدها به
نهايـت محافظـت   من از خـودم در برابـر جامعـه بـورژوازي تـا بـي      . ديني خودش اين را تشخيص دهد

ت تاثير معيارهاي ارزشـي  اگر من تح. اين رفتار من نتيجه مثبتي به دنبال داشته است, به نظرم. کردممي
کـار  آنچنان که بايـد و شـايد دسـت بـه    ١٩٧٠توانستم در دهه گرفتم نميو زندگي بورژوازي قرار مي

.شوم
سـر  کار بودم امـا در عـين حـال در وضـعيتي بسـيار تضـادآميز و بحرانـي بـه        ظاهرا کمي محافظه

چون نسبت به چيزها و کارهاي حرام . كردمداشتم از قبل محاسبه دقيق ميهر گامي که برمي. بردممي
خواندند به دسـتم  در آن زمان يکي از منابع مهم ديني که اهل دين آن را مي. حساسيت عجيبي داشتم

بنابراين مدت معيني همه چيز خود و زندگيم ".دين اين است"نام اثر سيد قطب بود به, اين کتاب. افتاد
البتـه آن دوره  . باشـد ال تحصيل در مقطع راهنمـايي مـي  که اين دوره شامل شش س. را بر آن بنا کردم

" مسـجد مـال تپـه   "وقتي در هنرستان فني آنکارا مشغول تحصيل بودم هميشه به . ريشه در روستا داشت
هـايي کـه بـراي    در کنفـرانس . رفـتم مدام به آنجا مـي . مسجد مذکور نزديک هنرستان ما بود. رفتممي

هـاي نژادپرسـتان هـم    حتـي بـه مراکـز و کـانون    . کـردم شـرکت مـي  شد مبارزه با کمونيسم برگزار مي
هـا و  مصـاحبه . کـردم يعني در چنين فضايي حرکـت مـي  . اما چندان باب طبع فکري من نبود. رفتممي

از لحاظ فکـري، عالقـه زيـادي    . خواندمراجع به بارزاني را به دقت مي٩هاي خلوصي تورکوتنوشته
در يکي دو ١٠هاي نجيب فاصل کساکورکا رغبت خاصي به برنامهب. هاي ديني داشتمنسبت به کتاب

هايي که در به دو تا از کنفرانس. آوردمرا به هيجان مي. العاده بودواقعا فوق. کنفرانسش شرکت کردم
بردن به چـارچوب اصـلي خـط مشـي، نقـش      اين خاطرات براي پي. کانون ترک برگزار شد هم رفتم

فـردي تئورسـين   " رفيق کورکت"مبارزه با کمونيسم مديري داشت به اسم انجمن. کننداساسي ايفا مي
.هم شرکت کردم١١در اين انجمن در يکي از جلسات سخنراني، دميرل. بود

باالي سابق ارتش ترکيههاي ردهيکي از فرمانده٩
گراهاي بزرگ راستويسندهگراهاي ترک و يکي از شاعران و نايدئولوگ اسالم١٠

كرده در آمريكـا كـه بعـد از اعـدام     جمهور تركيه؛ از مهندسان تحصيليسيسليمان دميرل، هشتمين ر١١
در حزب متبوعه مندرس " جمال گورسل"در جريان كودتاي پايان دهه شصت توسط ژنرال " عدنان مندرس"

DP)حزب دموكرات (جايگاهي يافته و سپس بر بستر حزب مذكورAP)را تشكيل داده و به ) حزب عدالت
توسط ژنرال كنعان اورن و انحـالل  ١٩٨٠وزيري تركيه رسيد، در جريان كودتاي سمت رهبري آن و نخست

را تشـكيل داد و هنگـام مـرگ مشـكوك تورگـوت اوزال هفتمـين       ) حزب راه راسـت (DYPحزب عدالت، 
تانسو "جمهوري ارتقا يافت و رهبري حزب را به يسيوزيري به راز نخست١٩٩٣جمهور تركيه در سال يسير

بودن وي براي زنگداشتن قدرت، گوش بههاي مشهوري است كه جهت در دست نگهاز چهره. سپرد" چيللر
.هاي تركيه زبانزد عوام تركيه استژنرال
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" هـوبرمن "اثـر  " الفبـاي سوسياليسـم  "روزي کتاب, رفتمدر حالي که بر اين منوال داشتم پيش مي
طـوري  همـين . قصـد نداشـتم کـل کتـاب را بخـوانم     البتـه  . آن را خواندم. خود جلب کردتوجه مرا به

. البته رفيقي داشتم که در روسـتا هـم دوسـت بـوديم    . انگيختام را برنگاهي به آن انداختم که کينهنيم
هـا  گرا بود و بعضي وقتبه اصطالح چپ" چتين آلتان. "بود" چتين آلتان"اين دوست من از طرفداران 

از چـپ و  . فکـر کـنم حـاال يـک بروکـرات دولـت اسـت       . نمـود يبر عليه ناتو سخنراني و تبليغات مـ 
در . يعني خواندن کتاب الفباي سوسياليسم مصـادف بـا ايـن مسـايل بـود     . کردگرايي صحبت ميچپ

, ديـن شکسـت خـورد   "رفتم بـه ايـن نتيجـه دسـت يـافتم کـه       حين خواندن کتاب هر چه که پيش مي
".مارکس پيروز شد

خـورد و طـرز تفکـر    عبارت ديگر ايدئولوژي سنتي شکسـت مـي  به. اين در واقع شعار تحول بود
يـاد دارم کـه   چـون بـه  . به چنين تصميمي دست يافتم١٩٦٩در سال . کندسوسياليستي چيرگي پيدا مي

عنوان يک مامور اداره امـور تقسـيم اراضـي بـه ديـاربکر اعـزام       بعد از آن به. خود گفتماين جمله را به
.فرصت خوبي بود تا کردستان را از نزديک بشناسمرفتن من به دياربکر. شدم

در آنجا امکان اين وجود داشت که واقعيت دولت و طرز تفکـر سوسياليسـتي را بـا هـم مقايسـه      
مان را باز کنيم اما بعد از اينکـه کمـي صـاحب    هايتوانستيم چشمقبال در مزارع گندم و پنبه نمي. کرد

بورژوا نشست و برخاست کـردم تـا   آوردم و با افراد خردهدستپول شدم فرصت پيگيري مسايل را به
. شدنددر اين موقعيت آغاها به من نزديک مي. دست گرفتمحدودي جسارت يافته و ابتکار عمل را به

. شـدم رو مـي توانستيم به آنها نزديک شويم هر روز روبههايي که قبال نميبورژوازيها و خردهبا وراج
.که امکان ديدن و دريافتن بيشتر شودشدند ها باعث مياين

» .شودمان خون جاري مياز بيني«: گفتندرفتم روستاييان ميدر زمان ماموريتم وقتي به مزارع مي
البتـه ايـن نشـانگر    . ريختنـد گرفتم که عرق خـوني مـي  چنان آنها را به کار مي. طور بودواقعا هم همين
.م اراضي دياربکر بودميک سال مامور سازمان تقسي. رويه کارم بود

بينـد کـه از پسـرش    تر است بنابراين، حق خود ميمادر از همه کس به انسان نزديک, در زندگي
اش و بـر ايـن خواسـته   » چرا برايم چند متر پارچه نخريـدي؟ «: گفتمادرم به من مي. چيزهايي بخواهد

مـن  , شـود؟ تـازه  ن چيزي مـي مگر چني. اما من هيچ وقت براي مادرم چيزي نخريدم. ورزيداصرار مي
: توانسـتم احتيـاج او را بـر آورده کـنم امـا مـن در جـواب مـادرم گفـتم         گرفتم يعني ميحقوق هم مي

يعنـي چنـين   ". کـنم کـه نخـرم   خـواهي مـن هـم لـج مـي     خرم،  اگر تو مصرانه چند متر پارچه مينمي"
دادم و بود که من انجام ميچرا؟ چون متوجه بزرگي و اهميت کاري ن. ناسازگارهاي بزرگي هم دارم

. خواهد همه چيز را به چند متر پارچه تقليل دهـد مي. داددر اين راستا از خود عکس العملي نشان نمي
اين بدان معني نيسـت  . امشود که من چقدر مودبانه و با هوشياري زيادي رفتار کردهاز اينجا معلوم مي

بينم بلکه بدين خاطر است که مادرم با اين يق خودم نميکه مادرم را دوست ندارم يا اينکه مادرم را ال
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ايـن مسـاله در   . گيري کرده و آن را رد کردمچيز خودش را کوچک کرده، من هم در برابرش موضع
.دلش ماند تا اينکه از دنيا رفت

بعضـي  . گويم که در آن زمان هيچ پولي نداشتم بلکـه مبلـغ ده هـزار ليـره در بانـک داشـتم      نمي
گفـتم ايـن سـرمايه    کردم و مـي انداز ميرسيد پسها به دستم مياگر پولي از آغاها و روستاييها وقت

کردم که بتـوانم روزي بـراي   اما به شرطي رشوه را قبول مي. نوعي رشوه بوددر واقع، به. انقالب است
بـودم،  همانطوري که پولي گرفته از پـدرم را بـراي عصـيان خـرج کـرده      . مبارزه و انقالب خرج کنم

اولين بار که بـه مـن رشـوه    ." گذاري خواهم كرداين پول را براي عصيان عمومي سرمايه"گفتم كه مي
درباره ! ؟"گيريتو چطور داري رشوه مي: "داده شد من از خجالت، خيس عرق شده و به خودم گفتم

کـه ايـن   . ول کـنم بحث کردم و باالخره به وجدانم قبوالندم که رشوه را قب, آن با خودم کلنجار رفتم
آيـد و بـراي   ايـن پـول از اينجـا مـي    , پول در راه کردستان هزينه خواهد شـد و مشـروع و مبـاح اسـت    

.يعني تا اين حد حساس و متعهد بودم. کار گرفته خواهد شدزيباسازي و آبادکردن اينجا هم به
بنـد و بـاري   بـي در اين ميان رفقا و همکارانم به خوشگذراني پرداخته و وارد هـر گونـه فسـاد و   

اخالقـي  البته اين را هم بايد بگويم که گرفتن رشوه احتمال دارد شخصـي را بـه فسـاد و بـي    . شدندمي
باره صاحب مبلغ هنگفتي پول تقريبا دو سه برابر حقوق معموليم شدم من به يک, تصور کنيد. بکشاند

ه حقوقم چند برابر شـده در سـال   باره در شرايطي کياد دارم، يکهنوز هم به. و اين چيز عجيبي است
اخالقـي  بنابراين بـراي جلـوگيري از فسـاد و بـي    . ديدم خيلي جالب استکه آن را در جيبم مي١٩٧٠

رشـوه و انديشـه   . تصور کنيد که رشوه مرا به کردستان کشانيد. افتادمبايستي بالفاصله به فکر چاره مي
الي که يکي از مشـکالت و معضـالت مخـرب در    در ح. خوردنديي به هم پيوند ميکردستان به گونه

يعني رشوه باعث شد . اما در مورد من کامال بر عکس شد. خواري استگيري و رشوهکردستان رشوه
خواسـتم، قـادر بـودم در مـدت     من يک مامور ساده بودم بنابراين اگر مي. که من به کردستان بينديشم

يعني اگر پـول را در راه نادرسـت   . رفتم پي کارمميآوردم وکوتاهي به اندازه کافي پول به دست مي
چنين شخصيتي از همان بـار اول کـه رشـوه    . آوردمکردم از جاهاي ديگر سر در ميو اشتباه خرج مي

اما من موقعي كه اولين بار رشوه گرفتم از خودم پرسيدم بـا ايـن پـول چکـار     . پاشدگيرد از هم ميمي
ريختم که اين پول را چگونه با خودم جر و بحث کرده و عرق ميها و حتي روزهابايد بکنم؟ ساعت

هـاي مـن دربـاره کردسـتان چنـدان وسـيع نبـود و        اين در حالي بود که در آن زمان انديشه. خرج کنم
اگر به كارهـاي انقـالب هـم    . معلوم نبود از کجا شروع خواهم کرد و چه هدفي را دنبال خواهم نمود

آري رشـوه  . يي اين كار را انجام خواهم داد و سـريع نخـواهم شـد   ر جداگانهشيوه بسياپرداختم، بهمي
به كردستان بينديش، چرا كـه تـو ايـن    «: گفتآن پولي كه در جيبم بود، هميشه مي. بخشدسرعت مي

.كه به ده هزار ليره دست يافتم، خود را به استانبول رساندمآري هنگامي» .پول را براي او گرفتي
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, گيـري اجتمـاعي از شخصـيت مقيـد    است که اگر انسان بتوانـد در مراحـل شـکل   اين امر مهمي
داراي هويـت و شـرف   , ضعيف و سازشـکار دوري گزيـده، در راسـتاي شخصـيتي بـااراده     , گراملک

بنابراين بايستي شخص بتوانـد در ميـان ايـن دو    . مصمم گام بردارد و به نطر من اين يعني شوق راستين
من هم اکنون نيز در چنين تکاپويي هستم و اين کاري اشتباه . صحيح بپردازدنوع شخصبت به انتخاب 

خورم شديدا تاسف مي. ارزش استاي پوسيده و بيبلکه چيزي که عيب دارد پذيرش زندگي. نيست
.که نزديک بود اين مراحل روح مرا فاسد کند

بـا الفـاظ   . ا شـناختم پـول و رشـوه ر  . دوره يک ساله کارمنديم در دياربکر واقعا عجيب گذشت
ـ کارمند دولت بودم براي همين از رابطـه دولـت  . شدمرو ميو از اين قبيل کلمات روبه" آقاي محترم"

براي اينکه بتوانم به . خواستم براي هميشه مثل يک کارمند ساده باشممن نمي. آوردمدهاتي سر درمي
.درجات باالتر ارتقا يابم، تصميم گرفتم وارد دانشگاه شوم

اين ".هتل پاالس"در آنجا هتلي بود به اسم , در آن زمان. در ديوارهاي قلعه دياربکر خيلي گشتم
کـنم هتـل متعلـق بـه خـانواده بهجـت       فکر مي. بودند" ييليجه"صاحبان اين هتل . هتل قرارگاه من بود

ي اثرات کردگرايي هتل مذکور دارا. تغيير نام پيدا کرد" هتل دمير"اين هتل بعدها به . بود١٢ترکجان
خواسـتم  صـورت يـک بروکـرات درآيـم بلکـه مـي      هدف من از رفتن به دانشگاه اين نبود که بـه . بود

چـرا کـه از   . در اهدافم، رشته علوم سياسي وجود داشـت . تر وارد فضاي سياسي ترکيه شومگرانهواقع
عنوان مكتـب نيـز نتوانسـتم در    هاما در اين ميان انديشيدم اگر ب. گردداين طريق رابطه سياسي برقرار مي

.آن قبول شوم، رشته حقوق استانبول هم مناسب است و به تعيين رشته پرداختم

نفرهارتش تك
" باکرکوي"در شهرک. در دانشکده حقوق دانشگاه استانبول ثبت نام کردم١٩٧١در اواخر سال 

؛ در آنجا "شام بايات"يي بود به اسم روستا١٣نرسيده به آوجيالر. کارمند اداره امور تقسيم اراضي بودم
١٥از آتـاکوي ١٤طبق مشـاهدات مـن بـاقرکوي   . کارهاي خوبي انجام داده و پول خوبي دريافت کردم

.تر بودپيشرفته

.توسط کنتراگريالها به قتل رسيد١٩٩٤داران کردها که در سال يکي از سرمايه١٢
نواحي استانبوليکي از ١٣

.يك محله استانبول كه تيمارستانش زبانزد است١٤
يکي از نواحي استانبول١٥
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بـا خـود بـه حسـاب و کتـاب      . بـاز هـم تنهـا بـودم    . زندگي استانبول زياد بر مـن تـاثير نگذاشـت   
بـا اينکـه از نظـر احسـاس و عواطـف رشـد قابـل        . به تحليل و شناخت خود مشغول بـودم . پرداختممي

.توجهي داشتم اما هيچ وقت تاثير زندگي و فرهنگ استانبول بر من ظاهر نگشت
شـروع بـه خوانـدن آن    . اثر لنين برخوردم" هاحق تعيين سرنوشت ملت"در آن هنگام به کتاب 

تاسـيس شـد؛ دفتـر    DDKD١٦بعـدها  . هاي خوابگاه دانشـجويان بـود  محل اقامت من نزديکي. کردم
مـن بـه   . شـدند اين نهادها و دفاتر باعث بروز حرکت و تکاپو مـي . وجود آمدبه" جوانان دموكراتيک"

هاي بارز اين انجمـن ايـن بـود کـه اکثريـت اعضـاي آن       يکي از ويژگي. درآمدمDDKDعضويت 
سـمينار را بـر عهـده    برگـزاري يـک   . من از لحاظ طبقه اجتماعي تنها بـودم . بورژواـ فئودال بودندنيمه

سمينارم را به بهترين وجه ممکن ارايه کـردم و  . بود" تاريخ جوامع و مساله کرد" موضع سمينار. گرفتم
گفتنـد  مـي . اطرافيان مرا خيلي خطرناک ديدنـد . همه را به تعجب واداشتم. بسيار باشهامت رفتار کردم

؛ گفتم که پيغمبر مـا از خـدا خواسـته کـه     اين از کجا آمد؟ من در سخنرانيم به اين موارد اشاره کردم
هـا را زدم و از دولـت و دولـت کـردي     وقتـي ايـن حـرف   ". به کردها مجال تشکيل دولت نده! خدايا"

با ديدي انتقادي به مساله نگـاه کـردم و در ادامـه چنـين گفـتم      . ميان آوردم زبان همه قفل شدسخن به
در آن زمان برخورد من نسبت به مساله ملي ".ستايدئولوژي دين در اين مورد مرتکب ناحقي شده ا"

ات پرسـيدند کـه خواسـته   مصـرانه از مـن مـي   . برخوردي صحيح بود و باعث بروز مباحث زيادي شـد 
DDKDهـاي  خواهم و در صدد انتقـاد از سياسـت  دانستم چه ميالبته در آن زمان دقيقا نمي. چيست

.آمدمبرمي
چون آن کنگـره در حکـم پايـان کـار     . را برگزار کردبعدها انجمن مذکور آخرين کنگره خود

در سـميناري کـه   ١٩٧٢در اوايل سال . مرحله جديدي در زندگيم شروع شد, انجمن بود، در استانبول
. ارايه دادم چنان سخناني بر زبان راندم که حتي بارزاني و ديگر شورشيان هم قادر به گفتن آنها نبودند

در موقـع سـمينار يـک    " چرا که دولـت کـردي تشـکيل نشـود؟    "رسيدم من در آن زمان اين سوال را پ
.يي جديد بودمدر نظر همه چهره. دست لباس آبي پوشيده بودم و کراوات زده بودم

در ميـان سـخنانش   . بـود ١٧يکـي از سـخنرانان حکمـت کـولجملي    DDKDدر آخرين کنگره 
سوولين جوانان دموكراتيک هـم سـخنراني   نمايندگان و م. کار بردرا به" النهرينفرزندان بين"اصطالح 

بـه  . دادنـد هاي جوان تركيه بود كه اكثر اعضاي آن را شرقيان يعني كردها تشكيل مييك كانون چپ١٦
شدن كردستان در شرق تركيه، كلمه شـرق و جنـوب شـرقي وجـه تسـميه كردسـتان محسـوب        سبب واقع

بودن لفظ كرد و كردستان، اين كلمات در قاموس تركيه تا دوران مبارزات جنبش با توجه به ممنوع. گردندمي
.آپوچي جا افتادند

.کندکه بعدها حزب وطن سوسياليست را تاسيس ميTKPگراي ترک، از اعضاي يکي از رهبران چپ١٧
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بسـيار مـورد توجـه حضـار قـرار گرفـت و بسـيار        . من هم سومين سخنراني مهـم را ارايـه دادم  . کردند
. بعد از اتمام کنگره انجمن توقيف شد. بعد از اين کنگره من عضو اصلي انجمن شدم. شجاعانه بود

وانان دموكراتيک بود که در دانشگاه يکي ديگر از خاطرات اين دوره برگزاري جلسه جنبش ج
هـاي  به نام١٨THKPCها و اعضاي ترين مليتانترين و مهمسه نفر از بزرگ. وقوع پيوستتکنيک به

هنـوز هـم   . در اين جلسه حضور داشـتند " سينان کاظم اوزو دوغرو"و " يوسف کوپلي", ١٩ماهر چايان
" مهـري بلـي  "ن زمـان در برابـر جنـبش جوانـان     فکـر کـنم آنهـا در آ   . خـاطر دارم شـان را بـه  هايقيافه

مـاهر حـول مسـايل ايـدئولوژيکي، در مـورد      . نموده بودندTHKPCگيري و اقدام به تاسيس موضع
اين وقايع انـدکي قبـل از اينکـه بـه سـازماني      . بسيار شجاعانه صحبت کرد٢١و رويزيونيسم٢٠کماليسم

.زيرزميني تبديل شود روي دادند
. گيـرد گونه جسورانه موضوع بحث و گفتگـو قـرار مـي   ديدم مساله کرد اينمياولين بار بود که

ماهر . هاي ماهر درباره کماليسم و مساله کرد شجاعانه بود و مرا عميقا تحت تاثير خود قرار دادحرف
همـين چيـز را در مـورد رويزيونيسـم نيـز بيـان       . يافـت تدريج از تاثيرات کماليسم رهـايي مـي  داشت به

" خشونت انقالبـي "کارگيري تي ماهر درباره ضرورت ايجاد سازماني زيرزميني و مخفي و بهح. داشت
ــان آورد   ــود را برزب ــرات خ ــز نظ ــرد . ني ــخنراني ک ــار س ــود . دوب ــباني ب ــي عص ــالل  . خيل ــي در خ حت

ايـن، يکـي   . يي بودآل و کار بسيار شجاعانهاين برايم بسيار ايده. هايش گلوله هم شليک شدسخنراني
.يعي بود که در هنگام زندگيم در استانبول بر من تاثير عميقي برجاي گذاشتاز وقا

راحتـي  توانستم بهمي. در من پيشرفت و رغبت قابل توجهي صورت گرفت١٩٧٢در اواخر سال 
حامي و طرفدار خوبي بودم اما هنوز کـامال راهـم   . جاي آورملزومات عضويت خودم را در انجمن به

در تعقيـب  . بودم اما نسبت به جوانان انقالبي نيز رغبت داشتمDDKDا اينکه عضو ب. امرا پيدا نکرده
و ايـن  . يافـت تـدريج گرايشـاتم شـدت مـي    بـه . دادمو پيروي از رهبران هيچ ترديـدي بـه دل راه نمـي   
رتبه بيسـتم  . در رشته علوم سياسي قبول شدم. ١٩٧١مصادف بود با ورود من به دانشگاه در اواخر سال 

ر چايان بود كه كردي اهل وان بود و بخش خلق تركيه كه رهبري آن برعهده ماهرهاييجبهه ـ حزب ١٨
دره آناطولي در جريان ربودن سفير آمريكا جهت مبادله وي با رفقاي زنداني خود با حمله ارتش تركيه در قزل

.روبرو شده و همراه نزديك به بيست رفيق خويش كشته شدند
ا ربوده و خواهان مبادله طي عملياتي سفير آمريكا در تركيه ر. بودTHKPCيك كرد اهل وان كه رهبر ١٩

وي با رفقاي مبارز خويش بود كه در قزل دره آناتولي با ارتش تركيه رودررو شد و طي جنگي همراه با حدود 
.بيست رفيق خويش جان باختند

ک برخوردار يدموکراتييهر چند که در ابتدا از برخوردها. آتاترک رهبر آن بوديکه مصطفييدئولوژيا٢٠
.سم درآمديترکخدمت پانمنحرف گشته و بهبود اما بعدها

.آنياصليگذاشتن مبانبحثبا بهييهيا نظريدگاه ير دييتغ٢١
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، ١٩٧٢و اوايـل سـال   ١٩٧١در اواخر سـال  . توانستم از بورس استفاده کنمبنابراين مي. ب کردمرا کس
. اغلب رهبران و مسوولين جوانان دستگير و روانـه زنـدان شـدند   . صورت گرفت٢٢مارس١٢کودتاي 

.کار بودندبعد از آنها در آنکارا نوبت به كساني مثل ما رسيد که در درجه دوم قرار داشته يا اينکه تازه
پيشـتر از مـا قـرار    DevGenç٢٣اگـر در آن زمـان رهبـران بـانفوذ     . اين نکته خيلي مهم اسـت 

سـاز فرصـت   مارس ناخودآگاه زمينه١٢کودتاي . داديمگرفتند ما شانس پيشگامي را از دست مينمي
ل شـد کـه   البته اين موضوع بعدها تحت اين عنوان به سرتيتر اصـلي مجـالت تبـدي   . خوبي براي ما بود

مـن هـم در وضـعيتي نبـودم کـه      . تـر شـد  بعدها شرايط وخيم" ، آپو را دستگير نکرد؟٢٤چرا باقي توغ"
محتمال باقي توغ بر اين عقيده بود که آپو چندان انسان بزرگي نيست کـه جلـب توجـه    . دستگير شوم

در مجلـس،  بـاقي تـوغ بعـدها   . کردن او هـم ارزش زيـادي نـدارد   بنابراين متهم. کند و يک هيچ است
فکر کنم تعقيب و قضاوت درباره من به مثابه امتياز و پاداشي بـراي او بـوده   . رييس کمسيون دفاع شد

.است
براي . قرار داشتTHKPCکامال تحت تاثيرSBF٢٥,١٩٧٢و مارس , فوريه, هاي ژانويهدر ماه

. عضو سـازمان مـا هسـتي   گفتند که تو ها ميبعضي. من هم تقريبا اين دوره با همفكري با آنها گذشت
امـا چونكـه سـازماندهي چنـدان باثبـاتي از آب      . صحيح است، من فوراً دست به سازماندهي آنها زدم

.کار در صحنه حضور پيدا کردملحاظي من همچون يک رهبر تازهدرنيامد، به
عميـق  من تحت تـاثير  . باعث خوشحالي و هيجان زياد شده بود" ٢٦تپهمال"فرار زندانيان از زندان 

بعد دست به انتظار داشتيم که از اين به. کردماين حادثه بودم و اين واقعه را عملي قهرمانانه ارزيابي مي
.کارها و اقدامات بزرگي بزنند

به پاياني تراژيک انجاميد با برگزاري يک راهپيمـايي ايـن   " درهقزل"اما بعد از اينکه اين فرار در 
.دستگير شدم١٩٧٢فتم آوريل سپس در ه. جنايت را محکوم کرديم

كه به دسـت ژنـرال نـامق كمـال ارسـون انجـام شـد و طـي آن سـليمان دميـرل از           ١٩٧٢در سال ٢٢
.وزيري خلع گشتنخست

كرد اهل ارزروم بود كه پس از كودتاي شان بر عهده دنيز گزميش، يك جوانجوانان انقالبي كه رهبري٢٣
.مارس دستگير و اعدام شد١٢

١٩٧٢مارس سال ١٢قاضي دادگاه امنيتي دولت در ٢٤

دانشکده علوم سياسي٢٥
يکي از نواحي استانبول٢٦
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١٢بعـد از کودتـاي   . نمـودم لحاظ پيشگامي، رهبري خود را اثبـات مـي  تدريج بهدر آن دوران به
هر کس به نوعي در پي يـافتن  . وجودآمده زمينه را براي رشد جنبه رهبريم مهيا ساختخال به, مارس

در چنـين  . حلـي بودنـد  کرد در صدد راههاي انقالبي ترکيه و هم انقالبيونيي بود؛ هم بخشراه چاره
از . پيوسـتند جوانان دانشجوي زيادي به گروه مـي . شرايطي انگيزه تشکيل يک گروه در من ايجاد شد

. شـدند عشيره و افرادي وارد گـروه مـي  , و خالصه از هر قبيله] کردستان[، از جنوب ]کردستان[شمال 
در مـدارس و  . ديگـر بـه جـوش آمـده بودنـد     هـاي دانشـجويي بـار    مـارس جنـبش  ١٢بعد از کودتاي 

تازگي با به. گيري بودگروه ما در آن زمان در حال شكل. گرفتها مباحث گرمي صورت ميدانشگاه
.ديگر اعضاي گروه بعدها به ما پيوستند. حقي و کمال ارتباط برقرار کرده بودم

آنکـارا از لحـاظ محـيط و    . مبيشتر به جنبه مليتاني و دانشـجويي خـودم اتكـا داشـت    , در اين دوره
دانشـجوياني کـه در دانشـکده علـوم     . ترين سطح زندگي برخوردار اسـت زندگي اجتماعي از پيشرفته

حتـي پسـر ريـيس    . هـاي مشـهور و ثروتمنـد بودنـد    سياسي مشغول به تحصيل بودند، اغلب از خانواده
فسـران ارتـش گرفتـه تـا     در ايـن دانشـکده بـود؛ همچنـين از فرزنـدان ا     " کـورو تـرک  "جمهور سابق، 

راهپيمـايي کـه   . شمار کمي هم از طبقات پايين جامعه بودنـد . ها و ماموران رده باالي دولتبروکرات
در واقع بيانگر استعداد آمادگي . مارس ترتيب داده بوديم٣١داشت ياد و خاطره مبارزين براي گرامي

.جهت دراختيارگرفتن زمام رهبري بود
از آن روز تا کنـون ايـن   . دست بگيرمبه١٩٧٢بري دانشجويي را در مارس گونه توانستم رهبدين

١٢باره جو ايجادشده بعد از موجي سياسي، يک. در واقع، اين گامي ناگهاني بود. رهبري جريان دارد
، مـا  ٢٧بنـا بـه ايـن گفتـه اوزال    . مارس را از بين برده و اين شرايط جديد در سراسر ترکيه انتشـار يافـت  

هنگـام  . مارس آنچه را دربر گرفته بود، بريـده بـود  ١٢مانديم، يعني شمشير ٢٨بازمانده شمشيرعنوانبه
صورتي نبـود كـه مـا را يافتـه و     اتمام محاصره اول، ما هدف محاصره دوم قرار گرفتيم و اما اين بار به

.برداشتيمشده راريزيبا استفاده از آن خال، يک گام برنامه. مجددا همچون طعمه شمشير برشمرد
رهبران جنـبش جوانـان انقالبـي نيـز معلـوم      , ها مشخص شده بودندرهبران جنبش١٩٧٢در سال 

هـر چنـد در ايـن پرونـده     . پرونده آن در استانبول بسته شد. توقيف و منحل شده بودDDKD. بودند
١٢شمشـير  . شد اما باز هم در آنکارا همه توجه به سوي ديگران معطوف شده بـود نامي از من برده مي

اين جنبش جوانان انقالبي بود که . فقط ضربه عميقي به ما وارد نياورد. مارس از باالي سرمان گذشت

ANAPحزبي با نام ١٩٨٣در سال , سپتامبر در کابينه الوسوي وزير شده١٢ترکوت اوزال در کودتاي ٢٧
حزب او در دو مرحلـه پيـاپي در   . وزير شدنخست١٩٨٣را تأسيس نموده و در انتخابات ) هنحزب مام مي(

در , براي آنکه خواهان حل مساله کرد بـود . جمهوري رسيدبه پست رييس١٩٨٩در . انتخابات موفق گشت
.وسيله دولت مخفي مسموم و کشته شدبه, جمهور وقت بوددر حالي که رييس١٩٩٣سال 
.اندجاي ماندهشود که از آن بهعام يا کودتا به کساني گفته ميبعد از قتلمخصوصاً ٢٨
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جـاي گذاشـتند   ميراثي که بـه . مارس برخاسته و رهبران شجاع آن قهرمانانه شهيد شدند١٢به مقابله با 
حسـاب  آنهـا را از خودمـان بـه   هـاي آنهـا تبـديل گشـته و     بايسـتي بـه رهـروان و مليتـان    . بسار مهم بود

گفتـيم  مـي . ديگر قهرمانان حرکت به درجه شهادت نايل شده و در خـون خـود غلطيدنـد   . آورديممي
رسـم جـوانمردي هـم باشدــ نبايـد      حتي بهايم رفيق و همراه آنها باشيم بنابراين ـ حاال که تصميم گرفته

من در ايـن ميـان   . هواداراني دسته سوم بودندرفتگان رفتند و بازماندگان هم. شان بر زمين بماندسالح
.دست گيرمسرعت مکان رهبري اين گروه را بهتوانستم به

مهم است که من خودم را جزو جنبش قلمداد نموده و حتـي حاضـر بـودم بـه عضـويت جنـبش       
و TIKKO٢٩هايي از قبيـل  سازمان. من چگونه وارد عمل شدم؟ تا آن زمان حزب هم ندارم. درآيم

THKPCکسي هـم  , تازه. هاستيي ورود به اين سازمانيافتن دروازه, ظاهراً وجود دارند اما مشکل
همچون يک طرفـدار، بسـيار بـا    . من آمادگي داشتم که تا داوطلب شوم. در ميان نبود که تنظيم نمايم

خـرج داده و  تـالش بسـياري بـه   . داري مهمي بـود اين صاحب. کردمحسن نيت و صميمي برخورد مي
.کردم گروه را با حسن رفتار به پيش ببرمسعي مي

با همه اقشار . با اينکه با کمال و حقي روابط نزديکي داشتم اما بحث از تشکيل گروه مطرح نبود
حتي با بسـياري از جوانـاني کـه از طبقـات بـاال و حـاکم بودنـد در        . و طبقات جامعه در ارتباط بوديم

حقي و کمال که از قشر زحمتکش جامعه بودنـد انـدك بودنـد امـا     با اينکه افرادي مثل. ارتباط بوديم
. مجبور بوديم با کساني که از نظر اقتصادي و اجتماعي در سطح بهتري قرار دارند رابطه برقـرار کنـيم  

بـدين  . ولي مجبور بوديم آنهـا را بپـذيريم  . در بعضي موارد اين افراد داراي استعداد چنداني هم نبودند
.با شمار زيادي از فرزندان آغا و ماموران رابطه برقرار کنيمترتيب توانستيم

ـ اجتماعي کار ساده و راحتي نيست؛ کاري است که بايستي بسيار مشتاقانه و البته رهبري سياسي
بنـدي هـم از اهميـت بـااليي     زمان. طلبدکردن زيادي ميجدي دنبال شود و هوشياري و مباني حرکت

بعد از اينکه گـامي  . براي اجرا و پياده سازي اين موارد نقش حياتي داردفاکتور صبر. برخوردار است
مـاه را در زنـدان سـپري    ٧ــ ٦تقريبـا  . شدم" ماماک"آوريل دستگير شدم و روانه زندان ٧برداشتيم در 

, خوبي تحت کنترل داشتم؛ امـا آن زنـدان چگونـه مکـاني بـود     در اين مدت شرايط زندان را به. کردم
يـي جـدي بـود بـراي     در حکم مدرسه" ماماک"توانم بگويم زندان منفي آن چه بود؟ ميجنبه مثبت و

شکلي صبورانه، تحت ماسـک مدرسـه انقالبـي، درگيريـي     همچنين در اينجا نيز بسيار خونسرد، به. من
.عملي صورت گرفت

بخشي کارگران و روستاييان ترکيهارتش رهايي٢٩
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ر آن د. ميان آمدند؛ جنبه رهبـريتم هويـدا شـد و رشـد يافـت     چه چيزهايي به" ماماک"در زندان 
و PDA٣١حزب , و رفقايش را به دار آويختند؛ با اعضاي حزب کارگران ترکيه٣٠زمان دنيز گزميش

THKPCبا وجود آن همه بحث و مشاجره هنـوز هـم تصـميم قطعـي خـود را      . شديموارد بحث مي
.مدام در حال جستجو بودم. مبني بر انتخاب يکي از اين احزاب نگرفته بودم

دليـل نبـود   سال زندان را براي ما صادر کند اما به٧ ٨خواست حکم مي" وغباقي ت"قاضي دادگاه 
او شـاهد عينـي   . با مـن بـود  " ٣٢دوغان فرتنا"در آن زمان . شواهد و مدارک کافي اين حکم صادر نشد

. کـرد کـار مـي  " انجمـن دفـاع از حقـوق بشـر    "در ٩٠فکر کنم مادرش از اوايل دهه . اين حوادث بود
دانم که بر روند دادگاهي من تاثيري داشت يا نه؟ احتماال نقشـي در  دقيقا نمي. دپدرش يک نظامي بو

.آزادي پسرش داشته که دقيقا معلوم نيست اما فکر کنم در آزادي من نقش داشته است
بـه کـرات   . اقامت گزيـدم " قبر آتاترک"به محض اينکه از زندان آزاد شدم در منزلي در نزديکي

که پدرش افسـر  ٣٣موش] شهر[جواني بود اهل . اين واقعاً کار عجيبي بود. دمکرقبرستان را زيارت مي
خواسـتند مـا را   دانم ميآمدند و نميخاصيت هم آنجا ميها زنان و دختران بيبعضي وقت. نظامي بود

خيلي به اين فکر کردم که آيا ممكن است كـه ايـن   . از اعتبار بيندازند؟ من از آنها اصال سر درنياوردم
.يي بودميب باشد؟ تا آن وقت هم من داراي زندگي بستهتعق

قرارگـاه مـن، منـزل يکـي از     . قرارگاه بنا كرده بـودم " مقبر آتاترك"در مرکز کماليسم، در نبش
, اسـمش در خـاطرم نيسـت   . بـود " مـوش "مادرش هم اهل . پدرش افسر بود. رفقاي بيكار و بيعارم بود

چند دختر از آن . سمش پيدا بود که از يک خانواده کماليست استاز ا. بود" آتيال"گمانم به, دانمنمي
و بـا آن پسـره رابطـه    . آمدنـد دخترهاي دانشجو که ظاهرا وارد مسايل سياسي شده بودند به آنجـا مـي  

.اماحتماال از طرف سرويس پليس ماموريت داشتند اما هنوز هم مطمئن نشده. داشتند
هايي که ظاهرا دم از کردگرايـي  اني بود که بعضي جناحدر آن زمان اوضاع آنقدر آشفته و بحر

گراهـا  ايـن قاعـده بـراي چـپ    . راندنـد شان را بـر زبـان مـي   تر از دهانهاي بسيار بزرگزدند حرفمي
را در PKKمن خط مشي . اما نسبت به هرگونه شرايط احتمالي آمادگي کامل داشتم. مصداق داشت

. دستگير و اعدام شد١٩٧٢مارس ١٢پس از كودتاي . بودDevGencيك كرد اهل ارزروم كه رهبر ٣٠
ارپايه زيرپايش را بيرون آورند و خود با پاي خود اين هنگام اعدام اجازه نداد چ. جسارتش زبانزد انقالبيون بود

دنيز گزميش يك سمبل مبارزاتي چـپ در تركيـه   . رفتارها و مواضعش الگوي انقالبيون چپي شد. كار را كرد
ها و بدون ترس از نظام دولتي تركيه بـر لـزوم   شكني در ميان چپيكساني چون او ماهر چايان با سنت. است

.ها همواره تاكيد ورزيدندكبرادري كردها و تر
روشنايي انقالبي پرولتاريا٣١
.گراي ترکيه که در دانشکده علوم سياسي با رهبري بودهاي چپيکي از مليتان٣٢
.شهري كردنشين در منطقه سرحد كه قدمت تاريخي بسياري دارد٣٣
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چيزي که بسيار عجيب به نظر . ريزي و ترسيم نمودمترک طرحآن هنگام و در آن خانه جنب مزار آتا
شـد کـه مـن بتـوانم از     اين باعث مـي . کردمرفتم قبر را زيارت ميرسيد اين بود که من هر روز ميمي

. نزديک با روح بعضي از تناقضات و تضادها آشنا شوم
هاي قهرمان زيادي نسانمارس و مقاومت جنبش جوانان انقالبي رهبران و ا١٢در نتيجه کودتاي 

کرديم اما هنوز هم نتوانسته بوديم خود را به سطح مليتاني احساس دردي عميق مي. به شهادت رسيدند
پـانزده روز روي  . البته ميراثي که آنها بـر جـاي گذاشـته بودنـد اهميـت بسـياري داشـت       . آنها برسانيم

.ه يابمهايم کار کرده و موفق شدم به کالس دوم علوم سياسي رادرس
تدريج شرايط براي تشـکيل يـک   اما به. هنوز تصميم شفافي مبني بر تشکيل گروه در سر نداشتم

خود را به تامـل  . ١٩٧٣و اوايل سال ١٩٧٢اين شرايط مصادف بود با اواخر سال . شدگروه مساعد مي
٣٧و جميل بايک٣٦کمال پير, ٣٥حقي قرار, ٣٤در ابتدا با رفقايي همچون رفيق فواد. داشتمو تفکر وامي

شرايط . اما به گروه عالوه نکرده بودم. ترين دوستانم بودنداين رفقا در آن زمان نزديک. ارتباط داشتم
تـو را سـرپا نگـه    , تجارب تو, تواني به اين انقالب پشت ببنديمي«: گفتوقت آنکارا به من چنين مي

چون من واقعـا بـا   . »موثري ايفا کنينقش, تواني در ميان هواداران دسته سهحداقل مي. خواهد داشت
.شدمدرنگ وارد عمل ميصداقت و بي

مارس مرا مجازات کند اما در اين کـار موفـق   ١٢خواست با کودتا و اتمسفر فاشيستي دولت مي
. آمـد اما کاري از دستش بر نمـي . هاي من بو برده بوددر واقع دولت از طريق باقي توغ از فعاليت. نشد

شورش و قيام در برابر دولت از اين نقطـه  . پيش ببرمدر آن شرايط تا حدودي کارها را بهتوانسته بودم
آنهايي هم که جان سالم بـدر بـرده   , هاي درجه يک از ميان رفته بودندرهبران و مليتان. آغاز شده بود

چـون  .در چنين وضـعيتي مـا وارد عمـل شـديم    . وجود آمده بودمارژينال شده بودند و خال بزرگي به

نبش آپوچياز رفقاي قديمي اوجاالن و اولين عضو گروه ايدئولوژيک جعلي حيدر قيطان ٣٤
شهادت . ي سرخ به شهادت رسيدتوسط سازمان ستاره١٩٧٧از اعضاي گروه ايدئولوژيكي كه در سال ٣٥

در جواب به شهادت وي حزب كارگران كردستان تاسـيس و  . بودچيوي هشداري به گروه ايدئولوژيك آپو
.ديناممي" روح پنهان من"وي را اوجاالن. اعالم شد

چيچك كه همراه محمد خيري دورموش و علي) دياربكر(قاومت در زندان شهر آمد از قهرمانان جريان م٣٦
را از خطر تصفيه PKKنظيري را نشان داه و اينگونه و عاكف ييلماز با يك اعتصاب غذاي بزرگ مقاومت بي

.كمال پير اصالتا ترك بود. از طريق زندان رهانيدند
كميته مركزي و شوراي عضواوجاالن،ق و دوست نزديك رفيچي،از اعضاي گروه ايدئولوژيك جنبش آپو٣٧

و عضو كنوني هيئت مـديريت  KADEKمديريت و شوراي رهبريكميتهسابق و عضو سابقPKKرهبري 
PKKو يکي از سه عضو کورديناسيون KCKكنفدراليسم دموكراتيك جامعه كردستان 
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از . ديدعنوان خطري جدي نميکرد ما را بهوقتي که دولت با رهبران و پيشگامان دسته و پنجه نرم مي
.اين رو، فرصت مناسبي براي کار بود

تدريج زمينه گـروه فـراهم   اما به. رفقايم هنوز از اين گروهي که تشکيل خواهد شد خبر نداشتند
ها اين بود کـه  هدف ما از اين بحث. استعمارگري پرداختيمبه بحث درباره ١٩٧٣در بهار سال . شدمي

ديديم که از کردسـتان  راه نجات و حل را در اين مي. راه و خط مشي مشخص و شفافي انتخاب کنيم
ها را همه درها و پنجره" کردستان مستعمره است"براي اينکه به رفقايم بگويم , ياد دارمبه. شروع کنيم

هـا  بعضي. پروراندمخرج داده و از طرفي ديگر جسارت بزرگي در خود ميبهاحتياط زيادي! بستممي
, اما دروغ است» .گوييمما خيلي وقت است که اين را مي«: گفتندبعد از اينکه اين سخن را شنيدند مي

کـه در  طـوري تدريج ايـن سـخن کامـل شـد بـه     به. ها خوانديمبراي اولين بار ما اين سخن را در گوش
از جنـگ هـيچ بحـث و    . آورمخاطر ميدوران بيست سالگيم را به. گروه تشکيل دهيم, ن تزاطراف اي

اما هميشـه  . توانستم دو کلمه حرف حساب بر زبان برانمدر شرايطي بودم که نمي. خبري در ميان نبود
بيايند اگر حاال سربازها"گفتم رفتم با خودم مياگر به دامنه کوهي مي. کردمدر ذهنم سناريو طرح مي

در واقع هيچ چيز در ميان نبود اما ! البته در آن زمان مثل يک خرگوش بودم".تواني مقاومت کني؟مي
تو تنها "گفتم خودم ميبعد به" تواني براي ميهن بجنگي؟آيا مي"گفتم مي. کردمها را خيال ميمن اين

در من شـد؟ روح سـازماندهي   آن تنهايي بزرگ موجب ايجاد چه تحولي . قادر به چنين کاري نيستي
.فرساهاي طاقتها و تنهاييآمد؟ با تحمل سختيوجود مياين روح چگونه در من به. بزرگ

ام بـه آنهـا جـوابي دقيـق و     پرسيدم هنوز هم نتوانستهسواالتي را که من در آن دوران از خود مي
انديشـه هـايم را سـازماندهي    توانستم ايـن . انديشيدمچيزهاي زيادي براي ميهن وخلق مي. کامل بدهم

هاي ديگري طلب يـاري  رو مجبور بودم از انسانتنهايي توانايي حرکت نداشتم از اينچون من به. کنم
.و اين برد منطق و معيار اساسي من است. کنم

بـه اينکـه   . كنـد را ديـدم  اينكه سالح هر چيزي را سرکوب مـي . خطرات ناشي از سالح را ديدم
اقدام به سازماندهي مبـارزه  , با آگاهي از اين مسايل. شود پي بردمارادگي نيز ميبيسالح باعث بروز 

هنوز هم عالقه واشـتياق زيـادي بـراي آفريـدن انسـان      .هنوز هم در اين مسيرم. مسلحانه بزرگ نمودم
.دهمخرج ميمسلح به

بياييـد يـک گـروه    "ها و افکارم در چنان مسيري نطفه بسته بودنـد کـه بـه رفقـايم بگـويم      انديشه
با فريادي رسا و ." بياييد بازي کنيم"گفتم ها ميدرست مثل دوران کودکيم که به بچه." تشکيل بدهيم

ها کفايت نکرد اقدام به اگر همه اين. فصيح خطاب به دوستان و دشمنانم افکارم را مطرح خواهم کرد
اصـال  . ازمان انجـام خـواهم داد  تشکيل سازمان خواهم کرد و هر چه از دستم برآيد، جهت تدارک س

در ميـدان  . و از هر شکستي پلي براي پيروزي و رهايي خـواهم سـاخت  . شکست را قبول نخواهم کرد
طـور دقيـق و خـالق پيـاده     ترين اشتباه و خطا را نخواهم پذيرفت و فنون جنگ را بـه جنگ، کوچک
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. به زنـدگي آزاد ادامـه خـواهم داد   و اين را تا رسيدن . پا خواهم کرددر جنگ، قيامت به. خواهم کرد
هاي جهاني بر سر راه ما قرار دارنـد، مـورد   اينکه در برابر ما نظام جنگ ويژه قرار دارد يا اينکه قدرت

جسـت  همه از خشونت و زور دوري مـي اين انسان را بايد چگونه شناخت؟ انساني که اين. نظر ما نبود
؟"يک طرفمن, دنيا يک طرف"گويد که اما حال چنين مي

اولـين بـار بـود    , گرد آمديم فکر کنم ماه فوريه بود و يا مارس٣٨وقتي که در کنار سد چوبوک
توانستم بـه بـيش از يـک نفـر     ديگر مي. که شيوه سازماندهيم از مرحله فردي به صورت جمعي درآمد

ه را اعالم کنيم با قبل از اينکه گرو. در آن جلسه رسما اعالم تشکيل گروه نموديم. افکارم را القا کنم
دادم کـه کردسـتان را   بودن کردستان پرداختـه و توضـيح مـي   هر کدام از رفقا به بحث درباره مستعمره

اقـدام بـه سـازماندهي    "براي همين الزم است بـراي رهـايي آن   . عنوان يک ميهن در نظر گرفتبايد به
.ساز انگيزه تشکيل گروه بودها زمينهاين افکار و بحث." نماييم

هـيچ  , اولين و يگانه اسلحه من در مبارزه بود غير از ايـن سـالح  " کردستان مستعمره است"جمله 
گرفتم اين بود که ديگر هيچ وقت به زندان " ماماک"درس مهمي که از زندان . سالح ديگري نداشتيم

م ايـن رونـد   امروزه ه. ما در حال جدال با دولت بوديم. بار دست به سازماندهي مستمر بزنمنروم و اين
اعضـا و افـراد   , امـروزه . شـدت در جريـان اسـت   تر شده و درگيري بهجنگ بسيار گسترده. ادامه دارد

شوند اما در آن زمان کسـي نبـود، تنهـا    دهي ميسازمان توسط تشکيالت حزبي آموزش داده و جهت
. ون خـود را منطق کاريم اين بود که ابتدا خـود را قـانع و حاضـر خـواهم سـاخت، سـپس پيرامـ       . بودم

.عاقبت چند نفر پيدا شدند که با آنها در قالب يک گروه کار کنم
بـا  . کسي نبود کـه افکـارم را بـرايش شـرح دهـم     , ها سرگردان بودمماه. واقعا مشکل بزرگي بود

تـوانم  مدام در ايـن فکـر بـودم کـه چگونـه مـي      . کندمگشتم و با سوزن چاه ميها ميشمع دنبال انسان
, زدمکردم و با آب و تاب برايش حرف مـي اگر هم به کسي برخورد مي. پيدا کنمشخص ديگري را 

» .توانم بيـا بـا هـم بـرويم    تنهايي نميمن به«: گفتممن هم مي. »بزن به کوه«: گفتکرد و ميگوش نمي
اکثـرا  . خاستگاه طبقاتي آنهـا بـراي ايـن کـار هـيچ مسـاعد نبـود       . چون نيرويي نداشتند. شدساکت مي

شخصـيت  . برانگيـز بـود  گـري آنهـا شـک   انقالبـي . فئـودل و بـراي مـزدوزي بسـيار مسـاعد بودنـد      نيمه
همـه در  بـا ايـن  . شان تا مغز استخوان تحت تاثير فرهنگ کماليسم پـرورش يافتـه بودنـد   بورژوايخرده

.تشکيل گروه مصمم بوديم
البتـه تجربـه چنـدان    .در جنبش انقالبي تجربه کار گروهي داشتيم؛ منظورم جوانان انقالبي است

يعني چيزي که بتوان بر روي آن گروهي بنا کـرد در ميـان نبـود و هـم بـه تلـي از       . نيرومندي هم نبود

در آنجـا روي  " يلدرم بيازيد"ه جنگ تيمور و نام يکي از سدها و در عين نام يکي از نواحي آنکاراست ک٣٨
.خورددر آن جنگ، بيازيد يعني ارتش عثماني شکست مي. داد
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قـادر بـودم ايـن    . آفريني کنيممجبور بوديم خود دست به کار شده و فرصت. خاکستر تبديل شده بود
.گيرمخوبي ارزيابي کرده و خط مشي خودم را در پيش بخال و زمينه را به

براي اينکـه  . تفاوت زيادي ميان من و آنهايي که تحت سازماندهي من قرار داشتند وجود داشت
بـا ديـدي   . بـردم خودم را از معيارها و زندگي بورژوازي حفظ کنم به بعضي از مباني و اصول پناه مـي 

زشـي انقالبـي   هـا و مبـاني دينـي را بـا معيارهـاي ار     کـردم؛ ارزش تحليلي به معيارهاي ارزشي نگاه مي
آمد اما سوال کـاري و مـوثرم   هر چند در بعضي موارد، کاري متناقض از آب درمي. دادممطابقت مي

هـا و زنـدگي   کـردم در مـورد تحليـل ارزش   سـعي مـي  . يعنـي آن شـهامت را در خـود يـافتم    . اين بود
. شـته باشـم  شـده دا بورژوازي از ديگـر انقالبيـون تقليـد نکـنم بلکـه ديـدگاهي مسـتقل و سـازماندهي        

ارزش هـاي دينـي برداشـت کـرده و بقيـه ديـن را بـي       بـود از انديشـه  چيزهايي کـه بـراي مـن الزم مـي    
هـا در  از طرف ديگر اين فعاليت. نمودماين خط مشي را با ايجاد شيوه زندگي نوين برپا مي. دانستممي

خوانـدم و بـه نظـرم    مثال اگر کتابي مـي . حکم عصيان و شورش در برابر وضعيت موجود آن زمان بود
همه اين موارد و کارها بعدها به خط مشي ايـدئولوژيک  . کردمآمد آن را برداشته و حفظ ميمفيد مي
PKKشروع شـده  ٧٠ها در اوايل دهه که قبال هم اشاره کردم اين قبيل فعاليتهمانطوري. تبديل شد

تدريج جزييات و زوايـاي مختلـف   البته ايدئولوژي در آن زمان فقط چارچوبي کلي داشت اما به. بود
.آن روشن شده و به اجرا در آمد

ADYÖDآنکــارا يعنــي " انجمــن آمــوزش عــالي دموكراتيــک"در ١٩٧٣ ٧٤ ٧٥هــاي در ســال
. شدهاي آن مستقيما زير نظر من اداره ميمسووليت آن را بر عهده داشته و فعاليت. کار شدممشغول به

نيـز  ٤٠نقـش مـن در پيـدايش راه انقالبـي    . مصـادف بـود  ٣٩البيگيري جنبش چپ انقآن زمان با شکل
هاي انجمن آموزشي عالي جوانان انقالبـي را بـر عهـده    چون من عمال رهبري فعاليت. کننده بودتعيين
هـم  THKPCبعضـي از اعضـاي   . کردنـد سـازي مـي  مشـکل " راه انقالبـي "بعضي از اعضـاي  . داشتم
کرديم و هم بـا  که من و او هم با هم سازش مي" رم ترکمصطفي يلد"شخصي بود به اسم . طورهمين

اما لگـام امـور   . راه انقالبيون براي اينکه مرا از رده خارج کند وارد عمل شده بود. هم اختالف داشتيم
در ايـن مـدت مـن بـودم کـه      . بـر امـور مسـلط بـودم    ١٩٧٦تـا سـال   ١٩٧٢از اوايـل  . در دست من بود

) بخش انقالبـي خلـق  حزب رهايي(DHKPاز جنبش راه انقالبي جدا گشته و به حزب ١٩٧٨در سال ٣٩
.متحول گشت

شده، مدافع افکار مـاهر  گراهايي که از زندان آزاد شدند تاسيستوسط چپ١٩٧٤اين حزب در سال ٤٠
١٢نيرومندترين جنبش چپ در ترکيه بوده که بعد از کودتاي ١٩٨٠تا ١٩٧٠چايان و رفقايش بوده، در دهه 

که تانل آکجان رهبر آن است متحول شده ) حزب مشارکت و آزادي(ODPسپتامبر تصفيه شده و حال نيز به 
.است
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توان ايـن دوره را  مي. دادمن آموزش عالي دموكراتيک را انجام ميهاي جوانان عضو انجمبنديگروه
يـي از سـرعت و   از آن روز تـاکنون بـدون اينکـه ذره   . عنوان دوره رهبري عملي من در نظر گرفـت به

.آهنگ کاريم کاسته شود رهبري من ادامه دارد
ک آنکـارا پيـاده   ما خواستيم در ابتدا تجربه کاري خود را در انجمن آموزشـي عـالي دموكراتيـ   

زياد وقعي ننهادم حتي خواستم رابطه خود را کامال DDKDبه . اين در واقع يک تاکتيک بود. کنيم
٤١فاطمـه , بعـد از انـدکي  . باطن مساله بسيار مهم است, ها جنبه ظاهري مساله استاين. با آن قطع کنم

مايـه و  بـن . پرورانـد ود مـي بدين ترتيب گروه، هسته حرکتي ملـي و حزبـي را در خـ   . هم به ما پيوست
.باشدشدن بر اين اساس ميهسته

را همچون لغزش سريع ابرها در ] گروه[من اين . اي وجود داشتمايهدر مرحله گروهي چنين بن
سـوي بـاراني   هاي آن فرو ريخته و بهآسمان قبل از باريدن باران و تاملي مشاهده کردم که اولين قطره

اين قضيه در مورد . زمين بسيار خشکيده و ترک برداشته است, کرده باشيداگر توجه. آسا برودمعجزه
هـيچ فکـري   , يي بود که هيچ اميدي در کـار نبـود  گونهکند يعني شرايط بهاميد و انديشه نيز صدق مي

آور رستاخيز بود و زا مژدهدر چنين شرايطي بود که گروه ما بسان ابري باران. قادر به انجام کاري نبود
. کـرد هر نوع نااميدي و شکست را به انسان القا مـي , غير از اميد و صبر. ين خشکيده را سيراب کردزم

هـيچ اميـدي بـراي زنـدگي     . ها بودواقعا کار ديوانه. همه شرايط، براي فرار و قبول شکست حاضر بود
.وجود نداشت و دولت بر همه جا تسط کامل داشت

هـايي  که چگونه و بـا چـه عواطـف، زحمـات و انديشـه     در اينجاست که بايستي مرا درک کنيد 
توان مراحل بعدي را چرا که مي. خيلي مهم است. کردمرفقايم را براي تشکيل گروه قانع و حاضر مي

اگر تصورش را بکنيد ابرشدن . يي نبودسر برد اما اين مرحله آغازين چنان کار سادهکمي با قاطعيت به
.ست پيامبرانه و معجزويمي توان گفت که از جهاتي کاري. ستو باراندن باران کار راحتي ني

. کـرد نواميدي بيداد مـي . افسردگي بر همه چيز سايه افکنده بود. آمداز همه چيز بوي خيانت مي
ديـدم بسـيار زجـر کشـيده و افسـوس      وقتي اين چيزها را در رفقايم مـي . هيچ چيز طبق خواسته ما نبود

هـا  بعضـي . ها بيـردازيم ن روزها شناخت پيدا کنيم، بايستي کمي بيشتر بدانبراي اينکه از آ. خوردممي
کننـد امـا آيـا واقعـا در آن زمـان کسـي       خيلي راحت از تـاريخ کردسـتان و تـاريخ آزادي بحـث مـي     

بحـث از بـود و   , توانست بگويد تاريخي در ميان است؟ بگذريم از اينکه تاريخي وجود دارد يا نـه مي

ـ ايـن زن از خـانواده  . در ميـان صـفوف مبـارزان بـود    ١٩٩٠با نام اصلي کسيره يلدرم که تا سـال  ٤١ ي ي
داستان . وقفه صورت دادهاي شخصيتي مبارز در وي تالشي بيآريستوكرات بود و اوجاالن جهت تبلور ويژگي

به مثابه ايدئولوژي با وي اوجاالن مبارزه. ايجاد تئوري آزادي زن شدزمينه پيشاين رويداد با تحوالت بعدي 
.استيچجنبش آپودرونل رويداده در يترين مسان و جالبترياز مهمزن 
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فعاليت و مبارزات من در واقع، . طور کل، به دشمن تبديل شده بودخلق به. يان بودنبود خلق کرد در م
مشي من شباهت زيادي به مشي حضرت موسي داشت که در صحراي . شده بودرهاکردن قومي لعنت

بکشـانيم از  " جودي"مان را به کوه ما هم براي اينکه خلق. سينا و کوه تور، قوم را گرد خود جمع کرد
.ي دريغ نورزيديمهيچ کار
رنـگ  ١٩٧٤برجستگي پيـدا نمـوده و ايـن در سـال     ADYODتدريج رهبري من در انجمن به

يـي کـه قـادر بـودم     گونـه يـي داشـت؛ بـه   ظهور، رهبرگونه بود اما رنگ ترکيه. خود گرفتبارزتري به
م يـا  کـن توانسـت بفهمـد کـه مـن کردگرايـي مـي      پلـيس نمـي  . استانبول را هم تحت تـاثير قـرار بـدهم   

دانسـت کـه مـن بـا     حتـي نمـي  . گرايي؛ يا اينکه چه جايگـاهي در جنـبش جوانـان انقالبـي دارم    ترک
DDKDدولـت چگونـه   . زدهاي انحرافـي مـن حـرف اول را مـي    رابطه دارم يا نه؟ در اينجا تاکتيک

هـاي  سوي خود جذب کند؟ سياست دولـت ايـن بـود کـه از طريـق تزريـق انديشـه       خواست مرا بهمي
اما من در برابر اين خطرات حساس . آنها را از درون تهي کند, هاي چپـ شوونيسم بر جنبشالسوسي

.و هوشيار بودم
صـورت حـزب   طور غير مستقيم بههاي چپ هم در اين گرداب غرق شده بودند و بهالبته جريان

هـاي  ن جنـبش بعد از اينکه رهبرا. هاي کماليستيکمونيست کمال آتاترک در آمده بودند؛ يعني چپ
مثـال  . ها آشکارا به دولت متمايل شده و تحت نفـوذ آن قـرار گرفتنـد   اين جنبش, مذکور کشته شدند

خورده ها ناشي از روحي شکستاين برخوردها و حرکت. بود" جنبش راه انقالبي", هابارز اين جنبش
نقـش  . کـرد ايجاد ممانعت ميراه انقالبي بر سر راه من١٩٧٦در سال . واقعيت راه انقالبي اين بود. بود

. کردهاي طبقه بورژوازي را بازي مييکي از جناح
کنفرانسي برگـزار کـردم کـه    , بودمPKKدر حالي که مشغول ترسيم خط مشي ١٩٧٤در سال 

من در آن زمان بـا دو کلمـه کـار    . همه با جان و دل در آن مشارکت جسته و عالقه زيادي نشان دادند
شده حـرف  شده و حسابدر سطحي نبودم که بتوانم بسيار فرموله". ستعمره استکردستان م"کردم مي

.بزنم اما نسبت به افراد عادي جامعه در سطحي عالي بودم
چنـدان  . سـاعت بـا او صـحبت کـردم    مـن فقـط نـيم   . پيوندندکمال پير به گروه مي] در اين ميان[

يش توضيح دادم؛ او هم قبـول کـرد و   بعضي چيزهاي کلي را برا. مطالب مشخصي براي گفتن نداشتم
هـاي زيـادي   در اينجا مهم اين نيست کـه فـرد آگـاهي   . به ما پيوست و تا آخرين رمق به ما پايبند ماند

حتـي شـناخت قبلـي هـم زيـاد      . داشته باشد، بلکه مهم اين است کـه جـدي و صـميمي برخـورد کنـد     
همـه  . يقه مديريت و رهبري ماستطر, استPKKاين شيوه سازماندهي و جذب . کننده نيستتعيين

حقـي و امثـال او از ايـن    . آنهايي که نسبت به ما تعهدي راستين داشتند داراي چنين برخـوردي بودنـد  
.واقعيت اين است. نه با اشتباه، بلکه با جان و دل پايبند همديگر بودند. گروهند
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وقتي اسم مـرا جـايي   . بوددر برابر من شکست را قبول کرده. ها روزي پدرم را ديدمدر اين سال
به محض اينکه , رفتم ديدم دم در نشسته. روزي اسم مرا از راديو شنيده بود. شدشنيد خوشحال ميمي

از ايـن وضـعيت هـم دلهـره     » .اسم تو را خواندنـد، مواظـب خـودت بـاش    «: چشمش به من افتاد گفت
بـه مـن   » .ردي و هـم خـود را  تو هم مرا نـابود کـ  «يعني نگفت که . کردداشت و هم احساس غرور مي

حتـي ايـن   ! ببيـنن , تـو تنهـايي  «: گفـت چنـين مـي  » .حتما فتح خواهي کـرد «: گفتاعتماد داشت و مي
دارند اما کسي که در راه کردها مبارزه کند وجود ندارند، خيلـي  ٤٢ها شخصي مثل اجويتکمونيست

او . ا هم تفاهم پيدا کرده بوديمخالصه من و پدرم ب. اين خاطره برايم بسيار شيرين است» .مواظب باش
پانزده سال از وقتي که وارد زنـدگي کامـل   . نهايت اعتماد به من داشتطرفدار سرسخت من بود و بي

نه زندگي روستا را قبول کرده و نـه در زنـدگي شـهري    . گذشتبورژوايي و از آنکارا خارج شدم مي
خيلي چيزها از . داديمنيرومندي انجام ميدر چنين شرايطي بايستي عمليات گسترده و . حل شده بودم

دسـت  هـاي بسـياري بـه   سـالح . آمـوختيم کـردن را مـي  چگونگي مبارزه. نظام بورژوازي آموخته بودم
.آورديممي

. رو بـودم کـور بسـيار بزرگـي روبـه    با موانع و گره, بر خالف ديگر جوانان, در آن سنين جوانيم
. در واقع محاصره شده بودم. دادعين حال بوي خيانت ميهمه چيز براي من، تاريکي محض بود و در

چيزي کـه عرضـه کـنم    . خيلي بيچاره و ضعيف بودم. وقتي در آنکارا بوديم محدوديت زيادي داشتم
فقط بلـد اسـت پشـت تريبـون حـرف      «هم نظرش درباره من اين بود که MIT٤٣حتي . وجود نداشت

هـا خيلـي   مـن در پشـت تريبـون   » .بينـيم ود بعد او را مـي گويد به کردستان براگر واقعا راست مي, بزند
مـا او را کوچـک ديـديم و بـه او تـوجهي      «: چنين اعتـراف کـرد  MITبعدها . زدمباهيجان حرف مي

توانسـت بـا پاشـنه پـوتينش او را لـه      وقتي که مار يک وجب بيش نبود يکي از سربازان ما مي. نکرديم
اما چرا چنين . زدن نابود کنندوانستند مرا در يک چشم برهمتيعني من چنان ضعيف بودم که مي» .کند

توانسـتند  هـا نمـي  کـرد؟ بعضـي  نشد؟ چگونه توانستم ظهوري کـنم کـه دولـت تصـورش را هـم نمـي      
. کـردم کار گيرند اما من در جايي که دشمن تسلط کامل داشت حرکـت مـي  هاي طاليي را بهفرصت

. ستان شروع کار ما و مرحله تشکيل حـزب چنـين بـود   دا. هر آن، خطر نابودي و آسيب وجود داشت
.شودگاه شناخته نميهيچPKKها توجه نشود، اگر به اين

CHPنگاري بوده که پس از مرگ اينونو دبير کل نويسنده و روزنامه, ش شاعربولند اجويت شغل اصلي٤٢
حزب چـپ  (DSPجدا شد و CHPسپتامبر از ١٢وزير شده و بعد از کودتاي بعدها به دفعات نخست. شد

در نوامبر . با شكست سختي از صحنه سياست جدا شد٢٠٠٣در انتخابات سال .را تأسيس کرد) دموکراتيک
.از دنيا رفت٢٠٠٦سال 
عبارتي ديگر، سازمان امنيتي تركيهتشكيالت استخبارات ملي به٤٣
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اگر کسـي ايـن   . داستان زندگي همه است, زيرا اين. بايستي همه اين مسايل و تحوالت را بدانيد
ابطـه مسـتقيمي بـا    شـناخت و درک مـن ر  . تواند به مليتاني راستين تبـديل شـود  ها را نياموزد نميدرس

.شناخت و درک تاريخ حزب دارد
. كنيـد خواستند برايم زن بگيرند قبول نکردم و گفتم مرا دچـار بـال مـي   وقتي در سنين جواني مي

هاي زيادي بعدها وقتي خودم دنبال دختر گشتم با عجايب و شگفتي. بدين ترتيب از خودم دفاع کردم
اکثر آنهـا  . دادندي در آن زمان به ما عالقه بسياري نشان ميبسياري از دختران بورژواز. برخورد کردم

از . من در آن زمان، رهبري دانشجويان را بر عهـده داشـتم  . ها و افسران ارتش بودنددختران بروکرات
توانسـتم  اما مشکل اينجا بود که من نمـي . کردنداز من حمايت مي. شدماين رو بسيار دوست داشته مي

چون احتمال داشت تاريخ معکـوس  . البته خوب بود که من گول آنها را نخوردم. به آنها نزديک شوم
.شده و در سراشيبي حرکت کنم

عاشـق  , اين پسر. بود" فاروق"فکر کنم اسمش . بود٤٤چسر، مالي ليجه. جواني بود اهل دياربکر
. يخـت هـم ر دانشـکده بـه  . يـي حملـه کـرد   ٤٥روزي چاقويي برداشت و به يـک دختـر آدانـا   . شده بود

جـرات خـود را تـا حـدودي از مـن      . دانشجويان به ما حمله کردند، چـون آن پسـر، دوسـت مـن بـود     
يافـت، مـن از   تـا زمـاني کـه او از آن رذالـت خـالص مـي      . شدهر از چند گاهي عاشق مي. گرفتمي

ن تصور کنيد اگـر او بـه ايـ   . اين پسر به اصطالح روشنفکر بود و پسر مال, ببينيد. شدمخجالت آب مي
دختـري  . البته من هم در آن زمان به دختران عالقـه داشـتم  ! هازد وضعيت ديگر جوانکارها دست مي

گونـه  دانستم اگـر ايـن  چون مي." چطوري يا اينکه تو زيبا هستي"وقت به او نگفتم هيچ. واقعا زيبا, بود
دها وارد حـوزه  بعـ . در واقع ايـن، بيـانگر يـک شـيوه و طـرز اسـت      . رفتار کنم حتما ضرر خواهم کرد

. بـا جـديت و عزمـي راسـخ بـه تحقيـق دربـاره سياسـت و سوسياليسـم پـرداختيم          . ايدئولوژيک شديم
طرح اين مشکل در حد کلماتي بيش . کردنداز مشکل ملي بحث مي. هاي زيادي مطالعه کرديمکتاب

مسـاله  "ن به سوال دادبراي جواب. شداصال ديده نمي" کرد"در ميان اين مفاهيم و کلمات، کلمه . نبود
در جلسـات  , بحـث کـن  , هـايي کـه تحمـل نکـرديم؛ بـرو آنجـا      چه سختي" و مشکل کردي چيست؟

. تئـوري، سـالح بزرگـي اسـت    . باالخره با زحمت توانستيم تئوري کنوني را بيـافرينيم ... شرکت کن و
را جذب جدا از اينکه توانستيم چارچوب فکري و تئوريک خودمان را ترسيم و گروه گروه اشخاص 

کـرديم  ريـزي نمـي  اگـر تئـوري را طـرح   . وقـوع پيوسـت  گونـه بـه  ايـن PKKپيدايش . سازمان نماييم
بـا سـر   "المثل است؛ کار من بيانگر مصداق اين ضرب. توانستيم حتي دو نفر را هم گرد هم آوريمنمي

.در آنجا برگزار شد١٩٧٨در سال PKKاز توابع شهر آمد که يکمين کنگره ٤٤
يکي از شهرهاي بزرگ ترکيه٤٥
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موفقيـت حاصـل   يي بود که توانستيم در ايـن راه وقفهدر نتيجه تالش و تکاپوي بي." کندنسوزن، چاه
.کنيم

با . داديم که هر لحظه احتمال نابودي و مرگ وجود داشتها را انجام ميدر شرايطي اين فعاليت
. شوونيسـم قـد علـم کـرديم    ها دست به دست هم داده و در برابر سوسـيال "حقي قرار"ها و "کمال پير"

کردنـد گويـا کـه    ين رفقا رفتـار مـي  راه انقالبيون چنان با ا. »حقي و کمال آپوچي شده اند«: گفتندمي
آنها عقب ماندند . ما آنقدر با آنها مبارزه کرديم تا اينکه توانستيم به تعادل برسيم. اندآنها خيانت کرده

کـار رهـايي و آزادي را   . گري دور شدندتدريج از فرهنگ انقالبيبه. و نتوانستند از انجمن فراتر روند
.از آنها گرفتيم

هـاي  در واقع، شکست آنها ريشه در نفوذ انديشـه . مبارزاتي ما از آ نها جدا شدبدين ترتيب خط 
و ياران ٤٦تاريخ تکرار مي شد؛ همانطوريکه مصطفي صبحي. مرداران در درون آنها داشتچپ دولت
و " ماهر چايـان "با اعدام , از ميان برداشته شدند و حزب کمونيست قالبي تاسيس شد١٩٢٠او در دهه 
سرنوشـت  . گونـه مارژينـال و در نهايـت نـابود کننـد     انستند ديگـر بازمانـدگان چـپ را ايـن    يارانش تو
THKOگري در خفقان قـرار  در اينجا ميراث انقالبي. نيز چنين بود٤٨و گروه ابراهيم کايپاک کايا٤٧

ت حرک. شديمها مقاومت كرده و در برابر آنها تسليم نميگريما در برابر فشارها و سرکوب. گيردمي
.داري از ميراث انقالبي بودما نوعي تعهد و صاحب

ايـن دزدي  » !مقاومـت را از مـا ربودنـد   «: گوينـد هاي انقالبي درباره من چنين مـي فکر کنم چپ
بـراي  . هاي خائنانـه حفـظ نمـوديم   نيست بلکه ما بوديم که ميراث انقالبي را از هرگونه گزند و آسيب

. کـنم البتـه مـن آنهـا را درک مـي    . اني هستند و قابل درک اسـت همين راه انقالبيون از من بسيار عصب
. گونـه اسـت  گرفته تا اعضاي ديگر؛ همه آنها رفتارشـان ايـن  ٤٩از پرينچک, اندجوريديگران هم اين

هـا هـم   بعضـي . کننـد تعداد اندکي از روشنفکران هستند که نسبت به ما صادق بوده و به ما افتخار مـي 

در اواخر امپراطوري TKPبنيانگذار اولين حزب كمونيست تركيه . و از منطقه درياي سياه بوداصالتا الز٤٦
عثماني که در ازاي قول آتاترك در هنگام برگشت از روسيه به تركيه، کشتي او به دست يك عامل مصطفي 

.شوددر درياي سياه که حامل پانزده رفيقش هم بود غرق مي" توپال عثمان"كمال بنام 
بخش ارتش ترکيهارتش آزادي٤٧
سـر  "شعار . رسددستگير شده و بر اثر شکنجه در دياربکر به شهادت مي١٩٧٢که در TIKKOرهبر ٤٨

.همتا را از خود نشان دادچرا که در آن دوره، مقاومتي بي. خاطر او سر دادندرا به" داد و سر نداد
عامل نفوذي دولت تركيه كه جهت ايجاد انشعاب دوغو پرينچک، رهبر کارگران ترکيه دوغو پرينچك،٤٩

از عوامل موثر پاكسازي جنـبش  . را تشكيل داد) حزب سوسياليست(SPدر جنيش چپ پس از دهه شصت 
.رودچپ در تركيه به شمار مي
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٥٠سـپتامبر ١٢چـرا کودتـاگران   , هـا نتوانسـتند آنهـا را سـرکوب کننـد     شيستچرا فا«: گويندهستند مي

.شان افشا شده استخاطر اين است که اعمالعصبانيت و ناراحتي آنها به» .نتوانستند با آنها مقابله كنند
؛ ابتـدا  ١٩٢٠درسـت عـين دهـه    . کردنـد هاي کماليست در واقـع نقـش دولـت را بـازي مـي     چپ

ايـن  . مـن شـديداً مخـالف ايـن بـودم     . کنندمانده را به دولت تسليم ميبرجايکشند و سپس ميراثمي
بعضـي از  . هاي کردگرا هم چنين چيزي وجـود داشـت  در جريان. شدنيز پياده مي٧٠سياست در دهه 

دنيـز و يـاران او در   . کردند سرکوب شدندهايي که تحت نام جنبش جوانان اسالمي حرکت ميمليتان
در اين ميان حزب دمـوكرات  . اما آنها اعدام شدند. سوي خود بودندردگرايي بهصدد جذب جريان ک

مـن در  . کردمانده را غصب ميجاياز فرصت استفاده و با همکاري دولت ميراث به] ترکيه[کردستان 
.برابر اين رفتار زشت نيز قدعلم کردم

و کارگروهي ما نيز بي هاي زيادي راجع به تزها و افکارمان صورت گرفتبحث, ١٩٧٥در سال 
اين چه جور "هنوز درباره اينکه . البته دولت تا آن زمان مرا به طور کامل نشناخته بود. وقفه ادامه يافت
نتوانسته بودند تـا آن زمـان، گـزارش    . کردندبحث مي" گري است؟چه جور انقالبي, کردگرايي است

مـا  . شـد تدريج دولت بـه مـا نزديـک مـي    بعد بههاز آن ب. هاي من ارايه بدهندکامل و شفافي از فعاليت
البته اين يکـي از  . دادرفته به دولت حمله كرده و دولت هم قدم به قدم ما را تحت کنترل قرار ميرفته

.جوانب قضيه است
. ها منزل ديگري کرايـه کـردم  در همان نزديکي, بعد از اينکه از منزل نزديک مقبر آتاترک رفتم

. آمدنـد چند تا دختر هم بـه آنجـا مـي   . کردخيلي رفت و آمد مي٥١زل بودم پيلوتوقتي که در اين من
حتـي  . در آن زمـان اجـازه نـدادم محـيط بـر مـن غالـب گـردد        . ٧٦بـود يـا   ١٩٧٥کـنم سـال   فکر مـي 

. دانستم زنان بورژوازي و داشتن رابطه يعني چـه ها نميدر آن سال. خواستنم آنجاها را هم بشناسمنمي
من قدرت اين را . گفتم اگر قدرتش را نداري، نبايد وارد مبارزه و يا کارهاي ديگر بشويبه خودم مي

. کشيدم با او صحبت کـنم در مدرسه دختري بود که خجالت مي. نداشتم که زن بورژوازي را بشناسم
تـدريج قـدرت   در ايـن دوران، بـه  . گونـه بـودم  هاي دانشجوييم هـم ايـن  در سال. واقعاً کار سختي بود

. کردم که مبادا به دام روابط بورژوازي بيفـتم اما بسيار محتاطانه حرکت مي. شداثيرگذاريم هويدا ميت
.زيرا چنين روابطي براي من در حکم افتادن در قعر دره بود

که اساسا اين کودتـا واکنشـي در برابـر    " كنعان اورن"به سركردگي ژنرال ١٩٨٠سپتامبر ١٢كودتاي ٥٠
.د جنبش آپوچي بودظهور و رش

پيلوت در زبان تركي به معني خلبان است و اين لقب را از پيشه خلباني خود . نجاتي كايا ملقب به پيلوت٥١
وي از عاملين مهم سازمان استخبارات تركيه در درون گروه آپوچي بود كه در آخر كار به . كسب كرده است

در يك سانحه ساختگي سقوط يك هواپيماي سمپاشـي  سبب عدم پيروزي در ماموريتش و يا به داليلي ديگر 
.كشته شد
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پيلوت با ايـن زن مشـغول   . همه کار عجيبي انجام داديم و آن؛ جذب يک زن به گروه بودبا اين
.آشنا شده بودندبا آنهاADYODدر . شدمي

من در آن زمان، راجع به سوسياليسم تحقيق كرده، ديدگاه سوسياليستي مختص به خود را داشته 
رو فرصت نداشتم با کسي صحبت کنم يا اينکه کار ديگـري  از اين. و مشغول تحليل مشکل ملي بودم

شـد، همـه اعـم از    ميچون وقتي کلمه کرد از دهانم خارج. ديدندشايد هم مرا جذاب مي. انجام دهم
روزي , همه توجه و عالقـه آنهـا  علي رغم اين. کردنددختر و پسر برايم کف زده و از من حمايت مي

دوستان زيادي داشتم اما حتـي  . حتي در مقطع راهنمايي هم چنين بودم".چطوريد"حتي به آنها نگفتم 
دختران بسيار زيبـايي هـم بودنـد    . ادمبار هم به قصد برقراري رابطه، به آن دختران بورژوا سالم نديک

کـردم  البته بعدها فهميـدم کـه اگـر در آن دوران خطـايي مـي     ".چطوريد"بار به آنها نگفتم اما من يک
.محکوم به نابودي بودم

بـا  . گـر از آب درآمـد  کـار و توطئـه  البتـه بعـدها خـراب   . ٥٢شخصي بود به اسم عالالدين کاپالن
. خوانـد در دانشـکده علـوم سياسـي درس مـي    . ته بود وارد دانشگاه شوداستفاده از سهميه دولتي توانس

کرد که به ما کم تالش مييعني دولت کم. بودTHKOظاهرا عضو . احتماال ماموريت دولتي داشت
هـاي تاثيرگـذاري   نظـر مـن، ايـن راه   بـه . هاي مختلف تاثيرگذاري بزنـد هجوم آورده و دست به روش

اهميـت و  اما ما چنـان بـي  .شدهايي داده ميظهورمان در برابر دولت، جوابتدريج باآگاهانه بود و به
اما مـن  " اين هم يک آدم است؟: "گفتندمي. کرد من کاري بکنمکس باور نميخطر بوديم که هيچبي
کردم؟کار ميچه

تـو چنـين   "گفـتم  با خودم چنـين مـي  . کردميي سر هم کنم سخت کار ميبراي اينکه چند کلمه
من وقتـي شـروع   !." ها و افکار عالقه نشان بدهکمي به اين انديشه, يک چنين ملتي داري, ني داريميه

هـا و  همه تالش. بضاعتي قرار داشتيمامکاني و بيدر نهايت بي. به کار کردم از هيچ چيزي خبري نبود
يـدوار کـرد و   بايستي هم دشمن را ام"گفتم مي. خوردهيي است براي فرماندهان شکستزحماتم تحفه

, از طـرف ديگـر  . ترين تناقض و چالش من در آن زمان بـود اين، بزرگ". هم نظر آن را منحرف کنم
چـون ايـن   . کـردم براي اينکه چيزهاي صحيح را به رفقايم انتقال دهم از هـيچ تالشـي فروگـذار نمـي    

ت کـه بـه راه   جوانان شديدا تحت تاثير فرهنگ نظام حاکم بودند و هـر آن احتمـال ايـن وجـود داشـ     
اما در اين ميان، نظام حاکم وارد . ها را جذب کرديمحاال فرض کنيم همه اين. ديگري منحرف شوند

MITها شد، يکي از اعضـاي  بخشيكه بعدها از بنيانگذاران و رهبران ستاره سرخ يا پنجTHKOعضو ٥٢
تـرين رفقـاي   يي رفيق حقي قرار از نزديـك جاي گرفته و طي توطئه١٩٧٧که در قتل عام استانبول در سال 

نيز در اسنکندرون، يکي از شهرهاي ترکيه توسط رفقا کشـته  ١٩٧٩در سال . رسانديشهادت ماوجاالن را به
.شد
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خواسـتند بـا   بعدها بر روي توافق بسيار آشکاري، موثرترين افراد نظام وارد کار شـده و مـي  . عمل شد
حتـي  . چ راهـي وجـود نـدارد   و اينکه هـي . مرا نابود کنند" ها مرگي را انتخاب کناز ميان مرگ"حکم 

چيـز،  همهکشتن اين بيچاره و تيپ بي«: گفتندهمچنين مي» !دهاتياين بچه«: گفتندخود مردان نظام مي
صـورت مزدورتـرين   او را چنان آماده کنيم که به«: دادندچنين ادامه ميو اين» .شودبه ضرر ما تمام مي

بعـدها هـم کـه طـرف گفتـه      . دي بدين شکل بـود شان تا حدوشايد نقشه» .مان درآوريمشخص تاريخ
آري، اين يـک  » .صورت بهترين عضو دولت درخواهيم آورداش را وابسته ساخته و بهخانواده«: بودند

هدف آنها اين بود کـه  . يي نداشت، حتي ضرر هم داشتمرگ من براي دولت فايده. نقشه دشمن بود
کشـتند  اگر مرا مـي . تر از مرگ استبسيار خطرناکاين برخوردي. کار گيرندما را همچون ابزاري به

تصـور  . [کـار ببندنـد  خواستند مرا هر روز كشته و طبق خواسته خـود بـه  ها ميخيلي راحت بود اما اين
ها و تنگناهايم در چه شرايطي بودند؟فرصت, هايمها و دلهرهدغدغه, وضعيت روحي] کنيد

توانسـتم زنـدگي   نمـي . دهمشوند توضيح بيشتري ميخوبي درک براي اينکه اين نقشه و بازي به
يعني نه من اين شيوه زندگي را قبول دارم و نه آن فرهنـگ، توانـاي جـذب    . بورژوازي را تحمل کنم

با . جوستيي بسيار جالب و ستيزهاين شيوه. شدمبراي همين وارد زندگي و فرهنگ انقالب . مرا دارد
محـيط بسـيار خطرنـاکي قطعـاً فئوداليسـم و خـانواده فئـودالي را بـه         اينکه در آنکارا بودم اما در چنين 

.طورجامعه شهري را نيز همين. روحم قريب نساختم
شـروع بکـر و   . وارد کـار گـروه انقالبـي شـدم    ٧٠بنابراين بسيار پاک و تميز و صادقانه در دهـه  

پيوسـتند  سـازمان مـي  وقتي افـراد جديـدي بـه   . ديگران داراي سازمان و تشکيالت بودند. جديدي بود
امـا در مـدت کوتـاهي، همـان اعضـا همچـون اعضـاي اصـلي حرکـت          . هنوز در سطح هوادار بودنـد 

دانسـت کـه مـن از کـدام     راحتي نمـي اما اصالً به. داددولت هم آنها را مورد هدف قرار مي. کردندمي
دم که هيچ ردپايي از کريي حرکت ميگونهبه. اين ويژگي برجسته من بود. سازمان و تشکيالت هستم

هـاي تـرک اسـت؟ عضـو     هاي کرد است؟ از چـپ اين از چپ«: گفتندمي. گذاشتمخودم برجاي نمي
THKO است؟ يا عضوTHKPCچنـين  دو سال اينپليس، يکي» باشد؟؟ يا عضو ارتش کردي مي

. ر بگذارنـد اند اين منطق خود را پشت سـ هنوز هم نتوانسته. اين منطق پليس دولت است. سردرگم بود
.تازگي در صدد گذار از آن هستندفکر کنم به

احتمال اين . اگر به روابط ما با آن زني که به گروه پيوست توجه شود حايز اهميت زيادي است
. يي محاصـره کنـد  شدهطور حسابما را به١٩٧٤ـ٧٥هاي رود که دولت در پي آن بود که در سالمي

نـوعي نظـارتي دولتـي    در واقع، کنترل و نظارت راه انقالبيون به. بودهاي ديگر آمده اين زن از سازمان
خواسـت  حـزب دمـوكرات کردسـتان مـي    . ها هم کـم و بـيش چنـين وضـعيتي داشـتند     بقيه گروه. بود

که آن هم غيـر مسـتقيم کـار نظـارت دولـت را انجـام       , هاي کردي را به سوي خود جلب كندجريان
اما گروه مـا  . قرار گرفته بودMITردستان آشکارا تحت نفوذ در آن زمان حزب دموكرات ك. دادمي
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گذرد امـا هنـوز هـم اسـم     هفت سال از عمر کودک مي"هنوز معلوم نيست چه خط و اهدافي داشت؛ 
معلوم نبود چگونـه حرکـت خواهـد    . يي او هم مشخص نبودندهاي پايهحتي ويژگي". مشخصي ندارد

کـرد مـا هـم روزي کـاري     کسي باور نمـي . خودم کردم] کيدوران کود[آن مرحله را تشبيه به . کرد
: گفتنـد کردنـد و مـي  روستاييان دعا مي. ها نظرشان اين بودهم افراد روستا و هم خانواده. انجام بدهيم

اگـر فرصـتي   . خواست فرزندش مثل مـن باشـد  کس نميهيچ» !کس را وارد گروه او نکنهيچ! خدايا«
.شان را خواهم پرسيدرا ببينم، از آنها حساب فرزندانپيش بيايد و آن پدران و مادران

. شـدند از اينکه پسرشان مثل من نشده است خوشحال مي» .او ديوانه شده است«: گفتندمي! آري
ترسـيد بـرايم سـالم بفرسـتد و از مـن احوالپرسـي       اين دوست من مي. در مدرسه ابتدايي دوستي داشتم

فکـر کـنم   » .پسرم خيلي عاقـل اسـت  «: گفتپدرش با افتخار مي.ترسيددر حالي که نبايستي مي. کند
مهـم نيسـت، بـراي دولـتش مـدير      . براي جذب او خيلي تالش کردم اما موفق نشـدم . حاال مدير است

!خوبي است
حتي ما را جدي هـم  . داداحتمال آن را نمي. کرد ما بتوانيم کاري انجام دهيمدولت هم باور نمي

» .شـان سـاخته نيسـت   کـاري از دسـت  «يا اينكـه  » .اين هيچ ارزشي ندارد«: گفتدولت مي. گرفتنمي
.کرديميعني چيز قابل لمسي بود و ما بسيار مخفيانه کار مي

تصـور کنيـد   . دهـم دست طرف مقابل نميگاه نقطه ضعفي بهاما هيچ. خيلي رک و راست هستم
حـال، مشـکل ايـن    . ايـم ود آوردهوجـ اطالع يافته بود که ما يک ارتش کردي به١٩٧٥دولت در سال 

تـوانم گـروه را از آنکـارا خـارج     متوقف نکنم چگونـه مـي  ٧٥,٧٦هاي است که اگر دولت را در سال
مـاهر سـازمان   . کنم؟ رهبراني چون دنيز گزميش و ماهر چايان به زحمت توانستند دو ماه دوام بياورند

يعنـي پيشـروترين و   . هـم چنـين شـد   TIKKOسرنوشـت  . تاسيس نمود و بيش از دو ماه زنده نمانـد 
احزاب سياسي به شکلي زيرزميني تشـکيل  . ترين سازمان هم نتوانست چند ماه بيشتر مقاومت کندفعال

اگـر مـن هـم    . گيرنداما بعد از مدت كوتاهي افشا گشته و تحت تعقيب قرار مي. کردندشده و کار مي
!توانستم يک هفته دوام بياورمسختي ميشدم، بهدهنده ارتش کردي شناخته ميتحت نام سازمان

کرد در دريـا بـه شـکل مرمـوزي     مصطفي صبحي حزب تاسيس نمود اما وقتي با کشتي سفر مي
دنيز . شان منحل شدحزب" درهقزل"نام شان در محلي بهشدن چايان و ده نفر از يارانبا کشته. غرق شد

كايپاک کايا بـا انجـام اولـين    . به دار آويخته شدندو يارانش قبل از اينکه به سازمان ارتش دست يابند 
خالصه اينکه هيچ تجربه موفقي که بتواند در برابر دولت قد علم کنـد  . عملياتش در درسيم کشته شد

شـود؛ قبـل از   هاي کرد در تاريخ نيز ايـن نتيجـه حاصـل مـي    ها و قيامبا نگاهي به عصيان. وجود ندارد
را گـول زده و بـه دار   ٥٤او را تحت کنترل درآوردند؛ سـيد رضـا  به حرکت درآيد٥٣اينکه شيخ سعيد

هاي کردهاانيرهبر يکي از عص٥٣
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روشنفکران کـرد بعـد از اينکـه    . خالصه به هيچ کس اجازه ندادند حتي يک گام هم بردارد. آويختند
.تاثير شدندها قرار گرفته و بيآماج حمالت و دشمني! شان خارج شدکلمه کرد از دهان

نگذشته که ] ترکيه[روز از تاسيس حزب دموكرات کردستان هنوز ده . ها واقعيت دارندهمه اين
. را کشـتند ٥٥فايق بوجاك, يي روي داده استهاي عشيرهسازي مبني بر اينکه درگيريدر يک صحنه

حزب دموكرات از همان آغاز کار يعني در اوايل دهه هفتاد بسان يک شاخه سازمان اطالعـاتي کـار   
چـپ  . شـد بـه مـا تحميـل مـي    KUK٥٦زماندهي کـرديم در قالـب   بعد از اينکه ما خود را سا. کردمي

کـردن مشـکل کـرد    شوونيسم تغيير مسير داده و در وارونهسوي خط فکري سوسيالها هم كه بهترک
تـرين آنهـا هـم    از حزب کمونيست ترکيه گرفته تا بـه اصـطالح کمونيسـتي   . کردنقشي اساسي ايفا مي

هـا تـا ايـن    آنجايي که دولت توانسته بود در اين احزاب و سازماناز . شدندکار گرفته ميگونه بهبدين
ها نفوذ نکند؟ بنابراين هيچ جاي شکي نيست که همين سياست حد نفوذ کند پس چرا به ديگر سازمان

سرويس اطالعاتي وارد , تنها دولت با نيروهاي پليسنه. کار خواهد بستها نيز بهرا براي ديگر سازمان
البتـه  ! شوندراحتي متالشي ميها تنها با يک شبيخون و نفوذي بهترين سازمانکه قويبل, شودعمل مي

.شداين سياست بر روي ما نيز اجرا مي
زن ). نجاتي کايا(و يک مرد ) کسيره يلدرم(يک زن . واحد نفوذي دولت در ميان ما دو نفر بود

يـي  کننـده هـا نقـش تعيـين   هـم بعضـي وقـت   )نجاتي(پيلوت . نامبرده از سازمان راه انقالبيون آمده بود
رفت افرادي که ديدگاه چپي دارند و انتظار مي. داشت اما ماموريت اصليش اين بود با فاطمه کار کند

در چنـين وضـعيتي کسـيره وارد گـروه شـده و      . دهند وارد حزب شوندبه مساله کردي عالقه نشان مي
تـوان در تـاريخ   ايـن را مـي  . دهـي کنـد  را جهتخواهد با موقعيت اجتماعي و عاطفي خود، محيطمي
ايـن زن بـه   , در نهايت. ها ايفا کرده استراحتي ديد که خانواده چه نقشي در اين قيامهاي کرد بهقيام

.مند شده و وارد جرياني کردي شدافکار چپي عالقه

هاي بعد از تشكيل جمهوري تركيه است كه پس از شكست بـه دار  سيدرضا رهبر قيام درسيم در سال٥٤
.آويخته شد

توسط دولت طي ١٩٦٥ان ترکيه که در سال رييس عشيره و از اعضا و رهبران حزب دموکرات کردست٥٥
خود بوجاک، نام يک عشيره در سيورک است که از گذشته تاکنون مزدور . يي در بيمارستان کشته شدتوطئه

. دولت ترکيه بوده، رييس عشيره ممد جالل بوجاک بود و بعد از مرگش پسرش به پست رياست دست يافت
هاي بـا حـزب   سپتامبر درگيري١٢قبل از . يک نيروي مسلح استمانند تار عنکبوت سازمان يافته و داراي

با دولت مخفي جمهوري ترکيـه رابطـه داشـته و هميشـه     . داشته و بعد از کودتا تمامي اعضايش جاش شدند
.کارهاي تاريک هستند" چيتيکته"

بخشان ملي کردستانرهايي٥٦



زبان و عمل انقالب٦٢

همچنـين  .زداز سوسياليسم دم مي. واضح است که نخواهد توانست از حيطه ديد من خارج شود
هاي گذشته کردها بوده و از طرفي ديگر، خانواده او در سـرکوب قيـام درسـيم    از طرفي مخالف قيام

هـاي  يـي داشـته و داراي ويژگـي   خـود او نيـز شخصـيت بسـيار برجسـته     . نقش فعالي بازي کرده است
قالبيـون توجـه   به احتمـال زيـاد راه ان  . هاي انقالبي محلي از اعراب دارديعني در جريان. ممتازي است

هـايي کـه بعـد از    توانـد بـر رهبـران و گـروه    فاطمه شخصيتي است که مي. دهنديي به او نشان ميويژه
کند و تـا  اما اينکه تا چه حد به نفع دولت کار مي. اند تاثير بگذاردمارس ظهور پيدا کرده١٢کودتاي 

البته اين موضوع . بحث استنمايد جايشوونيسم حرکت ميچه اندازه در راستاي خط مشي سوسيال
چيزي که براي ما مهم بود اين بود که بتوانيم او را ديده و با او رابطـه برقـرار   . براي ما چندان مهم نبود

.نماييم
يعنـي  . چنـين سـپري شـد   ٧٤ ــ ٧٥هاي سال. ترديد داشتيم, در ابتدا در اينکه او را قبول کنيم يا نه
هـم دلهـره داشـتم و هـم بـا ترديـد برخـورد        , در واقـع . بـود نوعي آزمايش و سنجش متقابل در ميـان  

خواسـت بـه نشـر افکـار     تـدريج مـي  آمـده بـود بـه   " راه انقـالب "کـه از سـازمان   از آنجـايي . کـردم مي
رفيق حقي در يک جلسه تاسـيس  , ١٩٧٦چون وقتي که در سال . شونيستي در ميان ما بپردازدسوسيال

.پس رفيق حقي را از آنجا بيرون کرده بودندآنها شرکت کرده بود تنها مانده بود س
کردند را بر جوانان کرد تحميل مي) فاطمه(ها، اين زن اين. تنهايي به مبارزه ادامه دادحقي هم به

ور شده و در گونه به ما حملهاما اينکه راه انقالبيون اين. خواستند گروه ما را بسيار تضعيف نمايندو مي
باشـند،  تقيما يا غير مستقيم به جز اينکه ابزاري براي حمالت کماليسم مـي صدد تضعيف ما هستند، مس

.چيز ديگري نيست
راه انقالبيون نه ديدگاه ما درباره مشکل ملي را قبول داشتند و تحمل جنبش انقالبي را که کمال 

ه رفتـ شونيسـتي و سـوءنيت آنهـا رفتـه    رو خـط مشـي سوسـيال   از ايـن . کردندو حقي در آن فعاليت مي
کـرديم  کسيره هم براي آنها عاملي اساسي بود و اگر ما کمـي تـاخير مـي   . شدتر ميتر و شفافواضح

اش در ممکن بود فاطمه همان نقشي را در ميان ما در برابر جنبش رهايي ملي بـازي کنـد کـه خـانواده    
.ايفا کرده بود" درسيم"سرکوب شورش و قيام 

بر اينکه پدر کسيره در سرکوب قيام درسيم . ايمنمچارچوب کلي مطالبات خود را مشخص مي
. قيام به نوعي تکرار شده و دخترش در صدد اجـراي نقـش پـدر اسـت    . نقش فعالي داشته واقف بودم

خواسـت بـا ماهيـت    جنبش راه انقالبي مي. فاطمه نه کامال در مرکز قرار داشت نه کامال در حاشيه بود
توانست براي اينکه نقش موثري ايفـا  مي) فاطمه(اين شخص . کماليستيش بر سر راه ما ايجاد مانع کند

کرد؛ سواالت زيادي در اين رابطه به ذهنم خطور مي. رفتبودن او نيز ميکند، حتي احتمال جاسوس
شد؟ آيا اين، تاکتيک صحيحي از آب کردم اوضاع چگونه مييي با او برقرار نمياگر هيچ نوع رابطه"
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در . کُردي سوساليست و در طرف ديگر، طبيعي است که وارد گروه شوداز يک طرف، " آمد؟درمي
.کرديمغير اين صورت، بايستي او را دشمن اعالم مي

ويـژه بـا ديـدگاه مـا دربـاره آزادي زن      پـذيرفتيم بـا مبـاني آزادي بـه    از طرفي اگر او را نمـي , بله
. توانسـت کارهـا را بـه پـيش ببـرد     ميالبته بايدگفت که زني دانا و باهوش بود و. کردمغايرت پيدا مي

از طرفي، . افتاديممان نيز در تضاد ميگرفتيم با مبدا خودکفاييبنابراين اگر اين جنبه را هم درنظر نمي
. مـان در آن زمـان بـود   هـاي انقالبـي  کشيدن ارزشمعناي به چالشسرپيچي از چنين مبدايي در واقع به

دختري اسـت کـه   , ببينيد. مرا نيز بايستي مد نظر قرار دادحتي مبدا احساس و هوشياري شخصي چون 
اش قريب به چهل سال سابقه مزدوري و جاسوسي دولت را داشته اما خود او قصـد دارد وارد  خانواده

خواهد جـواني خـود را هـم    مي. بخش کرد شده و گرايش سوسياليستي را انتخاب نمايدجنبش رهايي
توان گفت کـه در اينجـا برخـورد عـاطفي نسـبت بـه او وجـود        ته نميالب. در اين راه به نمايش بگذارد

اما اگر بخواهد . يعني اگر جاسوس و خائن باشد بايستي با کين و تنفر با او رفتار کنيم. نخواهد داشت
يعنـي ايـن رفتـار فقـط     . از باتالق خيانت خانواده خارج شود بايستي نسبت به او با عطوفت رفتار کنيم

عبـارتي ديگـر، بحـث، ايـن     بـه . شد که او را به ديگران قبوالند نه اينکه او را نابود کندبايد در حدي با
ــارزه  تــوانيم او را اصــالح و بــرخالف خــانوادهاســت کــه مــي اش او را تبــديل بــه فــردي مفيــد در مب

.و بدين ترتيب او را مورد عفو قرار دهيم. آزاديبخش ملي نماييم
گـاهي اوقـات   . بـر اسـتعمارگري و مزدوريـت مطـرح اسـت     گيري عجيبي در برادر اينجا موضع

امـا از يـک طـرف، چنـين     . ديـديم يعني خودمـان را بدشـانس مـي   " اين ديگر از کجا آمد؟"گفتيم مي
سه سال . خواستيم با او تصفيه حساب کنيمدقيقا کسي را گير آورديم که مي, خيلي خوب"گفتيم مي

ايـن  . بـار آورد شد که اين برخـورد نتـايج مثبتـي بـه    مشخص. تمام، راجع به اين موضوع بحث کرديم
اساس کار ايـن بـود کـه بـه روابطـي کـه       . نحوه حرکتم را با چندين رابطه ديگر نيز امتحان کرده بودم

شد؛ يعني روابط استراتژيک و يي هستند اهميت داده ميالعادهمثمرثمر واقع شده و داراي ويژگي فوق
گيـري مفيـد   گرايـي و نتيجـه  شتر سياست ارتباطي من بر محور مبـارزه بي. بسيار حساس مورد توجه بود

چـون واقعـاً چنـين    . کـردم توانستم از روابط ثابت و کالسيک اجتناب ميکه ميتا آنجايي. استوار بود
درک و شـناخت ايـن مـوارد بـراي شـناخت سـبک کـاري و        . روابطي تاثير و نتايج چنـداني نداشـتند  

.ارتباطي من ضروري است
بخـش، بـه مسـايل و رويـدادها و مراحـل زنـدگي       يشه از زوايـاي بسـيار خطرنـاک امـا نتيجـه     هم

راحتي به مقصد برسد زياد باب ميل کاري را که هر کسي بتواند انجام بدهد و راهي را که به. نگرممي
خواهنـد ايـن   هـا مـي  برخـي . گيـرم کاري را که در آن تفکر و سختي نباشـد در پـيش نمـي   . من نيست

در طـول مـدتي کـه    . اما من تابحال چنين واضح در اين رابطه توضيح نداده بـودم , ي مرا بشناسندويژگ
گاه نتوانستم از اين منطق گذار کـنم يـا اينکـه شـيوه     طور کلي، در طي مبارزاتم هيچوارد سياست و به
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نم بلکه بـه چنـين   دااين بدين معنا نيست که من خود را بسيار دانا يا عالمه دهر مي. ديگري اختيار کنم
هميشه راهي را انتخاب کـردم  . شگردي عالقه داشتم يا اينکه مجبور بودم چنين طرزي را انتخاب کنم

.گرا بودمدر عين حال بسيار واقع. که جنبه ماجرايي آن برجسته و داراي افق وسيعي بود
ر ممکن نبود و مـن  البته نبايد برداشت غلط نمود؛ مجال موفقيت و پيروزي بسيار تنگ بود اما غي

توانسـتم در جامعـه در   مـي . هـايم موفـق  دانشجويي معمـولي بـودم، امـا در درس   . اين را انتخاب کردم
چگونـه  "انديشـيدم کـه   درباره اين مي. اما اين موقعيت در نظرم ارزشي نداشت. سطحي عالي کار کنم

آمد خودم ه بحث به ميان ميوقتي از روابط موجود در جامع"توان يک جريان انقالبي ترتيب داد؟مي
البته در شرايطي نبودم . هميشه با احتياط حرکت کرده و مدام دنبال ماجرا بودم. ديدمرا خوشبخت مي

.که بتوانم به يک ماجراجوي واقعي تبديل شوم
در ايـن مـورد بسـيار    . منظورم اين است کـه مـاجراجويي مـن بسـان ماجراجويـان معمـولي نبـود       

توانسـتم در ايـن راه   دادم مـي خـرج مـي  اگر به خود فشار آورده و تالش سختي بهاما. بضاعت بودمبي
گـرفتم نتيجـه مثبتـي    يعني قادر بودم از تجارب و چيزهاي جديدي که مصـرانه يـاد مـي   . گامي بردارم

.رفتاين برخوردها همچون عادتي که خود را تحميل کنند به پيش مي. دست آورمبه
پرست و عنوان يک ميهنکرديم، حال چه بهتي فاطمه را وارد گروه ميبه هر قيمتي که شده بايس

نظرات و معيارهاي خاص . کردها معيارها را قبول نميهمين سادگياما اين زن به. يا يک سوسياليست
انگيزد و هم اينکـه  هم احساسات را برمي, داردموقعيت او انسان را هم به فکر وا مي. خودش را داشت

بنـابراين مـا نهايـت    . کشـاند جالب اين است که انسان را به مبارزه هـم مـي  . اندازده شک ميانسان را ب
.خرج داديمهوشياري و اصرار را به

بر اثر تاثيري که جنبش ما در کردستان بر جاي گذاشـته بـود خـانواده ايـن دختـر بـه طـور غيـر         
فکـر کـنم   . تي دولت در آنجـا بـود  در محلي ساکن شدند که سازمان اطالعا. يي به آنکارا آمدمنتظره
خواسـتند  توانم بگويم كه به حتم جاسوس بودند امـا از ايـن مطمئـنم کـه مـي     نمي. بود" اتليک"منطقه 

چرا سراسيمه . اين رفتار آنها مرا بيشتر به فکر واداشت. و اجويت زندگي کنندCHP٥٧تحت حمايت 
. توانست در کردستان هم مثمرثمر واقع شوديخواستند خانه گرفته و اقامت گزينند؟ اين خانواده ممي

. آورنـد اما آوردن آنها به صورتي آشکار بدين معني بود که به مركز، يعني قرارگاه کماليسم پنـاه مـي  
ويژگـي خـانواده و دخترشـان واقعـاً     . اين مساله اهميت زيادي داشت و الزم بـود کـاري انجـام دهـيم    

اش از يـك طـرف داراي مبـاني    خانواده. دادشار قرار ميصورت گره کوري درآمده و ما را تحت فبه
. تر از همه مزدور دولت بودمهم. کردفئودالي بود و از طرفي ديگر، از خط مشي کماليستي پيروي مي

کند ولي خصوصيت اصليش بودن را ميراتدموکدر حالي که ادعاي سوسيالخواه خلقحزب جمهوري٥٧
.بودنش استدشمني با کرد و شوونيست
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دسـت گـرفتن مقـام    حتـي بـراي بـه   . کـرد حل خود را فرض ميراه, عنوان يک جنسدخترشان هم به
خواستيم رهبري خود را نشان بدهيم در حکم مانعي براي که ميدر اين ميان ما . کردرهبري تالش مي

اين مرحله بـراي مـن   . شدخالصه ترديدها و مباحث زيادي از اين قبيل ميان ما رد و بدل مي. او بوديم
يي بود کـه در بهتـرين   خانواده. با اينکه بسيار مردد بودم اما بناگاه وارد خانواده شدم. بسيار سخت بود

تا آن زمـان  . کردنديي کردستاني بسيار لوکس زندگي ميفته بود و در مقايسه با خانوادهمحل قرار گر
فکر کـنم دولـت ايـن خـانواده را     . بسيار منظم بودند. بورژوا را از نزديک نديده بودميي خردهخانواده

از . کـرد يي براي کل کردستان قرار دهد و تقريبا چهل سـال بـود کـه مـزدوري مـي     خواست نمونهمي
باال خيلي پيشرفته و کالس. يي، قالب خاصي شکل گرفته بودهاي خانوادهاختالط مزدوريت و ويژگي

اما شرايط زنـدگي مـن   . زندگي بسيار مرفهي داشتند. کردندبسيار محترمانه و بانزاکت رفتار مي. بودند
در بـاالي کـوه بمانـد،    ماند که فردي چهل سالورود من به اين خانواده به اين مي. کامال متفاوت بود

.يي شودسپس وارد چنين خانواده
داشـتني خـودم   اما ورود من به اين جمع به چه شباهت دارد؟ ظاهرا من دنبال رفيق بسيار دوسـت 

تازه؛ خانواده هم بر اين اساس برخـورد  . باشندبسياري از حرکات من بيانگر اين موضوع مي. گردممي
علي رغم همـه اختالفـات و تناقضـات    ".تان کجاست او دوستم استدختر"پرسم با دلهره مي. کندمي

توانسـتم در  نمي. براي ما چيزي که مهم بود تمايل او به سوسياليسم و کردگرايي بود. يک دوست بود
ايـن طـرز، در واقـع طـرزي اسـت      . يي خـودم را ابـراز نمـايم   آن هنگام ديدگاه و موضوع ملي و طبقه

.نگردک ميخانواده با ديد ش. شبيخوني
فراتر از اينکه برخـورد نکنـيم، بايسـتي بـدان رسـيدگي      . در ميان اعضاي گروه نيز بحث داغ بود

ظاهرا مـن  . گيري من بودورود من به آن خانواده، شبيه به آن رشوه. داديمکرده و تحت فشار قرار مي
باشد يکي از اعضـاي گـروه   گفتم هر چه چون مي. بسيار اميدوار بودم. کردمنبايد اصال اين کار را مي

او نيـز  . قدر سابقه مـزدوري دارد هاي کردستاني است که ايناش يکي از اندک خانوادهخانواده. است
CHPمثـل , در اين گروه قرار داشت و اين يعني اينکه، بايستي در يک نقطـه بـا دولـت سـازش کـرد     

بخـش ملـي کـرد    جنبش رهاييچون نقش او در. گرا باشدمهم نيست که تا چه اندازه چپ. کماليست
برقراري رابطه . ها هستيمما يکي از تندروترين گروه. جايگاه طبقاتي او نيز معلوم است. مشخص است

.خواهي استيي در واقع نوعي حساببا چنين خانواده
واقعيت اين است که کـار  . اما باز هم من خيلي سختي کشيدم. اقدام بسيار مهمي است, آن اقدام

نظر من وضعيت اما به. همين و بس! گيريجواب سالمت را مي, کنيتو سالم مي. يي استدهبسيار سا
من وقتي وارد اين خانواده شدم بيش از اينکه بـه پيامـدهاي منفـي آن بينديشـم بـه      . جور ديگري است

.بزرگي اين کار فکر کردم
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ي مـزدوري را بشناسـم   خواستم کردهاهمچنين مي. مي خواستم آنکارا را تحليل کرده و بشناسم
کماليسم ! سه تناقض بزرگ. شناختمبايستي زن را هم مي. کردندکه حول محور کماليسم حرکت مي

جايگـاه زن نيـز در   . انـد مزدور نيز در جايگاه خطرناک و حساسي قرار گرفته. در خط مقدم قرار دارد
رنـده ايـن سـه تنـاقض حسـاس و      يي است که دربرگياين رابطه ما رابطه. اين ميان بسيار خطرساز است

از فـتح قلعـه از   . يابـد تسلط دارد جريان مـي MITاين رابطه در آنکارا و در جايي که . باشدعميق مي
امـا چگونـه توانسـتيم ايـن را     . طلبـد هوشياري و جسارت بسيار زيادي مي. تر استدرون هم خطرناک

انجام دهيم؟
تي حرکتي از خـودم نشـان دهـم کـه اهميـت و      کرد که بايسدر آن لحظه اين به ذهنم خطور مي

واقعا غيرممکن است که از عهده اين کار برآمد اما از طـرف ديگـر ناچـاريم    . نقش حياتي داشته باشد
که اولـين عصـيان مـن در برابـر پـدرم نقـش       همانطوري. براي شناخت شخصيت کرد وارد عمل شويم

تر بود و ز بلکه چهل مرتبه از اين عصيان مهمگيري شخصيتم ايفا کرد در اين رابطه نيموثري در شکل
تنها براي شخص من مهم بود بلکه براي کـل کردسـتان   البته نه. دادمراحل بعدي را تحت تاثير قرار مي

بـا دولـت رابطـه    , کرديي بود که در آپارتمان دولتي زندگي ميخانواده. يي داشتکنندهاهميت تعيين
از لحاظ سطح . شداز جانب دولت بسان يک قلعه محافظت ميداشت و خيلي خوب تنظيم شده بود؛

اما شرايط من چنان بود که حتي به اندازه زمان . مادي و عاطفي برتري کامل داشت, سياسي, اجتماعي
آيـا مـا را بـه    . گرفتيمدر اينجا بايستي از نيروي خالقيتي خود بهره مي. اولين عصيان هم نيرومند نبودم

يي انجام داد؟ يا کرد؟ آيا به ما شبيخون زد؟ يا اينکه تاکتيک بسيار سياسي و ماهرانهدام تقدير گرفتار 
مـن در  . اينکه جنبش و رفقا ضعيف و احساسـاتي بودنـد؟ شـايد هـم همـه ايـن مـوارد وجـود داشـتند         

.شدندوقت خيلي خسته بودم و روزها بسيار سخت سپري ميآن
. گيـرم شوم تحت فشار قرار ميروابط اجتماعي ميوقتي وارد , هاي من استاين يکي از ويژگي

تـوانم  يا بايستي اين گـروه را گسـترش دهـم يـا اينکـه نمـي      "يعني بعد از مدتي به اين نتيجه رسيدم که 
خورده و از لحاظ سياسـي و عـاطفي از بـين    زندگي کنم؛ يا در مبارزه سوسياليسم با کماليسم شکست

هـر روز مـن مملـو از ايـن     . ده و خـود را نجـات خـواهم داد   خواهم رفت يا اينکـه راه حلـي پيـدا کـر    
.هاي جهنمي بودعذاب

البتـه فـراري جـدي نبـود     ! روزي خواستم از گروه فرار کـنم . خاطره ديگري دارم, در اين رابطه
گفـتم مـن   مـي . تقريبا به مدت پانزده روز از عضويت گروه اسـتعفا کـردم  . نشيني بودبلکه نوعي عقب

را ] فاطمـه [توانايي مقابلـه بـا   . براي همين کناره خواهم گرفت. اين گروه را قبول کنمتوانم ديگر نمي
حتي ممکـن اسـت فرامـوش هـم     . بسياري از رفقا متوجه اين رفتارم شدند. نداشتم و پا به فرار گذاشتم

ن کار را توانم ايديدم نمي. بعد از چند هفته باز وارد عمل شدم» .کنممن استعفا مي"گفتم . کرده باشند
.نشيني شدمبا اينکه قبول چنين شکستي برايم خيلي سخت بود اما مجبور به عقب. انجام دهم
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. دادشده و و به احتمال زيـاد عمـدي انجـام مـي    اين زن بعضي چيزها را بسيار حساب, به نظر من
مـين  بـراي ه , انـد کنم و در اطـراف مـن اعضـا گـروه جمـع شـده      ديد من دارم گروه را رهبري ميمي
هاي مغاير با مباني و غير قابل تصـوري  خواست اين وضعيت را بر هم بزند و براي اين کار از روشمي

. راحتي قادر به درک آن بوديمبه. خواست گروه را متالشي کندو بدين شکل مي. کرداستفاده مي
اگر گـروه  . شومشد که از گروه جداشد؟ نمياما تدبير من در برابر اين مساله بايستي چگونه مي

" دسـت از ايـن کارهايـت بـردار    "اگـر بگـويم کـه    . زير نظر او قـرار گيـرد اصـال خـوب نخواهـد بـود      
مـن هـم چنـان نبـودم کـه بتـوانم واقعـا در برابـرش         . دهدکند، تحت فشار قرار ميباور نمي... شودنمي

. نوعي ناکارآمد سـازد ا بهخواست جوانان ما را تحت تاثير زنانگي خود قرار داده و گروه رمي. بايستم
شودــ ايـن را آشـکارا هـم     که اين ضعف امروز بيشتر در برابر شخصـيت کادرهـاي زنـدان ديـده مـي     ـ

.گفت که ما تدابيري بينديشيمنمي
اين "گفتم . يي خودم را ارايه دادمنهايت سليقهسرعت چاره عملي و بيمن به, در چنين وضعيتي

امـا ايـن   . دهديک نفر را بلکه همه اعضاي گروه را تحت تاثير قرار ميتنها زن قدرت عجيبي دارد، نه
چون واقعا کارها و رفتـاري کـه   ". تاثيرگذاري زياد مفيد و درست نيست بلکه جوانب خطرناکي دارد

. داد بر اساس اصول آزادي و رفاقت نبوداو انجام مي
يـاي ديگـري ايـن مسـايل را تحليـل      البتـه او از زوا . شدرفت بيشتر نمايان ميخطر هر چه که مي

در درون آن عواطـف بـه او   . يي پيشـنهادي را ارايـه دادم  طور غيرمنتظرانهکرد و در اينجا بود که بهمي
البتـه در  . نظر من گفتن اين جملـه الزم بـود  چيزي گفتم که حتي در جامعه هم مورد قبول نيست اما به

تواني با يکـي از اعظـاي   تو مي"خالصه به او گفتم !توانم به کسي چنين چيزي بگويمحال حاضر نمي
خواسـتم  با ايـن کـار مـي   . اين برايش غيرمنتظره بود و فورا عکس العملي نشان داد." گروه نامزد شوي

تـو نيـروي تاثيرگـذاري    "شده او را بگيرم و در ادامه گفتم يافته و حسابجلوي آن شخصيت پرورش
سـوي خـود جـذب کنـي و در مسـيري کـه       يـن جوانـا ن را بـه   قدرت اين را داري کـه ا . زيادي داري

براي اينکـه از همـين حـاال سـوءتفاهمي     . کنماما من به تو يک تدبير پيشنهاد مي. خواهي قرار دهيمي
خـواهم جلـوي بعضـي از    هنگامي ديـد کـه مـن مـي    ". پيش نيايد يکي از ما حاضريم با تو نامزد شويم

.عجيبي از خود نشان دادکارهايش را بگيرم براي همين واکنش
. يـي داشـت و خيلـي هـم جـذاب بـود      يافتهچنان زني بود که شخصيت بسيار آموزنده و پرورش

بـه احتمـال زيـاد ايـن کارهـا را      . کـرد شد آن گـروه را زيـر و رو مـي   بنابراين وارد هر گروهي که مي
, اين تدبير. توان کامال رد هم کردنميالبته نتوانستيم اين مساله را اثبات کنيم اما . دادآگاهانه انجام مي
فکر کـنم  . حتي يکي از اعضاي باارزش خود را از دست داد. سياسي و عاطفي بود, تدبيري اجتماعي

, يا بهتر بگويم. کار بگيرندخواستند اين کانال ارتباطي را در راستاي منافع خود بهها هم مي"تکوشيني"
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شخصي کـه زن مـذکور بـا او در ارتبـاط     . تشکيل شد) من(هاد هم در نتيجه اين پيشن٥٨گروه تکوشين
يـي بـراي پـرورش    اين رابطـه زمينـه  . بود بعدها حول آن يا در درون آن، موجب واقعه تکوشين گشت

.حتي در جايي براي اينکه گروه را نجات دهيم به اين هم راضي بوديم. جاسوس بود
امـا  . ادامـه يافـت  ١٩٧٦,٧٧اين منوال تا سـال  . طلبداين موارد، حساسيت و منطقي بسيار قوي مي

توانسـتم ايـن تـدبير مـوقتي را تـا      از طرفي من هم نمـي . يي نتوانست اين زن را محدود کندچنين رابطه
اين مصادف بود با حمالت دولت بـر عليـه مـا و سـالي بـود کـه گـروه        , عجيب اينکه. آخر پياده کنم

.ا سالي طوفاني بودکرد واقعا براي مسرنوشت خود را تعيين مي
داد و هاي خود را شروع کرده و گسترش ميسالي بود که گروه در کردستان فعاليت١٩٧٦سال 

که با ورود پيلوت به گروه، ايـن سياسـت   کرد ـ  در عين حال دولت هم به طور جدي با ما برخورد مي
يخش ملي کردسـتان و  ـ در واقع، اين سال، سالي بسيار مهم و حساسي در تاريخ رهاييسرعت گرفت

.بودPKKويژه در تاريخ به
کـرديم در  تکيه مـي ) فاطمه(به نظر من، اگر به خانواده آن زن . شدتر ميتدريج پيچيدهاوضاع به

بـا فـالن خـانواده    «: دادنـد بعد از آن به اجويت گزارش مي. و اجويت پشت بسته بوديمCHPواقع به 
اما هر چه قدر مشکوک باشد و باعث » .يد با او ارتباط برقرار کنيدتوانشما هم مي, ارتباط برقرار کرده

درست است که . تدبيري که اتخاذ کرده بودم کافي نبود. انزواي من شود باز هم به پيش خواهم رفت
.من با دختر نامزدم هستم اما نه او کامال قبول کرده و نه من کامال از اين وضعيت راضي بودم

توانسـتيم از ايـن   يي بود کـه نمـي  گونهوضعيت به. گروه در ميان بودسرنوشت. جنگ شروع شد
پـذير نبـوده بلکـه الزم    از لحاظ سياسـي امکـان  . پوشي کرده و با کار گروه مشغول شويممسايل چشم

الزم بـود در اواخـر   . گام ديگري برداشتم. است از لحاظ اجتماعي و کادر هم مورد تحليل قرار دهيم
ساختن گروه تقريبـا راه  جز خروج من از آنکارا و خارجبه. خارج شوم١٩٧٧سال و اوايل ١٩٧٦سال 

.ديگري وجود نداشت
نـه در روسـتا وارد مسـايل    . کار عشق و عاشـقي خطرنـاک بـود   , بورژوازيدر يک محيط خرده

هيچ وقت اين سواالت را از خودم نپرسيدم که آيـا  . جور چيزها شدم و نه در جاهاي ديگرعشق و اين
!دختر هست يا نه؟ يا اينکه من مرد هستم يا نه

, هـا و داليـل تـاريخي   ايـن برخـورد، ريشـه   . استقبال متفاوتي بـود ٧٦ـ ٧٥هاي استقبال ما از سال
اگـر شخصـي کـه در    . من هم بايستي گام ديگري در راسـتاي مبـارزه بـردارم   . سياسي دارد, اجتماعي

تكوشين به معني مبارزه؛ گروهي که بعد از شهادت حقي قرار از سازمان رهايي خلـق جـدا شـده و بـه     ٥٨
ها بود که عمـر  همچنين اي گروه از مخالفان سرسخت آپوچي. کندحزبي را تاسيس مي" کامر اوزکان"رهبري 

.اني نكردچند
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و بسيار مطمئن و با اعتماد نفس زيـاد بـه مـا نزديـک مـي      داند برابرم قرار گرفته خودش را نيرومند مي
؟ در ابتدا خيلي سختي کشيدم اما براي اينکه فـرار نکـنم، گفـتم    !شود من که جوان هستم چرا بگريزم

عوامل و فاکتورهاي زيـادي در ايـن   . البته اين يعني شروع جنگي بزرگ". تواني وارد گروه شويمي"
. ـ معنـوي داشـت  عاطفي و مادي, ـ سازمانيگ داراي ابعاد سياسياين جن. کنندجنگ ايفاي نقش مي

ام اسـتفاده  هـاي خـاص خـود و نيـروي فـوق العـاده      اگر در اين جنگ از راه. فرسايي بودجنگ طاقت
بـه قـول   . بـالي بزرگـي بـود   . را بلکه حتي قادر نبودم خود را هم نجات دهمPKKکردم نه تنها نمي

کردم باز هـم محکـوم بـه شکسـت     اگر مثل مردهاي معمولي رفتار مي, تازه". گر استويران"معروف 
من در آن دوره در مرحله جواني زندگيم قـرار داشـتم امـا معيارهـا و مبـاني ارزشـيم معيارهـايي        . بودم

.معمولي نبودند
بـه  «: وقتي خواهرم ازدواج کرد برگشت به من گفت. من از همان دوران کودکيم، متفاوت بودم

خـواهي نيـز در مـن    کـار بـودم امـا از طرفـي حـس آزادي     در واقع من محافظـه » دامه دهيم؟مان ابازي
ايـن را  . دادنـد ديدم که آنها را بـه پيرمردهـا مـي   کردم، ميبه دختران روستا که نگاه مي. رشد بودروبه

.گويمبراي اينکه عبرت شود مي
و را بـراي خـودش بگيـرد دعـوا     مردي براي اينکه ا. بازي من بودهمدختري بود که در کودکي

ايـن دختـر   "! بايستي حتما اين دختر مال ما شود؛ يا براي مـن يـا بـراي پسـرم    «: گفتمي. راه انداختبه
.هاي او را برآورده کنمخواست بعضي چيزها را از من ياد بگيرد اما من نمي توانستم خواستهمي

همه دعوا و مرافعه در مـورد تعيـين   اينچرا. هاي بردگي هستندها همگي ناحقيبه عقيده من اين
اش ارزشي بنهند؟ بگذريم از اين؛ من يک شود بدون اينکه به ارادهراه انداخته ميسرنوشت دختري به

سـپس  . روزي آغاي يکي از روستاهاي حومه آمـد و از خـواهرم خواسـتگاري کـرد    . خواهري داشتم
وقت اين فرهنـگ را قبـول نکـرده و نخـواهم     چمن هي. کمي پول و وسايل آوردند و خواهرم را بردند

در من حس و اشتياق بـه آزادي را  , هاي بسياري از اين قبيل مواردنمونه. اين همان بردگي است. کرد
هاي زودهنگام دختـران و  ها و روابط جنسي علت اساسي ازدواجکاريدر واقع کثافت. وجود آوردبه

ت اما براي جهيزيه و شيربها همه عمر خودش و جوانيش را چيز اسطرف بيکار و بي. پسران روستا بود
.دهدهدر مي

کـار راحتـي   , فهميدم که اين کـار . ها باعث شد که من بعدها بسيار مدبرانه حرکت کنمهمه اين
چگونـه؟يعني اگـر   . همراه دارد که سرانجام من هـم بـه ايـن رابطـه مبـادرت کـردم      نيست مشکالتي به

به اعتقـاد مـن، بهتـرين راه بـراي حـل      . کردمد من چنين تدبيري اتخاذ نميسرنوشت گروه در ميان نبو
جنـگ  . من همچنين طرزي را اساس کار خود قرار دادم. يک تضاد اين است که به آن نزديک شوي

گيـري  اين رابطه، ده سال تمام به طول کشيد که در عين حال ايـن دوره مصـادف بـود بـا دوره شـکل     
اگـر بـا آنهـا    . دو نفـر مشـکوک بودنـد   يکـي . نگ متفاوتي در جريان بوددر آنکارا ج. PKKراستين 
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بـا  . توانستم دوام بياورمپذيرفتم حتي يک روز هم نميهاي آنها را ميجنگيدم يا همه گفتهآشکارا مي
.الزم بود به جنگ ادامه داده و گروه را نجات دهمهمهاين

١٩٧٥ک گروه انقالبي در کردستان در سـال  سازماندهي و نجات ي. يي تاريخي بودواقعا مرحله
نـه  . مهم اينکه غير من کسي که بتواند اين کار خطير را انجام دهد نبـود . کردمسير تاريخ را عوض مي

ماهر چايان و امثال آنها جهشـي نشـان   , توانم بگريزم و نه قدرت اين را دارم که بسان دنيز گزميشمي
.بي تشکيل داده و مبارزه کنيمبايستي گروه انقال, رغم اينبه. دهم

به سوسياليسم معتقد بوده و تجـاربي در رابطـه بـا رهـايي     . در اينجا تاکتيک و ايمان مطرح است
امـا ايـن   . »بايستي کاري کـرد «: گويد کههر کس مي. ها فقط جنبه اعتقادي قضيه استاين. ملي داريم

ي ولي تاکتيک کاري وجود نداشته باشـد  اگر فکر و عقيده داشته باش. خواهدکار تاکتيک و عمل مي
.بيهوده است

هـاي چـپ تـرک    حتي گروه» کردستان مستعمره است«تقريبا بيست گروه شعارشان اين بود که 
علت اين شکست چه بـود؟  . ها شکست خورده و منحل شدندالبته بعدها همه اين. گفتندهم اين را مي

در ببرم و جنگ را به پيش ببرم؟ اين سـوال  سالم بهتر بودم چگونه توانستم جانمن که از همه ضعيف
به نظر من جوهر گريال و شاهرگ فکـري آن  . خيلي مهم بود و براي پاسخ به آن نيز بايد تحقيق نمود

هـا تعهـد داشـته باشـيم     اگـر واقعـا بـه يـاد وخـاطره     .] ريشه در خروج ما از آنکـارا دارد . [در اينجاست
توان به اين انديشيد که دشمن را شکست نداده و يعني نمي. ناب کنيمتوانيم از گسترش گريال اجتنمي

.تضعيف نکنيم 
PKKخـارج شـود  , شودو رهبري آن توانست از مرکزي چون آنکارا که شديدا محافظت مي .

البتـه در آن  . رود که دشمن را در محاصـره قـرار دهـد   زند و ميامروزه در کوهستان حرف اول را مي
گرفتيم، بلکه ابعاد مادي و معنوي پليسي و اطالعاتي دشمن را در نظر نمي, سياسيزمان، فقط جوانب

امـا بـاز هـم مـن بـه مبـارزه خـود ادامـه         . يعني دشمن کامال مسلط بـود . و عاطفي را هم مد نظر داشتم
.دادممي

ايـن در عمـل  " ايـن يعنـي چـه؟   "نگوييد . کردمتنهايي نقش يک ارتش را ايفا ميدر واقع من به
.گرفتن اين تاکتيک استيي که بايستي درک شود؛ علت اين موفقيت و در پيشمساله. اثبات شد

کردم؟ من حتي وقتي در سطح خيلـي پـايين   من گروه را تشکيل دادم اما با آن بايستي چکار مي
وقتـي مشـغول سـازماندهي گـروه بـودم      . کردمهر راهي را امتحان مي. هم بودم سخت در تالش بودم

ديدم دارند درس رفتم ميمي. توانستم يک ساعت از وقت رفقا را بگيرم و با او بحث کنمختي ميسبه
سـختي  بـه . شـدم تا کتابي راجع به رهايي ملي به آنها مي دادم بـا فشـار زيـادي مواجـه مـي     . خوانندمي
ارم وقتش خواست يک بيست و چهيعني طرف حتي نمي. توانستم مطلبي را با آنها در ميان بگذارممي

رو بـودم و از طـرف ديگـر بـراي آوردن     از يک طرف، با اين مشکالت روبه. را در اختيار من بگذارد
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کـردن آنهـا   براي اينکه اعتماد آنها را جلب کنم به هـر روشـي بـراي قـانع    . کندممقداري پول جان مي
دادم کـه  وضيح ميبراي آنها ت. زدمدست مي» حق داريم و تشکيل گروه ضروري است«مبني بر اينکه 

نام مشکل ملي وجـود دارد  همچنين آيا مشکلي به, در شرايطي که بود و نبود کردها مورد بحث است
.تشکيل گروه هم مهم و ضروري است, يا نه

مجالت و نشـريات بسـيار پرادعـا و فنـي نشـر      . همه نشريه مختص به خود داشتند, ١٩٧٥در سال 
اما ما نه از نظر مادي قدرت آن را داشتيم . کردندنند هر کاري ميبراي اينکه خود را بشناسا. کردندمي

بـراي اينکـه ايـن طـرز را بهتـر      . شـد کرديم نبايستي افشا مياگر هم مجله منتشر مي. و نه چنين قصدي
.توضيح دهم بايستي به مساله آهنگ کاري بپردازم

حاال چرا . ناشناس بمانمدر آنکارا اين حس در من وجود داشت که بايستي کمي ١٩٧٥در سال 
خـود هـم شـکل گرفتـه باشـد،      اين کار را کردم؟ در آنجا هر چند آگاهانه نباشد و حتي اگـر خودبـه  

علت موقعيت مخفيانه نبود بلکه در طرز پيشرفت نيز زيـاد امکـان   تنها به. طرزي را در پيش گرفته بودم
مشـي  خـط . رسـد كـه بـه اوج مـي   هنوز واقعيت کامال آشكار نشـده  . آشکارکردن خود وجود نداشت

دولت متوجه ريشه و منشا آن بوده اما با چـه مـورد محاکمـه قـرار خواهـد      . هايي استداراي مشخصه
١٩٧٧توانسـتم ايـن وضـعيت را تـا سـال      . بودن ما وجود نـدارد گونه شواهدي دال بر سازمانداد؟ هيچ

گونـه  يوه کاري است و هنوز هم ايندر واقع هم سازمان وجود داشت؛ اين يک ش. گونه اداره کنماين
توانـد زيـاد مـا را    علت اينکـه کسـي نمـي   . البته در حال حاضر خيلي پيشرفت کرده است. کنمکار مي

نقش تجربه در مبارزه و زنـدگي چيسـت؟   . خوردبعدي شکست ميانسان تک. بشناسد نيز همين است
از خـانواده مرفـه و   . را هم داشـت رهبر اين جنبش تجربه زندان. هم تجارب زيادي داشت٥٩رزگاري

اما به اندازه . شود و ادعاي زيادي براي رهبرشدن داردخورد و بعد بلند ميبه زمين مي. باال هم بودرده
گراهاي ترک هم حتي چپ. قادر نبود حتي کاري هم انجام بدهد. کرديک دانه جو هم پيشرفت نمي

توانسـتند  و داراي پايگاه اجتمـاعي وسـيعي بودنـد امـا نمـي     با اينکه ميراث بزرگي داشتند . اندگونهاين
دولـت هـم بـاور    . کـرد کـه مـا گـامي بـرداريم     هيچ کس باور نمـي . پيشرفت قابل توجهي ايجاد کنند

خواستيم نشـان دهـيم کـه مـا     مي. کنيمما هم زياد آشکارا حرکت نمي. کرد ما کاري انجام بدهيمنمي
خـواهيم تشـکيل   مـي . خواهيم پايگاه اجتماعي نيز داشته باشـيم يفقط تشکيالتي سياسي نيستيم بلکه م

.بدهيمراPKKخانواده 

گـراي کـرد بـا گرايشـاتي     هـاي چـپ  يکـي از سـازمان  . در كردي به معني رهـايي و رسـتگاري اسـت   ٥٩
گرايي كه خواهان امكانات معيشتي بـراي منطقـه بـوده و از نظـر انقالبيـون رفرميسـت       بورژوايي و مليخرده

"گايدرفش رست"به معني " آال رزگاري. "شدندو خائن به ميهن تلقي مي) طلباصالح(
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در اينجـا  . کنيم امـا پيشـرفت چنـداني نـداريم    با اينکه خيلي تالش مي. هاست مشغول کاريمسال
همچنين هنگامي که از آنکارا اخـراج شـديم برخـورد و    . باشدکماکان دولت ميچيزي که مهم است

امـا در  . اماز نظر مادي بـه دولـت وابسـته شـده    ١٩٩٦من در سال . در برابر ما نيز مهم بودموضع دولت
يـي از وابسـتگي   يعني بعد از دوازده سال توانستم تا انـدازه . خواهم مستقل شوممي٨٠تا١٩٧٧هاي سال

اطراف مـا  خواستم راه خروجي بيابم افراد زيادي در وقتي که مي. اقتصادي و مادي دولت رهايي يابم
چند نفـر از  . سوي خود جذب کنندخواستند ما را بهخورده کماليست ميهاي شکستچپ. گشتندمي

در آنکارا بودند که قصد داشتند در آنجا جريان کردي ] ترکيه[نمايندگان حزب دموکرات کردستان 
وضـعيت را قبـول نـداريم    البته ما اين. خواستند ما را تحت کنترل خود درآورندآنها مي. راه بيندازندبه

شده پيش دولت بسيار حساب. اما در وضعيتي نيستيم که بتوانيم در برابر دولت از خود محافظت نماييم
مـا را تحـت   ١٩٧٥در اواخـر سـال   . خواست ما را کـامال نـابود کنـد   رسما مي١٩٧٧آيد و در سال مي

تاسـيس  " بخش کردسـتان ارتش رهايي"دولت اطالع يافته بود که گويا . تعقيب جدي قرار داده بودند
٦٠در آن هنگام ما بـه نوشـتن مانيفسـت   . به ما گفته بودDDKOشده؛ اين را در آن زمان مسول وقت

مانيفسـت را  ٦١يعنـي در زمسـتان مـن و خيـري    ١٩٧٦و اوايـل سـال   ١٩٧٥اواخـر سـال   . مشغول بوديم
ارزشـي در  دولتي به اطالعـات کـم  داد که مسوالن نشان مي" ارتش کردي تاسيس شده"اينکه . نوشتيم

.اندمورد ما دست يافته
تدريج خودمان را به عنوان يک گـروه مسـتقل نشـان    بهADYODبعد از دوره , ١٩٧٦در سال 

ظاهرا من کامال تحت کنترل آنها قرار دارم . شودوارد عمل مي٧٦عنوان ناظر در سال پيلوت به. داديم
کـرد و در اينجـا از مـزدوران کـرد و     دولت مداخله مـي . کنمميو کامال در مسير دلخواه آنها حرکت

ها نفوذي نيستند بلکه مـن خـودم بـه    عجيب اين است که اين. کردندجاسوسان گوناگوني استفاده مي
ايـن مـدل   ". راحتـي کـار کنيـد   توانيد بهمي"گفتم به آنها مي". بياييد با هم حرکت کنيم"گويم آنها مي

هـا و روابـط در واقـع جنبـه سياسـي      برخـورد مـن نسـبت بـه کانـال     . سـازماندهي متفاوتي است در امر 
بـا اينکـه از بزرگـي    . در اصل در حال تشکيل هسته اصلي حرکتي ضد دولتي هستم. يي داشتبرجسته

گويم که راحت حرکت کنيد يعني اينکـه مـا آنقـدر هـم کـه      خطر واقفم اما وقتي به اين اشخاص مي
.يا اينکه با اين رفتار و افکار توجه آنها را منحرف کنيمگوييم خطرساز نيستيممي

اين كتاب به فارسي . نوشته شد" راه انقالب كردستان"مانيفست حزب كارگران كردستان كه تحت عنوان ٦٠
.برگردانده شده است

١٩٨٢محمد خيري دورموش از رفقاي نزديک اوجاالن در اعتصاب غذايي شصت و چهار روزه در سال ٦١
.از دست دادچيچك و عاكف ييلماز جان خويش را همراه با كمال پير، علي
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. ها و راهکارهاي غير مستقيم کاري از پيش نبردنـد راه. دستگير کنند٧٦خواستند مرا در سال مي
هزينـه  ! داداش«: گفتمي. پيلوت خيلي خطرناک بود و خيلي پولدار. شويماندك اندك خطرساز مي

افيست که ما فقط اين عمليات را امجام دهيم، پولش مهم نيست من پيدا کنم، کگروه شما را تامين مي
داداش اگر بگويي خودت را از ساختمان چهـار طبقـه پـايين بينـداز مـن حـود را       «: گفتمي. »کنممي

مـن  «: روزي آمد گفت. انداخت چون شهامت آن را داشتالبته خودش را واقعا مي".خواهم انداخت
خواسـت  مـي . دادخودش را خيلي بزرگ و قوي نشـان مـي  » .را زدم و کشتمدر سر راهم دوسه پليس 

معلوم بود که دستورات الزم . بگويد که من يك مليتان واقعي بوده و براي انجام هر ماموريتي حاضرم
يي درخشـان  وعده آينده. نمودبسيار ولخرجي و بيش از حد خودنمايي مي. را قبال از پليس گرفته بود

حـاال زمـان انجـام    , نـه "گفتم اما من مي. خواست که از اين وضعيت استفاده کندپير ميکمال. دادمي
خواسـتند هـر   مي. کار کرديم٧٧خالصه ما تقريبا مدت يک و نيم سال تا اواخر سال ." عمليات نيست

مـا  ٧٦بوديم در سـال  هاي ترک مياگر مثل چپ. چه زودتر ما را تحريک کرده و مرتکب خطا کنند
.کردندفه ميرا خ

شـود  وقتي همه امور به من سپرده مي. مقاومت بزرگي از خود نشان داديم. ايستار بزرگي داشتيم
سوي نابودي بکشاند اما من در برابر او خواست ما را بهمي] پيلوت[او . دهمکارهاي الزمه را انجام مي

نتـايج آن را  . تاکتيـک جـالبي بـود   . تمپـذيرف البته چيزهايي را که براي ما مفيـد بـود از او مـي   . ايستادم
يـي چـرب   خواست ما را لقمـه کرديم اما در اصل او بود که ميما در واقع از دشمن تغذيه مي. بينيدمي

.اما باز هم زندگي متعادلي داشتيم. کردنمايد و براي اين کار بسيار حساب شده عمل مي
نـابود کـرده و   , ا را شکسـت داده اين بود کـه مـ  ] فاطمه[هدف اصلي آن زن . شکست نخورديم

ايـن  . او فرمانده لشکر بـود . بود٦٢در گروه ماهر و يارانش شخصي به نام سرهنگ الياس آيدين. بکشد
فکر کنم کسـي کـه مـاهر و    . از اعضاي تشکيالت جنگ ويژه بود. ها هستندقبيل فرماندهان از بهترين

برخـي از راهکارهـاي تحريکـي در کشـاندن     .يارانش را وادار به انجام عمليات کرد اين سرهنگ بود
همين سياست را خواستند بر روي ما نيز اجـرا  . کنندگروه و سازمان به عمليات، نقش اساسي بازي مي

اما چون شـيوه کـاري مـن بسـيار     . واقعا فعال بود. کشيدپيلوت هر روز نقشه يک عمليات را مي. کنند
در مورد زني که عضـو گـروه بـود    . بل شکست هستيممتفاوت بود از اين رو مشخص شد که ما غير قا

حتي احتمال اينکه با دولـت مسـتقيما   . توان گفت که احتمال داشت او هم براي دولت کار کندنيز مي
. يکي از عوامل اصلي که باعث شد ما از آنکارا خـارج شـويم او بـود   . در رابطه باشد نيز وجود داشت

مـا  . داديـم و يـا اينکـه محکـوم بـه نـابودي بـوديم       ات انجـام مـي  دو راه بيشتر نداشتيم يا بايسـتي عمليـ  

اين شخص بعدها در شهر االزغ . يکي از فرماندهان ترک که در قتل ماهر چايان و رفقايش دست داشت٦٢
.کشته شد
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شـدت حملـه   از دو طـرف دولـت بـه   . شديمخواستيم عمليات انجام دهيم بنابراين بايستي غرق مينمي
.کردمي

دولت از دو جهت ما را در تنگنا و تعقيب قرار . چطور شد که وارد رابطه شدم؟ طرز عجيبي بود
خواستيم به نحوي ما که مي. لحاظ مادي و در طرف ديگر، از لحاظ عاطفياز يک طرف از. داده بود

هر دو هم همزمان در . خودمان را از معرکه رها سازيم دولت از طريق اين دو کانال مانع خروج ما شد
.شوندوارد عمل مي٧٦سال 

مان بسيار در آن ز. اندشوند و بدون شک از طرف دولت ماموريت يافتههمزمان دست به کار مي
هـر  . خريدمان غذا مينه تنها مرا بلکه همه اعضاي گروه را به رستوران برده و براي. کردپول خرج مي

" اغـور ممجـو  "» .داداش مرا هم به رستوران ببر و براي من هم شيريني بخر«: گفتآمد ميکس که مي
اداره ] فاطمه[يي که توسط زن اما جبهه. منظور او اين بود» .کندآپو را تغذيه ميMIT«: گفتهم مي

خواست ما را هدف قرار دهد؟هايي ميشد، با چه نقشهمي
جبهه پيلوت، ماموريت نظامي اين عمليـات را  . اين جبهه داراي بخش اجتماعي و سياست است

آيا امکان داشت که نقاط ضعف من در مورد زن و پول را تشـخيص داده باشـند؟   . گرفتبر عهده مي
: گفـت پيلـوت مـي  . کارگيري زن و پول مرا به دام بيندازنـد توانند با بهنقاط ضعف باشم مياگر داراي

فکر کنم به افکار وگرايشات ما پـي  . کرد که وارد کار شودزن هم بسيار اصرار مي» .تو فقط امر کن«
کـه مـا   خواسـت بفهمـد   حتي مي. يعني دو سال ما را تعقيب کرد١٩٧٦تا سال ١٩٧٤از سال . برده بود

گرايي هستيم؛ چپ کرد و يا چپ ترک؟ بعد از اينکه تصميم گرفت به گـروه مـا   چگونه جريان چپ
در واقع، دولتـي  ] فاطمه[او . اين واضح و آشکار است. گيري رهبري گروه بوددستبپيوندد هدفش به

!با حساب و کتاب بود
شخصيتش هم براي اين . شتهم از لحاظ ايدئولوژيک و هم از لحاظ سياسي آمادگي الزم را دا

» خواهي در کجا منزل بگيري؟مي«: گفتپيلوت مي. کار حاضر بود و پول کافي هم در اختيار داشت
کـرد و بعـد   رفـت منزلـي کرايـه و اسـباب کشـي مـي      مـي , آنکه من خانه را ببينمبدون اطالع من و بي

کـافي اسـت کـه فقـط     «: گفـت مي» .ها را به آنجا بردمدر جايي منزل کرايه کردم و اسباب«: گفتمي
» .بخواهي

مـان را برگـزار   تـرين جلسـات  در منزل اين مرد يکـي از گسـترده  ) ٧٧اول ژانويه (١٩٧٧در سال 
ايـن  . موضوع بحث اين جلسه زمينه و پايگاه ايجادشـده در کردسـتان و ديگـر مشـکالت بـود     . کرديم

از گذاشته بوديم و علـت آن هـم ايـن    درب بخاري را ب. مباحث در سطح بسيار خوبي صورت گرفتند
گفتـيم کـه   مـي . بود که اگر پليس بيايد بتوانيم اوراق و اسناد سازمان را به آتش انداخته و از بين ببريم

با اينکه دشمن از اين کار مطلع است » .گيريمما عيد سال نو را جشن مي«گوييم که اگر پليس بيايد مي
بعـدها دشـمن در گزارشـات    . کنيمين به اندازه الزم استفاده ميبراي هم. اما دستگيري ما مطرح نيست
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رتبـه جنـگ   يکـي از فرمانـدهان عـالي   » .اشتباه کرديم١٩٧٨ما در سال «: محرمانه خود چنين گفته بود
بـاال کـه   ايـن فرمانـده رده  » .ايـم دچار خطـا شـده  PKKما هميشه در برخورد با «: گفتويژه چنين مي

. بعدها رييس سازمان اطالعات شدبود" اسماعيل سلن"اسمش 
البتـه ايـن   . کردنـد هاي غلط با آن مقابله ميها و سياستبا راهکار،PKKاز همان ابتداي ظهور 

در . شد بلکه ناشي از ديدگاه و درک ما از زندگي بودخود حاصل نمينتايج به همين راحتي و خود به
لحظـه بـه لحظـه مـا را تحـت کنتـرل       . کردنـد يزدن نابود مـ غير اين صورت، ما را در يک چشم برهم

هـاي کـردي هـيچ قيـامي     ها و عصـيان در تاريخ قيام. هزار سال است که اين داستان ادامه دارد. داشتند
.بيش از سه ماه دوام نياورده است

, مـان، کمـال پيـر   امـا يکـي از بهتـرين رفقـاي    » عمليـات انجـام دهـيم   «: گفتپيلوت با اصرار مي
تـا آن  , تازه. هاي پيشنهادي او پول زيادي در آن بودچند تا از عمليات. از ميان برداريمگفت او را مي

من مخالف اين بودم که براي گيرآوردن پول عمليات انجام . بودن او پي نبرده بوديمموقع، به جاسوس
تـو  ! آپـو «: گفـت مـي . نمـود ها را براي چند نفر از رفقاي ديگر نيز ارايه مـي حتي اين پيشنهادات. دهيم

خواست زنـدگي  ظاهرا طراح عمليات بود اما از طرفي مي!" تو جان و روح مايي! براي ما خيلي الزمي
با من در مـورد سـناريوي   » طور زندگي کني؟خواهي چهبعد ميتو از اين به«: گفتمي. مرا تنظيم کند

... يخچـال و  ! اسـت طـال الزم  , زنـدگي در آنکـارا چنـين اسـت    «: گفـت مي. ازدواج خيلي بحث کرد
در انجـام  . خواسـت نقـش فعـالي در ايـن سـناريو ايفـا کنـد       مي. آن هم يک سناريو بود. »بايستي باشد

دادم اما بعـدها  من اين رفتار را از خود نشان مي. هايش به خود اعتماد کامل داشتوظايف و ماموريت
تازگي به اين مسـايل  بهTC. اشتمحتي حواس او را هم تحت کنترل د. اين کار را آگاهانه انجام دادم

خواستيم انجام دهيم، اين بود کـه در  کاري که ظاهرا مي. ديگر کار از کار گذشته. آگاهي يافته است
.يي منتشر ساخته و اينکه مرکز انتشاراتي راه بيندازيمنشريه. آنکارا مانده و به کار گروهي بپردازيم

او همـه  ! خواهد؟ دولت غير از اين چه مي. ا پيوستهاز طريق رابطه خصوصي به م] فاطمه[آن زن 
هم از ٦٣حتي منظور اوغور مومجو! بينيمخود را کامال تحت کنترل دولت مي. دهدچيز را گزارش مي

تغذيـه  MITآيـا آپـو از طـرف    «: گويـد اوغـور مومجـو مـي   . اين مسـايل اسـت  " بعضي چيزها"گفتن 
. توانستيم امنيت خود را تضمين نماييم. تامين کرديمMITگونه احتياجات خود را از ما اين» !شد؟مي

. مان را تشکيل داديـم ترين جلساتترين و حساسدر منازل آنها مهم. از پول آن استفاده الزم را برديم
هاي ارتبـاطي را چنـين   بعضي از کانال. کار برديمتا حدودي هم قدرت فکري و انتلکتئولي خود را به

خـود،  MITپس از تحقيقاتي مدعي شد كـه سـازمان   . نگار ترك كه گرايشي كماليستي داشتروزنامه٦٣
صورت كتابي چاپ شود، سبب اختالف بزرگي اين اظهاراتش كه قرار بود به . اوجاالن را آزاد نگه داشته است

.گذاري شده و كشته شدهاي دولتي تركيه شده و در فرجام آن اتوموبيلش بمبدر دستگاه
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اين کار را نه از روي تحريک و خشم و نه بسان بعضـي  . رع وقت از آن دور شديمکار برده و در اسبه
توان در اينجا گرفت اين اسـت کـه قبـل از    يي که مينتيجه. انجام داديم" بکشيم"گفتند از رفقا که مي

. اين بسـيار مهـم اسـت   . کار بگيرياينکه جاسوس را بکشي بايستي به اين فکر کني که چگونه او را به
.يي نيست که هر کس از عهده آن برآيدبته کار راحت وسادهال

علت اينکه من ايـن را  . در کردستان کليه روابط تا حدودي چنين وضعيتي دارند, در حال حاضر
اين سناريوي يک فـيلم نيسـت،   . دهندگويم اين است که در روابط ما مسايلي از اين قبيل روي ميمي

رابطه خصوصي، سوسياليسـم و  , که در آن، احساس وجود داردبلکه واقعيت و تجارب زندگي است 
. تر از ديگـران انجـام دادم  اما غير از اين کارها من کاري متفاوت. خالصه در آن همه چيز وجود دارد

خـاطر  بـه «: گفـت مي" پيلوت"ها طراح عمليات. دادندگذاشتم بهترين رفقايم عمليات انجام مياگر مي
خواسـت از همـه   چنان بود کـه مـي  ) فاطمه(ديگري » .از خلباني اخراج کردنداينکه من کرد بودم مرا

. سياسي و حتي انتلکتوئل و همچنين زنانگي خود را بر مـا تحميـل کنـد   , اجتماعي, جوانب؛ اقتصادي
بنابراين منظور مـن  . دست گيردهاي گروه را بهطور حتم يکي از آنها کنترل زمام کارهايعني بايستي به

, بينـيم کـه فرهنـگ مــزدوري   اگـر ايـن را تعمــيم دهـيم مـي    . همـين کشـمکش و دعواسـت   از جنـگ  
هـا بـر   اين سياسـت ! سازي خلق و خفقان چگونه در کردستان ترويج يافته استگري، وابستهجاسوسي

.شدروي گروه ما پياده مي
يل هاي کردي را هم به مشتي جاسـوس تبـد  گروه. هاي چپ ترک را وابسته و تهي کردندگروه
. در اينجا من بودم که بسيار متمايز حرکت کردم. خواستند ما را هم بدين صورت درآورندکرده و مي

بزرگي و موفقيت خود را مديون اين تاکتيک و شيوه حرکتي . در بردميعني من بودم که جان سالم به
ها را اداره کـرده و در ايـن   توانم همه آنبا مرد ارتباط دارم، مي, امبا زن رابطه برقرار نموده. خود هستم

٢٤گذارنـد  اگر کاري به کـار کسـي نداشـته باشـم حتـي نمـي      , حاال. دست بياورمکار هم موفقيت به
ارزش تحقيق و بررسي دارد که چگونـه توانسـتم مـدت    . ساعت هم يک دختر با يک پسر سالم بماند

برخوردي بـا او داشـته و بـه او    چنان. خواهداين کار مهارت مي. چنين سپري کنمزمان دو سال را اين
».ما او را گرفتيم, بسيار خوب«: گويددهم که در نهايت چنين ميچيزهايي مي

توانـد  پندارد که مـي طور ميحتي يک کودک اين. العاده من استهاي فوقاين يکي از ويژگي
رض کنـيم تـو حـق    فـ ! بسيار خوب. پذيري من استاين بيانگر انعطاف. کار گيردمرا کنترل کرده و به

در اينجا چـه  . کار بگيري اما من حق دارم بر اساس سليقه و شيوه خاص خود حرکت کنمداري مرا به
از سـوي ديگـر،   . تجـارب و طـرز کـارکردنم مطـرح اسـت     , شود؟ البته اهدافکار گرفته ميکسي به

.اهداف و تجارب ديگري نيز مشخص هستند
ازهم پاشـيده و از بـين   PKK«: ها گفتندبعضي. ندپيدا شدPKKخرابکارهاي زيادي در درون 

, کار بگيرندخواهند مرا براي منافع خود بههنوز هم کساني هستند که مي. اما آنها کور خواندند» .رفت
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ايـن کـار را   . خواهنـد از مـن اسـتفاده ابـزاري نماينـد     هم در درون سازمان و هم در بيرون آن همه مـي 
نتيجه؛ طبـق آخـرين تحلـيالت، از    . انجام دهند... ميميت و برادري وخواهند تحت نام دوستي و صمي

مـرد  فشار زياد روانـي قـرار گرفتـه و در روابـط زن    ÷ شايد ما تحت. اين رابطه نتايج جالبي کسب شد
شـود و اينکـه تحمـل و    يي ديده نمـي شاهد رفتارها و حرکاتي بوديم که در هيچ کجا و در هيچ رابطه

اديم، ولي در نهايت توانستيم در کردسـتان روابطـي را بيـافرينيم کـه مفيـد واقـع       خرج دصبر زيادي به
توان راه نجـات ديگـري   آيا مي. کرديميي را پشت سر نهاديم که بايستي از آن گذار ميمرحله. شوند

را براي کرد انديشيد؟
طور ن گروه را بهيعني غير از اين راه امکان نداشت که بتوا. چنين چيزي امکان ندارد, به نظر من

توان گفت از اين لحاظ مي. در اين باره، مدارک و شواهد وجود دارند. سالم از آنکارا خارج ساخت
تنها در تاريخ هفتادساله جمهـوري بلکـه   اولين بار است که نه. که دو مرتبه پيروزي ازآن ما شده است

يابـد بلکـه   تنها گروه رهـايي مـي  نه. شوددر طول تاريخ عثماني و حتي سلجوقي اين بازي بازگونه مي
از . برد که اين نيز موارد چنـدان آسـاني نيسـت   در ميرنج و رهبري زحمتکشان جامعه نيز جان سالم به
يعني روابط و برخوردهايي که باعث نـابودي آزادي  . حيث آزادي زن نيز، رهايي بزرگي مطرح است

.شوندبرد پشت سر نهاده ميبه پرتگاه ميزن و منحرف سازي روابط زن و مرد شده و زن و مرد را
مـن  . آن زمـان در آنکـارا بـوديم   . اولين سند کتبي جنـبش را نوشـتيم  ١٩٧٥،٧٦در زمستان سال 

اگر بدان دسترسـي يابيـد،   . مانيفست اول ما بود. نوشتزدم و محمد خيري دورموش هم ميحرف مي
مـان در سـال   تـدريج گـروه  بـه . انجام داديمدر واقع، چنين آغازي . خواهيد ديد که چقدر وسيع است

هاي بسيار وسيعي صورت بحث١٩٧٧در جلسه يکم ژانويه . به سوي کردستان حرکت کرد٧٧،١٩٧٦
سـال بسـيار   ١٩٧٧دانيد سال که ميهمانطوري. ها فعاليتي شفافيت پيدا کردندگرفت و بعضي از حوزه
, درسيم, قارس, ، به مدت دو ماه در شهرهاي آگريدر اين سال. باشدمان ميمهمي براي تاريخ مبارزه

اورفا و عنتاب به ديدار پرداخته و بعد از اين سفرم به کردستان به اين نتيجه رسيدم که , دياربکر, االزغ
دشمن هم مـا را تحـت تعقيـب داشـت و     , در آن زمان." اگر مرگ هم در ميان باشد اصالً مهم نيست"

.ن تعقيب بودقتل حقي قرار يکي از نتايج اي

درسيم
. وقتي به شهر درسيم رسيدم احساس و هيجان عجيبي به من دست داد, در طي سفرم به کردستان

گفـتم کـه   بـه خـودم مـي   " اند؟ها به چنين وضعيتي دچار شدهچرا اين انسان"بعدها از خود پرسيدم که 
پسـران و دختـران ايـن    ". زندگريداشتني را به همين سادگي رها کرده و از آن مياين سرزمين دوست"

.اما بسيار پست شده و به زشتي گراييدند. برندسر ميديار تا حدودي در فضايي رمانتيک به
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تواند برخيزد؟ ايـن سـواالتي   منزلت گشته و ميتعريف انسان درسيمي چيست؟ چگونه انسان بي
رخي از خصوصـيات انسـان   ب. نمودخيلي توجه مرا به خود جلب مي. کردبودند که به ذهنم خطور مي

از طرفي ديگر، فرهنگ مضر نظـام نيـز بـدان    . هاست در آنجا رايج استدرسيمي وجود دارند که قرن
.شودتزريق مي

!فاجعه] جواب؛[درسيم چيست؟ کيست؟ 
. بايستي با اين سرزمين چگونه برخورد کرد؟ سرزميني که تا ديروز تاريخي زنده و پربار داشـت 

دهنـد،  مـي !" نـه "آنهـايي کـه جـواب   . هـا شـباهت ندارنـد   برند به امروزيسر ميز بهآنهايي که در ديرو
. که اين دروغگويان ديده نشوند درسـيم شـناخته نخواهـد شـد    در صورتي. دروغگويان بزرگي هستند

.مبارزان و جنگجويان نبايد احساساتي بوده و تسليم احساسات خود شوند
جلسه ٦٤در يکم آوريل درقره قُچان. صورت گرفت١٩٧٧سفرم به کردستان در ماه آوريل سال 

راهنمـاي  . يي سه طبقه تشکيل داديمجلسات درسيم را در دامنه کوه در زيرزمين خانه. برگزار نموديم
دوسـه بـار بـه منطقـه     . شـهيد شـد  ١٩٧٧ــ ٧٨بود که زمسـتان  " حسين قُش"ما در آن زمان فردي به نام 

بدشـگون هـم   ٦٧در آن زمـان، بـه کـامر اوزکـان    . رفتـيم ٦٦يو در آنجا هـم بـه قوطـو درسـ    ٦٥حيدران
احتمال داشت که توسـط دولـت درآنجـا سـکونت     . جاسوس بود, هم زدکارها را به. ماموريت داديم

کـه او هـم در آنکـارا    ٦٨شخص ديگري بود به اسم سـيفي چنگيـز  . انسان خيلي ماهري بود. يافته باشد
بست رسـاند  هاي گرياليي در درسيم را به بنمورد فعاليتهاي ما دربرنامه و نقشه. چنين نقشي داشت

خواسـتيم دربـاره   . به منزل او در منطقه حيدران رفتيم و برنامه حـزب را نوشـتيم  . و هم به خود گره زد
تدريج تدارکات الزم مباحثي انجام داده و به" هاي گرياليي زدتوان دست به فعاليتچگونه مي"اينكه 

.چون او بود که ابراهيم کايپاک کايا و يارانش را لو داد. او خيلي خطرناک بودولي. را انجام دهيم
آيتکـين  . رفتـه بـوديم  " آيتکـين "بـه منـزل   . در شهر االزغ تشکيل جلسه داديم١٩٧٨در بهار سال 

غيـر ازآن  . يـادش گرامـي  , رفيق خيلي ارجمندي بود و منزل خود را کامال در اختيار ما قرار داده بـود 
هـاي مختلفـي   در االزغ کميته. يي درآنجا بوديمچند هفته. خانه ديگري داشتيم که دو طبقه بود, خانه

عنوان يک حزب اعالم کنيم يا در آن زمان موضوع بحث ما اين بود که خودمان را به. تنظيم شده بود

يکي از نواحي االزغ٦٤
.هاستجزو مناطقي که مابين درسيم ـ وارتو قرار داشته و در عين حال، نام يکي از عشيره٦٥

يکي از مناطق درسيم٦٦
اين خائن بعدها . توسط رفقا کشته شد١٩٩٣کاراني که از حزب جدا شده و در سال تصفيهيکي از اولين٦٧

.کندهمراه با گروه تکوشين حزبي را تاسيس مي
رييس گروهک اخاللگر تکوشين٦٨
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بـه  . شـديم وارد مرحلـه جديـدي مـي   . سال بسيار مهمـي بـود  ١٩٧٨سال . عنوان يک سازمان جوانانبه
.حزب را اعالم کرديم٧٨در نوامبر سال . دياربکر رفته و از آنجا به آنکارا سفر کرديم

مانديم توسـط پلـيس   آپارتماني که من و شاهين در آن مي. دستگير شد" شاهين", ١٩٧٩در سال 
چـون مـا فهميـديم کـه شـاهين      . اين محاصره باعث شد که ما زود از خواب بيدار شويم. محاصره شد

بنابراين تصميم گرفتيم به خارج برويم يعني اگر شـاهين  . فکر کنم بيستم آوريل بود. م شده استتسلي
فکر کـنم دسـتگيري شـاهين توسـط شـعبه امنيتـي       . شد فکر خروج از مرز در سرمان نبوددستگير نمي

و شـاهين يـا خيلـي انسـان لمـپن     . االزغ بدون اطالع شعبه مرکزي آنکارا و زودتر از موعـد مقـرر بـود   
دسـت بگيـرد بسـيار تـالش     او براي اينکه زمام امور را به. طلبي بود يا اينکه با دشمن در ارتباط بودجاه
کـامر  "درست مثـل  . دانسترفت که بعد از من خود را رييس سازمان ميحتي آنقدر جلو مي. کردمي

٦٩سـمير . رف کنـد را تصPKKخواست از درون کامر هم احتماال از آن افرادي بود که مي. "اوزکان

. کـه يـک زن بودــ روي داد   ــ " قيمـت "وقتي به درسيم رفتـيم واقعـه   . کردهم چنين هدفي را دنبال مي
عجيـب  . اعضا و فعالين تشکيالت را وابسته به خـود کـرده بـود   . خانواده قيمت با دولت در ارتباط بود

هاي جنـگ  اکيپ. کردار ميشده و آگاهانه کحساب. نفر از رفقايش را داوطلب کرده بود٢٦, اينکه
قيمـت هـم در مرکـز شـهر و     . کـرد کـامر در کوهسـتان کـار مـي    . کردندويژه کامال هماهنگ کار مي

فاطمـه هـم کـه قـبال در     . سمير هم وارد عمل شـد . نموداحتماال شاهين هم در ميان ما انجام وظيفه مي
ما را با رفتارها و اعمال ظاهري . يعني از هر چهار طرف در محاصره بوديم. آنکارا وارد عمل شده بود

چنان . ها متالشي نمايندها و روشتوانند ما را با اين تاکتيککردند ميآنها فکر مي. گرفتنددر نظر مي
. هـم پـا بگـذاريم   ١٩٧٨حتـي  ١٩٨٠کردند ما به سـال  کردند که فکر نمينفس حرکت ميبا اعتماد به

تـوان در حرکـات و   اين را مي. در آن زمان اين بودهدف و سياست اصلي دولت و سازمان اطالعات
.رفتارهاي پيلوت مشاهده نمود

جنگي است که در آن واحد هم شاهد بهتـرين و هـم شـاهد بـدترين     . داستان متفاوتي است البته
خواسـت در سـطح وسـيع و نيرومنـدي در     مـي ) فاطمـه (در درسيم هم آن زن . فاکتور و عنصر هستيم
امـا مهـم ايـن    . دانستم که بيش از اين پيشرفت خواهد کـرد مي. ه چنين هم شدکارها مشارکت کند ک

از همـه  . رفيق فواد از رفقـاي درسـيمي ماسـت   . است که ما هم شيوه و سبک خاص خودمان را داريم
خـواهيم  نمـي . از اين به بعـد بـر شماسـت کـه بـه درک آن بپردازيـد      . لحاظ خودمان را معرفي کرديم

.ن را در هم بريزيم اما بايستي نسبت به واقعيت نيز احترام قايل شدتاخياالت و آرزوهاي
در مـورد درسـيم نشـان داديـم کـه      . هـا و اهـدافي داريـم   خواسته, هر يک از ما آرزوهايي داريم

آن آرزوها و خواسته هايي کـه بـا   , کجاست آن عشق و عالقه. سازندراحتي ما را وابسته ميچگونه به

PKKيکي از اخاللگران درون ٦٩
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نگاه کنيد با چه هـوس و عطشـي   . واقعا هم معناي ديگري دارد! اک يکسان شدعام و جنايت با خقتل
تا چه حـد از خـود بيگانـه و منکـر تـاريخ و ريشـه       , شتابندارزش شخصي ميسوي يک زندگي کمبه

ها را درک نکند من چگونه او را انسان خـواهم خوانـد؛ او   بنابراين، کسي که اين! اندانساني خود شده
!رفترا خواهم پذي

آل عنـوان ايـده  من با تفکر درباره اين موارد توانستم به برداشتي از درسيم دست يـابم و آن را بـه  
حرکـت درآورد  تنها توانست درسيم را بـه آل و تحليل من از درسيم نهاين ايده. خودم در پيش گرفتم

عشـق و  , اسـت آل مـن  اين ايـده . بلکه موجب بروز تحوالت مهمي در سطح ترکيه و جهان شده است
اشکال تراشي کرده و بهانه , اش برآيدتوانست از عهدهاگر کس ديگري بود يقيناً نمي. عالقه من است

روش من در واقـع نـوعي   . شدآورد و متقاعب آن، در زير حاکميت قاطع دشمن له و لورده ميدر مي
در نظر بگيريد و تصـور کنيـد   ها راهمه اين. گيرمکار مياين مکانيسم را در همه جا به. مکانيسم است

.ها برآيمچگونه توانستم از عهده همه اين
. راحتـي از دسـت ندهيـد   شود به مسايل ژرف نگريسـته و زنـدگي را بـه   اين رويدادها موجب مي

اگـر شـما دل و جـرات داشـته و داراي     . همچنين اهميت و ارزش رفاقت با ما را درک خواهيـد کـرد  
وقت خواهيـد توانسـت در مبـارزه و    يد که مرگ ارزان ارزشي ندارد، آنوجدان بيداري باشيد و بپذير

ايـن نيـز باعـث    . شـود هـاي روزانـه ديـده مـي    اين موفقيت در کارها و فعاليت. عملکردتان موفق شويد
.ثبات در کار و تعهد و پايبندي هم همين است. آميز شويدگردد شما صاحب روشي موفقيتمي

در اتوبوس بوديم اما واقعاً جهان جلوي چشم . شديمکارا خارج ميوقتي حقي شهيد شد ما از آن
بعـد از  . راه بـود قبل از اين واقعه دلخراش اوضاع روبه. کرديمبايستي کاري مي. ما تيره و تار شده بود

از طريـق بذرافشـاني ايـدئولوژيک    , کردسـتان "سفر دوماهه به کردستان به اين نتايج دست يـافتم کـه   
يي از کردستان ما روييديم تاريخ ما هم مشخص خواهد د و بعد از اينکه در هر گوشهکاشته خواهد ش

٧٠همـراه حقـي و ديگـر رفقـا در عنتـاب     خصوصا بعد از اينکه به. من به خود اعتماد کامل داشتم". شد

که در اين جلسه قريب به هشتاد نفر شرکت کـرده بودندــ دريـافتيم کـه ايـن      يي برگزار کرديم ـ جلسه
هنوز دوسه روز از اتمام جلسه نگذشته بـود کـه خبـر شـهادت     . به بستري محکم دست يافته استکار

.در اين حادثه فقط يک نفر جان سالم بدر برد. مان رسيددستحقي به
ناميدنـد و بـه اصـطالح    هـا مـي  ٧١بخشـي آنهايي که ايـن جنايـت را مرتکـب شـدند خـود را پـنج      

يکـي بـه اسـم عالالـدين بـود مـن او را       . به اين مساله نداشـتند در حاليکه هيچ ربطي . کردستاني بودند
چکمه به پا کرده . روزي به آنکارا آمد. خيلي آدم لمپني بود. شناختم و قبال از او بحث کرده بودممي

نام يکي از شهرهاي شمال کردستان٧٠
نام ديگر حزب ستاره سرخ٧١
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توانسـت تـوده مـردم را سـازماندهي     نمـي . مثل اينکه تازه از کوه آمده بود. و کت بزرگي پوشيده بود
ريـزي  هـاي سـرقت طـرح   نقشـه . دوستان و رفقـا هـم آنجـا بودنـد    . وم سياسي آمدبه دانشکده عل. کند
انجمن آموزشـي عـالي جوانـان انقالبـي را     " دانشگاه تکنيک خاورميانه"خواست در گويا مي. کردمي

هـاي ماجراجويانـه و خرابکارانـه انجـام داده و     در صدد بود اين کار را از طريـق فعاليـت  . تشکيل دهد
کارهـايش هـيچ ربطـي بـه     . جـور ماجراهـا بـود   يعني سر و کارش با اين. هم جمع کندجوانان را گرد

" بخشيپنج"خود را . باره عوض شد و يک کردستاني دوآتشه از آب درآمدبه يک. کردستان نداشت
. کـرد داراي شخصيتي پست و ولگرد بـود و دزدي مـي  ]. به نظر او کردستان پنج بخش بود[خواند مي

بـه اصـطالح، ايـن منبـع درآمـد      . پرداخـت ها مياب و در جاهاي ديگر به سرقت بانکهر روز در عنت
با اينکه چنين شخصيتي داشت امـا بـا   . رفت و رفيق حقي را ترور کرد. مبدايي بودآدم بي! حزبش بود

واقعـا .خواهنـد دانست که او را ميمي. گرايي ابتدايي نيز رابطه داشتبا ملي. دشمن هم در ارتباط بود
حقـي کارنامـه   . تر شده بوداما راه ما بيش از پيش روشن. هم شهادت حقي تاثير عميقي بر ما گذاشت

.کرديمسوي هدف حرکت ميسرعت بهبه. فعاليتي درخشاني داشت

"دهيمتشکيل حزب مي"
به. يي جديد قرار داشتيمدر آغاز مرحله, در عين حال. به پايان يکي از مراحل مهم رسيده بوديم

.وقوع پيوستخواستيم گامي تاريخي برداريم که اين جنايت و توطئه بهمي. خودمان اعتقاد داشتيم
البتـه ايـن   » .همگي برويم و بـا پلـيس بـه شـدت درگيـر شـويم      «: گفتآيد کمال پير مييادم مي

. مبعدها دريافتيم که اين تصميم اشتباه اسـت و از آن اجتنـاب کـردي   . برخورد برخوردي احساسي بود
در واقع، هدف ايـن بـود کـه ايـن     . کرديعني اين واقعه هم نيز موجوديت حزب را درگير خشونت مي

واقعا تعهد به آرمان شهدا کار راحتي . اما ما چنين نکرديم. غم و اندوه را با خون و خشونت رفع کنيم
داديم ايستي انجام ميکاري که ب. خواستند اراده ما را متزلزل ساخته و مانع پيشرفت ما شوندمي. نيست

.داديممان ادامه ميبايستي به راه. معلوم بود
اين کودتا را شخصي بـه اسـم نامـک    . حتي کودتاي سوم ژوئن هم، بعد از اين حادثه مطرح شد

در آن هنگـام دشـمن،   . بـردن مـا بـود   هدف اصلي ايـن کودتـا از بـين   . کردرهبري مي٧٢کمال ارسون
رو، با انجام چندين قتل و دسـتگيري و در  از اين. ما دريافت کرده بوداطالعاتي مبني بر خطرسازبودن

وابسـته بـه   ٧٣کودتاي ارسون. صورت لزوم با سازماندهي يک کودتا درصدد بود ما را از پاي درآورد

.نقش مهمي در جنگ ويژه عليه خلق كرد ايفا نمود١٩٩٣بس وران آتشژنرالي كه پس از د٧٢
PKKباالي ارتش ترکيه که بسياري عمليات کنتراگرياليي را عليه و از فرماندهان ردهJITEMموسس ٧٣

.طي جنگي داخلي کشته شد١٩٩٣اين شخص در سال . سازماندهي نمود
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هـاي کنتراگرياليـي اسـتفاده    يـي بـود و از تاکتيـک   کودتاي بسيار فاشيستانه, اين کودتا. بود٧٤تُرکش
ز اينکه وارد جزييات اين مسايل شوم چگونگي شهادت حقي و مدت زمان قبـل از ايـن   قبل ا. کردمي

.جنايت را کمي توضيح خواهم داد
دوست بـوده و از اقشـار   ـ طالباني شهيد شده بودند ميهنهاي بارزانيهمه آنهايي که در درگيري

آغـايي و  , گ خـانواده خـاطر منـافع تنـ   ها بهکليه جنگ و جدال اين. شدندمحروم جامعه محسوب مي
نسبت به همه چيز بـر اسـاس منطـق فئـودالي برخـورد      . تحميل منافع عشيره بر ديگر اقشار جامعه است

نه قبال فعاليت و اقدامي در راستاي رهـايي ملـي و   . هيچ قرابتي به آزادي و رهايي ملي ندارند. کنندمي
هـا و  چينـي مـدام بـا توطئـه   . يـي هسـتند  انـد و نـه امـروز داراي چنـين کارنامـه     دموكراتيک انجـام داده 

دوسـتي را در درون خـود خفـه کـرده و مـانع رشـد آن       ها هرگونه جريان و حرکـت مـيهن  خرابکاري
وقتـي  . باشدتاريخ کردستان از گذشته تاکنون چنين مي. کنندچهل سال است اين کار را مي. شوندمي

در , رفتم. اش در آنکارا دعوت کردمرا به خانه١٩٧٥ها در آنکارا در سال ما ظهور کرديم نماينده اين
طبقـاتي بـه درون   ] مبـارزه [ورود شـما بـا سـالح    «: به من گفت. کردندآنکارا خيلي خوب زندگي مي

شـما بـر بـاالي    «: در ادامه سخنانش گفت» .باشدترين موقعيت ميمثابه رسيدن به خطرناککردستان به
شـان پـي بـرده و    گرايـي من در آن هنگام به عقايد ملـي .هستيد٧٥سر کردستان بسان شمشير دموکلس

. خواندنـد ما هنوز قدمي بيش برنداشته بوديم که ما را شمشير دمـوکلس مـي  . بدان توجه زيادي نکردم
شده بود و حتي حاضر بودند واقعا بسيار حساب. ها بعد اين جنگ، واقعيت آنها را اثبات کردالبته سال

.مرگ هم که شده به رخ ديگران بکشند يا آن را به قتل برسانندرهبري خودشان را به قيمت 

١٩٦١مـايس  ٢٧االي ارتش ترکيه که در کودتاي بو يکي از فرماندهان ردهMHPرهبر سابق حزب ٧٤
همچنين در ترکيه چند بار . او جزو اعضاي کنتراگريال بوده که چند سال در امريکا آموزش ديد. جاي گرفت

سر برد که هايي را در زندان بهترکش سال. سپتامبر دستگير شد١٢نماينده مجلس و وزير شد اما در کودتاي 
يک بار ١٩٩١او در سال ". ما زنداني هستيم، اما فکر ما بر سر قدرت است: "هوري بوددر آنجا داراي گفته مش

.کشته شد١٩٩٤نيسان ٥ديگر نماينده مجلس شد و در 

دموكلس همدم شاه . شمشير دموكلس به سبب داستانش در تاريخ ثبت شده است. يك تهديد مستمر٧٥
اين افسانه آمده كه دموكلس خوشـبختي حكمـدار را   در . مستبد ديونيسوس در شهر سيراكوزاي سيسيل بود

نشاند كه تنها ديوسينوس وي را به يك ضيافت باشكوه دعوت كرده و زير شمشيري مي. نمودبسيار مبالغه مي
بدينگونه حكمران مستبد تقدير كسي را كـه اقتـدار در دسـتش اسـت بـه      . با يك نخ به سقف آويزان است

داشتن يك در قاموس سياسي امروزين براي بيان در دست نگه. نمايدميوضعيت دموكلس در آن دم تشبيه 
.رودكار ميصورت تهديدي مستمر بهچيز به
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قتـل  نفـر را بـه  ١٩٧٥حـداقل  " ٧٦مـاردين "در , هـم ديـده شـد   KUKطوري کـه در مـورد   همان
اين ١٩٨٠تا سال . »گذاريم به ماردين راه يابندنمي«نسبت به ما هم، سوگند خورده بودند که . رساندند

چيـزي کـه در عمـل    . يعني موفق نشـدند , آن به بعد هم که معلوم استاز. سياست را به اجرا گذاشتند
شـکلي بسـيار   دوسـتي را بـه  مـيهن . گفتنـد ترکيه هم ميPDKفکر کنم به آنها . بودKUKديديم مي

.گرفتندکار ميمخرب و زشت به
را ٧٧نام درويـش سـعدو  شخصي به١٩٧٢در سال . به آنها ماموريتي داده بودMIT, در آن زمان

اين درويش سعدو » .تو برو و روابط ما را با ترکيه برقرار کن«دهند که دعوت کرده و به او دستور مي
. بـرد بعد از اينکه دو نفر را که اسم هر دوي آنها سعيد بود، به جـان هـم انـداخت، آنهـا را از بـين مـي      

MITبا مشـاوره اطالعـاتي   نمايندگي آنها را در ترکيه راه انداخته و فقط ] دفتر[يابد که ماموريت مي
چنـين چيـزي هـم عملـي     . در کردسـتان اسـت  MITدر واقع نماينـده  . در دياربکر رابطه برقرار نمايد

يي تاسيس کـرده بودنـد   مان روشن شدند و شاخهبراي١٩٧٥ها در سال اين فعاليت و سياست. شودمي
گفتنـد نظـام شـوروي يـک نظـام      مـي . ناميـديم هـا مـي  بخشـي که مـا آنهـا را پـنج   " ستاره سرخ" به اسم

اولـين  . کردنـد تغذيه مـي PDKبود و از CIA , MITاين سازمان در واقع، دنباله . امپرياليستي است
: نماينـدگي آنهـا در آن زمـان اعـالم کـرد     . رساندن حقي از طريق توطئـه بـود  عمليات آنها به شهادت

».گرفتيمPKKبدين ترتيب ما انتقام خود را از «
وقـوع پيوسـت کـه مـا هـيچ آمـادگي آن را نداشـتيم و بـراي مـا کـامال           زماني بـه شهادت حقي 

اين شهادت براي ما اين بود که هرچه بيشتر به اهداف و آرمـان او پايبنـد بـوده و    فايده. غيرمنتظره بود
. تر ادامه دهيممبارزه طبقاتي را مصمم

سـاني هسـتند کـه خـط مشـي      هـا ک هـا چـه کسـاني هسـتند؟ ايـن     بخشـي يا پنج" هاستاره سرخي"
در شهرهايي چـون عنتـاب و آدانـا کـه     . بودندPDKگرايي ابتدايي را در پيش گرفته و وابسته به ملي

PKKايـن  . بـراي مـا ارسـال کردنـد    » بياييد بحث کنـيم «کرد مستقر شدند و پيامي مبني بر فعاليت مي
هـا نشـان   درگيـري . ه دادنـد را هم به شکل يـک تصـادف جلـو   ) رساندن حقي قرارشهادتبه(جنايت 

گفتيم کـه در جلسـات   چرا؟ ما مي. اما ما آمادگي کامل را نداشتيم. داد که تصادفي در ميان نيستمي
.ها اتفاقي روي نخواهد دادبحث

در . شهري تاريخي که از مراکز مهم جنگ گرياليي محسوب مي گردديکي از شهرهاي شمال کردستان، ٧٦
پيامبرـ نقاش " ماني"محل تولد به روايتي . تقسيمات جنگي اين شهر و اطراف آن يک ايالت محسوب مي شود

.است
.شودکه بعد از مرگ بوجاک، رهبر حزب دموکرات کردستان ترکيه ميMITيکي از اعضاي ٧٧
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توانسـتيم يـاد و خـاطره    تنها در صورتي مـي . تحمل شهادت حقي براي ما سخت و دلخراش بود
در غيـر ايـن   . هاي خرابکارانـه و جاسوسـانه را خنثـي کنـيم    عاليتحقي را گرامي بداريم که اين نوع ف

هاي جاسوسي و خرابکـاري  ها با اين فعاليتهما. صورت امکان نداشت که گروه رشد و پيشرفت کند
ايـن کـار خيلـي بـه درازا کشـيد و در واقـع خيلـي هـم         . اسلحه هم نداشـتيم . دست و پنجه نرم کرديم

افـرادي بودنـد لمـپن کـه     . ها هيچ ربطي به رهـايي ملـي ندارنـد   که اينبعدها معلوم شد . خطرناک بود
چند تا از آنها را مجازات کرديم و بازماندگان آنها نيز بعدها معلوم . کردندمزدوري و خودفروشي مي

چون آمادگي نداشـتيم  , کردندشده کار ميخيلي حساب. گفتيمشد که واقعا همانگونه بوده که ما مي
ها گرفتيم اين بود كه دشمن را بهتر شناخته، با ايستادگي نتيجه مثبتي که از اين درگيري. تلفات داديم

گونه با جبران تلفات نسبت به و برخوردي جدي در برابر دشمن توانستيم گروه را به پيش برده و بدين
ابودي ما و افراد و گرايشاتي که هدف ن, تنها شکست نخورديم بلکه نيروهانه. مشي شهدا متعهد باشيم

البته هجوم ما همراه بـا ايـن   . پروراندند تشخيص داده و شناسايي نموديمگيري از ما را در سر ميانتقام
."زنيمهر کسي به ما ضربه وارد ساخت ما هم او را مي"نگرش نبود که 

؟ کردندها کي بوده و چه ميبخشياي دارند؟ پنجبينيخصوص دريافتيم که مثال چه نوع جهانبه
دريافتيم که آنها همان چيـزي هسـتند کـه ملـي گرايـان ابتـدايي بـراي        . به تحقيق و بازپرسي پرداختيم

گـرا  چـپ PKKشان عبارت بود از اينکه هدف. اندتراشي و ايجاد خطر بر سر راه ما ايجاد نمودهمانع
تحـول  KUKبعـدها تـا حـدودي بـه     . گرا هسـتيم بخشي چپگرا هستيم ولي ما پنجاست ما هم چپ

.يابدکمي بعد گسترش ميKUK. يابدمي
ها نفـر از  ده. شدت ادامه داشتها بهدر ماردين هم که درگيري. ها شدت يافتندعاقبت، درگيري

به اصطالح نيروي ضربتي . وجود داشتUDG٧٨در آن زمان . دست آنها کشته شدندميهن دوستان به
کـارگيري آنهـا بـر    ما با ساختن چنين واحدهايي و به«هم گفته بود " دميرل"حتي . PKKبود در برابر 

» .رسـاند زيرا اين سياست به اعتبار دولت آسـيب مـي  . دهيمکار خيلي خطرناکي انجام ميPKKعليه 
ها گسترش و فعاليت. ها تلفات زيادي دادنداما اين. دميرل در اوايل سال هشتاد اين سخنان را گفته بود

. دوستان و طرفداران مـا را مـورد حملـه قـرار دهنـد     خواستند ميهنها ميينا. توسعه زيادي يافته بودند
سختي توانسـتيم  با صدها کادر مبارز و امکاناتي زياد، به. سختي توانستيم اين نقشه آنها را خنثي کنيمبه

هـا  بعدها با يک مبارزه طبقاتي وسيع اين گروهـک . دوستي را در ماردين سر پا نگه داريمموجي ميهن
هاي جاسوس و خرابکار هم شکل ديگري از اين نوع گروهک" تکوشين"گروهک . ا خنثي ساختيمر

بخشـان ملـي   تاسـيس شـد؛ رهـايي   PKKمخفف نيروهاي دموکراتيک ملي؛ اين جبهه براي مقابله بـا  ٧٨
ها مليتان را به شهادت نواحي ماردين دهخصوص در کردستان، راه آزادي و رزگاري آن را تاسيس کرده که به

.رساندند
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بـا  . هاي خود ناکام ماندند تکوشين وارد عمل شـد چينيها و توطئهها در نقشهبخشيوقتي که پنج. بود
ه حقـي بـه   جنايت علي. توانستند کاري انجام بدهندنمي. ها رسوا و افشا شدندبخشيشهادت حقي، پنج

خود او يعني محمد اوزون در بردن حقي به . شدمربوط مي" محمد اُزون"هاي آنها به نام يکي از شاخه
, حقـي در آن زمـان  . پيوسـت و بـا آنهـا کـار کـرد     "تکوشـين "محل شهادت دست داشت که بعدها به 

در حـالي  . گرا بـود عملده و بسيار سازمان. مسوول فعاليت ما در عنتاب و بهترين رفيق و مليتان ما بود
که در آن هنگام ما از نظر امکانات در وضعيت بسيار وخيمي بوديم، حقي از راه حمالي پول درآورده 

. بسيار سرد بود. روزي به منزلش رفتيم. کردنفري را از اين راه تامين مي٢٠ـ٣٠و هزينه آموزش گروه 
خـاطرم  خيلـي مشـکل بـه   . د را سـير کـرديم  خـو ،با چـاي و زيتـون  . ساخت بوداش از بتون و تازهخانه
کرد کـه از طريـق حمـالي    حقي کليه هزينه تکوين گروه را در عنتاب با مقدار پولي تامين مي. آيدمي
. او بدين شکل، با جوانان تکوين گروه را تحقق بخشيده و چند عمليات را انجام داد. آورددست ميبه

. کننده را انجام دادبعدها چند عمليات مختل. خوبي كردبه يکي دو جا ضربه وارد ساختند، پيشاهنگي
.او در کارهايش بسيار موفق بود. در نوع خود بي نظير بودندPKKها در اين عمليات
MITحقي در نتيجه اين کارها هدف حمله دشمن قـرار گرفـت کـه بسـيار     . به اين پي برده بود

ها به گروه عنتاب نفوذ کرده بودند ايـن بـود   يبخشيکي از داليلي که پنج. گرفتآگاهانه صورت مي
با اينکه در اين کار موفق شـدند امـا ثمـره    . در آنجا يعني رفيق حقي را کنترل کنندPKKکه نماينده 

» .ميراثش بـراي مـا بـاقي مانـد    , رهبري از بين رفت«: گفتندمي. برداشت کرد" تکوشين"اين جنايت را 
در شوند، بقيه از تـرس متالشـي خواهنـد    از ميدان بهPKKصلي اگر موسسان ا«: گفتندحتي چنين مي

اين فرار آنها دردسري جـدي بـراي مـا    . آنهايي که مانده بودند فرار کردند, بعد از شهادت حقي» .شد
خسـارات زيـادي بـر مـا وارد     . بعضي از جاها را هم تکوشـين بـه تصـرف خـود درآورد    . درست کرد

خواستم ايـن گـروه را منحـل اعـالم     مي. ت رسيد من به عنتاب رفتمبعد از اينکه حقي به شهاد. کردند
به زعم خودشان بخش مهمـي را بـه تصـرف خـود درآورده     . هفده رفيق در آن عضويت داشتند. کنم

بعضـي از آنهـا بعـدا محکـوم بـه اعـدام       . افراد بسيار پاک و صادقي هم بودند, در ميان اين رفقا. بودند
سـرکردگان آنهـا را   . يکـي دو نفـر سـرکرده داشـتند    . نها را جـذب کـردم  در آن موقع رفته و آ. شدند

ظاهرا قضيه اين بود که فضايي ايجاد شـده بـود   . سوي خود کشانديممنزوي ساخته و ديگر اعضا را به
را بـه دو انشـعاب تجزيـه کـرده و     PKKخواسـتند  مـي . دچار درگيري داخلي شده اسـت PKKکه 

. نفـر تشـکيل دهـم   ١٧ــ ١٨يـي بـا شـرکت    خاطر دارم توانستم جلسـه که بهتا جايي. جان هم بيندازندبه
وقتـي مـا   . ايـن شـخص بعـدها کشـته شـد     . شخصي بود به اسم احمد؛ يا اسم ديگري دقيقا يادم نيست

راحتي کارهايش را به وقتي اين گروه از زير نظر ما خارج بود او به. نشسته بوديم او مشغول کاري بود
سوي موقعيـت خطرنـاکي سـوق    ، بسياري از رفقاي گرامي را به"باقي"اخاللگري ,بعدها. بردپيش مي
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" جعفر"و همچنين ٧٩علي چتينر. دادگرايي انجام ميتر بوده و بر اساس منطق خانوادهباقي آگاهانه. داد
ـ  حه بالغ بر چهارصـد صـف  ] علي چتينر[اعترافات او بودند که بعدها در حوادث آلمان رفقا را لو دادند 

بيافريننـد کـه مـدام بـا     PKKخواستند دو نوع ها ميـ اينشد، يعني به اندازه شاهين اعتراف داشتمي
تا آن زمان تکوشين . وجود دارد" تکوشين"ها گروهک PKKدر درون يکي از اين . هم درگير شوند

.کردطور زيرزميني کار ميرسما اعالم نشده بود بلکه به
خواسـتند ايـن   چيزي که آنها مي. ها را خنثي کنيمتوجهي اين اخاللگريتوانستيم به اندازه قابل

بايستي فالني را بکشيم يا اينکـه فالنـي   , گفتند اين يک تصميم استمي. بود که ما با هم درگير شويم
در ميان آنهايي کـه مـورد حمـالت بودنـد مبـارزين بسـيار       . ما جلوي آن را گرفتيم. را به کشتن بدهيم

سـر بـرده و   که هم اکنون در زنـدان بـه  " محمود"يکي از آنها رفيقي بود به اسم . داشتندبزرگي وجود
PKKبعدها در زندان بـه صـفوف   . او را کامال به دشمن ما تبديل کرده بودند. محکوم به اعدام است

وقتي توانستيم چنين افرادي را جذب خود کنيم ديگر. پيوسته و در زير پرچم آن به مقاومت پرداخت
. تکوشين کامال يک تشکيالت اخاللگري بود. توانست آنچنان تاثيرگذار باشدگروهک تکوشين نمي

.بردسر مياکنون در سوئد بهکه هم" سيفي چنگيز"سرکرده اين گروهک شخصي بود به اسم 
. راجع به استعمارگري با ديدگاه ما نسـبت بـه اسـتعمارگري يکـي بـود     " تکوشين" نظر و ديدگاه

وقتـي  . شدمنظورم اين است که از آن ناشي مي. کردهاي چپ ترک از آنها حمايت ميروهيکي از گ
هـم آنهـا را   " رهـايي "کردند جناحي تحت نـام  دهي ميها را جهتبخشيکه ملي گرايان ابتدايي، پنج

فکر کنم دشمن هم همه اين حوادث را تحـت  . خور بودندآنها در واقع مزدور و جيره. کردتشويق مي
را از هـم فـرو بپاشـد، چـه     PKKحال اين گروهک كـه  . نمار داشت؛ يعني توسط گروهکي چپنظ

هـاي  بعدها تئـوري ) سيفي چنگيز(اين شخص . کندگرايي ابتدايي، فرقي نميچپ ترک باشد چه ملي
هـم دسـت   ٨١همچنـين او در مسـاله علويسـتان   . »انـد يک ملت٨٠زازاها«: گفتمي. مختلفي ايجاد کرد

يکـي از کسـاني   . پتانسيل نيرومندي داشـت . کردکار ميPKKور علني و رسمي، بر عليه طبه. داشت
آمـد و واقعـا آدم   در کردستان هيچ کاري از دستش بر نمـي . بود که به زور از درسيم اخراج شده بود

هاي کردن بر اساس تزحرکت«: گفتچنين مي١٩٧٥در سال . گرايان ابتداييمصرفي بود، عين مليبي
هـاي  که بعدها بيشتر به دفاع از تزتوان روزي از او ـ  مي. باشدميCIAتعمارگري در کردستان کار اس

همچنـين باعـث دسـتگيري    . گر شداز حزب فرار کرده و به تسليم آلمان درآمده و اعتراف١٩٨٥در ٧٩
.اکنون در آلمان صاحب محافظين ويژه است. بسياري از رفقا و دادگاهي آنها گشت

زنندرف ميي حهاي زبان کردکساني که به زازايي يکي از لهجه٨٠
.هستنديجاد دولتي علويگراها خواهان ايي که طبق آن علويمساله٨١
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خـواهم بگـويم ايـن    چيزي که مي" اي يا نه؟مگر تو اين تز را گفته"ـ پرسيد که استعمارگري پرداخت
.هاي تکوشين نيز بر عهده او بوداست که ديدگاه

هيچ . خاطر اينکه حقي را ترور کرده بود مجازات شدبه".نعالالدي"شخصي ديگري بود به اسم 
ها و شيوه فعاليت. کردندقرابتي به کردستان نداشتند و در يک روز چندين ديدگاه و عقيده عوض مي

علـت اينکـه   . کاري تکوشين موجب بروز خسارات و تلفاتي شد و مدتي ما را بـه خـود مشـغول کـرد    
اني نداريم و بعضي از کادرهاي ما خارج از حيطه جنگ قـرار دارنـد   هنوز هم ما در عنتاب تاثير آنچن

تاثيركردن پنج الـي ده نفـر از داوطلبـان، نقـش     در بي. بود] تکوشين[پيداست که ناشي از اين حرکت 
.موثري ايفا نمودند

تدريج بر سر دوراهي بسيار خطرناک مبارزه قرار گرفته و سعي در يـافتن  به١٩٧٤در اواخر سال 
دسـت آورده و تـا   ها را در مرکز نظام بهمهم اين بود که ما اين پيشرفت. اي براي گروه داشتمه چارهرا

ما پايگاه چندان نيرومنـدي  . خواستند به ما ضربه بزنند٧٧در سال . بدين منوال حرکت کرديم٧٦سال 
حتـي  . بيشتر طول نداشـت هنوز مار يک وجب «بنا به گفته آنها . رو خطر بسيار زياد بودنداشتيم از اين

چنـان بـود کـه    , البته بنا به گفته آنهـا . »يعني تازه از تخم بيرون آورده بود. از يک وجب هم کمتر بود
.حال آنکه ما مار نيستيم خودشان مار هستند. ديدندحتي لزومي به جدي گرفتن نمي

رگ مـا از آن  حکـم مـ  . کودتاي نامک کمال ارسـون روي داد ١٩٧٧در سوم ژوئن , بعد از اين
ـ . زمان صادر شده بود شدــ ايـن   اداره مي" ترکش"که زير نظر دليل اصلي اينکه اين کودتا سر نگرفت 

.بود که توازنات طبقات داخلي ترکيه به اين امر فرصت بدهد
مـن هـم اگـر بـه منـزل آنهـا       . و کمال پير دسـتگير شـدند  ٨٢سوصبح روز سوم ژوئن مصطفي قره

پـنجم ژوئـن روز برگـزاري    . دانسـت سـو مـي  قـره . طور تصـادفي نـرفتم  م اما بهشدرفتم دستگير ميمي
در آن هنگـام اجويـت مـورد سـوء قصـد قـرار       . شدندانتخابات بود اما موجب برگزاري انتخابات نمي

خواسـتند مـا را هـم بـا     بعد از اين سوء قصد او را تحـت فرمـان جنـگ ويـژه درآوردنـد، مـي      . گرفت
شود، چند عدد سالح پليد را بـراي مـا   طرفي که بدان پيلوت گفته مي. ببرندراهکاري جداگانه از بين

.ها حداقل سي سال زندان بودمجازات اين سالح. آورده بود، آن را تشخيص داديم
درست مثل ديگر . کردمماندم بايستي درسم را تمام مياگر در آنکارا مي. بود١٩٧٧اواسط سال 

کردم، اما بايد در هم مجله منتشر مي, دادمگرايي را انجام مياي چپههم فعاليت, گراهاي چپگروه

در ايـن مقاومـت   . از اولين اعضاي گروه آپوچي كه همراه كمال پير و رفقايش به اعتصاب غذا وارد شد٨٢
با تبادل PKKبعدها . رغم شصت و چهار روز اعتصاب و شهادت بسياري، وي به شهادت نرسيدبزرگ علي

شـهيد  "اوجـاالن وي را  . چند افسر اسير ارتش تركيه، وي و چند رفيق ديگر را از دولت تركيه بازپس گرفت
.خواند" زنده
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ديگـر چـه   ! بيچـاره . "ها و اقدامات براي اين استيعني همه تالش. آنکارا بمانم و از آنجا خارج نشوم
بخـور و راحـت   , بگيـر ! خـواهي بيـا  آپارتمـان مـي  ! خواهي بياپول مي! خواهي بيا؟ زن مي"خواهيمي

خـواهم؛  پول زيادتري مي. کردمهم در اين مورد کامال مثل يک شاهزاده حرکت ميمن. زندگي کن
. گـرفتم کـار مـي  بورژوازي را بـه . تنظيم اين همه کار خيلي مهم بود. واقعا عجيب بود! بيشتر کار کنيد

٧٨هاي در سال. بعدها اوغور مومجو در اين رابطه مطالبي گفته بود که من در باره آن توضيحاتي دادم
در اينجـا  . رفـت کار گرفتم و بدين طريق سـازمان بـه پـيش مـي    هم آنها را و هم دولت را به٧٦ـ ٧٧ـ 

بايسـتي نسـبت بـه واقعيـات بـه ديـده احتـرام        . ميـان آورد گرا بحث بـه توان از سياستي کامال راستمي
نگريست؛ بايستي واقف بود كه واقعيت سياسي و اجتماعي چيست؟ 

بسـيار  . گـري انجـام نـدادم   گري و حيلـه هاي توطئهها را با روشارها و فعاليتالبته من هم اين ک
حتي به پيلوت و فاطمه هم اعتماد داشتم اما هميشه نزد خـود محاسـباتي انجـام    . کردمصادقانه کار مي

در چنـين وضـعيتي   . ايـن هـم يـک احتمـال بـود     . آمدنـد چه معلوم که جاسوس از آب درمي. دادممي
.داديمرا انجام ميمداخله الزم 

کـردم، معلـوم نبـود کـه آيـا واقعـا       را در آنکارا بـدين گونـه سـپري نمـي    ٧٦ ٧٧ ٧٨هاي اگر سال
بود SHP٨٣هاي ما جهت نابودي توانستيم راه خروجي بيابيم يا نه؟ که اين تا حدودي شبيه به نقشهمي

يـي سياسـي بـه پسـر     مـا ضـربه  اين سياست و نقشـه  . جا مانده استفقط نامي از آن بهSHPکه اکنون 
٧٦ ٧٧هاي ها در سالاين. بودCHPيعني هدف اصلي ما حمله به . بود) اردال اينونو(٨٤عصمت اينونو

.هم روشنفکر بودند و هم کماليست. بودندCHPعضو 
يي در سر داشت اما بعد از اينکه مرا از دست داد، از فرط درد و عصـبانيت  پيلوت هم چنين نقشه

» .گرفتار جنـون شـده اسـت   «گفتند حتي مي» چطور از دست ما رها شد؟«: گفتمي. پيچيديبه خود م
بعد از اينکه در دياربکر مرا از دست داد تـا  , شايد ماموريت گرفته بود. گرفتدر همه جا سراغ مرا مي
. ن شداما به نظر من چون ناکام ماند سرنوشتش چني. بعدها گفتند کشته شد. روستاي ما هم رفته بود

حزب سوسياليست خلق، اوجاالن از طريق حوزه سياست قانوني نمايندگاني را در ائتالف با اين حزب به ٨٣
تند و بدين ترتيب حزب مـذكور در خـال   مجلس فرستاد كه پس از واردشدن به مجلس از ائتالف كناره گرف

.قرار گرفت و اين زمينه شكست قطعي آن را در انتخابات بعدي فراهم نمود
او بعد از مرگ آتاترک به نام . دومين رييس جمهور تركيه و از ياران نزديك آتاترك كه خود، كرد بود٨٤

در سياست جاي گرفت و در حـزب  " نواردال اينو"بعدها پسر وي . بر سر قدرت بود١٩٥٠رهبر ملي تا سال 
شد كه آتاترك آن را تشكيل داد ) خواه خلقحزب جمهوري(CHPبعدها نيز رهبر . دموكرات عضويت داشت

.گيري كرده استاكنون از صحنه سياست كنارهو تاكنون در عرصه سياست تركيه نقش دارد هم
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تـوان آن را  يي بود؟ چگونه مـي رابطه ما چه نوع رابطه. از سوي ديگر، کسيره هم زن عجيبي بود
يك رابطـه سياسـي و اجتمـاعي در ميـان     . باشدتعريف کرد؟ واضح است که رابطه جنگ و جدال مي

.آسا استبودن، يك محاصره زرهرابطه باهم. بود
اجويـت بـر سـر کـار     ١٩٧٨در ژانويه سـال  . د نظر قرار داداز اين منظر بايستي جايگاه ترکيه را م

ها بـراي اينکـه وارد مراکـز جنـگ     بعد از آن تصادفي نبود که ترک. ماه مهمي بود٧٨ماه ژانويه . آمد
يکـي از معـاني ايـن    . ما به اين نکته پي برده و آن را ارزيابي نمـوديم . دادندويژه شوند زيادي جان مي

کـه اجويـت   از آنجـايي . خواست اجويت را به ماشه خود تبديل کننـد يژه ميجنگ و. بازي چنين بود
هاي کنتراگرياليـي هـم   وقتي که چند کلمه در باره حرکت. چپ مياني بود، براي اين کار مساعد بود

نظـر مـن کـامال تسـليم     اما بـه . يي تسليم گرفته شدشدهبار با سوء قصد حساباز دهانش خارج شد اين
, جنـگ ويـژه  , در آن زمـان . فرهنگ و سنت مشخص و ثابتي وجـود دارد , ترت صحيحبه عبار. نشده

ها در اين. تر استکمي متفاوت" اينونو" وضعيت. شدبه بعد از طرف ترکش نظارت مي١٩٦٠يعني از 
دولـت  . خـط مشـي تـرکش امريکـايي و تـوراني بـود      . يي بودنـد درون دولت داراي گرايش جداگانه

يي از اين گرايش بود بنابراين تـرکش نفـوذ زيـادي    راني داشت و ترکش گوشهامريکا هم گرايش تو
هـا ارتشـي بودنـد    يـي CHPاکثـر  . هم جزو اکيپ اينونو بـود " اجويت. "داشت٨٥در دايره جنگ ويژه

.هنوز هم اين سنت ادامه دارد
. دشـ کـار گرفتـه مـي   بخشي از ارتش که بيرون از دايره جنگ ويژه قرار داشت توسط اجويت به

. وابسـته بـود  CHPخانواده فاطمه هـم بـه  . توان گفت که پيلوت وابسته به جنگ ويژه بودبنابراين مي
بـه  DEP٨٦خواست ما بسان هم ميCHP. درنگ ضربه خود را وارد کندخواست بيجنگ ويژه مي

ت بـا تاکتيـک جنـگ ويـژه متفـاو     , از لحاظ تاکتيکي. کار گرفته و به زعم خود به نتايجي دست يابد
.است

يي که ايم در حد فاصل جناح کماليست کالسيک و جناح جنگ ويژهاگر توجه شود، ما توانسته
هر دو جناح در صدد هسـتند مـا را   . کرد تعادل برقرار نماييمبا تکيه بر امريکا حرکت مي١٩٦٠بعد از 

چـون  . کردنـد صـورت مـا را نـابود مـي    در غير اين. تحت سلطه خود درآورده و به خود وابسته سازند
.دولت چاره ديگري نداشت

ـ ييو رهـا يستيالي، سوسيستيکمونيهاکه جهت مقابله با جنبشييهارهيدا٨٥ حـامي  يدر کشـورها يمل
.شديجاد ميکاپيتاليسم و امپرياليسم ا

به فعاليت و مبارزه ) حزب جامعه دموکراتيک(DTPکه امروزه با نام ] سابق کردها[حزب دموکراسي ٨٦
.دهدخود ادامه مي
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بدين ترتيب . خوبي تحليل و احساس کرده بوديمبه٧٧ما وضعيت دولت را در دوره بعد از سال 
کشيدن مـا بودندــ   که هر دو جناح در پي به نابوديهاي پليد هر دو جناح ـ گرفتار پرواکاسيون و نقشه

هـاي بـزرگ و بلنـدي    در صـدد بـر داشـتن گـام    وقتي که. نشديم و تبديل به يک نيروي مطرح شديم
در ١٩٩٤در سـال  . کـردم نهايـت خـوب رفتـار مـي    کردند بيبوديم، با آنهايي که به نام دولت کار مي

ايـن بيـانگر کشـمکش هـا و     » .آپو را به کردستان فرستاد, MIT« روزنامه چنين خبري منتشر شده بود
يگر را مـتهم کننـد ايـن گونـه اخبـار را منتشـر       هاي دروني دولت بـود کـه بـراي اينکـه همـد     درگيري

.در واقع، فرستادن در ميان نبود بلکه يک رابطه مابين آنها بود. کردندمي
هـا  چـون يکـي از ايـن جنـاح    . همانطوريکه در حادثه اوغور مومجو ديده شد به جان هم افتادنـد 

.کماليست و جناح ديگري وابسته به دايره جنگ ويژه امريکا بود
سـرانجام  . ظاهرا با هـم اخـتالف داشـتند   SHPو DYP٨٧. ها متحد شدندبعدها اين جناحالبته

هنـوز هـم حـرف    » توانـد مـا را از هـم جـدا کنـد     آپو نمي«با گفتن ٨٨يالچينافرادي مثل ترکش و قره
و دميرل هم بعد از اينکه از ما ضربه خوردند به عنوان ماسـک مـدني دولـت،    ٨٩مسعود ييلماز. زنندمي
يعني تحت فشار قرار گرفتند و با هم يکي شدند اين بسيار . قالب يک حزب و سازمان متحد شدنددر 

علـت ايـن   . انشعاب اوزال از آنها حـايز اهميـت زيـادي بـود    . مهم است و مبارزه به شدت ادامه داشت
رفـتن  همچنـين بـا   . در رفتاوزال در صحنه ظاهر و جدا شد و سپس از ميدان به. انشعاب هم ما بوديم

شـدت بـا مـا    يکي از فرماندهاني بود که بـه " جم ارسور. "اينونو مسوولين جنگ ويژه وارد عمل شدند
.رابطه نزديکي با پيشرفت مبارزاتي ما داشت, اين. جنگيد

علي رغم اينکه کليه امکانات يک زندگي راحت و مرفه توسط پيلوت و فاطمه برايم مهيا شـده  
تـواني  مي«: گفتندمي. به اندازه کافي پول وجود داشت. فرو رفته بودبود آنکارا همچون خاري در من 

همـه در ظـاهر   . در مقابل تو زن بسيار نيرومند و تاثيرگذاري قـرار دارد » .گرا باشي و هم کردهم چپ

ـ عليه جنبش مليگرا تشكيل شده و در صدر جنگ ويژه بر حزب راه راست تركيه كه از نيروهاي رانت٨٧
و با دومين شكست در انتخابات سال شكست سختي خورد٢٠٠٣دمكراتيك كردها بود و در انتخابات سال 

.در آن شركت كرده بود، از صحنه عقب رانده شد" حزب دموكرات"كه با نام ٢٠٠٧
از حـزب  در زمـان ائـتالف   , پست رييس شهرداري آنکارا را بر عهده داشته, CHPاز اعضاي قديمي ٨٨

CHP وزير شده و بعدها با جدايي ازCHP حزبSHP)در دو . را تأسيس کرد) حزب حرکت سوسياليستي
.در دوره چيلر نخست وزير شد.متفق شدHADEPدوره انتخابات مجلس ترکيه با 

. نخسـت وزيـر شـد   , که بعد از مرگ ترکوت اوزال) حزب مام ميهن(ANAPيکي از مؤسسين حزب ٨٩
انتخاب نشد و بنابراين ANAPدر کنگره به عنوان رهبر . ر بسياري از ائتالفات دولتي شرکت کردبعدها نيز د

٢٠٠٧در سال . هايي در دولت دادگاهي شده و برائت گشتبه جرم ارتکاب به دزدي. از آن حزب جدا شد
.عنوان نماينده مستقل وارد مجلس شدبه
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مگر امکان دارد که . پول و زن و خالصه همه امکانات يک زندگي مرفه وجود داشت. کردگرا بودند
واردي تسليم نشود؟انسان در چنين م

يـي  اما من چگونه توانستم اين موانع را پشت سر گذاشته و با استفاده از نيروي خالقـم راه چـاره  
بـودن وجـود داشـت؟ اگـر مـن مثـل ديگـر        توان گفت که چرا احتياجي بـه خـالق  بينديشم؟ حتي مي

يعنـي نقشـه   . شـدم ود مـي طور نـاب کردم، بهحرکت مي" جوانان انقالبي"هاي هاي مليتاني يا گروهگروه
ها و ماهر و يارانش را به سوي مـرگ سـوق داد مـرا هـم     که ديگر مليتانهمانطوري. طرف حاضر بود

حتـي  . خواستند با دادن يک زندگي مرفه مرا به خـود وابسـته کننـد   مي. کرددچار چنين سرنوشتي مي
هـا  اين. »آوريشخصي خود روي ميپردازي يا اينکه به زندگي يا به کار مليتاني مي«: گفتندچنين مي

پـدرم چنـدين هکتـار از    ! داداش«: گفـت خريـد و مـي  پيلوت برايم طال مي. فهميدمرا خيلي خوب مي
. گفـت ها را مـي کرد و اينهايم نگاه ميبه چشم» .زمينش را فروخته، اين هديه طال را از من قبول کن

. کـردم مـا بـراي اينکـه متوجـه نشـود قبـول مـي       خـرد ا ها را با پـول پـدرش نمـي   دانستم که اين طالمي
ايـن مبلـغ در آن زمـان پـول بسـيار      » .اييک عمليات پانصد هزار ليره, عملياتي انجام دهيم«: گفتمي

کشـت و هـم   هـا را مـي  هـم انسـان  , ايـن مـرد  » !کافي است که تو دستور بـدهي «: گفتمي. زيادي بود
انـداخت و در هـوا   آپارتمان خودش را پـايين مـي  از طبقه چهارم. »براي هر کاري حاضرم«: گفتمي

گفـتم  مـن هـم مـي   . شـد چنين مليتاني پيدا نمـي . شدهمه دچار هيچ مشکلي هم نميبا اين. زدمعلق مي
."بگذار وقتش برسد"

کامال . اما نسبت به او مشکوک هم بوديم! گرفتنسبت به زن هم برخوردي عاطفي صورت مي
, اگـر توجـه کنيـد   . دادميي عالقه شديدي به او نشان مـي به طور غيرمنتظرهمن در اينجا . مطمئا نبوديم

.عمل آورندآنهايي که در طرف مقابل ما قرار دارند در شرايطي نيستند که مصرانه از ما دعوت به
تواند اطمينان حاصل کرده بود که مي٧٩و حتي تا اوايل سال ١٩٧٧ـ٧٨هاي دولت در طول سال

ايـن  ! رسـاني نادرسـت بـه دولـت    ايـن يعنـي اطـالع   . به کنترل درآورده و متوقف کندمرا با پول و زن 
هـا را وادار بـه ارتکـاب    توانم بگويم که من هر دوي ايـن مي. ترين اشتباه دولت در تاريخ استبزرگ

. خوردفريب مي) پيلوت(نموديم بلکه ديگري هم تنها فاطمه را گرفتار خطا مييعني نه. اين خطا کردم
حتي در » .پرنده در قفس است«: گفتمي. کردلوت هم به اندازه فاطمه دولت را از اوضاع مطلع ميپي

مـان بخواهـد پرنـده را از قفـس     هر وقت دل«: گفتندمي! ميان آمده بودحرف به"نمکدان"جايي هم از 
در آن زمـان  مـن  » .خوريمبيرون آورده، سرش را بريده، با اين نمکدان بر روي آن نمک پاشيده و مي

بعدها فهميدم کـه مـا در نظـر آنهـا     " برند؟کار ميچرا اين کلمات و جمالت را به"با خود چنين گفتم 
.ايميي در قفس بودهپرنده

عجيـب  . جلسـه مهمـي بـود   , اين جلسـه . برگزار کردم) پيلوت(را در خانه او ١٩٧٧جلسه ژانويه 
سـندي، چيـزي در   . تـيم و تشـکيل جلسـه داديـم    اينکه خود پيلوت همه چيز را حاضر کرده، ما هم رف
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فاطمـه  . انـداختيم آمد در بخـاري مـي  نوشتيم به محض اينکه پليس ميمطلبي را که هم مي. دست نبود
ما هر دو جناح . گيريمگفتيم که ما داريم سال نو را جشن ميآمد مياگر پليس مي. هم در ميان ما بود

هـاي مـرا بشـنود هـم خواهـد خنديـد و هـم از فـرط         حـرف اينMITاگر . گيريمکار ميدولت را به
بـود کـه بـا مـن ديـدار      ١٩٧٩احتماالً سال " دوغان"نام يکي از رفقا به. عصبانيت به خود خواهد پيچيد

اما از , کامال در اختيار ما بود) اوجاالن(در حين شكنجه من، گفته كه اين مرد MIT«: گفتمي. كرد
توانيـد پرنـده درون قفـس را سـر     هر وقت بخواهيـد مـي  «: کندزارش ميپيلوت گ» .مان در رفتدستان
ايـن فقـط ظـاهر    » .صددرصد زير نظر من قرار دارد«: فاطمه هم چنين گزارشي را ارايه داده بود» .ببريد

کنم در حاليکه انجام سياست بـه قيمـت اجـل    کردند که خيلي راحت سياست ميتصور مي. قضيه بود
من از ايـن وضـعيت   . خودش را لو داد" سوقره"سوم ژوئن در مساله دستگيري پيلوت در. من تمام شد

چـون در ايـن   . يي که وقتي اين را شنيدم ليوان چاي از دستم افتاد و پايم سوختگونهيکه خوردم؛ به
ما در اين ميان هـدف درجـه يـک    . کردديگر او زهرش را وارد مي. رسيديمحالت ما به پايين خط مي

.آنها بوديم
اما چرا ناکام ماندند؟ من مبدايي دارم؛ چرا من شهامت انجام ايـن جنـگ را نشـان داده و بـه آن     

گونـه حرکـت   در ابتداي کار ايـن . ناموس استترين بيايمان آوردم؟ چونكه كسي كه نجنگد بزرگ
ماننـد آنهـا   توانسـتم  مـن نمـي  ! تر بودندها هم، روسپيچون از روسپي, ناموسندها بيهمه اين. کردممي

. کردمتر و واالتري آماده ميخود را براي اهداف بزرگ. باشم
ايـن  . باالخره توانستم با آن سن و سال خود را مقيد به برخي اصول کرده و تا آخر حرکت کنم

تنهـايي کـافي   البتـه عقيـده بـه   . هنوز هم توشه راه من است. ام شدباوري و عقيده در واقع مايه و تغذيه
بپرسيد که چه MITبرويد از . تاکتيک واقعا از شيطان هم بدتر است. تي تاکتيک هم باشدنيست بايس

: حتي خواهنـد گفـت  » .اعتماد ما را کامال جلب کرد«: تان خواهد گفتجور انساني است؟ در جواب
تنهـا بـازي هـم    , کار زياد؛ اما کارکردن هـم کـافي نيسـت   . برتري يعني اين» .ما را در خواب فرو برد«

.افي نيست، در درون بازي هم خيلي کار خواهي کردک
دشمن که صاحب ارتش بسيار نيرومند است آمده در برابر تو ايستاده . دشمن، دشمني مهم است

توانست مي) پيلوت(آن مرد . و دو نفر از افراد بسيار کار آمد و ماهر خود ر انگهبان تو قرار داده است
توانست در يک لحظـه ده نفـر   زن هم مي. يعني آنقدر نيرومند بود. دبا يک ضربه ده نفر را به زمين بزن

.يعني آنقدر بااستعداد بود, را منحرف کند
بسـيار خـوب بايسـتي بتـوانم بـا او زنـدگي       "کاري که من در اينجا انجام دادم اين بود که گفـتم  

رد نابجـايي از خـودم   اگـر حرکـت و برخـو   . دادمرا فوراً شکست ميشدماگر با او تن به تن مي". کنم
بنـابراين بايسـتي تعـادل و برآينـد نيروهـا را      . ساختدادم اين زن به من ضربه مهلکي وارد مينشان مي

ديگر اينکـه  . ترين اشتباهي مرتکب نشومهمه سعي و تالشم در اين بود که کوچک. کردمحساب مي
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بـه آنهـا بقبـوالنم؛ يعنـي آنهـا را      الزم بود هم جديت آنها را باور کنم و هم اين كـه اطمينـان خـود را   
من به شـما بـاور   , بله"کردم که شد و آنها را اقناع مينبايستي روابط آنها فاش مي. خودي حساب کنم

شدند، چون در اين صـورت مـرا   بايستي اصال مشکوک نمي". شما از بهترين رفقا هستيد"و يا " کنممي
.گذاشتنديک لحظه هم زنده نمي

خواهنـد بـا مـن    هـا مـي  اين"گفتم مي. ها شک داشتمگروه را تشکيل داديم اما بدانظاهراً با آنها
رو براي اينکه نقشه آنها را برهم بزنم آنها را به خـود  از اين". دهندچکار کنند که اين کار را انجام مي

عـث  شد؟ اين بااين موجب چه مي. ساعت در آغوش آنها هستم٢٤پنداشتند که مي. کردمنزديک مي
در . سـر ببـرم  تـري بـه  شد که من فرصت بهتري براي انجام کارهايم کسب کرده و در وضعيت امنمي

توانستم جنبش يي ديگر نميگونهبه, جز اينچون به. دادميي از خود نشان ميالعادهاينجا خالقيت فوق
اهر و دنيـز و  مـ . شدتشکيل نمي) در ترکيه(حتي حزبي سوسياليست هم . يا حزب کردي تشکيل دهيم

. حزب هم تاسيس کردند اما عمرشـان دو مـاه بيشـتر طـول نکشـيد     , امثال آنها ارتش هم تشکيل دادند
.ساعت هم دوام بياورم٢٤توانستم کردم نميحاال اگر من چنين کاري مي

بايسـتي جـوري   . گفـتم " خالقيـت در تاکتيـک  "يي در پـيش گـرفتم و بـه ايـن     سياست جداگانه
ايـن کـرد را در   «: گفتنـد مـي . اين يعني تاکتيکي کـارکردن . شددشمن اغفال ميکردم کهحرکت مي

البته آن » .در حال حاضر کامال در محاصره ما قرار دارند. کار خواهيم گرفتراستاي منافع خودمان به
اين ديگـر چيسـت؟   «پرسيد روزي پنجاه بار مي) پيلوت(مرد . زن و مرد هر دو هم بسيار هوشيار بودند

آنقـدر بـه او   . يـي بـه او بـدهم   کننـده هاي قـانع کردم جوابمن هم سعي مي» ن مورد براي چيست؟فال
او هم بـه مـن اعتمـاد پيـدا کـرده      . اش برگزار نمودمترين جلسه را در خانهاعتماد داشتم که رفتم عالي

.بود
بتـه در اينجـا   کـه ال دادم ـ تعهد خود را نسبت به زن هم از طريق ابراز محبت و عواطفم نشـان مـي  

کـردم امـا در   گونـه حرکـت مـي   ظاهرا اين. دادمشده انجام ميدورويي مطرح نبودـ اين کار را حساب
.اصل اهداف دورتري داشتم

اگـر  «: گفتاما در اين ميان دشمن مي. هدف اساسي من ايجاد يک گروه انقالبي کردستاني بود
يعنـي  » .بـرم آنکارا خارج شود من سرم را ميهايزند بتواند از کوچهفردي که از کردستان حرف مي

چـون  . بـاور نـدارد کـه بيـرون بيايـد     . تا اين حد با اطمينان خاطر حرکت کرده و به خود اعتمـاد دارد 
. هـاي بيهـوده فريـب داد   دشمن چندين سال خود را بـا ايـن حـرف   » .در دستان ما قرار دارد«: گويدمي

.کردطور باور ميچونکه چند سال اين
يعني در ايـن چنـد سـال    » .هر چيز را به ما گزارش دهيد«: گفتندولين دولت به افراد خود ميمسو

. چون ازدواج کـرده در آنکـارا خواهـد مانـد    "حتي به اين هم پشت بسته بودند که . برنامه آنها اين بود
داده يعني گروه هنوز جهش آنچناني انجـام نـ  ١٩٧٨در سال ." مرکز انتشارات هم که تاسيس مي شود
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طـال  , مرکـز انتشـاراتي تاسـيس کـرده    , خريـد کرد؛ خانه ميگذاري ميهمه سرمايهبود که پيلوت اين
طرف کامال تحت کنترل مـا  «داد كه ها را به اربابان خود گزازش مييخچال آورده و همه اين, خريده

» .تگي پيـدا کـرده  مثل مجنون وابس«: هم در گزارشات خود چنين گفته بود] فاطمه[آن زن » .قرار دارد
هـاي کـوچکي   رغـم ايـن، هـر روز گـام    اما علـي . شوداز چنين وضعيتي مشکوک نميMITبنابراين 

پرنـده  «: به من گفتند. پرداختيمهاي کردستان ميها چه بودند؟ بايستي به فعاليتاما اين گام. دارمبرمي
مـرا بسـيار بيچـاره    . يـد خندزن هـم بـه مـن مـي    » .هر لحظه براي خوردن مسـاعد اسـت  , در قفس است

تـري داشـته   توانم با يک چوپان، زندگي راحتاين ديگر کيست؟ و من مي«: گفتپنداشت که ميمي
هـر  . توانست با يک اسير زنـدگي کنـد  بنابراين نمي. چون، مرا اسير خود کرده بود» !باشم تا با اين مرد

در واقـع مـرا بسـان يـک مـرده      » !ايـن کـي خواهـد مـرد؟    «: گفـت کشيد و ميروز انتظار مرگ مرا مي
!گيرممن هم او را مانند يک مرده در نظر مي. پنداردمي

رفـت دولـت حکـم    هر روز احتمال مـي . تر بود چون دولت در کنار او قرار داشتبيناما او واقع
MITسياست . که بعدا با ترکش يکي شدـ اين بودهدف حکومت وقت اجويت ـ . قتل مرا صادر کند

بـراي  , دست آوريد نه اينكـه کلـه آنهـا را بياوريـد    اطالعات به) يعني ما(ابتدا درباره آنها "ه اين بود ک
تـوانيم گـروه او را نيـز    ايـم و از طريـق او مـي   اين کرد را تحت کنترل خود درآورده. کشتن زود است

ا خنثـي خـواهيم   او را تحت نظر قرار داده و بدين ترتيب افراد او ر. بنابراين چرا بکشيم. محاصره کنيم
."کرد

البتـه ايـن يـک    . كـار بگيرنـد  يـي بـه  طور ويژهدر آن زمان در نظر داشتند در شهرها چند نفر را به
بعدها اوغور مومجو اين وقايع را در کتاب خود نوشت و به احتمال زياد بـه همـين   . اشتباه تاريخي بود

.خاطر کشته شد
ترين دروغ و اشتباه شد؟ آن هـم  جام بزرگكي، كي را فريب داد؟ سرانجام چه کسي موجب ان

کـه يکـي از جاسوسـان    فكر كنيد، اوغور مومجـو ـ  . در شرايطي که به هيچ وجه توازن قوا مطرح نبود
آپو از راه «: بسيار موثر و يا شخصي بود كه داراي تخصص برقراري رابطه با آن محافل بودـ گفت كه

همانطوريکه توانسـتيم بـا اسـتفاده از منـابع     . استصحيح. »دولت، حزبي کردي را تاسيس کرده است
MIT که اکنون دولت کـردي در جنـوب قـرار    حزب انقالبي کردي را تشكيل دهيم، دولت کردي ـ

. اين را نوشته است، چاره ديگري نداشـت . داردـ را هم با استفاده از دولت ترک تاسيس خواهيم كرد
.شوددر اينجاست که برتري تاکتيکي مطرح مي

, امـا مــا چگونـه توانســتيم بــه ايـن برتــري تـاکتيکي دســت يــابيم؟ در اينجـا از صــبر و بردبــاري     
کـار  ابتکار عمل و کار مداوم و بـه , باورمندي, وقفههاي بينگريژرف, آگاهي, هاي سازمانيفعاليت

اين کـرد بـه کردهـاي ديگـر شـباهت      «: گفتآن زن مي. توان حرف زدهاي گوناگون ميبردن روش
هـا آگـاهي   ساعت در مورد فعاليـت ٢٤هر روز » کني؟چکار مي! داداش«: گفتپيلوت هم مي» .ردندا
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اما قطعاً چيزهايي بود که او . کردکردم تعجب ميچون من هم مطابق خواسته او عمل مي. خواستمي
يعنـي نبايـد   . مهم اين است که شخص با سبک خود به پيش رفته و حرکت نمايـد . کردرا منحرف مي

ها اين را اسـاس قـرار   اما ماهر چايان و دنيز گزميش. نيروهايي را که به آن تکيه دارد، اساس قرار دهد
ها در اطراف رفت جاسوساحتمال مي. دادند که سرانجام يکي دو جاسوس آنها را به نابودي کشاندند

ارزش اين را دارد که بدانيد امروز واقعاً. کار گرفته و از آنها کار کشيدممن هم باشند اما من آنها را به
.در چه حالي است

يـي تـن دادم و در آن   هم بايد گفت که چطور شد که بـه چنـين رابطـه   ) فاطمه(در مورد آن زن 
همـه از زن  دار بـوده و ايـن  رغم اينکه کالً من فـردي خويشـتن  موقع چه چيزي بر من حاكم بود؟ علي

باره دسـت بـه چنـين کـاري زدم؟     ر شد که من يکداراي معيارهاي جامعه بورژوازي دور هستم چطو
توان صرفاً اين رابطه را عاطفي دانست؟ يا اينکه از زاويه چپ، يک چپ خوب و سوسياليسـت  آيا مي

خوب توجيه نمود؟
خـود را بـه آنهـا نزديـک     , کردند اما مـن کـامال بـر عکـس    همه رفقا از خانواده اين زن فرار مي

اما من او » اين آدم مشکوکي است«: گفتندهمه مي. کردمين رفتار ميدر مورد پيلوت هم چن. کردممي
در اينجا شاهد تاکتيکي هستيم که دولت را به طور چشمگيري بـه انحـراف   . کردمرا از خود دور نمي

برخوردهاي سياسي و مباني سوسياليسم در اينجا , احساسات و عواطف. ساختبرده و دچار اشتباه مي
در "گفتـيم  مـي . البته من هم به نوبه خود از يک منطـق محاسـبه برخـوردارم   . نندکزمان حرکت ميهم
.شديمو بدين ترتيب وارد گروه آنها مي" ها را بشناسيمبايستي اين, ها چه جور کردهاي هستنداين

. کنم؛ چـه خـوب چـه بـد    ظاهرا کسي را از خود دور نمي. اين شيوه من در برقراري روابط است
ها در حال حاضر از طـرف  اين برخوردها و تاکتيک. که بايستي محور کار قرار گيرداين چيزي است 

اما من در آن زمان ايـن کـار   . شودترين شيوه کارکردن پذيرفته ميعنوان صحيح ماموران اطالعاتي به
را بـا  ها توانسـتيم ايـن دو رابطـه   ها و دغدغهرغم کليه شک و شبههعلي. دادمرا بسيار ناشيانه انجام مي

کار گرفته و در تاريخ کردستان به موفقيـت بسـيار   نهايت مهارت و ظرافت در راستاي منافع سازمان به
. اين کار باعث شد جهش بزرگي انجام داده و بـه راه خـود ادامـه دهـيم    . مهم وارزشمندي دست يابيم

يـک طـرف جنـاح    از . بسيار سخت و طاقـت فرسـا بـود   , البته اين سه سال بدين راحتي هم سپري نشد
اگـر مليتـاني   ! پسـرم «: گفتنـد مي. کماليست دولت و در طرف ديگر جناح امريکايي دولت قرار داشت

: يـا اينکـه  » !درد نياورخواهي، قبول، فقط سر ما را بهخواهي، موجب انجام آن شو، اگر زندگي ميمي
.ودي بدين صورت بودبرخورد دولت تا حد» !خواهي؟بيچاره خدا تو چه مي, تو يک دهاتي فقيري«

ايـن يعنـي اشـتباه بـزرگ     «: چنين گفتـه بـود  " جونيت آرما يورک"نام يکي از مشاورين دميرل به
بايستي وقتي که مـار، يـک وجـب بـيش نبـود      «: گفتمي. دهدچنين نظري مي١٩٧٨در سال . »دولت

».کشتيممي
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...
کـردم  ط عـادي حرکـت مـي   اگر بـر اسـاس روايـ   . به مرور زمان سواالت زيادي برايم پيش آمد

البتـه ايـن کـار را بـا     . امـا مـن طاقـت آوردم و تحمـل نمـودم     . کردمبايستي از اين روابط سرپيچي مي
دورويي انجـام نـدادم بلکـه بسـيار متعهدانـه و جـدي حرکـت و بـر اسـاس مقتضـيات سوسياليسـتي و            

. تواند کشنده هـم باشـد  مياما از جهتي هم اگر در نظر بگيريد در يک لحظه . سازماندهي رفتار نمودم
چون من بـا يـک دولـت سـروکار     . خوبي درک کنمبنابراين بايستي جنبه خطرناک و کشنده آن را به

توانـد ايـن کـار را    يک انسان چگونـه مـي  "در آن وقت اين سوال به ذهنم خطور کرده بود که . داشتم
يي را حاال من چنين رابطه. رداکنون، در برابرم يک دولت وجود دا. شدسرم داشت منفجر مي" بکند؟

ظاهراً من تنها بودم اما ديگـر همچـون گذشـته نيسـتم، صـاف      . کنمآشنايي هم پيدا مي. کنمتجربه مي
در واقـع  . رو بودم که سرشار از احساس و عاطفه بودمن با زني روبه. بردمفورا به مسايل پي مي. نيستم

الزم نيسـت کـه   . يي جهت اجـراي تاکتيـک بـود   هعاطفه فقط وسيل, احساس. اين زن، عين دولت بود
پس ايـن هـدف سياسـي مطلـق چـه      . کامالً برعکس يعني هدف سياسي مطلق دارد. وارد آن هم شود

. در ببـرم بود؟ هدف آن بود که نتوانم از آنکارا و تحت نظارت دولت خـارج شـوم يـا جـان سـالم بـه      
خالصـه ماموريـت   . با دولت در ارتباط باشداحتمال اين وجود داشت که غيرمستقيم از طريق خانواده 

چندجانبـه کـار   . هـاي معمـولي نبودنـد   هـا از آن جاسـوس  اين. طورهم همين) پيلوت(ديگري . داشت
توانسـتم  سختي مـي من به. نقص بودندبي. کردندنظامي و سياسي حرکت مي, کردند؛ ايدئولوژيکمي

!تفکر عميق و انديشيدن يعني چه؟,اما مسوليت يعني چه. برومهاي زندگي باالاز پله
روابـط  , حلـي بـراي نهـاد خـانواده    کنيم راهسعي مي. زنيماز حيث زن نيز دست به سرآغازي مي

. يي صورت دهيمدولتي يعني جوانب سياسي و اجتماعي آن ارايه و در شيوه جنگ هم تحوالت ريشه
چـه در مـورد روابـط اجتمـاعي،     چه در مسـاله دولـت و   . کنيدزندگي چيزي نيست که شما تصور مي

اما اگر . نظر سويي نداشتم) فاطمه(من راجع به اين زن . شودزندگي اکثر افراد خيلي بيهوده سپري مي
توانست بيش از من پيشرفت کرده و حتي رهبري بود ميپرور کرد و سوسياليست واقعي مييک ميهن

رفـت کـه يـک تـدارک خـوب      تمـال ايـن مـي   در اصل، اح. اما اين ظاهر قضيه بود. را بر عهده بگيرد
يعني همانطوريکه . گرا و کردگراي دولتي عمل نمايدعنوان چپگرفته از طرف دولت و يا بهصورت

همـان  . کشـي کنـد  خواست از ما بهـره کار گرفته بود او هم ميمصطفي کمال، پدرش را براي خود به
کماليستي پرداخته و گرايش کمونيستي بردن مصطفي صبحي، به توليد نوعي چپطوري که با از بين

و از اين طريق . گراها و کردهاي ساختگي بسازندخواستند از همديگر چپوجود آوردند ميقالبي به
.شان اين بودنقشه. هاي انقالبي در کردستان را تحت كنترل خود درآورندجنبش

در حـال حاضـر موضـوع    . دمانـ بود، نه سوسياليست و نه کردگرايي بـاقي نمـي  اگر ظهور ما نمي
طرف، مرا . اين شيوه انسان است. ها را نبايد کوچک شمرده و ناديده گرفتاين. بحث جهانيان هستيم
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کـار گـرفتم و   من او را به, در عوض. دانست اما من اجازه ندادم که مرا خفه کنديي در قفس ميپرنده
آنقدر سند و دليل براي کشتن او . گي کردمده سال با او زند. زن هم همينطور بود. او بود که غرق شد

همـه  بـا ايـن  . بـرد کشي يا او تو را از بـين مـي  يعني يا تو او را مي! وجود داشت که قابل محاسبه نيست
ناشـدني  ايـن انسـاني تحمـل   «در نهايت به اين نتيجه رسيد که . جنگ تاکتيکي بزرگي در جريان است

تار کردم؟ چرا چنين کردم؟گونه رفچرا اين. اما من صبر کردم. »است
يـک زن هـم   . دادن دولت در شخصيت يک نفر خيلي عجيـب اسـت  در مبارزه سياسي، شکست

ايـن کـار را بـه نحـو احسـن انجـام       . هم نماينده فئوداليسم و هم نماينده مـزدوري , نماينده دولت است
سبت به واقعيت کرد کش و سوسياليستي هستم و برخوردي انقالبي ناما من آدم بسيار زحمت. دهدمي

در ايـن حالـت، هـيچ تعـادل و تـوازني ميـان       . اما او دولت است. بسيار ضعيف و تک وتنها بودم. دارم
.خيلي مهم هم نبود که جاسوس است يا نه؟ فرض کنيد يک رابطه معمولي است. نيروها وجود ندارد

در راسـتاي اهـداف   هـا بايسـتي  خورند؟ به نظر من انسانگراها چگونه شکست ميچرا تمام چپ
در اينجا بحث از معيـار و  . کنمدر حال حاضر هم بسيار با احتياط حرکت مي. شان حرکت کنندقطعي

, هر روز مرگ وجود داشت. کردهر روز مرا به دوئل دعوت مي) پيلوت(طرف . آيدميان ميمباني به
.کردانجام عمليات را تحميل مي

اگـر از ايـن رابطـه    . باريـد ود بلکه از هر انگشتش هنر ميفقط يک زن معمولي نب) فاطمه(آن زن 
دادم چـه اتفـاقي   دادم؟ يا اينکـه اگـر تـن بـه ايـن رابطـه نمـي       جستم کار صحيحي انجام ميدوري مي

. کـرد يي ظهـور نمـي  PKKگرفت؛ مبارز آنچنان که بايد شکل نميPKKافتاد؟ فکر کنم پديده مي
.سي هستممن در عين حال، انساني عاطفي و احسا

بـا  .در آن هنگام قادر نبودم همه اين موارد را تحليل کـرده و درک کـنم  , که گفتمطوريهمان
من ارزش زيـادي  . کردموقت چه هدفي را دنبال ميدانم آننمي. همه مدام در اين راستا کار کردماين

اشـد کـه رتبـه افسـري     چه اين زني باشد که با او رابطه عاطفي دارم و چه شخصـي ب . براي انسان قايلم
اعتنـايي  ها جزو نيروهـاي دشـمن هـم هسـتند بـاز هـم نبايسـتي بـه آنهـا بـي          هر چند هر دوي اين. دارد
اين يعني چه؟ اگر به آنها توجه نداشته باشم بدين معني است که به دشمن، آزادي حرکـت  . کردممي

اگـر  . هـا را نيـز دربرگيـرد   نکند کـه ايـ  خالصه شيوه برخورد من با مسايل ايجاب مي. دهمبيشتري مي
کار شناخته شدند در برابر آنها هاي خالفاگر هم شخصيت, افراد خوبي از آب درآمدند که چه بهتر

جانبـه و  اينجا برخوردي همـه . کنماگر واقعا باناموس باشد، کاري که انجام بدهم دريغ نمي. ايستممي
مثـل اينکـه مـن داشـتم غـرق      . شـود راز نمـي خود ابشود خودبهوسيع است و بر خالف آنچه تصور مي

گيري من از يک رابطه چيست؟اما نحوه بهره. شدممي
هم يک جريان نيرومند کردگرايي و هم يک , گراييخواهم هم يک جريان خوب چپمن مي

و اينكه، اين جريانات از همديگر تغذيـه كـرده و   . زندگي اجتماعي بهتر را سازماندهي و تشکيل دهم
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يـي کـه برگرفتـه از نظـام حـاکم اسـت آيـا        اما آيا چنين چيزي امکان دارد؟ رابطـه . رو بگيرنداز هم ني
يي كه تحت يي که من در اينجا کسب کردم اين است که رابطهتواند نيازهاي نرا ارضا کند؟ نتيجهمي

.شودراحتي ازآن مردم و جامعه نميوجود آمده، بهکنترل نظام به
بلکـه زنـي اسـت کـه     . اين يک زن حاضر هم نيست, تازه. شودلقي ميزن آماده مثل يک کاال ت

دولت از هفت سالگي به آموزش ويژه او پرداخته و در سطحي بسيار عالي در فرهنگ مـزدوري فـرو   
ـ بـودم " دهاتي بيچاره"که بنا به گفته آنها من ـ . يعني با يک چنين شخصيتي سروکار داريم. برده است

عنوان سگ، دم در هايي مثل شما را بهما انسان«: به بعضي از رفقا گفته بود که. ردمبا او رابطه برقرار ک
لحـاظ خلـق و مـردم زنـدگي بسـيار      هـا بـه  البته ايـن » .اندازيممان بسته و جلوي آنها استخوان ميحياط

.اسفباري دارد
نـام  بـه . شـود تدريج نمايان مـي در اينجا بايستي بگويم که من جزو خلق هستم و صفت رهبري به

آورم کـه ايـن رابطـه در عـين حـال، داراي مفهـومي فرهنگـي و        خلق، به رابطـه مزدورانـه هجـوم مـي    
هاي فرهنگي و اجتماعي مـن ناشـي از خلـق    کليه جنبه. باشداجتماعي و بيانگر تمايزي در اين باره مي

حتـي ضـد خلـق    بسـيار بـاالتر از خلـق و   ) فاطمـه (اما طرف ديگـر  . من انسان زحمتکشي هستم. است
فرهنـگ و مـذهب و   , ها به نفع کماليسم و دشـمن حرکـت کـرده   ها و عصياندر جريان قيام. باشدمي

همـه  بـا ايـن  . يعني از بسياري جهات با من فرق دارد. گيري اجتماعي و ديني او نيز متفاوت استشکل
حل بـراي  رايه راهگيري و هدف از تشکيل اين سيستم ايک نظام جديد ملي و اجتماعي در حال شکل

شـود و  يي نگريسـته مـي  اين هم جنبه زيربناي مساله بوده که از زاويه جداگانه. باشدکليه مشکالت مي
.باشدخواني بزرگي نيز ميدر عين حال هم ميدان

مانم و تن به زندگي عـادي  آورم يا در آنکارا ميدو راه بيشتر وجود ندارد؛ يا به مليتاني روي مي
ايـن افـراد هـم افـرادي     . اين است که در هيچ يک از اين ميدان کارزار شکسـت نخـورم  مهم. دهممي

. بـردار تـو نيسـتند   همـين سـادگي دسـت   اند کـه بـه  گذاري کردهآنقدر بر رويم سرمايه. معمولي نيستند
, اهميت بيش نبودممن که در ابتدا يک دهاتي بي. شناسدخواندم ميدولت، مرا در زماني که درس مي

دهـم و گـرايش انقالبـي خطرنـاکي     در آنکارا و دانشکده علوم سياسي، فعاليت سياسي انجام ميحاال
بنابراين محال است کـه دسـت از   . امبا استفاده از منابع دولتي، گروهم را به راه انداخته, از طرفي. دارم

, بسيار خـوب «: داما دولت چه اشتباه تاريخي مرتکب شد؟ به نظرم اين خطا را مرتکب ش. سرم بردارد
».توانم او را به مزدور خوبي تبديل نمايممي

اما چرا اکنون اجويت تاکتيکي کامال برعکس تاکتيک قبلـي  . براي اين کار خيلي تالش کردند
امـا  ! تواند با کردها بـه توافـق برسـد   ترکش مي, در حال حاضر. فهممالبته من آنها را مي. بردکار ميبه

يعنـي از تـرکش هـم    . ي از فاشيسـم رسـيده کـه چنـين امکـاني وجـود نـدارد       يـ اجويت به چنان درجه
چرا چنـين شـد؟   . اند اما من انتظار چنين چيزي را داشتمزدههمه از اين وضع شگفت. تر استفاشيست
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. تـوانيم او را آمـوزش دهـيم   اگر با ما سازش کند مـي «: چون موضع او در ابتدا در برابر من اين بود که
, پـردازيم اش را هـم مـي  هزينـه . ال تسليم شده و تحت تـاثير عميـق خـانواده قـرار دارد    چون ديگر کام

پرنـده  "عنوان شده مرا بهدر گزارشات ارايه» .دهيمحقوق او را هم ما مي, ايمآپارتمان را هم به او داده
: گويـد هـم در گزارشـات خـود بـه اربابـانش چنـين مـي       ) فاطمـه (آن زن . کننـد معرفي مـي " در قفس

هـم از نظـر سياسـي و هـم از لحـاظ ايـدئولوژيک تحـت        , صددرصد وابسته شده؛ هم از نظر عاطفي«
تواند مگر ديگر چه مي. »طوري پيش برويدهمين, بسيار خوب«: گويددولت هم مي. »کنترل قرار دارد

بگويد؟
گـاه  گـرايش بـه آزادي در مـن هـيچ    . بـه آزادي گـرايش پيـدا کـردم    ١٩٧٨من در اواخـر سـال   

ام حاصـل غيـر   هايي که آنها را تعليم دادهانسان. چنين هستمهنوز هم اين. بودن را نپذيرفته استبستهوا
که من تا ايـن  در حالي. يابندآنها در محيطي کامال آزاد پرورش مي. خواهيم هستندمستقيم ميل آزادي

زادانـه حرکـت کـرده و بـه     توانند آاما شاگردانم هر چقدر بخواهند مي. حد از آزادي برخوردار نيستم
تـوانم بـراي خـود    کنم اما اين ضمانت را نمـي من براي آنها اين را تضمين مي. کوهستان آزد راه يابند

وقتـي صـدها نفـر رفيـق را از آنکـارا خـارج کـردم کـامال در         . گونه بوداين در گذشته هم اين. بپذيرم
.محاصره بودم

هـايي از قبيـل   وقتـي سـازمان  , ببينيـد . انجـام دادم اين کار را بدون نقص! بزرگي يعني اين, آري
THKPC وTHKOاز هم متالشي شدند، من بسيار خوب از رفقايم محافظت کرده و آنهـا را تـا   ٩٠

بـا اسـتفاده از   . جـاي نگذاشـتم  حتي يک نفر را هم در آنکارا بـه . بسيار عالي آموزش دادم١٩٧٨سال 
ام اما سازمان را نجات من خود را به آنها وابسته ساخته. کنمهاي ارتباطي، توانستم آنها را خارج کانال

ايـن رهبـر   «: گفتنـد چنان خود را به آنها نزديک کرده بودم کـه مـي  . البته از من انتظار داشتند. دهممي
کردسـتان را بـه تصـرف خـود     , اگر او را تحـت کنتـرل درآوريـم   . کندگروه را اداره مي, گروه است

.آمدمعناي گرفتن کردستان ميبه قناعت آنها گرفتن من به. گفتندميراست. »درخواهيم آورد
يي که کليه کارهـاي  گونهبه. تاکتيک بزرگي بود, ١٩٧٩سازي آنکارا بدين شيوه تا سال مشغول

بنـابراين واضـح اسـت کـه از ايـن      . دادمهاي ارتباطي آنها انجام ميگروه را با استفاده از منابع و کانال
حتمـا وارد عمليـات   . بودند قادر نبودند تحمل کننداگر ديگر رفقا مي. ين خواهند شدوضعيت خشمگ

اجازه بـده همـراه بـا پيلـوت ايـن عمليـات را       «: گفتکرد و ميکمال پير از من خواهش مي. شدندمي
هم مرا امتحـان  ) فاطمه(آن زن » .هنوز وقت آن نرسيده«: گفتمکردم و ميمن قبول نمي» .انجام بدهيم

کسـي کـه از نظـر    «: گفـت مـي . خواست با برخورردهايش احساسات و عواطفم را بسنجدمي. کردمي

زميش بود که از گريالهاي امريکاي جنوبي تاثير پذيرفته بخش خلق ترکيه؛ رهبر آن دنيز گارتش رهايي٩٠
.يي گرياليي ميهن خود را رها سازدخواست به شيوهو مي
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تسـليميتي مطلـق را تحميـل    . اما کامال مطمئن نبـود » .گونه حرکت کندعاطفي وابسته باشد بايستي اين
زان نـود درصـد ميـ   ". ده درصد براي اين کـار باشـد  "گويم نه تسليميت مطلق، بلکه من هم مي. کردمي

امـا  . »نود و نه درصد و حتي بايستي صـد درصـد وابسـته باشـد    « : گفتبدي نبود اما راضي نبوده و مي
چون . من کاري به او ندارم. يي دولتي استرابطه, حال، چرا بايستي تسليميت مطلق باشد؟ چون رابطه

نتظار برخوردهـاي انسـاني   من از او ا. تواند در برابر تحميل مستقيم و يا غير مستقيم دولت کار کندنمي
آيا ممکن است که چهل سال براي دولت کار کرده و در باتالق فاشيستي فرو رفته باشد امـا بـه   . دارم

رفقا بسيار مشکوک بودند و از اين وضعيت خيلي عصـباني  . مانند انسان رفتار کند؟ واقعيت تلخ است
هنوز هم با اين تاکتيک و صبر . استيک تاکتيک صبر بزرگ , اين. کردمشدند، اما من تحمل ميمي

.کنمکار مي
تو «: گويدمي. خواهد مرا در عرض بيست و چهار ساعت از هم فرو بپاشداما طرف مقابل من مي

عاقبت احساسات چنين خواهد شـد؛ اگـر كـه مليتـاني     , انساني احساسي هستي, دهاتي هستييک بچه
مرا ٩١هاچيها و کاوهدر آن زمان، تکوشيني» .ا بگيرتصميم خود ر, گونه عمليات انجام بدهيبايد اين

امـا آنهـا   . خواستند با اين کار فضايي مناسب براي خـود ايجـاد کننـد   مي. کردندکفايتي متهم ميبه بي
. کار آنها هم جزيي از اين تحمـيالت بـود  . کردهر کس از اشتباه و خطايي بحث مي. مشکوک بودند

حاال معلوم شده که ما دولـت را تحـت فشـار    . ورزيدمود اصرار مياما من همچنان در سبک و صبر خ
ظاهرا من نيز زير فشار آنها قرار دارم اما در اصل اين دولت اسـت کـه دچـار    . سنگيني قرار داده بوديم

.تنگنا و مشکل جدي شده است
توانـد بـه روحيـه پيـروزي     کسي که اين ويژگي را کسب کنـد مـي  . اين ويژگي بسيار مهم است

را بـدين شـيوه تشـکيل داده و    PKKدسـت آوردم ايـن بـود کـه     نتايجي که در اينجـا بـه  . ست يابدد
ـ و سوسياليسـم  و کردستانPKKکه تحليل شخصيت يعني تحليل خوبي تحليل کنم ـ شخصيت را به
.هاي بزرگي را از بررسي ژرفاي مزدوري، خيانت و زن كسب نمودمهمچنين درس. را بهتر بشناسم

هنوز هم بر اسـاس ايـن   . هاي تاريخي آموختممن از برقراري رابطه با يک شخص، درس, ببينيد
البته تا زماني که . خواستم با اين کار ماهيت رابطه اجتماعي خود را آشکار کنم. کنممنطق حرکت مي

جامعـه  . گذارنـد ما خودمان را تحليل نکرده و نشناسانيم، رفقاي ما به شناخت و درک مـا همـت نمـي   
مـن نسـبت بـه    ..." زن بايسـتي چنـين باشـد   , گونه باشدشوهر بايد اين: "هاي مشخصي استاراي قالبد

.بزرگي هستندهايها و دامها باتالقاعتنا نبوده اما معتقدم که اينها بياين

اين جنبش . خواندندهاي مارکسيست لنينيست؛ مائويست بود که خود را سوسياليستي مييکي از جنبش٩١
.سپتامبر تصفيه شدند١٢بعدها به سه بخش تجزيه و بعد از کودتاي 
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کردن من نبود در واقع، منظور مادرم مسخره. آمدسخنان مادرم يادم مي. آزادي را انتخاب کردم
ايـن دختـر، زن   ! بيـا پسـرم  «: گفـت نظورش اين بود که آدم متفـاوتي هسـتم، وگرنـه او هـم مـي     بلکه م
توانـد  هنوز هم فرهنگ خانواده کالسيک؛ احساس و عشق و محبت کالسيک در حزب مـي » !توست
ها و مشـکالت بزرگـي شـدم و هـم     من در اين رابطه زن و مردي هم، متحمل سختي. ساز باشدمشکل

خاطر اين بود که از او مشکوک بودم يا به البته اين نه به. به طرف مقابل هم شدمموجب چشانيدن آن
.اين کار داليلي دارد. او اعتماد نداشتم
چنـين روابطـي   . انـد ارزش گشـته روابط جامعه کـرد بـه نـابودي کشـانيده شـده و بـي      , به نظر من

. واني از آنهـا بيـرون بيـرون بيـايي    تـ اگر هم وارد ايـن روابـط شـدي نمـي    , ساز هستندنابودگر و وابسته
که خروج و رهايي از تنگه استعمار سخت اسـت رهـانمودن رفقـا از ايـن قبيـل روابـط نيـز        همانطوري
ابتدا با خودم در اين مورد جنگيـده و  . طلبديي جداگانه ميهمين اندازه مشکل بوده و مبارزهحداقل به

.کنمخود تحليل ميو قبل از هر چيز در درون. يابماز آن رهايي مي
آيا چنين چيزي الزم بود؟ مگر ممكن است انسان خود را تا اين حـد بـه تختـه آزمـايش تبـديل      

هـا، امتحانـات بـزرگ و خطرنـاکي     اين آزمـون . در غير اين صورت، شکست خواهد خورد! کند؟ بله
.يافتداديم حزب تشکيل نميبودند اما اگر آنها را انجام نمي

...را آموخت که کمان بنوازد"پاگاني"شيطان، 

جنگ عواطف
اين زن چنان شخصيتي داشت که هم . کارمان را با يک زن شروع کنيم١٩٧٥خواستيم در سال 

اش در موقعيـت خـانواده  . دانسـت به کردگرايي عالقه داشت و هم خودش را چپي و سوسياليستي مـي 
ديـدار  «بـا گفـتن   . و حسـاب پـس دهـد   خواهد حساب بگيردمعلوم بود که مي. تاريخ بسيار مهم است

اگـر توجـه شـود همـاهنگي بسـيار      . گرددجنبه عاطفي آن بارز مي. شروع به کار کرديم» خوبي است
.خوبي وجود دارد که متناسب با حمله ايدئولوژيک و حزبي آن دوره بود

متوجـه  . انـد هـا منجمـد شـده و مـرده    وقتي به جامعه بورژوازي پرداختيم متوجه شديم که عاطفه
سياسـي و حتـي نظـامي    , توانيم عواطف راستين خود را در مراحـل ايـدئولوژيک  شديم که ديگر نمي

از طرفـي، جنبـه   . دهـد محيط بورژوازي اجازه و فرصت چنين چيزي را نمي. مرحله انقالبي پياده کنيم
.شودايدئولوژيک و سياسي دوره انقالبي مانع اين کار مي

در اينجـا مجـددا وارد   . يم بايستي يک زندگي سياسي داشته باشـيم يعني اگر بخواهيم زندگي کن
که بتوانيم خـود را از  کرديم تا آنجاييسعي مي. ها ندارديک جنگ شديم که شباهتي به ديگر جنگ

هاي وابسته شيوه زندگي کماليستي و بورژوازي در امان نگه داريم و از ورود به کار مزدوري وفعاليت
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رو رغم اينکه وقت زيادي در اين راستا صرف كرديم، اما باز هم بـا آن روبـه  به. به آن خودداري کنيم
.شديم

کردند؟ يا اينکه از پيامدهاي اين آيا عواطف گذشته ما بودند که ما را گرفتار وضعيتي وخيم مي
جنگ عواطف بود؟آيا صرفا در اينجا هدفي سياسي مطرح است؟ يا اينکه اين کار براي حيات گـروه  

آنچـه  . وقوع پيوست؟ همه اين عوامل ممکن است در آن دخيل باشـند خود بهام داده شد؟ خود بهانج
در اين کار من هيچ نوع برتريي بر ديگر کردهـا  . که مهم است تصميم ما براي شروع چنين کاري بود

گفـتن  . "از نسل مالئک هستم بنابراين کليه عاليق و عواطفم متعالي هسـتند "گويم كه من نمي. نداشتم
امـا در  . اممن بيش از هر کس از نظر عاطفي فقير و بيچـاره . دروغ است, چنين چيزي خودفريبي است

از اين مورد . من به هدف و آرمان سياسي پايبندم. من چيزي وجود دارد که در هيچکس وجود ندارد
درجـه دوم  در آن زمان بعضـي از رفقـايم مبـارزه و هـدف سياسـي را در     . پوشي نکردمگاه چشمهيچ

اين کارها تحت نام جواني و مردانگي صورت . ها هم فراموش کردنداهميت قرار داده بودند و بعضي
فـرض کنـيم از نظـر    . شـود تر مـي رفته پررنگاز اين به بعد است که تفاوت من با ديگران رفته. گرفتند

هـاي اصـليم را قربـاني    هترم، اما هيچ گاه به خود اجازه ندادم اهـداف و خواسـت  عاطفي از شما ضعيف
وقتـي کـه ايـن چيزهـا را     . غرايزم سازم يا اينکه وارد مسايل عشق و عاشقي شده و خـود را گـم کـنم   

دانيـد کـه   مـي . من هم در واقع يـک عاشـق بـودم   . پردازمگويم اصال به تعريف و تمجيد خود نميمي
.ذارماما من توانستم اين مشکالت را پشت سر بگ. عشاق، زندگي سختي دارند

ايـن زنـدگي، جنـگ بسـيار بزرگـي      . سر بردم ارزش تحقيقي دارداينکه چگونه اين زندگي را به
در حـال  . اين با سياست مرتبط است. خيلي مهم است که انسان بتواند وارد جنگ عواطف شود. است

د کنيم که به هدف اصلي خـو کاري مي. داريمتاسيس حزب هستيم يعني گامي بسيار تاريخي را برمي
البتـه  . کنيممان را هم فدا ميچيز خود حتي عواطفيعني آزادي خلق دست يافته و براي اين کار همه

درست در جايي که بايستي مرا درک کرده و به مـن کمـک کننـد    . فرسايي استکه کار بسيار طاقت
.شونددر عوض، از اين برخوردهايم برداشت منفي کرده و مانع پيشرفت در کارهايم مي

البته ذهنيت مـرد کالسـيک مطـرح اسـت در اينجـا اگـر بـه        . داخلي بزرگي در ميان استجنگ
مـن کـه تـا حـدودي     . جاي آوردخواهد لزومات عواطف را بهچيزي وابسته شد با زور و خشونت مي

جنگـي آشـکارا و   . هواي رهبري در سر دارم بايستي بيش از هر چيز و هر کس خـود را تحليـل کـنم   
شـدن بـه   سر فرودآوردن و تسليم. در اينجا از صبر خبري نيست. بردرا از بين ميمستقيم، هدف اصلي

.آيندميان نميعواطف نيز به
در زمـان و مکـاني کـه مـن در آن قـرار دارم، جنـگ       . بنابراين سختي ايـن مرحلـه در اينجاسـت   

ين است که بـه  اساس کار ا. جنگي نيست که هر کس در برابر آن دوام بياورد. يابدشديدي جريان مي
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هنـر، يعنـي آفريـدن يـک     . اين، يـک هنـر اسـت   . جاستجنبه آتشين آن هم همين. هدف پايبند باشي
.حقيقت؛ آفريدن يک پيشرفت متفاوت؛ عمل آفريدن است

مانـده بـه شخصـيتي    حال اين هنر يعني چه؟ يعني ارتقايابي از شخصيت کرد کالسـيک و عقـب  
.باشدايي به ذهنيتي پيشرفته و برتر ميانقالبي و گذار از ذهنيتي تنگ و ابتد

ـ روابط عاطفي اين دوره چگونه است؟ منطق حاکم در روابط زن و مرد جامعه کـرد، منطـق زن  
توانـد زنـدگي   اگر شـوهر نباشـد زن نمـي   : "شودشوهري است که آن هم در مساله ناموس خالصه مي

از بـدو  . خاطر اين رابطه اسـت صد زندگي بهنود در". تواند دوام بياوردکند و زن هم نباشد، شوهر نمي
ميـرد، بـا ايـن خصوصـيت او را در مـزار      شـود و وقتـي هـم مـي    تولد اين برخورد به فـرد آموختـه مـي   

اگـر مـن   . جواني و بلـوغ و ديگـر مراحـل   , مثال دوره نوجواني. البته اين کار مراحلي دارد. گذارندمي
. توانستم بسان يک مومن به زندگي خود ادامـه دهـم  مي. گيردجنبه خالقي دارم که از اينجا نشات مي

هـايي را  گيرياما چنين شکل. عنوان يک سوسياليست مقدس ناب هم حرکت کنمتوانستم بهحتي مي
بنـابر عقيـده   . بلکه براي دستيابي به آزادي کامل و تحقق آزادي زن تالش زيادي کـردم . قبول نکردم

پـس  . ها هم انساننداين. ويژه زنان جزو اين هدف باشندرومين بهانساني من بايستي کليه مظلومين و مح
ها هميشه عقب بمانند؟ چرا مردان بايد هميشه در جلـو  شان براي هميشه بسته بماند؟ چرا اينچرا دهان

".بايستي زنان هم به ما ملحق شوند"اين باعث بروز تضاد در سرم شد و گفتم ! حرکت کنند؟
حاال خواه . به پيشگامي و آمريت اعتقاد دارم. اساس رفاقت استوار استراهپيمايي من هميشه بر

خواه يک زن يا کودک و يا اينکـه پيرمـردي هفتادسـاله باشـد، مـن بـا برخـوردي        , يک چوپان بيايد
راه افتـادم  وقتي کـه بـه  . دوستانه سعي خواهم کرد او را به حرکت درآورده و با خود به مقصد برسانم

. »توانيم راه برويمما نمي«: گفتندها هم ميبعضي» ما بسان درختان خشکيده هستيم«: دگفتنها ميبعضي
دانسـتند کـه چگونـه حرکـت     من در نظر آنان آدم خوبي بـودم امـا نمـي   . خنديدندمثال زنان به من مي

ر ها از اينکه برادبچه. خنديدندهاي سال به حال خود ميچگونه حرف خواهند زد؛ سال, خواهند کرد
دادم بسيار مـوثر واقـع   گاه قرار ميالبته وقتي خود را براي آنها تکيه. تري دارند خوشحال بودندبزرگ

شـدند کـه واقعـا    زديـم متوجـه مـي   وقتي حرف مي. کرداين در مورد افراد مسن هم صدق مي. شدمي
مـراه کـرديم و   زن را هم با خـود ه ! آري. شدنديي براي گفتن دارم و دچار هيجان ميهاي تازهحرف

.دهداما بسيار عالي نتيجه مي. در کارهاي گروهي نيز جاي داديم
داشـتم،  هـا و معيارهـاي بـورژوازيي را کـه خـود را از آنهـا دور نگـه مـي        اين بـار هـم آن ارزش  

البته تا حدودي از اين وضعيت متاثر . خواستند از درون مرا تحت تاثير قرار داده و در من نفوذ کنندمي
کردنـد ممکـن بـود هـدف     هدفي که آنها تحميـل مـي  . خاطر هدف سياسيم بودها بهاما همه اين. شدم

. تـر و باتجربـه بـود   آماده, ترطرف مقابل من بسيار قوي, از لحاظ نيروي تاثيرگذاري. سياسي مرا ببلعد
ليم اگـر تسـ  . قـدرتش بسـيار بيشـتر از قـدرت مـن بـود      . چاره چه بود؟ پولش چندين برابر پول من بود
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تـواني  نمي! شدن اليق يک مرد نبودتسليم, بگذريم از رهبري, زدمشدم، به صفت رهبريم لطمه ميمي
يـابي بـه   اگر بخواهي با او همسان حرکت کني، طرف مقابـل در پـي دسـت   . خواهش و تمنا هم بکني

خواهـد  زن مـي . کـار خواهـد گرفـت   اش و خـودش بـه  طبقـه , و تـو را بـراي دولـتش   . حاکميت است
شـايد هـم قصـد دارد از موقعيـت يـک زن      . اکميت خـود را بـر سـر يـک مـرد ضـعيف پيـاده کنـد        ح

. گيـرد کـار مـي  شده و ضعيف به سطح زني نيرومند و مسلط راه يابد و براي اين کار تو را بـه سرکوب
خواهد انتقام هزاران سال را از آدمي فقير و دهاتي مثل من بگيـرد کـه زيـاد بـا زنـدگي آشـنا       يعني مي

هـم  . کار گيرمتوانم براي بسياري از اهدافم بهمي. من مرد دلخواه خود را پيدا کردم«: گويدمي. يستن
يابي زنانـه و هـم جهـت تحقـق اهـداف دولـت از او       هاي سياسي و تسلطدر راستاي اهداف و خواسته

. بينـد ب مـي ها و تحقـق اهـدافش مناسـ   يعني مرا تا اين حد براي ارضاي خواسته. »استفاده خواهم کرد
.همه برخوردها و رفتارهايش با من بر اين اساس است

گونه برخورد کنـد  نه چنين مردي با چنين زني ممکن است اين. کندگونه رفتار نميهيچ زني اين
بعد از مدتي چنـين گفتنـد   . بايستي مرد ديگري باشد! واقعا عجيب است. و نه چنين زني با چنين مردي

" لقمه چـرب "اين افراد را به . شان وجود نداردهايودند که لزومي به گفتن اسمدر مرکز ما چهار نفر ب
يک هفته کـافي اسـت تـا يکـي از آنهـا را در      . هر نوع خصلتي را داراست«: گفتمي. تشبيه کرده بود
آنقدر » .توانم تو را بشناسمهاست که نميسال«: گفتبه من مي. »کار گيرمهاي خود بهراستاي خواسته

من تازه حال بعضي . ترکيدکردم که سرم داشت ميباره اينکه با اين زن چکار خواهيم کرد فکر ميدر
.رسدمردانگي از طريق ارضاي غريزه جنسي به اثبات نمي! کنماز مردها را درک مي

اولـين عشـق و اولـين برخـورد همـديگر را      , همه جوانان ما اعم از دختر و پسر در اولين عمليات
برقراري يـک رابطـه جنسـي يـا او را بـه سـوي       . کندخود مييک بوسه او را از خود بي. کنندنابود مي

هـا  بـه نظـر مـن هيچکـدام از ايـن     . بخشـد دهد يا او را به اوج برده و بـه او زنـدگي مـي   مرگ سوق مي
فروخت يا اينکه در صـدد خريـدن مـا    يي که من تجربه کردم زن خود را کامال ميدر رابطه. باشدنمي
.در اين مبارزه بي امان بود که توانستيم زن و رابطه جنسي را بهتر بشناسيم. بود

يـي وحشـتناک درهـم    شـيوه ويـژه حيـات سـازماني را بـه    اين چگونه چيزي است که زندگي بـه 
ايـن زن در يـک   , به رغم اين. است" کندن چاه با سر سوزن"کار من در سازماندهي مصداق . ريزدمي

براي اولـين بـار در تـاريخ، مراحـل سياسـي را      . دهدتالش و زحمات را بر باد ميزدن همه چشم برهم
اين . کوبدکنم و او هم در پشت سر من همه چيز را درهم ميفرسايي شروع ميامان و طاقتطور بيبه

امـا  . دهـد العمل در برابر چه باشد؟ اين را به اصطالح، در ازاي زنانگي خود انجـام مـي  تواند عکسمي
يعنـي ايـن چيزهـا بـراي او در حکـم يگانـه سـالح        ! نوع زنانگي؟ از دهان گرفته تا ساختار جنسيچه

.هستند؛ شيوه خودسازماندهي
!ايستار بزرگ
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: گفـت پيلـوت هـم مـي   . گـرفتم کرد، من هم به حد نياز ميوقتي همه چيزش را به من عرضه مي
گفتم من هم مي» .فالن کار را بکنيم, ام دهيماين عمليات را انج. پردازممن هزينه گروه را مي! داداش«
آن زن . شـد داد کـه موجـب نـابودي مـا مـي     هايي سوق مـي يعني ما را به کارها و عمليات". صبر کن"
لحظه به لحظه . کردن و کشتن منکردن، تماممنزلتبي. هم هر لحظه در صدد نابودي من بود) فاطمه(

اين موضع . هزار بار بميرم اما اين زندگي را قبول نکنممن راضيم روزي. اين زندگي نوعي جنگ بود
خواسـت  نظام مـي . در اينجا مساله مرگ و زندگي مطرح است. در برابر واقعيت زن بسيار با ارزش بود

انجـام  , خواست از طريق اين روابط که در سطح بسـيار بـااليي بودنـد   اين کار را مي, به من ضربه بزند
.جنگي در برابر نظام, بوداين جنگ، جنگي روحي. دهد

. بنـابراين مـرا درک کنيـد   . من هم مانند هر انسان ديگـري غريـزه داشـتم   , من هم احساس داشتم
. »به خانواده وابسته کـرده و او را تبـديل بـه بهتـرين افـراد دولـت خـواهيم کـرد        «: نقشه دشمن اين بود

. بود که از من سخت کارکشي کننـد شان اين هدف. بنابراين مرگ من براي آنها ضرر داشت نه فايده
شـود امـا   شود کارش تمام ميوقتي انساني کشته مي. تر از مرگ استاين رفتار بسيار بدتر و خطرناک

يـک  , بنـابراين احسـاس سـاده   . گونه مرا به زانو درآورنـد خواستند مرا هر روز بکشند و بدينها مياين
ها و صبرم در چه سطحي بودند؟لهرهفکري و د, وضعيت روحي و رواني. حمله ساده نيست

در آن هنگام هر لحظه اين احتمال وجـود  . رسندهايم به دادم ميدر اينجاست که افکار و انديشه
از يک طرف زن و پول و قدرت و در طرف ديگر تهديد و فشار، خالصه کليه . داشت که تسليم شوم

. يت و شکست شد، هدف و آرمـان بـود  چيزي که مانع از تسليم. شرايط يک زندگي مرفه مساعد بود
هـاي عـادي   ديگران اسـير زرق و بـرق  . شدمکردم اما تسليم نميها را فدا ميدر صورت لزوم همه اين

حتـي بـه   . همه امکانات اکتفا نکرده، به دولت وابسته نشده و خود را گم نکـردم شدند اما من به اينمي
.کار گرفتمبهايجاد تاکتيک پرداخته و به نحو احسن آنها را 

. پراکندنـد هاي زيـادي مـي  ها با ديده شک نگريسته و شايعهوقتي اين رابطه را قبول کردم برخي
هـاي  ام، از خانوادهايي است که در سرکوب کليـه قيـام  يي که به اصطالح با آن وصلت کردهخانواده
در بنيانگذاري جمهوري اش حتي خانواده. اندنقش داشته١٩٤٠تا ١٩٢٥هاي گرفته مابين سالصورت

وقتـي او را وارد  . يي مشکوک اسـت و هـم بسـيار خطرسـاز    هم رابطه. ترکيه نيز نقش ايفا نموده است
اما چرا چنين نشد و من مستقيما . کرديمگروه کرديم بايستي مطابق واقعيت خانوادگيش با او رفتار مي

و راه انقالبيون CHP, و با چپ ترکاو را مخاطب قرار دادم؟ چرا زني که شرايط فکري و عقيدتي ا
تواند با آنها هماهنگ شود، اما به ما ملحق شـود؟ حتـي بعضـي از اعضـاي گـروه مـا       تطابق دارد و مي

مساله اينجاست که ما چرا فردي را کـه  . کردندخورد، زياد درک نميشان از اين رابطه آب نميچشم
داشته و نبايد به اين مسايل عالقـه داشـته باشـند    هاي کردي نقش همه در سرکوب قياماش اينخانواده

چون واقعا مشكل . کردندها بروز ميها و نگرانيگونه شک و شبههکنيم؟ بنابراين اينجذب گروه مي
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افرادي که ما بر روي آنها کار کرده و در صدد جذب آنها بوديم . امنيت و سالمتي گروه در ميان بود
طبقه پرولتاريا بودند بنابراين بايستي در جذب افـراد بـه گـروه دقـت     اکثرا زحمتکش يا به اصطالح از 

توانـد  اين رابطه در واقع مـي . داديم اما در اين مورد رفتار ما به گونه اي ديگر استخرج ميبيشتري به
.کنيمتدريج نسبت به آن عالقه پيدا ميماهيت تهديدي براي گروه داشته باشد اما به

از نظر رواني هم بايستي به ايـن مـورد نگـاه    » .او را وارد گروه کنيم, نيستمهم «: گفتيمچنين مي
تواند عنوان يک زن ميتقريبا داناست و به, باشدسوسياليست و از تبار کرد مي, کرد؛ مرد خوبي است

مـا را بـه فکـر هـم     . گيـرد نمونه خوبي باشد که اين در دايره برخوردهـاي روانـي و سياسـي قـرار مـي     
امـا چيـزي کـه    !" تواند ما را بـه دولـت بفروشـد؟   نکند جاسوس باشد يا اينکه چقدر مي"که داردوامي

, جاي گريز از واقعيت اجتماعيشود که بهخوبي درک شود اين است که معلوم ميبايستي در اينجا به
.آيدوجود ميعالقه و توجه به آن به

ردي بـه نـوعي بـا مسـايل کـردي      يعني واضح است که هم از لحاظ خانوادگي و هم از لحاظ فـ 
گـرا  مـن چـپ  «: گويدمي. هاي کردي داراي موقعيت خطرناکي بوده استدر تاريخ قيام. مرتبط است

بنابراين فردي مبارز، در صدد خواهد بود کـه  ". کُردم"سوسياليستم، "، حتي ممکن است بگويد »هستم
يــي ه شـيوه کـاري مـن شـيوه    راحتـي بگـويم کـ   تـوانم بـه  مـي . ايـن شـخص را شـناخته و درک نمايـد    

با اينکه وارد گروه شده اما هنوز هم مثل يک رفيق و اعضـاي اصـلي گـروه بـا او     . جويانه استمبارزه
گيـري گـروه بـر اسـاس ديالکتيـک      شکل. شود بلکه فرض بر اين است که با او مبارزه شودرفتار نمي

.کردستان شروع بسيار مهمي است
گذاشـتيم در آن واحـد او را از گـروه    هده ديگر اعضاي گـروه مـي  در واقع، اگر اين کار را بر ع
, جويانـه کنـيم يعنـي شـيوه مبـارزه    يي که ما کار مياما با شيوه. دادنداخراج کرده و قضيه را فيصله مي

تصورش را بکنيد؛ در آنکـارا  . زندچنان مورد خطرسازي نبوده و اين مبارزه است که نتيجه را رقم مي
نـام گـروه کـردي    هاي چپ در نهايت رشد خود هستند گروهـي بـه  مکاني که جريانيعني در زمان و

هاي کردي بـازي کـرده و در ايـن    بنابراين، اگر به کسي که نقشي بسيار منفي در قيام. اندازيمراه ميبه
فـرد  , تـازه . آوردميـان نمـي  مان زياد بحـث بـه  داند، از بيداري سياسيوضعيت خود را کرد و چپ مي

اش داراي سـنت  چـون خـانواده  . گيري زمام رهبـري وارد گـروه شـده اسـت    دستر به منظور بهمذکو
اين خانواده هم يکي از خانواده هايي است کـه  . مزدوري در کردستان گسترده است. باشدرهبري مي

يکي از داليلي که به جريان چپ متمايل شده اين . کنندگري مياز طريق مزدوري در کردستان سلطه
اگـر  "يعنـي  . گرايي فکر و مد روز بـود چون در آن زمان، چپ و چپ. که از مرحله عقب نمانداست

او هم اگر گـرايش بـه چـپ و نظـري راجـع بـه مشـکل        ". بخواهي نفوذ داشته باشي بايستي چپ باشي
بنابراين بـراي  . تواند رهبري خود را در ميان قشر جوان مشروعيت بخشدنوظهور کرد نداشته باشد نمي

بـه  . فظ موقعيت و به اصطالح اصالت خانوادگيش هم که شده به چنين مسـايلي روي خواهـد آورد  ح
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تـرين گـروه و بـارزترين محـيط نزديـک      دهد؛ خود را بـه پيشـرفته  ها را تحت نظر قرار ميدقت گروه
ي راحتـ شده بـر جامعـه کردسـتان بـه    بنابراين طبيعت مبارز و سنت حکمراني مزدورانه تحميل. سازدمي

.اجازه نخواهد داد که او از اين تصميم و راه خود دست بردارد
خواهيم با تفسيري جديد از طبقه و سوسياليسم به حل مشکالت بپردازيم که اين باعـث  اما ما مي

در ابتداي تاسيس گروه بـذر تضـاد و   , به تعبير ديگر. شودبروز برخوردها و تضادهايي در اين ميان مي
بدون توجـه بـه خاسـتگاه طبقـاتي     . کنمگونه حرکت ميمن در اکثر روابطم اين. کاريماختالف را مي

اما اولويت را به زحمتکشـان و ارزش رنـج و تـالش    . کنيمآنها را جذب کرده و سازماندهي مي, افراد
.يکي از شروط اساسي مبارزه در حزب است. باشداين يک سبک و سبکي صحيح مي. دهممي

اگر مبارزه داخلي حزب، به طور . ي متمايزي مبارزه داخلي را ترتيب دادندمائو و لنين به طرزها
صحيح صورت نگيرد همانگونه كه در نمونـه سوسياليسـم رئاليسـتي مشـاهده شـد بعـد از هفتـاد سـال         

گونه باشد اين اتفاق در آنجا نيز رخ خواهـد  اگر در چين هم اين. شدن آن وجود دارداحتمال متالشي
اگر در يک سازمان پيشگامي مبارزه بسيار گسـترده و صـحيح انجـام نشـود و     , اينکهکوتاه سخن. داد

توانـد  روابط و مناسباتي که بر پيشگامي استوارند مورد محاسبات جدي قرار نگيرند، اين سـازمان مـي  
بنابراين کاري که ما کرديم. که چنين چيزي در عمل اتفاق افتاد. حتي بعد از هفتاد سال هم فرو بپاشد

. امان در درون سازمان، نشان از حرکت ماهرانه و زيرکانه ما بوديي شديد و بييعني پرداختن به مبارزه
.کردن و شيوه برخورد بودبلکه نوعي عادت. آيا واقعا همه چيز ماهرانه و استادانه بود؟ خير

شـوم؟ امـا   توانستم متحمـل پيامـدهاي ايـن وضـعيت     آيا مي. من آنچنان که بايد آمادگي نداشتم
اگر کمي بيشتر رفتارها و حرکاتم مـورد تجزيـه   . نفس از عهده آن برآيممعتقدم قادر بودم با اعتماد به

بسـت  جـاي اينکـه وارد بـن   شود که من مدام در حـال جسـتجوي ظفـر بـوده و بـه     قرار گيرد معلوم مي
م فرود نياورم بلکه با عزمـي  تاريخي شده و به برقراري روابطي بپردازم که نه تنها در برابر آن سر تعظي

. تر به جلو حرکت کنم و در اين راه با حسن نيتي زياد و صداقت کامل رفتـار نمـايم  تر و محکمراسخ
! جـاي آور گرايـي را بـه  گرا هستي بفرما و لزومات چپمعيار و مالکم در روابط اين بود که اگر چپ

اين برخوردي بسيار باثبات و جدي بـوده و  جاي آور؛اگر کرد هستي بفرما مقتضيات کردگرايي را به
يعني احترام زيادي براي عواطف در نظـر  . تواند مطرح باشنددر اينجا عواطف هم مي. جاستکامال به

.شودگرفته و عالقه وافري نشان داده مي
اگـر بـراي   . اين در واقع، بعـدي از ابعـاد مبـارزه اسـت    . يعني هيچ کم و کاستي در جريان نيست

در . کنـد تالش و سعي جدي صرف نشود ارزش زيادي پيـدا نمـي  , ي روابط و مناسبات انقالبيبرقرار
تجربـه مـن، بسـيار واضـح و آشـکار ايـن را       . شدگي حاکم اسـت گيري و تسليمتسليم, چنين موقعيتي

, بعد جنسي نيز در ميـان اسـت  . چون بايستي جنبه ملي و طبقاتي آن را مد نظر قرار دهم. کنداثبات مي
.امتنهايي دچار معرکه کردهقول معروف خود را بهبه. باشدرهنگ نيز بخشي از اين خط مشي ميف
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خيلـي  , تو را خيلي دوست دارم"ـ مرد عموما سازش مطلق حکمفرماست؛ در روابط معمولي زن
اين و از ".جفت شديم و کار تمام شد, هم رسيديمبه"يا " خواهميي، تو را ميعشق من تو, عالي هستي
آزادانه هسـتند؟ روابـط آزادانـه بـراي     , گونه است؟ آيا واقعا چنين روابطيآيا واقعا اين. هاقبيل حرف

.باشدجنگ ضروري مي
شدن اين شيوه يکي! رسندهاي معمولي، سلطه مرد و بردگي زن با هم به توافق ميدر اين ازدواج

بـر  . سـازد هـا را مخفـي مـي   ها و بردگييبسياري از آلودگ. و توافق براي حزب نيز ايجاد مشکل کرد
هـا شـده و   پيوسـتن ضـعف  هـم چنـين روابطـي باعـث بـه    . گذاردعدم سازماندهي و مبارزه سرپوش مي

هـا، راه را  پيوستن ضـعف همبنابراين به. ارضاي غرايز جنسي نيز يکي از اهداف اساسي اين رابطه است
تـوان  شـدن نمـي  اصال از ارتش و ارتش. گشايدگريزي ميمبارزگي و سياستبي, سازمانيبه سوي بي
بگذريم از اينکه . اندخاطر هم به حزب ملحق شدهها بهدر اينجا خيلي عجيب است؛ بعضي. بحث کرد

گيرند سـپس  دورند دختر و پسر در جامعه تحت فشار قرار ميو نظامي به, سياسي, از اهداف اجتماعي
توانـد دوري  يکي از آنها به حزب بپيوندد ديگري نمـي چون اگر. پيوندندميPKKبا هم به صفوف 
يا توانايي غير از کند که انگار هيچ راه چارهيي رفتار ميبه گونه. کندخودکشي مي, او را تحمل کند

اما چرا در رابطـه و تجربـه مـن چنـين چيـزي روي      . بنابراين خطا در ابتداي کار وجود دارد. اين ندارد
واقعا در اين رابطه مبارزه . يي بزرگ استبسيار اختالف برانگيز و مستلزم مبارزهيي نداده است؟ رابطه

طـرف خـودش را   . ـ اطالعـاتي نيـز وجـود دارد   عالوه برآن، مبارزه جاسوسي. بزرگي در جريان است
.دست گرفتن زمام رهبري کل سخت در تالش استداند و براي بهرهبر سياسي مي

که تفـاوت فرهنگـي بـارزي    از آنجايي. ر متفاوتي بروز خواهد کردمبارزه و ساختار سياسي بسيا
چون طـرف مقابـل متفـاوت    . آوردـ ادبي وسيعي را با خود به همراه مييي فرهنگيمطرح است مبارزه

. طلبديي وسيع طبقاتي ميتنهايي مبارزهموقعيت اجتماعيش به. کندبوده و تمايزات خود را تحميل مي
بنـابراين  . گشـايد اش مييز راه را بر بسياري از مشکالت و تحميل معيارهاي ارزشيبودن او نوجهه زن

توانسـتم مثـل افـراد معمـولي رفتـار      آيا مـن مـي  . ساز مبارزه جنسي شديدي استاز لحاظ جنسي زمينه
آورد و متحمـل  بـار مـي  نهادم که نتيجه بسيار اسـفباري بـه  صورت بايستي به آن گردن ميکنم؟ در آن

يعني هر دو طرف براي اينکـه بـه ارضـاي نيازهـاي جنسـي و عـاطفي خـود        . شدمسنگيني ميشکست 
خواستم در صدد وقتي که من مي. اين براي ما کاري است مباح. گردنددست يابند تسليم همديگر مي

, از طريـق ارايـه معيارهـا در روابـط سوسياليسـتي     . دفاع از خود برآيم مبـارزه عظيمـي را برپـا سـاختم    
ورزيديم اما هاي تبليغاتي و اصول و مباني آزادي و برابري به دفاع و مبارزه مبادرت ميشيوه, انيسازم

چون طرف مقابل چشم به رهبري کردستان , شوندها در عمل پياده نميکدام از اينمعلوم شد که هيچ
بازي با اعضاي گروه با سوء استفاده از جنبه زنانگي خود و بسيار بيشتر از مردساالري به ! دوخته است

بعدها مشخص شد کـه توانسـته   . پرداخته و از اين راه قصد دارد حاکميت خود را بر گروه مسلط کند
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در . هاي مرد کرد را تشخيص داده و از اين طريق آنها را تحت سـلطه خـود درآورد  ترين ضعفعميق
در اينجـا جـا دارد کـه از    . باشـد ترين رفقـايم نيـز تاثيرگـذار   اين ميان، توانسته بود بر بعضي از نزديک

هـاي  خواهـد بـا ويژگـي   کمال پير بسيار زود متوجه اين شده بود که اين زن مي. کمال پير يادي بکنيم
ـ هشت سالگي بـر اسـاس معيارهـاي    گويا از همان هفت. زنانگيش گروه را تحت نفوذ خود قرار دهد

سـوي  ير ديگر موقعيت اجتمـاعي او، او را بـه  به تعب. ـ فئودالي براي رهبري پرورش يافته استمزدوري
رهبريـي  , اگر هم تحقق يابد. که البته اين هيچ ارتباطي با رنج و تالش ندارد. دهدرهبر شدن سوق مي

ــده معيارهــاي ارزشــي خيانــت   ــود کــه دربرگيرن ــت اجتمــاعي, خواهــد ب ــاعي و , خيان ضــديت اجتم
ما هم در اين ميـان از هـر   . ر اين اساس استوار استورود او نيز به گروه ب. باشدهاي زنانگي ميويژگي

. از نظر اجتماعي بسيار متالشي شده و آمادگي چنداني براي رهبري نداريم. لحاظ کم وکاستي داريم
حتي در اين که يک مرد بايسـتي چگونـه حرکـت کنـد کـامال      . شناسيمزن را هم آنچنان که بايد نمي

فقـط  . بينموان يک مرد، هنوز آماده و داراي معيار و مالک نميعنخود را هم به. آگاه و مطمئن نيستم
.کنمگونه حرکت ميدر باره بعضي چيزها و کارها ديدي کلي داشته و اين

مهم اين بود که من گرفتار وضعيتي نشوم که اغلب افراد در سنين جواني دچار آن گشته و خود 
امـا مـا   ... تفـاهم آنـي و   , ت؟ عشق زودهنگامچه وضعيتي اس, حاال اين وضعيت. کنندارزش ميرا بي

برخـي از اعضـاي ارجمنـد    » .بکشيم و از گروه اخراج کنـيم «: گفتندرفقا مي. نتوانستيم به تفاهم برسيم
.خواستند در اين سن کم مجازات سنگيني به او بدهندگروه مي

ايـن زن را تحمـل   توانـد او چطـور مـي  «: گفتنـد کمال پير و جميل بايک مي, دو نفر از رفقاي ما
اما از طرفـي  . همه حقارت را نداردبايستي فورا اين را بکشيم چون هيچ مردي قدرت تحمل اين» .کند

حتـي  » .داند که چگونه حرکت کند بنابراين دخالـت نکنـيم  مان مييقيناً رفيق«: کنندچنين قضاوت مي
رسيد گفته بـود کـه نبايـد آن زن را    طلبانه خود به شهادت کمال بعد از اينکه با انجام عمليات شهادت

مـن  . فراموش کنيد بلکه بايستي حتمـا واقعيـت او را فـاش کـرده و در صـورت لـزوم مجـازات کنيـد        
کـرد مـن از ايـن    او فکر مي. هايش اين بوداما بخش مهمي از وصيت. دانمجزييات اين سخنان را نمي

کمـال مبـارز خـوبي بـود و     . ودممن در نظرش، رفيـق بسـيار گـراميش بـ    . لحاظ شکست خواهم خورد
کمـال  . البته من هم به خود اعتماد دارم که بتوانم مقاومت نموده و پيروز شـوم . قهرمانانه مقاومت کرد

کرد که من در برابر آن زن کم خـواهم آورد يـا اينکـه دچـار مشـکلي      به احتمال زياد چنين تصور مي
امـا مـن هـم    . که وصيت بجايي است. موش شودکند که نبايد او فرابراي همين توصيه مي. خواهم شد

کـه  رفيـق ـ  «: گويـد البتـه کمـال ايـن را هـم مـي     . راحتي شکست را پذيرا باشمدر وضعيتي نيستم که به
.دهداما باز هم تذکر مي» داندـ بهتر ميمنظورش من هستم

شد که اين، انديشيدند صحيح بود؟ بعدها مشخص آيا تدبير و مجازاتي که رفقا به اين زودي مي
مـا از طريـق   . کنـد نوعي به نمايندگي از دولـت کـار مـي   طرف به. احتياطي بزرگ بوده استنوعي بي
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ممکـن اسـت در   . ايممزدوري و فئودالي را نيز تحت کنترل در آورده, آريستوکراسي, کردن اوکنترل
آزادي زن را تحـت  . نـد اهايي در اين راستا صـورت گرفتـه  ابتدا تا حد زيادي آگاهانه نباشد اما تالش

اگر خودمان را راحت رها کنيم، به معني اين است که خود را تسليم انصاف , ايمکنترل خود قرار داده
هـاي جمهـوري ترکيـه را بـه لـرزه      بـار آورده کـه پايـه   ايم؟ اين رابطه چنان پيامدهايي بـه دشمن کرده

.درآورد
از طريق اين کانال ارتبـاطي مـا را   ٧٧،١٩٧٦و٧٨هاي خواست طي سالبه احتمال زياد دولت مي

مـا هـم در ابتـدا بـه طـور حسـي و سـپس آگاهانـه تحليـل و          . تحت نظارت و کنترل خويش قرار دهد
کنتـرل قشـر و طبقـه مـزدور؛     , ايـن يعنـي کنتـرل دولـت    . ارزيابي نموده و تدابير الزم را اتخاذ کـرديم 

يق اين قضيه توانستيم بـه مسـاله آزادي زن   از طر. مقطعي جزيي است اما معني و مفهوم آن چنين است
هـا مـا را بـا    همـه ايـن  . مساله رهبري هم از اين طريق به پختگي و تکامل نسبي دسـت يافـت  . بپردازيم

انگارانـه بـه مسـاله    البته ما هـم بـا برخوردهـاي سـهل    . فرسا و زودهنگام مواجه ساختيي طاقتمبارزه
رفقـا در  ١٩٧٨در سال . م اين مشکالت را پشت سر بگذاريمتوانستيصورت نميدر غير اين. نپرداختيم

يـي  يي کـه از خانـه  گونهبه. اما موضع من در اينجا متفاوت بود. اينکه طرف را نابود کنند مصمم بودند
. ديـدم با اين همه خود را مجبور بـه ادامـه ايـن زنـدگي و رابطـه مـي      ! بردم گريختمسر ميکه در آن به

مجبوريتي عاطفي بود يا جنسي؟ فکر نکنم چنين اجباري مرا بـه ادامـه ايـن زنـدگي     دانم آيا واقعا نمي
. توانم از آن دست بـردارم چنان احساسي داشتم که گويا به اين رابطه احتياج دارم و نمي. دادسوق مي

بـراي همـين الزم بـود کـه چنـين      . شود که اين در واقع، تدبيري سياسي بوده استاما اکنون معلوم مي
يعني هم بـراي اينکـه از آنکـارا خـارج شـوم و هـم بـراي        . زي را متحمل و به اين کار مجبور شومچي

طرف مقابـل هـم   . اما از اين رابطه، مشکوک هم هستم. يي داشتمخروج از دياربکر نياز به چنين رابطه
ن نيز پي چون به احتمال زياد بيش از ما متوجه اين فرصت تاريخي است؛ حتي به اي, نشيندساکت نمي

رو بـراي اينکـه بـه زعـم خـود      از ايـن . يـابي مشـکل هسـتيم   برده است که ما در صـدد رهـايي و چـاره   
.ورزدگيري کند از هر فرصت استفاده کرده و از هيچ چيزي دريغ نمينتيجه

از معلومـات و  , گيـرد اش بهـره مـي  کار گرفته و از صفات رهبرگونـه هاي زنانگيش را بهويژگي
.کندنهايت استفاده را نموده و بسيار منظم و باشخصيت رفتار ميبينش سياسيش 

البتـه هـدف مـا ايـن     . بـريم سر مـي اين ما هستيم که از لحاظ معيار و مالک و توازن در ضعف به
او هـم در  . اما خواست و اهداف او جداگانه اسـت . هاي خود تاکيد ورزيماست که بر افکار و انديشه
تواند خلق کردستان را تحـت نفـوذ خـود    را تحت کنترل خود قرار دهد مياين انديشه است که اگر م

خواهـد دسـت بـردارد؟ مـن در آن هنگـام      چرا نمي. خواهد از اين کار امتناع کنداو هم نمي. درآورد
. بار بـر پيکـر دولـت بـود    يي مرگيک ماه از زندگيم ضربه, چون يک هفته. کردمروزانه پيشرفت مي
تنيده و تداخل نمـوده اسـت کـه يکـي بـدون ديگـري وجـود و شـکل         چنان درهماين مبارزه و رابطه
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خواهد مـا را  دولت از يك طرف پيلوت و از طرفي هم اين رابطه يعني رابطه من و فاطمه مي. يابدنمي
بخـش نيسـت   ايـن سياسـت آنچنـان نتيجـه    ١٩٧٨بيند تا پايـان سـال   اما وقتي مي. در دستان خود بگيرد

تـوان گفـت روابـط    حتي مـي , يي بسيار گرم در جريان استمبارزه. آيدامل ما برميدرصدد نابودي ک
.اندهم بسيار گرم شده

در آن . توانست حتي يک استکان چـايي هـم از او بخواهـد   ياد دارم؛ واقعا انسان نميهنوز هم به
رابطـه را ادامـه   اما بـاز هـم مجبـور بـوديم ايـن     . ناشدني بودگرماي سوزان تابستان زندگي واقعا تحمل

گرفـت معلـوم   يي صـورت نمـي  چه خوب که اين مبارزه را انجام داديم، چون اگر چنين مبارزه. دهيم
.کردنبود دولت با چه شيوه و سياستي با ما برخورد مي

: چنـين نوشـت  " جونيـت آرجـا يـورک   "نـام  کنم؛ بعـدها يکـي از روزنامـه نگـاران بـه     تکرار مي
» آپو را پـرورش داد؟ MITآيا«: اوغور مومجو هم در کتابش چنين آورد» .ترين اشتباه دولتبزرگ«

يـي کـه   بـه گونـه  . در اينجا منظور از پرورش و کمک، همين عناصري بود که وارد گروه شده بودنـد 
حتي به روستاي ما هم رفته و در همـه جـا سـراغ    . پيلوت در آن زمان در حال جستجوي وسيعي است

باشـد کـه غيـر قابـل تحمـل      اي مـي هم در خانه در صدد تحميل زندگي] فاطمه[ديگري . گيردمرا مي
بعـدها  » .او را بکشـيم «: گويـد بيند ميهاي داخل خانه را ميهنگامي كه کمال پير يکي از صحنه. است

البتـه بايسـتي يـاد    . دانسـته اسـت  هاي ارتباطي را جهت تعقيب کافي ميروشن شد که دولت اين کانال
. فکر کنم تحت تعقيـب قـراردادن يـک قـانون اسـت     . ر اين زمان بر سر کار بودآور شد که اجويت د

اين مورد با دخالت نيروهاي کنتراگريال صورت . هزينه اين تعقيب براي اجويت بسيار سنگين تمام شد
مسـبب ايـن کـار    , تواند مرا به بند بکشاندچون آنها بر اين عقيده بودند که چنين تاکتيکي نمي. گرفت
هـم در  PKKالبته اجويت از چيزي خبر نداشت، چون در آن زمـان حتـي اسـم    باشد ـ يت مينيز اجو

شيوه برخورد با ما، تفاوت چنداني با . خواهي از اجويت برآمدندرو، در صدد حسابميان نبودـ از اين
گـرفتن ايـن   بـه نظـر آنهـا اجويـت بـا در پـيش      . هاي چپ و کـردي نداشـت  شيوه تعقيب ديگر جريان

.، ناخواسته به ما کمک کرده استسياست
توانستند در شرايط جاري آن زمـان بـيش از ايـن مـا را     از طرفي نمي. البته مشکل فقط اين نيست

چـون ظهـور و پيـدايش مـا بسـان ديگـر       . اما باز هم خيلي مهـم اسـت  . تحت فشار و تعقيب قرار دهند
دي پـي بـه خـط مشـي و چگـونگي      چون تا حدو. ها نيست بلکه براي آنان بسيار خطرساز استظهور

چون وقتـي در اول ژانويـه   ! يي نيز حرکتي فقيرانه بوددر عين حال، تا درجه. سازماندهي ما برده بودند
پيلـوت از مـا تعبيـر    . ها در خانه پيلـوت تشـکيل جلسـه داديـم    رغم وجود برخي دلهرهعلي١٩٧٧سال 

حـرف  " نمکـدان "از . کـرد را تعريف ميهاهر از چند گاهي آن داستان. کرده بود" ٩٢کبک در کيف"

.باشدبودن کسي ميمنظور کبک درون قفس که کنايه از تحت کنترل٩٢
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کـرد كـه مـا را کـامال در     يعني تصور مـي » توان نمک و پرنده را خورد؟چگونه مي«: گفتمي, زدمي
.اختيار دارد

که در آنکارا و دياربکر هسـتيم خـود   بعد از اينکه به اين وضعيت پي برديم الزم نديديم تا زماني
جـايي بـوده و موجـب    تاکتيـک بـه  , مشخص شد که ايـن تاکتيـک  بعدها. را از اين اتمسفر رها سازيم

. گرفتيمتا آن هنگام از دولت حقوق مي. تاکتيک بسيار مهمي است. انحراف در ديد دولت شده است
کـارگييري و  بـا بـه  . انـد از طرفي مرا هـم تحـت تعقيـب قـرار داده    . کرديمبا آن پول گروه را اداره مي

کنند که مرا مثل يک کاال آنها هم فکر مي. دهمرهاي زيادي را ترتيب ميروابط و کا, استفاده از آنها
تـوانيم او را بـه   هر وقـت الزم باشـد مـي   , کامال در دستان ماست«: گويندمي. انددر اختيار خود گرفته

».دولت تسليم کنيم
ه کـردم کـ  چون چنـان حرکـت مـي   . به آنکارا برگردم١٩٧٨منتظر هستند در اواخر زمستان سال 

ايـم و  در ديـاربکر منـزل گرفتـه   «شـده؛  طبق گزارشات ارايـه . کردند به آنکارا برخواهم گشتفکر مي
بنـابراين وقتـي گزارشـات    . گويا ما هم از اين وضعيت راضي هسـتيم » .شودحتي از خانه محافظت مي

عمـومي  البتـه مـن ناگهـان در انظـار    . کنند اتفاق ديگري روي دهدارسالي بدين شرح باشد تصور نمي
آنکـه آن زن متوجـه   سـپس بـي  . در ابتدا بدون اطالع و به طور مخفي از پيلوت جدا شدم. ناپديد شدم

. ايـن کـار را آشـکارا انجـام نـدادم     . اين براي دولت به منزله خال بزرگي بـود . شود از او هم جدا شدم
توضـيح دهـم امـا در    راحتي معني رفتار و حرکات آن زمان خود را توانم بهدرست است که امروز مي

کـار  اگـر او بخواهـد تـو را بـه    . ما هم اوضاع را زير نظر داشـتيم . موقع تا اين حد آگاه و توانا نبودمآن
او هر اندازه تو را تحت فشار قرار دهد تو . يعني منطق اين بود. کار خواهي گرفتگيرد تو هم او را به

حتـي نبايـد بـر    . شدن هرگـز مطـرح نيسـت   تسليم.هم به همان اندازه او را تحت فشار قرار خواهي داد
بايسـتي  , اين چه همسري اسـت «: يعني بگوييد که. هاي کالسيک کردي هم برخورد کرداساس شيوه
آدم مشـکوکي اسـت   «: گفـت گروهـک تکوشـين مـي   . حتي رفقا هـم مشـکوک بودنـد   » !او را کشت

يم به منزله اين بود که به دولـت تـذکر   کشتاگر پيلوت را مي» .کشندمنظور پيلوت بودـ چرا او را نميـ
هـاي زيـادي در قبـال    مخالفت. طوررابطه من با زن هم همين! کرديميعني دولت را بيدار مي. دهيممي

.اين رابطه ابراز شد
تـوانيم بـا هـم    مي"گفتم مي. يي را قبول کردمدر ابتدا با حسن نيت و صداقت کامل، چنين رابطه

اما جوانـب احتيـاط را   ." کار خواهم گرفتجاسوس است و من آن را به"گفتم يعني نمي." کنار بياييم
.کردترين افراد به من نيز صدق مياين قاعده براي هر کس حتي براي نزديک. کردمهم رعايت مي

ايـن را  . توانست مردها را تحت تاثير قرار دهـد راحتي ميهاي جذاب اين زن هويدا بود و بهجنبه
حتـي خـود مـن هـم يکـي از ايـن مـردان        . مرد چقدر در برابر زنان نقطه ضـعف دارنـد  دانم کههم مي

کـنم امـا زن   کليه کارهـا و امـور گـروه را مـن تنظـيم مـي      , دهمگروه را من تشکيل مي. ضعيف هستم
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اش اين کار را هم اکثراً از طريق خصلت زنانه. ريزدعنوان يک نيروي خارجي همه چيز را درهم ميبه
تواني با يکي از بهترين تو مي"به او گفتم . گيري عجيبي اختيار کردمدر آن وقت، موضع. دادانجام مي

ازدواج "توانم به هيچ دختري بگويم که مثال الزم به ذکر است که من نمي." اعضاي گروه نامزد شوي
ارزشـي قايـل   و فالن و بهمان هـم  " نامزد"و براي اصطالحات و کلماتي از قبيل " ازدواج نکن"يا " کن

جا و دقيقي بود که اين کار من يکي از کارهاي به. اما به اقتضاي تدبيرانديشي اين کار را کردم. نيستم
طرف مقابـل هـم بـه دقـت مـا را زيـر نظـر        ." تواني با من هم نامزد شويحتي مي"گفتم مي. انجام دادم

. امافـر ايـن کـار را در پـيش گرفتـه     يـي و زنم بلکه با عالقهها را بيهوده نميچون من اين حرف. داشت
. من به او گفتم اين کار را بکـن , رفيقي داشتم. گفتم منظورم انجام تاکتيک نبوديعني وقتي چيزي مي

.حل مختص به خودم بودالبته اين هم راه
رفيقي که با او . خواست از اين طريق، رابطه زمام رهبري گروه را در دست بگيردمي) فاطمه(او 

خواسـت از  به احتمال زياد مي. ترين و بهترين اعضاي گروه بودرقرار کرده بود يکي از برجستهرابطه ب
تدريج مرا از صحنه خارج ساخته و بدين ترتيب به اهـداف  دست گرفته، بهاين طريق ابتکار عمل را به

.هاي خود دست يابدو خواسته
رو، از ايـن . بـراي پيـروزي نـدارد   بعدها ديد که کسي که در مقابل من قـرار گيـرد هـيچ شانسـي    

چگونـه توانسـتم بـا آن خـانواده     , دانـم نمـي . مجددا به من روي آورد و بر روي پيشنهاد من فکر کـرد 
شان شدم در وقتي وارد خانه. خرج دادمشهامت و جسارت عجيبي به. ارتباط برقرار کرده و کنار بياييم

هنوز . رسيدنظر ميه و حتي بسيار کالسيک و سنتي بههاي کردستاني بسيار خوب بنا شدمقايسه با خانه
او هم تا حدودي مشـکوک بـود   . کنم که چگونه توانستم با اين خانواده به تفاهم برسمهم تعجب مي

يعني حتمـا از ايـن   . که واقعا اين، نتيجه يک عشق راستين با اوست يا اينکه اهداف سياسي در سر دارم
او هم بـه نوبـه خـود داراي اهـداف     . يي نياز داشتاو هم به چنين رابطهمسايل خبر داشتم اما از طرفي 

چون اگـر  . ترين سالح يعني سالح زنانگي در اين جنگ پيروز شودخواهد با بزرگسياسي بود و مي
راحتي مرا اسير خود ساخته توانست بهبود او ميواقعا اين مساله فقط محدود به يک عشق و عاشقي مي

.وضعيت من با ديگران تفاوت چنداني نداشتو بدين ترتيب، 
اگر کـل مسـاله عبـارت از يـک رهبـري      «: بينيم که او معتقد بوده کهکنيم ميوقتي االن نگاه مي

بينيـد کـه مـن از رهبـري سياسـي      امـا مـي  » .توانم اين کار را انجام بـدهم سياسي باشد من بهتر از او مي
بنـابراين فضـايي از   . گيـرد دگي آنچنان که بايد شکل نميبردار نيستم و از طرفي هم رابطه خانوادست

.آيدوجود ميکشمکش و تضاد به
در اينجـا رابطـه جنسـي فقـط     . گيـرد تدريج در مسير اصلي خود قرار گرفته و شدت ميمبارزه به

او هم هـدف خاصـي از رابطـه جنسـي     . براي تاثير متقابل است يا اينکه به نظر من معناي متفاوتي دارد
. در واقع خود زن متمايل به اين رابطه نيسـت . توان آن را يک گام به حساب آورداما باز هم مي. ددار
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يعني به احتمال زياد آگاهانه سـالح  . اما با اين رابطه بسيار موافق است و بعدها هم به اين کار ادامه داد
ن سـالح از آن اسـتفاده   عنـوا النفسـي نيسـت بلکـه بـه    يعني زن ضـعيف . گيردکار ميزنانگي خود را به

توانسـت مردهـا   مي. راندهايش بر زبان ميداند که اين را در حرفنقطه ضعف مرد کرد را مي. کندمي
.ترين حرکتي تحت کنترل درآوردرا با کوچک
حتـي  . دادکار کنترل را بر روي کليه دختراني که در اطراف ما بودند نيز انجام مي١٩٨٦تا سال 

هـا جهـت ايـن کـار، دخترهـاي      بعضي وقـت . دادرا هم با اين روش در تنگنا قرار ميکليه رفقاي پسر 
واقعـا ايـن موضـوع ارزش آن را    . داداين را با موفقيت کامل انجـام مـي  ! گيردکار ميديگري را هم به

. خـوبي درک شـود  گويم که بهمن براي اين مي. دارد که انسان به تحقيق و تفحص درباره آن بپردازد
از رفقاي ما را چنان تحت نفوذ خود قرار داده بود که کم مانده بود آن رفقـا قصـد جـان مـا را     بعضي
اگـر زنـي   . دادهـا را بـه سـوي مـرگ سـوق مـي      کشـاند و بعضـي  ها را به سوي خود مـي برخي! بکنند

هـا مجـازات   تـرين شـيوه  داد او را بـا سـخت  ترين حرکتي دال بر پيشـرفت از خـود نشـان مـي    کوچک
چنان رفتاري با اعضاي گروه داشت که ! ورزيدحتي در مواردي، از کشتن آنها نيز دريغ نمي. دکرمي

ـ مرد را هـم کـامال در ايـن راسـتا     روابط زن. کرديا او را کامال به خود وابسته و يا کامال او را طرد مي
ز ابتداي کـار هـم معلـوم    شود؟ اگونه ميچرا اين. بينيد که واقعا پيشامد بزرگي استمي. بردکار ميبه

البتـه مـن هـم    . بود که اين رابطه براي من بسيار گران تمام خواهد شد و خيلي خطر سـاز خواهـد بـود   
ريخـت از  هـم مـي  کردم همـه چيـز را بـه   چون اگر آزادانه حرکت مي. تدابير الزم را اتخاذ کرده بودم

يي احتيـاج  من به چنين رابطه! مهم نبودالبته هيچ مقرراتي برايش. رو، برايش ضوابطي تعيين کرديماين
در غيـر ايـن صـورت،    . داشتم چون هم براي خروج از آنکارا و هم براي خروج از ديـاربکر الزم بـود  

.که بعدها اين شيوه ادامه يافت. راحتي از اين موانع بگذريمتوانستيم بهنمي
چند تا . انديشيدچيز ديگري نميزن هم غير از اين طرز تفکر، به, شودمرد از همان ابتدا پوچ مي

از طرفي هم مردانـي بودنـد کـه از برقـراري     . شان برقراري رابطه با مردها بوددختر بودند که هم و غم
من چگونه توانستم با اين وضـع کنـار بيـايم؟ واقعـا مشـکل      ! رابطه، فقط برداشت جنسي داشتند و بس

. کارگيري ادبياتي نيرومند بتوان شـرح داد گر با بهتوان توضيح داد؟ ماين را چگونه مي. متفاوتي است
در مـوردي کـه مـن    . بر زنانگي خود واقـف بـاش  , اگر زني, اگر مردي، مردانگي خودت را نشان بده

.خواهند از اين روش تقليد کنندها ميامروزه هم بعضي. تجربه کردم چنين چيزي وجود دارد
بـراي اينکـه هـر لحظـه مرتکـب يـک       . کـار گيرنـد  خواهند آن را بر عليه من بهحتي بسياري مي

.شود کافي استجنايت شوي، بحران و پريشاني رواني که از رابطه من بحث مي
گونه هستم؛ يعني اگر وارد کار شـوم و بـه آن دسـت زدم تـا آخـر      در برخي موارد ديگر نيز اين

سـعي نمـودم همـه    . عمل کردمدر اين رابطه هم چنين . شومبردار نميبدان کار پرداخته و از آن دست
اين . تمام رها کرديعني در اينجا نبايستي کاري را نيمه. چيز و تمامي زواياي اين رابطه و زن را بشناسم
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البته وقتي که مشـغول  . دهمکار را تا زماني که کامال درک نکرده و از آن شناخت پيدا نکنم ادامه مي
درسـت اسـت کـه    . شومادگي تسليم عواطف خود نميسبه. آورمچنين کاري هستم غمي به ابرو نمي

از خودخواهي هم خودداري . سنجداحساس و عواطف دارم اما فکر و مغزم هر چه بيشتر اوضاع را مي
امـا مـن بـراي اينکـه     ! توانست دربرگيرنده جنايتي باشـد لحظه لحظه اين مرحله مي! باورکنيد. ورزممي

حتـي  . حتـي بـه روي خـودم هـم نيـاوردم     . زي بحـث نکـردم  تاثيري منفي بر گروه نگذارم از هيچ چيـ 
! هرگـز " به کمک من بشـتابيد ! اين رابطه و زندگي مرا نابود کرد، اي اعضاي گروه"بار هم نگفتم يک

خطرساز است اما . هاي مبارزه و کاري من استاين هم يکي از شيوه. اصال چنين چيزي بر زبان نراندم
.شودميبايستي صبرکرد ببينيم عاقبت چه

عنوان يک مـرد کالسـيک و   براي اينکه کسي نتواند مرا به. البته ما طرف مقابل را زير نظر داريم
. ده سال تمـام تحمـل کـردم   , شد ده ساعت تحمل کرداي را که حتي نميسنتي ارزيابي کند، زندگي

.بدمساله اداره و رابطه نيست بلکه مهم اين است که انسان اين موارد را عميقا دريا
تواند بـدين گونـه رفتـار    گونه باشد؟ يا اينکه يک روشنفکر ميتوانداينآيا يک سوسياليست مي

. باشـند تواند چنين باشد؟ بقيـه چيزهـايي هسـتند کـه مـورد گمـان مـي       نمايد؟ يک کرد تا چه حد مي
يا اينکـه  خواهد با نقاب سوسياليستي چه کار کند؟ کار گيرد؟ ميخواهد زنانگي خود را چگونه بهمي

چه اهدافي از استفاده از نقاب کردگرايي در سر دارد؟ اين شخصيت وابسته و فئودال چه نقشـه هـايي   
. حتي فراتر از يک ماجرا يک کشمکش در ميان است. کامال يک ماجراست! نيز انديشد؟ توجه کنيد

گ را از آن خـود  دليل اينکه رفقاي مـا ايـن جنـ   به. حتي به نظر من، جنگي بسيار بزرگ در ميان است
مانـده  دانند سطح درک و تحليالت آنها از شرايط جامعه و روابط اجتماعي بسيار ضعيف و عقـب نمي
.مندي همچنين از سرآغازها نيز همين استبودن و عالقهمنظورم از جذاب. باشدمي

را هـم دارم  اما تواناي آن . پذيرمها را مينهايت صادق بوده و همه راستيمن در کليه روابطم بي
بـود، يـا زن را تحـت سـلطه     اگـر غيـر از مـن شـخص ديگـري مـي      . که طرف مقابل را زير نظر بگيـرم 

اين کار را در عرض ده . حل ديگري وجود نداشتراه. کشتداد و يا ميآورد يا او را طالق ميدرمي
!دادساعت يا يک هفته انجام مي

خطراتـي جـدي،   . کا به دولت تشکيل شده اسـت يي در ميان است که با اتفقط در اينجا خانواده
يا بايستي من دست از کار گروه و کردگرايي دست کشيده و به عنـوان يـک   . کندگروه را تهديد مي

شـما بـه احتمـال زيـاد در     . رسيدمکردم، يا اينکه به پايان خط ميمامور کوچک از اين کارها توبه مي
فرهنگـي و  , اجتمـاعي , جنبـه سياسـي  . شـويد رو مـي بـه هاي متفاوتي روتان با شرايط و وضعيتروابط

بدين ترتيـب اراده  » .رابطه جنسي لذت دارد«: گويندهمه مي. گيريدروحي روابط را بيشتر در نظر نمي
ها رابطه جنسي برقرار نکرده و هـيچ تمـايلي هـم بـه ايـن      يا اينکه بعضي. شودآنها در اينجا شکسته مي

, بايستي رابطه جنسي و عشـق . من اين برخورد هم خطرناک و مضر استبه نظر. دهندرابطه نشان نمي
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روابـط بـراي يـک    . رابطه جنسي و احساس با هـم امتـزاج يافتـه و در يـک هالـه تـاريخي قـرار گيـرد        
ترين بي اعتنايي در اين مـورد انجـام دهـد از همـان ابتـدا      اگر کوچک. سوسياليست بسيار اهميت دارد

.محکوم به شکست است
زن در واقـع در گـرداب رابطـه    . توانستم از منظر تـاريخي زن را مـورد برسـي قـرار دهـم     ميمن ن

همـه  مـرد هـم قربـاني ايـن    . يـي بـا آزادي نـدارد   هـيچ رابطـه  . جنسي غرق شده و در حال نابودي است
آزادي , مقاومـت . در اين صورت از سوسياليسم خبـري نخواهـد بـود   . هاي غلط و منفي استبرداشت

.م راسخ از بين خواهد رفتاراده و عز
هاسـت کـه   يي بينديشم؟ رابطه جنسي سالمن چگونه توانستم براي مشکل رابطه جنسي راه چاره

کـار گرفتـه و از غايـت    بخش قلمـداد شـده و بـه   يي لذتتوسط دشمن به عنوان رابطه ناموسي و رابطه
بير چـه بايـد باشـد؟ تـدبير     اين واقعيت بر همگان آشکار است، اما تد. اصلي خود منحرف گشته است

راحتـي زن  مـن قـادر بـودم بـه    . همان رفتارها و برخوردهايي است که من در مورد خـودم انجـام دادم  
ام چنـين  البتـه خـانواده  . توانستند بسيار زودتر از موعد مقرر برايم زن بگيرندحتي مي. ديگري پيدا کنم

در آن . مساله را با من در ميان بگذارندچنان حرکت کردم که حتي جرات نکردند اين . هدفي نداشت
.براي اين کار، بايستي احساس و عاطفه وجود داشته باشد. کاري من بودعشق من محافظه, زمان

بايسـتي محبتـي بـزرگ و احساسـي عميـق وجـود       ! در اينجا الزم است واقعيتي را يادآوري کنم
راني که به داليـل گونـاگون بايسـتي شـوهر     وقتي بچه بودم هم دخت. امگونهمن هميشه اين. داشته باشد

يي که انگار آن گونهبه. خاطر دارمحتي قيافه بعضي از آنها را هنوز به. بازي بودندکردند با من همنمي
. کردمچنين چيزي را براي خود حقارت محسوب مي! زور از من گرفتنددختران از آن من بودند اما به

يـي کـه چنـدين سـال اسـت      باخـانواده . کنـي تو چرا دخالـت مـي  . ردبه تو چه ربطي دا«: شايد بگوييد
امـا مـن بـاز بـه آنهـا      » !خـواهي چکـار کنـي؟ ديگـر کـار از کـار گذشـته       دخترش را شـوهر داده مـي  

چنـد كيسـه گنـدم و    . شناختميک نفر آمد که اصالً او را نمي. من هم يک خواهر داشتم. انديشيدممي
يـي  اين چه رابطـه . کنماين را اصال فراموش نمي! را برداشت و بردچند راس بز به پدرم داد و خواهرم

دانم کـه آن  بسيار خوب مي. باشندهاي جدي ميها جزو مشکالت و گرفتارياست؟ البته که همه اين
همـه  . خـاطر دارم شان را هم بـه هايحتي اسم. کردخاطر ارضاي غريزه جنسي ازدواج ميمرد صرفا به

طـرز برخـورد و رفتـارم بـا دخترهـا ارتبـاط       ! هـاي روسـتا شـدند   ماندگيهات و عقبآنها قرباني اشتبا
.در مقطع راهنمايي و دانشگاه هم چنين بودم. هاي من با اين رابطه در روستا داردنزديکي با ناکامي

دادم کـه  جـايي را بـر زبـان بيـاورم؛ نبايسـتي اجـازه مـي       راحتي جمله بسـيار بـه  توانم بهاکنون مي
البتـه ايـن   . اين دختران زيبا و حتي تحليالت زيبـا در برابـر چشـمان از بـين برونـد     , هاي انقالبزيبايي
" ياد دارم وقتي براي اولين بار يک آواز کردي با صدايتواند حتي يک صدا هم باشد؛ بهها ميزيبايي

توانم بـا  انه امروزه نمياما متاسف. صدا هم از بين نرودشنيدم با خود گفتم بايستي اين زيبايي يعني" آرام
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اين يک مشکل است و براي رفع آن بايستي انقـالب روي  . ها آنچنان که بايد، زندگي کنماين زيبايي
.دهد

انـدازي کـردم، انتقـام    هـا از مـن، راه  آري، جنبشي که بعدها در برابر جداکردن زودهنگام بعضي
وزي قادر است که چه کاري را انجام دهـد؟  نگاه کنيد که انسان مبارز دير. گيردسنگيني از جامعه مي

امـا  ! شـايد نتوانسـتم در گذشـته آنگونـه كـه بايـد و شـايد کـاري از پـيش ببـرم          . امگونهمن هميشه اين
. از نظر احساس هم خودم را آماده کردم و سپس در من انفجـاري روي داد , اش را به دل گرفتمعقده

اين يعني چه؟ . خواهند پيوست] به صفوف مبارزه[زيادي يي که اگر حاال اجازه بدهيم دخترانگونهبه
من از اين لحـاظ مثـل افـراد ديگـر     . صاحب وجدان شدم. ام انتقام بزرگي بگيرميعني اينکه من توانسته

همه ظلم به زنان و دختران، به وجدان و احساس من خدشـه وارد  چگونه ممکن است که از اين. نيستم
!فروشندختران را مييعني دارند زنان و د! نشود؟

نزديـک شصـد   . به اصطالح انساني انقالبي بـود . روزي در ماردين به خانه يکي از دوستانم رفتم
ايـن دختـر همسـر    «: گفتنـد مي. اش بوددختري تقريبا دوازده سيزده ساله هم در خانه, سال عمر داشت

انقالبـي بـودم و غـذا    يعنـي مـن در خانـه يـک    ! ايچـه زنـدگي انقالبـي   ! گفتم عجب! »اين مرد است
گري بينديشم و بـراي ايـن کـار    تر به انقالبيشد که هر چه مصممالبته اين موارد باعث مي! خوردممي

شــنيد امــا مــن او را کــرد و صــدايش را نمــيکــس آن دختــر را درک نمــيهــيچ. ســوگند يــاد کــردم
هاي زيادي نمونه!" اهيم کرداين نوع رابطه و زندگي را با خاک يکسان خو"با خودم گفتم . فهميدممي

احتـرام  , بزرگ ماسـت «: گفتبود ميجاي من مياگر کس ديگري به. ديدمها را مياز اين قبيل رابطه
.چون جرات اين کار را ندارند» !بر ما واجب است

جا باشد اما اين ويژگي من، جمع کـل خصوصـيات مـن    ها در نظرتان کاري نابهممکن است اين
اگـر انسـان بتوانـد زن را تحـت کنتـرل      . کنم هر چه بيشتر در اين مورد تسلط يابمياست و من سعي م

تر زن در واقع پولي است بسيار حساس. درآورد بسان اين است که پول را در کنترل خود گرفته است
!تر از پول معموليو ظريف

گـرا و  مصـرف جامعـه  . بايستي زن در جامعه طبقاتي و جامعه کااليي مـورد بررسـي قـرار گيـرد    
يکي از اصول اساسي سوسياليسم اين . کندعنوان ارزشمندترين کاال به بازار عرضه ميکااليي زن را به

کنـد کـه   ايـن ايجـاب مـي   . جاي يک نظام مصرفي کااليي، نظامي متفاوت جايگزين کنـد است که به
ا از موقعيت کاالشدگي توان زن رچگونه مي. برخوردي بسيار متفاوت و متمايز نسبت به زن ابراز شود

.طلبدفرسا و تالش و رنج زيادي ميرها ساخت؟ واضح است که کار بسيار طاقت
ارزشـي  هـا ارزش پـول بسـيار کـم    بعضـي ! را دارند" پول دوران روم"ها ارزش حاال بعضي از زن

ايـن تعـداد زن   به ازاي اين مقـدار پـول   "توانيم بگوييم البته نمي. ها هم ارزش طال را دارنددارند بعضي
در اين مباني اخالقي، پول . دهمجا مباني آزادي را اساس کار خود قرار داده و ميدر اين!" خواهيممي
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گـذار از ايـن   . ام ايـن حـوزه اسـت   هـاي مبـارزه  هـا و عرصـه  يکي ديگر از صـحنه . اصالً اهميتي ندارد
حتـي  . س دشـوار و مهـم  يابي به مبادي آزادي، کـاري اسـت بـ   شدگي و دستوضعيت کااليي و پول

.دهيمتر از جنگي است که ما با ترکيه انجام ميتوان گفت که اين مساله بسيار سختمي
من از هفت سالگي عالقه زيادي بـه برقـراري رابطـه بـا دختـران      . من فردي بسيار احساسي هستم

ام بـه  کـرده مـن هميشـه سـعي    . فهمـد توجه است و چيـزي نمـي  نگوييد فالني بي. دهمنشان داده و مي
چـه در مقطـع   , هنوز هم کليه دختران همکالسيم چه در مقطع راهنمـايي . زيبايي واقعي زن دست يابم

البته اين يک تحول و پيشرفت دروني در مـن  . دبيرستان و چه در دوره دانشگاه جلوي چشمانم هستند
ه مـرا بـا سـنگ دنبـال     خـاطر ده ليـر  بـه , زمـاني . دانم که پول يعني چه و چيستمي, اما از طرفي. است

تـرين خطـرات را تحـت کنتـرل خـود گرفتـه و آنهـا را بـه اسـارت          کردند اما حاال دو تا از بزرگمي
ها و عملکرد کاپيتاليستي آنها جلـوگيري کـرده و از مضـرات پـول     ام از بدييعني توانسته. امدرآورده

از خـود  . مواجـه بـودم  گرفتـاريي گـرفتم بـا چنـين   وقتي براي اولين بـار رشـوه مـي   . آنها در امان باشم
بـا خـود   . پرسيدم با اين رشوه چکار خواهم کرد؟ تا صبح خواب به چشمانم نرفت و راحت نشـدم مي

اين ." توانم اين رشوه را قبول کنمتنها به يک شرط مي"سپس گفتم " شوم؟آيا دارم منحرف مي"گفتم 
. شـد داشت اين ضـرر متوجـه کردسـتان مـي    رو، اگر ضرري همداد از اينواقعه در کردستان روي مي

.بنابراين قبول دارم که اين پول را براي بهترشدن کردستان خرج کنم و بدين ترتيب رشوه را پذيرفتم
فکر کنم در اين راه، . ام پول را به زانو درآورمشوند اما من توانستههمه با پول از راه منحرف مي

ما در حال حاضر زنان را . کندهم چنين چيزي صدق ميدر مورد زن. هايي حاصل شده استپيشرفت
لحاظ زنم، بهالبته وقتي من از پايبندکردن زن حرف مي. دهيمبه تفکر و انديشه سوق و به آنها نيرو مي

دهيم رهايي زن از هزار و يک قيد و بند بلکه کاري که ما انجام مي, کامال برعکس. گويمبردگي نمي
دهيم بسيار زشت و ناپسـند  در غير اين صورت، کاري که ما انجام مي. باشدميجامعه سنتي و کااليي 

يا اينکه بايستي قبول کنيم که زن مظهر نکبت و فساد است که چنين چيزي اصال غير قابل ! خواهد بود
خـدا  "گفتم قبال مي. ماندگي زنان استيکي ديگر از چيزهايي که من از آن گريزانم عقب. قبول است

عنـوان  اين بدان معني نيست که من زن را قبول ندارم بلکه زن را به." به وضع زنان دچار نسازدکسي را
هنوز هم برايم روشن . اما از وضعيت موجود هم بسيار ناراضي هستم. منبع غناي زندگي تعريف کردم

ختـران  جاي يکـي از آن د خودتان را به! تواند اين وضعيت را تحمل کندنشده که يک زن چگونه مي
مانـده بـه شـوهر    هـاي کالسـيک و عقـب   تصور کنيد که شـما را بـا آن معيـار ارزش   . جوان قرار دهيد

.ترين کارهاستترين و زشتدهند؛ به نظر من اين کار جزو خطرناکمي
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جنبش ضربه بزرگ
هـم بـدين   بـه ديـاربکر   . يي ويژه انجـام دادم البته اين کار را از طريق رابطه. از آنکارا خارج شدم

از آنکارا قلب کاپيتاليسم به دياربکر، قلب . شيوه وارد شديم و با هواپيما بر زمين دياربکر فرود آمديم
در ايـن سـال يعنـي در    . کردستان؛ يعني از حصار کماليسم به مرکز کردستان بـا هواپيمـا سـفر کـرديم    

.را اعالم کرديمPKKرسما تشکيل ٧٨بيست و هفتم نوامبر سال 
مـن هـم   . امبا رعايـت کليـه معيارهـاي ارزشـي    ] البته. [کردمرابطه ويژه خيلي حساب ميبر روي 

امـا چنــين  . شـدم محســوب مـي CHPحتــي در ظـاهر مـن از خـانواده    . عضـوي از آن خـانواده بـودم   
يـي قـرار داري و از   تحت نفوذ گسترده, يي را دولت چرا نابود کند؟ کامال در محاصره هستيخانواده

پيلـوت از اعضـاي   . بـريم سـر مـي  به بعد در يک محاصره کامـل بـه  ١٩٧٦از سال ! ترسيپليس هم مي
تو "کند که هر روز به نوعي به من گوشزد مي. باشدحرکت کنتراگريال وابسته به دايره جنگ ويژه مي

با اينکه "! خوريميي در قفس هستي که هر وقت الزم باشد تو را سر بريده، بعد سرخ کرده و ميپرنده
يـي در قفـس،   دارم اما باز هم من در نظرش بيش از پرنـده من با تاکتيک بزرگي او را در آنجا نگه مي

، از طرفي ديگر هم مـن  "خوبي مواظبت کناز پرنده به"گويم که از يک طرف به او مي. چيزي نيستم
! شـود مـي شود به دايره جنـگ ويـژه خـتم   راهي هم که از خانه خارج مي. باشمعضوي از خانواده مي

تـوان  شده چنين چيزي را مييابد که در گزارشات ارايهرسيده و سپس به دولت راه ميCHPابتدا به 
ها صد درصد تحت کنترل و زير نظر کامل در آن سال«: در گزارشات چنين آمده است. مشاهده کرد

.يميي حرکت کنم که اعتمادشان را کامال جلب نماگونهمن هم توانستم به» .ما بود
درست است که . تا حدودي هم خود را به آنها تشبيه کرده بودم. من وارد قلعه دشمن شده بودم

خانواده مذکور چهـل سـال   . چپ و کردگرا بودم اما زمينه مادي تحليل من در ميان آنها نيز فراهم بود
با من رفتار کرده و دانند چگونه بنابراين در اين کارها خبره بوده، مي. است که با کردها سروکار دارد

بست نرسم من براي اينکه بتوانم هم از لحاظ سياسي و هم عاطفي به بن. مرا تحت نفوذ خود قرار دهند
تو بايـد ايـن رابطـه را قبـول کنـي و      «: گفتگويا کسي به من مي. مجبور بودم به اين رابطه روي آورم

بايستي طوري رفتـار کـنم کـه    . ت کنمبايستي حتي عواطف خود را هم تربي» !گرنه زنده نخواهي ماند
!امبپذيرند من هم داراي احساس بوده و به اصطالح عاشق شده

بايسـتي  . همين راحتي از او گذشتتوان بهبنابراين نمي, چون طرف مقابل مثل يک گرگ است
اصـال  گـويم؛ بـدون اغـراق مـي   . ام تا بتوانم گامي به جلو بـردارم نشان دهم که کامال به او وابسته شده

هايم حفظ اما از طرفي توانستم پايبندي و انصمام خود را در قبال اهداف و خواسته. نقش بازي نکردم
هم خانواده و هم خود زن يقيين کرده بودند که مـن هـم   . کرده و با موفقيت اين مانع را پشت سر نهم

. انده است کـه انجـام دهـم   از نظر روحي و هم از نظر مادي کامال به آنها وابسته شده و کار ديگري نم
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جنگ درون قلعـه را  . باشدترين روابط در تاريخ ميترين و حساساين رابطه به نظر من يکي از بحراني
.گونه سپري کرديمهم تا حدودي اين

. پسـنديد هـا را نمـي  خانه. براي خودشان منزلي گرفتند) فاطمه(پيلوت و آن زن , در دياربکر هم
يي نبود که يک مليتان و انقالبي در آن زندگي کند بلکه به خانه مسـوولين  انهگرفت خيي که ميخانه

زنـدگي  . آوردم امـا دل خوشـي هـم از ايـن نـوع کارهـايش نداشـتم       صدايم را درنمـي . مانددولتي مي
به . همين سادگي تسليم و مطيع شودطرف مقابل هم چنان نبود که به. شدتدريج غير قابل تحمل ميبه

.گرفتجنگ شدت مي, به رغم آن. ايمازدواج سنتي انجام دادهاصطالح ما
فکـر  . دولت هر روز مرا زير نظر داشـت . گرفتمبه نظر آنها من بايستي کامال زير نظرشان قرار مي

هـر  . سازي زمينه براي اين کار بود که چگونه مرا به نظام موجود وابسته سـازد کنم ماموريت زن فراهم
رفته به خانواده وابسته شده و روحش شود رفتهيي از زندگي خود ميين مرحلهمرد کردي که وارد چن

ايـن نيـز تصـميم    . گـردد را خواهد فروخت؛ کامال در مسايل خـانوادگي غـرق و صـاحب فرزنـد مـي     
طـرفين مقابـل هـم سـنگرگيري کـرده و در صـدد       . اما من به چنين وضعيتي دچـار نشـدم  . خانواده بود

اگر او را شکست دهد به احتمال زياد مرا در بطـن دولـت حـل خواهـد     . ددادن همديگر هستنشکست
يـي کـه بـا اسـتفاده از او توانسـتم خطـرات و       گونـه بـه . گيـرم کـار مـي  نوبه خود او را بهمن هم به. کرد

را پشت سر بگذارم که اين يعني پيمـودن مسـافتي دوسـاله از    ١٩٧٨و حتي سال ١٩٧٧مشکالت سال 
حتـي يـک سـاعت هـم بـراي      ! PKKه موفقيتي بزرگ بود در راستاي تاسـيس  يا اينک! PKKتاريخ 

.طرفين داراي اهميت هستند
خانواده قريب به چهل سال اسـت کـه   . توانستيم اين تاريخ را منحرف و از مسيرآن خارج سازيم

چرا؟ آن هم نزديک به چهل سال است کـه  . رهبران جديد کرد وارد خانواده شدند. کندمزدوري مي
مـدت شصـت سـال بـود کـه      اين مزدوري را در درون حزب کمونيست ترکيه بـه . هاستور ترکمزد

شـان  هـاي نفوذي! رو هستيميعني ما با چنين مزدوري روبه. طورهاي ترک هم همينچپ. دادانجام مي
مـدتي  «: دولـت هـم گفتـه بـود    . ديدندعنوان يکي از افراد داوطلب ميمرا هم به. وارد عمل شده بودند

شـان هـم   يعني فـرد مـورد دلخـواه   . گونه بودواقعا هم اين» .گيريمست که سراغ چنين مزدوري را ميا
» .ايتـو بـه دام افتـاده   «: گفـت پيلـوت مـدام مـي   ! راهرهبر گروه اسـت و هـم بااسـتعداد و کـامال سـربه     

چيز ديگري داند چهخدا مي. کاري هم پايبند بودخواست به من چيزهايي بگويد اما به اصل مخفيمي
هواپيمـايي  «: آيا روزي به اين فکر کرد که جانب مرا بگيرد؟ چون بعد از مـدتي گفتنـد  . وجود داشت
طـرف از  , دانـم دقيقـا نمـي  » !بود سقوط کرده و او در ايـن سـانحه جـان باخـت    ) پيلوت(که حامل او 

احتمال داشت او . ارداحتمال کشتن او هم وجود د. نيروهاي کنتراگريال بود يا نه؟ شايد هم زنده است
» .تـو پرنـده در قفـس هسـتي    «: گفـت مـي . آدم بسيار بـانفوذي بـود  . را تحت تاثير خود درآورده باشم

دادم کـه  در رفتارها و حرکاتم نشان مي. خواست مرا از خطري بزرگ مطلع نمايد اما ناديده گرفتممي
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امـا  . گيرمت و من از اين رابطه نيرو مييي وسيع و پرجانبه اسبسيار راحت هستم و رابطه من با او رابطه
تـر از طـرز حرکـت مـن در     اين شيوه حرکت من بسيار باريسـک . در اصل از چنين چيزي خبري نبود

.باشدمي١٩٧٦ـ٧٧هاي سال
محمـد خيـري   . جميل بايک و کمال پير يـک روز از زنـدگي مـرا در ديـاربکر مشـاهده کردنـد      

دانـم  نمي» .زن را بکشيم, صميم گرفتيم بعد از ديدن اين صحنهما ت«: گفتندمي. دورموش هم آنجا بود
! کـرد دانستم که بسيار بهتر از من با آنها رفتار مـي داد اما اين را ميچگونه رفقا را مورد تحقير قرار مي

شوند يعني چرا رفقا مجبور مي. اما اينکه چطور شد که رفقا چنين تصميمي گرفتند مرا به فکر واداشت
ه چنين کار خطري نمايند؟اقدام ب

مانيفسـت را  . در آن زمان ما در حال نوشتن مانيفسـت بـوديم  . آمدمراحتي با او کنار مياما من به
همه فشار و تحريک باز هم توانستيم آنچنان کـه بايـد، مانيفسـت را بـه     به رغم اين. در دياربکر نوشتيم

همه فشار و مشـکالت ارايـه   ن جواب در برابر اينعنوااما توانستم مانيفست را به. رشته تحرير درآوريم
.دهم

مـن  . اين مرتبـه هـم پـانزده روز از خانـه دور شـدم     ! موقع مصادف بود با دومين فرارم از خانهآن
اگر مثـل  ! کشتمرد يا ميبود يا مياگر کس ديگري مي. نشيني بوداين در واقع، نوعي عقب. برگشتم

. من به او مشکوک بـودم , بدتر از همه. شدکردم گروه پراكنده ميديگر رفقا اقدام به کشتن طرف مي
دولـت  . خواستم اين رابطه برقـرار باشـد  کرد اما من ميبنابراين در اين صورت، دولت رابطه را قطع مي

.را کم و بيش مشغول کردم
در حال حاضـر هـم دايـره جنـگ ويـژه      . پيلوت هم متوجه شده بود که من احتياج به وقت دارم

فرمانـدهي  . حرکت درآورده اسـت رو، کل ارتش خود را بهاز اين» .کندكشي ميآپو وقت«: گويدمي
.دست آوردبس اخير سه ماه وقت بهحتي در آتش. کل قواي ترکيه هم به وقت نياز دارد

ي کنوني تبديل شود اشتباهي بودکـه  PKKبه PKKچيزي که باعث شد«: گويندهنوز هم مي
گيـري  حتي در آن زمان، نظـرم را راجـع بـه طالبـاني همچنـين دربـاره شـکل       ! "دولت مرتکب آن شد

اما واقعا با اينکه اوزال يکي از افراد وابسـته بـه جنـگ    . ارايه داده بودم] کردستان[مزدوري در جنوب 
سـوي او دراز  اگر دسـتت را بـه  » .نظام را تغيير و دگرگون ساز«: گفتمي. ويژه بود اقداماتي انجام داد

اما از طرفي کاري هـم  . شوداين مرد به هيچ چيزي راضي نمي! داديکردي بازويت را از دست ميمي
هنوز هم خانواده اوزال تحت . گري بسيار ريز و حساسي مطرح استدر اينجا انقالبي. برداز پيش نمي

دليـل اينکـه   بـه » .کشـند نيروهاي کنتراگريال مرا مـي «: کردپسر اوزال ادعا مي. فشار سنگيني قرار دارند
جويانـه  همـه مـورد حمـالت انتقـام    خواست در رابطه با مساله کرد کارهايي انجـام دهـد ايـن   اوزال مي

ارزش فرصـتي را کـه   . کنمخوبي از اين آگاه بود که من چه کار ميچون به. گرفتکماليسم قرار مي
.چون تجربه تاريخي در ميان بود. دانستخوبي ميدست آورده بود بهبه
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وجـود آمـد کـه    کرد و چنان فضايي بهفاطمه بسيار با حساب و کتاب حرکت مي, هادر آن سال
, کـردم اگر از خانه فرار مي! تو مجبور بودي يا رودست بخوري و حل بشوي يا اينکه نبايد زنده بماني

توان کامال مانده بوديم که چگونه مي. شدکردم باز هم نمياگر مثل رفقا اقدام به کشتنش مي. شدنمي
. مجبور شـديم او را بـه آنکـارا بفرسـتيم    . بودن هم کافي نيستخوب. هايش حرکت کنمطبق خواسته

در آنکارا ارزيابي وسيعي از اوضاع انجـام  , به احتمال زياد. بود که او را راهي خانه کرديم١٩٧٩سال 
.١٩٧٩مصادف بود با اوايل سال . ماهه بوديي سهدوره. داده بودند

صددرصد زيـر نظـر   . کرديم چون احتمال هر چيز وجود داشتستي بسيار با دقت حرکت ميباي
. کشـتند ام بالفاصـله مـرا مـي   دانستند که کمي از زيـر نظـر آنهـا خـارج شـده     اگر مي. آنها قرار داشتيم

.يي حرکت کنم که تصور كنند، تحت کنترل آنها هستمگونهبنابراين مجبور بودم به
من . يي بيش نبوديي دست زديم همه مهمات ما چند کلمههاي پايهبه فعاليت١٩٧٣وقتي در سال 

بـه چيـز   . يـي ايـدئولوژيک انجـام دادم   مبـارزه ! نزديک به پنج شش سال فقط با اين مهمـات جنگيـدم  
هاي ايدئولوژيک بوده و چنـدان متمرکـز   ها فقط مشغول فعاليتمن در آن سال. انديشيدمديگري نمي

چيزي غير از مبارزه ايدئولوژيک نه به ذهنم خطور کـرد  . ديدمهيچ چيز ديگري را نميشده بودم که 
نـوعي او را  کردم بهکرد سعي مياگر توجه مرا به خود جلب مي. کردو نه توجه مرا به خود جلب مي

پـيش  بـود، بـدين شـکل بـه    بود، پسـر آغـا هـم مـي    اگر دولت هم مي. کار بگيرمکردن بهبراي خدمت
هاي زيادي با گرايشات مختلـف از جملـه گرايشـات شوونيسـم اجتمـاعي و      ها و گروهانسان. ترفمي

. در نتيجه گروه ما تـا حـدودي پيشـرفت نمـود    . هرگونه انساني وجود داشت. گرا وجود داشتندراست
گـروه مـا   . نوعي در ارتباط با هدف اساسي ايـدئولوژيکي آمـوزش داديـم   همه آنها را تا حد زيادي به

. مباني و اصول ايدئولوژيک من تـا حـدودي وابسـته بـه گـروه شـد      . گيري بودتدريج در حال شکلبه
کردستاني که اسم دارد هدف از تشکيل گروه اين بود به جايي که نام کردستان را بر آن نهاده بوديم ـ 

خودش را وقتي که گروه . اما خودش وجود ندارد يا اينکه خودش وجود دارد اما اسمي نداردـ برويم
که قدرت آن را داشتند چيزهايي بـر  اعضاي گروه تا آنجايي, به هر قيمتي که شده به کردستان رساند

تصميم گرفتيم خـود را  . يک تحول مهم بود, اين در واقع، بيانگر يک رويداد بود. زبان جاري کردند
.معرفي و اعالم موجوديت نماييم" PKK"در قالب 

اجويت ظاهرا مخـالف اقـدامات و نيروهـاي کنتراگـريال     . ه بودحکومت اجويت بر سر کار آمد
نيروهـاي  (هـا  يي با آن جنـاح شايد هم تا اندازه. اندها به جان من هم سوء قصد کردهگفت اينمي. بود

البتـه بعـدها   . سـعي کـرديم از ايـن فرصـت هـم اسـتفاده کنـيم       . اختالف و تناقض داشتند) کنتراگريال
وجـود آمـده   از فرصـت بـه  ١٩٧٨ما در سال . ترين دشمنان ما تبديل شدتبه يکي از سرسخ" اجويت"

چـون در آن زمـان بـه شـكل     . يعني درموقعي که حکومت او بر سر کار بود، اسـتفاده خـوبي کـرديم   
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. نشيني کرده بودنـد بود، تا حدودي عقبMHP٩٣کنتراگريال را که پايگاه آنها , ظاهري هم که باشد
درباره اين موضوع نيز بحث کرده بوديم که در آن سال چه چيزهايي را در ١٩٧٨در جلسه اول ژانويه 

را سـال تاسـيس حـزب ناميـديم و در آن     ٧٨سال , دانيدکه ميهمانطوري. دستور کار خود قرار دهيم
هـاي  زمـان بـا تاسـيس حـزب، درگيـري     هـم . سال رسماً حزب را تاسيس و آن را نامگـذاري نمـوديم  

هنـوز  . سال بسيار مهم و حساسي براي مـا بـود  , اين سال, خالصه. جريان داشت" حيلوان"مسلحانه در 
مشکل اين بود کـه بـه انـدازه کـافي     . هم در اين ترديد بوديم که آيا تاسيس حزب را اعالم کنيم يا نه

. يعني کسي که بتواند واقعا از رهايي ملي و واقعيت حزبي آگـاه باشـد، وجـود نداشـت    . افراد نداشتيم
همچنـين چنـدان   . واني و دانشجويي حاکم بوده و احسـاس مسـووليت چنـداني مطـرح نبـود     روحيه ج

همه تصميم گـرفتيم جلسـه تشـکيل    با اين. دورانديش نبوده و اميد چنداني به تحوالت موجود نداشتند
کنيم، اگـر هـم نتوانسـتيم    اسم حزب را اعالم مي"گفتيم مي. حزب را در اواخر ماه نوامبر برگزار کنيم

مـان را  چرا يک سال از وقـت "گفتيم !" اري از پيش ببريم حداقل اسمش از ما در تاريخ خواهد ماندک
» .توانيم انجام دهيم اين است که اسم حـزب را اعـالم کنـيم   بيهوده سپري کنيم، حداقل کاري که مي

سرانجام چنين کاري را صورت داديم؛
دانيـد  همـانطور کـه مـي   . آماده کـرديم را در دياربکر PKKبدين ترتيب اعالميه تاسيس حزب 

اعالميـه تاسـيس آن را هـم در    . بـه رشـته تحريـر درآوردم   ١٩٧٨مانيفست حزب را در ماه ژوئن سـال  
.زمستان همان سال نوشتيم

تهديـدي مسـتقيم بـراي کـل خلـق      ) ٧٨دسـامبر سـال   ٢٣(١٩٧٨در سـال  " مرعش"کشتار مردم 
عـامي  سيس حزب گذشته بود که اقـدام بـه چنـين قتـل    يک ماه از اعالم تا. شدکردستان محسوب مي

در واقـع،  ." ترين حرکتي انجام دهيد شما را خواهيم کشـت اگر کوچک"اين بدان معني بود که . زدند
و رفتـه  ٩٥يامان، آدي٩٤يي، مالتياهاي زنجيرهاين کشتارها و قتل. اين تهديد و تذکري بسيار جدي بود

.رفته سراسر کردستان را فراگرفت
ــل ــال  قت ــرعش در س ــام م ــا      ع ــت و ب ــت اجوي ــان حکوم ــزب و در زم ــکيل ح ــين تش ــاي اول ه

هـاي فاشيسـتي نسـبت داده    هرچند كه اين کشتارها به جريـان . صورت گرفت" اينونو" هايسازيزمينه

هرييس آکادمي جنگ ترکيه آن را بنيان نهـاد "سرهنگ آلب ارسالن ترکش"گرا که حزب جنبش ملي٩٣
اين حزب که . هاي خاکستري مشهور هستندهايي است که به گرگاين حزب پيشاهنگ جنبش فاشيستي ترک

هـاي فاشيسـتي در ترکيـه    شکست سختي خورد از کانون" دولت باغچلي"به رياست ٢٠٠٢در انتخابات سال 
.روندشمار مياست که مخالف سرسخت تحوالت دموکراتيک به

. يامان و عنتاب قرار دارديك شهر تاريخي شمال كردستان است كه در نزديكي آدي٩٤
پيكر نمرود در آنجا واقع . بوده است"نهكوماگه"شهري تاريخي در شمال كردستان كه پايتخت پادشاهي ٩٥
.است
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پيامي که ايـن قتـل   . شد اما دولت هم مخفيانه با دادن چراغ سبز به نوعي در اين کشتارها دست داشت
تـدريج درحـال   مان که بهخواهي و رهايي خلقر داشت اين بود که در برابر روح آزاديعام فجيع درب

خواهيـد  شما مجددا مي«: گفتدشمن چنين مي. احيا بود، مانع ايجاده کرده و آن را در نطفه خفه کند
بي خـو هم از نظر زماني و هم از لحاظ مکاني بـه » !تان اين کشتارهاستبيدار شده و قيام کنيد؟ جواب

" اجويـت . "کنـد دموکرات است ولي در باطن، فاشيستي عمـل مـي  ظاهرا سوسيال. محاسبه کرده بودند
رسـند و  آنها در پشت پرده با هم به توافـق مـي  . همه سروته يک کرباسند. دهدهم چراغ سبز نشان مي

اختالف با هم اما در مقابل مردم و افکار عمومي، تظاهر به داشتن. زننددست به چنين اعمال زشتي مي
.کنند خلق کرد و ترک را فريب دهندبدين ترتيب سعي مي. کنندمي

بـه اصـطالح بـا هـم اخـتالف و      ! و اينونو در قتل عام درسـيم چنـين نکردنـد؟   ٩٦مگر جالل بايار
. ترندتر و ظالمکند که هر دو از هم پستکه تاريخ جور ديگري قضاوت ميدرحالي. درگيري داشتند

بايسـتي  «: گفـت کي از آن جنايتکاران براي اينکه وانمود كند كه طرفدار مردم است ميدرآن هنگام ي
دادند اين بازي را هم با اينونو و بايلر انجام مي» .با مسوولين و مسببين اين کشتارها برخورد جدي شود

يي ملي و از اين سوداهاي تازه، رها«: گفتندمان چنين ميبه خلق. و ترکش و اجويت هم تکرار کردند
»!.دست بکشيدPKKرهبري 
رفـتن وقتـي کـه سـوار اتوبـوس      گـرفتيم؛ موقـع راه  ياد دارم در همه جا مورد تهديـد قـرار مـي   به

بـه گذشـته   «: گفتنـد مي. مي١٩آوريل و ٢٣داشت جمهوري روزهاي هاي گراميدر جشن, شديممي
ها چه منظورشان از اين گفته» .د آمدخودتان نگاه کنيد خواهيد فهميد که در آينده بر سرتان چه خواه

هـا  هـا خـود را از بهتـرين   اين خائن! گفتند؟ آريها اينچنين ميبود؟ مگر ما چکار کرده بوديم که اين
البته بعضي از افـرادي کـه   . بينندکنند خود را بهتر از ما ميکساني که به کشتار مردم اقدام مي. دانندمي

دهند و آگاهي کمتري از اوضاع دارند و به نـوعي در ايـن   ا ميهاي چنين اشخاصي گوش فربه حرف
کـاري انجـام نـدادم، نديـدم،     . مـا نيسـتيم  «: گوينـد کشند و ميها سهيم هستند از کار دست ميجنايت

شود از همه چيز ترين تذکري به آنها داده ميترسند که وقتي کوچکچنان مي» .نشنيدم و حرف نزدم
شـان  ايـن مـزدوران در تـاريخ از طـرف اربابـان     . ع، موضعي مزدورانه اسـت اين در واق. کشنددست مي

.اندخدمت گرفته شده و با فشار و سرکوب به آنها تسليم شدهخوبي بهبه
هاي و ديگر رسانه, از طريق راديوها. گرفتها و کشتارها سراسر کردستان را فرا ميرفته قتلرفته

به اجـدادتان  , همه شما را از بين خواهيم برد«: زدنده فرياد ميپيوست. کردندگروهي مردم را تهديد مي
در اينجـا بايسـتي بـا احسـاس     » .آوريـم بالهايي که بر سر آنها آورديم بر سـر شـما نيـز مـي    . نگاه کنيد

که اين هم مستلزم شـهادت و  . کرديم نه از روي احساس و ماجراجوييمسووليت تاريخي حرکت مي

سومين رييس جمهور دولت ترکيه٩٦
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اعـالم کـرده و بـا    ١٩٧٨را در سـال  PKKيـي، تاسـيس   وانستيم طي اعالميهبا اين همه ت. شهامت بود
يـي مسـلحانه   نيـز بـه مبـارزه   " سيورک"در " حيلوان"تمرکز سازماندهي در اين فکر بوديم که عالوه بر 

.بعد از آن قصد داشتيم زمينه را براي سازماندهي نيروهاي گريال آماده سازيم. دست بزنيم
بعـدها  . واقـع در مـاردين رفتـيم   " قزل تپه"با فرهاد کورتاي به منطقه ٧٨ل من در هفتم آوريل سا

همين فرهاد کورتـاي بـود   . هاي سنگين قرار دادندوقتي دشمن از اين مطلع شد فرهاد را تحت شکنجه
که بعدها با گروهي از رفقا به عمليات خودسوزي دست زدند و بـه جايگـاه رفيعـي در تـاريخ دسـت      

سـختي توانسـتيم   بـه . به اورفا رفتـيم ٩٧سونگرسپس با محمد قره. اه با اين رفيق بودممدت يک م. يافتند
.چرا که در آنجا هيچ کانال ارتباطي نداشتيم. يک ماه در اورفا بمانيم

دشمن به بهانه کشتارهاي مرعش در شهرهاي مرعش و سپس در شهرهايي چون ماردين و اورفا 
هـا شـرق را بـه    آپـوچي «: وزنامه حريت چنين نوشته شده بـود در سرتيتر ر. حکومت نظامي اعالم کرد

افـراد زيـادي دسـتگير    " االزغ"در . خواهند ما را از بين ببرندمعلوم بود که مي» !خاک و خون کشيدند
او به بعضي از چيزها اعتراف کرده بود و حتي به يکـي از  , هم دستگير شده بود" شاهين دونمز. "شدند

کـافي اسـت کـه فقـط     «: م استاندار يا اينکه فرمانده امنيتي بودــ گفتـه بـود کـه    فکر کنمسولين دولتي ـ 
امـا چنـين چيـزي در    » !دهـم روم آپو را با دست خودم به شـما تحويـل مـي   من االن مي, دستور بدهيد

تـري  البته آنکـارا نقـش متفـاوت   . دستور کار دولت نبود، وگرنه من هم در معرض خطري جدي بودم
!کردند زمان آن فرا رسيده استر ميشايد هم فک. داشت

حتي فکر کردن به اينکـه عاقبـت ايـن    . ما هم از اين فرصت استفاده کرده و گام مهمي برداشتيم
گفتم . سونگر و چندين نفر از ديگر رفقا را فرا خواندممحمد قره. طلبيدکار چه خواهد شد شهامت مي

يـي راجـع بـه چگـونگي     آن زمـان حتـي جـزوه   مـن در  ." بايد در سيورک هم دست به مقاومت بزنيم"
حکومـت نظـامي در حـال    . چـاره بـود  اين، يکي تزهاي راه. سازماندهي نيروي گريال تهيه کرده بودم

براي اينکه بتوانيم راه خروج را بيـابيم بـه مقاومـت و مقابلـه     "ما هم گفتيم . تحت فشار قراردادن ما بود
."خواهيم پرداخت

ورزد ما هم مبارزات خود را بيشتر کارانه و تهديدات خود اصرار ميتاگر دشمن بر اعمال جناي
سال , صدها انسان در مرعش کشته شده بودند. باشديي نيز بدين معني ميPKKدهيم که گسترش مي

PKKاعـالم تاسـيس   . آورميـاد مـي  خـوبي بـه  زمستان آن سـال را بـه  . گونه به پايان رسيدبدين١٩٧٨
PKKمـا بـيش از بـيش بـه سـازماندهي      . دادر بود و مژده پيشرفت و پيـروزي مـي  صبرانه منتظر بهابي

توانستيم جلسات خود را برگـزار  ٧٩در اوايل سال . پرداخته و روح مقاومت را اساس کار خود داديم

ياز سوييتوطئهيط١٩٨٢حزب که در سال ين فرمانده نظاميشاهنگ حزب و اوليپياز رفقايکينام ٩٧
.ديبه شهادت رسYNKکردستان يهنيه مياتحاد
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هاي ما در کردستان مبارزات و فعاليت, در حاليکه هنوز چند ماه از قتل عام مرعش نگذشته بود. کنيم
دشـمن بـيش از پـيش آگاهانـه و     , چـرا کـه در همـين سـال    . حالـت تنـدتري بـه خـود گرفـت     جنبه و 
.کردتر ميشده حلقه محاصره اطراف ما را تنگحساب

هاي االزغ در معرض خطرات جدي بوديم و افراد زيادي در اين ميان تسليم شـده و  با دستگيري
چنـد روز  «گفتنـد؛  حتـي مـي  . ود داشـت رو، هر لحظه احتمال نابودي ما هم وجـ از اين. خيانت کردند

»!بيشتر از عمرشان باقي نمانده
بـوديم و جـايي بـراي خوابيـدن پيـدا      ٩٨مـا در اورفـا  . شـد تر ميرفته رفته محاصره تنگ و تنگ

ديگـر ديـاربکر را تـرک    . »"وان"در عنتاب منـزل بگيـريم يـا در    «: گفتندبعضي از رفقا مي. کرديمنمي
سـونگر  روزي بـه محمـد قـره   . توانستيم چنـد روز دوام بيـاوريم  هم حداکثر ميد ر اورفا . کرده بوديم

هـاي مـرز   يکي از رفقا را براي شناسايي به نزديکي!" شايد مجبور شويم به خارج رو آوريم"گفتم که 
.فرستاده بوديم

گويا آن قدرت هم از . وقتي پا به عرصه خاورميانه گذاشتيم قدرت بسيار محدودي داشتيم! آري
اين وضعيت، چنـان بـر دل و روح و روانـم    . دست رفته و حداکثر چند ماهي از عمرش باقي مانده بود

اگـر  . بـرد تاريخ از دست رفته و آن اميدهاي زيبا را با خـود مـي  "گفتم کرد که با خود ميسنگيني مي
اين افکـار  !" شيي بينديچاره, فايده است و هيچ اميدي در آن نيستچند ماه ديگر هم دوام بياوري بي

در , گـذرد برو ببين در آن طـرف مـرز چـه مـي    «: گفتمرا به حرکت واداشت، گويي به من چنين مي
»!ها چه چيزهايي وجود دارد؟پشت آن کوه

سـازي زمينـه   يي، شيوه مبارزه گريال جهـت آمـاده  يي يک صفحهنامهسونگر طي آيينمحمد قره
اگر به شما فشار وارد آمد "خطاب به او گفتم . يورک رفتتشکيل ارتش و اقداماتي در اين راستا به س

تصـورش  ." توانيم به پيروزي دست يـابيم با جنبش گرياليي مي"همچنين در ادامه گفتم !" به کوه بزنيد
کل تدارکات ما عبـارت بـود از تحليلـي    ! هاي ما در سطحي ابتدايي بودهتا چه حد آمادگي, را بکنيد

!ارزه گرياليي و چند نفر دهاتي مسلحيي از چگونگي مبصفحهنيم
گفـتم  ٩٩به رفيـق اتهـم آکجـان   . شدشرايط دشوارتر مي. ها بوداين يکي از راه حل, در آن زمان

راه «: گفـت مـي . آن رفيـق رفـت و برگشـت   " تواني راهي براي خروج از مرز پيـدا کنـي؟  برو ببين مي"
شـما  "به رفقا گفـتم  ." اين راه را هم امتحان کنيمجاي اينکه بيهوده از بين برويم به"گفتم » .وجود دارد

بـه  . انجـام داديـم  " بوجـاک "منظورم عملياتي بود که بر عليه ." در سيورک چنين کاري را انجام دهيد

جاالنشمال کردستان و زادگاه اويباستانياز شهرهايکينام ٩٨
از شهرهاي شمال کردستان که در هنگام ورود رهبـري بـه سـوريه وي را    " سوروج"يکي از رفقاي اهل ٩٩

.کردهمراهي مي
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تـوانم  گونه حرکت کنيد من هم به احتمال زيـاد مـي  شما هم در ديگر شهرها اين"ديگر رفقا هم گفتم 
زيرا ما اين راه چاره را براي اين اختيار کـرديم،  . ار همت گماشتيمخالصه به اين ک." يي بينديشمچاره

.در غير اين صورت، محکوم به نيست بوديم. که بتوانيم خود را از نابودي رها سازيم
در چنين حـالتي در  . دهندآنهايي که به دعوي خود ايمان و اعتقاد دارند، نااميدي به دل راه نمي

در حال حاضر هم نبايد کسي دورويي کند و بـا تکيـه بـر    . کنندت مييابي به راه چاره حرکپي دست
بايسـتي هـر کسـي آنقـدر احسـاس      . اميد براي همه ضـروري اسـت  . قدرت حزب، خود را فريب بزند

در غير اين . مسووليت داشته باشد که اميدوار شود و هر اميدي هم فرد را به جستجوي راه چاره وادارد
چنـين  . زندکادري خواهد بود که خود را فريب مي, ارآمد خواهد بودصورت، کادري دروغين و ناک

.شخصيتي محکوم به شکست است
شايد در نظر ساده بيايـد امـا در اينجـا پيوسـتگي و اسـتمراريت      . يي شکست ناپذير دارممن شيوه

.نمکگاه خود را در تنگنا قرار نداده و نفسم را قطع نميکنم که هيچچنان حرکت مي. مطرح است
. امـا ديگـر کـار از کـار گذشـته اسـت      . تازگي متوجه شيوه کـاري مـن شـده اسـت    دولت هم به

يک نشريه هم منتشـر خـواهيم   . پردازيمهاي گروه ميدر آنکارا مانده و به فعاليت«: گفتندها ميبعضي
. گونـه سـپري کـرديم   را بـدين ٧٩سال . خواستند يک مرکز انتشارات هم تاسيس کنندحتي مي» .کرد
. از خـروج مـا بـويي نبـرده بودنـد     . چنين بود١٩٧٩برنامه کاري سال . رفتندها به نزد دشمن هم مياين

که به جز من کسـي از ايـن مسـاله مطلـع     از آنجايي. چون غير از من هيچ کسي از رفتن ما خبر نداشت
دسـت  هـه بـه  مـا فرصـتي چنـد   » .تواند بـرود نمي«: گفتندمي. هم خبر نداشتMITنبود طبيعي بود که 

دادن چندين عمليات مسـلحانه تشـکيل حـزب را اعـالم     در اين فاصله زماني توانستيم با ترتيب. آوردم
.پا شدطوفان به, بعد از آن. کنيم

خـوبي پشـت سـر بگـذاريم     واقعا اگر بتـوانيم مراحـل بعـدي را بـه    . البته آن هم يک موفقيت بود
ديوانـه  . شدت در جستجوي يافتن من بودنـد ه آخر بهدر شش ما. موفقيتي بزرگ نصيب ما خواهد شد

فقـط چنـد نفـر از ايـن     . در چنين وضعيتي تصميم گرفتيم به آن سوي مرز حرکـت کنـيم  .! شده بودند
اما کاري که مـا پيـدا   . جايگاه موثري در تاريخ مبارزات ما پيدا کرد, مساله خبردار شدند اين حرکت

هنوز ١٩٧٨در آن زمان سال . کردزعم خود فضاسازي ميکرده بوديم چه مفهومي داشت؟ دشمن به 
به احتمـال زيـاد دشـمن از    . تازگي شهيد شده بودرفيق حقي به. را هم اعالم نکرده بوديمPKKاسم 

وقتي حقي شـهيد شـد   . زدايي بودواقعا شرايط خطرناک و وحشت. جلسه تاسيس حزب اطالع داشت
همـان راحتـي   مگر زنـدگي کـردن بـه   . توانيم زنده بمانيمچقدر مي. زمين و زمان بر سرمان فرو ريخت

. يي از مراحل مبارزاتي را بي کم و کاست سپري کنيمزندگي براي ما اين بود که بتوانيم مرحله! بود؟
گـري و  دولـت از طريـق دسيسـه   ! نشسـتيم مان مينشيني کرده و سر جايبا شهادت حقي بايستي عقب

.شدور مياخاللگري به ما حمله
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اصـطالح در صـدد شناسـايي    دولت هم بـه . از طرفي ما داراي گرايشات و افکار متمايزي هستيم
هـا را  مـن زمـين  ! بيـا اينجـا زنـدگي کـن داداش    «: گفتپيلوت مي. هاي ما بودخط مشي و سازماندهي

ميـراث و پـول هفتگـي در    . رفـت " نـازلي "رفت و از آنجا هم به ١٠٠پدرم از آگري به دنيزلي, فروختم
. زندانشااهللا زنده است و حاال گوشش زنگ مي. »کنيممان خواست خرج ميهر جور دل, تيار داريماخ

يعنـي امکانـات يـک    » !خواهد در آنکارا زندگي کنهر جوري دلت مي, پول فراوان است«: گفتمي
. کـردم بودم چنين چيزي را قبول مياگر در آن هنگام کمي ضعيف مي. زندگي مرفه بسيار زياد است

توانسـتم  مـن مـي  . شان هم صاحب خانه و ملک بودندبردند و همهسر ميگرايان در آنکارا بههمه چپ
کردم نبايستي مـورد سـرزنش   منظورم اين است که اگر چنين چيزي مي. مثل يکي از آنها زندگي کنم

.هايم پايبند بودماما من به تاکتيک. گرفتمقرار مي
! تبديل شـدند ] عراق[رو حزب دموکرات کردستان کتيک، دنبالهها تحت نام تادر ميان ما بعضي

تـوان  مي. يي مد نظرشان نبوديعني کار آنچنان خائنانه. ارزش خصوصي بودندها در پي زندگي بياين
ما تاکتيک کرده و بـا تکيـه بـر آنکـارا توانسـتيم      . ها استفاده کرد اما با هم تفاوت داريماز اين فرصت

گرايـي ابتـدايي گـام    با تکيـه بـر ملـي   ١٩٨٢اين امکان وجود داشت که در سال . ازيمگروه را راه بيند
.نيرومندي برداشت

, در آن هنگام از اين تاکتيـک اسـتفاده کـرد   «: گفتندمي. شناختندمي" مرد تاکتيکي"عنوان مرا به
و نيرومنـدي  هـاي کارآمـد  کسي که تاکتيک, در ميدان جنگ» .بردکار مياالن هم اين تاکتيک را به

دهنـد، امـا مـا آنهـا را بـه آزادي و      هـا مـا را بـه خيانـت سـوق مـي      برخي. کار ببرد پيروز خواهد شدبه
مـن در  . هاي گوناگون بهره خواهيم بـرد آخر هم از تاکتيکالبته که ما تا به. کشانيمخواهي ميآزادي

. رد به چنين کاري دسـت زدم وقتي که ضرورت پيدا ک. آنکارا ماندم اما در عوض گروه تشکيل دادم
بـر اسـاس گزارشـات    . اما منتظر بودند بار ديگر به آنکارا برگـردم . بعد از آن، ديگر به آنکارا برنگشتم

از آنجـا فـرار کـرديم امـا     . ارايه شده دشمن منتظر برگشت ما بود، اما ما آگاهانه از آنجا خارج شـديم 
هـاي تـرک   بعدها چـپ . ردند اين کار را بکنيمکهيچ کس انتظار چنين چيزي را نداشت و تصور نمي

. دانست ما بـه خـارج از کشـور خـواهيم رفـت     کسي نميهيچ. گونه حرکت بکنندخواستند اينهم مي
عنوان يـک شـيوه زنـدگي در پـيش     ما اين گام تاريخي را به. دشمن حساب چنين چيزي را نکرده بود

.گرفتيم و خارج شديم
ايـن جنـبش   . دهي يـک جنـبش بـزرگ جنگـي در تـاريخ نمـوديم      بدين ترتيب، اقدام به سازمان

براي اينکه آن خفقان و فشار را پشت سر گذاشته و به يـک  . وجود آوردتحوالت عميقي در تاريخ به
.يي وسيع دست بزنيم، تصميم به انجام چنين حرکتي گرفتيمزندگي جديد دست يافته و به محاسبه

يکي از شهرهاي ترکيه١٠٠
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از , ١٩٨٠سـپتامبر  ١٢خواست قبـل از کودتـاي   وقت مينبايد اين را فراموش کنيم که حکومت 
اين مساله در عين حال يکي از مشکالت اساسي . را در نطفه خفه کندPKKها طريق حکومت نظامي

جنبش معاصر رهـايي ملـي را نـابود کـرده و بـدين شـيوه       PKKخواستند با نابودي مي. حکومت بود
! کردند ما اينقدر دوام بيـاوريم هيچ وقت تصور نمي. ندمان را از داشتن هويتي معاصر محروم سازخلق

هاي ما بسـيار  فعاليت! درصدد بودند در مدت زمان کمي و از طريق حکومت نظامي به ما خاتمه دهند
نتيجه اين بود که . رو، افراد زيادي دستگير شدنداز اين. پراکنده و سطح سازماندهي ما بسيار پايين بود

!شديمه ميما داشتيم در نطفه خف
بايسـتي  . کـار بـرد  درستي بهبايستي با اين ديد به تاريخ آن زمان نگاه كرد و آگاهي تاريخي را به

خوبي آنهايي که بتوانند زبان تاريخ را به. کرديمطور صحيح تحليل ميخطرات تاريخي آن موقع را به
شـان موفقيـت حاصـل    رهتوانند در کارهـاي روزمـ  درک کرده و از تجارب تاريخي درس بگيرند، مي

کرديم اکنون هيچ اثري از ما نمانده اگر ما بدون توجه به آگاهي و تجارب تاريخي حرکت مي. کنند
کسب آگاهي صحيح از ! شدشايد اسم ما نيز در تاريخ مدفون مي. ماندبود و فقط اسمي از ما باقي مي

مـا توانسـتيم از   . سازداين کار هموار ميهاي راسخ و شجاعانه الزم برايتاريخ، راه را بر برداشتن گام
.گونه عبور کنيمآن تنگه خطرناک بدين

بـراي همـين توانسـتم    . طـور بسـيار ظريفـي از مـرز عبـور کـردم دشـمن در خـواب بـود         وقتي بـه 
هاي نزديـک مـرز مثـل يـک قاچـاقچي رفتـار       در دهکده. خونسردانه از کنار پاسگاه مرزي عبور کنم

ها پر از جاسوس چون به احتمال زياد آن دهاتي. مانند يک انقالبي حرکت کنمتوانستمنمي. کردممي
فـردي کـه همـراه مـن بـود      . حتي در جايي گفـتم مـن قاچـاقچي اسـلحه هسـتم     . و مخبر دولتي بودند

.بود" جاني"فکر کنم اسمش . شايد حاال هم زنده باشد» کار کني؟خواهي چهچطور؟ مي«: گفتمي
هنگـامي کـه از   . کردممن بسيار خونسرد و با احتياط حرکت مي. من کي هستمدانستند قطعاً نمي

دادم بـر  ترکيد امـا اجـازه نمـي   پا شده بود؛ دلم داشت ميشديم در درونم طوفان بهکنار پاسگاه رد مي
يعنـي  » .مسـاله حـل شـد   , سـرباز آمـد  «: خواستيم از مرز عبور کنيم جاني گفتوقتي مي. من غلبه کند

حـاال فرمانـده هـم    ! عجله کن همشهري«: و با دستان خود سيم خاردار را بلند کرد و گفتسرباز آمد
کـرد  نام محمد سعيد جلوتر از من حرکت ميشخصي به. بسيار با خونسردي از مرز رد شديم» !آيدمي

مـن  » .چون ما در ميدان مين هسـتيم , هايت را درست بر روي جاي پاي من بگذارکفش«: به من گفت
درست است کـه مـن رهبـرم و اسـم و رسـمي      . کردمدادم و طبق گفته او عمل ميه او گوش ميهم ب

تـوان گفـت کـه    مـي . جاي آورمدارم اما در آنجا او رهبر بود و مجبور بودم گفته هايش را مو به مو به
نجـات  ايم بايستي بدانيم چگونه خودمان را هـم  ما که در برابر دولت عصيان کرده. رفتاري نظامي بود

کنـد مـا   کسي تصور نمـي ! کردچنان عصياني ترتيب داديم که به ذهن و فکر کسي خطور نمي. بدهيم
کـامال از آن خبـر داشـت و نـه جماعـت      PKKيي کـه نـه جماعـت    گونهبه. چنين کاري انجام دهيم
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فکـر کـنم در عـرض دو   . اين فکر ناگهان به سرم افتـاد . اين نيز عصيان و تاکتيکي جدي است. دولت
دادم و در ايـن رابطـه بـا اعضـاي گـروه مشـورت و بحـث        اگر طول مي. روز به چنين تصميمي رسيدم

.شدتر ميتر و جديکردم خطر بزرگمي
سـختي  بـه ١٩٨٠در روزهـاي اول ژانويـه سـال   . در خاورميانـه بـوديم  ١٩٧٩در ماه دسـامبر سـال   

فکـر کـنم در دفتـر جبهـه     . ريـم هـاي فلسسـطيني گروهـي را گـرد هـم آو     توانستيم در يکي از انجمـن 
در آن موقـع، دسـتاورد مهمـي بـرايم محسـوب      . دموكراتيک واقع در يکي از محـالت فلسـطيني بـود   

مـا در برابـر دولـت سـر بـه عصـيان       , بـه نظـر مـن   . دانند دستاورد يعنـي چـه  واقعا رفقاي ما نمي. شدمي
هـا بـه دار   کشـته شـدند؛ بعضـي   هـا  برخـي , دولت هم در صدد سرکوبي اين عصيان برآمد. ايمبرداشته

تـوانيم  اولـين بـار اسـت کـه مـي     ! حال اگر بتوان بازماندگان را خالص نمـود چـه بهتـر   . آويخته شدند
ده «: گفـت مـي » !.هـاي شمشـيرند  بازمانـده «: گفـت دشمن بعدها چنـين مـي  . بازماندگان را نجات دهيم

!شايد هم يک درصد مانده بود» !درصد از آنها باقي مانده
چيـزي بـر جـاي    " قيـام آگـري  "و نه از " قيام سيد رضا"نه از , "قيام شيخ سعيد"کنيد؟ نه از توجه

سـختي بعضـي چيزهـا را نجـات داده و     اما توانستيم به! البته قيام ما هم آنقدر نيرومند نبود. نمانده است
ه را نجـات  براي اولين بار مـن حرکـت کـرده و اولـين گـرو     . اما باز هم ارزش آن را دارد. حفظ کنيم

اگر نقصي در تاکتيک وجود داشته باشد و در اسرع وقت تـدابير الزم اتخـاذ نشـود خسـارات و     . دادم
.بار خواهد آوردتخريبات عميقي به

هاي بسياري روي دهد من در بيرون توانستم تا يعني قبل از اينکه دستگيري, ١٩٧٩در اواخر سال 
مـن بـراي   "هاي داخلي بود گفتم ي که مسوول فعاليتبه رفيق. حدودي امکانات محدودي فراهم کنم

٢٥٠توانيـد  مي. يي حل کنيمگونهتوانيم بهاما مي. جاي زيادي وجود ندارد. امنفر جا آماده کرده٢٥٠
گمانم زنـدان  دادند بهاگر زودتر وارد عمل شده و تقسيمات جزيي انجام مي» .نفر را پيش من بفرستيد
توانسـتند بسـياري از کادرهـا، از جملـه؛ خيـري و فرهـاد را       مـي . شدي ما نميدياربکر مملو از کادرها

را PKKسپتامبر را پشت سر گذاشته و ١٢توانستيم با حداقل خسارات و تلفات کودتاي مي. بفرستند
همـه کـادر بـه    اگر اين«: رفيق مسوول جور ديگري برداشت کرده بود و گفته بود. تر بنا کنيممستحکم

همه رفقايي که به نوعي در وضعيت دشواري گرفتـار بودنـد   » .ماندرز بروند کسي باقي نميخارج از م
انديشيد که بايستي در برابر کودتا مقاومت رفيق به اين مي. در ليست درخواستي من جاي گرفته بودند

کسـي بـدين مسـاله    . مانـد خـواه خلـق بـاقي نمـي    ديگـر اثـري از تـوده آزادي   , در چنـين حـالتي  . کرد
کند که اگر رفقا را نفرستد رفقـا در امـان خواهنـد مانـد و در معـرض خطـري       او فکر مي. انديشيدمين

!جدي قرار نخواهند گرفت
ايـن امـر از نـوع موضـعي     . بنابراين رفقاي مسوول به عمق و اهميت اين اقدامات پي نبرده بودنـد 

نجا هم همان رفقايي بودنـد  در آ, در آن زمان. اتخاذ شده است] کردستان[است که در جنگ جنوب 
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عدم اطاعت آنها از دستورات و اوامر، موجب دستگيري , خالصه. که در جنگ جنوب حضور داشتند
هزاران نفر از افراد و کادرهاي مـا  . بسياري از رفقا و تحت شکنجه قرارگرفتن شمار زيادي از آنها شد

هـاي پراکنـده   شـده و بـه صـحنه جنـگ    به خرابه تبديل ٧٩سيورک در اواخر سال . روانه زندان شدند
اگر دستم به مسوولين و مسببين اين رويدادها «: گفتچنين مي١٩٨٠کمال پير در سال . مانددهاتي مي

. يعني اوضاع تا اين حد وخيم بود» !.برسد يقه آنها را خواهم گرفت و از آنها حساب خواهم خواست
فقط موفـق شـديم تعـداد    , دستورات کامال اجرا نشد. ها را نجات دهيمتوانستيم بعضي, اما به رغم اين

.اندکي از رفقا را نزد خود برده و به خاورميانه رسانديم
در آن . خـواهيم داند که چه نوع سازماني بـوده و چـه مـي   کسي نميشناسد؛ هيچکسي ما را نمي

تـرين فرصـتي   از کوچـک . حتي يـک کانـال ارتبـاطي هـم نداشـتيم     . بود" علي"هنگام اسم مستعار من 
براي اينکه چند نفر را به بيروت بفرستيم چنـدين  . جاده بيروت پوشيده از برف بود. کرديماستفاده مي

اولـين دوره آموزشـي را در   . خالصه به هر قيمتي که شده توانستيم به آنجـا بـرويم  . روز عالف شديم
خـوبي  سطيني هم آنجا بودند و با ما بهانقالبيون فل. رفقاي آن دوره گرانقدر بودند. راه انداختيملبنان به

.به کار انقالب اعتقاد داشتند و تمايل همکاري با ما را داشتند. کردندرفتار مي
دوره آموزشـي مـا تحـت فرمانـدهي کمـال پيـر       , هاي زيباي لبنـان در فضايي گرم و در آن کوه

بـه  ١٩٨٠در بهـار سـال   کمال پير فرماندهي اولين گروهي را بر عهـده گرفـت کـه   . شروع به کار کرد
در اين ميـان اخاللگـري وجـود    . حزب را از نو ارگانيزه نموديم٨٢و ٨١هاي در سال. ميهن بازگشت

بازمانـده شمشـير،   . خواستند با تشويش افکـار و اذهـان کادرهـا آنهـا را بـه اروپـا بفرسـتند       داشته و مي
هـاي  مخفـي كـار کـرده، نقطـه ضـعف     به طور! بگذريم از اينکه فكر نداشتند دل و جرات هم نداشتند

هـا همچنـان ادامـه    دسـتگيري . نمودنـد کار گرفته و استفاده سويي از آنها مـي ها را بر عليه آنها بهانسان
اعـزام  . آمدنـد از قـارس مـي  , از درسـيم . برنـد در ميآنهايي که در کوهستان هستند جان سالم به. دارد

در . ها هم با شـدت تمـام ادامـه داشـت    شکنجه. دامه يافتا٨٠ـ٨١افراد به خارج از مرز در طول سال 
بست کامـل بـوديم و هـم اميـدي     چنان مقطعي از تاريخ ظهور کرديم که هم علت اصلي رسيدن به بن

.تاريخ لحظه است و با اميد پيوند خورده بودند. همه اميدمان به آينده بود! حل وجود داشتبراي راه
اند خدمت همه آنهايي که براي کردستان و خلق کرد مبارزه کردهها به خواستم سالدر ابتدا مي
امـا بعـدها ديدنـد    , ها گرفته تا دينداراناز کمونيست, از جنگجويان گرفته تا بارزاني, کنم؛ از بزرگان

هاي ضعيفي بودند که بـا مشـکالت بـزرگ و    همه آنها شخصيت! همه آنها ساختگي از آب درآمدند
ها با اين کارشان نتوانستند آنچنـان کـه بايـد و    اين. اين غير قابل قبول است. ندکنافکار خطير بازي مي

شـان  حرف و عمـل . ارزش، حکمت و فايده چنداني ندارند. شايد براي ميهن و ملت خود مبارزه کنند
!نشيني نماييمشود که ما هم چنين راهي را طي و عقباما اين باعث نمي. يکي نيست
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کوتاه سخن اينکه از دسـت بزرگـان مـا کـاري     . عمل آوردخواهي بهها حسابيقيناً بايستي از آن
هـايم کـاري انجـام    دايـي . پدرم براي ما کاري خواهد کـرد "گفتم وقتي که کوچک بودم مي. برنيامد

هـا کـاري از پـيش بـرده     دايـي مـرد و بـا پـدر و دايـي     , چند سال بعد ديدم که پدر مـرد ." خواهند داد
.شودنمي

قاصـد  , ايـن «: انديشـيدم درباره آخوند ده چنـين مـي  . دين و دينداري گرايش پيدا کردمبعدها به 
بعدها ديدم کـه از  » .تواند دردهاي ما را درمان کندمي, از آسمان و جنت و جهنم خبر دارد, خداست

م ما را تعلـي , دولت به ما امکان خواهد داد"گفتم به مدرسه هم كه رفتم مي. او هم کاري ساخته نيست
! نشـينيم مدتي بعد ديدم که سرنوشت سير معکوس داشته و ما داريم به پستي و ذلـت مـي  » .خواهد داد

گفـتم  . هاي ترک ارتبـاط برقـرار کـردم   سپس با چپ. اين شيوه زندگي منشا مرگ و شرمندگي است
ا چنـان بـه آنهـ   ." جنگند و با تحقق انقالب و سوسياليسم به آزادي خـواهيم رسـيد  هاي ترک ميچپ"

بعـد از چنـد سـالي ديـدم کـه مـا داريـم تحـت نـام          . اعتقاد داشتم که حاضر بـودم در ايـن را ه بميـرم   
.زنيمگرايي و سوسياليسم تيشه بر ريشه خود ميچپ

گفـتم  مـي . هاي گوناگون به تحقيـق پـرداختم  انديشه, هادرباره ايدئولوژي. به فلسفه روي آوردم
افرادي بودنـد کـه دم از   . يم در مورد کردگرايي نيز تامل کنيمخواست. شايد بتوانم به چيزي دست يابم

اگـر صـد سـال هـم بگـذرد،      ! زدند اما قـادر نبودنـد حتـي خودشـان را هـم اداره کننـد      کردگرايي مي
.مان نشدها چيزي نصيبو اينکه از اين. پا برخيزندتوانستند بهنمي

گونه آغاز هاي جوهري من بدينعاليتف. تنهايي يکي دو قدم بردارمجسارت کردم به٧٠در دهه 
اگر ارزش انسان در نزد ما وجود داشته باشد يعني شناختي صحيح از انسان داشته باشيم و به حس . شد

نام خلق و توانيم بهپروري دست يافته و در صدد ايجاد برابري و اجراي عدالت و شرف باشيم ميميهن
.ميهن چيزهاي زيادي بگوييم

داراي نظـر و  , مـا فکـر و انديشـه داريـم    , طور مسـتقل نگـاه کـرد   بايستي بتوان بهبعضي چيزها را
در گذشته . توانيم تحوالت بعدي را گام به گام ببينيممي, به خودتان توجه کنيد] اگر. [ديدگاه هستيم

اين نظرات چگونه بودند؟ من براي يک ميهن سخن گفتم و اين را هم گفتم که براي اينکه يک فکـر  
. وجود آيد بايستي يک سازمان تشکيل شودرايي و يک اجتماع بهکردگ

! اين ديگر از کجا آمد؟. چنين ميهني وجود خارجي ندارد«: گفتندمي. دانستندهمه مرا ديوانه مي
» !انـد آنهـايي هـم کـه وجـود داشـتند آسـميله شـده و رفتـه        . در اين کشور چنين خلقـي وجـود نـدارد   

همـه چيـز تمـام    . در اين راه هيچ اميـدي وجـود نـدارد   ! پسرم«گفتند ميدوستان و پدرم , خويشاوندان
شيخ سعيد و بـارزاني خيلـي جنگيدنـد امـا نتوانسـتند کـاري از       , سيد رضا! ايمگر تو ديوانه شده. شده

تو بايستي به فکر اين باشـي کـه چگونـه پـول دربيـاوري و درسـت را       . تو تنها هستي, تازه. پيش ببرند
».بخواني
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حتي با پاي پياده به دانشگاه . دادمو همه کارها را با پاي پياده انجام مي. ت چنداني نداشتيمامکانا
اما من چگونه توانستم از اين وضعيت وخيم خارج شده و نيرومند بشوم؟. رفتمهم مي

همه مخالف مـن  . روح و افکار مخالف من بودند!" نه: "گفتندگفتم ميغلط يا صحيح، هرچه مي
راه خود ادامه دادم چيزي که مهم بود، اين بود که توانسـتيم بـه افکـار و    و سال تنها ماندم و بهد. بودند

در عـرض چنـد سـال توانسـتيم ايـن افکارمـان را بـه اقتضـاي شـرايط          . يي دست يـابيم هاي تازهانديشه
.خودمان متحول ساخته و سپس با اطرافيان وارد نبرد شديم

کنـد و بـا برپـايي    رحمانه حمله مياين دشمن بي. ه خطر شدممتوج. دشمني تاريخي بود, دشمن
مـا توانسـتيم خـود را در برابـر تيـغ      . گذرانـد روز همه را از دم تيغ ميعاقبت ظرف يک, فتنه و آشوب

. سرمان را جلوي شمشير دشمن نگذاشتيم. سوي خاورميانه حرکت کرديمسپس به. دشمن حفظ کنيم
گاهـا در  . کارهـاي زيـاد و مهمـي را انجـام داديـم     . پنـاه گـرفتيم  هاي کوچـک لبنـان  در يکي از کوه

. طـور موسي و محمد هـم همـين  , گونه کار کردهعيسي هم اين. شودخاورميانه چنين جاهايي پيدا مي
بـا هـم مکـان    . انـد بسياري از انقالبيون و مبارزين ديگر هـم بـدين شـيوه حرکـت کـرده     , هاغير از اين

.روع به کار کرديممحدودي را پيدا کرده و ش
بنـابراين  , شـود ور مـي چه داستاني؟ دشمن با تيغ وشمشير به تو حمله.داستان ما از اين قرار است

. بايستي به موضع شمشير و سالح بيشتر پرداخـت . بدون اسلحه و شمشير محال است که مقاومت کني
دست آورد؟ بعد ن آن را بهتواهايي دارد؟ چگونه ميخورد؟ چه برتريشمشير و سالح به چه درد مي

کـار  از اينکه صاحب شمشير و سالح شوي بايستي بـداني چگونـه بـا آنهـا بجنگـي؟ در کجـا بايـد بـه        
بـدون داشـتن شمشـير و    ! چرا؟. ها به اين موضوع فکر کنيآوري؟ چه كاربردي دارند؟ مجبوري سال

. شمشير انجام دهي ارزش نداردهر چيز و هر کاري را که بدون سالح و . تواني زنده بمانيسالح نمي
اگر در ايـن  . چون دشمن مسلح به شمشير و اسلحه بوده و همه چيز تو را به زور از دستت گرفته است

.راه دومي وجود ندارد! وضعيت، بدون آمادگي عصيان و قيام کني محکوم به شکستي
ت دولت خـالص  اگر فرار هم کني از دس. اگر مقاومت هم کني، پاياني تراژيک خواهي داشت

مـا بـا   . هـاي بـزرگ و تلـخ هسـتند    ها هم واقعيـت اين. ها را بر روي تو خواهد بستهمه راه. شوينمي
. شمشيرزدن مستلزم شهامت و دالوري اسـت . ايمعشقي و اميدي بزرگ شمشيرمان را در دست گرفته

بـاره  گر همه مـا بـه يـک   ا. دري و بيچارگي و ظلم به تو رسيده استهمه دربهاما اين شمشير بعد از آن
کشته شده و ضربات شمشير ما موثر هم واقع نشوند باز هم همه چيزمان را بـا شمشـير فـراهم خـواهيم     

!کرد
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دانيم عمليات که ميهمانطوري. هاي وسيعي ترتيب داديمآمادگي. مان ادامه داديمهايبه فعاليت
باره تحقيـق کنـيم کـه    ي بيشتر در اينبايست. در تاريخ خلق کرد گام مهم و بزرگي بود١٠١آگوست١٥

. هاي گسترده را سازماندهي کرده و سالح در دست گيريمها و عملياتچگونه توانستيم چنين فعاليت
گـويم کـه چـرا و    اما مجددا مي. هاي سياسي و نظامي آن مورد بررسي بيشتري قرار گيردبايستي جنبه

؟!چه چيز را خواستيم آزاد سازيم
واقعيت خلق , واقعيت من. کنممن با تکيه بر اين واقعيتم زندگي مي. ا شرح دادمواقعيت خودم ر

هـاي  کسي نبايد به خود اين حق را بدهد که بـا خرابكـاري  ! تان آزاد شودهايبايد قلب. و ميهن است
.هاي پسرو و ناسازگار خود را به من تحميـل کنـد  نبايد کسي افکار و انديشه! خود، مرا به بازي بگيرد

. سـطح رفاقـت خودتـان را گسـترش دهيـد     . هر اندازه درباره ميهن حرف بـزنم بـاز هـم انـدك اسـت     
خواسـته و  , اگـر همـه اهـداف   ! توانيم زندگي کنيمما بدون خلق نمي. تان را تقويت نماييدهايدوستي

خود توانيم اعمالعاقبت مي. کارهايم بر اين اساس استوار نباشد زندگيم پشيزي ارزش نخواهد داشت
!البته هنوز هم کافي نيست. گونه بر زبان برانيمرا اين

مارهـا و کليـه درختـان مـيهن بسـان      , پرنـدگان , هـا هيـزم , هاگل, هادر دوران کودکي به سنگ
هـاي مـيهن خـود را خـوب     بايسـتي زيبـايي  . خـاطر دارم تک تک آنها را به. کردمدوست برخورد مي

بايستي جريـان فاشيسـتي را کـه در مـيهن پيـاده      . مان مديون هستيمما در برابر سرزمين مادري. بشناسيم
همسايگان و همه روستاها , بسياري از هم روستاييان. خوبي شناخته و به مقابله با آن پرداختشود بهمي

بنابراين دشمن همـه چيـز را   . توانند خودشان را از آن وضعيت رها سازنداند اما نميبر اين فکر وعقيده
تدريج سرزمين مادري خود را ترک کرده و به شهرهاي بزرگ ترکيـه  همه کردها به. گيردمياز آنها 

.کردندمهاجرت مي
. کننـد با چشم خود ديـدم کـه دسـته دسـته فـرار مـي      . شان گريختنديعني به دلخواه خود از ميهن

در اينجـا چيـزي   «: گفتنـد مي! خوردهم ميشان بهشان از ميهندل. خواستند به ميهن خود بينديشندنمي
در . رفتنـد و حتي بـه آلمـان هـم مـي    " استانبول"و " آدانا"به شهرهايي چون » .غير از آتش وجود ندارد

همه از سرزمين خودش گريـزان باشـد؟   چرا بايستي خلقي، اين, اينجا توقف کردم و از خودم پرسيدم
خواسـت در  هم دلـم مـي  درست است که استانبول و آنکارا شهرهاي بزرگ و خوبي هستند حتي من

. اندکشورشان را تبديل به بهشت کرده. امکشورهاي خارجي را هم ديده. چنين شهرهايي زندگي کنم
يـي  زمينه, اين را تشخيص دادم و اين." اصال روحم خواستار چنين چيزي نيست"سپس به خودم گفتم 

.شويماز خود بيگانه ميدر آن کشورها هر چقدر بمانيم به آن حد. پردازي ما شدبراي سياست

برضد نيروهاي نظامي ARGKبخش كردستانآغاز جنگ مسلحانه ارتش آزادي١٩٨٤آگوست ١٠١١٥
)شجاع(تركيه به فرماندهي معصوم كركماز معروف به عگيد 



١٣٥ زبان و عمل انقالب

امـا  . انـد شوي کـه پيشـرفت کـرده   کني، متوجه ميهاي ديگر که نگاه ميبه اروپا و زندگي خلق
کنند از هويت واقعي خـود دور شـده و صددرصـد    کردها وقتي به اين کشورها و شهرها مهاجرت مي
کسـي  . ايـد وضعيت شـده همه شما دچار اين . گيرنددر راستاي اهداف و منافع دشمن خويش قرار مي

چـون تـو   . کنـد خيانت بزرگي به خود مـي , کسي که اين موارد را انکار کند. تواند منکر اين باشدنمي
اش خوب باشـد يـا   حاال خواه اين دشمن و زندگي! ايدشمن و کشور دشمن و زندگي او را برگزيده

!حق باشد يا ناحق, بد
تدريج بيني بهبار مييکاي را انتخاب بکني بهياگر چنين زندگ. چيزهاي ديگري نيز وجود دارد

کردگرايـي  " گوينـد  مـي . کنـي يعني از تاريخ و ملت و فرهنگ خود فرار مـي , شويهمچون آنها مي
کـردم کـه ببيـنم    تحقيـق مـي  » !بـودم کاش من کـرد نمـي  «گفتم من هم وقتي بچه بودم مي" .عيب دارد

ها باشد اما بعدها متوجه ايـن  ام از تبار ترکواستم خانوادهخمي! خانواده من از تبار کردي است يا نه؟
مشکل اين است کـه انسـان کـرد از فکـر و     . خورديي در مورد کرد شکست ميشدم که چنين انديشه

حـل  از دوسـتان دوران کـودکيم گرفتـه تـا ديگـر کردهـا از راه      , همه. روح و مغزش بيگانه شده است
توان صلح برقرار کـرد  چگونه مي, اند که واقعيت ميهن چيستخواست بدکس نميهيچ. گريختندمي

و آيا اين شيوه زندگي ارزش دارد يا نه؟
. دانستم که اين دوري به خيـر مـن نخواهـد گذشـت    از همان روزي که از روستا جدا گشتم، مي

اره و مـن خيلـي فقيـر و بيچـ    «: گويـد گونه بود که من دارم از رفيقي که مياين جدايي من ظاهرا بدين
راحتـي  ها بهاين مرا به فکر واداشت که چرا اين. طور باشدالبته نبايستي اين. شومجدا مي» مظلوم هستم

هـا را  کنند؟ وقتي ايـن صـحنه  شان دست برداشته و فرار مينياکان و سرزمين مادري, مادران, از پدران
مـن حتـي   . افتـادم هاي سـرزمينم مـي  ها، پرندگان، مارها و رتيلکرم, حشرات, هاديدم به ياد خرابهمي

رفـتم احسـاس   وقتـي كـه مـي   . هـا راحتي جدا شـوم چـه برسـد بـه انسـان     توانستم از يک مار هم بهنمي
گشتم با آرزو و عالقه زيـادي آن را  هر وقت هم که به زادگاهم برمي! مانندکردم پرندگان تنها ميمي

کـامال بـر سـر    ! داني و نه قـدرت آن را داري مياز طرفي تو نه از منازعه چيزي . کشيدمدر آغوش مي
با اينکه بيگانگان و اشغالگران در صدد جذب و ارايـه زنـدگي پـرزرق و    . اييک دو راهي قرار گرفته

در . کلي از سرزمين خود جدا شوي و در برابـر آنهـا تسـليم شـوي    تواني بهبرق خود هستند اما تو نمي
يابي به زنـدگي  شود در پي دستآيد و باعث ميوجود ميبهاينجاست که انگيزه تحقق انقالب در تو

ما انقالب . کنيبراي اين کار اقدام به تنظيم و سازماندهي مبارزه و جنگ مي. يي جديد باشيو انديشه
.گونه آغاز کرديمرا اين

اشـاره "امـا مسـاله   . با اشاره دست يکي از جوانان فلسـطيني از مـرز رد شـده و وارد لبنـان شـديم     
معنايش چـه بـود؟ معنـاي گذرانـدن روزهـا در اينجـا چـه بـود؟ يـک راهپيمـايي           " بستن راه"و " دست

ها هر شـخص، بسـيار ضـعيف و در فکـر رسـاندن روزش بـه شـب بـوده و         رغم اينمصممانه، اما علي
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هـا اسـتفاده   تـرين فرصـت  همه هم و غم ما اين بود کـه از کوچـک  . کردن مطرح بودروز زندگييک
صبر زيادي از خـود نشـان   . ترشدن بوداميدمان در حال بزرگ. درستي سپري کنيموزها را بهکرده و ر

.کرديمهاي فراواني را تحمل ميداده و سختي
اما هنوز جايي براي خود پيدا . در آنجا موفق شديم با چند نفر رابطه برقرار کنيم. به بيروت رفتيم

از داخل به نزد خودمان کشانده و براي آنهـا جـا فـراهم    خواستيم رفقا را در اولين فرصت مي. نکرديم
کمال پير . ها و زحمات زيادي موفق شديم زمينه مبارزه و کار را فراهم کنيمدر نهايت با تالش. نماييم

همـه در صـدد بـوديم کـه     . از زندان فرار کرده بود. در اولين دوره آموزشي در فلسطين حضور داشت
.سپتامبر نجات دهيم١٢] کودتاي[هاي مابقيه گروه را از زير چرخ

روزي تـازه از خـواب بيـدار    .سيم خاردار و ميدان مين تلفاتي به همراه داشـت , البته عبور از مرز
فهميدم که کودتا انجـام شـده و رژيـم جديـد بـر سـرکار       . گوشم رسيدهاي نظامي بهشده بودم مارش

سـختي حرکـت   گروهـي بـوديم کـه بـه    . بـوديم " هـاي شمشـير  بازمانده"ما هم به قول آنها . آمده است
. رو شـديم سـپتامبر روبـه  ١٢ما در چنين وضعيتي با کودتـاي  . تقريبا بيست يا سي نفر بوديم. کرديممي

مانديم به ياد دارم؛ پتويي داشتيم کـه بـر روي يـک زيلـوي کهنـه پهـن       حتي جايي را که در آنجا مي
!ما بوداينجا به اصطالح قرارگاه جنگي. کرده بوديم

سپتامبر؛١٢
کردم که رژيـم  ها از خواب بيدار شدم به وضوح احساس ميوقتي در ساعت پنج صبح با مارش

از , اتهـم آکجـان  (يـي بـوديم کـه محمـد سـعيد      در خانه. شدن به ماستنظامي کودتا در حال نزديک
فاشيسم، حاکميت و سلطه .گاه ما بوددر واقع اين خانه مخفي. براي ما گرفته بود) شهداي گرانقدرمان

انسان هر اندازه . ما توانستيم در برابر طوفان فاشيسم مقاومت کنيم. گسترانيدتر ميخود را هر چه سريع
بـدين ترتيـب،   . يـي پيـدا کنـد   توانـد راه چـاره  كه در شرايط سخت و تحت فشار سنگين هم باشد مـي 

!يل نموديمآور تبدامان را به رماني هيجانهاي سخت مبارزه بيسال
تو را از صحنه روزگار و بشريت محو خواهم کرد و اجازه نخواهم داد «: ادعاي فاشيسم اين بود

چـه تصـميم   ! شـود ايـن شـعارها و صـداها را فرامـوش کـرد؟      مگر مي» !حتي يک بار هم نفس بکشي
ول اسـم مـا هـم    فاشيسم حتي حاضر به قب. کردندتا اين حد ظالمانه با ما برخورد مي. يي بودرحمانهبي

توانم مقاومـت نکـنم و دوام   بنابراين من نمي. خواست هر چه زودتر ما را نابود سازدرو مياز اين. نبود
!پرداختمحتي کمتر هم مقاومت کردم يعني بايستي بيشتر از اين به مقاومت مي! نياورم

. ر لبنـان بـودم  در ايـن سـال مـن اکثـرا د    . هاي آموزشي شروع به کار کردنددوره١٩٨٠در سال 
تا حـدودي ايفـاي نقـش    . يي را به سرپرستي کمال پير به داخل فرستاديمگروهي سي، سي و پنج نفره

.يي پرکرديمهاي پايهرا با چنين فعاليت٨٠ـ٨١توانم بگويم که سال يعني مي. کرد
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شـروع بـه   البته خيانت هم . شدت بر روي رفقا اجرا شددر زندان شکنجه و رفتارهاي وحشيانه به
شـمار انـدکي از رفقـا    . صدها و حتي هزاران نفر در معرض خط خيانـت قـرار داشـتند   . رشد کرده بود

هـا مقاومـت   هـا هـم بعضـي از گـروه    در کـوه . براي دفاع از حيثيت انسـاني جـان خـود را فـدا کردنـد     
١٩٨١در سـال  . کـرديم ما هم به نوبه خود براي حفظ صـيانت و هسـتي حـزب مبـارزه مـي     . کردندمي

تر هدف اين کنفرانس اين بود که با قدرت و نظم و انسجام هر چه بيشتر و تمام. کنفرانسي برگزار شد
.وارد عمل شويم

نزديک به سيصـد نفـر در آن   . از جايگاه مهمي در تاريخ آموزشي ما برخوردار است١٩٨١سال 
. ت به ميهن حاضـر کـرديم  خود را براي بازگش٨١در اواخر سال . هاي آموزشي گذشتندسال از دوره

را بـاز  ٨٢سال . يي پيشرفته بودسطح دوره آموزشي در مقايسه با شرايط و معيارهاي آن زمان تا درجه
٨٢در سـال  . ايـم انجـام نـداده  ] مـيهن [هنـوز اقـدامات جـدي را در داخـل     . هم در لبنان شروع کرديم

کنگره دوم را در آن سال . لبنان بکشانيمتوانستيم چند گروه را به داخل فرستاده و چند گروه را هم به
.برگزار کرديم

مـان ايـن بـود کـه از گسسـت      داديم و همـه خواسـت  هدف کارهايي که در اين دوران انجام مي
ها آنهـا  ها چنين چيزي روي داده که بربريت ترکدر تاريخ بسياري از خلق. تاريخي جلوگيري کنيم

در اصـل  . خواستند اين بال را بر سـر مـا هـم بياورنـد    مي. اندهشان براي هميشه بيرون کردرا از سرزمين
از . ما متوجه ايـن نقشـه شـده بـوديم    . کني کردها بودسپتامبر ريشه١٢يکي از اهداف اساسي کودتاي 

کرديم زياد از ميهن دور نگشته و تا جايي مقدور باشد بتوانيم زمينه بازگشت مجـدد را  رو سعي مياين
.فراهم سازيم

هاي اجدادي براي کسـي کـه شـناخت تـاريخي نـدارد مهـم       ساله از سرزميندوري هزارانشايد
٢٥٠٠يهوديان را ببينيـد؛  . زندگي در اروپا نتيجه انکار خويش و تاريخ و فرهنگ خويش است. نباشد

, يهوديـان . هاي جهان هسـتند اما در حال حاضر از ثروتمندترين خلق, اندسال از سرزمين خود گسسته
هاي بسيار دور نيست بلکه از زمان] هايهودي[سرزمين آنها , که اين سرزمينبه صحراي فلسطين ـوقتي

هـاي  از طرفـي سـرزمين مـا در کتـاب    ! ها تعلق داردـ آمدند در برابر خاک سـجده کردنـد  به فلسطيني
به رقابـت  اما ما براي فرار و مهاجرت از چنين ميهني با هم. معرفي شده است" بهشت"مقدس به عنوان 

يي ساده و فقير به اروپا و يا يکي از شهرهاي بزرگ مهاجرت کند همه براي اينکه خانواده! پردازيممي
علت مورد فشـار و سـرکوب قـرار    ها بهالبته برخي. گزينددارايي خود را فروخته و در آنجا سکني مي

کوچ اجباري , اين. بستندميها هم دل به اميدهاي دروغين دشمنبرخي. گرفتند مجبور به کوچ شدند
کننـد کـه   هـا تصـور مـي   ايـن . شـود روحي و حتي فکـري مـي  , باشد و موجب بروز تزلزل فيزيکيمي

!کنندشان خرابه است، براي همين فرار ميوطن
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چون کار آنها , دهندبا اين کار خود را مورد لعنت قرار مي, کنندها از خودشان فرار ميالبته اين
يکي از جوانب مثبتم اين است که اصالً به خود اجازه ندادم چنين تزلزلي در من . نيستکاري عاقالنه 

نتوانستيم خط مقاومت را آنچنان که بايد و شـايد در داخـل   . روي دهد و مدام با آن به مقابله پرداختم
بـدين ترتيـب بـار ديگـر در خـاک ريشـه       . حفظ کنيم اما در حوزه خاورميانه موفق به مقاومت شـديم 

.اين رويداد بزرگي است. دوانديم
تـو  . شـود پاشـد و خلـق متفـرق مـي    حزب فـرو مـي  , شودگروه متالشي مي, يي کوچکبا ضربه

گريزند کـه انگـار از   همه طوري مي! کندخواهي پابرجا بماني؟ دل و مخ کرد که کار نميچگونه مي
شان در کنار مـا قـرار دارد؛ از   حواس رفقاي ما در جاهاي ديگر بوده و فقط جسم! کنندجهنم فرار مي

همـه توانسـتيم ايـن دوران را بـا ادعـايي      با اين. کردن محيط استطرفي پرواکاسيون در حال تحريک
تـا  . بزرگ تحليل کرده و بدون اينکه زياد از ميهن دور شويم در صدد بازگشت مجـدد هـم برآمـديم   

حتـي  «: گفـت در آن هنگام چنين مـي کارانيکي از پيشروان خيانت. حدودي در اين کار موفق شديم
هـا و اقـدامات چنـين    هنوز هـم فعاليـت  » .اعزام کنيم" حکاري"و ١٠٢توانيم به بوتانيک نفر را هم نمي

.باشدخرابکارهايي در اين راستا مي
گرفتم و قدرت برخورد با فاطمه را داشتم اما باز هـم  دست ميتدريج ابتکار عمل را بهبا اينکه به

نهايـت بامبـدا رفتـار    بـي . شـدم نهايتي نسبت بـه او قايـل مـي   را با او قطع نکردم و احترام بيرابطه خود 
تـوانم تـا   محـيط تغييـر کـرده و مـن مـي     . کردمکردم اما او را به مقررات و مباني انقالب نيز امر ميمي

ي هـا تر بر روي مسايل تاکيـد کـرده و بهتـر بـه مسـايل و فعاليـت      حدودي راحت حرکت کنم؛ جدي
نشيند به کليه تحـوالت و رويـداد   هم ساکت نمي] فاطمه[زن , البته در اين ميان. پردازمسازماندهي مي

کند اما به حـدي  کليه تدابيري را که باعث محدوديت من شود اتخاذ مي. دهددر آن واحد جواب مي
در . داده او نمـي بيروت چنين فرصتي ب. تدابير او وسعت نداشت, که در آنکارا و دياربکر تسلط داشت

رابطـه مـا بـا آنهـا     . ها برقرار بود و دولت هيچ تـاثيري در آنجـا نداشـت   آنجا کامال حاکميت فلسطيني
.ها رابطه برقرار نکرده استهنوز هم دولت ترکيه با فلسطيني. نهايت خوب بودبي

بـوده و  کردن به شمال کردستان مستلزم انجام آموزش نظامي و آمـوزش کـادر   پرداختن و توجه
در اين ميـان مـوجي از اخاللگـري بـروز کـرد کـه       . وجود آيدهايي هم در کادر بهبايست پيشرفتمي

فکر کنم دولت بعضي از افراد متفاوت را هم وارد » .توانيم به حکاري برويمنمي«: شعار آنها چنين بود
هـا و مشـکالتي   يم ضعفادر کنار اينکه تصميم بازگشت و پرداختن به ميهن را گرفته. عمل کرده بود

كه به ) حكاري(ميرگ محل حكمراني اميرنشين تاريخي بوتان شامل سيرت، وان، باتمان، شرناخ و جوله١٠٢
بخش جنبش آپوچي در كردستان يك در جنگ رهايي. در آنجا بوتان نام گرفت" بوتي"مناسبت سكونت عشيره 

.در كردي نامي پسرانه نيز است. گرددعرصه مهم جنگ محسوب مي
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يک هواپيما بربـاييم تـا رفقـايي را کـه در     «: گفتندترين رفقاي ما ميخيرانديش. گير ماستهم گريبان
تواننـد  که اگر ده فرونـد هواپيمـا هـم برباينـد، نمـي     در حالي» !زندان دياربکر هستند از اعدام رها کنيم

طـرف بـه اروپـا    . هايي داشتندهم نقطه ضعفرفقاي ديگر . حتي يک نفر را هم از زندان خالص کنند
من براي کسب » !نهايت فراهم استاينجا هم امکانات براي زندگي بي! به اروپا بياييد«: گفترفته، مي

کشم اما طرف رفته دمبک زده خاطر يک غذا و يک سرپناه زحمت ميکنم؛ بهيک هويت مبارزه مي
خـواهم فضـايي امـن و آرام و محيطـي بـراي      کـرده و مـي  هر اندازه کـار  , تازه! رقصدو با دخترها مي

!زنندهم ميها همه چيز را بهآموزش فراهم کنم در پشت سر من بعضي
. راه انداختنـد بـار دعـوايي سـاختگي بـه    يـک . يي ديگـر سمير بگونه, کنديي رفتار ميگونهزن به

ز پسران و دختران ولگرد را به خانه سمير که روزي گروهي ا. خواستند در اين ميان مرا از بين ببرندمي
رفيـق جمعـه   » .بايستي رهبري برايم چند خانه خوب بخـرد «: گفترقصيد و ميآورده بود و با آنها مي

شود به شخصي متاهل مثل شما گفت که در مگر مي«: حتي به رفيق فواد چنين گفته بود. هم آنجا بود
و همـراه بـا تحريـک    » !دريا لژ خانوادگي داشته باشيدبايستي حتما شما در کنار » !کوه با پتو بخواب؟
خالصه فواد و همسرش » .گونه زندگي كنييي و نبايد اينتو ديگر ازدواج کرده«: فواد به او گفته بود

قول خودش عقل فواد را از سرش پرانده و ديگر تـوان کـارکردن   دهد و بهرا تحت تاثير خود قرار مي
انـد و تحـت   چهارم افراد حزب به من وابستهسه«: هاي خود چنين گفته بودسمير در يکي از نامه. ندارد

طـور زيرزمينـي کـار کـرده و نقطـه ضـعف يکـديگر را        بـه . اين واقعيت داشـت » .فرمان من قرار دارند
. کردهاي ما را به زندگي شخصي و مرفه تشويق ميترين مليتانبهترين و بزرگ. شناسايي کرده بودند

رفيق فـواد هـم در آن زمـان کـامال اسـير      » !از اين کارها و از مقاومت و مبارزه برداردست «: گفتمي
سمير به طـور مـداوم او را تحريـک    . عواطف و احساسات شده يا اينکه در وضعيت بسيار وخيمي بود

هـم در ايـن مسـايل دسـت     " يلـدرم "فکر کـنم بـرادر سـحر،    . طورهمسرش سحر را هم همين. کردمي
سمير بـه فـواد   . ال زياد رابطه يلدرم با دولت افشا شده بود يا اينکه در شرف لورفتن بودبه احتم. داشت

سحر و فاطمه را به جـان هـم   » !اي داشته باشيتو هم حق داري رهبر شوي و چنين زندگي«: گفتمي
ين البتـه مـن متوجـه چنـ    . خواست فواد را بر ضـد مـن بشـوراند   انداخته و با استفاده از اين اختالف، مي

ظـاهرا بـا   ! ها دخالت نکـن عاقالنه حرکت کن و در منازعه اين«: من به فواد چنين گفتم. يي شدمنقشه
يـي  فواد هم هرچنـد بـه شـيوه   » !نبايد وارد اين بازي شويم. اندکنند اما در اصل با هم يکيهم دعوا مي

زياد فريب دعواي اين زنان . داددرنگ خود را با ما وفق بخش نباشد اما باز هم بينيافته و نتيجهسازمان
.اش را مخدوش و از آن سوء استفاده نمودنداما احساسات و روحيه. را نخورد

سمير به اروپا رفته و در آنجا هم به اين اعمال خود ادامه داد و زماني متوجـه شـديم ديـديم كـه     
واقعا طرف . دست بروداز١٩٨٢حتي کم مانده بود سازمان در سال . رودمان ميسازمان دارد از دست

چرا؟! کار گرفته بودترين رفقاي ما را بهيي که مليتانگونهبه! خوب کار کرده بود) سمير(
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. هـاي انقـالب بـود   هـا و تـا حـدودي هـم سـختي     نگـري علت همه اين رويدادها وجود سـطحي 
) سـمير (م امـا او  مـن بـر ايـن عقيـده بـود     . کـرديم يي تاريخي بود و بايستي حتما از آن عبور ميمرحله

بعـدها ديـديم کـه    » .زمان آن هم فرا نرسيده اسـت . حتي يک نفر هم نبايد به حکاري برود«: گفتمي
. شـود اين کار تمام مي«: در مجلس ترکيه چنين بحث شده است که. اين کامال نقشه دولت بوده است

».ها به حکاري راه يابند ما متحمل ضربات سنگيني خواهيم شداگر اين
هم چنين دستوري را اجرا کرده و بـراي همـين زنـدگي و اقامـت در اروپـا را بـه       ) سمير(رف ط

البته کسي که حتي يک . گيردکار ميترين افراد ما را بهبراي اين کار هم بهترين و مهم. کشدپيش مي
در آن زمان .تواند خود را از آن و ضعيت رها سازدراحتي نميبار به ابزار دست او تبديل شده باشد به

ها تئورسين ما بود و ديگـري در شـمار بهتـرين    يکي از اين. بودند" شورش"و " داود"هاي دو نفر به نام
شـما را بـه اروپـا    «: سـمير بـه آنهـا گفتـه بـود     . هـا نـامزد داشـتند   هر دوي اين. هاي ما قرار داشتمليتان

بفرستيم بايستي در انتخابات اعضـاي مجلـس   ها را به اروپابراي اينکه بتوانيم اين«: گفتندمي. »بفرستيم
يعنـي طبـق   » !حزب در کنگره دوم اکثريت آرا را کسب کنيم تا بتوانيم چنـين تصـميمي اتخـاذ کنـيم    

گفته آنها ديگر کسي به ميهن باز نخواهد گشت و محل و مرکز اصلي زندگي و فعاليت، اروپا خواهد 
در واقع اين يک تصـميم  . با آنها يکي شده بودند. ودنددر آن زمان راه انقالبيون هم چنين کرده ب. بود

اين کنگره را تحت حاکميـت خـود درآوريـم و    «: گفتندبراي همين بود که مي. و سياست دشمن بود
.ميان آمدهم در آن زمان به" چهارمسه"مساله » .افکار و اذهان اين جوانان و مبارزان را تشويش کنيم

تحريـک شـد و از او   MITسـليمان کـه آدم پسـتي بـود از طـرف      نـام بعدها برادر حقي قرار به
همـه ايـن حـوادث در آن زمـان،     » !انتقام برادرت را از کردها يا از گـروه بگيـر  «: خواسته شده بود که

PKK     بـا اينکـه   . رسـاند بسـت مـي  را به مرحله شکست و اولين کنفـرانس و دومـين کنگـره را بـه بـن
ها مانع اين کادرهاي جديد و آماده پرورش دهيم اما اين, اي آموزشيهخواستيم با استفاده از دورهمي

.همه را تار و مار کردند. شدندکار مي
در . کـرديم راه مـي يي كارها را روبـه تا اندازه. اما ما هم در وضعيتي نبوديم که با هر بادي بلرزيم

يم که طرف با ما وارد جنگ شده خالصه به اين پي برد. تر بودنظر ما انقالب و ميهن از همه چيز مهم
بعضـي  . برنـد سـر مـي  نيمي از اعضا در وضعيتي بيمارگونـه بـه  . و ضربات زيادي به ما وارد کرده است

تواني آنها چطور مي, روند فکرشان مشوش استنود درصد آنهايي که به ميهن مي«: گفتها ميوقت
ذهن و فکر نود درصد از اعضا را . داشتبعدها فهميدم که اين حرفش واقعيت » !را به جنگ بفرستي؟

کسـي کـه   . اهميت را به خود آنهـا داده اسـت  هم ريخته، تشويش ساخته و مسايل پيش پاافتاده و بيبه
يـي هـم از آن اعضـا حاصـل     کما اينکه فايـده . تواند بجنگدبيمار بوده و ذهن شفافي نداشته باشد نمي

چگـونگي  "کتـاب  , در آن هنگـام  . پـا نهـاديم  ١٩٨٣ال با صبر و تحملـي زيـاد بـه سـ    , همهبا اين. نشد
.تازگي منتشر شده بودبه" پيشرفت و تحول و وظايف ما
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. در ايـن سـال تحلـيالت وسـيع و ژرفـي انجـام دادم      . سال حمله و تحولي مهـم بـود  , ١٩٨٢سال 
ر درآمدي ب" و " گزارش سياسي", "نقش خشونت در کردستان, "مشکل شخصيت"هايي از قبيل کتاب

براي توجيه " خشونت"در کتاب . و شمار زيادي کتاب وجزوه تکميل و به چاپ رسيدند" سازماندهي
" درآمـدي بـر سـازماندهي   "کتـاب  . کـرديم يـي اسـتفاده مـي   کارگيري خشونت انقالبي از هر شـيوه به

گـزارش  . "باشـد دربرگيرنده چيستي و چگونگي سـازماندهي و بررسـي کليـه ابعـاد و اشـکال آن مـي      
"چگونگي پيشرفت و تحول وظايف مـا "کتاب . باشدسپتامبر مي١٢حاوي تحليالت پيرامون " سيسيا

اين کتاب در . هاي درون سازمان به رشته تحرير در آورديمها و اشرارگريرا درمقابل جواب به نقشه
ا ر١٠٣در اين کتاب شخصيتي که مانع پيشرفت و ترقي شده، همچنين اپورتونيسم. چاپ شد١٩٨٣سال 

رو مـورد تحليـل و بررسـي قـرار     که بر ضد خط مشي مبارزه ظهور کرده و برخوردها و نظـرات ميانـه  
.گيردمي

که در آن چند تن از اعضاي يکـي  گرايي ابتدايي ـ جز توطئه جريان مليبه, ١٩٨٢در اواخر سال 
يد شدندـ هم وجود داشت، توسط گروهک ده نفري شه١٠٤مان که در آن شاهين کالووزهاياز گروه

اکثر رفقا را , از طرفي. يي داشتيمدر حوزه لبنان نفوذ گسترده. توانستيم به سالمت به به ميهن بازگرديم
.نقاط ميهن فرستاده بوديمبه اقصي

توان در کردستان گـام جديـدي   آيا مي"بيشتر حول مساله اينکه ١٩٨٣و بهار سال ١٩٨٢زمستان 
٨٣خواسـتيم در سـال   بود اما متاسفانه نتوانستيم آنچنـان کـه مـي   نيرو اعزام شده . بحث شد"برداشت؟

راحتـي دسـتگير   رفقا به خانه آغاها و کدخداهاي روستا رفتـه و بـه  . دست به يک حمله گسترده بزنيم
آنهـا تحـت تـاثير و نفـوذ     . کـرد رفته برجستگي پيـدا مـي  ضعف و ناکارآمدي تاکتيکي رفته. شدندمي

در . شدند که بعدها رابطه آنهـا بـا دولـت افشـا شـد     گرفته و از نيروها جدا نميگرايان ابتدايي قرار ملي
ما , اما به رغم آن. هنوز هم اين وضعيت تا حدودي جريان دارد. گرفتحکاري عملياتي صورت نمي

از . مان را وسعت دهيمسرعت کارها را به پيش برده و حوزه و ميدان کاريتوانستيم از لحاظ عملي به
با . آشکار شد١٩٨٣در اوايل سال . هاي خود افزوده بودجريان اخاللگري هم بر فعاليت, رطرف ديگ

متحد شـده و مجـددا بـه امپرياليسـم روي     " راه انقالبيون"هاي نابودشده تکيه بر اروپا با بعضي از گروه
پـاي  را چنـان از  PKK«پرواکاسيوني که سمير رهبري آن را بر عهـده داشـت بـر آن بـود كـه      . آورد

کـرد پلـي کـه دشـمن جهـت      علنـاً بـه مـا حملـه مـي     » !درآورد که بار ديگر اميدي به احياي آن نباشد
شـدند  ها مانع ميجلوگيري از ورود ما به ميهن خراب کرده بود ما سعي در بازسازي آن بوديم اما اين

كساني . طلبي؛ تغيير جهت دادن برحسب دگرگوني اوضاع در راستاي سود شخصييي، فرصتجوفرصت١٠٣
.كنندنامند كه پايبند اصولي نيستند و يا اصول خود را فدا ميجو ميرا فرصت

.روندهايي است که براي آموزش به فلسطين مي، جزو اولين گروهPKKيکي از سه عضو شوراي نظامي ١٠٤
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گونـه  د ايـن بدين جنگ بايـ . دادنددرازي قرار ميکرديم مورد تعرض و دستو حتي کاري را که مي
.نگريست و آن را درك نمود

طور ضعيف صورت گرفت ظهور اخاللگري به١٩٨٤و ١٩٨٣هاي علت اصلي اينکه حمله سال
. ور شـد براي همين کل اروپا بـه مـا حملـه   , در نهايت با او به مقابله پرداختيم. سمير و دارودسته او بود

تحـت نفـوذ آنهـا قـرار گرفتـه بـود       PKKچهـارم  سـه . را کامال در اختيار بگيرندPKKخواستند مي
نام کارگيري فواد و شخص ديگري بهچگونه؟ با به. خواستند مرا هم تحت حاکميت خود درآورندمي

اما منظور از تقسـيم چـه بـود؟ ايـن     » !توافق کنيمPKKبيا در مورد تقسيم «: گويدمي" زياد"به ". زياد"
کنند که زير آن نام خـود  گيري درست ميکاغذي راي. نندبود که تصميماتي بر ضد انقالب اتخاذ ک

.شان نگاه کنيد، حتي بهترين رفقاي ما هم ممکن است ابراز اين شوندبه نيت. را ننويسند
اي بسـيار  سـمير هـم خبـره   . منظورم اين است که دشمن هـر سـال داراي چنـين مقاصـدي اسـت     

ماموريتش اين بـود و  ١٩٨٢ـ٨٣هاي ا سالت. بودPKKماموريتش تصرف و اشغال . ديده بودآموزش
. کارهـاي زيـادي انجـام داد   , البته نبايد کوچک شمرد. موظف بود كه نگذارد کسي به ميهن بازگردد

زنـدگي حزبـي و   , مقوله شخصيت"در آن زمان کتاب . يي بزرگ زده بوديماما ما هم دست به مبارزه
ها مقابله بـا جريـان اشـرارگري و    ها و کتابن نوشتههدف از اي. نوشته شد" هاي مليتان انقالبيويژگي

در مقام مقابلـه بـا برخوردهـا و نظـرات     " شخصيت مليتاني. "آنهايي بود که مانع برگشت به ميهن بودند
هـاي روزانـه و   فعاليت, هاعالوه بر اين اقدامات و فعاليت. مخرب و ضد مليتاني به رشته تحرير درآمد

.گرفتعملي وسيعي صورت مي
ذهـن و  , امـا طبـق گفتـه سـمير    . سالم نبود، باالخره توانستيم گروهي از رفقا را روانه ميهن کنـيم 

داد؟ يعنـي  حساب اين وضـعيت وخـيم را چـه کسـي بايـد مـي      . ريخته و غيرشفاف بودفکرشان درهم
يي جدي است که حتي بهترين رفقاي ما يعني رفيق فواد هـم در وضـعيت بـدي قـرار     گونهوضعيت به

خواسـت کليـه   داد و نمـي علت آن هم اين بود که رفاقت مرا اساس کار خود قـرار نمـي  . ته استگرف
انسان صادق و . همه چيزش آن زن بود, با يک زن در ارتباط بود. هايم را درک کندزحمات و تالش

.متعهدي بود اما قلب و مغز و ذهنش ازآن خودش نبود
١٩٧٧در سـال  . حتي اولين عمليات را او انجام دادآدم باشهامتي بود،" شورش"يکي بود به اسم 

آن جوان آن پول را بـه مـن تسـليم    . دست آورددر نتيجه انجام عمليات توانسته بود سيصد هزار ليره به
اصرار کـرد و خـودش را   » گردممن به ميهن باز نمي«: گفتمي. او هم با يک دختر رابطه داشت. کرد

وقتي براي رفتن بـه مـيهن بـه مـرز     , خالصه. ورد و خود را به بيماري زدهاي زيادي آبهانه. به زمين زد
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رفيـق  » !کـنم مـن از مـرز عبـور نمـي    , اگر مرا بکشي هـم «: گويدمي١٠٥عگيدرود در آنجا به شهيد مي
کسي بود که سمير او را هم آموزش داده بـود و  . جايي بودتصميم به. بنددعگيد هم او را به رگبار مي

واسطه آن سمير به. زن ديگري هم بود که سمير او را هم تعليم داده بود. مهم سمير بوديکي از عاملين
خواسته اصلي سمير , را از ما جدا کرد" شاه اسماعيل آل"نام ترين رفقاي ما بهدختر يکي از قابل اعتماد

را توضيح ها علت اينکه من اين".وارد ساختPKKتوان ضربات سنگيني به چگونه مي"اين بود که 
هاي دشمن چنان وسـيع و مـوثر بـود    فعاليت١٩٨٢خواهم بگويم که در سال دهم اين است که ميمي

.که کم مانده بود به پيروزي کامل او منجر شود
توانسـت برنـده   طرف مي. رفتفرساتر از آن بود که تصور ميتر و طاقتاين مبارزه بسيار بزرگ

زنـدان بـه   . هم بپاشاند که چنين حکمي هـم صـادر شـده بـود    از ١٩٨٢را در سال PKKبازي شود و 
قريب به هزار زنداني به اعتراف روي آورده بودنـد کـه عمليـات    . تصرف واشغال دشمن در آمده بود

و ديگـر رفقـا بـه منظـور     ١٠٦"خيـري "و " کمـال "و بعـدها عمليـات   " مظلـوم "طلبانـه  ومقاومت شـهادت 
رفقـاي  . فرهاد در اين قافله جاي گرفته بـود ١٠٧شهيد . ودجلوگيري از شيوع موج اعترافات و خيانت ب

: گويـد مظلـوم مـي  » !يي جز خودسوزي نـداريم براي توقف سير خيانت چاره«گفتند مذکور چنين مي
راه «: گوينـد ديگـر رفقـا هـم مـي    » !يي جز اينکه در نوروز بـه سـوي شـهادت بشـتابيم را نـداريم     چاره«

سـمير هـم   . کسي به کوهسـتان نرفتـه بـود   ٨٢در سال » !نداريمديگري غير از اعتصاب غذا تا مرگ را 

نام سازماني عگيد كه فرماندهي اولين عمليات نظـامي جنـبش آپوئيسـتي در سـال     معصوم كركماز با١٠٥
بعدها يـك آكـادمي   . در كوه گابار به شهادت رسيد١٩٨٦را برعهده داشت و دو سال بعد در سال ١٩٨٤

نـام او سـمبل مبـارزه مسـلحانه و جسـارت جنـگ عليـه        . آموزش نظامي به نام وي در دره بقا تاسيس شد
.عگيد در زبان كردي به معني جسور و شجاع است. ن در كردستان استاستعمارگرا

مظلوم، كمال، خيري، حقي از اعضاي رهبر حركت آپوچي كه همگي قهرمانانه جان خـود را در زنـدان   ١٠٦
دياربكر در راه موفقيت حزب بدون هيچ ترديدي فدا كرده و روشنگر راه پيروزي و موفقيت شده و صـالبت  

.نظر جنبش آپوچي را نشان دادندشخصيت نوين مورد
که در کنگره اول انتخاب شد ولي هنگامي که دستگير شد تسليم دشمن PKKاز اعضاي کميته مرکزي ١٠٧

رغم دستگيرشدن دشمن از هويت شدن رفيق مظلوم دوغان از طرف دشمن شد که عليشده و سبب شناخته
يعني طرفداران آپو و " هاجيحقي"و " هاآپوچي"ش همچنين قبل از دستگيري در ايجاد چال. وي آگاهي نداشت

منسوب به حقي قرار بود که اصالتا ترک بود و آن هنگام شهيد شده " هاجيحقي. "طرفداران حقي دست داشت
ضرورت جنگ فوري با جمهوري ترکيه به انتقام شهادت حقي قرار را " باقي قرار"برادر اخاللگر وي به نام . بود

اين اخاللگري بـا درايـت   . نمودندعاي احتمال توطئه کردها در شهادت ايشان را مطرح ميپيش کشيده و اد
او در درون حزب نيز . شاهين دونمز به دست دولت کشته شد. کمال پير که او نيز اصالتا ترک بود خنثي شد

».اماندن نداردآپو نيز شانس زيادي براي سرپ. منمPKKمديريت پراکتيکي «: داراي اين گفته مشهور بود که
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من با تمام قـدرتم  . کردسوي خود جذب کرده بود و همه را به رفتن به اروپا تشويق ميهمه افراد را به
ايـن طـرف و آن   , تنها بودم. دادمخرج ميبراي اين كار تالش زيادي به. در صدد برداشتن گامي بودم

سوي ميهن تغيير داده و چند گروه را سالم و کامل به مـيهن  را بهPKKکه جهت رفتم تا اينطرف مي
توانند خـود را سـر پـا نگـه داشـته و از      هاي ما نميترين مليتانحتي مهم, در چنين شرايطي. اعزام کنم

بودند که به اهميت و ارزش واقعي آن مرحلـه و  هايي مياگر در آن زمان مليتان. خود محافظت نمايند
از آنجـا  ١٩٨٥را قبـل از سـال   TCتوانسـتيم  بردند، به احتمال زيـاد مـي  گرفته پي ميهاي انجامتالش

در جواب بايد بگويم که مليتان ابزاري شده . احتماال بپرسيد مليتان کجاست. بيرون سازيم] کردستان[
!در دست خرابکارها

آنهايي که به . ممانعت ايجاد کردآگوست را انجام بدهيم باز هم اين بيماري ١٥خواستيم حمله 
جاي نياوردند حتي مرتکـب خطاهـايي   تنها وظايف خود را بهاصطالح اعضاي کميته مرکزي بودند نه

اشـتباهاتي جـدي روي   . گونـه عملکردهـا بـود   عملکرد رفيق عباس نمونه بـارزي از ايـن  . جدي شدند
کنيم يا اينکه نتوانستيم به ايـن مسـير ادامـه    آميز شروعرا هم موفقيت٨٤رو نتوانستيم سال از اين. دادند
. کـردم من خيلي با طمانينه حرکت مي. شدنديعني در هر جايي اين مشکالت به نوعي ظاهر مي. دهيم

مـان در حـوزه   هـاي فعاليت. غير قابل کنترل است او را پيش خودم آوردم) فاطمه(وقتي ديدم اين زن 
در آنجا هم باعث تخريبات زيادي , آگوست کرديم١٥ارد حمله او را و. اروپا را کامال فلج کرده بود

اش را ننوشته بود و نه موجب نوشـتن  آگوست اعالم کنيم اما او بيانيه١٥قرار بود اين جبهه را در . شد
ذهن و فکـر کادرهـاي ديگـر را هـم     . يي نه چندان نيرومند اعالم شدسرانجام جبهه ما به گونه. آن شد

اش ايـن بـود کـه کارهـا طبـق      نتيجـه . هـا و دختـران را بـه بـازي گرفتـه بـود      ليتـان م. مشوش کرده بود
آن زن سياسـت  . حملـه مـذکور هـم در مسـير اصـلي خـود ادامـه نيافـت        . هـايش پـيش نرفـت   خواسته

هـدف از ايـن   . همه ما باز هم او را به نزد خود فرا خوانـديم با اين. گري را در پيش گرفته بودتحريک
.نقطه پاياني بر اين رفتار و اعمال بودفراخوان، گذاشتن

روي ١٩٨٥جريـان نـوامبر   , آگوسـت ١٥بعد از حملـه  . رو هستيممجددا با چنين شخصيتي روبه
هاي ارتباطي ما با سوريه را خراب کرده و از اين طريق ما را بدون پناهگاه خواست کليه کانالمي. داد

هاي ارتباطي بايستي با دستور و تحت نظـر مـن   يه کانالبنابراين کل, رهبر من هستم«: گفتمي. بگذارد
نزديـک بـود حملـه    . گرايي شودخواست کار را به جايي بکشاند که موجب مذهبمي» .ايجاد گردند

يـي را برقـرار و يـک کمـپ     خواهيم چند رابطـه ما مي. به شکست بينجامد١٩٨٥آگوست در سال ١٥
اجـازه ايـن   . کامال در اختيار گرفته و از آن خـود کنـيم  خواهيم آکادمي موجود رامي. تاسيس نماييم

به کمپ رفت و در آنجا هم مسايل و امور را طبق خواسته خود ترتيب داد و آن . دهندکار را هم نمي
يکـي از ايـن   . هاي ارجمند را هم براي دخالت در امور فرسـتاديم چند نفر از مليتان. را از کار انداخت

کسـاني مثـل کورجمــال و   . بـود کـه فاطمـه او را بـه خودکشـي وادار کـرد      "جـي عبـداهللا اکـين  "رفقـا  



١٤٥ زبان و عمل انقالب

بسـياري از رفقـاي متعهـدمان و    . مدت يک ماه با آنها در ارتبـاط بـود  . همراه من بودند١٠٨جمالترزي
هاي آنها از بين حتي برادرم را هم تحت تاثير و نفوذ خود قرار داده و تقريبا کليه استعدادها و خالقيت

خواستند بـه مـا گـوش    ها و رفقاي ما نمييي شده بود که حتي بهترين مليتانگونهوضعيت به. رفته بود
هـا و تشـويش هـايي چنـان     طوري که اشـاره کـردم چنـين تحريـک    همان. بسپارند و ما را درك كنند

البتـه همـه ايـن کارهـا را    . توانسـتند بـه لـرزه در آورنـد    نيرومند بودند که پايه روابط اينجـا را هـم مـي   
.داديي حساس و ريزبينانه انجام ميگونهبه

ديـديم دسـت بـه تحليـل     اولين بار بود که احتيـاج مـي  . کرديممقدمات کنگره سوم را فراهم مي
توانسـتيم ايـن   چگونه مـي . طور منطقي تحليل کنيمويژه روابط مبتني بر زنانگي را بهشخصيت بزنيم؛ به

.ينکه نقش و جايگاه زن در اينجا چه خواهد بودويژه ابه. مشکل چندين ساله را رفع کنيم
تـو نـه بـه ابـوبکر     «: به من گفـت ] فاطمه. [در آخرين ديدارمان به طور صريح با هم بحث کرديم

کور جمال و عباس هم نيستي پـس تـو   , مانند ترزي جمال, هستي" نومان اوچار" شباهت داري نه مثل
بـه  . من هيچ شباهتي به اين افراد ندارم! خير! باشي؟" ابراهيم تاتليسس"خواهي مثل آيا مي! کي هستي؟

جاي اينکـه مـن از او بخـواهم کـه     به» !خودت را معرفي کن, تو چه جور انساني هستي«: گفتمن مي
البتـه در جريـان ايـن جـر و بحـث بـا       ! خواهدهويت خود را مشخص کند او از من چنين چيزي را مي

تـو  . تواني مرا بـا زنانگيـت فريـب بـدهي    نمي, کنيو اشتباه ميت"گفتم . کردمخونسردي تمام رفتار مي
جاي اينکه واکنش شديدي نشان دهم توانستم با صبر زياد کار بگيري اما بهخواستي رابطه جنسي را به

. انـداخت ١٠٩اين رويداد مرا به يـاد گانـدي  . صبرم خيلي بزرگ بود! مدت زيادي را با تو زندگي کنم
. از نظر جنسي هم قادر به کنتـرل خـود هسـتم   . توانم خيلي صبور باشمهم مييعني ثابت کردم که من 

اگر امکان دارد از راه صـداقت  . اما براي تو خيلي بد خواهد شد. آن مساله برايم اهميت چنداني ندارد
فکـر  ." هـا هـم نگـاه کنـي    تواني به صورت انسانحتي نمي. وگرنه عاقبت بدي در انتظارت خواهد بود

.مان با هم بودخرين صحبتکنم اين آ
هر . کند اصال مهم نيستاينکه کجاست و چه کاري مي. ديگر خبري از او نشد. بعد از آن رفت

امـا چيـزي کـه    . حل بزرگي اسـت هم راهاين. خواه ما را نابود کند. خواهد بکندکاري را که دلش مي
!تر است اين است که صدهزار مرتبه مرگ را پذيرا شدمبزرگ

. هيچ رفيقي نمانده بود که تحت تاثيرش قرار نگرفته باشد. ش ما چند تن از رانندگان بودنددر پي
رفيـق  . بـر اثـر بيمـاري جـان سـپرد     " محمد سعيد"نام يکي از رفقا به. همه را دچار زخم معده کرده بود

] بـرادرم [حتي آن پسره احمق . هاي ارزشمندي بودندانسان, همه آنها. جي خودکشي کردعبداهللا اکين

.هاي زيادي به حزب شدندکه موجب ضرر و زيانPKKاز اشرارين درون ١٠٨
بخش هندوستانرهبر رهايي١٠٩
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امـا مـا در درون يـک    . البتـه تـاثيري از راه دور بـود   . گفـت خودش اين را مي. هم از او متاثر شده بود
فاطمه او را از چندين جنبه تحـت  . بود" فرهان"يکي از رفقاي راننده رفيق . ايمجنگ شديد قرار گرفته

اين زن درباره شما خيلي «گفت که آمد و ميفرهاد خسته و کوفته و سراسيمه مي. تاثير قرارد داده بود
راننـده  . شـد زمان برگزاري کنگره سوم داشـت نزديـک مـي   » .کند و خيلي خطرناك استبد فکر مي

چيزي که من فهميدم اين بود که او فکـر  . معلوم نيست حاال کجاست. ديگري داشتيم او هم فرار کرد
!کرد از دست من فرار خواهد کردمي

. رسيديم و حرکت هم در مسير اصلي خود قرار گرفتـه بـود  ها ميين بازيديگر داشتيم به پايان ا
خواسـت  مـي . خودش متوجه چنين چيزي شده بود. شدسالي بود که ديگر کارش تمام مي١٩٨٦سال 

افکـار اعضـاي کميتـه    . کـار بگيـرد  براي اين کار قصد داشت رفقاي نزديک به مرا بـه . يي بچيندتوطئه
توان علت ناکارآمدي آنها را نيز در حتي مي. ريخته بودهمکرده و آنها را بهكلي مشوش مرکزي را به

هـاي مـا   در نزديکـي . کفـايتي کميتـه مرکـزي وجـود دارد    البته داليل ديگري دال بـر بـي  . اين دانست
علـت  . رانندگان ماشين، همچنين افـرادي وجـود دارنـد کـه مشـغول مسـايل خـانوادگي خـود هسـتند         

کارگيري دختران و زنان و با به. کارگيري سوءزنانگي دانستا بايستي در وجود بهماندگي آنها رعقب
اين برنامه هنگـامي کـه در بيـروت    . پرداختآميز به شکار رفقا ميهاي تحريکها و نقشهبا طرح بازي

شکلي صحيح پـرورش دهـيم امـا امکـان چنـين      خواستيم دخترها و زنان را بهمي. بوديم جريان داشت
پيوسـت يـا   ها مـي کرديم روز دوم يا به صفوف اينبر روي هر کس که کار مي. وجود نداشتچيزي 

.کردند نه به پسرنه به دختر رحم مي. رفتچيني از بين ميبر اثر توطئه
هـايي جـدي   اما غافـل از اينکـه مـا گـام    . مي خواست مرا هم با ضربه آخرش از رده خارج کند

کرد کـه گذشـت   قطعاً خائنانه فکر مي. با تالش، چنين اعترافي کرد. ايم و اوضاع مساعد استبرداشته
گيرد؟ خالصه تصميم گرفتيم آن زن را متوقـف و بـه   کار ميچطور خائنانه؟ شما را چگونه به. نکردم

بعد از مـدتي او را در تجريـد و مـورد    . شرايط براي اين کار حاضر بود. مجازات تجريد محکوم کنيم
.مبازجويي قرار دادي

چنـان  . کنـيم گويم که بدانيد ما چگونه با مشـکالت برخـورد کـرده و مـي    ها را براي اين مياين
براي مجـازات نيـز الزم اسـت    . شدمجازاتي بدهيم که صددرصد که در دادگاهي بدان اعدام گفته مي

را تکـه  ها و پاهايش را به چهار اسب ببنديم و بدين ترتيـب او هر يک از دست. چهار اسب را بياوريم
پـس ايـن   . از طرف ديگر خيلي تحت تاثير او قـرار گرفتـه بـود   . فرهان اينقدر عصباني بود» .تکه کنيم

خيـر، اعـدام اينقـدر    . اما ما چيزي نگفتيم. کندها راه را بر چنين کينه شديدي هم باز ميها و نقشهبازي
به . يا اينکه او را به اروپا بفرستيمهاي ميان خلق وگفتم او را به کارها و فعاليت. وحشيانه ممکن نيست

چند نفر از رفقا را بـه سـرحد خودکشـي    . در آتن هم به کارهاي هوسرانه خودش ادامه داد. آتن رفت
دهـد کـه بـه او تهمـت     يکي از بهتـرين رفقـاي مـا را در چنـان وضـعيتي روانـي قـرار مـي        . رسانده بود
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او هـم  » !يا برو يا اينکه خـواهي مـرد  ! هستيانسان مشکوکي ! تو جاسوسي«: گويدجاسوسي زده و مي
يکـي از  . زنـد چنان مليتان زودرنجي است که چنين چيزي را هضم نکرده و دست بـه خودکشـي مـي   

خـودم را از آپارتمـان   , دانـم نمـي «گفت ابوبکر مي. را هم به بازي گرفته بود" ابوبکر"رفقاي ما به اسم 
»!چه کار کنم, طبقه پايين بندازمهفت

. ما هم کاري بـه کـارش نداشـتيم   . آميز خود برنداشتحظه آخر هم دست از اعمال تحريکتا ل
يکي از آن پرواکاتورهـا کـه   » شود؟چرا در جلوي مردم ظاهر نمي«اخيراً در مطبوعات منتشر شده که 

حتمـا آپـو تـدبيري اتخـاذ کـرده و چنـان       «گفتـه بـود   ١١٠سليم چروک کايا, در اين اواخر ظهور کرد
ما روي آن را نداريم «همچنين گفته بود » !ي است که امکان ندارد دچار چنين وضعيتي شودديکتاتور

»!مگر واقعا مجازات وحشتناکي نيست, که در ميان مردم حرکت کنيم
آيا هيچ ديکتاتوري در تاريخ چنين نقشي را ايفا کرده است؟ آري، فاطمه هم بر اين امر واقـف  

يزي که در اينجا حايز اهميت اسـت تحليـل صـحيح ايـن مـوارد      چ!"ديکتاتوري بزرگ"گفت مي. بود
بعدها راجـع بـه ايـن    . اين، چندان مهم نيست.اين نتيجه صحيح بوده و مجازات سنگيني است. باشدمي

تبـديل بـه   . از اين طريق توانستيم بـه تحليـل ژرفـي از دولـت بپـردازيم     . رابطه مطالب زيادي نوشته شد
همـه تحلـيالت و   همچنانکه ديديـد بعـد از ايـن   . و زن بزرگ کرد شدمرد , تحليالت کردستان بزرگ

هـم توانـايي تحمـل ايـن را     PKK. موجب هموارشدن راه بر جنگ بزرگي سازماندهي شد, شناخت
که محور اساسي اين جنـگ بـر   اند در حاليکنند جنگيدهداشت و هنوز هم هستند کساني که فکر مي

گونـه  آيـد کـه چـرا ايـن    در اينجا اين سـوال پـيش مـي   . ده استروند چنين روايت و تحولي استوار بو
حرکت کردم؟ چه کار کرديم؟ آيا اين يک عصيان و قيام بود؟ يک عشق بود؟ يا اينکـه بـازيي بـود    

ها بود؟ هر چه باشد، داستان بسيار جالب كـرد بـراي انديشـيدن و    بزرگ؟ يك جنگ بزرگ تاکتيک
هم نيست، پس چيست؟داستان كرد. باشدكسب تجربه مناسب مي

شـروع کـامال متفـاوتي بـراي کردسـتان صـورت       . در اينجا تاريخ کامال وارد مسيري ديگـر شـد  
تـر اينکـه   از همـه مهـم  . سـازي شـد  خـواهي و تـاريخ  بستر بسـيار مناسـبي بـراي مبـارزه آزادي    . گرفت
تلف بر روي که هزاران سال است به اشکال مخTCهاي نابودي و انکارگرايي ساختن سياستمتوقف
وقـوع پيوسـت؛ آن هـم بـا امکانـات و      بـه , شودهاي کردي و خلق کرد اجرا ميها و شخصيتجنبش
هاي پليـد و  در نهايت نقشه! چنين چيزي صورت گرفت. هايي که خود دولت فراهم کرده بودفرصت

اراتي زني که کامال آموزش ديده و آماده شده بود تا حـدودي توانسـت خسـ   . ديرينه نقش بر آب شد
. هايش نقش برآب شد و تيرش بـه سـنگ خـورد   نقشه) فاطمه(وسيله همين زن بار آورد اما دولت بهبه

PKKجزو اولين اشرار در اوايل تأسيس ١١٠
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خواهي به همه چيز ارزيده هايي در اين راه داده شد اما نجات و ادامه کشتي تاريخ حرکت آزاديبدل
!ارزدو مي

پاشدخيانت فرو مي
.تدار اسگرايي ابتدايي، ريشهسنت خيانت ملي
در KUKبـا عنـوان   PDK, هنگامي که مـا تـازه از گـروه خـارج شـده بـوديم      . بحث کرده بودم

شـان  هـدف . بسيار سرعت گرفـت ٨٠و١٩٧٩هاي در سالKUKآغاز فعاليت اين . مان ظاهر شدمقابل
.در واقع، وظيفه اصلي آن اسـت . دست نياورده بودندها و تکوشين بهبخشييي بود که با پنجآن نتيجه

بسياري . ضربات زيادي وارد ساختند. دهنددوستان آن کار را انجام کارگيري ميهنكه از طريق و با به
مان را آشکار نکرديم ولـي در  فکر کنم که ما نام بعضي از رفقاي. از رفقاي باارزش را به قتل رساندند

سـيرت و  , هاي ديـاربکر در شـهر . پروران بزرگي وجود داشـتند ميهن, ميان کساني که به قتل رساندند
.رفقاي بسيار گرانقدري وجود داشتند, ماردين در ميان کساني که به قتل رساندند

مـان  را بـه دنبـال  KUKدر لبنان نيز . ها تهاجم بر عليه ما را در عرصه خاورميانه نيز ادامه دادنداين
مـدت زمـان بسـياري    . درا به اينجا فرستادن١١١و پِشَنگUDG" بعد از آن حزب کمونيست. فرستادند

بـا اسـتفاده   پِشَـنگ , رفتيم در آن زمانبه هر جا که مي. نگذاشتند كه رابطه برقرار کرده و گام برداريم
و عالوه بر آن جبهه IKP١١٢. كرداز نام ساختگي حزب کارگران کردستان، در انظار ما اين كار را مي

. ت مـدت زمـان زيـادي بـه طـول انجاميـد      ايـن وضـعي  » .شناسيمشما را نمي«گفتند که دموکراتيک مي
.تمامي تحت سلطه آنها بودخانواده به

رفتـه  ) اتهم(ما همراه با رفيق محمد سعيد . ها آزموده بودنديي بودند كه سالدر پي اجراي توطئه
موقع، گروهي وجود داشت که به اصطالح از آنها جدا شـده  آن. و در دفتر جبهه دموکراتيک نشستيم

اصـطالح از حـزب   اما مديريت آن كـه بـه  . نام حزب پِشَنگ را بر خود گذاشته بودند. ودو ساختگي ب
ولي فکر کنم که جاسوس آنها بوده و . کارگيري ما هم بودخواهان به, کمونيست عراق جدا شده بود

مردي هم وجود داشت از دفتر سياسي جبهه دموکراتيک که ما . کردن ما فرستاده شده بودبراي کنترل
. جزو دفتر سياسي و حتي جزو کميته سياسـي بـود  . بود" ابو ليال"نامش . آن رابطه برقرار کرده بوديمبا

اصطالح همراه با هم بيسـت سـال در حـزب کمونيسـت عـراق      به. ترين رفيق ديگري بوداو نيز نزديک

جاي گرفته که بعد از رفتن رفقا به فلسطين و حتي بازگشت به PKKدر ابتدا در ) Peşeng(اين گروه ١١١
را بـر خـود   ) پيشـاهنگ (نـام پيشَـنگ   PKKد اما بعد از آغازشدن جنگ مسلحانه ميهن سکوت اختيار کردن

.نهندمي

حزب کمونيست عراق١١٢
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سـاعت  يمزدن، نـ در حـين حـرف  . زنـد ديديم كه طرف براي مـا مـي  . به آنجا رفتيم. جاي گرفته بودند
بعـد  . احتماالً براي كسب آگاهي از وضعيت ما آمده بـود . نگذشت كه متوجه حالت مشكوكي شديم

.به خانه ما نيز بسيار نزديک بود. از ديدار با ما کمي عجيب جدا شد
مشي مسـتقل خـود   دست از خطPKK«: به اين نتيجه رسيده بودند كه١٩٨٩در آن زمان در سال 

هـا  و امثال اين, KUK, پِشَنگ«زيرا . شان اين بودتشخيص» .درنخواهد آمدIKPبرنداشته و به کنترل 
تخصيص شده , طور قطع براي ما امکان و مکانبه. هم بدون چون و چرابودند؛ آنTKP١١٣در کنترل 

نيـز ايـن را   TKPاحتمـاالً  . شـان مـانع و دشـمن هسـتيم    تشخيص داده بودند که ما هم چقدر براي. بود
گمانم نيـروي اجرايـي را بـه    يعني باقيمانده جبهه متکي بر آگاهي نيز چنين بود و به. بودتصديق كرده

.جبهه دموکراتيک داده بودند
مثالً مسوول نظامي که رابطـه ايـن کمـپ را همـراه بـا او      . هاي درستي بودالبته جبهه داراي انسان

امـا بـه   . بـه دوسـتي او بـاور داشـتم    . گسترش داديم چنين بوده و احتماالً به غير از او هم وجود داشـت 
رغم اينكه درسـت بودنـد، در ميـان    ها عليفلسطيني. احتمال زياد افراد با اصليت عراقي درست نبودند

آنها افراد حزب کمونيست عـراق  . هايي نادرست بسياري بودندكساني كه اصليت عراقي داشتند انسان
رابطـه  TKPاگـر بـا   «گفتنـد کـه   در آن زمان به ما مـي . بودندTKPطور قطع تا به آخر پايبند به. بودند

" دانم اسـمش مردي آمده بود، نمي. گرا بودراست" بهيجه بوران"» .برقرار کنيد بسيار خوب خواهد شد
مـا را در اينجـا نـرم    IKPيعني طبق خودشان . بود چه بود، در اينجا نيز رابطه برقرار کرديم" زکي کلچ

.شان نيز متفاوت بودگونه كه درست نبودند، نيتولي همان. بطه شدندگونه وارد راکرده و اين
آن زمان بود كـه متوجـه شـدم خـود مـردي كـه بـا مـا در دفتـر جبهـه دموکراتيـک حـرف زده             

چيزهـاي  . مـان عبـور کـرد   هنگامي که خارج شديم ماشيني به طور مشكوك از مقابـل . مشكوك بود
در آن زمـان مـا نيـز بسـيار     , بنـابراين . د؟ نزديـک خانـه بـود   آيا باجگيري بود؟ توطئه بو. عجيبي ديدم

, KUKفقط همانگونه که در آن زمان نياتش خوب نبود؛ تصميم مشترکي که . متدبرانه حرکت کرديم
.اين بود كه بر سر راه نفوذ ما به کردستان مانع ايجاد كنند, با هم گرفته بودندIKPو TKP, پِشَنگ

جهـت  . دانيد کـه بسـيار مـانع ايجـاد کردنـد     زمان رفتن به حكاري ميدر. تدارکاتي در ميان بود
" ابو شورش"نامش . فرستندرا تا درون کردستان، تا ماردين ميTKPدار يک وظيفه, برنداشتن آن گام

از کردهـاي  . را متوقـف خواهـد کـرد   PKKمردي بود که گويا . بود چه بود؟ شايد نام ديگري داشت
در تالش بوديم . رابطه داشتيمYNKما با . سامي عبدالرحمان, PDKکردند؛ از يعراق كامالً استفاده م

.را مورد بررسي قرار دهيمYNKكه تا حدودي 

در بستري قانوني در ١٩٨٩تأسيس شد و در سال ١٩١٠در سال) حزب کمونيست ترکيه(اين حزب ١١٣
.ترکيه دوباره دست به فعاليت نمود
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دانيـد ده  مـي . خود و بدون توطئـه انجـام نشـد   خودبه, بنابراين، ورود ما به حکاري آنچنان آسان
رفقـاي ديگـر   . بـود PDKگـر  و توطئهترين راهنماراهنماي آنها، مشهور. شهيد شدند١١٤رفيق در هزِل

١٩٨٢تا سـال  . سونگور تحت کنترل آنها بودندو در رأس محمد قره" حميد", که در ايران شهيد شدند
مثـل آنکـه   , نگذاشتند که گام برداريم و بعدها هنگامي که گروه ما در منطقه لوالن مستقر شده بودنـد 

صـورت  ) PDK(ردهـاي جنـبش طبـق خـط مشـي او      تمامي بر روي آنها کنترل ايجاد نمـوده، برخو به
مـا گفتـيم کـه الزم    . بعضي به دم آنها تبديل شـدند . مبارزه بزرگي در مقابل آنها انجام گرفت. گرفت

.است موضع مستقلي اختيار كرد
نکـردن مصـرانه آن، در   نيافتن با جنگ مسلحانه و عمليوفق١٩٨٥هاي در واقع با رسيدن به سال

ها به ايـن تحمـيالت   وجود آمد كه اعتقاد برخيبهPDKود که در نتيجه تحميالت داخل ما وضعيتي ب
اگر بسيار با فشار «: گفتندو کساني بودند که ميPDKها نيروي حامي اين. بسيار نيرومند و آشکار بود

مـي  آيا ايـن نيـروي ک  . دانيد که بيش از بيست نفر فرار کردندمي» .رو شويم به آنجا خواهيم رفتروبه
كـردن  گرايان ابتدايي، تصفيهملي. هاي کمي را از ما فراري ندادندانسانCUD١١٥و PDK ,IKPبود؟ 

, ورتـر کـرده  دشـمن نيـز شـعله   . اما تحميل بسيار بزرگـي بـود  . كامل ما را مورد هدف قرار داده بودند
ه و فـراري  شـد، اعضـاي دشـمن بـه تحريـک پرداختـ      هايي را که پالتفرم در آنجا برگزار مـي قرارگاه

بردن بـه آنجـا هميشـه    ها با پناهفراري. در آن عرصه، موانع زيادي سر راه مبارزه ظاهر گشتند. دادندمي
طور غيرمستقيم و با سختي در اين وضعيت به. خواستيم برداريمخواستند مانع از گامي شوند که ميمي

.آگوست را برداريم١٥توانستيم گام هر چند درنگ , و مشکالت
كه آشکار IKPکردند؟ وضعيت ز هم کساني که نزد ما اعتماد زيادي به جنگ نداشتند چه ميبا

در آنجـا پـنج تـا ده رفيـق بـاارزش شـهيد       , هنگامي که محيط بسيار نامناسب ديگري ايجاد شد. است
رو کم مانده بود که با شکستي جدي روبه. بسيار مشکل بود١٩٨٥كردن زمستان در واقع سپري. شدند

. دچارشدن به چنين وضعيتي با ايـن توطئـه در ارتبـاط بـود    . ويم؛ به سختي کمرمان را راست كرديمش
تـوان  گروه را به چنان جنگي كشاندند كه مـي » .ها حمله کنيد بميرندبه اين«: گفتندها مينزد ما بعضي

شـده و از درون بـا   ها چيزهايي بودند کـه از خـارج تحميـل   اين. رساندن بودپايانگفت واقعاً پروژه به
کسـاني کـه ادعـاي    , آري. گرفتنـد ها و ولگردها انتقام ميلمپن, بورژواهاخرده, هاکارگيري فئودالبه

مابين شمال و جنوب کردستان كه رودخانه زاپ نيز به آن يي نام يکي از نواحي و در عين حال رودخانه١١٤
در كردي . ريزندفارس ميآلعرب به خليجپيوسته و با هم به دجله پيوسته و سپس همراه با فرات تحت نام شط

نامي دخترانه نيز است
PKKيـي را مخـالف   ترکيه، حزب شيوعي عراق و اتحاديه ميهني کردسـتان جبهـه  TKPبا حمايت ١١٥

به شهادت PKKها مليتان هاي بسياري روي داد که طي آنها دهجنگCUDو PKKمابين . س کردندتاسي
.به جنوب بودPKKرسيدند، هدف آنها ايجاد مانع بر سر راه ورود 
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هـا و  ها و نفـوذي در واقع، گروه» گذاريم به ماردين بروند، به حکاري بروندنمي«کردند که اين را مي
مـا بـا   . کردندافته و با حمايت دشمن کار مييگراني بودند که بسيار باطرح و سازمانجاسوس و توطئه

.ده پانزده نفرشان مشغول شديم
هـا  اي کـه در برابـر ايـن   مبارزه سياسي ـ ايـدئولوژيکي  . يي سطحي در نظر گرفتگونهنبايستي به

ـ ايجـاد تـأثير سياسـي   . باعث فداشدن جان بسـياري از رفقـا شـده اسـت    . انجام شد بسيار گسترده است
بسـياري از رفقـا بـا    . تنهـايي موضـوع يـک تـاريخ اسـت     در صفوف رهايي ملي بهPKKايدئولوژيکي 

تعـدادي  . هـا تـرک کـرده و نتوانسـتند تحمـل کننـد      بسياري. بودن خود قرباني توطئه آنها شدندصاف
ديـديم توانسـتند خـود را از آن وضـعيت     شان را بسيار مشكل ميرغم اينكه ما نجاتاندك، آن هم به

.موضوعي که تاثيرگذارتر بود دچارشدگان به اين وضعيت بود١٩٨٥هاي رسيدن سالبا. نجات دهند
" راه رهـايي "و DevYolاز طريـق  ١٩٨٥چـپ تـرک تـا سـال     . البته چپ ترک نيز در کار بـود 

گرفتنـد؛ هـم از   ها در گذشته از رهـايي خلـق کمـي جـرأت مـي     بخشيپنج. اخاللگري را تحميل کرد
در آن . شـدند کار گرفته ميهر دوي آنها در چنين وضعيتي، به. م از چپ ترکگرايي ابتدايي و هملي

PKKزيـرا واقعيـت   . گرايي ابتدايي و چپ ترک نيز با هم متحد شدندملي. ها تحت کنترل بودندزمان

از طـرف  PKKبـراي سوسياليسـم   . بخشـيد دوسـتي و هـم سوسياليسـم را بـا هـم تحقـق مـي       هم مـيهن 
يـي  گرايـي ابتـدايي شـاخه   دوستي آن نيز از طرف ملييي و براي ميهنشاخهشوونيست ترك،سوسيال

.تاثير سازندرا بيPKKدوستي خواستند هم سوسياليسم و هم ميهنتحميل گشت؛ يعني مي] آلترناتيو[
و DevYol, تکوشـين , IKPTKPبعدها خواستند که . کار گرفتندها را بسيار بهبدين ترتيب، اين

اصـطالح نماينـدگي کـرد را    به. اکنون نيز داراي روابطي هستند. را بالي سر ما کنند) ييرها(رزگاري 
بـه توافـق   IKPو TKPهمچنـين هميشـه بـا    . بودنـد TKPها همگـي مـزدوران   اين. آنها بر عهده دارند

.رسيدندمي
ـ ضـرري متوجــه سوســيال PKKمـثالً؛ بايســتي كـه ظهــور   . در تـدارك نيــروي زيـادتري بودنــد  

يعنـي  PKKـ شوونيسم توسـط  نابودي سوسيال. گرايي ابتداييطور به مليساخت؛ هميننيسم نميشوو
اين واقعـه بزرگـي   . امروز، اين ورشکستگي در نقشه تاريخي نمايان گشته است. TKPشدن ورشکست

امــا ايــن يــک . وقـوع پيوســت بــه١٩٩٠گرايـي ابتــدايي در اوايــل  همچنــين ورشکســتگي ملــي. اسـت 
هزاران روشنفکر و صدها , مانها هزاران انسانيي است که روزانه دهتصفيه. عادي نيستورشکستگي 

شـدن بـه   کردن آن و تبـديل شدن، ترکسوسياليست را دربر گرفته و سهم کردستان نيز از آن، خراب
.ويرانه است

آن تحميالت در داخل صف رهايي ملي و بيشتر در خارج از ما، همچنين بازتـاب  ١٩٨٥تا سال 
کـارگيري  در ميان ما بـا بـه  MITاجراي توطئه توسط . گرانه محسوس شددر درون ما به شکلي توطئه

شاخه خـارجي  . ـ يلدرم آغاز شداز آنجا و با پيشاهنگي شاهين. ميان آمدمستقيم نام حزب در زندان به
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اروپـا از سـال   هـاي گسـترده مـا در   کنترل شده و با مقاومت بزرگ رفقـا و تـالش  " سميرـ سحر" آن با
MITتنها تفـاوت آن در اينجـا ايـن اسـت؛ در حـالي کـه       . تاثير گشترفته بيبعد افشا و رفتهبه١٩٨٣

گرايي ابتدايي در درون مشي مليو بيش از همه، با برانگيختن خط] شاخه[طور کلي غير از ما از آن به
دنبال مـديريت يـک پراکتيـک    هاي زيادي، بهشوون تحت ناممشي سوسيالصفوف رهايي ملي و خط

.ميان آمده و خواهان ادامه آن در آنجا بودند بسيار متفاوت بودوضعيتي که در زندان اروپا به. بود
ولي براي انجام آشکار آن در اينجا . وقوع پيوستبه بعد در عرصه خاورميانه نيز به١٩٨٧از سال 

چگونه نـابود خواهـد شـد؟    . ندان انداخته شدبراي نابودي در زندان، به زPKK. خرج ندادندجرأت به
هـاي مختلـف مـزدور    تسليم شـده، خريـده شـده و از راه   , دانيد نوكران مشخص شدههمانگونه که مي

جانبـه بـر رفقـا    فکر کنم به شـکلي همـه  . دانندها را خوب مياين, قبل از هر کس رفقاي زندان. شدند
.غالب شده بودند

اگـر بگـوييم مسـير در    . ي نيز براي جلوگيري از آن خفقان بودتا حدود، مظلوممفهوم مقاومت 
تـوان  اند، پس ديگر تنها کـاري کـه مـي   راه آنچنان بدي قرار داشته و تا گلو خود در خيانت فرو رفته

.وقوع پيوست همان بودکه بهو آنچه. انجام داد، اجراي آخرين عمليات است
پيوسـته  , فشار وجـود دارد ولـي از طرفـي ديگـر    . طور قطع در برابر اين تحميل صورت گرفتبه

شـان تحقـق   داري از حـزب را بـا فـداكردن جـان    الگـوي صـاحب  . گرفتخيانت مورد هجوم قرار مي
فرهادهـا ادامـه   , دهنـد هـا ايـن را ادامـه مـي    در مرحله بعـد، کمـال و خيـري   . شوندبخشيده و موفق مي

TCيعني در ظاهر در برابر شکنجه . ر دشمن نيستولي بايستي توجه شود که مستقيماً در براب. دهندمي

شدن شرف انسانيت است ولي در جوهر خود، اگر اين انجام نشود خيانت هر چيز را تار و مار و پايمال
.خواهد کرد

. خواهند ما را به خيانت بکشانندمي. شوندور ميگام به گام بر ما حمله«اند شان نوشتههايدر نامه
».ينکه از حزب دفاع کنيم را نداريمجز اانتخابي به

مشـي و  خـط » .بياييـد انعطـاف داشـته باشـيم    «گفتنـد  در همان حال کساني وجود داشتند که مـي 
و PKKبـا نـام   : شـد در آن زمان اين تحميـل مـي  . تاکنون نيز ادامه داردPKKبرخورد منعطف ساختن

PKKکارگيري بهرو، با ميانهPKK انـد؛ از  د و خيانـت کـرده  انـ هـايي کـه تسـليم شـده    يـيPKK  انتقـام
.گرفتندمي

ما ايـن  . چگونه بنيانگذاري شد١٩٧٣اين حزب در سال «: كرداين فراخواني را منتشر مي" سمير"
را تشخيص داده و در کجا تولد يافتـه در همانجـا زمـين را بـاز کـرده و آن را بـه قعـر زمـين خـواهيم          

جـواب  PKKبا چنين جمالتـي بـه ظهـور    » .روي زمين درآوردبا نام بشريت نبايستي آن را بر. فرستاد
.داده که در باال ذكر شد
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تنها شخصـي  , در درسيم. در واقع، همه درسيم کماليست است«: گويدمي. به فکر فرو رفته است
"يلدرم"ها در دفاعيات اين» .بريمکار ميترين ترکي را ما بهخالص. که بگويد کرد هستم وجود ندارد

خواستند خود با اين نام مي. هاي جوان بر اين اساس تشکيل شده بودبعدها دفتر کماليست. د داردوجو
هـا  ايـن . PKKگوينـد  بعد مساله ملي؛ اکنون نيـز مـي  , گفتند که اول چپچنين مي. گذاري کنندرا نام

.در واقع، قابل درک است. گيري در درسيم بودندخواهان نتيجه
ايـن جنـبش   "ها تئوريسين اين سوال شده بودند كـه  طرف. يم اين استخواهم بگوچيزي که مي

مخفي و بعـدها  , طور ساختگيولي در ابتدا به" که در مقابل کماليست ظهور يافته چگونه خواهد بود؟
.آشکارا انجام دادند

را شهادت اين رفقـا . دانيد به بهاي جان رفقاي باارزشِ مبارزه تمام شددر نتيجه همانگونه که مي
خـوبي خيانـت و توطئـه را از هـم     خـوبي دانسـته شـود؛ بـه    ياد آورد؛ تاريخ مبـارزه بـه  بايستي خوب به

دهـي  مساله مهم ديدگاه دنيايي است که حامي آن است؛ نيرويي است کـه آن را جهـت  . تشخيص داد
.مهم نيست که چند شغال در اين راه تبديل به ماشه شدند. کندمي

تـرين و  احتمـاال يکـي از شـرافتمندترين، اصـيل    . را به موفقيت رسانيدندآن مقاومت ] در نهايت[
در زنـدان ترکيـه کسـاني وجـود دارنـد کـه       . مشهورترين نمادها در زندان دياربکر به حقيقت پيوسـت 

. عمليات خودسوزي نيز بدين لحاظ، عمليات بزرگي است. همچون ما به روزه مرگ خود ادامه دادند
ايـن  . دادن به ظلم در دنيا بـه موفقيـت دسـت نيافتـه اسـت     ات خودسوزيي، پايانگمانم با چنين عمليبه

بروز يافته و در برابـر دشـمن بـود کـه     PKKهايي که در درون ها جوابي است در برابر خيانتمقاومت
.خواهان حمايت از آن بود

يـادي  گيـري ز شد، خواهان نتيجـه تحميل مي٨٥و٨٤و١٩٨٣هاي پرواکاسيون داخلي که در سال
دنبـال  هـر دو بـه  IKPو PDKدر خـارج،  » .بـه حکـاري نخـواهيم فرسـتاد    «گفتند کـه  آنها نيز مي. بود

ها به آلت اينکه برخي. هدف از حمالت به منطقه لوالن، اختناق و نابودي بود. بودندPKKکردن خفه
دليـل بـود کـه    هاي درستي بودنـد، بلکـه بـه ايـن    ييPKKاين کار تبديل شدند، نه بدين سبب بود که 

. کردنـد داري مـي معتقـد نبـوده و بـراي لـونرفتن، ظـاهراً صـاحب      PKKشـان از بـاطن بـه    کاراکترهاي
بعد با سرعت بيشتري گسترش يافتـه و  به١٩٨٢هاي هاي نابودي حزب از داخل و خارج از سالتالش

گردهمـايي بـا   در١١٦کنعـان اورن . شـان مشـغول شـدند   مان، با تمام نيرويجهت عدم بازتاب تاکتيک

سپتامبر و در عين حال، ششمين رييس ١٢مجري کودتاي ١٩٨٠فرمانده ستاد کل ترکيه که در سال ١١٦
.ر سر قدرت بودب١٩٨٩جمهور ترکيه که تا 
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تواننـد جنـازه مـرا زيـر پـا      هـا مـي  ايـن «: گويـد کند که مييي را بيان ميجمله١١٧فرمانده ساري قامش
کـار  گونـه بـه  ها ايـن سـخن را ايـن   حال آنكه اين» .بگذارند ولي نخواهم گذاشت وطن را تجزيه کنند

ب کردستان به شمال کردستان توانند جنازه مرا زير پا کنند ولي نخواهيم گذاشت از جنومي«برند؛ مي
همـراه بـا مابقيـه نيـز توانسـتيم تـوام بـا مشـکالت فراوانـي، مقاومـت را           . کشتند و فراري دادند» .بروند

.اين بسيار واضح بود. گسترش دهيم
بعـد از  «: گوينـد مـي . اسـت PKKکارهايي که در زندان انجام شد چيستند؟ آن، مقاومت داخلي 

زمين را . اش خواهيم کردپيوندد، اما خفهوقوع ميبه] چنين چيزي[است که پنجاه سال براي اولين بار 
سپس اين درز، تعميـر  . ريزي خواهيم کردسر شكاف را هم بتون. شكافته و به درونش خواهيم فرستاد

.خواهد شد
تاکتيک حزب و پايبندي صحيح به ١٩٨٥با رسيدن به سال . نتيجه؛ مجادله بزرگي شکل گرفت

رحم و مراحلي بود که امحـا انـدك انـدك در    شرايط بسيار بي. ر قسمي توانست جاي بيفتدطوآن، به
.بسيار تأثيرگذار بود١٩٨٥هاي جريان بود اما باز هم تالش

گرايـان  گردهمايي دولت اوزال بـا ملـي  . با مزدوران جلسه تشكيل شدTCوزير در سطح نخست
اکنون زمان ! امان«گفت؛ ي با مسعود بارزاني بوديم كه ميما نيز در فكر انجام نشست. تر شده بودفشرده

دنبـال  مـا بـه  . ترکيه به ليبي گفته و ليبي نيز به من گفتـه اسـت  «اي داشت؛ حتي چنين جمله» .آن نيست
شما بياييـد و بـا مـا حرکـت     . بريمسر مياي تاريخي بهتثبيت وضعيت اتونومي بوده و اکنون در مرحله

واهد با آن عقل کوچکش ترکيه را فريب داده و در آن زمان ما را تحت کنترل خفکر کنم مي» .کنيد
به نظر خودش گويا اگر به اتونومي دست يابد، . يعني مانند يک ماشه به کار خواهد برد. خود درآورد

اصطالح، مسايل را تا پايان بـه شـکلي بسـيار    وجود آيد؛ بهدر ترکيه نيز ممکن است اوضاع مشابهي به
خواسـت کـه مـرا بـه آن خيانـت      اصطالح مـي کرد يا بهدر واقع، ما را امتحان مي. ل خواهد کردنرم ح

.بکشاند
البته من درک . پنج شش باري مالقات کرديم. به اينجا آمده بود١٩٨٥بارزاني در بهار و تابستان 

اصـطالح در حـالي   بـه . دادناراحتيش را بسيار خوب بروز مي» !امان ها امان«: گويدطرف ما مي. کردم
. امان حتي به يک پاسگاه هم حمله نکنيد«: گفتمي. که چنين بوده اما در پراكتيک بسيار عاقل هستند

. تدابيرشان واضح و نامحدود بود. و تدابير زيادي اخذ کردند» !يک سرباز هم کشته نشود امان ها امان
آن . بورژوازانه وجود داشتندانه و خردهباورگري بينزد ما نيز برخي عصيانIKPدر زمان پرواکاسيون 

ــد   ــش انداختن ــا را در آت ــي     . رفق ــيش م ــه پ ــرگيجي کامــل ب ــک س ــع، در درون ي ــتدر واق در . رف

در جنگ جهاني اول ارتش عثمـاني موجـب   . يکي از نواحي شهر قارس که در مرز ارمنستان قرار دارد١١٧
.هاي آن منطقه شدشدن تقريبا صدهزار سرباز خود در کوهستانکشته
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انصـافانه، آلـت ايـن پرواکاسـيون     خوبي روشن شده و بسيار بيشان اين موضوعات بههايخودانتقادي
بـدين  . طـور سيسـتماتيکي انجـام داديـم    ها بـه اين کار را بعد. ها را مورد حمله قرار داديمما اين. شدند

مباحث و تحليالت کنگره، تا حدودي نيـز روشـن سـاختند كـه خطـر      . ترتيب، از آنها دوري گزيديم
چـرا  . بوده است] حزب[بزرگي در ميان بوده و اينكه در صدد گرفتن نتيجه از راه بازتاب آن به داخل 

پذير هاي تسليمود در صفوف رهايي ملي، منشكه در صورت تصفيه اخاللگري بروني، مزدوري موج
بنا به لزوم منـافع  [گرايي ساختگي و در برابر آن، در صورتي كه ما استقالل خود را حفظ كنيم، و ملي

سـوي نيسـتي   دهـي ايـن كـار بـه    همين دليل، علل سوقبه. نمايدنيرو كسب و پيشرفت ميPKK، ]طبقه
. طبقاتي استبسيار و قابل درك است، قبل از هر چيز،

بـود کـه   PKKمشـي طبقـاتي   خـط . گوييم که همه آنها مستقيماً با دشمن رابطه داشـتند يعني نمي
دهيم مشي که ما رهبري آن را انجام ميهاي خطتر آنكه ويژگيصحيح. گشتموجب کسب نيرو مي

وازي انجـام  بـورژ و هر نـوع سـاختار خـرده   YNKو PDKاي که ما در برابر يعني مبارزه.واضح است
راحتي سرخم کند؛ بهPKKدانست که ممکن نيست هر کسي مي١٩٨٥در سال . دهيم آشکار استمي

آگوسـت در  ١٥آنها در سـه مـاه بعـد از گـام     . پذير نيستنه از لحاظ ايدئولوژيکي و نه سياسي امکان
امـا بـه واقعيـت    . شـد منتظر بودند که چه زماني و تا چه حـد تصـفيه خـواهيم    . مان بودندانتظار نابودي

.نپيوست
آن را بسـيار تنـگ و   IKPو PDKشود مخصوصـا  گفته ميCUDيي را که بدان فکر کنم واقعه

همـراه بـا   . ماهيت اين رويـداد، بسـتن کامـل جنـوب بـر روي مـا بـود       . کردندسيستماتيک ارزيابي مي
اگـر  . مستعد وجود داشتندنزد ما نيز بعضي اعضاي . در حال انجام آن بودندTCمزدوري منسجم براي 

مـا جنـوب را بـه    «. گفتند کـه تاکتيـک ايـن اسـت    ها اين موضوع را با صميمت اعتراف نکنند، مياين
باز هم کساني که الزم بود در آن زمان جنگ را در سطح عالي اداره کنند » .ويتنام تبديل خواهيم کرد

آوردنـد کـه   عين ايـن جملـه را بـر زبـان مـي     شانهايمان در نامهاين رفقاي. آوردنداين را بر زبان مي
بعد با تکيه بر اينجا مقاومت . خواهيم جنگيد؛ جنوب را نيز به ويتنام تبديل خواهيم کردPDKهمراه با 

شما . در موقعيتي بسيار حياتي قرار داريم"ما نيز گفتم که . را در شمال کردستان، گسترش خواهيم داد
ها به حدي ناآگـاه بودنـد کـه    اين." ردستان را به ويتنام تبديل کنيدتوانيد جنوب کنميPDKهمراه با 

ــا امپرياليســم و اســتعمار را نمــيPDKرابطــه ميــان  فکــر کــنم تــا حــدودي هــم آپلوتيــک  . دانســتندب
. در نتيجه ما آنها را با هزار مشقت نجات داديم. زدندبنا به دريافت خود حرف مي. بودند) غيرسياسي(

کار گرفته و آن را به پشت جبهه تبديل خواهي کـرد؛ از طرفـي ديگـر بـا     را بهPDKتو "عجيب است 
PDKجنگ ويتنام را انجام خواهي داد"!

گرايـي  ملـي . يابـد ها شديد بوده و بـه داخـل هـم انعکـاس مـي     منظورم اين است که مبارزه با اين
بـورژوا کـه   ـ خـرده ودالهـاي فئـ  هـا بـود، همچنـين بازمانـده    بـازي گـرفتن ايـن   ابتدايي که خواهـان بـه  
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کـار  PKK«: دنبـال آن بودنـد کـه مسـاله را بـدين نقطـه برسـانند       خواستند کمي سـر بلنـد کننـد بـه    مي
، KUKهـاي  کـار گـروه  ١٩٨٥هـاي  واقعاً هـم بـا رسـيدن بـه سـال     » .هاي ديگر را به پايان رساندگروه

ايـن را  ) آگوسـت ١٥(عيت گام زيرا وض. به پايان رسيده بودDDKDها، پِشَنگ، بخشيتکوشين، پنج
رغم آنکه تا نزد ما يعني به. ماندندنتيجه ميکرد، هم بياخذ ميPDK تدابيري را كه . کردمشخص مي

مشهود است که ما در آن زمـان  . تا مراتب باال بازتاب يافت، اما آشکار شد که سر فرو نخواهيم آورد
ايـن احـزاب يـا خـود را منحـل خواهنـد کـرد يـا         ": درباره حزب کمونيست اين بيانيه را صادر نموديم

PDKدر مـورد  ." دوستي ندارنـد بودن و ميهنيي با کمونيستها هيچ رابطهاين. شکست خواهند خورد

همچـون  ١٩٨٥اين سخنان را نيز رفيق شهيد سعدون تنظيم نمود که در سـال  . نيز تحليلي وجود داشت
آگوسـت آغـاز   ١٥ها گام رغم همه اينتأثير شده، بهها کمي بيخالصه اين. بروشوري به چاپ رسيد

در درون . يي بسيار حساس در حال حرکت بودندولي همچنان کارها در نقطه. رفتپيش ميشده و به
PKKهاي تأثيرگذار بورژوا از اين گام بسيار ناراحت بوده و انگار بعضي مکانيي فئودال و خرده، عده

. که آشکارا حرف زده و حتي دسـت بـه تشـکيل گروهـک نيـز زدنـد      بعدها هم . رودشان مياز دست
کردن ما در اينجا سمبليک است؛ مديريت جنبش در ميدان، کار بسـيار مهمـي   نظر آنها خدمتگويا به

بـه  . بعضي روشنفکران وجود دارنـد . اي که بتوانيم آسان خواهيم کردبه اندازه«: گفتنديعني مي. نيست
مـابقي روسـتايي، فقيـر، بيچـاره و     . کار خواهيم گرفـت ها را بهاينPKKر درون يي که بتوانيم داندازه

اين اشخاص در حالي » .گري را ايجاد خواهيم کردبر سر آنها نيز تحکم و سلطان. ناآگاه خواهند ماند
.چنيني مشغول بودندتوانستند آشپز هم شوند به توطئهکه نمي

. گـري اسـت  است، حتي نه راهزني بلکه غارت) هزنيرا(اشقياگري " کور جمال"مثال پراکتيک 
ها هـر بـار رفتـه، مـال     اما اين. شان معنادار استايستند؛ بزرگيها ميراهزنان اندكي هم در برابر ناحقي

، ١١٨هر روز به بستن راه مـديات . ها را بعدها شنيديماين. ريزندمردم را چپاول کرده و به جيب خود مي
و به چنين گذراني عادت کرده بودند؛ زماني که چنـين فرصـتي تـاريخي بـه     هاي بيچارهچپاول انسان

.دستش آمد، با برقراري ارتباط با مزدوران محلي، در تالش براي نابودي جنبش بود
به وضعيت همه آنها و در . او را به اينجا فرا خواندم. وضعيت بدين منوال بود٨٥تا ١٩٨٢از سال 

فکر کنم اسلحه و . هاي زيادي فرستاديمدر آن زمان اسلحه. گي شدراس، تمام کادرهاي حزب رسيد
شمار زيادي ! ها را چه کرددانيم که تمام ايننمي. هايي که فرستاديم به پنج الي ده برابر رسيدنارنجک

دو سـه  . کـرد هـا گـذران مـي   اما او، بر روي اين. کردنددوستان ارزشمندي کار ميميهن. اسلحه بودند
گريي ادامه داده و با چپاول و اسـتثمار  گري زندگي کرده، طبق خود زندگي را با چپاولاولسال با چپ

PKKدادند مثل کـار يکـي   ها انجام ميکاري را که اين. يکي دو نوکر هم داشت. در پي ادامه آن بود

هاهاي باستاني آشوري و سوريانييکي از نواحي شهر ماردين و از مکان١١٨
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شت، دااگر يکي دو زن هم وجود مي. هاي زندگي هوسرانانه بوددو شاگرد اوستا و مهياكردن فرصت
شد؛ فطرتانه ميبردند؛ غيرمشروع يعني پستشد که از آن لذت زيادي ميتبديل به بهترين گذراني مي

.ها امکان عرضه نمايدبعد هم حزب کار کند و به اين. هاستجوي فئودالبه تمامي منش تحکم
اي انـد کـه اوضـاع متفـاوت اسـت، طـرف بـر       بعدها با آمدن به اينجا و ديدن اوضاع متوجه شده

براي آنکه رهبر حزب از واقعيت شخصيتم آگاه نشـود، بـا تمـام    «لوندادن خود اين را گفته است که؛ 
در اينجا مواضع خـوبي نشـان   . طور بودواقعاً هم اين» .نيرويم، پوزيسيون غيرعادي خوبي را اخذ کردم

ند که بـر سـر کادرهـا    دانبعضي از رفقا مي» .موفق شدم«: وقت گفته بودآن. داده و به سوي ايران رفت
کاريي نمانده بود که انجام در راه زندگي پست خود، هيچ گنده. بار آورده بودتخريبات وحشتناکي به

اولـين بـار   . چيز مهـم اينجاسـت  «گويد؛ در آنجا يکي دو نفر ديگر مثل خود را ديده و مي. نداده باشد
صد . کار نگيريم، کارمان تمام استبهاگر . کار گرفتيمکنيم؛ خيلي بهاست شانس قدرت را کسب مي

اکنون که بيشـتر فکـر   . گونه استيعني سخنانش بدين» .يابيمسال ديگر هم به چنين فرصتي دست نمي
ها چنـين چيزهـايي   زيرا در درون حزب بعضي. شويم که اين جمالت معنادار استکنيم متوجه ميمي

شـکل سـرعت جنگـي    ايـن چيسـت؟ بـدين   . فرستدبرخي رفقا را به مرگ مي. آورندرا بر سر زبان مي
PKKفرستد که هيچ شانس موفقيتي در آن وجـود نـدارد  هايي ميآنها را به عمليات. بردرا از بين مي .

کننـد بـا نـام    هنگامي که فرار مي. راه ديگري ندارند. يا فرار خواهند کرد يا خواهند مرد] کهطوريبه[
. اسـت PKKشـود در حقيقـت   شوند کسي که تصـفيه مـي  ميشوند؛ هنگامي که کشتهخائن کشته مي

در واقـع، تحلـيالت نتـايج    . گيرنـد كـار مـي  هاي کورکورانه اين همه رفقا را بهها همراه با تاکتيکاين
نهايت مشـکوک و بـه   اي بسيار آگاهانه اعضا را رنجيده، بيشيوهکامالً به. دهندکنگره را انعکاس نمي

کسي که به ديگري شک و شبهه . چون جاسوس در تعقيب همديگر باشندآورد که هموضعيتي درمي
دسـت  انگار کنتـرل و قـدرت را بـه   . راستالبته گروه هم همانگونه که گفتيم روبه. ماندنکند باقي نمي

فطرتـي بـدان   انـد و بـا پسـت   چيزي که کسـب کـرده  . کنندهاي ديگر هم مدارا ميبا بيچاره. اندآورده
هنگامي که چنين افراد هوسـراني را پيـدا کردنـد    . استPKKزي به اسلحه و هر چيز يابالند، دستمي

.چيزي که ترويج يافته اين است. کشانندنيز با ارايه يک زندگي هوسرانانه آنها را به خيانت مي
تهديـدي بـه شـکل    . ريزي توطئه زدنـد مان دست به طرحآشکارانه در برابر مبارزه١٩٨٣در سال 

توانسـتيم بـه چنـين    . آن را نيـز خنثـي نمـوديم   . بود" توانيد حرکت کنيدنميست برداريد،برگرديد، د"
داري صـاحب PKKنبايسـتي از  "کـرد کـه   دشمن در زندان تحميل مي. يي دست يابيمحرکت پيشرفته

١٢ديگـر بـا کودتـاي    PKK«: گرفـت در داخل و خارج به موازات هم، تحميالتي صورت مي." کنيد
که در حالي» .بايستي زمين باز شده و به درون آن برويد. وم شده است، باقي نخواهد ماندسپتامبر محک

.اين يک توطئه بود
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آن توطئه . کردند ولي بعدها علناً دست به کار شدندکار ميPKKها با ماسک چينبعضي توطئه
هم توطئه تحميل در خارج١٩٨٣در سال . هاي بعد از آنچگونه خنثي شد؟ آري، با مشاهده پيشرفت

اگـر  . ميان آمدنـد دانيد بههايي که ميبعد از آن پيشرفت. به آن هجوم کرده و نابودش ساختيم. شدمي
گران سپري شده خوبي فهميده شود؛ هميشه تاريخ با مبارزه، توطئه و توطئهبهPKKبدين لحاظ تاريخ 

توانسـت مـزدوران   اين موضوع ميدشمن در . گرفتو کردگرايي انجام ميPKKاين زير نقاب . است
بعـدها تـا حـدودي درون    . گرفتکار ميدر گذشته بيشتر در خارج از حزب به. را به حرکت درآورد

.دهدهمراه با تشويق و تدارک امکانات اين کار را انجام مي. گيردکار ميحزب را به
، توطئـه  "يحيـدر آوجـ  "رسـاندن رفيـق   شـهادت در هنگـام بـه  . مشـهود اسـت  PDKگـري  توطئه

حميـد يـک   . ، تحميـل گشـت  "توانيد در جنوب حرکت کنيد؛ در حکاري عمليات انجـام دهيـد  نمي"
او بسيار پايبند حزب بوده و به همين خـاطر، او را مـورد هـدف قـرار     . نماينده ارزشمند و خوب ما بود

و توطئه PDKر برابر با انجام آمادگي د. با تدوين تدارکاتي به اين توطئه نيز جواب خواهيم داد. دادند
. جاآوري مقتضياتش جـواب داديـم  دادن روي آن به تمام دنيا و بهگرايي ابتدايي و رفته رفته نشانملي

بعـدها تهاجمـات ديگـري صـورت     . هدف، درآوردن ما به وضعيتي بود که نتوانيم در جنوب بجنگيم
.باز هم مصرانه بعضي مواضع را بر ما تحميل کردند. گرفتند

شدن گستردگي و عمق مبـارزه ملـي   ييها انجام داديم راه را بر ريشهيي که در برابر توطئهمبارزه
گري بسيار طور کلي، توطئهبه. گرانه در داخل بسيار رشد يافتندهاي تصفيهبعدها تالش. هموار ساخت

هـا  بعضي. گشتموضع نيز آشکار . ميان آمدندها به تمامي بهاين١٩٨٦در سال . يي تحميل شدموذيانه
.ها هم فرار کردندمجازات شده و بعضي

دومـين  ١٩٨٥دانيـد سـال   تاريخي که آنها خواهان خلق آن بودند چـه بـود؟ همانگونـه کـه مـي     
بعـد  از ايـن بـه  "چيزي که اين موضع و برخوردها خواهـان انجـام آن بودنـد ايـن بـود کـه       . سپتامبر بود

١٩٨٦در سـال  . ينجا آمـده و دچـار فرسـودگي شـده بودنـد     ها نيز به ابعضي." توانيد حرکت کنيدنمي
يافتن ديگر راه رهايي از اين وضعيت، تحميل و حيات. رغم هر چيزي، کاري که الزم بود انجام شدبه

. آوردندتري روي ميشد؛ به اوضاع خطرناکدر واقع، اين از صورت بعضي اشخاص خوانده مي. بود
هـا بـاز هـم    بعضـي . خواستند که باز هم به توطئـه روي آورنـد  يآمد مشان ميدستاگر فرصت هم به

اگر ايـن وضـعيت   . ها مجبور به خودکشي شدندپيش رفت که بعضيگمانم، تا جايي بهبه. انجام دادند
الزم است در مورد شخصـي  . گر در آن زمان مسوول کمپ بودبه تمامي روشن نشده باشد هم، توطئه

وضعيتش زيـاد واضـح   . نواقصي داشت. گرتوطئه] همان[تأمل کنيم؛ آري گوييم مي" عبداهللا" که بدان
اي که در او وجود داشـت،  العاده از خودحقيربينيبا سوءاستفاده فوق. شايد هم داراي ضعف بود. نبود

طبق وضعيت بعضي رفقا که آنهـا را در مـيهن بـدان    . او را به خودکشي سوق دادند؛ به اعدام کشاندند
.دچار ساختند
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ياد دارم در آن زمان، شخصي وجود داشت با موضـع و رفتـاري بـارز؛ مثـل آنکـه از زيـر بـار        به
کنيـد؟ بـا کسـي کـه بيشـترين اعتمـاد را       ها چه کار مـي با اين» .مردم«: سنگيني نجات يافته باشد گفت

ن آري، واقعاً هـم در آن زمـا  . داشتيد کاري کرديد که تا سر حد خودکشي، از خود ضعف نشان دهد
کـرديم،  منتظره جلوگيري مـي بايستي از اين وقايع غيرهمي. کرديي بود که قلب انسان را سياه ميواقعه

هر چقدر هم که شخصيتي شفاف و ضعيف نباشد اما کسـي نبـود کـه    . شدواقعاً هم بايستي چنين نمي
هـاي  گيجيبعـد از آن، سـر  . بدان وضعيت مبتال شود ولي با مواضع جاري، موجب اين وضعيت شدند

.بودن، دورويي و فريبکاري را گسترش دادندمتفاوتي ايجاد کردند؛ مغلق
در نتيجـه ايـن   . ها را مورد انتقاد شديد قـرار داد کنگره سوم اگر از لحاظي آغازي هم باشد، اين

دانيد يک حمله محدود پراتيک، هم به اثبات رسـاند  همانگونه که مي. ها شکست خوردندهجوم، اين
. بعضـي از آنهـا فـرار کردنـد    . هاي مهمي هموار سـازد تواند راه را بر روي پيشرفتره سوم ميکه کنگ

خودشـان را بـه   . شـان اصـرار ورزيدنـد   برخـي نيـز در اشـتباهات   . برخي هم به دشمني علني پرداختنـد 
ک ي"ها همانگونه که بيان کردم ما در پي پاسخ به سوال در اين سال. وضعيت دشواري گرفتار ساختند
١٩٨٣در اوايـل سـال   . مشي بوديمتر، به خطبا بعدي تاريخي. بوديم" مليتان انقالبي بايد چگونه باشد؟

چنـين  . هايي، انتقاداتي نيز وجود داشتندهمراه با نگراني. يک گردهمايي گسترده مرکز را برپا ساختيم
چـرا الزم  "، "قيت تبديل کنـيم؟ را به موف١٩٨٤طور قطع سال چرا بايستي به: "تحليالتي را انجام داديم

کارگيري امکانات و با آوردن آب از هزار دره، با به"، "صورت سال عمليات درآوريم؟است آن را به
هر چند همانند چيزي که در سـر داشـتيم عملـي نشـد، امـا      ". گيري الزم، پس منتظر چه هستيمتصميم

بـا  . تـر اسـت  اما مرحلـه بعـد از آن مهـم   . آگوست، گامي روبه جلوست١٥دانيد گام همانگونه که مي
سـاعت هـم   ٤٨اگـر در  «: گفـت نيز جهت تداوم اين گام کـه دشـمن مـي   ١٩٨٤رسيدن به اواخر سال 

ساعت ما را ٢٤اگر در . واقعاً هم با دل و جان کار کرديم« ساعت نابودش خواهيم کرد٧٢نباشد، در 
ولـي آن را هـم پشـت سـر     " بود خواهنـد کـرد؟  آيا فردا نـا "نابود نکردند اين نگراني وجود داشت که 

دانيد، قبـل  همانگونه که بسيار خوب مي. رسيديم١٩٨٥با گفتن روز سوم و چهارم به اوايل . گذاشتيم
جاي ١١٩صبري اُکدر گروهي که . درپي به وقوع پيوستندهاي پيبدشانسي١٩٨٥از رسيدن به اوايل 

از رفقا شـده و نـيم ديگـر زخمـي بـه دسـت دشـمن        ميان آمده، موجب شهادت نيمي داشت، توطئه به
تـوانيم در سـال   چگونه مـي "در مورد اينکه . ما همچنان در خاورميانه بوديم و عگيد نزد ما بود. افتادند
از . فعاليتي بود که در طول ماه دسامبر انجام داديم. بحث فراواني را صورت داديم" موفق شويم١٩٨٥

هاي ساسون رسيد، واقعاً هم چگونگي اتمام زمستان برهاي شهادتهنگامي که خ. آمدوطن اخبار مي
در آن زمـان دشـمن قـانون    . مان همگي يـک معمـا بودنـد   همچنين ماندن و نماندن٨٥و ورود به سال 

.سر برده بهيست سال را در زندان ترکير و بيدستگ١٩٨٥ه در سال کPKKاز اعضاي يکينام ١١٩
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. بـرد سـر مـي  رهبري پراكتيک، در کمبود شديد تـاکتيکي بـه  . را تدوين کرده بود١٢٠جاش و پشيماني
.شدند ولي چندان متوجه گريال نبودندچپ رانده ميتجربه به راست و هاي کمگروه

همچنانکه يک سال بزرگ عمليـاتي اسـت، سـال شکسـت نيـز      ١٩٨٥دانيد سال همانگونه که مي
از . گرفت، نزديـک سيصـد نفـر وجـود داشـت     اگر واقعاً يک گريالگري خوب صورت مي. باشدمي

پا خاسته بود؛ از درسيم بار ديگر بهخلق ميهن يک. طرف ديگر، خواسته مشارکت بزرگي در ميان بود
ولـي متأسـفانه رهبـري تـاکتيکي هماننـد      . جنوب هم بسيار مساعد بـود . تا بينگول، از دياربکر تا بوتان

کفايتي محسوسي از خود نشـان داده و بـه حاشـيه مسـايل     ـ سيورک دوباره بيآزمون مقاومت حيلوان
چرا ايـن همـه برخـورد راسـت و     : "انديشيدم كهموارد ميياد دارم، درباره اينهنوز هم به. چسبيده بود

چـرا ملزومـات آن را   "نوشته شده اسـت،  ] در همين ارتباط[که کتاب، نقش خشونت ـ" گرايانه؟واپس
البتـه مـن همچـون امـروز در     " کنـد؟ چرا با واقعيت گريال صحيح برخورد نمـي "و " آورد؟جاي نميبه

زيـرا صـحيح   . ها انجام خواهنـد داد گفتم اين کارها را مليتانمي. مورد واقعيت گريال فکر نکرده بودم
بـه  . انديشـيدم من بـه آداب جنـبش مـي   . نبود که وظايف يک مليتان عادي را براي خود مبنا قرار دهم

روابط خارجي حزب و تـأمين احتياجـات اصـلي لجسـتيکي، همچنـين امـر اساسـي آمـوزش کادرهـا          
همـه  گرايانه خـود، آن مان مصرانه با آن برخوردهاي راستهاي اصليپرداختم ولي متأسفانه مليتانمي

همانگونـه کـه   ١٩٨٥امکانات بسيار وسيع را در عرصه پراکتيک، بـه هـدر داده و بـا رسـيدن بـه سـال       
.دانيد کم مانده بود که جنبش با شکست مواجه شودمي

ي را بدين شکل انجام داديم که در آن تحليل. از طرفي ديگر، تعليمات ماه نوامبر را صادر کرديم
مشـي  دهي به شهادت بوده اما پايبندي به خطگري و سوقمعناي تصفيهمشي بههر نوع خروج از خط"

خواهنـد در ايـن کـار پيشـرفتي     هـا نمـي  مشاهده نموديم کـه ايـن  ." يابي به پيروزي استمعناي دستبه
نـود درصـد   ] بـدين ترتيـب  [ارد و بسـت و تخريبـات وجـود د   وجـود آيـد، در عرصـه مرکـزي، بـن     به

مانند تمامي بهها و جنگجويان هم بهمليتان. دليل فقدان رهبري بودالبته به. شوندمان شهيد ميگريالهاي
اصال داراي برخورد صحيحي با نياز لجستيکي نيسـتند؛ شـب در روسـتا و روز    . عصيانگر دهاتي بودند

.شوندراحتي شکار ميو جاسوسان دشمن هم بهبا واردکارشدن جاش. ماننددر کنار روستا مي
واقعاً هم ده درصد از اين رفقا که . مان را در اين سال از دست داديمما بسياري از رفقاي باارزش

هـا و  برخـي از آنهـا واقعـاً هـم مليتـان     . در آن دو سه سال با سختي آموزش داده بوديم، بـاقي نماندنـد  
کنند ولي متأسفانه خوبي استفاده ميها بهکردم از کوهستانيگمان م. بودندPKKجنگجويان جوهري 

هـا نيـز مـانع از    هنگامي که اشتباهات سنگين آنها و نواقص رهبري تاکتيکي يکي گشتند، اين شهادت

نيز دست PKKبعد صادر و موجب شدند محافظان روستا در مخالفت با به١٩٨٦قوانيني که در سال ١٢٠
.شروع شده و تا به امروز ادامه دارد٨٧هاي روستا از سال و جاشPKKلذا جنگ مابين . به اسلحه شوند
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به هيچ وجـه فرمانـده و جنگجـوي واقعـي     . آن شد که گريال به شکلي که انتظار داشتيم پيشرفت کند
خوردنـد؛ در آمـد نيـز در يـک خانـه      راحتـي ضـربه مـي   درسـيم، بـه  ] رفقاي[به ياد دارم . ظاهر نگشت

در اطـراف روسـتاهاي مشـکوک بوتـان     . شـوند خوابند و صبح در درون غفلت به دشمن تسليم ميمي
گرايي ابتدايي اسـت بـه هـيچ    رو مليرهبري تاکتيکي که به دنباله. شوندسر هم شهيد ميها پشتگروه

.ها را فراخوانيماما ما مداخله کرده و در طول زمستان خواستيم بعضي.خواهد جدا شودوجه نمي
تـوانيم جنـبش   آيا مي"در واقع دوباره براي ما با اين پرسش سنگين گذشت که ٨٦ ١٩٨٥زمستان 

. هـا را فـرا بخـوانيم   و تـالش كـرديم بعضـي   " يك كنگره برگزار كنـيم "گفتيم كه " را بازسازي كنيم؟
او نيـز  . دانيـد عگيـد گروهـي داشـت    همانگونه كـه مـي  . را به آنها مشغول شديمآمدند و تمام زمستان

ها ها بعضي عملياتبر عليه جاش. تمام زمستان در داخل ميهن، در بوتان مانده بود. كردخوب كار مي
ولي مهم نيست كه آيا توطئه در ميان بود، يا اينكه حتي ممكن است در زمان درگيري . انجام داده بود

اعضـاي پيشـرويي كـه نـزد مـا      . مارس شـهيد شـد  ٢٨عگيد در ] مهم آن بود كه[انجام شده باشد، هم 
تاثيركردن هـم بـوده و از   همه در حال تالش براي بي. بردندسر ميآمدند نيز در سردرگمي شديدي به

تند خواسـ شدن نيروهـاي موجـود مـي   تقريبا با تصفيه. بار ديگر برخاسته بودچيني يكطرفي هم توطئه
يـي  هاي گستردهالبته براي كنگره سوم فعاليت. صدا درآورندسپتامبر را به١٢بار ديگر زنگ خطر يك

. گران با خونسردي برخـورد كـرديم  تمام سال با آمدن بهار و مخصوصا با وضعيت توطئه. انجام داديم
راي اولـين بـار، آن   ب. شان را مورد بررسي قرار دادمتکوضعيت تک. شان قرار نگرفتيممورد تحريك

شـكلي كـه   نگري شخص و يا بهدريافتيم كه سطحي. شيوه عميق روي آورديمزمان به روش تحليل به
شود كافي نبوده و آشكار شد كه بايستي از لحاظ خانوادگي، اجتمـاعي و تـاريخي واکـاوي    ديده مي

كفايت و ساختگي بـا  بيعلت شخصيت دليل حمالت دشمن بلكه بهمان نه بهو ديديم كه مبارزه. شود
كفايت گذار صـورت نگيـرد، ايـن    تا زماني كه از شخصيت بي"گفتيم كه . رو شده استشكست روبه

لحاظي، ديدن نقـص  اين به. از اين حيث، به اسلحه تحليل روي آورديم." مبارزه پيشرفت نخواهد كرد
تحلـيالت بسـيار گسـترده قبـل و     اين . يي آنهاي ريشهحلآوري به راهدر تاكتيك نيز بود؛ يعني روي

هـاي مداخلـه در   گـروه ١٩٨٦قبل از پايان . همچنين تفكرات دوره آموزش هم بود. بعد از كنگره بود
كنگره ] نتايج[ها تالش كرديم كه از شرق و از راه ايران با انجام بعضي مداخله. ميهن را حاضر نموديم

.را نيز به آنجا انتقال دهيم
هـر  . شـد اسيون وجود داشته و كارها به هيچ وجه صحيح در نظـر گرفتـه نمـي   در آنجا نيز پرواك

در واقـع، همـراه بـا پرواكاسـيون در اينجـا بـه       . آمـد فرستاديم، پرواكاتور از آب درميكسي را كه مي
كـردن تحلـيالت كنگـره در سـال     در حالي كه ما در تالش عملي. اندـ واكنش وارد شدهمرحله كنش

بـراي اولـين بـار در آكـادمي     ٨٧زمسـتان  . تاثيرسـازي آن بودنـد  م، آنها در پي بيدر وطن بودي١٩٨٧
فرمانـده  "اين را مورد تحليل قرار داديم که . وجود داشت" يكم ژانويه"فكر كنم در تعليمات . گذشت
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جانبه فرمانـده، قابليـت و تعيـين    يعني ديگر كار تا سطح ارزيابي همه". كيست؟ خصوصياتش چيست؟
.ه پيش رفتوظايفش ب
بدين لحاظ، به مشكالت تاكتيكي خود رسيدگي كـرده و مخصوصـا بـراي آفريـدن     ١٩٨٧سال 

هاي پرشماري با آمدن بهار، دوباره گروه. مليتان و فرمانده، سالي بود كه حساسيت بسياري نشان دادم
ر هـم در كـار   گـ هر چند که برخي تيپ توطئـه . وقوع پيوستندهاي ماردين بهعمليات. را راهي نموديم

بودند، اما يك مرحله عملياتي بود و هر چند همچون خواسته ما از آب درنيامد ولي آن را به صورت 
همچون واکنشي در برابر اين مهـم شـکل   " وضعيت اضطراري"مديريت . يك سال هجومي درآورديم

. تبديل نموديمرا به سالي موفق در امر مقاومت١٩٨٧طور خالصه از لحاظ ايستادگي، سال به. گرفت
ـ  ـ  كه گفتيم بهترين جوابي است كه ميمجددا واحدهاي گريال را به ميهن  توان براي يادبود عگيد دادـ

هـاي آموزشـي بسـيار    دوره. به ماردين، درسيم، جنوب شرق، و خالصه به هر جـايي گـروه فرسـتاديم   
١٩٨٧ها را در سـال  موفقيتنتيجه اينکه بعضي . ها تداوم داشتعميقي تدارک ديده و بدون وقفه اين

.دست آورديمبه
و قبل از آن تحت شرايط سختي، حدود سيصد گريال را ١٩٨٤اگر خالصه كنيم در اواسط سال 

تـوانيم  چگونه مي"يك رفيق نيامد و نگفت كه . با تالشي باورنكردني آماده كرده و به ميهن فرستاديم
" تـوانيم در كوهسـتان مسـتقر شـويم؟    چگونـه مـي  "نپرسـيد کـه   " از اين، يك ارتش گرياليي بسازيم؟

اگـر بـا   . روز را در روستا و خانه به دنبال غذا باش، مثل پرنـده مهـاجر غـذا پيـدا كـن     جاي اينكه نيمبه
توانـد بـيش از ايـن نيروآفـرين     افق، فداكاري و جسارتش نمـي ] اما. [رو ماندي به كوه بروسختي روبه

هـا  در حـالي كـه شـوان   . متوجـه نيسـت  . گيرديي ابتدايي قرار ميگرادر جنوب، تحت تاثير ملي. باشد
صـورت گـريال درآينـد، از طـرف     در فکر اين بودند که چگونـه بـه  ) سعيد قرمزي توپراق و رفقايش(

PDKزيـرا  . آمـد تـري از ايـن نمـي   در جنوب بر سر افراد ما نيز چيز متفاوت. به جان هم انداخته شدند
وادار بـه  . كسي را كه در كوهستان است به گريال تبديل كـن ! مانع آن شو. وارد آن مرحله شده بودند

در اين باره خيلي به فکـر فـرو   . به خود گفتم كه بعد از برداشتن گام چه خواهد شد. گام برداشتن كن
.رفتم

دست کم اين فكـر حـاکم   . رفته تجارب زيادي کسب کرديمولي رفته. شرايط بسيار سختي بود
. به اعضـا اعتمـاد داشـتم   ". خود را با اين كار سازگار كنم، نبايستي از آن دست بردارمبايستي "بود که 
انجـام خواهنـد داد، خواهنـد    "اين كار با گفتن . بين باشمتدريج الزم بود که سواي اعتماد، واقعولي به

آگوسـت را سـپري نمـوديم، رفقـا دسـت بـه شـمارش        ١٥در حالي كه سـال اول گـام   . شدنمي" كرد
اي وجود داشت كه هر نيروي بسيار كمي مانده بود و نظم چنان سنتي. هاي اتمام كار كرده بودندروز

همچنين نقشه حمله اول را نيز تنظيم ننموده و از فرصـت اسـتفاده   . لحظه ممكن بود با هم درگير شوند
نشـان  هايي صورت گرفتـه و جسـارتي هـم    هر چقدر هم از سوي رهبري پراتيكي تالش. نكرده بودند
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گويم فالن شـخص مجـرم اسـت ولـي     نمي. علت نبود مهارت الزم، نافرجام ماندداده شده باشد، اما به
کردم، رها مي] به حال خود[اگر . كلي در وضعيتي نبودند كه بتوانند خود را از شكست نجات دهندبه

طـور كـه گفـتم نـزد مـا      البتـه همـان  . ايستاداين كار از حرکت باز مي٨٦يا اوايل ١٩٨٥در اواخر سال 
هـا نيـز روز بـه روز و سـاعت بـه      شد و اينكم نمي] تعدادشان[گاه گراني وجود داشتند كه هيچتوطئه

.ساعت منتظر تجزيه جنبش بودند
شان، گروهي كـه  بعد از شهادت. خواهان پيشبرد هر چه بهتر بعضي مسايل بودرفيق شهيد عگيد

در چنـين شـرايطي، لـزوم سـرزدن بـه      . رو شـد ر فروپاشي روبهفرماندهي آنها را بر عهده داشت با خط
اي ببخشيم تنظـيم  توانستيم سامان دوبارهنيروهايي را كه مي. تري را احساس نموديمتداركات گسترده

ها براي كفايتيدليل اين بيبه. شروع به پرسيدن سواالتي كرديم. و فضاي كنگره سوم را ايجاد نموديم
٨٣و١٩٨٢در سـال  . ساز را احساس كرديمهاي مشكلقاد داخلي و انتقاد از شخصيتاولين بار لزوم انت

. يـابي و راه حـزب را مشـخص سـاختيم    هاي كلي مانند مشـكالت جوانـان، چـاره   مشيبيشتر خط٨٤و
تا آن زمان . ها براي شناساندن آنچه كه به ما تعلق داشت کافي نبودداراي بياناتي كلي بوديم، ولي اين

، "ها بهتـرين را انجـام خواهنـد داد   بهترين"پنداشتيم مي. كرديممان انتقاد وارد نمييك از رفقايبه هيچ
. ها، چندان به پيش نخواهـد رفـت  بعد از آن نشان داد كه اين كار با اين انسان] اوضاع[ولي اين گام و 

بـدون  . توضيح دادتوان تنها با جاسوسي و پرواكاتوريدر شخصيت كرد ابعادي وجود دارند كه نمي
مراحـل بحـث   . پيش نخواهند رفـت ها و عدم ايجاد پيشرفت در آنها اين كارها بهتحليل اين شخصيت

ايـم،  ترين وظايف را محول نمـوده آشکار گشت كساني كه به آنها مهم. از اين لحاظ مثبت بود١٩٨٦
هـا جنـگ   كفايتيتباهات و بيبا اين اش. در وضعيتي نبودند که آن وظايف را تحمل و بر عهده بگيرند

بـه  . بر اين اساس، تصميم گرفتيم شمار زيادي را به آموزش فرا خوانيم. تنها بدين سطح قابل اجرا بود
سپتامبر دست ١٢با برقراري جو تداركات براي ١٩٨٥در سال . حدود دويست الي سيصد نفر رسانديم

.کار شديمبه
حمله جديد، فرمانده ستاد کل تركيه چيـز زيـادي   و فكر كنم در خصوص آغاز ١٩٨٧در اوايل 

در حالي كه ما نيز خود را به اندازه كـافي نشـناخته   . الزم است اين را فراموش نكرد. درك نكرده بود
گوينـد كـه   مـي . بيني کند كه چقدر پيشرفت خواهيم كردبوديم ممكن نبود كه فرمانده ستاد كل پيش

زمـان  بـه دليـل سـطح آن   » .شـود چيـزي نمـي  «: يا بوده و گفتهآگوست، اوزال در کنار در١٥در زمان 
ميـان  بيني کنند که در طول ده سال چه پيشرفتي بـه توانند پيشنمي. طور حرف زده استاوزال، او اين

.عادي است» توانند چندان حركت و پيشرفت كنندنمي«اين فکر دولت که . آيدمي
ها نيز دوباره تحليالت در اين سال. بگذاريم١٩٨٨بر همين اساس، تالش كرديم که پاي به سال 

١٩٨٨توان گفت كه تحليالت مارس، مـي، ژوئـن، اکتبـر و دسـامبر سـال      مي. يي انجام شدندگسترده
الزم است چگونگي كسب موفقيت در آن سـال را در آنجـا بسـيار خـوب بررسـي      . بسيار وسيع بودند
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هـا را  به سختي بعضي گروه. ن اتالف وقت به پيش رفتها بدوبعد فعاليتبه١٩٨٨از آغاز سال . نمود
صـورت  خواست اين سال را براي مـا بـه  دشمن مي. سال دشواري بود. در همان سال به ميهن فرستاديم

راحتي بگـويم كـه   توانم بهمي. شدندهاي جلوگيري از حمله طرحريزي مينقشه. سال نابودي درآورد
ريـيس  . يـي بـود كـه اوزال در انتظـار موفقيـت آن بـود      گمانم مرحلهبه. يي بسيار گسترده بوداين نقشه

. حكومـت جديـد بـه موضـوع بحـث تبـديل گرديـد       . جديد فرماندهي كل ستاد مشـترك تعيـين شـد   
. ميـان آمدنـد  يي بـه شكل گستردههاي داخلي بهتر، توطئهاز همه مهم. ريزي شديي طرحخالصه، نقشه

در حوزه ما . کردگيري بود، اروپا در اين باره دخالت مينتيجهدر حالي که اخاللگري زندان در حال
.يافتنيز توطئه گسترش فراواني مي

همچنـين در  . ساله وضعيت اضطراري دشمن مطابق نقشه آنها مرحله نـابودي مـا بـود   مرحله يك
لـق  گـريال بـا خ  "شـد کـه   در بوتان گفته مـي . درون ميهن، توطئه بزرگي بر منطقه بوتان تحميل گشت

كودتـايي کـرده و   «: گويـد نيز در اروپا طي يـک اخاللگـري آشـکارا مـي    ١٢١؛ وكيل"كنددشمني مي
در آنجـا  . وجـود دارد ١٢٢تـر، در زنـدان آن توطئـه مشـهود شـنر     از همـه مهـم  » .را به كنترل درآورديم

تالشـي  شـود؛ م توطئـه كشـانده مـي   ] درون[همچنين دياربكر به . گيردتمامي رهبريت را به دست ميبه
.گيرددست ميرفته شنر ابتكار عمل را بهشده و رفته
شکلي بود كردن بوده و بهترين فعاليت تجزيهدانيد اخاللگري هوگر که بزرگگونه كه ميهمان

هـاي حـزب   صداكردن مليتانتوانند انجام دهند، با دراختيارگرفتن رتبه و بيکه بهترين كنتراها نيز نمي
. شدت سركوب کـرده بـود  اخاللگر كه از بوتان آمده بود اعضا را به١٢٣رصه متيندر اين ع. انجام شد

ريـزي در سـطح عـالي    ديگر دشمن به احتمال قوي همراه با ايجـاد طـرح  ١٩٨٨عاقبت در اواسط سال 
MITخواهد ، ميPKKدر همان زمان، خبرنگار روزنامه . را به وضعيتي درآورد كه نتواند نفس بكشد

اگـر سـنگ   «کرد کـه  دانم چقدر با دولت رابطه داشت ولي سوال مينمي. به اينجا آمد"بيراند"مليت، 
هـاي نظـامي خـود را    بعد هم عمليـات خواهيد از اين بهاست آيا مي١٩٨٨هم بترکد، عمر شما تا سال 

غيـر از مـن، نگـرش حـاكم بـر      ولـي بـه  . البته من به خود اعتماد داشته و مطمئن بـودم » گسترش دهيد؟
". ديگر پايان است١٩٨٨سال "خواهند بازتاب دهند به شكلي بود که دمان و حال و احوالي كه ميافرا

.بخشيدبعدها من نيز متوجه شدم كه تحوالت داخلي و خارجي به اين تحليالت اعتبار مي

حسين يلدرم١٢١
بعدها مزدوري وي براي دولت تركيه آشـكار  گر كميته مركزي حزب كه محمد شنر از اعضاي تصفيه١٢٢

.شد و از حزب اخراج گرديد
شاهين باليچ١٢٣
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كـرد كـه پايبنـد    تظاهري بسـيار بـه ايـن مـي    . آمدن حسين يلدرم وكيل پيش ما بسيار عجيب بود
انگـار قـبلم   . كـنم بيـنم تحمـل نمـي   رهبرم هر وقت كه تـو را مـي  «: گفتمي. لرزيدرابرم ميدر ب. است

آنهـا نيـز   . دو نفـر ديگـر آورده بـود   بـا خـودش يكـي   » دهـي؟ چگونه اين كارها را انجام مي. ايستدمي
» .نـابود خـواهي شـد   ١٩٨٨ايم، قبل از پايان سـال  طبق معلوماتي كه از جاهاي موثق گرفته«: گفتندمي

: آمـد رانـد كـه بـوي تهديـد از آنهـا مـي      دانيد؟ سـخناني را بـر زبـان مـي    هنگامي كه گفتم از كجا مي
از «: گفـت بعـد از آن وكيـل مـي   » .هـاي مهمـي در دسـت دارد   جا گفته، دولـت نقشـه  اطالعات فالن«

».ام که به اروپا بياييدوزير اتريش اجازه گرفتهنخست
تحميـل بعضـي اشـخاص در    ١٩٨٨با رسيدن به اواخر سـال  گريي كه در زندان روي داد،تصفيه

همچنين بيدادهاي وكيل در اروپا و همچنين . تر بودشان محسوسدرون ميهن بود كه بعد پرواكاتوري
بروز بعضي رفتارها كه بيش از حد به پرواكاسيون شباهت داشت، نشانگر آن بودند كه اين كار بسـيار  

هايي وجود داشتند كه هر بـار  ها باز هم آزموندر برابر تمام اين. ستآل دشمن اخطرناك بوده و ايده
خواستم كه با خونسردي بسيار و معنادار با اين سال کنـار بيـايم؛ بـراي درك و تفهـيم     . يافتبيشتر مي

پراكتيك هـوگر  ١٩٨٨بر اساس تحليالت سال . هايي را انجام داديمگرفته تالشبهتر كارهاي صورت
در كمپ نيز طي آموزشي بـزرگ خواسـتيم كـه روي بـاطني كـار را      . اد شديد قرار داديمرا مورد انتق
مرحلـه آمـوزش را   ١٩٨٨به پرواكاسيون اروپا نيز حمله کرده، با رسيدن بـه اواخـر سـال    . درك كنيم

گري كم و بيش به وضعيتي رسيد تر ساخته، تعداد اعضا را افزايش داديم و حزب در برابر تصفيهژرف
.بعد از آن دوباره در بوتان مداخله نموديم. واند از خود دفاع نمايدكه بت

پانصد نفر داوطلب را آمـوزش  . امكانات بسيار زيادي تدارک ديده بوديم١٩٨٩با ورود به سال 
هـا بسـيار خـوب تـدارك     ايـن . يافتندهايي بودند كه گسترش ميهمچنين در درون ميهن گروه. داديم

همچنـين  . خـواهيم رفـت  ١٩٨٩داد كه بسيار خوب بـه اسـتقبال سـال    م نشان ميتمام عالي. ديده بودند
ولـي جنـبش، بـراي پيشـرفت بيشـتر      . هـاي نابجـايي داديـم   شهادت. اشتباهات بسياري به وقوع پيوست

. قبل از هر چيز مـا در اينجـا داراي سـازماندهي بسـيار وسـيعي هسـتيم      . دست آورده بودامكاناتي را به
بـا  . سال به هزار نفر آموزش داده و براي آنها همچـون گـوش و چشـم شـديم    در يكتوانم بگويم مي

باز هم در برابر كساني كه قادر نبودند خـود را اصـالح   . تر ساختيمپيشرفت امكانات، آموزش را وسيع
شدند و افرادي کـه بـا   در برابر اعمالي كه موجب تعويق انجام كار مي. تر گشتنمايند مبارزه گسترده

امـان  يـي بـي  كـرد، بـه مبـارزه   كردنـد و بـه پرواكاسـيون خـدمت مـي     گري دهاتي برخورد مـي انعصي
هـا بـاز شـده بـا     راه. تري براي رسيدن به آنهايي كه در كوهستان بودنـد يافتـه شـد   راه آسان. پرداختيم

١٩٨٩تربودن عملياتها راه را براي گستردهتمام اين. كرديمهميشه مداخله مي. شدسرعت تقويت مي
گريال در جودي . واقعه جزره روي داد. هاي خوبي رسيديمتوانم بگويم آن سال به موفقيتمي. گشود

.پسنيدندرفته خلق نيز گريال را ميرفته. در بوتان، وضعيت مساعد شده بود. بود



زبان و عمل انقالب١٦٦

در ژانويه به شهادت) بنفش آگال(بريوان . براي اولين بار وارد جزره شديم١٩٨٩در اوايل سال 
بـيش از  . بعـد از آن، گروهـي پرشـماري را بـدانجا فرسـتاديم     . يعني در جزره مداخله كرديم. رسيدند

همچنـين تحليالتـي در يكـم ژانويـه همـين سـال صـورت        . به ميهن فرستاديم١٩٨٩نفر را در بهار ١٥٠
هـاي  آن گـروه بعد از . اين سال نشانگر سالي بسيار مهيا براي موفقيت بود. اندگرفتند كه بسيار گسترده

.صدها نفري را براي مداخله به هر جاي ميهن فرستاديم
بـراي موفقيـت در ايـن سـال و     . خوبي بررسي و بر اين اساس ارزيابي شـوند ها بهبايستي اين سال

خواستند اين سال را نيز بسيار بد به ما بازپرداخت كنندـ همراه بـا  که ميـ١٩٨٨مخصوصاً پرواكاسيون 
هـم كـم تـا    ١٩٨٩ـ٩٠دانيد با رسيدن به سال گونه كه ميهمان. چنين حمله نموديماينتدابير اتخاذي،
يـاد  خيلي خوب به. شديم٩٠شكلي بسيار پرادعا وارد سالدر نتيجه به. دست آمده بودزياد موفقيت به

.دارم
در بريـوان در يـک ژانويـه   . دهـم بعد در كمپ مانده و تحليالتي انجـام مـي  به١٩٩٠از آغاز سال

در بيست و پنجم همان ماه رفيق حسن بيندال به شهادت رسيد كه در آن زمان . جزره به شهادت رسيد
كـه در ايـن جنـگ آخـر     ١٢٤شنر، شاهين باليچ و ساري باران. گري چند مرد آشكار شدكيفيت توطئه

احتمـال  جنگيدند هـر سـه متحـد شـده و بـه     گرايي ابتدايي در برابر ما ميجنوب همراه با دشمن و ملي
زيرا اگر به سـالمت، زمسـتان را بگـذرانيم، در    . قوي در برابر رهبر حزب در حال تدارك توطئه بودند

خواسـت از ايـن   دشـمن مـي  . وجـود آيـد  هاي بزرگي بهاين احتمال وجود داشت که موفقيت٩٠سال 
زندان باز يك عفو عمومي صادر شد كه در آن زمان، اوزال حاضر کرده بود؛ درهاي . جلوگيري كند

بـراي  ! گرفـت در دست گرفته بود تـداركاتي صـورت مـي   ] شنر[با ابتكار عملي كه پرواكاتور ! شدمي
دسـت از اسـلحه بـردارد، مـا نيـز      PKKاگـر  «كردن ما از مبارزه مسلحانه اخباري بـا مضـمون   منصرف

.شدندمنتشر مي» توانيم آپو را هم ببخشيمحتي مي. توانيم آنها را ببخشيممي

١٢٥م و زينم

من نيز همراه با يك وظيفـه  . الهي چه؟ من يك مليتانم. اكثرا از من منتظر يك نيروي الهي بودند
اتحـاد  . بخشيدن به يك واقعه سياسـي را داريـم  ما وظيفه تحقق. كردن هستممشخص در تالش زندگي

.رگيك عشق بز. عشق بگوييم] به آن[توانيم سياسي، واقعه بسيار بزرگي بوده و ما مي
اگر صـاحب  . هاي كوچك، معنادار باشند، الزم است اين اتحاد تحقق يابدبراي آنكه تمام عشق

تـان بـه يـك    بـراي کسـب موفقيـت در عشـق    . جاي مم و زين بگذاريدآن نيرو هستيد آنگاه خود را به

.انت کرديخ١٩٩١که بعدها در سال PKKاز اخاللگران درون ١٢٤
، شاعر بزرگ و نامداراحمد خانيحماسي كردي سرودهمنظومه١٢٥
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غيـر  در. دور از خطر احتياج داريـد به آزادكردن يك منطقه كوچك و بهTCاتحاد سياسي و در برابر 
زيرا . دنبال مسايل جنسي و امثال آنهابودن در سنگر خيانت استمانند و بههاي عشقصورت، واقعهاين

ارادگي نخواهد گذاشت كه گروه را مـديريت كنـد، گـروه بـراي     ارادگي مبتال خواهد شد و بيبه بي
بلـه،  . سـت آنكه بدون مديريت است ضربه خواهد خورد، هنگامي هم كه ضربه خورد جـرم خيانـت ا  

.چنين استبرخورد جنسي اين
پنج الي ده نفرشان هم جزاي اعدام گرفته و . گمانم كساني هستند كه اين امر را تحقق ببخشندبه

. البته كه تحمل نخواهد كـرد . اين جنگ است." اش شكسته، تحمل نكرده استاراده"مجازات شدند؛ 
گـامي كـه مالقـات کنـد الزم اسـت بالفاصـله       ها هننظر بعضيبه. براي همين عشق، بسيار سخت است

توانيـد  رو شويد، ميهنگامي كه چشم به چشم افتاده و روبه. كارش را تمام كند؛ انجام شد و تمام شد
تـواني در برابـر عشـق، خـود را     در كجا؟ آيا تو مي. تان را واقعيت بخشيدخواهيد عشقهر طور كه مي

واقعيـت خـود را فريـب دهـي؟ وقتـي كـه فريـب دادي تـو         تـواني در برابـر   فريب دهي؟ اكنون تو مي
تواني بدان عشق بگويي؟مي

که عشق تحت تحكم دشـمن باشـد در نهايـت اينچنـين     هنگامي. كنمها را ايجاد نميالبته من اين
چـه  "گفتم مي. بسيار ماهر بود. در بوتان دختري بود که در چند عمليات بزرگ جاي گرفته بود. است

در يـك زمـان   . فطـرت يك مرد هم بود كه نامش بـوزان بـود، چـه بـود؟ پسـت     !" باييهاي زيعمليات
دختـر را ماننـد يـك فاحشـه خـانگي      . ها به زندان آمد افتادنـد اين. دشوار، فرصت ديده و فرار كردند

دختـري كـه   . شـود كار گرفته ميكننده اكنون نيز بهفطرت مانند يك اعترافاين پست. بردندكار ميبه
.اصطالح او يك مليتان بودبه. نست خيلي خوب پيشرفت كند به چنين وضعيتي مبتال شدتوامي

هاي عشـق  ها اعدام شدند؛ قربانيهمراه داشت و بعضيها نتايج بسيار جالبي را با خود بهتمام اين
ا مدت زمـان طـوالني اسـت كـه همـراه بـ      . ها مردندبسياري. گر شدندها رفتند و اعترافبسياري. ارزان

گـرايش خـدايي   . اممـن داراي عشـق بـه خـدا هـم بـوده      . امكـار كـرده  سطح عشـق بزرگـي شـروع بـه    
بعـد از  . ها عشـق وجـود نـدارد   بدون تمام اين. ورزماكنون به فلسفه و علم عشق مي. وحشتناكي داشتم

. سياسـي نيسـتم  ) طلـب رتبـه (من يك كارياريسـت  . بايستي توجه شود. آن، داراي عشق سياسي هستم
. امراه انداختـه ام و بديهي است كه يك جنگ بزرگ سياسي بهد را از طريق سياست خنگ نكردهخو

بدين لحاظ خود را پايبند يـك  . براي يك اتحاد بزرگ سياسي، يك جنگ بزرگ سياسي الزم است
.وظيفه بزرگ سياسي ديده و انجام خواهم داد

در اينجا نيز جنگ . در ميان هستندبرخوردهاي وحشتناكي. ريزي شدبعد از آن، اين جنگ طرح
هر چقدر . جنگ يك خداوند است. زيرا هر چيز با آن، با جنگ حل خواهد شد. ريزي كرديمرا پايه

حتي بايستي ماننـد يـك   . كني، بايستي به همان ميزان هم جنگ را پرستش كنيكه خدا را عبادت مي
هـاي جنـگ   خداوندان ما خداوندان و يا الههترين اكنون بزرگ. خداوند جنگ باشي؛ مانند الهه باشي
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هـا و رهبرانـي هسـتند كـه جنـگ را بـا موفقيـت بـه پايـان          ها چه كساني هستند؟ شخصـيت اين. هستند
صورت خداوند جنگ يعني چه؟درآمدن به. رسانندمي

تا حدودي هم كساني كه در برابر من قـرار دارنـد   . شدن الزم است بسيار جنگيدبراي الهه جنگ
بـانو كـم   تنها يـك شـاه  . شوممثل آنكه من شاهم يا اينكه شاه مي. گر هستندـ توطئهنند الهه فئودالهما

بـاره ديـدم كـه در پشـت مـن      حتـي يـك  . شـود گونه هم کار در نظر گرفتـه نمـي  حال آنكه اين! است
ادعـا  مانند كسي كه(آفريند شخصي كه پادشاهان را مي. شخصي قرار دارد كه گويا مرا آفريده است

تواند پادشاه خلـق كنـد،   تنها نمياين مرد نه). کند ناپلئون را در فرانسه خلق كرده يعني ژزف فوشهمي
.زندبلکه دستش را به آب گرم و سرد هم نمي

كنـد؛ بـا رنـج    چنـين بسـيار كـار مـي    يـک روسـتايي كـه ايـن    . جاي يک روستايي بگذاريممرا به
، افسار مرا در دست گرفته داراي يک برخورد زنانه بدتر از اين گويا آغايي كه در پشت. ييالعادهفوق
باز است، مهارتش چيست؟ باهوش است، حيله. كندمان برخورد ميبر اين اساس، با تمام مردانگي. بود

استعمارگران بسياري اشـخاص نـزد   . البته برخوردي است كه در اين جامعه بسيار موثر است. زن است
گونـه  بـازي زن، ايـن  در آنجا روستاييان را بدين شکل اداره كرده و حيله. انده کردهچنين ادارما را اين
هايش را يكي كرده و مـرا شكسـت خواهـد    تمام اين معرفت] به اصطالح. [دست گرفته استمرد را به

تواند مـرا در اختيـار  چگونه ميTCكند؟ چگونه مرا اداره مي. بعدها نشان داديم كه من چه هستم. داد
ببينـيم چـه كسـي ديگـري را كنتـرل      . خواهـد تحـت كنتـرل خـود درآورد    گيرد؟ دولت اكنون نيز مي

.خواهد كرد
همراه با مشي . ما در مرحله تاريخي خود داراي انصمام بوديم. در مورد عگيد بحث خواهم كرد

يـاد دارم  بـه . وار برخورد كردنـد آگوست توطئه١٥آري با گام . نموديميي را سپري ميمصمم، مرحله
هـايي كـه   به انسان. چنين انجام نخواهد شدكار ايناين«: گفتندها به من ميبعد از شهادت عگيد بعضي

مـادام كـه   » .كشـيدن را نخواهنـد داد  بار ديگر فرصـت نفـس  كردي رفتند، يكها اعتماد ميبسيار بدان
مان را به عدد پنجـاه  ي جنگيهاساختن يك مبارزه مسلحانه هستند ما نيز حداقل يگانخواهان متوقف

هايي كـه عگيـد بـدان رسـيد     مادام كه تعداد يگان. افزايش رسانده و بدين ترتيب، جواب خواهيم داد
همراه با افزايش کارآمدي، هم بـه وسـعت و هـم بـه     . سي بود ما تعداد واحدها را افزايش خواهيم داد

جـاي  مقتضـيات يـادبود بـه   . آشـكار اسـت  ها دست يافتيمنتايجي كه بدان. عمق آن پاسخ خواهيم داد
جـاترين برخـوردي   جوابي كه به شهادت عگيد داديم احتماال بـه . آورده شده و به مرحله جلوتر رسيد

اما به اين امر . شديمداشتيم ما نيز داستاني ناتمام ميچنان دست از آن برمياگر آن. بود كه نشان داديم
.فرصت نداديم
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. بـود ١٢٦دختـري ايـزدي  . آورميـاد مـي  ريوان وجود داشت که خـوب بـه  نام بآن زمان دختري به
. هايش به اروپا رفتـه بـود  آموز ابتدايي و براي خدمت به خواهرزادهكه نزدمان آمد يك دانشهنگامي

در واقـع، تـالش كـرديم كـه     . او را بسيار تحـت تـاثير قـرار داديـم    . ما نيز او را به عرصه خود آورديم
.ه او بياموزيم؛ كمي زندگي را به او ياد بدهيمداشتن را هم بدوست

تـوان عشـق   يي كه نوشت از عظمت كوهسـتان و اينكـه مـي   هنگامي كه به جودي رسيد، در نامه
گونه كه بسيار اليق كوه بود، اليق اسلحه همان. به ميان خلق رفت. كردزيادي به خلق ورزيد بحث مي

خلق جـزره بسـيار او را دوسـت    . بسيار محبوب ساختخود را در ميان خلق جزره . و خلق هم درآمد
اساساً چنين وقايعي را زياد بررسي . توان گفت در مرحله بيداري خلق جزره بسيار موثر بودداشته و مي

تواند در جاي خود ها بيانگر چه هستند؟ با انجام تحليلي متناسب با آن، هر چيزي ميكنيم ولي ايننمي
زدن آنها به دشمن نيز تـا  البته طرز ضربه. ونه به صدها نفر ضربه وارد ساختندگاين] دشمن. [قرار گيرد

.حدودي قهرمانانه بود
. سـپارد ميرد؛ مم پس از نگاهي، جان ميبيند و ميمم را مي. زيرا مرگ زين در آنجا معلوم است

.پيشتر استميرند و اين گاميها اسلحه وجود دارد، همراه با جنگيدن ميحال آنكه در دست اين
.آزادي بزرگ نيز، در گرو جنگي بزرگ است. داشتن به آزادي بزرگ بستگي دارددوست

مگـر  . داشـتن بـزرگ اسـت   يابي به دوستدليل سوقدادن حساسيت از سوي ما، بهاين همه نشان
يعنـي  PKKيـابي در  پـس، عـدم درک رشـد و چـاره    . يافتPKKكه كور بود و نتوان اين مهم را در 

داشـتن مـرده   جـز ايـن، دوسـت   به. داشتن اين استترين و تنها راه دوستقوي. دلي بسان بوفالوداشتن
بنابراين، فرصت بزرگي وجود دارد؛ . گيرد زشت استداشتن انجام مياست؛ هر چيز كه با نام دوست

ورت چنـين  صـ عنوان دختران و پسران خلق توانستيد جنگ آزادي را بهبعد از اينکه به. همتافرصتي بي
ــدازه شــما خوشــبخت نيســت اي درآوريــد، هــيچزنــدگي واقعــي ــه ان تــرين يكــي از بــزرگ. كــس ب

در بچگيم شايد بـا دختـران خـوب بـازي     . باشددارد اين مهم ميهايي كه مرا سر پا نگه ميخوشبختي
ديـده و  اگر خوشبختي را در ايـن ن . بريمپيش ميكرديم ولي اكنون اين جنگ را با دختران هم بهنمي

آيد، تاريخ آنها با ظلـم و سـتم و کشـتار و    ها برميرد که همچنان که از تاريخ ايزديبخشي از خلق ک١٢٦
ها به اماکني همچون نيروهاي غاصب بويژه عثماني. آلودنابودسازي عجين بوده و به عبارتي تاريخي است خون

و شمار زيادي از آنها کنند، حمله برده در آنجا زندگي ميکه کردهاي ايزدي» تورابدين«و » شيخان«، »سنجار«
دين بوده نه برابري و هر آنچه مفيد نبايد براي ها افرادي بيبنا به تعليمات اسالم، ايزدي. اندرا به قتل رسانده
. باشند و از ميان بردن آنها صوابي شرعي استمي» زندق«ها مطابق با تعاليم اسالمي ايزدي. آنها ارائه گردد

گرفتند از خود مقاومت نشـان  هايي که به مناطق کردنشين کوهستاني صورت ميهاما علل اينکه در برابر حمل
زيرا کردها اعتقاد خود را رهـا ننمـوده و در حفـظ آنهـا اصـرار      . هاي ديني بوده استدادند، داراي ريشهمي
.اندامروزه به ويژه در شنگال واقع در جنوب کردستان سکونت يافته. ورزيدندمي
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در ايـن  . گـرا و پالسـيده هسـتيد   هـاي قـديمي، واپـس   آوريد، اسـير سـنت  جاي نميمقتضيات آن را به
را PKKيـابي در  چـاره ] وجـود [بار ديگـر  يك. گرايي است که بازنده خواهد شدموضوع، اين واپس

.ماستگذريم كه حق داشتن ميمطمئنم كه از بهترين مسير براي دوست. مورد بررسي قرار داديم
تـرين  سـوي بـزرگ  داشتن بـزرگ محـروم اسـت، مـن مسـير رفـتن بـه       در سرزميني که از دوست

داشـتن نـژاد   ها در سـحرگاه شـفق انسـانيت کـه دوسـت     بر روي اين خاک. گشايمداشتن را ميدوست
وجود خواهد آمد که آزادي زن و وجود آمدند، وضعيتي آنچنان بهانسان و اولين احساس زن و مرد به

تر بوده و شايد هم در هيچ واقعيت ملي و اجتمـاعي دنيـا   را در خود بپروراند که آزادتر و آگاهانهمرد
گرفته هم براي پيشبرد اين جنگ در برابر دشمن و هم ديده نشده باشد، همچنين در آن جنگ صورت

زي کـه  رفع اين ناحقي در برابر همديگر و در نتيجه اين جنگ، هـر چنـد کـه طـوالني باشـد، امـا چيـ       
.يي است که به اندازه تاريخ انسانيت قدمت داردشدهدست آيد، آن چيز گمبه

. آن را پرورش داديم. دادن ماهرانه گرايش آزادي، يك خصوصيت اصلي انسانيت استبازتاب
را درهم ) دشمن(گمانم، تدابير جنگ ويژه آنها خواسته آزادي را در پيشگاه خلق قرار داديم و اين به

روي جامعه قرار اي در روبهخودم را همچون آينه. بيشتر نيز خودم را در آينه جامعه قرار دادم. شکست
خودم را چگونه سازماندهي نمودم؟ مثالً . تاثير ساختشان را بيفكر كنم اين تدابير، جنگ ويژه. دادم
بـرد، امـا   باتالق فـرو مـي  نظام بسيار در. سازمكشاند، اما من خودم را غني ميبه فقر مي] انسان را[نظام 

اي، العـاده طـور فـوق  انگيزانـد مـن بـه   نظـام، غرايـز را بسـيار برمـي    . بخشـم من خودم را بسيار اعتال مـي 
يـي منحـرف   العـاده طـور فـوق  نظام به. هاي بزرگي دارمدر واقع، جواب. دهمداشتن را بسط ميدوست

اين بسيار مـرا  . كنمشدن را تحميل ميآگاهامان، گرايش به دهد اما من بيكرده و به جهالت سوق مي
تـر  بـودنم کـاري  مـرگم حتـي از زنـده   . مانند يک ارتش هستمغني ساخته و با اين جنبه بزرگ خود به

کنـد،  انساني كـه خـود را سـازماندهي مـي    . گرددام نيز هر روز بيشتر موثر واقع ميزندگي. خواهد بود
.نيروي بزرگي است

در حقيقـت، بـراي دشـمن غيرقابـل     . کند كه من نيـروي بزرگـي نيسـتم   تواند ادعاكس نميهيچ
» .توانـد جنـگ را مـديريت کنـد، دنيـا حـاميش اسـت       چنين شخصي چگونه مـي «: گويدمي. باوراست

دنيا پشت ! ؟TCکند يا از دنيا از من پشتيباني مي. بالعكس بديهي است كه من در كجاي دنيا قرار دادم
نظـر مـن انسـاني كـه خـود را خـوب       بـه . انم بگويم که من پيشرو دنيا هستمتوو پناه من نيست ولي مي

اين مهم را انجام دادم و بر اين اساس، به انسـان اعتمـاد   . سازماندهي نمايد از بمب اتم هم موثرتر است
تمـام نيـرويم در   . توانستم خودم را پيشرفت دهـم بود نميقدر بزرگ نمياگر باوريم به انسان اين. دارم
كس بـه مـا چنـد ريـال پـول      هيچ. گيردکردن او نشات ميگونه انسان و بزرگقت، از ارزيابي اينحقي
. ايجاد آن بر عهده ما قـرار گرفـت  . يي كه پاي گذاشتم، از نقطه صفر شروع کرديمبه هر عرصه. نداد

.وجود آورده استآگاهي و رنج، پيشرفت را به
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مارانشاه
بدشانسـي  . خ، جامعه، استعمارگرايي و حاکميت مزدوري استيي از تاريفاطمه همچون چکيده

، آنچنان عجيب است که چه تصادفي باشد و چـه همچـون نمـود    ]دانمنمي[شانسي من است يا خوش
ياد هنوز هم به. بخشدشخصيتي باشد که نتيجه طبيعي منطق مبارزه اوست، رابطه با زن به انسان نيرو مي

تمـام مشـکالت شـدت    . انـد در جايي جمع شده و در برابرم قد علم کردهها دارم؛ انگار تمام دشواري
نمـود کـه بـدون رفـع آن     طور ميهمچون مانع بزرگي در برابرم ايستاده و آن. انديافته و کنار هم آمده

اگر نتـواني آن را پشـت   . تواني به پيش برويتوانم يک گام به جلو بردارم؛ بدون يافتن چاره، نمينمي
حيات براي اينکه تو را بـه درون خـود   «: گويندنه اينکه مي. رسدراهپيماييت به هدف نميسر بگذاري

. آمـدم تواني پشت سر بگذاري يا نه؟ و رفته رفته ازپاي درمـي مي» .بکشاند، دامنش را گسترانيده است
! يا نه؟انديشيدم که آيا به خشکي خواهم رسيدمي. زدمانگار در وسط يک دريا بوده و دست و پا مي

در آنجا يک تاريخ نهان است، استعمارگري، خيانت کرد، گرفتارآمدن به دام، خيانـت زن و اسـتفاده   
.پليد از يک زن نهان است

رفته اهالي روستا از اين طرز من بـاخبر شـده و هـر کـس کـه      رفته. شيوه کشتن مارها را بلد بودم
در رفـتن بـه کـوه و مدرسـه     . ، جلوقـدم شـدم  بدين ترتيب در کشتن مار. آمدديد نزد من ميماري مي

هميشـه شخصـي   . از طـرف ديگـر در کشـت و درو پرادعـا بـودم     . پيشاهنگي را در دست گرفته بـودم 
رفتن، اين را اساس گرفتم کـه اال يـک گـام بـه جلـو برداشـته و       هنگام راه. امچنين داراي افق بودهاين

گاه با تکيه بر اين و آن، هيچ. نيروي جوهري خودم بودمساله مهم نيز در هنگام انجام اين امر، تکيه بر 
.هاي يک فاتح استها حرکتتمام اين. چنين طلبي هم نکردم. وجود نيامدامکان پيشرفتم به

اندازه امحـاي يـک يگـان نظـامي دشـمن      گرفتن يک پرنده در هوا به. دويدمها ميبه دنبال پرنده
اي کـه  بـه انـدازه  . چند مار، کاري مانند کشتن دشـمن اسـت  باالرفتن به النه عقاب، کشتن . مهم است

آيا عالقه شما در اين باره . چنيني هستمداراي هزاران وقايع اين. طبيعي بودم آنقدر هم تاثيرگذار بودم
بـه ميـدان حيـواني درنـده يـا مـاري       . به چه ميزان است؟ الزم است که شما را وارد يک آزمون نماييم

شـوي؟ فکـر کـن کـه     گيري چگونه عاطفه، فکر، فرماسيون و شـکلي مـي  کلاين، موجب ش. بفرستيم
يي بـدان فکـر   همچون ماري يا مثل هر نوع حيوان درنده. انسان مانند گرگي سرش را بلند کرده است

سـاز چگونـه   توانـد زمينـه  کنـد، مـي  تان را درآورده و عصباني ميکن؛ آنچنان محيطي که چشم و دل
تـرين خصوصـيت   تان هميشه آماده نخواهد بود؟مگر ايـن امـر، محسـوس   خصوصيتي باشد؟ آيا چشم

جنگ و جنگجو نيست؟
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زير هر سنگ، دشمني وجود دارد مگر نه؟ در واقع چيـز عجيـب مـن،    . کردستان پر از مار است
اولين قيامي که مـا  . گويم وطنت چگونه باشد، داخل خانه تو نيز چنين خواهد بودمي. هوش من است

.تقريبا مشابه اين استبرپا ساختيم،
ماننـد نـوزادي هسـتيد کـه در     . به چگونگي برقراري رابطه مرد و زن در ميان شما نيز اشاره کنيم

ـ  . در محيط خانه نيز فرزند خوب خانه هستيد. آغوش مادرش خوابيده است حال، وقتي که رابطه مردـ
هـا طبـق واقعيـت کردسـتان     يـن زن در ميان باشد اين عواطف شما را به کجا سـوق خواهـد داد؟ آيـا ا   

کشـاند؛ بـه   خودشـدن و خـروج از تضـادها مـي    طور قطع، شما را به ازخودبياند؟ اين روابط بهحقيقي
.پاشيدگي و به نزد دشمن سوق خواهد دادازهم

يـي کـه نيـرويم کفايـت     انـدازه بـه . ام، تابلوي بسيار عجيبي استولي محيطي که من ايجاد کرده
در حقيقـت، اگـر ايـن    . نيرويم، تنهـا بـراي ايـن ميـزان از آن کـافي بـود      . دهمام ميانج] کار[کند، مي

را ببيـنم؟ اخاللگـران و موانـع درون    PKKتوانسـتم مارهـاي درون   کردم آيا ميموفقيت را کسب نمي
PKKکـردم، آيـا قـادر بـودم در دنيـاي درونـيم و در درون       را چه؟ اگر نيروي مقاومت را کسب نمي
PKKتوانستم اين نيروي تحمل را نشان دهم؟هه نروم؟ در مبارزه رهايي ملي، آيا ميبه بيرا

بنگريد، من چگونه درسم را ياد گرفته و معلم رابطـه خـود هسـتم؟    . ها ميسر خواهد شدهمه اين
همانگونه که در اولين قيامم، با بـرادرم  . طور قطع، نيت بدي در برقراري چنين اوضاعي وجود نداردبه

کـس  هـيچ . ميـان آمـد  رغم اين، واقعيتـي بـه  ولي به. شدو شدم، او نيز به اصطالح شريک من ميرروبه
.بودنم شک کندتواند به درستنمي

چنين وضعيتي به اين بستگي دارد که يک انسان خود را . در نهايت، خيال و يا نقشه وجود ندارد
. د کاري کـه در قيـام اول انجـام دادم   همانن. صحيح در نظر گرفته و در رابطه آزاد خود تعويض ندهد

ــر      ــزرگ و وســيع آزادي در براب ــگ ب ــک جن ــز ي ــا ني ــودال، در اينج ــدا فئ ــر مب ــگ آزادي در براب جن
تـر، دنيـاي شخصـيت    از همه مهم. وقوع پيوستنددهنده زن بهاستعمارگري، مزدوري و حتي رابطه تنزل

.وجود خواهيم آوردکرد را که دنياي شماست به
گونـه  مگر انسان ايـن ! مسوول باش! گويم حساس باشام؛ ميه تعليمات روي آوردهمن هر روز ب

. ديوانه خواهم شد. ها را درک کنمتوانم اينرود؟ نميافتد؟ مگر اينچنين بر روي مين ميبه کمين مي
داراي يـک دنيـاي رابطـه و واکنشـي     . انـد ها با خوابيدن در آغوش مادر بزرگ شـده اما اين شخصيت

مگر جنـگ کـرد نيـز    . در آغوش گرفته و خود را نابود کرده است] او را[، "دوستم"ه با گفتن است ک
.نتيجه استهر دوي آن نيز بي. گونه نيست؟ در همان حال، خود را در درون آن جنگ نابود نکناين
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ا آرن] ميدان[چيست؟ شيري را در " آرنا"دانيد مي. حال آنکه کار من، تابلويي است بسيار عجيب
کار . جنگد، شخصي مانند او به ميدان آمده و با شير مي١٢٧رها کرده و گالدياتوري مانند اسپارتاکوس

کـار، زبـانش را   آري، مـاري فريـب  . دهـد يک مار بزرگ، روح را فريب مـي . ما به شير شباهتي ندارد
يد کـه ده سـال   آري، به اين فکر کن. که چنين هم کرد. مانندش را بريزدخواهد زهر يخدرآورده و مي

.ايددر برابر اين، در جايي مانده
خواهنـد در برابـر مارهـا بجنگنـد فکـر      مان که ميهايبه قهرمان. اکنون کردستان پر از مار است

در . ها و مزدوران همه مارنديعني آغاها، بگ. در لحظه اول، ضربه خورده و جان خواهند باخت. کنيم
ها چگونه قادر خواهيد بود از دست اين. ها همه مارندجاش. اندها پر کردهحقيقت، هر جا را جاسوس

تـو در کردسـتان، در   . هايي که بايستي از طـرز مـا فـرا گيريـد وجـود دارنـد      نجات يابيد؟ آري، درس
الزم . ها مـار وجـود دارنـد   مان ميليوندر وطن. راحتي ازپاي درآوريتواني بهات و يا اتاقت، نميخانه

.است صبور بود
کـنم  فکـر نمـي  . توانيد با اسلحه بزنيداند که نميها نيز در پوست بره مخفي شدهچنين بسياريهم

بـه طـرز   . توان مارها را با طرز کالسيک زدآشکار است که نمي. چنين با زدن با اسلحه موفق شوماين
طـور  بـه . تتـر اسـ  صـحنه زدن متفـاوت  » مـا تـو را نخـواهيم زد   ! فرار کن مار«با گفتن . زدن نگاه کنيد

در . مثابـه کشـتن تمـام مارهاسـت    مثال کشتن يک مار، بـه . کنندبنديش را تعيين ميتري، زمانجداگانه
؛ در يـک جنـگ   ».مـان را گـرفتيم  ما انتقـام «: گويدواقعيت کرد، هنگامي که يکي، ديگري را زده مي

زدم، آيـا  هم درحال مـي اگر من. گونه استتان اينزدنطرز ضربه. گويندخانوادگي، دهاتي چنين مي
شد؟چنين نمياين

عـاقلي بـزرگ   . کردمپرداختم، خودم را نابود ميزدن جنگ کرد به مجادله مياگر با طرز ضربه
. تر از همه اين است که گزيـده نشـوي  دادن يک مار خيلي مهم است و مهمزدن، فراري. در اينجاست

. شدن از مارها نيز در سايه اين طرز اسـت پاک.شودهم اکنون کردستان تا حدودي از مارها پاک مي
داراي عواطـف کشـنده و   . يعني در افکار و عواطف نيـز وجـود دارنـد   . مارها هم که چهل نوع هستند

طور نيست؟آنها را آشکار کردم، اين. زهرآلود و افکار مارآسا هستيد
د، يک مقام عادي، کشد؛ يک رابطه معمولي زن و مرفکر کنيد؛ که احساسي چگونه شما را مي

هـا همـه مارنـد؛ از طـرز ناهوشـياري      اين. رفتن نادرستيک غفلت ناچيز، يک حالت خواب، يک راه
سنتي، فقدان بيداري مطابق واقعيت کردستان، درنظرنگرفتن هميشگي هر نوع تـاثير دشـمن، بـا چشـم     

ايـن نيـز نابودسـاز    . دگيرتان سرچشمه ميرفتن در هرگونه محيط خطرناک شما و از جنگيدنبسته راه

اسـپارتاکوس در پـي سـاختن    . داري دولت روم سر به عصيان برداشتدر برابر بردهم .ق٧٢در سال ١٢٧
.شهري به نام سرزمين خورشيد بود که ارتش روم او را از بين برد
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کنيد؟ البته اگر نيروي خيال داشته باشـيد ايـن دروس را يـاد خواهيـد     چرا واقعيت را درک نمي. است
.گيردگونه است و جنگ بدين شکل انجام مياين کشور بدين. گرفت

سـت کـه مـرا    بـانويي کرد کـه انگـار شـاه   طور رفتار ميحتي آن. بانويمگفت که من يک شاهمي
. بسيار عجيب بـود . ماران بوداو يک شاه. کردبازي مي] نقشش را[تا به آخر شرافتمندانه . استآفريده

جوانـاني ماننـد شـما را در يـک ثانيـه      . باريـد از هر انگشتش، هنري مـي . با هر حرکتش، تاثيرگذار بود
بـوده و  واقعا هم جنگ ما بسيار عجيـب . چرخانيددختران را هم که روي انگشتش مي. دهدفريب مي

به نظر شما من چگونه تحمل کنم؟. دانمبردم؟ نميآيا من از چنين کارهايي لذت مي
در اواسط دهه هفتـاد  . او کسي است که خيلي زود بدان پي برد. او داراي يک دنياي تحکم بود

ربه شدند، ضديد که به زندگي افراد چهل ساله و آنهايي که بسيار در رده باال ديده ميبسيار خوب مي
بـودن خـود اذعـان نمـوده و هـم بـا       ام کـه بـه انقالبـي   من تاکنون کسـي را نديـده  . بار وارد کنندمرگ

ــل کــرده و عــاقليش را نشــان دهــد تشــخيص بــزرگ ــرين و کماليســت. تــرين خطــر، خــود را تحمي ت
اين . در حقيقت، مهارت بزرگ او در اينجاست. گونه درک کندتواند اينبورژواترين شخص هم نمي

تـر در برابـرم   بسيار آماده١٩٧٥در سال . اش را بار کردخانه" قارا قُچان"عيت را تشخيص داده و از وض
يـابي بـه کردسـتان بـه ايفـاي نقـش       فاطمـه بـراي دسـت   "خواسـت بگويـد   مثل آنکه مـي . ظاهر گشت

. ان راندنـد ها ايـن را بـر زبـ   که بعدها بعضي..." دانم براي کجاپردازد، من براي بوتان و ديگري نميمي
کـردن بـا مـن، در پـي تـداوم      بـا بـازي  ! کـردن هـيچ رنجـي   بدون صـرف . کردندآري، چنين بحث مي

. آوردنحاکميت گذشته، حتي بيشتر از حاکميت آبا و اجدادش و شايد هم با چهـل سـال بيشـتر دوام   
نادهنده تفسـير  توانست به شکلي معحال آنکه مي. کارگيري نامحدود فکر ابليسانه استمعناي بهاين به

من بـه شـکل   » .کشانيمان را به ظلمت ميدنياي«: گويدمي. اي استالعادهداراي قوت حس فوق. کند
.بسيار روشني نشان دادم؛ يک دنياي آزاد

به همين خاطر هم به فکر . تا به آخر کمک خواهم کرد. جاي تو در اين دنياي آزاد ممکن است
از حـاال کمکـي   . ن است او بسيار وابسته و دچار زحمـت شـود  ممک"گفتم که . رابطه خصوصي افتادم

اما بگذريم از اينکه رابطـه خـود را بـا کاپيتاليسـم نگسسـته و      . لحاظ سمبوليک برخورد نمودباشد و به
کـارگيري آن  تمام خصوصيات طبقه مزدور را دارا بود، با بازتاب آن در زمينه طبقاتي ما سـعي در بـه  

.بود
کـار و  با فکر اينکه مـا يـک مليتـان تـازه    . شود که تضاد بزرگي در ميان استگمانم متوجه ميبه

براي همين، . تواند منحرف ساخته و کنترل کندکار گيرد، ميروستايي هستيم و اگر زنانگي خود را به
کـردن  تقسيم هوشمندي خود با مـا آري، امـا قسـمت   . گيردکار ميهوشمندي خود را بر اين اساس به

مـان  هـا را از دسـت  بالعکس، اين اسـلحه . انديشدبه چنين چيزي نمي! نخير... و رهايي مليسوسياليسم
طـور  کار گرفته، با تکيه بر ما به نابودي ساختار سازماني پرداخته و بـه گرفته، براي اعمال شوم خود به
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واقعاً . ام بجنگدهرگز کسي را نديدم که به اين اندازه با نام نظ. دادگيري فرصت نميقطع، به يک اوج
حتـي فراتـر از   . کـار گيـرد  هم کسي را نديدم که با درک ما و طبق آن، تمام چيزهاي زنانه خود را به

مـان  تر، جلويخواهد با شخصيتي متفاوتمي. ـ مردانگي هم مسخره استزن، در واقع، معناي زنانگي
تـوان  مـي » .سـازم آور مـي ا خفقـان چگونه دنيا ر«: گفتطور که گفتم ميبدين ترتيب، همان. را بگيرد

براي اينکه او . ظلمت را از سر خود کم نکرد] سايه[همانگونه که گفتم . بود" هاپرنسس ظلمت"گفت 
اي بود که در برابر دنياي اعتاليافته ما تاريک گشته، روبه دنده بزرگ و نماينده باهوش نظام کهنهيک

توانسـت  مـي . مان غير قابل اغماض بـود چنين روياروييشود، نابودي نهاده و از او حساب خواسته مي
بينديشد؟] به اين[

اگر هم بسيار انتقـاد  . بنابراين کسي که شخصيتش بر اين اساس بنا شده باشد، شانس تحول ندارد
چـرا کـه همچـو    . ميـان آورد توان از تحول بحـث بـه  ها نميبراي اين. مردکرديم شکسته شده و ميمي

، هدف اصـلي او هـم،   "چگونه به دنيا آمده همانگونه نيز زير خاک خواهيم کرد"ر گفته اخاللگر ديگ
فکـر کـنم در برابـر ايـن مسـاله      . نتوانست موفق شود. به شکل دلخراشي بودPKKدادن به داستان پايان

ها را به خودکشي، سردرگمي فـراري سـوق داد   بسياري. بسيار عصباني شده و در پي تخريبات برآمد
از سوي ديگر، او را بسيار تحت تـاثير  . ولي ما نيز چيزهاي بزرگي ياد گرفتيم. نيز ادامه داردکه اکنون
نيـز متوجـه   TCگمـانم،  شکل ايجاد تحول در سطح ملي، تاثيراتي را برجاي نهاديم و بـه به. قرار داديم

بـه تولـد   رهـايي مـن از آن کـابوس، تبـدي     . خودش نيز اين را بسيار خوب درک کرد. اين مساله شد
آيا من از آن کابوس نجات يافتم يا نه؟. دومم شد

به شکلي بـاورنکردني بـزرگ   ] اوجاالن[دل اين مرد . جنگمدر برابر ناحقي و قلدري بزرگ مي
صورت جنگجويي البته همانگونه که گفتم خود را به. دوستي بزرگ استطور قطع، در ميهنبه. است

.ر اينکه جنگ داراي بعد رشددهنده انسان استتاعتنا درنياورد؛ و از همه مهمکم
اگـر وجـود   . داشتنش بحـث کـرد  توان از احساس و دوستجنگد، نميبه نظر من، کسي که نمي

سـطح  . جـو نباشـد دوسـت نـدارم    من اکنـون نيـز موجـودي را کـه سـتيزه     . داشته باشد هم زشت است
ماندهي و عمليـات شخصـيم در   داشتن من با پيشـرفت سـطح آگـاهي، سـاز    گام دوستبهپيشرفت گام
دسـت  گـام بـا سـطح مبـارزه تـو بـه      بهچنين گاميابي به يک سطح، اينطور قطع، دستبه. ارتباط است

کـه مـن چنـين    اگر آنچنان داراي زيباترين فيزيک هم باشـد ـ  . جز اين هر چيز توخالي استبه. آيدمي
.کنماشخاصي را هم ديدم ـ باز هم نفرت مي

پندارند کـه اگـر در   آنها مي. انداند که در اين باره انجام دادهها قربان حسابي شدهمتاسفانه دولت
. تواننـد بـه کنتـرل درآورنـد    کار گيرند که داراي چنين فيزيک و فالنـي اسـت مـي   برابر من، زني را به
البتـه اکنـون آشـکار    . هـا داراي مهـارت بزرگـي هسـتم    کارگيري دولت و هـم ايـن  بالعکس هم در به

از زن و مردي که بر اسـاس  . کنمالبته که استفاده مي" کند؟آپو چگونه از انسان استفاده مي. "کنندينم
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توانم مـرد را  گويم که ميطور صريح ميبه. بردمخيانت و بردگي برخورد کند فوق العاده استفاده مي
بـودن خـود   را از زنتـوانم زن اگر زن بر اساس خيانت و هوسراني برخورد کند، مـي . بدتر از زن کنم

توانم زندگي را بر او حرام مي. دهمدر اين باره جنگ بسيار شديدي را انجام مي. هزار بار پشيمان کنم
.کنم

داشـتن؛ قـانون رسـيدن بـه آزادي؛ بـر ايـن       قانون صحيح دوسـت : کنمشما را به قانوني متعهد مي
اين . شودم که رابطه به آساني برقرار نميگفت. شدن به يک رابطه و زن در اين بارهاساس، قانون واصل

اين بـراي مـن يـک آغـاز     . جنگممن اين همه براي آزادي و آزادي زن مي. براي من نيز مصداق دارد
تـوانم يـک زن را بـه ملـک     قدرت دارم، رتبه دارم، در وضعيتي هستم که مي"نخير اگر بگويي . است

ولي بدين طريـق، چـه چيـزي از    . پذير استمکانبدين معناست که انجام چنين چيزي ا" خود درآورم
در ايـن وضـعيت، از   . تسليميت را محقق ساخته است. دهددست خواهد داد؟ بزرگيش را از دست مي

. ام پرهيـز نمـودم  موارد مغاير با مبادي رهايي و رهايي زن که مدت زمان زيادي است اليق خود ديـده 
از حـد  . گيـرم کار مين بهره گرفته و در هر مورد ناچيزي بهمن نيز از آ. شودوار وابسته من ميزن برده

دانيد من نيز بـراي آنکـه خـودم را بـزرگ نگـاه      پس بزرگيت کجا ماند؟ مي. رودخود بسيار فراتر مي
.دارم، مجبورم که مبارزه بزرگي را انجام دهم

گونـه  و زني، بدين" ام، اي عشقماي معشوقه"گفتيد . تنها يک زن را در دل و مغزتان جاي داديد
به نظر من اگـر يـک   . توانيد اين را قبول کنيدشما چگونه مي. کند، اينچنين وابسته شدشما را قبول مي

هاي ديگـر  کني، نود و نه درصد آن را بايستي براي محافظت از ارزشدرصد آن را در قلبت حس مي
جسـورانه  "د مـن بيايـد و بگويـد    يک زن و يا يک مرد اگر نـز . هاي خودم را دارممن مالک. فدا کني

من رهبرم و اين نيز مسـاوي اسـت بـا کردسـتان؛ کردسـتان نيـز يعنـي        "گويم مي"... قدر پايبند تواماين
هاي ديگري وجود دارند کـه  نزد من ارزش"خواهم گفت . توانم راه ديگري را قبول کنمنمي." جنگ

اينچنين است و با هوشياريي بزرگ حرکـت  از ميهني برخوردار هستم که در نهايت." پايبندشان باشي
.کنيممي

ايـن همـه   . هنـر و علـم وجـود دارنـد    . هايت را بايستي به اين اندازه دوسـت بـداري  وطن و انسان
هاي اصلي وجود و اينکه برخي ارزش. بايستي آنها را هم در نظر بگيري. سطوح اجتماعي وجود دارند

آن را هم بايستي در اين چـارچوب در نظـر   . ـ دوستيريداشتن؛ رابطه همسدارند؛ سپس رابطه دوست
.بگيري

ام کـه  هـايي را بسـيار شـنيده   تـاريخ لـيال و مجنـون   . دانيـد هاي کورکورانه مـا را مـي  تاريخ عشق
. گونـه نـابود خـواهي شـد    اگر هر چيز آنگونه باشد تو نيز ايـن . بينندشان هيچ چيز ديگري را نميچشم

از کسي که اين همه خود را در عاطفه خفه کـرده و بـا يـک    . وفقيتي نيستداراي هيچ نيرو و امکان م
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با بعد ] اين امر را[اين چيست؟ در اين باره بايستي . بست رسانيده کار خيري ساخته نيستشخص به بن
.بزرگ اجتماعي و سطح بزرگ آزادي هماهنگ نماييم

بـودن  ز ميان برداريم؟ ايـن بيچـاره  بودن بزرگ موجود در زن را اتوانيم اين عاطفيما چگونه مي
مـن يـک جنـبش    . رهبـري ايـن اسـت   . يـي متعـادل  طور؟ طي رابطهبزرگ در روابط کرد را هم همين

آشکار است که چگونه تمـام  . يابيم؛ جنبش بزرگ سازماندهيمبزرگ قيامم؛ يک جنبش بزرگ چاره
.دهمنه؟ نشان دادم و ادامه ميمگر. خود را آغازيدم. شوندتر ميرفتارهايم لحظه به لحظه متعالي

کس، فقير و آواره، به زمين و آسمان، به گرگ، گنجشک، مـار  هاي بيچاره، بيهر اندازه که به انسان
نگرم، به خـود زحمـت   و هزارپا، به آب و هوا همچنين به هر چيزي که در طبيعت و جامعه هستند مي

کردن زنـدگي، جنـگ و انسـان و اگـر     فتح. ن استگذاشتن اياحترام. يي شومداده که براي آنها چاره
سازم؟ اکنون ترس ارتش دشمن زيـاد  ديديد من چگونه خودم را مي. کردن خود با آنالزم باشد فتح

ايـن  . وجـود آورديـم  چگونه نزد خود راه را براي جسارتي بزرگ هموار ساختم؟ اين را نيـز بـه  . است
.مهم را با کارکردن بنا نهاديم

پـا  وارانه قيامت بـه ي نيز براي گرفتن ده ريال از پدرم، گريه و زاري کرده و شکايتاز لحاظ ماد
ها چگونه اکنون انسان. حال اگر از زکات بحث کنيم، خلق، دار و ندارش را خواهد بخشيد. کردممي

پيوندند؟ حال آنکـه بـرادر بـه    مي] گريال[يگان يگان تا پاي مرگ با فداکردن هر چيزشان به صفوف 
جـز در راه منعفـت خـود، گـامي     هـاي بـه هـم، بـه    تـرين انسـان  حتـي نزديـک  . کـرد رادر کمکي نميب

دانم که در گذشته، کردي بـر سـر يـک    اين مهم چگونه به وجود آمد؟ بسيار خوب مي. داشتندبرنمي
اکنـون  . اش را بـه قتـل مـي رسـاند    زد؛ براي يـک سـگ و گربـه، همسـايه    وجب زمين، برادرش را مي

چنين سطح فداکاريي ارتقا داده شد؟ در گذشته مردها براي يـافتن يـک دختـر ده سـال بـه      چگونه به
اکنـون زنـان،   . واريي ناخواسته و بسيار بـرده رفتند؛ براي تهيه پول مهريه، آن هم جهت رابطهغربت مي

و نـدارش  نهايـت دار  ما چگونه اين را به وجود آورديم؟ و اينکه تا بي. شوندموج موج به ما ملحق مي
.را فدا کند؟ بايستي درک شود

. شايد مال هر کسي هم وجود داشـته باشـد  . کرديمکه بچه هم بوديم خيال درست ميما هنگامي
ايـن  . شان با زنـدگي نـامفهوم اسـت   کردنکردن آنها به يک رمان بزرگ و يکيولي چگونگي تبديل

هـا و  گرايـي آيا ديگر امر خدا بود، واپـس . نصيب من شد و يا بار سنگيني بود که بر عهده ما گذاشتند
ترين زندگي بود که ما را به ايـن واداشـت؟ يـا نـه،     آورهاي بزرگ نابخشودني است، آيا شرمحقارت

هاي شديد خود ما بود؟رغبت
چنين حق زندگي و صورت ايناگر نگوييم نتيجه آن، به. ها نقش بازي کرده باشندشايد همه اين

يک زندگي که بايستي قبل از هر چيز ترجيح داده شده و با اراده آزاد به دسـت  سرنوشتي درآمد، اما
مـا  . منفوران منفور باشند و آنهايي که در پي زنـدگي هسـتند زنـدگي کننـد    . آورده شود شما را يافت
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الاقـل،  "گـوييم؛  بالعکس ما حتي اين را نيز به دشمن مـي . راحتي بازنده شودخواهيم هيچ کسي بهنمي
او تمام ديـوانگي  !" قدر ديوانگي جنگ ويژه الزم نيستاين. ات را طبق قوانين جنگ انجام بدهدشمني

در واقــع . نيـرو هـم داشـت   . کـار آورد؛ تمـام اصـالت تـاريخ جنـگ را زيـر پـا گذاشـت        جنـگ را بـه  
موجـب ثبـت نـام يـک     . متاسفانه روي به پليـدي آورد . توانست طبق قوانين جنگ ما را هم له کندمي

کـردن بعـد مقـدس    البته ما نيز مجبـور بـه ژرف  . با عنوان يک جنگ بسيار پليد در تاريخ گشتجنگ 
تـرين  شايد هـم يکـي از مقـدس   . اين جنگ که ما در حال انجام آن هستيم مقدس است. جنگ شديم

.احتماال اين نيز به تاريخ تعلق گرفت. ها باشدجنگ
زندگي، . آييمپي تعريف زندگي با صلح برميدر . جوياني بسيار طبيعي هستيمحال آنکه ما صلح

. حتمي است که مـن نماينـده ايـن هسـتم    . باشيمترين جلوه اين مهم ميمطمئنم که منتخب. صلح است
اي که صلح است و صلحي که زندگي است، چنـان جنـگ ويـژه و    ولي بيا و ببين که بر روي زندگي
کسـي مثـل مـن کـه بسـيار از خشـونت دوري       کـار گرفتـه کـه حتـي    در تاريخ نيز چنان بربريتي را بـه 

.ورزد، مجبور به سرزدن به خشونت شدمي
» .رسـاند چنان انساني است کـه بـه مورچـه ضـرر نمـي     «: گويندمان ميهايروستايياکنون نيز هم

ولـي  . ورزمنه تنها به يـک مورچـه بلکـه از ضرررسـاندن بـه يـک گيـاه هـم دوري مـي         . صحيح است
هايم مانع ايجاد شده و به طور قطع، مانع امي در مقابل زندگي و آرزو و حسرتتمکه ديدم بههنگامي

دريـافتم کـه   . خواستم که بسيار بحـث کـنم  . شدن هستند آنگاه خواستم که بسيار حرف بزنماز متعالي
در مقابل اين، مدت زمان زيادي اسـت کـه تصـميم گرفتـه شـده و ديـدم کـه        . اين بسيار راحت نيست

باز هم در حـالي کـه هـيچ آمـاده نبـوده و اصـالً بـه انـدازه         . زور اجرايي وجود داردديگر يک نيروي
.گويم که اين را يافتمطور مکرر ميديگران جسور و فداکار نيستم به

دارم، بدين لحاظ، نام بسيار خويشتن. خوبي مورد مقايسه قرار دادمان را بهالزم است طرز زندگي
هـاي زنـدگي بسـته    ولي هنگامي که ديدم واقعـا تمـام راه  . طور باشدشايد هم اين. ديگر من ترسوست

البتـه از لحـاظ انسـان    شده، تمام اشکال شرف زير پا گذاشته شده، ديگر هيچ نقطه ديدي باقي نمانده ـ 
اينکـه کسـي مثـل مـن کـه در خصـوص هنـر        . ـ براي همين ناچاراً دست به کار شدمگويمباشرف مي

. ترين نماينده اين هنر است، موردي متضاد استورزيد، اما امروزه پيشرفتهجنگ، اين همه اجتناب مي
يي شيوهنکردن به زندگي، عدم استقبال از زندگي بهبنابراين، اصرار، ادعا، خيانت. ولي چنين آغاز شد

نکـردن در برابـر   کند، همچنين مقاومت در برابر نظـام و سـرخم  بيني ميخصوص نظام امر و پيشکه به
اي آور باشد و صلح نيز با زنـدگي دگي از سوي کسي که بخواهد سازنده يک زندگي بزرگ صلحبر

.آزاد گسترش يابد، الزم است قطعاً اين هنر را تداوم بخشد
گـويم کـه   به کساني که در درون الم و عذاب هستند مي. نمايمماندن اذعان ميمن به لزوم سالم

گويم که اين براي مجريان شان لکه خورده و پايمال شده ميرفبه کساني که ش. بايستي شرافتمند بود
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. مـن چنـين هسـتم   . اين طرز من است. اي بوده و يا نبوده استجنگ ويژه هيچ اهميتي ندارد که ضربه
.گونه به نتيجه دست خواهم يافتبه احتمال زياد اين

مچون تضمين پيـروزي بـه   به پيروزي باور کن، قصد ندارم که زياد اخبار از روي بيچارگي را ه
نيـافتن  خـاطر تحقـق  نبايسـتي کسـي مـرا بـه    . در اين موضوع طرز من، طـرز پيـروزي اسـت   . خلق بدهم

. اي بدين نحو شد که پيروزي موکول به بعـد شـد  پيروزي در خيالم انتقاد کند و هم نبايد تابع ارزيابي
شـود، بعضـي   انباشـت مـي  هر لحظه موفقيـت بـر روي هـم   . پيروزي براي من، حرف اول و آخر است

نزد من . يي پيروزي استهر روز و هر لحظه من همچون حلقه. باشدها مانند جهيدن و پريدن ميدوره
اين طرز سازماندهي يـک شـخص   . امکان ندارد که يک روز عقب ماند. ها وجود نداردشکستن حلقه

من به ايـن  . حق آن خلق استگردد، اگر امروز اين مهم موجب ايجاد اميد و پيروزي قطعي مي. است
کـس هـم وعـده    جز به طرز خودم، به طرز هيچبه. پاشمهاي اميد ويژه را ازهم نميخيال. کاري ندارم

هـاي  هـا و پيـروزي  گونه خـود را بـه موفقيـت   بينم که اينحتي مناسب نمي. دهمکسب پيروزي را نمي
م، رويـه و اسـلوبم اسـت و بـراي هـر      واقعيت موفقيتم اين است؛ زندگيم، طرز. بزرگ اميدوار ساخت

بودن من در کجاست؟بزرگ. کندجايي صدق مي
دشـمن  . کـنم يابي تضادهايم بوده و تـا حـدودي هـم حـل مـي     چهل سال است که به دنبال چاره

اي بـه  امروز با آگاهي. اي براي شناساندن اين دشمن وجود نداشتحتي کلمه. اصلي را تشخيص دادم
هـر  . نفس گردانيده شـد کماليست بي. تواند نفس بکشده وضعيتي درآورديم که نمياندازه دريا او را ب

. چـرا؟ مـن انجـام دادم   . حتي بدون سياسـت گردانيـده شـد   . نفس ماندگرايي بينوع ايدئولوژي واپس
نفـس  ارتـش او را نيـز بـي   . ـ پلوتيک سازماندهي نمـوده و انجـام دادم  صورت ايدئولوژيکخودم را به

.اندخواهيم گرد
رغم کسب اين امکانات امروز به. به اينجا رساندم. تنهايي تمام مراحل را بر عهده گرفتمآري، به

من . اگر شخصي در خود پيشرفت ايجاد نکند حق هيچ چيزي را ندارد و من هم او را نخواهم شناخت
.جنگانمگونه حاضر کرده و ميمن خود را در برابر دشمنم اين. اينم

بـدون داشـتن   . هاي بزرگ را ايجاد کـرد توان پيشرفتد را ساخته و هميشه ميالاقل شخص خو
تـرين آنهـا را مطـرح    تـان زيـاد بـوده و اساسـي    در حالي کـه مشـکالت  . چنين ديدگاهي ممکن نيست

آوريد کنيم، در مورد آن نينديشيده، وضع صاحبان مشکل را ناگوارتر ساخته و يا به وضعيتي درميمي
طـور  خـواهي بـه  هاست جهت عدم انجام اشتباه در مورد اين حسـاب سال. پس دهدکه بايستي حساب 
. دهـيم در کردستان هم که براي اولين بار است که چنين تنظيماتي را انجام مي. کنمحساسي رفتار مي

. کنـيم يي هم کـار مـي  طور فشردهبراي خطانکردن، با صبري بسيار بزرگ و بادقت برخورد کرده و به
ولـي  . دل نباشـي در ايـن بـاره، بايسـتي صـاف    . رو هستيما زياد واقفيم که با چه مسايلي روبهزيرا کم ت

"توانم تحمل کنم؟آيا چقدر ديگر مي"پرسيم که بعضي اوقات از خود مي
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هـا  شوي ولي آيا اينها مشغول ميتو با اين«: گفتياد دارم که مياکنون نيز نصيحت مادرم را به
شـوند کـه   آيا جوابگوي تالش و فداکاريي مـي «و يا » کني خواهند بود؟و فکر ميمانند چيزي که تبه

هـا تـا زمـاني کـه     ايـن . بـافي دهي؟ خوب خيال مينشان داده و مسووليتي که با تمام نيرويت انجام مي
کنند که انگار با تواند و بعد از آن هر کس منفعت خود را طور رفتار ميشان را حل کنند، اينکارهاي

صـحيح هـم   . گراي خشن و ماترياليستي زندگي ماسـت اين البته واقعيت مادي» .ر نظر خواهد گرفتد
کنـد؟ مـن از آن روز تـاکنون    هست ولي براي چه کسي صحيح؟ اين واقعيت به چه کسي خدمت مي

ها طبق خواسته من نخواهند بود ولي اگر طبق چيـزي کـه   اين شخص. دهممصرانه اين امر را انجام مي
.بعد اين داستان بدين منوال استاز آن روز به. ارزدخواهند درآيند، پنج ريال هم نميشان ميخود

کردن بدان هم وجود آمدند که حتي خيالهايي بهپيشرفت. گونه برانگيخته شداراده انقالبي، اين
راري، توان لحاظ من خارج از هر استقبه. به نظر من مقررات و مالک جاري کافي نبودند. ممکن نبود

رفته عدم رعايت قوانين جاافتاده براي اجتماعي روستايي و همچنين شهري، بيان آزاديي است که رفته
چگونه اين را درک خواهيد کرد؟. اکنون نيز سعي در تعميق اين تالش هستم. کندخود را تحميل مي

ولـي در راسـتاي   . ستمآري، واقعا هم نه در سخن بلکه در عمل نيز اصالً در فکر منفعت خودم ني
پيشرفت رهبـري  . تواند در اذهان بگنجدکوشي هستم که نميها چنان جنگجوي سختپيروزي ارزش

. شـوند ها در اطرافم انباشت مـي ارزش. گويمروشني ميبسيار به. کوشمجنگجويي سخت. چنين است
. کندا براي من نيز صدق ميهاين. توانيد در خواب هم ببينيدهايي هستند که بسياري از شما نميارزش

هاي جمعي ها و ارزشها همچون آزادي و رهايي همه ملتگويم بايستي همه اينمي. ولي توجه کنيد
.حتي در مورد خودم هم حق ندارم. درک شوند

هر چه باشد امروز مفهومي حاوي حقوق انساني . تو يک انساني! اي آپو"گويم يعني به خود مي
من خود، فاقد ." الزمه حقوق بشر، صاحب زندگي فردي قابل قبول و سالمي باشعنوان يک به. هستي

درست و حسابي حق رفع احتياجات شخصـي خـود   . حق گردش ندارم. ترين حقوق بشر هستماساسي
اکنـون بـه خـود حـق انجـام      . چرا؟ چونکه الزم است يک فعاليت نظامي هم صـورت گيـرد  . را ندارم
زيرا . يي برخورد کنمرحمانهشکل بسيار بياچارم حتي در برابر خود بهن. دهمهاي شخصي نميفعاليت

.اگر از حق شخصي دم بزنم، حق عمومي و حق خلق ضرر خواهند ديد؛ به زيان جنگ خواهد بود
. ولي من ندارم؛ هر کسي حق دارد راحت بخوابد اما من نـدارم . هر کس حق سيگارکشيدن دارد

خود فشار آورده خود را خسته کند، بنشـيند، ولـي مـن چنـين حقـي      حتي حق دارد که بدون اينکه به
بـديهي اسـت،   . کامال بالعکس، وظيفه دارم که سرسختانه بـراي سـرپاماندن بـه مبـارزه بپـردازم     . ندارم

در غير اين صورت، اگـر  . باشدگويم وظيفه وجود دارد نه حق،  چونکه وظيفه است که اساس ميمي
بخوابم و کمي خوب استراحت کنم، اکنون امکانـات مـن بيشـتر از هـر     خواهمطور که ميمن هم آن

کـنم، ولـي   اگر توجه شود شخصي هستم که بيش از همـه آزادانـه رفتـار مـي    . کسي در کردستان بود
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بـراي آنکـه در جنـگ موجـود     . چرا؟ باز هم با واقعيت جنگ در ارتباط اسـت . وضعيتم اينچنين است
.تار کنيشکست نخوري، بايستي اينچنين رف

يک کودک شايد بتواند چهل مرتبه چيزهاي مختلفي را ياد گرفته و زنـدگي کنـد ولـي مـن بـه      
چنين بيشتر در سـختي قـرار   اين. توان برخي چيزها را فراگرفته و زندگي کنماندازه يک کودک، نمي

م دو کلمـه از  تـوان آنچنان پايبند هدف اصليم هستم که نمي. چرا؟ زيرا پايبند هدف اصليم هستم. دارم
. توانم دو دقيقه هر نوع رفتار و حتي بـازيي را انجـام دهـم   حتي نمي. هاي ديگر را کنار هم بياورمزبان

گـاه گـامي را برنخـواهم    هيچ. رودطبق آن راه مي. زيرا پاهايم هميشه به يک هدف گره خورده است
.داشت که خارج از هدف باشد

مثل شما نيستم كه قلبم را بفروشم آن . امصلي پيوند دادههاي اهمچنان هر تپش قلبم را به ارزش
زيرا در آن، پايبندي مطلـق بـه   . گذارم که گرد و غبار بر روي آن بنشيندحتي نمي. هم به شکلي پست

تـرين غـروري در   شود ولـي تـاکنون هـم کوچـک    اين همه خلق پايبند من مي. ارزش واال وجود دارد
هـاي  شدن خود، با ازخودبيخودشـدني بيشـتر، خـود را بـه ارزش    عاشقبگذريم از. رابطه با خود ندارم

.سازمعمومي پايبند مي
اين برخـورد مـرا نسـبت بـه     . گذارم پرت کنندنمي. کنمهنوز نيز يک تکه نان را هم اسراف نمي

اگر سراهايي هم داشته باشم چونكه آنها نهادهاي ملي هستند با دقتي . کندهاي مادي آشکار ميارزش
تـرين دوران عمـرم، باعـث نـابودي خـود      در جوان. كنم، چونکه براي من نيستمتري استفاده ميميلي

هاي روستا را اسـاس  ايجاد اتحاد با بچه. نشدم، صحيح نديدم كه محبوب بوده و بر رويم حساب شود
.ترين خانوادهگرفتم، حتي با مخالف

را همچـون پـوالدي کـه بـا کوبيـدن سـاخته       ام را بازبيني کـرده و آن  چونکه هر روز طرز رابطه
. ام راه را براي يک رابطه ملي، حتي رابطه بزرگ جهاني بگشـايم شود محکم نموده، امروز توانستهمي

خـواهم  . کـنم گيـري مـي  که شخصي بيش از حد پايبند من شده و يا مرا دوست بدارد، موضعهنگامي
داشتن و پايبندي خودم به راحتي و ارزاني دوستزيرا در طرز. گفت که در اينجا اشتباهي وجود دارد

تنها رابطه ملي بلکه اگر رابطـه سـطحي   نه. ترين مساله براي من اين استحساس. شومدچار اشتباه نمي
راحتـي  نـه بـه  . شدمشايد آن هم نمي. توانستم رييس خانواده شومگرفتم، تنها ميپايبندي را اساس مي

شوم و نه راحت راحتي پايبند مينه به. آنم که كسي، راحت مرا بپسنددپسندم و نه خواهانخود را مي
مصـرم، تـالش كـرده و در    . کنم اما دست از هيچ چيزي حتي تمام انسانيت برنخواهم داشتپايبند مي

هـا بـه   سـاعت . انديشـم همچنين در مـورد هـر كسـي بسـيار مـي     . شومنتيجه، موجب ايجاد پيشرفت مي
ايـن خصـلت در   . زنمام سر رفته و كسل شوم حرف ميدون آنکه اصال حوصلهب. نگرمشان ميسيماي

بخشانم و بدين ترتيب، دل و ذهـن از خـواب بيـدار    البته جان مي. دل و چشم نداريد. شما وجود ندارد
.شوندمي
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يـي  العـاده در روزهـايم هيجـان فـوق   . شـود تنها يک روزم بدون هيجان سپري نمـي . من بازيگرم
هـر روز بـا نـام مـن     . يک زندگي بسيار خوب و باهيجان است. ن هم نه هيجاني تکراريوجود دارد آ

سازد؛ اما باز هم كفاف گيرند؛ هر ساعت دل انسان را لبريز ميکننده صورت ميصدها عمليات شوکه
گـويم  مـي . کنـد عمليات آنها مرا ارضا نمـي . مثال صدها قهرمان وجود دارند. كنندهاي مرا نميهيجان

.لي بيشتر انجام دهيدخي
گـويم  مـي . کننـد مرا هيچ ارضـا نمـي  . صدها نفر هستند. دارنددخترها نيز انسان را به هيجان وامي

هاي بزرگ کجاسـت؟  گويم پيروزيتر از شما را بيابم؟ ميتوانم بزرگدر کجا مي. بيشتر انجام دهيد
اگـر مـن بـا    . ام تنها تدارکي کوچک استالبته کارهايي که براي آنها انجام داده". هاخيال"گوييد مي

هـا و امکانـات، بـراي    رفـتم، بـا ايـن اسـلحه    آن جست و چابکي شخص بيست و پنج ساله به ميهن مي
...کردم؟ها که نميجوابگوبودن به اين وطن، با دشمن و يا در برابر رفقا چه

بعـد نيـز خيلـي جسـتجو     در مراحل. ها را همراه با چنين هيجاني دارا بودمدر کودکي آن دويدن
دويـدم و مجـددا هـر روز هـدفي را     يافتم، مـي نمودم، ميكردم، بعد از يافتن نيز، مجددا كاوش ميمي

ارضـا  . طور قطع دوباره در كارم وجـود نداشـت  به. دويدمدنبالش ميدادم و بهپيش روي خود قرار مي
شـوند؛  رده و سـانتيمتري بلنـد مـي   متري شروع كاز يک] صاحبان ركورد[طور كه همان. شدمهم نمي

را باال برده و با هيجاني بزرگ در حال ] پرش[طبق خود بند . درپي رکود استکار من نيز شكستن پي
.البته که دنياي انقالبي چنين است. پريدن هستم

در واقع خـواهم گفـت چـرا ايـن نـام انتقـام، ايـن نـام خـانوادگي را بـر مـن            . بسيار عجيب است
. انـد اند كه به ما نسبت دادهشوم، چطور داراي چنين خصلتي هستيم؟ و حتما گفتهحير ميگذاشتند؟ مت

جـو  العاده  انتقامآري يک وضعيت فوق! احوالي كه اين نام را انتخاب كرده استآفرين به مامور ثبت
گيـرم؟  هـا انتقـام مـي   اند که از همه ايـن تشخيص داده١٩٢٠چگونه در سال . در ميان است) اوجاالن(

گويد که گويا پـدربزرگم، شـيخ سـعيد را بـه دار     در کتابش چيز بسيار عجيبي مي١٢٨عصمت ايمست
زمـان گفتـه   احـوال آن نويسد که يک مامور ثبتـ همچنين ميالبته پدربزرگ من نيستآويخته است ـ 

جـاالن؟ در دهـه   شگفتا، او. جو بگذاريمرا انتقام) خانواده ما(است که براي همين، نام خانوادگي آنها 
.يک تضاد عجيب است. اندها بر خود نهادهاي كه کماليستبيست و بالذات نام خانوادگي

صـورت يـک خـانواده بـزرگ انسـانيت      سالگي تاکنون، رابطه و اختالف خـانوادگي بـه  از هفت
ر البتـه کـه هـر چقـد    . ورزيمترين بخش خانواده با حساسيت اهتمام ميجهت ايجاد منتخب. آيددرمي

تواند کـار  اين مي. شودهم که داليل و چگونگي آن را روشن نمايم، از تمام جهات توضيح داده نمي

نوشـت و بعـدها در   PKKهاي بسياري را در مورد نوشته٩٣و ٩٢نگاري ترک که در سال روزنامه١٢٨
.همين باره کتابي را به رشته تحرير درآورد
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هـا را کمـي در سـطح    هاي بزرگ بتوانند ايـن تـالش  در آينده شايد رمان بازي. هاي بزرگ باشدرمان
. آن مشغولمگونه که گفتم اکنون با جوانب ايدئولوژيک، سازماني و نظاميهمان. هنري بازتاب دهند

از سـطح  . يـابي بـه سـطحي ادبـي بااهميـت اسـت      دسـت . بدون شک، طرز بيان ادبي آن نيز مهم اسـت 
هر کسي حتي خـائنين را  . اشخاصي نيستيم که درک نکرده و نفهميم. اجتماعي بحث به ميان آورديم

خـط  [ائنين بـه  آنهـا خـ  . توانند زندگي کننـد بدون وجود ما حتي خائنين نيز نمي. کنيمنيز مديريت مي
مان دست به حتي دشمنان. کنند، غافلين نيز بدين صورتخاطر وجود ما زندگي ميبه. ما هستند] مشي

حتــي مــا موجــب زيســتن . خواهنــد دســت از ايــن جنــگ بردارنــدتشـکيل شــبکه منفعــت زده و نمــي 
. ادله برنخواهيم داشتايم دست از مجها بودهولي البته بنا به اينکه ما موجود اين. شويممان ميدشمنان

.الزم است که آنها را همچون دشمنان تاريخي خفه کنيم
ايـن دشـمن، دشـمني    . انـد آنها خائنـان و غـافالن قـديمي   . آشکارکردن دشمن، گام مهمي است

خود را ماننـد گـرگ در پوسـت بـره     . هزارساله است ولي مخفي نگه داشته شده و آشکار نشده است
ابتـدا آشـکار   . پنـدارد هاي معاصر مـي تر است، ولي خود را انساني با مالکاز حيوان بد. دهدنشان مي

ولـي بـراي   . توان کار آشکارسازي را گسـترش بيشـتري بخشـيد   مي. ساخته و در اين کار موفق شديم
بديهي است که بـا  . و اينکه آنچه را که آشکار شده ديد. کساني که خواهان جنگ هستند کافي است

.شودريکي، دشمن زده نميکردن مشت در تامحکم
بـا شـيوه   . طور قطع بايستي فرا گرفته شودام؟ بهچگونه اين دشمن را به اين وضعيت دچار ساخته
بايستي ياد گرفته شود کـه  . وقفه من ارتباط داردخوابيدن من در سنگر و راهپيمايي نفس به نفس و بي

يک رابطه . وخته شود؛ مخصوصا روابط اصليبايد تمام روابطم آم. بردمسر ميدر خاورميانه چگونه به
کـردن را کـه اساسـي و الزم    کوهستان، يک رابطه دوستانه، در ارتباط با اسـلحه و يـک رابطـه جلـب    

.توان نتايج بزرگي آفريدمي. هستند، بايستي در نظر گرفته شده و از بسياري جهات تحليل شوند

در صورت موفقيت من خلق نيز موفق خواهد شد
پـذيري  مسـووليت . الزم است طبيعت جنگ را خوب درک کـرد . امان غضب استاي بيهسال

تـرين سـواالت را از خـودم    من در اين خصوص، مهـم . جنگ چيست؟ الزم است اين را خوب فهميد
بودن بزرگ، آموزش خـوب و حساسـيت   توان به تشکيالتيچگونه بايد زيست؟ چگونه مي: پرسممي

کار ببري؛ ها را با دقت برداري؛ تمام کلمات را در جاي صحيح بهم گامعظيم دست يافت؟ بايستي تما
هـاي  رغـم تمـام تـالش   بـه . بخشـم ها را در خود تجلي مـي تمام اين. سريع فکر کني؛ سريع انجام دهي

.کننده دشمن، تصميم گرفتم که طرز صحيحي را در پيش گيرمتحريک
آورد ولـي  مان صـدا برمـي  ت دشمن در ميانبرخي اوقا. هايي باورنکردني وجود داشتندتحريک

. يي شخصي حساسيت بزرگي نشان دادمنکردن آن همچون مسالهجهت به تحريک درنيامدن و تبديل
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بر اين اساس به سوال چگونه بايـد زيسـت   . فرصت ندادم که فريب امکانات سطحي زندگي را بخورم
.رسيدم

خـواهي شـد؟ اسـلوبت بايـد چگونـه      چگونه ملي خواهي شد؟ اجتماعي خواهي شد؟ سـازماني 
ـ ديسيپلين رشد خواهد کـرد؟ طـرز، رويـه چگونـه رونـدي خواهـد       طور خالصه چگونه نظامباشد؟ به

از . فرق من با ديگران اين اسـت . امان جنگ، گويي خودم را از نو آفريدمهاي بيداشت؟ در اين سال
زنـدگي يـافتم، قبـل از هـر چيـزي در      امکانات، استفاده بسيار خوبي کرده و هنگامي هم کـه فرصـت   

دهـم  دهم سپس، اين را مورد محاسبه قرار ميابتدا اين را انجام مي. تالش براي درک مفهوم آن هستم
بعد از يافتن جـواب سـوال   . توان چه انجام داده و چه مسووليتي را برعهده گرفتکه بر اين اساس مي

کـار  با تـالش، سـرعت و خواسـته زيـادي بـه     . شومکار ميدست به" شوداين خمير چگونه سرشته مي"
اين سرآغاز يک جنگ بوده سپس به سرآغاز يک زندگي نوين . نمايمبندي ميمعطوف شده و شکل

. ها، مشکل و دشـوار باشـد  مثال شايد انجام فعاليت براي بعضي. شناسمهيچ مرزي را نمي. شودبدل مي
هنگام راحتي، . گردمحوصله و دچار زحمت ميرم، بيسر ببکه در راحتي بهنزد من بالعکس، هنگامي

.شومسختي بسياري را متحمل مي
در غير اين صورت، ناراحتي آغاز . دادن نزد من يک طرز استسريع فکرکردن، دويدن و انجام

بسـيار کنـد و ناآمـاده    ) کادر حزب(او . شوداين نيز موجب رودرروگردانيدن من با اعضا مي. شودمي
. مال ما بسيار سريع و هميشگي است. گويممي" پيرزنانه"که بدان . گيردو در هوايي قرار ميکار کرده 

لحاظ شخصي به به. يابيمبخش است به موفقيت دست ميدليل آنکه طرز ما حاکم و نتيجهدر نهايت به
.جز اين اجازه ندادمچيزي به
کار چيز را در راه پيشرفت عمومي بههر. برمپيش نميشيوه نادرست و نامشخصي زندگيم را بهبه

ابتکار عمل در دستم . زنمگفته و عمل هر کسي را با ريسماني به خط عمومي فعاليت گره مي. بندممي
کـارگيري آن در  بـه . کـار گـرفتيم  اين نيـرو را بسـيار ماهرانـه بـه    . کنمرفته نيز نيرو جمع ميرفته. است

هـاي زنـدگي، بـه حـدي بـاورنکردني رشـد       در تمام عرصههاي نظامي، سياسي و ديپلماتيک و عرصه
آيند خود را مبالغه نکرده، شيفته خود نگشـته  وجود ميهاي بسياري بهبا نام اينکه بسيار پيشرفت. يافت

.به دنبال راحتي نگشتم" شودمشکالت زياد مي"و يا با عنوان . و دچار اشتباه نشدم
مـن  . آمدن تحوالت بيشتر وجود داردميانکان بهدهد که امنشان مي. بخش استروش، جسارت

وجود آمـد، ايـن مـرا ارضـا     پيشرفت مهمي به"گويم نمي. توانم برعهده بگيرمنمي] از توان خود[بيشتر 
. شده اطمينـان دارم هاي کسببه پيشرفت. گويم که اين يک هيچ استمي. طور نيستقطعاً اين!". کرد

دسـت  هـايش را بـه  در تالشم معنادارتر و زيبـاترين . دوزمشتري ميهاي قابل کسب بيچشم به پيشرفت
.دهمغير از اين، به چيز ديگري فرصت نميبه. آورم
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سعي کرديم که بيشتر پيشاهنگي حزب و شخصـيت جنـگ   . ها را سپري نموديمبا اين جنبه سال
غير از اين زيـاد  به. ميافته و خالق کيست؟ خيلي بدان اهميت داديشخصيت سازمان. وجود آوريمرا به

کـردن ماهيـت،   کننده بوده و در نتيجه بـا تعيـين  با کسي که تعيين. اهميت مشغول نشديمبه کارهاي بي
البتـه  . چنين خود را آماده و حفظ نمـودم اين. يي که هر کسي را متاثر سازد، مشغول شديمطرز و رويه

.تمام کردستان به مرکزي اتوريته مشخص ساختيمساختن تقريباًجابودن اين را همراه با مرتبطميزان به
تـوان در  بسـيار راحـت مـي   . گردانـد العاده مولد ميمشخص شد که؛ چنين فعاليتي، انسان را فوق

حتي خستگي به تندرستي و پرکاري تبديل . حال درآورد] زمان[سر برده و به شرايط دشوار زندگي به
طرف مقابل هر انـدازه کـه نيرومنـد هـم     . جلي يافته استرسيده در من تاثباتيک زندگي به. شودمي

خـوبي از آنهـا   باشد اما در طرف ديگر، امکانات يک نفر هر چند خيلي محدود باشد، اگر بداند که به
خوبي نيز از عواطفش بهره گرفته و همه را با هم يکـي گردانـد، همچنـين اگـر بـراي      استفاده کرده، به

. تواند شخصي موفق شـود کار گيرد، ميهايش را بهبيند همه تواناييپيروزي امري که خود صحيح مي
.تواند به پيروزي دست يابددر سطح يک ملت مي

هـر فـردي   . متجلـي گشـته اسـت   " موفقيت يک شخص، پيروزي يک ملت اسـت "اکنون در من 
فشـارها و  ها را نقـش بـرآب کنـد؛ تمـامي     تواند در مرتبه يک خلق کار انجام داده و همه ناگواريمي

در حقيقـت، نيـروي   . هـا را پشـت سـر بگـذارد؛ مـوارد بـاورنکردني را مطـرح و متحقـق نمايـد         ضعف
هاي جذاب در محيط وجودآوردن هويتشدن، سيريابي صحيح جهت هويت خلقي آزادشده و بهملي

PKKکردن پيشرفت فکري و عاطفي و شيوه زندگي آن با جنگ،يکي. با اين طرز ما در ارتباط است
ها اين سال. چنين در من تجلي يافتالعاده، اينصورت فردي فوقايجاد رابطه خود با دنيا و درآمدن به

.مان گردانيمخواهيم که اين را نيز متعلق به خلقسر برديم؛ مياي بهالعادهطور فوقرا به
ـ PKKآري، رهبري  ميـزان  هو من خود را در کجا قرار خواهم داد؟ در کجا جاي خواهم داد؟ ب

از . تامين مکان براي خلقي که براي خودش جايي درست نکرده، بـراي خـود نيـز جـاي خـواهم ديـد      
هويت متالشي يک خلق گرفته تا به آزادي، در هنگام کسب اعتبار، احتماالً يک جاي کوچـک هـم   

که هنگامي. مها صاحب مکان باشند معتقد نيستغير از اين نيز به اينکه انسانبه. شودبراي من ممکن مي
اثبـات  ] خود را[که با فيزيک، اسلحه و اراده هنگامي. بينم، صاحب جا هستمخود را در فکر موفق مي

گمـانم بعـد از سـاختن جـايي     به. گرددچنين فراهم ميمکان يک خلق نيز اين. کردم جايم وجود دارد
ود جايي ساخته، هويـت  تواند براي خبراي يک خلق، کسب هويت و رسانيدن وي به آزادي، فرد مي

در حقيقت من در کنار عدم قبول مواضع تقلبي، بر اين باورم کـه  . کسب نموده و به آزادي دست يابد
.امترين تعريف را انجام دادهباثبات

رغم خلـق همچـون آزادبـودن و انديشـمندي محسـوب      طور کلي، يک اشتباه رخداده نيز عليبه
من به جلوگيري از اينکه هر کسي قرباني . ن، خطايي تاريخي استمالحاظ فرد و خلقاين به! گرددمي



زبان و عمل انقالب١٨٦

از راه نگريستن به اينکـه آيـا در   . اين خطا نگشته و خود نيز دچار چنين خطايي نگردم، اهتمام ورزيدم
اين جهان و در ميان خلق از جايي برخوردارم يا نه، بدين شکل بايستي درک کند که جاي اشـخاص  

تمـام  . مـن بلـدم کـه بـراي خـودم جـايي بسـازم       . درون خلق وجـود دارد يـا نـه   نيز در اين جهان و در
هايم را جهت ساختن جايگاهي در تاريخ، وجدان خلـق و خـانواده شـرافتمند انسـانيت انجـام      عمليات

.دادم
ام، سمجم، فعاليت مدعي"گرفتن آن با چهار دست و با گفتن آيا به آزادي نياز دارم، با درآغوش

يعني PKKدر حقيقت در اين راستا، . اين را تا حدودي انجام دادم" پيروز خواهم گشتخواهم کرد و
علـت اينکـه بـدين شـکل     . يابـد همين خاطر، خلق کرد همراه با گـام مـن شـريک مـي    همچنين به. آپو

بـه ميزانـي   . رودسوي پيروزي ميشده در شخص من بهشود، کرد، کردستان و فرد متالشيارزيابي مي
ه موفقيت دست يابم، خلق، ميهن و فرد نيز موفق گشته و بنابراين، براي من چنين ارزشي قايل که من ب

.شودمي
البته اگر با تکيه بر من هم باشد، . اين نشانگر موفقيت هر کسي نيست. البته اين وضعيت من است

طور که انهم. يي احيا بخشدجاي حفظ موجوديت خود، الزم است خود را طي جنگ جداگانهفرد به
. همين صـورت اسـت  در تمام اديان وجود دارد، نبايستي مرتکب چنين خطايي شد؛ در مسيحيت نير به

هـا خـوب   پس همه مسيحي"شکل توان بهاما نمي. دهدعيسي خيلي خوب است، مسيحيت را جلوه مي
وانـد از روي  تمي. تواند يک مسيحي خوب باشدبا منطق ارسطو حرکت کرده و با اين نيز نمي" هستند

الزم است ايـن  . اسم، مسيحي و يا مسلمان باشد، اما جسماً ممکن است بدتر از يک منافق قديمي باشد
فرد تا چه اندازه توانسته است موجوديـت و مشـکل هـويتش را اثبـات نمايـد؟ در      . خوبي دريافترا به

بازسـازي کنـد؟ خلقکـاري    لحاظ تئوريک و عملي، خود را درون مبارزه به چه ميزان توانسته است به
.بسيار مهم است، الزم است دورو نبود؛ فريب نخورده و خود را فريب نداد

توان چنين گفت؛ کسي است که نه با حرف فريب خـورده،  اگر اال مرا تعريف خواهي کرد، مي
ده، اندازه توان علمي، اراده و سخنش عمل کـر نه با حمالي يعني عملکرد ارزان خود را فريب داده، به

چنـين را صـورت   توان تعريفـي ايـن  گيرد؛ ميشکلي بسيار قابل اثبات با جنگي برعهده مياين را نيز به
ناپـذير، يـک اراده   توانم چه کار ديگري در قبال انسانيت انجـام دهـم؟ يـک ادعـاي پايـان     من مي. داد

من در اين بـاره فـردي   . لقپاشيده خرسيده و ازهمپابرجا و توان زندگي هستم در برابر واقعيت به پايان
شـدن  در واقع، قايـل . کنمام عمل ميالعاده کار کرده و به ميزان انديشههستم که آزادانه جنگيده، فوق

در تالشـيم احيـاي عواطـف خلقـي     . تمايز در ميان نبوده بلکه امکان خودشدن يک خلق مطرح اسـت 
رسـانيدن آن  موفقيـت بـا چگـونگي بـه   . زبان گردانيده شـده اسـت  هستيم که در تاريخ کر و کور و بي

.اميي برخوردار بودهچونکه فعاليت متفاوتي بوده و بديهي است که از زندگي جداگانه. مشغول هستم
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کـردن بـا مـن، الزم اسـت ايـن      چرا افراد تا اين حد شيفته خود و نااميـد هسـتند؟ قبـل از مقايسـه    
آورنـد هـم   کـه بـر سـر زبـان مـي     " رهبـر "عنـوان  در واقع، من خود را بـه . سواالت را از خود او پرسيد

امـان، يـک ادعـا، يعنـي مـدعي جنـگ، عمليـات،        جوي بـي من خود را همچون يک تعقيب. بينمنمي
و مـن هـم   » تو يک هيچ هستي«گويند ها ميانگار بعضي. کنمسازمان، ايدئولوژي و مرتبه ارزيابي مي

گـويم  ، مـن مـي  »طـور زنـدگي خـواهي کـرد    تـو ايـن  «گويـد  يکي مي." من يک هيچ نيستم"گويم مي
همچون ] خود را. [گويمبه دوست و دشمن و مادر و بابا هم اين را مي." طور زندگي نخواهم کرداين"

.آفريندنهايت طبق خود را ميخواه تا بيکنم که يک جنگ آزاديفردي ارزيابي مي
هـاي  ايـدئولوژيک و ويژگـي  بـا مشـغوليت مسـتمر بـه چارچوبـه      . کـنم قوانينم را خود تعيين مي

گاهاً با زباني بسيار شيرين و بعضاً نيز با اسـلوبي بسـيار شـکننده    . عملياتيش، سعي در گسترش آن دارم
ها حقوق آزادي من و يا اما اين. گيرمکار ميبا توجه به افراد آنها را به. کنمخود را ساخته و عرضه مي

ها زيـاد شـرکت نکـرده و    دانم که بسياريمي. اشندبام ميجهت گسترش جنگ آزادي، حقوق مبارزه
شـان نيـز يـک جنگجـو قـرار      اما بايستي بدانند که در مقابـل . کردن آن هستندحتي در پي نقش برآب

.دارد
طـور مسـتمر عرصـه آزادي را بسـط     خواهيد که اال مرا تعريف کنيد؛ من فردي هستم کـه بـه  مي

امان دقـت  مجري آنها بوده، به خصوصيات انسان بيداده، طبق خود خيلي خوب قانون وضع کرده و
دردنخور آن را با خاک يکي کرده و در اين باره واقعاً داراي سـطح اسـتقرار   کرده، جوانب کهنه و به

جسور بوده و گردوني ١٢٩فردي هستم که به ميزان باوريم، به علم ارزش نهاده، يک فاناتيک. باشممي
.دهمـ قبيله معنا ميهاي عشيرهي و حتي ويژگيانديشيده؛ به حق فرد، مشخصات مل

يعني الزم است حق هر کسي را در نظر گرفته، در عين حال، ناحقي موجود در بسيار از موارد را 
مساله درک و يا عدم درک من و يـا  . ديده و همچون کسي که در برابرشان بايستم آنها را درک کنم

مساله اين است که افـراد و اعضـا   . دهمکه هر روز انجام مياين را. ارزيابي و عدم ارزيابي خود نيست
توانند در اين دنيا براي خـود  شان دفاع نمايند؟ آيا ميتوانند از هويتآيا مي. يابنداين را چگونه درمي

تواننـد اسـلوبي قابـل    جايي دست و پا کنند؟ واقعاً در درون اين خلق صاحب جا خواهند شد؟ آيا مي
کند؟شان کفايت ميي در سطح نمايندگي نشان دهند؟ آيا در اين باره حساسيتقبول و موجوديت

بسـيار  ] خـود را [کنم کـه  فکر مي. امخوبي در قلب خلق جاي دادهمن بر اين باورم که خود را به
تـوان در حـق مـن ادعاهـايي     غير از چند کس معـدود و دشـمنانم، نمـي   به. امها قبوالنيدهجا به انسانبه

فـرد رفتـار   جا و منحصـربه دهد که تا چه اندازه در کارهايم موفق بوده و بهاين نشان مي. يافتاصلبي
آميـز  هـاي مبالغـه  کسـاني وجـود دارنـد کـه بـا ارزيـابي      . ها بايستي بيانگر مفهـومي باشـند  اين. امنموده

آميز، تعصب کورکورانهفاناتيسم؛ اعتقاد تعصب١٢٩
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مـن آنچنـان   . ماز ايـن وضـعيت متنفـر   . آينـد اما از زير چتر بيرون نمي" آنچنان بزرگ است"گويند مي
من صاحب چنان قدي نخـواهم  . من داراي يک راهپيمايي کامالً در حد رفيق راه هستم. بزرگ نيستم

را کـه  " حقم اسـت، حقـوقم اسـت   "هاي ها و گفتهگرايياما اين واپس. شد که از روي ابرها نگاه کنم
.بينند نخواهم پذيرفتها براي خود اليق ميبعضي

شکل اتوريته درآمد، بايستي خيلي خوب بر ايـن واقـف   مراه با ملتي بهشود که هاگر خواسته مي
هـا، ايـن   همچون فکر بسياري. پا خيزاندآمدن از ابر، يکي ما را بهچنين با پايينبود که ممکن است اين

ما را مستعمره سـاخته،  TC«گويند کساني وجود دارند که مي. رودپيش نميکار طبق کيف آنها نيز به
هاي عشيره هستيم اما نصيب آغابودن را از ما گرفته، تو زياد به ما نزديک نشو، ما را گرفته، بچهکاربه

: گـويم اين را به آنهـا مـي  . گويندگان اين خود را با مشکل مواجه خواهند کرد» .به حال خود رها کن
شي که دربر گرفته شده يک طرز، رويه و راه و رو! يابيدتان از اين نجات مينه با معجره و نا با کيف"

.آپو تا حدودي يعني اين. وجود دارد، با آن البته موفق خواهي شد
. شـود چنـين بـا رفـاقتي سـطحي نمـي     بـودن ايـن  همرزم. هر كسي الزم است كه بداند عاقل باشد

من اين نيرو را تا حـدودي بـراي رفاقـت    . املحاظ مادي و معنوي نيرو انباشت كردهمشهود است كه به
كـار گرفتـه، بـه ايـن طـرف و آن طـرف       تواند مـرا بـه  خواهم بگويم كه كسي نميمي. گيرمار ميكبه

ــا   همچنــين مــي. كشــانده و در پــي مــاجرا باشــد  خــواهم تاكيــد كــنم كــه كســي نخواهــد توانســت ب
. بـودن از مـن ممانعـت كنـد    بازي دهاتي، التماس، با اين و آن هوسـراني و عـاطفي  زدن، حقهمريضيبه

و مـن قبـل از هـر چيـزي، يـك جنگجـوي       . ز، رويه، احساس، راهپيمايي و اراده آزاد هستمداراي طر
اگـر  . وجـود آورم؛ بالفاصـله آنهـا را تحميـل كـنم     توانم فوراً قوانين آن را يافته و بهمي. آزادي هستم

مـان  آزادي براي خلـق . ترين ارزش استچرا كه آزادي واال. مرگ هم باشد اين انجام خواهد گرفت
.از نان و آب بيشتر اولويت دارد

آپـو انسـاني   . جـاي آورده خواهـد شـد   گونه است، لزومات قانون بـه با توجه به اينكه قانون بدين
گيـرد و  كسي كه اين را مفيد ببيند اين وظيفـه را برعهـده مـي   . كنداست كه در جايي اين را عملي مي

. گريزندها تا جايي كه بتوانند فرار كنند ميبرخيبنابراين،. روداگر هم سودمند نبيند، فرار كرده و مي
گيري موجوديتي و واقعيتي در چنين سطحي هستيم، الزم اسـت كـه ايـن را درك    اگر ما داراي شكل

گـوييم؛  مـا صـريحاً ايـن را مـي    . بـريم پيش مـي همراه با رنج، مسووليتي بسيار بانقشه و حساس به. نمود
.گيريد وظيفه شماست، تصميم با خود شماست که انجام دهيداينكه مسووليت بيشتري بر عهده مي

ها اين. از يك مزار گرفته تا يك سرا داراي نياز هستيد. به ساختن جايي براي خود احتياج داريد
گوينـد  حتي كساني وجود دارنـد كـه مـي   . اممان بر زبان راندهواقعياتي هستند كه هميشه براي اعضاي

من تا زمـاني كـه در   » .خوريمكنند ما هم ميها كار ميبعضي. يابيمجات ميدهد، نحزب به ما جا مي«
دادن، فشـارآوردن،  راس اين جنبش قرار داشته و مديريت آن را برعهده بگيرم، به كساني كه با فريـب 
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دست بگيرند جاي درست كرده و ماديات و معنويات را به] تقلبي[کاري دهاتي و يا روشنفكري فريب
ايم، شخصي است كه عادل بوده، شخصي كه ما در اين باره آفريده. ين فرصت را نخواهم دادمطمئناً ا

اگـر  . اگـر موفـق شـود، مكـان زيبـا وجـود دارد      . كندرنج را مبنا قرار داده و براي پيروزي حركت مي
هـا را انجـام دهـي،    اگـر ايـن  . گردانيدن آن شوي، رغبـت وجـود دارد  مشاركت كرده و موجب حس

ناشدني كه با اين فريب و صريحاً بگويم كه ظهور و جستجويي تحمل. شويي بيشتري ميصاحب جا
كنـد،  کارانـه برخـورد مـي   جا فريـب هاي قطعاً بهها، پيروزي، رنج، نظر صحيح، تالشروش، با مالك
.صرف بالزاست

به كـاربرد  . هايم مورد بحث قرار گيردتواند گفتهمي. گويم كه عاقل باشيدهمين خاطر من ميبه
. آورم، اگر بخواهند جنگ كرده و تطابقـت دهنـد  به كسي فشار نمي. قطعي نيرويم بر اين مبنا مطمئنم

.ديگر يك موجوديت، اراده و اتوريته خلق مطرح است. اما الزم است كه بر واقعيت نيز واقف باشند
معنـاي  در عين حال، بـه اين. كنمگرا ارزيابي مياگر دشمني يا دوستي هم انجام دهد، بسيار واقع

ميـرد، اگـر تـو    اگر تو بميري، خلق نيـز مـي  : "ام اين استعهدي که با خود بسته. باشدارزيابي خلق مي
.تواند با آزادي يك خلق به اثبات برسدها نيز، ميتمام اين." شودباشي، آزادي هم ميسر مي

ميزانـي کـه   بـه . ض اندام كنـد تواند عرگونه مييك شخص فقط اين. ها اوضاع مهمي هستنداين
اما چگونه به خلـق تعلـق خـواهي گرفـت؟ جهـت اينکـه       . خلق وجود داشته باشد، تو نيز وجود داري

هـا،  کارگيري اينبدون به. بتواني خلق شده و همراه با خلق موجوديت يابي، سطح سازماني الزم است
ام از خلـق، جنـگ و   را عملـي کـرده  به ميزاني که معيارهـايش . تواني از خلق باشيدر حقيقت تو نمي

غير از اين، نبايستي کسي خود را با صفات به. حزب هستم؛ احترام، شرف و جايم ايجاد خواهد گشت
در اين مرحله بايد هـر کسـي معطـوف بـه     . هر کسي بايستي حد و حدودش را بداند. ديگر فريب دهد

.کنميگراتر ارزيابي ممن نيز خود را تا حدودي واقع. خود باشد
بـا نيرويـي کـه از رهبـري حـزب      «: گوينـد ها ميمعناي آمريت است، بعضي کودنچونکه آپو به

شدني دسـت يافـت،   توان به هرگونه راحتي و قويمي» .تواند پادشاه هم شودشود، انسان ميگرفته مي
قـرار  ]موقعيـت [تـرين  فکر کنيد، در عين حال، انساني هستم کـه در دشـوار  . بدين لحاظ صحيح است

کـه  مـن هنگـامي  . درست و حسابي چه خورديم، خورديم، چه کـاري کـرديم هـم کـه کـرديم     . دارم
شـان را  شان از من قصرهاي خيالام، اين اشخاص چگونه با تکيه بر من و گرفتن همه نيرويگونهبدين

سازند؟طبق خود مي
کـردن  ونه فقط براي راحـت چگ. توانند همچون بيعار، دورو و منافق ارزيابي شوندها فقط مياين

شود که اين همه در وضعيت دشواري قرار داشـته و داراي مشـکالت   و دريافت نيرو اليق شخصي مي
.شرفانه استفطرتانه و بياين، يک موضع پست. اماني بوده و در جنگ استبي
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. کـنم هاي زيبايي نيـز دقـت مـي   همچنين به مالک. کنمنهايت به معيارهاي آزادي دقت ميتا بي
وگرنه يک هـيچ بـوده و بـه    . اگر داراي چنين خصوصياتي هستي، جانمي، روحمي و هر چيزم هستي

هـا ماسـک زده و بـه    بعضـي . آپو اين اسـت، خـود را خـوب تعريـف کـردم     . من نزديک نخواهي شد
در. آورنـد گري روي ميآورند که خود را به التماس کشانيده و بسوزانند و يا به توطئهوضعيتي درمي

. سـازند گونـه مـرا متـاثر مـي    پندارند که بـدين و مي. شوندها در عين حال اخاللگر هم ميحقيقت، اين
ها هستند که کار و بارشان برخي. کاري استها وجود دارند که تمام کار و بارشان تخريببعضي تيپ

رغبت گرفتـه،  بازي دهاتي و يا احباب چاووشي از من صالحيت اخذ کرده، اين شده است که با حقه
. تو کي هستي؟ در ميان، مساله نيرو مطرح است. مرا ناراحت کرده و طبق خود مرا در جايي قرار دهند

هايت تو بدان نگاه کن و مالک. شودنگاه کن، شايد در دنيا اول باشد، حتي او موفق نميTCبه تاريخ 
.را قياس کن

ام، دانم از نزديکانم است، مـن قـديمي  يهر چه باشد احباب چاووشم است، برادرم است، نم«اما 
در . آيـد مـي " وز"ها براي مـن مثـل   تمام اين» .بردار نخواهم بوديي هستم که دستام و فرماندهپرآوازه

تمامي کنم که بهمن نيز گمان نمي. حقيقت، فرمانده آنچناني و شخصي آنچنان مقبول هم وجود ندارد
خلـق  . بـرم پيش مـي در هنگام کسب پيروزي، کارها را هم اکنون بهدقيقاً. مورد تاييد قرار گرفته باشم

خوشش آمده . کنممن تعليمات صادر نمي" بادزنده"با گفتن بگويند . »باد آپوزنده«، »خوبي«گويد مي
من قطعـاً بـه   . آوردصورت شعار درميبيند که در بعضي کارها موفق شده است، خود اين را بهو يا مي

بيند گونه خود را مياما اين. شومکه نامم را بزرگ کن، حتي در اين باره ناراحت ميکسي نگفتمهيچ
بينـد، بـراي   بينـد، پيـروزيش را مـي   احياي اميدهاي هزاران سـاله را مـي  . يابدکه انگار در من تجلي مي
ي پـس تـا حـدود   . بگذار بگويد، اين نيز حق اوست، من چيزي نگفتم. دهدهمين اين شعارها را سرمي

.چنين شعار سر دهدتو موفق شو، بگذار خلق براي تو هم براي ديگري هم اين. ايمموفق گشته
هـا  همـه ايـن  . آموزدچرا که جنگ زندگي را مي. گراستاگر دقت شود، خلق در اينجا نيز واقع

د شناساند؛ چه خواهد شد، نخواهد شد، چگونه در نظر گرفته خواهد شد يـا نخواهـ  کم تا زياد مرا مي
.دهمها را تا حدودي با جوانبم نشان ميشد، چگونه استفاده خواهد شد يا نخواهد شد، اين

نهايـت  ناپذير و يا جوانبي که الزم است مورد بازخواست قرار گيرد، در واقـع، بـي  وجوه سازش
ي بودن و دموکراسي را بسـيار خـوب يکـ   بر اين باورم که علني. چنين هستممن قطعاً اين. آشکار است

فقط تـا  . چنينِ خلقي بدون زبان و کور اثباتي بر اين ادعاستميان آوردن اينبه نظر من، به. امگردانيده
در . دشوار اسـت کـه کسـي خـود را در برابـرم مخفـي سـازد       . گونه بودحدودي اجباري است که اين

ديـک بـه مـن حـس     بنابراين، اگر خود را نز. مقابل من، پيشبرد کامل آزادي و اخذ امتياز مشکل است
همـان انـدازه   همان ميزان جاي داريد، چقدر صاحب رنج باشيد، بـه کني، يعني چقدر موفق شويد و به
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هـا معيارهـاي هسـتند کـه     ايـن . تان خواهنـد شـد  همان اندازه حيرانمعناداريد، چقدر استاتيک باشيد به
.بردارشان نخواهم بوددست

طرز . البته خيلي جالب است. تان بيانگر رازهاستعنايدر واقع، تمام روزهايم معمادار و هميشه م
تو کي هسـتي، چـه هسـتي؟    : "پرسمهنوز هم از خود مي. سازدزده ميمن، گاهاً حتي مرا واقعاً شگفت

"جا آمدي؟چطور موفق شدي؟ چگونه تا بدين
. د باشـم گـاه خـو  حتي در سنين بسيار پايين به اين اعتنا کردم که روي پاي خود ايسـتاده و تکيـه  

دانم که بـا  مي. نمايانگر يک واقعه سيال است." جيوه آمد"شد نشستم گفته ميکه در جايي ميهنگامي
. اما هميشه متحيرانه يک راهپيمايي مشـتاقانه بـود  . امرو شدهخيلي روبه" در تو جيوه وجود دارد"سوال 

.کنم که حتي در برخورد با يک نفر جدي نبوده باشمگمان نمي
امـا يـک   . قع لزوم، با شخصي هفتادساله موجب ايجاد يک اخـتالف بسـيار شـديد گشـتم    در مو

ام توانسـته . کـردم مرا متهم کـرد و مـن نيـز بـه طـرف نگـاه مـي       . کردراهش را يافتم، آدم را ديوانه مي
. مقصد، ايجاد جذابيت بود. ها رها سازمها را با اوضاع مختلف رويارو گردانم؛ در بهت و حيرتانسان

بايـد هـر روز بـراي مـن جـذاب      . گرايي را اصال دوست ندارمگرايي و عادتجانبهنگري، تکسطحي
پرسـيدم  حوصله شده و روزانه و مطلقاً ميداد، بياي در آن روز روي نميکه اتفاق تازههنگامي. باشد

.اين براي من بسيار مهم بود" يي يا مورد جالبي وجود دارد؟آيا خبر تازه"
ها آيا صاحب موجوديتي شديد، آن را سال. کنيدشما براي عادتي عبادت و زندگي ميگمانمبه

از هر چيزي که فقـط مـال مـن باشـد نفـرت      . گريزمها ميکنيد؟ من از ايندر مقياس بزرگي حفظ مي
هميشه در جستجوي چيز بيگانه و اينکه چيزي را در جاي ديگر يافته و يـا در جاهـايي جـاي    . کنممي

. کـنم حتي ديگر آن را از آن خود تلقـي نمـي  . کنماز نشستن بر روي چيز حاضر نيز نفرت مي. مبينداز
ها ميراث او بوده همچون اينکه برخي. انگارم، اما او موفق شده بوداما اين بدين معنا نيست که هيچ مي

م بـدان  خواهم که کمي ديگر همي. گيرمرا هم نمي١٣٠گاه يک ارسنيکمن هيچ. خواهدخوراک مي
.اين خيلي به من ربط دارد. بيفزايم

پـردازي  همچنـين صـرف جهـت حفـظ خـود سـخن      . خـور نگشـت  خيلي مهم است کـه ميـراث  
کـنم کـه از   حتـي پيشـنهاد مـي   . خواهم که فرا گيرماگر واقعيت از زبان ديگران هم باشد مي. کنمنمي

در ايـن بـاره بسـيار متواضـع     . تبيني بسيار مهم اسنيروي يادگيري و عدم خودبزرگ. کودک بياموزم
رغـم ايـن   علـي . گردانمرو ميهمچون يک شاگرد مدرسه ابتدايي، خود را با واقعيات تازه روبه. هستم
چـه  ] عاقبـت . [شـوم ها و اين همه عدم تعريف، در واقع، من نيز در تعريف خود دچار مشکل مـي داده

خواهد شد؟

ارزش يا ناچيز از يک شيزرنيخ، مقدار کم١٣٠
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روم؟ مقصـود اصـليم چيسـت؟ گاهـاً بـه فلسـفه       بـه کجـا مـي   . پرسـم اين سوال را نيز از خود مي
کند، مساله انساني که از چيستي آن بحث مي: توانم به چنين جايي برسملحاظ فلسفي ميبه. پردازممي

زا باشد، اما در واقع، يک جزء برآمده خودجوش ممکن است براي برخي از شما وحشت. همين است
راحتـي  پي ببرم؛ نتايج خودجوش فلسـفه طبيعـي را نيـز بـه    توانم تا بدين حد نيز بدان مي. طبيعت است

توانم طبق قوانين و ضـوابط گـردون ارزيـابي کـنم کـه از کجـا آمـده و بـه کجـا          مي. توانم دريابممي
اکنون مساله مهم و مشکل اساسي ايـن اسـت کـه پديـده     . کنمالبته آن را زياد مهم تلقي نمي. رويممي

دانم که با تمام ر حقيقت، هنگام مشغوليت با پديده کردگرايي، ميد. کردگرايي به کجا خواهد کشيد
مساله مهـم نيـز روشـي    . يابمخود را مشغول با تمام خصوصيات اصلي انسان مي. انسانيت مشغول هستم

.اماست که خود برگزيده
ازه مـثالً بـه انـد   . کسي نيست که به اندازه من خود را رهـا نمايـد  . کنمخيلي خود را آزاد رها مي

اما گاهاً ممکن . سازمهايش، خود را آرزومند مييک کودک خود را مشتاق ديده و به اندازه خواسته
چنان انعطاف وسيعي . است به وضعي درآيم که به انزوا رفته و يا با يک قطره آب خود را تربيت کنم

ورزيـده و در  تـوانم بـدين اهتمـام   خواهم همچون يک پاشـاه باشـم، گاهـاً مـي    گاهي مي. وجود دارد
گاهي اوقات دو مرز را . وضعيتي قرار گيرم که هيچ چيزي وجود نداشته و به ناني خشک قناعت کنم

العاده مقرراتي هستم، اما از سوي ديگر فـردي  بعضاً فوق. دارم؛ چنان فرد آزادي هستمنيز از ميان برمي
ه در درون غنـاي عملـي قـرار    همـ خـود را ايـن  . باشـم العاده غني ميهستم که داراي يک زندگي فوق

.دهممي
در صـورت  . ها، در واقع مشکل است که به موضع ساده و شفافي دست يافـت رغم تمام اينعلي

رغم عدم ها عليشوم، بعضيمتحير مي. دهمعدم تحقق چيزي، خود را سالم حس نکرده و فريب نمي
ان مثـال؛ مبـدا آزادي، جنـگ و ديگـر     عنـو به. توانند زندگي کنندموفقيت در مبدايي بسيار اساسي مي

چهـل هـزار بـار، گـويي همچـون      . کـنم اگر به موفقيت دست نيافته جـدا نمـي  . هاگرايشات مشابه اين
.گردم، تا زمان موفقيت آنگردش سياره به دور خورشيد مي

کنم، ايـن نيـز   وقفه کار ميدر مورد آن بي. مساله کرد، يک مشکل اساسي و مساله بزرگي است
مثالً همچون هر فردي شروع کرده . هاي مشابه اين وجود دارنديک سري ويژگي. خصلت استيک 

ادعاتر از هر کسي شروع کـرده امـا   تر و بيهنگام آغازکردن، ساده. رسانماما بسيار خوب به نتيجه مي
تحـول  بسـيار خـود را م  . هـا هسـتم  مـن فـرد لحظـه   . گيري بايد مطلقاً به پيروزي دست يابمهنگام نتيجه

براي من زندگي در لحظه مهم است؛ زيستن صحيح لحظه؛ انگـار هـر   . کنم، آن هم لحظه به لحظهمي
.گيرمها بهره مياي دارم که با آن از لحظهشيوه. وقوع خواهد پيوستچيزي هم اکنون به

ت تـرين علـل موفقيـ   احتماال ايـن يکـي از مهـم   . کنمچنين تامين ميدر حقيقت، فرداها را نيز اين
هـاي  هـا همچـون حلقـه   تمام لحظه. تواند مطرح باشدبراي من يک لحظه که به فتح درنيايد نمي. است
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گونـه تنظـيم   بنـدي خـود را ايـن   زمان. هاي گسسته باشندزنجيز درخواهند آمد، نبايستي همچون حلقه
کننـد،  اگر به غفلت و گسستگي دچار آمده، يک دوران را نقش بـرآب سـاخته و غـافلگيرم    . کنممي

همچـون يـک حلـزون    . العـاده در ميـان اسـت   يـک زنجيروارگـي فـوق   . اصال براي من مطـرح نيسـتند  
چرخد، همچون يک خط است کنم؛ همچون گردونه نميگردد، اما تکرار ميبلندشده، چرخيده و مي

خيـر،  . دکنکند و نه مثل گردونه تکرار مينه مثل فوزه به هوا رفته و سقوط مي. شودکه مداوم بلند مي
.وارييک بلندشدن حلزون

مـن صـاحب چنـين    . چنان بروکراتيک و يا مثل يک رهبر متظاهر، دبير کل و مشاور هـم نـدارم  
توانم بگـويم کـه بسـيار نيرومنـدتر از چنـان افـرادي مـديريت        اما مي. چيزهايي نشدم، نخواهم شد هم

اگـر اينچنـين بـه بروکراسـي و     کـنم؛ همچنين يک زندگي دارم که زياد به شکل توجـه نمـي  . امکرده
رهـاکردن آزادانـه خـود، احتمـاالً     . دهـم ام را از دسـت مـي  شکل توجه کنم، احتماالً خصلت مبتکرانه

خـود را آزادانـه رهـا کـن، آزاد     . امترين ارزشي است که به خصلت و جنس انسـان نشـان داده  بزرگ
. گـذارم هاي کـودکيم را آزاد مـي  هنوز هم حتي حسرت. حفظ کن، بر سر راه آزادي مانع ايجاد نکن

رسـي  گويد، به سن چهل که مـي گويند، بيست سالگي اين را ميسنن در سن پانزده سالگي اين را مي
.پايان رسيده استها بهنزد من معناي تمام اين. شويطور ميگويد که اينمي

ل گذشـته هسـتي،   تو مث«: گفت. مان آمده بوديکي از اهالي روستاي١٩٩٤در ماه آگوست سال 
. ».هنوز هم همان هسـتي «گويد يعني مرا در سن پانزده سالگي چطور شناخته، مي» .ايکمي چاق شده

بله، کمـي چـاق   . امگونهام، حال نيز ايندر سن پانزده سالگي چه بوده. اين نمايانگر يک واقعيت است
.اش اينام، همهشده

گويـد  سـخني هسـت، مـي   . ب و کتـاب باشـند  خواهند همراه مـن باشـند، بـا حسـا    کساني که مي
نيـز  TC. گفتندحال اين را مياز کودکي تا به. اممن شخصي هستم که بندم را پاره کرده". هابندبريده"

کنـد، او  کـار مـي  به او نگاه نکنيد، معلوم نيست کـه چـه  «: گويددنيا هم حال چنين مي. گويدچنين مي
همچنانکه . امها را نيز به بند گره زدهام، اما در جايي بعضييدهآري، بندم را بر." بندش را گسسته است

TCاما باز هم به شما بگويم، چيزي که . يي است که با آزادي در ارتباط استاين واقعه. امرا گره زده
يعنـي، يـاد بگيرنـد    . خـواهم کـه کسـي مـاجراجو باشـد     نمـي . آيد، حتماً ما را درگير نسـازد کار نميبه
.آنگاه وارد کار شوند" دن چيست؟بوآپوچي"

ام؛ ام، اکنون در وضعيتي هستم که به زندگي خلق راه يافتهچونکه من بر واقعيات چشم نپوشانيده
. ميان آمـد، خـواهيم ديـد   اما در صورتي که امروز و فردا و اينچنين و آنچنان به. اموارد تاريخ نيز شده

. انـد کنم، خيلي عجيـب شـده  به چشم همه نگاه ميحساب آمده، مگر نه؟هر روزم همچون شوکي به
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همـه  . انـد ، همگي تماماً سرخوش شـده ١٣١وزير، رييس ستاد مشترک، مخالفترييس جمهور، نخست
. آمدنـد کردن بر من برميهمگي در صدد غلبه" اين بال از کجا آمد؟"دار، گويي تا درجه آنچنان کينه

.دهد که يک واقعيت هستمها نشان ميهمه اين
شان گرايشات و تمايالت نزد من در سنين بسيار پايين وجود داشته و تالش کردم که جلوي همه

ها بود؛ استيضاح بعضي نقاط با اصـطالح آزادي در  گرايشم در مدرسه، تمايل بسياري. را باز نگه دارم
کـه  احتمـاالً مـن انسـاني هسـتم     . اين جنبه تا حـدودي محسـوس اسـت   . باشدمالکي بزرگ ممکن مي

خود را اسير نگردانيده، حبس نکرده، آشفته نساخته، بـه جهالـت و بـه    . امبهترين رفتار را با خود داشته
اگر چيـزي از مـن   . فرد من هستندها جوانب منحصربهگمانم اينبيچارگي نزده و ناحق نگردانيده که به

يي خـدمتگزار آن  در جـا . هـاي کودکانـه هسـتم   داراي حسـرت . گـذارم شود، احتـرام مـي  خواسته مي
اگـر کـودک چيـزي    . کنـد هـا و چـه خلـق فرقـي نمـي     البته چه من، چه بچه. هايم خواهم شدحسرت

.مانيمهايي دارد، تمام طول عمر پايبند ميخواهد، حسرتمي
قبل از اينکه به سياست بپردازم هم توجه همه آموزگارهايم را جلب کرده و يک شاگرد زيرک 

دادم؛ مملـو از تـرس و   هـايي را هـم انجـام مـي    امـا فعاليـت  . راحتي بگويمرا بهتوانم اينمي. آنها بودم
شـد، خيلـي   ضـابظه و جسـورانه ديـده مـي    ام که بيخواهانهرغم تمايالت آزاديعلي. نگراني هم بودم

.نگران بودم
کسـي  . دهم که موي الي درزش نـرود طور انجام ميکارم را آن. داراي معيارهاي بسياري هستم

کسي نيست که به اندازه من اين همه با حساب و کتـاب بـوده و بـر ايـن     . اين جنبه من واقف نيستاز 
رغم اينکه در جايي بسيار تنگ هستم اما بسيار از روي معيار و مالک زنـدگي  علي. اساس گام بردارد

.با امکانات بسيار اندکي، در پي کسب موفقيت هستم. کنممي
پردازند، در هنگام فراواني امكانات، نحوه استفاده از آنها سياست مياما بسياري از آنهايي که به

اش پر از کاه و گندم است، امـا پراسـوهايش درون   جلوي سينه«: گويندطور که ميهمان. دانندرا نمي
. انـد خود را به وضعيت مسکينان خـدا انداختـه  . ماندوضعيت بسياري، اندكي به اين مي١٣٢».اندهم رفته

يـابي بـه   ا بكنيد، من بيش از هر کسي تحت فشار هستم، اما در تنگناترين جا نيز امكان دسـت فكرش ر
دهـم، بـا طـرز،    پيشرفت مـي . دارمكردن واميشوم؛ به جنگفوق العاده موثر واقع مي. يابممانور را مي

كسـب مهـارت   ييرسانهترين وسيلهآفرينم و از طريق كوچكرويه و با قابليت مانور در خود دنيا مي
مـن زدم، نـه؟   . من از اينجا مستقيماً به دشـمن مشـت وارد نکـردم، امـا در آنكـارا آن را زدنـد      . كنممي

در اينجا منظور احزاب مخالف حکومت است١٣١
کنايه önü yem dolu atın, kaburgalarının birbirine geçmesi: المثل ترکي استيک ضرب١٣٢

. باشدا مياز فراواني امکانات و بلدنبودن استفاده از آنه
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مـن اينجـايم، گـام    . يـي نبـوده اسـت   حال هيچ كـردي قـادر بـه تنظـيم چنـين ضـربه      تا به. واضح است
مـن  . رد ديگر نيز چنين استدر بسياري موا. توان از راه دور نيز ضربه وارد كردام اما، پس ميبرنداشته

.مان بسيار آشكار استظاهر و باطن. كنمخود را از خلق پنهان نمي
البته كـه در جـوهر دعـوا    . ـ زشتيـ بدي، زيباييـ جنگ، واقعه نيكياكنون، واقعه دوست داشتن

ن ممكـ . شونددر هر حال اين، تا حدودي جزو خصوصيات اجتماعي ما نيز محسوب مي. ها هستنداين
مـان  كـه بـه اجتمـاع   هنگـامي . ها به اشغال، استيال، حتي شرايط نيز وابسـته باشـند  است كه سطح چالش

در خانواده، روسـتا، و  . داشتن و احترام استدور از محبت و دوستنگريم، هر چيز بسيار زشت، بهمي
كردم و يا اينكـه  ل نميها را قبوبه جهت اينكه بسيار هوشيار بودم، اين. به هر جا كه سر زدم چنين بود

.بيني هستممن انسان واقع. توانستم بلند شده و به جاهاي زيبا برومنمي
اند، خواهم دانسـت  مان به اين حد زشت شدههاياگر كه ميهنم تا به اين اندازه پليد گشته، انسان

همچـون تـرك   ها گريخته و حتي كوشـيدند كـه   اغلب كردها به اروپا و يا متروپل. كه از خود بپرسم
. دهـي ايسـتار اصـلي خـود كـردم     شوند، اينطور نيست؟ اما من با ديدن اين متاثر شده و شروع به شكل
. پـردازم قدر به اصطالح دشمن مـي حتي مني كه تا اين حد زشت، بيچاره، فناگشته و عريان بودم، اين

ر يـك جنـب و جـوش    راه را بـ . درپي تناقضـات را نمايـان سـاختم   هر روز، هر ساعت، با سواالت پي
گيـري شخصـيتم و اينچنـين بـا     ها، مرا به يك مرحله بازخواسـت، شـكل  البته كه جملگي اين. گشودم

.من اين مراحل را هزار بار تجربه نمودم. تنفر، كينه، حرص، همزمان به انديشيدن سوق داد
ن به فلسفه ام، سعي در پرداختگوش كن تا جايي كه مشغول شده. ـ پيشرفتشود تكوينگفته مي

. كنم كه چنان كه درك گشته، چندان فرد مبتکري هـم نيسـتم  در اصل صريحاً اعتراف مي. نيز نمودم
آنقدر باهوش و ناطق هم نبودم، .خواندم، اما جاهايي هم كه دست كم پنجاه بار خوانده بودمكتاب مي

التي، خـدا كجاسـت، خـدا    در آناليز دين بـه حـد سـوا   . دارماما از پيگيري آن دست برنداشته و برنمي
.نيكي، بدي و غيره پرداختم. چگونه است

باز هـم  . تر استفلسفه به علم نزديك. توانستم حل كنم، به فلسفه روي آوردمبه وسيله دين نمي
نشد، . براي ما مهم اين است كه چند خصوصياتي را آموخته باشيم. چون يك فيلسوف در نظر نياوريد

در اصل و اكنون نيـز چنـين   . پرداختن به سياست، فاقد تعليم و تربيت بودمدر . به سياست روي آوردم
آزادي سياســت را . كــنمحــق سياســت را ادا نمــي. دهــمامــا سياســت متفــاوتي را انجــام نمــي . هســتم

.رسانمها به پيروزي ميسياست را با انديشه. شناسمنمي
ديالوگ سياسي سعي در گشودن مگر در سياست چه چيزي را به پيروزي رساندم؟ به ويژه براي

سياست چگونـه نـاقص و ناكـام گشـته شـده،      . البته كساني كه چندان درك كنند نبودند. ها نمودماين
جاي اين مليتاريسمي بسيار افراطي، قاطع و غيرمولد، چگونه اقامه شده و اين چگونه از ارزش افتاده، به

گونـه توليـد را بريـده و بـه انسـانيت ضـرر       به درون زندگي انسان ترك چگونه نفـوذ كـرده اسـت؟ چ   
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وجـود  در حقيقت، عشقم به جنگ، از ايـن بـه  . ها نشان خواهيم دادرساند؟ اين را به آنها، آن ژنرالمي
.آيدمي

امـا  . زدن پيشـتاز هسـتم  اكنـون در هنـر ضـربه   . کنمفردي هستم كه بسيار از جنگ خودداري مي
ف مقابلم كه از حرف حسابي حالي نيست، به قدرت خود آنچه كه مرا به اين كار كشيده چيست؟ طر

آنقدر بسيار مطمئن بوده، بر روي حقايق آنقدر پرده كشيده و حتي بر تمـامي اشـكال زنـدگي ممكـن     
.بينممن اين را از مليتاريسم ترك نمي. حاكميت بسياري ايجاد كرده است

ينكه مانع از زندگيم شد، درون آن بلكه به سبب ا. در اصل، در آغاز آرزو داشتم که نظامي باشم
حتـي در دوره  . شايد هم در فكر بازگرداندن بعضي چيزها با او بـودم . رفته و سعي به درك آن نمودم

مي با او بـه كودتـاکردن انديشـيده    ٢٧علت تاثيرپذيري از ابتدايي، دوستي از هنگام كودكيم داشتم، به
چه خواهيم كرد، معلوم نيست . گونه كودتا انجام دهينآنگونه فرمانده نيروهاي هوايي باش، بد: بوديم

.گونه ماجراجويانه فكركردن استآنچه كه مهم است، اين. کنيماما بدان فكر مي
حال نيز با همه نيروهاي ارتش ترك . بعداً به سبب اينكه نتوانستم نظامي شوم زار زار گريه كردم

اكنـون در مقابـل ابـر    . که دردم را مداوا خواهد كـرد ارتش ترك مرا نظامي و فرمانده و اين. جنگيممي
تـوانم  نمي. آفرينيم در آغاز جنگي هستيم كه او را به لرزه درآوردنيروي ترك، نيروي جديدي را مي

مانع شوم، اگر نباشد هـم بـراي رسـيدن بـه جاهـايي کـه بـه آن وارد شـوم، بـا ايسـتادن در مقابـل آن            
. انـد روي حيـات، چنـين راهـي را قـرار داده    دانـم كـه، پـيش   مي. خواهم كه اين مشكل را حل كنممي

نگريستم، او داراي نيـروي چنـداني   به پاسبان مي. توانستم به ارتش ترك بروم، هر چيز ممنوع بودنمي
.در ميان ارتش نيز، ارتش ويژه،نيروي اصلي ارتش است. نيست

بايـد مـداوم و مـدعي    بوده و مـي از خصوصيات من افكارم تا به غايت، مولد . اکنون مصر هستم
گوينـد چـرا حاكميـت آنقـدر     كـه مـي  گويند، مشكل چيست؟ از ايـن نظـامي  آن نظامي كه مي. باشد

امان است؟بي
خـواهم كـه در   مـي . خواهم مسوول شـوم در محيط تركيه به دنيا آمدم، حاال در محيط تركيه مي

نبه نظامي من چگونه پيشرفت كرد؟ج. يابي كنمترك را چارهمقابل ارتش ترك، رودرويي كرد
در اصل خواهان آزاديي بنيادين هستم که در بسياري جهـات، مسـدودكردن جلـوي آن مطـرح     

. خواهم كه از جنبه نظامي به نيرو دست يابمعلت اينكه از اين نظر براي خود احترام قايلم، ميبه. است
در اين . رويم را بگشايدخواهد پيشنمينباشد، طرف مقابل همچون نيرويي نظامي) نيرو(اگر كه اين 

اش را انجـام  اگر كه علـم ايـن را چنـين بـه ثبـت رسـانده، الزمـه       . مورد راه چاره ديگري وجود ندارد
خـاطر  علـم فقـط بـه   : گويـد مـي " اسـماعيل بيشـكچي  "چنان كـه  . شودخواهي داد، به علم خيانت نمي

هاسـت كـه در   خـاطر آن سـال  بـه . بزرگي استاحترام قايلم، ـ. تشخيص برخي حقايق، ارزشمند است
هايي نيستند كه صرف با تشخيص استعمار و مليتاريسم پديده. ـ همچنين علم اوامري دارد=زندان است
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شـود؟ اگـر كـه    چه كسي از اين متضرر مـي : دومين سوال نيز آن است كه. شان پرداختآنها به مقابله
بايـد كـه خـراب    "را كه بايد برداشت گام علمـي اسـت،   ديده باشند، دومين گاميقدر زيانكردها اين

اين را به جهت عدم انجام چنين كاري کـه  " كني، در صورت لزوم، در آنجا نيز جايي خواهي گرفت
گويند حقـايقي  به كساني كه مي. او گفته، هزار بار شكر. گويماستاد اسماعيل را مجرم قرار دهم، نمي

.توانيم بدان بخشي از يك وظيفه نيز بگوييممي.اند يورش بردندرا كه او بيان داشته اساس گرفته
بدين معني از . خواهممخزن آگاهي و غيره را نمي. ام استپاخاستن ارادهعلم براي من به مثابه به

يـي ديگـر را   گونـه آگاهي به. آگاهي تا حدودي جهت پيشبرد صحيح كارهاست. آگاهي متنفر هستم
.پذيرمنمي

خـواهيم مـانع   علت اينكـه در مقابـل همـه آزادي   ترين نبوده، بهگري باادعاه در نظاميرغم اينكبه
را " شـوي ارتـش؟  تويي كه مانع مـن مـي  "گشته و همچنين به سبب احترام بزرگي كه براي خود قايلم 

و آنچـه را كـه كسـي در تـاريخ انجـام      . گفته، به نام نخستين كرد چنانكه نياز بود آن را هدايت كردم
ترين، فاقد عشـيره، خـانواده و هـر چيـز ديگـر،      فردي كه غير موثرترين، درمانده. اده بود انجام دادمند

پـا خاسـته و بـا چنـين     حتي داراي يك رفيق نيز نبوده، داراي تنها يك فشنگ، پول و ريالي نبـوده، بـه  
. نـد چنـين بجنگـد   توانيز نمـي " دانكيشوت"حتي . نزاعي بسيار متفاوت است. ادعاهايي به ميدان درآمد

كردسـتان چيسـت؟   . "گرفتنـد حتي مدت مديدي همه به تمسخر مـي . اين منازعه را چنين آغاز كرديم
.گفتندها چنين ميسال!" ش حرفههمه

آناني را . از اين بابت، بسيار عالي هستم. در نتيجه ياد گرفتم که خود را به بسياري افراد بيان کنم
آنكه مخاطب مـن اسـت، يـا خواهـد فهميـد يـا       . کنندنم که خون قي ميداكه مرا دوستانه نفهمند، مي

ام، براي هـزار سـال   آيا اگر من هم بميرم مساله پايان خواهد يافت؟ بذرهايي كه كاشته. خواهد فهميد
ام بسـيار سـنجيده و   كـاري را كـه كـرده   . بنيانش را چنين بنـا نهـادم  . جنگ با ارتش ترك كافي است

ه صد سال، هـزار سـال بـه بعـدش را در نظـر نگيـرم، ايـن كـار را جـزو كـار           اگر ك. شده استحساب
. كنم؛ که راه كوه گشوده شدبيست سال است كه در گشودن راه كوه صبر مي. كنممحسوب نمي

هـاي تـرك   هسـتند ژنـرال  ! چيزها كه انجام ندهدفكر كنيد، انساني كه از صفر بدينجا رسانده چه
دهـم، هـر چـه بيشـترش را انجـام      ن چند شـخص ديگـر را آمـوزش مـي    م. كه اين را به حساب آورند

دادن و از طريق كنتـرل از راه  اغلب با جهت. دست به سالح بردم؟ خير. دهمكه انجام هم مي. دهممي
هنگامي كه اندكي بيشتر نزديـك شـوم، دشـمن نتيجـه آن را محاسـبه      . شومدور موجب عمل بدان مي

نظـامي، بگيـر ايـن    ] از راه[گويي كـه اال  فهمي و ميي، سياست را نميفهماز انسانيت چيزي نمي. كند
بـه خـود اعتمـاد    . گيريم كه از جنس کارآمدترين باشـد کار ميگري را چنان بههنر نظامي! هم نظامي

. دهـم اما مطمئن هستم که در طول يك عمر آن را انجام مي. همه چيز در يك آن، ممكن نيست. دارم
.امها نشانگر آن است که چگونه به زندگي و کوشش پرداختهتمامي ايندر هر حال اكنون 
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كه دهان خود را باز كرده و . كنمعادتي دارم، دشمن خود را به يك اژدها، يك جانور تشبيه مي
من هم در جلوي او در وضعيتي كسي هستم كه هر بار پشت سر خود نگريسـته تـا   . زندآتش زبانه مي

كنم، گاهي يك هي پشت يك صخره رفته، گاهي به چشمش چيزي پرتاب ميگا. خود را تطابق دهد
ها تاكتيك هستند؛ يا اساساً شناختن كامل دشمن همه اين. كنم كه دندانش را بشكنمسنگ پرتاب مي

آزمايم که پاهايم تا چـه حـد   مي. كنمبعد از آن معنادادن به پاهايم را آغاز مي. كردن آن استو حس
از ايـن  . منظورم از پا، استعداد فكريم، روحم، خالصه هر چيزم و تمامي اقداماتم اسـت . پرتوان هستند

لحاظ، پاهايم چقدر محركند؟
سـپس صـاحب پاشـدن، يعنـي     . شـود از روي تئوري يافتـه مـي  . شوددشمن در تفكر آموخته مي

سـرعت بسـيار   همچنـين  . بايستي شيوه انجام سياست را ياد بگيري. رسيدن به ابزار سياسي مطرح است
. بلعدطور حتم مياگر كه آهسته حرکت کنم، دشمن مرا به. مهم است

اسـتعمار، فاشيسـم،   . جـانور هميشـه جـانور اسـت    . موضوع مهم ديگر؛ ممكن نيست تسليم شويم
زدايـيم،  هيچگاه دشمن را در هدف خـود نمـي  . جنگ ويژه، مدام از كاراكتر خود محافظت مي نمايد

هـا را  يعني همچنانکه به ترتيب گفـتم، بايـد كـه تكنيـك و تاكتيـك     . نگريمهمچون دوست بدان نمي
چه چيزي را مد نظر قرار خواهم؟ آيا با سنگ و يا چماق خواهم زد؟ خالصه در . خوبي تعيين نمودبه

هـايي را مبنـي بـر    کوشم که حسـاب مقابل دشمن از آنچه که از دستم برآيد دريغ نکرده و سخت مي
طرز، تاكتيك و رويه همه . كنميي وارد كنم انجام دهم؛ براي پيروزي کوشش مياينكه چگونه ضربه

. سازمام، به خود نزديك نميجانور خود را كمي متوقف ساخته. براي رسيدن به پيروزي است
قـدر سـريع فكـر كـرده و جـواب      ام؟ چـرا ايـن  قدر منسـجم سـاخته  چرا طرز فعاليت خود را اين

بسـتن بـر جـانور مقابـل     ام؟ جهـت راه چرا زندگيم را پيشرفت داده. نور استجا] آن[علت دهم؟ بهمي
نسـاختن اسـت، چـرا    ام؟ براي منحرفهايي خود را در اين نقطه متمركز ساختهچرا همه توانايي. است

چرا همشيه نگاهم . كندبار گرفته شود، مرا با زمين يكسان ميدلم مدام همراه با هيجان است؟ اگر يک
در . ام؟ براي اينكـه در غفلـت مـرا نبلعـد    دشمن است، چرا هميشه سر پا و مدام دست به ماشهبه سوي 
طـور  ، ايـن "دهمدهم گاهي نميگاهي انجام مي. "بودن مهم استبا ثبات. ها بايد بااستقرار بودهمه اين

ال توسـت،  بار كه رويه و شيوه کاريت برهم خورد و پايت گير کرد، جانوري كه به دنبيك. شودنمي
دسـت،  سـرعت، هميشـه سـنگ بـه    هميشـه بـه  . خوابمدوم، گاهي ميسرعت ميگاهي به. بلعدتو را مي
.كنمدست و نگاهم به دشمن است، هميشه مسافت را محاسبه مي–چماق به 

را ARGK. با گذشت زمان حزب را تاسيس کرده و عهد بستيم. تاكتيك؛ اسلحه در دستم است
هـا تاكتيـك   همه اين. توده خلق را به قيام واداشتيم. را در منطقه پراكنده ساختيمتشکيل داده و گريال 

آنكه جنگ را آغـاز نمـوده مـن هسـتم،     . بازيگر نقش اول من هستم. دومهمچنين خود من مي. هستند
عصـيانگران بسـياري،   . بايد تا حدودي از خلـق نيـز محافظـت كنـيم    . بايد كه آن را خوب رهبري كنم
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مـا از خلـق، خـود، حـزب و كـادر نيـز       . بلعيده شـدند پاي درآورده و روز دوم نيز خود نيزخلق را از 
.ها طرز و تاكتيك جنگ ماستهمه اين. كنيممحافظت مي

يابد؟يابي نزد من چگونه تحقق ميچاره
بـودن، كلكتويسـم، آغـاز،    انديشه، جنگ عملي سياست، سـازماندهي، انسـياتيو فـردي عمليـاتي    

يي، نقش پيشاهنگي، رهبري، ارتباط ميان مركـز و كـادر،   كردن، ارتباط تودهنتيجه، عمليريزي برنامه
ـ جنـگ، در مـورد عموميـت بيشـتر اصـطالح      تر با خلق، رابطـه تـاكتيكي، رابطـه ارتـش    رابطه عمومي

گشـتن، نيـافتن رابطـه،    ـ دشمن، عموماً عدم توازن موجود در مقياسي باورنكردني، فقدان يكـي دوست
.بيندجانبه، و بدين گونه لغزش، ضرر ميدهي يكه اهميتهميش

شوم همه را به يك گونه باشد من يكي را بر ديگري ترجيح داده و يا اينكه موفق نمياگر كه اين
تـوانم  مـي . آورم داردارتباط نزديکـي بـا اسـتعدادها و نيـروي موفقيـت     ] اين نيز[ميزان برسانم، به نظرم 

تـرين  تـرين، از بـي امـان   تـرين گرفتـه تـا بـه قـانوني     از غيـر قـانوني  . ن بيفزايمتري بر ايچيزهاي مفصل
نمايد، اما به نظـرم  ها؛ بسيار متناقض ميترين تاكتيكآميزهاي جنگ بگيريم تا گشايش صلحتاكتيك

شـوند،  هـا کـه وارد جنـگ مـي    بعضـي . توانم با انعطاف كافي به هر دو نيز جـواب دهـم  مي. ربط دارد
شوند، جنـگ را از  هنگامي هم که به کار ديپلماسي مشغول مي. كنندسازمان را فراموش ميسياست و

. انـد ها قبل فراموش كـرده زنند، اما رابطه سياست با جنگ را از مدتاز سياست هم دم مي. برندياد مي
اگر كـه  . شوند يا اينكه كادر نظامي، كادر سياسي را هيچ دوست نداردبا كادر سياسي وارد چالش مي

پيونـدد، خلـق را هـيچ    بـه ارتـش مـي   . آيـد ميـان مـي  ها را باز بگذاري، وضـعيت حـادي بـه   جلوي اين
عاليقـش  . هـاي عميـق افرادمـان هسـتند    هـا ضـعف  اين. انگاردشود، مرا هيچ ميفرمانده مي. انگاردمي
يـا اسـتعدادهايش را   اند، گنجايش او براي پنج تـا ده كـار مسـاعد نبـوده و     جانبه رشد يافتهطور تكبه

منشا ايـن بـه تخريبـات اسـتعمارگر     . هايي استمان داراي چنين ويژگيبسيار بروز نداده است؛ اجتماع
.من در تالش براي رفع اين هستم. گرددبرمي

ــري  ــات   PKKعلــت اينکــه رهب ــع تخريب ــه رف ايــن همــه منعطــف اســت، از حساســيت نســبت ب
اين همه ضعف، در اين فضاي بسيار متناقض و در مقابل اين رهبري نيز در برابر. باشداستعمارگري مي

باشـد؟ ايـن نقطـه ضـعف را چگونـه      همه تحميل چگونه تا بدين حد انعطاف نشان داده و اتحادگر مي
. تواند برطرف نمايد؟ يك رهبر ملي ناچار به انجام اين استمي

كنـد، ديگـري كوبنـده    خـوبي سياسـت مـي   يكي بـه . تمامي حكمت جنگيم در اينجا نهفته است
كنـد؛  يكي فالن استعداد نيرومندي دارد اما رهبري هم كم و بيش همه را نماينـدگي مـي  . خوبي است

خود را در سـطحي عـالي ديـده و تالشـي     . شودسازد و به ميزان موفقيت او، رهبر موفقي ميمتحد مي
در . مـورد پسـند نگـه دارم   ناپـذير و  خواهم خود را شکسـت براي همين، مي. كنمالعاده صرف ميفوق

بـه حـد اراده   . امـاني وجـود دارد  به همـان شـكل نيـز بـي    . ها حسرت و آرزو وجود دارنداينجا ميليون



زبان و عمل انقالب٢٠٠

اگـر كـه   . دورنـد اغلب هنوز از درك اين مهـم بـه  . داشتن رهبري نيز بزرگ استجنگ، اراده دوست
طور حتم همچون دادم، بهداشتن را بسط نميصرف به پيشرفت جنگ محدود مانده و محبت و دوست

كـردم،  يعني اگر به سياست مشغول نشده، همچون درک افراد ما به خلق تكيه مـي . ديگران، رفته بودم
گرفتم، يك گريال کار مياگر كه فقط اسلحه ايدئولوژيك را به. ها قبل پايان يافته بودجنگ از مدت

گرفتم، يك عده خـائن و غافـل از   در نظر نميجانبهطور همهاگر كه انسان را به. آمدوجود نميهم به
هـا قبـل   دانستم، مرا از مـدت اگر كه بنيان قوانين تاريخي را نمي. ها پيش به من خاتمه داده بودندمدت

امانم در پي يك هدف و تاملم گري بيها پرداختنم به تاريخ، تعقيبدر همه اين زمينه. کردندنابود مي
سـازد؛ ايـن اسـت راز    سان همچون يك خدا، مرا بيش از حد نيرومند ميهاي اساسي انبر روي ويژگي

.رساندن دو اوجهمبه
هـا،  اگر همه مشكالت در مقابلم قد علم كنند، خـود را در همـه مسـووليت   . به خود اعتماد دارم

ن پنج چنياگر كه اين. تا اين انداره داراي انعطاف هستم. توانم انجام دهمجاي كادرها گذاشته و ميبه
ايـن امكـان   . آيددست ميتر بهتا ده شخص ديگر هم باشند، به يك مركز مبدل شده و پيروزي، آسان

دقـت كنيـد، از حـزب گـذار     . تري انجام دهـم طور وسيعرا دارم که اين کار را با نيروهاي ديگر نيز به
كار را با نسل آينده اگر خلق به وضعيت ناگواري دچار شود، اين. رسانمکرده و به نيروهاي ديگر مي

.آفرينماما مطلقاً مي. كنمزنم، به انسان آينده رجوع ميبه تاريخ سر مي. دهمانجام مي
سـبب  بـه . داشـتن او در فقـر و بيچـارگي بسـيار اسـت     همچنانكه قبال نيز گفتم، علـت ايـن، نگـه   

تـوانم ايـن   نمـي . العـاده باشـم  خواهد که خـارق بودن زياد محيط تحت سلطه استعمارگري، ميمخرب
توانم نقش خود را ايفـا  تا زماني نيز كه آن را برطرف نسازم، نمي. يي ديگر رفع کنمضعف را به گونه

يي ديگر به دشـمن ضـربه وارد   گونهتوان بهچگونه بزرگي ديگري پديد خواهد آمد؟ چگونه مي. كنم
سـان بـراي اينكـه    بـدين . گـردد كرد؟ چگونه دوستي ايجاد شده و انسان كوچك چگونـه متعـالي مـي   

.كنيمالعاده صرف مييي درآيند، تالشي فوقمان به چنين مرتبههايانسان
رغـم  اگر بـه . هايش را منحرف ساخته استهايش ضربه وارد کرده و زيبايياما دشمن به توانايي

، مبلکـه کماکـان سـعادتمند هسـت    . مانـد، مـن گناهكـار نيسـتم    هايم، هنوز هـم محـدود مـي   همه تالش
PKKپـيش بـرده و بـه    شان را با فداكاري و جسارت بهتوانند روابطتوانند بامعنا بجنگند، ميها مييي

ترين راه را يافته و در انجـام عمليـات،   حركتي است كه بهترين انديشه و صحيحPKK. نتيجه برسانند
.ترين استمصمم

بـازي اصـلي   . بيابمPKKوانم در درون ترغم همه انتقاداتم، مورد پسندترين انسان خود را ميبه
وجـود خواهـد آمـد؛ نقـش     هـا از اينجـا شـکل گرفتـه و بهتـر از آن بـه      شيوه و رويه بهترين. اينجاست

البتـه  . مـورد هـدف، در اينجـا شـكل خواهـد گرفـت      ] آرماني و[انسان . پيشاهنگي را ايفا خواهد كرد
اگـر كـه خيـانتي داخلـي و     . نهادينه خـواهيم سـاخت  ها را در اعضا يابود اين. اندالگوها نيز پديد آمده



٢٠١ زبان و عمل انقالب

هاي كنـوني نيـز فشـار    پيشرفت. پذير استراحتي امكانغفلت روي ندهد، پيروزي باشكوه و حتمي به
از اين نظر شخصيتي كه خود را نهان يـا مبالغـه سـازد    . دهدسنگين جهت موفقيت اين كار را نشان مي

ضعف خـود  . سعي کن عملکردها را با تمام نيرويت اعالم کني.بينمدر اينجا ثبات را مي. وجود ندارد
داوري نكـن و هنـوز   اما در مورد هيچ كاري پـيش . را نيز به ميان بگذار، از اين نظر نگراني نداشته باش

! آغاز چنانكه گويي بهترينش است را نمايش ندهدر سر
". باشـد خـود آن مـي   "كـه  گويم اگر بپرسيم راز جنگ در حال جريان و اين معجزه چيست، مي

يافتني نيست، هم دوستان و حتي گويد كه موفقيت اصالً دستاند و ميآنكه هيچ شانس زندگي نداده
. شوند كه بـه مـوفقيتي بـزرگ نايـل آينـد     مبارزان ما نيز تقريبا در چنين سطحي، به سطحي رسانده مي

.ن باور است كه ما پيروز خواهيم شدديگر هر كس بر اي. نااميدي دشمن ما در درجه حاد قرار دارد،
ممكـن  . همچنين به نظرم، جنگ، عشق و دوستي و رابطه انسان بسيار مورد توجـه همگـان اسـت   

توانـد كـه در   هركس مـي . گرا باشنداست كه دختران از اين حيث بيشتر رغبت نشان داده و بيشتر واقع
خصوصـاً سـاختار   . از گـذارده شـود  خواهم كـه پيشـاروي عمليـات انسـان بـ     مي.  طلب يادگيري باشد

ها بـه خفقـان كشـانده    به شكل سنگيني زير اين سنت] هر کسي[ـ جامعه كه در مقابل ديدگان خانواده
ــه    ــي و شــده، بايــد دانســته شــود كــه در مــورد ايــن رابطــه، از برخوردهــاي بســيار ويــژه، ب جــا، انقالب

كـرد  .اسـت ] بـه پايـان رسـيده   [مرد، مـرده  ـچرا که کرد در روابط زن. ورزمخواهانه دريغ نميآزادي
گشته، پست، رذيل، برده، و دربند اسـت، آنتـي سياسـي اسـت، آنتـي نظـامي       علت اين ارتباط زشتبه

امـا چگونـه آشـكار    . هـا، در ميـان ايـن رابطـه نهفتـه اسـت      به نظر من همه ايـن . است، يك زنك است
.ست يافتخواهيم ساخت؟ بلكه در فعاليت احمد خاني به شفافيتي د

گهگاهي اين را در خود نيز . من اين را مشاهده كردم، كرد اندكي داراي عشق كوركورانه است
براي از ميان برداشتن عشق كوركورانه از خود گرفته، تا موج موج واقعيت يك . مورد انتقاد قرار دادم

همـه ايـن دختـران،    .به احتمال بزرگ همه ما با عشـق كوركورانـه رابطـه داريـم    . دهيمخلق، تقليل مي
مـال مـن در هفـت سـالگي     . گفتنش عيب نيست، من نيز چنـين بـودم  . اندپسران اين چنين شروع كرده

اما . يي نيست، در هر كسي وجود داردالعادهگونه ويژگي فوقداراي هيچ. اين طبيعي است. شروع شد
تـا همـه اوامـر    بدين لحاظ از برخوردهاي صـاف يـك كـودك بگيـريم    . طرز مناسبات من مهم است

مقابله كـرده و در درون روابـط بـه ايـن     ] با آنها[ها در صورت لزوم، طي بازخواست و دادرسي، سنت
يي هستم كه آنچه را كه بايد مدفون كرد و يا بايد تر از همه؛ داراي شيوهخطرات اصال راه نداده، مهم
و نمايان شد كـه وضـعيت   اين موضوعات مورد بررسي قرار گرفت. سازمزنده ساخت را مشخص مي

. ها پي بردمدر سني زودهنگام به اين. بسيار خطرناك است
گويا دختري را . يکي از همسايگان درمانده ما بود. در روستا يك نوجوان درمانده وجود داشت

در نظر. خاطر دارمهنوز اسمش را به! چه شده، جهيزيه خواهد گرفت. افتادهر بهار به راه مي. يافته بود
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! اين دخترگرفتن هزار بار سـرش بـه زمـين بخـورد    ! ياهو. دارد که آنقدر کار کند تا که دختر را بگيرد
يي به خانه. كوشدها ميسختي سالگفتم، براي گرفتن يك جهزيه به. شودجوانمرد ما کارش تمام مي

بچـه و  مشغول شـد، دومـين اتـاق را چگونـه خواهـد سـاخت؟ بعـدها بـر و        . اندازه يك اتاقك داشت
از اين نظـر بسـيار   . تواني از عهده آن برآييست كه نميمطمئنا وضعيتي. ها در راه استمواظبت از اين

پسر كه . ايدها را قبول كردهاكنون شما همه اين. تواند از پس آن برآيدبينم، زيرا پي بردم که نميواقع
.كندگيرد و ازدواج ميبه بيست سالگي رسيد، نامزد مي

. به اين خنديدم و گذشتمو من
. گرايانـه باشد، تشخيصي واقـع اين تشخيص مهمي مي. شومگفتم كه، اگر چنان شود خالص مي

آن زمـان، دانشـجوي علـوم سياسـي و     . علت عدم توانايي هـم نيسـت  ام، بهنه براي اينكه من مرد نبوده
اما فرد ديگـري مثـل مـن    . بيابمتوانستم دختر خواست، ميهر چقدر که دلم مي. شاگرد باادعايي بودم
درمـان  يي ضعيف كه معلوم نيست چه بر سرش خواهد آمد و دردش بيدرمانده. کوشا وجود نداشت

.ديدمتقريباً مردبودن را اصال در شان خود نمي. است
. در اينجا فناشدن ملتي مطرح است، بيچارگي وجود دارد. رو هستمپس با مشكلي اجتماعي روبه

اگركه خـود  . تر، بايستي خوانده شودبراي كسب آگاهي مفصل. واده بر اين اساس استتحليالت خان
همه شـما دچـار گـره کـور کـرد      . يك مرد كرد هستي. ايو غرق شدهيي به آب افتادهرا بقاپي، رفته

. ترين سبب، اين رابطه استرسيد؟ مهماما چرا كامال به رهبري نمي. ايدشده
هنـوز  . من هم ازدواج کردم اما بسيار مشـغول شـدم  . كنميز اعتراف ميعيب نيست، من به همه چ

يي؟ چگونه سطحي؟ در اين موضوعات كنم؛ که چگونه زني؟ چگونه رابطهلحاظ زن مبارزه ميهم به
. شـمارم ايد كه فقط من عيـب نمـي  اما شما خود را چنان ارضا كرده. جنگي به قدر قيامت انجام داديم

شـان بسـيار وابسـته    امـا بـه همـه   . ازدواج كرده و داراي بچـه هسـتند احتـرام قـايلم    نسبت به آنهايي كه 
.باشدبه نظر من شيوه وابستگي به يكي دو تا بچه و يك زن، انكار خود مي. ايدشده

توان به عشق ملي دست يافت؟ تمامي جنس زن چگونه به آزادي مـورد عالقـه خـود    چگونه مي
. دهيدن زن يا بچه دست يافتيد، در واقع بسياري چيزها را از دست ميكه به اوليرسد؟ شما هنگاميمي

بـاز هـم   . شـوم ها و اديبان است، مـن بـه موضـوعات آنهـا نيـز وارد مـي      نويسدر اصل، اين، كار رمان
.بشناسند

عيب نيست، از دوران ابتـدايي بـه بعـد يكـي     . متوجه آن خطر شده و اينکه خود نيز تجربه كردم
جود نداشت كه به دنبال دختران دويده و از دل و جان در جسـتجوي روابـط ژرف بـا    ديگر مثل من و

دست يافته بودم، امـا رسـيدن بـه زن مشـكل بـود؛ بـه       ] به چيزهايي[عاقبت، در اين باره . ها باشدانسان
گفـتم چـه خواهـد    يكي جذاب، ديگري بسيار زيبا، يكي ديگر چنان بـود، مـي  . اندازه دختران همسايه

هـا  ها چگونه شوهري؟ مطابق نوجوانان چگونه دختري؟ مناسب است؟ انگار ايـن ابق همه اينشد؟ مط
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هـا  نوعي مسوول من بودند، چگونه ممکن است؟ به دنبال جواب سواالت گشتم و امـروز بـه ميليـون   به
.دهمپرسش، جواب مي

از راهـي دوروزه  هـا، ايـن دختـران،    بـراي ايـن بيچـاره   . اندخواهران خود من اکثرشان هنوز زنده
روزي مـردي آمـد، خـواهرم را خواسـت، برداشـت و      ". خواهيمما دختر مي"گفتند كه آمدند و ميمي
اين كـه بـود؟ آيـا آن رابطـه صـحيح      : بستن سواالت بسياري در ذهنم گشتاين کار موجب نقش. برد

آيـا درسـت   "تن كرديم، چرا و بـه كجـا رفـت؟ بـا گفـ     بود؟ با خواهري كه تا ديروز با هم زندگي مي
آيا گرفتن پول مهريه صحيح بود؟ اين ازدواج چگونه انجام شد؟ اين . مورد مواخذه قرار دادم" است؟

ازدواج چه تاثيراتي بر من داشتند؟
کجاي آن کار صحيح بود؟ غلطش كدام بود؟ همچنان كه گفـتم در  . به هر چيزي رغبت داشتم

اين يک ادعـا بـود کـه بـراي خـواهران مـا نيـز تحلـيالت         جريان اين رابطه، انسان، برده گشته؛ نزد من 
کار به پايان نرسيده است، اين را در مورد يکي از خواهرهـايم انجـام نـدادم،    . متفاوتي نياز وجود دارد

. ورزيـم يعني چنين چيزي در ميان بود و ما از آن ممانعـت مـي  . دهيماما براي خواهران ديگر انجام مي
.نداشتني بزرگ وجود دارندبستي عميق و دوستهمچنين بن. هموار ساختمدر نتيجه راه مبارزه را 

. اش نيسـت هـاي بچـه  رغم اينکه مادرم ادعاي مادري داشت، جوابگوي هـيچ يـك از خواسـته   به
يـي را  العـاده تالش فـوق . دانمرو، استثمارگري را مسوول مياز اين. زن درمانده نيرويي هم ندارد] آن[

اند، بيشتر از پسـران  رغم اينكه شهيد دادهفكرش را بكنيد، همه مادران به. ف کردمدر مقابل مادرم صر
. گرفتمخود براي من ارزش قايلند، اما تعريف كرده بودم، من در برابر مادرم به شكل جالبي جبهه مي

م چـه  خواهـد؟ مـن از مـادر   مادرم از من چه مـي . بعدها اين رابطه مادرـ پسر را مورد مواخذه قرار دادم
.خواهم؟ مادر رفته رفته تبديل به ميهن و پسر نيز رفته رفته يك مليتان شدمي

رود، ده سـال كـار   اين به كجا خواهد کشيد؟ دختر كيست؟ پسر كيست؟ پسر به چكـورووا مـي  
تواند يک سوت شود، اما نميها مشغول درس و مدرسه ميسال. تواند جهزيه را تهيه کندكند، نميمي

داشتن قايل خـواهم بـود؟ دختـر جهيزيـه و تشـكي      من به كجاي اين احترام و دوست. شودپاسبان هم
من چه خواهم كرد؟ در كجاي اين، انسانيت وجـود دارد؟ در كجـاي   . خواهدناچيز و امثال آن را مي

تـو ! بدين دام نيفتيـد ! امان. كنمها سازماندهي مياين، عشق وجود دارد؟ من طرز خود را در مقابل اين
رغبت مادر، دختر، پسر را نيـز بـا دقـت بررسـي     . خود را عقب بكش، اما اشتياق خود را هم حفظ کن

يي را پشت سـر گذاشـتم   خاطرات، عاليق و همه برخوردها. يابييي را مييقيناً چاره. كن، تحليل كن
ا ازدواج يـ . اكنـون نـابودگر بـزرگ ازدواج هسـتم    . زمـان را تنظـيم نمـودم   . راندنـد كه مرا به عقب مي

متاسفانه خراب . كنيمبزرگ را قبول خواهيد كرد يا كه ازدواج كوچك شما را بر سر شما خراب مي
عشـق بـزرگ را بـه    . اممن هميشه جانب عشق بـزرگ بـوده  . مخرب بزرگ عشق كور هستيم. كنيممي
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احمـد  عشـق . گيرمورزم، عشق بزرگ را اساس ميحسادت نمي. موفقيت برسان، تا تو را تشويق كنم
.خاني، كامال عشق بزرگي نيست، اما شايد عشقي است كه او آرزو كرده باشد

عشـق  ] ماننـد به[افكاري بزرگ دارد، . بودن وجود دارددر احمد خاني نيز كردبودن، و اجتماعي
. ام، مجبور به انجام ايـن هسـتم  يي ممكن است كه اندكي بدان فكر كردهبه شيوه. انديشدـ پاشا ميآغا
مـان داشـته   گونه دوسـت بـداريم و دوسـت   توانستيم عشق را چنين چاره و حل كنيم، اينکاش مياي 

اگر كه چنين نكنم، بـا مفهـوم ملـي دورويـي     . دهممن اكنون اين امر را پيش روي شما قرار مي. باشند
.داشـتن، وظـايف سياسـي؛ هـر يـک جداگانـه هسـتند       ـ پاشـا، دوسـت  رابطه ويژه، رابطـه آغـا  . امكرده

رود، البته كه پيش مـي . ترين ويژگي من استيي صحيح، مهمگونهها بهکردن وابستگي به اينمشخص
.يابدداشتن صحيح گسترش ميجاي عشق كورکورانه، دوستبه

ارواح مردگان
نيز خواسـته شـد گـروه از همـان آغـاز      ٧٦ـ١٩٧٥مان از آنکارا در سال در ماجراي خروج گروه

کـارگيري مـا   تحت کنترل درآيد و حتي به احتمال زياد اينکه نقشه چگونگي بهبعد از طرف دشمنبه
چگـونگي تحقـق   , مجـادالتي بـاورنکردني در ميـان بـوده نتيجتـاً     ۱۹۷۶ــ ۷۷ـ۷۸تا . را کشيده بودند

.باشدتحقيق، در اين مورد مفيد مي. ظهورمان را شرح دادم
تجربـه  MIT. كـرد قشـه حركـت مـي   مطابق ناغلب،طرف, شديمنزديک ميكه١٩٩٠به سال 

و تمام تجربيـاتش  TCمشهود گرفتن تمامي ما از ابتدا و يا نيروهاي جنگ ويژه تاريخي تحت کنترل
به جودي "به بعد با شعار ١٩٩٠به نتيجه رسانده و اين بار از آغاز , بعد خالصه کردهبه١٩٧٥را از سال 

دشـمن  !شه مکمل بـوده و ايـن کـار تمـام خواهـد شـد      نق, بله.به ميدان آمدند،"گام برنخواهيم داشت
هـا و قـانون   سياسـت زنـدان  و موشـكافانه،  جسورانه ،وسيعديديبا . اندکي هم به خود اطمينان داشت
ي يـ ساله١٥که بچه حديبه . بودآشفته, باليچ از کوهستان آمده. دهداساسي را مورد ارزيابي قرار مي

بايسـتي  ها اينرغم اين جراحت چگونه آمد؟ بهچگونه زخمي شد؟ا ام. رحم بودبي،را به قتل برساند
؟نيز به همان دليل نيامده باشداو،چه معلوم که. تحقيق قرار گيردمورد

توانم بگويم تا جايي که مي،بودتيپي عاقل در واقع . آيدبيرون ميشنر هم زندان را تمام کرده و
خـود را ماننـد تيـغ حاضـر     ،طـرف .اندازه کمال پير کـار کنـد  به ستتوانميبود،مياگر واقعاً درست 

در پشت سرم کامالً در حال تـدارک يـک بـازي    ،گرفتکه در مقابل من قرار ميکرده؛ البته هنگامي
ريـزي  را نقشـه ٩٠هـا سـال   دشمن با تنظيم همه اين. چنين، همهم"شاهين و باران"به احتمال قوي . بود
در ميان مـا همـان   , در حقيقت. آوردرا به اجرا درمي١٩٧٥مان تاکتيک کنم طبق هگمان مي.کندمي

موفـق  ١٩٩٠در «: گويـد ايـن بـار مـي   . خورداما شکست مي. شودگونه در نظر گرفته ميتاکتيک بدين
.»گردممي
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البتـه آن  . در نتيجه قضايي در حـين آمـوزش شـهيد گشـت    حسن بيندالمان ژانويه رفيق٢٥در 
يک کار عمدي يا يک نقشه بوده و , آيا اين يک تصادف. را مورد تحليل قرار داديمزمان ما اين قضا

به تحليلي , طور قطعبه. تحليل آن واقعه، الزم بود, خود صورت گرفته است؟ در هر صورتيا خودبه
. توانيم انقالب را تحقق بخشـيم دهند، نميوگرنه ما با افرادي که قضا صورت مي. گسترده احتياج بود

.مفهوم اين تحليالت چنين بود
بـه کـار آمـوزش    . تصـميمي را اتخـاذ کـردم   , در آن زمـان . در نتيجه تـدبيرمان را اخـذ نمـوديم   

. تـر اسـت  چنين فردي درميان افراد حزب، از جاسوسـي برگزيـده خطرنـاک   ] وجود[گفتم . پرداختيم
در . شـود گ مـي جهت موجب مـر بي, درپي قضا کرده تحت نام تصادفچنان شخصيتي است که پي

سبکسـر  , ـ بورژوا است؟ شخصي لمپنخردهنيم, فئودالآيا نيم. هر صورتي، بايستي اين را تحليل کنيم
پوشـي از ايـن   وگرنـه چشـم  . ايـن شخصـيت را تحليـل خـواهيم نمـود     , و راهزن است؟ هـر چـه باشـد   

.دهدما را در موقعيت مجرم قرار مي, هاجنايت
گرا و برده گرفته تا هرگونه فئودال ديگر ، از شخصيت واپسدر درون, همچنين متوجه شدم كه

خودهاي فئودال در داخل محيط حزب پاک گفتيم که ديگر از اين بي. اندتا خرخره ما را دربر گرفته
ايـن آمـوزش در درون   , و از آن رويـداد بـه بعـد   . توان گفت آموزشي کلي برپـا شـد  مي. خواهيم شد

تواني فعاليت خارجي سالمي را انجام نمي, سازي داخلي حزبون سالمبد. شودکار گرفته ميحزب به
, PKKيـي داخلـي و هرگونـه اخاللگـري در     مجادلـه طبقـه  , سـازي درونـي  اگر در برابر پـاک . دهي

تـواني بـا دشـمن    نمي, نيافتن با مقررات به مبارزه نپردازيهر نوع ناسازگاري با سازمان و وفق, بردگي
.چنين مبدأيي به امروز پاگذاشتيمبا تحقق. مقابله کني

يعنـي بـا   . آينـد سازي داخلي اين حزب به ميان مـي شوند؟ با پاکها چگونه آشکار ميجاسوس
آشـکار  PKKخطوط اصلي آن؛ و اينکه خصوصيات شخصي ناسـازگار بـا   , اشخاص خالص و منزه

ابي ايـن مـورد، دچـار    کسـي در ارزيـ  هـيچ . دهنـد در همان لحظه خود را لو مـي , در حقيقت. شده بود
يـک محـيط تميـز    , يي که بتوان شخصيت جاسـوس و خـائن را افشـا نمـود    به اندازه. شودزحمت نمي

توانـد خـود را   هيچ جاسوسي نمي, دقت شودPKKهاي شخصيتي اگر به ويژگي. حزبي وجود دارد
نه , را تحميل کندتواند خودـ اخاللگر مينه جاسوس, اگر تو در غفلتي وخيم نباشي. مخفي نگه دارد

که يک نتيجه آن است که طوريبه. دهندهمگي در همان لحظه خود را لو مي. طلبومرجبرده و هرج
دهد چيست؟ همچنين تا قبـل از  ماجراي اين جاسوسي که خود را نشان مي. شوندها افشا ميجاسوس

.کارش تمام است, رسيدن بهار
ت به احتمـال زيـاد صـحيح جاسوسـي کـه رسـوا کـرديم        نيز از اعترافا١٩٩٤در ماه دسامبر سال 

دشمن چگونه تدابيري را , يي مهمتأثيرسازي دورههميشه جهت بي, توان چه فهميد؟ همچون رسممي
از , بيـروت وجـود داشـت   ١٩٨٢در سال . آنکاراي دشمن وجود داشت, هاييکند؟ يک وقتاخذ مي
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خـروج از اينجـا همچـون    ] جهـت [يـي  در مورد نقشـه اين بار احتماالً . خواست بيرون بيايدبيروت نمي
البته در توانش بود يا نبود، مشـکل ديگـري   . کردن ما از آکادمي معصوم کورکماز انديشيده بودبيرون
حتـي  . شـود از جاسوس عاجزي كه به اينجا فرستاده بود، اندكي معلوم مي١٩٩٤در ماه دسامبر . است

حتـي اگـر   . مدت کوتاهي نتوانست خود را از لورفتن برهاندبهترين جاسوسي که آماده کرده بود طي 
چرا . اما در اساس، همانطور که بوده نيست, ممکن است يک سري ضررها را برساند, مخفي هم بماند

پايبنـدي  . دهـيم هـايي اسـت کـه در درون حـزب انجـام مـي      علـت فعاليـت  چنـين اسـت؟ آري، بـه   اين
توانـد  نمـي , حتي يک جاسوس, در واقع, تر هم باقي بمانداگر پايبند. ماندسطحي باقي مي] جاسوس[

در هـيچ جـايي ممکـن    , طور صحيحي خود را در کارها مشـارکت دهـد  اگر هر کسي به. نفس بکشد
.کاري از پيش ببرد) ذهني(و يا سوبژکتيو ) عيني(ابژکتيو ] جاسوس[نيست 

ايـن  . شکارا هم بتواند حرف بزندآيد شايد آطرف به اينجا مي. دهندها هر کاري را انجام مياين
تـوان  مـي "کشـيدند کـه   اين نقشـه را مـي  . روزي هوس كرده و نقشه کاملي را کشيدجاسوس مذكور،

. گـويم يـک خانـه بـود    کمپي کـه مـي  ". چند گروه را آورده و هر تيمي از کجا به کمپ هجوم آورد
کنـد يـا نـه؟    دهد يا نـه، اداره مـي  جام ميتواند خود را کامالً براي اين حاضر کند يا نه، آيا اناينكه مي

] جريان[حتي نقشه کشاندن مرا به . هاي دشمن استاما مساله مهم مقاصد و نقشه, مطلب ديگري است
گويـد امـا   شـايد دروغ مـي  . گويي اينکه مرا به راسـت کشـانده بودنـد   ١٩٩٠در سال . کشندميراست

.باشندمقاصد مي, همچنان مساله مهم
PKKها در تـاريخ  اين. اخاللگرهايي مثل شنر را تصور کنيد. جاسوسي عادي استاکنون اين

خصوص رفقاي ها و بهمليتان, اند و کادرهاشان خود را عاقل پنداشتهتصور کنيد همه. اندوجود آمدهبه
، مـن  چرا؟ به گمانم اكنون، آنكه جوابگو بوده. دخترمان را تشنه به لب چشمه برده و برگردانده بودند

موارد ناصحيح را ديده و در همان لحظـه  , کفايت من در چيست؟ در اين است که درک کرده. هستم
. نيـز بسـيار جالـب اسـت    ١٩٩٤اين حادثه اخيـر در مـاه دسـامبر    . گيري نمايمتوانم موضعو هنگام، مي

قبل از . کنيممان را عملي خواستيم نقشهخبر دهم و مي, خواستم فرار کنمطي يک هفته مي«: گفتمي
TCنقشه ايجادي » .هايي هستيمهمچنين براي اينجا و در اروپا و داخل وطن داراي نقشه, رسيدن بهار

بـه  . تري متوجه داخل و خارج شدندطور فعالبار ديگر بهمقاصدي بودند که يک, يک نتيجه آن. بود
.را نيرومند آغاز نموديم١٩٩٠رغم هر چيز، 

ماه ١٣در ١٣٣سپس واکنش خلق مصيبين, ادت بريوان در ماه ژانويهواکنش خلق جزره براي شه
ها، مبـارزات گـريال نيـز کمـي عملـي گشـته و       همراه با قيام. ها گشودمارس نيز دو بار راه را براي قيام

.آمدندهاي بسياري به دستتدريج براي آغازهايي نيرومند فرصتبه

شمال کردستانياز شهرهايکينام ١٣٣



٢٠٧ زبان و عمل انقالب

امکانـات بـه  . تيم وضعيت بسيار مطلوبي وجود داشـت گذاشوقتي به بهار پا مي, ياد دارمخوب به
ها در وطن داراي وضعيتي هايي بسيار آماده وجود داشته و گروهدر جنوب گروه. شدفزوني يافت مي

در , دقيقـاً در همـين خـالل   ". پـيش خـواهيم بـرد   حملـه را بـه  "گفتيم که , بنابراين. قابل اطميناني بودند
در مورد شهادت حسن بينـدال تامـل بسـياري نمـوده و     . پيوسته بودوقوعيک اخاللگري به, مانکمپ

ايـن جنـگ   , ها و جلوگيري از تخريبات داخلـي بدين نتيجه رسيديم كه، بدون گذار از اين شخصيت
او بعدها در ميان ما موجب گشـت كـه   . دار ما مبدل گشتيابي جهتاين به يک عمق. يابدتوسعه نمي

بـه آمـوزش   . هـا دسـت يـابيم   وايي به جدال پرداخته و به بسـياري پيشـرفت  بورژدر برابر تأثيرات خرده
.هاي حزب را بيشتر مورد دقت قرار دهند اهتمام ورزيديمافرادي که کمتر قضا کرده و مالک

, بدون داشتن هـيچ خطـايي  . گناه را کشته بودگفتند بسياري انسان بيعنصري که بدان هوگر مي
تحـت نـام قـدرت و    . دهـد چيزهاي بسـيار خطرنـاکي را گسـترش مـي    آنها را جاسوس اعالم کرده و

مـان جهـت انتقـاد از    رفيـق . دهـد سرکشي چنين گرايشاتي را انجـام مـي  , استفاده از اختيارات شخصي
خواست که در ميان مـا چيـزي را کـه بـدان آغـايي      کنم هوگر ميگمان مي. ها کوشش کرده بوداين

PKKکردن در پي پيشمرگه, شدن صحيحبه جاي ارتش. گرداندنيز حاکم , شودگفته مي" پيشمرگه"
, بنـابراين . بـوده اسـت  TCدر درون مرتبط بـا  , بعدها فهميديم که برخي کارهايش, طوري کهبه. بود

.يي تأمل نموديمطور فشردهها بهدر مورد اين. مهم نيست به چه ميزان از روي ناآگاهي بوده باشد
وقـوع پيوسـته بـود،    هـا در مـاردين بـه   ـ جزره کـه بـه موجـب شـهادت    قيام ماردين, در اين دوره

تـا حـد زيـادي مرحلـه تـاريخي      , ورود ما به مرحله قيام. يافترفته در تمام کردستان گسترش ميرفته
اين تا حدودي به معنـاي افـزايش   . نشانگر يک گام به جلوتر اراده و قيام آزادي خلق است. مهمي بود

بـا تحـوالتي بزرگـي آغـاز     ١٩٩٠سال , از اين لحاظ. آمدخلق و اعتماد وي ميتأثيرگذاري گريال بر
آسـاي  معنـاي پيشـرفت بهمـن   به, اين. گشتآماده مي١٩٩٠براي اواخر . پيش رفترفته بهگشته و رفته

.گريال بود
ها در جنـوب  معناي ايجاد فرصتاين نيز به. بحران خليج آغاز گشت, در آن سال, عالوه بر اين

حتي گفتيم که بوسيله اين اختالف تا انقالب اکتبر . يابي اختالفات اقدام كرديمجهت جريان. آمديم
نتايج سياسي را مورد محاسـبه قـرار   , در راستاي اين رهنمون. توانيم به نتايج پرمحتوايي دست يابيممي

.گريال در طول مرزها پرداختيم] مبارزات[ترين آن نيز به گسترش مهم. داديم
مـان را بـه مـيهن فرسـتاده و در     سالي بود که بخـش اعظمـي از نيـروي   ١٩٩٠دانيد همچنانکه مي

تبعات جنگ خليج بـراي کردسـتان بسـيار بااهميـت     . هاي بزرگي شروع گشتقيام, جنوب کردستان
البته باز هم . تصميمات و تدارکات بزرگي وجود داشت. طي کنگره در تالش تدارک اين بوديم. بود

.ميان آمدندبه ويژه نواقصي تاکتيکي به, ن مرحلهدر آ



زبان و عمل انقالب٢٠٨

خواسـت کـه خـود را بـر کنگـره      محمد شنر مي. ما کنگره چهارم را تنظيم نموديم, در اين ميان
رغم اينكه مـا او را بسـيار مالحظـه كـرده و قـدر و قيمـت       به, با عنوان از زندان آزاد شده. تحميل کند

اما چـرا  . ها و خواست غصب بعضي چيزها بوده بسياري ارزشهجوم ب, داديم اما در هواي ارضانشدن
مـا  , طلبي بگويي بعد از مـن خـود اوسـت   اگر مقام, داديمکرد؟ به اين زياد معنا نميچنين برخورد مي

امـا بـه   . به هر ميزان که خواست زندگي راحتـي را نيـز فـراهم نمـوديم    . چنين فرصتي را عرضه كرديم
, PKKدشمن گـريال و زنـدگي   , PKKمشي امان در برابر خططور بيهب. دنبال چيزهاي ديگري بود

بعـدها آشـکار شـد کـه     . کـرد خود را به زنـدگي زنـدان عـادت داده و ايـن را نيـز بـر مـا تحميـل مـي         
. به صورت فاسدترين شخصيت درآمده اسـت . ترين زندگي را انجام داده استترين و پستناموسبي

زندان را تحت فشار قرار داده و به احتمال زياد اين را نيز بـا کمـک   , ردهاين را در زندان نيز تحميل ک
اش را به سـويس انتقـال   در حقيقت تدارکاتش را از قبل انجام داده و خانواده. دشمن انجام داده است

شـايد هـم   . باشد که به چشم و گوش دولت سويس درآمده استيي ميهم اکنون خانواده. داده است
.اندتمام اخاللگران به آنجا رفته. دگري باشتوطئه

سـوئد  . يکي از تدابير آن کـار اسـت  CIAMİT١٣٤SAPOرأس سه, نيستMITبه نظر من تنها 
امـا هنـوز هـم در    , کنـد در تمام اروپا فعاليت ميPKK. دهديي را به درون راه نميPKKحتي يک 

بسـياري از  . يم اساسـي مـرتبط اسـت   قبول خانواده شنر بـه آنجـا بـا چنـين تصـم     . کندآنجا فعاليت نمي
اين را قبول نکرده بـود  ١٣٥براي اينکه پالمه, حتي به نظر من. اخاللگران ديگر نيز در آنجا مستقر شدند

هــاي شــنر را آشــکار هــا دربرگيرنــده جــوانبي بودنــد کــه اخاللگــريتمــام ايــن. او را تصــفيه کردنــد
.ساختندنمي

بسيار جالـب  , که اوزال در فکر ايجاد آن بود" الحاتمرحله اص"بودن اين اخاللگري با مصادف
اگر الزم باشد ممکن است عفو «: راند کهبه اشکال مختلف، سخناني را بر زبان مي, اوزال. توجه است

هنگامي کـه در  . به احتمال زياد شنر در زندان به توافقي رسيده بود. »تواند بيايدحتي آپو مي. هم کنيم
هـايش را  امـا گفتـه  , گفـتم حـرف بـزن   مـي » .خواهم حرف بـزنم مي«: گفتيم, مقابل من قرار گرفت

داده در آن توافـق انجـام  , ديـد اگر کمي اطمينان يافته يعني اگر کمـي مـرا ازکارافتـاده مـي    . خوردمي
يي مناسب با دوره رفرم را قطعي کرده و بسـياري  انجام معاهده. خواست به واقعيت برساندزندان را مي

.دادآن زمان اين را تا به ما بروزمي. آن وجود داشتاز مشخصات 
از اروپـا  " حسـين يلـدرم  "پيـامي کـه   . نيز به اين شباهت داشت١٩٩٨اخاللگري تحميلي در سال 

همين علـت، گـام   به, ترسيدمي. بعدها شنر سعي کرد که همان پيام را بدهد. خواست بدهد اين بودمي

سازمان استخباراتي سويس١٣٤
.نخست وزير سابق سوئد که طي عملياتي تروريستي کشته شد١٣٥



٢٠٩ زبان و عمل انقالب

کارهاي ديگـر نيـز همـان    . سوداي غصب کنگره چهارم بوددر . اما منصرف نگشت. به عقب برداشت
سمير اخاللگر نيـز بسـيار مـدعي    ١٩٨٢در سال . هاي قبلي بودندگرفته در مورد کنگرهها صورتبازي

١٩٨٦تـا سـال   ١٩٧٦از . خصوص نيـز از ابتـدا مشـخص بـود    به. بعدها فاطمه اخاللگر به ميان آمد. بود
ناپـذيري مـا و   در انتظـار تحمـل  . کـردن را در سـر داشـت   هاي غصـب حساب. بسيار با او مدارا کرديم

بـا دولـت نيـز تـا حـد      , شـان تکيـه کـرده   شنر نيز همچون هميشه به تجربيات. مان بودندشکست حتمي
در اروپا جايش را تضمين کرده و بدين ترتيب، در , صورت رابط تعيين شدهبه, عقيده گشتهزيادي هم

زيـرا کـه در   . ريزي اروپا بـود راستاي نقشهکنم که همگمان مي. لگري بودترين اخالپي انجام گسترده
حضـور  " سـازي جنـبش پـاک  "او در اروپا نيـز در  . مطرح است١٣٦محاکمه دووسلدورف, همان دوره

گـويي مـرا راضـي    . بيندفکر کنم که مرا نيز بسيار منعطف مي. ماندممن عقب مي, بدين ترتيب. داشت
ــرده ــز  , ک ــر چي ــل از ه ــط PKKقب ــک خ ــه درون ي ــه    را ب ــت ب ــانده و از پش ــت كش ــي رفرميس مش

.پذيري و فروپاشي سوق خواهد دادتسليميت
. اما تدارک بسياري صـورت داده بـوديم  , من به کنگره چهارم نرفتم. گي بسياري داشتيمما آماد

, تصميمات"در وضعيتي بوديم که گفته شود . از قبل تحت نام کنفرانس ملي به تدارک پرداخته بوديم
آشکارکردن ايـن از  . البته خواسته بودند که اين را خنثي کنند". نامزدها و هر چيز حاضر؛ برگزار کنيد

PDKدانيد بـه  طور که ميهمان. اندکي روند تغيير يافت, هنگامي که رسوا شد. سوي ما دشوار نبود
.با آنها يکي شدند. دداهايي را انجام ميارسور، فعاليتجم, در همان دوره. بستندپشت مي

١٣٧اگر زاخو و دهـوک . در يکم ژانويه کنگره را به پايان رسانديم١٩٩١و , ١٩٩٠هايمابين سال

هاي قيام. افتاداما رهبري تاکتيکي به اين فکر نمي. توانستيم به قدرت برسيممي, گرفتيمرا در دست مي
گرايـان ابتـدايي نيـز بـا تكيـه بـر       لـي م. مارس آغاز شده اما همچنان رهبري تاکتيکي آمادگي نداشـت 

هاي تا حدودي نيز به ماه١٩٩١هاي براي ما ماه. دهندشان را گسترش ميگام به گام کنترل, امپرياليسم
توانسـتيم در ايـن سـال    طور يقين ميبه, بوداگر اين تاکتيک ناکفاف نمي. شودخوردن تبديل ميضربه

نبـودن کامـل از معنـاي آن و    واقـف , يح آغـاز يـک سـال   عـدم تحليـل صـح   . کامالً به موفقيت برسيم
بـه چنـين   ١٩٩١در سـال  . هـاي تـاکتيکي و بيمـاري کادرهـاي ماسـت     عدم برداشتن گـام , خصوصبه

طور محـدودي  به, مانهايرغم تمام مسووليتبه. توان مورد بررسي قرار دادمي. وضعيتي دچار آمديم
توانـد بـه صـورت    سال مي, از هر طرف. ستاده شده استها فرگروه, به هر سوي ميهن. عملي ساختيم

کند اما رهبـري تـاکتيکي بـه هـيچ     حمايتي جدي مي, خلق در وطن. سال حمله بزرگ درآورده شود

زيرا در . برگزار شدPKKترين دادگاهي عليه بزرگ١٩٨٨يکي از شهرهاي آلمان که در آن، در سال ١٣٦
.بودن از سوي نيروهاي امنيتي آلمان دستگير شدندييPKKآن سال، چند تن از رفقا در اين کشور به جرم

جزو شهرهاي جنوب کردستان١٣٧
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جانبه گريال را با اتخاذ تدابيري همه, رغم اينبه. بالي جان شده است. دهدوجه خود را مشارکت نمي
در , از ايـن لحـاظ  . هـا نيـز وارد تحركـات بسـياري شـدند     تروپـل م. ها پراكنـده سـاختيم  در تمام ايالت

رغـم شـرايطي   بـه ١٩٩٢در ابتداي زمستان . کار کنيمطور نيرومندي شروع بهوضعيتي قرار داريم که به
.همچنان با رفقا هستيم, دشوار

آيـد کـه   اينونوـ دميرل بـر سـر کـار مـي    , ANAP١٣٨جاي قدرت سپتامبر به١٢در تابلوي مدني 
زيرا که در ايـن  . از نوعي است که مورد تفتيش و بررسي قرار گيردANAP. نفسي استت تازهقدر
, ANAPخصوص درگيري در رهبري به. ها در وضعيتي هستيم که جنگ ويژه را به عقب برانيمسال

حکومـت اينونوــ   , يـي رفرم وعده. رسوا و تجريد شده بود, لو رفته, اش را از دست دادهنيروي مردمي
مـا همـراه بـا    . آورنـد ميرل را در راستاي جنگ ويژه و کنتراگريال همچون الزمه شروع به کار درميد

کـردن  آنهـا در تبـديل  , طور که گفـتم اما همان. باز هم بااحتياط برخورد نموديم, اخذ هرگونه تدبيري
اصـطالح  بـه . در اين سال عهد بسته بودندPKKکردن تصفيه, خصوصبه, به سال حمله بزرگ١٩٩٢

و " المللـي اتحـاد بـين  "در بيـرون  , "اتحـاد ملـي  "در زنـدان  . شـوند چپ و راست براي بار اول متحد مي
.دهدقطعاً نتيجه مي, ترافيک آنکاراي بارزاني با طالباني. مزدوران خائن نيز در تکاپو هستند

يا , ها کنيرا ر) طبق خودشان، راهکارهاي ترور(يا تو گريال «: توافق بدين شکل صورت گرفت
ايـن  ١٩٩٢و اوايـل سـال   ١٩٩١اواخر سال » .اينكه ما نيز به انفاق با ترکيه و آنکارا حمله خواهيم کرد

بنيان تمام تحـوالت بـوده و   , گريالي ما هر چيز کردستان است"البته ما نيز با گفتن . پيام را به ما دادند
آنها نيـز  . پيشنهاد اتحاد نموديم, اين اساسجواب داده و بر" باشدپيوستن جنوب نيز براي اين الزم مي

يعني جبهـه  (دانيد مزدوران جنوب همچنانکه مي. گري آنکارا آماده شدندهاي تصفيهبراي انجام نقشه
.جاي گرفتند١٩٩٢نيز در نقشه تصفيه ) کردستاني

داده خواستند که رغبت بسيار کمي را که در اروپا به مرحلـه رهـايي ملـي نشـان    , از طرفي ديگر
اما با . در آنکارا براي شما جا وجود دارد, بسيار خوب«: آنکارا به آنها چنين گفت. شد از بين ببرندمي

آنها نيز » .را در اروپا و مبارزات رهايي ملي شمال کردستان را تروريست اعالم کنيمPKKهمديگر، 
ترکيــه . ســت اســتتروريPKKمبــارزه رهــايي ملــي شــمال کردســتان تــرور بــوده و , خــب«. رفتنــد

مـا بـه توافـق    . اوزال نيز دموکرات خوبي اسـت . باشدـ اينونو بسيار دموکرات ميدموکراتيک و دميرل
بنـابراين ترکيـه را در اروپـا تحـت فشـار قـرار       . را همراه با آنها تصفيه خواهيم کردPKK, ايمرسيده
چونکه ترکيه به مـا خـوراک و   . اعمال فشار بر ترکيه تحت نام حقوق انسان و کرد الزم نيست. ندهيد

.شودتحت فرماندهي امريکا در اين چارچوب عملي مي, اين خيانت بزرگ» .دهدميپوشاك 

تاسيس شد١٩٨٣حزب مام ميهن که از سوي تورکوت اوزال در سال ١٣٨
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دانيـد  همچنانکـه مـي  . صـورت سـال تصـفيه درآورنـد    بـه PKKرا براي ١٩٩٢تالش کردند که 
PKKکردن جهت قانوني, ساختگي نيزPKKند کـه  خواسـت . هايي را انجام دهـد خواست که تالش
HEPتـأثير  يـا بـي  "تالش کـرديم کـه   , کامالً برعکس. اما ما به اين فرصت نداديم, کار گيرندرا به١٣٩

لطـف بـه   "آنهـا نيـز تحـت سياسـت     ". آوريـم کار ميسازيم يا نيز همچون ابزاري به سود انقالب بهمي
تري به قيام طور گستردهبهما نيز خلق را. مان بر زبان آورده بودندشان را در مقابل خلقاظهارات, "خلق

ما کارآمدترکردن گريال را هم از لحاظ کيفي و هم . خواستند که گريال را امحا کنندمي. فرا خوانديم
مـان را  تمـام نيـروي  , خصوص جهت جاافتـادن تاکتيـک گـريال   به. به جريان انداختيم, از لحاظ کمي

.کار گرفتيمبه
هـايي  براي همـين دوره . توان اين را مشاهده کردمي, بنگريم١٩٩٢هنگامي که به تحليالت سال 

انسـان را جهـت آمـوزش    ٢٥٠٠در آکادمي معصوم کورکماز نزديک بـه  . را در کمپ حاضر نموديم
آموزش کادر و جنگجو را در اينجا و با اين کم و کيف , رغم داشتن هزار و يک کارمن به. پذيرفتيم

اگـر دشـمن   . خـوبي دريافـت  الزم است که ريشه تاريخ را بهچرا؟ . اين، کار بزرگي است. انجام دادم
بـا  , افراد ما هم. با چنگ و دندان جواب خواهي داد, خواهد تو را در چنين سال مهمي تصفيه کندمي

مان در جنـوب، در سـال   عنوان مثال؛ نيروهايبه. گراينددر انجام کارها به سستي مي, افزايش امکانات
.چنين بودند١٩٩٢

ــه کمــپ  قريــب  ــه دو هــزار انســان را در اينجــا حاضــر کــرده و ب ــانينب چوقورجــا و , هــاي هفت
دانيـد کـه   مي. برندپيش نميفرماندهان متقلب رفته و با آن نيروها، کاري را به. فرستاديم١٤٠خاکورک
اين بـار از هـم فـرو    PKK«هاي مبني بر اينکه حساب. گشتPKKمتوجه ١٩٩٢حمله , در پس آن

در ١٩٩٢در سال PKKدادن بهخاتمه, حساب. وجود داشتند» آوريمزور به تصرف درميبا , پاشدمي
. خـوبي مـورد بررسـي قـرار گيـرد     به١٤١کنم که الزم است تأثير گورشگمان مي. شمال و جنوب بود

اوزال در اينجا دچـار  , گمانمبه» .به اوزال نيز عادت نکرديم«: گفتندرغم حضور اوزال، باز هم ميعلي
هر اندازه کـه طالبـاني وارد کـار شـده     . ت شده و مفهوم رفرمي که رشد داده بود نيز سر نگرفتشکس

دنبـال  بـه TC. بسيار نگـران گشـت  TCجبهه , باشد هم هنگامي كه وضعيت به نفع ما گسترش يافت
نيز دهيم؛ حزب و گريال را گسترش داده و عرصه سياسي راما نيز به مبارزه ادامه مي, نتيجه حتمي بود

.تاسيس شد١٩٩٠حزب رنج خلق که در سال ١٣٩
تفاده گريالها نام مناطقي باستاني و كوهستاني در جنوب كردستان كه از ابتداي جنگ گرياليي مورد اس١٤٠

بنـدي  از نظـر تقسـيم  . ي پارتيزاني شـده اسـت  ساله١٥هاي بزرگي در جنگ گيرد و شاهد درگيريقرار مي
.گردندهاي جنگي گاه جزو زاگرس و اخيرا همچون ايالت جنوب محسوب ميايالت

ر سـفيد  كه فرماندهي جنگ ويژه و ترو" تورگوت اوزال"دوغان گورش فرمانده كل ارتش بعد از مرگ ١٤١
.جناح نظامي رژيم جنگ ويژه است كه تانسو چيللر جناح سياسي آن بود. عليه كردها را بر عهده داشت
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يي است که تا آخـرين  مرحله. شودهمچنين در خارج، متاسفانه ديپلماسي ناموفق مي. گيريمکار ميبه
بـه  , TC. گشـت ١٩٩٢موجب جنگ جنوب در سـال  , اين مرحله, آري. درجه مورد دقت قرار گيرد

ر سـال  بـوده و عملکردهـايم را د  ١٩٩٠و٨٦تـا ١٩٨٢هـاي  کرد؛ من نيز در فکر سالاين مساله فکر مي
.؛ ارتباط واقعه تحوالت داخلي و خارجي ما گسترده بود"رسانمثمر ميبه١٩٩٢

يک دوره کنعـان  , اين"خصوصيات دوره گورش که مهرش را بر اين تحوالت زد چنين بودند؛ 
خود را بـه شـکل تحـت امـر فرمانـده کـل و همـراه بـا مفـاهيم          . تر بوداورني جديد و بسيار خطرناک

هر اندازه به نظر آيد که با توافق با اوزال به ميدان آمده هم تصميم بـه گـذار از   . ردآوکماليست درمي
يـي  هـا نشـانگر دوره  ايـن . حکومت تازه دميرل ـ اينونو بر سر کار آمـد  , بر همين اساس. آن گرفته بود

کارها تا حـدودي جـدي شـده و سـر     . شدندو ليجه ملحق مي١٤٢مبارزان بسياري از شرناخ. جديد بود
در , شـود با توجه به موردي کـه از کتـاب ارسـور دريافـت مـي     . درد آورده بودشدت بهتاد کل را بهس

, در آخـر نيـز  . اين فشارها به جايي رسيد که همديگر را بزننـد . شوندپيشبرد تاکتيک دچار زحمت مي
تنـد کـه بـه    هنگامي که اخاللگران درياف. تنها با فرستادن نيروهاي جنوب بر عليه ما کمي راحت شدند

.بردندها پناه به قرارگاه بارزاني, رسندنتيجه نمي
تبديل به سـالي گشـت کـه بـا     , همراه داشتهمراه با تحوالتي بزرگي که به, از اين لحاظ١٩٩٢

افراد ما هر اندازه که به خودشان مطمئن باشند هم . نقشه بسيار وسيع بود. رو مانديمفشاري بزرگ روبه
بـدون  . کننـد خود را گـم مـي  , شوندپرتوان مي] وقتي که[افراد ما . جديت نداشتنددر انجام تدارکات 

, وقفـه اسـتفاده کنيـد   ها بـي ها بلکه از ساعتنه از ماه"گفتم من مي, حال آنکه. نقشه و رهنمون هستند
بعدها ديدم کـه در جنـوب بـراي خـود دهكـده درسـت       ". خوبي مستقر شويدبه, ويژه نيز در جنوببه

طـور  ايـن نيـز بـه   ". طـرز گـريال را حـاکم گردانيـد    "گفتم همچنين براي افراد داخل ميهن مي. اندکرده
بـر روي آن  , جهـت گسـترش آن  , آورنـد دسـت مـي  هنگامي که کمي امکـان بـه  . محدودي اجرا شد

كنيمموارد نيز برخورد ميبا اين, ديگر. چنين مواضعي کم نيستند. کنندهمچون آغا رفتار مي
افـراد مـا بـا ايـن مـنش، از طرفـي بـا هجـوم         . ن بار بيش از حد تصور بسيار بانقشـه بـود  دشمن اي

شـکلي مزدورانـه در تـالش بودنـد کـه در      پذيري بهبا تسليميت, انتحارواري عليه آن و از طرفي ديگر
اگر مـداخالت  , در واقع. دشمن يک بار بحث از سه هزار کشته کرد. جنگ جنوب به موفقيت برسند

پـذير  تسـليميت , کـرديم اگـر مداخلـه نمـي   . هايي ممکـن بـود  خوردن چنين ضربه, بودما نميدرپيپي
شايد . خواست که به شکلي انتحاري حمله کندمي, شدخواست تسليم گشته و کسي که تسليم نميمي

در تقسـيمات كشـوري تركيـه    . شهر شمال كردستان كه در نزديكي باتمان و سيرت قرار داردی ازيك١٤٢
اكز مهم حمله ارتش تركيه از مر. شود، معادل مركز استان در تقسيمات اداري كشور ايرانواليت محسوب مي

.و مقاومت مردمي و از جمله شهرهايي كه در پروسه آسيميالسيون تركيه مقاومت بزرگي نمود و تسليم نشد
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شـود  هايي که در بوتان و آمد از آن بحث ميامکان داشت شکست. دو هزار نفر هم از دست رفته بود
در برابـر ايـن نيـز داراي تـدارک     . وقـوع بپيوندنـد  در يک سال به" کن ساختيمريشه"هاي اقعاً گفتهو و

آمـوزش داده و کارهـاي   , طـور مـداوم  به. داديمدر اين عرصه افزون بر هزار گريال را جاي مي. بوديم
م سه هزار نفر و حتي در وضعيتي بوديم که بتواني, سه هزار نفر هم بروند, در واقع. يي داشتيمجانبههمه

رهبـري تـاکتيکي کـامالً    . اما خطـر هـم وجـود داشـت    . يي را داشتيمچنين ذخيره. بيشتر را هم بياوريم
مسـووليت و همچـون هيـوال، بـه     بـي , کفايتتا آخرين درجه بي, برعکس. جاي نياورداش را بهوظيفه

وجـود  خـودي بـه  بـي خصوص چنان گرايشـات و اشـخاص از خـود   به. هدردهي امکانات مشغول شد
.گفتندمي" کردن سازمان و جنگخودباليدن و آغاييعرصه به", آمدند که به عرصه جنوب

عنـوان سـال   را بـه ١٩٩٢ــ ٩٣زمسـتان  . هـا را مـورد انتقـاد قـرار داديـم     ايـن ١٩٩٣البته ما در سال 
تـا حـدودي   ." ديدخود را خواهيد ] عاقبت"[روي خود قرار داده و گفتيم که امان پيشيي بيمحاکمه

بـا  , عالوه بـر ايـن  . خسران طرز پيشمرگه آشکار است". بيشتر تعمق کنيد"گفتيم که . متوجه آن شدند
مـان را در ايـن جهـت    هـاي فعاليـت . رودپيش نمياين کار به, توسل به امکانات سازمان و طرز آغايي

همچنـين در  . آمـوزش داديـم  داوطلبان را پذيرفتـه و  . مشغول پيشرفت کادر هم شديم. منسجم نموديم
, رغـم انتظـارات دشـمن   به١٩٩٣همه را يکي ساخته در سال . ميان آمدندهايي بهپيشرفت, درون ميهن

.آسا بزرگ شدگريال بهمن. راه را بر روي پيشرفت گشوديم
ما اين را همـراه بـا يـک    . باز در همان مرحله تاکتيک رفرم اوزال مطرح بود, دانيدهمچنانکه مي

بس نپذيرفتن و يا عدم پاسخگويي اوزال به مرحله آتش, در واقع. تر ساختيمعميق, بسيک آتشتاکت
آوردن سر حکـم , مساله مهم" موفق شد يا نه؟, آيا اوزال رفت يا نه"اين نيز مهم نيست که . آشکار بود

کـه تـا   دوراني بود, اين دوران همراه با مخالفت و قدرت. بود١٤٣حکومتي جديد يعني حکومت چيلر
. کـار گرفتنـد  پادشاه گشته، اختيارات خـود را بـه  " گورش"جايي که تحت امر ستاد کل قرار گرفته و 

هـاي  گفتـه , سـاله و شـايد هـم کمتـر    يي يکبا نقشه, خصوص همراه با آغاز تابستاندوراني بود که به
بـودم کـه بـه احتمـال زيـاد      بر اين باور. و اعمالي پر از کين و خشم توام بود» مطلقاً پايان خواهيم داد«

بيتلـيس پاشـا و   . در درون ارتـش اطرافيـان وابسـته بـه اوزال تصـفيه شـدند      . اوزال نيز تصفيه شده است
.بختيار روشنفکر نيز بخشي از اين تصفيه بود. از دور خارج ساختند, کارگيري فشارارسور را با به
تـو در جنـگ مقابـل شکسـت     «: بگوينـد خواسـتند کـه ايـن را    ها ميکاريبا اين تصفيه, در واقع

اين قانون بـود کـه در   , در اصل." روداش ميکله, باختهجنگ: "اين يک سنت عثماني است» !خوردي

در . که به پسـت نخسـت وزيـري نيـز رسـيده اسـت      ) حزب راه راست(DYPدبير کل تانسو چيلر، ١٤٣
فاعـل مجهـول و   , عامقتل, فشار, ترورترينبزرگ, همراه با دوغان گورش براي تصفيه حزب١٩٩٤هاي سال

.شکنجه را اعمال کردند
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اوزال ايـن  . اساساً دوران اوزال به لحاظ ما داراي منفعت بود. مورد اوزال و آنهاي ديگر به اجرا درآمد
در فکر نجـات خـود و   , براي همين. به موفقيت برسدتواند در اين جنگ را ديده و متوجه شد که نمي

سـال  «: طور آشـکاري بـر زبـان آورد   حتي اين را نيز به. يابي مشکل با راهکاري سياسي فرو رفتچاره
خواسـت چنـد گـام را    گمـانم در ايـن موضـوع مـي    بـه » .آخر عمرم را به حل اين مشـکل خـواهم داد  

. آنهـاي ديگـر کماليسـت بودنـد    . دادن حيـاتش پرداخـت  امـا ايـن را بـا    , درستي و جسورانه بـردارد به
. اقتصاد را در خدمت جنگ ويژه قرار دادنـد . مدعي بودند. اصطالح اتحاد ملي را ايجاد کرده بودندبه

.تمام احزاب را تحت امر جنگ ويژه درآوردند, همراه با مخالفت و اقتدار
اطالعـيش را در  بـي , م سـرکارآمدنش هنگـا . خانم تانسو از اين کارها زيـاد سـر در نيـاورده بـود    

بـا  ناگهـان امـا بعـدها  . نشـان داد » گـريال را در آغوشـم يـافتم   «هـاي  ارتباط با گريال و جنگ با حرف
در , در واقع» !يا تمام خواهد شد يا تمام خواهد شد«: زدن کرددرآوردن اداي فرمانده، شروع به حرف

هندوانه زيـر بغلـش زده   . ه و ژنرالش در کنارش استسرفرماند. وضعيتي نبود که بتواند فرماندهي کند
بـراي همـين،   . يکي ديگر از خصوصيات تانسو نيز شهروندشدن امريکاست. دارندزدن واميحرفو به

گفـت  . رفـت ١٤٤بـه ميترانـد  . امريکـا آن مهلـت را داد  . آن را آورده و از امريکا مدتي را طلب کردنـد 
براي آلمان نيز دميرل وجود داشـت  . اي براقي را دريافت کردهگفته. »من چنين زني هستم, امشايسته«

.توافقات داخلي و خارجي را به اتمام رساندند, بدين ترتيب. که از آنجا رأي تأييد را گرفت
١٩٩٤رسـاند، در آغـاز   تـدارکاتش را بسـيار گسـترده بـه پايـان مـي      ١٩٩٣اگر ارتش در اواخـر  

خواست هـيچ فرصـتي را از دسـت    ها نميطبق نقشه. قرار گيرديي توانست در موقعيت کامالً آمادهمي
در اواخر سال . بودPKKاهميت زيادي به ديپلماسي نشان دادند؛ که کامالً ديپلماسي محاصره . بدهد
ايـن  . هايي کسب شدگرياليي وسعت يافته و کارآمدتر گشته و در ديپلماسي موفقيت] مبارزه[, ١٩٩٤

"PKKآمده بلکه نيست که به محاصره درTCکـردن  گورش تنها خشمگين شده و با وارونـه ." است
اختالفات افزايش , مدت، طوالني گشته. بودنش را نشان دهدکند که ميزان موفقتالش مي, هاواقعيت

البتـه  . بـرد سر ميدر غرولند حيات اقتصادي و سياسي به. يافته و با رييس جمهوري تضادهايي را دارد
يـا پيـروز خـواهيم گشـت يـا پيـروز       "ما نيز سردهنده شـعار  , شوديي شروع ميتازههر موقع که مرحله 

.هستيم" خواهيم گشت
اخاللگرانـي چـون   , از سوي مـا ١٩٩٤علت آغازکردن حمله . اندگونهبدينPKKتمام مراحل 

هـر سـه نيـز در مـديريت جـاي     ) ١٩٩٣ژانويـه  (, آن زمـان . متين شنر و متين باليچ هسـتند , ساري باران
من نيز خيلـي اميـدوار   . حتي بر هر چيز حاکم بوده و يا اينکه ما موجب شديم که حاکم شوند. داشتند

گمـان  . ژانويـه مـن در آنجـا بـودم    ٢٥از سـخنراني يکـم تـا    . کارهاي عميق پستي وجود داشت. بودم

١٤٤Mitterandجمهور سابق فرانسهزن رييس
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ايـن  . باشـد صورت يک کتاب بزرگ درآمده که خواندن آن الزم مـي ها بهکنم همه اين سخنرانيمي
. نفر را آموزش داديم٥٠٠گروه بزرگي شايد نزديک به . گرددنيز، موجب کسب موفقيت بزرگي مي

, همراه با اين تحـوالت . شودمطمئن هستيم که با فرستادن آنها به ميهن، راه بر نتايج بزرگي گشوده مي
ديديم که گفتند , هنگامي که خود را در هواي رسيدن به پيروزي گم کرديم. به اواخر ژانويه رسيديم

.قضا صورت گرفته است
امـا بعـدها انديشـيديم کـه ايـن      , گـوييم براي اين چيزي نمي, آيدميان ميالبته هر روز شهادت به

هـاي  رفته انسان را خـورده و موجـب پرسـش سـوال    رفته" چرا"چنان سانحه بااهميتي است که پرسش 
متوجـه  , کنـي که تحقيـق مـي  زيرا هنگامي. تگرفبايستي که اصالً صورت نميمي. گردددرپي ميپي
در گروه آموزش نه آموزش سالح . وجود نيايدالزم است که چنين تصادفي به, شوي که در اصلمي

, اين يک قضا نيست"حتي در آن زمان هم با خود گفتيم که . ميليونم قضاوجود دارد و نه احتمال يک
همچنين مجبور به . باشد احتمال بسيار ضعيفي استطور هم حتي اگراين, در واقع." چيز ديگري است

.تفکري صحيحي هستيم
کسي که مرتکب قضا شده چگونه شخصي است که او را در رأس انقالب و کمپ حـزب نگـه   

مـان را بـه شـکلي بـاورنکردني بـه قتـل       ترين رفيقاين چگونه شخصيتي است؟ حتي باارزش. داريممي
با چنـين شخصـي   "الزم بود که اين را تحليل کرده و من گفتم , حتي اگر تصادفي هم باشد. رساندمي

بعدها خواستيم کـه جلـوي آن   , در حقيقت." رسدثمر نميکند انقالب صورت نگرفته و بهکه قضا مي
.قضا هم نبود, حال آنکه. قضاها را بگيريم

ســال را بــا آنکــه مرتکــب ١٧تــا١٥هــاي عــادي و جوانــاني در ســن ايــن شــخص حتــي دهــاتي
اين در بسياري . به گلوله بسته و که تابحال هم بدان ادامه داده است, ها شده بودندترين اشتباهچککو

خـاطر فشـارهاي   به«گويد که براي يک نفر مي. کندکسي رحم نميبه هيچ. وقوع پيوسته استجاها به
چنـين اعمـالي در مـورد    همچنين انجام . بنددبه گلوله مي] اعضا را[خالصه هر روز . »امان فرار کردبي

اين شخص جاني بوده و روپوش , اين يک قضا و تصادف نيست. گناه خلق مطرح استهاي بيانسان
.آن نيز غالف انقالبي است

از ايـن هـم کـه    . نگـريم؛ حتـي خبـر ندارنـد    مـان مـي  به آنهاي ديگر در اطراف, يي ديگراز جنبه
البته هنگامي که ارزيابي خود را با . گرفتپرسي صورت نخواهد ترين حسابحتي کوچک, بگذريم

مـا بـه   , در واقـع «: چنين دشمن آشنا خواهيم شـد هاي اينبا حرف, کنيمارزيابي مراحل بعد مقايسه مي
در آن موقـع يکـي دو کنتـرا نيـز     . با اين انطبـاق داديـم  » .رسيديمکامالً هم به نتيجه مي, کمپ رسيديم

هـا نـزد   همچنين از آمد و رفت برخي. ته فراري داده شده بودندبه اصطالح آن هف. دستگير شده بودند
توانـد  هـا مـي  تـک همـه ايـن   داد که در آخر با تـک تمام مشخصات نشان مي, در واقع. ما مطلع بوديم

زيـرا کـه اگـر    . قضا نبوده بلکه عملياتي از روي آگاهي اسـت . احتماالً بسيار آگاهانه بود. مرتبط باشد
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تـا حـدودي جهـت    . البتـه نوبـت بـه مـن نيـز خواهـد رسـيد       , وفقيت همراه باشدنتيجه يک آزمون با م
. تواند نقش بسيار مهمـي را ايفـا کنـد   چنين شهادتي مي, درآوردن روابط موجود در کمپ نيزکنترلبه

زيـرا  . را آزموده بودندPKKگرفتن تحت حاکميت, شايد هم همچون کشيدن مو از ماست, هاطرف
.اندشان آشکار ساخت که درست نبودهخته و اعمالها گريکه بعدها اين

. را همچون سازمان ديگري ايجاد کنند؟ توانستند انجام دهنـد PKKتوانستند اين سه نفر آيا مي
توانستند صـاحب دسـتاوردهاي   طور قطع ميبه احتمال نود در صد به, کرديماگر ما اين را تحليل نمي

PKKمـوردي کـه جاسـوس را تـا     . نياز داشتند، آن هم زمان بودبه چيزي. بسيار آشکار است. شوند
سر پوشي و آراستن آن به صورت يک قضـا  , جاي توجه آشکار به منبه, حدودي متعجب کرده بود

چگونه دچار قضا شد؟ اگر من آن را همچون قضايي قبول کرده و عادي , ]بيندال[مان حسن رفيق. بود
من نيـز  , اسلحه شليک شده, "تق"با صداي , رفتن در شبهنگام راه, ]قضا[عنوان دومين شايد به, ببينم

.رفتمبا چنين قضايي از بين مي
تر اين تز صحيح, به احتمال زياد. افتادميTCدست بهPKKطور کامل شد؟ بهآن زمان چه مي

چيزي که » .زيرا که به ما گفته نشد بکشيم, ما نکشتيم«: گويدجاسوس مي١٩٩٠در , در حقيقت. باشد
دسـت  نيـز بـه  PKKکنتـرل  . شـود مثـل مـي  موجـب مقابلـه بـه   , عمليات کشتن آشکار, در پي آن بود

گـرفتن  دسـت بـه , نقشه کشتن تظاهري در شـکل قضـا و بـدين ترتيـب    , فراتر از چنين کشتني. افتدنمي
PKKشندرا ميک.

شايد , فته بيشتر منتظر بماننداگر يک ه, در اين ميان. اندها براي اين نيز کار کردهطرف, در واقع
هـا خيلـي قـوي    طـرف . افتـاد به دست ميPKKشد؟ آن زمان چه مي. توانستند به نتيجه هم برسندمي

جـا همـراه بـا    يعني در يـک , کار کرده استPDKساري باران با . يکي از آنها در جنوب بود. بودند
MITزندان ديگـر  . ايمبهدينان برطرف نساختههاي ناشي از او را درکار کرده و تا بحال هم ناگواري

چنان تنظيمي را انجـام داده کـه   . تمام جمعيت زندان به او پايبند بودند. را خيلي بادقت زير نظر داشت
ديگري نيز بوتـان را در  . ايمسر نگذاشتههايش را پشتحتي هنوز از زير بار آن خارج نشده و ناگواري

.طور کامل انجام شده استاين نيز به. باليچبوتان يعني متين . دست گرفته است
توانند هر دول اروپايي مي. اروپا مال ماست«: گويدمابقيه چه مانده است؟ وکيل در آن زمان مي

که تمام عاليـم ايـن   در طول امسال ـ , پس دشمن«: گفتمي. چيزي را تحت حاکميت خود قرار دهند
چه , اوزال اندکي قانون اساسي را بشکافد. ه شده استرا کشيدPKKدهندـ نقشه گذار از را نشان مي

اگـر قـانون اساسـي    . شـود طرف مطمئن مـي . شدها نيز گفته ميطوري که براي اين زندانبه» شود؟مي
آيا مساله مهم منافع دولت نيست؟, شکافته شود, کمي شکافته خواهد شدPKKجهت گذار از 
کـارگيري سـالح   بـا بـه  , ترين شـيوه شان در معقولها طبق خودطرف, مان؛ در واقعشدندر يکي

PKKترين شکل در مقابل ميراث در خطرناکPKKآن , در تالش بودند طي توطئـه , و دعوي آن
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در . چرا که من کارهاي بعـديش را ديـدم  . دهندها اين را نشان ميتمام داده, حال. را در دست بگيرند
, انـد ابي آنهايي که آگاهانه يا ناآگاهانه آلـت ايـن شـده   هنگام بررسي عملکرد تمام اخاللگرها و ارزي

ابژکتيـو هـم   , حـال آنکـه  . جا نبوده اسـت آشکار شد که منشأ اين گرايش از دشمن هم فراتر رفته و به
هشـت سـال در مـورد مـا کـار کـرده و در       , طـرف . باشدچرا که حادثه ارسور با اين مرتبط مي. نيست

. تقريباً او جنگ جنوب را مديريت کرد. يي صاحب تجربه استهدر سطح بسيار پيشرفت, عرصه جنوب
خود براي اين کار، تبـديل  همچنين نود در صد افراد، تقريباً خودبه. رفت, چونکه کامالً نتيجه نگرفت

.به آلت شده بودند
تـالش کـرد در   , »مظلوم مرا چنين جانشين خود برگزيـد «با گفتن . ريختدروغ اشك ميشنر به

سعي کرد که افراد بـيش از  . يي را نيز به زور صاحب شودرتبه, استفاده از اين شخصيت جنوبابتدا با
مثالً يکي از دختـران کـه هنـوز    ! افرادي عاطفي. من به او گوش سپرده و پيوندي عاطفي را ايجاد کند

ضـعف زن را نيـز  , آري» .گويي ما را همچـو سـگ پايبنـد کـرده بـود     «: گويدمي, هم در زندان است
اصطالح به رابطه عشـقي متمايـل   ترين سطح بهترين دخترمان نيز در پيشرفتهمقاوم. تشخيص داده است

, همـانطور کـه گفـتم   . پرسـتد شخصيت جنوب را مـي . استاد بزرگي بود] شنر، در اين باره. [شده است
ست که بدين پيدا, حسن، که تا حدودي پايبند من بود, مانيعني شايد با نابودي دوست قديمي بچگي

".ماندکسي باقي نمي, اين را نيز از بين ببريم"نيز فکر کرده بودند که 
آيا اين علت، چنين است؟ خصوصيات و سطح عـاطفي گذشـته بـراي اخاللگـري تـا ايـن حـد        

دادم؛ عـالوه بـر هرگونـه عواطـف     من دخترها را آب و خوراک و آمـوزش مـي  . ساز بوده استزمينه
گفتم . خود به نيروي تحليالت دست نيافتمخودبه. کار برده بودنديي بهحيلهپشت سرم هرگونه, ارزان

آب و , هـا خـدمت ارزانـي داشـته    شـدن ايـن  آيد؟ من که اين همه حتي براي انسانها ميچه بر سر اين
ام؛ اين نيز تازههاست تدارک اين را انجام دادهشان را تأمين کرده و سالخوراک آنها را داده و امنيت

کمـي هـم   , انـد اين دخترها چرا فريبش را خورده, آمده و معلوم نيست که چکاره است؟ بسيار خوب
.گر در زندگي من بسيار محدود استاما امکان موفقيت يک توطئه. شان شربت داده استطبق نبض

تـا  , البتـه آن موقـع  . خيلي خوب حرف زد. هاي خاورميانه بودگمانم يکي از مقامبه, به ياد دارم
وار را احسـاس  که آيا اندکي خطراتـي توطئـه  اين را به طرف گفتم ـ . حدودي نيز با ظن و گمان بودم

من از پشت به خودم . اما اسم من نيز در آن زمان علي بود." از پشت به امام علي شمشمير زدند"ـ کردم
. زندمن خنجر نميشت بههيچ کسي از پ, از آن روز تا به امروز که در خاورميانه هستم. زنمخنجر نمي

عرصـه توطئـه   , زيرا که عرصه خاورميانه. شوندها شايد متعجب ميطرف. البته اين هم يک طرز است
در ميـان مـا تـا کمـپ     " ارسـور " حتـي تـيم  , گمانمچرا؟ به. البته الزم است که اين را هم دانست. است
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به احتمال . ز اين را آشکار ساختندخودشان ني١٤٥بخشي از نيروهاي اطالعات ژاندارمري. رسيده بودند
چرا؟. گيري موفق نشدنداما در نتيجه. زياد بعضي اخاللگران با او در درون ارتباط بودند

البته ممکـن  . گويا در دستش کالشينکف و در پشت سرم بود, حتي يک جاسوس را به ياد دارم
تعـدادي از آنهـا را خـود    " چنـين ايـن . مانـد گويي مات و مبهوت مـي . نيست که از اسلحه استفاده کند

MITروزنامه حريـت نيـز منتشـر کـرد    ) به بعد١٩٨٤از . (فکر کنم چند سال قبل بود. آشکار ساخت .
امـا  , مـدتي بـدين شـکل فرسـتادند    » .هيچ کدام سر نگرفتنـد , ده فقره سوءقصد را آزموديم«: گفتمي

با اين در ارتباط است که بادقـت و  . البته اين با سطح سازماندهي مرتبط است. حتي نفس هم نکشيدند
.جايي برخوردار باشمگيري بهحساس بوده و از موضع

خـواهي  لحـاظ آزادي بـه ١٩٨٦گام عظيم حل گره کور سال , مساله قطعي در طرح شخصي من
و پاهـا را  , هـا توانم نيروي رهايي از زنجير هزاران ساله بـر روي مـچ دسـت   نمي, يعني انگار. زن است
هـا  ايـن نشسـت  . هاي کنگره سوم را به ياد داشته باشندممکن است کساني باشند که نشست. منشان ده

همچنـين  , ـ آريسـتوکرات برخـورد فئـودال  , گري بارز يـک زن کـه تـا حلـق در آن فـرو رفتـه      دسيسه
طور قطـع  گرفته در توطئه را که بهکسب مال و ملک و نيز دوروترين برخوردهاي جاي, گراييميراث
خواسـت کـه تحـت نـام     مـي , شـد اگر موفـق مـي  . سازدنقش برآب مي, رتباطي با آزادي ندارندهيچ ا

کنم که در چنين وضـعيتي  يعني گمان مي. اقدام کندPKKمعاصربودن به ايجاد گره کوري نيز براي 
١٩٨٧هـا در مـارس   در سـخنراني , اگـر اشـتباه نکـنم   . خواهي بعدي ما بتوانـد مطـرح شـود   گام آزادي

.باشدمشاهده تأثير آن در آنجا مشکل نمي. در مورد مشکل زن وجود داشتتحليلي
در آن . گـوييم مـي " سـوي آزادي راهپيمـايي بـه  "به مرحله جديـد  ١٩٨٦بعد از نجات از گلوگاه 

هـاي زنـان   مـان بـه فعاليـت   دهيبعدها سرعت. مرحله، تا حدودي، بياناتي تئوريک صورت يافته است
هـا  ها و مشارکتگشايش, آورد از رهايي از يک مرگ روحي و اتمسفر حفقانبع. باشدتر ميمتفاوت

اما از زير يک بار بزرگ رهـايي يافتـه و در   , کنممن، آن زمان خود را ارزيابي نمي. يابندگسترش مي
.يک پيروزي و يا آزادشدن. يافتمنقشه شخصي شايد هم کامالً به يک ظفر و يا آزادشدن دست مي

چيز الزم را کسب , گمانم جهت برداشتن گام بعديمعنوي و روحي اين رهايي، بههنگام تحقق 
, اخالقـي , زنجيرهـاي معنـوي  . امچونکه متوجه اين هستم که ده سال با زنجيرها گره خـورده . کنممي

البته که گسستن آنها به معنـاي فروپاشـي بسـياري روابـط     . بندندسياسي و سازماني از چهار سو مرا مي
ايـن بسـيار   . فرمـا هسـتند  مانده اجتماعي است که هزاران سال است حـاکم همچنين روابط عقبدولتي 

.بااهميت است

اي از نيروهاي مسلح مأمور حفظ نظم و امنيت عمومي در داخل کشورشاخه١٤٥
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سيستم فئـودال و اسـتعمارگر   , تنها در شخص يک نفر. کنمدر ظاهر نفري را تجزيه و تحليل مي
ينده مؤثر تدريج معنوي در مقابل نماروح و اخالق آن نفوذ يافته و يک فشار روحي و حتي به, حاکم

هايش آناليز اينچنين آن را با تمام جنبه. العاده آن در هر سطح سازماني و سياسي ايجاد شده استفوق
توانم تخمين کنم، راه را جهت گشايش بيشتر ويژه حتي تا جايي که من نميلحاظ من بهکنم که بهمي

تحليالت نيـز تـا ايـن انـدازه     , من در آن زمان اندكي دچار واهمه شدم. سازدخواهي هموار ميآزادي
احتمـاالً ارتبـاط مسـتقيمي    . بعد رشد يافتنـد و به١٩٨٦تحليالت در , عنوان نتيجهبه. شايان توجه نبودند

.آيدام از تاريخ هزارساله بردگي ميبارهمعناي گذار يکگذارم از اين، به. دارد
. دو روح و دو نيرو در ميان استبارديدگاه دو دنياي متفاوت در آنجا يعني زد و خورد خشونت

امـروز نيـز در   . يي که بدان پي برده بودم مهـم بـود  هر مساله١٩٨٦در هنگام ورود به سال , در حقيقت
چـرا نيـروي انتقـادگيري    ١٩٨٦پرسـم کـه در سـال    همچنـين مـي  . کـنم مورد مشکل دادرسي تأمل مي

نمـود کـه   طـور مـي  ايـن ١٩٨٥حـران سـال   ب. هايي بودتري نشان دادم؟ آن سال داراي ويژگيجسورانه
هـا تـا حـد زيـادي قابـل درک      ارتباط گذار از اين بحران با ايـن شخصـيت  . شودپشت سر گذاشته مي

. شـد چونکه دراين صورت، گام ديگري برنداشته نمي, "يا گذار, يا گذار"همچنين گفتيم ديگر . است
.ديدماين را خيلي خوب مي

در , آري. گشـت پـروا مـي  کار گيرد، بـي اهکار آخرين توطئه را بهطرف مقابل نيز تا جايي که ر
کـامالً  . آخرين حمالت ديـدگاه آن دو دنيـا بـود   . اينجا آخرين حمله بازي و رويارويي درجريان بود

.داراي چنين مفهومي بود
, شـم مـثالً اگـر در قلمـرو ترکيـه با    . توانيد ببينيدمند عصيان مرا ميالبته در اينجا نيز جهات هدف

. باشدکوهستان تحت کنترل قطعي ما بوده و تا به آخر محيط آزادي مي. گذار از اين بال ممکن نيست
وقفه ادامه خواهد داشت؛ هـر انـدازه کـه سـخت هـم      طور کلي نيز قابل درک است که مبارزه ما بيبه

کـنم کـه بـا    يه مـي توصـ , کتاب آن نيز وجود دارد, اگر اشتباه نکنم. سر بگذاريمتوانيم پشتمي, باشد
.اهميت هر چه بيشتر بخوانيد

گشـايش پـي گشـايش صـورت گرفتنـد؛      , گـرا بعد از رهـايي از ايـن روابـط واپـس    , در حقيقت
بـا  , يعني رهايي مـن از کنتـرل  . آسا و توسعه ارتباطات و سازمان پديد آمدنديي بهمنشيوهتحليالت به

اگـر در مـورد   . يي ديگر ارزيابي نمودگونهرا بهالزم است که اين . ميسر گشت١٩٨٧انجام حمله سال 
تنها انجام جنـگ در  در اينجا نه, رابطه مستقيم و غير مستقيم آن با دولت و روابط اجتماعيش بينديشيم

برخـورد خودفريبانـه و   , مانده جامعـه بلکه برخوردهاي هيواليي با روابط دولتي و عقب, برابر يک نفر
.باشندمطرح ميانجام جنگي مناسب با قوانين

ـ بعـد ملـي  , هاي کـرد و ايـن تيـپ اشـخاص ويـژه     طور قطع در تمام شخصيتبه, اگر دقت شود
يـي بـه پـيش    خانوادگي و بيشتر هم عشيره, درگيريي در سطح دعواي شخصي. اجتماعي وجود ندارد
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يـي  ضـربه با رهاشدني کالسيک و يا بـا . ساختندبا روشي خشن ضربه وارد مي, جداي از اين. مي رود
در طـرز مـن نـه برخـوردي بـه شـکل       , اگـر توجـه کنـيم   . رسـاندن رابطـه بودنـد   چاقو در پي به نتيجـه 

.تر استبلکه متفاوت و جالب. شدن و نه حمله با چاقو وجود داردخالص
چهار مرد را ببنديم و «: گويددقيقاً در اين سال مي, خواست آلوده توطئه شودمثالً رفيقي که مي

» .بالفاصـله اعـدام کنـيم   «: گفتندمي. که اين راه و روش قرون وسطي است» !که تقسيم کنيمبه چهار ت
تـا بـه آخـرين    . اما در بينش من اين وجود نـدارد . هاي حاکم بر حزب و رفقا بودندها نگرشيعني اين

يعنـي برخـوردي همچـون    . کنـد فـرار کنـد   اگر فـرار مـي  , کنمکردن برخورد ميدرجه با نيت اصالح
چرا؟. دادن مطرح استاريفر

شايد بسياري مسايل غيـر قابـل فهـم    , اين کيست؟ از کجا آمد؟ اگر بالفاصله در خاک فرو رود
هاي شايد هم تمام اخاللگري. فهميديمرا نمي١٩٨٨طور نيست؟ مساله اخاللگري سال اين, گشتمي

بسـياري مشـابهين آنهـا آشـکار     ,هـا يعني از شنرها بگيريم تا وکيـل . گشتندبعدي بدين شکل افشا نمي
تـرزي  , هـا هايي ظاهر شدند؛ کورجمـال نيز تعدادي از چنين تيپ١٩٩٠ـ١٩٨٩هاي در سال. شدندنمي

تبـديل بـه گرايشـاتي    , در اسـاس . هـا در ارتبـاط هسـتند   ها اندکي هـم بـا ايـن   اينک همه اين. هاجمال
که فرهـاد توسـط آن خـود را از    حتي اين نگرشي است. شوند که اين شخصيت تنظيم کرده استمي

.باشددهنده اين ميجسورترين ادامه, بسيار آشکار, شنر. بين برد
بـه  , در واقع. شودرابطه شنرـ سکينه وارد جريان مي, با برخوردي مخالف١٩٨٧ـ٨٨هاي در سال
نهـا نيـز بـا    آ, انجام داديـم TCبازي و يا جنگي را که ما در برابر . اش بسيار واضح استنظر من رابطه

همـان  . زننـد گيري دست به حمله ميمبناگرفتن همان راهکار من با برخوردي در شکل عمليات انتقام
, شخصيت سکينه. باشدميTCتقليدي ناجور از , اين طرز. ها هستندهاي عاطفي و تاکتيکمسووليت

پي در پي PKKنيز به از آنجا . اندرا تنظيم کرده و خود را پايبند ساختهPKKجوانب بسيار ضعيف 
آنهـا نيـز در   , زنـيم را يافته و بدان ضربه ميTCطور که ما نقاط ضعيف همان. ضرباتي را وارد کردند

ايـن  . تمـام مـاجرا ايـن اسـت    , آري. را گرفته و بدان ضربه بزننـد PKKتالش بودند که نقاط ضعيف 
بـوده کـه هنـوز هـم در تـالش      بدين شکل١٩٨٨ـ ٨٩ـ٩٠هايسال. وپاگير بودوضعيت واقعاً هم دست
.گذار از تاثيرات هستيم

واضح است که فرهاد متـاثر شـده   , در حقيقت. باشدديگر اين مساله ميعملکرد فرهاد نيز شکل 
شود؟ با راهکار اگر رابطه برقرار کنم مگر چه مي» «آيا تمام اخاللگرها برحق نيستند؟«پرسد مي. است

واردشـدن  , ترين آن نيزهمان وضعيت دوري از گريالگري و مهماين،» توانيم حل کنيم؟سياسي نمي
کـار  ورچيدن نگرش محافظه, نظر منبه, تر با موضوعدر اينجا جنبه مرتبط. باشدبه درون رابطه زن مي
در هر سه نيز مفهوم عاطفه و . خواهي رشدداده ماستها با بينش آزاديالعاده اينو ستاتيکوگراي فوق
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همچنـين  . نيـز بگـوييم  TCتـوانيم بـه ايـن، عاطفـه و يـا عشـق       ما مي. شودا گرفته ميعشق سيستم مبن
.توانيم عاطفه رشديافته رابطه قبيله فئودالي نيز بگوييممي

را تا به آخر پشت سر TCهمانطور که شيوه رابطه تحميلي , با درس فراگرفته از تجربه قبليم نيز
هـا ايـن   در طي سـال . گذارمسر مياص اجتماعي را نيز پشتگراي خـ واپسنگرش ابتدايي, امگذاشته

هـا  توان به ايـن سـال  ترين معنايي است که مياين، مهم, در واقع. شوندخصوصيات ذره ذره تجزيه مي
.القا نمود

سـاز همـوار   راه را بـر تـأثيرات چـاره   , بيشتر از حـد تصـور  , فعاليت رهاسازي زن از روابط سنتي
, خصـوص از سـوي ايـن عناصـر اصـلي     به, گشايدميخودباليدنن نيز راه را بر بهساخته و اين در درو

يکـي نيـز در   , گيـرد کـار مـي  بودن را جهت افراد زندان بـه يکي از آنها عاطفي. شدخطرناک ديده مي
کنـد کـه آن را تحقـق بخشـيده     بعد اين را بر اطرافيانش تحميل و تالش مـي به١٩٩٠کوهستان از سال 

.آزمايندقوت مرا ميهم مرا تقليد کرده و هم . دهدرا انجام مييي سينه به سينهمن مبارزههمچنين با 
هـا را  عواطـف و عشـق  , تواننـد روابـط  انگار که بهتـر از مـن مـي   . يي بزرگ در ميان استمسابقه

در . تاينجـا معنـادار اسـ   . شـوند طلبي مياقدام به تقليد از من کرده و وارد اتمسفر مقام, گسترش دهند
رفته در برابر يک جريان تنها فقط حال و هوايي شخصي بلکه عصيان ستاتيکوگراي جاري رفتهاينجا نه
يک حرکـت سـرکوب   , بعدبه١٩٨٧از سال , لحاظ اجتماعيبه. گيردخواهي رشديافته قرار ميآزادي

هـا در فردگرايـي   ايـن . گـردد خواهي ارتقايافته ما روياروي مـي ها در برابر عمليات آزاديمتعلق به اين
همـان انـدازه اجتمـاعي کـرده و     بـه , من هر قدر مسوول جنبه اجتماعي بـوده . برندسر ميوحشتناکي به

بودن عـاري شـده و   بودن و اجتماعيها تا بدان حد از مليکه اينگردم؛ در حاليشدن ميموجب ملي
.سازندفردي مي

ميـان  بايد يک بـار ديگـر، از ايـن عشـق بحـث بـه      . دمثالً به نظر من سکينه قطعاً بايستي حرف بزن
هـايش  توان ادعا کرد که دو چشم را آنچنان به چهار چشمه گره زده که تـا مغـز اسـتخوان   نمي. آورد

خواست که در برابر تمام حزب از آن دفاع کنـد؛  حتي مي] شنر[, من با چشمان خود ديدم. رفته است
. کـرد از يک رابطه خصوصي در مقابل تمام حزب دفاع مـي , گوار و اگر الزم باشد تا پاي مرديوانه

, در حقيقت. دهدمفهوش را از دست مي, در اينجا تا جايي که بتواند جوهر اجتماعي را از ميان بردارد
يـي کـه ديـده نشـده آن را در حـزب پيـاده       جنگ و حزب بريده و بـه شـيوه  , اش را با معيار مليرابطه

, هر انـدازه دختـر و پسـر وجـود داشـته باشـد      , بالفاصله بر اساس فردگرايي, اگر فرصت ببيند. کندمي
غرايـز شخصـي را برانگيختـه    , بودن دور ساخته و بر اين اساسجنگ و ملي, رفته همه را از حزبرفته

به سختي با جلـوگيري از هجـوم   . مان تحميل کردانجامد؟ اين را بر کمپاين به کجا مي. خواهد کرد
همان گرايش در فرهاد و سـکينه نيـز بـروز    . بسيار نترس بود. هاد کرديم که مجازات شودپيشن, به رفقا

.مسايلي که در کمپ زله به ميان آمد آشکار است. يافت
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در تحليالت وجـود  . خواست که تحميل کنددر آنجا نيز ظاهراً مي, کنفرانسي را برگزار نموديم
ايـن  » .فرار کنـيم «گويد يعني به دختري مي. ص استيي که فرهاد برقرار کرده مشخسطح رابطه. دارد

اجتماعي و انقالبـي  , وظايف ملي, تا آن اندازه از مسووليت. واقعيتي است که ديگر آشکار شده است
ممکن نيست که آشکارتر از . طور شخصي نجات دهدکند که خود را بهچنين تالش ميگريخته و اين

.خود را لو دهد, اين
يعني بازيگران درجه دوم و سوم نيـز  . نمونه است" باران"شخصيت . چنين هستندآنهاي ديگر نيز 

اگر آنها تـا بـدان حـد از روابـط     . کنندتعدادي دختر و پسرها با هم فرار مي, در اين ميان. وجود دارند
ــي ــا دم مــيخصوصــي و فردگراي ــده ــط عمــومي  , زنن ــدازه از رواب ــان ان ــه هم ــز ب ــن ني ــارابطــه, م , ه

.آورمميان مييافته بحث بها و عواطفي که در سطح ملي منعکس شده و عموميتهداشتندوست
شــما بايســتي تــالش کنيــد کــه چگــونگي . العــاده نيرومنــد اســتشخصــيت مــن در اينجــا فــوق

يي العادهکارايي فوق, هاي مليبا مالک. طور کامل مشاهده کنيدشدن در اين سطح روابط را بهبزرگ
براي بار اول , دقت کنيد. شومموجب بيداري بزرگي مي, خواهي اجتماعياديکنم؛ با آزرا کسب مي

نمونـه  . اي هسـتم يـابي است که در تاريخ کردستان و حتي در واقعيت خاورميانه نماينده چنين عظمـت 
نحـو  رسدــ شخصـيتم بـه   کـه تـا بـه امـروز نيـز مـي      خصـوص ـ  هـا بـه  در اين سـال . آن بسيار نادر است

کننده جامعـه اسـت؛ بـا سـطح     بخشد؛ متحولخيزاند؛ عواطف را وسعت ميپا مين را بهيي زالعادهفوق
بـا ايـن روح   , مـثالً خودسـوزي شـمار زيـادي زن جـوان همـراه بـا روح ملـي        . شودهماهنگ ميملي 

گردند که آزادي ملي را روح و عواطف ملي ارتقا يافته و کساني ظاهر مي. يافته در ارتباط استتعالي
سـاز سـوق   خـواهي بـه سـوي عـاقبتي افسـانه     همچنين زن، خود را در آزادي. بخشدتحقق ميدر خود 

.دهدمي
مفهومي کـه مـن   , طور قطعبه. يابدگسترش مي١٩٩٠بر اين اساس، عمليات اين دخترها در سال 

انجـام  ١٩٨٠در , گيـرد انجـام مـي  ١٩٩٠چـرا ايـن عمليـات در سـال     . ام چنين اسـت به آزادي بخشيده
نيـز بـه فکـر    ١٩٨٥در سـال  . کنـد به فکر هيچ دختري خطوي نمي١٩٨٠گيرد؟ چنين عملياتي در نمي

هـر طرفـي را احاطـه    ١٩٩٠كند؟ چرا کـه شـعله آزادي   خطور نمي١٩٩٠چرا در سال . افتدکسي نمي
.واقعاً هم شايد در آينده بهتر درك گردد. بدين شکل معنادار است. کرده بود

هـا از حکايـت بـه رمـان     توان در اين سالموفقيت دست يافتم؟ چگونه ميچگونه در اين کار به 
. برخورد مبتکرانه ديگر من، گسترش عصيان است, آري. گذار نمود؟ تأمل در مورد آن باارزش است

بـه دو دنيـاي خطرنـاک گرفتـار     . روابـط را عظمـت بخشـيديم   , تا جايي که به عقل هيچ مردي نرسـد 
دادن نـه تنـزل  , يـي خصوصـي دچـار گشـته    گردانيدن رابطـه نه به خفه. باشداين مورد مهم مي, نيامديم

جسـتجوي حقيقـت در خـارج از ايـن و     , فراخـواني , محاکمه. شدن روابط ويمرتبت زن و نه ضعيف
تـرين  عـالي , چرا که هر يک از شماها اگر جـاي مـن باشـيد   . باشدآفريدن فرد آزاد تا به آخر مهم مي
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مليتـاني کـه   . يي است که چارچوب سنتي را سپري نکرده استرابطه, برقرار كنيديي را که با او رابطه
. عملياتش نيـز کوچـک خواهـد بـود    , مغز و روابطي تنگ داشته اگر چنين باشد, فردي کوچک بوده

, حـزب , شـدن خـود  موجب بـزرگ , با ارزيابي مشکل زن. حزب و جنگ هم گسترش نخواهد يافت
. فت گشتمخلق و عظمت ملي و پيشر, جنگ

و يـا اگـر   " احتيـاج دارم "گفـتم بـه زنـي    کـردم و مـي  اگر خودم را مسدود ساخته و تحليل نمـي 
, گيـرم اصالً جدي نمي"گفتم افتادم و يا ميگرا از چشم ميمنزلت شده و با يک شيوه روابط واپسبي

شخصـيتم  ، "تـوان تحـت چنـين حـاکميتي  قـرار داد     فقط مي, زن يک هيچ است, شده استزن لعنت
يکي خيلي آغاواري و ديگري تبديل به طرزي . ساختندهر دو شيوه نيز کوچک مي. ماندکوچک مي
چـرا  . حاوي يک مفهـوم تـاريخي اسـت   , اينکه گرفتار اين دوراهي نگشتم. گشتشده ميبسيار فردي

ه حد کافي خود را ب. اين را ترجيح نمودم؟ اين با راهپيمايي مرسوم آزادي و روح من در ارتباط است
.آورمصورت مديريتي با طرح و نقشه درميبه

. از بعـد سـازماني و اجتمـاعي برخـوردار باشـد     , طـور قطـع  يي بايستي عموميت يابد؛ بـه هر رابطه
يـي مـرا از بعـد سـازماني و عمليـاتي دور      هـيچ رابطـه  . بيـنم ايـن اسـت   مبدأيي را که شايسته خـود مـي  

. باشـد ـ اجتمـاعي الزم مـي  نين وجود تأثير رابطه و مراتـب ملـي  همچ. اين بسيار مهم است. گرداندنمي
کسـي کـه ايـن را اسـاس     . بسيار نزديـک مـن بـوده و گرامـي اسـت     , دهدکسي که اين را مبنا قرار مي

ام سـر  عصـباني شـده و حوصـله   , ناشـدني اسـت  روحش تحمـل . خواهم بکشمبالفاصله مي, گيردنمي
مساله، چرايي پـذيرفتن و نپـذيرفتن   . يي روحي استاين مساله. گردانمرود، و بدين ترتيب دور ميمي

به زن انعکاس داده و ايـن مهـم نيـز،    . دهممن اين روح را در همان حال بازتاب مي. روح آزادي است
.گرداندحزبي و عظيم مي, آنها را ملي

اين . يابدياجتماعي و ملي بازتاب م, ارتقاي روح آزادي فرد بر سطح آزادي جنسي, طور قطعبه
کنـد؛ ايـن، هجـوم نگـرش و     در واقع ضدانقالب است که اين موانع را تحميـل مـي  . را تحقق بخشيدم

.باشدزندگي ستاتوگرا و سنتي شخصيت آنها به ما مي
بـروز آنهـا   , رمـان و در عـين حـال   , البته ماجراهاي جالبي هم وجود دارند که راهگشاي داستان

در آن کتاب آخرين . ها هموار ساختگونه من از زن، راه را بر ناگواريينها ارزيابي انظر اينبه, .بود
. موردي را در رابطه با چگونگي زندگيم با زنـان را رشـد دهـم   , پرواکاتور نيز خواستم طبق مشاهداتم

, اگـر ايـن را تحقـق نبخشـم    . سازمبدون شک به زندگي آزاد با زن انديشيده و آن را متعمق مي, آري
.اين، وظيفه هنري و انقالبي من است. البته که معيارهاي زن را پيشبرد خواهم داد.ابله هستم

حساسيت و خالقيتي را که بتوانم به روابط زن نشان دهم تنها با برخوردي هنرمندانه قابل توجيـه  
. بايستي احترام بزرگي را براي اين قايـل باشـيد  , وجود آيندهمچون نتيجه، اگر زنان آزادتري به. است

اما صاحبان اين برخورد کالسيک و يا آنهايي که در محدوده نگرش ناموس فئودالي سيسـتم تـا حـد    
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و يا به زيروروشـدن  . زنندمي" رودناموس از دست مي"دست به برخوردي به شکل , اندزيادي وامانده
.کنندرفتن هر چيزي تأکيد ميجامعه و از دست

در جستجوي جاودانگي
يقينـا، بايسـتي   . واقعيت زنـدگي ماسـت  , واقعيت شهادت. واقعيت شهداستتحليل, عملکردمان

الزم اسـت امـر شـهيد را دريافتـه و بتـوانيم آن را بـه       . واقعيت شهدا را به واقعيت زندگي تبديل نماييم
خصـوص  جـاي آوريـم؛ بـه   بايستي لزومات فرماندهي شهيد را فهميده و آن را بـه . منصه عمل برسانيم
.يد را قطعاً بايد نمايندگي نماييممفهوم زندگي شه

مطلقـاً الزم  . پـذيريم نياوردن مقتضاي يـادبود آنهـا را نمـي   جايطور يقين، روسياهي و پستي بهبه
عشق و مقاومت شهيد را در خود زنده نگه داريم؛ به پل مـابين شـهيد بـا زنـدگي درآيـيم؛      , است توان

الزم اسـت در برابـر ازديـاد صـاحبان زنـدگي      . ابيمفرق مابين زندگي شهيد با مرگ بازماندگان را دري
هاي زندگي راحت کـه کـم مانـده در درون واقعيـت     پارههاي چسبيده به خردهناموس و يا بازماندهبي

.هاي اين زندگي بزرگ را خاموش نگردانيممشعل, يک خلق حاکم شوند
بـه ارزيـابي   . از باشـم تالش کردم تا بسـيار کارسـ  , من به سهم خود جهت فروننشاندن اين مشعل

, ها به شـهادت کردن زندگي بازماندهبا نزديک. صحيح پيوند برپاساختن آنها با زندگي اهتمام ورزيدم
گردانيدن شهدا به زندگي و بازماندگان نيز به شهدا، سعي نمودم که به خوبي نقـش  بدين ترتيب قريب

همراه با آگاهي از معنـاي  . باشدمکن نميچرا که دادن هرگونه پاسخ ديگري، م. شدن را ايفا نمايمپل
صـبر و تـوان   , مهـارت , ساختن آن به شکل نيـروي زنـدگي  بزرگ شهيد در زندگي و اينکه دگرگون

. شدن را بسيار پذيرا گشـتم نقش پل, پذيري در برابر آنطلبد همچنين با مسووليتتحمل زيادي را مي
از . بودن در زنـدگي راه نـدهيم  خته و به متقلبتالش کرديم که غفلت بازماندگان غافل را متوقف سا

بـدين شـکل جهـت    . ايـم گويي شهيد را تئوريزه نموده و به تئوري جنگ متحول سـاخته , طرفي ديگر
سـعي  , تا جـايي کـه راه را بـر زنـدگي جعلـي ببنـديم      . بار آورديمنيرو به, گشتنکارسازشدن و حاکم

به جوش درآورده و چـاره و درمـان   , دت احيا کردهبار ديگر زندگي را با تئوري شهانموديم که يک
شهيد وارد زندگي شده و زندگي نيز تا حدودي مطابق با شهيد شکل , وجود آمدندتحوالتي به. گردد

.گرفت
کنيم که هميشـه محتـرم   سعي مي. ماندن شما بايستي مورد بحث قرار گيردهنوز هم ميزان محترم

اي بـزرگ نيـز فرصـت    احترامـي اما به انجام بـي , وجود نيامدبهشدشايد کادري که خواسته مي. بمانيم
مـا ايـن خلـق را نيـز بـر ايـن       . به اين معتقدند, اينک کساني حاضر به سير راه شهادت هستند. داده نشد

مـان را تـا حـدودي بـه شـهيد      پايبندي, "غافالنه و خائنانه نخواهيد زيست"با مفهوم . اساس نگه داشتيم
.نشان داديم
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خصوص براي شـهداي  من به. تحليالت بسياري در مورد شهيد صورت گرفتندPKKاريخ در ت
تـا يـادبود   حقـي قـرار   از يـادبود رفيـق   . ترين تحليالت را ارايه کنمسعي کردم که صحيح, آغازين

از انجام اين براي هر شهيدي نيـز  . شان تحليالتي را صورت دادمدر مورد همه, شهداي قهرماني نوروز
, در حقيقـت . زيـرا در بـاوريم تحقـق بخشـيدم    . اما معتقد نبودم که زياد هـم الزم باشـد  , کردمسستي ن

شخصي که بتواند در چارچوب شـهادت خـود را نشـانده و معنـاي ايـن همـه شـهيد را بدانـد بـزرگ          
.شودمي

اگـر در ايـن   . باشـند شـهيدان مـا مـي   , نزديک ما بوده و شـهدا , گوييد که شهيدبعضي از شما مي
سـاختن مـا را فـرا    الزم است که کمي هـم طـرزي شـبيه شـيوه متحقـق     , صميمي هستيد, لب نيستيدمتق

ادامه صـحيح راه شـهيد و   , کردن زندگي متضاد با شهيدمتوقف, داشتن شهيد در خودنگهزنده. بگيريد
. ستدربردارنده مفهوم بزرگي ا" کنييا زندگي نمي, نمايييا صحيح زندگي مي"پايبندماندن به حکم 

چنـين اسـت؛ بـه هـيچ شـيوه      , ايـن . شـود شهيد گفتـه مـي  ] راه[دهندگان به شما ادامه, اگر چنين باشيد
.ديگري خود را شرافتمند نسازيم

. گونـه معنـادار نديـدم   ايـن . ديدمهايي را ناخوشايند ميمن حتي زماني که بچه بودم چنين مرگ
. آيـد دادن بيچـارگي بازمانـدگان درمـي   نشـان بـه وسـيله   , هـا در واقـع  بعد نيـز ايـن را دريـافتم؛ مـرگ    

. پندارنـد خود را مرده مي. ريزندريزند، در واقع براي خود ميها ميها براي مرگهايي که انساناشک
, در غيـر ايـن صـورت   . پندارنـد هاي خـود مـي  مرده, شان را هنگامي که در قيد حيات هستندهايمرده

کـردن خـود بـا مـرگ،     اين همه ضعيف رهـاکردن و تشـبيه  .چنين شيون مرگي، بسيار قابل فهم نيست
خفقـان  چنـين بـا اشـک چشـم، بـه     ايـن . کننـد پـا مـي  آنچنان مطرح است که در يک مرگ، قيامت بـه 

طـوري کـه اکنـون در    به. درآوردن يک دوره زندگي خيلي طبيعي، براي من بسيار معنادار نبوده است
صـورت نيـروي جسـارت و    طرحاسـت کـه شـهدا را بـه    بلکه ايـن م . ها زياد گريه وجود نداردشهادت

کـردن  تبـديل . شـود اين جـواب مـا مـي   . اين نيز تبديل به جوابي براي مرگ بد است. زندگي درآورد
اکنـون  . تنهايي خود دستاورد بزرگـي اسـت  اين به. شودترس مرگ به جسارت، کوچک انگاشته نمي

دردمنـد و پـر از گريـه بـه جنگـي      درآوردن ترس بزرگ مرگ در ميـان خلـق کردسـتان و وضـعيت    
.تحول بسيار بزرگي است, ترجسورانه

اين را با اهتمام مهيا ساختيم و تـا حـدودي نيـز هـر کـس جاودانـه       . اين را نيز ما تحقق بخشيديم
مـان در رابطـه مـابين    با رشد صحيح نگرش ما در برابر مرگ، ارزيـابي نزديـک بـه واقعيـت    . گشته بود

در زمـان حيـات   , وجـود آمـده  ما موجب شديم که جسارت بيشتري بـه . مرگ و زندگي غالب گشت
البته اين نيز تحولي نيست که . ديرتر جان سپرده و فداکردن فيزيکي را نيز همچون مرگ قلمداد نکنيم

ترس مـرگ محـو   . باشدمعناي رفع احتياج بسيار بزرگي مياين براي کردستان، به. کوچک تلقي شود
.آفريدن احساس جاودانگي در زندگي برطرف شده بودگردانيده شده و الزمه



زبان و عمل انقالب٢٢٦

ترين نقش را در فهم اين مهم. اين شهداي بزرگ تا حدودي تبديل به پيشاهنگان اين مهم گشتند
گردانيدن زندگي منزه, من اين را شستن ترس مرگ. جاي آوردندواقعيت داشته و ايفاي مؤثر آن را به

دادن موجوديت زندگي در نشان, هااز مرگ فيزيکي و يا شهادتنترسيدن, از تأثيرات منتهي به مرگ
جهت ايجاد رابطه زنـدگي بـا مرگـي کـه بتـوان      , و بدين ترتيب, هاي مقدسمرگ براي کسب ارزش

.ستاين تحول بااهميتي. گويمتر ساخت ميمنطبق
. تأمل نمودمدر مورد شهداي نوروز که نماينده احياي روزي نو در زندگي هستند نيز تا حدودي 

شهادت . بخش به اين روزهاي بهار پاسخ دادندگونه با مرگي زندگيمان بدينبرخي از رفقاي باارزش
چيـزي کـه در شـهادت نـوروز رفيـق مظلـوم بـه واقعيـت         . رفيق مظلوم را نيز تا حدودي تفهيم نموديم

ذرات اميـد در دوران  رسـانيدن آخـرين  پايـان ويـژه گـرفتن و بـه   در برابر تسليمتي بزرگ و به, پيوست
اي که انجام آخر وحشيوحشت و غصب کامل امکان زندگي با ناموس و شرف؛ همچنين حمله تا به

گرانه صورت گرفت که ممکن بـود در شخصـيت خـود    دادن با آخرين حمله مقاومتگرفت، جواب
.پايان يابد؛ مشخص ساختيم که داراي چنين مفهومي است

شـدن بـراي زنـدگي    مدعي, العادهيت در درون يک تاريکي فوقکردن نور يک چوب کبربهانه
بخشـيدن بـه   تـداوم , گـرفتن زنـدگي بـه شـکلي وحشـتناک     با فداکردن خود در برابر خواسـت تسـليم  

چون با آن وضعيت، امکان . موجوديت خود همچون يک ادعا بسيار مهم بود و اين به واقعيت پيوست
حشتي وجود دارد که بحث توانايي رسيدن بـه يـک زنـدگي    چنان فشار و و. زندگي بيشتر ممکن نبود

.تنها با چنين عملياتي ممکن بود،باناموس و شرف, آزاد
زيرا طـي آن، مشـخص   . باشداينکه شهادت رفيق مظلوم نشانگر چنين واقعيتي است پراهميت مي

شخصـيت واقعـاً   .خوبي بر ايدئولوژي ما واقف بوداو رفيقي بود که به. ساخت که آن را فهميده است
از . گونه بماند، اهتمـام بزرگـي را نشـان داد   مان را شناخته و براي اينکه اينپرهيبتي بود که روح حزب

.آيديي متعهد و اوج زندگي آن درميPKKصورت يک کامالً به, اين لحاظ
. دشـو تسليميت تحميل گشته و تنها براي يک فرد تحميل نمـي , طور قطعزيرا که در آن دوره به

کارهـايي  , کنـيم گمان ما در بيرون مقاومت مـي بي. گرددتحميل نميPKKحتي تسليميت تنها براي 
تري کنندهتاثير تعيين, شوداما تسليميتي که در آنجا تحميل مي. كه ما بتوانيم انجام دهيم، وجود دارند

موفقيت کامل . تر هستنددهکننشايد تعيين, همراه آوردمسايلي که تسليميت بعدها به. گذاردبرجاي مي
خواست که راه مي" ـ يلدرمشاهين"گشتن کامل خيانت موفق, شده در زندان ديار بکرتسليميت تحميل

پيداست که با درآوردن آن به صورت باليي بر سر . را بر روي هزاران تسليمت پي در پي هموار سازد
١٩٢٥همچون پيروزي کماليسـم در سـال   صورت يک پيروزي،دنبال آن بود که حداقل بهمردم نيز به

.انجام داده بودند" هاي جوانکماليست"طوري که مقتضيات اين را با نام به. درآيد
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با اين عوامل پست، هم کماليست در سـال  . آيدميان ميدر واقعيت درسيم به, همچنين اين مساله
ي جـوان گـويي بـا کسـب     هـا هم اينکه همچـون کماليسـت  , در درسيم به موفقيت دست يافت١٩٣٨

مظلوم نيـز يـک واقعيـت درسـيم اسـت و      . يابندپيروزي، کامالً در شخصيت درسيم به نتيجه دست مي
يـي را در  گرانـه خاطر اينکه بسيار خوب بر اين مساله واقف است چنين موضع مقاومـت پيداست که به

هـر چقـدر کـه    , گـري در کردسـتان اسـت   آخـرين مقاومـت  , گـري درسـيم  مقاومـت . گيـرد پيش مي
از , خيانت و آسميالسيوني که بر آنجا تحميل گشت. چنين است, باشد, کفايت باشدمانده و بيواپس

نتيجـه ايـن اسـت؛    , هـاي جـوان ابـراز کردنـد    حتي در واقعيتي که کماليسـت . باشدشديدترين آنها مي
ايـن در عـين حـال،    . هرگونه واقعيت ديگري ممکن نيست در برابر اين ظاهر گردد, درسيم اين است«

توانيـد مقاومـت   نمـي . اين گفتـه نيـز سـخن ماسـت    . ست که بتوان براي کردستان گفتآخرين سخني
درپـي  طور روزانه و پيدر حقيقت اين را به» .توانيد کار ديگري انجام دهيدبه جز تسليميت نمي! کنيد

جهـت کسـب نتيجـه،    يعنـي . دهنـد تـک اشـخاص انجـام مـي    شدن بـه تـک  گيرند؛ با مشغولکار ميبه
زيـرا در آنجـا هـر چيـزي وارونـه      . گـردد مقاومت مظلوم در اينجا موثر واقع مـي . کنندروزشماري مي

چيزي که الزم است انجام گيرد نوعي عمليات . يابدپيش رفته و تسليميت، خيلي سريع گسترش ميبه
واقعـاً هـم   . دهـد ز انجام ميروز زندگي و رستاخي, او نيز اين جنس عمليات را در روزي معنادار. است

گـري در برابـر   مقاومت رفيق مظلوم کامالً بر دوران بعـدي تأثيرگـذار بـوده وچـون غالبيـت مقاومـت      
شود؛ بر اين واقف هسـتيم کـه ايـن مقاومـت بـه مقاومـت مـا قـوت بخشـيده و بـه           تسليميت درک مي

ايـن يـک مقاومـت ملـي و     کنـيم کـه  اکنون بسـيار بهتـر درک مـي   . مقاومت کوهستان نيز انتقال يافت
.رستاخير است

او , بـراي هـر چيـزي   "مساله مهم اين است که هر چيزي را بر عهده شهيدي نسپرده و يا با گفـتن  
توانيم بگوييم که آن نگـرش  مي, تراما در صورت لزوم بينشي عميق. کنيمخودفريبي نمي" صحيح بود

. توانيم بگوييم مفهوم شهيد همـين اسـت  مطمئناً مي.چنين از باال به پايين مؤثر باشدنيز ممکن است اين
بعــد، در نتيجــه از آن روز بــه. باشــدامــا جــوهرش ايــن مــي, تــوان معنــايش را بيشــتر ژرف نمــودمــي

آسـا  بسـيار زنـدگي  , بعـد واقعاً هم نوروزها از آن تاريخ به. درپي صورت گرفتندهاي پيگريعمليات
گـري مظلـوم   مقاومـت , روز بـه صـورت روزهـاي مقاومـت    شدن روزهـاي نـو  در تبديل. برگزار شدند

.شودگاه کوچک برشمرده نميهيچ
آيد کـه ارتبـاط آن بـا شـهادت مظلـوم آشـکار       ميان مينيز در دياربکر بهزکيه آلکان شهادت 

يک عمليات بزرگ در برابر تسليميت تحميلي بر حزب در زندان بوده و با , همانطور که مظلوم. است
بيچـارگي  , بردن کمينصورت ازبينمقاومت زکيه آلکان نيز به, به پيروزي اين گشتشهادت، تبديل 

. آيدگشت درميو ترسي که بر عموم دياربکر و بر اين اساس بر کل کردستان و خلق کرد تحميل مي
بـدون  , مـان ايـن رفيـق  . خواهد خود را به چنين سطح مقاومتي برساندمي, حداقل با ايجاد ارتباط با آن
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براي ايـن  . يي نيز تجربه کندشکل فشردهممکن بود تمام تضادهاي تحميلي بر محيط را به, شکيهيچ
وجود اختالف در ارتبـاط بـا زن، بيـانگر تالشـي وافـر      . شود که داراي تضاد بوده استرفيق گفته مي

ممکـن اسـت تـا    . بـاختگي اسـت کـه بايسـتي درک شـود     براي تحليل وضعيتي مابين آزادي و منزلت
هـاي بـدون   معتقد نيستيم که شخصيت. ميان آيدگونه بهها اينگري اين شخصيتودي نيز مقاومتحد

کـه رفيـق زکيـه    توان گفـت درسـت در زمـاني   مي. گري معنادار باشندتضاد بتوانند پيشاهنگ مقاومت
احسـاس  , براي رسيدن به شخصيتي آزاد تالش کرده اما در اين باره موفق نگشته، در تنگنا قرار گرفته

بايسـتي  . پـا خاسـت  رود، براي انجام چنين عملياتي بهپيش ميکين کرده و گويي چنين ادامه يافته و به
توانـد دسـت   خودباور باشد نمـي در حقيقت کسي که راحت و به. اين مقاومت براي ما معنادارتر باشد

توانـد بـراي   قطـع نمـي  طور آنكه از حال خود راضي و شيفته خود باشد، به. گري بزرگي بزندعمليات
بدون آغازکردن اين . باشدخواهي زن مهم ميجستجوي زکيه در راه آزادي. پا خيزدچنين عملياتي به

.کردن بدان اقدام کندچنين براي عمليات و حتي جسارتکار نيز ممکن نيست که اين
گـر کـامالً آزادي   زيرا که ا. يابي نيز جواب داده شوداما بايستي به نگرش نرسيدن کامل به چاره

تـر انجـام و بـا نقشـه     يافتـه خصوص جنگ آزادي و عمليات آن را سـازمان توان بهمي, را تحليل کرده
ايــن مهـم را نيــز در  . طلبـد تـري پيشــبرد داد، امـا بــاز هـم عمليــات و سـوداگري، آزادي مــي    گسـترده 

همچنين . کنداعالن ميورساختن خودهاي دياربکر در چنين نوروزي همچون مشعل با شعلهديوارقلعه
بـردن بـه   زيرا تنها انسان با پـي . بودن بيشتر قابل درک گرددبايستي زن. توان گفت که معنادار استمي

ايـن در واقعيـت رفيـق مظلـوم نيـز وجـود       . تواند به چنين جسارتي دست يابدچنين تضاد شديدي، مي
در آنجا ديگر . آيدمت حزب درميصورت روح بزرگ مقاوبه, شوداو تبديل به روح حزب مي. دارد

تـرين مقاومـت   در آنجـا بـزرگ  . اينکه زن يا مرد باشد نيز اصالً اهميتـي نـدارد  , يک انسان وجود دارد
بودن معنادارتر هـم  زن] سويحرکت به[در عمليات زکيه آلکان نيز . باشدانسان و عملياتش مطرح مي

چرا؟. است
يعنـي مردانگـي   . بـرد سر ميترين زن فاحشه بهاز فرسودهدر وضعيت بدتر , زيرا که خود دياربکر

حتـي بـدتر از يـک فاحشـه     , در واقـع . تري قرار دارددر وضعيت پست, در آنجا از يک زن بدتر است
در , گويمم که مرکـز کردسـتان اسـت   آوريم و يا ميميان ميقطعاً اگر از تأثير دياربکر بحث به. است

دياربکر در آن شرايط، . خواهان ترسيم حدود ازاعتبارافتادگي اوست, هنگام انجام ارزيابي زن فاحشه
جويـده  , صدا مانـده بي, تا به اين حد مرکز استعمارگري شده. تا حدودي نيز مکاني مشابه با اين است

تـوان از ايـن   تنهـا مـي  . جـز زن فاحشـه نـدارد   معناي ديگري به, اين. گيريشده و مورد تجاوز قرار مي
العمل باخته عکساگر زن فاحشه و منزلت. قطعاً واکنشي در برابر اين الزم است. رفتجهت در نظر گ

بايسـتي در برابـر آن   , گونـه بـود  خود ديـاربکر بنابـه اينکـه خـودش ايـن     . گشتنشان دهد، معنادار مي
.ماندقطعاً تأثيري برجاي مي, همراه با اين شهادت. دادواکنشي نشان مي
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اينکـه همچـون يـک زن بـه     . کنـيم زن نيز تضادهايش را درک ميهمچون يک, از طرفي ديگر
معناي واردشدن به يک مرحله گيرد، واقعاً بهتضاد خود پي برده و در درون جستجوي آزادي قرار مي

, از طرفـي ديگـر  , از طرفي اگر يک زن متوجـه وضـعيت منفـور بـردگيش خواهـد شـد      . دشوار است
. آوردهمـراه مـي  ؛ اين يک دشواري وحشتناک را با خود بهسوداهاي زندگي آزاد رشد خواهند يافت

PKKطـور قطـع تحـت تـاثير     به, مطابق بينش من. واقعاً هم ما براي گذار از اين، بسيار تالش نموديم
خود آمده، آگاه گشته و راه صحيح زنـدگي را  است که زن برده در شرايط اجتماعي ما و دياربکر، به

گـريال و  , زندان. ، دياربکر را دربر گرفته بودPKKتأثير , در آن دوراندر حقيقت . دربر گرفته است
صـورت قابـل   خـواهي زن نيـز بـه   هاي آزاديکنم تالشگمان مي. جوانان را تحت تأثير قرار داده بود

.آيدفهمي درمي
تـالش  . دست کم اين مطرح است که چنين شخصيتي از تمامي اين فاکتورها تاثير پذيرفته است

او . کنـد اين کار را هم مـي , خواهد که به شيوه ديگري نيز مبارزه نمايدمي, دهدرا انجام ميمشخصي 
.دار و بامعناستبه نظر خودش، عملياتي نقشه. دهداين شيوه را ترجيح مي

زندان دياربکر و خلق اين شـهر  ] رفقاي[اين مقاومت، واکنشي است در برابر تحميالتي که عليه 
چنـين جاوادنـه   العمل نيز اينهاي بزرگي که زنان تجربه کرده است؛ اين عکسرياعمال شده و ناگوا

عمليات به انجام ". توانم به زندگي معنا ببخشيمگونه ميتنها اين"شده و حاوي چنين مفهومي است که 
بر ايـن بـاوريم کـه ايـن عمليـات نيـز در ايـن        . مفهومي که بتوانيم بدان بدهيم نيز همين است. رسدمي
بعـد  شود که از اين بـه طوري که، چنين درک ميبه. باشدارچوب انجام گرفته و معنايش بزرگ ميچ

.گشتن سو گرفته استسوي آزادانهخلق و زنان تا حدودي به, تحول در دياربکر
مقاومت يک دختر بسيار . وقوع پيوستمقاومت ديگر؛ يک عمليات خودسوزي در قلعه ازمير به

يک ويژگي ماردين کردستان بـدانجا  ] بدين ترتيب. [مطرح است" هشان دميرلر"نام جوان کرد به
در شخصيت اين دختر جوان از طرفي عشـق  . باشدپروري مؤثر ميميهن, در حقيقت. انتقال يافته است

واقعيـت جنـگ سـازماني    . خود بسيار ضعيف است, به جنگ و آزادي وجود دارد اما در طرف ديگر
.باشدتأثيرگذار مي

طـور  خواهـد بـه  پيداسـت کـه مـي   . شوندزهاي نوروزدار نيز همچنان سريع و فشرده سپري ميرو
اما چونکه نيـروي تئـوريکيش   . خواهي پرداخته و کارهايي را انجام دهديي به جنگ آزاديالعادهفوق

علت اينکه سـودايش، يعني به, را براي اين کافي نديده و امکان پيشرفت در پراکتيک را کسب نکرده
رغم اين، براي انجام کارهايي عهد بسـته  اما علي, گذاردخواهي را پشت سر ميسطح تئوري و آزادي

مان در آنجا در يي که خلقکه شرايط شرمسارانههنگامي. گيردو به انجام يک عمليات متفاوت سو مي
ش نـداده، بـا   باري که خود را با نگرش زنـدگي آزايخـواهي و آزاد سـاز   سر برده و زندگي ذلتآن به

.پيونددوقوع ميوري بهچنين عمليات شعله, گرددگري و گيرايي نوروز يکي ميمقاومت
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. گونه عملياتي روي داده و نمايان شـود اين, ممکن است در چنين روح و جسارتي و در پس آن
اهـرم و  ايفاي نقش يـک , مان در متروپلروشنگري خلق. ايمما گفتيم که اين عمليات را معنادار ديده

کشاندن صدها نفر گرفتـار شـرايط   , سوي ميهنمان در متروپل و انتقال بهصورت پل درآوردن خلقبه
. مـؤثرتر ديـده شـده بـود    , شـد هـا تحميـل مـي   منزلتي به جنگ و شکافتن مزاري کـه بـدان  زندگي بي

شـدن  در تبديلگويم که مي. اين پيام بدين لحاظ خود را در ارزش مشعل اقناع کرده بودند] صاحبان[
او نقـش يـک   , زيرا کـه در هنگـام مـديريت صـدها شـخص     . به يک نيروي فرماندهي قانع شده بودند

خصوص در رابطه بـا موضـوع زن اينکـه راه را بـر روي مشـارکتي كثيـر       به. کندفرماندهي را بازي مي
گ او در ايـن مهـم نيـز، مشـارکت بـزر     . گشوده که کم مانـده بـود شـمار زنـان از مـردان بيشـتر شـود       

.دهدبودنش را نشان ميخواهي زن و نيروي فرماندهي و ارتشآزادي
اندکي تأمل بر . وجود دارند, اندجاي گذاشتهمان در نوروز اروپا بههايي که شهيدانبرخي از نامه

هـاي معنـاداري را   نامـه , ايـن دختـران کردسـتان   ١٤٦رونـاهي و بريوان رفقا. روي آنها ارزشمند است
برخـي  , هـا همچنـين معلـوم بـود نامـه    . ها نيز آشـنا شـده بـودم   من با بعضي مصاحبه. اندشتهجاي گذابه

لحاظ شناخت بهتر به. هايش را نيز نگاه کردمبعضي. هاي فراواني نيز وجود دارندها و مصاحبهارزيابي
.واقع شوداند، مفيد جاي گذاشتههايي که خود امضا کرده و بهگمانم ديدن نامهبه, هااين شخصيت

طـور آشـکار   اش را بـه هاي اخير دشـمني دولت آلمان در ماه«صورت است؛ ها بدينيکي از نامه
هـا تـن از   مـان را ممنـوع و ده  هـاي ملـي  هـا و پـرچم  رنـگ , مان را بسـته هايانجمن. اعالم کرده است

اکيـپ  . سـتي هسـتند  دنبـال نژادپر آلمان و ترکيه به. مان را دستگير و بازداشت کرده استدوستانميهن
بـا فشـردن دسـت همـديگر، در     " يا تمام خواهد شد يا تمام خواهد شـد "ـ چيلرـ گورش با گفته دميرل

. کننـد همکاري جهت تداوم جنگ پليـد و امحـاکردن خلـق کـرد هرگونـه همکـاريي را عرضـه مـي        
يـر در راهپيمـايي   نمونـه اخ . گيرنـد دهـد، انجـام مـي   هايي که آلمان ميها در کردستان با سالحعامقتل

دوستان کرد در شهرهاي مختلـف آلمـان اعمـالي صـورت گرفتنـد کـه از       نسبت به ميهن١٩٩٤نوروز 
. آب يك ليوان گشترفت و براي ما تبديل به آخرين قطرهعملکرد هيتلر هم فراتر مي

دولـت آلمـان مسـووليت بسـيار    , ميـان درآمـد  و دياربکر بـه " شرناخ", "جزره"در وحشتي که در 
طور قطع حساب مرتکب جرم عليه انسانيت گشته و به, با اين اعمالش. بزرگي در رابطه با اين امر دارد

ياد مظلوم دوغان را که در زندان دياربکر با سه چوب کبريت راه ظهـور خلـق   . اين را پس خواهد داد
زکيـه  , تـش کشـيدند  شـان را بـه آ  هـاي فرهادهايي را که براي اين ظهور بامعنـا بـدن  , کرد را نشان داد

در آلمان خودسوزي ١٩٩٣در نوروز سال دو رفيقي كه ) بدريس تاش(روناهيو) نيلگون يلدرم(بريوان١٤٦
هاي اين دو دختـر قهرمـان كـرد مملـو از رهنمودهـاي      نامه.شان را نديده بودندميهنآنهاهر دوي . مودندن

.آزاديبخشي است كه براي آن جان خود را تقديم كردند
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هاي ديـاربکر جسـم خـود را    نوروز را پيروز داشته و در قلعه, هايي که با برپاکردن آتش نوروزآلکان
شـان را گرامـي   خواهي با احترام و منت يـاد همـه  همچون رهروان مجادله آزادي, گردانندور ميشعله

گرفتـه بـر فـراز قلـه بـه اهتـزار       بينـيم، پرچمـي کـه از آنهـا تحويـل     يي نزديک مـي در آينده. داريممي
پـيش  بـا اراده آزاد خـود بـه   " آتـش را خـاموش نکنيـد   : "هايي که گفتنـد در راه نجمي. درخواهد آمد

تـرين جـواب را   شـان، بـه امپرياليسـم و اسـتعمارگري بـزرگ     هـاي کشـانيدن بـدن  با به آتـش . رويممي
.دهندمي

بسـيار  PKKمان در برابـر  بعد موضعاز اين به«": مانفرد کانتر"هاي وزير امور داخلي ديشب گفته
» توانند در هر جايي آزادانـه حرکـت کننـد   ها بايستي اين را بدانند که نميييPKK. قاطع خواهد بود

ما واقف بوده و معتقديم که آتش آزاديي را که . تر ساختمان نزديکيک گام ديگر، ما را به تصميم
مـان ارمغـان خلـق    ها و فکرهـاي بدن. تر خواهد شدهاي بزرگتشمسبب برافروختن آ, ايمبرپا ساخته

.کرد و تمام انسانيت باشد
افتندخواهي بر خاک ميدرود بر آنهايي که در مبارزه آزادي

درود بر رهروان مبارزه کردستان مستقل و متحد
باد رهبر آپوزنده

مرگ بر استعمارگري و امپرياليسم
مرگ بر آلمان شوونيسم

ERNK١٤٨و PKK ,ARGK١٤٧اد بزنده

»مانباد رهبر آپو رهبر مليزنده

جهـت يـک   , داريـد هنگامي که نوروزتـان را قلبـاً گرامـي مـي    «نامه ديگر نيز بدين شکل است؛ 
مان نيز بر لزوم مقاومت بيشتر شما تأکيد همانطور که رهبري حزب, مان باشدزندگي که در راه هدف

.خواهيم که به شما بسپاريمباشد اما آغاز کرده و ميکرده ما نيز هر چند خيلي اندک هم
مان در اروپا بيان کرده، تحقـق انقـالب در   مان نيز براي خلقخصوص همچنانکه رهبري حزببه

علت اينکه چنين وظـايف بزرگـي بـر    به, بر اين اساس. کردستان داراي اهميتي غير قابل اغماض است
مـان، کـامال روي پـاي خـود     وانند بـا رهنمودهـاي رهبـري حـزب    بايستي بت, مان قرار گرفتهعهده زنان

.نهايت استمان از جان و دل باور داشته و اعتمادمان بيخلق عظيم, به شما. بايستند

در PKKدر هفتمـين كنگـره   . بنيان گذاشته شد١٩٨٦بخش خلق كردستان كه در سال ارتش رهاي١٤٧
.تغيير نام داد(HPG)نيروهاي دفاع خلق مطابقت با استراتژي نوين حزب به

کردستانيبخش ملييجبهه رها١٤٨
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باد رهبرمان آپوزنده
PKK ,ARGK ,ERNKباد زنده
»باد انترناسيوناليسمزنده

واقعـاً غيـر ممکـن    . شان بسيار عظيم اسـت هايي هستند که معنايگذارندگان نامهجاياين رفقا به
شود کـه زنـدگي   درک مي, هاي بسيار آگاهانه و مؤثربا ارزيابي. است که احترام بزرگي را قايل نشد

کننـد تـا جـايي کـه راهگشـاي شکسـت نبـوده،        ريزي مـي شان را چنان طرحعمليات. اندپرباري داشته
را بـه انجـام رسـانده و نتيجـه قطعـي را از قبـل       همچنين بدون اينکه خود را گـم کننـد عمليـاتي قـوي     

ريزي کنند، خـود را ذره  جهت اينکه بتوانند اينچنين نقشه. قدر ميسر استاند؛ تنها اينريزي کردهطرح
يي که ديگـران نيـز   با انتخاب عرصه, ذره سوزانده و حتي براي اينكه امکان شکست را از ميان بردارند

تا چه حد، خـود را بانقشـه   دهد که در گرفتن نتيجهنشان مي, ن نگه دارندبتوانند بيايند و آتش را روش
.اندساخته

ها جمله ديگري در يکي از مصاحبه. به موارد ديگري هم در ديگر گزارشات اين رفقا برخوردم
خصـوص همچنانکـه   به. قابل درک است که از اين تحليالت بسيار تاثير پذيرفته است. آيدبه يادم مي

اند، رفقـايي هسـتند کـه در صـورت     خواهيم اعتنا نشان دادهشدن به تيپ مليتاني که ما ميبديلجهت ت
, مـان يعني از خصوصيات زندگي ايـن رفقـاي  . شوندزده ميعدم جوابگويي شايسته به اين امر، حيرت

روپـا کـه   منزلـت ا شان را در شرايط اروپا گم نکرده بلکه در آن محـيط بـي  تنها زندگينبوده، نهمتقلب
براي ازاعتبارافتادن هم مساعد است، خود را سرپا نگـه داشـته و بـا نيروگـرفتن از تحلـيالت، خـود را       

اين موضع واقعاً هـم در سـطحي نمونـه    . شدن بسيار آماده باشندکنند که براي مليتانآنچنان حاضر مي
رفاقت اينان نيز، در اين , واقعدر . من در چند گزارش شهدا نيز چيزهايي مشابه با اين را ديدم. باشدمي

نـدادن  فرصـت , بودن و توام با اين جوانـب مساله مهم در اينجا ساده و جوهري. گستره قابل درک بود
.ها نيز بدين لحاظ مستلزم شناخت هستنديقيناً اين شخصيت. بودن استبه متقلب

, شود؛ اگر خواهي زيسـت بايستي بر اين تأکيد , حال آنها به سوي شهادت شتافتند و شما مانديد
بـه  , در واقـع . چنين ممکن استپايبندي به ياد آنها نيز تا حدودي اين. بايستي همانند آنها زندگي کني

اينکـه دختـري   . يابـد روز تحقق ميگونه روزبهشان اينجستجوي. اندشدن نزديکترين مليتانجوهري
دانـيم تـا چـه انـدازه     کـه مـي  ن نسـل باشـي ـ   جوان باشي و يا اينکه در شرايط اروپا دومـين و يـا سـومي   

.تواند سد راه اين باشدـ نميدهنده استتنزل
. دنيا آمده و بزرگ شده بودند نيـز ايـن را مشـاهده كـردم    در شخصيت چند شهيد که در اروپا به

هـا جـزو نسـل دوم    ايـن . اين را ديدمحسين چلبي و هم در شخصيت فرات مان، رفيق هم در رفيق
همان انـدازه هـم تـوام بـا     شان بسيار جالب و بههايشخصيت. يشتر در آن شرايط بزرگ شدندبوده و ب
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پذيريي بوده، آنها تابحال از کردستان و حتـي از منطقـه بيـرون نرفتـه و     دوستي و منش مسووليتميهن
هد خواميPKKشدني که کنم اندکي نيز تيپ مليتانيعني فکر مي. جنگجوياني بودند از جنس پوالد

. پذير استفقط اينچنين امکان
نشان دهنده اين است , اينکه بر اين اساس داراي چنين پيشرفتي بودند, مان نيز چنين بوداين رفيق

هـا  البته نامـه . تواند مفيد واقع شودفهم بهتر سطح آگاهي آنها مي. باشندکه تحوالت در اين جهت مي
هاي عميـق سياسـي داشـتند کـه واقعـاً بهتـر از ايـن        زيابيآنچنان ار. کننداين را به حد کافي مطرح مي

برخوردهـاي سياسـي کـامالً    . ممکن نيست که بـيش از ايـن بـه تشـخيص واقعيـات پرداخـت      . شدنمي
يعني . دانند که خيلي خوب به دشمن جواب بدهندهمچنين مي. آگاهانه و قابل مطرحي در ميان بودند

جواب بسيار , آلمان به يک وزير امور داخلي نماينده امپرياليسم. شوندهاي سياسي اقناع نميبا ارزيابي
رو خواهد روبهPKKتر با بعد با موضعي قاطعانهاز اين به«: گويدوزير آلمان مي. دهدخطرناکي را مي

يعنـي در برابـر تحميـل دشـمن     » .مان جوابي خـواهيم داد ما نيز با اين تصميم«: گويندمي, آنها نيز» .شد
.شدن را تحميل کنندند که مليتانآگاه هست

بودن اروپا را نيز مورد اهمـال قـرار   هاي منحصر خود است اما اختصاصيالبته اروپا داراي عرصه
ايـن نيـز   , بـدون شـک  . گيردو اينکه در اين ارتباط منحصر براي خلق فراخواني صورت مي. دهندنمي

طور به. آنها شهداي تاريخ و انسانيت هستند, واقعدر . بخشدها را مرتبه به مرتبه ارتقا ميارزش شهادت
شان براي انسانيت در برابر آنتي استعمارگري و آنتي هايبانگ. بانگ انترناسيوناليسم وجود دارد, قطع

, هم ژرفاي جسـتجوگري . خواهي استشان براي شهيدان آزاديهايسالم, امپرياليسم و بر اين اساس
مـا نيـز تـا حـدودي الزم     . شـان بـه انسـانيت قـاطع اسـت     و هم پايبنديدوستيهم ميهن, دادنهم پاسخ

چرا که چند ارزيابي تأثيرگـذار را در  . بينيم که با درنظرگرفتن جوانب زن، بر روي آن تأمل نماييممي
گرايـي ابتـدايي و   گـرا و ملـي  هاي مؤثر در مورد رهبري واپسارزيابي. ها هنوز در خاطر دارممصاحبه
شان بدين شـکل اسـت کـه    هايجواب. در ارتباط با سطح روابط اين رهبري وجود داردهاييمشاهده

خـواهي قابـل   مان همچون عشق آزاديهايبرخوردهاي ما در قبال زن و ارزيابي". گرايي استواپس"
از وجـود  . گرايي وجود دارندهاي کارآمدي در ارتباط با عرصه جنسهمچنين ارزيابي. درک هستند

يـي بسـيار   بـدين صـورت، همچـون عرصـه    . آورنـد ميـان مـي  ترين عرصه بحث بهدر متراکماختالفات
گرايـي نيـز داراي بينشـي عميـق و     شدن در جنسگمانم در مقابل بردگيبه. کنندجو ارزيابي ميمبارزه

.خواهي بزرگي بودندبرخورد آزادي
. گرايي نيز بسيار ژرف بودنـد نسآزادي زن و مبارزه در ج, در ارتباط با بينش رهبري, عبارتيبه

تـرين  اي کـه برگزيـده  دهنـد بـه آگـاهي   نشان مـي . انددوستاني عادي نيستند که خود را فدا کردهميهن
.اندمليتان بدان دست يافته تا برسد به عشق و فلسفه آزادي و داشتن زندگي پراکتيکي نيز دست يافته
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مان و نيز نگـرش رهبـري صـحيحي    يت حزبسازي در واقعتالش ما جهت شفاف, از اين لحاظ
آنچـه كـه   . باشدها ميبيانگر وجود معنايي بزرگ در اين شهادت, کار گرفتيميي بهشکل فشردهکه به

ايـن جلـوه   . خواهي اسـت ارزش نبوده بلکه زيستن عشق آزاديزندگي جهت عواطف کم, الزم است
شـود کـه   بدان گفته مي. الن و بهمان نيستمساله مهم، هوسراني جنسي و ف. بسيار شايان توجهي است

چيـزي کـه مـا    . گرايي مبارزه کرده و بتوانيم هوسبازي و کشمکش را در آنجـا ببينـيم  بايستي با جنس
اين رفقا آن را نيز بسيار خوب ارزيابي کـرده و بـدين لحـاظ،    . تالش کرديم آن را شرح دهيم اين بود

اگـر از  . بردشان را يک مرتبه باالتر ميهند که ارزشدطي عملياتي بزرگ، آنچنان جواب مناسبي مي
در غير . اين را از راه اين نگرش، کسب خواهي کرد, زنيخواهي زن دم ميجنگجويي بزرگ آزادي

بـر ايـن   . کردن تا چـه انـدازه مليتـان خواهيـد شـد     هاي ارزان و غيبتدانيم که با حرفصورت، مياين
همچنين تعدادي مرد خيلي بدتر . خوانيمدر برابر اين رفقا فرا ميگذاشتنهر کسي را به احترام, اساس

به آنها نيـز ايـن پيـام را    . ترين اشکال نيز وجود دارندگرايي در منفورمفسران جنس. از زن وجود دارند
.دهيم که در اين جمالت، در حد زيادي به کسب نگرشي تأثيرگذار بپردازندمي

هـايي را تحليـل کـرده و    بايسـتي تـا حـدودي چنـين شخصـيت     , داگر به شهدا پايبند خواهيم مان
, تـوان بـه شـکل ديگـري    نمـي . طـور صـحيح دريـابيم   انـد بـه  اشخاصي را که مورد تحليل قـرار گرفتـه  

.توانيد به خود، نوع ديگري زن و يا مرد قهرمان بگوييدنمي. هاي آنها را دريافتعظمت
از . تحليالتي را در ارتباط با آزادي زن صورت دادم. دمهايي را انجام دادر نتيجه، من نيز ارزيابي

خـواهي زن  تبـديل بـه پيشـاهنگان حرکـت آزادي    ] آن شـهدا . [اين حيث، ارتباط نزديکي با مـن دارد 
ــدند ــه آزادي  . ش ــتجوي روزان ــودا و جس ــين در درون س ــودنچن ــحيح در   , ب ــل ص ــه تحلي ــيدن ب رس
هاي اخير به دنبـال  وعاتي هستند که در اين سالگرايي بر اين اساس؛ موضمؤاخذه واپس, گراييجنس

ترين ترين و صحيحمعقول, همچون جلوه مؤثرترين رفتار. آنها بوده و تالش کرديم که به نتيجه برسيم
هـاي آزادي زن  و مليتـان ] موضـع [هـا شـهداي آن   اين. باشدترين موضع در اين موارد ميآن و درست

طور قطع الزم است که حق آن به. باشدشان بسيار واال ميکه ارزشکنم فکر مي, از اين جهت. هستند
.را ادا نمود

صـورت رفقـايي درآمدنـد کـه     ها رفقايي نبودند که زندگي را درک نکـرده باشـند بلکـه بـه    اين
هـايي تبـديل شـدند کـه همچـون      به شخصيت, شاندر بهار زندگي. زندگي را به بهترين نحو دريافتند

شان هم سن. تان قرار داردرويشان در پيشهايارزيابي. رو ماندند؛ آشکار استوبهنگيني با زندگي ر
انجـام  . رو هسـتند دانيد که هر روز و هر ساعت با هرگونه زندگي در اروپا روبـه مي. خيلي جوان است

کـه  کردن عظمتـي ميسـر اسـت   واقعاً با نمايندگي, ]هانوع زندگي[چنين عملياتي در اروپا بر عليه اين 
.حتي من در تعريف ارزش آن دچار زحمت شدم
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چنـين  داراي هـزاران شـهيد ايـن   PKK. دشـوار نيسـت  PKKهـا همچـون عظمـت    مشاهده اين
نشدن، واقعه مقاومت در مابين داوطلبان زندگي و در رأس جهت تسليم, دانمخيلي خوب مي. باشدمي

. نهـا نيـز شـهداي نـوروز وجـود دارنـد      در حقيقـت در ميـان آ  . آن در ميان دختران جـوان وجـود دارد  
ترين شرايط، در مقابل تسـليميت، هـزاران   گريي وجود دارد که در سختهمچنين مشابه اين، مقاومت

اما در شخصيت اين رفقا با شکل تا به اين حد تأثيرگذار مقاومت، آن هـم  . سر گذاشترا پشت] مانع[
يجي وجـود دارنـد کـه بايسـتي از آن گرفـت؛      گمـان نتـا  بـي . شـويم از روي آگاهي و نقشه مواجه مي

.نتايجي هستند که الزم است از آن کسب نمود, PKKخواهي در لحاظ اعتنا به تحقق آزاديبه
جـاي آورده  ها بـه چيزهاي الزم جهت پايبندي به ياد و خاطره اين شهدا چه هستند؟ چگونه اين

همچنانکـه گفـتم   . ان بسـيار معنـادار اسـت   شـ شـان بسـيار راهگشـا و بانـگ    شوند؟ در اين باره، پياممي
ترين آگاهي بوده که همچون رسيدن بـه تمـام ژرفـاي    آشکارکردن اينکه رفقايي برخوردار از منسجم

عشـق بـه   , PKKبا پسنديدن تحلـيالت آخـر مـا در    «: رساند کهما را به اين نتيجه مي, تحليالت است
گرايي را همچون يعني جنس, يحي تحليل کنطور صحگرايي را بهحتي جنس, آزادي را اساس بگير

گرا و خصوصـيات  در مقابل رهبران واپس, محترم باش, ساز در نظر بگيريک حاکميت و يا ابزار برده
استعمارگري , ها و تهاجمات در مقابل امپرياليسمآنها تا به آخر مقاومت کن؛ در دوران نافذترين گفته

».ات را انجام بدهترين عمليقوي, و هر نوع اتحاد آنها
. افتـد بـر عهـده مـا رفقـاي بازمانـده مـي      , هـايي بـزرگ هسـتند و اداي حـق آن    ها بانگتمام اين

شـدن طبـق مفهـوم آن و جنـگ طبـق معنـاي       ترين و يگانه راه، پاسخگويي با آگاهي از مليتانصحيح
" دان عمـل کـردم  طبق خـود بـ  , ژرفايش را درک نکردم, نفهميدم"مفهوم . باشدمتداول و طبيعيش مي

همچنانکه که هيچ يـک از مـا   . احترامي به شهداست؛ رواداشتن بدي به شهداي بزرگ نوروز استبي
خـواه و پايبنـد يـادبود ايـن     خواهيم با شوق و اشتياق، مبارزان آزاديميواقعاً اگر , چنين حقي نداريم

.ه بپردازيمپس ضرورت دارد که مطابق با اين امر، به زندگي و مبارزشهدا باشيم،
ايـن  . شـما اليـق ايـن رفقـا هسـتيد     , اگر اين توان را در خود يافته و توسط آن به مبارزه بپردازيد

با پايبندي , واقعاً به راه آنها ادامه داده, ايدبدين معناست که از فرماندهي آنها چيزهايي را درک کرده
گرفتن از آن ه نگه داشته همچنين با بهرهشدن با زندگي آنها، يادشان را زندشان و يکيبه ياد و خاطره

دهنـده راه  تـا جـايي کـه ادامـه    ". چقدر سعادتمنديم"توانيد بگوييد آنگاه مي. شويددر جنگ پيروز مي
اند و کسب فرصـت بـراي موفقيـت    گرفتن وظايفي که آنها پيش روي ما قرار دادهبرعهده, شهدا باشد

.ها نيز تأثيرگذار استاين مسووليت
. در وضعيتي هسـتم کـه تـوان درک ارزش ايـن شـهدا را دارم     , بدون شک, ز به سهم خودمن ني

با سرنوشتي که بتوان آموخته و بر زبان راند و بعد از شهادت اين , عملکردهاي رهبري در ميان هستند
. ايـم دانيـد کـه مـا بـا بـودني عـادي پاسـخ نـداده        مـي . کنيمتر تالش ميبعد جهت بودني پرتوانرفقا به
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خصوص ظهور تاثيرگذار شهداي زن با رغبتي که ما به شخصيت زن نشـان داديـم ارتبـاط نزديکـي     به
خـود ظـاهر نگشـته و شـهدايي نيسـتند کـه       طور خودبهايد اين شهدا همينهمچنانکه گمان کرده. دارد

.طي تحليالت ارتباطش را تا حدودي ايجـاد نمـودم  . درآمدن براي شما ظهور کرده باشندجهت اليق
توانم توضيح بيش از اين نيز مي. ها با برخورد ما با مشکل زن مرتبط استبديهي است كه اين شهادت

بدهم؛
آزادي در پس زندگي اين شهدا چگونه ارتباطي وجود دارد؟ اگـر  ] مرتبط با[طي اين تحليالت 

ي بـزرگ چگونـه   فـرد . بينيـد اين ارتبـاط را مـي  , اندکي تحليالت را خوانده و بر روي آنها تأمل کنيد
تـر در  طبق گفته آنها، اين موجب ظهوري بزرگ. آيد؟ اينک تا حدودي چنين شده استوجود ميبه

. »تر خواهـد شـد  هاي بزرگچرا آتش آزادي تبديل به برافروختن آتش«: گويندمي. آينده خواهد شد
.كنندن را بيان ميدر حقيقت اي. تر بگشايدهاي عظيمخواهد راه را بر آنها و زندگيتحليالت مي
تـالش خواهيـد کـرد کـه بـراي آنهـا       , بدون هيچ ترديـدي , خواهيد به شهدا پايبند بمانيداگر مي

تبـديل بـه   , شکلي تأثيرگذار نبوده و به نيرويي حيـاتي متحـول نشـود   اما اين اگر به. احترام قايل شويد
آيـد کـه بـراي    يي درمـي هـا گراميداشتي دورو شده و يا بسيار مشابه واقعيـت اشـک چشـم و سرشـک    

آن نيـز از  , در واقـع . گـردد شوند که شايسته نبـوده و مبـدل حقـارت بـه شـهدا مـي      ها ريخته ميمرگ
وقفـه واقعيـت   تنهـا بـا گسـترش بـي    , آشکار اسـت کـه اداي حـق کامـل آن    . مفهومي برخوردار است

ملـزوم بـه آزادي زن و   ايـن  . پذير استاستعمارگري و مزدوريت امکان, مان در برابر امپرياليسمجنگ
منزله کسـب ژرفـا   به. باشدجانبه نميبعدي نيست؛ يكتک. باشدبرخورد آزادانه مرد مي, در عين حال

ديگـر  , دهيمشدن معنا مييعني اگر اال به بزرگ. نظر من اين بسيار قطعي استبه. در اين موضوع است
اگـر  . رد بايسـتي بـا ايـن هماهنـگ باشـد     ـ مـ برخوردهـاي زن . الزم است که خود را با آن تطبيق دهيم

اگر خواهيد گفـت کـه بـه ايـن     . گرديدمنفور مي" شوداگر خود را مطابقت دهيم مگر چه مي"بگوييد 
اگر در زير مشعل آنها به کارهاي پليدي بپردازيـد، در درون روابـط متضـاد بـا     , ها پايبند هستيمارزش
الزم اسـت کـه بـه    . حقارت بوده و قابل قبول نيستاين ! مليتاني و جنگ قرار خواهيد گرفت, آزادي

.يي دست يابيمچنين نتيجه
ترين عواطف واقف بودند؛ آنها نيز خيلي خوب بر عشق آزادي رهبـري واقـف   آنها نيز بر عظيم

, کننـد آنها زندگي را درک مـي . همانند جوابي که شما داديد نيست, پاسخ، اندکي چنين است. بودند
گرايي بعد از ايـن همـه تفسيرشـدن، قابـل     مگر ممکن است که حتي جنس. هم استاين مساله خيلي م

فهم نباشد؟ اين براي شما به چه معناست؟ يعني حتي اين چهار مورد اصلي را بايستي همچون پايبندي 
هاي بزرگ بوده و گرفتن مسووليتمعناي درپيشاين در عين حال به. به واقعيت جنگ در نظر گرفت

آنهـا شـهدايي   . نگريم که صـورت نگرفتـه اسـت   ها نميزيرا ما با اين چشم بدان. باشدن ميمطمئناً چني
فراخـواني ايـن   , معنايش نيـز چنـين اسـت   . بخش هستنددار و قطعاً نتيجهبزرگ و مجري عملياتي نقشه
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زنـده  "گوينـد  هميشه مي. آيندمان درميصورت شهداي حزبچونکه به. ها بسيار شفاف استشهادت
هـا  مجبورند که از اين ارزش, مانندها با شهدا زنده مياگر اين نام". PKK , ,ARGK ,ERNKباد

امپرياليسـم و  , واقعيـت خـانواده  , يقيناً آنها تحت هر شرايطي، خود را به اينجا و آنجـا . پاسداري کنند
.امان خود را نمايان ساختندبا جدالي بي. انداعتبار تسليم نکردهزندگي بي

ها را بيشتر توضيح داده و متعلق بـه خلـق و تـاريخ    تا جايي که ممکن باشد نيز اين زندگياکنون
شان واقعاً عمليات. آنها عمليات کوچکي را انجام ندادند. اين بر عهده ما قرار دارد, در واقع. سازيممي

ر کوهستان گـريال  هزار برابر بيشتر از آن گريالگري و يا جنگجويي شما د. بسيار دشوار و باهيبت بود
هـا  زيرا که از شهادت آنها هنوز يکي دو هفته نگذشته بود که آزادترين راهپيمايي ده. دهدرا رشد مي

همچنين صدها هزار انسان ما در اروپا را عميقاً به ميهن پايبنـد سـاخته و   . هزار زن کرد صورت گرفت
يال راه را بر اين گشـود؟ حـال آنکـه    بگوييم که کدام گر. هاي مادي و معنوي را افزايش دادمشارکت

مـان را  حتي اگر بسياري گريالي. پس اين، عملياتي معمولي نيست. هر ساله بيشتر ادامه خواهد داشت
حتـي اگـر مشـاهده    , شان موجب چه ميزان خسران شـدند هاينيز در نظر بگيريم که چگونه با عمليات

ان و صـدها نفـر در فعاليـت جبهـه راه را بـر چـه       متأثيرشدن بسياري سازماندهکنيم که دستگيري و بي
تـرين  بخـش تـرين و نتيجـه  کننـده تعيين, ضررهايي هموار ساختند، متوجه خواهيم شد که اين عمليات

.را انجام دادند] عمليات[آنها اين . طور مداوم بازتوليد خواهد کردعملياتي است که خود را به
ست که ممکن نيست هرکسي قادر به انجام چنـين کـاري   يي که بايستي از اين گرفت اين انتيجه

آنها نيز اينچنـين وارد  . گيردبار به ندرت انجام ميهزار سال يک, اين عمليات در صد سال, خير. باشد
ازميـر و  " کاديفکالـه "يکـي در  , هاي دياربکريکي در قلعه. تاريخ شده و اين شرافت، عايد آنها گشت

دادن تـاريخ  هايي هستند که هميشه جهت پايانها قلعهاين, آري. انجام شدعملياتي نيز در ديوار آلمان
اند بـا اعمـال امحـاي    دياربکر جايي است که خواسته. اندشکل ناگواري تالش کردهمان بهو سرنوشت

دست کم جايي اسـت  . استانبول و ازميز نيز چنين است, متروپل غرب ترکيه. ملي بر ما به نتيجه برسند
شـکلي  اروپا و آلمان نيز جاهايي هستند که خواسـتند بـه  . مان را در مزار دفن کننداند مردمتهکه خواس

را بدين شکل اعالم کنند کـه  ] کرد[به کرد و سرنوشت آن پايان داده و او , کردن در مزاربدتر با دفن
يـاج وجـود   هاي امحا ممکن است به چند عمليـات بـزرگ احت  در اين ظلم بزرگ و قلعه". تمام شدند"

انجام آن . دهندهايي را انجام ميها طالب گشته و چنين عملياتهايي اينبراي چنين مکان. داشته باشد
.صورت کاريکاتور درآمده و اينکه مورد نياز نيستتوسط ديگران، ديگر به

چرا که از عمليات گرياليي بحث . پذير استها به شکلي ديگر امکانعمليات, در جاهاي ديگر
ها قيام شو؛ مليتان و شـهيد ايـن مهـم شـو؛ صـدها منطقـه گـريال        موجب ده, گرا باشسازمان. کنيممي

يـي كـه   نتيجه. ارتش گريال را تشکيل ده و عمليات طبق آن را انجام بده و شهيد آن شو, وجود دارند
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اندکي دادن ارتش گريال و توسعه, براي اينکه يک شهيد گريالي بزرگ شوي. بايد گرفت، اين است
.ارتقاي جنگ گرياليي ضروري است

از شخصـيت مصـر در   . ما براي شهادت رفيق معصوم کورکماز نيز چيزهاي مشابه ايـن را گفتـيم  
مشخص ساختيم که تنها پاسـخ صـحيحي کـه بتـوان بـه يـاد آنهـا داد، بـا         . ميان آورديمگريال بحث به

گونه ديگـري  به. ن ممکن خواهد بودهاي کردستاها در کوهستانمستقرساختن گريال در سطح گردان
همچنين . طوري که جهت قناعت به اين اندکي تالش نموديمبه. پايبندي به ياد و نام آنها ممکن نيست

تواننـد  اگر اال به چنين شهدايي نياز وجود داشته و در راه جنگي باالتر از آنها نيز ادامه تالش دهند مي
توانند ها ميشهادت, ج برابر رسانده و يا راه را بر اين بگشاينداگر جنگ را به يک او. اليق آن درآيند

.آغوش جنبش ما براي چنين شهدايي باز است. حاوي مفهوم باشند
پاسـخ بـدان نـه بـا     . باشـد چنين عظـيم مـي  معناي شهدا اين. پيونددراحتي به واقعيت نمياما اين به

طـرز  , کـردن بـا آنهـا   ردن به سايه آنها و نـه بـا غريبگـي   بنه با پناه, نه با مبالغه زياد, محدودکردن بسيار
واردساختن آنها به زندگي و مشـارکت  , يادآوري شهدا, در اين چارچوب. شودجواب صحيحي نمي

.ترين شيوه پاسداشت ياد آنهاستها، صحيحدر جنگ تحت فرماندهي
واقعيت شهيد ارزيابي من در مقياسي بزرگ، عمليات خود را نيز همچون عمليات پايبندماندن به

دهـد کـه راه آنهـا را    اما عملياتي که ما انجام داديم نيز نشان مي. سازندآنها نيز ما را نيرومند مي. نمودم
جوهر مبارزه ما اين را تحقق . وقفه استيي بياين، يک راهپيمايي بسيار دشوار و مبارزه. ايمادامه داده

شـدني را نيـز   امـا تابحـال کـار انجـام داده و انجـام     . کنـيم بال مـي ما نيز با احترام از آن اسـتق . بخشدمي
ايم و يقينا در پيش برده و پيروزي را به طرزي انتقال خواهيم داد که تا حدودي دربر گرفتهتر بهامانبي

.مان جايگاهش را خواهد يافتتاريخ و واقعيت زندگي
مان با حفظ معنـايش  ظه در زندگي و مبارزهبلکه هر لح, تنها در يک روزآنها را نه, بر اين اساس

اش در مـورد حرکـت آزاد زن، زنـي کـه     با جهات مثبت و يا منفي. داريمبه ياد آورده و زنده نگه مي
اکنون براي اين زن نيز طي چند جمله انجام يک ارزيـابي  . باشدتحت تأثير قرار گرفته نيز مادر من مي

يک سري تحليـل را در مـورد واقعيـت مـادر     , ١٩٩٤ابي زمستان در حين ارزي. تواند مفيد واقع شودمي
.واقعيتي که الزم است در کردستان در مورد آن تأمل کنيم نيز واقعيت مادر است. انجام دادم

ترين مفهوم مادري در ميان ما بدين ساده. باشدگرايي، بيانگر يک ظهور ميمادري همراه با کلي
از آغاز تابحال به اين اعتراض ". شودورده و موجب ادامه نسلش ميچند بچه به دنيا آ"شکل است که 

عنـوان يـک مـادر، تمـام     او بـه . ممکن است گفته شود که تندترين جواب را به مادر خود دادم. نمودم
مـن  .کشـد دنياآوردن من در خانه و پايبندي به او به پيش مـي دادن به بهحقش را با من همچون جواب

همـان  تو نيز براي من به, بيني؟ مرغ براي جوجه چقدر مادر استوجه را با مرغ ميآن ج"گفتم نيز مي
."اندازه مادر هستي
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حتي چنان بر برخورد خود تاکيد کـردم کـه   . اما اين را انجام دادم. اين تشبيهي بسيار زمخت بود
مادري متفاوت و من چرا؟ زيرا که او". از آن من نباشد بهتر است, هايم که مثل تو درآيندبچه"بگويد 

مـادر نيـز   , خواهـد زنـدگي کنـد   بچـه همـانطور کـه مـي    . اين يک تضاد اسـت . نيز بچه متمايزي بودم
ميـان  کـه از شـهدا سـخن بـه    ابتدا زماني. اين يک تضاد است. خواهد با بچه، خود را سرپا نگه داردمي
همـان انـدازه   نيز بـه اُويش مادر . اش در سطحي عالي بحث نمودماز اعمال آگاهانه و بابرنامه, آيدمي

تـوان گفـت کـه در عـين حـال      مـي . کار بـود اما در نظر خود، يک مادر عصيان. برنامه بودناآگاه و بي
. يـاد دارم روابطي را که با مـن داشـت بـه   . مادري بود که واقعاً زياد تحت کنترل مرد قرار نگرفته است

.خواستزياد بدانم چه ميبر اين باور نيستم که , خواهد؟ در واقعچه مي
براي من چنـد متـر   , آورددست ميکمي پول به, شودپسرم مأمور مي«انديشد که به اين مساله مي

. هـايي هسـتند کـه محتـواي زيـادي ندارنـد      هـا خواسـته  ايـن . »گيـرد چند خوردني مي, گيردپارچه مي
و دادن جـوابي بـه خـودش    دادن تفهم بـه آن وضـع   صورت نشانمقصودش از اوالد باخير خودش؛ به

گمانم پيداست چند بچه نيز بدين لحاظ جواب داده و به پسر و يا به. آيدلحاظ مادي و معنوي درميبه
طور محسوسي تا حدودي چنـين  به نظرم واقعيت شما نيز به. دهنددختر خوب مادرشدن اعتنا نشان مي

يي بودم اسـتثنا  آيا به اينکه چنين بچه. شددادن اشتباه در هر چيزي در اينجا نيز آغازحال، روي. است
ترين جنـگ  مطابق خود، زودهنگام. خاطر سپرديمآن را به, گوييدشانس و يا بدشانسي مي, گوييدمي

واقعـاً بسـيار   . پردازد؟ مـا انجـام داديـم   انسان در مقابل مادرش به ستيز مي. را در برابر مادرم انجام دادم
مـادري کـه   , هايي که مادرشان را دوست دارنـد کنيد؛ بچهمشاهده ميتانهنوز هم همه, عجيب است

.امکنم که من خيلي کم دچار اين اوضاع گشته و يا شاهد آن بودهفکر مي. اش را دوست داردبچه
چـرا در ايـن سـن کـم     . کار شما صحيح است يا کار من؟ تأمل در مورد آن داراي ارزش اسـت 

البته کسي نيستيم که در اينجـا  . طي چند ارزيابي تشريح نموده بودمچنين جدلي پديد آمد؟ آن را نيز 
گيـري  گوينـد کـه شـکل   شناسـان مـي  امـا روان . برخاسته و از دوران بچگي خود يـک تئـوري بسـازم   

ايـن  . مـا نيـز بـه ايـن اطمينـان داريـم      . باشـد در بچگي نيز بر تمام تحوالت بعدي مؤثر مـي ] شخصيت[
هـاي بعـدي، مبـارزه چنـداني     در دوره, دوران، جدال صـورت نگيـرد  اگر در آن. حقيقتي علمي است

.صورت نخواهد گرفت
گري را تحميـل کـرد؟ ايـن نيـز     من خيلي عاقل بودم و يا تصميم خيلي تغيير يافته بود که مبارزه

يـي بحـث   العـاده و ويـژه  در اينجا نيز الزم نيست که از وضعيتي بسيار فـوق . يي استموضوع جداگانه
يـي را کـه مـا آغـاز     اما مرحله. ميان آمداين، به هر حال وضعيتي است که در رابطه مادرـ بچه به. نمود

در اين عمر جواني، داراي چنين . يي تبديل شد که اندکي اختالف را آشکار ساختنموديم به مرحله
.کنمکردن را خيلي زود آغاز ميمحاسبه. معنايي است
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تعـدادي سـنن خـانواده را طبـق خـود      , تأثيرگذار است,يک نگرش حاکميت در او وجود دارد
من نيز آنها را تحميـل خـواهم   , هاي آزادي من نيز وجود دارنديک سري خواسته. حاکم خواهد کرد

چيزي را کـه مـن همچـون    . سنن خانواده چيست؟ آنچه را که او مشخص ساخته آن سنن بودند. نمود
حاکميتي بسيار ابتدايي و يک . خواست همان بودميآزادي تعيين کرده بودم چيست؟ هر چه که دلم 

.خواهي رشديافته در برابر آن وجود داشتجنگ آزادي
تـوان بـه ايـن مـورد     مي. کنم پدرم زياد تأثيرگذار نبودنکته مهم در اينجا اين است که گمان مي

اخت؛ يعنـي  سـ طور قطع وضعيت را دگرگون ميبه, زيرا در صورت سلطه بسيار قوي پدر. توجه نمود
تـأثير گذاشـته شـده و    تمامي بـي را به) مادرم(چنين او خانواده کامالً تحت کنترل پدر قرار گرفته، اين

محتمالً اختالف . توانستم به وجود اختالف پي ببرممثالً مي. گشتموجب برخي نتايج بر روي من مي
خواهـد پـدريت و مردانگـي را    بـاز مـي  تأثير بود اما پدري بي. کندبستر ظهور مرا فراهم مي, مادرـ پدر

زني وجـود دارد کـه   , اما در طرف مقابل. راحتي از آن دست برداردخواهد که بهحاکم ساخته و نمي
خواهد خود را به مرتبه مادرساالري رسانده و يا همچون زني مادرساالر در خانواده جاي گرفتـه و  مي

.هم اختالف مهمي بودواقعاً, اين. در اين موضوع مطابق خود زندگي کند
گمـانم بـراي بـار اول، در مکتـب     در مراحل بعدي، به. داداندکي به من فرصت مي, اين اختالف

يعني در برابر آمريـت پـدر بـا اصـطالحي     . گيرمگيري از اختالفات را فرامياين خانواده است که بهره
شـدن  ده راه را بـر روي منفعـل  در خـانوا , ايـن امـر  . شـوم شـود آشـنا مـي   که بدان نيروي مادر گفته مي

تـوانم در سـن کمـي، رفتـار     مـي "چونکه راه را بر اين نيز هموار کرد که من به خود بگويم . گشايدمي
" هـا قـرار نگيـرم؟   چرا من نيز در برابر بعضي, با توجه به عصيان مادرم در مقابل پدرم. آزاد داشته باشم

هم مرا بـه ايـن سـوق داده کـه کمـي      , بخشدرت ميهم جسا, هاي ديگرچنين مادري در مقايسه با زن
در زمـان رسـيدن دو نيـرو بـه هـم و      "گويـد  ي هست که مـي ضرب المثل. آزاد و طبق خودم رفتار کنم

پيداست که من تا حدودي از ". تواند نشانگر پيشرفت باشديک نيروي سوم مي, تأثيرکردن يکديگربي
ين است که چنـدان تحـت آمريـت مادرــ پـدر قـرار       وضعيت موجود، راهگشاي ا. گشتماين متأثر مي

.نگرفته، امکان خوديابيم بيشتر گشته و خود را آزادتر احساس نمايم
اثري از راحتي و آرامش و اكثـراً جـايي بـراي اصـطالحاتي همچـون      , منازعه بسيار پدر و مادرم

دنبـال  تـواني بـه  نمـي , بينـي ها نمـي در واقع تو اثر زيادي از اين. گذاردحمايت پدر از مادر برجاي نمي
احترامـي را بـر همـديگر تحميـل     هـا هرگونـه بـي   ايـن , در حقيقـت . حمايت باشـي و محبـت را بيـابي   

زيـرا  . زياد مـورد اطمينـان نيسـت   , يعني اين وضع. توان به اين موقعيت زياد اعتماد کردنمي. کردندمي
بايستي گفت کـه اکثريـت شـما هنـوز     . ه استکنندکه واقعاً تأثير خانواده بر روي فرزندان بسيار تعيين

مـن امـروز هنـوز    . ايـد شما با جنگ با خانواده و يا احکام ارزشي آن بزرگ نشده. بچه خانواده هستيد
روشني بينيد که چگونه بهاگر در نظر بگيريد، مي. کنمبراي تصييح اشتباهات برگرفته از آنها تالش مي
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نماها موفق گشـته و چگونـه هـر    دزدساز و انسان, گرمبالغه, سازهبردها و احکام ارزشي در برابر ارزش
احتمال اينکه همه شما . سازدخود را بهتر نمايان مي, تانواقعيت خانواده. روز با آنها به جنگ پرداختم

.بزرگ شده باشيد بسيار باالست" ترين بچه خانوادهخوب"همچون 
ساز، ين در درون شيوه بزرگ شدني بسيار پليد، وابستهاما ا. گويممن در اين باره چيزي نمي, بله

ولـو  . دهيـد اثرات دردآور و غير قابل قبول آن را به حزب انتقال مـي . آميز وجود داردوار و مبالغهبرده
جسـتجوي روابطـي مطـابق    ". گيـرم حـزب را همچـون يـك خـانواده در نظـر مـي      "گوييـد  اكثرتان مي

دهد كه شما خود را همچـون يـك بچـه خـوب حـزب ارزيـابي       تان در محيط حزب نشان ميخانواده
خـانواده، يـك نهـاد    . شـويد بينيد، بالي جان حزب مـي مانند نهاد خانواده مياگر حزب را به. كنيدمي

هاي ملي و سياسي با هم آميخته كني، خودپسندي و هاي اين نهاد را با ارزشابتدايي است، اگر ارزش
در آنجا را هم از حزب بخواهي، اگـر بـه صـورتي كـه در آنجـا شـکل       زندگي ارزان و ناچيز موجود 

دنبال احترام و محبت در درون حـزب باشـي، تبـديل بـه     بدون دادن هيچ زحمتي بهيي، بخواهي گرفته
چرا؟ زيرا كه واقعيت خانواده . همچون نتيجه اينكه؛ قسمي از شما بالي سر هستيد. شويبالي جان مي

نتيجه مهمي كه بايستي در اينجا گرفت . مانيدل گشته و هميشه بالي سر باقي ميشما بسيار ناگوار، فعا
.همين است

تـان شـما را بـزرگ كـرده     اند و اينكه خانوادهتان به شما دادههايمن منکر چيزهايي که خانواده
ب گويم اگر اهللا موجـ يعني مي. دهمشدن شما توسط مادر بسيار ارزش ميخصوص به بزرگنيستم، به

تربيـت بچـه كـار بسـيار     . كردن بچه را به من ندهـد شود که چنين کاري را انجام دهم هم، كار تربيت
اگر من باشم، واقعاً هر روز با زدن سيلي . بينم كه بر روي آن تامل كنمدر اينجا الزم مي. مشكلي است

. توانم تحمل كـنم يبدين شكل، در آن شرايط نم. كنمكنم، يعني تربيت فرزند را تحمل نميآغاز مي
رغم ايـن،  همچون خودستايي نباشد، اما علي. به راستي اين را هم بگويم. ها نيستمالبته كه مخالف بچه

يك بچه بـا بچـه بلكـه تـالش     ] رفتار[نه مثل . دهمترين شيوه انجام ميها را با دوستانهرسيدگي به بچه
. هـا عصـبي هسـتم   اما باز هـم بـا بچـه   . ته باشمترين شكل، برخوردي انساني داشكنم كه به جوهريمي

. يـي دارنـد  العـاده ممكن نيست حتي يك روز گريه و شكايت آنها را تحمل كنم؛ مادرها تحمل فـوق 
هاي مـادران  ماندگيهمه آن عقب. شودشدن و ازپادرآمدن آنها ميالبته اين تحمل نيز موجب ضعيف

.هاستخاطر بچهتا حدودي نيز به
براي جلب توجه . شكل ديگري ارزيابي نمودتوان بهيي بوده و ميتضادهاي جداگانههاخير، اين

چقـدر  . گشـايد اين شيوه تربيت در درون واقعيت كرد راه را بر نتايج نـاگواري مـي  . گويمها را مياين
ها ندار هستند، شـما را چقـدر همچـون   ايد؟ در حالي که خانوادهنازدار و بدون دادن رنج بزرگ شده

.ها تضادها و مشكالت بزرگي هستندكنند؟ اينپادشاه بزرگ مي
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، کنتـرل و بـزرگ   "شـود شـود، پادشـاه مـي   پسرم بـزرگ مـي  "ها هميشه با منطق در حقيقت، بچه
ايـن، نتيجـه شـيوه تربيـت     . ايستيد كه هيچ رنجي نكشـيده اسـت  در برابرم همچون ژنرالي مي. شوندمي

اينکـه  ". ترين و شـاه شـاهان اسـت   ام بهترين، قشنگبچه"گويند مي.اندشما را چنين عادت داده. است
اكنون شما اصالً زحمت نکشيده، حتـي تالشـي تئوريـك صـرف نکـرده و عملـي پيشـبرنده را انجـام         

همـه  . بينيد با ايـن شـيوه تربيـت در ارتبـاط اسـت     بودن سزاوار ميدهيد اما خود براي رتبه و مليتاننمي
ت كه با چنين شيوه تربيتـي بـزرگ نشـده و سـعادت و بـدبختي آن را تجربـه       خوبي من بدين دليل اس

.امنكرده
يعني وضعيت پرتضاد من در موقعيت خانواده و يا آشكارساختن زودهنگام اين تضاد، در تأثيري 

کـردن در  احساس ترديد از اين نهاد مرا به شک. ميان آمده استكننده بر روي تحوالت بعدي بهتعيين
طـور  در حقيقـت، ايـن  . هـا سـوق داد  ها و مقابله با روي پا ايستادن متكي بر اينها، وابستگينتبرابر س

بدون اتكـا  ". كندكند، مادرم چنين از من محافظت ميگونه حفظ ميپدرم مرا اين"شود که بزرگ مي
ايـن  امـا رويـارويي و گسسـت بسـيار زودهنگـام از      . به مادر و پدر، ممكن نيست فرزندي بزرگ شـود 

بـر درك  . شكلي كه ما در سن كم آن را تجربه نموديم، بعدها تأثير بزرگي بر استقالل من گذاشـت به
هـاي خـانواده   هاي ملي و اجتمـاعي نـه طبـق ارزش   من از تضاد درون جامعه و اعتنابخشي بنا به ارزش

. درم را انكـار نمـايم  اما نبايستي حمايت مادرـ پـ . گرداندمرا خيلي زود از اين دور مي. تأثيرگذار است
امـا مـادرم نقـش    . يـي خـادم هـم از آب درآيـم    اين را بايسـتي خاطرنشـان كـنم كـه ممكـن بـود بچـه       

تـوانم بگـويم كـه تربيـت     حتـي مـي  . يي در جنگجوكردن من با توجه بـه تضـادهايم داشـت   العادهفوق
تـواني نـان   نشـوي، نمـي  يعني اين را دريافتم که اگر تو بـا دشـمنان درگيـر   . بزرگي را از او فرا گرفتم
.اين بايستي خصوصيت يك آموزش مهم باشد! بخوري و يا زندگي كني

زد يي به من سـيلي مـي  مثالً اگر بچه. نمودچرا كه طبق خودش در برابر خصايل دشمن پيكار مي
مـرا  آمدم هنگامي كه بدون گرفتن انتقام مي. »آيياگر انتقامت را نگيري، حتماً به خانه نمي«: گفتمي

هنوز هم دعواهايم . »روي و جواب خواهي دادقطعاً تو هم مي«آورد که به من فشار مي. كردبيرون مي
اگر دسـت مـن بـود، وقتـي     . خاطر فشارهاي او بودها مطمئناً بهاين درگيري. آورمياد ميها بهرا با بچه

ع كنيد؛ مادر برو انتقامم را بگير، شما بايستي از من دفا"گفتم زدند با گريه و شكايت ميها مرا ميبچه
.كردمو چنين هم مي" بابا تو بگير

شان تمام شود و يا متوجه ضـرري بـه خودشـان    وقتي تحمل. گونه استها اينوضعيت تمام بچه
كننـد كـه   تـالش مـي  . آورنـد شوند، با گريه و زاري، فراركنان ابتدا به پدرشان بعد مادرشـان پنـاه مـي   

. دادمرفتم و جواب ميبايستي ميمن مي. در مورد من چنين جوابي مطرح نبود. دچنين جواب بدهناين
حـال آنكـه مـادرم    . او هم يك بچه است، تو يك بچه هسـتي . اين بايستي شيوه تربيتي صحيحي باشد
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اگر بچه تو اين کار را كرده، مـن  «: گفتمي. كردهاي آنها جدل ميرفت و با خانوادهخودش هم مي
.كرداما ما را هم وادار به انجام آن مي". كنمينيز چنين م

بـردن بـه مـن، هميشـه بـا      اگر با پنـاه : "خالصه اينكه مادرم چنين احساسي را به من بخشيده است
. تـواني زنـدگي كنـي   خصوص با چنين رفتاري نمـي كردن، بهگرفتن از من، چنين گريه و زاريكمك

شدن جويي و يا بزرگباشد، اين تبديل به يك حس انتقامبسيار ابتدايي هم!" حتماً جوابي وجود دارد
نزد پدر هم وجـود دارد،  . اين حس در پدر زياد قوي نيست بلكه در مادر بسيار نيرومند است. شودمي

البته زيـاد  . اين، خصوصيت جنگجوبودن در حين زندگي است. كننده استاما پيش مادر اندكي تعيين
تـر و  هاي طرف مقابل قـوي بچه. ها ممكن بود له شومموقع نزاع با آن بچهزيرا در. مرا هم له نگردانيد

يـي صـورت   العـاده در آنجا نيروي دفـاع از خـود مطـرح بـود، زيـرا جنـگ دفـاعي فـوق        . بيشتر بودند
كـنم؛ جنـگ بزرگـي را انجـام داده و     من چنين راحت سر خـم نمـي  : اين قابل درک است. گرفتمي

.وجود نداشت) مادرم(در روستا كسي مشهورتر از او . اندازمراه ميقيامت به
در موقع داد و فرياد و ناسزاگويي رودست نـدارد؛ زن يـا مـرد، هـر     . او چنين طوفان عصياني بود

كمـي  . يعني يك نفر اسـت . ساختور شده، ظغيان كرده و متوقف ميباكانه بدان حملهكسي باشد بي
اگـر ايـن   . اهميت شوممكن بود تبديل به فردي بسيار بيوگرنه م. کردن من سهيم بوددر خصلت دفاع

يي بسيار سطحي درآيم كه در برابر هر چيـزي سـر   صورت بچهکرد، ممكن بود بهاين شرايط تغيير مي
جـز ايـن چيـز    به. بدين لحاظ بر اين باورم كه الزم است ارزش آن را تقدير نمود. آوردتسليم فرود مي

بعد از اينكه به مرحله مدرسه پاي گذاشتم، چيـز زيـادي نبـود كـه يـاد      . ندزيادي نداشتند كه به ما بده
.رودپيش مييك مرحله جدايي است، ادامه داشته و به. بگيرم

ها عموماً بعدها وقتي جداشدن از مادرها تا چه اندازه صحيح است؟ چقدر اشتباه است؟ مثالً بچه
يـي را  مـن چنـين شـيوه   . كننـد شان هديه تهيه مـي شوند، براي مادرانكه صاحب امكانات و يا پول مي

آوردم، در ايـن  دسـت مـي  رغم اينكه تا حدودي پـول بـه  علي. در واقع، پول هم داشتم. انتخاب نكردم
بلـه،  . اندبلكه اين را عادت نداده. يي را بگيرمها و يا مادرم چنين هديهفكر نبودم كه بگويم براي فاميل

همراه . گشتمنظر من بايستي فرزندي متفاوت ميكردم، اما بهگرا رفتار ميشايد در اين باره كمي انكار
خواستند، در مـن جسـتجوي نحـوه ديگـري فرزنـد خـوب       با درنيامدن به صورت فرزندي كه آنها مي

طـور  هنوز هـم ايـن  . گاه با چنين هداياي ارزاني با روابط دوستي برخورد نكردممن هيچ. وجود داشت
تأكيـد كـردم كـه تـا چـه حـد پايبنـد رفاقـت و در سـن كـم، يـك            . به شما گفـتم هر چيزي را . هستم

هاي بچگي بوده و براي بودن با آنها چقدر تالش صرف كرده، حتـي بـراي   جستجوگر بزرگ رفاقت
بـه  . كـرد اين نيز زياد جلب توجـه نمـي  . امرسيدن به چنين رفقايي چگونه نيروي زيادي را قبض نموده

هـاي متفـاوت   بـراي همـين در سـن كـم بـه فكـر راه      . دادبط نيرومند فرصت نميها و رواايجاد دوستي
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شـدن را نيـز   هـاي مختلـف بـزرگ   تالش كـردم در وابسـتگي بـه خـانواده راه    . ها افتادموابستگي انسان
.بيازمايم

دسـت  تواني چنـد احبـاب چـاوش را بـه    دادن و فاميلي و ناپدري، ميبا روابط ارزان مادي، هديه
بگـذريم از جـذب   . ها مشكل، اين بودچرا كه در آن زمان. كنيتوده انسانيت را جلب نمياما. آوري

تو چگونـه شخصـي هسـتي كـه حتـي      . مان را جذب كنيمهايتوانستيم همسايهتمامي خلق، حتي نمي
تـواني  رغم خواسته فـراوان، حتـي نمـي   سازي؟ عليشكلي معنادار با خود يكي نميهايت را بههمسايه

.هايت را جذب كنيستاييروهم
چگونـه  . تـري نمـود  البته اين احساس، مـا را در آن زمـان وارد مرحلـه جسـتجوي روابـط عميـق      

رفته همه خلق و اگر ممكن باشـد انسـانيت را متحـد خـواهي     ها، رفتهها، همسايه و تمام روستاييانسان
و حزبـي در مـا چنـين    آفريني؟ جستجوي ايدئولوژيك، سياسـي  ساخت؟ ژرفاي رغبت را چگونه مي

دارند كه تو مجبـور  راحتي از همديگر دست برمياشتياق بوده و بهها تاحدي بييعني انسان. ايجاد شد
.هستي عميقاً وابسته نشوي

نظرم قوي نبودند و من گشت بههاي ارزان و اصول فئودالي برقرار ميچونكه روابطي كه با هديه
اما با توسل . آن زمان بدان پناه آوردم. آمدتر ميبرايم كمي عميقپايبندي ديني. هم عالقه نشان ندادم

بعدها روابطي كـه  . بدان روابط به پايبندي و نيروبخشيدن به اجتماع و نيروشدن براي آن اعتنا نورزيدم
عنوان مثال رابطه تدريج ايدئولوژي، ايدئولوژي سوسياليست و سياسي گفتيم و بهروابط علم، فسلفه، به

ي، چگونه موجب بزرگي من شدند؟سياس
مـثالً روابـط   . وجـود آمدنـد  هـاي بـزرگ بـه   عنوان واكنش در برابر اين ضـعف ها بهدر واقع، اين

گونـه  يـا ايـن  . شـويد راحتي تسليم روابط ضعيف مـي حتي به. باشدهواداري در شما هنوز محسوس مي
در مـن هنـوز مرحلـه تعميـق     . كنيـد مـي بينيد و يا بدون داشتن رابطه، عادي برخوردروابط را كافي مي

بودن روابطم تا حدودي در هنگامي که سن و ريشه بزرگي سياست در من و يا سالم. رابطه وجود دارد
خواسـتم رابطـه داشـته باشـم، بـراي ايـن نيـز گـام         در واقع، خيلـي مـي  . شودسال كمي داشتم ديده مي

نظر تواند براي شما كافي بهو يا چند رابطه ارزان ميايد راحتي ارضا گشتهشما با همديگر به. دارمبرمي
.اما اين براي من بسان شكنجه است. يا نيز نداشتن رابطه براي شما بسيار عادي است. آيد

تر، اينزد من جستجو در مورد روابط ريشه. كنممن با تأسف نسبت به روابط ضعيف برخورد مي
ايـن جسـتجو هـم بـه     . ها تکيه زده اسـت جود دارد كه بر قرنتر و روابطي وتر، عميقتر، سالمراديكال

، ]گـريال [رابطـه ارتـش   . شـود رفتـه بـه رابطـه ارتـش كشـيده مـي      ايدئولوژي، فسلفه و سياسـت و رفتـه  
. صورت رابطه آتش درآوري، در آنجا به موفقيت دسـت خـواهي يافـت   اگر به. ترين رابطه استسالم

دهـد ممكـن   كسي كه اين کـار را انجـام مـي   . کندرا فدا ميخاطر سعادت، شخص حياتش زيرا كه به
گيرد؟اين از چه چيزي نشات مي. اش سطحي باشدنيست شخصي عادي و رابطه
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شـود كـه بسـيار    طور كه گفتم اين، از واكنشي كه نسبت به محيط بـدون رابطـه ناشـي مـي    همان
تان را بهتر ي و فروپاشي اجتماعيپاشيدگي ملاگر شما ازهم. بخش نبودضعيف بوده و چندان اطمينان

.يي را كه كسب كنيم اين است كه بايستي به روابط سازماني اهميت بيشتري داددرك كنيد، نتيجه
کـه بـه سـطح رابطـه و سـازماني شـما نگـاه كـنم،         هنگامي. کردن شما سخت نيستحال، تحليل

؟ چونكه با چند رابطه ارزان ارضا چرا. گويم اگر عميق و راديكال هم نباشد، اين بسيار بدوي استمي
بـراي مـن آشـكار اسـت كـه ايـن شخصـي        . دنبال سازمان و رابطـه در سـطح ملـي نيسـتيد    به. ايدگشته

ايـن گريالگـري خـوبي    . دهـد به رابطه ارتـش و جنـگ، رغبـت زيـادي نشـان نمـي      . نگر استسطحي
كنيد، اينکـه مـن در ايـن بـاره،     حال، كمي بيشتر دقت. چرا كه مفهوم رابطه را درنيافته است. شودنمي

گـردد؟ اينکـه بـا بـي رابطگـي عميـق و فروپاشـي        كننده هستم به چه برميعميق و تا اين اندازه ايضاح
پاشيده ملي و جدايي بزرگ در خانواده شد با چه توان واكنش بزرگي براي سطح ازهماجتماعي، نمي

در ارتباط است؟
. تري يعنـي خـانواده كردسـتان بگشـايم    را بر خانواده بزرگاز خانواده جدا شدم اما توانستم راه 

مدت مديدي بود کـه بـه فكـر گسسـت از روابـط در خـانواده       . ناتواني خانواده خود را مشاهده کردم
كـنم؟ اينـك جهـت درآوردن    براي رفع فقيري و درد آن کوشش مي. افتاده و از روستايم جدا گشتم

اين مرا به سازمان، پايبنـدي،  . خوب انسانيت در تالش هستمصورت يك خانواده خانواده كردستان به
چنـين، جسـتجو و   ها نيز مرا به صرف تالشـي ايـن  دهد؛ همه اينحزب، ارتش و جبهه بزرگ سوق مي

گشته و بسيار ضعيف كرد بـه يـك   بدين ترتيب، از يك خانواده سركوب. كشانندتمركزي بزرگ مي
.بدياخانواده بزرگ كردستان جهش تحقق مي

اهميت خـود، تـأثيري منفـي بـر خـانواده بـزرگ كردسـتان        گري بيحال، اصرار شما بر خانواده
تـان؛ پايبنـديي كـه بـه     هـاي اهميت خود، صـميميت، عشـق و وابسـتگي   اصرار در روابط بي. گذاردمي

دي دهيـد، راه را بـر ضـعف در پايبنـ    تان نشان ميتان و برادريتان، دوستيتان، شباهتاحباب چاوشي
رفاقت بزرگ، ضعف در گسترش روابط ارتـش بـزرگ، ارزيـابي ضـعيف نهادهـاي ملـي، طبقـاتي و        

چرا؟. سازدروابط انساني مشابه به اين و مشاركت ضعيف در اين موارد هموار مي
ها را يعني مادر، پدر، خانواده، برادر، دوست مشترك، اين. بريدسر ميزيرا كه شما در گذشته به

طور خالصـه، تـاثير   به. داريدتان زنده نگه ميهاي گذشته را هنوز در دلفاميل و عرفناپدري، قوم و
برنکنده، دور نينداخته و جايگزين نيرومندي را بـا  . ايدنهادهاي گذشته را هنوز برنچيده و دور نينداخته

تيجـه اكثرتـان   رو و در نطلـب، ميانـه  بدين لحاظ نيز سازشكار، اصـالح . ايدساختن ايجاد نكردهمتحول
. ايـد چرا؟ چونكه تحولي راديكال را انجام نـداده و انقـالب را در خـود تجلـي نـداده     . گونه هستيداين

چنـين بـه   ايـن . شـويد ميPKKشدن ايد، در مورد آن تأمل نكرده و موجب متالطماكثرتان انجام نداده
.گرديدبالي سر مبدل مي
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رو و نه چيز ديگـري الزم  براي ما نه ميانه. افتيمدست يPKKيعني به تحليل دوباره شخصيت در 
داليل اين چيستند؟ شما تا چه اندازه متاثر گشتيد؟ تقريباً شخصي وجود ندارد كـه متـاثر نشـده    . است
. گـردد نتيجه اينكه طرف، مدافع قوي ارتش، سازماني كارا و صاحب احساسات نيرومندي نمـي . باشد

اين چگونه ممكن اسـت گـذار   . که داراي کارامدي ضعيفي هستندافراد بسياري مثل شما وجود دارند 
يابد؟

تـو خـود را   "شما خواهيد گفت كه . شودسر گذاشته مياين كمي با تحليل مادر و خانواده پشت
آيـا  . البته كه هر كسي بايسـتي ايـن کـار را انجـام دهـد     ". گردانيتحليل کرده و متعلق به همه ملت مي

حليل و خود را عايد ملت نساخته كار خـوبي انجـام داده اسـت؟ خير،كـار     كسي كه واقعيت خود را ت
اش را نشناخته كـار خـوبي انجـام نـداده     كسي كه واقعيت خود، خود و خانواده. بدي انجام داده است

.است
گـويم انجـام   دست نياوريد، كامالً عكسش را مييي بهگويم كه انكار كرده و هيچ نتيجهمن نمي

مـن بـا   . يابيـد آنگاه به واقعيت و امكان نيرومندي دست مـي . اره صميمي و باثبات باشيددر اين ب. دهيد
تا رسيدن به مادر كردستان . چنين مادرم و آشكاركردن تضادهايم، او را انكار نمودم؟ خيرارزيابي اين

ر سـال  د. شـود گفته مـي " تخيل"معتقدم آن را نيز به صورت مادري درآوردم كه بدان . اهتمام ورزيدم
اگر طبـق  . تقريباً بيش از هزاران نفر از هر طرف كردستان در مراسم تشييع جنازه شركت كردند١٩٩٣

آمـد کـه معلـوم نبـود گرامـي      شد، از روستا چنـد صـد نفـر مـي    مراسم گراميداشت گذشته برگزار مي
.دارند يا نهمي

گونه يك اوالد خوب مـادر  ها، باز هم امكان دارد كه اينرغم تمام اختالف و درگيريآري، به
پاشـيده مادرــ فرزنـد بـه رابطـه      شده و ازهـم کردن رابطه تمامتبديل. يعني يك جهش انجام داديم. بود

واقعـاً حـق يـك    . شـود ترين كار محسوب مـي دوستي و خاك مادر، معنادارترين و عاليميهن و وطن
.گرددمادر چنين ادا مي

يـي  توان به يك زن عالقه نشان داد؟ در نحـوه ونه ميچگ. يك مادر در عين حال، يك زن است
لزومي به تهيه . كه در تحليالت آزادي زن مشخص ساختيم، تنها ممكن است جوابي معنادار داده شود

شود كـه بـه مـادر    ترين احترامي ميهداياي كوچك نيست، به نظر من، تحليل آزادي يك زن، بزرگ
.نيز نشان خواهم داد

كـردم؟ تـاثيرات   چنين رفتار مياثيري ندارد؟ اگر تاثيري نداشت، من با زنان اينآيا مادرم هيچ ت
نيـروي مـادر، جنگجـويي    . غيرمستقيم اين روابط بر روي من، راه را بر توجه من به زنان گشوده اسـت 

گونه به مشكل زن توجه كرده، زنان لحظه به لحظه و تاثير اين بر روي من، مرا به جايي كشاند كه اين
كنم كه مـادرم در ايـن نيـز    فكر مي. ا انكار ننموده، و دست كم مثل پدرم و يا مردهاي همسايه نباشمر

. راحتي زير بار حاكميت مرد برود بسـيار واضـح اسـت   خواهد بهتاثير زني كه نمي. سزايي داردسهم به
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را چگونه بـه مبـارزه   هااين. اين تاثير را بعدها چگونه به تئوري متحول ساختيم؟ آري، با تحليالت زن
آزادي مبدل ساختيم؟

مـان نيـز بايـد    دختـران جـوان  . دادمادرم در آن شرايط روستا و بدويت، مبارزه خوبي انجـام مـي  
كنم، اما تاثيرش راحتي قبول نميكنم، در واقع، او را بهتوجه كنيد، ابتدا با مادرم دعوا مي. مبارزه كنند

تمـام زنـان   "رسانم کـه  بعدها نيز بدين نتيجه مي. دهمخص انتقال ميرا از راه غير مستقيم به تئوري مش
دهـي بيشـتر بـه حادثـه     گردد؟ در سطح باالتر، در سـوق اين مورد به چه متحول مي". توانند بجنگندمي

ايـن بايسـتي تاثيرپـذيري    . دادن چنـين پايبنـديي تاثيرگـذار اسـت    آزادي براي عمـوم زنـان و در نشـان   
گر، ناآگاه و حتي و بدين لحاظ بيچاره اگر مادر تو بسيار عصيان. كنمتوجه ميبه زن. صحيحي باشد

.باشداست، پس اعتنابخشي به سازماندهي زنان شرط مي
تـواني بيچـارگي   جـاي تحقيـر زن همچـون مـادرت، مـي     خواهيد به مادر پايبند بمانيد، بهاگر مي

تئوري تـا ايـن   . ايشوي كه اوالد خوبي بودهآنگاه قانع مي. مادرت را به زني نيرومند دگرگون سازي
تـواني بـه يـك    گـري او را مـي  عصـيان . هاي او را به نيرو تبديل كنـي تواني ضعفمي. حد ساده است

ـ مـادر و زن را مـورد   ام، كردسـتان خـانواده "خـواهي گفـت   . مند زن متحـول سـازي  شدن هدفارتش
شـوي؛  در حقيقت اگر انجام دهـي، انسـان مـي   . دهدآري، هر كسي بايستي انجام ". امتحليل قرار داده

.آوريدست ميخود را صحيح شناخته و نتيجه درست به
سـوي آزادي زن  پرور است؛ مادر، آزادي و تحـول بـه  البته مادر در عين حال خاك است؛ ميهن

يـق  همچنـين مـا بـراي اينكـه ال    . جاي آورداكنون بسيار آشكار است كه بايستي كليات آن را به. است
زيـرا كـه اكنـون، مـادران نيـز      . ترينش هم همـين اسـت  گمانم صحيحبه. گوييممادران باشيم چنين مي

در حال حاضر مادران بيشـتر مـوثر بـوده و بـه بيـنش      . انديي در مبارزه مشاركت كردهشكل گستردهبه
.انديك مادري صحيح دست يافته

شـان را بـه   قطره اشكي مشتاقانه فرزنـدان دانيم كه مادران بدون ريختن هيچحال بسيار خوب مي
زنـي كـه در   . دهنـد جنگ فرستاده و در هنگام رسيدن به شهادت، با توبيخ و ارعاب به اين جواب مي

كرد، امروز تبـديل بـه جسـوررترين كسـي شـده كـه       اش گريه ميگذشته براي يك درد كوچك بچه
در واقـع، بـا واقعيـت مـادران، برخـورد      دهـد كـه  اين نشـان مـي  . فرستدهايش را به جنگ ميتمام بچه

تعريف صحيح اين است كه ما ترس و درد بـزرگ آنهـا را بـه جسـارت و احتـرام      . ايمصحيحي داشته
.ايمصحيح متحول ساخته

توان جواب صحيحي بـه  ساخت كه چگونه ميها ما را با اين مشكل مواجه ميدر واقع، تمام اين
گمـانم ايـن معنـادارترين    ريك و در سطحي سياسي هـم باشـد بـه   هر چند بسيار تئو. حقوق مادري داد

خيـر انجـام   ] كـار [بـا نـامم خيلـي    «: كشيد گفتمادرم هنگامي كه آخرين نفسش را مي. جواب است
اكنـون راه اينكـه شـما فرزنـدان     خصـوص هـم  بـه . مـان اسـت  خير و دعاي ما، مبارزه. »دهيد، دعا كنيد
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تر است كه آنهـا نيـز   صورت مبارزي موفقنظر من، درآمدن بهبهخيرخواه مادران در حال حيات باشيد
حال، خواسته آنها از شما چند هديه نيست، آن را . جويي شماستدعاي خير، مبارزه. خواهندبسيار مي

مـان  هاياين بچه«گويند خواهند؟ آنها ميمگر مادران شما هر روز از من چه مي. كنندديگر قبول نمي
شان نيستيم، اما موافق اين هم نيستم كه در مدت كوتاهي شهيد يد، ما مخالف شهيدشدنرا بهتر بجنگان

هـا واقعـاً   ايـن » .تـر بجنگنـد  ايـم، بايـد قـوي   مـا بـا زحمـت آنهـا را بـزرگ كـرده      «: گوينـد مي» .گردند
تـان نيـز   جـاي مـادران  طبق خواسـته بـه  . اين نيز وظيفه شماست. باشندهاي موثر و صحيحي ميخواسته

نام پايبندي در اگر چيزي به. هاي برتري شويدشد، مبارزگري بلندمدت انجام دهيد و تبديل به مليتانبا
راحتـي ادا  شـود حـق مـادر بـه    گفتـه مـي  . جـاي آوريـد  شما وجود داشته باشد، آنگاه لزومات آن را به

.توان ادا نموداده ميالعتوان حق مادر را ادا نمود؟ تنها با مبارزگريي فوقنزد ما چگونه مي. شودنمي
امروز از . گيرددانند كه مادري چگونه بيچاره مانده و مورد حقارت قرار ميآنها خيلي خوب مي

مادران ياد بگيريد كه فشار و ديدن حقارت چيستند؟ همچنين به آنها گوش فرا دهيد كه سـختي، درد  
باشيم و ما هم واقعـاً محتـرم هسـتيم،    خواهند که مليتان بهتري اگر اكنون از ما مي. و مشقت چه هستند

كنم تا حـدودي سـهمي را   من فكر مي. ترين جلوه پايبندي استنظرم صحيحآنگاه انجام مقتضيات، به
مـرگ  . جـاي آوريـد  امـا وظـايفي هـم هسـتند کـه شـما بايسـتي بـه        . كه بر عهده من بـوده انجـام دادم  

تـان  بـودن معنـاي مليتـان  د مرثيه برپـا كننـد بـه   تان زوشويد كه مادرانتان و اينكه موجب ميزودهنگام
وقفـه زنـدگي، واقعـاً بهتـرين     امان و قرارگرفتن در يك جنگ بـي انجام مقاومتي جانانه و بي. آيدنمي

چرا كه گراميداشت يـاد آنهـا بـه نحـو ديگـري ممكـن       . جوابي است كه به حقوق مادري خواهيد داد
.نيست

باشدــ بـا يـك    جا ميدانم اين بسيار بهكه ميمادران بدهيد ـ  توانيد به بانگبهترين جوابي كه مي
همـه  . انـد چرا كه مادران همگي در حال حاضر خواهان جنـگ . جنگ درازمدت و موفق ممكن است

در ميـان رفقـاي زن شـهيدمان،    . شودشان نيز اين امر آشكار ميبا راهپيمايي. خواهندجنگ بيشتري مي
هـا را  جداي از ايـن، دشـمن ايـن   . ممكن نيست که ناديده گرفته شود.اين وجهه کار نيز وجود داشت

در پـي  . خواهد كه با بينش زن و ناموس مـا بـازي كنـد   دشمن مي. رساندتر به قتل ميچنين ظالمانهاين
جوابي هم كه بـه دشـمن خـواهيم داد، جنگجـويي     . باشدكردن جنبه ضعيف ما ميترسانيدن و خطاب

توان جـواب ديگـري   نمي. سازدهاي بزرگ هموار ميبوده و راه را بر پيروزيتراست كه برتر و موفق
خـوبي بـر آن دردهـا    مـن بـه  . هاي برزگ مادران در كردسـتان داد ها و محروميتبه آن دردها، سختي

بخشيدن به آن دردها تسلي. هاي غيرعادي و چشمان گريان مادران در ميان هستندچنين زندگي. واقفم
ام، بـه خـاطر   اگـر مـن كمـي راه را بـر ايـن گشـوده      . كنيد ساده نيسـت طور كه گمان مينها آو گريه

.برخورد صحيحم نسبت به وظايفم است
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واقعاً اكنون اگر بتوانيم اندكي جوابگوي آن ضعف و بيچارگي زن باشيم، اين تنهـا يـك الزمـه    
. ا با حقوق مادري برخورد كنموگرنه ممكن بود من هم مثل شم. باشدمان هم ميبامبدا بينش مردانگي

اما ممكن نبود كه ايـن را  . دادبلكه ممكن بود خوشحالم هم ساخته و مرا زياد تحت فشار هم قرار نمي
.همچون برخوردي شرافتمندانه ارزيابي نمود
نظـرم اگـر   امـا بـه  . شـود گويند حق مادر ادا نمـي حتي مي. اداي حق به واقعيت مادر سخت است

البتـه  . اداكـردن هـم الزم اسـت   . توان حق مادر كمي ادا گـردد صورت گيرد، مي] ييزهمبار[گونه اين
بايد خود كردستان را همچون واقعيت يك . بايستي بيش از هر زماني بيشتر به واقعيت مادر معنا بدهيم

الزم است با ديدن، ارزيابي و آزادسازي كردستان همچون خـاك و مـيهن مـادر    . مادر در نظر بگيريم
هاي مـادي و  ساختن مادرها، تأمين بيشتر زندگيبراي همين نيز امروز اندكي با قوي. ان معنا ببخشيمبد

توان حق مـادر را انكـار   طور قطع، نميبه. ساختن آن با جنگجويي بايد جوابگو باشيممعنوي و متحقق
د نيـز، تنهـا بـا    خواهيـد شايسـته مـادر گرديـ    اگـر مـي  . جاي نيـاورد شود که حق مادري را بهنمي. كرد

.باشدصورت گريال ممكن ميدرآمدن به

چشم بزرگ
توانيم بگوييم دوران مسدودكردن خود و بغرنج كردن كارها در خود طي يـك خيانـت كـه    مي

چـه در  . باشـد تـرين تحـول نيـز همـين مـي     مهم. سر آمده استشود بهمان ديده ميبه فراواني در تاريخ
. كننـد قاومت ملي، افراد ديگر هر چيـزي را بـا خودشـان دفـن نمـي     درون حزب باشي، چه در جبهه م

رغم تمامي پراكتيك و منطق خيانت، تا حدودي درك شده است كه اشـخاص همـراه خودشـان    علي
.هر چيزي را به اشتباه نخواهند كشاند

تكه ساخته تالش بسياري صرف شد؛ سعي شد كه خود را همچون مرده انگاشته، پايان داده، تكه
نـابودكردن زنـدگي در   "توانيم بگـوييم ايـن گـرايش    يعني مي. دفن کند، اما به اين فرصت داده نشدو

اين گـرايش نزيسـتن و مـرگ را شكسـتيم،     . شد، شكستيمرا كه همچون يك قدر ملي ديده مي" خود
ته اما آيا كامالً به راه زندگي و موفقيـت پـاي گذاشـ   . هم اينكه درست و حسابي آن را درهم شكستيم

. باشـد اما وضعيت موجود نيز پيشرفت كمي نمـي . ايمتمامي پاي گذاشتهتوان گفت بهشده است؟ نمي
بـار و برخوردهـاي بسـيار منفورتـان     هاي مرگندادن به نابودي هر چيزي توسط اين شخصيتفرصت

ينم، کننـد پايبنـدتر  بينيد اثبات شد حتـي کسـاني کـه ادعـا مـي     حال مي. لحاظ ما يك موفقيت استبه
مـان  هـاي هاي احياي تمام زندگي و امكانگرايي، كم مانده بر نشانهو اين مرگ. نماينده مرگ هستند

تا چه حد در درون زندگي هستيد و تا چه حـد در  . كنيمهنوز هم شما را دادخواهي مي. تحميل كنند
ه انـدازه احيـاگر،   گر و سردي در شما وجود دارنـد؟ چـ  گرا، سياههاي مرگبيرون از آن؟ چقدر نشانه

خصوص تـا  به. ها را روشن گردانيمكنيم كه اينهاي زندگي گرم هستيد؟ تالش ميروشنايي و امكان
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ساز و ناگواركننده هسـتيد؟ تـا چـه    پا، بردهكننده، وابسته، زنجير بهچه حد در درون ساختاري چركين
هـاي زيباكننـده، بهبوددهنـده و احيـاگر     شها در تضاد قرار داريد؟ تا چه اندازه پايبند تـال ميزان با اين
و اينکـه مـا از   . ها نيز به اندازه جنگ، كارهاي مهمي هسـتند اين. سازيمها را نيز روشن ميهستيد؟ اين

.اين جهت تامل كرديم
خـوب، مگـر   . گيرندهايي صورت ميکنيم که در برابر اين تحول، مقاومتهنوز هم مشاهده مي

كـنم؟ شـماييد   هاي شما را سياه ميكنيد؟ من زيبايييا شماييد كه مرا رد ميكنم،من شما را انكار مي
سـازيد؟ مـن هسـتم كـه روشـنايي ايجـاد       ام چركين مـي وجود آوردههايي را كه با تالشم بهكه زيبايي

روياند كيست، كسي كـه اميـد   كننده كيست، روشنگر كيست؟ كسي كه اميد ميكنم يا شما؟ سياهمي
برد كيست؟ دزد كيست، كسي كه صاحب رنج و آفريننده ارزش است كيست؟را از بين مي

چنـين  هايي چنان سطحي و عادي نيستند؟ قهرماني و مردانگي اينمان، پيشرفتالبته دستاوردهاي
در مفهومي کلي، در دست گرفتن اسلحه و جنگيدن نيست؟ حال آنكه همچون ما انجام شناخت و تـا  

درســت و معنــادار انســان در يــك محــيط اجتمــاعي كــه هرگونــه  حــدودي آشكارســاختن صــحيح، 
فطـرت، نـامرد،   تـرين پسـت  آورتهوع. باشدترين كارها ميناجوانمردي را رشد داده است، جزو سخت

عاطل و باطل و چركين كه در يك نظام و دوران، اين همه جـا را گشـته و اطـرافش را تحـت كنتـرل      
.پيش رفته و با چند ضربه ابله گردانيده شودها بهجه به تمام اينيي نيست که با تودرآورده، کار ساده

دهـد نيـز   باشد، تأمل بر اينكه اين را چه كسي و چگونه انجـام مـي  خير، همچنانكه اين ساده نمي
گفتيم مساله مهـم ايـن   . كردن خود با كل در اينجا تالش نموديمما براي جوهري. داراي اهميت است

شان همچنانكـه  كردن ارادهجاي ادارهها بهبرخي. حالت قابل فهمي درآوردرا بهاست كه بايد واقعيت 
همه فاناتيسم در در واقعيتي که اين. شان را آشکار نماييمالزم بود اين امر را مبنا قرار داديم که واقعيت
کـه در  روست، همچنين در برابر کسـاني كردن خود روبهآن ديده شده و خود را گم كرده و يا با گم

خيلـي بهتـر قابـل    . شدحرمتي محسوب ميکرديم بياين وضعيت بودند، اگر به شيوه ديگري رفتار مي
ايـد كـه بـه واقعيـت     ها گريخته و درنظـر گرفتـه  ايد، از واقعيتدرک است كه تا چه حد فاناتيك بوده

.باشدهم ميخودآمدن به چه ميزان مايد، اوضاع تا چه حد موثر بوده و بهپيروزي نزديك شده
ايـن كارهـا   . طور قطع الزم است كه بعضي چيزها را صحيح تفسير كرده و حق آن را ادا نمودبه
شـدن و  تـرين داليـل پسـت   هـا اصـلي  اين. رودپيش نميها و بازي با واقعيات بهكفايتيزني، بيبا الف

هـا نيـز هچنانکـه    ضـي ارزش دادن رغبت با گريه و لميدن ماليخولياوار به بعنشان. شدن هستندشرفبي
ناموسـي  اين برخورد نيز كه در ما پرتاثير است بـا يـك بـي   . كنيد خوبي و فالن و بهمان نيستفكر مي

حـداقل در حـد   . تالش كرديم كه اين را هـم نشـان دهـيم   . شودبسيار شديد بدان رغبت نشان داده مي
.جبهه جنگ گرم، در جبهه روحي نيز چنين جنگي را انجام داديم
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چونكه چيزهـاي بسـياري در ارواح هسـتند كـه موجـب      . به اوج خود رسيدها كاريزيرا كثافت
با چه نـامي موجـب   ! اگر مردي، وارد ميدان شو. ها را نشان داديمهمه اين. شوندتاريکي و هزيمت مي

كنـد؟ نخواسـتيم كـه بـه     زور تصاحب ميانتهاي خود چند چيز را بهسياهي شده و با شخصيت چاه بي
گرا و پوسيده هستيد؟ نشان داديم همچنين آشكار ساختيم كه تا چه اندازه مرگ. ها فرصت بدهيماين

كه اشخاصي كه از زندگي بيزار بـوده و داراي ديـدگاه و مسـير زنـدگي نيسـتند در ميـان شـما بسـيار         
".از خيلي زود مرده، اما متوجه نيست"نشان داديم در اين هوا بودند که . باشندمي

ها و سوداهاي ها، خواستهگانه هم باشد تالش كرديم كه هوسها خيلي بچهسطح رفاقت ايناگر
گـذاري بـر   اين عيب نيست، عيب، پوشانيدن غفلت خود است؛ سرپوش. مان را نيز جلوه دهيمزندگي

رينش ما همراه با واردنشدن به چنين چيزهايي، باز بهت. احترامي و پوسيدگي خود استيافتگي، بيپايان
شـده و  هايي سياهاينك، به روح. دهيمهاي جنگ گرم نيز چيزهايي مياينك، به جبهه. را انجام داديم

چه بخواهيد چه . دهيمشدن را گسترش ميها نيز حركت منزهدر روح. دهيمگرفته نيز چيزهايي مييخ
حـل و تـدابيري   ابـل، راه اگـر در مق . نخواهيد، ما مشغول چنين كارهايي بوده و شيوه ما نيز چنين است

احترامي بزرگ به زندگي نباشد، هر چيزي را پليد كافي است كه بي. داريد، آزاديد كه به ميان آوريد
كـس جسـارت   هـيچ . گري است، مبـارزه اسـت  خواستن اين، مبارزه. نگردانيده و در ته زمين فرو نرود

خواهـد انجـام دهـد؛    يا هـر جـور كـه مـي    شكل ديگري و فريبي كارها را بهدرازي و عوامنكند با زبان
تصـنعي و  . دردنخـور اسـت نگويـد دردبخـور اسـت     کسي که انسان نيست نگويد انسان و کسي که به

در چنـين  . طـور آشـكار شـود   واقعيت هر كسي چه باشد، همـان . منفورانه چنين عنوان دست و پا نكند
.ي كه انجام دهيم اين استاترين خوبيمحيطي كه تا اين اندازه دروغ حاكم باشد، بزرگ

بينيد ما به هر چيـزي بسـيار سـخت    همچنانكه مي. گريزان از گفتار و کردار واقعيات خود نيستيم
آور آورنـد، باهيبـت، داراي آمريـت و نتيجـه    هاي ما خـم بـه ابـرو هـم نمـي     اما طرف. دهيمجواب مي

شـان را تنهـا خيلـي محـدود و     مشـاركت . دهنـد با اسلوب يك فرمانده و رهبر جـواب نمـي  . شوندنمي
كـامالً بـالعكس، مـا تمامـاً بـدين اعتنـا       ! خواهيم؟ خيرگونه ميخب، مگر ما اين. دهندزبونانه ارايه مي

طـور كـه   همـان . بر اين اساس حمايت كـرديم . ورزيديم که در وضعيتي قرار گيريم که جوابگو باشد
بـراي موفقيـت كامـل، شـايد     . د پيشرفت كندتوانديديد اگر انسان در يك راه و راهكار مصر باشد مي

دنبـال شكسـت كامـل مـا بودنـد      ها هـم کـه بـه   دست نياورديم، اما به بعضيخواستيم بهآنچه را كه مي
دهندگان غير مسـتقيم بـه شكسـت در درون    اين فرصت را نه به دشمن داديم نه به تنزل. فرصت نداديم

زور بـه تصـاحب درآورد و نـه    من توانست كه مـا را بـه  در اين باره، نه دش. خوبيت ما در اينجاست. ما
گمانم به اندازه كافي ايستادگي كـرديم، در برابـر حمـالت    به. هاي غير مستقيم آن در داخل مابازتاب

.جواب داده و حمله خود را نيز تا حدودي تحميل نموديم
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نكـه آنچـه را كـه بـر     بعـد از آ . توانند انجام دهندخب، اين را فهميدند؟ كاري است كه خود مي
دانـم  من تا حدودي مـي . جاي آورديم، ديگر گناه از سر ما گذشته استطور منسجم بهعهده ما بود به

. من ربطي ندارد کـه گناهكـاران چگونـه باشـند    پس از گذراندن گناه از سر خود، به. كه گناه چيست
كند كـه بـه ايـن    گر كسي اصرار ميهمه راه حق و ثواب و بانگ ما براي اين، ادادن اينرغم نشانعلي

و به كجا و چگونه بـرود،  . جاي نياورد، گناهكارترين و بينواترين استراه وارد نشود و مقتضيات را به
گونـه، حسـاب   تنهـا ايـن  . لذا كمي تـدبير ايـن را اخـذ نمـاييم    . كافي است كه به اطرافش ضرر نرساند

.شودوجدان داده مي
بخشـيدن بهـار، موجـب    جـواب جـان  . كنـيم هايي را واصل ميواببراي احياي بهار، ما چنين ج

فهمند ديگر اگر اين را بفهمند بـه خيـر خودشـان    هايي كه اين را نميروح. گرددگشتن ما هم ميزنده
سـاز هرگونـه   همه در درون خلـق سـطحي رفتـار كـرده، زمينـه     بعد از آنکه مصرانه اين. شودتبديل مي

سازشـدن بـاور   ها ندوخته و از جان و دل براي چارهشان را به بلندييهاسرافكندگي خلق شده، چشم
.شودچنين ظهور کرده احساس غريبي نميما نيز که اين] انقالب[ندارند، با انقالبي مثل 

كساني كه در در مقابل ايـن هسـتند،   . دهيمما هميشه چنين چيزهايي را انجام داده و ادامه هم مي
گري است، مال شما نيز كار من نيز مبارزه. لرزه درنياورندكه موقعيت ما را بهقوي باشند و تالش كنند 

گـري خـود جـاي بگيرنـد     خواهنـد بـا از خودگذشـتگي در مبـارزه    من براي كساني كه مي. طورهمين
در کنـار مخالفـانم، حـق    . دهـم در برابر مخالفانم نيز کارهايي را انجام مي. دهمبرخوردي را انجام مي

. البته كه من مسبب اين نيستم. شونداما خسته و ازهم پاشيده مي. دن طرفدارانم نيز وجود داردداجواب
خواهند موجب البته كساني كه مي. كند، مسوول آن خودش استاگر با دشمن، به خوبي دشمني نمي

مان توانـد خـود را سـازماندهي كنـد؛ يـك سـاز      يك اپورتونيست نيز مي. تنزل ما شوند نيز قوي باشند
حتي اگر چنين انجام دهيد، به شما آفرين گفته . کردن يك حزب شودتشكيل داده و يا موجب خنثي

شـان کفـاف ايـن کـار را     برخي از اعضاي ما که مشابه اپورتونيست هستند افسوس که نيروي. شودمي
.کندنمي

كسـي  . ود هسـتيم ما نيز بر سر كارهاي خ. ها وجود داشته و انجام هم گرفته استتوجيه همه اين
آنهايي هم كه بـا  ." اال بياييد با خواهش و منت اين را كار انجام دهيد"گوييم هم را فريب نداده و نمي

و " در امتـداد اسـاس كـار قـرار گيـر     "بعد ما بايستي با منطق اند، از اين بهرضاي خود طالب كارها شده
. توانـد مطـرح باشـد   كردن نميدر اينجا گريه. مرفتار كني" شيوه آن را ياد بگير، تربيت آن را فرا بگير"

. دار كـرده و بيچـاره بايسـتي   چنـين بـا زبـوني لكـه    اگر در پـي جـوانمردي هسـتي، نبايسـتي آن را ايـن     
جاي آوري، آنگـاه  اگر آنها را به. هنر جوانمردي داراي لزوماتي است. مقتضيات اين هنر وجود دارند

. آورديمها را در گذشته نيز بر زبان ميدر واقع، تمام اين. شودحتي مرگ نيز صاحب نام و شهرتي مي
حـال آنكـه، شـماييد كـه غيـر قابـل درك و       . زياد قابل فهم نيسـتند . ها عادي هستندنظر شما ايناما به
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دادن بـه  اهميـت . وجـود آورديـم  هاي مـرتبط بـا خـط مشـي را بـه     زيرا ما برخي ارزش. سطحي هستيد
.زد ما وجود دارد اما در شما نيستشدن و ارتقابخشيدن نبزرگ

تان شـما  تان، پدر و مادرهايهايآشكار شد كه برزگ. کشدظهور شما نيز چنان زياد طول نمي
با . گرداندگراـ فئودال شما را بيچاره ميتربيت با تأثيرات كماليست و يا عشيره. اندبار نياوردهرا قوي به

يابيـد و نـه طـرز ابتكـاري را كـه بـراي آن تـالش كـرديم         توانيد به نتيجه دستآن خصوصيات نه مي
بـراي آينـده بـيش از ايـن بـراي شـما       . کنيددر اين ميان سختي كشيده و ايستادگي مي. گسترش دهيد

کاري انجام دهم؟چه
. اما باز هم يك كار است. توانيد بگوييدشما نيز مي. گفته شد" واركارهاي ديوانه"به كارهاي ما 

واري اسـت  توانيد هم بگوييد ديوانـه آري، مي. باشديي ميار است، زندگي داراي شيوهاين هم يك ك
اي خب، بهانه مقابله تو چيست؟ زنـدگي . "گويماما من نيز اين را مي. آيدو يا هيچ با عقل جور درنمي

ام خـود  توانيد بگوييـد؟ حتـي بـا نـ    تان چه ميارزد؟ يعني با نام ميهن و خلقگويي چقدر ميكه تو مي
هـا هـم   خـور اربـاب  کار خانه و حتي ميـراث اکثراً يک خوشه انگور و خدمت" توانيد چه بگوييد؟مي

تواند چقدر باشد؟خب، ارزش اين جور چيزها مي. شوندنمي
توانند گيرا و نافذ سخن شود كه آنهاي ديگر نيز نميديده مي. ها ادعاي ما هستندالبته تمامي اين

باز هم . اندها، همگي ازجان افتادهترينترين و پستترين بگيريم تا مزدوراز بزرگاصطالحبه. بگويند
هـا زده شـده و كارهـاي    بعـد بعضـي حـرف   البته ممکن است از ايـن بـه  . هاي موثري را زديمما حرف

كـردن  چرا که شيوه ما شيوه خـدمت . و ما نيز حاضريم كه بدان خدمت كنيم. تري انجام گيرندبزرگ
تـر، تنهـا سـتايش و    هـاي موفـق  تر و تالشرنج عالي. يك طرز زندگي بسيار مرتبط با رنج است.است

.مان آمده و موجب شد که تاثيرگذار باشيمتشويق بزرگ ما را گرد هم آورده، به ياري
. شـوند اهميت ارزيـابي نمـي  كرديد سطحي و بيبينيم كه اين موضوعات، چنان كه گمان ميمي

اين كارها چنان با روابـط عاشـقي،   . حساب و كتاب نيستنددهيم، چنان بيما انجام ميكارهايي را كه 
طـرز، تـالش،   . منطق و روح كارهـاي مـا بسـيار متفـاوت اسـت     . رودپيش نميميلي بهخود و بيخودبه

هـا نوشـته   خوانيد من چكار كنم؟ تمام ايـن شما نمي. العاده استحساب و كتاب دارد و بسيار هم فوق
.شويدها ميجا زده و جاهل جاهلاما خودتان را همچون جاهل نادان به. ها هستندو در كتابشده

ها ممكن بود در گذشته. البته كه اين وضعيت ناگوار است و گذار از اين، براي شما زيستن است
اصله هرگونه اند، به طالب آن بالفمان بسياري چيزها نوشته شدههايدر كتاب. بار آورندهميشه نيرو به

در ارتباط با هر كاري و هر . ها وجود دارندشود، در مورد ركن هر نوع كاري، درساطالعي داده مي
ها نيز تقريبا هر چيزي ها نيز، درباره كارهاي شيطاندر ارتباط با كارهاي ملكه. موضوعي وجود دارند

ترين عواطف نيز ايضـاحي صـورت   قيوقفه نيز، درباره متردر ارتباط با روابط عمليات بي. وجود دارد
.توانند همه را ببينندآنهايي كه بخواهند، مي. اندگرفته



زبان و عمل انقالب٢٥٤

آنچنـان هـيچ چيــزي   .يــي وجـود دارد البتـه در ميـان تمـام ايـن كارهــا نيـز ارتبـاط بسـيار فشـرده        
هـر  . سطح و تراز نبوده، ايزوله نگشته و از همديگر جدا نيسـتند خود، همچون برخورد شما تكخودبه

البتـه  . يافته، تاثيرپذير و تاثيرگـذار اسـت  دار، سازماننهايت كوردينهچيز داراي يك كليت زندگي بي
حتي اگر بدانيد كه يك شاگرد باشـيد  . گيردها تامل شود سازماندهي صورت ميتنها اگر بر روي اين

.براي شما بسيار بااهميت است
تي باور داشته باشيد كه افکار مـا نيـز يـك    قبل از هر چيزي، بايس. اين در واقع، يك مكتب است

ايـن مكتـب نيـز طبـق خـودش داراي      . اين را با مكاتب ديگر نبايسـتي درهـم بياميزيـد   . باشدمكتب مي
شـايد خيلـي   . بايستي به اين معتقد بـوده و در حـد امكـان، بـه لزومـات آن وصـال يابيـد       . هويتي است

چـرا كـه   . تواند پيشبرنده شيوه خود باشدي ميحت. شدني هم نباشد، اما باز هم يك مكتب استوصف
.يك مكتب آزاد است

نقـش درآوريـد   هـا بـه  توانيد چنان بر كوهايم، شما ميوجود آوردهاين سنتي را كه ما در اينجا به
اين، . دهيد، ناشي از ضعف شماستاين را انجام نمي. کننده هزار سال آينده باشدكه بتواند حتي تعيين

. هاي قـديمي هسـتيد  شبيه چوبان. صورت يك شاگرد خوب درآييددانيد بهاست كه نميناشي از اين 
جـز  همچنين شـبيه بـه كشـاورزي هسـتيد كـه بـه      . كندچوبان با چرانيدن چند بز، زندگيش را اداره مي

هـايش نيـز   امـا مكتـب مـا بسـيار غنـي بـوده و درس      . اش ساخته نيسـت بزرگري، كار ديگري از عهده
توانيد راه را بر روي تحـوالتي بـزرگ   اگر بدين دست يافته و عملي گردانيد، واقعاً مي.منسجم هستند

ناشـدني و  ها مصـرانه مـا را درك  اگر بعضي. چرا که درگير كارهاي ژرف و تاريخي هستيم. بگشاييد
شخصي كـه مـا را   . مان چنين استكنيم كه واقعيتكنند، ما نيز آشكارا تحميل ميغير قابل عملي مي
آورد كيسـت؟ شخصـي   جاي نميگيرد كيست؟ كسي كه سزاوارانه مقتضيات را بهسطحي در نظر مي

بـرد كيسـت؟ کسـي کـه در مدرسـه      تـاثير سـاخته و يـا مفهـومش را از بـين مـي      هاي را ما بيكه درس
دهد دهد کيست؟ يعني شخصي كه وقتي نظام به او مأموريتي ميدهم رغبت نشان نميبورژوازي يک

گردانـد، ايـن كـدام    دهـيم برمـي  زند، اما رويش را به چيزي كه ما در اينجا بـه او مـي  ك ميچهل پشت
كسي . شوداحترام است، البته كه آمرزيده نميشخصيت است؟ كسي كه تا اين اندازه در برابر خود بي

.نهد، ممکن نيست جديت داشته باشدكه به دكترين خود ارزش نمي
امـا  . كنيـد اش را طبق خود تنظيم مـي بورژواهاي عاقلي هستيد، همهها و خردهالبته شما روستايي

كنيد كه بسيار عاقل بوده شما هميشه گمان مي. ها جداگانه استچنين نيست، زبان واقعيتواقعيت اين
واقعيـات، از  . باشـد كنم كه زبان واقعيـات متفـاوت مـي   من نيز، تكرار مي. بخشيدگونه تعميق ميو اين

مان را توان. كنيمما آنها را نيز بيشتر نمايندگي مي. تر استتان بسيار لجوجكردنات و سياهتمام اشتباه
مان را از آمريـت خشـك ديگـران و تنظيمـات ارزان كـه      طور قطع، قوتبه. گيريمهم كه از اينجا مي
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بـه آنچـه   . ايمهجا رسيده و چگونه آمددانيد ما از صفر بدينچرا كه شما مي. گيريمبريد نميگمان مي
.ايد اميدوارمكه درك كرده

ها، اين". هاي مختلف حاضريمبراي مبارزه در جبهه"بنديد که رويد، با خود عهد ميبه جنگ مي
هاي بزرگـي  اگر از سوي شما گام. طور که گفتم زبان واقعيات استچيزهاي زيبايي هستند، اما همان

. هـا هسـتم  دنبال جسـتجوي بزرگـي  من هنوز هم به. سود نيستيمما ح. كنيمبرداشته شود، يقيناً تقدير مي
ها حتي اگـر  براي بزرگي. ترين جا بنشانممطمئناً من صاحب چنين بيماريي نيستم كه خود را به بزرگ

لـذا  . كـنم ها و در هر چيزي پژوهش ميها و اتمدر كيهان، سلول. پردازمخدا هم باشد، به جستجو مي
همچنانكه كـه اكثـراً انجـام شـده خـود را تحـت فشـار قـرار نـداده و          . گر باشيماين همه بايستي كاوش

بسـيار جسـورانه   " تـر وجـود نـدارد   از من بزرگ"ايدئولوژي ". تر وجود ندارداز من بزرگ"گوييم نمي
.گونه نيستيماما ما بدين". من چيزي نيستم"گويد بينوايي نيز صورت بالعكس آن است که مي. است

ــان واقعيــات و  بينيــد کــمــي ــان واقعيــات، زنــدگي و انقــالب مطــرح اســت؛ زب ه تــا حــدودي زب
گـرفتن، پيشـروي و   جـاي . تـر شـويد  توانيـد كمـي خـوب   اگر شما نيز اهتمام ورزيد، مي. شدنانقالب

ايـن را بـراي هـر كسـي     . سـخت اسـت، بسـيار سـخت اسـت     PKKيي ديگر در حادثـه  شيوهزندگي به
اش، مثـل كـودك و حتـي    كهنه و تـازه . اندهمه يكي. وجود نداردPKKآنچنان زياد استاد . گويممي

اگـر كسـي باشـد    . توانيم شاگرد اين مكتب شويمهمچنين همه و حتي من نيز تنها مي. مثل نوزاد است
پس اكثراً . بردالعاده از بين ميها را فوقخوبي خوانده و آن را عملي سازد، دشمن، پليدي و بديكه به

اما وضعيت موجود همچنان يك . ت و پا راه رفته و مشغول کارهاي پيش پاافتاده هستيدهنوز چهار دس
باتربيت باشيد، الاقل حـد خـود را بدانيـد و    . بيشتر اعتنا كرده، فرا گرفته و عملي كنيد. يادگيري است

بـل  كم ياد بگيريد، جوهري ياد بگيريد و انجـام دهيـد، ايـن قا   . همچون جاهالن خود را تحميل نكنيد
.قبول است

. دهـيم توانيم انجام دهيم؟ اينك کارهايي را انجام ميدر مقابله با دشمن چه كارهاي ديگري مي
جـايم  "گـوييم  بسان شما نمـي . دهيمها را ارايه ميرغم اينكه حوزه ما محدود است، هنوز اين تالشبه

. پـردازيم به ايفاي نقش مـي در جايي تنگ نيز بسيار مكمل". بازي كنيم] نقش[توانيم تنگ است، نمي
يي كه توجه تمام دنيا را جلب كرده باشد، در حال انجام بازي بزرگ سياسي و نظـامي  تقريباً به اندازه

گـاه بـه   مـن هـيچ  . خود را ايفا كنيـد ] نقش[دانيد كه باشد نميرغم اينكه جاي شما وسيع ميبه. هستيم
تـوانم نقشـي را كـه همـه شـما ايفـا       گام رسيدن نيز مـي ام اما مطمئنم در هنهاي آزادي دست نيافتهكوه

.ايد با زمان و امكان كمتري به كارهاي بزرگ تبديل كنمكرده
توانند به ميهن رفته و براي خـوردن مقـداري آش، خـود را از بـين     اگر بدين منوال باشد رفقا مي

کند که آنها از چه آشکار مياين،. كنندبه يك عادت، سنت بسته بند شده و خود را نابود مي. برندمي
بـدان معنـا نـداده،    . دهـد بودن خود را نشـان مـي  خير، ابله. اندجنسي بوده و اينکه زندگي خوبي نداشته
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فهمـد،  رغم اين همه آمـوزش، چيـزي نمـي   به. طرزش را نگرفته و باور کرده است که چقدر ابله است
!بباورانندتوانند کي را فريب دهند، به کي سرهايي ميچنين سبک

کسي چيزي بـه مـا   . آيدمان برمياين از دست. مان چنين استواقعيت رهبري، مبارزه و ثمره. بله
مـا بعضـي   . شما نيز آنچنان کاري انجام نداديد که در پي ثمـره آن باشـيد  . نداد که بيشترش را بخواهد

از جـاي  . آيـد مـان برمـي  دسـت اين از. بخشيمچيزها را يافته و موجب يافتن آنها شديم، آنها را نيز مي
هـزار شـکر   "بنابراين، الزم است بگوييد . کنيدکنيد، خودتان نيز ايجاد نميديگري چيزي دريافت نمي

".هم به اين
ها هر چقدر هم که تسليم شـده و  بعضي! تسليميت و شکستن و بازماندن در عصيان وجود ندارد

. يابـد راهپيمايي خلق و تاثير آن بسيار کم تداوم ميواردشدن به. رودباز مانده باشند، در کل پيش مي
اي اسـت کـه بـراي اولـين بـار در      ايـن، واقعـه  . پيشاهنگان با زور و بال هم باشد همچنان سر پـا هسـتند  

ما ايـن  . عمليات بزرگي است. توانيم بدان راهپيمايي با نام آزادي و جنگ آزادي بگوييممان ميتاريخ
العـاده  يي خوب و مبارزي فوقخواهم که همچون فرماندهمي. پيش خواهيم بردرا با اهتمام بيشتري به 

بـراي همـين مـا نيـز بسـياري چيزهـا را عرضـه داشـته و واقعـاً امکانـات           . شرکت کرده و جاي بگيريد
تکنيکي را تا جايي که هر کسي بتواند استفاده کند، کارکرد آن را در سطح بااليي به جريان انداختـه  

در ايـن شـرايط و محـدوده،    . يي از آن کرديم تا شايد رفقـا چيزهـايي بياموزنـد   اده وارونهو حتي استف
. دانيد در واقع، هر چيزي وجـود دارد اگر دريافتش را مي. ممکن نيست بيش از اين چيزي عرضه شود

جـاي  مـا مقتضـايش را بـه   . يابـد پيامش باشـد، هـر چـه بخواهـد در آن مـي     ] دريافت[کسي که در پي 
م، نتايجش را خواهيم ديد، اگر عمر ياري کند، مطلقاً داراي جوابي هستيم که به نتايج حاصـله  آوردي
.بدهيم

. خواهيم خـود را شکسـته و متالشـي شـويم    گمان نمييي آغاز شد، بيمادامي که با چنين حمله
مقابـل  مـان در هـر چنـد هوشـياري   . خواهيم مثل ماشيني که ترمزش بريده در جايي گرفتار بمانيمنمي

بـه  [خـواهيم کـه بـه سـالمت     انحرافات احتمالي باال رفته و چقدر هم سرعت گرفته باشيم، باز هم مـي 
يعني اين طرز ماسـت کـه در کنـار اينکـه هـم      . شوداين نيز موجب حساسيت مهمي مي. برسيم] مقصد

مبتالشـدن دوام  پيش بروي، بـدون  جوابگو باشي، هم نيرومندانه به تسليم درآوري و هم بسيار سريع به
طور است؟آيا طرز شما هم اين. بياوري

توانيد ببنيد چه اندازه شکسته و از کند؟ ميسرعتش کجاست؟ گرفتارآمدن يا نيامدنش فرقي مي
ها حتي به اندازه سرعت يک بعضي. پاشد؟ اين سوالي است که الزم است از خود بسيار بپرسيدهم مي

جـاي  نگـام پيشـروي چيـزي را کـه نشـکند و از هـم نپاشـد بـه        هـا ه بعضـي . رونـد پيش نمـي خر هم به
داراي سـرعتي منحصـر   . خواهـد حال آنکه انقالب ما يک راهپيمـايي بسـيار بااهتمـام مـي    . گذاردنمي
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توانـد بـدان برسـد، همچنـين خـود را نشکسـته و متالشـي        سرعتي است که دشـمن نمـي  . خود استبه
.شودنمي

. کنيم که بدان دست يـابيم ايم وجود دارند و تالش ميکه کردههاييها در خدمتالبته تمام اين
توانيـد  ايـد مـي  گونـه اگـر ايـن  . کنـد وگرنه آيا از خود نيرويي داريم؟ خير، طرز آن، چنين ايجاب مي

در غير اين صورت، خالف جهت کشتي حرکت صورت گرفته و . کشتي را سالمت به ساحل برسانيد
.ايدگونهشما کمي اين. شودميت تلقي نميشدن در يک گرداب بااهحتي غرق

کنـد،  تـان احسـاس درد مـي   شـود؛ از وضـعيت  چنين شما ناراحـت مـي  البته انسان از وضعيت اين
تان در صفوف مثل يـک زنـداني و   تر اينکه ماندنتان حتي مهممرگ، شهادت و دستگيري زودهنگام

طـرز مـا   . اي نـدارد با طرز مـا هـيچ رابطـه   حال آنکه اين طرزتان. تان دردناك استآفرينيعدم ارزش
.رساندسريع است، بار را واقعاً حمل کرده و به ساحل مي

طـور اساسـي يـاد    تان را بهاند؛ مفهومش را اساس بگيريد، موضعجوانان و آنهايي که خسته نشده
و در اصـرار ورزيـده  " صحيحش اين است"تواند شما را منحرف سازد؟ با گفتن بگيريد، چه کسي مي

توانيد بدون اينکه بار را شکسته و ازهـم بپاشـيد سـالم بـه     تان را کامالً انجام داده، ميهاياينجا حساب
.تان مانع ايجاد کندتواند در رسيدن پرغنا به هدفمقصد برسيد، کسي نمي

اري بار استقالل ملي، برابري و آزادي، ب. البته بار کوچکي نيست. اين فرصت را در اختيار داريد
پرچم موفقيت به اهتزاز در خواهد آمد و در . بايد آن را سالم به مقصد برسانيد. در حد ارزش طالست

آيا شما متوجه اين هستيد؟ تابحال . صاحبان اين کاروان چنين افرادي هستند. زير آن جمع خواهيد شد
سـازماندهي و پيشـگامي   ايد؟ آيا طبق اين تنظيم، مسافت پيموده وهايي را از خود پرسيدهچنين سوال
.شودچنين درس فرا گرفته ميها را بايستي هر زمان از خود بپرسيد؟ اينايد؟ اين پرسشانجام داده

شدن، ايـن کـاروان   توانيد با حرافي و دماگوژي، مزاحم راست و چپبسيار روشن است که نمي
خواهنـد کـاروان را از   اني که ميشما اگر داراي نيت خوبي هم باشيد، کم نيستند کس. را به پيش ببريد

توانيد آنها را ديده و مانع شـويد؟  آيا مي. کردن، آب را به کشتي نفوذ دهنددر کرده و با سوراخراه به
وگرنـه دشـوار   . ها انديشيده و مقتضياتش را انجام دهدساربان و ناخدايي عاقل ناچار است به تمام اين

هـا  بايد تالش کنيد اين. شونددرهم ريخته شده و شکسته ميها است، کاروان سراسيمه گشته و فنجان
براي کاروان حمل اين غناي بزرگ پيشاهنگي کنيـد، رهنمـايي کنيـد و    . را مطلقاً و عميقاً درک کنيد

...!سالم به منزل برسانيد
در چه کسي سوداي زندگي وجود ندارد، چه کسي بسيار هوسـران اسـت؟ بـه نظـر مـن در ايـن       

امـان بـر   مـا هـر دو را نيـز بـي    . يابنـد اند که گسترش نميبت به زندگي سوداهايي مطرحوضعيت نيز نس
گـوييم  و بـه ديگـري نيـز مـي    " بايستي به زندگي احتـرام بگـذاري  "گوييم به يکي مي. کشيمدوش مي
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. در ايـن موضـوع رهبـري، جنـبشِ دو ابتکـار بـزرگ اسـت       ". زندگي هوسراني را ترک خواهي کرد"
.ر کردستان تحميل کرديماکنون اين را ب

اين دو امر و ! تان به زندگي بپردازيد؛ زندگي غلط و هوسران را ترک کنيدبايستي با تمام نيروي
فهميد چنين درک کنيد، رهبريت اين هر طور که مي. هايي بزرگ هستنديا رهنمون، تعليمات و بانگ

يـي  زندگي محکوم شـده . ستبانگ زندگي و جنگ صحيحي که اولويت ديده شود در ميان ا. است
".بيندداند، نمينمي"در اين باره به من نگوييد . شويداگر تشخيص ندهيد فرسوده مي. در ميان است

چشـم  . يـک دسـت بـزرگ دراز شـده اسـت     . يک شمشير بزرگ است. رهبري يک مسير است
و آن را تـرين جزييـاتش را ديـده   گـويي، کوچـک  يعني آن دل و شکلي را کـه مـي  . بين استبزرگ
شـود بسـياري   هـاي مـوثر را برداشـتم؟ چنانچـه مشـاهده مـي      به نظر شـما چـرا مـن آن گـام    . يابددرمي

هـاي آن  چه نظام، چه بازتاب. خواهند مرا خفه کرده و از پاي درآورندتحميالت وجود دارند که مي
هيـد مـرا در کـدام    خوادر داخل ما و حتي بسياري از شما که در ميان ما داراي نيت خوبي هستيد، مـي 

گويـا شـعار   . حکـم ايـن آشـکار اسـت    . ، فهميـديم »تروريستي«گويد نقاط خفه کنيد؟ امپرياليست مي
خواستند عادات و سـطوح خـود را   مي. بود» زندگي را از ما دزديد«مشترک پرواکاتورها هم به شکل 

چنـدان زنـدگي   «خواهيـد بگوييـد   کردنـد؟ يعنـي مـي   مابقيه چگونـه خـود را تحميـل مـي    . حفظ کنند
اين نيز زمينه را بـراي اسـتعمارگران، امپرياليسـم، پرواکاتورهـا و     ! »ما را نجات دهيد«، »معناداري ندارم

.کندگرايي هموار ميواپس
خاطر اينکه ايـن را زيـاد   شايد هم شما به. هميشه آزادي، ابتدا همانند يک خيال است؛ اميد است

توانيـد زيـاد   حال آنکه اگر در سيني طال هـم داده شـود، نمـي   . دهيدايد خود را مشارکت نميدرنيافته
حتـي  . کنـد تـان هضـم نمـي   معده. ايدچونکه با چيزهاي ديگري سير شده و يا گير افتاده. استفاده کنيد

گيرد؟ شايد اگر تهاجمات انتقام را تحليـل  ترين انتقام نيز روبه کجاها و به چه چيزهايي سو ميبزرگ
.تان مفيد باشدرايتواند بکنيم، مي

ام و اصرار بزرگ در اين باره و کسب نتيجه بزرگ؛ هـم  بزرگي مفهومي که به رابطه انسان داده
در کل، اين رابطه جديد را چه با يک خر از آن دفاع کنم، چـه  . باشدپايه سازماندهي و هم جنگ مي
چـه معنـادار   ] ايـن کـار  . [شـوم نميبردار وقفه به دنبال آن بوده و دستبا يک ملکه و چه با شيطان، بي

. باشد، چه همچون دگرگوني تلقي شود، ارزيابي آن تا به آخر از سوي من، يـک طـرز حـاکم اسـت    
.بايستي رابطه را بزرگ ديده، بزرگ ارزيابي کرده و آن را ساده نگيريد

خـود  ود بياز خ" خدا کجاست"به چنان جايي رسيده بودم که با گفتن . ياد دارمرابطه ديني را به
من خدا را در کجا پيدا خواهم کرد؟ آيا خدا يک سخن است؟ آيا خـدا يـک   . "شدمشدم؛ ديوانه مي
بعـد ديـدم کـه ديوانـه     . يي بود که رابطه ديـن مـرا بـدان کشـاند    نتيجه. شدمديوانه مي" خورشيد است؟
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با انديشه مشـغول  ساختن، اندكيدر مرتبه دگرگون. تر اينکه متحول ساختمصحيح. شوم رها کردممي
.و درنهايت به مسير سوسياليسم وارد شدم. شدم

تر اينکه فکر و فلسفه دين را انـدکي بيشـتر بـه    يي اجتماعي است، صحيحسوسياليسم بيشتر واقعه
در نمونـه  . و اينکه سوسياليسم بيشـتر درگيـري، تكـاپو و سـازماندهي اسـت     . گرداندزندگي قريب مي

شده معناي سازماندهي خلق، رنج و ملت سرکوبآيد؟ ممکن است بهنا ميترکيه سوسياليسم به چه مع
يـي را  العـاده اما در مورد رابطه بـا سوسياليسـم تأمـل فـوق    . چونکه هنوز کامالً موفق نگشته است. بيايد
.آن نيز يک رابطه است. دارم

قيـت در زنـدگي   گيري و موفچنين موجب نتيجهبين است، اينبه خاطر اينکه در زندگي نيز واقع
مثالً مبدأ مليت؛ من در گذشته فردي زيرک نبـودم، ديـدم کـه بـا گفـتن      . رابطه بزرگي است. شودمي

من همچون يک رابطه در نظر گرفتم و . اندروي آوردهDDKO, DevGençبه " مشکلي ملي است"
گي بده، تأمل کن به رابطه مشکل ملي معناي بسيار بزر. در امروز همچنان زندگي و رهايي وجود دارد

.و تبديل به زندگي کن
چگونه حزبي PKK. باشدلحاظ رابطه حزبي، همچون ديو مياکنون بههم. اين است رابطه حزبي

اي که با کلمه حزب بيان نمودم در است؟ باز با بخشيدن معناي بزرگي که به رابطه حزب و يا به رابطه
اما در اساس به رابطه حزب پايبند . ت وجود دارنديقيناً در درون آن يک سري خصوصيا. ارتباط است

.تواند تا اين اندازه خلق را سر پا نگه داردهر کسي مي. کنديي چنين ميPKKمانم، مي
چگونه معنا داديم؟ اما در آغاز، اسلحه تنها . اندرابطه با جنگ و رابطه گرياليي نيز گسترش يافته

اما با هدف برقـراري رابطـه گـريال، بـدان     . سيار دور بوديمکارگيري آن بدر حد سخن بود، حتي از به
رسد من خـود جـواب   امروز با سازماندهي گرياليي که حتي به خيال دشمن و دنيا نمي. معنا بخشيديم

اما با آن اصرار بزرگ و . تأثير کرده بودندچرا که بيش از دشمن، نامزدهاي گريالي ما، ما را بي. دادم
.وجود آوردتوان چنين گريالي تأثيرگذاري را بهرگ، در نتيجه ميمعنادهي به رابطه بز

. اکنون ژرفايي نيز صـورت گرفتـه اسـت   هم. يي مشابه اين استيک رابطه کادري نيز يک رابطه
ام و در صـورت لـزوم،   کردن معنايي که مـن از حيـث اصـطالح بـه رابطـه بخشـيده      تحليل و دگرگون

تـر  نهـم؟ صـحيح  قدر به خود زنـدگي ارزش مـي  چرا اين. باشدميفروريختن و ايجاد آن بسيار اساسي
دهيد؟اينکه، شما چرا ارزش نمي

سوسياليسـم يعنـي   . ترين مالک يک سوسياليست، معنابخشي و احتـرام او بـه زنـدگي اسـت    مهم
حـال، مـن هنـوز بـاور     . بودن زنـدگي آسـان  حتي يعني آسان در نظرنگرفتن و محال. احترام به زندگي

کـه زنـدگي را بسـيار آسـان در نظـر گرفـت و مشـاهده نمـود و بـه همـين خـاطر هـم هنـوز بـه               ندارم 
امـا شـما گمـان    . بينميي از سودا، تعقيب و وصال مياين را همچون مرتبه. تان باور ندارمکردنزندگي

لـب  زندگي بسيار راحت بـر شـما غا  . ايدها قبل آن را تجربه کردهکنيد بسيار عادي بوده و از مدتمي



زبان و عمل انقالب٢٦٠

توانيد سيگاري کشيده و از آن ارضا شـويد؟ اگـر ثـروت انـدکي وجـود      طور نيست؟ آيا مياست اين
. اگر به يک مرتبه نيروـ قدرت برسيد ممکن اسـت ارضـا شـويد   . داشته باشد ممکن است ارضا گرديد

.دانيد که زندگي را راحت تأمين کرده و خيلي معمولي همچون يک چيز طبيعي آن را بگذرانيدمي
ـ مرگ، احساس اعتالبخشي زندگي، آزادگردانيدن، سـازماندهي و هرگونـه تنظـيم    مبدأ زندگي

دادن خـود در زنـدگي ضـعيف اسـت     لحاظ پيشرفتفردگرايي شما به. آن در شما بسيار ضعيف است
طور نيست؟ سطح اجتماعي زندگي، ملي، سطح هنري زندگي، عملياتي و جنگي شما بسيار فقير و اين

براي من زندگي چيست؟ قبل از هر چيزي يک حرکت، عشق و عالقه است که با کف . استناکافي 
بودن و سازمان است، زندگي يک بـازي بـزرگ   آيد، زندگي يک احساس، مکملدست جور درنمي

.زندگي، جنگ است. است
چاوشـي خـوب، فردگرايـي    معناي کشيدن يـک سـيگار خـوب، احبـاب    زندگي براي شما نيز؛به

زدن به مقداري آش خوب، يک خوابيدن خوب، پولي خوب و يـک زن خـوب اسـت،    خوب، قاشق
برخورد شما با برخورد مـن کـامالً   . ها وجود نداردپيش من اين. زندگي يعني زن و بچه و مال و ملک

ايـد، سـطح مشـارکت شـما در زنـدگي و سـطح       بنابراين، معنـايي کـه بـه زنـدگي داده    . برعکس است
.کندکار و ستاتوگرا ميار محافظهتان، شما را بسيزندگي

در نظر گرفتن زندگي در اين قلمرو براي مـن يـک خصـلت مهـم بـوده و هنـوز بـر اسـاس ايـن          
زندگي فردگرايـي نبـوده،   . برمسر ميچنين بهبخشم، زمان را اينهاي اساسي به زندگي معنا ميويژگي

احساسي است کـه موانـع سـر راه زنـدگي،     بلکه مطلقاً اجتماعي، ملي و انساني گردانيده شود؛ نزد من 
.خروشدتکه کرده، نابود ساخته و همچون سيلي ميويژه آن بندهاي اسارت و ستاتوگرا را تکهبه

بـرد کـه در   خود او پي مي. العاده زندگي کردهايي بسيار فوقبا تغيير و تحول، بايستي در مقياس
بايـد خيلـي زيـاد    "گويم مي. ا چه اندازه مهم استرابطه کرد و زندگي، اين مساله ت, واقعيت کردستان

يي که بـه  ها به اندازهتغيير و تحول اين"گويم کنم ميهنگامي که به روي شما نگاه مي." متحول شوي
تـان چنـدان   هـاي چنـين تغييـر و تحـول شخصـيت    ايـن ". دشمن ضربه بزند يـک مبـدأ امردهنـده اسـت    

تـان  مانـده کردن سطح عقـب دگرگون. اين هدف باشداميدبخش نيست، دشمن تنها ممکن است براي 
.العاده استکند يک هدف و سوداي فوقکه نيرويش کفاف زندگي را نمي

جنـب و جـوش بـزرگ در    . کـنم ساختن، راحت رهـا نمـي  من حتي يک ثانيه خود را از متحول
دون تغيير و تحـول  ب. توانم زندگي کنمبدون تغيير و تحول نمي. زندگي با مبدأ تحول در ارتباط است

.توانم زندگي کنمهر روزه نمي
کامالً بـرعکس،  . تان ناخوشايند استتغييريابي بيشتر براي. شما ناراحت نيستيد که متحول نشويد

به نظر من کسي که هر لحظه خود را به رنگـي  . آفريندپيش من نيز عدم تحول، ناراحتي بزرگي را مي
به نظر من  الزم اسـت کـه هـر روز سـراغ     . کندشرفت چنداني نميمتحول نکرده و ايجاد تغيير نکند پي
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گفـتن  هر روز يک هوا، يک رنگ، يک تُن و يک استيل جداگانه سـالم . زندگي دگرگونه را گرفت
کـارم شـده   . اماين مبدايي است که بر خود مسلط سـاخته . به زندگي، نشانگر نيروي بزرگ تغيير است

من براي اينکـه فرزنـد خـوب پـدرم و اوالد     . رينندگي، استقالل استآف. وقفهاست تعقيب و ابتکار بي
.آمدندبار نميحتي چنين فرزنداني به. کرد، بسيار اهتمام ورزيدمخوبي نشوم که سنت تحميل مي

گاه تبديل به پسر مورد هيچ"دادم نيز همين بود؛ سالگي در برابر خود سر ميشعاري که من در ده
گاه همانند پسر مورد دلخواهت هيچ"گفتم . اين را نيز در مقابل مادرم گفتم!" ددلخواه آنها نخواهي ش

صــاحب . کنــدام آن را مشــخص مــيچگونــه خــواهي شــد؟ البتــه، عملکــرد مبتکرانــه". نخــواهم شــد
نتيجـه، برخـورد،   . تـرين آن نيـز طـرز اسـت    مهـم . بخشي هسـتم خصوصيات بسيار مهم، نيروده و نتيجه

طور سـالمي از مراحـل قبلـي کسـب     ود مبارزه، جنگ و نزاعم که من خود بهحساسيت، راهکارها، خ
شوند؟ خصوصياتي که مرا به پـيش بـرده و موجـب جهـش مـن شـدند چـه        کردم چگونه مالحظه مي

هستند؟
کرد؟ اگر دقت کنـيم،  حتي فرهاد با چه بازي مي» .شايد به من هجوم نياورد«گفت سمير هم مي

با توجه به اينکه اين حرف از دهانش بيرون آمده، نگرش خـود  " شود؟ميآيا قاتل برادرش"گويد مي
دهـم، امـا آيـا امکـان دارد کـه رهبـري قاتـل        با نام برادري خيلي کارها انجـام مـي  . کندرا تحميل مي

هـا نشـان خـواهم داد، آنقـدر در     ليـاقتي آنقدر بي"برادرش شود؟ يعني شديداً بدين انديشيده است که 
يعني من " کند؟کنم که نتيجه آن هر چه باشد رهبري کار چنداني نميها ميکفايتيبيوظايف سنگين 

دهـم،  جـزا نمـي  "کند که فکر مي. کفايتي وجود داشته باشد، رفيقش استهر اندازه بي. رفيقش هستم
را هاي بيشـتري اسم. بيندتر اينکه يک سري چيزها را اليق خود مي، صحيح"آويزمدار نميچنين بهاين

. ياد آوريـد پرواکاتورهاي مشهور ديگر؛ يکي شنر، يکي کورجمال و يکي ترزي را به. در نظر بگيريم
دار کند و يا بـه از ما انتقاد نمي«گويند جنبش را به وضعي درآوردند که به قلب آن ضربه بزنند، اما مي

.يده و به خودشان مطمئن هستندطور نيست؟ به آنجا نيز رساين. »يابدآويزد و يا چاره اين را نمينمي
انداختن من، يعني درنظرنگـرفتن آنجـا و   از چشم. جنوب غربي يعني من«: گويدترزي جمال مي

. گويـد نيـز ايـن را بـراي بوتـان هـم مـي      " کورجمـال . "»آيـد بسيار سنگين مي] رهبري[اين نيز براي او 
چنـين يـک سـري چيزهـا را اليـق      ايـن » .زدتواند بوتان را از چشم بيندانمي. بوتان يعني من«: گويدمي
اين . زندان يعني من«: گويدمي. ميراث عظيم زندان مطرح است. هم که در زندان است" شنر. "بينندمي

».آيزددار نميام، مرا بهرا فراهم کرده
گراهـا را بيشـتر تصـفيه    نيروي ضربت چپ ستاد کل، شخص رهبـري کـه چـپ   دوغو پرينچک

البتـه کـه هـر کسـي بـا او      . ه سيستم، او را به عنوان رهبر انتخاب کـرده اسـت  کرده و شخصي است ک
عنـوان  مـرا بـه  . گرايي را نيز بلـد اسـت  خب، سازماندهي در چپ. مشورت کرده و يا طرزش اين است

حتي با همکاري دولـت تـرک تـا حـدودي عرصـه      . شناسدها ميگراترين تمامي کمونيستنمود چپ
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تـر  گر کوبا، چين ،کره و ترکيـه پسـت  گراهاي تصفيهاما از تمام چپ. سازدميالمللي را نيز مرتبطبين
بـدين ترتيـب   . هـا خصـوص بـر روي زنـداني   از راه تمامي آنها بر روي افراد ما نيز موثر است، به. است

.کنددوغو در آن موضوع بسيار واضح و بدان بسيار اعتماد مي. »تواند ما را بگذراندنمي«: گويدمي
ها اين. ها پيش روي من يک سد و مثل اين در درون سازمان نيز بسيار وسيع وجود داردم اينتما

. هـاي تأثيرگـذار اسـت   اما هر رهبري حداقل داراي يک سري زمينه. کننددر ظاهر با رهبري بازي مي
ه و کنگره چهارم را پـاک کـرد  «: گفتشنر در زندان مي» .چهارم هستيمما سه«: گفتسمير هميشه مي

کـرد کـه در کنگـره    گمـان مـي  فاطمه. »کنگره دوم مال ماست«: گفت كهو سمير مي» کنيمجارو مي
.دانستندو بدين ترتيب، بسياري فرمانده ايالت ما را مسوول ايالت مي. تمامي غالب خواهد شدسوم به

بـا  کـردن چيـز بسـيار عجيـب، بـازي    . شـود هـا مـي  البته رهبري، تا حدودي جوابگوي تمـام ايـن  
تـا بـه آخـر چنـين طـرز      . کننـد ـ نظامي بـازي نمـي  اما با حقايق سياسي. ترين خصوصيات استاساسي
هـايي را انجـام   حتي بر روي غرايز نيـز حسـاب  . کنندآوري را به روح و روان انسان تحميل ميحفقان

؟اندکنيد؟ برخوردهاي برگرداندن من به جهنم چگونهشما حاال اين را درک مي. دهندمي
مـا  «: گويـد پيسکولوژي کشـتن چيسـت؟ مـي   . »کشتن زيرکانه رهبري«: گويدمثالً کورجمال مي

ايـن کشـتني زيرکانـه اسـت و ايـن را انجـام       . توانيم عملي کنيم، به پيشرفت و موفقيت دست يابيمنمي
ي بـا اسـلحه   ارزشالبته که شنر با بي. خود را به کناري زد" سليم"» .شوندمابقيه گريال جدا مي. دهيممي

تـرين  امـان کند که ميراث مقاومت را با بـي کند اما از طرفي ديگر آن را گرفته و تالش ميبرخورد مي
گرايي بوده و تقريباً هر چيزي را با نام رفاقـت،  البته شما هم داراي بسياري واپس. دماگوژي اداره کند

حال آنکه بچگي مرا . هستيد" گويدزا نميزند، ناسهر چه باشد ما را نمي"در هواي . بينيداليق خود مي
چگونـه عصـياني را در برابـر بـرادرم،     . کنم؟ کمـي محتـرم باشـيد   پا ميبه ياد آوريد، چگونه قيامت به

.گر استپدرم، روستايم و بعدها قدم به قدم وسعت بخشيدم؟ اين يک عصيان
اما شگفتي انقالب . هاستضعفانسان آکنده از . البته ارزيابي بسيار سالم انسان نيز صحيح نيست

از حيث . سازددهد يا زنده ميانسان ضعيف را يا به کشتن مي. در اينجاست؛ جنبش احياي انسان است
وگرنـه  . شدن به شما اصرار من نيز بدين خاطر استلحاظ معطوفبه. گونه استدوران و طرز نيز بدين

دادن را بـر رهبـري تحميـل    هاي پيشـرفت ستهشوم؟ ممکن بود خواقدر به شما مشغول ميبراي چه اين
پـيش بـرود؟ در   توانـد بـه  نظر شـما کـدام کـار مـي    راندن من بهيعني با پس. عقب برانندکرده و او را به

به نظر من در هـر  . کندها هوسراني زياد بيداد ميها اصالً عشق به زندگي وجود ندارد، در برخيبعضي
.دگي وجود دارددو وضعيت نيز عشق رشدنيافته به زن

يکـي از جوانـاني بـود کـه دوسـت      . بچه خـوبي بـود  . اممالقات کرده١٩٨٢را من در سال شيار
دومـين  . تـا حـدودي خـراب شـد    ٨٦ ١٩٨٥اما گمان کنم در بـازي اولـين پرواکـاتور در سـال     . داشتم

موقعيتي لرزان و تماماً خراب نشد اما اندکي به. کمي او را به بازي گرفت١٩٩٠پرواکاتور باز در سال 
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حتي با انتقـاد از  . خيلي در مورد آن تأمل و تالش زيادي را صرف کرده بودم. نداشتني درافتاددوست
هـا او  ماه. گفت که به اندازه کافي فهميدمو او نيز مي" هايش را نشان ندهيدامان، ضعف"ام فواد، گفته

امـا همچنانکـه   . توانست خيلـي پرتـوان باشـد   بود مياگر آن شهادت بداقبال نمي. داديمرا آموزش مي
.گفتم در اساس مشکالت نيز کمي لرزان بود

نمود که خود را تا حدودي در اين مورد نيرومند کند سعي مي. کرد که مرا درک کندتالش مي
ن در واقع، همراه با برخي انتقادات در مورد وضـعيت ايـ  . طور بودندنيز ايناو و باران. اما در تنگنا بود

اگـر زنـده   . يي که من توانستم بفهمم، يک پايبندي عجيب بـاران وجـود داشـت   اواخر باران، به اندازه
ــ   اگر چيزي منفي ـ . دادبود نيروي پايبندي را نشان ميمي که او کمي به اين وضعيت کشيده شـده بود

. دادني را نيز نشـان مـي  اما يک پايبندي باورنکرد. يي است که مرحله به او داده بوددر ميان بود، نتيجه
هـا را بـا   خواسـت کـه ايـن ضـعف    مـي . هاي عميقـي نهـان بـود   اما در اين پايبندي باورنکردني، ضعف

.پايبنديش از بين ببرد
خواهم بگويم دوباره عرصه درسيم را مورد رسيدگي قرار داده و در هنگام رسيدن چيزي که مي

ياد دارم، بعضي از دختـران نيـز خواسـتند    سه را هنوز بهاين جل. به آنجا ابتدا جلسه زن را تشکيل داديم
يـي تراژيـک   يي، اکثراً نتيجـه در االزغ و حتي بسياري جاها، تقريباً در هر عرصه. که رابطه برقرار کنند

درازا کشـيد، راه را بـر نتـايج تراژيکـي     گونه بـه ام؟ اينکه اينچنين کردهچرا اين! شگفت. دست آمدبه
سـايمه  . پـيش خواهيـد رفـت   هاي بزرگ بهيز رهرو آن راه بوده و با فراگرفتن درسحال شما ن. گشود
خود را تسليم " نورحيات دميرتاش"همچنين بعدها شنيديم که . داراي وضعيتي تراژيک بود١٤٩آشکن

.پليسي کرده است
در البتـه  . او به اندازه يک مادر، دختري قوي بـود . آري، يکي از قربانيان عجيب جنگ ويژه بود

قيمت، . بالهايي در ميان هستند که بر سر فواد آمدند. آن مرحله من نيز عقب بودم، نيرويم محدود بود
هـاي  تـرين تيـپ  هم يکـي از عجيـب  البته فاطمه. تنهايي، بيانگر يک واقعيت بودندشان بهسحر و امثال

يکـي از اولـين   . گـر چـه چيـزي در تـاريخ اسـت     سعي کردم که نشان دهم جلـوه . موجود در آنها بود
ايـن  . يکي از دختراني بود که خيلي با او کـار کـردم  . مان رحيمه وجود داشت، رحيمه قهرمانشهداي

بـاز کسـي کـه از او    . دومين يا سومين شهيدمان در بوتـان اسـت  . مان هستندرفقا نيز جزو اولين شهداي
در چنـين تقديسـي   . »درآمـد پـرواز  ها بهروبه آسمان«: گفتبحث کردم، در هنگام شهادتش، خلق مي

اي بدن طور وحشيانهدشمن به. همين صورت، جزو اولين شهداستشهيد روکن نيز به. جاي گرفته بود

که کسيره يلدرم با اتهام اينکه او با پسري رابطه داشته، او را مورد PKKهاي زن يکي از اولين مليتان١٤٩
.رسدبازجويي و سپس به شهادت مي
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. دليـل نيسـتند  هـا بـي  تمـام ايـن  . کـار گرفـت  آمده بودند، جهت رسواکردن به" شيار" دختراني را که با
.داستان با چنين شهداي گرانقدري مثل او متفاوت است

خرسخن آ
موجوديت اجتمـاعي تنهـا بـا درک    . فهميدن سرآغازي است براي زندگي. فهميدن خوب است

در اين بـاره، فقيـري و ناآگـاهي بزرگـي در ميـان      . تواند آغاز گشته و زنده بماندواقعيت اجتماعي مي
مسـووليتانه و بيچـاره   آنچه که عيب است، رهاکردن بـي . سر بگذاريمکنيم آن را پشتسعي مي. است

يابي ها، چارهمساله صحيح، رهايي از تمام عيب. که انگار هيچ چيزي در ميان نيستطوريخود بوده به
اين، . ساختن آن، آن هم با عشقي بزرگ استواقعيت و به اندازه فهميدن، کفايت نيرو براي دگرگون

بسـيار غنـي بـه    توانيم مي. پيشروي در زندگي اجتماعي است. باشدکور زندگي در ما ميگشودن گره
مـن سـعي   . ناپـذير نگـاه داريـم   ها پرجانبه و شكسـت توانيم زندگي را از تمام جبههمي. زندگي بنگريم

توانستم براي خود و يک خلـق انجـام   دو کاري که مي. کردم اين را در حزبم تا حدودي بازتاب دهم
را با صبري بزرگ و با ها هاي رفع ضعفدهم؛ در زندگي حزب تا حدودي خود را تحليل کرده و راه

بفرماينـد خودشـان انجـام    ". ميدان بـاز اسـت  "گويم اگر ديگران نپسندند هم مي. بيني هموار سازمپيش
خواهنـد، مـرا زيرپـا کننـد،     اگر مـي ! از من بهتر موفق شوند! زندگي در برابر دشمن مطرح است. دهند

بـاره ديـدم کـه کسـي     امـا يـک  . من براي هر کاري حاضرم. کار گيرندکاري عادي بههمچون خدمت
خاطر اينکه تا حدودي پايبنـد خلـق بـوده و نخواسـتم خـود را      البته من به. شودخواهان اين کارها نمي

راحتي همچون هوسران زنـدگي در نظـر بگيـرم راه را بـر پيشـرفت و رسـيدن بـه سـطحي از جنـگ          به
هـا و بـا رفقـا    تـرين موقعيـت  ماندهقبترين و عوجود آمد؛ در دشواراين هميشه از راه خلق به. گشودم

توانيـد  يي که گرفتم اين اسـت کـه شـما مـي    نتيجه. اهتمام بزرگي را نيز به اين نشان دادم. ايجاد گشت
.با عشقي بزرگ زندگي را در آغوش بگيريد. از زندگي منصرف نشويد. بيشترش را انجام دهيد


