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  عبد اهللا أوجالن
  التاريخ مخفي في حاضرنا و نحُن مخفيون في بداية التاريخ

  ) و األدب الثوري تحليالت في الفلسفة و التاريخ(
  

   آانون الثاني٢٠٠٧
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  آلمة ال بّد منها

  
 األعزاء، أن تحليالت القائد آانت و ما تزال النور الذي قرائنا

 و ؛یهدینا في مسيرتنا النضالية الطویلة نحو الحریة و السمو
المنارة التي نهتدي و المثال الذي نحتذي به للوصول إلى 

فالقراءة العميقة و التمعن في جوهر . الشخصية الثوریة المناضلة
لشخصياتنا ا المرآة العاآسة هذه التحليالت و فك رموزها و جعله

و تيقنًا لهذه األهمية فقد سعينا إلى إعادة نشر . ألمٌر مهم و حياتي
  .هذه التحليالت ضمن سلسلة خاصة على التوالي

التاریخ مخفي في یومنا و نحن مخفيون في بدایة ( نبدأ السلسلة بـ
 النقد وهذا الكتاب الكثيف باألطروحات الفلسفية )التاریخ
 باإلضافة إلى تحليالت شاملة في  من منظوٍر جدیديالتاریخ

 ... اإلنسانية في المجتمع الكردستانياألدب و الفن و العالقات
  .یمكننا إعتبار هذا الكتاب القّيم آـ مانيفستو عصري للعقل الثوري

  
  مرآز اإلعالم و التواصل
HPG 
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 كهذه، ومل يكن ذلك حسب قواعد تطور اجملتمع         مل نقم بالتوقف على شخصياتنا على أساس حضارة       "
ما هي هذه األسس الطبيعية؟ إهنا بعض مـن األسـس           ف. الطبقي اجلديد، بل على أسس طبيعية للغاية      

بل هذا موجـود يف     . مل نغض النظر عن ذلك    . الطفولية والبعض اآلخر منها أسس حياة اإلنسان األول       
  ".أسلوب حركتنا

هبذا املعىن إن الثورات الريادية جبانـب       . الثورة، حتققت مجيعها يف أوقات طارئة     إن املراحل اليت متر فيها      
والثورة الكردستانية باعتبارهـا احـدى      . مزاياها اخلاصة هبا، هلا خصائص مشتركة مع بعضها البعض        

الثورات اليت حتققت يف فترة طارئة، وباعتبارها صاحبة مميزات خاصة هبا، فأهنا تعيش يف نفس الوقـت                 
  . صائص مشتركة مع الثورات األخرىخ

إن ما يهمنا هنا هو املزايا اخلاصة بالثورة الكردستانية؛ سواء من الناحية االيديولوجية أو السياسية، إهنا                
  . وبشكل مؤثر تشبعت بأسلوب قيادي ونوعية مميزة

ن عشرين عاماً واليت    ال جدال يف التأثري الذي تركه قيادة احلزب على منط إدارة احلزب اليت متتد أكثر م               
ان ماهية هذا االسلوب واألسس اليت سريت عليـه هـذا النـهج،             . حققت أسلوبا ذا معىن يف النضال     

  .  معمقسيكون حمور نقاٍش

 ، انه وقبل كل شيء يتمحور يف طريقـة حتليـل            PKK لدى   )أسلوب القيادة (إن املصطلح الذي حدد     
هناك ما يلفت النظـر يف      . نفيذه يف املمارسة العملية   اجملتمع بكل وضوح وبعد ذلك يتم التوقف على ت        

ق متعددة بينها وبني العـادات      ار فهي حبد ذاا نقاط حبث لنا، حيث تتواجد فو         ؛املواضيع اليت ذكرناها  
ما هو منطـق اسـتخدام هـذا        ف. األسلوب يف الثورة مياثل طريقة استخدام السالح      . والتقاليد البالية 

  السالح؟ 



  ٦

قبل اظهار التناقض يتوجب توجيـه  . قض بني مادتني وبعدها يتم مجعهما يف نقطة معينةتثبيت شدة التنا 
لذلك يتوجـب   . الطاقة النامجة عن احنالهلما ومن مث إدارا بطريقة مناسبة حنو اهلدف الذي مت حتديده             

كل منتج  تشكيل القنوات وجتهيز العوامل الالزمة هلذه العملية، وبعد حل هذا التناقض تظهر الطاقة بش             
وعند حل االنفجـار املتنـاقض      . ليتم حتويل جمراها اىل اهلدف الذي حددناه، عندها يتحقق تفجريها         

املوجود بني النار والبارود، فان الطاقة اليت تظهر يف هذا االختالف تكون وبفضل االستعدادات الـيت                
تصر يعرب عن منطق    ان ضرب اهلدف أو ضربكم للهدف بشكل خم       . أجريتموها سابقاً يف خدمة هدفكم    
  .كالسيكي يف تشغيل ذلك السالح

PKK               ،يشكل سالحاً منظماً وفق الطاقة االجتماعية املوجودة يف كردستان بل وحىت يف الشرق األوسط 
 PKK إن   و كـذلك  .  حسب اهدافه  PKKحيث ان هذا ظاهر للعيان بشكل جلي وخمتصر يف مانيفستو           

ياسية لتحليل االنسان الذي يتغرب عن التناقضات العائدة        يشكل سلسلة من الناحية االيديولوجية والس     
فقط . واملناقضة له، فإن صنع وطن للكرد والشعب الكردي من جديد يتم عن طريق حتليل سليم ومنظم               

جمرد حتليل التناقضات وفق هذا النمط، هو اسلوب استعمله االنسان الذي بدأ ككينونة مـن الناحيـة                 
 ورغم تواجد فرق شاسع  بني القوس والقذيفـة، فـان مجيـع              ،حلقيقة أنه يف ا . االجتماعية والسياسية 

ولكن اسلوب استخدام االسلحة وهدف     . االسلحة من أبسطها وحىت اعقدها تعمل وفق قوانني اساسية        
 هلا فرق من ناحيـة وجودهـا يف         أيجعلها يف خدمة ما يراد فعله تعطي االسلحة شكالً وفرقاً كبرياً،            

  . تكون متضادة يف طرق استعماهلااأليدي وحىت اهنا 

منـط التحليـل    . االيديولوجية والسياسة يف مراحل الثورة تكون اهم االسـلحة لـدى اجملتمعـات            
وهذا يأيت مبعىن؛ إن نفس االيديولوجية . االيديولوجي، يعين السياسة، هو كاحد أشكال املمارسة املميزة   

ويف أوضاع خمتلفة فاهنا تـصبح متناقـضة يف         تستطيع وبطرق سياسية كثرية تشغيلها حسب املصاحل،        
لذلك نستطيع القول بأن أي ايديولوجية ومهما كانت، ال تكون حمددة ومـؤثرة لوحـدها               . نتائجها

. يف هذا الوضع تظهر نوعية االيديولوجية النسبية اىل الوسـط         . والشيء الظاهر فيها هو الذي يعرب عنها      
  .  اهنا ذو نوعية متواجدة ومرتبطة بالقوة اليت حتققها،ةليس فقط االيديولوجية بل العملية النسبي

فإن اجملموعات البشرية الـيت تـشكل االسـاس يف          . خالصة، ان كل شيء له عالقة باالنسان، نسيب       
الثورات وأيضاً األوطان وحىت الوصول إىل درجة اجليوش، فان دخوهلا اىل اجلبهات واالحزاب شـيء               

 ليست يف ذلك املستوى الذي مت النظر إليه بأشـكال اخـرى             فقط هذه، أي هذه الظواهر    . ضروري
كيـف؟ يف تارخينـا     . خارج حمورها، ولكنها يف الوقت نفسه ختص جوهرها واالساس هو هذا الشيء           

القريب وكما رأينا بشكل مكثف التحوالت السياسية وهي تتغري وبسهولة خميفة اىل وضعية مضادة هلا               
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دول االشـتراكية  . تقضي على نفسها حتت اسم حتقيق وتغيري ذاـا        وعامل عدواين بالنسبة هلا وبذلك      
 قريبة وتـستمر    يف الفترات املنصرمة  املشيدة وأحزاهبا تقوم من جديد بتنظيم منظماا السياسية املختلفة          

نعم، ما هو السبب لعدم حتقيق أي تنظيم سياسـي          . فيها اىل يومنا هذا، وقد ثبت ذلك بكل دهشتها        
 مالئمة لوجوده،  الوصول اىل هدفه الذايت؟ ان العراقيل اليت تسبب ذلـك مرتبطـة               ورغم توفر شروط  

أي انه داخل أي جمموعة سياسية تتواجد القـوة         . بنوعية نسبيتها مهما كانت متأثرة بالعوامل اخلارجية      
 وهذا حبد ذاته احـدى اخلـصائص      . اليت توجهها حنو هدفها الذايت وأيضاً القوة اليت تعمل على هدمها          

  . ان أي شيء ما هو ذاته وليس بذاته يف نفس الوقت، عدا العدو اخلارج عنه. االساسية الدياليكتيكية

ولكن بصدد اطار اسلوب احلل     . حىت االن، االطار الذي مت فيه مناقشة املشكلة، كأنه مل يكن موجوداً           
 ناحية تقرباا تقلبها رأسـاً      االجتماعي، فان هذه املعلومات وتنفيذها وفق العادات والتقاليد البالية من         

ليس فقط لالشخاص أو الحدى الظواهر، بل يف نفس الوقت تعترب الطبقات نفسها عدوة              . على عقب 
لذاا، وتقوم االوطان نفسها بتصفية ذاا، وحتت اسم النصر تتجه اجليوش حنو اهلزمية وبـدون رمحـة                 

إذا مل يدققوا هبذه احلقائق فانه مـن غـري          من املمكن ظهور حقائق كهذه،      . وهذا ما يظهر اىل السطح    
  . املمكن قيام القواد مبهامهم التارخيية يف الثورات اليت يقودوهنا

هنا تقوم باعالن الـصراع الطبقـي       إ ف ، وهلذا السبب  ، ال تعري أي اهتمام نظري للطبقات      PKKان قيادة   
طبقات بشكل كبري حىت مع األعداء يتوجب ان يكون سبباً رئيسياً لصراع ال. وتعطيه اهتماماً غري حمدود

. ن نظرية الطبقات االجتماعية الرجعية يف عاداا بعيدة عن تقدمي وتوضيح أي اسلوب نـاجح           أل. أيضاً
ان التحليالت املتحققة يف العادات الرجعية تقوم بتجزئة الطبقات خبطوط مؤكدة، لكن اسلوب حتليـل               

PKK        ل مجيع الطبقات ويعطيها شكالً يـستطيع مـن          عكس ذلك، حيث يقوم بتحليل اجملتمع من خال
ال يوجد خط مؤكد جيزئ أسس الطبقات يف اسلوب هذا التحليل           . خالله حتليله بشكل مناسب وسليم    

ان تكاثف التناقض بني عنصرين متقاربني يف طبقة سفلى يكـون يف نفـس الوقـت يف                 . الذي قدمناه 
بنفس الشكل فإن التناقض الـداخلي يف       . عليامستوى تكاثف التناقض بني عنصرين متقاربني يف طبقة         

احدى الطبقات ال يفترق عن التناقضات الكونية بني الطبقات، وله عالقة وثيقة ببعضها، وهـذا مـا                 
ان شكل هذه االرتباطات نابع من اسلوب تنظيم الطبقـات          . نيتوضح من خالل احلقائق اليت نراها اآل      

 التداخل يف التنظيمات االجتماعية هو تداخل الطبقات فيمـا          ان شكل . االجتماعية املتداخلة فيما بينها   
. بينها، والعناصر الطبقية املوجودة يف منطقة ما يف نفس الوقت تعطي خصائص طبقية اكثر لشخص ما               

وبناء على ذلك فان صنع جمتمعات متداخلة ال يكون فقط من اجل الطبقات، بل يف نفس الوقت يكون                  
حسب االوضاع يتوجب وضع اخلط بـني القـوميتني الكرديـة           . أيضاًمالئماً من اجل املصطلحات     

يف اطار املنطق الساري يتوجب اجياد ارضية واسعة لفتح الطريق أمام بناء جمتمع ذو نوعيـة                . والتركية
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بناء على ذلـك فـإن   . متكافئة يف بنية القوميتني وايضا تكون هذه األرضية حسب خصائص القوميتني  
 عنها ال تكون متداخلة يف املنطقة املتوسطة فقط، بل ويف أبسط القوميات اليت تتواجد               املبادرة اليت حتدثنا  

  . يف مناطقها وبذلك تستمر األرضية املتداخلة بني الطرفني

يف هذه اجلولة وعند أخذ الوضع احملتمل من هذا النوع اساساً لنا يف حديثنا هذا، فان أسلوب التحليـل            
ا أن البىن االجتماعية متداخلة فيما بينها فحسب، بل يف نفس الوقت يـبني              االجتماعي الناتج ال يبني لن    

هبـذا  . أنه هناك تداخل مستمر يف املراحل التارخيية بشكل جوهري، وبذلك يعمل على التفريق بينـها              
املعىن، ان هذا االسلوب، تارخيياً يتحول اىل املاضي وال يكون عرضة للفنـاء مـن خـالل مسلـسل                   

ان أي شـيء    . زال جمموعة من احلقائق املؤثرة تعيش اىل يومنا هذا وتقبل بكل ترحاب           االحداث، فما ت  
مر يف التاريخ ال يعين انه ضاع وزال من الوجود، كل شيء مر سابقاً مازال موجوداً حىت يومنا هـذا                    

اجل ان ما عايشه اإلنسان يف جمتمع معني مل يكن فقط من          . وهي حقيقة ما تزال حتتفظ بنوعيتها وقيمها      
ذاته، ففي نفس الوقت والنتيجة اليت أظهرها التاريخ هو بانه من خالله نستطيع التوقف علـى اجملتمـع            

يف البدايـة يـرى     . بكل اشكاله، ضمن هذا االطار نستطيع حتليل الثورة ونعتربها موضوعاً اساسياً لنا           
جملتمع الذي يضغط مـن قبـل       وكأن هناك انعدام للعدالة يف املسألة وما ذكرناه مل يكن اال نظرة على ا             

. الثقافة االمربيالية اليومية املتجزئة ألن القريب اىل الصحة هو الوسط والزمن الذي يتواجد فيه االنسان              
وال تكون عبارة عن ظاهرة جمردة فقط بل عكس ذلك حيث الوسط الذي يتواجد فيه االنسان وزمانه                 

  . د مرحلةضمن الشمولية ميكن التوقف عليه على اساس انه جمر

يف فلسفيت ال توجد البداية وال النهاية، ال بعد وال قبل والكل يرى االنسان الذي دِفن يف ذاته عنـدي                    "
هناك . ، والذي يظهر يف جسده ظاهرياً هو شخصية أخرى        "أنت متثل هذا اجلزء املوجود لدي     "ويقول  

انـه متواجـد يف احـدى       . فونانه قريب جداً ولكنه مد    . انسان يعيش يف احدى زوايا قلبه، وهو انا       
انه ألمر عجيب ولكنين ارى ذلك اساسـاً        . وتستطيعون التفكري يب كممثل جلميعهم    . االماكن من قلبه  

  "يل

ولكن . ان االنسان الذي مثله عبد اهللا أوجالن، هو يف نفس الوقت االنسان الذي دافع عنه ايديولوجياً               
خـارج نطـاق    . حية يف املسائل السياسية والعسكرية    اذا دققنا يف ذلك فانه بعيداً كل البعد عن السط         

شخصيته وألي سبب كان وألي درجة كانت فانه معها بكل عالقاته ويقبل ما حتتـوي عليـه هـذه      
وحىت انه بامكاننا اخذه كمثال تارخيي وحقيقة تارخيية ميثلها جبوهره وأيضاً ميثل احلـرب يف               . العالقات

اهنا شخصية القيادة اليت قامت باملداخلـة علـى الشخـصية           . مليمفهومه ويقوم بتلبيته يف الواقع الع     
ان املنطـق   . االجتماعية يف هذه النقطة، يف نفس الوقت يقوم بتوضيح األسس اليت تدير عليها احلـرب              
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بصدد مسألة رفض واقـع العـادات       . الذي يدير على أساسه احلرب، يتطور على أساس الذي ذكرناه         
  . ن الصحة اعطاء مثال فيزيائي هبذا الصددوالتقاليد البالية، وسيكون م

إن الضوء الذي يتفرع    . ان الضوء االبيض هو منظر عام بالنسبة إلنسان من دون وسيلة وذي منطق بالٍ             
عن طريق الـ موشور اىل مجيع االلوان اليت حيتوي عليها، يعطي لنا بقدر ارتفاع االمـواج باشـكاهلا                  

ان هذه املستويات النابعة .  عند ظهور مستوياته املختلفة االخرىاملختلفة، يعين انه يشكل مستوى واحد     
عن مستوى واحد تبني أن ابعد نقطتني فيها، مثالً االمحر والبين، تعكس مدى مطابقة نوعية الفروقات                 

بشكل عام فإن مجيع    . بني املستويات وبني نوعية الفروقات بني النقطتني املتجاورتني يف املستوى األمحر          
ومعىن هذا، ان كل نقطة ليست سوى  احلركـة والتـوازن            . ستقامات ليست يف توازٍن واحد    نقاط اال 

  .عند التوقف على وحدة الطبقات يف جمتمع ما، فإهنا تتفرع يف حتليلها كما يف املوشور. الناجم عنها

وحىت احلربية  التوازن احلركي، يعد من أهم األساليب املقبولة واهلامة من النواحي السياسية واالجتماعية             
عندما يتوقف أو ينعدم احد عناصر التوازن، عندها يتوجب تشغيل خصائص احلركة ليـتم              . PKKلـ  

لكـي  .  مهما تكن، فإهنا أساس كل شيء يف مجيع التطورات         PKKاحلركة يف   . تسريها يف كل األوقات   
يكفي الستيعاب مـا مت     يتم توضيح هذا املصطلح بأبسط أشكاله، فان اعطاء املثال عن الدراجة اهلوائية             

ومن اجل إحداث التوازن بـني      . أن هذه اآللة البسيطة عندما تتوقف عن احلركة تفقد توازهنا         : طرحه
عنـدما  . القوى اليت تؤثر عليها، يتوجب التوقف على االستقامة اليت تتواجد فيها وهي كافية لـذلك              

ان الذي . بنية فقط يكفي لتشكيل التوازنتتوقف احلركة ينعدم التوازن، وخارج هذا االطار فان اهنيار ال       
عند إحياء شعب أصابه الفناء وإظهاره اىل       . يعرقل اهنيار اجملتمعات، هو حركاا االجتماعية والسياسية      

الوجود يتوجب التوقف على التوازن الذي يستند عليه موته، بنفس املعىن عند التقرب مـن احلـرب                 
 يف تـشكيل التـوازن سياسـياً    PKK على هذا األساس جنـح  .يتوجب ابداع احلركة اليت تستند اليها    

  .واجتماعياً كحركة تأخذ مكاهنا يف األحداث املهمة اليت مرت يف عصرنا هذا

  وكحزب أيضاً من خالل ثورته العلمية يف األعوام العشرين األخـرية مـن               PKKان ما قامت به قيادة      
ردستاين فقط بل من أجل حتريـر اإلنـسانية        التطورات، مل يكن من أجل حترير كردستان والشعب الك        

فإنه مهمـا كانـت     . مجعاء وإعادة بناء اجملتمع بأسلوب حضاري جديد، وهذا حبد ذاته تقرب ثوري           
اهدافه اخلاصة معنية بوطنه وشعبه، فإنه حيتوي على حماكمة كونية ليخلق منوذجاً بنيوياً جديـداً علـى                 

وهنا يظهر هدفه   . فإنه يعرب عن االسلوب اجلديد حلياة جديدة      يف الوقت نفسه    . اساس هدم البنية القدمية   
وكل هذا . االمسى وهو بناء االنسان اجلديد واحلضارة االنسانية على انقاض ما خلفه االنسان يف التاريخ          

  .يتم تطبيقه وحتقيقه من خالل اسلوب موحد
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لوقوف على حقيقة االنـسان   منذ بدايته وحىت االن هو اPKKوبناء على ذلك فان التقرب الذي أظهره       
ومـن  . واعطائه الشكل واجلوهر الذي يستطيع من خالله ابداع القيم واملبادئ اليت يتمثلها يف حياتـه              

 PKKناحية املعطيات التارخيية فإن ما جعله سليماً بشكل اساسي، كانت األطروحة اجلديدة املتمثلة يف               
ي نتواجد فيه واجلواب الذي اعطاه للحـضارة        ومن خالل هذه اجلولة حقق الشكل السليم والعصر الذ        

  . القائمة كان مفعماً باالنتقادات االساسية له

هذا الكتاب عبارة عن جمموعة من نقاشات واحاديث وحتليالت لألمني العام حلزب العمال الكردستاين              
PKK               نظرات فلسفية   عبد اهللا أوج آالن بصدد اإلنسانية والتاريخ وأسلوب احلياة الذي يتواجد فيه، عرب

وعلى هذا األساس نـتمىن جلميـع القـراء         . يظهر فيها البدائل الالزمة للحقيقة املعاشة لدى االنسان       
  االستفادة من هذا الكتاب ليكون هلم مبثابة شعلة تنري درهبم حنو االنسانية العظيمة

   للنشر سرخبوندار

١٩٩٧   
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  عاطفةبدون التركيز والقطعية واجلاذبية واملسار يف ال
  .ال ميكن فتح الطريق إلحياء مريض يف فراش املوت

  
  عبد اهللا أوج آالن 
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ان مفهوم تعرض احلياة للخيانة وبلوغها وضعاً ال يطاق، كان مصدر اإلهلـام األساسـي لالنطالقـة                 
االنطالقة الشخصية، كان قد مت      ذاته على هيئة حزب مبدة طويلة ومنذ         PKKحىت قبل تأسيس    . القيادية

الوصول اىل معرفة اجملتمع والعائلة، وبأن هذه احلياة تقبع حتت التهديد االجتماعي بشكل خاص، وهلـا                
بالتايل سيثبت كل ذلـك     . ر، كما أصبحت يف غاية القبح، وبأهنا لن تدوم وفق ما يرغب هبا            أعداء كثُ 

ليت هي حمصلة حلرمان الـشعب مـن اهلويـة، والعبوديـة            علمياً أيضاً بان ردود األفعال جتاه احلياة ا       
الكالسيكية اليت تتحول تدرجيياً من سيئ اىل أسوء؛ تصل لدرجة دمار الوطن، وبأهنا اخلطـوة اجلديـة                 

ظهـرت  . األوىل على أساس سنوات السبعينات، واليت كانت تعترب الدافع األساسي لالنطالقة القيادية           
على االستمرار، كأدق فن، مثلما ظهرت يف كل الصراعات، بأهنا مـا            حقيقة أن حياة القيادة مرغمة      

  . دامت على هذه الشاكلة فستتطور كصراع على منط احلياة املوجودة

 فالتعبري  دون شك، . يف الوقت الراهن هناك الكثري مما يقال عن كردستان، وعن الثقافة والفن والفلسفة            
  .حتقيق القيادة، هي إحدى ممارسات الفن. ةعنها هبذه الطريقة، ينبع من خاصية فن احليا

إذا كان يقال ويدون الكثري يف وقتنا الراهن بشأن احلياة املعاشة يف كردستان، وكان هنـاك رغبـة يف                   
اكتساب طراز حياة جديدة؛ ابتداًء من احلياة العسكرية وحىت الدبكات الشعبية؛ فإن هذا يوضح حقيقة               

 إعطـاء  -قُِضي عليه من كافة اجلوانب     -بال شك إذا أراد شخص      . التعمق الذي يعيشه الفرد بداخله    
معىن ضمن الواقع االجتماعي الذي ال يطاق العيش فيه لكثرة أعدائه، حينها جيب إحياء احلياة كفـن                 
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وبقدر خوض حرب ضروس فهو مرغم      . واألهم من كل ذلك أيضاً، هو احلفاظ عليها وتعزيزها        . عظيم
 شرط أساسي عبقريوالتقرب كفنان .  الصراعأسلوب أيضاً مرتبط بانتصار وبالطبع فهذا. على محايتها

  .للنجاح

 إذا مت خوض احلرب ألجل شعب ما يف أصعب          ".أن احلروب هي أم أكرب ظواهر الفن      "كما قيل دائماً    
، وانتهت هذه احلرب بالفشل؛ حىت هذا يعترب مبثابة جناح حبد ذاته، او على األقـل                ةتقرالالمسالظروف  

 فرصة للنجاح، حينها ميكـن      أتاحتوإذا حدث احتمال أو     . ل وضع نقطة النهاية للحياة الدنيئة     يشك
تقييمها كانطالقة معجزة كما ترددت على ألسن الرسل، وكحالة استثنائية تفوق كل العقول والقلوب              

  .على مر التاريخ

عقل والقلب يف حينه، وخيلق     املعجزة حبد ذاا مصطلح يطلق على األمر الذي ال يستطيع ان يشعر به ال             
امـا األمـر   . معه تطورات مغايرة جداً، والتفكري والعيش وفق املعايري اليومية يتناقض مع ما هو معجزة         

 فعلى العكس متاماً يفوق الشعور والفكر اآلين بشكل كبري، حىت أنه يعين الوصول اىل نتيجـة                 ،املعجزة
  .مغايرة له متاماً

ذج الذين هلم عالقة سطحية بالقيم اإلنسانية، ليس من املمكـن ان            أولئك الس أنه حىت   يظهر اليوم جلياً    
. ني عن منط احلياة املوجودة، ويعانون الضيق واالضطراب واملرارة العميقة جتاه هذه احلياة            ييكونوا راض 

  . دةوهي ليست بأزلية بل مت جتذيرها وتكريسها يف الوعي حبيث يتقامسها حىت الذين يعادون حقيقة القيا

بال شك اجلانب املهم هنا، هو كيف استطاع شخص حتقيق هذه االنطالقة مبفرده؟ إذا كـان مبقـدور       
وبقـدر تطلبـه    . مفهوم الفن ان حيرز الدقة املوجودة، فرمبا بإمكانه استخالص النتائج املهمة لـصاحله            

االستيعاب األكثر من   رمبا يتطلب هذا املفهوم الشعور و     . للبحث والتدقيق يتطلب امتالك الشعور أيضاً     
الشخصية اليت متثل ذلك، ليس من الضروري أن        . ذاك الفرد الذي يتحدث ويشعر هبذه احلقيقة حبد ذاا        

تكون ذات عاطفة وفكر مطلقني، رمبا تكون غري كافية أيضاً ألهنا شخصية معمقة للغاية، لذلك يعتـرب                 
لو تفحصناها يف   . هبا أيضاً يعطي محاساً كبرياً    وان إحساس احلاجة    . التدقيق فيها ظاهرة فن كبرية للغاية     

مثلما تعاش  .  القيادة كفاحح انه ظهرت تناقضات هبذا الشكل أثناء        ووضباحلقيقة اليومية املعاشة، لرأينا     
محاس عظيم حول الشخصية القيادية، تلتف حوهلا ضغائن كبرية، وبقدر احملبة وجذب القلوب اجلبـارة    

بقدر . ة، وبقدر خلقها لشخصيات بطولية تظهر شخصيات منحطة أيضاً        تلتف حوهلا الشخصيات القزم   
، إمنا  فحسبما يكون حمتوى وشكل هذا الشخصية شامالً سيكون من الصعب تعريفها عاطفياً وفكرياً              

اما املصرون على خوض النـشاطات أيـاً        . ستجد إمكانية التعبري عن هذه اجلوانب مبواقف فنية مبدعة        
سياسية أو عسكرية، سواء من أجلهم أو من اجل تلك النشاطات؛ فإهنم مرغمون              اجتماعية أو    ؛كانت
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ال  ، اذا مل يتم خطو خطوات كهـذه       ،عكس ذلك . على تقييم إجنازام بكل جوانبها بأدق فن إبداعي       
هناك تناقض كهذا، املسألة هي ان      .  لن يكون له أي فرصة للنجاح      حينه،،  مشاالً و اًبل تأرجح الفرد ميين   

هناك التصرحيات العميقة اليت ستصبح مواضيع آلالف الكتب،        . دة وضحت نفسها بشمولية كبرية    القيا
ملاذا؟ ألن جانب اإلنكار املتحكم يف      . "إذا مل أفهم فإنين أكرب مذنب     " قائالًتدفع باإلنسان ألن يعترف     

 ء احلس من  أعضاشخصه قد غرق يف حقيقة العدو واختنق فكره وقلبه وبات ال يستطيع االستيعاب، و             
من أجل الذين يطمحون يف كسب مكانة مرموقة عليهم         . عيون وآذان وأقوال مجيعها تتم بنمط كاذب      

استيعاب أنه لو أرادوا عقد عالقة بني شخصية القيادة والفن العسكري والـسياسي وشـىت اجملـاالت          
ر الـيت اكتـسبت     االجتماعية باقترابات فنية؛ يتطلب منهم االقتراب بشكل انتقادي من مجيع األمـو           

  . الشمولية والعمق منذ االنطالقة األوىل وحىت يومنا الراهن بكافة جوانبها مع أبعادها العاطفية

 شك ان العواطف تلعب دوراً كـبرياً        دون. إن االدعاء بان دهاء القيادة مصدره العاطفة هو ادعاء عام         
يث من الصعب جداً التعـبري عـن        لدى كل قائد، لكن مستوى العاطفة يف واقعنا تطلب حبثاً جاداً ح           

  .مستوى العاطفة وفق املعايري املوجودة

، أما العاطفـة    املتقدم، يعين دفع اجلانب الفكري      العبقرية القائد ذو منبع عاطفي؟      بأن عبقرية ماذا يعين   
 .فإهنا تم بالعزم، االنفعال، احلقد، الكراهية، احلب والرغبة؛ وباختصار بكل ما هو مـرتبط بـاإلرادة        

؟ وإىل أي   العبقريتظهر هنا حاجة استيعاب كيف يغذي مصدر العاطفة ومصدر الفكر بعضهما لدى             
مدى فتح مصدر العاطفة طريق التطور أمام منبع الفكر؟ وألية درجة فتح الفكر طريق التطـور أمـام                  

بينهم بشكل  جل عدم ارتكاب األخطاء، من األمهية مبكان تقييم املصادر واالرتباطات يف ما             ألالعاطفة؟  
جلي جداً ان الشخصية اليت يكون فيها اجلانب العاطفي معدوماً يكون قلبها قد جف، وبالتايل               . منطقي

أي ان الشخصية   . فاهنا حىت ال ترى احلقيقة كمخلوق بدائي، بل تراها وتسمعها حسب ما يبغيه العدو             
. ة بالعواطف اجلياشة قد فسدت متاماً     يف وضعية بعيدة عن القيام بدورها الطبيعي، ألن مجيع طاقاا الغني          

بدون وجود التعمق والقطعية واجلاذبية واملسار يف العاطفة ال ميكن    .  من إعطاء مكانة مهمة للعاطفة     البد
ها .  شعبنا مبثابة فراش املوت له     حيياهاالبنية االجتماعية اليت    .  فراش املوت  على  مريضٍ لشفاءفتح الطريق   

حسب رأيي، حـىت    . يها اجملازر بيد هتلر   ارتكبت ف املتبقية يف املعسكرات اليت     انتم ترون أكوام العظام     
ليت انه بقي لدينا جانب من اكوام عظام، فما طبـق           . ذلك املشهد ليس أكثر وحشية مما يعيشه شعبنا       

 ماء نظيفة وقد غرق فيها حىت       قطرة ضمن قذارة ال حتوي      يتخبطكأنه يعيش لكنه    . علينا أفظع من ذلك   
  .عنقه

واألصوات اليت يسمعها واملناظر اليت يراها تأيت على        . "آه، كم شربت جرعة ماء نقية     " رغم ذلك يقول    
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ـ ك. هذا النمط أفظع من ان يكون اإلنسان على فراش املوت         . ومت تربيته على ذلك   . نفس الشاكلة  ا م
 بالعاطفة   مكثفة حالةترون انه من املمكن التحدث عن وجود عاطفة كهذه لدى القيادة، أي البقاء يف               

قال ان هناك حياة عفنة ال تطاق رؤية مشاِهدها وال اإلصـغاء لألصـوات              مادام ي . للواقع االجتماعي 
الصادرة منها ويصر على عدم االستغناء عن الرؤية واالستماع واإلحساس هبا أو عن احلذر كإنـسان؛                

شخصية القائـد تـرى     "دعاء بأن   يف احلقيقة ان اال   . حينها ال بد ان يكون صاحب قوة عاطفية كبرية        
 ليس إال مبالغـة حـسب       "األمور بشكل جيد وتستخلص املعاين من العواطف واألصوات مثل الداهية         

لكن هناك واقع ملموس وهو ان القيادة قد حددت الفرق بني واقع احلياة وواقع الذين يعيـشون                 . رأيي
هذا . "ا البحر، ولن أترته يف هذا املستنقع      إنين لن أسبح يف هذ    "يف حبر املوت واملستنقعات، حيث قالت       

وإن كان  . ليس مبقدور الداهية ان حييا مثلكم     . ةداهيعبقري ال هو الفرق الذي ميكن ان نسميه بعاطفة ال       
 عواطفـه   علـى بالطبع، كل واحد يدعي هذا، لكن ال يطبقه         . داهية، رمبا يكون هذا هو    للهناك مبدأ   
  . وحياته

ملواضيع بأنه حىت أولئك الذين يدعون بأهنم ذوي عزم وإصرار، سـيكون            من الصواب القول يف هذه ا     
وحىت لو امتلكوا جوانب إجيابية يف عواطفهم لكنها تبقى ضعيفة، وليس هلـا فرصـة               . مصريهم الفشل 

وهبذا املعـىن   . ال نستطيع القول باهنم قاموا بفصلها عن بعضها البعض        .  بالقذارة ممتلئةالنجاح، وأكثرها   
  .ن القيادة ختتلف بشكل كبري عن كل ما وردنستخلص ا

 أعتقد لو قمنا مبقارنة بني العواطف املعاشة يف واقع وطن أو حياة شعب يف وطن ما مع القيادة، فإهنـا                    
 أنفاسها األخرية، أو كأهنا ماتت أو على وشـك          تلفظتشبه تلك األمساك اليت تسبح يف املياه القذرة، و        

 نقي  نبعك يقوم هذا السمك بقفزة، أو لنسميها معجزة، ويبحث عن           ذلمن  رغم  على ال  ،ولكن. املوت
هناك الكثري من األقوال واالنتقادات يتطلـب تقـدميها بـصدد           . لنفسه ليداوم على اإلصرار يف احلياة     

  . العاطفة

لقد طفح احلسد   . هناك البعض ممن يدعون بأهنم حيبون لدرجة احلب األعمى، ويذرفون الدموع الغزيرة           
د يف واقعنا االجتماعي اىل الذروة، فاالدعاء بأنه ال مثيل لنا، ال يعبر إال عن األنفاس األخرية هلؤالء والعنا
  .  احلياة القذرة اليت ال ميكن العيش فيهاحييونالذين 

حـسب  . أهنا عواطف وال احترمها أيـضاً     على   ،مع األسف، ليس مبقدوري ان أمسي وأقول عن هذه        
  . لن أعيش مثلكم. ا الرأي عن إحدى أقوى خصوصيايت رمبا يعرب هذ،اعتقادي

عثوري عليه،    بقدر ىيسأكون مناهضاً آلخر درجة، فإن وجدت البديل، سأح       . يتضمن هذا كل شيء   
.  الشخصي هو العيش بشكل جمرد وكصاحب تقوى       خياريوان مل يتحقق ذلك، فعلى األقل سيكون        
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. يش وحيداً، ولن أنضم اىل هذا الواقع القـذر         أع ،فقط. واقترح هذا لكل واحد الختاذ ذلك كأسلوب      
 األمل وتـذرف الـدموع      نونعـا يمن األشخاص الذين حتترق قلـوهبم و      "على الرغم من قوهلم بأهنم      

منذ والديت وحىت اآلن، فـإنين      .  كما ذكرنا سابقاً، فإهنم خيونون العواطف السامية       "وعواطفهم تتأجج 
  . ن كنت واحداً منهم، ال أرى حاجة حلياة كهذهفإلشكلية، أنفر من هؤالء الذين يتظاهرون بالعواطف ا

كيف نعيش؟ وكيف يـتم     "اجلواب على سؤال    ف هكذا،   احلياةاحلقيقة األساسية الثانية عندي هي عدم       
. ميكننا التحدث عن اإلحياء احملدود، فهذا يطمئنين نوعاً مـا         ". متطلباا؟تلبية  إحياء العواطف الكبرية و   

  .عامة يتطلب حرباً كبرية، ويف األساس فما خنوضه من حرب هو ألجل هذانزعة ىل لكن لتحويل هذه ا

ونار احلرب يف الوقت ذاته هـي       . احلرب، هي يف نفس الوقت، عملية خلق العواطف الكبرية والسليمة         
ـ  حـىت    حنن ضمنها اهنا عملية تنقية الثقافة اليت      .  فيها يتخبطعملية تطهري احلياة من القذارة اليت        صل ت

.  مكانتنا االجتماعية اىل هذا املـستوى      ايصال منها والسباحة فيها، أي هي عملية        االرتواءلدرجة ميكن   
جيب استيعاب سبب تقدمي التضحيات بامسها أيضاً، فقد بذلت التضحيات          . وعظمتها ترجع هلذا السبب   

، كمال وخريي ولغاية    ابتداًء من زيالن، مظلوم   . من جانب املرأة والرجل، واليت أصبحت ملكاً للتاريخ       
  .عكيد، فقد ظهر أبطال احلرب الذين عربوا عن معىن كهذا

  

  الفرق بني املتحضر والبدائي؟
  

 يف فلـسفتنا للحيـاة      معاصربدون شك، ميكن االحساس بوجود وجهة نظر توحد بني ما هو بدائي و            
يه تطورات ليست يف    فقد حدث ف  . قبل التقدم احلضاري دائماً باإلعجاب    تلست مرغماً على    . واحلرب

ـ             ضمنخدمة اإلنسانية بل تت    ، شرك القذارة يف بعض جوانبها حسب اعتقادي، ولكي ال أقع يف هذا ال
أختار البقاء بدائياً على األقل يف الكثري من اجلوانب، وأفكر بأن التراجع عن البدائية، سيشكل خطـراً                 

ن اإلنساين بنسبة كبرية حسب اعتقادي، بال       إن االكتفاء باحلاضر فقط، يعين االستغناء عن الكيا       . كبرياً
حـىت  . االنشغال الكلي باحلاضر يعين االنفصال عن جذور اإلنسانية العريقة        . ريب، هذا مبدأ مهم جداً    

ب فلسفي وكأن املرحلة البدائية أسوأ مرحلة جيب التخلص منها، يعتـرب            قرتجتزئة العصور اىل فصول وب    
عطي األمل باحلياة، لعلها أمثن من شـجرة        غض ي  غصن ةنظر اىل عشب  فحىت عندما ن  . موقفاً خطرياً جداً  

!    ليس معلوم، بأن حضارة اليوم تفسخت متاماً وضعفت قوا، وأصبحت شجرة غري مثمـرة             . متفسخة
.  يكون دائماً يف خدمـة التقـدم       تقدم الزمن  اإلصرار على ان     يالفلسفالفكر  ليس من املمكن حسب     
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األفضل من  هو  ، أو بني البداية والنهاية، ال ميكن القول أيهما          الثاين بني األول و    فيما قارنةعندما نقوم بامل  
 فاالقتراب مـن    ،من املمكن ان تكون البدايات مكملة والنهايات أيضاً، بالتايل        . سيئالاآلخر، وأيهما   

وتعظيم احلاضر  ،  "املرحلة الوحشية، املرحلة املتخلفة   "التاريخ وتقييم ما هو البدائي دائماً بالسوء كقول         
  .دائماً، إمنا هو موقف فلسفي خطري

بالتأكيد سيكون من األفضل احلفاظ علـى       ". ما بعد احلداثة  "على شكل   ثقافة  ها هو اليوم يظهر أمامنا      
باختصار ميكن القول بأنه بقدر ما يكون اإلنسان يف حالة بدائية، بنفس        . البقاء بدائياً يف شخصية القيادة    

هبذا املعـىن، لـدينا     . يعترب االحتاد بني البدائية واحلاضر والغد كأمثن موقف فلسفي        . القدر حيرز النتيجة  
ن اجلانب املسيطر فيها مجيعاً هي األفكار وعدم تقـدير           أل ؛انتقادات شديدة لتقييمات املدنية واحلضارة    

ـ   حبق   اإلجحافالبدائية اإلنسانية، ألنه يف مجيع تلك التقييمات يكمن          ىت جانـب   بداية البشرية، وح
 عن انه كـان نتيجـة       وتتعامىاإلنكار متقدم فيها جداً، الن كل مرحلة حضارية تعترب نفسها املركز            

وضحنا بشكل أفضل فإن اإلنسان سيصبح مثل بدايته كنوع لغاية هنايته، وسيحدث مراحل             أإذا  . سبب
و  ظهر كـائن آخـر       فل. كيفما تكون خصائصه البدائية ستكون هنايته أيضاً كذلك       . تكوينه املستقبلي 

اإلنـسان  عـن    متميـز حسب اعتقادي إذا كان اإلنسان البدائي       . وأراد ان يصبح إنساناً فلن يستطيع     
بالتايل ما يتوجب انتقاده،    .  اإلنسانية دائرتهاحلاضر، فإنه إنساين أكثر من إنسان احلاضر الذي خرج عن           

 قنيةلغ بنفسه بذريعة التقدم وتفوق الت     هو إنسان احلاضر الذي ينكر أصله بشكل فظيع جداً، والذي يبا          
وباتت هذه حقيقة علمية، كيف أهنى الوحش االستهالكي هذا التاريخ،          . الذي أصبح مستهلكاً وحشياً   

 اىل وضع ال ميكن حتمله أو العيش فيـه،          سطحيةوكذلك يف الطبيعة، حيث وصل بالثروات الباطنية وال       
  . اإلنسان علىىقضتخذ التدابري الالزمة فسييوإن مل 

جيـب ان   . إضافة لذلك، العودة اىل اإلنسان البدائي ومنط حياته ليس تراجعاً وخماطرة بالعهود البدائية            
عكس ذلك، فإنسان الوقت الراهن،     . تكون هذه إحدى مواقفنا الرئيسية اليت ال نستغين عنها يف التحرر          
عاء من كـل جوانبـها، وتارخيهـا        صاحب النمط االجتماعي والتقنية اليت خلقها، يهدد اإلنسانية مج        

هلذه األسباب كافة، انتقاداتنا شديدة، وجيب التوقف عليها        . ومستقبلها، وأصبحت هذه وسيلة لإلحماء    
هبذا املعىن، سنطلب التحول االجتماعي الذي هـو        .  هويتنا متاماً  احتضانالنضال، قمنا ب  ب. بأمهية بالغة 

 سيكون خمتلفاً عن اإلنسان الكردي أو       ،نسان الذي سنخلقه  ضح بأن اإل  يت بالتايل،   .مبثابة عنصر لإلحياء  
مادام هناك نقد اجتماعي قاٍس هلذه الدرجة، وما دام يتم نقد احلـضارة             بالتأكيد  . اإلنسان على العموم  

بشكل مبدأي جداً، وخيوض صراعاً لريتقي يف سبيلها؛ إذاً فالشخصية اليت ستشكل يف تلـك احلالـة                 
مبا يتحقق التحول يف املعىن األساسي لإلنسان الذي انقطع عـن خـصائص             ر. ستتضمن خاصية معينة  

يكمن جناح هذه احلـرب     .  إنه يشبه اإلنسان من الناحية اجلسدية فقط       ،اإلنسان األساسية متاماً، لدرجة   
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يف حقيقة هوية القيادة ومنط وجهة نظرها لإلنسان والفرد، ابتداًء من احلرب ولغايـة أرفـع اخلـواص     
  .رهيظ عليه وتطوافاحل يةوكيف

 لنقل ان لكل    " االجتماعي؟ الغايةما هو أساس    "اإلنسان القدمي ليس مبقدوره إعطاء جواب على السؤال         
بالـضبط  .  صفر يففرد هدف يتابعه وفق نظرته، وله أسلوبه ووتريته لبلوغ هدفه، ولكن النتيجة صفر              

 وضـعيفة   بطيئةفر، أسلوبه ووتريته    املسافة ص . ، يدور اجملتمع حول رجعيته وهشاشته     القرافةكحصان  
بالتايل، من األمهية مبكان ان ميتلك اإلنسان اجلديد خـصائص كونيـة،            . لدرجة أنه ال ينقذ أي شيء     

. وطنية، سياسية واجتماعية، وفق ما يتطلبه االرتباط باهلدف، اإلبداع، وخلق هذا عن طريق احلـرب              
وبقدر . اً من جوانبها االستراتيجية وحىت التكتيكية     ويف فترة احلرب، ال بد من جتسيد تنظيم احلرب بدء         

إبداعه الكبري، بنفس القدر جيب عليه معرفة كيفية محاية نفسه، وبقدر العواطف الكبرية عليه ان يظهر                 
قوة فكر شاملة بإمكاهنا إنقاذ الوضع، وبقدر غىن العاطفة جيب ان يكون صاحب غىن فكري أيضاً الن                 

 وجيدد نفسه، يقاوم حلد املوت      يبدعاإلنسان الذي   .  فقط، بل الرجعية العاملية    ما حياربه ليس االستغالل   
ضد الرجعية العاملية وغدر ممثليها؛ هلذا السبب سيجسد اخلصائص األكثر مناسبة لطبيعة اإلنسان الذي              

ة وهذا يعين أنه حقق شخـصي     . مبقدورنا القول عنه بأنه إنسان حر وتقدمي يف مواجهة الرجعية العاملية          
خاصة وجديدة حلد كبري وخلق كافة متطلبات احلرب يف شخصيته ضد الرجعية الضيقة واخلطرة ضمن               

 ليس له فرصة يف احلياة، فإنه ال        فكما. ومن ال جيسد هذه اجلوانب ليس له فرصة احلياة        . العائلة البشرية 
لعـاملي مـن الناحيـة    ، سيتم خلق النموذج ا بالذاتيف هذه النقطة . ميتلك فرصة لقبوله كإنسان أيضاً    

أمـا  . الوطنية من جهة والقومية من جهة أخرى، ضمن احلرب وفق مقاييس جناحه الذي ال حدود له               
الذين ليس بإمكاهنم أن يبلغوا هذا املستوى او يفهموه او يعطوا معىن له، فعلى األقل عليهم أن ينتظروا                  

وهبذا املعىن يعترب التوجه حنو املوت وإنقاذ       . ابقموتاً مشرفاً بدالً من احلياة املنحطة جداً كما كان يف الس          
  . مة جداً من أجل اإلنسانية يف واقعناقيهي  و،احلياة أيضاً، أكرب نتيجة حققها إنساننا

  

  الكردستاين والكوين
  

بال شك، فالتقييم الذي مت القيام به حول اإلنسان الكردي، بقدر ما هو ضـد الرأمساليـة احلاليـة يف                    
فتحليل هبذا الشكل، بقدر ما يكون      .  ضد اإلنسان الذي تغرب عن أرضه وتارخيه القدمي        األساس، فإنه 

متامـاً كمـا    .  لإلنسان، فإنه يوضح بشكل عام بعض خصائص اإلنسان العاملي أيضاً          مبدعاًراديكالياً  



  ٢٠

 فعلى الرغم مـن ان العـامل      . حدث يف كل ديانة ومدرسة فلسفية، فإننا أيضاً يف مواجهة حقيقة مهمة           
تناسى كردستان وكأهنا ليست هلا عالقة به، ونظر إليها بوضع خاص؛ فإذا مت النظر إليها جوهرياً نوعاً                 

يف الواقـع،   . ما، سيظهر ان ما حتقق يعترب عظيماً متاماً، خاصة إن كانت هذه األرض مهداً لإلنـسانية               
يمة تذكر، ألي درجـة هـم       قولو يولوه   سيتضح بأن الذين أبعدوا هذا اإلنسان عن مهده ومل يقدروه           

مهما يكن هـذا    . بعيدين عن العاملية، بالتايل ألي درجة قريب من العاملية ذاك الذي كرب يف هذا املهد              
اإلنسان بدائياً حسب مقاييس احلاضر املوجود، وبقدر ما حياول اإلحياء بنفس قدر اإلنسان العـاملي يف      

اً؛ لكنه صاحب قيم معنوية مبقدار إحياء كل هذه         فجر التاريخ، وكم حاول الوصول اىل أن يصبح عاملي        
ما يستهدف هو أن يكسب هذا النموذج يف احلرب اليت تدور رحاها يف كردستان، وبال شك                . املبادئ

وليس هناك أي مانع يعرقل متهيد السبيل أمام تطورات عاملية مرة           . سيكون له تأثري عاملي بشكل مطلق     
إدراكه يف حقيقة القيادة، هو أنه ليس مبقدورنا العـيش كمـا يف             باختصار ان أهم شيء يتطلب      . ثانية

قال عنه بأنه جديد أو ما هو إنساين وخاص، وحر؛ إذاً عليك             وفق ما ي   وإن أردت ان حتىي   . السابق أبداً 
  . ومعرفة ذلك سيتحدد من خالل احلرب. ان تعطي معىن لوجودك

هل تريد اإلصغاء؟ وهـل ترغـب       . دها القيادة هل تريد التفكري؟ حينها عليك معرفة احلرب اليت جتس        
باحلب؟ هل تريد ان تعشق؟ هل تريد ان تصبح قائداً عظيماً؟ ان اجلواب املوسع لكل هـذه األسـئلة                   

نتحدث هنا عن كيفية    .  أساساً لك  ه كهذ مسائلةاملقدمة، وكذلك املقابل الذي سنجده، يتطلب اختاذ        
 كافـة   معاينـة بعد  هلذا السبب،   . إحياءه يف الفرد ذاته   خلق الفرد لشخصيته، ويظهر جلياً ما يتطلب        

 بعض أجزائه، وإن كان مؤملاً     بتر، وإن تطلب األمر فست    املشرحةعليك وضع احلياة القدمية على      األمراض  
مثة حـرب كـبرية يف      . ، فمن احملتمل ان ينمو أكثر صحةً من ذي قبل         مبداواتهسترميه، وبالتايل ستقوم    

قيم اليت يتطلب إحياؤها، ابتداًء من الفرد والعائلة وحىت إنشاء عالقات جديـدة             ظاهرة القيادة بصدد ال   
متاماً بني املرأة والرجل على أساس القيم املعنوية، ولغاية التحول لدولة كبرية ابتداًء من سياستها الداخلية                

 السطحية والضيقة،   ليس هنالك معىن للنظرة   . واخلارجية على أساس اقتصاد اجملتمع ولغاية قيمها املعنوية       
كذلك تتحقق من خالل الدهاء العسكري يف الوقـت         . وهذا يتحقق باإلرادة العظيمة املفعمة بالعاطفة     

رمبا يتحقـق ذلـك     . نفسه التعمق الفكري الكبري من خالل إعطاء معىن ملستوى دقة التنظيم والسياسة           
يات قياديـة يف أي حـرب       بأساليب وأمناط وأهداف حرب موسعة مبستوى مل يظهر مثيلها يف شخص          

 مرغم على   ، فهو انه ميدان حرب هبذا الشكل، ومن يرغب يف استخالص نتيجة يف هذا امليدان            . أخرى
  .وعكس ذلك سيحرق نفسه. معرفة املسرية من خالل إعطاء املعىن ألساليب ومعاين احلرب

ـ        استنتجنهاهذه اخلصوصيات اليت     ار بعـد ألعـدائنا      من خالل حتقيق حمدود، نستطيع اجتماعياً إظه
وأصدقائنا وشعبنا، وبنفس القدر للبشرية وذلك من خالل اكتساب بعد حلربنا وعلى األقل من خـالل         
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مل تضعف املعنويات واإلميان يف هذا املوضوع أبداً    .  تدرجيياً "؟كيف نعيش "األجوبة األكثر تأثرياً لسؤال     
بالتايل ليس مهماً مـا إذا      .  يف هذا أيضاَ   واالرتباك كان على هنج وأسلوب النجاح، لكن ظهر التحكم        

 ما ظهر أنه ال توجد أية حجة لعدم النـصر أو االجنـاز للـذين                ،أم ال جسدياً   موجوداً   ت القيادة كان
  .يتخذون التقييم السطحي أساساً هلم

  .    كل شيء مينح فرصة احلياة والنجاح للتطبيق على هذا األساس اكثر من أي وقت مضىف

  

    ١٩٩٧أيار 
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  ٢٣

  

ë‹Ûa@Ll†þa@LåÐÛa@ @

جلي، ان التطور االجتماعي يظهر على أساس االنتقاد القاسي للواقع االجتماعي من مجيع اجلوانـب،               
هكذا متثل الشخصية اليت مت قبوهلا، حقيقة حتويلية يف منط احلياة اليت            . وبتجاوز الشخصية املتشكلة فيها   

  .  نفسها آلخر درجةهي من إنتاج اجملتمع وعالقاته واليت تسير

الثورة اليت تأيت مبعىن تـشكيل      .  حلظات التحول النوعي يف التشكالت الوطنية تعترب من حلظات الثورة         
  . البنية التحتية والفوقية إلجناز كل تكوين اجتماعي، تتطور أوالً على الساحة العلمية

ية العالقات يف البىن الفوقية الـيت       التطور العلمي يطور النضال العملي والتنظيمي امللموس، ويقوم بتصف        
  .باتت بدورها تشكل عوائق أمام احلياة وتعترب كوظيفة مهمة وأساسية

بال شك اجلهود الفكرية للحركة الثورية بقدر نضاهلا اجلذري ضد اإليديولوجيات واألفكـار القدميـة               
ا تسري نضاهلا العملي    كذلك هذا النضال، عندم   . ستخلق معها بنفس الدرجة حمتوى وهنج إيديولوجيتها      

ضد مؤسسات البىن الفوقية، لن تأخذ القوالب القانونية أساساً هلـا وال تكتفـي بـالطرق الـسلمية                  
. وحتاول فتح طريقها السياسي عن طريق العنف وترى ان تطورها السياسي ضروري جـداً             . والقانونية

عنـف  و تطبيقـات ال احة الـسياسية  هبذا الشكل يظهر التطور اإليديولوجي للثوار أوالً، من مث يف الس         
هبذا الـشكل يـستمر     . كل تنظيمي وكثيف حلد كبري توجه النضال حنو الساحة العسكرية         ي بش الثور

إذا وصلت للنصر، تعرض بنيتها التحتية للتحول، ودم الشكل         . التطور السياسي واإليديولوجي للثورة   
حتاول من خالل تشكيل إطار مناسب تطوير قوى        . السابق لإلنتاج و العالقات اليت تشكل عائقاً أمامها       

  . اإلنتاج وعالقات امللكية اجلديدة وإمتام تطورها

. هبذا الشكل، فالثورة اليت بدأت يف البنية الفوقية تتطور وتترسخ من خالل تعرض بنيتها التحتية للتحول               
ي وخاصة الرواية اليت هي     السؤال املهم الذي يتطلب اإلجابة عنه هو؛ ما هو دور األدب أو العمل الثور             

بالتايل يعترب الفن وسيلة    .  فبدون الفن ال نستطيع التحدث عن وجود اجملتمعات        ؟لألدب والفن منط  اهم  
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ال ميكن االستغناء عنه يف التطور والتحول االجتماعي، خاصة عدم حتليل تقرب اإلنسان مواجهة الطبيعة         
شباع املادي يؤدي اىل شكل إشباع مغاير أي الفن،         بشكل علمي وسياسي وعدم تغذية الروح متاماً باإل       

  . هبذا املعىن فإن الفن يؤمن احتياجات الروح كأساس له وبنفس الوقت له عالقة بالفكر أيضاً

بالكثري من األشكال املتنوعة اليت تأخـذ  . لكن ميكن القول بكل سهولة بأن الفن يعرب عن ساحة خاصة       
تاج للفن وحتقق بدورها اإلشباع املعنوي، إنتاج النظـام يـؤثر           شكل متطلبات روحية تظهر أمامنا كإن     

 ال نستطيع القول    ،لكن. أحياناً على الفن، وكذلك األحداث السياسية تبين ارتباطاا عن قرب مع الفن           
يتم احلديث عن الفن أيضاً من نواحي أخـرى كاالقتـصاد           .  مجيعاً بأهنا تعرب عن الفن     مورعن هذه األ  

 من اإليديولوجيات املتنوعة تتقرب من الفن أيضاً، الشيء الذي جيب ان يفهم هنا هو               والسياسة، الكثري 
ان الفن يتأثر من العوامل األخرى للمجتمع بقوة ولكن ال يتوحد معها وال يصبح كظل هلا، الفن جيعل                  

  .من نفسه حاجة حيوية ال ميكن االستغناء عنه

       خدم يف تشكيل االحتياجات اإلنسانية تدخل يف إطـار         ستميكن القول أن مجيع الوسائل والطرق اليت ت
فالواقعة اليت نقول عنها الصوت اجلميل، املناظر اخلالبة للعني أو الـشعر الـذي خياطـب روح                 . الفن

ميكن ان تستمر حياة اإلنسان إن مل تتواجد هذه األشياء أيضاً ولكن ستكون             . اإلنسان يقيم على أنه فن    
يوجد فرق بني اجلمال والقبح، كما يف كل تقرب لروح اإلنسان هناك ما             ففي كل نظرة    . قاحلةحياة  

لو تطور جمتمع وبالتايل الفرد ألي درجـة ـ    . وهناك السلوك الصحيح واخلاطئ. يعجبه أو ال يعجبه
. خاصة عندما تظهر مسألة تأثري الفن ـ يصبح بذلك القدر تعبرياً عن تقدمه يف هذا اجلانـب أيـضاً   

 متأخراً يف أشكال الفن أو تابع أعمال الفن الرجعـي يقـال عنـهم مـتخلفني،         فالشخص الذي بقي  
 واليت ال تتأثر باملوسيقى، املناظر، والكـثري مـن          ومفتقرة للغىن الشخصية اليت ال متلك التعمق الروحي       

  عنـده  أشكال الفن املختلفة، واليت ال تصل اىل الفرق بني الفن والتعمق الروحي، تعترب شرايني احليـاة               
بالتايل إن دور الفن االجتماعي ال جدل فيه، الن العيش دون فن هـو كـالعيش يف مـستوى                   . جافة

  .وهذا يدل على إلغاء احلدود بني حياة اإلنسان واحليوان، وال ميكن قبول حياة كهذه. احليوانات

سار تطور الفـن    هبذا املعىن، يف كل فترة من التطور االجتماعي أو يف مرحلة القفزة النوعية يتم حتديد م               
أيضاً، مع العلم ان مراحل تكون البنية التحية والفوقية االجتماعية املهمة، تتضح جبهود الفن يف نفـس                 

كل تشكل فوقي وحتيت يف البنية االجتماعية يتطور يف املستوى الفين أوالً، يؤثر ويتـأثر بـه يف     . الوقت
فن يتأثر بنسبة مهمة بتلك املراحـل لبلـوغ         مثلما حتضر املراحل الثورية بالفن، كذلك ال      . نفس الوقت 

 يف مواجهة صعوبات احلياة، يعين انـه        منفذ للتنفس هبذا املعىن يعترب الفن مبثابة      . اشكاله النوعية والقوية  
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إنه عدم االكتفاء مبا هو موجود أو مبـا هـو      . يعمل على ختطي كافة العراقيل اليت تضيق روح اإلنسان        
  .ين كسب القوة وهكذا ميكن تعريف الثورة الفنية يعاكتفائهومعىن عدم . قدمي

عند احلديث عن وطن الكرد وجمتمعه، فإن هذا التعريف العام للفن، الذي ميكن ذكره، أثر سلبياً عليـه           
. اىل حد كبري لوصول اجملتمع يف ظروف اإلقطاعية واالحتالل اىل مستوى ال يستطيع فيه حىت التـنفس                

لكن املهم هنا هو أننا نرى أن الشعوب على الرغم من           . كل كبري أيضاً  والتقدم بذلك أثر على الفن بش     
أهنا تالقي صعوبة يف تكوين بنيتها الفوقية وعالقتها وقوا، فبمقدورها ولو بشكل حمدود إحياء نفسها               

فكل هذا، وإن كان حمدوداً، يدل على قوة الفن الذي          . بالفن وستستمر يف التعبري عن هويتها من خالله       
  . يكون آخر مقومة يفقدها وخيسرها اجملتمعرمبا

  

  اآللية الثورية 
  

االستعمار يبدي اهتماماً كبرياً الرتكاب اجملازر حبق الفن يف الوقت نفسه، فقد طبقـت يف كردسـتان             
لكن للفن خصوصيات كهذه أيضاً، ألنه متعلق بالروح نوعـاً مـا            . اجملازر الفنية على مجيع املستويات    

  . جانبه املعنوي طاٍغ، لذلك ال يقبل اجملزرة كما هي يف احلاالت املاديةوحيوي أكثر، والن

 إضافة لذلك يفهم يف اجملتمع الكردي وواقع الشعب أنه استطاع احلفاظ على هويته، كثرياً كان أم قليالً                
الشعيب وموسيقاه خاصةً األشكال البارزة إحدى اسباب بقـاء اهلويـة           رقص  شكل ال ي.  الفن من خالل 

لكن تعرض مقومات الفن األساسية لالنصهار واالحنراف هبذا الشكل أصبحت وسـيلة            . طنية حية الو
  . خلدمة فن القوى احلاكمة

هذا جيد تعبريه أوالً يف املوقف الذي مينـع         . التسلط االستعماري هو السيطرة على الفن يف الوقت ذاته        
يث يصل درجة غري معروفة بإظهار فـن  إحياء الفن ضمن حقيقة الشعب، وإرغامه، وجعله ملكاً له، حب      

االستعمار يف كافة املؤسسات الرمسية يقوم بتطعيم دنيا الروح والعاطفـة           . الشعب املضطهد وكأنه فنه   
 وذلك  "مغايرةأخرى  يف الواقع انك من القوم احلاكم ومتثله وليس لك هوية           "للشعوب املضطهدة بقوله    

ر سيطرة ثقافية   ض قناعته على ذاك الشعب املضطهد، طو      وألجل فر . باالعتماد على قوة الدولة خاصةً    
وهبذا الـشكل مت حمـو      . فبقدر ما تفرض القومية احلاكمة هذا، بنفس القدر يتم احماء قومية ما           . عجيبة

 ان هذا أصبح اخلصوصية املتطورة يف       اميال س . اهلوية القومية، واصبحت القومية احلاكمة هي املسيطرة      
طبعاً يظِهر هذا   . ب هناك مقاومة ولكنها ضعيفة جداً ضد تسلط القومية احلاكمة         هلذا السب . واقع الكرد 
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  .مدى تطور سيطرة االستعمار

فمن املمكن ان تشكل إدامـة      . يف تلك احلالة، جيب أال يستصغر النضال ضد االستعمار يف اجملال الفين           
اجملال الفين، لكنـها انطالقـة      اهلوية القومية لكياهنا ببعض اجلوانب حىت ولو كانت حمدودة عن طريق            

ففي املراحل البدائية تقدم النشاطات الفنية والثقافية الدعم للنضال         . أساسية يف نضاالت التحرر الوطين    
لكن بعدها يظهر جلياً ان النضال      . التحرري والقومي وتلعب أيضاً دوراً مهماً للغاية حىت مرحلة معينة         

  .العنف السياسي والعسكريالفين ـ الثقايف لن يكون له معىن دون 

هبذا الفن، ميكن التطرق اىل مواقف املثقفني أو القوميني البدائيني والذين مل يستطيعوا تقييم الفن بشكل                
نعلم جيداً كيف تناولوا فعاليات الفن والثقافة واألدب بشكل سطحي، وكيف خلطوا بينـها              . صحيح

  .معرفة مهامهم يف هذا األمر وبعدم إعطاء الفن حقهوبني املهام السياسية والعسكرية أو عدم حبثهم يف 

مع تطور نضالنا التحرري الثوري، مت توضيح وظيفة الفن من ناحية، وتشهري املفاهيم اخلاطئة من الفن                
كما منحت األمهية الالزمة لدور الفن، وقُدمت االنتقادات الالزمـة ضـد   . يف الثورة من ناحية أخرى  
وقد ظهر مدى صحة هذا من خالل التطور الفين يف نـضالنا            . لوب انتهازي الذين يستثمرون الفن بأس   

الثوري املتعاظم كاالهنيار الثلجي، اىل جانب هذا، فبقدر تأثري اجملال الفـين علـى اجملـال الـسياسي                  
هبذا املعىن، أوصل النوعية الفنية للعمـل الثـوري اىل          . والعسكري، بنفس القدر تأثر من تلك اجملاالت      

فاهلوية القومية اليت رغب يف حتقيقها على املستوى الفين اعتباراً من بداية هذا القرن              . لصحيحةاألسس ا 
لكن جانب هذا مل يقلل     . وحىت قبله، خلق قفزة نوعية وذلك من خالل النضال السياسي و العسكري           

  .من أمهية عمل الفن، بل على العكس فقد زادت من أمهيته

كردستان أهم مراحل تكوينها الفوقية والتحتية، حيث يستمر توسع كل          يف الوقت الذي تعيش فيه ثورة       
طبقة وجنس، كما جعلت احلرب ملكاً لكافة فئات الشعب، دع ضعف العمل الفين جانباً، باملقابـل                
نرى أنه ازداد دور الفن، ووصل اىل درجة أصبح فيها حاجة ملموسة، حيث حتاول فئـات الـشعب                  

هبـذا  . ة وتكتسب حيوية أكثر باملوسيقا الثورية والدبكات والرسم       ترويض نفسها لشكل حياة جديد    
املعىن فإنه يعاش ثورة فنية فعلياً، لكن رغم ذلك ينبغي عدم تركه ينمو عشوائياً، بل بالعكس، هنـاك                   
حاجة لنهج فين جذري ونشاط عملي يشكل الدعامة للتطور الثوري اىل حد كبري من ناحية، ومطلبـاً                 

  .الفن للحد من النواقص املوجودة من ناحية اخرىمن أجل خلق جبهة 
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  كيف نعيش؟
  

ونستطيع ان نسميها مرحلة فـك  . يف احلقيقة، ما نريد تطويره يف هذا اجملال، هو تصميم الرواية الثورية         
بـالرد  . العقدة يف اجملتمع الكردي من خالل التوجه حنو إعادة البناء من جديد أو التعبري عنها بالراويـة     

  . نصل ملعىن الرواية" كيف نعيش؟"ؤال على س

وهبـذا  . إننا نطور اإليديولوجية الثورية، سياستها وفكرها العسكري، وكذلك استراتيجيتها وتكتيكها         
كيف جيب ان يكـون     “لكن يف نفس الوقت، إذا مل نرد على السؤال          . اخلصوص يستمر التطور ويدوم   

 ثورتنا من السلوك والتطور الروحي، وهذا واضح بأنه         فهذا يعين أنه سنحرم   ” تطور منط احلياة الثورية؟   
على الرغم مـن ان نـضالنا       . هلو حيوي بالنسبة للكادر   ” كيف نعيش؟ ”بالتايل فالسؤال   . غري سليم 

التحرري الذي يقوده حزبنا يف الوقت الذي حيتضن فيه مجيع شرائح اجملتمع، جعل من السؤال املطروح                
ضرورة حيوية بقدر املاء والطعام، ليس من أجل الكوادر فحسب،          " كيف سيتطور منط حياة الثوري؟    "

العالقات يف جمتمعنا، هي من نتاج املخلفات الروحيـة الفاسـدة والتـصرفات             .  بل من أجل اجلميع   
وبالقيام بتحليل وتدقيق مكثف لتلك العالقات مع آثار القرون الوسطى والكمالية الرجعيـة،             . العجيبة

فعل وهدم العالقات وأشكال احلياة القدمية كحاجة ماسة، وبناء شكل احلياة           سيتضح ضرورة إبداء رد     
  .والعالقات اجلديدة البديلة

يتم البحث عـن  منـط احليـاة         . هكذا فالرواية تعرب عن اجلهد املبذول يف الترجيح بني هذين األمرين          
املتخلفة، بتحليلها والتحقـق    والعالقة اليت يتطلب احملافظة عليها من خالل جتاوز منط احلياة والعالقات            

. هذا يعين تقدمي املساندة للثورة عن طريق االستخدام السليم لتقنيـة الفـن            . منها والقيام بإعادة البناء   
بالطبع عندما يتم التحدث عن نضالنا الثوري، واحلقائق التارخيية هلذه الثورة وألشكال اجملتمع الـذي               

لنضال الثوري هي الفترة التارخيية القريبة وحىت يومنا وجوانب         يعتمد عليها، خاصة احلقائق اليت عاشها ا      
حينها . التطور احملتملة وجعلها موضع حتليل يف مستوى قريب من العلم عندها يقدم أرضية كهذه للرؤية             

ميكننا القول بأن هذه الرؤية استندت اىل أسس حقيقة االشتراكية، وبنفس الوقت تعطي رداً انتقاديـاً                
لكن جوهرهم حمافظ ورجعي والذين يريدون الوصول اىل احلداثة عن طريق  " إننا علميني "ن  للذين يقولو 

  .اىل جانب الرواية تتبىن املسار الصحيح والسمو والرغبة واحلسرة أساساً. القيام ببعض اإلصالحات

لتحتية اليت يـستند    يف الوقت الذي تتناول الراوية تعبري هذه احلقيقة املعاشة، كأهنا تنتقد البنية الفوقية وا             
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لكن يف نفس الوقت حتاول بناء العالقة مع اللبنة األساسية للبنية           . إليها الفرد بأقوى األشكال ومراقبتها    
بإمكاهنا ان متهد الطريق لبناء جمتمع جديد عن طريق         . الفوقية والتحتية للحياة اجلديدة اليت يتطلب قبوهلا      

 ثالثة أو مخسة مناذج متهد السبيل لتحليل احلقيقة االجتماعية          منوذج أو عدة مناذج، ما يتطلب تناوله هنا       
حتلل وتراقب عدة مناذج اليت متثل التاريخ الرجعي وبـدورها الـيت متثـل              . والتارخيية يف نفس الوقت   

بقدر تناول هذا اجلانب بشكل عميق وبطريقـة        . العالقات االجتماعية لذلك التاريخ وتبنيها من جديد      
انه يعرب عـن خيالـه      . س القدر ستظهر بأهنا سليمة وعظيمة وهذا مرتبط بقوة الفنان         فنية ومجالية، بنف  

ماذا أطلب؟ ماذا أعين؟ وما جيب هدمه، ماذا أبين؟ ما          . ورغباته وحسراته هناك نوعاً ما أكثر من العامل       
رجحه؟ فيقوم  هو اجلميل والقبيح؟ ما هو املعاش وغري املعاش؟ ما اقبله وما ال اقبله، ما أرجحه وما ال أ                 

بطرح هذه األسئلة، ومن مث الرد عليها بشكل تام، واجلواب الذي سيعطيه سـيخص كافـة شـرائح                  
  . اجملتمع

هذه هي احلقيقة . فكتابة مسودة الرواية اليت نريد ان نطورها على األقل تظهر جلية يف إطار هذه األسئلة       
قة الرجعيني واحملافظني باالسـتعمار وخملفـات     ما مت السعي إليه هو إظهار عال      . املعاشة مبعىن من املعاين   

اإلقطاعية، والذين يريدون توجيه اجملتمع حنو احلداثة املزيفة اىل جانب ذلك، يف الوقـت الـذي يـتم                  
الكشف عن الشخصيات املوجودة والذين يتظاهرون باليسارية وحىت الوطنية املزيفة اىل جانب ذلك يتم              

 االجتماعي وأية شخصية متثل هذا، وكيف يتم خلقها وكيف ختوض           وضع عالقة اهلوية الوطنية بالتحرر    
  .النضال

 كذلك مت احلديث عن منوذج الذين ميثلون اخلط الوسط الذين تتواجد اقدامهم يف خملفـات العـصور                 
كما أنتقد  . هذه النماذج متثل من يسريون على الطريقني بنفس الوقت        . الوسطى يف شكل احلياة اجلديدة    

إن حتليالت القيادة باألخص واليت نستطيع القول       .  تفرض نفسها يف كل مرحلة مهمة      الشخصيات اليت 
فقد . عنها باهنا التحليالت األساسية اليت وفرت دعماً هاماً وقدمت لوازم هامة من أجل الرواية الثورية              

ا يف احلياة   مت وضع هذه اخلطوط قليالً أو كثرياً يف التحليالت، وحتليل أساس الشخصية عن طريق جتربته              
  .واحلرب الساخنة، يعين ان هذه األمور ليست خيالية وإمنا حقائق خلقها النضال

فقـد مت احلـصول علـى    . وبالتايل، توفرت املستلزمات والعناصر اليت تعتمد عليها الرواية حلد كـبري   
لتحرر الـوطين   كما خلق نضال ا   . املتطلبات الالزمة واليت ليس مبقدور العديد من اآلداب العاملية نيلها         

 القدرات العظيمة من خالل إظهار البطوالت واخليانات وأصحاب طريق الوسـط،            PKKالذي يقوده   
حناول فقط إعطاء أمشل تعبري مـرتبط     . لدرجة إنه بات باالمكان تأليف كتب عن كل مرحلة أو منوذج          

مار الفاشي التركي من جهة     كتابة الراوية تعرب عن حقيقة الكمالية واالستع      . بقفزة احلزب والبناء الوطين   
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وحقيقة اإلقطاعية ـ العشائرية للقرون الوسطى يف كردستان من جهة أخرى، والتعبري عـن أوضـاع    
الكادحني والعمال والقرويني الفقراء من خالل إزالة الشخصية والعالقات اليت تشكلت من اإلقطاعيـة              

ذه الشاكلة يف اجملال الفين وهـي نتـاج         فالرواية تطورت على ه   .  مبعىن آخر  PKKوالعشائرية، أي بناء    
وإن مل تتطور الثورة بالـشعر      . للتطور الثوري من جهة ويكسب التطور الثوري شكالً من جهة أخرى          

ومشروع كتابة الرواية   . واملوسيقى والرسم، ليس هناك أدىن شك، بأن الرواية ستقدم دعماً جوهرياً هلا           
  .استهدف إعطاء هذا املضمون على األقل

بالتايل . الواقع، هناك مسألة تصنيف النماذج ولكن ممارسة العديد من النماذج سيصبح أداة غنية أكثريف 
وما نود  . فالقيام باختيارها دائماً وبتوحيد أجزائها، أي الوصول اىل التركيبة، عندها ميكن حتقيق الرواية            

أي حيـاة يرفـضها     " التأكد، يف    ويتم. إعطاؤه هو وضع النهاية للمجموعات املختلفة يف كتابة الرواية        
ما هو اجليد واجلميل وما هو الصحيح واخلطأ، ما هو القبيح           "وكذلك يسأل أسئلة كهذه     " ويتحسر هلا؟ 

من أين جاؤوا، ما هي احلياة القدمية وما مدى ابتعادكم عن هـذه احليـاة،               "و". والسيئ على الدوام؟  
تم هبا، وكيف رغبتم بالتطور؟ مـن اجلانـب         كذلك ما مدى ارتباطكم باحلياة اجلديدة وكيف ارتبط       

باإلضافة اىل إيصال تطور    ". اآلخر، ماذا يفيد عدم التطور السريع وعدم بلوغ شخصية الكادر الثورية؟          
الثورة من خالل التحقيق؛ ما هي األعراض املختلفة هلذه الشخصيات وما ينـتج عنـها باألسـلوب                 

  الصحيح؟

  

  رواية كردستان
  

لة كتابة الراوية الثورية يف كردستان باألخص باالستفادة من جتـارب البلـدان             بدون شك، عند حماو   
األخرى، فهناك الروائيني العظام، أمثال فيكتور هيغو وبلزاك يف واقع الرواية الفرنسية، حيث بأعمـاهلم               

دة كذلك بعض االنطالقات يف واقع الرواية الروسية، وحىت يف مرحلة وال          . قاموا بدور أساسي يف الثورة    
كذلك بـني الثـورة     . الثورة اإلسالمية، حيث متكن إقامة الصلة بني الثورة الفرنسية والرواية الفرنسية          

فهؤالء برزوا يف   . الروسية والروائيني أمثال تولستوي، دوستو فيسكي، جرنيثفسكي وغوركي واآلخرين        
 للثورة اإلسالمية؟ وكيف    مراحل الثورة، بأية نتاجات قدموا الدعم للثورة؟ ما هي اخلصائص األساسية          

  مت خلق منوذج املرأة ـ الرجل والعائلة؟ 

ومن الواجب طبعاً أخذ روايـة      . ميكن اختاذ هذه اجلوانب يف واقع جمتمع الشرق األوسط بعني االعتبار          
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كما ان وجوه التشابه بني اخلصائص االجتماعية للكـرد         . كردستان اليت ال مثيل هلا أيضاً بعني االعتبار       
بالتايل يتطلب اختاذ أصلها وبأفضل األشـكال       . معات األخرى ضئيلة، بسبب التاريخ الذي عاشه      واجملت

فقد بين نـضالنا  . يدل هذا بأنه على الرواية يف كردستان ان تكون مستقلة أكثر نوعاً ما            . بعني االعتبار 
لتركية أيـضاً لـن     الثوري بشكل جلي، بأن التقليد لن يساعدها على التطور، وحىت تقليدها للرواية ا            

فالنشاط الفين يؤكد بأن ثورتنا ستنمو كثرياً بالفن مثلما فتح نضالنا الثوري جمـاالً              . يفيدها يف التطور  
” كيف نعيش؟ “الرد على السؤال    . وبعمل كهذا سيكون ممكناً إظهار نتاجات غنية      . واسعاً لتطور الفن  

فلو توفرت لدي القدرات، لكـان مـن        . ارهميكن برواية كهذه، وبالتايل يعترب دعماً ال ميكن استصغ        
. املمكن تقدمي الدعم للمهام األدبية أيضاً، جنباً اىل جنب مع املهام اإليديولوجية والسياسية والعسكرية             
  . يف الواقع، حناول القيام هبذا مىت  أتاحت الفرصة لنا وال سيما ان هذه اجلهود تعبر عن الدعم املطلوب

كوادر املصرين هبذا املوضوع تقدمي الدعم الذي مبقدوره ان يعطي جواباً صـائباً              يف هذه األثناء على ال    
  . وأخذ ما يتطلبه الفن وخاصة األدب والرواية بعني االعتبار”كيف نعيش؟“لسؤال 

فقد حقق األدب الكردي بعـض التقـدم يف         . هناك بعض اخلطوات املشاهبة هلا يف تاريخ كل الشعوب        
 املمكن رؤية كيفية التعبري عن احندار التاريخ الكردي املعـروف بأصـله             من. مرحلة تشكل اإلمارات  

فهناك بعض النماذج املتمردة، أمثال كاوا احلـداد،     . اجلبلي، يف مراحل معلومة من خالل بعض املالحم       
والبعض من السرد األديب ملمي آالن، ومت التطوير يف سرد هذه األمثلة باكتساب القوة مـن مراحـل                  

. وأصبحت ذات تأثري بأسلوب سردها وفق هلجة الشرق لغاية يومنا هذا          . التطور االجتماعي الذروة يف   
ـ      عربت عن حاجة تلك املرحلة يف رسم اإلطار االجتمـاعي          " أمحد خاين "هبذا املعىن ملحمة ممو زين ل

كما حتاول سرد كيفية جتزئة     . والقومي بشكل أفضل للشعب، وعلى األخص يف مرحلة السلطة امللكية         
اإلمارات ونزاعام املستمرة اليت أدت إىل عدم حتقيق الوحدة القومية، ومبظاهرها اليت بقيـت ضـمن                

يف احلقيقة ما جيب ذكره، هو حقيقة األمراء اإلقطاعيني الفظة والذين مل يبـدوا              . السالالت اإلقطاعية 
كثرة عـن التبعيـة     بل يعربن ب  . حسن النية جتاه الوحدة، ومل يوصلوا وحدة الشعب للمستوى القومي         

وألهنم ال يستطيعون ان يعيشوا فترة ثورة جذرية، لذلك ال يتمكنـون مـن              . والفتنة والفساد املوجودة  
  .سردها وتطورها بشكل اكرب

كردستان مل تعش ثورة بكل معىن الكلمة وبالتايل، مل تظهر أمثلة قوية للرواية يف تارخيها، ال يف القـرن                   
فكل ما كتب هو روايات تركية ظهرت على        . ال حىت يف القرن العشرين    الثامن عشر وال التاسع عشر و     

وحىت يشار كمال ذاته حتول اىل إنسان تركي، وباالستلهام من          . أساس سياسة اإلحماء الكمالية ليس إال     
. الواقع الكردي يصبح اسم احلقيقة الذي يرغب تسيريها من خالل األدب، فهو روائي هبـذا الـشكل          
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الروائيني من أمثاله، والذين يقومون بتسمية التمردات اليت سحقت على مدى تـاريخ          وهناك الكثري من    
وقد اختذت الكمالية التخريبات واإلحماء مشروعاً هلا عـن         . اجلمهورية بالتقدمية واحتدوا معها فيما بعد     

كما فرض هؤالء هذا النظام الذي تشكل على هذا األساس وادعوا بأنه نظـام تقـدمي          . طريق األدب 
توجيهات هذه  . يف هذه احلالة طبعاً، جيب تفنيد وردع هذه املواقف عن طريق األدب           . ويتطلب إحياؤه 

ويعين عدم  ! الرواية تأيت مبعىن عدم التأثر بواقع كردستان واستيعاب ذاك الواقع وإنكار كل شيء بسرعة             
  !ختطي تلك السلبيات وإظهار الكرد كرجعيني ومهجيني

. لروائي، سواء أكان تركياً أو كردياً، قام مبهمته على هذا األسـاس حـىت اآلن            الطراز األديب والفين وا   
حيث أدى اىل خلق ختريبات كبرية وباألخص يف بناء شخصية مشوهة كما عرقل التفكري احلر والواقعي                

يف . وجلب معه التتريك واهلجرة اىل املتربوالت واىل رؤية شعبه ووطنه جاهالً واالستغناء عنه بـسهولة              
قليلون جداً من تبنـوا واقعهـم،       . لوقت نفسه هي فترة التهرب من روحه وفكره لدرجة اللعنة عليه          ا

من هنا فقد مت حتويل األدب اىل مصطلح ال يتقـرب           . والذين تفوهوا بكلمات الوطن اموهم بالعمالة     
  .حىت من حرية اجملتمع والوطنية

فعدم جناح التمردات باألخص،    . هور احلركة الثورية  وقد رأينا فصوهلا األكثر تراجيدية وتعقيداً لغاية ظ       
يف الواقع، مرحلة ما بعد التمردات، أي مرحلة اإلرهاب األبـيض،           . لعبت دوراً يف بلوغ هذه النتيجة     

  . أوصلت واقع الشعب الكردي اىل حافة االهنيار، وهي أخطر بكثري من مرحلة التمردات

  

  ١٩٩٣متوز ٢٣
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  .لعسكرتارية ليسا متناقضاناألدب وا
  
   عبد اهللا أوج آالن
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وهذا كـل  . ، هي يف متناول يد اإلنسانوطنياً و إنسانياً  إن حتويل احلياة اىل ظاهرة فريدة وجعلها ملكاً         
ة اجلذابـة   وإيصاهلا اىل التقدم االجتماعي والثقاف   وطينأي حتويل احلياة اىل واقع      . ما نود حتقيقه وإجناحه   

ال ميكن الوصول اىل أي شيء إذا جعلت من نفسك مشكلة، فال الشكوى             . وخلق إمكانية العيش فيها   
فقـد أظهرنـا    . وال البكاء وال خداع النفس كاألطفال جيدي نفعاً إذا مل تبِد تقدماً معيناً أو قوة للحل               

قيمون اجلهود اليت نتذكرها    ، اهنم هكذا ي   ألبعد حدود مفهومنا للمسؤولية حبرص كبري وموقف تقدمي       
. مون للعدو بكل سهولةتسل، ويسأياهمفما زالوا يهدرون أكرب الدروس احلياتية والشجاعة اليت منحناها 

  . مل تكن تتطلب استخالص نتائج كهذه يف أي وقت من األوقاتأبدينهاعلماً ان املواقف اليت 

ملاذا مل تقوموا بتـربييت     "الة لعائلته يقول فيها     فقد كتب احد رفاقنا رس    . اهنا باتت مسألة تربية ليس إال     
. طراز تربيتهم مثل ذلك العدمي التربيـة      اً جراء   فهم جيعلوننا نعاين آالم   .  هذا صحيح  ."بشكل صحيح؟ 

  ".األطفال املسنون"نقول عن هؤالء  . هلذا فإن جهودنا مل تكتسب إال نتيجة حمدودة

فالتقزم مرض يف الثورة يصاب به الذين ال يستطيعون         . ةظاهرة التقزم اليت نذكرها، ليست حياة مناسب      
على الفرد ان يعي كيف سـيطور  . ويعاش هذا بشكل واسع . حتقيق التقدم الثوري يف النضال السياسي     

وكل من لديه العـزم     . فاحلياة بدون التطور الثوري، العسكري والسياسي مستحيلة      . نفسه وبأي شكلٍ  
وليس هناك ضرورة لتحريفها وإفراغها بنيات ذاتية، ألنه ال ميكن          . هيف تربية نفسه فليذهب ويريب نفس     

  .حتقيق شيء هبذا الشكل

كنه قيم احلزب، أي عدمي االستقرار وغري جدي وهاٍو ال يعلم احلقائق، ال مي            بإن مل يكن اإلنسان الئقاً      
األساس أردنـا إنقـاذ     يف  . لغة احلقائق ال تقبل االحنراف وهي جدية دائماً       . السري يف هنج احلزب أبداً    

شخصية الكرد من لغة االفتراء، كما أردنا انقاذ شخصية الكرد من لغة الشخصية اليت فقدت ارتباطاا                
وأبدينا اهتماماً كبرياً مرتبطاً بالقيم األساسية وبناء عالقة باحلياة وخاصة          . باحلقائق وباتت لغة دمياغوجية   
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ولغة احلقيقة وجدت أبسط تعـبري هلـا يف         . ألساسية فيها اجلوانب االجتماعية والسياسية والعسكرية ا    
  .ظاهرة اخلطابة، واخلطابة حبد ذاا هي فن

يف الوقت نفـسه، املراحـل      . مبا أن الثورة فن جدي، فاخلطابة يف الثورة مرغمة ان تكون قوية ومتقنة            
أما الـسياسة   . "السياسياملشكلة األساسية للثورة هي اجملال      "يقال  . الثورية هي مراحل اخلطابة املؤثرة    

حىت أهنا . عند ظهور مجيع الدول والتشكيالت السياسية القوية، يظهر اخلطباء األكفاء       . فنصفها باخلطابة 
فمثالً عصر روما متاماً هو عصر خطايب، كذلك عصر         . تبدأ مسابقة خطابية كبرية يف مثل هذه املراحل       

أينما .  بالغة وخطابة عربية عظيمة أثناء والدة اإلسالم       هناك. اليونان القدمية يعترب عصر اخلطابة الكبرية     
نظرمت فانظروا، تبدأ مراحل التكوين الفوقي والتحيت املهمة ومراحل االنطالقة خبطابة قوية، فمثالً حـىت               

كـذلك عنـد   . لغة القرآن هي مثال خطابة وبالغة عظيمة، فاآليات وتأدية اآلذان تعترب مجيعها خطابة 
باختصار يتم تسيري العزم السياسي األساسي املهم       ! لتركي كيف خيطب مصطفى كمال    إنشاء الربملان ا  

  .  املرتبط مع احلياة عن قرب خبطابة قوية

اإلنـسان  ينفر منه   ال يتحدث وإن حتدث فإنه يتبع اسلوباً        . اإلنسان الكردي كاألبكم يف جمال اخلطابة     
دعك من لغة اخلطابة، حىت أنـه  . لعربية وال التركيةليس بإمكانه التحدث ال باللغة الكردية وال ا      . بعيداً

على سبيل املثال، لغة ختاطب كوادر احلزب سواء أكان يف التنظيم، او  . ال جييد التحدث باللهجة العادية    
أسلوب خطابته متشتت، وجيعـل اإلنـسان   . يف األوامر والتعليمات، تعترب ناقصة وتسبب الضرر كثرياً      

حىت لـو   . اخلطابة هي أسلوب وعن طريقها يعرب عن نفسه       .  جوهر املسائل  بعيد عن بلوغ  . يتهرب منه 
أردمت التحدث بلسان العصافري أو التكلم بطالقة كالبالبل إذا مل يكن هناك جوهر وقدرات فإن تأثريكم                

  .يبقى ضعيفاً

ـ       . من أجل اخلطابة القوية، يتطلب العزمية، اإلميان واجلوهر        دث ان مل يتحقق ذلك فكيف لـك ان تتح
وكيف لك ان تصبح صاحب خطابة مؤثرة؟ فالشخصيات تعيش حالة تـشتت وتفتقـر اىل النظـام                 

إلقاء درس كهذا على إنـساننا      . واملعرفة، ليس مبقدورهم التحدث، انه ال يستعمل منطاً سليماً للخطابة         
اسلوب يف  لسانه من اليمني و اليسار لكي يصبح صاحب نشحذيعين ان جنعله يتكلم جزئياً، وذلك بان      

على الرغم من أن اخلطابة سالح      . هبذا الشكل، ميكن ان يتحول اىل صاحب موقف ومنط معني         . الكالم
يتمتع البعض بلغة مغلقة، وميتلك     . مبدئية وتعكري األجواء بيننا    فعال، لكنهم يسيئون استخدامها يف الال     

  .البعض اخلربة يف إبقاء اجلملة ناقصة

يف الواقع، أسلوبه يف التعبري عن حقيقتـه        . ال يستطيع مجع كالمه يف مجلة مفيدة       انه يثرثر كثرياً، لكنه     
شهد أي خطابة قوية يف اجتماع حزيب لدرجة إننا حناول سحب الكـالم             أيؤمل القلوب؛ حىت اآلن، مل      
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ويف املنطق العسكري، يـتم اصـدار       . يتوضح هذا جبالء، إنه ضعف خميف     . من أفواه رفاقنا بالكماشة   
مبقدورك عن طريق اخلطابة ان تفرض على اآلخـرين ان          . ات واألوامر بأسلوب وخطابة حمكمة    التعليم

  .يصغوا إليك وحيترموك، وجتعلهم يشعرون بوجود سلطة، وإذا تطلب اخلوف أو اجلرأة فإنك حتققهما

الذي ففي الوقت   .  اهلامدة، ال يتمكنون من إصدار األوامر      ث إليهم، سيصبحون قادة؛ إهنم كاجلث     أنظروا
كما . يتطلب منح اجلرأة، إهنم خيلقون أجواء اخلوف، فبدالً من أن خييفه يتحامل عليه اىل درجة سحقه               

  .أنه يعيش نواقص يف خمتلف النواحي، ويف هذا اجملال أيضاً مقصر ويستمر يف ذلك

صية ملاذا يكون هكذا؟ بالطبع ألنه مل يبلغ شخصيته ومل يصبح صاحب خطابة مؤثرة، بعد ان ظلت شخ        
يف الواقع عندما   .  من اجلوهر اليت تعرضت للتغيري     جتردتالكرد دون شكل وفقدت ارتباطها باحلقائق و      

نتمعن يف مستوى كفاءاته السياسية والعسكرية اىل أية درجة متخلف، بنفس القدر انعكاسه الـشكلي               
، متـشظية ة حالتهم   يف نفس الوقت، فلو نظرنا اىل صور مقاتلينا، يتراءى لنا ألي درج           . متخلف أيضاً 

باختصار، لـيس لـه     . فمن ناحية أكمامه مهترئة ومعطفه يف طرف آخر، ياقته مطوية، أزراره خملوعة           
حىت اهنم يتظاهرون بان هذه مسائل شكلية، باإلضافة اىل اهنـم مـن منـوذج               . سلوك سليم يف احلياة   

بة التقارير، وتقاريرهم   كذلك يقومون بكتا  . الزعرانني، مع ذلك يعتقدون باهنم أصحاب سلوك صحيح       
فبدالً من كتابة فكرة سليمة يف تقريره يقوم بكتابة األمور التافهة بـشكل             . حبد ذاا تعترب تعذيباً كبرياً    

واملسؤولية يف شخصه وحركاته وأسلوبه يف احلياة       االحتكام  وجد  يملاذا؟ ألنه ال    . متسلسل وبدون معىن  
و التصرف كالقرويني البسطاء، ومبدأه ال يتخطـى مبـادئ          سيطر ه امل. يكتبها يف التقرير هبذا الشكل    

نستطيع القول بكـل    . يعين هذا إن املقاتل يف جيش التحرير الشعيب ال ميتلك شخصية وهوية           . القرويني
فمثل هذه النماذج متثل يف نفس الوقـت املـثقفني          . سهولة أهنم يعيشون حسب منط القروي البسيط      

فالعدمية الشكلية،  . لموا كثرياً لكن ما هي إال ثرثرة تفتقر اىل حمتوى         الواثقني من أنفسهم؛ فحىت لو تك     
  .أصبحت مسيطرة على الوضع بأكمله

 على مـدى سـنوات علـى        مترنوامجيع السياسيني املهمني ورجاالت الدولة والشخصيات العسكرية        
ة خطبـاء   متتلك الدول والثورات املهم   .  مؤثرة اتاألسلوب واخلطابة وكيف جيب ان يصبحوا شخصي      

هلذا ال نرى أمثال هؤالء بني الشعوب اليت أصبحت ضحية لالستعمار وعاشت االحنطاط             . مهمني للغاية 
ملاذا خيجل إنـساننا عنـد      . بشكل عام ألهنا فقدت حقيقتها، لذلك ال يتحدث أي منهم بشكل سليم           

، علـى أي    فالذي ال يكون صاحب حقيقة    . التحدث؛ وحيمر وجهه؟ ألن حقيقته سلبت من بني يديه        
  .أساس سيتكلم وعلى ماذا؟ انه يفتقر اىل القوة
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من أجل اخلطابة، يتطلب احلوار، ومن أجل احلوار، جيب أن ميتلك القدرة على إقامة احلـوار، أي ان                  
فإذا قطعت عالقتك بالتاريخ وباحلقائق االجتماعية والثقافية، والعلم والـسياسة،          . ميثل احلقيقة السليمة  
  . ذا تأثري ضعيفعندها ستبقى شخصاً

يبني شخصيته، أسلوبه وحواسه، علـى انـه        . مع العلم بأن اللغة السياسية والعسكرية هي لغة األقوياء        
فكل اللجان والقاعدة املركزية للحزب يتحدثون عـن الـضيق   . صاحب سلطة، ويتخذ منها أساساً له     

بصدد هذا املوضوع، لو    . لسياسيةوالوقوع يف املأزق، مازالوا مل يتمكنوا بلوغ الشخصيات العسكرية وا         
ظهرت الشخصية العسكرية والسياسية والتنظيمية القوية ستتطور السلطة ـ احلكم ولن ميهد الطريـق   

. لكن هذه الشخصية، تقضي على إمكانية وقدرة التطور، كذلك إمكانية تنظيم نفـسها            . أمام العراقيل 
لغة منغلقة على نفسها، وهي لغة عندما يتكلم هبا ال إهنا  . فهذه لغة دمياغوجية بسيطة وبعيدة عن احلقيقة      

فهذا الشخص أسلوبه ووترية عمله واجلو الذي يعيشه، يدل على أنه يرغب            . يعرف وال يفهم ما يقول    
ال أستطيع العمل، اهنارت قدرايت، أفتقد اىل طريق احلـل،          "وعكس ذلك متاماً يتوقف ويقول      . بالسلطة

. جيب جتاوز هـذه املواقـف   . "ال أملك قوة إدامة احلياة كثرياً     كل حلظة و  أعيش املعاناة، رمبا أموت يف      
جيب خوض النضال ضد التخلف بنفس األسلوب، الوترية، النمط، الشكل وإيضاحها، ضد االستعمار             

 نفسه وفق ذلك، لن ميتلك فرصة بناء حيـاة سـليمة            حيضروالذي ال   . والرجعية بكافة أشكاهلا أيضاً   
  . وتطويرها

أنا مرغم على أن أتصرف واقعياً باملكان املناسب وبشكل كاٍف والتحدث           "جب عليه أو يقول     كما يتو 
اجلانب اآلخر هو خماطبة املاليني الذين يقبلون هذا كفن وال خيطئون حـىت يف كلمـة، ويف                 . والتعبري

ا مل يـستطع    ، إذ "ال يفهمونين، مل أستطع التعبري عن نفسي      "وال جيوز التظاهر بالقول     . املواقف الصعبة 
الكادر الثوري حل هذه اجلوانب يف شخصيته، والتفوه جبملتني مفيدتني، فأين هي الثورية؟ ازالت اللغة               

واألحاديث غري الرمسية والفارغة واليت تشكل      و النميمة   السائدة هي األحباب جاويشية، وهي لغة الفنت        
فإن خاطبـت   . ة املناضل هبذا الشكل   لن تستمر حيا  . إن هذا لن يكون لغة املناضلني     . من احلياة % ٩٠

شخصاً أو حىت مئة شخص، فإنين استخدم نفس األسلوب ولن أخرج من جمـال احلقيقـة الـسياسية               
كما أجعل املواضيع السياسية ـ العسكرية والتنظيمية بأكملها غالبة ولن أخرج عن إطارهـا   . الرئيسية

منذ سنني مل يـستطع     . ف واإلنسان املناضل  هكذا يكون الكادر  احملتر    . وسأجعل اجلميع يلتفون حويل   
ـ ٧اإلنسان الكردي الوصول اىل لغة سليمة، فحىت األطفال اعتباراً من أعوام ما بـني    يتحـدثون  ٨ 

الكادر السياسي منحت له مهمة العمل، جيب إدارة ما . هذا يعين ان هناك عدم االهتمام واإلمهال. جيداً
ما فهمـه   . قص وكل أشكال اخلصوصيات الضعيفة يف شخصيته      بدالً من هذا يفرض النوا    . يتطلب منه 

وينتهي أمام احلقيقـة الـسياسية   . من السياسة بأن يفرض نفسه كالطفل، حىت إنه مل يغري هلجته العامية         
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تناول الشكل واجلوهر يتم هبذا الشكل، حىت ولو دامـت          . ي هي بقدر علو اجلبال    ذللحزب واجليش ال  
يتم البحث يف الكمال، وخاصة من ناحية الشكل، حىت يف          . قوم بتربية نفسه  لسنني أيضاً على الفرد أن ي     

بالطبع فقد منحوا الثقة على مدى مئات األعوام للضابط التركي ملا لديه            . املدارس العسكرية بال نواقص   
من أسلوب وخطابة، فهو ال يتفوه جبمل ليست يف مكاهنا واليت ال تتضمن السلطة والقدرة، أحاديثه و                 

يعـين  . )الولد األصـلع  (أما لغة الكرد، تشبه لغة      . ته ومنطه من البداية وحىت النهاية ذات حاكمية       وتري
إذا كان يرغـب أن يـصبح       . اسلوب ومنط ووترية اإلنسان اخلاسر والبائس الذي ال يستطيع التحكم         

 التعمـق   سياسياً وذا سلطة فهذه حقيقة، ولكن مجيع التصرفات بعيدة عن ظاهرة التنظيم، وال يتخـذ              
يفتقر اىل الرغبات والعواطف ذات احملتوى السياسي، وال يعرف         . السياسي وتنظيم العالقات أساساً له    

البد وأنه سيحدث تقرب عشوائي ألنـه مل يتحـلَّ   . بالتايل يعيش حالة تشتت إرادي    . حىت ملاذا يعيش  
 أمام تلك املهمة، ولعدم     يتقزم بسبب إمهال السنني عندما متنح له مهمة أساسية فإنه        . بالنظام واالنضباط 

السياسة . هلذه األسباب فالتدريب السياسي مهم جداً     . إيصال نفسه اىل متطلباا يدفع الضياع مثن ذلك       
حتولت فيما بعد تربية الشعب اىل تربية اإلنسان . التسييس تأيت مبعىن فن التربية  . كلمة حتتوي على التربية   

هناك كافة األساليب الناقصة واألشـكال      . الكردي يف أقصى حده   لكن االختالط يف الواقع     . السياسي
  .جيب احلد منها وإهناء هذا األسلوب. السيئة

 تظهـرون  سياسياً لكل اجلهات، سـتتحدثون عـسكرياً و        ستظهرونستعيشون وتتحدثون سياسياً و   
ف املهمة الـيت    ان من الوظائ  . لن تنتهي ارتباطاتكم بالقواعد واحلقائق العسكرية يف أي وقت        . عسكرياً

ال يـتم التالعـب   . يتطلب جعلها بارزة، إن كان ممكناً هو الشكل اجلسدي السليم والتعبري اللغوي له         
هناك اللغة والبدن لكن مل يـتم       . يتم السعي للقيام هبا بكل ما ميلك من القوة        . واالستخفاف باملهمات 

اما اإلصرار  . تدرجييبشكٍل  نواقص  كل فرد بإمكانه ان يعمل بأقل ال      . استخدامهما وإعطاء شكل هلما   
ان اللغة  . ما هو إال أمر يرغبه االستعمار     " انين ولدت وكربت هكذا ولن أصبح رجالً      "يف اخلطأ والقول    

 مع العلم إن هذا يعرب عـن العـيش مـع            ،املنغلقة واليت منحها االستعمار، هي لغة الشخص املضطهد       
  . إحياء تأثريات االستعمار يف وجوده ولغتهلكن ال حيق للثوري. االستعمار بشكل غري مباشر

إن استوعب كوادرنا كل ما ذكرناه، فإهنم سيعيشون على شكل بداية جوهرية وذلك من خالل التعبري                
عنها وحتويلها اىل منط وتعيينها كقاعدة للثورة واجلانب األمجل للفن الثوري وهو استخالص النتيجـة               

  .والتأثر هبا

. مرة هي الشخصية اليت هلا ارتباطات مع احلقـائق األساسـية ومـع اللغـة              الشخصية اجلذابة واملست  
          ا باحلقائق ما هي إال دمياغوجية، ومهما تكلمتبرقة إال أهنـا شخـصية       والشخصية اليت قطعت صال 
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لكن ستعثر على مجالية شكلها أيضاً بقدر       . بإمكان اللغة أن تلعب دوراً بقدر ما تصغي للحقائق        . ثرثارة
 هذا أمر ال مفر منه إن كان هناك رغبة بأن يصبح ذا تأثري فعال وسيبحث دائماً عن اجلمـال                    .اإلمكان

وال حيـق ألي ثـوري      . ابتداًء من حركات اليد حىت املسري ومن طراز النظر اىل كافة أشكال العالقة            
عـل  كل ثوري يسمو بعالقاتـه وجي     . و ما شابه ذلك   عليه  الضغط  أو  رغامه  إل ثوري آخر    ضدالصراع  

الذي يسيء التصرف مع رفاقه وشعبه دائماً؛ ال بد أنه يعـيش            . احلياة مجيلة وخيلق إمكان العيش فيها     
وإذا مل يعكسها   . باإلضافة اىل أنه مل يكسب شيئاً باجلوهر      . حالة ضعف كبرية يف اجلوهر والشكل أيضاً      
ـ . إىل الظاهر يعين ذلك انه مل يطبقها عملياً  يعين أنه يسري حافياً ـ لـن   ان مل يعكسها على الشعب 

فالثورة تتطلب دائماً شكالً مجـيالً،      . يكون مبقدوره التأثري على الشعب بأي شكل من األشكال مطلقاً         
 وللتعبري عن كل هذه األمور جيب       ، املسائل بعني االعتبار   أخذللثوري وتريته وقوة    . لغة متينة وتأثرياً قوياً   

ومبقدورنا . التطرق اىل دور الفن يف الثورة باالرتباط مع ما مت ذكره          ميكن  . إنشاء عالقة قوية مع احلقائق    
  . بعض اجلوانب األساسية املتعلقة مبجال التأثري االجتماعي ضمن حدود ارتباطها بالثورةإيضاحأيضاً 

حبد اآلداب  .  ابتداًء من الرواية اىل الشعر ومن اخلاطرة اىل املقابلة         تتفرع إىل العديد من األمناط؛    اآلداب  
لكن مكانة الفن عنـد اإلنـسان   . أما الفن فإنه يتواجد يف سعة اجملاالت الكثرية      . ذاا فن تدوين كتايب   

  .والواقع االجتماعي كبرية جداً

والفن؛ هو تكوين فكـرة والتـشكيل       . يف الواقع ان عممنا الفن أكثر، فهو عملية ومنط خلق اإلنسان          
أي عمل قام به ألجل هذا يدخل       . ر األوىل اىل يومنا الراهن    االجتماعي لإلنسان على الطبيعة منذ العصو     

  .وهو مرتبط حلد كبري بوالدة اإلنسان. تقنية اإلنتاج والفكر أيضاً تعترب فن. ضمن مصطلح الفن

تقنية اإلنسان البدائي بسيطة جداً حىت رمبا كان قطع غصن . بدأ العلم بالدين والسحر أوالً؛ ويعتربان فناً  
لكن مع تطور اجملتمع تتحول اىل فروع العلم االجتماعية والـسياسية           . وهو أيضاً فن  . دهو تقنية للصي  

واالقتصادية ويتضايق جمال الفن تدرجيياً ويتشكل من ورائه جماالت الفن كالرسم، الكتابات، النحـت،          
  . الصوت واملوسيقى وما شابه ذلك

. لى كل ما يتعلق بالفن يف كتاب واحد       بإمكانكم العثور ع  . تاريخ الفن يدرس اجملتمعات بشكل أفضل     
ي أل وشـامالً أي قدر يكون ب. املطلوب للثورة هو اجلانب الذي يكون فيه الفن أكثر تقدماً ومرتبطاً به     

جذبتين اىل القضية الوطنيـة     فيما مضى   درجة يلعب دور املفتاح؟ فاملوسيقى الكردية اليت أصغيت إليها          
     اجليدة جذبتين اىل الثورة وهي متلك قوة تأثري هبذه          املوسيقىين هذا أن    يع. وكان هلا تأثري بارز جداً علي 

 سـي ، معابد الفن، املآ   كتابات املنحوتات عندما نرى آثار الفن العظيمة فيما بعد وعندما نقرأ          . الدرجة
يلة،  تدرجيياً للبحث فيها إلبداع العواطف اجلم      تدفعناوالروايات املأثورة، نراها تؤثر فينا من األعماق و       
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  . وتدفعنا للوصول اىل هذا اهلدف

من الواضح جداً ان الذي مل يتطور عاطفياً لن يتطور من ناحية املفهوم أيضاً وال ميكننا االنتظار لظهور                  
شخصية فنية قوية من الذي تكون حياته ضيقة ضمن حدود اقتصادية ضعيفة جداً، مثل راعي ليس لـه              

عرقه ودمه لـن يـصبح صـاحب    بنية الذي يعمل ليالً وهناراً     مثل عامل األب  . عمل سوى رعاية املاشية   
  .ال يظهر الفنانني العظماء لدى الذين حيددون أنفسهم ضمن إنتاج ضيق. عواطف قوية

       ر نفسه حلياة بسيطة هبـذا الـشكل أن يـصبح           لنفكر بأنفسنا كشعب؛ لن يكون بإمكان شعب سخ
ملاذا؟ الن الشيء املهم بالنسبة له،      .  سياسية صاحب فن قوي ولن يكون بإمكانه بلوغ عملية ثورية وال         

مهمـا  . هذه األمور ضرورية بالنسبة للحياة ولكنه يبقى متخلفاً أيضاً        .  وحساء  خبزٍ كسرةهو كسب   
لتهدئ تلك  . كان فليكن، جيب إخراج فنان من هذا الوضع الصعب وإجياد لغة الفن هلذه احلياة الصعبة              

بدون هذه اجلوانب ال ميكن خالص      . دد موسيقى احلياة املأساوية هذه    اللغة حياة آالم الكرد ولريمسه وحي     
يبدأ بإنقاذ احلياة اليت ال ميكن القبول هبا        هنا  الفن  . اجملتمع من األوضاع املادية الفظة واملنحطة حلد كبري       

  .وتطهريها من األزمات املتكونة فيها

املستوى الفين متخلفاً جداً يرافقه مـستوى       إذا كان   . الفن هو احلل والنفس مقابل االندثار واالختناق      
اقتصادي اجتماعي متخلف يف واقع جمتمعنا وختريبات االستعمار كبرية لدرجة إهنا قلبت كل شيء رأساً 

  .  البنية الفوقية تكاد تنتهيفعلى عقب، لذلك 

هذا . ت األخرى حتيا الكردية يف الغناء نوعاً ما وانتهت يف كافة اجملاال         . يوجد عندنا صوت ضعيف جداً    
مع ذلك فهو داللة وهوية ونـداء       . يعين ان املستوى الفين يعرب عن املستوى االجتماعي يف الوقت نفسه          

ميكن القول أيضاً بانه يعيش حياة      . بإمكاهنا العيش كالعشب لكن ليست داللة على حياة جيدة        . للحياة
رين، ولكن هذا ال يأيت مبعىن أنه يعيش مـن          مجيلة يف أوروبا أو بإمكانه ان يصبح فناناً بارعاً باسم اآلخ          

وهل له صالت .. املهم، هل يعرب عن احلقائق االجتماعية، التارخيية له أم ال    . اجل الواقع القومي الكردي   
لديه أجرة لكن يقبضها من من؟ يقول     . هبده احلقائق أم ال؟ إذا كانت كذلك بإمكانه اإلدعاء بأنه يعيش          

 أجل من؟ له صالت بأية حقائق اجتماعية تارخيية؟ إنه يعيش كالعشب لكنه             ولكن من " انين فنان جيد  "
ال يتم إظهار اهلويـة     . يعمل كالبهائم ليس إال   . ليس هلذا أي معىن   . "تركي" أو   "أنا أيضاً كردي   "يقول

يعين أنـك   . هبذا الشكل، وليس من املمكن وضع كل أنواع دمياغوجيته وشوفينيته مكان اثبات اهلوية            
ميكن للحقيقة اإليديولوجية،   .  على معرفة كيفية االرتباط بالقيم األساسية احلقيقية لتصبح ذا هوية          مرغم

الفن من أجل هذه األمور يعين أنه نداء؛ امتلك هويتـك وأسـاس             . السياسية والثورية ان تصبح هوية    
  .عالقاتك مع احلقائق
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يوجد للفن خاصية تعطي روح     .  الفن عكس ذلك لن يكون فناً وإمنا دمياغوجية واحنراف وختلف باسم         
رمبا مبقدور اإلنسان أن يعيش بدون اقتصاد ولكن ال ميكنه العيش . االحياء يف اجملتمع وخاصة لدى الفرد   

  .بدون أرض وروح

حىت لو أظهرنا عمل الفن إيديولوجياً، ألي درجة اهتم اإلنسان بالفن، سيزيد من عمره ويشبع نفـسه                 
ل العلم والسحر والشعوذة ورجال الدين ألية درجة يسخر اإلنسان الفن فإنه            كذلك بالنسبة لرجا  . أكثر

فبأي قدر  . وهذا ساري املفعول بالنسبة هلم أيضاً     . للسياسة والعلم عالقة بالفن   . سينجح بنفس الدرجة  
انـه  . الفن يعين الروح اخلالقـة    . منح اإلنسان نفسه يف هذا اجملال سيكون بذلك القدر مؤثراً وناجحاً          

 جمموعة مـن    ، وما يتبقى  ،ان انفصلت اجملتمعات عن الفن يعين اهنا انفصلت عن الروح واهلوية          . لفكرةا
اجلانب الذي يتطلب منا التطرق إليه أكثر من الفن، هو اآلداب وحماوالتنا لتشكيل             . أناس عدميي الفائدة  

بالعلم كذلك بالـسياسة    بال شك لآلداب عالقة وثيقة      . حىت العسكرية حبد ذاا هي فن     . العالقة معه 
  .ولكن جوانبها الفنية مسيطرة أكثر

أي أن تأثريات االسـتعمار     . من املعلوم، أنه مت ارتكاب إبادة كبرية حبق األدب أيضاً من قبل االستعمار            
حىت انـه مت اسـتخدام كافـة    . مت استغالل القيم أيضاً يف هذه الناحية. على الناحية األدبية كبرية جداً    

ان حبثنا يف األدب    .  األدب وفق ما يريده االستعمار ويستخدمه بشكل مضاد يف كردستان          األساليب يف 
هذا الوضع نفسه موجود يف املوسيقى      . التركي، فهناك مسألة استغاللنا كأداة يف تكوين األدب التركي        

دب علـى   ومها يشكالن احلجر األساسي يف األ     . خاصة انه مت استغالل الرواية والشعر كأداة هلم       . أيضاً
  .لكنها اختذت الشكل التركي وطبعت عليها وصمة تركية. اإلطالق

لو أنشئ أدب الثورة ستصبح هذه قوة عظيمة جتـاه          . يف الواقع، احلقيقة الكردية قريبة من أدب الثورة       
ولكي يتخذ االستعمار تدبريه جتاه هذا ـ علماً إن الثورة حباجة هلذه احلقيقة ـ ينهب القيم   . االستعمار

فـيهم   ويدب البعض ويلقي بالبعض اآلخر يف السجن        ضدكردية ويصهرها يف بوتقته، حمرضاً بعضهم       ال
أما هذا، فإنه جيلب معه النظر اىل القيم        . اخلوف ويقدم للبعض منهم اإلمكانات وبالتايل يربطهم بنفسه       

  .ومن جانب آخر بقدر ما حيثهم على ذلك فإنه يزيدهم ختلفاً. الكردية بسفالة

. يشن االستعمار به احلرب ضد قيمـه الوطنيـة        . جة، هي انصهار مجهور أدب عظيم هبذا الشكل       النتي
 متامـاً   )الكونترا(ـانتبهوا، تكاد تستند كافة األغاين التركية اىل احلقيقة الكردية ولكن اآلن تستخدم ك            

يف أمريكـا   عند النظر اىل املغنني يتضح الوضع بشكل أفضل فهذا ساري املفعـول             . ضد ظاهرة الكرد  
بدالً من ان يعملوا على     . إن الذين انصهروا ومت استغالهلم يشكلون األقلية يف العديد من األوطان          . ايضاً

حل قضايا ومآسي شعبهم، يوصلون األمور لدرجة يستخدمون فيها كسالح اهلجـوم ضـد واقـع                
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لذي حيـارب العـدو     يف الوقت ا  . خلق هذا يف واقع كردستان أيضاً بشكل ملموس جداً        . املضطهدين
ن جانب، ومن جانب آخر يشن بقوى الثورة املضادة ويقذف عن طريق الكونترا             قوات أمنه م  جبنوده و 

على الرغم من أهنم خرجوا مـن بـني         . يف الواقع هذا مؤمل ومأساوي    . القنابل األدبية على كردستان   
. خطر بكثري من ارتكاب اجلرائم    ، فتمهيد الطريق أمام إفساد اهلوية أ      نيشعبهم ويلقبون أنفسهم بالشعبي   

  .فجرهم لشعبنا اىل املوت املعنوي وجرحه خطر ال ميكن استصغاره أبداً

االنفصال عـن الواقـع     . عدم التحدث باللغة الكردية يعين االبتعاد عن اجلوهر اكثر من القيام باألدب           
أو واستخدام بعـض    الكردي ليس مبستوى املعلومات بل يشكل أكرب خطر إلحياء اإلنكار يف اجلوهر             

الكلمات املناهضة والذي يتخذ االنصهار واالحنالل األبدي والذي يرى اإلفساد األبدي كأمر طبيعـي              
 أو عـدم    ضمري ال تأنيبواخلطر األكرب هو عدم اإلحساس ب     . والشخصية املمتلئة هبذه الذهنية أساساً له     

رمبا ميهـد   . القيام بعمل أي شيء   املوجود حىت إن كان اإلحساس به هو عدم         اجلور و اإلجحاف    رؤية  
ألنه ان استعبدت روح    . هذا الطريق أمام نتائج خطرة اكثر من خطر عناصر الشرطة والوحدات اخلاصة           

تتواجد هذه األوضاع عندنا أيضاً وهناك      . اإلنسان وتعرضت هلويته يأيت مبعىن أنك ضربته الضربة املميتة        
وال يتم هذا إال مبـا      . لرسم، الرواية واملوسيقى وما شابه    رغبة يف جتاوزها من خالل الشعر، السينما، ا       

تفرضه ثورتنا وإال فإننا على علم ان الذين خسروا يف الساحة الوطنية سيخسرون يف اجملال االجتماعي                
من املهم جداً الكشف عن قاتل حقيقة       . التعبري عن النواقص يكاد يصبح من أعمال األدب والفن        . أيضاً

ه عن طريق الفن الذي مت تصفيته من قبل الفن حبد ذاته، واهم وظيفة لألدب هـي                 شعبه وتارخيه ووطن  
أقول . وإلظهار ذلك ال يتطلب بالضرورة ان تكون ثورياً. إظهار نتائج انقطاع جمتمع عن لغته ومقوماته     

بدون  إذا أرادوا البقاء كأدباء      ."أرغب ان أكون أديباً من دون االرتباط بتنظيم أو حزب         "للذين يدعون   
تنظيم أو حزب حينها يتطلب منهم الكشف أوال عن اجملازر اليت طبقت على الروح والعاطفة واهلويـة                 

ال جيوز إظهار هذه احلقيقة بكلمة أو كلمتني والتستر عليها، بل جيب وضـع              . واألرض وما شابه ذلك   
 يوجد أديب جـوهري     مع األسف ال  . هذه احلقيقة أمام العيان بكل فروعها جبعل اإلنسان أديباً صادقاً         

يف هذا املوضوع وليس هناك أديب كردستاين أو تركي كشف عن جمزرة حقيقية أو التخريبات الـيت                 
نـسبة  . " كردستاين إنين أديب "يف األساس ال ميكنكم العثور على شخصية تدعي         . طبقت على الشعب  

 ابـتالع اإليـديولوجيات     وما يقوم به عبارة عن    . كبرية من األدب التركي قد مت مجعه من هنا وهناك         
واألمر املسيطر  . ويسعون لتعظيم منط احلياة الكمالية أو الدولة من خالل الشعر         . الرمسية عن طريق الفن   

طبعاً مت تنفيذ هذا أيضاً باجملازر املرتكبـة حبـق   . على الرواية بأكملها هو منط احلياة الرمسية للجمهورية   
فن واألدب اللذان مل يتجاوزا احلدود الرمسية املتشكلة مهـا يف           وبالتايل ال . الشعوب وهنب جهودها متاماً   

  .الواقع اكرب ضربة للشعوب وهذا منتشر على نطاق واسع يف تركيا
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رمبا يكون هناك مـن     . ليس من املمكن الذكر ان هناك أديب كردستاين يف الوقت احلاضر هبذا الشكل            
باء والفنانني، فهناك حاجة ماسة لفـن       يرغب إدراك وإحساس ما يتطلب، لكن دعك من وصفهم باألد         

واألدبـاء اجليـدون يتطلـب أوالً     . لفنبتعاملهم مع ا  فهم عدميو التربية    . جوهري كبري لكسب هؤالء   
تربيتهم وتعرفهم على حقيقة وهوية الشعب وحربه تدرجيياً ليتمكنوا من رؤية الواقع التـارخيي هلـذا                

وإذا ركز العقـل    . وهبذا الشكل مت التربية فقط    . شيءالشعب وبذلك يأخذوا قسطاً من التربية بعض ال       
حينها ميكن التحامـل علـى بعـض        . على القيم سيجد الفرد تربيته وتكتسب الروح نوعاً من احليوية         

  . احلقائق وإظهار بعض خصوصيات األديب

وال ميكن لشخص فقد حقيقته أن يصبح أديبـاً وطنيـاً           . يستحيل ان يتحول جاهل كبري اىل أديب      
  . اً وال أديباً اجتماعياً، ولن يؤخذ مأخذ اجلد يف أي قول يذكرهجيد

كما يتطلب اختاذ التكـوين االجتمـاعي   . يشترط يف هويته الوطنية واالجتماعية والفنية السند التارخيي 
عندما . مبا أن هذه الشروط غري موجودة، إذاً جيب البحث عن الفئات االجتماعية الوطنية          . بعني االعتبار 

ذكرنا بأن الثورة هـي لغـة احلـل         . واقع كردستان امللموس، موضوع نقاش يظهر إنكار أكرب       يصبح  
وية واخلمول، ليس مـن     ختطي حالة انعدام اهل   فبدون فتح الطريق أمام تطور ثوري جيد و       . لتجاوز هذا 

ري املمكن رعاية اإلنسان املؤدب وال خلق أديب من عدميي األدب، وبالتايل إن اختذنا األسلوب الثـو               
لنتوجه اىل الثورة من خالل     "كان البعض يقول    . أساساً لنا كحل أساسي للتطور األديب يكون صحيحاً       

. رمبا كان له تأثري ضعيف جداً ولكن اآلداب يف واقع كردستان منتهية وبدون تـأثري              . "اآلداب والفن 
نه كـان مـن احملتمـل       حىت ا . داب والفن إحياء القضية الوطنية عن طريق األ     لدرجة أنه مل يكن ممكناً      

كـذلك  . يف  احلقيقة تشكلت ذهنية بعض التيارات هبذا الشكل يف السوفييت          . حدوث نتائج معاكسة  
قضية الكـرد   "أن  كان هناك العديد من التنظيمات واألحزاب واجملموعات اليت تبني آراءها على شكل             

رادوا حـل   رمبـا أ  . رية منحرفة  لكنهم مل ينقذوا أنفسهم من كوهنم جمموعة ثقافية نظ         "هي قضية ثقافية  
ممارستنا أثبتت هـذا    . داب والفن، لكن نرى بكل وضوح أن هذا ليس ممكناً         القضية باستخدام لغة األ   

عدا ذلك فاألدب لوحده ال يستطيع ان يكون مؤثراً، إمنا بإمكانه ان يكون نداًء . األمر بشكل كبري جداً   
دف الثورة أوالً كسب اإلنسان الـذي       . وحىت اإلنقاذ علماً أن اآلداب أيضاً حباجة اىل التطور        . فقط

اإلنسان الذي حيارب هـو     . خنق وسلب من هويته ولغته وروحه، حىت الذي يكاد يسلب جسده منه           
حينها يتذكر اإلنـسان قبـول      . "أنين أرغب أن أحيا   "اإلنسان احملارب صاحب جهد ويقول      . الناجح

داب وإال كيف سيصبح أديباً دون ان       باإلنسان اىل ممارسة األ   انب تؤدي   هذه اجلو . ومعىن وكيفية احلياة  
حيرك ساكناً، او يفتح فمه أدبياً؟ طبعاً هنا ال أقصد األدباء الذين كافأهم العدو بالتحريض ألهنم بالبل                 

 بإمكاهنم ان يصبحوا أدباء معادين، حىت أهنم ال يصبحون أدباء، ألن           .  إيديولوجيته الرمسية  ةامللعدو وح
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مهما تظـاهروا فـإهنم دميـاغوجيون       . يب ال يهدر احلقائق أو أنه اجتماعي باعتبار ان ذلك دوره          األد
بالتايل . لن نقول عن أمثال هؤالء بأهنم أدباء      . ومضادون للثورة ليس إال، كما أهنم فاشيون وشوفينيون       

  .كسب اإلنسان بالثورة أوالً وأمن حيويته وخلق أرضية أدبية قوية تدرجيياً

فاإلنسان الذي يرى ويعيش    . ا خلقت وسطاً أدبياً كبرياً يف هذا الشأن، اهنا حقيقة ال جدال عليها            ثورتن
. واملوكل باملهمة موجود عندنا، ال بد ان األفراد الذين ميكثون يف السجون واجلبال، هم أرضية اآلداب               

. مكانات أدبية عظيمـة     فالشخصية اليت تنشغل بالنظرية وبظاهرة القوة هبذه الدرجة هي اليت أظهرت إ           
نرى بأن بلوغ هذه اجلوانب، إمنا متت أيـضاً مـن           . اآلداب هي جعل احلياة مجيلة فكراً وروحاً وثراءً       

يف الوقت الذي يكون األدب هكذا يف مستواه التعريفي، ال شك أنه هناك أسئلة مأثورة               . خالل الثورة 
داب؟ حىت أية أدوار ميكن للفن لعبـها مـن   أكثر، ماذا ميكن القيام به أكثر من خالل بعض أشكال اآل     

  أجل ثورتنا؟

وقد وجدت املوسيقا الكردية جماالً     . لقد أحيينا املوسيقا نوعاً ما واستهدفنا حتطيم جدار اإلنكار الرمسي         
ومت خلق اجملـاالت    . كما إنه اخترق احلظر على الكتابة بالكردية      . صغرياً هلا، وهي مبثابة اخلطوة األوىل     

شأن املوسيقا والرسم واهلياكل وهيأت األرضية لذلك، لكن الساحة تفتقر اىل مـن يـسريها               املنشغلة ب 
حىت لـو مت    . وهناك إنكار يف هذا املوضوع لدرجة ان الذين ينشغلون هبا قليلون جداً أو غري موجودين              

جلرأة، وحـىت   هذا العمل يتطلب الوعي التارخيي وا     . غري مدرب الشعور هبا ال توجد املهارة، ملاذا؟ ألنه        
يكون لديه اجلرأة أيضاً يلزم رؤية األبعاد االجتماعية املأساوية للمجتمع وجمازره وإنكاره، كذلك رؤية              

هكذا يدون ويرسم القول الرمسـي      .  مثل عقل اإلوز   ال أكتراث و عقلية   وهنا يوجد   . انبعاثه من جديد  
ليس لديـه   . ه األمور يف املدارس التركية    واللغة الرمسية إذا حتدث دون تربية وجاهزية النه مت تعليم هذ          

. األمر احلقيقي هو ما يفرض يف حقيقة الثورة لكن الشخصية غري جاهزة هلا            . علم حبقيقة الشعوب كثرياً   
إذا كان الثوار األساسيون الذين يف املقدمة غري جاهزين كيف سيقوم األديب بالتحضري؟ يتطلب منـه                

هذه بعض من املـشاكل املوجـودة يف        . ري لكي يقوم بالتحضري    بقدر ما لدى الثو    جرأةالعمل بالعقل   
  .بإمكاننا تطوير املساعدة للثورة من خالل اآلداب. اجملال األديب
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 ركزنا يف هذه األثناء على النموذج الكردي وعندما سعينا ألن نصبح منظمني وسياسيني وفتح الطريق               
ركيزنا بأن النموذج الكردي يف احلقيقة يشكل عقدة، وبـأن هـذه            جتاه املهمات العسكرية، ظهر يف ت     

. بـالءً ليـست إال     اليت حبوزتنا وجدنا بأن الشخصيات    . العقدة تنبع من األسباب السياسية حلد كبري      
ودخلنـا  . وجتاوزنا احلدود السياسية  .  هؤالء األفراد هكذا، قلنا لنطور التحليل قليالً       تسائلنا يا ترى ملا   

 املشكلة املوجودة هي عقدة وألنه هناك أناس ال ميلكـون           كونوسيولوجي والنفسي واألديب    اجملال الس 
ويقول . جل سيجارة او قصعة من احلساء     أل إهناء من معه  سبب يف   تالعواطف واجلرأة ولغة بدون حل وي     

ـ    " ومن أجل األحباب جاويشية يؤدي بنفسه اىل اإلحماء ويقول           "انين أقوم بالقيادة  "  "سيإنين أثبـت نف
ال يصيب اهلدف، يبعثر كل شيء      . "نلت انتقامي " أو   "أثبت شخصييت "يهدر قيم احلزب كلها ويقول      

فنحن نواجـه عمليـة ختريـب       . ، كلها احنرافات شخصية   "أنا الذي نفذت أكرب عملية قتالية     "ويقول  
كيف وصـلت هلـذه     . يظهر بأن هذه الشخصية قد تعقدت وأصبحت مبثابة مركز اآلثام         . للشخصية

هناك فئة ضـمن    . لدرجة؟ تطرقنا بشكل مكثف يف حتليالتنا وأظهرنا فيما بعد بأن اجملنون هو اجملتمع            ا
احلزب أيضاً تشكل مركزاً للنواقص وكشف هذه النواقص، وأكرب الذنوب هي الـذنوب واألخطـاء               

  .التنظيمية والعسكرية والسياسية وقابلت هذه األخطاء بدهشة كبرية

وضع؟ إذا جتاوزنا هذا النموذج من األساس، فالعدو شتته وجزأه ألـف مـرة              كيف ميكن جتاوز هذا ال    
إذا قبلنا وضعه حينها    . حلكاية القدمية لنفس ا يصبح هذا تكرار    .  أيضاً ن خاللنا ويرغب تشتيته وجتزئته مب   

  وهنـا  ،وإن حاولنا العثور على الطريقة السليمة وقوة احلل واإلمكانيات        . ننهي الثورة ونقوم بتصفيتها   
إن مت االنتباه، فإن التحليالت اليت قمنا هبا تقترب اىل الرواية بنسبة            . ألدبيظهر العمل الرئيس ل    بالذات

قد حللت النموذج الوطين وأظهرت     . الروايةبطابع   التحليل السياسي وهي تقييمات      ه إىل كبرية أكثر من  
يضاً هي خلق النماذج االجتماعية أو      املهمة األساسية للرواية أ   . التحليالت النماذج األساسية على األقل    

لكننا مل نعمل   . وما نقوم به هو هذا بنسبة كبرية      . حتليل النماذج املوجودة يف اجملتمع بتحريرها وتصنيفها      
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  . إمنا عرفناها كوظيفة من اجل جتاوز االنسداد الثوري واألزمة الشخصية وأمراضهاباألد ملمارسةهذا 

إذا كان تطور النشاط األديب قـوي جـداً         . التحليالت املوجودة داب ضمن   هبذا الشكل ظهر علم األ    
يف الواقع مت وضـع     . ورسخنا جذوره من خالل هذه التحليالت     . سيتطور اعتماداً على هذه التحليالت    

مت . صلة بالتاريخ وباحلقيقة االجتماعية األساسية وكذلك باهلدف احلقيقي، بالسمو والتحرر بكل معناه           
يم، الفاسد، القبيح، اجلميل، اخلائن، املتحرر، املريض واملتأزم والنمـوذج الـذي            إظهار النموذج السل  

  .بإمكانه ان يصبح قوة احلل على األقل

. قوية بعض اخلصائص األساسية هلذه النماذج، هي إظهار خصوصية الوطنية والتسيس وجعلها منظمة و            
 اىل صعلوك وشقي ألنـه قطـع        كيف حتول  أوضحناو. وأظهرنا خصائصها اليت تدخل يف خدمة العدو      

صالته بالعديد من احلقائق األساسية، مبعىن من املعاين قمنا بإيضاح النموذج اجملنون، اهلارب والصعلوك،              
مع األسف رغم كـل الـصعاب       . حىت قيمنا اجملتمع الذي جن بأنه جمتمع املرضى واملنحطني واجملانيني         

  . احلقيقةيظهر ان كل واحدة من تلك اخلصائص منها متثل 

مبعىن ان ظاهرة األدب الكردي اليت وضحناها ستتطور هبذا الشكل          . كل هذا يظهر أنه مت ممارسة األدب      
أي هل الذي مت القيام به سابقاً كان أدباً؟ حيث مت كتابة بعض من الروايات اليت تتخذ جمزرة                  . نوعاً ما 

 حيث متثل جبوهرها مـدحياً للمجـزرة         هلا وفق إيديولوجية اجلمهورية التركية،     حموراًديرسيم وآغري   
وتشهرياً للنموذج الكردي يومياً يف التلفاز والسينما بأبشع األشكال، إضافة اىل االستهزاء منهم، هـذه               

  . متثل تفاهة القوى احلاكمة

عندما أذكر الكرد، خيطر بالبال تلك الشخصية اليت تتحدث بالتركية البـسيطة وعدميـة اجلـدوى،                
وحىت إنه يتم استخدامهم، وقد حدث هذا يف اآلداب والـسينما أيـضاً وخاصـة يف                ويستهزئون هبا،   

حىت وصل هبم االستغناء عن احلقيقة االجتماعية واخلجل من نفسهم بـشكل أديب مـدهش،               . التلفاز
  . وحيتضن من يقوم باألدب الثوري كل هذا، ويناضل ليضع الصحيح والسليم

عندما تظهر هوية اإلنسان الكردي، أنك هبذا الشكل، فإن         . بنقوم بترسيخ األسس وترتيب هذه اجلوان     
حمتال، خـائن، عميـل،   . مل تقم هبذا ضمن منطق سليم فإنك صعلوك، فوضوي، مريض، قزم، منحط           

واألدب الـوطين   . وان قمت به بشكل منطقي فإنك كادر، واٍع، إجيايب ومجيل         . مستسلم وبدون روح  
ب الروح وحييا من خالل هذه املصطلحات ويقـوم         حيث يكتس . يكتب من خالل مصطلحات كهذه    

  .بعمله ضمن اجملتمع بشكل قوي جداً ونقوم بكشف هذا اجلانب أيضاً
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ميكننا البحث يف مشكلة األدب الثوري، من املمكن أن يتطلب تطبيق هذه الطريقة والنظر اىل التـاريخ                 
شعر، القصة وروايات األمـل أيـضاً       واملستقبل، وكتابة الروايات التارخيية على هذا األساس وتطوير ال        

كذلك القيام باملوسيقا والرسم، باإلضافة اىل التعبري عن القوالب القوميـة والقوالـب             . بصدد املستقبل 
حىت ميكن تسخري احلدث بكثافة ألنه يعاش تكوين فـوقي ـ حتـيت    . القدمية من البداية وحىت النهاية

  .بشكل عظيم

يتطلب خلق . الفوقي ـ التحيت ) املختلط(تلك اليت تعرب عن هذا التكوين يف الواقع أكثر اآلداب املؤثرة، 
األرواح احلية من األرواح امليتة أو انبعاث الروح حبد ذاا، ألنه ميكن القول بكل وضوح ان نسبة كبرية     

أفضل مالحظة لنا يف هذا املوضوع، وما نرغب        . من الذين يسريون على أقدامهم هم مثل األرواح امليتة        
يث نود التغلب على هذا اجملتمع أو على طراز املوت املوجود لدى            حب. القضاء عليه يف حياتنا هو املوت     

هناك العديـد   . جزء كبري منه، وإخراجه من حالته اليت يترته هبا كاألموات الذين يسريون على أقدامهم             
. ذه هي جوانب املوت املنتشرة    من اجلوانب اليت متثل املوت كالالمباالة، الربودة، االستفزاز واإلفساد ه         

بينما جوانب االنبعاث ورغبة احلياة واإلعجاب حمدودة جداً يف هذا األساس الذي يتم إظهاره يف هـذا               
  . التكوين املختلط من خالل معايشته

رؤية احليوية يف الشهداء واملقاومة جتاه التعذيب اهلمجي ورؤية كم هو ميت يف الوقت الذي يظن بأنـه   
صار، رؤية تطور العديد من املميزات يف احلياة منتشرة جداً، كذلك وضحنا بأنه ما من أحد                يعيش باخت 

يسيطر على  . يتابع اجملتمع من خالل هذا التحليالت وإال خيجل من اجملتمع واحلياة القدمية، هذا صحيح             
ىل معرفة  ووصل اإلنسان ا  . هذا تطور جيد  . ”كيف عشنا هكذا؟  “اجملتمع خجل كبري ألننا نقول اآلن       

أبرز . كم اهترأ موته ويتطور اآلن ولع احلياة، ميكن التعبري عن كل هذا من خالل اآلداب بشكل عظيم                
اآلداب، هي اليت تظهر يف مراحل التكوين املختلط هذا، ما الذي يتطلب تركه ميتاً وما الذي يتطلـب                  

 الفن األخرى أيـضاً ان تـؤدي        انبعاثه وإحياءه، هذه هي املهمة الرئيسية لآلداب، وميكن جلميع فروع         
باملوت ملا يتطلب موتـه     ) احلكم(مهمتها من خالل ترتيب مدح حياة االنبعاث املطلوبة وكتابة األمر           

  . بنفس الشكل

فقد مت تقدمي ارضية مكملة من أجل الـذين         . طبعاً نضع البداية فقط، ونقدم األرضية يف هذه املواضيع        
ل اآلداب، وألستريح قليالً، وليس ضمن أعمال خمتلفة ومكثفـة          لديهم الوقت ويرغبون العمل من خال     

حيث ميكن إعطاء أمثلة اآلداب التارخيية واليت تتضمن التحول بصدد املستقبل من ناحية والوقت              . كثرياً
ان املثقف الذي مر باجملزرة االسـتعمارية وانـصهر،         . وهذه حبد ذاا تقوم ببناء التحول أيضاً      . الراهن

يصبح أديباً هبذا الشكل يف واقعنا، فإنه يعمل ما بوسعه كي يصبح عائقاً، لكن بـات ال                 دعك من ان    
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  . متنح الفرصة ملثل هذا النموذج من األدباء

  . قاعدتنا ثورية آلخر درجة، اهنا أرضية للتحليل الثوري، النداء الثوري والروح الثورية

شعراء املرحلة القدميـة    . اهنا ال تستطيع التنفس    االستعمارية الكالسيكية باتت منتهية، حىت       االقترابات
. ه ورواته أيضاً ميكنهم القيام باعتراف صميمي ألية درجة هم مذنبون جتاه الواقـع الكـردي               يوموسيق

أي خـائن   “ميكن ان يسلكوا الطريق حنو اإلصالح بقيامهم باالعتراف واإليضاح نوعاً ما على شكل              
اعتقد انه يطَور اعتراف على هذا املنوال أيضاً        . ”ستخدامي؟كنت، كيف وقعت يف اللعبة، وكيف مت ا       

أي خائن ومستسلم كنت، كيف كنت أداة رخيـصة، كيـف           “طبقاً للمعترفني اآلخرين، يف القول      
حتدث عـن العظمـة   . بعد ذلك ضع قوتك ان كانت موجودة، وحتدث حياً        ” استخدمت ضد شعيب؟  

 عن القبح واحبث عن اجلمال واكتب عن العـداوة واحلـب            واجلنة واجلهنم، املقاومة والتعذيب، وأعرب    
  .والصداقة

احلب يف هذا املوضوع أداة قوية، بقدر ما تكون الثورة مكان جناح كل الناس، فقد فتحت إمكانـات                  
لكن إذا كان األديب خامالً يف      . واسعة جداً لألديب وللذي يرغب بالقيام باالنطالق من خالل اآلداب         

ياً وال يستطيع تسخري نفسه بشكل سليم لن يستنتج أي شيء، إذا مل يستطع على               هذا املوضوع وطفيل  
. لن يستطيع ان يصبح أديباً جديراً     . مدى السنوات تثبيت اخلصائص العديدة اليت تطرقت إليها، حىت أنا         

. مع العلم إذا كانت نفسه بدون روح وحيرف احلياة لن يكون مبقدوره تربية شعب بـالثورة واآلداب                
لـريى  . وسيتقرب من املـشاكل بـضيق  .  يستطيع استخدام فن اآلداب وهذا األدب بشكل الئق   ولن

إن مل يكن يستطيع رؤية املـشاكل وحـىت ال يـستطيع            ..! األديب بنفسه املشاكل ويصبح قوة احلل     
فهذا خداع يف الوقت الذي تكون األرضية هكذا من أجل          . ”إنين أديب جيد  “التعريف بنفسه، وقال    

الثورة ستزيد من سرعتها أكثـر،      . ال يتطلب فقدان األمل، لقد بدأت ببعض اجلهود من اآلن         اآلداب،  
يفهم ذلك لدرجة ان الثورة تتجه حنو اإلجيابية وتضع قضاياها ضمن جدول األعمال وتقترب من احلل،                

ـ           . ظهرت فرصة عظيمة لألدب الثوري أيضاً      ط إذا كنا نعطي اآلن امهية هبذه الدرجة لـآلداب يف وس
وسيبدأ هذا اجلناح من الفن بلعب      . الرتاع هذا، يعين ان هذا التأثري سيدخل يف املمارسة العملية تدرجيياً          

دوره، ألنه يف تاريخ العديد من القوميات، خاصة يف مراحل الثورة يظهر تيار األدباء القوي، مـثالً يف                  
رحلة اإلقطاعية ـ علماً أن هؤالء كانوا  قاموا بتعتيم وتشويه امل. مرحلة الثورة الفرنسية ظهر أدباء كبار

ميثلون الفرق الرجعية والتقدميةـ أو يرغبون القيام بذلك، كما كان الذين يسعون لتشكيل الفرق ابتداًء         
ومازالـت  . من الفلسفة ولغاية األخالق منتشرين، كانت لديها فالسفتها وموسيقاريها وأدباءها الكبار          

نراهم بشكل أفـضل    . اك أيضاً جيل أدباء ما قبل وبعد الثورة السوفيتية        هن. تقرأ كالسيكياا حىت اآلن   
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" ألن القضايا اليت ننشغل هبا اليوم كانت نفسها اليت عملوا هبا وهناك الكالسيكيات العظيمة ابتداًء من                 
اليت عربت عن اجلهود العظيمة خالل سـنوات        " احلرب والسالم " وأيضاً  " ما لعمل "و " ؟كيف نعيش 

 حسب ما نعلم بأنه ظهر أثر اآلداب الكبرية يف مراحل تكوين البنية الفوقية والتحتية يف الثـورة                  .الثورة
حينها البد وانه سـيتطور جيـل       . لكل قومية تقريباً، وما دمنا حنن أيضاً يف مرحلة ثورة جدية كهذه           

  ملاذا مل يتشكل جيل األدب الثوري عندنا قبل الثورة؟. األدباء أيضاً من خالهلا

ألن االستعمار قاسي جداً، لدرجة أنه يغلق       . ربط تشكل هذا اجليل بتوسع االنصهار وجمازر االستعمار       ن
ال تستطيعون النظر اىل حقيقتكم وال      . األدمغة وجيمد القلوب واألرواح  بالصهر وهي مازالت يف املهد         

يخ وأي حقيقة اجتماعية    وعندما يستمر هذا ملدة طويلة، عن أي تار       . " إنين كردي  "التفوه بكلمتني مثل    
  .قومية وأي أديب ميكن التحدث؟ هذا هو السبب

 خاصة أنه كلما تأججت الثورة قليالً كلما هدم العنف جدران هذا االستعمار حينـها يولـد االدب                 
أساساً حركتنـا يف    . وميكن ان تتطور الظاهرة يف هذه املرحلة      . وهو تقييم صائب للغاية   . بشكل متتايل 

حتتوي على حتليالت كافة املواضيع العسكرية، السياسية، التنظيمية        .  حركة أدبية كبرية   نفس الوقت هي  
واالجتماعية، ترى اجلانب االجتماعي متصدر من ناحية واجلانب النفسي من ناحية أخرى، لكـن يف               

فـالنموذج  . يف الواقع الظاهرة مثل كبكوبة الغـزل      . الوقت نفسه متصدر من الناحية العسكرية أيضاً      
وبالتـايل  . الكردي منوذج ضغط عليه عسكرياً، سياسياً، اجتماعياً، قومياً، ثقافياً كذلك أدبيـاً أيـضاً       

يتطلب حتليل سياسي، أديب واجتماعي وتطور عسكري يقلبه رأساً على عقب بشكل جذري وجتـاوز               
أحيانـاً  . دةهبذا الشكل ميكن إفناء اجلوانب الفاسدة إن كانت موجـو     . وتسخري هذا النموذج نوعاً ما    

جسدياً، حيث يسجل االنفتاح للجوانب احلية نوعاً ما وميكن ان يتعرض لتطور عـسكري، روحـي،          
  .وهوكذلك أيضاً يف كردستان بسبب طابع الضغط االستعماري. اجتماعي ونفسي كلياً بعد ذلك

ور االجتماعي   األدب أكثر بشكل مغاير، ولو فتح جمال التط        ورإن مل يكن هناك ضغط على الثقافة لتطَ       
ـ لو كنا مستعمرة ألمريكا على سبيل املثال ـ لترك اجملال حراً للجانـب الثقـايف واالجتمـاعي،     

من غري املمكن الستعمار اجلمهورية التركيـة ان        . ولتعرضنا للتطور األديب والثقايف بشكل مغاير أكثر      
افة وبالتايل ليس هناك فرصة للفن      حىت أنه توجد مشكلة جمزرة اللغة والثق      . يدع التطور االجتماعي حراً   

حىت انه ال يوجد ضغط من هذا النوع يف عنصرية جنوب           . والعادات االجتماعية وللموسيقى ان تصمد    
ألنه ال يوجد حظر . يتبىن العرب والسود هناك آلداب وموسيقى قوية جداً  . أفريقيا وإسرائيل هذا الوقت   

سلطة عليهم ال تتدخل بـالتطورات احلاصـلة يف         ويعيشون واقعهم االجتماعي، ألن درجة الضغط امل      
. بينما عندنا ال يوجد أي شيء  . بعكس ذلك إذ ميكنهم استغالل الفرصة     . العديد من اجملاالت التابعة هلم    
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باإلضافة اىل ان التطور سيحدث بشكل شامل عندنا، كل من يتطور عندنا سيصبح سياسياً، عسكرياً،               
واملكتسبات مرغمـة  . الذين فقدوا كل شيء سيكسبون كلياً    . ناً كلياً أديباً، وحقوقياً، أي سيكون إنسا    

هلذا السبب إن حالة فرد ما عنـدما يقـول      . احلقيقة االستعمارية هي اليت تفرض هذا     . الن تكون كلية  
ما هـو إال خـداع      ” إنين سياسي ال أفهم احلياة االجتماعية     “ أو   ”إنين عسكري ال أفهم بالسياسية    “

  .حقيقة االستعمارللذات وعدم رؤية 

بال ريب، هذا ليس معناه أن التباين لن حيدث، بل على العكس يتطور اجملال العسكري وفرع اجلبهـة                  
سـيتأثر الـبعض وسـيطورن      . والنشاطات االجتماعية بشكل أقسام خمتلفة، لكن روابطها وثيقة جداً        

 تقوية بعضهم علـى     ال ميكن تشكيل تنظيم حزيب ألجل كل ساحة، امنا نتحدث عن          . بعضهم البعض 
  .أساس اخلاصية

 على العكس امنا ميهدان الطريق لبعضهما     . دب مضاد للعسكرياتية  دب وال األ  ال العسكرياتية مضادة لأل   
والثورة ليست عائقاً أمام اإلنسان بأن يصبح أديباً جيداً، بل على العكس من ذلك متهد السبيل                . البعض

ذا ليس على أساس املواجهة وإمنا على أساس تطوير بعـضهم           ينبغي مالحظة ه  . ألن يصبح أديباً سليماً   
  . بشكل عظيم

إذا . دبألهذا التطور ضد تأثري االستعمار أيضاً وجواب كبري جملزرة االستعمار اليت مارسها يف جمـال ا               
متاماً  كالذين ميثلون شخصية اآلغـا أو        . كنتم تتضايقون من هذا فهذا يعين أنكم حتت تأثري االستعمار         

  .بد وال يستطيعون ان يصبحوا سياسيني وعسكريني سليمني وهذا ساٍر ألجل األديب أيضاًالع

يف الواقع، قمنـا  . ميكن طرح أسئلة كثرية جداً على الفن عامة واألدب خاصة والتوقف على سبل احلل           
. يدةولو كانت لدي اإلمكانات ألظهرت مناذج عد      . باختبار أديب، فالتحليالت اختبار لآلداب نوعاً ما      

جعل اإلنسان الكردي يتحدث يعين كأنـك       . أظهرت بعضاً منها، وشعرت أيضاً حباجة إلظهار األكثر       
جتعله يستفرغ أو يتقيأ، أي مبعىن أن جتعله يتحدث عن القبح، االحنطاط، الالحل والعدميـة املوجـودة                

ببعض منها ومل يبق أحد     قمت  . ومعىن هذا أيضاً إظهار القوة والطريق الصحيح واحلياة السليمة له         . لديه
كيـف  "مل يبق أحد إال ويسأل نفسه رويداً رويداً ابتداًء من االستيعاب وحىت سؤال              . منكم مل يتأثر هبا   

هبذا املعىن اتضح انه ليست هناك مشاكل لن تعرب عن احلقيقة، وتصرفات األرواح واألجساد              . "نعيش؟
  .مازالت بادية للعيان

ماذا يعين الصراع من أجل اإلحياء، واإلحياء من اجل الصراع؟ كل يوم            . ياةعليك حتديد االجتاه حنو احل    
نناضل من أجل هذا، فقد قذف النموذج الكردي  بنفسه أرضاً ومل يعد مبقدوره ان يعمل شيئاً سـوى                   

يف الواقع، اآلداب أيضاً هي حماولة العثور على ما هو صـحيح للـذين ال               . خلق الفكر القبيح واملوت   
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السري بشكل سيلم وليس مبقدورهم التكلم وال يعرفون تقدمي التحية وال ميلكـون احلـب               يستطيعون  
واالحترام وال يعرفون الطريق، أولئك الذين ضِغطَ وعتم عليهم والذين خطفوا وتعفنوا وعدميو اجلدوى              

  .وبالتايل بنوا صالم مع االستعمار مع ورؤية منوذج الذين انتهى أملهم

الذي ميكن إحياؤه؟ ملاذا كل هذا املرض واهلروب واىل أين؟ هل هنالك من سيقبل              ما هو الصحيح؟ ما     
هذا الكردي على وجه األرض؟ هل هنالك من سيحبه وهو يف أحضان قوميات أخرى؟ هل هنالك من                 

  ؟”لقد جاء أبناؤنا“سيقول 

 للـذي   "نظم نفسك "قال  ي. حىت اهنم حياولون قتله   . كال، فاجلميع يرون الكردي تافهاً ويشمئزون منه      
 هل بقي لدينا طاقة لنستهزئ      ". جاهالً، ال أرغب بالتفكري، ال أرغب بالتحدث وإنين قاسٍ         كنت"يقول  

يف الواقـع، كـان     . دب يف الوقت نفسه   هي كما ترون، كلها حقائق األ      منها؟ ِلم ال نرى احلقيقة؟ ها     
يل لدرجة أخذ احليطة من ضـمه       لكن مع األسف ألن اإلنسان الكردي هز      . بإمكاننا ان نطورها أكثر   

هنـا قـام    . وتتوه املسألة . ”أي  نوع من احلياة؟    “للنشاط الثوري، ألنه ال يبايل بإجياد جواب لسؤال         
العدو بالضغط عليه والشخصية اليت خلقت منه واراها، وجعل منها كبكوبة من الذنب وأغلقت احلياة               

الن فقدان  . شخصية باكية .  من اخلصائص  بكاملها عليه، حيث توجد شخصية حتتوي على هذا النوع        
اإلنسان ألبسط شيء على الفور وعدم القيام بتنظيم قضاياه للتحرر وإعطاء معىن للمهـام العـسكرية                
وعدم تنظيم فصيلة وتدريبها وعدم الدخول يف حوار على األقل مع عدة جتمعات شعبية هي من عمـل     

 ان الذين يستهزؤن من منط احلياة الصحيحة ويهربـون          الشخصية املنتهية، نستطيع توضيحها أدبياً أيضاً     
يف الواقع، هذا النموذج يعتـرب      . من حل املشاكل ال ميكنهم البقاء ضمن الصفوف بنواقصهم وقبحهم         

.  "اقبلوين هبـذه احلالـة  "بالء، ويف درجة التيه وبعيداً جداً عن ان يصبح أمالً وروحاً إذ ال حيق له قول                
سأقوم بالضرر، إن   .  عليكم، سأبكي وأشتكي، إن مل يعِط نتيجة سأخلق األزمة         إنين جمنون وبالء  "قول  

لدي بعض من الطلبة ليس معلوم من هم، ان مل متنحوا           . مل يعِط فائدة،  سأشوه وأحرف وأصبح متآمراً       
يف النتيجة، ينبغي أن يصبح     .  هذه كلها أمراض شخصية ومنتشرة     ."ما أفكر به حينها سأقوم بالفوضوية     

  .ياً جيداً وطبيباً نفسانياً ويرى مبنظور أديب جيدثور

هذه الشخصية هي بالء حبد ذاا، دعك من أن تلِحقها باجليش، حىت ضمها اىل احلياة االجتماعية يعين                 
ويف األساس يعيش حالة القضاء على جمتمعنا، ونتوقف عليه         . إحماؤها ألهنا تقوم بالتبعثر والتخريب دائماً     

  . أكثر من العدو

يظن نفسه عـسكرياً لكنـه يـضرب        . منذ مدة طويلة أثبتنا بأنه  يتحدث لكنه يهشم نفسه وجوهره          
نعرف جيداً إن وضع    . يقتل رفيقه ويبعثر التنظيم ويقوي عدوه     . ال سيما وأنه يوجد أمثلة كثرية     . احلزب



  ٥٢

ظهر حاجة ماسـة    ت. لقد أصبحوا بالء كبرياً على الشعب     . قسم كبري من قادتنا وقياداتنا  هبذا الشكل       
  .هناك االهتمام بالتآكل واإلحماء حتت اسم احلب واالحترام. لتعديل هذا الوضع

طبعاً مل نستطع حتليلها ورؤيتها، كيف ميكننا . عندما متعنا يف الرغبات والغرائز وجدناها تتجه حنو اخليانة     
 هذه املشاكل، لن يكون     تعديلها؟ كيف سنجد احلل ملشاكلنا احلساسة؟ إذا مل يكن مبقدورهم رؤية كل           

  .مبقدورهم التحدث عن الشخصية الثورية

املسألة هي اننا نبني إذا تطلبت أي روح وأية حياة اجتماعية واقتصادية وأخالقية ومعنوية من أي شكل، 
  .حينها نوضح أية فلسفة جيب تبنيها أيضا

من ذا الذي يسأل نفسه . نها أيضاًإذا كانت املسألة هي لغة اخلطابة واألسلوب وطريقة النجاح، فإننا نبي          
يوجد نقص لدي يف ذاك اجلانب، ويف الطرف اآلخر عدم كفايـة، إنـين              “بشكل جديل وجييب أيضاً     

كل فرد يـرد علـى      . ما لدينا، هو إظهار املشاكل وعرضها     . ؟”حباجة اىل التجديد يف كذا موضوع     
 حيدد ويأخذ الفرد ما يتطلبه وفق حاجته        يف النتيجة ما يبقى هو ان     . األوامر املعطاة للجميع بشكل عام    

يتعلم . ان مل يتم القيام هبذا، لن حيدث تطور، ال سيما إننا كشعب أيضاً مل نستطع التطور أبداً                . ومهمته
يتم إمهال التدريب لشهور وأعوام     . بعض الكلمات وحيدد بعض التصرفات وفقها ويظن نفسه أكرب قائد         

جيـب  .  هذا ختلف مل يتواجد حىت عند اآلغا الكردي األكثر ختلفـاً           ."ليكون اجلميع تابعني يل   "ويقول  
التعيني بشكل أفضل ألي درجة يتطلب هذا األسلوب والوترية املوجودين لدينا ومقدار احتوائهما على              

وإال ليس من املمكن اإلميان بأنه سيصبح ثورياً وسيؤدي واجبات الكادر بنجاح بـشكل أو               . التحول
الثوري ال خيـدع    . حلقائق هبذا القدر من الربوز، لن يكون مبقدورنا غض النظر عنها          بعد معرفة ا  . بآخر

  .نفسه هبذا القدر

ان الفرد الذي   . انقاذ احلياة وجتديدها وجعلها ذات معىن وحتويلها اىل حياة مجيلة هي كحاجتنا اىل املاء             
ضياع لن يوثق به مهما حتدث عن       خيلق املشاكل ويتسبب بزيادة االهنيار هلذه الدرجة ويصبح سبباً يف ال          

إذا مل تقبلـوا    . يف احلقيقة على اإلنسان ان يتعرف على ذاته ويرى الـصواب          . االحترام واحلب واحلياة  
اإلهانة والالعدالة بسهولة وترغبون قليالً باحلب واالحترام، حينها عليكم قبول حقيقـة العمـل وان               

جيب جتاوز هذه الدمياغوجيـة   ! زيفنا، ومكرنا القروي  إننا مرغمون على ترك أوهامنا،      ! تكونوا خملصني 
على هذا األساس جيب ان تكون هناك حمـاوالت،   . كذلك حتديد  مسار التطور    . والوصول اىل احلقيقة  

جيب ان يكون يف حالة ويبحث عنه وجيب عدم إشغال اآلخرين به ويكـون              . واحلدود اليت ميكن قبوهلا   
وخيلق اجملتمع اجلديد تدرجيياً وميثل يف شخصه عدم        . فيق اجلميع قوة للحل ويعطي اجلسارة لآلخرين ور     
  .القيام بالسرقة واملكر ولينفذها على العدو
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PKK                ،لهو حركة للتربية، هو حركة أكرب تربية وصاحب مسؤولية ومعايري وأكرب جمدد ومصلح ومعد  
. يف تاريخ اإلنسانية  كذلك حركة حاربت بدون هوادة ورمحة يف أقسى الظروف وبشكل ليس له مثيل              

  .هذه هي احلقيقة

هذه احلركة؛ هي حركة أنشئت بدماء الشهداء والتعذيب ومبآٍس مثرية، وهي روح وجسد ومشس لكل               
. إن مت استيعاب تعريف هذه احلركة، يتعني إحياء مجيع اإلمكانات باعتناء واحترام كبريين جـداً              . فرد

  .ه ويصبح ذا قوة كبريةعلى هذا األساس فقط بإمكان الفرد ان جيد نفس

  

  ١٩٩٤حزيران٢١



  ٥٤



  ٥٥

  

  

  

  
يف فلسفيت ال توجد البداية وال النهاية، ال بعد وال قبل والكل يرى اإلنـسان         "

، والذي  "أنت متثل هذا اجلزء املوجود لدي     "الذي ُدِفن يف ذاته عندي ويقول       
هناك انسان يعـيش يف احـدى       . يظهر يف جسده ظاهرياً هي شخصية أخرى      

انه متواجـد يف احـدى      . انه قريب جداً ولكنه مدفون    .  وهو انا  زوايا قلبه، 
انه ألمر عجيـب    . وتستطيعون التفكري يب كممثل جلميعهم    . االماكن من قلبه  

  "ولكنين ارى ذلك اساساً يل
  عبداهللا أوج آالن
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ال .  االجتماعية واحلربية حـىت النخـاع  بالرغم من وجودنا هنا، لكننا ضمن قضايا الوطن والتحليالت 
بل العكس أتأفف كثرياً عندما أكون بعيداً عـن األعمـال           . فرق لدي حىت لو كنت على سطح القمر       

خروجنـا مـن   . املكثفة، التحمت بالعمل لدرجة ال أستطيع التحمل والعيش بدونه، إنه ألمر مثري جداً   
يف ) ص(ة، من املمكن مقارنتها فقط مع نشاط حممد         الوطن ال ميكن تشبيهه بالنفي واهلجرة الكالسيكي      

  . املدينة ألخر درجة

وكأن كل شيء   . كذلك الزمن فَقَد معناه   . مصطلحات السرعة واملسافات فقدت معناها كنتيجة حلياتنا      
  .يتجمع يف حلظة ونقطة واحدة

القطعية، حينها تفقد   إن طورت التركيز و   . النضال وحقيقة احلرب تعتربان تكثيف الفكر وقطعية اإلرادة       
وقطعنا املسافات بعمق عظيم، . طبقنا هذا نوعاً ما. املسافات معناها، ويقع عمل الفترة والشهور يف سنة    

عدا ذلك حتاملنا على اللحظة لدرجة باتت الشهور لدينا عبارة عن يوم واحد، هذا أيضاً مرتبط بالتعمق                 
ئق باآلخرين فإننا جند أن أيامهم تطول كالشهور، ألهنـم  إذا قارنا نفس احلقا. يف حقيقة القيادة نوعاً ما   

حىت أماكن هؤالء تطول    . ال يتعمقون ويقتربون من الزمن بالمباالة، قلبنا هذا رأساً على عقب نوعاً ما            
يف احلقيقـة  . إنين يف وضع كونت فيه عاملاً مغايراً جداً وفـق نظـريت    . وكأهنم بني مدارات الكواكب   

حيث ال تكمن فيه املأساة واألمل، لكن أسلوب النشاط احلاكم هو عـدم      . ل شاق تعريف هذا يعترب عم   
لكن يف نفس الوقت تعظيم احليـاة       . قبول كل التصرفات واملواقف اليت تقف حجرة عثرة أمام النجاح         

وأطلق علـى   . واالرتباط باحلياة االستثنائية حاكمة أيضاً، كما ان الرغبة كبرية بقدر اهلدم هي احلاكمة            
حىت لو قدموا يل العـامل      . ا بأهنا حياة مميزة جداً وال أعتقد بأنين سأبدل هذه احلياة بأي شيء كان             هذ

  .على طبق إنين لن أتنازل عنها
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فالظروف اخلارجة عن احلياة لدرجة كبرية والـيت        . إنين على قناعة تامة بأن هلذا صلة بواقع حياة شعب         
لت اىل حافة اجملزرة، وتلفت اهتمامي بشكل استثنائي        يعيشها شعب كردستان والشعوب املماثلة له وص      

  .وهذا االهتمام يرغمين على إظهار كافة قويت وطاقيت جباذبية فذة

أساسـاً قـد    . أعتقد ان سوية كل فرد مرتبطة هبدفه، وسيظهر طاقته الالزمة أيضاً بتلك الدرجة مطلقاً             
مل أقـل   ". نبلة الذرية إذا تطلب األمر    مبقدور اإلنسان ان يوصل نفسه ملستوى الق      "طرحت شعار كهذا    

وصلت اىل قناعة بأنين اآلن أظهرت نتيجة بقدر القنبلة الذرية من خالل الطاقة اليت أتبناهـا،                . هذا عبثاً 
  .وهذا ليس مببالغة وشعار بسيط

ه، أنوه مراراً؛ إن التحم فرد ما بأهداف قضية يبغي كسبها فإنه كقنبلة ذرية، ومن املستحيل عرقلة سبيل                
التحمت هبا واألن ال توجـد أيـة        . هذه املصطلحات هامة جداً   . كما أنه ميتلك قوة ممارسة استثنائية     

مشكلة بالنسبة لطاقيت، من املمكن أن أوضح هذا، إن مل أمتلك مستوى ارتباط هبذا اهلدف، لوصـلت                 
  .اىل وضع عجوز مسكني منذ أمٍد بعيد

.  املتشكلة جديداً يف تركيا ومتعنت يف كل واحد منهم جيداً          قبل مدة تابعت يف التلفاز الالئحة الوزارية      
ـ ١٩٥٠إذ كانت مواليد أغلبهم عائدة لـ أعوام  ، حيث ١٩٤٨، أما تاريخ ميالدي فهو عام ١٩٥٥ 
ما “كما قارنت   ” ما هذه احلال  “ونظرت اىل نفسي وقلت     . الحظت ان مجيعهم مثل العجائز واملسنني     

إهنم مجيعاً يعيشون على حساب الدولة، لكنهم رغم ذلك يعيـشون           .  على العامل  ”هذا املوقف الشبايب  
ضمن اهنيار هلذه الدرجة، مجيع الدول كبرية كانت أم صغرية يف العامل تنهمك يومياً لعرقلة طريقنا، وأنا                 

  . أقاوم ذلك بطاقيت الشبابية االستثنائية

 واقيم هذه الفترة لغاية عـام       ٢١ حسب إدعاء أحد الكتاب األملان  أنين أجهز نفسي كسياسي للقرن          
لكن يف األسـاس ان     .  كمرحلة سياسية مؤقتة، وتسري األعمال بشكل مؤقت كمرحلة انتقالية         ٢٠٠٠

 ٢٠جنحت ـ بعد تنظيف واقع شعبنا من القذارة واهلدم ـ سنقوم بتكوين عظيم يف بدايات القـرن    
مكاين القيام هبذه اخلطوة ضمن أبعاد جذابـة      وإنين واثق من نفسي و بإ     ). طبعاً ان بقينا على قيد احلياة     (

  . من خالل القسم الذي اقسمته

أثق أننا سنصبح قوة للحل ليس بشأن االضطهاد        .  املشاريع واملخططات ليست مبشكلة بالنسبة يل أبداً      
 يتم  القومي والطبقي الفظ فقط، امنا  ابتداًء من مشاكل البيئة اىل اجملتمع اجلديد الذي يتم ذكره، لكن مل                 

تعديله كثرياً ال يف الرأمسالية وال يف االشتراكية والالعدالة املوجودة بني اجلنسني والسن الذي يتطلـب                
كذلك سنصبح قوة احلل لالمساواة اليت تسببت يف خلق االحنطاط للعديـد            . التوقف عليه لدرجة كبرية   

باطي وحتضريايت هبا كهدف بلغـت      وإن ارت . من املسائل اليت يتم النقاش عليها اليوم يف مستوى املعاين         
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  .مستوى متقدم جداً

كما ان صعوبتها يف درجة ال تقاس مع        . إننا نشن حقيقة حرب ال متاثل احلروب الشعبية األخرى كثرياً         
كذلك ال تشبه حقيقة أي شعب سواء من ناحية حقيقة الكرد اليت خلقناها بإرادتنا أو        . أية حرب شعبية  

وتوجد بعض اإلمكانيات يف هذه احلرب أيضاً كما هي لدى كل        . ضوعيةاليت تشكلت مع الظروف املو    
ومت اكتساب التجربة اليت تتطلب استخدامها ضد سياسة العدو عدمية الرمحة، كـذلك             . ظاهرة وحادثة 

متاماً، بدون ان نطلق طلقة واحدة مت       ” سننهيه أو أهنيناه  “رمبا يف النقطة اليت يقول فيها       . ضد عدم جناحه  
  .  مهمة جداًكسب حروب

. ”أمثن احلروب تلك اليت تكتسب دون تقدمي اخلـسائر        “يقول ذاك اجلنرال الصيين املشهور سون تسو        
خضنا حروب ومعارك خبربة ال تصدق، إذ مل يكن االقتراب     . وقد اكتسبنا حروب عديدة بذلك الشكل     

من احلروب اليت كنا سنكسبها باالضافة اىل ذلك فقدنا العديد    . منها ممكناً للعديد من احلركات الكردية     
هكذا خنوض  . بسهولة، بسبب عدم إعطاء املعىن هلا حسب حقيقة الكرد وحىت ألسباب جنونية يف رأي             

  .أشعر أنين تعمقت للغاية وأصبحت ذو خربة يف هذا املوضوع. حرباً شعبية ذات تناقضات كبرية

.  هو نقد للمـثقفني والكتـاب      وهذا.  ال ختاض بالشكل الذي يتم توضيحه      PKKحقيقة، احلرب لدى    
هناك بعض من املثقفني ورجال العلـم       . PKKحسب قناعيت، اهنم مازالوا ال يفهمون طبيعة احلرب يف          

الذين نكن هلم احتراماً جزيالً أمثال امساعيل بيشكجي الذي يرغب بالتعمق واالهتمام هبذا العمل دون               
رب قليالً لكان بإمكانه ان يظهر قـوة الكتابـة          لكنه حسب رأي، لو تعرف على األجيال عن ق        . تردد

حىت . بعيداً حىت عن هذا، حىت الذين خيوضون احلرب بكثافة ال يستطيعون التمييز جيداً            . بشكل أفضل 
ورفع وتريا حىت العلو . أنه ال يوجد من استوعب أسباب النجاح والضياع هلذه احلرب وطريقة مسريا    

من اآلن وصاعداً رمبا    .  لدى كوادرنا، واملثقفني يتقربون برجعية أكثر      هذه االقترابات موجودة حىت   . هبا
لكن قاعدتنا التنظيمية وخاصة يف مستوى القيادة والكوادر يعيشون         . يتقدم مستوى الوعي لديهم أكثر    

ىل حىت لو كان واثقاً فإنه ال يستطيع التعبري عنها وال حيوهلـا ا            . انغالقاً كبرياً بالتعمق يف هذا املوضوع     
علمـاً ان أكثـر الـذين       (بالرغم من كل هذا جعلت ذاك اإلنسان حيارب بطريقيت          . أسلوب خطابة 

حـىت لـو    . وهي ليست مبشكلة إطالقـاً بالنـسبة يل       ). يناهضونين أيضاً ميكن أن يكونوا ضمن هذا      
وقيامي لوحدي جبعل جنراالت تركيـة بـأن        . استخدمت القوى املضادة لنا ليست مبشكلة من أجلي       

  .بوا األخطاء وبالتايل تطوير هذه احلرب أيضاً ليست مشكلة بالنسبة يل مطلقاًيرتك

إنين اكتسبت أسـلوب    . الشيء الوحيد الذي سأحتاج إليه هو التنفس، عدا هذا كل شيء هو النجاح            
ليست . املوت حسب رأيي مات منذ أمٍد بعيد. مكمل بشأن هذا املوضوع وال أعتقد أنين سأتراجع عنه



  ٥٩

 لـيني   PKKرمبا يكون املوت ذو معىن بالنسبة لكم وللشعب ولــ           . ”املوت“ة يقال هلا    لدي مشكل 
  .أما أنا فقد قتلت املوت مئة ألف مرة يف شخصييت وواقع حيايت. والوطنيني

لكن هناك وضع كهذا  قرأت يف برقيات الشعب أيضاً، من محاسهم وولعهم من أجل إحيائي حيـث                  
أجد هنا، سـذاجة    . ” األجنحة هكذا، وكذا لن ندع الطريق ألحد       سنحييه هكذا، وجنعل له   “يقولون  
  .شعب

بال ريـب ال    . ويرغب يف التعبري عن هذا من خاليل      . حقيقة أن الشعب يرغب يف ان حييا وحيمي نفسه        
لكن من الذي مينح هذا اإلحساس، لو تـبىن         . أستصغر هذا الدعم املرتبط بأحاسيس الشكر واالمتنان      

. ملا كان هناك داٍع لذكر كل هذه الـشعارات        .ام، واستطاع ان يسري على أقدامه     قوته الذاتية بشكل ت   
هلذا السبب يتوجب تقدمي اجلـواب      . هذا يعين أهنم حباجة لنا كثرياً، ال سيما وأهنم يرددون ذلك أيضاً           

  .أكثر والعيش من أجلهم

عـدم اختاذهـا جبديـة      طبعاً، يف الوقت الذي تكون فيه رغبات الشعب ظاهرة للعيان هبذا الشكل، ف            
وإننا سنسخر كل ما منلك من أجل الـشعب         . واستسالمنا للموت الرخيص يعترب وضع ال يقبل به أبداً        

حىت أننا سنجهد أكثر من السابق، والعمل الذي كنا جنريه خالل . سنفكر ملياً وسنعمل كثرياً. والبشرية
عاماً من النضال سنحققها خالل الـسنة      ١٢واحلصيلة اليت حققناها يف     . شهر سننفذه خالل يوم واحد    

وكل ما قمنا   . الثالثة عشر، هذا هو عهد وقسم االرتباط الذي قدمته لنفسي وللشعب وسأنفذه مطلقاً            
ينبغي استخالص النتائج منه، ويتطلب منا التوقف عند هذه األسئلة  ما            . به حىت اآلن إثبات هلذا القسم     

خلق “وما هي   ” اإلرادة، التنظيم، السمو  “وما هي   ” احلربتطوير  ”و” البلوغ”و” القوة الذاتية ”هي
ان مت اإلجابة على هذه األسئلة من خالل املمارسة فهـذا           . ”املنظمني والشخصيات الكاملة بالنسبة لنا    

  .يعين أنين أيضاً يف منأى عن اخلطر وبالتايل يكون الشعب أيضاً قد صان نفسه

ع الضربة املميتة، حيث وجدا عند العديد من رفاقنا،         عندما ذكرت هذه النقاط كانت أكثرها من نو       
هذا املفهوم يتواجد حىت عند رفاقنـا الـذين يفتخـرون           " لدينا روح لنفديها، سننقذه   "حيث يقولون   

الذين مل يستطيعوا التحمل حتركوا بـشكل       . ” لنموت حلظة، لنفدي وننقذ الشرف     “بأنفسهم كثرياً   
حىت يف اصعب اللحظات سخرت طاقيت ألكون قوة اإلبـداع         . اًبينما وضعي خمتلف جد   . خمفي وهربوا 
  .مثرايت األساسية هي املرحلة اليت سأكون فيها قريب من اعواد املشنقة. االستثنائية

أجل، تلك هي املراحل واملنعطفات اليت وصلت اىل االنغالق رغم التـوترات، ووصـلت اىل أكـرب                 
ويتحقق عندي إنتاج العمل والفكر اخلالّق      . غامرية هنا أكثر  ترتفع قابلييت امل  . التعرجات رغم املفترقات  

. ونسج بعض التطريزات األساسية بسرعة مذهلة وخبربة، وبالتايل اكتسبت أكثر خالل هذه املراحـل             



  ٦٠

حىت اآلن مل تكـن لـدينا       . اسلوب النجاح تكون عندي يف النقاط اليت مازال العديد مل يفكر هبا أبداً            
لقد حارب الشعب والكريال وإنين اكن االحترام أيضاً        . PKKكيف مت كسب تاريخ     املقدرة على إفهام،    

  .جلهودهم ومساندم، لكن برأيي هؤالء أفرغوا خمططايت احلربية بنسبة كبرية

آمل ان يفهم شعبنا هذا     . إنين وحيداً مثل ذاك اجليش الذي حيارب من ناحية واجلنرال يف ناحية أخرى            
يف الفترة األخرية أبـذل مـا   . لو فهم الكريال أيضاً هذا سيتحقق النصر قطعياًو. يف يوم ما بشكل جيد  

كذلك أرغب يف توضيح طراز النجاح لشخـصية        . بوسعي وال أبدي أي اهتمام بالنشاطات األخرى      
  .الكادر وطراز التقرب من الشعب

كثرياً يف هذا   ليست لدي شكاوي كثرية بصدد الشعب فانضمامه وتطوره ال بأس به وال أحس بالضيق               
حقائق شخصية الكوادر خطـرة جـداً       . لكن ال أستطيع قول الشيء نفسه بالنسبة للكوادر       . املوضوع
تتطور املؤسسات الوطنية األخرى حىت املؤمترات      . باختصار، هذا أيضاً وضع متعلق بالتجربة     . ومنحرفة

لكن ذكر الشيء نفـسه     . قدرالوطنية والتطورات الشعبية األخرى املوجودة وهي ليست مبشكلة هلذا ال         
نشاطايت خـالل الـسنوات   . بالنسبة للكوادر والقيادات صعب للغاية، هذه هي املعضلة األساسية اآلن    

األخرية كانت مبستوى ان دم ذاك أو أهنا وصلت جبزء كبري منه اىل مستوى تستطيع ان تصبح أرضية                  
شعبنا .  النوع هي اليت ستحدد النصر أيضاً      اعتقد أنه من اآلن وصاعداً، ان نشاطات من هذا        . للتطورات

 على األغلب أنـين أثـق هبـذه         ”ان احلرب ستبدأ  “عندما أقول   . وكوادرنا تطوروا خطوة حنو األمام    
  .وستظهر مثرات هذه قريباً. النشاطات

  

  

  معجزات األنبياء 
  

بياء، سـتجدون فيـه     عند إمعان النظر يف تاريخ األن     . النبوة يف واقع شعب الشرق األوسط تعين القيادة       
لكن مع ذلك تظهر استبدادية سيئة على اجلميع بعد فترة وجيزة جداً لوجود أسـباب               . تاريخ القيادات 

  .وبظهور أنبياء جدد يتم خوض احلرب على املستبدين. خاصة هبم

ففـي  . ان النبوة هي حركة انطالقة ضد االستبدادية      . باإلضافة اىل ذلك، يتطلب اإلثبات بشكل جيد      
كذلك خرج عيسى أمـام     . هناك فرعون وموسى  . ق األوسط يوجد مستبدين ويوجد أيضاً أنبياء      الشر
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إن الحظتم، ان   . روما، وحممد وزرادشت ومعهم وجدت اإلمرباطوريات اآلشورية والبابلية والساسانية        
ومنا الـراهن   وقارناه بي . إذا كان هذا صحيحاً   . مجيع األنبياء يعربون عن مواالم للتنوير والعدالة واحلق       

إضافة اىل ذلك، إن حتدثنا عن انطالقة ضد        . فإنه يوجد الظاملني واإلمرباطوريات، هلم والم وجنراالم      
دون الوقـوع يف املالبـسات      . هذا وموالية للحق فإن حدوثه يف الشرق األوسط مرتبط حبقيقة األنبياء          

مائيات اليت نسبت إليهم، ال أراها ملكاً       ما حدث هلؤالء األنبياء العظام عن طريق الدوغ       (والدوغمائيات  
هم الذين أخفـوهم  ) االنتهازيني حسب مصطلح اليوم(اخللفاء الذين جاؤوا من بعدهم واملنافقني    ). هلم

. هبذا املعىن، إن االنطالقات االوىل مهمة جداً بالنـسبة يل         . بقناع مشوه وطوروا استبدادية منحطة جداً     
تبطني بالشعب ويتخذوا أماكنهم اىل جانب املظلومني ضـد الظـاملني           والذين يرغبون يف ان يكونوا مر     

وجانب الشعب ضد اخلذالن، واىل جانب العدالة ضد الالمساواة وجانب احلرية ضد العبوديـة، هـم                
ولن يقبل الذين ال يستطيعون القيام هبـذا        . مرغمني على القيام بتحليل كهذا، حلقيقة األنبياء واألديان       

  . ال ميثلوهنا يف شخصيام، ضمن بنية شعوب الشرق األوسطالتحليل والذين

علينا أال ننسى، ان شكل احلكم املسلط على شعوب الشرق األوسط يف القرون األخرية، هي عبارة عن                 
. واإلدارات املرتبطة بالشعب كانت قليلة جداً     . أنظمة اجلنراالت أو اإلمرباطوريات األجنبية على املنطقة      

ت هناك رغبة يف مواجهة هذه األنظمة بشكل راديكايل، حينها يتطلب منط نبوي نوعـاً               بالتايل إذا كان  
عندها ميكننا القـول  . وهكذا أيضاً تكون القيادة السياسية والقيادة اإليديولوجية والسياسية للشعب      . ما

 بـشكل   ال أقول هذا  . بسهولة انه سيتحقق جناح أكرب وستظهر تطورات باالرتباط مع اجلذور التارخيية          
حقائق وثقافة شعوب الـشرق األوسـط       . نظري أو ألنين على معرفة بتاريخ اإلسالم وتاريخ الديانات        

  . وحقيقة التاريخ وحىت احلرب حبد ذاا جتربين رويداً رويداً على ان أكون مثل األنبياء

ب، خاصـة  ؟ إن اقترايب من ناحية األسلو  )ص(هل تشعر بأنك قريب أكثر من لينني أم حممد          “يسألون  
أما من . للغاية) ص(من نواحي االنطالقة، اهلجرة، العودة، اإلرادة والعزمية، والوترية والتعمق تشبه حممد      

ناحية التقييمات املتعلقة بالنواحي االجتماعية، أطورها على أساس املاركسية اللينينة وأجعلها ذات تأثري             
سعة فيما بينهم، ألننا نعلم أن كالً منـهم مثّـل   مع العلم، أنه ليس من املمكن رسم اهلوات الشا       . كبري

مصاحل الشعوب حسب ظروفهم على األقل، واجلمع بينهما يكون ممكناً نوعاً ما ألن تصبح نيب عصرنا،                
  .اعتقد بأن اجلمع بني كالمها سيمهد السبيل أمام قفزة متطورة من أجل اإلنسانية أيضاً

مصلحة املستِغلني واملضطهدين بالنسبة للبـشرية يف يومنـا         يعترب هذا الطراز القيادي الرئيسي من اجل        
وليس من األمهية إن كانت تلك اخلصوصية موجودة        . الراهن، ضد الذين جلبوا املصائب الكبرية للعامل      

إذا كانت مشاكل البشرية قد كثرت وتعقدت والعامل وصل اىل درجة مواجهـة املخـاطر           . لدي أم ال  
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  .من تطور قيادات من هذا القبيلالكبرية وجهاً لوجه، فال بد 

مهما كانت سواء أطلقت عليهم صفة األنبيـاء        .  يتطلب ظهور قيادات كهذه قطعياً     ٢١بدخولنا القرن 
وال . اجلدد، الطرائق اجلديدة أو التيارات السياسية ـ الفلسفية وإال فإن هذا العامل سيتحول اىل جحيم 

ن إن مل يكن هناك رغبة العيش باجلحيم أيضاً، إذاً ال           لك. ميكن ألحد ان يبحث عن اجلنة يف هكذا دنيا        
  .بد ان يظهر هذا املنقذ واملبشر

ال أود ان أقدم نفسي كمتحٍد كبري أو كمثال أويل يف هذا املوضوع، لكن انفعايل النفسي ونضايل هو                  
     أنـين  . يـضاً إن شاء اهللا سيظهر أنبياء يوصلون النصر لليوم أ        . هبذا الشكل، أرى نفسي وكأنين شاهد

باحث يف مؤسسة القيادة اليت ستتطور من جديد، ومتحٍد ومنقٍذ للبـشرية الـذين              . باحث عظيم جداً  
  . انظر وأخوض صراعاا األولية أيضاً. احبث وأناقش وأقوم بتروجيها بشكل مدهش. سيظهرون جمدداً

وبأية درجة دفعتها حنـو     . بريةمبعىن من املعاين إنين، حمارب آخذ موقعي يف اجلبهة األمامية للحروب الك           
تقوم أمريكا برسـم    . اإلنسانية سيكون مهماً بذلك القدر، علماً أن سبب حتامل أمريكا علينا هو هذا            

وأهنا ال تتحامل علينا بسبب الكردياتيه، إمنا تتحامل علينا ملعرفتـها           . النموذج الكردي حسب منطقها   
كنت قد ذكرت ألحد الصحفيني األمريكيني هذا       . مهابأننا نرغب يف تطوير بعض األمور اليت دد نظا        

اشـعر أن اإلمرباطوريـة الـيت يف        . كانت إمرباطورية روما أيضاً خلف عيسى الذي كان يف القدس         “
وأقوم هبذه املقارنة هناك تشابه فيما بيننا، قوة إمرباطورية العصر،          . ”واشنطن أيضاً خلف عيسى اجلديد    

حىت أن جنراالت روما مل تعمل هبـذه        .  وحثت كل العامل للعثور علينا     أعلنتنا خطراً من الدرجة األوىل    
مراقباً اكثر من هذا، رمبا أهنم تطهروا بسبعة مياه مقارنة مع           ” نريون“الدرجة، مل يكن إمرباطور روما      

  . املوجودين اآلن خطرون جداً، بالتايل يتطلب من منقذي اليوم ان يكونوا أقوياء جداً. الذين يف يومنا

وال أدع  . هبذا الشكل أجد نفسي حمارباً أمامياً، لكن من الصعوبة القول أن كل شيء قد وصل لنتيجة               
نفسي مقيداً ضمن هذا اإلطار، أود أن أرفع هذه األمور اىل مستوى متقدم نوعاً ما ونقوم بالتحليالت                 

ولية، وإذا مل تتعرض    تتطور التحضريات ونشاطات االحتاد األ    . ورسم اإلطار من أجل إظهار اهلامة منها      
للخيانة وتتحول اىل العمالة ومل جيرها النظام اىل جانبه ومل جيربها على االحنراف كما حدثت يف حيـاة                  

فإن فرصة النجاح وتطور هذا العمل ستكون عظيمة لدرجة كبرية وحىت    . الفالسفة والسياسة أو األديان   
  .ا يتطلب التدقيق فيها بانتباهاجلهود تسري على هذا املنوال لذ. أهنا ستكون مبتكرة

كذلك تقييمنا كمحارب بسيط ومنقذ يـومي       . تقييمنا كحركة حتررية وطنية بسيطة يعترب تقرب ضيق       
  .أيضاً يعترب اقتراب ضيق، جهودنا شاملة جداً والتحليالت من النوع اليت ستؤثر على البشرية مجعاء
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ان سائر الدعوات بدأت كخيال، حيـث  ". يالهل ستخلق البشرية اجلديدة، أليس هذا خ"رمبا يقولون  
. لكن الذين يتابعوهنا بإصرار، استطاعوا حىت فتح روما من الداخل         . انه من الصعب اإلميان هبا يف البداية      

  .كل ثورة كبرية بدأت جبهود عدة شخصيات طليعية. تلك القوى اليت مل تكن لتنهار

إن أكثر من   . ذه عن حقيقة عظيمة وليس عن اخليال      إننا خنوض السياسة على الصراط املستقيم، تعبر ه       
حىت ضمن قاعدتنا مجيعهم يقعون يف األخطـاء يف       . يدعي بأنه سياسي عظيم ما هو إال مثايل مقارنة يب         

لكنين أمتلك مقياس استثنائي وخربة وجتربة، كما أملك التفكري واألفق أللف مرة            . كل خطوة خيطوهنا  
  .  فقط أخطو خطوايتهبذا الشكل. يف كل خطوة أخطيها

خياالم تتطور  . بالطبع رغم هذا يوجد لدي اخليال وأخوض هذه املتابعة من خالله بشكل مغاير جداً             
العديد من الناس ال يستطيعون معرفة هذا الفرق        . بشكل خمتلف نوعاً ما ألن منطقهم عملياً خمتلف قليالً        

لكن من جانب آخر ال ينظـرون اىل املمارسـة      . ”ماذا يظن نفسه  “يقولون  . أيضاً إمنا خيلطوهنا ببعض   
  .”ملاذا ال ترغبون استيعاب أسلويب العملي بقدر اخليال؟“أنادي وأقول . العملية

أي إنسان آخر ال يستطيع القيام يف يـوم         . إنين إنسان يعيش ضمن جهود مكثفة وضمن جهود الكدح        
يبين خيـاالت   "ذا ال يرون هذا؟ يدعون      ملا. واحد هبذا القدر من النشاطات والدعاية وإعداد املمارسة       

رمبا يكون كذلك إمنا هناك املمارسة العملية       . ”يتحدث كثرياً، أهذا ليس خطرياً    “أو ال أعرف    ". كبرية
علماً (إجنازات عملية ال يتصورها أحد، حىت أهنا كبرية لدرجة ال يتحملها ليوم واحد،              . اليت مت تطبيقها  

هلذا السبب كان من املفـروض علـى        ).  قاعدتنا أيضاً كذلك   ليس هم وحدهم يقتربون هكذا، حىت     
. الكتاب واملثقفني ان يبحثوا جيداً ويقيموا مستوانا لبناء اخليال ولتحقيق العمل بشكل منطقـي أكثـر               

حياتنا تشبه سلسلة من الوثائق، إن مت التوقف عليها، سيستنتج          . جيرب بعض من رجال العلم هذا قليالً      
  . اهلامة بالنسبة لهكل فرد النتائج

. نعلم مجيعاً، أنه مل خيض احد يف التاريخ حرباً متوازنة وناجحة هبذا الشكل ضد احلرب اخلاصة التركية                
قيموا التاريخ ولو بشكل موجز، مجيع العصيانات اليت بدأت بقوة تناهز عشرة آالف ومئة ألف شخص                

  . فشلت مجيعها يف مدة قصرية ووصلت ألعواد املشانق

حينها كيف استطعنا حتقيق هـذه  . مل يكن يوجد حىت فرد وال سالح واحد. ييت كانت نقطة الصفر بدا
املسرية والتوازن الكبريين؟ أسأل هذا للكتاب احملترمني القديرين، هل حدث هذا من تلقاء نفسه؟ حىت               

ملئ معدتك ومل   نعلم جيداً، بأنك ال تستطيع      . الورقة ال تستطيع التحرك من تلقاء نفسها يف كردستان        
  .يكن عندك جهد وكدح تبذله أيضاً
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إن مل يتوسل   . أكثر الذين واثقني من أنفسهم يديرون عائلتهم بصعوبة كبرية        . هذا الوطن، وطن الفقراء   
للدولة أربعني مرة لن يقبض أجرة واحدة، والذين يقبضون األجرة ال تكفيهم حـىت إلعاشـة عائلـة                  

  .  أكرب املوظفنيحىت أننا نعلم مستوى جماعة. واحدة

إذا، كيف أقوم بإعاشة وتغذية اخلمسني ألف شخص؟ هل تغذية هؤالء تتم مـن تلقـاء نفـسها؟ أم                   
أهل يبذل اجلميع اجلهد؟ لكن الحظوا ان مئات األلوف يقومون ببيـع  . ”الكد ـ اجلهد “ستقولون 

عين، انه هناك نـشاط     هذا ي . كدحهم، ملاذا يعانون اجملاعة حىت اآلن؟ مجيعهم أصبحوا منحطني وسفلة         
حسب رأيي، الذي جيد قيمة املعيشة املادية ويبقـى صـامداً           . وعمل مؤثر جداً يتطلب رؤيته واحترامه     

خاصة تبين تلك الروح املقدسة ـ علماً أن هذا  . جسدياً دون ان يبيع شرفه، اعتربها حادثة عظيمة جداً
مل يرسل اهللا ذلك هدية يل من تلقاء . لظاهرةأيضاً يعترب شرف ـ ظاهرة كبرية جداً، وأنين أجنزت هذه ا 

  ..!هذه هي االشتراكية. بل حدث كله ببذل اجلهود اجلبارة. نفسه

. أرغب ان يتم التدقيق يف هذا     . هذه هي االبعاد االستثنائية لنمط الكدح يف االشتراكية واعطائها النتائج         
. ”ذاع صـيته  “كم تصغون، يقولون    ها أن . لكن مع األسف ال يوجد من ينظر اىل خاصية هذه املسألة          

إذ ميكن لكل فرد ان يعمل بامسه يف هذا العامل، لكنين أعمل جبهدي وال              . وكأنين أناضل من أجل امسي    
  .أتنازل جلهد أي أحد آخر

اجلهد السامي واحلر هو اجلهد الذي يطور اإلنسان . كل فرد يأيت اىل ساحيت وينال القوة املادية واملعنوية       
هبذا املعـىن ال    . ويتم ختليص االستغالل القابع على اجلهد هبذا الشكل       . ام والقوة اجلسدية  بنفسه االحتر 

حسب رأيي، لن يصبح  إخراج شعب كردستان من         . ”بأن اخلالص مستحيل من أجل البشرية     “أقول  
ف خاصة ان ارتباط احلياة املعنوية واملاديـة بظـرو        . هذه البطالة العميقة مشكلة كبرية يف فترة وجيزة       

األنظمة احلاكمة هي اليت جعلتهم عاطلني عن العمل ومـستهلكني ومحقـى        . اإلنتاج ليس مبشكلة أبداً   
ال يوجد لدي تـسخري يف العمـل بنـشاط     . لكن يف نظامي ال أفرض عليهم العمل كثرياً       . وكاملرضى

كان خلق  ان كنت ذو إمكانات وظروف مساعدة ل      . اجلميع ينتجون مادياً ومعنوياً   . سطحي أو ما شابه   
  .اجلنة بالنسبة يل ليس مبشكلة أبداً
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  .الالحدودية أو كونك تصبح ميزوبوتامياً
يف الواقع كل شيء يعترب جواب، هذا ال يعين أننا نرى ذاتنا بأهنا شخصية ال ميكن الوصـول إليهـا أو                

ـ           . شخصية ال ميكن بلوغها    ى وشـك   على العكس حيث منثل شخصية تقوم باخلدمة الربانية أو أننا عل
  .الوصول لتلك الدرجة

فمنذ زمن بعيد أدخل الفيلـسوف يف الـسياسة والـسياسة ضـمن      . إنكم تندهشون لوضع مثل هذا    
لكن مع األسف الذين يستوعبوا هـذا       . واحتد الفيلسوف وامللك مع بعضهما منذ أمٍد بعيد       . الفيلسوف

  ..!  أي التحول التكتيكي للفالسفة. الوضع نادرون جداً

كتيك أو التسيس لدى الفالسفة، يعين أنه مت حتقيق دخول الفالسفة مسرح احلياة والدخول              فيلسوف الت 
يف قوة التغيري للفيلسوف، فماركس يتحدث فقط، بينما وضعي خمتلف متاماً ألن ذكر األمـر اعتـربه                 

نظيمية أبسط أبسط األمور، لينني أيضاً يذكر األسس التنظيمية ملا قاله ماركس، بينما أنا اعترب األسس الت
إنين تعلمـت هـذه     . األعمال، هم يذكرون النضال الطبقي، هذا أيضاً عمل سهل للغاية حسب رأيي           

  .منذ أمد بعيد وألقيتها جانباً، هناك أعمال أكثر أمهية قمت هبا” أ ـ ب“اجلوانب كما 

  .واخلالياأجل، إن ما قمت به يعترب حرباً طاحنة كاإلعصار وعنيفة لدرجة أهنا وصلت حىت النخاع 

أي لـيس   . شخصياتنا مل نعاجلها وفق األسس احلضارية فقط، بل عاجلناها وفق األسس الطبيعية أيضاً            
ما هي هذه األسس الطبيعيـة؟ تعـين        . وفق قواعد تطور اجملتمع الطبقي، بل وفق األسس الطبيعية جداً         

إذ أننا مل نغض النظر عـن       . أحياناً األسس يف سن الطفولة، وأحياناً أخرى أسس حياة اإلنسان البدائي          
  . هذا هو طراز ممارسيت. هذه األسس

إهنا خصوصية، تعين عدم خيانة الطفولة واختاذ  تصرفات اإلنسان البدائي كأساس، هكذا يعين النظر اىل                
أساساً هذا هو سبب التقرب السهل، لكنـه مـن   . احلضارة واجملتمعات الطبقية ومتابعتها بانتباه وحذر    

البقاء يف صفاء طفٍل أو مثل اإلنسان البدائي صعب للغاية، لكنه . ثل االقتراب الشاق جداً   ناحية أخرى مي  
هبذا املعىن، لنا مواقفنـا     . صعب جداً للذين ترعرعوا وفق األسس احلضارية      . يف نفس الوقت سهل جداً    

  . الفلسفية واملؤثرة

أنين باحث ومهـتم    . نفسي كضحية ان أعظم جناحايت هي أنين مل أقدم        . ألهني نفسي كما تفعلون أنتم    
  . جداً وأعرب عنها بعدم القضاء على طبيعيت وبيع روحي

. توجد هلذه قصة مـثرية    . إن وضعي االستثنائي يكمن هنا، حافظت على نفسي منذ الصغر بدقة كبرية           
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ـ             “إحدى الفتيات كانت تقول      ه إننا نشبه اجملتمع الذي يتحول اىل بيت الدعارة كل يوم، أما القائد إن
حقيقة، مبقدوري ان أوضح عن نفسي بأنين اإلنسان العفيف، بينما انتم فتعيـشون             . ”كالبتول وأعزب 

أما أنا أحيي نفسي إما كالعذراء أي       . وفق ما يدعونه باملال وامللك أو وفق آليات انتاج اجملتمع الطبقي          
. همالت اإلنـسانية  أي عدم التعرض لقذارة وم    . كان ذلك تثبيت جيد   . أنين ال اعرض نفسي للقذارة    

. هذه فكرة احملتل، امللكية وتقاليد احليـاة، الكيفيـة        . أنال قويت من هنا، بينما أنتم فقد تلقيتم الضرب        
  .وهذه هي نقطة االختالف اليت بيننا. وهناك آالف األوضاع املشاهبة اليت تعيشوهنا

لغـز  . PKKى االقـل يف     حركيت، هي حركة تطهري وصفاء اإلنسان، ال سيما ان اجلميع يرون هذا عل            
  .رمبا هذا أبرز تعريف بالنسبة يل.  يكمن يف هذاPKKوخاصية 

وضـعي  . اجلميع يعتقد أهنم باستطاعتهم خيانيت، املكر حبد ذاته يف األساس هو حركة لصوصية وإغراء             
. اقأفهم وضع هؤالء الرف   . بالتايل يوجد اخلداع ضمن التنظيم لدرجة ال تصدق       . اآلن معاكس هلذا متاماً   

أي ان حركة املقاومة ضد   . لكننا منتلك املقاومة أيضاً   . منط حيام شيطانية ويتخذون اخلديعة أساساً هلم      
  .إبليس متجذرة جداً لدينا

أي انه ميكن تعريف ممارستنا أكثر من       . لكنين ضمن صراع كبري مثل نيب العصر      . إنين لست مالك نائماً   
ان . ”عملية اهنيار ثالثة آالف عام    “طبعاً هذه   . فهم بشكل أكثر  اآلن أ . الفلسفة كعملية نبوية نوعاً ما    

ال أقيم شخـصييت    . كان هذا صحيحاً، فإنه اجلواب الذي سيكون مرغماً على ان يكون نبوياً نوعاً ما             
  .كنيب يعرفه الشعب، لكن خبصوصيات كثرية شبيهة النطالقة النبوة قليالً

أسعى فقط ألكون   .  ولست مؤمناً أو ما شابه ذلك أيضاً       .أجل، أن تقييمنا كفيلسوف فقط ليس كافياً      
مل نفقد األمل من    . عليكم تعميق احلوار يف هذا املوضوع     . مع بعض اخلصائص النبوية اليت توافق العصر      

احلياة اجلميلة واإلنسانية أبداً، أو باألحرى لو أهنم وضعوا العامل أمامي، لن أبدي أي اهتمـام لـنمط                  
. دع املال أو الراحة، فالكثري من هذه األشياء تعترب كعـذاب بالنـسبة يل  . عد هباحياتكم هذه، وال أس   

باإلضافة اىل ذلك حىت ان شكل احلياة تؤثر على مجيع رفاقنا بسهولة، وما هي إال حياة يتوجب إظهار                  
حبث فأنا أحبث عما يف السموات العال، أحبث عما سيجذبين أكثر أو عن الثراء، وا             . رد فعل جتاهها فقط   

  أفكر، كيف يتنازل هؤالء الفقراء؟. أما درجة البحث عندكم فهي هزيلة وتؤمل املرء. عما هو ناجح

. رفاقنا يعتقدون إهنم ميارسون الثوريـة     . من املهم جداً أن يصبح اإلنسان من الذين أكن اإلعجاب هلم          
  . دعهم كثوريني، أهنم يعانون صعوبات مجة ويفتقرون اىل معرفة املسري
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ما هو تأثري ان تكون ميزوبوتامياً أو تأثري التراب الذي ولدت عليه؟ قبل كـل شـيء، لـدي                   أجل،  
فإن كان املكان الذي ولدت فيه مزوبوتاميا، إذاً ينبغي         . خصوصية كعدم االنقطاع عن األرض بسهولة     

الـيت  طبعاً ال أعلم ألية درجة كانت مشاكل الظهور واالنطالقة          . استيعاب عدم انقطاعي عنه بسهولة    
اعتقد أنه ال يوجد تـأثريه التـارخيي علـى          . خلقت العواصف اهلائجة معها مرتبطة حبقيقة مزوبوتاميا      

رمبا كان هناك منوذج مـن التـاريخ يف         . الن التاريخ قد انتهى يف واقعنا االجتماعي      . شخصييت كثرياً 
 فيها التربيـة، الفلـسفة،   املرحلة اليت وصلتين كانت قد انتهت . أيامكم، لكنه مل يكن يتواجد يف أيامي      

انه ألمر مثري عندما وصل إيل، رمبا كان يتواجد فيه شيء   . إنين وصلت بعد ذلك   . الفن، اجملتمع والتاريخ  
  . ما ألجلكم، أما النسبة يل فلم يكن هناك شيء حي، إنين فرد ترعرع على حافة فناء كهذه

كنت من الذين   . نظرون إيلّ بأمل وأسى   كيف جيب استيعاب هذا؟ حىت أولئك القرويني السذّج كانوا ي         
هلذا . كان هذا حكم حىت أبسط القرويني     ” .طفل عدمي األمل، ان شاء اهللا أال يشبهه احد        "يقولون حبقه   

السبب أقول ال داعي ان خندع أنفسنا ونقول حضارة ميزوبوتاميا أو انطالقـة عظيمـة هبـذا أو ذاك                   
منط منطقي وهذا يأخذين يف التحول باجتاه احلرية، كما         لكن وفق   . انطالقيت كانت بسيطة جداً   . الشكل

فشخص انقطع هلذه الدرجة عن القيم التارخيية واحلضارية حىت السياسية والعائليـة            . يقال طليق العنان  
رمبا تكون هذه أعظـم فرصـة       . أو مبعىن آخر هو حر جداً     . يكون حر طليق، علماً انه أمر ديالكتيكي      

  . وء حظ يف صغري أصبح حظاً عظيماً بالنسبة يلسنحت يل، فالذي قلت عنه س

ملاذا ”و” إهلي، ملاذا خلقت والدي ووالديت مساكني هلذه الدرجة؟       "مازلت أتذكر حىت اآلن حيث أقول       
وها انتم تالحظون، أسعى للدخول حنو القوة من هناك، بكل          ” أوجدتين لوالدين فقريين هلذه الدرجة؟    

لنوع، ملا تطورت هذه املرحلة على اإلطالق وملا نلت هذه احلريـة،            تأكيد، ان مل أكن طفالً من هذا ا       
يف سن مبكـرة جـداً      . ”ألمسك بيديهما “فوالدي ووالديت كانا يبدوان مساكني لدرجة كنت أقول         

اتضحت يل أن اإليديولوجية األبوية قد فقدت معناها وأهنا إيديولوجية منتهية وخاسرة ـ علمـاً أهنـا    
  . ة على الطفل ـ حينها أدركت ذلكأكرب إيديولوجية مؤثر

والدي مسكني وليس بيده حيلة، أما والديت فهي شخصية عجيبة، صاحبة كل تصرف خايل من املنطق                
العائلة احنلت صن عائلتنا    . هذه حقيقة عائلة على حافة االحنالل     . متاماً تتشاجر، تصرخ وتنادي بال معىن     

 وضع والدي ووالديت هذا ينقذين مبكـراً مـن تـأثريات            .أيضاً، يف الواقع حىت أهنا توقفت عن احلياة       
كما تعلمون ان أول رفاقي ونزهـايت وحـىت         . ويكون السبب الن أبدأ باالنطالقة    . إيديولوجية العائلة 

  . حركايت مهمة جداً، مل يكن ألي طفل حظ هبذا الشكل ومل يكن ممكناً أبداً

عائلة انصهرت كثرياً من جهـة،  . ية ألخر درجةيف الواقع ليست عائلة منصهرة، بل عائلة صادقة وصاف     
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عائلة مل تسيء  ألحد أو ليست هلـا نـواقص           . لكنهامل تتقذر كثرياً أو أهنا بقيت نقية من جهة اخرى         
أي عندما كنت أحاول بلوغ احلرية ـ وهذا مهم ـ كان يوجد العوز، البؤس، عدم اجلدوى،   . كثرية

احتـدت  . قاء بشكل مكمل، مرتبط باالنضباط متاماً، مثل اإللهالالحل و النقاء وأنين شخصية أعلم االنت 
  .هذه الثنائية يف شخصييت بشكل بارز

ألن الغرائز أيضاً ظواهر اجتماعية، تتشكل احلياة حتت تأثري ثقـل           . علينا أال نقول الغريزة ونستصغرها    
فسك من احليـاة    ان مل يكن هناك املبدأ وضغط عليه، ستصبح شخصية معجزاوية وستسحب ن           . الغرائز

  . كلياً، بال شك يتواجد كالمها لدينا

املنعزل واملتخلف جداً، هو منوذج اإلنسان املنحط وغري املعروف أصله، مازلت أحاول حتليل، الغرائـز               
أي انه منوذج بـدون مبـدأ       . اليت خرجت عن معناها واملبدأ الذي افرغ من جوهره وحتول اىل غريزة           

جوايب هلذا هو، الرتاهة وحركة عظيمة يف املبدأ،        . لديه لدرجة ال مثيل هلما    فقد احنرفت كالمها    . وغريزة
  .سواء أكانت غرائز اجلوع أو اجلنس أو اخلوف

يف الوقت الذي يفقد اجلميع كل مـا        . أجل، اخلوف واجلوع وما شابه، إنين ذو جتربة يف تربية الغرائز          
اىل قوة، كذلك يف الوقت الذي يصبح فيه اجلميع         لديهم بسبب غرائزهم، أما أنا فخبري يف حتويل الغرائز          

لدي تـدبري   . معلقاً باملبدأ ويتحول اىل دوغمائياً، فإنين قوي يف إعداد املبادئ أيضاً كمركز لقوة سليمة             
هذه اجلوانب لدي مدهشة وهـي      . هبذا الشكل، أثري وأحرض الغرائز كثرياً، لكنين ال أدعها بدون مبدأ          

  . ال توجد الشخصية اليت تبني هذه اخلربة. اليت تعني تصرفايت أيضاً

 أجل، باتت آالف السنني حىت عدة آالف من السنني، إنه من أتى قام بالـضغط والـسحق والـشتم         
وكما تالحظون الفرق بيين وبينهم هو أنين حافظت على نفسي          . والضرب ومل يترك ال الروح ال الفكر      

وأنين ال أبيع الروح    .  عظيمة ال تصدق وخبرية جداً     أمتلك حركة دفاع  . خبربة كبرية من هذه الضربات    
وأجتنب كافة السيئات، كذلك أمتلك روح طاهرة لدرجة كبرية، وفكر ال يعرف االهنزام وأخوض هذه               

جعلت من نفسي كما تسحب الشعرة من العجينة ومثل الـسكر        . اجلوانب حبساسية ويقظة كبرية جداً    
  .أنكم أصبحتم مثل األموات منذ زمن بعيدالقصة هي . إن طبقنا هذا عليكم. أيضاً

يف الوقت الذي يكون فيه عودة اإلنسان اىل طبيعته مهما هلذه الدرجة، ملاذا تتوقفون منحرفني جداً هبذا                 
إن نظرية ماركس يف التحول و التغري واالغتراب تطبق بشكل معـاكس            . الشكل وحىت أسوء من ذلك    

قد جتاوزته منذ أمد طويل، وهو يقول التحول والتغيري، أما أنا           فهو يتحدث عن التقرب، أما أنا ف      . عندنا
ان . مازال غري معلوم إن كان لديه نظريه أم ال، فهو حبد ذاته موجود            . فقد قمت هبا سابقاً بشكل مثري     

أسسي احلربية وحقيقيت بشأن العدو وإرغامي على النجاح وعدم إعطاء الفرصـة للـضياع بـسهولة                
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، جعلين اصبح شخصية عملية استثنائية، كذلك تنفيذ مشكلة الفلسفة العميقـة            ومتسكي بالنصر املطلق  
  .  حىت اليت ذكرها الفالسفة ملئات السنني واليت مل يطبقوها جعلتين شخصية عملية منذ أمد طويل

ان رغبت با لصراع مع العصر مـن        . أطبق ما ذكره أفالطون قبل ثالثة آالف عام، اهنا لظاهرة عظيمة          
األمر اآلخر هو انه    . والشجار مع االغتراب الكبري، حينها أنت مرغم على أداء هذه الوظائف          أجل هذا،   

لك عدواً ـ لنقل للدولة التركية العدو التكتيكي ـ إن كنت ترغب يف الرتاع مع عدو تكتيكي يتطلب 
ن حربنا مـع    يف الواقع أ  . وانا منظم جتاهها أيضاً   . هذا، فاجلمهورية التركية عدو تكتيكي هبذا الشكل      

ال أرى نفسي اآلن  حمصوراً مبئة سنة،        . اجلمهورية التركية ليست حمدودة وحىت اهنا تصل ألبعد املراحل        
حىت أننا  . أجد نفسي قوة حياة بال حدود، ال يوجد يف فلسفيت منطق األولية والنهاية أو األول والنهائية               

إنين فوق الكون، أساسـاً لـن       . تنا نوعاً ما  هذا يشكل كوني  . حركة بدايتها وهنايتها أيضاً غري معروفة     
  .اخوض هذه القوة أو األساس الفلسفي، ان مل أبلغ هذه النقطة

يوجـد  . أجل ميكننا تسمية هذا بالكونية، أنين فوق الكون، فكيف كان الكون، أنا أيضاً الشيء نفسه              
سان الذي هنايته غـري     مبدأ الكونية، لن أكون بدون فلسفة لقد وصلت اىل احلل يف شخصييت على اإلن             

  .معروفة

إن مل أشبع نفسي من خالل الفلسفة فلن أستطيع ان اصبح رجل احلركة، حىت أنين احوي على مشولية                  
  . واسعة يف الفلسفة أيضاً النه يف الفلسفة ال توجد أعمال أو ظواهر ناقصة

ناك معنويات لن يستطيع    ان مل تكن ه   . كل هذا حيدد ويشبعين أو يساعدين يف الصمود       . هذا جيداً أيضاً  
  .واملعنويات  قضية فلسفية باإلضافة اىل وجود املطلق يف هذا أيضاً. الكادر الصمود

أنين أفضل خٍل للذين يفتقرون اىل الكتابة والقراءة، حىت         . هلذا السبب يفهمين األطفال لدرجة ال تصدق      
ة من هذا القبيل، كل فرد جيد اإلنسان        حىت اننا نرى ميز   . للفالسفة الذين يتوقفون كثرياً على اإلنسانية     

شخصيته اليت تعيش ظاهريـاً     . اخلفي عنده لدي، ويقول أنك متثل أحد أجزائي، لكن ذلك اجلزء خمفي           
والشخصية اليت حتيا يف زاوية من قلبه واإلنسان الذي مل يـستطع            . شيء واليت تنهك جسده شيء آخر     

في، يكمن يف جزء صغري من القلـوب، بإمكـانكم          هذا اإلنسان قريب جداً ولكنه خم     . العيش هو أنا  
  .لكن اختذ هذا أساساً يل. التفكري بأنين أمثل جمموعهم، انه ألمر مثري

ويف الوقت الذي خيتار كل إنسان منط حياته، يكون وضع حيايت والذي أجنزته هو هذا، بال ريب هذه                  
  .إنسانحياة مقدسة يف نفس الوقت، وبرأيي ان اإلنسان الطبيعي هو أكرب 
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كذلك يعترب الشعب الكردي مـن      . اجل، ان االنعزال والتجريد الذي يعيشه شعبنا يعترب حقيقة واقعة         
اكثر الشعوب اليت تعيش اكرب انعزال، لكن رغم كل الصعوبات، قامت حركتنا ولو لفترة قصري جـداً                 

  . هذا االنعزال املعاشويعود سبب ذلك اىل . بالتغري اىل حركة التحول الكبري

 أيلول خططت إلخالء كردستان احلالية من الشعب الكردي، وذلك          ١٢ان فاشية   . كنا على دارية هبذا   
يعترب . إدراك هذا من أجلكم مجيعاً و من أجل شعبنا له فائدة كبرية           . من خالل تطبيق جمزرة أرمنية ثانية     

يستمر هذا وبأقـسى اشـكاله يف   . شعب الكردي أيلول انقالباً فاشياً هدفه إخالء كردستان من ال       ١٢
واعتبـاراً مـن    . مت ترتيب حركة اهلجرة يف مواجهة هذا حبيث ال تبتعد كثرياً          . عامه السابع عشر أيضاً   

اللحظة األوىل حىت قبل اخلروج حققت عودة كبرية اىل الوطن، ليس فقط باملعىن اجلسدي، امنا حققتها                
 اآلن، ال أعتقد لو أنين بقيت يف كردستان حلققت هذا التطور وحركة             كما ترون فإنين هنا   . فكرياً أيضاً 

  . التحول الكبرية هبذه الدرجة

لقد أجنزت التحول الكبري يف الفكر والعاطفة ويف تطور الوعي والعاطفة الوطنية، وخاصة بناء التحـول                
 العمل الذي مل يكن     وسخرت نفسي هلذا  . يعترب هذا مهماً يل لدرجة ما فوق الطبيعة       . من خالل احلرب  

  . يفكر به ومل يسمع به ومل يسخر أحد نفسه له

هذه السنوات كانـت سـنوات اهلجـرة        .  يف تلك السنوات كان كل شيء مالئماً للتشتت والتمزق        
وسنوات التهجري واإلسكان اإلجباري أقسى مـن       . وجري أصعب من الذي حدث يف هجرة األرمن       

اب األبيض الذي حدث أثناء  جمزرة ديرسيم، وكانت األوىل مـن            اإلسكان اإلجباري واهلجرة واإلره   
كان قـد   . وكانت حركة هجرة أخطر مما عاشته شعوب كثرية مثل الروم وغريهم          . نوعها بعد ديرسم  

ومت فرض التهجري   . خطط تطوير االغتراب عن الروح والفكر من خالل قوة جيش عرمرم وكبرية جداً            
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جيب إدراك  . لفكري، الروحي والبدائي باستخدام املذياع والتلفاز أيضاً      االقتصادي، الثقايف، السياسي، ا   
هذا جيداً وأمتىن ان يفكروا ويكتبوا هذه املواضيع اآلن بشكل أفضل، ويدركوا كيف كانت حركتنـا                

ال أهتم كثرياً باالنعزال اجلسدي، رمبا يكون . عملية مقاومة مدهشة ضد التهجري وجعلناها بدون جذور   
لكن هذه الكهولة يف األرواح توصلكم اىل وضع يتأمل منـه اإلنـسان       . أيضاً من بعض جوانبه   ذا فائدة   

انعـدام  . كذلك الالتنظيم والتشتت املوجود يف الفكر أخطر بكثري من اهلجرة اجلـسدية           . حسب رأيي 
العاطفة هلذه الدرجة بشأن الوطن والالتنظيم والتشتت جتاه حقيقة إنسانه يـشكل مـصدر حقـدي                

حىت الديـدان واألفـاعي     . يف هذه النقطة أمتعن يف عامل احليوانات      . ييت بشكل ال يصدقه العقل    وكراه
وشعبنا . رمبا بقتلها تتمكن من إخراجها من وكرها      . وغريها من احليوانات تترك اوكارها بصعوبة بالغة      

ماذا حدث . أرض األجداد واألراضي اليت التحم هبا مثل اللحم والظفر. منذ سنوات يسكن هذه األرض
إنه خمطـط   . له ليستقبل هذه الفاجعة الكبرية برضاه وبسهولة؟ من دون شك هذه حيل احلرب اخلاصة             

  . للتهجري دبر خبربة كبرية

انين أعرف على سبيل املثال، ان جـري ديرسـم مـرتبط            . لست يف وضع بعيد عن رؤية هذه األمور       
ألهم من كل ذلك هو ان اإلرهاب األبيض قد اتضح          مبجزرا وجري مرعش مرتبط مبجزرا أيضاً، وا      

كيف مت فرضه بسياسات االضطهاد واحليل      . جبالء بالنسبة يل، وأنه من تدبري مؤسسات احلرب اخلاصة        
غاييت هنـا، لـيس اـام    . مبعرفة كبرية يف كل حمافظة من كردستان وكل منطقة منها وبشكل منتظم         

 هذه اللعبة؟ وكيف وقع يف لعبة احلرب اخلاصة هذه من           الشعب ببساطة، لكن رغم هذا كيف مت قبول       
  تلقاء نفسه وكأنه يهرب من ذاته؟

الحظوا، الشعب ال يهرب من أرض ولد فيها بسهولة هلذه الدرجة، لكن عندنا بات الشعب يف مرحلة                 
فكرية وروحية كأنه يهرب من نفسه،كل شيء يبدو أمامه وكأنه أفعى وشوكات ويهرب منها، باملعىن               

  . األصح ان احلرب النفسية خلقت هذه األوضاع

يلتجئ اىل املتروبوالت،مل تكفيه، يهرب هذه املرة اىل أوروبا، وإن مل تكفيه يهرب اىل موسكو ومنـها                 
يف الدرجة األوىل إننـا    . أعتقد انه لو قيل القطب الشمايل سيذهب هلناك أيضاً        . ألمريكا ومنها اىل لندن   

التقييمات قليلة جداً بشأن مرحلـة      . كهذه، ينبغي التطرق هلذا جيداً    وصلنا كشعب اىل درجة هروب      
كذلك الفـن يف سـوية      . التهجري هذه، وليست يف إطار علمي واآلداب أيضاً مل يتم تقيمه هبذا العمل            

هناك حروب قدا لوحدي هكذا،     . دونية هبذا اجملال ال أكتفي مبعرفة كل هذا، كما وضحت قبل اآلن           
أثبت ان إنـساننا    “كذلك حروب من قبيل     ” العودة الروحية وحرب الوطن   “حلروب  فاملهم من هذه ا   

تتواجد هنا جهود جبارة مشاهبة هلذه وهامة أكثر من أكرب احلروب، ألننا لـو فكرنـا                . ”كم هو قيم  
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حبركة التهجري اليت قام هبا العدو فإن قوتنا الفكرية اليت ظهرت وشخصييت اليت تعطي محاساً، ظـاهرة                 
حيث يقوم هبـا مئـات اآلالف       . ماهييت نداء للعودة اىل الوطن كل يوم وصيحة وطنية كبرية         . انللعي

  .بأنفسهم، وهي حبد ذاا صراعات كبرية

لو أنين خضت عشر حروب يف اجلبهة ملا استطعت بلوغ هذه النتائج ـ علماً ان نتائج العديـد مـن    
ا أو أهنا ستلد ثانية، وبالتايل حدث تراجع عن العصيانات كانت الضياع، حىت أهنا قد ندمت على والد

القضية ـ لكن هل الوضع اآلن كذلك؟ والتدابري املتخذة اآلن وكافة اجلهود أعطت األمل كأهنا تقول  
كما . احتاد هذا وهيجانه وصل اىل الذروة     . ”ميكننا العيش بشكل مجيل وجعل هذا الوطن مجيالً جداً        “

  . تلقاء نفسهاترون ان هذه احلروب مل حتدث من

املهم من كل ذلك هو مقاومة قوات الكريال جتاه مئات اآلالف من اجليش، رغم انه ال ميلك حىت بصلة                   
ة أمن أين اختذ هذه اجلـر     . او كسرة خبز جافة يف جيبه، يف تلك اجلبال القاسية الباردة او احلارة احملرقة             

ملاذا ال يرغب هـؤالء     . ترب أكرب احلروب  والروح؟ كما الحظتم، هذه هي الظاهرة اليت حتدثت عنها تع         
  عدميي القلوب بأي شيء؟   

. أذكر لبعض أصحاب العقول والعواطف الفقرية، بأن احلقائق يف هذا املوضوع ليست كما يعتقـدوهنا              
انظروا جلميع العصيانات، ملاذا مخدت يف فترة وجيزة؟ ملاذا مخد اجلميع وكأهنم يف حالة اهلروب؟ مـا                 

 أوروبا جيدة، واإلمربيالية قدمت الكثري من شروط احلياة اليت تشبع اإلنسان من هـذا               دامت احلياة يف  
؟ وملـاذا يلـهث وراء العواطـف        ”آه يا وطن  “اجلانب، فلماذا يرغب اجلميع ترك تلك احلياة ويقول         

  .األمسى؟ ألن هذه احلروب هي حروب حقيقية، حنن أيضاً قطعنا أشواطاً كبرية يف هذا اجملال

لذين يكتبون ويرمسون ويهتمون باآلداب وملدوين الشعر والفنانني  أي شاعر وكاتب أنـت، إن               أقول ل 
كنت تكتب ألجل األفريقي وألبسط مقاومة يف العامل، لكنك ال ترغب أبداً استيعاب الذين يقـاومون                

 يتوجب إدراك هـذا، ومـن ال      ! بعظمة رغم اهنم ال ميلكون حىت كسرة خبز جافة يسدون هبا رمقهم           
. يستطيع إدراكه ليس بإمكانه العمل من أجل الوطنية الكردية والكردياتية، بل سيكون عـدمي القلـب              

وعدميو القلوب ليس مبقدورهم إال تسليم أنفسهم للظاملني، يبحثون عن وظيفة أمام أبواب الذين لعبوا                
نني او مـثقفني او     وامثال هؤالء األشخاص لن يصبحوا فنـا      . دوراً يف إيصال هذه الشعب هلذه احلالة      

  .حماربني ميثلون قلب الشعب

عند قول هذا، ال أخص فرداً معيناً أو تشهري هذا أو ذاك، إمنا أود إدراك حقيقة التحرر الوطين بـشكل                    
إن كانوا ميلكون بعضاً من اإلمكانات فليقدموها بشكل سليم لوطنهم وليـضعوها يف خدمـة               . سليم

لذا اقول يتطلب أوالً إدراك هذا بـشكل سـليم وأن           . دونه أو ب  PKKشعبهم، سواء أكانت عن طريق      
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وهذا الذي سيطور روحهم ووعيهم، وبدوره سيحقق       . يكونوا أصحاب معنويات عظيمة وقلب صاحل     
  . أيضاً العودة اىل الوطن بشكل مؤكد وسيحول الال أصالة اىل األصالة

الال أصالة ظاهرة   . ”الة والال أصالة  األص“آمل ان يكتب كتابنا اآلن جملدين من الروايات حتت عنوان           
ليدونوا فترة هذه الظاهرة بشكل جيد، إنه موضوع هـام          . غريبة وكأهنا تقتلع شيئاً من جذوره وترميه      

كـذلك  . فهدم القرى وجري الشعب تعترب ال أصـالة       . جداً، وعليهم القيام بالتحليل والتدقيق النظري     
التأصل من جديد يولّـد احلمـاس       . يهتموا بفنها وآداهبا  هناك األصالة، إن كانت لديهم اإلمكانات ل      

إن كان هؤالء وطنيني ملـاذا ال       . إذ أنه خيلق لدي عنفواناً ال حمدوداً، وأملك طموحات كبرية         . الكبري
  .يشعرون هبذا

هل هناك شيء أمثن من زرع وديان وجبال كردستان؟ أمل تكن ميزوبوتاميا ووديـان زاغـروس أوىل                 
تطورت فيها احلضارة اإلنسانية ومسكن اإلنسان واملأوى األول والتربية األوىل والـزرع            األماكن اليت   

األول؟ أليس هذا الذي مازال مينح احلماس لإلنسان حىت اآلن؟ إذاً ملاذا ال يتضح هذا عرب التاريخ؟ ملاذا                  
اميا من جديد   ال يضمون أنفسهم اىل ملحمة االنبعاث الكبرية اليت ظهرت يف وديان زاغروس وميزوبوت            

وفق هذا التاريخ؟ ملاذا ال يشعرون حبماسه وفنه وروايته؟ ملاذا ينهكون أنفسهم يف املتروبوالت وأوروبا               
اليت استهلكت وانتهت؟ أسأهلم  ملاذا يعيشون بشكل جنوين ومرضي ووطنهم وحيـام وسـجوهنم               

  .مفتوحة؟ أقول أن هذا ال يليق هبم

. وجتعلين أفكر بكل شيء وأنتصر    . إين مطمئن جداً وذو محاس مثري     . ناهناك الصراعات اليت اكتستبها ه    
إنين أشعر بعنفوان   ” عمال املزارع “إن كنتم تودون االنتصار، عليكم ان تكونوا بروليتاريي العلم مثل           

ستأيت وتقوم كل يـوم بإجيـاد       . وخترج طاقتك وخربتك للحرب   . وسيأيت ما يليه مثل حل اللغز     . كبري
  .لقى اهلزميةولن ت. جديد

حيث أنين قاومت بعظمة جتاه االنعزال واالنزواء؛ قاومت فكرياً وروحيـاً، لـيس             . عظميت تكمن هنا  
لنتذكر الفترات املماثلة هلذه؛ فقد قاومت يف الروح والفكر واملعنويات، خاصة           . بالسالح والقوة الفظة  

رة فإنه ميهـد الـسبيل أمـام    ضمن التنظيم ـ حىت لو كان يف إطار ضيق ـ إذ أنه مهما قاومت بكث  
متاماً يف مثل هـذه     . وأن تكون جاهزاً جمدداً أمام بناء اجملتمع اجلديد       . التصدي للقوى املعادية واألعداء   

من هذا املنطلق أقول للمثقفني والكتاب أنـه        . املرحلة يتطلب يف الواقع تدقيق تطور كهذا بشكل جيد        
فاألعمال ليـست  .  واالضطرابات واالنزواء بشكل كبري    بات يتطلب منهم تدقيق هذا النوع من اهلجرة       

كما تنشر يف الصحف وليست كما تظنونه أنتم أيضاً، إمنا تسير وتطبق بعمق وحذر كبريين وبـدون                 
مل يدقق احد يف هـذه      ..! فقتل كل قروي وطين رمبا أنه مل يستسلم تعترب ظاهرة مثرية للدهشة           . شفقة
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واآلن من سيدون   . لة حيث خيطفون اإلنسان ويقتلونه بوحشية كبرية      الفترة يف حوادث اجلنايات اجملهو    
إمنا قوات  . PKKقصة هؤالء؟ لقد قتل اآلالف هبذا الشكل ومل يكن ألي واحد منهم تنظيم أو صلة مع                 

ملاذا؟ ألهنم مل يستـسلموا     . "PKKسينضمون عما قريب اىل صفوف      "احلرب اخلاصة والكونترا يقولون     
  . وبذلك حياولون جتفيف اجلذور” الطاقة اخلطرة“لة وبذريعة أهنم ومل يقبلوا العما

حىت لـو   ..!  هذا ليس بشيء   "يوجد هذا القدر من اجلرائم، أين مرتكبو اجلرائم؟       "يكتفون فقط بقول    
األمر املهم جداً هو كيف وِمن قبل من مت تسلل          . كان مرتكبو اجلرائم يف القرب، فلن يعرب عن أي شيء         

لداخل؟ ومن أجل أية أهداف مت قبوهلم؟ وكيف طبق التعذيب الوحشي؟ ينبغي البحث عن              هؤالء اىل ا  
  .أجوبة هلذه األسئلة

يقومون بإخفاء الكثري مـن     . أرى ان جهود البعض من الباحثني عن السالم وحقوق اإلنسان غري كافية           
وعن نيام احلقيقيـة وال     ال يصرحون عن املذنبني األصليني      . حىت أنين أشتبه بأمر البعض منهم     . األمور

عن ارتباطام مع الدولة، باإلضافة اىل اآلالم الصادرة عن اإلنسانية، اليت خلقوهـا مـع جـرائمهم                 
. أخذوا يضعون النظارات أو ما يضعونه أمام أعني احلصان كي ال يرون احلقـائق       . ووجوههم الوحشية 

. أي ان احلقيقة تزول متامـاً  . يعرف منه شيئاً  تلك النظارات تبِعد البعيد أكثر وتقرب القريب لدرجة ال          
فالقرى . وليس من الصعوبة رؤية هذه األمور اليت حتدث       . فالباحثون املوجودون هم على هذه الشاكلة     

يهـتم  . وحني النظر اىل الوجوه ستفهم مأساة ذاك اإلنسان       . املهدمة ال حتتاج اىل البحث واملنظار كثرياً      
ومن ال يشعر هبذه احلقائق     . عثر على احلقيقة املعاشة، هذا هو العار حبد ذاته        بالقلم وينبش ويقول بأنه سي    

يتواجد هذا الوضـع يف     . املعاشة حىت النخاع لن يصبح باحثاً عن السالم او مدافعاً عن حقوق اإلنسان            
 هذا فقط ال يكفي، إمنا ينبغي الشعور مبسؤولية حتويل وتغيري         . تركيا بشكل ضيق جداً ويتطلب جتاوزه     

  .ذاك اإلنسان أيضاً

ال أحتدث عن نفسي وكأنين إنسان كبري جداً، لكنين قاومت يف هذه السنني بشكل عظـيم ومل أبـع                   
فلو سنحت يل الفرصة واإلمكانية بقدر رأس إبرة أستفيد منها يف الفكـر          . روحي، وهنا مكمن عظميت   
ك هذا واالستفادة منه ولو قليالً،      ليتم إدرا . وقد نتجت منها مميزات حسنة    . واملمارسة من أجل املقاومة   

لقد دِفنت بعض القيم الثمينة واجلميلة هلذا الشعب لدرجة         . ينبغي القيام هبذه األعمال   . هذا أيضاً يكفي  
إنـه  . ”لقد دفناهم منذ مخسني عاماً حتت اإلمسنت      “لذلك إن العدو مل يقل عبثاً       . لن يعثر عليها ثانية   

  يف ذاك القرب، كيف؟ لكنين فتحت ثغراً . تقييم سليم

أعيش اآلن باسم الكرد وحريته وباسـم       . هذا أيضاً من عمل األدباء واملثقفني ليدققوا ويبحثوا يف ذلك         
أود إخراج كم مـن     . وأرغب إخراج األرمن واآلشوريني أيضاً من ذاك القرب       . حرية شعوب كردستان  
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كما تالحظون حيـث    . ا العمل وأحس هبيجان وشوق كبري من هذ     . الثقافات كانت موجودة يف القرب    
يتطلب معرفة هل أمهية هذه الصراعات قليلة؟ من هؤالء الظاملون الذين قاموا ببناء هذا القـرب وصـبوا                  

  اإلمسنت عليه؟ ملاذا ال تكتبون هذه احلقائق؟ 

األهم من كل ذلك، كيف انبعث هذا؟ فكروا ملياً ومتعنوا باألمر، حتطّم وتشقق األمسنت الذي صـبوه                 
تنمو وتكرب مثل الربعم، هل هناك شيء أكثر        ". إنكم ضمن قرب إمسنيت   "نذ مخسني عاماً حسب قوهلم      م

من احلماس الذي مينحه للشعوب وثقافتهم؟ انظروا اىل قلب أحد كتابنا الواقعيني واىل وعيه حيث ليس                
وثقل شعب، لكـن  مهما خف وزن    . وما مت إجنازه هام جداً    . مبقدوره حىت تعريف هذا، إنه عجز كبري      

ال سـيما ان هنـاك      . عندما يصدر منه صوتاً ولو كان خفيفاً من جديد فهذا حبد ذاته يعطي احلماس             
لتستيقظ كل الشعوب فهذا أمر مجيل ولتتطور       . ”إنك أيقظت األرمن واآلشوريني أيضاً    ”البعض يقول   

  .كل ثقافة هذا أيضاً أمر مجيل

لكن البشرية والثقافات اليت    . ء مغاير ومن املمكن جتاوز هذا     ان القوميات ضيقة األفق تعترب معضلة وبال      
تطورت ميثلون احلياة حبد ذاا، فهل من املمكن عدم الشعور باحلماس بعد رؤية كل هـذا؟ حـىت إن                   
أصبح جوهر احلرب واحلرب الشعبية أيضاً هبذا الشكل عندها ستكون خالقة ومستمرة وبالتايل مبقدوره              

  .ظيمةالوصول اىل نتائج ع

سابقاً كنت أشعر حباجة ماسة للقـراءة       . مبعىن آخر، وصلت اىل نقطة وكأنين أعيش يف جوهر الكتب         
الضعف ال ينبع من عدم     . وكل ما أراه مهماً كنت أطالعه، لكن اآلن ضعف مستوى اهتمامي بالقراءة           

 وعنـدما أحـدد     االهتمام بالفكر، فإنين أفكر بكثرة، بل املعضلة هي ان الكتب باتت ال تليب حاجيت             
. على العكس متاماً إذ أنه هناك ثورة كـبرية يف فكـري  . أفكاري يف سطور الكتب يضايقين هذا األمر    

أستطيع التفكري يف كافة املواضيع املرتبطة باجملتمع والطبيعة من الفلسفة حىت املعنويات وهذه مبقـدوره               
الحرى ال حاجة لتعلم ما عشته من الكتب        أو با . هلذا السبب ال أشعر باالهتمام للكتب كثرياً      . إشباعي
بينما األمر الذي يهمين هو التدقيق على كيفية تأليف الكتب من األوضاع املعاشة، لكنين رغـم                . ثانية

بينما اقتراحي اخلاص للمثقفني الكرد هو أهنم لو طـالعوا الكتـب            . ذلك أنكب على املطالبة بتواضع    
قدمت إمكانية البحـث    .  نتائج مذهلة وهنضة ثقافية عظيمة     ودونو املشاكل املعاشة حينها سيصلون اىل     

عن احلقيقة فيما هو معاش، لو اهنم وحدوا رصيدهم النظري مع تقييم ما هو معاش حينها سـيمهدون                  
  .الطريق لظهور فكر املثقف احلقيقي
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االنفراد يعـين    . ماليني لن تكون هلم مشكلة االنعزال     الذين وضعوا يف عقوهلم وقلوهبم املصاحل احليوية لل       
ان تكون بعيداً عن الناس وحقيقة الشعوب، وتفكر دائماً من أجلهم حينها يصبح هذا االنفـراد مـثري                  

يقال ان ما لدي هي ديكتاتورية احلقيقية وقوة املقاومة املتينة من أجل إرادة الشعب وأنا راٍض                . للدهشة
  .ر احلقيقةإنين دكتاتو. عن هذا

. ال أنزعج من هذا وسأدافع لوحدي عن إرادة الشعب لو تطلب ذلك سنوات عديدة وبـدون رمحـة                 
من . وبإمكان اجلميع تثبيت هذا. لكنين يف احلقيقة أقيم نفسي مبعانيها األخرى كدميقراطي حريص دائماً   

م من اهلوية واللغة؟ من هـو       هو الذي مهد السبيل أمام انبعاث هذا الشعب الذي كان يف القرب واملعدو            
الذي فتح لغة الشعب الكردي وحقيقته على العامل هبذا القدر؟ أليست هذه أكرب دميقراطية؟ من الـذي                 
حيمل مسؤولية املطاليب الوطنية على املستوى العاملي؟ هل من املمكن ان يكون مثل هذا ديكتاتوراً؟ بل                

ليت تربط املاليني بوطنها؟ هل ميكن تفسري هذا بدكتاتورية؟         أية إرادة هذه ا   . هذه أكرب دميقراطية ووطنية   
  .ميكن هذا من خالل الوطنية فقط، حىت بوطنية وبدميقراطية ال تصدق قام شعبنا تعريفها بالنمط النبوي

لو مت منح واحد باملئة من إمكانيـايت        . يف الواقع، هم أنفسهم املستبدين    . هناك من يقوم بتحريف ذلك    
ال أقول هذا من أجل الذين خارج صفوفنا، بل أهنم موجودين ضمن احلـزب              "يات  ملثل هذه الشخص  

هـؤالء هـم    . مثل الباشا الغجري الذي أعدم والـده      . فأول عمل سيقومون به هو اإلعدام     . ”أيضاً
إن رغبتم باستيعاب ديكتاتورية هؤالء أكثر، انظروا حينها اىل عـائالم         . الديكتاتوريون وعدميو الرمحة  

لكن مجيع  . م وأبنائهم، ستجدوهنم وصلوا اىل أي وضع وستدركون ما سيفعلونه باجملتمع أيضاً           وزوجا
الرفاق املتواجدين هنا فتحت عقدة لساهنم وعقوهلم بشكل عجيب، ويتحدثون ما يشاؤون يناقـشون              

  . كل هذا يشكل دميقراطية عظيمة. واصبحوا ذوي إرادة وجسارة

وقـد مت   . رية يف الروح، وبإمكاين ان أعيشها جسدياً أيضاً       حسب ماهية فكري عشت كردستان الكب     
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يصبح هذا عودة جسدية حمتشمة وإنين جاهز وبإمكاين حتقيق عـودة بـدون             . الدخول يف هذه املرحلة   
  .ومبقدوركم ان حتسبونين وكأنين يف كردستان عملياً. نواقص أيضاً

  

  العشق 
  

هنوض املرأة بالنسبة يل يعتـرب      . هذا مياثل الوطنية  و” عشق الكرد “يف احلقيقة أتوقف جبدية كبرية على       
على هذا  . وهذا النمط جذاب جداً من أجلي     . وتقدم املرأة جزء ال يتجزأ من الدميقراطية      . وطنية حتماً 

وحىت اهنا جذابة أكثر من أفضل األفالم واهتمامي هبا من أجل بنـاء             . األساس أبدي أمهية كبرية باملرأة    
حىت ان بناء العالقات مع     . لتوصل لنتائج مهمة حيث ال أملك مفهوماً آخر للعشق        عليه ا . التحول لديها 

لكنين بنفس الوقت أهتم هبـا خللـق        . املرأة على أساس كالسيكي ويومي ليس له أي معىن بالنسبة إيلّ          
امرأة مجيلة وكأنين أتواجد ضمن قابلية كبرية الن النسوة يقتربن كثرياً يف اآلونـة األخـرية لينـضمن                  

  . للحزب ويبدين االهتمام بشكل كبري

” ذهب الشرف “بشكل عام، املرأة الكردية نالت تربية حمافظة جداً وإذا مس رجل يدها، يقول اجلميع               
برأيي ان هذا هو    . ويبدين اهتمام كبري باالنضمام الروحي واجلسدي     . وقد انقلب هذا رأساً على عقب     

جيب عدم استصغار القيمة اليت متنحهـا املـرأة الكرديـة           قانون تطور عشق الكرد، بات يطبق عملياً و       
  .لنفسها

يف . حينها تأججت املرأة أكثر وحققت العشق     " آبو كيف يعيش مع النساء    "عندما قال بعض املاكرين     
الوقت الذي حاولوا اإلساءة بنا، توصلنا اىل نتيجة أفضل، طبعاً حاولت بعض النسوة أيـضاً عرقلـة                 

لمون ان كسرية كانت ابنة عائلة عميلة وحاربتها كثرياً، فمواجهة اجلمهوريـة            مثل فاطمة، تع  . سبيلنا
بعدها تطورت حركة املرأة    . التركية ومؤسسة العائلة عن طريقها كان مصدر الصراع بيننا وقد انتصرنا          

. كثرياًفجهود البناء اجلمايل لدى املرأة حبد ذاا تثري اهتمامي          . لكننا ال ننهيها  . على شكل إهنيار ثلجي   
ألنـه ينبغـي ان     . وأجد ذلك األمر مضاد ألهدايف الوطنية نوعاً ما       . ال أجرؤ على اهناء نفسي مع امرأة      

بال ريب، حىت أن أي كردي      . فالبقاء من أجل كافة النساء مهم جداً حسب رأيي        . أكون وأبقى شامالً  
أما أنا فإنين بعيد عن هـذا  . ويرغب بأن يؤسس لنفسه عائلة ويصبح ذو ذرية على الفور        . ال يفكر هبذا  

  .الطموح والفكر اآلن
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ال حظوا، أن االهناء اجلنسي هو املكان الذي انتهى فيه كل شيء، تستهلك الطاقات إما لرجل أو امرأة                  
وللحد من هذا اختذت التدابري، فرويـد قـام         . وهنا تنتهي كافة العواطف السامية واملصطلحات القيمة      

بقدر السعي العلمي الكبري للحد من إهنـاء الكـرد          . ي يف هذا املوضوع   بالتحليل اجلنسي، لكنين علم   
وأدعوها بالتدابري الـسياسية    . واالستغالل املوجود ضمن العائلة الكردية فإنين اختذت التدابري السياسية        

وهذا ليس باستغالل جنس املرأة كوسيلة، إمنـا        . والنفسية، وهو حتويل الطاقة اجلنسية اىل طاقة سياسية       
أساساً كأنه خلقت املرأة من     . وهي قوة جاذبة إلحياء الشعب الكردي     ” قوة النداء الوطين  “صاهلا اىل   إي

هلذا السبب ان تطلب األمر سنبقى بعيدين عن االحنطاط والرذالة ولو ألربعني عاماً، كما فعـل                . جديد
نـب ال ميكـن   وليس هلـذا أي جا . ”العشق العذري“الدراوشة بتعذيب وإيذاء أنفسهم وهبا سنخلق  

  . إدراكه

الرجل يراها فـيهجم،    . ال تنسوا، بأنه ال للرجل مع املرأة، وال للمرأة مع الرجل حديث صريح ومجيل             
وللحد من هذا الوضع فإن رؤية صفات الرهبـان         . واملرأة أيضاً تبيع جنسيتها وهذا أخطر وضع يعاش       

من أجلـي  . ة اعلنت فيها طريق العشق الكبريإنين يف سوي. تعترب أفظع االقترابات اليت اختذا يف تدبريي     
إنه . أذكر لكم أن مفهوم العشق لدى أمحد خاين مل يفهم حىت اآلن           . وشعيب أيضاً أحترم العشق العظيم    

. مفهوم عدم حتقيق الوحدة الكردية وعدم حتقيق االنبعاث الكردي وإدخاله اىل القرب من خالل حرقـه               
الراهـب أو   . مثائة عام وبالتايل يتطلب إدراك نشاطاتنا هبذا الشأن       رمبا ذهبت حنو األسفل أكثر بعد ثال      

احترام لعـشق الكـرد وعواطفـه        الال. الرهبان أو ماذا يدعوهنم، كيف حييون أنفسهم هبذه السذاجة        
 ”أنين عاشـق “لذا يقع على عاتق األدباء والذين يقولون ألنفسهم   . وحرصه يعين عدم إدراك أي شيء     

  .اراً وتكراراً بأن كل عشق هو أصعب بكثري من احلربأقول مر. عمل الكثري

ميكن حترير املرأة وجعلها مجيلة من خالل حرب، وكذلك تالحظون حتماً إن مل تظهر امـرأة كهـذه                  
ورجل مناسب هلذا، سيكون كل شيء باسم العشق واحلب والعائلة جرمية ويكون كل شيء يف حالـة                 

  .احنطاط وهي قصة انتهاء الكرد

أساساً ينبغي اختاذ مواقف أكثر تعمقاً      . شق هذا ألجل انبعاث الكرد يكسب مكانة هامة جداً        تفسري الع 
ستالحظون بأن العمل   . بقدر ما هي علمية جيب التقرب منها بشكل سياسي ونفسي         . يف هذا املوضوع  

  .الذي يتم القيام به ألي درجة هو مهم، وسيتم تقديره
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  زينب كناجي 
  

وهزميـة الرجـل    .  املرأة ملاذا تأيت؟ يأتني ألنين جتاوزت هذه الرجولة نوعـاً مـا            ملاذا يقدمن الفتيات؟  
وهذا ميهد السبيل أمام بطولة وارتباط كبري جداً، مثلما حـدث يف واقعـة              . الكالسيكي واضحة جداً  

إنين على معرفة، كيـف سـأكون       “فعلى سبيل املثال كان لديها رسالة ختاطبين فيها         . زينب كناجي 
كما تالحظون كيف قامت بتمثيل هنجي؟ كما ترون، إنين أحاول ان أعد نفـسي              . ”كراكمرتبطة بذ 
  .أساساً ان اهنزام الرجولة هي اليت أدت هبا لتنفيذ واقعة كهذه. هبذا الشكل

أطمح يف حياة كبرية وأن أكون صاحبة عـشق         ”هذه الفتاة تقوم بالتقييمات يف رسالتها أيضاً وتقول         
حسب رأيي أهنا نفذت هذه     .  وتستمر يف رسالتها بأقوال عديدة مشاهبة هلذه       .”وممارسة وحياة عظيمة  

وهناك أمر أخر وهو  أهنا      . العملية من أجل ان تنهي نفسها مرة ثانية كامرأة وتنهي املرأة العبدة بالتأكيد            
إنـه المـر مـثري      . عندما تتجه حنو املوت تتبىن أقدس حيـاة       . ال تؤمن بأهنا ستموت وما شابه ذلك      

 وبيقظة ومحاس لدرجة ال ميكن التعبري عنه تقول         TNT كغ من    ٣٠حيث جتهز نفسها حبمل     ..! دهشةلل
أساساً عندما تقول ان العملية متنحين البهجة الكبرية، ان هذا القول هو . ”إنين أرى هناك حياة مقدسة“

ها حيـاة   ومن جانب آخر جتعل من نفـس      . إهنا تنهي نفسها بشكل عجيب    . الظاهرة املدهشة األخرى  
ألن هـذه   . حقيقة، مازال يعترب هذا تناقض كبري وجيب استيعابه ان كنتم متلكـون االحتـرام             . أبدية

ما استخلصته هو، ملـاذا     . الشخصية والظاهرة ذو معىن كبري، طبعاً هناك تقييمات موجودة مهمة جداً          
د ذاته يصبح العـشق     وهذا حب . طورت ارتباطها يب هلذه الدرجة، وهناك مئات الفتيات من هذا النوع          

  .ولغته

وأهنا جوانب ال يتم    . املرأة اليت ترغب باحلياة والعشق الكبري واليت ترفض الرذالة هي أمور واضحة جداً            
  .لكن كيف سيتم حتقيقها؟ هل عاشت الفتاة هذه اجلوانب؟ هل هِلعت من األحياء؟ كال. النقاش عليها

ا قضت على االستعمار واآلغواتية والالمساواة املوجودة       أي شيء اهنت وجعلته رماداً بتلك القنبلة؟ إهن       
 وسطهم وقضت على    اقتحمتحيث أهنا   . بني الرجل واملرأة، أليس كذلك؟ تلك العملية كانت هكذا        

أهنيت اإلقطاعية املوجودة يف عالقات الرجل      “وهي يف األساس توضح ذلك قائلة       . الضباط املستِعمرين 
وهذه أيـضاً   . كذلك رغبت باحلياة السامية   . ”ول اىل قبح لدى الرجل    واملرأة وأهنيت اجلانب الذي حت    

العملية كانت ألجل   . تعين ان تكون حياة حرة، تطمح بالعشق الكبري وتعين أيضاً أن تكون احلياة مجيلة             
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وإنين أقيم هذا   . ”رفيقي إنك تدرك ما أرغب بعمله، وستؤدي متطلباته       “وتقول  . ذلك وتقوم بتنفيذها  
أي هذا هو اجلواب واملعىن الذي جيب ان يعطى لذاك األمر           . وحنن كعبيد سنؤدي الواجبات   . كأمر إهلي 

والرجال أيضاً ال   . فكيف ال نتخذ هذه العملية جبدية؟ ال يفهمها أحد        . وليس هناك إجناز أكرب من هذا     
ا سـأعمل،   قلت بأنه أمر إهلي، ماذ    . يف الواقع لدي اقتراب كهذا    . إنين يف إمرة اإلله   . يستوعبون ذلك 

مادامت قد أظهرت هي هذه العملية املقدسة، فلماذا ال يـؤدي           . سأنفذه؟ إنه قول مؤثر بقدر قول اهللا      
إهنا عملية كبرية وإنين مرغم ألن أؤدي       . عبد مثلي واجبات هذه العملية وال يتبناها؟ سأوضح هذا اآلن         

وهذه العملية . ال مكان لالزدواجية فيهال تكمن السذاجة يف أقواهلا و  . لقد بينت لكم متطلباا   . واجباا
ماذا سيحدث . حبد ذاا إنكار لكل هذه اجلوانب، ال توجد للمرأة الساذجة أيضاً مكانة يف هذه األقوال

  .لكنها يف الوقت نفسه عملية عظيمة. لنا اآلن؟ إنه أمر شاق للغاية

ن العشق، ميكن عمل مقارنة مثرية      العشق الكبري، يوجد لدى مم وزين أيضاً هذا النوع م         ..! هذا العشق 
هنا ال أشبه مقاتلينا الـذين يف       . منتلك القوة نوعاً ما، أي قوة االقتراب من العشق        . كهذه بشكل أكرب  

  .بوطان بـ مم والفتيات بـ زين

إننا نقول جيب حتقيق العشق، لكن مبقدورهم إعطاء املعىن هكذا، إننا نرغب بتجاوزهم أيضاً ومنلـك                
، لكن كيف؟ إن حتقيق مثل هذا العشق ال يتم باملوت، فقد قام مم وزين هبذا النوع مـن                   هذه اإلرادة 

إن كنت متلك   . عندنا قامت زيالن بتنفيذ ذلك    . حيث عليك حتويلها الىحياة   . العشق قبل ثالمثائة عام   
  ضابط من األعـداء ويف    ٥٠فـ زيالن كيف نفذت العملية يف وسط        . القوة حوهلا أنت أيضاً اىل حياة     

كانت على أكمل وجه    . وتلك العملية نفذا عسكرياً   . مكان مثل ديرسيم الذي طبقت فيه أكرب اجملازر       
من الناحية التكنولوجية ومن الناحية السياسية أيضاً كانت ذات معىن كبري، نسبة جناحها كانت مئـة                

ثل كادر للعشق؟   تشتت من اجليش، كيف سيتم قبولك م      . إذا أنت، إنك كادر ثوري لدرجة ما      . باملئة
إن كانت زيالن مقياساً للعشق، فاملرء الذي يرتكب كل يوم أربعني نوعاً مـن              . إنك لن تقبل ببساطة   

النواقص وليس لديه العشق الكبري وحىت ال ميلك العملية الكبرية ويقوم بتشتيت اجليش املنظم، فإن ذلك                
هـذا  . حىت لن يكون له مكاناً هنـاك      . ولن يكون مبقدوره االقتراب من زيالن     . املرء لن يصبح عاشقاً   

  .واضح جداً وبات يتطلب إدراكه

. أي سنحب أمثاهلا، ليس مبقدورنا القول بأهنا نظرة قاسية، لقد مهدت السبيل هلذا            . ان زيالن هي آهليت   
فاجلرأة والشجاعة كانت من نصيبها، لذلك أنادي وأقـول         . لكن زيالن بنفسها هي اليت حققت ذلك      

طبعاً أقوهلا ستكون أكادميية، ألهنا حتدثت على أكمـل         ..! ستكونني حمترمة ” ، أيتها املرأة  أيتها الفتاة “
انطالقاً من هذا، علـى     . إن كانت وصيتها من أجلي فإنين سأختذها جبدية كبرية        . وجه وبدون نواقص  
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حريـة  قد تكون رصيد واسع لل    . ان حياة الكرد بدأت تكسب    .  هذه احلقائق  امثقفينا وروائيينا ان يرو   
  .وثقة كبرية

ينقذ كل شيء بـشق     . احبث عن وطين، تارخيي، عن أحبائي املفقودين وعن نفسي وِبت أطمع احلياة           
ال نتحدث عن األوقات الطويلـة والقـصرية        . األنفس ويهدم كل شيء حلظة بلحظة وخيلق من جديد        

سنوات يف فتـرات    والتنفس الواسع، إمنا نتحدث عن تنهدات قصرية ونتحدث عن كيفية تنفيذ عمل             
وجيزة، وهذا يشبه النضج السريع للبذور يف سرعة احلياة اليت انتهت على مدى مئات السنني وتوسعت                

يف كردستان يسري قانون احلياة، التعمق، الغيوم، األمطار واهلطول         . يف الكون وبالتايل إحياءها من جديد     
ملطر الذي يروي األراضي القاحلة جـداً        ا أصبحبشكل سريع وإنين أؤكد من اآلن وصاعداً، برغبيت أن          

والذي يهطل من الغيوم املكثفة يف مساء وطين، أود ان أصبح حبرية وسيالن بال شك كلـها تطـورات                   
 قصة عرب التحليل األخري،     أصبح PKKالقصة ال يتم استيعاهبا بشكل جيد، وينبغي إدراكها الن          . مبهجة

  . خاطئ، إنه روايةأي أنه قصة واقعة ويتوجب أال يفهم هذا بشكل

إهنا رواية استمرت لفترة ناهزت العشرين عاماً، عاشتها تركيا وحىت أهنا لفتت انتباه العامل بأسره، وهي                
رواية يقرأها املاليني كل مساء مـن التـرك         . رواية اجلميع بدأت تقرأ تدرجيياً، خاصة ألهنا رواية حية        

رئها حبماس ومن يقرئها حبقد ومن جن ومن ابتـهج          هناك من يق  . والكردستانني، الشماليني واجلنوبيني  
حقيقة إهنا رواية جعلنا من تركيا تعيـشها   . وصرخ ابتهاجاً لقراءة جزء من هذه الرواية أو صحيفة منها         

الرواية هي اليت جتعل اإلنسان يتحمس هلذه الدرجة وميتلئ حقداً وكراهية وحباً ويصدر صرخات              . اآلن
  .االنتقام

انه أمر حيتار له اإلنسان، أي اقتـصاد  . تركيا اىل درجة يعاين فيها املاليني عتبة اجلوعلقد وصل اقتصاد    
ملـاذا ال ينفجـر الـشعب       “وصل اىل مثل هذه احلالة ال يتم جتاوزه بدون انفجار اجتماعي، يقولون             

 الرواية موجودة وال يستطيعون التنفس براحة بسببها، فقد وقعوا حتـت التـأثري الـسحري              . ”التركي
الرعب والتعذيب وهـذه كلـها      . للرواية، ما هو هذا التأثري؟ إنه تأثري احلرب اخلاصة، موجة الشوفينية          

. ألهنا تعترب حرب كـبرية    . ينبغي حماولة إدراك هذا جيداً    . لكل فرد مكان يف الرواية    . أجزاء من الرواية  
  ومن ميلك القوة فليفهمها؟ 

عدا ذلك واقعية يف نفس الوقت ال تسري فقـط        . الستيعابماذا يكمن ضمن هذه الرواية؟ إهنا جديرة با       
بل العكس اهنا رواية كتبت وتستمر من خالل احلقائق السياسية والعـسكرية بـدون              . وفق اخلياالت 

يف بعض البالد األخرى تكتب الروايـة       . ماذا بوسعنا ان نفعل؟ فال جدوى من املسري بنوع آخر         . رمحة
يما بعد، أو تؤلف الرواية بعد احلرب املشنة خبمسني عاماً ويتم قراءا            قبل مخسني عاماً وتتطور احلرب ف     
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حبماس كبري، لكن عندنا ليست كذلك، فكما مل يكن لدينا الرواية قبل احلرب، كذلك لن تكون هناك                 
لكن ستعاش مجيعها معاً بشكل متداخل وستكتب الرواية أثناء احلرب، أي ان الرواية             . بعد احلرب أيضاً  

طبعـاً مـا    . أو حىت احلرب نفسها تعترب رواية     . وستغذي بدورها احلرب أيضاً   . رواية احلرب ستصبح  
نرغب به إذا كنا منلك القوة هو النظر اىل احلياة هبذا الشكل وبالتايل ينبغي على اإلنسان ان يكون فناناً                   

  .وممثالً ألجل ذلك، ألن طبيعة هذا العمل تفرض ذلك

لرواية، إذاً فليعينوا أمكنتهم، هل تريد متثيل دور البطولة يف الرواية؟ هلذا            هناك من يطمح لالنضمام اىل ا     
أيضاً عليك تعيني مكان ذلك بشكل جيد، أو هل تريد إحياء النموذج الذي ينهزم دائماً يف الروايـة؟                  

. هوهل ترغب بتمثيل الطموح الكبري؟ هذا أيضاً يتطلب السعي إلحيائه وإدراك          . هذا أيضاً ينبغي إدراكه   
وإن كان عكس ذلك أي ان تقول كال؟ يعين، هل تريد متثيل دور الفتنة والفساد والفوضوية؟ جيـب                  

فإن لروايتنا عشرون أو ثالثون منوذج من هذا القبيل، وقـد أظهـرت رأس اخلـيط                . إدراك معىن هذا  
اً من أجل   ماذا نفعل؟ هكذا يتم هذا العمل، عدا ذلك اخليال بشكل آخر غري ممكن            . للجميع على األقل  

فما أسعدنا إن جعلنا مجيع الناس يتبنون احلماس لرواية كهذه، طبعاً ان وضـعي              . هذا الوطن والشعب  
هل أنا  . هل أنا كاتب أم ممثل؟ يف البداية اإلنسان ليس مبقدوره فصل هذا الشيء من بعضه              . مغاير هلذا 

لكـنين  . ع صعب اإلدراك أيـضاً    منوذج يف الرواية أم إنين أخلق وأبدع باستمرار؟ أعتقد وكأنه موضو          
  .مرغم على الكتابة من ناحية ومن ناحية أخرى ألعب أدوار النماذج أيضاً، وال حيلة يل غري ذلك

أوضح مراراً بأن الرواية تعيش فصل مفعم باحلمـاس اآلن ألخـر            . هناك حاجة ماسة لرواية االنبعاث    
وتوجـد  .  الشخصية تبدأ قبل أربعني عاماً     ورواييت. يف الواقع ان مجيع فصوهلا مفعمة باحلماس      . درجة

ملاذا ال تدركون ذلك؟ كيف يهجم ويضرب وحيرق ويقذف باإلنسان مـن            . مكانة للكمالية يف رواييت   
؟ كيف خلـق الرعـب يف       بادةاألعايل وكيف يصبح مفزعاً وينتشر يف كافة اجلهات؟ وكيف قام باإل          

وملاذا يستمر ذلك الرعب؟ وكيف فرض عليكم  الوطن وبني الشعب ويف كل مكان يتواجد فيه اإلنسان          
اهلجرة من وطنكم وأرضكم وأهناكم فيه؟ كيف جعلكم بدون شخصية؟ لقد أبعدكم يف كافة أحنـاء                

  .وقد أحاطكم االصفرار وجتمدمت يف مكانكم. انعزلتم وابتعدمت عن جذوركم العامل و

ملاذا ال يتواجد لدينا جنـدي أو       . القوةملاذا ال يستطيع أكثر روائيوكم تدوين حقيقته لكم؟ ألنه عدمي           
. إنه عمل شاق  . فقد مت ترك كل شيء يل     . أحد األبطال ليلعب دور املمثل الكبري؟ ألنه أيضاً عدمي القوة         

  .لكن إن تِركَت اكرب خربة يل فإهنا ستكون من هذا العمل بكل تأكيد
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ل مستقر، وإنه ستكون هناك مصاعب مجة يف خلق         تتحدثون عن عدم الوصول اىل ح     : ياجلني كوجوك 
وأود التطـرق اىل  .وهذا يتمتع بأمهيـة مجـة  . االنسان اجلديد، إذا مل يتم امتالك الرواية، الفن واألدب  

فإذا أمعنا النظر يف تاريخ الرواية؛ فإنه سنرى ان الرواية تفرض ذاـا، إذا              . املوضوع من خالل الرواية   
كـذلك  . عد بدء والدة االنسان الفرنسي من جديد، ظهرت الرواية الفرنسية         فب. تصاعد تطورها أكثر  

ظهرت الرواية الروسية يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، حيث ينبعث االنسان اجلديد، ويتداعى               
 النظام البايل وتظهر األقالم اجلديدة أمثال دوستوفسكي، تورغينيف على الدوام، ولكن إذا تناولنا اإلحتاد        

السوفييت، فقد أوجد رواية مرحلة التحرير، الرواية البلشفية، لكن يظهر يل ان أروع روايـة سـوفيتية                 
ظهر أحد الروائيني مثل باسترناك يف الفترة الالحقة من هذه احلـرب،            . أنتهت مع احلرب العاملية الثانية    

 كان سوجلستني الكشف    فيما بعد .على األخص بثورة أكتوبر سراً    ” الدكتور جيفاكو ”الذي يندد عرب    
  .الكبري للعامل الغريب، الذي يهاجم من اجلبهة بكل عالنية

اذا أمعنا النظر يف تاريخ الرواية أعتباراً من بداية أعوام اخلمسينات وهناية أعوام الستينات، فـسنالحظ                
. سوا روائـيني  ولونظرنا اىل تركيا اليوم، الكرد، الترك أيضاً لي       . مدى توقف التطور يف النظام السوفييت     

ولو نظرت اىل الشعر التركي، سـليب       . حيث كان يشار كمال نقطة الوقوف ومل يظهر من بعده أحد          
أفضل أشعار ناظم حكمت هي أشعار العشق، وما        . كان أم إجيايب فإنه ميثل شعر حرب التحرير التركي        

  . عداها األشعار حول اإلنسان؛ أشعار حرب التحرير التركي

لقد أكدمت  على أكمل وجه موقع      . ي عرب شخصية ناظم حكمت نقطة التوقف وينتهي       يبلغ الشعر الترك  
أمحد عارف يف الشعر التركي، أهو شاعر تركي، ام كردي أم هو الشاعر املستقر، أو أنـه مل يكـن                     

حيث خيمد الشعر التركي    . كذلك؟ هذا غري واضح لكن كانت مرحلة تنفس جيدة، هي فقط كذلك           
لكن إذا أمعنا النظر هبذا الشكل، فإنه ال توجد أية رواية كردية اىل اآلن،              . مجال ثريا مع الشاعر املتويف    

فإن ممثلي أيلول، واملتودين وأمثالنا     . وحىت الرواية التركية قد أنتهى عهدها وال يوجد أي رواية جديدة          
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ع خلق الروايـة    الذين حيسون باالآلم دون أمتالك مقدرة احلل، أراد املتودين بشكل عام من هذا الوض             
  . كما عمدنا اىل إيقافها” رواية الشتم”أطلقنا عليها تسمية. والروائني

إذا نظرنا اىل الرواية والفن يف النظام السوفيييت لالحظنا انه قدا نقضى عهدها خالل أعوام اخلمـسينات               
نا القول ان الفـن     ولو تناولنا مسألة الفن، تاركني جانباً عدم تطور الفن الكردي، ألمكن          . أو التسعينات 

  . التركي نفسه يعيش حالة مجود

أخذتنا ولكم السليم بعني االعتبـار      . أردت التعبري مرة أخرى عن أنضمامي لتأكيداتكم هنا حول ذلك         
جتاه الثـوريني يف  ) العصى واجلزرة(فلم تكتفي تركيا مبنطق الترهيب والترغيب  . لربامج  حقوق االنسان   

ان كان يف التلفـاز ووسـائل اإلعـالم         ” شعار حقوق اإلنسان  ” شعار السجون، ال تريد أهنائها عرب    
حيـث أوجـدت وزارة     . استخدمت هذه الربامج بشكل أساسي يف تشتيت النظام السوفييت        . األخرى

سالح إيديولوجي تستخدمه يف مواجهة اإلحتاد السوفييت       ” حقوق األنسان ”اخلارجية األمريكية برنامج  
  .م وأكون معمماً هلا  بنفس الوقت أيضاًوهبذا أنضم هنا اىل تأكيداتك

كما رغب يف تصوير برنـامج حقـوق        . كانت الثورية املضادة سالح رِغب يف حتويلها بشكل مغاير        
اىل اي مدى جنحت يف هذا؟ أود التوقف هنا ومتابعاً حديثي حول االحتاد السوفييت واإلنسان               . االنسان

لكن راوحت الرواية السوفيتية يف مكاهنا، .  احلرب العاملية الثانيةالسوفييت املناهض للفاشية واألمربيالية يف
بدأت بالروائي باسترناك، سوجلـستني،     . واحتل الراوئيون والروايات القاضمة للنظام مكاهنا بدال عنها       

ريباكوف، وأحد الذين كانوا من اليسار يف تركيا يف وقٍت من األوقات والذي كان من أصٍل قرغيزي                 
  .أيتما توف، كانوا مجيعا من فئران النظام السوفييت وهو جنكيز 

ترى هل نستطيع ان نوحد بني الرواية والسياسة يف آن واحد؟ لقد مت عقد العالقـة بـني الروايـة                     يا
أخرياً؛ هل جتدون اهنيار النظـام الـسوفييت يف خلـق االنـسان اجلديـد         . واملمارسة الثورية والتنامي  

راء حتاملكم حسب مصطلحكم وبكثافة على االنسان هبذه الدرجة هو          واالشتراكي؟ هل تقولون ان و    
  هذا؟ 

 االشتراكي  اإلنسان يف احلقيقة سيكون من الفائدة مبكان قبل ألقاء الضوء على سبب عدم خلق               :ح.ق
 الذي يستهدف االبداع وحقيقة الراويـة ومـا مت          اإلنسانيف االحتاد السوفييت، التطرق اىل العالقة بني        

ع الرواية خاصةً ان ما عايشناه يف الواقع الكردي من بىن حتتية وفوقية كبرية اىل أخر درجـة،                  إبداعه م 
 أفضل للرواية، ويف احلقيقة مل أكن أعلم قليالً مدى قوة الروايات اليت كتبـت               استيعابتساعدنا على   

لكن املمارسـة   . وكيف يتم تناول الكتابة، وكيف يتم تطويرها؟ كنت أعاين الصعوبة يف إدراك معناها            
أقيم بشكل عام الرواية كتعريف، بإن النظام اجلديد        . الثورية عرب ذاا، أدت بنا اىل مواجهة جتاه الرواية        
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 بكافة أسسه االقتصادية    باالهنيارالذي يفرض نفسه يف املمارسة العملية بشكل بارز مع النظام الذي بدأ             
وهبذا املعىن، ليس فقط ظاهرة خاصة باحلزب، بل انين         . لة ما واالجتماعية والثقافية على انه أثر أديب ملرح      

  .  على سبيل املثال أيضاً اإلسالميات يف ظاهرةاثقة بإنه تتواجد العديد من الكتب املشاهبة للرو على

ذكرنا موضوع الراويـة؛     النه لو  "اإلسالمالرواية يف    " باسم  كتجربة اختبار سيكون من الفائدة إجراء     
ترى  يا "لكن سيكون من املهم جداً إجراء تقييمات مثل       . ى بالنا الرواية والروائيني الغرب    فإنه خيطر عل  

 إذا أردنا الدخول اىل     "ملن تعود الكتب والكتابات الغربية من الرواية يف حقيقتنا التارخيية، ومىت ظهرت؟           
ا يف الشرق اكثر ما     شكل الرواية على النمط الوطين او االقليمي، جيب اجراء الدخول حنو شكل روايتن            

ينبغي يف هذه االثنـاء رؤيـة       . تكون يف الغرب، ويف نفس الوقت الدخول يف املراحل التارخيية القدمية          
  . احلكايات واملالحم، كذلك هناك السلسالت التارخيية املشاهبة للرواية اىل نسبة كبرية

سبيل املثال تعلمون    على.  روائيون ، هم نوعاً ما   واإلسالمالعديد من الكرنولوجيني، ومؤرخي العثمانيني      
هناك العديد من الـروائيني التـرك يظهـرون         .  تشبه سلسلة روائية   اوليا جليب  لـ   )سياحت نامة (ان  

أنفسهم وكأنه العالقة هلم هبذه االمور أبداً ويتغاضون عنها، واحتار لتقليدهم كتاب احلكاية والروايـة               
حكايات ألف  (مثالً االعمال األدبية    . ائها على هذا األساس   الغربية، هناك العديد من االمثلة ميكن أعط      

لكن حـىت االن مل     .  تعد كل واحدة منها أثر روائي رئيس       )جمنون وليلى ( ،)كرم وأصلي ( )ليلة وليلة 
هناك العديد من املنقبات احلربية االسالمية، واليت هي عبارة عن منوذج           . يتناوهلا احد على هذا االساس    

  . لسرد روائي

  . هل طالعتموها كثرياً يف صغركم:ك.ي

 أجل، لقد ذكرا لكم، هذا يعين انه تعمقنا يف مصادرنا الروائية، الحمالة من أخذنا هلذه القـيم                  :ح.ق
بالطبع كـون   . ميكن ان تتطور الرواية اجلديدة فقط بإنتقاد هذه االمثلة التارخيية         . التارخيية بعني االعتبار  

  . تراب شديدة، لذلك يفتقر اىل ضمان وقابلية رؤية هذه اجلوانباملثقف التركي يعيش حالة أغ

 - أتطرق مرةً أخرى اىل ظاهرة الكرد، يف احلقيقة ان الروايات اجلوهرية بتراجيديتها وعظمة أهنيارهـا              
تكمن نقطة متناقضة   .  متثل النسيج االنفصايل املتنامي املعاش يف الوقت الراهن        -مهما كان امسها فليكن     

 بني روحها املنهارة وروحها املتنامية، بني عالقاا املنهارة وتيبولوجيتها املتنامية، أيضاً بني دنيا              اساسية،
. أحاسيسه املنهارة، ودنيا أحاسيسه املتطورة، ومنط عالقتها موضع اخلطابة ومنط احلياة لديها بشكل عام             

شك تقـدم سـردها      بال.  أديب جديد  اهنا فرع .  هذه الساحة وفق املهام اليت تتطلب منها       متلئوالرواية  
  .باالعتماد على املراحل املتعلقة هبا
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حاجة اليضاحها، الن    ال. ان الرواية الفرنسية قبل الثورة الفرنسية وبعدها ذات عالقة وثيقة فيما بينها           
رات وهذا ينطبق ايضاً على مجيع البلدان االوربية االخرى اليت عايشت مراحل الثو. العالقة بينها واضحة  

  . املرحلة اليت تسبق الثورة البلشفية وما بعدها مرتبطة حبقيقة الرواية الروسية. الربجوازية

االباء ميثلون ذوي الروح املفقودة، .  لتورغينيف تتوافق مع تعريفكم هذا    )اآلباء واالبناء ( ان رواية    :ك.ي
تبىن علـى اسـاس     ) هرة يف العامل  شاألكثر  حىت الرواية   (ل رواية   ك. ستقبليف حال ان األبناء ميثلون امل     

   ).االباء واالبناء (لقد كان لينني ايضاً حيب كثرياً رواية. الصراع بني هاتني السايكلوجيتني

 ان عظمة الرواية الروسية قبل الثورة الروسية ومع احنـالل ظـروف اجملتمـع               إقرائها،أجل، مل   : ح.ق
طور والعالقات والتناقضات املتنوعة العديدة، لتلـك       االقطاعي الثقيلة، مرتبط بعظمة النظام اجلديد املت      
أما إذا تطرقنا اىل الرواية التركية، فإننا نتحدث عـن          . الثورة اليت أحدثت هذه  وأظهرا على الساحة         

  .رواية خامدة جداً 

  .  يف الرواية وينتهيالذروةيصل هنج يشار كمال اىل .  وتنتهيالذروة اهنا تصل :ك.ي

 على االسلوب الروائي لـ يـشار  )"İnce Memed"إينجى حممد(أفضل مثال رواية يتم أعطاء : ح.ق
بوجهة نظري فإن البحث يف شخصية احد العصاة، دون حتليل حقيقة           . انه يدرس ظاهرة غريبة   . كمال

اجملتمع الميكن ان يعطي أي برهان، وال تعدو سوى كوهنا  حكاية، حمال ان تكون روايـة اجتماعيـة                   
 الرواية االجتماعية ـ وفقاً ملهمتها االساسية ـ املنبع هلا مع حدوث االحنالل مـن    جدية حيث جتري

عندما يكون املـصدر    . خالل متزيق النسيج االجتماع القدمي، وظهور تنظيم النسيج االجتماعي اجلديد         
تمـع يف   وإال فإن االحداث املناقضة اليت ال تشمل كافة اجمل        . هبذا النحو، عندها ميكن ان ندعوها رواية      

  .سردها تعترب حكاية

) حممدإينجى (  هناك نقطة من املمكن ان تؤيد وتتعلق حبديثكم هذا؛ عمد يشار كمال يف روايته :ك.ي
   على بيكوات اضنة بانتقاده أثىنكما . اىل أنتقاد العالقات االقطاعية املتخلفة عرب الثناء عليها

 التركمـان   اسـتقرار سألة، انه يقيم مرحلـة      بالطبع هذا صحيح، لكن حسب استيعايب هلذه امل       : ح.ق
فساكنو اجلبال يكونـون أشـقياء      .  حىت انه يسكن يف قرية هبذا النوع من القرى         األرضاجلبليني على   

لذلك يضطر اىل مدح االثنني معاً، لكنه بعيد عن أعطاء          . والذين يرتحون اىل السهل يصبحون بيكوات     
أرها ظاهرة تعرب عـن      ان تعظيم هذا البيك، والعاصي، ال     . صورة للتطورات املوجودة يف تلك املرحلة     

  .اجلوهر االجتماعي كثرياً، اهنا منط من أمناط احلكاية ، اهنا سرد قريب من منط امللحمة القدمية

  . مبالغ فيهأسلوب لغتها ملحمية ذات :ك.ي
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قطعة عن حقيقـة    على هذا االساس ما أستطيع قوله، اهنا أصبحت من        . تشبه منط امللحمة القدمية   : ح.ق
يف الواقع، ال يدخل يشار كمال يف هذا املضمار، أنه يتجنـب         . التاريخ العثماين وتاريخ تركيا فيما بعد     

كذلك تنطبق على الظاهرة الكردية يف الواقع انـه ذو  . و هذا الوضع أرغب يف أيضاحه نوعاً ما        . ذلك
  .مما خياف؟ ا ال يبحث يف هذا الواقع؟ لسبب ما، مل)جقورأوفا(أصٍل كردي؛ على الرغم من جلوئه اىل 

وهم الذين يشكلون فئـة     .  أيضاً اآلخرين لألدباء   ا األساس يف احلقيقة ميكن توجيه االنتقادات على هذ      
 اقتـراب  ان يظهروا اي     األوقاتال ميكنهم يف اي وقت من       . املثقفني اليت عمدت الكمالية اىل تصفيتهم     

 أكثر نقد جذري ليشار كمال هو برأيي، انه ينشغل بالتفرعـات            ان. راديكايل جتاه احلقيقة االجتماعية   
  .أكثر من أصل املوضوع

  ... هناك نسيٍج، على سبيل املثال تنامي الكرد:ك.ي

 من ذلك، انه ال يريد رؤية جمزرة الكرد واإلبادة العرقية أبداً، حياول              األبعد مل ير ذلك، ال يراه و     : ح.ق
عن عشريته دون ان يضع العالقة بينه وبني احلقيقـة االجتماعيـة            من خالل تناوله لشخٍص ما أنقطع       

هـذا  . ، ودون االخذ بعني االعتبار االجتاهات السياسية، االجتماعية، والتارخيية هلذا االنقطاع          األساسية
جيب السؤال كيف أمتلك اجلرأة على فعل ذلك؟ أود ان أسأل الـسؤال             . اقتراب خطري اىل آخر درجة    

  ة ميكن ان تؤدي اىل الثورة االجتماعية؟التايل، أي رواي

 ولـو   أورهان كمـال  ، ما ميكن فعله     اجتماعيةميكن ان خيدم أي ثورة       ميكن القول ان هذا الروائي ال     
  . انه حياول التعبري عن التحول الربوليتاري. جزئياً

  .  انه يستقبل حب الشعب الكبري يف أعماله:ك.ي

. "األرض املباركـة "لقد قرأت روايته اليت تسمى . املشاهدةال يوجد اي حل اىل حٍد ما، سوى         : ح.ق
مازال خيطر على بايل كيف كان يعمل غارقاً من شدة         " زينال الكردي "هناك  . لقد تأثرت يف احلقيقة هبا    

  العرق يف جقورأوفا 

  .  يعترب اورهان كمال من بني الكتاب الترك ذوي اجلوهر االنساين:ك.ي

لكن ليس حتليالً، وامنا مشاهدته منسجماً جـداً، هـي          . اجلانب منه وقيمته   أبديت احتراماً هلذا     :ح.ق
ع، دون  وانه استثنائي ينشغل بالفر   . ال يعمد يشار كمال اىل ذلك، كأمنا جيري حتليالً        . مشاهدة حقيقية 

والتستر على الكثري   . وال أنطالقة حىت ال يفصح عن اي حقيقة اجتماعية يود تناوهلا          . التطرق اىل االصل  
  .من احلقائق، من املمكن ان تكون روايته خطرة
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  . عندئٍذ فإن امحد عارف ايضاً يصبح شاعراً ليشار كمال:ك.ي

انـه انفـصال    .  الذي انفصل عن ديار بكر، وسكن يف جانقايا        هو                 طبيعي للغاية، وبنفس املثال    :ح.ق
وراوفا؛ مث أنفصل من هنـاك وسـكن يف         انقطع يشار كمال ايضاً عن وان الجئاً اىل جق        . خطري للغاية 
أصبحوا كالصمغ الصقني هبا وال ينفصلون عن مدهنم تلك، لقد مت ألصاقهم            . مث يغادرها أبداً  . أتاكوي

لقد أطلق اسـم  . النه كان يل انتقاد صغري عليه . ”ماذا يريد هذا مين؟   “قال أمحد عارف قبل موته      . هبا
لقد . يصلح سوى أن يكون بندقية مطاطية واليت تباع يف احملالت         بندقية على أبنه، وظهر فيما بعد انه ال         

  . )جانقايا(إبن الشاعر املنتفض، اليعدو سوى بندقية بالستيكية وهذا ما حدث يف . تأسفت لذلك

  . هو كذلك مع االسف:ك.ي

بد مـن   ال  . يقال انه شاعر جيد   .  ديرسيم اءابنمن  أعتقد انه   . مجال ثريا بالطبع لقد تطرقتم اىل     : ح.ق
لقد الحظت املقدرة الشعرية لدى الـديرمسيني       . "مجال ثريا " الشاعري لـ    لألسلوباالستيعاب اجليد   

يف الواقع يكمن لدى الديرمسيني هذه الروح، ولكن هذه الروح مـرت عـرب          . االغترابلكنها شاعرية   
 احلزن ميكـن ان  هذا. جمازر الكمالية، هي الغربة عن جوهرها، الذي ساعد على ذلك التعرض للتتريك 

وهـو شـعر    . يصدر من التاريخ، انه أسى، يوجد وريد مشابه له، تصبح كلها شعراً، تصدر من فمه              
الداعي الن أقوم بتوجيه النقد الـشعري       . العالقة احلقيقة للشعر بالتاريخ غري واضحة     . تعرض للتغريب 

نٍب وطين هلذا الشعر، الحظ     ال يوجد اي جا   . وحتليله لكن ليس من الصعوبة ألول وهلةً ان أقول ذلك         
 إليـه ال اهلدف الذي يرنو اليه الشعر واضح، وايضاً املكان الذي يود الوصول             . ذلك فإنه ذا أمهية بالغة    

يتمثل . ان حتوير حقيقة ديرسم، وتبين القيم والطراز والنمط التركي مرتبط بشكل وثيق به            . غري واضح 
  . مجال ثريا بالذات هذه السمات

  .  يعمر طويالً أجل، مل:ك.ي

عبارتني عن ناظم حكمت، لقد حتدث الكثري عنه، انـين مـضطر يف               بعبارة او  اآلنلنتحدث  : ح.ق
ميتلك الترك منطاً هبذا الـشكل؛      . احلقيقة إليضاح؛ انه منوذج مت التالعب به حلٍد كبري على يد الكمالية           

 الذي مت أسره ونقله اىل القـصر         وضع االمري الصريب   "السلطان حممد الفاتح  "ندرك من خالل كتابكم     
ان التالعب جبنس االنسان عادةً متعـارف       . م يف القصور  السلطاين، حيث يتالعبون به وجيعلونه كغال     

  .عليها لدى العثمانيني

  أظن انه عندما كان يشرب اخلمر        ً.لقد مسعت عن حادثة مماثلة حدثت يف عهد مصطفى كمال أيضا          
نادوا عليه ليحضر وينادمين علـى      "قال مصطفى كمال    . موقٍع بعيد يف مكاٍن ما، كان ناظم جيلس يف        
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 يظهر هذا الرد، انه يراد ان يتم جعلـه          " البحر أفتاليا  عروسةانا لست   "لكنه يرد عليه قائالً     . "طاوليت
إذا كان وضعه   . كبنت البحر أفتاليا، أليس كذلك؟ واضحاً جداً، أرى انه مت حتويله اىل تلك احلالة فعالً              

من املمكن ان يكون قد جنـا       . الشكل فإن عالقة ناظم حكمت بالكمالية ظاهرة للعيان ومفهومة        هبذا  
منها، لكن وضعه مياثل وضع االمري الصريب الذي ينتفض يف وجه محلة السلطان حممد الفاتح مث يتعرض                 

ـ             . للسحق بعد ذلك   ست حيث ان مواجهة ناظم حكمت للكمالية متت أثناء فترة بقائه يف السجن، ولي
الحظوا انـه ميـدح     . اهنا حالة سكرات املوت اليت عاناها يف سجن اجلمهورية        . بالنحو الذي يقال عنه   

  ."ملحمة القوى القومية"الحقاً مصطفى كمال يف أشعاره 

  .بدو وكأنه يساومي أجل، :ك.ي

. ناحية أخرى ناظم جيداً، هو من ناحية أسري بيد الكمالية، ومادحاً للكمالية من             استوعبواطبعاً،  : ح.ق
  .هروبه وفراره وبالتايل تؤدي هذه الدراما بالنتيجة اىل. اهنا دراما

لقد أصبح شاعراً   "يقول البعض   . برأي ان جلوئه اىل االحتاد السوفييت عقّد القضية       . ان اهلروب هنا مهم   
سوفييت هو ان هناك اقتراب تقليدي متعارف عليه لدى االحتاد ال      .  لكنين مل أمحله على حممل اجلد      ،"كبرياً

بالطبع ال أغُض النظر عـن      . هو الوضع الذي وقع فيه نوعاً ما      . جيعلوا من هؤالء دعاة للنظام السوفييت     
  .اجلوانب االخرى

 عـن  انقطاعـه  لدي هو عالقته بأرض تركيا، انقطاعه او عدم        باالهتماميعين انه كتب أشعاراً، اجلدير      
، إذا مل يكن يف مواجهة كل انقطاع تصدى كبري؟          وىاجلدما   .أرض تركيا، اذ يكمن هجرة االنقطاع     

 ال ميتلك موقف وحىت ال      "آه وطين، أنا كذا وكذا    "مثالً إنه يصل اىل باكو، ومن مث اىل باطوم، ويقول           
 عـن   االنقطـاع هذا هو املؤمل، ملاذا ال يظهر من يتبناه؟ يعين حقاً           . يظهر من يتبناه ولو شخصاً واحداً     

  .األرض

قف فقط على جانب واحد للمسألة، التوقف على أسى وحسرة ناظم حكمت فقط ال              ينبغي عدم التو  
.  اعواماً هنا  مرت علي لقد  . باإلضافة اىل هذا اجلانب الذي أشرت إليه      . ميكن الوصول هبا اىل اي مكان     

داً لذلك أعرف جي  . أقطن يف منطقةً حمددة كاتساع راحة اليد      . و ترون اين متواجداً يف البقاع االن ايضاً       
 هل هناك من ميكنه ان يقول عين      ! انتبهوا. ما الذي يعنيه االنقطاع عن الوطن، واالنقطاع عن االنسان        

؟ هل يستطيع حىت أعدائي قول ذلك؟ النه ال يوجد اي شخص مثلي اصـبح وطنيـاً،                 "خائن الوطن "
 بالوطن مل يظهر    حىت ارتباطه . وال يوجد اي شخص مياثلين يف ارتباطه الكبري بالشعب        . ومطور للوطنية 

  . للعيان
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أنظروا، فإين ال أقول لكل خـارٍج مـن         . األرضاالمر االخر ان خيانة الوطن ليست هلا عالقة بتبديل          
النين اعلم ان هناك من بقي يف الوطن وهم خائين الـوطن            . "فُسد" او "أصبح الجئاً "الوطن واصفاً اياه    

  . مالءواعلم انه هناك من يتواجد يف الوطن وهم ع. ونتئني

ومن . خذوا ما أذكره باحلسبان هلذا أشري إليه      أ ان ي  "القمة"على الذين يقولون بشأن ناظم حكمت بانه        
الأطالع كتابات احد منهم . ناحية أخرى هناك من الكتاب الذين يظنون انفسهم يف القمة او يف جوارها        

 اىل صـفاء الـذهن و تطـوير    النين حاولت القراءة، وعند القراءة خيتلط رأسي به، حيث ال يؤدي يب          
  .العاطفة

  .  كتبهم، لكنين ال استطيع كوهنا ال متنحين اي محاس، ورغبةة احاول قراء:ك.ي

  ملاذا ال متنحك؟: ح.ق

  . الهنا تعرب عن االنتكاسة واملوت:ك.ي

 ليس هذا فقط، يف الواقع اهنا تتضمن العدمية، عدم إدراك الظروف اليت تستند إليها، والتهرب و               : ح.ق
.  درجة حىت انه يستخدم ذلك الواقع      آلخرخاصةً انه يتهرب من الواقع السياسي       . االنقطاع عن احلقائق  

لقـد  .  لغاية العديد منهم   )انإهلتيال  آ(هذا هو الوضع ابتداًء من      . بالطبع لن تستطيع قراءة هذه الكتب     
االستفادة منـها ومعرفـة     هناك حتليالتكم حول املثقفيني يف الواقع كنت اود         . قرأمت جيداً حول ذلك   

  .النتيجة املهمة اليت متكنتم من الوصول اليها

هلذا السبب يصيحون كالذين ينقطعون عن الدولة ويدخلون حتت         .  اخلوف وعدم الثقة بانفسهم    :ك.ي
وال . ال يعلمون أبداً ما يقال عنه االفضل وبالتايل ال يوجد الرد يف كتبـهم             . مظلتها مباشرة مرة اخرى   

  .الحظوا؛انتم متتلكون خياالً واسعاً.  أيضاً التصور واخلياليوجد فيها

كيـف سـيتم التحلـي      . ان مل يتم جتاوز أفق الدولة     . تقولون، ال يستطيعون جتاوز أفق الدولة     : ح.ق
لقد انقطعت منذ زمن عن     . بالراديكالية؟ انين انقطعت عنها دائماً وللرد عليها وصلت اىل هذا املستوى          

 .   كنت سأنتهيتأثري السلطة وإال

  .الزوال أجل، اعمال وكتابات الكتاب الترك تتضمن :ك.ي

اهنم ليسوا بأصـحاب جهـٍد     .بالطبع، استطيع القول ان االنسان التركي ذو إمكانات ومواهب        : ح.ق
 مـن   أنفسهم إنقاذمرتكزام بعيدة عن حقيقة الواقع حىت ال ميكنهم           و أسلوهبملكن  . ضئيل يف احلقيقة  

وماذا تكون ايـضاً إذا مل      " بالروح التركية "برأيي عليهم النظر قليالً اىل ما يدعوهنا        .  النهاية االحنالل يف 
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يتم رؤية ما يسمونه بالظاهرة العثمانية، والكمالية وماهيتها بشكٍل جيد،  حينها ال ميكن خلق االنسان                
يف العـصور االوىل    . ةاألخـري  والقرون   األعواموحىت مل يتم تنشئتهم يف      . االصيل على ارض االناضول   
 كذلك؟ كلما ساء التعصب القومي ضمن نطاق االناضول؛ كلمـا           أ ليس كانت تنمي القيم العظيمة،     

وكلما توسع حدود نفوذ السلطان وصغرت من غري املمكن         .  التركي اإلنسانتعاظمت الكمالية وتقزم    
  .  هبذا املستوىأصلينيان يظهر كتاب 

ظم، يشار وأمحد عارف على الرغم من كل هذا كل واحٍد منهم منوذج              نا أمثال مل يظهر، سوى     :ك.ي
  . لكن اجلانب الغريب، انه مل يظهر حىت امثال هؤالء يف الوقت الراهن يف تركيا. من الُكّتاب

  ... ايلول١٢ تقصدون الفترة اليت تلت :ح.ق

  . ميكننا القول اعوام السبعينات والثمانينات:ك.ي

 آنذاكاً باحلقيقة املعاشة، طبعاً ال اذكر لكم ملاذا كان يوجد شخصيات كبرية             له عالقة وثيقة جد   : ح.ق
كون الدولة واجملتمع مل يفسدا هبذه الدرجة او عالقة الدولة باجملتمع وعالقة اجملتمع بالدولة مل               . نوعاً ما 

درجة واجملتمع   للمجتمع ل  السيئاما االن فإن الدولة تعمد اىل االستخدام        . تكن قد فسدت اىل هذا احلد     
  .يتأثر سلبياً من الدولة لدرجة ليس من املمكن ظهور أية ظاهرة فاعلة

  . توجد ظاهرة االحتكارات:ك.ي

  .، وصلبهاألمر طبعاً،إن االحتكارات يف مركز :ح.ق

لكن مل  . ايلول١٢ الثمانينات، مع    أعوام التركي فترة حتوله اىل صرصار اعتباراً من         اإلنسان شهد   :ك.ي
  .ية وشعر هذه املرحلةتكتب روا

هذا التثبيت منتشر بشكل واسع، يقال ان شرحية الشباب واملثقفني ابتعـدت عـن الدراسـة،                : ح.ق
ما يظهر للعيـان    . تقولون انه شكل اخر من احلشرات     . ان كانوا كصراصري احلمام   . الطموح واحلماس 

  .حياة الصراصري اليت يتم معايشتها

ويجعل من اإلثارة اجلنـسية     . اىل ابعاد ال تصدق   ) اخلالعة اجلنسية أفالم  ( وصلت البورنوغرافية    :ك.ي
  . حشرة ام ال، وتبدأ حياة احليوانأكانت سواءاً اإلنسانتتوقف حياة .  للمجتمعاألساسياحلافز 

 اإلثـارة ان كان يـسمى البورنوغرافيـة، او      . انه توجه حنو التحول احليواين وهذا ليس بإبداع       : ح.ق
 والنشر اليوم بتعقيـد     اإلعالميقوم  .  عليها من تسمية، هو حتول بدائي الخر درجة        اجلنسية مهما أطلق  

 بسيط هبذا الـصدد  إنتاجاي ابتكار هذا؟ ان تسيري ظاهرة . خاصةً ان هذا االبتكار اجلديد. هذا الوضع 
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لقي  ان ا  أحاولاين  . انتم من الذين اثبتوا ان الوضع معاكس يف كردستان        . ولكن هذا ليس سؤالنا االن    
  ....صحيح. الضوء عليه قليالً

 مت العثور على رأس اخليط      كأنه سؤاالً على هذه الشاكلة؛      آبو هناك تقدم، اذاً ألسألكم عزيزي       :ك.ي
  .يف حديثكم موضحني ذلك كتصوٍر روائي

اذا انتبهنا اىل ذلـك     . هل تودون مرة اخرى التطرق لألدب؟ هذا صحيح ترغبون االمساك برأس اخليط           
بدأناها من الطفولة وقطعنا الطريق بدءاً من تلك االحداث السياسية العظيمة           . حمة روائية سيكون كمل 

وبعد تناولنا ملسألة كيف جيب استيعاب سايكوجية ووضع        . واالحداث اليت هزت عرش الدولة نفسها     
  .ميكن تقييم ذلك وفق نظرة االديب. آبو

  . يظهر لنا تصوراً روائياً مقنعاً للغاية:ح.ق

  . جل، ستصبح اعظم رواية امام الروايات اليت تبدو كأكرب الرويات ا:ك.ي

  . صحيح، لذلك شعرت دائماً اىل حاجة التطرق للمشاكل املختلفة: ح.ق

 مدخالً ثورياً للرواية الكردية او احلقيقة الكردية، بـشكٍل          لننشئهبذه املناسبة أوجه نداًء لألدباء أيضاً         
 او لنتعمق على مـا      " الثوري الكردي؟  األدبكيف جيب ان يكون     " عام لنسأل انفسنا السؤال التايل    

توجد . "؟جوانبها العصرية والتارخيية مجيعاً    كيف جيب اسيتعاب الروابط الداخلية حلقيقة الكرد او       "يلي  
مل أقرأها بعد، لكن قرأهـا الرفـاق        .  لـ تشرنيفسكي اليت اعجبت لينني     )ما العمل (يف روسيا رواية    

اظن . "مقارنة بينها وما تقومون به انتم، هناك نقاط مشتركة كثرية  جديرة باإلهتمام            جنري  "ويقولون  
ان تلك الرواية كتبت يف اعوام الستينات من القرن التاسع عشر، رافقت مرحلة ختلص اجملتمع الروسي                

حلة ظهـور   من القنانة حديثاً واملرحلة اليت بدأت الشخصية الدميقراطية، املثقفة الروسية بالظهور، ومر           
  . ال أستطيع التحدث عنها بالتفصيل كوين مل أطالعها. "انكم تشبهون ذلك قليالً"يقولون . الرومانطيقية

  .  مل يعد غريباً كثرياً، النكم تصبحون رومانطيقيني تدرجيياً:ك.ي

عدا ذلك ال اعلـم، اذا      . على الرغم من انين واقعي جداً، و على ما يظهر بدأت أصبح كذلك            : ح.ق
ت قد أصبحت رومانطيقياً ام ال، لكنين بدأت انا ايضاً بالتفكري يف اآلونة األخرية على هذا النحـو                  كن
  .واستخدم كلمة التمثيل بكثرة. "ياترى هل أصبح روائياً؟"

  . تمون كثرياً باالنسان:ك.ي

حىت . عل ذلكبالطبع، يظهر امامي الشباب، الفتيات، اهتم هبم لدرجة ال يستطيع خرية املمثلني ف : ح.ق
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  . مبعىن ما، اصبح املمثل الرئيسي)yesil cam(االحظ احياناً انين قد جاوزت

   مهندس الصوت، أم ممثل؟:ك.ي

خيطـر  .  يظهر كالطفل جتاه اقترايب هذا     يلماز غوين أالحظ حىت   !  ممثل ومهندس يف نفس الوقت     :ح.ق
  ".  تبدو روايته بسيطة بالنسبة يل"ببايل يشار كمال وأقول 

، ان تناولنا االمر من ناحية اخرى؛ سيظهر بإن يشار كمال هو اكرب رجـاالت                آبو  إذاً عزيزي  :ك.ي
ومجال ثريا تويف قبل فترة قريبـة    . الرواية التركية يف الوقت احلاضر، روائي تركي لكن من اصل كردي          

 يلمـاز   كذلك يف جمال السينما هناك    . ويعترب من أعظم رجال الشعر التركي وهو ايضاً كردي االصل         
  . هؤالء مجيعاً من اصل كردي. غونيه هو ايضاً من اصل كردي

  . وايضاً هوليا آفشار يف جمال السينما. اجل، لنضف إىل هؤالء ابراهيم تاتليس يف جمال الغناء: ح.ق

  .  هل هم ايضا من الكرد؟ ما هذا الذي يعانيه الترك على يد شعبك:ك.ي

  . بعض التوضيحات املختصرة هبذا الصددألبدي. بالطبع، اهنا ظاهرة عجيبة: ح.ق

   ألب ايضاً منهم؟ زيا كوك هل نعترب :ك.ي

انين االن على قناعة بـان الـشعب        .طبعاً، يترأس زيا كوك ألب التعصب القومي التركي ايضاً        : ح.ق
 مـن املمكـن ان      "النهضة الكردية "الكردي يتطلب منه البدء مبرحلة أدب ثوري جاد حىت يتردد تعبري            

تعلمون ان حركة التنوير الفلسفية، االجتماعية حىت ان االجتماعيـة تـدخل يف             . تعبرياً صحيحاً يكون  
أود .  ايضاً إحـدى ميادينـه اهلامـة   األديبومن املمكن ان يصبح امليدان . نطاق حركة التنوير الكردية 

الوعي السياسي  بشكٍل عام  السياسة نشاط يتطور ارتباطاً مع         . إيضاح سبب احلاجة اىل االدب او الفن      
 بأهنا ال تكفي حلدوث     استنتجتلكن  . اما احلرب فهي مواصلة ذلك عرب النار والعنف       . وااليديولوجي

تنشأ هيكالً، دون ان يكون ذا حلم أو إذا         . وال ميكن به وحده الوصول اىل النصر      . التطور يف مكاٍن ما   
  .اجة املاسة إليهكان اللحم موجوداً لكنه بال روح، تالحظون ان الفن يشعرنا باحل

واثبت كذلك بإنه بـدأ     .  وتغيريه اإلنسانتوصلت اىل حقيقة ان احلرب والسياسة ال تكفي ألداء حتول           
وجدت بينهما وهذا مرتبط بشكٍل وثيق بتـصاعد نـشاطنا          . الكتاب والرسامني الكرد بالتطور والنمو    

 أكثـر  املنشورات   ازدادت. سامنيبدأ ذلك بظهور رابطة الفن واملوسيقى وظهور الكتاب والر        . الثوري
 تفتقر اىل اخلربة    ألهنا. حىت أصبحت كالسيل، واالهم من هذا اهنا تتطور ولكن مازالت ال تفي بالغرض            

  . تتم بشكٍل بسيط جداًأهنا أراها إنينحىت . والتجربة واإلتقان
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  .  اي اللجوء اىل الطرق السهلة:ك.ي

أكتـساب  "ذكـرت بالتـايل     . كبري ، يعترب خطر  اليباألس االدب هلذه    إتباعأجل، أالحظ ان    : ح.ق
يف . "مسؤولية إجراء التقييم السليم ملمارسة التعبري للتعبري الفين، والتقيم االديب السليم ملمارسته الثوريـة            

مبعىن من املعاين كانت هنـاك رغبـة يف         . الواقع لقد مضى فترة طويلة وانا اتعمق على ذلك املوضوع         
وان طـالعتم تلـك التحلـيالت       . أحياناً جتاوزت حدود الرواية   . شكل رواية تطوير التحليالت على    

حـىت إذا   . اي اهنا خترج من كوهنا تقيمات سياسية      . ستدركون بأهنا تقترب من الرواية تدرجيياً نوعاً ما       
حسب تعبريكم وحديثكم الـذي     . انتبهتم، ستجدون أن مجيع تقيمايت تتجه مستندةً اىل املعايري االدبية         

حتاولون تقييم وتناول وضعنا مـن      .  اليت تدخل اطار الفن    ات تعترب من التعبري   "مجيل، رائع "تموه  أوضح
 اإلنـسان انين أدرك هذا بكل وضوح لن يتم التعبري عن التطورات احلاصلة لدى             . خالل استخدام الفن  

ورهـا يف   الكردي فقط من خالل بعض القيادات السياسية، االيديولوجية، بل جيب ان تلعب الثورة د             
  .اجملاالت االدبية والفنية أيضاً

  . سررت جداً لسماع هذا:ك.ي

ان قمنا بتسيري قيادة ايديولوجية، سياسية،     "باالضافة اىل ذلك فكرت يف      .بالطبع تزداد الصعوبات  : ح.ق
وانتظرت ما اذا كان االدبـاء      ” لكن ماذا عن القيادة االدبية والفنية هل هناك من يقوم هبا؟          . وعسكرية

. "امل يسمعوا ياترى، هل سيعمدون اىل خطو اخلطـوات؟        “كرد الذين يقولون الفن واالدب التركي       ال
  . حقاً، رأيت ان هؤالء لن خيطو اية خطوة جتاه ذلك

لكنه مع االسف   " وهو من بقايا اجملزرة   "جلأ اىل جقوراوفا    . يف الواقع ان يشار كمال هو مهاجر من وان        
وما . لتارخيية ومن عمل أديب لترسيخ ذلك ضمن إطار حبث سياسي         يتهرب حىت من البحث يف جذوره ا      

يشار كمال ليس برجل ال يستطيع . انتجه من نتاج أديب يعترب، أدب تركي، انه ادب دونه بنظرة كمالية        
لكنه ال يتطرق اىل تلك احلقائق النه يقوم        . رؤية وحشية االستعمار التركي وجمزرته حبق الشعب االرمين       

  .يب وفق امليثاق املللي واالرتباط بهبالعمل االد

يستقر اإلبـن   . أظن ان الشاعر امحد عارف، ومجال ثريا أحدمها من ديار بكر، اما االخر من ديرسيم              
مجـال  . الذي ينتمي اىل دياربكر يف جانقايا، ميكث عشرين عاماً دون ان خيطو خطوة واحدة حنو آمد               

يقوم بكتابة أجود أشعاره    . حىت قصيدة شعرية باسم ديرسيم    ثريا بن اجملزرة الديرمسية، مع أنه ال يكتب         
  . بالتركية واستناداً اىل احلقيقة التركية

اتـى إيل   . كنا يف مكاٍن ما قبل وفاته بفترة وجيزة جداً        .  انه ميثل إحدى حمطات الشعر التركي      :ك.ي
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  ."ياجلني، انين ايضاً كردي"وقبلين وقال هامساً يف أذين 

  … أليس كذلك؟قاهلا بسرية: ح.ق

  . شعريبأسلوب لنقل، بأنه قاهلا :ك.ي

لقد تأثرت كثرياً باملقابلـة الـيت       “يقول يف تقييمه    . أجرى تقييماً حبقي ايضاً، لقد علمت بذلك      :ح.ق
اظن انه لو عاش، الجته حنو الكتابة يف االدب         . )٢٠٠٠حنو عام    ( واليت نشرت يف جملة    آبو مع   أجريت
ال يعرب العمل السينمائي ليلماز غونيه موضـوعاً        .  هنا بإحترام  مجال ثريا رى  علينا ان حنيي ذك   . الكردي

  . النقاش هناك، امنا ينبغي التطرق اىل هذه االعمال نوعاً ما

 التـستر   أعمالهتوجد يف   .  الفنية؟ فأنا ارى شيئاً من هذا القبيل       أعماله هل هناك توجه له حنو الكرد يف        
ان كان يعود   . حىت ان استوعبها، ال يتمخض عنها فن ثوري       . ستيعاهبااعلى الظاهرة االستعمارية وعدم     

 يف الفـن    أعمـاهلم ، فهم يتحدثون بعدم صب      واإلمكانات قانونية او نقص يف املواهب       ألسبابذلك  
  . الثوري

  .  ال ميتلكون القدرة على ذلكأهنم أقول. عليهم ان يعكسوا النضال املوجود ومحاسه يف الفن

 وإعطاء حل   إجيادض هذا الوضع نفسه، إذ ليس هناك مشكلة حتل بسهولة، اذ يتطلب             لكن بالطبع يفر  
 نتيجة هلذه احلاجات الضرورية بـصدد االدب        األخرية اآلونة يف   أعطيت. اجلواب الثوري املناسب هلا   

 الـيت   األسـئلة . االقتراب حول كيف سيكون     األجوبةالثوري الكردي أو قابلية العمل للفن الكردي،        
  .سأحتدث عن ماهية عالقة الكرد. وها ايضاً أسئلة على هذه الشاكلةسألتم

 افكر يف الرواية من ناحيـة،       "ان كتبت رواية الكرد ماذا سيكون عنواهنا      " على النحو التايل     أفكرأحياناً  
 بنفسي يف مركز الرواية هذه، لكوين امتركز يف         أفكراين  . ومن ناحية اخرى اضع نفسي يف مركز الرواية       

انه عبارة عن نسيج عالقات، حيـث تعتـرب         . ين، ألحنالل الكبري واالرتقاء العظيم يف كردستان      مركز
سلسلة االحداث يف هذا النسيج حتليالت عظيمة، يقولون من سلسلة االحنالل، مسرية حرية كبرية انين               

 حتليـل   ما االسم املناسب الذي ميكن اطالقه علـى       . احبث عن اسم الرواية   . اعمل على معرفة وصوهلا   
  النسيج الكردي وخطوات احلرية؟

أخذ احنالل الكـرد    . "العالقات احلرة " او   "على طريق احلرية  "انين اتناول احلرية يف املقدمة واقول عنها        
  "انعدام الشرف الكـردي   "، اتذكر بقايا هذا االحنالل وامسيها       ”العقدة الكردية “بعني االعتبار، اعتربها    

  .هبةكما افكر يف امساء اخرى مشا
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ال أستطيع أن أطلق عليها هوية الكرد، أقـول عنـها   . لكن يكمن ورائها احلقيقة اليت حبثت عنها دائماً     
 هل هناك شيء باسم الكرد هل هناك شيء باسم الكرد؟ هل            "الكرد"سنقول عنها   . هوية الكرد املنتهية  

يصبح روايـة جيـدة؟ ال      هناك شيء آخر عدا إنعدام الشرف واخليانة، رواية جيدة؟ هل ميكن هلذا ان              
  .تستحق الكتابة عنها

  .  لكتابتها ينبغي ان حتتوي على األقل:ك.ي

أجل، أقول عندها من املكن أن تكون رواية احلرب يف مواجهة اخليانة، وانعدام الشرف وان مت                : ح.ق
ها نـضال    باألدب، واألبعاد العاطفية اليت خلق     PKKهنا خطر ببايل عالقة     . كتابتها ستكون رواية رائعة   

 يفرض نفسه PKKبات البعد العاطفي بالذات يف بنية     .  لدى اإلنسان الكردي   PKKالتحرر الوطين بقيادة    
  .لإلحساس به

يظهر بـصعوبة مـن خـالل ردع        . توجد نقطة مهمة أخرى هنا أال وهي اخلروج عن إطار القروية          
ع النواحي كذلك الشخصية    هناك اإلنسان الذي ينشأ من جديد ومن مجي       . املقاومات بشكل قاسي جداً   

حيث ان عدم قبـول  . القدمية، وظهور الشخصية اليت تتطور مع مرحلة رفٍض عجيب للشخصية القدمية        
لكن بذلك  . ينتفض بشكٍل كبري  . مفهوم الشرف، والعائلة عظيم مبقدار رفض اجلمهورية التركية نفسها        

  ..! اي هي انتفاضة كبرية فقط..! القدر فقط

لكنهن رفعن رأسهن حىت    . ت من الفتيات القرويات، الاليت ال يعرفن القراءة والكتابة أبداً         تتجه إلينا املئا  
ان ما تفعله   ”  كال “، ترددن   ” حسناً، هل تعرفن شيئاً ما؟     “نسأهلن  ..! كادت أن تصل عنان السماء    

  .فقط القيام برفض كبري للواقع ال غري

  . ال حظت هذا وأحسست بسعادة كبرية:ك.ي

 وعمليـة   PKKاحلرية لدى   .  أيضاً PKKلراعي نفسه يوزع قطيعه األن وينضم اىل صفوف         حىت ا : ح.ق
جتيش املرأة، الراعي والقروي وما خيلقه من آالف األحاسيس واألفكار وعادات احلياة اجلديدة مجيعهـا          

  .سهمتهد السبيل لظهور العديد من  املسارح التراجيدية، الكوميدية، احلزينة والسعيدة يف الوقت نف

 الكتلة اجلماهريية الكبرية اليت كانت ختفي لغتها الكردية، وإنتمائها الكردي تقوم بإنشاء األغاين              :ك.ي
  ..!بالكردية على مدار اليوم

 ينعكس ذلك على اخلارج أيضاً، يرتدون ألبسة بألوان، األخضر واألمحر ويطلقـون الزغاريـد               :ح.ق
 وارينا إبننا، إبنتا التراب ـ عريس، عروس، هم  “قول والشعارات أكثر مين وعند مراسيم اجلنازات ي

  .يعيشون حبماس مل يشهد له مثيل” عرائس كردستان
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  .  مبوضة األلوان، األخضر، األصفر، واألخضرPKK بدأ :ك.ي

واألكثر أمهية من ذلك األفراد الـذين كـانوا         .  أجل، انعكس ذلك على األعالم والرايات أيضاً       :ح.ق
البعض من أجل دجاجة يف املاضي أو الذين مل يكونوا يسلّمون أوالدهم لنا ولو              يتشاجرون مع بعضهم    

 منحتـها  “، ”منحته لكردسـتان “يقولون اليوم بعد منحهم للعديد من أوالدهم        . ساعة واحدة فقط  
نستنتج من خالل كـل هـذه       . ، يطلقون الزغاريد  ”ضحيت هبا لكردستان  ”، و ”عروسة لكردستان 

  .نفتاح حنو طريق حياة جديدةاإلقترابات بوضوح، اال

إن ما جيب استيعابه بعمق وكبري هو انه ستعش مرحلةً، ألول           . طبعاً تعترب تطورات سطحية بالنسبة لنا     
جيب التطرق اىل هذه املرحلة جيداً كـذلك        . مرة تكتب فيه الرواية، الشعر واألغاين الكردية من جديد        

 إحيـاء لقد عملنا اآلن اىل     . ملرحلة من مجع نواحيها   على كل من األديب، واملثقف الثوري تقييم هذه ا        
  .التاريخ من جديد، فيها ينقلب تاريخ اخليانة رأساً على عقب، ويظهر تاريخ احلرية

   هل يظهر تاريخ الكرد الثوري، تاريخ احلرية وتاريخ اخليانة؟:ك.ي

ننظر اىل اخلونة الذين هم    . يظهر بوضوح مدلول املعايري اليت وضعناها يف نضالنا ضد اخليانة أيضاً          : ح.ق
. يف مواجهتنا، ماذا يكونون؟ لننظر اىل عظمة الشهادات ضمننا وخارجنا، واىل عظمة هـذه املقاومـة               

 عرب فيلم، او    إظهارها وحىت ميكن    وأغنيةميكن التعبري عن عالقام املتينة فقط عرب رواية، قصيدة شعر،           
 تأسيس ابدي التقييمات السياسية، تأسيس التنظيم،       من هذا املنطلق ال يكفي ان     . حدث سينمائي فقط  

تالحظ ان الفنان عندنا ال يتضح ماذا ميثل اهـو          .  او الفن يف هذا اجملال     األدبال بد ان يتدخل     . اجليش
  . اذ يقوم بأداء دور اخلائن موضوعياً حلقيقته، وإنسانه وبأبعاد كبرية. فنان ام خائن

  . أدباء لدى تقليدكمأنفسهميظنون ! األمورهل من  اىل السيلجئون بعض من اخلونة :ك.ي

 الذي امتلكه بنسبة واحد من العشرة، يعلنـون عـن           األديبيف الوقت الذي مل ميتلك املستوى       : ح.ق
مـا  ( سابقاً لينظروا اىل كتـاب       أشرتكما  .  هبذا الشكل  األدبال ميكن تسيري    . انفسهم أدباء أوائل  

بادئه الدميقراطية والثورية والوطنيـة، علـيهم التعـرف علـى            لتشرنيفيسكي، ليتعرفوا على م    )العمل
العائـدة  ” اجلرمية والعقاب “انين يف الواقع كتبت     . ديستوفيسكي بشكل تام، وليقارنوه مع كردستان     

لو كان ديستوفيسكي اديباً جيداً لكان بإمكانـه أن يكتبـها   . طبعاً كتبتها باملعىن السياسي  . لكردستان
. يات عـدة  ا تكون اجلرائم والعقوبات املوجودة يف كردستان مبثابة املواضيع لرو         ميكن ان . بشكل أديب 

ظهر يف صفوفنا املئات من الـوطنيني       . هناك العديد من املقاومات املهمة جداً واخليانات يف كردستان        
 ان كل واحدٍة منهن مبثابة موضـوعاً      !  بأنفسهم كي ال يستسلمن    األخريةوالرفاق الذين فجروا القنابل     
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ال بد ان تـنعكس كـل هـذه    ..! زو يف عيد النور  أنفسهنكذلك أحرقت عدة فتيات     ! مالئماً لرواية 
 الوحدات املكونة من مخسة أشخاص تتعرض حلصار احديكذلك هناك مقاومة .  على الرواية  األحداث

يتواجد املئات الذين استشهدوا من     . جيش مؤلف من عشرة اآلف شخص والذي استمر لشهور عديدة         
  .  القرىآالف أفرغت.  الكيمائيةباألسلحة الربد متجمدين يف اجلبال والذين احرقوا شدة

يف احلقيقة .  تطرحون االسئلة)"Özgür Gündem" ر كوندمأوزكُ(حتضرون اىل هنا كممثلني لصحيفة 
حسناً، انتم ايها الصحفيني يف هذه الصحيفة ما مدى عكسكم للحدث السياسي، "انا الذي اسأل االن   

.  انين يف احلقيقة عندما اسأل هذا السؤال أشعر بالضيق       "هذا املقدار من املواضيع االدبية يف صحيفتكم؟      و
 لقد كتبتم عن فيتنام وسلفادور ونيكاراغوا وعـن         "انا مثقف " ،"انا دميقراطي "أسأل كل تركي يقول     

كنهم الكتابـة عـن     حسناً، كيف ال مي   .  يف العامل  األرضمجيع البطوالت اليت حدثت يف كل شٍرب من         
 نتاج او نتاجني، كلمـة او       إصداركردستان اليت كانت السند لكم خالل الف عام؟ ملاذا ال تستطيعون            

كلمتني، ووضع عنواناً؟ اين هي دميقراطيتكم، ثقافتكم؟ كيف انتم شعراء، وروائيـون؟ أال تـرون اي    
  جوانب شعرية تصلح للرواية يف هذا النضال؟

حلقيقة الكردية ضمن اطار فين، كتابتها ال تتوقف على الكرد فقط، بل علـى               لو مت كسب ا    أقولانين  
الترك أيضاً وان كان مصري الكرد والترك واحداً، ملاذا ال يكتبون معاً؟ يذكر الساسة الترك اليـوم دون                  

 ان كان جائعاً، كيف     اآلخر األخان عاشوا بإخاء  أال يسأل       . " عام سوية  ألفلقد عشنا بإخاء    "حياء  
 مماثلة؟ ان كنتم اخوة، ال متنحه املال وامللك،         أخرىوأسئلة  ...ي لغته، ثقافته، وحياته يف اي وضٍع هي       ه

 املوجودة  ةاالزدواجيأليس الفن هو السؤال عن احلال واحلاضر؟ هذه هي          .  اسأل عن حاله وخاطره    وإمنا
 واألديبتحدث املثقف، الفنان    ال ي . يرتكب املثقف التركي ذنباً كبرياً باكتفائه الصمت جتاه ذلك        . االن

الفنان يف موقٍف اشد رجعيةً مما      . التركي عن الواقع الكردي حىت بقدر ما يتحدث عنه السياسي التركي          
  . هو لدى السياسي

  .  الوضع هو كذلك االن:ك.ي

  اجلامعيني حالة رجعية خميفة    األساتذةيعيش أولئك ويف مقدمتهم     . طبعاً الوضع هبذا الشكل االن    : ح.ق
رغم اهنم ممثلي العلم كيف حيدث هـذا؟ كيـف يقبـل    .  والساسة ايضاً الفناننيوهم أكثر رجعيةً من     

 كانسان إنين أي احملترمني هذا الوضع؟ هل جتوز خيانة العلم هلذا احلد؟ كيف تتحملون ذلك؟              األساتذة
هؤالء حيسبوهنا مرتبط بالعلم اذا كان ـ هو ـ سأقول عندها ايضاً ـ كيف حتسبون ـ ال شيئاً؟ لكن     

اي تسمية ستطلقوهنا على رجال العلم هؤالء؟ حىت قساوسة الكنيسة مل يؤمنوا بـدوغمائيام              ! الشيء
  . اىل هذه الدرجة
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على سبيل املثال أردمت من خـالل       . بات يتطلب استيعاب نظام العالقات اليت نذكرها بعالقات الكرد        
ة نظري ميكن ان يكون السبيل الذي يؤدي اىل         وفق وجه . أسئلتكم السابقة توضيح ظاهرة احلب لدي     

 حىت االن من اجل الوصول اىل مفهوم احلـب الـصحيح            أناضلما زلت   . احلب موضوعاً لرواية جيدة   
ان مل  . مل استطع التعبري عن نفسي كثرياً مع انين ضمن هذا النضال على مدار اليوم             . PKKضمن صفوف 

 أحاولكلما .  يف هذا اجملال يومياً   أعيشهاهناك ظواهر   .  هلا استطع التعبري عنها، فالصعوبات تصبح الثمن     
 السبيل للوصول اىل احلب عرب وضع نظريته وممارسة العملية، أالحظ يف اليوم الثاين باهنم يرغبون                إيضاح

  .  ضديإهنائهايف 

  . متهد ألحداث التغيري يف الشخصية الكرديةAPO ،PKK ان حقيقة :ك.ي

، الرتكبت العشرات من اجلنايات يف يوٍم       APO والرجل الذي يدعى     PKKال  اجل، يف احلقيقة لو   : ح.ق
  .  نفسهإهناءلقد بدأ التغيري، فالكردي اما أنه كان يرتكب اجلرائم او يعمد اىل . واحد

 حيث اهنته عالقات النظام اليت دخلها وال اذكر ذلـك           يلماز غونيه لو أردمت ألوضحته عرب أعطاء مثال       
امتىن هلا السعادة يف حياا املقبلة ذكرمت يف سياق احلديث هذا الـصباح، ان              .  غونيه فاتوشلإلساءة اىل   

يلماز أجرى حادثة بسيارته مع ابنه وزوجته قبل وفاته بفترة وجيزة، انه مت تقييم ذلك على اهنا حماولـة                   
 هو شكل   حىت ان مل يكن كذلك، السرطان ايضاً      . ال استغربه، رمبا يكون كذلك    . انتحارية يف باريس  

مث فـر ذاهبـاً اىل      . دخل السجن لذلك  .  قاضياً من اجل زوجته    يلماز غونيه قتل  . من اشكال االنتحار  
على ما  . لذلك فالسرطان هو املرض الناجم عن هذه االوضاع       . باريس، لكنه مل يتهرب ابداً من أزماته      

  .مأساويةيبدو طرأ عليه املرض نتيجة ظروف السجن، كما نعلم كانت هناية 

   هل تقيموهنا هبذا الشكل؟ :ك.ي

. حسب رأي، ينبغي ان يتم انتاج فيلم حزين حوله        . كتب يلماز الرواية وأنتج أفالم عدة     . طبعاً: ح.ق
جوهر حتليل شخصية يلماز هو انه ميثل الرجـل         . اي ان فيلم يلماز جيب ان حيلل شخصية يلماز قليالً         

  !. ينتحراما ان يعمد اىل القتل، او. الكردي امام الالحل

هل يظهر منوذجاً ما؟ ان يـشار كمـال         .  حسناً يا عزيزي آبو، مل أفكر هبذا اجلانب من االمر          :ك.ي
  . واسعة وتتقن اللغةوإمكاناتمتزوج من سيدة يهودية ذات مواهب 

  . اليهود بشكل عام  يصنعون الشخصيات املوهوبة حتت تأثريهم وحاكميتهم عرب الزواج: ح.ق

  .ائماً اىل دور زوجة يشار كمال يف شبكة عالقات الدولية داإلشارة يتم :ك.ي



  ١٠١

حتدثت .  هلذا ايضاً  مهيأكل كردي   . من املؤكد االن ان لدى كل كردياً مساعداً على هذا النحو          : ح.ق
فقد قيمت معىن املرأة حبذر كبري لـدى        .  حبق رفاقي  اإلجحافعن جتربيت الشخصية، لكي ال أرتكب       

، األدب اهم مهـام     إحدىة الثورية وعالقتها العائلية ظاهر للعيان، هي من         حيث ان أظهار املرأ   . الكرد
وجدت هذا بوضوح يف عملييت الثورية، وهو إن مل احلل املراة والعائلة لكان من املؤكد               . والفن الثوري 

  . او لكنت تعرضت للتصفية الف مرة.   احلالية اىل النصرAPOعدم وصول حرب 

  .  هذه نقطة مهمة للغاية:ك.ي

 التارخيية والسياسية، االجتماعيـة،     بأبعادهااقول جيب حتليل العائلة الكردية      .  أنبه، وأذكّر قطعياً   :ح.ق
. أمتلك حتليالً حول اجلنسية ولكن ال ارى احلاجة للتطرق اليه كثرياً االن           . الثقافية واجلنسية بشكٍل جيد   

 القيام حبل جنسي فقط لوحده هـو        ان. كما ذكرت، ميكن القيام بذلك من خالل تأليف كتاب أديب         
ويكون صعباً  . بدون حتليل جنسي سيكون من الصعب جداً معرفة الرجل واملرأة الكردية          . حدثٌ كبري 

جداً وضع تعريفاً سليماً للعائلة الكردية، كذلك سيكون صعباً استيعاب اجلنايات والتبعية واخليانـات              
  . وجودة يف كردستانباإلضافة اىل العمالة واحلالة االستعمارية امل

   أميكننا االن العودة اىل الشعر؟ :ك.ي

ومن أجـل االقتـراب     .  والفن يف النضال الثوري    األدب إلمتام دور    اآلنتنصب كل جهودي    : ح.ق
كما ذكرت عندما بدأنا احلديث حول الذين يهتمون بنمط هذا النـشاط            . الصحيح وتقدمي املساندة له   

 أتنـاول قطعـاً ال  . هلذا  املوضوع اوالً ويبدؤوا الدخول اىل املوضوععليهم ان يضعوا التعريف السليم     
ال حاجة يل وللثورة لنمط     . لكين ال أود قبوهلا هكذا ايضاً     .  بنحٍو بسيط  األمهيةموضوعاً على غاية من     

األدب حمور اهتمام جدي للغاية وأقول لكـم لـومت          . باألضرارسببون  تمن األدباء الرخيصني والذين ي    
. ليه ألمكن ظهور مثار عظيمة يف هذه الساحة للفنان واألديب الكردي والتركي يف أٍن واحد              التوقف ع 

، الرسم  املوسيقىوتستطيع كل من الرواية، الشعر،      . وان غالبية فروع نشاطات الفن ستكون ذات دور       
  . والسينما ان تعلب دورها

 والشعر الكردي يقُصد    ألدبا ليس لدي شك، لكن ألسأل مرةً أخرى، عندما يتم احلديث عن             :ك.ي
  . بإهنما سيكتبان بالكردية ومن قبل الكرد، أليس كذلك؟

ونعلم ان اي أثـٍر هـام مت        . وتترجم اىل مجيع اللغات   . ميكن ان يكتب باللغة التركية بال شك      : ح.ق
 الكردي  واألدبهذا صحيح، ان تطور اللغة الكردية مرتبط بكتابة الرواية          . ترمجته اىل مجيع لغات العامل    

تطور اللغة بالـذات ايـضاً،      .  تطور كبرية للغة الكردية    إمكانيةتسمح الرواية الكردية العظيمة     . القوي
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وبالتايل فإن الراغبني يف    . وميكن ان يكون ذلك عرب اسلوب التعبري االديب الثوري        . مرتبط بتطور األدب  
لقد طورنا اسلوبه   . نتظر من يتبناه  الذي ي . تطوير اللغة الكردية مضطرين ألجراء مدخل لألدب الثوري       

  .  منابعه للعيانوأظهرنا له، األساسيوالتصنيف 

  .  تقصدون ان الوسائل جاهزة:ك.ي

لطفاً، عليهم ان يقتربوا بنمط     “ مهرة قليالً    أنفسهم للذين يرون    أقولأجل الوسائل جاهزة، كما     : ح.ق
ن يف بعض التقييمات املختصرة بـشأن        ترغبو إنكم، أظن   األمساءذكرمت بعض   . الئٍق وصحيح من الفن   

  . هؤالء

  .  بالطبع:ك.ي

وحىت العالقة بـني    .   وعالقته باألدب   PKKوالشيء االخر الذي أود ذكره انين مل أظهر ظاهرة          : ح.ق
 أمثلـة  بإعطاءلكن حاولت التحدث      . األدب والوضع الثوري لنضال التحرر الوطين الكردستاين كثرياً       

عند التطرق اىل الفنانني املتواجدين على الـساحة االن،         . االقتراب من ذلك  معينة عن ضرورة وكيفية     
 وتوظيف عالقات الكرد يف حمور الروايـة        إبداعهاستخدام     انه لوعمد اىل  . قيمنا بإختصار يشار كمال   

  .واألدب، ألزداد دوره اكثر يف الساحة الدولية برأي، لكنه مل يِع ذلك

  . كتب عن جقورأوفا:ك.ي

حيث مل يظهر مدى ابتعاد ذلك الكردي الذي يصوره عن          . ا صور الكردي بشكل سيء جداً     إمن: ح.ق
النموذج الكردي الذي طرحه    .  التركي باالستعمارحقيقته الوطنية، ما مدى عالقته بالرجعية الكردية،        

. لكرديةيوجد يف بعض رواياته، لكنه ضعيف جداً، حىت مل يظهر أبداً التناقضات ا            . جمرد جداً من الواقع   
 هذا الذنب، ان التقيتم به أو تناقشتم معه، بلّغوه          ارتكابه أشعر باألمل من أجل      إنين! وهذا ذنباً كبرياً جداً   

  . ما كان عليه ان يرتكب هذا الذنب الكبري. قويل هذا

  . سأطلب من يشار كمال توضيح رأيه حول ما ذكرمت.  عندما تنشر أحاديثكم هذه:ك.ي

لغـة،    وابتعاده عن حقيقة التاريخ و جعله بال       إبادته. سان الكردي متناقض جداً   الحظوا ان االن  : ح.ق
ان مل تظهـر هـذه   .  اليت يعانيهـا اآلالم بواقعه او ما شابه ذلك من       اإلحساسحمكوماً وفق حالة عدم     

انا يشار كمال   “احلقائق من كافة نواحيها كيف لك ان تلفظ كلمة عن الكرد؟ كيف تستطيع القول               
لكنين أكتفي بالقول بإنه    . ؟ لدي نقد بشأنه؛ انا ال ارى من اخلطأ كتابته للرواية باللغة التركية            ”الكردي

ما أقصده ال الكتابة حصراً     . يرتكب خطأ جدي وهذا ال يكون مدعاة للشرف أبداً له او ال مينحه القوة             
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ة على املأل وحاولت إيضاح يلماز      بإمكانه استخدام قدراته االدبية إلظهار العالقة الكردي      . باللغة الكردية 
امنا مل حيطم كثرياً تأثري انعـدام ثقافـة   . قّرب يلماز نفسه من البعد الكردي أكثر     . قليالً عرب انتقادي له   

  . لكنه ناضل، وانشغل باألدب الثوري أيضاً. أو الرجعية" يشيل جام"

 مل يقترب من هذا عمله يف أعمالـه  مع أنه.  لكن اقترب يلماز هبويته السياسية من اهلوبة الكردية  :ك.ي
  . السينمائية

 عملياً، هذا أيـضاً مل      االقتراب األخرية   اآلونةأراد يف   . أجل، مل يقترب اليه يف أعماله السينمائية      : ح.ق
  .يكفي، بقي ناقصاً، هنايته مأساوية

حياتـه   تركزون على ان يصبح يلمـاز بنفـسه و  إنكم ألول مرة امسع التركيز من قبلكم، وهو  :ك.ي
  . موضوعاً لفيلم

ان أتيحت يل الفرصة استطيع     .  يف املستقبل بتحليل شخصية يلماز بشمولية اكثر       أفكرأجل، انين   : ح.ق
كـذلك  . ان اجري حتليالً حول يلماز خاصةً ومبقدوري تفسري وضعه السياسي والسينمائي والعـائلي            

  .  يستسلم بسهولةلقد كان مقاوماً مل. وضعه مع املرأة على اساس التناقض الكردي

  .        كان انساناً شجاعاً:ك.ي

  . اآلخرين، كان يف مرحلة متقدمة باملقارنة مع الفنانني باختصار. كان شجاعاً: ح.ق

  . أيضاً مبيزة البطولةميتلئ باإلضافة اىل انه كان :ك.ي

 الـشعري   األسـلوب  حتدثت عن . كان بطالً، جريئاً ومقاوماً، لكنه مل يتوصل اىل النتيجة متاماً         : ح.ق
  ...أحس بذلك يف األونة األخرية ولكن عمره مل يكفيه. جلمال ثريا

يف احلقيقة إذا نظرنا اىل العامل لرأينا ان        . ١٩٨٤ مجيع هذه اليقظات، تتعلق بتصاعد مرحلة عام         :ك.ي
  . الرواية اجليدة تنشأ يف اجملتمع املتنامي واملتقدم الذي تتصاعد فيه التغريات

، مت منح اجلائزة له يف قسم الصوت        تاتلي ساس ، اود التطرق اىل مسألة إبراهيم       باختصار أجل،: ح.ق
نعلم جيداً ان اوزال وجـه   . وأخذت شهرته تتصاعد تدرجيياً   . PKKيف نفس العام الذي أعلن فيه حزبنا        

قايـا  الدعوة إليه خالل عدة حفالت، وحىت ان اوزال ذهب بنفسه اىل إحدى امسياته، ودعاه اىل جان               
بـرأي ان   .  هنـاك  احتفاالتنـا وأرسله اىل أوروبا واجلمهوريات التركية، جعلوا من حفالته بديالً عن           

ينبغي تقيم وضعه   .  أيلول ١٢ يف   الستخدامهاإبراهيم تاتلي ساس كان اكثر الشخصيات اليت مت السعي          
تخـدير الـشعب و     انه النموذج الذي رغب يف استخدامه بشكل كبري ل        . مع احلرب اخلاصة نوعاً ما    
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أظن ميكن اضافة الضغط السياسي أيـضاً اىل        .  اليت تتداول يف السوق    موسيقا اآلرابيسك الشباب عرب   
لكن عرفوا كيف يستخدمون نقاط ضعفه على اعلى املستويات وقد استخدم هـو ايـضاً هـذا                 . هذا

جهنـا التحـذيرات    و.  السيئني من حوله   اللتفاف السلبيات حلٍد كبري     إفساحبوضعه استطاع   . اجلانب
 السليم من املوسيقا الكردية، واملشكلة الكردية وانه يبدأ بإبداء االهتمام االن قليالً لكن              لالقتراباحياناً  

ما زال يعترب   . أعتقد انه ال يستطيع التخطي كثرياً نتيجة الضغط او انه ال يستطيع متابعة اهتماماته هذه              
ميثل أيضا النموذج   . قٍع غري مشرٍف جتاه املوسيقا الكردية     أحد الذين يشكلون مشكلة، خاصةً انه يف وا       

  . الكردي األكثر ختلفاً من يلماز

  . فإن امسه على مسمى فهو ملك وبطل. طبعاً، ألي درجة أنتقد يلماز لينتقد:ك.ي

. من خالل شهرة ومسعة يلمـاز     .  يف الواقع حاولت الربجوازية فرضه بشكل مزيف على يلماز         :ح.ق
قد حذرناه بشكٍل حاد جداً، لكن مل نـصل اىل          . بكل علنية، وهو نفسه أصبح أداةً لذلك       النظام   وأيد

  . النتيجة املطلوبة

  .هناك هوليا أفشار، يف الواقع هي أيضاً ذات أصل كردي

   تلك املشهورة حديثاً؟:ك.ي

أنـا  "لت  ويف النهاية قا  . أجل، تسعى اىل زيادة شعبيتها وتضخيمها عرب فضائح العشق املتنوعة         : ح.ق
  . "أيضاً كردية

  .  أصبحت الكردية موضة، ليست هلا اي عالقة بالكردية، موضة ان تصبح كردياً:ك.ي

تستخدم من قبل دائـرة     " يشيل جام "انين على قناعٍة ان   . يراد استخدامها كنموذج ملفت للنظر    : ح.ق
  . احلرب اخلاصة

  .  هي كذلك يف كل األوقات:ك.ي

 دور يشيل جام بشكٍل جدي، اليت جتعل النماذج السلبية بـدالً مـن             من الضرورة التوقف على   : ح.ق
الحظوا ان يل انتقاد من هذه الناحية، مثالً  يوجد صحيفة   . النماذج اإلجيابية سائدة على اجملتمع وختديره     

هناك الفـيلم   “ماذا يفعلون هبا؟ يقومون بنشر دعايات يومياً ويقولون         . صحيفة الفن " أوزكور كوندم "
على إعالمنـا   . هل يكفي هذا؟ ال ميكن ان تكتفي الصحافة الثورية هبذا فقط          ” ين والفيلم الفالين  الفال

 بشكٍل خاص بالنـسبة     يشيل جام  بشكٍل عام،وسينما    األمريكيةمعرفة كتابة عن ماذا تعرب عنه السينما        
 . خلقهاأرادتهلذه السينما تاريخ وهلا منوذج ومنط عالقة . للشعوب



  ١٠٥

 احلياة االجتماعية، للفتاة والرجل الكـردي     إمكاناتقلبوا مجيع   .  وصهروه األناضول ابتلع هؤالء شعب  
حـىت  .  اجتماعية كبرية للغاية   تختريبا ظاهرة   األفالمميثل كل فيلم من تلك      . والتركي رأساً على عقب   

  . رمبا تكون اكثر من ذلك أيضاً

كان هذا النقد سيتمخض عن سـينما       و. كان بإمكان يلماز ان خيضع هذا الوضع بكل جوانبه لإلنتقاد         
، واألشـعار ليست هناك السينما فقط، بل العديد من الروايات         . صحيحة، وعن االجتاه الفين الصحيح    

هكذا كان سيخلق الفن البديل مكاهنا لن يكون        . كان بإمكانكم نشرها وانتقادها مجيعاً يف صحيفتكم      
كال هناك حاجة ماسـة     . ”لفن الثوري البديل  ، وا األدبليس هناك حاجة اىل     “مبقدور أحد اإلدعاء      

 عديدة جيب عكسها تتقييمالديكم ايضاً . لكن تستخدم هذه الصفحة من اجل االمور البسيطة       . لذلك
وهم مرغمون على القيام . يوجد العديد من كتاّب األدب والسينما يف هذا اجملال  . امنا تبقى ناقصة  . ايضاً

  .لكن ال يعملون اىل فعل ذلك. مبا يقع على عاتقهم يف هذا اجملال

لكن هـؤالء   .  والفن التركي  األدب يف   األولويةألتطرق اىل نقطة اخرى  يتضح بإن الكرد يعلب دور           
الكرد الذين يأخذون االولوية يف الفن التركي، هي يف وضٍع مستهجن ويف وضع مشاهبة لإلنكشارية يف                

  .، بل خيدمون تطور التركيةال خيدم هؤالء تطور الكردية. عهد الدولة العثمانية

  . جييدون اللغة التركية ألهنا تعد اللغة الثانية هلم:ك.ي

هذه ليست املشكلة وليست هبذه البساطة، ألحتدث لكم عنها؛ يظهر أفضل األتراك من الكـرد               : ح.ق
. كردياتيةهلذه القاعدة ارتباط وثيق بقتل ال.وهناك أيضاً ما يتمم هذه القاعدة  . أنفسهم وهذه تعترب قاعدة   

ففي حني ينمو ويطول غصن من الشجرة كثرياً ما يقتل الغصن االخر وذلك بتركه بعيداً عن الـشمس                  
  .       والتنفس

من املمكن ان تظهر يف هـذه األثنـاء         .، تكتشف الكردية نفسها األن من جديد      APO عزيزي   :ك.ي
الشخصيات املعروفة باهنم من    خاصة من ضمن الكرد بعد ان يتم التعرف على          . أوضاع مومهة للتناقض  

هو مؤسس االحتاد   .  واحداً من هؤالء   عبداهللا جودت ويعترب  . أصل كردي مباشرةً يتم  البدأ بتعظيمهم      
ولكن يعرف تقمصه الشكال عديدة واصبح مؤيداً . والترقي، كردي واهتم بالشؤون الكردية يف فترة ما 

لتايل من خالل التحليالت اليت أجريتموها االن؟ هـل         هل نصل اىل القانون ا    . للتركية واإلنكليزية ايضاً  
  تستطيع ذكر قوة قانون الكردي يف جمتمع آخر، منقطع عن أصله ولن يصبح مكمالً له أبداً؟ 

أحبثوا يف تاريخ التركيني الذين يتطوروا بسرعة، هم من         . التركية مؤلفة من اجلمع اىل مدى كبري      : ح.ق
فـأكثر القـوميني   . ميكن ان اعطي امثلة عدة عليها  . ن املناطق األخرى  أتوا مجيعاً م  . القوميات االخرى 
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ابتداًء من مصطفى كمال حـىت كنعـان        . الترك تطوراً بسرعةً هم  من املهاجرين القادمني من البلقان         
  . أفرين

  .... أكجورا يوسف، اكايف امحد.  الشيء االخر نظرياً ايضاً هي كذلك:ك.ي

تكمن املشكلة يف نقطة ان هؤالء ليسوا يف خدمة .  السياسة ايضاً كذلكيفهم ذلك، يعين اهنم يف  : ح.ق
يصبحون احلد النـهائي    .  هبم اإلمساكان هؤالء يصلون نقاط الذروة، يراد       . األناضولمصاحل شعوب   

املنفصلني عن الترك   . هي موجودة لدى الكرد والترك    .  تسبب الضرر ملنبع هذه الشعوب     األطرافوهذه  
يظهر الرغبة يف تقليد التـرك ويـصبح الرقعـة          .  واملنفصلني عن الكرد يلُحقَونْ بالترك     يلحقونْ بالكرد 

وضحت بعضاً من رؤوس    .  من خالل نقد ثوري    إظهارهاينبغي  . اي تسبب املرض، واألزمة   . لألخرين
  .اخليط الرئيسة
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  ”العيون الكبرية الساهرة على الوطن“

  
  
  عبداهللا أوج آالن

  

  

  



  ١٠٨

  

æýšbä¾aZ@ieæbëc@ìë@@óìß@@ @

IñjØÛa@æìîÈÛaH@ @

كنا سنتأسف ان مل نواصـل  . ال داعي الن نتأسف لذكرى شهيدنا العظيم العم عثمان، حنن منأل مكانه      
  . نزداد قوةً حيث نتلقى االخبار يومياً بأن االمور تسري على ما يرام. طريقهم

ات من شهدائنا بزيارته قبـل دخـوهلم        قام املئ . وتعرفنا عليه وعلى ما ميثله    . كنت قد زرته عدة مرات    
اينما ذهـب   . لقد أمتوا بعضهم البعض من الناحية الروحية، وتلقوا املعنويات والقوة منه          . ساحة الوطن 

من جهة اخرى، بقي    . رمبا ابتعدمت انتم نوعاً ما، لكن هو كان وطنياً كبرياً         . كان يتحدث عن أموٍر عدة    
يف كردستان، مل يتلوث بل بقي مرتبطاً اىل اخر درجة باالسـتقالل              عاماً وطنياً خملصاً      ٥٠لفترة تناهز 

. تعلمون انه ال يوجد يف كردستان اي شخص بقي وفياً هبذا الشكل           . واحلرية دون ان يقدم اية تنازالت     
  . جيب اإللتزام هبذه الوصية. كانت له وصيته لنا مجيعاً، ولكم ايضاً

. نعم كان حلمه أن تتحرر كردستان     ". و رفضت عيناه املوت   مل يقبل املوت حىت ل    "يصفه الرفاق قائلني    
ان "ذكرت له   . كان قد رأى كردستان وكان يتحدث عنها      . حىت أن اماله كانت حية يف لقائنا االخري       

  ". أردت نستطيع أخذك اىل كردستان

وصلت حىت منطقة سروج ولكن مل      . لقد اعددنا مفرزة للذهاب   “ قائالً   ١٩٢٥كان يتحدث عن عام     
". مرحلة كمال اتاتورك هي مرحلة ظلم الترك      : "اعلم هذا . واهنى حديثه بفكٍر عظيم   . ”بق ورائي احد  ي

قاموا بالقضاء على انتفاضة الشيخ سعيد خـالل        . كانت اجلرأة على خطو اخلطوات مبثابة حدٍث عظيم       
يقاوم لفتـرة   . اً مهماً تعترب جرأة النهوض يف وجه النظام الكمايل مرةً اخرى أمر         . يومني، مل يتركوا شيئاً   

طبعاً يرغب يف استمرار نشاطاته وكسب فرصٍة يف اجلنوب ويدرك مدى االعتقاالت اليت تـتم               . طويلة
لكن مع ذلك ال تؤثر كل هذه االمور على         . باسم الوطنية وسقوط العديد من االفراد يف هذه االوضاع        

؛ ال ميكن لفرٍد سليم تسيري نـشاطاته        هنا ميكننا ذكر ما يلي    . هؤالء االشخاص اصحاب القيم السليمة    
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ضربوا بشكل عام كل انتفاضـة حـدثت بعـد تأسـيس            . هلذه الدرجة يف كردستان، وضمن شعبنا     
وقع كل ما   . قتل ما أراد قتله وربط مبقدار ما استطاع بنظامه، فر اخلائن ايضاً           . ١٩٢٥اجلمهورية وعام   

جيب عـدم نـسيان هـذه       . لفاً مع مرور كل يوم    هو باسم الكردياتية يوماً بعد يوم قتيالً، وبقي متخ        
احلقائق، ازداد موت الكرد تسارعاً بعد هذه املرحلة، مل يكن الكرد يف حالة سقوط كهذه قبل عهـد                  

مل يكن حتت   . كانت لغتهم وعادام وتقاليدهم قوية حىت اكثر مما هي لدى الترك انفسهم           . اجلمهورية
  . مقاومة كهذه تبدأ بعد هذه املرحلة اليت ذكرت. ثري فيما بعدالتأثري حىت تلك املرحلة، حدث ذلك التأ

على الرغم  .  عاماً حىت انه مل حيلق حليته      ٦٠ـ٥٠لقد قابلتم املال عبد اهللا، قاوم هو االخر ظلم اتاتورك           
يتحرك وفق نظام   .  عاماً كأنه شاباً يف الثامنة عشر من عمره عندما حضر اىل جانبنا            ٩٧من عمره البالغ    

من املمكـن  "كنت اقول له ” لقد بقي من عمري عامان، ليتين أشاهد كردستان حرة        “يال ويقول   الكر
 سـتتحرر يف عـام        كـال “لكنه كان يرد    ". ٢٠٠٠ او حنو عام     ١٩٩٥ان تتحرر كردستان يف عام      

اذا  كان اميان االنسان واعتقاده تاماً فإنه حيسب كردستان متحررة وكانت روحه ومعنوياته              . ”١٩٩٥
هذه . مل تغمض عيناه وانفاسه بل كانت مفتوحة على الوطن. ية، يعيش الوطن يف داخله آلخر درجة    عال

 عاماً من عمرها فـداءاً      ٦٠ـ٥٠الشخصيات هي العيون الكبرية الساهرة على كردستان حيث وهبت        
االخـر  أحدمها مال متقدماً يف العمر، و     . مل تبع ارواحها ومل جتعل نفسها شخصيات تابعة       . هلذا الوطن 

  . كالمها جلأا الينا وأصبحا رفاقاً. وطين يف التسعني من عمره

اجرينا حوارات مع هؤالء الشخصيات الكبـار،       . كانت صداقتنا وعالقاتنا الرفاقية عظيمة معها وقوية      
كيف يتم التوقف على ذكرى الشهداء العظام من خالل التوقف على أحاديثهم؟ جيب ان           ! ركزوا عليها 
  . يثهم كالشعر ظهراً عن قلب او تبقى يف اآلذانالحتفظ احاد

وكان العدو يرغب إخافتنـا     . PKKكيف كنا نتوقف على ذكرى الشهداء؟ كان لنا شهيداً يف تاريخ            
حقاً، اعتقدنا كأن عاملنا قد اهنـار، وصـرحنا ان          . بشكل كبري عن طريق قتله كي نتخلى عن اهدافنا        

مل يكن لدينا السالح وال أي رفيق يضع املوت نـصب           .  أيام نستمر يف املسري على طريق شهدائنا لعدة      
".  كيف سنقوم باملسري على طريق ذكرى رفيقنـا؟       "ومل يكن توجد أي جهود للرد على سؤال         . عينيه

بعد ذلك كنا سنعلن احلزب وكان جيب أال تذهب الـدماء           . اردنا ان نتحامل على العدو واالنتقام منه      
ونـشب  . فيقنا حقي عاماً، حىت أعلنا احلزب وبعد ستة أشهر انتقمنا له          اذ مل مير على شهادة ر     . سدى

  . بعدها اشتباكنا يف حلوان وسيورك

تتابعون االحداث يف كردستان يوماً بعد يوم حىت . لقد اصبح ذلك االشتباك خطوة جديدة يف كردستان 
لو مل يعمد . ى ذكرى الشهيد استطيع القول اننا طورنا وحققنا كل هذه التطورات بناًء عل         . يومنا الراهن 
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 ومل أهب نفسي هلذه الدرجة يف نـشاطات         PKKالعدو اىل اسقاط رفيقنا شهيداً، رمبامل تتأسس حركة         
PKK .           مل نكن جاهزين   . كنا قد أقسمنا على تأسيس احلزب ارتباطاً لذكرى الشهيد، كنا سنأخذ بثأرنا

ا واحلصول على بعض االسلحة، ومن مث بدأنا        لذلك قررنا توحيد امكاناتن   . من أجل الكفاح املسلح بعد    
حاليـاً  . هكذا بدأنا بتأسيس احلزب وهامجنا العدو، ويف نفس الوقت حتاملنا حنن أيضاً عليـه             . بذلك
  . من وطننا حتت سيطرتنا تقريباً% ٩٠

. ملاذا أصف كل هذا؟ النه ان مت اظهار االقتراب الصحيح من ذكرى الشهداء، لـن حيـدث املـوت                  
لذلك جيب ان   . أفكر ماذا ميكن القيام به ارتباطاً بشهادة شهيد عظيم        . صبح الدافع لبناء وطنٍ   الذكرى ت 

اقول عن امثال هؤالء باهنم مثل الشهداء الـذين     ". انقضى عمره، عجوز يف السبعني، والتسعني     "اليقال  
من . عنه بل حافظا عليه   ملاذا؟ الهنما أفنيا حياما يف سبيل هدٍف مل يبتعدا          . يف الثامنة عشرة من عمرهم    

لقد سـببوا   . جاء لعب بالقضية الوطنية الكردية وباعكم وظن نفسه قائداً واضر بالوطنية بضعف اميانه            
ان كان القائد هبذا املنحى كيف سيكون حال الـشعب؟          . هؤالء ليسوا بقادة  . الضرر للشعب والوطن  

لقد أصيب هـؤالء    . حركتها الرأس االطراف تتبع يف    . كيف يكون الرأس، فاألطراف هي كذلك ايضاً      
باالحنطاط هبذا الشكل، اهنار الشعب، لكن مع ذلك قاوم البعض من انساننا وكلما قـاوموا، قتلـهم                 

بقي البعض منهم   . ألقوا بأنفسهم هنا وهناك، جلؤوا اىل اجلبال      . اهنما قاوما، ومل يبيعا روحهيما    . العدو
. لقد بقيا يف هذه املناطق سنواٍت عدة لوحدمها       . لوحدهألعواٍم عديدة بقي    . حمكومني على قمم اجلبال   

فالوطنيـة  . تنازل البعض منهم وارتبطوا بالدول وقبلوا كل ما يقال هلـم          . مل يبيعوا ارواحهم وشرفهم   
  . ان هذا الشيهد العظيم مل يقبل كل هذا. الكردية سقطت على أيدي هؤالء اكثر

يتم الوقوف على ذكـرى انـسان       .  شخصني بال شك ال ميكن اكتساب ما هوصحيح عرب شخص او         
لقـد  . صادق وعظيم كهذا، ان استوعب صداقته جيداً، بإمكان املرء العاقل ان ينجز الكثري من االمور              

مـر علـى    . ارتباطنا كان رفاقياً، تابعنا ذلك    . بقي رفاقنا معنا ليس لفترة طويلة إمنا ملدة عام او عامني          
  . ، وتستمر هبذا املنحى هنادخويل اىل هذه الساحة مخسة عشر عاماً

حسناً، كيف نشأت الوطنية احلقيقية؟ ِلم نشأت العديد من الشخصيات الوطنية؟ ان مت النظر اىل التاريخ     
لقد واجهوا العثمانيني، واجلمهورية التركية، هب البعض منهم اىل هنا وهناك وأتى            . قليالً ألدركنا ذلك  
انظروا اىل ماضيكم، لقد حطمت الرببرية التركية العديد        .  هنا حضرمت بأنفسكم اىل  . قسم منهم اىل هنا   

لقد حتاملوا علينا ايضاً هبذا الـشكل،       . مل يتركوا األرمن والروم، أبادوا الكثري من الناس       . من الشعوب 
فكرت لو اننا بقينا ملدة شهر او شهرين لَكُنا سنفقد كل ما لدينا، هلـذا               . لذلك جئت اىل هذه الساحة    
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كنت ارى انه عرب سياسة جديدة، وفكر جديد وكانت توجد خماطر           . وطن اىل هذه الساحة   غادرت ال 
  . حضرت هلذه الساحة لوحدي مثل العم عثمان. خروج زمام االمور من أيدينا

مل . كان قد اتى آخرون ايضاً    . ومل يكن أحد يعرف من اكون انا      . مل يكن مثة صديق او أي أحد اعرفه       
 اىل الوراء، وال العجلة يف خطو خطوة بالدخول عرب احلدود أيـضاً الهنـا               جنرؤ على خطو جمرد خطوة    

كان هدفنا هو عدم االبتعاد عن الـوطن كـثرياً وال           . مل نقبل كال اخليارين أيضاً    . ستكون مبثابة املوت  
من هو الصديق، من هو العـدو،       "توقفنا يف هذه الساحة على      . كنا سنبقى هنا  . التوجه حنو املوت ثانية   

وقد تعرفنـا يف هـذه      ".  اي اساس كان جيب تبين الثقة واالميان، وبأي األساليب تسري االعمال؟           على
. مل يكن يوجد أي صديق، وتعرفنا على بعضنا بسرعة        . املرحلة عن كثب على االحزاب الكردية القدمية      

حتـدث عـن    . لهيف احلقيقة لقد تعرفنا على ثقل العبء الذي أرادوا مح         . قمنا بزيارة شهيدنا هذا أيضاً    
، وعن سبب عدم مقدرم على القيام بدور القيادة بعد عام           ١٩٢٥سبب عدم تسيريهم للقيادة يف عام       

مل يكن باالمكـان    . هناك اسباب عديدة  . ١٩٦٠، كذلك عدم قدرم على إجناز هذا يف عام        ١٩٤٥
ت تشكل سبباً لالعتقال    أيضاً البقاء يف الوطن، او حىت استخدام كلمة واحدة باللغة الكردية واليت كان            

وقلنـا  . يف اعوام السبعينات آخذين املوت نصب اعيننا      ” حنن كرد “نطقنا عدة كلمات مثل     . واملوت
قلت بنفسي يف   . يبدو عمالً عظيماً يف تلك الفترة     ” انا كردي “كان قول   . ”ماذا يفعل العدو فليفعل   “

 لكن هذه الكلمات مباذا تذكر االنـسان،        .السبعينات هاتني الكلمتني ومل نكن منتلك الوعي وال اجلرأة        
ماذا جتلب لإلنسان من مصائب، ماذا تريد من االنسان؟ ما حصل للكردي، اين تكـون كردسـتان،                 
كيف حتولت اىل مستعمرة، كيف مت جتزئتها؟ واالهم من هذا كيف ميكن حتريرها؟ مباذا سـنعمد اىل                 

لقد أحرقـت   “كانوا يقولون   . رابك منه يفر كل شخٍص لدى اقت    . حتريرها؟ ال يوجد من حولك أحد     
  . كانت امورنا على هذه الشاكلة ألعوام عديدة. ”نفسك، فال حترق أبناءنا

أحرقت نفـسك   “كانوا يرددون لعدة اعوام     ” انا مستعد حىت الرمق األخري    “مل يكن هناك رفيق يقول      
بالطبع، كنـتم   .  الوضع عاشت قضية الشعب الكردي هذا    . كانوا يهربون . ”فال تقترب منا على االقل    

  . وطنيني هنا ومل تتنكروا لكرديتكم، ولكن مل يكن الوضع هكذا يف الشمال

تلـك  . عندما ختطر على بايل تلك االيام واقارهنا مع أيامنا الراهنة، تصبح هذه االيام بالنسبة لنا كالنعيم    
باإلضافة اىل كل ذلك    . انقضى امر الوطن، ضاع االسم، ليس للشعب اسم       . االيام كانت أياماً مظلمة   

حيث كـانوا   . كان خيجل ” انين كردي “وعندما كنت أتفوه    . مل يكن هناك أحد   . ينكر نفسه بنفسه  
عدم . ”انا كردي “مل يكن هناك أحد يتفوه بكلمة       . ”يقال للذين يف موقٍع ذيلي بأهنم الكرد      “يقولون  

به اإلهانات واالحتقار وال يأخذ     ان وجد فرد يرتكب حبق شع     . معرفة الشخص لشعبه أمر مثري للدهشة     
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انين اتعمق قليالً علـى مـسألة الـشرف         . هذا الوضع بعني االعتبار ال ميكن اعتباره ذا شرف وكرامة         
  . والكرامة، وأظنها هبذا الشكل

ان كان يطلق   . الشرف والكرامة هي االعمال اليت تتم باسم الشعب، وعدا ذلك لن يكون لنا اي قيمة              
ان جعلناه امساً يلتصق بنا عنـدها  . لصادق فهو جيد، عدا ذلك كل شيء يعترب رياء       عليه اسم الكردي ا   

كم يوماً نستطيع ان نعتمد على العدو؟ هل سيبقى         . سنرى ما وراءنا النه مل يكن موجوداً، وسنخجل       
وهلذا كانوا  . من حولك صديق طوعي، ام ال؟ من سيعطيك رغيف خبز طوعاً؟ انك آغا لوحدك جبلٌ              

ان درس يف املدرسة ما الذي حصل؟       . ”تلميذ دارس يف املدرسة   “،  ”غيب“،  ”جمنون“ انه   يقولون عين 
احتدث عن  . ال أراها بسيطة  . كنا منتلك الروح الوطنية والقومية يف تلك االيام، كنا أقوياء، حنس بذلك           

. ءفلو تأخرت أكثر من شهرين لضاع هذا الشهيد وانتهى كل شـي           . مسألة هذا الشهيد برابطة وثيقة    
كان سينتهي أيضاً، بالنتيجة    . فهذا الشيهد الذي حتدث بعدة كلمات خطا خطوتني على طريق الوطنية          

 ايلول مل تكـن سـتبقى       ١٢ان كان جيب ان يبقى كردياً وفق خمطط العدم يف           . مل يكن سيبقى شيئاً   
. النـسيان كان سينتهي شهيدنا هذا مثلما اهدرت قيمنا ويذهب اىل عامل           . الكردية على وجه االرض   

ذهبنا اىل جانب الفلسطينيني، مكثنا لعام واحـد،        . كنت قد حتدثت عن عدم وجود حىت صديٍق واحد        
تتحدث عن الرجوع والـذهاب     “حسناً كيف كنا سنتحدث؟ حىت رفاقنا أيضاً كانوا يسخرون قائلني           

ىل الوطن  حنن مستعدون حىت املوت لكن العودة ا      “،  ”حنن نثق بك ولكن هذا مستحيل     “،  ”اىل الوطن 
لندع الرفاق جانباً، مل يكن هناك أحد يؤمن ويصدق بالرجوع اىل الوطن اعتباراً من عـام           . ”قد ماتت 
. وال تستطيع ايضاً ان تتحامل عليهم     . كانوا رفاقاً مرتبطني حىت املوت، مع ان امياهنم قد انتهى         . ١٩٨٠

  . رة ثانيةوكان ذلك صحيحاً الن أي كردي قدم اىل هنا مل يرجع اىل الوطن م

بذل اجلهود للعودة اىل الوطن، العودة كانت هدفه حىت النهاية،          . مل يبتعد العم عثمان عن هذه الساحة      
يتطلب التفكري بشمولية اكثر، ال يوجد فرق ان كان املرء مرتبطاً بالوطن بقلبـه ومل               . لكنها مل تتحقق  

وطن بإمكاهنم التركيز على ذلك روحياً فالذين ال يرجعون اىل ال. يقطع روابطه به ان كان خارج الوطن   
مل يطلب االخرون سوى الذهاب . ليس من السهولة امتالك املقدرة على ذلك حىت الرمق األخري        . ووعياً

  . اىل اخلارج

فباالنطالقة القوية، الـصمود، مـنح      . ”ماذا سأفعل “حدث ذلك لنا أيضاً، كنت اقول يف العام االول          
لكنهم كانوا يقولـون    .  امام بعض الرفاق املستعدين للتضحية حىت املوت       اجلرأة للرفاق، إفساح الطريق   

كـل مـن    . كانت خطوات عظيمة  . ١٩٨٤ وعام   ١٩٨٠ارسلنا بعض الرفاق ما بعد      . ”مستحيل“
انـتم  . وجدوا هناك بعض اخلونة الذين عمدوا اىل قتلهم وهم يف الطريق اىل مـواقعهم             . يذهب يسقط 
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أراد االحتاد الوطين أيضاً ارسـال الـبعض،        . كردية بالتعاون مع العدو   تعلمون، كانوا يقتلون الروح ال    
عمل العدو مسبقاً علىقطـع     . ذهب رفاقنا أيضاً وقتلوا يف الطريق     . ذهبوا، لكن قتلوا وهم يف الطريق     

 لكن العـدو    ١٩٨٤كنا نرسلهم يف عام     . كان قد قطع طرق بوطان هبدينان، ماردين، أدميان       . الطريق
يستقبلهم . ارسلنا بعض الرفاق اىل منطقة أدميان اليت ذهب اليها العم عثمان          . زقهم إرباً كان يقتلهم ومي  

. ١٩٨٢كنا قد ارسلنا رفيقاً لنا يدعى عدنان يف نفس هذا الشهر من عام              . العدو ويقذف هبم اىل النهر    
لعـودة اىل   مع كل هذا مل نتراجع عن فكرة ا       . قُضي على عشرة من رفاقنا على يد اخلونة يف هنر هيزل          

حبمالت العودة الواحدة تلو االخرى خالل عشر سنوات توصلنا اىل التأكيد علـى ان العـدو                . الوطن
يف حال عدم وجود قـضية كـبرية،        . يضعف املرء عند اخلروج من الوطن     . يضرب كي ال تتم العودة    

 روح عظيمة   كي ال يتم االستصغار والسقوط يتطلب امتالك      . سيصغر االنسان، ويدخل يف حالة بسيطة     
رأينا . تتطلب سياسة وفكراً عظيماً كي ال تعمد اىل قتل نفسك، وحتقق الثبات           . والتفكري بقضية عظيمة  

  . أوجدنا طرق حل عديدة يف انفسنا. هنا ضرورة خطو اخلطوات

من منحنا اجلرأة اعتباراً    . أدركنا بذلك بقاء الروح الوطنية فيه     . قمنا بزيارة العم عثمان يف مرحلٍة كهذه      
. يزداد االصدقاء يوماً بعد يـوم     . تعرفنا على أصدقاء عديدين مشاهبني له يف هذه الساحة        . ١٩٨٥عام  

 ١٥بدأ الشعب باإلصغاء إلينا بعد قفـزة        .  اصدقاء ٤ـ٣ بني   ١٩٨٥تراوح عدد اصدقاؤنا حىت عام      
وجه احـد يف    مل يكن يت  . PKKتطورت الوطنية اكثر مع كل عاٍم مير، اقترب الكثريون منا  ومن             . آب

  . ١٩٨٩، ١٩٨٨لكن بدأ الشعب بالتوجه إلينا بعد عامي . البداية حنو الوطن

مجعنا حولنا سبعة أشخاص، كنا نريد الذهاب ملساندة ثورة الشيخ سعيد لكن مل             “قال لنا العم عثمان     
  . ”يتم االمر

أثري الظلـم واحلمـالت   مل نوقف محالتنا على الرغم من وقوعنا حتت ت. حدث االمر املشابه لدينا أيضاً 
أدركنا ضرورة تغيري هذا    . مت تغري الشرق االوسط والعامل    . الواحدة تلو األخرى، واملوت بشكل متتابع     

مـاذا  . الذاهب ال يؤوب، الذي يسقط ال ينهض      . القدر، واحدثنا التغيري قليالً، مزقنا هذا القدر السيء       
عدة كهذه، ماذا كانت؟ ميكنك القيام بأعمال        اب اموراً    ١٥يعين هذا يف تاريخ الكرد؟ أصلحت قفزة        

عظيمة، ان مل تتخلَّ عن نفسك وإن كنت صاحب روح وطنية وسياسة صحيحة، مهما كنت باقيـاً                 
ان الذي  . لوحدك، يف مأزق ويف أوضاع سيئة، ميكننا القول انه هنضت الروح الكردية من هذه الناحية              

فاس، اصبحت منحصرة على شخص او شخـصني،        احنط خالل ألف عام هي الروح املنقطعة عن االن        
تعلمون جيداً ان العم عثمان صمد عرب هـذه         . ملاذا هذا؟ لكي يقول انين مل أمت، بل مستعد للمقاومة         

يتابع جمرى االحـداث    .  آب ١٥كان يتوقف بعناية فائقة على قفزة       . كان انساناً واعياً جداً   . اخلطوات
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مل يكن خيربه احد عن اي شيء، النه        . من أحداث يف الوطن   واالخبار يومياً وعلى علم بكل ما حيصل        
  . أدرك معىن مضمون اخلطوات اليت مت ختطيها، مكاهنا ومضموهنا التارخيي. بالذات على علم  به

كان قد أصـغى اىل إذاعـة       . حدث االمر التايل يف لقائنا االخري مل أعط اي احتمال بأنه يتابع االخبار            
C.B.B   كان مريضاً، ال يقوى على الوقوف، ال يستطيع النهوض، لكنه مع هـذا             .  أخربنا حول االنباء

  . يتابع االحداث واالخبار ويستمع اليها مثلنا وعلى علم بكل ما حيدث يف الوطن

استشهد املئات جبانبه يف املرحلة املاضية فمن الطبيعي انه         . ”ال أقبل املوت  “ميتلك الروح الكردية القائلة     
منحوه أوالدهم بناًء   .  اب ١٥بالنتيجة تطورت الوطنية هنا بعد قفزة       . م منحوه اجلرأة  امتلك اجلرأة، الهن  

حقاً لقد قدموا الـدعم مـن       . ليس فقط املساندة، بل قدموا املئات من الشهداء       .  آب ١٥على روح   
   .كانوا املسببني لنشوء العديد من القيم الراسخة بدعمهم املادي ومنازهلم. الناحية املادية ايضاً

من املمكن انكم تظنون انكـم وطنيـون        . ماذا يكمن يف هذه املسألة؟ هي بقاء الروح الوطنية العظيمة         
عفوياً، لكن مل يكن كذلك؟ توجد الروح الوطنية القوية هبذا الشكل، تنبع من الروح املنرية للـدرب                 

 هنـا مل جتـف      وملاذا ال توجد يف االماكن االخرى روح  وطنية كبرية؟ الن جذورها قد جفت، لكن              
  . حلقنا بعدها هبم. يف النتيجة كان من حوهلم يوجد الباقون. كأنه لوحده لكنه مل ينضب. جذوره بعد

، واصبحت قوة ملموسة، اصبحت اسلحة ورفاق يشكلون جـيش          ١٩٨٤وحدت االرواح بعد قفزة     
  . ”مل يبق اثر للموت بعد“وميكن القول االن . الشعب

انه البديل والقربان ليقظة حياة وشـعب       . قتراب شخصية وطنية هبذا النمط    مل يعطَ االجالل املستحق ال    
ارى يف هذه االيام اننا تركنا خطـر املـوت          . ان احلياة او املوت ذات امهية بالغة لشعب كهذا        . كهذا
اننا عندما ننظر، نرى ان العدو اراد تضييق اخلنـاق          . املسألة ليست الوصول اىل الكردية ايضاً     . وراءنا
ان هذا ليس فقط جبواب     . جوهر املسألة هي الكيان الكردي، حترير الكرد وكردستان واستقالهلا        . اعلين

 عاماً ٦٠-٥٠ان صديقنا هذا حافظ على عظمته خالل . ، امنا لذكرى مجيع الشهداء   PKKالئق لشهداء   
 عدا ذلك ما. ما هو األمر السليم من مجيع شهداء كردستان؟ جيب املسري وفق ما هو صحيح           . من عمره 

ملاذا مل تعطَ القيمة لآلخرين؟ جيب معرفة قيمـة         . كان العم عثمان يعلم هذا    . كل االمور االخرى رياء   
  . االناس القيمني، وعدم السخرية منهم

بأنه كان ذا حياة وفكر وروح وكلـها        " اننا خملصون لذكرى العم عثمان    "ما أود قوله للذين يقولون      
علينا اال ننساه ان كنـا      . مبا الحظتم انه كانت عيونه متفتحة ويقظة      مرتبطة ومبنية علىكل شيء، ور    

انين ال اقبـل    . ”مات وانتهى “أصدقاء ورفاق له، حيث انه يوجد ضمن كرديتنا نقص يتمثل يف تعبري             
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الن . حىت ومل أعـش جـسمياً     ” مات“ان كنت متلك الروح ولو نسبياً عندها لن تقول عين           . املوت
ان كان هناك قائد منحط ويتنازل ويتسبب يف وقـوع   . وميات امر مغاير متاماًاملوت لدى الشعوب والق 

اي ان كان هناك من يتنازل للعدو وخيـضع  . وإبادة شعب، حينها ميكنك القول انه هناك ظاهرة املوت       
ال نعرف، انه كان مرغماً وال سبيل آخـر         "نقول  . له وحياول إنقاذ نفسه ببساطة، حينها حيدث املوت       

  . هذا ليس بفكر سليم". ماذا كان بإمكانه ان يفعلامامه، 

عندما يـتم إدراك    . مسعت عن موقف للعم عثمان هبذا الشكل أيضاً حيث انه مل يقبل مبثل هذه االمور              
ولن ” انين بقيت وحيداً، ألتراجع عن روح احلرية واالستقالل       “هذه الروح حينها ال تتخذ مواقف مثل        

يستشهد يومياً مخس او عشر رفاق تقريباً،       . كون هبذا الشكل يف الكردية    املوقف املضاد ي  . يتوقف عليها 
سابقاً كان مستوى التطور مـن      . هل ميكن وصف هذه الشهادة باملوت؟ الوطن حييي نفسه يوماً بيوم          

أجل احلرية واالستقالل لدرجة ما، اما اليوم فإنه تصاعد اىل عشرة درجات اهنا حياة شخصية وينبغـي                 
كانت هذه اجلوانب قوية لدى الوطنية الكردية يف املاضي حيث ان اجلميـع             . ا حيايت فقط  اال يقال اهن  

ان مل تكـن    . ان كانت هناك حياة، فهي يل ولعـائليت       “كانوا يفكرون حبيام وعوائلهم وكان منطق       
هذا املنطق مسيطر حيث مل يكن مفهوم الوطنية والشعب والـوطن           . ”موجودة فهي ليست ألحد أيضاً    

  . اًموجود

لكنـه كـان    . رمبا مل تكن عائلته كبرية، حىت انه مل يكن له أحد          .   كأن العم عثمان يعيش يف الوطن     
الفكر العظيم هو التفكري بالشعب والوطن وان يكون مرتبطاً بذلك حىت الرمق االخري،             . عظيماً بفكره 

حيث انه مل يتنـازل الي      كيف يتم هذا؟ يتم ذلك باالستقالل واحلرية حىت النهاية،          . هذه هي الوطنية  
ملاذا اذكر هذا؟ الن امثال هؤالء نـادرين        . هبذا الشكل يتشكل شعب كبري    . احد وال دولة واي عدو    

هلـذا الـسبب مل     . وان الكرد يتبعدون عن الفكر العظيم والروح السامية       . جداً ضمن الشعب الكردي   
  . يطالبوا بأي شيء

الروح الكبرية هبذا الشكل؟ ملاذا ينبغي ابقاؤه لوحده؟ لكنهم         أتأسف كثرياً؛ ملاذا يبعد االنسان نفسه عن        
هـذا هـو    . لكننا مل منيز ذلك   . ضعفاء ومنحطون وقوم ال تتعدى ذلك وقد احنطوا من هذه الناحية          

كيـف فقـدت القوميـة      . املوت، ال نقول ان هذه هي حياة الشعب الكردي، بل هي حياة شخصية            
كيف تركت نفسها بال روح؟ متوضعت هبـذه        . هة النظر تلك  الكردية نفسها؟ فقدت نفسها وفق وج     

ان “حدث ذلك معي ايضاً على مدى سنوات، حيث كان العدو يقـول  . العبودية حىت املستوى االدىن   
كنت ترغب يف حياة شخصية، ليكن كل شيء لك، اما ان كنت ترغب يف احلياة من اجـل القوميـة                    

كنت قد ذكـرت  . لسنوات فكرت اي حياة أختار  . ”وتالكردية واالستقالل واحلرية فإنك ستلقى امل     
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مهمـا يكـن   “حينها قلت لنفسي . بأننا قد حاولنا ان جنعل من انفسنا شرفاء ولو قليالً من اجل االمة            
كنت ال  . املال والراحة كانا موجودين لكين مل أقبلهما      . ”فليكن، ال تقبل احلياة اليت حيددها العدو لك       

انين مدين  . قنا يدرسون ويتلقون الرواتب، بقيت وحيداً رغم ذلك مل اتنازل         افكر بذايت؟ كان كافة رفا    
اهنا دولة جائرة، جترأت على ذلك رغـم        .  ولغاية يومنا الراهن   ١٩٦٦للدولة ومازلت كذلك منذ عام      

النه . والدولة ستأيت االن اىل طريق الصواب     . قاومت وقاومت . انين بقيت وحيداً متاماً مثل العم عثمان      
كنا لوحدنا يف هذا املوضوع، اما االخرون كانوا يظنون انفسهم عقالء ويظنوننا            . سبيل آخر امامها  ال  

كم واحد منهم استطاع البقـاء  . ”اما اليوم او غداً ستنهار  “والرفاق الذين كانوا حويل يدعون      . امواتاً
ماهو امليت؟  . ”لنسبة يل ان كان املوت موجوداً ام ال، فإنه ال يعرب عن أي شيء با            “اقول االن   . بعدي

اظهرت حقيقة انين . من هم الذين كانوا حيسبونين وأمثايل امواتاً؟ اين هم االن؟ لقد اثبتنا اننا لسنا امواتاً 
ان الذين يبتعدون عن الفكر الكبري وروح احلرية واالستقالل         . بل هم كذلك  . والعم عثمان لسنا امواتاً   

  .  انفسهم ويؤيدون العدو يف سبيل املصاحل االنية هم املوتىوالذين يتنازلون وحيطّون. هم االموات

انين . رمبا ال تفهمونين وحيداً، لكن هذا هو فكري       . انطالقاً من هذا يعترب العم عثمان ممثل احلياة الكبرية        
يش انين ال أتأسف النه تويف سعيداً، رغم انه كان يع         . اعترب العم عثمان رفيقاً حىت النهاية واتقبله شهيداً       

الي درجة ستطورون انفسكم ومتنحوننا روحاً كبرية؟ اىل اي مـدى ميكـنكم ان              . صراعاً يف داخله  
هـل  . تتحملوا العبء امللقى على عاتقنا؟ ال تتأسفوا على الشهيد الكبري، بل تأسفوا علـى انفـسكم               

  . ستغدون عظماء ام ال؟ ترى هل ستصلون اىل هناية مشرفة ام ال؟

كيف انه بقي عظيماً لوحـده      . ماً للعم عثمان حينها اجعلوا من انفسكم عظماء       ان كنتم تكنون احترا   
ـ ٥٠حىت الرمق االخري على مدى  .  عاماً؟ ان تقديره يعين ان حيافظ االنسان على قيمته ومرتبتـه ٦٠ 

ان ينظروا اىل كيفيـة     " اننا كرد ومرتبطون بذكرى الشهداء وذكرى العم عثمان       "وعلى الذين يدعون    
ـ ٥٠امداً خاللبقائه ص ملاذا ال تصغون وال تستمعون اليه؟ هؤالء الذين بقـوا لوحـدهم   .  عاما٦٠ً 

  .ميثلون كل شيء

ملاذا؟ ألهنم ال ميثلون اي شيء وال توجد اية قيمة          .  اما الذين يعتربون انفسهم كل شيء، اهنم ال شيء        
  . لذلك نقول دمتم ساملني. حليام
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  العم موسى  
  

وهو نوع من التنوير املغاير على الرغم من إدراكها بشكل حمدود من قبل             . وير الكردية هناك حركة التن  
ميكنين ان أوضح ان حركة النهـضة الكرديـة         . املنتمني اليها خاصة حيث يتم تسميتها حبركة النهضة       

تعلمون ان اسس حركة النهضة الفرنسية بدأت مع القرن السادس          . مرغمة على االتسام ببعض السمات    
وتطورت فيما بعد بعض التيارات االدبية وكذلك بعض        . ر وظهرت بعض التيارات الفلسفية قبلها     عش

حيث بدأت االبتكارات العلمية يف الظهور وتسارعت االفكار الثورية وانبثقـت مـع       . املناهج الفكرية 
   .ميكننا التحدث عن مرحلة تارخيية ممتدة ملائيت عام على االقل. انفجار الثورة الفرنسية

 وتبدأ احلركة النارودينكية    ١٨٥٠ ويبدأ تيار ومرحلة االدب يف عام        ١٨٢٥تبدأ الثورة الروسية يف عام      
 وتبدأ البىن التحتية والفوقية الثورية الكـبرية      ١٨٩٠ وتبدأ احلركة املاركسية يف عام       ١٨٧٠الكبرية عام   

اجلبهة الكرديـة ليـست     . عاماً اي ان هذه املرحلة متتد على االقل مئة او مئة ومخسني             ١٩٠٠يف عام   
الهنا تقتضي حدوث انتصار االنفتـاح او      . كذلك، الهنا ال تتحمل االنتظار لبدء حركة التنوير الكردي        

اهنياره يف فترة قصرية، الن الضغط املمارس حبق الشعب الكردي جيعل كل ما لديـه حتـت سـيطرته                   
 عاملنا القدير االستاذ امساعيل هلذه النقطة، ويشري        يتطرق. ومراقبته، بدءاً من لغته وحىت حياته االقتصادية      
حيث هناك إدارة متارس االبادة العرقية واجملـازر، وال         . اىل وضع معاش يتعدى حالة االستعمار نفسها      

انطالقاً من ذلك فإن حركة التنوير الكردي وتنويرنا جمرب         . يلتقط الكرد انفاسهم حتت ظلم هذه السلطة      
هل ميكن القول بأن هذه الفترة ستستمر ملدة وجيزة وستنور ليس فقـط             . قصريةعلى االستمرار لفترة    

  . الجيال اجلديدة بل القدماء أيضاً؟ أقصد امثال موسى عنتر

ألّف موسى عنتر الشعر والروايـة واملـسرحية        . أجل، يعترب موسى عنتر ابرز مثال معروف هبذا االمر        
رأى من خاللنا حركة تنويريـة يـستطيع        . رصة الظهور لكن مت حظر مجيعها ومل تلق ف      . العوام عديدة 

عرب اي كتلة مجاهريية وقيادية يتم ذلك؟ عاش . عربها ان حيقق اخليال املتواجد يف ذهنه على ارض الواقع   
وسينتقم الجلـه بـشكل     . وواجه املوت كطفٍل سعيد دون وجل     . كشاب يف الرابعة عشر من عمره     

كان يوجد نضال كـردي قبـل      “ لديه تقييم يذكر فيه      طالعت كتب امساعيل بيشكجي حيث    . مؤكد
PKK ًوبأن هناك تطوراً، لكن عند وصوله اىل مرحلة ظهور          .  ايضاPKK        مل يتجـاوز تطـوره نقطـة 
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عندما كان يف حالة معدومة وصـل حتـت         . انه نضال وصل اىل درجة الصفر     ”أي انه يقول  . ”الصفر
هذه هي احلقيقة . ”اوصلته حىت درجة الصفر “القول  أي انه يرغب يف     . يعين انه أدرك احلقيقة   . ”الصفر

  . وتصبح الربهان على ما ذكرته

ان الوضع الظاهر للعيان هو اننا كنا مرغمني على اجناز العديد من امليول والتيارات اليت طورا بعـض                  
اث وينبع سبب هذا من ان الضغوطات واملري      . االمم على مدى قرون طويلة ومراحل متتالية وبشكل آين        

باالحرى تعبر شخصييت التعبري امللموس     . التارخيي السليب خالل مئات السنني هي اليت أرغمتنا على ذلك         
 كان  ١٩٥٠وكما تالحظون يعترب موسى عنتر احد الوطنيني القدامى واعتباراً من عام            . عن هذا العمل  

هبذا ال  . سية وحيدون من تأثريه   طبعاً يرغمونه فيما بعد بالسكوت جتاه اهلجمات القا       . ميارس عمالً أدبياً  
يتجه حنو متثيل اي هنج وعمل سياسي سليم ولكنه حافظ على وعيه وروحه الكردية ومل يقع يف اخليانة                  

 حينها كنا   ١٩٧٠التقيت به عام    . ومىت ما وجد فرصة، امتلكته احليوية ثانية      . اليت سقط فيها الكثريون   
  .  يقوم بعمليات حينها DEV-GENCكانو.   آنذاكDDKOحيث انفصلت عن .  رفاقا٥ًـ٤

كان . ”لنحِم انفسنا جيداً من هذه العاصفة     . ياشباب، لقد اشتبكوا مع بعضهم البعض     “عندها قال لنا      
 واالحزاب الكردية االخرى مهيـأة الي       DDKOلكن مل يكن    . يرغب يف ان تدخل احليوية اىل النضال      

 بتهديده قائلني MITوقامت استخبارات . اىل الصمتحينها اضطر العم موسى ثانية للجوء     . فرصة تطور 
مع . بالرغم من انه مل يقبل هذا، لكنه تراجع نوعاً ما امام هذه احلقائق والتزم الصمت              ". التزم حدودك "

  . كل هذا كان حيافظ على اتسامه بالروح الوطنية وكان خيطو مىت وجد الفرصة الساحنة لذلك

ـ    يقترب منها بال أساس، حيث جعلته هذه احلملة كـشاب يف مقتبـل              مل   PKKمحلة املقاومة الكبرية ل
ـ   . العمر بين، ال  “وكان له رسالة بصدد ابن اخيه يقول فيها         .  لكنها احيته من جديد    ٧٧رغم انه بلغ ال

طبعـاً  . اجل كان ذا تقييم هبـذا الـشكل       . ”فأنا كجنرال يف خدمة شعيب    . تبدو أمامي حىت كجندي   
وعندما مل يظهر هذا املوقف، حتاملوا عليه وقيمـوه هبـذا           . راديكايل نوعاً ما  يرغبون يف ابداء اقتراب     

واصبح فيما بعد مؤيداً مثالياً ونشر      . ”ينبغي االقتراب ملعايريه حبذر واحترام وتقدير     “طبعاً قلنا   . الشكل
 Yeni Ülke, Welat, Özgür)الكتابات الواقعية وغدا الكاتب واملراسل الفعـال املبـدع لـصحف    

Gündem)     انضم اىل مؤمتر HEP             ايضاً وانعكست على الصحافة احدى حواراته مـع والدتـه واختـذ 
ومل يقترب ابـداً مـن دون       . وكان يبدي تقديراً عالياً للكريال    . املواقف القيمة والصميمية كهذه ايضاً    

. لكمـاليني وكان جيري تقييمات واقعية بصدد الدين ويطور املواقف اجلريئة جتـاه الـساسة وا   . اصالة
اقترب مـن دون تـردد وبطـراز    . باختصار، بلغ درجة املناضل بكل ما تعينه الكلمة عند اواخر ايامه        

وكأن جميئه يشري اىل رغبته يف القول        . اعتقد ان جميئه اىل ديار بكر كان استمراراً لنمطه النضايل         . ثوري
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فما دمت تكتب يف سـبيل      . ئقة جداً واعتقد اهنا هناية ال   . ”ان متُّ فليكن مثواي يف وطين     “بال خوف   
الوطن ملدة تناهز االربعني عاماً عندها ستواجه االعداء وستتخذ خيار املقاومة بعني االعتبـار يف كـل                 

  .وقت وستعمد اىل الكتابة وتقاوم حىت املوت ان تطلب ذلك

داخـل نطـاق   حيث مت ذلك . من غري املهم من قام باغتياله سواء أكان من البوليس او حزب الكونترا   
هذا يعـين   . نصف الدولة يف ديار بكر تتألف من حزب اهللا والقسم االخر من البوليس واجليش             . الدولة

هلذا السبب ينبغي عـدم رؤيـة   . وهم متداخلون فيما بينهم   . ان النصف علين وظاهر بينما االخر خمفي      
  .الدولة خارج هذا

د ذاا، علماً لو كان حزب اهللا نفسه الذي يهاجم          ان الظاهرة اليت تدعى اهللا، هي الدولة اليت اجم حب         
فهو يعترب عدواً لكردستان وميثل آخر اجلهود اليت أوصلت هذا الوطن اىل هذه احلالة باسم الدين علـى                  

ان حتامله على كل من يتفوه بكردستان او من ميثلها او من يتحدث عـن حريتـه            . مدى مئات السنني  
ان آثاره التخريبية على الواقع الكـردي وكردسـتان تـضاهي     . اء ذلك يظهر بانه القوة اخلفية اليت ور     

اما االن فقد احتد حزب اهللا مع الدولة وحىت انه ميكن تقيـيم              . الكمالية ومتتد جذورها لعصور عديدة    
. لذا ينبغي عدم االخنداع هبذا املوضوع     . ذلك كهجوم احتدت فيه االمربيالية واالستعمار والرجعية احمللية       

وان مل تأخذ عدوك بعني     . ن كنت وطنياً بسيطاً تعرف جيداً على عدوك وعش حياتك وفق ذلك           حىت ا 
  .االعتبار، حينها لن تطور وطنية قيمة او سيتم اصطيادك غافالً

بل على  العكس اننا نقول عنه بانه يستحق مرتبـة           ". مت اصطياده غافالً  "ال ميكننا قول هذا عن كاتبنا       
ان ارتباط العم موسى    . انه من الذين استحقوا الشهادة    . ناسبة متاماً ملتطلبات الوطنية   الشهادة الالئقة وامل  

  . باحلزب قطعي حىت لو كان بشكل خمتلف

كي نعطي اجلواب الالئق لشهداء احلرب يف كافة اجلبهات علينا االقتراب بواقعية اكثر وبنمط وجواب               
ور ثوري مبستوى عاٍل واختاذ انطالقة ثورية كافية        ولتبين ذكراهم عرب احداث تط    . ثوري من الواقع ذاته   

وهبذا الشكل ميكن الوصول اىل النصر بـشكل        . لتجاوز كل اخلسائر احملتملة وحىت السلبيات املوجودة      
  . مؤكد

 وترسيخ متطلبات Özgür Gündemعلى هذا االساس، نؤكد ارتباطنا الوثيق باسم شهدائنا العاملني يف 
  . لعهد على تنفيذ كل ذلكذلك بشكل الئق واعطاء ا
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ان ذكرى الشخصيات امثال عثمان صربي وموسى عنتر بالشك ذات قيمة كبرية بصدد االنبعـاث او                
اذ اهنم ميثلون مرياثاً غنياً وهو االمر الواجب ادراكه والسعي اىل متثيل الـروح              . حركة النهضة والتنوير  

م كقيم مرحلة املقاومة اليت ظهرت مع تأسيس اجلمهورية او ظهـور            وميكننا رؤيته . الكردية من خالله  
ملاذا اصبحت تلك املرحلة مرحلة تنوير بالنـسبة لألمـة          . الكمالية، اليت كانت مبثابة نكبة على الكرد      

  التركية، يف حال اهنا غدت مرحلة ظالم بالنسبة للشعب الكردي؟ 

 يف احلقيقة ميكننا القول بسهولة، انه مهما كانـت          كذلك ميكننا توضيح تلك املرحلة وفق هذا اجلانب؛       
. القومية التركية ذات منط طبقي سائد وشوفيين ودموي، لكنها عاشت حركة تنوير متنوعة اجلوانـب              

مبعىن اخر متثل حركة التنوير التركية بالنسبة للشعب الكردي ترسيخ الظالم ودفنه، كما نطلق عليهـا                
اجريت . شعب الكردي يف حالة ال يقوى فيها على تلقي انفاسه         واليت جعلت ال  . حركة صب االمسنت  

عدة ايضاحات هلذه احلركة، بشكل خاص على الذين يدعون بأهنم مثقفني ان يـدركوا جيـداً بـان                  
  .  وساحة تأثريه فإهنم يعيشون حالة منحرفة وبعيدة عن الواقعPKKالشرائح اليت ظلت خارج حقيقة 

يخ من ذاته، لكنه ليس واقعياً اليوم ذكر حركة النهضة والوطنية الكردية             ال يبدأ التار   PKKبال ريب، ان    
لكن عندما يتم احلديث عـن      . يف تارخينا نظرياً، كذلك هناك شخصيات مقاومة على مستوى االفراد         

اخلالص من االثار العشائرية ـ االقطاعية الضيقة، واملستوى الوطين كحركة، عندها ال ميكنك رؤيتها  
ينبغي على املرء ان يكون واقعياً، ان كانت هناك رغبة ملعرفة قيمـة  . ت عنها عرب ضوء مشعة حىت لو حبث  

ما الشيء الذي تطلب اجنازه لكنـه مل        "حركة النهضة الكردية، يستوجب حينها اعطاء اجلواب لسؤال         
  ". ينجز، ومل يكسب؟

تعد ضحايا اجملزرة افضل الطرق     . كيةحىت انه ال ميكننا إدراك الوضع الذي اوصلتنا اليه روح القومية التر           
  . وهذا بال ريب مفهوم لدى القومية التركية. لالستخدام من قبل القومية احلاكمة يف يومنا الراهن
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وان االستهجان . علينا التوضيح بأن مدى استهجان القومية التركية لألقليات القومية االخرى كان كبرياً
حيث اختذت اجملـازر    .  االكرب منه ويضاهي االقليات االخرى     املطبق حبق الكرد حيث كان هلم النصيب      

اساساً يف حتطيم كافة القيم اليت متثل الوطنية الكردية، على اساس السلب والنهب مبكر وخداع كبريين                
حيث ان الشخصيات   . ويعترب هذا حتطيماً كبرياً من الناحية الفكرية والفنية       . يف عهد اجلمهورية التركية   

يف الواقع هناك حاجة ماسة إلجراء      .  الفن وخاصة يف جمال االدب كانت من اصل كردي         اليت برزت يف  
. على سبيل املثال، ليس من املصادفة ان يكون معظم االدباء من أصل كردي            . تقييم شامل يف هذا االمر    

ـ    . وحىت  يكون اديباً تركياً متقدماً ينبغي ان يكون من اصل كردي نوعاً ما              وين وهذا مرتبط مبنطق تك
والذي يلعب دوراً مكرراً    . اجلمهورية التركية نسبياً، واليت منحت الفرصة للتركي كي يصبح اديباً جيداً          

حيث ال ميكن للذي يكرر التاريخ والثقافة الرمسية للجمهورية التركيـة           . للتاريخ الرمسي بشوفينية كبرية   
 النه يستمد قواه املؤثرة من االرمـن        ان يصبح فناناً جيداً ولن يصبح الصوت املؤثر الي مرحلة، ذلك          

وترجع اسباب ذلك اىل ان هذه الشعوب املضطهدة تعاين احلرمان واآلالم واملـصائب             . والكرد والروم 
كان ذلك متمثالً يف افكار وعواطف افـراد الـشعوب          . وتعيش وضعاً عاطفياً مقلوباً رأساً على عقب      

 وانه يتم اظهار التطور التدرجيي للفن وتقدميه من خالل          ال سيما . املضطهدة واليت تعد كلها منبعاً للفن     
لكن االمر الذي مت الوصول اليه هو احلفظ ظهراً عن قلب ال غري بالنسبة للجمهورية               . هذه الشخصيات 

واالنكى من ذلك انه يرغم الناس كافة على االقتراب بشكل حفظي من مجيع اشكال الشوفينية . التركية
علماً انه يتطلب من الفن ان يكون منتقداً ومناهـضاً          . سبب ال يتطور الفن ايضاً    هلذا ال . واحكام قيمها 
يتمحور عمل كتاب وايديولوجيو اجلمهورية يف خلق امناط مماثلة هلم وبشكل مـستمر             . للدولة نوعاً ما  

مون وان االتسام بروح النقد واملعارضة ستصبح مسة عائدة للذين ينت         . خالل عملية الصهر اليت يطبقوهنا    
لألقليات، لعدم مقدرة شخصيات الثقافة املنتسبة للقومية املضطهدة على القيام بنضال سياسي جـاد،              
فإهنم يتركون اجملال السياسي، بدالً من التنظيم واملمارسة والنقد السياسي، حيث تعمـد اىل التنظـيم                

  . واملمارسة والنقد االديب

ضة هبذا الشكل، حيث انه يف الواقع يتطور حتت اسـم           يف احلقيقة يوجد انعكاس للنقد الكردي واملعار      
احلماية وحتويل ادب االقليات القومية او انكارها اىل أدب تركي هل نقول عنهم جيل  مهم من املثقفني                  
الكرد؟ اساساً ان هذا املثقف الية درجة يصبح موضوعاً للنقاش؟ النه يتم التفكري هبم على اساس اهنـم              

ن قسماً ضئيالً منهم من الترك واالغلبية هم من اصل ارمين، روم، كرد، عرب او               ال. من املثقفني الترك  
مبقدوركم ان تموا مبجال االدب علـى       “شركس ونعتقد ان الدولة تفسح اجملال امام ذلك بأن تقول           

  . ”اساس ان تنكروا حقيقتكم، ولكم االجازة يف ذلك، لكن عليكم عدم تسيري السياسة
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وميكننا ان نوجهه نقداً هبذا النحو حلركة تنوير مـن هـذا         . ني لتحقيق ذلك  وبذلك يصبحون مستخدم  
  . النمط

وهو ميتاز بعطاء   . يظهر ان املثقف التركي مل ينفذ املهام االساسية املتطلبة منه وهي مسة سلبية حلد بعيد              
. الرمن حمـدودة  لكن مسامهتهم يف سبيل حقيقة الكرد، الروم، وا       . من الناحية القومية والثقافية التركية    

. حىت اهنا ال تتعدى مستوى بعض النماذج اليت تبقى يف خميلتنا مثل كمال طاهر وحىت يـشار كمـال                  
لكن الروح الكردية عن ماذا تعـرب       . وحىت ميكن اخذ روحي صو ويلماز غونيه ضمن اطار هذا التقييم          

 حركة تنوير فماذا تعين؟ جيـب   بعد املرارة الكبرية ومرحلة الصهر اليت تلتها؟ ان كانت هناك مقاومة او           
ما شهده تاريخ اجلمهورية يف احلقيقة حركة ابادة عرقية، واهنا اجتازت           . التمعن حول هذه االسئلة قليالً    

. اكثر االعمال بربرية وحىت هتلر نفسه وقد تلقى االرمن والروم نصيبهم من الضرر من هذه احلركـة                
  . ة مؤملةميكن ان نعد الكرد اكثر من تعرض إلبادة عرقي

اي ميكنك القول انه نظـام دمـوي        . لندع هلم حركة التنوير الثقافية جانباً اذ اهنم يعيشون إبادة عرقية          
ميكنكم ان تقولوا عنها نظام ابادة الن       . جملزرة امة، اكثر من ان تكون نوعاً من محلة قسرية او استعمار           

 وجعله كجسد ميت، او إيصاله اىل نوع مـن     اجملزرة ال تتم باملعىن اجلسدي فقط، بل هناك اهناء الوعي         
وبالتايل فإن الـذين    . اننا يف مواجهة ختريبات هبذا الشكل وجهاً لوجه       . االدوات الرخيصة لالستعمال  

اذ انه مـن    . يرغبون يف البحث عن احلقيقة الكردية يف هذه املرحلة، مرغمون على التقييم بدقة وحرص             
وان الشيء الـذي سـيكون      . اضة بدون وعي سليم للحقيقة    املستحيل التحدث عن اي نوع من االنتف      

يف البداية  . يف االساس االمر املوجود هو هذا نوعاً ما       . امنا سيكون تزييفاً وتشويهاً   ) االنتفاضة(موجوداً  
  . ينبغي حتديد وإظهار املعىن الصحيح للحقيقة

العـصيان، هكـذا قاومنـا      هكذا قمنا ب  “هناك قول عدمي االمهية بشأن القومية الكردية حيث يقول          
لكن املتبقني  . ان كانت تلك االدعاءات صحيحة حينها، كان من الضروري ان يبقى هلا اثر            . ”ببطولة

يف الواقع هناك مقاومة، لكنها ناقصة جداً والهنـا بقيـت           . حمدودون جداً ويعملون من اجل الرضوخ     
هذا . لة تؤدي اىل التعبية واالستسالم    وان الضربات الثقي  . بدون محاية اصبحت تالقي ضربات ثقيلة جداً      

مقاومة ضعيفة تؤدي اىل تقوية من هو ضدها وجعلها اسوأ اداة يف            . ما مت يف عصيانات ديرسيم وغريها     
خاصة انـه   . مل خيلفوا وراءهم حىت كتاباً قوياً يدافع عنهم       . توجد ميزة من هذا النوع لعصياناتنا     . يده

  . اجليد حول هذا االمريتطلب من مثقفينا التركيز والتدقيق 

تعترب الشخصيات من امثال عثمان صربي وموسى عنتر وجكر خوين مـن الشخـصيات الـصامدة                
ولكن ينبغي النقاش يف موضوع؛ كـم       . واملقاومة يف هذه الفترة على منط يشبه فروسية العصر الوسيط         
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ابتـداًء  . الشخصيات نسبياًاستطاعوا ايصال مقاومتهم تلك اىل هذه املرحلة؟ انا ايضاً تعرفت على هذه             
 يتأثر عثمان صربي من العصيان ويناهض الكمالية حىت انه مثلنا يِعد مفرزة يف هـذه                ١٩٢٥من اعوام   

لقد جهزت ألف شخص ورائي وذهبـت اىل  “لكنه يقول . املناطق ورغب يف الذهاب ملؤزارة العصيان     
  . ”سروج، لكن عندما وصلت اىل هناك مل يبق ورائي حىت شخص واحد

جكر خوين كان من كرجوش، وموسى عنتر من نصيبني، لكنـهما اسـتطاعا الـصمود بقلمهمـا                 
ال (كانوا سياسيني ونشطاء عمليني، وعلى الرغم من بطوالم الكبرية إال ان قوم مل تكِف . واشعارمها

ة هـو اجملـال     وما تبقى لديهم يف النهاي    . لتأسيس تنظيم وال تقوية املقاومة    ) اقول هذا للحط من شأهنم    
االديب الكردي وجمال حركة التنوير، يتجه جكر خوين حنو الشعر وحياول ان يبعث احلياة يف الكرد من                 

كذلك موسى عنتر ايضاً، هو االخر يتوجه اىل االدب وحياول ان يصبح خمرجاً من هـذه                . خالل شعره 
ر الن يصبح لغة وشعر وقلـم       لكن عثمان صربي يظهر احلرص واالهتمام اكث      . املراحل املظلمة اجلائرة  

حقاً ان هؤالء متميزون عن النمـاذج الكرديـة         . وجيعلون من هم حوهلم حيسون هبم     . الوطنية وثقافتها 
  . KDPالعميلة، وخاصة عن تقاليد 

كذلك جكر خـوين    . ”لو اعتقلين البارزاين، لقتلين   “ حيث يقول    KDPيبتعد عثمان صربي مبكراً عن      
ماذا يعين هذا؟ اهنم أرادوا املقاومة، امنا مل . KDPوسى عنتر تقرب ملحوظ من    ومل يكن مل  . ينفصل مبكراً 

لكنهم يـشعرون باحلاجـة     .  كان اقوى تنظيم هلذه املرحلة     KDPفـ. يتمكنوا من ذلك والقوا صعوبة    
صـوت  “هبذا الشكل حاولوا ان يـصبحوا       . لالنفصال عنه ايضاً النه عميل يعمل حتت مراقبة الدولة        

  .يف وسط مليء بالصعوبات واقل االمكانيات” يالشعب الكرد

ميكن التساؤل اىل حد، هؤالء ماذا انقذوا؟ اهنم ارادوا ان يظهروا لغـة             . اجل، صوت الشعب الكردي   
االمر االهم هو عدم استسالمهم امام اهلجوم الكـبري للجمهوريـة           . وثقافة الكرد مل تنتِه ومل متت بعد      

ذا ال يؤدي للوصول اىل سوية السياسي القـوي وال التنظـيم            لكن ه . واتنصارهم بالصمود كوطنيني  
فعلى الرغم مـن اهنـم      . يف احلقيقة ينبغي تقييم وتفسري االنعزالية لدى هؤالء جيداً        . والعملية السياسية 

هذا . ارادوا ممارسة اخلدمة يف سبيل قومية عامة، لكن بقاءهم لوحدهم جيب تقييمه بكل اعتناء واهتمام              
  . طلبات املستوى الوطينالوضع يوضح مت

يف الواقع، ان هؤالء ال يقومون مبا تبتغيه املتطلبات كأدباء اقوياء النه اذا كان اسس املقاومـة الثوريـة                  
. يريدون ذلك لكنهم يبقون صعفاء وغري مكملـني       . والوطنية ضعيفة، حينها لن يظهر ادباء اقوياء ايضاً       
رمبا رغبـوا يف    . ، لكنهم يبقون صوتاً يف تلك املرحلة      ان قلنا عنهم جيل سيء احلظ ام جيل ظهر مبكراً         

مثالً، . العيش بدور املنقذين ولو جزئياً من حركة التنوير الكردية، امنا هناك سوء حظ كبري قد حالفهم               
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وطنية قوية والن مرحلتهم هي مرحلة اجملازر والصهر القـومي والظلـم            -لعدم وجود حركة دميقراطية   
لو ان الظـروف  . قاذ انفسهم من مستوى متهيد السبيل امام تأثريات حمدودة جداً       الكبري، مل يستطيعوا ان   

كانت مساعدة هلم لرمبا أصبحوا ادباء عظام، حىت رمبا اصبحوا مقاومني كبار، ولظهـر منـهم قـادة             
فكما تعلمـون، احـسان     . السيما انه يوجد امثلة عديدة منهم مرشحني لذلك       . سياسيني وعسكريني 

وكذلك علي شري مل ينج     .  يستطع ابداء تطور كبري يف جبل آغري، لذلك جلأ اىل ايران           نوري، اذ انه مل   
وإن نوري ديرمسي رغم ندائاته وصرخاته مل ينج مـن          . من القتل على الرغم من وطنيته وروحه القومية       

هـم مل   و. اعتقد بانه ما زال هناك العديد من ذلك اجليل يعيشون االن          . العيش واملوت بعيداً عن وطنه    
  .يستطيعوا التخلص من معاناة تلك املرحلة باالمل فيها ومل يطوروا اية خطوة او تقدم

عند اعطاء مثل هذه النماذج واالمثلة لسنا يف مستوى تفكري، اننـا            . حنن االن على معرفة هبذه اجلوانب     
ع يف املبالغـة    اصحاب جهود وكدح خاصة وحنن يف هذه الساحة، إمنا نبدي اهتماماً كبرياً لعدم الوقو             

 غالباً الن هذا احلزب كان يسد الطريق امام تطـور           KDPأجرينا تقييمات حول    . واخلروج عن احلقيقة  
  . ميثل هذا النموذج ويشكل ارضية طبقية ملوقف كهذا وميثل طريق العمالة. وتقدم الدميقراطية الوطنية

اذ مل يظهر له مثيل يف      . العميلة املزيفة يظنون انفسهم باهنم يسريون الوطنية، لكنهم يبدون منط الكردية          
وما يظهر للعيان هو منط الكردي الذي حيـاول         . حركات التحرر الوطنية وليس له اية عالقة بالوطنية       

خنق الوطنية الكردية احلقيقية، وذلك من خالل االرتبـاط بقـوى االسـتخبارات التابعـة للقـوى                 
وان احلركة الكردية بقيت يف     . ت الوسط الذي نعيشه   وان امثال هذه النماذج القذرة مأل     . االستعمارية

واالمثلة اليت احصيناها قاومت وصمدت امـام       . يد هؤالء ملدة طويلة، وهو شكل كرديايت خطري جداً        
لكن بسبب  . هؤالء، حيث ان هذه الشخصيات متردت وقطعت صالا ووضعت احلد بينها وبني هؤالء            

ان هذه القوى اليت ترجع     .  مؤثراًجداً KDP أصبح هذا النوع من      استنادهم اىل املؤسسات اخلفية للدولة،    
لكن ان كان سيتم    . جذورها اىل هذا احلزب هي اكثر من اظهرت املواقف املضرة واخلطرة جتاهنا أيضاً            

احلديث عن حركة انبعاث هنضة كردية، فسيكون من االصح رؤيتها ضمن الظروف اليت انبعث فيهـا                
PKKوتطور  .  

أحتـرمهم  . ات اليسارية االخرى، وهناك من كانوا يدعون باهنم حزب ويسريون السياسة          اما اجملموع 
مجيعاً وليستمروا يف عملهم، ان شاء اهللا سيتطورون، ولكن ليس من السهولة تأسيس حزب وخـوض                

  . اذ عليهم ان يكونوا واقعيني جداً يف هذا املوضوع. السياسة

 حيث انين اتوقف على النقاط التالية؛ ما هي سياسة الكرد؟ ما .ال ارى تقنيات السياسة مهمة هبذا القدر
فمن ناحية لن نستطيع خطو خطوة من امام ابـواب          . هي سياسة احلزب؟ انين اتوقف على هذا كثرياً       
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هذا ليس مبوقـف    . ”هذا هو منط السياسة الكردية    “انقرة مثل متسول، ومن ناحية اخرى ستقول يل         
لكنين مرغم على ان اقول ايضاً بأن نسيان جـوهر          . ه هناك باسم الشعب   انين ادرك ما ميكن قول    . سليم

هذا هو منط   “واساس هذا والركض وراء املصاحل، هو تبعية وعمالة اكثر مما هو عيب كبري حني يقول                
  . ”السياسة الكردية

اقول ان مل تكـن يف مـستوى        . مبعىن اخر، ان ممارسة وخوض السياسة قد تتطلب ان تضحي برأسك          
حىت انـه   . ”سأصبح سياسياً كردياً  “فة هذا وذو جرأة، حينها ال حاجة الن تقع يف الغفلة وتقول             معر

لكن كما اشرت سابقاً ان هؤالء ايضاً يشكلون اكثر الـشرائح           . يوجد العديد من الساسة هبذا الشكل     
  .واالن ايضاً يشكل هؤالء اهم هدف من اهدافنا. بعداً وعمالة

 PKKوسياسة وعسكريته، االمر الذي ينبغي ايضاحه هو؛ ما الـذي جلبـه              PKKاكثر من ايديولوجية    
. النه مازال هذا املوضوع يالقي صعوبة يف عدم اسـتيعابه . للروح الوطنية ولوعيها ولشخصتيها الثقافية 

واذا كان سيتم احلديث وذكر انبعاث عصر الكردي وشخصيته، حتماً فإنه سيظهر دورنا يف مثل تطور                
  . اد ميكنه ان يقيم ذلكومن ار. كهذا

ما قمنا به هو، انه هناك حركة سواء أكانت كردية او من اية فئة انسانية اخرى، تسعى للعيش يف تلك                    
اذ انـه   . وحركة للذين يبحثون عن هوية وشخصية هلذا الـشعب        . اجلبال او على قممها  باسم شعب      

ال طوروس وزاغروس وستظهر نتائج     هناك مقاومات لبعض االفراد يف وطن ميزوبوتاميا على سفوح جب         
وستكون هلذه املقاومات املوجودة هنا واملناهضة لالستيالء واالحتالل معـاين          . ثقافة هؤالء بشكل بارز   

  . وستقوم بإدراك ذاا يف هذا اجلانب ايضاً مبقدار جانبها الوطين. انسانية

ركي، واملمارسات املضادة لإلنسانية    ان التطورات اليت حققناها ستقوم باستجواب العريب والفارسي والت        
والالحقوقية الكبرية اليت تفرضها وطنيام الشوفينية املناهضة للدميقراطية، سواء أكانت يف بوتقة الدين             

دعك من القيام بكل هذا جانباً، حىت انه سيأيت مبعىن تصاعد وترية التحـول االنـساين يف                 . او القومية 
  . النساين هو التطور االنساينالشرق االوسط وان معىن التحول ا

  هكذا ستكون ملقاومة الكرد وكردستان 

فعلى سبيل املثال، يقال بان الثورة الفرنسية هي حركـة انـسانية            . عالقة وثيقة جداً بالتحول االنساين    
فقد نشرت الثورة الفرنسية بعض القيم      . فقد اثرت على مجيع الشعوب واالنسانية     . كبرية، هذا صحيح  

 كاحلرية واملساواة واالخوة وما شاهبها وجعلت من اوروبا مركزاً هلا، يف اطار عالقات االنتاج               االنسانية
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وقد قامت ثورة اكتوبر بتعميق وتوسيع هذه اجلوانـب         . الرأمسالية متخذة من جانبها التقدمي اساساً هلا      
  . اكثر، فهي متثل تقدماً اكرب يف منح حق الكدح واملساواة واحلرية الوطنية

بالتايل يعين حتمـل    . ترب حقيقة املقاومة الكردية ايضاً مواجهة كبرية لكل مستوى التمثيل الرمسي هذا           تع
وهذه ليست فقط حركة تنويرية كردية، امنا هي بنـسبة          . عبء اظهار انسانية شعوب الشرق االوسط     

هد حلركـة   وان ميزوبوتاميا معرضة للعب دور امل     . كبرية حركة تنويرية لسائر شعوب الشرق االوسط      
حىت فيما سبق خطَـت     . التنوير هذه، الن معايري االنسان اخذت شكلها يف هذه اجلغرافية بشكل عام           

هناك مسألة عودة حقيقة الكرد   . ً من هنا نوعاً ما      الكتابة والعسكرتارية والسياسة خطواا االوىل انطالقا     
نقول باننا  .  يرجع جبذوره اىل الواقع القدمي     من خالل هذه الثورة اىل هذا املاضي والتاريخ االنساين الذي         

حنارب بنمط عـسكري بـدائي      . خنوض سياسة بدائية، ولكن يف الوقت ذاته تعترب سياسة مبدئية ايضاً          
اي انه قدمي قدم التـاريخ، لكـن        . جداً، لكنه يعرب عن املراحل االوىل اليت بدأ التحول العسكري فيها          

وبالتايل يظهر بانـه سيـصبح      . ديد من املقاومة والنمط احلريب    حيتوي يف داخله اكثر ما هو حديث وج       
ان اكتسبت املقاومة النصر ومل تعـادي جوهرهـا وان مت محايـة             . حركة تنويرية وانسانية بارزة جداً    

جوانبها االنسانية باعتناء كبري، فإن كردستان اليت ستنتصر ستصبح انتـصاراً يف مواجهـة الـشوفينية                
وان الدميقراطية هي إظهار قـوة الـشعوب وتوحيـدها    . د العرب والفرس والتركالتقليدية السائدة عن 

وتضامنها، حىت اهنا تعين كسب الكلمة االوىل على االسس القوية حلضارة ميزوبوتاميا واسطنبول ومصر   
  .نعلم ايضاً بان هذه تعترب خطوة هامة الجل حركة التنوير اجلديدة. وفارس وحىت حضارة االناضول

برأيي ان العكـس    ” اننا ايضاً حركة تنويرية لالناضول    “ديث عن الكماليني، رغم اهنم يدعون       عند احل 
حيث قاموا بتشويه حضارات االناضول عرب     . اهنم مبثابة الكابوس الذي اهنال على االناضول      . هو االصح 

ة حركـة   وبالتايل لن نستطيع إلصاق عبار    . نعرات شوفينية تركية فظة وابعدوها عن جوهرها احلقيقي       
التنوير الكبرية بالكمالية القومية العربية ايضاً اىل اي مدى مثلث حضارا يف يومنا الراهن، هذا ايـضاً                 

وهذا االستجواب ممكن ايضاً بشأن االنظمة احلاكمة يف ايران االن وفرقهـا  . يشكل مصدراً لالستفسار  
  .عن حضارة ايران الكبرية

ال . ستجواب، حيث بإمكاهنا ان تظهر االرادة باسـم الـشعوب         ثورة كردستان مثالية جداً يف هذا اال      
. ان مت االصرار، وعدم الوقوع يف موضع مناقض ملبادئها ان تنتشر ثورا بشكل مناسب جـداً               . نبالغ

مسألة اظهـار القائـد     . طبعاً تعترب هذه مسألة ثقافية    . حتماً ينبغي التفكري بشكل عظيم من هذا القبيل       
وهي مسألة التفكري والعاطفة العظيمة وايـضاً مـسألة العـودة اىل            . كرياً كقائد والتطور سياسياً وعس  

التاريخ، وعدم النظر اىل املستقبل بآفاق ضيقة وان حدث التطور على هذا االساس، بالشك سـتكون                
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ملاذا ال نعيش حنن ايضاً حركة تنوير مماثلة حلركة التنـوير الروسـية     . حركة التنوير ايضاً هائلة وعظيمة    
  والفرنسية؟ 

وانتشار الثورة وفق احلدس يتوافق مع آمال الشعوب وانْ سـريت سياسـتها             . طبعاً هلذا اسس تارخيية   
لذا ينبغي التخلص   . ستكون تطوراا بذلك القدر واسعة النطاق     . وعسكرتاريتها نشاطها الروحي هكذا   

  . لية البسيطة جداًمن هذه االقزام ومن النقاط املظلمة ومن بقايا لسالسل العائلية والقب

ويف الشرق االوسط تفكر وجتعل  .  ضمن نضال وحركة كادرية كبرية يف هذا املوضوع        PKKتقع حركة   
حينـها  . من هو العدو، ومن هو الصديق، وحىت اننا نضم أوروبا وامريكا اىل هذا            . الساسة بأن يفكروا  

ن يربهن على اننا نتـصرف مبـستوى        وان اهتمام االوساط هبذا القدر من اال      . يعين اننا طورنا االعمال   
باالضافة اىل ان تقيـيم املقاومـة ذات اجلانـب          . سيمهد الطريق امام نتائج عظيمة على ارضية سليمة       

الكردي والكردستاين بشكل مكثف وباهتمام وحتضري مقوماا الوطنية والتنظيم االجتمـاعي مبقـدار             
. يف الواقع ان هذا كله سيعبر عن قوة اصرارها        . خلجانبها االنساين املتعلق بالفرد باعتناء وبشكل متدا      

اجلدير بالذكر هو انه على الذين يرغبون يف تقييم هذه املرحلة، والشخصيات اليت ترغب يف الكتابة ان                 
وعلى الذين يرغبون بالشعور واالحساس ان يصغوا       . ينشئوا عالقة ومتاس مع حقيقة الثورة والواقع قليالً       

  . هنا ينبغي اال يكونوا مزيفني وخمادعني. اىل القلوب املوجودة

 سامية وذات جرأة ومتتلك PKK وان الروح املوجودة يف PKKحقيقة انه هناك انتعاش كبري للروح ضمن     
رمبا مل يتم حتقيق آمـال      . االصرار يف مسألة النصر ولن نعطي الفرصة الحد كي يلعب هبا او يشوهها            

وجد امناط احلياة والعمليات تعبريها االديب، لكن هذا اليعـين باهنـا   ومن املمكن انه مل ت. الشهداء متاماً 
اهنا ليست ارضية يقوم عدميوا االصل واملشوهون باستغالهلا وفق ما يـشاؤون  . ستستمر هكذا اىل االبد 

اي ان هلذا جذور واسس قوية وانين على ثقة بأنه سيأيت يوم يـدون  . او يقومون بتشويهها عرب اقالمهم    
.  جوانبه وستنشأ عليها اغىن انسانية وسيتم خوض سياستها وعسكريتها وأدبياا وموسـيقاها            فيه امجل 

اساساً كما اشرت سابقاً، الننـا نـسعى        . هلا أرضية تنتظر من يتبناها، وانه يظهر منذ االن من يبتناها          
  . لتقوية ارضيتها وانه سيظهر من يتبناها يف املستقبل اكثر

لكنه عندنا ومع االسف الشديد مل متُنح  الفرصة لذلك، حيث           . يت قبل الثورة  حقيقة ان األدب والفن يأ    
وقد حاولنا تطوير الثورة بأساليب     . ظهرت وخرجت اصوات ضعيفة وصرخات، امنا مل متنح الفرصة هلا         

  . باالضافة اىل انه من املمكن ان يتطور االدب بشكل قوي من االن فصاعداً. عظيمة وملفتة للنظر

منطق االدب ودياليكتيكه سيتطوران هبذا الشكل عندنا وستظهر الفعاليات االخرى كلها للفن            يبدو بأن   
سـنترك ذلـك لثـورات      . وخاصة اجلوانب اليت ميكن ارتباطها مع الشعوب االخرى مع مرور الزمن          
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رجيياً وعلى االغلب ستظهر تطوراا االجيابية تـد ). مع تقدم تأثريها اكثر يف املستقبل     (الشعوب اجملاورة   
بشكل غين ومكثف وبالتقييم بأهنا ليست حركة ايديولوجية وسياسية وعسكرية، بـل اهنـا عاطفـة                

على هذا االساس سـيتم     . واحساس وقلب كبري، وحركة ثقافية وبناء الشخصية والعاطفة هبذا الشكل         
لـروح  خاصة وانه سيأيت جيش االدب والثقافة، جـيش ا        . استيعاب غناها وتقييمها مع مرور كل يوم      

حينـها  . وسيتم جتاوز كافة انواع التبعية واحنطاط الشخصية واثار القبح النامجة عنها          . القوية فيما بعد  
باختصار، سيستطيع الفن ان يلعـب      . ميكن ان يظهر انسان مفعم بالعاطفة اجلميلة والسامية بدالً عنها         

  . دوره

اما االن ليس هناك ادعاء يبالغ      . االقلتتطلب حركة تنوير كادرية مبستوى يضاهي ممارسة الكريال على          
اهنم ال  . لندع املثقفني واالدباء الكرد للقيام بتقييم فترة كهذه واظهار نتاجات ادبية عالية املستوى            . فيه

انا ال اعطي اي احتمال بأنه سيظهر اثر او نتاج اديب من شخـصيات              . يقتربون حىت اىل حافة املرحلة    
انين واثق من فاعليته بشكل قطعـي وال بـد مـن            .  للعملية الكبرية  لكن الفن هو اسم   ! وروح هؤالء 

يف االساس  . يعترب مبدعوا اجلمال والعاطفة ايضاً قيمني مبا ال يقل عن مبدعي احلرب على االقل             . ظهوره
  . اهنم مرتبطون ببعضهم كثرياً

ك من ال حيمـل كافـة       كذل. من ال جيمع كافة اجلماليات يف شخصيته، لن يصبح مقاتالً وقائداً قوياً           
ألوضح كشرط اويل دائماً وان     . املميزات البطولية للمقاتل يف قلبه، لن يصبح اديباً قوياً ولن يصبح فناناً           

يف الواقع، كما ذكرت دائماً انين ال انظر كأفضل قائد واديب           . ما نقوم به هو ابقاء هذه االرضية نظيفة       
  . ولكنين مصر على تنظيف االرضية. وفنان

اجل، انظف احلظائر دائماً واحاول تطهري القلـوب  . ”تنظيف احلظائر“ لينني يطلق على هذا اسم    كان
  . واجعلها قوية اكثر، كي يستخدمها احد ما

وهناك ظواهر لدرجة اهنا ختلق الصدمة ولكن ال حيس هبـا، الن            . يف الواقع، هناك خدمات كبرية جداً     
ل احلرب يتم استيعاهبا، حىت انه من املمكن ان يظهـر           انين احاول ان اجعل مشاك    . القلوب قد حتجرت  

لقد مت اظهار االوضاع اليت بإمكاهنـا ان تـصبح         . لكن ال يرون حىت احلاجة لالهتمام هبا      . قادة عظماء 
  . هذه هي رغباتنا يف الوحدة. مواضيع لروايات او مالحم عدة، لكنهم ال ميرون حىت جبوارها

تنظيمي؟ اىل أي مدى وكيف نتوقف على منوذج القائد والشخصية          اىل اي مدى نتوقف على االحتاد ال      
ماذا وجدنا، ومـاذا    . القوية؟ حىت وصلت لدرجة ارى فيها نفسي وكأنين اعمل مثل عمل امحد خاين            

  اثبتنا؟
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كردستان “اىل ماذا توصلنا وعلى ماذا برهنا؟ اجل، عندما يتوقف العدو وحيدق اىل جبال آغري ويقول         
ان الـذي   “وحنن ايضاً نرفع رؤوسنا من ذلك القرب ونقول         . ذلك بعد سحق العصيان   و. ”مدفونة هنا 

سنبدي جهوداً حثيثة جداً من اجل      . ”قتلته، سينبعث من القرب جمدداً، سنخرجه من القرب الذي دفن فيه          
ذلك، فما الذي يتمخض عن ذلك؟ تنتشر وتظهر الرباعم، لقد حول العدو كردستان اىل خـراب ومل                 

  . وى الدمار وقضي على االخضراريبق س

وان االدب الذي حتدثنا عنه سيتطور هبذا       . كما ترون، فإن الذي حدث حركة انبعاث وانتعاش جديدة        
الشكل، ال تظهر عظمة االدب يف مواضيع االستسالم والعمالة، حىت انه ال ميكن أبداً لقلب اصبح مهيأ                 

واالمر الواضح هو االحنطاط والفساد     . ق جملها التعبريية  للعمالة واالستسالم ان ميثل عاطفة رائعة او خيل       
  .ال ميكن ان حييا عشقها. والقبح

برأيـي ال   . تعتقدون بانكم عشاق كبار ومفعمون باحلب والعاطفة، لكنين اراه بسيطاً وناقصاً وتافهـاً            
دعوا . اطفة نبيلة ميكن لفرد خياف من تارخيه وثقافته وقمم جبال وطنه وبطولتها اجمليدة، ان ميتلك أي ع              

عندما  نقول بأن عالقاتـه  . ذاك العشق، انه احنطاط ال سيما اننا نعطي اجلواب لذلك من خالل تقييمنا 
وان مل يكـن    . منحطة دائماً وفاسدة فألنه يف ظروف االستسالم والرضوخ ال يتكون العشق والعاطفة           

ر للمثقفني الكرد باهنم مجيعاً منحطون      اذك. هناك العشق والعاطفة عندئذ لن يظهر العمل االديب والفين        
بعالقام الزوجية، فبدل ان يكونوا منحطني لغرائزهم اجلنسية، عليهم ان يروا كيف انتهت انفـسهم               

، واذا مل )طبعاً هذا ممكن عرب البطولة والروح القتالية (ان مل ترب شعورك بقدر جبال آغري        . وارواحهم
الهنم . ارسة أي أدب؟ رغم ذلك ال أرغب بالتعرض للمثقفني الكرد         تظهرها وتتبناها، حينها ستقوم مبم    

وليتحلوا بذلك  . حساسون ورقيقون جداً، يف الواقع حىت انه منتهي، ورغم ذلك عليهم التحلي باجلرأة            
  . على االقل من خالل اصغائهم لنا
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ليت تعترب اهم فرع لألدب بشكل عام، خاصة من اجـل يومنـا             عندما يتم احلديث عن معضلة الرواية ا      
  .وبدأت أتعمق بكثرة يف هذا املوضوع ضمن حتليالتنا. الراهن؛ أثق بانه ال بد من اجراء تقييمات هامة

وان اسـلوب   . انين على قناعة بأنه ينبغي تقييم هذه التحليالت ككالسيكيات اساسية لألدب الكردي           
ليس فقط ببعديه السياسي والعسكري، بـل ببعـده         . ب تدرجيياً امهية بالغة   هذه التحليالت أخذ يكتس   

كمـا عمـد   . وانين مرغم على اظهار هذه التحليالت كأهم مصدر من اجل الرواية     . االجتماعي ايضاً 
العدو اىل ترك كردستان خاوية من السياسة واالقتصاد والتاريخ، كذلك رغب ايضاً ان يتركهـا بـال                 

. لك االدب واملعرفة وعلم اجلمال فقد طبق سياسة التدمري بشكل منظم على كردستان            والنه ال مي  . ادب
مـا هـو   . انطالقاً من هذا فإن سرقة واستعمار االدب وصل اىل مستويات عالية جداً يف يومنا  الراهن           

التخريب االستعماري املوجود يف حقيقة االدب الكردي؟ لقد ظهرت انواع مـثرية وهـي النمـاذج                
 االصل اليت تلعب أدواراً مهمة يف جمال االدب والفن، فكيف جيب تناول اوضاع هذه النماذج؟                الكردية

  حقيقة هل يدخل هؤالء ضمن تصنيف االدب التركي أم اهنم ضمن نطاق آداب االستعمار االخرى؟ 

اىل أي فئة ميكننا ان نصنف هؤالء ضمن األدب الكردي؟ على سبيل املثال هناك امحد شوقي، الـذي                  
وهناك امحد عارف يف االدب التركي ويلمـاز        . يعترب اكرب شاعر يف االدب العريب ولكنه كردي االصل        

غوين يف السينما التركية وياشار كمال يف الرواية، حىت انه هناك العديد من الذين مل اذكر امساءهم إذ ال              
ون أبرز أدباء القوميـة     ارى حاجة لذلك، فعلى الرغم من اهنم ينتمون اىل اصل كردي، إال اهنم يصبح             
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لـذلك  . هذا يظهر ان االستعمار ذو تأثري كبري على األدب، انه الصهر وهو بارز الخر درجة . احلاكمة
واالهم من كل ذلك؛ ترى ماذا سيكون دور االدب املنهار والذي           . يتطلب توضيحه وإلقاء الضوء عليه    

  مت احراقه يف كردستان؟ 

وان حتضري  . ة اليت مهدت لوالدة الثورة الروسية وكذلك الثورة الفرنسية        يعترب االدب من العوامل الرئيس    
تعـد تلـك الفتـرة      . الثورة الفرنسية هي حتضري لألدب، حىت اهنم يصيغون فلسفتها بفلسفة التنـوير           

. وميكن قول الشيء نفسه ألجل الثورة الروسية ايـضاً        . الرومانسية املدهشة وكأهنا حجر الزاوية للثورة     
ـ    فمثالً   ، ال ميكن التحدث    "تولستوي ودستويفسكي وغوركي وبوشكني   "من دون ظهور شخصيات ك

  . ومن املمكن مشاهدة تطورات مشاهبة هلذه يف الشرق االوسط ايضاً. عن ظهور الثورة الروسية

وحىت القرآن يعترب   . حتتل اخلطابة مكانة قوية جداً يف الثورة االسالمية، حيث هناك شعراء قدماء للعرب            
فإن حتاورنا على القرآن واألدب، حينها ماذا ميكننا قوله عن القيمة األدبية للقرآن؟             . ة لألدب والشعر  لغ

ويشبه الروايـة   . مل اتطرق كثرياً هلذا املوضوع، امنا اول ما ميكن ذكره، هو ان القرآن اجناز اديب مكمل               
ن لوحده ظاهرة أدبية، حىت انه      ويعد القرآ . والشعر وهو اعظم لغة للبالغة، أي التحدث بفصاحة كبرية        

ميكن التفكري بأن كافة كالسيكيات االسالم متثل اجنازات ادبية عظيمة، حيث هناك عالقة مشولية فيما               
  . بني االسالم واالدب

االقتراب باملقاييس العصرية ليومنا اىل االدب االسالمي واملؤلفات واآلثار االدبية اليت طورها، له فائـدة           
” ألف ليلـة وليـة    “العرفان واملعرفة على مدى العصر الوسيط، ابتداًء من حكايات          اصحاب  . عظيمة

؛ مجيعها ميكن اعتبارهـا نـصف       ”مشنوية موالنا “اىل  ” شاهنامه الفردوسي “ومن  ” سياسة نامة ”و
  . رومانسية او اعمال عظيمة ورائعة للغاية

 التارخيية من هذا اجلانب، الهنـم       بشكل عام، املثقفون عدا االوروبيني، مل يتمكنوا من حبث حقائقهم         
مع العلم اهنـم    . وينطبق الشيء نفسه على مثقفي شعوب الشرق االوسط       . ذوي عقدة الشعور بالنقص   

مـم  "حىت ان اشعار فقي تريان وملحمة    .ميلكون ميثولوجيات ومالحم وحىت اهنم ميتلكون كالسيكيات      
  .  الرواية يف االدب الكردياليت كتبها امحد خاين بلغة منظومة، تعترب مبثابة" وزين

االمر اآلخر هو ان هلؤالء جبهات خلفية، ينبغي انشاء عالقات وصالت فيما بني البنيـة  االجتماعيـة                  
هـذه االمـور هـي      . كذلك وضع مكاهنا يف تكوين االمة الكردية      . للمرحلة وبني تطوراا السياسية   

ما أود االشارة اليه هنا هو ان هذه الـشعوب          . نقاشات ادبية وتارخيية ومن الضرورة القيام هبا مستقبالً       
  . ليست عدمية اجلذور او اهنا بال أدب
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يعترب الشعب الكردي احد اقدم شعوب الشرق االوسط وصاحب تراث اديب عريق جـداً يف الوقـت                 
ارغب بإيضاح هذا اجلانب ايضاً، ليس من اجل استصغار الشعب التركي، امنا ان كنا سنتحدث               . نفسه

  .مت تكوينه من الناحية االدبية، فيقع حبث ودراسة ذلك على عاتق االدباءعن شعب 

مىت بدأ التكوين االديب للشعب الكردي، وكيف تطور اىل هذا اليوم؟ هذا ايضاً يعترب موضوعاً لبحـث                 
. لكن حسب االثباتات اليت وصلت اليها، هو ان االدب الكردي ادب فلكوري ولكنه مهم جداً              . اخر

تسم ببعض اجلوانب اهلامة كشعب نال تربية وتنشئة افضل مما هي لدى الشعب التركـي،               أقول بأنه ي  
لكن حىت اآلن عندما منعـن      . لقد مت احماؤه سياسياً ومت إبادة وعيه التارخيي       . وحىت الشعب العريب ايضاً   

  . النظر يف بعض خصائص واقعه، نستطيع وبكل سهولة رؤية انه ميتلك أدباً غنياً

 األدب لدى الشعب الكردي، كيف تكون على مر العصور، وان كان هنـاك انعـدام                ما هي حقيقة  
لألدب فمن الذي مهد السبيل لذلك؟ ان كان البعض من املثقفني الكرد لديهم نشاطات يف اجملال االديب  
والتارخيي؛ بإمكاهنم الوصول اىل اجراء تقييمات وبراهني مهمة من خالل تدقيق علمي ضمن الواقـع               

  . ي واالجتماعيالسياس

املوضوع الذي ارغب تناوله هنا والذي يدخل ضمن نطاق عملي هو؛ ما الذي ميكن قوله عن موضوع                 
الرواية اليت هي احدث تعبري لألدب ـ واألدب الكردستاين والذي يدخل يف مرحلة الثورة؟ اعتقـد ان   

  . هذا املوضوع يناقش فيما بني املثقفني

  دي؟ كيف ينبغي تأليف الرواية الكردية؟ هل ميكن ان يكون هناك ادب كر

مع االسف، وقع املثقف الكردي من دون حتضريات ضمن املرحلة الثورية يف كردستان، والنه مل يتطور                
يف احلقيقة، ان املثقف املوجود قد تشكل وفـق         . وفق بنيته العقلية، لذلك فهو مستاء وغاضب نوعاً ما        

عقليته تلك ملرحلة ثورة كبرية كهذه، حيث انه ال ميلك ذرة مـن             مرحلة القومية البدائية وليس جاهزاً ب     
وقد . االمل بأن كردستان باستطاعتها املقاومة وال بانه سيوصل حرب التحرر الكبرية االخرية اىل النصر             

ينبغي ان أُِقـر    . حان الوقت ألن يعترفوا بذلك، واال لن تتحقق قفزة يف العقل والقلب بأي شكل آخر              
عندما اظهرنا هذه احلركة يف البداية، كنا نقـول عنـها           . أننا ايضاً مل نكن نتوقع ذلك     بكل صراحة، ب  

قلنا لقد ولدت وخرجت    . حركة التحرر الوطين الكردستاين احلديثة، ولكننا حينها كنا جمموعة صغرية         
لك كنا نقول اهنا بـذرة        بالرغم من ذ. من رحم أمها ولكن منوها وكربها كان يف موضع شك

  .ستخضرستنمو و

بالتايل ينبغي اال يقول أي احد، ملاذا يعمد اىل انتقادنا؟ بداية ارى ضرورة أن ننتقد ذاتنا، لكن فيما بعد                   
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فقد وجلت كردسـتان االن     . حتامالتنا حقيقية، الن نواجهه مرحلة تارخيية كهذه      . باتت الفرص كذلك  
فإن مشاهلـا،   .  مل نرغب برؤية ذلك    يف مرحلة انقلبت االمور فيها رأساً على عقب، حىت ان مل نقبل او            

جنوهبا، شرقها وغرهبا ضمن مرحلة متتد لتاريخ مديد وتِعد براجمها وخمططاا من اجل املستقبل ايـضاً                
  .بافضل االشكال

ان شاؤوا االبتـهاج او     . ينبغي ان يتوجه املثقفون اىل االعتراف الصحيح من الصميم من االن وصاعداً           
اىل سجن ديـار    " بينتر"على سبيل املثال؛ توجه     . باتت هناك ظاهرة وواقعة   االستخفاف من ذلك، فقد     

انتج هذا نتيجة زيارة دامت     . بكر وجعل من ذلك يف احلال مسرحية مهمة على مستوى الساحة الدولية           
  . يومني او ثالثة

بالغـة يف  املصدر هام وجدي وال حاجة الي مثقف ان يتهمين بامل   . هذا يعين انه يوجد تكوين مهم جداً      
يقوم بتلك الزيارة   . اعتقد اهنم رمبا لن يأخذونين مأخذ اجلد ولكنهم سيأخذون بينتر مأخذ اجلد           . االمر

لكنه استطاع ان حيقق اجنازاً كهذا مبالحظاته يف فترة وجيزة،          . اليت دامت ثالثة ايام وهو ال يعرفنا كثرياً       
  . النه فنان يقظ جداً وحساس

اعتقد انه عندما كتب تولـستوي      ". االدب وكردستان يف مرحلة الثورة    "ن  نود اجراء تقييم حتت عنوا    
مع انـين مل    .  يف روسيا  ١٨٠٠كانت لديه طريقة وهي؛ حدثت الواقعة يف مرحلة         ” احلرب والسالم “

تولـستوي  . اطالع الرواية، اال انين اذكر ذلك من اجل الذين يقرؤوهنا، كطريقة لتطبيقها على اوطاهنم             
ماكن اليت ختوض احلرب حىت النخاع وذلك بترسيخها يف شخصته ويتجول كي يعرف             يعيش بنفسه األ  

ينعزل يف املكتبات ويدرس كل ما يتعلق بذلك ويتحدث مـع           . يف أية وديان وقمم جرت فيها املعارك      
. فكما نعلم تظهر تلك األعمال الكالسيكية املعروفة على الصعيد العاملي         . العديد من شخصيات املرحلة   

مع ان احلروب كثرية يف تـاريخ  . ن حرب كهذه واليت استمرت لعدة ايام فقط عمالً كالسيكياً      جيعل م 
هـي  . اما احلرب املوجودة يف كردستان ليومنا الراهن هي أوىل احلروب وآخرها هبذه الشمولية          . روسيا

  . حرب البقاء والفناء، وهي احلرب اليت ستحدد مصري كل شيء

 ايلول وممارسات احلرب اخلاصة اليت تطورت فيما بعد؛ إننـا يف            ١٢ت  لننظر اىل كافة برامج وخمططا    
وهذا يعـود اىل    . مواجهة محالت جري للكرد وجهاً لوجه، وأخطر من التهجري األرمين ملرات عديدة           

. وهذا املخطط منظم مبمارسات عدمية الرمحة     . املخطط املقرر من اعلى مستوى يف هيئة االركان العامة        
). علماً ان كل هذا مل يدم غري عدة شـهور برأيـي           (االرمنيني قليالً وبعد ذلك مت نفيهم       فقد مت ترويع    

كان االستيعاب قد بدأ بعـد      .  آب تدخل عامها اخلامس عشر     ١٥ولكن عندنا الفترة اليت بدأت بقفزة       
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ـ ٨٢عام   وتقوم بإعداد خمططات هذه احلملة وفق مما قمنا حنن بتطويره.  بعد التحضريات لعامني٨٣ 
  . ووصلنا اىل العام الثالث عشر هلذه احلرب

آمل . يتم معايشة حالة جري مذهلة وهذا التهجري أقسى من كافة محالت التهجري اليت شهدها التاريخ              
وستظهر لوحات مثرية انطالقاً من التعليقات السياسية       . ان كتابنا سيدققون يف هذه الظاهرة بكل تأكيد       

ببساطة مارين  ” محالت التهجري الكردي  “ال تذكروا   .  من الناحية االدبية   والتارخيية الطبيعية ليس فقط   
لكن مع االسف، . ان التهجري الكردي يتجاوز حدود القتل اجلماعي لألرمن واليهود. عليها مرار الكرام  

املثقفون الذين يتطلب منهم االهتمام مبشاكل شعوهبم حىت التحرك ألخذ مكاهنم يف املقدمة، لن اقـول                
 بأن نظرم غري سليمة وعيوهنم حول ويتصرفون متاماً بعمى، وهذا امر ال ميكن اجياد أي مربر له                  عنهم
  .كثرياً

ال أبالغ؛ وضحوا تاريخ احلرب اخلاصة، مباذا فُِكر من اجل شعبنا، وماذا مت عمله مـن اجلـه خـالل                    
ة آالف قريـة، وخيـرج      حيث هناك هدم وإخالء الكثر من ثالث      ! االعوام اخلمسة عشرة االخرية هذه؟    

  . كال؛ بل توجد حرب شاملة! البعض ويقول بأهنا من أعمال الكونتر كريال فقط

اهنـا  . كافة االحزاب السياسية اليسارية منها واليمينية وحىت اهليئة العسكرية واملدنية، يعملون يداً بيـد             
ني الترك املهـاجرين يف     وقد قاموا بتوط  . عملية خمططة تستهدف انتزاع الكرد من أراضيهم بشكل تام        

وحىت ترك البلغـار،    ) اتراك قفقاسيا  (“اآلهيسكا  “هذه االراضي وحاولوا تطبيق ذلك ابتداًء من الترك         
باملقابل، منتلك حنن أيضاً مقاومة عنيـدة يف        . وتستمر تلك الفترة بأقصى سرعتها    . وذلك خطوة خبطوة  

اهنـا  . أبعاده يف االنتفاضات وخارج الوطن    وهي مستوى املقاومة يف السجون واجلبال و      . مواجهة هذا 
  !مقاومة عارمة ال تصدق

انين اوصي ان يتم التـدقيق مـن الناحيـة          . من الضروري التدقيق والبحث يف كل مقاومة على حدة        
. وبدون القيام بذلك فإنه من غري املمكن استيعاب وادراك الكرد وكردسـتان واالرض            . السياسية أوالً 

وان كان يرغـب    .  ان يكون كمثقف، حىت انه ال ميكن ان يغدو وطنياً بسيطاً           وبدون ذلك؛ دع جانباً   
ففرد . يف ان يكون يف موقع جياري ويوازي دور املثقف، فإنه مرغم على االقل على رؤية ما جيري حوله        

مثل تولستوي يقوم بتدقيق عظيم لتاريخ احلرب ويقوم بتحليل اجتماعي مدهش لتلك املرحلة ويظهـر               
  .  لقد قام بتدقيق النموذج اجلديد والقدمي فيها بأبعاد ال تصدق.امناطها

ـ  " غوركي"لـ” األم“القى كتاب    لكن عندنا ويف مثـل     . اهتماماً بالغاً " تولستوي"والنماذج املثرية ل
. الوطن الذي مت سحقه وتسويته مع االرض      . تلك السنوات، تعترب كردستان وطناً منسياً، وطناً بال اسم        

فمن ناحية . انه الوطن الذي حياول وينتظر كل فرد فيه أية فرصة للهروب منه. أ من اخلرابحىت انه أسو
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يف البداية يرسـل    . انه على وشك املوت، ومن ناحية اخرى يتم تقدمي فتات احلياة الرأمسالية البسيطة له             
الـسفر ويـشكّل    وبعدها ميهد الطريق حىت النهاية جلوازات       ” كم هي احلياة مجيلة هنا    “عائلته ويقول   

وبالتايل يضع اجلدات واالجداد الذين بلغوا السبعني مـن         . شبكات خاصة وذلك حتت مراقبة البوليس     
ان . كذلك هناك القرى اليت أخليت طوعاً     . العمر يف طريق السفر ويترك تلك القرية خاوية بدون حياة         

ومجيعها من آثـار احلـرب      . اًمت افراغ ثالث آالف قرية بالقوة، فقد مت افراغ عدة آالف اخرى طوعي            
وبعد كل هذا؛ ان مل يأخذ املثقف كافة هذه الظواهر بعني االعتبار، دعك من القول عنه بانه                 . اخلاصة

  . مثقف، حىت لن نقول عنه جمرد انسان عادي يهتم بشعبه ووطنه

واقعنـا  علينا استذكار السيد امساعيل بيشكجي الذي قضى عمره يف السجون بالرغم من انه مل يعش                
وكلما أحس باحلاجة اىل الكتابة  قبل بالسجن        . بشكل متداخل، لكنه اهتم بذلك بشرف كرجل علم       

وهناك العديد من االمور املهمة جـداً، والـيت         . ومازال مستمراً بأحاديثه بكل جرأة    . أيضاً بكل رغبته  
  .ينبغي على املثقف الكردي ان يتعلمها منه

 الكرد أي شيء يف فترة اهلدم واحلرق يف وطنهم، فإهنم ما زالوا حـىت               مع االسف، مثلما مل ير مثقفونا     
 حىت اهنم ال يرغبون رؤيـة عـددهم،         ”؟PKKما هي نواقص    “اآلن يشغلون عقوهلم بأمور غريبة مثل       

ال يرغبون بتحليل عدوهم    ” ؟، انه بات يشكل خطراً    PKKيا ترى كم هو مؤٍذ ارهاب       “حيث يقولون   
  !. وكيف ميكن التعبري وايضاح هذا الوضع. دة ألف عامالذي هنب وسلب وطنهم مل

. كل هذا يعين انه، مت االستيالء على بنيتهم العقلية وسلب شعورهم وعاطفتهم من قبـل االسـتعمار                
اجل، . وهو انه مت االستيالء على عقل وقلب الذين يعرفون كمثقفني         . املعضلة االساسية تكمن هنا اآلن    

أي مت شراء العقل والروح بأسلوب خاص مـثري جـداً مـن قبـل               . والعقلانه االستيالء على القلب     
ان االحتالل التركـي    . اما املتبقون، حسب رأيي، فهم يف وضع تقليدي بسيط هلذا         . االستعمار التركي 

ان االستيالء الكبري الذي قام به االسـتعمار التركـي          . أخطر حىت من االحتالل العريب والفارسي أيضاً      
النه كي ميكن االقتراب مـن      . هلذا السبب ال يقتربون من حقيقتهم     . يف العقل والقلب  بدون رمحة هو    

  . وميكن تثبيت هذه احلقائق من اجل املثقف. هذه احلقيقة، يتطلب ذلك العقل والقلب

وإال إنك لن تصبح بأي شكل      . إنك مرغم على تقييم هذه املمارسة العدمية الرمحة املطبقة يف هذا الوطن           
 إن كانت هناك صرخة في    !ستعرف تارخيـك  . ل مثقفاً هلذا الشعب والوطن واالرض     من االشكا 

وان كنـت   . قلبك، حاول ان تعرب عنها بأسلوب الشعر، وان كنت رجل علم؛ فقم بالتدقيق والبحث             
  .  ولكن ال يوجد هذا اآلن               ترغب بالتعمق اكثر فاكتب روايتها،
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إن هذا العدو، عندما هدم القـرى يف        “حيث يقول   .  أكثر هو األديب   إن الذي يتصور ويتخيل عدوه    
الوطن هبذا الشكل، قتل هذا العدد من الناس، حيث ان املثقف ال يقوم بتقييم عام كهذا وال ينبض قلبه                   

وإنين ال استصغر نضال السود االفريقيني، اذ ان مثقفينا يتأملون من أجلهم، ولكنهم ال          . من اجل الشعب  
فكروا، حيث ان العديد من اجلوانب اجلميلة ألوروبا تسببت يف اغوائهم           . التأمل من أجل شعبهم   يعرفون  

  . ولكنهم ال يفكرون بأنه من املمكن ان تتشكل االمور اجلميلة أيضاً يف وطنهم

 وال داعي بأن يقوموا بالدناءة والقبح. ال يستطيع أن يصبح االنسان مثقفاً أو مبدعاً للجمال هبذا الشكل       
انين أكن االحترام هلم وأدعـوهم      . بني احلني واآلخر  ”  ديكتاتوري، انه يتحامل علينا    APOإن  “بقوهلم  

ملاذا يغضبون؟ اسـئليت    . ألن يقوموا بالعمل الذي يسعى إليه كافة املثقفني واالدباء لدى األمم املعاصرة           
  . واضحة جداً وال حاجة للتهرب منها

بات عليهم التدقيق . مي كافة املساعدات املادية واملعنوية هلم دون مقابل  نود البدء مبرحلة أدباء جادة وتقد     
ويأيت إلينا العديد من الكتاب واملثقفني      . لقد بدأ كافة أدباء العامل بالتدقيق يف وضعنا       . PKKوالبحث يف   

نين ال  حىت انين مل اعطهم موعداً، وذكرت هلـم بـأ         . باسم الدول مثل أملانيا، بريطانيا، فرنسا وأمريكا      
اما . وظهر وضع يلفت االهتمام هلذه الدرجة     . ”اننا نرغب بتأليف كتاب   “كانوا يقولون   . أملك الوقت 

  . ” إمث وينبغي جتنبهPKKإن “مثقفونا فاهنم ما زالوا يقتربون بنمط مهمل متاماً على شكل 

 جداً، لكن مثقفينا مـا       مؤثراً PKKويرون  . لقد بدأ العرب أيضاً يبدون االهتمام بنا يف الفترات األخرية         
املسألة هي انه مهما كانت لديهم نواقص وسلبيات فإن اول من كتب عنا مـن               . زالوا غري مستيقظني  

، ال )اعتقاد ديين مقدس ال يسمح ملـسه    (انه تابو   “لكن مثقفينا ما زالوا يقولون      . الكتاب هم من الترك   
ال تتعجبوا إن قلـت أن      . راب يضعفهم أكثر  لكن يف االساس هم الضعفاء وان هذا االقت       ” تقتربون منه 

 السبيل أمامها، وينبغي أال تظنـوا       PKKهناك خزينة باسم االدب يف وسط التطورات الكبرية اليت مهد           
  . هذا بأنه مبالغة

. مثالً تعترب حادثة زينب كناجي وأمثاهلا، اكرب حادثة ميكن ان تكتب عنها الروايات يف يومنـا الـرهن         
 قورتاي باالضافة اىل امثال كمال بري وخريي دورمش يف عمليتهم لالضراب عـن              كذلك أمثال فرهاد  
ويف نفس الوقت هناك مقاومـات وحـدات        . مجيعهم مواضيع ألدب عظيم وثري    . الطعام حىت املوت  

كل هذا يعطي عنفوانـاً ومحاسـاً       . الكريال البارزة جداً، وأُبديت مقاومات ال تصدق يف كافة اجلبال         
حوادث وحقائق جاهبت املوت لدرجة أنك ألية درجة شئت، بإمكانك تأليف القصص            هناك  . كبريين

. وان كان لديك قابلية وامكانات مبقدورك ان ختلق منها رواية         . عنها، حىت انه ال ميكنك االنتهاء منها      
 كنشاط أديب غين    PKKحتول اجملتمع الكردي لدرجة كبرية، ومن املمكن تقييم مستوانا التحليلي ضمن            
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تـدفعين  . وميكن رؤية هذه التحليالت كنوع من الرواية االولية أو ليعترب ذلك كمسودة لروايـة             . داًج
حىت انين وصلت اىل تصنيف النمـوذج       . التحليالت اليت أجريتها مؤخراً اىل األدب ميقاييس ال تصدق        

ة احلرب هـذه    امنا اختذ مكاين ضمن عدمية رمح     . وانين مل اصل هلذا املستوى من تلقاء نفسي       . الكردي
فقد عشنا مراحل لدرجة أقوله فيها، كيف احلل هذا اإلنسان، النه يـائس وال ميلـك                . بشكل غريب 

طبعاً خيلق هذا تأثرياً يدهش     . ليس احلياة، امنا  املوت ببساطة، هذا ما ميكنه القيام به          . سبيالً سوى املوت  
وهنا كيف خرج هذا النمـوذج مـن        . ةوان هذه احلقيقة متناقضة مع طموحايت يف احليا       . له االنسان 
 أيضاً ال اصف هذا النموذج بانه منوذج املوت فقط، بل أنعته بالنموذج املنهزم وعـدمي الثقـة                                 املوت؟
اضافة اىل ذلك   . وكما ترون، دفعتين هذه الفكرة اىل التمعن يف النموذج الكردي الكالسيكي          ! واالمل

فهو ال يتوافق   .  وأخوض حرب اعصاب مع النموذج الذي يف مواجهيت        ارى ذاك النموذج قبيحاً جداً،    
مع الفن العسكري وال مع الفن السياسي والدبلوماسي، احدى اشكال عالقته االساسية؛ هي العائلـة               

هذه الدهـشة دفعـتين اىل البحـث    . حىت انه استهلك وانتهى يف ذلك أيضاً. وعالقة الرجل ـ املرأة 
  . امل نفساينوالتدقيق العميق مثل ع

كال، وصلت اىل درجة أنين مرغم على ان أرى . ”لقد بدأ مبدح ذاته  “ بالرغم من كل ذلك، سيقولون      
تتجه لغيت  . يف احلقيقة أصبحت جهودي تدرجيياً تلعب دور الطليعي لألدب الثوري         . بداية تكون األدب  

ة حبد ذاا تبغي هذه اللغة ولست   والثور. حنو الرواية من ناحية، ومن ناحية أخرى تتحول اىل لغة للشعر          
لكن كلما تطورت احلوادث والوقـائع ال       . حىت انه ليس لدي قابلية من هذا النوع       . أنا من يريد ذلك   
  . انين ارغب يف احلياة. أحتكم بنفسي

سيتقدم . وهذا يكرب ويتعاظم مثل الكرة الثلجية ويستمر      . أجل، ينبغي ان اصبح قوة احلل من أجل احلياة        
ان أجرينا تقييماً هلذا الوضع من ناحية االدب والرواية، اهنا لفرصة كبرية، وان كانت هناك               . رياًهذا كث 

لقد مت تقدمي مصدر غين مـن اجـل املثقـف    . امكانيات وقابلية لدى الكرد، مبقدورهم إظهارها كلياً     
ملـسرح وحـىت    وهو مصدر كبري جداً الجل الشعر والقصة واحلوار واملقابالت والسينما وا          . واالديب

حيث ان املوسـيقا واالغـاين      . هناك حالة تدفع كل شيء اىل احلركة والتطور       . لالشكال الكالسيكية 
  . والدبكات الشعبية متتاز حبيوية مدهشة

هناك سبب لعدم جترؤ مثقفينا للقيام هبذا وهو مرتبط باالستيالء على العقل والقلب، والذي وقع عليهم                
حيث ان  . يشون دهشتها وقد أعمت عيوهنم وال يعون ماهية حركة التنوير         كوقع  الصاعقة، ومازالوا يع    

بال ريب رمبـا سـتفتح      . املثقف يعين التوعية والتنوير، لكن مع االسف أجرب على قول هذا بأنه اعمى            
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وميكن خطو بعـض    . عيوهنم بعد تأثري هذه الصدمة وبالتايل سيحقق تطوراً ألدب املرحلة اجلديدة هذه           
  . جل الرواية أيضاًاخلطوات من ا

فبـدوهنا لـن    . يتطلب من مثقفينا وأدبائنا ان حيللوا ويقيموا هذه املرحلة بشكل علمي بكل تأكيـد             
عندما يأيت احلديث على الرواية، فقد كتبت كما تعلمـون          . يستطيعوا القيام باالدب الكردي او علمه     

والهنا ال تصبح جوابـاً  . كالسيكيوهي ذات مستوى . بعض تلك الكتابات اليت حتدثنا عنها حىت اآلن 
آلمال ومطاليب اجملتمع، فسواء كتبتها باللغة التركية أو الكردية أو باللهجة  الصورانية او الكرماجنيـة،                

. وسبب ذلك يعود اىل عدم اعطاء اجلواب ملشاكل املرحلة االساسـية        . فإهنا ال تغدو قوة مؤثرة وجذابة     
  . واال ليس الام الشعب أي معىن

 داعي للتقييمات اخلاطئة من قبل الذين ال يستطيعون استيعابنا ـ علمـاً ان هـذا يـشبه تـسلل      ال
املصطلحات ملرحلة ما ـ ما اذكره حيتوي على معاين كبرية جداً من ناحية، ومن ناحية أخرى علميـة   

على اكمـل   أيضاً، لدرجة مبقدور كل فرد ان يقرأها، ويستطيع مطالعتها عرب النشرات اليومية ورؤيتها              
هذا يعين،  . فعلى الرغم من اهنم مل يطوروا لغتهم الكردية إال ان املاليني يصغون إليه            . وجه خالل التلفاز  

هبذه املناسبة أنوه وباصرار على ان      . ان ملست اجلوهر، فإنه سيكون لك املستمعني واملشاهدين الكثريين        
  .يكون التنوير هبذا الشكل احلقيقي

  

  ! عاطفة الثورة
إننا . شك، عند احلديث عن منط اللغة والتعبري للثورة، ال اريد ان يفهم ما إذا كانت كردية أو تركيةبال 

عندما يقال ما هي مشكلة االدب الكردي؟ سأتطرق اىل هـذا           . نقترب من هذه املسألة بشمولية أكرب     
لب الثورة، هنا ال بد      لكن ما اود فهمه من منط اللغة والتعبري هو؛ انه ال يستطيع أن يصبح ق              . باختصار

  . ان يكون للثورة منط جريء هلا

تتغذى القلوب نوعاً ما من الثقافـة واالدب        . القاعدة ال تستطيع ان تصل يف احلرب اىل عمق العاطفة         
يعايـشون  . ان شباب املرحلة منقطعون عن كل هذه اخلـصائص        . والشعر والغناء والعادات والتقاليد   

بل النه مت معايشة اجملـزرة بـشكل كـبري    . ال اوضح هذا الامهم  . هلاجملزرة االستعمارية بشكل مذ   
والرواية اليت يقرؤوهنا، ما هي إال تطوير الخـتالط العقـل أو ان             . ان شعرهم هو شعر الرياء    . وفظيع

. شعورهم واحاسيسهم القلبية والعاطفية متثل اخليانة. مستواهم الثقايف ال يفعل شيئاً سوى اختالط العقل   
  .نا تناول املشكلة هكذا وبعمق كبريإذ علي
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أي قلب سنضمه لإلنسان الكردي؟ كيف ستظهر حساسية العاطفة وعمقها؟ تعترب كل واحدة منـها               
هذه . بال شك ميكن إضافة العني وقابلية املشاهدة واالصغاء اجليد اىل هذه املواضيع           . موضوعاً حبد ذاا  

  .لب القلوب اليت ستفهم عواطفنا واحاسيسناكلها مواضيع لألدب والفن، لكن يف البداية تتط

اتساءل دائماً؛ ملاذا ال تشعرون بالعنفوان عندما تسريون عرب تلك اجلبال اخلالبة او عنـدما تـشاهدون     
من جاء وعرب من تلك املنطقة الصخرية؟ أقول        . كافة الكائنات اليت تعيش عليها؟ هناك سور ديار بكر        

اهنا وحدها اليت متـنح جـواً       ! ىل ذلك، تعترب جغرافية مجيلة ورائعة     اضافة ا . ”ال بد ان نفتح الطريق    “
انـين اتـأثر مـن      “أال يوجد احد يقول     . انه المر غريب جداً   ! وال حيسون بذلك  . رومانسياً لروحي 

ومازالت نفسية اهلروب اليت خلقها العدو مسيطرة       . بل اهنم حياولون اهلروب منه    !. ”االعماق من وطين  
انين هنا احـس    .  لو قيدوين بالسالل احلديدية، لن استطيع الشعور بالراحة يف أوروبا          مثالً، حىت . عليهم

. بالراحة حبجة انين استطيع البقاء هنا، النين وجدت امكانية النضال الكبري وبشكل يتناسب مع هـديف               
فبدالً . كيف يبقى مثققونا مرتاحني يف اوروبا؟ املسألة ليست البقاء هناك جسدياً          . واال اصبت باجلنون  

من ان تتعرضوا للقتل اجلماعي، بإمكانكم البقاء أيضاً كمثقفني يف املنفى، وميكن القيام بنشاطات قيمة               
وهو كيف تستطيع قلوبكم واقـوالكم      . وعديدة، لكن ما أرغب ذكره؛ هو شيء خمتلف اكثر من هذا          

اعلم اهنم يالقون   . ضاًالبقاء بدون وطن؟ كيف تستطيعون العيش بقلب كهذا؟ اسأل ذلك من شعبنا أي            
لكنين ارى ان بيع القلوب     . أزمات اقتصادية وقد هجروا بتهديد اجملازر وانين اكن احتراماً كبرياً لذلك          

ان مل تستطيعوا حماسبة مـرتكيب تلـك        . واملتاجرة هبا واالبتعاد عن اجلوهر تدرجيياً يشكل خطراً جدياً        
وطنكم وكيف انه كان مسكناً للحياة؛ حينـها سأشـك          اجملازر الذين أوصلوكم اىل هنا، وان نسيتم        

وليس له اية قيمة عندي، واقيمه مـن هـذا          . سواًء اكنت عاملاً او رجالً ممتازاً يف اوروبا       . بإنسانيتكم
  . اجلانب

دعك من ان يكونوا ذوي عقل وضمري حي وحر؛ فهؤالء قيدوا من عدة اطراف بالسالسل وهذا مـا                  
ولكـي  . فإن مل يكن ذا قلب وضمري حر، لن تتطور أية قابلية لديـه            . كبريجيعلهم عدميي الفائدة حلد     

كما ترون، الثورة هـي ابـرز جـواب لتلـك           . اجتاز مثل هذه االوضاع استجوب نفسي باستمرار      
. حىت أنه هناك امور عديدة مثلها اود تطويرها اكثـر         . وهناك املشاهد اليت تعاش كل يوم     . التساؤالت

 شخصييت، كيف سأصبح قوة مؤثرة أكثر؟ حىت انين افكر بأيـة حمـاوالت او               لكن يف املقدمة اتناول   
محالت استطيع هز عقل وقلب هذا الشعب؟ بدأت تظهر يف اآلونة االخرية احلركات التمثيليـة لـدي          

ارغب ان اكون جواباً    . اهنم يتابعونين وكاهنم يتابعون مشاهدة فيلم سينمائي او مسرحية شعبية         . تدرجيياً
فقد أنشأت واوصلت نفسي اىل درجـة، اخـذ         . نعدام الفؤاد اليت اشعر بالغضب وانفر منها      لظاهرة ا 
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انا أيضاً ارغب بإدامة العمل هبذا    . ”من هذا، كيف يعيش؟   “اجلميع يتساءل، مبا فيهم العدو، ليالً وهناراً        
  .الشكل بالتساؤالت اجلوهرية وإال ليس هلؤالء ما يعرفون عدا هذا

ومن هـذا   . وانا مرغم على اجياد خمرج هلذه اجلوانب      . ف، كذلك ما اكن احلنق له     لدي االمال واالهدا  
أتقن هذا بشكل افضل ليس فقط يف لغة الكتابة وامنا يف           . املنطلق فإن التطورات االخرية هلا مدلول أديب      

تتغذى الثورات االخرى ايضاً على فترة عشرات الـسنني مـن           . لغة الشعر واحلياة والتصرف واحلركة    
كذلك مهد للثـورة  . فعلى سبيل املثال؛ مت التحضري للثورة الفرنسية قبل مخسني عاماً من بدئها     . الدبا

هلذا الـسبب تعتـرب اآلداب      . لكن هذا االمر ال حيدث لدى الشعب الكردي       . الروسية قبل ثالثني عاماً   
على ان تكـون مـع      وحىت النظرية واملمارسة العملية، مجيعها مرغمة       . كالرصاص والطلقات والنظرية  

وهذه . وان مجيعها ستتشكل معاً   . اهنا ستصبح القلب من ناحية، ومن ناحية اخرى ستصبح هناره         . بعض
على الذين ال يدركون ذلك القيام بالتدقيق، ليتمكنوا من إدراك ما أردت          . مسة من مسات الثورة الكردية    

وين االدب الكردي أوالً ومن بعدها      ان املوقف الذي يقضي بأن يتم تد      . قوله هبذا الشأن بشكل أفضل    
ألن االستعمار نظم بشكل لن يترك أية فرصـة لنتفـوه           . تكون الثورة الكرديِة ثانياً يعترب موقفاً خاطئاً      

ألن النطق بكلمتني كرديتني سيكون مثنه االعدام، وال فرق ما إذا أطلقـت طلقـة أو                . بكلمة واحدة 
  . ذا أي جانب ال يدركوليس هل. فعقاهبا واحد. تفوهت بكلمة كردية

فكرت ملياً مبناسبة حلول الذكرى الثالمثائة لكتابة رواية مم وزين ألمحد خاين، وماذا ميكننا القيام به يف                 
االسـتدالالت  . هذه املناسبة، وتوقفت على هذا األمر يف التحليالت بكثافة، ووجهت العناية البالغة هلا            

يم هذه الكتابة علمياً وبشكل واقعي، فإن تلك املرحلة تعترب          اليت قمت هبا، اضطرت على قول ان مت تقي        
بداية التحركات االوىل للتحول إىل التكوين الوطين يف كافة أحناء العامل، كذلك مرحلة تطور فيها احلقد          

اضافة اىل اهنا املرحلة اليت ظهر فيها الـشعر والنثـر الـوطنيني             . والغضب جتاه احكام القيم االقطاعية    
ومن املستحيل ان يصل أمحـد      .  البليغة اليت نطلق عليها منط امللحمة رويداً رويداً على الساحة          والصياغة

علماً ان السلطنات وامللكيـات الـيت       . خاين كمثقف إىل اآلذان الصاغية يف التكوين الوطين الكردي        
  . وال يشاهد ذلك عند الكرد. وحدت العرب والترك والفرس كانت قوية جداً

 مهمة جداً يف بناء التحول الوطين، حيث يعترب عامالً مؤثراً لتوحيد الشعب ـ الوطن امام  للملك مكانة
ومتاماً يف هذه السنوات كان هناك ملوك للعثمانني كذلك ملوك ايرانيني، ولكن عندما تنظر              . االمارات

  . حيدبالتايل فامللك يتموضع ضمن مفهوم ايضاح ويقوم بالتو. اىل الكرد؛ فإنك ال جتد أحداً

بعدها يتطرق اىل التجزئة والتشتت اليت . عندما يبدأ أمحد خاين بكتابته يذكر هذا، وهو مدخل هام جداً          
تشكلت، وبالتايل التخريبات اليت سببتها اإلمارات االقطاعية يف بنيتنا، وكيف أهنا مل تقُم بتوحيـدهم،               
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. العاطفة الوطنية ألهنا الفكرة الرئيسة    عليكم ان تتناولوا العاطفة تلك على أهنا        . وكيف تتمزق العواطف  
حىت ان مت التعبري عنها يف شخصييت مم ـ زين إال أهنا تشكل عنصر التوحيد وعنصر العاطفـة لكـن    

قيموا عدم تطور هذا العشق على      . وبقي ضمن اآلالم الكبرية   . اإلقطاعية املنحطة مل تدع هذا ممكناً أبداً      
ردية، وعدم تطور هذا العشق على انه عدم تطور الوحدة والعاطفة           انه عدم تطور الوحدة والعاطفة الك     

وان عدم التطور، ال يعرب عن نفسه باالحنالل، حيث يتدخل واحد او اثنان من احلكام ويـزج        . الكردية
  . يف سجن احلاكم االقطاعي وينهار فيه ويبقى صامتاً وحيترق

الِحظوا ان االستعمار يف تلـك      . ئة السنة االخرية  النتيجة؛ هي ان عاطفة الكرد مل تستطع جتاوز الثالمثا        
واألمرييـة يف   . حيث كانت الكتابة باللغة الكردية موجودة     . املرحلة مل يكن عدمي الرمحة هلذه الدرجة      

بوطان كانت  متاماً إمارة كردية، لكن على الرغم من ذلك تشكل عقبة امام الوحدة الوطنية والعاطفة                 
حيث اهنـا حتتـوي علـى األدب    . ذا يف رواية مم ـ زين على أكمل وجه ومت التعبري عن ه. الوطنية

. وتصف تطور املرحلة بشكل دقيق ويتم التعبري عن معاناة ومأساة الشعب بكل ما يف الكلمة من معىن                
  . لكن مع األسف ال يتم تقييم وتدقيق هذا بشكل واقعي

. د أي تباين بني رفاقنا وبني مم ـ زين ما هو الوضع بعد ثالمثائة عام؟ ان مدلويل األول هو عدم وجو
علماً بأن نشاطي وعملي اكـرب      . ميوتون بكل بساطة يف اجلبال    . لكن ال يوجد امثال أمحد خاين أيضاً      

وخيوضون حـرب احليـاة     . بكثري مما حدث قبل ثالمثائة عام، الن احساسي العاطفي كبري جداً برأيي           
القلوب جافة، وال أحد يستفسر عن سبب هـذا         . للغايةومقاومام هامة   ! انه أمر ملفت للنظر   . بشدة

بال ريب بعد مرور ثالمثائة عام، . حىت  اآلن، حىت أنه ال يتم التعبري عن االحاسيس املوجودة يف اجلغرافيا  
. اجلهود اليت بذلت من أجل انعاش القلوب جتعل االنسان يعيش يف صدمة، ورمبا وصلت باجتاه الـصفر                

  .ية نتيجةلكن ال يستخلص منها ا

وانين اشـعر   . هذا مهم بالنسبة يل، وجيعلين أعيش محاساً كبرياً       . أفكر ملياً، بأنه ملاذا ظل ضمريي حراً؟      
حبماس كبري من رائحة التراب ومن الغيوم احلبلى باألمطار ومن الربق ومن منظر قوس قزح ومن زقزقة                 

 لالهتمام هبا كثرياً ولكين وهلـان هبـا         ال أملك متسعاً من الوقت    . العصافري ومن األلوان واشعة الضوء    
يف الواقع كل واحدة مـن      . أنشغل وأهتم بالعصافري وجبريان املياه اليت جتري حنو االطالل        . لدرجة اهليام 

  . هذه تشكل مصدراً لإلهلام

إضـافة إىل ذلـك ان      . أقول ذلك فقط بشأن مفهوم الوطن     . ال يوجد من استخلص أية نتيجة من هذا       
احلزن والفقر واليأس املوجـود     . ثر وما سيقرأ عن األمهات واآلباء ال خيتلف عن الرواية         مسات بارزة اك  
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إن كان لديك مثة ضمري، من الصعوبة أن تتمالك يف          ! مثالً دققوا يف الطفل الكردي    . عنده على األطفال  
  . ذلك

 وضـع لـن     أذكر ذلك مراراً لألمهات واآلباء؛ بأن مستقبل األطفال جمهول ومظلم لدرجة أنكـم يف             
االوروبيون . تستطيعوا منحهم أي شيء سوى أن حتضنوهم مثل الصنم بني احلني واآلخر حبب رخيص             

ملاذا؟ ألهنم قاموا بأمور أخرى من أجل اطفـاهلم         . وليس لديهم حب من هذ الشكل     . ال يفعلون ذلك  
ال يـدخلون يف    وإن حبهم عقالين وذو مستوى عاٍل، ألهنم جهزوا هلم أموراً على اساس مادي، لذلك               

  . حىت اهنم ال يرون حاجة لذلك. الشكليات

دعوه، ال للبقاء ضمن غابة،     . أي ال يدعونه يبتعد عن احضاهنم     . لكن عندنا، فهذا ملفت لالنتباه كثرياً     
وكما ترون، عندما أرادت والديت تطبيق ذلك علَّي، دخلت يف    ! بل ليتعلم كيف يسري على قدميه بنفسه      

ملاذا تدعني بأن لِك احلق يف إداريت، علماً انِك ارتكبت ذنبـاً ألنـِك              “لت هلا   وق. صراع عنيف معها  
  . ”اجنبتين إىل عامل ال ميكن العيش فيه؟

يدعون باهنم سـيحبون بعـض      . يل طراز مغاير لالقتراب من االطفال، وان أغلب الرفاق ال يدركونه          
تنشأم ألطفاهلم، أجد فيه قلة االحترام      انظر اىل شكل ومنط     ! هذا غري ممكن  . االشياء بنمط كالسيكي  

ماذا سيكون مستقبل الطفل؟ انت بنفسك تعيش مصيبة، حينها كيـف سـتجد             . واحلب بشكل كبري  
مكاناً له؟ إن كنتم حتبونه من الصميم وان كنتم متلكون ضمرياً وقلباً كأم وأب، فماذا سيحدث ملـصري   

 ذلك سيخدمون أية أمة باوضـاعهم هـذه؟ الن          إضافة اىل . الطفل؟ ال ميلكون أي ضمان مادي سليم      
انه اهنيار فظيع وحىت ال يرغب أي من كتابنا ان          . كافة األمم تطورت، ولن مينحوهم فرصة العمل كثرياً       

  . لكنين افكر وأحارب أيضاً وبصراحة. يفكروا يف ذلك

أي . ا واالناس احملاربني  لكنين انشغل واهتم بقاعدتن   . مبقدوري التعبري وتوضيح الكثري من قبيل هذ االمو       
من ال يكون صاحب جرأة عظيمة، لن تكون        ” و “ال ميكن خوض احلرب بدون قلب وعاطفة        “اقول  

من ال تكون له لغة وجـرأة       . انين مرغم على قول الشيء ذاته من اجل مثقفينا أيضاً         ” .ممارسته عظيمة 
ت العاملية اليت حتتوي علـى اللغـة        الحظوا الكالسيكيا . كبريتني، لن يتطور عنده التنوير على االطالق      

فمثالً هناك زكي موران وهو عاطفي جداً، بالرغم مـن ان  . والعواطف اجلياشة اليت يدهش هلا االنسان    
وينبغـي ابـداء    . لديه جوانب معرضة لالنتقاد، فهو ينظر اىل احلياة بلغته العاطفية وبعمق لدرجة كبرية            

برأيي حيل احلرب اخلاصة هي اليت أودت حبيـاة     . مستوى صوته االحترام الكبري جتاهه وما يعرب عنه من        
  .لقد كان مفعماً بالعواطف حلد كبري وخبرياً مدهشاً يف إعداد عواطفه عرب الفن. زكي اىل املوت

. واآلن انظر اىل رفاقنا؛ عواطفهم يف أية مستوى؟ عليهم تسيري ممارسة أكيدة ضمن تكوينة جدية جـداً     
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ووصفت كيفية اتصايل مع االنـسان      . لقد سردت حكاييت مع والديت    . طنهمأي ان يغدوا لغة أرض و     
وبإمكاين سردها أكثر، أي، انين اقوى انسان  . كذلك نوهت اىل ارتباطي مع  األرض الكردية       . الكردي

ان مل هنتم باالنسان الكردي، ملا كان مبقدورنا خلق هذا التنظيم أو تسيري     . جييد انشاء العالقة مع الطبيعة    
إذ هل كان من املمكن اطالق رصاصة؟ يوجد هذا القدر من الشابات والشباب، يعيشون              . ه احلرب هذ

فكما تعلمون الـشبان    . وان التحكم هبم يتطلب لوحده امكانات كبرية      . هبذا الشكل أخطر االوضاع   
 ويتطلب من األدب أيضاً كـي يـصل اىل  . لذلك ان القيام بتربيتهم مهم جداً . ينهضون للهروب حاالً  

  . معناه أن يقيم هذا العمل كأهم جهد نبذله

وينبغي معرفة أن هذا املصطلح يعترب أحد املصطلحات االساسـية يف           . نركز على مصطلح العشق أيضاً    
لكن مع األسف، يعاندون من اجل القدمي       . األدب ويتطلب القاء الضوء على مصطلح العشق ومم وزين        

ان مل تتخذ هذا بعني     . ومن املمكن عرضه عرب احلب اجلميل     . وانين أنفر من العواطف املوجودة لديكم     
او أن اجلنـسية  . االعتبار، فكيف ذكرت اخليانة؟ اىل اين ستمضي؟ حىت انه ليس لديك مكان تلجأ إليه 

هذا هو اجلانب الذي    . الفظة اليت ستلجأ إليها، ستعيشها لعدة أيام، وبعدها تبدأ الضرب ومن مث اهلرب            
  . ليتكم عرفتم كيف حتبون، حينها خلدمتكم حىت النهاية. لية على احلبيغضبين وليس ذو قاب

وهذه أيضاً  . ال ميلك العشق وال العاطفة وما يبدر منه أسوأ من اخليانة          . هذه هي حقيقة الكرد نوعاً ما     
تتقدم هنا املرأة اليت هلـا لـسان،        . هبذا الشكل  % ٩٠وان حقيقتنا الوطنية    . املشكلة األساسية لألدب  

أجـل، ال  . وال جيوز البدء بالكالم مع العبيـد . لنساء اللوايت يسهرن على أقدامهن من كافة النواحي      وا
وإن أخـذناه   . ولن يكون للذي ارتبط بالنظام بشكل كبري النجاة       . جيوز ان يكون للعبيد لسان وعاطفة     

مـاذا  . كاجلـسد إىل مكان ما، فكم من املال يستحق؟ ضعه يف غرفة، فماذا تستطيع أن تفعل به؟ انه                 
اذ مازال هناك التهرب من     . سينتج من جنسية فظة متاثل ما لدى احليوان؟ أقوهلا هبذا القدر من الصراحة            

هي بـاملعىن   _ علماً ان هذا باملعىن السليب برأيي       _ فالعالقات اليت يتم ذكرها يف الظاهرة       . إدراك ذلك 
  . الكالسيكي

 تطوير األدب ينبغي أال نظهر فقـط النمـوذج يف فتـرة     اشعر باحلاجة العطاء رأس اخليط؛ عندما يتم      
امنا إظهار النموذج القائم يف مرحلة ما قبل الثورة، النموذج الـذي مت اهنـاء               . التكوين البنيوي للثورة  

  . عاطفته وميكن استخدام هذه اجلوانب يف الرواية والنشاطات االخرى للفن

من هو الكردي املنتهي والساقط واملنـهزم لدرجـة         كيف سنعرف الكردي املنتهي؟ وكيف مت اهناؤه؟        
االحنطاط، واهلارب الذي يترك االرض بكل بساطة، والذي يتسبب يف تقبيح العالقات؟ كيف وصـل               
الكرد اىل هذا الوضع؟ إذاً، هل املقاومة ممكنة؟ هل من املمكن مناداته احلب والثورة؟ هل هناك امكانية                 



  ١٤٥

نصر، ومن اجلنب اىل اجلرأة، ومن القبح اىل اجلمال؟ كيف ستنهـضه؟            إلخراجه من حالة االهنزام اىل ال     
تعرف على  . ستنظر اىل العدو الذي أودى به اىل هذا الوضع، وستخوض هذا الصراع السيء جتاه العدو              

بداية ادعوه للقاء ومن مث ستقوم بنداء التعرف وبعد ذلك قاوم إن كان لـديك               ! عدو الشعب الكردي  
وهذا شرط  . انه شعار املعتقالت  ” املقاومة حياة “قاوم، قاوم   . قاوم باللسان واأليادي  . امكانية املقاومة 

  . اساسي

لكن املقاومة لوحدها ال تكفي، إضافة إىل أن اهلجوم الـذي يبلـغ             . أجل املقاومة حياة واحلياة مقاومة    
قـول احلـزب،    عندما أطور هذا، أقصده ك    . انتقل اىل اهلجوم من كل اجلهات     . النصر أيضاً مهم جداً   

مـاذا سـتمنح هلـذا؟      . إن مل يبلغ النصر، فإن اخلبز الذي يتناوله حرام عليه         . احلزب وهو قول الكرد   
بالشك، ال أقول هذا باملعىن الكالسيكي، ان ما أود ذكره هو مغاير نوعاً ما، وهو أنك لـن تعطيـه                    

  . ستتركه دائماً على الشوك. األكل والشراب وال حىت حق النوم

علماً _ لق الكرد، ستقول انه هناك حاجة لبعض من االنتصارات الكبرية من اجل كسب احلق               عندما خت 
جهـز  . وأطبق هذا غالباً على نفـسي     . ألنه ال يوجد طريق آخر    _ بأن اسلويب هو على هذا االساس       

كما ترون،  ! نفسك بالتنظيم واملمارسة واجعله يعيش ألمد طويل، ومهد السبيل لعدة انتصارات مهمة           
  . ندها أقول بامكانك أن تكون مرتاحاًع

كما ترون أن حب الكردي، ومنط حياتـه هـو          . بدون خلق الكردي اجلديد، يكون كل شيء منحط       
وان مهمة الرسم والشعر    . وهو فن يعرب عن مسو العالقة الثنائية واحلياة       . وظيفة اساسية لألدب الكردي   

وكما تعلمـون ان    . ئة وايصاهلا لدرجة يعجب هبا    واملوسيقى أيضاً هي جعل احلياة جذابة ومجيلة وجري       
لست مناهضاً للعشق، بل على العكس متاماً أقيم نفسي كقـوة إبـداع كـبرية       . العشق هو ذروة هلذا   

  ! كيف ذلك؟ من خالل احلرب. للعشق

كان لدي أيضاً   ! هلذا السبب تتطلب حرباً عنيفة جتاه العدو      . ال أود ترك هذه األراضي والشعب بسهولة      
ملاذا أذكر انه لدي رغبات معقولة كثرية؟ ملـاذا         . اينما طرقت باباً أعاق العدو ذلك     . وحات كبرية طم

  . تركتين هكذا متخلفاً؟ أرغب ان تدققوا يب كطفل كردي

ابتدائي من أمي وأيب يف املقدمـة وتـدرجيياً اىل   . وجدت بأن اجلميع أصبح عائقاً أمام أبسط طموحايت    
عندما يكرب اإلنسان الكردي حسب مـا       . من هم يف املستوى الرمسي والدولة     كافة اهل القرية ومن مث      

يقال، أو باالحرى قبل ان يكرب يكون منتهياً، ويصاب مبرض الكساح قبل بلوغه السبعني من العمـر،                 
  . وهذه هي احلرب. انين قاومت هذا. مشلول ومثل الطفل الذي ال يكرب
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، ماذا سيحل هبذا الطفل؟ أذهـب اىل املدرسـة واتعلـم    فكرت لشهور وأعوام. مل أكن أملك أية قوة   
حىت انين عندما أردت    . أرغب يف أخذ قطعة من اخلبز ولكن يدي كانت تصله بصعوبة          . بصعوبة كبرية 

شرب قليل من املاء ألروي عطشي، كنت أفتقر اىل امكانية ذلك، كل ذلك كان مشكلة بالنـسبة يل،                  
كانت فترة املرحلة االبتدائية مبثابة رواية مثرية، النين كنت         . وهكذا بدأت وقلت لنفسي، انين سأعيش     

استيقاظي الصباحي والعودة كـل     . أذهب باستمرار اىل املدرسة وأعود من القرية اجملاورة خالل ساعة         
  .مساء كان معضلة كبرية

احملاسبة اليت عشتها مع نفسي، حيث كنت أقفز فوق الصخور املتموضعة على صدر الـروايب وأنـزل                 
! الطعام الذي تتحدثون عنه   . مرة ثانية الصعود والرتول   . منها، كل واحدة منها كانت مبثابة جبل آغري       

كل ما كنا نكتفي به كان عبارة عن بيضة وكسرة من خبز الذرة، نصرها يف قطعة من القماش ونضعها              
كيـف كنـا    . اورةونذهب اىل بساتني أشجار الزيتون العائدة للقرى اجمل       . أيضاً كنا خنجل  . يف جيوبنا 

وكل مرحلة دراسية كنت أختطاها، كانت بنظري مبثابـة         . نأكلها؟ كل ذلك كان يتم بصعوبة كبرية      
  . خاصة عندما كانت املرحلة الدراسية على وشك االنتهاء، أيضاً كانت مبثابة جناح كبري. كسب عامل

يف .  طريق احلريـة كليـاً     أي انين أتناول منط وشكل التربية هذه كسنوات يتطلب ان يعيشها طفل يف            
إن متكين من قـراءة احلـروف األوىل        . احلقيقة، حبذا لو كانت لدي الفرصة الالزمة الحياء ذكريايت        

وقد اهتم املعلم يب كثرياً وأخذين اىل جانبه يف بيته وقـدم            . واكتسايب الدرجة األوىل لوحدها مهم جداً     
متاماً مثل  . ن حتبين وتم يب، وقد ضحوا بسبعة شهداء       وما زالت القرية اجملاورة حىت اآل     . أوالً الطعام يل  

فالعديد منهم كانوا مؤيدين لنا، علماً اهنم متعاطفون للمرحلة         . االرمن القدماء الذين يتحدثون بالتركية    
  . وقد مهد السبيل هلكذا تأثري بشكل ال يصدق. الطفولية

رة اجلرأة وحىت يومنا الراهن هام جداً بكل        انين أقول هذا اآلن، ألن بلوغ ظاه      . أقدم مجيع رؤوس اخليط   
  واىل أي حد ميكن مناقشة ذلك؟ . من املهم جداً إدراك هروب كردي. تأكيد

لن أتوقف ألنه من املستحيل االنتظار مـن        . هناك بعض من اهتمامايت؛ إذ أنين انتظر ذلك حبماس كبري         
وأنظـم ذايت يف    . ي خماوف كـبرية   يف األساس كانت لد   . انين اخلق تنظيماً عظيماً   . أجل موت بسيط  

. حينها ستقول؛ هل يضحي اإلنسان بذاته من أجل قومية هلذا السبب؟ أجل، انين اضـحي              . مواجهته
باالسـاس ان مل    . جيب اسيتعاب هذا على النحو التايل؛ ستعون كيف ضحيت بذايت من أجل الشعب            

اجلميع عندنا يصبحون   . ان أصبح آغا  اجلميع يريد مين    . يكن ذلك علمياً وسياسياً، ملا متكنت من ذلك       
ولكي ال أكون . كما تالحظون انين ال أبيع ضمريي. وتعلمون ان اقواهم هو يف أية حالة . اذياالً ممتازين 

  .فرداً كهؤالء، أعمق نفسي بشكل ال يصدق



  ١٤٧

ولـيس  . بإمكاين القول بأنين حر اآلن نوعاً ما وليس هناك من تعرف على واقع شعبه بشكل يضاهيين               
وليس . هناك من ينادي باالهداف الوطنية ضمن احلزب وخارجه بقدري وكذلك بالنسبة لتسيري احلرب  

  . وال املصر بقدري بشأن حقيقته. هناك من أعطى الضرر لعدوه مثلي

. والذي مت هنا هو خلق واظهـار شـعب    . مل أعد ذلك الطفل القروي املسكني     ” أنا”أي، عندما أقول  
. لنفسي قليالً، لكن هذا مل يكن ممكناً” أنا“اينما حللت أقول ألكون .  كثرياًوالشعب يقول أنك تلزمنا

وهذا هو األمر   . ارغب باخلالص ولكن ذلك مستحيل    . شخصية مشولية اكتسبت شعباً   ” أنا“هنا يصبح   
  . ما زالت لدي بعض النواقص ولكن األمر قد حتقق. الذي حتقق

النه حىت إذا مل أقل بأنه عمل ونضال مكثـف،          . مين وتابعه أقول، حبذا لو أمت فرد هذا العمل أو أخذه          
وال . وانطالقاً من هذا ابتدأ سباق شبايب بشكل عظـيم        . إال أنه لو ظهر فرد لكان أمراً جيداً يف احلقيقة         

حاجة هنا أبداً ملصطلحات مثل الديكتاتورية، إذ أننا أمام واقع شعب بلغ سن الكهولة، لكنه مل يكـرب                  
انه من أقدم شعوب العامل ولكنه ال       . ومن الواجب تربيته وتنميته   . يف السادسة من عمره   وبقي مثل طفل    

وعلي أن اغري ذلك املستوى من العمر       . لذا انين مرغم على إجراء تقييم هذا      . يتعدى بقامته مقدار شرب   
هلذا الـشعب   يف الواقع ليس    . ومن أجل القيام بذلك فإنه يتطلب مهارة عظيمة       . إىل حياة طبيعية فوراً   

سيكون هلذا الشعب أيضاً حقوقه     “وحىت اهنم ال يذكرون     . وال يعده العامل كشعب صاحب حق     . اسم
إن مل ير املثقف هذه احلقائق فال ميكنه أن ينشء الروابط مع            ” القومية وحق احلياة وحىت حقوق اإلنسان     

  .ولن يستطيع اصدار أية نتاجات وال القيام باآلدب. شعبه مطلقاً

أقـول  . لو انكم مل تأخذوين مأخذ اجلد إال أن هذا الشعب يكرب كطفل وسيقوم ببعض األمـور               حىت  
انظر، هناك امكانية لنمو وتطور هذا الطفل، ومن املمكن انه يتجه حنو حتقيق آماله يف               "للمثقف ما يلي    

جب بكل شخصي   رمبا يكرب الطفل مثلي، ومن املمكن أن يكون بدائياً وغري جاهز، ورمبا لن يع             ". احلياة
علماً أننا ال نفرض أنفسنا على أحد ومل أتوسل ألحـد           . ولكن على الرغم من ذلك حتققت االهداف      

أسـترمحكم  “للمجيء اىل جانيب ومل أتوسل من أية دولة مطلقاً ومل أقل لألمـريكيني واالوروبـيني                
اتوسل حىت ولو بـشكل  ومل  . إذ يعترب ذلك قاعديت اليت أعتمد عليها      . ”وأرجوكم، قوموا بذاك العمل   

ومبقـدوري جعـل    . ألنين امتلك منط حياة خاصة ووفق ما أبغيه       . بسيط من الشباب القادمني اىل هنا     
. كما تعلمون انه بدون اسيتعاب هذا ال ميكنكم استيعاب الكـردي املنبعـث            . اجلميع يلتزمون بذلك  

هـذا  . هرة اليت متت اجنازها   هذه هي الظا  . ”أنا“، إذ ليس هناك شيء يدعى       ”أنا“واملسألة هنا لست    
وان وضـعاً   . تعريف لكردٍي يسعى لعمل بعض األمور، وحملارب باملعىن الكردي الذي وعى وانبعـث            

  .كهذا يتم معايشته
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أيضاً موجود ولكنين موجود هبذا الشكل؛ انين موجود كوين فـرد يف خدمـة ذلـك                ” أنا“بال شك   
وانين مازلت أُدير العمل كموجه عسكري وفين       . وموجود خلدمة كبرية وكصاحب جهد ال يستهان به       

  . واسعى للتعرف على احلياة كطفل يكرب وينمو حديثاً. عظيم

كما تالحظون أنـه مل يـتم       . يعترب العشق هدفاً لألدب وال ميكن لإلنسان أن يغدو أديباً بدون العشق           
عريف العـشق؟ اكثـر   كيف سنقوم بت. إذ ان عشق الكردي حبد ذاته مصطلح أديب    . اسيتعاب هذا بعد  

هلذا احلد يعترب . رجالنا املعجبني بأنفسهم يقومون بأكرب الشنائع املنحطة جملرد عثورهم على فرصة صغرية
ان بقوا أحراراً فـإن     . من الكرد هم على هذا النحو      % ٩٠إذ علينا حتليل هذا، فنسبة      . الكردي خطراً 

يقوم االدب بسرد   ! ه وضع تراجيدي وكوميدي   ان. اهنا ترجيديا ومأساة كبرية   . اكثرهم سيجربون هذا  
إذ أنه حىت الطيور إن مل تعثر على مكان آمن، فإهنا ال . وعليه أن جيد اسلوباً آخر أيضاً. هذا النمط أيضاً

لـيكن لـدينا    . لنقم خبلق منطقة تستطيعون فيها ممارسة احلب بسهولة وكذلك العشق         . تبين أعشاشها 
 اجلوع، ولنهيء مناطق هبذا الشكل نوعاً ما لكي تـستطيعوا الـتفكري             القليل من االموال كي ال نعاين     

هكذا اقفز اربعـني    . لكن الغرائز اليت يج مثل غريزة اجلوع والغريزة اجلنسية وما شاهبها          . بشكل سليم 
قفزة من أجل غريزة اجلوع، وأنِه نفسك متاماً من أجل غريزة العالقة اجلنسية والغرائز االخرى قبـل ان              

  .  من عمرك ويعترب هذا مثل لعبة سباق اخليول وهي لعبة كبرية٢٠ ـ ١٥غ تبل

هنا مبقدورك خلق اجلرأة وتسخري علم اجلمال قليالً ضمن العمل، وانك ستبذل جهداً كبرياً يف سـبيل                 
ا ومل  ان مل تقم بتربيته   . وان الغريزة اجلنسية، غريزة عنيفة    . قتل اجملاعة، الن الفرد اجلائع يبيع كل ما لديه        

طالعوا واحبثوا كتب فرويد والعديـد مـن العلمـاء          . حتدث التحول فيها، حينها ستنهيك بكل تأكيد      
لدينا أيضاً أمثلة عديدة    . االخرين وادعوا رفاقنا لدراسة نتاجام، إن كانوا يرغبون القيام بالعمل االديب          

 اخلق جانبه األديب فقط، امنا ارغـب        انين مل . ملفتة للنظر وعليهم ان يدرسوها لكي تبدأ املرحلة األدبية        
وانين اقوم باختاذ التدابري ألنين أن مل أستوعب        . يف جتسيد نشاطات وسياسة وتطبيق حياته أيضاً نوعاً ما        

لذا علي أال اتوقـف أبـداً وان        . ذلك سنخسر جيشنا وستطعنين اخليانة من اخللف واألمام واالطراف        
  . اكون عنيداً جداً

حىت انـين  . اننا نريد ان نصبح ملوكاً مثلما رغب هو.  الكتاّب مثل امحد خاين أيضاً    ال يكفي أن يكون   
وأن خلق األدب   . أي خلق مم من جهة وخلق زين من جهة أخرى         . اقول أحياناً ان هذا أيضاً ال يكفي      

  . الكردي وعشقه وحدثه مرتبط بإعطاء االجوبة هلذه االسئلة

كيف أنه ال ميكن ان يصبح مقاتالً بسهولة، كذلك لن          .  السهولة ال ميكن لإلنسان ان يصبح اديباً هبذه      
يعد األدب ظاهرة مهمة وجادة ولكي متتلك أدباً، فال بد          . يستطيع ان يكون أديباً أيضاً بالسهولة نفسها      
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واألهم من كل هذا وذلك هو؛      . حتليل املرأة الكردية والرجل والبطل الكردي     . ان حتلل عالقات الكرد   
لذا اقول جلميع   . هبذه الشخصية؟ ان قمت بدفنها حتت التراب، فإن األرض ايضاً لن تقبلها           ماذا ستفعل   

  الرفاق؛ ذاك الفرد عمل معكم وجبانبكم،كيف انكم مل تروه؟ 

أليس هذا اخلائن واجلرثوم من بينكم؟ ملاذا مل ترونه؟ عجباً، ألن يصبح لديكم احترام آلمال هذا الشعب                 
الحظوا انه ال يهرب احد مـن       ! مت فرصته حينها ستخططون فوراً للهروب     ونضاله؟ حىت انكم ان وجد    

الساحة اليت أتواجد فيها واهنم مرتبطون بشكل مذهل وانين أجعل من اخلائن القادم أيضاً ان يرتبط هبذه                 
انين منظم عظيم واعطي الشجاعة للذي      . الساحة وامنح الشجاعة للذي ال تقدر شجاعته خبمسة قروش        

ملـاذا مل   “لن يقدر أحد أن يقول يل       . وأحاول خلق كل ذلك من خالل اآللية اليت أمتلكها        . اال ميتلكه 
  تستفد من هذه االمكانات 

إذ أنين اقتلعها باألظافر وأقدمها ألجلكم وبالرغم من كل ذلك، أرى نفسي فقرياً يف هـذا                . ”اهلائلة؟
لكنه عـدمي   . كالم واجلرأة والشجاعة  حارب؛ ولك حق ال   . اقوم باجراء تقييم لظاهرة الكرد    . املوضوع

  . العشق، وهذا أمر مثري جداً

  

  زينب كناجي 
  

كيـف  . إهنا إهلة . فما زلت أسعى لتفسريها   . أجل، اهنا نداء للعشق، لكن دون ترك أثرها على االرض         
ـ                 ها، سيطبق هذا يف احلياة؟ فكِّر قليالً انه سيكون لك عملية مثل عمليتها وستكون جريئاً وشجاعاً مثل

فقد ذهبت اىل وسط اجملتمع االستعماري اليت مت بنـاؤه كالـدرع            . وان خمططك سيكون مثل خمططها    
لعل حتليل القنبلة النووية يبقى دون معـىن        . ومل تكتِف بذلك فقط، بل تقوم خبلق احلياة       ! وتفجر نفسها 

  . لذا ال ميكن تناول هذه احلادثة ببساطة. امام هذه احلادثة

ينة أظهرت هذه احلقيقة، وان مل ير االديب الكبري هذا باسم الشعب والوطنية، حينـها   تلك الفتاة املسك  
سيصح أديباً من أي نوع؟ هلذا اسأل هؤالء األدباء؛ إن مل تروا هذه الواقعة املذهلة ومل تدركوا الفتـاة                   

 وهل لـديكم    ؟"اننا منتلك العاطفة أو احلياء    "اليت اصبحت ذات قلب، حينها هل مبقدوركم ان تقولوا            
  . واال فلن تتفوه بكلمة االدب حينها. هذه األسئلة تتطلب االجوبة بكل تأكيد. شرف وطين؟

إذ انكم  . ليس هذا فقط، دعك من وضع هذه احلوادث يف الواجهة         . توجد املئات من امثال هذه الوقائع     
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هنا اشـعر   . حلربكيف ستضمنون احلب الكبري؟ احلب لوحده يعترب صراعاً كبرياً وعمالً اصعب من ا            
آه، لن يعثر ولدنا هذا على فتاة ألجلـه،         “باحلاجة اىل التذكري بوالديت ايضاً هبذا الشأن؛ كانت تقول          

اذ لن تستطيع اية واحدة ان جتذبين بـسهولة، ولـيس   . هلذا القول معىن أيضاً. ”ولن يقدم احد ابنته له   
ينبغي أال يفسرين احد بشكل     . كذلك حىت اآلن  لدي اية قابلية لذلك، وانين ال اقبل ذلك ابداً، ومازلت           

  . إنين شخصي ذو ولع كبري وال أقول هذا ألستصغر أحداً. اذ مل اصبح ذا قابلية بعد. آخر

لكنين أرتاب و ألقى مشقة بشأن االعجـاب        . واتبىن قيماً كبرية الجل الفتيات أيضاً     ! اهنم مجيعاً قيمني  
. جيب التفكري هبذا الشكل على املستوى الوطين بكل تأكيد        ” اأن“واآلن عندما أقول    . واقامة العالقات 

أرى ذلـك   . وهذا هو املبدأ واملستوى الوطين وينبغي استيعابه هكـذا        . اذ جيب التفكري بكافة الشبان    
انين ال اريد ارتكـاب     ”  من عمركم  ١٨انكم بلغتم   “خطراً، وانكم ستتأملون على ذلك، كيف اقول        

رمبا كانت لديكم زوجـات     . ك مثلي وال احد يهتم بالفتيات كما اهتم       ليس هناك من يتحر   . االخطاء
لكن فتياتنا؛ ان قلت هلن منت، فهن مستعدات للموت ولكـل نـداء             . وما شابه واهنن مرتبطات بكم    

لكنين مع ذلك أرى ان عملهن شاق، إذ        . ان قلت هلن ذلك سينفذنه بكل سهولة وبشكل مثري        . للحياة
ب القيام هبا واالنتباه إليها، واألهم من كل ذلك ينبغي ان اقوم بتربية نفـسي               انه هناك اعمال كثرية جي    

  . وعليكم عدم تناول مسألة تربية انفسكم ببساطة أبداً. بشكل جيد

وان الشعب يصفق يل هبذا . إذ يتم خلق النموذج الكردي” أنا“اقول مراراً؛ ليست هناك ظاهرة تدعى 
  .وانين ال استطيع خيانة ذلك. القدر

علي أن أكون حمترمـاً هلـذا       . هنضة املرأة تتم هبذه الدرجة، لن أخوهنن يف سبيل رغبة أو عاطفة عمياء            
وكل هذه متثل الـشرايني احلياتيـة لـألدب         . الشعب املنتفض هبذا القدر، وأن أكون جواباً قوياً هلم        

ألة ثانوية، إال أنه موضوع     إضافة ملا ذكرناه، لنتمعن يف االدب التركي؛ حىت لو كان يعترب مس           . الكردي
  . فإنين راغب يف حتليل يشار كمال ويلماز غوين، وحىت الشاعر أمحد عارف. للنقاش وملفت لالنتباه

حيث . ”جقور أوفا ”واقامته يف   ” وان“األمر الذي ساعد ياشار كمال ان يصبح أديباً هو انقطاعه عن            
واحنـالل  ” وان“إذ ان خروجه من     . جتماعيتتضمن أدبياته الكدح الكردي وهذا ما أبرز جوهره باال        

األصل بارز هلذه الدرجة وانه يساعد االنـسان يف معرفـة           . ”حممد الناحل “العشائرية دفعاه إىل حمبة     
انـين  “لكنه اآلن يقـول     . ولكن يشار كمال عد نفسه أديباً تركياً      . الوضع دون القيام بالتعريف كثرياً    

ليس هذا فحسب، بل انه يـرى       . ماعية االستعمارية على األدب   انه نتاج االبادة اجل   . ”كردي األصل 
  . اآلالم ويعكس تأثريات اإلبادة اجلماعية على األدب حىت ولو مل يكن بشكل شامل
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يف الواقع، ميكننا التحدث عن األدب اهلجني، فرؤية أدبه على أنه خارج متاماً عن الكردياتية، وبقدر ما                 
لذا يتوجب تصنيف   . لى انه عمل تركي سيكون بنفس الدرجة اشكالياً       يكون اشكالياً، فإن رؤية أدبه ع     

وميكننا متثيل هذا الشيء يف شخص يلماز غوين بشكل أفضل، وجد وأظهر ذاتـه ضـمن        . هذا األدب 
يف احلقيقة كان هـذا     . ”انين سينمائي كردي  “أما أثناء اقتراب وفاته قال      . السينما التركية ملدة طويلة   

ولو أن يلماز عاش، لكان سيجد هذا الفرق بوضوح كبري وألصبح           . ينما الكردية عبارة عن تصنيف الس   
  . سينمائياً كردياً مدهشاً، ال سيما انه أظهر كافة الدالئل على ذلك

يعترب تركياً متجدداً، وحسب التكـوين      . يشعر أمحد عارف بالكرد من صميم قلبه وكذلك بديار بكر         
هؤالء روائيون ألبشع مراحـل     . هجني يظهر بأنه يف وضعية مغايرة     ولكونه  . االجتماعي له خمتلط متاماً   

لكنهم يعيشون ضمن . ينبغي عدم اامهم كأفراد مطلقاً  . اجملازر االستعمارية وهم شعراؤها وسينمائيوها    
يعيـشون حالـة    . يعيشون مترددين وكأن وضعاً انتقالياً أو مرحلة انتقالية سـتحدث         . اختالف كبري 

انـه يتواجـد   . ان كنا سنناقش وضعية هؤالء، من الواجب حتديد هذه احلقيقة    . صالاالزدواجية واالنف 
أمثال هؤالء بكثرة يف األدب وعليه ميكننا القول؛ ان الكرد هم األكثـر فعاليـة، إن كـان يف األدب                    

ـ  . واملوسيقى او السينما   ة ومـا  متاماً مثل الزنوج املقيمني يف امريكا هم األكثر فعالية يف الثقافة والرياض
وهذا الوضع ظاهر يف موسيقاها والروايـة  . ان النموذج اهلجني بارز جداً يف األدب التركي     . شابه ذلك 

وينبغي تصنيف وفصل هؤالء دون اخراجهم عن الكردية، باالضافة اىل عدم االساءة ملا اجنـزوه               . غالباً
وعليهم ان يبتعدوا عـن ذلـك       . لكن نكراهنم ألصلهم الوطين يعد امراً سلبياً بكل تأكيد        . للغة التركية 

على الرغم من ظهـور     . ويصلوا اىل االصل الوطين رويداً رويداً، وان مهمات كهذه تقع على عاتقهم           
كـذلك  . امكانات يف فترة الثورة، إال اهنم مل يصبحوا جواباً ألصلهم الوطين، جيب أال ندعوهم أدباء              

هناك من يقول؛ جيب ان يكون األدب باللغة الكردية         . اللغة تعترب اكثر املواضيع اليت ينبغي النقاش عليها       
لكن موقفي هو اخليـار     . بشكل تام او أال يتم ذلك بتاتاً، وهناك من يظهر االقتراب من كافة اللغات             

وسـتنمو اللغـة    . برأيي انه سيتم تسيري األدب بلغات القوميات احلاكمة ملدة طويلة         . الوسط نوعاً ما  
والتكوين االستعماري املوجود بات واقعاً موضوعياً، ان       . ا مت التحرر والتقدم   الكردية رويداً رويداً كلم   

من غري املمكـن    . حىت ان أردنا عمل امر ما فإننا لن نستطيع القيام بشيء بشكل آخر            . قبلنا ذلك ام ال   
مع العلـم ان اللغـة      . الهنم ليسوا يف وضع يستطيعون الكتابة     ” اكتب باللغة الكردية  “إرغامهم بقول   

القول بصراحة؛ اكثر الكتاّب الكرد املعجبني باللغة       . الكردية مل تصل بعد اىل مستوى لغة االدب البليغة        
الن اللغـة    . الكردية، ليس مبقدورهم ان جيدوا قراء كثر مهما ارغموا انفسهم ومهما كتبوا فليكتبـوا             

مستوى لغة لألدب، ومل يتم تطوير      مل يتم ايصال اللغة الكردية اىل       . الكردية حبد ذاا تعيش حالة إبادة     
منهم بلغة القومية احلاكمة واالجنبية ومل تـستطع اللغـة           % ٥٠وإذا يتحدث   . بنيتها الوطنية وقبوهلا  
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  . الكردية ذاا الوصول اىل مستوى اللغة الوطنية بعد، هذه هي احلقيقة

وان كتبنا بالصورانية لن . صورانيةان كتبنا لن يفهم املتحدث باللهجة الظاظائية من الكرماجنية وال من ال
اللغة الوطنية هي عمـل مرحلـي،   . لذلك ينبغي التركيز على اللغة الوطنية . يفهم املتحدث بالكرماجنية  

فعلى سبيل املثال؛ حىت اللغة  التركية على مدى تاريخ اجلمهورية استطاعت اآلن الوصول اىل مستوى                
رمبا جنـد   . بكياً وتركمانياً فهم اللغة التركية االناضولية أبداً      وال يستطيع أوز  . أن تكون لغة االدب قليالً    

. لكن حىت هذه غري موجودة لديهم     . تقارباً فيما بني الظاظائية والصورانية عندنا وحىت ان ذلك موجود         
كـان  . اذ توجد هذه املشكلة لدى الفرس أيـضاً  . هذا يعين انه هناك مشكلة ضمن الوطنيات االخرى       

وجيب عدم  .  إيران بشكل مغاير عن عريب يف سوريا لدرجة  لن يفهموا من بعضهم             يتحدث عريب يقطن  
إضـافة اىل ذلـك، هنـاك    . واالستعمار جعل من هذا األمر لدينا اكثر ختريباً ومهجية       . استغراب ذلك 

 .االساطري واحلكايات الكردية اليت تعترب من اهم املواضيع االدبية وما زالت حتافظ على حيوا حىت اآلن               
فعلى الرغم من فظاعة اجملازر االستعمارية، فإن استمرار احلكايات واالقاصيص الكردية يعترب امراً هاماً              

إذ أن هناك مشكلة وهي كيفيـة  . خاصة ان املغنني ورواة احلكايا يدخلون متاماً يف نطاق االدب        . للغاية
ل االمكانات التقنية، مـثالً     جعلهم عصريني وأيضاً لديهم مشاكل يف كيفية اعطاء ذلك شكالً من خال           

فالتلفاز على سبيل املثال مهم جداً يف الوقت الراهن، حيث          . من خالل التلفاز والصحف وما شابه ذلك      
علينا ان نعطي االمهية البالغة للذي يقوم بسرد احلكايا والقصص، والذي يلقي الشعر، كذلك للـذي                

وينبغي ان نقوم بإنشاء مؤسسات ألجل دراسة       . دالن هذه اجلوانب قوية جداً لدى الكر      . يغين االغاين 
  . وهذه الدراسة تدخل يف اطار نشاط أديب حقيقي. وحبث هذه األمور

ومن الواجب أيضاً إجراء صلة بني كـل ذلـك مـع            . ينبغي احترام االشكال الكالسيكية بكل تأكيد     
إذ . الكالسيكي وسرد احلكايـا   ال ميكن التقرب بنمط قدمي  من الغناء         . تشكيلة البنية  الثورية الكردية    

بات علينا التجرؤ على عمل     . ينبغي التوحيد بني التعبري القدمي واحلاضر، وان كافة الشعوب طبقت ذلك          
علينا عدم ترك االشكال الكالسيكية بكل تأكيد وعلينا أيضاً أال نغض النظـر عـن مـضموهنا            . ذلك

القدمي هو لغة الكالم واحملتوى اجلديد، أعتقد       ان كان املضمون اجلديد عاطفياً، فإن الشكل        . وجوهرها
يف احلقيقة ان كل ما ذكرناه يأيت مبعىن حركة هنضة كردية عريقـة        . ان هذا سيصبح حركة هنضة كبرية     

فمـثالً حـىت   . وان هذا االمر قد عاشه سائر االوربـيني . جداً وميكن ان تكون اساساً النبعاث جديد   
حنن أيضاً، حىت وإن كان متأخراً، بدأنا هبـذه احلركـة           . الناضولالكماليون يف تركيا ينادون بنهضة ا     

يقع على عاتق املثقفني عمل     . واالنبعاث الكردي، اعتباراً من اعوام السبيعينات وانه يستمر بكل جدية         
كيف انه بلغت هذه احلركة تعبريها العظيم عند املـثقفني االوربـيني             . كثري ضمن حركة النهضة هذه    
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فمن ناحية ينبغي رؤية هـذه كفرصـة        . صينيني، وصل الكرد أيضاً اىل هذا املستوى      وحىت الروس وال  
  .كبرية، ومن ناحية أخرى يتطلب منهم التوقف عليها كمهمة هامة جداً وايصاهلا للنجاح

   

  لدي نداء
  

على مثقفينا تقييم ما جيري حالياً بكل واقعية ومبفهوم صحيح، حينها سأقوم على خدمتهم وسأختذ لغة                
وان . وندائي هو؛ ليأتوا وليستفيدوا من التلفاز والـصحف       . صرية حىت أمام الذين يشتموننا اساساً يل      ع

إذ اهنم يتجهون حنو األناضول للتجنيد العـسكري        . رغبوا، ليأتوا اىل املناطق اليت حررها ثوارنا العظام       
. يحاولوا جتسيدها رويداً رويـداً إذ أنه عندنا ال يوجد البدل ول. ال حاجة أبداً لدفع البدل  . مقابل البدل 

ليقيموا هذا على األقل بقدر املـثقفني مـن القوميـات           . كذلك احلرب حبد ذاا متنح احلماس الكبري      
مع العلم انه ال داعي ان جتعلوا من ذلك         . احكامكم املسبقة جتاهنا باتت جتعلكم ال تفهموننا      . األخرى

  . مشكلة لكم أبداً

اً، إذ عليهم أن يكونوا جريئني، ولينظروا إلينا كجسر من أجل خطو مراحل             أوجه ندائي للمثقفني أيض   
ولتكن ثقتهم عالية دائماً بقدر     . وسندعمهم مادياً ومعنوياً بكل تأكيد الجتياز هذه املرحلة       . هامة للغاية 

  .امياهنم يف النجاح
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  ”إما أن يكون القلم كالسالح، أو السالح كالقلم“
  
  
  أنطون تشيخوف
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يسعى الشعب الكردي اىل جتديد نفسه بسرعة فائقة ومن كافة النواحي، من موت وسبات ألف عـام                 
  . من هو املثقف؟ ما هي الثقافة؟ اهنا حقيقة البشرية . ومن الرياء والرذالة املستمرة منذ ألف عام

وإن ما ظهـر    . كل هذا من خالل احلرب    فقد أظهرنا   . املثقف املتنور، هو من يظهر ويكشف احلقائق      
لكن ليس  . عدا ذلك ما مت اجنازه أيضاً له قيمة عظيمة        . وأبدع من خالل احلرب يعترب مثرة مثينة وسامية       

لقد أثبتنا بعض األمور حبربنا وحياتنا وهبا مت التمكن مـن بعـث             . بقدر ما مت اجنازه من خالل احلرب      
لكين ارى كافة االصـدقاء  .  االعداء من خالل ما مت اجنازه وباإلمكان اهناء حىت اكرب   . شعب من جديد  

والرفاق يائسني وليس مبقدورهم خطو خطوة واحدة امام العدو، وال التفوه بكلمتني، وحىت اهنم عدميو               
  . وهذا يعترب ضعفاً كبرياً. اجلهد

. فة صديقه من عدوه   من يريد ان يصبح كردياً خملصاً، عليه أوالً معرفة ذاته واالكثر من ذلك عليه معر              
ماذا مبقدوره العمل امام عدوه؟ كيف مبقدوره كسب االجيابيـات؟ ان مل يكـن              . هذا أيضاً ال يكفي   

وإن مل يكن مبقدوره عمـل      . باستطاعته كسب هذه اجلوانب، حينها عليه ان يأخذ عدوه بعني االعتبار          
ى هذه اجلوانب خـالل حربنـا       وتوقفنا عل . شيء امام عدوه، فإنه يعترب فرداً ال يساوي مخسة قروش         

ان مل يتم ذلك فإن احلياة حـرام        ! النه بدون ذلك ال ميكن    . وينبغي التوقف عليها حىت بأقوى االشكال     
انكم تتوقفون على احلياة ورأيتم ذلك داخل وخارج الـوطن،          . عليه وتكون للحياة قيمة مخسة قروش     

لكـن اآلن  . ح الكردية ونفذمت اموراً عدة بامسها    فقد هنضتم باسم الرو   . واآلن أيضاً جتدون اموراً مغايرة    
. كيف مت تكوين حقيقتها؟ إذ أن ما مت اجنازه يتراءى مثل اخليـال            . تالحظون، ما هي هذه الكردياتية؟    

وعندما هبوا لتنفيذه مت جـز رؤوس مجـيعهم         . كان هناك البعض يرغبون يف عمل هذا منذ ألف عام         
اما عندنا، حىت لو كانت  هناك مـصاعب، فإنـه          . قدورهم عمل هذا  مل يكونوا يعلمون وال مب    . وقُِتلوا

  .يوجد النصر وال مكان للموت عندنا
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يتكيف البعض باملال والـبعض     . اهنا املرة األوىل يف تاريخ الروح الكرديايتة اليت يشاهد فيها أمور كهذه           
ان مت إيـصاهلا  . رب أعباء كبريةباملرأة والبعض اآلخر باملال ـ امللكية، لكن برأيي ان كل هذه االمور تعت 

عدا هذا تكون احلياة صعبة وشـاقة ال        . اىل مبتغاها حينها ستصبح احلياة مثل اهلواء وناعمة مثل القطن         
ان كان هناك التزام بالقرار والعهد، ميكن حتمل احلياة مهما كانت صعبة وميكن بلـوغ               . ميكن حتملها 

والذي ال  . للمثقفني والكتاب الكرد وكافة الرفاق الثوريني     وال تعترب هذه االمور صعبة بالنسبة       . اهلدف
يستطيع عمل شيء من اجل الشعب وال يستطيع إدارة ذاته، ويكون يف حالة ال يقدر فيها على التنفس،                  

  . حينها سيقف وجهاً لوجه امام حالة السقوط وان اخلوف سيتملكه من كافة النواحي

أحدق يف  . يأيت يف مقدمة كل شيء    "  من احلرب بنجاح؟   كيف ميكن اخلروج  "وإن سؤال   ! هناك حرب 
كيف يتحملون البقاء بـدون     . كافة الرفاق واسأل؛ كيف حيصل هذا؟ وهم يومياً يعيشون حياة بسيطة          

مل أعش الراحة ليوم واحد، رغم انين أبذل        . التوصل اىل النصر؟ يعدون انفسهم ضمن احلياة بأمور تافهة        
  . ”إن هذه ميزة بسيطة وليست خبطوة كبرية“تطيعون قول لكن رفاقنا يس. جهداً كبرياً

إذ اهنم راضني عن أنفسهم مثل الباشاوات يف الوقت الذي          . سنتوقف اآلن على جوهر احلقيقة الكردية     
هناك بعض الكتاب   . ال  يستطيعون عمل شيء، مع اهنم يظنون أنفسهم أبطاالً         . مل حيققوا أعماالً تذكر   
ملاذا مل يستطيعوا استيعاب هذه احلقيقة يف حينها؟ يف         . وح الكردية والتعريف هلا   الذين يرغبون معرفة الر   

ملاذا مل يـستطيعوا اثبـات      . الوقت الذي تتواجد فيه كل هذه التزييفات واالخطاء الكبرية واالحنطاط         
.  مجيعـا وهذا انتقاد لكم. وجود هذه احلقيقة؟ ملاذا مل يتم التحامل على تلك االوضاع؟ اهنا حلالة خمزية       

اخلطوة اليت ختطيهـا،    . ويف اخلطوة األخرى يضر بك    . ان يف اخلطوة اليت مت ختطيها، العدو خينقك فيها        
ملاذا ال متأل مضموهنا؟ إذ يعتـرب       ! ملاذا ليست عائدة لك؟ الوضعية اليت تتواجد فيها، وضعية مت افراغها          

القدر؟ ملاذا ال تشعر بعـدم الراحـة        ملاذا ترضى باخلداع واالحنطاط هلذا      . ذلك من اخلواص االساسية   
وبـالرغم  . املوجودة؟ إن مل يتوقف اإلنسان على احلقائق، فإن السنوات اليت عاشها، تعترب سنوات هباءً             

  . من كل هذا، هناك رغبة للقيام ببعض االمور من أجل الروح الكردية

دمة استطيع القيام هبـا   اكرب خ . علينا كسب بعض االمور من اجل الكردياتية ومن اجل شرف االنسان          
إذ انه ال ميكننـا ان نكـون        . يف هذا املوضوع، هي تقدمي جتاريب، ويتطلب منكم أيضاً االصغاء جيداً          

علماً انه لـدى    _ رمبا سنعطي التحية والسالم لبعضنا ولكن       . أصدقاء للذين ال يستطيعون خلق ذام     
، يقول انين يف حالة جيدة، وبالرغم من        الكرد، عندما يقال كيف حالك وحىت ان مل يكن على ما يرام           

كل هذا أصبح   . انه ال يرى يقول؛ انين ارى واالمور غري الصحيحة يصر على اهنا صحيحة حىت النهاية              
جيب إلقاء التحية على هـذا      . ينبغي ان يكون ذلك على االسس اجلديدة اليت مت انشاؤها         _ عادة لديهم   
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انه . ىت اآلن، ومل يكن باملقدور خطو خطوة جريئة جتاه العدو         وان هذه االمور مل تكن قومية ح      . األساس
ملاذا حيدث هذا؟ حىت انه ال يعرف استخالص الدروس من االمكانات           . حاقد على ذاته اكثر من العدو     

ملاذا يتم التالعب بالقيم هلذه الدرجة؟ ملاذا يتم التالعب بالسالح واملهـام            . املوجودة لديه ويتالعب هبا   
مع العلم ان هناك بعض االمور اليت ميكن        .  هبذا الشكل حدث موت الكردي يف كل وقت        هبذا القدر؟ 

هناك بعض االسئلة والنشاطات واألصول؛ ان مل يتم التالعب هبا، ميكـن    . ان توصل االنسان اىل النصر    
  . بلوغ النصر

ومـن  . استطيع ان اكون مع الشعب واسـري معـه        . أعظِّم من شخصييت وأجعلها حيوية مع الشعب      
أو . إنساننا ليس مع الشعب بل انـه حييـي نفـسه          . بعيداً عن الشعب  ” انين موجود “املستحيل قول   

  . باألحرى مع أكاذيبه ومع احنطاطاته وغري مهتم كثرياً بأرضه وجباله

كيف يتم إحياء هذا الشعب؟ على املثقف الكردي أيضاً ان يكون متوحداً وينهض مع هنوض الـشعب                 
إذ ان  . علينا جتاوز اهلوة املوجودة فيما بيننا بسرعة وأن نقرب املـسافات البعيـدة            . وسائراً حنو النصر  

  . توحيد النشاطات الكردستانية وبلغة الشعب وروحه مع األرض، يعترب خلق روح كردية جديدة

. ينبغي التوقف جيداً على مشولية املقومات الروحية وكافة اخلصائص االخـرى         . الروح واألرض متحدة  
انين على ثقة . ن أجله وعائلته فحسب وامنا الجل الشعب وايصاهلا اىل مستوى املساواة وتوسيعها    ليس م 

لعلهم أيضاً يائسون، وألن كل     . بأن املثقفني الكرد سيبدون تقديراً ملا مت ذكره واهنم يعملون على ذلك           
ق بشكل تـام يف     واحد منهم يسعى لتنظيم حياته الشخصية ضمن زاوية خارج الوطن، بقوا ضيقي األف            

كذلك نرغب تقدمي الدعم للمثقفني، كما قدمناه للوطنية الكردية         . هذا اجملال، وذهبت أعمارهم سدى    
دققوا . إننا نبين اسساً متينة ألجل اللغة والتاريخ والفلكلور والفن واألدب الكردي          . على أساس روحي  

  . يف كل هذه االمور، انضموا بأرواحكم وقلوبكم هلا

إال . فأنا أيضاً على الرغم من انين بذلت جهوداً حثيثة هبذه الدرجـة           . ن تبالغ بنفسك كثرياً   ال حاجة ال  
” لقد عملت بذاك القدر، وانين كبري هبذا القـدر        “وال أقول أبداً    . انين ما زلت أجد نفسي مثل طفل      

الشعب واحلرب،  أبدأ من جديد وعلى اإلنسان ان جيد عظمته يف قوة التنظيم و           . يعترب هذا تقرباً خاطئاً   
يتطلب خطو خطـوة جيـدة يف   . مطلقاً” أنا، أنا“عليه اال يقول   . وان ال جيدها يف ذاته على االطالق      

إن عملنا ليس نشاطاً يقوم به املثقفون أو األدباء، إذ ما نقوم به هو من أعمال احلـرب ويـتم                    . احلياة
من جهة، ومن جهة اخرى استعمال      وليس هناك فرق بني استخدام السالح       . تسيريه وفق مسات املناضل   

أنا أيضاً احـارب    . فلقد حاربت لغة القلم والفكر يف بعض االماكن اكثر من السالح بألف مرة            . القلم
ان . احرز النصر عرب الرأي واللغة واهلـدف واالصـول        . بلساين وعدا ذلك ال استخدم أي شيء آخر       
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هذه هي حيايت، ولن أضع     “ور وعدم قول    عليكم دراسة العديد من األم    . طبقتم ذلك حينها ستنجحون   
. الكردياتية احلديثة ستحدث التجديد يف الشخصية أيضاً وعليكم ان تثقوا بـذلك           . ”شيئاً آخر أمامي  

وان . بعض االحيان هناك اعمال مل يتم اجنازها يف ألف عام، ولكن يتم حتقيقها يف عدة أيام ضمن الثورة
  . هذه هي قوة وصالحية الثورة. د يف عمر االنسانالثورة تقوم بذلك يف وقت قصري واهنا مت

هناك البعض ممن ينضمون اىل صفوفنا ال تتجاوز أعمارهم اخلمسة عشر عاماً، لكنهم يشبهون املسنني               
ال حق لنا يف ان نستقبل بعضنا مثل        . وانين اكره مثل هذه االوضاع    . وكأن اعمارهم قد بلغت السبعني    

ال ميكن لإلنسان أن يكون أصماً أبكماً، وليس ألحد احلق          . سان والعميان العجزة واملنحطني وعدميي الل   
وليس ألحد احلق يف أن يطلب احلرية الجل العبودية وال ميكـن            . إذ يعترب هذا املوت حبد ذاته     . يف هذا 

ألنه من املستحيل أن يكون للقبح أيـة        . منح احلرية والشرف والقيم لالحنطاط والفوضوية ولقلة األدب       
من تكون فلتكن وماذا كنت فكن، ان مل تكن صادقاً فإنك ال تستحق حىت التحية، سواء أكنت                 . قيمة

ال سيما انه ميكن إلنسان بلغ السبعني من عمره أن يكون           . يف السبعني من عمرك او يف اخلامسة عشرة       
ات الـيت مت  الشهداء الذين مت تقدميهم والدماء اليت أريقت والنـشاط       . مثل شاب ويبدأ احلياة من جديد     

ال ريب أنه ستظهر النواقص، لكن إن مت التوقف على النقاط االساسية اليت        . تسيريها يفرضون قول ذلك   
  . ذكرناها، فإنه باإلمكان جتاوز النواقص والسلبيات وسيتم حتويلها اىل حقائق مذهلة

انه طريق  . رىواهدافه ال تشبه أهداف التنظيمات االخ     .  طريق جديد واساسي   PKK ان طريق    وانلي.ع
  . يوجد يف هدفه تقدم الكردياتية واستقالل كردستان. واضح وجديد

  .  عاماً وانتم تمون بشؤون الكردياتية٤٥ منذ :ح.ق

  .  عاماً اهتم بالكردياتية٤٥.  اجل، صحيح:وانلي. ع

  .١٩٤٩ منذ عام :ح.ق

  .  اجل، انين من اجلنوب الصغري ودرست يف اوروبا:وانلي. ع

  . تتوقفون على الكردياتية وكنتم ممثلني للكرد، أليس كذلك كنتم :ح.ق

  .  عملنا مع القوى الثورية يف اجلنوب وقد نذرت كل ما لدي هلم:وانلي. ع

  .  كم سنة بقيتم ضمن الثورة يف اجلنوب:ح.ق

  .كل عملي وهديف كان كردستان.  مدة طويلة جداً:وانلي. ع
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هل تعرفوننا أو هل اسـتطعتم معرفتنـا        ”  وقوية للغاية  لكردستان مكان يف قليب   “ كنتم تقولون    :ح.ق
  . ؟ حسب رأيي انكم تعرفوننا نوعاً ماPKKقليالً؟ كيف ترون اساس وجوهر 

ـ  :وانلي. ع وان أهداف االحزاب االخـرى ال تتجـاوز حـدود    .  هدف كبريPKK قبل كل شيء ل
 فهـو اسـتقالل   PKKامـا هـدف   . وهدف الذين يف جنوب كردستان هو احلكم الذايت . الشعارات
  . كردستان

احلريـة،  “هم أيضاً كـانوا يقولـون     .  ستتعرفون على الذين ظهروا باسم الكردياتية يف تارخينا        :ح.ق
ومل يتم اظهـار ذلـك      . ومل ينضموا روحياً ومادياً   . لكن مجيعها بقيت يف حدود االقوال     ” االستقالل
وان الوطنية ضعيفة لدى البارزاين، إذ يعترب عائلته   . حىت البارزاين نفسه مل يكن يعلم هذا كثرياً       . االرتباط

  . هل ادركتم هذا؟. اهم من كل شيء ويف مقدمة كل شيء وأكرب من كل شيء

  . برأيي ان املال مصطفى البارزاين أفضل من ابنه مسعود البارزاين:وانلي. ع

. اب تلك الروح القدميـة    األمر املهم هو استيع   .  بالطبع، أفضل وحىت بإمكاين القول انه اكرب منه        :ح.ق
ومهما كان كبرياً وبأي قدر كان أفضل رغم ذلك يعترب البارزاين نفسه كل شيئ والكل مـن أجـل                   

. حىت ان الوطنية يعتربها وسيلة ألجل توسـيع العـشرية    . تأيت الوطنية يف املرتبة الثانية    . عشرية البارزاين 
ذه احلقائق ال يستطيع القيام بنشاطات مـن        ومن ال يعلم ه   . العظمة والوطنية شيء والعشرية شيء اخر     

  .أجل الشعب والوطنية

وجيب التساؤل حول، مـا     . إذ انه هناك العديد من مثقفينا خيدعون انفسهم       . على االنسان أن يعي ذاته    
ان مل تكـن القيـادة   . قيادة البارزاين، قيادة تعمل قبل كل شيء من اجل العشرية         . هو مستوى الوطنية  

عمل من أجل احلرية، حينها ستعمل من اجل من؟ أغلبية الكـرد يتـسمون بـالروح                دميقراطية ومل ت  
هنا ال يبقى   ” عشرييت، عائليت وحىت ان شخصييت تأيت قبل كل شيء        “ولكن عندما يتم قول     . العشائرية

وال ميكن حتقيق االستقالل الوطين بدون الوطنية، وهنا على االنـسان أن يـرى           . شيء يسمى بالوطنية  
  . حقيقته

وعقدت معه بعض االجتماعات، حيث كـان       . انه انسان بالغ وعاقل جداً    . التقيت مع عثمان صربي   
وان كل شـيء يف خدمـة عـشريته         . ان ما يقوم به البارزاين هي العشائرية وليست الوطنية        “يقول  
لـدى كافـة    هذا االمر ليس حمصوراً بالبارزاين فقط، امنا تتواجد العشائرية والعائلية والفردية  ” وعائلته

  . كنت قد مسعت بشهرتكم قبل هذا بثالثني عام. الكرد وحىت ضمننا أيضاً

  . ولكين االن متبهج ومسرور جداً لوجود اآلالف من الكرد.  كنت حينها مبفردي:وانلي. ع
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بال شك انه .  عملتم بعض الشيء يف سبيل الوطنية  الكردية وكنتم حتبذون أن تكسب الكردياتية  :ح.ق
  . ديكم عشرية وقبيلة أيضاًال توجد ل

  . عشرييت هي الشعب الكردي:وانلي. ع

وكنتم تبغـون   . انكم شعبيون ولكنكم مل تستطيعوا ان تصبحوا قوة احلل يف أوروبا كثرياً           .  أجل :ح.ق
حىت أنكم  . الوسط احمليط بكم كان يتألف من االناس املرتبطني مبصاحلهم الشخصية         . عمل بعض االمور  

  .  التنظيماتأردمت تأسيس بعض 

  .  اهلدف اكثرPKKوقد وضح .  إننا مرتبطون هبدفنا:وانلي. ع

خذ هذا القدر مـن     "الدول كانت تقول    .  لو كان العامل معنا، ملا تعرضنا لتخريبات هبذا القدر         :ح.ق
انكم أبدعتم بعض االمور وطورمت أنفسكم وبإمكانكم . وهذا كان سيضر بنا” لكن نريد مقابله  . الدعم

وستكونون يف وضع ال    . ولو كنتم بيد اآلخرين ألصبحتم مثل شجرة مهترئة       . على العدو ايضاً  التغلب  
مىت ما جعلـت نفـسك بنفـسك        . تتمكنون فيه ضرب عدوكم وألصبحتم ألعوبة بيد اآلخرين أيضاً        

يف .  أيضاً هـو هـذا  PKKوإن ما يعاش االن داخل . حديدياً وفوالذياً وأصبحت سيفاً حينها ستضرب     
ملاذا اتوقف عليهم هبذا    .  كان كل واحد قد تعرض للسقوط يف البداية ومل يكن  يتمالك انفاسه             احلقيقة

وهناك رجال كبار للدول االخرى، حىت انين ال        . النحو؟ مبقدوري كسب صداقة دولة ما بكل سهولة       
ى االناس  لكنين اتوقف ليالً هناراً عل    . وال اطيق احلديث معهم حىت ملدة ساعة      " كيف حالك؟ "اقول هلم   

  . ملاذا؟ النين أرغب عمل شيء ما هبؤالء االناس. الفاسدين واملخنوقني

وان الشعب هناك ال ميتلك املبادرة كثرياً       .  قمت بزيارة جنوب كردستان قبل عام من اآلن        :وانلي. ع
  أيضاً ميتلك زمام املبادرة يف جنوب      PKKلكن االن وحسب ما رأيته، أن       . وكل ما لديهم بيد اآلخرين    

  . وان احلزب ميثل األنسان والشعب اجلديد. كردستان

الـذين مت  .  عندنا، نقوم بإخراج االنسان السليم من املرض وحىت ان كان على فـراش املـوت    :ح.ق
هبذا . احيائهم من قبل االخرين وعلى يدهم ال يستطيعون إحياءك، وهذه تعترب من البديهيات االساسية             

والذين مت تشكيلهم بيد االخـرين      . هذه ان يكونوا أقوياء امام العدو     الشكل بإمكان الكرد وبانتفاضة ك    
االمر املهم  . وان تراجع هؤالء يوماً ما حينها ستقع      . ينالون حقهم من االخرين على حساب الكردياتية      

أليس . هو رؤيتكم للكردياتية احلديثة وخاصة بعد فترة طويلة وعندما رأيتموها اعدمت اىل روحكم شباهبا        
   كذلك؟

  .  اكتسبت روحاً جديدة وثقة كبرية واميان عظيم:وانلي. ع
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واظهر جـوهر   .  قوي جداً يف العلم واملعرفة، وحلل الواقع الكردي بشكل واسع  جداً            PKK ان   :ح.ق
سابقاً . وهي قضية مهمة  " ان القضية اكتسبت أبعاداً دولية    "واليوم يقولون   . ومسات الكرد بكل وضوح   

 قيمة لكم رغم مكوثكم ملدة طويلة هناك، ولكـنكم اآلن تالحظـون تلـك            مل تكن أوروبا تبدي أية    
انين موجود  “يف كل مكان يقال     . ان كرامة الكرد تسري وفق هذا املسار وهي نقطة مهمة للغاية          . القيمة

عدا ذلك ال اقيم نفـسي      . واقيم ذايت أيضاً على هذا االساس     . وان هذه تعترب كرامة املرأة    ” وانا كردي 
  . على االطالق” لدولة الفالنية قالت يل هذا وذاكبأن ا“

فاالملان كما تعلمون يعتـربون     "على سبيل املثال، النتيجة اليت استخلصتها من خالل تعريف على املاين            
كانت كما يلي؛ انه مت عندهم خلق شخصية من ناحية العقل ومن ناحية  العاطفة               " انفسهم عظماء جداً  

ويـدركون  . األملان يعرفون كيفية ابداء القيمة ويفهمون االنسان      . السياسةوهذا امر أساسي يف     . أيضاً
املهم ” الكرد أيضاً يتجرؤون على عمل بعض االشياء من أجلهم“يقولون . مقاييس االقتراب من القيادة   

لقد بلغتم قـدراً يف     . هو؛ ان ما حيدث خالل االعوام االخرية هي كلها من أجلكم وليست من أجلي             
  . ذلك ترون أنفسكم شباباًالسن ومع 

  .  املك القيمة:وانلي. ع

ترون انفسكم شباباً مبا يضاهي فىت يف اخلامسة عشر من          . هناك القيمة أيضاً وتبدون شباباً أيضاً     : ح.ق
  . عمره

  .  هناك االنضباط أيضاً:وانلي. ع

 عـشر متامـاً     ورؤية الشعب الكردي بعد مخسة    . جميئكم اىل هنا بعد عشرات السنني أمر جيد       : ح.ق
  . عانيتم مصاعب مجة وواجهتم خماطر عديدة وهذا هو ما سنعمله من أجلكم.  سيصبح مبثابة مهرجان

  .  أرغب يف رؤية كردستان:وانلي. ع

 بالطبع يطمح االنسان يف امور عديدة ولكن هذا أيضاً امر عظيم بقدر كردستان ويعترب نـصف                 :ح.ق
كان عثمان صربي ايضاً يف التسعون      . اليام ليس باألمر البسيط   رؤية هذه ا  . ثورة ونتائجها مدهشة جداً   

  ". يكفي اننا رأينا هذه  االيام أيضاً"من عمره و كان يقول 

  . ”بأن هذه الثورة  لن متت“ كافة الكرد الذين  ألتقيت هبم، قالوا :وانلي. ع

ذلك نرغب يف رؤية النصر     لكن رغم   . إذ هناك آالف الكرد   .  حىت ان أُمخدنا فإننا ال نبايل لذلك       :ح.ق
والذين شاهدوا هذه النجاحات مبقدورهم     . التام، من رأى هذه االيام بإمكانه رؤية االيام القادمة أيضاً         



  ١٦٢

ان استطعتم البقاء أقوياء هبذا القدر، بامكانكم رؤية كردسـتان          . رؤية االنتصارات يف كردستان أيضا    
 املثقفني ان ختطو خطوات جيدة ضمن املعهـد         كذلك بإمكانك كممثل عن احتاد    . مستقلة على األقل  

إذ أننا  . انتم جبارقادر، مبقدروكم التوقف على واقع اجلنوب الكبري ورؤية العديد من املسائل           . الكردي
  . لن نتخلى عن اجلنوب الكبري

   لن ننقطع عنه، انه وطننا:جبار قادر

  . وح جتاريةواصبحوا ذوي ر.  لكن هناك احنطاط وانقطاع كبري عن الثورة:ح.ق

  .  مل يبق شيء امسه ثورة هناك:ق. ج

لكـم أيـضاً    .  مثلما مل تبق الثورة، فإنه توجد حالة بيع النفس لقاء قروش، انه امر بالغ السوء               :ج. ق
ماذا عملتم بأنفسكم اعملوا، لكن ال تنقطعون عن الثورة وال تـدعوهم ان يبيعـوا               . مسؤولية يف هذا  

ينبغي ان التذهب   . ان هدفكم كبرياً فإن الوطنية موجودة يف اجلنوب أيضاً        ان ك ! الكردياتية بعدة قروش  
  مهمـا كـان    . ان مل تتوقفوا على هذا، فإهنا لن تكون نتيجته جيدة بالنسبة لكم           . دماء الشهداء سدى

بال شك، عليكم ان تتبنوا شعب اجلنوب أيـضاً وأال          . فليكن جيب ان يكون هناك تبين لدماء الشهداء       
لن نسحب يدنا مـن اجلنـوب وان الثـورة          .  أيضاً ليس بقليل   PKKوكونوا جريئني فإن    . نهتبتعدوا ع 

لكننا سنتحامل  . اذ انه هناك تالعب بالروح الثورية كثرياً وجتري حسابات كثرية عليها          . ستستمر هناك 
  . على ذلك بإصرار

ساساً هلم، كما احتـدوا مـع   املثقفني هنالك اختذوا احلقيقة ا.   يف احلقيقة هناك ثورة يف اجلنوب    :ق.ج
لقد بات يل ثالثة سنوات وانا بعيـد عـن          . ولكن القيادة مل تتخذ مصاحل الشعب اساساً هلا       . شعبهم

لقد .  فقطPKKوكنت هناك خالل فترة االنتفاضة، وان الشعب قد ربط كافة آماله بـ . اجلنوب الكبري
لـيس  . ضع مشال كردستان بشكل جيدواعرف و . نلت شهادة الدكتوراه فيما يتعلق بشمال كردستان      

  . كـ كردي وامنا كـ دكتور

 ؟ ما هو الفرق بني الشخـصية الـيت          PKK ما هو الفرق بني العصيانات يف الشمال واجلنوب و           :ح.ق
 والكردياتية اليت تطورت وما يتم تطويره باسم  الكردياتية يف اجلنوب؟ اهنا اسـئلة               PKKتطورت ضمن   

  .  عليكم التوقف على هذه النقاط بقوة وجعلها على شكل كتاب ونشرهانكم تكتبون أيضاً،. هامة

والشعب يف الشمال مل يستوعبها النين كتبتها باللهجـة         .  لدي كتابات فيما تتعلق هبذه املسائل      :ق.ج
  . هذه هي مشكلتنا. الصورانية
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طـور ولكـن ال     يف الواقع ان الشعب يف الشمال يريـد الت        . اكتبوا باللهجة الصورانية  .  حسناً :ح.ق
ويظهرون رغبتهم يف االقتراب مـن      . وقد مت إسكاته  . يفسحون اجملال له، انه فقري سياسياً وايديولوجياً      

PKK   وليس مبقدورهم بلوغ صربنا. ال يعرفون احلياة اجلديدة.، لكنهم ضعفاء من ناحية الصرب واالصرار .
ان كانـت   .  توضيحها قلـيالً    ؟ عليكم  PKKماهي االصول، الوترية، التحمل والصرب ضمن خصائص        

إذ . لديكم االمكانات وضحوها واجعلوها على شكل كتاب وجيب ايصاهلا اىل الصورانيني قبل أي أحد      
  . ال فرق هناك بني صوران وهبدينان، لكن عليكم ان توصلوهم اىل الكردياتية مطلقاً

لدى الكرد وهو؛ اهنـم ال      هناك امر وجدته    .  من اآلن فصاعداً   PKKمن املمكن نيل نتائج  عظيمة من        
إذ انه ينبغي ان تكون هناك وجهة نظر تارخيية تتخذ املعايري           . يعرفون املتابعة والتعمق وابداء وجهة النظر     

وجيب عدم اعطاء القيمة لالمور اليت ال تبىن على اسس تكون بدون نتيجة وخاوية              . كأسس أساسية هلا  
هناك العديد مـن األشـخاص      .  جديدة وفقاً لألصول   على االنسان ان يكون نفسه من     . وعدمية القيمة 

مثالً، يقول مستفسر؛ ما هـو اجلمـل        . الذين يكتبون هذه اجلوانب ولكنهم خيطئون من ناحية أخرى        
فألجل معرفة اجلمل عليك النظر اىل ظهره واقدامه        . ؟ لكنهم حياولون تعريف اجلمل بشعره فقط      )اإلبل(

هنـاك  . ولكن كتابنا يقومون بتعريف اجلمل بشعره     .  اجلمل هذه هي حقيقة  . وبذلك بإمكانك معرفته  
رغبة يف كسب النقاط االساسية عن الكردياتية وهذه خدمة كبرية من اجلكم ايضاً وميكن اسـتخالص      

  . النتائج الكبرية منها

 ملاذا الشعب الكردي مريض؟ ملاذا مل حيرز النـصر اىل         .  اننا ننظر اىل التاريخ بشكل مغاير جداً       :ق.ج
  . اآلن؟ فعندما ظهر سيد رضا، خرج ريرب وعندما ظهر الشيخ سعيد بريان خرج قاسم أيضاً

. احتدنا، وعليكم مشاهدة هذا   . وأن الكردياتية تصل اليوم حنو النصر     . ان مفتاح الكردياتية بيدنا    :ح.ق
ـ ٢٠وبعد رؤيته ستجدون بأن الكردياتية اليت سرمت يف سبيلها  ـ ٣٠  لـذا  . ها عاماً جتددت ومت تقويت

فقد أريقت دمـاء    . جيب عدم السقوط بسهولة وبشكل رخيص     . ينبغي عدم ترك شعبنا ملشيئة التجار     
  .لذا علينا ان نصبح قوة احلل له. غزيرة ولشعبنا مشاكله وآالمه ومصائبه

 قائدي، إن حررت حىت ولو قرية من أجزاء كردستان فسنؤيدها وسنقيمها بإجيابية و الـشعور                :ق.ج
املثقف احلقيقي هو الـذي     .هذا ما يعين أن تكون مثقف     . صر أي كردي ويف أي مكان كان      بالغبطة لن 

  .  يكون مع شعبه

ثقـوا  . املثقف هو الذي يقف اىل جانب شعبه منتصراً وبشجاعة        . أجل، هكذا تتشكل الوطنية   : ح.ق 
ألن .  مكانه لكن يتطلب من االنسان ان حيقق التحول يف       . بأنفسكم، حينها بإمكانكم عمل امور كثرية     

متعنوا يف هذه اجلوانب وابعدوها عن ذاتكم وقومـوا خبلـق           . اإلنسان اليسمو بالفكر واحلياة املتخلفة    
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. الكردياتية املوجودة هي الكردياتية اليت خلقها العدو      . الن الكردياتية حباجة اىل التكوين جمدداً     . أنفسكم
. اضرب نفسي قبل ضرب العـدو     ” لقينمن،كيف خ “حىت انين غري راٍض عن نفسي وأسأل باستمرار         

كال، لـن أقبـل      . وأقول رمبا سيتبناين واحد منهم    . وأشعر بالشك دائماً بأن البعض خلقين من أجلهم       
  . هذا

فإنك مهما وبأي قدر عملـت لنفـسك،        . انين صاحب هدف وهو ان هناك عهداً قطعته على نفسي         
اذ انه ليس بأمر سيء ان يتعمـق        . شعبكحينها تكون يف نفس الوقت قد عملت بنفس القدر من أجل            

حىت انه ال يستطيع توجيه لكمـة  . الكردي راٍض عن نفسه ولكنه ضمن عيوب كثرية  . اإلنسان يف ذاته  
  ؟ …إذاً كيف ميكن هلذه الشخصية أن تكون راضية عن نفسها. لعدوه

  ؟ …انتم كردستان مكرياين، هل تستطعن رؤية مسات الفتاة الكردية هنا أيضاً

  . وان مل تتحرر املرأة لن يتحرر اجملتمع. تشكل الفتاة الكردية نصف اجملتمع:  ستان مكرياينكرد

 ماذا “اجلميع يقول .  ال ريب يف هذا واال فأنتم تدركون سبب ضمنا للفتاة الكردية اىل صفوفنا :ح.ق 
نت أيـضاً غـري     رمبا كـن  " تفعل النساء هنا، ما هو عملكم مع النساء، وكيف حتُل مشكلة املرأة هنا؟            

اما حنـن   . متحررات يف حياتكن، كانوا سيزوجكن لواحداً أو أثنني ومل يكن مبقدوركن قول أي شيء             
  . ويعترب هذا من أهدايف. وجعلنا الفتاة مستقلة مئة باملئة. فقد وضعنا عكس هذا متاماً كهدف لنا

تلك املرأة اليت تكون حرة     . تقالليةاللوايت مل يكن الحد، باتت متلك إرادا وبأمكاهنن السري حبرية واس          
بفكرها ومستقلة بقلبها ومل يكن هلا أي ارتباط مع أحد ومل تكن زوجة ألحد وال خمطوبة ألحد، تكون                  

إما ستكون يل   “لكن حىت اآلن كان فكر الرجل الكردي على املرأة كاآليت           . لشعبها وللحزب وللحرب  
  . وهذا يعترب ثورة عظيمة. الشيءوقد غريت هذا “وإما ستكون يل وليس ألحد غريي 

ان انضمام الفتاة الكردية اىل نضاالت الثورة، ما اعنيه هـو           .  يعترب هذا االمر مبفرده ثورة عظيمة      :م.ك
  .أي ثورة يف اللغة أيضاً. ثورة آخرى

وهناك .  ال ميكن ذلك بدون  اللغة الكردية، لكن تتطلب السرعة من االنسان يف بعض احلاالت               :ح.ق
ان عملنت باللغة الكردية فإن مامل تتعملنه يف شهر فإنكن          . مور اليت تتطلب  السرعة يف تعلمها      بعض اال 

سابقاً، كانوا يقولون ال بدمن اللغـة الكرديـة         . هذا هو احد االسباب   . ستتعملن خالل شهر بالتركية   
كردياتية بدون  ال جتوز ال  “حيث كانوا يقولون    . وكانوا يقومون ببعض االعمال التنظيمية من اجل ذلك       

  . ”حترير اللغة
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إذ ينبغي حترير بعض االمـور      .  ال جتوز الكردياتية بدون اللغة ولكنكم لن حترور الكردياتية باللغة أيضاً          
لنقل جدالً بأن اللغة قد حتررت ولكن هـذه املـرة مل    . االساسية، كي تستطيع حترير اجلوانب االخرى     

اريـد  “كان البعض يتسائلون قائلني     . ردياتية باللغة فقط  حيث ال تستطيع خدمة الك    . حترر الكردياتية 
وفق هذا  . انين أريد حرية الكردياتية قبل احلرية الثقافية واللغة الكردية        . ”حرية اللغة أو احلقوق الثقافية    
ان مل تتحـرر    . ان حتررالكرد فمهما كان فليكن ستتحر اللغـة أيـضاً         . املنطلق، اخطو هذه اخلطوات   

؟ ألن اللغة مرتبطـة     …ملاذا. فإن هذا ليس صحيحاً   ”لقد حررت اللغة  “حىت ان قالت    فإهنا  . الشخصية
  . فإن مل تكن هناك كرداوية فإن اللغة والثقافة حينها تكون عائدة لالخرين. بالكرداوية

اننا نسري ثورتنا باللغة التركية حىت باتت اللغة التركية سالحاً          . إن حتررت الكرداوية ستتحرر اللغة أيضاً     
  . وإننا نضرب العدو هبذا السالح. كبرياً بالنسبة لنا

تتعـاظم  . إذ تتطلب الروح قبل اللغة، أي ان بداية احملتوى والنوعية هامتـان           . لقد مت خلق الكردياتية   
لكن هذا لن   . وبإمكاننا إلغاء اللغة التركية يف يوم واحد وجعلها حمظورة        . الكردياتية يف الوطن يوماً بيوم    

ان كانت صورانية أو ظاظائية وان هذا       . ليقرؤا بالعربية واللهجات الكردية   ! سليماً ويف حمله  يكون قراراً   
هذه حرب من أجل الـوطن  . لكن هناك امور أولية تعترب من االولويات بالنسبة للشعب       . ليس  مبشكلة  

امـر  اية لغة كانت فلتكن وخوض احلرب من أجل ذلـك           . واالرض وهي مبثابة احتاد كافة الكردياتية     
او ” ألعمل كل شـيء بالـصورانية     “وال ميكن أن نقول     . وان هذه االحاديث من أجلنا جيمعاً     . مهم

ان مت استقالل الوطن حينا سـينال الـصورانيني         . ”الحتدث بالكرماجنية واحل كل شيء هبذه اللغة      “
. ئيـة أيـضاً  وسيتم كسب القيم للصورانية والكرماجنية والظاظا    . والكرمانج وايضاً الظاظائيني حصتهم   

. وبامكانكم حتقيـق التحـول الكـردي أيـضاً        . وبعدها بإمكانكم تطوير لغتهم حسب ما يشاؤون      
ويف أي جانب تكون  الكردياتية قوية سيضعوهنا يف املرتبـة           . وسيوحدون اجلوانب االجيابية اياً كانت    

 فإنه ليس للصورانية    لكن ان مل تتحرر كردستان    . وستتطور اللغة الكردية اكثر مع مرور الزمن      . االوىل
  . والكرماجنية وال الظاظائية اية قيمة تذكر

.  بداية ينبغي تطوير الكردياتية اليت مت بناء اسسها الرئيسية وليس الكرماجنية والصورانية وال الظاظائيـة              
ولنكون روحاً  . ال نقول املنطقة او الساحة بل ننادي بالوطن مجيعه        ! …الكردياتية هي االرض والوطن   

  . دة واضعني هذا االمر يف املقدمةجدي

وال ادعي لينكر كل شيء ولكـن       . كان بإمكاننا قول كل شيء باللغة الكردية وهلذا أيضاً قيمة كبرية          
ما هو احتاد الشعب وحرية الوطن وعموميته؟ هذا هو السؤال الذي           . لدينا االن قضايا حساسة مثل النار     

  .بيلة وال نعطي اية امهية تذكر لذلكوال نسأل ماذا تكون اية عشرية او ق. نسأله
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  .  اننا بلغنا السلطة واخذنا شعبنا حتت محايتنا وستحل كافة قضايانا وسنصل اىل اهدافنا:م. ك

لكـن الكردياتيـة قـد      .  بإمكاننا  حتمل مهام كبرية  بشأن علم اللغة والكردوية على عاتقكن            :ح.ق
ميكن زيادة حاكمية اللغة وتطويرها     . خدمة الكردياتية يف هذه احلالة ال ميكنكم ان تؤدوا        . اختنقت االن 

عليكن ان تقمن بتحضرياتكن وربطها باحلرب اليت يتم        . من قبل افراد من امثالكم كلما تطورت احلرب       
  . خوضها يف سبيل الوطن وبعدها أربطوها بإستقالل اللغة

هذا ال يعـين    . سواعد و بالعيون  اذ احتدث بااليدي وال   . اللغة تشكل عقبة بالنسبة يل يف الوقت احلاضر       
ان . انين ال ابدي اية قيمة لـ للغة، بل على العكس اعد اساس اللغة وهي اخلدمة اليت اقدمها  لـ للغة                   

قلتم ما هي قواعد اللغة الكردية او كيف يتم كتابتها بشكل جيد، فأنين ال استطيع عمل ذلك، حىت لو                   
اذ .  وهذا ال يعين مبعىن آخر انين ال اعطي القيمة هلـا           .لن استطيع الكتابة بشكل أفضل    . قطعتم رأسي 

  . اعطي القيمة هلا، ولكن مل حين الوقت بعد هلذا

أي كـردي   "احتدث بالكردية بشكل جيد ولكننا خنوض حربنا باللغة التركية بشكل افضل، لكن يقال              
ان علمـتين   “ اقـول    .انا أيضاً ". هذا، اذ يتحدث بالتركية وكيف يكون كردياًً يعمل كل شيء بلغتنا          

اخذ  . ستضرب العدو بسالحه، اذ ان اللغة تعترب سالحاً       . ”لغتك عنوة، سأستخدم هذا كسالح ضدك     
االمر املهم هو لـيس  . سالح العدو من يده واستخدامه ضده يعترب من اعظم البطوالت وقد قمنا بذلك         

ات متعلقة بـاألدب واالثقافـة      اعتقد بانه لديكم  نشاط    . اللغة، بل احلصول على االمور االخرى أيضاً      
أي جوانب من الكردياتية تتشوقون اليها واية جوانب ترغبون مبعرفتـها؟ أي جانـب مـن                . الكردية

  .الكردياتية تنظرون إليها بوجهة نظر عصرية؟ ما الشيء الذي مينحكم االهلام؟

ت سائر شـعب     ان هذه الثورة ضرورية جداً من اجل شعب كردستان الشمالية حيث اهنا اهنض             :م.ك
  .كردستان الشمالية، إذ اهنم مل يكونوا يعرفون حىت لغتهم

  .   أجل توجد التضحية، اجلرأة و الوعي وهي أمور جيدة: ح.ق

 الثورة كبرية لدرجة ان االنسان الكردي بات يعرف ذاته ووصل اىل مستوى ينـضم فيهـا اىل                  :م.ك
  . الثورة

بصدد االدب؟  االدب العاملي مباذا ينشغل؟ ويتوقف على          ماذا هناك عدا هذا، ماذا ميكنكم قوله         :ح.ق
  اية خصائص لإلنسان؟ ما هو دور األدب برأيكم؟ 

  .  جيب ان يدخل االدب يف خدمة الثورة:م.ك
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يعطي تناسقاً بدًء من الشكل وحـىت       .  االدب خيلق روح االنسان وجيعله متفائالً ومينحه اجلمال        :ح.ق
خلق االدب الروسي والفرنسي واالنكليزي واالملاين ومـا        . لكتبسابقاً كانت تكتب بعض ا    . اجلوهر

حىت اهنم كتبوا اموراً جييبون فيها عن االسـئلة التاليـة           . شاهبهم أدهبم بالكتابة والرسم باسم  الشعب      
اما عندنا فلم يتم تناول االدب هبـذا        . ”كيف تكون فرنسا جيدة وكيف تكون روسيا ناجحة اكثر        “

امنا بدأ االدب   . تطع  فنانونا عمل ذلك، مل جيدوا الفرصة او اهنم اختنقوا او ذهبوا            ومل يس . الشكل ابداً 
  . خيلق حديثاً

   من الواجب خلق االدب مع الثورة  :م.ك

ال بـد ان يـتم      . ولكن يتطلب وجود الفن   .  ال ميكن ذلك بدون الثورة، فالثورة اساسية لذلك        :ح.ق
 الفن من معان؟ يغدو الفن هنا الشكل، البطولة، االسـلوب،           ماذا حيمل . ترسيخ الفن يف حمله مئة باملئة     

وان هذا يتكون من تلقاء     . ال ميكن ان يكون للفن هدف آخر، عدا الشعب        . السلوك وخصائص الكرد  
ان اسـتطعت   . ان ما مت إظهاره يعترب وسائله و الوسائل هي القيم الـيت خلقـت             . نفسه ضمن الثورة  

  .ا، حينها فقط ميكنك القول انين انتصرتاالستفادة من القيم اليت مت خلقه

سابقاً . مل يكن توجد املعنويات ـ املاديات، لكن االن كالمها موجود . بداية مل يكن هناك امور كهذا
يف املاضي مل يكن هناك الروح وكانوا قد        . مل تكن هناك الشجاعة، الثقة والضمان واالن كلها موجودة        

عليكم تناول االمر مثل الطببيـب      .  واحليوية جمدداً ولكنه ليس كافياً     اننا مننح الروح  . بال تنفس خمتنقني  
  . وكفنان

نقول ايها الكردي، اهنض وخذ حيويتك وكن صاحب سلوك ونظرة، وصاحب ادب واخالق وطهـر               
. بإمكانكم حل العديد من االمور عن طريق االدب وبسيف االدب         . نفسك من االقذار والصدأ القدميني    

تتمهد السبل امام كل من يقول      .  تطورات يف اجملال االديب ايضاً معنا من االن فصاعداً         ونأمل ان حتققوا  
النه . وهذا يعترب مبثابة خطوة جيدة بالنسبة لكم ايضاً       ” انين اسعى لعمل شيء ما من اجل الكردياتية       “

وامهـان  فلقد توقف عليهن آبـائهن      . ونتوقف عليهن جبدية  . يتم خلق املرأة الكردية ايضاً من جديد      
لكن توقفنـا مغـاير     . وازواجهن، ولكن ولعدم معرفتهم اسلوب ومنط التوقف سببوا هلن اضرار بالغة          

وان مل نكن   . يتطلب خلق املرأة والفتاة الكردية من جديد      . اذ اننا خنلقهن باسلوب مثري وجديد     . عنهم
  .ذوي آفاق واسعة وغنية فاهنن سيصبحن كمصيبة بيدنا مثل االموات

  . ق ما أرى، اجد بان املرأة الكردية متلك قابلية التطور واراها قد تغريت وف:م.ك

املرأة حسب اللغـة    " jin"من  "jiyan"فقد انبثقت كلمة احلياة     .  يعترب خلق املرأة مبثابة خلق احلياة      :ح.ق
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ثل احلياة، بـل    اما االن فاهنا ال مت    . احلياة واملرأة كالمها سيان   . أي ان املرأة بنفسها هي احلياة     . الكردية
لو احتدت كلتامها، حينها ميكن خلق الرجل ايـضاً مـن           . ينبغي تناول مسألة املرأة واحلياة معاً     . املوت
وقد قضى على   . اساساً ان الرجل قد انقطع عن احلياة من جهة وابتعد عن املرأة ن جهة اخرى              . جديد

الكل . اننا خنوض حرباً ضارية   . من حالته وأن الرجل جعل من املرأة يف حالة اسوء         . نفسه واملرأة واحلياة  
” هذا من اجل حرب كبرية    “أقول  ”  كيف يعيش هؤالء حرباً فيما بينهم وجتاه بعضهم البعض         “يسأل  

اذ يعترب هذا . املشكلة  ليست مسألة ان تعشق فتاة احد الشباب ويهربا سوية. يتم دفع  حساب سنوات   
بكل جدية من ناحية وبشكل موضوعي مـن ناحيـة          اتوقف على هذه املشكلة     . موت بالنسبة للكرد  

يـتم  . وال اتقرب بشكل عاطفي واقدر قيمة املرأة أيضاً ـ انين ادرك ايضاً احنطاط الكـردي  . اخرى
الحظت هذا كثرياً، مدت يدي واخلق هذه       . مشاهدة ذلك بكثرة جداً يف موضوع املرأة وضمن العائلة        

 انه كيف يتم خلق كردي، كيف سقط، كيف يقوم          حيث سألت . اخلطوات العظيمة على هذا االساس    
  . بأعمال بعيدة عن الشرف وملاذا بقي من دون فكر؟ توقفت عليه واهنضت املرأة والرجل أيضاً

اذ انه بدون حل قضية املرأة ال ميكن حل الرجل          . مت  اسقاط اجملتمع يف كردستان غالباً من خالل املرأة         
ل الكردي فإنه سيصبح مصيبة كبرية وسيقع كلياً يف خدمـة           بال ريب ان تركت الرج    . الكردي أيضاً 

وهذا ايضاً بال شـك   . يف احلقيقة ميكن توضيح تلك املشكلة يف عدة جملدات        . العدو، اهنا ملشكلة كبرية   
  .من مهام الكتاب واالدباء

من هو الرجل الكردي، و خيدم من وكيف يعيش؟ كيف هي شجاعة الرجل الكردي؟ انين اتوقف على                 
. اننا خنوض حرباً عظيمة، حىت ميكننا ان جنعل من املرأة صاحبة  هوية ومـسرية ووعـي                .  االسئلة هذه

سابقاً، كيف كانت حالة املرأة والفتاة؟ من قام باختطافها كانت ملكه مل يكن مبقدورها حىت التفـوه                 
لذي يدع فتاة   واضح جداً بان الرجل ا    . والرجل ايضاً كان راٍض عن هذا الوضع كثرياً       . بكلمة واحدة 
ان ترك املرأة هبذا الشكل واالقتراب منها وكأهنا ملك له . هو اكرب من يعيش االحنطاط. كهذه اىل جانبه
انين اختطفتـها   “ان قال الرجل    . ملاذا؟ الهنا بال لسان وبال فكر وليست صاحبة قرار        . يعترب مبثابة قتلها  

ماذا يفهم املرء من هذه املرأة؟ كمـا        . على حياا يعين انه قضى    ” واشتريتها مقابل املال واخذا بقويت    
هلذا السبب جعلها   . بال لسان وبال شخصية ومنحطة كثرياً     . تالحظون فاملرأة، امرأة عبيدة هبذا الشكل     

باي قـدر   . الي درجة قلبك مع الوطن واحلرية؟     ! …تعريف على ذاتك قبل الرجل    . تلهث وراء احلرية  
 انت ضمن احلزب؟ ان مل يكن هبذا الشكل فلـيس للمـرأة اي              انت مع وطنك، مع احلزب وباي قدر      

  . رجل
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الرجل أيضاً، ان كنت ترغب بفتاة وتريد امرأة، ينبغي عليك اوالً ان تكون مع حرية الوطن والـشعب                  
وان مل حتارب ومل جتدد نفسك، لن تستطيع ان حتسب نفسك بطالً وال رفيقاً يف جانبنا،                . ومع احلرب 

فإن مل تقبل   ” اين رجل “التغلب على العدو وال القتال، لن يكون لك احلق يف قول            ان مل يكن مبقدورك     
فمن ال يتمكن من هزمية عدوه يظن نفسه رجالً         . استطيع اثبات بانك امرأة   ! رجولتك فإنك تعترب امرأة   

  . على املرأة

 يضربه العدو يوميـاً،     انه عبيد امام العدو، لكنه رجل كبري على املرأة، وآغا كبري ومستبداً وديكتاتورياً            
لقد سعي اىل االيقاع بـاملرأة      . وهو بدوره يضرب املرأة ويأخذ بثأره منها، اهنا حقارة كبرية حبق املرأة           

ويقـوم الرجـل    . اعتباراً من سن العاشرة حىت اخلامسة عشر ومل يبق لديها ما يسمى بالروح والفكر             
   بضرهبا على التوايل واالن كيف ميكن قبول رجل كهذا؟

احارب حىت النهاية ضد كل شيء كنت اعارضه وال ادعـه لغايـة        . انين ادافع عن احلقائق واملسلمات    
فإما انه سيأيت اىل طريق الصواب واال فأنين لن ادعه ابداً؟ ان مل يكن صاحب حربـاً                 . ايصاله اىل نتيجة  

لقـد منحنـاهم    . عبون به اذاً فاهنم ال حياربون بالسالح، بل يتال      . سليمة جتاه العدو، لن اقبل بسالحه     
سـأقوم بالعـصيان كمـا يف املاضـي         “لكن ان كان هناك من يقول       . السالح كي يضربوا العدو به    

ال ميكن ترك السالح الذي منحناه لـه،        . ”كال، لن يقبل هذا   “حنن ايضاً سنرد    ” وباالساليب القدمية 
 جتاه العدو ومن اجـل حـرب        ستسخدم الدم والروح واحلياة اليت مت اعطائها لك       . ليحصل العدو عليه  

  . ان مل يتم القتال واحلرب على هذا االساس، حينها سنحاربكم. عظيمة

لكنكم أيضاً مـضطرين الن ختلقـوا       . حيث هناك احلرية واالستقالل الخر درجة     ! تعرفوا علينا جيداً  
فـضل  كيف ينبغي ان يكون صربكم ومقاومتكم؟ جيب االجابة عن هذه االسئلة بأ     . انفسكم من جديد  
  . واحسن االشكال

يتم خلق االناس االبطال، اذ هناك الفتيات اللوايت اضرمن النار بأجسادهن واللـوايت فجـرن القنابـل               
هذه العمليات اليت متت    . مثلهن االف الفتيات كل واحدة منهن تعترب بطلة       . بأنفسهن كي ال يستسلمن   

لقد خلقنا العظمة من اجل املرأة . ذو معىن كبريلكي ال يتم االستسالم للعدو والظالم تعترب هامة للغاية و       
  . أيضاً

يعترب هذا مكسب وحرب عظيمة، انه عمل كبري        . لقد مت خلق حياة كردية جديدة وبطولة ال تستسلم        
اذ يتم خلق جمتمع واملرأة فيه قوة كبرية ومعنا حـىت النهايـة             . من اجل الشعب ايضاً يف الوقت نفسه      

ان شرف االنسان واستقالليته وحريتـه      .  لقد منحناها امور امثن من الذهب      .وارتباطاا هذا ليس عبثاً   
مع العلم اهنا االن متتلك اشياء امثن       . سابقاً كانت تقاس قيمة املرأة بالذهب واملال      . اقدس من كل شيء   
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 ان حتدثتم عن عدة حقائق ومنحتموهنا عدة حقائق،       . من الذهب وان املقاييس باتت القيم املعطاة مطلقاً       
واننت  ايضاً بامكانكن اعطاء     . االمر املهم هو الثقة   . فاهنا قطعياً ستكون معكم حىت النهاية وبروح فدائية       

عليكن الثقة حبرية املرأة واحليـاة،      . الثقة يف نشاطاتكن وخاصة يف موضوع اللغة، ووضع اسس راسخة         
  . حينها فقط بإمكانكن اجناز اخلطوات الكبرية

التحمت ليجة مع الثـورة،     . من ليجة واآلن حيرقوهنا ويقومون بإفراغ قراها      انتم امحد تكريس اصلكم     
. حاربت كثرياً وقدمت شهداء عديدين وقاومت تعذيب العدو يف السجون         . حىت اهنا تقوم بدور الطليعة    

كنتم ايضاً مع الكردياتية وكانت توجد الكردياتية يف فكـركم واحلمـاس يف             . لكنكم بقيتم يف اوروبا   
  . عاً ماروحكم نو

  ). علم التربية والتعليم(يف الواقع اهتم بعلم بيداغوجيا االنسان : أمحد تكريس

هل سيكون مبقدروكم ادراك التربية  وعلم البيـداغوجيا         .  أي التربية واالدب، هذا شيء مجيل      :ح.ق
 مـن   بامكان املرء رؤية الكثري   .  ؟ عدا ذلك انكم مدرس وتعملون من اجل االنسان         PKKاملوجودة يف   

يرغبون بتسيري الكردياتية املتهورة والبسيطة   . هناك ايضاً يقام باعمال كثرية ضدنا     . االمور يف استوكهومل  
  ماذا تودون قوله؟ . وانكم تالحظون الكردياتية الكبرية ايضاً. هناك

أيت هـذه   ور. حقيقة اهنا يف مرتبة ختلق انساناً جديداً      .  طالعت حتليالت القيادة املتعلقة باالنسان     :ت.أ
  . ان اكتساب الكردياتية روحاً جديدة يعترب خطوة هامة جداً. احلقيقة بأم عيين هنا أيضاً

 لو كنتم متلكون قدرة التحليل وعلم التربية، لكنتم ستستفدون هذه االمكانـات ولقيمتموهـا               :ح.ق
س اكثـر مـن     تطرقنا خالل حتليالتنا اىل علم النف     . كعامل اساسي يف توسيع نطاق سيكولوجيا الكرد      

حناول تقدمي هذه التحليالت السيكولوجية ليس للكرد فقط، بـل للعـامل            . فرويد ومازلنا نتوقف عليه   
حىت اننـا قربنـا فيمـا بـني         . يف احلقيقة قربنا كثرياً فيما بني السياسة والسيكولوجية والثقافة        . أيضاً

  . اصبحنا قوة احلل وفق ذلكأي رأينا املشاكل السيكولوجية للكرد و. السيكولوجية والعسكرتارية

هل يوجد لدى الكرد روح أم ال، ماهي الكردياتية؟ والذي يقول عن نفسه بأنه كـردي، كـم هـو              
فقـد حـدثت   . كردي؟ ما هي خصائص االنسان الكردي؟ حاولنا يف البداية االجابة عن هذه االسئلة 

ستتوقفون . اكل االساسية لالدب  يف الواقع تعترب هذه ايضاً من املش      . مشاكل مشاهبة لدى كافة الشعوب    
  . بكثافة على هذه اجلوانب وعليكم ابداء القيمة لالعمال اليت يتم القيام هبا

  .  اجلواب آلمال وتطلعات ورغبة الكرد املمتدة أللف عامPKK اصبح :ت.أ
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يف احلقيقة ارغب بتعريف ذايت للذين من حويل ولالصـدقاء بـشكل ال             .  هذه احدى خواصي   :ح.ق
على سبيل املثال، هناك رفاق يائسني وضـعفاء ضـمننا          . ضافة اىل ذلك اريد تعريفهم بذام     ا. يصدق

  . لدرجة ال يعرفون النظر اىل ما حوهلم

كذلك اكره االنسان الضعيف واملسكني وعدمي الروح . ارغب بالتعريف عن شخصييت بشكل جيد جداً      
اريد . اذ تعترب عدمية احلل اكرب آفة     . مي الشرف من ال يستند اىل احلقائق الكبرية فإنه يكون عد        . واملنحط

  . يأيت ذلك من داخلي ولكنين ثانية اقترب على اساس اصالحه. قطع رأسه بالسيف

االمر االخر  . وتتوقفوا على الكردياتية وعلى علم البيداغوجيا     . ٍانكم تعلمون احلالة اليت تعيشها الكردي     
عليكم ان تثقوا بأنفسكم وان متلكـوا       . ل بعض االمور  هو انه يتطلب التوقف على ذاتكم والتعمق وعم       

لكـن  . رمبا مل تقم ليجة بتنظيم كبري بشكل كايف       . أبداً” انين كردي متخلف  “اجلرأة وال حاجة لقول     
ان استمريتم يف نشاطكم على االسس السليمة بامكانكم حينها         . بامكان االنسان ان يريب نفسه بنفسه     

كونـوا مـصرين    . رياً واستاذ يف علم التربية مئة باملئة من اجل الكـرد          بامكانكم ان تصبحوا اديباً كب    
فما دام لديكم اهتمام فعليكم تعميقه      . وجريئني وهبذا الشكل ميكن عمل امور جيدة من اجل الكردياتية         

  . وبينوا اسسه وحاولوا تسخريه يف خدمة الكردياتية. اكثر

الفرد الذي يبيع ذاته للعـدو      ” تستطعون عمل شيء  انكم ال شيء وال     “حىت اآلن يقول العدو لشعبنا      
هذه كانت سياسة العدو اليت     . والذي ال يفكر بشيء اخر سوى حياته الفردية، ال يكون اال تابعاً للعدو            

هذه ” من ينقذ نفسه هو اكرب بطل وشجاع      “العدو يقول   . مورست على اجملتمع الكردستاين حىت اآلن     
هكذا قام العدو بتربيته، ولن يـتمكن       . م بيداغوجية االنسان عنده   هي ايديولوجية العدو واخالقه وعل    

  . احد من حترير ذاته هبذا الشكل ولن يستطيع ان يصبح بطالً

حىت البطولة بالنسبة لعشرية ما،     . ان مل جيعل من ذاته وطنياً واجتماعياً      . ال ميكن لالنسان ان يصبح بطالً     
طالً ان اكتفيت بنجاح ذاتك واصبحت صاحب ملـك         ولن تصبح ب  . هي ان توصل العشرية اىل النصر     

البطولـة هـي االرتبـاط      . يف الواقع يعترب ذلك اكرب احنطاط     . ومال وانقذت نفسك او أمنت راحتك     
. باهلدف الكبري، بالوطن، باالرض، باالعمال العظيمة واحلروب املقدسة وهي ايصال الشعب اىل النصر            

  . ولةبال ريب، بدون هذا ال يوجد شيء امسه بط

ان كنتم تودون التوقف عليها فـإن هـذه         . كما تالحظون ان كل هذه، هي تربية الكرد وبيداغوجيته        
يبعد بعض املثقفني انفسهم عن مثل هذه النقاط وعن الـشعب واحلـرب والثـورة               . النقاط هامة جداً  
  . ”اننا عقالء، وانقذنا انفسنا وحتررنا“وبعدها يقولون 
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يف احلقيقة، ينبغي القضاء علـى مثـل هـذه          . وجودون يف استوكهومل ايضاً   هذا افتراء، امثال هؤالء م    
  . ال اقول هذا من اجل الذين يف استوكهومل فقط وامنا من اجل سائر الكردستانيني. االفكار

االنسان ضمن النضال يعيش الشمولية الروحية وكل شيء من اجل انبعاث الشعب وليس الحد احلـق                
ليس للفردية واالنانية امهية تذكر ومن      . ع يف خدمة اهلدف وليعملوا يداً بيد      ليكن اجلمي ! ”انا“يف قول   

بامكانكم ان جتدوا مثل هذه الشخـصيات ضـمن         . املستحيل ان جتدوا اناس اقوياء من هذه الشاكلة       
  . فقطPKKصفوف 

اذ ان  . ولةال ميكن العثور يف يومنا الراهن على االناس الذين حياربون حىت الرمق االخري واملضحني بسه              
التجئـتم الينـا    . العثور على مثل هذه الشخصيات يعترب امثن من قراءة االف الكتب او القيام باالحباث             

وهي فرصة كـرية للقيـام      . لكسب اجلرأة وتكوين الذات جمدداً  يف سبيل االرض وهذا له معىن كبري            
ب هـو حـل كـبري يف        احلز. من االن فصاعداً سريوا بنجاحات عظيمة يف حياتكم       . حبمالت عظيمة 

وحىت الفن ايضاً ال ميكن ان يتكـون مـن دون           . كردستان وال ميكن تكوين أي شيء من دون حزب        
اذ يعترب احلزب من اجلكم اهـم مـن         . الفرد الكردي خيتنق يف بالد االخرين وكأنه  بال نفس         . حزب

لكـن  .  متوفرة  لديكم   سابقاً كانت االمكانيات والفرص غري    . الغذاء واملاء انه روح ومعنويات جديدة     
االن اصبحت متوفرة وبكثرة، من يلتحم بشعبه سيصبح كبرياً وان ابتعدت عن االزدواجية والتزييـف               

  . ستغدوا فرداً عظيماً

فإمـا انكـم    . انكم ملزمون على العظمة والسمو وال خيار اخر اماكم        . ستتعظمون من االن فصاعداً   
  . كافة السبل القدمية مغلقة! ،  وال خيار آخر اماكمستصبحون ازدواجيني  ومزيفني واما ستتعظمون

انين بروفيسور يف التاريخ القدمي ولدي سبعة كتب ومت نشر كتيب العلمية و احد عـشرة حبثـاً                  : ق.ج
وقد اختـذت مكـاين ضـمن       . ايضاً يل احباث ايديولوجية فيما يتعلق بالثورة واحلركة الكردية        . علمياً

وكنـت عـضو    . كنت ضابطاً وسياسياً يف الوقت نفسه     .  الكردستانية الكفاح املسلح من اجل الثورة    
احلزب الدميقراطي الكردستاين يف اوروبا ملدة مثانية اعوام ومارست مهنة مفتش يف املكتب السياسي يف               

  .كردستان أيضاً واعلم كافة النواقص والسلبيات املوجودة

حينـها اراد   . امهت يف حترير كركوك   وس.  وحاربت يف اربيل   ١٩٩١انضممت اىل ثورة اجلنوب عام      
االحتاد  (YNKعدا كل هذا كانت لدي نشاطات ضمن . الطالباين ارسايل اىل بغداد، لكنين رفضت ذلك  

العديد من الكتابات كنت اكتبها وهم كانوا يتناقشون        . خاصة النشاطات الكتابية  ) الوطين الكردستاين 
كنت مع فؤاد معصوم ومجال رشيد اول من بـدأ          .  كنت يف اجلزء اجلنوب الصغري     ١٩٧٥عام  . عليها

” اكادميية كردستان احلرة  “حينها كانت لدينا اكادميية باسم      . بتسيري النشاطات االوىل  يف هذه الساحة      
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بداية كنت ضمن احلزب الدميقراطي الكردستاين فقط بعـدها انتقلـت اىل    . وكنت القي فيها الدروس   
فقد قمت بتدريب جمموعة  .  ببناء عالقة وثيقة مع مشال كردستانكنت افكر. االحتاد الوطين الكردستاين

لكن مع االسـف اعطينـا      . وكنا ندافع عن وحدة الشعب يف الوقت ذاته       . مثلكم وارسلتها اىل الوطن   
شهداء عديدين من اجملموعة اليت أرسلناها من القامشلي اىل الوطن يف ويران شهر وقد اثرت علي هذه                 

ذت قراراً بعدها ان ال اهتم هبذه االعمال النين كنت اعطي االنسان امهيـة وقيمـة                واخت. النتيجة كثرياً 
  . كربى

واقمـت  .  بعدها عدت اىل كردستان جبواز سفر عراقي       Laibenتوجهت اىل هولندا وعملت يف جامعة       
 فكرت بإنشاء منظمة حلقوق االنسان اثناء االنتفاضة عـام  ١٩٩٠ ـ  ١٩٨٠يف كردستان بني اعوام 

وعقدنا عدت اجتماعات من اجل ذلـك،       ١٩٨٩كنت  اهتم بنشاط من هذا القبيل منذ عام          . ١٩٩١
لكن اطاره العام كان خمتلفاً نوعاً ما عن برنامج حزب مكتب حقوق االنسان الذي اسسناه يف اربيل؛                 

خ كان يضم برنامج متعلق بالثقافة وحقوق املرأة والطفل والطلبة  وكان يبحث ايضاً يف جمـال التـاري                 
واالن لدي نشاطات يف هولندا متعلقة بالتاريخ الكردي واحبث . بعدها رحلت ثانية اىل هولندا . الكردي

  . يف ظهور القومية الكردية والشعب الكردي

 كيف ظهر االنسان الكردي؟ حول أي جمتمع لديكم احباث ومعلومات؟ دققتم يف أي جانـب                :ح.ق
ة البحث فيه؟ كذلك معلوماتكم  منصبة علـى أي          بشكل معمق؟ ويف أي عصر من التاريخ لكم قدر        

  جمتمع وشعب؟ 

  . اعلم القسم املتعلق باحلوريني: ق.ج

   هل تعرفون لغتهم؟ اين هو مركز احلوريون؟ :ح.ق

  .  مركزهم هو توشقا على مقربة من وان:ق.ج

  . كال ليس هناك، انه مركز االورارتيون:ح.ق

لدي وثائق عديدة  .  نيالن وتوشكا تعترب مركزاً مهما هلم    مراكزاحلوريني عديدة، اذ هناك موزي،     :ق.ج
 لوحة اخرجناها من كركوك وهي مرتبطة بالكتابة وقد جلبناها من           ١٢٠٠هناك  . كتبت عن احلورايون  

  . كركوك

  هل استطعت فك رموز الكتابة؟ مثالً، فسرمت أي كلمات؟ !  اللوحات؟:ح.ق

  . بالكلمات واملفردات، بل تتعلق باسس قواعد هذه اللغة املعلومات اليت حصلنا عليها ال تتعلق :ق.ج
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   ما هو الفرق بني لغة احلوريني واللغة الكردية؟ :ح.ق

  .  هناك اشياء كثرية جداً بقيت لدينا حىت الوقت احلاضر:ق.ج

  !  مثالً، ماذا يقولون للقمح؟ كنم:ح.ق

  ).كنم( القمح يف اللغة احلورية هي نفسها يف الكردية :ق.ج

   مثالً ماذا يقولون للثور، كا؟ :ح.ق

  . اهنا كلمة سومرية:ق.ج

   اهنا كلمة سومرية، اليس كذلك؟ :ح.ق

  .  ليس كا، بل كاميش:ق.ج

  . بالسومرية” زاه“ يقولون :ح.ق

  .  وهذه الكلمة  ايضاً تايت من السومرية) الثور(تعين كاميش ” زاه“ اجل، :ق.ج

  ريني؟ لدى احلو”زاه“حسناً، اال توجد كلمة : ح.ق

  . ”انتم“لكن يستخدموهنا مبعىن ضمري ” زاه“ يوجد  كلمة :ق.ج

   أي هل من املمكن القول؛ انه هناك  قرابة بني اللغة الكردية واحلوريون؟:ح.ق

  . ”كاسي“يدعون انفسهم بـ .  اجل، ويأيت الكاكاشني بعد احلوريني:ق.ج

   من هم الكاسيني؟ :ح.ق

  . ر شريوان اىل كوجيه يعيشون يف منطقة قريبة من هن:ق.ج

  .  اهنم من اقوام زاغروس، كيف:ح.ق

. كيف بقيت لغتهم وكيف اختلطت لغات اهلندو ـ آريني واهلنـدو ايـران   .  اجل اهنم قاشو:ق.ج
  .بقيت العديد من كلما م واختلطت بلغام. ودخلت حتت تأثري اللغات االخرى

   هل هي قريبة من الصورانية؟ :ح.ق

  . نية قريبة على االغلب اىل اللغة البهلوية كال، الصورا:ق.ج
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   هل قريبة من اللغة الفارسية؟ :ح.ق

   ليست الفارسية، بل اهنا قريبة من  البهلوية؟ :ق.ج

   هل اصل اللغة الكردية من الكرماجنية ام الظاظائية؟ :ح.ق

يقـال  . ”البهلوية“نها  اللغة اليت يتم التحدث هبا يف املدينة يقال ع        . هو ابن املدينة  ” هبلي“ معىن   :ق.ج
لغـة الـذين مل     . ولغة املهاجرين هي الكرديـة    . ولغة الكرد الفهليني هي البهلوية    . هلم الكرد الفهليني  

مثلما يف العربية هناك    . ولغة الذين يف املدن هي البهلوية     . يتواجدوا يف املدن قبل االسالم كانت الكردية      
  . املهاجرين هي اللغة الرمسيةفإن لغة القريشيني . اللغة البدوية والقريشية

   أي هل لغة املقيمني يف املدنية هي الفهلية؟ :ح.ق

  .  اجل، اصبح هذا ديالكتيك الكرد:ق.ج

   هل اللغة الصورانية أيضاً لغة املدن؟ :ح.ق 

بشكل عام ضمن   .  اجل، اهنا على عالقة وثيقة مع هلجة امليديني الكرماجنية، خاصة مع اآلفيستا            :ق.ج
  .والديلميون حكموا العراق عامة. الديلمعالقة مع 

   لكن اين بقيت لغة امليديني؟ هل الوضع هو هكذا منذ عهد امليديني؟ :ح.ق 

  .حكم الظاظائيون يف وقت من االوقات العراق وكردستان: ق.ج

وهي اللهجة اليت استخدمها الـذين      .  برأيي ان الظاظائية هي اقدم هلجة واالوىل يف اللغة الكردية          :ح.ق
على . وال يوجد أي تأثري أجنيب على لغة الكرد الذين بقوا يف اجلبال           . وهذه نقطة مهمة  . بقوا يف اجلبال  

سبيل املثال كردية بوطان وبينغول وديرسم مل تتأثر من أحد الهنا بقيت يف اجلبال، كردية هذه االماكن،        
اهنا قدمية جداً   . اقدم هلجة كردية  هلذا اقول اهنا    . كيف كانت قبل أربعة آالف عام هي نفسها االن أيضاً         

اللغة . الصورانية و الكرماجنية هي الكردية اليت استخدمها الذين نزلوا اىل السهولة          . حىت لو اهنا مل تتطور    
الكردية اليت بقيت يف اجلبال هي الظاظائية، اما الكرماجنية هي لغة الذين نزلوا اىل السهول والـصورانية              

  .هي لغة الذين يف املدن

  .  كل ذلك يعترب هلجات كردية:ق.ج

ياترى  يف أي مستوى هي عالقـة        .  اعتقد بان اصول الكرد واحلوريون قريبة من بعضها البعض         :ح.ق
  احلوريون مع امليديني؟
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اهنم من مشال   ). القوقاز( جاء امليتانيني يف القرن التاسع عشر قبل امليالد قبل اآلزريني من الشمال              :ق.ج
.  واحـد Yekيف لغة امليتانيني تعين ” أيكا“مثالً . هلندو ـ آرية وليست الفارسية كازوري وهي اللغة ا

  . وتعين مخسة” بنج“بنس . وتعين اربعة” جار“جارتوفا . تعين ثالثة” سه”ترا

   هل امليتانني قريبني من اهلند؟ :ح.ق

  .  اجل:ق.ج

   أري؟ - من اين يأيت أصل اهلندو:ح.ق

واالن انصهروا  . ان، حيث كان مجيعهم يتحدثون باللهجات الفارسية       اهنم يعيشون يف تركمانست    :ق.ج
وكانـت  . كان يتواجد الكرد يف آذربيجان يف القرن العاشر قبل امليالد         . مثالً. وأصبحوا مثل االذريني  

  … محالن بن فاوالن“دولة وفاند، يف عهد االمراء الكرد . تربيز آنذاك عاصمة للكرد

قبلهم كان يتواجد اهلندو ـ أوربيني، ألـيس   . ام مثل الصينيني واملغوليني ينتمي االتراك اىل اقو:ح.ق
  كذلك؟ 

لدي وثائق عديدة متعلقة    .  اجل، مجيعهم كانوا أريني وكانوا حيسبون أنفسهم من العرق اآلري          :ق.ج
  .بذلك

  .  الكرد قريبون جداً من االفغانيني والباكستانيني وان الصلة فيما بينهم قوية جداً:ح.ق

ويقال عنه باللغة الفارسـية بــ       .  اجل، حىت دينهم أيضاً متقارب واسم كبري اآلهلة هو نيفرا          :ق.ج
  . اندا، مساكيا، ما هونا. وهو نفسه يف اهلند أيضاً. وهذا منتشر فيما بني العلويني بكثرة. “"هنرا“

بعده الكاسـيني   كانت امليدية محادية، قبل ذلك وجد القوم احلوري و        .  هناك أقوام عديدة جداً    :ح.ق
  . عاشت كل هذه االقوام عدة قرون وكانت االوضاع على هذه الشاكلة لعدة قرون. وامليتانيني

  .  ومهد احلضارة العريقةÇelçaçan وكردستان مركز :ق.ج

  . هي مهد للحضارة:ح.ق

ال كانوا ضمن اتص. مل تكن هلم حضارة عائدة هلم.  كانوا مهاجرين عندما قدم اهلندو ـ أريني :ق.ج
. مع حضارة الكرد وجعلوا من لغتهم اللغة السائدة واخذو الكثري من احلضارات واستولوا على آهلام              

يقال عنها بالعربية (يف اللغة االشورية ” كا“على سبيل املثال . وقد تأثر االشوريني من حضارة احلوريني
  .أخذت من احلضارة احلورية وهو إله السماء عندهم) هادج
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   هذا بأن احلوريني كانوا هنا قبل االشوريني؟  هل يعين:ح.ق

  .  موطن االشوريون كان وطن احلوريني سابقاً:ق.ج

   يف أي تاريخ انقطع احلوريني عن أرضهم؟:ح.ق

  .  عام٢٠٠قبل امليالد بـ .  للحوريني اسم منذ بداية التاريخ وحىت االن:ق.ج

اجلوانب من االقـوام الـذين ينتمـون اىل          مبقدورنا القول بأن الكردياتية اكتسبت العديد من         :ح.ق
يعتر ابداع الثقافة الكردية مسألة هامة ومدهشة، أيـضاً ظهـور           . احلوريني وامليديني واهلندوـ أوربيني   

انين واثق بأن عالقة الكرد بالسهول واملدنية واهلجرة سيتم         . الكرد وتكوينهم يف التاريخ ظاهرة عظيمة     
رتبطة بكم قوم؟ النه من املمكن توضيح احلـوريني أيـضاً، اهنـم             اصل الكردياتية م  . توضيحها جيداً 

  اذن االورارتو؟ . بعدهم يأيت الكاسيني، امليتانيني وامليديني. احلوريني االصليني

  .  لغة االورارتيني، هي لغة احلوريني املتطورة نوعاً ما:ق.ج

   أهو كذلك؟ أي انكم تقولون ليست أرمنية؟ :ح.ق

  . ية كال، ليست أرمن:ق.ج

  . ولكنكم تقولون ليست أرمنية.  يظن األرمن ان اللغة، لغتهم:ح.ق

  .  مركز القبلة لديهم هي رواندوز  كما يقال؛ ان حكامهم كانوا يأتون اىل هنا الداء فريضة احلج:ق.ج

اصـلهم حـوريني    .  أي انكم تقولون بأن االورارتيني كانوا متقدمني خبطوة اكثر من احلوريني           :ح.ق
  . ولكنهم متطورين أكثر

وهي على مقربة من تفليس وقد عني حكامهـا مـن           .  أجل، ان ديايف تعترب من اكرب عشائرهم       :ق.ج
  . بينهم

 عاشت يف أرض كردستان كافة االقوام        االمر اهلام هو تدقيق ودراسة التاريخ ومعرفة االقوام اليت         :ح.ق
لذا ال ميكن االدعاء بأن الكرد ينتمـون اىل قـوم           . اليت عاشت يف جغرافية كردستان أثرت على الكرد       

  . فقد حدث تأثريا يف االنسجام الالف السنني وتأثر البعض منهم بشكل غري مباشر. واحد

. ناء االمام حسني وبأهنم يقومون بالكردياتية     حيث يقال بأهنم اب   .  مثالً، هناك بعض الشيوخ بيننا     :ق.ج
  .”امام“فكما تعلمون فأن الشيخ حممود أيضاً كان يقول عن نفسه بأنه 
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لكن الكرد والفرس قريبون من بعـضهم       . فمن املمكن رؤية تأثري الفرس    .  ذلك من تأثري العرب    :ح.ق
ى يف طرف ايـران اصـبح مـن         ومن تبق . يف احلقيقة ان الكرد والفرس يعتربان كساعدين      . منذ القدم 

هم الذين عاشوا هنا أوالً قبل العرب والترك، وان هذه تعترب نظرة            . االيرانيني والذين بقوا هنا هم الكرد     
حيث هناك ثقافة متكونة من االلتحام يف املرحلة        . وهنا ان قلنا بان هؤالء كرد فإنه شيء خاطئ        . شاملة

  . واماملمتدة آلالف االعوام بني العديد من االق

وهي نتـاج حيـاة سياسـية       .  الكردياتية هي نتاج حياة استمرت الالف االعوام يف كردستان         :ق.ج
  . واقتصادية وثقافية

  ".الكرد قوم هكذا وجاؤوا من املكان الفالين" اجل، ليس من الصواب القول :ح.ق

  . وكل شعب هو نتاج مرحلة ما.  الكرد هم شعب:ق.ج

ولكن يعترب توضيح املكان الـذي      . والترك من التركمانية  . رة العربية  يأيت اصل العرب من اجلزي     :ح.ق
  . جاء منه الكرد امراً هاماً للغاية

  . ومل يأتوا من أي مكان.  الكرد منذ القدم يعيشون يف كردستان:ق.ج

 ميكن ذكر بعض اجلوانب خاصة، ما هي الكردياتية الراهنة؟ ومن هي، وتعرب عن ماذا؟ ما هـي                  :ح.ق
دياتية ضمن احلرب واليت يف اجلنوب واملناهضة للعدو واليت  ختدم عدوها؟ والكردياتية الـيت               شكل الكر 

جترنا حنو اخليانة؟ ملاذا اخليانة واملوت واالحنطاط قوي هبذه الدرجة لدى الشعب الكردي؟ مـا هـي                 
ة مـع   ايديولوجيتهم؟ هل الروح والسياسة موجودة لديهم ام ال؟ التطرق والتوقف على هذه االسـئل             

  . التاريخ

  .”فكر جيداً، تكلم جيداً واعمل جيداً“ يقول زرادشت :ق.ج

انين “وال ادعو مثل مسلم     . ”الفكر، القلم والسالح  “ان ما اقوله ايضاً قريب من قول زرادشت         : ح.ق
خاصة انين حررت نفسي من ناحيـة       . لكنين جعلت نفسي حراً   ” مسلم هبذا القدر ومؤمن هبذا القدر     

ال اقـصد  . اكون نفسي بنفسي وبعدها ارى انين اقترب مـن زرادشـت   . ن الكردي خصائص االنسا 
ليس فقـط   . هناك قيمة ومكانة لزرادشت ايضاً يف التاريخ      . اهنم سقطوا باستمرار  . الزرادشتيني احلاليني 

ينبغي . االسالم تالعب بالزرادشتية وحىت انه غريه نوعاً ما      . من الناحية الدينية، بل بنمط الفلسفة واحلياة      
لكن ما قمنا به من اجل الكردياتيـة مل         . حيث له تأثري على احلياة الكردية     . توضيح هذا املوضوع أيضاً   

  .نعملها الحد وبقدر ما اهتممنا هبا مل هنتم بالعدو
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ال نترك انساننا حىت نتعرف عليه وبعدها نقوم بتقوية شخصيته، وهذا ايضاً اسـلوب مـن اسـاليب                  
لقد حولت االنسان الضعيف وغري املفيـد اىل        . ى االنسان بشكل ال يصدق    حيث اتوقف عل  . نشاطاتنا

اذ جيب ان . واظهرنا االنسان الذي يفكر جيداً ويتحدث ويعمل جيداً    . انسان عظيم وقوي هبذه الدرجة    
عدا هذا من املستحيل قبول امـر       . يكون تفكرينا يف سبيل النجاح ويقال من اجله ويتم العمل يف سبيله           

  . آخر

  .  يتطلب من كل فرد ان يؤدي ما يقع على عاتقه يف سبيل جناح هذه الثورة:ق.ج

وعلى كل فرد ان يؤدي ما يقـع علـى          . سنقوم بتسخري كل فرد ضمن عمل حسب امكاناته       : ح.ق
ينبغـي وضـع    . ان كانت هناك حجرة يف غري مكاهنا ضمن عمارة حينها ستنهار تلك املنشأة            . عاتقه

اذ . ظاهرة الكردياتية ايضاً هبذا الشكل    . واال لن ترتفع تلك العمارة    . واملتينةاالساس باالحجار الكبرية    
  . هناك البعض من الذين يتومهون ويظنون باهنم سيبنون القصر باالحجار الصغرية

اصالً ان املزيفني لن يـستطيعوا البقـاء        . اننا مضطرون على خطو اخلطوات السليمة من اجل النجاح        
انظروا إلينا، تعرفوا علينا ما دمتم تنشغلون بالتاريخ هلـذه          . ة ايضاً لدينا الفرق بيننا    يف هذه النقط  . جبانبا

دعك من نشوء الكرد عرب التـاريخ،       . الحظوا انه كيف قمنا هبذا العمل     . الدرجة وبتكوين الشخصية  
ولننظر من ناحية اخرى، الكردي املنحط الذي انشأه العدو، كيف هو؟ واالهم من كل ذلك كيـف                 

تتذكرون الكردي القدمي، حيث انه     . خلق الكردي االن؟ ان ما يهمنا ونبحث عنه هو الكردي احلايل          سن
  إذاً من هو هذا الكردي اجلديد؟ .  يوجد الكردي اجلديد ايضاً

انين انفر من الكردي املنحط     . ؟ انه بالء ومصيبة   ”انين كردي “حالياً هل يوجد كردي مبقدوره القول       
. ياة قذرة لدرجة املوت ويوجد فيها كل شيء وان مثل هكذا حياة تنهي الفـرد              اهنا ح . وارفض حياته 

  . لكنين من طرف آخر اجذب هذا الكردي اىل الثورة

ليس فقط هذا، امنا مت جعلـه       ” لقد بقي  الكرد اصماً وأبكماً و بال قائد        “احد االمريكيني كان يقول     
ولو قلـت ذلـك، ملـا       ” انك جيد “ هكذا كردي    من املستحيل ان اقول ملثل    . جمنوناً وعبيداً ومنحطاً  

ولو كنت راضياً من كل شيء، ملا انشغلت هلذه الدرجة بتأجيج           . أوصلت هذا النضال اىل هذا املستوى     
وان اهتمامكم  . وضعت التشخيص جيداً واالن اعمقه واوسعه واقوم مبعاجلته على هذا االساس          . الثورة

  . بالتكوين الكردي هام للغاية

  . ذ مكاننا ضمن احلقيقة يعترب احدى مهامنا اختا:ق.ج

عليكم القيام بـبعض االمـور      . قمتم بتشكيل جمموعة وقد استشهدت    . جتاربكم ليست بقليلة  : ح.ق
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  . ألف شخص١٥انا ايضاً احارب هنا مع . لذكراهم

كثر واقوى  لقد قمنا بتربية االالف منهم حىت ا      . بعض اآلباء واالمهات يقولون باهنم قاموا بتربية اطفاهلم       
ملاذا ال يقومون حبماية انفـسهم؟ يعتـرب هـذا          . لكن الذين ربيناهم سقطوا بسبب بسيط     . منهم بكثري 

. فإما سنموت واحداً تلو االخر وامـا سننتـصر جيمعـاً          . هذا هو طراز حريب   . مشكلة كبرية عندي  
يس كذلك، اذ   لكن وضعي ل  . اجملموعة اليت شكلتموها استشهدت وبقيتم لوحدكم وابتعدمت عن احلرب        

ان ماقمتم به كان عمالً     . اهتم  وانشغل هبؤالء الرفاق اكثر مما اهتم بالعدو        . انين حتاملت على االوضاع   
  . امر مهم االهتمام بالكردياتية وعمل يف حمله. جيداً 

وما قمتم به، انين على قناعة بانه يتطلب ايصال االنسان عند           .  افكر ايضاً مثل افكاركم العظيمة     :ق.ج
اينما كان فليكن،   . لقيام بتكوينه اىل توعية وظائفه اكثر من ان تعلمه مبا سيقوم به وايضاح الطريق له              ا

  . يقال لالنسان الذي يعي وظائفه ويؤدي واجباته، بانه انسان جيد ولن ينتظر كل شيء جاهزاً

  .ستشعرون بثقلكم: ح.ق

 سبيل املثال، الجل تشغيل سيارة يكفي ان        على.  كافة االعمال يتم تسيريها بالتقنيات يف اوروبا       :ق.ج
رغم انه الشيء جاهز فان االنسان يستطيع العمل        . أي ان كل شيء جاهز هناك أيضاً      . متألها بالبيزين 

  .مثل االلة

املهم . القنبلة النووية سالح ضخم   .  ان اراد االنسان فانه مبقدوره ان جيعل من نفسه قنبلة نووية           :ح.ق
كنـت  . ”هل متلكون االسلحة؟  “اينما توجهنا كانوا يسألون     . يف خيلق ذاته  هو ان يعرف االنسان ك    

بعـدما  . طرقت ابواب كثرية وطلبت شيئاً، لكنهم مل يعطوين       . اطلب السالح، لكنهم مل يعطوين شيئاً     
وما خلقته  . واالن انا اعترب اعظم سالح    . وجدت نفسي فكرت، كيف بإمكاين ان اكون سالحاً كبرياً        

يف . واالن مبقدوركم كتابة هذه احلقائق والتوقف عليهـا       . بداية خلقت ذايت  . لة النووية اعظم من القنب  
توقفـت  . البداية كنت عدمي القوة وأضعف من الطفل ومل ينتظر احد مين بانه سأفكر واقوم بعمل مـا      

وقـد  . على شخصييت وبذلت جهوداً حثيثة كي اصبح صاحب قوة احلل بدالً من عدمية تلك القـوة               
  اىل هذه النتيجة، كيف ميكن النسان ان خيلق شعباً من نفسه؟ توصلت 

. والقوة اليت خلقتها عظيمة من ناحية وتدهش االنسان من ناحية اخـرى           . اآلن توجد لدي تلك القوة    
. ”من املستحيل ان خيلق االنسان ذاته هكذا، ميكن فقط ان يكون هذا من عمل اوروبا والعامل     “يقولون  

من املستحيل ان   “كانوا يقولون   . اهنا عدوي مئة باملئة   .  اوروبا تقف وراء تركيا    ان! كال، ليس صحيحاً  
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لكن النتيجة اليت ينبغي استخالصها منها هي       . ”يدير آبو هذه احلرب لوحده وأن خيوضها هبذا الشكل        
  . اعطاء اجلواب لسؤال، كيف ميكن النسان ما ان جيعل من ذاته سالحاً كبرياً؟

ن صفوفنا االن، مساكني جداً حىت اهنم ال يستطيعون محاية ذام بشكل جيد من  الرفاق املوجودون ضم  
جعلت من شخـصييت    . وال يستطيعون ان جيعلوا انفسهم واسعي النطاق وال يعظمون انفسهم         . اجلبال

اننا نعطي القيمـة ونبـدي االحتـرام        “تقولون  . احلرب اليت اديرها، ال بد اهنا ستنتصر      . سالحاً مؤثراً 
  . ”ير للقائدوالتقد

واحتاد الرأي واجلرأة   . وهي الوحدة املوجودة يف الروح    . جناح ونصر . القيادة هي العظمة، انفجار كبري    
حياول . القيادة ليست نواقصكم وال أالعيبكم وبساطتكم     . هيا، عليكم ان تكونوا معها    . والنجاح دائماً 

. ليدعوا القيادة . ه ازدواجية وتزييف  هذ. البعض ان يعيشوا نواقصهم وبساطتهم وضعفهم باسم القيادة       
  . ال اريد ان اصبح قائداً هلؤالء

يف هذه احلالـة، ينبغـي      ” انين اتوقف على نشوء االنسان الكردي على مر التاريخ        “ما دمتم تقولون    
التوقف أيضاً على كيف سنقوم بانشاء الكردي من جديد وكيف سنعمل ذلك؟ بداية كيف كان هذا                

ملكاً للعدو؟ كيف عمل من اجل عدوه؟ يقول احد االمريكني بشأن الكـرد             الكردي، وكيف اصبح    
شعب من اجل االخرين، جنـدي      . هبذا الشكل يعرف الشعب الكردي    ” انه الشعب اجملند لآلخرين   “

  . وعامل وكاتب من اجل االخرين

يكتب من  ملاذا مل   . االدب املوجود لدى الفرس والترك والعرب على االقل نصفه عائد للشعب الكردي           
اجله؟ الي درجة هو كردي لذاته؟ الية درجة هو عائد لشعبه، لتارخيه، لروحه، لوحدته، حلبه وملاضيه؟                

فالبعض مل حيلل   ” اين وطين، كاتب وانسان   “ان مل حتللوا كل هذا، ال ميكنكم قول         . اهنا معضلة كبرية  
” احلمار، الكردي اجملنـون الكردي “ادعو هؤالء بـ . ”انين كردي“هذا بعد، بالرغم من ذلك يقول    
طبعاً . الكرد العقالء عليهم ان يفعلوا مثلي     . لكنين االن اقوهلا للجميع   . سابقاً كانوا يدعونين هبذه االمساء    

. ان كان لديك القوة والشجاعة افعل انت ايضا ذلك        . برهنت واثبت ذايت من اجل الوحدة وضد العدو       
هذه هـي  . سأتصرف قبل العدو واهنيك. لن ادعكولكن ان مل تفعل فإن يدي سأضعها حول عنقك و    

  . فلسفيت

  . من هبدينان ـ زاخو.  انين من اجلنوب الكبري وامسي حكمت صاحل:حكمت صاحل

  . تعترب زاخو من من احد املراكزاالساسية للكرد: ح.ق

  .ويعود اصل زاخو اىل زلكوبك.  اهنا كذلك:ص.ح
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   أهي كذلك؟ :ح.ق

  . ول جبل زاخو؛ وامسها زلكوبك اهنا قرية على اطراف سه:ص.ح

  .  يف أي تاريخ تشكلت:ح.ق

  . لكنها اصبحت مركزاً هاماً.  ال اعلم تارخيها:ص.ح

والكرد الذين يف اقصى    . لكن اهايل زاخو هم جتار    . تشكلت من القرويني الذين نزلوا من اجلبل      : ح.ق
حيث ان  . ا زاخو هم من التجار    لكن الكرد الذين دخلو   . ال يفهمون التجارة  . زاخو هم الكرد اجلبليون   

ما هو وضع التجارة هناك؟ ما هو       . يقال بان التجارة اسقطت من زاخو     . االكاذيب تتطور مع التجارة   
  . شكل التبادل البسيط يف عالقات االناس يف زاخو؟ كل شيء يف زاخو يقدر باملال

ين جاؤوا من خارجها بشكل     بل يقيم فيها الذ   .  أهايل زاخو االصليني ال يتواجدون فيها بكثرة       :ص.ح
  . مستمر

  . هل من القرى اجملاورة؟:ح.ق

   قرية ٤٠ ـ ٣٠ مجيعهم :ص.ح

  .أي اهنا منطقة جتارية وعلى احلدود. زاخو منطقة تعرضت للتغيري كثرياً: ح.ق

  . سابقاً كان هلا حدود مع تركيا:ص.ح

  .  ذهاب وإيابوالتجار يف حالة. فيما سبق أيضاً كانت العشائر تلجأ إىل هناك: ح.ق

  .  انين من زاخو لكن اعمامي يف اجلزيرة:ص.ح

ظهـر  . وقد هجروا بسبب املعاناة من اجملاعة     . طبعاً، فقد هرب الشعب من اجلزيرة والتجأ هناك       : ح.ق
واصبح صاحب اكياس الذهب يف زاخو على حساب خيانة شعبه          ” عيسى سوار “فرد يف زاخو باسم     

مثـل هـذه    . اخليانة الكبرية واهلروب الكبري والسلبيات العديدة     . خووهذا مرتبط باملنطق التجاري لزا    
  .احلاالت باتت ملموسة يف واقع زاخو

  . عيسى سوار كان مؤيداً للبارزاين ومل يكن من اهايل زاخو:ص.ح

قلتم انه جاء من مكان آخر، هو ايضاً يأيت من بارزان، واالن يعترب من جتار         . كان صاحب زاخو  : ح.ق
ان روح التجارة مثل السرطان     .  صاحب اكياس من الذهب على حساب دماء البيشمركة        اصبح. زاخو
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جيب قتل روح . وتعترب زاخو من أحد االمراض الفتاكة لكردستان. ينخر يف الشعب الكردي يف اجلنوب   
، لكن كأن قوى العامل كلـها       ١٩٩٢كنا نرغب بالقيام حبملة لزاخو يف حرب اجلنوب عام          . املال فيها 

. مل يتركونا أن نقترب من زاخو، ملاذا؟ الن زاخو مكان للتجار أي مكـان للعـدو               . لت إليها قد دخ 
اننا اآلن ذوو قوة هناك وأفـضل مـن         . سنتحامل عليها ثانية وان مل تتم يف الثانية فإهنا ستتم يف الثالثة           

  . السابق

من االمكانات لكن حينها مل يكن للحزب هذا القدر .  يف هولندا١٩٨٣ عام PKK تعرفت على :ص.ح
وعندما التقيت هبم، فهمت بانه هناك فرق       . كان هناك بعض الرفاق الذين يقومون بالنشاطات السياسية       

وقتـذاك  . حيث كان يظهر هذا الفرق بشكل فوري      . فيما بني احلزب اجلديد هذا واالحزاب السابقة      
 PKKانين على ثقة بأن     . ناتكانت النشاطات تسير يف الشمال بشكل فعال على الرغم من قلة االمكا           

  .  لن يترك اجلنوب الكبري

ومل ار حىت االن ضـمن صـفوف        . يف احلقيقة ان قلب الشعب يف اجلنوب ليس مع االحزاب االخرى          
  .PKKالبيشمركة انضباطاً مثلما لدى 

واألمر الناقص لدى البيـشمركه هـو االنـضباط         . الشعب الكردي بعيد جداً عن االنضباط     : ح.ق
. عندما يتم ذكر شعب اجلنوب يأيت اىل البال االناس غري املنتظمني دائمـاً . ام، وهذا مرض كبري  واالنتظ

عدا ذلك اهنم ال يعرفون قيمتهم، عدميو الصرب مثل الزئبق، ال يستطيعون التوقف يف مكاهنم حىت ولـو                  
 ان الال انتظـام     .عدميو القرار وبسطاء وكأهنم أضاعوا انفسهم وتركوا ارادم لآلخرين        . ساعة واحدة 

ستتغري، لكن يلزمها محلة لذلك ويتطلب الوقت واالصول حيث اهنـا           . والال انضباط منتشر حلد كبري    
لن نترك انـساننا يف     . لكن سنتحامل عليها مىت ما وجدنا الفرصة املناسبة       . تشكل عقبة بالنسبة لنا أيضاً    

  . س هلذا خيار آخرولي. هذه احلالة، اما اننا سندفنه واما سنضعه ضمن االنضباط

يعرفين جيداً . اهنم بعيدون عن النظام  واصالحهم يتطلب الوقت. كل فرد يبيع نفسه ببساطة كبرية جداً  
  . يضيفونين إىل حسابام. يعرف كم هو، واىل أي حد هو. ولكنه يلعب كثرياً

مثالً بإمكانكم شرح . انتم أيضاً خرجتم من اجلنوب وبإمكانكم البدء هبذه النشاطات انطالقاً من ذاتكم          
ملن هذا العمـل    “يسألون  . يفقد انساننا نفسه امام مصلحة بسيطة على الفور       . اوضاع اجلنوب وزاخو  

” توقف“ينبغي قول   ” ان تواجد املال واملرأة فإن كل شيء على ما يرام         “ويقال  . ”وإىل اين سيوصلين  
ا زالت مفعمة بـالعنفوان وتوجـد       كال، م . يف حرب اجلنوب  ” بان الثورة تلقت ضربة   “هلذا، يقولون   

  .االمكانات والتضحية
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كان هناك الشباب أيضاً ولكن كان هناك بعض الرجال الذين .  ان الفتيات جئن قبل الشبان يف اجلنوب 
وظهر بعض الرفاق   . كانوا يهتمون ويطلبون احلياة الشخصية    . هربوا، اذ كانوا يقتربون مبفهوم عشائري     

  .ضمن صفوفنااجليدين وهناك شهداء كثر 

PKK    سنقوم بالعمـل   ” انه يعمل ما ال يوجد    “كان قد قال شخص بشأين      .  يعرف كيف خيلق االنسان
  كل . لكن كما أشرت. متاماً يف هذه النقطة ثانية

ويتطلب طراز عمل حزيب وينبغي أخذ كـل شـيء          . شخص يتطلب وقتاً وتكتيكاً مغايراً عن اآلخر      
لقـد فقـدمت    .  يفعلوا هذا وال يعرفون االقتراب السليم من الناس        لكن الرفاق يف اجلنوب مل    . باحلسبان

! ال تستعجلوا وال تتهربوا   . ستقوم الكردياتية اجلنوبية ببعض االمور أيضاً     . احلياة القدمية وهذا ليس مهماً    
انـين  “جيب عدم قـول     . توقفوا عليها وكونوا مصرين   . من املمكن عمل بعض االمور من الكردياتية      

  .” هي شهوايت، عشرييت واملرأةتضايقت، اين

وال يستطيع احد ان    . ما هي الكردياتية؟ ما هي الكردياتية املنتصرة؟ ال يوجد احد يركض بسرعة مثلي            
.  عاماً ١٦لكن توقفت على الكردياتية مراراً وآلالف املرات خالل         . يوقفين يف مكان ولو لساعة واحدة     

انه ال يتوقف يف مكان ولـو لدقيقـة         “قاً من اجلي    كانوا يقولون ساب  . ذلك ألن الثورة تتطلب ذلك    
  ”واحدة

  . هذا هو طرازي ومنط عملي. لكنين اآلن اتوقف على الكردياتية ولن أدعها حىت أجنز شيئاً ما فيها

  .  انين أعمل يف جمموعة عمال الكرد:ص.ح

 هل مبقدركم العمل بني كرد جنوب كردستان؟ وهل بإمكانكم ذكـر خصائـصهم؟ وهـل                :ح.ق
وانكـم  . ؟ ستقومون هبذه اجلوانب يف هولنـدا      PKKستطيعون االنضمام اليهم وتنظيمهم كمؤيد لـ       ت

 ليس حزباً للشمال، بل     PKK. بامكانكم االنضمام اىل هذه النشاطات كلياً     . تتحدثون الصورانية جيداً  
  .  كردستانPKKهو 

ومـا  . الصغر عن طريق الكتب منذ PKKواين اعرف .  كرد اجلنوب أيضاً يتغريون رويداً رويداً     :ص.ح
  . شاهدته هنا بديل ملئة كتاب قرأته

. PKKعليكم أيضاً استخالص التنائج بشأن البيشمركة ومن ثورة         . دققوا يف احاديثي واحلياة هنا    : ح.ق
ان أمعنتم النظـر يفّ     . احلياة القدمية شيء واحلياة اليت سيتم بناؤها من اآلن فصاعداً ستكون خمتلفة متاماً            

سيتغري . يتم لعدة دروسي فإنه من املستحيل أن يعيش الفرد مثل السابق، بل انه سيتغري بكل تأكيد               وأصغ
  . حىت إن كان ميلك دولة
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  .  اضافة اىل ذلك، اعطي الدروس باللغة الكردية الطفال الكرد:ص.ح

حىت انه . طفالاذ انه أمر جيد اعطاء الدروس الكردية لأل  . انه عمل مثري وبامكانكم تقويتها أكثر     : ح.ق
  . مبقدوركم توسيع مكانكم وميكن ان تكون على شكل مدرسة

  .  املدرسة موجودة، ولكن الكرد من الشمال ال يتكلمون الكردية يف أوروبا:ص.ح

  . ينبغي التوقف على اللغة الكردية يف أوروبا: ح.ق

  .  كرد الشمال يتحدثون الكردية يف الداخل والتركية يف اخلارج:ص.ح

  .  توجد حاجة ألن يتحدثوا بالتركيةال: ح.ق

  .  على سبيل املثال، ال أقول الكردي جاء من أنقرة؛ حتدث بالكردية:ص.ح

  . ليتحدث اآلالف بالكردية وان ذلك النقص موجود يف أوروبا: ح.ق

  . لكن ذويهم ال يعطوهنم فرصة ذلك.  االطفال يرغبون التحدث باللغة الكردية:ص.ح

من . واننا سنتوقف على ذلك   .  االطفال املوجودين يف أوروبا أن يقرؤوا الكردية       يتعني على كافة  : ح.ق
ليتعلم كافة االطفال لغتهم الكردية إذ هناك الوقـت  . غري املمكن من اآلن فصاعداً أن ال يصبحوا كرداً    

  . وبامكانه صهر حىت احلديد.  سلطة وقوة كبريتنيPKKيعترب . الكايف واالمكانات والتوجيهات

وعند القيام بعمل ما، لـيس مـن        . ا متلكون الشخصية واالخالق اجلنوبية، أبعدوا هذا التأثري عنكم        رمب
هناك بعض االمور اليت ال ميكن شراؤها باملال        . ”عملي كان هذا أو ذاك وكنت مهندساً      “السليم قول   

 يـؤدي   إن تطلب عملكم االموال، سنمنحها لكم، لكن املـال        . وان القيام بعمل كهذا يكون أفضل     
  . باالنسان اىل العدو

هناك عشرات اآلالف من مؤيدينا     . انكم خرجتم وسيخرج املئات منهم    . لقد مت خطو بعض اخلطوات    
منهم معنا، واملئات منهم مقاتلون يف هـذا الطريـق           % ٩٠وان قلوب   . ويشكلون قوة ال يستهان هبا    

وبعـدها  . ها سـنقويها سياسـياً    اعتقد بأننا سنوصلهم اىل اآلالف هذه السنة وبعـد        . وبعضهم قادة 
  . وان احلزب يستمر بنشاطاته يف اجلنوب. سيصبحون حزباً

  .  امسي مريهم من نصيبني وقد درست علم االجتماع:مريهم يغيت

  . منذ مىت وانتم يف أوروبا؟: ح.ق
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  .  تسعة أعوام:ي.م

  . هل كنتم يف استوكهومل؟: ح.ق

  . بعدها أقمت مخسة سنوات يف فرنك. سة أعوام أجل، بداية كنت يف مدينة مشالية قبل مخ:ي.م

ان ما نقوم بـه يعتـرب أمـراً         . تظهر أمور عديدة من خالل أحاديثنا من الناحية السوسيولوجية        : ح.ق
  ). بيتا غوجي(سوسيولوجياً من ناحية، ومن ناحية اخرى علم تربية االنسان 

هذه هي حقيقـة  “يتفوه بعدة كلمات  أجل، اهنا سياسية ـ ايديولوجية وال ميكن لالنسان أن  :ي.م
PKK “ .  

. لـدي اختـصاص يف هـذا اجلانـب        . أعين انين وضحت هذا الهنا قريبة من السوسيولوجية       : ح.ق
وال . PKKحقيقة، لتحققوا التشكيل االجتمـاعي ضـمن        . السوسيولوجية تعين التشكيل االجتماعي   
وقد مت حتليـل التـشكيل      . تماعياً أيضاً بل نتوقف عليها اج   . نتوقف على القضية الكردية سياسياً فقط     

  . نتوقف على التكوين االجتماعي اكثر من السياسة الكردية. PKKاالجتماعي الكردي يف 

  . حسب ما شاهدته كل شيء تارخيي، كل خطوة وكل يوم مليء باألمور التارخيية:ي.م

 أي مل يبـق     .كل يوم مليء وموسـع وخطـوة خبطـوة        . ان مل حيدث هذا لن نستطيع العيش      : ح.ق
هـذا  . واليوم خطوة من أجل كردستان    . حيث ستحدث أمور جديدة   . اليوم هو اليوم  . هنا” التكرار“

  . يعترب هذا املكان مفتاح الكردي. صحيح وان األنسان العاقل يرى هذه االمور

ان كل كردي يرغب يف تسيري عمل ما، مرغم ان مير من هنـا  .  مفتاح كل عمل جاد يكمن هنا  :ي.م
  . أل، او يكون قلبه هنا وأال يكون بعيداً من هناويس

أصبح لنا ستة عـشر     . يعترب هذا املكان مبثابة قلب ودماغ وروح وجوهر وضمري وطابع الكرد          : ح.ق
ذاك الوقت كان عقد اجتمـاع      . بداية كان عبارة عن بيت صغري     . عاماً وحنن يف هذه املدرسة الكبرية     

 شخص يف ساحة الشرق االوسـط       ١٥٠اجتماع يتألف من    وعندما قمت بعقد    . يشكل مشكلة كبرية  
 كردياً يف   ١٥٠النه حينها كان يعترب اجتماع      .  حينها احسست وكأن العامل أصبح ملكي      ١٩٨٢عام  

البعض كان يستاء من االجتماعات والبعض االخـر  .  ظاهرة عظيمة PKKالشرق االوسط حول سياسة     
وحىت ان حتدثت لعشر ساعات هنا، لن .  لن أتضايقحىت ان بقيت لوحدي،. كان يبدي االهتمام لذلك

  . هذه هي حيايت. اتضايق
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يعترب الضيق من هذه احلياة وعدم التحمل والبقاء مبتعداً عنـها،           .  عكس ذلك يكون مضراً كثرياً     :ي.م
  . مبثابة فناء الشعب الكردي

وش واننا خنلقك   انك سقطت ولن تساوي مخسة قر     . ان ما مت اجنازه هو انت، تارخيك وروحك       : ح.ق
وان . الوضح شيئاً؛ مريض حتت العناية املشددة، ما هو املرض؟ ان معدته هكذا وكبـده هكـذا               . هنا

هنا يتم  . هنا أيضاً أنت مريض على سرير العمليات وكل جانب فيك منتهٍ          . الطبيب يعاجل هذا الشخص   
وتظنون انكـم   . الة جيدة هلذا السبب، ان أغلبنا يف ح     . التشخيص من جانب واملعاجلة من جانب آخر      

  ! ليس كذلك. سلمتم من تلقاء ذاتكم

الذي على فراش املوت، يأخذ حيويته مـن جديـد يف هـذه             . حقيقة ان ما نقوم به مهنة طبية كبرية       
وعلى الذي يظن نفسه عاقالً قليالً ان يتوقف على الناس من جانب وعلى ذاته              . الساحة، انه لعمل مثري   

ملاذا مازلت أرى احلاجة لعقد اجتماع موسع كهذا؟ النين أعلم          ! رد يهربون ما زال الك  . من جانب آخر  
. حىت انك لو قتلته لن يقوم بالعسكرتارية      . ان ايصال حياة الكرد اىل مستوى العسكرتارية صعب جداً        

هذا هو الدرس الكبري واالنـضباط      . الدرس املهم هو؛ ترسيخ كيف يكون انضباطياً وصبوراً لساعات        
ان خلق  . على االنسان ان يتعلم كيف يتحمل ويقاوم ألربع ساعات على األقل          . روح املنظمة الكبري وال 

  . الفرد هذه القوة يف ذاته، سيعد بأنه سيخطو خطوات كبرية بعد ذلك

واإلنسان العاقل مبقـدوره    . وهي امور خلقت التكوينة الوطنية    . ان ما يتم ذكره هنا يعترب أموراً تارخيية       
  .  حىت من درسنياستخالص الدروس

حىت الكـرد   (وله تأثري يف كل مكان      .  ال يستطيع أحد البقاء بعيداً عن هذا النه يؤثر على اجلميع           :ي.م
  . ويؤثر على كل فرد قليالً كان أم كثرياً) املنتشرون يف كل مكان من العامل

مـن  . ريةكذلك هو بالنسبة للكـرد والبـش      . من املستحيل التخلص من تأثرياته    . هذا صحيح : ح.ق
. كونوا عقالء وال تندموا فيما بعد     . املستحيل ان يبقى كردي خارج ما يتم التحدث به وما يقام به هنا            

البعض يدركها بعد أربعة أعوام والبعض يدركها بعد مخسة أعوام          . اصغوا إىل ما يتم  احلديث عنه هنا       
  . منكم ادراك اليوم الراهن، يكفيان ادركتموها االن، وهذا ما أريده . والبعض االخر بعد عشرة أعوام

ونقوم باملقارنـة   .  كذلك اريد التحدث عن الزرادشتية؛ يناقش املثقفون هذا املوضوع فيما بينهم           :ي.م
لست أنا فقط من يقول هذا، بل هناك املثقفون الكـرد           . فيما بني فلسفة قائد احلزب وفلسفة زرادشت      

به االكادمييات اليت مت تأسيسها يف القدم مثل اكادمييـة          وان ذلك يش  . االخرون أيضاً يقومون هبذا األمر    
  . افالطون
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هل توقفتم على هؤالء؟ وهل دققـتم يف امثـال          . هذه االمكنة متثل ذكراهم   . افالطون، سقراط : ح.ق
  سقراط وافالطون؟ 

  .  توقفت على اجلميع ويل نشاطات يف هذه املواضيع:ي.م

وهي مدراس تـشبه    . وال يشبه اجلامعات الربجوازية   . اًما نقوم به قريب من اعمال هؤالء كثري       : ح.ق
هل ميكن اكادميية هبذا الشكل؟     “يقول البعض   . تلك املدراس اليت كانت موجودة قبل ثالثة آالف عام        

  . طبعاً هكذا تكون االكادميية. ”حيث البعض رعيان والبعض عدميو الوعي

عمل يف مكان كهذا وخارج هذا كل شيء         ان كنت تناضل من اجل االخرين العوام بإمكانك ال         :ي.م
  . كما ال يوجد فرق بيننا وبني القوميات االخرى. غري ممكن

لو مت توسيعها واهتم جزء من أوروبا هبا ستكون         . يعترب هذا املكان مدرسة كردية قوية ويف حملها       : ح.ق
  . وروبا أيضاًهناك امكانات واسعة يف ا. انين اقوم هبذه النشاطات يف مكان صغري. فرصة كبرية

رمبا تكون هذه الغرفة غرية مثل بيت، لكن وزهنا وثقلـها           .  املكان صغري ولكن تأثريه كبري جداً      :ي.م
  . كبري جداً

. املكان الذي قمنا بإنشائه يف اجلبال أيضاً كان صغرياً ولكن االن مكانه فـاخر             . مت اثبات ذلك  : ح.ق
هل ميكن  “الذين قدموا هلنا قالوا     . قنا عليه اسم اكادميية   قمنا بانشاء هذا املكان سابقاً بعدة احجار وأطل       

العـدو  . كما تعلمون ان العدو قد اهتز عرشه      . لكن ميكن بناء عدة اوطان هبا     . ”اكادميية هبذا الشكل  
علماً ان ما مت انشاؤه عبارة عن منـشأة مـن   . كان يعتقد انين انشأت هذه االماكن كمقرات تكنيكية    

  . عتقده العدو؛ انه جيش كبري وهو كذلك حقيقةلكن هذا ما ي. االحجار

 التكنيك الكبري الذي انشأته الدولة يكون جواباً لتشكيالت البريوقراطيني واجليش والشرطة ملئات             :ي.م
  . االعوام

ودونـوا  . توقفوا على هذا جيداً   . مت انشاء هذه االكادميية يف مكان صغري ويف مدة قصرية جداً          : ح.ق
  . كون االمكاناتالكتب ان كنتم متل

هناك الدكتور جبار   . حيث لديكم االمكانيات أيضاً   . االمكانات متوفرة لدينا، جتولوا يف هذه االماكن      
حـىت  . لكن ال أحد يفهم ذلـك     . يف الواقع مت وضع اساس عام     . نفذوا بعض االمور  . وانتم واالخرون 

ملـك التكنيـك وال املكتبـة       ال ا . اجليش الذي جبانب احلجـر    ” انه يدير جيشاً  “العدو نفسه يقول    
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ملاذا؟ من أين مت تشكيل هذه القوة؟ ملـاذا         . أقوم بتسيري ذايت بشكل مدهش    . البريوقراطية، انين مبفردي  
  أصبحت هذه اآلراء وجهات نظر كبرية؟ 

العديد من األفراد يـسألون     .  ليس الكرد فقط، بل البشرية مجعاء تبحث عن أجوبة هلذه األسئلة           :ي.م
  . ”ا وكيف مت ذلك؟كيف حيدث هذ“

. تعرفت على نفسي قبل كـل شـيء       . هذا كان اول دروسي   ” اعرف نفسك “يقول سقراط   : ح.ق
ان . يأي قدر انت جيد وبأي قدر قبيح      . ستعرف عن نفسك  . ينبغي ان تعرفوا ذاتكم للشعب يف البداية      

  . أنا أيضاً أقول مثل سقراط. فكرة سقراط فكرة يف حملها

حىت انه ميكن رؤية هذا يف فلسفة قيادة احلزب         . شتراكية االممية وحركة النهضة    توجد هذه يف اال    :ي.م
  . أيضاً

عندما زارنا صديقنا الـدكتور يـاجلني       . تعترب حركة النهضة مبثابة التشكيلية اجلديدة للكردياتية      : ح.ق
ن ما يقام   ا. ليس الدولة ألن الدولة سياسية    . انكم ختلقون هنا شعباً وليس دولة     “كوجوك، كان يقول    

لقد أسس اجلامعة   ". يف حال ذهايب سأقوم بإنشاء جامعة     "وقال  . ”به هنا ليس سياسة، امنا فلسفة انسان      
بداية اجلامعـة احلـرة    ” اإلنسان اجلديد “بعدها أسس مجعية وامسها     . قام هبذا متأثراً بنا   . احلرة يف أنقرة  

  . ولقب نفسه مبثل هذه األمساء. وبعدها االنسان اجلديد

 ليس هذه الفلسفة جانب فلسفي فقط، بل هناك تبين الفلسفة من جانب وجتعل الفلسفة، فلسفة                :ي.م
  . الفلسفة هي املمارسة التطبيقية يف احلياة العملية. احلياة من جانب آخر

هذه الفلسفة ال متارس احلياة العسكرية والسياسية فقط، بل ختوض احلياة الفلسفية أيضاً ويكمن              : ح.ق
ستقومون بكتابة اجمللدات بشأن هذه األسئلة؛ مـا هـي          .  االخالق واملعنويات وهي علمية    يف أساسها 

العسكرتارية و السياسة من أجل الكرد وكيف هلا أن تكرب؟ كان هناك بعض الكتاب مل يتنازلوا للكتابة                 
  . ذلك

  .  لقد تأخروا:ي.م

  لقد تأخروا، أليس كذلك؟ : ح.ق

وسيوصلونه اىل درجـة    .  اآلن فصاعداً، وسيصبحون قوة احلل هلم       انين واثق باهنم سيفهمون من     :ي.م
  . أثق باهنم سيقومون بتدقيق هذا وسيبدؤون بالكتابة عنها. الروح والقلب

وبإمكانه نيل ما   . من يرغب بعمل شيء من اجل واقع الكرد والكردياتية والتاريخ، ليأِت اىل هنا            : ح.ق
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من املستحيل ان ال يقع حتـت       .  ما ال جيده يف آالف الكتب      .يريده ويشاء من هذه الروح املوجودة هنا      
عظيمة من اجلكم انتم املـثقفني      . طبعاً تعترب هذه االمور عظيمة    . تأثري كبري ان كان له عشق وعاطفة      

هذه أيضاً حرب كبرية وحىت أن تأثريها اكرب من تأثري          . والكتاب وان مكانتكم مرموقة وليست بسيطة     
  . ”تطيع الكرد ان يكونوا منتصرين ان مل يتوحدوا مع القلم والسيفال يس“يقولون . السيف

من ذاك الذي يلعب بالقلم والسيف؟ القلم والسيف أيضاً من اجل من؟ املشكلة هي االجابة عن هـذه                  
فعلى سبيل املثـال؛    . حىت انه هناك كتاب عظماء من الكرد ولكنهم دائماً من اجل االخرين           . األسئلة

  لكن الجل من؟ . ن االيويب سيفاً كبرياًكان صالح الدي

يتم اسـتيعاب قيـادة     .  انين اتابع وأراقب هذا يف اخلارج أيضاً، ضمن املدة اليت اتواجد فيها هنا             :ي.م
هلذا السبب أطالع الكتب اليت مل . احلزب ليس من جانب الكردياتية فقط، بل جباببه الثقايف أيضاً نوعاً ما   

  . رتنيأطالعها من قبل مرة أو م

كانت تصدر عدة   . اتوقف على حتليل الشخصيات   . لنعطكيم الكتب اليت مل تطالعوها واقرؤوها     : ح.ق
 أصدرت عشرين كتابـاً     ١٩٩٤ وبداية   ١٩٩٣يف هذه املرحلة بعد     . ١٩٨٦احاديث يف كل عام بعد      

ـ  . حقيقة اهنا سلسلة كتب عظيمة ومدهشة ومنبع حياة مقدسة تضم كل شيء           . حىت اآلن  ة وهي مكتب
  . ان مت التوقف عليها ستكفيكم لسنوات عديدة وهي خدمة من اجلكم وليس من اجلي. كبرية

ليس من االختام اليت متحى .  انين واثق بان هذا اخلتم الذي ختم على تاريخ كردستان عميق للغاية:ي.م
وعي واجلهـد   انه ختم حيتوي على املعىن الذي ختم على تارخينا وسيطور ال          . مبجرد أن يلمسها االنسان   
  . وان تأثريه سيقضي على التخلف واالضطهاد ملئات السنني. وسعة أفق االنسان الكردي

. لقد احنطت الكردياتية واتوقف عليها حبـساسية كـبرية        . يتم أخذ ثأر االف السنني    . صحيح: ح.ق
ساً واحتامـل   هلذا عندما أحضر درو   . الكردياتية ميتة، وانين عدو هلذه الشخصية اكثر من عداويت للعدو         

اتذكر، اهنم  . ”ليس مبقدورك التالعب بالوطنية والكردياتية    “على األسئلة، فإين آخذ ثأر السنني وأقول        
جلست جبانـب   ”  لن تستطيع عمل شيء وانك انسان فارغ      “كانوا يقولون يل عندما بدأت بالعمل       
  . ما هو الثأر الكبري. من، مجيعهم كانوا يقولون هذا االمر

  . اجيايب وانتقام كبري من أجل الشعب أمر :ي.م

الكرد ال يتوقفون على انفسهم وكـانوا يـديرون وجـوهم           . بالفعل انين صاحب انتقام كبري    : ح.ق
وبات من  . وقد نظمنا وجوههم لدرجة اننا خلقنا كردياتية سيكون هدفها النجاح حىت املوت           . للقضية

ليتفوهـوا  .  عاماً؟ ٣٠ ما الذي كانوا يفعلونه قبل     .ونفذنا هذا بصرب كبري   . املمكن ان يسري اجلميع معها    
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. ان مل يفعلوا ذلك حينها يكونون اعداء لـذوام        . كيف يسريون اآلن وكيف حياربون؟    . بشيء ونراه 
ال تقولوا  “سابقاً كانوا يقولون    . وان مل ينفذوه فإن العدو لن يدعهم احياء       . اهنم مضطرون لتنفيذ ذلك   

  . ”كيف ال تصغي، ان مل تصِغ فإنك محار“ وقد اضفنا قول .هذه كانت البداية” يل، اصِغ

  . ال ينبغي أن يكون هذا هو العشق

هـل كـان مـن    .  سابقاً كيف كان العشق؟ كان الانتهاء والفناء           .العشق الكبري : ح.ق
قلمـي ال خيفـق   “واالن يقول البعض عندما أبدعته   . املمكن تسيري العشق بشكل جدي؟ كان منحطاً      

قلبك بـري مثـل قلـب       . لكنين رغم ذلك اتوقف على القلب كثرياً ليتحمل االمور العظيمة         ” لكلذ
  !كال، فإما أنك ستموت أو أنك ستنهض. البدائيني

وسأنفذ ذلك  . سأواجهك الن ذلك ميثل الشجاعة    ” انين اتعلم، لن الغي آرائي ولن أهني قليب       “لو قلت   
  رك تنفيذه أمامي؟ ماذا مبقدو. بنفسي ولن ادعها للرفاق أيضا

، ها  PKKبشكل متتايل، ها هو القائد وان قلت        ” القائد، القائد “ألي درجة انت قوي؟ ان كنت تقول        
. وان هربت فإنك خـائن    . ليس هناك أمر امسه هروب    . بتعلمك للنظرية ستنفذ ذلك عملياً    ! PKKهو  

  . رية كبرية جداًكما تالحظون، اقوم حبريب هبذا الشكل ليالً هناراً ودقيقة بدقيقة وحب

 هناك بعض االمور االساسية والقوى الكبرية املال، القوة العسكرية، القوة التكنيكيـة، الـشعور               :ي.م
ان الوعي واجلهـد مهـا      “خاصة ان قوة الوعي كبرية جداً، حيث يقول فيلسوف انكليزي           . والوعي

  . سلطتان عظيمتان جداً

  . حساسييتواعتمد على وعيي و. هذه أيضاً هي قويت: ح.ق

  . نفذمت العمل برغبتكم ومن قلبكم:ي.م

اجلسوا يف مكان   ”.يراين الرفاق كأعظم العظماء   . الشعور واملعرفة يف اللحظة باملمارسة العظيمة     : ح.ق
ونقبل هبذه االمور الهنا    . ومبقدوركم القضاء على العدو   . انكم عظماء ” سليم وشاهدوا انفسكم عظماء   

  . سليمة وقيمة

  . وانسانية قيمة :ي.م

. كونوا عقالء الن هذه االمور سـتعظمكم      . وهي امور حيتاج اليها الكرد أكثر من املاء والغذاء        : ح.ق
لكنكم ال تتوقفون على هذه اجلوانب، بل تتوقفـون علـى   . توقفوا على االمور اليت ستجعلكم عظماء     

  . السيجارة والدخان أكثر
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لكل . ”حطموا هذه االصنام  “واالسالم كان يقول      . ميف االسال ” االصنام“سابقاً كانوا يقولون هلذه     
فقد وضعوها يف هـذا أو      . اهنا اصنام وبإمكاين إثبات ذلك    . حطموا اصنامكم . رفيق عندنا عدة اصنام   

  . ذاك الطرف وأخذوا يعبدوهنا

 واوصلوا انفـسكم اىل   . اجعلوا من انفسكم آهلة   . لنحطم أصنام الكرد ولنصنع هلم إهلاً واحداً وعظيماً       
بـل  “ال ألصنام العرب والعشائرية،     ) ص(قال النيب حممد    . أصالً ان االسالم هو هذا األمر     . تلك املرتبة 
  من هو اهللا؟ . ”هناك اهللا

وهي الـروح الـيت أنـشأت       . ان اهللا يف السماء وهو الروح اليت أمنت تشكيل دولة العرب وعظّمتهم           
 من االصـنام    ٣٦٠ان مل يقم بتحطيم     ). ص(د  هذا هو النيب حمم   . الوحدة وهي روح السلطة والسلطنة    

طبعاً املتدينون ال يعرفـون     . املوجودة يف الكعبة وان مل يقل بأن اهللا يف السماء ملا استطاع تأسيس دولة             
ولو انك أخرجت   . ماذا يعين االسالم؟ االسالمية هي، لو انك حطمت االصنام حينها ستحقق الوحدة           

وان طريق بلوغكم اىل اهللا مير عرب ما        . قدورك الوصول اىل اهللا   وعلقت روحك يف سقف البيت حينها مب      
  .ذكرناه

  .  رب االصنام من فكر احلزب ومن املكان الذي يتواجد فيه قائد احلزب:ي.م

. تعظموا بالقوة السليمة وبنمط وفكر سـليم      . انه مييل اىل خداع ذاته والبقاء مضطهداً ومنافقاً       : ح.ق
. توقف، ان مل تتوقف فهذا يعين موتـك       ". سأهلو هكذا، وابيع نفسي هكذا    "ولن ميكنكم القول دائماً     

اعتقد انكم تالحظون جيـداً     . ”ان سرت يف الطريق السليم ستعفو عن نفسك وستصل اىل مرتبة اهللا           “
ينبغي تطوير النشاطات الكتابية    . كونوا سلطة واتسموا بالقوة   . بانه ميكنكم الكتابة بصدد هذا املوضوع     

  . ريخ والسوسيولوجية وعلم تربية االنسان وبشأن اللغة والتاريخ احلديثبشأن التا

سـأغنيكم مجيعـاً بأضـعاف      . وان عانيتم اجملاعة حينها أخربوين    . هناك حياة كبرية ولن تعانوا اجملاعة     
مبقدوركم اثبـات شخـصيتكم     . لكل فرد منكم زواية واسعة    . لكن عليكم القيام بعمل هذا    . مضاعفة

 ان مينحكم   PKK سأمنح كل فرد منكم كيساً من املال، قولوا لالخرين أيضاً، بإمكان             .ضمن النشاطات 
  . لكن جيب تسيري الكردياتية املقدسة يف القصور الفخمة. امواالً اكثر من تلك الدول

  .  انه ليس بعمل شاق من اجل مثقف يرغب القيام خبدمة الشعب:ي.م

أحبـذ هـذه    . ار ومغارة وسأجعل منها قـصراً     اعطوين عدة احج  . بال شك ليس بعمل شاق    : ح.ق
 ١٥لقد اصبح   . سابقاً مل يكن يوجد املال لدي     . لكن مل انظر اليها ابداً    . لدينا االموال الكثرية  . االعمال
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. االمر اهلام هو؛ ان هذه الكردياتية مجيلة وينبغي التوقف عليها جيداً          . عاماً وانا مل اضع النقود يف جييب      
  . تواضعاً وطبقوا الكردياتية الكبرية وكونوا جريئني وانكم ذوو ثقة أيضاًاجعلوا من انفسكم م

  .  سيتم هذا العمل ان كان هناك الثقة واجلرأة وقليالً من االرتباط:ي.م

كونـوا  . أوجدوا القوة قليالً كي تـصبحوا عظمـاء       . اثق بانكم ستعظمون انفسكم بعد اآلن     : ح.ق
ال . توقفوا عليهـا بعمـق    . قدوركم البدء مبرحلة جديدة   مب. أصحاب سلطة وحاكمية ومدرسة جديدة    

وان مل يكن لديكم القوة لتسيري االخرين، فليكن لديكم القوة          . تدعوا احداً حولكم وتوقفوا عليها يومياً     
  . ويف النتيجة ستكربون. لتسيري ذاتكم

  .تنفيذهاواهنا اعمال من الطبيعي .  هذا العمل الذي يتطلب منا يعترب اساساً حيوياً:ي.م

كيف تقوت الشعوب والدول الكبرية؟ انظروا اىل املانيا، فاهنم قد توقفوا على مشاكلهم بكـل               : ح.ق
اهنم يتوقفـون علـى     . مثالً، توقفوا على العسكرتارية بقوة وتوقف الفنان على عمله الفين بعظمة          . قوة

 ولكن كيف؟ على انساننا ان      لكن عندنا، انه يعطي القيمة للطفل     . حينها فقط اصبحوا عظماء   . املسائل
ذوينا يقبلون الطفل كل يـوم ويقولـون هـذا     . يعرف قيمة الطفل، مثلما يعطي القيمة للقرابة العائلية       

  . لكن هذا النمط من احلب ليس حباً سليماً وصميمياً. وان هذا احلب مينحهم السعادة! يكفي

   اجل، ليس من املعلوم ماذا سيكون مصري ذاك الطفل؟ :ي.م

عندما كنت يف العاشرة من عمري قلـت        . ”انين امك هكذا وبذاك الشكل    “امي كانت تقول    : ح.ق
. ما زلت أتذكر ذلـك    ” هل تشاهدين الدجاجة وصيصاهنا؟ فسواء كانت هي ام أنا أو أنتِ          “لوالديت  

ال تقومي باحلسابات علي، إنِك مل تنجيبين الجل االنسانية، بل كـان ذلـك مـن                “عندما قلت هلا    
حب االطفال لدى الكرد ال يسير بشكل       . اعطيتها جواباً ملفتاً لالنتباه وتوقفت عن الكالم      ” لتِكجها

  . سليم حيث ال يوجد هناك استقبال وال قيمة هلم

  .  أساساً، يعترب هذا النمط من احلب مبثابة السم:ي.م

 هذا النمط وتربيـة     عليكم تغيري . ال ميكن ذلك  . لذلك انفر من حبهم   . يقومون بتسميم الطفل  : ح.ق
اهنم خينقون الطفل ويقتلونه وينهوه، لكنـهم  . كل هذه النشاطات من اجل الطفل . الطفل مبعرفة ووعي  

لكنك أخنقته،  ” انه باشا، هبذا او ذاك الشكل مت تربيته       “ينظرون اىل اطفاهلم بأعجوبة وبعدها يقولون       
وفوق كل هذا   . دي ومل يبق فيه شيء    لقد مات الطفل الكر   . ان ذهبت ونظرت إليه ستجده يف حظرية      

  !ال ميكن حب هبذا الشكل. يعشقونه بدهشة
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على االنسان . إن األشياء اليت حتبوهنا تشبه االنسان البدائي، ينبغي أال تكون مثل حب االنسان يف اخليال
 وان هذا يعترب من أسس    . أن يكون هبذا الشكل   ” انين اتوقف على الفن واالدب الكردي     “الذي يقول   

وان هلا قيمة اكثر من احلرب وان نفذمتوها هبذا الشكل حينها سـأجدها          . وانين احترم نشاطاتكم  . الفن
برأيي، ال  . توقفوا عليها اكثر من احلرب    . وعكس ذلك ليس باستطاعتكم عمل االمور الكبرية      . اجيابية

” عمل فين واكادميي  “اقول بانه   . يوجد فرق كبري بني البقاء ضمن هذه النشاطات أو البقاء يف احلرب           
ان مل يتواجد هذا الفن، حينـها مل        . لقد أججنا هذه احلرب من خالل الفن      . الهنم يعرفون التوقف عليه   

  . يكن الي كردي اجلرأة على استخدام السالح وخطو خطوة واحدة

  .  وبدون ذلك، ليس هلذا أي معىن كبري أيضاً وستجف مثل شجرة ترئ:ي.م

اقول هذا الجل   . ية تشكل اجليش الشعيب وتبدع الكردياتية واحلرب والسياسية       ان النشاطات الفن  : ح.ق
وان توقفتم عليها بعظمة وابديتم هلا      . الفنانني؛ ان كنتم ترغبون بتسيري نشاط عظيم، امامكم مثال كبري         

وان كان لديكم امكانية الثر كل واحد منكم على كردسـتان           . القيمة، بإمكانكم ان تصبحوا ملوكاً    
  . ل مثريبشك

  .  الباشاواتية العظيمة هي اخلدمة الكبرية للوطن:ي.م

أي حاولوا ابداع امور جديدة كمثقفني      . انين على ثقة بأنكم ستعلمون بشكل أفضل بعد االن        : ح.ق
  . جميئكم اىل هنا يعترب خطوة كبرية وبداية عظيمة يف احلياة. وفنانني كرد

. فلنا طافة حيوية كبرية   . مبقدورنا البدء ببداية مدهشة   . اتنا هلذه اخلطوة مكانة ومعىن عظيم يف حي       :ي.م
  .وان ذهنيتنا قد تفتحت وأضيئت أفكارنا

  ماذا تقولون يا غمكني؟ . وانكم قد أصغيتم الينا. تطرقنا إىل التاريخ نوعاً ما: ح.ق

  . كنت حمامياً وبعدها أصبحت مؤرخاً.  مهنيت هي احملاماة ولست مؤرخاً:أدهم غمكني

ملاذا اتت لكـم    . بدأمت االهتمام بالتاريخ يف أوروبا    . انكم مؤرخون هواة، وانه ليس بامر سيء       :ح.ق
  . هذه ملفتة للنظر. فكرة التاريخ؟

  .    أردت التعريف بنفسي قبل كل شيء:غ.أ

  . هل تكونت بسبب احلاجة؟ اوروبا جترب االنسان على معرفة حقيقته: ح.ق

  . يضاً جترب االنسان على ان يتعرف على ذاته ليس أوروبا فقط، بل تركيا أ:غ.أ
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عند النظر من بعيد اىل الوطن وان       . لكن الوحدة والغربة املوجودة يف أوروبا تسرع من هذا اكثر         : ح.ق
. وان هلذا تأثري كـبري    . تنقطع قليالً عن التتريك، حينها تشعر باحلاجة اىل البحث عن ذاك بكل تأكيد            

  شاطاتكم؟ ما هي آخر ن. ينبغي رؤية ذلك

  .  اهتم بنشاط كتايب حول الدين والتأثريات االيديولوجية للدين على الكردي:غ.أ

  . الدين، العقيدة وتأثرياما: ح.ق

مـن اآلن   . ومت نشر اجمللد االول، وما زال اجمللد الثاين لدي        .    لقد كتبت جملدين يف هذا الشأن        :غ.أ
  . فصاعداً سيكون يل نشاط على اصل العلوية

العلوية برأيي هي نصف اإلسالم أو هـي        . اجل، لدي آراء أيضاً هبذا الصدد  وقد ذكرته لكم         : ح.ق
  . الكردية اليت اعتنقت اإلسالم

أي ان الكرد القدماء ارتدوا ثوب االسالم فقط، وكذلك توجد الزرادشتية داخله، وتوجـد الكرديـة                
  . القدمية أيضاً

  .وتوجد عقائد أخرى عدا الزرداشتية. لزرادشتيةهناك ثقافة كردية قدمية وفق اعتناق ا:غ.أ

  .وهي ذات تأثري واسع، االسالم حمدود جداً: ح.ق 

  . يتموضع االسالم يف الطبقة العليا فقط:غ.أ

  تأيت العلوية بعد الزرادشتية، أي املذاهب تأيت بعده؟ : ح.ق

  .  مثال اليزيدية، هناك احلق ـ البيك واهل احلق:غ.أ

  . هل اكثر الكرد املسلمون هم من الطريقة النقشبندية؟. وعهاتعترب هذه فر: ح.ق

  .  ليس النقشبندية، امنا القادرية:غ.أ

اعتقد بان اكثـرهم اصـحاب      . الذين حتولوا اىل عرب االن يشكلون الفئات االسالمية العميلة        : ح.ق
على اساس االمـارة  ويشكلون الفئة اليت ارتبطت باالسالم والعرب     . منافع منذ العهد العباسي واالموي    

  ما هو رأيك هبذا الصدد يا جبار؟ . وامارة االرض

الشيخ عبد القادر كيالين أصله من      .  يقال بأن القابلي والكاملي اعداء للشيخ عبد القادر كيالين         :ق.ج
الن . وهنا ارتدت ثوب االسالم   . وأساس ايديولوجية املشيخة للقادري تأيت من اهلند اىل كيالن        . كيالن
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  . والقيام بتعذيب اجلانب املادي من اجلسد هي من عادات اهلند القدمية) الشيش(م استخدا

اهنم . لكن النقشبندية والقادرية عجيبة جداً    . انضم اىل ماذكرمتوه  . هذا التأثري واضح جداً   . حسناً: ح.ق
القـول بـأن    يف الواقع من الصعب     . يشكلون العمالة أو العشائر العميلة جداً ولعبوا دوراً ضد الكردية         

ويوجد ضـمنها مـدارس تـشعر       . خاصة املدارس اليت درس فيها الفقهاء     . النقشبندية هي هكذا كلياً   
وميكننا اعتبارها بأهنا التفسري الكردي     . املدارس تعمل ضمن نطاق الكرد    . باالقتراب من الكردياتية أكثر   

. على اساس املـصاحل الـشيعية     مثالً، تتواجد الشيعة يف ايران، وطورت العديد من املدارس          . لالسالم
كذلك توجد البكداشية يف تركيا تقوم على هذا االساس، وتوجد تفسريات هبذا الشكل لدى الكـرد                

. لكنه عدمي الفائدة، مل يستطيعوا التخلص من العمالة كـثرياً         . التأثري الديين لدى الكرد هو هكذا     . أيضاً
عديد من املدارس النقشبندية تبدو كأهنا مدارس       وهي كذلك بالنسبة لـ سعيد النورسي أيضاً، هناك ال        

يصبحون عمالء للدولة ونسبة كبرية من مديري      ) املدرسة، رئيس الشيوخ  (قريبة من الكرد الكرباء منهم      
هناك العديد من أمثال أمحد     . القاعدة قريبة من الكردية نوعاً ما     . املدراس ميثلون احلركة التنويرية الكردية    

ميكن التطـرق اىل نظـام املـدارس        . يعهم ميثلون الفئة املثقفة يف العصر الوسيط      خاين ومال جزيري مج   
ميكن التوقف علـى    . وميكننا تطوير تفسري النقشبندية النورانية بشكل مغاير متاماً       . الكردية هبذا اجلانب  

ـ             . العلوية هبذا الشكل أيضاً    شعب لو قلنا بشكل عام ان اكثر الشعوب اليت استفادت من االسالم هم ال
وااليرانيون اوقفوا تأثريات االسالم الـسلبية مـن خـالل      . العرب تعاظموا جداً مع االسالم    . الكردي
ليس الهنم يعشقون اهللا، امنا مـن       " اهللا"،"اهللا"واالتراك أيضاً استفادوا الكثري من االسالم وقالوا        . الشيعة

  . علينا توضيح هذه االمور. اجل عشقهم للنهب والدولة

سة املشيخة لدى الكرد سواء اكانت مرتبطة بالعباسيني او احلكـام االخـرين، فائـدة               اكتسبت مؤس 
االغواتية ليست اخطـر مـن      . وان فئة الشيوخ تصبح بدورها يف كردستان اخطر فئة عميلة         . ملصاحلها
ينبغي تعريف مؤسسة املشيخة يف كردسـتان       . اكرب املخاطر تتواجد يف شخصية الشيخ نفسه      . املشيخة
كـذلك  . اباد السلطان سليم العلوية يف كردستان     . كن التطرق اىل السنية لدى العثمانيني أيضاً      مي. أكثر

يتطلب التوقف على هذه اجلوانب بأمهية بالغة، اضافة        . قام بتعيني ادريس البدليسي على كرسي الرئاسة      
اً واجياباً على الوعي    وبأي قدر أثر االسالم سلب    . اىل ذلك ينبغي تدقيق عالقة االسالم بوعي الكرد جيداً        

  . الكردي

يوجد يف يومنا الراهن امثـال اربكـان        . التوقف على هذا اجلانب بشكل واقعي سيعطي نتائج عظيمة        
تشكل االسالم وكردستان وحركة التحرر الوطنية اجلوانب املهمة اليت يتطلـب           . والعديد من الطرائف  
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ه املواضيع ان يوصلكم اىل وجهة نظر سـليمة          يف مجيع هذ   PKKبامكان  . الوقوف عليها بامهية واعتناء   
  .وحل كبري من حيث احملتوى واالسلوب

اجملتمعات بـشكل عـام     .  يف بداية التاريخ حيث كانت تتواجد انواع من التشكيالت يف اجملتمع           :غ.أ
انطالقاً من هذه، عندما نقسم تاريخ كردستان اىل مراحل، مرحلة          . كانت تؤدي اخلدمة الدياهنا وآهلتها    

ان الدين الزرادشيت يعتمد على نـوع مـن         ” مبرحلة اآلريني “الزرادشتية وثقافتها، اننا نعرب عن هذه       
والسيما ان مرحلة االسالم هي مرحلة التراجع اكثر مـا          . وبعد مرحلة االسالم تغري نوعاً ما     . االعتناق

  . تكون مرحلة التوقف يف كردستان

  .تبدأ مرحلة اجتياز احلد لدى الكرد: ح.ق

  .  مثالً االسالم يعترب ثورة عظيمة بالنسبة للقومية العربية:غ.أ

، حيث يعترب االسالم باين القومية بالنسبة للعـرب،        PKKهذا طبيعي جداً، وهذا تثبيت مهم لـ        : ح.ق
والشيعية من اجل االيرانيني، والوطنية بالنسبة للشعب التركي واعتناق االسـالم يف االناضـول يعـين       

املذهب االجنيالكـاين   . اما االسالم بالنسبة للكرد يعين عكس ذلك متاماً       ).  القومية التركية  بناء(التتريك  
Anglikanizm) (       هلا على اساس مصاحل االنكليزوالربوتستانية تعتـرب املرحلـة     . املوجود يف املسيحية حو

رمبـا أرادت   . سـالم مع األسف الكرد مل يستطيعوا تطوير متايز كهـذا يف اال          . االوىل للقومية االملانية  
ـ (املدارس النقشبندية والصوفية  والعلويني تنظيم هذا نوعاً ما، لكنـهم مل ينجحـوا علـى     ) pirبري 

ينبغي رؤية التطورات املنتشرة والواضحة . اما الذين يف الذورة مت شراؤهم وانشغلوا بالسلبيات    . االطالق
  . والعالية

وقد جعلوا الدين والبنية االجتماعيـة عـدواً        . اريخ كردستان  اجلميع لعبوا دوراً سلبياً يف تدمري ت       :غ.أ
  . الداخلية) التشتت(لبعضهم وهذا االخري قدم مساعدة كبرية للعدو ليستفيد من الوضع ويقوم بالتجزئة 

سيكون من الـصواب    . يف الواقع ال نقول عن هذا بانه الدين وامنا شكل من أشكال االستعمار            : ح.ق
. وأطلق على هذا باالستعمار االقطاعي    . بأنه االستعمار املقنع حتت قناع االسالم     أكثر إن قلنا عن هذا      

وهو استعمار وحـشي    . يأيت استعمار املرحلة االقطاعية بثوب االسالم     .  االساسية PKKهذه طروحات   
كل طورنا االسلوب بش  . هذا املوضوع مالئم لكتابة النتائج اجلديدة     . وبالتايل ينبغي رؤية اعماهلم   . جداً

  . بارز جداً

طبعاً، تتحدثون  . يف الواقع ما قمنا به ليس قليالً من حيث املضمون إننا نقوم بسرد االسالم بأمهية بالغة               
ان مـا   . عن املرحلة الزرادشتية ومرحلة اآلريني، وجيب ايضاح كردياتية تلك املرحلة النه عمل مهـم             
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ينبغي ان تطوروا قوة التفسري     . بشكل عام وجدته يف كتاباتكم هو كما يلي، تفسروهنا من جانب وليس           
ان قمـتم   . وضعوا الوثائق واحلوادث والظاهرات يف مكاهنا واجعلوا تفسرياتكم هلا شاملة         . لديكم قليالً 

انه مجع جيد حىت    . لقد طالعت كتاباتكم انه جهد جيد     . بكالمها من املمكن ان تكون هلا فائدة تدريبية       
كـم  . وط العريضة كثرياً، اعتقد بانكم تتعمقون يف هذه املرحلـة         ان كانت مبعثرة ومل تصل اىل اخلط      
لقد وصل التاريخ   . وهو تاريخ حبد ذاته   .  مهم جداً  PKKان ظهور   . سيستمر ويتزايد اهتمامكم تدرجيياً   
وان مل تكتسب احلل يف العشر أعوام األخرية لن تستطيع ان تصبح            . اىل احلل يف االعوام العشرة االخرية     

بعدها ميكن ان   . عليكم رؤية التحليل الذي أجريته خالل األعوام العشرة األخرية دائماً         . اًمؤرخاً عظيم 
لديكم مصادر عظيمة وبإمكانكم القيام بأقوى شـكل        . يكون لديكم تفسري قوي جداً بصدد التاريخ      

سـلوب  وقد مجعتم اللوازم بكثرة، عليكم ان تكسبوا طرق احلل االساسي واال          . وترتيبه مجيعاً يف مكانه   
مثالً عندما أرغب بالتحامل على التاريخ الكردي افهم على الفور النين قمت بالتحليـل              . من هذا اليوم  
من هو فالن، وما هو؟ االمارة الفالنية والواقع الوطين الكردي، يعبر عن ماذا؟ عن ماذا يعرب                . الشخصي

النه يوجد احلل   .  مبجرد وهلة  بدرخان والشيخ السعيد؟ من هو سعيد النورسي؟ استخلص هذه األسئلة         
. وهـذا مهـم جـداً     . واحلل العام هو املفتاح، وميكن فتح كل ظاهرة من خالل هذا املفتـاح            . العام

  . التحليالت هي قوة كبرية من اجل املؤرخني

ففي البداية غيرت وجهة نظر اجلماهري والقـضية        .  هلذه التحليالت فائدة كبرية جداً باملعىن العام       :غ.أ
  . دوالفر

ان أصبحت وجهة النظر غري معلومـة،  . ترسيخ الظواهر يف حملها، بعدها يكون كل شيء سهالً   : ح.ق
سـتكون  . فإن النتيجة من احملتمل ان تكون خاطئة وخطرية جداً لو مت وضع اآلالف من املصادر أيضاً               

  . نتيجتها على العكس وبدون حمتوى ومبعثرة جداً

كنت قد مجعـت معلومـات   . د توقفت على التاريخ مبا فيه الكفايةلق. وهذا يطور االختالط يف العقل    
مـثالً،  . واهتممت بتاريخ العصر البدائي االول    . قليلة جداً الن االمكانيات كانت حمدودة جداً حينها       

ويوجد اىل جانب هذه التقييمـات تـاريخ    . هناك تقييم لشمس الدين كون ألتاي بشأن التاريخ االول        
وقرأت . واطلعت على تاريخ احلضارة قليالً    . لقد اهتممت هبم على االقل    . وروبينيالبشرية للكتاب األ  

لكنين طـورت   . واطلعت على االخرين أيضاً   . بعض التواريخ املستندة اىل النظرية املاركسية بشكل عام       
  .مل حتل املسألة من خالل االملام بالظواهر. تفسريايت ملوضوع التاريخ أساساً

الشيء املهم هنا هو االسلوب     . علومات القليلة املتعلقة مبخطط احلياة للمرحلة القدمية      مبقدوركم اجياد امل  
إذا آمنتم بوجهة النظر السليمة واسلوب االقتراب بامكانكم التعبري عـن الكـثري مـن               . ووجهة النظر 
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لمـة ـ   فربأيي لو وجـدمت ك . ميكن ايصاهلا اىل النتيجة) ا ـ الثور گ(فحىت كلمة واحدة مثالً . االمور
كلمتني اساسيتني بالكردية مقابلها يف السومرية وعثرمت على اهلوريني، يعين ان اهلـوريني هـم الكـرد      

  . بالنسبة يل

اعتقد انكم مـصرون    . وميكن ان نساعدكم يف تسهيل معرفة املسائل اكثر       . لقد طورنا هذه االساليب   
 على العلوية، الكردياتيـة، وعالقـة   خاصة انه بإمكاكم التوقف  . على ان تكونوا أقوياء أكثر بعد ذلك      

لقـد تـشكلت    . ومبقدروكم القيام بنفس الشيء ألجل العلوم األخرى أيـضاً        . العلوية باالسالم أكثر  
.  باهتمام كبري واالصغاء اليـه PKKوحياولون استيعاب ) االجنبية(مكاتب كردية يف مجيع الدول الغربية  

سنكـشف عـن    . عليكم أيضاً التحضري متاماً لذلك    ” ان الكردية ستظهر عن اوضاع غريبة     “ويقولون  
. ”دققـوا “لقد ذكرت ألحد األملان املوظف يف مركز االحباث للشرق االوسـط            . عجائب الكردياتية 

ما ستتعلمونه مين هو انين     . فهم  اقوياء وهلم القدرة على ذلك أكثر       . سيتم التدقيق يف هذه األمور بانتباه     
يخ من جانب ومن جانب آخر ضمن املستقبل وكذلك ضـمن           حاولت اظهار نفسي ضمن عمق التار     

لكن القسم االعظم من اناسـنا يظهـرون        . انعكاس الذات هام للغاية وذو قيمة كبرية      . الوقت احلايل 
والذي يتحدث من هنا وهناك مبا تعلمه من االيديولوجية والفلـسفة والـدين أو             . أنفسهم بشكل آخر  

هنا حركة االقنعة الكبرية مثل قطعة قماش مرقعة بأربعني شكالً          إ. الكردية ويقنع نفسه بشكل ال يصدق     
  . هذه هي احلقيقة. ليست واضحة، وال هي عارية قطعياً

ان كنتم ترغبون باستيعاب عالقات الكـرد، انظـروا اىل          . رمبا يكون هذا اجلانب تعليمياً بالنسبة لكم      
وأين هو موقعهـا؟ حينـها      . ء وكيف؟ اين حصلت النواقص واالخطا   . ستفهموهنا يف احلال  . ايضاحاتنا

ينـضم الـشعب   . من املمكن الطموح خلدمة مؤثرة كهذه يف املرحلة األخـرية   . ستستوعب كل ذلك  
من جانب سنأخذ . وانتم ستستفيدون منها أيضاً. حنن أيضاً سنعطي مكاهنا وبتوازن . بكامله وهبذا القدر  

املثقف أيـضاً   . حنن ضمن عالقة كهذه   . دمنكم ومن جانب آخر سنعطيها مبستوى عاٍل وسنطلب املزي        
بعض االفراد من اليسار ـ اليمني الذين ارتبطوا بالنظـام لـن يـستطيعوا     . دخل ضمن عالقة كهذه

حقيقة تتجهـون   . لقد مضى عهد فرديتكم   . ال تقوموا بالطفولية  . التخلص من هذا التأثري على االطالق     
ان كنتم عقالء، حاولوا تسيري هـذا       .  االن تدرجيياً  وسيربز مكانكم واتزانكم بعد   . حنو جزء من النظام   

من املستحيل ان يتخلص كردي منا، اجليد منه والسيء والوطين اخلـائف،            . بأنفسكم من اآلن فصاعداً   
متسكوا باملكان األفضل فهذا ذو معىن جيد بالنـسبة         . ستربز مكانتهم على األقل   . كبريه وصغريه أيضاً  

احلزب عقبة أمامنا، ويقول لنا     . أي ال تقولوا  . اخلدمة، اطلبوا منا أيضاً   لكم ومهم وسيوجهكم اىل أداء      
رمبا تعملون من اجـل دولـة اخـرى         . كال، هناك ما يتم عمله من أجلكم وتعرفوا على قيمتها         . هذا

، اعملوا بـشكل ال     PKKاعملوا جيداً يف هنج     . وتبذلون آالف اجلهود لكنها اما ستعطيكم اجرة او ال        
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. لكل واحد شرط عنـدي    . اعملوا لتعطي اضعافاً مضاعفة اكثر مما ستعطيه الدولة لكم        . يصدقه العقل 
لن حيرر أو لن يتجرأ على عمل شيء وسـريى          . يكفي ان حيرر كله   . لنعِط ثلث الوطن للناجح األكثر    

زاين ان حررها الـربا   . اما الذي حرر كثرياً ان تواجد فليكن كبرياً       . هذا لن يعبر عن شيء    . بانه الكبري 
مل يستطع خلق الوحدة ومل يـستطع       . ولكنه جزأ . ليكن هو امللك على كردستان، حنن لن نسيء ذلك        

هـذه  . تطبيق السياسة كفن ذي معىن، وعمق التشتيت العشائري، وادى اىل أزمة الدماء بـال معـىن               
  . واال لو ارتفع الربزاين اىل مرتبة امللكية ملا اعترضنا على ذلك. انتقاداتنا

و خرج احدهم وكان عمله حتضري االرضية لكل انواع االحنطاط رغبةً يف التكرب باسم الرفاقيـة                لكن ل 
بانه ال تمنح   “يقال  . ولكن خيدم وكاتب ذو قيمة    . واالشتراكية، فانه لو كان عيين سأقلعها وارمي هبا       

 مكانه،  ان كان يستخدم الكتاب يف    . ليس كذلك على االطالق   . ” للكتاب واملؤرخني  PKKالقيمة يف   
ال أقول للفنان ليأِت ويصبح     . PKKوهذا هو منط اقتراب     .  يعطي القيمة أكثر لذلك الشخص     PKKفإن  
PKK  م ولكن لذلك قوانينه العامـة        . لن آخذ أمثاهلم مأخذ اجلد    . وياً مائة باملائةسأبدي التقدير لنشاطا
ومبتعداً عن  )  السلطة ال أقصد ذايت    عندما اذكر (ان كان منقطعاً من الكردية ومن السلطة العامة         . أيضاً

هنـاك  . اهنم خيدمون انفسهم بانفسهم   . قيم االحكام ولكن بعدها سيقول انين كردي وكاتب كردي        
أيضاً هناك قيمة انسانية شريفة وحـرة مـين         . وهناك قيمة ومسو كردي يربطين    . سلطة مين ومك  

فردية مثقفينا مهدت السبيل بأن يروا أنفسهم       . اًاالحتاد يف سبيل القيم االساسية مهم جد      . ومك أيضاً 
أقول احتدوا من اجل ذاتكم، وليكن      . مل يتقربوا من احلقيقة الكبرية وخسروا     . بعيدين عن هذا املوضوع   

اضافة اىل ذلك ليكن لديكم مجهور اكرب يـصغي الـيكم           . لكم مكانة امسى وكذلك التقدير واالعتبار     
دى مجيع الشعوب توجد مكاتب ومدارس للمؤرخني العظماء وهلم  ل. ومكتب ومشولية وهذا شيء مجيل    

.  امنا يذكركم مبـا هـو األصـح        PKKطلب هذا منكم بال شك ليس أمراً من         . طلبة ويدربوهنم أيضاً  
عندما أذكر للعديد مـن     . ويذكركم بوضع حقيقة التايخ وواقعة كل شعب يعيش ضمنه كثرياً ام قليالً           

حىت انين ال اتنـازل وال      . املشكلة لن تكون أقواالً كهذه    . ” الديكتاتور انظروا اىل “الناس هذا يقولون    
ملاذا سـأقول هـذا؟ ولكـنين       . وانا متحول كبري  . انين ذو تأثري وال حاجة يل بذلك      . اسري عمالً بأمر  

تعلمون (من اجل حممد أمني نور أرصالن         ) العبارات(استخدم احدى اجلمل    . سأذكرك باحلقيقة أيضاً  
انه اعمى فهو ال يـرى  . ١٩٩٥لنحتفل بالذكرى السنوية هلا يف )  بترمجة مم وزين المحد خاين   بانه قام 

انـا الـذي    “وسـيقول   . سيخرج امامنا غداً ضمن عيب كبري     . كيف جعلنا امحد خاين حدثاً حقيقياً     
ضح والذي سيف ” يتحدث باسم امحد خاين والذي ترمجه، ملاذا مل أر حقيقة امحد خاين الذي بلغ النصر              

سيكون هو بنفسه، فانه مثقف على حد القول يكتب لكنه يف غفلة ان حصل هذا لن يكون أمراً حسناً                   
غداً ستنهض كردستان وستتحرر وتصبح دولة، بأي وجه سيأيت اىل الوطن؟ الذي انشأ هذه              . من اجله 
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مل أر، مل   “ماذا سيقول جتاه هؤالء؟ هل سـيقول        . القوة موجود، احلزب موجود، املناضلون موجودون     
  . ؟ هلذه ايضاحات كثرية هلذا اقول ليستقظ هؤالء املثقفني قبل حلظة”أمسع، ال أعرف

ال أطلب منـه  ” ماذا يطلب مين هذا؟   “مثالً امحد عارف كان يقول      . هناك كاتب وشاعر كردي كبري    
 فلينتـا،   فقد أطلق على ابنه اسـم     ” ال داعي ان يتضايق   “قلت  . شيئاً، سوى ان يعود اىل الوطن قليالً      

ال “حسب ما يقال انه يقيم يف مدينة جاناق قايا وقلت عن ذلك             . ”فلينتا البالستيكي “وقلت عن هذا    
ان شاعراً كبرياً وشاعر احلرية ال يتوقف هناك كمقيد بالـسالسل وال            ” ترتبط يف جاناق قايا خباذوق    
لكنها احلقيقة وانا مضطر لتوجيـه      انه انتقاد ثقيل و   . جاء ذلك ثقيالً عليه   . يريب ابنه كفلينتا بالستيكي   

  . ذلك االنتقاد

. وعلى اساس ان يلماز غوين قد رسخ الكرديـة        . انين انتقد ياشار كمال ويلماز غوين، الجل تقويتهم       
وقد اصـيب   . انتبهوا انه مل ير شيئاً وهو يف غفلة كبرية        . كان لديه ابن وقد ترعرع متاماً مثل الفرنسيني       

وألنه شتموا امرأته قام بقتـل احـد        . حتليل احلياة اليت كان يعيش ضمنها     مل يستطع   . مبرض السرطان 
ان مل يكن لديه مفهوم كهذا وان       . هناك مفهوم خاطئ للعائلة   . الفاشيني، ومت سجنه واصيب بالسرطان    

. مل يقع يف وضع كهذا من اجل امرأة وان مل يقع يف لعبة االوربيني والفرنسيني، الصبح يلماز الكـبري                  
ياشار كمال ال يعرف كيف اصبح      . ”ملاذا تتحامل على الفنانني هبذا القدر     “طلب ذلك يقولون    النين ا 

روائيا حيث ان الفرنسي يف احلقيقة عندما يسأل يرغب يف السبب الرئيس لروائيته، لكنه ال يـستطيع                 
  . التعبري عن ذلك ويقول انين نشأت يف جقورأوفا هبذا الشكل أو ذاك

حيث ان  .  لومل يكن هناك نوع من ارتباط كردي ملا استطاع ان يصبح  روائياً             اما اطروحيت كما يلي،   
خاصة . وهذا ساري اكثر من ظروف تركيا     . مهنة الفنان والروائي تتطلب نوع من التعمق بشكل عام        

) حممد الناحـل  (انه يتطلب اعاشة نوع من ظاهرة احملكومني ليكون باستطاعتك كتابة رواية مثل رواية              
تكونت حقيقة الكرد لكنه طبقه على االمراء التركمانيني        . تطورات حياة عشريته هبذا الشكل    وباألساس  
كيف نزل اىل   . أي انه أخذ العاطفة الكردية ومصريها واضطهادها وطبقها يف مكان أخر          . يف طوروس 
كان يف اجلبال كيف نزل؟ هو بنفسه كان يف وان، كيف كان يف اجلبال، كيف كان يعيش                 . جقورأوفا

مثل احملكومني؟ وكيف نزل اىل جقورأوفا؟ انه يشرح حكاية ذلك أي انه يشرح حكايته مبعـىن مـن                  
وعليه ان يكتـب    . ان الروائي الكبري عليه ان يعرف نفسه جيداً       . املعاين ولكنه ليس على علم تام بذلك      

. حلـساب لو جاء يوماً كنت سأطلب احلساب منه واعطي ا        . احلقيقة ضمن روايته، حينها سأكون معه     
اشتبك فيها مع   ” حممد الناحل “فمثال قصة   . ليكتب عن قطاع الطرق، ولكن ليكتب عن املناضل أيضاً        

هنا ضربنا األالف من اآلغوات وقتلنا االالف       . اجلنود لعدة سنوات يف اجلبال هرب وقتل عدة آغوات        
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فاما سريى احلقيقة ". بكماديب وروائي اعمى وروائي أ  "ان مل ير هذا سأقول عنه       . من اجلنود والفاشيني  
. واألن يقولون عنه بانه أغلق على نفسه يف مكان ما    . ويرى أصله وإال لن يتخلص من ايدينا ان مل يراها         

سيكتب واال سيدخل يف صفحات التـاريخ بـسواد         . ويكتب بعض الكتابات فيما يتعلق بشأن الكرد      
انين انتقده بشكل فـظ ليتخـذ       . ”شفقةأنتقدين بال   “وهذا سيكون مأساوياً بالنسبة له يقول       . داكن
يف احلقيقة هـذا    . اهنا انتقادات يف مكاهنا وانتقادات من اجل العودة اىل االصل على االطالق           . تدابريه

يطور الكمالية لـدى االتـراك      . يعقد االمور ويعرب عن عدم االقتراب السليم يف طبيعة واصل االشياء          
. هؤالء يرتكبون اخطاء كبرية جداً    .  وضع هناية هلذه االقترابات    علينا معرفة . ويطور االنكار عندنا أيضاً   

ان اعطاء كافة االشياء امسها احلقيقي واعطاء الشيء مكانة بقدر وزنه واظهار كل شيء بأسبابه، امورال    
 PKKرمبا يتحررون من اجل ذلك، لكـن    . ميكن االستغناء عنها من اجل الفن وخاصة من اجل التاريخ         

عليكم معرفة التدقيق دائماً واعطائه حقه أيضاً وهذا . احلل حىت النهاية يف هذا املوضوعحركة متلك قوة  
يتطب من اجل معرفتكم لذاتكم اكثر وتفسريها والجل ان تكونوا اصحاب مفهوم ومشولية وعمليـة               

ري ان  يكون هلا قيمة ويتم االصغاء اليها حلد كب       . أي الطلب يف ان تكونوا ذي معرفة وفن مشويل        . حقيقية
  . تطلب ذلك، بال شك، هذا لن يكون بشيء صعب عليكم

   هذا ما سنقوم ونرغب بعمله :امحد غمكني

  .   من اجلكمPKK هلذا فإننا معكم و :ح.ق

ان انتشار هذا التحول وانتقالـه اىل       . لقد تنورت افكاري بعد رؤية التغيري االجتماعي والشخصية هنا        
إننـا  . وسيكسب مستقبل كردستان تنوير أعظم    . ر ال بد منه   الوطن وانتشاره ضمن الشعب الكردي ام     

كم يكون نسبة القادمني ومن اية هوية كانوا فلـيكن،  . أيضاً على هذا االساس سعداء مبجيئكم اىل هنا   
اكسب قوة هائلة من اقتراب حيتوي هذا املعىن واقيم ذلك االقتراب على انه مصدر القوة علينا ان نصرب                  

الفن يفرض هذا وعلينا أن نكون متواضعني وعليكم ان تتحملوا حىت ولـو كنـتم يف                يف الواقع   . قليالً
يف هذا املوضوع علينا معرفة اظهار تلـك الـصعوبات          . الفن يتطلب املقاومة والعناد والكثافة    . االزمة

اننا نبدي اهتمام عظيم هلـذا،      . وذلك التحمل والصرب يف تطور الفن الكردي وحركة التنوير الكردي         
ولكن يطلب اجلدية واالنضباط . نا على ثقة بان مكانته بقدر مكانة املقاتل الذي يف اجلبال على األقل    وان

  .يف هذا اجملال متاماً مثل انضباط اجليش، أِعدو انفسكم قليال هلذا أيضا

 يعتربعمل الوطنية من االعمال العظيمة، حيث ان مجيع االعمال اليت نتناوهلا مرتبطة بالوطنية كـذلك               
مرتبطة عن قرب حبرية االنسان الكردي، وتستهدف تطوير الوطنية مبستويات متنوعة اضافة اىل حتليلها              

حيث يعترب احلزب دافع مهم يف هذا املوضوع وسيقدم هلا مساعدة كبرية بكل تأكيـد و                . وخلق حتوهلا 
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ح طريقها وسـندخل    لقد جهزنا البنية التحتية هلذه حىت االن ومهدناها بفت        . ستتشكل مكانة لكم أيضاً   
هبذا املعىن سيلعب الفن الكردي دوره يف الثورة بشكل أفـضل           . ضمنها اكثر بعد االن وسنلتحم أكثر     

لنقوم بانشاء االنسان الذي سينشأ مع الثورة وبعدها        . خاصة أننا سنقدم مساعدات ال ميكن استصغارها      
ـ      . بشكل سليم وصحيح ومجيل أكثر     ب ان تطـوروا اهتمـامكم      سنبدي التقدير لكم، أنتم أيضاً جي

عندما اقـول   . باملواضيع اليت انتم حباجة اليها على االقل بقدر الكتاب الكرد الذين تغربوا عن واقعهم             
انتم، اقصد املثقفني املتطورين، عليهم ابداء االهتمام جتاه القيم اليت اجنزها النضال بقدر ما تم هبا الدول            

 جيب اعطاء النقد الذايت وبناء التحول ان تطلب االمر وبدون تردد            االخرى يف هذا املوضوع، يف احلقيقة     
ان القيام هبذا ليس عمالً صغرياً وال رجعية على العكس متاماً، القيام بالعودة عن              . ألن لالمر امهية بالغة   

املـاء  للرجوع عن القيم البسيطة تعترب بداية التعظيم ويعترب هذا من االولويات قبل             . القيم التابعة للعدو  
وضمن كافة جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية، تعترب بداية املسرية فبقدر       . والغذاء من اجل الكردي   

ما تكون سياسياً وجندياً جيداً مرتبط هبذا، فان صاحب الفن اجليد والفنان مرتبط بذلك بنفس القـدر                 
  . أيضاً

  

  

  

   ١٩٩٤ آب ١٣
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   املطلوب؟اجلميع، ماذا يطلبون معاً؟ وما هو
  …الكل ال حيبون أحد وال أحد حيبهم

  
  أمحد خاين
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إننا يف الذكرى السنوية الثالمثائة لوالدة أمحد خاين، ان الشخصية اليت يتحدث عنها امحد خاين اخذت                
ب يف تسامي الـروح الكرديـة       ولكنها مل تستطع النصر، اذ أنه يرغ      . مكاهنا يف حياة الشعب الكردي    

فلما مل . وحب الكردي ولكنه ال يستطيع النجاح بعد كتابة قصة مم وزين نرى انه مل يكتب أحدا شيئاً        
 PKKوقد استمر هذا الوضع لغاية ظهور نشاطات حزبنا . يسع سابقاً للقيام بشيء وبعدها مل يعملُ شيئاً       

 .  

عندما اصغيت اىل ما يقال حبقه، وجدت بـأن         . نشاطاتمل أقرأ امحد خاين وامنا تعرفت عليه ضمن ال        
ماذا فعلنا هذه املقاومات، العذاب وهذه احلرب من اجل من كانـت؟            . نشاطاتنا النضالية أدت مطاليبه   

كانـت  . كل هذه الدماء واضرام النار بأجسادهم الجل ماذا حتققت؟ علينا ان ال ننسى هذه احلقـائق     
خ فرنسا، قاومت ضد االنكليز وناضلت كثرياً على اساس وطـين يف            هناك فتاة بأسم جاندارك يف تاري     

وما يزال احلديث مستمر عن عظمتها اهنا روح فرنسا، روح املقاومة واالستقالل واحلرية             . سبيل فرنسا 
  . وتكرب فرنسا على هذا االساس

. ا النـار بأجـسادهم    الفتيات والفتيان الذين اضرمو   . اما لدينا ليس واحدة واثنتني أو ثالثة بل باملئات        
وفجروا القنابل بأنفسهم كي ال يستسلموا ورموا بأنفسهم من أعايل الصخور ومن ال يرى هذه احلقائق                

أي نشاط قام به    . فانه مزيف كبري  ” انين اناضل وذو جرأة وانين صاحب كردستان والكردية       “ويقول  
لوقائع ومل يتواجد ضمن هذه احلياة      ان مل يفكر هبذه ا    . باسم السياسة واالدب، التاريخ واحلرب فليكن     

حيث ال ميكن نسيان الـذين      . والسياسة واحلرب واجلروح فان ما يقوم به، ما هو اال عبارة عن خيانة            
  . اضرموا النار وفجروا القنابل بأجسادهم يف سبيل الوطن

ان فعلتم  . هلؤالءولن اعِط أي قيمة     ". ال أستطيع التفكري هبؤالء والكتابة عليهم     "ليس لكم احلق يف قول      
وان كنتم هكذا حينـها لـن       . هذا فانكم منتهني، مزيفيني، بال جرأة، بال اميان، بال وعي وبال روح           
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ولن تتمكنوا من أن تـصبحوا      . تصبحوا وطنيني أيضاً ولن تستطيعوا ان تصبحوا اصحاب اشياء مقدسة         
.  الـدماء واحلـرب    الجل من كانت هذه   . اصحاب سياسة وروح كبرية وال أصحاب شخصية قيادية       

ماهو الشيء الذي امنوه بداخلي؟ أثبتت أنين امام شعب، جعلت هذه النضاالت العظيمـة تـسيري يف                 
تشكلت الوحدة وتطورت االنتفاضـات وتتكـون روح        . شخصي اوالً، ومن مث ملكاً لسائر الشعب      

مـا  . االموركيف أجد  هذا يف شخصي؟ جيب  ان يكون االنسان صادقاً واال يتالعب ببعض                . عظيمة
  الذي خسرناه؟ ما هي اليت ينبغي ان جندها ونكسبها؟

ان مشكلتنا الكربى اختاذ تدابري هذا الشعب، كيف ميكن العثور عليه وكيف ميكن كـسبه واحلفـاظ                 
  . الن كل واحدة منها مرتبطة باالخرى.  عليه؟ جيب ان تكون النشاطات حول هذه االسئلة

ميكن ان  . تحدث والعيش حبرية واستقالل وال خنطو خطوة بال وطن        اذ اننا ال نستطيع ال    ! يتطلب وطن 
الوطن غري موجود ومت نـسيان      . يكون للعائلة، للطفل، للمرأة، وللرجل قيمة فقط مع الوصول للوطن         

توجد عائلـة   . الشعب، وال خيطر ببال احد احلرية واالستقالل واختنق كل شيء ضمن الفردية وانتهى            
يتواجد داخل الشخصية الكردية وضـمن       .  سوى املوت والفضيحة واالحنطاط    ولكن مل يبق يف داخلها    

العالقة الداخلية للعائلة مجيع ما يتطلب من اجل انكار الوطن، القومية والشعب واحلقوق وهذه عقـدة                
ان مل ير هذه القوة ومل يتوقف عليها لن يستطيع عمل           . ان الذي يقول بانه يفكر من اجل الوطن       . كبرية
  . بداً ولن يكون ملا يقوله اية قيمة على االطالقشيء أ

انا شخصياً مل أقبل هذا الوضع حقيقة الشعب يتطلب         . اجد هنا سحق سائر الشعب وكافة الشخصيات      
تذكري الوطن والتفكري به والتعبري عنه يعترب خطوة من أجلكم واالهم من هذا،             . ذكرها بشكل صحيح  

ع، فماذا ستفعل من اجل وطنك؟ ومن ناحية تقول انين وطين           عندما يكون وطن االخرين يف هذا الوض      
، نواجه مثل هذه الشخصيات                               ومن ناحية اخرى ال تقوم بعمل أي شيء من اجل وطنك، اذاً انك كاذب             

عليك عدم التهرب من الوضع الذي وصلت اىل معرفته ومن          “الضعيفة جداً لكنين سألت نفسي وقلت       
ان هذا الوطن ماذا يكون فليكن، وملن يكـون         “وال تستطيع القول    . ”ن نفسك السؤال الذي سألته م   

ان فعلت هذا ستفقد احليـاة دون ان        . ”فليكن، ومن يتالعب به فليلعب ومن باع فليبع هذا ال يهمين          
هذه هي ” سأتالعب واهرب وسأنسى واهرب . سأنكر واهرب “ان ذكرت   . تعرف كيف حدث ذلك   
ليتها كانت شخصية مرتبطة بالوطن بصدق وحتل املشاكل،        . واملرتبطة بالعدو الكردية العمياء واملنحطة    

كنت اود اداء اخلدمة لواحد منكم بأعوام من اجـل          . خلدمته أربعني مرة يف اليوم والعطيته كل مالدي       
. رغبت بتقدمي اخلدمة لكبارنا وحماربينا مجيعاً. الوطن، مل أجد فرداً يضحي بنفسه وبدمه يف سبيل الوطن      

جيمعهم شخصيات  . ابتداًء من البارزاين والشيوعيني لغاية الدينيني، بعدها رأيت بأن جيمعهم مزيفيني          
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بعملهم هذا مل يعطوا قيمة     . ضعيفة يتالعبون باملسائل الكبرية واالفكار العظيمة هذا وضع ال ميكن قبوله          
كبـارهم  .  اصحاب القول  اهنم بال جوهر وال حكمة وال قيمة وليسوا       . لوطنهم بقدر ما يعطونه لطفل    

كنت أفكر  . سأحاسب اجليمع ! هكذا  ووجدناهم هكذا، طبعاً ان وجدناهم هكذا هل سأهرب؟ كال          
بعد مضي عـدة   . ”والدي سيقوم ببعض االمور، أخوايل موجودون وسيقومون بشيء       “يف طفوليت بان    

 عن طريـق االبـاء      سنوات وجدت بأن الوالد قد مات وأيضاً اخلال قد مات، وال ميكن القيام بشيء             
جيلب االخبار من عند اهللا ويعطي      "فيما بعد حتاملت على الدين وكنت أقول عن إمام القرية           . واالخوال

بعدها نظرت بأن هذا أيضاً لن ” االخبار عن السماء، اجلنة وجهنم، رمبا يستطيع ان يكون طريقاً للنجاة    
تعلم “وقلت بأهنا   ” ع هذه من شأننا   سترف“كنت اقول   . يكون مفيد ومنتهي درست يف مدراس تركيا      

ولكن بعد عدة سنوات وجدت     ” االنسان، اهنا الدولة، ومن املمكن السمو يف هذا الدرب حىت النهاية          
  . ضمنها االحنطاط والعار واملوت لنا أيضاً

اليسار التركي يناضل وهو يف فترة الثورة وقـد         “بعدها تشكلت عالقايت مع اليسار التركي وقلت بأن         
عدا ذلك كنت اقوم ببحوثات وحتليالت عن الفلسفة وااليديولوجيات         ” اجد حريتنا يف االشتراكية   تتو

وأردت الوقوف على املسألة الكردية أيضاً، وجدنا       . كنت اقول لعله يوجد داخلها شيء لنا      . واالفكار
 لو مر قرن    عدة اشخاص من املتحدثني باسم الكردية، هؤالء أيضاً مل يستطيعوا النهوض بأنفسهم، حىت            

يف اعوام السبعينات جترأت على خطو خطوتني بنفسي وهكذا بـدأت           . لن نستخلص نتيجة من هؤالء    
مثة عدة امور سنتحدث عنها باسم حقيقة االنسان، حقيقة         . ان كانت لدينا قيمة لالنسان    . نضايل أيضاً 

كم رؤية بعـض االمـور      الوطنية واملساواة، باسم الشرف وعدالة االنسان، باسم الوطن والشعب، علي         
  . حافظوا على انفسكم ستتوضح لنا بعض االشياء رويداً رويداً. باستقاللية، منلك العقل واألراء

اجليمـع  . قلت لنفسي، من املمكن التحدث من اجل وطن والتفكري بالكردية يف سبيل تشكيل جمتمـع       
ظهر هذا الوطن؟ مل يكن شـعب       مل يكن هناك وطن كهذا، من اين        "حيث قالوا   . كانوا يظنونين جمنوناً  

كـان  . ”اهنيت شعب كهـذا   “العدو أيضاً كان يقول     ". كهذا  يف هذا الوطن ولكنهم احنلوا وانتهوا       
يا بين، ياولدي ليس هناك امل من شيء كهذا، لقد انتهى كـل             “اقربائي، اصدقائي ووالدي يقولون     

ري من اجل هذا الشعب ولكنهم مل       ين الكث اشيء، هل انت جمنون لقد فعل شيخ سعيد، سيد رضا والربز          
ما يتطلب منك هو ان تضع مبلغاً مالياً يف جيبك          . خاصة انك لوحدك  . يستطيعوا النصر ومل يفعلوا شيئاً    
مل يكن لدينا االمكانيات كنت أسري على األقدام اىل مجيع االماكن           . ”وتصعد السيارة لتذهب للدراسة   

  . حىت اىل اجلامعة

هذا املستوى ضمن وضع كهذا، النه ال ميكن ان يكـون شـيئاً سـوى               كيف استطعت ان اصل اىل      
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الن ” كـال “كانوا يقولـون    . بشخص عدمي اجلدوى، كنت اقول أشياء سواًء اكانت صحيحة ام ال          
بقيت مبفردي سنتني وسرت يف طريقي املهم كان ابـداعي لفكـرة            . افكارهم وروحهم مل تكن جبانيب    

بعدها حاربنا مـع مـن      . ة اعوام أمراً ملموساً يف شخصنا     جعلت من هذه الفكرة خالل عد     . جديدة
يسحق بالفتنة والفـساد    . عدونا، عدو تارخيي عندما يرى اخلطر يدامهه، يضرب بقساوة كبرية         . حولنا

وقد انقذنا انفسنا من سيفه بعدها انتقلنـا اىل الـشرق           . بداية، وعند النهاية ينهي املعارضني بالسيف     
لسيف العدو وحافظنا على انفسنا ضمن جبل صغري يف لبنان وقمنـا باعمـال              مل مند اعناقنا    . االوسط
حيث قام موسى، عيسى    . أمثال هذه االعمال يف الشرق االوسط موجودة كثريا على مر التاريخ          . كبرية

  . حنن أيضاً وجدنا مكان ضيق وبدأنا نضالنا. وحممد هبكذا اعمال وأيضاً العديد من الثوريني فعلوا هذا

. يقبض على كل شيء بالسيف، هلذا السبب مل يستطع أحد محاية نفسه بدون السالح والسيف              العدو  
والجل ماذا يستخدم السالح والسيف وعلـى أي        . جيب التوقف على السالح والسيف باعتناء وامهية      

مستوى، كيف يتم كسبهما؟ وبعد كسبهما كيف واين يتم استخدامهما وما هو اسلوب ذلك؟ جيب               
ال ميكن التنفس بال سالح وسيف وكل مـا  . ملاذا؟ النه ال خيار اخر للعيش   . هذه االسئلة التوقف على   

الن العدو اخذ كل شيء عن طريق السالح        . يقال ويتم القيام به بال سالح وسيف خارج عن احلقيقة         
ال مفر اخـر    . اما ستهرب وتضيع او ستقوم بعصيان بدون حتضري وتنتهي        . والسيف ومل يترك لك شيئاً    

هذه احلقائق كـبرية    . لكنك ميت؟ وان هربت أيضاً يقطع الطريق امامك       . ان كنت شجاعاً قاوم   . ذاهل
السيف يتطلب  . اما حنن ققد مسكنا بالسيف بعشق كبري وعن طريق امكانات وفرص عظيمة           . وقاسية

ـ . اجلرأة والشجاعة العظيمتني  ها اما اذ كنت متردد وبدون حل وقطعت مجيع الطرق أمام تنفسك، حين
ان مات كل واحد منا يف طـرف ومل         . وقد اكتسبنا حنن ذلك   . ال يبقى يف يديك غري السالح والسيف      

  . تصبح ضرباتنا قوية جداً، ومع ذلك سننجز كل شيء بالسيف ثانيةً

  أب عامها العاشر وتعترب خطـوة كـبرية يف           ١٥وقد أكملت قفزة    . والجل ذلك قمت بالتحضريات   
قف سياسياً وعسكرياً على هذه األسئلة؛ الي درجة فكرنا، وكيف جهزنـا            جيب التو . التاريخ الكردي 

. انفسنا، كيف قبضنا على السالح وملاذا أخترنا التحرير من خالل هذه احلرب؟ اريد ان ابقى حراً دائماً      
ليتحرر قلبكم وال داعي الحد أن      . حقيقيت هي حقيقة الوطن والشعب    . وضحت حقيقيت وأعيش عليها   

طوروا رفاقيتكم وصداقتكم من اجـل      . سيئاته وان ال يفرض افكاره الرجعية وعنفه علي       يتالعب يب ب  
ان مل اقم بعملي وهديف هكذا لن تكون        . الوطن واحلرية وهذا حقنا، اذ ال ميكن تسيري احلياة بدون هذا          

  . حليايت قيمة بقدر مخسة قروش
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حدث ذلك يف الكثري من     .  يف الثورة  ان مت التوقف على السياسة بشكل كالسيكي ال يتم بلوغ اهلدف          
لكن مل يتم استخالص النتيجة حىت      . وباسم الكردية حدث الكثري من ذلك     . الثورات ويف النهاية هزمت   
حسب مـا فهمـت مـن       . اجل نستطيع االن مناقشة وتقييم امحد خاين      . اصبحت اسوء من السابق   

ان مـم  . توقف على احلب والعـشق االستماع لعدة كلمات على امحد خاين،  انه كان شجاع جداً و     
كيـف  “. كذلك يقول . انه سؤال يف مكانه   ” .ما هو مهنا الكبري؟   “عندما يبدأ بقول    . وزين هو عشق  

؟ واصبح الكرد مشتتني وبقوا بال سلطنة، وان وصـلنا اىل  ”اصبح العرب، الفرس، الترك أصحاب دولة  
ويرفع شأين، كيف كنت سأكتب؟ اعتقد      وأنا عندما كنت سأكرب     . السلطنة ملا كانت سترفع من شأننا     

  . بعدها توقف على مجال وحالوة الوطن. اهنا أسئلة يف مكاهنا. انه توقف على هذه أيضاً

كذلك كيف يعيش الـشعب يف      . ما هي خصوبة بوطان؟ لقد توقف على جبل جودي وجزيرة بوطان          
  .صةالوطن، ومن هو شعب جزيرة بوطان وما هو منط حيام؟ بعدها يبدأ بالق

. ان ما ينبغي استيعابه من القصة هو ان امحد خاين يريد النهوض من القلب ويرغب  مبـستقبل كـبري                   
اذ يصبح االمري وبكو ايـضاً      . يوجد حب كبري وعندما يرغب ان جيعل احلب سائداً جيد امامه العراقيل           

حتادات صعبة، هناك   مثل هذه اال  . يرغب يف الوحدة ولكن العشرية تصبح عائقاً      . عائقاً امام ذلك احلب   
يزجون مم يف السجن بسبب حبه لـ زين حيث ينحـل           . رغبة يف الرفاقية حيث يوجد مم واصدقائه      

وزين أيضاً تريد احلب ولكن هذا مستحيل، اذ ان احلب صعب جداً يف البنيـة               . وينتهي مم يف السجن   
 وعندما يـرون بعـضهم      .حىت انه يتطلب حرب وعمل عظيم لاللتقاء ملرة واحدة        . اجتماعية املوجودة 

  . ينحلون، ينتهون ويتحرقون أملاً

مـن دون   . هذا ما أعرفه باختـصار    . هذه هي القصة  . هناك بكاء وأمل كبريين   ! ومتوت زين ! ميوت مم 
اذا مل يتم حتليلها لن يكون باالمكان استخالص النتائج منها، ولن يكون            . شك، ينبغي حتليل هذه القصة    
  .  وزين اىل اهدافهممبقدور امحد خاين ايصال مم

ما رأيناه يف نضالنا هو على هذا الشاكلة، حيث ينصهر مقاتلينا جيمعاً يف بوتقـة               . سنتطرق اىل القصة  
لقد قمنا بالتعمق يف هذه املسائل وتوقفنا علـى هـؤالء           . لدي جواب لذلك وأملك االصرار    . احلرب

، ترابه، اشجاره، أفاعيه، أخضراره،     انين اتذكر احجار الوطن   . وكانت لنا وقفة قوية على أرض الوطن      
ان . اننا مديونني للوطن  . مياهه، وعصافريه كانت مبثابة صديق يل يف طفوليت وما تزال معلقة يف ذاكريت            

أغلب قرويينا وجرياننا وحىت مجيع القرويني يـرون        . الفاشية اليت تسري يف الوطن يتوجب التوقف عليها       
لكنهم ال ينقذون انفسهم من هذا الوضع ويف النهاية يفقدون مـا            هبذا الشكل ويفكرون هبذا املنطق، و     

يذهبون اىل املدن التركية الكبرية . حبوزم مازلت اتذكر، عندما كانوا ينقطعون عن الوطن كانوا ينسوه        
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واذا ما ذهبوا إىل أوروبا عندها ال يكون بامكان احـداً           . كـ أضنة واسطنبول وبالتايل ال يرجعون ابداً      
ان الوطن مثل الذهب وهو ما يكمن يف ديرسم، وهو باب الفضة ورغم ذلك ال تـستطيع                 . أرجاعهم

ماذا يعين هذا؟ لقد عشت ألف عام على هذا التراب، بعـدها انقطعـت عنـه                . ارجاعه حىت لو قتلته   
  .االنسان العاقل ال يقبل مثل هذه التقربات ابداً. وغادرته ومن دون أي سبب

ال حياة الي انسان يف هذا الوطن من دون العمل والنـضال يف             . حرب   يتركون الوطن بدون سبب او    
الكرد مجـيعهم   . سبيله، وان مل يكن قلبك واسعاً  ومل تقم حبمالت عظيمة يوماً بيوم، عندها ستموت              

فعلوا هكذا، أي هربوا من الوطن مبحض إرادم ورأيتهم بأم عيين يهربون على شكل قوافل، وعنـدما                 
ال يوجد فيـه    “، ينبغي اهلروب من الوطن يقولون             طن كانوا ميوتون بامشئزاز، نار حترق     كنا نذكر هلم الو   

يذهبون اىل أضنه واسطنبول  واملانيا، سئلت نفسي ملاذا حيدث هروب هبذا الشكل السيء مـن       . ”شيئاً
. نبية أيضاً رأيت الدول األج  . الوطن؟ حسناً اسطنبول انقرة ال بأس هبا، أنا أيضاً كنت أريد العيش هناك            

بقدر ما عشنا يف . ”روحي ال تطمح هذا أبداً“لكنين قلت . حيث اهنم انشئوا ألنفسهم دوالً تشبه اجلنة
اضـافة اىل ذلـك فقـد       . اصبحت هذه سياسة بالنسبة لنا    . أثبت هذا . هذه األوطان سننصهر بقدرها   

ريتك، العائلة والفتيـات    من جانب آخر تنظر اىل ق     . هذا مجيل جداً  . تطورت اوطان األخرين وحيام   
لقد هرب كردياً يف البداية وتاله الشبان واملثقفني، ما قام به العدو قاموا          . وشبان القرية مجيعهم منحطني   

ال ميكن انكـار هـذه      . متركزت نظرات اجليمع عليها   . بعدها ظهرت أوروبا اىل الساحة    . به هم أيضاً  
عدو، وطنه وحياته، ان كان سيئاً أوحسناً، حقك ام         انك حتب ال  . اجلوانب ومن ينكرها فانه خائن كبري     

ملاذا ستحبه وتطلـب منـه      . االوربيني حاربوا ملئات االعوام واسسوا الدولة من اجلهم       . ال، انك حتبه  
األرض؟ والترك انشئوا دولة واستولوا على استانبول، ملاذا وكيف ستحب هذا املكان؟ ليس لك احلـق                

  . بالعيش يف وطن األخرين

أغلبـهم  . ان نصف شعب الوطن يف اسطنبول وأوروبا هذه مشكلة كبرية         . ازلت، ستفقد روحك  ان تن 
. اتذكر عندما كنـت طفـالً     . ”الكردية احنطاط “يذكرون بان   . يهربون من تارخيهم الوطين وحيام    

عن سبب انتمائي اىل عائلة سيئة احلظ،       “وكنت احبث   ” ليتين مل اكن كردياً هبذا الشكل     “كنت اقول   
يكون اصـل فـالن عربيـاً،       “على سبيل املثال، كانوا يقولون سابقاً       ” يرجع أصلي اىل الكردية؟   هل  
مث رأيت منط التفكري هبذا الشكل عبارة عن احنطاط         . وكنت أفكر رمبا أصلي يعود اىل الترك      . ”فارسياً
  . كبري
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. فكر والعقـل والـروح    امنا املشكلة بيع ال   . طبعاً  املشكلة، ليست االصل أو بان يكون يل أصل أوالً          
) كيف هذا(مل يسأل أحد . اجلميع كانوا يهربون امام عيين ابتداًء من اصدقائي يف الطفولة ولغاية اجليمع         

  . عندما كان يسمع كان يغري وجهه. بشأن حقيقة وطنه وسالمته، حياته

بعضهم اآلخر  . ”آذاننا طويلة ال نفهم من هذه األشياء      “عندما كنا نتحدث مع القرويني كانوا يقولون        
هذه حقيقة اهلـروب مـن      . وال تشرح لنا هذه االمور    " اننا حطب يابس من املستحيل أخصابنا     "يقول  
  . الوطن

ما هو احلب وكيف يكون؟ من كان ميلك قلباً عليه أن يـسأل عـدة      . لنعود ثانية اىل حب أمحد خاين     
  من احلب؟وكيف حنب، هل نفهم شيئاً . حنن ملاذا  حنب. أسئلة كهذه من نفسه

أساساً عندما تعمقت يف احلرب والسياسة تعرفت على العدو، لكـن عنـدما             . أقول هذا لرفاقي أيضاً   
واالن عندما ارغـب مبعرفـة      . تعمقت يف موضوع احلب تعرفت على العدو وعلى ذايت بشكل أفضل          

الل تعمقي  سموت بنفسي كثرياً من خ    .رفيق، كردي او ثوري احلل قلبه، هل حلل مشكلة احلب أم ال           
  . يف تلك املواضيع، ولو ال دهائي ملا تعمقت هبذا القدر

رمبا يكسب االنسان بعض االشياء باسـتخدمه       . ان مفتاح احلب يف كردستان ولدى الكرد هو بيدي        
  . لكن ان مل يصبح عسكرياً لن يصبح شيئاً. السياسة والسيف

يمة عن طريق احلب يف سبيل الكرديـة        ما هو حب الكرد وماذا يكون؟ اراد أمحد خاين فعل اشياء عظ           
فقد وقع مم بشكل وزين بشكل أخر وبكل الشعب وجزيرة بوطان ومل تنهض ثانيـاً               . لكنه مل ينتصر  

ورمبا نراها كقصة   . اساساً العدو يقبله ميتاً   . عندما كان على حافة املوت أراد ان ينهض به فلم يستطع          
  . ولكنها احلقيقة

يظن مناضلينا اهنم اصحاب احليـاة،      . ليسوا اصحاب حياة  . زين يف القبور  الفتيات والشباب أمثال مم و    
. اعرف حب وحياة الكرد   . أعرف احلياة . املفتاح واحلكم بيدي  . لكن الصاحب احلقيقي للحياة هو أنا     

مشكلتنا االساسية هـي كيـف      . اهنضت مجيع هؤالء الناس   . ال أريد ان أحظر احلياة للمرء هبذا القدر       
الء الناس من القرب؟ كيف سنحيي روح أمحد خـاين؟ مت تدمريالكرديـة يف جزيـرة                سننهض مجيع هؤ  

ال يوجد حب سليم، ال يعرفون كيفيـة خلـق          . بوطان، فانساننا اعداء لبعضهم ويهربون من أنفسهم      
تقول . اجلنوب الكبري، باسم الثورة مل يفعله العدو      . سابقاً ما قاموا به يف هبدينان     .العشق يف سبيل الوطن   

  . ”هل هناك فائدة أم ال“. وكأس من الشراب” املال، املال، املال،“م اىل جانب من تذهب؟ يقولون هل

اهرب من طلقة العدو حىت النهاية، مـن        . ان رأيته اهرب منه   “. ”يوجد ثورة ووطنية، وعدو   “تقول    
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  . انه وضع يدمي القلوب” اعطاك قرشاً قم بالتبعية والعمالة له حىت النهاية

مل يعد هناك نفـسية للتعظـيم،   . طاط والقباحة اليت وصلت اليها االنسانية هنا جتاوزت احلدود    ان االحن 
يتحدون مع . الكردياتية املتشكلة هي من اجل العدو واملتواجدون على اخلط احلدودي هم أكثر اختالطاً

م؟ ان مفهـوم    كيف نستطيع  تعريف هذه الكردياتية؟ كيف ميكننا اعطاء القيمة هل          . العدو ويهامجوننا 
. البيشمركة ال يترك العائلة ويرى العائلة والعامل كله يف امرأة واحـدة       . العائلة سائد لدرجة كبرية بينهم    

" من املمكن ان حترر الـوطن     "على مدى أربع وعشرون ساعة تتحدث عن خالص الوطن حيث تقول          
 القول ليفىن البيت والزوجـة      جيب. اما حنن فلن نكون كذلك    " املال، املرأة، الطفل  "وهو ما يزال يقول     

واالوالد على رأس هؤالء، تتشكل الكردياتية املنحطة على حساب الثورة والدماء اليت تنهار، ليس هناك        
وانـين جـسور    . انين موجود وانين يف طريق الوطن حىت النهاية أو يف سبيل طرد العدو            “كردي يقول   

جود وان تواجد املال فهو جاهز لكل شيء، واملـال  ان مل يتواجد املال فهو غري مو   . ووطين حىت النهاية  
اما حنن، فقد مـضت كـل هـذه         . ”مستحيل، ستوزع املال  “يقولون  ” ال عمل منه يف سبيل الوطن     

ال يوجد ” املال"السنوات وحنن نعمل من اجل الوطن ومل نفكر باملال أبداً ولكن هؤالء مجيعهم يقولون             
  . عشق كردستاين

ال يترك العائلة واذا ما تعرض للصعوبات فانه يهرب يف احلال يتوجب الوقـوف   اقتله واقطع رأسه لكنه     
ان مل تتخلصوا من هذا فانه سيؤدي بالعائلة اىل احضان العـدو،            . على الكردياتية املنحطة بكل تأكيد    

سنخوض نضالنا من اجل احلرية واالستقالل حىت لو كـان          . بسبب احنطاطه وانعدامية شرفه وكرامته    
اجلنـوب  “اضافة اىل ذلك ،على املرء معرفة النظر اىل نفسه بدايةً بدالً من القـول               . مع العدو اجليميع  

كيـف ال   . الرفاق يضرون ببعضهم وال يرون العدوعلى مدى هذه االعـوام         . ”هكذا والشرف هكذا  
ـ   “حيث يقولون   . يرون الروح الرفاقية، عالقاا، وحدا، تعظيم الرفاقية، املساواة        ا يف  اما سأكون آغ

ليس بيده سوى العمالة واآلغواتية، اذاً يف أي مستوى ومنط          . ”هذه احلياة او سأصبح جندرمة أو عميالً      
عليكم جتاوز  . سينشء احلياة، االغواتية والعبودية الكردية عدمية الشرف، ليست هلا قيمة ضمن االنسانية           

  . هذه األوضاع لتنتصروا

  ! كونوا حالً وسياسيني واصحاب قوة

كيف سنتخلص من الفتنة والفساد؟ كيف يتم اهنـاء         . جة ان الوحدة اليت طلبها امحد خاين تتشكل       النتي
عندما كان االمري متسلطاً مل جيعل احلب . امثال بكو او االغوات؟ اعتقد اننا انتصرنا نوعاً ما هبذا الصدد   

ان قتلته سيظهرمن امثاله .داًمع العلم أن بكو كان قوياً ج   . سائداً، ايضاً بكو مل يعِط الفرصة لعمل كهذا       
يف نفس اللحظة وكان مثل شوكة بني اناس مفعمني باحلب الصادق، الفتنة والفساد قويـة داخلكـم                 
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انـين  “بدون التوقف ومعرفة هذه اجلوانب كيف يستطيعون القول     . أيضاً، انه منافق جاهل حىت النهاية     
  ؟ ”اعرف امحد خاين

 هم االشواك؟ من الذين يتالعبون بالوحدة؟ ان مل تروا هـذه        من هو بكو؟ من هم القطط السوداء؟ من       
  ” انين ادركت القصة، انين صاحب رغبة“كيف ميكنكم القول . النقاط

يريدون اظهار شخصيتهم يف سـبيل      ! ينضم مم وزين اىل واقع كردستان، هل يوجد حب أكرب؟ كال          
ظيمة، يهربون منـها، ال يرغبـون يف        الوطن، لكنهم ال يستطيعون، ال يصلون اىل الوحدة واالفكار الع         

. ملاذا؟ الهنم ال يتمكنون من االنقطاع عن عادام القدمية وال يعرفون ان حيبوا بعضهم             . تشكيل الوحدة 
                   كيف ينشأ احلب؟ احلب الذي استطيع ان اوافق عليه، او ما هو احلب احلقيقي؟ بأي شكل يؤثر علـي

راً من طفوليت يف القرية وحىت اآلن ويف مدن وأوطان          احلب؟ ليس احلب فقط، كيف يكون احلب، اعتبا       
ارى نفسي عاشقاً، لكن ال أملك القوة، رغم ذلك ارغب يف معرفة            . االخرين؟  اسأل نفسي ليالً، هناراً     

  .العشق

مثال، كان هناك قروياً خيطب ويتزوج، بعدها رأيت كيف يبيـع           . قلت جيب عدم التعرف على الكرد     
يتم نسيان  . جل عدة قروش، وخيدم من؟ يقبض اجرة من العدو ويستمر حبياته          يهرب اىل تركيا ال   . نفسه

  . يأخذ امرأة جبانبه ويذهبان كالمها. الكردياتية، الوطن، العائلة بأكملها تذهب لزيارته ال يستقبل أحداً

وفكرت كـثرياً   . وقمت بتحضري كبري  ) ال جيوز هذا، لن أفعل هكذا     (شاهدت الكثري من هؤالء وقلت      
ف بامكاين إفساد ما يفعله هؤالء اقول ذلك عن الذين يهربون من الـوطن ويفـسدون الوحـدة،                  كي

ال أعرف شيئاً، غري ان     (ويقولون  . مبتسمني مع بعضهم، الذين ينكرون الوطن وال يقبلون احداً غريهم         
رجـل  يتزوج من امرأة، تتـزوج مـن        . جيد مرتالً صغرياً ويقيم فيه أربعني عاماً      ” يكون كل شيء يل   

يعترب ذلـك   . رمبا يكون لديه عدة قروش ورغيفاً من اخلرب أو ال يكون          . ويرتبطون بعضهم أربعني عاماً   
يقال متزوج، لديه  اطفال     . ليس له مكان يف النشاطات واي ايديولوجية وفلسفة       . ذنباً كبرياً يف االسالم   

  . وامالك، كل ذلك سيصبح ناراً وحترقك

اصـمد  “قلت يف نفـسي     .  أقبل على اإلطالق ببناء حياة كهذه لنفسي       انا ال .   ال شك، يتمزق قليب   
أي انين حافظـت علـى      . ذلك هو السبب  لتكويين العظيم     ” ، وال تدخل اللعبة   APOواحِم نفسك يا    

ان . حللوا كيفية امتالك القوة   . نفسي،على ذايت منذ طفوليت وحىت االن لن اخنرط يف االالعيب املنحطة          
من كان صاحب قلب ووعي ليتوقف عليها وحيلل ما هـو           . وقوة توقفوا عليها  كان لديكم عقل، قلب     

  . خمفي



  ٢١٤

يف الواقع ما ابتغاه امحد خاين هو حتقيق الوطنية العظيمة وسلطة الشعب حيث اراد من خالل عـشقه                  
  ! وارتباطه، تقوية وتوعية الشعب هبذه اخلصائص حيث ال عشق بدون وطن

اراد امحد خـاين    . الرواية تربهن على ذلك   . صل الشعب اىل السلطة   لن يكون هناك عشق وحمبة اذا مل ي       
.  م هي مراحل احلـروب الوطنيـة والدميقراطيـة         ١٧٠٠ان اعوام . عمل بعض االمور قبل ثالمثائة عام     

. تشكلت يف أوروبا وأيضاً يف الشرق االوسـط       . تتشكل الروح الوطنية من جديد ضمن تلك االعوام       
لو كان لدينا وطن او سـلطنة، ملـا         “يثبت امحد خاين ذلك ويقول      . وححتتاج كردستان ملثل تلك الر    

العيش ضمن هذه اآلراء والقيام بالنوروز وممارسة العـشق         . ”وقعنا حتت اقدام العرب، االتراك والعجم     
  لكن مل ينتصر فيه وملاذا؟ . يعترب هذا خياالً وحلماً متقدماً. يشكل وجهة نظر سليمة له

يتطلب النضال من اجل حماربة الباشاوات، الشيوخ       . ب النضال، الشعب والوحدة   الن هذه األفكار تتطل   
ال يستطيع التحامل علـيهم،     . فان امحد خاين موظف رمبا يكون لديه اصدقاء او ال يكون          . والعشائرية

يرغب النضال من اجل    . والنه ال يستطيع ان يصبح كاتباً يستخدم ادبه ليمهد به طريقاً امام النشاطات            
  . طنية، لكن ال يسلك احد ذلك املنهج فيما بعدالو

انه كاتـب هبـذا     ” ليس المحد خاين بداية وال هناية     “صديقنا العزيز االستاذ امساعيل بيشكجي يقول       
  .  كذلك أيضاPKKًالشكل، و

يثبت ذلك  . ” ينجح يف تسيري نشاطات أمحد خاين      PKKله بداية، لكنه عدمي النهاية،      (كان يقول بشأين    
  . ظة وهذا صحيحيف اللح

حدثت انتفاضات عدة باسم الكردياتية تعرفنا على أولئك االغـوات،          . مل يتابع أحد مسرية أمحد خاين     
اذا مـا   “كانوا يقولون   . البيكوات حىت الذين ظهروا يف الفترة األخرية، تعرفنا عليهم يف ثورة اجلنوب           

وهـم  .  ”ذاك يف اجلنوب أيـضاً    اراد العدو، فانه يستطيع جعلك صاحب دولة من اجله وعلى هذا و           
فقد فعلوا هذا وهم قادة على مر ثالمثائة عـام، فمـاذا سـيفعل              . وسيلة بكردياتيتهم يف خدمة العدو    

االخرين يف هذا الوطن؟ الشيوخ واالغاوات والبيكوات، مل يدعوا شيئاً يف هذا الوطن اال وباعوه، وكل                
  . هذا من اجل مصلحتهم

لروح الوطنية، فكيف سيعرفون امحد خاين؟ ال يستطيعون انشاء احلب عـن            مل يتبق لديهم شيء امسه ا     
ان ما يريـدون    . أما أنا فقد بقيت مبفردي    . يهربون منه، وامثال هؤالء كثريون جداً     . طريق امحد خاين  

يتوجب كسب شيء مـن     . اجنازه يف هذه احلرب هي اليت مل يكن باستطاعتهم اجنازها قبل ثالمثائة عام            
ماذا كانت رغبتهم؟ ماذا كان وضع الشعب الكردستاين يف ظروف .  عام٣٠٠ ضاعت منذ   احلقيقة اليت 
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العبودية واالغواتية والبيكواتية؟ واىل أي مدى كانت هنالك سلطة العرب والفرس واالتراك؟ وكيـف              
كانت تأثريام؟ يف خدمة من كانت األغواتية والبيكواتية؟ ماذا كانت العشرية ويف خدمة من كانت؟               

اكتبوها من  . اين كان الكرد؟ وهل كانت روح الشعب موجودة ام ال؟ جيب تدوين كل هذه اجلوانب              
هناك الكثري من الكتاب الكرد لكنهم ال يتوقفون على هذه اجلوانب، وال يرون             . اجل التاريخ ولألدب  

م غـري   فهم يعملون من دون هدف وال يوجد نشاط كاٍف لديهم وه          . أي صلة هلذه املسائل مع اليوم     
يعترب هذا عمالً جيداً مـن اجـل الـذين          . جيب التحلي حبقيقتهم وبكل احترام    . جادين، كأهنم غرباء  

وان . ينبغي اعطاء القيمة لتاريخ االنـسان واالدب      . عليهم القيام ببعض األمور   . يعتربون انفسهم ادباء  
مت . م التـاريخ واالدب   وعلينا طلب ذلك باس   . النه يتضمن احلرب والسيف   . يكسبوا شيئاً من اعماهلم   

تتواجد هذه اجلوانب ضمن    . على االدب اعطاء مكان هلذه    . هذا هو حق السيف   . ذلك منذ ثالمثئة عام   
االدب العريب اذ يتم استخدام السيف الجل هذه االعمال، النه ال ميكن امتام بعـض االمـور بـدون                   

  . سيف العدوينبغي ان يكون للشعب سيفاً يواجه به . هذا هو سيف العدو. السيف

  ما هو سيف الشعب وماذا يكون؟ 

هل تعرفون سيف الشعب؟ ما هو دور سيف الشعب، كيف يتشكل ويصبح حاداً، كيف يقطع؟ هـل                 
  يوجد كتاب بشأن ذلك؟ 

لديه بعض  ” لنتوقف احتراماً، واجالالً للذكرى الثالمثئة عام المحد خاين       “يقول حممد أمني بوز أرسالن      
عليه ان يسأل نفسه؛    . ان كان لديه االخالص ليسأل نفسه هذه األسئلة       . ا متاماً التجارب ويربط نفسه هب   

وماذا جيـب ان    . ما الذي ينبغي ان نقوم به الجل أمحد خاين وعشقه، حبه الوطين، رغبته جتاه الوطن              
ومل يقاوم بكتابة   . اصله من سليفان، سيلفان حتترق األن     . لقد طورنا ثورة كهذه   . نفعله من اجل الوطن   

سابقاً كان مفتياً، لكنه االن ليس اال منافقاً جيب ان ينقذ ذاته من املنافقيـة،               . كلمة واحدة هذه منافقة   
. ملاذا ال يتفوه بكلمة؟ العدو يشهر سيفه ويزج يومياً الشعب الكردي اىل اراقة الـدماء              . سيلفان حتترق 

  . ذاتهذا هو خداع ال. ومع ذلك يقول أنين انضم اىل أمحد خاين ومم وزين

االداب الفرنسية، االنكليزية والروسية، ستجدوهنم كيف حياربون عندما تتعرض أوطـاهنم لالسـتيالء             
ينتفـضون  . عندما ينهض الشعب الروسي وينتظم يكتب تولستوي ذلك بشكل مـدهش          . واالحتالل

 هم أيـضاً    انظروا اىل الفرنسيني  . اهنا رواية عظيمة وكالسيكية اشتهرت عاملياً     . ويصمدون ضد نابليون  
  . كذلك تفعل سائر الشعوب. يكتبون

ان ” ال يوجد شيئاً يكتب   “انظروا اىل ادبائنا، هل كتبوا شيئاً من هذا النوع؟ ليس هلم احلق أن يقولوا               
  . ان االدب اخالق، روح وهدف. مل يكن هناك شيء يكتب عليك الكتابة لتشيكل بعض االمور
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احدمها يقطع  الرقبـة     . قوم القلم والسيف بوظيفة واحدة    الي درجة يرتبط السيف والقلم ببعضهما؟ ي      
  . ان مل يعطي القلم الفكرة، فان السيف ال يقطع الرقبة. بالسيف واالخر بالقلم

اال يوجـد   ! اال يستطيعون الكتابة؟ للشعب الكردي ايضاً مشاكل ادبية       . مل يكتب شيئاً من اجل احلرية     
لقد “السيف؟ يوجد، واالكثر من ذلك يقول هذا العدو         للشعب الكردي عدواً استوىل على كل شيء ب       
  كيف ال يستطيع كتابنا اثبات هذه احلقائق؟ . ”دفناهم يف القرب، دفنا كردستان وال يوجد كرد

هناك تاريخ،  . ما جيري احلديث عنه هو تاريخ كردي      . على االدباء والكتاب الكرد ان يكونوا خملصني      
من هم ممثلني التاريخ الذين أدووا بنا       . ا هي الجل تنوير يومنا الراهن     واثباته ال يتم بسرد عدة قصص امن      

كيـف طبـق اجملـزرة يف       . حنو الفناء والسحق التارخيي وافساده؟ من هو أتاتورك؟ كان باشاً عثمانياً          
كردستان باسم العثمانية؟ اضافة اىل ذلك، اعداء الشعب الكردي اختذوا أي تاريخ اساساً هلم يف سبيل                

! هم؟ من هم اخواننا؟ ومن يساندهم؟ معرفة العدو يعترب تارخياً، كذلك ما هو منحط يعترب تارخياً               مصاحل
  . ومعرفة من يقوم خبدمة العدو يعترب تارخياً أيضاً

ليكن كل شيء   . ال يكتب شيئاً بصدد احلقائق ومت جعل الصحيح خطأ واخلاطئ صحيحاً وليس له هناية             
ان مل نـصل اليـوم اىل       . تاريخ جيداً، انه عدو تارخيي يطبقه يوماً بيـوم        متعلقاً بالعدو، العدو يعرف ال    

. االدب يعين خلق الـروح    . فذلك افتراء ” انين اتوقف على التاريخ   “البلوغ، لن يكون مبقدورك القول      
من هو الذي خنق روح الكرد؟ الروح الكردية خمتنقة دائماً، من أغرقها ودفنها؟ كيف مت دفـن مـم                   

  وزين؟ 

 شيئاً لدى الكرد؟ ان مل تلقوا الضوء على هذه احلقائق كيف ميكنكم القول بانكم أدباء، لـن                  هل بقى 
الكردية يف اليوم الراهن تعين اهلروب دائماً وعيش اخليانة         . تستطيعوا القول بانكم ادباء واصحاب ادب     

 كيـف ميكـنكم     .عندما تكون الكردية يف هذه الوضع     . ال ميلكون التواضع للنظر اىل الوطن     . بأكملها
  ". انين الروح الكردية" "انين اديب كردي"القول 

ال اقول ارفعوا من وتـرية الثـورة        . اننا ال نغرق  ! يغرقون روحنا، اكتبوا هكذ   . االدب هو خلق الروح   
  . االدب يتطلب القوة، الشجاعة والفكرة العظيمة. ال يستطيع كل واحد عمل ذلك. واجلعوها أدبية

وب السواء ال يستطيعون تنوير هذه احلرب واعطائها الشجاعة واالستمرار فيهـا،      اجلبناء واصحاب القل  
اضرمت احدى الفتيات الكرد النار جبسدها يف أوروبـا         . احلرب وسيلة للتنوير لكنهم مجيعاً يف الظالم      

هل كتب أياً من الكتاب الكرد شيئاً يتعلق هبذه الواقعة؟ انـين            . لذلك كانت أعظم جواب لكردستان    



  ٢١٧

لكن كتابنا القدماء رمبا مسع واحداً منهم       . ى ثقة لو كان أديباً فرنسياً أو املانياً أللّف عدة كتب عليها           عل
  . انه لعار وعيب كبري. هبذه الواقعة أو مل يسمع

لقد احرقت  فتاة شابة يف الثامنة عشر من عمرهـا نفـسها يف سـبيل            . يتطلب التقرب جبدية نوعاً ما    
! كيف ميكنكم ان تصبحوا أدباء؟ هـذا ال يكفـي         .  الواقعة ومتجدوها ببطولة   ان مل تروا هذه   . الوطن

ان ما فعله فرداً يف سبيل روح شعب،عليكم أن جتعلوهـا           . إضافة اىل ما سبق ينبغي ان تعظموهنا أكثر       
انكم  اصحاب لغـة وجـرأة علـيكم ان    . هكذا ستصبحون وطنيني وتتحررون   .ملكاً لكافة الشعوب  
هذا هو االدب، من املمكن ممارسة االساليب االخرى، ان كنتم تريدون اعداد حلن             . تصرخوا وتستغيثوا 

  . ليكن حلنكم يف ضوء هذه احلقائق

لكـن فنانونـا    . ان كنتم فنانني ولديكم قابليات قوية يف هذه املوضوع غنوا من اجل الروح الكـبرية              
يقـول  . ها وقبل ان تذكرها الثورة    عليكم القيام ببعض االمور قبل ان أذكر      . وقابليتنا بعيدتني عن هذا   

ال احلل هو احلل، ال احلياة هي احلياة، العدو سـيء جـداً يقـوم               "بعض الفنانني يف تاريخ الشعوب      
يتطلب هنوض هلذه الدرجة، هذه هو موتنا وهكذا يتم         “بعدها يقولون بعض االقوال الواقعية      ". باالبادة
لكن قبل ذلك عليك الـذهاب      . نا القيمة عن طريقها   ال اقول الفعل مثلهم لكي مينحين كتاب      ” معاجلته

. هناك قوة، اهنض وتعظم واختذ قوة اكثر، نضال من اجل حترير الشعب. ايها الشاب اهنض“أوالً وقول 
وزجوهم يف خدمة   ” ان كنت شجاعاً ستنهض بذاك الشكل وتصبح صاحب رغبة        . واهنض الكردياتية 

  . الوطن

هناك الـسلطة واملـال     . لقد مجعت بعض االشياء يف شخصييت     . هالدي بعض االمكانيات القوية اطلبو    
هكذا تصبح مجيالً واحسن، ينبغـي ان  “عليكم القول يا أبو . اعطوه شكالً . أيضاً، اين شجاع نوعاً ما    

ختاطب الشعب باالسلوب الفالين، بكذا اسلوب عليك بلوغ السياسة، بكذا اسلوب يتطلب ان متهـد               
عليكم الطلب من اجـل الوطنيـة، انتفاضـات         . ساس اطلبوا كل شيء منا    على هذه اال  . ”السبيل لنا 

احلكم واملـال لـديك     “ال تقولوا   . الشعب، سلطة الشعب، من اجل وحدة الشعب وليس من اجلكم         
  . هذا طلب بسيط ورخيص،امنحكم وطناً، احرر شعباً” امنحنا قليال

املال وامللك لـيس    . االمور العظيمة والقيمة  دعوا االمور البسيطة واطلبوا     . ستطلبوا تعظيم هذه اجلوانب   
ال يوجد ضمن االدب مـال واالشـياء        . ملاذا اقول هذا؟ الكتاب واالدباء يفعلون هذا الشيء       . بشيء

ستطلبون الوطن  . يتواجد ضمن االداب العظيمة الشعب، الروح، احلرب      . البسيطة وال العوائل الصغرية   
  . مين

أي ستتشكل احلياة الجل مجيع     . البيت، املالكني مجيعهم سيكونون خبري    أساساً ان مت ذلك فان العائلة،       
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انظر اىل فنانينا وكأهنم حياولون ابعادي مـن الطريـق،   . الناس، هذه االعمال تتطلب االخالق واالدب     
العـدو  . انادي اجليمع؛ انضموا اىل درب الوحدة والضمري      . يريدون خداعي حبيام الرخيصة والتافهة    

  .هؤالء وجوهم سوداء. يتوقفون علي” .طون القيمة الحد اال النفسهم، اهنم ارهابيونال يع“يقول 

لقد كسبنا هلم الوطن واحلياة ولكنهم ينظرون كالعمياء، ان ظهروا يوماً امامي باسم االدب والفن لـن                 
سـيحدث  . يستطيعوا التحدث، أحياناً يظهر البوليس امامي، احتدث معهم يرجتفون ومن مث يسقطون           

ان مل أطـور حـرب      . يقومون مبثله انه ألسف وعيب    . مايشكله العدو ضدنا  . هلؤالء أيضاً هذا الوضع   
ان مل  . انتقدوا بشكل كبري  . الكرد واحلرب الثورية  ضد اعداء الكرد، حينها بإمكانكم قول ما تشاؤون           

  .ول ما تريدونيظهراحلب واحلياة العظيمتان وان مل نقم بتطويرالروح احلرة واملستقلة بامكانكم ق

ليطلب اجلميع يف   . ان مل أفعل أنا أيضاً، فانين اكرب عدمي الشرف        . ال يتم احلديث ببساطة باسم الكردية     
اقول باستمرار للرفاق، ماذا يتطلب من القيادة؟ اطلبوا الـسيف، احلـرب،            . ماذا يريد وكيف  . احلال

اطلبوا مين  . ماذا تفعلون يب أفعلوا   . للرفاقيةان مل أعِط اجلواب املطلوب      . الرتاع، اسلوب النصر والرفاقية   
انـتم  . احلب ان مل أعطكم اعظم حب واكثر من اناس العامل جيمعاً افعلوا يب ما تشاؤون، انين جاهز                 

امنحكم امور عظمية، لكنكم ال تدركون وتطلبون اشـياء         ! مساكني ال يوجد لديكم شيئاً، ماذا افعل      
ماذا سنفعل ببعضا باحلـب وبعـدة      ” بعضنا ونقوم بالفساد قليالً   لنلعب ب “مثة من يقول      . قدمية بسيطة 

النين عدو ملثل هذه الشخصيات وانا جاهز للحـرب، امـا           . سأقتل هذه الشخصية قبل العدو    . قروش
  . هذا هو آبو وليس بشيء أخر. ستحبون بشكل عظيم او تصبحون جمموعة كبرية أو ستموتون

. عليكم معرفة من ينسى من، من اليـرى مـن         . رغبات السامية اتفاءل جبانب التاريخ و امحد خاين وال      
ان مل تصبحوا اصحاب للقضايا الكربى، ومل تكسبوا القلوب ومل تعظمـوا            . مشكلتنا الكربى هي تلك   

  . من شخصياتكم، لن تتمكنوا من حل أي شيء

ون الـسيف؟   أسأل مجيع الرفاق واملقاتلني، ما نوع هذه الروح؟ ما نوع هذه العالقات؟ كيف تستعمل             
يف الوقت احلايل اهم    . كيف تعلبون بالسيف؟ لقد تركت مجيع اعمايل االن، ألتوقف على هذه األسئلة           

إما سأحل مجيع مـشاكل     . حرمت احلياة على نفسي لغاية أن احل هذه املشاكل        . عمل لدي هو هذا   
ينبغي ان نكون   . يشوهناال اقبل باحلياة اليت تع    . ال أقبل لنفسي شكل حياة اخرى     . احلياة، وإما سأموت  

انكم مثل املريض على وشك املوت، لكن . خملصني امام واقعنا وان نتقرب من حياتنا وقضايانا باخالص
انكم اموات ومل يبق أي اثر للحياة عندكم وانكم بدون تنظيم وطليعة، لكن مازلتم "  انين جيد"تقولون 
نت عظيم ملن والي شيء؟ انه يف وضع احض ا. ”انين جيد، مجيل ذو صحة، اين قوي وعظيم      “تقولون  

  . انك منحط وليس لك احلق بدخول الوطن" انين رجل"من وضع أمراة بكثري فقط يقول 
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ارى احلرب واخوضها ومل اخاف أبداً من قول هذه الكلمات حىت           . انين أستطيع أن أراك وأقبلك هكذا     
اقوم . محي نفسي واقوم بكافة انواع اخلدمات     هلذا أ . عظميت هي رؤية هذه القضايا واجياد احلل هلا       . اآلن

مت خلق امور عظيمة من خالل القيام هبذه        . هبذه التحضريات لكي اكون قادراً على حل القضايا الكبرية        
. مت خلق امور عظيمة من خالل القيام هبذه االعمال        . التحضريات لكي أكون قادراً حلل القضايا الكبرية      

لوحدة والوطن فاذكروها لنا هل ستحلون مـشاكلكم بـاهلرب          ان كانت مشكلتكم ليست مشكلة ا     
والتنازع ومتزيق بعضكم البعض؟ هل ستحلون مشاكلكم دون ان يظهر أي وجود لكم امام العـدو؟                

  .  أبداً

هل نرتكب خطـأ يف     . جسدوا ما منحناكم واجعلوه مصدر للحياة     . لتكن اخلدمات اليت قمنا هبا لكم     
هربتم مـن وطـنكم     ” ا اصاحب قوة فيه، امحوا انفسكم جتاه العدو؟       التحموا مع الوطن وكونو   “قول  

ال تستطيع فعل شيء غري البكاء يف هذا        . وجلأمت اىل وطن االخرين ماذا فعلتم؟ اصبحتم بال حول والقوة         
  . الوضع

. ؟ بقدر ما سئلت هذا السؤال من نفسي حىت انفجـرت          …ملاذا انا بال وطن، بال صاحب، بال أرض       
عندما اطلب هذه االمور منكم ال ازجكم يف وضع         .  يف سبيل اعطاء جواباً للمشاكل     كافة جهودي هي  

على العكس نريد ان جنعلكم اصحاب شرف ونـصل بكـم اىل مـستوى              . صعب ال تتحملون عبئه   
أليست أقوايل ومما اقوم به صحيح؟ . شخصيات تكتسب االحترام، ان مل أفعل ما هو صحيح قولوا ذلك          

املعرفـة،  . ”اننا نعرف كذا، شجعان واصحاب شـهرة فالنيـة        “ال تقولوا   . كونوا جريئني وصادقني  
. عدا ذلك انكم اسوء مـن طفـل       . وانا اقوم بأثبات نفسي   . البطولة، الشهرة مرتبطة بالنضال العظيم    

بامكانكم الصمت جتاه قضايا الشعب     . للطفل قيمة اما انتم فال قيمة لكم، ال أقبل عظمتكم هذه مطلقاً           
كل ما لديه وبيعه، امنا ال تستطيعون بيع القضية الكبرية للشعب وال التالعب بقضاياه، الهنا               والتالعب ب 

قضاياالبقاء ـ الفناء هلذا الشعب ان فقدمتوها ستفقدون كل مالديكم وان فقدمتوها ستصبحون اكـرب   
  . عدميي الشرف

 عبيد، لكنه يطلب احلياة     الكردي. اهنم يتالعبون بشخصيام  . اجهز نفسي اكثر ضد هؤالء    ! هكذا أنا 
لكنه كسول، بال عمل، بالقوة ولـيس صـاحب         ! اهو كذلك؟ اذاً خذ املال واحلياة، نعطيه      . والنقود
هل تعرف نفسك؟ هل لك علم باحلياة؟ بعد ذهابك من الـوطن مـاذا              . ال يستطيع رفع رأسه   . شيء

  طلبت وِمن من، كيف طلبت؟ 

ميكن انشاء قانون كردي هكـذا      . هذا قانون االنسانية  . هكذاجيب اعطاء اجلواب هلذه االسئلة، قانوين       
مل يبق شيء يقال له الشرف وغرق حىت . اهنم يعيشون يف وضع منحط وحتت مستوى العامل أمجع        . فقط
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هذا الكردي يعمل   . ”كيف سأختلص من هذا الوضع    “ال يوجد احد يفكر ويقول      . رقبته يف االحنطاط  
  . دمهم يف اجليش لكنه ال يفعل شيء لذاتهمن اجل االخرين مثل احلمار وخي

انين مريض وضـمن    (عندما يطلب من اجل وطنه يقول       . لقد خلقنا بعض االمور، لكنه جندي لعدوه      
أساساً ابو هو هذا، قبل كل شيء، " مترغوا يف التراب وابقوا بدون قيمة "حينها نقول له          ) حالة خطرة 

أريد . اقول بصراحة لكتابنا ومؤرخينا والدبائنا    . خر امامكم ال جمال ا  ! انكم مضطرين الن تكونوا هكذا    
فاما ستصلحون انفسكم واما سنـضربكم      . انين داخل احلرب وهذه هي احلرب     . كردياتية هبذا الشكل  

مل نتعلم احلرب، ال التحدث وال القيام       . ليس لكم احلق يف التالعب باحلياة بشكل أخر       . حنن قبل العدو  
ستطلب مـين االهتمـام     . نفسك بامكانيايت وجبانيب، لن أقبل هذا على االطالق       ستعيش  . بدور القيادة 
ان مل تعيش الوطن يف روحك، وان مل ختلق الوحدة يف           . لن امنحك هذه االمكانيات أبداً    . وحق احلياة 

 قلبك، ان مل ترِم جبوانبك الفاسدة روحياً امام املرأة، الرجل، الطفل وتضع اجلديد يف مكاهنا، لن تكون                
  . سنقتل هذه الشخصية. ليكتب االدباء هذه احلقائق. كردياً، بل قليل احلياء والشرف وبال فائدة

لو قبلت  . اساساً انساننا يعيشون هكذا منذ البداية     . كذلك يرى نفسه صاحب شرف، هذه الشخصية      
. اخلـداع لو قبلت هذه العائليـة والقرويـة واالحنطـاط و         . انساننا هكذا ملا كان بامكاين اجناز شيء      

  . هذه ليست مشكليت لوحدي. ألصبحت مثل هذه الشخصيات

أال حيق للكرد ان يعيشوا؟ هـل هنـرب         . مجيعكم جمروحني ومرغمني ان تعاجلوا جروحكم وأمراضكم      
مجيعاً؟ اهل نتالعب ببعضننا البعض؟ أليس من الواجب أن تتشكل الوحدة؟ اال حيق للقوة ان تولد؟ ماذا                

" مهما يكن فليكن هناك القيادة    "يقولون  . نفسه بعدة قروش، فلن يشتريه أحداً     أفعل بكم؟ حىت لو باع      
أساساً . لقد فهمناهم، وها قد جلبنا احلل     . ”اجلب لنا الكردياتية على الشكل الفالين     “ويقولون  أيضاً      

ـ          . ان عملنا األن هو اجمليء باحلل      ف كيف نستطيع اجياد العالقة ما بني االدب والسياسة واحلرب؟ وكي
  نستطيع اجياد صلة األرتباط بيننا وبني أمحد خاين؟ 

لذلك بامكانكم . من هم مم وزين؟ هل يوجد بينا أمثال مم وزين؟ رمبا يوجد نقص يف افكاري وآرائي           
يتوجب . تستطيعون الوقوف على شخصييت وحىت ولو كان بشكل قاسٍ        . أيضاً توضيح بعض اجلوانب   

فكيف أتوقف علـيكم بـشكل      . ف ولكن كونوا صادقني   عليكم توضيح بعض األشياء، من دون خو      
انا أيضاً أنسانٌ وال أملك تلـك القـوة         . من جهيت اطبلوا واعملوا   . حمكم، عليكم أنتم أيضاً فعل ذلك     

مجيع رفاقي يشكلون بالنـسبة يل مـشاكل        . مل يعطِني احداً أي شيء    . أنا وحيد وال احد يل    . الكبرية
. ال احد منهم أعطاين شيء أستطيع أن أقدره أو احترمه من خالله           . متفرقة، اجلميع يعطونين مشاكلهم   
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اريد ان اكون فرداً خملصاً فقط وأشكل شخصييت علـى ذلـك   . انا خادم للشعب أفعل كل ما بوسعي 
  . ال داعي الن تبالغوا من شخصييت كثرياً. األساسي

وحىت االن . أيب وأمي حافظت على نفسي من اخطاء ١٠ ـ  ٩ففي البداية، أي عندما كنت يف عمر 
. يتوجب على االنسان أن يكون عاقالً بعض الشيء       .أيضاً أستطعت أن أحافظ على شخصي ضد العامل       

يف هذه النقطة ال احسب نفسي منكم ولن اقول شيئاً          . ال جتعلوين شريكاً لكم يف احنطاطكم ونواقصكم      
واالن هل هناك من يريـد      . اكلناطليب منكم هو السري يف الطريق الصحيح وان تصبحوا حالً ملش          . اخر

يتوجب ان  . التحدث عن الذكرى السنوية الثالمثائة؟ والذي لديه معلومات هبذا الصدد ويريد التحدث           
  . نعلي من شأن أمحد خاين فهو صاحب عشق كبري

  .  انه ثوري كبري، ليس يف املرحلة اليت عاشها فقط، بل يف مجيع املراحل أيضاً:وانلي. ع

  . ي ومتنور ومضحي وصاحب علم انه ثور:ح.ق

ويقـوم بإيـضاح    .  عندما كان امحد خاين يتحدث عن الكرد،  كان يطلب الوحدة والشمولية            :ق.ج
واظهار شجاعة وبطولة الكرد يف قصائده، ولكن بسبب هذه الشجاعة وهذه البطولـة ال يقبلـون او                 

هذه آراء  . ة يف كل قصائده   يتفقون وحىت اهنم حيقدون على بعضهم البعض وهذه املسائل كلها واضح          
هذه االثباتات والتوضحيات تؤكد بان اجملتمـع       .  عام ٣٠٠ان آرائه كانت معه قبل    . امحد خاين نفسه  

ولكن بطولته اليوم هي ذي وجهتني، الوجهة االوىل فكرية واالخـرى           . الكردستانين هو جمتمع اقطاعي   
  . كالمها تالئمان احلرب من دون شك. عسكرية

  . يت حتدث عنها امحد خاين، اصبحت اليوم تستمر حبداثةان البطولة ال

كذلك يتطلـب آراء وايديولوجيـة      . جيب ان ميلك الكرد التقنية املتقدمة أيضاً      . العلم وهذا مهم جداً   
مـع ذلـك    . عظيمة، كما ذكرمت تعترب هذه اجلوانب تارخياً، ادباً وفناً علينا مجعه ووضعه يف يد املقاتل              

ال بد ان نكون متحدين، ان يكون هذه االحتاد،         ).  كنا موحدين، لكان لدينا قائد     لو(يقول امحد خاين      
ينبغي ان يكون هذا القائد، قائداً      . والجل ذلك ينبغي ان يكون لدينا قائد      . احتاد اجتماعي، ايديولوجي  

  . لكافة اجزاء الوطن وليس جلزء واحد

فلسفة . بل ثالمثئة عام ما جيب ان نفعله ونقوم به        اننا مدينني بالشكر الستاذنا امحد خاين الذي ذكر لنا ق         
ينبغي البحث عن آثـار     . امحد خاين فلسفة عظيمة، لكن جيب عدم نسيان الفلسفات االخرى يف العامل           

يف الوقت نفسه كشفتم    . احاديثكم يف احلقيقة وطنية   . فلسفة امحد خاين ووضعها حتت ظل فلسفة اليوم       
تشكل هذه االجنازات برناجماً ودلـيالً      .  عاجلتموها وحررمتوها  عن االمراض االخرى للشعب الكردي،    
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  . هي حقائق كبرية سارية من اجل الفن ومجيع ميادين العمل يف الوقت نفسه. من اجل املستقبل

اذا مت التوقف عليه والقيـام بالتـدقيق        . يف الواقع الفن الكردي عريق جداً     .  هذا برنامج جديد   :ح.ق
هناك االخرين أيضاً يف العامل ليس فقط امحد       . كشف العديد من األشياء ضمنه    والبحث فيه، من املمكن     

قرأنا كتب تولستوي لكننا مل نـستطع       . لقد قرأناهم، لكننا مل نتمكن فهم الكثري منها       . خاين أقرؤوهم 
قرأناكتـب  . قرأنا جرنيفسكي ولكننا مل نستطع جتسيدها وفق ظروف كردستان        . رؤية كردستان فيها  

 بوشكني وهو كاتب قدير لو طبقتم ما يذكره بوشكني يف يومنا الراهن، لكـسبتم قـوة                 اخرى، مثل 
  . يتوجب قراءة االدب العريب واالسالمي مرة اخرى. اقرؤا االدب الفرنسي واالنكليزي. عظيمة

فاالن مع وجهة نظـر     . الفرد منكم كان يفهم العامل سابقاً مرة      . PKKاما حنن فقد تتطورنا بعد ظهور       
PKK ان مل  . سابقاً ان كان يكتب كتاب واحد، فاالن يكتب ألف كتـاب          . ىل العامل يفهم ألف مرة     ا

. PKKهذه هـي عظمـة   . تستطيعوا كتابة، كتاب واحد يف املاضي، بامكانكم االن كتابة ألف كتاب        
  . اوجه نداًء لكي تفعلوا اعمال كبرية

  . ”رد، ال تتعرف على شيء يتعلق بالكرديةايها الك“علماء قبل امحد خاين بثالمثئة عام، قالوا : ق.ج

يريد القيام بأمور يف    ” يا انساننا، من انت، كيف ظهرت اىل امليدان؟       “هذا ممكن، يريدون قول     : ح.ق
. اين خلقت االنسانية ثانية؟ يتوقف على هذه اجلوانب بعظمة        . حيث تتواجد انسانية منحطة   . كردستان

ف التتوقفون على هذه النقاط؟ حنن نتوقف على هذه املسائل احتري الجلكم، لديكم الوقت والفرص، كي
حياتكم البسيطة متنحكم هذه الفرصة، مع ذلك ال تتوقفون عليها هذا           . على الرغم من اننا ضمن النار     

  . علينا ان نعطي القيمة لكرديتنا وانسانيتنا. ليس باالخالص

حىت االن العلماء يقومون    "ل ماركس   يقو. اريد التحدث عن اسلوبكم أي برناجمكم     .  اقبل هذا  :ق.ج
  . املهم تغيري وحتويل الكردية، وليس شرحها". بتفسري الفلسفة على العامل

يطبق النظرية والعمليـة معـاً      "يقول صديق كاتب من اجلي        .  هذا االسلوب قوي جداً لدينا     :ح.ق
  . انين اطبق افكاري حلظة بلحظة". بأفضل شكل

  .  هو كذلك:ق.ج

  .  جيد، عقل الكردي أيضاً سيتغري وستتجدد روحه، وسيطهر من السيئات التفكري:ح.ق

يوجد امحـد   . قل ثالمثئة عام كان هناك امحد خاين      .   يتم كسب هوية امحد خاين جمدداً       :مريهم يغيت 
الصحيح هـو؛ ان    . اليوم كسب امحد خاين التقدير واالحترام احلقيقي      . خاين الذي نتحدث عنه اليوم    
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امحد خاين خياطرين بانسان    .  قديرة، قدمت خدمات كبرية للتاريخ واالدب الكردي       امحد خاين شخصية  
يصرخ ويطلب العون يف مكان خال، لكن ال يسمعه احداً انقطع صوته؛ ضاع يف بئر عميـق، خيـرج                    

  . ويظهر ذاك االنسان حديثاً من قعر البئر

  اهل من البئر ام من القرب؟ : ح.ق

   اجل، من القرب :مريهم يغيت

  اننا خنرجه من القربحديثاً : ح.ق

ليس بيده اية حيلة، قوته ال      . يرى القضية الكردية، لكن بدون حل وقوة      .  من جانب اخر   :مريهم يغيت 
  . تكفي لتقوية شيء وقلبه جمروح

ملـا  . لو كان قليب متحطم وأبكي مثلـه      .  بال شك، لكن يوجد فرق كبري بيين وبني امحد خاين          :ح.ق
أنا رأيت هذا الوضع منذ اليوم االول وقمت بالتحضريات العظيمة وفقاً  . اً واحداً أستطعت ان أعيش يوم   

ما هو الصراع، االستغاثة، احلل؟ متاماً يف هذه النقطة ما هي الصلة بيين وبني امحد خاين؟ لقـد                  . لذلك
 ال أرى نفسي بدون حتليـل بـذلك       . فهم االستاذ امساعيل بيشكجي وتعرف على االرتباط فيما بيننا        

كونـوا  . ال تكونوا مثل الـسابق    . لكن هناك حتضريات لبعض االمور    . القدر، رمبا تتعرفون علي حديثاً    
ان مل أكون هكذا لن استطيع احياء       . لقد أعدت مستقبلي وجتهزت بأاللف االعوام     . جاهزين للمستقبل 

. اظهرناه لكم ان كنتم عقالء سريوا يف الطريق الذي        . نفسي ليوم واحد ولن امتكن من عمل أي شيء        
  اذكر دائماً، ان مل حتاربوا سأمزقكم، انين أخذ بالثأر أليس كذلك؟ !امحد خاين ماذا فعل؟ كان يبكي

، يف  شخـصيات     PKK ان امحد خاين حييا يف شخصكم وشخص القيادة الوطنية بطليعة            :مريهم يغيت 
  . ن  حىت اليوم والذين سيقدمهم بعد االPKKاملقاتلني، الشهداء الذين قدمهم 

تلتف . تكسب فلسفته املعىن، الول مرة وتتخلص من الكالم، جتد امكانية االعتماد على االسس املادية             
مضى ثالمثئة سنة ومل يظهر قائداً بامكانه اعطاء اجلواب مـن           . الول مرة حول السيف وتصبح تنظيما     

من هنا تنبع عظمـة     . متدهاالول مرة هذه القيادة والطليعة تتناول هذه الفلسفة و        . صميمه هلذه الفلسفة  
  . القيادة

 بتبين هذه الفلسفة بل بعكسها على امليادين العديد االخرى للحياة سواء كان يف الداخل            PKKال يكتفي   
ينقلها اىل احلياة يف مجيع اجزاء      . او اخلارج، ينقلها اىل حياة املثقفني والطلبة، العمال، القرويني يف أوروبا          

ميكننا رؤية  . ك الفلسفة حرباً على الورق بل يطبقها يف حياة االنسان الكردي          ال يتر . كردستان ويطبقها 
ذلك لدى الشعب الكردي بأكلمه هبذا املعىن يولد امحد خاين من جديد ويصبح امحد خـاين بـاملعىن                  
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  . احلقيقي

واحلـل املـوت يف     .  قبل التطرق اىل النقطة اليت اوضحتموها، الحلل كيف مات امحد خـاين            :ح.ق
نـساء  . ان مناضلني احلزب ال يستطيعون احياء انفسهم يف احلرب حىت ملدة شهر           . ة مم وزين  شخصي

  . اقول هلم احملبني العميان. ورجاالً هم كذلك

ال يـستطيعون   . ال يعرفون االحياء ويريدون قتلي مثل امحد خـاين        . اهنم عشاق عميان مثل مم وزين     
 علي ان اهني هذا اخلطر الن هؤالء يريدون قتلـي           كان. الحظت هذا اخلطر منذ البداية    . كسب احلياة 

  . كما ترون هناك اآلالف من النساء والرجال وان كافة املشاكل تنبع من هؤالء. معهم

. خيتلطون ببعضهم البعض جملرد نظرة وحديث واحد      . يرى الرجال والنساء بعضهم بسرعة يف كردستان      
ن امثال مم وزين ضمن احلزب وال حيـاربون يـوم           يوجد العديد م  . يشكل كل واحد منهم مماً وزيناً     

متامـاً  . توقف امحد خاين أيضاً على هذا املوضوع، لكن مل يستطيع ان يصبح قوة لكسب احلياة              . واحد
  . كما تبني يف هناية القصة، يف حني وصوهلم اىل حافة الوحدة ميوتون

. مم وزين ال مثيل هلم وقد ماتوا. عهمامثاهلم كثريين وينهونين م. يوجد العديد من امثاهلم ضمن صفوفنا     
يف هذه النقطة تظهر الفروقات بيين وبني امحد        . لكن هؤالء يشكلون اآلالف ويريدون ان جيعلوك مثلهم       

ستتحدث وتصرخ وتستغيث   . رمبا هناك تشابه يف الشخصية وبإعطاء املعىن وادراك لقضايا العصر         . خاين
ال مكان للموت يف فلسفة نضايل ومنـط        . ى االطالق ال أقبل موت كهذا عل    . بعدها ستهرب وتذهب  

لذلك أسست احلـزب، خلقـت التكتيـك، شـكلت االحتـادات            . يف البداية فكرت عميقاً   . حريب
  . لن اقتل احداً ولن أقتل امثال مم وزين. واملؤسسات

لن . خلقناهاهذه التقربات عظيمة وهناك العديد ممن يعملون ليكسبونا منطهم ويرغبون اهناء القيادة اليت              
ال ضمن الساحة االيديولوجية وال ميدان احلرب والقتال هذه بالنقطة حساسة           .  أقع يف هذا الوضع أبداً    

. وال يستطيع االيقاع يب يف سبيل احنطاطه      . والذي ال يستطيع التنفس ليس له القدرة على خنقي        . للغاية
. ال احد يقوم مبتابعة امحد خاين     . اءهاأرى هذه اجلوانب وأقوم بأهن    . من اجل احلرب بدأت هبذه العمل     

ان قـام احـدهم     . اما أنا أخلق من األشياء الصغرية أموراً عظيمة       . وقعوا يف البئر والقرب   . ذهبوا وانتهوا 
  .كردية هبذا الشكل. كرديتنا. بالتالعب بالنهج احتامل عليه بآالف من احلقائق

المحد خاين، يتطلب ان يكون هذا االحتـرام         ان رغب احدكم ابداء االحترام والتقدير        :مريهم يغيت 
هو هكذا، ان كان ميلك     .   وال يستطيع مناهضته أيضاً     PKKوليس مبقدوره عدم عشق     . والتقدير مبعرفة 

واذا اراد معرفة امحد خاين     . الشعور واذ كان عكس ذلك بال شعور، غري خملص وكاذباً فهذا امر آخر            
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الن اخلدمة اليت قام هبا أمحد خاين تبقـى         .  وقيادته PKKدم  من الصميم واالعماق فانه مرغم على ان خي       
  .   ويبقى فكره بسيطPKKبسيطة امام اخلدمة اليت تقوم هبا قيادة 

  . اننا ال نضع شرطاً أمامهم:ح.ق

  .  ان مل يكن هناك االرتباط هبذه الدعوة، يعين ان هذه احلب مزيفاً:مريهم يغيت

انك جيـد، انـك     "ال اتنازل أبداً الن يأيت شخصاً  ويقول         . ص لسنا حباجة ملثل هؤالء االشخا     :ح.ق
انين ادرك عظميت وذلك ظاهر من خـالل االعمـال          . ما أطلبه منهم هو عدم استصغار ذام      ". هكذا

ولكي . الهنم سيتقزمون . ال يستطيع احد التوقف ضد ما اجنزته من االعمال العظيمة         . املنفذة حىت اآلن  
اعلم كيف ارفع من شأين وأثق بنفسي، وقد        . قفوا باحترام امام اعمايل العظيمة    ال يتقزموا عليهم ان يتو    

اجلميع وحىت االعداء يعرفون ذلك، عليهم ابداء االحترام للحقائق حلظة          . وضعت اساساً آلالف االعوام   
ئق اذن عليهم قبول هذه احلقـا     " لدينا أيضاً تقدير  "وان كانوا يقولون    . قبل أخرى لكي ال يتقزموا أكثر     

اساساً مجيع العامل يتحدثون ويذكرون اشياء من اجلي، هل صغرت امام هذه االقوال؟ وقـد               . بسرعة
ولكـن  . دبروا آالف املؤامرات داخل احلزب؟ هل استسلمت امامها؟ مت القيام بأمور عديدة من ورائي             

  . اعرف املسري حىت لو توقف العامل أمجع ضدي. رغم ذلك مازالت صامداً

يقتضي التوقف على الناحية السوسيولوجية والسياسية، وسنتوقف علـى        . حتليل مم وزين  ال تستطيعون   
  ملاذا وصلوا اىل هناية كهذه؟ كيف كانوا يف البداية؟ . الناحية االدبية أيضاً

  من هو مم ومن هي زين؟ 

هم؟ ميثلون أي شخصية؟ زين متثل اية شخصية؟ ما هي قوة زين؟ ملاذا ال يستطيعون الوصول اىل بعـض                 
ميكـن  . ورغم ذلك لديهم طموحـات عظيمـة      . ملاذا ميوتون عند الوصول؟ اهنم ضعفاء وبدون قوة       

ينبغي . استخالص نتائج عديدة من الناحية اجلمالية، كذلك ادبياً وسوسيولوجياً ومضمونه غين سياسياً           
  تفسري ذلك واحدةً واحدةً، ما هي تلك الشوكة؟ 

من أين يستمد بكو قوته وِمن من؟ ما هي مكانة بكو ضمن املرحلة             من هو بكو؟ ماذا ميثلون اجتماعياً؟       
  التارخيية؟ 

  ؟ هناك تاج الدين أيضاً، من هو وماذا ميثل؟ …من هو االمري وماذا ميثل

  ملاذا مل ينتصر مم؟ 

ان مم ضعيفاً جداً لدرجة ال      . يف الواقع اراد القيام ببعض االشياء وطلب املساعدة ورغم ذلك مل ينتصر           
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انه ضعيف  . يستطيع التحرك يف مكانه، انه يشبه ثوريينا الذين ضلّوا طريقهم وال يعرفون ماذا سيفعلون             
زين أيضاً مريضة وعدمية احلل، بال لسان وال تستطيع النظر اىل النـاس  . جداً مثل ثوري يفتقر اىل القوة    

ثقفينا ال يتوقفون عليها مبـا      جيب حتليل مجيع هذه اجلوانب سوسيولوجياً، لكن م       . وليس بيدها اية حيلة   
. مع ذلك اتوقف عليها كثرياً واستنتج ما هو مطلوب        . مل أقرأ السوسيولوجيا واألدب كثرياً    . فيه الكفاية 

كافـة االمـور    . رمبا مل تكن موجودة االشتراكية يف ذلك العصر، الفلسفة أيضاً مل تكن متطورة كثرياً             
وان دققنـا فيـه جنـد       .  هذه املرياث حتت تأثري الدين     رمبا كتب امحد خاين   . كانت حتت تأثري الدين   

  . االشتراكية والفلسفة والوطنية حىت النهاية

باي مستوى ادبه وطين ومؤيد للحريـة؟       . حتتوى يف داخلها االدب أيضاً    . اشتراكية وفلسفة امحد خاين   
. حب بوطـان  ماذا ميثل احلب عنده؟ وهل هذا احلب هو حب مم وزين فقط؟ يف احلقيقة يتواجد فيه                 

ماذا حييي هذا احلب؟ مل ير احداً حىت االن احلاجة اللقاء الـضوء علـى هـذه       . بوطان متثل كردستان  
ماذا ميثل حب بوطان؟ ال يتحدث احـداً        .  زين هذه األسئلة أبداً    -مل يسأل الذين حيللون مم    . املواضيع

  . عن كيفية كتابة امحد خاين شعره على جبل جودي ومياه دجلة وبوطان

  ن مل تعرفوا مدى تأثري طبيعة كابار والوديان على امحد خاين، كيف ميكنكم االدعاء بانكم ادباء؟ ا

عندما تنظروا اىل روسيا، ستجدون كيف قام بوشكني، تولستوي ودوستويفسكي بتحليل ما حـوهلم              
وا من  اما انتم فلم تستطيعوا ان تصبحوا اصحاب قوة وهنج ومل تتمكن          . وكيف وضعوه يف خدمة االدب    

اما االن نستطيع ان نبدع، فيما      . طبعاً لن نستطع ابداع ادب وطين باالثار االدبية لالخرين        . عمل شيء 
لكن العدومل يـتح الفرصـة      . سبق أي قبل الثورة كانت هناك رغبة يف خلق االدب على اساس قومي            

هـددون بـاملوت، مل     عندما كان املئات من املثقفني يريدون خطو خطوة يف هذه اجملال كانوا ي            . لذلك
وبفضل النضال واحلرب الذي خضناه مت متهيد الـسبيل امـام           . يفعلوا شيئاً الن اصوام كانت ختتنق     

  . االدب والفن حىت النهاية

لـن  . اننا نرى امحد خاين اساساً يف االدب والفن الكردي، القيمة اليت اعطيناها واقعية وليست خطـأ               
. االمر اهلام هـو الكردياتيـة     . ألهنا ليست مهمة لتلك الدرجة    اتوقف على شخصية امحد خاين كثرياً       

  .عالقات الكرد، رغبة الكرد والقيام بتحليلها وتفسريها

انين مدين بالشكر للذين ساعدوين يف حتليل هذه العالقات وانشاء االعمال الوطنية وتعظيمها واالنتصار              
عندما يكون ضمن عالقات أقـضي      اجعل من اإلنسان صاحب عمل وجرأة واخلقه من جديد،          . فيها

واوحـد فيمـا بـني      . على بعضها واخلق بعضها اآلخر من البداية حىت اصل اىل روح وعقل االنسان            
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يف الواقع، هكذا ايضاً عمل امحد خاين لكنين اقوم بذلك العمل بـشكل             . مجيعهم وافعل هذا ليالً هناراً    
  . وم وال اهرب ابداًمغاير اكثر سياسياً، عسكرياً او بشكل مغاير جداً، أقا

ال انكر امهية   . احلياة يف ايديكم  . احتمل العالقات اليت ال يتحملها احد ولو ليوم واحد، على مدى أعوام           
  . يف الواقع ما اقوم به هي نشاطات سياسية وفنية. الفن وال افكر باحلياة اخلالية من الفن

كيف هم، مم وزين او الرجال والنساء       . اانا أيضاً أتوقف عليه   . يتوقف امحد خاين على اجلمال واحلب     
 وبني الشعب الكردي؟ وكيف خلقنا العالقات؟ امحد خاين يعطي الـشكل            PKKالذين خلقناهم ضمن    

وقـد خلقـت اآلالف     . لزين وفق خياله، اما أنا فأعطي الشكل للنساء املناضالت بزجهم يف احلرب           
واحيـي مـم    . ا انا فخلقتها بالـسيف    خلق امحد خاين خبياله ام    . وليست واحدة وذلك ضمن احلرب    

  . واآلالف االخرين الذين سقطوا وفقدوا روحهم

وما هو العشق؟ ماهو مجال الوطن، املرأة، الرجل؟ اتوقف على هذه املواضيع            . من هو مم، من هي زين     
كيـف  . الرجل، كيف يصبح رجالً جيداً امام هذه املرأة؟ واملرأة        . بكل جدية منذ ان تعرفت على ذايت      

  بح امرأة مجيلة امام الرجل؟ تص

الوضع الذي لوحظ حىت اليوم هو عندما تلتقي امرأة مع . اسعى لتحليل هذه املواضيع، وهذا عمل عظيم
لكـنكم  . وهنايتهم تكون االحنطاط والـسحق    . يسقطون اكثر من مم وزين    . رجل خيتنقون ويذهبون  

  . ترونين انين صامد وعلى قيد احلياة ولست منحطاً

لقد مجعت الكثري من املصادر وسأنشر املصادر اليت كسبتها من هنا ضمن العـامل              : مكرياينكردستان  
رأيت يف  . وجيب ان تعطي نتائجي صدى يف العامل      . وكضوء ينورين اعتباراً من اليوم وحىت هناية حيايت       

 تشكل زين من    املقابالت اليت أجريتها مع املرأة الكردية، الفتاة الكردية وام شهيد، أن كل واحدة منهن             
  . اجل الكردياتية وكردستان

  .  لقد خلقت اآلالف وليس واحدة:ح.ق

  .  يقتضي املقايسة فيما بني زين لدى امحد خاين والزينات املوجودات اليوم: كردستان مكرياين

  .  زينات اليوم هم زينات الوطن وزينات عصرية:ح.ق

  .  لن تنحط زينات اليوم: كردستان مكرياين

كل واحدة من   . هذا عمل مبدع وعظيم   . ن اىل اليسار واليمني ال يرون شيء سوى احلرب         ينظر :ح.ق
يتوقـف امساعيـل    . ميكن التوقف على هذا املوضوع سوسيولوجياً وادبياً      . النساء املناضالت هي زين   
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  . بيشكجي على هذا املوضوع بشكل واسع ولديه البحوث أيضاً

  . وحياا تشكل مصدراً لرواية" ر" االمس مع على سبيل املثال حتدثت: كردستان مكرياين

؟ وبأي قدر استطعنا انقاذها واخراجها من قاع البئر؟ هل ميكننـا خلـق              "ر" كيف تسري امثال     :ح.ق
واستشهدت املئات  " ر"توجد اآلالف من امثال     . احلياة من املوت؟ اهتمامايت الكربى تعترب هذه النقاط       

هي أيضاً تصاب باملرض وتبقى بالحل، فيما بعد        . وبعضهن مثلهن بعضهن مازلن على قيد احلياة      . منهن
  لدينا أيضاً نساء مناضالت مثلهن، عندما انضموا إلينا. تلم مشلها

  .  كانوا مجيعاً يف وضع مأساوي ورزيل، لكنين اغريهن واجعلهن شخصيات مغايرة

 امسي كردسـتان لكـنين   .انين كردية االصل نشأت من عائلة كردية يف كردستان   : كردستان مكرياين 
  .  واآلن ارى مجيع النساء املقاتالت أن كل واحدة منهم كردستاناً. كنت مبفردي حينذاك

رمبا استطاع  . عائلتك نبيلة ووالدك انسان وطين وقام باعمال كثرية       .  الكبار والشبان أيضاً مثلهن    :ح.ق
ريد قوله؛ بأن هذا العمل ليس بعمل       ان ما أ  . من الواجب ان ترو ذلك مدهشاً     . تربيتك بصعوبة نوعاً ما   

مل يتم  . ال يستطيع الرفاق وال أحد معرفته     . يستصغر منه، انه عمل عظيم ووظيفة وطنية ونضال سياسي        
  . انشاء هذه األعمال بسهولة ومن املستحيل ان يتم ذلك من تلقاء نفسه بل يقتضي عقل وقلب عظيمني

زين _ وأوضاع مم   .  عام وان كل شيء واضح     ٣٠٠د   واضح جداً بأن اجملتمع هو ما بع       :مريهم يغيت 
حىت بامكاننا اظهار اماكنهم أدبياً وسوسيولوجياً ومقايستها مع        . تاج الدين، االمري، بكو واضحة متاماً     

اضافة اىل ذلك ميكننا من الناحية االدبية اظهار من هو مـم         . اجملتمع احلايل دون بذل جهد وكدح كبري      
  .  وبكو ويف يومنا الراهن من يلعب أي دور واثبات كل ذلك بشكل سليمومن هي زين ومن هو االمري

كيف مت خلقهم؟ كيف كانت القصة؟ لقـد        .  هذا ممكن حسب رأيكم ولكن االبداع هام جداً        :ح.ق
هنا، ان مل تتمكنوا من اثبات كيف أنين أوصلت نفسي اىل           . اقرؤوا التحليالت . غرينا القصة مع حربنا   

القة ،املرونة والقساوة وكذلك كيف أوصلت نفسي اىل حالة املوت والروح والعقل،            حالة االنتقام، الع  
ان حريب ضد الذين يتواجدون هنا وهي حـرب         . حينها لن تتمكنوا من استيعاب القيادة بشكل سليم       

اهنم حيبذون املوت لدرجة اهنم ال يتحدثون عن        " اننا متنا "ويظنون انفسهم اموات ويقولون     . كبرية جداً 
  . ياة مطلقاًاحل

بات املوت البسيط غري موجود يف واقع وحرب كردستان وعلينا ان نكون حالً للموت البسيط، حيث                
لو كانت لدي امكانات بشأن االدب والفن ولو كنت . ان اآلالف جعلوا املوت النفسهم عبارة عن فن      

 ضمن صفوفنا؟ شـكلكم     من ميثل االحنطاط  . حمترماً، لرغبت يف قول بعض النقاط بصدد هذه املواضيع        
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ينبغي عدم االنقطاع عن احلـرب،      . إال أن الفتيات املقاتالت يسعني للحياة     . وروحكم تشبه االموات  
  . لكنهن ال يستطعن حىت فتح عيوهنن وهن بال روح وبال حب ومل يستطن التخلص من هذه املميزات

عدمي اجلدوى ورغبته جمروحـة     يف الواقع، حينما يذكر أمحد خاين بعض االمور يف امللحمة حيث كان             
اضافة اىل ما سبق ان العدو لعب باالنسان الكردي، حىت تقمصوا روح العدو، لـذلك               . وقلبه متحطم 

عليكم معرفة كيف أجهد نفسي لكي أجعـل مـن الكـرد             . حتولوا اىل اناس عدميي احلياء والكرامة     
كن مـن انقـاذ هـذه       واخوض احلرب ضد كل شيء المت     . أصحاب كرامة، وما هي كرامة الكردي     

يعتقد الرجل الكردي بأن الصراعات اليت خيوضها على املرأة والعائلة، كأنه يطبقهـا باسـم               . الكرامة
خاصة . تعترب هذه قلة حياء، ويفضحون بعضهم البعض ويوقعون ببعضهم يف حالة سيئة ورديئة            . الكرامة

 ميلك شيئاً سوى املوت، من اجل حتقيـق         ماذا نفعل بانساننا الذي ال    . ان اغلبهم ال يعلمون ما نقوم به      
  اهدافه؟ 

متعنوا يف العالقات؛ كم مـن عالقـة        . طبعاً هذا جانب من العمل اذ انه هناك جوانب اخرى للمسألة          
أما حنن  . ويف االوقات اليت ال يطورون فيها العالقات ينحطون       . طوروها ال بد وأنه يوجد االحنطاط فيها      

إن تركتهم، لن يعطوا الفرصة لكشف هذه       .  العالقة السليمة واحلب الصحيح    فإننا نتوقف ليالً هناراً على    
  كم هم ش. وان كافة صراعايت ومقاوميت هي ضد هذه االقترابات. احلقائق ولو ليوم واحد

رفاء وعشاق؟ كم هم أموات وباردين؟ كم هم رجال دعوة؟ اتوقف على هذه االسئلة مجيعها حلظـة                 
ال حل مثل امحد خاين انين حزب لكنين وحيداً، وآخذ بالثـأر بـشكل              لكنين ال أرى نفسي ب    . بلحظة
  . كبري

حسناً، ال  . اآلالف يسعني للحياة جبانب القيادة    . املرأة الكردية ان مل تغري نفسها، ليس هلا حق يف احلياة          
ـ  . يقدمن وهن راضيات، حىت مبون واللوايت احرقن اجسادهن جئن إلينا         . أقول شيئاً هلذا   اط لكن النق

اليت ينبغي ان نسأهلا هي؛ كيف جيب ان يعشقن؟ اىل اين يرغنب الذهاب؟ ان مل تعشقن باخالص فانـه                   
هذا أيضاً مـن أجـل      . لقد منحناكن احلياة من جانب ومن جانب آخر احلياة السليمة         . سوف متوتن 
قد انتهت تلك ل. يطلب الفتاة ولكن كيف؟ يطلبون الفتاة لنفسهم كما تريد األم طفلة لنفسها. الكردي

ماذا ستفعل بالفتاة؟ ما هي الفتاة وماذا تعين؟ اسـأل          . املرحلة هذه االمور ال جتوز بصلبها هبذا الشكل       
  . الفتاة أيضاً؛ ما هو الرجل وماذا يكون؟ وما هو الرجل برأيكن؟ ماذا مينحكن؟

تمع الكـردي   زين موجودة يف اجمل   _ زين؟ بعض اجلوانب املوجودة لدى مم       _ من أين تأيت عظمة مم      
يريدون الوصول لبعضهم ويتولعون من أجل ذلك وعندما ال ينجحون، يـذوبون    . وحىت ضمن صفوفنا  

  . وحيرقون انفسهم وميوتون
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رأى أمحد خاين بأنه ال حياة بدون وطن وأنه من املستحيل العيش حتت سيطرة األخرين وأن مم انصهر                  
. وعظمة امحد خاين تكمن يف هـذه النقطـة        . ماتتزين احترقت من األمل وهي أيضاً       . تدرجيياً ومات 

حنرر الوطن من اجلهم، الطليعة واحلـزب وكـل         . لكننا ال نريد املوت لـ مم ولـ زين وال لآلخرين         
اين أنت؟ والفتاة اين هي؟ انك      . ان مل ختلق الرجل لن تستطيع ان تتبىن الفتاة        . شيء هو من اجل ذلك    

  . ستحيل ولن تصبح صاحب ذلكاسوء من املرأة، كيف ستتبناها؟ هذا م

ماذا؟ كيف تريد وماذا ال تريد؟ اهنا       . انِك مِت وميتة، انقذي نفسك أوالً     . نفس األمر أقوله للفتاة أيضاً    
والديت عندما كانت تنظر إيلَّ كانت . ينبغي ان يسألوها من انفسهم. االسئلة االساسية من اجل الكردي

حاولوا اجياد  . مل أكن راغباً منها ان تفتح يل سرية الفتيات        ". أنت، من املستحيل ان جتد فتاة لك      "تقول  
الن املوت يكمن ضـمن هكـذا       . هربت، ليس من الفتاة، بل من منط العالقات       . فتاة يل لكين هربت   

لو تزوجت من امرأة ألصحبت بالًء على رأسي وأنا أيضاً كنت سأصـبح             . عالقات وهي عدمية احلياة   
ِع الرجل واملرأة بعضهما ومل يصبحوا أصحاب عالقة سليمة فان ذلك يعترب            إن مل يرا  ! بالء على رأسها  
  . مأساة كبرية

وان استطعتم تطويرهـا    . اقول دائماً، ان كان مبقدوركم عقد عالقة سليمة عظّموا من بعضكم البعض           
هـذا غـري    . حينها سأصفق لكم، لكنهم يتشاجرون وهم ما زالوا يف اليوم الثاين ويهربون من بعضهم             

يف الوقت الذي مل يترك أي نوع من احلياة يف الوطن، اهلاربني مثالً سيـستمرون يف شـكل أي         ! ممكن
ان مل تبـدوا    ! حياة يف أوروبا؟ كيف ستستمرون بعشقكم حتت مراقبة العدو؟ لن تستطيعوا ان تعشقوا            

ليس هناك  ال يوجد عمل هناك، و    . االحترام لبعضكم، لن تستطيعوا التحدث بكلمة سليمة مع بعضكم        
  ما تقوموا به، يف تلك احلالة كيف حيس هؤالء االشخاص باهنم جاهزون للعشق؟

  . استقالل الوطن يأيت يف املرتبة االوىل: كردستان مكرياين 

قوم ال تكفي لـذلك     .  هل بامكان هؤالء اداء اخلدمة للعشق واحلب؟ لن يستطيعوا عمل ذلك           :ح.ق
امحد خاين أيـضاً    . كلنا حنترم العشق  . كون العشق هبذا الشكل   ال أريد ان ي   . واليوجد أي شيء بيدهم   

لكنك تـرى الرجـل    . حيترم العشق حىت انه يراه مقدساً وال يستصغره وال يستصغر عشق الوطن أيضاً            
العدو ال يـستطيع    . وهنا بالذات يكمن املوت   . واملرأة الكردية يوقعون بعضهم باسم العشق والعالقات      

حيث يقتلهم عن طريق عالقة الرجل      . ذا االسلوب يقتلون بعضهم بكل سهولة     قتلهم جسدياً، لكنهم هب   
زين، يف الواقع ان موم هو امام منوذج العائلـة االقطاعيـة            _ عندما يقع مم    . املرأة وعالقة العائلة  _ 
زين حنو املـوت خـالل      _ مل يكتب امحد خاين هذه اجلوانب عبثاً انه يكتب كيفية وصول مم             . أيضاً

تاج الدين اراد عمل بعض االشياء، لكنه مل يـستطيع          . العائلة االقطاعية، لكن ليس باليد حيلة     عالقات  
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هنا، ليس مبقـدورك    . هذه هي بنية العائلة االقطاعية    . وضع احلد امام املؤامرات، هو أيضاً اختنق ومات       
  . مناقشة أي امر

الن املشكلة .  جبدية على هذه احلقيقة  ينبغي التوقف . مر عليه ثالمثائة عام وقد فسد كل ما كان موجوداً         
ان مت النظر اىل العالقة باقتراب مثل أكل الطعام وشرب املاء ويتم تقييمها على اسـاس                . هي مشكلتكم 

ينشرون اجلنس يومياً عرب السينما والتلفاز مثل       . اهنا اقترابات جنسية فظة، هذا االمر ال ميكن قبوله أبداً         
اجلنس يومياً، لكن الذين حيتلون امكنتهم ضن الثورة ليس مبقدورهم التالعب  العدو أيضاً يتالعب ب   . املاء

. اجلنس حقيقة ال ميكن انكاره، لكن اجلنس ال يتوافق مع حقيقة اجملتمع والـسياسة والـوطن               ! باجلنس
االسـتعمار  . هذا اقتراب جديد  . مشكلة اجلنس ال حتُل الهنا مشكلة سياسية ومشكلة احلرب واحلزب         

ان مل يتجاوز الفرد مشكلة اجلنس، فانه سـيتحول اىل          . تغل اجلنس واملرأة بشكل سيء جداً     التركي يس 
يف ديار بكر هناك بيت للدعارة، وكنت أرى بان الكرد يلجئون اليه ليالً             . حيوان ضمن هذه العالقات   

.  بـسيطة  هذا ما فعلوه يف ديار بكر اشباع الغريزة هبذا الشكل ليس مبشكلة           . هناراً ويشبعون شهوام  
لنقل جدالً  . ال حتل هذه املشكلة بتشيل العائلة     . لكنه عندما يراها يقع   " انين ارغب برؤية املرأة   "يقولون  

  . ان العائلة قد تشكلت، لكن ليس هناك عمل وال قوة، يقعون يف وضع منحط وحقري

القة فيما بني مم    ينبغي توضيح صلة الع   . هنا بالذات يقتضي إيضاح أمحد خاين سوسيولوجياً واجتماعياً       
لست من عدميي احلل انين انتج احلل يومياً ليس من اجلي فقـط، بـل               . زين والعائلة وبيت الدعارة   _ 

جيب تربية الشباب والفتيات الكـرد  . ومن ال يرى هذه احلقائق فانه عدمي الشرف     . ألجل كافة الشعب  
_ لعجز وموت مثلما حدث يف مم       لن اقبل هذا ا   . وان مل تتم هبذا الشكل ستختنق ومتوت      . هبذا الشكل 

ال منلك طرف   . APOهذا هو قانون    . من ال يعيش حسب منطنا هذا فانه سيموت       . زين لـ امحد خاين   
  . لقد حطمت اسلوب الصراخ والعويل. ولن أبِك أيضاً. نبكي عليه

. أكيـد لقد فعلت ما مل يفعله امحد خاين وقضيت على البكاء، عليكم تغيري انفسكم وستغريوهنا بكل ت               
بـال  "  يوجد حياة "لقد علّمت كافة كوادرنا مجيع االساليب والطرق وهاهم اآلن ال يهربون ويقولون             

وانطالقاً مـن   . طبعاً لن يهربوا  . ألن الصاحب احلقيقي للحياة قد توقف على املشكلة       . شك هناك حياة  
اذ مت خلق هذه . ي بدون رمحةهذا حياربون ببطولة حىت الطلقة االخرية يف احلرب اليت يشنها العدو الترك      

مبقدوري اجياد آالف   . الشجاعة املثرية وهدفنا هو اظهار ما سيكون بامكان اللوايت من امثالكن القيام به            
لقد فُسد  . املعاين وآالف العالقات، لكن االولوية هي لكن قبلنا وقبل الرفاق ويكفي أن تكن خملصات             

لو قلـِت   " اهنض" وسقطت زين، ملاذا ال تستطعن قول        الرجل الكردي، كيف ستغرينه؟ لقد سقط مم      
مهما كان النموذج امامي والسالح أيـضاً       . حينها سأقتل هذه الكردياتية قبل العدو     " انين كردية قدمية  "
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  . ان شئت سأقتل اجليمع، هذه هي حقيقيت. بيدي

و كانت لديه قوة، لكان     لو وثق اإلنسان الكردي بنفسه قليالً ول      . إن ما فعلته هو خلق احلياة من جديد       
انين اخلق حيـاة    . لكنه ال ميتلك القوة والثقة بنفسه، انه مثل عميل موضوعي         . بامكانه قبول هذه احلياة   
ال ميكن ان   . اخلق احلياة بروح واميان وبشجاعة، ومن يتالعب هبا سأسحقه        . جديدة لكنه يتالعب هبا   

يتالعب يب شاب أو فتاة؟ ان رغبوا يف التالعب         هل من املمكن ان     . يتالعب يب باسم الرجولة واالنوثة    
آالف الشباب والشابات جربوا ذلـك      . فاين جاهز ليس مبقدوركم ضريب ال من اخللف وال من االمام          

حىت انه يتواجد من هـو      . ليس هناك بكو واحد فقط، بل يوجد اآلالف من أمثاله         . لكنهم مل ينجحوا  
لقد رأى امحد خاين بكو واحد، اما انا فقد رأيـت           .  فيه  ودققوا PKKانظروا اىل تاريخ    . أسوء من بكو  

  . اآلالف من امثاله

االمربيايل قد خلق امثال بكو جدد وعامليني، لقد ازداد عمالء الدولة، _ باالضافة اىل ان النظام الرأمسايل 
. لكن رغم كل ذلك حضرت نفسي واختذت تدابريي، النه يعترب من صـلب اعمـايل              . املنافقني كثر 

ديهم ثانية، ان كانوا خملصني ليأتوا، وان تالعبوا باحلياة اجلديدة الـيت مت خلقهـا للكـرد حينـها                   انا
هل يظنون اهنم يستطيعون خداعي؟ بامكاهنم ان يسألوا العدو ما إذا كان سيتمكنون مـن               . سأحارهبم
رد يكون صاحب   ال ميكن االستهزاء من ف    . هناك العديد من أعتقد باهنم سيخدعوين بالبكاء      . ذلك أم ال  

ان . حىت أن قوم ال تكفي لـذلك      . حياة ومناضل استثنائي ومبدع ويفعل كل ذلك باسم الكردياتية        
حاولوا فعل ذلك فاهنم عبارة عن زنادقة ومنافقني مثل أبو جهل وسأحارهبم وسأدخل عقوهلم وروحهم               

ا وأن أكرب سيويف هـي  كان ألمحد خاين سيف واحد أما أنا فلدي آالف السيوف وقد مجعته  . وأغريها
ال أدعوكم اىل هنا بالتوسل وان رغبتم بـاجمليء         . وهناك قوة الشهداء اليت متدنا باملقاومة     . االيديولوجية

لو . كذلك ان رغبتم باجمليء الجل الرغبات العظيمة والتنوير فأتوا        . من أجل االنسانية والكردياتية فأتوا    
  . لنهايةأتيتم على هذا االساس سأقوم خبدمتكم حىت ا

زين مطاليب الشعب الكردي،    _ أرى كل ما ذكرمتوه يف مكانه، ميثل مم         .  هذا صحيح  :مريهم يغيت 
يوجد يف شخصهما الرغبة واجلمال والعواطف الرقيقة وعشق الوطن         . ميثالن طلب ضعيف وعدمي القوة    

ضاً انـسان جيـد     مم أي . واحلب الكبري، كذلك يوجد حقد وكراهية للحياة القدمية والعبودية واخلنوع         
اساساً ان قوة امحد    . لكن ال يوجد هلذ النظام اية ايديولوجية      . وحمب للخري ويسعى لعمل بعض االشياء     

  . خاين أيضاً ال تكفي لذلك

  .  يذهب يطلب زين من األمري، طبعاً هو اآلخر ال يفعل ذلك:ح.ق 

  .  االمري خيدعه ألن االمري باالساس هو يف رأس املسألة:مريهم يغيت
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  .  ماذا يفعل آخ زين؟ يزجه بالسجن، انه معاِد للحرية:ح.ق

  .  اجل، انه معاِد للحرية:ي.م

حسب رأي امحد خاين ان بإمكان االمـري        . يذهب مم ويطلب يد زين من االمري      .  انه اقطاعي  :ح.ق
. كذلك هناك تاج الدين هو اآلخر يريد عمل شيء ولكنه ال ينجح           . اعطاء زين لـ مم، ال يفعل ذلك      

يف احلقيقة  . ميثل تاج الدين الواقع املوضوعي والوحدة والنصر ويبذل جهود مجة لكنه ال يستطيع النجاح             
ا   كيف جيب ان يكون االمري؟ انين اتوقف على هذ. ميكن استخالص دروس اكثر سوسيولوجية

  . ان األمري سلطان ظامل. أيضاً

  .  انه مثل ميكافيللي:ي.م

توجـه اليـه    ". كل شيء مباح ألجل ايطاليا    "حيث يقول   .  ايطاليا  ميكافيللي ملحمة من اجل    :ح.ق
خطابته واسلوبه ليس مجـيالً كـثرياًً       . انتقادات كثرية لكنه وطين كبري واالفكار اليت ميثلها ليست سيئة         

ما أطلبـه مـن     .عند قراءة ميكافيللي من املمكن استنتاج بعض النتائج منه        . ولكن لديه هدف اساسي   
  . نوا أمرياً خملصاًالرفاق هو ان يكو

اقول هذه االسئلة؛ ماهي مسات املناضل، كيف سيتم خلق املناضل وكيف سيصبح قائـداً؟ املناضـل                
وارغب باعداد املناضل من رأسـه      . انين اقوم هبذه االمور   . صاحب لسلطة وهو سلطة الشعب ووحدته     

. ناضـل أي األمـري     هي خلق امل   PKKوان اكرب احلروب ضمن     . حىت أمخص قدميه وهذه حرب كبرية     
  . لنجعل املناضلني عكيداً وأمرياً

العرب يـدعوهنم بـاألمري وميـدحون       . تعترب هذه األمور ِغناً للشعب وهي موجودة لدى العرب أيضاً         
. امرائهم باستمرار ويصدرون آالف االشعار والفلسفات واالغاين واآلالف من االشياء علـى األمـري             

. كيف يتم تربية االمراء، لقد قرأة هذا األثر ووجدته مثري جداً          " نامهسياسة  "يسرد نظام امللك يف كتابة      
. حىت اهنم مل يصلوا للحدود اليت حددها نظام امللـك         . يعطي االمثلة من امراء ايران وهم غريبون جداً       

انه ينظم كل شيء ابتداًء مـن       . ضمن هذا األثر هناك توضيحات حول األسلوب والعدالة وكل شيء         
ان النظام الـذي خلقنـاه      . دفاع واالستخبارات وكيف تتم إدرام وكيف تتم العدالة       احلرب وحىت ال  

وما خلقناه والنظام الذي خلقه نظام امللك ان        . والنظام الذي خلقه نظام امللك قريبان من بعضهما جداً        
  . فال أمري بدون نظام. مل يكن هناك نظام ال ميكننا خلق األمري

ويتم التوقف على كيفيـة    . المريية لدى ميكافيللي على أسس هامة جداً       تترسخ وتتركز ا   :مريهم يغيت 
 توقف وتعمق وبشكل مفصل علـى؛ كيـف ستتـشكل الوحـدة يف              APOخلق الوحدة وان القائد     
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كردستان، الوحدة اليت ستتشكل من سيقودها وما هي مسات االنسان الذي سـيقودها ويلعـب دور                
. وقد مت خلقهم  . نطباط واالسلوب ضروري من اجل حتقيق الوحدة      القيادة؟ ويف النهاية هناك النظام واال     

مادام اهلدف والغاية مقدستان وكالمها يشكالن وحدة الوطن ويعتربان كرامة وشرف الوطن إذاً كافة              
  . االساليب املستخدمة يف سبيل ذلك مباحة

 رغبة يف استقالل الثقافـة      يف الواقع هناك  .  هناك اهتمام كبري بالثقافة الكردية يف امريكا       :أدهم غمكني 
  . الكردية

  . زين تارخيياً_  ينبغي التوقف على مم :ح.ق

  .  االمور اليت ذكرا يف الكونفرانس املنعقد يف امريكا، جديدة وهامة جداً:أدهم غمكني

  .  أي اهنا آفاق جديدة وبداية يف النضال التحرري الوطين:ح.ق

  .  اهنا مقدمة لفلسفة جديدة:أدهم غمكني

  . اننا نسري مع الدميقراطية. اهنا جديدة ولكن هلا جانب وطين ودميقراطي أيضاً.  يظهر ذلك:ح.ق

. اما يف فلسفة أمريكا فتوجد القراءة وهي فلسفة جديـدة      .  حينها كانت األمة واالسالم    :أدهم غمكني 
  . االسالم موجود لدى خاين أيضاً ولكنه رغب بتوحيد االسالم مع القومية الكردية

ورغب يف وضع االسالم يف خدمة الشعب       .  هناك رغبة يف التوحيد بني االسالم والقومية الكردية        :ح.ق
لكن . ويسعى العطائه قيمة ضمن الشعب الكردي. االسالم ليس معادياً للشعب الكردي متاماً. الكردي

الم لكن أسـاس    هناك االس . الوطنية هي يف الصدارة   . هنا، ليس جانبه االسالمي بل نوعية الدميقراطية      
  . فلسفته وايديولوجيته ذي نوعية وطنية ودميقراطية وليست ديينية

 عامل الشرق األرمين يقول بأنه هناك ثالثة شعراء كبار يف الشرق؛ روستابيلي الكورجي األصل،               :ق.ج
وهؤالء الثالثة يعتربون ثالثة شـعراء كبـار        . الفردوسي الفارسي األصل وأمحد خاين الكردي األصل      

  . هم الشرق لالنسانيةقدم

  .  شاعر االنسانية:ح.ق

يـتم  .  روح أمحد خـاين ثانيـة      APO والقائد   PKKوحىت اآلن أحيا    .  اننا اصحاب شعراء كبار    :ق.ج
. احلديث عن أمحد خاين يف املنشورات الكردية الصادرة، ولكنها مل تتحدث أبداً عن روح أمحد خـاين  

امحد "ويذكر مسات أمحد خاين يف احدى الكتب كما يلي . رياالفراد استوعبوا امحد خاين أفضل منا بكث      
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خاين شاعر مدهش، ومفكر جيد وصاحب وجهة نظر عظيمة وصاحب روح مرتبطة باحلقيقة الوطنية              
  ". والقومية بعمق

امحد خاين قـام  . حسب ما أعرفه ان املثقفون الكرد كتبوا العديد من الكتب على أمحد خاين حىت اآلن   
كتبت بلغة وتلك اللغـة     "واالهم من كل هذا هو انه كتب باللغة الكردية ويقول مايلي            . بأعمال كثرية 

مل اكتب بالعربية أو الفارسية أو اللغات االخـرى امنـا        . ليست هلا قيمة، رغم اهنا بني اللغات االخرى       
حركـة  اللغة الكردية هي    " الن اللغة الكردية تعترب من حرمان الشعب الكردي وفقره        . كتبت بالكردية 

مل أكتب بالالتينية بـل بالعاميـة ألنـين ضـد           "ويقول امحد خاين    . النهضة الوحيدة للمثقفني الكرد   
اكتب بلغة القمح لكـي يـشبع الـشعب         "ويقول ثانية   . ويكتب تاريخ االستعمار أيضاً   " االستعمار
غرياً يف أي وقت    مل ير أمحد خاين نفسه ص     " مل اكتب بالالتينية، الن خبز القمح يشبع االنسان       . الكردي

ومل ير االنسان الكردي والشخصية الكردية أيـضاً مستـصغرة يف          . وهذه مسة اساسية له   . من األوقات 
كما . اذ كان يوجد حينها شكلية للشخصية الكردية ولكن ال يوجد المحد خاين أي دور. الوقت نفسه 

يتعني التوقف علـى    . الكرديزين يشكالن رمزاً وهي انطالقة ضد اجملتمع االقطاعي         _ اتضح فان مم    
. حينها قال بأن املدينة هي دولـة      . كتب عن ايطاليا يف القرن السادس عشر      . ميكافيللي أيضاً نوعاً ما   

والنه مل يبق يف يديه أي شيء سواء كان قوة سياسية أو عسكرية، لذلك سكن وأقام يف قرية صـغرية                    
حيث اهنم يقيمون ميكافيللي على     . سية بشكل خاطئ  البعض تناولوا افكاره وجتاربه السيا    . وبدأ بالكتابة 

لقد أهنى موسوليين رسالة الدكتوراه     ". يرغب بالعيش املريح والنوم املريح وينهض مىت ما أراد        "انه فرد   
  .  وختّرج وكتب العديد من الكتابات اليت تعرفه١٩٢٢على ميكافيللي عام 

   عن ماذا كتب؟ :ح.ق

  . ي بشكل سيء عندما كان حيضر رسالة الدكتوراة موسوليين عرف ميكافيلل:ق.ج

حسب .   تعلمت الكثري من خالل احاديث القائد وتوسع أفُقي واستوعبت ما مل أدركه             : أمحد تكريس 
وقد مضى ألف عام على سقوط القومية الكردية        . علم الترية، ال يوجد شيء أصعب من خلق االنسان        

ين نسجت عقوهلم وفق االستعمار، يعترب مـن اصـعب          ان اصالح وتنظيم الذ   . وتغربت عن حقيقتها  
اعظم الفنون هي؛ املقدرة على خلق االنسان الكردي من جديد بعد احنطاطه هلـذه              . االعمال يف العامل  

سابقاً مل يكن هناك    .  خلق االنسان الكردي بعد أن وقع يف ذاك الوضع جمدداً          PKKتنظيم كـ   . الدرجة
بني الشعب الكردي، وان هذه االفكار انتشرت بينهم مع ظهور حركة           الوحدة واالحتاد والثقة بالنفس     

PKK .  قيادةPKK                تأثرت من اليسار أي من املاركسية وهذا ال يعترب التأثري الوحيد يف تكوينه، حيـث 
بإمكاننا رؤية الكثري يف شخص القيادة ابتداًء من الروح القومية الكردية املوجودة لدى امحد خاين  لغاية                 
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حسب ما فهمت ان    . وشي منه ومن ايديولوجية ماركس واجنلز ولينني ولغاية فلسفة زرادشت         نضال ه 
اغلب الذين يزورونكم هم إما من اليسار التركي او من الترك اصحاب االراء املختلفة واسئلتهم  متعلقة       

ن هذه املواضيع   ومل يتم احلديث ع   . حيث اهنم مل يتوقفوا على الكرد والكردياتية كثرياً       . مبا يهمهم  فقط   
لكنين اليوم وصلت اىل مبتغاي وإلدراك واستيعاب هذه الفلسفة ووجهة نظرها، يقتضي استخدام اللغة              

ولقد مت كتابة العديد من افكار القيادة باللغة التركية حىت اآلن، لكن            . الكردية أيضاً بقدر اللغة التركية    
. ن هي االخرى مل تستطيع لعب الدور املنوط هبا        كنا منلك صحيفة وجملة لك    . باللغة الكردية قليلة جداً   

بقدر احتاد النضال والفكر بني كافة اجزاء كردستان والكرد يف اخلارج، ينبغي التوقف أيضاً على وحدة                
وعن قرب سيكتب عـن  الكـريال        . اللغة الكردية وابداعها اليصال آراء وافكار احلزب بشكل أفضل        

  . ر الشعب الكرديوسينتشر هذا الفكر املتقدم بني سائ

لن يفتح طريق "بالنسبة للفن كنت قد ذكرت بانه .  هناك اعمال يتطلب القيام هبا قبل حرية اللغة   :ح.ق
لكن قضية اللغة ستدخل جدول     . وأقول هذا الشيء أيضاً من أجل حرية اللغة       " الفن بدون تطوير الثورة   

االكثر حيوية، لن تـستطيعوا حـل أيـة         ان مل حتلوا املشاكل     . االعمال بشكل اكثر من االن وصاعداً     
الدولة ترفع الضغط وتتطور اللغة رويداً رويداً وما مت القيام به يعترب  خطوة وسـيتم خطـو                  . مشكلة

ان مل  . لكن اللغة ال تتطور بنفسها وال تتطور بدون ثورة وبدون فن          . خطوات اكرب وستتطور حلد كبري    
احلياة منتهية والروح الكردية قد سقطت حينـها مـاذا   يتشكل اساس الفن ومل ميهد طريقه وان كانت     

  بامكان اللغة ان تفعله لوحدها؟ 

اللغة اليت سـأعملها    . لو قتلتوين فإين لن اتوقف عليها بذلك الشكل       ".اكادميياً"انكم تتوقفون على اللغة     
لـ اللغـة أي    ان مل يكن هناك كردياتية أعيشها، عندئذ ال يبقى          . ينبغي ان تكون ضمن احلياة الكردية     

بـدون  . ستبدأ اللغة أيضاً حبيوية و نشاط) علماً انه يتم ابداعها(علماً انه، ان مت ابداع الكردياتية  . معىن
اللغة اليت سأحتدث هبا جيب ان تكون قبـل الثـورة    "لغة كل شيء مستحيل، ولكن مل يكن هناك قول          

 اليوم الطريق امام اللغة مـسدود وقيـدوها         الثورة هي اليت متهد الطريق امام اللغة، لكن       ". وقبل احلياة 
جيب حتطيم هذه السالسل وان مل حتطموها كيف ستطورون اللغة؟ كذلك أَغْلَقوا اجملتمـع              . بالسالسل

علينا أن نفتح هذا القلب، حينها ستفتح اللغة . زين تتقزم، تذوب وال تستطيع اخلروج. الكردي باملفتاح
  . ة ستنتصر هبذا الشكلأيضاً وسيتم احلديث، وان الكردياتي

حسناً، ). ال يتوقف على الكردياتية   (استاذنا القدير امساعيل بيشكجي له انتقاد هبذا الشكل، حيث يقول           
لتنفتح . هناك شيئاً من الكردياتية اليت يتحدث عنها االستاذ امساعيل، ولكن يقتضي حتطيم السالسل اوالً     
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ال . هذا ما أفعله وينبغي اال يفهم هذا بشكل آخر      . اءافواهكم وقلوبكم لكي تستطيعوا ذكر بعض االشي      
  . ارى انه مت تقييد ألسنتكم واجدكم صم، بكم وعمي" منلك لغة"تقول 

فرد مثلي يهتم وينشغل بالثورة واالعمال  العصيبة هبذا القدر من املستحيل أال يرى وال يتذكر قـضية                  
وال . اما أنتم فإنكم مضطربني   . ة فاهنا لن تسري   لكن هناك مشاكل، ان مل تضع احلصان امام العرب        . اللغة

  . لو أن املسألة ستحل باللغة، جلعلت من نفسي عاملاً كبرياً بـ اللغة وذلك منذ البداية! ميكن ذلك

ما . ستظهر اللغة الكردية تطوراً عظيماً من اآلن وصاعداً على تراب كردستان الذي خنوض عليه احلرب              
سابقاً كان يقول الـبعض     . ة؟ تنهي الثورة سيف وسلطنة العدو من الساحة       هي الصلة بني اللغة والثور    

هناك . هذا مستحيل، إذ ال ميكن بناء الكرياتية باللغة والثقافة        " لنبىن الكردياتية عن طريق الثقافة واللغة     "
لينـا  ع! …السيطرات، وان هذه املشكلة ال حتل باللغة والثقافة       . سيطرة للعدو واهنا تعترب أسواء أنواع     

    .جيب ان يتخذ كل واحد مكانه. أي جيب عدم تغيري مكان احلصان والعربة. عدم تنفيذ الطريقة اخلاطئة

لكن الفرق الكبري فيما بينهم هو بعـد        .  انا ايضاً أجد قرابه كبرية بني القائد وامحد خاين         :مريهم يغيت 
عدو، أما أنتم فقد جنحتم يف هذه       امحد خاين عن ايصال الشعب اىل هذا املستوى وعدم التحامل على ال           

وحسب ما رأيت ان قوات الكـريال       . والوحدة اليت كان يتمناها امحد خاين خلقتموها انتم       . اجلوانب
وهذا ما  . املتواجدة يف كافة أرجاء كردستان، قد جاؤوا من االجزاء االربعة وهذه وحدة حقيقة كبرية             

حقيقة امحد خاين قد رأى امهية الوحدة كهذه      . خذ اجلد أكد على ان يأخذ عاملنا، الثورة الكردستانية مأ       
يبني أمحد خاين يف احد اشعاره بأن . ومطليب بعد اآلن هو التنسيق بني حرب الكرد وامحد خاين       . ودوهنا

اليوم أيضاً يعترب ذلك    . الترك والعرب والفرس يستخدمون الكرد كسالح يف احلروب املندلعة فيما بينهم          
  .بل ثالمثائة عام، ساري املفعول بالنسبة جلنوب كردستانالشعر الذي دون ق

. متاماً يف هذه النقطة اود التطرق اىل اللغـة        .  أجل، انه شعر كوين وساري من اجل اليوم أيضاً         :ح.ق
.  أيضاً يعبر عن ذلك القدر من التغري       PKKثالثة آالف وثالمثائة عام، عن ماذا تعرب بالنسبة للكرد، فإن           

هذه املشكلة هي مشكلتنا وماذكره امحد خاين من اجل مـشكلتنا           .  برهان على هذا   وشعر امحد خاين  
لكنهم بقوا من دون حل ومل      . هذا هو الفرق بيننا   . لقد أصحبنا احلل  . حنن أيضاً نذكر نفس الشيء اآلن     

لكـنين فعلـت    . يصبحوا قوة احلل، ال أقول هذه لتعطوين القيمة او لتمدحوين، لست جباحة اىل ذلك             
الوحـدة،  . زت اعماالً لدرجة كان من املستحيل أن يفعلوها قبل ثالثة آالف وثالمثائة عام أبـداً              واجن

. وخلقنا الشجاعة يف كردستان   . الكريال؛ خلقت الكريال يف بطولة الكردي     . حققتها بشكل ال يصدق   
. واجهة العدو الشجاعة هي ان تكون يف م     . الشجاعة؛ هي احلل، املقاومة، االستقاللية، الدفاع والرغبة      

وقد اثبت ماتستطيع فعله    . هناك شجاعة ملاذا ال تروهنا؟ لقد برهنت على ذلك أيضاً وهي ماثلة أمامكم            
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كان العديد من أمثال نظام امللك وامحـد خـاين          . ذلك االمري أيضاً كان يربهن هذا الشيء      . الشجاعة
  . انا أيضاً رغبت  يف ذلك وفعلت. واالخرين يرغبون يف ذلك

. ا املوجودة سابقاً تشكل مشاكل بالنسبة لنا اآلن، لكننا اليوم نستطيع ان نكون حالً ملـشاكلنا               القضاي
هربتم بكـل مـا     . لكنك هربت اىل أوروبا وأوروبا ال تبدي القيمة لك        . احلل بيدنا، أبدوا القيمة هلذا    

د اجلنوب هو أن    ما نبغيه من كر   . استطيع ذكر هذا بشأن اجلنوب أيضاً     . لديكم، لكنهم يتالعبون بكم   
وهـي  ! لندع التالعب بالروح الكردية اليت تتطور     . وليستفيدوا من الفرص اليت خلقناها    . يصبحوا قوة 

  . مقدسة عند الكرد

ان امحد خاين احد الـذين رأوا وضـع     . الرفيق ايضاً حتدث جيداً   .  استوعبتكم بشكل جيد   :وانلي. ع
 يتعرض للظلم من قبل األمري وأن شرف الشعب         يذكر بان الشعب  . كردستان  واالضطهاد املوجود فيه    
فلو احتـد الـشعب     . ومل يكن للشعراء الكرد حول وال قوة مثلي       . الكردي وسائر الشعوب بيد األمري    

الكردي ومتكنوا من قطع رأس االمري، عندئذ سيتحررون وسيتخلصون من نري الترك والعرب والفرس يف     
 اليوم ضد التـرك  PKK احلرب اليت يتم تسيريها بقيادة     بال شك هذا ليس خيال، الن هذه      . نفس الوقت 

  .ويف نفس الوقت منلك ثقة بان النضال سيتم خوضه يف هذا النهج. والعرب والفرس

 واهنما يتممان بعضهما، وتتحقق رغبة امحد       PKK تكتمل قصة امحد خاين باحلرب اليت خيوضها         :ح.ق 
وان " حتقق طليب "نقوم به مجيل بكل تأكيد ولـ قال        ولو أن أمحد خاين حي اآلن، لقال؛ بأن ما          . خاين

كما ذكرت دائماً؛ كان مبقدوري ان اصبح قروياً صـاحب   . PKKزين انتهت مع ظهور     _ ملحمة مم   
كنـت  . قطعة أرض او موظفاً ينال أجرة بسيطة وحىت موظفاً كبرياً، لكنين مل أر هذه الئقة يب وبشعيب                

اهنا مقاومة عظيمة   . يد واملسكني، ومن مم أيضاً بآالف املرات      أضعف من امحد خاين عدمي احلل والوح      
وما زلت أرغب هبذه احلياة حتت األرض ألف مـرة،          . يف تاريخ كردستان وأردت هذا من اجل اجلميع       

كانـت  . هذه اجلوانب مدهشة ومجيلة وهي ذاا كانت مطاليب امحد خاين         . لكنين ال أقبل باالحنطاط   
وان نشكل صلة   . علينا مجيعاً كرفاق ان نتعرف على نشاطاتنا جيداً بعد اآلن         . فكره وايديولوجيته وفنه  

مع العلم انين ال أهتم     "  شيئاً سوى احلرب   PKKال يفعل   "نشاطاتنا بالتاريخ واالدب والفن، يقول البعض       
  . باحلرب أبداً

. ليت ليست يف مكاهنا   واتوقف على األمور ا   . اما أنا فأسعى غالباً خللق االنسان اجلديد      . انتم من حيارب  
كما تعلمون فـإنين هنـا وأن قـصيت         . رفاقنا ايضاً ال يريدون رؤييت    . وهناك البعض ال يرغب برؤيتنا    

ملاذا تغضون النظر عن فرديتهم خبلق االنسان، ويناضل من اجل االنـسانية برغبتـه              ! وتارخيي هو هذا  
اننا لسنا بعـشاق، وان كـان   " قائدي"ون الكبرية وشجاعته وانكم ال تعرفونه؟ علماً بأنكم يومياً تقول    
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فكـروا هبـذا قلـيالً      . لديكم قليالً من االحترام للقيادة، ينبغي ان تتمعنوا يف أية حياة تعيشها القيادة            
  . ولتملكوا رغبات وأمور عديدة

أال . الكـردي ا أال تالحظون كيف اجنزت االعمال العظيمة؟ اهنم ذوبوا كردستان حلظة بلحظة واهنـو           
 كيف احتامل مبجرد رؤييت فرصة بقدر رأس ابرة؟ أال تالحظون كيف اجهد يف سبيل ان أضع                 تدركون

قرشاً وطلقة يف اخلدمة؟ أال ترون كيف اهتم من اجل كسب عالقة وصديق؟ من جانب تقولون القيادة                 
  . اهنا ازدواجية وخداع وكذب. ولكنكم من جانب آخر ال تعرفون كيف يعمل

هزمكم . وال ميكن احلياة بدوهنا   .  أمور تارخيية وكونية وهي االمور املطلوبة لنا       ما أطلبه منكم عبارة عن    
ان كانت لدينا حياة حرة، سنقدم اخلدمة لـشعوب         . العدو ووضعكم يف خدمته، حىت قلت كفى هلذا       

لكن ان مل يكـن     . العامل كافة ولشعوب الشرق االوسط وان كانت هناك انظمة جيدة سنخدمها أيضاً           
 حرة ماذا سنفعل هبذا العامل وهذه الفلسفة والسياسة؟ ال داعي لالزدواجية اكسبوا النفسكم              لدينا حياة 

. مكانة وان كنتم متلكون اجلرأة أفعلوا هذا من فضلكم من اجلكم ومن اجل شـرفكم وتـضحياتكم                
  . ينبغي ان تكونوا اصحاب اسم وصوت لكي يكون لكم مكانة مشرفة فيما بني الشعوب االخرى

عندما خيوض االخرين النضال من اجـل       . لتحرك على أساس هذه احلقائق الجل إهناض شعب       ينبغي ا 
وال " انه موجـود  "ان مل يكن هناك شيء ال أقول        . الكردياتية ال أنكرهم، لكنين ال أخدع نفسي أيضاً       

ندما مل  بداية، ع . وال املك احلق يف ذلك    " حياة"وال عن االحنطاط واملوت بأنه      " مجيل"أقول للقبيح بانه    
انـتم أيـضاً   . واآلن عندما أُهنض شعب فاين هكـذا أيـضاً   . يكن يوجد أي شيء كنت هبذا الشكل      

  . مبقدوركم السري على هذا األساس

. سخرمت ايديكم وارجلكم وعقلكم وانه بامكان كل واحد منكم ان يصبح قائـداً            . ليكن قلبكم معنا  
ال تنكروا هذا االساس وأبدوا القيمـة       .  اجل هذا  وقد بنينا اساساً من   . ومسوكم ممكن من االن وصاعداً    

ال أريد أي شيء من اجلي أبدأ وال اتنازل هلـذا           . هلا وليكن كل شيء سيتشكل فيما بعد من اجلكم        
اثق بنفسي ومبقدوري تدبري نفسي، لكنكم عـدميي احلـل          . ال املك عادة طلب شيء من احد      . أيضاً

ان طبقتم ما ذكرتـه     . رين وسلبيات العدو يف اذهانكم    ترسخت اخطاء االخ  . وتتنازلون ألبسط االمور  
  . وستملكون النجاح واالستقالل بكل تأكيد. سأشكركم أللف مرة

                 

  

   ١٩٩٤ أب ٢٧
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  .احلياة، أقدم من كل شيء حي
  
  
  جربان خليل حربان
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  . اهنا كلمة قيمة" بسم اهللا" يباشرون بالعمل كانوا يقولون سابقاً عندما

لسنا بشاعر وال خطيب كبري امنا لـدينا        . نبدء العمل بعبارات سامية ومصطلحات عظيمة مناسبة دائماً       
لدينا مساعي حثيثة الجياد ماهو األفضل وجتاوز مستوى احلياة الدنيئة اليت جعلوهـا   . جهود ألجل ذلك  

 الوصول اىل قوة وكسب منط يكون مناسب لشرف وكرامة اإلنسان، اعاين صعوبة يف              ألجل. الئقة بنا 
من " البد من عدم االعجاب"ليس لدي مشكلة يف مقولة . النه يتواجد ضمن احلياة اخطاء فادحة. ذلك

جيب عدم االنتظار بأنين سأقبل . املستحيل قبول املستوى املتخلف املوجود لدى انساننا من وجهة نظري     
  . هذا مناهض جلوهر االنسان وحنن نرغب جتاوز ذلك. نحط والضعيف وعدمي احلل مبفهومهامل

تتوقف الشخصية الكردية بأخطاء فادحة امام احلياة، وتريـد مل          . حتييت للحياة هي هكذا حلظة بلحظة     
ـ   . مشلها بالنواقص الكثرية   ذي رمبا يكون السبب االساسي يف النجاح الكبري هو اعظم من االقتـراب ال

  . حنن ال خنوض السياسة فقط بل نسعى حلل املعضلة االساسية للحياة. يظهر يف احلياة

بال ريب،  . ملاذا ال يهتم انساننا بذوام وال يصلون بأنفسهم اىل األناس املتطورين واملتحولني واحملققني            
  . تفسري حقيقة العدو والصديق، وان النصر مرتبط باظهار القوة لدرجة رمي احلجر

انين اجهد بكل ما يف وسعي وبشكل متتايل لتجسيد منط يأخـذ            . أن ذلك ال يتم بسهولة كما يعتقد      و
والتـساؤل  " اقصد باحلياة اخلاصة، االنفصال عن العدو نوعاً ما       "الوصول اىل ماهو الئق باحلياة اخلاصة       

اخلنـوع واملعارضـة    لكنين ال أقبل    . وهل بامكاين االنتصار؟ هذه االسئلة قيمة     . بأي  قدر تكفي قويت    
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  . مكثفة عندي وارادة القيام بالعمل واملمارسة قوية جداً

كذلك عند القادة والساسة الكبـار نـرى        . الشخصيات العظيمة تبدء بأقوال عظيمة وقيمة باستمرار      
. ملاذا وختدم مـن   . اخلطابة هلا تأثري وجوهرية، اما االساليب املطبقة االن فهي غامضة وليست واضحة           

  .كيف أصبح عدواً وأين؟ غري واضح. تريد وكيف ترغب االقتراب ومن اجل من أراد الصداقةماذا 

حىت اكثر وسائل العواطف يف احلياة كالقلب والـدماغ ملـيء           . مجيع االشياء خمتلطة ببعضها البعض    
ـ "بالشتائم، حىت الكمالية اليت ال أعجبها تقول      يظهر اذا توغل العدو اىل قلب الوطن وطعنه باخلنجر، س

بأي درجة تتناولون عمق هذه املواضيع؟ الدمياغوجيـة والثرثـرة          . واآلن" فرد ويغري مصري اجلمهورية   
ليس هناك من يسأل نفسه السؤال الصحيح، ال يقتـرب مـن        . واألخطر من ذلك  . القروية مؤثرة جداً  
اذ التدابري جتـاه    نريد اخت . يداوم يف التزييف، العجز وخلط االعمال وميوت بسيطاً       . اجلوانب حىت اآلن  

، حنن نـسعى    "توقف ايها املسافر  "مثة مقولة لشاعر وهي؛     . منذ ان تعرفت على نفسي    . هذه االوضاع 
توقف أيها احلظ، اىل أين، كيف ومن أجل ماذا؟ هكذا نـسأل            . الختاذ التدابري من أجل ذلك نوعاً ما      

بقدر ما نثق باالنـسان ونتخـذه       . رياًطبعاً هناك من يالقي صعوبة الهنم ال ميلكون املهارات كث         . دائماً
وخيدمون مـن،   . اساساً لنا رغم ذلك حاولت اظهار جوانب أخرى أيضاً؛ هذه الشخصيات جمندة ملن            

واية ايديولوجيات، سياسيات، ثقافة واخالق ترسخت فيهم حىت النخاع وجتعلهم الشيء وتسيء هلم؟             
 أمر ال ميكن إظهاره من أجـل متطلبـات          لو متكن كل واحد بأن يكون مدرسة من أجل حميطه، فأي          

ومن هو الفرد اخلاطئ؟ اىل أي درجة متت االستفادة من الفردية؟ علماً انه ال يوجد شيء كسبته                 ! ذلك
لقد  مت خلق امكانات مهمة من اجل احلياة، لكن ال يوجد هناك من              . بل هناك غفلة ونسعى لتحطيمها    

كبرية للحرب يف الفكر والروح ويف الساحات السياسية        ومت جعل تلك االمكنة، مواقع      . حيارب بعظمة 
بال شك، هناك   . والعسكرية والثقافية ويف كل الساحات تقريباً لكن ليس هناك من مير حبافة هذه املواقع             

  اية نتائج ميكن استخالصها من احلقيقة اليت تدعى التاريخ؟ . وطن وقضايا احلرية واحلياة

احلياة ظهرت هذه النقطة؛ حنن اموات منـذ مئـات االعـوام،            _ ريخ  عندما سعينا الظهار عالقة التا    
وهذا يـدل   . وقد مت التعبري عن ضعف قوة االحياء      . والواضح أن هذا املوت نفسه ساري املفعول ثانيةً       
  . على ان هناك نوع من االستياقظ من سبات الغفلة

ري ميكن رؤية ما مت اعاشته بغفلـة        النه بقيت ضمن فراغ كب    . كل ما فعلته هو اهناض قوة عظمتنا قليالً       
اننا نفكر ما إذا ستتشكل اجلرأة لدى انـساننا ام          . ان احيي حياة هبذا الشكل اهانة كبرية      . بكل سهولة 

  . ال؟ ويا ترى هل سيتم تطوير عالمات االنسان احلر؟ يف احلقيقة يتطلب مناقشة ما ابغي عمله النه مهم
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. واحتامل على الكلمات  . ذا واسعى للقيام جبميع انواع االعمال     ما الذي افعله؟ اصرخ وانادي، اتعمق هب      
ال يتم اظهـار    . ماجتري يف قلوبكم واذهانكم هي من متطلبات النهج       . ماذا اريد فعله؟ علينا االستيعاب    

اكن االحترام جلـوهر االنـسان   . ا الشكل، جيب تقييم كيفية االستيعاب منه       االرتباط بالقيادة هبذ
حىت ان كنت انـا     . ان كان هناك الشتم واحلقد جيب عدم التردد يف ذكره         . علينا قوله ما يدرك   . احلر

  . يكفي ان تظهر احلقيقة عن نفسها

مجيع العالقات تدل على    . النه هناك حاجة ماسة للحقيقة ولغتها جيب ادراك ذلك حىت ان كنا أموات            
هل لنا  احلاجة يف التوقيع؟ان      " اك ذلك مت ادر "املريض سيموت هل نوقع بذريعة      . اننا ال نستطيع العيش   

ليس هناك  . يتواجد هذا ولنوصلها اىل درجة يتم إدراكها      . كان يتواجد احتمال للحياة ليكن هذا سبيله      
هل االهتمامات مميتة، ام مبعثة اىل احلياة ليست واضحة،مل منيز          .تفسري ما إذا كان ميت أوعلى قيد احلياة       

وبدون ذلك لن نرى حىت     . من أجل الوطنية لذلك البد أن نفرق بينها       يعترب ذلك سوء حظ كبري      . بينها
يف الواقع، انادي من اجل االحترام قليالً، يتطلب االقتراب من واقع احليـاة وواقعنـا               . ابسط االحترام 

" من أين ظهر هذا أمحد خاين     "بامكانكم قول   . اتناول العديد من املواضيع   ! ولالحترام وحىت من نفسك   
وقد ظهـرت   . قلنا لنتحدث حنن أيضاًعن بعض االمور     . لذي حتدث كل شخص عن شيء     يف الوقت ا  

هلـذا  . من املمكن حتليل االنسانية يف انسان واختزال كافة البشرية يف شخص واحد           . أمور مغايرة جداً  
السبب أقول اذا كانت البساطة والتقزم حاكمتني يف مكان ما بقوة واذا كانت الغفلة أو الشتم مستمرة                 

االناس البـدائيني   . صبحت كأسلوب للدمار واخلسارة عن قصد حينها، يتطلب التوقف عليها بتعقل          وأ
  . واناس العصر البدائي ال يفهمون منط اهتمامنا احلايل أو ال يقبلون به

قذفه أرضاً، يضرب يساراً ومييناً دائماً، وتفرغ من عيونه الدماء والـدموع وهكـذا              . العدوكبري دائماً 
أمل يتبقـى لديـه     . لكن يا ترى هل هذا املرء يف حالة موت؟ نريد استيعاب ذلك           . ىل احلافة يقذف به ا  

ومعىن ذلك بأن االنسان يعمل بأسوء شـيء ضـد          " حنن نعيش يف االكاذيب   "القوة؟ عند املوت يقول     
  . على االقل يتطلب جتاوز هذه احلالة الالحترامية. نفسه

يتوجب مناقشتها واظهار   . ا العسكرية والسياسية أساساً لنا     قائدي، ال يكفي فقط اختاذ القضاي      :عباس
وهذا مرتبط بالتـاريخ    . من الفائدة تطويرالوعي التارخيي وتنظيم احلياة اجلديدة      . التطور يف ذاك النطاق   

كذلك ال  . ال يوجد تعليق تارخيي   . هذه الظواهر مل تكشف عنها يف كردستان      . سياسياً وعسكرياً ايضاً  
وان كـان يتواجـد     . د بني احلياة االجتماعية واحلياة السياسية، التارخيية والعسكرية       يوجد حتليل يوح  
من الفائدة ادراك الوضع    . هبذا املعىن يوجد جفاف وعقم    . واملوجودة ال تعطي االمل   . فنسبتها قليلة جداً  

  . من اجلانب التارخيي العريق من التقييمات والتحضريات لنضال تنظيمي، عسكري، سياسي
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جيب اخلروج من االسلوب الشاعري . وقد بين مثقفينا تقييمات مغايرة .  تناولنا ظاهرة بارزة جداً    :ح.ق
ومت ذلـك مبمارسـات     . نستطيع القول اننا نسعى اىل احياء هـذا       . وليكون االسلوب منغلق باحلقيقة   

ق بالعاطفـة   شاعرنا الكبري امحد خاين ينطل    . كان هناك عشق وحب مل يتحقق قبل ثالمثئة عام        . ملموسة
حيث ال يوجد   . يف الواقع انه موت يف املستوى الوطين واالجتماعي       . لكن النتيجة هي املوت   . وينشرها

ما يتطلب استنهاضه هو السمو     . احلب والعشق الذي ينبعث حىت لو ضئيالً يتحكم دائماً باملوت املنحط          
اولنا احياء ذلـك يف ممارسـتنا     لكن ال يستطيع االنتصار يف تلك املرحلة وقد ح        . االجتماعي والطموح 

من هـو   . ليس عملياً فقط، اختذنا قوة كلمة العصر وقمنا باستخدامها بغض النظر عن العلمية            . العملية
  الذي مات؟ كيف ميوت؟ 

ملاذا وملن الروح الكردية؟    . مل تكن املساعي الروحية قد تطورت يف تلك املرحلة        . يدرك هذا بكل محاس   
وهـل  . هل توجد روح كردية   .  أو باالحرى احبث عن جواب هلذه االسئلة       .اسعى الدراك هذه الروح   

بقي شيئاً من مقومات الروح الكردية أم ال؟ األمر املالحظ؛ هو حقيقة ال ميكن اعاشتها متاماً واهلروب                 
تلمس أمحد خاين املسألة بأسلوب شعري، أما أنا أقوم بعملية جراحية مثـل الطبيـب               . منها مستمرة 
 لن يقع يف وضع جيعل العملية أسوء؟ حنن نعمل خللق شروط الوحدة والتنـوير لظـروف                 اجلراح الذي 

حياة ثقيلة ولبعض القضايا، أردنا البدء بانطالقة مثرية لفصول االدب والفن وأدب الفن يف كردسـتان                
رمبا يكون هذا مؤثراً يف كسب اسلوب االدب يف كردسـتان ألخـر             . ألخر درجة، رمبا تكون صائباً    

ليس يف اجملال االديب فقط، وامنا ألجل حتقيق تطور عظيم الجل الوصول اىل الـشعور وطـين                 . درجة
ان مل تكن هناك غفلة كبرية من املمكـن        . وتارخيي أفضل مبستوى االدب الذي له عالقة باحلياة الثورية        

صعب جداً . جةجيب عدم البقاء عنيدين هلذه الدر. أن تنبثق األشعة واالفكار من العقول وتنحل القلوب      
احياء االنسان الكردي من ملحمة حتتوي على خواص الوحدة الوطنية واليت ماتت منذ ثالمثئـة عـام،                 

يتوجب على كل فرد ان يقول لنفسه       . احياء العظمة والتحلي هبا ليست مهميت فقط      . وضمها اىل الثورة  
  . وان خيطو خطوة حنو االمام بكل التأكيد" انين شجاع"

حقيقة ابعاده التارخيية واالجتماعية عميقة ومتـأثرة لـدى         . الظواهر من طرف واحد   جيب عدم تناول    
ومـن  . ليس ألحد أن يرى نفسه خارجاً عن ذلك وال ان يدع نفسه غري مرتبط به              . اجلميع على األقل  

بال ريب، عندما   . اكرب اخطاء الكرد هي انه ال يستطيع تطوير الفكر وال انشاء الروابط ببعضها البعض             
ونـسعى جلـر    . دث ذلك فانه ال يستطيع التحكم باالمور العسكرية والسياسية وال بامكانه النجاح           حي

كذلك . واجوبتها هامة اكثر  . ما يتم ذكره مهم جداً    . الكردي اىل التفكري واحلقيقة بشكل كلي وشامل      
مل نتخذ التدابري،   كنا عدميي القوة، مل نستطيع اجياد احلل،        "يقال حىت اآلن يف العديد من مواقع احلرب         

أي ان الرجل،   . هذا يعين بانه هناك شخصية مل تقم بتجهيز وحتضري نفسها وفق الثورة           " هكذا مت ضربنا  
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علينا ان نقيم الدنيا ونقعـدها      . املرأة الكالسيكيني يقيمون الدنيا وال يقعدوهنا من اجل أبسط العالقات         
  .  بكل تأكيدفوق رؤوسهم، والذي بدوره يعترب أمر اجتماعي وتارخيي

وال أريـد ايـداع هـذه       . رمبا يكون من االفضل الكشف عن اسرارهم وعالقام وأرواحهم املخفية         
فمثالً مؤرخينا وأدبائنا ومناضلينا ال يقولون شيئاً وألهنـم         . املواضيع جانباً، النه ليس هلا صاحب آخر      

 ومنضالني بواسـل باسـم      اذ يظهر فنانني  . يصرون على ذلك، فانين مضطر اىل ملئ حمتوى كل شيء         
وان . يف الواقع ينبغي ايصال هذه اجلوانب اىل مستوى مهم جـداً          . الوطنية، مع ذلك فأنين أملى الفارغ     

الننا نرغب بكسب   . سنضع احلد النهائي لالخنداع وقلة االحترام والالحب والقبح       . يكون عهدي قطعياً  
  . ابغى ان اكون ذو وجاهةمرحلة هبذا الشكل الن جوهرنا مناسب لذلك أو على االقل

اهنى امحد خاين ملحمته كسائر الكرد مبوت سيئ، لكن الحظو وضعي فانين اقاوم واتصدى لكل مـا                 
زين؟ الكل يعيش وفق ملحمة أمحد خاين ولكن ملحمـيت مغـايرة            _ كيف مات مم    . يتم فرضه علينا  

  مبعىن من املعاين ملأساة الـشعب  انا الذي اعطي االجوبة ألسئلة امحد خاين وأنا الذي أصبح دواء  . جداً
لقد اخنرطت ضمن املسألة وذلك حبمل السيف أضرب به مييناً ومشاالً           . الكردي املليئة بالعواطف اجلياشة   

زين التحمل  _ تعلمناه كفن سليم، الية درجة مبقدور امثال مم         . كل يوم وحىت أضرب االرواح واجلن     
   .واملقاومة والصمود؟ اهنم عبارة عن اموات

الضرب هبذا االسلوب يف الطريق الذي يسترجع احلياة يكون االفضل لكن االمر املوجود هو              . انه مجيل 
مل يلتزم باحلياة فمات، ومل يلتـزم مببـادئ         "والقول امللفت لالنتباه هو     . عدم االلتزام باحلياة والتكتيك   

لسنا عدميي  ". بات خمرباً مل يستطع االقتراب بشكل سليم فتشتت وتسبب يف اهلروب و         . الكريال فمات 
واالمور اليت يظنون اهنم يعيشوهنا، هي امور  . االمل، لكن قوة االنسان الكردي مازالت غري متطورة بعد        

عندما اسير نفسي كمقاتل فانين حينها صاحب اسلوب ووترية وتعليق وساحة عمل            . جيب قتلها برأينا  
رمبا دققتم بتاريخ العديـد مـن       . ريخ بشكل مستمر  خياطرين التا . بامكاهنا تسيري هذا العمل على االقل     

القادة العظام، حيث ال املك سيوف هؤالء القادة و اجلنود كما كانوا ميتلكون، بل ما هـو عنـدي،                   
  .جنود مغايرين وسيوف ال ميلكها احد

رمبا يذكر علماء التربية مـا  . أقول حرب خمتلفة، اهنا حرب العصر لقد خضت اكرب حروب هذا العصر     
  . لوه واجنزوه، لكن واحد منهم مل يستطع ان يطور بداية كاليت بداا ولن يصل اليها احدقا

امنا كـان   .  قائدي، امحد خاين كان يعرب عن طموحات الشعب الكردي يف احلياة ملئات السنني             :ق.ج
ل ولكن النه مل يستطع جتسيد هذا بـشك       . امحد خاين شاعراً ويتحدث يف اشعاره عن الوحدة والقيادة        

 فانه اكثر من ان     PKKأما النمط الذي طورته القيادة      . ملموس يف شخصه، تنتهي تلك االسطورة باملوت      
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واعتباراً من بداية احلركة يطور وحيـول هـذه    . يكون ملحمة بعيدة عن احلقيقة ويطبقها خطوة خبطوة       
لكن مثة حقيقـة    . وتوبالتايل ايصال طموح الشعب اىل النصر بدالً من امل        . احلقيقة اىل وحدة تدرجيياً   

وان القيـادة تتحامـل علـى تلـك         . وهي أهنا ما زالت هناك أساليب  تفرض املوت وتفرض نفسها          
  . علماً ان هذه االساليب ختدم العدو يف االساس. االساليب

فقد مت عكس مرحلـة مـن       .  قائدي، تعد النتاجات االدبية والروايات انعكاس للواقع االجتماعي        :آية
د خاين، بأن الشعب الكردي مل يستطع بلوغ النجاح يف تلك املرحلة أي كان يعـيش                خالل أثار امح  

واآلن الشعب الكردي يعيش مرحلة االنبعاث ويتم الدخول مبرحلة ستنتهي مالمحنا باكتـساب             . املوت
فمثالً  توجد حرب اخلري     .  نتاجات من االن وصاعداً وهذا بدوره يظهر تاريخ اجملتمعات االخرى أيضاً          

وهناك روايات ينتصر الشر فيهـا      . لشر ضمن الروايات اليت أُلفت قبل مرحلة حركة التنوير باستمرار         وا
وهناك روايات دونت على    . على اخلري، لكن يف مرحلة ما بعد حركة التنوير فان اخلري هو املنتصر غالباً             

وسينعكس هـذا  . جديداًاعتقد بان الشعب الكردي أيضاً يعيش انبعاثاً      . وجوه املقاومات واالننفاضات  
على النتاجات االدبية من االن وصاعداً وستنتهي حكاية مم مع زين باالنبعاث والنجاح وبذلك الشكل               

  . سينعكس على الكتابة وستتحول يف النهاية اىل االدب املدون أيضاً

  نشاطايت كيف ميكنها ان تدرك؟ .  رغبنا باحياء القصة أيضاً:ح.ق

أي انه يف الطبيعة توجد عدة      . ب ملفتة لالنتباه وقوة تؤمن التحول االجتماعي       قائدي، هناك جوان   :آية
االقتصادية وضمن اجملتمعات االخرى خلقـت حتـوالً يف         _ تغريات منعكسة ضمن البنية االجتماعية      

؛ حيث يتم خلق االنسان بداية ويسعى       PKKاجملتمع، لكن هناك ميزة مماثلة يف الشعب الكردي وحقيقة          
  . وهذا هو جانبه امللفت لالنتباه. تحول االجتماعي من هنا ومن مث يتم السعي لبناء التحوللكسب ال

وان . وهو يشبه ملحمة كاوا نوعـاً مـا       .  اعتقد انكم عدميي الدقة يف مراحل التحامل الشامل        :ح.ق
ب كتابة عدة   لذا يتوج . ظاهرة فرضنا املقاومة واالنبعاث جتاه املوت املوجود يف تلك املرحلة مهمة جداً           

على سبيل املثال؛ أُظهرت االوضاع العملية والتحليل املكثف املتعلق هبـذا           . روايات بشأهنا على االقل   
انكم تعبرون عن النتائج وتستصغروهنا علماً انه من املمكـن          . املوضوع ومن الواجب ادراك ما اقوم به      

ما هي النقاط   . تحامل على بعضكم  النكم مقاتلني ورمبا يتطلب ال    . التعرف وكسب منطنا بأفضل شكل    
" مـم "اليت تلفت انتباهكم؟ هل تنبعث بداخلكم؟ مثالً، هل يوجد بينكم مرشحاً مبقدوره ان يـصبح                
  ثورياً جديداً وذلك باخلروج من شخصية مم القدمية؟ كيف سيكون مم اجلديد؟ من هو عكيد؟ 

وكـان  . كنت ابدي له االهتمام كـثرياً و. ما زال اسم رفيقنا عكيد يف ذاكرتنا حيث كان رفيقاً جيداً       
وسبب ذلك هو   . وكنت على علم بذلك منذ ذلك احلني      . هناك احد الذي ميثلون الشر ويرغبون مبوته      
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لكـن كـان    . مثالً، كان ميثل التجديد حلد كبري     . اهنم كانوا يشعرون بعدم الراحة لتطور الرفيق عكيد       
قد قتل من قبل بكو املوجود هناك، طبعاً اظهرت اربتاطاً          ومن احملتمل انه    . يتواجد اىل جانبه احد اخلونة    

على انين سأخلق مخسني جمموعة من الكريال الجل ذكراه وآالمه، ليس كما فعل امحد خاين بتـأليف                 
ولو اننا تركنا موته، لكنا سنصبح فيما بعد قصة         . الشعر، وكان ذلك احد اهم اقتراباتنا من ذلك االمر        

  . طائنا الفرصة لذلك يعترب امر يف غاية االمهيةوان عدم اع. بدون هناية

حىت انه  . وهي من اوىل الشهيدات   . كان لدينا فتاة مناضلة امسها رحيمة بلغت مرتبة الشهادة مبوت مثري          
. والشعب اخذ يسرد قصتها وان كل ذلك يف ذاكريت بعد         . ابدعت اسطورة بشأهنا وأهنا مل متت بل حتيا       

كانت تعتنق اليزيدية وعندما انضمت الينا      . زيرة بوطان ايضاً كانت كذلك    بريفان اليت ارسلناها اىل ج    
حنن أيضاً  . كانت تلميذة يف املرحلة االبتدائية واختها الكبرية كانت قد أرسلتها اىل اوروبا خلدمة اطفاهلا             

اظ احلياة  يف احلقيقة حاولنا تعليمها احلب وسعينا اىل ايق       . جذبناها اىل ساحتنا، واثرنا عليها بشكل جيد      
بأن مجـال  "وعند وصوهلا اىل جبل جودي، تقول يف احدى رسائلها اليت بعثتها لنا        . من خالهلا نوعاً ما   

على هذا االساس قامت باالخنراط     " اجلبال الشاهقة والشعب الطموح جيعالن من االنسان التقرب منهما        
ب أيضاً وجعلـت نفـسها يف   كما اهنا تأقلمت مع اجلبل، تأقلمت كذلك مع السالح والشع.يف العمل 

ومن املمكن القول انه هلذه الرفيعة تأثري كبري على هنوض          . مستوى حيترمها وحيبها شعب جزيرة بوطان     
  . شعب بوطان

ومبقدور املرء ترسيخ وجتسيد هذه الشخصيات يف مكاهنا وذلك مـن           . ال يتم تقييم هذه الظواهر كثرياً     
ه الشخصيات؟ طبعاً ان العدو ال مينح الفرصة حىت للتنفس          خالل التقرب على اساس؛ عن ماذا تعبر هذ       

حيث اهنا تلتقي مع . منط طرازهن بطويل نوعاً، الن زين تعاين املوت هناك. وما هو موجود عدمية القوة   
. علماً انه يوجد يف ايدي رفاقنا السيوف، لكنهم ميوتون        . مم أيضاً ينظر اليها وميوت بعدها     . مم ومتوت 

وان امحد خاين ميلك القـوة يف       . واجناز هبذا الشكل مهم جداً    .  ذلك هناك تقدم أيضاً    لكنه بالرغم من  
وان ماتعيشونه هو املوت وانا الذي اقـاوم        . زين موجودين _ ماتوا، لكن مع ذلك مثة مم       . ذلك االمر 

دد زين ج _ طبعاً هذا من اجل اظهار مم       . وان هناك املئات ممن يقاوم هذا املوت      . ضد هؤالء االموات  
حيث ان وجهة نظر الكردي ضعيفة للحياة وبال أمل         . واننا مصرين يف هذا املوضوع    . يف الوقت نفسه  

. زين، حىت انه رمبا كان اسوء مما كان موجوداً وان امثال بكو كثر            _ مثلما ما كان موجوداً لدى مم       
اله يف املرحلة الرأمساليـة     لكن هناك فرق يف الكم والنوع فيما بني امثال بكو يف املرحلة االقطاعية وامث             

. بال ريب، علينا اظهار هذه احلقائق أيضاً، إذ ليس من الصواب تكرار التاريخ بشكل فظ              . االستعمارية
النه يتواجد رؤوساء محاة القرى واملفسدين واالغوات العميلة العصرية على اساس اخليانـة الكرديـة               

  . والكمالية واالستعمار الرأمسايل
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لكنهم يصرون على املوت مثل     . ىن اىل املسألة لكان من املمكن القيام بالعديد من االمور         لو مت النظر بغ   
واهنم ال يعرفـون كيـف      . وان كل ذلك حيدث حتت مسؤوليتنا التارخيية      . السابق ويسعون لقتلنا ايضاً   

  . وان ذلك يتم رؤيته يف حاالت املوت املعاشة. يتحابون، وان حبهم وودهم مثل لسعة االفعي

  .  قائدي، امحد خاين كان على معرفة باحلقيقة والطموح:دهم غمكنيأ

مث بعث امثال مم    . لقد تناولت امحد خاين ووصلت به اىل هذا اليوم        .  انين احتدث عن قصة حية     :ح.ق
  .زين ووضعهم امام االعني_ 

امحـد  زين الذي يسعى    _ زين ضمنها وهناك فرق شاسع بني  مم         _  مثة حياة، يوجد أمثال مم       :غ.أ
  .وان هذا الفرق ملفت لالنتباه. خاين بتعريفهم وبني امثاهلم يف هذا اليوم

وينبغي اال يكون هناك تطور من مثيل املغامرة        .  ال حاجة الن يفهم هذا املوضوع بشكل خاطئ        :ح.ق
 رمبا يظهر مم متطرفني   . الن عشقنا واوضاعنا مغايرة متاماً وحلد كبري      . للعشق او تشكيل كاريكاتور لنا    

زين يف االساس هي أيضاً     . وكما تعلمون، رمبا ميوتون هم أيضاً يف أية حلظة        . أو اصحاب احلب االعمى   
ان . أي اما انه يطمع يف احلياة أوالً واما يرغب بشيء ما بداخله او انه ال يستطيع النـهوض                 . ال شيء 

 لنتناول مسألة احيـاء     .وان امثال هؤالء ميوتون بسرعة    . ظهر حب كهذا، فظلم زين سيكون سيئاً جداً       
زين جدد هام للغاية وقد حاولت اعطـاء        _ على سبيل املثال، االحياء من مم       . هؤالء من عدة جوانب   

  . علينا ادراك ذلك دون حتريفه. أبعاد ذلك

مثل، ماهو العشق احلقيقي، وكيف     . ال قائدي، هناك تطور ملحوظ يف هذا املوضوع حىت إن كان قليالً           
  يتم احياءه؟ 

  .  لقد وضعنا وأظهرنا ما هو العشق احلقيقي:ح.ق

وان حالة اجلهل القدمية غـري      .  هناك اهتمام عند الشخصيات املرشحة الن تصبح زين و مم جدد           :غ.أ
وان ذلك سيصبح قوة مساعدة لظهور امثـال مـم          . موجودة، بل هناك حركة تنوير يف هذا املوضوع       

  . وزين

اساساً انه صعب جـداً، رمبـا       .  أرضية ذلك بأفضل شكل     طبيعي جداً، حيث انين اغري واحول      :ح.ق
  . انكم فقدمت العشق منذ زمن بعيد

 مبقدوري القول االن بانين استطعت نيل فكر حبق العشق نوعاً ما واهتممت كي اكون صـاحب                 :غ.أ
  . راي أيضاً
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لكم اىل  يف االساس ان هذا هو السبب لعدم وصـو        .  رمبامل تفقدوا حقيقة عشق املستوى الوطين      :ح.ق
ولكي يصبح  . لكي يصبح املرء قائداً عظيماً يقتضي ان يكسب مستوى العشق العظيم          . املستوى الوطين 

حىت انه مثة امـرأة     . صاحب ممارسة عملية تنظيمية مقدسة ينبغي ان يكون مستوى العشق مماثل لذلك           
 عن طريق العـشق،  انك ختوض هذا العمل"وقد كتبت بصدد ذلك . املانية وصلت اىل معرفة هذا األمر 

اما الذين ضمن صفوفنا فاهنم يعتربون مـصائب للعـشق          " واالن عدم تواجد العشف لديكم امر سيء      
عندما نتحدث عن مصيببة العشق اقصد باهنم مثلما ال يتحلون باحليوية فاهنم كالعقرب او السم              . العظيم

طبعـاً اهنـم مل     . من احد االطـراف   ال بد اهنم  سيلدغونك      . او الذين حتلّوا بثقافة الشوارع الكمالية     
يستطيعوا حتقيق القتل، لكنهم يبغون ان يصبحوا ذو تأثري وان مثل هذه االفراد متواجدة بنسبة كـبرية                 

  .  ضمننا

هـل بامكاننـا ان     "حقيقة أنه يف الوقت الذي أناضل وكأنين يف ساحة حرب كبرية، يفكر هؤالء بـ               
 يفرض هذا أو ذاك املـوت والرجعيـة والالمبدأيـة أو            مثة من يفرض قباحته ومن    ". منسك ونوقع به  

وأكرب خري أفعله لنفسي وهلذا الـشعب وهلـذه         . انتبهوا أن وضعي هام جداً    . الالعطفية املوجودة لديه  
مثالً، انكم أغلقـتم    . أي أنين أدع نفسي منفتحاً لكافة الرغبات واآلراء       . الوطنية هو؛ وضع حد لذايت    
مع العلم أنين أسعى يومياً ألن أكون متفتحاً خللق         . االجتماعي والعسكري املستوى الوطين والسياسي و   

ان القيادة هي ذاك األمر، ينبغي      . ورؤية اجلميع هلذا واالستماع اليه والتأثر به هام جداً        . املستوى الوطين 
ألخنـق  "لكنهم يقولـون    " ألفتح واخلق التأثري والبهجة   "، بل جيب القول     "ألضغط وانغلق "عدم قول   

املرء الذي خيلق مستوى سليماً يكون مؤثراً ومبقدوره        " البعض لشدة كراهييت وألدع البعض بدون حمبة      
ان مـن ال يـستطع التحلـي،        . أن يغدوا أديباً ممتازاً ورجل علم ومؤرخ وجندياً ورجل ثقافة مدهش          

  . مبستوى وطين كبري، لن يستطيع القيام بقفزة من اجل العظمة

كيف أوصـلت ذايت اىل     . النين اآلن حادثة وظاهرة   . م باالعمال بشكل حمترف   وضحوا يل كيفية القيا   
هذه احلالة؟ هل أكفي؟ هل استطيع خلق التأثري بدرجة ممثل مسرحي؟ الن كل فرد يظهـر علـى ان                   
جيمعوا بني كافة التفاصيل واالكثر اعجاباً مبقدوركم الكشف عن املصدر املوجود لدى العديـد مـن                

  .الناس

 املقدرة يف أن جتمعوا بني كافة التفاصيل و االكثر إعجاباً، مبقدوركم الكشف عن املصدر                لديكم :آية
  . املوجود لدى العديد من الناس

يومياً اطالع الصحف قليالً، فأرى بأن أموات األمـس قـد           .  مثة جوانب ايقظتها لدى االعداء     :ح.ق
أي يتم تطـوير توجيهـات      . ويقلدينحيث يقوم بضرب قبضته على الطاولة       . استعادوا حيويتهم اليوم  
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وجنـرال الكـونتركريال   . مضادة بشأن فن الضرب لدى العدو ويقلدونين وهذا يعين أهنم قد تأثروا يب           
  .  الذي يدير احلرب يف كردستان يقلّد حساسيتنا، ويضربنا حسب ذلك

  .  انه مضطر على فعل ذلك كي ال يسحق:آية

  .  العدو يتعلم بشكل جيد:ح.ق

اعتقد اننا مجيعاً سواء أكان شعباً، فرداً، انساناً مثقفاً او قروياً           .  قائدي، حنن أيضاً نتعلم    :كنيأدهم غم 
ال بد انه مثة . او عامالً أو سواء كان مناضالً حيارب، فاهنم ينالون حصتهم من التعلم قليالً كان أم كثرياً             

 نتوقف يف مكاننا وهذا أثـر عظـيم بكـل    جتاه يؤثر علينا وطاقة ديناميكية تقوم بتغيرينا، حنن أيضاً ال  
  . تأكيد

وان التطور اما سـيكون     .  لدى عهد قطعته على نفسي وهو؛ أال اكذب على ذايت ما دمت حياً             :ح.ق
البد وانكم ستكسبون العظمـة وان مل تكـسبوها فـانكم سـتبقون يف       . يف صف العدو أو يف صفنا     

النهاية وشاملة وأهنا جتعل العدو والصديق أيـضاً اال         هبذا املعىن نقول، ان ثورتنا مؤثرة حىت        . احلضيض
واملناضـل الـذي ال     . عليكم معرفة هذا يف البداية الن املسرية تكون هبذبا الشكل         . يتوقفوا يف امكاهنم  

ولـن  . ومن ال يدرك هذا لن حيقق مسو الـروح        . يستطيع ادراك هذا، ليس مبقدوره اداء مهمة اجلندية       
  أي ان اسـلويب    . واضح جداً بانين ال أكذب على نفسي      . اب من اداء وظائفهم   يستطيع الرسامني والكت

  . وال يبقى جمرد قول، لذا عليكم ان تنالوا حصتكم منه. من النوع الذي ال خيدع وال ينخدع

يتم البدء باكتساب النتيجة بعد جهد معني واعقتد باننا نقترب من ذلك املستوى ووصلنا مستوى               : غ.أ
  . ار رويداً رويداًنكسب فيه الثم

لو تطلب االمر سيتم فـصل بعـض        .  ال بد ان هذه احلرب العظيمة ستوصلكم اىل نقطة البداية          :ح.ق
بال ريب، ان هذا لـن      . االرواح و البعض االخرى ستصبح خطرية ولكن ال بد وانه سيتم جتاوز البداية            

وال يوجـد أحـد     . قيقة الكرد ال يوجد هناك شرحية تنشغل وتم باألدب يف ح        . حيدث من تلقاء ذاته   
لدينا وضـع   . يطور جتربة الكريال وليس هناك أدبائه ورساميه وكتابه وعلماءه النفسيني وال السياسيني           

وادركوها كي ال تنتهي هنايتكم بشكل      . ادركوا ذلك الهنا تعترب قصتكم أيضاً     . خاص واننا نتوقف عليه   
سـنحارب  . وال أن تتخذوا أماكنكم يف املراتب الدنيا      ال نريدكم ان تفقدوا بسرعة او ان تتأملو         . سيء

  . بشكل شامل وبعظمة

  .  مثة قيادة وحزب قام بتربية هذا الشعب، لنكسب منهم الدروس مبا فيه الكفاية:أدهم غمكني



  ٢٥١

اجعلوا شخصياتكم ذات تأثري كبري واكسبوا القوة باالضافة اىل انه          .  ان هذا يتطلب إصرار كبري     :ح.ق
وان مل تتمكنوا من لعب ادواركم ستصبحون أرضية للفساد والفتنـة  .  لكم دور يف ذلكالبد ان يكون  

وكونوا . الن مسوكم وارتقائكم أمر ال يستغىن عنه      . وستعيشون كالبليد وتنتهون وهذا ال يليق باالنسان      
.  جـداً  اهنم يقلدون ذلك كثرياً وهذا يعترب أمر سيء       . املك خاصية تعطي القوة لالنسان    . متفتحني هلذا 

  . النين خلقت عملية كبرية. الن هذه املسألة ال حتُل بالتقليد ولكن بنمط متعلم

وعندما تناولت العمـل مل أبـع       . لقد ذكرت لكم؛ بأنين بدأت بعمل الواجب التنظيمي يف سن مبكرة          
وأن . ولكي اقود رفاق الطفولة كنت أبذل كل ما يف وسعي من قوة           . نفسي يف أي وقت من االوقات     

مل انقص رغبيت واهتمامي حىت بلـغ      . يت تلك مل تقل حىت وقتنا الراهن، النه اآلن ظهر تنظيم عظيم           وتري
وأنين أدعي أنه، لو مل يكن لدي حتضري يف شخصييت وفق ما يتطلب، ملا تطورت روح                . مستوى وطين 

 وإن  خالص أو كفرد ابتعد عن التاريخ بشكل كلي       _ كنتم ستعيشون ولكن مثل تركي كامل       . الكرد
  .تواجدت له روح فإنه يكون قد تركها باجلملة

أن أمحد خاين قد رأى السلبيات ضمن واقع الشعب الكردي وكردستان           .  قائدي كما أشرمت أيضاً    :غ.أ
واالن يظهر هـذا    . وإال ملا كان مبقدوره ان يضع هذه العالمة       . زين_ يف حينه ولذلك كتب قصة مم       

واهم جانب هلذا االمر هو حقيقة قيامكم بالتطور حنو اهلدف الذي           . ابكل جالء باالنطالقة اليت اجنزمتوه    
رغب به امحد خاين وذلك من خالل منط عدم تغيري احلقيقة امللموسة وباالخالص وابداء القيمـة هلـا                  

  . وان اسلوبكم يشبه اسلوب زرادشت. للتخلص من هذا اخلطأ يوماً بيوم

لموسة واالمشئزاز من الكذب واالزدواجية فعلى سبيل املثـال،  التشابه االساسي هو االرتباط باحلقيقة امل     
يعطي قيمة  . حسب فلسفة زرداشت، انه كلما تقدم العلم، تتراجع حدود الشهوات والرغبات الروحية           

واحدى اجلوانب االخرى   . عند االنسان من االولويات   " النفس"كبرية للعلم ويرى أسلوب تربية الروح       
جميئنا اىل هنا هي؛ اسلوب تطوير اجلوانب االجيابية لدى االنسان والتوقف علـى  اليت لفتت انتباهي منذ   

لكنها . طبعاً اهنا امور ال ترى كأمور طبيعية يف يومنا الراهن         . جتاوز العادات السيئة اليت تضر باالنسانية     
 الكـبري عـن     وقد شبهتها باسلوب تظهر الفرق    . تعترب احدى اهم احلاالت اليت تأثر يف التغيري احلقيقي        

مثالً،  تشابه آخر هو العمل      . الفلسفات املوجودة اليوم واالكثر تأثرياً يف التغيري ضمن احلياة االجتماعية         
  .بعشق كبري وحب الوطن والشعب

  .  حب االرض والشعب، حب الوطن واالنسان:ح.ق

  . االنسانأي ليس من اجل انسانه فقط، بل يف سبيل قيمة .  حب االنسان وشرف االنسانية:غ.أ
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  .  يتطلب اختاذ االنسانية اساساً لنا يف هذا املوضوع، والتعبري عنها:ح.ق

ويظهر الشعور بعـداء    .  يبدوا انه حب عظيم، حب االرض والوطن وابدء قيمة مدهشة لالنسانية           :غ.أ
 اصبحت  ومالفت انتباهي هو أن ابداء هذه القيمة لالنسانية       . كبري للظواهر اليت تضر باالنسانية وختدعها     

  . النهج البديل الوحيد يف يومنا  الراهن

ومن املمكن أن يلعب اسلوب االقناع دوراً بارزاً يف         .  باالساس، هناك اصرار يف اساس الفلسفة      :ح.ق
خاصة رمبا يتطلب التطور حنو التقدم كنمط حياة بديلة أو نظام حياة بديلة من اجـل                . ظروفنا احلالية 

  . االنسانية وحياة االنسانية

ومن اجـل   . لدينا جهد واصرار وعناد كبريين من اجل انساننا الذي انقطع عن الدين والفلسفة والعلم             
طبعاً . انقاذ جوهر الدين والفلسفة والعلم والسياسة ومن اجل التحول املطلوب الجل االنسانية العظيمة            

الهنم انفصلوا عن   . رديهذا مهم بالنسبة لنا أيضاً ومن اجل االنسانية ومهم اكثر من اجل الشعب الك             
ان ال حظتم انـه     . وانين ابدي اهتمام كبري لذلك    . الطبقات االساسية وميلكون خربة يف خداع الشعب      

وخاصة انـه هنـاك     . ليس فقط تاريخ سياسي وعسكري عظيم، بل مثة صراع عنيف يف الروح أيضاً            
  . اصرار وعزم كبريين يف مسألة خلق السمو يف الروح املنحطة ثانية

 باالضافة اىل النمط السياسي والعسكري، ينبغي تناوله بشأن منط حياة الفلسفة ومنط تطبيقهـا يف    :غ.أ
لذا فقد طرأ تطور حملوظ على الفلسفة حبيث باتت تنتهج مساراً مليئـاً بالفروقـات الكـربى                 . احلياة

ة اثناء تطبيقها على طـراز      واملختلفة متاماً عن منط احلياة الكالسيكية الراهنة وتويل االنسانية قيمة عظيم          
احلياة وتطعيمها بانسانية حديثة، ألجل كل من ال يرضيه منط احلياة احلالية أو من ال يرضى هبا يف سبيل                   

وان االنسان ميكنه االرتباط باحلياة ن خـالل الـود          . اظهار ان االنسانية ال ختتلف عن بعضها البعض       
  .واالحترام واحملبة اليت يبديها كل جتاه اآلخر

  . اهنم خيتلفون كثرياً عن االنسان احلايل:ح.ق

أي كوهنا روحاً النسان جديد جتاه منط احلياة الرأمسالية واالمربياليـة           .  مثة فرق يف اساس الفلسفة     :غ.أ
  . املعاشة يف يومنا الراهن، كذلك جتاه االهناء والفناء الوطين معنوياً الذي وصلت إليه هذه املرحلة

وان متلك القوة ان تناولت االنسانية بداية وتفعل كل شيء يف سبيلها ان             . االنسان هناك ارتباط ب   :ح.ق
يف الواقع هنـاك    . لقد ذهبتم لغاية زرادشت   . هبذا الشكل ميكن انشاء الروابط مع التاريخ      . تطلب االمر 

وابط القوية  أجل، من املمكن انشاء الر    . مراحل انتقالية أيضاً وميكن انشاء الروابط مع تلك املراحل أيضاً         
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ومعاداة الرببرية التركية واسـاس االسـتعمار       " االمث"جداً،مثل عالقة االسالم كذلك الرأمسالية بالذنب       
  . اجلديد لالسالم ومعاداة كل ما يشكل هجوماً على االنسان يف يومنا الراهن احلايل

الجنازات وذلك من خـالل      مثالً، يف الوقت الذي يسعى فيه االسالم لتطوير بنيته القومية وحيقق ا            :غ.أ
وقد استغل قيم تلك الشعوب الجل تطوير       . تنظيم الشعوب االخرى، مل يكسب اية اجنازات من اجلهم        

حيث ان لكل شـعب     . هناك جوانب خمتلفة فيما بني الفلسفة اجلديدة اليت طورمتوها وهذا النظام          . قيمه
مثة اسلوب لالحترام واحملبة    . ق خاصيته ولكل فرد ولكل بينية اسلوب لتطوير قيمة على اساس انساين وف          

على مدى تطور البشرية ويف منط التطور، يف الوقت الذي يتابع اسلوب مناهض للرأمساليـة               . املتبادلني
  . ولالستغالل، يظهر يف االسالم امليل للرأمسال ألن يصبح مالكاً كبرياً

ار معني، مهما كان حيتوي علـى        حىت أن االسالم يسعى للتوسع من خالل ملكية معينة واستعم          :ح.ق
إال أن شـكل  . مذاهب خمتلفة ضمنه وان كانت بعضها قريبة اىل العدالة واحلق والبعض األخرى معادية   

السيطرة واحلاكمية لديهم هو على شكل هجوم بال رمحة على القيم القومية للشعوب االخرى وكياهنم               
ل ما لديهم، بل أرادوا استخدام هوية الـشعب         ال أقول اهنم هجموا بك    . االجتماعي واملادي واملعنوي  

  . بشكل سيء) خاصة السلطة، بعد حتقيق االسالم الرمسي(والقيم املادية واملعنوية اليت سكبها الشعب 

فئة واطلق عليها اسم الفئة املنحطة حسب تلك املرحلة يكمن ضمنها           ) ص(برأيي أنه عندما لعن حممد      
. ولكن ماذا فعلوا فيما بعـد باالسـالم       . ن حيقق قفزة اكثر تقدمية    يريد أ ) ص(ألن حممد   . معىن كبرياً 

ومبقدوري القول أيضاً، بأن االسـالم ضـرب        . بامكاين القول باهنم أرادوا استخدامه بأسوء األشكال      
واالمويني والعباسيني واألخطر منهم مجيعاً بيـد       " املعاويني"الشعوب بأفظع االشكال بيد أحفاد معاوية       

اعتقد أنه بدء حديثاً فسح اجملـال امـام         . يتطلب ادراك واستيعاب هذه النقطة جيداً     . ركيةالرببرية الت 
  . التقييمات هبذا الشأن ومت متهيد السبيل  أمام النقاشات حول مصطلحات االسالم واحلدس وما تعنيه

ة مع تطـور    اىل جانب هذا ميكن انشاء العالق     . االسالم والتحرر الوطين يعرب عن حقيقة مجيع الوطنيات       
. هذا التصاعد حتقق مع االستعمار بأشكال خمتلفة جداً       . الرأمسال وحىت  تدرجيياً مع التصاعد االمربيايل      

بيحث تعرضت الشعوب ألبشع اهلجمات من خالل كافة االساليب املطبقة وقام خبنـق الـشعوب يف                
يـتم تطبيـق    . الرأمساليةحىت وصل اىل درجة قام مبشروعية تلك االساليب لتحقيق مصاحل           . سبيل رحبه 

خلقت هذه . وممارسة مجيع االساليب وحىت القتل اجلماعي ان تطلب ذلك ألجل حتقيق مصاحل الرأمسالية       
  . ومازالت تأثرياا كبرية علينا. الشخصية البعيدة عن الوطنية

لك السلطنة العثمانية وياووز ايضاً الذي يوصف بأبشع ظامل ليس بشيء مقارنة مـع الكماليـة، كـذ                
. السلطان حممود مل يصل اىل هذه الدرجة حىت عبد احلميد يبقى يف اهلامش اذ قارنـاه مـع الكماليـة                   
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. ومارست القتل اجلماعي بشكل مل يشهد له مثيل       . هامجت الكمالية بكل مالديها من قوة وحىت النهاية       
 املميتة مستمرة، جيب انشاء     وقد حدث هذا، نتيجة احتاد الرببرية التركية مع الرأمسالية ومازالت تأثرياا          

  . العالقات هبذه املعىن

واالهم منها هي ايديولوجيـة أرض وتتخـذ خـواص          . تعرب الزرادشتية باالساس عن حقيقة اجتماعية     
رمبا ظهرت كعقيده ال تعترف باالستعمار وال تستويل على قيم األخـرين            . تشكيل االنسانية أساساً هلا   

عن حقيقة شعبنا هبذا املعىن، احلقيقة مرتبطة بالسمات االنسانية االساسية          أو رمبا ارادت التعبري     . باجلور
وان قيامنـا  . وتشاهبنا يف الرغبة اليت ابديناها للنمط القومي واالنطالقة االجتماعيـة      . والزراعة واالرض 

ـ              ة بالتضارب بشكل شامل جتاه االستعمار واالقطاعية وعبوديته وحىت ضد االستعمار الرأمسايل له امهي
اظهرنا انفسنا مبعىن من املعاين كسيف حل عظيم ضمن العقدة العمياء للتطـور الـدياليكتيكي               . بالغة

  . التارخيي

مثالً، عند النظر اىل تطور الرأمسالية أو       .  ايضاً من  الواجب تناوهلا بصدد القيم االنسانية        :أدهم غمكني 
 يتطلب رؤيتها كتطور متقدم واذا كانت التقنيـة         التقنية، فاذا كانت التقنية ختدم االنسانية كلياً، حينها       

وهي كذلك يف املرحلة الـيت وصـلت اليهـا          "تضع االنسان يف خدمتها وتستخدم االنسان لصاحلها        
واهنـاء القـيم    . حينها نستطيع القول بأهنا بدأت تدرجيياً تنهي القيم االنسانية وتـستهلكها          " الرأمسالية

  . ان أيضاًاالنسانية تعرب عن اهناء روح االنس

ليس كسقوط حجر من السماء عليه أو بإصابتها مبرض رمبـا           .  انين على ثقة بأن فناء االنسانية      :ح.ق
فمنذ اآلن بـدأ وحـش      . يكون فناء على اساس عدم التحكم بوحش التقنية وعدم وضعه حتت املراقبة           

.  كأكرب  خطر يف هذا اليـوم   ويظهر أمامنا . التقنية يبتلع الطبيعة وجيعل االنسان يف حالة ال يتعرف عليه         
متلك هي األخرى اساليب مثل السيف كاليت يف حوزة االقطاعية والفأس الذي يف يد روما العبودية وقد                 

واآلن مثة قنبلة ذرية يف يد االنسان، رمبا يتطور ما هو اضخم مـن              . ضربت هذه التقنية االنسان كثرياً    
د هذه املخاطر ولكن فيما بعد مت جعلـه ملكـاً           ظهر عيسى ض  . ذلك وهذه مجيعاً تشكل خماطر كبرية     

وظهرت الرأمسالية أيـضاً مـن خـالل     . وقد استخدم السالطني امسه كثرياً    ) ص(ظهر حممد   . للعبودية
التقنية أيضاً اصبحت مثلها متاماً جيب الرد عليها بـدفاع          . واالن كيف اصبحت وحشاً   . نداءات احلرية 

ود للتقنية يف فلسفتنا وليس لدينا رغبة يف تنمية تقنية هبـذا  ليس هناك سج. انساين جذري وواضح جداً  
  . او ذاك الشكل

عندما تتحامل االنسانية على الطبيعة من خالل االنتاج تتطور التقنية يتطلب تطورها، واآلن عدم رؤية               
ما مت تطويره وخطرها، وعدم وضع حد مضاد ألظهار املوقف امامه، من املمكن ان يؤدي باالنـسانية                 
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يوجد يف مفهومنا القيام بوضع كافة اجلوانب اخلطرة للتقنيـة ضـمن            . سنبدي رداً حراً هلذا   . ىل الفناء ا
جدول االعمال والتحامل على كل تقنية تسببت يف حتطيم الروح واملعنويات االنسانية والطبيعة وكذلك     

وخمططـات وكافـة    الوضع االجتماعي والتحامل على السلطة املستندة اليها وما موجود من عالقات            
مثة جوانب أخرى يف منطي واسلويب وفلسفيت اذ عند تنظيم احلياة وفقاً لذلك اهنـي               . اشكال اهلجمات 

هكذا سأقبل بنتائج التقنية وظواهرها وختريباا والنتـائج  . مثل هذه االقترابات ضمن روحي على االقل 
ال أقبل تطور يستند    .  هبذا الشكل  وأريد التطوارت األخرى على أساس جمتمع     . اليت تسببت يف ظهورها   

وهذا أيضاً مفهوم فلسفيت، والبد بأن تكسب القـوة وإال لـن تـتخلص االنـسانية                . اىل هذه التقنية  
فلسفتنا تتناول مسألة حياة مغايرة جداً وليس ألتغـذى         . هبذا املعىن فلسفتنا هي فلسفة احلياة     . وستنتهي

ومفهومي أيضاً مغاير  لألكل والـشرب       . تلفة أكثر لدي  املسألة خم . وأشرب وأعيش هبذا القدر أو ذاك     
انه ألمر عجيب، فعلى سبيل املثال مفهـوم امللكيـة          . ال أتناول شخصييت مثل أي فرد منكم      . واحلب

جلي جـداً، بـأن يكـون       . ولكن بأي قدر يشبه مفهوم زرادشت ال أعلم       . والعائلة خمتلف متاماً لدي   
   .مفهومي االجتماعي ال يشبه مفهومهم

فروقات املرحلة تظهر   .  مثة تشابه يف العديد من اجلوانب امنا اختالف املرحلة كبرية جداً           :ادهم غمكني 
  . وكأهنا ال تتشابه يف العديد من االمور

  .  لكن يشبه بعضهما البعض:ح.ق

  .  يشبهان بعضهما من حيث االساس:ادهم غمكني

  . او أن هذا الدين يستعيد احليوية أننا مبعىن من املعاين نعود اىل أقدم االديان :ح.ق

 برأيي ليس هذا، بل االنسانية او باالحرى مستوى امهية االنسانية يف حيـاة االنـسان                :ادهم غمكني 
يف أي  مراحل وشكل تظهر، وكيف تتعرض للفناء أو كيف يكون منـط العـودة اىل تلـك                   . خمتلفة

ن جانب، التقنية اجلديدة املكتـشفة ومـن        فم. االنسانية من جديد؟ يتحدثون يف أوروبا اآلن عن اجلن        
جتري النقاشات حول ثقافات الديناصورات اليت انقرضت مـن خـالل    . جانب آخر ثقافة الدينا صور    

وثقافة التقنية اجلديدة اليت طورا االنسانية واليت قد تسبب يف اهناء االنسانية مجعاء أو دمار    . تدمري العامل 
  .يداالنسانية يف حلظة واحدة من جد

  . ثقافة الوحش والديناصور.  هذا صحيح:ح.ق

 ينبغي بناء ثقافة مستندة اىل االسس االنسانية، يف االساس يتطلب بناء ثقافة تتخذ القيم               :ادهم غمكني 
االنسانية يف مجيع اجملاالت واالحترام للقيم االنسانية واملفهوم املتبادل اساساً هلا ويتطلب الجل تطـوير               
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مثال، يتم تقـدمي    . كان يتواجد هذا يف املاضي ويف يومنا احلاضر ايضاً        . ء االنسانية ثقافة من اجل احيا   
  . البديل أيضاً

 بالتاكيد تستطيعون التدقيق والبحث اكثر يف هذه اجملاالت هذه ليست عملييت الشخصية وامنـا               :ح.ق
ا هي حياة ذو    نضال ثوري اساسه الفلسفي قوي جداً ويأخذ االنسان بدرجة فائقة ضمن نطاق، حياتن            

  . جانب حريب مكثف جداً

الننا ال نستطيع جتاوز سنة واحدة يف هذه املرحلة باملبادئ واالخالق الـضعيفة، مـستوى املخـاطر                 
  . يف الواقع أنا الشخص الذي يأيت بالعملية على األقل. املوجودة حتثنا على ان نصبح مناضلني

لكن شـدة املخـاطر     . اً للمتطلبات تراث االجداد   رمبا كان بامكاين البقاء وكأخالقي بسيط جداً وفق       
ان الذي أوصلين اىل هذا     . ورؤية مستوى خطورا اليت ستبتلع االنسانية أرغمتين على بلوغ هذا الشكل          

ملا كـان مبقـدوري     . لو مل يكن هناك هول املخاطر وشدا      . املستوى ليست آمايل وامنا شدة املخاطر     
عليكم .  املتطورة، وكذلك اظهارنا النمط احلريب يف جدول االعمال        اظهار هذه االيديولوجية والسياسة   

هذه الدالئل والتحاليل ستكون مناسبة ألجل حتليل تارخيي أفضل، تناولوا التاريخ ولـو             . معرفة أمهيتها 
لقد رأيت احلاجة الجل التطرق اىل عقدة التاريخ مثل اِملبضع، ملاذا؟ النه يتضمن تقـدمي               . مرة بأسلويب 

وأثناء الـسعي الدراك    . اعدة لتناول معىن اكرب للتاريخ من حيث التوجه من النهاية إىل البداية ثانية            املس
يف الواقع يوجد ضمن النهاية بداية أو اخلصائص املوجودة يف البداية           . التاريخ يتطلب تطبيق النمط أيضاً    

الرومانية حيوا ثانيٍة  يف يومنا      تأخذ القيم   (تظهر نفسها يف النهاية أكثر، على ما أعتقد يقول ماركس           
مل يبدء زرادشت بالتكلم من     . حقيقة كل ثورة هي تنشيط واحياء للقدمي      ). وباألخص تنشط يف الثورة   

والثورة هي اساس السمات االساسية الجل الشعب، إن اسـتطاع          . نشبت الثورة وانتهت  . تلقاء نفسه 
 امريكا االستعمارية هبذه الدرجة الن لديهم       تم. سيعيش وان مات سيموت، هبذا الشكل يظهر نفسه       

  . ادراك يومنا الراهن هو ادراك التاريخ. سلطات تعود اىل مئات السنني

هذه مرشدة الطريق بشكل عظيم ووجهة نظر،       . التاريخ خمفي يف حاضرنا وحنن خمفيون يف بداية التاريخ        
ظاهرة التصاعد بارزة   . تجه حنو االحنطاط  مع العلم هناك املساندة، أي أن مسار التاريخ يتوقف أو أنه ي           

منطنا للنجـاح يعطـي     . جداً وستعطي كافة االيضاحات يف الوقت نفسه السباب عدم االنتصارسابقاً         
حدث (وال تقولوا   . ال تربطوا النجاح بأمور فظة يف يومنا الراهن       . اجلواب لسبب عدم النجاح وببساطة    

حسب . هذه اقترابات مادية فظة   ) ملوضوعي بذاك الشكل  تطور رأمسايل هبذا الشكل أو تطور االساس ا       
أنا أيضاً ال أستطيع اعطاء احلق  هلذا كثرياً، الـسلطة           . رأيي، أسلوب تناول االنسان لنفسه له دور بارز       

ولكن ال يكفي، اجلميـع     . الكمالية، استعمارية رأمسالية وما شاهبها، مذنبة وال ينكر ذلك ومتأثرة جداً          
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اما اقترايب خمتلف نوعاً ما واملك اسلوب التكوين، وفيه         . اً وال أحد يعرب عن رد فعله      يعيشون هذا تقريب  
جتديد للتاريخ اعرف جيداً االهتمام واالعتناء مبسرية االنسان البدائي وتارخيه ولدي جوانـب مـشاهبة               

كذلك بامكـاين   . بامكاين ان انظم احلياة يف أي حلظة مثل قبيلة بدائية بسيطة          . لتجمعات القبيلة االوىل  
واحياناً أضغط علـى    . التفكري بنظام اجتماعي شيوعي اكثر منوذجياً، هلذه الدرجة امهد اجملال للمرونة          

. كذلك اتطرق اىل نقطة، كيف ميكن ان تكون الدميقراطية الربجوزاية         . املستوى االقطاعي القاسي جداً   
نسان نفسه من جديد مبوجب التاريخ      ان مل يكون اال   . توجد مجيع هذه االختصارات وكلها مهمة جداً      

يف الواقع رمبا ال أملك     ". إن التاريخ، لن يكسب فرصة النجاح كثرياً      "وال يبين شخصيته لدرجة القول      
يوجد يل التعمق يف اساس التاريخ وعلى هذا االسـاس تنحـل هـذه اخلـصائص يف                 . التعمق كثرياً 
 أمريه، سلطانه وعن بعض السمات النبيلة       لدي معلومات عن قادة العصر الوسيط اجليدين،      . شخصيتك

انين على معرفة من هو الـسلطان العثمـاين أو مـصطفى            . ملرحلة روما ومسرية االسكندر على االقل     
ما ينبغي فهمه يفهم وما يتطلب رفضه يرفض        . اتاتورك وكيف يقوم بتنظيم االعمال قليالً كان ام كثرياً        

هبذا املعىن يستعيد التاريخ حيويته ويوجد ضمنه التاريخ بقدر مـا           . عند التفكري بأوىل العمليات التارخيية    
ومن يعلم هذا بامكانه ان ينتصر      . ومن يرغب بالنجاح فانه مرغم على رؤية هذا       . كان يتواجد يف بداتية   

والذين ال يعلمون هبذا ويتخذون السطحية االوليغارشية اساساً هلم، لن يتمكنوا مـن             . ويكسب الثمار 
وال . وستكون احلياة بالنسبة هلم مثل شرب ماء وحىت رمبا تكون تسلية بسيطة بنظرهم            . فهم  أي شيء   

ينتهي هؤالء السطحيني ولن يستطيعوا ان يصبحو قادة مـؤثرين          . يكون تعمقهم، هبجتهم ونارهم قوية    
وال خطباء عظيمني وال أصحاب أقوال مؤثرة، الهنم ال يصغون اىل التـاريخ ومل حييـوا التـاريخ يف                   

ويتواجد ضمن طرازي، طراز عالقة االنسان  القبائلي البدائي ومنـط امرباطـوار عظـيم              . خصيامش
احياناً يسري امرباطوراً واحياناً االنسان القبائلي البدائي يبىن كوخاً ويعيش          . متداخلني مع بعضهما البعض   

  . فيه

لذي ال خيـدع نفـسه      وا.  كما أوضحتم جيب على االنسان ان ال خيدع نفسه بنفسه          :أدهم غمكني 
  . سيصل اىل منط استمرار احلياة

وضحية لتناول االنسان يف األسـاس      .  طبعاً هذه االقترابات حياتية الجل اظهار انسان ال خيدع         :ح.ق
اذا رغب ان يكون ذو     . وهبذه الدرجة والبلوغ اليه وابداء املعىن له يقتضى ان يكون اإلنسان ذو اصرار            

ألن التاريخ  " جافة"ال حاجة ملعلومات تارخيية بسيطة      .  التعلم من اجل هذا    امهية وسيتعلم التاريخ جيب   
  . التاريخ هو علم احلياة والشعور. ليس مبعلومات بسيطة وجيب ان ال يكون كذلك

االنقطاع عن التاريخ هو مبعىن من املعاين االنقطاع عن احلياة، ويعين أيضاً االنقطاع عـن               . يعاش قصداً 
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وزرادشت أيضاً ليس بظاهرة قدمية وامنا ظاهرة حاضـرة تبـدوا           . خ ليس بقصة قدمية   التاري. االنسانية
  . رمبا تغري سيفه ومالبسه. أمامنا

  . وهو جتربة من التجارب املاضية.  التاريخ هو جتربة:أدهم غمكني

. نوتاريخ االنسانية هو عمر االنـسا     .  التاريخ ليس بالتجربة، التاريخ هو عمر احلياة واالنسان        :ح.ق
وهكذا ال نستطيع مقايسة تاريخ االنـسانية       . فنحن ال نستطيع ان نعتقد كم مليوناً يعد عمر االنسانية         

اهل نستطيع القول عن التاريخ تاريخ . حسب رأيي التاريخ هو عمر الذي مازال ينبغي اعاشته. باالعوام
مسني؟ ال نستطيع االقـرار     االب، تاريخ اجلد؟ وهل ياترى يبدأ من السنة اخلامسة والعشرين ام من اخل            

  .التاريخ مل ميت. لكن مع ذلك فهو عمر يعاش. هبذا

هناية "كان يقول ) FukuyaMa W.S(يف احلقيقة، ظهر كاتباً وكان أحد آخر االيديولوجيني االمربياليني 
طبعـاً،  . عيشاالنسانية ت . يف الواقع هذا هناية استهالك االمربيالية، لكنه يقول عنه هناية التاريخ          " التاريخ

عندما يقول هناية التاريخ، يرغب بوجود الالتاريخ واهناء التاريخ هذا نظام الطبقة احلاكمة، أو تيار على                
  . وشك االنتهاء، أو أقوال تستخدمها االنسانية من اجلها وألجل زمرة طبقة وشرحية

أعيش بعد انكار السنوات املاضية هل استطيع القول بأنين    . التاريخ هو اجلزء املتبقي من العمر هلذه احلياة       
وكم تتواجد سنوات معاشة ضمن التاريخ، فإن       . من حيايت؟ ان جمموع السنوات اليت عشتها  تعرب عين         

يعترب " التاريخ بدأ اليوم  "إن مل يتوقف عمر االنسانية ستقول إن        . هذه السنوات تعرب عن عمر االنسانية     
وحنن نسعى لكسب   .  االعمار تتخذ االنسانية اساساً هلا     على العكس متاماً فمجموع كافة    . ذلك افتراء 

ومن يتناول هذا النمط سيعيش وفق متطلبـات االنـسانية علـى           . وهذا اكتساب صحيح ايضاً   . ذلك
  . االطالق

ماهو الظلم؟ وما الذي يقتضي معاداته؟ ما هي االنسانية؟ يتطلب تثبيت هذه النقاط جيداً الهنا ستوجه                
كذلك ستؤدي اىل التحلي بالقوة املطلوبـة       . م الصحيحة للحزب واحلرب والنضال    االنسان حنو املفاهي  
ان كان هناك ابتعاد وهجوم على التاريخ، فان القوة         . هذه هي فلسفة التاريخ كلياً    . جلعل احلق حاكماً  

. حاولنا أن نكون هكذا نوعـاً مـا       . املطلوبة  ملعاداا هي شخصية تنظيمية وقوة ضربه ومنط اسلوبه         
  . تاريخ هو التوجيهال

لكن النتيجة اليت سيتم الوصول اليها ستكون على الـشكل      . بامكانكم تطبيق ذلك على خمتلف املراحل     
هكذا عبرنا عن التاريخ،عشنا التاريخ وحاولنا بناءه، مثة اهتمام بالتاريخ مث انكاره، حاولنا اظهار              "التايل  

ي يتم اهناءه، كذلك يوجد االمتداد ملاضي االنسانية هبذا         انطالقة لتاريخ ينقلب حنو اهلاوية، والوجود الذ      
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وهناك ظاهرة لتشكيل انسان جيد والدفاع عن االنسانية هذا هو الصواب           " التاريخ ثانيةً وايصاله لراهننا   
  . وما يقام به

. ويعرب عن اظهار تغيري معني للتاريخ يف كردستان نوعاً ما         .  هذا هو االسلوب الصحيح    :أدهم غمكني 
  . قدوركم التصعيد بالتاريخ ضمن كردستان من جديد بأسلوب سليم وفلسفة صحيحةمب

عاش ثورة ثقافية عالية جداً يف املرحلة البدائية وحىت يف مرحلة مـا             . التاريخ يف كردستان مرحلة ثورية    
ـ      . مت جتاوز القيم الثقافية يف كردستان يف تلك املرحلة        . قبل االسالم  اريخ ومع تطور االسالم، بـدأ الت

ومن الفائدة توضـيح    . حدث تراجع سواء يف اجملال االجتماعي، الثقايف والديين       . بالتراجع يف كردستان  
وخاصة فيما بني الذين    . هذه النقطة اهلامة وهنا تبدأ مرحلة حرب داخلية ضمن كردستان بعد االسالم           

هنا تسببت يف اهناء القـوى      اعتنقوا االسالم واآلخرين، استمرت احلرب متأرجحة لغاية يومنا الراهن وا         
وقد ساعدت التجزئة والتشتت املوجود ضمن الدين يف املنطقة علـى           . والطاقات الكامنة يف كردستان   

تأمني امكانات هائلة للقوى االستعمارية والعدوانية، ساعدم على أن يستخدموا الشعب الكردسـتاين          
اسـتفاد  . شعب الكردستاين يف املنطقة   واعاقت وحدة ال  . ألجل خدمتهم وملصاحلهم بامكانات عظيمة    

وبقيامه بتشتيت الشعب الكردستاين وارغامـه      . العدو من هذه االوضاع وحصل على مكاسب هائلة       
. مارس اجملازر، وأصبح السبب يف أن يلعب بالشعب بكافة االشكال         . على اهلجرة وترك مكانه وأرضه    

ق اىل هذه النقطة، وهي أن الظواهر الدينية هي وسيكون من الفائدة التطر. واستمر هذا الوضع اىل يومنا 
فمثالً، يف املناطق اليت يكون فيها الدين متلـسطاً يتخـذ           . احدى اهم الظواهر اليت أثرت على التاريخ      

كوسيلة للخدمة السياسة، ويدخل يف خدمة سياسات معينة ضمن املناطق اليت يكون فيها ضعيفاً وبـال                
ففي اجملتمعات البدائية كون امللك هو االله، واذا تناولنا ابن االله           . دمقوة، هذه ظاهرة موجودة منذ الق     

اذ ان  . ضمن املراحل املعنية، من املمكن رؤية التأثريات نفسها يف اجملتمعات لغاية القرن العشرين االخرية             
 ويعاش هـذا  . االدرات اليت كانت اكثر قوة على الدوام، هي اليت استمدت واعتمدت على قوة الدين             

ومن املمكن مالحظة ذلك يف املناطق السياسية أو اليت تكون فيها الرأمساليـة             . الوضع يف ويومنا الراهن   
يف كافة املراحل عرف الدين بكيفية الوصول اىل الظواهر التارخيية بنسبة كبرية أو أنه أصـبح                . حاكمة

هر بعني االعتبار عند التـدقيق يف       ينبغي اختاذ هذه الظوا   . مؤثراً عن طريق الظواهر التارخيية بنسبة هائلة      
  . التاريخ

ان . ال يوجد دين منفصل عن احلركة السياسية أو االجتماعيـة         .  اساساً، الدين ظاهرة سياسية    :ح.ق
كان يدعى يف يومنا على أمر امسه بالفلسفة، االيديولوجية، االشتراكية والتعصب القومي فـان للـدين              

وهلا . عظيم ايديولوجي وفق مراحلها وظاهرة التعظم والسمو      كلها ت . نفس االعمال وفق كل مرحلة له     
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ويف يومنا تسير الظواهر نفـسها      . ممارساا العملية ولكن مت القيام هبا إما باسم الدين او باسم املذهب           
أي اكثر من ان يستخدم الدين السياسة ألجله، أو السياسة تستخدم الـدين هلـا                . بشكل مغاير جداً  

دام اشكال السياسة على منط الدين أي لألشكال الدينية على السياسة أو لالشكال             وميكن اظهار استخ  
  . وهذه الروابط والعالقات اليت مت اظهارها قوية يف التاريخ. السياسية على الدين

جلي جداً أن التشتتات املذهبية يف كردستان حدثت على يد االستعمار وقد دعم االسـتعمار هـذه                 
يف احلقيقة الـدين  . أدامها حىت يومنا الراهن وذلك يعين احلرب يف الوقت نفسهالتشتتات بشكل هائل و   

ابدينا اعتناء كبري الستيعاب حقيقـة      . هو؛ السالم والسالمة ولكن ما يفرضه الواقع هو حرب داخلية         
ونود توضيح هذه االسئلة؛ هل ميكن القول بأن هناك عالقة بني الدين والتحرر             . الدين من هذا اجلانب   

وطين، الدين والسياسة وبأن تاريخ الدين هو تاريخ املقاومة واملستعمرات يف الوقت نفسه؟ وان كـان         ال
ال بد من التحدث عن االسالم يف يومنا ينبغي ان يكون ذلك عن مدى ارتباطه بالرجعية واالمربياليـة،                  

  . هذه اساليب التقرب الصحيحة ويتوجب التوقف عليها. وعن مدى ارتباطه بالشعب

ا ان العلوية أقرب اىل الزرادشتية، ومهما قامت الكمالية بتخريبها اكثر ووضعها يف خدمـة القوميـة                 مب
تعرضت هذه الثقافة . التركية، وعاشت ختلفاً وتراجعاً حىت الفترات االخرية، إال أهنا يف الواقع تعترب ثقافة

املذهب السين  هبـذا املعـىن دوراً        ولعب  . لالغتراب يف املناطق اليت كانت تأثريات السنية حاكمة فيها        
رجعياً وذلك كنتيجة طبيعة للسلطنة االسالمية، وقد استند االسالم اىل السنية والنقشبندية وهي األخرى 

ماذا يثبت هذا؟ يتبني بأن الدور الرجعي الـذي  . ساعدت على تطوير انظمة محاة القرى اكثر من يومنا  
عن ماذا يعبر االسالم احلاكم بشكل بارز من اجل الشعب          .ر أيضاً لعبته يف التاريخ تلعبه يف يومنا احلاض      

هناك حرب داخلية نراها يف واقع يومنا بشكل مثري وقام العدو وخاصة الكماليـة              . على مدى التاريخ  
حقيقة . ومت ضرب العلوية يف بداية تأسيس اجلمهورية      . باهلجوم على العلوية النه شجع احلرب الداخلية      

  .١٩٧٠داخلية فيما بني اجلمهورية والعلوية يف اعوام كانت هناك حرب 

هـذا ينطلـق مـن      . من املمكن تناول كل هذه اجلوانب حبيوية، املؤرخني ال يعربون عن هذه احلقيقة            
ينبغي رؤية قوة   . الثورة هبذا املعىن هي ثورة تعديل املؤرخ أيضاً       . احنراف علماء املؤرخني وااليديولوجني   

وانين على ثقـة بـانكم لـو        . علب دور االعادة والتعديل بتناوهلا التاريخ من جديد       الثورة جيداً الهنا ت   
ستصلون . استفدمت من التطورات اليت حققتها الثورة ستطورون التاريخ الصحيح بشكل ال يصدقه العقل            

اىل تاريخ يكون صالته قوية مع احلياة وبارزة حىت النهاية سواء كانت تقييمات التاريخ الـسياسي أو                 
اننـا ال  . العسكري أو تاريخ االديان أو تقييم تأثرياا على احلياة الثقافية وحىت على احلياة االقتـصادية          

ال أعتقد بانه ميكن القيام بالثورية والعمل التارخيي بدون أن يكون هلا أساس             . نستطيع العمل من دوهنما   
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        احلنني اىل التاريخ واجياد ما فقده التـاريخ         .تارخيي، التأثري التارخيي اكثر كثافة من التأثري اليومي لدي 
رؤية شعبنا الذي يعود اصله اىل بداية التاريخ        . وفعل مامل يفعل يف التاريخ طبعت بصماا على عمليتنا        

وبنفس الشكل القيام مبا مل يقال به يف التاريخ وتقدمي املـساعدة            . وانبعاثه هو بفضل هذه العالقة متاماً     
  . وحللتاريخ هي رغبة وطم

وميكن تطهـري   . إذا تناول كل فرد هذه املسألة نوعاً ما، حينها ميكن القيام بالكثري من االعمال التارخيية              
وختليص االحداث من عدم جناحها واسباب ذلك من خالل استيعاب التاريخ وميكن تطبيق ما مل يـتم                 

مناضل عندنا ان يكـون قائـداً       اجنازه يف التاريخ أيضاً بالتوقف علىاسبابه هبذه التقربات مبقدور كل           
وان هلذا حاجة ماسة، وقد ذكرت بانه عليكم خوض نضال مرير يف            . عظيماً وكذلك ان يصبح سياسياً    

وان املرء ال يستطيع ان يقف مكتوف     . للتاريخ ولألدب أيضاً أوامرمها وعلينا معرفة تنفيذها      . سبيل ذلك 
ة وتتحدثوا بعظمة، الن اخلطر داهم من اجل اجلميـع          بالتأكيد عليكم ان تلعبوا االدوار العظيم     . االيدي

ومن ال يفهم ذلـك     . ومبا ان اخلطر يف حده األقصى، إذاً عليه أن يكون النهوض ضده يف احلد االقصى              
هبذا الشكل ومل يتمكن من كتابته وفق ما يتطلب وال يستطيع التحدث والعمل وفق ذلـك، ومـن مل                   

سكرية والتنظيم وبلغة احملارب؛ يعين انه قد فقد التاريخ وليس له اية            يفعل ذلك بلغة األدب وباللغة  الع      
وانه ال ميثل أية . مثله كمثل منلة ومثل علقة تلتصق باحلياة وتعيش  . عالقة بالتاريخ وهو ال شيء يف احلياة      

  . شخصية ولن يكون له أي تأثري

رة فـن االدب وحمـيط تلـك        قدمنا وجهة نظر متواضعة عن التاريخ وأظهرنا كيف ينبغي تناول ظاه          
سيكون من الفائدة أيضاً ايضاح هذه النقطة؛ الفن بشكل عام واالدب بشكل خاصة، عبـارة          . الظاهرة

هناك حاجة ملحة لألدب والفن ألننا مجيعاً قد فسدنا ومت تركنا           . عن عملية خلق االنسان وجلعه مؤدباً     
ن جديد حول العديد من جماالت الفن وتطبيقه        بالتأكيد مثة حاجة ماسة لألدب لنبين أنفسنا م       . بال أدب 

  . بكل تأكيد

وأن . أي مبقدوري أن أشبه ماعشتموه؛ بأنه مثل كومة من الرمل ليس له أي شكل ووضعه يشبه اهليوىل               
يقول اجلميع بأن العسكرتارية تعتـرب      ) اكرب احلروب هي حرب الفن اآلن     (ذلك ليس حرب الفن فقط      

.  بالنسبة لنا هي اكثر الفنون اجنازاً ومكسبة للنتائج واننا نضعها يف املقدمـة             وفن العسكرتارية اآلن  . فناً
ولـن تـسري   . لكن ان مل تبدأ مؤثرات الفن بالعمل، لن يتطور أي فن سياسي ولن تتطور العسكرتارية      

  . العملية االيديولوجية وال النضال االيديولوجي ألنه هو اآلخر له جانب فين

ماهي الروح، هل هي موجودة أم ال، ومن هو صاحب          . ه تعيني وتعريف  الروح    ما هو الفن االديب، ان    
روح بأي شاكلة تلزمنا، أية عاطفة وجمموعة أية طوابع تلزمنا؟ ان مل تدركوا هذه              . الروح واظهار خلقه  
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ولن تستطيعوا أن تكونوا سياسـيني      . النقاط ومل تردوا عليها ستكون شخصيتكم طفيلية وهيولية ثانية        
ال سيما أن القبح وعدمية الشكل املوجودة لدينا، تنبع من عدم           .  وال قيادة سليمة هبذه الشخصية     جيدين

  . تطبيق وممارسة الفن وعدم معرفته

الفـن  . التاريخ، علم يقيم بشكل واقعي ما هو موجود يف املاضـي . الفن ليس بعلم وليس بتاريخ أيضاً   
انه عمليـة   . بال ريب، للفن عالقة مع التاريخ والعلم      . ينشىء خياالً وتصوراً ويسعى لتحقيقه وفق ذلك      

وتسخري الرادة االنسان، وأننا حباجة اىل الفن       . خيلق طابع االنسان واهنا عمليات االنسان     . خلق وابداع 
  . خاصة انه يلزمنا األدب. بقدر حاجتنا للتاريخ والعلم

نا خلق أنفسنا وروحنا اليت وصـلت       عندما نقول لنسعى اىل وضع وتسخري تأثريات االدب، حينها يلزم         
. حيث انه يف العالقات الكردية ال يوجد أي نوع مـن النظـام      . اىل درجة ال يعرف شكلها من جديد      

اسألوا أنفسكم كجنود أو كأصحاب أدب      . واننا نتناول عالقاته بدًء من اعطاء معىن للحياة جتاه القبح         
هلذا السبب هناك حاجة لـألدب      . مل هلا القلوب  او أي عمل آخر من أنتم، ستجدون بأن أوضاعكم تتأ         

  . والفن

مادام الذين يسعون للنضال باسم القيادة، عليهم اختاذ ما تفكر به القيادة وكيف تنظم احلياة واحلـرب                 
وإال سيكونون جيش جاهل وعدمي الروح وهو يف النتيجة وضع اسوء من وضع اجلنـدي               . بكل جدية 

لكن أن أصـبحوا جنـوداً وسياسـيني        .  ذلك موجود لدى البعض    السيما ان . الذي يتجند باالموال  
وأن اقترابـات   . واكتسبوا االدب وفق الطراز الذي أشرنا اليه، حينها سيصلون اىل مستوى ال يصدق            

بالتأكيـد  . هلذا السبب التعلم أمر هام للغاية وإننا حباجة اىل األدب كـثرياً           . القيادة مؤثرة هلذه الدرجة   
والتاريخ حبيث ال تسري األعمال بدوهنا أبداً وإننا سنطور مناضلينا عن طريـق هـذه   منتلك روابط الفن   

وملناضلينا أيضاً حاجة ملحة    . اجليش لن يكون مبقدوره القيام بعمل يليق بالتاريخ بشكل آخر         . الروابط
ـ . خاصة أنه ال ميكن تسيري هذه االعمال بدون روح       . اىل هذا  ب وال ميكن التحدث بكلمتني كما يتطل

أية حرب ستخوضها هـذه     . مع الشخصيات القبيحة الهنا ال متلك خطاب وانضمام وانضباط انساين         
الشخصية؟ شخصية فوضوية ال تقبل شروط احلياة واالنضباط والعسكرتارية واالدب واألسلوب، لـن             

من هذا املنطلق، هناك ضرورة كـبرية       . يقبلها أحد ولن تستطيع عمل شيء ولن تساوي مخسة قروش         
. دريب نفسه واكتساب النقاط اليت ميكن االستفادة منها، بدون ذلك ليس ألحدا ان يفتح عيونه احلياةلت

واال أعتقد انه سيظهر من بيننا      . وان تالعب بالقيم، باالزدواجية والتزييف حينها سيعامل معاملة اللص        
ء وال يـدرك    وان كان ضعيف القوة وال يستطيع عمـل شـي         ! من يتالعب بالشرف وعدمي الوجدان    

  ". ملاذا أتيت"قولوا له . مهمته
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أليس ممكناً كسب احلياة بلى، إذاً ملاذا ترغبون يف البقاء يف حالة املنحط؟ ينبغي إدراك بأن احلياة مبـاذا                   
منذ . الننا بشكل آخر ال نساوي شيئاً     . تكون ممكنة؟ وجيب أن يكون صراع احلياة يف مقدمة كل شيء          

 مت االصرار يف عدم االدراك وعدم أداء ما ينبغي عمله، عندئذ سيظهر كعدمي              وان. أعوام وأنا أذكر ذلك   
انتم كمناضلني، لن تتمكنوا من العيش بذلك الطراز، لن تتمكنوا من العيش            . القيمة وسيموت بسهولة  

  ! بذلك الطراز

 من االحيـاء    أنتهى، أمثال هؤالء ولقوا حتفهم على الدوام يف التاريخ وأن امثلة هؤالء ال ميكن حسبهم              
السيما ان العدو قد قطـع أواصـر        . حىت أنه اكرب شعراءنا أظهر بانه ال يستطيع العيش        . وضمن احلياة 

من احملتمل اننا نفـرض     . جيب االميان جبدية هذا قبل كل شيء      . واننا اآلن خنوض صراع احلياة    . حياتنا
.  سليم، إذ رمبا انتهي فجـأة      انفسنا بشكل مثري وقد وضحنا اسباب ذلك أيضاً ولتسري االعمال بشكل          

أي ليس هلذا   . فكما اشرت باستمرار بأن مويت رمبا يكون سبباً للعمل اكثر من أن أكون على قيد احلياة               
لكن لو  . أو أن االنسانية ستنتهي وإذا انتهت حينها، لن يكون لدى الكثري مما سأقوله            . العمل سبيل آخر  

  . عشنا هذه احلياة فاهنا ستكون هبذه الشاكلة

  

  

    ١٩٩٤آب٢٩ 
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ان مل تتطور قابلية اخللق والفكر فان الوضع املضطرب وكل ما شـاهبه     نسعى الدراك ما حنن حباجة اليه     
ونسعى لـسد سـبيل     . لكن احلياة اللعينة اليت أصبحت كقدر خنضع له ستستمر وتدوم         . ال ميكن قبوله  

 اكثر مما يعتقد من ناحية أخرى، يبدو للوهلة االوىل بأن           مثة حاجة خللق اجلديد من ناحية والتفكري      . هذا
حساباتكم ليست متطورة على املستوى الوطين وحىت يف االساس االنساين، وان كانت متواجدة فلـن               

كذلك وصلت الفردية بكم اىل درجة ال تنفعون لشيء، النماذج اليت هنضت من تلقاء ذاا               . تكون احلل 
لو تركنا ماخلقناه لرغبتهم سيذهب كل شيء هباءاً وهـم          . ة نادرة جداً  يف موضوع االهداف االساسي   

" للقادم أغا وللـذاهب باشـا  "يف الواقع أقواهلم أيضاً تبني اوضاعهم حلد كبري مثالً  . راضني بكل شيء  
وعند اظهار عكسه متاماً، فان الشخصية اليت تقول لكـل          ". ليكن اهللا راٍض ألف مرة فإنين خبري دائماً       "

. فاهنا استسلمت منذ زمن طويل وهي الشخصية اليت ضمت كل انواع اخلنوع بدون وعي             " نعم"شيء  
  .وهذا هو الوضع الذي يعاش بكثرة

لـيس هنـاك جديـة كـبرية        . ردود االفعال ليست هلا معىن كبري وميكن رؤية هذا يف كل مكـان            
فقـد مت جعـل     . لتفكرياآلمال والطموحات ليست مكسبة للنتائج كل ذلك حيثنا على ا         . باالهتمامات

ماذا سنفعل هبـؤالء؟ مـاذا   . العديد من االمور راضياً عنها من ناحية واحنرفت ردود افعاله حىت النهاية     
سيفعلون بانفسهم؟ الشخصية اليت ال تكون حاكمة على املسائل وال تعرف ما سـتفعل وال تـستطيع                 

حت هذه اجلوانب، اجد ذايت امام     بكم ميكن تقدير قيمة ذلك؟ وكلما توض      . ترسيخ نفسها ضمن العمل   
مثل هذه االوضاع تعرقلنا كثرياً، يتظاهرون وكأهنم يعيشون على الرغم          . اوضاع ال ميكن الصفح عنها    

من اهنم ال يعرفون احلياة، يعتقدون انفسهم بأهنم يفكرون كثرياً بقيامهم بالثرثرة على الرغم من اهنم ال                 
  .  ولكنهم يعتقدون باهنم يعيشون حياة مليئة بكل شيءيعيشون يف فراغ كبري. يستطيعون التفكري

الن عدم متهيد السبيل للتطور وعدم الوصول       . كل هذه، اوضاع ال ميكن الصفح عنها الهنا ختلق احلقد         
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اخلصائص اليت أشرت اليها حنن حباجة . اىل قوة تسيري التطور يعترب ذنب، هذا كذلك يف كافة املستويات   
 احلقيقة الفنية واالدبية الثورية متاماً اكثر مما تكون مـشاكل تنظيميـة، سياسـية               والتعمق يف . ماسة هلا 
حينها أفكر واقول هؤالء ينشغلون مباذا، وهـل        " اننا ننشغل باالدب والفن   "عندما تقولون   . وعسكرية

يستطيعون اخلروج من اجلهل ويصلوا اىل األمر الذي ينشغلون به؟ وهل سيتمكنون من كسب جـوهر                
ع؟ هل سيكون بامكانكم معرفة جوهر األدب والفن اللذان يتطلبان من اجل الـشعب؟ وهـل               املوضو

سيعرفون التوقف ضد القبح والشعوذة اللذان يسريان باسم االدب والفن؟ والتصدي ملا هو غري مفيـد                
 بدالً  ان يكون مفيداً ومطلوباً وجتاه الشيء الذي يكون خارج عن احلاجة بعد احتياج ماس لـه، انـه     

يف الواقع مت ايصال احلياة اىل مستوى       . حافز للتفكري، الننا مرغمني على االقتراب جبدية من كل مسألة         
  . ال يعرفها املرء، حىت اهنا ليست بكاريكاتور احلياة اجلديدة

كل شخص خطف   . مثة، عصيان كبري لقبول هذه احلياة، مع العلم انه ال يوجد مفهوم واسع باسم احلل              
. الفكر، املوقف، التنظيم واالدارة املطلوبة لنا ال تظهر نفسها كـثرياً          . تمر يف مسريته  لنفسه شيء ومس  

أيضاً التفتح اجملـال    " الفردية واالنانية . "وهذا منتشر . ، لكن ال احد يقوم بشيء     "أنا،أنا"اجلميع يقول   
  . جهودي هذهانه يعرض التطورات احلاصلة اىل اجلمود واخللل ال اعفو عن نفسي رغم كل . الي شيء

حىت . لكن فكروا، اذ أن البعض ال ميكن اعتبارهم كأنقاض، اهنم خمتلطني ومضطرين ويقومون بالشغب             
اهنم ال يعرفو ان جيعلوا من انفسهم حجراً جيداً وال يستطيعون اختيار املكـان املناسـب، اغلبـهم مل                   

.  ال ميلكون الضمري ضمن الواقع     هبذا املعىن . خيلصوا انفسهم من كوهنم أشواك تنغمس يف البدن واملعدة        
  اين هو الضمري بشأن جوهر االنسان وضمري التطور؟ 

ال توجد حـدود    !الشخصيات اليت خانت جوهرها اكثر، اهرب واخدع نفسك واسحقها حىت النهاية          
الطمـوح  . ال توجد حركة تطور وحركة تقول هلذا املسار توقف وطاليب هذا قليلون           . من اجل هؤالء  
 جداً، يف الواقع تعترب هذه مشاكل ادبية، وأموراً ينبغي التفكري هبا كثرياً من قبل الفـرد                 والغضب ناقص 

حبذا لو كان هناك جيل منفتح لألدب وافراد يتمعنـون          " انين مستعد لعمل االدب والفن    "الذي يقول   
   بعمق يف املشاكل وباستطاعتهم أن يصبحوا قوة احلل العظيم لتلك املشاكل، لكن أين هؤالء؟

الفرد الذي ال يستطع التقدم خلطوتني وال ميلك القوة ماذا بإمكانه ان يفعل؟ هل سيكون بامكانكم ان                 
التقنع هبكـذا   . تصبحوا مناضلي االدب؟ هل لديكم قوة لذلك؟ اجلميع يطورون فرديتهم على األغلب           

ما الـذي   . كانامثال هؤالء موجودين يف كل م     . قناع والتحرك باسم الشعب والوطنية أمر سيء جداً       
حدث لكم؟ ليس هناك شخص يقوم بواجباته اجتاه السلبيات املتواجدة على مدى التاريخ من جانـب،    
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ومن جانب آخر السلبيات اليت تظلم قلوب اإلنسان يف يومنا الراهن، انه منوذج عدمي الضمري واملسؤولية                
  . لدرجة كبرية

من خالل االدب؟ هل هناك فائدة من شخصية        من اي جانب ميكن أن يطوروا األدب، مباذا سينشغلون          
ختدع نفسها هبذه الدرجة؟ ما هو املطلوب قبل كل شيء سواء ان كان شخصياً أم اجتماعياً يف احلياة؟                  

  ما العمل؟

من هم  ! هل هناك من سأل نفسه عدة اسئلة؟ وهل هناك من اعطى اجلواب الصحيح هلذه األسئلة؟ كال               
لون؟ الذي يرى نفسه قائداً، ألي درجة هناك تزييف وخداع؟ هذه           اصحاب االدب واين هم وماذا يفع     

لقد كـسبت   "الذين يقولون   ". العسكرية السياسية "اجلوانب مكثفة بنفس القدر يف الساحات االخرى        
باسم الوطنية، ورفعـوا مـن      " مكانة وانين صاحب معرفة ومسؤولية ولدي الرغبة يف القيادة والطليعة         

اعتقد انه ليس أمامهم مشكلة اكرب مـن حيللـوا         " أنا وكل شيء من أجلي    "ئماً  شأهنم؛ حىت لو قالوا دا    
أنفسهم، ال يستخدمون امكانام باسم الوطنية واجملتمع وال يتوقفون بوعي على الكردياتية، حىت انـه               

اهنم دميـاغوجيني   . ليس هناك من يفكر ويتوقف على ما يطلبه التكوين االجتماعي والشعيب من الفرد            
. ماهي النتيجة؟ الشخصيات اليت توجد لنفسها مشاكل حىت اذا كان هناك عمل صحيح اوالً             . نيوكاذب

نشاطات العدو كثيفة للغاية هنـا  . هؤالء االشخاص هم بال أدب لدرجة كبرية، ويعملون باسم االدب        
مـاذا  ذكرنا ذلك  القدر من احلقائق، لكن ملن تذكر؟          . أردنا التحدث والعمل الجل عدة أمور     . أيضاً

تفعل؟ تستطيع وضع كل هذا العبئ على عائق من؟ وهل من احد يستطيع ان يصبح قوة وحيمل العبئ؟                  
  . موجودون بذام ولكن عند النظر اليهم خيطر على بال املرء األرواح امليتة

ان مل تكن هناك الـشجاعة لـن        . كافة اجملاالت االجتماعية والوطنية تطلب املناضلة والبطولة من املرء        
. حينما تتحدث عن البطولة، اجلميع يقعون ويهربون من ذلك  . يكون لك حق يف أن تسأل سؤال واحد       

ليس من الصواب ان خندع بعضنا البعض باسم الوطنيـة،        . ال جيوز التوقف على املسائل العظيمة بافتراء      
انتـهى وال   عند احلديث عن اجلوانب الرئيسية واالنسانية، ترى بان عقله جتمـد و           . الشعب والسياسة 

نريـد  . االشخاص الذين اخندعوا ووقعوا يف املؤامرات ليسوا نافعني بالنسبة لنـا  . يستطيع حل املشاكل  
  . القيام ببعض االمور السليمة او القيمة وهذه تقتضي القوة والفكر الكبريين

اعته القيام  هل ميكن أن يصبح املرء مضحياً ومفكراً عظيماً يف هذه اجلبهة؟ هل هناك أحد يكون باستط               
هبكذا انطالقات ؟ يف وسط كهذا يتحاملون على بعض باستمرار ويستـصغرون ويعـادون بعـضهم                

وكل فرد يعمل مبفرده وال يتحرك ويعمل باسم الـشعب وان           . البعض، ويهربون من احتاد النصر املؤزر     
  .هذا املوقف ال ميكن القبول به
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ة يف أية حالة يعيش؟ كيف ميكن مساعدته؟ وماذا         االدب الكردي يف أية حالة؟ الفرد الذي مهومه كثري        
مبقدورنا عمله من اجله يف هذه الساحة؟ مثة أعمال تتكون من ألف نوع؛ تطرقنا إليها وذكرنا بعـض                  

قبل كل شيء حنن يف أي وضـع؟        . وفق هذه االسئلة، اين يكون موقعه؟ لكنكم عدميي الروح        . االمور
 سنتعرف على ذاتنا؟ هل مبقدورنا العمل من أجلنا؟ هل بامكاننا           ماهو املهم واملطلوب بالنسبة لنا؟ كيف     

أن نقطع عهد معني؟ هل بامكاننا اختاذ قرار معني، هل باستطاعتنا اختاذ بعض القرارات بشأن اجملاالت                
االجتماعية، الوطنية وحىت بشأن الفن واألدب؟ ما هي املعضلة االساسية لألدب، ما هو دور الفـن يف                 

  و صاحبه؟الثورة، من ه

أي إن كان ميـارس اعمـال       . إن نظرت اىل املهتمني هبذه اجملاالت، ترى أن أغلبهم مثل الكونتركريال          
الكونترا ضمن صفوف الكريال ويفعل هذا باسم السياسة والدبلوماسية، فان هذا يكـون كـذلك يف                

  . جماالت األدب والفن أيضاً حيث أهنم ميارسون أدب وفن العدو

ال بد من القيام    . ري التاريخ خلدمة الثورة، هلذا السبب يفتقرون اىل قوة البدء باالدب          ال يستطيعون تسخ  
. هبذه االعمال ألجل مصلحة وحرية الوطن، إذ أنه من دون ذلـك ال ميكـن االقتـراب مـن األدب       

ـ                 رويني الكردياتية احلالية ختلق لنا الصعوبات بدًء من االمور الصغري وحىت الكبرية ومن املرأة لغايـة الق
والرعيان، ستتوقف بأي شكل على من؟ كيف ستجره حنو النظام؟ حيث انه من اتى حىت اليوم ركَـلَ                    

وحنن كيف سنقوم بلم مشل اجلميع؟ لقد متزق عقله وقلبه          . ومثلما ركَلَ قام ايضاً بالتشتيت    . كل شيء 
اساساً إننا نطلق عليه اسم .  من اجملاننيإرباً إرباً ومل يبق فيه شيئاً، حبيث مل يتبق لديه لسان وأصبح أسوء          

  ".الشعب اجملنون"

هبكـذا  . ال يعرفون االصغاء لبعضهم وال يستطيعون توحيد قلوهبم وال يشرحوا لبعضهم عدة مشاكل            
كيـف ستكـسب االدب     . الكردياتية ماذا ميكن أن يتكون؟ كردياتية كهذه ما هي إال مصيبة وبالء           

ك وأنت مل تتعرف عليه بعد؟ ما الذي ميكنين فعله مبفردي؟ اتطرق            وتصبح سياسياً؟ كيف ستعاجل مرض    
ويقطع العهد أللف مرة، لكنه ال يتوقف على        . إىل املسألة أللف مرة ولكن ليس هناك من يعرف ذلك         

كان مبقدورنا تفسريها أدبياً اكثر من تفسريها سياسياً        . هلذه الدرجة مت سحق الكردياتية    . مشكلة واحدة 
إننا ال نقوم خبلق املشاكل، لكننا نذكر بعض االمور         . نكم ال تستطيعون القيام هبذا أيضاً     وعسكرياً، لك 

إذ ال ميكن التوقف ببساطة وسطحية على املـشاكل         . لتحليل بعض احلقائق أكثر وتشاهدوا بعضاً منها      
  . علينا أال خندع أنفسنا. املعقدة واملثرية

وعلينا أن نقـول كفـى      . ك بعظمة ويف املكان املناسب    الذين يتحدثون باسم الشعوب، امنا يفعلون ذل      
ما الذي ينبغي   . على املرء أن يسأل سؤاالً يكون بديالً عن العمر        ! لالخنداع والتهرب من اآلن وصاعداً    
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وعلى املرء أن ميتلك شخصية ليتمكن من       . فعله فوق ذلك؟ على املرء أن جيهز شخصيته من أجل ذلك          
لشخصية اليت مت سحقها هلذه الدرجة ومل تستطيع تنظيم نفسها وادراا           ألن ا . النجاح يف بعض األمور   

والتزامها باالنضباط، ماذا باستطاعتها قوله باسم الشعب؟ اهنم مثل االموات واصبحوا مـصيبة علـى               
إننا ال نتهرب من املشاكل     . يف نفس الوقت كل ذلك ليس من االمور احلسنة، واملؤسفة واملعيبة          . األدب

حنن أيضاً نرغب أن يتواجد انسان امامنا مبقدوره حـل      .  متاماً حيث أنا يف خدمة االنسانية      على العكس 
بعض املشاكل على األقل سواء أكان باسم الرفاقية أو باسم احلرب أو أي شيء آخر، لقد وصلتم هلذه                  

ذه اخلدمة بعد   أي أننا دخلنا يف خدمة العدو غالباً، وعلينا أن نوقف ه          . الدرجة من جراء تأثريات العدو    
ملاذا نتقبل اخلطأ وكأن ذلك أمر صحيحاً؟ كيف ميكننا القول لشيء ال جيوز، على أنـه ممكـن؟     ! اآلن

ومـن ال ميتلـك الـضمري       . ينبغي أن يكون لدى املرء ضمري، النه بدون هذا ال ميكن تـسيري األدب             
  . سياسة وال العسكرتارية بتاتاًواحلساسية، ال ميكنه القيام بالفن أو االستمرار فيه وال ميكن تسيري ال

ال ميلكـون   . انين يف خدمة اجلميع، لكن ال يوجد عاقالً يطلب املساعدة         . ليأيت من هلم حاجة ويطلبوهنا    
انـه ألمـر مؤسـف      . هذا ما يطلبونه مين   " اننا كرد كالسيكيني وأموات   "القوة لفعل ذلك، ويقولون     

ما هي البطولة؟ احتاد البطولة مع احلق هـو تـبين            . رجةال يتنازل املرء امام االحنطاط هلذه الد      . ومعيب
  . هذا ما يلزمنا. وهي السري والتعمق مع القلم والقول تارة، ومع السيف تارة أخرى. احلق

وان مل تتقربوا بإحساس ومسؤولية كربى وجتعلوا ذلك مهاً         . انكم تعيشون حياة بسيطة جداً وبال شفقة      
. لو كان لدي االمكانات لكنت منحتكم احلياة جلميعكم. هذا مؤسفلكم، حينها تسري حياتكم هباًء و

وبالتايل ليس الحد أن يطلب منا حياة . انين انشغل واهتم بسمو اإلنسان، واعمل الجل تعظيم االنسانية        
على اإلنسان أن يعرف عظمته وان يصل اىل القرارات         . مستحيل أن أفعل ذلك   . رخيصة ومزيفة هكذا  

لو بلغـتم   .  ما أقوم به هو عمل فين مبعىن يف املعاين        .  نغفر لبعضنا البعض بشكل آخر     العظيمة، فاننا لن  
الروح السامية واصبحتم اصحاب خطوات عظيمة وسألتم االسئلة املصريية ومل حتثوا بعـضكم علـى               

هذه اجلوانب تتواجد لـدى أي  ! الفرار ومل تتبنوا نقاط الضعف ولتبينتم اجلمال ما الذي كان سيحصل    
اقول جلميع الرفاق ماهو الوضع الذي تعيشونه؟ انكم        .  منكم؟ متعنوا يف الوضع الذي تتواجدون فيه       فرد

هـل لـديكم    . انكم يف وضع بامكان العدو ان يقيم حساباته عليكم من كافة اجلوانـب            . كاالموات
هـل  شخصية ووضع خييفان العدو؟ هل لديكم اجلمال الذي  يقبله عدة اشخاص ليبدوا لكم التقدير؟                

  تعريون انفسكم، وتعرفون ذواتكم؟ هل مثة صوت يؤثر يف ضمائركم؟ 

. وجودهم غري واضح يف احليـاة     . هناك البعض، ال يفكرون بشيء بقدر ما يفكرون بسيجارة يف احلياة          
. مع العلم أن االدب هو خلق وابداع النفس       . احلياة ألجل ماذا؟ هل يفكرون هبذا؟ ال يوجد هذا أيضاً         
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هذه الكردياتية القدمية، لو تركناه سـيبقى       ". وألعمل شيئاً باسم احلب   . الحتمل العبء "ال احد يقول    
لنؤدي بأنفسنا اىل الفناء، ونفضح بعضنا البعض إذ ال         "من املستحيل قبول قول     . وجهاً لوجه أمام الفناء   

اهنـم  . ناسـب من املستحيل أن أوافق على االمور اليت ليست يف مكاهنا امل          ". ميكن تسيري احلياة ببساطة   
أوصلوا بأنفسهم اىل درجة الالحل وعدمية القوة،       . يريدون فعل ذلك يب أيضاً    . ماتوا، وخينقون انفسهم  

. لو اصبحت مثل السيف وصاحب حرب والتحمت مع هذا ستعود اىل احليـاة            . يتحاملون علي أيضاً  
ال يستطيع أن يصبح فناناً     ومن  . الذي ال يعرف تغيري نفسه لن يتجرأ على خوض السياسة وال تبين الفن            

ما هو الفن واالدب؟ ال يسأل أحداً من الرفاق هـذه           . لن يتمكن من تسيري فن احلرب والسياسة أيضاً       
انـين  "وال عن شيء مل يفتح      " حدث متاماً "ال نستطيع التحدث عن شيء مل يتم بأنه         . األسئلة من نفسه  

. هذه هي جتربيت األساسية   ". مستمر يف الوجود  "نه  ال تستطيع القول إلنسان يسري حنو الفناء بأ       " افتتحته
لقد "مل يفعلوا ويقولون    ". اننا موجودين "ملاذا يتحدثون بكل شيء بشكل معاكس؟ معدومني ويقولون         

دعـوا هـذه    . هذه النماذج هكذا  ". اننا نعيش "ماتوا ويقولون   ".اننا انتصرنا "سحِقوا ويقولون   ". فعلنا
ال يقدرون على تغيري بعضهم البعض الهنم منحطني كثرياً من الناحية           . كالفلسفة وايديولوجية املوت تل   

  . ال امزج السياسة هبذه ابداً، الهنم بعيدين جداً عن السياسة. االجتماعية

جيب التطرق اليها، وهذا ما يتطلب من الفنان، االديب والـسياسي والرجـل             . هذه مسائل كبرية جداً   
ث وحياة املعلمني العظام حيث اهنم يقومون بصيحات ونداءات مـن           انظروا اىل احادي  . العسكري أيضاً 

اهنا نداءت عظيمة وتشكل القوة الطارئة واحلب السامي، ومن ناحية تنظر . كافة اجلوانب ألجل الشعب
اىل رفاقنا جتدهم مثل االموات، حىت اهنم يتسببون يف فناء شعب باالعمال اليت يقومون هبا وال يزرفون                 

أنين أديـب، أو ال أعـرف مـاذا         "وال حتُرق قلوهبم وال يصبحون نداءاً، مع ذلك يقول          دمعةً واحدة   
ما هي البطولة؟ هـي ان      . على الرغم من أن االنسانية تنتهي والتاريخ يفىن ولكنه خيدع نفسه          !" يكون

مثة امور كثرية تؤدي بكـم اىل االفـالس، انقـذوا           . يكون املرء سيفاً وصاحب قول وعمل مناسبني      
سعيت لعمل عدة أمور جيدة هكذا، مجيع التطورات مرتبطة ببعـضها، إذا            . سكم اىل ذلك بسرعة   بأنف

عرفت نفسي لكم، ماذا كنا أو ال نكون؟ إن عـدم           . كانت لديكم االمكانات والقوة فهذا أمر حسن      
ال اخـدع   . ذكر ما هو خاطئ هو أمر صائباً باسم الكردياتية، وهو شرط اساسي لدي على االطالق              

وهذه منحى اختذا أساساً  منذ اول يوم من حيايت          . اس وال أعطي الفرصة ألحد كي خيدعين قطعياً       الن
  . ولغاية اليوم

من حيث وجهة نظري هو أن كـل فـرد   . عظمة وصغر االنسان واحدة عندي وال يوجد فرق بينهما     
 ان يكون للمرء    قبل كل شيء، يتطلب   . خملص وصادق، وبامكان اجلميع ادامة العمل يف طريق الصواب        

  . انين انسان حر. ومن جهز نفسه هبذا الشكل فانه سيبلغ النصر. وجهة نظر سليمة وطراز سليم
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رمبا اذكر امور ليست هلا حدود ولكن رغم ذلك بامكانكم التوقـف            . الشعب اطلق علينا اسم القيادة    
انين يف  . وز بدون التحدث  عليكم التحدث هكذا أيضاً، طبعاً ال جي      . نتحدث كثرياً باسم الشعب   . عليها

وأقول لو تطلب األمر سأقدم الـدعم حـىت         . مكان ضيق اكثر من مجيعكم لكننا نقوم باعمال عظيمة        
اساساً ال اتفق معهم ألهنم يلبسون      " ال يعرفوننا "قالوا امور عديدة الهنم     . النهاية باسم الرفاقية والصداقة   

امثال هؤالء ال يساوون مخسة قروش حىت لو كانوا         " ماءها قد اصبحنا رجاالً عظ    "قناعاً مزيفاً، يقولون    
انك كبري، انك صغري، انـك  "انين دقيق جداً جتاه االزدواجية وال اتنازل وأصغي اىل أقول كـ       . ملوكاً

ال أعترف باالالعيـب، ولـيس الحـد        . ابدي االحترام لطفل يقول احلقائق    ". هكذا أو بذاك الشكل   
  .  لو قام فرداً خبداعي حينها سيكون اكرب اعدائي.اجلسارة بأن يقترب مين ببساطة

ال استطيع أن أقول شـيئاً      . ولن يستطيع أحداً القيام بالنواقص والقبح قطعياً      . ال احد له قوة التأثري على     
ال أقبـل   . اعرف هذا جيداً وهلا فائدة لكم     . باسم االدب والفن، لكنين استطيع عكس جوهري ومتثيله       

. انين يف قوة اعطاء االجوبة القوية وسأخدم بقدر املستطاع       .  انين هكذا منذ السابق    .أبداً التزييف والقبح  
انتم ايضاً استوعبوا ما فعلناه يف العمق وافرضوا الصواب حىت النهاية وال تنشغلوا على تلك الكتب اليت                 

انـتم بأنفـسكم    تعرفوا على انفسكم الن اكرب الكتب هي        . تقرؤوهنا الهنا تسعني باملئة افتراء، مزقوها     
  . وشعبكم

هذا لوحده بديل أللف كتاب والشخصية اليت تعظم نفـسها          . بامكانكم ان تقرؤوا شخصيتنا وحقيقتنا    
اضافة اىل ذلك تعرفوا على نقاط ضعفكم، وجهالتكم ألهنا تشكل كتاب حبد            . جتاه العدو تصبح كتاباً   

اً أو فقدت القوة، هذا يعين بان       قرأت ولكن بقيت لوحدك واصبحت ثرثار     . ذاته، تلزمكم هذه الكتب   
ما ذكرناه صحيح، إن مل تتعمقوا      . من الذي علمك؟ طبعاً العدو    . الكتب اليت قراا اصبحت عدو لك     

حالـة االدب   . يف هذه النقاط االساسية، لن تستطيعوا معرفة االعمال اليت تسري باخلـداع والكـذب             
 النهاية وهي من اعمال البطولة، الواجبـات        كونوا مع هذه النشاطات حىت    . والتاريخ هي هكذا ايضاً   

  . الوطنية ليست من اعمال الشباب واالطفال وامنا هي واجباتكم االساسية أيضاً

فلو مت االستفادة منها وتقييمها جيداً، حىت القيـادة   . مسؤولية الكاتب ليست اصغر وأسهل من السالح      
  . هنا ليست بسيطة أيضاً

كيـف  . ونه لنا؟ اذكروا االمور املناسبة اليت تقطع االنفاس حىت األخري         هل هناك ما ستطلبونه أو ستقول     
يعرفونكم، وما هي حقيقتكم؟ ان كان لديكم االمكانات وتتمكنون من القيام ببعض االمور، قومـوا               

حىت لو قمتم بالعداوة، قوموا هبا بشكل مناسب، ال جيوز العمـل            . يكفي أن تكونوا على معرفة هبا     . هبا
ما ستقومون به سيكون لكم، أنين امشئز من املرء الـضعيف           . لوا الصداقة بالشكل  املناسب    شك.بأفتراء
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  . واملريض والذي ينشغل باالمور التافهة، وامشئز منه حىت لو كان رفيقي وعيين

فسنقول انه عدو او يعمل بامسهـا وهـذا         . لن اشغل باهلم  . فاليضربين بشكل سليم حىت ان كان عدواً      
  عدا ذلك كيف ميكننا أن نساعدكم؟ . فعل ذلك باسم الصداقة هذا يكون أحط شيءلكن ان . طبيعي

انين على ثقة بأننا قريبني من مرحلة النصر وسـوف نبلـغ            .  هذا شيء جديد وفكر صائب     :وانلي.ع
علينا حنن املفكرين وعلماء الكرد أن نفعل ما هو سليم من اجل التاريخ ،ألن تارخينا اقدم واعظم  . هدفنا
تكوين الـشعب   . بامكاننا ان نظهر احلق بشأن التاريخ وهذا مطلوب       . اريخ العرب والترك بكثري   من ت 

يقتـضي اظهـار    . الكردي يتقابل مع مرحلة التطور البدائي للحضارة، واالصح هي ان وظائفنا كبرية           
ومن ناحية آخـرى مت سـلب ادب   . تطورات كبرية يف أوروبا على حقيقة كردستان من اآلن فصاعداً  

  . فكر وعادات الشعب الكردي حيث قام خبدمة العرب، الترك والعجمو

  .  انه ليس بأدب وال ميكن أن يكون أدباً:ح.ق

ويسريوا النـشاطات االدبيـة     .  ينبغي على الكتاب الكرد أن يكتبوا اليوم كتابام بالكردية         :وانلي. ع
  . هذا شيء جديد. والثقافية يف خدمة الشعب الكردي

  سبنا يف هذا االجتماع؟ ماذا توضح من اجل االدب؟ ما هو الذي مت اثباته؟  ماذا ك:ح.ق

  .   انين واثق بانه تكونت شخصية كردية جديدة من اجل االدب ويتم خلق االدبوانلي.ع

  . اجل، انه يتم خلق االنسان اجلديد.  ينبغي التوقف على هذه النقاط:ح.ق

مثالً، هناك العديد من االبطال     .  نضال كردستان وحرهبا     على الكتاب الكرد أن يكتبوا بصدد       وانلي.ع
الكردستانيني مل تكتب روايتهم بعد وضحوا حبيام، هناك امهات فقدن احـد اوالدهـن يف سـبيل                 

أنـادي الكتـاب    . يوجد هناك بعض النواقص ومقابل ذلك توجد حياة وقفزة جديدة اآلن          . كردستان
  . مجيعاً أن ينضموا اىل النضال

  ل كسبتم كثرياً من هنا؟ ما هو الشيء الذي كسبتموه من هذا االجتماع؟  ه:ح.ق

  .   االمور االساسية اليت اجدها هنا هي الوحدة مع الشعب كمثقف والسري يف مسريموانلي.ع

 الوحدة، الحظتم احلاجة هلذا أليس كذلك؟ سابقاً كنتم بعيدين عن الشعب، واآلن تـشعرون               :ح.ق
 هو طريق الشعب وطريق املثقفني      PKKاذ ان طريق    . لشعب، ودخلتم يف طريقهم   باحلاجة اىل الوصول ل   
  . أيضاً هو طريق الشعب
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  .   هذا صحيح، جذري ومناسبوانلي.ع

وتنازلوا للشعب الن العظمة    .  يتوجب عليكم االنضمام اىل الشعب، جتنبوا حب املناصب الفردية         :ح.ق
كما تعرفون بان االنانية والفردية لدى املثقفني قويـة         . تكمن مع الشعب، دعوا االنانية والفردية أيضاً      

  .…أي إن مل يدخلوا يف طريق الشعب. جداً

ومرشد السبيل يف عالقاته، لذلك جيب ان يرشد املـثقفني  .  هو تنظيم املثقفنيPKK  يف الواقع     وانلي.ع
  . اىل الطريق املطلوب

  . عض االمورلقد رأيتم ب.  صحيح، حيتاج الشعب للشرحية املثقفة:ح.ق

  .   ينبغي أن يبقى املثقفني احراراًوانلي.ع

  .  كونوا احراراً حىت النهاية، لكن ال تبقوا بدون هنج وتاريخ:ح.ق

  . آفاقكم واسعة وحديثة جداً ليست بسيطة ودوغمائية. ميثل الشخصية العظيمةPKK وانلي.ع

مت خلق كـل    .  لدينا واضح للعيان   انه افتراء كل ما   " انه دوغمائي وارثوذكسي  " البعض يقولون    :ح.ق
ليعلم املثقفني هذه احلقيقة، اهنم يعتقدون باننا حتت تأثري الدوغمائية          . شيء حبد ذاته وأبذل اجلهد لذلك     

مجيعها افتراءات  . ميتلكون وجهة نظر كما لو أننا يف وضع ال نستطيع التنفس          . أو اية ايديولوجية أخرى   
  . ائيات هم اولئك املثقفني حبد ذاموان اكثر من تأثر باالخرين والدوغم

  .  علينا قبول ايديولوجية تكون مناسبة لناوانلي.ع

وعندما مزقنا أيديولوجيتـها وحطمنـا      .  لقد مزقنا تأثري ايديولوجية العدو اليت كانت تأثر علينا         :ح.ق
  . قوا، سنحت الفرصة لكم أيضاً

  .  طبعاً، اعرف الشخصية الكردية جيداً:وانلي.ع

الحاجة للقول  . انتم أيضاً عبروا عن انفسكم يف هذه الدنيا       .  ينبغي ان تكون شخصياتكم شعبية     :ح.ق
  . اذهبوا اىل الشعب وكونوا أصدقاء هلم

ملاذا اذكر هذه النقاط؟ لكي تعطوا شيئاً للشعب، الن االنسان الذي ال يرى الشعب وال يعرفـه مـن                   
ي ان الشعب يشكل اساس الوطنية، التاريخ واالدب حبد         أ.املستحيل ان يرى التاريخ والوطنية واالدب     

عندما كنت ضمن عائليت وعندما باشرت      . اصغوا اىل مهومهم وآالمهم عن قرب وعيشوا ضمنهم       .ذاته
وتشكلت لدي ثقة بانه يتطلب تطوير احلرب . بالسياسة كنت أتضايق وانفجر من وضع القروي املنحط       
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لو . بقيتم بعيدين عن الشعب لن تتمكنوا من القيام بعمل الفن         لو  . وهذا ساري من اجلكم ايضاً    . اكثر
لقد وقع املثقفني يف وضع     . جعلتم انفسكم بعيدين عن قضايا الشعب لن تصبحوا اصحاب روح عظيمة          

  . انقذوا أنفسكم من هذا الوضع. سيء يف هذا اجملال

  …  نعم، الحظتوانلي.ع

  . لكم لقد وحدنا بينكم وبني الشعب ووضحنا وضعه :ح.ق

  .  يف الواقع هذه الزيارة كانت نافعة بالنسبة لنا:وانلي.ع

  . سرمت عدة أشخاص فقط ولكن هذه املسرية تعد مسرية لكافة املثقفني.  التاريخ مسرية:ح.ق

اجل، هلا تأثري كبري، النتيجة االوىل؛ انه علم حبد ذاا، والثانية معرفة أن عملنا ونشاطنا هي                : وانلي.ع
شأن الشعب وتعظيمه والثالثة هي ان املانيا وفرنسا وغريها من دول أوروبـا اخـضعت               من اجل رفع    

  . النشاطات حتت تأثريها

  .  وجهوا ندائكم، ليخرج صوتكم أيضاً:ح.ق

  . بالطبع:وانلي.ع

  . مارسوا ما فعلتموه خلدمة الشعب لكي تكون هلا قيمة.  لقد انشغلتم وقرأمت بذلك القدر:ح.ق

  . وه سليم جداً ماذكرمت:وانلي.ع

 كال، ملاذا ستبقون مبفردكم والبقاء بعيدين ومنقطعني عن الشعب، ما فائدة ذلك؟ ملاذا نبقى مثل                :ح.ق
  االموات؟ 

  .  ان كان املرء على وعي وال يكون يف خدمة شعبه فانه عدمي الشرف:وانلي.ع

ا لشعبك ألن خالصـك     تعطى لك القيمة بقدر اخلدمة اليت تؤديه      .  بالطبع يكون عدمي الشرف    :ح.ق
  . الفردي يكمن يف خالص الشعب

الشعب الكردي أيضاً ليس لـه قيمـة        .  من ال يتواجد له دولة وقوة لن تكون له القيمة بتاتاً           :وانلي.ع
  . لعدم وجود دولة له

لكـن  . ملاذا ال توجد قيمة للمثقفني حىت االن؟ النه مل يكن للشعب قوة وصوت            .  هذا صحيح  :ح.ق
  .يمة ألن الشعب موجوداآلن ميلكون ق
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.   سنة وأنا اعيش يف سويسرا وأنا مواطن سويسري وامحل هوية ذلك الـوطن              ٤٥ لقد مر    :وانلي.ع
  . لكن روحي كردية

  .  كنت قد صهرت هناك:ح.ق

جيب أن يكون   . روحي كردية ويتأمل قليب، لو كانت هناك دولة كردية لكنت مرفوع الرأس           : وانلي.ع
  . اههدفنا مجيعاً هبذا االجت

أي مبعىن من املعاين ال تتحولوا اىل أموات        .  انضموا اىل مسرية الشعب حىت لو كان ذلك متأخراً         :ح.ق
واوصلوا بأنفسكم اىل روح الشعب وكونوا متواضعني، فبأي قدر عملتم من اجل الشعب بذلك القدر               

 بـذلك القـدر     باي درجة محلتم الثقـل    . وهذه مهمة ثقيلة جيب ان تشعر هبا      . ستكسبون وتتعظمون 
. لريى الشعب بانكم يف خدمته حينها ستكسبون الشأن الرفيع        . انا أيضاً سأخدمكم  . ستكسبون السمو 

كيـف  . بامكانكم اثبات بعض االمور يف تلك احلالة فقـط . ومن يعظم شأن شعبه، سيتعظم هو أيضاً      
ـ         . حيدث تعاظمي؟ يتم ذلك بتنوير الشعب      زب وننـهض   هل كان بإمكاننا الظهور ان مل نأسـس احل

ان استطعت ان جتعل نفسك مقبوالً ضمن الشعب من         . الشعب نوعاً ما؟ انه مقياس بالنسبة لكم أيضاً       
عدا ذلك ليس هناك مقياس آخر لالنـسان ولـن          . خالل اخلدمات اليت تقوم هبا، هذا يعين انك عظيم        

  . اعرف هذا فقط. يكون

أنا "الذين يقولون   . ذلك ضمن احلزب أيضاً   كم شخصاً اثرت عليهم حىت اآلن؟ اسأل        . ألسألك سؤاالً 
  هل يا ترى استطاعوا تدريب احداً حىت األن؟ " قوي هبذا أو بذاك الشكل

 ٤٥ومضى .  املثقفني املقيمني يف أوروبا يسيرون بعض النشاطات ويسعون لتسيري تنظيم معني      :وانلي.ع
  . هعاماً وأنا أعمل ولدي خربة ولكنين حىت اآلن مل أشهد مرحلة كهذ

حىت أنت تستعيد حيويتك مثل شاب يف اخلامسة عشر .  أننا اآلن يف مرحلة جديدة وجتديد عظيم  :ح.ق
  .من عمره، وبدأت حبياة جديدة يف هناية عمرك

  .  سأعمل حىت هناية عمري:وانلي. ع

  . طبعاً، تستطيع العمل مثل شاب:ح.ق

  . كون ال أبق غري مبايل بقضية كردستان يف أي سن كنت أل:وانلي.ع

ابدأ . وباألخص ابدء هبذه احلملة من نفسك     . ٤٥ جيب ان ال يكون االنسان بال عمل بعد عامه           :ح.ق
وكمـا ذكـرت يف     . باحلملة حنو االمام بتجاربك الكثرية ألجل خطوات كهذه، هكذا ستبلغ اهدافك          
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ة أيـضاً هبـذا     بامكان االنسان أن يسري النشاطات الدبلوماسـي      . البداية ال تبقوا منقطعني عن الشعب     
حنن يف خـدمتكم ولكـن      . ومبقدورك ان تم بكافة املثقفني وكن مسؤوالً وقم بدور الطليعة         . الشكل

  . جيب ان ال تكون مسائلك وخطواتك متبعثرة. كونوا حريصني

  .  سأفعل:وانلي.ع

يست  ماذا تطلبون أكثر من ذلك؟ هل تريدون احلياة الشخصية؟ كال، هل تريدون املال؟ كال، ل               :ح.ق
  . هلذه األمور أية قيمة

  .  يعترب هذا مفهوماً مهماً بالنسبة لنا:وانلي.ع

لقد قمـت   "بإمكانكم القول   .  جيب أن تكون روحك مع نصر الشعب وانتعش من ذلك النصر           :ح.ق
. يكون ذلك فقط عندما تضرب العدو ضربة جتعله يتراجع خطوة، ال تقبلوا حيـاة آخـرى               ". ببطولة

متعنوا، لو كان لديكم نقص ختلصوا منه وإن رأيتم بأنه ال يسري بشكل             . سائل دائماً وكونوا متابعني للم  
القي الـضربة لـه     . ليكن كل يوم تعيشه ضربة للعدو على االطالق       . سليم توقف عليه بأسلوب أخر    

. ان نظمتم حياتكم هبذا الشكل ستصحبون سالحاً قوياً جتاه العدو         . بقيامك بدور الطليعة ليخاف منها    
  .ىن بأن تقوموا بذلكامت

  . سنعمل معاً:وانلي.ع

أوصلوا أنفسكم اىل مستوى إعطاء القرار، لقد جتددت الروح واستعادة الكثري مـن االشـياء               : ح.ق
  أليس كذلك؟ .حيويتها وأصبحت سهلة وستكون أفضل من بعد االن

  .  أجل ستكون أفضل:وانلي.ع

   هل هناك شيء آخر تذكره من أجل الرفاق؟:ح.ق

يترعرع الشبان والشابات معاً    . هذه حياة جديدة من أجل الشعب الكردي      . انين افتخر كثرياً  : ليوان.ع
حياربون يف هنج االخ القائد آبو وافتخر مـن هـذا املنطلـق، هـذه               . على اساس املساواة ويتعظمون   

 اسـتقالل   حياربون ويتقدم اجلميع معاً يف نضال     . ايديولوجية متطورة، ويتبعون الطريق بانضباط جديد     
الحظت شيئاً جديداً؛ انكم ال حتاربون من أجـل         . ويعترب هذا أمر جديد بالنسبة يل     . وحترر كردستان 

وامنا ختوضون نضاالً الجل حلماية شرف الشعب الكردستاين واظهار عدالـة           . استقالل كردستان فقط  
 العـسكرية واالقتـصادية     جمتمع كردستان وتطوير ثقافته من كافة اجلوانب االدبية، الفنية، السياسية،         

حنن املثقفيني على الرغم من اننا لسنا سياسيني وعسكريني او اعضاء حـزبيني             . مجيعها مرتبطة ببعضها  
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لكن دربنا واحدة، كل من يرغب يف استقالليتها االقتصادية، الثقافية، السياسية والعسكرية وكافة الذين             
علينـا ان   . ، العاملني واملثقفني فإن الطريق واحـدة      يقومون بارشاد السبيل والبالغني يف السن، الشباب      

لـن  . نبدي مقاومة لدرجة أن ال تتمكن الدولة التركية بكل ما لديها من القوة أن تسحق هذه احلركة                
انتم مجيعـاً تكونـون     . تستطيع اية قوة هزمية هذه القاعدة الواسعة بسهولة، ولدي ثقة كبرية من هذه            

  . اًمصدراً للمعنويات العالية جد

  .  لن أقول عن هذه الزيارة بأهنا يف هناية العمر، بل هي بداية حياة جديدة من أجلك:ح.ق

  .  إهنا مرحلة جديدة:وانلي.ع

  .  إنك ذا معنويات عالية:ح.ق

مرحلة جديدة من أجـل     .  وأثق بذلك، كما ذكر أخي القائد، هذه مرحلة جديدة يف حياتنا           :وانلي.ع
  . التحرر

وقتها كنت تلميذاً كردياً، وكانـت بدايـة تناولنـا    . ت قد مسعت بامسكم من قبل انا أيضاً كن :ح.ق
حنن أيضاً فعلنا الكثري واآلن توحدنا هنا وسنستمر بشكل أفضل من           . القضية الكردية حينما مسعنا بكم    

ة مثل الوحـد  . توصلنا اىل تشكيل اجيايب هنا مبسؤولية فائقة ووعي سليم وانشأنا الوحدة          . اآلن فصاعداً 
  الوطنية والوحدة احلرة، 

 اثق بذلك، بات بامكاننا خلق تأثري كبري، وان نصبح ذوي تأثري يف االجزاء األخرى أيـضاً                 :وانلي. ع
  . كمثقفني

اليوم هـو   .  طبعاً باشروا العمل، الن هذه املرحلة ليست مرحلة اجللوس أو الوقوف بدون عمل             :ح.ق
فبقدر مـا   . ل الجل حق تقرير املصري هو يوم معرفة املصاحل        يوم استغالل الفرصة يف العام لتسيري النضا      

ليس هنـاك   . ختلقوا االشياء اجلديدة يف شخصيتكم، ستجدون بان الشعب ألتف حولكم بذلك القدر           
  . سبيل آخر

مبقدورنا ان نقول سنتوحد مع مجيع الكرد املقيمني يف الدول . هذا سليم، ال يوجد سبيل أخر   : وانلي.ع
  . وحسب قناعيت سنصل إىل أهدافنا. انتم آمالنا الكبرية. كان عامالً أو مثقفاًاالجنبية سواء 

  . وانتم أيضاً تشجعوا على هذا واوصل بنفسك اىل مستوى عظيم.  شجعوا:ح.ق

  .  ينبغي تناول اساس الشجاعة:وانلي.ع
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 بذلك فبأي درجة وضعت نفسك يف خدمة الشعب،.  انت شخصياً ال تستطيع لعب الدور كثرياً:ح.ق
فبأي قدر تكون يف خدمة الشعب      . وهذا السبيل الوحيد لكي تتجلى بالسمو     . القدر سريفع من شأنك   

وختطي خطوات كبرية يف سبيل الوطنية بذلك القدر تنال العظمة هذه هي االقترابات واملفـاهيم الـيت                 
العظيمة ضمن ساحات   تتحقق مجيع التطورات    . لقد رأيتم كيفية تسيري نشاطاتنا هنا     . ستوحد بيننا اكثر  

  . ضيقة جداً

  . يتحقق بالعظمة:وانلي.ع

لن اقول ملـاذا مل     .  انظروا اىل النشاطات اليت نقوم هبا، ستقومون انتم بعد اآلن هبذه النشاطات            :ح.ق
رأيتمونا، وجـرت بيننـا     . بلغوا حتيايت لكافة املثقفني   " ممتاز"تفعل؟ نضالوا بشرفكم ولنقول لكم برافو       

انتم أيضاً تفقدون   . عليهم عدم النظر الينا باساليب دوغمائية، دمياغوجية وبافتراء       . أيضاًنقاشات مكثفة   
انتم أيضاً اصبحوا ضوء القمر     . انه ألمر مؤسف وغري سليم، الن هذه املواقف ختدم العدو         . اموراً كثرياً 

 جـداً وكــ   أجل، نراكم كوطين قدمي. لظلمة، واسعوا الن تكونوا كذلك، وكونوا مساندين للثورة   
PKK ًاليس صحيح؟ ). أي أننا نراكم كرفيق( ليا  

  .  لياPKKًانين أفتخر كثرياً ألكون : وانلي.ع

نأمل ان حتققوا محالت حنـو      .  هو كذلك إن أفترضنا، رأيت الرفاق هنا، وقد تشكلت الوحدة          :ح.ق
وركم ان تتحـدثوا    مبقـد . النصر واالنتصارات اجلديدة يوماً بعد بيوم ضمن حياتكم من اآلن فصاعداً          

حافظوا على انفسكم بقدر اإلمكان، ان حدثت مـضايقات ونـواقص           . بامسنا مع الذين يسألون عنا    
على . لديكم فتجنبوها مبساعدة الرفاق وسنكون معكم كلما شاهدنا ما هو الصحيح والسليم عندكم            

  . هذا األساس نتمىن لكم النصر

الوجيزة اليت قضيناها هنا كانت فترة مليئة باملعرفة حلد كبري           السيد القائد، الرفاق االعزاء، الفترة       :ق.ج
وشاهدت بانـه يـتم     . بالنسبة لنا واتضحت بعض النقاط املهمة من اجلنا، وهلا امهية كبرية بالنسبة يل            

ظهرت نظريات عديدة يف تاريخ االنسانية ولكن مت تطبيقها عمليـاً  . تسيري العمل نظرياً وعملياً معاً هنا     
لكننا نرى هنا بأن القائد عندما يتحدث عن موضوع، جتري النقاشات عليها            . مئات السنني بعد مضي   

ما وجدته هنا هـو انـساناً كـردي متطـور         . يف اليوم التايل من قبل الرفاق ويستنتجون النتائج منها        
 حزب سياسي ويـسعى يف سـبيل حتريـر          PKKالعديد من املثقفني يف أوروبا يقولون بأن        . وانضباطي

  .  والقائد يتبنيان فلسفة عظيمة جداPKKًظهرت سطحية حقيقة هذا الرأي والفكر ألن . ستانكرد
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 حقيقة الشعب ال تكمن فقط يف الفن واألدب وامنا يتطلب بذل            “املهم هنا بالنسبة لنا هو قول القائد        
اً كانـت   سـابق . ”اجلهود يف هذه اجملاالت ويف الوقت ذاته يتطلب تغيري الشعب وبناء التحول لديـه             

ولكن االدب حـسب فلـسفة    ) االدب من أجل االدب واالدب من اجل احلياة       (النقاشات تسري حول    
اذ مل  . القائد ال يكون برسم احلياة فقط، امنا هو خدمة الشعب والسري به حنو االمام يف الوقت نفـسه                 

. دمة الشعب أيـضاً   يكن االدب والتاريخ يف خدمة تطوير االنسان واجملتمع الكردي فانه مل يكون يف خ             
لكن فلسفة القائد تعرب عن القيام بسياسة صادقة        . لقد استوعبنا السياسة كفن من االفتراءات واالالعيب      

  . وذي حقائق

  .  جيب ان تكون على احلقائق متاماً، وتكون احلقيقة كسيف:ح.ق

ر وبشكل واسع يف    انين على ثقة بأن الفلسفة األبوجية ستدرس كدرس مغاي        .  اهنا ظاهرة عظيمة   :ق.ج
. PKKومعلومايت ضئيلة بـشأن فلـسفة       . مجيع اجلامعات مثل الفلسفات االخرى خالل عدة سنوات       

  . ولكنين اقسم بأنين سأتوقف اكثر على هذه الفلسفة

 مل أقرأ الفلسفة كثرياً لكنين اخدم االنسانية كافة وليس الشعب الكردي فقط ضمن املواضيع اليت           :ح.ق
هناك اعمال يقوم هبا االنسان بلغته،      .  ينبغي التوقف على الفلسفة وعلى ما ميثله التاريخ        .اكون فيها قوياً  

علـيكم ان تكونـوا     . يف احلقيقة نستطيع خطو خطوات كبرية يف هذا الصدد        . واعمال يقام هبا االدب   
. دبجيب ان تكون زيارتكم هذه رؤيتكم لنا والشعب، سبباً ألجل بداية اال           . اصحاب وجهة نظر أدبية   

  . وقد سألت عدة اسئلة أساسية ومهمة

كيف يتم خلق االنسان الكردي جبوانبه الفلسفية، االيديولوجية، السياسية والعسكرية الفنية وفن اجلمال          
وقد رىب االبـاء  . هنا؟ الحظوا، جاء اىل هنا عدة اطفال باألمس وكان قد جاء عدة اصدقاء من أوروبا             

مل . وهم انفـسهم قليلـوا االدب     .  وهي قلة االدب لدرجة كبرية     واالمهات اطفاهلم بنمط معيب جداً    
يتعرفوا على أي شيء، فبأي مستوى يستطيعون تربية اطفاهلم؟ انظر اىل اجملتمع واالطفال ضمنهم، هل               
هناك طفل واحد متريب؟ وهل بامكانك ان ترى طفالً مجيالً؟ اقول هنا ليستعيد الرجل والفتاة الكريـة                 

انظر اىل االدباء املقيمني يف السويد فأراهم منعزلني وجـودهم     .  عمل آخر، وهو التربية    اننا نسير . قوم
أو عدم وجودهم غري واضح، يعثرون على مكان هلم وال يرون  أحداً، ال يعقدون االجتماعـات وال                  

  . ينظمون الشباب من حوهلم

ل واحد من هـذه النمـاذج       يف أوروبا العديد من مناذج االدب وك      . مل يكن االدب هكذا يف التاريخ     
لكنك تنظر اىل الكرد فانك ال جتد . تشكل رصيداً فكرياً، هلذا السبب يوجد االف االشخاص من حوله    

وباالمجاع لدى اجلميع عدة اصدقاء يعربون عن       . أحداً من حوله، اجلميع عبارة عن زوجة وعدة اطفال        
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  . طبعاً هبذا الشكل ال يتطور االدب. يالفساد والفتنة، ال ميلكون رصيداً فكرياً وال صاحب منوذج

وقد رأيت اناس قضوا حيام يف حبث كتب التاريخ         .  يف احلقيقة، املثقف الكردي ال يلعب دوره       :ق.ج
ويكتبون الكتابات عليـه ويؤلفـون      . العوام من اجل اظهار انطالقة ضد الدولة مثل كردي اقطاعي         

طبعاً، مل يكن يرون .  اىل الثورة الكبرية بعيون جاهلة    كانوا يقومون بذلك بعيون عمياء وينظرون     . الشعر
يف السابق عندما كان االغا الكردي ينهض ضد الدولة كنا نبدأ بكتابة الشعر والكتاب عليه . شيئاً سابقاً
  . هذه أيضاً تشكل مشكلة كبرية يف احلقيقة. على الفور

ظهـر  .  عامـاً  ٤٠ _ ٣٠ة       لـ         يف الواقع خضتم الثور   . انتم قادمني من اجلنوب   .  بالطبع :ح.ق
تـصبح  . على سبيل  املثال، على املرء أن يتوقف على حياة الـربزاين        . اشخاص عديدين يف هذه الثورة    

بأن ثالمثئة ألف شخص لقوا حـتفهم       (مسات الربزاين كتاباً، يوجد كتاب على ذلك املنوال حيث يقال           
فته، ايديولوجيته، حياته، سياسته وعسكريته ومن      ما هي تلك الشخصية؟ عن ماذا تعرب فلس       ) تأثرياً منه 

هـل  ! اجل ماذا كانت؟ ماذا منح للشعب وكيف مهد السبيل للشعب؟ هل يوجد أي كتاب له؟ كال               
  ! لديه التحليل؟ كال

  .… هناك امور، لكن عدا هذا:ق.ج

ـ ) آغانا كبري هلذه الدرجة وقوي بذاك الشكل      ( ال يوجد شيء أخر عدا هذا التعبري         :ح.ق ه المـر   ان
لقد دون الكثري من الكتب ولكن ال يوجد ضمن واحدة منها حتليـل صـائب               . مؤسف ونقص كبري  

من اجل من أريقت    . تدوين  الكتب هبذا الشكل على الرغم من اراقة كل هذه الدماء أمر مؤمل             . وسليم
ن ال تتنـازلون  انتم اآل. كل هذه الدماء وقطعت الرؤوس؟ كما تعلمون، انتقادي الكبري لكم يكمن هنا 

مل يـاِت صـديقاً إيل      . ال أستطيع القول بانه هناك بطل يف اجلنوب اآلن        . لشيء سوى للمال والقروش   
اغلبـهم كـذابني    ). اننا نطلب هذه السياسة، ونريد هذا العمل العسكري باسم كردسـتان          (ليقول  
ث هـذا؟ ملـاذا ال      ملاذا حـد  ". لقد اصبحنا دولة وبيشمركة   "يتحدثون مع العدو ويقولون     . ومزيفني

  تستطيعون طرح عدة اسئلة مناسبة؟ 

  .  ذلك مرتبط مبشكلة الشخصية:ق.ج

 مل يتوقف اديب ومؤرخ على هذا املوضوع بشكل جدي على الرغم من إراقة كل هذه الـدماء            :ح.ق
طبعاً، ارفعوا صوتكم واضغطوا على انفسكم يف       . وسقط شهداء عديدون، ارفعوا صوتكم الجل ذلك      

لو مل تتوقفـوا    . ل وال ربوا من ممارسة ذلك وان هربتم منه، من املستحيل أن تصبحوا انساناً             هذا اجملا 
فبأي درجة يتم هـروبكم مـن       . على معاناة الشعب ومآسيه، لن تتخلصوا حىت وأن ذهبتم اىل أروبا          
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وألي درجة توقفتم على هذه املشاكل ستصبحون احلـل بتلـك           . احلقائق فبذلك الدرجة ستسحقون   
 فذلك ال يشبه شخصية اجلنوب، الـيس        PKKجئتم اىل هنا ورأيتمونا ضمن حياة       . رجة ملشكلتكم الد

  كذلك؟ 

. والنه متطور ينبغي تعرف يف اجلنوب على هـذه الفلـسفة أيـضاً            .  صحيح قائدي، أنه مغاير    :ق.ج
وراء ختلـف   املثقفني الكرد يقعون تـدرجيياً      . يتوجب على املثقفني بأن يكونوا يف طليعة الشعب دائماً        

مثاالً  يوجـد هنـا      . ينبغي رؤية حقيقة املثقفني، ما رأيناه هنا خالل عدة ايام جوانب هامة           . الشعب
حقيقة فلسفتكم عظيمـة وليـست      . وهذا تطوراً يف الطريق السليم    . اإلنسان اجلديد، الوطن والوحدة   

 لكن يوجد عندنا البعض     .وبإمكان املرء أن ينظر من عدة جهات اىل كل موضوع، اهنا لينة           . دوغمائية
ويظهرون أنفسهم وال يسمحون ألحد أن يعـرب عـن          " هذا ما ذكرته وما ذكرته هو األصح      "يقولون  
على سبيل املثال عندما حتللون الشخصية، املرأة واجملتمع تستند تقييماتكم اىل الظروف املوجودة             . فكره

ولكن بعض الفلـسفات    . اجلوانب غداً وضمن االساس املادي وتوضحون أيضاً بأنه ستتغري العديد من          
وهلا نظرة بإن مجيع األشياء مطلقة ال تتغري ولن تتحـول، وهـي             . تنظر اىل الظواهر بدوغمائية كبرية    

  . مثل هذه الفلسفات لن تغري اإلنسان. كذلك يف اآلديان أيضاً

 خلقت تغيرياً   واجلانب اآلخر هو أن فلسفتكم    . بل على العكس يتسببون يف خلق الضمور لدى اإلنسان        
  . عظيماً وواسعاً يف اجملتمع

الن شعبنا شعب بال وعـي      .  حسناً، هذه الفلسفة هي ألجل إنساننا، وقد ترسخت يف عقوهلم          :ح.ق
بالطبع، يقتضى التطرق اىل املشاكل بشمولية كـبرية وحنـن بعيـدين عـن              . وايديولوجية وبال رأي  

أشياء قدمية مثل األعمى وعدا ذلك يوجـد منـط          الدوغمائية، ماهي الدوغمائية؟ هي متسك اإلنسان ب      
ماذا تعين احلياة اليومية؟ هي منط حياة بال هدف والتحرك فيهـا حـسب              . االحنصار يف احلياة اليومية   

الحظتم ما قمنا به من آراء ومنط خلق اإلنسان وكيف          . وقد شاهدمت كم هي احلياة نشطة هنا      . االهواء
بإمكانكم التوقف عليها، وان تتنالون     . ه قوة كبرية بالنسبة لكم    خلقنا االمكانات من هذا النمط، وهذ     
ان كان لديكم القوة امجعوا الشعب من حولكم واجتمعوا على          . هذا األسلوب يف نشاطاتكم بعد اآلن     

  . اساس القيام ببعض االعمال من اجل اجلنوب

 احلياة بال حوار وهـدف      .ان مل يعمل االنسان فانه كامليت     . ال تتركوا انفسكم بال عمل وضمن فراغ      
ان أصبح لديكم عناد وطموح ووجهة نظر يف كل يوم ويكون لوجهة نظركم هدف،              . ليست هلا قيمة  

  . حينها بإمكانكم ختطي خطوة سليمة

وبـاالخص  . ال تدعوا انفسكم بعيدين عن الشعب والناس، اندجموا مع الشعب وكونوا قـوة احلـل              
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ناقشوا، واجتمعـوا واوصـلوا بأنفـسكم اىل        . يف اجلنوب مبقدوركم القيام بأعمال من أجل الشعب       
ال . تلزمكم احلياة املتطورة والسبيل اجلديد أيـضاً      " قضيتنا كبرية وعلينا ان نفعل شيئاً     "وقولوا  . الشعب

لو سرمت يف الدرب الصحيح وسيرمت      .  هي امكاناتكم  PKKختافوا وثقوا بأنفسكم حىت النهاية وامكانات       
اجل، هل هناك شيء آخـر      .  ذلك من اجل الشعب، سنفعل كل ما تطلبونه مناّ         الفكر السليم ويكون  

  تطلبونه منا؟ 

 أود ذكر ما يلي للرفاق االعزاء، يف الوقت الذي تتحاملون فيه على اعداء االنسانية يف جهـات                  :ق.ج
من كردستان، كونوا على علم بأن الشعب الكردي برمته معكم واىل جانبكم وينبض قلبـه معكـم                 

رب اليت ختوضوهنا والتضحية اليت تبدوهنا يتداولون احلديث عنها دقيقة بدقيقة ضمن الشعب دائمـاً   واحل
  . وطريقكم هو طريق النصر واحلياة، النجاح والشرف. وقد نلتم املكانة يف قلب الشعب

ورؤية شعب حريص حبد ذاته يعترب ظاهرة كـبرية         .  رفيقنا واجه اوضاع جديدة جداً يف حياته       :ح.ق
 وحتركاتنا يف هذه االثناء والنه صاحب وجهة نظر تارخييـة،           PKKاضافة اىل متابعة تكوين     . النسبة له ب

وتعترب هذه  . أصبحتم ذوي وثائق تارخيية غنية جداً     . فإنين على قناعة بأن قول ذلك له معىن كبري للغاية         
التـاريخ أو  .  بدايتـه، حملـل  التاريخ يف يومنا مهم مثل   . وقد رأيتم ذلك  . وثائق وبيانات يف حياة املرء    

حىت انه مبقدوري القول، بأن ما مت       . احلدث الذي مت حتليله اليوم كشف عن بعض احلقائق ألقدم تاريخ          
حىت انه مبقدوري القول، بأنه الول مـرة وصـل          . حتليله اليوم كشف عن بعض احلقائق ألقدم تاريخ       

  .بح اليوم تارخياً والتاريخ حدثاًوالول مرة أص. التاريخ واحلدث اىل امكانات تبيان بعضهم

والنكم اصـحاب   . والنكم متلكون التجارب هبذا الصدد فانه يبعث احلماس       . وقد أصبحتم شاهداً هلذا   
ومن املمكن ان يؤدي اىل اظهار الدقة،       . املهنة لذلك تشعرون باحلماس، رمبا جيعلكم ذلك مصرين أكثر        

  . مبستوى عايل من ناحية أخرى

بحث والتدقيق لعدم وجود الفرصة واالمكانات وال أريد القيام بالضغط حـىت النهايـة،              إنين مل أقم بال   
املعىن الـذي  . يف االساس التاريخ هو احلقيقة يف كافة االزمنة. وليس لديه فكرة تارخيية من أجل احلزب  

 وبـأكثر   .يشكله احلزب بالنسبة للتاريخ هو عبارة عن مفتاح تارخيي خيترق الظالم الذي خلقه التاريخ             
طبعاً هذا ينشط احلماس لدى املؤرخ، انه لتطور عظيم النسان          . معىن هو أنه حيول الالتاريخ اىل تاريخ      

وكأنه يشكل تارخياً من واحد وسبعون موضوعاً، وانشاء التاريخ         . يشكل مرة ثانية تارخياً من الالتاريخ     
. م وجهاً لوجه امام هـذه احلقيقـة   اعتقد انكم بقيت  . من جديد ورؤية االمكانات تعرب عن تطور عظيم       

أجـل  . مساعدة املؤرخ هي مشاركة املؤرخ. وتعترب هذه اكرب مساعدة باستطاعتنا القيام هبا من اجلكم   
  من ماذا تقول؟ 
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قبل كل شيء، رغم انين كـردي       . حضوري اىل هنا، كان تعليمياً وتربوياً ألخر درجة       : ادهم غمكني 
أجل، أعرف أمور معينة تارخيياً ولـدي       . ب الكردي هلذه الدرجة   لكنين مل اكن علىمعرفة بتاريخ الشع     

. معرفة مباضي الشعب الكردي حسب املنطقة ولكنين ال اعلم حقيقة الشعب الكردي باملعىن الـسليم              
أعرف سوسيولوجياً نفسياً من خالل الوسط الذي أعيشه أو من خالل األشخاص الذين أراهـم مـن                 

خيية اليت قمت هبا يف فترة جميئي اىل هنا، وما توصلت اليه مـن نتـائج                لكن نتيجة االحباث التار   . حويل
وباالخص حدثت تغيريات كثرية لدى الشعب وقد وجدت بأنه مت معاجلة املرض            . تغريت لدرجة كبرية  

لومل يتم معاجلـة    “كنت أفكر بأنه    . الذي عربت عنه بانه مرض تاريخ كردستان منذ املاضي حبد ذاته          
” ء بنية سليمة، ملا كان من املمكن حتقيق التطورات باسلوب سليم وخلـق النتـائج            هذه األمراض وبنا  

وباالخص . أي ان الشعب تغري كلياً وتغريت احلقيقة الواقعة       . فرأيت بأنه مت معاجلتها يف الوقت املناسب      
اب من خالل االربتاط القوي بقائدنا احملترم وشكلت التحول يف هذه املدة الوجيزة اىل نوعيـة اكتـس                

وجلي جداً بأن يصبح ذلك توجيهاً غنياً الخر        . وجدت قائدنا عظيماً جداً وتعرفت على ذلك      . النتيجة
  . درجة يف نشاطاتنا وسيمنحنا عزم يف فعالياتنا املستقبلية

وقد توصلت اىل هذه القناعة منذ عام وأرى هذا         . لن يكرر التاريخ الكردستاين نفسه وسيتعرض للتغري      
 معاصر متاماً وسينتشر تدرجيياً اىل كافة PKKطورات لن حتتضن الكردستانيني فقط وإمنا هذه الت. الضمان

  . وهو قيمة انسانية حديثة متاماً ضد الرببرية. املنطقة والعامل بقدر ما الحظنا

احلـزب  .  بقدر ما ظهر بأن التاريخ مل يعد يكرر نفسه، فانه حيتوي أيضاً على التجديد الكـثري                :ح.ق
على املؤرخ ان   . تاريخ، ونتخطى بعض اخلطوات اليت من الواجب التدقيق فيها باعتناء كبري جداً           يعدل ال 

كما أشرت، حيمل التاريخ واحلدث . ال يبحث يف املاضي فقط امنا مرغم على حبث وتدقيق احلدث أيضاً
تعيني مـستقبل  ويتم ختطي خطوات ل . ويرشد املستقبل اآلن أيضاً   . بعضهما البعض اكثر مما يعتقد بكثري     

على املؤرخ أن ينشغل ويهتم هبذا بشكل بارز جداً، نرغب منكم الكتابة بشكل أفضل بصدد         . ألف عام 
تصنيف (التاريخ له هدف أيضاً     . وننتظر منكم أن تتناولوها بروابطها العديدة واملليئة باملعاين       . كردستان

واهلدف هو البشر والـسياسات الـيت       . ويسري هبدف معني  ) الوقائع التارخيية بشكل متتايل ليس بسيطاً     
وإن مت املالحظة واالنتباه، مهما قيل بأن هذا الفـرد          . يف الواقع هذا هو معىن التاريخ حبد ذاته       . تشكلت

  . فعل هبذا القدر فهناك ارضية اجتماعية والوسط السياسي وحىت التنظيم الذي يستند اليهم

ال أعتقد  . لذلك التنظيم خمطط وتكتيك   . ة عن اهلدف  تنظيم االشخاص الذين يقودون التاريخ هو عبار      
لو نظرمت اىل احلروب فهي قـوة       . بأن التاريخ برمته عبارة عن محل السيف ومرافعات اإلناس الطوعيني         

لنبدأ من السومريني اىل فراعنة مصر ومن احلثـيني اىل الفـرس        . املخطط والتنظيم الناضجة ألقصى حد    
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بيزنطينيني والساسانيني ولغاية االسالم، جند تعمق االيديولوجية تزيد مـن          ولغاية روما، ومن هناك اىل ال     
  . باختصار جيب النظر إىل التاريخ من هذه اجلهة. الربنامج والتنظيم

رمبا نكون  . التاريخ ذو هدف وخمطط ويتشكل من احلركات املنظمة وينور حقيقتنا أيضاً لدرجة كبرية            
وهلا معىن سياسي   . ياسية نوعاً ما، لكن مع ذلك توجد اسس طبقية        منظمني بقلة وتكون لدينا اهدافاً س     

لو مثل الفرد، القائد واملناضل هـذا يف         . PKKوالحظتم ذلك بشكل بارز وباالخص يف جتربة        . معني
جند ان الشعب الكردي يعترب     . شخصه، حينها باستطاعة شعب متخلف كثرياً ان يسري باحدث فلسفة         

ان اكثر شعوب أوروبا تقدماً هـي       . ري حتت قوة احدث فلسفة متطورة     اكثر شعب متقدم وثوري ويس    
مهما كان شعبنا يعيش تراجعاً كبرياً      . شعوب استهلكت حتت تأثري اكثر االيديولوجيات البالية واملترسبة       

من الناحية االقتصادية، لكنه من ناحية أخرى يتجه حنو تقدم ليكون اكثر شعوب العامل تقدماً سياسـياً                 
هذه جوانب ملفتة للنظر وتبعث احليوية يف املؤرخ وهي تطورات ستخلق البهجة والسرور            . لوجياًوايديو

كذلك يرتبط مصدر البحث العلمـي هبـذه البهجـة          . لدى الفنان واملؤرخ، وهي مصدر الفن أيضاً      
). أتعلم، بقدر ما اقوم بتـشكيل التـايخ       (الحظتم هذا املصدر حبيوية، كما وضحت دائماً        . والسرور

وأمجـل  . امجل التصرفات هي التصرفات السياسية والعـسكرية      ). والفن يعيش يف شخصييت حبد ذاته     (
هبذا املعىن ان كان هنالك من      . ونطبق ذلك على أكمل وجه    . األقوال هي األقوال السياسية والعسكرية    

  .يرغبون بتطوير الكدح واالقتراب من التاريخ بشكل بارز فلينظروا الينا قليالً

الحاجة للمدح  وسرد االجنـازات،      .  خلق  ممارستنا العملية من خالل حقيقتنا القيادية بالذات         فلقد مت 
وهناك تطورات تكسب احترام عدوك وصـديقك       . هناك اعمال يقام هبا   . لكن ال حاجة لالنكار أيضاً    

مبا تصبح ر. وان النضال يتطور يف مستوى متقدم جداً، ان مل يرى املؤرخ هذه التطورات فهو اعمى            . هبا
و أي فنـان    . باالضافة اىل ذلك توجد حياة مبهجـة      . كل شيء ولكن ليس مبقدوره أن يكون مؤرخاً       
ويعمل كل شيء ولكن عليـه ان ال ينـشغل بـالفن            . واديب ال يالحظون هذه احلقيقة فهو ال شيء       

متنح التكـاتف   هبذا املعىن، فان هلذه النشاطات دور بارز جداً من اجل التاريخ والفن أيضاً و             . واالدب
هناك الكثري من االمور سيكون بامكانكم تناوهلا مـن هـذه           . القيم، يكفي ان حتاولوا االستفادة منها     

  . األرضية بال ريب رمبا تكون بداية جديدة متاماً

وهي .  الفعاليات املوجودة هنا تعترب كالبذرة وأنين  واثق على اهنا ستنتشر بسرعة  فائقة              :ادهم غمكني 
وال بد أن التاريخ سيصدر قراره حبق هـذه النـشاطات يف   .  نشاطات تسري باسم االنسانية    أمجل وأقيم 
  . املستقبل
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 من االن  فصاعداً جيب عليكم ان تسلكوا طريقاً صحيحاً يف حياتكم، كصديق قـيم وشـاهد                  :ح.ق
ب نـشاط   نشيط جداً حلركة تكون التاريخ ومن ضمنها احلقيقة، ولدينا الثقة بأنكم  ستصبحون أصاح             

. خذوا املساعدة من االمكانات والفرص اليت ظهرت واجعلوا ساحتكم ساحة منوذجيـة قلـيالً           . ناجح
طوروا النقاشات بكثافة ضمن اجتماعات املثقفني أو ضمن كونفرانسام، وابدوا االعتناء لتصبح هذه             

ـ     . رمبا جيعلكم هذا ناجحني أكثر    . النقاشات منظمة اكثر   ل خـارج هـذه     حىت الباحث القيم ان عم
ولكي تكونوا ناجحني يف نشاطاتكم واحباثكم بامكانكم ان جتدوا         . االمكانات فانه سيتعقد وجيهل اكثر    

  . على هذا االساس، بامكانكم ان تكونوا ناجحني اكثر وامتىن لكم النصر. احلزب مسنداً عظيماً جداً

  ماذا مبقدوركم قوله يا حكمت؟ هل اكتسبت شيئاً من هنا؟ 

 رفاقي االعزاء، سيدي القائد، قدمت اىل ساحة القيادة اليت تعترب ساحة هامة جداً، يف               :حكمت صاحل 
. اود االشارة اىل عدة نقاط الحظتها يف ساحة القيادة بدون اطالة احلديث           . احلقيقة تعلمت أمور عديدة   

 واثق   السليم، انين  PKK وباالخص قائد احلزب عن قرب والحظت مدى حقيقة هنج           PKKاألوىل رأيت   
  . بأنه سيتم بلوغ النصر مادام يتم ختطي اخلطوات السلمية يف هذا الطريق

فعلى الـرغم مـن أنـين       .  خيلق اإلنسان اجلديد   PKKالنقطة الثانية واملهمة اليت الحظتها هنا هي  بأن          
يف احلقيقة شـعرت    . تواجدت داخل النضال الساري يف جنوب كردستان ملرتني، إال أنين مل أر كهذا            

لرعشة عندما وجدت هذه اجلوانب واليت من خالهلا باستطاعتنا مواجهة العدو الذي يـستغلنا منـذ                با
مئات السنني، رغبنا مرات عديدة أن خندم الثورة، وألن العدو تالعب بشخصياتنا، وقعنا يف كل فتـرة                 

ة االعداء الـذين    ان مل نغري الشخصية اليت شكلها العدو، فإنه لن نستطيع جماهب          . وجهاً لوجه أمام العدو   
  . حولنا وحماربتهم وباالخص لن نستطيع حماربة اجلمهورية التركية

وعنـدما درسـت    . اضافة اىل هذه اجلوانب هناك نقاط اخرى الحظتها القيادة، حقيقة اعظم مثقف           
ي االيضاحات اليت قدمها القائد والنقاط املهمة وأخذا بعني االعتبار بت أعلم مبتطلبات املثقف الكرد             

يكتبون كتاباً أو كتابني ويعـربون  ". أنا وراحيت"وما الذي سيقوم به، ويوجد مفهوم لدى مثقفينا وهو     
. ، الكتاب ال يعين على أن املرء أصـبح مثقفـاً          "احلزب ليس مهماً  "عن أنفسهم مبستوى فوق احلزب      

وا مثقفني، البعض منهم    ان مل تكونوا وطنيني لن تصبح     . الوطنية تعين بأن يصبح املرء مثقفاً من االعماق       
يستطيعون كتابة العديد من املواضيع ويعرفون عدة لغات أيضاً، لكنهم يستخدموهنا من أجل مصاحلهم              

  . من الصعب جداً ضم الذي يعملون من اجل مصاحلهم الشخصية اىل الثورة. الشخصية

دعـاءات اكاذيـب     وقيادا يف أوروبا منذ اعوام، ومجيـع هـذه اال  PKKقيلت ادعاءات كثرية ضد  
يف الواقع أن أغلبية شـعبنا سـواء        . رأيت خالل تواجدي يف ساحة القيادة، القائد والرفاق       . وافتراءات
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 يف االذاعات وتلفـزة  PKKحيث أن الدعايات اليت يقومون هبا ضد . أكان مثقفني أم ال، خيدمون العدو 
د أهم الوظائف اليت تقع على عاتق املثقفني    من هذا املنطلق فإن أح    . العدو، أن اكثرها افتراءات مئة باملئة     

والنقطـة  . يف أوروبا هي أن يقوموا بإفراغ هذه الدعايات الكاذبة من حمتواها وان يعربوا عن احلقيقـة               
املهمة األخرى، اقدم جزيل شكري للقائد الذي دعانا إىل هذه الساحة وساعدنا على على رؤية الشعب         

وقد وجدنا فرصة التعرف عليكم عن قـرب        . لرفاق ضمن الساحة  الكردي عن قرب كثرياً وبقينا مع ا      
  .وأوصي مجيع املثقفني يف أوروبا بأن يأتوا ويتعرفوا على قائد احلزب والنضال بشكل جلي. اكثر

اريقت دماء كثرية، ولكنه األن شـعب       .  نريد القيام ببعض األعمال من أجل شعبنا يف اجلنوب         :ح.ق
ؤولون عن هذا الوضع، مهما كنتم ضعفاء ومبفردكم منذ البداية، رغم           منحط حلد كبري، انتم أيضاً مس     

 تـستطيعون اجنـاز     PKKثقوا بانفسكم والتقفوا بدون عمل، ومبساعدة       . ذلك اخطو اخلطوات األوىل   
اجتمعوا ونظموا وأوصلوا أنفسكم اىل االصدقاء اجلنوبني، فقد تطـورت التقنيـة            . الكثري من االعمال  

االتصال باجلنوب باستخدام التقنية ومبقدوركم الوصول اىل مئـات رجـال           بشكل ضخم، بامكانكم    
االنانية . طبعاً، ان طبقتم هذا ستصلون بشخصياتكم اىل مستوى مناسب        . االعمال واملثقفيني اجلنوبيني  

حيث . انقذوا أنفسكم منها، وإال لن تستطعيوا الوصول اىل النصر        . والفردية مسيطرة عليكم حلد كبري    
الن . وت ضمن هذه الفردية لدرجة مهما رغبتم يف احلياة فانكم يف النهاية ستواجهون املـوت          يكمن امل 

ارتبطوا ببعضكم بروح االنـسانية     .يتطلب الوحدة من اجلكم   . الفردية تؤدي باالنسان اىل املوت فقط     
والوطنية، فانكم من خالل جتارة بسيطة ومصلحة رخيصة، وجودكم سيكون غري مستقر، ان كنـتم               

  . صرون على وضعكم هذا عليكم ان تكونوا بعيدين عناست

سبيل احلياة مل يكن ذلك السبيل الذي تتواجدون  فيـه اآلن،            . كما ذكرت، انتم أيضاً نظموا شعبكم     
أنـتم أيـضاً   . هناك نشاطات عظيمة عدا النشاطات املوجودة يف اجلنوب، توجد نشاطاتنا الجل احلياة        

م إىل هنا ليست حبادثة صغرية، وكما شاهدمت بأم أعينكم توجد           كونوا أصحاب نشاطات مهمة، جميئك    
يتم خلق التطورات الكبرية من العدم، وهـذه اكـرب          . االمكانات، التضحية، اجلرأة وكل ما هو سليم      

. مساعدة ميكن تقدميها لكم توقفوا عليها، إذ ميكن خلق حياة شريفة وناجحة من خالل هذه النشاطات           
فكـر  . دائماً رمبا تصلوا اىل درجة تتلطخ اياديكم بدماء رفاقكم        " أنا_ أنا   "ان خدعتم انفسكم وقلتم   

. بنفسك أيضاً، يكفي أن تتحد مع شعبك وتبدأ بالنشاطات، هذه هي االمور اليت تتطلب قيامكم هبـا                
  لدينا الثقة بانه سيتمPKKأبدؤوا خبطو اخلطوات مبساعدة . أنتم حباجة اىل هذا أكثر من املأكل واملشرب      

النريد ان تكونوا مثل السابق، كونوا اصحاب غرية        . انشاء الوحدة ضد األعداء املوجودين يف اجلنوب      
ميكن خلق امور عديدة عن طريق االخالص واالحتاد، هذا ما نطبلـه مـنكم    . وثقة وذوي اميان وجرأة   

  اجل، ماذا تقولون انتم؟ . وعلى هذه األساس امتىن لكم النصر
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هناك مبدأ على النحو التـايل؛ يتطلـب        .  وقيادا PKKلنقاط اليت تتعلق بـ      أود ايضاح بعض ا    :ق.ج
النار اليت  .  من شخص  PKKالوصول اىل املاليني من الشعب أوالً واالبتداء من الصفر، بدأ التطور لدى             

  .التهمت الوطن بدأت من شرارة

  .الكل يبدء من شرارة: ح.ق

اجد فيه من يشعل الكربيت سيشعل نار الثورة ويقوم         والوطن الذي يتو  .  املهم هو اشعال كربيت    :ق.ج
  . املهم هنا؛ ما هو ذلك االنسان وتلك الفكرة. بالثورة

بـل  . هل هناك افكار متأججة ام ال؟ يوجد افكار كثرية ولكنها ليست نارية           .  االفكار املتأججة  :ح.ق
  . خامدة

  . هذا هو الفرق فيما بينهما. لعدو  هناك بعض النريان تأكل نفسها وحتترق، ومنها ما حترق ا:ق.ج

والبعض ال يصبحون ناراً على االطالق وال يـستطيعون ان          .  مثة البعض حيرقون انفسهم بنرياهنم     :ح.ق
  . هناك التنظيم والقيادة، لو ابديت ذلك بشكل متتايل بإمكانك ان تصبح ناراً. يصبحوا ناراً مهما فعلوا

  .   مثة حقائق جدية:ق.ج

  .PKKاملتأججة تعين ان تكون مثل افكار  االفكار :ح.ق

الفرد نظم  . األوىل الطبيعة والثانية اجملتمع والثالثة هو الفرد      .  هناك ثالثة اشياء اساسية يف التكونّ      :ق.ج
والقوة هنا، ظاهرة مهمـة     . وظهرت هذه كحركة ديناميكية من اجل التقدم      . الطبيعة واجملتمع من اجله   
  .كانت قوة اإلنسان البدائي وحيدة. ةجداً للقيام باالدوار الثالث

وما اكتسبته  .  من األن فصاعداً توقفوا انتم أيضاً على التاريخ، لقد نلت الوطنية من اجل التاريخ              :ح.ق
ال بد انكم الحظتم الكثري . من هنا بديل لكل هذه الوثائق، ومت توضيح العديد من االمور املتعلقة باحلياة

؟ االيديولوجية من   PKKما هي االيديولوجية اليت وجدمتوها ضمن       . وهمن نواقصكم ضمن كل ما قرامت     
  . نار، الفكر من النار

مهما كان العدو قوياً هناك من يتواجد ضده، ماهي القوى اليت تستطيع هزم العدو فيهـا؟ وعلـى أي                   
يـني؟  خصائص ظهرت يف امليدان؟ ترون القيادة أيضاً، كيف ظهرت القيادة من العدم ووصلت اىل املال              

وكيف ضمهم اىل الطريق السليم؟ كيف ختلق القيادة الشجاعة اآلن جتاه الرعب الكبري الـذي كـان                 
كونوا علـى علـم     . يتواجد منذ البداية؟ اضافة اىل ذلك فان تاريخ الشعب الكردي هو تاريخ اهلزمية            
نوصل تاريخ تعرض   . وانظروا جيداً كيف خلقنا النصر اآلن وما نقوم به يومياً من نشاطات هي تارخيية             
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ماذا يعين التاريخ؟ يعين احلياة والنجاح، لكـن مل         . للهزمية آلالف السنني اىل النصر خالل عدة سنوات       
يترك شيء يدعى بالتاريخ للشعب الكردي، والنه مل يبق التاريخ، فلذلك مل تبق الكردياتيـة واحليـاة                 

لب التوقف جبدية كبرية على التـاريخ يف هـذه          يتط. أما األن يتم خلق الكردياتية والتاريخ معاً      . أيضاً
انظروا . الوعي الوطين الذي مت خلقه سيمنحكم القوة من أجل تعرفكم على احلوادث التارخيية            . النقطة

اكتبوا بشكل مناسب عـن التغـيريات   . لقد مت خلق الكثري من التطوات يف املرحلة األخرية من التاريخ        
كذلك جيـب ان    . حيث تعترب هذه النتائج امكانات كبرية     .  والثقافة املهمة اليت خلقناها بصدد التاريخ    

توقفتم لسنوات على الـشعب     . وهذه التطورات ليست بقليلة   . توهبكم انتفاضات الشعب القوة أيضاً    
  . وقد عثرمت على تلك االجوبة هنا. الكردي ولكنكم مل تستطيعوا ان تصبحوا حالً هلذه القضية

اجتمعوا وقوموا ببعض االعمال من     ". اخلطوات املهمة هي خطوات النصر    "هلذا السبب اذكر لكم بأن      
اكتبوا، واعقدوا االجتماعات اجلديدة مع املثقفني وكذلك مع الذين يـدعون           . اجل جنوب كردستان  

  . وقوموا باصالح وتعديل وتنظيم التاريخ املنحط الذي تعرض للجهالة" انين شخصية مهمة"انفسهم 

 الثـورة هنـاك، هـذه       PKKيـساند   .  مبقدورنا توضيحها من اجل ثورة اجلنوب      هذه هي النقاط اليت   
يف األساس ال جتوز املساعدة باملال، هناك املساعدة املالية، الـيس  . التقييمات حبد ذاا اكرب مساعدة هلا     

ستقوم انت أيضاً باعمالك ضمن الساحة اليت تتواجد فيها على هـذه            . كذلك؟ ال تعترب هذه مساعدة    
  . ساالس

  . انكم اصلحتم التاريخ الكردي.  اإلنسان ينظم التاريخ بذاته واالنسان هو اساس التاريخ:ق.ج

التاريخ الذي تشاهدونه اآلن يتطور مـن خـالل         .  طبعاً، معرفة التاريخ بشكل سليم هام للغاية       :ح.ق
مام هذا التاريخ؟ لقد    فماذا عساك ان تفعله ا    . التاريخ احلايل، تاريخ أنسد وتعقد اللف مرة      . ارتباطه يب 

هذا اإلنسان الذي مت تعيينه على التـاريخ مت اسـقاطه وهـو يف              . مت تدريب الشعب على تاريخ العدو     
  جتاه ذلك، انا مرغم على اصالح نفسي عرب التاريخ . اإلساس منحط

مـع  .  اريد ذكر جانب هام جداً مبا يتعلق بالتاريخ الذي ابدعتموه؛ فهو انبعاث التاريخ احلديث              :ق.ج
  .  انتهاء التاريخ القدمي وظهور التاريخ احلديث حدث ظهوراالدب، الفن والثقافة

وثورة بـال تـاريخ   . أجل ننشىء الثورة يف التاريخ وخنلق ثورة جديدة يف االدب، الثقافة والفن      : ح.ق
وجوهريـاً  والثورات اليت ال تدرك التاريخ واليت ال ختلق تارخياً جديداً، تسبب اهلزميـة              . ليست بثورة 

انتبهنا حنن بدورنا اىل هذه النقاط بدقة، وهذه االيضاحات         . الثورة ال جتوز بدون الفن واالدب     . فارغة
تعلموا هذه النقاط وطبقوها ولتكون انطالقتكم عظيمة، ولتكن لـديكم          . مهمة جداً بالنسبة لكم أيضاً    
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اجتمعوا، وكونوا  . وهنا تقدم اساساً  مسرية سليمة، واخلطوات اليت ختطوهنا ناجحة واملساعدات اليت تطلب        
  . قوة

كونوا مـع   . ان مل تصل الفكرة واحلقيقة اىل حالة القوة ستنتهي، عليكم أال تفسحوا اجملال هلذا الوضع              
شعبكم ومجيع مثقفيكم وكونوا متحدين مع شعب اجلنوب بأمجعه، طبقوا هذه اجلوانـب، اكتبوهـا               

ين احلل، وحقيقة ما رأيتم ايضاً، القيادة هي ظاهرة يتم القيـام            القيادة هي اخلدمة، وتع   . واجعلوها كتاباً 
انكم حباجة اىل القيـادة   . استفيدوا من القيادة، قوموا بالعمل ليس الجلي امنا الجلكم        . هبا بصعوبة جداً  

لكنين . الي درجة ارتبطتم بالقيادة، بذلك القدر يصبح عبئ علي.ولست انا والقيادة هي ثقل بالنسبة يل
. على هذا االساس امتىن لكن النـصر      .  وجاهز لتحمل هذا العبء، تعلموا االستفادة من القيادة        مستعد

  كردستان، كيف حالِك، شاهدت الكثري، ماذا ميكنِك قوله؟

اقدم جزيل شكري لكم لقبولكم زيارتنا، اود احلديث . أجل، شاهدت امور عديدة: كردستان مكرياين 
  . رق اىل املراحل السابقة وإىل يومنا الراهنعن وضع املرأة الكردية وذلك بالتط

  . سيكون افضل:ح.ق

.  عامـاً  ١٥٠كان هناك شاعراً كردياً امسه نايل، عاش يف جنوب كردستان قبـل             : كردستان مكرياين 
انشغلت بشعر نايل   . ؟"حبيبة"نايل عندما كان يتحدث عن املرأة كان يناديها         . بعدها رحل اىل اسطنبول   

وعندما يتحدث نايل عن احلبيبة امنـا  . بة؟ وفكرت بانه ينبغي معرفة من هي احلبيبة    ألعرف من هي احلبي   
بعدها وجدت بأن احلبيبة اليت يتحدث عنـها ال         . لكن كانت بال روح   . يتحدث عن الظاهرة اخلارجية   

لو مل تكن هناك حبيبة ملا      . لكن نايل عظيم ونايل أصبح نايل بفضل احلبيبة       . شيء، فهي جندية بال اسم    
قمت بالبحث والتدقيق كثرياً ومل أرغب يف ان اصبح حبيبة، وجيب ان ال تـصبح               . اصبح نايل، الشاعر  

  . أي امرأة كردية حبيبة

  . وبقينت خلفه وهذا عيب كبري.  كننت موجودات دائماً من اجل الرجال:ح.ق

  . اجل انه عيب كبري: كردستان مكرياين

سابقاً احلبيبـة   . وحيملن السالح وحياربن معاً   . اً إىل جنب   اما اآلن ينلن التدريب مع الرجال جنب       :ح.ق
. كانت عائدة لفالن، للشخص الفالين، لالغا الفالين، للشاب الفالين، وضمن هذا ميكـن االحنطـاط              

وتكون . مبقدوري ان اذكر هذه اجلوانب بشأن احلبيبة جيب ان تتخذ احلبيبة مكان النصر ضمن احلركة              
لكن احلبيبة احلالية هي اكرب حبيبة عائـدة        . كون احلبيبة روحاً كبرياً وحرة    بنبغي ان ت  . من اجل الشعب  

  . جيب ان نغري هذه احلقيقة وانقاذ احلبيبات من هذا الوضع يعترب اهم هدف من اهدافنا. لآلخرين
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  . نعتقد باهنن ختلصن نوعاً ما. بال ريب: كردستان مكرياين

ذا الحظت يف حياة النساء؟ ما زلن مل يتعـرفن علـى            ما.  ختلصن، يعترب ذلك احد اكرب اهدايف      :ح.ق
هبذا القدر هـو    " ستقولون       ،              ال جيوز هكذا  " هذا يل، هذا لِك وتلك له     "يتظاهرن بأقترابات مثل    . ذان
  . وهي نشاطات عظيمة جداً. لقد مت خلق كل هذه االمالك والروح من اجل حريتكم". للوطن

نظروا  اىل   .  سنة ظهرت جمموعة من الشعراء يف جنوب كردستان        ٣٠ _ ٢٥قبل  : كردستان مكرياين 
. يف تلك املرحلة ايضاً مل امتكن من معرفة من هي احلبيبة. كردستان وكاهنا خياالً متاماً مثل واقعة  احلبيبة     

وارى ذلك عندكم، احلبيبة هي الشخصية الـيت سـلّمت ارداـا            . لكنين اعلم اليوم من تكون احلبيبة     
اذا هي موجودة وما هو دورها يف احلياة؟ احلبيبة، هي اليت تعرف ما هي شخصيتها يف نفس                 مل. للحزب
  . الوقت

 يتمحور االدب بشكل عام سواء كان يف الشرق االوسط او يف كردستان حول املرأة ويـنشء                 :ح.ق
ان يقتضي استيعاب هذه النقطة جيداً، لو تطلب التحدث بـش         . عليها، مت تطوير ادب منحط جداً هنا      

يوجـد  . املرأة يف االدب، حيث مت كتابه اشعار ومالحم كثرية، وحىت مت كتابة مم وزين هبذا الـشكل           
. يف الواقع املرأة فردية وهي يف وضع ال ترى غـري نفـسها            . ضمنها اجملتمعية واحلرية لكنها ضيقة جداً     

هذه . ل وامللك ان كانت متللها     من املا   حيث ان املرأة الكردية ال تقبل شيئاً سوى زوجها، اطفاهلا وقليالً          
اعتقد بانكم رأيتم هذه النـشاطات املوجـودة   . الروح روحاً ميتة، الروح الوطنية ليست روحاً للحرية 

ان اوىل االعمال اليت سنقوم هبا بصدد املرأة الكردستانية والعائلة هي الكشف عن املرض والوصول               . هنا
ان مل تتجاوز املرأة الكردية هذه اآلراء املوجودة بصددها، لن          . ملاذا؟ النه مرض كبري   . اىل حل اجيايب هلا   

العدو هو السبب يف وقوع املرأة يف هذا الوضع، وهـو سـبب كـل               . تستطيع تغيري بنيتها  لوحدها    
  . االحنطاطات

أجل، كما الحظتم أن وجهة نظر املرأة ضيقة وهي يف وضع ال تستطيع التحدث، وبـال روح وهـي                   
ما هي نوع العالقة    (ال أريد احلط من معنوياتكن ولكن هناك البعض يسألون          . يضاًبوضعها هذا قبيحة ا   

وأنا أيضاً اقبل هبذا واسأل  هل ستنحب أم ال، هل هي قبيحة أم ال، مجيلة        ). املوجودة بني القيادة واملرأة   
ل واحدة وك. وأقول هلن حافظن على انفسكن هبذا الشكل، الهنن سقطن   . أم ال؟ خيافون اغلب االحيان    

وهذه النقاط مهمة وباستطاعة االدب أيضاً تنـاول        . منهن تشكل مشكلة  ولسن اصحاب حياة سليمة       
  . هذه االساليب

لكننـا  ". احليـاة "عن ماذا تعرب احلياة اجلميلة؟ املرأة تعين احلياة ويف األساس اسم املراة يعين يف الكردية               
نراها تليق لنفسها أمساء مثل احلياة، لكن هذا ال         على الرغم من ذلك     . نراها اآلن يف وضع منحط وميت     
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. حقيقة جيب ايصال املرأة اىل مستوى مبقدورها فيه  متثيل امسها وان تكون املرأة حقيقـة امـرأة     . ميكن
الرجل الكردي مرتبط باملرأة اكثـر      . وباملستوى الذي نتوقف فيه على املرأة، نتوقف على الرجل أيضاً         

ينبغي ايضاح  . ق بان وضع املرأة الكردية أفضل من وضع الرجل الكردي بكثري          انين واث . وحنن نعلم هذا  
ً وبشكل قوي جداً، هذا ال يظهر         ستظهر الوطنية والبطولة لدى املرأة الكردية مبكرا      . هذه النقطة جيداً  
لو سنحت يل الفرصة لكثفت نشاطايت اكثر حول املرأة، لكن كسنب القوة سياسياً             . كثرياً لدى الرجل  

واساساً عندما ادركت هذا األمر كثفت من نـشاطايت اكثـر           . عسكرياً اكثر من الرجال بألف مرة     و
وكما الحظتم األن، رمبا مل يكن عددهن كبرياً، لكن من ناحية املقاومة لو هـرب مئـة                 . بصدد املرأة 

اربات واهل. شخص من الرجال، فان اهلرب لدى املرأة ينحصر يف عدة اشخاص أو أهنا ال تعيش اهلرب               
الرجل متهرب ومشاكله اكثر يوجد اثبات هنـا بامكانـك ان تستخلـصي             . ال يتجاوزن واحد باملئة   

ومـن  . النتيجة، لو انك توقفت على املرأة بكثافة لكان بامكانكن الوصول اىل النتائج العسكرية أيضاً             
طبعاً حنن الحظنا   . ةجانب آخر توجد التضحية واجلرأة لدى املرأة اكثر مما هي لدى الرجل بصدد احليا             

ومبقدوركن أيضاً التوقف عليها بعد اآلن، توقفنا على الرجـل الكـردي            . هذه اجلوانب وتوقفنا عليها   
  . وقاموا بانتقادات كبرية. بشكل واقعي

يقـوم  . وهم يف االساس يقتلون بعضهم البعض ويقتلونكن أيضاً       . يكمن لدى الرجل الكردي، موتكن    
يعد نفسه رجـالً مـن      . الكردي ليس برجل مبعىن، هو امرأة اكثر من املرأة        الرجل  . الرجل بعمل القتل  

الرجولة ليست بالغريزة اجلنـسية،     . الناحية الشكلية واجلنسية ومل يبق شيء بيده سوى الغريزة اجلنسية         
الرجولة اليت من الواجب قبوهلا هي البطولة نوعاً ما واإلنسانية قليالً، وتعـين بـأن تكـون سياسـية                   

مثاالً، مـضت اعـوام     . لكن مل تبق هذه اخلصائص لدى بنية الرجل وقد استهلكت         . ماعية قليالً واجت
عملـت  . عديدة وأنا انشغل هبذه االعمال ولكنين مل احبث يف وقت من األوقات عن امـرأة جـاهزة                

وانـنت  . ابديت نضاالً يف هذا اجملال وكسبت احلرية      . ألصلحهن وأضعهن يف طريق الصواب وكسبهن     
  .موا هبذا العمل ايضاًقو

لكـي  ) أيها الرجل متلك هذا القدر من النواقص، وانك منحط، هكـذا          (حتاملن على الرجل بقولكن     
وهذا يعترب احد اكـرب مـشاكل    . ان مل يتم هذا فاهنم سيقتلكن أيضاً      . يتشكل انساناً شريفاً من الرجل    

  . االدب

ومثلما كسبنا احلقائق ضمن    . االسس نوعاً ما  ولقد كونت هذه    . حقيقة توقفوا على هذه النقطة جبدية     
PKK   سنسريها اكثر وبأقوى شكل، هذا ليس ساري من اجل فعاليات احلزب وامنا من اجل فعاليـات ،

ولقد مت نيل هـذا  . وهي ضرورية لكافة النساء الكرديات وحىت لكل اجملتمع الكردي       . الكريال والوطنية 
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 الفتيات الكرديات اللوايت اضرمن النار بأجسادهن مهمـة         وعمليات. االساس بدماء الكثريمن الشهداء   
مت بناء اساس متني وواسـع لـو        . جداً، واصبحن مصدراً لالنسانية والنجاح ويتطلب هذا من مجيعكن        

  اجل، ماذا مبقدوركن قوله؟ . عدم املوت يكفي لكن. استطعنا االستفادة منها، لن تالقني املوت

 يف أوروبا، اال اننا نعيش معكم هنا بروحنا وفكرنا، واننا حباجة اىل             رغم انه نعيش  : كردستان مكرياين 
  . لن نستطيع العيش بعيداً عن بعضنا وامتىن لكم النصر. مساعدة بعضنا البعض

 يف املرحلة اليت مت خلق املرأة ضمنها، مت فيها خلق التاريخ الكردي، االنسان واحلياة الكردية من                 :ح.ق
ة بصدد هذه اجلوانب وقد خلقنا االدب الكردي من جديد وشكلنا اساسـاً             جديد، لدينا مساعي حثيث   

أهالً بك علـى    (اما حنن فنقول    ). اهالً ومرحباً، جاءت هكذا، وذهبت هكذا     (سابقاً كان يقال    . متيناً
  ).هذه االنتصارات، وعلى هذه احلياة اجلديدة

. ياة مرحية او اللجوء اىل مواقف أخـرى       ال يكون االحترام الكبري بتقدمي ح     . هذه اعظم قيمة نبذهلا لكم    
رؤية الشعب اكرب احترام، رأيت هذه احلياة، واملرأة الكردية والفتيات، وهذه تعبر عن الشرف والنجاح               

ومـن  . وانين على ثقة بإن هذه اصبحت مصدر اجلرأة والقوة، وتعين حياة جديدة           . واجلاذبية لإلنسان 
  . بامكانك كسب النجاح اكثر ونتمىن لك أيضاً النجاحاآلن فصاعداً ستوسعني نشاطاتِك اكثر و

  اجل مريهم، ماذا تريدين قوله، وماذا رأيِت وكسبيت؟ ماذا بامكانك القيام  به من األن فصاعداً؟ 

ما رايناه خالل هذه املدة اليت قضيناها هنا        .  سيدي القائد، مقاتلي حترير واستقالل وطننا      :مريهم يغيت 
ملـاذا  . ان قلناها بأقوال مثرية فاهنا متاماً امـور تارخييـة         . مور خمتلفة ونادرة كلياً   وما علمناه اآلن هي ا    

يف كل مكان وزمان، بل النه ما مت خلقه هنا          " التارخيية"تارخيية؟ ال أقول ذلك ألنه يتم استخدام كلمة         
 اشياٍء من هـذا     حنن ال نستطيع القول بأننا خلقنا     . مل تكن موجودة سابقاً يف وطننا لذلك فهي تارخيية        

بانه حدثت اشياء من هذه القبيل يف حياة شـعبنا وضـمن      (القبيل وال مؤرخو وطننا يستطيعون القول       
 من عمرنا، وال نستطيع القول بأنه مت خلق اشياء كهـذه مـن   ٤٧لقد بلغنا ) التاريخ السابق حىت اآلن  

.  شيء كهذا ضمن الكتب أيـضاً      رغم اننا نعرف تلك االجزاء حىت اننا مل نقرأ        . اجل االجزاء االخرى  
  . ومل جند ضمن العلوم من هو صاحب هذه اخلصائص وشيء كهذا

حىت ميكننا القول بان الرفاق اكتسبوا شخـصية جديـدة   . هبذا املعىن، فهي تارخيية وخمتلفة عن ما سبق       
اً، حيث يتم   والذين رأيناهم هنا خمتلفني عن ذويهم جد      . وتربية اخالقية وانضباطية يف طريق قائد احلزب      

  . خلق االنسان اجلديد هنا
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ميكن القول من االعماق وبكل اميان بأن هذا املكان يلعب دور املخترب، حيث يتم تـشخيص وحتليـل                
ليس فقط التشخيص والتحليل وامنا مـن       . املشكلة الكردية، مرضها وجرحها وقضيتها من هذا املخترب       

وتعرفنا على  .  عدة حقائق خالل عدة أيام من جمئنا اىل هنا         استطعنا رؤية . املمكن رؤية املعاجلة وأساليبها   
تعرفنا على بنية الكريال ومقاتلني احلـزب، وكيـف يـتم بنـاء االسـس               . حقيقة القيادة عن قرب   

وألتقينا بعوائل الشهداء وشـاهدنا     . السوسيولوجية واجملتمع اجلديد عن قرب وجتولنا قليالً بني الشعب        
يف احلقيقـة كلمـة     " ذلك رأينا كيف يتطور اجملتمع بعظمة وعمق وبسعة          إضافة اىل . القرى والنواحي 

واستوعبنا مدى الغفلة اليت نعيشها وكيف نتواجد يف بئر ليس له قاع            . وراينا حقيقتنا أيضاً  " مثقف ثقيلة 
وشاهدنا الفردية ومنطـق أنـا      . وتوصلنا اىل معرفة ماهية مشاكل وقضايا املثقف      . وادركناه عن قرب  

  . لجميعاملركز ل

وقد تشكلت مسافة طويلة فيما بيننـا وبـني         . توصلنا اىل معرفة باننا بعيدين عن حقيقة الثورة احلديثة        
الثورة وان مل يتم اهناء ورفع هذه املسافة املتشكلة، وان مل يتشكل ارتباط فكر املثقفني مع الثورة وان مل                   

طات املثقفني سواء كانت تارخيية أم ادبية او        يتم معرفة حقيقة الثورة والقيادة، حينها ستكون نوعية نشا        
ويف مثل هذه احلالة لن يكون مبقدور املثقف محل املعبء املطلوب ولن يلعب             . غريها غري صائبة وسليمة   

. على كل مثقف ان يكون قريباً من هذه الثورة وان يكون قلبه مع دقات قلب الثورة               . الدور املوكل له  
بامكاين قول ما يلي؛  مبقدورنا ان نعود ونبدأ الكتابة حبماس           . ه القيادة وجيب ان ال يكون بعيداً عن هذ      

. جديد وروح قوية، بروح وطنية ومبسؤولية، سنعمل على هذه االسس لنكون قفزة لطليعـة جديـدة               
طليعة تكون باستطاعتها التعظيم بشكل متداخل مع الثورة وغري بعيدة عن الثورة، تكـون يف خدمـة                 

لذلك جيـب   . نين على ثقة بان احدى اهم االعمال اليت ينبغي التوقف عليها هي هذه            ا. الثورة وحتميها 
  . تسخري كافة امكاناتنا، لنطبق هذه االعمال اننا سنؤدي واجبنا هذا

 أجل، أنت أيضاً كسبت عدة أمور مهمة وقد كسبت ما ميكن كسبها من احلـزب، الـشعب                  :ح.ق
يدعى هذا بنخبة سويد، ليت خنبة السويد أظهرت        . تعيشوهناهناك بعض املميزات للحياة اليت      . والقيادة

ظهر العديـد  . هناك العديد من املثقفني، رغبنا ان يكونوا مثقفني من اجل كردستان     . اخلدمة لكردستان 
انين على ثقة، لو انـك  . من الكتاب وكنا نريد منهم ان خيدموا الفن واالدب الكردي وثورة كردستان           

فاما سيتعرضون اىل االفالس أو     .  ما كسبتموه هنا، فاهنم سينضمون اىل الثورة       متكنت من ان تشرح هلم    
املثقفني يف أوروبا إما سيبلغون احلقائق اليت ظهرت هنا والـروح الكرديـة الـيت               . سيصبحون خملصني 

ظهرت من اجل الفن واالدب الكردي ويتعاظموا أو أن يصبحو مزيفني خيدعون أنفسهم ويذهبون حنو               
  . عدا هذا لن يبق أي مفر آخر. االفالس
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ان الذي  . وانين واثق بان هذه اجلوانب ستصلنا اىل احلقائق الكبرية        . تالحظون هذا، عليكم متثيله وقيادته    
يكون بعيداً عن وطنه وحقائقه، الفن واالدب، امنا خيدع نفسه باسم الكردياتية، وال يستطيع خـداع                

ياة البسيطة والروح امليتة والباردة بأهنا روح الكردياتيـة،         ولن يكون مبقدورك القول عن احل     . احداً آخر 
يـستوجب أن   . لن تستطيع التعبري عن الكردياتية بالتفوه بعدة كلمات كردية أو بكتابة عدة سـطور             

كما ذكرت، االدب هو الجل خلق الروح الكردية اجلديدة، وهـو           . تتخلصوا من هذا الوضع الكاذب    
. لكن هؤالء يرفعون من شأن القبح واهلروب من الوطن        . نبل واجلمال فن من اجل شعبنا على اساس ال      

يتم احياء ثورة عظيمة لكنهم يناهضوهنا، ويتم خلق انسان كردي جديد واملرأة الكردية اجلديدة، وخيلق               
وبدالً عن هـذا يهرولـون وراء احلـب    . احلب الكردي العظيم ولكن هؤالء يهربون من هذه احلقائق 

. هذه عداوة لكردستان، ولالنسان الكردي وللمرأة     . حلياة الرخيصة واحلب يف أوروبا    الرخيص للمرأة وا  
من ال يكون مع وطنه، لن يكون مع العامل ولن يستطيع أن ميثل حياة شريفة جتاه الشعوب االخـرى،                   

وير على مثقفينا ان ينقذوا انفسهم من هذا العيب الكبري، واكرب العيوب هي اهنم  يفعلون هذا باسم التن                 
انين واثق باهنم يستطيعون ان جيعلـوا        . واالدب وهذا وهم فظيع، حىت انه ليس بوهم وامنا خيانة كبرية          

 PKK، ليخدموا الكردياتية حىت وان كانت ضد PKK انفسهم صادقني، ال اقول جيب ان يعملوا لصاحل 
 واصبح واضحاً   ولكن ظهر االن من هو عدو وصديق الشعب الكردي؟        . هذا ليس مهماً بتلك الدرجة    

بتوضيح انفسهم، ملاذا وعلى أي أسس هم موجـودين؟         " املثقفني"ليقوم هؤالء الكرد    . من هو صديقنا  
والكردياتيـة الـيت   .  ماذا يفعلون؟ يعثرون على عدة قروش مث يلتفون حول انفسهم مثل بغل احلراثـة    

ان مل تتخلصوا !  من هذا الوضعانقذوا انفسكم. يقومون هبا هي من اجل احلياة البسيطة والناس البسطاء    
  . ولن تتجهوا حنو حياة وطنية. من هذا الوضع لن تبلغوا الوعي واالفكار العظيمة

فكروا عليه، اكتبوا وامجعوا، وكونـوا      . خلقنا تطورات عظيمة وميكن تقييم ما مت خلقه وتوسيعه اكثر         
صلوا بأنفسكم اىل مستوى عظـيم      او. ال تبقوا مبفردكم، فلوا بقيتم لوحدكم ستضعفون      . قوة املثقفني 

بامكاننا تقدمي الدعم ايضاً النكم ضعفاء من الناحية املاديـة          . لكي خيرج صوتكم ويكون لقلمكم تأثرياً     
ان كانت لديكم مشاكل عليكم ان تنهوها، واجعلـوا         . والتقنية، وانتم أيضاً تبنوا بعض االمور والقوة      

 ذلك لن تستطيعوا ان تصبحوا اصحاب تـاثري ضـمن           انفسكم مقبولني من قبل الشعب، ان مل تفعلوا       
املثقف هو من اجـل الـشعب والتـاريخ    . الشعب، وبالتأكيد لن يعطى احداً قيمة لكم يف هذه احلالة   

ينور، وميهد السبيل امام احلياة، ولكن مثقفينا       ! هل يقوم املثقف خبلق اجلهل؟ كال     . ووظيفته هي التنوير  
جيب تغيري هذا االخنداع    . أي اهنم ابتعدوا عن الشعب وانغرقوا يف الظالم       . ريتالعبون باحلياة باسم التنوي   

. انه المر مؤسف، يعيقون احلياة اليت خلقناها بافعاهلم هذه جيب عدم افساح اجملال هلـذا              . وهذه اللعبة 
 كذلك كما ذكرت انتقدونا واذكروا نواقصنا ان كانت، وارتبطوا حبقيقة الكرد وكردستان حىت النهاية             
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وارتبطـوا  . وحقيقة الشعب، واحتدوا حىت لو كنتم ضمن االحزاب االخرى او اذ كنتم بـال حـزب               
بالشعب والنصر بشكل مناسب، ال ميكن ان يعيش االنسان بال نصر وجناح، عدم االنتصار والنجـاح                

هل هناك يف هذه الدنيا شعب بـال وطنيـة          . يعين عدمية الشرف، من املستحيل العيش بدون الشعب       
عندما احتـدث   . نا؟ هلذا السبب أقول، حتلوا بالشعبية لكي تكون لكم امكانية العيش يف هذه الدنيا             غري

ال جيوز لالنسان   ! كال". انه ديكتاتوري هبذا الشكل، ويضغط على اجلميع بكذا شكل        "هكذا، يقولون   
ية ويكون مثـل    االنسان بال جمتمع وبال أرض يعين انه عدمي االنسان        . ان يبقى بال وطن وشعب وجمتمع     

اوصلوا انفسكم اىل مستوى طليعي وحاولوا ان تصلوا اىل الشعب، حيث . احليوان، ال يعرف احداً غريه   
توجد كتلة كثيفة من الشعب، مل تعقدوا أي اجتماعات معهم وعليكم عقد االجتماعات هلم، فانـا ال                 

 أيام واعـوام مبفـرده؟ ال       هل ميكن للمرء ان يبقى    . استطيع التحمل ولو ليوم واحد بدون اجتماعات      
بقدر ما ترون الشعب بذلك القدر اصـبحوا        . تتركوا الشعب، الشعب يشكل مصدر قوة بالنسبة لكم       

شركاء ملشاكله وجروحه، والي درجه قمتم بتعريف انفسكم بذلك القدر بإمكانكم حـل مـشاكل               
كم بعـض   هكذا مبقدوركم حل بعض املشاكل، أي يتطلب مـن        . الشعب، وستكونون اصحاب وعي   

انين على ثقة بانكم ستصلون اىل وضع تصبحون قوة، ال سيما           . اخلطوات العملية واسلوب ومنط العمل    
. ان الثورة العظيمة مت تشكيلها من خالل حركة التحرر الوطين وينبغي ان يكون لكم مكان ضـمنها                

ماس ومتنحكم روحاً   واصحبوا الئقني هلذا وما شاهدمت هنا يشكل قوة كبرية بالنسبة لكم ومينحكم احل            
كونوا الئقني هبذا واعرفوا قيمتها حىت النهاية، كونوا خالقني وامحلوها اىل الـوطن،             . عظيمة ومتطورة 

واذا مل تكن لديكم االمكانيات اطلبوا املساعدة منا، يكفـي ان           . حيث يوجد لديكم االمكانيات أيضاً    
  . اجل، عدا ذلك ماذا بامكاننا قوله؟. تسريوا فقط

 يؤدي شعبنا واجباته، ومقاتلينا يؤدون وظائفهم حتت اصعب الظروف وقائـدنا يقـوم              :يغيتمريهم  
مبهماته ونشاطاته باسلوب خالق ومغاير جداً، بشكل مل يكن له مثيل يف العامل حـىت اآلن ويعطـي                  

حقوق وحنن نتناول اراء ورغبات القائد كأوامر بالنسبة لنا وجندها كحق و . التوجيهات  املهمة والالزمة   
  . على هذه االساس وهبذه الروح سنعود اىل الساحة. وأوامر الثورة

تعترب القيادة حالً وقوة وخدمة بالنسبة لكـم، ال         . ال تقعوا هنا يف الوهم    .  القيادة هي خدمتكم   :ح.ق
تتنازل القيادة للترفع من شأهنا على حسابكم، تعرفوا على القيادة بشكل سليم وادركـوا الكردياتيـة                

لكنـهم يف احلقيقـة     " اننا كرد جيدين ومجـيلني    "هناك العديد من االشخاص يقولون      . ائببشكل ص 
ان مل يروا احلياة الكردية واالنسان الكـردي        . فضحوا بانفسهم الن الكردياتية اجلميلة هي شيء آخر       

ابلغـوا  . اجلديد سيصبح ذلك عائقاً امامهم وسيصلون اىل درجة لن يستطيعوا التنفس وسينفـضحون            
وليتمسكوا مبفهوم البطولة اجلديدة اليت مت      . ء قبل األوان وأجذبوهم اىل احلياة اجلديدة اليت مت خلقها         هؤال
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وجودي أو بقائي ليس مهم، دعوا آبو حيث يتم خلق قياة الول مرة             . خلقها الداعي لذكر امسي أيضاً    
  .منذ الف عام والجل الف عام قادم

  . نا وشاهدت وبإمكانك ان تصبح قوة من بعد اآلن اجل، امحد انت أيضاً كسبت الكثري من ه

.   منذ جميئي اىل ساحة القيادة وحىت اآلن التقطت صوراً عديدة جلوهر وشكل االنـسان               :أمحد تكريس 
أردت . ورأيت العامل اخلارجي والداخلي للقيادة    . وشاهدت العامل اخلارجي والداخلي للمجتمع الكردي     

ولـذلك الـسبب    .  ناحية وصورة العامل الداخلي من ناحية أخرى       أن التقط صورة العامل اخلارجي من     
وهنـاك امـور    . حقيبيت مليئة بالنصوص والصور واملقابالت وباالصوات متاماً      . ملئت حقيبيت بالصور  

حقيقة، البقاء ضمن الشعب واالبتعاد عن الثوة أمر        . عديدة انضمت لعقلي، الرفاق وضحوا ذلك مطوالً      
طبعاً، هذا ال   . ا شخصياً بقيت يف املاضي ضمن الشعب حىت ولومل يكن طويالً          ولكن أن . ال ميكن قبوله  

يكفي ويعترب نقص ومثة نواقص شخصية أيضاً، هلذا السبب سأنشر كل ما كسبته من هنا مثل الـصور                  
ولن تبقى هذه حد القول فقط ولن نكتفي . واالصوات واملقابالت اليت اجريتها باستخدام كافة امكانايت  

عمال، امنا سيكون بإمكان الرفاق رؤية اخنراضنا يف املمارسة بشكل فعال وميكنهم مراقبتنا عند              هبذه اال 
وهناك شيء آخر الحظته وهو؛ استطعت ادراك مصطلح النقد والنقد الذايت           . قيامنا بالنشاطات العملية  

ظيـف القـذراة    النقد الذايت؟ واستطعت استيعاب كيفية التطور وتن      _ ما هو النقد    . PKKبعمقه ضمن   
وادركت كيـف   . والتعفن اللذين تراكما علينا منذ اعوام، وكيف يؤدي باملرء اىل الثورة مثل السوط            

تقوم القيادة خبلق االنسان اجلديد واي انسان يرغب، وكيف يغسله بالصابون وبكل شيء ويزيده طاقة               
رى اليت توصلت اليها ضـمن      والنتيجة االخ . ضخمة جداً وجيهزه باميان كبري وجيعله حيارب ضد العدو        

الشعب من جانب وهنا من جانب آخر هي  قطع االشواط الكبرية، والحظت بأن الـشعب بأكملـه                  
والحظت بـأن  . وحىت القرويني الذين جيهلون القراءة والكتابة استطاعوا ادراك واستيعاب هذه الفلسفة          

ين جييدون القراءة والكتابة والذين     اجلميع توصلوا اىل هذا املستوى، القرويني ومن كل سٍن وجنس والذ          
  . ال جييدون

 اجل، كما تالحظون انه يتم تسيري اعمال كثرية ومهمة وكلها تعترب مفتاحاً بالنسبة لك النـك                 :ح.ق
. من االن فصاعداً افصلوا العديد من الظواهر مـن بعـضها          . تنشغل بالكردياتية وعلم التربية الكردية    

نين واثق بانه سيكون قادراً على كل شيء وبالتايل بإمكانه القيام باعمال            فالعاقل يعرف االستفادة منا، ا    
أرى االفالس دائماً يف حياة الشعب الكردي، كما ذكرت اليوم يف بداية االجتماع، احلياة اليت               . كثرية

يد لكن القيادة ال تر. يسريوهنا حالياً فاسدة وجوهرها فارغة جداً، اهنم خيدعون انفسهم انه ألمر مؤسف
اىل جانب هذا اثبتنا    . ان جتعل احلياة الفاسدة شكل حياة من اجلها، جيب ان ال تنتظروا هذا من القيادة              
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. امامكم كيف سيكون من املمكن اجياد احلياة الناجحة صحيح، انت أيضاً شاهدت جوهرها وظاهرها             
ردي من القذارة   وقد اتضحت العديد من االمور أمام انظاركم والحظت كيف مت تنظيف االنسان الك            

وادركت . املوجودة عليه منذ آالف السنني من ناحية التربية وكيفية خلقه من جديد من مجيع النواحي              
مدى وجود البساطة والسحق من كافة النواحي وتعرفت على كيفية انبعاث االنسان الكردي وما هي               

 ان كنتم عقـالء، فاهنـا       .اسئلة القيادة وسيفها وأدوات جراحتها، وكيف يتم تسيريها ضمن الشعب         
سخروا انفسكم كلياً، الن حياتكم هبـاءاً       . ليست بتطورات بسيطة، حيث نريد كل ذلك من اجلكم        

. اذكر ذلك من اجل مجيع الـشعب الكردسـتاين واالنـسانية          . والختدعوا انفسكم جتاه هذه احلقيقة    
كونـوا  . ىل صـوتكم  واخطو خطوات عظيمة لكي يصغى ا     . واوصلوا انفسكم اىل مستوى قوة كبرية     

ملاذا تأتون وتذهبون بدون صوت؟ تأتون فقراء وتذهبون فقراء أو حتضرون فارغني            . اصحاب قرار قوي  
انين . ، انه ملؤسف بالنسبة لكم    جئتم دون ان تعرفوا احلياة وتذهبون دون ان تدركوها        . وتذهبون كذلك 

 ذلك احس وكأنين مل أفعل شـيئاً،        ال أرى نفسي شئياً حىت بوضعي هذا فرغم ما قمنا به وخلقناه مع            
أمل تطمئن نفسك بعد؟ أال يكفي ذلك القدر        "واقول كيف ميكن االبداع والتعظم اكثر البعض يقولون         

لـو  . مل أطمئن بعد على االطالق لو طمئنت نفـسي سـينتهي االنتـاج            ". من العمل واالمكانات؟  
لكـنين  "  تستطيع بلوغ أي شيءيكفي، لقد محلت عبئي وعظمت شخصييت، حينها لن تكرب ولن    "قلت

لست راضياً من قياديت اعمل هذا وانتم مازلتم مل ترتفعوا شأناً، مل تـستطيعوا ان تكونـوا حـاكمني                   
اعمل اكثر، ارتفـع    "وان منط العمل لرفع شأن االنسان هو        . ومبدعني هناك االمكانات استفدوا منها    
  . لنسبة لكم أيضاً وهو منط اساسيهذا النمط ضروري با" اكثر واصبح صاحب االمكانات اكثر

" هـذا يكفينـا   "تقومون باعمال بسيطة وتتغذون قليالً، يقع يف يدكم فرصة صغرية يف احلياة وتقولون              
هذه الراحة تعيق تفكريكم وخربتكم، هلذا السبب شعبكم ليس كبرياً، أي انكم تبتعـدون              . وترتاحون

وان كنتم جائعني تقولون    " مل نعطش "تقولون  عن منط واسلوب العظمة وتشبعون بسرعة، وان عطشتم         
ال خيـرج  " اننـا نعمـل  "ال تستطيعون العمل وتقولون     " اننا نعلم "ال تعلمون وتقولون    " جائعني"لسنا  

  .انكم ختدعون انفسكم" خيرج صويت"صوتكم وتقولون 

بوا شـيئاً،   لو قلتم لقد فعلت هذا القدر من االعمال، فانه يعترب غري صحيحاً، النين سأقول مل تكـس                
ان كنتم ترغبون القيام ببعض االمور من اجل االنسانية         . واغلقتم كل شيء وهذا يعرب عن خداع النفس       

يقتضي ان تتوقفوا على هذه النقاط جبدية كبرية، وان مل تتوقفوا عليها على هذا االسـاس، فـان مـا                    
د بذلتم كل هذه اجلهـود      فما دمتم ق  . تقومون به وما تكسبونه يكون عدمي القيمة وهذا مؤسف جداً         

انظروا اىل التاريخ العديد من االشخاص بدأو       . خالل هذه السنني فيجب ان ال تذهب جهودكم هدراً        
اذ ال  . باالعمال العظيمة مبفردهم وتوقفوا على االنسانية واحلقائق العظيمة وبعدها اصبحوا اناس احرار           
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  . والذي خلق احلرب والسياسة هو االنسانميكن عمل كل شيء باملال والذي خلق النقود هو االنسان

يف البداية مل يكن لدي ال السياسة واحلرب واملال وال امللك، مل يكن لدي أي شيء، املهم هو بدايـة                    
أي يف البداية انـسان     . االنسان ان متكنتم ان تصبحوا انساناً هبذا الشكل سيكون هذا بديالً لكل شيء            

وكانت توجد شخصية وضعت نفسها حمل انـسان        . نسانمتواضع وشخصية وضعت نفسها مكان اال     
" كيف ميكنين ان اجعل نفسي انساناً؟     "سليم مل يكن لدي قرشاً واحداً من النقود كنت وحيداً واتسأل            

وكان يتطلب  . كان يتوجب ان اصل بنفسي اىل مستوى انسان، لدرجة اكون انا اوالً راضياً عن نفسي              
وبعد ان خلقت هذا الشعب نظرت باهنم مجيعـاً وصـلوا اىل            ". لقد اصبحت انساناً  "ان اقول لنفسي    

  .وهذا اثبات بارز. مستوى الشخصيات احلقيقية واىل مستوى اجليش واحلرب

جيب ان يكون ذلـك قـوة       . لو خلقت نفسك وجلعتها صادقة بعدها سيتم كل شيء من تلقاء نفسه           
يعوا االستفادة منها جيداً، هل بامكانكم آمل ان تستط  . كبرية من اجلكم ايضاً، لقد منحناكم هذه القوة       

جميـئكم  . عمل ذلك؟ دِونوا عدة كتب هبذا الصدد واخطوا عدة خطوات واجعلوا انفسكم منتصرين            
. لوهنضتم يف اإلطار الذي وضحته مبقدوركم ان تقوموا حبملة كبرية         . وزيارتكم هبذا الشأن مهمة جداً    
  .…امتىن لكم النصر على هذا االساس

حقيقةً مت خلق االسـاس     . تماع الذي عقدناه من اجل املثقفني ينتهي بنجاح وبشكل مناسب         هذا االج 
توقفوا عليها من االن فصاعداً بشكل جدي، مبقدوركم تدوين عدة كتـب وان             . واإلطار بشكل جيد  

تعلموا استخالص النتائج املهمة، وهـذا هـو        . جتلعوا ما كسبتموه من هنا قوة كبرية ومرشد الطريق        
يوجد يف أوروبا مـا     . تسري مثل هذه االعمال يف الساحة اليت ستذهبون اليها يف أوروبا          .  أيضاً عملكم

يقارب مليوناً من افراد شعبنا، ولدينا القوة هناك، كذلك توجد التقنية بامكانكم ان تصلوا اىل الـوطن                 
ان . ل يـوم  ان شئتم، بامكانكم ان تكونوا داخل الوطن خـال        . خالل يوم واحد مل يكن مثل السابق      

توقفتم على هذه النقاط باخالص، مبقدوركم ان تنجزوا محلـة كـبرية يف الفـن واالدب الكـردي                  
  . من االن فصاعداً. وبامكانكم ختطي خطوات عظيمة

. كنتم قد سألتم عدة اسئلة يف كونفرانس الثقافة الكردية، وتلقيتم اجوبة هذه االسئلة بشكل واسع هنا               
ئنا وما نرغب عمله، اوصلوها اىل مجيع املثقفني بعد االن وختلصوا من االنانية             وادركتم جيداً ما هو ندا    

انتم أيضاً  . اليت تتعظم عندكم، كذلك من االخطاء واالوهام اليت وقعتم فيها، وابِدعوا بعض العمل لكم             
قوموا بالتحضريات يف هذا اجملال، وشكّلوا جلنة حتضريية واعقدوا بعض العالقـات مـع االصـدقاء،                

جامعـة  "مـن املمكـن انـشاء       . مبقدروكم ان تتوقفوا على هذا املوضوع يف النشاطات الدبلوماسية        
توجد االكادميية أيضاً مبقدوركم تشكيل جمموعة كبرية مـن         . ، سيكون ذلك خطوة عظيمة    "كردستان
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م، املثقفني، والرفاق احلزبيني سوف يساعدونكم أيضاً، أنتم ايضاً اعملوا بأنفسكم، ما هـي حقيقـتك              
وحياتكم، كيف كانت يف املاضي وكيف ستكون بعد األن؟ توقفوا على احلياة بشكل متواضع وثقـوا                

الفعاليات الوطنية ونـشاطات    . بانفسكم وليكن لكم اجلرأة والشجاعة،مل يضع منكم الكثري حىت االن         
 الشعب ووظيفـة    احلرية ليست باعمال تقوم هبا الشبيبة والقائد مبفردهم فقط، اهنا مهمة اجلميع وسائر            

  . ثورة كردستان هي حركة النهضة يف الشرق االوسط، وابداع اجلديد. االنسانية

 ان جيعل من نفسه حياةً جتاه املدنية القدمية والعظيمة وجتاه االسر وهذا االصرار قوي جـداً،                 PKKيبغي  
 االنسانية يف الثـورة     ماهي اجلوانب احلضارية  . ينبغي ان تتوقفوا علىهذا بقوة    . ولديه االمكانات أيضاً  

الكردستانية؟ ماذا بامكاهنا ان متنحه للحضارة القدمية؟ مبقدوركم ان تفعلوا امور كـثرية علـى هـذه                 
. الشعوب االخرى أيضاً يرغبون يف مساع الكثري من االمور عنا، بامكانكم انتم عمل ذلـك              . اجلوانب

مكانات ولكنكم لو سرمت بعزم وصرب وعناد،       اعملوا وال تبقوا بال حل، رمبا تكون البداية ضعيفة وبال ا          
هذا هو منطنا حىت اآلن، ليس هناك فرد بدأ مثلي من العدم وبال قـوة وحـل   . حينها ستبلغون العظيمة 

التوقف على الفقر باصرار يظهر     . وبدون امكانات، وكما ترون االن تظهر بعض االمكانات يف الساحة         
وقد شاهدمت كيف مت خلـق  . امكانك احياء احلياة ضمن امليتمعه الغىن، والتوقف على احلياة بإصرار ب      

ومت ايـصال   . حتول الالتاريخ اىل تاريخ وعـدم ادب اىل أدب        . هذه االمكانات وكلها امام انظاركم    
. االنسان املنحط اىل النجاح بكل جوانبه ومت حتويل احلياة الفاسدة اىل حياة عظيمة يف كافة الـساحات   

اكرب رغبـاتكم   . وال حتسبوا شيء عدا هذا ذا قيمة      . حناها لكم واهنا هدية قيمة    اهنا تعترب اعظم قوة من    
  . أبدو القيمة لذلك أيضاً. االساسية كانت هذه على الدوام

انه جميئ مناسب، توصلنا اىل اهدافنا بنسبة كبرية توقفوا بعزم وقرار وبصدق عليـه              . حنيي جميئكم ثانية  
وطنية واملثقف، وبامكانكم خلق تطورات يف جمال الفن الكردي،         هكذا سيتم ادب ال   . وانشروها دائماً 

واالكثر اجنزوا بعض التطورات يف االدب الكردي وكذلك سنكون معكم وسنقدم كافة مساعدتنا لكم              
نتمىن لكم مجيعاً ولكافة مثقفي كردستان سواء كان جنوبياً         . وان طلبتم، مبقدورنا ان خندم اكثر فاكثر      

           ١٩٩٤ آب ٣٠                .جحةام مشالياً حياة نا
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اشعر بالسعادة الول مرة الستقبايل شخصية تارخيية منتمية اىل شعب عريق جداً وأبدي كـل التقـدير       
 دائماً كحركة مشاهبة النطالقة     PKKقيمت انطالقة   . ملمثل هذه املؤسسة القيمة، ولنبدأ بصفحة جديدة      

وأبدي االحترام واحملبة كلما ذكرت عيسى وأولئك االنبيـاء         . ن نسير تقاليد اولئك االنبياء    حن. االنبياء
  . على الدوام

أشبه الرفاق  . ،رمبا تكون كذلك  "حياتكم تشبه حياة عيسى نوعاً ما     "وحىت باألمس ذكرمتونا وقلتم بأن      
قدماء بشكل عام يبلغون ما يقارب      رفاقنا ال . دائماً حبواريي عيسى، وأقول بأنه عليهم أن يكونوا مثلهم        

من عمرهم وال ميلكون املرتل واملسكن، كذلك ليس لديهم اقترابات ألن يصبحوا اصحاب أي               " ٤٠"
 كتنظيم قومي   PKKيثقون بأهنم يعيشون من اجل االنسانية، هلذا السبب تقييم          . شيء من اجل شخصهم   

وكذلك حركة ال   . نية كثرياً وليست قومية   انه حركة مرتبطة باالنسا   . وحىت كتنظيم شيوعي خطأ فادح    
ليس لديه الفرق بـني القوميـات، اجلـنس، وال          . تقع يف تعصب ديين، مذهيب وهي حركة للتسامح       

بدأت من أنقرة وأنا هنـا األن،       . وصراعي النضايل يف سبيل هذا النهج أكمل عامه العشرين        . املذهب
ساس استقبلهم واحييهم، اود ان يكونوا علـى علـم          على هذا اال  . بامكاين القول بأهنا حياة احلواريني    

  . حبقيقتهم وانين على ثقة باننا سنكتسب ومننح القوة هلم أيضاً

. قامت الرببرية التركية بسحق واضطهاد شعوب الشرق االوسط بشكل مل يكن له مثيل يف أي ديـن                
نية، أما اآلن يريدون اهنـاء      السرياين شعب عريق جداً يف التاريخ بثقافته وثرواته الغ        _الشعب االشوري   

قبل أن اعقد العالقة معكم وقبل اللقـاء        . آخر اثاره، هناك الكنائس واالثار املتبقية، اهنائها يأملين كثرياً        
هيـا، وتبنـوا    "وصرحت بنـداء وقلـت      ". ماكان ان تتجمد هذه الثقافة العريقة     "كنت افكر وأقول    

_ وروبا واخالء الوطن كلعبة، الن هذه اهلجرة تعين االحنالل          اضافة اىل أنين أقيم اهلجرة اىل أ      ". ثقافتكم
وألوضح على الفور بأنين اشعر باألسى من هذه الناحية، وبالتايل ابداء االهتمام الرضهم              . والفناء كلياً 

واالراضي احلالية بقدر ما تكون للشعب الكردي هي يف نفـس الوقـت             . ووطنهم يكون افضل معىن   
رمبا كانوا بال أمل، فعليهم ان يظهروا اجلرأة جتاه         . السرياين واألرمين أيضاً  _ ري  اراضي للشعبان االشو  
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  . ثقافتهم وأرضهم من جديد

   كيف استطعتم ان تبقوا شباباً؟ كيف تعيشون هذا العشق والبهجة؟ :يوحنا.م

مد ويفىن  رغبيت الكبرية هي أال خي    .  لدي اهتمام عميق جتاه التاريخ، والشعب الكردي عريق ايضاً         :ح.ق
  . هذا الشعب، ارغمت نفسي على أن أبقى شاباً

  .  اننا يف نفس السن:يوحنا.م

  .  نعم، انه ألمر مجيل:ح.ق

الفكر متطور وكل شيء جديد، قيادتكم سامية جداً        .  مل اقصد الشبابية من ناحية العمر فقط       :يوحنا.م
واحياء هذه القيادة السامية هلا     . ائماًونذكره د " آبو"انا ورفاقي واملؤيدين نعرف القائد      . وهكذا يعرف 

وعندما رأيت القيـادة    .  قليالً PKKانا أيضاً املك الوعي التارخيي وتعرفت على        . أمهية كربى وذا معىن   
اسكندر املقـدوين الكـبري     . اليت حتيي هذه القوة العظيمة، باستطاعيت القول بأنين مل أقع يف خيبة األمل            

 وعندما قام النيب موسى باهناض الشعب اليهودي ووصل هبم اىل           ٣٠سن  عندما بلغ ابواب بابل كان يف       
 من عمره، ونابليون أصبح امرباطـوراً       ٣٣أرض سيناء كان يف الثالثني أيضاً، مت صلب عيسى وهو يف            

ما أود التعبري عنه هو ان التاريخ       . هناك الكثري من القادة يف التاريخ هبذا الشكل       . قبل االربعني من عمره   
قيادتكم ليست مشاهبة هلؤالء فقط، اهنا خمتلفة اكثر بالنسبة يل، فهـي سـامية        . ع ان خيلق ويريب   يستطي

اشعر بسعادة كبرية للمجيء اىل هنا وااللتقاء بكم وهذا شرف كبري بالنسبة            . وتكمن فيها معاين كبرية   
وكيف . وج آالن كيف ميكننا ان نلتقي مع أ     "ثالثة وانا افكر، كنا نفكر على       _ وقد مضى سنتني    . يل

بداية ومع ارتباطي باهللا كرجل دين فانين مرتبط بشعيب         ". الكرد اكثر _ ميكننا ترسيخ عالقات السريان     
أيضاً، فمع ارتباطايت الكثرية بأمور باهللا والعمل شرطاً، انين اثق بان هذه القيادة السامية مرتبطة بـاهللا                 

عى العدو البعاد هذين الشعبني عن بعضهما وذلك   يس. كل ما يضر بشعبك، يضر بشعبنا أيضاً      . نوعاً ما 
لكن من املمكن بناء عالقة بني هذين الشعبني وذلـك          . عن طريق تعميق وتعقيد التناقضات فيما بينهم      

السيد حضرة البطريرك   . وميكننا أن نفشل أالعيب العدو هبذه اللقاءات      . من خالل تطوير العالقات ثانياً    
بلغوا ذلك للـشعب    ". ة يف التاريخ وكل شيء بدء من جديد بالنسبة لنا         اهنا صفحة جديد  "قال ما يلي    

ان سنحت لكم   ". مل يعد الشعب الكردي مثل السابق، وأن كل شيء يبدء من جديد           . "السرياين أيضاً 
هذا طلبنا، بامكانكم ان تـسمعوا      . الفرصة مستقبالً، سنطلب لكم موعد لاللتقاء مع حضرة البطريرك        

انا شخصياً مطران حلب فقط ومـسؤول العالقـات         .  رمبا تتطور العالقات اكثر    احاديث مجيلة منه،  
دعـتين  .  مرات على األقل يف كل سنة      ٨ - ٧اقوم بزيارة أوروبا، امريكا واستراليا      . اخلارجية للكنيسة 
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الكنائس النمساوية قبل شهرين، وقد لبيت الدعوة، ترغب اوروبا يف األونة االخرية يف استماع للكـثري      
  .  االمور حبق السريانيني واملسيحيني نتحدث بشكل عام حىت األنمن

". ما هو موقف الشعب الكردي جتاهكم، هل هناك ضغط  علـيكم، ام ال؟             "باالخص يسألون ما يلي     
. وبعض الكنائس املوجودة يف أوروبا قامت جبمع التربعات يف االونة االخرية من اجل الشعب الكردي              

قبل كل شيء هناك عادات قوية وعريقة       . ة مضادة للشعب الكردي حىت االن     وانا مل استخدم كلمة سيئ    
وبعدها عشنا مع   " بيت النهرين "من التاريخ تربطنا ببعضنا البعض واملنطقة اليت نعيشها هي ميزوبوتاميا           

الشعب الكردي بشكل متداخل على مر التاريخ، يف فلسطني، االردن ولبنان أيضاً، كان هناك نـسبة                
وبعد اعتناق الـشعب الكـردي      ). ص(كان ذلك قبل حممد     .  السريانيني يف بتليس وسريت    كبرية من 

مع ذلك يوجد تعاون وتقرب منذ التاريخ       . االسالم ازدادت حاكميتهم يف املنطقة ضد الشعب السرياين       
ال يوجـد دليـل قبـل       . للكرد والسريانيني يف مناطق  خمتلفة، مثل ديار بكر، سنجار، نصيبني وأورفا           

سالم يشري اىل ان الكرد أضروا بالشعب السرياين يف التاريخ ونعرف بأن العديد من الكرد يتحدثون                اال
بالسريانية، والسريانيني أيضاً جييدون اللغة الكردية ومازال هناك كرد يتحدثون السريانية يف القامشلي،             

ى عديدة من السريان يتحدثون     مثة قر . والسريانيني الذين يعيشون يف البشريية وغرزان يتحدثون الكردية       
والقرية اليت انتمي إليها عردة، كفرة، تاجدا، هاخة، وكربوران مـا           . اللغة الكردية فقط يف نور عابدين     

أُخـذت  . وألنه ليس هناك لغة كتابة بالكردية، مل حتيا ثقافتهم بشكل عميـق           . زالوا يتحدثون الكردية  
ريانية، ويتم قراءة االجنيل بالكردية يف العديـد مـن          مصطلحات تارخيية من الكردية ودونت باللغة الس      

خاصة انه مت ترمجة االجنيل اىل الكردية لكي يقرءها السريانيني الذي يتحدثون اللغة             . االماكن حىت اآلن  
الشعب الكردي عدو هلويته، حيث قام بقتـل        .  تغري كل شيء فجأة    ١٩١٤لكن بعد أعوام    . الكردية

وقد اضطررنا الخالء هذه االراضـي  . أصبح سبباً يف جري الشعب السرياين     السريانني بكثرة، وهذا ما     
اليت عشنا فيها منذ ستة آالف عام وخاصة بعد هذا التاريخ، مازال هناك العديد مـن الـسريانيني يف                   

 أثـرت علـى     ١٩١٤احلوادث اليت نشبت    . سوريا واملقيمني يف محص وحلب قد أتو من ميزوبوتاميا        
ومل يكن هناك من يعرف     . ملقيم يف أورفة وماردين ونصيبني واملناطق االخرى، بعمق       الشعب السرياين ا  

  ملاذا ضربنا الكرد؟. السبب احلقيقي لذلك

بعدها علمنا بأن الشعب الكردي مل يكن عدونا احلقيقي، بل كانت القوى االخرى، والكـرد الـذين                 
قـام  . يعرف السبب احلقيقي هلذا جيداً    " آبو"وان االخ   . كانوا أداة بيد تلك القوى، هم الذين ضربونا       

العدو باعداد هذا السيناريو لكي يفسد عالقة الصداقة يف تاريخ كال الشعبني وجعلهم اعداًء لبعضهم،               
من خالل هذه احلوادث اليت مت احياءها، ظهربانه مت         . وأظهر الكرد وكأهنم ألد أعداء الشعب السرياين      

دافهم، ومل يظهركتاب خملصني من بني الكـرد ليكتبـوا هـذه            استخدام الكرد لكي ال يصلون اىل اه      
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وإننا نرى االن هذه احلقائق، عندما ننبش الوثائق التارخيية نالحظ مايلي؛ ان عـدو الكـرد                . احلقائق
فقيامنا بالعمل سوية ومساعدتنا لبعضنا هلـا       . والسريانيني هو واحد، ونعمل لتغيري كل شئ من اجلذور        

. واالديرة املوجودة يف دير عابدين ليست عائدة لنا فقط، بل عائدة لكـم ايـضا              الكنائس  .معىن كبري   
ان مل تستطيعوا احملافظة عليها،حينها ستـسيئون       ". تارخينا وثقافتنا بقدر ماهي تابعة لنا فهي لكم ايضا        "

  .النفسكم، حيث ان هذه اجلماليات والغىن عائدة مليزبوتاميا

بقدرما تعيش هذه اجلوانب ستصبح كردستان مجيلة وستبقى .  آبو باختصار، اريد قول هذا ألخي السيد     
؛ طليب هو، ينبغي تدوين مامت ذكره ومعرفته، الكرد والسريانيني  "ماذا يريد هذا املطران   "رمبا يقال   . مجيلة

انين مؤيد لكتابة التاريخ من جديد وإن كان هناك من السريانيني من .ليسوا اعداء لبعضهم، لكنهم أخوة  
باهلجرة علينا احلد من ذلك، القوى اخلارجية تعمق وتعقد اهلجرة، منذ عصور وحنن نعيش سوية               يرغب  

  .نعرف بعضنا ونقبل بعضنا ايضا. وسنعيش ثانية

وعلى الرغم من أنين مل أبدء من وعي تـارخيي          .  مل حيدث منط تكويين على اساس ثقافة متطورة        :ح.ق
حيث أنين ربيت   .  به منسجم ومتوافق مع مصاحل الشعوب      غين وعميق، إال أنين أرى اآلن بأن، ما قمت        

ذايت بشكل حر، وأبديت موقفاً واقتراب مصر جتاه كل انواع الضغوطات الدينية، اجلنـسية، الوطنيـة                
قبل رؤية حقيقة الشعوب،مل أهتم بأي فكر تعصيب يف يوم من األيام، كانت هناك قرية أرمنية                . واملذهبية

رت فيها، حيث عمل االتراك على قتل أهايل تلك القرية مجيعهم وحولوا الكنيـسة  جبوار القرية اليت ترع 
، درست فيها ملدة مخسة سنوات، وكنت أذهب للقرية سرياً "جبين"واسم تلك القرية . اىل مسجداً أيضاً  

 وعندما كنت أرى تلك الكنيسة، كنت أفكر وأقول؛       . اعتقد انه مازال االرمنيون يقطنوهنا    . على االقدام 
ملاذا حدث هذا األمر، بشيء مجيل كهذا؟ وملا مت ايصال هذه الكنيسة اىل هذه احلالة؟ وكأهنـا مثـل                   

اهنا ذكرى طفوليت، وحىت والدي كان صديقاً لألرمن، مع انه          . شجرة معمرة، مت تطعيمها بطعم ضعيف     
  . كان مسلماً ومرتبط بصالته كثرياً، لكنه بقي صديقاً خملصاً لألرمنيني

دث التاريخ عن تلك االمرباطورية االشورية العبودية الرببرية، لكن يف احلقيقة كـان يـسكنها               مهما حت 
واهنم متداخلني مع الشعب الكردي ملا يقارب أربعة آالف عام ونشئوا مع        . اعرق شعب من ميزوبوتاميا   

ا مـع   مازال هناك قرى اشورية يف هكاري، سريت، ماردين وديار بكر، حيث ان الكرد عاشو             . الكرد
طبعاً إن تدقيق التاريخ عن كثب يلفت اهتمامي اكثـر،       . السريانيني يف اجلنوب ومع األرمن يف الشمال      

  . وما داموا قد استمروا معاً لغاية اليوم، هو طبعاً بفضل العالقات اجليدة بكل تأكيد

 احلميدية ومحاة    مصدرها كان سياسة الكمالية، االحتاد الترقي، األلوية       ١٩١٤السلبيات اليت وقعت عام     
القرى املعاشة يف راهننا، وهي السبب يف املصائب اليت عانتها الشعوب االرمنية والكردية واألشورية يف               
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وهي أقوى ممثل هلا، حيث قاموا بقتل االرمن والسريان وحىت الكرد عن طريق األلويـة               . القرن االخري 
الترقي قام  _ اسة خبيثة جداً، حيث أن االحتاد       يف احلقيقة إهنا سي   . احلميدية اليت شكلوها من قوة الكرد     

  . بالسحق والضطهاد، واستخدام مصطفى كمال هذا السالح بأبشع األشكال

وأخرياً هناك العصيان الذي قام بريادته البطريرك مار مشعون يف هكاري، ومت سحق هذا العصيان أيضاً                
رمن قد انتهوا أساساً يف هـذا التـاريخ         كذلك مت استخدام الكرد بفظاظة وأن األ      . بوحشية ال مثيل هلا   

وان ظهوري جتاه هذا التاريخ هـام للغايـة،         . وبعدها اقتتل الكرد مع بعضهم وبذلك مت حتطيم اجلميع        
  . حيث أنين جنت وألول مرة يف هذه اجملاهبة

وهذه اهلزة هـي    . ألول مرة قمت هبز عرش هذه الدولة      "يقول السيد ياجلني كوجوك يف هذا الصدد          
وان هذه اجملاهبة ليست على اساس الدين أو . ى اساس عثور الشعوب على ثقافتهم التارخيية من جديد عل

حيث أنـين   ". املذهب وال باسم القومية، بل تعرب عن رد فعل االنسانية مجعاء جتاه هذا الظلم اجملحف              
ك أيـة   كـذل . مرتبط بصياغة، طلب ما هو األمجل واألصح واألفضل من اجل الناس، بشكل مكثف            

  . ايديولوجية أو ثقافة تبدي  التقدير هلذه املصطلحات، اعترب نفسي من معتنقيها

. االغتراب الديين، مزق وبعد الشعوب عن بعضها البعض، ومثة من يستخدمون هذا يف يومنـا أيـضاً                
 االعتناق لالديان املختلفة ال يؤدي اىل خلق العدواة بني الشعوب، وينبغي أال يكـون سـبباً لـذلك                 

ونعلم بأنـه   . ومنذ اآلن نعرف بأن جزءاً كبرياً من الشعب السرياين يتحدث الكردية يف ماردين            .أيضاً
ظهر رفاق قيمني لنا من هناك، واعتقد أن ميخائيل من هناك، ويعقوب الذي استشهد يف أيدل والذين                 

بة لنا، حيث يقول الرفاق     استشهدوا يف قزل تبه أيضاً كانوا رفاق قّيمني جداً وكانوا اناس قديرين بالنس            
ومبقدوري القول بأن نضالنا منذ بدايته مل       . بأن القرى السريانية يظهرون صداقتهم حلد كبري حىت اآلن        

وأدرك جيداً بأنه حىت لو تركت . يكن على اساس العدواة، وينبغي حتويل ذلك إىل صداقة مربجمة وداعية 
مر مستصغر وذلك من خالل معرفيت لوضع الـشعب  نسبة ضئيلة من الشعوب متخلفة، ينبغي أن يرى أ       

مبعىن من املعـاين،    . يف الواقع أن الكرد كانوا إحدى القوميات اليت مت نسياهنا وتركت متخلفة           . الكردي
عندما ظهرت مل يكن هناك فرد يقول       . دخلنا جدول االعمال ثانية يف مسرح التاريخ مع بدءنا باحلركة         

العوام ليس ككردي، بل كانسان وكشريف كردي مل يكن أمامـه           ، وقد ناضلت وحيداً     "أنا كردي "
لكن الذي ميتلك قليالً من الكرامة والشرف ال ميكن أن يقبل هبذا االنكـار              . خياراً آخر سوى  املوت    

  . اعتقد أهنا قيم يشتركون هم أيضاً فيها.  والبقاء متخلفاً

. ول اهنا مثل مرحلة بداية االسالم ومرحلـةالوالدة       وأق. أحياناً أقارن فيما بني حقيقيت وما قام به االنبياء        
وعندما التقيت بكم، بدأت افكر بـ عيـسى        . وانين ال اختذ االسالمية اليت جرت فيما بعد مأخذ اجلد         
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وانين على ثقة بأنه مثة تشاهبات كثرية، ولوقلت بانين أقرب منكم           ". كم رفيق سيجتمع حويل   "وأقول    
  . إليه، رمبا تستغربون ذلك

مبقدورنا البدء بشيء كهذا؛ إذ من املمكن البدء بنوع من التنظيم علـى             !  انين واثق من ذلك    :يوحنا.م 
وما أود قوله هو؛ حىت لو      . اساس املسيحية واالسالم، أي بامكاننا تطوير احلوار على اساس ديين أيضاً          

 مع العلم ان االديـان ال       كانت أدياننا خمتلفة عن بعضها، فانه ال يعين االختالف والتناقض واالنفصال،          
دف االنفصال، بل دف الوحدة، ومنلك عالقات حيوية ومبقدورنا االحتفـال باالعيـاد بـشكل               

فمثالً، تلقيت دعوة من اجل االفطار يف شهر رمضان هـذا،           . مشترك، وميكن أن تكون أعيادنا واحدة     
عالقات علـى أسـاس الـدين،       حيث ميكننا تطوير ال   . وأنا أيضاً قدمت دعوة من أجل االفطار عندي       

  . فاالديان ليست مضادة لبعضها

حنن وأطفال األرمن، ترعرعنا على نفس التراب وهذا حبد ذاته          . إننا لسنا أصدقاء فقط، بل أخوة أيضاً      
أيت قبل ذلك وهـذا     يتعبري عن االخوة، حيث أن الدين يأيت يف املرتبة الثانية، إذ أن االنسان والشعوب               

" خاصة على الـشعب الكـردي     "ما اطلبه هو أمرين  األول؛  انه لكم تأثرياً كبري            . يةأمر غاية يف األمه   
وعلى املنطقة هو؛ ان تظهروا كتابياً وشفهياً بأن السريانيني اخوان للشعب الكردي وأن نـدعم هـذا                 

أمثال جتري اليوم احداث فظيعة يف جزيرة بوطان ويتم قتل أحد األفراد يومياً، ومؤخراً مت قتل                . الشعب
الشعب ال يعلم سبب هذا القتل كثرياً، لكنين على معرفة من ذلك جيـداً،              . حسو، الذي كان سريانياً   

 ضد هذا النوع من احلوادث، وأرى أنه من الفائدة لو مت التطـرق اىل ايـضاح هـذه                   PKKحيث أن   
ين هو؛ أن يتم    وينبغي أن يعي الشعب كافة احلقائق من اآلن فصاعداً طليب الثا          . احلوادث بشكل موسع  

 يف  PKKخاصة، انه ميكننا أن نوضح ونـبني حماسـن          . العمل من أجل السالم واالخوة يف كافة املنطقة       
ومهما كانوا حياربون، إال أهنم مؤيدون للسالم، حيث أنه يدافع عن تراب شـعب وثقافتـه                . اخلارج
  . د ذااومن أجل ذلك، مهما حارب، فإن ذلك يعترب االنسانية والعدالة حب. وغناه

رمبـا  .  ممثليات يف أوروبا، لكن قيامنا بالدفاع عن القضية يف أوروبا له مغزى كبري             PKKنعلم بأن لـ    
 وهناك من يطلب هذا شفهياً وكتابياً، إال أننا لن نقـوم            PKKتكون هناك قوى ترغب بالتحدث ضد       

لنقطتني اليت وضحناها،   ان خطومت خطوة من اجل املستقبل وبشكل أقوى على أساس هذه ا           ! بذلك البتة 
  . فإننا جاهزين لكل شيء ومستعدون لشرح احلقائق، يف أوروبا وكل مكان

وينبغي ان تتحول هذه احملبة واالحترام اىل املمارسة العملية، ألهنا          . يكن شعبنا حمبة واحترام كبريين لكم     
حنن مؤيدين لتطوير هذه    تعطي الثقة للشعوب، وهذه الثقة هي انتم حبد ذاته وأعلى مؤسسة هي أنتم، و             
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الـسرياين  _ حىت أن الشعب االشـوري      . ، بل مع كافة الشعب الكردي     PKKالصداقة، ليس فقط مع     
  . مؤيدين لتطوير مثل هذه الصداقة والعالقات يف كافة املنطقة

  ما ذكرمتوه يعترب من أهدايف أيضاً، وظهر هذا جلياً، أي عندما يكون الكرد منتهني فانه يعين يف                 :ح.ق
وأن الكردياتية اليت أرتفعت وتريا، ستعرب عن تصاعد لألرمن والسرياين . منالوقت نفسه السريان واألر

  .والشعوب االخرى

حيث أقوم بتجربة هذا التقييم بني الفينة واألخرى؛ ألية درجة مت سحق شعب ما، فان تصاعده وتطوره                 
وقع سليب، مل يكن الجل الكرد فقـط، بـل          والذين رغبوا يف ترك الكرد ضمن م      . ميثل سائر االنسانية  

  . كانوا راغبني خبلق وضعاً مشاهباً لكافة شعوب املنطقة خاصة ان ما قامت به الرببرية التركية هو هذا

وينبغي إدراك هذه اخلطوة جيداً،     ! وقمت بانشاء اساساً متيناً من اجل البدء بتاريخ الشعوب من جديد          
هبذا املعىن، فأنين عملي  نوعاً ما، وأكن احترام للتاريخ          . ن وال السريان  ولو ال هذه اخلطوة ملا بقي االرم      

وهلذه االفكار التارخيية، لكن املمارسة العملية حساسة جداً، النه بدون املمارسة العملية سيتم فقـدان               
  . كما تالحظون بأن التاريخ الذي مثلوه بأنفسهم ينحل وينصهر. التاريخ

 عن وعي تارخيي غين وهي على وشك الفناء، علينا أن جنعل هـذه الوثـائق                الكنيسة السريانية، عبارة  
ومبعىن من املعاين، أقـيم     . وكما ترون أن ممارستنا متهد السبيل لذلك      . التارخيية العظيمة ملكاً للشعوب   

حركتنا كحركة ألزدهار الشعوب، وبقدر ما يتم جتاوز الظلم التركي، ظلم السحق واالضطهاد، بذلك              
مضى عشرون عاماً للوصـول اىل      . يكون مبقدور الشعوب االزدهار على جذورهم من جديد       القدر س 

واتفهم حياتكم نوعـاً مـا،      . واكن االحترام والتقدير حلياة االنبياء    . هذا املستوى وذلك بشق االنفس    
 ألهنا حياة الظلـم   . وشعرت بانين مرغم على حياة مشاهبة لتلك احلياة، وكنت مرغماً أن اكون كذلك            

. القذرة، والظلم الذي واجهه عيسى كان ظلم وبطش روما الكبري، حيث واجهه مبفرده وبقوة ضـئلة               
افهم هذه الروح، وكيف أنه بقي وجهاً لوجه جتاه البطش، املهم هنا هو أن االنسان ال يتحمل، القـوم          

ة نظام بطش وظلم    يف الواقع مل يكن جبانبه أحد، وأن وضعي مشابه لوضعه نوعاً ما ومث            . والطبقة كثرياً 
كما أنين لست غريباً عن العادات اليت مثلوها، وانين أُرسل دعوة على اساس جوهر دعـوم،               . كبريين

ومن خالل شخصكم، أود ابالغ حمبيت واحترامي من االعماق اىل الشعب           . وأفعل كل ما بوسعي لذلك    
نوا مرتبطني نوعاً ما بتارخيهم     وإن كا . وأريد أن يستوعب ما أحققه بشكل جيد      . السرياين_ األشوري  

ويبدون االهتمام له، فانين أجد ذلك هاماً جداً وحىت لو أهنم وصلوا اىل حافة الفناء يف راهننا، إال أنين                   
خاصة، أنه ينبغي أال خيونوا غناهم التارخيي باالخنداع يف احليـاة  . أرغب منهم أن ال يتخلوا عن دعوم 

انـوه  .  منهم أن يبدوا االهتمام لوطن وألرض كهذه على األقل، مثلي          ويتطلب. اليت تقدمها أوروبا هلم   
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ثانية، بأننا دخلنا مرحلة جديدة يف هذه األرض وهناك احياء من جديد يف العالقات املوجودة، حيـث                 
. لكنهم اآلن مرتطبني يب لدرجة املوت     . مت جتديد التاريخ ومل يثق أحد بانطالقيت، ومل يروا فرصة جناحي          

هذا، هو  . ن مشابه لالرتباط بالدين، وهو ارتباط طبيعي وليس سياسي أو قومي وما شابه ذلك             رمبا يكو 
ومن املمكـن احتـاد     . كذلك من أجل كافة الشعوب، وينبغي أن نكون مرتبطني ببعضنا هبذا الشكل           

املشاعر واملواقف وانشاء جسور الصداقة بسرعة، كذلك مبقدوري القول بأنه؛ يتطلب البدء بالـدفاع              
ان كانت اخلدمة مطلوبة مين، فانين أنال ذوقاً كبرياً منها، باالساس مـا أود              . املشترك يف أوروبا بسرعة   

وأهتم . القيام به هو احياء سائر الشعوب وتطوير العالقات والوصول هبم اىل مستوى القوة والشخصية             
  . بذلك وأقيمها على أهنا مهمة ال ميكن االستغناء عنها

خ ال ينجب دائماً هكذا شخصيات، الشعب الكردي انتظر منذ مراحل، لكي يروا قيادة               التاري :يوحنا.م
  . كهذه

  .  االنتظار صعب للغاية، لكن باحلقيقة ال أتضايق من ذلك:ح.ق

جمردة، واسـتهدفت وطنـاً     _ بعض القيادات ظلت ضيقة     .  اهنا ليست ظاهرة انسانية بسيطة     :يوحنا.م
ومبقدوري قول؛ أنكـم    . وهو مسو يبلغ السموات   . ة االنبياء واهللا  وقومية فقط، لكنكم تستطيعون رؤي    
  . ستنتصرون فيما ترغبونه بكل التأكيد

رمبا يكتب البعض ذلك، لكن النتيجة اليت استنبطتها من كتاباتكم هـي؛ أن             . طالعت بعض كتاباتكم  
يمة، وهذه ظاهرة   احلياة واالميان يف أوجهها وعلى املرء الذي يرغب باحلياة أن يكون صاحب روح عظ             

وهو الذي يسعى الحياء الناس وليس لقتلـهم،        . حيث أن القائد بالذات ضد القتل واملوت      . هامة جداً 
  وما حيققه متاماً يف خدمة االنسانية 

لكـنين  .  حىت أن السري على العشب يؤملين كثرياً، وعندما يتم سحق حشرة أجعلها مسألة كبرية              :ح.ق
ف، حقيقة هي يف سبيل القضاء على من ميارس الـسحق والقمـع ضـد               إذا حتاملت واجتهت حنو العن    

  . وال سبيل آخر سوى ذلك. احلقائق

 انكم مرتبطون بالقيم كثرياً، ورمبا ميوت بعض االشخاص يف سبيل احياء هذا الشعب، وهذا               :يوحنا.م
ن اجل احيـاء    لقد توجهتم حنو العنف رغماً عنكم، وذلك م       . أمر طبيعي للغاية وهذا ما يتطلب حتقيقه      

وما تقدموه من خدمة، ليس فقط لعشرة أوعشرين سنة، بل هي خدمات لالجيال والعـصور               . شعب
  .القادمة أيضاً
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حيث أن رؤية االنسانية مجعاء يف شخص انـسان واحـد           .  ال أستطيع السري يف حدود القومية      :ح.ق
 أنين أحلل االنسانية مجعاء     ورؤية خالص انسان يف خالص فرد أيضاً وحتليله، يعترب االساس عندي، أي           

  . وهذه هي نييت. يف شخص فرد، وفرد يف االنسانية كلها

ويتبني بأن القائد شخـصية ال يعـرف        . اهنا ظاهرة كونية وتقيم كحركة انسانية كلياً      .  قائدي :نومان
  . احلدود

ن علـى    ال بد أنين كذلك، اساساً ال أستطيع العمل بشكل آخر، قضييت كلها هي خلق االنسا               :ح.ق
  . رمبا ال تعرفون وضعي الروحي والفكري. اكمل وجه، وانين ذا قرار وعزم يف هذا املوضوع

سيدي القائد، لـو    .  استوعبت حسب مقدريت واسعى لإلدراك، وقد قرأت حبقكم قليالً أيضاً          :يوحنا.م
جيداً، النه  االرمن والكرد سيكون    _ تكتبوا بعض الكتابات بشأن العالقات التارخيية لشعوب السريان         

إن توقفتم على هذه املسألة اكثر ستقدمون اكرب خدمة، وما سيتم كتابتـه             . يوجد نقص يف هذا الصدد    
  . باستمرار،" جيب تدوين التاريخ"سيبقى أبدياً وأن مؤرخيننا ومعلميننا يقولون 

أنا متٍنب كـبري     اعتقد بأن هذه التقييمات هي البداية، وجانيب األخر هو العمل اكثر من الكتابة و              :ح.ق
  . ذكر األمور وعدم تطبيقها يعترب ذنباً بالنسبة يل. وابدي القيمة العظيمة

املسألة اليت تشغل بايل األن هي؛ كيف ميكننا ذكر بعض احلقائق أو تطوير البداية العملية؟ انين مبتـهج                  
انه ليست هنـاك    أي انين ال أقع يف خيبة امل على         . الن بعض االعمال ستتطور حىت ولو كانت نسبية       

عالقات وتطورات كبرية، النين بدأت ببساطة دائماً وال أريد أن أرى هذه العالقة كعالقة ديبلوماسـية          
السرياين شعب عـاىن    _ الشعب االشوري   . أو عالقة للتحدث عن هذا وذاك، الهنا ستكون قلة أدب         

 انكم يف وضع صعب، ال بـد أن         .ال أتأمل واتضايق على خطوايت    . اآلالم كثرياً وال بد من اجياد حل له       
  . جند حالً هلذا الوضع

رمبا لن تكون هناك صعوبات من الناحية املادية كثرياً، ولكن االنقطاع عن االرض والتاريخ أمر صعب                
إنين ذو أمل ولدي الثقة يف تطوير العالقات، ولكننـا          . أخاف ان تكونوا انتم بال أمل اكثر مين       . للغاية

تقاسم ذلك األمل؟ ليس فقط يف املستوى الشخصي، حيث جاء بعض الشبان            الي درجة نستطيع أن ن    
األرمن والسريان إيلّ، وقد رأيت يف شخصيتهم الألمل والصعوبة، أردت احيائهم، ومازالت ارغب يف              

اكرب مساعدة بامكاين تقدميها هي قطـع       . جيب ان يتدفق شبان سائر الشعوب اىل هذه االراضي        . ذلك
. القيام بانطالقة قوية يف جبهتمكم من هذا املنطلق أمر مهم للغايـة           . تاريخ مثل الفأس  اليد اليت حتطم ال   

ليس لدي شـروط  . سأجنز كل ما يتطلب مين، يكفي أن تطالبوا وسأفعل كل ما باستطاعيت فعله عملياً   
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  . يف هذا املوضوع، بل ما هي اخلدمة املطلوبة؟  يكفي ان يكون الطلب فيما هو ضروري

  . دي، برأيي يتم أداء كافة اخلدمات يف هذا املوضوع قائ:نومان

مت متهيد الطريق، هل سيكون بامكانكم الـسري        !  هل تستطيعون استخدامها؟ هذه هي املشكلة      :ح.ق
  فيه؟ 

  .  قائدي، كافة املشاكل تكمن هنا أساساً:نومان

وحـدي، واالن   كنت ل .  لقد قمت بالنداء العوام الجل الشعب الكردي ولكنهم مل يستيقظوا          :ح.ق
ينبغي اال يكونوا بـال أمـل،       . السرياين_ اقدم ندائي للشعب االشوري     . خيطر ببايل ذلك الوضع ثانية    

مت استخدام الكرد بشكل سـيء يف الـسابق،         . وجيب ان يقيموا انطالقتنا، كانطالقتهم على االطالق      
وء وهذا ساري مـن أجـل       أنا أيضاً ضدهم واسعى بنضالنا الدؤوب الهناء هذا الس        . ليست مسؤولييت 

يف الواقع، الكرد ليسوا مبسؤولني عن القتل اجلماعي لألرمن، ومنفذوا ذلـك معـروفني،              .االرمن أيضاً 
  . وهم اآلن الذين يسيرون محاة القرى.  وحنن االن حنارهبم، وهم اعدائي اكثر

 هـذه االراضـي     ارغب يف تطويركم ثانية واجناز محلة يف هذه العالقات، يتطلب عدم االنقطاع عـن             
كردستان هي وطن الشعب االرمين، االشوري وحىت       . بسهولة، اذكر ذلك النكم شعب وثقافة عريقة      

حنن ال نقول ليعيش الشعب الكـردي يف        . للعرب والشعوب االخرى الذين يعيشون على هذه االرض       
 عربـستان   اشورستان والعـرب  _ واالشوريني  . كردستان فقط، وليقول االرمن هلذا الوطن ارمنستان      

وجنـده  . حنن نقّيم هذا بنوع من الثراء، حىت أبعد من ذلك كغىن قومي وتـارخيي             . والكرد كردستان 
  . كاحد شرايني احلياة

ومن احدى طموحايت أيضاً هي رؤية االرمن واالشور قد حترروا وبلغوا استقالهلم، كذلك رؤية العرب               
ليت اجلميع تفتحوا مثل زهرة، لقـد       . شعوبموحدين، ولندع أن نكون عنصر الضغط بالنسبة هلذه ال        

كان يتواجد ضمن البيئة اليت عشت فيها القرى االرمنيـة، التركيـة            . تناولت هذا كوجهة نظر عاملية    
وقد قيمت هذا كغىن دائماً وجذبت اهتمامي هلا، وحاولت العيش دائمـاً معهـم بـشكل                . والعربية
ينية ومل خيطر ببايل رؤية هذه اجلوانب بشكل صـغري          ومل اتسم أبداً بالعواطف القومية والشوف     . مشترك

ويشكل تاريخ كردستان موزايكـاً     . وهذه اخلواص سارية بالنسبة لكردستان حبد ذاا      . على االطالق 
من املستحيل عدم رؤيـة التـأثري املتحـد         . للشعوب الذين تأثروا ببعضهم وأختطلوا فيما بينهم اكثر       

وية القومية للكرد، رمبا يقال بأن اهلوية القوميـة للكـرد نالـت             للثقافات والشعوب املختلفة ضمن اهل    
وألن الـشعب   . اخلصائص من مجيع الشعوب القادمة اىل هذه الساحة على مدى التاريخ بأكمله تقريباً            
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الكردي قَِبلَ خصائص العديد من الشعوب من تارخيهم وخصائصهم مثل العـرب والفـرس، التـرك                
  . يه، ظهر النموذج الكردي يف النتيجةواالرمن واالشور ورسخهم لد

الن انبـل   . هبذا املعىن، رغم كافة انتقادايت للنموذج الكردي فانين اقيمه كنموذج انساين جوهري اكثر            
. وأتقن اخلواص بنسبة كبرية لسمات الشعوب، جتسدت يف النموذج الكردي وهـذا جتـسيد مجيـل               

لتأثري لوحدة الشعوب، وهو شعب قريب من اخلصائص        نستطيع القول هبذا املعىن، بأن الكرد هم نقطة ا        
االنسانية وصاحب هذه احلقيقة، اساس نضوجه وقوة حتمله والتقرب من الناس األخرين مرتبط هبـذه               

الشوفينيني يريـدون   . ومن السهولة تشبيه الكرد بالعرب، الفرس، الترك واالشوريني       . احلقيقة التارخيية 
 وانكار الكرد كلياً، لكن جيب عدم غض النظـر عـن ارتباطـه              استغالل ذلك بتحريف هذه احلقيقة    

تطـوير  . وهذا ليس بأمر سيء، القبول والتجسيد الطبيعي لدى الشعوب ليس بـأمر سـيء         . باحلقيقة
  . وقد تطورت بكثافة يف كردستان. العالقات يف الثقافة واللغة والتأثري يف كافة املستويات، ظاهرة مجيلة

ولدينا موقف وعزم عظـيم ضـد       . ة والوطنية احلالية كحقائق جوهرية لنا، وبوعي      نقيم احلقائق الثقافي  
وكما حتاملت وفرضت االحماء على الشعب      . االحماء الذي فرضته الكمالية واالسالم التركي يف املاضي       

 لذلك بشكل حاد أخـرياً، ومت رؤيـة كردسـتان           PKKاالرمين، االشوري، العلوية، اليزيدية وتعرض      
ويتقرب باهتمام كـبري باظهـار      . كة هلذه الثقافات، وجتسدت اخلصائص االجيابية لديها      كساحة مشتر 
االسالم وحزب اهللا اليوم والنقشبندية     _ حاولت نيل املساعدة، نعلم جيداً أن مجعية الترك         . الدميقراطية

ـ    . يف املاضي، استخدمت الطرائق اليت تناهض  جوهر االسالم كوسائل اهلجوم           ات ونعلم جيـداً هجم
العمالء الكرد على اليزيديني والسريانيني وقد اضر هؤالء العمالء على مر التاريخ هبذه الشعوب وممثلوا               

ومجيع انواع العمالء جعلوا كردستان سجناً للـشعب        . هؤالء العمالء اليوم هم محاة القرى، حزب اهللا       
انية واالرمنيـة ويـسلبون      وحياربون العلوية، اليزيدية، الـسري     PKKالكردي كذلك هم الذين حاربوا      

إننا نعارض هذا بشدة ولدينا الثقة بأن نضالنا يف الوقت نفسه هـو نـضال               . امالكهم وينهون ثقافتهم  
بلوغ الشعوب اىل هويام، حريام قطعياً ليس بنضال حترري وطين كـردي، امنـا نـضال وطـين                  

  . وهو نضال حترر االنسانية والدميقراطية. كردستاين

لى ايصال كردستان اىل مكانة يكون فيه الوطن الذي تطهر من التعصب القومي حبيـث               اننا مصرون ع  
تنخفض نسبته اىل أقل ما ميكن وكشف النقاب عن الوجه احلقيقي الوروبا اليت تدعي اهنا اكثر البلدان                 

السوفيايت وبأخذ الرتاعات والتناحرات القومية املتطرفة داخل االحتاد        . تقدماً يف واقع البوسنة واهلرسك    
الذي حتققت فيه االشتراكية املشيدة بكل ثقلها بعني االعتبار، سنربهن  على أن االشتراكية اليت منثلـها                 
لن تدع ابداً املكانة هلذه الرتاعات، كذلك الوطنية اليت منثلها لن تدع الفرصة أبداً ألن حتدث القوميـة                  
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  .الضيقة هكذا

 حياة مطلقة من أجل شعب ضيق جداً، ووطنية مصرة تعين            تعين تأمني  PKKاالشتراكية والوطنية ضمن    
وكل ذلك مـضاد    . لن نتجه أبداً اىل سياسة مناهضة للشعوب مع النظر اىل النسبة والقوة           . الدميقراطية

نرى احلرية التامة يف املقدمة من .   والشيء نفسه ساري بال ريب من اجل العالقات اجلنسيةPKKجلوهر 
لرجل تتخذ الدميقراطية الواسعة اساساً هلا وتتخذ التعددية احلقيقية اساساً هلا بدالً         ا_ اجل عالقات املرأة    

وهذا مبـدأ للـذين   . تعددية مرتبطة باحلرية، االنسانية والوطن   . من التعددية املزيفة املوجودة يف الغرب     
 بـشكل مل    يف هذا املوضوع تضحية    PKKيأخذون احلرب بعني االعتبار من اجل وطنيته وحريته، أظهر          

باالضافة اىل اننا نرى نضالنا كنـضال الكتـساب   . يقوم به أي تنظيم، وهو حركة اثبتت هذه احلقيقة 
ونعرف بأننا مكلفني على هذا االساس باملهمة جتاه الـشعوب االخـرى            . االنسانية لقيمها من جديد   

ضاهلم وإن كان ممكنـاً    وانتظر منهم بأن يثقوا على أن نضال الذي خنوضه هو ن          . املوجودة يف كردستان  
  . ليقوموا بالعودة اىل تراهبم ووطنهم يف الفكر أوالً وتدرجيياً وأن يهتموا بذلك لغاية املقاومة حبد ذاا

 كيف ميكن أن يكون وضعنا أي وضع السريانيني ووضع كردستان بعد مخسة عشر سنوات؟               :يوحنا.م
  وما هي التغيريات اليت رمبا ستعيشها كردستان؟ 

هذا متعلق بتنظيمكم النفسكم من جديد قليالً، ويتطلب ابداعية عظيمة من ناحيـة الفكـر،                :ح.ق
  . واملمارسة العملية من ناحية أخرى

كان هناك ثالثة قرى سريانية يف بيت الشباب مت اخالءها يف السابق وقد أقام الرفاق حفلة العودة هلـم                   
مر منا، قيامهم هبذه احلفلة يظهر بأن الوضـع يف          حركة مجيلة مل يتم ذلك بأوا     . اىل قراهم من اسطنبول   

أراضي كردستان وصلت اىل درجة اخلراب ويهرب اجلميع منها، ينبغـي تـأمني             . مستوى ال بأس به   
 أيلول يف الواقع كان موتاً فظيعاً وكان على وشـك اهنـاء             ١٢نظام  . العودة سواء روحياً أو جسدياً    

  . وحنن من اظهر اعظم مقاومة جتاهه. شعوبنا

كانت مجيع القوى العاملية وراءهـم      . لقد قاومت ليس فقط جتاه الرببرية التركية وامنا جتاه العامل باكمله          
ان نظمتم انفسكم جيداً وسعيتم     . من امريكا لغاية روسيا، من هذا املنطلق توجد امكانات العودة االن          
مثالً، لـو حـولتم انطالقـتكم       . من اجل العودة وااللتحام وسريمتوها، رمبا تظهر أمور جيدة ومناسبة         

الشخصية والتنظيمية اىل انطالقة شعبية حينها يصبح اثبات واضح جداً، اىل اين سنصل؟ واالسوء هـو                
  . التوقف بال اهتمام وعدم القيام بأي شيء
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كنا موجودين قبل االسالم    .  أود التطرق اىل مواضيع أخرى النكم على معرفة بالتاريخ جيداً          :يوحنا.م
لكن تغري  . عشنا قبل العرب وبعدهم، وعلى هذه االراضي منذ التاريخ وحىت يومنا الراهن           . أيضاًوبعده  

 بسرعة حيث فقدنا كل افراد شعبنا الذين هاجروا من خربوت، ديار بكـر              ١٩٠٠التاريخ بعد اعوام    
  . وماردين اىل امريكا حينها، واحنل هوالء هناك

ويف عـام   . بات شعبنا على وشك االحنالل كلياً     . رة تقريباً لقد جتولت يف مجيع ارجاء العامل عشرين م       
من هم الذين   . مل تكن لدينا نية لترك الوطن     .  مت اجراء خمططات سرية لكي حتصل اهلجرة ثانية        ١٩٦٠

ابناء شعبنا الذين يعيشون يف السويد والبلدان االخـرى         . اخرجونا؟ وملاذا؟ بالطبع هلذه بعض االسباب     
  . نيتأملون من اجل الوط

احاول التعبري عن هذا والشيء الوحيد الذي اطلبه منكم ليس املال، ولسنا حباجة اىل املدارس واالمـور                 
ويتولد ألول مرة ضمان كهذا     . الثقافية املشاهبة لذلك، بل منلك كل شيء عدا الضمان للبقاء يف الوطن           

النـداء  .  تأثريكم يف املنطقـة    يعرف. بامكانكم انتم أن تأمنوا هذا الضمان     . PKKيف التاريخ مع ظهور     
اننا اخوة وجيب ان حنيي هذه االخوة، جيب        "الذي ستقومون به للشعبني الكردي والسرياين هو القول         

  .، رمبا تقوم بعض الكرد بسحق السريانيني"ان ال تتواجد أي نظرة عرقية حتت قيادتنا

  !   نهمهؤالء يسعون كل يوم الن ميزقوين إرباً إرباً وليس البعض م: ح.ق

ابناء شعبنا الذين هاجروا اىل أوروبا والبلدان       .  سنكسب ضمانة اكرب لو مت تطبيق ذلك عملياً        :يوحنا.م
االخرى، كيف ميكننا اقناعهم للعودة ثانية إىل ديارهم وماذا مبقدورنا عمله؟ انين التقيت عبد احللـيم                

وقد دام اللقاء مع    . لم كل شيء  خدام قبل مخسة عشر يوماً، حيث أوضح بأن الرئيس حافظ األسد يع           
سيادة البطريرك ملدة ثالثة ساعات، إذ ان االسد والوسط احمليط به يؤيدون رجوع السريانيني ثانية، أي                

نسبة كبرية من كبار املزارعني     . أن هجرة السريانيني لسورية تعترب خسارة من أجل الدولة السورية أيضاً          
يتطلب املعمـاريني   . ، وان مغادرم تسببت يف ضعف املنطقة      واملثقفني ورجال االعمال غادروا سورية    

إن عملنا على إرجاع أغنيائنا أو شـعبنا مـن          . لنا، أي اهنم يلعبون دور التنمية من أجل إعمار الوطن         
كيف ميكننا العمل . وان هذا خيدم مصلحة الشعبني. أوروبا، عندئذ مبقدورنا جعل الوطن مثل اجلنة ثانية 

  لنشاطات اليت ختدم تنمية هذا الوطن؟ سوية والقيام با

علينا أن نسخر كل امكاناتا ونبذل اجلهود املضنية،        . النقاط اليت أشرمت إليها أعيشها بعمق كبري      : ح.ق
لتحويل هذا الوطن اىل جنة، وينبغي ان نستخدم كل قدراتنا من اجل اصدار بيان ونداء للشعب مـن                  

ان كانت مسؤولية ذلك مطلوبـة مـين، حينـها          .  اجلنة اجل ذلك، أو لكي جنعل من هذا الوطن مثل        
  . ميكنكم أن تثقوا حىت النهاية
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ترجيحي هو أنه، بدالً من بقاء هذا القدر من اخلونة الذين ال ميكن أن نطلق عليهم اسم الكرد، والذين                   
يعترب كل شيء هلم حرام يف هذه االراضي، فان عودة االشخاص املاهرين وذوي االمكانيـات يكـون             

  "! اميان"املسألة هي مسألة ثقة . أفضل اللف مرة

مثالً، لو منحوين العامل بأسره، فإنين      . يف الواقع هي مسألة ال تتحقق بالدوالرات وال باالمكانات املادية         
هناك بعض االماكن  املقدسة بالنسبة يل، وهناك بعض االماكن املشهورة العائـدة      ! ال أقبل ولن أقبل به    

هناك دير الزعفران يف ماردين، حيث أن النوم والنهوض والتجول يف ساحتها            . يانينيالسر_ لالشوريني  
وان . برأيي ترميمه وانقاذه من ان يصبح كاالنقاض، يعترب أكرب عملية         . امثن عندي بألف مرة من أوروبا     

ـ     . ذلك يتطلب الثقة واملمارسة، وان يكون الفرد على عهد نوعاً ما           ن ال أذكر ذلك الستصغاركم، لك
ليخرج من يدعي انه اكرب السريانيني والواثقني من انفسهم، ان كانوا خيدمون هذه القيم التارخيية بقدر                

انين جاهز من اجل ذلك وحلمايتها واحلفـاظ عليهـا يف           . ما اقوم خبدمتها، حينها سأقول له، احسنت      
  . عقلي ليالً هناراً

مع العلم، انـين   . ه يقل عددهم تدرجيياً، اشعر باحلزن     احياناً أسأل، كم شاباً باقياً هناك؟ عندما يقال بان        
رغبت ان يصبح جزءاً صغرياً من اجلنة يعمها الفرح والبهجة، وما أود طرحه، هو أن ذلـك يقتـضي                   

يقوم الشعب الكردي بتقدمي يد العون كثرياً وال توجد مشاكل هبذا الشأن وال أهتم              . االميان والشخصية 
حىت ان مسألة العائلـة هـي   . وحي مغتربة من خالل هذه االمور البسيطةوال أرغب جعل ر . هبا كثرياً 

لست ضد العائلـة، لكـنين اختـذ        . كذلك أيضاً، حيث انين اجتنب عالقات العائلة والفرد لغاية اليوم         
. تدابريي منها، النه تكمن فيها القذارة، وانا اسعى ألن ابقى نظيفاً طاهراً، وابدي كل اهتمامي لذلك               

وعلى الـشعب الكـردي   . ليكونوا على الثقة وأال يبتعدوا عن قيمهم املقدسة  "اً هلؤالء ثانية    لنصدر ندء 
وان حتت مسؤولييت، من املستحيل     . وان ال ترفع اليد على االفراد والضعفاء      . بأسره ان حيترم هذه القيم    

ال يـدركون قـيم     وانين احارب حىت النهاية ضد الـذين        . التعرض لألفراد املظلومني وقيمهم التارخيية    
تعترب حريب ضارية وعنيفة وعلى الذين يرغبـون        ". وسأستمر حبريب هذه اكثر   . ميزوبوتاميا املقدسة هذه  

وما . ومت حتقيق كل ذلك مبا منلك من قوة       . ادراكنا واظهار االحترام لنا، ان يستمروا على نفس املنوال        
  .شة والقيام ببعض اخلطوات من االن فصاعداًأطلبه هو استيعابكم ان كان ممكناً، عليكم التفكري واملناق

لكن ماذا سيحدث يف املنطقة بعد عشرة سنوات؟ رمبا يكـون           .  سنتبىن وحنترم هذه اجلوانب    :يوحنا.م
سؤاالً خاصاً، لكنين ارى بانه ستحدث بعض االمور والظواهر اليت ستتطور بعد عشرة سنوات ستكون               

شخصيتكم حاكمة على التطورات املتحملة، حيث . م أيضاًظواهر قيمة الجل االنسانية ومن اجل السال   
يقول . أن القيام باخلدمة منذ التعرف على الذات وحىت اليوم من اجل االنسانية، يشكل ظاهرة عظيمة              
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هلذا يعتـرب عيـسى     ". أتيت من أجل خدمة االنسانية، وليس الجل ان خيدمين احد         "عيسى هبذا الشأن    
وقبل موته . يف نفس الوقت تعرب عن معىن عظيم جداً  " انين خادم " وقوله   إذ ان عظمة عيسى   . سامياً جداً 

انه تعـبري عـن     . واثبت ذلك عملياً ليس من الناحية النظرية فقط       . بأربعة ايام قام بغسل اقدام حوارييه     
  .التواضع ومن ال يكون متواضعاً لن يسمو

م بغسل أقدام حوارييه حتيـر      وعندما رأى عيسى يقو   .  احد الذين يفهمون عيسى    كان القديس بطرس  
استمر عيسى بقولـه    .  لألمر بطرساستغرب  " اقترب الغسل قدميك أيضاً   "واستغرب، وقال له عيسى،     

ليس فقط قدماي، " بذلك وقال بطرسبعدها قبل " ان مل تدعِن اغسل قدميك، فلن تكون من تالميذي   "
بب غسلي القـدامكم، هـو ان       النظيف، نظيف، وان س   "فقال عيسى   " إذ مبقدورك غسل رأسي أيضاً    

اعلمكم التواضع وختدموا االنسانية وان تكونوا مثلي، وأن اردمت ان تبلغوا العظمة، عليكم ان ختـدموا                
مضى ألفا عام وحنن أيضاً نقوم بغسل اقدام الشماسني واصـبحت كالعـادة مـستمرة يف                ". االنسانية

نكم هو؛ اسـتخدام كافـة االمكانـات        طليب ورجائي م  . الكنيسة كي نبدي هلم، باهنم خدم الشعب      
مع العلم انين واثق انه بعد عودة       . وسنرى ذلك بعد مدة قصرية عملياً     . الرجاع شعبنا اىل ديارهم ثانية    

من  % ٨٠فستكون   % ٢٠وان كانت خدمتهم لنفسهم نسبتها    . شعبنا، سنرى مجالية ذلك اكثر سوية     
علينـا بـذل    . اً بارزاً يف تنمية واعمار البلد     وان هذه العودة ستلعب دور    . الشعب الكردي وكردستان  

ونتمىن . اجلهود احلثيثة من اجل العيش يف وطنه ثانية وان نتخذ التدابري الالزمة لعدم انصهاره يف أوروبا               
واين على ثقة بان لديكم نـشاطات       . عودة شعبنا اىل اوطاهنم من االن، وان ينظروا بشوق ومحاس اليه          

  . ويسعدين جداً حتدثكم هبذا الشكل. وثقيت بذلك بال هناية. الشعبمجة الجل عدم انصهار هذا 

  . انه موضوع شيق ومجيل جداً، وانين مرتبط به لدرجة املبدأ: ح.ق

عندما جاء العرب اىل ميزوبوتاميـا مل يكـن         .  ان كانت هناك الثقة، فان كل شيء سيتحقق        :يوحنا.م
م، لكن بعد االسالم خاضوا حرباً ضروسـاً ضـد          لديهم االسلحة ومل يكن كياهنم معروفاً قبل االسال       

الفرس والروم واستطاعوا احلاق اهلزمية باكرب قوتني بعد ان اصبحوا ذوي اميان، وان اكرب اسحلتهم كان                
لو احتدنا، مبقدورننا يف فتـرة      . فقد هزموا الفرس والروم بامياهنم، انا أيضاً املك امياناً ال مثيل له           . االميان

نسبة كبرية من شعبنا جاهزة للعـودة مـن الناحيـة           .  السريانيني يعودون اىل وطنهم    وجيزة ان جنعل  
ومبقدورنا ان ننجز العودة فعلياً يف املرحلة املقبلة، وشخصيتكم هلا دور كبري هبذا الشأن وقـد                . الروحية

صة خا. ازدادت ثقيت بكم اكثر، وانين على ثقة بانه سيتم خطو بعض اخلطوات على ضوء ما مت طرحه                
كنت قد مسعت بكم االن وها اين اراكم بأم         . انين امتىن ان يعيش كال الشعبني بسالم يف جزيرة بوطان         

  . عيين وهذا شرف يل
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". انه فاتح، واينما ذهب سـيقوم بـالفتح       "بينما كنت جالساً حتت ظل شجرة، جاء ايب وقال          : ح.ق
انه، الذي جيعل من الال ممكـن       "ل من اجلي    فالذين حيبونين والذين الحيبونين يقولون شيئاً من هذا القبي        

اكرب مرض نعاين منه    . رمبا يعود شعبكم اىل وطنه ولكن يتطلب االميان،ألن هذا العمل يتم باالميان           "ممكناً
هبذا املعـىن ابـدي     . يف هذا العصر هو، اخلنوع للقيم املادية، وهو على وشك ان جيلب هناية االنسانية             

وانين واثق بأن االنسانية قد توقفت على اقدامها على هذا          . ستندة اىل املعنويات  احتراماً كبرياً حليام امل   
الطبيعـة  "يقال بـان    . واللهث بدون حدود وراء املادية، يشكل خطراً كبرياً على االنسانية         . االساس

اصحاب هذه الفكرة هم ايضاً مـسؤولون   ". تتفسخ وان البيئة قد وصلت اىل حالة ال ميكن العيش فيها          
لو أننا فكرنا اليوم بـ عيسى، هل من املمكن أن حتـل            . ن تفجري القنبلة النووية على رأس االنسانية      ع

  هذه االفكار يف فكره؟ وهل كان ممكناً خلق هذه السيئات واملصائب على رأس االنسانية؟   

جدون يف املالجئ    أرى بأن ممارسيت قيمة نوعاً ما مقارنة حبياة عيسى، وأراها كجزء منه، ورفاقنا املتوا             
ويعيشون بذلك االميان، وعندما يراهم     . حتت األرضية الضيقة يف تللك اجلبال وكأهنا اديرة تلك املرحلة         

كيـف  "ويرون رفاقنا اثناء استشتهادهم ويستغربون ويقولون       ". مثة خبز عفن يف جعبتهم    "العدو يقول   
وانين واثق من نفسي بأنين . دأ اخر غري هذا أرى هذا اجلوهر هاماً للغاية، وال اعترف مبب       !". يعيش هوالء 

املشكلة هي أن جتسيد ذلك يف شعبنا وجعله مقبولة لدى الـضعفاء            . سأبقى مرتبطاً بذلك حىت النهاية    
ومبقدوري القول بانين جسدت هذا لدى الشعب الكردى، حيث مل يكونوا يعطون دجاجة لنـا               . منهم
ندائي ليس من أجل شـعب      . ا املبدأ وكشعب اكثر تقدماً    لكن اآلن يقدمون امثن ما لديهم هلذ      . سابقاً

لننضم اىل هذا العمل العظـيم واىل       . مبقدوركم أن تكونوا وسيلة لذلك    . وامنا من أجل كافة االنسانية    
  .تكوين السمو هلذا الوطن من جديد

تعالوا !  ثانية انادي لبناء اجلنة والبحث عنها يف هذه األرض       . الواقعة اليت تدعى باجلنة قد ظهرت من هنا       
اناديهم للتفكري هبذا الشأن ايضاً، والقيـام       . مثة أصحاب جهود حثيثة وامياهنم بكم كبري      . إىل وطن اجلنة  

حىت انين واثق بأنه يتطلب منهم أعمال اكثر من اليت اقـوم هبـا يف               . ببعض االعمال على هذا االساس    
رمبا ال تسمح يل الظروف عمل      . ينا بكثرة وظرويف صعبة للغاية وان العدو يتحامل عل      . سبيل هذا الوطن  

ولتنتـهي خمـاوف    . كل شيء، هلذا عليهم البدء باالعمال اخلرية، وال توجد أية مشكلة بشأن الضمان            
ذلك القرن، ونسعى إلحلاق اهلزمية باالعداء املتواجدين عن طريق النضال، وانين واثق من نفسي واتعهد               

  .شت سأحقق النجاحدائماً الجل العشر سنوات القادمة ان ع

مل أكن أملك عصا وال سكينة صـغرية        . عندما بدأت مل اكن أملك قرشاً واحداً، وكنت مواطناً مدنياً         
كافة العوائل كانت ختفي اطفاهلا مين، لكن االن اتعمق حول قوة كـبرية وواسـعة               . وال حىت مسماراً  
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 وسـيتجدد  ٢٠٠٠يدة يف اعوام وإن ومل حتدث أية مصيبة، سيتم فتح صفحة جد. وباجتاه جرأة عظيمة 
  .كل شيء

اعتقد بانه كانت لكم بداية عظيمة يف اعوام االلفني قبل امليالد واعتقد باهنا كانت مرحلـة نـارامني                  
الن العظمة عاشت على هذه االرض      . واين أؤمن دائماً حبدوث السمو يف الشرق االوسط       . وصارغون
وافكر ما اذا كان ممكناً ان نرجع مهد االنـسانية          . اء هنا اهنا مهد لالنسانية، وقد ظهر االنبي     . باستمرار

وكيف مت تقييم هذا املكان عند ظهور االنسانية، واالن أيضاً ستفتح من كافة اطرافها . هلذه االرض ثانية
  . نؤمن هبذا، ونبدي له القيمة وارى نفسي مفعماً باحلماس مثل االيام االوىل. وان خالصها يكمن هنا

حيث ان تربية االنسان من جديد . ال تلفت انتباهي أبداً" مريكا هكذا، أوروبا بذاك الشكلا"أقوال مثل   
ونعترب حركة حتول جديـدة  . وندرك أيضاً كيف تطور التاريخ االنساين خطوة خبطوة  . تعترب امسى عمل  

يام قويت تساعدين على عمل ما مبقدوركم الق      . وانين مستعد لعمل كل شيء    . والعودة للجذور واالصل  
  . به، وان ذلك يتم باالميان الكبري، ولو حدث ذلك باملال والسالح ملنحتها أيضاً لكم

  .  ميكن ايصال ما ذكرمتوه كتابياً جلماهري شعبنا املقيمني يف أوروبا والبلدان االخرى:يوحنا.م

. يانما زلت احاول التعمق على شعوب االرمن والسر       . مبقدوري القيام بتصرحيات مفصلة اكثر    : ح.ق
ما "وبرأيي انه على هذه الشعوب االفادة من راهننا وتقييمه من جديد، وان يبحثوا عن جواب لسؤال                 

مطلقاً ينبغي ان   . وان كانت لدينا نواقص، لنناقشها ونضع هناية هلا سوية        " العمل جتاه العاصفة الرببرية؟   
عمل ال يتم تسيريه بالتوسل، وال اهتم وان هذا ال. نؤمن ومننح القوة لبعضنا من االماكن اليت نتواجد فيها  

  ". سأعطي هذا القدر وسآخذ بذاك القدر"القوال مثل 

ـ "وسأكون سعيداً ومغتبطـاً ألن      . لو حتررت هذه االراضي الستقبلتهم مبراسيم وحفالت باهرة         يممثل
 ذلك،  وانين سأبقى مرتبطاً بذلك، وان مل تنفذوا      ". شعب عريق جداً يعودون اىل هذه االرض من جديد        
  . فانين سأحاول اظهاره كلما انتصرت وما دمت حياً

وانين . وثقتنا اآلن اعظم وتزيد نشاطاتنا من قوتنا      .  حنن أيضاً مستعدون لعمل ذلك وسنطبقه      :يوحنا.م
حىت انين افكر بأن أتابع كافـة كتابـاتكم، ألن مـا امسعـه     . سعيد جداً لرؤية األخ عبد اهللا اوجالن      

رمبا هناك من حييونكم يف عقوهلم بطرق خمتلفة، وبرأيي ان شخصيتكم خمتلفـة             و. بصددكم ليس كافياً  
ولو سنحت الفرصة يل يوماً ما سندعوكم اىل مركـز          . متاماً، وهذا حبد ذاته يعترب ثقة ال ميكن وصفها        

وان رغبتم بلقاء حضرة البطريرك، مبقدورنا      . املطرانية وميكن أن تكون هذه الدعوة يف أي وقت ترغبونه         
  . ضري لقاء كهذا، وسيكون لذلك فائدة كبريةحت
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والسريانيون يف كافة احناء العامل يكنون االحترام لـه         . السيد البطريرك هو املسؤول العام عن السريانيني      
وان لقاءكم مع البطريرك شخصياً، سيقدم خدمـة        . فانه سيسعد ويطمئن آلرائكم هذه    . ومرتبطون به 

وقـد قـام حـضرة      . كون خطوة عظيمة من اجل االخوة واالحتاد      جليلة من اجل كال الشعبني، وسي     
، حينها كانت ظاهرة الكرد مغايرة جداً، لكـن االن          ١٩٨٠البطريرك بزيارة ملنطقة جزيرة بوطان عام       

حىت انه عندما حتدث البطريـرك عـن        . اينما توجهنا نرى الكرد قد تغريوا واكتسبوا شخصية جديدة        
اللقـاء مـع حـضرة    . مضى زمن وحنن ننتظر االخوة.  ذلك كثرياًاالخوة، استغربت بعض القوى من    

  . البطريرك سيحقق ما مت ذكره ومينحه القوة اكثر واننا جاهزون من اجل هذا اللقاء مىت ما رغبتم

انين متواجد هنا باستمرار وتعرفون مكاين، حينمـا        . سنليب هذه الدعوة بكل سرور عما قريب      : ح.ق
  .  على حتقيقه من جانبناتقرون موعد اللقاء سنعمل

وبصدد الكتب، ارغب ان الفت انتباهكم حيث انين اؤلف الكتب وفق ما تعلمته اثناء دراسـيت بعـد                  
وال ميكن ضم   . اذ رمبا تبقى يف الشكل لكن اجلوهر هو املهم        . الكتب مغايرة نوعاً ما   . اعادة النظر فيها  

حيث ان مبـدأاً واحـداً   . ك مهماً هلذه الدرجةكل ما مت حتقيقه يف اطار هذه الكتب، النين ال أرى ذل       
رغبت بايضاح الوضع قليالً من     . فقط يعترب امراً يف غاية االمهية لدي، وهبذا الشكل يكون له معىن اكثر            

مبقـدوركم اسـتيعاب    . اذ ميكن ان تكون للكتب فائدة نوعاً ما ولكنها ليست كل شيء           . اجل ذلك 
  . وجودي هنا اكثر

  . كم اكثر هبذا الشكلملك صحيح ومبقدوري ان افه اجل، ان ذ:يوحنا.م

مل نستطع معرفة هذا الـشخص أهـو قـومي، ام           "مازالت اجلمهورية التركية تقول من اجلي       : ح.ق
يف الواقع ان ذلك ال يصدر من عدم تعريفي لالخرين،          . ليس واضحاً " شيوعي، ام مسلم، ام مسيحي؟    
  .  شيء ال استطيع تقامسه مع االخرينال املك أي. امنا يظهر عامل الذين يف اخلارج

وارغـب  . هبذا الصدد، مبقدوري القول وبكل سهولة ان االمر الظاهر لدى عيسى هو مفهوم اخلدمـة              
فانين رغم ذلـك،    . بتعريف ذلك هبذا الشكل، رمبا يقوم البعض بتحريف الكثري مما كتب ويقال بامسي            

  . ان احلياة واخلدمة حبد ذاا هامة للغايةرمبا ال استطيع ان اعرب عن كل امر بالكلمات، حيث 

ولو عقدنا اللقاء مع حضرة البطريرك بعد االن سيكون له معىن اكرب، وسيأيت مبعىن نداء لكل الـشعب                  
يف احلقيقة لو سنحت الفرصة لنا سندعو بعض اهليئات الىاللقاء وتطوير النقاش مع الـشعب             . السرياين
ضل من االن فصاعداً، ولو متكنا من عكس ذلك على الشعب فانه            اعتقد انه ستحدث خطوات اف    . أيضاً

  . سيمهد الطريق امام توسيع الثقة بني الشعبني وسنحاول على اجناح وحتقيق ذلك
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اعقدوا العالقة مع الشعب السرياين يف كل مكـان         "مثالً،  . سأطرح ذلك يف احاديثي من االن فصاعداً      
فكرت عدة ايام على    . بان هذا اللقاء يتضمن معاين كبرية بالنسبة يل       ألبين ثانية   ". وطوروا االخوة املتينة  

  . أو باالحرى انا من جركم اىل النقاش. هذا اللقاء ولو انكم دققتم، فاننا ناقشنا معكم هذه النقاط

. وقد جهزت نفسي منذ سنوات عدة، من اجل البحث يف كيفية السري بشكل افضل من االن فصاعداً                
ال . اذكر دائماً بانين خادم ومقاتل لتحرير الشعوب يف الشرق االوسـط          . مة ذلك واضع نفسي يف خد   

وانه ليس بلقاء بسيط، بل هو لقاء بني        . اقيم هذا كلقاء دبلوماسي بل كلقاء االخوة بعد سنوات طويلة         
ل اقمت سنوات طويلة يف جبل صغري يف لبنان، وتشكل ديرنا االو          . االخوة ورؤية بعضهم بعد هذه املدة     

  . اكادميية معصوم قورقماز ينظر اليها كدير، وكنا قد فتحنا اماكن صغرية يف تلك الصخور. هناك

  . اتقدم جبزيل شكري واحترامايت لسائر الشعوب

  

١٩٩٣   
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وعندما قام  ". ٣٠"إسكندر املقدوين عندما بلغ أبواب بابل كان يف سن ((

ىل سيناء كان يف الثالثني، النيب موسى بإهناض الشعب اليهودي ووصل هبم ا
من عمره، ونابليون أصبح إمرباطوراً قبل  " ٣٣"أيضاً مت صلب عيسى يف 

هناك الكثري من القادة يف التاريخ هكذا، ما أود قوله هو . األربعني من عمره
قيادتكم ليست مشاهبة هلؤالء فقط، إهنا . أن التاريخ مبقدوره ان خيلق ويريب

طبعاً، إن حياتكم . ، فهي سامية وتكمن فيها معاٍن كبريةخمتلفة أكثر بالنسبة يل
  ))تشبه حياة عيسى نوعاً ما

       
  يوحنا بطريارك السريانيني يف حلب. م
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  لقاء القائد آبو مع اهليئة املركزية للتنظيم الدميقراطي االشوري 

  ١٩٩٣- ٤ -٢٢بتاريخ 

وب كردستان، كذلك عالقة الكرد مع االشوريني هي اقدم العالقات يف التـاريخ             تعتبرون من اقدم شع   
  . االرمن أيضاً كذلك نوعاً ما، لكن الكرد متداخلني مع االشوريني اكثر

عندما ندقق يف راهننا يستغرب االنسان هذه احلالة، ملاذا تغربت وابتعدت هذه الشعوب عن بعضها هلذه         
الترك سـواء  _ امنا اهم دافع يف ذلك هو سيطرة العثمانيني . وراً يف ذلكالدرجة؟ بال شك، ان للدين د   

حيث اهنم سحقوا الشعوب مـن جانـب، وألّبـوا          . اكان يف مرحلة السلطنة او يف مرحلة اجلمهورية       
رمبا مل  . الشعوب ضد بعضهم البعض من جانب اخر، وبذلك قضوا على العديد من الشعوب يف املنطقة              

لكنه وقع يف حالة اسواء من املوت، حىت ان االشوريون وكانه مت اهنائهم خلسة،              ميت الشعب الكردي و   
القوى اخلائنة اليت قـضت علـى الكـرد         . بالطبع قاموا باثارة البيكوات والشيوخ الكرد ضدهم كثرياً       

مثة قوى خائنة متواجدة ومازالـت      . وكردستان هم انفسهم الذين اوصلوكم  واالرمن اىل هذه احلالة         
أي اخلروج من   . ا اكثر، واننا نعاركهم بكثرة وما حرب اجلنوب االخرية اال استمرار هلذه أيضاً            تواجهن

ومن . التاريخ مرتبط بذلك نوعاً ما، ان مل يتحرر شعب ما، لن يستطيع حترير الشعوب اجملاورة له أيضاً                
برأيي . لشيء أيضاًاملالحظ ان أي شعب بقدر ما يكون عبيداً وخارج التاريخ، تكون حالة جاره نفس ا          

ان هذا الوضع املنحط للشعب الكردي يعرب عن االوضاع السيئة للشعوب اجملاورة له أيضاً، كذلك ان                
  .الوضع السيء الذي تتواجدون فيه، يعرب عن الوضع الذي نعيشه أيضاً



  ٣٢٣

 إن مل تتحرر وتتبىن الشعوب، وخاصة املتداخلة فيما بينها قضاياها بشكل سليم، لن تـستطع فـرض                
انين .  هي انتفاضة التاريخ الذي مت انكاره واستغرب من جوهره         PKKنفسها على االخرين، وان حركة      

 ليست فقط حركة كردية، بل يتوجب الفهم باهنا حركة تعين حترير الـشعب      PKKعلى ثقة بان حركة     
ىن حتريركافـة   أي ان احلركة اليت قمنا برفع وتريا تأيت مبع        . الكردي باسره وكافة شعوب ميزوبوتاميا    
  . الثقافات املوجودة وحترير اصحاهبا أيضاً

لديكم مكانة مرموقة ومؤثرة يف التاريخ، ووضعكم متداخل حبقيقة الشعب الكردي بشكل واسع جداً،              
برأيي أن األرمن قد ارتكبوا خطاً تارخيياً، إذ أهنم سقطوا يف إطار القومية الضيقة، واستغل العثمـانيون                 

اهنـا اسـتراجتية    . سيء جداً، حيث مت دفعهم ملواجهة خاسرة مع االلوية احلميدية         هذا اجلانب بشكل    
خاطئة، ورغبوا بتنيفذ ذلك اعتماداً على الغرب أيضاً نوعاً ما، لكن املصلحة هي كـل شـيء لـدى                   
الغرب، وحىت ان تطلب االمر سيضحون بالشعوب، مع العلم لو أن االرمن قد فكروا باالحتاد مع الكرد           

السريان أيـضاً هبـذا     _ وقد تطورت حركة االشور     .  املشترك، ملا حدث ذاك الوضع مطلقاً      للخالص
الشكل، حيث اهنا وقعت يف جمرى الغرب ومل تتطور العالقة كثرياً مع الشعب الكـردي وبـذلك مل                  

  . يقدروا على تكوين وطنهم، إذ مت تصفية هذه احلركة الهنا مل تكن ناضجة متاماً

الص ما يتطلب عمله من التاريخ، وضعكم احلايل كوضع الذي تعـرض لاللتجـاء              واآلن ميكننا استخ  
وبقي كياهنم يف املستوى الثقايف والتارخيي داخل       . كثرياً، حىت أنين اراكم قد تركتم دياركم مثل االرمن        

 آالف يف مشال كردستان وقد هاجر الكثري منهم بعد انقالب           ١٠ _ ٥الوطن، واعتقد بأهنم بقوا بنسبة      
ويف االونة االخرية أصدرنا نداًء للعودة اىل ديارهم، حيث مت اخالء عدة قرى يف هكاري،               .  أيلول ١٢

وقد حتامل محاة القرى على القرى التابعة لـ مدياد واقترفوا بعض اجلرائم فيهـا              . لكننا أرجعناهم ثانية  
واجدون هنا، طبعاً انكـم     يف احلقيقة، ظلت نسبة قليلة جداً منكم هناك، انكم تت         . وقمنا مبعارضة ذلك  

قام الذين يف سورية ولبنان بتشكيل حركتهم يف وقت قريب، ولكن برأيي مل . تعرفون وضعكم أكثر منا 
ترى ماذا مبقدورنا عمله معاً؟ من املهم التوقف        . حتقق خطوة كبرية، ويبدوا لديهم ميول االقتراب أيضاً       

  . على هذا اجلانب

 كانت الظروف قليلة واالمل ضعيف، إال أنه تتطلب اجلرأة للقيام ببعض       فمهما. لدي جتارب منذ البداية   
 اىل  PKKلكن االن وصـل     . وتعتربحركتنا قدوة لذلك، ألعوام وأنا احترك مبفردي      . األمور هبذا الشأن  

ونرغب أن ينضم فرع منكم اىل هذه احلركة، النه سيثبت حقيقتكم           . مستوى حركة ال ميكنها التقهقر    
.  ونأمل ذلك، وسنساعدكم للرجوع اىل قراكم ومستعدون مبقدار قوتنا للعمل، أن نعمل            واننا متفتحني 

أجل، ال أعرف متاماً ما هي الرغبة االساسية، وما هو مستوى التنظيم وسنحاول االصـغاء اىل هـذه                  



  ٣٢٤

  . االمور منكم

، وما نأملـه هـو      نتقدم بشكرنا من اجل الكلمات الرقيقة اليت مسعناها       :  التنظيم الدميقراطي االشوري  
واالن، نود التعريف بأنفسنا نوعاً ما، سنة تأسيس تنظيمنـا          . PKKتوضيح عمق الظواهر اكثر من ِقبلْ       

 وقد تأسس على تراب وطننا الذي هو ميزوبوتاميا، وأهداف          ١٩٥٧يف  " التنظيم الدميقراطي االشوري  "
  .  ثانيةًتأسيس تنظيمنا هي؛ التعرف على تاريخ شعبنا بداية وتنظيم شعبنا

م وأن شعبنا كان يعيش يف أربعة مراكـز         . ق ٤٠٠٠يبدأ تاريخ شعبنا من ميزوبوتاميا اعتباراً من سنة         
  .رئيسة من ميزوبوتاميا هي؛ آكاد، سومر، بابل وآشور

   هل اجلميع يشكلون نفس الشعب؟:ح.ق

 نظرنـا،    أجل، اجلميع يشكل نفس الشعب وان الكل آشوريني، هذا هو الوضع وفق وجهـة              :أ.د.ت
" ان السومريني ليسوا من مواطين ميزوبوتاميا، بل جاؤوا من اماكن اخرى          "حيث وضح بعض املؤرخني     

السومريون هم أحد أقـدم الـشعوب، وقـد تـشكلت أوىل            . لكننا ال ننظر اىل احلادثة بتلك النظرة      
 بني النهرين   السلطنات على تراب السومريني، وملا كانت سومر مركز السلطنة وتتحكم بكل أراضي ما            

  . ومدن آكاد، بابل وأشور داخل ذلك احلكم" ميزوبوتاميا"

وجهة نظرنا للتاريخ هي كما يلي؛ استمر احلكم يف آكاد بعد سومر، وبابل بعد آكاد وتكتمل مجيعها                 
كافة املدن تكمل بعضها وال يأيت مبعىن اختالف الـشعوب، وقـد تقـامسوا الثقافـة      . يف مدينة أشور  
 ا، وشعب تلك املدن األربعة املتبانية هم االشوريون الذي يعتربون أطفال ميزوبوتاميـا            واحلضارة ذا .

استمر حكمها لسنوات أطور من االمرباطوريـات االخـرى، وان احلـضارة            . االمرباطورية االشورية 
ر هام  واستمرار السلطنة يف املدن املختلفة ليس أم      . االشورية كانت حتتضن هذه الثقافات ومتثلهم مجيعاً      

  . بالنسبة لنا، ألن اجلميع يشكل نفس الشعب

م ومهما حدثت انتفاضات للشعب بعد ذلـك، اال         . ق ٥٣٩حدث سقوط بابل، هبجوم البارثيني سنة       
وهكذا، من ذاك الوقت وحىت راهننا يعرف هذا الشعب بالشعب االشوري           . اهنا تعرضت للهزمية دائماً   

وعند جميء اسكندر املقدوين الكبري سـنة       .  وفق نظرتنا أيضاً   وأن العامل يعرفه كذلك أيضاً، وهو هكذا      
يف اليونانية، قالوا   " ش"م اىل املنطقة، كان يعرف هذا الشعب باالشوريني ولعدم وجود حرف            . ق ٣٣٣

  ". سرياين"واليت حتولت بعدها اىل " آسريان"ومع مرور الزمن تتحول هذه الكملة اىل " أسور"عن اشور 

  . طلق اليونانيون اسم آسور وهو يف االصل آشور، حسناً مت إدراك ذلك أهو كذلك؟ أ:ح.ق

  .  كلمة سرياين أيضاً مصدرها من هناك: أ.د.ت



  ٣٢٥

  . أيضاً آتية من هناك" سورية"مصدرها ذلك، اذاً فكلمة " سرياين" مبا أن كلمة :ح.ق

 كنا نكتبها   ١٥٠٠ية أعوام   ولغا" أسوريويا" مازلنا نطلق على السريانيني يف اللغة السريانية بـ          :أ.د.ت
هذا الشعب كان يعرف سريانياً بثقافته ولغته، وان هذا التغيري ال يعرب عن شعب آخر،               ". آسريان"بـ  

  . االسم القدمي هو آشور واصبح فيما بعد سرياين

  .  أي ان الكلمة تغريت:ح.ق

وقد اختذت كنيستنا أيضاً     مع ظهور عيسى، مبقدورنا القول بأن شعبنا بأسره اعتنق املسيحية،            :أ.د.ت
. اسم الكنيسة السريانية، وقد ارتبط سائر السريانيني يف اقصى وأدىن ميزوبوتاميـا بالكنيـسة نفـسها             

ووحدة شعبنا هذه تلفت انتباه روما اليت كانت متتلكها املخاوف والقالقل من جراء ذلك، حيث كانت              
فيه السريانيني قوة، حىت ولو كانـت حتـت         وجهة نظرهم تتمثل، يف أن هذه احلالة تولد وضعاً يكون           

  . السقف الكنيسي، وهذا ما كان سيسبب انفصال السريانيني عن امرباطورية روما

   كان سيحدث هذا عن طريق الكنيسة، أليس كذلك؟ :ح.ق

  . أجل عن طريق الكنيسة: أ.د.ت

   أي، هل تطورت الكنيسة ضد روما نوعاً ما؟ :ح.ق

  . ق الكنيسة يتجه حنو تنظيم منفصل عن بيزنطة يبدوا وكأنه عن طري:أ.د.ت

أصالً، انه قبل أن يصبح الدين      .  اعتقد ان الكنيسة السريانية تطورت جداً يف تلك املرحلة السرية          :ح.ق
  . الرمسي لشعب روما، طور السريانيني ظاهرة الكنيسة

ضاً، هي قبول رومـا أو      الظاهرة االخرى اليت سببت مالقاتنا للمعانات الفظيعة أي       . هو كذلك : أ.د.ت
البيزنطينيني للمسيحية كدين رمسي هلم، حيث اهنم عمقوا االستغالل واالضطهاد واكثر حتـت اسـم               

  . املسيحية

وبعـد ان   .  يف الواقع، أن الكنيسة السريانية مبعىن من املعاين اصبحت حركة للحرية ضد الروم             :ح.ق
  . قبلوا الدين كدين رمسي، أفسدوا الدين أيضاً

 باالساس ان ذلك كان اكرب االسباب، كانوا ينظرون اىل االشوريني كحركة للحرية، وبعدها              :أ.د.ت
  . سعوا لتجزئة املسيحية اىل مذهبني

  .  هم الذين قاموا بالتجزئة:ح.ق



  ٣٢٦

  " اليعقوبيني"وسريانيي الغرب " النسطوريني" أجل، جزؤهم اىل سريانيي الشرق :أ.د.ت

   االن؟  اين يكمن مركز النسطوريني:ح.ق

أما اليعاقبة  . النساطرة عامة عاشوا يف أقصى ميزوبوتاميا، جنوب كردستان، هكاري وما حوهلا          : أ.د.ت
  . فقد عاشوا على االغلب يف مناطق نصيبني، ماردين، أورفا وديار بكر

   هل اليعاقبة اكثر تقدماً؟ :ح.ق

م، حيث دخلت أراضي ميزوبوتاميـا       األمر اهلام هو قيام البيزنطينيني بتجزئتهم وافساد وحد        :أ.د.ت
الواقعة أقصى شرق نصيبني حتت محاية الباريثيني، واملناطق الواقعة غرب ميزوبوتاميـا  حتـت محايـة                 

  . البيزنطييني

  .  وضع الشعب الكردي مشابه لذلك، وأن القصة هي نفسها:ح.ق

 حدثت وتطورت التجزئـة      متت أكرب جتزئة حبق السريانيني يف القرن اخلامس امليالدي، كذلك          :أ.د.ت
وقد مد السريانيني يد الصداقة للعرب كي يتخلصوا مـن          . بعد ظهور وتطور االسالم يف القرن السابع      

وفتحت أراضـينا مثـل     . ضغط البيزنطييني والبارثيني ويؤكدون ترجيحهم اىل طرف العرب املسلمني        
العائدة لشعبنا بال حرب    " اف مدياد اطر"ودير عابدين   " رأس العني، رسولني  "بغداد، بابل، جيالن بنار     

أي مبعىن، أن شعبنا استطاع التنفس مبساعدة العرب، والعرب هم الذين . وعلى اساس السالم مع العرب  
مدوا يد العون لشعبنا، حيث منح العرب املسلمني فرصة احلياة للسريانيني اكثر من البيزنطيني والبارثيني               

  .بعدة أضعاف

  ! صة، انه المر غريب االسالم مينح الفر:ح.ق

االسالم كان كذلك يف مراحله االوىل، بعدها تغري الوضع، حيث اقسم العرب الذين قدموا اىل               : أ.د.ت
والسريانيني كانوا مكلفني غالباً بتطـوير الثقافـة        . املنطقة يف تلك املرحلة، باهنم لن يسيئوا للسريانيني       

وكانـت  . م من علم الفلك وكافة العلوم االخرى      واحلضارة، حيث كانوا يعملون يف كافة جماالت العل       
  ". دير الزعفران"وماردين " أورفا"ويف رها " كنشرين"هلم اكادمييات وجامعات يف نصيبني 

  .  كانت توجد اكادميية يف نصيبني وجامعة يف رها:ح.ق

  . وكنشرين يف السريانية تعين عش الصقر. وحنن نطلق عليهما كنشرين وأورهوي: أ.د.ت

  . حىت اآلن، واعتقد بأن رها كلمة مشتقة من السريانية" رها" مازلنا نطلق على أروفا :ح.ق



  ٣٢٧

 رغم كل ذلك مل يستطع شعبنا التخلص من اجملازر، لكن مبجرد العثور على فرصـة مل يكـن    :أ.د.ت
املنطقة يتوانَ عن تطوير الثقافة واملدنية والعلم، كذلك كان خيتار العيش بسالم ووئام مع سائر شعوب                

 وبزرع بذور احلقد      ١٥٠٠وانقلب كل شيء رأساً على عقب بدًء مع تقوية العثمانيني عام            . باستمرار
والكراهية فيما بني الشعوب من خالل تعقيد التناقضات املوجودة فيما بينهم، واثارم ضـد بعـضهم                

ضاً، الهنم كانوا يـضعفون     وكان جميء االوربيني اىل املنطقة وفق رغبة العثمانيني أي        . البعض وسحقهم 
وهبدف تطوير بعض املذاهب مسحوا مبجيء بعض املبشرين الغربيني للعمل يف املنطقـة، حـىت             . تدرجيياً

ومع دخول املبشرين، الرهبان، القـساوسة      " النسطوري، اليعقويب "ذلك احلني كان للسريانيني مذهبني      
طبعـاً،  . نتية والكاثوليكية كمذهبني منفصلني عنوة    والعمالء الغربيني اىل املنطقة، اعتنق شعبنا الربوتستا      
  . عند جميئهم كانوا يدعون بأهنم سيحمون السريانيني

  .  الرومانيني قسموكم اىل جزأين، وهؤالء قسموكم اىل أربعة أجزاء:ح.ق

من فمن جانب كانوا ينالون الدعم املايل       .  بالطبع، كان للعثمانيني اليد الطوىل يف هذه التجزئة        :أ.د.ت
" الـسريان "الغرب ومن جانب آخر السيطرة العثمانية ترتاح للتجزئة االشورية، حيث كان االشوريني             

يعيشون يف ظل السيطرة العثمانية، الذين كان عليهم أن يقوموا حبمايتهم، لكنهم جزؤهم وشتتوهم عن               
ىل املناطق اليت يعيشها    وبالرغم من عدم رغبة شعبنا اال انه مت زجهم ا         . طريق الغرب وجعلوهم وليمة هلم    

  . طبعاً، كانوا يفعلون هذا أيضاً حتت اسم املسيحية. االوروبيني بالعنف

   ملاذا يفعلون ذلك؟ :ح.ق

 املصاحل العثمانية كانت تقتضي ذلك، إذ أن وحدة االشوريني كانت مصدر خطراً بالنسبة هلم،               :أ.د.ت
باالساس، انه كانـت    . عبنا، لكان قوة كبرية   لكن تفرقتهم كانت ختلق الطمأنينة هلم، لو مل يتشتت ش         

  . يشكل خطراً كبرياً، وهلذا السبب مت جتزئتهم وبتنفيذهم ذلك كانوا يصلون مبتغاهم

  ". تسد_ فرق " أي سياسة :ح.ق

 أجل، اضافة الىكل ذلك مل يتوقفوا عن انشاء املدراس والكنائس يف أراضي الفرس والعـرب                :أ.د.ت
ويف النتيجة، لعبت القوى احلاكمة للعرب، الفرس،       . يف هذه االراضي أيضاً   وحاولوا عمل الشيء نفسه     

وبالرغم مـن ذلـك     . ، دوراً مشتركاً يف ممارسة اجملازر حبق شعبنا       "الشيوخ والبيكوات "الكرد والترك   
حاول شعبنا تطوير الصداقة بكل ما ميلك من قوة ونسيان كل آالمه، وكـانوا يفرضـون الـصداقة                  

  . ر بعض العالقات مع هذه الشعوب من جديدباستمرار لتطوي

يف القرن التاسع عشر والعشرين ظهر بعض القوميني من شبابنا أمثال نـائم فـائق، أشـور يوسـف                   
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جنمة ميزوبوتاميا، اضافة اىل اهنم قـاموا       " جنمة الشرق "وسنحاريب باله، وقد أصدروا  أيضاً جملة باسم         
الـسريانية،  "ن هذه اجملالت كانت تكتب بثالثة لغـات         ، وا "طريق احلرية "باصدار جملة اخرى باسم     

لكن حبروف سريانية، وعندما مساع العثمانيني هبذا األمر، علم بـأن الـشعب بـدأ             " التركية، الكردية 
وحقيقة كانت احلركات الكرديـة، االرمنيـة       . باحليوية وبأنه توجد حركة  هبذا الصدد وبني الشعوب        

بدأ العثمانيون باهلجوم ثانية على الدين وقاموا بإحاكة االالعيـب          ف. والسريانية تنشط وتكسب حيوية   
اعتماداً عى الدين، وجنحوا يف كسب الشيوخ والبيكوات الكرد اىل جانبهم واستخدموهم يف جمـازر               
االرمن والسريان، وعدا األرمن قتلوا ما يقارب نصف مليون من السريان يف ماردين، أورفا، ديار بكر،                

 واجربوا ما   ١٩١٩ _ ١٩١٤ومت تنفيد هذه اجملزرة ما بني اعوام        .  املناطق االخرى  سريت، هكاري ويف  
  . يقارب مائة ألف منهم على هجرة ديارهم األم

إذاً طبقت  .  تعرف جمازر األرمن يف هذه املرحلة، لكن التاريخ ال يذكر االشوريني وتلك اجملزرة             :ح.ق
  . جمزرة، وهذا صحيح

جرات بدأت يف هذه املرحلة؛ حيث متت اىل روسيا، فلـسطني، امريكـا،              اساساً أن اكرب اهل    :أ.د.ت
  . سوريا واىل اهلند

   كم عدد الذين هاجروا؟ :ح.ق

  .  نعتقد اهنم يناهزون املائة ألف فرد:أ.د.ت

   هل كانت هناك هجرة قبل ذلك؟ :ح.ق

 يف القرن السابع    لكن كانت هناك هجرة   .  حسب قناعتنا مل تكن هناك هجرات مبثل هذا البعد         :أ.د.ت
الكنانيون هم سريانيني روحـاً     . من رها وكردستان ويعرفون باالكنانيني، وهم قبيلة هاجرت اىل اهلند         

  . وعدد سكاهنم اآلن يف اهلند يقارب نصف مليون

   ما هي اسباب هجرة هؤالء؟ :ح.ق

ند وكانت توجد    هاجروا كتجار وهبدف التجارة، ففي القرن السابع امتدت املسيحية حىت اهل           :أ.د.ت
هناك جتمعات مسيحية، وقد رجح هؤالء التجار العيش هناك، ومل يكن لالسالم أي تأثري هنـاك ومل                 

لنعود ثانية اىل القرن التاسع عشر، بعد اجملازر اليت طبقت حبق     . تكن توجد ضغوطات العثمانيني والعرب    
اماً، وبفقدانه ثقته ابتعد عـن       تعرض للجمود وتقوقع على نفسه مت      ١٩١٩ _ ١٩١٤شعبنا بني أعوام    

وخالل السنوات املتتالية مل تتوقف الضغوطات وحـىت        . تطوير العالقات مع كافة الشعوب اجملاورة له      
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على مستوى االفراد، وهلذا السبب هاجروا وقاموا جبر أقارهبم الباقني يف الـوطن األم اىل جانبـهم يف                  
  . األماكن اليت يتواجدون فيها

 عن طريق الشيوخ والبيكـوات      ١٩٣٣بقت جمزرة كبرية هذه املرة يف العراق عام         ومن جانب آخر، ط   
حىت ان النظام العراقي قام بقصف القرى بالطائرات، وهنـا أيـضاً بـدأ              . الكرد باالشتراك مع العرب   

الشعب باهلجرة، حيث هاجر البعض اىل اليونان وقربص والبعض االخر اىل امريكا، وجزء منهم مازال               
  .  سواحل هنر اخلابور يف سوريةيعيش على

بالطبع، . باختصار، بسبب عدم االستقرار جلأ شعبنا اىل ترك تراب وطنه واهلجرة وااللتجاء بشكل اكرب             
ما حيـدث   "حدث ذلك نتيجة عدم الثقة اليت تطورت بداية، أي ان شعبنا وصل اىل حالة يقول فيها                   

بال شك، ان هذا الوضع كان مصدره       . طنهوبذلك هرب من و   " للوطن ليحدث، يكفي أن أنقذ نفسي     
القوى احلاكمة على املنطقة غالباً، وحسب االثباتات اليت توصلنا إليها؛ أنه ما يقارب مليون ونـصف                
املليون من شعبنا هم يف اخلارج، حيث يعيشون كالجئني يف روسيا، استراليا، امريكا ويف البلدان الغربية              

  . واالوربية

  ريانيني املتواجدين يف سورية ولبنان؟  ما هي نسبة الس:ح.ق

_ روم  "أو  " ملكـي " ما يقارب مليوناً وجزء كبري منهم تعرض لالنصهار ويدعون أنفـسهم             :أ.د.ت
  ألف من السريانيني الذين يتحـدثون بلغتـهم يف   ٣٠٠مقابل ذلك، مازال هناك حوايل    ". ارثوذكسي

  . منطقة جزيرة بوطان

  ثوذكس هم سريانيني؟ ار_  هل امللوكيني، الروم :ح.ق

" ملكـي "يف السريانية أي " ملكو" أجل، ارتبط هؤالء بالروم يف عهد االمرباطورية الرومانية، و     :أ.د.ت
تعين امللك، فقد اطلقت هذه التسمية على الذين يؤيدون امللك أو االمرباطور، وجزء كبري منهم يقبلون                

 وبعد انعقاد املؤمتر الرابع للكنيسة ظهـر اكـرب          يف القرن الرابع واخلامس   . باملذهب الكاثوليكي للروم  
  . انشقاق يف الكنيسة املسيحية

   هل الذين انفصلوا عن السريان وارتبطوا بالروم تدرجيياً، اظهروا ابتعادهم عن حقيقة شعبهم؟ :ح.ق

 هو كذلك، وحنن كتنظيم دميقراطي اشوري، اختذنا احتضان شعبنا الذين انتشروا يف اخلـارج               :أ.د.ت
ولدينا مجعيات، احتادت وما شابه ذلك من نشاطات دف اىل وحدة شـعبنا يف أوروبـا                . اساً لنا اس

وهدفنا؛ احلفـاظ علـى   . والبلدان االخرى، ومت ضم نسبة كبرية من الشعب اىل اجلمعيات واالحتادات          
صوم اىل  ثقافتنا الشعبية بني افراد شعبنا الذين يعيشون يف اخلارج عن طريق هذه املؤسسات وايصال               
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العامل، ونسعى لتجذير حب الوطن والشعب لدى انساننا، ومشكلة العودة اىل الوطن ثانية هي االخرى               
 سريانيني من قبل محاة القرى املرتبطني بالدولة يف مدياد، كان           ٦ويف واقعة مقتل    . ضمن نطاق نشاطاتنا  

أمني العودة اىل الوطن وكـانوا قـد   يتواجد بينهم عضوين من جلنة العودة للوطن ثانية وكانا يقومان بت       
  . جاؤوا من أملانيا

 الذي  ١٩١٩سابقاً كانت حتدث امور من هذا القبيل، حيث قتل آشور يوسف على يد العثمانيني عام                
 وبعـدها   ١٩١٤، ونائم فائق أيضاً هاجر أوالً إىل فلسطني عام          "وحدة السريانيني "كان كاتب يف جملة     

التركية، بدأ شعبنا بتنظيم نفسه ثانيـة يف سـورية،  ومت      _ دود السورية   اىل امريكا، عندما مت رسم احل     
تطوير بعض املدارس حول الكنيسة لتطوير اللغة واجملالت والصحف، ومت نشر بعض اجملـاالت باسـم                

  . وأيدوري وميكن القول بانه مت نشر عشرات اجملالت" ميزوبوتاميا"وحدة السريان، بيت هنرين 

قراطي االشوري ارتباطاً على هذه التطورات وباالنتباه اىل احلقيقة التارخيية للشعب           تأسس التنظيم الدمي  
وهدف تنظيمنا هو اهناء االنشقاق املذهيب الحنالل كافة املذاهب يف          . وحباجته املاسة اىل الوحدة العاجلة    

 االحترام للمـذاهب    بوتقة شعبية وااللتحام فيما بينها ثانية وتأمني الشمولية القومية، على اساس ابداء           
اذ نضع الوحدة القومية يف الدرجة      . االخرى مثل الكاثوليكية، النسطورية، االرثوذكسية والربوتستانتية     

االوىل وليس لنا أي هجوم على الدين، هدفنا هو فصل الدين عن احلقيقة القومية، ونتنـاول الظـاهرة                  
قة مع الكاثوليكيني االوربيني، لكن افراد شعبنا       ليس لدينا أية عال   . القومية على اهنا تشمل كافة املذاهب     

وقد هامجنا رجال الـدين وبعـض االوسـاط         . الذين اختاروا املذهب الكاثوليكي نقبلهم بكل تأكيد      
اخلارجية واستخدموا املذاهب ضدنا، ومازالوا يفعلون ذلك، حىت اهنم مل يقوموا بتعميد العديد منا من               

ومت تطوير هذه اهلجمات ألن . ى موتانا، وكأنه مت جتريدنا عن الكنيسة قبل الكنيسة ومل يقرؤو الدعاء عل     
حيث " انكم نسطوريني "الوحدة اليت شكلناها مل تكن لصاحل االوساط الدينية، وقالوا للحركة االشورية            

فكيف يعرف اوساط الكنيسة النسطورية كعباد لالصنام، ويقبل ذلـك كحركـة            . هدفوا اىل جتريدنا  
يحية، كذلك مت إلصاق تسمية النسطورية كإهانة ملؤيدي وممثلي التنظـيم الـدميقراطي             مناهضة للمس 
  . االشوري

  أليس كذلك؟ .  كيف ان االسالم قام  بتشهري اليزيدية، املسيحية أيضاً قامت بتشهري النسطورية:ح.ق

لن  أجل، فمازالت بعض االوساط عندما يرغبون يف معرفة حقيقة الـشعب الـسرياين يقـو               :أ.د.ت
، وحىت اهنم يسعون الظهار الكلدانيني كشعب خمتلف مـع          "االشوريون شيء والسريانيني شيء آخر    "

  . العلم أن الكلدانية تعين الكاثوليكية

  .  كقوهلم الكرمانج شيء والظاظا شيء آخر:ح.ق
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ون على الرغم من كل هذه السلبيات، فإن نسبة كبرية من شعبنا الذين يعيش            .  هو كذلك متاماً   :أ.د.ت
  . باختصار، اننا نذكر هذه اجلوانب بصدد حقيقة شعبنا. داخل وخارج الوطن، باتوا يدركونا

فاالراضي . من جانب آخر، فنحن على معرفة بأننا نعيش مع شعوب آخرى وأن هذه احلالة منا كيثراً               
  . اليت نعيش عليها اغلبهم من الكرد، لكن هناك شعوب آخرى مثل العرب، الفرس واالرمن

جهة نظرنا يف عالقات ما بني الشعوب هي كما يلي؛ أن يكون كل شعب حراً يف تسيري إرادته واغناء             و
عاداته، لغته وثقافته وان تكون هناك مساواة، وينبغي ان تكون الشعوب متداخلة فيما بينها ضمن احتاد                

ذلك يعين تطـور    وان موقف عدم قبول أي طرف ل      . وتضامن، وأن يبدوا االحترام واحملبة جتاه بعضهم      
الظلم واالضطهاد، وان تعمل كافة الشعوب معاً ألجل تراب الوطن وأن يتحرر الوطن بالنضال الـذي                

واآلن، يف االراضي اليت نعيشها يتواجد عدد ال حصر له          . يتم تسيريه لكي حيميهم الوطن أيضاً ويتبناهم      
 لكي يكون مبقدورهم ايضاح وطـرح   من احلركات السياسية والقومية، ليعبر هؤالء حبرية عن افكارهم        

  .كيف سيعيشون بشكل صحيح وسليم

جيب ان تكون واقعة الدين حرة لدى كل شعب، وال نقول ليكن الدين وسيلة للسيطرة، لكن نقـول،                  
االقطاعيون ورجال الدين هم الذين لعبوا اكرب االدوار ختلفـاً          . ليكن كل شعب حراً يف دينه متام احلرية       

حطة، وان العراقيل واالدوار القذرة السلبية اليت لعبها هؤالء امام التطـور العلمـي              البقاء الشعوب من  
هلذا السبب نقول  ليكن الناس أحراراً سواء كان . والتنظيمي من الناحية االقتصادية للشعوب كثرية جداً

قراطيـة  الدمي_ أي جيب تأمني الضمان للحقول االقتصادية       . يف األرض أو املعامل وليعمل اينما رغب      
  . للناس

حيث بينا بأنه هناك اسباب عديدة بارزة الن يكـون شـعبنا            . اآلن نود العودة ثانية اىل مسألة اهلجرة      
كالجئ لكن أهم االسباب هي؛ انقطاع شعبنا عن واقعه وعدم قبول القوى احلاكمة على املنطقة واقع                

ا حقيقة شعبنا حىت هـذا اليـوم، ومل         شعبنا أيضاً، القوى احلاكمة من الترك، الفرس والعرب مل يقبلو         
وكمـا  . يذكروا بأن هذا الشعب أيضاً صاحب حضارة وثقافة وحىت مل يذكروا ذلـك يف كتابـام               

تالحظون، أن كل هذه االسباب مهدت السبيل ألن ينظر اىل شعبنا كلوحة سوداء قامتة واليت اصبحت                
  . السبب الرئيسي يف حركة التهجري

ى ظاهرة واسباب اهلجرة، ليس ألجل استيعاب اهلجرة فقط، امنا نقول ليكن من             واآلن عندما نتوقف عل   
هبذا املعىن، والستيعاب وتوضيح هذه الواقعة اكثـر جيـب          . أجل تامني عودة شعبنا اىل ديارهم االوىل      

  . التطرق اىل األراميني الذين مت معرفتهم يف التاريخ
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  .  بالطبع، أود السماع عن هذا أيضاً:ح.ق

  . اآلراميون أيضاً جزء من االشوريني: أ.د.ت

   يف أي تاريخ عاشوا؟:ح.ق

وكانوا يعيشون يف أراضي االشوريني، أي بـني النـهرين          . م. ق ١٥٠٠ ظهر هؤالء يف اعوام      :أ.د.ت
ومهما بدوا على شكل قبائل خمتلفة، اال ان ثقافتهم وحضارم تداخلت مـع ثقافـة               ". دجلة وفرات "

  . ا احنلوا ضمنهموحضارة االشوريني، وبعده

   إذن ما هي جذورهم التارخيية؟ :ح.ق

آرام يف " أورومويا"بالتأكيد ليسوا عرباً، فكلمة .  مبقدورنا القول، باهنم من اشوريي ميزوبوتاميا  :أ.د.ت
هو اسم يف الوقت نفسه، هلذا السبب اطلقوا هذا االسـم علـى             " آرام"السريانية تعين العلو والسمو و    

  . انفسهم أيضاً

أي انكم تقولون بأن .  مثة قرية جماورة لقريتنا امسها آرام، اذن هذه الكلمة أيضاً تأيت من السريانية            :ح.ق
  . األراميون ليسوا عرباً

ويقال للغتهم أيضاً اللغة اآلرامية وحىت اللغة اليت نتحدث هبا هي يف الواقع             .  مطلقاً ليسوا عرباً   :أ.د.ت
او لنقل هكذا؛ يقال للسريانية يف لغـة االدب االراميـة،           . السريانيةلغة آرامية، لذلك يقال عنها اللغة       

  . واللغة اليت مازالت الكنيسة تستخدمها هي أيضاً اللغة اآلرامية

  .  حسب ما نعتقد بأن اآلراميني عاشوا يف اورفا كثرياً، الن آثارهم مازالت متواجدة هناك:ح.ق

وقد اطلـق   . اري لغاية اورفا، خاصة يف اطراف مدياد       أجل، عاشوا يف املنطقة الواقعة بني هك       :أ.د.ت
أي السمو وارتضوا هبذه االراضي علىاهنا مقدسة هبذا املعىن،         " آرام"السريانيني على هذه االراضي بـ      

حىت انه يف القرن السابع قبل امليالد أعلن سنحاريب على أن اللغة            . تعرب عن القدسية أيضاً   " آرام"كلمة  
  . الرمسية للوطناآلرامية هي اللغة 

   إذاً، هل اآلرامية قريبة من اللغة االشورية كثرياً؟ :ح.ق

  .  اهنا نفس اللغة، امنا فقط مثل هلجة خمتلفة:أ.د.ت

   هل بامكانكم ادراك البيانات املتبقية من ذاك احلني؟ :ح.ق
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  . شورية سابقاً كانت تستعمل الكتابة املسمارية، لكن اآلرامية هي الشكل املتقدم لآل:أ.د.ت

   ما أود قوله هو، هل مبقدوركم فهم الكلمات اآلرامية؟:ح.ق

يف عهد االسكندر الكبري أطلق اهللينيني على االشـورية         .  ما نتحدث به اآلن هي اللغة اآلرامية       :أ.د.ت
وللغة . اسم السريانية وقبلوا اآلرامية كلغة رمسية، فيما بعد بدأ الشعب بااللتحام حول مصطلح السريانية

م انعقد املؤمتر الكـبري للكنيـسة يف        ٤٥٢يف عام   . آلرامية هلجتني اساسيتني مها؛ هلجة الشرق والغرب      ا
مقدونيا يف ظل البيزنطينني، يف هذه الفترة انشق السريانيني اىل ثالثة اقسام وظهرت النسطورية يف هذا                

ن تـابعوا سـيطرة بيزنطـة       التاريخ، ويطلق على السريانيني االرثوذكس باليعقوبيني وللسريانيني الذي       
  . أو السلطان" السلطنة"وتعين ايضاً " ملكو"يف السريانية تدعى بـ . بامللكيني

   أي ان كلمة ملك أيضاً مصدرها من هناك؟ :ح.ق

  .  أجل، يقال ذلك ألتباع امللك:أ.د.ت

   يف هذه احلالة، أي منهم يلعب دور العمالة؟ :ح.ق

يزنطة، االرثوذكسيني مل يقدموا ايـة تنـازالت ومـازالوا هـم             الكاثوليكيني الذين يقبلون ب    :أ.د.ت
  . السريانيني

  . السريانيني االرثوذكس مازالوا راديكاليني:ح.ق

  .  أجل:أ.د.ت

   أي منهم من العمالء؟ :ح.ق

 االرثوذكس الروم الذين يتواجدون يف الشام، حلب، لبنان، محاه، محـص والالذقيـة، هـم                :أ.د.ت
وامللكيني أيضاً انشقوا فيما بعد اىل شـقني؛        .  جزء من هؤالء أيضاً كاثوليكيني     استمرارللملكيني، لكن 

 وكال  ١٥٠٠ومت هذا االنشقاق عام     . واآلن قسم منهم ارثوذكس الروم والقسم االخر كاثوليك الروم        
  .القسمني مل يعد جييدوا اللغة السريانية وفقدوا عواطفهم القومية متاماً

 بالقديسة مارون، واملارونيون الذين يعيشون يف لبنان هـم اسـتمرار            ١٥٠٠ يؤمن امللكيني يف اعوام     
أما من حيـث    . ماروين_ الولئك، أي هم مارونيني للسريانيني وكنيستهم مازالت حتمل اسم سرياين           

  . املقومات القومية، فنحن مبتعدون عن السريانيني

بابا وقـسم مـن النـسطوريني        بال ١٥ _ ١٤ومن جانب آخر، ارتبط قسم من االشوريني يف القرن          
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و سبب هذا الوضـع انقـسام       " كلدانيو بابل "يصبحون كاثوليكاً، ويقوم البابا مبنح هؤالء امساً جديداً         
الشعب اىل قمسني ثانية، الكاثوليكيني الذين انفصلوا مل يعد يقبلون انفسهم من االشوريني ويكتفـون               

باختصار، هكذا ميكننا التعبري عن حقيقة      . لقومية متاماً ، فقد مت اهناء عواطفهم ا     "حنن كاثوليكيني "بقول  
  . وثقافة وتاريخ شعبنا

  أليس كذلك؟.  اذا كان كذلك فإن االشوريني ليسوا عرباً:ح.ق

حيث جاء العرب من جنوب أراضي ميزوبوتاميا، واالشوريني هم    . االشوريون أقدم من العرب   : أ.د.ت
واملعىن  اآلخر ملصطلح    " اجلنويب"ومعىن ذلك   " أرابويو" هبم   إذ قيل . الذين أطلقوا اسم عرب على العرب     

  ".إنسان البادية"و" شعب الصحراء"ويف هذه احلالة يشكل العرب " الصحراء"تعين " العرب"

  هل يعين أن اصل هذه الكلمة هي آشورية؟: ح.ق

حـىت أن  ". البادية–اء الصحر"والثانية " اجلنويب"هلذا معنيان يف لغتنا؛ اآلوىل   .قطعياً هي كذلك  : أ.د.ت
العريب واليت تعين إنـسان     " آراباي"العرب ما زالوا يقولون عن العرب الذين يعيشون يف الصحراء بـ            

  .الصحراء

  أليس كذلك؟        . مطلقاً ان البابليون، اآلكاديون والسومريني ليسوا عرباً: ح.ق

  . ليسوا عرباً:أ.د.ت

  . هناك اصرار لوجود تارخيي هبذا الشكل لكن العرب جيعلوهنم ملكاً هلم، و:ح.ق

  .  مطلقاً، اهنم ليسوا عرباً:أ.د.ت

   هل ختتلف لغتهم عن اللغة العربية؟ :ح.ق

  .  أجل، حيث هناك العديد من كتبهم قد كتبت بالسريانية:أ.د.ت

  هل كلها خمتلفة عن اللغة العربية؟ : ح.ق

  .أجل، هو كذلك: أ.د.ت

وحىت العربية مل   . رية واللغة اآلرامية، إذاً أن هذه اللغات ليست عربية         حيث هناك الكتابة املسما    :ح.ق
  أليس كذلك؟ . تكن لغة كتابة

  . أجل، يف الواقع أن اللغة العربية قد تأثرت باللغة اآلشورية: أ.د.ت
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   أهو كذلك ان العربية تأثرت باالشورية؟ :ح.ق

. ف آخر هناك تشاهبات بني كال اللغتيني      ومن طر .  مؤكد، اهنم تأثروا خاصة يف موضوع اللغة       :أ.د.ت
  . لكن اليت تأثرت هي اللغة العربية

أليس .  أهو كذلك؟ أمر غريب، حينها يكون االجنيل أيضاً قد كتب بنسبة كبري، باللغة السريانية              :ح.ق
  كذلك؟ 

 أجل، مصدره آشوري، باالساس أن عيسى نفسه يعود أصله اىل اآلشوريني، حيث أهنم كانوا               :أ.د.ت
يقطنون تلك االراضي، كذلك كان يوجد مقاتلني مشهورين لألشوريني يف تك املراحل، حىت التـوراة               

  . لكن احلرب بني االشوريني واليهود هي حرب جذرية تارخيية. أيضاً كتبت باالرامية

بـاً  مع ظهور االسالم، اعتنق قسم كبري من السريانيني لالسالم عنوة، وباعتناقهم لالسالم حتولوا اىل عر          
وان السريانيني الذين تعربوا قدموا دعماً كبرياً للحضارة العربية، حيث مت تشغيلهم يف الفن والعديد من                

  . اجملاالت األخرى

 حسناً، بات األمر واضحاً،أن العرب أخذوا العلم بنسبة كبرية من السريانيني الـذين اعتنقـوا                :ح.ق
  إذاً أين هؤالء االن؟. االسالم

  . محص، الشام، حلب، بغداد، املوصل ولبنان إهنم يف :أ.د.ت

عجبـاً،  . ما يستنتج من االمر، ان احلضارة العربية قد تأثرت لدرجة كبرية باحلضارة اآلشورية            : ح.ق
  . كيف تأثروا هلذه الدرجة؟ ما أود قوله؛ بان هناك تعريب حلد كبري

  . الم للحفاظ على ممتلكام أجل انه صحيح، الشرائح الغنية من السريانيني اعتنقوا االس:أ.د.ت

 متاماً مثلما حدث عندنا، أليس كذلك؟ بقدر ما يوجد االغوات والـشيوخ الـذين اصـبحوا                 :ح.ق
  مسلمني، حدث نفس االمر عند السريانيني هل هناك سريانيني اعتنقوا االسالم؟ 

لعـراق مـشاهبة    حالة السريانيني الذين يعيشون يف سورية وا      .  هناك اآلالف بل مئات اآلالف     :أ.د.ت
  . إذ كلما توسعت سيطرة مصر تعرب جزء كبري من القبطيني. لوضع القبطيني القاطنني يف مصر

هذا الوضـع   .  وضع السريانيني أيضاً يشبه وضعهم نوعاً ما، ليسوا عرباً لكنهم يصبحون عرب            :ح.ق
  مثالً يوجد يف اجلزائر أيضاً، أليس كذلك؟ 

لكن لغة، ثقافة، مدنية السريانيني متخلفة عما       . يف اجلزائر أيضاً  يوجد هذا الوضع    .  هذا صحيح  :أ.د.ت
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  . لدى العرب

 يف هذه احلالة، أنه اكثر شعب عاش مع الشعب الكردي بشكل متداخل، يف الوقت الذي يطور                 :ح.ق
االشوريني فيه احلضارة يف السهول، يبقى الكرد متخلفني يف اجلبال، يتطلب التفكري بظاهرة االشوريني              

واآلن حسب ما فهمت، أن اقتراب التنظيم الدميقراطي االشوري يشبه اقتراباتنا           . يقة يف كردستان  كحق
  . نوعاً ما

واجهنا العشائرية وامليول املذهبية، ونقّيم تأثري الدين على هذا النحو؛ لقد حطوا من احلقيقة القومية ومت                
رمبا ساعدت االرثوذكسية الدين على     . أكثرممارسة ختريبات بيد املدنيني املزيفني على الشعب السرياين         
  . الصمود ولكنين أرى االقترابات االقتصاية لذلك اجيابية أيضاً

لكن جيب عـدم    " الدين هو الثقافة وشكل احلياة    "انكار الدين كلياً ليس صحيحاً، وانضم للرأي القائل         
.  اساس مصاحلهم ومنـافعهم    أضروا بالدين واستخدموه على   _ الفئة الدينية أو غريها     _ نسيان الذين   

وتكوين شعب دميقراطي جديد من كل مذهب يعترب خطوة هامة جداً، أي ان تـستند حركـام اىل                  
اساس جديد، ومعارضة اللجوء أيضاً أمر اجيايب وهو ما يشبه حالتنا، لذا يتطلب افساح اجملال لـذلك                 

العودة ثانية يف الروح والفكر أيضاً      اكثر والتوقف عليه بكثافة ليس فقط معارضة اللجوء اجلسدي، اما           
  . وجيب تطوير الفكر والذهنية يف هذا املوضوع. مهم

الدقة يف الظواهر الطبقية أيضاً أمر هام، إذ أن البعض من أجل مصاحلهم يسيرون ظاهرة االلتجاء هذه،                 
 أن نطلق علـى     وهم الذين يوجهون الواقعة الدينية، ومن الواجب توجيه االنتقادات إليهم، ومبقدورنا          

اعتقد بأن العمالة عندنا متجذرة جداً يف التاريخ، مثل عمالء بيزنطة والروم ومثل             . هؤالء اسم العمالء  
كافة هذه االمور حـدثت     . االغنياء املسلمني املزيفني الذين دخلوا يف قلق  وهم احلفاظ على ممتلكام           

ر القومية الضيقة ألهنا حتوي التجرد من       ضد الشعب، حىت أن القومية الضيقة ليست جيدة، وأرى خماط         
بال  شك، أن للمجازر والضغوطات دور بارز، لكن جيـب أال            . حقيقة الوطن وواقع الشعب نوعاً ما     

  . ميهد ذلك اىل االنغالق والتقوقع على الذات أكثر

برياً وانفتحنـا   فعلى سبيل املثال، رغم كافة ضغوطات الترك ومضايقام علينا، إال اننا اجنزنا انفتاحاً ك             
حيث يتواجد عدد كبري من الترك بيننا، أي جيب تطوير سياسة االنفتاح وأن . على الشعب التركي أيضاً  

الشعب االشوري أيضاً حباجة اىل انفتاح كهذا، وان هلذا اساس ثقايف الذي يشكل قاعدة متينـة هلـذا                  
كرد، لألرمن يف الشمال والكـرد يف       خاصة ان له حاجة ماسة لالنفتاح الكبري على ظاهرة ال         . االنفتاح
باالساس انه بانقطاع التاريخ عـن هـذه        . وأنين واثق باننا سنستطيع حىت تغيري مصري التاريخ       . اجلنوب
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. ولو مت تكوين هذه الروابط برأيي، انه من املمكن تنوير التاريخ ثانية           . الروابط قد دِفن يف ظالم دامس     
  .  تأكيدلذا البد من تكوين هذه الروابط بكل

وينبغـي  . من املمكن أن يكون دعم السريانيني ذو دور مميز يف انشاء الوطن وحرية الشعب من جديد               
رؤية كردستان كوطن مشترك، احياناً اقول كردستان هي أرمنيستان وآشورستان، وأكرر هذه األقوال             

نية يف مكان ما، فانـه       قرى سريا  ١٠ _ ٥فمثالً، لو انه تواجد     . بني الفينة واالخرى النه وطن مشترك     
تتواجد بنفس القدر قرى كردية حوهلا، الكرد والسريان متداخلني فيما بينهم  يف احلـسكة وجزيـرة                 

هبذا املعىن، أن مصطلح وطَنين هنا هو خاطئ، فـنحن شـعبني            . بوطان واجلزء العراقي وهكاري أيضاً    
  . نعيش يف نفس الوطن وهذا هو االقتراب الصحيح

عاتقنا هو؛ مثلما شكلتم حركة دميقراطية فيما بينكم، كذلك عليكم تطوير حركة مماثلـة              ما يقع على    
طبعاً، جيب معرفة ما يلي؛ ان االقترابـات        . لدى الكرد أيضاً، ليس يف الداخل فقط بل يف اخلارج أيضاً          

جيتنا وسياسـتنا   الدينية الكالسيكية والقومية الضيقة املتطرفة مل متنح الفرصة كثرياً لذلك، لكن ايديولو           
وحركة . خاصة ان التنظيم الدميقراطي االشوري جيهز االرضية املناسبة لذلك        . منفتحة لذلك حىت النهاية   

PKKأيضاً يف هذه السعة حلد كبري، لكن ميكننا القول بأهنا حركة تتطور بعظمة وبشكل يلفت االنتباه  .  

قرى املعادين لنا يف مدياد، وحىت أن العدو قـد          بعض السريانيني الوطنيني القوا أضراراً من قبل محاة ال        
حتامل عن قصد ووعي على بعض القرى السريانية، لكن األن السريانيني ضمننا وال نرى أي فـرق يف                  

برأيي، أننا نطور جبهة وينبغي على احلركة االشورية        .  مينحهم كل ما يرغبونه ويطلبونه     PKKذلك وأن   
اً، وأعتقد انه عما قريب ستبدء اجتماعات اجلبهة، وعندما نقدم          ان تتخذ مكاهنا ضمن هذه اجلبهة أيض      

  . لكنين سأبلغهم. الدعوات بإمكانكم أيضاً احلضور، لكنين مل أخرب التنظيمات الكردية االخرى

اعتقد بأن احلركة االشورية يف العراق هي أيضاً ضمن اجلبهة الكردية، والسريانيني املتواجدين يف سورية               
كرد القاطنني يف   . من تركيا، وبالتايل مبقدورهم االنضمام اىل اجلبهة يف كردستان تركيا         أغلبهم جاؤوا   

والسريانيني أغلبهم قادمني من هناك، أي من ماردين، مـدياد واالمـاكن االخـرى              " سورية"اجلزيرة  
ـ      . ويتقامسون نفس القرى واملدن وبالتايل بامكاهنم االنضمام مباشرة        وير من االن وصاعداً يقتـضيت تط

التقرب يف أوروبا وجزرة أيضاً، ومن املمكن تسيري النشاطات الثقافية، الفكلور وما شاهبها معاً وميكن               
أيضاً ميكن القيام بنشاطات الكوادر نوعاً ما، وان كان مثة          . القيام باملسريات والتظاهرات بشكل مشترك    

  . القرى اجملاورة جلبل جوديشبان ميكننا ان نرسلهم اىل اجلبال، مع انه ينضم بعض الشبان من 

كافة هذه التطورات تبشر عن مرحلة جديدة، وأن اجتماعنا هذا ميكن أن يشكل بداية مهمة ملرحلـة                 
وكلما أدركناها، أثق بأننـا     . أشعر باهتمام عميق للتاريخ االشوري، كذلك لثقافته وحضارته       . كهذه
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شف ونظهر الواقع االشوري، بذلك القـدر       سنستطيع ادراك الواقع الكردي أيضاً، أي اننا بقدر ما نك         
  . فهذا اقتراب سليم حىت إن كان صعباً. سنكشف ونظهر الواقع الكردي

جيب خطو خطوات مهمة هكذا يف التاريخ، والقيام بالعودة بكل تأكيد وإننا سنبدي التضامن املطلوب               
القيادة املتواجدة هنا، تارخيية    . ناحىت النهاية واننا نؤمن السالمة وخنوض نضالنا هلذا العمل واآلن حنن ه           

. واخلطوات اليت مت ختطيها يف هذا الصدد أيضاً عظيمة وقيمة واكتسبت حركتنا قوة عظمى يف الساحة               
وإننا نثق بأنه ميكن تطوير احلركة الثورية والنضال هنا، وأن سورية هبذا املعىن أصبحت ملجأً للشعوب                

ب أن يوجهوا أنظارهم حنو التراب الذي جاؤوا منه وعليهم أن           وعلى الشع . اليت هربت من فاشية تركيا    
خيلقوا هذا يف الفكر والروح، ويبدؤوا من البداية، وأن العالقات  مع السلطة يتم تسيريها على اسـاس                  

هبذا املعىن، يتم تطوير أفضل العالقات مع الشعب العريب ايضاً وعلينا           . الصداقة ومت تطوير ذلك نوعاً ما     
وانكم تقيمون هنا منذ فترة أطـول، وأن        .  من جديد، وال أملك جتارب هذه الساحة كثرياً        تقييم ذلك 

  . عوائلكم هنا منذ القدم وانكم ترعرعتم هنا، وأن وضعكم هنا أفضل

وميكـن اظهـار    . انين انسان متفاءل، والنين اعرف االبداع من ال شيء، ارى هذا التطور ممكناً أيضاً             
وضاع السيئة جداً، ومبقدوري التفكري هكذا من اجلكم أيضاً، وإننا طبقنا ما       أوضاع عظيمة جداً من اال    

هل ترغبون اختيار ذلك؟ قافلة الثورة تسري، هل ترغبون باالنضمام اىل قافلـة             . وقع على عاتقنا بكثرة   
 الـسرياين   -يف الواقع جيب رؤية الشعب اآلشوري     . الثورة؟ برأيي أنه ال بد أن تتخذوا موقعكم ضمنها        

وان حركتنا تعـد أرضـية      . زهرة هذا الوطن، على الرغم من انه سحق ومل مينح له فرصة االنفتاح            ك
ووسط هلذا، جيب أن ننفتح ثانيةً، كذلك لدي قول الكرره ثانيةً؛ ان مل تكونوا معنا، وان ارادة الشعب                  

  . االشوري ترغب بالعودة اىل الوطن، فإنين أقول دائماً أهالً بكم

زيل شكرنا على ما ذكرمتوه ثانيةً، كما أشرنا فيما سبق، عانينا الكثري من الطبقـات               نتقدم جب : أ.د.ت
 مل تكن   PKKاحلاكمة للشعوب اجملاورة ومل نرى أي مجيل من أي طرف أو دولة، وحىت ان وجهة نظر                 

 يقبل حقيقة شعبنا، على أنه شعب مثل الكرد، الترك، الفـرس        PKKلو مت إظهار أن     . واضحة من طرفنا  
ومن الفائـدة   . العرب بشكل كتايب، سيبتهج شعبنا كثرياً وسيكتسب جرأة و سيحقق انفتاحاً كبرياً           و

اظهار ان وجهة نظر السريانيني مل تكن حسنة للكرد كثرياً، وحىت الكرد مل ينظروا لآلشوريون علـى                 
  .أهنم شعب

  .هؤالء الكرد هم الذين استنكروا حلقيقة الكرد أيضاً: ح.ق

  .  أيضاً بقي غري كايف يف هذا االمر، هوالذي يوضح حقيقة شعبنا ويقبل هباPKKكر بأن  كنا نف:أ.د.ت



  ٣٣٩

  . ان يسرد لكم جتاربه" نومان"، ليس معارضاً لكم، مبقدور الرفيق PKK هذا هو جوهر :ح.ق

 حنن أيضاً بقينا ناقصني، أي مل نبني حقيقـة .  قائدي، كنا قد تناقشنا بصدد هذا املوضوع سابقاً    :نومان
 يتخذ مصاحل   PKKإن  . الشعب اآلشوري كتابياً بشكل كايف، لكين أشرت باننا خندم هذا جوهرياً أيضاً           

  . كافة الشعوب وخاصة مصاحل شعوب املنطقة أساساً له وليس مصاحل الكرد والسريان فقط

  .  هل نقول بأنه منط يشبه منط حركة عيسى، أي اهنا حركة انسانية:ح.ق

  . لك للرفاق قائدي، ذكرت ذ:نومان

   أمل يدركوا؟ :ح.ق

  .  حىت اآلنPKK ليس ألهنم مل يدركوا، بل مل يكن يعرفون ظاهرة :نومان

  .  منثل حركة انسانية كلياً:ح.ق

  .  مل يتم استيعاب اجلوهر:نومان

  .  يعتربنقص:ح.ق

ب ذلـك   قصدهم أيضاً هو؛ ما دمنا نقول بأنه هناك آشوريني، ملاذا مل يكت           .  هذا صحيح، نقص   :نومان
  يف اجلرائد؟ 

  .  ذكر هذا األمرPKK أربعني مرة أقول بأنه يوجد آشوريني، و:ح.ق

هذه هي املسألة، يقولون ليتم التأثري عليه، وسيكتسب اساساً وحـىت أنـه             .  طبيعي جداً قائدي   :نومان
  .موجود أيضاً

ك وحىت إن كـان     ليذهبوا اآلن اىل جزرة فقد ذكرت هذا، ان مل يقبل الشعب ذل           .  طبيعي جداً  :ح.ق
  . فرداً، حينها ليأتوا وليوضحوا يل ذلك

وما مت ذكره ينبغي أن يعرفه الشعب الكردي والسرياين أيـضاً،           . ليكتب ويدون ذلك كتابياً   : أ.د.ت
  . ولريوو هذه احلقائق

  .  عليكم أن تكتبوا بأنفسكم، جمالتنا وصحفنا مفتوحة وليكتبوا ما شاؤوا:ح.ق

. ، وليفصح عن هذا كتابياPKKًما نرغبه هو؛ ما هي وجهة نظر السيد القائد أو و.  إننا نكتب:أ.د.ت  
  . ألن شعبنا سيتأثر بذلك كثرياً وسيكسب الشجاعة



  ٣٤٠

ال .  واجعل هذا قراراً من احلزب، اكتبوا معاً ولنجعله قراراً         PKK نومان، عليك ان تكتب باسم       :ح.ق
  .توجد أي مشاكل هبذا الشأن وأن كل شيء سيحل

وهبذا املعىن، نشعر بالسعادة بالعيش متـداخلني مـع الـشعب           .  حنن أيضاً سنفتح جمالنا أكثر     :أ.د.ت
حىت اآلن بقينا منغلقني على ذاتنا، ألننا مل نر انفتاحـاً           . الكردي فقط، وسنطور ذلك من اآلن وصاعداً      

  . من االوساط الكردية

  .  كل شيء سيطور بشكل متبادل:ح.ق

كـالعرب أو املـسلمني أو      . اط الكردية باستمرار يف كتابـام بـالكرد        تصفنا بعض االوس   :أ.د.ت
  . املسيحيني، ويغضون النظر عن احلقيقة االشورية

  .  انه اقتراب كالسيكي ولن يؤثر علينا، ألن التاريخ يكتب من جديد:ح.ق

  .  العالقات القدمية مل تكن تعِط احملبة والقوة كثرياً:أ.د.ت

  .  ما كان سيئاً لكم، فانه سيئاً بالنسبة لنا أيضاً ذلك التاريخ بقدر:ح.ق

 أملنا يف املرحلة القادمة هو؛ توضيح وصفاء الظواهر من اآلن وصاعداً ولتـستوعب ولـتفهم                :أ.د.ت
إن مل حتترم الشعوب بعضها، لن تستطيع العيش سوية وإن مل بيدوا االحتـرام              . الشعوب بعضها البعض  

  .  كتابياً على انه يقبل حقيقة شعبناPKKورغبتنا هي؛ ليعرب . انيةلبعضهم فان الضعيف سيتم سحقه ث

 ماذا تعين عدم القبول؟ ال منلك شيء من هذا النوع، نقبله حىت النهاية ومت نشر ذلـك ضـمن                    :ح.ق
  . وإننا مل ننكر االشوريني كشعب وقد اختذ ذلك مكانه يف كتاباتنا كثرياً. منشوراتنا أيضاً

.  مل نكن نعرف التنظيم الدميقراطي االشوري حىت اآلن        PKKي القول؛ حنن كـ      قائدي، مبقدور  :نومان
  . جيب تطوير العالقات املتبادلة لكي نتعرف على بعضنا اكثر

 سيشعر شعبنا بالطمائنينة مطلقاً بعد هذه التصرحيات، ولن حتدث مشكلة من طرفنـا أيـضاً،                :أ.د.ت
  . اسوسيتم حتقيق االخوة بني الشعوب على هذا االس

فبقدر ما ناضلت ضـد العـدو،       .  طبيعي جداً، ان عمل التنظيم والنضال وال يتم من تلقاء ذاته           :ح.ق
وان نضايل هبذا الشأن باِد للعيان، ومازلت أطور        . ناضلت بنفس الدرجة ضد التخلف الكردي ورجعيته      

ة الشعوب يف التاريخ    وإننا حركة دف احماء واهناء كل من انكر حقيق        . حرباً عظيمة لكي أجهز الكرد    



  ٣٤١

 اننا حركـة    PKKينبغي أن تدركوا حقيقة     . وكل من حرض الشعوب على بعضهم يف الداخل واخلارج        
  .جديدة

، انين أبدي القيمة ألقوال املطـران       "اهنا انطالقة نبوية  "الكثري من يشبهنا باالنبياء، ويقيموننا على شكل        
عمليتكم تشبه عملية عيـسى،     "بالنسبة لنا، كان يقول     انه انسان قدير    . السرياين يوحنا يف حلب ايضاً    

. بعدها نشرو ذلك يف اجلرائد كعناوين ريئـسية بـصددي         ". وهو كذلك يف اخلدمة ويف حب السالم      
طبعاً، الن الشعب يثق يب كثرياً، واضح جداً كم انـه           ". آبو يضع نفسه مكان عيسى    "وكانوا يقولون   
ولن تظهر اية مـشكلة كلمـا       . ر بأي تردد يف هذا املوضوع     لذلك جيب عدم الشعو   . يعرب عن امر قيم   

  .  تطورت الثورة، وستدخل حقيقة الشعوب االخرى تدرجيياً ضمن املسألة وستقوم بأداء دورها

اننا حنترم احلقيقة القومية، وعلينا ان حنيي الثقافة القوميـة ونطورهـا            . لكن القومية الضيقة خطرة جداً    
جيب .  ذلك نتيجة انكار الشعوب لبعضها وان تستصغر الواحدة من االخرى          كثرياً، لكن جيب أال يظهر    

وإال سيدخلوا يف وضع قذر مثـل احمـاء         " البوسنة واهلرسك "ان ال حيدث مثلما حدث يف يوغسالفيا        
بل على العكس، جيب أن نقيم الشعوب كحقائق تغين بعضها، هكذا جيـب ان              . بعضهم البعض ثانيةً  

 حركة  PKK.  العيش املتداخل جيب ان يصبح دافعاً لالحتاد وليس ملواجهة البعض          نبدي القيمة للشعوب،  
ان ما يتأثر به الرفـاق هـو   . جاهزة هلذا الشأن وال تبدي حىت أي فرق بسيط للقومية أو عدم املساواة   

ن واننا ال نقول ذلك م    . القومية الكردية القدمية وبطش بيكوات الكرد القدامى، واننا ضدهم اكثر منكم          
الناحية النظرية فقط، لكننا حققنا عملية كبرية ضدهم من كافة النواحي وإننا مصرون كثرياً يف هـذا                 

وجيب . املوضوع، والنضال للقضاء على العمالء واخلونة والذين قاموا بادوار قذرة حبق تاريخ الشعوب            
اننا نكـسب   . عبكمعدم نسيان ما يلي؛ ان ملن ننجح، فلن تكون هناك حقيقة للشعب الكردي وال ش              

علينا ان نطور العالقات    . رمبا تكون بداية جيدة   . حقيقة الشعوب من خالل النضال وقد مت اثبات ذلك        
وأن املشاكل ستتواجد بشكل دائم، لكن جيب أن تكون         . مبستويات متعددة ومتنوعة من اآلن فصاعداً     

كل املتشكلة على مدى ألف عـام يف        فمن املستحيل اهناء كافة املشا    . لنا أيضاً طرق احلل اليت نفرضها     
. فبقدر ما تكون هذه املشاكل واقعية، فان طرق احلل أيضاً جيب ان تكون واقعية بنفس الدرجة               . حلظة

علينا أن نكون مصرين واصحاب قرار يف ذلك، وأال نقبل اهلزمية أمام التاريخ املظلم وأن يكون ترجيحنا     
اثق بانه هناك االثباتات والدالئل الالزمة والكافية من أجـل          وانين و . هو؛ خلق تاريخ مفعم باالستنارة    

  . هذا يف ماضينا التارخيي

 مثة عالقات مجيلة بني االشوريني والكرد بالرغم من كافة السلبيات، حيث كانت عالقـات               :أ.د.ت
. ميـا النسطورية يف مستوى تقاليد الصداقة وما شاهبها يف شرق ميزوبوتا         _ العشائر الكردية واالشورية    



  ٣٤٢

وكانت مثل هذه العالقات متواجدة من هكاري اىل جودي، اربيل، اورمية، دير عابدين، ديار بكـر                
ويف اقـصى ميزوبوتاميـا     . أي ان العالقات كانت تعقد مع الكرد هبذا النمط التقليدي         . ولغاية أورفة 

ية على اساس   واراضي الوطن الذي يطلق عليه بـ كردستان كان كال الشعبني حىت راهننا يعيشون سو             
               االخوة، رغم اهلجمات واخليانات اليت فرضت عليهم من الداخل واخلارج وهو جانب هام للغاية ويعرب

مل يشترك كافـة    . عن االخوة، حىت ان مل يكن امياهنم الديين واحداً، اال أن هذا ال يعبر عن االنفصال               
ميدية هم الذين طبقـوا هـذه       ، حيث أن بعض العمالء وااللوية احل      ١٩١٩ _ ١٩١٤الكرد يف جمازر    

  . اجملازر

  .  مطلقاً، كان هناك كرد يضربون الكرد أيضاً:ح.ق

حـىت  .  قسماً من العشائر الكردية الوطنية قدمت املساعدة للسريانيني ووضعوهم حتت احلماية           :أ.د.ت
 اآلن مازالت هناك صور شيخ كردي يف دير الزعفران، ويقال بأن هذا الشيخ قدم مـساعدة كـبرية                 

  . ومن املمكن العثور على عالقات مجيلة كهذه يف التاريخ. ١٩١٤للسريانيني اثناء مرحلة اجملزرة عام 

مل يطبق الكرد بإرادم احلرة أية جمزرة حبق السريانيني، وأن مسؤويل اجملازر املطبقة يف التاريخ واضحني                
. هورية التركية هـي اسـتمرار هلـم       جداً، فكانت القوى احلاكمة العربية والفارسية والعثمانية، واجلم       

الشك، هنالك القوى اخلارجية املسؤولة عن تلك اجملازر مثل االنكليز، االملان واالغوات والبيكـوات              
  . فقد مت استخدامهم ضد السريانيني والكرد أيضاً. الكرد الذين كانوا آداة يف أيدي هؤالء

   . نقول عن تلك النماذج بأهنم مثل ادريس البدليسي:ح.ق

 مثقفي شعبنا يعرفون هذه احلقائق، لكن جزء كبري من شعبنا ال يعرفون ذلـك، والـذين ال                  :أ.د.ت
وإن أكثر ما يسعدنا اآلن هو؛ أن الـذين         . يعرفون ذلك ينظرون اىل الكرد بأهنم القاتلون احلقيقون هلم        

تفتحني، مع احترامنا   يقومون بدور الريادة للكرد ليسوا من الشيوخ والبيكوات، بل هم افراد مثقفني وم            
نود أن نبني بأن أكثر القيادات اليت متنحنا الثقة والطمأنينة واجلـرأة            . لكل القادة الوطنيني يف كردستان    

، ونثق بأنه سيتم متزيق التاريخ املظلـم        PKK، ونعرب عن ذلك بكل صراحة بصدد قيادة         PKKهي قيادة   
  . ن محل عبء هذا التاريخ وسينجحكذلك حنن على ثقة بأنه سيتمكن م . PKKالقدمي بقوة 

ولنعرب عن هذه احلقيقة    .  جداً ومنحنا جرأة كبرية    PKKأسعدنا هذا اللقاء اخلاص الذي أجريناه مع قيادة         
لعندنا استطعنا التعـرف    " نومان" قليلة جداً، و مبجيئ الرفيق       PKKأيضاً؛ سابقاً كانت معلوماتنا بشأن      

بالرغم من ذلك استطعنا التعرف على الكثري مـن احلقـائق           .  اكثر، أي ان عالقاتنا حديثة     PKKعلى  
، خاصة أنه أصبحنا أصحاب معلومـات  PKKوميكننا كسب معلومات غنية جداً يف هذه اللحظة بشأن  
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 السيد عبد اهللا أوج آالن،      PKK اكثرمن خالل هذا اللقاء الذي أجريناه مع قيادة          PKKقيمة وشاملة حبق    
واننا . احلقائق، وان كافة التناقضات اليت كنا نعيشها فكرياً اتسمت بالصفاء         وحنن أيضاً نوقع حتت هذه      

واثقون بان هذا اللقاء سيكون له فائدة كبرية جداً يف املستقبل وسنشرح هذه احلقائق اليت تعلمناهـا،                 
وسنسرع من نشاطاتنا ألجل العودة اىل الوطن، وسنعلن بأن حركة مثـل            . لشعبنا يف الداخل واخلارج   

PKK               هي حركة متقدمة وستقدم الدعم املطلوب وبأهنا تدافع عن حقوق الشعب السرياين مثلما تدافع 
  . عن حقوق الشعب الكرد متاماً

  .وهذا ما نذكره اآلن. نتقدم جبزيل شكرنا ثانية

وكما ذكرت، ميكننا دعوتكم مـن  .  ستعقد لقاءات اكثر يف املستقبل وسنطور عالقاتنا تدرجيياً     :ح.ق 
 PKKكلما تطور   . وسيجعل ذلك من شعبكم أن يكتسب مشروعية اهلوية االشورية        . جلبهة أيضاً أجل ا 

وكما أشرت سابقاً، ان مل يكونوا معنا عند خوضنا للثورة، وبلغنا النصر،            . لن تكون هناك أية مشاكل    
يوجد تفرقـة   يتواجد ذلك يف جوهر حركتنا وال       . حينها سنعلن ليأيت كل فرد اىل قريته وليتبنوا أديرم        

واخلدمة الـيت  . اننا حركة الذين يثقون بانفسهم حىت النهاية، علينا ان نتبىن هذا      . قومية لدينا مبقدار ذرة   
أنا أيضاً أتقـدم    . نؤديها هي لكم أيضاً، وسيتم فهم واستيعاب ذلك اكثر ومنلك مساعي حثيثة لذلك            

  . جبزيل الشكر حلضوركم، وامتىن أن نلتقي ثانية

  . اء اهللا سنفعل أمور خرية من اجل شعبنا إن ش:أ.د.ت

  . السرياين_ وهبذه املناسبة ابعث بتحيايت واحترامي للشعب اآلشوري !  انين متفاءل، متفاءل:ح.ق

ينبغي أال نرى   . اخلونة مل يضروا بشعبهم فقط، امنا أضروا بالشعوب اليت عشنا معاً بشكل متداخل أيضاً             
فحربنا ضد هؤالء، .  هؤالء يضرون بنا اكثر من اجلمهورية التركيةأن مجيع الشعب الكردي مثلهم، ألن    

 كتنظيم أخوي   PKKمبقدورهم تقييم   . ستنهي الضرر الذي القوه على الشعوب اجملاورة يف نفس الوقت         
وأن هذا االجتماع الذي    .  هم أصدقاء هلم   PKKويضمن كياهنم، وأن سائر الشعب الكردي املرتبط بـ         

  . ذاته نداء الصداقة هلمعقدناه هو يف الوقت 

ومهما كانت خطـوات البدايـة      . وليطور كال الشعبني عالقام من اآلن فصاعداً وليوسعوها تدرجيياً        
السرياين هو شعب، كنا نود الوصول إليـه        _ الشعب اآلشوري   . بطيئة، إال أن النتيجة ستكون عظيمة     

. لفرصة اآلن، وإننا سنعمل من أجله أيـضاً       منذ زمن بعيد، وإننا مبتهجني ومتفائلني ألننا كسبنا هذه ا         
وطننا هو وطنكم، عليكم أن     . وستكون نشاطاتنا متركزة لكسب تاريخ مشرق بدالً عن التاريخ املظلم         

تروا انفسكم على األقل مثلنا أصحاب هذا الوطن، وهذا الوطن هو املوطن املشترك لنا، والثقافة أيـضاً              
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وأقول ثانية؛ عليكم أن تنجزوا هذا، بتأمني حرية ذلك اكثر وبشكل           انين متفاءل،   . هي ثقافتنا املشتركة  
وأن هذا النضال الذي خضناه حـىت       . مناسب وبالتوقف على حقيقة الشعب والوطن من اآلن فصاعداً        

اآلن من اجل االنسانية، أُعرفه كشرف للقيام من أجل الشعب السرياين الذي عاىن الـبطش والقمـع                 
  .ة أيضاً من اجل الشعب السرياين الذي عاش معنا بشكل متداخلواالضطهاد، وسعي للحري

  

  

  أكرر ثانية أمنيايت بالنجاح

   حتيايت واحترامي
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