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عبد هللا أوجالن

المرأة والعائلة
منشورات حزب العمال الكردستانً)(PKK

المقدمة
الحرٌة لٌست هدؾ لكل العبٌد ،وإنما هً هدؾ ألجل العبد الذي
ٌناضل ألجلها .والقٌام بتعرٌؾ العبودٌة أٌضا ال ٌكفً ،فالتعرٌؾ
ٌشكل الخطوة األولى فقط ،واألهم من ذلك كله هو تعرٌؾ الحرٌة،
وتعرٌؾ الحرٌة ٌتم من خبلل تعرٌؾ الحرب التً تجري ألجلها،
وال ٌمكن التعرٌؾ بشكل آخر وال فً أي مكان آخر.
نضال اإلنسان ألجل التعرٌؾ بذاته هو تارٌخ قرون من النضال
الوطنً أو الطبقً ،وهكذا فإننا ال نستطٌع القول بؤن البشرٌة أو
اإلنسان قد وصل إلى التعرٌؾ بذاته بعد ،والمعركة فً هذا االتجاه
ال زالت مستمرة.
إذا :فكٌؾ سنتمكن من تعرٌؾ المرأة ،وكٌؾ ستعرؾ المرأة
بنفسها؟..
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إن أجوبة هذه األسبلة توصلنا إلى معركة الحرٌة قطعا ،والمعركة
توصلنا إلى الحرٌة ،والحرٌة تعنً التعرٌؾ ،إن الكتاب الذي بٌن
أٌدٌنا ،ظهر نتٌجة لدروس من حرب عملٌة ،وٌبشر بخلق اإلنسان
الجدٌد ،خبلل حرب متعددة الجوانب مثل الثورة الكردستانٌة ،فكل
من ٌلتفت إلى كردستان أو ٌسترق السمع ال ٌجد تمردا لئلنسان على
عبودٌته فقط!! بل ٌجد أمة تسعى للحرٌة ،وٌستطٌع أن ٌرى وٌسمع
المرأة من كل أمة ،أخذت مكانها ضمن حرب التحرر الوطنٌة
وتخوض النضال للتعرٌؾ بنفسها .فمثلما النضال الجاري فً
كردستان هو مانٌفٌستو للحرٌة .فإن هذا النضال هو المانٌفٌستو
لحرٌة المرأة بشكل خاص .إن هذا المانٌفستو ٌكتب بالحرب .وهذا
ما تقوم به الكرٌبل النساء من خبلل عملٌاتهن فً جزرة ونصٌبٌن
واألنحاء األخرى من كردستان.
كردستان :هً الوطن التً ضاعت فٌه اإلنسانٌة فً شخص الشعب
الكردي ،هذا الشعب الذي عرؾ ووجد نفسه بالحرب وال زال
ٌخوضها للتعرٌؾ بنفسه ،ومن خبلل ذلك ٌقوم بالتعرٌؾ باإلنسانٌة.
ففً كردستان ٌولد كل شًء من جدٌد ومن خبلل الحرب ،ففٌها
ٌموت الكره ،وتخلق المحبة ،وٌتجسد ذلك فً شخص المرأة أكثر
من أي شًء آخر .فالمرأة المحاربة فً كردستان هً جزء من
وطن ٌستحق المحبة واالحترام .وامرأة كردستان المحاربة تعلو بهذا
المعنى إلى صفة اإلبداع ،وهً فً وضع عملٌة الخلق واإلنخبلق
المتشابكة المتداخلة .فالقٌم التً تقوم المرأة بخلقها فً ذاتها ،هً قٌم
حاربت البشرٌة فً سبٌل الوصول إلٌها لمبات السنٌن .فالمرأة
المحاربة فً كردستان هً محصلة هذه القٌم .ولهذا فإن هذه الحرب
هً األصعب.
إن تصمٌم ) (PKKعلى حقٌقة المرأة بهذا الشكل ،ال ٌمكن تقٌٌمه
على أنه اهتمام طبٌعً بموضوع اعتٌادي ٌومً ،ففً ٌومنا هذا
هناك اهتمام متزاٌد على الصعٌد العالمً بموضوع المرأة ،حٌث
ٌكتب وٌرسم الكثٌر ،وطبعا ال ٌمكن استصؽار ذلك ،باإلضافة إلى
ذلك أٌضا ٌعتبر مساهمة فً حزبنا ،ولكن ٌجب أال ننسى االختبلؾ
المرأة والعائلة

3

التالً :إننا نصل إلى الحقابق والتؤكٌد علٌها من خبلل فحصها ضمن
نار الحرب المستعرة فً كردستان .وهذا الكتاب الذي بٌن أٌدٌكم
ٌقدم للبشرٌة االمتحان ،وخصابصه التارٌخٌة والنتابج المستخلصة
من ذلك بشكل ٌومً ،حٌث اختلط بهذا االمتحان دم ،شقاء ،جهد،
إٌمان ،أمل ومحبة المرأة الكردستانٌة .إن هذا مانٌفٌستو حقٌقً
ونداء من األعماق للحرٌة.
إن هذا الكتاب مثال على طبلبعٌة نضال وشخصٌة الرفٌق عبد هللا
أوجبلن األمٌن العام لحزب العمال الكردستانً ) (PKKوجهوده
فً مجال حرٌة المرأة ...المرأة التً لم ٌكن لها ثقة بإرادتها وقوتها،
وتركت بحاجة للحماٌة ،والتً استطاعت أن تبرهن على قدرتها
على تدمٌر هذه المفاهٌم وأن تكون العنصر الربٌسً فً حرب
الحرٌة ،وبالتؤكٌد فإن لهذه عبلقة وثٌقة بالقٌادة التً تحققت فً
(PKK).وبدون شك فإن األكثر فهما لهذه الحقٌقة هم النساء.
وٌتجلى فهمهن من خبلل تسابقهن إلى صفوؾ )(PKK
وانضمامهن إلٌه ،وإن المرأة التً تتسابق نحو ) (PKKهً التً ال
تتمرد على العوامل الخارجٌة التً أدت بها إلى العبودٌة فقط ،وإنما
األهم من ذلك هو أنها تتسابق نحو الحرب مع ذاتها أو الشروط
الداخلٌة للعبودٌة ،والتً تحاكم التارٌخ فً كردستان من خبلل ذاتها
وتخوض حرب العثور على المرأة الضابعة ،وهً حرب كسب
المرأة للتارٌخ مرة أخرى.
لٌس هناك مكان لمشاعر الشكر واالمتنان فً حرب الحرٌة ،إذ أن
العبٌد وحدهم ٌمتنون للؽٌر .أما محارب الحرٌة كما اسمه علٌه
ٌحارب ألجل الحرٌة ،والمحارب ألجل الحرٌة هو الذي ٌعرؾ
كٌؾ ٌكون رفٌقا ،وهو الذي ٌرى الصداقة.
والمرأة التً تحارب فً ) (PKKستثبت أنها المثال الرابع على
الكادر والرفٌق والصدٌق داخل الحرب المستمرة .وستعرؾ كٌؾ
تتجاوب مع شخصٌة ونضال القابد عبد هللا أوجبلن .ونحن على ثقة
تامة بؤن هذا الكتاب ستتم قراءته على أنه دلٌل وأساس للعمل
وسٌجري تقٌٌمه على ذلك النحو.
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قضٌة حرٌة وحقوق المرأة
عدم جدوى المواقؾ التقلٌدٌة والموقؾ الثوري لحل القضٌة
فً مثل هذا الٌوم الثامن من آذار الذي تقرر أن ٌكون الٌوم العالمً
للمرأة ،تتم مناقشة قضاٌا المرأة والبحث عن حلول ٌراد منها التقدم
والتطور ،ومن ناحٌتنا حٌث نعٌش مرحلة التحرر الوطنً فإن
توقفنا على هذه المسؤلة ٌكون بصورة جذرٌة بل واشمل من
اآلخرٌن .فالقضٌة تحمل األهمٌة القصوى بالنسبة لنا من الناحٌتٌن،
األولى :أهمٌتها من ناحٌة الحرب التحررٌة الوطنٌة التً تخوضها
ووصولها إلى النجاح ،والثانٌة مرتبطة باألولى بطبٌعة الحال وهً :
المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام وتخلفه الكبٌر ،ودور
المرأة فً إنقاذ المجتمع من هذا التخلؾ الشدٌد .ولهذه األسباب
وبمناسبة هذا الٌوم فإننا نرى من الفابدة بمكان تناول الموضوع على
شكل الفرض والتجربة على األقل.
ومن الطبٌعً جدا أال تكون األسباب هً تلك التً ذكرناها فقط ،فإذا
أردنا تناول الموضوع بشكل أعمق وهذا هو المطلوب فإننا نرى أن
األسباب أكثر بكثٌر من األسباب الظاهرة ،وهذه األسباب كلها مهمة
لدٌنا .وبدون شك ٌجب تناول أي موضوع سواء على الصعٌد
النظري أو العلمً ،بعٌدا عن السطحٌة بل وبعمق وجذرٌة سواء
أكان الموضوع على المستوى العالمً أو المحلً.
إن هذا الموضوع ظهر كقضٌة فً كل المنعطفات التارٌخٌة-فً
مراحل التحوالت االجتماعٌة-بشكل أو بآخر ،ولعب دورا مهما فً
تطور المجتمع البشري سواء أكان هذا الدور مفتوحا أو مؽلقا،
تقدمٌا أو رجعٌا ،المهم أنه لعب دوره وأظهر تؤثٌره فً كثٌر من
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الجوانب وال زال التؤثٌر كبٌرا فً كل نضال ألجل المساواة ،حٌث
ٌشكل مكانا بارزا باستمرار من خبلل النضال الطبقً ،أو الوطنً
أو االجتماعً قدٌما وحدٌثا ،أو الحروب بٌن الجٌوش ،أو الحروب
الدٌبلوماسٌة والسٌاسٌة أو سردا تارٌخٌا خبلل جمٌع الصراعات
التً ودرت خبلل التارٌخ الرسمً وؼٌر الرسمً أٌضا وانعكاسه
على الثقافة فً الوقت ذاته .ولكن هذه القضٌة لم تإخذ بشكل
منفصل ولم توضع لها الحلول ،رؼم تناولها بكثرة فً عصرنا
الحاضر ،وال نستطٌع أن ندعً أن ثورة خاصة قامت لهذه الؽاٌة.
أما موقؾ حزبنا من الموضوع فهو مختلؾ تماما عن أشكال
المواقؾ القدٌمة ،بل ٌدعو إلى تجاوز هذه المواقؾ وٌرى أنه إذا لم
ٌتم تجاوزها فلن ٌكون هناك حل .ونستطٌع القول بؤن حزبنا ومنذ
الٌوم األول أبدى اهتماما بالؽا بموضوع المرأة وحقوقها وحرٌتها،
نظرا ألهمٌة الموضوع فً نضالنا التحرري الوطنً ،ودخل فً
نضال مرٌر منطلقا من تحلٌل المجتمع وحل قضاٌاه خبلل الثورة.
ٌمكن إقامة عبلقة وثٌقة بٌن األبعاد التً وصل إلٌها االستعمار
والشروط التً تعٌشها المرأة فً مجتمعنا .فهناك شبه كبٌر بٌن
وجود االستعمار فً كردستان وبٌن واقع المرأة الكردستانٌة لٌس
فً ٌومنا هذا فقط وإنما على مر التارٌخ ،إذ أن هناك تشابه منذ
قرون طوٌلة .أما الٌوم فإن القضٌة تفرض نفسها بقوة فً أي مجتمع
كان سواء المجتمع الرأسمالً أو االشتراكً أو المجتمعات التً
فرض علٌها التخلؾ ،فالموضوع ٌفرض نفسه من جوانب مختلفة،
والثورات المعاصرة الموجودة أزاحت الستار عن القضٌة قلٌبل،
ولكنها بعٌدة تماما عن تناول الموضوع بالعمق والجوهر.
ومإسسة العابلة تعانً من أزمات خابفة فً المجتمعات الرأسمالٌة
واالمبرٌالٌة التً تعتبر نفسها متطورة .فحتى العابلة المركزٌة التً
ٌعتبرها المجتمع الرأسمالً عمادا لتكوٌنه تتعرض أٌضا لخطر
االندثار ،وعدم التماسك ،والبلوعً فً الوقت الراهن .وكذلك
بالنسبة للمجتمعات االشتراكٌة فإن الحال ال ٌختلؾ على صعٌد
العبلقة الموجودة داخل العابلة ،فمثبل حاالت الزواج التً تتم تنتهً
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إلى الطبلق بنسبة تزٌد على النصؾ ،أي أننا ال نستطٌع القول بؤن
العبلقات السلٌمة موجودة حتى فً المجتمعات االشتراكٌة ،وطبعا
فإن القضٌة فً المجتمعات التً فرض علٌها التخلؾ أشد تعقٌدا.
فحتى فً عصرنا الذي ٌعتبر عصر الحرٌات نرى أن القضٌة قد
فتحت للنقاش وتتم مناقشتها بجرأة ،ولكن لم تتم أٌة تحوالت ثورٌة
حقٌقٌة ،أما األسالٌب والوسابل والتجارب التً طرحت ألجل الحل
فلم تتجاوز فً نوعٌتها النضال اإلصبلحً والحلول اإلصبلحٌة ،أما
تطور الحركة النسابٌة التً أرادوا تطوٌرها فً المجتمع الؽربً وما
جلبتها من مكاسب فهً موضع شك ونقاش ،وحتى طرح القضٌة تم
على انها قضٌة (كمالٌة وراقٌة) ،ولم تستطع تجاوز هذا المفهوم،
فبدال من النظر إلى القضٌة على أنها قضٌة تحرر جنس المرأة
الفعلًٌ ،تم تناول الموضوع بشكل سطحً جدا دون التطرق إلى
األعماق ،بحٌث أصبح موضوعا لتسلٌة األوساط البرجوازٌة فً
أوقات فراؼها ،وهذا أفضل حل قدمته المجتمعات الؽربٌة للقضٌة
النسابٌة وحركتها.
أما وضع تحرر المرأة الذي ٌواجهنا فً الببلد االشتراكٌة فهو على
نحو االنضمام إلى العملٌة االقتصادٌة بشكل أكبر واالنضمام إلى
المإثرات على الوطن بشكل أوسع ،وتحقٌق بعض التطور من
الناحٌة الصحٌة والفٌزٌابٌة ،وهذا ٌعنً عدم االستفادة من اإلمكانٌات
التً أعطتها الثورة لكل المجتمع ،وإنما االستفادة بشكل محدود جدا،
فمثلما ال زالت المشاركة السٌاسٌة للمرأة قلٌلة جدا ،وكؤن موضوع
مشاركتها هو لرفع العتب فقط أي لعدم التناقض مع المفاهٌم العامة
للمساواة .وكتتمة لهذه المساواة تقوم بإقامة وتؤسٌس األحزاب العامة
وتحقٌق انضمام المرأة إلٌها وإلى التنظٌمات األخرى ومإسسات
الدولة وفعالٌاتها الرسمٌة بقرارات رسمٌة .ولكن رؼم ذلك فإن
االنضمام ٌتم بنسبة قلٌلة جدا ،وباختصار فإن القضٌة فً الدول
االشتراكٌة ٌجب تناولها على مستوى النضال وتحدٌد األهداؾ،
وإقامة تنظٌم خاص ورسم مسار النضال فً سبٌل تحقٌق هذه
األهداؾ .فبدال من ذلك كله ،بقٌت الحركة ضمن اإلطار العام
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لتطور الثورة ،وتم تناول المكاسب على أنها مكاسب عامة دون
اعتبارها مكاسب خاصة تمت بفضل المرأة أو الحركة النسابٌة ،وأن
هذه المكاسب هً من بٌن مكاسب الثورة بشكل عام .وطبعا فإن
تحقٌق هذه المكاسب لٌس شٌبا سٌبا ،والمكاسب هً فً الطرٌق
الصحٌح ،وهً متقدمة ،ولكن تبقى هذه المكاسب دون أن ٌكون
للمرأة ثقل على مستوى القرار السٌاسً للسلطة وفً القضاٌا الدولٌة
وحلها أو حتى فً القضاٌا االجتماعٌة العمٌقة مثل عدم المساواة إذ
بقً دور المرأة ضعٌفا جدا فً هذه المجاالت ،وبناء على ذلك فإن
موقع المرأة بقً ضمن اإلطار الذي رسمه الرجل للمرأة ولم ٌتم
تجاوزه .فالوضع الذي تم رسمه فً المجتمع القبلً للمرأة ٌحمل ختم
الرجل بكل وضوح ،وهو تعبٌر عن سلطته وهٌمنته ،وفً المجتمع
الرأسمالً كان كذلك أٌضا بشكل قطعً .أما فً المجتمع االشتراكً
فقد تحقق انضمام المرأة بشكل محدود ،ولكن ٌحمل ختم الرجل
أٌضا .وهذه التطورات اإلٌجابٌة ال زالت تحت تؤثٌر مفاهٌم سٌطرة
الرجل المتراكمة منذ قرون طوٌلة.
إلى أي درجة ٌمكن ان تتطور هذه المواضٌع نحو المساواة فً
النضال الثوري للرجل؟  ...وإلى أي درجة ٌمكن تحقٌق المساواة
المطلقة؟. ..
فاألخذ بمقولة (إن هٌمنة الرجل منذ مبات السنٌن وتؤثٌرها عابق
ٌمكن تجاوزه ،ولهذا ٌجب الثقة والموافقة علٌه ،وال داعً لطرح
الموضوع بشكل مختلؾ جدا) ،إذ أن الموقؾ ٌجب أن ٌكون مشوبا
بالشك والحذر على األقل .ففً كل مرحلة ثورٌة مهمة ٌقوم اإلنسان
بالتعبٌر عن باكورة أفكاره ومبادبه التقدمٌة ومبادبه اإلنسانٌة،
وٌجعلها قاعدة للقوانٌن وٌتقرب كثٌرا جدا من حدود المساواة
المطلقة .ولكن فٌما بعد كما فً جمٌع المواضٌع األخرى ،ففً هذا
الموضوع أٌضا ٌكون تؤثٌر المخلفات االجتماعٌة كبٌرا جدا.
وعندها ٌجب النظر إلى هذا الموضوع بشكل خاص ضمن الثورة
واعتباره بعدا من أبعاد الثورة ،ووضع إشارات استفهام عدٌدة
حوله ،وإجراء البحث والتمحٌص للمواضٌع التً لم تحل ،فً حال
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وجود انؽبلق حول الموضوع ،وفتح ذلك أمام النقد الثوري الحاد،
حتى ٌصبح الموضوع واضحا بكل أبعاده ،وٌتم التخلص من
القوالب الجامدة والمواقؾ التقلٌدٌة الموروثة ،ومناقشة البدٌل
الخاص للموقؾ ،والتنظٌم والممارسة العملٌة .على أن ال ٌتم كل
ذلك تحت تؤثٌر هٌمنة وسٌطرة الرجل المستمرة منذ مبات السنٌن
ومفهوم الرجل للعدالة وارتباطا بهذه المفاهٌم ،وال من موقؾ
المواجهة وإعبلن الحرب بٌن الطرفٌن .فإذا كنا نرٌد تحقٌق تحول،
ٌجب على العنصر الذي هو مادة الموضوع أن ٌدقق فً ذاته بدقة
متناهٌة ،حتى ٌتم تحدٌد خصوصٌات الموضوع بشكل مدروس
وعمٌق .وهذا ضروري جدا ،مثل :ما هو المطلوب؟  ....وما هو
المكسب المراد إنجازه؟  ...وكٌؾ ٌمكن كسب ذلك النجاح فٌه؟ ...
وكٌؾ ٌجب أن ٌكون التنظٌم المبلبم لذلك؟  ...فبالنسبة لهذه
المواضٌع لم ٌتم تجاوز المظاهر السطحٌة حتى اآلن.

إن بقاإنا تحت نٌر االستعمار مرتبط ارتباطا وثٌقا بقضٌة تؤنٌث
المرأة..
وبدون شك فإن لنا قضاٌانا الكبٌرة حٌال هذا الموضوع .فالتهدٌد
الشرس الموجه إلى شعبنا واالستعمار الذي ال ٌعترؾ بحدود
لممارساته ...هذا الشعب الذي أجبر ألن ٌبقى بعٌدا عن التحول
االجتماعً والتطور الثقافً والتفاعل السٌاسً .فكٌؾ ٌقوم مثل هذا
الشعب بطرح موضوع لم تتمكن المجتمعات الرأسمالٌة واالشتراكٌة
حله .وجعل هذا الموضوع جزءا من قضٌة تحرره وبذل الجهود فً
هذا السبٌل ،أال ٌعنً كل ذلك هدرا للطاقات والوقت؟  ...إذ ٌمكن
للبعض أن ٌفكروا بهذا الشكل وظاهرٌا ٌمكن أن ٌكونوا محقٌن فً
بعض النواحً ،ولكن إذا قمنا بتحلٌل عمٌق وجذري لبلستعمار
الوحشً المطبق علٌنا والذي ٌندر مثٌله ولماذا هذا االستعمار بهذه
الشراسة ،نجد أنه نابع من (موضوع المرأة) ألن مرحلة دخولنا
تحت نٌر االستعمار مرتبط ارتباطا وثٌقا بقضٌة تؤنٌث المرأة أي
جعلها (زوجة أمة) ترضى بعبودٌتها ،وكما نبلحظ فإن عملٌة خنوع
المرأة والعائلة
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المرأة منتشرة فً المجتمع وقوٌة جدا .فمثلما المرأة لدٌنا راضٌة
بهٌمنة الرجل وؼٌره على مجاالت االقتصاد والثقافة واألخبلق
والفلسفة وؼٌر ذلك من مجاالت ،نرى أن االستعمار أٌضا قام
بالسٌطرة على كل تلك المجاالت .فكلنا ٌعرؾ مدى تسلط وهٌمنة
االستعمار فً جوهر السٌاسة واالقتصاد والمجتمع والمستوى
الثقافً فً كردستان .فهناك ظلم وجور متطور واضطهاد كبٌر.
وإذا أردنا التعمق أكثر من ذلك قلٌبل ،نجد أن هناك ترابطا كبٌرا
بٌن قضٌة تحلٌل الشخصٌة الكردستانٌة الراهنة وسلبٌات العبلقة
القابمة بٌن الرجل والمرأة .فالمستوى الذي ٌخٌم على هذه العبلقات
ٌتسبب فً القبلقل الكبٌرة ،وعدم التنظٌم ،والتقاعس عن النضال
وتحرٌؾ القضاٌا ،وكل أنواع الرجعٌة ،والشد إلى الخلؾ ،فهذه
العبلقة هً السبب فً كل ذلك ومنبعها .والشخصٌة اآلتٌة من هذا
الوسط متؤثرة كثٌرا بذلك ،وبناء على ذلك فإننا لن نستطٌع التؽاضً
عن هذا الموضوع بؤي شكل كان.
ولكن تناول الموضوع باألشكال السابقة مرة أخرى ٌبقى ؼٌر كافٌا،
وطبعا فنحن ال نتحدث عن تناول فلسفً للموضوع ،وال ندعً
بالمساواة الفورٌة فً االنضمام إلى كافة المجاالت من اقتصادٌة
وسٌاسٌة واجتماعٌة وجمٌع العبلقات األخرى ،إذ ٌجب أن ال نكون
خٌالٌٌن ونتحرك من هذا المنطلق ،ولكن إذا كنا متقدمٌن على
مرحلة ثورٌة مهمة وما دمنا فً مواجهة الحل الجذري للقضاٌا،
عندها ٌجب تطوٌر موقؾ حٌال القضاٌا ولو كان نظرٌا ،وإذا كان
لؤلشخاص الثقة بالذات عندها ٌجب انعكاس ذلك على حٌاتهم
الٌومٌة قطعا ،أما إذا كانت المواقؾ محافظة وفردٌة ،وٌتجرأ
أصحابها رؼم ذلك على االستمرار فً الثورٌة ،فإن هإالء ٌقومون
بجرح أنفسهم وٌتسببون فً تراجعها ،وٌخلقون قضاٌاهم الشخصٌة
بؤٌدٌهم مما سٌشكل عراقٌل ربٌسٌة أمامهم فً المستقبل .ولهذا فإن
اقتراحنا حول هذا الموضوع هو التوجه نحو حل القضاٌا
االجتماعٌة الوطنٌة بصورة جذرٌة لهذا ٌجب أن ال نكون مجردٌن
من السبلح وأن تكون لدٌنا خلفٌة وذخٌرة نظرٌة وقلٌل من
الممارسة العملٌة على األقل .أما عكس ذلك فإن االحتقان والعقدة
المرأة والعائلة
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والمٌوعة الموجودة فً العبلقات وانعكاس ذلك بشكل سًء جدا
على التنظٌم واألٌدٌولوجٌة والسٌاسة سٌجعلنا نخسر الكثٌر ،وفً
ٌومنا هذا نرى أن العدو عند تطبٌق أسالٌب الحرب الخاصة ضد
نضالنا ٌلجؤ إلى األسالٌب البولٌسٌة قبل كل شًء ،إذ ٌحاول االمتداد
إلى داخل حركتنا ومن ثم بث سمومه ،وستفٌد من كل ضعؾ
ونقص فً هذه الناحٌة لٌستخدمها لفرض الثورة المضادة علٌنا.
وحتى نستطٌع القول بؤن أكبر اإلعاقات التً تواجهنا هً
المإامرات التً تعتمد على العابلة والمرأة ،والقطب اآلخر من
المعادلة هً الرجولة -ولٌس الرجل -ومحاولة بث االندثار
والتحرٌؾ لتصفٌة الحركة ،لقد اتضح هذا تماما ،ورؼم أن الوضع
هو وضع عام إال أنه ٌنعكس لدٌنا بشكل مختلؾ قلٌبل ،وٌتحول
الموضوع إلى موضوع ٌعتمد علٌه العدو كثٌرا وٌعطٌه أهمٌة بالؽة.
ولهذا فنحن نحتاج إلى تناول الموضوع بشكل أساسً وخاص
ونتجاوز األسلوب التقلٌدي فً النظر إلى القضاٌا ،ونحن ال ندعً
بؤننا سنجد سببل مثالٌة للحل .ولكن لنشٌر إلى قضٌة موجودة،
والتفكٌر فً القضٌة ،وإلقاء بعض الخطوات على الصعٌد العملً
وإرشاد من ٌرٌد إلى الموقؾ الصحٌح ،ألجل التقدم وإٌجاد قاعدة
للمناقشة تكون أساسا للتقدم.

آ_ الطرح العام للقضٌة:
)دون تجاوز المواقؾ التقلٌدٌة فإن أي مناقشة لحقوق المرأة
وحرٌتها لن ٌتجاوز الثرثرة)
عند ظهور أي مشكلة أو قضٌة لبنً البشر فإن الحلول األولٌة
المطروحة تحمل صفة وثقل األفكار القدٌمة وكذلك تؤثٌر المواقؾ
القدٌمة للمجتمع ،أي أن كل شًء ال ٌكون متعقبل فً البداٌة ،ألن
عقولهم ؼٌر متطورة إلى تلك الدرجة أو بنفس المقاٌٌس ،وفً تلك
المرحلة وخبلل صراعهم مع الطبٌعة أو فً عبلقاتهم مع بعضهم
نراهم ضعفاء جدا .فإنسان ذلك الوقت انفصل حدٌثا عن المجتمع
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الحٌوانً ،ولهذا فإن االدعاء بؤن اإلنسان فً ذلك الوقت كان مسلحا
بالمعرفة والمبادئ والمواقؾ السلٌمة والحكمة كما تقول بعض
الكتب التً تتناول الدٌن ،أمر ٌتنافى مع العلم ووجهة النظر العلمٌة
فً هذا الموضوع .والمعلوم أٌضا أن البشر قد لجؤوا إلى أكبر
الدوؼمابٌات فً أضعؾ نقاطهم وإلى اآللهة ومبادبها المقدسة.
وكثٌر من األمور التً هً بمثابة المسلمات فً ٌومنا هذا قد ألقٌت
أسسها بدون علم أو وعً كاؾ .وعندما وصلت قوة الخٌال لئلنسان
إلى قدرة متطورة فؤول شًء تخٌله هو مدى عجزه أمام قوى
الطبٌعة ،وتجربته العمٌقة لذلك .فلم ٌكن هناك أي تقنٌة متطورة،
وال فلسفة ٌستنجد بها ،وحتى لم تكن هناك تعالٌم دٌنٌة متطورة،
وٌصلون إلى اآللهة عن طرٌق عظمة الشمس ،وأخطار المٌاه
الجارفة ،والزالزل والضوضاء التً تحدث فً السماء والتؤثٌرات
الٌومٌة لكل ذلك كانت تدلهم على إله ،وكذلك اإلمكانٌات المتوفرة
لهم ألجل البقاء والحٌاة ،فكان لهم آلهة السماء وآلهة البركة ،حٌث
ٌتم مٌبلدها من هناك ،ؼالبا ما تكون مخلوقة من النار ،وكما ٌتضح
فإن البشر قد ألّهوا أكثر األشٌاء تؤثٌرا فً حٌاتهم ،ولهذا فإن أول
الدٌانات هً الدٌانات الطبٌعٌة ،فالبشر كانوا ٌخافون من تزاٌد هذه
القوى أو انعدامها ،وكان اإلنسان ٌتخٌل تؤثٌر ذلك فً معٌشته ولذلك
كان ٌرفعها إلى قدسٌة تتناسب مع تؤثٌرها فً حٌاته ،وٌبدي نحوها
االحترام ،ثم ٌقوم بعبادتها .ألن اإلنسان ٌحاول التؽطٌة على عجزه
من خبلل خداع نفسه ،وكان ٌرى فً ذلك أكبر ملجؤ للتخلص من
األوهام والمشاكل .ولهذا نرى أن الفن واإلبداع كان معكوسا فً تلك
الحقبة ومتناقضا مع الحقٌقة .فمثبل كان بمقدوره حشر طاقات هابلة
فً صنم حقٌر ال حول له وال قوة ،ثم ٌقوم بعبادته ألنه القادر على
كل شًء ،وٌعتقد بؤن ذلك الصنم قادر على إنقاذه .فلو الحظنا مدى
لجوء إنسان الٌوم إلى مثل هذه األمور نستطٌع استنتاج مدى ارتباط
اإلنسان من القدٌم بها فً بداٌة التطور ،والبحوث العلمٌة فً ٌومنا
هذا تدل على صحة ما ذهبنا إلٌه.
ولهذا ٌجب أال نثق كثٌرا بالعبلقات اإلنسانٌة فً ذلك العهد حٌث
كانت تتمٌز بالضعؾ والجهل والفراغ الكبٌر ،فهً عادات متوارثة
المرأة والعائلة
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منذ الجذور القدٌمة ،وإذا ما تم أخذها على أنها متوارثة من األجداد
ولذلك فهً مقدسة ،عندها نقع فً خطؤ كبٌر ألنها تتعارض مع
التطور البشري ،والممارسة العملٌة للبشرٌة التً تحقق مكاسب
كبٌرة كل ٌوم على صعٌد الخبرة والتجربة .وقد نسؤل أنفسنا :هل
كان بنو البشر مرؼمٌن على االلتفاؾ حول مثل هذه االنحرافات؟
...وكذلك ٌمكن التفكٌر فً هل ٌستطٌع اإلنسان الحٌاة دون اللجوء
إلى القوى المعنوٌة؟. ..
فً عصرنا الذي نعٌش فٌه قمة التطور التكنولوجً والعلمً،
ولجوء االتحاد السوفٌٌتً إلى الكنٌسة لبلستنجاد بها فً مواجهة
الخطر النووي والتوازن النووي الرهٌب القابم ،فإننا ال نستطٌع
االدعاء بؤن البشرٌة قد تخلصت من اللجوء إلى القوى المعنوٌة أو
تجاوزتها .أي أن التطور العلمً فقط ؼٌر كاؾ أٌضا لئلجابة على
كافة األسبلة اإلنسانٌة ،ونحن لسنا فً وضع نستطٌع فٌه الحكم على
فٌما سٌكون علٌه العلم فً المستقبل من ناحٌة اإلجابة على تلك
االستفسارات .فنحن نثق بالعلم ونقؾ إلى جانبه فٌما ٌذهب إلٌه،
ولكننا ال نرى القدرة فً ذاتنا لنقول بؤن اإلنسان سٌجعل من نفسه
إلها أو أنه سٌتحكم فً كل شًء .وهذا ٌعنً بؤن العلم هو وسٌلة
أساسٌة إلزالة نقاط الضعؾ فٌنا ،مثلما هو وسٌلة إلثبات الجوانب
الضعٌفة لدٌنا أٌضا.

ضعف اإلنسان البدائً دفعه للجوء إلى الدوغمائٌة
وسواء أردنا أو لم نرد فإن المبادئ الكبٌرة فً التكوٌن البشري
ملتصقة بنا .فإشهار االمبرٌالٌة األمرٌكٌة للسبلح النووي فً وجه
االتحاد السوفٌٌتًٌ ،شبه التهدٌد بإله الرعب ،وخاصة اللجوء إلى
االبتزاز بذلك إله والتؤثٌر علٌه للحصول على تنازالت كثٌرة تحت
ذرٌعة (السبلم) أمر ٌستحق التفكٌر العمٌق ،وحتى فً االتحاد
السوفٌٌتً تجري مناقشة صحة وجدوى هذه السٌاسة فهناك
دوؼمابٌة وآلهة مبات السنٌن خلؾ رٌؽان .فهو ال ٌمثل قوة
المرأة والعائلة
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االمبرٌالٌة األمرٌكٌة وحدها بل ٌجمع خلفه جمٌع القوى الخٌالٌة
ودوؼمابٌتها ،وٌتحرك حسب ذلك ،وال ٌكتفً بالكنٌسة فقط بل ٌلجؤ
إلى كل المساجد والمعابد وٌؤمل النجدة منها .وٌحاول بث الروح
فٌها وبعثها من جدٌد .ولهذا السبب فإن القوة الممثلة لبلشتراكٌة قد
انحشرت فً الزاوٌة وأصبحت تبحث عن التوافق .ومن هذا الوضع
نستنتج ما ٌلً :إن االشتراكٌة العلمٌة لن تستطٌع الوصول إلى
النتابج والنصر إذا لم تؤخذ هذه القوى فً الحسبان ،وباالعتماد على
العلم ومعطٌاته فقط .أو بإفادة أخرى إن ذلك ٌحتاج إلى دراسة
عمٌقة وتفصٌلٌة وخاصة من طرؾ االشتراكٌة العلمٌة .وباختصار
فإن ضعؾ اإلنسان البدابً ومحاولته التخلص من هذا الضعؾ ،لجؤ
إلى الدوؼمابٌة ،وٌجب علٌنا ان ال نستسلم لتلك القوى بل على
العكس ٌجب خوض نضال مفهوم لتحقٌق التقدم فً مواجهة أخطر
مسؤلة تواجه اإلنسان ،ونحن نحاول ذلك.
لقد شرحنا كل هذه النقاط فً سبٌل الوصول إلى الموضوع
األساسً .فعند ظهور مإسسة العابلة ألول وهلة فً التارٌخ البشري
لم ٌكن هناك مبادئ وأسس مقدسة لكٌفٌة التعامل بٌن الطرفٌن ،فقد
تم الدخول أو إقامة مثل هذه المإسسة بدوافع ؼرٌزٌة وبعفوٌة تامة
وبعشوابٌة ،حتى أننا ال نستطٌع التحدث عن شًء اسمه العابلة فً
البداٌات .وعملٌة التكاثر كانت تتم كما فً الحٌوان عن طرٌق
الؽرابز أو بطرٌقة قرٌبة جدا من الحٌوان .وفٌما بعد ظهرت بعض
الخصابص لهذه المإسسة حسب ما نعلم.

لو استخدم الرجل تمٌزه الفٌزٌائً لتحكم فً المجتمع البشري منذ
البداٌة...
والمرأة هً األقوى لدى الجنس البشري فً تلك المرحلة البدابٌة،
نظرا لما تمتع به المرأة من نشاط انتاجً ووضع أقوى على ذلك
الصعٌد ،وخاصة على صعٌد تجمٌع أنواع األعشاب والنباتات
وكذلك إنتاج النسل وتؽذٌة األطفال ،وبناء المبلجا األولٌة أو
المرأة والعائلة
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المساكن كل ذلك كانت المرأة فٌها أكثر تؤثٌرا حتى أننا نستطٌع أن
نقول :المرأة هً الهٌمنة فً مرحلة عدم تطور مواهب الرجل
وعندما لم تكن هناك حاجة للجهد العضلً للرجل .وعندها تتحكم
المرأة باإلنتاج المتراكم وباألوالد ،وهً التً تختم تلك الفترة
بختمها .وهذه مرحلة مهمة من مراحل التارٌخ .إذ بذلك ٌمكننا
االعتراض على ما ورد فً الدوؼمابٌات من أن الرجل هو األقوى
وهو المسٌطر من بداٌة الخلٌقة ،وأن التطور كله سار تحت حماٌة
الرجل .ففً األدٌان المتطورة نرى ارتباط المرأة بالرجل مرتبط
بالمجتمع الطبقً بشكل واضح جدا .فهذه األدٌان المتطورة تقبل
وتإٌد وضع المرأة الذي هو لصالح الرجل .ومن وضع اآللهة
(اإلناث) نفهم أن المرأة عاشت فترة كانت فٌها هً األقوى
والمهٌمن .فقٌمة المرأة ومكانتها هً األفضل فً المجتمعات البدابٌة
األولى .أما فً المجتمع الطبقً حٌث تم فرض حكم األقلٌة على
األؼلبٌة ،نرى أن المرأة أٌضا دخلت بالتدرٌج تحت الوصاٌة .والذي
لعب الدور الربٌسً فً ذلك الجزء هو اللجوء إلى أماكن أبعد من
محٌط البٌت للحصول على الصٌد والؽذاء وحاجتها إلى الجهد
العضلً ،نظرا لعدم سهولة توفرها كالسابق .ولم ٌكتؾ الرجل
بفرض هٌمنته على المرأة بل لجؤ إلى االستٌبلء على فابض القٌمة
الناتج عن عمل المرأة أٌضا .ورؼم أن اإلمكانٌات الفٌزٌابٌة هً
لصالح الرجل إال أنه لم ٌستخدم قوته الفٌزٌابٌة فً البداٌة لتحقٌق
المكاسب .وتحولت هذه القوة الفٌزٌابٌة إلى استعمار مجتمع تحققت
فٌه قٌمه بجهد المرأة .أي أن هٌمنة الرجل لها عبلقة وثٌقة
باالستعمار فلو استخدم الرجل تمٌزه الفٌزٌابً واإلمكانٌات الناتجة
عن ذلك منذ البداٌة ،لكان متحكما فً المجتمع البشري منذ البداٌة،
وعندها كان ٌجب ختم كل القٌم اإلنتاجٌة فً المجتمع بخاتم الرجل.
ولكن لم ٌكن كذلك .بل على العكس نرى أن القٌم المكتسبة
ومستواها فً المجتمع المشاعً البدابً حٌث كانت المرأة متحكمة
نرى أنها مكتسبات مبهرة .فمثلما اآلن تسعى بعض الشرابح
االجتماعٌة من الذٌن ٌحترم جانبهم وبعض المتٌقظٌن ٌحاولون
االستٌبلء على اإلنتاج الذي ٌفٌض فً هذه المرحلة ،وانطبلقا من
ذلك ٌحاولون بسط سٌطرتهم وهٌمنتهم على المجتمع كامبل كان
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الحال كذلك مع الرجل الذي استطاع االستٌبلء على فابض اإلنتاج
للمرأة معتمدا على قوته الفٌزٌابٌة حتى ضمن سٌطرته وهٌمنته.
وٌبدو أن الرجل ظل متحفظا بقوته الفٌزٌابٌة الكامنة فً بداٌة
التطور ثم بدأ باستخدامها عندما حققت له هذه القوة بعض المكاسب،
ثم ٌجتمع حوله أمثاله لٌبدأ الصراع على السلطة .فمن طرؾ ٌظهر
العبٌد وبالتداخل مع ذلك تتم السٌطرة على المرأة أٌضا وتظهر
مبلمح ذلك فً تلك الحقبة أي أنه ٌجب قبول أن السٌطرة على
المرأة تبدأ مع ظهور مرحلة العبودٌة وبشكل متداخل مع تلك
المرحلة وتتطور معها.
إن السٌطرة التً تم فرضها على المرأة من قبل الرجل تؤخذ شكبل
بارزا فٌما بعد ،فما قام به الرجل هو أن ٌجعل من نفسه قوة السلطة
الكبٌرة وباستٌبلبه على قوة السلطة السٌاسٌة وصل إلى مستوى
اإلله المقدس الذي ال ٌجوز المس به أو بحصانته .فلم ٌعد هناك إال
القلٌل من اآللهة اإلناث وهذا القلٌل على شكل بقاٌا األدٌان الطبٌعٌة،
بٌنما اإلله الذكر فهو ممثل السلطة الذي ال شك فً سلطته ،وتنتشر
العبودٌة بٌن الناس بنسبة كبٌرة ،بٌنما االحترام والسلطة التً كانت
لدى المرأة تتعرض للتآكل تدرٌجٌا ،فالنسبة للمرأة تكون قد فقدت
شخصٌتها وهً ال زالت فً بداٌة مرحلة التطور أي دون أن تكسب
شخصٌتها المستقلة ،وتدخل تحت سلطة أخرى .مثلها مثل الشعوب
المختلفة التً تدخل تحت نٌر العبودٌة القاسٌة ،حٌث تبقى الشخصٌة
ضعٌفة وناقصة ووضع المرأة أٌضا مشابه لذلك بل وأكثر .فالمرأة
التً لم تتكون شخصٌتها بعد ذلك دخلت تحت سٌطرة سلطوٌة مما
أدى إلى فقدانها لذاتها ،وهذا ٌعنً فقدانا للحرٌة .فربما تكون المرأة
قد تطورت فٌما بعد ،وكان لها دورها فً التارٌخ ،ولها نضالها،
ووضعها فً أشكال مختلفة ،ولكن الحقٌقة الكبٌرة هً أن المرأة قد
ضاعت هنا.
والمرأة الضابعة ،كٌؾ سٌتم تعرٌفها من اآلن فصاعدا؟  ...فبعد هذه
المرحلة ٌظهر تعرٌؾ المرأة فً األدٌان ،والفنون والشعر وفً
األؼانً وفً األنشطة السٌاسٌة ،ولكن هناك ناحٌة مشتركة فً كل
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هذه المظاهر وهً أن المرأة فً أي شكل من أشكال الظهور هذه لم
تؤخذ شكبل ثابتا وشخصٌة مستقرة ،فهً تؤخذ جانب الزٌنة ،أو إذا
أردنا التنوٌع فإننا نرى أن المرأة تواجهنا باألالعٌب واللإم ،وكل ما
لدى المجتمع من النواحً السلبٌة ،فهً تساهم فً تطوٌر كل هذه
النواحً ،وتتسبب فً كثٌر من التزٌٌؾ .ودور المرأة ضعٌؾ جدا
فً األمور اإلٌجابٌة وانضمامها محدود ،وٌجب البحث عن سبب
ذلك فً الهٌمنة السلطوٌة التً فرضها الرجل ،فعندما قام الرجل
بتؤسٌس سلطته وأوصلها إلى الوضع الطبقً ،أصبحت المرأة سببا
فً زٌادة قوة الرجل االستؽبللٌة وهٌمنته التً لم تكن تعرؾ الحدود
على المرأة ساعدته على ذلك .أي أن المرأة كانت سببا كبٌرا لمزٌد
من االستؽبلل ومزٌد من االضطهاد.

المرأة ضائعة سواء كانت فً القصور أو فً الحظائر!!...
إن المرأة والرجل ٌشكبلن تكامبل فً الطبٌعة ،وهما ٌمثبلن اإلنسان
الذي ٌصارع قوى الطبٌعة سوٌة ،وٌقومان بإنشاء كل شًء بصورة
مشتركة خبلل مراحل التنمٌة االجتماعٌة ،ولهذا ٌجب أال ٌكون
بٌنهما هذا النوع من الضؽط والهٌمنة ،وأن ال ٌسٌطر أحدهما على
اآلخر فً سبٌل االستؽبلل ،وأعتقد هذه أعدل نظرة لهما .فالفرد
اإلنسانً الذي خرج حدٌثا من المجتمع البدابً ،وخاصة وحشٌة
الرجل تحول دون البحث عن شًء ٌسمى الوجدان (الضمٌر) ففً
تلك المرحلة كان الدور الكبٌر للؽرابز مما ٌدفعنا إلى القول بؤن
القانون السابد كان قانون القوة فً تلك المرحلة ،فكل من ٌتمٌز
بوضع قوي أو منظم بشكل جٌد ٌسٌطر على الطبقات واألجناس
سٌطرة ال حدود لها .أما عبلقات المساواة المتبادلة وانفتاحها فهً
مواضٌع لهذه األٌام .ولكن الضؽوط التً كانت موجودة فً المرحلة
البدابٌة كان ال بد منها .لو نظرنا إلى الضؽط المطبق على العبٌد
واالستؽبلل إذ ٌفترض أن ٌكون أشد مما هو مطبق على المرأة.
وٌجب مبلحظة أن االختبلؾ الطبقً ؼٌر وارد بخصوص ما نقوله
عن المرأة ،فهً الجنس المضطهد فً كل الطبقات المتحكمة فإن
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نساء هذه الطبقات وأوالدهم أٌضا كان لهم وضعا فوقٌا مختلفا،
فهناك فً األسفل المرأة التً حرمت من كافة أنواع الحقوق وفً
األعلى هناك بعض النساء اللواتً ٌحصلن على كل شًء بدون
ثمن .ولكن رؼم كل ذلك فهناك المرأة الضابعة سواء أكانت فً
القصور أو فً الحظابر ألن الهٌمنة والسلطة بٌد الرجل هنا وهناك.
وهذا هو السبب الذي ٌدعونا لعدم أخذ الموضوع بشكل طبقً.
إن النظر إلى موضوع الهٌمنة على جنس من البشر بصورة
متداخلة مع السٌطرة المفروضة على طبقة وصحة ذلك مرتبط
بمدى عدم اختبلط هذٌن الموضوعٌن ببعضهما حسب منطق
مٌكانٌكً ،فضٌاع كبٌر لجنس من البشر ووضع طبقة تحت
االستؽبلل وترابط وتداخل الموضوعٌنٌ ،دفع إلى التفرقة بٌنهما
أٌضا بمقدار هذا التداخل ،وتظهر هذه الفوارق مع اقترابنا من
المجتمع القبلً ،فالنقطة التً وصلت إلٌها المرأة فً هذه المرحلة
من المستوٌات الدٌنٌة والسٌاسٌة والثقافٌة ،هً نقطة ملفتة للنظر،
فرؼم وجود بعض المظاهر ؼٌر الدقٌقة إال أن نتابج فرض السٌطرة
على المرأة تبدو واضحة وجلٌة .فهناك القبابل التً وصلت إلى وأد
البنات فً انحطاطهاٌ ،واجهها اإلسبلم وٌعارضها لٌسجل خطوة
متقدمة لئلنسانٌة فً سبٌل تطورها .فثورة سٌدنا محمد صلى هللا
علٌه وسلم لعنت وأد البنات ووضعت حدودا لعدد الزوجات حٌث لم
ٌكن محدودا قبل ذلك ،ؼٌر أن هذا التحدٌد لم ٌسر على الجواري.
وقد ٌنظر الٌوم إلى ذلك الوضع على أنه خاطا جدا ،ولكن حسب
مقاٌٌس تلك المرحلة ٌعتبر ذلك تطورا مهما جدا ،وطبعا إن هذا
ٌسري على الثورات األخرى أٌضا .فلنتصور أن الضؽط
واالضطهاد قد وصبل إلى درجة أن الرجل بسٌطرته ٌعطً لنفسه
الحق بوأد البنات ،وٌراهن مخلوقات صؽٌرات إلى تلك الدرجة،
فكٌؾ تم الوصول إلى هذه النقطة؟. ..

إن أسلوب المإامرات تطور لدى نساء القصور بسبب رغبتهن فً
تحقٌق السلطة ألوالدهن الذكور
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ٌبدو أن ذلك ناتج من االستؽبلل البلمحدود واالضطهاد .هذا ٌعنً
أن فقدان المرأة لٌس كبلما أجوؾ بل إن لذلك جوانب وأبعاد أخرى.
فنحن نعلم بالحرم النسابً (الحرملك) الذي كان ٌقام فً القصور،
فهناك آالؾ النسوة اللواتً كان ٌتم حشرهن فً حرم القصور
العثمانٌة.
فً العصور الوسطى ال ٌوجد شًء اسمه المرأة .وما المرأة إال
مخلوق ٌتم اختطافه ووضعه فً القصور .وقد ٌسؤل البعض ألم ٌكن
هناك أهمٌة لمكر واحتٌال المرأة فً تلك القصور؟  ...واألمثلة
الواضحة على ذلك هو ما كانت تقوم به نساء اإلمبراطورٌة
البٌزنطٌة فً قصورها من مقالب وأالعٌب .وبفضل مهاراتهن
استطعن الوصول إلى نوع من القوة أٌضا .وكذلك الحرم اإلسبلمً
أٌضا مثال على ذلك .وكذلك السبلطٌن العثمانٌون أٌضا كانت لهم
أالعٌبهم ومإامراتهم .ولكن كل ذلك ال ٌتعدى أن ٌكون جانب الزٌنة
والطرافة فً األمر .فهذه المإامرات كلها تتم فً ساحة ٌتحكم فٌها
الرجل وتحت نفوذه الشدٌد .وقد استخدمت النساء لهذه الؽاٌة .وكل
ذلك لم ٌكن إلثبات أو فرض شخصٌة المرأة أو جعلها مإسسة فً
خدمة المرأة ،مع العلم أن أسلوب المإامرات هذا قد تطور فً
القصور بسبب رؼبة النساء فً تحقٌق السلطة ألوالدهن الذكور
على األؼلب .ولدى السبلجقة والعثمانٌٌن نرى لجوء المرأة إلى
زٌجات مزٌفة متعددة حتى تحقق السلطة لطفلها األصؽر .وهذه
الزٌجات ؼالبا كانت تدوم حتى ٌكبر الطفل ،ثم تلعب المرأة دور
األم .أي أن دور األم ٌنعكس على األمور والساحة السٌاسٌة وٌجب
أن نبٌن بؤن مثل هذه المإامرات والزٌجات المزٌفة كانت سمة من
سمات العصور الوسطى.
وحاالت الزواج فً القرون الوسطى كانت تدخل فً خدمة تعزٌز
سلطة الرجل السٌاسٌة مطلقا .فالرجل ٌنظر إلى حادثة الزواج
كوسٌلة لزٌادة سلطته واستؽبلله الطبقً ،وٌجب مبلحظة ذلك فً
تكوٌن العاببلت ،فالعابلة هً شكل متداخل من االستؽبلل والضؽط.
كذلك ٌجب مبلحظة أن االنتقال من العابلة التً تخضع لؤلم إلى
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العابلة التً تخضع لؤلب تسبب فً وفرة اإلنتاج وتوسع صبلحٌات
الرجل.
أي أن العابلة لم تتكون بالمبادئ المقدسة ومبادئ الدٌن وال مبادئ
العشق والمحبة ،فقد تشكلت قطعا ضمن الحدود التً أوضحناها،
ولٌس ألجل أمر من هللا سبحانه وتعالى وال ألن الحب المقدس
فرض ذلك .بل تكونت العابلة كما أوضحنا تحت سٌطرة وهٌمنة
وسلطة الرجل وألجل مصالحه وبصورة اعتباطٌة وخشنة لٌفرض
الرجل نفسه.
فً البداٌات كانت المرأة تستطٌع العٌش مع رجال متعددٌن ،أما
اآلن فإن الرجل ٌستطٌع العٌش مع كثٌر من النساء .وواضح جدا أن
ذلك له عبلقة بمراحل التطور االجتماعً .وكما سنرى فؤن العابلة
لٌست المإسسة المقدسة التً وجدت فً ضوء مبادئ وتعالٌم مقدسة
أٌضا وعبلقة مقامة على ضوء ذلك .بل إنها مإسسة مرتبطة
بالتطور الطبقً وحسب التطور الذي تحققه هذه الطبقات من
أوضاع مختلفة ،فبٌنما الذي ٌقرر ذلك هو المرأة فً البداٌة ،إال أن
الرجل صار ٌقرر فٌما بعد .والملفت للنظر فً العصور الوسطى
هو أن اإلمبراطورٌات والمتحكمٌن استفادوا من هذه المإسسة كثٌرا
فً صراعاتهم على الملك والحكم ،فكم من حاكم توحد ،وكم من
ملكٌة توسعت ،وكم من تحالفات عقدت على أساس تبادل أو إعطاء
المرأة .والزٌجات المتبادلة بٌن األطراؾ أدت إلى تقوٌة التحالفات
االستعمارٌة ،وتطورها فٌما بعد ،حٌث هذه العبلقة ال زالت سارٌة
بٌن القبابل والعشابر الكردستانٌة حتى فً ٌومنا هذا.
وفً المرحلة العبودٌة والمراحل اإلقطاعٌة القبلٌة ال ٌمكننا التحدث
عن كثٌر من فعالٌات المرأة بل على العكس ٌمكننا التحدث عن
ضٌاع وفقدان للشكل والعمق ،فحتى بعض القٌم التً كانت موجودة
فً البداٌة فقد انتهت وضاعت .فالمرأة التً وضعت فً حرم
الطبقات المتحكمة وفً عبلقتها مع المجتمعٌن كانت فً أسر عمٌق
مما أبعدها حتى عن شخصٌتها ،وتركت لؤلعمال الصؽٌرة ،وكما
ٌترك المسحوقون فً المجتمع الطبقً محرومٌن من الملكٌة فقد
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تركت المرأة أٌضا بعٌدا عن الملكٌة وعن السلطة السٌاسٌة
وتؤثٌراتها .وطبعا فإن هذا االستعباد ٌشمل كل المإسسات
االجتماعٌة وأنشطتها .وبازدٌاد ارتباط المرأة بالقصر والبٌت ٌتم
ارتباطها أٌضا بؤعمال ال تحقق لها التؤثٌر الكبٌر .وتقاس قٌمتها
وأهمٌتها باألوالد الذٌن أنجبتهم ورعتهم .أما فً داخل البٌت فقٌمتها
تعادل الجمال الذي تضفٌه على البٌت وجودة الطعام الذي تعده
وانشؽالها باألمور األخرى وبهذه األمور تثبت وجودها .فهناك دنٌا
السٌاسة ودنٌا التملك والملكٌة ،والسلطة والهٌمنة على القٌم اإلنسانٌة
كلها من اختصاص الرجل وتختم بختمه .أما المرأة فٌتم استبعادها
من هذه األمور نتٌجة للتداخل الواعً من الرجل وبعض التطورات
الذاتٌة وتداخلها .وٌتم دفع المرأى إلى أدنى مستوٌات المجتمع ،فهً
مستبعدة من العلم والسٌاسة واإلنتاج وحتى من الفعالٌات الدٌنٌة
استبعادا ؼٌر معروؾ األبعاد .فضٌاع المرأة أو إضعافها على
مستوى التطور االجتماعً ،وإبعادها عن حقوقها كلها أمور
معهودة .وطبعا لٌس هناك قانون ٌحد من ذلك ،بل القانون متروك
للرجل وقوانٌن االستؽبلل ولعدالتها .وكذلك لم ٌكن هناك حدود فً
قوانٌن المجتمعات الطبقٌة التً تلت ذلك ،فالحدود هً أكبر قدر من
االستؽبلل وأكبر قدر من السلطة وألجل الحصول على ذلك القضاء
على حٌاة البشر دون الشعور بإبداء أي سبب ،فً حالة ضرورة
ذلك ،وتعوٌدهن على أشقى األعمال ،دون التفرٌق بٌن الزوج
واألقارب وتنفٌذ كل ذلك علٌهم ارتباطا بالهدؾ المنشود .فحقٌقة
ٌجب التدقٌق الشدٌد فً تارٌخ ذلك كله.

مارغرٌت تاتشر تمثل الشكل األكثر تطورا فً تآمرٌة القصور
وفً ٌومنا هذا ال ٌمكن للمرأة أن تستخدم حقها فً الكبلم فً
كردستان ،وال حتى المساهمة فً الجهود للوصول إلى السلطة
المقدسة أو تحدٌدها .فحتى هً ال تتجرأ بالحدٌث عن ذلك ،وكذلك
فإن هذا الواقع ٌنطبق على المجاالت األخرى التً فٌها عبلقات
االستؽبلل هذه ،وإن لم تكن بنفس الكثافة فهً موجودة .فمهما كانت
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المرأة تشارك فً السلطة السٌاسٌة ،وبما تصبح ربٌسة للوزارة ،ففً
حقٌقة األمر ال ٌتجاوز كل ذلك ارتداء مبلبس جاهزة فصلت
خصٌصا ،فمثلما هناك لدى اإلنكلٌز مارؼرٌت تاتشر أو (السٌدة
الحدٌدٌة) ،فهً ال تفعل شٌبا سوى تطبٌق سٌاسات ال ٌقدر على
تطبٌقها أكثر الرجال قذارة وانحطاطا ،وتسترجل أكثر من الرجال.
فهً اآلن تقوم بؤمور كانت االمبرٌالٌة تتوق إلى استخدامها منذ
مبات السنٌن .فهً تقوم بها على أخطر وجه ،باإلضافة إلى أن ذلك
ٌتعارض مع خصابص المرأة ،وال تقوم بؤي شًء ؼٌر ذلك .ومهما
تتظاهر ملكة برٌطانٌا على أنها حامٌة للنساء إال أن عدم رإٌة
دورها فً مٌوعة المرأة ؼٌر ممكنة .إن رقة اإلنكلٌز الزابدة عن
حدودها والتً تفوح منها رابحة النسابٌة ال تعطً شٌبا للمرأة فً
حقٌقتها .والوعً الكامن لدى الموقؾ اإلنكلٌزي وصل إلى القمة
بتاتشر هذه ،فهً تمثل الشكل األكثر تطورا فً تآمرٌة القصور،
والمرأة التً ظهرت لم تكن سوى المرأة البرجوازٌة المصطنعة.
وهناك ملكة إنكلٌزٌة فً قصور عمان ،ربما تكون قد علمت الملك
حسٌن دروسا فً اللباقة اإلنكلٌزٌة ،فثقافة الملك والملكة تنعكس بهذا
الشكل على القصور العربٌة ،وتدل على مدى تقدم المرأة
اإلنكلٌزٌة!! ...وهذا دلٌل على كٌفٌة التستر على سلبٌات المرأة
بقمٌص مزٌؾ ،وعلى مرأى من العٌون.
أي أنه عند وصول البشرٌة إلى فجر الثورات البرجوازٌة لم تكن
المرأة قد تجاوزت الدور التآمري فً القصور ،وفً األسفل فقد تم
تحوٌلها إلى سلعة تباع وتشترى تماما ،بٌنما فً األعلى فهً
كالملكة ،فؤولبك النسوة البلبً ٌتم االستشهاد بهن على مشاركتهن
فً السلطة فهن ال ٌستحقن إال أن ٌكن موضوعا هزلٌا لنساء
القصور تلك .وال داعً إلعطاء األمثلة على ذلك من أوروبا.
فالمإامرات فً القصور العثمانٌة هً األقرب وهً األمثلة الحٌة.
فمعرفة كل ذلك من الحقابق مع دخولنا إلى عصرنا الحدٌث فٌه
فابدة كبٌرة ،فعند تعمٌق وجهات النظر ٌجب تناول الموضوع من
حٌث التطورات التارٌخٌة أٌضا.
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ماذا كان الجدٌد فً هذا الموضوع فً الثورات البرجوازٌة؟  ...فمن
المعروؾ أن كل ثورة اجتماعٌة تساهم فً تقدم بنً البشر بخطوة
إلى االمام ،والرأسمالٌة خطوة متقدمة عن اإلقطاعٌة ،والعابلة
البرجوازٌة متطورة عن العابلة اإلقطاعٌة بدون شك .وبناء علٌه
فإن المرأة البرجوازٌة تتفوق على المرأة اإلقطاعٌة ،وانطبلقا من
هذا المبدأ العام فإن الرأسمالٌة فً فجرها قامت لتطوٌر المرأة
أٌضا ،فالبرجوازٌة تستطٌع أن تعطً شكبل للمرأة نظرٌا وعملٌا
وهً تحاول القٌام بذلك .فالمرأة تصبح موضوعا للرسم ولباقً
إنجازات الفنون وللحٌاة الٌومٌة ،فاإلقطاعٌة قد سبمت من طراز
تلك العبلقة المهتربة ،وهكذا تقع المرأة فرٌسة للمجتمع البرجوازي
الذي ٌعطٌها شكبل جدٌدا من حٌث النظرات والجلوس والزي
والشعر وأسلوب التحدث ،وطبعا لٌس الملك وحده ٌلعب الدور فً
كل ذلك ،فالعابلة اإلقطاعٌة والعبلقات القبلٌة تشكل عرقلة فً سبٌل
مجًء البرجوازٌة .والبرجوازٌة مرؼمة على فتح الحرب على هذه
العبلقات القدٌمة التً تمنع التطور االجتماعً ،وهذه الحرب عادة
تبدأ فً مجال األدب والفنون قبل كل شًء ،وتكون حربا قوٌة عادة.
فتتطور نظرٌات حقوق اإلنسان والمساواة بٌن األفراد ومن جملة ما
تقوم البرجوازٌة بتطوٌره هً مادة حقوق المرأة أٌضا ومساواتها
فً المجتمع ،والبرجوازٌة عندما تتحدث عن مساواة المرأة فهً
تقصد مساواة العابلة البرجوازٌة بالعابلة اإلقطاعٌة ،ولٌس المقصود
مساواة عامة للمرأة وحتى أن البرجوازٌة ال تفتح باب الحرٌة أمام
العابلة والمرأة كثٌرا وال تعطٌها الفرصة ،وٌجب مبلحظة
االنحراؾ الذي ٌحدث فً هذا المجال.

ظهرت شخصٌات نسائٌة خالل الثورات البرجوازٌة ،لكنها لم
تتعدى كونها شخصٌات رمزٌة
وفً المجتمع البرجوازي تحدث انفتاحات قوٌة على صعٌد األدب
والفنون وفً البداٌات تنتشر الرواٌة ومن أهم مواضٌع الرواٌة هً
المرأة ،والطراز الذي ٌراد رسمه خبلل هذه الرواٌات هو المرأة
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المتحكمة بإرادتها بعض الشًء وكؤنها تستطٌع تحقٌق ما تبتؽٌه.
فهً امرأة فً المظهر وقد تحولت من شًء بسٌط إلى مخلوق له
إرادته ،وتستطٌع تؤسٌس العابلة بالكٌفٌة التً ترٌدها وتتصرؾ بها.
وهذه هً القواعد التً تؤسس المجتمع الؽربً علٌها .ولكن ٌجب
علٌنا مبلحظة أن انضمام المرأة فً هذه المرحلة ما هو إال شعار
براق أجوؾ ولم ٌتجاوز ذلك.
فالرجل هو المتحكم بكل شًء ،وبختمه ٌختم كل شًء وانضمام
المرأة ٌتم حسب ما تتطلبه رومانسٌة الرجل .وال ٌمكن أن نرى
أنشطة نسابٌة واسعة ومنظمة خبلل الثورات البرجوازٌة ،ففً هذه
المرحلة ظهرت بعض الشخصٌات النسابٌة ولكنها لم تتجاوز كونها
رمزٌة ،أي أن انضمام المرأة فً المجتمعات البرجوازٌة هو بحدود
الحد الذي ٌرسمه الرجل.
وحقوق المرأة ال زال الموضوع المطروح على العالم فً ٌومنا هذا
لمناقشته ووضع الحلول له ،وتتم مناقشة هذا الموضوع فً تركٌا
أٌضا ،ولكن الحقابق واضحة ،فهناك العبلقات التً تعتمد على إدارة
طرؾ واحد .ففً المجتمع البرجوازي هناك رجال رفعوا شعار
حقوق المرأة (نٌابة عنها) ،والسبب هو أن هذا الرجل ٌرٌد الوصول
إلى عابلة نواة ولكن العبلقات اإلقطاعٌة وتقالٌدها تحول دون ذلك.
وحتى فً تركٌا فإن الكمالٌة رفعت لواء الدفاع عن حقوق المرأة.
وال شك بؤن المرأة فً المجتمع البرجوازي متقدمة وحققت
االحترام .ولكن أنشطتها االجتماعٌة والسٌاسٌة فهً نادرة جدا ،فهً
ؼٌر موجودة لوحدها ،ولكنها موجودة مع زوجها .ولكن ما هو مدى
إدارة المرأة التً هً ؼٌر موجودة إال مع زوجها؟  ...وال زالت
المرأة معتمدة على حماٌة رجل أو حاكمٌته وسٌطرته فً المجتمع
البرجوازي ،وهذا ٌدل على أن المرأة ال زالت ؼٌر قادرة على
الحٌاة لوحدها ،ولٌست لدٌها القوة لذلك .وهذا موجود فً مجتمعنا
أكثر من ؼٌره .فحتى خروج المرأة من المنزل ٌحتاج إلى إذن،
ودون موافقة الرجل وهٌمنته ال تستطٌع المرأة الدخول فً أي نشاط
أو ارتباط أو تخطٌط.
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وفً هذا الٌوم فإن المرأة فً المجتمع البرجوازي وسٌلة للدعاٌة
وسلعة للتجارة أكثر من أن تكون موجودة ضمن عبلقات سٌاسٌة
وإنتاجٌة مجدٌة فهً رمز لتقلٌعات (الموضة) ،وعبلقات اللعب
والتسلٌة ،وهنا المرأة هً المهٌمنة بدون منازع ،وبدون شك فإن
البرجوازٌة استطاعت خلق عالم خاص للمرأة وفرضت ذلك على
الجمٌع ،ولكن ال نعرؾ مدى امتبلك المرأة لذلك العالم فهذا ؼٌر
معروؾ ،وبصراحة فإن المرأة تستخدم بشكل ملفت للنظر ،وكؤنهم
أكسبوا المرأة وضعا جدٌدا ،وقد وصل ذلك إلى القمة من خبلل أدب
وثقافة هولٌوود األمرٌكٌة .والخبلصة أن المرأة تستخدم بشكل
خطٌر جدا وبؤشكال شنٌعة جدا فً المجتمع الؽربً وعلى رأسها
أمرٌكا.
وبدون شك فإن االنتقال من مجتمع إقطاعً إلى مجتمع برجوازي
هو تقدم بحد ذاته ،ولكن ذلك التطور مرتبط بمدى هٌمنة الرجل
واألبعاد التً تصل إلى هذه الهٌمنة .إن هذه التطورات التً حدثت
للعابلة بانتقالها من اإلقطاعٌة إلى البرجوازٌة لم تإثر على المرأة
كثٌرا بل رفعتها من وضع شًء من األشٌاء المجردة إلى وضع
أرقى من ذلك قلٌبل .واستطاعت البرولٌتارٌا فً نهاٌة القرن التاسع
عشر أن تشكل طبقة خاصة بها ولكن المرأة لم تستطع أن تعٌش هذا
التطور .ومع الوصول إلى مرحلة الرأسمالٌة االمبرٌالٌة فالتؽٌٌرات
التً طرأت على المرأة كانت ملفتة للنظر.
ونحن قد ال نستوعب هذه األمور أو ال نهتم بها كثٌرا ،ونظرا ألننا
نعٌش تحت نٌر استعمار ثقٌل ال مثٌل له بحٌث أصبحنا ال نتعرؾ
على أشكالنا وتمت تجزبتنا ونحاول االستمرار على حطام مجتمع
إقطاعً ربما كان أشد تخلفا من ذلك ،وتحت ظلم اضطهاد كبٌر
حٌث نعٌش التحول إلى الرأسمالٌة بشكل منحرؾ جدا .ولكن ٌجب
علٌنا أن نعرؾ جٌدا ،بؤن الدور الذي تلعبه المرأة فً المجتمعات
الرأسمالٌة المتطورة خطٌر جدا واألوساط االمبرٌالٌة تحاول تطوٌر
حادثة فً السٌاسة والثقافة حول هذا الموضوع.
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المرأة المختبئة منذ مئات السنٌن أصبحت مكشوفة وتستخدم بشكل
فاضح فً المجتمع الغربً.
لقد حكم على المرأة منذ قرون طوٌلة بالتعتٌم ،واالنؽبلق وسجنها
داخل القصور ،واالستبعاد عن األنشطة االجتماعٌة ،وتم التعتٌم
علٌها من الناحٌة الروحٌة مما أضاعها من تلك الناحٌة أٌضا.
فاألٌدٌولوجٌون االمبرٌالٌون وأوساط الفن والسٌاسة فً ٌومنا هذا
ٌعرفون ذلك جٌدا .فهم ٌحاولون عكس صورة المرأة التً عاشت
منذ قرون طوٌلة تحت سلطة الرجل واستبعدت من المجتمع
لٌجعلوها فً المقدمة باصطناعٌة كبٌرة بشكل ٌخدم المصالح
االمبرٌالٌة االستعمارٌة ،وخاصة للتؽطٌة على الصراع الطبقً ،أي
أنهم ٌحاولون تسدٌد فاتورة بعض الحرٌات التً كسبتها المرأة فً
مرحلة الحرٌات البرجوازٌة بشكل مضاعؾ ،واستخدامها فً
مواجهة االشتراكٌة كجزء من لعبة كبٌرة .فهم ٌستخدمون المرأة هذا
الٌوم على صعٌد أوروبا فً الموسٌقى والرسم والثقافة واألالعٌب
السٌاسٌة وكل مجال بشكل دقٌق ومحسوب جدا ،فالمرأة المختببة
منذ مبات السنٌن أصبحت مكشوفة وتستخدم بشكل فاضح هناك.
وهذا ال ٌعتبر انفتاحا فٌزٌابٌا فقط ،بل إن العواطؾ والؽرابز
والروح التً كانت مكتوبة تفتح إلى أقصى مداها وتدفع بها إلى
المٌادٌن ،ونحن ال نعلم كٌؾ تقٌّم الحركة النسابٌة العالمٌة هذا
الوضع ،ولكن نعرؾ أن أوروبا الؽربٌة تعرؾ ماذا ٌجري جٌدا.
فإن هذا الموقؾ قد فرق العابلة النواة وجعلها مبهمة المعنى .وهذه
العابلة المشبوهة المبهمة محكوم علٌها باالندثار تماما.
وعند تدقٌقنا لهذا الموضوع ٌجب أال نعتبره موضوعا اعتٌادٌا من
أزمات الرأسمالٌة ،ألن األزمة الموجودة فً هذه الساحة أكبر من
ذلك بكثٌر ،فالنتابج التً وصل إلٌها النظام الرأسمالً االمبرٌالً ال
تإثر على مجتمعاتها فقط بل تإثر على األفراد الموجودٌن فً
مجتمعاتنا أٌضا وبشكل سًء كبٌر جدا .باإلضافة إلى أن هذا
الطراز الذي تم إطبلقه ؼٌر مقبول فبل اإلعجاب به وال كرهه ٌإدي
إلى الحل .فالمرأة أصبحت متبلعبة ومخادعة وكؤنها تؤخذ بانتقام
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مبات السنٌن بشكل ؼرٌب .إن المرأة بهذا الوضع كؤنها تنتقم حقٌقة،
أما عن مدى مشاركة الرجل للمرأة فً وضعها الراهن فهو ؼٌر
معلوم.
فً عالم الٌوم ظهر على الساحة قطاع خاص وكبٌر بالمرأة فقط،
فالمرأة التً كانت متاعا كالمال والملك أصبحت وسٌلة لئلعبلنات
مثل نباتات الزٌنة .ولٌست لدٌها أٌة إرادة ذاتٌة ،فبل هً صاحبة
الكلمة فً مصٌرها وال هً صاحبة الكلمة فً قضاٌا المجتمع .فمثبل
ما هو مدى تؤثٌر رأي المرأة فً قضاٌا الحرب والسبلم؟  ...ما هو
تؤثٌر المرأة فً طرح الحلول للقضاٌا العالمٌة والمحلٌة؟  ...قد ٌقال
إن المرأة تإثر من خبلل عابلتها ،ولكن ما هو تؤثٌر قرارات المرأة
فً األسرة النواة؟  ...فهل نستطٌع أن نقول أن القضٌة هكذا كانت
منذ القدٌم ،وٌجب أن ال نستؽرب ذلك فً ٌومنا هذا؟  ...كبل ال
ٌمكن أن نقول ذلك فهو خطؤ كبٌر.

الوضع الحالً للعائلة هو فً صالح الرجل لهذا لٌس من المتوقع
أن ٌقوم الرجل بقطع الغصن الذي ٌجلس علٌه
نحن ال نستطٌع التفرٌق بٌن الضؽوط واالستؽبلل الذي ٌمارس على
المرأة ،والتطورات األخرى التً تجري فً العالم :فوضع المرأة فً
النظام الرأسمالً االمبرٌالً والموقؾ السابد ،هل ٌمكن أن ٌكون
سببا لحرب ما؟ أو على األقل ألٌس ذلك هو السبب فً التطور ؼٌر
المنظم لبلستعمار واالضطهاد الذي نشهده؟ فالمعلوم هو أن
االضطهاد واالستؽبلل ٌإجج وٌحرض على الحروب ،وبناء علٌه
فهل ٌمكن أن ٌكون وضع المرأة سبب لتطور بعض الحروب؟
نعم ...إذا فهناك وضع ٌهدد المجتمع .فالعقد االجتماعٌة التً
ٌتحدثون عنها الٌوم تنبع من هذا الوضع األساسً أي أن الوضع
الذي ٌنظر إلٌه ثابتا ومعتادا منذ مبات السنٌن أصبح عابقا فً
طرٌق وصول المجتمع إلى الرفاه والرقً فً ٌومنا هذا ومن جمٌع
النواحً فقدٌما كانوا ٌقولون أن بقاٌا اإلقطاع هً السبب فً
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الرجعٌة واالضطهاد والحروب .فهل نستطٌع أن ننفً أن الوضع
الراهن للمرأة ٌتسبب فً كل األزمات األخبلقٌة والسٌاسٌة والثقافٌة؟
...وإذا أردنا التعمق قلٌبل ،فحسب رأٌنا فإن الوضع الراهن للمرأة
هو السبب فً كثٌر من السلبٌات فً المجتمع ،وطبعا فإن المدنٌة
التً جانب من جوانبها ضعٌؾ جدا ستكون مدنٌة عرجاء وال ٌمكن
الدفاع عن مثل هذه المدنٌة.
طرح القضٌة ال ٌتم بهذا الشكل الذي طرحناه ،فكل رجل ٌشكل
الطرؾ الراضً عن وضعه ،فبما أن السلطة له ،وٌتحكم بالعابلة
وٌعطٌها الشكل الذي ٌرٌده فلٌس من المتوقع أن ٌقوم الرجل بقطع
الؽصن الذي ٌجلس علٌه ،فهو ال ٌرٌد التبلعب بمصادر قوته.
باإلضافة إلى أن المرأة ارتضت بذلك منذ مبات السنٌن والقوانٌن
الموجودة تحافظ على هذا الوضع .والسٌاسة تسٌر فً هذا االتجاه،
ولهذا فبل داعً لخلق مشاكل جدٌدة للرجل !!وبما أن المرأة ترى
هذا الوضع طبٌعٌا ،فإن المرأة هً التً ٌجب أن تقوم بما ٌقع على
عاتقها.
بٌنما هناك حادث مهم جدا فً الطرؾ اآلخر .فإن النهب
االستعماري االمبرٌالً تمخض عن الحرب العالمٌة األولى والثانٌة.
أما اآلن فهناك نهب للمرأة فً كل مكان ،وقد ال ٌتسبب هذا فً
حرب عالمٌة ثالثة ولكن ال نستطٌع ان نقول بؤن هذا الموضوع لٌس
سببا فً كثٌر من الحروب واألزمات الموجودة ،إنها الخبلفات
العابلٌة ،والرذٌلة المنتشرة فً الشوارع ،وعمق البلأخبلقٌات التً
تنتشر فً المجتمع ،وترسٌخ وتكثٌؾ االستعمار ،والمنازعات
الٌومٌة مع اآلخرٌن .وال نستطٌع أن ندعً بؤن هذه األمور أقل
تؤثٌرا من الحرب العالمٌة .فالقبلقل والتصلب والتسامح كلها عوامل
تنتج عن العابلة وهً التً تتسبب فً كل األمور التً ذكرناها.
نحن لن نتناول الموضوع ضمن اإلطارات الموجودة ،ألننا ال نرى
حبل فً ذلك .فمثبل تركٌا تهتم بحقوق المرأة ،وتحاول الوصول إلى
المجتمع البرجوازي بهذا الصدد .فهل نستطٌع نحن أٌضا القٌام
بنفس الشًء؟  ...وحسب اعتقادنا فإن هذا ما ال ٌجب أن نفعله .ألن
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هذا الوضع من األزمات ناتج عن هذا الموضوع ،وكذلك فإن
أوروبا الؽربٌة تعانً من مشاكل بهذا الصدد ،وكؤن مإسسة العابلة
)األسرة ( أصبحت مصٌبة علٌهم ،ورؼم وجود إمكانٌات مادٌة
هابلة ورؼم تطور المرأة بشكل كبٌر إال أنهم ال ٌستطٌعون التخلص
من عقدتهم وحل أزمتهم ،فظاهرة االنتحار المنتشرة هناك أكثر من
أٌة بقعة أخرى والسوٌد تؤتً على رأس تلك الدول .وحتى فً الدول
االشتراكٌة فهناك أزمات كبٌرة من جراء نفس الموضوع ،أي أن
الموضوع ال زال مستمرا ،فما هو درجة الحل الذي قدمته
المجتمعات االشتراكٌة؟. ..

العشوائٌة هً الناحٌة الملفتة فً الحركة النسائٌة العالمٌة
كما هو معروؾ فإن المجتمع االشتراكً والثورات االشتراكٌة هً
تتمة للثورات البرجوازٌة ،فثورات البرولٌتارٌا تنادي وتتحدث باسم
الطبقات المسحوقة وقد تحققت بانضمام هإالء إلٌها .وبما أن المرأة
أشد القطاعات تعرضا لبلضطهاد والسحق فٌجب أن تكون المستفٌد
األكبر منها ،وأكثر المنضمٌن لها ،وال ٌهم إن كان ذلك عفوٌا أم
مقصودا وعن وعً .فالمرأة التً لم تجد ما تصبو إلٌه فً المجتمع
البرجوازي ونظرا لرؼبتها فً التخلص من االضطهاد والضؽوط
فهً تنضم إلى الثورة البرولٌتارٌة بشكل مإثر ،فقد كان دورها
واضحا وكبٌرا فً ثورة أكتوبر البلشفٌة ،وكذلك تنضم المرأة بشكل
بارز ومنظم إلى كثٌر من الحركات الثورٌة المعاصرة .ونرٌد بٌان
بؤن هذا االنضمام ال ٌتم ضمن استراتٌجٌة عامة وال ٌتطور على
ذلك النحو ،أي أنه لن ٌهتم بشكل خاص بقضاٌا المرأة وٌبحث عن
الحلول لها بشكل برنامج خاص .وال شك أن هذا االنضمام هو
لصالح العامة ولكنه لٌس كافٌا.
أستاذ االشتراكٌة ماركس :ربط درجة حرٌة المجتمع بدرجة حرٌة
المرأة فً ذلك المجتمع بشكل عام .أما لٌنٌن فتحدث عن عدم
وصول عمل ثوري ال تشترك فٌه المرأة إلى النجاح .أما تحلٌل
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ضٌاع المرأة فقد قام به أنجلس .ولكن رؼم بٌان هذه الحقابق على
مستوى المبادئ فإنه لم ٌتم وضع برنامج محدد لمساواة المرأة أو
قضٌة حرٌتها ،حتى تقوم المرأة بإقامة تنظٌمها الخاص للنضال فً
سبٌل حرٌتها وال نستطٌع االدعاء بذلك .فالعشوابٌة هً الناحٌة
الملفتة للنظر فً الحركة النسابٌة ،رؼم أن بعض الحركات تنظم
نفسها وتصنع قٌاداتها .ولكن كل ذلك بعٌد عن حل القضٌة جذرٌا
كهدؾ استراتٌجً أو كجزء من ذلك الموقؾ ،بل هً بدٌل
لبلستراتٌجٌة العامة .وبناء علٌه ،فإن المكاسب التً حصلت علٌها
المرأة فً المجتمع االشتراكً جاءت من ؼٌر تخطٌط وبرمجة
وككل شًء ٌتم الحصول علٌه .بهذا الشكل فإن هذه المكاسب لن
تحل القضٌة بشكل جذري .وبدون شك فإن المرأة فً المجتمعات
االشتراكٌة وعلى رأسها االتحاد السوفٌٌتً قد حققت مكاسب من
الناحٌة الفٌزٌابٌة حٌث كانت تتعرض للضمور منذ قرون طوٌلة
واستطاعت أن تتجاوز هذا الضمور وتبدأ بالنمو والتطور ،وتنضم
إلى اإلنتاج والسٌاسة واألنشطة االجتماعٌة والثقافٌة ،وقد شكل
المجتمع االشتراكً إطارا تستطٌع الحصول على أي عمل ترؼب
فٌه وترضاه وضمن لها الحرٌة فً ذلك .ولكن المرأة كجنس بشري
فقد حكم علٌها بالتخلؾ وارتضت بحكم الرجل إلى درجة أنها مهما
كسبت من مكاسب واستخدمت حقوقها رؼم قتلها فإن انضمام المرأة
لن ٌإدي إلى نتابج ثورٌة.
هناك ادعاء بؤن تحول المرأة سٌتم موازٌا للتحول الثوري
االجتماعً ،وبنفس النسبة .وقد كتبت عن ذلك وتم تقٌٌمه كثٌرا ،إال
أن ذلك ٌحمل فً طٌاته االتكالٌة ولهذا فلن ٌسفر عن أٌة نتٌجة
مطلوبة .فمثبل ماذا سٌكون الجواب على سإال مثل كم ربٌس
وزراء وكم ربٌسا وكم وزٌرا من النساء موجودٌن فً حكومات
االتحاد السوفٌٌتً والدول االشتراكٌة األخرى؟. ..
وعلى ما نعتقد فإن نسبة النساء الموجودات فً المواقع المهمة فً
تلك الدول ال ٌتجاوز نسبة الخمسة بالمابة ،وهذا دلٌل على عدم
مساواة بارزة .إن تولً المهام والوظابؾ تتم بالرؼبة الشخصٌة،
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فمن تتوفر لدٌه اإلمكانٌات ٌستطٌع تولً المنصب الٌوم وهو الذي
ٌحقق هٌمنة وسلطة الرجل .وعندها ال ٌمكننا أن نقول :إن فً
االشتراكٌة من ٌعمل كثٌرا ٌكسب كثٌرا ،ومن ٌفكر ٌعمل كثٌرا،
ونخرج من الموضوع .إن هذا الوضع هو نتٌجة لعدم مساواة
منتشرة وبقاٌاها .وحتى لو كان مصادفة فإن األنشطة المعطاة للمرأة
متكثفة فً ساحات مرضٌة ،فقد تكثفت النشاطات على الساحة
األدبٌة والفنٌة ،ولكن نشاط المرأة قلٌل على الساحة الدٌبلوماسٌة
الجدٌة ،وحتى إن هذا ٌظهر بجبلء من خبلل األسرة ،ولهذا فالقول
بؤن المجتمع قد حل الموضوع من جذوره أو ربط القضٌة بتطور
االشتراكً العامٌ ،عنً التؽاضً عن موضوع وقضٌة قابمة وإهمال
مصدر من مصادر السٌبات .وبناء علٌه سٌكون هناك اختناق فً
حل القضاٌا االجتماعٌة.

إن مجرد تحدٌد ٌوم واحد من ثالثمائة وخمس وستون ٌوما من
العام هو دلٌل على االستخفاف بالمرأة
فً هذا الٌوم ستتم مناقشة قضاٌا المرأة فً جمٌع دول العالم وعلى
رأسها الدول االشتراكٌة ،ولكن هذه المناقشات كم ستكون جدٌدة
وتخرج عن الطابع التقلٌدي؟  ...وما مدى العمق الذي ستتناوله
وتقترب من الجوهر؟  ...فمناقشة حقوق المرأة لم تتجاوز نطاق
مناقشة األمور الكمالٌة( الثانوٌة )...ورؼم أنها ال تتنكر لكل شًء
إال أن الرإٌة الكبلسٌكٌة واضحة جدا .إن مجرد تحدٌد ٌوم واحد
من ثبلثمابة وخمس وستون ٌوما بحد ذاته دلٌل على هذه النظرة
الكمالٌة .ونعتقد بؤنه ٌجب أن ٌكون هناك نضاال متواصبل ألجل
تحقٌق وتطوٌر حقوق المرأة ،فهناك أٌام لمناسبات كثٌرة أعلنتها
هٌبة األمم المتحدة أخٌرا ،وكذلك أطلقت تسمٌات على بعض السنٌن
أٌضا ،ولكن العام الذي أعلنوه عاما للسبلم كان أكثر األعوام التً
تطورت فٌه الحروب .أما العام الذي أعلنوه عاما للشبٌبة لم ٌتجاوز
فً أي شًء عن األعوام التً كتمت فٌها أنفاس الشباب ،أو أن هذه
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األعوام لم تختلؾ فً شًء عن سابقها من األعوام .ولكن ما دام
ٌوما مثل هذا قد تم تحدٌده ،فٌجب النظر إلى معناه وأهمٌته.
إن الثورات التً ٌتم إعبلنها فً مواجهة االمبرٌالٌة فً ٌومنا هذا
تسفر عن تطوٌر صراعات معها فً كل الساحات ،مثل الحرب
العسكرٌة التً هً تعبٌر عن السٌاسة المكثفة ،وسٌاسات السلم،
والحروب الثقافٌة ،وحتى الصراعات داخل العابلة هً جزء من
الصراعات العامة .فإذا كنا ال نعتبر مواجهة الجٌوش لبعضها هً
الشكل الوحٌد للحرب ،فإن أحد أكبر الحروب اإلنسانٌة االجتماعٌة
هً الحرب الفكرٌة أو الذهنٌة ،وكذلك الحرب التً تجري ضمن
األسرة وعدم التؽاضً عنها ألهمٌتها .فإذا لم ٌكن استبعاد المرأة من
كل الساحات السٌاسٌة وعدم السماح لها بإبداء الرأي فً محافل
كثٌرة أمرا ربانٌا ،فبدون شك إن ذلك نتٌجة لهذه الحرب ؼٌر
المعلنة ،وعندها ٌجب االعتراؾ ودون أٌة مواربة بؤن هناك حربا،
ولكن الرجل هو الطرؾ األقوى فً هذه الحرب ،ولهذا هو الذي
ٌحدد مقاٌٌسها ،وقواعدها وكٌفٌة خوضها .حتى أنه ٌتحكم فً
مفاهٌم المرأة وٌدفعها إلى الساحة ،والمرأة هً طرؾ فً هذه
الحروب وٌنظر إلٌها على أنها ضعٌفة وٌجب وضعها تحت المراقبة
فهً مسكٌنة وال تملك إرادتها .أما الطرؾ اآلخر من الصراع فهو
الرجل ،فهو الذي ٌتحكم منذ قرون طوٌلة فً كل شًء وقد رسخ
سلطته وهٌمنته فً كل العادات ،وٌعتمد على القوانٌن والممنوعات.
وبناء على ذلك فإن الحرب التً تجري هً أشد الحروب ظلما فً
تارٌخ البشرٌة وأكثرها بعدا عن المساواة وال زالت مستمرة .فإذا لم
نقل ٌجب تحقٌق ثورة فورٌة عظٌمة فً هذه الساحة ،فعلٌنا أال نؤخذ
الموضوع بسطحٌة وال مسإولٌة .فمن الواضح أن الرجل لم ٌحصل
على خصابصه مع الوالدة ،والمرأة أٌضا لم تكسب خصابصها مع
الوالدة ،ولهذا ٌجب اعتبار هذا التفاوت مخلفات من التقالٌد الطبقٌة
التً تركتها األجٌال لبعضها من هذه الخصابص .وتفرض وتحقق
هذه المفاهٌم لكل جٌل عن طرٌق العادات والتقالٌد والسلطات
واألدٌان وأشكال الثقافة .ولهذا السبب ٌجب تناول الموضوع بشكل
ٌؤخذ التطور التارٌخً فً االعتبار ،وٌنظر فً عبلقة المرأة
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والرجل فً مرحلة تندثر العابلة ضمن النظام الرأسمالً المتجه نحو
االنهٌار بشكل صحٌح.
وقد سؤلنا عما ستكون علٌه وضع الحرب والسلم وتطور العبلقات
الٌومٌة فً مواجهة استرجال الرجل وتشدد المرأة وتطرؾ كل
منهما؟  ...فإننا نرى لو تناولنا هذا الموضوع من الناحٌة اإلنسانٌة
فقط ،نرى أن األفراد لٌسوا فً عبلقات صمٌمٌة وسلٌمة كما ٌجب،
وكثٌر من األشخاص ٌعانون من أزمات فً هذا الموضوع بالذات،
والمٌوعة فً الشخصٌة قد استفحلت بشكل كبٌر.
وقد ولدت عبلقات منحرفة من جراء تسلط الرجل البلمتناهً
وانحدار المرأة إلى الهاوٌة ؼٌر معروفة المدى ،واالزمة تنبع من
ذلك .وال شك أن هناك رؼبة فً إقامة بعض العبلقات ،ألن
األشخاص مرتبطون ببعضهم بالعبلقات منذ قرون طوٌلة .وهنا
فنحن فً مواجهة مفاهٌم أخبلقٌة تكونت منذ آالؾ السنٌن ،والعادات
والرجولة التً تشكل مفهومها عبر العصور وكذلك المرأة واألنوثة.
وهنا تظهر الشخصٌة المبهمة ؼٌر معروفة المعالم لتخاؾ ولتقع فً
أزمة وللتوحش وحتى انها تتحول إلى قاتل ،وهذه الخاصٌة واضحة
جدا فً وطننا .فمثبل عبلقة طبٌعٌة جدا فً أوروبا تإدي إلى الموت
لدٌنا بالتؤكٌد ،فؤٌن الصحٌح؟  ...فعبر التارٌخ كان الرجل دابما
الحارس األمٌن ،والشفٌق والرحٌم ،بٌنما المرأة كانت دابما المتسولة
والمرتبطة بسٌدها ولكنها تنظر وتمٌل إلى الؽدر بشكل دابم ،أي أن
االرتباط الدابم والؽدر ،حادثان متداخبلن متطوران دابما ،أما
المواقؾ فهً متشككة ومترددة ،وكل طرؾ ٌخاؾ من ؼدر الطرؾ
اآلخر ،وهناك شًء ٌسمونه (الناموس) الذي ٌستحق التضحٌة بكل
شًء ،ورؼم ذلك فكل واحد منهم ٌسعى وراء لعبة من األالعٌب،
أو حٌلة من الحٌل ،فبل الرجل وال المرأة مرتاحان لعبلقاتهما .أي
أننا فً مواجهة وضع ؼٌر سلٌم .إن القلق السابد هو دلٌل على
مؤزق سواء للمتزوجٌن أو لؽٌر المتزوجٌن.
إن هذا التوتر ٌؤتً من التارٌخ كما هو معروؾ ،فالذٌن سبقونا
عاشوا هذا التوتر بشكل أكبر منا وأعمق ،وثم قاموا بتحوٌله علٌنا
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أو كثورٌٌن؛ فالمطلوب منا هو إظهار اإلرادة الحرة قدر اإلمكان،
ولهذا فإن التوتر محدود لدٌنا .ولكن رؼم ذلك وكنتٌجة متوارثة لما
مضى فبل زال هناك بعض من المقالب والحٌل ،وعدم االستقامة،
وعدم مناقشة األمور وجها لوجه مستمرة حتى اآلن .ولكن أٌن
مصادر قوتهم؟  ...فبل نستدل علٌها ،ولو سؤلنا آباءنا وأمهاتنا هذه
األسبلة لنظروا إلٌنا مشدوهٌن دون أن ٌستوعبوا شٌبا :ألنهم وصلوا
إلى مرحلة التحجر ،وألنهم ٌعانون من الؽدر ببعضهم البعض،
ولهذا ال ٌستطٌعون استٌعاب ما ٌتلى علٌهم.

الرجل الذي تكون خالل األحقاب التارٌخٌة ،استطاع أن ٌصنع
المرأة التً تلٌق به
إن ؼدر األجناس ببعضها تحت اسم االرتباط وحٌاتهم المعتمدة على
ذلك قد حظٌت باهتمام أنجلس الذي قام بتدقٌقها ،ونحن سنكتفً
باإلشارة إلٌها .وٌجب مبلحظة ان هناك صراعا خفٌا فً األسرة
والمجتمع والسٌاسة .وال ٌمكن تجاهل آثار هذا الصراع فً مظاهر
العشق والحب وفً الزٌجات وفً حاالت الطبلق ،حٌث تبدو ظاهرة
للعٌان .فبدال من النظر إلى هذه الناحٌة من العبلقات على انها
خاصة وال ٌجب المساس بهاٌ ،مكننا النظر إلٌها من زاوٌة ماذا
ٌؽتصب كل طرؾ من الطرؾ اآلخر من الجنسٌن ،وكٌفٌة سٌر
الصراع بٌنهما وتقٌٌم ذلك جٌدا .إن األدٌان والسٌاسات الحاكمة
تظهر ذلك بصورة مختلفة جدا ،فحسب تلك اآلراء فإن الحماٌة قد
توفرت للمرأة ،والبرجوازٌة وهبت حقوقا كثٌرة لها ،وهنا ٌبدو
موقؾ المرأة واضحا .فمثبل سٌدة من البرجوازٌة الصؽٌرة فً
تركٌا ترى أنها حصلت على نعمة كبٌرة عندما ٌتسنى لها بٌت
وبعض الحوابج وزوج ،وترى أنها قد حققت أحبلمها ،ولكن بعد
عدة سنٌن فبل بد من أزمة تقلب كل شًء رأسا على عقب.
كل هذا ٌدل على أن الكلمات الً تعبر عن (الناموس) والحرص
علٌه واالرتباط به ؼٌر صحٌحة من حٌث التطور التارٌخً ،فهناك
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اشتباك فً كل لحظة وصراع .ونعتقد بؤن فً هذا الموضوع لن نجد
من ٌدعً بؤن كل شًء كامل ولٌس هناك أي نقص أو تقصٌر .إن
الوضع الذي دفعت إلٌه المرأة منذ مبات السنٌن أجبرتها على
خوض صراع مختلؾ الجوانب ،وهذا الصراع تم تطوٌره بشكل
نسابً بحت .باختصار) :مثل هذه القبعة لمثل هذا الرأس) أي أن
الرجل الذي تكون خبلل األحقاب التارٌخٌة استطاع أن ٌصنع المرأة
التً تلٌق به ،فهً التً ترضخ لضؽوط مستمرة وأصبحت
موضوعا لكثٌر من األقوال المؤثورة من ناحٌة القدرات الجنسٌة
واإلرادة ،وأمام الضؽوط الهابلة للرجل وفرض ذاته علٌها لم تجد
سوى اللجوء إلى المراوؼة كجواب لمثل هذا التصرؾ (:احترام
المرأة ؼلبت الرجل) .وحٌث سٌطرة وهٌمنة الرجل هذا الذي تحقق
فعبل .أي أن احترام المرأة وضع هٌمنة الرجل وسٌطرته فً مؤزق.
أما احترام الرجل فهو لٌس بالشكل الذي ٌستحق الكرامة لهٌمنته
وسٌطرته ،فمهما أسقطت المرأة فإن الرجل سٌسقط أٌضا وهكذا فإن
قضٌة المرأة هً قضٌة الرجل أٌضا ،ودرجة سقوط المرأة هً أحد
مصادر سلبٌات الرجل ،فهناك وضع وكؤن الرجولة أصبحت وباال
على الرجل .وأحٌانا ٌصعد هذا إلى نقاط متقدمة جدا .والمضاٌقات
التً ٌعٌشها الرجال فً هذا الموضوع لٌست قلٌلة ،والحاالت التً
ٌتهرب فٌها الرجال من المرأة )الشٌطان) لٌعٌشوا لوحدهم لٌست
قلٌلة أٌضا .وٌبدو أن الرهبنة والدروشة التً نراها فً األدٌان هً
حاالت مماثلة .وال بد من أن ٌكون هناك حل سلبً للقضاٌا السلبٌة،
فؤدب المرأة العاصٌة ولد نتٌجة سلبٌة لدى بعض الرجال وهً
(أهرب من العاصٌة) .وهذا المنطق ٌرى بكثافة لدى الواقع
اإلٌرانً .حتى أنهم ال ٌمدون أٌدٌهم إلى النساء ،وٌسدلون ستارا
ؼلٌظا بٌنهم وبٌنها من الناحٌة المادٌة والمعنوٌة ،كل ذلك هو ثمرة
للموقؾ الذي تحدثنا عنه .ورؼم كل ذلك فإن القضٌة مإثرة بكل
ثقلها .ومحاولة إٌجاد الحلول بالوسابل االصطناعٌة هو األسلوب
الذي تلجؤ إلٌه الدول األوروبٌة وحتى الدول االشتراكٌة أٌضا أي
أنهم ٌبحثون عن الحلول اإلصبلحٌة التوافقٌة ،وٌؤخذون مثل هذه
الحلول أساسا لمساعٌهم .أما البرنامج الذي نتحدث عنه هنا والنضال
الجذري فهو السبٌل الذي لم ٌتم االرتباط به ،وطبعا ٌجب القٌام فً
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مقابل هذا بتطوٌر حركة للعمل ،فربما اإلصبلحات تلعب دورا
جزبٌا فً حل القضٌة ،ولكنها لن تحقق التحول المطلوب حتى
النهاٌة ،ولهذا فنحن بحاجة إلى الثورات .فإن لم تكؾ الثورة لتحقٌق
الهدؾ لوحدها ربما ٌتم اللجوء إلى اإلصبلحات التً تنفع فً سٌاق
الثورة الشاملة.

الحلول اإلصالحٌة غٌر نافعة فً قضٌة المرأة ،بل ٌجب تطوٌر
الثورة فً سبٌل حل هذه القضٌة
وهنا ٌمكننا أن نتساءل هل الثورة ضرورٌة أم ال؟ فما دامت هذه
القضٌة من أعقد القضاٌا االجتماعٌة ،لذا فهً تتطلب الثورة ،وٌبدو
واضحا بؤن الثورة فً هذا المجال لن تتطور كما الصراع بٌن
الطبقتٌن .إن هذه الثورة ستكون ذهنٌة قبل كل شًء فً مجال
المإسسات وخاصة العادات والتقالٌد ،بواسطة القلم والحرب فً
سبٌل العبلقات الٌومٌة ،وكذلك بالتٌارات العملٌة الٌومٌة على صعٌد
المجتمع .أي أن النساء سٌتجمعن حول برنامج واحد وتوحدهن
جهودهن ،أي أنهن لن ٌحاربن أمام جٌش رجالً واحد .فلٌس هناك
مثل تلك الجٌوش ،ولن ٌكون هذا هو الطرٌق المإدي إلى المساواة
والحرٌة ،فمهما كانت التصرفات بعٌدة عن هذا المفهوم للثورة.
وبنفس الشكل ٌكون العمل والبرنامج الخاص بهذا العمل مضادا
لهٌمنة وسٌطرة الرجل على كل المإسسات ،فلن ٌسٌر كل شًء
بذاته ،فالعبلقات الضعٌفة ،وعدم إمكانٌة الحل للقضٌة بالطرق
التقلٌدٌة ٌجعل من القضٌة أعمق بكثٌر .أما اإلنكار أو الحلول
اإلصبلحٌة فهً أٌضا لن توصل إلى الحل ولكنها السبل المفضلة
لدى الرجال والنساء ،والكبلم المتبادل الذي ٌنم عن االرتباط،
وبعض الضمانات االقتصادٌة والموقؾ التقلٌدٌة كلها تعقد القضٌة
وتبعدها عن الحل ،ولكنه السبٌل الذي ٌنحرؾ إلٌه بسهولة ،أو على
األصح هو السبٌل الذي ٌتم السٌر علٌه اآلن .بٌنما ٌجب شن حرب
شعواء فً المفاهٌم بشكل جذري ،والحرب ستكون برجولة الرجل
والمرأة بؤنوثتها ولن ٌكون هناك حل إال بالوصول إلى التوازن.
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فالثورة التً نتحدث عنها هً هذه .أي االبتعاد عن السٌطرة التامة
للرجل والخنوع البلمحدود للمرأة ،فً سبٌل إقامة أنشطة إنتاجٌة
متوازنة وتحقٌق العمل الجماعً فً الثقافة والحٌاة االجتماعٌة،
والسٌاسة بشكل متوازن .فبعدم تحقٌق مثل هذه المواقؾ لن ٌتم
التوصل إلى قضاٌا المجتمع عامة وقضاٌا المرأة بشكل خاص.
واالعتماد على الحلول اإلصبلحٌة لهذه القضٌة ٌشبه األخذ بنظرٌة
الثؤر الستخدام القوة فً المستعمرات .فمثلما ٌدعً اإلصبلحٌون بؤن
العنؾ ضد االستعمار سٌجلب الدمار للمستعمرة ،فهنا أٌضا
ٌحاولون السٌر فً هذا الخط بكثٌر من الكبلم والنقاش والسفسطة،
أي حل القضٌة بالدعاٌة وهذا ٌعنً الموافقة على الموت ،واهتراء
إلى البلنهاٌة ،وعند اختتامنا للموقؾ العام فنقول إن الحلول
اإلصبلحٌة ؼٌر نافعة لهذه القضٌة بل ٌجب تطوٌر الثورة فً سبٌل
حل هذه القضٌة.

ب -قضٌة المرأة فً كردستان وانعكاسها على حزبنا:
قبل الدخول إلى موضوعنا ،أرى أنه من المفٌد أن نتطرق إلى
موضوع المرأة فً تركٌا بشكل مختصرٌ .مكننا أن نشهد القضاٌا
الكبٌرة للمرأة فً تركٌا أٌضا.
هذه القضاٌا هً نفسها التً ٌعٌشها المجتمع االمبرٌالً الرأسمالً،
فتركٌا التً هً بلد األزمات من جمٌع النواحً ،تعٌش األزمات
العامة بشكل أعمق .ففً المرحلة التً بدأت بـ ) (12أٌلول ظهرت
قضٌة المرأة إلى السطح وفرضت ثقلها على األحداث الٌومٌة.
إن األزمة الراهنة التً تعٌشها الدولة التركٌة فً داخل األسرة التً
هً الخلٌة األساسٌة فً المجتمع ،فهذه األسرة تعانً من التمزق
والمشادات .والقضٌة بعٌدة تماما عن الحل .وهناك واقع المرأة
وكؤنها بٌن فكً كماشة وتتعرض للضؽط فً جمٌع النواحً ،الثقافٌة
واألخبلقٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة ،ولكن رؼم ذلك ٌقوم المستعمر
بتروٌج حلول مزٌفة جدٌدة إلى الساحة لٌعرقل الحلول األساسٌة
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للقضٌة .وموضوع المرأة الذي لجؤت إلى االمبرٌالٌة كوسٌلة
للخبلص فً ٌومنا هذا ٌلعب دور طوق النجاة بالنسبة للدولة التركٌة
أٌضا .إن النظام الفاشً ٌستخدم المرأة كصناعة ثانوٌة بالنسبة
لحكمه ،وبوسابل وسبل مختلفة ٌضع هذه القضٌة فً خدمته،
وخاصة فً التستر على الحقابق وجعلها محتملة وٌستخدم المرأة
على شكل متاع أو مادة بشكل خبٌث .إن هذا الوضع الذي أصبح
ممارسة ٌومٌة اعتٌادٌة ٌستفٌد على األؼلب من النقاط الضعٌفة لدى
اإلنسان  ،فٌؤخذه إلى الضٌاع ،وٌحطم إرادته وٌعرقل األنشطة
المتعلقة بالمعنوٌات ،والتفكٌر السلٌم وتطبٌقه .والشًء الذي ٌحاول
فرضه هو ثقافة القصور فً العصور الوسطى ،وثقافة )الحرملك)،
وهذا تطور سًء وسلبً جدا.
إن النظام الفاشً قد مد أٌادٌه القذرة إلى واقع المرأة فً تركٌا،
لٌسٌر سٌاسات منظمة .فهً تهدؾ إلى إفقار المجتمع إلى درجة
العدم ومن ثم تسوٌق المرأة إلى السوق ،لجعلها سلعة أو متاعا ٌباع
وٌشترى .طبعا فإن الكادحٌن والعمال هم المستهدفون بفقرهم وتدخل
المرأة سوق البٌع والشراء ،حٌث تبدأ مرحلة التسوٌق بعد ذلك وهذا
الوضع الذي ٌعتمد على ثبلثة مراحل ٌتم تنفٌذه بشكل متسلسل،
والمرأة تتحول نتٌجة لهذه المراحل إلى سلعة رخٌصة لم ٌشهد
التارٌخ التركً مثاال لها .وٌتم تحطٌم وانهٌار المجتمع التركً
المتعصب منذ مبات السنٌن ،وفً ٌومنا هذا فقد حل قلة الشرؾ
والتسٌب محل التعصب واالنؽبلق الذي كان سابدا فً السابق،
والتطوٌر ال زال جارٌا إلى درجة ٌتم االستهزاء بكل العادات
والتقالٌد التً سادت لمبات السنٌن ،ففاشٌة  12أٌلول تقوم بتطوٌر
سٌاسات وأوضاع كان المجتمع ٌراها منحرفة وؼٌر مقبولة لدٌه
وخاصة أن هذه السٌاسات تدفع بالمرأة إلى السوق بصورة كبٌرة.
وحقٌقة إذا ألقٌنا نظرة إلى التطورات الحاصلة فً السنٌن األخٌرة،
فإننا نرى السقوط ،وقلة األصالة قد تجذرت ،وأن المرأة أصبحت
متاعا للبٌع والشراء بشكل منتشر وكثٌؾ ،وهولٌوود أمرٌكا تنعكس
على شكل) ٌشٌل جام) فً تركٌا ،ومراكز الفٌدٌو واألفبلم والسٌنما
كلها تتحول إلى أماكن لتسوٌق المرأة .والدولة التركٌة تبذل الجهود
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لتوجٌه اهتمام المجتمع إلى تلك األسواق .فهذا هو المفروض على
المجتمع تحت اسم قناعة الحرٌة .ومفهوم جدا :أن الدولة التركٌة
تقوم بكل ذلك فً سبٌل تحرٌؾ الثورة القابمة والوعً الموجود لدى
المجتمع وحتى تمنع الناس ألن تفكر فً مصالحها .وهً تعمل على
نشر هذه السٌاسة من القمة إلى القاعدة .وهذه هً أكبر لعبة تلجؤ
إلٌها الفاشٌة التركٌة ألجل تقسٌم المجتمع على بعضه .أما المرأة
فناهٌك من أن تكون قادرة على مواجهة هذه اللعبة بل هً آلة طٌعة
وساقطة للفاشٌة لتستفٌد منها وتستخدمها فً تنفٌذ ما ترمً إلٌه وكل
ما تفكر فٌه( :كٌؾ سؤسوق نفسً ...كٌؾ سؤجد السعر األعلى(
بحٌث تحولت كل عقدة إلى عقدة كؤداء ،وكل وضع وصل إلى
البلحل ،وموضوع المرأة وحرٌتها فٌتم معالجتها بؤسوأ أسلوب
وطرٌقة ممكنة فً تركٌا ،وهناك خطر كبٌر من التعامل بؤسلوب هو
صورة عن األسالٌب االمبرٌالٌة وتطبٌقه من األعلى ،فقد ٌإثر ذلك
على كٌان المجتمع بؤكمله ،فالوضع الذي تعٌشه األسرة والمرأة فً
تركٌا ،هو االستؽبلل البلمحدود الذي ٌطبق بدون رحمة ،وهذا ما
ٌهدد وجود األسرة وبنٌتها .وبناء علٌه ،فإن كامل المجتمع مهدد ما
دامت األسرة هً المهددة .ونظرا لعدم وجود أي قوة لحل هذه
األزمة فإن الوسٌلة الوحٌدة هً الثورة ،فمثلما الثورة ضرورٌة
ألجل التطور االجتماعً هً ضرورٌة أٌضا ألجل الحفاظ على
األسرة وعبلقات الرجل والمرأة .بعد شرح الوضع فً تركٌا بهذه
اللمحة السرٌعة نستطٌع العودة إلى شرح الوضع فً كردستان.
وسنرى أننا فً مواجهة وضع خاص جدا عندما نستعرض واقع
عبلقات الرجل والمرأة فً كردستان ،وكذلك وضع األسرة وبنٌتها
وبنٌة المجتمع الكردستانً ،وقضٌة المرأة بصورة عامة .وٌجب
علٌنا تناول الموضوع من القدٌم لنصل إلى ٌومنا هذا إذا أردنا
مناقشة وضع األسرة التً هً فً بنٌتها )قِبلة) مجتمعنا ومحور
ومركز جمٌع العبلقات الموجودة ،وحٌث التؤثٌر المباشر على الفكر
والمشاعر.
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المجتمع الرأسمالً ،استخدم المرأة كوسٌلة للدعاٌة والتحرٌض
فقط
والتطرق إلى هٌمنة وسٌطرة الرجل وتؤثٌرها على اإلرادة الواحدة
والسلطة الواحدة ومستوى اإلرادة والتفكٌر وكذلك هذا التؤثٌر الذي
شمل أعماق المجتمع بالكامل .فمناقشة هذه النواحً ستعطٌنا القوة.
ورؼم افتقارنا إلى البحوث العمٌقة إال أننا سنحاول شد االنتباه إلى
التؤثٌرات المختلفة للتطورات وللقضٌة على مجتمعنا الكردستانً.
ولنبدأ من سٌطرة الرجل على قضاٌا الحرب والسبلم ونصل إلى
العبلقات الٌومٌة االعتٌادٌة داخل األسرة فنرى أن لتحكم الرجل
وتسلطه تؤثٌرا سلبٌا على كل ذلك ،وهذا واضح تماما .والعلم أٌضا
لم ٌتوصل إلى حل فٌما إذا كانت هذه اإلرادة والتحكم ضرورٌا فٌما
مضى من الزمن ،ومتى وأٌن وكٌؾ بدأت تارٌخٌا ،وما هً الحقبة
التارٌخٌة التً كانت تحتاج لذلك .فكل ذلك لم ٌتم تحدٌده بالضبط.
أما قضٌة التساوي أو اقتسام هذه السلطة ومدى وفً أي مرحلة
ٌجب ذلك ،كل هذه النقاط بحاجة إلى تدقٌق وبحث علمً كبٌر.
فنحن نعلم بؤن هذه اإلرادة والتحكم من طرؾ واحد قد ٌتسبب فً
نمو وتطور االستؽبلل واالستعمار واالضطهاد .فمهما كانت الكتلة
من الجنس اآلخر منساقة وراء تلك اإلرادة مثل التابع لها وتإٌدها أو
حتى أنها تإٌدها ضمن تشكٌل طبقً معٌن .إال أن هٌمنة وإرادة
الطرؾ الواحد تظل مرتبطة باالستؽبلل واالستعمار .فالمجتمع
الطبقً ،أو تطور الجهاز الحربً إلى هذه الدرجة هً ربما نتٌجة
لهذه الهٌمنة وإرادة الطرؾ الواحد .وحتى أن لهذه اإلرادة والسٌطرة
عبلقة باألدٌان والفلسفة والتعالٌم األخبلقٌة .فاآللهة تشبه الرجال
ؼالبا ،وفً جمٌع مراحل تطور األخبلق استصؽرت المرأة
وتعرضت لبلحتقار .وهناك ختم الرجل على كثٌر من القواعد
والقوانٌن الفلسفٌة ،وهذا ال ٌدفع إلى عدم المساواة بٌن األجناس فقط
إنما بٌن الطبقات وحتى بٌن األمم أٌضا .وحتى أن عدم المساواة هذا
ال ٌنتج عن الجهل أو الوعً وإنما تنتج كنتٌجة طبٌعٌة من ذاتها
على األؼلب .وهذا ٌقوي اعتقادنا بؤن نظام هٌمنة وتحكم الرجل
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عبر التارٌخ وكسبها للقوة هو المصدر الربٌسً لكثٌر من قضاٌا
الٌوم.
إن تبعٌة إرادة المرأة وإتمامها لهذه المرحلة وتطورها كإرادة
مستسلمة ،ووقوفها المزٌؾ فً وجه التحكم عندما تطلبت الظروؾ
الوقوؾ تتسبب فً تعمٌق السلبٌات الموجودة .أي أن االنضمام
السلبً ٌدل على الشكل االستسبلمً لئلرادة .وعندما تتطلب
الظروؾ ردة الفعل القٌام بردة الفعل هذه فإن ذلك ٌظهر بشكل
مزٌؾ أو مصطنع وساقط .والوقوع فً مواقؾ متطرفة أو مابعة
من حٌث األخبلق والدٌن والفلسفة وما شابه ذلك من القٌم العلٌا
للمجتمع ،وكؤن كل ذلك ٌؤتً من هذه اإلرادة الضعٌفة التابعة.
وتحرٌض المرأة مشهور جدا ،فهً كلما حرضت الرجل أقدم هو
على سفك الدماء ،وكثرة الدماء المهدورة لدٌنا معروفة جدا ،وهذا
سباق على السوء وال شًء سوى ذلك .فٌجب علٌنا مشاهدة ذلك
ومحاولة تفسٌر الحقٌقة القابمة .ولو الحظنا بدقة فإننا نجد أن
األسلوب الذي اختارته المرأة لخوض نضالها هو أسلوب خاطا
وسلبً فهو ٌنحصر فً التحرٌض ،والؽٌرة والقٌل والقال ،ومثلها
من األسالٌب الضعٌفة .فبماذا ٌذكرنا سماع القٌل والقال والتحرٌض؟
فهذه األفعال التً طورتها المرأة خبلل مراحلها التارٌخٌة ،وهذا
وضع ٌجب رفضه .وفً المجتمعات االمبرٌالٌة والرأسمالٌة فً
ٌومنا هذا استفادت من ذلك فً المسرح والدعاٌة واستخدمت قابلٌة
التحرٌض لدى المرأة ،فدور المرأة فً الدعاٌات هو محرض فقط.
أما مشاهدة المسرح فهً سباق ؼٌر متكافا وؼٌر عادل نحو
االستؽبلل والهاوٌة ،وتحرض اإلنسان نحو أهداؾ ٌستحٌل الوصول
إلٌها .وهذا انعكاس للمستوى الثقافً واالٌدٌولوجً والسٌاسً
لئلمبرٌالٌة ،حسنا ...ولكن ماذا ستكون النتٌجة لو قمنا بفرض حرٌة
الرأي واإلرادة وحررناها من أن تكون تابعا ومن التحكم والسٌطرة،
وفرضنا ان ٌعمل الجمٌع على أساس المساواة والعمل الجماعً،
وباإلرادة الحرة للمجتمع من ناحٌة الممارسة العملٌة واالقتصادٌة
والسٌاسٌة والثقافٌة واألخبلقٌة ،وقمنا بفرض ذلك على كل أسرة
وكل مإسسة؟ وألن الموضوع لم ٌتم تناوله بشكل كبٌر فبل نستطٌع
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التحدث عن بعض المعطٌات .ولكن تؤثٌراتها ستكون كالتً أسلفناها
وبنفس الخواص التً ذكرناها .فمثبل لن تكون هناك امرأة تقول عن
زوجها وأطفالها أنهم سٌبون_ مهما قاموا بؤفعال شنٌعة -أي أن كبلم
رب األسرة ملزم ،وهذه القاعدة تسود جمٌع جوانب المجتمع وكافة
ساحاته ،أما اآلن فهل من الضروري إحٌاء إرادة ورأي مٌت
ومخنوق وبعث الروح فٌها من جدٌد ،بل أكثر من ذلك تحقٌق
التحول الثوري فٌما بعد بعثها؟ ٌجب اإلجابة على هذا السإال.
فظاهرٌا الكل ٌدافع عن التحول الثوري للقضٌة ولكن رؼم ذلك
تراهم ٌقومون باألعمال المناقضة لذلك وعلى رأسهم المرأة .وحتى
أننا ال نجد الموقؾ الجريء حول هذا الموضوع ،أما المواقؾ
الجامدة اإلصبلحٌة فهً صافٌة .ففً محٌطك األسري وفً القطاع
االجتماعً الذي تنتمً إلٌه هل رأٌت من ٌطرح القضاٌا بجرأة
وبنفس الوقت ٌقوم بطرح سبل الحل بنفس الشكل ونفس االحترام
والتقدٌر؟ فهناك كثٌرون جدا من الرجال والنساء ٌتخذون مواقؾ
خاطبة .وحسب اعتقادنا فإن أكبر مسؤلة ومصدر للقضٌة هً هذه
المواقؾ الخاطبة .فبعضكم قد ٌرؼب فً تطوٌر عبلقات حرة.
ولكنه ٌجد أن هذه العبلقات فً وضع متؤثر بسٌطرة وتحكم لمبات
بل آلالؾ السنٌن .فما أن ٌمد ٌده حتى ٌجد أن هذه اإلرادة الحرة
تناثرت وتبعثرت .وفً هذه الحال ٌجب أن نقبل بؤننا فً مواجهة
قضٌة هامة وكبٌرة .فلماذا ال تتطور األمور فورا حسب اإلرادة
الحرة؟ إذ ٌجب علٌنا أن ال نخدع أنفسنا بكبلم من قبٌل( :إننً جمٌل
لهذه الدرجة ورؼبت فً هذا .ولكن هذا هو حظً) .فهناك الوسط
المتؤثر باالستؽبلل الطبقً القاسً واالضطهاد ،وآالؾ الحٌل،
والمقالب والقٌل والقال الذي ٌلتؾ حول العبلقات الشابة ،واإلرادة
الفتٌة .فنتٌجة ذلك معروفة ،ووضع تلك اإلرادة معروؾ .فإرادة خام
وضعٌفة بهذا الشكل كٌؾ ستقؾ فً مواجهة تركم مبات السنٌن،
وكم ستستطٌع مقاومة ذلك .هذا واضح بؤنها لن تستطٌع .وعندها
فإذا كان هناك من ٌرٌد االنضمام إلى الثورة فً السبٌل وله ثقة
بنفسه ،عندها ٌجب كما فً المواضٌع األخرى الوقوؾ مع الثورة
وبٌن صفوفها فً مواجهة الرجعٌة من كل نوع والمقاومة .فهناك
كبلم من قبٌل (إن الرجل ٌفعل كذا ،وٌضطهد كذا ،وٌفعل كذا،
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والمرأة ؼاوٌة إلى كذا درجة ،وهً متحاٌلة ،وتلعب لعبتها ،وهكذا
تؽلب( .إذ ٌجب تجاوز كل ذلك ودون الرضوخ للضؽوط وال
االستسبلم للمخادعة وتحقٌق المساواة والحرٌة حسب ما ٌتطلبه
التحول الثوري وفرض هذه العبلقة الحرة.

كلما تحقق تطور على صعٌد تحرر المرأة ،كلما عمت المساواة
على المستوى العالمً.
إن تجربتنا وفرة لنا فً هذا الموضوع محدودة جدا ،ولكن ٌجب
استٌعاب الموجود منها استٌعابا جٌدا .فإذا كان السٌر إلى األمام بهذه
البداٌات ممكنا فلنسر إلى األماكن وقد قلنا إن ذلك من متطلبات
الثورة .وبدال من التحدث عن اإلرادة الحرة والمساواة السلٌمة
الموجودٌ ،جب التحدث عن األمور التً سٌتم كسبها عن طرٌق
الثورة والنضال من أجل المساواة واإلرادة الحرة المتساوٌة،
والشخصٌات التً سٌتم كسبها .بدال من اتخاذ األمثلة القابمة أساسا
لنا واالعتماد علٌها واالكتفاء بذلك ،أو أن نقول( :التطورات جٌدة
وفً أبعاد متقدمة) ،وإقناع أنفسنا بهذا الكبلمٌ ،جب التحدث عن
العبلقات الواجب اكتسابها بالنضال ،فإذا تحقق كل ذلك؛ ماذا
سٌحدث؟ وإذا تطورت اإلرادة الحرة المتساوٌة فماذا سٌحدث؟
فمثلما تنتهً الحروب بمجرد إزالة الضؽوط الطبقٌة وٌنتشر الرفاه
ومثلما نحلم بتحقٌق جنة البشرٌة ،فارتباطا بذلك عندما ٌنجز التحرر
الطبقً وتتحقق المساواة العالمٌة وٌتم القضاء على االستعمار فإن
حركة تحرر المرأة تتنامى بشكل متداخل مع كل ذلك ،فكلما تحقق
تطور على صعٌد تحرر المرأة فإن المساواة أٌضا ستتحقق على
المستوى العالمً .أما إذا كانت هذه المساواة محدودة فً اإلطار
العام ،فإن رإٌة هذه المساواة لدى المرأة ؼٌر ممكنة أٌضا .فالتحرر
الطبقً واالجتماعً والنسابً مرتبط ببعضه ارتباطا وثٌقا ،فمهما
تحققت المساواة االجتماعٌة ،ومهما تحققت المساواة لدى الكتل
الجماهٌرٌة ،فإن المساواة بٌن األجناس تتحقق بنفس الدرجة .ولكن
هذه الشروط والممارسات لٌست من قبٌل التً تتحقق بذاتها ولحالها.
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ففً وقت ما كانوا ٌقولون لنا( :إذا قمنا بتحقٌق الثورة فإن المساواة
االجتماعٌة والوطنٌة ستتحقق من ذاتها) كبل ...فقد بٌنا بؤن صوصا
واحدا لن ٌخرج من البٌضة لوحده وبذاته ،فمثل هذه القٌوم التارٌخٌة
والعبودٌة ال ٌمكن إزالتها إال بقوة التفكٌر والعمل الدإوب وبالنضال
حتى ٌتم تحطٌمها وتحقٌق المساواة .فإذا تم تتوٌج النضال الطبقً
بزوال الطبقات ،وتم تتوٌج النضال األممً بزوال األوطان من
الوجود -وهذا سٌستؽرق حقبة تارٌخٌة طوٌلة -عندها ستكون
التفرقة الجنسٌة بٌن الرجل والمرأة قد زالت بنسبة كبٌرة .وطبعا
فالفرق الجنسً بٌنهما لن ٌزول ألن ذلك هو خاصة طبٌعٌة ،إال أن
كٌفٌة تحقٌق ذلك فسٌتم تناوله خبلل المسٌرة الطوٌلة للنضال ،هذا
ما نعتقده .ولكن كٌؾ سٌكون طراز المرأة التً ستظهر إلى
الوجود؟ فإذا لم ٌظهر طراز المرأة المطلوبة فإن الستعمار
واالضطهاد ومصدر الحروب لن ٌنتهً كما بٌنا .وهكذا فإن اإلرادة
الحرة للمرأة ،والحركة الحرة للمرأة ٌجب أن تتطور وتنمو أٌضا
وجد نوع من الضؽط واالضطهاد .وكذلك ٌجب أن تنمو هذه اإلرادة
والحركة ضد كل أنواع االستعمار وضد هٌمنة الرجل وضد كل
المإسسات التً ترسخ هٌمنة الرجل وتخدم االستعمار واالستؽبلل.
وفً هذه األثناء ٌجب خوض الحرب ضد كثٌر من العادات
والمفاهٌم المتوارثة عبر قرون طوٌلة ،فكل هذه التعالٌم الدٌنٌة
المشوهة التً تقلل من شؤن المرأة وتنكر إرادتها وتجعل المرأة
مقتنعة بذلك إذ أن البعض ٌعتقد بؤن مثل هذه العادات والتقالٌد أمرا
طبٌعٌا .فقبل كل شًء ٌجب محاربة األمور الٌومٌة البسٌطة ،فمهما
تحدثنا عن سلبٌة وتسلط وهجومٌة الرجل فللمرأة أٌضا بعض
الخصابص التً ٌنظر إلٌها على أنها طبٌعٌة ولكنها لٌست كذلك وال
تقل عن خصابص الرجل من حٌث اإلساءة ،وهً تحمل ختم
المجتمع الطبقً .إذ ٌجب التخلص من هذه الخصوصٌات فورا .فمن
أي زاوٌة نظرنا فلننظر فإن تقلٌل شؤن المرأة واحتقارها موجود فً
المجتمع الرأسمالً واالمبرٌالً وكذلك فً المجتمع االشتراكً على
شكل بقاٌا ،وال زال تؤثٌر ذلك كبٌرا جدا.
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المرأة ال زالت فً طور البحث عن ذاتها فً هذه المرحلة من
التارٌخ البشري
ما هو الوضع فً كردستان؟ ٌبدو واضحا أن األمور فً كردستان
أكثر سوءا .فالمرأة لدٌنا تلجؤ إلى المسكنة والبساطة بقولها أنا
مسكٌنة ،أنا عاجزة ،أنا ناقصة وهكذا .نحن نحاول إظهار الواقع
ولكننا مقتنعٌن بؤن الواقع هو كذلك .فهذا الكبلم ؼٌر صحٌح ،فهذه
العبلقات والمواقؾ هً من النوع الذي ال ٌمكن ألي ثوري القبول
بها أو السكوت علٌها .وهذا الوضع ٌتطلب نضاال من جمٌع
األطراؾ .فنحن الٌوم نحاول تطبٌق هذا المبدأ بنسبة كبٌرة ،لٌس
ألننا مرؼمٌن ،ولٌس لضعفنا أو أننا ضحٌة لبعض نقاط الضعؾ
فٌنا ،بل ألننا ننظر إلى الموضوع على أنه امتداد طبٌعً للفكرة التً
نعرفها ونلتزم بها وهً إزالة االستعمار واالستؽبلل فٌما بٌن
الشعوب والطبقات .وهنا فإن تطبٌق السلطة بصورة ظالمة لٌس
صحٌحا ،بل ٌجب تحرٌر السلطة وجعلها عابقا فً وجه األمراض
االجتماعٌة المزمنة حتى ال تتسرب إلى صفوفنا وبناء علٌه ،فإن
الحركة الثورٌة فً صفوفنا تحظى بؤكبر اهتمامنا .وعندها فإن
إظهار وتحقٌق اإلرادة الحرة تصبح وظٌفة مهمة جدا ،وقد بدأت
بعض الخطوات كبداٌة محدودة .فالمرأة ال زالت فً كور البحث
عن ذاتها فً هذه المرحلة من التارٌخ البشري .وهً تخوض تجربة
واختبار :ما مدى وما هو الذي أضاعته واستٌعاب ذلك .أو أن
العملٌة الثورٌة لدى المرأة هً فً هذه الصفحة من التطور .ولهذا
فإذا كنا نرؼب فً القٌام بؤي شًء فً سبٌل حقوق المرأةٌ ،جب
علٌنا أن نستوعب خصابص التطور فً هذه المرحلة بشكل جٌد
جدا .أي مثلما كنا فً المرحلة األولى من نضالنا ،فبل زال هناك
بعض التجارب واالختبار والتدقٌق والبحث جارٌا حول هذا
الموضوع من خبلل النضال والتنظٌم .ولهذا ٌجب أن نكون دقٌقٌن
وحذرٌن جدا حٌال هذا الموضوع .فبل ٌمكن ملء الفراغ الموجود
فً الساحة بالعبلقات الجاهزة الموجودة .بل ٌجب الوصول إلى
الطراز المطلوب من خبلل نضال طوٌل وتجارب كثٌرة ،فقد تظهر
واحدة وتقول( :ها أنذا اآللهة التً تبحثون عنها) .فهذا ؼٌر وارد
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فمن ٌدعً ذلك أو ٌقول ذلك فهو شخص مبهم ومشكوك فً أمره.
فقد تكون هناك استثناءات ولكنها لن تكون كافٌة لتطوٌر جنس
بشري بكامله ،وطبعا االدعاء بذلك ؼٌر صحٌح ،وهذا التصرؾ
ٌشبه موقؾ العسكري الذي ٌقوم بعد الهزٌمة ووسط الحطام لٌقول:
(أنا القابد الذي ال ٌهزم!) كبل فإن العسكري الذي تعرضت وحدته
إلى الهزٌمة وتحطمت ال ٌستطٌع أن ٌطرح القضٌة بهذا الشكل أمام
كتٌبة عسكرٌة اتخذت كافة تدابٌرها .فإذا قالت إحداهن( :أنا الطراز
الذي تبحثون عنه ،والعبلقات السلٌمة التً ترٌدون تطوٌرها
موجودة لدي) .عندها ال داعً لتطوٌر الثورة ،وال معنى لتعمٌق
حركة الحرٌة .فهذا موجود لدى بعض الشعوب فهً تقول( :إن
المرأة الحرة لدٌنا .متطورة .وهكذا فقد كانت األمور لدٌنا منذ
القدٌم) .فإن مثل هذا الكبلم ٌدخل ضمن الدعاٌة .وٌجب أن ال ٌإخذ
بجدٌة سواء كان رجبل أو امرأة.
ٌجب أن ال ننسى بؤنه ٌجب إقامة عبلقات ثوروٌة ،وأن ذلك ال زال
فً البداٌة ،وقد تحدثنا عن خصوصٌة هذا الموضوع .ولٌس
صحٌحا أن ندعً بان كل شًء ٌحدث من ذاته ،والثورة تعطً لكل
واحد مكانه وحقه الطبٌعً ،كبل .فحتى الثورة ذاتها إذا لم تجد نفسها
فً كل وقت وكل لحظة وتقوم بتطور وعٌها فان ترك كل شً
لوحده ٌطور و ٌعطً الفرصة للنظام القدٌم وٌزٌد من فرصة عودته
فً كل وقت.

جمٌع النشاطات التً تقوم بها المرأة فً مجتمعنا هً من نوع
الملكٌة المنقولة.
ماذا ٌمكن أن ٌنتج من تطور الحركة الثورٌة للمرأة؟ وبؤي نسبة
ٌمكن لهذه الحركة ان تخلق المرأة الحرة والرجل الحر؟ هذا ما
سٌحدده النضال .ففً ٌومنا هذا هل هناك من بٌننا من له عبلقات
نضالٌة قوٌة إلى تلك الدرجة؟ وعلى سبٌل المثال هل من رفٌق أو
رفٌقة تستطٌع القٌام ببعض التجارب بمعنى الحرٌة وإلى أي درجة؟
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وهل حصل تقدم على الصعٌد النظري وظهرت نقاشات وأفكار فً
هذا الموضوع؟ وهل هناك نظام مقترح أو نظام لبلقتراحات؟ وهل
هناك نظام للعبلقات؟ إن كل ذلك قلٌل لدرجة العدم ،بل كله كبلم
فارغ ،وحسد ،وطراز من المواقؾ مؽلق بعدم الفهم واالستٌعاب،
واستخدام اآلخرٌن لبعضهم البعض ،والرٌاء ،فهذه هً العبلقات
السابدة ،وواضح تماما بؤن هذه العبلقات ال تنفع فً العمل الثوري،
وٌمكن إٌضاحها إذا دعت الضرورة لذلك .فما دام نظام الملكٌة
السابق قد حول المرأة إلى موضوع للملكٌة ،وهذا صحٌح_ وحتى
فً ٌومنا هذا فهو أقوى من السابق فبل ٌمكننا إهمال ناحٌة التملك
عند تقدٌم المرأة أو أن نتجاهل آثارها ،فكل النشاطات التً تقوم بها
المرأة هً من نوع الملكٌة المنقولة ،ولٌس كالمزرعة ،إذ ٌمكن نقلها
بالٌد وبٌنما ملكٌة متنقلة .وتصرؾ المرأة حٌال ذلك واضح ،فقد
كسبت قوة إلى جانب قوتها حتى تضع لنفسها سعرا أعلى وأضافت
مواهب جدٌدة إلى مواهبها وحٌبل جدٌدة إلى حٌلها ،وبحثت عن
أفضل شروط التسوٌق .ولسان حالها ٌقول( :ما دامت الملكٌة قد
تطورت إلى هذا الحد ،وأنا أصبحت موضوعا مهما فٌه ،وما ٌقع
على عاتقً هو وضع السعر األعلى واألفضل) هذا هو الوضع الذي
نراه كل ٌوم ،وتصادفنا أوضاع أخرى تقول( :إن هذا هو ثمنً،
فخروجً إلى المسرح ٌبدأ بملٌون واحد ...الخ )...أما إذا نظرنا إلى
أوضاع الزواج ،فمهما قالوا بؤن قضٌة المهر لم تعد واردة .فإن أول
عبلقة ٌتم البحث عنها ،هً مدى الؽنى ،وكذلك األحوال المادٌة
للبٌت المقصود هً من األولوٌات األساسٌة .وهو دور تسلٌم
الملكٌة ،أو انعكاس لها ،وحقٌقة فإن هذا هو الموجود فً الواقع،
وبما أن عبلقة الملكٌة لٌست ثابتة_ واألساتذة ٌقولون عن هذه
العبلقة على أنها عبلقة سرقة (لصوصٌة)_ بل هً عبلقات
لصوصٌة ،وال ٌمكن أن ٌنتج شًء جٌد أو محمود من عبلقة
لصوصٌة ،أما مفهوم هذه العبلقة التً اسمها علٌها ،أي أن طرفا
ٌقوم بوضع الٌد على أشٌاء لٌست ملكه .أي أن الرجل أو المرأة كل
واحد منهما ٌحاول االستفادة من الطرؾ اآلخر بشكل من األشكال.
هذه العبلقة التً تقوم بٌن لصٌن ٌسمونها (عبلقة) .ونحن على
قناعة بؤن بنٌة هذه العبلقة تعتمد على لصوصٌة عمٌقة .فكثٌر منا
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ٌعرؾ األوضاع التً ٌقع فٌها الرجل إذا لم ٌجلب المال ألهل بٌته
وأسرته .ولن تكون ألحد قٌمة ما ٌكسب المال ،أي نظام الملكٌة
ٌنعكس إلى داخل األسرة أٌضا وٌجب أن نقبل بهذا .وإذا أراد بنوا
البشر أن ٌكونوا فً موقؾ قوي علٌهم أن ٌهتموا بهذه الناحٌة أٌضا
وأن ٌقدموا الدعم البلزم.
إن تطور الرجل القوي والمرأة القوٌة مرتبط إلى درجة كبٌرة بمدى
الخصوصٌة الممنوحة لهما .فالرجل الثوري والمرأة الثورٌة
ومرحلة صنعهما هً بنفس الوقت مرحلة مهمة من المساواة .وٌجب
مبلحظة أن المجتمع الرأسمالً_ االمبرٌالً قد أوصل هذه الناحٌة
إلى مرحلة معٌنة ،فحرٌة المرأة فً منطق البرجوازٌة قد وصلت
إلى مرحلة المساواة ،أما فً الدول االشتراكٌة فقد تمسكوا بتطور
مهم وٌحاولون السٌر فٌه ،أما لدٌنا فالقضٌة ذاتها لم تطرح بعد،
وحتى لم ٌتم بحثها بشكل جٌد .وعندها ٌجب التؤكد من وجود مسؤلة
حقٌقٌة على هذا الصعٌد ،وقد بٌنا أن الؽرب ٌعتقد بؤن الحل ٌكمن
فً بعثرة األسرة النواة ،إنهم ٌقومون بالبحث ولكنهم ال ٌجدون بدٌبل
ٌحل محل هذه األسرة .فهناك مظاهر كثٌرة وأشكال مختلفة ،ابتداء
من تخفٌض عدد األطفال؛ ووصوال إلى المعٌشة فً ؼرؾ منفصلة
ووحدات هشة تتعرض لبلنهٌار سرٌعا .والحل دابما هو فً
الوحدات خارج نطاق الزواج .وٌناقشون حول أخطار األسرة
النواة ،وهذا المفهوم سٌزول مع زوال الرأسمالٌة من الوجود .هذا
وٌجب أن ال نستنكر بعض الممارسات فً المجتمعات االشتراكٌة،
رؼم أن هناك أٌضا وحدات تتعرض لبلنهٌار السرٌع .وربما كان
ذلك بزٌادة النصؾ ،أي أنها تحمل بقاٌا ورواسب المجتمع القدٌم
بنسبة كبٌرة .وحقٌقة فإن فً المجتمع االشتراكً المقام فً ٌومنا هذا
نسبة كبٌرة من مخلفات األمس والمجتمع السابق والبٌروقراطٌة كما
نذكر ذلك دابما ،وبدون شك فإن ذلك سٌنعكس على الناحٌة التً
نحن بصددها .فقد أوضحنا أن كل األنشطة السٌاسٌة واالقتصادٌة
كانت تحت تحكم واحتكار الرحل بدون منازع ،وطبعا سٌكون هذا
مصدرا لعدم المساواة واالستعمار.
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طبعا هناك جوانب متطرفة للقضٌة ،فمثلما هً جوانب مترابطة مع
التطور اإلجمالً للنظام فهناك بعض النواحً الخاصة أٌضا ،إن
ذلك ٌدل على مدى تخلفنا ،وخاصة على مدى وقوفنا على هذا
الموضوع فً صفوؾ الحزب ،ومن أكبر األخطاء التً ٌمكن
الوقوع فٌها واتخاذ المواقؾ الخاطبة هو اتخاذ العبلقات الموجودة
أساسا إلقامة العبلقات الجدٌدة وعدم اإلٌمان بالعبلقات الجدٌدة
وجدارتها .ونقصد بؤن هناك مفهوما راسخا فً العقول حول هذا
الموضوع وشكبل تقلٌدٌا للعبلقات ونظامها ،وعن المرأة واألسرة.
فإن حاولت المساس بها ٌقولون (إنك تلعب بناموسنا) .ثم تصدر منه
ردة الفعل .فهذا هو أحد المفاهٌم ،أما المفهوم اآلخر فهو حسبما
ٌدعون أنهم توصلوا إلى مفاهٌم جدٌدة خبلل التمدن الرأسمالً.
وٌمكن رإٌة ذلك حٌث تطورت الرأسمالٌة بشكل خاص ،ولهذا فهً
منتشرة فً تركٌا ،وهذا المفهوم ٌؤخذ المساواة بالمعنى المتحجر
والقدٌم الجاؾ ،وٌضع هذا المفهوم فً الساحة العملٌة مباشرة مما
ٌتسبب فً أضرار ونتابج أخطر من السابق بكثٌر.
وخارج كل ذلك فهناك الموقؾ الثوري ،ورؼم قلة الحدٌث عن
النتابج المتوقعة من الحل الثوري فإننا نعتقد بؤن الحل الذي ٌجب
العمل على تطوٌره ،بالقٌام بالبحث والتدقٌق ومناقشة النتابج
بالتجربة واالختبار ،وعن طرٌق النضال التنظٌمً بإقامة العبلقات
لٌس من النوع الذي ال ٌتحمله المجتمع وفرضها ،وال العبلقات التً
تكون ذٌلٌة لما هو موجود فً المجتمع .ومراعاة المستوى العام
للعمل الثوري القابم ودمج ذلك مع خصوصٌة القضٌة وارتباطا
بمهارة الثورة ومواهبه الخبلقة لتطبٌقها فً هذه الساحة ،وصوال
إلى النتابج المرجوة .وحتى لو ظهرت بعض األخطاء ،فما دامت
االستقامة موجودة ،ولم ٌخرج الخطؤ من نطاق المعقول ،ولم تصل
إلى المٌوعة فإنه ٌمكن تدارك الخطؤ وإصبلحه ،وٌكفً أن ٌكون
التوجه الجوهري هو األقوى وألجل الوصول إلى األسلم ،واستٌعاب
بؤنه ال ٌمكن التهرب من هذه المهمة مهما كانت الظروؾ ،وأن ال
ٌجعل نفسه ضحٌة للبساطة والخفة .وأن ال ٌجعل نفسه عرضة
ألخطاء ؼٌر مقبولة ال من قبل الحزب وال من المجتمع ،وعندها
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ٌجب علٌنا معرفة كٌفٌة تحوٌل ساحة معٌنة إلى ساحة ثورٌة بشكل
ٌلٌق بالثورة والثورٌٌن من اإلبداع والقداسة ،ولنا ثقة كاملة بؤننا
سنعرؾ كٌؾ ننوع ونؽنً اإلرادة الحرة الثورٌة ونقوم بتطوٌرها.
وسنعرؾ كٌؾ نجعل الممارسة العملٌة والتنظٌمٌة والعبلقات مشبعة
من جمٌع النواحً ،وكذلك على صعٌد المجتمع بشكل عام فإننا
نستطٌع ان نبدأ بتطوٌر سلٌم وخاصة إنقاذه من مخلفات القرون
الوسطى القابمة والتخلص من ذلك بسهولة.

العائلة لدٌنا مطابقة تماما للوضع االستعماري القائم فً كردستان.
وباعتبار أن حرٌة المرأة هً مقٌاس لحرٌة المجتمع ،فكلما تطورت
حرٌة المرأة فهو دلٌل تطور المجتمع ،وبناء علٌه فالمجتمع سٌصبح
ؼنٌا وبحٌث ٌصبح أكثر جدارة بالحٌاة ونابضا بالحٌوٌة ،هذا من
أهدافنا األساسٌة دابما .ونحن ال ندعً بؤنه سٌظهر رجل أو امرأة
قوٌة حسب ذلك .فهذا قد ٌكون موضوعا لرواٌة أو نتاجا للخٌال
الواسع ،ونحن نكتفً بما ذكرناه .كما أوضحنا هناك خصابص
ممٌزة للحقٌقة الكردستانٌة ،فنستطٌع التؤكٌد بؤن االستعمار األجنبً
عن المجتمع والببلد قد قام بإزالة كافة المإسسات وكل البنٌة التً
تخص هذا المجتمع وقد تستطٌع الدفاع عنه والوقوؾ فً وجه
المستعمر .وعندها تظهر الحقٌقة التالٌة :أن االستعمار قام بتخرٌب
كل ما من شؤنه أن ٌإدي إلى الوعً السٌاسً والتسٌس فً
كردستان منذ مبات السنٌن ،وشل األنشطة االقتصادٌة الحرة
للطبقات المختلفة فً المجتمع لصالح مصالحه واقتصاده .ولم ٌعد
المجال ألي تطور اقتصادي محلً .وحظر فعالٌات الجمعٌات
السٌاسٌة ،فما هً المإسسات التً استثنٌت من ذلك؟
المإسسات والبنٌة التً تم استثناإها أو تركها االستعمار هً من
بقاٌا القرون الوسطى وهً التً تبقً على رجعٌة حٌة وتعرقل
التحول االجتماعً وتشد إلى الوراء كل عمل سٌاسً وتعلٌمً
وتثقٌفً .فهذه المإسسات ال تخدم الوطنٌة وال تساعد األمة للعودة
المرأة والعائلة

51

إلى الذات .وتدعو األجنبً إلى الببلد دابما ،وتبرر وتقدس وجوده،
وتضفً الشرعٌة على اللجوء إلى األجانب وتخلق المفاهٌم المناسبة
لذلك ،وهذه المإسسات ارتضت كل ما فرض على المجتمع دون
علمه من مواقؾ ؼربٌة على األرض والجهد والتكامل الوطنً
واالجتماعً ،بل وأكسبت كل ذلك مشروعٌة.
وباختصار ،فقد تم تخرٌب كل ما ٌمكن أن ٌدافع عن المجتمع
ومصالحه من بنٌة فوقٌة أو تحتٌة ،من مإسسات وقواعد.
واالستعمار ٌعرؾ مدى ضرورة بقاء األفراد الستمرار استعماره
ولهذا حافظ على األفراد بشكل ٌستفٌد منهم إلى أقصى حد .وهكذا
نشرت بٌنهم عبادة العابلة التً هً الحدود التً تنفع المستعمر أو
تجعله فً نطاق ضٌق حٌث ال فابدة ال للمجتمع ،وال للعشٌرة،
وحتى أن العابلة نفسها ال تستفٌد من هذا المفهوم سوى أن تدخل فً
دابرة العمالة لبلستعمار ،وتتشكل ضمن هذا اإلطار فقط .وكل هذا
ٌساعد على انتشار جٌوش العاطلٌن عن العمل وٌوفر القوة البلزمة
لبلنضمام إلى الجٌش وللعمل الذي ٌرؼبه االستعمار .وهكذا فهً
أضعؾ مإسسة ٌمكن أن تقاوم العدو المستعمر ،فهً ترتضً بكافة
أشكال االستعمار واالضطهاد الذي ٌصدر منه وال ٌسعها أن تقاوم
إذا دعت الضرورة لذلك .هذه الوحدة االجتماعٌة (العابلة) التً
كانت خدمة العبلقات العشابرٌة القبلٌة ودافعت عن نفسها فً
مواجهة الوطنٌة والتحول إلى أمة وإلى شعب وطنً ،وبذلك
أصبحت مادة للدعاٌة التً ٌعتمد علٌها االستعمار .ولهذا ٌحاول
االستعمار إبقاءها على قٌد الحٌاة ما أمكن حتى ٌستخدمها فً
مواجهتنا .وفً هذه الحال تصبح العابلة فً كردستان مطابقة تماما
للوضع االستعماري القابم فً كردستان وتقوم بمهامها من العمالة
للمستعمر من خبلل القبٌلة وتخرٌج األجٌال التً تخدم ذلك
وترتضً به .لكننا عندما نقول( :عابلتك ...عابلتً) فإن حقٌقة
الموضوع نرى رب العابلة وربٌس القبٌلة ٌدور فً الفلك الذي
رسمه االستعمار وجعله إطارا لتحركاته بشكل ٌكون تابعا .وحقٌقة
فإن هذه المإسسة التابعة هً أخطر مصدر على التطور والتقدم،
وهناك ضرورة ملحة لتجاوز هذا الوضع .ولهذا ٌجب وضع هذه
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المإسسة (العابلة) على طاولة العملٌات وتحت المشرحة ،لوضع
تشخٌص جٌد للمعاناة وتحدٌد مدى خدمتها لبلستعمار والعمالة
والتعرؾ على كل السلبٌات األخرى .فعندما ٌقوم العدو بتسلٌط
العاببلت علٌنا ٌثبت أن آماله وجوده لم تكن فارؼة وأنه تركها لمثل
هذا الٌوم.
فرب العابلة لدٌنا ؼٌر مهتم بمستقبل األطفال من دراسة او عمل فً
وسط هذا الجو من البطالة ،بل ٌعمق التهرب من المسإولٌة وٌدفع
بقطعان من الناس إلى الشارع ،وٌرتضً بكافة السلبٌات وٌعتبر ذلك
ثقافة أبوٌة أو عابلٌة وٌوزعها على األفراد وٌدفع بؤؼرب األشكال
لمواجهتنا .والجدٌر بالمبلحظة أن أخطر مإسسة فً المجتمع أي
(العابلة النواة) أو (األسرة) تراها أوروبا خطرا ورؼم ذلك فإن
األفراد ضمن هذه المإسسة أحرار .فبل الرجل عبء على المرأة
وال المرأة على الرجل ،وكل واحد منهم متعلم مثقؾ له عمله
ومسلكه ،ورؼم ذلك ٌرى الؽرب فً ذلك خطرا جدٌا ،وبحجة أنها
خطر على الحرٌة ٌبحثون عن بدٌل لها وٌحاولون تطوٌر نماذج
مختلفة ،أما لدٌنا فإنها ال تدافع عن أي قٌمة وطنٌة ،وال تخطو
خطوة واحدة نحو إنشاء وترسٌخ الوطنٌة واألمة ،فرب العابلة جمع
عدة زوجات وأطفاال وٌدعً أنه ٌعمل كل ٌوم فما الذي ٌفعله تحت
اسم العمل؟ وٌدعً أنه ٌقوم بعمل أو عملٌن لتؤمٌن لقمة العٌش
للعابلة ثم ٌجري إلى المدٌنة لٌلتهً هناك أٌضا بعض الشًء ،إننً
أفكر جدٌا فً معنى توفٌر الؽذاء للعابلة (األسرة!) فتؤمٌن معٌشة
خمسة أو عشرة أطفال ماذا ٌمثل أو ٌحظى من األصالة؟ فبتؤمٌن
لقمة العٌش لهإالء ٌظن أنه قام بواجبه وٌتهرب من كافة
المسإولٌات ثم ٌقول( :إننً لم أدع أطفالً ٌحتاجون لكسرة خبز.
لهذا فؤنا إنسان شرٌؾ) .أما اآلخرون فٌقولون( :إن والدنا أشبعنا...
عاش بابا).
األسرة هً من أهم األسباب التً دفعتنا إلى الثورة
ٌجب قٌاس كل ذلك بالمقاٌٌس العصرٌة وتقٌٌمها حسب ذلك .وال
ٌمكن تخٌل قبول الكثٌرٌن منا لمثل هذه العبلقات وحتى ال ٌمكن
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قبول ذلك بالمفهوم الوطنً أو االجتماعً ،وحتى فً مفهوم الفردٌة،
فهً تإدي إلى عبودٌة شنٌعة ،فؤنا أعلم أن الكثٌرٌن منكم قد
انفصلوا عن هذه العبلقات وجاإوا راكضٌن ،ألن هذه العبلقة تإدي
إلى االنتهاء .فنحن أٌضا كنا كذلك ،فعندما كنا نعود إلى ذلك العش
المقدس الذي كنا نسمٌه األسرة كان رأسنا ٌتحول إلى خلٌة نحل من
طنٌنها ،كان ذلك طرازا من العبلقات لم نستطع قبوله أو الرضوخ
له .وذلك لم ٌكن نابعا من استصؽارنا للعابلة أو عدم اإلعجاب بها،
بل ألن طراز العبلقات كانت تدفع اإلنسان إلى التمرد وكذلك
ظروؾ الحٌاة أٌضا كانت تدفع إلى العصٌان .أما قضاٌا األسرة
فهً التً كانت من أهم األسباب التً دفعتنا نحو الثورة .أما الٌوم
فإن العبلقات األسرٌة المتعفنة فً كل قرٌة ومدٌنة فً كردستان
تجعلنا نرتعد منها ونرفضها .فؤي مستقبل ٌنتظر هذه القطعان من
األطفال؟ فبل عمل ،وال تعلٌم ،وال صحة ،وال وطن ،وال حرٌة،
لٌس لدٌهم أي شًء .وٌجب توجٌه هذه األسبلة إلى والدٌهم الذٌن
ٌدعون المسإولٌة عنهم وعن مستقبلهم .ما هذا؟ فلو بقً حٌوان إلى
جانب أي شخص جابعا وعطشا فإن ذلك الشخص ٌتضاٌق ،أما
إنساننا فبل ٌبالً .حتى إذا ما حصل على رؼٌؾ من الخبز صار
ٌتباهى أو ٌقول( :أسرتنا فعلت كذا .وعابلتنا كذا) وكؤنه بطل أنقذ
األوطان .لقد كنا نقوم بنقد عابلتنا منذ الصؽر ألن األسرة كانت
تتحرك بدون مسإولٌة أو انضباط رؼم أنها كانت ؼٌر قادرة على
خلق مستقبل حر لنا .فإذا لم تكن فً مستوى خلق مستقبل حر فلماذا
تدخل ضمن كل هذه التصرفات البلمسإولة؟ تربٌة األطفال فً
الدول االشتراكٌة جٌدة جدا .وكذلك الدول األوروبٌة تقوم بتربٌة
األطفال بشكل جٌد ،أما لدٌنا فبل حدود لذلك ،وهناك ال مسإولٌة
كبٌرة ،فحسب االدعاء فإن األسرة تحب طفلها كثٌرا وفً الحقٌقة
فهً ترتكب أكبر جرٌمة بحقه ونحن ال نقول بؤن اآلباء واألمهات
ٌعادون أطفالهم عن قصد ،بل إن ذلك ٌحدث من ذاته .والٌوم حتى
الدولة التركٌة ال تقبل بهذه األعجوبة ،فالدولة التركٌة تحاول القٌام
بتحدٌد النسل وبالسبل األخرى لصنع أسرة اقتصادٌة وترى ذلك حبل
للقضٌة ،إال أن الدولة التركٌة لن تحل قضٌة إقامتها هً بالذات ولها
عبلقة باستعمارٌتها أبدا ،فاالستعمار ٌحاول دابما اإلبقاء على
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المجتمع متخلفا جدا ،وتبقٌهم فقراء اقتصادٌا وتزٌل كل المإسسات
والبنٌة التً لها جوانب اجتماعٌة وطنٌة ،فً سبٌل ترسٌخ مكانة
األسرة والعابلة وزٌادة دورها االجتماعً .وهذا ٌإدي إلى االنفجار
السكانً كحقٌقة فلسفٌة علٌمة .ونسبة السكان المتنامٌة فً الدول
المستعمرة واالنفجار السكانً له عبلقة مباشرة بالرأسمالٌة
واالمبرٌالٌة كما هو معلوم ،ونظرا ألننا تحت نٌر استعماري ٌندر
وجود مثٌل له ،فإن التوسع االصطناعً األسري أصبح كحفار
القبور بالنسبة للمستعمر وٌتطور بهذا االتجاه .مما ٌصبح مسؤلة
كبٌرة أمام الثورة أٌضا ،ولهذا فنحن نهتم بالتحول الثوري ضمن
األسرة بشكل كبٌر.
فالؽموض الموجود فً بنٌة األسرة ٌجب تحلٌله بدقة متناهٌة مثل
القضاٌا األخرى وبصورة واقعٌة لما فٌه من فابدة كبٌرة .فمإسسة
األسرة التً لم تتطور من ذاتها لمبات السنٌن ٌجب النظر إلٌها
نظرة سٌاسٌة .فهذه المإسسة تدخل فً خدمة بعض األطراؾ
وٌحاولون وضع المساند فً ٌمٌنها وشمالها فً سبٌل إٌقافها على
أرجلها لٌبعثوا الحٌاة من خبللها فً الرجعٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة
والثقافٌة واألخبلقٌة والسٌاسٌة واألٌدٌولوجٌة ،ولذلك فقد أصبحت
العابلة أداة خطرة جدا بٌن أٌدي تلك الجهات .وطبعا فالهٌمنة
والسلطة تتعقد حول الرجل ضمن العابلة .فالرجل المسموع كبلمه
ضمن العابلةٌ ،عكس من خبلل شخصه كل سلبٌات السلطة
المستعمرة على األسرة بما فً ذلك دناءاته السامة .هذا الرجل الذي
جدد من ممارسة سلطته السٌاسٌة ،ومستبعد من كافة المإسسات
االجتماعٌة ،وٌحفز علٌه الكبلم وحتى أن لسانه ٌبدو وكؤنه ربط عن
الحدٌث ،وٌعٌش تحت وطؤة الظروؾ االقتصادٌة ،ونظرا للضٌق
المتولد من القضاٌا الموجودة ،والؽضب الناجم عن كل ذلك ٌنفثه
الرجل فً المرأة واألوالد داخل األسرة .وهذا هو السبب فً ازدٌاد
النزاع داخل األسر .أي إذ وضعت كمٌة كبٌرة من النحل داحل خلٌة
واحدة فهً لن تعٌش .فكلما زادت شدة الضؽوط على العابلة ٌنتشر
ذلك بٌن األفراد ثم ٌزداد الصراع والنزاع مما ٌجعل جو األسرة
جحٌما ال ٌطاق .وٌمكن أن ٌذهب هذا الوضع نحو الحل بطرٌقتٌن،
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فإما أن ٌترك العابلة وٌهرب وٌقول( :عجزت) ،وإما ٌهرب إلى
االستعمار ،فإذا كان فردا فً عابلة ذات نفوذ أو إذا كان المستعمر
ٌعطٌه الفرصة قلٌبل فهو ٌلجؤ إلى االستعمار وٌتمرغ فً العمالة
وٌعمقها .وهذا مسار سًء فً أسلوب الحلٌن هذا .فاللجوء إلى
العمالة وتطوٌر العبلقات ٌعطً ثقبل جدٌدا للقضٌة أما الهروب من
األسرة فٌإدي باألسرة إلى االنهٌار ،وهذا ٌعمق من األزمة بشكل
كبٌر ،وعدم وجود المساواة والحرٌة والثورٌة فً العابلة ٌعطً
الرجل سلطة مزٌفة وخطٌرة .وهو ٌقوم بعكس كل ما ٌتلقاه على
األسرة من اضطهاد وؼٌره .فهو بمثابة ملك العابلة وحاكمها وقوتها
السلطوٌة ،وٌرضً ذاته بهذا الشكل .وكؤنه ٌقول( :فمهما كان هناك
من ٌتحكم بً وٌقودنً فؤنا أٌضا أدٌر شؤن عدة نساء وخمسة أو
عشرة أطفال ،فؤنا أٌضا ملك صؽٌر) .حتى أنه ٌتبجح أحٌانا
وٌضرب زوجاته وأطفاله وٌقول (أنا رجل كذا وأفعل كذا ...وكذا).
أي أنه تطوٌر مزٌؾ للشهامة .فهو ٌشعر بؤنه شهم عندما ٌضرب
زوجاته وأطفاله ،فهذا الطراز من الرجال هم أشدهم انحطاطا
وأخطرهم .فالشعور بالتحكم فً العابلة ٌعطً الراحة والعظمة
للرجال وٌولد شعور اإلشباع لدٌهم ،وال توجد مثل هذه المشاعر فً
أوروبا وال فً الدول االشتراكٌة ،فكثٌر من المإسسات االجتماعٌة
قد تجاوزت كل ذلك .بٌنما هذه قضٌة عمٌقة لدٌنا ،وقد أوضحنا
المبلذ الذي ٌلجؤ إلٌه الرجل عندما ٌكون محتاجا ،فمثبل ٌرى فً
مإسسة (حماة القرى) حٌث السبلح والمال إذ ٌهرب الرجل وبعدها
تبدأ المآسً حٌث ٌدفع بكل عابلته إلى االنتهاء .إن هذه القضٌة
ظاهرة بكل أبعادها ووحشٌتها فً ٌومنا هذا .فهذه هً الثمرة التً
قام العدو بزرع بذورها وسمح بها ومن ثم استخدمها ضد ذاتها.

المرأة والرجل ارتبطا ببعضهما خارج نطاق القٌم واألهداف
الوطنٌة.
ٌجب علٌنا أن نلقً الضوء بشكل أكبرعلى مإسسة العابلة التً ٌثق
بها العدو كثٌرا لتحقٌق مآربه فً ٌومنا هذا .فمفهوم الشرؾ الذي
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تكون لدٌنا ٌعنً ،إذا ما تم التبلعب بالمرأة مات الرجل .فالرجل
والمرأة قد ارتبطا ببعضهما بشكل كبٌر خارج نطاق القٌم واألهداؾ
الوطنٌة واالجتماعٌة .أما إذا اهتم الرجل قلٌبل بهذه األهداؾ فماذا
ٌفعلون إلبعاده عنها؟ فإذا مدوا عناصر الشرطة ٌدهم إلى ابنته أو
زوجته أو خطٌبته ،استسلم الرجل فورا ،هو عاطل عن العمل،
وضعٌؾ ،جابع ،فٌوفرون له بعضا من الطعام ،فٌذهب جوعه،
ونتٌجة لذلك فقدنا مبات األشخاص .أي أنه قام بربط نفسه بعبلقات
تستخدم الٌوم بصورة شنٌعة جدا فً الثورة المضادة .مثل هذه
العبلقة مثل فخ الصٌد تعطً ضررا وراء ضرر .فكلما أفقر العابلة
استطاع شراءها .وٌجعلها ضعٌفة ،وبدون مقاومة ،وعندما ٌحٌن
الوقت ٌستخدمها بصورة سٌبة وخطٌرة جدا .فالعابلة هً المإسسة
التً تحرجنا جدا ،وخاصة هإالء اآلباء الذٌن ٌمثلون الجٌل القدٌم
والذٌن لم ٌندمجوا مع الثورة .فهم ٌرٌدون تؤسٌس والمحافظة على
العابلة التقلٌدٌة بكل ما لدٌهم من قوة .ولهذا فهم مستعدون لتقدٌم كل
ما لدٌهم بما فً ذلك الخنوع التام والقٌام بكل السلبٌات داخل هذه
العابلة .وهذا ٌتسبب فً صراع كبٌر ،فإن لم ٌحافظ علٌها فالرجولة
فً خطر ،ألنها كل شًء ،فهً الشرؾ والحٌاة والفلسفة .ماو أٌضا
ٌعترؾ بان العابلة فً الصٌن من أخطر وأهم السبلسل والقٌود التً
تربط المجتمع ،أما لدٌنا فتكاد تكون السلسلة األولى ،رؼم السبلسل
األخرى مثل االستعمار ،وضؽوط اآلؼوات ،إال أن هذه ال تإخرنا
وتعرقلنا كثٌرا ،فهذه العبلقة األسرٌة هً التً تهددنا كثٌرا وتتسبب
فً ضٌاع الكثٌر من جهدنا .فقد أضعنا كثٌرا من كوادرنا بسبب
القضاٌا العابلٌة ،وكذلك هناك كثٌر من الكوادر ال تستطٌع منح كامل
مواهبها للثورة بسبب هذه القضٌة .فالقضٌة لدٌنا هكذا فبدال من
اعتبار العابلة من المقدسات التً ال ٌجب المساس بها واحترامها
إلى أبعد الحدود ،والقٌام بإقامة روابط وثٌقة مع العدو والتحول إلى
أهم األركان التً ٌعتمد علٌها سٌاسة العدو واستراتٌجٌته ،وتتسبب
فً عجز إنساننا وإبعاده عن مستقبله ،وٌجعله بعٌدا عن المسإولٌة،
ٌجب أن تتعرض هذه المإسسة لنقد شدٌد ،وأن تدخل مرحلة التبدل
الثوري مطلقا ،وفً هذا الموضوع ٌجب عدم االهتمام بدموع األب
واألم والزوجة والصدٌق .فهم تابعون مساكٌن بشخصٌاتهم ،فبل قوة
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للمرأة ضمن العابلة ،وال تشكل قوة تستوجب االحترام لدى الربٌس
التابع لآلؼا أو االستعمار ،وعلى الثورٌٌن أن ٌحذروا هإالء
المساكٌن ،وأن ٌحطموا العبلقات القابمة الراهنة وأن ٌستخدموا
السلطة الثورٌة إذا تطلب األمر حتى ٌوقفوهم عند حدهم ،ففً
مرحلة تحررنا ٌجب أن نرى عابق العابلة من جمٌع الجوانب
والدور الذي ٌؤمله العدو هو جعل هذا العابق كجبل آؼري أمام
الثورة ،ففً ٌومنا الراهن ٌنتصب عابق العابلة أمام أقدر وأشجع
المقاومٌن بٌن صفوفنا ،فماذا حدث للسٌاسات التً ٌفرضها العدو
عن طرٌق العاببلت وما هً نتابجها؟ لقد أعدموا مبات الرفاق،
وبعضهم ذهب إلى حد الخٌانة التارٌخٌة ،وبعضهم ال زال ٌتسبب
فً كثٌر من المشاكل ،وبالمقابل فهم ال ٌنالون شٌبا سوى الموت من
االستعمار ،وبعدها إما الخٌانة وإما اإلعدام ،وبعدها ٌقول
االستعمار( :لندع الطبلب تنهش بعضها!!).

فً الجنوب ٌتم استخدام العائلة كمإسسة متطورة للعمالة تحت
قناع الوطنٌة وحركة التحرر
فاألب واألم اللذان هما أسرى تفكٌر البالٌة ماذا ٌستطٌعان أن ٌفعبل؟
واضح أن هناك حاجة إلى الوعً والحذر .وبعضهم ٌتبوأ بعض
الوظابؾ السٌاسٌة المزٌفة وٌصبػ هوٌة العابلة أو القبٌلة بالعمالة
وٌجعلها وسٌلة لسٌاسات العمالة ،فاألحداث التً جرت فً جنوب
كردستان ،وتعمٌق دور القٌادات القبلٌة العابلٌة داخل حركة التحرر
الوطنً .وانعكاس ذلك علٌنا ،إذ أن هذا هو السبٌل المتوفر لهم.
هإالء أٌضا تحررٌون وطنٌون حسب ما ٌدعون ،وٌقومون بذلك
تحت قناع الوطنٌة الكردٌة ،وحقٌقة فهذه أخطر أنواع العمالة حٌث
زرعت هذه الصفات وتحجرت فً هذه العابلة .وٌستخدمون رباسة
العابلة وسٌلة استعمارٌة رأسمالٌة -تحت قناع الوطنٌة طبعا -وهذه
الجهود لٌست لشًء سوى ذلك ،والٌوم فهذه الجهود لن ترى مقاببل
من العدو واالستعمار إال إذا كانت ألجل التبلعب بالثورة .فالعمالة
تنتشر تحت األقنعة ،وسرا ،وبشكل أخطر وأمكر .وكمإسسة عابلٌة
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متطورة ،تعمل على كسب ما لم تستطٌع كسبه بالرأسمالٌة تحت
قناع الوطنٌة وحركة التحرر وتبٌع دم اإلنسان تحت هذا القناع
لتحقٌق المكاسب وسرقة القٌم .وسنعمل على نقد هذه المواقؾ
جمٌعا ،وسنطرح على الساحة من فترة ألخرى المفاهٌم التً جعلت
العابلة مادة للسٌاسات العملٌة ،ومدى خطورة هذه السٌاسات ،ألن
العابلٌة والقبلٌة التً تختفً وراء األقنعة أخطر من هجمات العدو
العلنٌة ،ولو دققنا المبلحظة سنجد مثل هذه األعمال الشنٌعة كثٌرة
من حٌث المكانة والدور فً صفوؾ حركتنا التحررٌة الوطنٌة،
وعندها ٌجب استخدام سبلح النقد بشكل أفضل.
وؼٌر هذٌن الجانبٌن تحدثنا عن وجود جوانب أخرى أٌضا بحاجة
إلى إٌضاح .فالفرد الذي ٌترعرع فً شروط العابلة هذه ٌكون فً
وضع سلبً جدا ،وخاصة المرأة فوضعها خطٌر جدا وسط هذه
العابلة التً تعٌش على حافة الهاوٌة ،فوضع المرأة سلبً بشكل عام
لدى مجتمعنا أضعافا مضاعفة عما لدى اآلخرٌن ،فهً لٌست بعٌدة
عن إبداء الرأي فقط ،بل هً عاجزة عن أن تكون تابعا جٌدا ،أي أن
السقوط العام لدى مجتمعنا متجسد بشكل متطرؾ فً السقوط لدى
المرأة .حتى أننا نستطٌع القول بؤن المرأة تعٌش التطرؾ فً كل
شًء سلبً لدى المجتمع مثل االستعمار واالضطهاد .ألن الرجل
الذي ٌتعرض لبلضطهاد واإلهانة فً الخارج هو عاجز ،فٌؤخذ
بثؤره من المرأة فً الداخل .وبناء علٌه ،فإن الوضع الذي وقعت فٌه
المرأة من انعدام الشخصٌة ،والقضاٌا المإلمة التً تعٌشها لٌس نابعا
من كونها أنثى فقط ،بل هً النقطة األخٌرة التً تصل إلٌها نتابج
كل الظلم واالضطهاد الناتج من االستعمار أٌضا ،ولهذا فإن كون
المرأة خرساء وضعٌفة وعاجزة لٌس وضعا ناتجا من ذاتها .بل إنها
فً مرحلة تم الوصول إلٌها نتٌجة لتطور العبلقات ضمن نظام
معٌن .باإلضافة إلى أطفال ال ٌمكن تحمل عببهم ،واالقتصاد
المعدوم والضؽوط السٌاسٌة واالجتماعٌة ،فإذا أضفنا كل ذلك إلى
بعضها فاذا ٌبقى من اسم اإلنسانٌة فً المرأة؟ ولهذا فبدال من حقوق
المرأة ٌجب أن نتحدث عن كٌفٌة إعادة المرأة إلى إنسانٌتها وسبل
تحررها ،فلم ٌبق فً الساحة شًء اسمه شخصٌة ،أما الحرٌة
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فالتفكٌر تحت ضؽط واضطهاد شدٌدٌن .وحٌازتها على إرادتها أو
إبداء الرأي أو انضمامها إلى أي قرار من القرارات فكل ذلك
ضعٌؾ جدا ،وهذا كله دلٌل على ما آلت إلٌه المرأة فً مجتمعنا .أما
لدى المجتمع التركً فإن حقوق المرأة وحرٌتها قد وصلت إلى
مرحلة معٌنة حتى ولو كانت بالمفاهٌم البرجوازٌة فهً تتحدث
وتمشً ،وترحل ،وتقرأ ،وتنظر وتتعلم ،وكل هذا ؼٌر موجود لدٌنا.
ولكن هذا متوارث من الخواص المحلٌة المطبقة على مجتمعنا
ونتٌجة لذلك وانعكاس كل ذلك بشكل ممٌز على واقع المرأة .فهً
األرضٌة التً ٌنعكس علٌها آثار االستعمار األكثر سلبٌة ،وكذلك
انعكاس لكل السلبٌات الذاتٌة المحلٌة أٌضا .ولهذا فهً األرضٌة
التً ٌمكن لحركة التحرر الوطنٌة االعتماد علٌها كثٌرا .وهذا ما
ٌجعل المرأة تحظى بؤكبر طاقة ثورٌة كامنة أكثر من أي شرٌحة
اجتماعٌة أخرى .فما دامت هً الجنس الذي ٌتؤثر بهذه األحوال
أكثر من اآلخرٌن ،ولهذا فهً المهٌؤة ألن تكون أصلب أرضٌة ٌتم
االعتماد علٌها من الناحٌة التنظٌمٌة فً حركة التحرر الوطنٌة فً
المستقبل إذا تم إعدادها بشكل جٌد.
الشكل الموجود فً كردستان ،هو مؤساة أكثر من أن نسمٌه عائلة
أو أسرة.
وٌمكننا أن نورد مبلحظات أخرى حول األسرة ،إذ ٌمكننا توجٌه
االنتقاد إلى كثٌر من جوانب األسرة لدٌنا .فالشكل الموجود فً
كردستان هو مؤساة أكثر من أن نسمٌه عابلة أو أسرة ،فالعابلة التً
تشكل أزمة لدٌنا ،مقبرة للفكر ،وهً لوح لتجربة اإلرادة تكتب
علٌها ثم تمحى ،بل األسرة أصبحت كمثلث الشٌطان حٌث ٌتحطم
إنساننا وٌندثر ،ولهذا فإن العابلة تؤتً على رأس المإسسات التً
ٌجب إدخال الثورة إلٌها .والثوري مرؼم فً مثل هذه األوضاع أن
ٌهتم بواجبه بحرص شدٌد .فنحن ال نستطٌع تناول موضوع معقد
إلى هذه الدرجة ومهترئ إلى درجة لم ٌعد هناك طرؾ سلٌم نمسك
به بشكل بسٌط أو نجعل منه قضٌة كبرٌاء سهلة .نحن لسنا
مسإولٌن عن وجود هذه العبلقة ولكن مسإولٌتها هً أن نجعلها
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عبلقة ثورٌة وقضٌة ثورٌة ،وٌمكننا التحدث عن امتدادات كثٌرة
للعابلة ،فالذي ٌقوم بتؤسٌس عابلته أو أسرته ٌنبري لٌقول( :لقد
أنقذت عالمً) .وٌتهرب .ولهذا السبب فنحن نقول عنها بؤنها خطر
كبٌر ،وعابق أمام التكون والتطور الوطنً واالجتماعً .فما هو
الذي ٌمكننا إنقاذه باللجوء إلى األسرة الصؽٌرة؟ نحن نقوم بإشؽال
الشباب لمدة خمسة أو عشرة سنٌن بفكرة إقامة أسرة لهم وتزوٌجهم،
حتى نعلن عن تؤسٌس األسرة لنفكر بعدها بكٌفٌة إدارة هذه األسرة
وتلبٌة مطالبها ،ونبدأ بطرق أبواب الؽربة أو الهجرة إلى أوروبا فً
سبٌل لقمة العٌش ثم نقضً عشر سنوات أخرى فً بناء منزل لنا ثم
إٌجاد عمل مرٌح ،حتى نضل إلى العجز وآخر العمر وتنتهً الحٌاة
بالموت .وكؤننا نبدأ بالدوران حول نقطة مضٌبة منذ والدتنا ثم نلؾ
وندور حولها حتى نموت لنكتشؾ أن تلك النقطة هً سوداء داكنة.
وطبعا فهذا موقؾ خاطا وفلسفة خاطبة.
الرجل والمرأة اللذان ٌتركان كل شًء لذاته دون توفر أٌة ضمانات
هما مخطبان كثٌرا ،فكل هذا التهدٌد لعبلقاتهم موجودة فً الساحة
وال ٌقوم الرجل بعمل شًء .ولو راجعتم ممارساتكم العملٌة سترون
أنفسكم هكذا وسوؾ تتؤكدوا من ذلك .فلٌست هناك وسابل لئلنتاج
وأٌن التعلٌم ،وأٌن الثقافة؟ لقد تم اؼتصاب كل ذلك .ولم ٌبق سوى
االؼتراب ،وهذا هو أساس تطور االؼتراب لدٌنا.

األسرة فً كردستان ،تحولت إلى حاضنة للثورة والثورة المضادة
ونحن نقوم بتقدٌم كافة التضحٌات تحت اسم إنقاذ العابلة .ولو قدمت
هذه التضحٌات فً سبٌل الثورة ،الرتفعت العابلة إلى مستوٌات
سامٌة مبات المرات ،ولتحرر وطننا منذ زمن بعٌد ،فالخداع كبٌر،
والجهود تذهب أدراج الرٌاح ،لدرجة أن العمر ٌنتهً بحجة إنقاذ
األسرة و (الناموس) ،وحتى أن بعضهم ال ٌفكر بؤسرته فقط وإنما
ٌحاول إنقاذ السبللة أٌضا وٌقتحم الموت فً سبٌل ذلك.
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كل قضاٌا كردستان فً ٌومنا هذا تنبع من محور العابلة واألسرة،
بما فً ذلك القضاٌا الصؽٌرة أو الكبٌرة ووصوال إلى االؼتراب
واألزمات النفسٌة والعصبٌة ،فكل شًء امتداد لقضٌة األسرة .فكثٌر
من الرفاق ال ٌرؼبون االنشؽال بمثل هذه القضاٌا المعقدة أو قد
ٌرتعدون منها لتعقٌداتها ،ولكن الذي ٌجعلنا فً وضع صعب هو أن
هذه القضٌة تضر بشكل جدي بالتطور الوطنً واالجتماعً،
وإٌصالها إلى الحل هً مهمة من مهامنا الثورٌة .نحن الذٌن سنقول
قؾ لهذه المسٌرة التً تقضً على عمر الكثٌرٌن منا وتتسبب فً
هدر كل هذه الجهود لهذا الشعب .فاالستعمار الذي لجؤ إلى شعار
(حافظوا على أوالدكم) ال سٌما فاشٌة  12أٌلول استخدمت هذا
الشعار وقدمت لكل أسرة وسٌلة وآلة وطرٌقة لئلنتاج محاولة تصلٌح
ما قامت بتخرٌبه ،وكانت الفاشٌة تقصد عرقلة الثورة .فشرٌحة
الشباب لدٌنا كانت تتساءل (ماذا سٌكون مستقبلً) وكانت لهم آمالهم
فً الزواج وبناء األسر .وكان ذلك أمل الشباب الذٌن كانوا ٌملإون
المقاهً والفتٌات اللواتً ٌقبعن فً البٌوت ،وحتى لو ارتضٌنا
بتحقٌق هذه اآلمال ،فإن األساس المادي لؤلسرة ؼٌر مناسب .ففً
الؽرب وفً االتحاد السوفٌٌتً هناك ضمان لهذه الحالة .أما القوانٌن
الموجودة لدٌنا فهً فً مستوى ٌمكن تطبٌقها على الحٌوانات ،وهذا
واضح .وفً هذه الحال فإن عمر الشباب المفروض أن تكون
مرحلة االنفتاح الوفٌر لدٌهم وهً مرحلة العشرٌنٌات ٌقضونها فً
اآلمال المزٌفة وفً األخطار ،فهذه الطاقة وهذا الجهد ٌذهبان هدرا،
وألجل كسب سنة واحدة ٌقضً ستة أشهر فً أضنة ،وبعدها فً
إستانبول أما اآلن فؤلمانٌا ،وهكذا ٌقضً عمره فً السفر ،وبذلك ٌتم
القضاء على اإلنسان .بعدها ٌرون مدى تخلؾ األسرة وٌحاولون
رفضها ،أما النتٌجة فهً أن القضاٌا االجتماعٌة موجودة فً أوج
األزمة.
وكما ٌفهم فإن أهم مصدر للقضاٌا الوطنٌة واالجتماعٌة هو تخلؾ
األسرة وهذا التخلؾ لٌس تخلفا موضوعٌا ،بل ٌقوم العدو بتنظٌمه
فهو ٌحاول تنظٌم عابلة كل رفٌق بشكل أو بآخر .فإذا كان أحد أفراد
األسرة موجود لدٌنا فالعدو ٌحاول شد أحد األفراد اآلخرٌن إلى
المرأة والعائلة

61

جانبه .أي أن األسرة تحولت إلى حاضنة للثورة وللثورة المضادة،
وٌجب علٌنا أن نرى بوضوح كافة جوانب النضال السٌاسٌة
واالجتماعٌة ،وبشكل خاص ٌجب أن ال نثق بالعبلقات العابلٌة التً
ٌشوبها العبلقات المضادة للثورة ،فهً خطٌرة جدا .وإنما ٌجب
اتخاذ موقؾ انتقادي ونضالً فهذا هو طرح الموضوع األساسً،
والنتٌجة التً نرؼب فً الوصول إلٌها هً تبٌان العبلقة بٌن ذلك
وحرٌة المرأة .ولكن عندما نقول المرأة فإن العابلة (األسرة) هً
أول ما ٌخطر فً البال ،وال ٌمكننا التفكٌر فً امرأة خارج بٌتها.
والمرأة لدٌنا إن ؼادرت بٌتها تكون قد ارتكبت ذنبا .أو مثل ذلك من
المفاهٌم ،وهذه المرأة ٌجب االرتٌاب فً أمرها .فكلما ذهبت إحداهن
لبلنضمام إلى الصفوؾ فهذا خرق للعادة وحادثة كبٌرة جدا ،أي أن
حرٌة الحركة ؼٌر متوفرة فً كردستان بل هً معدوم .فالوضع فً
منزل الوالدٌن أشنع من الحٌاة فً منزل الزوج .والتحرك النسابً
ضمن الصفوؾ االجتماعٌة شبه معدومة ،إذا فكٌؾ سٌكون الحل؟
فمن المفروض أن تعتمد الثورة على هذه الشرٌحة االجتماعٌة،
ولكن القضٌة كما نراها تنضح بالمشاكل الثقٌلة والسلبٌات.

إن أهم ما دفعنا لتؤسٌس الحزب هو إقامة أسرة حزبٌة مختارة
نموذجٌة
وهنا فنحن مرؼمون على تناول وضع القضٌة داخل صفوؾ
الحزب .وكما نصر على القضاٌا االجتماعٌة والوطنٌة ،فكذلك
الحزب هو أمضى األسلحة التً ٌجب االعتماد علٌها فً اإلصرار
على قضٌة المرأة واألسرة .وكذلك سنستخدم نفس السبلح فً
مواجهة قضٌة العبلقات ؼٌر المقبولة التً تهدد الشخصٌة ،وتسفر
عن نتابج خطٌرة جدا لتنظٌمها وتعدٌلها وتصحٌحها .إن ثقل وجدٌة
القضاٌا المطروحة تفرض علٌكم استخدام هذا السبلح بكفاءة ودراٌة
متناهٌة ،وبشكل مإثر جدا ،فالحزب هو السبلح الذي سٌقضً على
كل هذه المصاعب وسٌحدد العبلقات المرفوضة ،فهو سبلح الحرٌة
الكبٌر.
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ونحن عندما توجهنا نحو هذه القضاٌا فؤول ما خطر ببالنا كان سبلح
الحزب .فإلى أٌن كنا نتسابق؟ فإن أي مإسسة برجوازٌة لن تستطٌع
الدفاع عن توجهنا نحو مثل تلك الشخصٌة وهً ال تستطٌع تحملها
ولهذا توجهنا إلى إقامة التنظٌم القادر .ومن هذاٌ ،جب ان نستنتج ما
ٌلً :فً وسط ؼٌر منظم ال ٌمكن ألي جهة أن تتحمل ثقل قضٌة
العابلة سوى حركة الحزب ،وهكذا فإن أهم الدوافع لدٌنا إلنشاء
الحزب واللجوء إلٌه هو :إقامة أسرة حزبٌة مختارة نموذجٌة بدال
من األسرة االصطناعٌة التً تقوم بخدمة كثٌر من األهداؾ
الرجعٌة.
وعلٌنا أال ننظر إلى األسرة الحزبٌة ببساطة ،فالحزب هو األسرة
التً ستؤخذنا إلى إنشاء كافة المإسسات الوطنٌة واالجتماعٌة من
جدٌد ،وموضوعٌا فإن الحزب هو الذي سٌتؽلب على األسرة
التقلٌدٌة التً هً القضٌة ،وسٌقوم بتؤسٌس األسرة الجدٌدة من خبلل
ذاته أي أنه من أكبر األسلحة التً ستوصلنا إلى العابلة الثورٌة
الحرة ،وهو ملجؤنا ومقرنا الذي نحتمً به والذي نشن هجماتنا منه.
وألجل استٌعاب أهمٌة القضاٌا ٌجب التعمق فٌها ،وبهذا الخصوص
فنحن ال نفهم الجهود الناقصة لبعض الرفاق .فالمفروض أن ٌكونوا
أصحاب جهود جبارة كرجال ٌتحملون مسإولٌات وقضاٌا كبٌرة،
فالتناول الناقض والسطحً للقضاٌا تصرؾ ؼٌر مفهوم بالنسبة
لشخص ٌحس بالمسإولٌة .وٌجب علٌنا التعرؾ على الحزب
والتعرٌؾ به نظرا ألهمٌته الكبٌرة ،وكذلك ٌجب التعرؾ جٌدا على
العبلقات التً سٌتم تؤسٌسها من جدٌد .وقد قبل الكثٌر فً موضوع
أهمٌة الحرٌة .والذي ٌقع على عاتقنا هو معرفة أهمٌته ،فالسقوط
والتبعثر فً الشوارع وهدر الكرامة بالجملة شًء سًء جدا .بعد
الوصول إلى هذا الوضع من السوء ،فإن عدم استٌعاب معنى
السقوط بشكل شامل سًء أٌضا .وهذا هو هدؾ الحزب وهو إنقاذ
من ٌقع فً هذا الوضع .ومهما أبدى بعضهم السقوط مرة أخرى
للتعقل إال أن ذلك ال ٌخرج من كونه سقوطا مرة أخرى وإلى
الهاوٌة.

المرأة والعائلة

63

وهدفنا هو تناول هذه القضٌة داخل الحزب بشكل سلٌم وخاصة
ٌجب على الرفاق المنضمٌن إلى الحزب أن ٌتعرفوا على مهامهم
نحو هذه القضٌة بشكل جٌد والتمسك بها .كثٌرون منكم مثقلون بهذه
القضاٌا ،ولدٌنا أٌضا قضاٌانا ،ورؼم ذلك فنحن المسإولون بإٌجاد
الحل لها وتحقٌق التطورات الثورٌة .ونحن نتوجه إلى تحمل
مسإولٌاتنا بهذا الشعور العالً بالمسإولٌة .وطبعا فهذه حادثة مهمة،
وكذلك تعلٌمكم وتدرٌبكم ،أو تنمٌتكم لجٌل بالكامل وتدرٌبكم
وتعلٌمكم وتنظٌمكم واجب .وطبعا ٌجب عمل ذلك بحرٌة تامة وأما
ؼٌر ذلك فهو الموت واالنتهاء.

إن احترام المرأة واألطفالٌ ،مر عبر قلب النظام القائم رأسا على
عقب
وبما أن ) (PKKحركة ظهرت إلى الوجود ،وهً تعرؾ درجة
البلمسإولٌة التً آل إلٌها المجتمع ،فهً لن تسمح بتعمٌق هذا
الشعور بالبلمسإولٌة إطبلقا ،وهكذا فاحترام األطفال ،واالحترام
والمساواة للنساءٌ ،مر عبر قلب النظام القابم الراهن رأسا على
عقب .واالهتمام االصطناعً بالعابلة ،والدخل الشهري وكسب
المال ،لم ٌشبع ؼرورنا أبدا .واآلمال المعقودة على هذه األسر هً
تلك اآلمال .وفً مواجهة هذا الوضع فنحن فً وضع من ٌسرق
الشباب من األسر واألصدقاء لبلنضمام إلى ) (PKKوتوحٌدهم
ضمن الصفوؾ .وطبعا إن هذا العمل ٌعنً إنقاذ اإلنسان من
الرجعٌة والبلمسإولٌة وروابطهما .والذي ٌعرقل انضمام الشباب
إلى الصفوؾ لٌس العدو فقط ،بل القوى العملٌة أٌضا لعبت دورا
كبٌرا فً ذلك مستفٌدة من براءة الشباب بؤسالٌب مختلفة .وال زالت
كثٌر من القوى تتهمنا بقولها>> :لدٌنا كذا ...وكذا وال ٌوجد شًء
من هذا القبٌل فً ) .<< (PKKوكما هو معروؾ فإن أسلوب
البرجوازٌة الصؽٌرة ٌعتمد على وضع مسحة من العسل فً فم
الجماهٌر .فهً تقوم بتطبٌق مثل هذه التنازالت الصؽٌرة فً
سٌاستها ،فٌقولون ألعضاء الحزب( :خذ وأقم بٌتا لنفسك ...حذ
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النقود للحٌاة المرٌحة) والكادر أٌضا جاهز لمثل هذا األسلوب،
والذي ٌضٌع هنا هو قضٌة الثورة بالكامل .فما الذي ٌمكن إنقاذه
بتكوٌن األسرة والبرجوازٌة الصؽٌرة؟ فربما ٌشبعون بعض
الرؼبات ولكن ال ٌمكن إنقاذ الحرٌة ،وال الحزب ،وال ٌمكن تحقٌق
التحرر الوطنً .ونحن مصممون على عدم ترك الحزب لٌقع فً
مثل هذه األوضاع .وبذلنا كل الجهود لذلك واتخذنا التدابٌر ،وذلك ال
ٌؤتً بمعنى الحرمان من الحقوق أو بمعنى العقوبة ،وبعض
الساقطون ٌقولون( :إنهم ٌمنعوننا من ممارسة حقنا فً تؤسٌس
أسرة) وحتى األسرة هذه ؼٌر معروفة المعالم والمفاهٌم .ونحن نعلم
طبعا كٌؾ تم تحوٌل األسرة إلى مإسسة خطٌرة جدا .ولهذا فقد
أوضحنا المقصد من هذا الطرح.

من لم ٌكن ٌجٌد النطق بكلمتٌن تحول إلى دعائً سٌاسً بل
وإٌدٌولوجً ماهر
وألننا حركة تقوم بنقد األسرة والعابلة بشكل جذري وأساسً وسلٌم،
فإن العدو ال زال ٌبحث عن مقصدنا .ونحن نقوم بإثبات أن العابلة
الصؽٌرة التً أقامها وقام بتطوٌر مفهومها لن تعرقلنا ولن تعٌقنا،
وأن األسرة البرجوازٌة الصؽٌرة لن تفً بؽرضه ،ونحن مشؽولون
بحساب كٌفٌة تحوٌل إنساننا إلى ثوري متمرد وإنقاذه من ضؽط
العابلة التً رسمها العدو .ولو بقٌتم بٌن صفوؾ األسرة حتى الٌوم
لكنتم رجبل أو امرأة مخضرمة ولما استطعتم إنقاذ أنفسكم .وأما اآلن
فنستطٌع أن نقول :حتى لو لم ٌكن لدٌكم شًء فإنكم أصحاب تفكٌر
سلٌم وبنٌة سلٌمة .وبدون هذا فإن كثٌرا منكم سٌسحق تحت عبء
القضاٌا ،ولتكونت لدٌكم حدبات من جراء ذلك .وال نستطٌع تخٌل
كٌؾ كان عالمكم .فقبل كل شًء نعرؾ جٌدا أن الذي حدب ظهره
وتم سحقه تحت عبء القضاٌا محروم من قدرة التفكٌر السلٌم وبعٌد
عن الحرٌة تماما ،وهذا ما كان ٌنتظركم .أما المرحلة التً نحن فٌها
اآلن فهً مكسب كبٌر ،حٌث تستطٌعون إنشاء كل شًء على أسس
حرة وسلٌمة .ولوال هذه العبلقة الثورٌة لما حصلتم على هذه
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الفرصة وهذه اإلمكانٌات طوال حٌاتكم .فإن مجرد التعلق بؤمل
بسٌط ٌضفً السعادة على حٌاة اإلنسان قلٌبل ولكن ال ٌحقق العظمة
أبدا ،وما نفعله نحن هو فرض العظمة والقدسٌة واألصالة من
أعماقها ،وهذا هو الذي ٌجعلنا نتطور ونكبر باستمرار .والكل
ٌعرؾ أن أحدا فً السابق لم ٌكن على استعداد لسماع كلمة منكم،
بٌنما الٌوم فآالؾ األشخاص ٌقفون احتراما لكم أٌنما ذهبتم وحللتم.
والذي لم ٌكن ٌجٌد النطق بكلمتٌن تحول إلى دعابً سٌاسً بل
وإٌدٌولوجً هذا الٌوم .والذٌن لم ٌكونوا ٌجٌدون السٌر أصبحوا
ٌقودون الحركات والمسٌرات ،وكل ذلك قد تحقق بفضل الحزب،
وهذا تعاظم وسمو .ولكن ماذا كان ثمن ذلك؟ إن الذي تحقق كان
رؼما عن عنادكم وإدماناتكم المؤخوذة من البرجوازٌة الصؽٌرة،
ومن اآلن فصاعدا فإن الكثٌر منكم سٌتقدمون بدال من التراجع.
وهذا تطور جٌد وٌدل على أن جوهرنا ٌتطور مع ممارستنا العملٌة.
فؤنتم الٌوم ربما أضعؾ من السٌاسٌٌن العمبلء ولكنكم متقدمون على
أكبر زعمابهم من الناحٌة المادٌة والمعنوٌة واألخبلقٌة والسٌاسٌة
واإلٌدٌولوجٌة بمراحل كبٌرة .حتى أن بعضكم ٌرى فً ذاته القدرة
على إنشاء العالم من جدٌد .وهذه مثل علٌا ولوال هذه المثل فلن
تظهر الجهود الجدٌة الناجحة ،وهذه هً الوسٌلة والمفاهٌم التً جبنا
بها ألجل التحرٌر .وبؽٌر ذلك فٌصعب جدا المحافظة علٌكم
وإنقاذكم من تؤثٌر العابلة الرجعً والعبلقات الرجعٌة .أما اآلن فقد
تحقق ذلك فهناك وحدة طلٌعٌة فً كردستان وكذلك هناك عبلقة
طلٌعٌة ،وهذا حادث كبٌر .فإذا الحظنا مدى العراقٌل التً واجهت
هذا التطور عندها تزداد أهمٌة وقٌمة هذا التطور .إن الوصول إلى
السلطة التً تتحكم بقدر كردستان وتلعب دور المإسس للعبلقات
الجدٌدة فٌها ،والتمتع بإرادة إنقاذ إنساننا من كافة النواقص
واإلهانات مكسب كبٌر جدا.

التعمق فً مسؤلة حرٌة ومساواة المرأة ،هو جزء من
أٌدٌولوجٌتنا العامة
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ولهذا السبب فإن العدو ٌقٌم القٌامة وٌفقد صوابه ،وخاصة فً هذه
األٌام التً تتطور فٌه قٌادة ودور  (PKK).وإال فإن العدو ال ٌهمه
هدم منازل عدد من الخونة .إن العدو ٌشهد اإلرادة الصلبة،
والصعود الكبٌر وراء هذه العملٌات وٌصاب بالهلع .وٌبدأ بالهجوم
ٌمٌنا وشماال كالبهلوان المزٌؾ ،بٌنما تطورنا ال زال ضعٌفا جدا.
ولكن العدو ال ٌستطٌع النوم كلما تذكر جوهر العبلقة المقامة
والنتابج التً ستتمخض عنها .وعندها ٌجب أن نستوعب واقعنا من
هذه الناحٌة أٌضا بشكل جٌد .فلو الحظنا أننا لم نقٌم بعد عبلقات من
نوع خاص بٌن الرجل والمرأة ،وكذلك لم ننجز حرٌة ونشاط المرأة
وتطوٌرها بشكل مستقل .ولكن ذلك ال ٌؤتً بمعنى أننا ال نخوض
نضاال مرٌرا فً سبٌل ذلك .فمن النضاالت المرٌرة التً ٌخوضها
حزبنا هو قضٌة األسرة بشكل عام ،وحٌاة المرأة ضمن صفوؾ
الحزب بشكل خاص .فهناك عبلقة وثٌقة بٌن أخذ مثال صؽٌر ضمن
الحزب وحٌاته هناك واستمرارها وبٌن حركة المرأة وتطوٌرها،
فإن هذا المثال البسٌط سٌكون انعكاسا لما سٌكون علٌه مجتمع
المستقبل وٌعرفنا به ،وهذا ٌستوجب التزامنا وارتباطنا الدقٌق
بتعلٌمات الحزب .وكما شرحنا فً القسم األول ،فالتعمق فً مسؤلة
الحرٌة والمساواة للمرأة كجزء من حركة المساواة العامة هو جزء
من أٌدٌولوجٌتنا العامة والتزام بها .وله عبلقة بما نقوم به الٌوم من
دراسة وطرح بٌن صفوؾ الحزب ،والقٌام بتعلٌمها .وٌدل على أننا
لم نهمل الموضوع بل وحرصنا علٌه كثٌرا .قد ٌفكر كثٌرون منكم
فٌما إذا كان الحزب ٌرى قضٌته ،وفٌما كان ٌفهم وضعه أم ال؟
ونرٌد أن نبٌن بؤننا نرى جٌدا ونستوعبه بعمق .وألننا بصدد إٌصاله
إلى حل جذري أساسً فإننا ال نتوقؾ على الحلول الفردٌة الجزبٌة.
وخاصة أن الجهود التآمرٌة حاولت االستفادة من الحلول المزٌفة،
وحاولوا البحث عن الحلول عن طرٌق الحٌاة الترتٌبٌة الٌومٌة
والراحة ،والعبلقات االعتٌادٌة التً قاموا بفرضها .كبل ....فنحن
نعرؾ أننا بذلك لن نستطٌع إنقاذ أي شًء .فالطرح المبدبً وتناوله
على هذا النمط ضمن الحزب ،وبعد اللجوء إلى التجربة واالمتحان،
والقٌام بالمهام ضمن الحزب .فإذا تحقق تراكم معٌن فإن كوادرنا
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تصبح موثوقة وإذا كانت هناك عبلقات فإننا تؤخذ الخطوة األولى
لتصبح أساسا للخطوة التالٌة.
إن تنظٌم قطاع المرأة ٌقؾ أمامنا كمهمة ٌجب القٌام بها .ودرجة
انضمام المرأة إلى نشاطاتنا هو أكبر من الرجل وخاصة إذا كانت
الشروط مناسبة .وواضح تماما بؤن مثل هذه األنشطة والنضال
بحاجة إلى تنظٌم مستقل تماما .هذا هو الجانب األول ،أما الجانب
اآلخر فهو قضٌة عبلقات الحزب الداخلٌة ،فالحزب الذي هو ممثل
للحرٌة لٌس قادرا على إلقاء خطوات الحرٌة بشكل متوازن بٌن
المرأة والرجل .فمثبل حتى البارحة كانت المرأة تحت األسر الذي ال
ٌحتمل ،ثم تنضم إلى الصفوؾ فتصاب الحٌرة أمام جو الحرٌة التً
تواجهها .فبل تعرؾ كٌؾ ومتى تستخدم ماذا ...فهً ؼٌر متدربة
ومعتادة على ذلك ولم تر شٌبا من هذا القبٌل ،وهذا وضع جدٌر
بالمبلحظة واالهتمام ،وقد ٌكون هناك كثٌرات مماثبلت.

الحرٌة الموجودة فً صفوف الحزب تحققت نتٌجة جهود جبارة
ودماء غزٌرة
وبعض رجالنا أٌضا هم نتاج من رواسب عبلقات الماضً فً هذا
الموضوع .وتدرٌب الحزب فً هذا الموضوع هو األساس فً كل
تدرٌب .ولكن رؼم ذلك فهناك وضع مشبع بالقٌم القبلٌة .وبناء علٌه
فإن قواعد مستوى الحرٌة فً عبلقات الرجل والمرأة ؼٌر متطورة.
فهناك دالبل واضحة على أنكم تعٌشون الؽربة فٌما بٌنكم ،واألخطاء
فً المواقؾ تبدو جلٌا .فالمواقؾ ال تتجاوز الحدود العاطفٌة
والرواسب القبلٌة وعبلقات البرجوازٌة الصؽٌرة بنسبة كبٌرة،
واالستمرار فً هذا الوضع ٌصٌب اإلنسان باالهتراء .فنحن
الثورٌون لدٌنا ثقة مطلقة بؤنفسنا .وهدفنا هو أن تكون جمٌع عبلقاتنا
ثورٌة بخصابصها .فنحن فً صفوؾ الحزب وهناك فرص
وإمكانٌات متوفرة وال نكتفً بالقول بوجوب تقٌٌمها بل إن تعظٌم
وتوسٌع هذه العبلقات الحرة هً مهمة من مهامنا ،وإذا كنا نرٌد
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إقامة عبلقة بٌن المرأة والرجل بشكل جدي فً صفوؾ الحزب
ودون النظر إلى درجة القرابة وال االلتفات إلى الصداقة ،فقبل كل
شًء ٌجب البحث عن السبل التً تإدي إلى الحرٌة وعلٌنا أن نقوم
بهذا وأن نظهر إرادة الشخصٌات الحرة .فقطاع الرجال قد ٌدعً:
(بؤن إرادة المرأة ضعٌفة ،وٌمكن إخراجها أو استبعادها من صفوؾ
الحزب بسهولة ،وهناك البراءة ،وٌمكننا أن نستخدم أالعٌبنا ومكرنا
التارٌخً ونقلب كل شًء رأسا على عقب) .فهذه مواقؾ خطرة
جدا ،ألن الحرٌة الموجودة فً صفوؾ الحزب قد تحققت نتٌجة
لجهود مضنٌة وجبارة وبالدماء وبالتجارب الكبٌرة ،ولهذا فبل ٌجوز
فرض األحكام التالٌة للبرجوازٌة الصؽٌرة وال اللجوء إلى المكر
والؽدر ،وال ٌجوز محاولة فرض اآلراء والخصابص الشخصٌة
ومحاولة الوصول إلى أٌة مكاسب بهذه الطرق الملتوٌة .واالقتراب
والتقارب ٌتم فقط عن طرٌق إضافة قٌم جدٌدة أو إضافة تطوٌرات
جدٌدة على المكاسب الموجودة .فإذا كانت المرأة راؼبة فً تقدٌم
شًء جٌد ،علٌها أن تضٌؾ التقدم إلى المجتمع بؤنوثتها ،وماذا
سٌحدث؟ سٌتحقق السمو والتسامح والمحبة واالحترام ،وفً صفوؾ
حزب تم إنقاذه من ضؽوط مبات السنٌن ٌمكن النضال ألجل الحرٌة
بشكل أفضل .فهناك ستتكلم بإرادتك والفرص التً لم تكن موجودة
فً المجتمع ستقٌمها هنا ،ولهذا ٌجب االنضمام إلى الحزب .وإال
فإننا هنا ال نتسابق لكسب اإلعجاب بؤنفسنا ،فالمرأة تستطٌع أن
تقول( :الفرصة موجودة هنا بشكل كبٌر والذي كان ٌسحقنً فً
المجتمع وٌنكر وجودي فإننً على قدم المساواة معه اآلن ،وٌجب
أن أقٌّم هذا جٌدا ،وأن أحافظ علٌها ،ألن هذه المكاسب كان ثمنها
دماء الشهداء وجهود المقامات الكبٌرة ،وٌجب أن أضٌؾ إلٌها
مكاسب جدٌدة) .نعم هذا ما ٌقع على عاتق المرأة .فالماضً القرٌب
لم ٌعطٌنا كثٌرا من األمثلة فً هذا الموضوع .بٌنما نرى فً أمثلة
كثٌرة بقاٌا المرأة القدٌمة وعدم القدرة على التخلص من هذه
المخلفات ،ومعروؾ أن تصرفات كثٌرة تتسبب وتقدم المادة الخام
للمإامرات ،والعدو أٌضا ٌرى نقاط الضعؾ هذه وٌهاجم .وبصورة
خاصة ٌجب على كوادر ) (PKKأن ٌتخلصوا من هذه العبلقات
الرجعٌة ،والعاطفٌة ،والبسٌطة ،ومن الزٌجات الرجعٌة بٌن
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األجناس ،وأن ٌتخذوا التدابٌر الخاصة ،ألن العدو ٌعرؾ كٌؾ
ٌستفٌد من هذه النقاط وٌستخدم المرأة كسبلح لخلق اضطراب فً
صفوؾ كوادرنا .وطبعا هذا الجهد ال نهاٌة له.
وقد تناولنا هذا الموضوع بحذر منذ البداٌات سواء بالنسبة لؤلم
والزوجة أو بالنسبة للمنضمات إلى الصفوؾ وأعطٌناهن االحترام
والمحبة البلزمة دون أي نقص .وألننا هنا فً صفوؾ الحرٌة فقد
قمنا بضمان الحرٌة هنا .وفً نفس الوقت بذلنا الجهود للوصول إلى
المرأة الحرة ،ومن خبلل ذلك التعمق إلى حركة المرأة الحرة التً
ننتظرها بفارغ الصبر .إن هذا هو مفهومنا ولكن نكتفً بالنجاح
الذي حصل حتى اآلن ،والٌوم فقد اخترنا الطرٌق المإدي إلى ذلك
بشكل سلٌم ،وحزبنا هو الضمانة السلٌمة لهذا الموضوع .وبعض
االستثناءات ال ٌمكنها أن تخرب هذه القاعدة ،وال ٌمكنها أن تخرب
هذه الثقة بالحزب .والتطورات البلحقة مرتبطة باالستخدام السلٌم
لذلك.
أنتم الٌوم قادرون على التفكٌر السلٌم وعلى تقدٌم االقتراحات وإقامة
نظام العبلقات السلٌمة فً هذا الموضوع ،ولدٌكم اإلمكانات لذلك،
وٌمكنكم إعطاء الجواب البلزم سواء كنتم رجاال أو نساء على سإال
كٌفٌة جعل قضٌة المرأة الثورٌة ،وكذلك ما هً العبلقات الخاطبة؟
وما هً العبلقات السلٌمة؟ فقد استطعتم التخلص من كثٌر من
العراقٌل واإلدمانات ،بنسبة مهمة ،وٌجب استخدام هذا .إن كل ذلك
مهام ملقاة على عاتقكم وعدم استخدامها ٌعنً التقصٌر منكم ،وال
نعتقد أن المقصر ٌمكن أن ٌكون طلٌعٌا جٌدا .فالطلٌعً ٌجب أن
ٌكون شامبل ومتشابها بمهامه وٌحقق تطورات كبٌرة .وال ٌجب
القول :نحن ضعفاء فً هذا الموضوع ،فهذا الموضوع ملًء
بالعواطؾ ،ومقاومتً ضعٌفة وأنا مرن على هذا الصعٌد! إذ ٌجب
أن نبدي مقاومة وخصوصٌة تلٌق بجوهر الحزب من الجدٌة
والتصمٌم.
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علٌنا جذب المرأة إلى صفوف الثورة سواء أكانت جدة فً الثمانٌن
أو فتاة فً الخامسة عشر من عمرها
فمجتمعنا ملًء بالمخلفات الثقٌلة للقبلٌة ،والعدو والمجتمع ٌفرض
علٌنا عبلقات البرجوازٌة الصؽٌرة إلى أبعد الحدود ،وتتسرب هذه
األمور إلى صفوؾ الحزب رؼما عنا ،بل وتصل إلى روح وفكر
كوادرنا .وٌنتج من ذلك كثٌر من األمراض التً تعكر األوساط،
فهناك األالعٌب ،والقٌل والقال ،والمكر الذي ٌجد طرٌقه بٌن
صفوؾ الحزب ،وهذه أمراض تضع المصابٌن فً وضع صعب
وخطٌر .ونحن نحدد مكانة كل فرد ضمن الحزب حسب جهده
ونضاله وندفعه لذلك ،وٌجب أال ٌكون هناك صعود على األكتاؾ ال
على الصعٌد العام وال بشكل خاص ،فالجهد هو المقدس وهو
المقٌاس .فالجري وراء األالعٌب لٌس جهدا ،بل الثورٌة هً الجهد.
وٌجب أن ننظر بقدسٌة كبٌرة إلى المهام ونقٌم وقتنا ونستخدمه على
أحسن وجه ،وٌجب أن ال نلجؤ إلى الكبلم من نوع( :إنه سوء حظ،
وكان ماضٌنا كذا ،وال نرؼب فً أن نعٌد التارٌخ) فمثل هذا الكبلم
ٌإدي إلى االنعدام ،وإلى المسكنة والتمسك بها وإلى االبتعاد عن
اإلبداع .أما ما تبقى فهو اللجوء إلى المواهب الخبلقة ألجل تحقٌق
التطور .ومن هذه الناحٌة فإن الضعؾ الموجود لدى الرفاق ٌثٌر
القلق لدٌنا .كبل ،فاإلنسان العظٌم ٌجب أن ٌكون عظٌما فً كل
شًء ،فكل واحد منكم ٌستطٌع أن ٌنقذ المبات من النساء من
العبودٌة إلى الحرٌة .وكل واحد من الرفاق ٌستطٌع أن ٌزودهن
بالوعً وٌدربهن وٌنظمهن وٌدفعهن إلى النضال .فهل ٌجب أن
ٌكون التقارب من المرأة على أساس الجنس؟ أو ٌستهدؾ إقامة
أسرة؟ كبل ،بل على العكس تماما نحن الذٌن ٌجب أن نجد لهن الحل
وندفعهن إلى حركة الحرٌة الكبٌرة بؤسالٌب خبلقة وناجحة ونجذبهن
إلى صفوؾ النضال ونعرؾ بؤنهن مصدر مهم وكبٌر لقوتنا .وأن ال
ننظر على أنها العبلقة المعروفة بٌن الرجل والمرأة فً المدرسة
والمجتمع والمعمل .وهذا لٌس واردا لدٌنا ،وعلٌنا أن نخرق هذه
المفاهٌم ،وٌجب أن ننجح فً جذبهن إلى صفوؾ الثورة سواء
أكانت جدة فً السبعٌن أو فتاة فً الخامسة عشر من عمرها
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بؤسالٌبنا المتطورة الخبلقة والمبتكرة ،وأن نحاصر المفاهٌم البالٌة
مثل العبلقة الجنسٌة والعاطفٌة ،واألسرة الخاصة فً مساحة ضٌقة،
والكادر ٌجب أن ٌكون بعٌدا عن هذه المفاهٌم بشكل خاص .أي أننا
نستطٌع أن نكون طبٌعٌٌن بخصابصنا وأن ال نتطرق فً عواطفنا،
وهذا انحراؾ ،وأن ال ننظر إلى كل شًء على أنه ذنب وخطؤ.
وٌجب االبتعاد عنها؟ كبل؛ فإن اإلنسان مخلوق ٌجب كسبه والتعامل
معه بالعمل الثوري ،ألجل سموه وتعظٌمه ،فهل ٌمكن أن نكون
طلٌعٌٌن على هذ النمط؟ إن هذا هو السبٌل الوحٌد لعظمتنا .والذي
ٌقوم بذلك سواء أكان رجبل أو امرأة ٌثبت عظمته ،أما ؼٌر هإالء
من الرجال والنساء فهم الذٌن لم ٌستطٌعوا تجاوز حدود النظام وال
تحطٌمه .وعلٌه ،فهم ال ٌستحقون ألن ٌكونوا الطلٌعة .والشرٌؾ هو
صاحب الدور الكبٌر وهو الطلٌعً ،وٌجب أن ٌكون جرٌبا لتحمل
مثل هذا الدور.
فمهما كانت هذه القضاٌا معدومة لدى المجتمعات الؽربٌة ،إال أنها
متراكمة لدٌنا .وحركتنا ال تعتمد على األسس البرجوازٌة فً الحرٌة
بل إن إطارها أوسع وأشمل من ذلك ،وهً تحتوي على
خصوصٌتها الذاتٌة .فإذا لم ٌستطٌع أي كادر تحقٌق النظام السلٌم
بٌن مبات النساء فً الساحة التً ٌعمل بها ،فإن هذا الكادر ؼٌر
مستوعب لمهامه نحو حركة حرٌة المرأة ولم ٌقم بواجبه .وكذلك
فؤي كادر نسابً ترى تشتت المرأة الكبٌر وال تشجع على التنظٌم
وال تقوم بتعظٌم محٌطها فهً مقصرة جدا .وٌجب رإٌة المهام
المتبادلة والعمل ألجلها .وإذا تركنا المجتمع وإدخال الثورة إلٌه
والقٌام بالواجب ،فإننا نرى فً صفوفنا إذا اجتمعت عدة سٌدات فً
وحدة من الحزب فتلك الوحدة تتحول إلى منبع للمشاكل والمهاترات
والقٌل والقال .فهناك الحسد ،والنزاع ،وبعدها ٌصبحون كارثة
علٌنا .وحقٌقة فهذه قضٌة نتوقؾ عندها ونفكر فٌها كثٌرا .هل نرسل
الكادر النسابً إلى وحدة من الوحدات أم ال؟ وهل سٌقومون
بواجباتهم المتبادلة بشكل سلٌم؟ هل هناك ضمان بؤن ال تتحول
الوحدة إلى أرضٌة للسلبٌات؟ وهل ٌجب أن ٌحارب الرجل لوحدهم
والنساء لوحدهن؟ ولماذا نسؤل كل هذه األسبلة؟ ألنه مهما تكن
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األسباب واألمثلة الجٌدة ؼٌر متوفرة لدٌنا فالبعض ٌفكر فً
العبلقات البالٌة فورا.
إن بنٌتنا القروٌة ضعٌفة بشكل عام ،والرفاق الرجال ذوي األصل
القروي ٌدخلون فً العواطؾ بسهولة ،والنساء الرفٌقات ال ٌقمن
بدورهن التعلٌمً والتنظٌمً على وجه المطلوب ،وحتى أنهن
ٌعتمدن على أن األجواء هً أجواء الحرٌة وٌفهمن وٌطبقن ذلك
بشكل خاطا ،وطبعا ٌتضررن من ذلك كثٌرا .والٌوم فإن إدخال
الثورة إلى هذه العبلقات ،وجعلها أكثر العبلقات فابدة ،واالستفادة
من الطاقة النسابٌة الكامنة الكبٌرة فً كردستان ووضعها فً خدمة
الثورة ،مهمة كبٌرة وعظٌمة جدا فً طرٌق تحقٌق المساواة بٌن
األجناس والطبقات .والمرأة ستصل إلى تحررها باالنضمام القوي
إلى هذا التٌار ،وخاصة فً ٌومنا هذا مهما كان التنظٌم قوٌا وواعٌا
وٌضع أهدافه الخاصة ،وٌكون طلٌعته وٌخوض النضال فإنه ٌضمن
المساواة بٌن الشعوب واألوطان والطبقات واألجناس .وحزبنا
سٌتوج جهوده بذلك.

على رفاقنا هدم جدران القلق التً شٌدوها فً داخلهم
وحركتنا التً قدمت كل هذه التضحٌات وكل هذه الجرأة ،تستطٌع
أن تبدع فً هذا المجال أٌضا .ونحن نتوجه إلى تؤسٌس الجبهة فإن
أحد المإسسات التً سنقٌمها هً حركة وحدة المرأة ،وهذا هو
األساس الذي نستطٌع االعتماد علٌه فً هذه القضٌة من الناحٌة
النظرٌة ونقوم بتطوٌره .والتنظٌم الذي ٌعتمد على النظرٌة
والبرنامج لٌس صعبا .وٌجب تحدٌد األهداؾ السٌاسٌة واالجتماعٌة
فً هذا الموضوع بشكل مكٌؾ ،والبدء بوضع البرنامج وأعمال
التنظٌم فً داخل الوطن وخارجه بشكل مسلح أو بدونه ،واستخدام
اإلمكانٌات المتوفرة بشكل جٌد ،وبذل الجهود المكثفة كسابر
المواضٌع األخرى بشكل جدي ،وتقدٌم الدعم البلزم ،واالهتمام
بخصوصٌة أٌة حركة ٌمكن أن تتطور .والذٌن ٌقومون بهذا العمل
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ٌجب أن ٌدركوا جدٌة ما ٌقومون به ،أي أن كل ثوري فً مكان
تواجده علٌه أن ٌتخذ المواقؾ الصحٌحة وٌعتمد علٌها وٌدرب بعض
الكوادر النسابٌة ألجل الثورة .وعندما تدخل المرأة فً هذا الطرٌق
علٌها أن ال تعتمد كثٌرا على االرتباط بمكان ما حسب القواعد
المعتادة ،بل أن تعتمد على العبلقات الحرة .فقبل كل شًء هناك
العبلقات الحرة وهناك العبلقات الحزبٌة ،وٌجب إظهار اإلرادة
الحرة .فالعبلقة التً ال تعتمد على ذلك مثل الزواج أو مثل ذلك ال
ٌمكن أن تكون عبلقة ثورٌة.
وأهم دعم ٌمكننا أن نقدمه للحركة النسابٌة هو هذا الموقؾ ،وهو
الذي سٌؽنً الوعً وٌصححه لدى الرفاق .وإذا تم تناول المواضٌع
ومناقشتها فً المستقبل وتطبٌقها على هذا األساس فلن تظهر أمور
ؼرٌبة باإلضافة إلى إمكانٌة تحقٌق تطورات كبٌرة ،ألن هذا
الموضوع هو سبب قلق الكثٌرٌن من الرفاق ،وموضوع نتؤثر به
حتى النخاع .فكٌؾ سٌكون تقاربنا نحو األسرة والزوجة والمهام؟
صحٌح أنها قضاٌا جدٌة ومهمة ونحن بهذا الشكل نستطٌع أن نبٌن
المواقؾ الصحٌحة والسلٌمة وبشكل متطور جدا .أما ما تبقى فهو
اإلبداع والتطوٌر لموضوع الحرٌة .وموقفنا فً هذا الموضوع لٌس
تحاٌبل ،وال تؽاضٌا كالبرجوازٌة الصؽٌرة .وال نستطٌع ترك هذه
القضٌة أو النظر إلٌها على أنه مٌدان لكل العبلقات السٌبة ،ولكل
أنواع التزٌٌؾ الموجود ،ألن هذا الموقؾ ٌعنً قلة احترام كبٌرة.
قام بعض الرفاق بتقدٌم بعض القضاٌا الشخصٌة من فترة ألخرى،
وقلنا بؤنه ٌمكن مناقشتها ،وعلى أساس الموقؾ الذي أوضحناه ٌمكن
تناوله بشكل أوفى ،واستعراض موقفهم ،والتوصل إلى نتابج
معقولة ،ونرٌد التؤكٌد بشكل خاص على أن كل المضاٌقات لن
تستطٌع إبعادنا عن المواقؾ السامٌة ومهامنا الثورٌة .ونعلم جٌدا
بؤن التآمر الذي ٌتطور ٌحاول استخدام هذا المٌدان أٌضا بالنفخ فً
األمور البالٌة مثل( :إن شبابنا ٌذهب هدرا؛ وماذا ستكون النهاٌة).
وطبعا لٌس هناك شٌبا من هذا القبٌل .فإن وحدتنا ونشاطنا التحرري
ال ٌمكن أن ٌتؤثر بمثل هذه األفكار البالٌة ،مع العلم أن هذه المواقؾ
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المعٌبة هً التً ٌبثها العدو أٌضا وٌنفخ فٌها .والجهود الذي نبذلها
مع جمٌع الرفاق والقٌم المكتسبة لم تكن فً سبٌل المصالح والمنافع
البسٌطة مثل (شبابنا كان هكذا ،أو أن الدمار قد حل ببٌتنا وتهدم
على رإوسنا) ومثل هذه األمور لم تخطر قط على بال أحد منا وال
على بال المقاومٌن الذٌن أصبحوا قٌما لنا .وعلٌه فإننا وكخلفاء
وممثلٌن لهإالء المقاومٌن وقٌمهم سنعرؾ كٌؾ نكون البقٌن بهم.
ولهذا السبب فإن بعض الرفاق الذٌن لدٌهم بعض القضاٌا الشخصٌة
سٌعرفون كٌؾ ٌثقون بمواقؾ الحزب وٌطهرون أنفسهم وٌقبلوا
بالحل الذي طرحه الحزب بشكل عام حبل ألنفسهم أٌضا .وأن ال
ٌترددوا فً هدم جدران القلق التً شٌدوها فً داخلهم .ونحن
كثورٌٌن نتجرأ ونستطٌع هدم كل شًء له عبلقة باألمس والماضً
وقادرون على بناء الجدٌد ونحن طلٌعة بذلك .وبناء علٌه ،فبل
ٌساورنا القلق على األمور الخطٌرة السابقة التً ٌمكن أن تلطخ
مفاهٌمنا الحالٌة ،ونحن مرتبطون بالمستقبل إلى درجة أنه ٌمكن
إنشاء وإبداع كل شًء من جدٌد .وهناك أشٌاء كثٌرة ماضٌة
تستوجب الهدم حتى ٌكون كل ذلك أساسٌا متٌنا لبناء المستقبل الذي
نزمع تؤسٌسه.
فً هذه الحال ،فإن حركة تحرر المرأة فً صفوؾ حزبنا ستقدم
مساندة كبٌرة لحركة الحرٌة الشاملة وتؽنٌها وتنوعها ،ولهذا ٌجب
مقاومة كل أمر وشخص وتصرؾ ٌعٌق ذلك ،ولنعكس هذه العبلقة
التً تتسبب فً الضعؾ بشكل عام والقضاٌا الناتجة عنها ،ولنقضً
على كل شًء ٌثقل تطورنا الحزبً وٌتسبب فً هجر طاقاتنا
وٌعرقل وعٌنا وإرادتنا من االنضمام الكامل إلى الحزب ،وكل ما
ٌتسبب فً خلق المضاٌقات لنا من نقد وؼٌره وأن نبتعد عن
المواقؾ الؽرٌزٌة واالنحراؾ .وبدال من ذلك ندخل فً مواقؾ
تعزز القوة العظٌمة للحزب ،والداعمة لنضالنا .وكؤصحاب لذلك
النضالٌ ،جب أن نخوضه إلى آخر رمق لدوره التحرري ،وبالتؤكٌد
فإن حزبنا سٌتمكن من تكوٌر ممارساته العملٌة فً ظل المناقشات
السلٌمة القادمة واالقتراحات التً ستمد حزبنا بالقوة البلزمة.
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هذا التقٌٌم مؤخوذ من الكلمة التً ألقاها القائد عبد هللا أوجالن
بمناسبة الٌوم العالمً للمرأة فً  8آذار  1987فً أكادٌمٌة
معصوم قورقماز
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حول مإسسة العائلة

العابلة فً كردستان هً المٌدان الذي ٌعتمد على الفكر االجتماعً
والممارسة العملٌة كثٌرا .فاألسرة هً النواة االجتماعٌة التً ٌعتمد
علٌها كل إنشاء وكل مإسسة فً كردستان ،وهً الشًء المقدس
الوحٌد الذي بقً من المإسسات والتكوٌنات االجتماعٌة التً
تعرضت كلها للتخرٌب والزوال على ٌد العدو .فالعابلٌة فً وطننا
تعنً :السٌاسة ،والحزبٌة ،ووصلت إلى درجة العقٌدة ،لدرجة أن
العابلة أصبحت النقطة المركزٌة الربٌسٌة للحٌاة وكل شًء ٌدور
حولها .ورؼم االدعاء بؤنها وحدة اجتماعٌة إال أنها فً ٌومنا هذا
أصبحت مسرحا لكل الممارسات االجتماعٌة والثقافٌة الرجعٌة،
وهذا الوضع ٌإثر بشكل كبٌر على الحركة التحررٌة االجتماعٌة
والوطنٌة وٌعرقل تطورها وٌربطها بؤؼبلل ثقٌلة من الرجعٌة،
والعابلة أصبحت المإسسة التً ٌتبلعب العدو بها كثٌرا.
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واألسرة التً تتؤلؾ من الرجل والمرأة واألوالد أصبحت كابوسا
على األفراد الذٌن ٌعٌشون ضمنها ،وهً التً تشؽل فكر األفراد
كثٌرا بمشاكلها وتعقٌداتها ،وهذه حقٌقة لٌست على الصعٌد
االجتماعً وإنما على صعٌد حزبنا أٌضا من حٌث التؤثٌر على
األفراد الذٌن ٌنضمون إلى صفوفه .فكثٌر من الرفاق ٌتعرضون
للفشل نظرا النشؽال تفكٌرهم بقضاٌا األسرة .ونظرا لكل هذه
األمور فإن النضال فً مواجهة العابلة إلٌصالها إلى الحل ٌحظى
بنفس األهمٌة التً نعطٌها لقضٌة االستعمار .وبمقدار انشؽالنا
باالستعمار وتناقضاته والنضال فً مواجهته علٌنا أن نهتم بهذه
المإسسة أٌضا ونقوم بتطوٌر التفكٌر حولها ونناضل فً موجهتها.
كذلك العابلة تشكل مٌدانا للتؤثٌر الدٌنً المشوه بكثافة ،وهذا ما
ٌدعونا إلى عدم تناول موضوع الدٌن بشكل منقصل .وكل ذلك
مقاٌٌس رجعٌة أساسٌة وهً قوٌة فً مجتمعنا .وحتى أن اآلؼوٌة
والعشابرٌة والقبٌلة وما ٌماثلها من مإسسات كلها قد تكاثفت على
أنماط عابلٌة ،وعند الحدٌث عن عشٌرة أو قبٌلة فإن أول ما ٌخطر
على البال العابلة القوٌة التً تمثل العاببلت األضعؾ .ولكن كل
هإالء األفراد ٌفكرون فً عاببلتهم .وأكبرهم لدى ربٌس العشٌرة
وربٌس العابلة هو تطوٌر العاببلت ،والحٌازة على مزٌد من األوالد
والنساء والمال والثروة ،وباختصار تجمٌع األمبلك قدر اإلمكان
وهذه هً شركته ومعمله وكل شًء فً حٌاته .والشكل العابلً
الموجود لدٌنا هو أكثر المإسسات رجعٌة من حٌث الثقافة العابلٌة.
والسبب وراء ذكر كل ذلك هو أننا لم نكن قادرٌن على توجٌه النقد
إلى هذه المإسسة بهذا الشكل من قبل .وبموازاة هذا النقد فإننا نبحث
عن كٌفٌة كسب هذه المإسسة وجعلها مفٌدة للثورة من خبلل دراسة
تارٌخها .فمثبل نحن هنا ال نقوم بمدٌح آبابنا وأمهاتنا وكذلك ال نقوم
بكٌل الشتابم ،فهذه المإسسة الملموسة الواقعة ٌجب ؼربلتها ضمن
ؼربال النقد الثوري.
ٌجب علٌنا الدقٌق فً دور العابلة على صعٌد التطور الوطنً
واالجتماعً بدال من التحدث عن عدم االستؽناء عنها وأهمٌتها وما
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ٌماثل ذلك من تقٌٌمات .وقد قامت االشتراكٌة بانتقاد مإسسة العابلة
أٌضا بشكل عام وخاصة العابلة االقطاعٌة والبرجوازٌة .وانتقاد
انجلز وتقٌٌمه لجذور وبنٌة العابلة معروؾ وشهٌر ،وهذا هو
اإلطار النظري الذي نتبعه بحرص عند تعرٌفنا لها .فثقل القضٌة
لدٌنا هً حقٌقة أنها مصدر لكل األمراض االجتماعٌة .ومرة أخرى
فالقضٌة لٌس المدٌح أو كٌل الشتابم ،بل رإٌة القضٌة كما هً على
حقٌقتها ،وبٌان وضعها من حٌث القٌم والتطور الموجود لدٌنا .إن
أهم خصابص الثورٌٌن هً تناول المواضٌع بشكل ثوري أٌضا.
ولكننً أعتقد بؤننا جمٌعا متؤثرون بهذه المإسسة فقد كبرنا
وترعرعنا ضمنها وال زلنا نعٌش كثٌرا من تؤثٌراتها ،ولهذا ٌجب
التدقٌق فً هذه المإسسة من جمٌع الجوانب ،مثل تطورها التارٌخً
وعبلقتها باالستعمار ،وارتباطها بالبنٌة اإلقطاعٌة والعشابرٌة،
وكمإسسة ال زالت قابمة لها مكانتها فً بنٌة الوطن والتكون
الوطنً ،ودورها فً التطور االجتماعً ،وكذلك التدقٌق فً البنٌة
الداخلٌة لهذه المإسسة ،والعبلقات الداخلٌة بٌن األب واألم واألوالد
ضمن األسرة .والمفاهٌم المتحكمة فً داخلها وهل هً قبلٌة أم
إقطاعٌة ،ووجود الدٌمقراطٌة فٌها ،ومثال ذلك كثٌر من المفاهٌم
التً تحتاج إلى البحث والتدقٌق .فما هً العبلقة بٌن الرجل والمرأة،
هل هً المساواة أم أن العبودٌة هً المتحكمة؟ وما هً المفاهٌم
حول األطفال؛ وكٌفٌة العبلقة معهم؟ تقٌٌم هذه النقاط مهم جدا.
وكذلك ٌجب التؤكٌد على عبلقة هذه المإسسة بالرجعٌة أو التقدمٌة
وإٌضاحها .وٌجب تناول القضٌة أٌضا من ناحٌة كونها نتٌجة لعبلقة
الرجل بالمرأة وعلى أساس أن إقامة هذه المإسسة هً هدؾ من
هذه العبلقة ،وأنهما طرفان مرتبطان بهذه المإسسة .وحتى نستطٌع
أن نتناول الموضوع بشكل سلٌم ونحدد موقفنا منه علٌنا أن ندقق فً
عبلقة هذه المإسسة بالحزب ،وأن نقؾ على بٌان مهامنا الثورٌة
نحوها وكٌفٌة تناولها بشكل شامل.
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نضالنا التحرري منصب على تحرٌر المجتمع من تؤثٌرات مإسسة
العائلة
فمن وجهة نظر جٌلنا أن هذه المإسسة التً ٌتزعمها آباإنا وأمهاتنا
هً المإسسة التً ٌستفٌد منها النظام أكثر من أي شًء آخر ،وهً
الركٌزة التً ٌعتمد علٌها .ونحن نحاول إنقاذ الكثٌرٌن من تؤثٌر هذه
المإسسة ولٌس من تؤثٌر االستعمار .وعلى صعٌد المجتمع فإن
نضالنا منصب على تحرٌر المجتمع من تؤثٌر هذه المإسسة
والمنشآت االستعمارٌة التً أقامها النظام .والطرؾ األسوأ فً هذه
المإسسة هو ارتباط األب واألم واألوالد بهذه المإسسة ومحافظتهم
علٌها ،وإكثارها ،واالستمرار علٌها ضمن الثورة أٌضا ،فإذا لم
تستمر هذه المإسسة فإن األفق ٌصبح معتما فً نظر إنساننا وٌظن
نفسه أتعس وأفشل إنسان على وجه البسٌطة .فإن لم تكن لدٌه عابلة
مستقرة ،أو لم ٌحل مشاكل أسرته فٌظن نفسه قلٌل الناموس
والشرؾ وساقطا وفاشبل ،وطبعا فإن نظرة المجتمع لهإالء هً أنهم
ال ٌنفعون فً شًء ،ولٌست لهم أٌة قٌمة ،وؼٌر الناجح فً أمر
عابلته ال ٌعتبر رجبل .وبناء علٌه نستخلص النتٌجة التالٌة :الكل
مرؼم على إطاعة العابلة لدرجة العبادة ،مهما كان هذا التصرؾ
متخلفا وعدٌم الفابدة وٌترتب علٌه نتابج خطٌرة جدا .أما نوع هذه
الخدمة فهً (أكسب المال ،أحمً العابلة ،وأقتل فً سبٌل العابلة).
ولكن لماذا ٌموت فً سبٌل العابلة فهذا ؼٌر معروؾ .وأستطٌع أن
أعطً مثاال على ذلك من خبلل حٌاتً ،فعندما كنت بٌن السابعة
والعاشرة من عمري وحسب تقالٌد العابلة كان علًّ أن أموت ،وفً
ذلك الوقت سؤلت نفسً( :هل العابلة مإسسة تستحق أن أحارب
وأموت فً سبٌلها ،ولماذا نخوض صراعا مستمرا فً سبٌلها؟).
ووضعكم من هذه الناحٌة أسوأ من وضعً بالتؤكٌد .فمثلما هناك
كثٌرون أهدروا دماءهم فً هذا السبٌل هناك أٌضا من وهبوا حٌاتهم
لهذه المسؤلة .ولٌس قلٌبل من راهن بكل ما ٌملك فً سبٌل أن ٌبقى
فردا صادقا للعابلة وٌكون الولد أو االبنة الجٌدة لؤلب واألم .وأعتقد
أن أحد أهم األسباب التً دفعتنً ألن أكون ثورٌا هو عدم قدرتً
على تفسٌر هذه العبلقة المبهمة ،ورإٌتً المبكرة لهذه العقدة .لٌس
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ألننً كنت الولد العاق للعابلة ،بل ألننً لم أكن راضٌا عن الصراع
الذي كان ٌنشؤ بٌن الشباب ألسباب تافهة جدا .فقد كنت أنتقد العابلة
وأقؾ بعٌدا عن مشاكلها دابما ،وقد أوضحت أن نقدنا لهذه المإسسة
الرجعٌة قد أصبحت سببا فً تقربنا من الثورة .فإذا كان لدى الكثٌر
منكم نواقص على صعٌد الثورة فهذا ناتج عن تبعٌتكم لهذه المإسسة
منذ الصؽر ،ولم تستطٌعوا االبتعاد عنها حتى اآلن .وقد جعلتكم هذه
التبعٌة وهذا اإلعجاب عابلٌٌن عمٌان .وكما ذكرنا سابقا فإن العابلٌة
لدٌنا تعنً الحزبٌة ،واعتبارها رمزا تستحق التقدٌس وهذه هً
النقطة المتطورة لدٌنا.
كثٌر من الرفاق الموجودٌن بٌننا والذٌن رأوا وعرفوا أوروبا
ٌعلمون أن العابلة هناك منحلة حتى النهاٌة ،والوضع فً الدول
االشتراكٌة أكثر اختبلفا .وعندما نتحدث عن هذا فبل ٌعنً أن ال
نعجب أفرادنا .فنحن نقوم بانتقاد هذه المإسسة .ونحاول إٌضاح
الذهنٌة المتحكمة ،ومواصفاتها ،وخصابصها .فحقٌقة أن هإالء
الناس مساكٌن .وربما أشد بنً البشر مسكنة هو آباإنا وأمهاتنا وهم
محتاجون إلى مساندتنا وإنقاذنا لهم .وهذا ال ٌمنعنا من توجٌه النقد
إلى المإسسة التً أقاموها .بل ألجل أن نكون مفٌدٌن لهم ٌجب أن
ننقدهم _لٌس أشخاصهم_ من حٌث العبلقات ،والتقالٌد ،واألخبلق.
وفً هذا الموضوع نستطٌع سرد أمثلة بناءة كثٌرة ،فقد قامت كثٌر
من العاببلت بتسلٌم المنتسبٌن إلٌنا من الرفاق إلى العدو بحجة
المحافظة على أبناء العابلة وحكم على كثٌرٌن باإلعدام ،وهذا ناتج
عن المحبة الزابدة واالرتباط الجنونً بالعابلة .وهناك الحروب
الكثٌرة التً ٌتم خوضها بسبب العابلة وعلى الرؼم من أنها فً
سبٌل العابلة فهً تإدي إلى تمزق وتشرٌد العاببلت كثٌرا وتتسبب
فً الدموع والدم .وقضاٌا الثؤر التً نخوضها بحجة الحفاظ على
العابلة تتسبب فً دمار العاببلت.

األسرة فً األساس هً عالقة بٌن المرأة والرجل لمواجهة قوى
الطبٌعة والظروف االجتماعٌة المعقدة
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ونرى كٌؾ تلعب تركٌا بؤساس العابلة بدعوى إنقاذها فً المجتمع،
فالعابلة قد وضعت نفسها للبٌع فً السوق فكل فرد ٌبٌع اآلخر ألجل
المالٌ .بٌعون الولد واالبنة وحتى األزواج ٌبٌعون بعضهم .فً حٌن
الجانب البارز فً العابلة ٌجب أن ٌسوده االحترام واالستقامة
والعبلقات التً ال تعتمد على المال .بٌنما فً الواقع هو ابتزاز المال
وتحقٌق المكاسب على حساب بعضهم البعض .فالبرجوازٌة تستخدم
العابلة وتجعلها مإسسة للبٌع والشراء .بٌنما العابلة فً تكوٌنها
األساسً هً عبلقة قامت بٌن الرجل والمرأة فً سبٌل مواجهة
قوى الطبٌعة والتطورات االجتماعٌة المعقدة ،وكً ال ٌكون الفرد
ضعٌفا فً مقاومته ،وتطوٌر المقاومة الجماعٌة المشتركة أمام تلك
القوى ،وحتى إن كان هذا التطور بعٌدا عن االستؽبلل الطبقً،
فجذوره تمتد إلى الحقبة المشاعٌة األولى للمجتمع .وهذا ٌعنً أن
هناك إمكانٌة لقٌام عابلة ٌسودها الحرٌة والمساواة .هذه العابلة التً
ع ّرفناها كانت هكذا من البداٌة ،وفٌما بعد واجهتها ما لم تواجهه أي
مإسسة اجتماعٌة أخرى .فالرأسمالٌة تقوم بتحطٌمها تحت اسم
تحقٌق استمرارٌتها !أما لدٌنا فقد وصلت إلى أشكال فردٌة .ولهذا
فإن كثٌرا من منسوبٌنا ال ٌتحولون سٌاسٌا ألنهم لم ٌستطٌعوا
التخلص من تؤثٌرها ،وال ٌتحولون اجتماعٌا وال حزبٌا ،وٌبقون
ضعفاء فً ممارستهم العملٌة .وكثٌرون منكم ٌقولون عابلتنا
الحزبٌة ،ولكن ال ٌمكن أن تسٌر الحزبٌة والعابلٌة فً آن واحد .فبل
ٌمكن تناول العبلقات العابلٌة على أنها عبلقات سٌاسٌة .فلو كنا من
العاببلت الكبٌرة ،الحاكمة ،ربما كانت هناك قٌمة سٌاسٌة لتلك
العبلقات .وفً الواقع هناك عاببلت من هذا القبٌل ،وهً عاببلت
أرستقراطٌة أو برجوازٌة متطورة ،وٌخرج منها رإساء ووزراء
ولكن عابلتنا لٌست كذلك .وإنما هً عاببلت تطبق قوانٌن
المإسسات االستعمارٌة وتصبح كماشة لبلستعمار.
واالنزالق عن سبٌل التمسك بمصالح العابلة ٌكفً ألن ٌكون
الشخص عدٌم النفع وسٌبا لدى العابلة واألوساط االجتماعٌة ،وأنا
شخصٌا تعرضت لمثل هذا التقٌٌم عندما كنت صؽٌر السن .ورفاقً
فً المدرسة الذٌن كانوا ٌعملون فً استقامة مصالح والدٌهم لم
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ٌكونوا قبلبل .فكانوا ٌقولون عن هإالء بؤنهم أعقل الناس ،بٌنما
الحقٌقة فهإالء ساقطٌن ال ٌساوون خمسة قروش ،فلم ٌقدموا أي
شًء فً سبٌل التطور االجتماعً وال أحد ٌعرؾ ما الذي ٌكسبونه
من جعل أنفسهم أسرى للراتب الذي ٌتقاضونه ،وال نعرؾ كٌؾ
ٌنقذون العابلة ،وال نعتقد بؤنهم سٌنقذونها ،ألن القضاٌا فً أوجها،
بٌنما هم كسبوا بعض القوة االجتماعٌة لٌكونوا مفٌدٌن للعابلة.
وٌدعون بؤنهم باعوا كل قواهم الفكرٌة ألجل إنقاذ العابلة ،وهإالء
ٌعٌشون بكل قلبهم فً سبٌل الراتب الذي سٌنقذون به العابلة أو
ٌإسسونها .بٌنما الذي ٌعٌش بكل قلبه فً سبٌل الراتب ٌبقى بكل
قلبه مرتبطا بالدولة التركٌة وٌعمل ألجل مصالحها .وهذا مكمن
الرجعٌة الكبٌرة .حتى أن بعض الذٌن بٌن صفوفنا ال زالوا ٌتحدثون
عن العابلة وماذا سٌفعلون بها وأٌن سٌضعونها ،ونحن نقول لمثل
هإالء ٌ:جب أن تؤخذ الحزب أساسا لخبلص العابلة والمحافظة
علٌها .وتعتمد علٌه كل االعتماد ،فالحزب هو الذي سٌنقذ العاببلت،
ولكن بعض العناصر ٌقولون( :أفكر فً العابلة من عشر سنوات
فإن دماؼً ٌنقلب رأسا على عقب) .وٌدخل فً أخطاء مجنونة
تصل إلى الخٌانة ،ثم ٌهرب وٌلجؤ إلى العدو لٌصبح عبدا ولم نقم
بإحصابٌة عن ذلك ،ولو أجرٌنا هذه اإلحصابٌة فإنها ستكون ضخمة
بدون شك.

إن عائالتنا مضادة للتحول االجتماعً وهً معكوسة سٌاسٌا،
وعنصر ٌتحكم فٌه العدو وٌحركه
فإنساننا ال ٌستطٌع نسٌان عبلقته العابلٌة ،وإطار عبلقاته االجتماعٌة
محدود بعبلقاته العابلٌة ،وال ٌنطق بشًء سوى عابلته .فؤفضل
فلسفة آلبابكم وعاببلتكم هً :نحن أفضل عابلة فً القرٌة ،ونحن
أفضل عابلة فً المدٌنة ،وال قٌمة لجاه أبدا وال اهتمام به ،فكل
عاببلت القرٌة معجبة بذاتها ومؽرورة ،إنها شوفٌنٌة العابلٌة ،وبدون
تردد فالكل منحاز لعابلته .ومدى عاطفٌة الشوفٌنٌة العابلٌة واضح
من مدى عمق التؤثر بها ،وتؤثٌرها علٌنا واضح على أرض الواقع.
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فهل نستطٌع التحدث عن الفكر االجتماعً أو عن التطور
االجتماعً .إذا فكر كل شخص بهذا الشكل؟ كبل؛ فهذه ذرات
متفرقة ،وفً الطبٌعة الذرات تتوحد وتشكل الجزيء ثم تتوحد
الجزٌبات لتكوٌن العضو أو الكابن الحً .أما لدٌنا فإن األسرة هً
الذرة ولكن ال تتوحد وال تقترب من بعضها .فعاببلتنا مضادة
للتحول االجتماعً ،وهً معكوسة سٌاسٌا ،بل هً عنصر ٌتحكم
فٌها العدو وٌحركها ،ونبلحظ أن العدو ال ٌؽنٌها وال ٌرفعها بل
ٌستخدمها فً تفرٌق وتشتٌت المجتمع وقد حوله إلى ذرات وكؤنه
بالكاد ٌحافظ على هذه المإسسة قابمة.
إن هذه النتابج مهمة ،ولو الحظنا نرى أن العابلة تحتل مركز
تفكٌرنا وكؤنها بإرة تشد جمٌع تصرفاتنا .وربما نحن قد استطعنا
االبتعاد عن هذا الوضع قلٌبل ،ولكن المجتمع ال زال فً هذا الوضع
بشكل واسع ،فٌتحدثون عن ارتباط اآلباء واألمهات باألوالد،
فلنوضح ذلك أٌضا :فاألوالد كالرأسمال فً أٌدٌهم فهم ال ٌحبون
األوالد وال ٌحترمونهم .ولٌس للفرد مساهمة فً المإسسات
االجتماعٌة ال مالٌا وال على صعٌد العبلقات ،ولكن ٌعتبر نفسه
ربٌسا للعابلة وقابدا لها واألوالد ٌشكلون ساحة تؤثٌر وهذا ما ٌشبع
رؼباته .فخنوع المرأة له وتقبٌل األوالد لٌدٌه وطاعتهم له ٌجعله
ٌشعر بالعظمة .بٌنما مثل هذه األمور ؼٌر واردة فً األسرة المدنٌة
البرجوازٌة وال فً االشتراكٌة ،وألن الرجل فً المجتمع
الكردستانً ال ٌحتل منصبا وال موقعا ،وألنه ال ٌستطٌع تحقٌق
االحترام والمكانة والمجتمع بتؤثٌره وال من خبلل عبلقاته
االجتماعٌة ،فهو ٌعٌش خلٌطا من هذه المشاعر بشكل مزٌؾ داخل
العابلة .ومثال ذلك أن األب فً كردستان ٌعٌش سعٌدا ومرتاحا بل
ٌصاب بالنشوة ،ألن العابلة خانعة له ،مما ٌشعر بالنجاح المعنوي.
فالرجل خاسر فً المجتمع على الصعٌد السٌاسً والعبلقات
االجتماعٌة ،ومن خبلل الصومعة التً أقامها لذاته ٌشعر بؤنه
ٌحصل على إمكانٌة أن ٌكون ربٌسا وقابدا ،وهذا الوضع ٌزرع
العبودٌة فً األوالد .والطاعة الدابمة هً التً ٌنتظرها األب فً
األسرة باإلضافة إلى التسلط والعبودٌة ،حتى ولو على شكل الشراء
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والبٌع .وهذه الطاعة هً على شكل (لقد سلمتك وأمنتك على ولدي
وأنت حر فٌما تفعله به فلك اللحم ولً العظم) عندما ٌرسل ولده إلى
التعلٌم أو التدرٌب لدى أحدهم .أما الذي ٌجري ممارسته بحق المرأة
فهو أؼرب من هذا ،فكل ما تقوم به االبنة هو الخنوع التام ،لتكون
سلعة جٌدة للبٌع والشراء .وفً مواجهة كل هذه الحقابق ،فإن
الوضع الذي ٌعٌشه (أفضل أب) ال ٌخرج عن هذا اإلطار .ولٌس
هناك أب ٌقول ألواله( :قم بتطوٌر تلك العبلقة االجتماعٌة ،وابحث
عن مكانك فً العمل السٌاسً الفبلنً ،وهذه هً مهنتك األولى،
وهذه التربٌة هً السارٌة فً أسرتً) .بل الوضع هو عكس ذلك
تماما ،الهروب من العبلقات االجتماعٌة من األعمال الصحٌحة ومن
المصاعب بشكل منظم .وهذا ٌسفر عن اللجوء إلى الدولة .وهكذا
تكون العاببلت بممارساتها هذه منحازة للدولة .فً تقٌٌمات الفاشٌة
وفً كثٌر من األوطان تعتبر البرجوازٌة الصؽٌرة سندا للفاشٌة ،أما
لدٌنا فالفاشٌة تعتمد على العابلة .فً الدول الرأسمالٌة تلقى الفاشٌة
الدعم من البرجوازٌة الصؽٌرة والمتوسطة ،بٌنما لدٌنا فإن الفاشٌة
12أٌلول استمدت قوتها من العاببلت المنحدرة من الطبقات
الصؽٌرة والمتوسطة .ومساندة هذه القطاعات معروفة ألوزال
بحجة( :أن ال ٌصٌب أوالدنا ضرر ،وأن ال ٌعودوا إلى الموت كما
كان قبل  12أٌلول) ،وانبرى أوزال لٌقول( :أنتم مرؼمون على
انتخابنا ألننا نمثل االستقرار) .وحقٌقة فإن السند الربٌسً لهإالء فً
االنتخابات كانت هذه العاببلت المتحكمة اجتماعٌا ،والمفهوم العابلً
السابد .وهذه قضٌة ال ٌمكن االستهانة بنتابجها ولهذا فٌجب تدقٌق
تؤثٌر نظام  12أٌلول على العابلة وممارستها ونتابجها فً بحث
خاص ألهمٌتها.

تقوم الدولة التركٌة بتعمٌق االهتراء فً العائلة لتحقٌق التخرٌب
فً الفكر والعالقات
إن األالعٌب التً مارسها هذا النظام على العاببلت كانت ماهرة
ومخططة ،وال زالت مستمرة بشكل واسع .وألن الروابط العابلٌة
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قوٌة جدا فً كردستان ،فإن هذه الممارسات تسٌر بشكل ماكر.
فبٌنما ٌقوم النظام باحترام التنافس بٌن األحزاب البرجوازٌة المعتمدة
على نفوذ العاببلت الكبٌرةٌ ،سعى لوضع هذه العاببلت فً مواجهة
الثورٌٌن من خبلل نظام حماة القرى لتحقٌق االشتباك والصراع
بٌنها .فقدٌما كانت الدولة تستخدم العشابر والعاببلت الكبٌرة فقط
بٌنما اآلن تستخدم حتى العاببلت الصؽٌرة أٌضا ،فهً تتركها فً
سفالة كبٌرة وتسرع من تفككها من جهة وتقوم بتطوٌر الذٌن هم
السند االجتماعً لها ،ومن جهة ثانٌة تقوم الدولة بتعمٌق االهتراء
فً العابلة لتحقٌق التخرٌب فً الفكر والعبلقات .وطبعا فً ظل هذه
الظروؾ لن ٌستطٌع أحد اتخاذ الموقؾ الصحٌح والتفكٌر السلٌم،
ألن البنٌة مشبعة باألكل .وحتى إن بنٌتنا التنظٌمٌة ملٌبة بالمشاكل
النابعة من هذا الوضع فتؤثٌرات هذه البنٌة ال زالت مستمرة .قد ال
تكون هذه التؤثٌرات مباشرة ولكن تظهر من خبلل الثقافة والقلق
السابد بؤبعاد متقدمة وبشكل ؼٌر مباشر ،مما ٌجعل رأس الفرد
كخلٌة النحل ٌطن بالمشاكل الناتجة عن العابلة وٌبن تحت وطؤتها
حتى ٌصل إلى الفشل فً مهامه .وطبعا فإن هذا الفرد ال ٌستطٌع
التفكٌر السلٌم فً هذا الوضع ،وال ٌستطٌع اتباع وتسٌٌر سٌاسة
اعتٌادٌة .ووضع العابلة هذا فٌه إدانة كبٌرة لبلستعمار.
نحن نتحدث عن مإسسة اجتماعٌة ولكن االنحبلل االجتماعً
متسارع ،فالوهن قد وصل إلى أقصى الحدود ،فمن جهة العابلة
تعمل على تقوٌة ذاتها باإلمكانٌات والعدد ،ومن طرؾ آخر النظام
ٌحفر تحتها وٌمزقها وٌبعثرها ،والعابلة بوضعها هذا تشبه وعاء
مثقوبا ومهما حاولت مؤله فلن تفلح .واالستعمار قد وضع العابلة فً
أخطر وضع ممكن من خبلل هذه المزاٌا.
إن الذي نحٌاه نحن وآباإكم وأمهاتكم لٌست سٌاسة .فعاببلتكم تفكر
فٌكم دابما حسب االدعاء .بٌنما لو قاموا بتسخٌر تفكٌرهم للسٌاسة
لكان ذلك لصالحكم ولصالحهم ،ونحن أٌضا عندها كنا تنفسنا
الصعداء ،ولتحولوا هم إلى قوة عظٌمة .ولو قامت عابلة بمناقشة
ومعاٌشة الثورة فً داخلها لتحولت إلى خلٌة حزبٌة ،وإلى لجنة
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حزبٌة ولعبت دور مدرسة حزبٌة .ولو قامت كل عابلة بتحوٌل هذه
العبلقات الثقٌلة القابمة إلى عبلقات ثورٌة فإن الدولة التركٌة لن
تتحمل لٌومٌن وستنهار ،ولو توحدت العاببلت وأقامت التدرٌب
والتعلٌم فٌما بٌنها فإن الدولة التركٌة لن تتماسك .وبما أن العاببلت
لدٌنا مؽلقة أمام الخارج ،فهً قادرة على العمل كحزب سري ،أما
لماذا ال نستخدم هذا التنظٌم السري فهذه قضٌة أخرى.
إن الضعؾ واالبتعاد عن المٌدان االجتماعً والسٌاسً ٌجر العابلة
إلى الدمار الكامل .فبنٌة العابلة التً تعرضت للتخرٌب على ٌد
الرأسمالٌة وصلت إلى درجة عدم القدرة على المحافظة على
عبلقاتها القدٌمة ،فقدٌما كانت هناك األمبلك واألموال واألوالد كانوا
ٌعملون بالرعً وتربٌة المواشً وفً الحقول ألجل توسٌع العابلة.
وقد انعدم كل ذلك فً هذه األٌام ،فاألراضً الشاسعة تم تقسٌمها،
والمؽارات الكبٌرة التً كانت تسمى بٌتا قد ضاقت ،وبناء علٌه لم
تعد األسس المادٌة كافٌة لتؽذٌة العاببلت الكبٌرة .إن الرأسمالٌة
تتبعثر ولكن فكرها وتقلٌدها باق ،وهذا ٌإدي إلى تماسك قابم
وإمكانٌة شراء العاببلت وتصبح مصدرا لرجعٌة األوالد ،وٌشدد من
العنؾ المطبق علٌهم ،وفً نفس الوقت تصبح العابلة ؼٌر قادرة
على إطعامهم وتعلٌمهم .ألن إطعام عابلة مإلفة من عشرة أفراد فً
ٌومنا هذا قضٌة كبٌرة حقا .فحتى فً الؽرب ال تنشؽل العابلة بؤكثر
من طفلٌن ،فالعابلة الواقعٌة وصلت إلى هذه النقطة هناك ألن
الصعوبات االقتصادٌة تتطلب ذلك .أما لدٌنا فإن التقالٌد المإثرة
تؤمر بالتوسع العابلً أما البنٌة المادٌة فهً آخذة بالتضٌق ،وبٌن
هذٌن األمرٌن تنشؤ عابلة منحرفة متضاربة فً تكوٌنها .وال ٌمكن
التخلص بسهولة من تؤثٌرها السلبً.

إننا نحقق أساسا اجتماعٌا قوٌا ومتٌنا لحركة التحرر الوطنً
بمقدار ما نحقق وضعا ثورٌا للعائلة:
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هل ٌمكن تحوٌل عابلة بهذه المٌزات فً كردستان إلى خلٌة ثورٌة؟
نحن ال نكتفً بقول (نعم) فقط ،بل نبٌن بؤن هذا هو الجواب الوحٌد
الذي ٌجب أن نرد به على ممارسات االستعمار .فما دامت
الرأسمالٌة االستعمارٌة مسإولة إلى هذه الدرجة عن هذا الوضع
فٌجب علٌنا استخدام هذا السبلح فً مواجهتها ،وسنحول العابلة
بتنظٌمها الداخلً إلى خلٌة ثورٌة .وحقٌقة ،إننا نحقق أساسا
اجتماعٌا قوٌا ومتٌنا لحركة التحرر الوطنٌة بمقدار ما نحقق وضعا
ثورٌا للعابلة .وطبعا ٌمكننا تحقٌق ذلك عن طرٌق تعلٌم العابلة أو
األب واألم الثورة والمبادئ الثورٌة .ومعلوم أن كثٌرا من الرفاق ال
زالوا ٌولونها أهمٌة وٌسمعون كبلم العابلة ،بٌنما الواقع ٌتطلب أن
تسمع العابلة كبلمنا وتهتم به لؤلسباب التً أوضحناها .فنحن لسنا
فً وضع نتلقى النصابح من العابلة ،فبل ٌمكن تعلم السٌاسة من
العابلة .فإن آباإنا الذٌن وقعوا فً أالعٌب العدو والذٌن كانوا قادة
لهذه المإسسة أصبحوا اآلن مساكٌن ،ووضع أمهاتنا أسوأ منهم.
وبؤوضاعهم هذه ٌمكننا تشبٌههم بمنظمات البرجوازٌة الصؽٌرة.
فمثلما تقٌم هذه التنظٌمات اإلصبلحٌة دورها فإن آباإنا وأمهاتنا
أٌضا إصبلحٌون بشكل ؼرٌب .فالعابلة مستعدة لتقدٌم كل التنازالت
مهما كانت فً سبٌل االستمرار فً عبلقاتها مع النظام وتؤمٌن
وضعها االقتصادي .حتى أنها تتاجر بؤوالدها وتسلمهم لها ،وهذا هو
الخنوع بذاته وهذا توافق ورضوخ رؼم كل التعسؾ واالضطهاد.
إن كل هذه األمور توضح لنا األبعاد األٌدٌولوجٌة للتوافق
واإلصبلحٌة الموجودة فً العابلة ،وكذلك تفسر لنا سبب خنوع
الشباب إلى هذه الدرجة ،فؤلجل إنقاذ العابلة ٌلجؤ ربٌسها إلى الخنوع
لآلؼا ،وللمدٌر ،وللدولة ،وللمختار ،وللدرك ،وللبولٌس ،باستمرار،
ثم ٌقوم بتطعٌم ذلك ألوالده ،وهنا مكمن ومنبع اإلصبلحٌة
والتوافق .أي أن السٌاسات العابلٌة تإدي إلى خنوع داكن فً أحسن
األحوال ،ولٌس لها أٌة سٌاسة أخرى ؼٌر هذه.
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العائلة فً كردستان هً السند األساسً واالجتماعً الخطٌر
للفاشٌة التركٌة
وهذا ٌعنً أنه لٌس هناك شًء ٌمكننا أن نتعلمه من عابلة هذا
وضعها مثل الحقابق االجتماعٌة والسٌاسٌة .فالواقع الملموس لهذه
العابلة أوصلها إلى هذه الدرجة من التفكٌر والمواقؾ وهً لن
تستطٌع التفكٌر بؽٌر ذلك .ونحن ال نقول هذا فً سبٌل االتهام.
فالممارسات الخاصة لبلستعمار وآلة االستؽبلل والضؽط تجعل من
العابلة سندا اجتماعٌا خطٌرا للفاشٌة فً تركٌا .بٌنما فً كردستان
فإن الخنوع بكافة أشكاله والتوافق هً الصفات الممٌزة للعابلة .فإذا
كانت الفاشٌة سارٌة فً تركٌا فمن الطبٌعً أن تكون العابلة فً
كردستان السند األساسً االجتماعً الخطٌر للفاشٌة أٌضا .وحتى
أن العابلة فً كردستان ال تقدم خدماتها مقابل ثمن معٌن بل هً
مرتبطة بعبودٌة مطلقة .فاالستعمار ٌقول( :إذا كنتم ترؼبون فً
الحفاظ على أوالدكم فاعتمدوا على الدولة فهً األب القوي) .وحقٌقة
فـ (األب القوي) هذا ٌقوم بتحطٌم الولد!! فالدولة القوٌة تعنً قلب
كل شًء رأسا على عقب عن طرٌق االحتكارات والهولدٌنؽات.
ولكن مع األسؾ فإن العاببلت قد تم إخضاعها وخنوعها للرأسمالٌة
المتطورة التً أهلكتها وحطمتها .وٌتم معاٌشة كل ذلك عن طرٌق
ؼسل األدمؽة أٌدٌولوجٌا بشكل واسع.
وتقٌٌم العابلة على هذا النحو ٌجعل من المهام الثورٌة نحوها
ضرورة عاجلة ال ٌمكن تؤجٌلها .وٌتطلب منا تصعٌد جهودنا
الموجهة نحو العابلة حتى تصل إلى المستوى الثوري وهذا شرط
أساسً .ولهذه الؽاٌة ٌجب القٌام بتوجٌه النقد الشدٌد إلى الثقافة
العابلٌة وتقالٌد العابلة ومفهومها للعبلقات ،وموقعها ضمن النظام،
ومفهومها لؤلوالد وتربٌتهم ،وكذلك عبلقات الرجل والمرأة ،مما
سٌدفعهم إلى الخنوع لنا بدال من أن نكون خانعٌن لهم .وفً الحقٌقة
فهم بحاجة ماسة إلى ذلك ،فكثٌر منا ٌضع والده مكان اإلله ولكن
ٌتضح أن آباءنا أقزام أكثر منا ،واألوالد الذٌن فً إمرتهم ال ٌسعهم
إال أن ٌكونوا مساكٌن وهإالء لن ٌستطٌعوا إعطاءنا شٌبا سٌاسٌا أو
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اجتماعٌا ولكنهم ٌبقون كبارنا ضمن مإسسة االحترام التً نقوم بها
تجاههم ،أما إذا أردنا تقٌٌمهم سٌاسٌا أو اجتماعٌا فهم كما شرحنا
سابقا .فما دام الوضع كذلك فالمفروض أن نقوم نحن بتربٌة األوالد
وتعلٌمهم القٌم الصحٌحة ،فالعاببلت لٌست قادرة على تربٌة األوالد
كما ٌجب ،ففً ٌومنا هذا تعلٌم وتدرٌب العابلة ٌؤتً على رأس
المهام التً ٌجب علٌنا القٌام بها .إنهم مساكٌن إلى درجة أنهم
محتاجون إلى خبرتنا ،والخبرة ال ٌمكن أن تكون شٌبا ؼٌر الثورة.
وهكذا تتضح أهمٌة مهمة تحقٌق التحول الثوري التً نؤخذها على
عاتقنا باإلضافة إلى أن التدرٌب الثوري لعابلة كل ثوري هً من
مهمتنا أٌضا ،وهذا أمر حٌوي بالنسبة لنا .فبٌنما تقوم العاببلت
بتعلٌم أوالدها مبادئ الدٌمقراطٌة والوطنٌة فً األوطان األخرى،
فاألمر مختلؾ عندنا ،فالعاببلت فً كردستان أصبحت آلة فً خدمة
االستعمار .وتعٌش فً أجواء التقالٌد اإلقطاعٌة على أسوأ وجه.
وعبلقاتها متضاربة كثٌرا مع الوطنٌة والدٌمقراطٌة ،ومتنكرة
لوجودنا أما قومٌتها ضٌقة لدرجة أنها تصل إلى حدود العمالة ،وهذا
أسوأ ما تستطٌع القٌام به .وهكذا كل ذلك ٌوضح لنا عظمة وضخامة
وظابفنا الثورٌة التً تنتظرنا بخصوص مإسسة العابلة.

تحرٌر كردستان ٌتناسب طردا مع التحول الثوري للعائلة
إننا سنقوم بتحقٌق التحول الثوري فً العابلة من خبلل أنشطتنا
الجماهٌرٌة .وسنحمل مهام تنظٌم حركة المرأة من خبلل تطوٌر
الثوروٌة الداخلٌة للعابلة .وكثٌرون منكم ال ٌرؼبون فً المرور
بجانب عاببلتهم ،وهذا التصرؾ ؼٌر سلٌم وال ٌجلب لهم أٌة فابدة
وٌجب مبلحظة الوضع الذي تعٌشه العابلة فً هذا الٌوم ونصحها
بالحذر والدقة ،وضمان ذلك بشكل سلٌم ٌعتبر من الواجبات
السٌاسٌة المهمة ،فؤؼلبهم قد انزلقوا وبحاجة إلى تحذٌراتكم .فلنقم
بواجبنا هذا على نحو متطرؾ وحذر ولنضع هذه المهمة أمام
وحداتنا العابلٌة ،ولنقوم بتكثٌؾ حملتنا هذه ،حتى نعكس اللعبة
الكبٌرة التً ٌلعبها العدو ،ولنجعل من كل عابلة بإرة ثورٌة وطنٌة،
المرأة والعائلة

91

فإذا استطعنا جعل كل عابلة خلٌة حزبٌة ،فإن كردستان تكون قد
تحررت .وإذا لم ننجح فً ذلك فإن عملنا سٌبقى صعبا جدا ،أي
ٌمكن أن نقول :بؤن التحرٌر ٌتناسب طردا مع التحول الثوري
للعابلة وتطورها.
وإذا توجهنا إلى عبلقة الرجل والمرأة كجزء من الموضوع فإننا
نرى بؤن مركز العبلقات ٌتمحور حول (مإسسة العابلة) .فؤي عبلقة
تقام فً مجتمعنا بٌن الرجل والمرأة تإدي إلى التفكٌر فً العابلة بعد
نصؾ ساعة فقط .والجانب السٌاسً واالجتماعً ضعٌؾ جدا فً
هذه العبلقات ،وحتى أننا ال نستطٌع التحدث عن العبلقات السلٌمة
بٌن شخصٌن ،وتبدأ العواطؾ بلعب دورها عند أقل موقؾ صؽٌر،
أو تذهب الخواطر نحو عبلقة ؼٌر مشروعة ،وهذا ٌإدي إلى
السقوط طبعا ،والمجتمع مستعد لوضع الختم ،فمن أقل نظرة أو
حركة تبدأ األقاوٌل أن ولد فبلن وابنة فبلنة كذا ...وكذا وباختصار
فإن هناك هاوٌة كبٌرة وفظٌعة فً العبلقات .ولهذا فالعبلقات
معدومة وخاصة على مستوى القرى ،فبل ٌمكن أن ٌكون هناك
حدٌث امرأة مع شاب أو حتى رجل متزوج فً أي موضوع أو
نقاش حوله .ولنترك شباب وفتٌات القرى جانبا ،فحتى لدٌنا فلو دققنا
فً عبلقاتنا نرى أنفسنا ؼٌر متقدمٌن عنهم قٌد شعرة ،ونجد
األطراؾ ال تثق بذاتها ،وموقفهم من هذه العبلقات هً دابما موقؾ
الذنب ونفسٌته ،ألن الثورٌة لٌست عمٌقة ولم تدخل مسارها السلٌم.
وسندخل فً تفاصٌل ما جلبته هذه العبلقة من مشاكل على حزبنا،
ولكن قبل الدخول فً تفاصٌل ذلك هناك نقاط ٌجب استعراضها.
إن عبلقة الرجل والمرأة مبهمة حتى داخل األسرة قبل كل شًء،
فكل جهود الرجل منصبة ألن ٌجعل من المرأة أمة رهن أوامره،
ومما ٌجعل من الرجل مركزا للسٌاسة الداخلٌة للعابلة .وهكذا تتنامى
ثقافة الهٌمنة ومشاعر سٌادة الرجل .وبدورنا فلنحاول اكتشاؾ
الرجل قلٌبل ،ألن هذه العبلقة أكثر من أن تكون عبلقة جنسٌة هً
عبلقة الخنوع .فالرجولة ال تدخل الموضوع كطرؾ جنسً كما
نظن ،بل هً الطرؾ الذي ٌفرض الخنوع( .فالرجل هو المطاع،
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وهو الذي ٌحقق استمرارٌة رباسته فً العابلة) .والمسؤلة لٌست
بسٌطة ،فكما بٌننا قبل قلٌل ،إنه تعلم من النظام فرض الخنوع،
فعندما ٌقوم بؤخذ ثمن ذلك عندما ٌقوم بنفس الممارسة على زوجته.
والتسلط على العابلة هو الشًء الوحٌد الذي ٌتقنه رجلنا .ولنبٌن بؤن
هناك نضاال كبٌرا فً هذا المجال.

بدال من أن ٌكون الرجل قائدا سٌاسٌا واجتماعٌا ثورٌا ٌكتفً
بقٌادة العائلة فقط
والخنوع ال ٌؤتً من ذاته بل هو بإرة الصراع بٌن الجنسٌن،
وأؼلبكم قادم من هذا الصراع ،وألن الرجل هو صاحب المال
والعمل واألمبلك ولهذا فدابما هو الؽالب ،وهذا المفهوم مزروع فً
المرأة أٌضا وبشكل تقلٌدي ،وهكذا ٌتحقق الخنوع وٌتطور .ولكن
هذا تحقق سًء فالرجل الذي ٌعانً من الضؽوط والبطالة والضٌق
وعدم االهتمام ٌحاول تعوٌض ذلك بفرض نفسه على العابلة على
أنه البٌك واآلؼا .وهذا ٌدل على قٌمة الرجولة التً ٌجري وراءها
الرجل.
إن الشعور بالسلطة والتحكم تشكل عرقلة أمام الهٌمنة السٌاسٌة
الثورٌة فبدال من أن ٌكون قابدا سٌاسٌا واجتماعٌا ثورٌا ٌكتفً بقٌادة
العابلة مما ٌجعله ٌؽض الطرؾ عن القٌادة الحقٌقٌة .وعدم تطور
الطموح القٌادي لدٌنا له عبلقة مباشرة بهذا الواقع .فإذا نظر قابد
العابلة إلى ذاته وكؤنه (كنعان أفرٌن) فإنه طبعا لن ٌفلح فً أن ٌكون
قابدا سٌاسٌا وهذا ٌجعل هدم مشاعر الرجولة مهما.
والرجل الذي ٌقنع نفسه وٌكتفً بهٌمنته على العابلة ،ومن الطرؾ
اآلخر ٌصبح خادما للنظام أٌدٌولوجٌا وسٌاسٌا وٌرتضً بالعبودٌة
وتؤثٌراتها من كل نوع ،فإن وضعه سٌسفر عن نتابج خطٌرة جدا.
فالرجل الذي ٌفرض الخنوع داخل العابلة هو الرجل الذي ٌرضى
بالخنوع دابما .وبناء علٌه فإن موقع الرجل لٌس موقعا متقدما كما
المرأة والعائلة

92

ٌظنه الكثٌرون منكم .والرجل أخطر مصدر من مصادر العبودٌة
بوضعه الراهن.
إن هذه المواقؾ التً استعرضناها قد تتسبب فً رد الفعل لدى
الرجال الذٌن لهم عبلقة بالثورٌة بشكل خاص ،وٌقوموا بنقدها ،فهو
سٌعتبر هذه التقٌٌمات هجوما على شخصٌته بٌنما نقوم بتوجٌه نقدنا
ألن الرجل ٌلعب دورا سٌبا فً نظام االستعمار واالضطهاد ونقدنا
ال ٌستهدؾ الرجل ألنه رجل وال ٌستهدؾ جنسا معٌنا وألنه ٌمثل
هذا الجنس ،أو إلى أي شخصٌة معٌنة ،بل ٌجب تحطٌم هذا التزٌٌؾ
وهذه العجرفة الضارة وتمزٌقها ،وهذا ما ٌتضح من كل ما أوردناه.
فبعد تحطم هذه المفاهٌم ٌمكن للرجل أن ٌبقى داخل المجتمع والعابلة
ولٌفهم معنى الشرؾ والناموس بهذا الشكل ،وبدال من العجرفة
والتسلط على العابلة علٌه أن ٌحس بؤهمٌة القٌادة السٌاسٌة وحاجته
إلٌها ،حتى ال ٌنظر إلى العابلة كتنظٌم وٌرى نفسه قابدا له وٌكتفً
بذلك ،وٌدخل فً عبلقات اجتماعٌة وسٌاسٌة وٌبحث عن التنظٌم
بدال من ذلك ،وٌعمل لٌكون قابدا له .فالنقد ٌتسبب فً تمزٌق
مفاهٌمه القدٌمة وٌجعل منه إنسانا اجتماعٌا وسٌاسٌا ،وهذا ٌعنً
تطورا سٌاسٌا كبٌرا بالنسبة لنا .ولهذا السبب فهناك حملة دعابٌة
أٌدٌولوجٌة كبٌرة فً تركٌا لٌكون الرجل (ربٌسا جٌدا للعابلة) وحتى
أوزال ٌقوم عبر وسابل اإلعبلم بالدعاٌة لذلك وٌشرح كٌؾ هو
ربٌس عابلة ناجح ،ومن أي عابلة أتى والهدؾ من ذلك هو إشاعة
مفهوم ربٌس العابلة لتسنى لهم سهولة إدارة المجتمع.
أما وضع المرأة التً هً عكس ذلك فهً التً فقدت قوتها فً
العابلة وفً المجتمع أٌضا .ففً مجتمع بهذه المزاٌا تصبح العابلة
هً كل شًء بالنسبة للمرأة ،والعابلة هً كل عالمها فً هذا النظام،
والمرأة لها الدور الربٌسً بشكل خاص فً عالم األسرة ،فهً تتقن
كٌؾ تخدم الربٌس وكٌؾ تلؾ وتدور حوله ،وتستوعب هذا الدور
بشكل كامل ،ونظرا لذلك فإن دورها ممسوخ تماما ،وهً من
الدرجة الثانٌة ولهذا فإن دورها باهت ،وهً حاجة مثبتة ولٌست
منفٌة فً أؼلب األحٌان ،وحتى حسب قناعة مجتمعنا الذي هو
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مجتمع قروي لٌست لدٌها عبلقات اجتماعٌة فً أؼلب األوقات.
فحتى عبلقاتها مع والدها لٌست عبلقات حرة وسلٌمة ،وهً تصبح
تابعا فور دخولها الحٌاة الزوجٌة وفور إقامة أٌة عبلقة مع الرجل،
وبعد ذلك فإن أعمال وأشؽال البٌت تخنقها.
وكما تعلمون فإن تربٌة طفلٌن تشكل عببا كبٌرا فً المجتمعات
الرأسمالٌة ،وهذا صحٌح للمجتمعات االشتراكٌة أٌضا ،أما لدٌنا
فعلى العكس من ذلك ،فإن أسرة معدومة ومحرومة من أي ضمان
تقوم بإطعام قطٌع من األوالد دون أٌة عناٌة ودون أٌة رعاٌة صحٌة
وتعلٌم ،وهذا وحده سبب كاؾ لتدمٌر العابلة والقضاء علٌها ،دون
أن نضٌؾ أٌة أسباب أخرى ،مثل اإلهانات االجتماعٌة ،وفرض
الخنوع علٌها وعدم وضعها فً المكانة اإلنسانٌة البلبقة بها .وبدون
هذا كله فإن العبلقات العابلٌة الداخلٌة ومسإولٌتها عن األوالد فقط
كاؾ لخنقها وسقوطها وجعلها فً موقع البلشًء.
فالعبودٌة التً تتحكم فً األسرة ،والشروط المادٌة التً تعٌش فٌها
ال ٌمكن احتمالها .ومن هنا ٌتولد مفهوم الهروب والنجاة .وفً ٌومنا
هذا نسمع كثٌرا( :ابنتنا هربت ،واألسرة الفبلنٌة تمزقت ،والطبلق
حدث لؤلسرة الفبلنٌة) إن هذا الهروب هو هروب من الوحشٌة،
فاألسرة أصبحت ال تعطً شٌبا ألعضابها بل هً كالطاحونة تطحن
كل شًء ،ومن الطبٌعً جدا أن ٌكون الفرد فاشبل ،ولكن هذا الفرد
بهروبه ٌنزلق إلى أوضاع أسوأ .وال نرى ضرورة لشرح المزٌد
ألننا توقفنا عند وضع المرأة فً تقٌٌماتنا السابقة ،وقد قمنا بتطوٌر
كثٌر من التحلٌبلت حول المرأة.

إذا كانت الحرٌة هما من هموم المرأة ،فال سبٌل أمامها سوى
التحول الثوري
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إن كون المرأة موضوعا لمثل هذه الحٌاة ٌجعها بسٌطة وسطحٌة فً
كل شًء ،لهذا السبب نرى أن هذه الخصابص تنعكس على
شخصٌتها فالبساطة لهذا السبب أصبحت صفة مبلزمة للمرأة ،وهذا
ٌؤتً من إهانتها ،فهً بدون شخصٌة ولٌس لدٌها عمل وال وعد
تتمسك به .وبما أنها ال تملك شٌبا فً األسرة وألن عبلقاتها
مقطوعة مع العالم الخارجً ،فمن الطبٌعً أن تبقى خرساء
وطرشاء وراضٌة بالعبودٌة ،وهنا فإن درجة انحطاط المرأة دلٌل
على درجة انحطاط األسرة.
ونستخلص مما سبق :مثلما الثورة هً كل شًء بالنسبة للعابلة فهً
أهم من ذلك بالنسبة للمرأة ،فإذا كانت الحرٌة هما من هموم المرأة،
فبل سبٌل أمامها سوى التحول الثوري .ولندع الحرٌة السٌاسٌة جانبا
فالثورة ضرورٌة ألجل بعض العبلقات الحضارٌة ،ولٌس هناك
سبٌل آخر أمام كردستان .ولهذا فإن ثورٌة المرأة وتطور الحركة
الثورٌة للمرأة تبدو مهمة فً ظروفها الذاتٌة ،وحسب هذه األهمٌة
ٌجب القٌام بعمل منظم وهذا ما نؤمل فً تطوٌره.
فإذا حققنا الموقؾ السلٌم من المرأة فً المجتمع وتم تحدٌد الظروؾ
الموضوعٌة بشكل جٌد ،ولو قمنا بالتدرٌب الجٌد ،فسٌظهر عنصر
جدٌد من عناصر الحرٌة ،وهذا لٌس بسٌطا ،إذ ٌجب أن ال ننسى
مدى صعوبة تحقٌق التحول الثوري لدى المرأة ذاتها .ونستطٌع أن
نفهم بسهولة مدى صعوبة التحول إذا رأٌنا أن المرأة ال تستطٌع
السٌر السلٌم فً المجتمع بمفردها ،وكبلمها ؼٌر مسموع حتى فً
داخل األسرة ومن هذا الوضع نرٌدها أن تكون كادرا حرا فً
مسٌرة الثورة نحو الحرٌة فهً لن تستطٌع االنتقال إلى هذا المٌدان
بسهولة .ولهذا السبب ٌجب علٌها أن تقوم بالتعلٌم والتدرٌب وتإسس
تنظٌمها حسب ظروفها الواقعٌة وهذه ناحٌة مهمة.

الثورة التً ال تحوي المرأة فً صفوفها ال ٌمكن لها تحقٌق
النجاح.
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وفً هذه النقطة أرٌد التطرق إلى بعض النواحً فً الحزب حتى
ولو لم تكن من صلب القضٌة وأهمٌتها .فعندما نقول لنطبق المساواة
ألجل ارتباطنا بالحرٌة .فإن بعض السٌدات اللواتً انضممن إلى
صفوفنا قد تسببن فً ظهور بعض القضاٌا التً تتناسب مع ظروؾ
التطور بشكل تام ،ولكن لٌس على الطراز الثوري وجهوده.
وحزبنا هو مإسسة للمساواة بشكل عام ،ومإسسة للحرٌة ،وٌمد ٌده
إلى كافة العبلقات االجتماعٌة ،وٌتخذ موقفا ثورٌا منها .وموقؾ
حزبنا ٌطالب بالحرٌة للمرأة ،وأظهر أهمٌة ذلك منذ فترة بعٌدة،
وهناك قاعدة عامة أٌضا وهً أن الثورة التً ال تحتوي امرأة ال
ٌمكن أن تنجح .ونحن لكل هذه األسباب بدأنا بمثل هذا العمل
(الثورة) .ونذكر أٌضا بؤن القضٌة ال تنبع من المرأة فقط ،فقد
أوضحنا وضع الرجال أٌضا.
وفً السابق أوضحنا بؤن الرجال هم قضٌة مختلفة تماما ،وهم
ٌفهمون القٌادة فً الحزب بشكل مختلؾ ،ووضع العضوٌة لدٌهم
ٌشبه الحٌاة العابلٌة ،ولم ٌستطٌعوا إنقاذ أنفسهم من مفهوم الرجولة
الخاطا ومن مفهوم التحكم المزٌؾ الذي ٌشبه رجولتهم المزٌفة،
وهذا ٌبعدهم عن وضع الكادر االشتراكً .فمثلما هناك قضٌة المرأة
هناك قضٌة الرجل أٌضا ،وعلى الرجل أن ٌحل قضٌته بشكل سلٌم،
أي ٌجب علٌه أن ٌتخلص من نقطة التحكم المزٌؾ وأن ال ٌعتبر
نفسه ربٌسا ،وأن ٌحقق المساواة فً عبلقاته وهذه خاصٌة ال ٌمكن
تجاوزها فً الحزب.
إن الممارسة العملٌة التً أبدتها مجموعة صؽٌرة من الرفٌقات
انضممن إلى الصفوؾ منذ البداٌة ،تمٌزت ببعض (النسابٌة) والتعلق
وتسببت فً بعض التخرٌبات أٌضا ،وعندما أوضح ذلك فبل أنكر
الجوانب اإلٌجابٌة أٌضا ،وال أرٌد أن أقول بؤن لٌست لهن مساهمات
فً اإلٌجابٌات ،بل لهن مساهمات ولكن نرؼب فً التوقؾ عند
الجوانب الهدامة.
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وحقٌقة األمر أن هذا الموضوع ظهر بشكل عام نتٌجة لعدم تحقٌق
الكادرٌة ،وبشكل خاص تحكم الثقافة الرجعٌة وثقافة الشعب المتحكم
وأقصد أن النتابج السلبٌة والهدامة لعدم تحقٌق التحول الكادري على
هذا القطاع ،فعندما تحدثنا عن تحقٌق التحكم فإنهن لم ٌعترفن بحدود
وقاعدة ،وخاصة أنهن فهمن الحرٌة بشكل مزٌؾ عندما انطلقن من
دابرة العابلة الرجعٌة .وموقفهن من الحرٌة والسلطة كان على شكل
انتقام من الحزب وكؤنهن ٌثؤرن لعبودٌة آالؾ السنٌن .وبدال من
استخدام إمكانٌاتهن فً تحقٌق التنظٌم السلٌم انطبلقا من التشتت
الموجود ،قمن على العكس من ذلك باستخدامها فً تحوٌل الحزب
إلى وعاء للشعوذة والحٌل ،وتسببن فً التخرٌب والسلبٌات فً كل
مكان حللن فٌه رؼم اإلمكانٌات الممنوحة لهن .وفً العبلقات التً
أقمنها نرى القلٌل جدا من العبلقات المحترمة ،وطبعا حصة الرجال
فً كل ذلك لم تكن قلٌلة.
وقد قمنا دابما بالتؤكٌد على أن القضٌة خاصة وهً حرٌة المرأة
ووجوب تكثٌؾ الجهود فً هذا اإلطار ،واالنضمام إلى الحزب
ضمن إطار تحقٌق الحرٌة العامة التً ٌطالبن بها ،ولكن بدال من
ذلك ،قمن بقضم فرص الحرٌة المتوفرة ونشر القٌل والقال حول
الموضوع والتسبب فً صراع حول ذلك ،وقمن بتؤسٌس عبلقات
داخل الحزب ال تعترؾ بحدود ،وتؽٌرت المواقؾ جذرٌا بسبب
هوس السلطة ،وأصبح وضعهن ؼٌر سٌاسٌا.
وفً هذا الموضوع فقد فكرنا بعمق وحرص شدٌد حول بعض
األوضاع ،وفتحنا اإلطار الصحٌح لتفسٌر العبلقات حسب ذلك،
ولكننا وجدنا أنهن أصبحن ال ٌحسبن حسابنا كبشر وٌحاولن التسلط
علٌنا ،واللواتً حاولن ذلك لم تكن قلٌبلت .فبٌنما كنا نفكر فً تقدٌم
كل اإلمكانٌات والفرض المتوفرة لهم لمساندتهن فً صراعهن ألجل
الحرٌة نظرا لضعفهن ،ولكن الذي بدر منهن هو( :هذه الفرصة هً
فرصتنا ولنستخدم هذه األٌام لنحٌا حٌاتنا ،ولنفعل كل ما نستطٌعه).
هذا كان موقفهن نحو قٌادة الحزب ،أما دورهن نحو الكوادر فقد
كان أشد تخرٌبا فبٌن بعضهن البعض لم تؤخذ إحداهن األخرى
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باالعتبار ،ولم تحاول إحداهن أن تكون رفٌقة لؤلخرى فإما أن تكون
فً أعبلها أو أسفلها ولهذا فلم تكن العبلقة فٌما بٌنهم عبلقة رفاقٌة
وحرة .فحسب صاحبات هذه الروح وهذا المنطق ٌجب أن ٌكون
أنفهن أعلى من أنؾ األخرى بعدة سنتٌمترات وال ٌردن إعطاء
الفرصة ألٌة عبلقة أخرى .بٌنما العبلقة الحزبٌة فً أساسها تعتمد
على المساواة والحرٌة وحتى اآلن نحاول أن نفهم مدى نجاحنا فً
تحقٌق ذلك ،وعندما ضٌقنا الخناق على بعض األفكار بدأن بالقول:
(إما التجؤنا إلى البعض أو أننا تسلقنا أكتاؾ البعض) حسب
اعترافهن ،وهذا الوضعان دناءة كبٌرة ،إذا ٌجب عدم اللجوء إلى
أحد وال التسلق على أكتاؾ اآلخرٌن ،فاللجوء بحد ذاته عبودٌة،
فمهما كان الذي تلجؤ إلٌه فإن اللجوء عبلقة دنٌبة ،ولكن مع األسؾ
فإن هذه العبلقة منتشرة بدال من العبلقة الرفاقٌة.

أنا لست مترددا بشؤن عالقات المرأة والرجل ولكننً ضد االنحطاط
فً هذه العالقات
فعندما نقوم بفرض عبلقات المساواة والحرٌة فً ) (PKKفإننا ال
نقوم بدعوة أحد ألن ٌؤتً وٌلجؤ إلٌنا أو لٌتسلق أكتافنا .بل لٌكونوا
رفاقا ،وموقفنا ثابت جدا .وطبعا هذا الموقؾ لٌس ذو بعد واحد.
فالرجال فً أحد أطراؾ هذه العبلقة ،فإما أن ٌتوسل إلى المرأة وإما
أن ٌفرض علٌها الخنوع .فذنب الرجل فً هذا الموضوع لٌس قلٌبل.
فهو ال ٌلتزم بالعبلقات الحرة فعنفوانه ال ٌرضى بذلك .وهذا أسوأ
ضرر ٌمكن إلحاقه ب ) (PKKحول هذا الموضوع وتناول الحٌاة
بهذا الشكل.
نحن نمثل القٌادة فً هذا الحزب ،وفً العبلقات التً تقام مع قطاع
المرأة ٌجب أن تإخذ هذه القٌادة أساسا ،بٌنما هن فقد دخلن فً
حسابات كٌفٌة االستٌبلء على السلطة استنادا إلى هذه القٌادة ،فنحن
نقوم بإدارة مسٌرة الحرٌة هذه اعتمادا على النضال الطوٌل ،بٌنما
هً فترٌد اؼتصاب ذلك فً ٌوم واحد .طبعا أنتم ال تبلحظون ذلك،
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ألن الكٌد النسابً ٌؤخذ دوره ،فهن دهاة فً المكابد فقد كانت الجهود
تبذل فً الخفاء ومن بعٌد ،وفً اللحظة األخٌرة نجد أننا فً وسط
أخطر األالعٌب .وقد وفرنا فرصا كثٌرة لهن حتى ٌحققن التطور
اعتمادا على جهودهن وقوتهن الذاتٌة ،ولكننا واجهنا أوضاعا تشبه
ما كان ٌجري فً القصور العثمانٌة والبٌزنطٌة .إن تخلؾ نسوتنا
وصل إلى درجة كبٌرة ،بحٌث أردن الثؤر من الحزب عامة ومن
القٌادة بشكل خاص عن ألؾ سنة من الهوان والضٌاع فً ٌوم واحد.
ورؼم أن بعضهم موجودات بٌننا منذ عشر سنوات ،نرى كٌؾ أنهن
استطعن عن طرٌق الفنون الحزبٌة أن ٌؤخذن البعض إلى صفوفهن
فً مواجهة البعض اآلخر فخلقن الفتنة والفساد فً صفوؾ الحزب
والقوة التً تتطور وحٌاتنا الحزبٌة .فهذا كل ما استطاعوا تطوٌره
فهكذا ٌفهمن التمرس الحزبً وطبعا فنحن ال نرٌد استنتاج ما تقوله
بعض األدٌان بؤن (المرأة هً الشٌطان) .فنحن نناضل ألجل
الشخصٌة الحرة للمرأة بشكل لم تقم به أٌة حركة أخرى وسنجعل
من ذلك واقعا ملموسا مهما كان الثمن ومهما القٌنا من صعوبات
ولكن ذلك لن ٌكون سهبل كما ٌفهم.
وٌبدو أننا لن نستطٌع إتمام وظٌفتنا هذه بسهولة ،فكلما حاولنا التقدم
قلٌبل نرى أننا تلقٌنا ضربة مإلمة من حٌث ال نتوقع ،وكمثال على
ذلك لنتحدث عن ساحة حربنا ،فؤردنا لبعضهن أن ٌتمرسن وٌكسبن
القوة ضمن مجموعة ،ولكنهن حولن تلك المجموعة إلى منبع للمكابد
والتحاٌل وساء مفهوم اإلٌقاع باآلخرٌن ،وكل ذلك موجود فً
الوثابق .إن استخدام السبلح شًء باهر ولكن الذي حدث هناك فقد
كان التخرٌب ،واستخدام اآلخرٌن ،وهذا طبعا لٌس كسبا للقوة،
وإنما تحت اسم الحوز على مراكز جرى التبلعب والتحرش ،وكل
العبلقات الرفاقٌة التً أقمنها كانت فً خدمة ذلك .ووصلت األمور
فً ذلك المركز الحساس بالنسبة لحزبنا من الناحٌة التنظٌمٌة إلى أن
السادة والسٌدات تركوا مهامهم ووظابفهم جانبا وقاموا بنقاش:
(كٌفٌة خلق العبلقة االجتماعٌة الجدٌدة ،وكٌفٌة نشر ذلك وفرضها
على الحزب) .وعلى مدى شهور عدٌدة ،وعلى هذا األساس اختلقوا
وضعا مزٌفا ٌسوده الرٌاء واالنقسام ،فحتى لو استطاعوا إقامة
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عبلقات مزٌفة مع بعضهم لما قلنا شٌبا ،ولكن ٌلجإون إلى
المنظمات االستخبارٌة ،وقد حدث هروب بهذا الشكل وأعربوا عن
ندمهم فٌما بعد .وقد قام الرفاق بمعاقبة بعضهم نظرا لقٌامه
بالتخرٌب والتبلعب فً صفوؾ الكرٌبل.
وحسب االدعاء فإنهم توصلوا إلى مفاهٌمهم بعد مناقشات طوٌلة،
وقد فتح ذلك المجال أمام ضٌاع كبٌر للجهود .فإن مثل هذه
المناقشات كالحمض تقوم بتذوٌب العبلقات .فإذا قام أي قابد تنظٌمً
بالسماح لمثل هذه المناقشات المزٌفة ،لتصل إلى مثل هذه المفاهٌم
وبهذا الشكل ففً النهاٌة سٌتعرض الحزب للطعن من الخلؾ ،وهذا
ما حدث .ولندع أوروبا أو الساحات البعٌدة فقد حدث هذا بجانبنا.
بٌنما نحن فقد قمنا بتقٌٌمات مطولة فً هذا الموضوع عن الشخصٌة
الثورٌة الصحٌحة ،وإقامة العبلقات التنظٌمٌة الثورٌة السلٌمة
وتطوٌرها ،وكما تعلمون فلم نؤت بقلٌل خبلل أحادٌثنا فً بداٌة آذار،
وحسب ما ٌدعون فقد قاموا بتفسٌرها وٌحاولون تطبٌقها .وفً
الحقٌقة فهذه لٌست مفاهٌما بل هً تعبٌر عن أوضاع مضادة للثورة
دخلها بعض الرجال والنساء الساقطٌن حٌث تعودوا على عدم
العٌش بحرٌة وعدم تحقٌق التحول الثوري واتخذوا من ذلك نهجا
لهم .أي أنها الثورة المضادة ،وتخلؾ وال ٌمكن أن نسمٌها حٌاة.
وخبلل أحادٌثنا فً شهر آذار أوضحنا ماهٌة الحٌاة الواجبة ،وبٌ ّنا
المستوى المطلوب لهذه العبلقات فً االشتراكٌة وطبعا فإن ذلك
مفتوح أمام انعكاسها على العبلقات وللتفسٌر وهذه لٌست أمورا
مستعصٌة على الفهم .ولكن تم التبلعب بها فٌما بعد عمدا وللعناد
فقط ،وأرٌد أن أبٌن بؤننً لست مترددا بشؤن عبلقات المرأة
والرجل ،ولكن االنحطاط فً هذه العبلقات شًء سًء جدا.

نحن مع العالقات الرفاقٌة المحترمة بٌن المرأة والرجل
فالٌوم ٌدعون فً تركٌا بؤنهم (اكتشفوا المرأة) بٌنما أصل الموضوع
هو محاولة الرأسمالٌة التركٌة لتسوٌق المرأة .فعبلقة اجتماعٌة من
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ذلك النوع ،والمرأة تدخل البرلمان ،وحكاٌات أخرى مثل أهمٌة
المرأة ظهرت حدٌثا ،كلها تستهدؾ جلب المكاسب للرأسمالٌة،
وتستهدؾ كسب مزٌد من جهد المرأة ومن شخصٌة المرأة لتحل
محل العبلقات األسرٌة القدٌمة .وقد فعلت الرأسمالٌة األوروبٌة ذلك
منذ مبة عام ،بٌنما تركٌا تحاول القٌام بذلك اآلن وبشكل ملفت للنظر
فكل وسابل اإلعبلم بما فً ذلك اإلعبلم (الٌساري) تحت ٌافطة
تناول قضٌة المرأة تحاول تناول شخصٌة المرأة ،ونتوصل من ذلك
إلى نتٌجة مهمة مفادها حسبما نبلحظ .وأن الفاشٌة تدفع بالمرأة إلى
األمام استعدادا الستخدامها فً أالعٌبها كعنصر من عناصر اللعبة
وبحجة مزٌفة وهً إنقاذ المرأة ،واالهتمام الزابد بالمرأة وقوتها
ٌرٌح الفاشٌة بنسبة كبٌرة ،وانعكاس موضوع المرأة بهذا الشكل فً
وسابل اإلعبلم لٌس من فراغ ،بل إن ذلك ٌفٌد الرأسمالٌة فً
التخلص من مؤرقها .وبناء علٌه ،فإن ذلك لٌس فً سبٌل حرٌة
المرأة ولٌست له أٌة عبلقة بذلك .فحسب االدعاء هناك ثورة فً هذا
المجال ،والعكس هو الصحٌح إذ أن ذلك هو إسقاط للفاشٌة الدنٌبة.
إنهم أرادوا أن ٌخلقوا عمبل دنٌبا مشابها لما أسلفناه بٌن صفوفنا،
وبعضهم دخلوا فً أالعٌب وكؤنهم ٌرٌدون انعكاس دناءة الفاشٌة
هذه بٌن حزبنا .وال نرٌد الدخول فً نقاش حول نواٌا هإالء ،إذ
ٌقوم البولٌس بتسوٌق المرأة فً السجون وفً الساحات التً ٌتكاثؾ
فٌها تؤثٌر حزبنا من حٌث العبلقات مع الجماهٌر ،وقد ٌقوم بتسوٌقها
إلى داخلنا ولكننً أود التركٌز على طراز لم ٌحقق التطور
االجتماعً والسٌاسً وٌقوم بتفسٌر التحرر بشكل سًء جدا ،وال
أتناول الموضوع على شكل مسؤلة أخبلقٌة بسٌطة ،فالقضٌة لٌست
هذه ،بل القضٌة هً تناول التحول السٌاسً بشكل سًء جدا.
فالشخصٌة من المفروض أن تكون كادرا تقوم بتجاوز التنظٌم
والقرارات واالنضباط وبتزٌٌؾ كبٌر وتستخدم أنوثتها وتسوقها
وتحاول االرتقاء والترفع على هذا األساس ودون االعتماد على
الجهد مما ٌصبح خطرا كبٌرا .ألن الرجال أٌضا لدٌهم هذه المٌول
الهابطة .وبناء علٌهٌ ،صبح لزاما تحدٌد موقؾ ثوري وتؽٌٌر ثوري
لهذا الموضوع ،فإذا كانت هذه العبلقات رفاقٌة بٌن الرجل والمرأة
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ومحترمة فنقول لها نعم ،أما استخدامها داخل التنظٌم بالشكل الذي
ذكرناه فنقول ال ،باإلضافة إلى أننا إذا لم نستطع تحقٌق المساواة فً
صفوؾ حزبنا ،وإذا لم نستطع تكوٌن المرأة الحرة المحترمة
بعبلقاتها فكٌؾ سنستطٌع القٌام بذلك فً المجتمع؟ فإذا تم تطوٌر
أخطر العبلقات تحت اسم العبلقات االجتماعٌة من طرؾ األعضاء
المتقدمٌن فً الحزب ،فبل توجد مصٌبة أو كارثة إال وٌمكن أن تحل
بهذا التنظٌم .ولهذا ٌجب االلتزام بالمبدبٌة والدقة ألهمٌة الموضوع.
نستطٌع أن نكون ناضجٌن ومحترمٌن من جمٌع النواحً ،وأنا أقول
نعم لتوزٌع وتنسٌق المهام والواجبات إلى آخر مدى وأقول ال
للتفرٌق بٌن المرأة والرجل .وٌمكن أن ٌكون هذا التوزٌع والتفرٌق
حسب المزاٌا والخصابص والقدرات ،والمرأة ٌمكن أن تتولى القٌادة
العسكرٌة والنضال المسلح ،وكما هو معروؾ فإنه مفتوح أمام ذلك،
فحزبنا ٌثق بذاته وٌقدم هذه اإلمكانٌة ،وٌقوم بما لم ٌقم به أي تنظٌم
آخر .ولكن الذٌن ٌحاولون التبلعب بهذه اإلمكانٌات فسٌدفعون الثمن
باهظا ،فنحن ال نكسب هذه الحرٌة بسهولة ،حتى نتهاون مع عدة
ساقطٌن ،ولقد قلنا دابما :نعم للتطور والتحرر إلى آخر مدى ولكن
لٌس هناك أي تنازل بصدد استخدام الحزب بشكل سًء .ولكن نبٌن
أن هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه هو السابد بشكل كبٌر حتى اآلن
ولن نصل بعد إلى الوضع السلٌم للعبلقات.
وأنا ال أتحدث هنا عن العبلقات القابمة داخل الحزب فقط ،فعبلقات
المجتمع أٌضا ردٌبة جدا .فالمواقؾ نحو المجتمع عامة ونحو المرأة
بشكل خاص ناقصة جدا ،وؼرٌزة الرجل المزٌفة فً هذا الموضوع
لم تتحطم بعد ،وكذلك فنظرة المرأة إلى ذاتها وكؤنها سلعة لم تتؽٌر
بعد .والتقالٌد الثقٌلة المتراكمة ،والؽرابز ؼٌر المهذبة ال زالت
مسٌطرة ،أما أنت فثوري حسب اسمك ،واإلنسان الثوري ال ٌقبل أن
ٌكون تحت سٌطرة السلع والؽرابز فً هذا الموضوع ،واإلنسان
الثوري هو الذي ٌقوم بتربٌة اإلنسان وتعلٌمه فً هذا الموضوع
وٌقٌم العبلقات على هذا األساس .فبل مجال للمؽامرات الفوضوٌة
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فً حزبنا .وهذه المزاٌا والخصابص فً حزبنا لٌست أمور ؼٌر
مفهومة ،والجهود التً بذلها حزبنا لٌست قلٌلة أٌضا.

ال ٌمكن لحرٌة المرأة أن تتنامى إال بخوض حرب سٌاسٌة
ونشاطات نظرٌة وعملٌة
فً المجتمعات األخرى أٌضا ٌتحدثون عن المساواة والدٌمقراطٌة
ولكن المرأة ال تستطٌع المحافظة على احترامها وكرامتها شهرا
واحدا ال فً وظٌفتها العسكرٌة وال فً دابرة من دوابر الدولة وال
فً مكتب مدٌرها .فهً تتعرض للهجوم من جمٌع الجوانب حتى
تضطر إلى بٌع شخصٌتها كسلعة من السلع ،وهذا ؼٌر موجود فً
حزبنا ،وهو مإسسة سلٌمة من هذه الناحٌة ،حتى أن تؤثٌر حزبنا
الكبٌر امتد إلى العدو أٌضا وهو ٌختار فً كٌفٌة بقاء المرأة محافظة
على كرامتها وال ٌستوعب ذلك .فهذا دلٌل على تحكم حزبنا بذاته
وقوته على هذا التحكم ،إن هذا دلٌل على العظمة ،والتبلعب بذلك
ؼٌر مقبول ،بل ٌجب احترام وتقدٌر هذه العظمة فهً لٌست ملكا
لعدة أشخاص بل هً ألجل استرداد الكرامة الضابعة مستقببل .فإذا
استطعنا المحافظة على هذا المستوى فً حزبنا الٌوم ،فإن العبلقات
التً ستتطور ؼدا تحت هذه الراٌة ستكون عبلقات حرة .وبناء علٌه
فنحن نقول نعم لهذا األمر وال نفعل ذلك ألجل حفنة من األشخاص.
وأرٌد أن أقول بؤننً ال أبذل هذا الجهد ألجل عدة من سٌدات،
وبالتؤكٌد فؤنا ال أفعل ذلك ألجل إعداد األجواء لعبلقات رخٌصة .بل
هً ألجل المحافظة على خصابص حزبنا حٌة وقوٌة وعظٌمة،
ولهذا فنحن نتحمل كل هذه التضحٌات ،وٌجب أن تفهموها هكذا،
وأن تفهموا أٌضا باننا نورد األحداث لتكون أمثلة حتى ال نبقى بدون
تجربة وال نبقى ؼافلٌن ،وهناك من ٌفهم هذا بصورة سٌبة .ونحن ال
نقوم بهذه التضحٌة لكبح الجوامح بل على العكس نوردها
الستعراض العظمة وبٌان المواقؾ السامٌة .فنحن نرٌد للمبادئ أن
تكون سارٌة وسابدة ،وإال فكٌؾ سنستطٌع القٌام بمهمة تنتظرنا منذ
ألؾ سنة؟ الكل ٌرٌد الحرٌة واالحترام ولهذا ٌجب تقدٌم الجهد
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النظري والعملً السٌاسً .فالحرٌة ال ٌمكن الحصول علٌها كما
تحصل على المخلل .وكذلك ال تفرز الحرٌة كما تقوم معدتكم بإفراز
عصارتها .بل ٌمكن للحرٌة أن تتنامى نتٌجة لحرب سٌاسٌة
ونشاطات نظرٌة وعملٌة .ونحن نتحدث عن كل هذا السقوط
ونتحدث عن أنهم ال ٌعتبروننا بشرا ثم ال نستطٌع تحقٌق عبلقة
محترمة فٌما بٌننا ،وهذا ما ال ٌجوز وال ٌمكن أن ندع المجال ألي
شخص لٌحطم الحزب بهذا الشكل.

ٌمكن تؤسٌس العائلة والحٌاة االجتماعٌة بعد دحر الفاشٌة
واالستعمار
إن االنضباط الذي نطبقه لٌس لدفع األشخاص إلى أوضاع صعبة،
بل إنه على العكس من ذلك هو من حرصنا على تنمٌة عبلقات
سلٌمة .والحزب هو دابما مدرسة بهذا الخصوص ،وٌمكن أن تتنامى
العبلقات المثالٌة هنا ثم تنعكس على المجتمع ولهذا ٌجب التخلً عن
الذات ونكرانها .والبعض ٌقوم بتوجٌه النقد إلى الحزب بقوله( :لٌس
هناك أسرة فً .)PKKقبل قلٌل قمنا بنقد العابلة ،وهذا تقٌٌم مهم
جدا ،والنقد الذي نوجهه ٌستهدؾ تكوٌن العابلة القوٌة السلٌمة،
فتؤسٌس العابلة لٌس أمرا سهبل .فقبل كل شًء ٌجب خوض
الصراع ضد العابلة الرجعٌة وهدم حارسها األمٌن المتمثل فً
الفاشٌة ،ولهذا ٌجب أن ال ٌكون هناك خروج على النهج ،والمإامرة
أٌضا كانت تدفع بهذه الحجة إلى األمام وتقوم( :لٌست هناك حٌاة
اجتماعٌة فً )PKKولهذا فقد قمنا بشرح وضع الحٌاة االجتماعٌة،
فالحٌاة االجتماعٌة ال تعنً بؤي حال الذهاب إلى االمبرٌالٌة
واالستعمار وبٌع الذات لهم .وٌمكن أن تإسس الحٌاة االجتماعٌة بعد
هدم الفاشٌة واالمبرٌالٌة واالستعمار الذٌن ٌهددون هذه الحٌاة.
والدٌمقراطٌة ٌمكن أن تكون على هذه األسس ،فما دامت القوى
مهددة للدٌمقراطٌة موجودة على الساحة ،فبل ٌمكننا العٌش بدون
دٌمقراطٌة .فإذا لم تإسس العبلقات المحترمة داخل التنظٌم وإذا لم
ٌكن هناك احترام وتقدٌر لحق كل شخص وكرامة لكل شخصٌة
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فكٌؾ نستطٌع التحدث عن العبلقة االجتماعٌة؟ فالعبلقة االجتماعٌة
التً ٌتحدثون عنها هً التطفل على القٌم التً كسبها الحزب بؤلؾ
جهد وجهد ومال الحزب ومنازل الحزب واستخدام كل ذلك ألجل
ؼرابزهم الدنٌبة ،فهل هذه هً الدٌمقراطٌة؟ وهل هذه عبلقة
اجتماعٌة؟ إنها لٌست كذلك وهذا واضح من هروبهم.

لقد تم حشر أعداد هائلة من الرجال األكراد فً السوٌد فً أماكن
تشبه االسطبالت
بعد ذلك ننظر إلى األماكن التً لجؤوا إلٌها فهم ٌعٌشون فً السوٌد
التً كانوا ٌتشوقون لها!! أما الدور الذي تلعبه السوٌد فهو ٌبدأ من
إثارة اإلعجاب بالرجولة المزٌفة القبلٌة وأحاسٌسها وٌصل إلى
التحضٌر النتهاء األشخاص بشكل سًء جدا ،فهً ساحة لتنفٌذ مهما
االمبرٌالٌة ،وقد تم سحب أعداد هابلة من الرجال األكراد إلى تلك
الساحة ،وجمعوهم فً أماكن تشبه اإلسطببلت الحٌوانٌة .وٌقولون
عن ذلك (العبلقات المدنٌة الجدٌدة) .فً حٌن لن تستطٌع جذب
أحدهم إلى كردستان حتى لو قتله .عندها ما هً (الحرٌة) التً
ٌتحدثون عنها؟ وأٌن عبلقة الحرٌة؟ واآلن ٌرٌدون الحٌاة ،نعم
فلٌعٌشوا هناك كما ٌرٌدون .ولكن إذا كانت الحٌاة ألجل وطن حر،
وإذا كان هذا مبدأ ال ٌجوز الحٌاد عنه فإن أبواب هذه الحٌاة تفتح فً
الجبال من خبلل البرد والحر والجوع والعطش .وال ٌمكن صنع
الوطن الحر بؤٌة طرٌقة أخرى .إن عٌون وعقول هإالء قد اسودت
لدرجة أن كل واحد منهم ٌرٌد أن ٌكون سكرتٌرا لحزب ،وٌرٌدون
كردستان حرة دون بذل أي جهد ودون أن ٌلحق بحٌاتهم أي ضرر !
فهل ٌمكن صنع وطن حر بهذا الشكل؟ فمن الذي سٌخلق وطنا حرا
لهإالء؟ هل هً االشتراكٌة الدولٌة؟. ..
ولنترك كردستان جانبا ،فهم لم ٌستوعبوا حتى حرٌة االشتراكٌة
الدولٌة هناك .فانظروا إلى أجوٌد الذي ٌمثل الثوب الذي فصلته
االشتراكٌة الدولٌة لتركٌا .فكٌؾ ٌمثل أجوٌد االشتراكٌة الدولٌة فً
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تركٌا؟ وحسب االدعاء فهو الصدٌق الحمٌم (لبالمه وبرانت) وقد
أعدوه لمدة عشرٌن سنة لهذه الوظٌفة .ولكن تبٌن فٌما بعد أن أجوٌد
ما هو إال تصفوي متآمر جرى فرضه على الٌسار الثوري التركً
النامً .وفً مواجهة مجًء أفرٌن _أوزال إلى الحكم وتسلط
الفاشٌة ،قام أجوٌد باالعتراض مرة أو مرتٌن بشكل ؼٌر جدي ألنها
كانت ألجل خداع الجماهٌر ومناورة لتصفٌة بعض المثقفٌن
الدٌمقراطٌٌن الذٌن قد ٌظهرون .وحقٌقة فهذا الشخص الذي نعرفه
جٌدا ،شمر عن ساعدٌه منذ عشرٌن عاما لٌقوم بوظٌفته على أكمل
وجه ،وهً تصفٌة المعارضة الثورٌة المتنامٌة منذ عام 1965.
وبعدها انسحب إلى منزله الفخم لٌبقى مع أجوابه وخٌاالته الشعرٌة.
إنه رجل مؽرم بالدولة ،وظاهرٌا ٌدعً بؤنه مناهض للدولة ولكن
الحقٌقة هً عكس ذلك تماما ،بل هو عبد حارس للدولة وٌقوم
بواجبه بشكل خطٌر جدا ،وهو ال ٌناهض فكرة الدولة وعادتها
مطلقا ،بل دٌماؼوجً ومزٌؾ كبٌر ،وهذا ما تؤكد الٌوم بشكل
أفضل ،ونشرح ونوضح كل ذلك ألجل الذٌن ٌدعون إلى االقتداء به
من بٌننا.
إن هذا بالذات هو صاحب هذه العبلقات وهذا الطراز من القنوات.
إن هإالء ال ٌإثرون على بضعة آالؾ من األشخاص المقٌمٌن
هناك بل ٌقومون بضخ الرجعٌة إلى الوطن من هناك .إن كل واحد
من هإالء منتسب لعشٌرة وٌقوم بسحب أقاربه وأخواته إلى هناك،
وٌنقل إلٌهم نفس المرض وٌرددون (:هذه هً الدٌمقراطٌة التً
نتشوق لها ،ونرٌد كردستان على نفس النمط) .وٌتخذون السوٌد
مثاال .إن هذا رهٌب !وال ٌمكن لئلنسان أن ٌصدق .هل هإالء هم
الذٌن ولدوا وترعرعوا فً كردستان؟ وكٌؾ عاشوا فٌها؟ ولكن
االمبرٌالٌة قادرة على فعل وتفعٌل كل شًء .وهذا هو المكان الذي
وصل بعضنا إلٌه .هإالء الذٌن ٌتهموننا بالبلدٌمقراطٌة وبعدم
االهتمام بالحٌاة االجتماعٌة وٌدعون بؤنهم ٌنتقدوننا لن نكتفً بالقول
بؤنهم أؼبٌاء بل إنهم أناس منحطون جدا .ورؼم مناهضتهم لنا إال
أنه لوال ) (PKKلما استطاعوا حتى مسك معدتهم ،لقد قاموا ببٌع
المعلومات التً لدٌهم عن ) (PKKلٌتمكنوا من مواصلة حٌاتهم
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قلٌبل ،هذا ما قالته الصحؾ وهذه هً الحقٌقة .فهإالء لم ٌكن لدٌهم
أي رأسمال لملء بطونهم سوى أن ٌبٌعوننا .أي أنهم وفً سبٌل أن
ٌحافظوا على الحٌاة المنحطة هناك ولٌقضوا حاجتهم ال زالوا
ٌواصلون حٌاتهم بفضل  (PKK).ولكن معلوماتهم انتهت اآلن،
ولهذا فهم اآلن بدون مؤوى.

الهروب إلى أوروبا ال ٌعتبر بحثا عن الحرٌة
ولهذا ٌجب على اإلنسان أن ٌجعل نفسه مقتدرا وٌتعلم كٌؾ ٌصحح
نفسه .وعندما ٌدعون الحرٌة والدٌمقراطٌة والحٌاة االجتماعٌة
والحٌاة العابلٌة فٌجب أن ٌحسبوا من أٌن ٌبدإون وكٌؾ ستكون
النتابج .وفً الحقٌقة فهناك البعض الذي ال ٌحقد اإلنسان علٌهم
ألنهم ٌقومون بؤعمال كبٌرة ،لٌس ألنهم ألحقوا الضرر بنا أو أنهم
وجهوا ضربات لنا .بل إن اإلنسان ٌموت قهرا ألن مثل هإالء قد
خرجوا من بٌننا .ونفكر فً هل ٌمكن أن ٌكون اإلنسان منحرفا
وأحمقا إلى هذه الدرجة .فحسب ما ٌدعون :أنهم قاموا بتقدٌم
مقترحات لعبلقات جدٌدة إلى  PKKأو أنهم على وشك تقدٌمها
ولكنهم ٌخافون من الحزب .فالعبلقة االجتماعٌة الجدٌدة التً
ٌتحدثون عنها هً (التخلً عن الثورة والمقاومة) .فنحن نحصل
على بٌت وإمكانٌة تدرٌب وتعلٌم صؽٌرة فً جو انعدام اإلمكانٌات،
بٌنما هو فٌحاولون تحوٌل هذا المكان لٌس إلى حٌاة لٌبرالٌة بل إلى
مكان مناسب لحٌاة إقطاعٌة ساقطة .وبٌنما نعٌش كافة أنواع
المجازر الجماعٌة ونبذل كل الجهود لوقؾ ذلك وكسب ولو إمكانٌة
صؽٌرة لهذه الؽاٌة ،بٌنما هم فعٌونهم علٌنا وٌفكرون فً كٌفٌة
استخدامنا .نحن هنا نتصدى بصدورنا للتعذٌب واالضطهاد فً
سبٌل بعث الحٌوٌة فً اآلمال وتجدٌدها وإنقاذ إنساننا .بٌنما ذلك
األحمق ٌردد بعقله وفكره( :الحٌاة موجودة هنا ...والطعام متوفر).
وحقٌقة ال عبلقة لهم بذلك .فؤنا فً هذه الساحة منذ تسع سنٌن ،ولم
أنم نومة هنٌبة مرٌحة طوال تلك المدة .ولٌس هناك قول مثل (الحٌاة
هنا هكذا ،وٌشرب الشاي هكذا ،وٌحضر الطعام هكذا) فالطعام ال
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ٌمر فً حلوقنا ،فحتى لو مر ألجل إدامة أو استمرار الحٌاة
الفٌزٌابٌة .ولكن هذا اإلنسان ساقط ،ومفهومه للحٌاة مختلؾ عن
مفهومنا.
هناك ضرورة لمعرفة كٌفٌة الحصول على الحرٌة وكٌفٌة إدارتها
من جمٌع الجوانب .أما القٌام ببٌع الذات إلى االمبرٌالٌة وبإعطاء
وعود من قبٌل( :إننا سنجعل  PKKدٌمقراطٌا ،ومعتدال) والقٌام
بتنظٌم التخرٌب والدخول فً مإامرات مع الكونتر كرٌبل فهذا ال
ٌعتبر حرٌة ،بل إن ذلك أعمال خٌانٌة سوداء .وعدم تحمل الحٌاة
هنا لٌومٌن والهروب إلى أوروبا ال ٌعتبر بحثا عن الحرٌة .فهناك
ثمن باهظ للحرٌة ،وبدون دفع هذا الثمن ال ٌمكن الحصول على
شًء وال ٌمكن كسب شًء.
إن التضحٌات التً قدمها حزبنا فً سبٌل الحرٌة ال تقدر بثمن،
والعبلقات الرفاقٌة الثورٌة السلٌمة واضحة إلى أبعد الحدود وصافٌة
وال تعطً المجال ألي تؤوٌل وتفسٌر آخر .وألجل الوصول إلى هذه
المستوٌات ٌجب معرفة حزبنا بشكل جٌد ،وبعدها ٌؤتً دور التفاهم
المتبادل وإنشاء الروابط السلٌمة وتؤسٌس الحركات الجدٌدة ،وعندما
نقول ذلك فإننا ال نقصد بؤنه ال ٌمكن تؤسٌس عابلة ،ولكن ٌجب
مبلحظة أن هناك ظروفا ال تطاق للحٌاة .فهناك السجن وهناك
الجوع والعطش فً الجبال ،وهناك تخرٌب العدو الذي ال ٌعرؾ
الرحمة ،فكٌؾ ستقام عبلقة بٌن رجل وامرأة فً هذه الشروط؟ إننا
نبٌن هذا ألن الظروؾ تجبرنا على ذلك فً هذه المرحلة .إن مثل
هذه المرحلة لٌست خاصة بنا ،بل إن جمٌع الدول االشتراكٌة عاشت
هذا الوضع فً مرحلة تحررها الوطنً ،ولهذا ٌجب أن نحافظ على
احترام ذاتنا .وكل هذا ال ٌعنً بؤنه ال ٌوجد لدٌنا المحبة واالحترام
وعبلقات الرجل والمرأة بل على العكس فإن ذلك ضروري للعابلة
واألطفال .وعندها ،فالقٌام بتطبٌق شًء آخر بدال من ذلك ٌعنً
التبلعب بالحزب ،والتبلعب بالسلطة ،والتبلعب بالقٌادة .وهذا ذنب
مثل الذنوب األخرى التً تستهدؾ التبلعب بالتنظٌم .وطبعا فهذا
الذنب ٌستوجب العقوبة مثل الذنوب األخرى.
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لقد أوضحنا كٌؾ أن بعضهم ٌخوض الحرب ألجل ؼاٌات رجعٌة،
وأوضحنا كٌؾ ٌعتمدون على صفة ربٌس العابلة او المكر النسابً
فً تطبٌق أسالٌبهم السٌاسٌة ،والذي ٌظهر أن الموضوع لٌس
ؼرٌزة جنسٌة بسٌطة ،بل على العكس إن الموضوع ذو مفهوم
سٌاسً .فالذٌن ٌرٌدون ممارسة مثل هذه الؽرابز فً PKK
ستواجههم صعوبات كما هو معروؾ ،أما الذٌن ٌرٌدون القٌام بذلك
رؼم هذا فعلٌهم الذهاب إلى الدولة التركٌة ،وٌستطٌعون الدخول فً
الحٌاة التً أقامتها لهم ،كما ٌستطٌعون تحقٌق رؼبتهم فً ساحة
الحٌاة االمبرٌالٌة أٌضا .أما المطلوب لدٌنا فهو خلق التؽٌٌر الكبٌر
فً العبلقات االجتماعٌة والسٌاسٌة واألٌدٌولوجٌة ،وحقٌقة فإن ذلك
هو الذي ٌشدنا إلى بعضنا البعض بشكل أقوى ،وٌحقق تماسكنا .هذه
العبلقة هً التً تمنحنا قوة كبرى وهً العبلقة الثورٌة األصح.
إن سبب تؤكٌدنا وتوقفنا على هذه األمور هو أن هناك بعض الذٌن لم
ٌفتحوا عٌونهم من تؤثٌر العبلقات القبلٌة ،ولم ٌستطٌعوا إنقاذ أنفسهم
بعد من العبلقات الساقطة التً فرضتها الدولة التركٌة ،ومع ذلك
ٌحاولون تعلٌمنا العبلقات االجتماعٌة .فلو جاء هإالء إلى هنا قبل
الهروب إلى السوٌد ألطلعناهم على العبلقات االجتماعٌة دن أن
ٌقوموا بؤي شًء .ولكن هإالء حقٌقة أناس ال ٌعرفون العبلقات
االجتماعٌة وال حتى ٌجٌدون إلقاء التحٌة على الناس ،وإبداء
االحترام نحوهم .فهم مصابون بالعمى ومكانهم هو أدنى درجة من
السقوط ،إن ) (PKKقوة قادرة على تعلٌم العبلقات االجتماعٌة
والسٌاسٌة بؤقوى خصابصها ،وهذه الخاصٌة تقبله وتحترمه كثٌر
من القوى .أما هإالء الذٌن لم ٌفتحوا عٌونهم من ظبلم القرون
الوسطى بعد ،هإالء الذٌن ال ٌستطٌعون التفرٌق بٌن الؽرابز
الحٌوانٌة والعبلقات الحرة ،ثم ٌقوم بتسمٌة هذا الجهل بالنقد وٌوجه
إلٌنا .ومن أول وهلة ٌهرب إلى مقر العدو إلقامة عبلقات ؼٌر
مشروعة ،وٌنظر إلى العبلقة االجتماعٌة نظرة ملء البطون وٌرى
ذلك حٌاة مرٌحة .وطبٌعً جدا أن شخصا هذه نظرته إلى العبلقات
االجتماعٌة ال ٌستطٌع فهم العبلقات الرفاقٌة العظٌمة فً). (PKK
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وفً مجال هذه العبلقات نرعب فً تخرٌج كوادر قوٌة جدا ،ونقوم
بتقدٌم أكبر مساعدة ممكنة .وال توجد رفٌقة واحدة سواء كانت
متزوجة أو عزباء ٌمكن أن تتعرض ألي نوع من الضؽوط أو عدم
المساواة ،وهذا هو المفهوم الكبٌر للحرٌة وهذا هو الساري لدٌنا.
وال ٌوجد شخص واحد ٌمكن أن ٌوجه كلمة سٌبة إلى امرأة وحٌدة
أو ٌقوم بالضؽط علٌها لٌرؼمها على نوع ما من المعٌشة ،وهذا دلٌل
على مستوى الحرٌة .وهذه ؼٌر موجودة ال فً أوروبا وال فً
الدول االشتراكٌة ،فهذه الحرٌة لٌست على شكل العبودٌة للرؼبات،
وهذا ما ٌجب أن ٌكون .وأٌة عبلقة مختلفة ٌراد فرضها بدال من
العبلقات الرفاقٌة الثورٌة الحرة فً أحزابنا ،تستدعً الشكوك بؤن
وراءها البولٌس كاحتمال كبٌر ،أو أنها ثقافة مدعومة من البولٌس
بشكل ؼٌر مباشر ،وكذلك المواقؾ وطراز الحٌاة.
إن النظام ٌرٌد أن ٌرتاح ،ولهذا ٌرٌد خلق شخصٌة تتمتع أو ال
تعارض الخنوع ،وفلسفة تحقٌق المصالح .ولهذه عبلقة وثٌقة جدا
بالعابلة ،فالعابلة مإسسة تقلٌدٌة للفاشٌة وال ٌوجد مثٌل لها فً
أوروبا وال قٌمة لهذه المإسسة ولو بقدر حبة عدس .أما الوضع لدٌنا
ولدى تركٌا فلٌس كذلك .فالفاشٌة تستخدم عابلة القرون الوسطى،
فكل رفٌق ٌستطٌع أن ٌقٌم ذاته فً هذا الموضوع ،وٌصل إلى الحل
بشكل انتقادي .وطبعا ٌجب إنقاذ عاببلتنا من الفاشٌة .فحتى زمن
طوٌل مضى كانت العاببلت ترٌد إنقاذنا من الفاشٌة ،بٌنما اآلن
فٌجب علٌنا إنقاذهم .ونإمن بؤن ذلك وظٌفة جدٌة ومهمة جدا.
لقد خضنا الصراع مع العابلة الموجودة لمدة خمسة وعشرٌن أو
ثبلثٌن سنة حتى تجاوزناها ،فهذه قضٌة جدٌة جدا .ونحن ال نتطرق
إلى هذا الموضوع جذافا ،والمسؤلة لٌست شجارا .باإلضافة إلى أن
النضال ضد العابلة ال ٌمكن أن ٌكون شجارا ،بل هً محاسبة على
الذهنٌة والتقالٌد واألخبلق ،وٌجب مواجهة هذه العبلقات وتجاوز
المفاهٌم والمواقؾ المإدٌة إلٌها .ولدٌنا التحول الثوري للعابلة هو
أهم مرحلة من تحقٌق التحول الثوري للمجتمع أو أنه النجاح من
األساس .فالروح الفردٌة التً أصابت الثورٌٌن األتراك ،أظهرت
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وكؤن الثورٌة هً ملجؤ لؤلوالد المشاؼبٌن ،بل هً تسلٌة للعاطلٌن
عن العمل والذٌن ال حول وال قوة لهم ،وتحلفوا عن البٌت وابتعدوا
عنه .ولو تم تناول موضوع التحول الثوري للعابلة بشكل متداخل
مع التطور لدى األفراد ،لما أمكن اقتبلع الثورٌة لدى األتراك بهذه
السرعة .إذ ٌجب أن ٌكون هناك انعكاس للتطور الثوري على
العابلة ،وأنتم تعرفون تجربتنا الحزبٌة جٌدا ،ومن اآلن فصاعدا وفً
حٌاتكم النضالٌة ٌجب عدم ابتبلع الرماد ،وعدم التصرؾ بجهل،
وعدم ترك الباب مفتوحا ،وفً كل ذلك أهمٌة كبٌرة ،وقد طرحت
القضٌة بما فٌه الكفاٌة ،واستخبلص النتابج وتطبٌق هذه النتابج على
أرض الواقع هو من اختصاصنا ومهمة الكوادر الحزبٌة .والمهمة
الملقاة على عاتقنا فٌما ٌتعلق بهذا الوضع هً التخلص من المقاٌٌس
والعبلقات الرجعٌة وتحقٌق التحول الثوري فً العابلة وفً المرأة،
وٌجب أن نقوم بمهمتنا هذه بحرص شدٌد.

إن هذه التقٌٌم مقتطف من تحلٌالت كانون األول عام1987
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ثورتنا تستهدف خلق العائلة الجدٌدة والرجل الجدٌد والمرأة
الجدٌدة بدل العائلة القدٌمة

لقد قمنا بتقٌٌم العابلة وقضٌتها وبٌ ّنا أهمٌتها من الناحٌة التارٌخٌة
وتطورها ،وأجبنا على السإال المتعلق بمكان العابلة الجدٌدة فً
حقٌقة كردستان االجتماعٌة فً وقتنا الراهن .وال نرى ضرورة
لتكرار هذه المواضٌع هنا .ولكن باختصار ،نرٌد بٌان بؤن وضع
العابلة هو فرض للقٌود ودافع إلى العبودٌة وٌمثل سبلسل التخلؾ
بشكل ال ٌمكن رإٌته فً أي مجتمع آخر.
إن االرتباط بالعابلة فً واقع كردستان منحرؾ ٌشبه االرتباط
العبودي القدٌم ،وٌإدي إلى القضاء على العابلة كما أوضحنا فً
التحلٌل األخٌر ،وبما أنها تمثل المإسسة األساسٌة لدٌنا فإن مشاعر
الشرؾ واألخبلق ٌتم تناولها ضمن إطار االرتباط بالعابلة .والمبدأ
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الذي ٌحدد اتجاه الحٌاة هو( :إذا جلبت لعابلتً) .ومقٌاس صبلحٌة
المرء هو مقدار ما قدمه للعابلة من خدمة ،وقٌم العابلة هً المقٌاس
الذي ٌقبس كل فرد ذاته به .وإذا تركنا التطور األساسً االجتماعً
فً العابلة جانبا ،نرى أن بقاٌا تطور القبٌلة والفصٌلة التً كانت
واردة فً بداٌة التطور االجتماعً ال زالت مسٌطرة وقابمة فً
مجتمعنا ،بٌنما نرى التنظٌم االجتماعً قد وصل إلى مستوى متقدم
جدا فً العالم فً ٌومنا الراهن .إن ارتباطنا بؤحاسٌس وأفكار القبٌلة
والفصٌلة هو أخطر أشكال التخلؾ .وٌوضح (ماو) أٌضا بؤن هذا
تناقض واحد من التناقضات األساسٌة األربعة فً الصٌن .ولكن
الوضع لدٌنا فهو مختلؾ قلٌبل.
إن االنحبلل االجتماعً فً كردستان قد وقؾ عند حدود العابلة.
وطبعا فهذا (الوقوؾ) لٌس لرحمة فً قلب العدو .وإنما العدو قد
جعل اآلن من العابلة مصدرا لبلنزالق والمخادعة ،وجعل منها بٌتا
لؤلسرى ٌعٌش داخله كل فرد .ونظرا للظروؾ الواقعٌة فإن
اإلمكانٌات ؼٌر كافٌة أبدا إلنقاذها ،ألن العابلة تصبح مصدرا
ربٌسٌا للمشاكل .والجهود الكبٌرة التً تبذل فً سبٌل تجاوز هذا
الوضع تذهب سدى نظرا لعدم وجود األساس الصلب لها ،وتتوكل
مشاكل جدٌدة نظرا لعدم النجاح فً المهام المزمع بها ،ولهذا
فالمشاجرات العابلٌة ال تنتهً ،واألمر المسٌطر على الوضع تتجسد
فً أنانٌة كبٌرة على شكل (:إما أنا وإما أنت) أو (ولدي وابنتً
وعابلتً هً األحسن) .وٌنظر إلى كل شًء من زاوٌة مصالح
العابلة .ولو خرج ولد واحد من أوالده خارج نطاق العابلة بذل كل
قوته ،وٌستنجد بالدولة إذا لزم األمر وٌحاول المحافظة علٌه ضمن
العابلة ،وهذا الوضع مشاهد فً كردستان على نطاق واسع .وفً
هذه النقطة نستطٌع القول بؤن الضؽوط التً تطبقها الدولة علٌنا عن
طرٌق العابلة هً أخطر من الضؽوط المباشرة للعدو.
وبناء علٌه ،فإن تحقٌق التحول الثوري فً العابلة هً الخطوة
األساسٌة فً سبٌل التحرر الوطنً .والثورة التً ال تستطٌع التسرب
إلى داخل العابلة محكوم علٌها بالفشل .وإذا أزلنا االستؽراب
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واالنخداع عن هذا الموضوع نرى أن أسس التطورات اإلٌجابٌة
كلها قد أرسٌت ،وبناء علٌه فإن األهمٌة الكبٌرة لمهمتنا الثورٌة نحو
العابلة قد أصبحت واضحة .وٌجب علٌنا سحب العاببلت إلى أجواء
الثورة مهما كان الثمن وبؤي وسٌلة كانت وربطها بالثورة بؤي رباط
أصبح ضرورة كبٌرة.

العائلة الجدٌدة فً مواجهة العائلة القدٌمة:
إن النظام االستعماري الفاشً ٌعمل جاهدا الستخدام العابلة ضد
الثورة أكثر من أي وقت مضى وبحرص شدٌد .ابتداء من نظام
حماة القرى ووصوال إلى عاببلت العناصر الموجودة بٌننا ،فهو
ٌؤخذ بعض العاببلت رهابن ،وٌحاول إؼراء البعض اآلخر بالمال
لٌصفهم فً مواجهتنا ،وبؤسالٌب أخرى تخصص فٌها ٌحاول
تسرٌب العناصر إلى داخلنا وسحب بعضها اآلخر .وٌعتمد فً كل
هذه الطرق على العابلة والعابلٌة وهذه خصابص القبٌلة والفصٌلة
البالٌة .فالعدو ٌقوم بتحرٌض الحلم الناتج عن ارتباط الفرد بالعابلة
وهذا ٌتسبب فً بقاء الكثٌر من عناصرنا فً منتصؾ الطرٌق.
لقد استشهدت ببعض األمثلة العملٌة من واقعً الشخصً .فنتٌجة
للتناقضات العابلٌة الداخلٌة لم نستطع رفع رإوسنا لسنٌن طوٌلة
وانفتحنا على الخارج كسبٌل للخبلص من تؤثٌر هذه التناقضات.
وتوصلنا إلى نتٌجة مفادها :ال ٌمكن الخبلص إال بالثورة .وما نراه
من تخلؾ لدى الكثٌرٌن من العناصر هو تراجع كبٌر تحت ذرٌعة
إنقاذ العابلة أو خدمة األسرة وفكرة( :إن عابلتً رعتنً وعلمتنً
وٌجب أن أعطٌها شٌبا مقابل ذلك مطلقا) هً خداع كبٌر للذات.
وفً محٌطنا كان لدٌنا الكثٌر من الرفاق ممن تمتعوا بنفس التفكٌر
وتراجعوا تحت حجة أن ٌكون أحسن أوالد العابلة وحصر كل
مواهبه ضمن العابلة .هذه المواهب التً كسبها لسنٌن طوٌلة،
وؼاصوا أكثر عندما أسسوا أسرة جدٌدة ،وطبعا فبل السنٌن تكفً
لذلك وال اإلمكانٌات المادٌة .إن الفاشٌة تقوم بتشتٌت العابلة ،وتمنع
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فرصة الحٌاة السلٌمة أمامها .أما الذٌن ٌرٌدون خلق مإسسة العابلة
رؼما عن ذلك ،فٌضٌعون هم أنفسهم ،والعابلة تؽوص أكثر ،وفً
المحصلة ٌكون النصر حلٌؾ الثورة المضادة .وهذا ٌعنً أن موقفنا
ٌجب أن ٌكون ثورٌا جذرٌا وقوٌا.
وقد قمنا ببذل جهود كبٌرة لكسر عواطؾ االرتباط بالشرؾ المزٌؾ
إلنقاذ الشباب الثوري من التؤثٌر السلبً لذلك ،إن مكانة هذه الجهود
كبٌرة ومهمة جدا فً نضالنا الثوري ،وكذلك ٌجب بٌان أن الذٌن
ٌدخرون جهودهم وال ٌناضلون بما فٌه الكفاٌة لم ٌستطٌعوا التخلص
من السبلسل التً تربطهم بالماضً وال ٌزالون تحت تؤثٌرها .ما لم
نجعل العابلة فً وضع تخدم الثورة فستبقى مفتوحة أمام أالعٌب
العدو الماكرة وحتى أن أضرارا كبٌرة لحقت بالثورة نتٌجة لتعاضد
العابلة مع العدو .فالعابلة التً فً أجواء القبلٌة والعشابرٌة فً
كردستان والتً لم تصل حتى إلى مستوى العابلة البرجوازٌة
ارتباطها العشابري الذي ٌمتد للفروع واألؼصان ٌزٌد من األخطار
بشكل كبٌر .فمثبل إذا أردتم أخذ فرد من عشٌرة فً هاكاري
فالعشٌرة كلها تقول( :إما جمٌعنا أو ال فرد منا) أو باألحرى :فإخذ
واحد منهم أو كلهم سواء .وبناء علٌه ،إن الوضع ٌخلق صعوبات
جمة وكبٌرة.
إن استٌعاب هذا الطراز من التفكٌر مهم جدا ألجل خوض الراع
ضده ،وألجل تحقٌق التنظٌم الثوري لحركتنا بشكل عام ،وألجل
تحقٌق ارتباطهم بالثورة بشكل ماهر ،إذ أن هذا مرتبط باستٌعاب
حقٌقة العابلة بشكل جٌد .وفً هذا الموضوع ٌجب مبلحظة الحقابق
والنقص المادي ،وإعطاء بعض التنازالت إذا استدعت الضرورة
لتحقٌق التقارب خطوة خطوة .فإذا أخذنا عضوا من عابلة معدومة
فإن تلك العابلة ستنهار ،وطبعا هناك المفهوم الخاطا للشرؾ ،فإذا
خرجت االبنة من عابلة فإن عالم األسرة ٌتحطم ،وإذا التحق أحد
أبنابها بنا فإن األسرة تدخل فً حزن عمٌق .وٌمكن تبلقً هذه
األمور بجعلهم ٌستوعبون عظمة وقدسٌة الثورة .وفً هذا
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الموضوع ٌجب تطوٌر المشاعر بالتضحٌة والمفهوم السلٌم للشرؾ
والكرامة إذ أن هناك الكثٌر مما ٌجب القٌام به.
وٌجب أال ننسى أن االقتراب الرخٌص من الثورة هو لصالح الثورة
المضادة ،وقد ارتكبت أخطاء كبٌرة فً هذا الموضوع ،خاصة ،إذ
ٌقوم البعض بالدخول إلى عبلقات داخل األسر مما ٌتسبب فً
تحطٌمها ،وإذا لم ٌتحملوا فٌقولون( :إنهم تصرفوا هكذا مع كوادر
من أمثالنا) فً حٌن نحن فً مواجهة مإسسة تتطلب الحساسٌة
البالؽة والحرص الشدٌد ،ونتٌجة لئلهمال وعدم إبداء االهتمام البلزم
تحولت الكثٌر من العبلقات ضدنا.
عندما كنا فً بداٌة الطرٌق ،كان العدو ٌنشر دعاٌة مؽرضة مفادها :
أننا سنؤخذ شابا من كل عابلة ،وعندما كان ٌنشر ذلك على لساننا
كان ٌسعى إلى تحقٌق ارتباط شخص من كل عابلة بنفسه ثم ٌقوم
بتحرٌضه ونفخه ألجل تسلٌطه علٌنا .إن العدو أٌضا ٌقوم بتحلٌل
واقع كردستان بشكل جٌد جدا وٌقوم بتسرٌب أو تكوٌن شخص
عمٌل فً بنٌة كل عابلة لتقوٌض الوحدة التً نرمً إلى تحقٌقها.
وٌتم ذلك إما بتصدٌر أحد العناصر إلٌها أو بؤخذ عنصر منها والقٌام
بتدرٌبه ،ونتٌجة الرتباط هذا العنصر تبدأ القبلقل فً إطار العابلة
التً لها مشاكلها الذاتٌة .فإمكانٌات الثورة شحٌحة بٌنما اإلمكانٌات
المتوفرة للثورة المضادة فهً كبٌرة ،والمرأة مقضً علٌها وأمرها
منتهً ،أما الرجل فوضعه مرزي وٌحاول إنقاذ الوضع بصعوبة،
والنتٌجة وضع ٌصعب تحمله .أي أن الموضوع لٌس بسٌطا ،فكثٌر
من كوادرنا تذرعوا بحجج من قبٌل( :لم أستطع التحمل ،لقد ذهبت،
ورأٌت ،وقد بقٌت جابعا ...ذهبت واهتممت بعابلتً) ومثل ذلك
كثٌر .فالثقافة العابلٌة قوٌة جدا ،ولهذا ٌستسلم لؤلحكام الرجعٌة فً
أحرج األوقات .وبدون شك فإنه ال ٌستطٌع اإلنقاذ بل على العكس
ٌتسبب فً ضٌاع الكثٌر ،ولكن هذا الشخص ٌملك الرؼبة والمشاعر
واالرتباط ،فهذا هو مفهوم الشرؾ لدٌه .حتى أن الوضع أخطر من
ذلك فً بعض المناطق ،فالفرد ؼارق فً العبلقات الضٌقة حتى
النخاع .وكذلك األسرة تعرض نفسها لكل المخابر فً سبٌل اقتبلعه
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من ذلك الوضع ،وطبعا فالضرر ٌلحق بالحزب وبشكل عام فنحن
على علم بهذه المواضٌع.

نضال )ٌ (PKKعنً فً أحد جوانبه ،التمرد على الخواص
الرجعٌة لمإسسة العائلة ومقاٌٌسها المفروصة
هذا الموضوع الذي حاولنا إٌضاحه فً تقٌٌماتنا السابقة ،لم ٌفقد شٌبا
من أهمٌته ،وكما ٌقال كثٌرا ففً الثورة تعتبر كل قرٌة بمثابة قلعة،
وكذلك كل معمل قلعة ،ولدٌنا العابلة تشبه ذلك .وفتحنا لها ٌعنً أننا
استولٌنا على قرٌة ،وكؤننا قمنا بإنشاء معمل .إن تناولنا لمإسسة هذه
هً خصابصها ٌجب أن ال ٌكون جامدا وال استسبلما ،وهذا الموقؾ
ٌحمل أهمٌة كبٌرة ،فبل توجد عابلة ال ٌمكننا اكتسابها إذا اقتربنا
منها بمهارة .ونستطٌع أن نجعل العبلقات والروابط العابلٌة والقبلٌة
والعشابرٌة فً خدمة الثورة .إنها شكل من التنظٌمات التً ال
نفضلها ولكن فً البداٌة فإن هذه المإسسات التً تشبه التنظٌمات
الطبٌعٌة ولو استوعبنا أهمٌتها واستطعنا تحقٌق ارتباطها بالثورة،
فإنها ستخدم الثورة بدال من خدمة العدو .إن تؤثٌر هذه المإسسة
واضح وكبٌر فً البنٌة االجتماعٌة لعموم كردستان وبناء علٌه
فمهما كسبنا من عاببلت ٌكون قد توسع الحزب بنفس المقدار ،فإذا
قمنا بربط عابلة بعبلقة صؽٌرة نكون قد جلبنا عدة عاببلت أخرى،
فهً تجر بعضها ولهذا فاهتموا بها واقتربوا منها سٌاسٌا ،وقدموا
التنازالت إذا تطلب الوضع ذلك ،ألن جذب شخص إلى صفوؾ
الحزب قد ٌعنً جذب قرٌة بكاملها .وعندها ٌجب تطوٌر ذلك الفرد
وإرساله مرة أخرى لٌحقق تنظٌم تلك القرٌة بل وتلك الساحة
بالكامل .إن مثل هذه األسالٌب ٌمكن تطوٌرها بسهولة ،فعابلة بهذه
األهمٌة وكذلك المحٌط والقبٌلة قد تحتاج إلى بعض األمور .وطبعا
لدٌهم أٌضا ما ٌعطونه للحزب ،ووظٌفتكم هً تقٌٌم ذلك بشكل
واقعً وفتح اإلمكانٌات أمام الحزب .وٌمكن كسب ألؾ شاب إلى
صفوؾ الثورة ،وفتح القرى أمامها ،وسلطة الحزب واسعة وهو
قادر على استٌعاب الشباب الجدد وتحقٌق انفتاح الوسط العابلً أمام
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الحزب .إن مثل هذه األوضاع تتطور بشكل ساحق منذ اآلن .إن
هذه األسس التً ألقٌت بٌن الجماهٌر لم تتحقق ألي ثورة أخرى ،فقد
تم خلق وضع مناسب وناضج أٌضا .فبل توجد عابلة معروفة من
كل وسط ومن كل محٌط إال ولدٌها رفٌق منضم أو لدٌها شهٌد،
وهذه مكاسب كبٌرة ،إن روابطنا فً هذا الموضوع طوٌلة األمد،
وال تنسى بسهولة ،فالذي لدٌه شهٌد ٌبقى مرتبطا لسنٌن طوٌلة
وٌجعل من هذه المسؤلة قضٌة للعابلة بالكامل ،وٌكفً أن نقوم بتنظٌم
كل ذلك .فإذا لم نقم بوظٌفتنا كما ٌجب ،ولم نكن سٌاسٌٌن كما ٌجب،
ولم نحافظ على العبلقات القابمة فإن العدو سٌستخدمها ،ونعرؾ ما
هً المصابب التً جلبها لنا.
ونظرا لما ذكرناه ٌجب أن ٌكون اهتمامنا كبٌرا بهذه المإسسة خبلل
أنشطتنا الثورٌة ،ونتخلص من األخطاء ،ونبلحظ الحرٌة عند
التنظٌم ونتبع سٌاسة مناسبة ،ونقدم التنازالت إذا كانت ضرورٌة،
فنحن فً مرحلة تدعو تحقٌق ارتباط هذه المإسسة بالحزب كامبل.
إن هذا الوضع ٌجعلنا نهتم بؤنشطة الجبهة وأن ال نهمل هذه الساحة،
فإذا أهملنا تنظٌم الجماهٌر ،فإن الكرٌبل لن تستطٌع البقاء فً الجبال
لٌوم واحد ،والعدو ٌعرؾ هذه الحقٌقة جٌدا .فمجموعاتنا التً تقؾ
على أرجلها الٌوم هً فً األماكن التً تطورت فٌها عبلقاتنا مع
الجماهٌر ومع العاببلت .وبناء علٌه ،فإن دور الجماهٌر حٌوي جدا
فً المحافظة على الطلٌعة والكرٌبل وإخبابهم .كذلك ٌجب عدم القٌام
بااللتجاء إلى العابلة متذرعا باألسباب التً ذكرناها ،وٌجب أن ال
نفشً أمرها ونتكل علٌها فً كل شًء فهذه الناحٌة مهمة أٌضا،
فالموقؾ ٌتطلب الحذر الشدٌد.

المنضمون إلى )ٌ (PKKسمون وٌتعاظمون ،وٌصبحون أبطاال،
وإن استشهدوا ففً سبٌل قٌم عظمٌة
إن الحزب ٌتناول موضوع مإسسة العابلة بشكل علمً .ونرؼب
تجاوز األخطاء والنواقص التً ارتكبت فً هذا الموضوع.
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والنضال الذي استمر لمدة خمسة عشرة عاما كان موجها إلى إزالة
التؤثٌر السلبً لهذه المإسسة أٌضا .إن نضال كوادر )ٌ (PKKعنً
بؤحد جوانبه التمرد على الخواص الرجعٌة لهذه المإسسة ومقاٌٌسها
المفروضة ،فنحن نمثل التمرد على سلبٌات هذه المإسسة التً ال
تقل عن اإلقطاعٌة والفاشٌة واالستعمار ،وعلى مقاٌٌسها المتخلفة
ومفهومها الخاطا للشرؾ والكرامة .وقد بذلك جهود كبٌرة فً هذا
التمرد وهً متجهة نحو النجاح فً هذه األٌام ،أي أن النضال بدأ
بإعطاء النتابج ألن الثقافة العابلٌة وقدسٌتها بدأت تترك مكانها
للوطنٌة والحرٌة تدرٌجٌا ،فكل عابلة صارت تقول( :إذا كنا نقوم
بتربٌة األوالد فهم ألجل الوطن والحرٌة) و (على األقل ٌجب أن
ٌنضم شخص من عابلتنا إلى هذا النضال) وهذا تطور ال ٌستهان
به.
قد تظنون أنكم جبتم إلى صفوؾ النضال بسهولة ولكننً أعتبر أننً
خصصت أكبر نضاالتً ضد هذه المإسسة من واقعً العملً،
سواء ضد عابلتً أو الجهود التً بذلتها ألجل إنقاذ الرفاق من
تؤثٌرها .فإذا قمتم بمراجعة أوضاع الكثٌرٌن منكم ودققتم فٌها
سترون أن الحزب قد بذل أكبر جهوده فً هذا المجال ،ورؼم ذلك
هناك روابط كثٌرة ال زالت تشدكم نحو الٌمٌن والخلؾ ،ونحن
مشؽولون بتصحٌحها وكسرها .والمرجو هو أن نقوم بواجباتنا على
أكمل وجه فً هذا الموضوع ،فهذا لٌس واجبا على عاتق قٌادة
الحزب فقط .فهناك تؤثٌر كبٌر لقٌادة الحزب على العاببلت فهً تثق
بالقٌادة وهذا تسمح لكم باالنضمام إلى أنشطة الحزب بجدٌة .فالقٌادة
الموثوقة تعنً إنشاء حزب سلٌم فالمنضمون إلى )ٌ (PKKسمون
وٌتعاظمون ،وٌصبحون أبطاال ،وإن استشهدوا ففً سبٌل قٌم
عظٌمة .وانتشار هذه المشاعر وهذا المفهوم للتضحٌة وتطورها هً
ثورة بذاتها .وقد حققنا هذا بجهدنا ومهارتنا ومقاومتنا لسنٌن طوٌلة،
عندبذ ٌجب اتخاذ هذا التطور الذي حققه الحزب أساسا لبلقتداء به،
ولنعتبره مكسبا لكل أنشطتنا .ولنكن على علم بؤننا نستطٌع كسب
العاببلت بسهولة فً هذه المرحلة ،ولنبدأ بقطؾ الثمار ،ولنجعل من
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العابلة مكمنا سلٌما للثورة ،أي نقوم بجمع ثمار الجهود المبذولة
لسنٌن طوٌلة.
وكما ٌعرؾ كثٌر من الرفاق أن التطور فً هذا الموضوع لم ٌؤت
من ذاته .وقد قمنا ببذل جهود كبٌرة فً سبٌل صنع عبلقة واحدة،
بٌنما أنتم الٌوم قادرون على دخول كل بٌت ،والجلوس على كل
سفرة ،وإعطاء األوامر ،وال ٌظن أحدكم أن هذا تحقق بعظمته
وسلطته .فإن فعل فإنه ٌرتكب خطؤ كبٌرا فً السٌاسة ،وٌعنً
االبتعاد عن القٌم ،وعدم معرفة مقاٌٌس القوة الذاتٌة .أما الذٌن فً
مثل هذا الوضع فسٌقومون بالهدر ولن ٌهتموا بالكسب ،وٌسحقون
كثٌرا من القٌم بشكل واضح ،وهذا ؼٌر مقبول ،وهناك أخطاء مهمة
ترتكب فً هذا الموضوع ،وبعدها ال ٌهتمون بعبلقة ستجلب معها
مابة عبلقة أخرى .فربما تنازل بسٌط أو تلبٌتنا حاجة صؽٌرة_
وهذه ممكنة فً ٌومنا هذا_ قد ٌفتح المجال أمام إمكانٌات حزبٌة
كبٌرة ولكننا نهملها ،وحتى أننا نقوم أحٌانا بما ٌبعد الناس عنا ،وهذا
موقؾ خاطا ٌجب التخلً عنه :وقد نقوم بتنازالت كثٌرة ،فمثبل قد
ٌكون فقٌرا فتعطٌه بعض المال ،وقد ٌكون بحاجة لبلهتمام فتهتم به،
وقد ٌكون تحت عبء ثقٌل فتقوم بتخفٌؾ العبء عنه .وحتى لو قلت
له مرحبا ،فقد ٌكون ذلك سعادة كبٌرة له .فجوابه سٌكون إٌجابٌا
على كل ما سبق .فهم منفتحون للثورة فلو قمت بتثبٌت نشاطه
فستستطٌع كسب الجمٌع بسهولة ،وهذا ٌعنً الحصول على عبلقة
حٌوٌة ومهمة للثورة .وهذا ٌدل على أننا لم نكن واعٌن جٌدا حتى
اآلن بؤهمٌة ساحة ٌجب الحرص الشدٌد علٌها.
قمنا بفتح عبلقة ثم أوضحنا أهمٌتها بالنسبة لنشاطنا ،فالعبلقة التً
تتحقق بسهولة وتعطً أكبر النتابج هً العبلقات المقاومة مع
العاببلت .فالعبلقات لدٌنا ال تقام مع األشخاص بل تقام مع العاببلت.
أي أن عبلقة تقٌمونها مع شخص فً عابلة تنتشر إلى كل العابلة
بصورة ؼٌر مباشرة .وطبعا هناك عبلقات العاببلت ببعضها
وروابطها ،فكلما تراقب بعضها البعض فإذا أتى فرد من عابلة
فاألخرى تنظر إلٌها وتتحرك وكؤنها مسابقة تبدأ ،وقد تتسبب فً
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انضمام منطقة بؤكملها إلٌنا ،وأهمٌة ذلك واضحة ،وعندبذ ٌجب أن
ال نقول لشخص واحد ،أنه عجوز أو أنها امرأة أو أنه شاب متخلؾ
وال ٌمكن أن ٌكون كادرا ،وأن ال نهتم به .فبل ٌوجد كبٌر أو صؽٌر
أو جٌد أو سًء فً مفهوم العابلة ،وٌكفً أن تكسب شخصا واحدا،
ثم بعدها ٌؤتً الباقً بسهولة .ولكن مع األسؾ أن بعض الرفاق
الجامدٌن ضٌقً اآلفاق تسببوا فً ضٌاع جهودنا فً هذا الموضوع،
وطبعا انهاروا عندما تم تجرٌدهم فٌما بعد .ولكنهم أضروا بنا كثٌرا.
والنتٌجة الوحٌدة التً ٌجب استنتاجها هً أن هذه المإسسة قد
وصلت إلى حال النضوج فً ٌومنا هذا ،فلو استطعنا اتخاذ الموقؾ
السلٌم نحوها ،فستتحول إلى مصدر قوة كبٌرة للثورة ،وٌمكن لها أن
تكون المإسسة األساسٌة للثورة .هذا ما نقوم به ونقدم التضحٌات
فً سبٌله ،وإذا تطلب األمر فإننا سنستخدم سلطتنا السٌاسٌة أٌضا،
وكما نعرؾ فإن سلطة الحزب واسعة جدا ،وكل عابلة تحسب
حسابنا .وبناء علٌه ،فإننا وصلنا إلى وضع ال ٌتردد أحدهم فً
االهتمام بنا ،وٌجب علٌنا استخدام هذا على نحو جٌد جدا ،وإزالة
النواقص التً شابت هذا الموضوع وبذلك نكون قد فتحنا الباب على
مصراعٌه أمام جماهٌرٌة الحزب ،وهذا ٌعنً تحقٌق الشرط
األساسً فً الثورة ألجل النصر.

المرأة والرجل الجدٌدان فً مواجهة الطراز القدٌم :
كٌؾ ٌجب أن ٌكون موقفنا من هذه القضٌة فً صفوؾ الحزب؟ أي
كٌؾ ٌجب أن نقٌم عبلقة الرجل والمرأة ووضع الحرٌة؟ من وقت
آلخر حاولنا فتح هذا الموضوع ،وٌجب االعتراؾ بؤننا لم نتقدم قٌد
أنملة فً هذا الموضوع.
فحتى لو تم تجاوز بعض القبلٌة ضمن صفوؾ الحزب ،إال أن
النواقص فً العبلقات ،والفردٌة والمواقؾ الخارجة عن الثورة ال
زالت تسٌطر على الوضع .فالفردٌة والبلمباالة الكبٌرة ،والعقد
والحسد وما شابهها من مواقؾ هً مقاٌٌس البرجوازٌة الصؽٌرة
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وصفاتها .ولو حاولنا كشفها قلٌبل فنجد أنها نقاط ضعؾ فً التحول
االجتماعً ،وهً ال زالت مسٌطرة علٌنا كما نرى .فكل تقارب فً
هذا الموضوع ٌواجه الؽرور القبلً ،واألكثر من ذلك الجهل مستمر
فً تؤثٌره علٌنا.
قد ٌقول أحدهم :أن الدول االشتراكٌة لم تصل إلى حل لهذا
الموضوع فكٌؾ نقوم نحن بحله؟ صحٌح أن هناك أكوام من القضاٌا
تنتظر الحل فً المجتمعات والدول الرأسمالٌة واالشتراكٌة ،ولكن
المستوى الذي لدٌهم هو متقدم جدا .وقد فتحنا موضوع األسر
االجتماعٌة لدٌنا ،فؤنا ارتعد من هذا الموضوع منذ صؽري فهناك
تهرب مستمر من العبلقات القابمة ،والنظر إلٌها نظرة ناقصة،
واالبتعاد عنها وكرهها ،حتى فرضت نفسها كعاطفة ال بد منها.
وكنا نعلم بؤننا لن نتمكن من تحقٌق تطور اجتماعً سلٌم فً هذه
العبلقات ،وكذلك كنا نبلحظ أن كل أقاربنا قد خسروا فً هذه
العبلقة ،ودخلوا بسهولة تحت تؤثٌر التقالٌد .وأمام وضعهم هذا ،كان
ال بد من الهروب من هذه العبلقة قد اإلمكان ،وكؤنها ببر نخاؾ من
السقوط فٌه .وتجنب الوقوع فً الوضع الذي انزلق إلٌه اآلخرون،
مما دفعنا باإلحساس بحاجتنا إلى الوصول إلى وضع أكثر تقدما.
وعلى أسس فقدان الكثٌر من الشباب والفتٌات تحت تؤثٌر الثقٌل
للتقالٌد ،عرفت بشكل جٌد أن هإالء الشباب لم ٌكونوا ٌقتربون من
هذه المإسسة بإرادتهم الحرة ،وقطعا قاموا بذلك ألنهم رأوا الجمٌع
ٌقوم بذلك ،وال زال األمر كذلك .والنقص هنا هو عدم التدقٌق فً
وضع ٌتعارض مع الحرٌة ،بل على العكس العمل بمفهوم( :ما دام
أقاربً وجٌرانً ٌقومون بذلك فعلً أٌضا القٌام به) فالفتاة فً
مجتمعنا تقول( :سؤبقى عانسا) إذا لم تتزوج كؤقاربها .أما الرجل
فٌقول( :إن رجولتً قد تحطمت) ،وٌصاب باالنهٌار وٌسحق
وٌستصؽر نفسه أمام هذه األفكار واألحاسٌس المتحجرة ،وبعدها
تسعفه التقالٌد وتهرع لنجدته ،وهكذا انتهى رجلنا .إن شبابنا ٌدخلون
تحت تؤثٌر وأوامر هذه التقالٌد ،دون أن ٌعٌشوا شبابهم .أما الرجعٌة
فتتنامى فٌما بعد ،حٌث تؤسٌس األسرة على أساس مادي وتطوٌرها،
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فهذا لوحده ٌحتاج إلى عمر بالكامل ،فوضعه العاطفً منقلب رأسا
على عقب ،وهو مستعد إلعطاء كل شًء فً سبٌل إنقاذ الوضع،
وعندها سقوط تلو سقوط ،حتى ٌصل إلى درجة ال ٌبقى شًء ال
ٌتنازل عنه ،وال ٌحس بالحاجة إلى التفكٌر السلٌم ،وال ٌخطر بباله
التوجه نحو خلق المإسسات السٌاسٌة ،فكل الذي ٌفكر فٌه هو إنقاذ
األسرة فالرجل العظٌم هو الذي ٌستطٌع أن ٌعطً للعابلة الشًء
األكثر .هذا الوضع الذي نراه لدى تسعة وتسعٌن فً المابة من
شبابنا .أنا استطعت أن أتعرؾ على هذا الوضع مبكرا ،ولهذا فعندما
قمنا بتطوٌر الحزب ،عملنا بمهارة وبشكل منظم إلنقاذ عناصرنا من
األضرار المحتملة لمثل هذه الروابط ،نعم لقد اضطروا إلى تقدٌم
تضحٌات كثٌرة ،ولكن لم ٌكن أمامهم أي سبٌل آخر إلنقاذ الحرٌة.

إذا لم نتجرأ على طرح العالقات الحرة ،عندها تبقى القٌم
والمقاٌٌس اإلقطاعٌة هً الحاكمة
وألن العدو ٌعرؾ ذلك جٌداٌ ،قوم بطرح طرؾ الخبلص
الرخٌصة ،فٌقول( :قوموا بتزوٌج أوالدكم وبناتكم مبكرا) ،فً
اآلونة األخٌرة قام بطرح ذلك بشكل أكثر للقضاء على الطاقة
الموجودة لدٌهم ولٌخنقهم ضمن مإسسة رجعٌة ،وفً النتٌجة لن
ٌبقى ثورٌا سلٌما .وحقٌقة فالخطوات المتخذة على صعٌد هذا
الموضوع لٌست قلٌلة ،وٌتضح ذلك فً المناطق المتخلفة مثل
ماردٌن ودٌار بكر والمناطق األكثر تخلفا ،كل األطفال فً الحادٌة
عشرة من العمر أو الذٌن لم ٌتجاوزوا الخامسة عشرة إما مخطوبون
أو موعودون بالخطبة من رجال وبنات وكؤن ذلك أمر طبٌعً.
فكٌؾ سنقوم بتحقٌق التحول الثوري لدى هإالء الذٌن لم ٌتجاوزا
بعد الخامسة عشرة بعد أن ارتبطوا بهذا الرباط باإلضافة إلى أن
األوضاع ؼٌر مواتٌة لتؤسٌس أسرة من الناحٌة المادٌة؟ إنه عابق
كبٌر ،لقد فقدنا نصؾ العاملٌن فً أنشطتنا لهذا السبب ...وهذا ٌعنً
أن الموضوع لدى صفوؾ الحزب ٌحظى بؤهمٌة كبٌرة .ونحن ال
نتجرأ على طرح العبلقات الحرة وال نتصرؾ بشكل خبلق ،وعندها
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تبقى القٌم والمقاٌٌس القبلٌة اإلقطاعٌة هً الحاكمة .وهكذا
فالعواطؾ المابعة وؼٌر المنضبطة والمواقؾ المماثلة فً وسط
حزب ثوري تتسبب فً فقدان الذات ،والحزب أٌضا ٌخسر الكثٌر.
إن قضٌة حرٌة المرأة هً مقٌاس للحرٌة فً مجتمع ما ،وكذلك هو
مقٌاس للتحول الكادري داخل الحزب .ولدٌنا بعض التجارب فً هذا
الموضوع ،فمثبل لو قمنا بتدقٌق الممارسات العملٌة لمجموعة من
السٌدات لعرفنا مدى الوضع الصعب الذي وضعنا فٌه كما ٌعلم
الجمٌع ،فلنقم نحن بملء الساحة بالعبلقات المثالٌة السلٌمة ،ولنقم
بدورنا الطلٌعً .هذا ما كنا ندعو إلٌه ونقوله بٌنما كانت كل واحدة
من تلك المجموعة تحفر قبورنا ،وتشد الحزب إلى الخلؾ ،وتحاول
جعل الحزب أسٌرا بٌن ٌدٌها ،وكل واحدة منهن أصبحت مصدرا
للتخلؾ ،وفعبل ظهرت أوضاع سلبٌة جدا ،لماذا؟ لعدم قٌام عبلقات
ثورٌة وهذا لٌس ألجل السٌدات بل ألجل الرجال أٌضا .وهناك
نواقص كثٌرة فً مواقؾ الرجال أٌضا .كعدم القدرة على التخلص
من اإلحساس بالرجولة المتسلطة التً تعتمد على الضؽط
واالستؽبلل الطبقً ،والتصرؾ حسب الممٌزات المكتسبة من هذا
الوضع .وهناك نقاط ضعؾ مشابهة لدى المرأة أٌضا .فهناك
التقعٌد ،والجهل ،والحٌاة ؼٌر المنضبطة وعدم تحقٌق التحول
االجتماعً ،وعدم التحرر هً الجوانب المنتشرة التً تظهر.
والنتٌجة هً البلحل ،وعدم تحقٌق الراحة فً العبلقات ،والقلق،
والحسد ،والؽرور .وهذا ٌتسبب فً التخرٌب وعدم االنتظام فً
الحزب والتهرب قد ٌصل إلى االستسبلم للعدو ،وكل واحد منهم
ٌتسبب فً انقبلب.
وكنا قد تطرقنا إلى بعض المفاهٌم المنحرفة التً حاولوا فرضها
علٌنا .وأوضحنا أن هذه المفاهٌم المنحرفة كانت تنطلق من مفهوم
البرجوازٌة الصؽٌرة للحرٌة .إذ ٌجب التوقؾ على هذا الموضوع
بشكل خاص ألنه مفهوم حرٌة المرأة التً تم تطوٌره فً تركٌا،
فالكمالٌة تبقى على المرأة مطٌعة إلى آخر درجة ومخلوقا داجنا،
وتجعلها محورا للعبودٌة .وجاء فً نظام  12أٌلول لتثبٌت ذلك.
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فالفاشٌة التً تتناول المرأة بشكل خاص تقول( :إن أوالدكم ٌذهبون
ضحٌة لئلرهاب) و (القبلقل وعدم االستقرار ٌحطمكم) وتخاطب
عواطؾ المرأة التً هً عاطفٌة فً األصل وتحاول شدهن للوقوؾ
إلى جانب الفاشٌة ومساندتها .بٌنما تقول للشبٌبة( :عٌشوا حٌاتكم)
وتحاول نشر ثقافة اإلمبرٌالٌة الشعواء فً تركٌا وتجعلها متحكمة.
والشبٌبة التً هً عاطفٌة جدا فً هذا الموضوع تؽوص فً
العبلقات المنحرفة ؼوصا .والنتٌجة ملفتة جدا لبلنتباه :ابتعاد نسبة
كبٌرة من الشباب عن الثورة .وتحول نسبة كبٌرة من السٌدات
والشباب إلى جانب ) (ANAPونظام  12أٌلول وكونهم سندا لهما
حادثة جدٌة ولٌس صدفة .ألن هذا القطاع ٌمثل خمسة وسبعٌن
بالمابة الذي ٌسعى النظام إلى إبعاده عن الثورة .وبناء على هذا فإن
تناول موضوع المرأة هو نوع من الصراع مع الفاشٌة وتحرٌض
الجماهٌر للتمرد ضدها .ورفع شعار حرٌة المرأة فً مواجهة
الفاشٌة هو من الوظابؾ األساسٌة للثورة وكذلك الحٌلولة دون
ؼوص الشباب فً أحبلم زابفة له أهمٌة كبٌرة أٌضا.

إن كرامة المرأة فً المجتمع مرتبطة بوقوفها فً مواجهة الفاشٌة
نحن استطعنا الحٌلولة دون تؤثر أوساط الحزب بصفات وأمراض
نظام  12أٌلول الفتاكة ولكن ٌبدو أن كثٌرا من الذٌن سٌنضمون إلى
الحزب والقادمون من الوطن سٌحملون معهم هذه األمراض ،ونظام
12أٌلول جعل المرأة تتمٌز بصفات األطفال أكثر من السابق،
وجعل الشباب عاطفٌا أكثر من السابق ،وجعلته أكثر بساطة
وصؽٌرا وقتلت فٌه صفة الشهامة ،وبدال من ذلك جعل النظام
الشباب ٌبٌع نفسه بالمال وٌرتضً لنفسه بالتؤثٌرات الصؽٌرة فشباب
الٌوم ٌجري وراء األعمال الفنٌة الرخٌصة مثل طراز (أمره) الذي
صنعه ،وجنون الرٌاضة هو أمر مقصود لتحرٌؾ الشباب عن
االنضمام للثورة واالتجاه إلى الثورة المضادة بمهارة كبٌرة .وأما
نحن فبل نقوم بما ٌجب لنسحبهم إلى صفوؾ الثورة من جدٌد على
أسس ثورٌة سلٌمة كما هو واضح .إن كرامة المرأة فً المجتمع
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مرتبطة بوقوفها فً مواجهة الفاشٌة ،نحن نرى هذا وسنجعل من
ذلك مبدأ لنا ،وألجل وضع هذا المبدأ فً الممارسة العملٌة ستجذب
المرأة إلى النضال الثوري الستخدام الطاقة الكامنة الهابلة لدى
المرأة فً مواجهة الفاشٌة ،وهذه ناحٌة مهمة جدا .ففً فلسطٌن ٌقوم
األطفال والنساء والشباب بقٌادة الثورة وبالحجارة فقط .فهناك
دروس ٌجب أخذها من ذلك .فإذا لجؤت المرأة إلى الحجارة
والعصً فهً قادرة على قٌادة المظاهرات بشكل خاص .وإذا انضم
إلٌها األطفال والشباب بعصٌهم وحجارتهم فإن ذلك ٌتحول إلى قوة
هابلة وهذا هو التطور الذي نحتاجه فً ٌومنا هذا .ألن الجٌش
مستنفر بكل قوته ألجل مراقبة الكرٌبل فً الجبال ،وٌضع المنظمٌن
السرٌٌن تحت المراقبة .ولكن الطفل الشاب الذي ٌقوم باالنتفاضة
فإنه ٌستطٌع الحصول على حجر أو عصاة ،وأما السٌدات اللواتً
ٌشكلن نصؾ السكان فإذا نزلن إلى الشوارع فبل ٌمكن ألي قوة أن
تسٌطر علٌهن ،وال ٌمكن القضاء علٌهن أو إزالتهن ،فبل توجد قوة
تستطٌع تصفٌة الجماهٌر بالجملة .ولهذا ٌجب االهتمام بهذا القطاع
من الجماهٌر وتحضٌرها ألجل االنتفاضات الشعبٌة فً المدن
بصورة خاصة فً المرحلة المقبلة .وٌجب أن ال نقول بؤنها لن
تصبح كادرا ،وبدون شك إنهن مشحونات بالحقد على األوضاع،
ألن جمٌعهن فقٌرات وجابعات وٌمكن بث التمرد فً صفوفهن بؤي
شكل من األشكال .بواسطة دعاٌة بسٌطة ٌمكن توجٌهها إلى
مظاهرة فً الشوارع ،والهجوم على حوانٌت األؼذٌة واللوازم ،وفً
حال انضمام األطفال إلٌهن أٌضا فلن ٌستطٌع البولٌس معالجتها أو
لجم حركتها .ولٌست هناك حاجة لجهود تنظٌمٌة كبٌرة ،وبناء على
ذلك ٌجب علٌنا التوجه إلى تلك الساحة وتقٌٌمها بشكل جٌد وسحب
هذا األساس من تحت الفاشٌة وتركها بدون سند.

نحن ضد أي عالقة ال تعً ذاتها وملٌئة بمشاعر المراهقة وال
تحترم وتراعً مبادئ الحزب
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ٌبدو جلٌا باننا نقترب من الحل لقضٌة الحرٌة فً أنفسنا ،وٌجب أن
تكون هناك حرٌة حقٌقٌة فً عبلقة المرأة والرجل ،بٌنما نرى أن
العاطفة المتطرفة هً المتحكمة فً عبلقاتكم ،وكذلك هناك القبلٌة
ومٌول البرجوازٌة الصؽٌرة ،ولٌس هناك كثٌر من المواقؾ الحرة
والفكر الحر .فالعبلقات ضعٌفة ،فهً لٌست واثقة من نفسها وال
تؤخذ الحرٌة أساسا ولٌست مبدبٌة ،بل على العكس ٌتم التؽاضً عن
المبادئ التً من المفروض أن تكون هً السابدة ،وهناك رٌاء فً
العبلقات وهً ملٌبة بمخلفات القرون الوسطى من الرؼبات وبعٌدة
عن االحترام وفردٌة ،والعواطؾ لٌست مهذبة ،وهناك حاجة إلى
التحول الثوري من الطرفٌن ،وهذه تعتبر مهمة ثورٌة هامة .أما
تخٌل الحلول لهذه القضٌة وتطوٌرها لن ٌساهم فً التطور شٌبا
واإلنكار أٌضا لن ٌؤتً بثمرة وال ٌمكن أن ٌكون حبل.
هناك إمكانٌة كبٌرة لتحقٌق التحول الثوري فً العبلقات داخل
الحزب .ونحن سنقؾ حتما فً وجه أٌة عبلقة لٌست فً مكانها ،وال
تعنً ذاتها وملٌبة بمشاعر المراهقة وال تحترم وتراعً مبادئ
الحزب ،ومتخلٌة عن بذل الجهود فً سبٌل طراز الحزب من
الحرٌة ،ألن مثل هذه العبلقة تفتح شرخا ،وال تساهم فً تطوٌر
الفرد ،وخاصة أننا ٌجب أن نهتم بمدى مساهمة هذه العبلقات فً
الحرٌة ،وعندما ٌقترب شاب من فتاة أو فتاة من شاب من بٌن
صفوؾ الحزب فبل أظن أن هذا التقارب سٌستمر على أساس
أهداؾ ثورٌة قوٌة ،وال أظن أن ٌكون المبدأ هو السابد .وألن األمر
لٌس كذلك فهناك ضعؾ شدٌد فً هذه العبلقات ،بٌنما الثوري هو
ثوري فً هذا الموضوع أٌضا ،والمتحرر هو متحرر فً هذا
الموضوع أٌضا وٌجب أن ٌكون موقفه قوٌا ،وعلى الرجل أن ٌعد
نفسه للمساواة والعبلقات الحرة ،وٌجب على األطراؾ أن ٌكونوا
مقصرٌن فً التضحٌة والجرأة ،وأن ٌكونوا ملتزمٌن بمبدأ واحد.
وبدال من المبادئ البرجوازٌة الصؽٌرة والقبلٌة ،فمبدأ المساواة
والحرٌة والثورٌة هو الذي ٌجب أن ٌكون سابدا .وٌجب أن ال ٌقٌم
الموضوع بشكل ضٌق وفردي وأن ال ٌكون على أساس ملكٌة
طرؾ آلخر ،بل على أساس تقوٌة كل طرؾ لآلخرٌن فً الثورة،
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وعلى أساس أن العبلقة المقامة هً عبلقة ثورٌة ولهذا فهً ذات
قٌمة عالٌة ،وألن الثورة ؼٌر ممكنة من ؼٌر المرأة ،وبدون تحقٌق
الحرٌة للمرأة لن تكون هناك حرٌة للمجتمع وللرجل أٌضا .لذا ٌجب
التمسك بهذه العبلقة.
هناك مهام تخص هذا الموضوع ٌجب القٌام بها داخل الحزب ،ومن
وقت آلخر حاولنا بٌان هذه الوظابؾ والمهام وشرحنا بعض
العبلقات الخاطبة ،وقمنا بفضح ومحاصرة هذه المفاهٌم ،وٌبدو بؤننا
سنقوم بتطوٌر ذلك فً المرحلة المقبلة ،إذ ٌجب تناول هذا
الموضوع بشكل أكادٌمً ،وفً حال ظهور بعض األخطاء ٌجب
عدم اللجوء إلى الرٌاء وعدم االنحراؾ ،والتوجه بجرأة نحو الحل
الثوري وعدم اللجوء إلى المواقؾ الضعٌفة ،واعتبار هذا الموضوع
نضاال مهما وتعلٌمٌا ،وطرح الحلول الثورٌة بدال من االستحٌاء
والملل ،وتناوله على هذا األساس .فهناك حاجة للمرأة الثورٌة
الشهمة .كما ٌجب على الرجل أن ٌضع نفسه فً قالب جدٌد وٌقوم
بتطوٌر ذاته فهناك حاجة لذلك ،إذ ال ٌمكن تطوٌر العبلقات الجدٌدة
بالمقاٌٌس القدٌمة ،وقد ٌبقى اإلزعاج مستمرا وهذا ال ٌمكن أن
ٌكون من خصابص الثوري وطراز حٌاته.

العالقة المكتسبة بدون نضال ال ٌمكن أن تكون عالقة محترمة
ٌجب أن ال ٌفكر أحدكم بؤنه قادر على تطوٌر عبلقات بسٌطة بٌن
صفوفنا ،فبل ٌمكنكم أن تقٌموا عبلقة بسٌطة بٌن رجل وامرأة فهذه
العبلقة تتطلب جهدا كبٌرا ،فحتى فً المجتمع وعندما ٌقٌمون مثل
هذه العبلقة ٌؤخذون مصالح العابلة باالعتبار فً الزٌجات القبلٌة
والبرجوازٌة وبمصارٌؾ وتكالٌؾ كبٌرة .أما فً الثورة ،فإن إقامة
العبلقات تتم بخوض نضال الحرٌة .فالكادر ٌجب أن ٌتسلح بجهود
كبٌرة حتى ٌحرر نفسه ،وال عبلقة مع من لٌس له جهد ،والعبلقة
المكتسبة بدون نضال ال ٌمكن أن تكون عبلقات محترمة ،وال ٌمكن
الترحٌب بعبلقة تعتمد على الصبلحٌات واإلمكانٌات المستمدة من
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الحزب واالستفادة من العبلقات الجاهزة .وطبعا سٌكون هناك ثمن
لعبلقة ثم تطوٌرها خارج الحزب ،أي أن الحزب سٌقوم بالمحاسبة
على ذلك .ومستوى العبلقات فً الحزب هو مستوى الحزب.
فالحزب ٌقوم بعجن جمٌع العبلقات بالحرب الواعٌة ،وٌجب على
الكل رإٌة ذلك ،وتناول هذه العبلقة بهذا الشكل .إما أن ٌقول( :إننً
مسإول على كل حال ،ولدي مواهب هكذا) واستثمار هذه العبلقة
فإنه ذنب كبٌر قد ٌإدي إلى انتهاء الشخص .فالعبلقات هً عبلقات
النضال الكبٌر .وهناك الكثٌر الذي ٌجب على الرجل والمرأة القٌام
به.
وقبل إلقاء الخطوة األولى فً هذا الموضوع كٌؾ نستطٌع التحدث
عن العبلقات السلٌمة وعن االحترام والمحبة؟ وقبل أن ٌتعرفوا على
البعض وقبل أن ٌتم التخلص من أكوام الجهل واألحكام المسبقة من
الذي ٌستطٌع القول بؤنه أقام عبلقة حرة سلٌمة وحقق المساواة بٌن
الرجل والمرأة ،أو زواجا أو خطبة مناسبة؟ فهناك نضال كبٌر ٌجب
خوضهٌ .جب اتخاذ األخبلق أساسا ...نعم إنه أمر صعب ولكن لٌس
هناك سبٌل آخر لخلق الجدٌد .فالعبلقات البسٌطة متوفرة فً نظام
12أٌلول ،وفً المنظمات التصفوٌة ،والقبلٌون ٌستطٌعون تطوٌر
العبلقات بسهولة ،وٌمكن الحصول على مبات النساء العبٌدات فً
أي وقت ،ولكن الثوري إذا دخل فً عبلقة مع أمثالهن ،أو لجؤ إلى
األسهل فإنه ٌتعرض للتآكل بنسبة كبٌرة .وبناء علٌه ،فٌجب عدم
اللجوء إلى األسهل .وفً هذا الموضوع ٌجب تنمٌة العبلقات
بالجهود الكبٌرة من البداٌة وحتى النهاٌة ،أما اللجوء إلى األشكال
والمواقؾ القدٌمة فلٌست حبل للقضٌة.
القضٌة هً قضٌة ثورٌة حقٌقٌة ،ونحن ال نطرح عبلقة الرجل
والمرأة فً صفوؾ الحزب ألجل المظهر بل ألنها قضٌة ثورٌة
جدٌة هناك حاجة ماسة لحلها .فعندما تنضم سٌدة إلى صفوفنا تقول:
(ها قد تجردت من سبلسل العبودٌة وأستطٌع القٌام بما ٌحلو لً).
فإنها تكون قد حفرت قبرها بٌدها .أما إذا قال الرجل( :إننً أستطٌع
القٌام بما ٌحلو لً هنا ،فالسٌدات كثٌرات هنا ،والمجتمع ٌلتزم
المرأة والعائلة

129

أوامرنا) ثم ٌقنع نفسه بذلك فهو ٌقوم بتطبٌق القبلٌة وهذا ٌشكل ذنبا
كبٌرا.

مدى تقدمنا ككوادر حرة مرتبط بمدى ما تحقق من تقدم فً
العالقات
ٌجب تناول موضوع المرأة وواجب تحرٌرها باحترام كبٌر ،ألن
المرأة ضعٌفة ،وتحرٌرها واجب ،والموقؾ الذي ال ٌراعً هذا
تفوح منه رابحة العبودٌة وحب التملك ،والشخص الذي هذا موقفه
ال ٌمكن أن ٌكون عضوا فً الحزب ،وطبعا هذا ٌتعب الحزب
وٌخلق المشاكل وٌفتح المجال للتناقضات .وأمثلة لذلك لٌست قلٌلة،
وما نود بٌانه باختصار ،هو أن المواقؾ ٌجب أن تكون ثورٌة فً
هذا الموضوع .فالعبلقات الرفاقٌة تمر عبر النضال .والمواقؾ
ٌجب أن تكون مواقؾ الحزب وعلى أسس مبادبه .وال زال هناك
الكثٌر الذي ٌجب عمله ،فخلق المرأة الحرة فً صفوؾ الحزب لٌس
سهبل ،وال نستطٌع التؽاضً عن أن هناك نواقص ال زالت قابمة
لدى الرجل ،مثل تحكم الرجل ومفهوم الرجل القوي القادر،
والعاطفة وعدم النضوج ومعالم ذلك واضحة ،إذ ٌجب تحقٌق
التحول الثوري فً كل ذلك .وهذا واجب النضال والعمل بالوعً
ولٌس بالعواطؾ ،ومراجعة العبلقات وتقٌٌمها دابما ،فمثلما نرٌد
تحقٌق التحول الثوري فً العابلة ٌجب سحب المرأة إلى الصفوؾ
وتحقٌق ثورٌتها بشكل خاص ،وال ٌمكن تحقٌق ذلك بالتعلٌمات
العامة ،وكذلك ال ٌتحقق بسحق القوي للضعٌؾ .ومن خبلل تجاربنا
قمنا بؤعمال قٌمة حول هذا الموضوع .وٌجب علٌنا تقٌٌم ذاتنا
كحزب ألجل الحرٌة .ومدى تقدمنا ككوادر مرة مرتبط بمدى ما
تحقق من تقدم فً هذه العبلقات ،إذ ٌجب التصمٌم على مقاٌٌس
الحزب ،قد ٌكون اإلنجاز قلٌبل ولكن ٌجب أن ٌكون جوهرٌا ،وهذا
مرتبط بصفاء ونقاء نضالنا الثوري ،فهذا النقاء سٌإدي إلى حل
متطرؾ تدرٌجٌا ،وهذا ما نفضله فً األساس.
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المهم فً هذا الموضوع هو وضع المواقؾ األساسٌة قٌد التطبٌق
على أرض الواقع بنجاح ،وخاصة ٌجب على كادر من كوادر
الحزب أن ٌراجع نفسه وٌحللها وأن ٌلتزم بالمواقؾ الثورٌة لحزبنا
وٌطبقها فً العبلقات .فهناك تحلٌبلت على مستوى المبادئ العامة،
وتطبٌق ذلك بشكل خبلق هو عمل الكادر.
لقد تحدثت كثٌرا عن دور المرأة فً الثورة الكردستانٌة ،وكل ذلك
كان مرتبطا بخلق المرأة الحرة الثورٌة انطبلقا من المرأة الخانعة
التً تقبل بالعبودٌة ،إذ ٌجب أن ال نؤخذ الموضوع ببساطة ،ألن
المرأة تشكل قطاعا من المجتمع تكاثفت علٌه جهود المجتمع الطبقً
وبعدها االستعمار لدٌنا أكثر من ؼٌره ،وبناء علٌه فإن كل
االستؽبلل والتبلعب باإلنسان قد فعل فعله فً هذا القطاع .واالهتمام
بحقٌقة المرأة ،وجعلها موضوعا للحل الثوري ٌعنً تطبٌق الحل
الثوري على المجتمع الطبقً بحد ذاته ،وتجاوزا لكل أشكال
االنحطاط .وقد قمنا بطرح الدرس األساسً فً هذا الموضوع ولن
نكرره ،ولكن حسبما أرى هناك ضعؾ فً العبلقات ،وكذلك
التضارب سابد ،وتفتقر إلى العمق واالهتمام ،كما كان فً الماضً،
وهذا ٌسبب اإلزعاج لنا ألنها ال تإدي إلى التسامً لدى األشخاص.
وعندما نتجرأ على هذا النشاط نعرؾ مقصدنا جٌدا .فوضع
مجموعة من النساء فً مكان ما أمر مهم فً ٌومنا هذا ،فإذا لم
ٌحقق هذا الوسط تسامٌا كثٌفا فإنه سٌتعرض للهجوم .وعدم تسلح
المرأة وضعفها ٌجعلها تستسلم بسهولة لكل متسلط .بٌنما الرجل
ٌنطلق من مفهوم التملك لٌفرض تسلطه ،ونحن حركة نتمرد على
ذلك الوضع ،ولكن ال زال الكثٌرون من أعضابنا ٌحافظون على
القٌم والمٌول القدٌمة فً ذاتهم ،وٌنزلقون إلى أوضاع صعبة.
وأقولها بصراحة للجمٌع سواء أكنتم متزوجون أو مخطوبون أو
عاشقون أو مفكرون ،ومهما كنتم ،فنحن نقوم هنا بتطبٌق مبدأ مهم،
وإذا تطلب األمر فسنقوم بتعطٌل كافة الزٌجات ونإسسها من جدٌد،
وسنعدم كل نزواتكم إذا تطلب األمر ،وسنصل إلى هذا األمر .فؤنا
شخص أعرؾ جٌدا دور أسرتً فً فقدان كردستان ،وكذلك أنا
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شخص أعرؾ خوض النضال جٌدا ضد هذا الدور .وبناء علٌه،
فسنقوم ببٌان مفهوم هذه المإسسة داخل حزبنا ودورها فً التحرر
الوطنً بحرص شدٌد ،ونجردها من كافة السلبٌات ،وسنقوم بما
ٌجب لجعل دورها إٌجابٌا.
كما تعلمون أننً واجهت سلبٌات زابدة عن الحد عندما قمت بتطبٌق
مفهوم الحزب فً هذا الموضوع ،ولم ٌصٌبنً الملل ولم ألجؤ إلى
الحلول المزٌفة ،وال زالت كذلك ،ولم أتفوه بكلمة تنم عن الخروج
عن االشتراكٌة والدٌمقراطٌة ،وهذا هو الموقؾ المبدبً الساري،
والسلبٌات لم تستطع أن تجعلنا سلبٌٌن فً هذا الموضوع ،بل زادت
من تمسكنا .وأنا أرى أن تحولكم الثوري فً هذا الموضوع مهما
جدا.

هناك حاجة إلى أجواء وعالقات ومفهوم جدٌد للشرف والكرامة
المرأة أمة ضعٌفة ،ومجردة من أي سبلح أكثر مما ٌجب ،وهً
خطٌرة جدا ،وقامت بتطوٌر آلٌة خاصة للدفاع عن ذاتها ،أي أنها
تستخدم انحطاطها بمهارة فابقة فً انحطاط المجتمع .وهذه هً
األمور التً ٌجب علٌنا مبلحظتها مع دخولنا مرحلة التحرر
الوطنً .ولٌس هناك ما نستحً منه ،فالذٌن ٌقومون بثورة مستعدون
لتمزٌق جمٌع العبلقات االجتماعٌة القدٌمة ،والذٌن ال ٌتجرإون على
ذلك ال ٌمكنهم أن ٌكونوا ثورٌٌن .فهناك الحاجة إلى أجواء جدٌدة،
وإلى نظام جدٌد للعبلقات ،ومفهوم جدٌد للشرؾ والكرامة ،وهذا
شًء جٌد ،فالثورة تعنً إرؼام هذه العبلقات فً كل المواضٌع،
وفرض العبلقات المتجذرة ،وقد ٌتعارض ذلك مع عواطفكم ،فقد
كانت هناك أحداث متعارضة جدا مع معتقداتً ،ولو كنتم مكانً
الرتكبتم آالؾ الجرابم ولكننً صبرت وحاولت التمسك بالجوهر،
وحرصنا على تطبٌق الصحٌح فً هذا الموضوع إلى أن وصلنا إلى
هذه النقطة.
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إن سبب عدم تحقٌق التحول الثوري لدى الكثٌرٌن منكم ،هو
العبلقات المقامة مع حقٌقة المرأة ،فقد تم التخلً عن المقاٌٌس
األساسٌة لبلشتراكٌة وأسس المقاومة عند إقامة العبلقات وتطوٌر
العواطؾ ،بدال منها تطورت العبلقات المإدٌة إلى العبودٌة ،وٌجب
أخذ العلم بؤن العبلقة الجاهزة مع امرأة هً مصٌدة ،والعدو ٌستخدم
ذلك على نطاق واسع بشكل جٌد ،إذ أن هذا هو المصدر المهم
واألكثر استخداما .بٌنما المراهقون مرنون جدا فً هذا الموضوع،
وهذا هو السبب الذي ٌدعو إلى تطبٌق هذه العبلقة بشكل مثالً فً
صفوؾ حزبنا ونشاطاته ،فهذا هو الموضوع الذي سٌشعلنا بمقدار
انشؽالنا مع العدو.
فالمسؤلة تخرج من كونها مسؤلة جنسٌة بسٌطة ،بل هً مسؤلة
التخلص من االنحطاط الكبٌر ،والعبودٌة والمسؤلة هً الوصول إلى
اإلنسان الذي ٌستطٌع الوقوؾ على رجلٌه والسٌر ،وهذا هو الذي
ٌؤتً قبل كل أمر ،وهذا سٌكون منبعا لمحبتكم حتى فً حٌاتكم
الزوجٌة .ولن تستطٌعوا القول (إنها لً ...وملكً) والذي ٌتفوه بذلك
هو منتهً ،فبل أنت اشتراكً وال أنت دٌمقراطً ،والكل ٌحب أُمه.
وٌهتم بؤقاربه ،وحتى أنا أٌضا ،فالقضٌة لٌست هنا .فؤنا قمت بتطبٌق
مبدأ حقا واتخذت أساسا لً وهو أن ال تضر العبلقات بالثورة.
وفرضت ذلك على األب واألم ،ودخلت فً صراع مع نفسً
وجعلت نتٌجة هذا الصراع لصالح الثورة ،إن قٌمة األب واألم كبٌرة
جدا لدي ،ولكننا ألحقنا األذى ببعضنا إلى درجة الصراع واالشتباك.
ألننا اتخذنا الثورة أساسا ،وكذلك قمت بفرض ذلك على العبلقات
األخرى المشابهة .أنتم أٌضا ستفعلون ذلك ،وخاصة أنكم لم
تتوصلوا إلى الحلول الجذرٌة فً العبلقات وهذا ٌعنً أن المواقؾ
الخاطبة كانت سابدة.
الرجل الذي ال ٌكون موقفه من المرأة محترما ال ٌمكن أن ٌكون
اشتراكٌا ،والذي ال ٌحترم المرأة وال ٌساند كفاح المرأة ألجل
حرٌتها بشكل جٌد ال ٌمكن أن ٌطور التحرر الوطنً لدٌنا .وهذا
مبدأ مهم ،واألساتذة ٌقولون( :درجة تحرر المرأة هً درجة تحرر
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المجتمع) ،وإذا طبقنا ذلك على حٌاة الحزب فنقول( :إن درجة
تحرر المرأة داخل الحزب هً درجة تحرر الحزب ،أو نقول :إن
درجة تحقٌق االشتراكٌة فً الحزب هً درجة سٌادة االشتراكٌة
على عبلقات المرأة).
قد ٌكون الموقؾ السابق لكثٌرٌن من الرفاق نحو المرأة هو ال
شًء ،أو كوسٌلة من وسابل الترفٌه أو هكذا قٌموها ،ولكن ما هً
نطرته إلى المرأة هذا الٌوم؟ فالرجل الذي ٌحمل نفس مفاهٌمه
السابقة ٌكون منتهٌا ،فلٌست لدٌه اشتراكٌة وال دٌمقراطٌة وال حتى
كرامة ،وهذا مهم ،وأقول ذلك ألننً أراه ناحٌة مهمة فً تدرٌب
الكوادر .إذ ٌجب تنقٌة ذاته على هذا األساس ،أي أنكم ال تقومون
بذلك للضعؾ والمضاٌقات ولكن ألن هذا هو المبدأ سواء أكنتم
متزوجون أو عزابا أو ؼٌر ذلك .والذي ٌقوم بتجدٌد نفسه على هذا
األساس ٌمكن أن ٌخرق جمٌع المبادئ األخرى ،فالقضٌة لٌست فً
قوتكم وضعؾ الطرؾ اآلخر ،بل القضٌة هً تطبٌق مبدأ سلٌم.
ومسؤلة الفإاد هنا لن تنقذ شٌبا ،فإذا لم ٌتحقق مبدأ االشتراكٌة
والتحرر الوطنً هذا فبل ٌكون موقفنا من المجتمع عامة ومن نصفه
بشكل خاص موقفا سلٌما ،وإن لم ٌحدث هذا فبل ٌمكن للثورة أن
تنجح.
إن الرفٌقات داخل الحزب ال ٌقمن بخلق وضع جدٌر باالحترام فٌما
بٌنهم قبل كل شًء ،فلدٌنا هنا مجموعات مضى على انضمامهن
سبعة أو ثمانٌة أعوام ولكنهن لم ٌستطعن التخلص من المشادات
والضؽوط ألجل الصعود على أكتاؾ اآلخرٌن ،ولم ٌتخلٌن عن ذلك
ولو بقطع الرإوس ،عندها ٌجب سإالهن عما ٌعانٌن منه .بٌنما
هناك حاجة لمزٌد من االحترام لكل الذٌن ألقوا خطوات فً سبٌل
الحرٌة نحو بعضهم البعض .هناك من قمن بالنقد الذاتً فً الفترة
األخٌرة على الرؼم من أنهن كن عاقبلت جدا .وتحدثت مجموعة
أخرى من السٌدات فاعترفن بـ( :أنهن كن منبعا للتدافع وخلق
التوتر ،ولٌس فً حٌاتهن سوى الشخصٌة المدللة وكل أنواع السبل
الضعٌفة ،والضعؾ العمٌق فً كل شًء) .واإلنسان ال ٌستطٌع
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إعطاء أٌة قٌمة لمثل هذه الشخصٌات .فإذا كن راؼبات فً خلق
االحترام لذاتهن ،كان ٌجب علٌهن اللحاق بؤجواء الحزب المتمٌزة.
وإذا لم ٌقمن بخلق أجواء الكرامة واالحترام والتقدٌر إلى أقصاه فٌما
بٌنهن ،فبل ٌنتظرن شٌبا من هذا القبٌل ولن ٌؤتٌهن من الخارج.
وعندها ٌجب تحقٌق التحول الثوري فً كل العبلقات القابمة بٌنهن،
وتجاوز األخطاء الماضٌة قطعا ،والنجاح فً التخلص من السلبٌات
الواردة فً النقد الذاتً ،وكذلك على الرفاق االلتزام بمواقؾ الحزب
المبدبٌة .فهذه القضٌة لٌست قضٌة شاب مراهق أو فتاة مراهقة ،بل
إنها موضوع الجتهاد األساتذة ،وعمل المتخصصٌن ،وهو عمل
مبدأي ،وال ٌمكن التنكر لذلك .فإذا دخلت فً عبلقة مع المرأة ٌجب
أن تعرؾ كٌؾ تكون رفٌقا قبل كل شًء .ال أن ٌكون التقارب على
أساس المال والملكٌة والتملك ،وعلٌك النجاح فً العبلقات
المعاصرة ،وأن ٌكون لك دور فً سمو المرأة ،فاالشتراكً ٌكون
اشتراكً بمقدار ما ٌنجح فً ذلك وإذا كان هناك توتر أو إزعاج
فٌجب معرفة كٌفٌة تجاوز ذلك.

ٌجب أن ال ٌنصب حقدكم على المرأة بدال من االستعمار
ٌجب أن نإمن بؤن المرأة ستسمو وتعظم وتحقق الشهامة على
األسس السلٌمة ،وأنها عنصر الحٌاة الذي ال ٌمكن االستمرار بدونه،
وأن نكون مستقٌمٌن وجادٌن ومخلصٌن فً ذلك .وسنجعل من
المرأة رفٌقا ال ٌمكن االستؽناء عنه ونخرجها من إطار التملك
واالستمبلك ،وسنكون ناضجٌن فً كل ذلك ،ولن نكون عمٌانا فً
موقفنا .بل سنكون فً نقطة تحقٌق العبلقات الرفاقٌة فً
األٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة والحٌاة التنظٌمٌة .وقد حددنا مقاٌٌس ذلك،
فانتبهوا إنها مقاٌٌس مهمة ،بل هً دروس عابلٌة فً نفس الوقت.
والذٌن ٌرسبون فً هذه الدروس ال ٌمكن أن ٌكونوا قادة .بل ٌصعب
حتى االحتفاظ بهم ضمن الصفوؾ .وما دام األمر هكذا فإن
امتحانات وفحوص مهمة ومختلفة ستعترضنا .فنحن بحاجة إلى
شخصٌات سلٌمة أكثر مما تظنون.
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أنا أتحدث عن تجربتً الذاتٌة ،فقد كسبت قوتً من عملً النظري
والعملً فً هذا الموضوع ،وأصبحت أقرب إلى حقٌقة المرأة.
وأتناول الموضوع بجرأة أكبر ،مما ٌفتح المجال لمزٌد من االنتظام.
إن هذه الجهود تحققت بفضل وجود مجموعة من السٌدات إلى
جانبنا .وؼدا قد ٌكون هناك جٌشا منهن ،وهذا مرتبط بمدى سبلمة
المبدأ والممارسة العملٌة.
وٌجب تحطٌم مفهوم االستعبلء والحكم المسبق فً هذا الموضوع،
والسٌدات ٌجب علٌهن التخلص من عقدة االحتقار لذاتهن ،فهذه
العقدة خطٌرة كعقدة التكبر ،إن هذه األمور ال تعظم اإلنسان .فرجلنا
ٌقوم باالنتقام من المرأة للتؽطٌة على انحطاطه ،فاالستعمار قد جعله
بمثابة الزوجة بمفهومه ،ولكن حقدكم هذا ٌجب أن ال ٌنصب على
المرأة بدال من االستعمار ،فالدراسة العمٌقة تدل على ذلك ،واتخاذ
الموقؾ السلٌم هو الطرٌق إلى السمو واالرتقاء .أما الذٌن ٌتناولون
الموضوع بالحكم القبلً المسبق ٌستخدمون حتى الجنس حٌث
المجتمع ال زال ٌعانً من ذلك ،وحتى أن أمثال هإالء موجودون
بٌنكم ،فقد حدث أن هربت مجموعة من الرجال والسٌدات مع
بعضهم ،وهذه فضٌحة نابعة من هذا الوضع ،وأعتقد أنكم ستعٌشون
تجدٌدا فً هذا الموضوع .فٌجب إعطاء قٌمة كبٌرة للسٌدات ،فهن
منضمات إلٌنا ولٌس لدٌهن ثقة كبٌرة مثلنا .ومٌزاتهن محدودة فً
هذا الصدد ،فٌجب المساندة وعدم التخلً عن االحترام ،وخاصة
ٌجب تجاوز الجمود والتصلب والحكم المسبق ،والعقد السابقة فً
العمل وهذا ٌلزمنا وٌعظمنا .وباختصارٌ ،جب االهتمام بهذا الدرس
وتعمٌمه على كافة الساحات واألنشطة كحل ناجح ،ولنتخلص من
الرٌاء القبلً ولٌبرالٌة البرجوازٌة البلمحدودة ،حتى نكون صانعٌن
وحاملٌن عبلقات المساواة ،والثقة بالذات ،وعبلقات المحبة
واالحترام والتقدٌر.
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هذا التقٌٌم مؤخوذ من تحلٌالت حزٌران. 1988

ال ٌمكن تحقٌق المساواة والحرٌة دون التخلص من التؤثٌر الثقٌل
للتقالٌد

إن موضوع تحرر المرأة أصعب من تحرر أمة وأكثر حساسٌة.
ولكن سبل الحلول الثورٌة لم تنته بعد .إن مبلحظاتً فً حٌاتً
العملٌة تتلخص فً ثبلث نقاط ،فالرفاق الشباب والفتٌات ٌحاولون
حل قضٌة العبلقات دون معرفة شخصٌاتهم جٌدا ،ودون مراجعة
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موقعهم االجتماعً ودون التعرؾ على ما ٌجري ،وبالسٌر وراء
التقالٌد ،إن هذا الوضع منتشر بٌننا .فهم ٌقومون بتطوٌر عواطؾ
الخطوبة والزواج قبل الوصول إلى الخامسة عشرة من العمر حسب
عبلقات الرجل والمرأة العبودٌة والمتخلفة جدا .إن هذه المقاٌٌس
التً تم تجاوزها فً المجتمعات الرأسمالٌة والبرجوازٌة ال زالت
سابدة بؤشكال بدابٌة جدا .وطبعا ،فالشخصٌات هنا ُتجرح ،فالشخص
الذي ٌنجذب إلى داخل هذه العبلقات ٌخسر الكثٌر.
فمنذ طفولتً كانت هذه العبلقة من األمور التً أتحسس لها ،فقد
كنت أستؽرب أسالٌب الزواج ،وأشكك فً سبلمتها .بعض أقرانً
كانوا ٌقولون بنشوة( :أخذنا الفتاة ،وأعطٌنا الفتاة ،أسسنا بٌتا) .أما
أنا كنت ألومهم فً نفسً وأفكر فٌهم كٌؾ أهدروا جهودهم ،وكنت
أحس بؤنهم ٌتمرؼون فً شبابهم ،وربما موقفً هذا كان واقعٌا.
فاألشخاص كانوا ٌنجذبون إلى داخل هذه العبلقة قبل أن ٌتعرفوا
على أنفسهم وٌتخلصوا من مرحلة الطفولة .فً الحقٌقة ٌجب تقٌٌم
من هم فً السبعٌن من العمر لدٌنا على أنهم أطفاال فً هذا
الموضوع .فلو كان هناك أدٌبا مرموقا لعرؾ كٌؾ ٌشخص هإالء
األطفال الذٌن هم فً السبعٌن من العمر ،حٌث ٌقوم أحدهم باالرتباط
بهذه العبلقات االجتماعٌة المتخلفة منذ البداٌة إلى درجة أنه ٌصل
إلى السبعٌن من العمر فٌتزوج من فتاة فً الخامسة عشرة من
عمرها ،فمثل هذه األحداث تدل على أن جمٌعهم أطفاال وأن
شخصٌاتهم المتضاربة ترافقهم طول عمرهم .حقا إنها مشكلة
كبرى ،وال حدود لبلنحطاط فً هذا الموضوع.
نقوم بتوجٌه االنتقاد إلى منطقة ماردٌن دابما ،فتلك المنطقة مهمة
نظرا للتؤثٌر القبلً الذي ال ٌزال سابدا بشكل قوي هناك .ولكن
المناطق األخرى التً تؤثرت بالذهنٌة الرأسمالٌة وأسالٌب حٌاتها ال
تختلؾ كثٌرا عن تلك المنطقة ،فتلك المناطق مسرح ألسوء
العبلقات وأبشعها ،وهذا الوضع ٌعرقل كثٌرا انضمام األفراد إلى
األنشطة االجتماعٌة والسٌاسٌة ،والتخلؾ هنا ٌظهر جلٌا فً
موضوع عبلقة الرجل والمرأة ومإسسة العابلة.
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علٌكم إٌجاد الحل لكافة العالقات العبودٌة التً تنمو بالقرب منكم
وٌجب أن تكون لدٌكم الجرأة الكافٌة لمراجعة ذاتكم فً هذا
الموضوع .وقبل كل شًء ٌجب أن ال ٌكون ذلك احتقارا للذات وال
مسؤلة عاطفٌة ،فالقضٌة هً قضٌة تطور الشخصٌة .فتناول
الموضوع تحت تؤثٌر الثقٌل للتقالٌد فً صفوؾ الحزب ولٌس موقفا
مشرفا وواعٌا .والمقصد أن تكون جرٌبا هو السٌر نحو إقامة
العبلقة السلٌمة وامتبلك القوة البلزمة لذلك .أنتم اعتدتم على قول:
(والدتً ...زوجتً!) .إن أي إنسان اشتراكً ال ٌرضى لنفسه هذا
الموقؾ الذي ٌتناول العبلقات األكثر حٌة .فهذا الشخص لٌست له
إرادة حرة كما لئلنسان االشتراكً الذي ال ٌقبل هذا التؤثٌر الكبٌر
للتقالٌد ،مع العلم أن العبلقات البرجوازٌة أٌضا ال ترضى بمثل هذه
اإلرادة وال هذا المفهوم للحرٌة .والقضٌة لٌست قضٌة شخصٌة
فردٌة ،فنحن ثورٌون وفً حركة دابمة وسط المجتمع ،ولهذا ٌجب
علٌنا فرض العبلقات السلٌمة بدءا من أقرب األجواء إلٌنا ووصوال
إلى كل أرضٌة وكل وسط حٌث تصل قوتنا وقدرتنا .وكذلك ٌجب
إٌجاد الحل الصحٌح لكل أنواع العبلقات العبودٌة التً تنمو بالقرب
منكم ،فالمسؤلة لٌست أن تكون بنفسك متخلفا بل المسؤلة هً النضال
ضد التخلؾ .ولكن مع األسؾ فإما أن هذه األمور ال تستوعب ،أو
أنه تم استٌعابها ولكن لٌس هناك القٌام بما ٌجب ،وعلى العكس
فحتى العناصر الموجودة داخل حزبنا معقدة أشد التعقٌد من المشاكل
التً تواجههم.
كنت قد تعرضت لهذه المواضٌع سابقا ،وأقول ال للعبلقات
الرخٌصة ،سواء للمتزوجٌن أو لؽٌر المتزوجٌن أو المخطوبٌن ،فما
هً العبلقة الرخٌصة؟ هً العبلقة التً تدعو إلى التخلؾ وتعرقل
الحرٌة ،فالذٌن ٌتخذون من تلك العبلقة أساسا لٌصبحوا عبٌدا وخدما
وٌقولون( :لن أتخلى عنها فلدي أبً وأمً وأخً وزوجتً).
وٌعٌشون تحت تؤثٌرها ال ٌمكنهم أن ٌكونوا ثورٌٌن أحرارا أبدا ولن
ٌكونوا وطنٌٌن ،ودٌمقراطٌٌن وال اشراكٌٌن ،وٌجب علٌهم أن
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ٌخرجوا من هذه العبلقة لٌدخلوا فً جو المساواة والعبلقات الحرة،
وأن ال ٌصبحوا عقبة أمام التطور االجتماعً والنشاط السٌاسً،
وأن ٌتم توجٌههم نحو العبلقات السلٌمة المناسبة لخدمة الثورة،
وٌجب مراجعة الذات فً هذه المواضٌع ،وتعدٌل العبلقات القابمة
على هذا األساس الصحٌح.
أي ٌجب علٌنا قبل كل شًء رإٌة الطفولة الكبٌرة التً نحٌاها فً
هذا الموضوع ،ومفهوم العبلقات التً تشدنا للخلؾ ،والوضع الذي
وقعنا فٌه أو دفعونا إلٌه ،وأهمٌة التخلص منه .قد تكونون تحت
التؤثٌر الكبٌر للتقالٌد ،وربما انزلقتم إلى أوضاع ال رؼبة فٌها نتٌجة
لفرض بعض اإلرشادات علٌكم ،والنضال هو السرد المناسب لمثل
هذه األوضاع .والوضع األسوأ هو أن ال ٌترك المرء مصٌره للقدر
لٌتحكم به ،وٌقول( :لقد حدث وانتهى وال استطٌع النهوض ،وال
أستطٌع فعل أي شًء) فهذا ؼٌر جابز ،وٌعنً الرضوخ للعبودٌة،
والوسط الذي ٌقبل فٌه هذا الكبلم ال ٌمكن للثورٌة أن تنمو فٌه.

ال قٌمة ألٌة عالقة ما لم تكن فً خدمة الحرٌة والوطن
ومثلما الثورة تعارض العبلقات االجتماعٌة المتخلفة ،والعبودٌة
الوطنٌة والسٌاسٌة ،فهً تعارض العبودٌة بٌن الجنسٌن أٌضا.
واإلنسان الثوري ٌعرؾ كٌؾ ٌتمرد على عبودٌة العابلة القوٌة جدا
والمزروعة فً داخله .فكثٌر من رفاقنا ٌعانون من تؤثٌر العابلة
علٌهم حتى النخاع ،وٌحافظون على موقعهم العابلً بشدة ،فٌبكً،
وله عواطؾ جٌاشة .وبدون شك إن مثل هذا الشخص ال ٌستطٌع أن
ٌكون كادرا قوٌا ،واالرتباط بروابط رجعٌة مع القرٌن والصدٌق
األخ ...الخٌ ،عنً تفضٌل ذلك على الوطن والحرٌة وهذا ما ال
ٌجوز ،فنحن قد أصدرنا قانونا وحسب ذلك فإن ارتباطنا بالوطن هو
األساس وكل ارتباط آخر ٌجب أن ٌكون على ضوء ذلك ،والذي ال
ٌرتبط بهذا القانون أٌا كان ال ٌمكن أن ٌكون حرا ومستقبل ،وهذه
قاعدة.
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هل تقوموا بتطوٌر أٌة عبلقة ،وهل لكم عبلقة مع أحد األشخاص؟
قوموا بمراجعة تلك العبلقة .فلٌكن ذلك الشخص ربٌس دولة أو أحد
العبٌد أو امرأة فاألساس فً تلك العبلقة هو الترابط مع هدفنا
األساسً ،فهذه هً الوطنٌة فً ٌومنا هذا .والرابطة المقدسة التً
نعرفها ٌجب أن تكون مرتبطة بهذا الهدؾ حتى تكون ذو قٌمة .فبل
قٌمة ألٌة رابطة ما لم تكن فً خدمة الوطن ،وال قٌمة ألي عبلقة ما
لم تخدم الحرٌة .وٌجب أن ال ٌقول أحدكم( :فً قلبً هوى ،وفً
عقلً فكرة ما ال أستطٌع التخلً عنها ،وعلٌكم أن تقبلوا بها أوال).
فكل ذلك حكاٌا ودلٌل على مرض التخلؾ وهذه العواطؾ
والروابط ،واألمور التً نعرفها بالقدسٌة لن تساهم فً تطوٌركم،
وهً لٌست سلٌمة ،بل على العكس تماما فهً السبٌل إلى األخطاء
والعبودٌة .وأبٌن هذا بإصرار ألن تطور جٌل وطنً جدٌد مرتبط
بذلك ،إن كل عاببلتنا ٌجب أن تقٌم عبلقاتها حسب االرتباط
بالوطن ،فكل شعوب العالم استطاعت أن تتوصل إلى حل بٌنما هذا
ما نتعرؾ علٌه حدٌثا وٌعتبر موقفا طبٌعٌا جدا.
هناك إفراغ كبٌر للوطن فً اآلونة األخٌرة ،وحتى فً هذا األمر
ٌكمن هوى إنقاذ العابلة ،ولكن هل ٌمكن إنقاذ العابلة باالنقطاع
واالنفصال عن الوطن؟ بل على العكس فإن هذا ٌعنً الدخول فً
مرحلة االنتهاء .إن مفهوم العابلٌة لدٌنا ٌعتمد على إنقاذ ٌومنا ،ولكن
ما هو المقصود باإلنقاذ؟ الدولة رمت به إلى المدن الكبٌرة ،فاندفع
إلى نحو كل أنواع الرذابل ،وهذا كاؾ بالنسبة له .وهذه هً
البلمسإولٌة الكبٌرة لربٌس عابلة ،فهو ٌقوم بقذؾ عشرة أوالد إلى
أقاصً الدنٌا ثم ٌنبري لٌقول( :لقد قمت بواجب رباستً للعابلة
وأنقذتها) .إن هذا ذنب كبٌر لماذا؟ ألنهم انقطعوا عن وطنهم ،وعن
السبٌل الصحٌح للنضال .فهذا اإلنسان فاشل ،وال خٌر فً األوالد
الذي سٌقوم هو بتربٌتهم ،فحتى هإالء األوالد سٌكونون مابعٌن
ومتهورٌن .والذٌن ٌقٌمون فً أوروبا ٌعرفون ذلك جٌدا .وما
ٌقومون به فً المدن التركٌة الكبٌرة هو إما العمل كبواب أو
األعمال الدنٌبة األخرى ،وطبعا هذا ال ٌإمن مستقببل مشرفا
لؤلوالد ،بل هو ضٌاع منذ البداٌة.
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بالتؤكٌد ،سنقوم باالعتراض على ذلك ونقول بؤن هذا السبٌل ؼٌر
مستقٌم ،وهذا ٌنم عن اهتمامنا بالعابلة وبمستقبل األوالد وتؤمٌنه.
فهذه نتٌجة طبٌعٌة لمسار حزبنا ،وال داعً لمناقشات طوٌلة،
فالعقبلء ٌصلون إلى هذه النتٌجة بذاتهم ،أما سبب التطرق إلى هذا
الموضوع مرة أخرى فهو إصراركم على بعض العبلقات المتخلفة،
والبقاء تحت التؤثٌر الثقٌل للتقالٌد .وأنا ال ألومكم جمٌعا لتؤثٌركم
بهذه العبلقات ،ولكن ٌجب معرفة كٌفٌة مقاومتها .والمشكلة لٌست
فً كونكم شبابا أو كهوال ،ولكن فً امتبلك نظرة سلٌمة وتعدٌل
وضعكم على أساس النظرة السلٌمة هذه.

مثلما لألنوثة عالقة بالعبودٌة ،فللرجولة أٌضا عالقة بها
فماذا ٌعنً عملٌا رإٌة الطفولة الكبٌرة فً هذا الموضوع،
واالنحطاط ،والعبلقات ؼٌر السلٌمة؟ اللجوء إلى الثورة وفرضها
فً سبٌل إنقاذ شبابنا من تلك األمراض ،وتؽذٌتهم بالثورة ،وفتح
المجال أمام تكوٌن شخصٌاتهم بالعبلقة الثورٌة ،وتعرٌفهم على
البعض من خبلل العبلقات الحرة ،وتطوٌر العابلة التً تعتمد على
العبلقات الحرة ،وهذا هو المعنى .وٌجب علٌنا تطوٌر التعلٌم
الداخلً حول هذا الموضوع .إذ ٌجب عدم االكتفاء بتجاوز
السلبٌات ،بل ٌجب تطوٌر جوانب عبلقات المساواة والحرٌة
اإلٌجابٌة لدٌكم أٌضا .فالعبلقات الرفاقٌة هً التً ٌجب أن تسود،
وعلٌنا أن نتجرأ على ذلك ،و )ٌ (PKKجب أن ٌدعم هذه الخاصٌة
الموجودة فٌها.
إن الموقؾ من حقٌقة المرأة لدٌنا وصل إلى حل ثوري ،وألجل
تطبٌقه ٌجب النضال ضد مفهوم الرجولة المزٌؾ ،وٌجب مبلحظة
أن تكوٌن الرجولة لدٌنا له عبلقة بالعبودٌة ،فمثلما لؤلنوثة عبلقة
بالعبودٌة_ وقد تحدثنا عن ذلك _فللرجولة أٌضا عبلقة بها .فاألنوثة
ال تعنً الؽرابز الجنسٌة فقط ،فالحركة األنثوٌة ،وتطوٌر األنوثة قد
دفع بالمرأة خارج اإلطار االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً منذ
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مبات السنٌن كنتٌجة لبلعتماد على اإلدمانات الجنسٌة وسقوطها فً
األخبلقٌة أو البلأخبلقٌة .واالدعاء بؤن ذلك الوضع ارتباط طبٌعً
بالجنس لٌس صحٌحا وواقعٌا.
فاألنوثة لها معان اجتماعٌة وطبقٌة أكثر من جانبها الجنسً .وما
آلت إلٌه المرأة من وضع االنحطاط هو نتٌجة لفرض السٌطرة على
المرأة لمبات السنٌن ،وكما تعلمون فهناك رجال ٌتصفون باألنوثة،
أي أن األنوثة تعنً الخنوع ،وعدم االعتبار واالنحطاط الدابم وهً
نتٌجة لذلك .وٌجب تناول موضوع الرجولة أٌضا بهذا الشكل،
فالرجولة أٌضا ال تعنً الناحٌة الجنسٌة فقط ،فهً فً مفهومنا
االجتماعً خاصة مزٌفة واصطناعٌة ،وقد الحظت ذلك عندما كنت
صؽٌرا ،فمن خصابص الرجولة المزٌفة لدٌنا ونقاط ضعفها هً :أن
المجتمع قد أفلس ،وال توجد لدٌه أٌة عبلقة سٌاسٌة سلٌمة ،وبنٌته
االقتصادٌة ضعٌفة جدا ،بٌنما هو ٌلجؤ إلى تعوٌض هذا االنحطاط
وهذه المشاكل بمظاهر الرجولة المزٌفة وادعاءاتها .فالرجولة
الحقٌقة حتى ولو كان الجانب الجنسً ٌدل على القوة والنواحً
اإلٌجابٌة_ وقد ٌتوفر ذلك لدى المرأة أٌضا ،فهً لدٌها جوانب
إٌجابٌة قوٌة_ إال أنه ٌجب القٌام بما تتطلبه هذه القوة وهذه
اإلٌجابٌات ،وهذا ٌعنً القٌام بالواجب الوطنً بشكل جٌد ،وتشكٌل
قوة لهذا الؽرض والتمرد على العبودٌة ،فذلك ٌعنً الرجولة بعض
الشًء.
المرأة كالرجل أٌضا ،فعندما نقول المرأة ٌخطر فً بالنا أنها متقدمة
فً األعمال اإلٌجابٌة ،وتمتلك الجرأة ،وتقؾ فً وجه الضعؾ
النسابً والعبودٌة وتحاربها .هذه هً الخصابص التً ٌجب أن
تتمٌز بها المرأة .وٌقولون عن ذلك (المرأة التً تشبه الرجل) .فمثبل
ال زال خٌال المرأة المحاربة التً تمتطً صهوة الجواد هو الخٌال
السابد حتى الٌوم .أما إذا انحط رجل فٌقال (إنه رجل ٌشبه المرأة).
أي أن الرجل لدٌنا ٌلجؤ إلى المظاهر المزٌفة للرجولة إذا لم ٌستطع
أن ٌتصؾ بمواصفات الرجولة الحقٌقٌة من شهامة وإباء ،والتزٌٌؾ
ٌعنً االهتمام بالمظاهر الخادعة كالشوارب والطول والعرض وقوة
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العضبلت إلظهار قوته ،فالرجولة ٌجب أن ال تكون كذلك .فالقوة
المحضة دلٌل على الضعؾ وٌمكن أن تنشط مشاعر الرجولة
المزٌفة وال تدل على الشهامة والرجولة الحقٌقٌة.
ٌجب االبتعاد عن مثل هذه المواقؾ ،وعلى الرجل التخلص من
الرجولة المزٌفة ،والمرأة من األنوثة ،وإذا حدث ذلك فسٌظهر
وضع العبلقات المتوازنة وال ٌمكن الوصول إلى ذلك إال من خبلل
النضال .فخوض الحرب بشهامة ضمن النضال الصحٌح ٌعنً
التطور السلٌم لعبلقات المرأة والرجل ،وٌجب أن ٌكون هذا موقفنا
المبدبً جمٌعا ،وٌجب تطبٌق هذا المبدأ فً حٌاتنا .فمثلما ٌمكن
إقامة عبلقة رفاقٌة بٌن زوجاتكم وأصدقابكمٌ ،جب التصرؾ حسب
هذا المفهوم مع كل إنسان ٌتعامل معكم بهذا األسلوب فقط ٌمكن
تمثٌل الثورة.

نظام  12أٌلول الفاشً ،لجؤ إلى النفخ فً الغرائز الجنسٌة بشكل
ٌتنافى مع القواعد االجتماعٌة واإلنسانٌة
التعقٌدات فً هذا الموضوع كبٌرة ،ونحن نتناول الموضوع بعاطفٌة
زابدة عن الحد ،وٌجب تجاوز ذلك .وأقول دابما بؤننا ال نؤخذ أٌة
عبلقة عاطفٌة بشكل جاد ما لم تكن مرتبطة بتحرٌر الوطن ،مثل
محبة األوالد والزوج واألصدقاء فكل ذلك ؼٌر مقبول لدٌنا ما لم
تكن مرتبطة بالوطن ،وهذا ٌسري بالنسبة لعواطفكم وإدماناتكم
أٌضا .فالزٌجات التً تشكل عرقلة فً سبٌل تحرٌر الوطن هً أكثر
األفعال انحطاطا حسب رأي .وكما تعلمون فإن نظام  12أٌلول قد
شجع وطور ذلك كثٌرا ،وفرض هذه العبلقة على المجتمع والشباب
وهم ال ٌزالون فً الخامسة عشرة .وتم تهرٌب أعداد هابلة من
البشر إلى أوروبا ودخلوا فً هذه العبلقات بصورة رجعٌة ،مما
جعل من هذه العبلقات طرٌقا إلى الحرب الخاصة والثورة المضادة.
واختراع آخر لهذا النظام فً هذا الموضوع هو مصطلح االنفجار
الجنسً ،وسموه أٌضا بـ (اكتشاؾ المرأة من جدٌد) .والذي
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استهدفوه من كل ذلك هو استبعاد الفرد من التفكٌر االجتماعً،
والتصرؾ واألنشطة السٌاسٌة ،ولجؤوا إلى النفخ فً المشاعر
الؽرابزٌة ،وعمموا ذلك بشكل ٌتنافى مع القواعد االجتماعٌة
واألخبلق اإلنسانٌة ،وهذا وضع رهٌب ،فقد دخلت الصحافة فً
سباق على هذا الموضوع ،وخرج المجتمع عن جادة الصواب،
ومجتمع بهذه الصفة لن ٌستطٌع الوقوؾ فً وجه الفاشٌة طبعا،
وٌمكن اضطهاده واستؽبلله بسهولة ،وهذا ما حدث.
وقد حاولوا فرض ذلك علٌنا أٌضا ،إال أننا قاومنا ذلك بشدة،
وأرادوا لمثل هذه العبلقات أن تنعكس على داخل الحزب أٌضا،
فاالدعاء بإنقاذ األطفال من بٌن أٌدٌنا وبتزوٌجهم كان ٌهدؾ إلى
ذلك ،وقد قاومنا ذلك ،وٌجب تطوٌر هذه المقاومة اآلن .بإنقاذ شبابنا
من التؤثٌر ؼٌر المباشر لهذه الممارسات الفاشٌة وضمهم إلى
ممارسة ثورٌة سلٌمة قبل كل شًء ،والقٌام بتدرٌب الشباب
والفتٌات على هذا األساس .فتزوٌج الشباب قبل بلوؼهم الخامسة
عشرة ٌعنً التخلً عنهم بل ودفعهم نحو العبودٌة .ولهذا السبب
فتدرٌب الشباب ضمن النضال ٌحمل أهمٌة خاصة ،إذ ٌجب أن تفتح
عٌونهم على السٌاسة والمقاومة .والذٌن ٌبحثون عن الرجل أو
المرأة وٌتحٌنون الفرص هم فاشلون ،إذ ٌجب أن تكون عٌونهم
تبحث عن السٌاسة ،والنضال الثوري .واالندفاع مهم فً هذا
الموضوع حتى تتطور المواهب ،وهذا تطبٌق مهم وٌجب النجاح
فٌه.

كشخص متخصص بعلم الحرٌة أقول ٌ:جب أن تفرضوا الوطنٌة
وعشق الحرٌة على الذٌن تحبونهم
ولو نظرنا إلى واقع ماردٌن نرى أن نسبة المتزوجٌن قبل بلوغ
الخامسة عشرة كبٌرة جدا ،وكل ٌوم تواجهنا قضاٌا من هذا النوع.
فمثبل امرأة لم تصل إلى الثبلثٌن من العمر ولدٌها سبعة أطفال ،فمن
الطبٌعً أن تكون لدٌها مشاكل العالم كله ،وستصبح بمثابة سبلسل
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تقٌد األرجل ،ألن عالمها ال ٌعرؾ شٌبا ؼٌر ذلك .حسنا ،ولكن كٌؾ
ٌجب أن ٌكون نضالنا نحو ذلك؟ بالتؤكٌد فإن النضال ٌجب أن ٌكون
سٌاسٌا ،أي ٌجب إٌصالهم إلى النضج ضمن الممارسة الثورٌة،
ووضعهم فً مواجهة تقالٌد العصور الوسطى ،وأعدابهم .وٌجب أن
نلعن مفهومهم الذي ٌسمونه (تؤسٌس بٌت) .فإذا قمنا بذلك فإن تدفق
الشباب إلى الثورة سٌكون عظٌما ،وبذلك ٌتحقق التحول الثوري
لدى المجتمع ،فمثل هذه األوضاع تواجهنا فً كل منطقة وكل ساحة
بالتؤكٌد ،وحتى أن كثٌرا من أعضابنا الحزبٌٌن لم ٌصلوا إلى
المفهوم اإلٌجابً للعبلقات ،بٌنما ٌجب علٌكم أن تكونوا كالمعلمٌن
حٌال هذا الموضوع .إذ ال ٌجب تناول الموضوع على شكل (ما
ستكون نهاٌتً وماذا سٌحل ببٌتً) فنحن نقوم ببناء بٌت ألمة كاملة،
ونعمل على إقامة عابلة حرة لهذا الشعب ،وتؤسٌس عابلة على
المستوى الفردي أو عدمها ٌؤتً فً المرتبة األخٌرة من األهمٌة.
والمسؤلة تنطوي على جذب كل عبلقاتنا وحتى عابلتنا إلى داخل
الحزب ،فقوموا بذلك دون تردد واجذبوا زوجكم ،وصدٌقكم
وأوالدكم وكل عبلقاتكم إلى داخل هذا الحزب ،وتناولوا كل
عبلقاتكم حسب مقاٌٌس الوطنٌة وبهذا ٌمكن كسب األخبلق
والموقؾ والمجتمع الجدٌد.
إن ) (PKKبدأ بذلك ،ولكن هناك صعوبات تواجهنا ،وتلزمنا
التضحٌة فً هذا الموضوع حتى نتجرأ على تجاوز هذا التخلؾ
الكبٌر .فقوموا بإدخال الثورة إلى جمٌع عبلقات الخلة والقرابة
والجوار والصداقة والمحبة بشكل قطعً ،وال تجعلوا العواطؾ
تتحكم بعبلقات الرجل والمرأة ،بل خذوا المقاٌٌس الثورٌة والسٌاسٌة
أساسا وافرضوا السٌاسة على كل شًء ،وهذا هو السبٌل الوحٌد
الحترام بعضكم البعض ،وال تقوموا بتجربة األشكال األخرى
للعبلقات .وقوموا بتطوٌر العبلقات الحرة ،فهً تحتاج إلى جرأة
وجهد .باختصار ،إنها تحتاج إلى النشاط الثوري ،والعبلقة الخاصة
التً ال تنبع من األنشطة الثورٌة ال قٌمة لها لدٌنا ،فمثل هذه العبلقة
تضع المرء فً وضع محرج ومتخلؾ دابما .والهوى الذي ٌحل
محل الوطنٌة والثورة مهما كان سامٌا ما هو إال فرض للؽرٌزة،
المرأة والعائلة

146

وهو التخلؾ .وأساسا فالذي ٌجب أن تقوموا بفرضه على الناس
الذٌن تحبونهم وتقدرونهم هو الوطنٌة المقدسة وعشق الحرٌة.
وكشخص متخصص بعلم الحرٌة حتى الرمق األخٌر أقول :بدون
تطور ما أسلفناه فبل قٌمة لعواطفكم وارتباطاتكم وال ٌمكن فهمها.
وٌجب علٌنا التعمق والنجاح فً هذه الناحٌة الضرورٌة لنا ،وإبداء
الجرأة البلزمة وتقدٌم التضحٌات الواجبة لذلك ،فتحرر المرأة
وعبلقات المرأة والرجل والعابلة مرتبطة بذلك بشكل قطعً .أنا ال
أقول :ال تحبوا ،وال أنكر المحبة وال أرٌد تطوٌر أدب القساوسة فً
هذا الشؤن ،ولكننً أتوقؾ على الجوانب المتعلقة بنضالنا التحرري،
فلنحترم كل شًء ٌتطور على أساس االرتباط بالوطن ولنكن
مساعدٌن ومساندٌن لمثل هذه األمور.
كل المتآمرٌن فً أوروبا وفً الداخل أرادوا تطوٌر العبلقات
الرجعٌة بدال من أنشطة الحزب ،واستخدموا المإسسة الزوجٌة لرفع
علم االستسبلم بدال من علم النضال األحمر ،ونحن اعترضنا على
رفع علم االستسبلم هذا ،فاللعنة على هذه العابلة وهذه العبلقة وهذا
الزواج الذي ٌساوي علم االستسبلم هذا ،ووقفنا فً وجه الذٌن
ٌحاولون الحٌاة بهذا الشكل تحت قناع  (PKK).وبحجة الزواج
هرب بعض المراهقٌن وبعض الفتٌات من صفوفنا وال أحد ٌعلم ما
هو وضعهم اآلن .فؤول ما ٌقوم به المنهزمون من الحزب هو
الزواج ،وهنا ٌكمن أمر ؼرٌب ،فإن ما ٌقومون به حقا هو العودة
إلى منبع العبودٌة الشهٌر .ففً السٌاسة ،الثوري الذي ٌرسب فً
صفه وٌثبت أنه فاشل فً النضال فإن أول عمل ٌقوم به هو الزواج.
وهذا إلثبات رجولته أو أنوثته.

إن إبداء التقدٌر واالحترام لشخص استسلم لغرائزه ٌعنً التلوث
بالرجعٌة
ونحن نلوم ذلك وال نراه مناسبا إذ ٌجب على اإلنسان أن ٌثبت نفسه
فً النضال السٌاسً وفً مسؤلة الحرٌة للمجتمع ،وهذا ما ٌلٌق
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بعبلقة الرجل والمرأة ،والشخص الذي ال ٌقوم بإثبات نفسه ال ٌمكن
احترام زواجه أو خطبته أو أٌة عبلقة أخرى له .ألن إبداء التقدٌر
لشخص استسلم لؽرابزه ٌعنً التلوث بالرجعٌة ،فبدال من الهروب
والحٌاة باالنحطاط فً متروبوالت االستعمار واإلمبرٌالٌة ٌمكنهم أن
ٌتطوروا فً قمم جبال وطنهم .وقد قمنا بتقدٌم كافة العبلقات الحرة
وفرضناها على الذٌن ٌذهبون إلى الوطن ،فإذا كانت لدٌكم قضٌة
وترؼبون فً حلها فهناك أكوام من النساء تحت نٌر العبودٌة
وٌراهن على كل شًء فً حٌاتهن وٌرؼبن فً التحرر ضمن
الوطن فقبل كل شًء ساعدوهن حتى ٌستطعن الوقوؾ على
أقدامهن ،ورؼم كل ذلك إذا قلتم (إن الذي أفكر فٌه هو ؼٌر ذلك
تماما) سنقول ال .إن الذي ٌجب أن تفكر فٌه هو تحرٌر هإالء الناس
فقط .فقبل كل شًء قم بتحرٌر هإالء ثم بعدها تزوج ،وكن صاحب
أوالد كما ٌحلو لك ،فهذا شؤنك ،ولكن اجعلهم ٌقفون على أقدامهم
قبل كل شًء .فبل ٌمكن للحزب أن ٌصادق على عبلقة تعتمد على
الهروب والعبودٌة ،وبالتؤكٌد فنحن ال نحترم ذلك .فإذا كان هذا هو
المعٌار الصحٌح فٌجب امتبلك قوة تطبٌق ذلك أٌضا ،وإثبات
ثورٌتكم فكلما أثبتم ثورٌتكم فإنكم تقتربون من الحل الصحٌح لعبلقة
الرجل والمرأة .والزٌجات الصحٌحة ٌمكن تطوٌرها على هذه
األسس ،أما العكس فسٌسبب لكم المآزق ،وربما تقعون تحت تؤثٌر
ذلك مدى حٌاتكم ،وبعضكم ٌجعلها بشكل انتهازي وٌتمرد قاببل( :إن
الحزب ٌجب أن ٌلبً طلباتً الخاصة) ،فهذه هً الرجعٌة ،وفً
التحلٌل النهابً فإن الحزب هو المتضرر .ولكن قبل كل شًء
فستفضحون أنفسكم وتتمرؼون فً الرذالة .ففً المإامرة األخٌرة
انتهى إلى أسماعنا بؤن (فبلنا كانت له قضٌة زواج هكذا) .فحسب
االدعاء إننا مزعجون لكوننا لم نوافق ولم نقدم مساعدة فً هذا
الموضوع ،وبعدها استطعنا أن نفهم أن هذه العقدة موجودة لدى
الكثٌرٌن منهم .أي أن الرجل ٌرٌد أن ٌقوم الحزب بدفع ثمن فشله
فً الحل الثوري عن طرٌق التآمر!! فهذا الطراز الذي ٌرى الحزب
مانعا فً وجه رؼباته باإلقامة فً المدن والزواج ،واقتناء األوالد،
أو الذهاب إلى أوروبا ،طبعا سٌمتلبون ؼٌظا وؼضبا وسٌلجإون
إلى عدوات ال مثٌل لها.
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وهناك مثال داوود الذي ال زلت أتذكره ،فهذا الرجل كان مركزٌا،
وٌرٌد أن ٌطوب طفلة فً الحادٌة عشرة من عمرها باسمه ،وٌقوم
بشراء الذهب بالمال الذي ٌجمعه الرفاق باسم التبرعات من الشعب
وٌقول( :إذا لم ٌكن كافٌا فسؤرسل المزٌد) والطفلة المسكٌنة
مستؽربة هذا األمر وال ترٌده ولكن الرجل ٌقوم بإشباع األسرة،
وٌرسل لها المال ،وٌستخدم صبلحٌة الحزبٌة ،وفً إحدى رسابله
التً قرأتها بالذات استخدم جملة فٌها اسم الفتاة كما ٌلً( :إنها
كالدجاجة العمٌاء فهً حتى ال تعرؾ كٌؾ تؤكل الحب المرمً
أمامها)!!.
ثم قمنا بإخراج الرجل إلى أوروبا وحتى من هناك فقد أرسل أباه
مرتٌن قاببل( :اذهب واجلب لً الفتاة) فهذا الرجل ٌدعً االشتراكٌة
باإلضافة إلى أنه مسإول ذو مستوى عال فً صفوؾ حزبنا ،ولكن
الرجل لدٌه الؽرور القبلً ،وٌزداد ؼضبا ألن إحدى رؼباته لم
تتحقق ،وٌقوم بخرق جمٌع القواعد الحزبٌة وٌسحق عبلقاته
بالحزب ،وٌستخدم نفوذه الحزبً لفرض الخنوع على الفتاة .ولهذا
السبب أٌضا ٌقوم بالتمرد على الحزب وكؤنه زعٌم ألحد األحزاب
األخرى بكل وقاحة وجرأة .وطبعا ظهر من هذا الموقؾ كل أشكال
االنتهازٌة باإلضافة إلى أنه تعامل على هذا النحو مع نساء أخرٌات،
وألنه تناول الموضوع بمنتهى القبلٌة حٌث استخدم أسلوب (اضربوا
هذه العاهرة واقتلوها) حٌث لم ٌستطع فرض رؼباته والخنوع الذي
ٌلبً طلبه .وطبعا ،وجد جزاء ما اقترفت ٌداه فً النهاٌة .فإذا كان
شخصا ؼٌر متعلما إلى هذه الدرجة ،وٌترك نفسه للرجعٌة إلى هذه
الدرجة فبالتؤكٌد سٌصبح مضادا للثورة بهذه الخطورة.

بدال من أن نكون عبٌدا للنزوات واإلدمانات علٌنا أن نحقق النبل
والسمو
وهناك أمثلة أخرى .فهذا االنتهازي منذ سنوات وهو ؼٌر مرتاح،
أما السبب :فهو ألنه لم ٌستطع أن ٌعٌش كما ٌرٌد .حسنا ،ولكن هل
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من الممكن أن تعٌش كما ترٌد؟ فكٌؾ تستطٌع أن تعٌش كل هذه
العبودٌة ووسط ذلك تفكر فً انه قادر على إقامة حٌاة زوجٌة حرة؟
فؤنت كادر ،وتفكر فً الثورة والتنظٌم ،وألن كل هذه القضاٌا فً
رإوس هإالء لم تجد الجواب المناسب لها ،وقاموا بخلق المشاكل
ولم ٌقوموا بؤداء واجباتهم الثورٌة ،وصاروا ٌضربون بؤنفسهم
أرضا .وبالنتٌجة ،ألحقوا الضرر بالحزب ولكنهم فشلوا أٌضا فٌما
كانوا ٌرؼبون .إن االنتهازٌة فً موضوع العابلة وعبلقة الرجل
والمرأة التً ٌجب حلها بالطراز الثوري ،تصل بالمرء إلى الرجعٌة
وإلى الخنوع إلى هذه الدرجة ثم تسوقه فً التحلٌل األخٌر إلى
التحزب فً صفوؾ الثورة المضادة ،وقد أعطٌنا أمثلة كثٌرة على
ذلك ،وٌمكننا إعطاء المزٌد .فهناك كثٌر من العبلقات المشبوهة التً
نتذكرها ،إذ ٌجب أخذ العبرة والدروس منها .وفً هذه المواضٌع
ٌجب اللجوء إلى الحل الثوري بجرأة متناهٌة وقوة كبٌرة ،ألن ذلك
ضروري لمجتمعنا أكثر مما نعتقد .فإدخال الثورة إلى عبلقات
مجتمعنا ٌعتمد أكثر مما نعتقد على تحقق التحول الثوري للعابلة،
وٌجب أن ال نقع أسرى للعواطؾ فً هذا الموضوع ،بل على
العكس ٌجب أن نكون ناضجٌن وحذرٌن.
وأما الوطنٌون الكبار فٌجٌدون تطوٌر العواطؾ السامٌة فً ذاتهم،
وٌستطٌعون الوصول إلى القدسٌة وإلى األفكار القوٌة حول العابلة
والمرأة والزواج .وباختصار ،فبدال من أن نكون عبٌدا للنزوات
واإلدمانات علٌنا أن نكون مالكٌن للسمو والنبل ،وبالتؤكٌد فإن الثقافة
والنضال السٌاسً الكبٌر ضرورٌان لذلك .فمثل هذه العبلقات إذا لم
تمر على محك النضال السٌاسً فسترسبون حتما وستصبحون
كالكاركتٌر ،ولهذا فالحل ٌتطلب األسس التً تحدثنا عنها.
وأعتقد أن هناك بعض الرفاق المنخدعون فً هذا الموضوع .فهناك
من ٌعتقد بؤن هذه المسؤلة هً مسؤلة شخصٌة وأنها تجري خارج
الثورة أو أنها تجري موازٌة للثورة ،وهذا هو موقفهم ،وٌجب أن
أقول بؤن هإالء مخطبون .فعدم االلتزام بالموقؾ الثوري حٌال
العابلة ٌدل على أن ذلك الشخص لن ٌستطٌع تحقٌق التحول
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الثوري ،فالثورٌة حادث متكامل وتبدأ من مكمن العابلة ،وتصل إلى
الفكر والعاطفة فً اإلطار الوطنً .وٌجب علٌكم الوصول إلى
الثوروٌة الكاملة .ولن تستطٌعوا التقدم كثٌرا فً هذا الموضوع،
فالحل ٌمكن أن ٌكون على هذا األساس ،وعلٌهٌ ،جب االبتعاد عن
األخطاء القدٌمة وهذا ممكن .والذٌن ٌخطون مثل هذه الخطوات
الجرٌبة فً مواجهة العدو وٌقومون بتحضٌرات كبٌرة ٌمكن أن
ٌكونوا أصحاب الحل السلٌم .وإذا كانت مناقشات ستجري فٌجب أن
تكون حول هذه اإلٌضاحات األساسٌة ،وقد تكون هناك نتابج سٌاسٌة
لمثل هذه المناقشات ،وٌمكن أن تخدم نضالنا الثوري .وٌجب علٌنا
تطوٌر التعلٌم والتدرٌب ضمن الحزب والمجتمع على هذا األساس،
فإن ذلك تعلٌم اشتراكً ودٌمقراطً وطنً ،وٌجب أن نكون جادٌن
فً ذلك وأن ٌشمل هذا التدرٌب والتعلٌم كافة الجماهٌر ابتداء من
األطفال وانتهاء بالشٌوخ ،ربما نحن متؤخرون ولكن ال مناص من
ذلك إذا كنا نرٌد التحرر .وٌجب أن نتعرؾ على واجباتنا جٌدا حتى
ولو جاء ذلك متؤخرا ،وأن ننضم إلى الحل بنسبة قوتنا .وهناك
أحداثا كثٌرة عاشها كثٌرون منكم ،علٌكم أن تراجعوا هذه األحداث
على هذا األساس وتضعوها على طرٌق الحل .وقد تكونوا متزوجٌن
أو مخطوبٌن أو ؼٌر متزوجٌن ،فبل تشؽلوا بالكم بذلك كثٌرا .فالذٌن
ال ٌرتبطون وثٌقا بالوطنٌة والحرٌة ،ال ٌستطٌعون الوصول إلى
موقؾ جدٌر باالحترام حٌال عبلقة المرأة والرجل ،وال ٌستطٌعون
تطبٌق ما قمنا بتوضٌحه .وعلٌكم أن تقوموا باستٌعاب كل ذلك
وتطبٌقه وأن تنجحوا فً ذلك ،فإنا لن أتلو مطوال قصص ذلك ولن
أكتب رواٌات ،ولكننً أطرح أسس القضٌة وعلٌكم أن تعرفوا أسس
تطبٌق ذلك على جمٌع نواحً الحٌاة ،وهذا ٌعنً الكادر المسإول.

هذا التقٌٌم مؤخوذ من تحلٌالت أٌلول. 1988
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مبدأ الحرٌة
هو األساس فً أوساط)(PKK

إن قضٌة األسرة والمرأة هً من القضاٌا المهمة التً نعٌشها داخل
مجتمعنا وحركتنا ،وبالتؤكٌد فإن تلك القضٌة لٌست خاصة بنا وإنما
هً وضع عاشته كل الحركات االجتماعٌة.
فمثلما هذه القضٌة تشكل مضاٌقات مهمة جدا ،فهً تإثر على
المستوى وتهدد التطورات بشكل سلبً ،ونحن نرؼب فً تحقٌق
الثورة فً هذا الموضوع وإحٌابها أٌضا .وفً اآلونة األخٌرة توقفنا
على عضو معٌن وانتقدناه وهاجمناه كثٌرا ،حتى أتضح أنه مدسوس
من طرؾ العدو .ال زال هناك رفٌق آخر ٌحلل ذاته وٌحاول
التعرؾ علٌها ،فقد استخدم العدو المرأة واألسرة للتؤثٌر علٌه
وإسقاطه .وحقا فإن الذٌن فً هذا الوضع كثٌرون نسبٌا ،ولم نقم
بكشفهم بما فٌه الكفاٌة .ولكن ٌمكن بٌان بؤنه ال ٌوجد ثوري لم تمتد
إلٌه األٌادي باستخدام وضع العابلة الرجعً ،فهناك هجوم شامل
موجه إلى حزبنا باستخدام عبلقات العابلة والدم والقرابة إللحاق
الضرر بثورتنا.
لقد قام العدو بإجراء حسابات دقٌقة لموقع العابلة ضمن مجتمعنا
والمكانة التً تشؽلها هذه المإسسة ،واستخدامها بشكل أكثر وعٌا
فً الثورة المضادة ،ولهذا أصبحت ساحة للرجعٌة وأداة ٌتمسك بها
العدو كثٌرا.
وكذلك الرأسمالٌة تستخدم هذه القضٌة على المستوى العالمً لتحقٌق
االستمرارٌة لوجودها ،فهم ٌقومون بتحوٌل المرأة إلى سلعة بوسابل
مختلفة وٌستخدمونها كوسٌلة مناسبة جدا فً سبٌل تحقٌق االستمرار
لنظامهم االستعماري ،وعلى الرؼم من أن االشتراكٌة تعمل جادة
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إلٌجاد الحلول لهذه القضٌة إال أنها ال زالت تحافظ على ثقلها فً
المجتمعات االشتراكٌة ،ولكن القضٌة لدى الشعوب المتخلفة التً
تتسلط علٌها اإلمبرٌالٌة واالستعمار والفاشٌة هً موضوع من
مواضٌع الثورة .وكذلك الثورة المضادة تعتمد علٌها كثٌرا فً
ممارساتها .فمثبل فً تركٌا هناك (عابلة أوزال) النبٌلة وهناك تسمٌة
(السلطانة سمرا) التً اخترعوها وهناك (صندوق التضامن مع
المرأة) و (وزارة العابلة والمرأة) فهم ٌقومون بتطوٌر مثل هذه
األمور وكؤن المرأة شًء جدٌد أو اكتشفت حدٌثا .والمعٌار الربٌسً
لقٌاس مدى االنحطاط الذي آل إلٌه المجتمع فً ظل نظام  12أٌلول
هو مدى تحول المرأة إلى سلعة ومدى استخدامها .وبدال من األبعاد
المقدسة للحرٌة لدى المجتمع قاموا بتطوٌر ما سموه (:بالحرٌة
الجنسٌة) ،حٌث حركات المرأة المزٌفة التً تقوم بتهدٌد كٌان
المجتمع وما ٌتبع ذلك من مفاهٌم وممارسات عملٌة والقٌام بفرض
كل ذلك على المجتمع .إنهم ٌقومون بتطوٌر كل ذلك كسبٌل لزٌادة
تؤثٌر الحرب الخاصة وتثبٌتها .فهم ٌقومون بتقٌٌم البنٌة األخبلقٌة
فً كردستان وٌحرفون المفهوم التقلٌدي لـ (الناموس) وٌزٌفونه
وٌقومون بفرض هذه المفاهٌم المزٌفة على العابلة وٌلجإون إلٌها
الستخدامها.
وطبعا هناك االنعكاس السًء جدا لكل ذلك على الحزب .فعدم تسلح
الحزب جٌدا فً هذا الموضوع ٌجعلهم ٌستؽلون ذلك بشكل سًء
جدا .فالذٌن فً طرٌقهم إلى التحول الحزبً ال زالوا ٌافعٌن ،وقد
ابعدوا عن أسرهم حدٌثا ،والتؤثٌر الثقٌل للقبلٌة على عبلقات الرجل
والمرأة وترسب جمٌع بقاٌا العصور الوسطى السٌبة فً العبلقات.
وعندما أردنا تجاوز كل ذلك اصطدمنا مع المعاٌٌر البرجوازٌة
الدنٌبة التً عرقلت الوصول إلى تطبٌق الموقؾ االشتراكً
الثوري ،مما ٌدعونا إلى تناول الموضوع بحذر شدٌد.
وقد قمنا بوضع بعض الحلول لهذه القضٌة ،وطرحناها للنقاش،
وكان لذلك بعض التؤثٌر كما تعلمون .وتؤثر بعض القوى التً ترٌد
تناول هذا الموضوع بهذه اآلراء دفعنا إلى تناول هذا الموضوع
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بصورة جذرٌة .وبدون شك فإن التدرٌب محدود فً هذا المجال
فتثبٌت هذه المفاهٌم ٌحتاج إلى جهد وجرأة وقوة كبٌرة ،وهذه قضٌة
نضالٌة مختلفة لوحدها .وال زالت المساواة بٌن الرجل والمرأة
وتحقٌق التحول الثوري فً العبلقات تحتفظ بؤهمٌتها ضمن صفوفنا.
ولكن لٌس هناك قٌام بالمهمة كما ٌجب فً موضوع قضٌة المرأة،
مع العلم أن لهذا الموضوع أهمٌة كبرى فً تطوٌر ثورتنا نظرا
للدور الكبٌر الذي ستلعبه هذه الكتلة الجماهٌرٌة إذا تحركت .فمثلما
ٌقال( :إن الثورة إنجاز جماهٌري) فهً أٌضا مسؤلة انضمام المرأة
إلى الثورة .وطبعا لن ٌتحقق هذا االنضمام من ذاته ،بل بالحرب
ضد التخلؾ الذي تعٌشه ،فاالنضمام سٌتم بقدار ارتباطها بالحرٌة
االجتماعٌة.
وٌصعب التحدث عن تجذر مفهوم الحرٌة حتى فً أنشطة حزبنا
على مستوى الكوادر ،وخاصة من ناحٌة التطوٌر والتمثٌل الحقٌقً
لهذا المفهوم ،لٌس من ناحٌة المرأة فقط .فهناك تؤثٌر المجتمع
الطبقً بشكل عام ،وسٌادة المفاهٌم القبلٌة بشكل خاص واعتبارها
أحكاما طبٌعٌة .وأحكام الرجل قوٌة لدرجة أنها تعرقل تحقٌق
التحول فً شخصٌته ،وتصعبه ،وبشكل عام ال ٌتقبل التخطً إلى ما
وراء العبلقة العاطفٌة بؤي شكل من األشكال ،لٌست لدٌه القوة
لتطوٌر عبلقة الشخصٌات الحرة المتساوٌة ،وٌتوجه إلى الجانب
األسهل ،وكل ذلك ٌإثر سلبا على التحول الثوري.
كل هذه األوضاع ٌجب علٌنا تجاوزها بالتدرٌب والتعلٌم الثوري
الفعال ضمن صفوؾ حزبنا ومن خبلل الممارسة العملٌة فً
النضال .واضح تماما أنه ٌجب تحقٌق التحول الثوري فً حٌاتنا
الٌومٌة فً هذا المجال .فالتقٌٌمات وضعت األبعاد التارٌخٌة
واالقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة لهذه القضٌة ،وكذلك بٌنت
اإلطار ألٌة مناقشة تتم حول هذا الموضوع ،بٌنما ٌتم ترك التطبٌق
العملً للقضاٌا الفردٌة لهإالء األفراد ،وقد جرى كل ذلك ألجل
الوصول إلى بعض الحلول وتطبٌقها ،وال نرتكب خطؤ إذا قلنا أنّ
التقدم فً هذا المجال لٌس كبٌرا .إن موقؾ كثٌرٌن منكم المتؤثر
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عاطفٌا أثر بشكل كبٌر على عدم توصلنا للحلول .فعدم االنقطاع
التام عن العابلة ،وعدم تحقٌق االندماج الثوري للعابلة ٌتسبب فً
اإلزعاج والتوتر والضعؾ ،وٌجب أن ال ٌتوقع أحد أن نقوم بطرح
الحلول الرخٌصة فً هذه األجواء المفعمة بالمشاكل .وقطعا ال ٌمكن
اللجوء إلى حلول البرجوازٌة ،فموقؾ البرجوازٌة من الحرٌة
وخاصة من الحرٌة الجنسٌة موضوعٌا هو ثورة مضادة.
ونظام  12أٌلول الفاشً الذي قام بالنفخ فٌما ٌسمى بـ )الحرٌة
الجنسٌة) من خبلل وسابل اإلعبلم جعل منها موضوعا ٌشؽل
الجمٌع تقرٌبا .فإذا نظرنا إلى وسابل اإلعبلم البرجوازٌة فنراها
تجعل من هذا الموضوع نقصا كبٌرا إذا لم ٌتم التوصل إلى نتٌجة
تامة ،فهذا اإلنسان جابع ،ولٌست لدٌه أٌة حقوق شخصٌة وعلى
الرؼم من ذلك فهو ؼاطس فً موضوع الجنس وكؤنه مدمن أفٌون.
إنه تحذٌر للشعب .فمثلما كانت الطبقات الحاكمة تستخدم الدٌن أفٌونا
للشعوب ،نرى فً ٌومنا هذا ٌستخدمون المرأة بدال من الدٌن،
والدور الذي كان الدٌن ٌتواله قدٌما تتواله المرأة فً هذا الٌوم.
والهدؾ هنا طبعا لٌس الحرٌة االجتماعٌة للمرأة التً هً معٌار
لتقدم المجتمعات ،بل الهدؾ هو تطوٌر العبودٌة إلى أقصى مداها.
والذي ٌجري ،استخدام مإسسة اجتماعٌة ٌجب الحرص الشدٌد
علٌها وسٌلة لتؤسٌس واستمرار االستعمار .وإبعاد األذهان
والعبلقات عن قضاٌا الثورة الجادة .واستخدام هذا الموضوع شكبل
ووسٌلة للدعاٌة المتطورة ،وبهذه الوسٌلة ٌتم إهدار طاقات وجهود
كبٌرة كان من المفروض أن تصب فً الثورة ،فٌقومون بعكسها
على شكل المرأة ولٌس على روحها وثقافتها فٌهدرونها بشكل دنًء
وبدون أي مردود.

بمقدار ما نقترب من مرحلة الثورة فً ساحة ماٌ ،قومون بتطوٌر
االنحطاط بنفس الدرجة فً تلك الساحة
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النظام الرأسمالً اإلمبرٌالً ٌستخدم المرأة بكثافة كوسٌلة للدعاٌة
بوتٌرة متزاٌدة وخاصة فً القرن العشرٌن .بحٌث أصبح واضحا
الدور الذي تلعبه المرأة بدال من األفٌون لتخدٌر الشعوب .ووصل
هذا الحال إلى شكل متطرؾ فً ٌومنا هذا ،وبوسابل مختلفة مثل
السٌنما ،والرواٌة ،والموسٌقى ،وبتفرٌع المرأة من أي معنى وأٌة
مفاهٌم أخرى .ولٌس صدفة أن تلجؤ الدولة التركٌة إلى ذلك منذ
السبعٌنٌات حٌث تصاعدت الموجة الثورٌة ضدها ،وكذلك نفهم
تناول الموضوع من قبل فاشٌة  12أٌلول بشكل مخطط ومنظم،
فهذا ٌهدؾ إلى الثورة المضادة .حٌث رفعت شعار( :إذا كنت ترٌد
مجتمعا منحطا فابدأ بعبلقات المرأة والرجل واجعل المرأة منحطة(.
وهكذا بدأت الفاشٌة بالسٌنما والصحافة والتلفزٌون واألدب بشكل
ٌومً ونفخت فً هذا الموضوع بشكل ٌتنافى مع تطور المجتمع
حتى أخرجته من صوابه .فاإلنسان الضعٌؾ ال ٌستطٌع المقاومة
طبعا فٌنحط إلى درجة االرتماء تحت األقدام ،ثم ٌتصرؾ النظام
كما ٌحلو له .فهذا ما ٌقومون به وٌخططون له .وتتجسد درجة
انحطاط المجتمع فً انحطاط المرأة والعابلة.
فبمقدار ما نقترب من مرحلة الثورة فً ساحة ماٌ ،قومون بتطوٌر
االنحطاط بنفس الدرجة فً تلك المنطقة .ففً المرحلة التً نحتاج
فٌها إلى الحرٌة كثٌرا وخاصة عندما نحتاج إلى خوض النضال فً
سبٌل الحرٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة ،نرى كٌؾ تنتشر
المفاهٌم المزٌفة للحرٌة ،ونعلم ذلك جٌدا ،حٌث ٌقومون ببث
المواضٌع المزٌفة واألشكال المزٌفة للحرٌة .ففً هذه المرحلة
ٌدعون بؤن هناك انفجارا فً العبلقات العابلٌة والمرأة فً تركٌا.
وفً هذا االنفجار ٌقومون باستنفار كل اإلمكانٌات من فلسفة،
وأدب ،وطب وعلم نفس لخدمة العبلقات المنحرفة ،ثم ٌطورون
الحلول المزٌفة لقضاٌا مزٌفة ،وٌشكلون التنظٌمات المختلفة لهذه
الؽاٌة ،حتى أصبح هذا الموضوع فرعا من الصناعة.
والنتٌجة التً ٌمكنكم التوصل إلٌها بكل بساطة هً أنه ٌجب تناول
هذا الموضوع مبدبٌا أٌضا عند تناول موضوع الحرب ضد
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االستعمار الفاشً ،واعتبار ذلك قضٌة من قضاٌا الثورة ،وأن ال
ننحرؾ إلى اإلنكار أو إلى الحلول المزٌفة ،وأن ال ٌتم التؽاضً عن
هذه الهجمة للثورة المضادة ،واللجوء إلى سبلح الثورة فً مواجهة
االعتداء ،فهذا ٌحمل أهمٌة كبرى.
فمهما حاولت الثورة المضادة تزٌٌؾ الحرٌة إلى (حرٌة جنسٌة)
وتجذب الكل وتلوثهم بهذه األمور ،تبقى القضٌة جزءا من التحرر
الوطنً والحرٌة االجتماعٌة .فالقضٌة تتجاوز )الحرٌة الجنسٌة)
فهً نتٌجة لعدم المساواة فً عبلقة الرجل والمرأة ،وهذا البلمساواة
امتدت إلى المستوى االقتصادي والسٌاسً واالجتماعً والثقافً.
فهً قطعا لٌست قضٌة )الحرٌة الجنسٌة( التً تطرحها الثورة
المضادة التً تحاول إخفاء الحرٌة وإفراؼها من محتواها.
والبرجوازٌة االستعمارٌة تحاول كبت الطاقات الكامنة الضرورٌة
والتً ٌجب تعببتها ألجل الثورة والتً ٌمكن أن تدفع بالثورة إلى
النصر القرٌب ،وبطرحها هذا تحاول هدر هذه الطاقات وأخذها من
ٌد الثورة وتجرٌدها من هذا السبلح ،ولهذا فهً تعمل جاهدة إلفراغ
القضٌة من محتواها وتزٌٌفها وتحرص على ذلك ،وخاصة أن
األرضٌة جاهزة لذلك ضمن مجتمعنا وبنٌته ،مثل مفهوم الرؼبة فً
تؤسٌس أسرة مبكرة ،مما ٌثقل من أعباء هذه القضٌة وحلها.
باإلضافة إلى أن هذا المفهوم لدى مجتمعنا ال ٌعتمد على الناحٌة
االقتصادٌة واالجتماعٌة فقط ،بل هً قضٌة كرامة ونفوذ أٌضا،
وكسبٌل وحٌد إلى ذلك كقٌمة أخبلقٌة .فكلما كبرت وتوسعت عابلة
شخص ما وكثر أوالده تزداد قوته ونفوذه وكرامته وٌستطٌع فرض
الخنوع على جٌرانه وٌتسلط علٌهم .وباختصار ،فإن هذه المفاهٌم
البالٌة تزٌد من تعقٌد القضٌة ،لماذا؟ ألن الرأسمالٌة االحتكارٌة لم
تترك الفرصة لبقاء العابلة على شكلها السابق ووضعها فً
تناقضات حادة ،وبما أن لكل فرد عابلة ،فهً تشرك الكل فً هذا
التناقض ،مما ٌصعب الخروج من هذا المؤزق .فثقافة الشارع
الهابطة تظهر فً مواجهتنا رٌاء على شكل مفهوم االرتباط العابلً
و)الناموس ) ،وطبعا أكثر األشكال افتراء وتزٌٌفا ،ألن مثل هذه
العابلة ال ٌمكن أن تكون شرٌفة وأهبل للكرامة ما لم تدخل فً خدمة
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الثورة ،وٌمكن للثورة المضادة أن تستخدمها وتتبلعب بها فً أي
وقت.
ومن التطورات األخٌرة استنتجنا أن هذه المإسسة التً تم التبلعب
بها كثٌرا ،وحاولوا استخدامها آلة فً خدمة الثورة المضادة قد
خلقت تؤثٌرا على كل كوادرنا تقرٌبا .فإذا كنت ترٌد أن تجعل ثورٌا
عدٌم الجدوى؛ قم بمد ٌدك إلى عابلته ،وأبدأ بالعمل من هناك ،إنهم
جعلوا من ذلك سٌاسة لهم .هل ترٌد إسقاط ثوري ضعٌؾ؟ فادفع
إلٌه بامرأة ،وهذا األسالٌب مستخدمة بكثرة .إن الزٌجات التً تتم
فً الوقت الؽٌر مناسب والتً تحوي المشاكل فً بنٌتها تشكل العقبة
الربٌسٌة أما التحول الحزبً السلٌم لدٌنا ،ومواقؾ ٌرٌدها العدو لنا.
وإذا أردنا تعمٌم ذلك ،فإن عبلقة العابلة والمرأة لدٌنا هً حادثة
سٌاسٌة ،فإما أنها تعرقل التحول السٌاسً ،كوضعها الحالً ،أو إذا
قمنا بتحقٌق التحول الثوري فٌها فستكون هذه العبلقة فً خدمة
الثورة وستحقق االنضمام إلٌها .وهذا صحٌح بالنسبة لواقعنا أكثر
مما لدى اآلخرٌن .وحتى أننا نستطٌع القول :إن جوهر عبلقة
اإلنسان الثوري بالعابلة والمرأة بشكلها وتطورها تدل على التحول
السٌاسً لدى ذلك اإلنسان ،فإذا قام إنسان ثوري بوضع الحل
الثوري السلٌم لهذه القضٌة فهً داللة على أن ذلك الشخص كادر
وهو قوي بشكل عام ،إما إذا وضع الحلول المتضاربة المنحرفة
فهً داللة على أن ذلك الكادر الثوري متناقض مع (ثورٌته).
لو بقٌنا ملتزمٌن بمفهوم العائلة التقلٌدي النتهى  PKKمنذ زمن
بعٌد
عند طرح موضوع تمثٌل الحزب فً بعض المناطق نرى أنه تم
طرح العابلة والمرأة كوسٌلة بشكل بارز ،ونرى أن كادرنا ٌفقد
وعٌه كمن تجرع مخدرا .وأحد الرفاق ال زال ٌحاول شرح الوضع
الذي آل إلٌه فً موقؾ مشابه ،فوضعه ٌستحق استنباط الدروس
والعبر ،حٌث ٌقوم البولٌس بتؤسٌس عبلقات عابلٌة وٌستخدمها فً
التؤثٌر علٌه إلفشاله .فربما لم ٌكن التخطٌط واقعٌا وجٌدا ،ولكنه
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استهدؾ اصطٌاده كما ٌتم اصطٌاد الطٌور .واألسباب التً تتسبب
فً القضاء على كادر ما هً :إما الضعؾ ،وإما اإلهمال وإما
الخنوع .وٌمكن إعطاء األمثلة ،فقد تسبب عدم الحذر وعدم االلتزام
بمعاٌٌرنا السٌاسٌة األساسٌة بالقضاء المشإوم على أحد رفاقنا.
فنحن منذ البداٌة نإكد على الحذر ،وضرورة التشكل السٌاسً
الصلب ،وأهمٌة ذلك فً نضالنا السٌاسً ،وقد بذلنا جهودا كبٌرة فً
سبٌل ذلك وتناولنا الموضوع على أساس الحرٌة السٌاسٌة ،سواء فً
موضوع العبلقات العابلٌة الداخلٌة واستٌعابها وتطوٌر المواقؾ
نحوها ،أو على صعٌد العبلقات مع المرأة وتطوٌرها ،وأظهرنا
الجانب السٌاسً فً الموضوع ،وحاولنا قدر اإلمكان تجرٌد
الموضوع من العواطؾ ،والعبلقة االضطرارٌة بٌن األجناس
ومبلحظة الجانب الطبقً الجوهري وعبلقة ذلك بالتحرر الوطنً.
وأن نتعلم ونحافظ على موقفنا النضالً دابما ،وقد توصلنا إلى
بعض النتابج فً هذا الموضوع .أما لو بقٌنا ملتزمٌن بمفهوم العابلة
التقلٌدي بدال من ذلك ،واعتمدنا على مفهوم الناموس لدى الرجل
الكردي النتهى ) (PKKمنذ زمن بعٌد .فبقدر ما نعٌش ونستفٌد من
تجارب وحلول لمشاكلنا الذاتٌة ،ونقوم بتحقٌق انعكاسها على أجواء
الحزب ومحاولة الوصول إلى الحلول الصحٌحة ،نستطٌع كشؾ
أالعٌب ونواٌا العدو .وهذا ما حدث فعبل ،وهكذا أصبح الحزب قوة
عظٌمة للعمل وهذا لٌس تطورا أو حبل بسٌطا ،بل هً ثورة
عظٌمة.
ما هو مدى معاٌشة الحزب للحلول بشكل عام فً هذا الموضوع؟
بدون شك إن ذلك بحاجة إلى النضال .ولم نقل شٌبا قطعٌا بهذا
الصدد ولكن المبدأ والحل المرؼوب فً سٌادتها هو النضال ألجل
الحل .وطبعا إن تناول الموضوع على شكل كرامة العابلة أو كرامة
الرجل أو كرامة المرأة هو بساطة وسذاجة تتسبب فً إلحاق
األضرار بنا .وكما نتذكر إذا قام أحدهم بشتم عابلتنا فً البنٌة
االجتماعٌة سابقا -وهذا ال ٌزال سارٌا -فإنه ٌتسبب فً إهدار
الدماء .والمرأة فً مجتمعنا هً الساحة التً ٌظهر فٌها استحكامنا
وتسلطنا أكثر من أي شًء آخر ،وقوتنا تظهر بمقدار بسط سلطتنا،
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ومن خبلل هذا المفهوم ٌصلون إلى المفهوم المزٌؾ للسلطة
والدٌكتاتورٌة .وحتى النظام ٌحافظ على موقعه المزٌؾ للسلطة
والسٌطرة بنسبة تحكمه وسلطته على الرجل والمرأة المؽلوبٌن على
أمرهما فً مواجهة الضؽوط االجتماعٌة المختلفة ،وقد شاهدنا ذلك
عن قرب .وكذلك رأٌنا كٌؾ ٌدب االنحراؾ والتناقض فً عبلقات
العابلة بسبب هذه السلطة المزٌفة ،وتخلق أجواء خانقة لعبلقة الرجل
والمرأة .وقد كنا حذرٌن جدا ،وكرهنا بشدة هذه العبلقات التً
واجهتنا ،ولم نستسٌؽها أبدا .ومنذ ذلك الوقت شعرنا بالحاجة إلى
تناول الموضوع بشكل مختلؾ والحاجة إلى تناول القضٌة بشكل
ثوري وطبعا ال حاجة لكم إلى تناول الموضوع بهذا الموقؾ
االنتقادي.

إن إقامة العالقات االجتماعٌة الجدٌدة غٌر ممكن فً وسط الدم
والنار
ال زالت قضٌة التؤثٌرات القبلٌة الثقٌلة واألعباء العاطفٌة قابمة ،وإذا
استمر ذلك فبل مناص من تلقً ضربات مإلمة .والشخص المرشح
ألن ٌكون كادراٌ ،جب أن ٌتحكم بذاته قبل كل شًء وإنقاذ نفسه من
هذه المٌول ومواجهتها باإلرادة الثورٌة واتخاذ الموقؾ العلمً بدال
من الموقؾ العاطفً وتقبل ذلك لذاته أي بمعنى قبول المساواة فً
داخله قبل كل شًء .لٌس ألنه مرؼم على ذلك ،وال ألن الحزب
ٌطالب بذلك ،بل ألنها قضٌة تدخل ضمن تحقٌق التحول الثوري فً
ذاته .وكذلك ٌجب أن ال تكون لدٌه نقاط ضعؾ ،فجمٌعنا ٌعلم بؤن
سنٌن الثورة هً سنٌن دمار العاببلت القابمة .ونظرا ألن كثٌرا من
العبلقات االجتماعٌة تنقطع ،ولبقاء قلٌل من العبلقات القابمة ،وألن
إقامة العبلقات الجدٌدة ؼٌر ممكنة وسط الدم والنار ،فبل بد من أن
ٌقبل الثوري البقاء بدون عبلقات طول هذه السنٌن ،ومحروما منها.
ومعرفة ذلك والتكٌؾ حسب ذلك مهم جدا ،فبدال من أن ٌقوم بتحطٌم
نفسه بالقول (:عابلتً ذهبت ،خطٌبتً هاجرت ،وماذا سٌكون
مصٌر قضٌتً( ،فبدال من ذلك علٌه أن ٌقول( :سنٌن الثورة هً
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كذلك ،فهً سنٌن االنقطاع عن األم واألب والولد واالبنة والزوج
والصدٌق ،وهناك حاجة إلى التضحٌات وعلٌنا تقدٌمها) .ففً هذه
المرحلة المرء ال ٌنقطع عن العبلقات القدٌمة فقط ،هذا الموضوع،
بل من العبلقات االعتٌادٌة ومن محبٌه أٌضا ،والكادر هو من ٌقول:
(ال بؤسٌ ،مكن التضحٌة فً وهذا ممكن) وحتى لو كانت اإلمكانٌات
متوفرة ،علٌكم أن تقولوا( :المهم بالنسبة لنا هو إقامة النظام الجدٌد
للمجتمع ،وتمثٌل ذلك عن جدارة) .فهذه بذاتها قضٌة من قضاٌا
النضال وتحتاج إلى جهد وقوة .وعلٌكم أن تظهروا هذه العظمة،
لٌس بالكبلم ،وإنما بإنكار الذات ومعاٌشة الثورة لحظة بلحظة ،حتى
تصبحوا أصحابا للحل .إن هذه المرحلة صعبة جدا ،ولكن لٌس ثمة
سبٌل آخر لتحقٌق المٌبلد الجدٌد .وإذا قلنا) :لنعٌش القدٌم كما هو،
وال داعً لبذل الجهود وألجل الجدٌد) .فهل ٌمكن للثورة أن تتطور؟
وهذا ٌعنً أننا نخادع أنفسنا فعندما افترقنا عن قرٌتنا سالت الدموع
من عٌوننا ،وكان ٌصعب علٌنا االنقطاع عن أمور كثٌرة تعلقنا بها،
ولكننا نراها ال حاجة لنا بها الٌوم ،فاالنقطاع ضروري حتى نحٌا
الوضع الثوري ،لٌس ألننا سٌبون وال ٌعنً هذا أننا ال نهتم
بالصداقة ،والقرابة والعابلة وروابطها ،بل ألنه ٌجب تجاوز كل ذلك
واالهتمام بالعبلقات العصرٌة مثل الحزب والتحرر الوطنً التً
فرضت نفسها ،فقلنا بوجوب التخلص من كل أثر للقدٌم .وكما
تعلمون فبتجاوز القدٌم _وقد تكون عبلقات اعتٌادٌة -نكون قد
وصلنا إلى الجدٌد .وال ٌمكن لئلنسان أن ٌعٌش القدٌم والجدٌد فً آن
واحد وباستمرار ،فتمثٌل الجدٌد بقوة مرتبط بالتخلص من القدٌم
بقوة .والذي ٌرٌد أن ٌكون منفتحا تماما أمام الجدٌد ،علٌه أن ٌتجاوز
العبلقات والروابط القدٌمة بنسبة كبٌرة .وٌصعب على الكثٌر منكم
االفتراق عن العابلة والزج ،والصدٌق واألقارب وحتى من منطقته،
ولكن ال ٌمكن كسب القوة على خلق ومواكبة الجدٌد بدون ذلك .وقد
عشنا ذلك الوضع حتى النخاع ،وكما تعلمون فبالتضحٌات التً
قدمناها استطعنا الوصول إلى مبدأ الحزب ،ومبدأ التحرر الوطنً،
ومبدأ الرفاقٌة.
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نحن ال نقوم بإهمال أو التؽاضً عن العبلقات التً ٌجب تطوٌرها
ضمن الثورة فً هذه المواضٌع ،بل العكس فنحن ننظر إلى تحقٌق
التحول الثوري ضمن عاببلتنا كمهمة ثورٌة ،والذي ال ٌقوم بتطبٌق
ذلك فً عابلته تبقى ثوروٌته ناقضة .والكادر الذي ال ٌهتم بالتحول
الثوري لدى المرأة كما ٌجب تبقى كادرٌته ناقصة ،أما الكادر الذي
ٌطبق المساواة والحرٌة على ذاته خاصةٌ ،كون قد وصل إلى معٌار
سلٌم للمساواة والحرٌة فً المجتمع أٌضا .فهذه هً األسس
العرٌضة للمواقؾ .وٌجب أن تجدوا فً ذاتكم القوة البلزمة
للتطبٌق ،وعند تناول الموضوع ٌجب أن تسود الواقعٌة على
تصرفاتكم ،والهدؾ السٌاسً هو األهم .وٌجب أن ال ننظر إلى من
فً مواجهتنا على أنها امرأة بل مرشحة للثورٌة وٌجب أن ال ٌكون
لدٌنا أي رٌاء فً هذا الموضوع .المهم جدا هو أن الشخص المستقٌم
فً هذه المواضٌع هو الشخص القوي ،أما المرابً ذو الوجهٌن،
ٌمكن أن ٌتبلعب فً أي وقت ،وسٌلحق الضرر بنفسه ،وهكذا
فاألمثلة المذكورة دلٌل على ذلك.
ٌمكن تطوٌر نظام العبلقات الرفاقٌة ،وترسٌخ أسس االحترام
البلزم .والوصول إلى مفهوم اشتراكً بدال من المواقؾ العاطفً
فً هذه المواضٌع ،فهذا المجال بذاته مجال لئلبداع .فتناول أمة
وإٌقافها على قدمٌها وحثها على السٌر لٌست قضٌة سهلة بسٌطة.
فقوموا بكل ما أوتٌتم من استقامة ومن الصمٌم بخلق المرأة المحاربة
انطبلقا من عبودٌة المرأة فً ظروؾ كردستان ،وعندها سنعترؾ
برجولتكم الحقة .ولتقل إحدى الرفٌقات المرشحات للثورٌة بؤنها
استطاعت أن تجمع قضٌة تحررها .مع قضاٌانا التحررٌة واإلنقاذ
بشكل متداخل وأنها فً وضع تبذل الجهد البلزم وعندها سنعترؾ
بؤنها ثورٌة فذة .قولوا لنا ...كم شخصا بٌنكم بهذه الصفات؟ وكما
ترون فلٌس سهبل أن ٌكون المرء فً موقع قوي .فنحن ال زلنا
نحاول استٌعاب موضوع الحرٌة بكل جوانبه المختلفة ،ففً المفاهٌم
المتبادلة بٌن الكثٌرٌن منك ال نعتقد بؤنكم استطعتم التخلص من
القوالب الثابتة عن ماهٌة الرجل والمرأة وكٌفٌة تناولهما ،ولو نظرتم
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إلى الكتب الدٌنٌة ترون أن هذه الساحة هً التً ٌتنشط فٌها
الشٌطان.
هناك كثٌرون من كوادرنا ٌعملون ضمن أنشطتنا بٌن الشعب .فكم
من عبلقات ثورٌة أقاموها؟ وكم امرأة ثوري صنعوها؟ إن اإلجابة
على هذه األسبلة ال تساوي بذرة تٌن .وحتى لو سؤلنا عن درجة
الثورٌة التً قام بزرعها فً عابلته ،أو التؤثٌر الثوري الذي تركه
علٌه ،فالجواب سٌكون( :قلٌبل) .وٌجب القٌام بتمزٌق المبلبس
العاطفٌة والتجرأ على تناول القضٌة على المستوى التارٌخً
واالجتماعً ،بل تناولها على أنها قضٌة من قضاٌا النضال
األساسٌة ،وٌجب أن ال ٌكون هناك أي أثر من االزدواجٌة ،وأن ال
ننحرؾ إلى السبل المختصرة للحلول تحت تؤثٌر البرجوازٌة
والقبلٌة بل ٌجب تفضٌل األصعب واألكثر استمرارٌة.

إن سنٌن هذه الثورة هً سنٌن للحرمان من أشٌاء كثٌرة
وعندما نتوجه إلى الممارسة العملٌة خاصةٌ ،جب إبداء االهتمام
بحرٌة المرأة ،وصنع المرأة الثورٌة بشكل خاص .وعلى األقل ٌجب
التؤكٌد باستمرار من أن مبادئ الحزب ٌتم تطبٌقها بشكل سلٌم ،فإذا
لم ٌكن ما ٌطبق كامبل فقطعا ٌجب عدم التؽاضً عن األخطاء،
فلنقل أنّ الصحٌح كان صعبا جدا فتخلٌنا عنه -طبعا لن نتخلى عنه -
فعلى األقل ٌجب تقدٌر الحزب بعدم الموافقة على الدخول فً مٌول
خطٌرة وأن نظهر عدم ارتضاءنا بذلك .وخاصة تقٌٌم العابلة بشكل
سًء واستخدامها ،واستؽبلل ضعؾ المرأة ال ٌمت إلى المواقؾ
االشتراكٌة بشًء .وقوموا بخلق العبلقة االشتراكٌة كلما كان ذلك
ممكنا .وبعض العبلقات المقامة التً تم إدخالها إلى صفوؾ الحزب
تعتبر خطٌرة ،وبالتؤكٌد فهً لٌست عبلقة ثورٌة ،وتنطلق من
مفاهٌم قبلٌة لـ (الناموس) (مثل :أنت الذي نظرت هكذا ...وماذا فعل
العدو بعابلتً( .إذ ٌجب أن ال ننطلق من مثل هذه المفاهٌم .وبدون
شك ،فإننا نجعل من ذلك قضٌة ،وكذلك نعلم بؤن الثورة المضادة
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ٌمكن أن تقوم بؤي شًء .والثورة أٌضا تستخدم سبلحها ،والمقصود
هنا هو الموقؾ السٌاسً ،الموقؾ الذي ٌقؾ إلى جانب الثورة.
والموقؾ الثوري ٌتطلب أن نبدأ من أقرب الناس إلٌنا ونتوجه إلى
المجتمع لتطبٌق الحل السلٌم ،وعلٌنا أن نكون أصحاب هذا الموقؾ،
وٌجب علٌنا االبتعاد عن الحلول الهابطة .فالثوري ٌتحمل الجوع
واالنقطاع عن العابلة واالنقطاع عن المرأة إذا كان رجبل أو
االنقطاع عن الرجال إذا كانت امرأة لسنٌن طوٌلة ،ولدٌنا مشاكل
فً هذا الموضوع فالتهرب منها واالرتماء إلى األرض ال ٌمكن
قبوله ،وٌجب أن نعلم أن ذلك هو االنحطاط .ونرٌد أن نإكد مرة
أخرى بؤن سنٌن الثورة هً سنوات للحرمان من أشٌاء كثٌرة .فنحن
قد حرمنا حتى من الهواء .وكما تعلمون فإننا هنا على رإوس
الجبال منذ عشرة سنٌن ،ولم نخط خطوة واحدة بٌن الجماهٌر .بٌنما
الجماهٌر بالنسبة لئلنسان هً كالبحر بالنسبة للسمكة ،ولكننا نتحمل
رؼم ذلك .ولن ٌصلنا خبر وفاة كثٌرٌن من عابلتنا وأقاربنا ،ولن
نعلم من توفى ومتى ،وحتى أصدقاءنا الذٌن كنا متعلقٌن بهم جدا
سٌموتون أٌضا ولن ٌصلنا خبرهم.

إن  PKKهو العائلة الجدٌدة التً ٌتطلع إلٌها الشعب الكردستانً
بؤكمله
إن الحٌاة ضمن الثورة شًء مختلؾ تماما ،ففً البداٌة أنا أٌضا لم
أكن أتحمل أشٌاء كثٌرة ،فعند استشهاد أحد الرفاق كانت الدٌنا
تتحطم على رإوسنا ،ففً التقٌٌم لشهدابنا األوابل -وهذا الموقؾ مهم
جدا -كان السإال الذي ٌحٌرنا ألشهر عدٌدة هو كٌؾ سنقوم بواجبنا
نحو ذكرى هإالء الرفاق ،وبؤي قوة سنقوم بذلك بٌنما إذا قمنا
بالتقدم فً الحرب الشعبٌة خطوة واحدة فإننا سنقدم آالؾ الشهداء،
ألنه ال سبٌل إلى خلق الجدٌد سوى ذلك ،وسنصل إلى مرحلة
ٌخوض الشعب بؤكمله هذه الحرب ،ولن نستطٌع التفكٌر حتى فً
الموت خبلل تلك الحرب ،فالتضحٌة ستصل إلى ذلك المستوى،
وهذه حقابق واجهتها كل الشعوب التً قامت بثورات .وال ننكر
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وجود أمهات ستسٌل دموعها خلفنا ،وال نشعر بذلك ،نعلم بمدى
وكٌفٌة بحثهم عنا .ولكن الثورة موضوع وحادثة ومنبع للروابط
التً تساوي فً قٌمتها كل هذه األمور .بحٌث تؤخذك من هإالء
جمٌعا وتجعلك ملكا لهم ،وتقوم بتطبٌق قوانٌنها بدون رحمة حتى
تصل إلى النتٌجة .فهناك طبٌعة خاصة للثورات ،ونحن اآلن تحت
تؤثٌرها ،وهذه المرحلة مختلفة تماما عن المراحل االعتٌادٌة ألنها
مرحلة طاربة ،وبناء علٌه ،فإن الحٌاة كلها تصبح فً حالة طوارئ
وعلٌكم أٌضا أن تقبلوا بهذه الحٌاة وأن تكونوا فً حالة طوارئ
أٌضا ،وستقومون بدفع أمور كثٌرة كانت تبدو لكم اعتٌادٌة ومقبولة
فً الحاالت العادٌة ،وستبتعدون عن أمور هً حقكم ،ولن نقوم عن
أمور كثٌرة )ؼٌر مفهومة وال ٌمكن قبولها( فقوانٌن الثورة هً التً
تسري على أجواء ) (PKKفً ٌومنا هذا ،وهً الحٌاة الثورٌة التً
تتناقض مع القدٌم وتتجاوزه ،وعلٌنا أن نتبلءم مع هذا الوسط وهذا
الجو .وسنقول عن حزبنا بؤنه عابلتنا الجدٌدة ،وخاصة أن هذه
العابلة ستكون العابلة الجدٌدة التً ٌتطلع لها الشعب الكردستانً
بؤكمله لٌنضم إلٌها .هذه العابلة التً أرست قواعدها بالدم سنعطٌها
قٌمة جلٌلة .فإذا تكون مكمن عابلتنا على هذا النحو من جدٌد
وتصبح واقعا بهذا المستوى العالمً ،فإنها ستكون عبلجا لكل
همومنا .فمنا من ستضمحل أحقاده ،وسنتقاسم كل شًء حسب
الرفاقٌة ،وستصبح مصدرا لقوتنا .وسنخلق عالمنا الجدٌد سوٌة
ضمن عابلتنا هذه ،وهذا لٌس تجرٌدا من الواقع ،بل هً حقٌقة
نعٌشها بشكل ٌومً .فهذه العابلة ستحل مخل عاببلتنا التقلٌدٌة،
وبدال من العبلقات ضمن العابلة التقلٌدٌة ،ستكون هناك عبلقات
تتناسب مع الحٌاة المقدسة لعابلتنا ،حٌث ستتجذر المساواة والحرٌة
بدال من العبودٌة واالنحراؾ ،وعدم المساواة فً عبلقات المرأة
والرجل ،بحٌث تصبح عبلقات المساواة والحرٌة جزءا من الحٌاة ال
تنفصم عنها .وهذا هو مبدأنا فً الحٌاة ،ولن نقبل بؤقل من ذلك ولن
نرضى أبدا بالعبودٌة والخنوع .وحتى لو تعرضنا للمجازر بالكامل
لن نتنازل عن ذرة من عبلقتنا المقدسة .وهذه هً سٌادة مبدأ الحرٌة
على الحٌاة فً الحزب ،وإعطاء القٌمة المقدسة لمبدأ سٌادة الحرٌة
على العبلقاتٌ .جب تقدٌر مبدأ الحرٌة فً العبلقات عالٌا ،وعدم
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تلطٌخه ،وعدم التبلعب به ،فالتحول الثوري والقٌام بما ٌلزم نحو
مبدأ الحرٌة هو واجب على عاتقنا حٌث ٌجب أن نعٌشه ونحٌٌه.
ونإمن تماما بؤن هذا التقٌٌم الصحٌح لعالم الٌوم الذي تسوده
العبودٌة .فكسب الوعً على هذا األساس وتؤسٌس وتنظٌم الحزب
وخوض النضال هً مهمة من مهام الحزب .وعلى كل كوادرنا أن
ٌستوعبوا مهامهم وٌقوموا بواجباتهم على هذا األساس وهً
ضرورة ال بد منها .واالنتصارات الثورٌة التً سٌتم تحقٌقها فً كل
الساحات ستحدد نجاحاتنا فً هذا المجال بدون شك ،ومهامنا التً
ستصل إلى النجاح فً هذا المجال ستإثر على التطور العام
للنضال .ونترك لكم تطبٌق هذه المواضٌع التً تناولناها بشكل عام،
وإذا لم تقوموا بتطبٌقها فإن الحزب سٌقوم بمساءلتكم بناء على ذلك
األساس.

هذا التقٌٌم مؤخوذ من تحلٌالت عام. 1989

لتصب كل جهودنا ألجل خلق
اإلنسان الحر فً وطن حر
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تبدو قضٌة المرأة كقضٌة اجتماعٌة ولكنها ذات تؤثٌر كبٌر على
كثٌر من الحروب والنضال السٌاسً ،وتتؤثر بها أٌضا .وقد قمنا
بطرح الموضوع جزبٌا خبلل تحلٌبلتنا ،ومثل هذه القضٌة كمثل
قضٌة الدٌن فٌها كثٌر من التشابك والتعقٌد ،حتى أننا نستطٌع القول
أنّ الدٌن والمرأة لم ٌجدا حبل حتى فً المجتمع االشتراكً .وبناء
علٌه ،فبل ٌمكن طرح مثل هذه المواضٌع بشكل شامل خبلل تقٌٌم
واحد .ولكن ال بد من كلمة تقولها حركة اشتراكٌة وثورٌة ،كما هو
الحال فً كل القضاٌا األخرى ،وال بد من أن تقوم هذه الحركة
بتوضٌح أو تشخٌص تحدد فٌها موقفها الخاص من هذه القضٌة.
هناك موقؾ للبرجوازٌة الصؽٌرة كما للعدو من قضاٌا المرأة
والدٌن .ونحن نرٌد طرح موقفنا من خبلل إلقاء الضوء على مواقؾ
العدو االنتهازٌة التً هً مصدر لمواقؾ البرجوازٌة الصؽٌرة التً
هً انتهازٌة مثلها على األقل ،حتى ٌتضح موقفنا بشكل نقً.
إن موضوع الذٌن ٌتطلب وعٌا تارٌخٌا كثٌفا ،كما ٌتطلب إلماما جٌدا
بالفلسفة واالشتراكٌة العلمٌة .وألنه موضوع حر للنقاش فالكل ٌقوم
بؽرق دلوه ،وطرح رأٌه فٌه .وإصدار أحكامه .ولكن ٌجب أن ال
ننسى بؤنه موضوع فً خدمة الثورة المضادة وتستخدمه بشكل
خطٌر جدا .فالثورٌون قالوا القلٌل وقاموا باألقل فً هذا الموضوع،
بٌنما نحن فنحاول القٌام بما ٌكفً الثورة قوال وعمبل بشكل أعظم
وأسلم ،ولهذا فإن موقفنا سٌتمٌز بالمسإولٌة فً هذا الموضوع.
فاللجوء إلى الوصفات الجاهزة للحلول لن ٌساهم كثٌرا فً التطوٌر
بالتؤكٌد .وٌجب علٌنا تناول هذٌن الموضوعٌن بحرص شدٌد نظرا
ألهمٌتها فً تحقٌق النجاح لثورتنا ،فبل زال تؤثٌرهما كبٌرا علٌنا،
ولتكن لدٌنا الجرأة على تناولهما بؤسلوب ثوري .وعندما نكون فً
خدمة الثورة فٌجب أن نتؤثر بهذه المواضٌع وأن ال نكون أسرى
لها ،بل على العكس ٌجب أن نكون قوة الحل لها ،بل وعلٌنا أن
نكون خبلقٌن ومجددٌن ومبدعٌن حتى نستطٌع الوصول إلى نتابج
لصالح ثورتنا.
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الثورٌون ٌتناولون المواضٌع بجرأة كبٌرة ،وبشكل علمً ،ونحن
نحاول ذلك .فهناك تؤثٌر كبٌر لهذٌن الموضوعٌن على المجتمع
الكردي ومجتمعات الشرق األوسط ،وهناك استخدام كثٌؾ لعبودٌة
المرأة ولبلستؽبلل الدٌنً الطبقً كوسٌلة لممارسة الضؽوط على
المجتمع .وقد حاولنا اختصار تجاربنا فً هذٌن الموضوعٌن .إن
تؤثٌر هذٌن الموضوعٌن ٌزداد بالتدرٌج على القضاٌا التً تواجهنا
والحلول المطروحة لها والتحول الثوري لدٌنا وكذلك على تطور
)(PKKوهناك أهمٌة لعدم التراجع أمام هذٌن الموضوعٌن،
وفرض الحلول الثورٌة ،والموقؾ الذي اتخذناه ساهم فً التقدم حتى
وصلنا إلى الوضع الراهن.
والحل الذي سٌتم الوصول إلٌه فً ثورة شعوب الشرق األوسط،
سٌكون له تؤثٌر كبٌر جدا على الثورة ،وبناء علٌه ،فإن هذا الحل لن
ٌكون حٌوٌا ألجل شعب واحد ،بل إن حل القضٌة سٌكون ذو أبعاد
أممٌة مهمة .ولهذا فإن تناول هذه المسؤلة لن تكون شخصٌة وفردٌة
حتى ٌقول أحدهم( :ماذا سٌحدث لً ،وآلهتً ،وعابلتً ،وزوجتً أو
زوجاتً( ،بل على العكس ٌجب علٌه أن ٌقوم باإلجابة على :ماذا
كانت هذه اآللهة ،ومن هً ،ولماذا ظهرت ،وماذا حدث لدٌانتنا،
وماذا كانت العابلة التً دخلت فً صلبنا حتى النخاع ،ماذا كانت
تمثل ،ومن أٌن أتٌنا وإلى أٌن وصلنا.
إن هذه األسبلة قدٌمة قدم اإلنسان ،وبدأت معه .وعندما ٌحاول
حزبنا تؤسٌس الجدٌد فً وطنناٌ ،رٌد وضع بداٌة لئلجابة على هذه
األسبلة القدٌمة قدم التارٌخ .ومع هذه البداٌة فإننا نرمً إلى خلق
اإلنسان القوي الجدٌد ،وقد قمنا بتقٌٌمات عدٌدة ومختلفة حول قضٌة
المرأة ،وفً هذا التقٌٌم نرى إتمام الجوانب الناقصة فً التقٌٌمات
السابقة ٌحظى بؤهمٌة وفابدة قصوى.
إن قضٌة المرأة وتحلٌبلتها تشكل البداٌة النطبلقة الحركات
السٌاسٌة فً متروبوالت اإلمبرٌالٌة والدول االشتراكٌة .فقضٌة
المرأة تحظى بؤهمٌة كبٌرة فً حركة الٌسار الجدٌد ،وحركات
السبلم والخضر ،وكذلك القضٌة ال زالت تحتفظ بثقلها فً البلدان
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االشتراكٌة على مستوٌات مختلفة .وطبعا فإن الموضوع له تؤثٌر
كبٌر فً البلدان المستعمرة مثلنا ،والدول المرتبطة والمجتمعات
المختلفة ،وهً قضٌة مهمة من قضاٌا الثورة .ولذا فإن القضٌة من
زاوٌة المجتمع الكردستانً معقدة تعقٌدا شدٌدا ولها أبعاد سٌاسٌة
على نفس المستوى ،ونظرا لتعقٌدات الموضوع والتكتم علٌه ورؼم
أن كثٌرا من القوى تنطلق من وجهة النظر االشتراكٌة فإنها إما
تؤخذ الموضوع على أساس قوالب جامدة أو أنها تمر علٌه مرور
الكرام .وهذه مواقؾ خاطبة بالتؤكٌد ،فبل الحلول المتعفنة فً
البرجوازٌة اللٌبرالٌة ،وال المواقؾ القبلٌة من نوع )ٌجب أن ال
نقترب من الموضوع( ٌمكن أن تكون مقبولة ،وأرٌد أن أبٌن بشكل
خاص وبحرص شدٌد بؤن هناك أخطاء كبٌرة ،والشخصٌات قد
تؤثرت بنسبة كبٌرة بهذه النقطة .وخبلل ممارستً العملٌة وعندما
حاولت تناول الموضوع ،كان لذلك تؤثٌرا كبٌرا على التحول
الحزبً لدي حسب اعتقادي ،وأنا أرى أن هناك ارتباطا وثٌقا بٌن
عقدتكم فً مواجهة العابلة ومسؤلة المرأة ،وعقدة الكثٌرٌن منكم فً
عدم الوصول إلى حل قوي .فً الحقٌقة هناك هزٌمة فً األمر،
وألنكم مهزومون ال تستطٌعون الوصول إلى الشخصٌة السٌاسٌة.
إذا فهذا هو السبب الذي ٌعرقل وصولكم إلى شخصٌة الكادر
السٌاسً المظفرة.
الفاشٌة التركٌة تناولت موضوع المرأة بشكل ٌفٌدها ومعاكس تماما،
لٌس لجهة وضع القضٌة فً خدمة الفاشٌة فقط ،بل استخدمته فً
سبٌل تطوٌر الثورة المضادة وتؤثٌراتها ،والتحرٌض علٌها .وبشكل
خاص استخدمت أسالٌبها فً سبٌل إفشال الجهود الثورٌة المبذولة
ألجل حل هذه القضٌة بوعً كامل ومنظم .وهكذا قامت باستؽبلل
القوة الكامنة للثورة ضد الثورة.
إن استخدام قضٌة العابلة والمرأة بصورة معاكسة قد أصبح سببا
كبٌرا فً إطالة عمر فاشٌة  12أٌلول واستمرارها ،بل قد ٌكون
السبب الربٌسً .وهكذا تتضح لدٌنا أهمٌة المسؤلة وتفرض علٌنا
اتخاذ الموقؾ السلٌم وخاصة حٌث ال زلنا فً بداٌة الثورة ،فعلٌنا
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االلتزام بالموقؾ الثوري الصحٌح .فلو لم أتخذ الثورة أساسا فً حل
هذه القضٌة ولم أتصرؾ بجرأة وبقٌت تحت تؤثٌر التقالٌد الثقٌلة
لوصلت إلى اإلفبلس منذ زمن بعٌد ،ولو تم االكتفاء ببعض الحلول
االعتٌادٌة لما أصبح الطرٌق ممهدا أمام تقدم الثورة .فقد ازدادت
قوتنا ألننا عرفنا كٌؾ نتصرؾ بثورٌة .فوضعنا اآلن ٌسمح لنا
بتناول الموضوع بثورٌة أكبر ووضع حلول أكثر ثورٌة وجعل هذه
الحلو فً خدمة الثورة .قد تكون هناك بعض النواقص فً مواقفنا
ولكنها تبقى مواقؾ جوهرٌة.
لقد أصرت الدولة التركٌة والعمبلء على جعل هذه القضٌة عقبة
كبٌرة أمامنا ،واعتقدوا أنهم سٌضعفوننا بذلك ،ولنوضح أن دور
الرجل والمرأة اللذٌن هم أفراد فً العابلة .هذه المإسسة التً هً
مإسسة اجتماعٌة بشكل عام هو دور المستهلك تماما ،ودور ٌساعد
فً االبتعاد عن الثورة ،وٌعلم األفراد على الخنوع .سواء أكانت هذه
العبلقات المتبادلة مع األب واألم أو مع الزوج أو مع األوالد فهً
تإدي إلى االرتباط ،والعبودٌة ،وتتسبب فً االبتعاد عن المسابل
السٌاسٌة ،وبالنهاٌة فهً تإدي إلى الخنوع للدولة وتبتلع كل طاقاتكم
لهذا السبب فإن الكثٌر منكم لن ٌستطٌع االدعاء بؤنه تجاوز مإسسة
العابلة والزواج .فنحن اآلن كوادر وجنود ومحاربون فً معركة
تؤسٌس وتكوٌن المجتمع الجدٌد .وبناء علٌه فقد ال تظهر القضٌة
كمسؤلة عملٌة فً مواجهتنا ،ولكن ٌجب أن ال ننسى بؤن الحٌاة
الثورٌة فقط هً القادرة على إنقاذنا فً مثل هذه المرحلة .وإذا كنا
نرٌد قٌادة مجتمع إلى الثورة ،ونحقق انضمام قسم كبٌر منه إلٌها _
وبدون ذلك ال ٌمكن أن نكون ثورٌٌن _فمن األهمٌة فرض الحل
الحقٌقً على البنٌة االجتماعٌة بشكل عام ولٌس على أنفسنا فقط.
نحن فً حالة حرب مع العاببلت ألجل الحفاظ على وجود الكوادر
فً) ، (PKKوربما أنتم ال تخوضون هذه الحرب بالذات ،ولكننً
أشعر بكل ثقل مسإولٌة هذه الحرب .فما هً المسإولٌة؟ اإلحساس
بالمسإولٌة هو عدم القول( :دعنا من ذلك فنحن قد جبنا إلى هنا،
فلماذا ننصاع لكبلم العابلة( فإذا وضعنا العابلة فً مواجهتنا ،فكثٌر
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منها قد تصل إلى العمالة ،ولهذا ٌجب إقناعها ،وقٌادة )(PKK
ترؼب فً المحافظة على هذا ضمن وضع مقبول ،وٌجب أن ال
ننسى بؤن هذه العاببلت قد وضعت قٌادة ) (PKKفً وضع وكؤن
)ٌ(PKKقوم باختطاؾ أوالدهم ،حتى قام العدو والبرجوازٌة
الصؽٌرة الفاشٌة بإطبلق النصابح مثل )حافظوا على أوالدكم( ففً
وسط هذه األجواء استطعنا أن نجعلكم تهربون منهم حقا ،وهذا ما
حدث ،وهذا ما كانوا ٌقصدونه عندما كانوا ٌتحدثون عن خداعنا
لهم .فهذا الكبلم كان دلٌبل على ضعفهم ،إذ أنهم لم ٌستطٌعوا التحكم
فٌهم من النواحً السٌاسٌة واألٌدٌولوجٌة ،حتى أننا نستطٌع القول
بؤننا قد وضعنا أمامكم سبل التقدم فً وقت كانت العابلة تتوجه فٌه
إلى االنتهاء ،وعلى هذا األساس اتخذتم هذا السبٌل وجبتم إلى
الحزب وهذا لم ٌكن سهبل.

إذا كان خروجكم نتٌجة تخلٌكم عن العائلة أو تخلً العائلة عنكم،
فلٌس لهذا الخروج أٌة قٌمة ثورٌة
ربما كان كسر طوق العابلة ،أصعب من تمزٌق أحد كٌانات العدو،
فإنا أٌضا تصارعت مع تؤثٌر العابلة لسنٌن طوٌلة ،وعابلتً التً
أنحدر منها لم تكن ال قبلٌة وال برجوازٌة ،بل كانت عابلة مؽلوبة
على أمرها ،ولكنها كانت مإثرة ،والخروج من عابلة ملٌبة
بالمشاكل وبإرة من التعقٌدات دون إلحاق ضرر كبٌر بالشخصٌة
والخنوع لها ٌعتبر من أكبر ممارساتنا العملٌة الثورٌة ،وهذه ناحٌة
مهمة جدا .وعكس ذلك ،مثل أن ٌقول أحدهم( :عابلتً لم تكن جٌدة،
وفقٌرة )أو( إنها لن تستطٌع تؤمٌن مستقبلً) والهروب منها ،فهو
عمل ؼٌر سلٌم ،فالخروج عن األصالة فً هذا الموضوع لٌس
جٌدا ،أما الخروج الذي نتحدث عنه فهو خروج ،ثوري ،وتمرد،
وهذا بحد ذاته ٌعتبر ثورة.
كٌؾ كان خروج الكثٌرٌن منكم؟ هل كان خروجكم من العابلة تمردا
(تعبرون به عن انتقادكم للمجتمع)؟ أم كان بحثا عن المؽامرة؟ أم
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كان نتٌجة لتفاهم متبادل؟ فإذا كان بالتفاهم فربما كانت شخصٌتكم
خانعة بنسبة كبٌرة ،أما إذا كانت مؽامرة فربما كانت شخصٌتكم
مابعة بالنسبة لنا ،أما إذا كان الخروج نتٌجة لتخلٌكم عن العابلة أو
تخلً العابلة عنكم فلٌس لهذا الخروج قٌمة ثورٌة كبٌرة ،أما إذا كان
الخروج على أساس التنكر لكل ما قدمته العابلة لكم ،فقد ٌكون
انضمامكم إلٌنا تطفبل .وال ٌسعنا إال أن نبٌن بؤن هذه األشكال من
الخروج كلها ؼٌر سلٌمة .أما الخروج االنتقادي والنضالً الذي
ٌتجاوز القدٌم وٌهدؾ إلى مواقؾ متقدمة ،فهذا قد ٌساعدكم على
تطوٌر شخصٌتكم ،فتحقٌق الخروج بهذا الشكل ومراجعة ماضٌكم
على هذا األساس وتجدٌد ذاتكم له أهمٌة كبٌرة ،وإذا كان لدٌكم أي
نقص أو تقصٌر فً هذا الموضوع ،فقوموا بمراجعة ماضٌكم مرات
ومرات على مدى سنٌن إلى أن تقبلوا بالموقؾ الصحٌح وتؤخذونه
أساسا لكم فهذه الناحٌة مهمة ألن أخطاءكم التً تظهر فٌما بعد تمتد
جذورها إلى هناك ،ولهذا فقد حاولت اختصار خبرتً الشخصٌة فً
هذا الموضوع ،فالخروج الصحٌح هو الخروج االنتقادي النضالً
والذي ٌدفع إلى الوصول إلى االشتراكٌة باستمرار كحل للقضاٌا،
فبل تهتموا بالسبل األخرى ؼٌر السلٌمة التً تحدثنا عنها.
والخروج الذي نتحدث عنه هو الخروج من نفوذ وسلطة العابلة التً
تضم آباءنا وأمهاتنا والتً نحن أوالد لها .وبدون شك إن هذه هً
الخطوة األولى ومرحلة من المراح ،أما قضٌة المرحلة التالٌة ،فهً
الموقؾ من قضٌة العبلقات بٌن الرجل والمرأة واالقتراب منها
بخطوة ،فقد ابتعدنا عن هذا الموضوع ولم نكن نتناول العبلقات بٌن
الجنسٌن لسنٌن طوٌلة خبلل تدرٌبكم ،ودعونا إلى تطوٌر أنفسنا
خبلل الدراسة ،وهذا الموقؾ ساعدنا على السٌر على أقدامنا بعض
الشًء ،وعندما توجهنا نحو النشاط السٌاسً الثوري فً
السبعٌنٌات ،كانت المواقؾ ؼٌر السلٌمة هً السابدة فً تركٌا ،فقد
كانت مواقؾ الٌسار فً تركٌا تتمٌز بؤن الرجال كانوا مؽامرٌن
ومواقفهم كانت ؼرٌبة عن المجتمع ،فهذا الٌسار أو المؽامرون كانوا
ٌعتبرون الوقوؾ فً مواجهة التقالٌد االجتماعٌة فضٌلة تامة،
وٌعتبرون أي رد فعل صؽٌر ثورٌة ،وأي ردة فعل على العابلة أو
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على التقالٌد المختلفة ٌعتبر موقفا ٌسارٌا وكان ذلك سببا فً الهزٌمة
التً تلت تلك المرحلة ،فشتم الدٌن واالستخفاؾ انطبلقا من موقؾ
المؽامرة واالعتقاد بؤن الثورة ستتم بذلك ال ٌمت إلى الثورٌة بشًء،
فهً تفتح المجال أمام العبلقات الحرة بذلك .بل على العكس فإن
مثل هذه المواقؾ ال مسإولٌة تماما وتإدي باإلنسان إلى أوضاع
خطٌرة جدا وخاصة إذا كان الشخص منطلقا باسم الثورة .وبالفعل
قد تتسبب موقؾ ؼٌر سلٌم فً المعاداة الشدٌدة للثورة من التٌارات
الدٌنٌة والفاشٌة ،وجلب ذلك الموقؾ مصابب كبٌرة على الثورة.
وكان دور ذلك كبٌرة فً هزٌمة الثورة التركٌة أمام الفاشٌة .أمام
المواقؾ من المرأة فقد كانت تتمٌز بالمؽامرة أو خارجة على
المجتمع ،وخٌالٌة جدا ،ألنها لم تفتح المجال أمام العبلقات الكوادرٌة
الجدٌرة باالحترام ،ولهذا لن نستطٌع أن نطلق علٌها تسمٌة الحركة
الثورٌة ،أو نتحدث عن أٌة تطورات حول التحول الكادري.
فالثورٌة المعزولة عن المجتمع ،واالبتعاد عن العابلة التً هً نواة
المجتمع بسهولة ،هً حوادث تإدي إلى منح إمكانٌات كبٌرة للفاشٌة
الستخدامها .وهكذا استطاعت الفاشٌة أن تسٌطر على المرأة
والعابلة ،وتجرد وتعرّي الثوروٌٌن ،وتتركهم وحٌدٌن ،فالثورٌة
المتجرة من دور العابلة والمرأة فً الثورة تكون مكشوفة أمام
الفاشٌة ومحكوم علٌها بالفشل .فهذا كان الوضع المربً فً حقٌقة
الٌسار التركً ،ولم ٌكن دور هذه المواقؾ صؽٌرا فً فشل الثورٌة
التركٌة.
وقد حاولت الفاشٌة أن تجعل تؤثٌر هذا الموضوع كبٌرا علٌنا أٌضا،
ولكن وضعنا كان مختلفا ،فؤلننا كنا متؤثرٌن بالدٌن كثٌرا ،ففً
موضوع العابلة حاولنا أن ال نكون بسطاء وحاولنا تناول الموضوع
بشكل انتقادي ،فبل نادٌنا بمساواة الدٌن مع الرجعٌة ببساطة وتجردنا
من الموضوع ،ال تهربنا من موضوع المرأة وقلنا (ال ٌهمنا هذا
الموضوع) و (لنعٌش كل أنواع البلمسإولٌة تحت اسم الحلول
الخٌالٌة)  ،ولم ندخل فً أٌة مواقؾ خادعة فً هذٌن الموضوعٌن،
وألننا لم نكن كذلك فكان ال بد من المواقؾ االنتقادٌة .وإذا كان هذا
االنتقاد على أساس اشتراكً فبل بد أن ٌإدي إلى الثورٌة ،وإلى
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التجدٌد .ورؼم الصعوبات التً واجهناها حافظنا على تمسكنا بهذه
األسس وال زلنا مستمرٌن حتى ٌومنا هذا.
وانطبلقا من قناعة أن الفابدة ستكون أكبر من ناحٌة وصول بعضكم
إلى الحلول الثورٌة للحقابق التً نعاٌشها فً هذا الموضوع ،نسرد
بعض األمثلة ،إن العبلقات فً مجتمعنا متؤثرة كثٌرا بالقبلٌة
والعبلقات االستعمارٌة ومعطٌاتها مثل( :إنه كٌان العابلة ،إنه الوسط
االجتماعً ،وإنه نظام الدولة ،ونجد العمل ونكسب منه ،ولهذا فنحن
نعٌش مع تلك المإسسات ،والعبلقات جاهزة( إن مثل هذه النواحً
تإدي بكم إلى مخادعات كبٌرة إذا تقبلتموها وعاٌشتموها بضمٌر
مرتاح .فؤنتم ترضخون للعبودٌة ،وتجعلون من أنفسكم كالمرٌض
الذي دخلت الجراثٌم إلى جسده ،وستصبح الرجعٌة مبلزمة لكم،
وهذا ٌعنً أنكم متؤثرون بالنظام إلى أقصى الحدود .وفً حال التؤثر
بالعبلقات العابلٌة فإن شخصٌتكم ستصبح مبسطة أي الشخصٌة التً
ٌرٌدها النظام والعمالة القبلٌة الخاضعة للتقالٌد بشكل كبٌر ،ومثل
هذه الشخصٌة ال ٌمكن أن تكون ثورٌة ،بل هً بذاتها مشكلة كبٌرة
وتسبب االختناق للثورة ،وتشكل عرقلة فً سبٌل التطور الثوري،
وحتى لو قامت بإلقاء خطوة على طرٌق الثورة إال أنها تشكل أساسا
لبلنتهازٌة بصورة دابمة ،وتعقد األمور ،وتصبح مصدرا لكل أنواع
التخرٌب والتكاسب .واالستسبلم للمإامرات .وطبعا هذا ٌتسبب فً
تعرض الثورة لضربات مإلمة .وباختصار هكذا ٌبدأ التؤثٌر وتلك
األمور الواردة هً النتابج .فما دمتم متمسكٌن بالثورة ،عندها قوموا
بتحقٌق التحول الثوري فً ذاتكم بالكامل ولتكن لدٌكم الجرأة
البلزمة.
عندما حاولنا جعل ) (PKKقوة مادٌة ،وجاهدنا ألجل الوصول إلى
قوة تنظٌمٌة بشكل خاص ،وكما نعلم جمٌعا ظهرت مٌول استعمارٌة
وقبلٌة كانت خافٌة ظاهرٌا ولكنها كانت موجودة جوهرٌا مثالها
مثال الثعبان الذي ٌظهر من جحره ،وحاولت التسرب إلى داخل
أنشطتنا وتنظٌمنا .وسواء أكان ذلك عن وعً أو عن جهل فإن
تؤثٌرها كانت كذلك ،وهذه هً الناحٌة التً نحاول الكشؾ عنها
المرأة والعائلة

174

وإٌضاحها من خبلل تحلٌبلت القٌادة .فهذه المٌول تحاول فرض
نفسها عند ظهور أدنى فرصة سانحة لتحقٌق مصالحها متناسبة
انحطاط آالؾ السنٌن والوضع المتشابك ،وتناقضات العابلة والقبٌلة،
والؽرابز المكبوتة .وقد أوضحنا ذلك ضمن كتٌب بعنوان( :مهامنا،
وقضاٌا التطور فً  PKKوقلنا أن ) (PKKقام بحصر تؤثٌر
االستعمار بشكل خاص .واستطاع تحطٌم التؤثٌر العبودي للقبٌلة،
وآمالها ومصالحها .وقد تشكلت التربة الصالحة لنمو الحرٌة التً
قمنا ببذر بذورها ،ونحن نرؼب فً القٌام بالتربٌة على ذلك .ولكننا
وجدنا أن األعشاب الضارة تنمو من كل جانب .وتحاول خنق حبة
القمح التً زرعناها فنقوم باستبصال واحدة أو اثنٌن من هذه
األعشاب ،ولكنها تنمو من جدٌد ،فبذور السوء الشر نمت أكثر من
بذور الفضٌلة والخٌر بمبة مرة .وهكذا فإننا نحارب بذور الشر منذ
البداٌة وحتى اآلن ،ومهما تلفناها تبدأ بالنمو من جدٌد .وقد توجهنا
إلى الساحة العملٌة فً المهام الربٌسٌة وقلنا بصراحة :نحن نعمل
لري وتنمٌة شجرة الحرٌة ،بٌنما أنتم تدعون بؤن األساس سلٌم
وتحاولون ضربه من األساس .أي أنكم تقومون بإعطاء شكل جدٌد
للقبلٌة أو الكمالٌة وترؼبون فً نموها وتفرعها من جدٌد ...كبل...
فنحن نرٌد لشجرة االستقبلل أن تنمو وتكبر ،وعلٌكم أن تستوعبوا
ذلك جٌدا وتتخلوا عن مواقفكم ...نعم ...هذه كانت توضٌحاتنا فً
التقٌٌمات السابقة ،ونحاول تطبٌق ذلك على الواقع العملً ونجعله
حقٌقة ،ألنه هناك من ٌرٌد إحٌاء الحسابات القدٌمة من جدٌد .فكل
فرد قد ترعرع تحت شعار( :ولدي أو ابنتً هً األفضل) وهذا
المفهوم موجود لدى جمٌع العاببلت تقرٌبا ،بٌنما الناس وأشدهم
مسكنة ال ٌعجب أحدا .وحقا فإن الفقر لدٌنا ٌعتبر انحرافا ،وهذا
ٌعبر عن درجة االنحطاط الشدٌد لدى اإلنسان الكردي.

عندما قمنا بإلقاء الخطوة األولى ،قال البعض :لقد ظهر أحد الذٌن
ال عشٌرة له ،وٌرٌد تؤسٌس قوة سٌاسٌة
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إن تحلٌبلتنا حول هذه المواضٌع قد أظهرت الحقٌقة ،فقد وجدت
حاالت لئلصابة بهذا المرض الذي أظهر تطور القٌادة لدى الكثٌر
من العناصر ،وعلٌنا أن نكون صبورٌن فً هذا الموضوع ،وأن
نراجع أنفسنا كل ٌوم وكل ساعة ،حتى نصل إلى السلٌم الذي نهتم
به كثٌرا .ونسؤل عما حدث لهإالء الرفاق فبعضهم قد دفع حٌاته
ثمنا لذلك .فهم ٌحاولون استخدام ) (PKKبصورة جنونٌة ولو لٌوم
واحد ،أي أنهم ٌحاولون الحصول علٌها عن طرٌق عابلة )(PKK
وإحٌاء ما كان مكبوتا من جراء تكوٌنهم الطبقً ومن االستعمار
والعمبلء اإلقطاعٌٌن ،مثل العواطؾ والنزوات ،ولن نقول الفكر
وإنما الؽرابز ،وفً مثل هذه األوضاع تتعرض القٌادة للصعوبات
مهما كانت واعٌة وناضجة ،وهذا هو جوهر تحلٌبلت القٌادة .أما
ؼٌر ذلك فبل ٌمكن الوصول إلى القٌادة ،والقٌادة السلٌمة مسؤلة
مصٌرٌة.
وتحلٌبلت القٌادة فً ) (PKKفً أساسها هً على النحو التالً :
ٌجب أن تكون القٌادة وسلٌمة ومبنٌة على أساس خلق اإلمكانٌات
للوصول إلى دولة مستقلة حدٌثة مقامة على أنقاض االستعمار
المتبقً من العصور الوسطى ،وٌتخذ من الشعب الذي ٌعٌش تحت
نٌر هذا االستعمار الوحشً قاعدة لهذه الدولة ،بعد هدم ما ٌجب
هدمه فً ذلك المجتمع ،وهذه القٌادة ٌجب أن تثبت نفسها نظرا
وعلمٌا .وفً هذا الموضوع ٌجب أن نردع أنفسنا وبنذل كل جهودنا
للوصول إلى القدسٌة المطلوبة .ولكن رؼم محاوالتنا الكثٌرة
للوصول إلى النتابج من خبلل النقد الشدٌد ،قامت الشخصٌة
اإلصبلحٌة جاهدة لخرق جوهر القضٌة .وكما هو معروؾ فقد
توقفنا كثٌرا عند قضٌة القٌادة وأسسها من خبلل تحلٌبلتنا ،وألجل
إظهار السلٌم ،ووهبنا نفسنا حتى الرمق األخٌر ،وبالتدرٌج استطعنا
الوصول إلى إمكانٌة تطوٌر قٌادة  (PKK).وبالتؤكٌد لم تعٌشوا
شجون هذه القضٌة بكافة جوانبها .ولهذا السبب نرٌد أن نوضح لكم
هذا التطور من خبلل حٌاتنا الذاتٌة .فنحن عندما قمنا بإلقاء الخطوة
األولى وفً عام ، 1976كانوا ٌقولون (:لقد ظهر أحد الذٌن ال
أصل عشٌرة لهم وٌرٌد تؤسٌس قوة سٌاسٌة ،بٌنما أسرنا معروفة
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ومشهورة) .ومثل هذه البلمباالة كانت الؽٌر .وهإالء كانوا من
أمثال سبللة البرزانٌٌن والبدرخانٌٌن ،والشٌخ سعٌد أو أصحاب
الطرٌقة الفبلنٌة ،أو زعماء العشٌرة الفبلنٌة .فهإالء كانوا ٌرون
أنفسهم أصحابا للقضٌة أكثر منا .ففً تلك المرحلة كان هناك
أصحاب القوة ،والعبلقات ،واإلمكانٌات ،حتى أن بعضهم كانوا من
األوساط العملٌة المسٌطرة .وقد وجدنا كثٌرا من العناصر الذٌن
جاءوا منهم ،ورأٌنا أن السبل مختلفة منذ ذلك الوقت .وقد تكاثؾ
هإالء حول ) (DDKOوحول ) (DDKKفٌما بعد .وبتزٌٌؾ كبٌر
حاولوا أن ٌصبؽوا أنفسهم بالقومٌة واالشتراكٌة ،وأن ٌفرضوا
مصالح عاببلتهم على مصالح شعبنا العامة ،ولم ٌروا فً ذلك
ضررا .ومع وصولنا إلى هذه األٌام نرى أنهم مرتبطون بمصالحهم
لدرجة التضحٌة بشعب كامل فً سبٌلها ،وجمٌعهم كان بهذا الشكل
من أكبرهم إلى أصؽرهم .وكان هذا التؤثٌر كله خارج إطارنا ،بل
إنهم كانوا ٌهددوننا فً مثل هذه المواضٌع ،وٌقولون :إنكم لن
تستطٌعوا الدخول إلى كردستان بمواقفكم الطبقٌة هذه ،ودخولكم فٌها
سٌكون أكبر مصٌبة ،وستتؤرجحون كسٌؾ دٌموقلٌس!! .وكان
واضحا جدا بؤنهم لن ٌحترموا ظهور حزبنا ،ولن ٌفسحوا المجال
لتطور مجموعاتنا بؤسالٌب ؼٌر دٌمقراطٌة ،وحتى أنهم سٌقومون
بتصفٌتنا إذا سنحت لهم الفرصة.
وقد انضم إلى الذٌن ٌتخذون من مصالح عاببلتهم أساسا لهم
المإسسات الدٌنٌة أٌضا ،ولم ٌستطٌعوا تحملنا واحترامنا بظهورنا
على شكل مجموعات صؽٌرة ،بل على العكس حاولوا خنقنا بكل
الوسابل التً توفرت لدٌهم ،ثم قاموا بتؤسٌس منظمات تآمرٌة.
وظهور منظمة النجمة الحمراء ) (STÊRK A SORكانت
إحدى المنظمات التً ظهرت على هذا األساس التآمري .وقمنا
بخوض النضال ضد هإالء منذ أن كنا مجموعة إٌدٌولوجٌة.
وتجرأنا على القول بؤننا نفضل مصالح الشعب الكردستانً والعابلة
الكردستانٌة والهوٌة الكردستانٌة على مصالح عاببلتهم التً تدعً
الشرؾ والشهرة واألصالة ،وأننا لن نتخلى عن مبدأنا هذا ،ولهذا
السبب فإننا نرى أن مثل هذه العبلقات الرجعٌة تشكل عرقلة فً
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وجه التحرر الوطنً .وكما هو معلوم فقد استطعنا الوصول إلى
الجماهٌر فً تلك المرحلة حتى عندما كنا مجموعة إٌدٌولوجٌة
صؽٌرة.
فبدخولنا عام  1987استطعنا الوصول إلى بناء حزب وبهذا نكون
قد دخلنا الطرٌق السلٌم ،ووضعنا األسس السلٌمة للوصول إلى
الجماهٌر ،والتؤثٌرات الخارجٌة لم تكن كبٌرة علٌنا ،والوضع كان
مشابها بالنسبة للمجموعات االجتماعٌة الشوفٌنٌة ،أي الكمالٌٌن.
واستطعنا أن نواجههم أٌضا بمواقؾ إٌدٌولوجٌة ثابتة مما أدى إلى
إفشالهم وتقلٌل آثارهم علٌنا .وهكذا استطعنا أن نرسم مسارنا
الخاص المستقل حتى ولو كان محدودا ،وتوجهنا إلى تؤسٌس وتنظٌم
الحزب بصورة جرٌبة .ولكن تلك الفترة كانت فترة األزمة أي عدم
االقتراب والتنظٌم فً الحزب ،أي أن المهام التنظٌمٌة كانت تواجه
صعوبات ،وظهر ذلك واضحا فٌما بعد .واستمر هذا الوضع خارج
الوطن أٌضا.
وقد أوضحنا القضاٌا الموجودة وطرحناها فً التحلٌبلت التً جرت
فً الكونفرانس األول والمإتمر الثانً ،لنصل إلى أن المسار
الصحٌح ونتخذ القرارات على أساس هذا المسار السلٌم ،حٌث قال
الجمٌع (نعم) .ولكن عندما حاولنا تطبٌقها على الواقع ال نجد أحدا،
وبدأنا بالبحث عن الجواب لسإال لماذا ٌحدث هذا؟ ووجدنا أن هناك
محاوالت إلحٌاء التؤثٌرات الباقٌة من العابلة والمجتمع داخل
الحزب ،وخاصة إذا كان ذلك الشخص قد استطاع التنفس براحة
خارج الوطن فإنه ٌقوم بإحٌاء ذلك بصورة أكبر .فهذه المٌول لم
تكن ظاهرة فً مرحلة المجموعة اإلٌدٌولوجٌة ،ألن ذلك لم ٌكن
ممكنا فً تلك المرحلة .فقد كانت هذه الخواص تظهر بتطور
الحزب وتفرض نفسها ومإامرة  1983التً بدأت مع عام 1982
ومع الخروج من السجن .وظهرت فً أوروبا فٌما بعد ،حٌث
توسعت تؤثٌرات المإامرة ،وجعلتنا نحس بالحاجة إلى تحقٌق
التحول الثوري فً البنٌة الحزبٌة مرة أخرى .وكنا نتوقع أن رفاقنا
قد اتخذوا استعدادهم وأنهم سٌقومون بواجباتهم على أكمل وجه فً
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األٌام الصعبة ،وننتظر منهم مثل هذا الموقؾ .فهإالء الذٌن لم
نقصر بحقهم ولم نتردد فً تقدٌم كل المساعدة عند خروجهم من
الوطن وخدمناهم بشوق كبٌر ،وجدنا أن هإالء قد استخدموا خدماتنا
بصورة سٌبة ،وٌقومون بإجراء حسابات بسٌطة علٌها ،مما ٌضعهم
فً موقؾ ضعٌؾ جدا فً مواجهة الحزب .وباألالعٌب التً قاموا
بتطوٌرها فً الخفاءٌ ،حاولون إحٌاء القدٌم وٌعرقلون التطور داخل
الحزب حتى أن األمر ٌصل بهم إلى التصفوٌة أو ٌجعلهم فً مواقؾ
مشابهة.
قد تقولون :ما عبلقة ذلك بالعابلة؟ إن عبلقة ذلك هً أن الشخص
لدٌه صفة الرضوخ ،وٌواجهنا بما أخذه من العابلة ،فعضوٌته فً
)(PKKتمنحه الفرصة للتطور ،ولكنه ٌقوم بإبراز نفسه تحت
ذرٌعة القٌادة فً ) (PKKوٌقول( :هل هناك قٌادة أفضل منً)،
وٌحاول مواجهتنا .وحقٌقة ففً ذلك الوقت كانت هناك تضحٌات
كبٌرة تكمن فً جوهر قٌادة  (PKK).فقٌادة ) (PKKتعنً الشهداء
والتضحٌات الكبٌرة ،وخدمة ذلك كله .ولكن هإالء كانوا ٌعتمدون
على الؽرور الشخصً ،واألسماء البراقة ،والشهرة ،بدال من تقدٌم
الخدمة والتضحٌة .وٌحاولون بذلك االستٌبلء على النقاط المهمة
االستراتٌجٌة فً الخفاء .وكان ذلك مرتبطا بحسابات دقٌقة جدا فً
بعض األحٌان ،وباتخاذ مواقؾ معارضة لسلطة الحزب فً أحٌان
أخرى .وحتى البعض أصبح ٌحدد مواقفه حسب ما ٌراه لدي.
وٌحاولون الوصول إلى النتابج إما بشكل ظاهر وإما بالخدعة ،وكان
هذا ٌدل على أن مواقفهم هذه كانت مزٌفة ،وال تحمل صفة رفاقٌة،
وهذا دلٌل على خصابص طبقٌة ومواقؾ مختلفة جدا .أما بالقول
فكلهم ٌدعون بؤنهم حزبٌون وملتزمون بـ ) (PKKأكثر منا .ولكن
عندما تطورت قٌادة ومسإولٌة ) (PKKواتجه التنظٌم إلى نظام
رسمً قال هإالء( :إنكم لن تخطوا خطوة واحدة إلى األمام أكثر
منا) أو (لن تقوموا بؤي عمل دون موافقتنا) .فهذه كانت مواقفهم بما
فً ذلك المإامرة األخٌرة .فالمتآمر األخٌر قال( :هل هناك صاحب
للقضٌة أفضل منا ...فنحن الذٌن ٌجب أن ٌسؤلوا عن السٌاسة
واالشتراكٌة ،والتحرر الوطنً) .ولكن هإالء المنحطون ٌهربون
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فورا إلى أحضان اإلمبرٌالٌة ،وٌختببون فً األماكن اآلمنة
لئلمبرٌالٌة حسب االدعاء ،وٌؤملون القٌام ببعض األمور من
مخببهم .وسنسرد بالتفصٌل قصة حٌاة هإالء جمٌعا.

لقد توقفت على القٌم اإلنسانٌة ،وانطلقت من موقف تفضٌل حرٌة
اإلنسان على كل شًء آخر
التحول إلى قوة ،وتحقٌق النفوذ على المجتمع فً كردستان ،كان
دابما فً ظل الدولة .وعلى الجمٌع أن ٌفسروا الحقٌقة التالٌة
بالتفضٌل :نحن ال نقبل التحول إلى قوة أو كسبها بفضل العابلة أو
بفضل الدولة .فإذا كنتم قد حققتم بعض التطورات بفضل التؤثٌر
القبلً لعابلتكم أو بفضل الدولة وفرضتم قبول ذلك على أدمؽتكم
وقلوبكم ،فإنكم قطعا لن تستطٌعوا تطوٌر الناحٌة الثورٌة
البرولٌتارٌة فً ذاتكم .وقد رأٌنا هذه الحقٌقة فً ممارستنا للحٌاة،
فهنا ٌظهر ما نسمٌه باالشتباك أو بالثؤر .فالتحول الحزبً ذاتٌا فً
)(PKKلن ٌكون تحوال حزبٌا ذكٌا .أنا ال أصارعكم ألنكم
استمدٌتم القوة كرد فعل على الدولة والمخلفات القبلٌة ،بل أصارعكم
ألنكم تقبلون باستمداد القوة منها ،وهذا مهم جدا .فٌحق لكم التحدث
عن السلطة وعن الثوروٌة عندما تقوموا ببذل قوتكم وجهودكم فً
سبٌل الطبقة المسحوقة والمصالح األساسٌة للشعب .فالضرر ال ٌؤتً
من الذٌن ترعرعوا وتربوا على هذا األساس ،وإنما الضرر ٌؤتً
من الذٌن استمدوا التفكٌر وفنون الحدٌث ،وإدارة الناس من العابلة،
وٌتصرفون بموجب ما ورثوه من عاداتها .إذا وصلت هذه
الخصابص إلى الدولة فإما أن تكون شخصٌتكم شخصٌة موظؾ
بٌروقراطً ،أو أن مفهومكم سٌكون مفهوم البرجوازٌة الصؽٌرة أو
القبلٌة ،وسٌعارض الحزب عاجبل أم آجبل.
فهذا هو ما ظهر ،وهذا ما ٌسمونه بحزبٌة  (PKK).إن تحلٌبلت
)(PKKتارٌخٌة بخصوص هذا الموضوع ،أي أنها تظهر الحقٌقة
المجردة .ولهذا ٌجب علٌكم تدقٌقها بحرص شدٌد .فؤنا لم أقم
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بتعرٌؾ ذلك نظرٌا فقط ،بل عاٌشت ذلك حتى النخاع ،وتوقفت على
القٌم اإلنسانٌة ،وانطلقت من موقؾ تفضٌل اإلنسان لحرٌته على كل
شًء آخر ،ثم وصلنا إلى هذه التحلٌبلت ،وبعضهم قال :إنه ٌحمل
آثار الكمالٌة ،والكمالٌة تعنً تؤثٌر الدولة التركٌة ،أي أنه ٌرى قوته
فً تحول الرأسمالٌة التركٌة إلى برجوازٌة ،بثقافتها وتحولها
االجتماعً والسٌاسً ،وقٌمها األخبلقٌة وٌرى فً كل ذلك وسٌلة
الستمداد القوة لذاته .فحسب رأٌه جمٌع معاٌٌرنا االجتماعٌة مختلفة.
إن إنساننا الكردي ٌنظر إلى نفسه نظرة الجمال طول تارٌخه ،بٌنما
هو ٌضع نفسه فً موقع النخبة المختارة ،وطبعا عندما ٌكون عظٌما
هكذا فإنه لن ٌلتزم بسلطة الحزب أبدا .إن هذا بدا جلٌا خبلل النقد
الذاتً لبعض الرفاق الذٌن انحدروا من أصل تركً ،فإذا كان
قدومهم كالبرجوازٌة الصؽٌرة ولٌس كالبرولٌتاري الثوري ،فهذا
ٌعنً أنهم مشحونون بشوفٌنٌة األمة المتحكمة ،وانطبلقا من هذا فهو
األفضل واألعلم ،واألعلى ،أما اإلنسان الكردي ال ٌمكن أن ٌكون
صاحب تصرفات نبٌلة ،بٌنما هو فقد ولد قابدا وموجها ،وبناء على
ذلك فإن )ٌ (PKKجب أن ٌدخل تحت سٌطرته وقٌادته وٌتطابق
معه بشكل طبٌعً.
لقد قمنا بطرح ذلك فً التحلٌبلت السابقة ،وجعلنا البعض ٌقدم النقد
الذاتً ،بدون شك إن هذا نابع من العابلة الكمالٌة التركٌة ،وهذه
األمور أشؽلت الحزب كثٌرا ،فبعضهم تمسك بهذا التؤثٌر حتى
الموت ،وقلنا لهم( :إنكم تمثلون االشتراكٌة الشوفٌنٌة الداخلٌة و (ال
ترٌدون التخلً عن مفهوم العنصر التركً المتفوق ،وترؼبون فً
استمرارٌة هذا المفهوم داخل الحزب تحت أقنعة مختلفة) ،وهكذا
ضٌقنا علٌهم الخناق .وأصحاب هذا المفهوم ألحقوا بالحزب أضرارا
كبٌرة ،كاالستبعاد عن التنظٌم ،وعدم تطبٌق السبل التكتٌكٌة لذلك،
وأصبحوا فً وضع ربطوا كل شًء بذاتهم وبشخصٌاتهم ،حتى أنهم
حالوا استخدامً أٌضا فً هذا الموضوع ،فهإالء الذٌن لم ٌكونوا
ٌستطٌعون الحصول على ما ٌسد رمقهم ،تصل بهم األمور إلى
درجة محاولة استخدامً بكل وقاحة .ونحن قمنا بتقدٌمهم على النحو
التالً( :ال تفعلوا هكذا ،فوضعكم لٌس صحٌحا ،وموقعكم ال ٌسمح
المرأة والعائلة

181

لكم بذلك ،وال تقوموا بإهدار القٌم المقدسة لحزبنا على هذا النحو).
وقد حصلنا على بعض النتابج من ذلك كما هو معروؾ .وتتجلى
صحة موقفنا الٌوم على نحو أفضل.

نحن نحاول تنظٌم ، PKKبٌنما هإالء ٌتمسكون بخٌوط القبلٌة
واإلقطاعٌة
ومن جهة أخرى فقد كان هناك القادمون من العاببلت اإلقطاعٌة
المتعاونة مع العدو ،وخاصة الذٌن قاموا بتوسٌع نفوذ هذه العاببلت،
فهإالء أصبحوا ٌشكلون خطرا كبٌرا ،وأخذوا ٌحاسبوننا على
أعمالنا .فمنذ البداٌة كان هناك من قال( :من ٌكون هذا الذي ٌدعو
إلى سٌاسة جدٌدة فً كردستان) وبعد ذلك أصبحوا ٌقولون من داخل
الحزب (نحن نفهم من القٌادة ،وٌجب علٌكم ان ترتبطوا بنا ،ونموت
وال ندع القٌادة تفلت من بٌن أٌدٌنا) ودخلوا فً هوس التحضٌر
ألجواء التآمر .والنفخ فً كل مظاهر النقص والتخرٌب .وكان
الشرر ٌتطاٌر منهم .وكان هإالء هم السبب فً توجهنا نحو إلقاء
الضوء على األجواء الداخلٌة للحزب ،والقٌام بتنقٌتها وتوضٌحها.
فقد وجدنا عرقلتهم ،وتعاملنا معهم على أساس الرفاقٌة .وكنا نتساءل
هل هذا ممكن؟ وهل ٌمكن أن تكون مواقفهم متناقضة إلى هذه
الدرجة؟ وهل ٌمكن أن ٌفعلوها ...وإذا بنا نراهم قد راهنوا على مثل
هذه األعمال ،فهم لٌسوا أصحابا لجهد وعمل سلٌم ،ورؼم كل
التحذٌرات ،فإنهم ٌقومون بتؤسٌس حساباتهم للقٌادة على أسس
البرجوازٌة الصؽٌرة.
وحتى فً تلك السنٌن قلنا( :لم ٌبق حجر إال ونحتناه ألجل إٌجاد
هوٌة لنا ،وألجل الحصول على قطعة أرض تكفً ألن تكون قبرا
لنا) .طبعا نحن نقوم بفتح هذه الطرق وال ٌبقى أمام (األفندي) سوى
أن ٌسٌر فً هذا الطرٌق المفتوح بشكل مرتاح ،ثم ٌقوم باختٌار
الحٌاة التً تناسبه بعد إدخال بعض التعدٌبلت على حٌاته ،ولكنه ال
ٌعلم شٌبا على اإلطبلق عن جهد الطلٌعة ،وماذا ٌعنً الجهد الثوري
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للطلٌعة ،وكٌؾ تحقق النجاح ،وكٌفٌة الرفاقٌة على هذا األساس.
ألنه ٌجد كل شًء جاهزا .فقد تم التخطٌط للطرٌق مسبقا ،ثم ٌقال
للجمٌع تفضلوا ،وانضموا ولكن كل أشكال الدعم والمساندة .فعلى
هذا األساس ٌقتربون من الحقٌقة الدولٌة والحقابق االجتماعٌة .ولكن
الحقٌقة هً أن فتح طرٌق بسٌط فً هذٌن المجالٌن ٌحتاج إلى جهود
جبارة وؼٌر طبٌعٌة ،بٌنما هم ال ٌرون كل ذلك ،وٌدعون بؤنهم من
أقدم رفاقنا .فنحن نقوم بفتح الطرٌق وهم ٌرتاحون ،ونتحمل كل
الصعوبات حتى ال ٌتعبوا هم ...حسنا ...ولكن لماذا؟ إن ذلك هو
واجب الرفاقٌة ،وهكذا نحن نقوم بخلق اإلمكانات ،ولكنهم ٌفسرونها
بشكل آخر .فهذه هً الثورٌة الطبٌعٌة ،وهذه هً الحزبٌة الطبٌعٌة
فً ) (PKKالتً تتجسد فً موقفنا ،وال توجد صعوبات فً ذلك.
فمن الممكن أن ٌبقوا فً األعلى وقد أوضحنا لهم هذا الوضع بقولنا:
(إنكم أطفال عجزة ،وقد وصلتم إلى الخامسة والثبلثٌن من العمر،
كؤطفال كبار -،أطفال أقزام -وترؼبون فً أن نحملكم على أكتافنا).
وهذا ٌتجلى فً موضوع القٌادة بشكل خاص .واألسوأ من كل ذلك
هو أن هناك شد إلى الخلؾ ومحاولة اإلنزال إلى األسفل بشكل دابم.
فنحن نحاول تعظٌم وإجبلل ) (PKKدابما بٌنما هإالء فٌقولون:
(ال ...إننا نمسك بالخٌوط) فما هً هذه الخٌوط؟ إنها خٌوط القبلٌة
واإلقطاعٌة والزمرة التً تربطنا بتخلؾ ألؾ سنة خلت ،فنحن
نحاول قطع هذه الخٌوط منذ زمن بعٌد .إن هذه الخٌوط هً خٌوط
الكمالٌة وتإدي بنا إلى المشنقة ،ونحن نحاول قطعها حتى نتقدم .إن
هذه هً نزواتهم وما ٌحملون من تؤثٌرات فً داخلهم ،وتطورهم
ٌحدث بهذا الشكل أو ذاك ،فهً مواقؾ دوؼمابٌة متحجرة ،فهم
مصممون على موقفهم حتى الرمق األخٌر .وحقا فقد تجسد هإالء
كل أشكال العمالة الموجودة فً كردستان وكل التؤثٌرات التً ٌنفخ
فٌها العدو وٌقوم بالتروٌج لها ،فقد حاولوا القٌام بمحاسبتنا ،وعلى
هذه األساس ٌقومون بجعل ذاتهم مركز الثقل ،وٌعترضون على
تحقٌق المركزٌة فً الحزب ،وقطع الطرٌق أمام الهجوم على العدو،
وفً الوقت الذي قاموا بوضع صعوبات أمام تحقٌق المركزٌة لدٌنا،
كانوا ٌتوجهون إلى الكوادر لٌقولوا لهم( :لقد كنتم قروٌٌن وفقراء
حتى األمس القرٌب ،وأنتم مساكٌن ،وٌجب أن تطٌعونا قطعا،
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وبدون مواقفتنا لن تستطٌعوا أن تكونوا أصحاب مواقؾ ،أو
مناصب عالٌة ،وإذا لم نفلح نحن فلن نترككم تفلحون) أو بالتهدٌد
مثل( :سنقضً علٌكم إن تقدمتم بخطوة واحدة) وقاموا بفرض
مواقفهم هذه على كوادرنا إلى درجة أننا وجدنا أن بعض المرشحٌن
للكادرٌة قد دخلوا تحت تؤثٌر هإالء .وألنهم تعودوا سابقا على
الخنوع للدولة وللتؤثٌرات القبلٌة فؤصبحوا ٌفهمون القٌادة واإلدارة
على ذلك النحو تحت تؤثٌر هإالء وٌقولون( :إن المركزٌة حق
لهإالء) وقد أصبحوا آلة فً ٌدهم بدال من اتخاذ جانب الحذر منهم.
فنحن لم نبخل بحق هإالء الكوادر إلحٌابهم وبذلنا جهودا ال تخطر
على البال ألجلهم ،وأخٌرا وجدناهم تحت تؤثٌر هإالء .فالعبودٌة
المزروعة فً القروٌٌن ،وفً العابلة والشخصٌة الخنوعة ،جعلتهم
ٌخنعون وٌخضعون لهإالء حتى ضمن صفوؾ الحزب وٌصبحوا
عبٌدا لهم .فنحن نتحدث لهم عن خدمات وشخصٌات الكوادر
والبرولٌتارٌا والثورٌة ،والقٌادة االشتراكٌة ،بٌنما هو ٌقول( :إننً
وجدت هذا لدى أجدادي ،وسؤعٌش كذلك) ،وطبعا كان وضعا صعبا
بالنسبة لنا.
مثل هذه المواضٌع والقضاٌا لم تكن قد ظهرت بعد خبلل الكونفراس
األول والمإتمر الثانً ،فقد بقً كل ذلك ؼامضا ومؽلقا بعض
الشًء .وكما نعلم فقد واجهتنا صعوبات جمة خبلل عام 1983.
وقد أوضحنا ذلك بشكل جٌد عبر كتاب( :مهامنا الثورٌة وقضاٌا
التطور لدٌنا) وحاولنا الوصول إلى الحل من خبلل كتاب :المسؤلة
الشخصٌة وخصابص الكادر الثوري ،ودعونا إلى رفع راٌة الحزب
والنضال عالٌا فً مواجهة كل أشكال التخرٌب .ولكن رؼم كل ذلك
لم نستطع قطع الطرٌق أمام هإالء ،ومنعهم من بذل جهودهم
المجنونة ،وعلى العكس فقد دخلوا فً أعمال موجهة ضد التنظٌم
مباشرة ولمنع تطوره بصورة سافرة ،عندما وحدوا بعض الدعم من
االمبرٌالٌة فً أوروبا ،وقاموا بمحاضرة الحزب من أربعٌن ناحٌة
لئلٌقاع بالتطور الذي تحقق فً الحزب والقٌادة على مدى تارٌخه
الملًء بالتضحٌات والجهود ،تحت ذرٌعة أنهم ٌحاربون بعضهم
البعض .وقد توسلنا إلى الكثٌرٌن منهم بالتحادث معهم مباشرة وقلنا
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لهم بصراحة( :ال تفعلوا هذا ،فؤنتم لستم ؼرباء عن هذه الجهود
المبذولة ،فهناك سٌاسة إلنهابنا وتستهدفنا جمٌعا ،وهذه السنٌن هً
مصٌرٌة ،فإذا لم تكونوا قادرٌن على فعل شًء ،فاعرفوا كٌفٌة
االحترام) ورؼم كل محاوالتنا لئلقناع ،كانت مواقفهم تتعارض مع
مسار الحزب تماما .وكما تعلمون ،اضطررنا إلى التصدي
لبعضهم ،بٌنما استسلم إلى العدو .وحقا كان كل واحد منهم ٌرى
نفسه مكلفا بالقضاء على) ، (PKKوكل من ظهر قال صراحة( :أنا
الذي سؤقضً علٌه) فهذا كان وضعهم فً السجن وفً الجبال وفً
الخارج ،فقد تحول كل واحد منهم إلى تنٌن .وكما هو معروؾ فقد
قمنا بفرض مسار الحزب فً مواجهة هإالء .وحاولنا الوصول إلى
بعض النتابج.

عندما انشغلنا ببناء عائلة ، PKKكنا نستهدف تكوٌن عائلة
شعبٌة تحقق طموحات الشعب الكردستانً
إن هإالء كانوا ٌحاولون بٌع أنفسهم ؼالبا مع بداٌة مرحلة المإتمر
الثالث .وفً معرض بحثنا عن الحلول أطلقنا العبارة التالٌة( نحن لم
نسجل  PKKعلى اسمنا كملك من أمبلكنا ،بل نحاول إنشاء هذا
الحزب فً وطن الشعب وبمساهماته وبجهود طلٌعته ،وهذا مهم،
فبلحظوا ذلك واتخذوا موقفكم حسب ذلك) .ولكن النتٌجة لم تكن
مختلفة عن السابق ،بل كان موقفهم كمن ٌقول( :الملك هو ملكنا
والبناء هو بناءنا ولك أن تتحدث كما تشاء) وكما تعلمون فقد حاولنا
تجرٌد بعضهم .ولكن التجرٌد واالعتقال والمقاضات لم تجلب أٌة
فابدة .فقد ظلوا متمسكٌن بمواقفهم بعناد .فنحن عندما انشؽلنا بعابلة
)(PKKعلى هذا األساس كنا نستهدؾ تكوٌن عابلة شعبٌة ،تحقق
تطلعات الشعب الكردستانً وكل المصالح الحٌوٌة التقدمٌة ،وتجسٌد
ما هو مطلوب ألجل الوطن والحرٌة ضمن هذه العابلة ،ولتشكٌل
بنٌة تستطٌع الدفاع عن نفسها ضد العدو ،وقادرة على تطوٌر
نفسها .ولكن الذي واجهنا كان كل أنواع وخصابص العابلة التقلٌدٌة
بما فً ذلك من سبلالت وزعماء ٌتخذون من مصالحهم أساسا لكن
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أنشطتهم .وقلنا لهم أن هذه هً أسس العابلة الجماعٌة التً تلقً بكل
ما أسلفناه جانبا .وهكذا بدأ صراع أنت وأنا ،حزبك ،وحزبً
(PKK).وعندها قلنا :لٌس هناك ) (PKKحسب كٌفٌة ومزاجٌة
كل واحد ،ولكنهم قالوا( :الكل ٌستطٌع أن ٌفسر  PKKحسبما ٌراه)
وهذا ما ٌقوم باؼتٌال الجهد الجماعً .فالحركة البرولٌتارٌة هً
حركة جماعٌة ،وأي تنازل جزبً عن هذه المفاهٌم ،تصٌب
العبلقات بالببلدة ،وتإدي إلى االنقسام بسرعة ،وهذا ٌعنً التصفوٌة
لدٌنا.
هذه هً مواقفهم التً نادوا بها ،وال زلنا نقرأ عنهم فهم ٌدعون( :لقد
كانت كردستان تحت نفوذنا فكٌؾ سرقها هذا الرجل منا؟)
وٌتساءلون :كٌؾ استطاع خداع هذا الشعب؟ هل ذلك صحٌح حقا؟
فهناك جهود تبذل بسخاء ال ٌمكن تصدٌقه ،وثمارها هً المساندة
التً نلقاها وهذا واضح للجمٌع ،وهناك ادعاء آخر ٌطلقونه حٌث
ٌقولون :إن الكوادر هم أصحاب الجهد مثلنا ،فكٌؾ ٌقومون بكبت
المشهورٌن منهم؟ والحقٌقة هً عكس ذلك تماما ،فقد كانوا ٌقفون
كالتماثٌل فً مواجهتنا ،وٌلجإون إلى كافة أشكال الرٌاء ،ثم ٌقومون
بكافة أنواع الفساد وإثارة الفتن وٌنتظرون زوالنا بشؽؾ ،وقد
تقولون ما عبلقة كل ذلك بقضٌة العابلة والمرأة؟. ..
والعبلقة هً :انعكاس أسس وتؤثٌرات األرضٌة االجتماعٌة لهذا
المجتمع على الحزب بهذا الشكل .ونحن عندما كنا ننتقد ادعاءاتهم
للقٌادة كنا نقرر القول التالً :فبدال من االدعاء بالقٌادة على هذا
النحوٌ ،جب أن تبذلوا الجهود البلزمة الضرورٌة لكل كادر حتى
تتمكنوا من التمثٌل الحقٌقً نظرٌا وعلمٌا ،والقٌام بفضح المزٌفٌن
فً هذا الموضوع ،وعدم ترك المٌدان لهم ،وإفساح المجال أمام
القٌادات الحقٌقٌة ،وإعطاءهم اإلمكانٌات البلزمة ،وال زال الوضع
كذلك .أما وضعً وموقعً فبل ٌنطبق على مواصفات وممٌزات
القٌادة وطرازها ،وإنما هو تحضٌر واستعداد لظهور القٌادة الحقٌقٌة
األسلم .فالمنجزات معلومة ،والتحلٌبلت النظرٌة تفتح السبٌل أمام
هذه المنجزات ،وتساعد على تقدم الممارسة العملٌة ،وتقوم بؽربلة
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المزٌفٌن وتشهٌرهم وتجرٌدهم ،وتعطً اإلمكانٌات لمن ٌرؼب فً
التطور والتقدم.
ولو نظرنا إلى واقع الكثٌرٌن منكم عن كثب نرى أنكم ال تجٌدون
النطق بكلمتٌن صحٌحتٌن ،بٌنما أنتم اآلن فً وضع ٌمكنكم إبداء
مواهب حول فنون القٌادة ولو بشكل محدود ،وهذا ال ٌحدث ذاتٌا،
فقد تم فتح الطرٌق أمامكم بحرص شدٌد ،والجهد والعمل عابد لكم.
وكما هو معلوم فإن اإلنسان الكردي ٌعمل كالعتالٌن ،ورؼم ذلك فهو
جابع ،ومعدوم دابما .وهو ال ٌفقه شٌبا فً مواضٌع القٌادة والتحول
السٌاسً .وبشكل عام ،فإن إٌصال ) (PKKإلى مرحلة ٌقود فٌها
هذا الشعب رؼم العاببلت الكبٌرة والعمبلء لٌس أمرا سهبل .بل حدثا
كبٌرا بذاته ،وٌستوجب االهتمام سواء من الناحٌة الفنٌة أو من ناحٌة
التضحٌات والجرأة .وكما تعلمون فقد حدث التطور لدٌكم رؼما
عنكم أو عن بعضكم على األقل ،وال ٌمكنكم أن تعترضوا على ذلك.
إذ نقول للكثٌرٌن منكم( :خذوا السبلح وحاربوا بجرأة حتى النهاٌة)
ولكن النتابج لٌست على النحو المطلوب ،وهذا ال ٌلٌق بنا ،وهذه
األمور ال تسٌر بقول( :إننً إنسان عادي ،ولكن هذا هو وضع
الكثٌر من الرفاق ،فإما أن ٌصبح ربٌسا للحرس أو رقٌبا فً الدرك
(الجندرما) ،أو مشروعا لآلؼوٌة ،وكل هذا ؼٌر مقبول .فؤنا ال أقول
عن نفسً بؤننً قابد جٌد ،ولكننً مصمم على عدم القٌام بمثل تلك
األعمال العرجاء .فمثلما ال أقوم بفرض نفسً على هذا النحو
المصطنع ،ال أترك المجال للقادة المزٌفٌن أٌضا .فالمفهوم الفردي
للشهامة منتشر كثٌرا لدٌكم .وتشهدون ما نبلقٌه من صعوبات فً
هذا الموضوع .وتم القٌام بما ٌلزم مثل ،خلق اإلٌمان والعقٌدة،
والقٌم المادٌة ،والسبلح والعبلقات ،وكل ذلك ٌخدم الظهور القٌادي.
ولكن هل نستطٌع القٌام بكل شًء؟ أي هل ٌمكننا إعطاءكم قلب
اإلنسان الشهم الجريء ،وعقل اإلنسان المفكر؟ كبل طبعا إن هذه
الخصابص ٌجب أن تكون لدٌكم وتتطور داخلٌا ،ونحن هنا نخاطب
هذه الخصابص المفروض توفرها لدٌكم ،فً سبٌل تطوٌرها لتكون
قوة الحل .أما التنظٌمات األخرى فهً ال شًء بهذا الخصوص.
فاحسبوا قوة ) (PKKقلٌبل ،وقوموا بالتدقٌق فً صراعنا مع العدو
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قلٌبل ،وقارنوا ذلك بوضع هذه التنظٌمات وعندها ستجدون بؤنهم لو
اجتمعوا جمٌعا لما استطاعوا الصمود لنصؾ ساعة فقط .وواضح
أن مقاومة ) (PKKال تؤتً من فراغ.

ٌجب أن ال ٌقف اإلنسان على قدمٌه بفضل الجبال ،بل ٌجب علٌه
االعتماد على عقله وقلبه أساسا للوقوف
ولنلقً نظرة على وضع أؼلب الرفاق ،ولنسؤل :لوال تؤثٌر )(PKK
وسلطته ،فهل ستكون خدماتكم كافٌة إلنقاذ الوضع من حٌث التنظٌم
والوعً والتخطٌط؟ فحتى حسب ذلك ال ٌتم القٌام به ،والذٌن ال
ٌقومون بحساب ذلك للحد األدنى ،فناهٌك عن القٌادة فهم لن
ٌستطٌعوا إنقاذ أنفسهم ،وسنؤخذ بعضكم لنضعه تحت التحلٌل فً
المستقبل ،وسنسؤله عن كٌفٌة بقابه واقفا ،وسنقول له :قم بتوضٌح
ذلك .ونعلم تماما بؤنهم سٌبلقون صعوبة فً إٌضاح ذلك .ألنهم بقوا
كذلك ذاتٌا ،فبعض الرفاق قالوا( :بفضل الجبال) فكٌؾ ٌقبل اإلنسان
أن ٌبقى على قدمٌه بفضل الجبال؟ ٌجب على اإلنسان أن ٌعتمد على
عقله وقلبه أساسا للوقوؾ على قدمٌه .وٌقال أٌضا بؤن الشعب
ٌحتضننا ،وبؤنه لوال ذلك لما استطعنا الصمود ألربع وعشرٌن
ساعة ،بٌنما المفروض أن تقوم بؤنت بإنهاض الشعب وتحافظ علٌه
واقفا وتحمٌه ،وال تقوم برمً نفسك فً أحضانه كالرضٌع .فهل
ٌلٌق عكس ذلك بالقٌادة؟ ولكن هذا هو الذي حدث .فإذا ذهب أحدهم
إلى إحدى القوى دخل تحت تؤثٌرها فً وقت قصٌر ،وعندها ال
ٌمكن الحدٌث عن القٌادة .وهذه الخصابص موجودو لدٌكم جمٌعا،
ونحاول إزالتها.
فهل نحن مقتدرون من هذه الناحٌة؟ كبل ولكننا منتبهون إلى نقطة
أخرى ،وهً أنه ال ٌحق لنا الوقوؾ بعٌدٌن عن أسس التطور ،وال
الخروج عن المعاٌٌر األساسٌة ،وال ضٌاع ذاتنا ولو بشكل صؽٌر،
بل علٌنا أن نستخدم العقل واللسان والقلب إلى أقصى حد ،ولكنكم ال
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تشعرون حتى بالحاجة إلى كل ذلك .وتقولون( :إما أن أكون باشا)
وإما (أنا عبد للماضً فبل تلمسونً) وهذا ال ٌشكل مخرجا وال حبل.
تحدثنا عن الخصابص الموروثة عن العابلة سابقا ،كذلك تحدثنا عن
التؤثٌرات المؤخوذة من الدولة ومفهوم (الناموس) والؽرور
الشخصً .فإن تحاملنا على أحدهم قلٌبل ،اؼرورقت عٌونهم بالدموع
وقالوا :نحن هكذا وال نستطٌع أكثر من ذلك ،ولكن هذا ال ٌنقذ
الوضع .إن عدم تكوٌن القٌادة الشعبٌة فً كردستان وعدم تجاوز
مرحلة تكوٌن وتطوٌر هذه القٌادات ،فناهٌك عن تكون قٌادة
والتحرر الوطنً فبل ٌمكن الدفاع حتى عن الشخص ،وكلب من
كبلب الفاشٌة ٌستطٌع إنهاءنا .إذا ما هو الحل ،وكٌؾ سندافع عن
أنفسنا وضد من؟ وال نرٌد أن نبالػ ولكن جمٌعكم وصلتم إلى
أصعب المراحل وأكثرها سوءا ،فالصعوبات ال زالت كثٌرة ،ولكن
مثلما لم نفقد األمل ،فقد مضٌنا مصممٌن على سبل التطور .فالرفاق
مرؼمون على التوقؾ عند هذه المواضٌع بشكل كثٌؾ وبذل الجهود
البلزمة ،فبل ٌمكن التحدث عن القٌادة وفنونها مع أهداؾ متضاربة
والعمل كالعتالٌن .وال ٌمكن التقدم بخطوة واحدة فً طرٌق الثورة
بذلك الشكل ،فسٌتهدم كل شًء ،ولماذا وضع اآلخرٌن كذلك؟ إنهم
كذلك ألنهم لم ٌلقوا خطواتهم األولى بشكل سلٌم ،ونحن اآلن نحاول
كسر هذا التؤثٌر .فبل زال ضؽط التقالٌد والماضً علٌكم كبٌرا .فلو
كانت لدٌنا بنٌة نستوعبها على شكل أفضل ،ولو كانت لدٌنا كوادر
أكثر جرأة الستطعنا التوقؾ على هذه القضاٌا بشكل أعمق ،ولكن
أكثركم تحول إلى منبع للتقالٌد .وأنتم متعلقون بهذه العبلقات لدرجة
كبٌرة ،فلو قمنا بتحطٌم عدة عبلقات فٌها الرتمٌتم أرضا وقلتم( :أنا
ال أتحمل التحلٌل ،واالنسداد هكذا ،والعقدة الكؤداء ربطتنً هكذا).
ولذهبت أٌام ولٌالً فً سبٌل ذلك .كنت قد قلت لكم :أمسكوا بسكٌن
حادة وقوموا ببتر ذلك وألقوه جانبا ،فما هو هذا الذي ٌجب بتره
وإلقاءه؟ إنها الخصابص التً تربطكم إلى العدو وإلى التخلؾ لمبات
السنٌن ولكن لٌست هناك الجرأة على ذلك .فنحن نحاول تعمٌم هذه
الخواص على كل بنٌة الحزب وعلى الشعب ،وقد قمنا بتطبٌقها على
أنفسنا بشكل مإثر وأحٌٌناها ،ولكن العدو ال زال ٌمد ٌده إلٌكم،
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وٌنادي زورا بـ (أوالد عاببلتنا) .وأوصلوا نداءهم إلى كل عابلة،
وقد تؤثرت بعض العاببلت وتحاول إنقاذكم من قٌادة ) (PKKحسب
االدعاء ،وقد استطعنا تحقٌق تقدم ) (PKKألننا وضعنا الحلول
السلٌمة لهذه القضاٌا جمٌعا .وٌجب علٌنا التفكٌر طوٌبل وعمٌقا حول
تؤثٌر المرأة ،وسواء أكانت داخل العابلة أو فً المجتمع ،وأن نحدد
الجوانب اإلٌجابٌة ونستفٌد منها ،ونحاول إزالة الجوانب السلبٌة
فٌها .وألننا تحدثنا عن ذلك فً التقٌٌمات السابقة ،ولهذا فلن نفتح
الموضوع مرة أخرى.
وبدال من تناول موضوع المرأة على أنه موضوع الجنس اآلخر،
فإننا سنتناوله على أبعاده التً تتجاوز الفروق الجنسٌة .مثل :البعد
التارٌخً ،وكؤرضٌة تراكمت علٌه كل سلبٌات المجتمع ،والرٌاء
والسرٌة .وسنتناول المفاهٌم الخاطبة التً تتحكم بنا فٌما بعد.
وألننا ثورٌون فإننً أشعر بالحاجة إلى القوة بجرأة متناهٌة :حقا إن
الموضوع متعلق بمفاهٌم متضاربة وخاطبة جدا .فلو تعرض أحدهم
لزوجاتكم أو أحد أفراد عابلتكم ولو بشكل بسٌط ألخذتم السكٌن
وبدأتم بالهجوم ...ألٌس كذلك؟  ...وهل هناك من ٌتردد فً ذلك؟ ...
طبعا ال ...وٌقولون :لقد لجؤت إلى السبلح ألنهم قالوا كذا لزوجتً
أو أمً أو أختً أو خطٌبتً أو لصدٌقً ...وؼالبا ما ٌسفر ذلك عن
جرٌمة ...ولو الحظنا فإن هذا الموضوع ال ٌمكن حله إال بالسبلح.
فمن أٌن ٌؤتً هذا الفرق؟  ...إنه فارق مهم ،فؤقل تؤثٌر علٌكم فً
موضوع الرجل والمرأة قد ٌفرض االستسبلم بشكل ال ٌمكن
النهوض مرة أخرى فهذا هو حال المرأة والرجل لدٌنا.
وأرٌد التحدث لكم عن نتابج تجربتً الشخصٌة بعض الشًء .لقد
تعرضت لعبلقات من هذا الشكل ،ورؼم عدم عمقها من ناحٌة
المفهوم وتطوٌر العبلقات ،إال إننا تناولنا الموضوع بموقؾ سٌاسً،
وكنا نعً خطر استخدام الجنس على الناحٌة التنظٌمٌة .فقد تم ربط
الرجل بشكل ٌشبه العبد داخل العابلة تماما ،فهو على استعداد لبٌع
أربعٌن وطن فً سبٌل أوالده وعابلته وراحتهم ،وٌرتكب الجرابم
أٌضا .وقد ٌقال :هل سنبقى مكتوفً األٌدي حٌال ذلك؟  ...كبل؛ أنا
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أناقش الموضوع ،فالنقطة المهمة فً ذلك هً :إننا ارتبطنا
بموضوع بشكل وثٌق لدرجة أننا ال نكلؾ أنفسنا بقول كلمة حق فً
أهم المواضٌع المصٌرٌة ،ولكننا فً نفس الوقت نقوم بتكبٌل أنفسنا
بسبلسل مع هذه العبلقات المهتربة ،فإن مفهوم الشرؾ هذا قد استقر
لدٌنا إلى درجة ٌعطً المجال ألربعٌن استعمار لكً ٌتحكم بنا،
فالسند السلٌم للدولة التركٌة فً كردستان هً العابلة ،وهذا القول ال
ٌؤتً من فراغ ،والنفخ فً ذلك على نطاق كردستان لٌس صدفة.

الرجل لدٌنا قبلً ،والمرأة عاجزة وغٌر قادرة على إقامة أٌة
عالقة حرة
إن آباءنا وأمهاتنا كانوا ٌراهنون على نفوذهم علٌنا لدرجة أنهم
عندما أنجبونا اعتقدوا أننا ملك لهم ،وهذا مفهوم قبلً ،فالولد ٌجب
أن ٌكون تحت سٌطرة األب واألم مطلقا ،وهذا مستمر حتى الموت،
وأول اعتراضنا بدأ من هذه النقطة ،وأعتقد أن التحول الثوري ٌكمن
ضمن ردة الفعل هذه .وخروجً عن الطاعة فً مواجهة هذا
الموضوع ملفت للنظر ،ربما كان ٌفتقر إلى االحترام ،ولكنه كان
تصرفا فً مكانه ،فقد قلت لهم( :هل ترون هذه الصٌصان لهذه
الدجاجة؟  ...فمثلما تلك حادثة طبٌعٌة ،فإن وضعً مشابه لذلك
أٌضا ،ولم أطلب منكم أن تخلفونً) .إن هذا الموقؾ ٌعبر عن ردة
الفعل وبعض االنفعال.
وأعتقد أنه ٌعبر عن االعتراض على مفهوم الملكٌة بعض الشًء.
إذا ال ٌمكن المحافظة على األوالد بهذا الشكل ،بل ٌجب تربٌة
األوالد بشكل سلٌم ،ورسم مستقبلهم بشكل واعً ومسإول ،وعندما
ال ٌكون ذلك متوفرا ،ال ٌمكن االدعاء بحق الملكٌة على األوالد...
هذا ما قلته ،وهذه انتقادات جادة .وطبعا إنهم ٌقولون عن مثل هذا
الخروج لؤلوالد بؤنه (ولد عاق) .فإن اعترضت على العبلقات
القبلٌة أكثر قلٌبل ،فسٌقومون بطردك ...إنهم ٌتسببون فً انسداد
الفرد وٌقضون علٌه .وتقوم العابلة بفرض سلطتها على األوالد،
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وهناك الفقر ،ولٌس هناك مإسسة لبلهتمام باألطفال فً المجتمع،
حتى ٌجد الولد ضالته هناك ،ولٌست هناك أٌة إمكانٌات تقوم الدولة
التركٌة بتقدٌمها .وفً هذا الوضع ،فبل سبٌل سوى االرتباط بالعابلة،
وإذا قامت هً بفرض العبلقات القبلٌة على الولد ،فقد تم القضاء
علٌه.
فلماذا ال ٌخرج الولد ثورٌا لدٌنا؟  ...ولماذا شخصٌاتهم متضاربة
على هذا النحو؟  ...إنه كذلك ألنه تربى على ذلك منذ حضانته.
ولنفكر فً عبلقتكم بامرأة أو حادثة زواجكم فٌما بعد ،أو لننظر إلى
كل العبلقات .فكلها تعتمد فً أساسها على االستسبلم والرضوخ،
فالرجل عبد والمرأة مستعبدة أكثر منه .وحسب االدعاء ،فإنهم
ٌتزوجون ،بٌنما حقٌقة األمر هناك استعباد .ورؼم مرارة هذا
الموضوع فإن هذا هو وضع الكثٌرٌن منكم .فإلى أي قاعدة ثورٌة
ٌعتمد ذلك؟ والحقٌقة ،لٌست هناك أٌة قاعدة ثورٌة فً هذا األمر،
بل هناك مبدأ سلطة العابلة ،والوسط االجتماعً ،والتطورات تحدث
تؤثٌر التقالٌد ...الرجل أخرس والمرأة خرساء فً كردستان .فناهٌك
عن تمثٌل الحرٌة ،فإن رجلنا ؼٌر قادر على تجاوز وضع فرد فً
قبٌلة وعنصر من عناصر العشٌرة ،فالرجل قبلً والمرأة عاجزة.
وهً ؼٌر قادرة على إقامة أي عبلقة حرة ،بل ال تستطٌع المرور
بجانبها ،فإن حدث ومرت فماذا ٌحدث؟  ...إنه موضوع ٌمكن كتابة
الرواٌات حوله ،وخاصة إذا تم االعتماد على إظهار موقفنا .وهذه
القضاٌا هً أصعب ما تواجهنً حتى اآلن ،وأقٌم هذه المواضٌع
على أنها هً التً تقضً على إنساننا ،وهناك أسباب مفهومة لذلك
فماركس ٌقول( :مستوى الحرٌة فً العابلة ٌحدد مستوى حرٌة
المجتمع( .وٌمكن تطبٌق هذا القول على واقعنا على النحو التالً :
إن كل شًء لدٌنا ٌتمحور حول العابلة بشكل خاص ،والعابلة هً
األساس لتحدٌد الحرٌات ،ولهذا ٌنصب اهتمامنا على هذه المإسسة.
فالبنادق والخناجر أشهرت ألجلها على صعٌد المجتمع ،فكل شًء
متمركز ومتكاثؾ هنا ،وسبب البقاء أو االنتهاء ٌكمن هنا أٌضا،
ولٌست لدٌنا مإسسات وطنٌة واجتماعٌة سواها .فكل شًء مصاب
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باالنسداد والتعقٌد هنا .وعدم التطور والبدابٌة البارزة الموجودة لدٌنا
كلها تنبع من هذه المإسسة.
وكل من ٌدخل هذه العبلقة ٌرى نفسه مالكا لبعض الحقوق بالتؤكٌد،
فعبلقات النفوذ تبقى مستمرة داخل األسرة ،والرجل هو المهٌمن
بالتؤكٌد ،ولدٌه صبلحٌات مطلقة بالضرب والشتم وما إلى ذلك.
حسنا ...ولكن ما هو موقؾ المرأة التً من المفروض أن تكون لها
شخصٌتها؟ إن موقفها عبودي ٌكتنفه الرٌاء .فهً قد قامت بإدخال
التخلؾ على شخصٌتها قبل الوصول إلى مستوى هذه العبلقة ،تحت
تؤثٌر كل هذه المفاهٌم المتناقضة .وقد قلنا عن هذا :إنه فقدان الذات
وفقدان كل شًء فً مواجهة سٌطرة الرجل ومفهوم الرجولة .ولكن
أٌن وصلت عبلقة الحرٌة؟  ...وأٌن عبلقة العابلة التً تحدد حرٌة
المجتمع؟  ...وأٌن التحرر الوطنً...

إننا ال نعرف أٌن الحرٌة التً ٌدعٌها العدو ،وأٌن الحدود التً
نطالب بها
إننً أحاول طرح الموضوع بجمٌع جوانبه .حتى ال تفقدوا جوهره
عندما تجهدون لتصبحوا قوة الحل لهذه المواضٌع .وسننتقد العاببلت
القابمة بدون شك ،وسننتقد عاببلتنا والعاببلت األخرى .فاالنتقاد ال
ٌعنً إنكار العابلة ،بل ألجل إظهار العبلقة الخاصة الصحٌحة ،وال
تخدعوا أنفسكم باالدعاء بإقامة عبلقات حرة ،فؤنا ال زلت مشؽوال
بالقضاٌا النظرٌة لهذه العبلقة الحرة على مدى عمري .فهذه هً
ممارستنا العملٌة ،والتحول الثوري ٌتحقق بتثاقل كبٌر ضمن
مجتمعنا ،وال ٌستطٌع أحد أن ٌدعً بؤنه قد حل المسؤلة .فبعض
الرفاق ٌدعون لتحقٌق العبلقات الحرة فً بعض المناطق ،وفجؤة
نرى أن ذلك تحول إلى بإرة للمشاكل والعبلقات المعقدة ،ألحق
ضررا كبٌرا بالحزب ،والمناطق التً تخضع للتؤثٌرات النصؾ
رأسمالٌة والبرجوازٌة الصؽٌرة ،تضعنا فً وضع محرج جدا .فإذا
نظرنا إلى كٌفٌة تناول فاشٌة  12أٌلول لهذا الموضوع وأضفنا إلٌها
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األوضاع الموجودة لدٌنا ،فسنرى أن مواقؾ العدو ومواقؾ جماعتنا
الذٌن ٌدّعون الحرٌة قد تداخلت ،إلى درجة أننا ال نعرؾ أٌن الحرٌة
التً ٌدعٌها العدو وأٌن الحدود التً نطالب بها ،وهذا ما نستطٌع
قوله بشؤن العاببلت أٌضا .فما هو مدى الخدمات التً تقدمها العابلة
للثورة؟  ...وما مدى اختبلطها بالعدو ،هذا ؼٌر معروؾ .وٌجب
علٌنا تناول الموضوع بشكل انتقادي كبٌر ،وبحذر شدٌد وحساسٌة
شدٌدة ،وخاصة أننا سنعٌد النظر فً المفهوم القبلً لـ) الناموس ).
وعندما نتناول موضوع المرأة والرجل فإن موضوع المال والملك
سٌكون مفهوما أٌضا.
نحن نحاول تطوٌر هذه المعاٌٌر ضمن حزبنا .فهناك رفٌقات لنا فً
كل أنشطتنا ،ولكننا بعٌدون عن الوصول إلى حلقة الحرٌة .فبعضهم
قٌّم ذلك بشكل رخٌص ،وكما تعلمون فإنهم قاموا بؤحط األعمال
التصفوٌة ودخلوا فً خدمة العدو فٌما بعد .فالرٌاء التقلٌدي
والعبلقات النتنة المهتربة من الداخل ألحقت ضررا كبٌرا بالحزب.
نحن نرفض مفهوم عظمة الرجل التقلٌدٌة ،ومفهوم حاجة المرأة إلى
الحماٌة ،إذ ٌجب اتخاذ موقؾ متفابل نحو المرأة .فمهما كانت
األرضٌة جاهزة لخدمة الرجعٌة والتخلؾ من جراء الضؽوط
الطبقٌة ،والوطنٌة ،علٌنا أن نكون متفابلٌن ،ثم ٌؤتً دور استخدام
هذه األرضٌة بوعً تام ،واإلٌمان بحتمٌة الوصول إلى نتابج .ومن
األهمٌة تناول الموضوع بعٌدا عن مفاهٌم المال والملك والناموس
التقلٌدي .وعلٌكم أن تبتعدوا عن موقؾ العبودٌة للعابلة أو للمرأة.
والمرأة كذلك أٌضا ،إذ تناولت موضوع العابلة والرجل علٌها أن ال
تبحث عمن ٌحمٌها وٌحملها على أكتافه ،وٌهتم بها ،وٌنقذها ،فإذا
كان ذلك موقفها فٌكون الموضوع قد تعرض للتخرٌب منذ البداٌة
والحرٌة قد ضاعت .ولكن مع األسؾ فإن هذه المواقؾ ال زالت
سارٌة وقوٌة ،فحتى هذه اللحظة وعندما ٌتحدثون عن شخص ما
ٌقولون أنّ فبلنا تزوج من فبلنة ،ومن العابلة الفبلنٌة بهذا الشكل.
والذٌن نتحدث عنهم فً هذا المثال لٌسوا أشخاصا مختلفون ،بل إنها
نظرة إلى العبلقات القابمة ضمن مفهوم وإطار تلك المإسسة .وهذا
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موقؾ خارج عن االشتراكٌة تماما ،ولم ٌتعرض للتحول الثوري
وال للتحول االشتراكً ،فالكثٌرون منكم ال زالوا موضوعا للمال
والملك ،وال زالوا ٌقولون عنكم ،ولد فبلن وابنة فبلنة .فماذا ٌعنً
هذا؟  ...أي أنه ملك لفبلن وتحت نفوذه ،فكم عدد األشخاص الذٌن
تخلصوا من هذا الوضع؟  ...إن ذلك ٌجب أن ٌتحقق بالنضال وفً
كل الساحات.
هل ٌقال( :أنا ملك نفسً ،وأنا أٌقرر مصٌري بشكل مطلق؟) أنتم
اآلن موجودون تحت سلطة ) (PKKوبدون شك لن ٌستطٌع أحد أن
ٌؤخذكم من هنا ،فسٌاسة ) (PKKهً التً تجرفكم وتؤخذكم ،وأرٌد
قولها بشكل آخر :فمعنوٌا وعلى مستوى المفاهٌم والمستوى
التقلٌدي ،لدٌكم أهلكم ،ولو كان ذلك على أساس الوطنٌة لما قلنا
شٌبا .ولو قالوا :إنهم أوالدنا وٌحاربون بشهامة ونحن نصفق لهم
ونباركهم ،لرفعنا هذه العبلقة إلى السماء .ولكنهم ال ٌتخذون مثل
هذا الموقؾ بل ٌقولون( :لقد أخذوا أوالدنا ،ومات ولدنا ،أو حدث
هذا) .فلٌس هناك مفهوم الوطن ،ولٌس لدٌهم مواقؾ للحرٌة ،وهذا
ما نحاول إعطاءه كدرس للتعلم .فؤنتم فً وضع ٌرؼمكم على
تجاوز الناموس التقلٌدي ضمن إطار هذه العبلقات ،باإلضافة إلى
المعطٌات الجاهزة ،فلٌست هناك عبلقات جاهزة ،فؤنتم ال
تستطٌعون أن تقولوا وفقا للعبلقات الجاهزة( :لقد أصبحت صاحب
نفوذ) .وكذلك لن تستطٌعوا أن تقولوا( :إن عابلتً قد قامت بتربٌتً
هكذا ،ورعتنً هكذا ،وقد اكتسبت القوة) ،فإن هذا التؤثٌر سٌؤخذكم
إلى مواقؾ خاطبة .وإن انضممتم إلى الحزب هكذا وبهذا المفهوم
فلن تصلوا إلى أٌة نتابج.
وال ٌمكن االنطبلق من معطٌات المرأة والرجل .فبل ٌمكن إقامة
العبلقات بالقول( :وجدت فتاة ،أو وجدث فتى) فمجرد كلمة
(وجدت) بحد ذاتها خطٌرة جدا .فاإلٌضاحات التً نعطٌها هً
للنزول إلى العمق ،ولهذا فؤنا أوضحها ،وحتى ٌكون موقفنا انتقادٌا
باألسلوب الثوري نحو تؤثٌرات العابلةٌ ،جب أن ٌعتمد على النضال
الثوري ،فهناك حاجة لمثل هذه المواقؾ نحو عبلقة المرأة والرجل
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بٌن الكوادر الثورٌة ،وقطعا ال ٌمكن تطوٌر أٌة عبلقة سلبٌة أو
إٌجابٌة بدون النضال ،وأنا ال أقصد بهذا بمعنى تؤسٌس عابلة ،فهذا
مهم أٌضا على صعٌد العبلقات االجتماعٌة وتطوٌرها ،وخاصة،
نحن نستطٌع بناء عبلقات إلى ما ال نهاٌة ولو ظاهرٌا .وٌمكن بكل
راحة تطوٌر عبلقات السٌطرة حسب الموقؾ الطبقً الذي ٌمثل
الثورة المنطلقة ،فهناك السٌطرة وهناك اإلمكانٌات أٌضا .وكما نعلم
فهناك حرم النساء لدى المهٌمنٌن االقطاعٌٌن ،وأنتم تعلمون وضع
الرأسمالٌة ،وقد تمادوا بشكل أكثر فً هذا الموضوع .واالشتراكٌة
تحاول وضع حل جزبً لهذه القضٌة ،ولكنهم لم ٌصلوا إلى النتابج
حتى اآلن ،ومن هذه الناحٌة فإن مجتمعنا فً وضع أصعب فقد
سحق المرأة وؼطاها بالرماد ،وأنتم ستقومون بنبش هذا الرماد
لتعرفوا إذا كان هناك شًء تحته ،حتى تخرجوه ...إنها احترقت
وانطفؤت وأصبحت رمادا ،ولكننا نبحث أٌضا حتى نعرؾ إذا ما
كان هناك شٌبا فً األصل .إن هذا هو أسلوب وؼاٌة بحثنا وتدقٌقنا،
وٌجب أن ٌعتمد ذلك على النضال .فالعبلقة الجاهزة خطٌرة
لؤلسباب اآلتٌة :فهناك أحداث نسمعها دابما فً مجتمعنا مثل
(اختطفنا(( ،وطلبنا) ،وقد دفعنا مهرا قدره كذا ،وطبعا فإن هذه
ببلدة ،ونحن نعلم مدى وصول الذٌن ٌملكون المال والجاه إلى
النتابج ،ومدى تؤثٌرهم ،وهذا ٌنمً العبودٌة كما نعلم .فإن القاعدة
هً العبودٌة فً أخذ وإعطاء األشخاص حسنا ...ولكن ما هو األخذ
والعطاء؟  ...فالعبلقة المقامة على هذا األساس مخنوقة منذ البداٌة،
والمصٌبة هً هذا الطراز .فإذا قلنا سنوصل هذه العبلقة إلى
المستوى الفبلنً بالقوة ،فهل ٌمكن ذلك؟  ...فهذا ؼٌر ممكن بالمال
وال بالسلطة ،ألن السلطة هً التً طورت العبودٌة فً هذا
الموضوع ،والمال هو الذي جعلها سلعة ومتاعا ،والؽرور هو الذي
أدى إلى بٌع وشراء اإلنسان ،أي أن الموضوع بحاجة إلى مخرج
جدٌد.
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أنا ال أنكر حرٌة المرأة ،إنما أبحث عن سبل لتحرٌر هذا الجنس
البشري
فما هو المخرج؟  ...كما ال ٌمكن التحامل على العواطؾ أٌضا مثل
القول( :إننً أحببتك كثٌرا (فالكل مؽرم بمثل هذه الكلمات ،وال بد
من تطوٌر طرٌق جدٌد للخروج .فإذا كانت العابلة محبوبة ومحترمة
فإن تؤسٌس وتطوٌر العبلقات سٌكون سهبل .أما بالنسبة لً ...فؤبدا،
ال ٌمكن أن تكون بحسب هذه المقاٌٌس .فكما تعلمون أن السابد اآلن
فً المجتمع هو الصرعة والموقؾ الذي تنفخ فٌه فاشٌة  12أٌلول.
فثقافة (األرابسك) أصابت كل شًء بالتخلؾ ،فعندما نحاول تحلٌل
عبلقة الرجل والمرأة فً بعض المناطق ونظهر فً الوقؾ ذاته ما
آلت إلٌه العبلقات من انحطاط ..حسنا ...وعندها أٌن ٌكمن الحل؟
الحل ٌكمن فً النضال ...والنضال وحده ،وهذا ؼٌر ممكن بالقول:
(إننً م ّ
ُنظر ،وهذا تؤثٌري وهذه صبلحٌتً) .وال ٌمكن حل المسؤلة
بـ (إننً جمٌل وأنٌق( .فحل القضٌة مرتبط بمزٌد من الحرص
ومزٌد من التطوٌر للنضال السٌاسً ،وال ٌمكن حلها بالقواعد
التقلٌدٌة ومفاهٌم الناموس والشرؾ .وستقولون أٌضا) :ماذا تبقى
لدٌنا إذا؟) وعندها نقول نحن :إننا سنحل القضٌة بمزٌد من فرض
شخصٌتنا الثورٌة ،وبهذا ٌمكننا الوصول إلى النتابج .فنحن بحاجة
إلى النشاط الكادري ،وقد قمت بعرض تجربتً الذاتٌة ،وأعطٌت
بعض األمثلة ،وٌبقى هذا إنجاز محصور بشخص واحد ،إلى درجة
ما .فإنا أتناول الموضوع نظرٌا وأحاول تناوله عملٌا ،وال أقوم
قطعا بإنكار حرٌة المرأة ،وإنما أتوقؾ عند كٌفٌة التطور السلٌم،
وكٌفٌة الحصول على الحقوق .وأحاول أن أكون واقعٌا قدر
اإلمكان ،وال نقصد شخص بحد ذاته ،وإنما نستهدؾ حل قضٌة نوع
من البشر تم دفعه إلى مإخرة طبقة مسحوقة ،ونبحث عن سبٌل
لتحرٌر هذا الجنس البشري ،والممارسات العملٌة البلزمة لهذه
الؽاٌة .وهذا الموقؾ قد حقق لمجموعة من الرفٌقات الحٌاة الحزبٌة
بشكل حر على األقل ،فنحن قطعا ال ندعً بحل القضٌة من جمٌع
الجوانب .ولكن هنا تتوفر إمكانٌة التطور بشكل حر ،وهذا ما لم
ٌتوفر فً أي تنظٌم أو مجتمع آخر .فالفرصة متوفرة لتناول قضٌتها
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المصٌرٌة هنا ،والمحاورة تدور حول( :أي شخص أنا ،ومن أنا،
وماذا أرٌد أن أكون؟) فنحن نجبرها على التفكٌر فً مصٌرها
نظرٌا وعملٌا ،دون أن نبٌعها أو نشترٌها أو تقوم هً بإثارة
اإلعجاب بنفسها ،وهذه لٌست إمكانٌة بسٌطة .فهل ٌمكن الحصول
على هذه اإلمكانٌة فً مكان آخر؟  ...كبل ...فبل أحد ٌعطٌها هذه
الفرصة .فقوموا باختبار التنظٌمات المختلفة عملٌا ،واختبروا
العاببلت ،فسترون أنهم ال ٌعطون الحرٌة للتقدم بخطوتٌن ،فهم
ٌتهمونكن بشتى االتهامات لو خرجتن لوحدكن .أما أنتم أٌها الرجال
فتقومون بقذؾ الكلمات ،أو تقومون بتعقٌد األمور ،وتلجإون إلى
اإلهانة واالستهتار ،أو تقومون بإثارة مفهوم المال والملك وتجعلون
من أنفسكم أهبل له ،وهذا ؼٌر موجود هنا .فربما بعض األطراؾ
تقول( :إن هذا ال ٌطابق القضٌة فً األساس) .أو) إن هذا ال ٌنطبق
على المعطٌات االجتماعٌة) وهذا صحٌح ،ونحن حذرون جدا عندما
نتصرؾ فً هذا الموضوع ،ونقول :فلٌظهر جوهرهم الثوري إن
كان موجودا .فهناك أخطاء مهمة ،فلو أبدٌنا تنازال حول العبلقات
التقلٌدٌة المتبادلة ،فهل تعلمون إلى ماذا سٌتحول هذا المكان؟ ...
فالعبلقات ؼٌر السلٌمة وحدها كافٌة لتقلب معسكرنا هذا رأسا على
عقب .وحقٌقة ٌجب تدقٌق تارٌخ الفاشٌة فً هذا الموضوع ،وإعادة
الموضوع إلى ظهور الطبقات وسٌطرتها فً كثٌر من المجتمعات،
مما سٌساعد على استٌعاب الموضوع جٌدا.
وقد قمنا بطرح الموضوع ولو جزبٌا ،وبناء علٌه فٌجب عدم
استصؽار النتابج التً نرؼب فً الوصول إلٌها .إذ ٌمكن الوصول
إلى التحلٌبلت البسٌطة فً كل وقت ،وقد أوضحنا بعض سبل الحل
البسٌطة قبل قلٌل ،ولكنها ال تحقق التحول الثوري ،وال تعظم
المرأة .فؤنا كإنسان ثوري أحاول فرض موقؾ على ) (PKKمن
ناحٌة االستٌعاب والتطبٌق ،وأقوم بإرؼامكم على التخلً عن بعض
العبلقات البسٌطة ألجل تطوٌرها ،فماذا ٌعنً هذا كله؟  ...إن كل
ذلك هو ألجل :كل عبلقة تقام قبل أن ٌحرر الشخص ذاته تإدي إلى
العبودٌة .هناك عبلقات ٌمكنكم أن تفرضوها إذا كنتم مسٌطرون،
وهناك عبلقات ٌرٌد الطرؾ اآلخر فرضها ألجل إٌجاد آلة لهٌمنته،
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ولكن كلها تساهم فً تطوٌر العبودٌة ،وقد ظهر مثال فً )أروه(.
عبلقة دنٌبة أقامها أحدهم تتسبب فً ترك مجموعة من الرفاق
لحالهم بدون إدارة مما ٌجعلهم ٌبتعدون عنا وٌتركوننا مبكرا .وكذلك
أوكلت إلى الرجل مهمة متقدمة ومسإولٌة كبٌرة وبسبب بعض
نزواته ٌتم التخلً عن عشرات من المحاربٌن ،وٌتركهم للفناء ،وال
توجد جرٌمة لم ٌرتكبها بسبب نزواته ،وهذا ٌعنً إذا لم تكن هناك
الثورٌة فالخطر ٌكون كبٌرا بهذا الحجم وٌلحق الضربات الممٌتة
بالحزب ،وهذا لم ٌنحصر فً مكان واحد ،وإنما ظهر فً أماكن
كثٌرة .ولنترك تمثٌل سٌطرة العبودٌة التقلٌدٌة ،بل إن ذلك ٌهدد
كٌان الحزب بؤكمله ،ولٌس من حٌث األشخاص فقط بل من ناحٌة
العبلقات المقامة ،ولكننا سنكمل إنشاء الحزب .إن المواقؾ الخاطبة
مإذٌة أكثر من المتآمرٌن المكشوفٌن ومن جٌوش الدولة التركٌة،
ولهذا ٌجب تناول الموضوع بجهود كبٌرة.

ما دامت العبودٌة منتشرة بهذا الشكل ،فنحن بحاجة إلى ثورة على
صعٌد األخالق
مثبل ،لنقل إننا منعنا المرأة من االنضمام إلى صفوفنا ،فهل ٌمكن أن
ٌكون هذا حبل؟  ...ولتبقى المرأة متفرجة ،والذي لدٌه حاجة إلٌها
ٌذهب وٌتزوج من واحدة أو من عشرة فهل هذا جابز؟  ...إن
المتحكمٌن ٌقومون بحل القضٌة على هذا النحو ،فهل ٌمكن
لبلشتراكٌٌن أٌضا أن ٌحلوها بنفس الشكل؟  ...فحتى المتحكمون
عندما ٌبحثون عن حل لقضٌة ما ،فلهم قوانٌنهم وقواعدهم التً
ٌلتزمون بها .والثورة االشتراكٌة هً ثورة اجتماعٌة والتحرر
الوطنً أٌضا ثورة اجتماعٌة ،وخاصة إذا كانت بقٌادة البرولٌتارٌا
فهً اجتماعٌة بالكامل .إن نصؾ المجتمع_ أكثر من النصؾ لدٌنا_
ٌعٌش تحت نٌر العبودٌة الثقٌل ،فكٌؾ نقوم بإهمالهم ،فإذا لم نقم
نحن بإلقاء الضوء على هذه التقالٌد العمٌاء ،فإن ثورتنا لن تنجح.
وعلٌنا أن نجد سبٌبل إلى ذلك بشكل مطلق .ولن نستطٌع القٌام
بالثورة إذا قمنا بدفع جمٌعهن إلى جانب وتعاملنا معها على أسس
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المال والملك ،وبذلك نكون قد قمنا بالقضاء على الثورة .والدولة
التً ستقام على تلك األسس ستكون أسوأ من الدولة التركٌة،
والعبلقات المقامة ستكون أسوأ من العبلقات العابلٌة السابقة،
وعندها ماذا سنكون قد استفدنا من هذه الحرب التً نخوضها؟ ...
ألٌس مهمتنا األساسٌة هً خلق اإلنسان الحر؟  ...وخلق اإلنسان
الجدٌد؟  ...ولكن بهذه التصرفات فإننا نخلق اإلنسان المستسلم.
ولنلقً نظرة على أسلوب وعاببلت القومٌٌن البدابٌٌن ،فإنهم
سٌقومون بتعمٌم العبودٌة التً ٌعٌشونها على كردستان برمتها ،ولو
كانوا متحكمٌن ألقاموا (حضارة( أكثر تخلفا من حضارة الدولة
التركٌة ومثلوها .وهذا لٌس حبل طبعا ،أي أننا لن نستطٌع حل
القضٌة انطبلقا من المواقؾ اإلقطاعٌة ،أي بدفع المرأة جانبا ،وإن
تولدت الحاجة إلٌها فٌتم استخدامها كسلعة ،ونضرب طوقا حولها،
وكذلك ال ٌمكن حلها بالمواقؾ العاطفٌة للبرجوازٌة الصؽٌرة.
إلى أٌن تإدي النزوات التً ال رحمة لها؟  ...إن العبلقات التً
تترعرع تحت تؤثٌر النظام وتحتوي فً بنٌتها كل أشكال العبودٌة ال
ٌمكن بؤي شكل أن تعبر عن العبلقات التً تقام بالنضال الحر ،فهً
قد تكونت كامبل تحت تؤثٌر النزوات ،ولٌس هناك احترام أو محبة.
ومثل تلك العبلقة تتحول إلى كارثة منذ الٌوم الثانً ،فهذا أٌضا لٌس
مخرجا .وعندها فما دامت العبودٌة منتشرة فً هذه األرضٌة بهذا
الشكل ،فنحن بحاجة إلى موقؾ كادري ثوري على صعٌد األخبلق
واالستٌعاب ضد هذه العبودٌة ،وتناول الموضوع على شكل حرب
جادة ٌجب خوضها ،دون التفكٌر بؤٌة مصالح ،ولٌس ألجل بسط
سلطتنا ولٌس فً استقامة إنقاذ الشخصٌات ،بل ألجل إقامة مإسسة
سلٌمة جادة وتحقٌق عبلقة مماثلة وعلٌنا أن نكون كوادرا لذلك ،فهذا
هو الذي ٌجب أن نقوم به.

إن  PKKحركة ٌجب أن تعجن بالحرٌة من الرأس حتى أخمص
القدمٌن
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وسنقوم بمهامنا بشكل مإثر لتحرٌر أعداد ؼفٌرة من النساء .والمرأة
ستخوض حربا ضروس ألجل الوصول إلى عبلقة حرة ،وأي
تطور ٌتحقق على هذا الصعٌد ستإدي بالفرد إلى الحرٌة .ونحن
عندما ننادي اآلن بالشخصٌة الحرة ،فننطلق من نقطة حٌوٌة جدا،
وهذا ضروري أٌضا .إن ) (PKKحركة ٌجب أن تعجن بالحرٌة
من الرأس حتى أخمص القدمٌن .وفً هذه القضٌة أٌضا تعلم أن
الحرٌة ال ٌمكن الوصول إلٌها إال بالحرب ،وتحاول الوصول إلى
النتابج على هذا األساس .فبل ٌمكن كسب أي شًء بسهولة ،وقد
وصلنا إلى ذلك عموما ،وأوضحت لكم مدى الصعوبات التً
واجهناها فً هذا السبٌل ،فالعابلة المعروفة هً كٌان للعبودٌة ،فإن
اتخذناها أساسا لنا فبل ٌمكن تحقٌق التحول الثوري .وهذا ؼٌر ممكن
بالرفاقٌة الذاتٌة وعبلقاتها ،كؤن نتصادؾ فً مكان ما ثم نصبح
أصدقاء ونصبح رفاقا ،فهذا القول ؼٌر مقبول ،فبهذا الشكل ٌمكن أن
تكونوا خبلنا ،ولٌس فً هذا المبدأ أساسً ،إذ ٌمكن أن تندثر هذه
العبلقة فً أٌة لحظة ،وإذا دخلت المصالح فً الموضوع فهذه
العبلقة ستتمزق حتما.
إن رفاقٌة  PKKتتطور من خبلل التعذٌب الوحشً وظروؾ
الحرب ،وهذه ناحٌة مهمة جدا .فإذا كنتم ترٌدون جهودنا وتجربتنا،
فالرفاقٌة ضرورٌة لذلك ،وهذا مهم أٌضا .فقد راهنا على شبابنا
ألجل هدؾ مقدس جلٌل ،والزمن والممارسة العملٌة أثبتت ذلك.
فهذه هً العبلقات الرفاقٌة ،إنها عبلقات فوالذٌة تتحمل كل أنواع
الضؽط واألثقال ،وهذه العبلقة ستكون أساسا للعبلقة مع المرأة.
فٌجب أن تكون هناك الرفاقٌة قبل كل شًء ،فبل توجد عبلقة تحتاج
إلى الصعوبات والتعب والجهد حتى تتؤسس مثل العبلقة الرفاقٌة.
فالعبلقة التً تتؤسس بالمال تذهب مع المال ،والتً تتؤسس من خبلل
السلطة تذهب مع السلطة وتعتمد على العنؾ ،والعبلقة التً تتؤسس
بالسٌطرة تتعرض للتخرٌب على ٌد الذي ٌفرض سٌطرته ،والعبلقة
العاطفٌة تتعرض للدمار بالعواطؾ أٌضا ،فهل ٌمكن للعبلقات التً
تتكون من خبلل األهداؾ العظٌمة والجهود الكبٌرة أن تدمر
بسهولة؟ فهذه هً عبلقات ) (PKKوهذه هً عبلقات السجون،
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وهً العبلقات السابدة لدى المقاومٌن حتى الموت ،فهً ال زالت
قابمة شامخة فً مواجهة الهجمات األكثر وحشٌة ،وتنبذ تماما
المصالح الشخصٌة .فكل شًء فً سبٌل حرٌة الوطن والوصول
إلى إنسان جدٌد .فالتماسك ونمو األمل ٌحدث على هذا األساس.
فالطلٌعة المتوجهة نحو المجتمع الجدٌد تفضل هذه العبلقة على ما
سواها وأعتقد أن هذا مفهوم جدا وال داعً للتفصٌل ،فقد تم وضع
العبلقات الرفاقٌة بشكل جٌد ،وتم تناول العبلقات التنظٌمٌة بشكل
جٌد أٌضا .ونكرر بؤنه ال ٌمكن كسب ذلك إال بالنضال ،فلٌست
هناك عبلقات رفاقٌة جاهزة ،ولٌس هناك شًء من قبٌل :نحن
شخصان اجتمعنا وأصبحنا رفاقا ،فهذا لٌس صحٌحا قطعٌا،
فاسؤلونً عن الصعوبات التً واجهت انضمامكم وتطوٌر عبلقاتكم
مع  (PKK).فإذا كان تقرٌرا بهذا الصدد مطلوبا من فؤنا مستعد
لتقدٌمه ،فما الذي قمنا به حتى نضمكم إلى العبلقات الرفاقٌة؟ إن
كادر ) (PKKقد ظهر إلى الوجود نتٌجة لصعوبات كثٌرة،
والعبلقات معه مهمة جدا ،وقٌّمة جدا ،ومحترمة جدا ،وٌجب الحفاظ
على قدسٌتها ،وهذا ٌسري على العبلقة مع المرأة أٌضا .ونحن قد
بذلنا جهودا جبارة حقا فً سبٌل خلق المرأة الحرة ،وقد أقمنا عبلقة
المرأة مع النضال وسط أجواء مفعمة بالعبودٌة وانعدام الشخصٌة
بالنسبة للمرأة ،وهذه ناحٌة مهمة جدا .فهنا توجد بعض القٌم
المعنوٌة التً تستحق التعامل معها بقدسٌة متناهٌة .فهناك حاجة إلى
موقؾ مهم جدا ٌتمٌز بالدقة والحساسٌة والحذر .أي أنه ٌجب أن ال
نقترب من الموضوع على شكل :نحن الرجال المتحكمون نقوم
باالضطهاد هكذا ...ونقطع ...ونعدم هكذا ...فهذا األسلوب خاطا
تماما ،وال ٌمكن عمل أي شًء بهذا ،فذلك شخص ٌحتاج إلى
اإلنقاذ .وٌجب أال ننسى بؤننا ٌمكن ان نتحدث عن قٌمة الحرٌة
للعبلقة التً ٌمكن أن نقٌمها مع شخص استطاع الوقوؾ على قدمٌه
بذاته ،واستمد قوته من جهده ،ووصل إلى شخصٌة سٌاسٌة من
خبلل هذا الجهد ،وٌمكن أن ٌكون له دور كبٌر بجدارة ،أما فٌما عدا
ذلك مثل اللجوء إلى األسالٌب المختصرة فبل مكان لهم .فلٌس
صحٌحا أن ٌقول أحدهم ،لقد كنت مإثرا هكذا وذو تجربة كبٌرة
وصاحب سلطة وشخصٌة ،فحتى أنا إمكانٌاتً متواضعة لتحقٌق
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التطور ،وأصارع ألحافظ على نفسً من التؤثٌرات السلبٌة لؤلرضٌة
المعروفة ،وأضع حدا لكل هذه التؤثٌرات السلبٌة بشكل ٌومً.

عبروا عن آمالكم ورغباتكم ،فإن هذه الساحة هً ساحة الحرٌة
ولٌس هناك كتم لألفواه
حسنا ...فإٌن إذا تلك العبلقات التً قمتم بتطوٌرها خبلل ٌوم واحد؟
...فالقادمون من الوطن ٌعلمون جٌدا بؤن هناك حاجة للمبلٌٌن من
أجل الزواج ،وهذا ؼٌر متوفر لدٌكم ،فؤٌن العبلقة التقلٌدٌة
وتؤسٌسها؟  ...ثم ماذا ٌحدث بعد ذلك؟  ...استخدام الرفاقٌة بشكل
سًء ،وهذا لٌس من حقنا .وٌجب علٌنا التوقؾ جٌدا عند العبلقة
الرفاقٌة ،وعدم لجوبنا إلى الخصابص القبلٌة ،والسلطوٌة المتحكمة
ٌتمتع بؤهمٌة كبٌرة .وكذلك على المرأة أال تلجؤ إلى الرٌاء التقلٌدي
والقٌل والقال والعبودٌة واألنوثة وأال تحاول فرض مثل هذه
المواقؾ .إن الهدؾ من التعلٌم والتدرٌب الذي نقدمه لكم هو االبتعاد
عن مثل هذه المواقؾ وشجبها .نعم ...للعبلقات الحرة حتى النهاٌة،
كما ترون فنحن على رأس جبل ،ونثق بؤنفسنا تماما ،وال مجال أبدا
ألي جنون وأٌة قلة احترام وأٌة ال مساواة ،ونتقاسم كل ما نقوم به
ونحصل علٌه مثل السبلح ،وتعلٌمنا ورؼٌؾ خبزنا .إنها مواقؾ
مساواة مهمة ولكن هذا ٌبقى شكلٌا فقط ،وٌبقى أننا نقوم بكل ذلك
حتى ٌتجذر فً األفبدة .واآلن ماذا ٌفعل محللونا فً كثٌر من
الساحات؟  ...إنهم ٌستخدمون صبلحٌاتهم بصورة سٌبة فً الٌوم
الثانً .والمرأة تكسب قلٌبل من حق الكبلم ولكن عندما تحصل على
قلٌل من حرٌة الحركة أٌضا ،فتعود الكثٌرات إلى األنوثة التقلٌدٌة
والخواص العبودٌة ،وٌقمن بإحٌابها من جدٌد .إن هذا المثال ٌنطبق
علٌنا أٌضا ،فقد حاولوا تطبٌق عكس ذلك تماما علٌنا ،فقد قاموا
باالقتراب منا قابلٌن( :التكاثؾ فً  PKKوتطوٌر إمكانٌات )PKK
بٌنما كانوا ٌحسبون كٌفٌة االستٌبلء على الحزب من خبلل شخصً.
وهذا ٌعنً :إذا كنت ترٌد السٌطرة على كردستان ،قم بالسٌطرة
على قٌادة  (PKK).وإذا كنت ترٌد أن تكون صاحب نفوذ على
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)(PKKقم بالتؤثٌر على قٌادة) ، (PKKوإذا كنت ترٌد أن تكون
متحكما فً مركزٌة ) (PKKفقم بالتحكم فً قٌادة) ، (PKKوإذا
أردت استخدام عبلقة خاصة بٌن شخصٌن فقم بالتحكم فً األعلى.
هذا هو الموقؾ وبهذا الذي ظهر أرادوا تسٌٌر حسابات جارٌة أللؾ
سنة بشكل دنًء جدا ،ولكننً صبور فً هذه المواضٌع ،ولً
أسلوبً الخاص جدا فً مثل هذه األمور ،إلظهار خاصٌة من
الخصوصٌات ،فبل ألجؤ إلى العقاب مباشرة بل أترك الشخص ٌعبر
عن ذاته تماما ،متجاوزا المواقؾ التقلٌدٌة ،وهذا هو األسلوب الذي
نطبقه داخل الحزب أٌضا .فهناك فابدة من ذلك ،فهم ٌقولون آخر ما
لدٌهم ،فعبروا عن آمالكم ورؼباتكم فإن هذه الساحة هً ساحة
الحرٌة ،فلٌس هناك كتم لؤلفواه .ولكن ٌجب حساب ما ٌلً أٌضا :
فهناك المسار األساسً لـ) ، (PKKوستصلون إلٌه ،وهناك الحرٌة،
أما إذا أردتم كتم صوت ) (PKKوتصفٌته أو إخراجه من كونه
(PKK).فستؽرقون ،وسٌتم القضاء علٌكم ،ولكم االختٌار ،فإن نهج
الحزب هو الذي ٌحدد سٌركم .وهناك قواعد لذلك ،ألن الحزب قد
تؤسس على هذا األساس وهو قادر على طلب الحساب عاجبل أم
آجبل .فبل تقتربوا من الحزب بشكل طفولً ،وال تقولوا إن هذه هً
فرصتنا ،ونحن هنا ال نتناول موضوع المرأة فقط ،فالرجل أٌضا
كذلك .لقد وجدونً عابقا فً وجه تطلعاتهم وأهدافهم ،وكؤن العالم
بؤجمعه ٌرٌد التحكم فً كردستان وٌسٌطر علٌها وأنا العقبة فً
سبٌل ذلك .وهو ٌرٌد االستٌبلء على ) (PKKوٌتحكم بالمركز،
وسٌصل إلى القٌادة قرٌبا ولكننً أنا العقبة األساسٌة ،الموقؾ
واضح ونقً لهذه الدرجة ،فً حٌن لم ٌكونوا فً وضع من ٌشبع
معدته .وأوضحنا وضعهم فٌما بعد وظهرت ذنوبهم بجبلء ،فبعضهم
انتحر ،وبعضهم ٌقول إن عقوبتً هً اإلعدام .هل ٌجوز تناول
القٌادة بهذه الكٌفٌة الخطٌرة؟  ...إنهم ٌرتكبون ذنبا كبٌرا ،وطبعا
هناك مكٌدة خلؾ ذلك ،وكٌد المرأة قد عبر عن نفسه من خبلل ذلك
وعلى شكل الرٌاء التقلٌدي وتحت ٌافطة العبلقة الخاصة ،وتم
استؽبلل الناحٌة الجنسٌة فً المرأة بشكل سًء كما كان ٌحدث فً
القصور العثمانٌة ،وأرادوا لنفوذ المرأة أن ٌكون مسٌطرا على
الحزب كما هو الحال فً العاببلت االقطاعٌة ،وأرادوا استخدام
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المفهوم التقلٌدي للناموس لدى الرجل .فهناك خصوصٌات الرجل
الكردي المعروفة نحو المرأة ،إذ ٌبقى مرتبطا بها حتى النهاٌة وهذا
ما أرادوا استخدامه.
لقد عشت بنفسً هذه التجربة وأوصلتها إلى الحل ،ظاهرٌا هً
مسؤلة العبلقة بٌن الرجل والمرأة ،ولكن فً جوهرها صراع رهٌب
بٌن مفاهٌم مختلفة ،فهناك مفهوم ٌعتمد على بقاٌا العصور الوسطى،
وعلى العمالة المتحكمة والمفاهٌم الكمالٌة ،أما المفهوم اآلخر فٌعتمد
على العبلقات المكتسبة بالجهد الكبٌر ،وهذان المفهومان مشتبكان،
فؤحدهما ٌمثل العمالة أما اآلخر فٌعبر عن التنظٌم والتطور القٌادي.
ولنلقً نظرة على أسلوب المفهومٌن :فاألول ال ٌبذل جهدا وٌكتفً
بالنظر والمراقبة ،وٌختار نقاط الضعؾ الستؽبللها ،وإن وجد
الفرصة ال ٌتوانى عن اللجوء إلى التآمر لفرض تحكمه ،وهذا ما
فرض تؤثٌره على كردستان منذ مبات السنٌن ،وقد اتخذ هذا المفهوم
طرازا من المعٌشة ونظرة عالمٌة وموقفا ٌعتمد على العمالة دون أن
ٌبذل جهدا لٌجعل من نفسه مإثرا ،وبناء علٌه ،أصبح لدٌه المال
والملك واكتسب حجما كبٌرا .أما المفهوم اآلخر ،فبل ٌجد إمكانٌة
ألي تطور دون بذل الجهد الكبٌر حتى ٌستطٌع خلق كل شًء،
فهناك تؤسٌس العبلقات على مستوى األفراد ،والتحادث مع كل
شخص ،وبذل الجهد فً سبٌل كل شًء ابتداء من الطعام ووصوال
إلى تكوٌن قوة التفكٌر .إن نتابج ذلك ظهرت داخل حزبنا أٌضا فً
مسؤلة تطور قٌادة) ، (PKKوتحقٌق المركزٌة ،وفً تحولها
الكادري والجماهٌري ،ولهذا ٌجب علٌكم استنباط العبر والدروس
من كل هذه األمثلة ،وال تنسوا أن هناك تطورا معقدا ،فالتربٌة التً
تلقٌتموها على ٌد العابلة ،وتؤثٌرات الدولة ،والتؤثٌر اآلتً من عبلقة
المرأة والرجل .لذا ٌجب أن ال ٌدفعكم كل ذلك إلى خارج مسار
الحزب قطعٌا ،لٌجعلكم تتخذون الواقؾ المتعارضة ،وٌبحثون عن
النجاة الرخٌص وتدخلون فً مفاهٌم التحكم .فؤنتم تتحولون إلى
أعضاء فً) ، (PKKوتطمحون إلى التطور القٌادي له ،وتقومون
بإعطاء الوعود كل ٌوم أكثر منً ،فانظروا إلى تقارٌركم التً
تقول) :أقسم على أن أكون مرتبطا بالحزب ،والقٌادة ،والشهداء،
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والمقاومٌن فً السجون) فهذه هً وصٌة الشهداء وهذا هو نداء
المقاومٌن المقدس فً السجون عندما ٌتوجهون إلى اإلعدام ،وهذه
هً جهود قٌادة ) (PKKالتً تساوي الجبال بحجمها ،وهذا هو
)(PKKالذي ٌمثل كل ذلك .فإذا كنتم جادٌن فً وعدكم و َقسَمكم
علٌكم أن تطبقوا وتحترموا ما أسلفناه ،وأنا ال أقصد االحترام بمعناه
العام ،فكلكم محترمون أكثر منً ،ولكن االحترام لدٌنا ٌعنً
المواقؾ الجوهرٌة الصادقة ،وأن ٌدخل التطور إلى الجوهر ،وٌمثل
ذلك الجوهر حتى الموت ،وأن تكون أهبل للعمل للنضال وتتمسك به
حتى النهاٌة ،فهذا هو جوهر االرتباط.

المحاربون ألجل الحرٌة والكرامة اإلنسانٌة ،ال ٌمكن إسكاتهم
بالضغوط ،وال شرائهم بالمال
لقد تحدثنا عن العبلقات االستعمارٌة ،وبقاٌا االقطاع ،والعبلقات
المخادعة ،والعبلقات الرفاقٌة فً) ، (PKKوعبلقات المرأة
والرجل .والواثق من نفسه ٌؤتً إلى هنا ،فمثبل كل جهودي حتى
اآلن هً ألجل ) (PKKوالشعب الكردستانً وقضٌة تحرره ،وقسم
من هذه الجهود هً ألجل تحرٌر نفسً فلماذا نبذل كل هذه الجهود
ألجل هذا العمل؟  ...ولماذا نتصارع مع هذه الضؽوط واالستعمار
والنواقض؟  ...ولماذا جبنا إلى هنا؟ وٌتضح تماما أن كل ذلك هو
ألجل تمسكنا وارتباطنا الكبٌر بالحرٌة ،ولٌس هناك خٌار آخر.
فنظرتنا للمال هً أنه عبء ،وال نرؼب أبدا فً االعتماد على
المكانة واالعتبار ،بل نطمح إلى تحرٌر العبلقات وتطوٌرها ،وتقوٌة
أواصرها ،وتجدٌد وتقوٌة الذات باستمرار على هذا األساس،
واعتبار ذلك تطورا إنسانٌا أساسٌا وتقبله .فخذوا الدروس والعبر
وقوموا بتحلٌل أنفسكم حسب ما أوردناه .فحادثة التحرر لٌست
بالشكل ،فمفهوم( :لتكون لً شخصٌة ،ولتكن لدي نظرٌة ،وٌصبح
لً شهرة) وٌتعارض مع مفهوم الحرٌة من األساس فإذا كنتم ترون
أٌة قٌمة لتلك اآلراء لنعطٌها كلها لكم ،ولكنكم لن تحصلوا على أي
شًء بذلك .فالمواقؾ المعتمد على هذا األساس موقؾ إقطاعً من
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البداٌة حتى النهاٌة ،بل هو موقؾ برجوازي ال ٌعطً الفرصة
لتحتمل أعباء ) (PKKلٌوم واحد ،بٌنما ٌمكن تحمل أعباء )(PKK
ألنها تتضمن الحرٌة من أولها إلى آخرها .ونستطٌع أن نعطً
المقاومٌن فً السجون مثاال على ذلك .فالذٌن أبدوا أعظم المقاومات
قالوا ما ٌلً) :نحن نمثل كرامة اإلنسانٌة) وهذا صحٌح فقول( :لن
نسًء إلى الكرامة اإلنسانٌة( هو كبلم قاله) ، (PKKودرس قام
الحزب بتعلٌمه جٌدا وٌحوي معنى كبٌرا .فصون ) (PKKللقٌم
اإلنسانٌة أمر مهم جدا.

القائد ،هو الشهٌد الذي وفى بوعده ،وظل شامخا ٌقاوم حتى
الرمق األخٌر
فمقاومتنا الحالٌة وشهداإنا ٌمثلون الكرامة اإلنسانٌة على هذا
األساس .فما الذي ٌجعلنا واقفٌن على أقدامنا ؼٌر ذلك؟ وإذا لم ٌكن
بالمظاهر والشكلٌات ،فبماذا ٌمكننا حمل صفة الكرامة اإلنسانٌة
المرموقة؟ إن ذلك ممكن بالجهود المبذولة ألجل الحرٌة .فلو كنتم
أحرارا أشداء لما ؼلبكم أحد قطعٌا .فالمحاربون ألجل الحرٌة
ٌمثلون الكرامة ،وال ٌمكن إسكاتهم بالضؽوط ،وال ٌمكن شراإهم
بالنقود .بل على العكس ،فرفاقنا ٌقولون :إن حٌاتنا هً ألجل تمثٌل
قٌم ) (PKKحتى وهم تحت التعذٌب ،فهذا هو  (PKK).فلو قمنا
بتقٌٌم شهداء ) (PKKسنرى بؤنهم شهداء على هذا األساس ،ولهذا
لن نستطٌع أن نقول عنهم أموات ،فهم ٌعبرون عن أقدس وأنبل
القٌم ،وتقٌٌمهم على هذا النحو حٌوي جدا .فهذا هو ) (PKKولٌست
أنت وأنا ،فنحن ال نعلم ماذا سٌكون مصٌرنا؟ أما هإالء فقد
أصبحوا قبلة مقدسة ،وعلٌنا أن نؤخذهم أساسا لنا .وال ٌمكن ألي
جهد أن ٌتجاوزهم مهما كان عظٌما ،فالقابد هو الشهٌد الذي وفى
بوعده ،وهو الذي بقً شامخا ٌقاوم حتى الرمق األخٌر تحت
التعذٌب فً السجون ،والذي لم ٌتوانى عن ذلك هو القابد .أما الذي
ٌبقى مرتبطا بسبلحه حتى النهاٌة وٌستخدمه على أفضل وجه فهو
قابد من المرتبة الثانٌة ،أما أمثالكم ٌمكنهم أن ٌكونوا قادة من الدرجة
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األخٌرة .أنتم هنا تتلقون تدرٌبكم ،ولم تدخلوا ساحة الممارسة العملٌة
الصعبة بعد ،واستٌعاب حقٌقة ) (PKKبشكل سلٌم وتطبٌق ذلك
ٌتمتع بؤهمٌة كبٌرة بالنسبة لكم.
وارتباطا بالتحلٌل العام ،هذا ما نستطٌع أن نذكره عن قضٌة المرأة
فً  (PKK).فلنستمر فً تطوٌر العبلقات الرفاقٌة السلٌمة .فهناك
أمثلة من شهداء المقاومة فً السجون ،فٌجب علٌنا تقٌٌم المرأة التً
تنضم إلى نضالنا على أساس الرفاقٌة ،واالبتعاد عن المواقؾ
الخاطبة المشبوهة ،وعدم االلتفات إلٌها ،أما المواقؾ السلٌمة فستظل
باقٌة ما دام نضالنا مستمرا ،وسنتخذ النضال أساسا لنا فً تحقٌق
الحرٌة .وسنبذل كل جهودنا لكشؾ المواقؾ الخاطبة والمخادعة من
المواقؾ السلٌمة ،ونحن نإمن بهذا .إن المرأة تشكل أرضٌة لآلمال
وسنضعها فً خدمة الثورة لو تناولنا حقٌقتها بؤسلوب ثوري وسلٌم.
وٌجب أن ال ٌكون هناك موقؾ ذو وجهٌن قطعٌا ،بل ٌجب أن ٌكون
بعٌدا عن المواقؾ العبودٌة المتحكمة القدٌمة ،وأن ال ٌكون على
عبلقة بالماضً .وٌتعٌن أن نعمل ألجل أن نكون كوادرا أحرارا
حتى النهاٌة ،وأصحاب وعً وعقٌدة وشخصٌة مكتسبة بالجهد
الذاتً ،ونستطٌع السٌر وتحقٌق التحول السٌاسً ،ونتخذ من مثل
هذا الكادر أساسا لنا ،وٌجب أن تعلموا جٌدا بؤن كل ذلك لٌست
عبلقة تتحقق فً ٌوم واحد.
مهما تكن األوضاع فً البداٌة ال ٌهم ،وإنما المهم هو الوضع بعد
االلتزام بنهجنا السٌاسً .وقد ٌكون الرجل والمرأة فً وضع الدمار
قبل االنضمام إلى صفوفنا ،وربما تعرضوا للخداع والتضارب ولهذا
ٌجب علٌنا الحذر ومعرفة أوضاعهم فً البداٌة ،وأن ال نصاب
بخٌبة األمل عندما ال ٌحققوا التطور المطلوب دفعة واحدة .وعلٌنا
أن نعلم بؤننا لن نستطٌع إزالة الرواسب المتراكمة واالنحطاط
المتحكم منذ سنٌن طوٌلة بضربة واحدة .وبهذا الخصوص ٌجب أن
ال نثق بؤنفسنا أكثر من الحقٌقة وال نفقد ثقتنا فً الوقت ذاته .وعلٌنا
أن نعلم جٌدا أهمٌة اتخاذ نهج الحزب السٌاسً واالٌدٌولوجً
أساسا ،وعدم رفض خصوصٌة القضٌة ،والعمل على التفاؾ
المرأة والعائلة

218

الجماهٌر حول مصالح وخدمة الثورة ،دون إعطاء المجال للتخلً
عن األنشطة العامة وتركها للدرجة الثانٌة ،وتحرٌك هذه الجماهٌر
لتؤخذ دورها األساسً ،وٌجب أن نعلم أٌضا بؤن الحرٌة األصلٌة
تؤتً من نشاط الجماهٌر النسابٌة الدإوب ،وأن الجهود الفردٌة لن
توصل إلى النتابج ،فمهما ظهرت الكوادر ولم تخض الحرب
السٌاسٌة فإننا لن نستطٌع التحدث عن حرٌة قطاع المرأة .وبناء
علٌهٌ ،جب أن نضع المرأة فً نفٌر عام فً كل األنشطة السٌاسٌة
بل أنشطة الحرب المسلحة أٌضا بشكل مناسب وهذا ضروري
قطعٌا ومهم أٌضا ،على أن ٌتم ذلك بما ٌناسب وضع المرأة .أي أننا
لن نستطٌع اتخاذ مواقؾ جامدة كالٌسار ،وال القول إن المرأة رقٌقة
وال تتحمل العنؾ .فالموقؾ السلٌم هو تحضٌر المرأة لجذبها إلى
الثورة بالتدرٌج .وٌجب عدم تناول الموضوع على المستوى
الفردي ،أي أن تقول إحداهن( :لماذا لدي هذا القدر من المشاكل
بدون حل( فرفاقنا ال ٌتخلون بما لدٌهم ألجل حل القضاٌا ،ولكن
هناك ظروفنا ،إذ أننا نجد هنا إمكانٌة للتدرٌب بصعوبة بالؽة.
وبدون شك سنستطٌع تطوٌر األسلوب الرفاقً فً الحٌاة بشكل
أفضل ؼدا عندما نحصل على إمكانٌة النضال الحر على أرض
وطننا ،وخاصة سنراعً هذا المبدأ فً حٌاة كل فرد ونعطٌه
األهمٌة الكبرى ،وهو أن ارتباطكم وتمسككم بالحزب ٌعبر عن
ارتباطكم جوهرٌا بالوطن والحرٌات وٌتضح ذلك كلما قمتم
بواجبكم ،وال قٌمة ألٌة نزوة أو نزعة ال ترتبط بحرٌة الشعب
وتحرٌر الوطن ،وٌمكن االستدالل على ذلك بؤمثلة كثٌرة.
لوال طموح الحرٌة والوطن فإن نزعة العابلة والمرأة ستشدكم إلى
الخلؾ قطعا ،وخاصة إذا كانت هذه النزعات تبعدكم عن الحرب
فستتحولون إلى خطر كبٌر ،والمعادلة تصبح صحٌحة ٌ:مكننا
الوصول إلى المثل العلٌا فً عبلقة الرجل والمرأة إذا كان الهدؾ
هو تحرٌر الوطن والحرٌة الكبرى ،ولكن هنا الذي ٌعٌق ذلك
وٌجعله فً المرتبة الثانٌة أمثال الساقطٌن الذٌن ٌتخلون عن النضال
العظٌم فً سبٌل الحرٌة وٌجعلونه ضحٌة لنزواتهم الدنٌبة .وعلٌنا
أن نجعل من هذا المبدأ مبدأ مصٌرٌا ونقوم بتطبٌقه .فقد تم االستٌبلء
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على كل ما نملك ،ولهذا فكل كبلم عن العابلة واألوالد والتمسك به
سفسطة كبٌرة ،فإنا ال أعتقد بؤن العابلة تستطٌع تؤمٌن أي نوع من
المستقبل ألوالدها ،فكٌؾ ٌمكن التحدث عن تؤسٌس عابلة كرٌمة
وشرٌفة وأنت لست قادرا على التفوه بكلمة تتعلق بهوٌتك؟ هذا
خداع الذات .والتحدث عن العابلة دون مراعاة ذلك واتخاذه أساسا،
قلة شرؾ كبٌرة .والعابلة التً ال ترتبط بالوطنٌة عابلة متعفنة ،وال
قٌمة لعبلقة رجل وامرأة ما لم تبنى على أساس الحرب العملٌة
الٌومٌة .وإذا كانت هناك أوضاع متضاربة بهذا الشكل فإزالتها
ٌعتبر واجبا ثورٌا.

كٌف ندعً الشرف والكرامة ،وشعبنا بدون وطن وهوٌة و ٌُزال
من التارٌخ
إن شوقكم وحبكم الكبٌر ٌجب أن ٌكون فً خدمة تحرٌر الوطن،
والحبٌب الحقٌقً هو الوطن .فنحن نطرح هذا من خبلل حدٌثنا عن
الوطنٌة ،وأي حب ال ٌؤخذ ذلك أساسا حتى ولو كان حب المرأة
متعفن ومهترئ ،وأنا أحزن جدا على إنسان فً ذلك الوضع ،وأراه
منحطا .وهذا هو مفهوم). (PKK
فكٌؾ تستطٌعون التحدث عن الناموس والوطن ،ال سٌما أن الشعب
الذي ٌعٌش فً ربوع هذا الوطن هو من أكثر شعوب العالم تخلفا
لدرجة زال فٌها اسمه من التارٌخ ...فما هو مدى الناموس الذي
نتمتع به عندما ننشؽل بالفروع والتفاصٌل .والمبدأ األساسً فً
الناموس ٌداس تحت األقدام؟ إنها مهزلة ...فهل أدعوكم إلى
الدروشة عندما أقول هذا؟ كبل ...أبدا ،إن نداءنا هو ألجل الوطن
والشعب ،فشعبنا بحاجة إلى الحرٌة ،فؤي شعب مهما كان بدابٌا ال
ٌقبل بهذا التشتت فً كل بقاع العالم وهذا اإلنكار للوجود ،فحتى
نامٌبٌا نالت حرٌتها فً افرٌقٌا .فهل هناك شعب سوانا لٌس لدٌه
وطن؟ فكٌؾ نستطٌع اعتبار أنفسنا بشر ونحن نعٌش بدون وطن
حتى النخاع؟ وكٌؾ ندعً الشرؾ والكرامة وشعبنا بدون هوٌة
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وٌُزال من التارٌخ ،وٌعٌش العبودٌة الداكنة؟ إن فً ذلك تناقض
كبٌر ،وهذا استسبلم لبلنحطاط والهزٌمة .فؤنتم شباب وأنا أحترم
تمسككم بالحٌاة ،ولكن أثمن وأؼلى حٌاة هً الحٌاة الحرة والرفٌق
مظفر آٌاتا ٌذكرنا بقول للرفٌق كمال بٌر (كبلهما شهٌد() :نحن
نحب الحٌاة لدرجة أننا نضحً بؤنفسنا فً سبٌلها( .هذا صحٌح
ألجل الحٌاة الحرة فهذا هو) ، (PKKمقاومة عظٌمة ،واستبسال فً
التضحٌة ،وهذا هو مبدأنا األساسً ،وهو ما ٌضعنا فً درجة
مرموقة متقدمة من الوطنٌة .علٌنا أن نستنكر التشتت واالبتعاد عن
الوطن ،وأن نجعل من الكفاح ألجل الوطن مسؤلة ٌومٌة عظٌمة،
ونفضل حرب الحرٌة ،على كل شًء فً الحٌاة ،ومؤكلنا ومشربنا
وتربٌة أوالدنا ،وتؤسٌس عاببلتنا ،كل ذلك ٌجب أن ٌكون فً سبٌل
حرب الحرٌة .وال مجال ألي شًء ؼٌر ذلك .المحبة واألشواق كلها
ألجل الوطن ،هذه هً الشروط التً تفرضها حرب الحرٌة
والمرحلة التارٌخٌة ،وهذا لٌس رجاء وإنما المرحلة والظروؾ التً
ٌجب علٌنا استٌعابها تفرض علٌنا ذلك .وأنا ال أستطٌع أن أتصرؾ
كاللٌبرالً هنا ،فؤنا أضع نفسً فً مكان القابد ومضطر إلى قول
الحقٌقة المجردة بكل تواضع .نحن هنا نجهد إلعداد محاربٌن ال
ٌترددون فً التضحٌة بدمابهم فً سبٌل وطنهم وال ٌتراجعون
خطوة واحدة إلى الوراء منذ عشر سنٌن ،وبدون ذلك ال ٌحق لً
البقاء والحٌاة هنا أبدا ،إذ ٌجب علًّ البقاء هنا ألجل الوطن،
ولتكوٌن قٌم الحرٌة والمساهمة فٌها ولو جزبٌا .وٌمكن التحدث عن
الخروج من الوطن على هذا األساس ،إذ ال ٌمكن ترك الوطن ألي
سبب آخر مهما كان فترك الوطن خٌانة وانحطاط ،وٌجب أن ال
تكون لدٌنا رحمة فً هذا المفهوم وال فً تطبٌقه ،ألن الحاجة ماسة
إلى ذلك .فشعبنا عانى من عدم وجود وطن له أكثر من القومٌات
واألقلٌات األخرى .ولهذا ٌجب فرض هذه المبادئ علٌهم إذ أنهم
ربما نسوا ولكنهم لم ٌتخلوا عنها ،ولنقل لهم( :كفى للحٌاة المزٌفة
والرخٌصة وكفى للمساوئ( .ونضٌؾٌ( :جب أن تكون أنظارك نحو
الوطن ،وستحارب ألجله ،وألجل الحزب ،علٌك أن تتحمل حٌاة
الجبال ،والجوع ،والعطش ،وتبحث عن الشرؾ هناك) أما القٌام
ببٌع الذات فً مواجهة الدولة التركٌة ،وبٌع العابلة والهرب والقٌام
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بكل أشكال الرذٌلة فهذا ٌعنً منطق االنتهازٌٌن وإنقاذ النفس ،وهذه
دناءة وقلة شرؾ .ولهذا فإن التملك والؽنى وتؤسٌس العابلة التً
تعتمد على ذلك ؼٌر مقبولة ،وسٌتم إظهار تلك الحقابق واحدة تلو
األخرى .فهإالء أناس خرجوا عن الصواب وعند ظهور اإلسبلم
كان ٌسمى هإالء بـ)الكفار) وٌجب قتلهم إذا لم ٌسلموا .فاألحداث
صافٌة ونقٌة إلى هذه الدرجة ،وهذا نداء سٌاسً سلٌم فً الجوهر،
فهإالء الذٌن انحرفوا نحو الخٌانة إلى هذه الدرجة مآربهم دنٌبة
وؼادرة ،وٌجب القضاء على هذه المآرب.

فكلما تحرر الوطن ،تحررت المرأة والرجل والعائلة
كثٌرا ما تصبحون أداة فً ٌد هإالء ،ناهٌك عن القٌادة وإعطاء
األوامر ،فإنكم تقعون فً أوضاع ال ٌقبل بها إنسان وطنً بسٌط.
فالقابد هو من ال ٌوقع نفسه فً هذه األوضاع ،وٌعرؾ تطبٌق
مواقؾ الحزب ،وٌعرؾ استخدام سلسلة األوامر والتعلٌمات ،وهذا
هو أسلوب توجٌه الضربات .نعم ٌجب اللجوء إلى الدعاٌة لئلقناع،
وطبعا فاإلقناع فً العصر الراهن ال ٌشبه اإلقناع عند ظهور
اإلسبلم ،أي أن اإلقناع ؼٌر ممكن بكلمة أو كلمتٌن من قول هللا
تعالى ،ومن ٌفعل ذلك ال ٌمكن أن ٌكون حزبٌا فً ) (PKKفً
ٌومنا هذا ،وقد تحدثنا عن كٌفٌة ذلك .والمهم هو العودة إلى سبٌل
الوطن ،والحرب فً سبٌله ،وهذا نداء ٌفوق الدعوة إلى الدٌن ،فإن
لم تستجب له تستحق الموت .باإلضافة إلى أن هذا موجود فً
الحقٌقة التركٌة ،فقد تؤسست محاكم االستقبلل ،وصدر قانون الخدمة
اإلجبارٌة ،وكتب التارٌخ تكتب بؤنه تم إعدام خمسة آالؾ شخص لم
ٌلتزموا بهذه القواعد ،مع العلم أن ذلك كان فً سبٌل حرب ال
تعتبرها البرجوازٌة رادٌكالٌة ،فقد تم كسب الدولة الكمالٌة على هذا
األساس بٌنما نحن ندعً بؤننا رادٌكالٌون ،فكٌؾ سٌكون موقفنا من
الخونة مشابه لموقفنا من الوطنٌٌن ،فهذا ؼٌر جابز .فهنا ٌجب
تطبٌق شخصٌة القابد اآلمرة الحازمة وتمثٌلها حقا .فكل شًء ٌجب
أن ٌنبع من الوطن ،فنحن لم نرتبط بالوطن بسهولة ولم نخض
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النضال فً سبٌله بسهولة أٌضا .فبعد التفكٌر الطوٌل والمناقشات
والتدقٌق فً تارٌخ البشرٌة وجدنا أنه ال ٌوجد سبٌل ؼٌر هذا ،قد
ٌقول بعضهم )إنه مجنون وتابه( .بٌنما نحن نقول فلنبقى صادقٌن
بعض الشًء .وحاولنا أن نكون أهبل للناموس قلٌبل ،فبل ٌمكن للمرء
أن ٌكون شرٌفا بتولً الوالٌة ،أو بالوظٌفة أو بالمال والملك .وربما
هناك قلٌل من الناس ٌقومون بقٌاس مدى خطواتهم أربعٌن مرة قبل
أن ٌخطوها ،ولكننا نقوم بذلك كل ٌوم .وألننا لم نجد مخرجا آخر،
قررنا الدخول فً الكفاح ألجل الوطن ،وهذا هو الدافع إلى تؤسٌس
) ،(PKKحتى وصل إلى ٌومنا هذا بمخاطبة المشاعر النبٌلة،
والتفكٌر السلٌم ،واستمرت الدعاٌة المكثفة حتى ظهرت القوة .فمهما
كان لدٌكم جوانب سلٌمة وقوة فقد أصبح ذلك واقعا ملموسا من
خبلل  (PKK).وجوانبكم األكثر إٌجابٌة ٌجب أن تكون فً استقامة
تطوٌر) ،(PKKفهذه قٌم للوطنٌة والحرٌة الشعبٌة فً جوهرها،
وتهدؾ إلى االشتراكٌة ،وهذا ٌؤخذ المساواة أساسا له حتى النهاٌة.
فإٌدٌولوجٌة التحرر الوطنً لدٌنا هً االشتراكٌة العلمٌة فهً الكفٌلة
بالقضاء على االستؽبلل االجتماعً العام ،واالضطهاد .وهو ما نقوم
بتطبٌقه الٌوم .وهو أحد مبادبنا .فهذا هو أسلوب بناء) ، (PKKفبل
تقوموا بتقٌٌم ذلك فً عقلكم وتقولوا( قؾ) ،فالذي ٌسٌر فً البداٌة
ٌستمر حتى النهاٌة ،أو على األقل فإن ذلك سٌدفعنً لبلستمرار
بمسإولٌاتً ،وستكون األمور هكذا .فحتى الذي ٌتم بناإه سٌستمر
فً ذلك لمبات السنٌن وعلٌكم بؤن تإمنوا بؤن قوته كافٌة لذلك .ولهذا
ٌجب أن ال نهدر طاقاتنا وجهودنا بمواقؾ طفولٌة ،وتصرفات
الهواة .وٌجب علٌكم أن تكونوا أصحاب مبادئ وإنجازات عظٌمة.
والذي نرٌد تؤكٌده هو أن تعٌدوا النظر بكل روابطكم وارتباطاتكم
)األوالد ،العابلة ...الخ) لٌصبح كل شًء تابعا للوطن والحرٌة .وال
ندعوكم إلى إنكار كل ذلك ،ولكن أن تحددوا كل المصطلحات على
أساس الوطن والحرٌة ،وعلى أساس خدمتها فٌما بعد .وأما إذا كنت
قٌادٌا فٌجب أن ٌكون كل ذلك محصورا فً العبلقات الرفاقٌة،
لتتطور عبلقاتكم حسب ذلك .فقوموا بتحقٌق التحول الثوري فً كل
إنسان تعرفونه وتإثرون علٌه ،وحاولوا أن تظهروا اإلنسان الحر
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فً عبلقاتكم بدال من اإلنسان المهدور الكرامة والمسجون وذو
الوجهٌن .والذي ٌدخل فً عبلقة معكم ٌجب أن ٌقول( :إنه إنسان
تحرري فذ ونداإه قوي جدا( وهذا ٌعنً أن كادر )ٌ (PKKنٌر
أطرافه ومحٌطه .وبهذا الشكل نتناول موضوع المرأة التً ٌجب
تحرٌرها قبل الجمٌع أٌضا ،ونفرض العبلقة الرفاقٌة بهذا الشكل،
وهكذا ٌؤخذون أماكنهم بالنضال داخل المجتمع .وهذا تطبٌق علمً
لمبادبنا التً ٌجب عدم االنحراؾ عنها ،وعدم إعطاء الفرصة
للمنحرفٌن عن هذه المبادئ بل إعطاء القٌمة واالحترام البلزمٌن
لهذه المبادئ .وبالتؤكٌد فإن النصر سٌكون حلٌؾ الناضجٌن ،والذٌن
ٌتهافتون على العودة إلى الوطن واالنضمام إلى الحرب القابمة
هناك .فكلما تحرر الوطن تحررت العابلة وتحررت المرأة ،وتحرر
الرجل ،والعبلقات المقامة مع إنساننا الحر هً التً ستنتصر،
وبدون شك فإن النضال الكبٌر هو الذي سٌوصلنا إلى النصر.
فجمٌع الثورات المهمة واالنتصارات من خبلل التحلٌبلت النظرٌة،
فهً لن تحقق أي تقدم ،وأعتقد بؤننا إذا لم نخض حروبا كبٌرة لن
تكون هناك قٌمة لهذه التحلٌبلت .وجهودنا المبذولة ،هً جهود
محدودة متواضعة على طرٌق التحرر ،فنحن بهذا نحاول تخرٌج
الكوادر الذٌن ٌستطٌعون إلقاء الخطوات والتقدم.
كما هو الحال بالنسبة لكل عبلقاتنا ،فعبلقاتنا مع المرأة أٌضا هً
عبلقات رفاقٌة فً مرحلة البداٌة ،والمرأة ٌجب أن تكون منفتحة
حتى النهاٌة أمام عبلقات المساواة والحرٌة ،حتى ٌمكن تحقٌق
تكثٌفها فً الحرب السٌاسٌة .فإن كنا مصممٌن على ربط الحرب
باالنتصار ،ولو قام كل واحد بتلبٌة ما ٌطلب منه من تضحٌات
فٌكون قد قدم مساهمات كبٌرة للقضٌة حقا .ونحن نهٌب بالرجل
والمرأة من الكوادر أن ٌقدموا ما ٌقع على عاتقهم وننتظرهم أن
ٌتخذوا بالرجل والمرأة من الكوادر أن ٌقدموا ما ٌقع على عاتقهم
وننتظرهم أن ٌتخذوا الموقؾ الحر من حروبهم الثورٌة ونطلب
منهم بؤن ٌتجاوبوا مع هذه النداءات.
هذا التقٌٌم مؤخوذ من تحلٌالت نٌسان1989
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المرأة الكردستانٌة الحرة تعنً كردستان حرة
إن لقاءنا بكم فً األكادٌمٌة بمناسبة نوروز ٌ 1990حمل معنى
كبٌرا ،فقفزة الحرٌة العامة التً دخلناها ستكون لها مساندة ودعم
كبٌر ومهم لحرٌة المرأة الكردستانٌة على ما ٌبدو .وأعتقد بؤننا
سنحقق مرحلة مهمة على صعٌد التكوٌن الكادري فً حركة المرأة
أٌضا .قد تواجهنا صعوبات ولكن النتٌجة ستكون أكثر قوة،
باإلضافة إلى أن ذلك تطور ٌستحق التضحٌة.
لقد وصلت أنشطة المرأة الثورٌة والتحول الحزبً لدٌها إلى مرحلة
جنً الثمار وأخذ النتابج بصورة ملفتة ،وقد قمنا بتسلٌح المجموعات
وأصبح لدٌنا اآلن ثبلث مجموعات نسابٌة مسلحة .وأعتقد أن هناك
تنظٌم لنشاطات المرأة على مستوى الجماعة فً الساحات األخرى،
وانطبلقا من هذا ٌجب علٌكن أٌضا التطور الكادري ،واالنضمام
الصحٌح من الناحٌة التنظٌمٌة أو بشكل مسلح ،حٌث ٌمكنكن تحقٌق
التقدم الجاد بالمساواة وفً ظروؾ حرة.
فً عام  1982انضمت مجموعة من السٌدات إلى التدرٌب هنا
ولكنهن كنّ عدٌمات الثقة بؤنفسهن ،وموقفهن كان خٌالٌا ،وٌبدو أنهن
كن معقدات بشدة ولهذا لم نتوصل إلى أٌة نتابج .ومن جراء
األمراض المستعصٌة فً تلك المرحلة ألحقن الضرر بؤنفسهن
وخلقن الصعوبات لنا أٌضا .أما اآلن فهناك التصمٌم المتزاٌد على
الثقة بالنفس والتوصل إلى شخصٌة قوٌة .ولهذا فلدٌنا إمكانٌات
للتطور بشكل ال ٌمكن مقارنته بالسابق.
االنضمام كبٌر فً كل مكان ،ومن زاوٌة المرأة فهناك صفحة جدٌدة
من الثقة بالنفس والشخصٌة المستقلة ،وتكامل ذلك مع التحرر
الوطنً سٌإدي إلى مزٌد من التحرر وإلى التعمٌم على أساس
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المساواة وهذا ٌعنً الوصول إلى الدٌمقراطٌة بسرعة وبشكل
جوهري.
ربما تجربة ) (PKKلٌست كافٌة لحل القضٌة بشكل جذري ،ولكنها
جوهرٌة .ونعلم بؤنه ال ٌمكن إعطاء الجواب للقضاٌا المتراكمة منذ
آالؾ السنٌن دفعة واحدة من هذه الساحة .ومع مرور األٌام سترون
أن قضاٌانا تارٌخٌة ولها أبعاد كثٌرة ،وتواجه ظروفا اجتماعٌة
ثقٌلة .ولهذا السبب فهناك حاجة إلى تناولها بعناٌة خاصة ألجل
التقدم فٌها ،وإبداء االهتمام الخاص ،وتصرّؾ فً مكانه .ففتح
الطرٌق أمام المرأة ومساعدتها ألجل اتخاذ موقؾ عملً ثابت ٌعتبر
تصرفا سلٌما فً حملتنا الراهنة .أما أنتم ففً وضع تستطٌعون قٌادة
ذلك ،فلدٌكم الجرأة والتضحٌة وما علٌكم إال أن تستجمعوا قواكم
على هذا األساس لتحققوا العظمة ،فهذا ٌعنً تطورا إٌجابٌا.
إن اتحادات المرأة المستقلة قادرة على إظهار شخصٌات جدٌرة
باالهتمام ،وإذ لم ٌكن هناك تبلعب أو انحراؾ فقد تتطور عظمة
المرأة .وٌجب إعطاء اإلمكانٌة لذلك بكل تصمٌم ،إذ ال ٌمكن معرفة
عظمة المرأة ما دامت تعانً من تحكم الرجل وتتبعه ،وال ٌمكن أن
تتطور شخصٌتها .وبناء علٌه ،فإن حركة السٌدات ستوصلهن إلى
شخصٌاتهم_ بما فً ذلك الكفاح المسلح_ وستعطً شكبل للجوهر
الذي كان مشوها .وأنتن تستطعن تطوٌر جرأتكن وتضحٌاتكن ،بل
ٌمكنكن الوصول إلى النتابج باإلبداع ،وإثبات ذاتكن من خبلل العمل
المستقل .وٌجب أال ننسى بؤن عدم تطوركن ٌعود إلى التفكٌر
المرتبط والتصرفات المرتبطة فً مجتمع ٌتحكم به الرجل ،ونحن
نعمل على تجاوزكن لهذا الوضع وإذا أكثرتن من التفكٌر فً هذه
المواضٌع سترٌن أن لكن حاجة إلى ذلك ،وعلٌكن أن تعملن على
رسم شخصٌتكن على هذه األسس .فاألمراض التقلٌدٌة للمرأة،
ومواقفها الممتلبة باألمور ؼٌر الطبٌعٌة تعتبر تصرفات متدنٌة
حسب تقٌٌمكن أٌضا ،وستنظرن إلٌها على أنها تصرفات ال تلٌق
بكن ،لذا علٌكن اكتساب مزٌد من النضج والثقة بالنفس بما فً ذلك
تولً دور القٌادة أٌضا ،وحركة هذه طموحاتها ،وترى شخصٌتها
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على هذا النحو ،وال تتخلى عن مواقفها مهما كان الثمن وتدل على
تصمٌمكن على الحٌاة التً ترؼبن فٌها .وستحقق لكنّ التفكٌر الحر
والمواقؾ الحرة وستكون قادرة على حل كثٌر من التناقضات
المعلقة ،وستزودكن بالقوة التً ستفقدٌنها لذلك .وسٌاستنا تتطور
ضمن هذا اإلطار.
ونحن ال نرؼب فً رإٌتكن ضعٌفات وشخصٌات بحاجة إلى
االهتمام .فبل أنتن مرؼمات على ذلك وال شخصٌتكن الحقٌقة هكذا،
بل هذا الوضع ناتج عن التؤثٌرات المختلفة المتعددة الجوانب
وفرضها علٌكن ،ونتٌجة لذلك أوصلوكن إلى وضع االختناق .وطبعا
فإن لذلك أسبابا ،وواضح جدا أنها لٌست أسباب بٌولوجٌة موروثة.
فً األٌام القلٌلة الماضٌة أي  8آذار تم االحتفال بٌوم المرأة ،واآلن
ٌحتفلون بـ  21آذار كعٌد لؤلم لدى العالم العربً ،ولدٌنا ٌحتفلون
بعٌد نوروز فً هذا الٌوم ،وقد قٌل وكتب الكثٌر عن ذلك .ونشاطنا
النظري والعملً ٌستهدؾ الشخصٌة المستقلة للمرأة بما فً ذلك
األنشطة الثورٌة والكفاح المسلح وتحقٌق انضمامنا بشكل مإثر،
وهذا ٌؤتً فً مقدمة أولوٌاتنا.
وٌبدو أننا لن نعاٌش أمثلة كثٌرة ظهرت فً تجربة الثورات
األخرى ،فشروط كردستان قاسٌة فً موضوع المرأة ،وؼٌر
مشجعة إلقامة العبلقات مع المرأة ،فهذه الشروط تفسر أٌة عبلقة
مع المرأة بشكل مضاد .وطبعا نحن ال نرٌد أن ٌكون موقفنا ضعٌفا
أمام النظام ،رؼم علمنا بعدم صحة ذلك وشعورنا باالنزعاج فنحن
مرؼمون على اتخاذ بعض المواقؾ المتصلبة حتى ال نوفر قاعدة
للرجعٌة تستفٌد منها ،وهذا ال ٌعنً أننا نخاؾ من التطور،
والمرونة ،وكثافة العبلقات أو أننا بعٌدون عن الموضوع ،بل ألن
المجتمع ،بل وأنتن ؼٌر قادرات على تحملها.
لنا موقؾ مستقل وجريء فً موضوع المرأة .فإن قمتن بتحلٌل
ذاتكن ،عندها ٌمكننا التحدث عن تقدم كبٌر ٌحققه الحزب فً هذا
الموضوع .وعلى هذا األساس ال نستطٌع اعتباركن مسكٌنات بحاجة
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إلى االهتمام ،فهذه نظرة سطحٌة ،فبل أنتن كذلك وٌجب أن ال
تنتظرن منا ذلك ،بل على العكس فؤنتن أٌضا قادرات على إثبات
أنكن تعشن بكرامتكن ألجل ثورتنا وشعبنا.
إن هذا الموضوع جدٌر باالهتمام ،ألن موضوع المرأة ال زال قابما
فً ببلد كثٌرة بما فً ذلك أوروبا والدول االشتراكٌة ،ولم ٌصل إلى
الحل كموضوع حٌوي ومصٌري ،ووصلت القضٌة إلى مرحلة
تفرض الحل بنفسها ،وهذا ٌعنً أنهم تناولوا الموضوع ببساطة
وسطحٌة ،بحٌث ال زالت القضٌة مستمرة ،ولم تصل إلى الحل
بشكل جذري .ونحن نراعً كل ذلك ونتخذ موقفنا بحذر شدٌد،
وهذه أكبر هدٌة نقدمها لكن .فمثلما نبشر الشعب الكردستانً
بالوصول إلى حٌاة جدٌدة بمناسبة هذا الٌوم ،فنبشركن أٌضا بالتقدم
نحو حٌازتكن على حرٌتكن أٌضا .لنضعكن أمام مسإولٌاتكن
وحاجتكن إلى تحدٌد مصٌركن بؤنفسكن ،حتى تكن واقعٌات
وناضجات وموضع ثقة .فالعبلقات الخاطبة المفروضة على المرأة
كثٌرا ما تنبع من كونكن إله لتلك المواقؾ والعبلقات ،وإذا دخلنا
نحن أٌضا فً مثل تلك المواقؾ فهذا تقدٌر وتقٌٌم شًء ،بل أسوأ
تقٌٌم ٌمكن أن نقدمه.
وأنا واثق
تماما بؤنكن ستتمسكن بالحلقة التً وصلنا إلٌها فً سلسلة النضال
هذه ،إذ أن ذلك ٌعتبر خطوة نحو االنضمام إلى الموقؾ الموثوق
المعتمد على التفكٌر وٌحقق االنضمام إلى الحٌاة بشكل سلٌم ،ونحن
نؤمل منكن تحقٌق انضمام قوي ضمن هذا اإلطار ،إذ أن ذلك ٌعنً
رفع القٌود المفروضة على اللسان والتفكٌر ،والوصول إلى المواقؾ
الناضجة ،وتحقٌق العظمة فً الذات .وال تنسٌن أنه ٌجب علٌكن
الوصول إلى الشخصٌة المثالٌة الجدٌدة ،وتجعلن من أنفسكن
جلٌبلت ،جدٌرات باالحترام والمحبة ،فكثٌر من المواقؾ مثٌرة
للحنق وال تلٌق بكن ،لذا علٌكن معرفة قدسٌة المرأة وجاذبٌتها
وإبداء الدقة البلزمة .فالمرأة ٌجب أن تكون جلٌلة فً الثورة
والمجتمع ،وتتمٌز بالجاذبٌة والعظمة ،والموقؾ العادل ،والجرأة
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والتضحٌة ،وتكون على مستوى متقدم فً كل ذلك ،حٌث البنٌة
تحتاج إلى كل ذلك ،والمرأة علٌها المساهمة فٌها وتقدٌم مساندتها
وتجعل من ذلك سببا للحٌاة.
وبدال من أن تكون شرٌرة وتإذي من حولها ،وتتسبب فً انسداد
القضٌة ،تستطٌع إبداء التضحٌة والمرونة الذي ٌحتاج إلٌه الرفاق
كثٌرا ،وبذلك تصبح جزءا من الحٌاة وسببا لها .كل ذلك ضروري
جدا لنا جمٌعا إذ ال ٌمكن التفكٌر فً حٌاة لٌس فٌها امرأة .والمرأة
تستطٌع أن تجعل الحٌاة منحطة وملعونة كما تستطٌع أن تجعلها
عظٌمة وجلٌلة .أما أنتن فٌجب علٌكن اإلصرار على العظمة كجزء
من هذه الحٌاة .أما القٌام بفرض النفس والتحول إلى عبء فؽٌر
مقبول أبدا ،فمثلما طلب العظمة منكن حق طبٌعً لنا ،وهً التً
تلٌق بكن أكثر من األمور األخرى ،فعلٌكن االهتمام بالذات حتى
تصبحن جدٌرات باالحترام .واحترام المرأة مرتبط باحترام
المجتمع ،أو االحترام الموجود فً ذلك الوسط .واعتبار ذاتكن
قلٌبلت األهمٌة وضع سًء جدا ،فلٌس لكن الحق فً ذلك ،ولٌس لنا
الحق فً أن تكون نظرتنا لكنّ على ذلك النحو.
فحسب المفهوم اإلقطاعً ،المرأة هً قضٌة الناموس .وآراء
البرجوازٌة معروفة بهذا الصدد .ولكننا ال نكتفً بكل ذلك ،بل نراه
خاطبا والذي نرؼب فً تطوٌره أعمق وأعظم من ذلك .ولكن هناك
مهمات لم ٌتم إنجازها ،وهناك مواقؾ لم تتحقق ولم تستوعب.
وطبعا هذا لٌس جٌدا ،والوضع المحرج لكن داخل الحزب ٌزعجنا،
وٌقلقنا .فلن ّكثؾ من العبلقات ،ولنطور العبلقات الرفاقٌة األعمق،
ولكن علٌنا أن نعرؾ كٌؾ نكون البقٌن بذلك أٌضا .فمثل هذه
المواقؾ مهمة جدا ،ولهذا السبب نحن نعمل جاهدٌن لبلحتفاظ بكن
ضمن العبلقات الرفاقٌة وتقوٌتكن .فلنهتم بالجوهر وال ننخدع
باألمور الدقٌقة الٌومٌة .وفً هذا الموضوع لن نكون بسطاء أبدا،
ولن نعتبركن بسٌطات أٌضا ،ولن نحتفظ بكن ضمن حٌاة بسٌطة،
وستتكون المرأة التً تستحق التقدٌر واالحترام وتقدر القٌم التً هً
منبع للمحبة.
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سٌكون هناك انفتاح كبٌر للمرأة مع تطور النضال الوطنً فً
كردستان ،وهذا النضال سٌنبع من اكتشاؾ المرأة لقدراتها،
واعتمادها على شخصٌتها الحقٌقٌة ،ونحن مبدبٌون ومصممون فً
هذا الموضوع .وبقدر ما نكون حذرٌن حتى ال نصبح طعما
للعبلقات البسٌطة ،وال آلة لبساطتكن .وٌجب أن ال تذهلن للجهود
المتطورة المبذولة فً هذا الموضوع التً ستشاهدنها .إن موقفنا ال
ٌعنً العبلقات الجنسٌة البسٌطة ،فالبرجوازٌة تقوم بكل التصرفات
الدنٌبة فً هذا الموضوع بشكل ٌخدم االستعمار ،فبل أنتن بحاجة إلى
ذلك ،وال نحن نرٌد السقوط فً مثل هذه الدناءات .وعلٌكن القٌام بما
ٌقع على عاتقكن ربما لٌس ألجل أنفسكن بل ألجل بنات جنسكن،
فالجماهٌر النسابٌة التً هً أقرب إلى الجوهر الوطنً فً كردستان
بشكل خاصٌ ،جب أن تحقق االنضمام المتقدم حتى تستطٌع حلق
ذاتها فً الحرٌة من جدٌد .فالمرأة الكردستانٌة بحاجة ماسة إلى
قٌادة من نوع) ، (PKKواالنضمام العالً منذ اآلن دلٌل على أنها
تعرفت على حقٌقة ذلك .وقد وصلت المرأة إلى بعض القٌم من
خبلل) ، (PKKألنها تعرفت ولو بشكل بسٌط على مجهوداتنا فً
هذا الموضوع .فنضالنا المتطور ألجل الحرٌة سٌكوّ ن المرأة
المتحررة فً كردستان .والمرأة الكردستانٌة الحرة ستكون كردستان
الحرة.

هذا التقٌٌم مؤخوذ من تحلٌالت آذار1990
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لنبدأ بتطبٌق الحل التحرري
لقضٌة المرأة على ذاتنا
ثم نعممه على المجتمع
إن موضوع العابلة وعبلقة المرأة والرجل الذي ٌواجهنا منذ بداٌة
مرحلة التحرر الوطنً ،فً الحقٌقة ٌقؾ عقبة كبٌرة أمام التوجه
العملً والسٌاسً ،بل وٌلعب إما الدور الرجعً ،وإما دور الثورة
المضادة ،بحٌث ٌرؼم التفكٌر الثوري الخبلق على االلتفات إلٌه.
فمهما كان هذا الوضع عرضه للعواطؾ على صعٌد العبلقات
العادٌة أو على صعٌد المجتمع ،فإنه ٌبقى بحاجة إلى الحل الفكري
بعٌدا عن العواطؾ قطعٌا ،لٌقرر الفكر الحل السٌاسً المناسب له.
وٌبقى هذا الموضوع قضٌة تتطلب الجهد األعظم ألجل إٌجاد الحل
لها.
إن هذه القضٌة االجتماعٌة التً قبل الكثٌر عنها ،وقدّم الكثٌر فً
سبٌلها ،والتً ربما استقرت فً نزعاتكم والبلشعور لدٌكم ،لدرجة
أنها تحدد مسار تصرفاتكم وتإدي بكم إلى الكثٌر من االنحرافات،
وأصبحت موضوعا لكثٌر من المفكرٌن فً بحثهم ألسس الفلسفة
واألخبلق ،والتً تقوي الحٌاة بجمٌع جوانبها وتجعلها تستحق
االهتمام والتعلق بها ،ولهذه األسباب كلها ٌجب حلها وتنظٌمها .إن
هذه القضٌة بوضعها الملموس لدٌنا ال تشكل الحلقة األساسٌة
لعبودٌتنا فقط ،بل تشكل معضلة أمام جهودنا فً سبٌل التحول
الحزبً أٌضا ،بل أمام الجهود المبذولة ألنشطتنا الحزبٌة ،وبوضعها
الراهن ترؼمنا على مواقؾ واقعٌة لحلها.
ولهاذا فمن األهمٌة تناول الموضوع تارٌخٌا بشكل شامل ضمن
الحقٌقة االجتماعٌة ،واألهم من ذلك معرفة تناولها على ضوء
المعطٌات الكردستانٌة .فالعقدة الكؤداء المحٌطة بهذا الموضوع،
تعمق من األزمة وتزٌد من المشاكل فً المجتمع والثورة .وإذا لم
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نقم بوضع هذه القضٌة على منضدة العملٌات ولم نقم باستعمال
المشرط الثوري فً عملٌات جراحٌة لها ،فإن التؤثٌر الثقٌل للتقالٌد
سٌزداد ،وإذا تناولنا الموضوع بعاطفٌة المرحلة الراهنة فإن هذه
القضٌة لوحدها ستلعب دور الثورة المضادة ،وفً هذا الوضع
سنتعرض للهزٌمة دون أن نخوض الحرب الساخنة ،إذ أننا جمٌعا
نعٌش هذا الوضع دون أن نعلم بذلك .وهذا الموضوع لن ٌصل إلى
الحل السلٌم بالدروشة والرهبنة ،وال بترك كل شًء للعواطؾ
والتقالٌد لتقوم بتوجٌهها ،ألن هذه العواطؾ عمٌاء وال تعرؾ
الحدود ولم تهذب ،فهً تقبل كل ما ٌصادفها وتتناول كل شًء على
حاله ،ولهذا فهً ؼٌر قادرة على حل القضٌة.
إن الحرٌة االجتماعٌة التً ننادي بها ،توثر على الحٌاة االجتماعٌة
وتتؤثر بها ،وٌمتد هذا التؤثٌر إلى الحٌاة السٌاسٌة على شكل التحرر
الوطنً والطبقً ،وتقوم بفرض نفسها شٌبا فشٌبا .ونحن ال نرى
هذه القضٌة موضوعا سٌاسٌا أو اجتماعٌا بحتا ،بل ٌجب التعمق فً
النواحً الجمالٌة والفنٌة .إذ أن الموضوع ٌتعلق بعنصر أساسً
للحٌاة السعٌدة الجمٌلة والمسؤلة إنسانٌة أساسٌا .أما لدٌنا فقد
استخدمت هذه المسؤلة بشكل سًء ،وعلٌنا أن نخرجها من هذا
اإلطار وتناولها على أنها قضٌة الحٌاة ،فبمقدار ما لهذه القضٌة أبعاد
دٌنٌة وفلسفٌة فهناك األبعاد السٌاسٌة أٌضا ،وكذلك لها أبعاد فنٌة
وأخبلقٌة ،وٌجب إضافة كل ذلك إلى الحسبان أٌضا ،وحلها على
أنها أسلوب للحٌاة ،وتنظٌمها من جدٌد وبذلك نتخذ الموقؾ الصحٌح
الذي ٌشكل مخرجا جذرٌا وطرٌقا سلٌما للحل.
نحن نرى ونسمع عن الحلول المختلفة فً عالمنا الٌوم ،فالشعوب
المتطورة ،واألمم التً لها ظروفها االجتماعٌة ،تناقش الحلول على
المستوٌات المختلفة ،وكذلك نعلم بالمواقؾ المختلفة جدا للمإسسات
التً لها حٌاة مختلفة عنا ،ولها مستوى مختلؾ من العبلقات
الٌومٌة .وحتى فً مجموعتنا الثورٌة هناك حلول مطبقة صحٌحة أو
خاطبة ،وال نتجرأ على معاٌشتها ،ولكننا نراها ونسمع عنها .ورؼم
أننا نشهد بعض التقدم فً وضع المرأة التً تمثل القطاع المسحوق
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من الناحٌة المادٌة والمعنوٌة ،والفٌزٌابٌة ،إال أن هذا التقدم بعٌد عن
الحل الكامل ،فهذه القضٌة ال تزال تحتفظ بؤهمٌتها فً كل البلدان
بشكل مإثر ،وهذا ٌشكل أرضٌة لمناقشة تٌار اجتماعً أساسً
وتنظٌمه .ونظرا ألننا حركة تتناول جمٌع المواضٌع الوطنٌة
واالجتماعٌة بصورة جذرٌة انطبلقا من كوننا حزبا ثورٌا ،فتناول
هذا الموضوع أٌضا على أسس مبدبٌة له أهمٌته .فلن نرضى
بالحلول الفردٌة_ سواء أكانت أسمها الحلول اللٌبرالٌة التً ال
تتطابق مع مجتمعنا أو المواقؾ التً تتمٌز بالتخلؾ والمحافظة التً
تسفر عن نتابج ال ٌمكن التفكٌر فٌها ،ولو ارتضٌنا بمثل تلك الحلول
فإن قدسٌة الحزب ستتدنى ،وسٌصاب الحزب باالضطراب .وإذا لم
نبد العناٌة المطلوبة فلن ٌمكننا مبلحظة ذلك ،ومع مرور الوقت
سٌصاب الحزب بالتآكل ،وستبدأ الحٌاة الداخلٌة للحزب باالهتراء
والفساد ،ثم ٌبدأ االبتعاد عن المبادئ ،ثم اإلصابة بالببلدة ،والنتٌجة
سٌكون التهرب والخٌانة ،ونعرؾ ذلك من األمثلة القرٌبة.
إن هذه القضٌة موضوع تناولناه بحذر وحرص شدٌدٌن منذ البداٌة،
وكما نبٌن باستمرار ،فإنه عقدة مستعصٌة كاالستعمار ،وموضوع
خطٌر بالنسبة للعبلقات ،ومرشح ألن ٌكون ثورة مضادة فً أٌة
لحظة ،فهذه هً نظرتنا.
كثٌرا ما نتحدث عن وضع العمالة المتفشٌة التً ٌعٌشها المجتمع
الكردستانً ،ولكن ٌجب أن نعلم أٌضا أن أساس هذه العمالة ومادتها
الربٌسٌة هً العابلة وعناصرها ،وقد استقرت هذه العمالة فً
جوهرها .فمإسسة العابلة وعبلقة الرجل والمرأة التً تتشكل
ضمنها هً من أخطر أنواع العمالة ،فهذه المإسسة ٌمكن أن تكون
آلة طٌعة فً ٌد كثٌر من القوى المضادة للثورة ،وهذه القوى ٌمكن
أن تكون االستعمار أو عابلة أو شخصا ُ أو مإسسة سٌاسٌة أو
اقتصادٌة ،فهذه المإسسات أول ما تقوم بتطوٌره ،هو هذا النوع من
العبلقات والتكوٌنات ثم تقوم بوضعها فً خدمة العمالة.
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نحن حركة اجتماعٌة ،ومرغمٌن على التعبٌر عن قٌادة هذا
المجتمع
لنترك جانبا هذا العدد من العمبلء الواعٌن المدسوسٌن بٌن صفوفنا،
فربما تؤثٌر هإالء ضبٌل جدا .ولكن العمالة التً تتمحور حول هذه
العبلقة كافٌة لوحدها لتعطً الكثٌر للعدو وتقوم بالقضاء على أشٌاء
كثٌرة .فالتحالفات السٌاسٌة والتضامنات االجتماعٌة التً تركز حول
هذه المإسسة وتتطور عبر التارٌخ وحتى ٌومنا هذا لٌست فارؼة،
فهذه المإسسة التً هً أول ما ٌتم اللجوء إلٌها فً سبٌل التقارب،
توثر علٌكم أٌضا عن قرب .وكثٌر ما تصطادكم فً ؼفلة منكم،
وتدفعون ثمن ذلك ؼالٌا ،بالبقاء طول حٌاتكم محبوسٌن فً حظٌرة
ال ٌمكن العٌش فٌها .وهناك من ٌقول (إن درجة االنحطاط فً
مجتمع ما تقاس بدرجة انحطاط العابلة ،والمرأة التً تحٌا ضمن
هذه العابلة) ،وهذا صحٌح من ناحٌة مستوى التطور السٌاسً
والوطنً للعابلة .ومن ناحٌة الحقٌقة الوطنٌة والسٌاسٌة فإن درجة
االنحطاط فً تلك المإسسة ،تدل على درجة انحطاط العابلة والمرأة
وعبودٌتها ،وطبعا نحن نرى أن الرجل أٌضا ؼارق وتم القضاء
علٌه بنفس الدرجة .وعندبذ نستطٌع إطبلق اإلثبات التالً :إن
المستوى الذي نحن فٌه من الناحٌة العسكرٌة والتنظٌمٌة متدنً،
وسبب هذا التدنً هو مستوى االنحطاط الذي نعٌش فٌه من جراء
تؤثٌر هذه العبلقة .وانطبلقا من ذلك ،فإن الفقر المدقع ،والظبلم،
واالنحطاط الذي أنتم فٌه ،كله انعكاس للمستوى السٌاسً والتضارب
والتخبط الذي تعٌشونه ،وهذا ٌإدي إلى عدم تطور القدرة العملٌة
وعدم التنظٌم ،ومهما اختلفت الزاوٌة التً ننظر منها إلٌكم فبل ٌمكن
تقٌٌمكم بؽٌر ذلك .ونحن نتحدث عن المجتمع الحزبً ولٌس
الشعب !! ...
وأقوم بالتحدث عن تجربتً دابما كمثال ،إن أكثر المواضٌع التً
نبلقً فٌها الصعوبات هو هذا الموضوع ،عندما نواجه األنظمة
االجتماعٌة والوطنٌة ،والمنطق والتطبٌقات وتعبٌر النظرٌات
الواقعٌة .فمإسسة العابلة التً ٌتكثؾ فٌه الجنس اآلخر ،وتقالٌدها
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وقوانٌنها والوضع الذي هً فٌه ،وكل ذلك ،فمن بحاجة إلى
استٌعابه نظرا ألننا حركة اجتماعٌة بشكل خاص ومرؼمٌن على
التعبٌر عن قٌادة هذا المجتمع ،فنرى كٌؾ تإثر هذه األمور فً
سٌاسته وتنظٌمه بعمق ،ونفكر فً كٌفٌة أن نكون قوة للحل حتى
نعرقل ونحطم تؤثٌر الثورة المضادة بشكل خاص ،حتى نتمكن من
وضع هذه المإسسة فً خدمة الثورة ،وإٌجاد الحل التفصٌلً لها،
وإن لم ٌكن فالحد من الضرر ،وكسب هذه المإسسة لخدمة الثورة
إذا كانت فٌها أمور ٌمكن كسبها ،وقد كنا فً هذا الوضع أساسا على
مستوى المبدأ للوصول إلى حلول معقولة.
وال داعً لتكرار التحلٌبلت التً قمنا بها بهذا الصدد ،فهً تحتاج
إلى التدقٌق الحذر ألنها تعبٌر عن نضالنا الواقعً ،وأفكار مفتوحة
للمناقشة ،وال نستطٌع القول بؤنها ال تحتوي على أخطاء ،أو أنها
مسلمات ال تحتاج إلى التعمق .فهذه التحلٌبلت عبارة عن مشارٌع
وقد تم تطوٌرها ألجل القٌام بالمناقشات السلٌمة حولها ،بشكل
تفصٌلً إذا كان ذلك ممكنا ،وتطوٌر جوانبها القابلة للتطبٌق ،وهذا
هو الهدؾ من كل ذلك ...إن الهدؾ من هذه التحلٌبلت واألبحاث
والتقٌٌمات والحلول التً نطرحها هو فتح الطرٌق أمام نمو الحٌاة
الجدٌدة للحزبٌٌن والقوى التحررٌة ،ولبلستدالل على كٌفٌة تطوٌر
الحٌاة المبدبٌة لدٌنا بشكل ما.
فنحن أٌضا نقوم بإبداء رأٌنا إذا كانت هناك جوانب تستحق البحث
فً نتابج الحلول التً نطلع علٌها ،وهذا هو ما نقوم به اآلن ...إنها
إضافات أو مساهمة ٌتم تقدٌمها ألجل الحل .فنحن نقوم بإلقاء نظرة
على نتابج الممارسات العملٌة ونحللها لفتح الطرٌق أمام نتابج
إٌجابٌة أخرى .والظهور القٌادي ٌجب أن ٌقوم باستجواب ذاته
ومحاكمتها فً هذا الموضوع بدون شك ،فإذا كانت المواقؾ
واآلراء الٌومٌة والتارٌخٌة قدٌمة ومتحجرة وسطحٌة ،فإن تلك
القٌادة ستتسبب فً أضرار كبٌرة ،وبناء على ذلك ،فإن ظهورنا
وطرحنا لهذا الموضوع مهما احتوى من أمثلة تارٌخٌة جذابة،
ومهما فرضت الحلول الفردٌة نفسهاٌ ،جب أن ٌكون هذا الطرح
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خبلقا على المستوى الواقعً ،فإن لم ٌكن كذلك وحكم على نفسه
ألن ٌكون مقلدا تارٌخٌا ،وتصلب فً الحٌاة الٌومٌة ،فإن الطرح
بهذا الشكل ٌكون قد أضر بقضٌة مهمة من قضاٌا الثورة وزرع
العقبات أمامها ،وبهذا الشكل فإن القٌادة تكون قد أضرت بقدر
األمة ،وخرجت عن األهداؾ التً ٌتشوق إلٌها وٌحارب ألجلها
الجمٌع ،وبهذا الشكل فإن الضرر لن ٌنحصر فً شخص واحد بل
سٌمتد ذلك الضرر إلى المستقبل أٌضا .ولهذا ٌجب على القٌادة أن
تتناول الموضوع بحرص شدٌد وأن تكون خبلقة ودافعة إلى
الحرٌة ،وتستخدم كل ما أوتٌت من قوة ألجل وضع الحل السلٌم.

لقد خرجتم عن التكتٌك ،ودمرتم الحٌاة كثٌرا ،وواجهتم صعوبات
كبٌرة فً جعل أنفسكم قوة للحل
وبدون شك ال أستطٌع أن أعتبر بؤن مستواكم هو مثل مستواي
بالضبط ،فؤنا أقوم بإظهار طرٌق المبادئ وتحدٌد الطرٌق لكم،
وربما أحاول أن أكون مثاال لكم ،ولكننً ال أستطٌع أن أفرض
علٌكم مستواي كسٌاسة أو أمر .ولكن من الواضح أن هذا المستوى
ٌجب أن ٌكون األساس الذي تنطلقون منه .فالظهور القٌادي هو
أسلوب ظهور للطلٌعة أٌضا .فحتى لو لم تصل الطلٌعة إلى نفس
الوتٌرة والكثافة إال أنها ٌجب أن تقتدي بالقٌادة وتبذل الجهد بمقدار
ما فقدت من قوة وتساهم فً التطور ،إذ أن ذلك هو المعٌار السلٌم.
إننا نقٌم هذا الجانب تقٌٌما كبٌرا ألنه أصبح ساحة لصراعات مرٌرة
وحادة ،وٌجب علٌكم أن تعلموا هذا وتفهموه جٌدا ،فهو الموضوع
الذي ٌتم إنشاء كل شًء على أساسه والصراع ألجله ،وتقومون
بدفع الصدٌق والعدو جانبا فً سبٌله ،وال تترددون بانتهاك قضٌة
الوطن والحرٌة فً لحظة واحدة ،وتكشفون عن أنفسكم بدون حٌاء
تحت اسم الرجولة أو األنوثة وتعبرون عن انؽماسكم حتى النخاع
من جراء تناولكم لهذا الموضوع بشكل سطحً وجامد ،فلو قمت أنا
بتناول كل شًء حسب مزاجً ،وتخلٌت عن تناول كل شًء
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بالتحمٌص والتدقٌق واالستجواب ،لكان من الصعب أن نتحدث عن
التطور الذي ٌحققه ) (PKKفً ٌومنا هذا ،ولو عشت كما ٌعٌش
أؼلبكم وسط السلبٌات التً ُتعجب أكثركم حتى اآلن ،لما وصلت إلى
التحلٌبلت التً نجرٌها على االستعمار ،قطعٌا ،وعندها لما استطعنا
خوض الحرب ضد االستعمار وال االبتداء بها وال تطوٌرها .ولو
تؤثرنا بالمفاهٌم الدٌنٌة المشوهة والبرجوازٌة واللٌبرالٌة وعبلقاتها
_ال توجد لٌبرالٌة حسب قناعتً بل هناك المفاهٌم البرجوازٌة تحت
قناع الكمالٌة_ واتخذناها شكبل لحٌاتنا ناهٌك عن )(PKK
ومنجزاته ،لما كنا استطعنا أن نكون حتى علً هٌبة موظؾ بسٌط،
ولكنا بؤنفسنا قد قمنا بتحدٌد مصٌرنا إذا بقٌنا مؽلقٌن أمام الحقٌقة
الوطنٌة واالجتماعٌة.
إن قبول بعض األمور بسلبٌاتها ودون أي نقد سوؾ تسفر عن نتابج
مثل التً ذكرناها ،وهكذا فلو تناولنا هذا الموضوع كما تم تقدٌمه لنا
ففً الحقٌقة لن نتجاوز المصٌر الذي ذكرناه فً المثال السلبً
السابق .وإذا لم تقوموا بتدرٌب وتعلٌم أنفسكم من جوانب كثٌرة ولم
تقوموا بمراجعة أنفسكم على هذه األسس فإنكم لن تستطٌعوا
التطور .وإذا لم تقوموا بمحاسبة مخلفات العصور الوسطى،
والرأسمالٌة وتطورها البرجوازي فً األسالٌب الكمالٌة ،وإذا لم
تكن أنظاركم وجهودكم منصبة على الدٌمقراطٌة واالستقبلل،
واالشتراكٌة ولم تعلموا على التكامل معها ،ولم تستطٌعوا تطوٌرها
بشكل جاد ،فإن كل ذلك سٌسفر عن مواجهتكم لبنٌتكم التً ٌتم
توجٌه النقد إلٌها بشكل حاد .فهذه هً العوامل التً تإثر على
مستواكم بشكل قطعً ،فبسبب هذه العوامل خرجتم كثٌرا عن
التكتٌك ،ودمرتم الحٌاة كثٌرا ،وواجهتم صعوبات كبٌرة فً جعل
أنفسكم قوة للحل كما تعلمون .إنكم تبلحظون األوضاع التً أنتم فٌها
وتؤثركم االجتماعً بالشروط الموضوعٌة التً تؤتً ضمن اإلطار
التارٌخً .ونظرا لضآلة جهودكم الثورٌة الذاتٌة ،وعدم وجود
الطموح لدٌكم فإنكم فً وضع ضعٌؾ جدا أمام التطور الثوري،
ومواقفكم شبٌهة بالمواقؾ اإلصبلحٌة ،وحقٌقة فإننا نستؽرب عدم
قدرتكم على التخلص من الوقوع فً أوضاع بسٌطة .وبذلك
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تتحولون إلى عراقٌل فً طرٌق الثورة التً بات الشعب ٌراها
وٌراقبها جٌدا .وعدم القٌام بالتدرٌب فً دقته ،وعدم استنباط النتابج
من التجارب ،وٌضعكم فً خدمة الثورة المضادة بكل تؤكٌد.
إنكم تعٌشون فً وضع المتؤثر كثٌرا بمإسسة جادة كالعابلة ،ولم
تنجحوا فً إبداء الخروج الثوري الجٌد ،وتعٌشون كالعمٌان تحت
تؤثٌر التناقضات ،دون أن تقوموا بؤي نقد وإن قمتم بالنقد فبل تجدون
الصواب .وحتى أن بعضكم لٌست لدٌه الجرأة لبلقتراب من القضٌة
فٌتفرقون أكثر من السابق ،وبهذا التصرؾ ٌضٌفون حلقة جدٌدة إلى
التخلؾ الموجود .وانطبلقا من ذلك فإننا نقوم بتقٌٌم مثالنا عالٌا.
فؤنا أقبل وجود القضٌة على أنها قضٌة الثورة ،وال أستبعد نفسً
منها أبدا وأفكر فٌها كثٌرا لخلق أشكال خاصة بالقضٌة ،وأعتبر
نفسً مكلفا بفتح الطرٌق أمام مثل هذه العبلقات ،وأحاول أن أحدد
المهام ألننً أعلم وأحس بها ،وأضع ثقلً فً هذا الموضوع .وكما
هو الحال فً تناولً لكل المواضٌع أحسب حساب اآلالم واألخطاء
والعٌوب فً هذا الموضوع أٌضا .وٌجب مبلحظة أن النضال بقٌادة
)ٌ(PKKمر بصعوبة بالؽة ،وبفتح الطرٌق آلالم كبٌرة .وحقا فإن
العنؾ ٌلعب دور الحاضنة فً الثورة الكردستانٌة ،واآلالم الزابدة
والعذاب الشدٌد ٌفتحان المجال أمام والدات سلٌمة ،ولهذا فإن كل
شًء لدٌنا ملطخ بالدم والعرق وٌعانً من الجروح واألورام ،ولم
ٌدعوا المجال لنا ألي تطور سلمً سلٌم ،وٌمكن مشاهدة كل ذلك
بوضوح بالتعرؾ عن كثب على حقٌقتنا .وبناء علٌه ،فإن الظهور
القٌادي ٌإدي إلى مناقشات كبٌرة وكثٌرة من إشارات االستفهام بقدر
ما ٌإدي إلى الحلول وهذا ال بد منه.
الحل السهل_ القوالب السطحٌة_ ٌإدي إلى إهمال الموضوع ،وهذا
ضٌاع كبٌر وجاد للثورة .فالذٌن ٌهربون ألجل عاببلتهم دون أن
ترؾ لهم عٌن ،والذٌن ال ٌترددون فً ارتكاب أكبر الخٌانات للقٌم
ألجل نزوة بسٌطة ،والذٌن ٌتذرعون بؤزماتهم فإن تسعة أعشارهم
ٌصبحون منبعا لؤلزمات ،وٌعٌشون على هذا النحو ،فإذا الحظنا
ذلك نرى أنه ال داعً لؤلوهام وخداع أنفسنا ،فنحن فً مواجهة
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وضع ٌستدعً كل الجدٌة واالهتمام .وهذه القضٌة تؤتً على رأس
المسابل التً ال ٌمكن حلها بفرض الواقع كالقول )حدث وانتهى(.
وأحٌانا أفكر هكذا وأقول ٌ:ا ترى هل وصلتم إلى مرحلة التعرٌؾ
بهذه القضٌة؟  ...وهل تقومون بالتعرٌؾ الثوري وتطورون
المعرفة الثورٌة بهذا الخصوص؟  ...إننً أحاول فهم وضع الحل
لدى ) (PKKحول هذه القضٌة كما تقولون ،فلماذا هو جواب ذلك؟
...إن قضٌة حزبٌة بهذا الحجم الكبٌر ال ٌستطٌع اإلنسان إال
مناقشتها ،وتعرٌفها ،وبدون شك هناك أسبابا لذلك ،إن التعارؾ
الجٌد خطوة مهمة على طرٌق الرفاقٌة ،فبدون التعارؾ ٌمكن أن
تكون رفٌقا لشخص ؼٌر معروؾ المعالم.
وبناء على ذلك ،هل ٌمكننا االعتماد على البساطة فً إقامة عبلقات
جادة ومهمة؟ وهل ٌمكن أن ٌكون هذا طرٌقا سلٌما للحل؟  ...وإذا
اقتربنا من الواقع بشكل أفضل ،فإننً لن أستطٌع االدعاء بؤننا
سنصل إلى الكمال ولكن نستطٌع القول بؤننا قدمنا األرضٌة لمناقشة
سلٌمة ،إذ ٌمكن بذلك الوصول إلى مواقؾ تحررٌة لخلق أوضاع
مناسبة ،وأترك حقٌقة ) (PKKمفتوحة بحرص شدٌد أمام هذا
االحتمال .وبشكل أكثر واقعٌة فإن جهودنا تهدؾ إلى بناء مإسسة
حرة أو التؤمٌن على أن الداخلٌن فً هذه المإسسة ٌجب أن ٌكونوا
أحرارا ومتطوعٌن ومستقلٌن على أسس المساواة ومرتبطٌن
بالحرٌة االجتماعٌة على شكل ،إن لم ٌتوفر هذا فبل داعً ،وجعل
هذه األمور مبدأ ،وربط كل التطبٌقات بذلك .وبناء على هذا
األساس ،معارضة كل أشكال المإسسات القابمة فً كردستان
واستنكارها وتجاوزها وتحقٌق كل ذلك بنضال كبٌر.
فؤٌن نحن من إقامة العبلقات والمإسسات؟  ...وبماذا نقوم ألجل
الحل؟  ...وواضح إننا فً مرحلة بذل الجهود لذلك عن طرٌق
التعلٌم والتدرٌب والتجربة ،ولهذا فقد تكون هناك تجربة وما ٌشبه
اإلعادة .وبناء على هذاٌ ،جب القٌام بالمراقبة والمراجعة ألنها
مهمة.

المرأة والعائلة

231

فمثلما تإدي تجارب كثٌرة فً مخبر إلى الوصول إلى نتٌجة واحدة
وإثبات أمر واحد وتوصل إلى الحل ،فعلٌنا أن ننظر إلى هذه األمور
على نفس النمط تقرٌبا .وال ٌمكن القبول باألمر ألول وهلة وكؤنه
منزل من عند هللا سبحانه وتعالى ،عبلوة على أنه ال ٌوجد شًء فً
المجتمع ٌتطور لوحده .وال ٌوجد شًء تم التفكٌر فٌه طوٌبل ومسبقا
ثم تقول (كن فٌكون( من تطورات وأوضاع .فالحاجة إلى أمر ما
نقوم بفرضه وٌإثر على التكوٌنات وظهورها ...هذه هً الحقٌقة،
وبنفس الشكل فإذا الحاجة بدأت تفرض نفسها تظهر المبادئ ،أي
الوصول إلى أسس التطبٌق السلٌم ،وتسمى باألخبلق أو نظرٌات
وفرضٌات تتمتع بالعلمٌة ،أما الفكر الذي هو البنٌة الفوقٌة
والمإسسات فتظهر نتٌجة لذلك .وهكذا فإن مإسسة العابلة وتقالٌدها
ظهرت نتٌجة لذلك ،أما إذا كان ذلك ٌتعارض مع الحرٌة الموجودة،
وتتناقض كثٌرا مع القفزات الكبٌرة نحو الحرٌة ،فبدون شك أن
هناك حاجة إلى نقد شدٌد وتحلٌل ،وتجاوز مثل هذه المإسسة ٌصبح
أمرا ال بد من تنفٌذه .ومن هذه الناحٌة إن الحاجة شدٌدة وتتزاٌد مع
الزمن ،وبناء علٌه فالمبدأ واألخبلق الجدٌدة بدأت تفرض نفسها.

إن واقع المرأة فً عهد سٌدنا محمد( ص) ،كان بمثابة صفحة
جدٌدة فً التطور االجتماعً آنذاك
إن حرب سٌدنا محمد (ص) ضد األصنام وعبلقتها بهذا الموضوع،
والنتابج التً ظهرت ملفتة للنظر حقا ،فمهما كانت المناقشات حول
ذلك محتدمة فً ٌومنا هذا كموضوع مهم فً العلمانٌة ،ونشهد
بعض المظاهر الدموٌة لهذا االحتدام ،فمن جهة هناك المدافعون عن
العلمانٌة ومن جهة أخرى القطاعات المضادة للعلمانٌة ٌواصلون
وجودهم ،وٌتسببون فً أزمات سٌاسٌة حادة ،كل ذلك ٌدل على
أهمٌة اهتمامنا بهذا الموضوع .وٌؤتً على رأس مناقشات الٌوم فً
تركٌا قضٌة الحجاب ،فامرأة فضلت العلمانٌة لنفسها كموقؾ تمزقت
إلى أشبلء بواسطة قنبلة ،وقتل شخص آخر بالرصاص ألنه قال:
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(ألتزم بالقرآن مرجعا لً وأكشؾ عن الحقابق( أي أن هناك قضٌة
ٌتم الصراع علٌها وجعلوا منها موضوع الساعة.
حسنا ولكن ما هو حل سٌدنا محمد (ص( ؟  ...ففً اإلسبلم
والمراحل التالٌة لسٌطرته ،عاش تطورات خاصة به ،فالتارٌخ
ٌتحدث عن وأد البنات قبل اإلسبلم .فإذا قمنا بمقارنة أٌام سٌدنا
محمد (ص) وزواجه من عدة نساء بظروؾ ٌومنا هذا حٌث مإسسة
العابلة فهل نرى ذلك الوضع سٌبا جدا؟  ...وهل ذلك وضع خارج
قواعد األخبلق؟  ...كبل ...لو تمعنا فً ذلك حسب شروط تلك
المرحلة نرى أن ذلك كان صفحة جدٌدة فً التطور االجتماعً
حٌنبذ ...إنه حل نبوي حسب معطٌات ذلك الوضع ،ولكنه حل رؼم
ذلك ،أما إذا قد تعرض لبلنحراؾ فٌما بعد .وتؤسٌس حرم النساء
فهو تضارب وتحرٌؾ ،كما ٌحدث لكل ثورة بعد وصولها إلى
أهدافها .أما فً البداٌة وحٌنما كان ٌتم وأد البنات الذي هو جرٌمة
بحق اإلنسانٌة ،فالقرآن ٌتحدث  .......ذلك .وكرمز عن النساء ،فهو
ٌرفع من شؤن قرٌباته وزوجاته ،فهناك السٌدة فاطمة السٌدة زٌنب
والسٌدة عابشة (رضً هللا عنهن) وكثٌرات أخرٌات ال زلنا نتذكر
أسماءهن الخالدة منذ ذلك الوقت ،ولكن فٌما بعد تطور أسرار النساء
فً القصور على أٌام األموٌٌن والعباسٌٌن والعثمانٌٌن فٌما بعد،
حٌث استمرت المعاٌٌر اإلقطاعٌة المضادة لحقوق المرأة حتى ٌومنا
هذا.
وفً ٌومنا هذا ٌقومون تحت شعار :هكذا ٌؤمر اإلسبلم ،وهذا مبدأ
اإلسبلم ،بلجم حرٌة المرأة فً مجتمعات الٌوم وٌوصدون باب
الحرٌة عن جنس النساء ،وٌجعلونها تابعة إلدارة طرؾ واحد،
وأؼلبكم متؤثر بهذه الثقافة ألنكم قادمون منها ،وتؤثٌر مثل هذه الثقافة
التارٌخٌة كبٌر على حٌاتكم بل هً واقع حٌاتكم .وإذا أخذنا ذلك فً
االعتبار فإننا نستطٌع تذكر وضع الصراع القابم وبعض خصابصه
بشكل أفضل .ومن ناحٌة أخرى فهناك تطور الرأسمالٌة فً مواجهة
المجتمع االقطاعً ،وهناك تارٌخ طوٌل حول هذا الموضوع ،من
أٌن تناولت الرأسمالٌة المرأة والعابلة االقطاعٌة وإلى أٌن أوصلتها،
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إلى أن نصل إلى ٌومنا هذا .حٌث ٌتم توجٌه العابلة والمرأة ومعهما
الرجل إلى مواقؾ مختلفة .ونعلم جٌدا بؤنها تقوم بتحوٌل كل شًء
فً المجتمع إلى سلعة تباع وتشترى ،وكنظام ٌقوم بذلك على أفضل
وجهٌ ،تناول العابلة أٌضا بهذا األسلوب وبشكل فاضح .ونظرا ألن
الرجل هو الذي ٌختم كل شًء بختم الملكٌة ونظرا ألن المرأة ال
زالت فً وضع ضعٌؾ ،فهً تصبح موضوعا للملكٌة أٌضا ،وٌتم
استخدامها كسلعة فً كثٌر من أجهزة الدعاٌة كمادة للتقدٌم ،ونعلم
ذلك جٌدا.
المجتمع الرأسمالًٌ ،قوم ببٌع وشراء العالقات إما بالمال أو
بالقوة المحضة
إن هذا الموقؾ الرأسمالً االمبرٌالً الذي انعكس على المجتمع
التركً بدأ ٌمتد إلٌنا أٌضا وبالتدرٌج ،فالرٌاء المتحكم ربما كان
أكثر اآلن من العهد االقطاعً حٌث كانت المرأة موضوعا للملكٌة،
فهناك تطور رهٌب للتسوٌق المقرؾ حٌث ٌقومون بتقدٌم المرأة
وذاتهم تحت مظاهر مختلفة للعرض ،إذ أنهم ٌفهمون الحرٌة على
هذا النحو .فمهما نقول عنهم برجوازٌون ولٌبرالٌون إال أنهم ال
ٌخرجون من كونهم سلعة قدٌمة للتسوٌق وٌعاملون وٌتعاملون على
هذا األساس ،وٌقومون بعكس المإثرات علٌهم ،ومهما تكن األسباب
فلن تتؽٌر نظرتنا نحوهم .وبكل راحة نستطٌع القول بؤن هناك بٌع
وشراء للعبلقات إما بالمال وإما بالقوة المحضة .ومهما ٌكن الوضع
متقدما فً الدول االشتراكٌة المشٌدة بدرجة أرقى إال أنها لم تستطٌع
التخلص من القضٌة بشكل تام ولم تصل إلى الحلول النهابٌة المبدبٌة
بعد كما ذكرنا ذلك فً التحلٌل السابق .وبدون شك ،فإن جهودا
كبٌرة بذلت فً االشتراكٌة المشٌدة ألجل تجاوز الرأسمالٌة
االمبرٌالٌة ؼٌر الدقٌقة ،بحٌث وضعت حدا أمام الحلول اإلقطاعٌة
وقللت من تؤثٌرها .ولكن تزاٌد تؤثٌر الرأسمالٌة بسرعة كبٌرة فً
ٌومنا هذا ،وعودتها إلى الساحة أو السوق وكؤن الحل الرأسمالً هو
األسلوب األمثل للتحرر فانعكس ذلك على المرأة ومحاولتها ألن
تكون سلعة جٌدة فً ذلك السوق ،وكما أوضحنا من خبلل المثال
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نرى أن االشتراكٌة المشٌدة لم تستطع إنقاذ نفسها وحتى أنها تبدو
كاشتقاق ٌإثر بشكل مختلؾ على الرأسمالٌة.
إذا تناولنا حقٌقتنا على ضوء التطورات التارٌخٌة والٌومٌة هذه،
نستطٌع أن نتعرؾ على ما هو المقبول وما هو المرفوض من
مواقفنا التحررٌة ،وتقٌٌم ذلك بواقعٌة مطلقة .وهنا نرؼب فً التؤكٌد
على مبدبٌن مهمٌن مرة أخرى .األول :توجٌه النقد الجاد والتطرق
إلى ماضً األطراق وحاضرهم ضمن اإلطار الذي تحدثنا عنه...
الثانً :اتخاذ المساواة أساسا وتطبٌق معاٌٌرها فعلٌا بدال مما هو قابم
الٌوم ،دون أن ٌعتمد ذلك على القوة المحضة ،بل أن ٌتم ذلك طوعٌا
بالكامل .أي أن الحرٌة ستكون األساس ،فالطوعٌة ال تحتاج إلى
القوة ،ونرى أن العبلقات ٌجب أن تكون حسب موقؾ جدٌد وتتطور
على أساسه .إن مواقؾ ) (PKKتفتح الطرٌق بهذا الشكل وهو
ٌحاول التعبٌر عن نفسه بهذه المواقؾ المبدبٌة ،فبلحظوا األمور
الكامنة وراء ذلك ألجل الحل .قبل كل شًء ٌجب رد المواقؾ
التارٌخٌة المتضاربة ،وهذه المواقؾ ربما تكون بسٌطة بالنسبة
لبعضكم ولكن بالنسبة لنا ،فهً تإثر علٌنا وتشدنا إلى السلبٌات بقدر
التؤثٌر التارٌخً والتقالٌد .فهذه المواقؾ قد تطورت كمعاٌٌر رسمٌة
للنظام ،ولن نقول لٌبرالٌة بل هً شكل من الواقؾ المنحطة ،وٌتم
نقدها ورفضها ،حسنا ...ولكن ما هو المتبقً؟  ...المتبقً هً
العبلقة التً ستقام ضمن عابلة ) (PKKفعندها ستكون هناك
خصابص إٌجابٌة وداعمة خلؾ ذلك ،أما الذي ٌقوم بتحرٌؾ ذلك -
ٌتم تحرٌؾ وتزٌٌؾ هذه الناحٌة بكثرة فً المجتمع -وٌُصدر
األوامر ،وٌستفٌد من صبلحٌاته لتنظٌم الحٌاة ،وٌحاول أن ٌكون
صورة مشوهة عن المتحكمٌن فً هذا الموضوع .فهإالء كثٌرون
ومإثرون لدٌنا أٌضا ،وصبلحٌاتهم وقوتهم لٌست صورة مشوهة
من المتحكمٌن ،أما  PKKفٌقوم بمساهمة إٌجابٌة خبلقة ،باالعتماد
على قدرات الفرد المتحرر ،وٌحسب حساب تؤثٌر من ٌواجهه،
وباستثناء الخصابص الطبٌعٌة المختلفةٌ ،دعو إلى المساواة على
كافة المستوٌات نظرا الرتباطه بالمجتمع .ونتٌجة طبٌعٌة لكل ذلك،
فإنه ٌراعً المٌول والطواعٌة فً األشخاص وٌعتمد ذلك أساسا
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للعبلقات وتطوٌر التؤسٌس وٌعمل ألجل ذلك كله ...هذا هو التعرٌؾ
المناسب ،وبدون شك فإن تحلٌل هذا التعرٌؾ وتحوٌله إلى تطبٌق
ٌحتاج إلى نضال مرٌر وجهد كبٌر ،والحلول الطموحة تتطور على
أساس تقبل هذه الحقابق .إن الطلٌعة القٌادٌة فً) ، (PKKتقدم
تضحٌات أكثر من األعضاء العادٌٌن والمإٌدٌن نحو ضرورة
فرض هذه الحلول حسب األسس التً ذكرناها ،وإال فإن التزٌٌؾ
واالنحراؾ سٌدخبلن إلى الموضوع وبالتسلسل فإن تؤثٌر ذلك
سٌسبب االنحراؾ عن المبادئ األخرى مثل التنظٌم ،والتحول
السٌاسً ،والحرب ،إذ ال ٌصعب تخمٌن ذلك ،وبهذه األمثلة
واالستنتاجات نختتم هذه الناحٌة.

إن النزعات العمٌاء والمواقف غٌر المحترمة تفتح المجال لنتائج
أكثر سوءا من الوأد
إنكم ال تعرفون كٌفٌة تطوٌر فكركم ،ولنقم بنقد ذلك مرة أخرى،
فمن المفروض أن ٌكون سهبل علٌكم استخبلص النتابج من هذه
المواقؾ وفتح المجال أمام الفكر والتصرفات لتتطور بشكل كبٌر،
ولكن بدال من ذلك ال ٌصعب علٌنا رإٌة مناقشة تصل إلى التشنج
والرٌاء والعمالة الواقعٌة المثبتة ،وهناك المٌول والنزوات فما هو
حقكم فً ذلك؟  ...وكؤعضاء حزبٌٌن كٌؾ تستطٌعون القٌام بذلك؟
...إن هذا ٌعتبر مقٌاسا لمدى تحقٌقكم للتحول الحزبً فً ذاتكم.
ستعملون على التطوٌر ولكنكم لن تستوعبوا ولن تفهموا جٌدا،
وستقومون بنشر األقاوٌل حول ذلك ،وأنتم الذٌن ستقومون بكل ذلك.
وبكلمة واحدة فهذه جرٌمة وهً عمالة مثبتة ،وأحٌانا تكون أخطر
من عمالة العدو المباشرة .إن مبدأ الحرٌة وإطار تناول الموضوع
بشكل شامل واضح ،وتم تفصٌل كل ذلك حتى أسس التطبٌق .أما
الذي ٌقوم بمراجعة نفسه قلٌبل فً هذا الموضوع فناهٌك عن عدم
الهروب ،والخٌانة أو التسبب فً أزمة ،بل على العكس من ذلك
ٌقوم بتقوٌة أواصر العبلقات الرفاقٌة ،وإبداء قٌم النضال بشكل
قطعً ...لماذا ال تتجرإون على ذلك؟  ...ولماذا تحاولون تطوٌر
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االقتراب حسب عالمكم المزاجً؟  ...نعم ...فلو تم تقٌٌم جهودنا
التدرٌبٌة والتعلٌمٌة فً هذا الموضوع لتم وصولكم إلى مستوٌات
متقدمة .وهذا ٌعنً أن هناك عدم التزام بالحزب لؤلسباب التً
ذكرناها وبقاء ضمن الحدود المرسومة وشكل الحٌاة القابمة ،وهذا
ٌدل على عدم إمكانٌة تحلٌلكم لذاتكم كحزبٌٌن جٌدٌن .وطبعا هذا
التصرؾ ٌشكل أرضٌة مناسبة لنماء كثٌر من االنحرافات .وبدون
مراجعة ذلك فإن حلنا لن ٌكون الحل الذي تم فً عصر سٌدنا محمد
(ص) ،ألن البنٌة التحتٌة والفوقٌة فً المجتمع قد تعرضت لتؽٌٌرات
كثٌرة جدا ال ٌمكن مقارنتها بذلك الزمن ،ولكن عدم معٌشتنا ألجواء
تلك المرحلة بحساسٌتها الشدٌدة ودقتها ٌفتح المجال أمام أن نكون
فً وضع أسوأ من الوضع الذي سبق تلك المرحلة .إن النزعات
العمٌاء والمواقؾ ؼٌر المحترمة تفتح المجال لنتابج أسوأ من الوأد،
وعلٌنا أن نعلم ذلك جٌدا .وبناء علٌه ٌجب أن ال تخدعنا المستجدات
الٌومٌة ،وأن نتناول ذاتنا بشكل سلٌم كما فً كل الثورات العظٌمة
وأن نجعل من ذلك مبدأ لنا حتى نسمو ونرقى ،بٌنما أنتم فً حال
ٌرثى لها من العبلقات .واالنحطاط الموجود فً العبلقات والسقوط
والتكتم هو إنكار واعتصاب .فما مدى محبتكم للحٌاة ولبعضكم؟ ...
أو بتعبٌر أكثر وضوحا ...ما مدى تشجٌعكم للطوعٌة وللخصابص
والمواقؾ المعتمدة على اإلعجاب ...وما مدى بحثكم وتطوٌرها؟
وكؤعضاء فً الحزب ألٌس من المفروض أن تتطور هذه النواحً
والنتابج وتصبح إلزامٌة لكم؟  ...إذا كانت تلزمكم فما هً جهودكم
للتطوٌر؟. ..

إن عائلة  PKKال تخضع للضغوط وال للقوة المحضة للرجل وال
لمكر النساء
وأرٌد أن أضٌؾ ...بؤن حزبنا_ الحزب الذي أتحمل مسإولٌته_ ال
ٌقبل بوجود المرأة وال الرجل كما ٌظن أكثركم وٌجعل ذلك
مشروعا ،وإنما نتحدث عن تطور عابلة) ، (PKKفهذا التطور
ٌعادل العاببلت القابمة على األقل .والتحدث عن تطور عابلة
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)(PKKلٌس حدٌثا مبالؽا بل هً والدة جاءت بسبب الحاجة الماسة
إلٌها من الناحٌة التارٌخٌة واالجتماعٌة ،ونظرا لبلنسداد الذي ٌعٌشه
المجتمع فً البنٌة التحتٌة والفوقٌة ،وهً الوسٌلة لتجاوز كل ذلك.
ولهذا السبب ٌجب االلتزام بالمبدأ والتطبٌق بشكل جاد ،وضرورة
ذلك ؼٌر قابلة للنقاش .فمثلما تقول العاببلت التً كبرتم فٌها (ٌجب
أن ٌكبر أوالدنا وبناتنا هكذا ...وٌصبحون أصحابا ألعمال هكذا...
وزواجهم أو تزوٌجهم ٌجب أن ٌكون هكذا) فعاببلتنا الجلٌلة المقدسة
أٌضا لها قواعدها ومواصفاتها ،وسنقوم بتطوٌرها بشكل جوهري.
وهكذا فإن العابلة التً قمنا بتعرٌفها وتعرٌؾ عبلقاتها ال تخضع
للضؽوط والقوة الموجودة فً نظام المتحكمٌن ،وال للقوة المحضة
للرجل وال لمكر النساء_ مع العلم أن ذلك قد ٌكون منذ مبات
السنٌن_ وال هً تخضع لقوانٌن البٌع والشراء فً المراحل الصعبة
كسعلة ،وال هً تحاول الوصول إلى نتابج الرخٌصة .وإنما األهم
من ذلك كله ،الذٌن ٌتهربون من تحمل مسإولٌاتهم حٌال المبادئ
وتطبٌقها ...هذه المبادئ التً دفعت عاببلتكم هإالء الشهداء فً
سبٌلها ،ومن المفروض أن ٌكونوا مخلصٌن لبلستقبلل والحٌاة
الحرة_ التً ترتبط بها جمٌع األمم المتمدنة وحتى القبابل
والمجموعات البدابٌة_ أما ال ٌتطابقون مع ذلك وال ٌحاولون تقوٌة
هذه الجهود فنحن نرفض مثل هذه العبلقات ومثل هذه المإسسات
مطلقا .فعلٌنا أن ال نخدع ...وال ننخدع !! ...وهذا لٌس موقؾ ٌومً
بسٌط لنا ،وال هو آت من التقالٌد العمٌاء .فمهما كان نفوذكم فلن
نعطٌكم المجال للقٌام بمثل تلك الممارسات الخاطبة ،وسنبقى
مرتبطٌن بمبادئ الثورة مهما كان الثمن.
وفً النتٌجة سنتخذ األمر الذي ٌنقذنا أساسا لنا ،فاالرتباط بالشهداء
ممكن بهذا الموقؾ فقط .وهناك موضوعا آخر للحرب ،وٌجب
علٌكم االنتصار بالنضال كلما سنحت لكم الفرصة بذلك .وفٌما عدا
ذلك لن تجدوا الحٌاة والعبلقات الرخٌصة فً) ، (PKKمهما كنتم
مخدوعٌن ،ومهما قدمتم من حجج ،فإن أردتم فلوموا القضٌة ،وإن
أردتم فؤلجؤوا إلى الحلول الرخٌصة ،فنحن نرفض كل هذه المواقؾ،
وتنقٌة مستوى الحٌاة فً الحزب بالمبادئ هو من واجب التنظٌم
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الطلٌعً الذي بدأ ٌظهر ،وبدأ بفتح عٌونكم وعٌون شعبنا على الحٌاة
من جدٌد ،ولهذا فإن إٌضاح هذه المبادئ ذو أهمٌة كبٌرة .ومن هذا
ٌتضح لنا أن إقامة العبلقات بشكل أعمى وبالتلمس فً الظبلم أمر
خطٌر جدا ،وهناك أمثلة على ذلك :فنحن ال نعلم مدى العمالة
السلبٌة فٌها ولكن نعلم أنها تحتوي على كثٌر من العمالة المثبتة ،وقد
عوقب الكثٌر منهم بالموت .واالنزالق إلى مثل هذه األوضاع لٌس
مرؼوبا على اإلطبلق .وهذه األمثلة ؼٌر مفضلة ألنها تحدث فً
لحظة ضٌق ومحاولة للخبلص من ذلك ،وال تعتمد على المبدأ
وتإدي إلى وضع مناهض للثورة بسهولة .فإذا كان المسإول ٌستفٌد
من صبلحٌاته وٌصبح تابعا لنقاط ضعفه فبل داعً للبحث عن
عبلقة بٌنه وبٌن العدو فهً لٌست مهمة .فإذا كان ٌضعنا أمام
الترجٌح بٌنه وبٌن الثورة فهذا دلٌل على أننا فً مواجهة ثورة
مضادة سٌبة جدا ،وإذا كان ال بد من اتخاذ موقؾ فسٌكون نفس
الموقؾ المتخذ فً مواجهة الثورة المضادة .نعم ...فالتهرب ٌعنً
الثورة المضادة ،وكذلك ٌعنً االستسبلم ،وهو هجوم على الثورة،
وٌعنً ظهور األمثلة التً تعرفونها .حسنا ...وهل الوصول إلى
الحل السلٌم شًء صعب جدا؟  ...وهل أنتم عاجزون عن النجاح فً
الوصول إلٌه؟  ...أال تستطٌعون االهتمام بؤنفسكم لتكونوا أعضاء
واثقٌن من أنفسكم؟ ...

الحل النضالً التحرري ،هو الحل الذي ٌبحث عن الوطن ومرتبط
بالمساواة والتحرر االجتماعٌة وٌعتمد على الجهد
إننا نعتمد على اتخاذ الحلول التً تنتقد معاٌٌر المجتمعات المتطورة
من الرأسمالٌة واالشتراكٌة المشٌدة أساسا لنا .والحل الذي نطرحه
متطرؾ بعض الشًء ،وٌتطور مع أهداؾ التحرر األساسٌة،
والحرب التً ٌتم خوضها فً هذا السبٌل .بٌنما هناك فهً تتطور
فً أجواء سلمٌة ،وربما ٌكون تؤثٌرها أقل .بٌنما لدٌنا فهً ملفتة
ومإثرة ،ولن تستطٌعوا تطوٌرها بالدعوة إلى التعصب العابلً،
فالدعوة إلى العابلٌة التقلٌدٌة ٌضعكم فً موقؾ مناهض للحزب،
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ولن تستطٌعوا حل القضٌة بفرض العمالة المثبتة على األجواء التً
قدمتم إلٌها .وكذلك ٌصعب الحل بالتحفظ والفردٌة ،والخٌالٌة .حسنا
ولكن ...ما هو الحل النضالً التحرري؟  ...وكضرورة للتعرٌؾ...
فهو الحل الذي ٌبحث عن الوطن فً األساس ومرتبط بنضاله
وحربه .ومرتبط بالتحرر االجتماعً على كافة المستوٌات ،ومرتبط
بالمساواة اعتمادا على الجهد .وهناك بعض النواحً الخاصة
بالقضٌة فٌجب تطبٌق ذلك على واقع كردستان أٌضا .وما تبقى
أمامكم هو حل القضٌة .فهل ٌمكن أن تكونوا كوادر بهذا الشكل؟ ...
وطبعا لن تستطٌعوا اإلجابة بـ (معٌب) أو (إذا وجدت فرصة فردٌة
لوضعنا الحل) .فقبل كل شًء ،نحن نقدر األشخاص هنا عالٌا،
ونطلب منهم مقابل ذلك أن تكون مواقفهم من الصمٌم ،وأن تكون
مواقفهم مع الؽٌر طوعٌة ،وإعجابا ومحافظة على االرتباط بالقٌم
األساسٌة فً المساواة .طبعا لنا قٌم حربٌة لن نستطٌع التخلً عنها،
فهً المحور األساسً لقلوبكم ،والهوٌة األساسٌة لتفكٌركم ،وعلٌكم
أن تكونوا مشحونٌن بذلك ثم تقتربون منا ،وأنا متؤكد عند ذلك من
أن العبلقة التً ستنشؤ والمإسسات التً ستقام ستكون جدٌرة
باالحترام ،وستعمل على الظهور واالنعكاس على شكل مواقؾ
مشروعة.
فما مدى تصمٌمكم على جعل ذواتكم كذلك حتى تكسبوا عبلقاتكم
وعاببلتكم ،لتتساموا على هذا األساس؟  ...هذا هو بمثابة إضافة
القوة إلى ثوة الحزب ،ووضع الحلول لسٌاسات الحزب على المدى
القرٌب والبعٌد ٌكون بهذا الشكل .وإذا حاولتم تحقٌق التقدم فً ذاتكم
من خبلل الجهد ،فستصبحون سادة وسٌدات جٌدٌن وستنالون
إعجاب الجمٌع .ونحن ال نستطٌع ربط بعضكم ببعض بؤسلوب
الخاطبات ،ولن نستطٌع أن نكون فً وضع من ٌصادق أو ٌقبل
بالمواقؾ الرخٌصة والدنٌبة وبؤسالٌب الثورة المضادة تماما والتً
تسٌطر على سوق الٌوم .فهذا هو الحل الذي أعطٌه وأطرحه على
الساحة بخطوطه العرٌضة ،والذي ٌثق بنفسه سٌتخذ سٌاسٌة الحزب
هذه أساسا له .فماذا كنتم فً الماضً ...وكم تستحقون النقد الذاتً،
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وما هً جرابمكم ،ال أستطٌع التحقٌق مع كل فرد منكم ،ولكن من
اآلن فصاعدا أإكد على الحل الحزبً بهذا الشكل.
ونحن نفتح الباب أمام النقد على مصراعٌه ،فلٌس هناك إرؼام فً
أوساط الحزب مطلقا ،فإن لم تدخلوا فً خدمة الثورة المضادة
بؤخطابكم فلٌس هناك عقوبة وال ضؽط .ففكروا ملٌا ضمن حرٌة
المناقشة ،وكونوا أصحابا لجهود تعبر عن مدى جدٌة التزامكم
بالمواقؾ الحرة ،فهذا أمر جٌد وجمٌل .فنحن نعمل على تطوٌر مبدأ
الطوعٌة والمساواة الذي نطبقه على المستوى الوطنً لٌكون سابدا
على العبلقة بٌن الجنسٌن أٌضا ،وٌمكنكم مناقشة ذلك كلما كانت
الفرصة مهٌؤة لكم .ففكروا عمٌقا وناقشوا ،وال تخدعوا بعضكم وال
تدعوا المجال لؤلقاوٌل لتتفشى بٌنكم .وبالنسبة لً فبل ترونً فً
عقبة أمامكم وال تحاولوا استخدامً كمادة خام ألؼراضكم ،فؤنا
أطرح الكثٌر من األسبلة على نفسً فً هذا الموضوع وأقدم الحلول
الؽنٌة والكثٌرة وأحاول أن ال أكون متحفظا ،وال ألجؤ إلى سبل الحل
الرخٌصة ،بل وأتمتع بالجاهزٌة والحٌوٌة دابما ،وهذا واجبً
ومفهومً للحرٌة ،وأعتقد أنه واضح جدا ،فلٌس هناك إرؼام لً
واحد منكم .وال أستخدم صبلحٌاتً القٌادٌة فً الوصول إلى حل،
فمسإولٌاتً القٌادٌة ترؼمنً أكثر منكم ،فلوال هذه المسإولٌات لما
قابلت صعوبات بهذا الشكل .وال أستطٌع بٌان بؤننً ال استخدم
فرصتً بشكل تام ألن القضٌة خصوصٌة والجانب الفردي فٌها
قوي ،وتحتاج إلى مواقؾ تتمٌز بذلك .ونظرا لتجذر القٌادة ضمن
المجتمع وتطورها ،فهناك رفض للظهور القٌادي فً هذا
الموضوع ،وانطبلقا من معرفة أن ذلك لٌس موقفا صحٌحا من
ناحٌة حرٌة الفرد ،أقوم بهذه التضحٌة ،وأعلم أن بعض الرفاق أٌضا
ٌقدمون هذه التضحٌة ،وهذا ٌحدد مستوى التضحٌة فً )(PKK
بشكل ال ٌقل أهمٌة عن الشهادة .فالتخلً عن الحرٌة الفردٌة،
والتضحٌة بالحٌاة ،وتقدٌم الذات إلى الحزب ،دلٌل على مستوى
التضحٌة الذي وصل إلٌه الحزب ،حتى ولو كان متناقضا.
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مصطفى كمال مقلد كبٌر للغرب فً الشكل ال بالجوهر
فالقوالب التً ٌرتبط إلٌها الكثٌرون منكم تؤتً من العهود القدٌمة من
طرؾ ومن التطور الرأسمالً األكثر تضاربا من طرؾ آخر .فؤخذ
تلك األمور أساسا ٌشكل خطؤ ٌجب عدم الوقوع فٌه ،وهذا مهم جدا.
هناك مرحلة الجمهورٌة فً الواقع التركً ،ومن المفٌد إٌضاح
مرحلة تحررها ووضع القٌادة فٌها ،فهذا سٌساعدنا على فهم
واستٌعاب األحداث والتطورات حتى ٌومنا هذا بشكل أفضل .فالمثال
المرٌض لمصطفى كمال فً هذا الموضوع هو سبب التعكٌر
الربٌسً الذي ٌسود العابلة فً المجتمع التركً حتى الٌوم .فالمؤزق
الذي كان موجودا فً تلك المرحلة ٌتسبب فً تعكٌر هذا الٌوم بشكل
ربٌسً .وما قامت به قٌادة مصطفى كمال فً هذا الموضوع
عاٌشناه جمٌعا وتؤثرنا به ،فهو مقلد كبٌر للؽرب فً موضوع
عبلقات المرأة والعابلة بالشكل ال بالجوهر( :فرض السفور على
المرأة واالنضمام إلى الرقص فً الصالونات) هذا كان الحل ،فبل
هناك مبدأ لهذا الحل وال هناك تخمر ثقافً ،فهذا ما ٌواجهنا به كحل
حتى اآلن ،وهو الذي ٌتسبب فً كافة األزمات الثقٌلة فً العابلة،
وهذا رٌاء وخٌانة وقلة احترام.
وفً ٌومنا هذا ال زال تؤثٌر تلك القٌادة كبٌرا فً النظر إلى الذات
كسلعة تباع وتشترى فً السوق حٌث وصلت إلى ذروتها .فلو كان
حل هذه القضٌة مرتبطا برمً الحجاب جانبا وتقلٌد الؽرب فً
رقصاته لما كان هناك حاجة إلى هذا التفكٌر العمٌق ،والمناقشات
الطوٌلة والنضال المرٌر .واألسالٌب التً أخذتموها من عابلتكم
مبهمة إلى حد ما ،وهذا هو المإلم إذ أن كل شًء ٌتقرر فً
الخارج ،وأي محاولة للقٌام بؤمر ما ذاتٌا ٌفتح المجال أمام مداخبلت
وإشكالٌات ال تنتهً ،وأنتم تدركون مدى أهمٌة النتابج القاتلة لذلك
جٌدا .وٌجب علٌكم تناول المواقؾ التً ال زالت مإثرة حتى اآلن
بمستوى قٌادي وتجاوز مستوى الرباسة العابلٌة ومحاربة التؤثٌر
السلبً لذلك.
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أنتم تعلمون جٌدا بؤننا ال نقوم بطرح هذه المبادئ كؤوامر ،بل ألنها
حاجة مهمة من حاجات الثورة ،إذ نحاول تفسٌرها حسب
خصوصٌاتنا وال نرؼب أن تكون مواقفنا متؤثرة بؤقل ضؽط أو
عنؾ نابع من المجتمع الطبقً ،وهذا ال ٌدل على ضعفنا مطلقا ،بل
على العكس ألننا معجبون بذلك مبدبٌا ،إن موقفنا خاص بنا
وجوهري لنا ،وإذا كان الموقؾ هكذا ،عندها ٌجب علٌكم استٌعابه
ومناقشته ،ومعرفة كٌفٌة تطوٌر الحزب وأنفسكم به ،فالمناقشة
الجٌدة الزمة ألجل الخل ،بل هً شرط مسبق ،فاالنخداع بالنزوات،
والضعؾ الناتج من التؤثٌر والصبلحٌات هً التً تتسبب فً
لحظات الضعؾ كما نراها ونشهدها .وعلٌكم أن تجعلوا من أنفسكم
أعضاء جدٌرٌن باالحترام ،وألجل ذلك ٌجب أن تكسبوا بعضكم
البعض وتقوموا بتطوٌر بعضكم ،أي ٌجب أن تقوموا ببناء
شخصٌاتكم كمن ٌنحت فً الحجر .فؤؼرب عبلقة ال تروق لً هً
القٌام بتزوٌج رجل وامرأة اعتمادا على عبلقات ؼٌر محسوبة وؼٌر
دقٌقة وهذه أؼرب عبلقة أتهرب منها .وأظن أن أؼلبكم ٌرى ذلك
طبٌعٌا جدا ،حتى أننً أستطٌع خداعكم رؼم كل هذا الشرح
والتفصٌل ،وأقول ذلك البٌان مدى الفراغ الروحً المسٌطر علٌكم،
وبكلمة واحدة إنه وضع مخٌؾ .فما مدى إعجابكم ببعضكم
جوهرٌا؟  ...وهل تستطٌعون تفسٌر أسباب حبكم لبعضكم البعض؟
...فلٌست هناك كلمة واحدة تستطٌعون النطق بها .وهذا ٌدل على
مدى ضعفكم ،وعدم طموحكم لئلبداع فً النضال .فاالرتباط بالشكل
ال ٌإدي إلى النتابج قطعٌا ،واالعتماد على القوة والنزوات لٌس له
أي معنى .باإلضافة إلى أن التمجٌد والمدٌح على الصعٌد الفردي
وتقدٌم الذات على ذلك األساس لٌس له معنى أٌضا .إن مثالنا ٌجب
أن ٌحظى على القبول والمشروعٌة لدى المجتمع بؤكمله ،والحزبٌون
أٌضا علٌهم أن ٌروا ذلك مشروعا وٌصبحوا سندا له .فإذا قلت لكم
أن هناك تقدما على هذا النحو ،ستقولون بؤنكم محرومون من ذلك
وأنكم بعٌدون عن التطور .حسنا ...عندها أٌن الثوروٌة؟. ..
إن حربً مع ذاتً كبٌرة جدا ،وقد انشؽلت كثٌرا بهذا الموضوع
كما تعلمون .وكرجل استطعت دفع النساء إلى الحركة ،وخضت
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حربا حتى جذبتهن ،واآلن هناك نساء كثٌرات من فتٌات ومتزوجات
مدفوعات إلى الحركة بسببً حتى الموت .وإذا أردت فإننً أستطٌع
تحقٌق ارتباطهن ببل حدود ،وعلٌكم أن تفكروا فً سبب ذلك ،ولن
تستطٌعوا القول بؤن ذلك نابع من وضع القٌادة فقط ...كبل ...فإننً
أعٌش هذا الوضع نتٌجة لسنٌن طوٌلة من الصراع ،باإلضافة إلى
أن ذلك ال ٌنبع من الحاجة الفردٌة الخاصة .فظهور النساء قد وصل
إلى مستوى حركة اجتماعٌة ،وبدون شك إن ذلك مرتبط بآمالً نحو
الحرٌة بشكل وثٌق ،وهذا ٌتطلب مزٌدا من الفكر والجهد ،فلو لم أقم
ببعض األعمال ألجل المرأة ،الستحال مجًء واحدة منهن إلى
صفوفنا وال استطاعت واحدة أن تخطو خطوة خارج بٌت العابلة،
فكثٌرات من النساء فً المجتمع قادرات حتى على ترك أزواجهن،
ألنهن رأٌن النتابج المدمرة للزٌجات المزٌفة ،وٌردن الحرٌة
والتخلص من عبودٌة العابلة وسبلسلها ،وٌرٌن المخرج فً الحزب
والقٌادة ،فإذا قمنا بتوجٌه مزٌد من النداءات فربما تتحطم كل
السبلسل ،وهذا ٌدل على أننا استطعنا تسٌٌر مبدأ الحرٌة قلٌبل .وقد
قمنا بإظهار مدى صعوبة الوصول إلى الحل من خبلل الحزب ومن
خبلل تجربتً الشخصٌة.

الرجل هو الذي ٌتحمل العبء األكبر من المسإولٌة فً العبودٌة
الوطنٌة ،واالنحطاط االجتماعً
ونظرا ألن المرأة هً الجنس المسحوق فقد قمنا بالتركٌز علٌها
كثٌرا ،بٌنما الحقٌقة هً أن الرجل أٌضا محتاج إلى اإلنقاذ بقدر
المرأة على األقل .وفً تحلٌبلتنا تطرقنا إلى موضوع الرجل أٌضا
بعض الشًء فقد قمنا بتحلٌل الرجل قدر المرأة ألنه القطب اآلخر
فً هذه العبلقة كما تعلمون .والرجل حتى اآلن ٌتحمل العبء األكبر
من المسإولٌة فً العبودٌة الوطنٌة ،واالنحطاط االجتماعً ،وهذه
هً نتٌجة التحلٌبلت التً تظهر ،فقد ُتركت المرأة ال حول لها وال
قوة أمام هذه المسإولٌات ،أي أنها فً وضع االستسبلم التام ،وبدون
إرادة .ولهذا علٌنا أن ال نتركها جانبا على اإلطبلق .فالرجل هو
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المتحكم وهو الذي ٌتعامل مع المإسسات االستعمارٌة ،وعلٌه فهو
المرتبط بالعبودٌة مطلقا ،فهو الذي ٌقٌم العبلقة ،وهو الذي ٌتناول
التطور قبل الكل ،وهو الذي ٌتسابق إلى األحزاب االستعمارٌة
والجٌش االستعماري لٌنخرط فٌه .فهل هذا كذب؟  ...كبل ...وعلٌه
فهو العنصر المسإول.
حتى اآلن لم ٌكن االهتمام منصبا على هذه الناحٌة ،وكنا نقول
المرأة ...المرأة ...ولكن من اآلن فصاعدا علٌنا أن نقول دابما...
الرجل ...الرجل وسنعتبر الرجل مسإوال ،فهو الذي قام بتنحٌة
المرأة ،أو وضعها فً وسط من المشاكل والعقد ،فما دامت
المسإولٌة االجتماعٌة تقع على عاتق الرجل فً األصل ،فإن كل
العبلقات ٌتم توجٌهها تحت مسإولٌة الرجل ،فالرجل هو الذي ٌقود،
ولهذا ٌجب علٌه تحمل هذا العبء أٌضا .فلماذا ٌقوم بالخدمة
اإللزامٌة للعدو وبشكل رخٌص؟ ولماذا ٌعمل على أسس العمالة؟...
ولماذا ٌترك الوطن وٌتخلى عنه بسهولة؟  ...ولماذا ٌتهرب؟ ...
وبالنتٌجة لماذا ٌقوم الرجل بإؼراق نفسه فً جمٌع التؤثٌرات
االجتماعٌة السلبٌة؟  ...فعلٌنا أن نرى المسإولٌة ونعرؾ كٌفٌة
القٌام بالمساءلة فً هذا الموضوع؟  ...فما دمت أنت ربٌسا للعابلة
وما دمت تقرر باسم العابلة ،عندها ٌجب أن ننظر إلٌك كعنصر
ٌجب مساءلته قبل الكل عن القضاٌا االجتماعٌة والوطنٌة ،ولهذا فإن
صراعنا سٌكون مع الرجال على األؼلب.
ومن أكثر األدوار التً أخاؾ منها فً كردستان هو موضوع مفاهٌم
الرجولة المزٌفة ...وقد الحظن خطر ذلك عندما بدأت بتحمل
المسإولٌة قلٌبل .لقد رأٌت أن وضع الرجل لٌس إٌجابٌا كثٌرا،
وؼامضا ،وفً مواجهة األخطار الكبٌرة .وكنت أعلم أن الرجولة
القابمة ؼٌر مستحبة ،أنا لم أكن أعرؾ رأي المرأة ،ولكن كنت أرى
ذلك كرجل .وخاصٌة الرجل كانت تبدو من خبلل إظهار القوة
المحضة على األؼلب ،فقد كان ٌقوم بالشتم والسب والضرب وكان
مإثرا ،وهم الذٌن كانوا ٌجتمعون وٌقررون .وهذا التصرؾ من
طرؾ واحد لم ٌكن ٌعجبنً ،وكنت أقول فً نفسً ،هناك عدم
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توازن فً هذا األمر ،وعلٌهٌ ،جب أن تكون المسإولٌة ملقاة على
عاتقهم أٌضا .أما بالنسبة لكم ،فناهٌك عن التناول االنتقادي هذا ،بل
إنكم ترون أنفسكم رجاال بالتمام والكمال حسب معرفتً وهذا هو
السابد لدى أؼلبكم ،وربما ال ترتضون بؤي كلمة تقال عنكم ،وهذا
خطؤ كبٌر .أنا ال أعلم النساء ولكننً ال أستسٌػ مثل هإالء الرجال.
فهم ٌقومون بالتعبٌر عن الرجولة أكثر من البلزم .وحتى إذا
تناولتهم بمعانً الشهامة فإن رجولتهم ناقصة ،حسب ما أظن ،إنهم
ثقبلء علًٌ .جب التحادث مع المرأة عن هذا الموضوع بشكل جٌد،
ألنهن عاٌشن الواقع بشكل أفضل .فمثل هذه الشخصٌات تسبب لهن
فً االضطهاد والمساوئ .فؤنا ال أعلم كم منكم سٌبلقون المحبة
واالحترام ،وأنا أفكر أحٌانا فً مدى المحبة واالحترام للرفاق،
ولكننً أرى شعاع األمل ضعٌفا جدا ،وبما أننً أرى ذلك بصعوبة
فكٌؾ سٌراكم الفتٌات؟  ...فإذا كن حمقاوات -وكثٌرات منهم لدٌهن
االستعداد لبلنخداع -عندها تستطٌعون خداعهن .وال أظن أن التً
لدٌها قلٌل من الوعً ٌمكن أن تقوم باإلعجاب بالرجل بسهولة.
لماذا؟  ...ألن مقاٌٌسكم خطٌرة جدا ،وال تعطً المجال إال قلٌبل
لبلحترام ،والمساواة ،والطواعٌة ،واالنفتاح أمام الحرٌة .فهل قمتم
بمراجعة أنفسكم بهذا الصدد؟  ...فهل هناك إعجاب بكم ،وما درجة
الطوعٌة فً عبلقاتكم ،وما هً درجة ابتعادكم عن استخدام الضؽط
والقوة بالمعنى الفٌزٌابً فً عبلقاتكم السٌاسٌة واالقتصادٌة؟ ...
وما هً درجة استعدادكم من الناحٌة المبدبٌة؟  ...نعم ...لقد تعودنا
دابما أن تقوم المرأة بتقدٌم نفسها -تثٌر اإلعجاب بنفسها -فما هو
مدى تقدٌم أنفسكم وإثارة إعجاب الؽٌر بكم؟  ...فإذا كانت الحرٌة
والطوعٌة هً المطلوبة فً العبلقاتٌ ،جب أن تستجٌبوا لهذه
العبلقات.
أنتم اآلن تحت مسإولٌتنا ،فبعضهم ٌتحدث عن الزواج الثوري !!
وأنا أستؽرب لقول )الزواج الثوري) .فما مدى انفتاح سٌداتنا
وسادتنا !كما ترون ال ٌمكن تناول الموضوع بهذا الشكل .فالكثٌر
منكم ٌتمتع بحرٌة التعجب بنفسه ألنكم رجال ...فهبل فكرتم فً
ناحٌة إعجاب الؽٌر بكم؟  ...وأعتقد أن هذا الجانب هو األهم.
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فمعاٌٌر الرجولة حتى ٌومنا هذا_ لٌس لدٌنا فقط_ تتضمن القوة
المحضة ،والخداع ،والتعالً ،وتعمل بما نسمٌه بخاصٌة الشوفٌنٌة
الرجالٌة .والرد الذي تعطٌه المرأة ؼٌر متطور ،فهً مهتمة بتطوٌر
أسلوب تقدٌم نفسها لتبٌعها بثمن أؼلى ومزٌد من المكر .وكؤنها
تقول( :مثل هذا المشط لمثل هذا الرأس) .أو أن تقدٌم الرجل لنفسه
بهذا الشكل ٌفتح المجال للمرأة لتتصرؾ هكذا بالمقابل .وهكذا فإن
هذا الموقؾ وهذا التصرؾ ٌفتح المجال لكل هذا الخطر وٌجعل
المبادئ األخبلقٌة تنعدم وتتعرض للدمار لهذه الدرجة فً ٌومنا هذا.
وحتى الفن بخصابصه الحالٌة ٌساعد على االنحراؾ واالبتعاد عن
المسار السلٌم ،فالفنون ٌجب أن تكون وسٌلة لئلصبلح والتطوٌر إال
أنها تقوم بدور معاكس فً ٌومنا هذا .وبناء علٌهٌ ،جب تناول
القطب اآلخر فً هذه العبلقة بحذر شدٌد.

إن عشقكم ٌجب أن ٌكون للشعب والحزب
إن تطبٌق القضٌة والحلول على الواقع الكردستانً قد جرى
بخطوطه العرٌضة ،وتسٌٌر مبدأ الحرب على هذا األساس ممكن
من قبل الذٌن لدٌهم الطموح فً الرفاقٌة ،وعلٌكم أن ال تحرجونً
كثٌرا فً هذا الموضوع ،فإننً فً وضع ٌتعٌن على تسٌٌر المبدأ
الحزبً ،وهذا ال ٌقل أهمٌة من الحرب على الجبهة السٌاسٌة
والتنظٌمٌة ،وهذا ٌعنً أن لدٌنا مسإولٌات جمة فً تسٌٌر هذه
الجبهة أٌضا .فقد ُترتكب أخطاء ،ولكن ٌجب أن نكون مصممٌن
على االلتزام بالمسار .ولن نعمل بما فً ذاتنا خبلل هذا االلتزام،
ولكننا سنعمل على تثبٌت الحل التحرري ضمن الحزب على أن ال
نعطً أٌة تنازالت من حرٌتنا ،وأن نعمل على تعمٌم ذلك على
المجتمع بالتدرٌج وبحذر شدٌد ،وسنتحاسب مهما كانت التقالٌد
رجعٌة فً مواجهتنا ،ومهما كانت النزوات الرجعٌة متجذرة فٌكم
حتى درجة أوضاع العمالة المثبتة .وابتداء من نفسً سنقوم
بمراجعة وتناول العبلقات على أساس سلٌم وسؤعمل ما أستطٌع كما
عهدتمونً سابقا ألجل هذا الموضوع أٌضا ،فقبل كل شًء ٌجب أن
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نفهم بعضنا بشكل سلٌم .وأعتقد أن ما ٌسمونه العواطؾ والمحبة
وحتى العشق ٌجب أن تتطور على هذا األساس السلٌم من المفاهٌم
والفكر .وحتى أن العلم أثبت بؤنه إذا كان هناك عشق فهو مرتبط
بالتفكٌر .وتحرٌؾ هذا ٌعنً وضع الدماغ فً وضع ؼٌر قابل
للتطور .فإن استبعدت الناحٌة الفكرٌة فبل ٌبقى هناك شًء فً
اإلنسان وهذا مرتبط بقضاٌا التحرر لدٌنا ،فعلٌنا التفكٌر فً التحرر،
والعمل على الحٌاة مع الحرب ألجل التحرر ،وهذا ؼٌر ممكن بدون
الفكر والنظرٌة .فاالرتباط الكبٌر هو بقٌمنا التحررٌة ،والزواج
ٌجب أن ٌخدم أهدافنا التحررٌة قبل كل شًء .ولنكن واقعٌٌن أكثر
فهناك من ٌقول( :إننً متزوج مع سبلحً ،أو متزوج مع الحزب،
أو متزوج مع شعبً) وبذلك ٌحاول التعبٌر عن ارتباطه ،ونحن
أٌضا فً هذه المرحلة علٌنا االرتباط بهذه القٌم قبل كل شًء آخر.
فعشقكم ٌجب أن ٌكون للحزب والشعب وأهدافه السٌاسٌة_ أي
حرٌته واستقبلله_ وعلٌكم تطوٌر سبلحه الذي ٌحارب به .فإن
تطور العشق والمحبة واالرتباط بهذا الشكل فإن العبلقة بٌن
الجنسٌن أٌضا ٌمكن أن ٌكون لها معنى من حٌث العبلقة واالهتمام
والرؼبة واالرتباط ،وٌجب أن ال نتوجه نحو االنحراؾ ،والتحرك
بمقاٌٌس حذرة وبقوة كبٌرة .وبهذا المعنى ،فإن كسب أي عبلقة
ٌجب أن ٌكون مرتبطا بالوطن والحرٌة ،وأن تحتوي على مكسب
للتنظٌم ،والسبلح ،والحرب فً الجوهر ،فؤنا ال أصدق بؤن الذي ال
ٌكسب الحرب والتنظٌم ،والذي ٌهرب من التنظٌم والحرب ٌستطٌع
أن ٌكسب الجنس اآلخر ،بل أنا معارض له .وعلى العكس ،فالذٌن
ٌربطون كسب بعضهم البعض بالهروب من الحزب وأهدافه،
والتخلً عن السبلح هم فً وضع ساقط ،ومهما تطورت نزواتهم
فهً حقٌرة نتنة بمقدار ذلك التطور .وإذا أراد الكردي أن ٌتطور
عشقه المشهور وأن ٌكون محترما فعلٌه أن ٌعبر عن ذاته خبلل ذلك
اإلطار الذي عرفناه .وهذا لن ٌتحقق بالكبلم وال بخداع النفس.
وأرٌد أن أعطٌكم مثاال من حٌاتً ،فؤنا صاحب جهود كبٌرة فً هذا
الموضوع ،وأقدر المرأة عالٌا ،وموقفً مهتم بها جدا .وهً موضع
اهتمامً وتفكٌري بشكل كبٌر منذ البداٌة .وبناء علٌه ،فإننً أٌضا
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ٌمكن أن أرتبط باآلمال الصؽٌرة كؤي إنسان اعتٌادي وكذلك ٌمكننً
االرتباط باآلمال الكبٌرة أٌضا ،وٌمكن أن أتوجه مع أي وضع من
األوضاع .وإذا تناولنا ذلك خارج إطار مقاٌٌسنا األخبلقٌة المحافظة
التً جعلتنا نبقى فً مإخرة المجتمع البشري ،وإذا تخلصنا من
المقاٌٌس المزٌفة وهنا تكمن الحقٌقة ،والتً تفرض نفسها بجبلء.
وبالنسبة لنا أٌضا فقد ٌثار االهتمام ،والرؼبة فً هذا الموضوع كؤي
إنسان آخر ،ولكن الجانب الجمٌل فٌنا هو أن ارتباطنا بالحزب
والحرب واألهداؾ األخرى األساسٌة تشدنا وتحدد كل تصرفاتنا،
وهذا هو وضع الحرب .وطبعا فإن مبدأ الحرٌة الذي نفرضه ٌجعل
للموضوع أبعادا أخرى.
ال تنظروا إلى أوضاعكم وتظنوها المعة ،وال أعلم مدى إعطابكم
المجال للفكر لٌتحكم بكم فً هذا الموضوع ،ولكن هناك احتمال ألن
تسٌطر علٌكم عواطفكم كل لحظة .فهناك العواطؾ المكبوتة لدٌكم،
فإن وجدت فرصة للحٌاة تظهر فً مواجهتً كالوحوش الضارٌة،
وقد قلت ذلك عن نفسً أٌضا ولٌس هناك ما ٌسبب اإلحراج فً
ذلك ،ولكننً حاربت ،واستطعت التؽلب على هذا الوحش ،بل
وسحقته ،ولكن الذي ٌخرج من ذاتكم ٌقوم بابتبلعكم .فكم خٌانة
ظهرت؟  ...وكم طعنونا فً مكمن روحنا وفً قٌمنا المقدسة؟ ...
هذه هً الوحشٌة الكبرى .لقد قاموا بذلك بحجة النزوات ،وهو ال
ٌنم عن التفكٌر العظٌم ،بل إنها تصدر من هذه المخلوقات المتخلفة
وسٌطرة الؽرابز العمٌاء علٌهم .ومبدأ هذا الصراع لٌس جدٌدا ،إنه
قدٌم قدم تارٌخ البشرٌة .والذٌن ٌتقدمون هم الذٌن ٌإمنون بتحكم
وسلطة الفكر ودوره فً االستدالل على السبٌل السلٌم ،أما
المتخلفون فهم الذٌن ٌقفون أسرى لنزواتهم وؼرابزهم العمٌاء ،وهم
الذٌن ٌحاولون فرض فردٌتهم على قدسٌة وجبلل المجتمع .فإذا كنا
عمٌانا ومتقوقعٌن من ناحٌة التحول االجتماعً فإن سبب ذلك ٌعود
إلى العواطؾ العمٌاء فً هذه العبلقة ،والتقالٌد المحافظة ،وتحكم
ذلك فً المجتمع.
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هل هناك قٌمة مثل الحرٌة والوطن وال تقوم عابلة بسٌطة أو
عاببلتنا بشكل عام ببٌعها أو سحقها فً سبٌل بقابها؟  ...وحتى
عندما نشد واحدا منكم إلى صفوؾ الثورة أال نخوض حربا شعواء
وربما أشد من حربنا مع العدو مع هإالء؟  ...وحتى اآلن ،أال
نخوض حربا حتى نستطٌع إنقاذكم من تلك النزوات والتقالٌد
لتعتمدوا على أدمؽتكم وعقولكم بدال من ذلك؟  ...فإذا كان كل ذلك
صحٌحا ،وإذا كنا نرؼب فً االنتصارٌ ،جب أن نبلحظ مدى
الترابط الوثٌق بٌن كل ذلك.
فافتح عقلك ،واعتمد على منطقك ،واجعل الفكر متحكما فً
تصرفاتك ،وإذا كانت نزوات فاجعلها محترمة فً خدمة كل ذلك،
حتى تصبح جلٌلة ،واستخدامها ألجلنا وألجل البقاء أو الزوال،
ولٌكن حنقك ،وحقدك ،ومحبتك ألجل الوطن وألجل اآللهة التً
ٌسمونها الحرٌة ،إذ ٌجب الوصول إلٌها .فالفتاة الجمٌلة والفتى
الجمٌل اللذٌن ترونهما آلهة ال ٌساوٌان قرشا واحدا لدي ،بل أستهزأ
بذلك ،وٌجب أن تكون عٌونكم على اإلله واآللهة العظام ،فعظمة
وحرٌة الشعوب تكمن تحت هذٌن المفهومٌن ،وهذا هو تقٌٌمهما .أما
تقلٌد ذلك فهو أن تجعلوا من أنفسكم آلهة صؽار بل وأصناما ،فهذا
هو عشق الكردي كما أرى أنا .وعلٌنا أن نبدأ بالحرب من أنفسنا،
وهكذا نستطٌع أن نعبر عن احترامنا الكبٌر للشهداء لهذه الحرب،
وعن ارتباطنا بهم .فقد حاربوا ألجل اإلله واآللهة ،وعرفوا كٌؾ
ٌحطموا األصنام.

إذا قمنا ببذل جهودنا ضمن الثورة ،فسٌتطور عشقنا ومحبتنا
إن فتح الجبهة الحربٌة لدٌنا بهذا الشكل هو التصرؾ السلٌم كما
ٌتضح لنا .فنحن نردد بؤن النظرٌة لدٌنا تعتمد على األسس العلمٌة،
ولهذا فإن مواقفنا أٌضا تعتمد على هذه األسس وهً تعبٌر عن ذلك،
أي أنها تلقً الضور على الحقابق الوطنٌة واالجتماعٌة ،وهً
صحٌحة ما دامت ُتمكننا من التقدم ،فكل جهد ٌعنً اإلنتاج ،وأكثر
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الجهود العملٌة المإلمة هو الجهد الذي ٌبذل ألجل الثورة ،وهذا األلم
واضح مسبقا .والشًء الذي ٌكمن فً الثورة هو نماء بذور
االقتصاد والعلم والفنون ،حٌث تنمو الشتبلت بحرٌة من جدٌد،
والجهد والجوهر البلزمان لذلك موجودان فً الثورة ،ولهذا فإن
الجهد المقدس هو الجهد الذي ٌبذل ضمن الثورة ،فإذا قمنا ببذل
الجهد ضمن مثل هذه الثورة فسنصل إلى اآلمال واألحبلم التً نحلم
بها والعواطؾ الجدٌرة باالحترام ،وستطور عشقكم ومحبتكم.
وكما نردد دابما فإن الوصول إلى اآللهة أمر صعب .فنحن كادحون
وٌجب أن نعرؾ كٌؾ نعمل وال ننحرؾ إلى التزٌٌؾ ،وأنا مإمن
وأعلم بؤن جهودنا المبذولة فً هذا السبٌل هً الجهود السلٌمة،
وٌجب أن نحافظ علٌكم ضمن هذه الجهود ،وهذا هو المعنى الحقٌقً
الحترام اإلنسان ،وضمن ذلك تتحول الوطنٌة إلى أممٌة ،وهكذا
نستطٌع التحدث عن الجهد الذي نمنحه لكل مجتمع بشري ولكل
شعب من الشعوب ،ولشعبنا أٌضا ،إذ أن هذا الجهود هو ألجل حرٌة
الجمٌع ،وبدون ذلك ال نستطٌع رفع جبٌننا والنظر إلى اإلنسانٌة.
وبهذا المعنى ،فإن وطنٌتنا تصبح أممٌة بل إنسانٌة .فإنقاذ شعب
أوصلوه إلى هذه الدرجة من االنحطاط ،وانحطت معه العبلقات
الجنسٌة إلى هذه الدرجة وإٌصاله إلى الحل ،والحرٌةٌ ،حمل فً
جوهره أممٌة حقٌقٌة ودلٌل على المحبة اإلنسانٌة ،ومرتبط باتخاذ
اإلنسان أساسا لهذا الجهد.
كل الذي تحدثنا عنه موجود فً الحل الذي نطرحه ،أما إذا ارتبطنا
بالنزوات بدون حدود ،ولم نعتمد على التفكٌر واتخذنا التقالٌد
المتخلفة والفردٌة أساسا لنا ،فسنبقى مؽلقٌن أمام البشرٌة ،وحقٌقة
شعبنا ،واالحترام ،وسنبقى بعٌدٌن عن المجتمع البشري كما نحن
اآلن بل وأكثر من ذلك.
وبناء علٌه ،فإن المبدأ مهم جدا كان تطبٌقه صعبا ،فإنه ٌستحق بذل
الجهود فً سبٌله ،وهكذا استطعت أن أطرح الموضوع بشكل كاؾ،
فؤنا دابما مإٌد للنقاشات الحرة العلنٌة ،وفً هذا الموضوع أٌضا
نعمل على تحقٌق المناقشات المفتوحة والحرة على كافة المستوٌات.
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وعلٌكم أن تتناقشوا معً حتى فً األمور المتعلقة بً ،فإن ترددتم
فً ذلك فهو دلٌل على أنكم فً وضع ظالم ،فنحن نناقش كرفاق،
وكما ترون فإنه موضوع مهم لدرجة ال ٌمكن التستر علٌه بالقلق.
فنحن نرضى بالتجدٌد ،وبتجاوز الجوانب الخاطبة إن وجدت،
وبالمساندة المتبادلة .ونحن جمٌعا فً مستوى ٌمكننا من تحمل ذلك،
فمهما اتخذتم مواقؾ خاطبة ،أعتقد أنه ٌمكن إصبلح ذلك ،ونقدكم
الموجه إلى النقاط التً لم ننتبه إلٌها ٌعطٌنا مزٌدا من القوة .فبدال
من الحكم علٌكم بالكامل ٌمكن الحكم على بعض أخطابكم ،ونحاول
منحكم الجرأة البلزمة بدال من أخذ الجرأة الموجودة فٌكم ،وبدال من
ترك الموضوع مؽلقا وسرٌا ،أإمن بعبلنٌة الموضوع وطرحه
هكذا .وحتى رؼم المخاطر المحٌطة فإننً أقوم بإرؼام نفسً فً
هذا الموضوع ،ألن الحل بدأ ٌفرض نفسه على الثورة.
وهناك مبدأ قمت بطرحه عن وعً هنا فً اآلونة األخٌرة ،وهو
ربط هذا المجال بظهور القٌادة ،بل وأكثر من ذلك ،أفكر فً تصعٌد
ذلك إلى مستوى أعلى ،ألنه كما تعلمون مدى فداحة الخسارة من
جراء عدم قٌامكم بواجبكم على الوجه المطلوب ،فإن لم تكن هناك
حمبلت القٌادة ،وإن لم ٌكتمل موضوع القٌادة عندها ٌكون الباب
مفتوحا أمام كل أنواع التخرٌب واالهتراء ،والسقوط والعمالة.
وانطبلقا من ذلك أقوم بطرح ما ٌلً :إذا كنا أنا ممثبل لمإسسة
القٌادة هذا الٌوم ،فهذا هو االرتباط بالشعب الكردستانً وتمثٌل ذروة
القٌادة فٌه _رجاال ونساء _ولهذا السبب ٌجب أن تكون محبتكم
الكبٌرة للقٌادة .ولنإكد على أننً ال أحبذ االرتباط باألفراد بشكل
متطرؾ ،ولكن ألجل المحافظة على الحركة من األخطارٌ ،تعٌن
على الجمٌع وعلى رأسهم الكوادر أن ٌرتبطوا حتى الموت بالقٌادة،
أي أنه ٌجب علٌكم أن تعٌشوا ألجل قٌادة ) (PKKوحقٌقتها دون أن
ترؾ لكم عٌن .وأرٌد أن أبٌن بؤن ذلك ضروري ألجل األكراد
وكردستان حتى ولو كنت أنا أمثل هذه القٌادة فً الوقت الراهن ،بل
ذلك ضروري جدا ألجل القطاع اإلنسانً الذي ٌطمح فً الوصول
إلى الحرٌة وقٌادة سلٌمة تقوم مسٌرته .لذا ٌجب فرض مبدأ القٌادة،
وٌجب أن تتمثل هذه القٌادة فً الذروة.
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لقد رغبت فً تحقٌق قٌادة جماعٌة ،إال أن الكوادر لم تستطع
التوافق مع ذلك
وحقا فالقٌادة تمثل الذروة ،فبل تنظروا إلى قادة تركٌا وتنخدعوا
بمظهرهم ،فكلكم مزٌفون ،إال أنه هناك قادة حقٌقٌون لدى األتراك
أٌضا .وخصابص القادة جلٌة وواضحة من حٌث خاصٌته
العسكرٌة ،والعمل الجماعً ،ومزاٌاه الفردٌة الشخصٌة ،وهناك
تشكل لكل ذلك حسب الظروؾ الخاصة لكل قابد .وربما هذا ٌختلؾ
من مجتمع إلى آخر ،ومراحل تطور ذلك مختلفة أٌضا .أما لدٌنا
فهً فً مرحلة التكوٌن من جدٌد فً كثٌر من النواحً وٌرسى
أسسها من جدٌد أٌضا ،وهً قد وصلت إلى مرحلة تمزٌق الماضً
تقرٌبا ،وبشكل ٌتضمن كل جوانب المستقبل فً بنٌته .فالقٌادة التً
ٌجب أن تظهر فً هذا الوقت وبهذه المواصفات وحتى لو تمثلت فً
شخص واحد ستتجسد فً الحزب بالتدرٌج وستبقى مستمرة حسب
كل مرحلة من االستقبلل إلى الحرٌة وثم تحقٌق الوحدة والمساواة،
وستكون ذو معانً كبٌرة.
أنا رؼبت فً تحقٌق ذلك فً قٌادة جماعٌة ،ولكن الكوادر لم
ٌستطٌعوا التطابق مع ذلك ،ومثلما تكررون ذلك كثٌرا بؤنكم ال
تستطٌعون تحقٌق التحول الحزبً كما تقولون ،عندها ٌجب علًّ
تبلفً هذا الخطر .فإذا كنت ؼٌر قادر على جذب الحزب إلى
المسار السلٌم للقٌادة بشكل تامٌ ،تعٌن علًّ بذل مزٌد من الجهود،
وإذا لم أكن قادرا على تحقٌق المركزٌة على المستوى المطلوب
الكاملٌ ،جب علًّ أن أتعاظم بشكل ٌمؤل هذا الفراغ ،فؤي فراغ فً
أي مكان ؼٌر مسموح به ،ألنه إن لم تمؤل سارع العدو إلى ملبه،
وسارعت االنتهازٌة إلى ملبه أو ربما تم ملإه بؤي انحراؾ آخر.
وبناء علٌه ،فإن الناحٌة اآلتٌة واضحة ٌ:جب أن تكون الذروة فً
صراع على قٌادة الشعب الكردستانً ،هذا الموقع الجلٌل ،ومتمٌز
بالكمال ومإثرة بشكل كبٌر ،وصالحة وشاملة .فإن أهمل أي جانب
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أو ُترك مفتوحا ،فإن القدٌم سٌتحكم فٌه ،فالعدو سٌمؤل الجانب
الضعٌؾ.
فالمسؤلة لٌست وضعً الخاص الشخصً ،فإذا كانت القٌادة تتشكل
فً شخصً ،فعلٌكم أن ترتبطوا بكل العواطؾ ،التطلعات ،الفكر،
العظمة ،العمل ،العزم ،اإلرادة وكل شًء إٌجابً ،ومهما أحاول
التهرب من ذلك ،فعلٌكم تحقٌق هذا االرتباط بتصمٌم أكثر .وحقا
فإننً أمثل القٌادة وأتهرب فً نفس الوقت ،فالوضع هو :أنً أقوم
بتطوٌر القٌادة كمإسسة ،وأتهرب منها مرؼما كشخص ،وٌجب
علٌكم رإٌة الدٌالكتٌك فً هذه الناحٌة جٌدا .إذ أن الدٌكتاتورٌة
الفردٌة تبدأ من هذه النقطة بالذات ،فإن أصبحت مؽرورا بنفسً
وأقوم بتفسٌر هذا االرتباط بنفسً فهذا ٌعنً أن هناك توجها نحو
الدٌكتاتورٌة ،وسٌحدث ما حدث فً كثٌر من الدول االشتراكٌة،
حٌث ظهرت قضاٌا كبٌرة ٌصعب حلها ولكن هناك ضرورة ملحة
للوصول إلى القمة وظهور الذروة .حسنا ...ولكن أٌن ٌجب
الوصول إلى القمة؟  ...أٌنما ظهرت الحاجة إلى ذلك ،وطالما كان
ذلك ضرورٌا إلى حٌن انقضاء الحاجة إلى الشخص وٌخرج من
كونه ضرورة وحاجة لٌصبح وسٌلة للضؽط على الشعب ،عندها
ٌجب تنحٌة هذا الشخص وهذه الذروة .فوجود مثل هذه الزعامة
ضروري إلى متى؟  ...وبؤي جهد ٌمكنكم الوصول إلى ذلك؟ ...
وهناك ناحٌة أخرى فً هذا األمر وهو أهوابكم ،وهذا الفرق مهم
جدا وهو الجانب الملفت للنظر لدٌكم .إن فرصة القٌادة موضوعة
بٌن أٌادٌكم ،وتحظون بالدعم والصبلحٌات وفً الٌوم الثانً تقومون
بالتصرؾ وكؤن هذه اإلمكانٌات ملك لكم ولٌس للحزب ،وتقومون
بالعبث بها وفرضها وإصدار األوامر حتى تقوموا ببعثرتها تماما.
وهكذا تصبح هذه القٌادة مصٌبة علٌكم وعلى الحزب .وكلكم ترون
الوضع الذي آلت إلٌه الدول االشتراكٌة .وإذا لم أقم بمراجعة نفسً
كثٌرا ولم أحقق التحول المطلوب فً هذه الناحٌة لما تولدت إمكانٌة
تطوٌر ) (PKKال بالشكل وال بالمضمون ،فؤن أقوم بتحقٌق
التوازن بشكل جٌد جدا ،وأجذب الحزب والشعب نحو القمة ،وأقوم
بتحرٌكه .إن ذلك هً خطوة ومستوى معٌن نحو التؤسٌس .ولكن
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هذه النقطة تحوي على تناقض داخلً ،إذ أصبح الكل ٌنتظر كل
شًء منً ،وهذا ٌمثل المفاهٌم اإللهٌة الخاطبة ،وخلط بٌن الدٌن
والسٌاسٌة ،وهو التواكل وإشباع نقاط الضعؾ فٌكم ،إلى درجة
وضع الٌد على المكاسب والقٌم باسم القٌادة دون إبداء أي جهد أو
عمل ،وهذا ما أحاربه بشدة ،وهو أحد نجاحاتً .فبدال من أن ٌصبح
أحدكم ضحٌة ألخطاء كثٌرةٌ ،جب االعتماد على الجهد أساسا،
وفرض الدٌمقراطٌة ومضمون القٌادة وشكلها على المرحلة حتى
ٌتسنى له التقدم خطوة نحو األمام ،وهذا ما نفعله.
عندما نقوم بطرح موضوع القٌادة بشكل عام واالرتباط بها ،فإننا
نقوم بتطوٌر ارتباطكم بذاتكم ،فاالرتباط بالقٌادة ٌعنً الحرب حتى
الموت على كل المستوٌات ،وتحقٌق نهوض الشعب بالكامل من
خبلل أمر واحد وارتباطا بذلك .ففكروا فً األمور التً ٌمكن أن
تتولد من المحبة الكبٌرة للقٌادة ،وإذا تجذر ذلك بشكل جٌد فً
المضمون والشكل فإن الشعب بالكامل ٌجد لدٌنا المحبة واالحترام.
بٌنما كان ٌصعب سابقا تقارب شخصٌن فقط ،بل كانوا كاألعداء،
ولٌس هناك أي احترام بٌهم ،وكان هذا هو وضع األخوة واألزواج.
أما اآلن فهناك جرأة فً هذا الموضوع ،فلٌس هناك عراك ،ولدٌكم
القوة على السٌر سوٌا على طرٌق واحد وكل ذلك مرتبط بجهودنا
عن كثب ،وإذا كنتم تظنون أن ذلك حدث بذاته ،وأنها طبٌعة
)(PKKفإنكم مخطبون بل إن ذلك هو من أخطابكم الكبٌرة .إن هذا
التطور ناتج عن بذل جهود جبارة ،وال ٌمكن إعداد القمة إال بذلك.

إن ما تشهده االشتراكٌة المشٌدة من انحالل الٌوم ،ناتج عن عدم
وضوح الرإٌة فً موضوع القٌادة
وهناك القٌادات األخرى ،وال داعً لذكر األسماء ،فهً ال تمثل أي
ذروة ،وهً لٌست منبعا للمحبة واالحترام ،وعلٌه فبل تؤثٌر لها على
الشعب والمجتمعات ،أما الموجودون تحت تؤثٌرها ،فٌسودهم الرٌاء
بكل أشكاله ،ومفهوم السٌاسة لدٌهم هو اإلٌقاع باآلخرٌن .وطبعا فإن
المرأة والعائلة

254

هإالء ٌخنعون للعدو بسهولة ،وهذا لٌس موجود لدٌنا .فالعبارات
األخٌرة للشهداء حول القٌادة مهمة جدا ،وكذلك هذه الناحٌة مهمة
جدا فً إرادتكم الحربٌة ومستوى عزٌمتكم على التضحٌة ،ونحن
اآلن نسعى لجعل ذلك متطورا ،على الصعٌدٌن الحزبً والوطنً
لنكون عابلة إنسانٌة مثالٌة ،وعندما أقوم بتحلٌل ذاتً أنقل رسالة
مهمة إلٌكم أٌضا .إذ ٌجب أن ٌكون موقؾ الشعب والحزب واضحا
وسلٌما نحو القٌادة ،حتى ٌرفض االنحرافات التً ترتكب باسم
القٌادة على هذا المستوى أو ذاك من بعٌد أو قرٌب .وخاصة فٌما قد
ٌظهر فً المستقبل ،حتى ٌقوم بمعرفة األخطاء فً حٌنها .واالعتماد
علٌه بمقدار ما ٌلبً حاجته وٌتخذه أساسا بذلك القدر وٌسانده ،فإذا
خرج من كونه أساسا ،وقام بفرض نفسه ،وتعارض مع المسار
السلٌم للقٌادة ،وبدأ باالؼتصاب والضؽط واالستؽبلل ،عندها ٌجب
أن تقوموا بشده إلى األسفل وٌجب أن ٌكون هذا هو تصرفكم
القطعً والمتطور نحو الدٌكتاتورٌة أو الدٌمقراطٌة.
إن ما تشهده االشتراكٌة المشٌدة هذا الٌوم ناتج عن عدم وضوح
الرإٌة فً هذا الموضوع ،لقد تم الحدٌث عن دٌكتاتورٌة
البرولٌتارٌا ثم انطلقوا منها إلى الدٌكتاتورٌة الفردٌة ،ثم ضاعت
المقاٌٌس والمعاٌٌر ،والنتٌجة كانت االنحبلل الذي نشهده الٌوم
لبلشتراكٌة المشٌدة .وفً الحقٌقة فدٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا لٌست ؼٌر
ضرورٌة ،بل هً ضرورٌة ،وكذلك دٌكتاتورٌة الفرد أٌضا
ضرورٌة فً حٌنها ،ولكن بؤي شكل وإلى أي مدى؟  ...فهذا ما لم
ٌقوموا بتحدٌده .فالرجل ؼٌر قادر على التنفس ،وعلى السٌر و رؼم
ذلك ٌبقى مثل أي قابد طبٌعً حتى آخر أنفاسه ...هل كان ذلك
ضرورة أم حدث رؼما عنهم؟  ...ال أعتقد ذلك أبدا ،وهكذا بدأ
انهٌار الدٌكتاتورٌة بهذا الشكل .ومهمة االشتراكٌة هً إبعاد وإنقاذ
اإلنسان من الرأسمالٌة ومنحه مزٌدا من الحرٌة ،أما إذا لم ٌحدث
ذلك ،وإذا بدأ اإلنسان ٌشعر بثقل الدولة أكثر من الرأسمالٌة ،وتقوم
بسحقه أكثر من الرأسمالٌة فواضح بؤنه سٌتم القضاء على
الدٌكتاتورٌة ،والنتٌجة هً تكون أسباب االنهٌار كله فً داخلها،
وهذا الخطؤ التارٌخً ٌإدي إلى االنحبلل والتصفٌة .فكل خطؤ ٌحمل
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فً طٌاته سببا للتخرٌب ،وخطؤ االشتراكٌة المشٌدة ٌإدي إلى
انهٌارها فً ٌومنا هذا.
نحن نرى أن خطؤ االشتراكٌة المشٌدة كامن فً األمور األساسٌة،
ونحاول تجنبه وإقامة المبدأ السلٌم بدال منه .وحركة مثل )(PKK
لدٌها إمكانٌات ضبٌلة للتعاظم والكبر نسبٌا ،إال أنه ٌمكن أن تتعاظم
ببل مثٌل بواسطة االلتزام بالدٌمقراطٌة الخبلقة وتصبح مثاال
لبلشتراكٌة .إن التحلٌبلت األخٌرة ناتجة من االستفادة من األخطاء
التً ارتكبت فً االشتراكٌة مإخرا ،ورإٌة القضاٌا التً جرى
طمسها والتركٌز علٌها .إن القضاٌا التً نتناولها لم ٌبلحظ وجودها
ولم ٌتم االلتفات إلٌها فً مرحلة ثورة أكتوبر ،وال عندما كانت
االشتراكٌة المشٌدة فً أوجها ،ونحن نعلم ذلك ...فنحن ال نلوم
التطبٌقات االشتراكٌة ولكن نعلم أٌضا كٌفٌة استنباط الدروس والعبر
منها ،حتى ال تتحول إلى صورة طبق األصل منها ،وهذا من
األسباب الربٌسٌة لنجاحنا ،فإذا كانت هناك رؼبة فً االستمرار
وفتح المجال لتحقٌق مزٌد من التطورات ،عندها ٌجب تطوٌر
الموقؾ الذي تحدثنا عنه لعبلقته بذلك.

الرواسب المتبقٌة لدٌكم من الماضً ،تدفعكم إلى الفردٌة وتنمً
المٌول الدٌكتاتورٌة لدٌكم
والمبدأ األكثر أساسٌة فً هذا الموضوع هو ارتباط الشعب ومحبته،
فإن حدث انقطاع لذلك فً أي نظام ،فإن نهاٌة ذلك النظام تكون قد
أتت ،وهذا ٌعنً أن ذلك النظام قد حفر قبره بٌدٌه ،وهذا ما عاٌشناه.
أما لدٌنا فإن هذا المبدأ ٌتطور ،وهذا ٌدل على أن المسار سلٌم،
فنحن لم نقم بوعد أحد بمكافآت مالٌة ،بل نطالبهم بالتضحٌة والجرأة
القصوى ،وٌتم تطبٌق ذلك بحذافٌره ،وهذا دلٌل على أن االستقامة
األٌدٌولوجٌة كاملة وصحٌحة .فنحن لٌست لدٌنا اإلمكانٌات إلعطاء
الوعود للناس بالمال والحٌاة المرفهة .حسنا ...فما هو الذي ٌشبعهم؟
...نحن نقوم بإشباعهم بالمبادئ السامٌة للحرٌة ،ونصل إلى هذا
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الوضع بإقناعهم بؤن هذه هً قٌمنا التً نضحً بكل شًء فً سبٌلها
وإننا مستعدون لقٌادتهم .وكما ترون أن هناك شعبا ٌقؾ وراء
االرتباط الصحٌح بالقٌادة .فؤنتم موجودون كؤفراد ،وٌجب علٌكم أخذ
مكانكم الصحٌح فً حقٌقة القٌادة المتصاعدة ،إن هذا موضوع
للتعاظم أكثر مما تعتقدون .فمثبل إذا كنت أنا راؼبا فً استؽبلل
القٌادة ،فلدي كل اإلمكانٌات لذلك .ولكن ذلك ٌزعجنً وٌجرحنً،
فعلً أن أكون البقا محترما وعند حسن ظن الشعب ولهذا ٌجب أن
أرفع من مستوى التضحٌة لدي .باإلضافة إلى أن ارتباطكم ٌعتمد
على طموحاتكم ،فؤنتم فً وضع صعب وبحاجة إلى قلٌل من
الحرٌة ،وفً هذه النقطة تتحاملون علً بدون وجه حق ،فالظلم أو
النقص ٌكمن فً النقطة التالٌة ،إنكم ال تستطٌعون االنسجام مع
القٌادة وتحقٌق التطوٌر البلزم فً الوقت والمكان البلزم ،وهذا نوع
من التقصٌر وٌخلق لنا الصعوبات ،فقد وصل الشعب إلى مرحلة
تجاوز هذه النواحً ،بٌنما نرى أن الكوادر لم تحقق هذا التطور فً
التصرؾ السلٌم مقارنة بالشعب ،وهذا ٌزٌد األمور صعوبة .بٌنما
استٌعاب التطور القٌادي ٌتمتع بؤهمٌة كبرى ألجل بنٌة الكادر
القٌادي ،واستٌعاب ذلك بشكل صحٌح واالبتعاد عن التصرفات
الفردٌة المحافظة العرجاء ،له أهمٌة كبٌرة .إن الرواسب الباقٌة
لدٌكم من الماضً تدفعكم إلى التصرفات الفردٌة بسرعة ،وتنمً
المٌول الدٌكتاتورٌة لدٌكم .وألن العدو ٌعرؾ نقطة الضعؾ هذه،
فٌقوم باالستفادة منها فً تجنٌد العمالة من هذه الناحٌة ،أو أنه ٌحاول
الحصول على النتابج عن طرٌق العمالة الموضوعٌة.
أي ٌجب علٌكم جمٌعا أن تروا القٌادة على أنها الذروة ،وتسعوا بكل
طاقاتكم للوصول إلٌها ،وأن تكونوا مستعدٌن للصراع ألجلها...
صراعا مستمٌتا فً أي وقت ،وأن تطوروا لدٌكم الطموح والمحبة
واالحترام لها ،وأن ال تقوموا بتفضٌل أي شًء آخر علٌها ،وأن
تظهروا هذه العظمة فً ذاتكم وتنجحوا فً ذلك مطلقا .وعلٌكم أن
تبذلوا كل الجهود وتقدموا كل الدعم والمساندة ألجل تحقٌق مإسسة
القٌادة قطعا .وبٌنما نحن نحاول التعبٌر واقعٌا فً هذه المرحلة عن
ذلك ،نعلم بؤننا نقوم بتلبٌة حاجة تارٌخٌة .والٌوم ٌمكن القٌام بذلك
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بشخص واحد أما ؼدا فسٌكون هناك عمل جماعً عالً المستوى،
ومجلس حكومة ودولة ،فالدٌمقراطٌة فً األسفل والمركزٌة فً
األعلى ستكون سابدة .أما اآلن فالمطلوب منا هو تمثٌل القٌادة
وااللتزام بمواقفها دون هوادة ،كذلك ٌجب علٌكم إجادة اتخاذ الشكل
الذي ٌتناسب مع خصابص هذه المرحلة ،فهً مختلفة عن المراحل
السابقة كما هً مختلفة عن البلحقة أٌضا .ونحن ال نتهرب من القٌام
بالدور المناط بنا ،بل على العكس فنحن نضٌؾ أبعادا جدٌدة لهذه
القٌادة ونقوم بها ،وقد حاولنا تحمٌلكم بعض األمور الخاصة عن
الموضوع أٌضا ،فقلنا أنّ النساء أٌضا ٌرتبطن بالحركة ،والسبب
الربٌسً لذلك هو ظروؾ الحٌاة التً ال تحتمل والتً تحٌط بهن.
وعدم خٌانة ذلك ٌعنً إعطاء الجواب بشكل مؽاٌر للهجة الرجل
التً ٌؤخذ سٌطرته من سٌطرة الطبقة المتحكمة ،وهذا ٌعنً أنّ
القٌادة تحاول الحصول على النتابج من هذه الناحٌة أٌضا .فإذا كانت
االشتراكٌة قد فشلت فً بلدان عدٌدة فً هذا الموضوع فسببه ٌعود
إلى عدم إبداء االهتمام البلزم بالمهام المحددة الملقاة على عاتقهم.
ومن هذه الناحٌة أٌضا فإن عبء اثراء االشتراكٌة ملقاة على عاتقنا،
أما إذا كنا سننجح أو نفشل فإن المستقبل سٌحدد ذلك .والمهم هو بذل
الجهود فً هذا السبٌل ألجل الحل ،وإال فإننً ال أقبل التكوٌن
الشخصً والروحً لنفسً ،أو ألي شخص ضمن الحزب لٌكون
متعلقا باألشخاص مهما كان ،ألن هذا النوع من الروابط ٌعتمد على
المفاهٌم البرجوازٌة الصؽٌرة سواء على المستوى الطبقً أو
الوطنً ،ونقوم بإنقاذها ألنها تدفع نحو العمالة تحت أي ظرؾ أو
ضؽط.
لقد قٌل بؤن الخطر ٌؤتً من عدم تحقٌق الحزبٌٌن للتحول الحزبً
فً ذاتهم حول هذا الموضوع .وهناك صحة فً هذا القول فإن عدم
تحقٌق التحول الحزبً فً ذاتنا ٌتسبب فً ضٌاع كثٌر من الجهود
من جوانب كثٌرة ،ولهذا فإن أهم قضٌة أساسٌة أمامكم هً تحقٌق
التحول الحزبً ،وإثراء الحٌاة الحزبٌة وتكٌٌفها مع متطلبات
المستوى القٌادي ،وهذه مهمة حزبٌة جادة تنتظركم أٌضا.
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إن الحلول التً نطرحها تعطً فرصة تارٌخٌة للمرأة ،والمعانً
الكبٌرة تكمن فً أننا ال نكتفً بمناشدتها ،بل إننا نقوم بإؼناء
جوهرها .وإذا قامت الرفٌقات باستنباط النتابج فإنهن سٌكسبن مزٌدا
من الجاذبٌة كعناصر ضمن الحزب ،فالسباق ٌتطور على هذا
األساس ،فعلٌكم معرفة سبل الخروج والتخلص من االنحطاط
والعبودٌة التً تعٌشها المرأة .وكلما أصلحتن من أنفسكن وأصبحتن
أكثر تؤثٌرا فإن الجماهٌر النسابٌة ستدخل هذا المسار بشكل أكبر،
ولن تستطٌع المرأة تزٌٌن وتقدٌم ذاتهن كسلعة بعد ذلك ،وهناك
بعض األمور التً ٌجب فرضها على الرجل أٌضا مثلما هً
مفروضة على المرأة ،فقد قام الحزب بتطبٌق الخناق على إمكانٌة
فرض المرأة لنفسها بؤسالٌب مجربة تقلٌدٌة ،فإذا لم ٌقم الرجل
بفرض نفسه ،فإن المرأة ونظرا لضعفها أمام ) (PKKلن تستطٌع
ذلك ،فمثلما قمنا بإؼبلق بعض األبواب ،فإن بعض األبواب مفتوحة
أٌضا .فاألبواب المإدٌة إلى القدٌم واالنحطاط واالهتراء قد أؼلقت
بصورة لن تفتح بعد اآلن ،وبهذا المفهوم فلن تكون هناك عبلقات
عشوابٌة بعد ذلك.
إن التراجٌدٌا التً نعٌشها فً تجربتنا النضالٌة ،تنبع من عبلقة
عرجاء وسهلة .وتقولون) :إن قابدنا قد دخل فً عبلقة دون بحث
وتدقٌق مسبق) .والنتٌجة :التخلً عن الثورة والسبلح ،والتسابق إلى
النظام بؤقصى سرعة ،واالستسبلم ،هذا ما أدت إلٌه العبلقة القدٌمة،
وأتحدث عنها كتجربة .وٌجب أن ال نكون مجحفٌن ،فهل كانت
كذلك أم ال؟  ...فإن عابلة ) (PKKال تقوم بإعداد الرجل السهل وال
المرأة السهلة .وهذا ٌسري على الجمٌع سواء أكانوا رجاال أم نساء
شبابا أو متزوجون ،وكلما تعمقتم فً ) (PKKسترون ذلك بصورة
أوضح ،وال ٌمكن أن تتؤسس عبلقة على أساس العشق لـ )(PKK
ففكروا إن عضو )ٌ (PKKعٌش حرب البقاء والزوال فً كل
لحظة ،وخاصة إن كان هذا العضو قابدا والعدو ٌدفع المبلٌٌن
للحصول على جمجمته .فإن الطعم الذي ٌجري تقدٌمه هو المرأة،
وحتى أنتم تقولون بؤن مثل هذه األمثلة تتكاثر .فإن هذه العبلقة
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تشكل أساسا للهروب .وهذا وضع جاد .ولكن ما هو مصدر تلك
األوضاع؟. ..
فشخص أنت ال تعرؾ عنه شٌبا ،فكٌؾ تستطٌع محبته فً وقت
قصٌر ،وتقٌم هذا القرب؟  ...فمن المفروض أن ٌتم التعارؾ أوال،
وثم تقومان ببذل الجهود سوٌة ،ألم ٌكن ذلك هو األصح؟  ...فهناك
حاجة لبذل الجهود الحربٌة ،فلماذا لم تقوموا بتجربة ذلك؟  ...فما
هو مدى ارتباطكم بالحرب والحرٌة؟  ...فقد قلتم :إما أنا وإما
الحزب ،وإن ذلك أسوأ من الخٌانة ،وتنم عن العبلقة الرخٌصة فً
جذورها.
إن ذلك هو مفهوم الحب والتعلق لدى البرجوازٌة الصؽٌرة .وأنا ال
أعٌب ذلك ،وعندما تناولت ذاتً قلت بؤننً كنت متعلقا منذ طفولتً،
ولكن لم أكن فً وضع ٌنم عن قلة االحترام للحٌاة قطعٌا .وقطعا ال
نرٌد من أحد أن ٌجعل نفسه ولٌا ،أو مبلكا أو راهبا أو راهبة _فً
الحقٌقة إن أكبر الرذابل الؽرابزٌة تصدر من هنا ،ولكن ٌجب أن ال
ٌكون هناك خداع الرجل للمرأة ،أو المرأة للرجل بصورة رخٌصة.
ألن النتٌجة هنا أٌضا هً الهرب _والتهرٌب والموت .فكم من قابد
لنا هرب؟  ...وألحقوا بنا ضررا كبٌرا لم ٌستطع العدو إلحاقه بنا.
والحجة هً أنهما أحبا بعضهما ،فتركا كل شًء وهربا .فانظروا
إلى ما ٌحل بنا ،والذي ال ٌستطٌع العدو القٌام به تسهله له هذه
األوضاع .وكما ترون فإن الشخصٌة التً ال ترتبط بالقٌم والحرب
حتى النخاعٌ ،مكن اصطٌادها بسهولة .وٌمكن جرها إلى العبلقات
الرخٌصة بسهولة ،ولهذا علٌكم أن تقوموا بقتل النزوات المعتمدة
على الرٌاء والخداع فً أنفسكم .وهذا مبدأ مهم جدا ،فالنزوات التً
ال تعتمد على المنطق ولمصلحة النضال مرفوضة فً  (PKK).مع
العلم أنّ مثل هذه النزوات هً من صفات وخصابص المجتمعات
المتخلفة جدا .فمثل هذه الؽرابز تإدي إلى كل أنواع الخنوع،
وتصبح عقبة فً طرٌق التحرر.
واألمثلة التً صادفناها داخل الحزب تسببت فً أضرار جسمٌة.
وعلٌنا أنّ نراعً هذا الجانب ،وكؤفراد نعٌش فً الحزب وبٌن
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الشعب فالحل أٌضا ٌكمن هنا .فمثلما تواجه الثورة صعوبات فً
طرٌق نجاحها ،من أجل حرٌة الوطن والحزب ،فإن هذه العبلقات
أٌضا ستعترضها صعوبات كبٌرة .وهذا صحٌح بالنسبة للرجل
والمرأة أٌضا ،وهذا األمر لن ٌتحقق باستخدامك القوة الجبارة ،وال
بتطلعاتك ونزواتك الرخٌصة ،ولن ٌكون بالجهد الشخصً .بل هناك
نضال سٌحقق ذلك .وعلٌنا إثبات بؤن هذه األمور أصبحت مرتبطة
بقوة اإلٌمان ،وإذا استطعنا منع تؤثٌر النزوات والتطلعات الرخٌصة
والحٌلولة دون نمابها فً الحزب والمجتمع لتلعب دور األفٌون
المخدر فنكون قد وصلنا إلى الحرٌة والتحرر وتصبح العبلقات
المعتمدة على ذلك مشروعة ،فهناك العبلقات التً نحارب ألجلها
وتحتاج إلى جهود للتطبٌق والتنفٌذ ،فلٌقم الرجل والمرأة بكسب
بعضهما.
ولكن الذي نراه رؼم كل جهودنا هذه أن كسب اإلنسان متخلؾ جدا،
وحاولت إلقاء بعض الضوء علٌها ،وٌمكن التعمق من خبلل
المناقشات إلخراج الموضوع من أجواء الرٌاء والخداع ،وببذل
الجهود ٌمكن الوصول إلى الثقة بالنفس التً تعطً القوة لئلنسان
وتصبح مصدرا لئلعجاب والجمال ،وٌقلقنً اهتمامكم بالقوة
الفٌزٌابٌة أحٌانا إلى درجة العبادة ،وأرى ذلك خطرا ،فاالعتماد على
القوة الفٌزٌابٌة أو السٌاسٌة لتؤسٌس هذه العبلقات خطٌر جدا .إن
هذه العبلقات ٌمكن أنّ تكتسب من خبلل جهود خاصة.
إن حادثة الجمال هً ثمرة جانبٌة للثورة ،والثورة تؤخذ قسما منها
وتضٌؾ إلٌها أمورا بالتؤكٌد .وهناك حاجة للتمثٌل فً هذه النقطة
بالضبط ،وعلى هذه األسس فقط ٌمكن أن ٌكون لحادثة الجمال معنى
سامٌا جلٌبل وتصبحوا محبوبٌن محترمٌن .وهذه ناحٌة مهمة ٌجب
تطوٌرها فً الثورة ،ألن مثل هذا الموقؾ وهذا النضال ٌكمنان فً
جذوره .وعلٌنا أال ننسى بؤنه ٌجوز التمسك بالجمال الرخٌص ،وال
ٌمكن العبث الرخٌص بالجمال الموجود .فهذا ٌعنً االؼتصاب وال
ٌحق لنا أن نؽتصب ،ألن ذلك ٌعتبر خرقا للمبادئ ،وهذه جرٌمة
تستحق العقاب ،والعقوبة هً الحرب أو التصفٌة.
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إن الضٌق والتصلب ،والمواقؾ الخاطبة التً كنا نعانً منها وحتى
اآلن فً هذا الموضوع ،وكذلك الحلول التً كنا نطورها منذ فترة
طوٌلة ،تم وضعها فً إطار واحد هذا الٌوم وعبرنا عنها بمستوى
متقدم .وهذه التحلٌبلت تلملم الجوانب المتعددة ترجح الثقل لصالح
الحل .وتطور تحولنا الحزبً وتعمقه.
وٌجب أن ال نحدد التحول الحزبً بهذا الموضوع فقط ،فهو ٌمتد
إلى االستقبلل الوطنً والحرٌة االجتماعٌة أٌضا .وهو ٌعنً تحقٌق
مستوى الطلٌعة فً الذات ،وأسلوب الحٌاة وتؤثٌره وكسب المواهب
والخصابص ذاتها؟ وهذا كله ٌرؼم الفرد على عبلقة وحٌاة جدٌدة،
والتحول إلى طلٌعة بالجهود الذاتٌة .والتحول الحزبً بهذا المعنى
ضرورة ال ٌمكن تؤجٌلها .ولكن لدٌنا إهمال فً موضوع التحول
الحزبً بهذا من ناحٌة عدم االلتزام بالتكتٌك ،أو التدرٌب أو العمل
أو التنظٌم .فعندما نهتم بجانب ونهمل الجانب اآلخر .ونعلم أنه
موقؾ خاطا فالتدرٌب والعمل والتنظٌم كلها أمور متداخلة .فعلٌكم
أن تقوموا بحل هذه القضٌة من خبلل الحزب وهذا هو الحل
المثالً .ولكن عدم االهتمام بالقضٌةٌ ،جعلكم تدفعون بالحزب إلى
المرتبة الثانٌة وهذا ٌضعكم فً موقؾ التهرب من الحرب .وهذا
ؼٌر مقبول .أال ٌقوم الكرٌبل بالتدرٌب والتنظٌم بشكل كثٌؾ
ومتداخل؟  ...وهذا صحٌح فً هذا الموضوع أٌضا .فبمقدار اشتداد
الحرب ٌجب التمسك بالحرٌة .فمثبل ٌجب أن تكون المرأة والحٌاة
الحرة فً المقدمة فً بوتان .وهذا ٌفسر تسابق المرأة إلى الحرب
حتى الموت هناك .فهً تجد الحرٌة فً الحرب ،وعلٌنا أن نحترم
هذه الحرب التً تخوضها المرأة .فبعضهم ال ٌتجاوب مع ذلك،
وهذا ٌعنً ان لدٌهم االضطهاد والتصرفات االقطاعٌة ،وحسب
علمنا فإن هناك تزاٌد فً أعداد المرأة التً تنضم إلى الحرب .وهذه
استجابة لمبادئ الحزب ،ومهمتك هً تنظٌم ذلك ،وإعداد األرضٌة
البلزمة لتحقٌق التقدم ،والعمل ،ولٌس الكبت ،ولكنك تقومٌن بعكس
ذلك وهذا ٌتعارض مع مبدأ الحزب كقولكن( :إنه صعب ،ولن
تستطٌعً الحرب ،وأنت امرأة) .وهذا هو الموقؾ التقلٌدي
المخرب .أما الموقؾ الصحٌح ،فهو الذي ٌجذبهن إلى أجواء الحرب
المرأة والعائلة

262

الساخنة ،وٌحقق االنضمام الكبٌر للمرأة ،وٌقوم بتعدٌل وتنظٌم أسس
العبلقات هناك .إن الحٌاة ترؼمنا على هذا ولكن هناك من ال ٌرى
ذلك أو ٌرى وال ٌقوم بما ٌجب.
بٌنما لدٌنا ال ٌمكن إزالة االنحطاط الرهٌب والتزٌٌؾ الكبٌر لجنس
المرأة كظاهرة اجتماعٌة ،إال بواسطة الحرب هذه .وبناء علٌه فإن
الموقؾ التقلٌدي مثل( :ال تقتربن ،ومن أنتن ،ما هو موقعكن) ال
ٌخرج من كونه تطبٌق للعبودٌة المتقدمة التامة .وهذا تطبٌق
مناهض لموقؾ الحزب ومبادبه.

إن تطور الحب مرتبط بتطور الحرب
وهناك بعض الشعارات الرخٌصة التً تخدم الثورة المضادة مثل:
(مارس الحب بدال من الحرب) .فقد أطلقت االمبرٌالٌة هذا الشعار
خبلل حرب فٌتنام ،والدولة التركٌة تقوم بإطبلقه ضدنا .فقد قام
بفرض الزواج على فتٌاتنا فً الخامسة عشر من العمر .واخترع
بعض أالعٌب الحب المزٌفة ،وقد أعطٌت أمثلة على ذلك ،فمثبل
اؼرورقت عٌون الفتٌات بالدموع فً مركز دٌار بكر تؤثٌرا
بؤالعٌب الحب المزٌفة ،حتى فقدن ذاتهن ،وقاموا بتصعٌد اآلرابسك
إلى أبعاد رهٌبة من خبلل أمراه وإٌبو وأمثالهما .وهذا ٌحمل ماركة
الحرب الخاصة بشكل قطعً .وبدل هدر الدموع حول سجن دٌار
بكر ،تهدر هذه الدموع ألجل نهٌق شخص قلٌل األصل .فهذه ظاهرة
تستوجب التوقؾ عندها .إضافة إلى أن ذلك الشخص ٌقوم بلً شفتٌه
وٌتساءل( :هل هإالء أرمن أم ماذا!!) .إنه قناع للفن الموجه،
ونداإنا ٌحاول جذب الشبٌبة من هذا المستنقع إلى الحرب .والحقٌقة
هً أن تطور المحبة مرتبط بتطور الحرب ،وهذه حقٌقة ال تقبل
الجدال .والحب والحرب شٌبان مرتبطان .وقد حدث أن هرب
بعضهم صفوفنا متحججا بالحب ،بشكل دنًء ،وهإالء ٌسمون
بالساقطٌن .فما ٌدعونه لٌس حبا ،بل جرٌا وراء الؽرابز ،والمكان
الذي ذهبوا إلٌه لٌس فٌه حب وال احترام للبعض مثل الحٌوانات.
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ولنقم بتطبٌق هذه المعاٌٌر على العابلة التً شجعتها وقامت بدعمها
فاشٌة  12أٌلول .وكذلك عبلقة الرجل والمرأة التً ترعرعت فً
كنفها سنرى أنه ٌتم فرض النزوات والرؼبات بشكل أعمى وبعٌدا
عن المنطق ،ومنعطفات التارٌخ ،وحتى أنها محملة بذٌول الحرب
الخاصة ،أما النتٌجة فهً انقطاع عشرات اآلالؾ من الشباب عن
الحقابق وإصابتهم بالتخدٌر التام .وٌدخل الدٌن وكرة القدم ضمن هذا
اإلطار أٌضا .وكذلك هناك دور مهم للعابلة والمرأة فً هذه القضٌة
أٌضا .وهكذا ٌحاولون وضع عقبات كثٌرة أمام نضالنا وحربنا.
وكما نرى فإننا إلى اآلن لم نستطع التخلص الكامل من تؤثٌرات هذه
الخطط علٌكم .وهذا أمر خطٌر ٌجب تدمٌره .أما الشعار الذي ٌجب
أن ٌرتفع بدال من ذلك فهو (:تستطٌع كسب المحبة واالحترام بقدر
دفاعك عن القٌم األساسٌة) .أما ؼٌر ذلك فهو االنجراؾ نحو تٌار
الثورة المضادة ،والنتٌجة هً التحول إلى نقطة ضمنها.

بقدر دفاعك عن القٌم األساسٌة ،تستطٌع كسب المحبة واالحترام
لقد جعلنا القضٌة واقعٌة من خبلل السٌر نحو طرٌق التحول
الحزبً ،وبدون شك فإن الموضوع ٌحتاج إلى الموقؾ الحر .وقطعا
ٌجب أن ال ٌستخدم سبلح الحزب .استخداما سٌبا .بل على العكس
ٌجب علٌنا تعمٌق االحترام المتبادل ،والمساواة ،والطوعٌة ،وتحقٌق
قفزات فً النضال .وإذا لم تقوموا بتجربة وامتحان بعضكم من
خبلل قضاٌا الثورة المهمة فبل تقربوها .فمعاٌٌركم ٌجب أن تكون
على أساس االرتباط بالمبدأ ،وإال فإنكم ستخسرون بشكل سًء جدا.
وبدال من هذه الخسارة أعتقد أنه من األفضل لنا أن نإسس ثورتنا
على الطرٌق المستقٌم ،وتحقٌق العبلقات الحرة لحزبنا ومجتمعنا
بدال من العبلقات العفنة الخانقة التً نشؤت فً أهم مإسسة
لبلنحطاط فً مجتمعنا .ونحاول البحث عن المخرج ،ومساندة
الجهود الرامٌة إلٌجاد الحل على قدر إمكانٌاتنا ،وإٌصال كل ذلك
إلى النجاح ٌعتبر من أهم واجباتنا .وعلى هذا األساس فعلٌنا
االرتباط التام بواجباتنا واستٌعابها جٌدا ،والقٌام بما ٌلزم .وعلٌنا أن
المرأة والعائلة

264

نختار الحلول الجماعٌة ونرجحها على الحلول الفردٌة التً ٌجب أن
تبقى فً المرتبة الثانٌة ،ونكون عٌنا وأذنا لهذه الحلول الجماعٌة،
والوقوؾ فً وجه التحرٌفات المحتملة بشكل حازم ،وفتح الطرٌق
أمام كل شًء صحٌح وسلٌم ،وإبداء المرونة البلزمة حٌال
الموضوع ،وعدم تجاوز نفسك من النقد الذاتً ،بشكل خاص.
وعلٌنا أن ال نلجؤ إلى الضؽط ووضع العراقٌل أمام طرٌق حل
القضاٌا ،بل ٌجب أن نفتح الطرٌق أمامها ألنها ستشؽلنا فً المستقبل
أٌضا بالتؤكٌد ،ولهذا ٌجب أن نعطٌها الفرصة للتجدٌد .وعلٌنا ان
نقوم بااللتزام بواجبات دورنا الطلٌعً الذي ٌتجرأ على تناول
الموضوع بعٌدا عن المواقؾ التقلٌدٌة ،وٌقدم الدعم والمساندة
البلزمة .فبل تكونوا المثال السًء لمجرد بعض األخطاء البسٌطة...
وال تظلموا ،وبدال من أن تكونوا األمثلة السٌبة التً تقوم المقاٌٌس
التقلٌدٌة االجتماعٌة بتحرٌضها ،حالوا استنتاج التجربة الثورٌة
للمهام السلٌمة ،واربطوا عواطفكم بالقٌم األساسٌة .وأبدوا االهتمام
الكبٌر ببعضكم وبتقوٌة ذاتكم .وعلٌكم إٌصال هذه المهمة إلى النجاح
فً كل الساحات .فكلما تطور نجاحكم فً بنٌة الحزب ،وصفوؾ
النضال الذي ٌقوده ،فإن مساهماتكم ستزداد قطعا فً التحرر
الوطنً واألممٌة ،وأكثر أعمالكم إٌجابٌة هو القٌام بواجباتكم بشكل
مإثر فً هذا الموضوع ،كما هو فً المهام الثورٌة األخرى كلها.
وعلٌنا أن نراهن على كل شًء لدٌنا ألجل إنجاح ذلك .وأكرر مرة
أخرة أن تنفذوا مهامكم بشكل سلٌم ،وأن تستخدموا طاقاتكم بشكل
ناضج وصحٌح ألجل نجاحكم ،وأناشدكم ألجل ذلك كله وأن تقوموا
بتطبٌق موقفكم المبدبً هذا حٌثما حللتم بتصمٌم كبٌر ،وأإكد مرة
أخرى على أهمٌة نجاحكم.

هذا التقٌٌم مؤخوذ من تحلٌالت آذار1990
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سنحارب بوعً العالم العظٌم
الذي نعمل لتؤسٌسه
مهما كانت الثورة االجتماعٌة عمٌقة ،فإن قضٌة العابلة والمرأة
تفرض نفسها كً تتناسب مع هذا العمق .فالعابلة هً التكوٌن األول
للمجتمع ،وهً المكان األول الذي تطورت فٌه السمات األولى
للطبقٌة ،والمصدر األول الذي تطورت فٌه مشاعر الملكٌة .فالعابلة
بهذا تعبر عن الطبقٌة ،والتملك عامل فً تصاعد قوة السلطة
ومادتها ،ومركز لعبلقات أخرى كثٌرة تحوم وتدور حولها.
وقضٌتها قدٌمة قدم التارٌخ ،تفرض نفسها حتى ٌومنا هذا كقضٌة
مهمة جدا .وكما قال ناظم حكمت( :المرأة تؤتً أهمٌتها بعد ثورتنا).
فوصلت إلى وضع من السقوط أصبحت فٌه رمزا للناموس الذي
ٌرتكب تحت اسمه أكبر الدناءات ،وأصبحت كالمال والملك
والعبلقات الدنٌبة.
أما فً القضٌة الكردٌة ،فإنها قضٌة تتؤرجح فوق رإوسنا منذ البداٌة
وحتى اآلن .وحتى ٌومنا هذا لم نستسلم فً مواجهتها ولكن حتى
هذه الحركة القٌادٌة العظٌمة لٌست كافٌة ألجل المقاومة بل هناك
حاجة للمزٌد.
وأحدثكم عن نقطة ضعفكم :فعندما ٌقولون( :لقد زوجنا ابننا أو
ابنتنا) .فإن العبودٌة التامة واالستسبلم هو أول ما ٌخطر فً
خاطري ،ومن المإسؾ جدا أن كثٌرا منكم قد استسلموا منذ وقت
طوٌل .وهنا ٌؤتً الجواب على تساإل :لماذا ال نستطٌع التحرر؟ ...
فإذا كنت قد استسلمت منذ الخامسة عشرة من العمر ،فكٌؾ
ستستطٌع التحرر .فمن أكبر التدابٌر التً اتخذها نظام  12أٌلول هو
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تزوٌج الشباب والبنات الذٌن فً سن الخامسة عشرة على ما أعتقد.
وقد اتخذت خطوات كبٌرة بهذا الصدد .وكان ذلك من أخطر التدابٌر
إدارة الحرب الخاصة لتحقٌق استسبلم الشباب.
فهً قضٌة ال ٌمكن حلها بالرهبانٌة_ إذ ٌفتح هذا الحل الباب أمام
مشاكل عكسٌة كبٌرة_ وال ٌمكن حلها باللٌبرالٌة البرجوازٌة حٌث
جعلت القضٌة معقدة ومبهمة المبلمح ال ٌمكن التعرؾ علٌها ،وهذا
ال ٌمكن أن ٌكون حبل حقٌقٌا ،ولكن رؼم ذلك فهناك حاجة لحل
ضمن حدود معٌنة فً الوقت واألرضٌة المناسبة ،بل وهناك
ضرورة لموقؾ على األقل.
على الذٌن ٌرؼبون فً الزواج أو المتزوجٌن أو الذٌن ٌعٌشون واقع
الحب والؽرام أن ٌستمعوا إل ًّ باهتمام بالػ ،إذا كنتم تتساءلون حول
تجربتً وتودون اتخاذها أساسا لكم فؤقول :إن المرء ٌجب علٌه أن
ٌكون كالذبب فً هذه القضٌة إذ ٌمكن استخدامها فً سبٌل الحرب
الثورٌة كما هو الحال فً الحرب الخاصة للوصول إلى النتابج.
فالهروب الكبٌر فً جنوب كردستان بُعٌَدَ حرب الخلٌج كان سببه
العابلة حسب التحالٌل ،أي الكٌان العابلً السًء مرتبط بعبلقة
الرجل والمرة ضمن هذه العابلة ،وهذه العبلقة تإدي إلى االستسبلم.
وانتهاء األمة وزوالها مرتبط بهذا ،واألمور األخرى مرتبطة
ومرتبة على ذلك أٌضا .فما دامت هذه المإسسة تحدد قدر أمة
بالكامل وقادرة على إنهاء ما تبقى منها ،إذا ٌجب أن نهتم بها فورا،
وهذا االهتمام ٌجب أن ٌكون على أساس أخذ هذا السبلح من أٌدي
الثورة المضادة وجعله سبلحا قوٌا فً ٌد الثورة وهذا ما فعلناه.
والرفاق الذٌن ٌحللون وضعهم ٌتحلون بالجرأة الكافٌة لطرح آرابهم
وعواطفهم فً هذا الموضوع .وقد تعرضوا لبعض النقد ،وأعتقد أن
بإمكانهم طرح الموضوع بشكل أنسب لوال قلة التجربة لدٌهم إذ كان
طرحهم أقل خبرة من المتوقع .أتعرفون ما الذي ٌفرض علٌنا رفٌق
هذا الٌوم؟  ...إنه ٌرٌد تطبٌق إحدى تكتٌكاتنا بصورة عكسٌة فً
مواجهتنا !...فمثلما نحن نرٌد استخدام العابلة بصورة عكسٌة ضد
الدولة التركٌة وجعلها سبلحا فً ٌد الثورة فهو أٌضا ٌرٌد تطبٌق
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نفس السٌاسة ضدنا .إن رفٌقنا على حق ومرتبط بكردستان والحرٌة
وموقفه رفاقً ،والعدو ألحق به ضرر كبٌر من ذلك وال زال ٌعانً،
أما اآلن فهو ٌرٌد تصوٌب نفس السبلح إلٌنا كما فعلنا نحن.
نحن هنا نقوم بنقاش فكرة' ،والكل ٌستطٌع طرح رأٌه ،ورفٌقنا هذا
معروؾ بمقاومته داخل الحزب ،والشعب ٌكن له كل التقدٌر
واالحترام .أي أنه رمز فً  (PKK).وفً كبلمً هذا ال أعتمد على
الوقابع الراسخة وإنما على المإشرات العدٌدة ،إن العنصر (شنر)
قد تقرب من عدة جوانب وفكر فٌه كثٌرا وعمل ربط به حسابات
كثٌرة .واتضح من المناقشات التً جرت هنا أن رفٌقنا هذا قد
تجاوب معه دون أن ٌعلم رؼم مقاوماته الشهٌرة .وبما سٌستوعب
ذلك بعمق خبلل سنٌن عدٌدة وٌعبر عنها ،رؼم أنه أعطى أعز ما
لدٌه للحزب ،وٌدعً أنه أفضل حزبً ولكن رؼم ذلك فهذا وضعه.
فقد أصبح فً موقع مواجه للحزب حسب التقارٌر الواردة واآلراء
المطروحة من البنٌة الحزبٌة بالكامل .وهذه حقٌقة واقعة ،والبنٌة
بالكامل تشعر بالحنق كما تقولون .ورفٌقنا قال ما ٌلً( :إذا تطلب
األمر فسؤحاربكم حتى ولو بقٌت وحدي) .أنه حادث كبٌر ٌدل على
مدى تؤثٌر العدو علٌه .وهذا ٌنبع من الحب ،وباسمه وباسم الحب
الكبٌر !!طبعا قد ٌقع أي شخص فً هذا الوضع ،فهو ؼٌر معٌب،
واألشخاص العظام قد تكون لدٌهم مثل هذه القضٌة ،ولكن نستنتج
من ذلك أمرٌن :إما أمر عظٌم ٌلٌق بالعظمة ،وإما أمر دنًء .وهذا
هو الخطر .هل ركزتم على التفكٌر لتستوعبوا الناحٌة الملفتة للنظر
فً القضٌة؟  ...أنه حادث مثالً ،ولكنه سخٌؾ.
إن كل المعطٌات تدل بجبلء على أن التكتٌك الذي أوجد )(PKK
ٌواجه استجابة بالعمل على إنهاء  (PKK).تحت اسم )(PKK
ذاته ،وأنا ال أستؽرب ذلك ،وٌجب أن ال تستؽربوا أنتم أٌضا.

إن قضٌة مقاومة سجن دٌار بكر أصبحت قضٌة بقاء أو زوال
كردستان
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لقد توقفنا على واقع السجون ،وال ٌمكن التفكٌر فً أن ٌترك العدو
هإالء الذٌن قادوا أعظم المقاومات باسم ) (PKKعلى راحتهم،
فمقاومة سجن دٌار بكر أصبحت قضٌة بقاء أو زوال كردستان فً
ٌوم من األٌام وفً التارٌخ .فقد تم توجٌه الضربة القاضٌة للقدر،
وجعلت الحٌاة ممكنة فً مرحلة من المراحل ،فنحن قادمون من
هناك ،والمقاومة القٌادٌة فً تموز كانت ذو مفاهٌم وأهمٌة كبٌرة
كما شرحنا ،إذ أنها مقاومة ذات عبلقة بمصٌر كردستان .وهناك
قادة لهذه المقاومات ،فقسم كبٌر ومهم منهم قد استشهدوا فً تلك
المقاومة التارٌخٌة ،أما الكوادر الباقٌة فقد كانت من المرتبة الثانٌة،
ورفٌقاتنا ورفاقنا هم من الباقٌن المعدودٌن ،والحرب الخاصة كانت
ترؼب فً حسم الموضوع فً تلك المرحلة بؤي ثمن .وكما هو
معلوم فإن شكل اإلدارة فً كردستان وتسٌٌر الحرب كان بٌد إدارة
الحرب الخاصة ،أما سجن دٌار بكر فقد كان ساحة مهمة من
ساحات المقاومة .وبعٌد هذه االستشهادات زادت وتطورت وتٌرة
الحرب بشكل عجٌب .والنتٌجة المهمة المستخلصة هً :إما أن تقوم
الدولة بإزالة هإالء الرفاق فٌزٌابٌا ،وإما اإلبقاء علٌهم أحٌاء فً
خدمة الحرب الخاصة ،ومواقفها ،وكان ذلك قطعٌا على الصعٌد
النظري ،ولكن الدالبل كانت تشٌر إلى أن الموضوع لم ٌبق نظرٌا
فقط ،فالممارسة تدل على أن المواقؾ تتطور بالتدرٌج.
اآلن نشاهد أمامنا شخصٌة نسابٌة ،ممٌزة جدا ،وتفرض مواقفها
وذات تفكٌر وعواطؾ ،وؼٌر مستقرة فً مكان ،تحترق من
الداخل ،وقد شاهدت ذلك بنفسً عندما أخبرتها عن عمل أحد
الساقطٌن الخونة الذي ألحق ضررا كبٌرا بـ ) (PKKفكان موقفها
خاطبا جدا ومهما كانت األسباب ال ٌهم .فلم تستطٌع ضبط نفسها،
ألنها أسست عالما خاصا بها وفً مخٌلتها .فكٌؾ ٌظهر مثل هذا
األمر .ومفهوم أنها تقوم بمحاسبة الحزب .ربما رفٌقنا ٌكسب قوة
على تحلٌل القضٌة منطقٌا .أما فً البداٌة فقد كان عاطفٌا ومنفعبل
إلى أبعد الحدود .وحتى أنا لم أصدق بؤننً فً مواجهة هذه الحقابق
المجردة ،ولكننً اآلن عندما أقوم بمراجعة المعطٌات أفهم بؤن
السجون بعد تارٌخ معٌن وخاصة بعد سٌاسة اإلبادة تلك ،دخلت
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تحت االستٌبلء بالتدرٌج بعد تطبٌق أسلوب االستراحة (النقاهة).
واستخدمت المقاومات بهذا الشكل إلفشال جمٌع التكتٌكات ،وتم
إٌصال الرفاق إلى مرحلة وكؤنهم ٌضربون أنفسهم بؤسلحتهم.
والشخص الذي ٌؤتً إلى الحرب فً النهاٌة ال ٌستطٌع االنسجام مع
الحزب .فٌقوم بمواجهتنا بتلك العبلقات االجتماعٌة ،وعبلقة الحرٌة،
والزواج ،وٌفرضها علٌنا .وإذا لم ٌتخذ الحذر فإن ذلك وحده ٌكفً
لحدوث انشقاق وانقسام ،أو الحرب .وفً النهاٌة سٌقضً كل واحد
على اآلخر .وٌصعب وجود حل ؼٌر هذا الموضوع ،والذٌن
ٌعرفون قلٌبل من تارٌخ)ٌ ، (PKKستطٌعون الوصول إلى بعض
النتابج فً هذا الموضوع.
وأرٌد أن أذكركم بشًء آخر :لقد تواجد هذا الرفٌق فً مناسبة
خطبة ولو كان رمزٌا ،وقد أراد أن ٌجعل من ذلك موضوعا بؽٌر
مناسبة .وأعتقد أن ذلك انعكاس للتعبٌر .عن تضامن المتآمر رمزٌا
فً مرحلة المإتمر المهمة وبتصمٌم كبٌر ،فالرفٌق (خ) ٌقول فً
تقرٌره رؼبت فً الذهاب ورإٌة ذلك المكان لعدة أٌام والعودة،
وربما ال نستطٌع تفسٌر ذلك سٌاسٌا وتقٌٌمه فورا وقطعا .فعندما
كان ٌقوم بهذه التصرفات ربما لم ٌكن لدٌه إمكانٌة تفسٌرها .ولكن
السٌاسة موضوع آخر ،فإن موضوع المرأة أو الحب أو أحد
مواضٌع الحرٌة أو عبلقة اجتماعٌة أخرى قد تفتح الباب لنتابج
سٌاسٌة بحجم المصابب .ولهذا أفكر فٌها كثٌرا وأقوم بالتؤكٌد على
هذه الناحٌة.
عندما أبلػ الرفٌق (خ) عن الوضع وقبل أن ٌؤتً إلى هنا كتب فً
أحد تقارٌره ٌقول( :لقد أوقع بً) .وطبعا هذا وصؾ فً ؼٌر مكانه.
وأعتقد بؤنه سٌعرؾ مستقببل بؤن الخبلص الكبٌر ٌختفً تحت هذه
الكلمة .وهل تعلمون كٌؾ سٌكون الوضع لو خرجت هذه الوحدة من
الرمزٌة إلى التطبٌق ،ولو لم ٌتدخل الحزب وٌؤخذ التدابٌر البلزمة
فً هذا الموضوع؟  ...فالرجل قد تم شحنه كالساعة ،وأعتقد أنه
كان على استعداد كبٌر للحزب الخاصة .وأنا أقوم ببعض التفسٌرات
فً سبٌل االحتٌاط.
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وأعتقد أن العدو قام بفرض العمالة فً السجون فً عام، 1984
وبعد اإلبادة التً مارسها على مقاومة الحزب وقٌاداتها فً السجون
عام .1982فالتكتٌك الذي مارسه تحت ذرٌعة (تحسٌن) الحٌاة
االجتماعٌة فً السجونٌ ،قوم باالستٌبلء على بنٌة الحزب .وٌقوم
بتطبٌق إجراءات خاصة على قٌادة المقاومة ،وخاصة فً مقاومة
كانون الثانً  1984حٌث قام العنصر المذكور فً خطوة عملٌة
وتآمرٌة فاضحة وبخٌانة سرٌة تامة ،بتقدٌم اإلمكانات بالتدرٌج
ألجل إدخال تطوٌر على الحٌاة االجتماعٌة بشكل مخطط على مدى
أربعة أعوام متواصلة أي حتى عام ، 1988حٌث ٌستولً على بنٌة
الحزب وصوال إلى  1988لتحقٌق نوع من القٌادة علٌهم ،وعلى ما
أعتقد فإن للرفٌق (خ) عبلقة عاطفٌة سابقة ،وحتى وإن كان لهذا
الرفٌق بعض التصرفات الخشنة ،إال أنه مقاوم ،لم ٌستسلم للعدو
حسب اعتقادي ،ورؼم نواقصه المختلفة ،والصعوبات التً كان
ٌخلقها لنا ،إال أننا ال ٌمكن أن نتحدث عن استسبلمه وخاصة فإن
موقفه فً واقع دٌرسم وضمن مجموعة (آل عزٌر) موقؾ ٌستحق
التقدٌر .والدخول فً عبلقات المحبة مع مثل هذا الرفٌق لٌس شٌبا
سٌبا .وهذا هو الخٌار الوحٌد ،وال أقول بؤنه قام باألفضل ولكن
موقفه ٌمكن قبوله .فتطوٌر العبلقة فً مثل هذا الموضوع ،ومنح
القوة له منطق خاص وقٌمة خاصة ،ولكن عندما وصلنا إلى عام
_1988وهذا التارٌخ مهم حسب اعتقادي_ ٌتم تلؽٌم هذه العبلقة،
وهذه الحكاٌة ٌمكن أن تكون موضوعا لتقٌٌمات شاملة .إن تلؽٌم هذه
العبلقة فً حقٌقتها كان تلؽٌما ألحد عبلقات المقاومة بسبل ملتوٌة.
وهذا العنصر المتآمر قام بتعزٌز سٌطرته التامة كقٌادة للمقاومة فً
ذلك التارٌخ حٌث ٌقول( :إن أي عبلقة تإسس معً ،هً عبلقة مع
كردستان) .واستخدم هذه العبارة بكثرة .إن هذه العبارة لها مفهوم
كبٌر .والعبلقة مع كردستان لها معنى عظٌم جدا ،حتى ولو كان
رمزٌا إال أنها عبلقة عظٌمة ،ولكن هذا العنصر ٌقوم بفرض
سٌطرته كقٌادة ،بالمكابد وبدٌكتاتورٌة فً السجن ،وٌقوم بهذا
األسلوب بتلؽٌم عبلقات المقاومة ،وهنا ٌقوم بضرب عصفورٌن
بحجز ،فبعد تلؽٌم عبلقات المقاومةٌ ،قوم بربط أحد رفاقنا العظام
بقٌادة المقاومة بشكل خطٌر جدا .لٌحطم عظمة ومقاومته لسنٌن
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طوٌلة ،وٌحول المحبة الكامنة لدٌه لخٌانة دون أن ٌعلم أحدا بذلك،
بخبث ومكر شدٌدٌن ،فممثلً المقاومة تستخدم من قبل القٌادة
العملٌة بصورة خطٌرة جدا .وٌذهب تؤثٌرها .وال ٌمكن ألي شخص
أن ٌعترض على ذلك ،فالمقاومة تتعرض لضربة قاضٌة منه
بالذات .أما األمر الثانً :إدخال الشخصٌة المقاومة العظٌمة فً
وضع خطٌر جدا من خبلل ما ٌسمى بالحب الكبٌر !!وفرض
المحاضرة علٌه ،وهذا فً عام  1988وزٌادة أو نقصان ستة أشهر
ؼٌر مهم كثٌرا .فهذا استخدام سًء لقٌادة المقاومة فً السجون
وإٌصالها إلى االستسبلم باستخدام أقدس وأج ّل المشاعر (الحب)،
وفتح الباب أما الحنق والؽضب.

لقد تم فرض االستسالم على قادة مقاومة السجون باستخدام أقدس
وأجل المشاعر) الحب(
وهناك تحرٌؾ آخر للقٌادة فً أواخر  1988وهً مإامرة فاطمة _
والمحامً ،حٌث قاال( :على آبو أن ٌرحل_ وقد أستولٌنا على
 .)PKKإنه عام المإامرات حٌث ظهرت فً الوطن الساقطان
هوكٌر_ متٌن وحاوال فرض قٌادتهما ،وفً أوروبا بدأت حمبلت
االعتقال من جهة ،وظهرت هذه المجموعة التً ادعت االستٌبلء
على الحزب .وتكررت كلمات (علٌه أنّ ٌرحل) فً النصؾ الثانً
من ذلك العام وكلها موجهة لً ،وقد قال أحد الصحفٌٌن الذٌن قدموا
إلًّ ( :لم ٌبق ما تستطٌع القٌام به) والمحامً الذي ٌتصؾ بالجبن
البالػ كان ٌصدر تصرٌحا وراء تصرٌح وٌكرر فٌها (علٌه أن
ٌذهب) .واآلن نرى أنّ كبلمهم لم ٌكن من فراغ ،وكانت هناك
بعض األمور المخبؤة.
فقد كان هناك تسرب سٌاسً واستٌبلء للعدو على ثبلث ساحات من
ساحات نضالنا المهمة .وهذه الصعوبات التً واجهتنا كانت نتٌجة
الؽفلة التً انتابت رفاقنا فً بوتان وأوروبا والسجون .واعتمدوا
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على ذلك فً قولهم( :آبو بقً وحٌدا) وكما تعلمون فقد نعتونً بكل
األوصاؾ.
وكما هو معلوم فقد دخلنا فً صراع مرٌر ،قبل نهاٌة العام ومع
دخول  89استطعنا تدمٌر كل شًء .فحملتنا على بوتان ،واقرأوا
التحلٌبلت فإن نضالنا قد أفشل المإامرة هناك .أما حكاٌة ما جرى
هنا فكلكم تعلمونها .فبل تؤخذوا األمور ببساطة .فقد كنا شؽلهم
الشاؼل ،ولم ٌتركوا أسلوبا من األسالٌب إال واستخدموه .والذٌن
ٌعٌشون فً أوروبا ٌعرفون كٌؾ أنهم تحالفوا مع البولٌس وخلقوا
أوضاع معروفة فً أوروبا .وٌقال أ ّنه لٌس هناك حادث مماثل فً
تارٌخ ألمانٌا .وانظروا إلى السجون أٌضا ،فمن أٌن وإلى أٌن
وصلنا؟  ...وفً نفس التوقٌت كان هناك تشكٌبلت تحاول الوصول
إلى النتابج بالمإامرات المباشرة ،وقد رأٌنا عشرٌن أو ثبلثٌن منهم.
وقد أفشلناهم بالمسإولٌات والتدابٌر الثورٌة.
السرٌة هً أكبر سبلح فً ٌد المإامرة ،فعندما تظهر تكون منتهٌة.
وكان هإالء قد وضعوا كل ثقلهم إلنهاء الحزب فً الذكرى الرابعة
لقفزة  15آب وقرروا اإلعبلن عن أنفسهم فً هذا التارٌخ ،ولكن
قضً علٌهم فور إعبلنهم هذا ،وفضح أمرهم لم ٌكن سهبل ،أما
الباقً فقد كانت قضٌة التطبٌق ،أما األسالٌب التً اتبعوها فلم تكن
تخطر على البال أبدا ،ابتداء من دعوة بعض األصدقاء إلى أوروبا،
وبالتهدٌد مرة أخرى (مصٌبة كبٌرة ستحل بك قرٌبا) .كذلك أسالٌب
تآمرٌة أخرى كثٌرة .أحد الصحافٌٌن القادمٌن إلى هنا كان ٌسرد
ذلك ،والتهدٌد كان حقٌقٌا ،وأحد أجنحة المإامرة كان من الدولة
التركٌة مباشرة ،أما الجناح اآلخر فكان من أوروبا ،والثالث كان من
داخلنا ،وكان ذلك خطرا حقٌقٌا ،واألهم من هذا كله أن الحرب
الخاصة كانت سارٌة فً الوطن وبشتى أنواع وأشكال اإلرهاب.
وكل همهم هو إنهاء الحزب فً عام ، 1988وهذا ٌعنً ما ٌلً :
ٌجب إنهاء ) (PKKقبل الوصول إلى  15آب من ذلك العام.
واآلن نحن فً طرٌقنا نحو  1992وتلك الحملة قد فشلت ،وقابد
جدٌد لحملة جدٌدة ،أي أنهم بحاجة إلى شخصٌة جدٌدة ،ونحن أٌضا
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نخطط لعام  1992.والحرب الخاصة ال تقؾ مكتوفة األٌدي فً
السجون وفً أوروبا وفً الجبال .فقوموا بالتدقٌق فً ثورة الشٌخ
سعٌد وثورة سٌد رضا وقٌموها جٌدا .فقد قاموا بوضع (ذببٌن) إلى
جانب كل واحد منهما ،فٌقومان بتوجٌههما ثم كتابة التقارٌر عنهما.
وكذلك الحال بالنسبة للثورات األخرى لم ٌكن مختلفا ،فكٌؾ ٌكون
)(PKKصاحبا لكل هذه المقاومات ودون توجٌه مباشر وؼٌر
مباشر من الحرب الخاصة؟  ...فلنتذكر خصابص الحرب التً
نواجهها ،وكذلك خصابص وتارٌخ المتحكمٌن األتراك .ولنفهم
التارٌخ ابتداء من ادرٌس البدلٌسً وحتى ٌومنا هذا.

كم أرغب فً الكشف عن ملفات ال ] [MITوما كانوا ٌفرضونه
علٌنا من خالل التارٌخ الذي عشته أنا
فبٌنما نحن نواصل المقاومة ،هم ٌحاولون إنهاءنا فً نفس الوقت.
والدالبل الموجودة تدل على التخطٌط إلنهابنا مع نهاٌة، 1998
حسنا ولكن من الذي كان سٌتدخل؟  ...إن العدو ال ٌحارب على
الجبهة فقط ،فلو كان كذلك لما استطاع منعنا من التطور ،فالحرب
الخاصة ال تقؾ دون أن تمد ٌدها إلى الجبهة الداخلٌة ،فبل التارٌخ
وال ٌومنا هذا عرؾ أسالٌب التسرب والتؤثٌر المتطورة التً
تستخدمها الحرب الخاصة ،وقٌادة ) (PKKمن القٌادات السٌاسٌة
المتطورة جدا فً العالم ،فلننظر إلى قٌادة التحرٌر الفلسطٌنٌة وكٌفٌة
اؼتٌال أبو إٌاد وأبو جهاد وأمثالهما .فقد ذهب ثلث القٌادة ضحٌة
لبلؼتٌاالت .والمتبقً الوحٌد هو ٌاسر عرفات الذي ال ٌؽتالونه وهذا
ناجم عن وعً ،فتلك هً الحرب الخاصة التً ٌشنها (الموساد)،
وقاموا بتحوٌل القٌادة العظٌمة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة إلى لعبة
أطفال .وكذلك فالـ (مٌت) التركً ال ٌمكن أن ٌتركنا بحالنا .فربما
انشؽالهم بنا كان أكبر .قد تكونوا أطفاال ولكن األوضاع مختلفة،
فهناك تارٌخ عشته أنا وكم أرؼب فً الكشؾ عن ملفات (MIT).
فما الذي كانوا ٌحاولون فرضه علٌنا ،وما هً آلٌات الدفاع لدٌنا؟
...كٌؾ قام ) (MITبتقٌٌم كل ذلك؟  ...فؤنا أعلم بؤن )(MIT
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ٌبلحقنً منذ عام  1975.فقد كان هناك تؤسٌس جٌش تحرٌر شعبً
باسم كردستان ،أو هكذا ٌتوقعون ،فمن الواضح أننا سنقع تحت
المراقبة بشكل خاص .وأنا ال أضع نفسً مكان) ماهر (  ،ولكن
هناك تكوٌن شخصً مختلؾ جدا ،فهإالء الرجال لم ٌتركونا بحالنا
منذ عام  1975.ونحن لدٌنا نقاط ضعؾ .فهناك األجواء الروحٌة،
وضعؾ الشخصٌة والسٌاسة واالجتماع .فؤنا أتذكر جٌدا ،كان هناك
ضابطا برتبة مقدم ٌدرسنا فً السنة األخٌرة من المرحلة الثانوٌة،
وال ٌوجد شخص اهتم بً ورفع من معنوٌاتً وقدرتً مثلما فعل
هو .وفً نفس الوقت كان أستاذا لآلداب فً المدرسة الحربٌة ،فكان
ٌقول( :إننً آخذ مواضٌع التعبٌر التً تكتبها إلى أساتذة الجامعة
وأقدمها كمثال وأجعلهم ٌتناقشون حولها) .أما سبب االهتمام بً هو
تقٌٌم لشخصٌة ٌجب أن ال تترك لوحدها .وكان هناك أستاذا آخر
ٌقول (من أٌن أنت؟ وٌجب عمل كذا بكم) فهذا أٌضا موقؾ آخر،
أحدهم مدنً واآلخر عسكري ،وال زلت أتذكر نظراته المعبرة عن
الحقد الدفٌن وكؤنه ٌرٌد أن ٌفترسنً وكؤنً سؤجلب لهم مصٌبة.
أما المشاهد التً تلت تلك المرحلة فقد كانت جدٌرة بالمبلحظة،
أذكرها لتكون أمثاال لكم ،فقد تم االنفصال عن العابلة ،وبعدها زرتها
فوجدتها فً حال ٌرثى لها ،كنت أقٌم ثبلثة أٌام فؤشتاط حنقا
ألؼادرها إلى أنقرة ألحتضن االشتراكٌة ،ثم أزورها مرة أخرى
وتكرر ذلك عدة مرات ،وبعدها تركت كل شًء ألجل الوطن،
وسرت فً طرٌقه سٌرا على األقدام ،هذا ما شاهدته فً عابلتً إن
بعض قادتنا ال ٌرتاحون إذا لم ٌذهبوا إلى عاببلتهم ،أو إذا لم
ٌتزوجوا ،وأن البٌشمركة ال ٌرتاحون إذا لم ٌذهبوا إلى زوجاتهم
كما تقولون ،بٌنما أنا أتهرب من ذلك .فقد رأٌت أن هناك مٌوال نحو
تزوٌجً فً العابلة ،هربت رؼم أننً كنت شابا ،وهذه الخاصٌة
الملفتة للمبلحظة فً تلك المرحلة .والنتٌجة األولى التً استخلصتها:
هً التوجه نحو العبلقات االجتماعٌة خارج إطار العابلة بدال من
العبلقات العابلٌة ،وتجسد ذلك فً موقفً نحو عابلتً .ولم أرهم مرة
أخرى بعد منتصؾ عام  1976.ولم أكتب رسالة فهذه قضٌة
مفاهٌم.
المرأة والعائلة

275

فاعتبارا من ذلك التارٌخ توجهت نحو عابلة أخرى ،وهً عابلة
تواجدت فً أدوار العمالة فً عهد الجمهورٌة التركٌة ضد التمردات
الكردٌة ،وفً مواجهة إحدى هذه الثورات بشكل بارز ،تعرفت على
سٌدة من هذه العابلة ،وهً تحمل بعض األفكار الٌسارٌة المتطورة،
ولكن كما تسٌطر الكمالٌة على هذه األفكار داخل ) (CHPومثلما
)(CHPتسٌطر على الٌسار ،هً أٌضا لها شخصٌة مماثلة .وفً
تلك الحقبة كان هناك تكور لؤلفكار الوطنٌة متمثلة فً شخصنا فً
سبٌل الوصول إلى حلول لهذه المسؤلة .توقعت العمالة منها ،ولكنها
كانت تدعً أن مواقفها نابعة من كونها ترى( :أنهم المسإولون عن
كردستان) .وهذا هو مفهومها .وهذا المفهوم ٌجعلنا نحاول التسلط
على كل األمور .ففً البداٌة ورؼم الوعً المتواضع لدٌنا كانت
ترى( :كٌؾ ٌقوم هذا القروي البسٌط بالتدخل فً أمور وشإون هً
من اختصاصنا) وفٌما بعد أصبح هذا الموقؾ جهرا وقالت ذلك فً
بنفسها .بٌنما اهتمامً أخذ بالتزاٌد ،وأنتم اآلن أٌضا تقومون بإقامة
العبلقات مع حماة القرى .فهذا أٌضا كان موقفً .وزاد اهتمامً بها
وتطور رؼم كل السلبٌات .وبات مفهوما اآلن أن الجانب السٌاسً
هو المرجح ولٌس الجانب العاطفً ،وأإكد قطعا بؤننً لم أكن أقصد
استخدامها أبدا ،ولم تكن لدي نٌة دفٌنة على هذا النحو .إن الرفٌق
(خ) ٌقول :بؤنه عاطفً جدا بٌنما مواقفً كانت تتمٌز بقوة أكبر ،فقد
كنت أنطلق من قاعدة (ٌمكن أن ٌخرج الثوري من عابلة عمٌلة
أٌضا) .وقد تصبح سندا لنا .أما ظهور ثوري من عابلة عمٌلة كان
الجانب األهم لدٌنا .وربما ٌصبح هذا الحدث مثاال .وٌجب بذل
الجهود لتحقٌق ذلك .هكذا كان الموقؾ ،وهذا هو األصح .فحتى لو
كنت عاطفٌا فإن الموقؾ هو موقؾ سٌاسً تماما.

لو كنت عدٌم اإلحساس لما استطعت أن أكون قائدا سٌاسٌا له نهج
سٌاسً محدد
إننً أتحدث عن العبلقة مع المرأة ،ربما ٌكون مثاال ٌستفٌد منه
الرفاق فً التوصل إلى الحلول الجٌدة ،وقد تعرضت النتقادات
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كثٌرة ألننً أقمت عبلقة مع فرد من عابلة عمٌلة ،وأنتم أٌضا
تستطٌعون السإال لماذا كان هذا توجهً؟ وحقٌقة كانت عبلقة
خطٌرة جدا .نظرا النتماءات الطرؾ اآلخر من العبلقة ،وتعرضها
النتقادات هو على حق .وكان ذلك من أكبر إنجازاتً دون أن ٌكون
لدي نٌة دفٌنة .فإننً أقوم بمهاجمة أكثر نقاط العدو حساسٌة .أي أنه
تسرب ثوري إلى صفوؾ تم تربٌتها وتنظٌمها بحرص شدٌد،
والملفت للنظر أنّ ذلك عمل وإنجاز شخصً ،بٌنما الطرؾ المقابل
هو دولة ترسخت دعابمها .وأإكد مرة أخرى أنّ عواطفً ونٌتً
كانت صادقة قطعا .فإذا تحدثت عن التسرب فبل تفكروا فً معانً
أخرى .فإذا كنتم ال تستطٌعون تقٌٌم الجمل فصححوا ذاتكم .فؤنا
أتحدث عن أدق التفاصٌل فً تلك األجواء حتى ال تتجهوا نحو
تقٌٌمات أخرى خاطبة.
وسابقا تحدثت لكم عن مإامرة ، 1977فقد كانت هناك انقبلب نامق
كمال أرسون الذي كان ٌستهدؾ القضاء على  (PKK).وفً نفس
السنة كان هناك المتآمر (بٌلوت) الذي لم ٌفارقنا .وكنا نعلم أنه
مكلؾ بمراقبتنا .وكنا مجموعة صؽٌرة ودخلنا فً عام 1977
حدٌثا ،وهو إلى جانبنا ،فقد كان مخططا العتقالنا صبٌحة االنقبلب
وهكذا ٌتم القضاء علٌنا وتصفٌتنا .وفعبل تم اعتقال كمال بٌر
وقاراسو نتٌجة لمإامرة هذا التآمر .ولو لم أحتاط وأتخذ التدابٌر
االزمة .ولم أقم بإرسال أحد المستطلعٌن إلى مكان االجتماع مسبقا،
فكان سٌتم القضاء على الحركة تماما فً صٌؾ  1977.وبدون
شك كنا سنقاوم فً الداخل أٌضا ،ونظرا لوجود األسلحة فً حوزتنا
كان ال بد من البقاء فً السجن لمدة ال تقل عن عشر سنوات .إن
ذلك المتآمر كان عنصرا فً الحرب الخاصة ،أما العابلة التً
نتعامل معها فقد كانت راسخة بالنسبة للدولة التركٌة .فكٌؾ نستطٌع
الخروج من هذا الحصار؟. ..
لنقم ببعض التوضٌح لقضٌة الشباب والشابات ،فؤنتم تتحدثون عن
العواطؾ ،والعبلقات ،واالرتباطات وعبلقة ذلك بالسٌاسٌة ،فهذا
مثاال جٌدا لكم .فهناك سٌاسة كبٌرة فً المٌدان ،وهً سٌاسة تحرر
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كردستان ،وعابلة ذات نفوذ كبٌر للدولة ،ونحن داخلون علٌها.
والمتآمر ٌزورنا ثبلث مرات ٌومٌا .وٌمكن خطر االعتقال والموت
خلؾ ذلك كله .لم تٌم القضاء علٌنا ولكننا واجهنا االعتقال .والذي ال
ٌشعر بذلك حتى النخاع ال ٌمكن أن ٌكون قابدا ،ولو كان جلدي
سمٌكا ،عدٌم اإلحساس ،لما استطعت أن أكون قابدا سٌاسٌا بالتؤكٌد،
ولما استطعت لعب دوري فً ظهور نهج سٌاسً محدد .والذٌن
ٌمثلون أمرا معٌنا ٌعرفون ذلك جٌدا وٌحسون به .ففً تلك الحقبة قد
وعى الطرؾ اآلخر أٌضا واستٌقظ .وكان ٌرٌد تقٌٌدي ،فإذا كنت
صادقا فً عواطفك ورؼبتك فً الزواج فقد بإثبات ذلك .واإلثبات
ٌعنً االستسبلم .وأنتم تعرفون االستسبلم فً العابلة الكردٌة .فإذا
استسلم الرجل للمرأة أو المرأة للرجل فٌتحول إلى سلعة .والتسلط
الموجود فً مواجهتنا ال ٌعترؾ ببقابً مستقبل ،وال ٌعطً الفرصة
لذلك ،وٌرؼب فً فرض االرتباط المطلق.

إن الزواج فً كردستان هً ظاهرة سٌاسٌة أكثر من كونها عالقة
اجتماعٌة ولو استسلمت لها لما بقً شًء اسمه سٌاسة فً
)(PKK
بالنسبة لكم هذه السٌاسات ،وهذه الزٌجات قد تمت ببساطة ،وأرٌد
أنّ أوضح أٌضا بؤن التجربة التً عشناها لم تكن زواجا فً األصل.
بل كانت حربا شعواء ضد الدولة التركٌة تحت ستار الزواج ،وهنا
ال أتحدث عن النواٌا الخبٌثة أو تسرب واعً للعمالة .وربما كان
الطرؾ المقابل كذلك أو أكثر ،فالطرؾ اآلخر ٌقول( :إننً أنا
القٌادة ،بٌنما أنت قروي مسكٌن) إن الزواج فً كردستان هً
ظاهرة سٌاسٌة أكثر من كونها عبلقة اجتماعٌة ،فالناس ٌستسلمون
لهذا الواقع .ولو استسلمت لما بقى شًء اسمه السٌاسة فً (PKK).
قد تقولون العواطؾ ،ففكروا إن لدى األكراد مرض مزمن ،وفً
كردستان ٌتم ارتباط المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة على أساس
ؼرابز ونزوات عمٌاء وإذا لم نقم بحل هذه المسؤلة فلن نستطٌع
القٌام بعمل سٌاسً ،وإذا لم نجعلكم كالفوالذ فً مواجهة ذلك ،لن
المرأة والعائلة

278

تستطٌعوا القٌام بؤي شًء .وال خجل فً ذلك فقد طرحت كلما ٌتعلق
بً أٌضا فإذا كان لدٌكم احترام ووعً تستنتجون العبرة من ذلك.
إننً أطرح علٌكم موضوع المرأة ،فبعض رفاقنا ٌقولون بؤنهم
ٌرؼبون فً الزواج .فإن هذا الحادث لٌس بالبساطة التً تظنونها.
وحقا ال أرٌد أنّ أجعل من قلوبكم سندانا ،وال أرٌد ضرب آمالكم
كثٌرا ،بل أرٌد مساعدتكم قدر اإلمكان ،لتجاوز ذلك بؤقل األضرار،
فنحن نحاول أن نجعلكم تمتلكون الشرؾ وتتخطون قلة الشرؾ
السابدة ،كما ٌسمونها األكراد (بالناموس) بٌنما الحادث هو
(البلناموس).
فً ذلك العام الملًء بالصعوبات قدمت إلى هذه الساحة فً شهر
تموز ، 1979ألن الدالالت المتزاٌدة جعلتنً ال أثق بالوضع ،دون
أن أخبر أحدا ،ودون أن أجعل من ذلك قضٌة فردٌة ،وتصرفت
كسٌاسً .وقمت بكبت مشاعري إلى أقصى الحدود .ونادٌناها إلى
هذه الساحة ،وأرسلناها إلى أوروبا ومررناها بتجارب كثٌرة خبلل
أربع أو خمس سنوات ،ولكنها أصبحت إحدى الركابز األساسٌة فً
مإامرة المإتمر الثانً ،فهً كانت تشكل طرفا والدنًء باقً كان
ٌمثل الطرؾ اآلخر ،وطبعا كان هناك المتآمران سمٌر وداوود
أٌضا فً هذا الموضوع .وعندها قلت أنّ الطرفان الخطٌران ٌرٌدان
تقسٌم الحزب .وفً الرسابل أكدت على ذلك .وخبلل المإتمر الثانً
كان أحدهما فً الٌمٌن واآلخر فً الٌسار ،وٌخاطبان بعضهما بدون
رحمة ،باقً ٌقول( :أن أ ٌ
خ لحقً) أما اآلخر فٌقول( :أنا كذا الفبلن).
والطرفان ٌحاوالن عرقلة المإتمر بكل تؤكٌد ،وإفشال حملة التوجه
إلى الوطن فً عام  1982.وسمٌر أٌضا ٌدعً بؤنه لن ٌسمح
بذهاب شخص واحد إلى هاكاري.
وكما تعلمون كانوا ٌخططون لبلنتهاء من السجون أٌضا ،فعام
1982كان مرحلة إلزالتنا من الوجود .وفً آب وصل المإتمر إلى
نهاٌته ،وفً أٌلول جرت أحداث االستشهاد ،والدخول إلى الوطن لم
ٌتم بعد .وفً أوروبا ٌتم تطوٌر المإامرة ،وقد تحركنا بصبر كبٌر.
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ووصلنا إلى عام  1986لنواجه بعض القصص ،أٌضا قضٌة
المرأة ،وكان ذلك االستخدام النهابً لهذا السبلح .وظهرت أخبار
فً الصحؾ البرجوازٌة التركٌة (رجال خ .ي قاموا باؼتٌال آبو).
وكان هناك بعض من الحقٌقة فً ذلك .فالتصفوٌة كانت تقوم بفرض
نفسها ،فقد كانت المإامرة تحاول استخدام عبلقة المرأة ،وتتخذها
ذرٌعة لتنفٌذ أؼراضها .والتحقٌق والمحاكمات التً جرت فً
1986موجودة وٌمكن تدقٌقها .أما فً عام  1988حاولوا أن
ٌلعبوا بآخر ورقة لدٌهم ،ولكن انكشؾ أمرهم وهربوا.
وهناك نتابج ٌجب استخبلصها من كل ذلك .أي أن عبلقة اجتماعٌة
برٌبة ظاهرٌا ،وفً حقٌقتها هً عبلقة مع الحرب الخاصة سلبا أو
إٌجابا ،أو أنها عبلقة مع الدولة التركٌة ،وقد تطوعت هذه العبلقة
إلفشال المإتمر األول والثانً والثالث ،وأي تصرؾ خاطا كان
كفٌبل بنجاحها فً مهمتها.

قضٌة إزالة األكراد والقٌامة الحمراء فً جنوب كردستان أدت إلى
موت ألف رضٌع فً كل ٌوم
بعض الرفاق لدٌهم الحنق والضٌق حول موضوع الزواج حسنا...
ولكن كٌؾ استطعنا نحن خوض حرب شعواء لمدة عشر سنٌن ضد
وضمن إطار هذه المإسسة؟  ...وأرٌد أن أقول :لو أنكم ال تؤخذون
الموضوع كسلعة ،فإن االهتمام بؤي امرأة ٌتطلب تضحٌة كبٌرة.
فؤنتم تظنون بؤن عبلقة العواطؾ والحب بٌن رجل وامرأة موضوعا
خاصا بذاته ...كبل ...والنتٌجة التً ٌجب أن تعلموها أن األمور ال
تسٌر بهذه البساطة .فربما تشاهدون كٌفٌة العشق فً األفبلم التركٌة،
أو ربما تشاهدون المسلسبلت التلفزٌونٌة ،أو تقرإون الرواٌات
العاطفٌة ،فتتكون لدٌهم لعض التطلعات المحقة ،وربما الؽرام
الكردي ٌحرق أحشاءكم ،فكل ذلك اعتٌادي ومعقول وإنسانً ،ولكن
هناك قضٌة إزالة األكراد والقضاء علٌهم أٌضا وشاهدتم ذلك مإخرا
فً جنوب كردستان ،فقد كانت القٌامة الحمراء ،حٌث ٌمون ألؾ
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رضٌع فً الٌوم الواحد .فارتباط عبلقة المرأة بالسٌاسة واقع مإكد.
وربما ٌقول أحدكم :هل ٌحق لكم التحامل بهذا الشكل على زواج
البٌشمركة؟  ...فإذا كنتم تفهمون قلٌبل بالسٌاسة وكانت لدٌكم القدرة
على تناول الموضوع من الزاوٌة السٌاسٌة ،فستقومون تطوٌر
التحلٌل أكثر من ذلك .فإذا كان الكردي قد انحط كثٌرا وفقد مزاٌاه
الحربٌة ،ونفس الشًء بالنسبة للمرأة الكردٌة .فهذه هً عقدة
الموضوع.
ٌوجد بٌنكم المتزوجون والعاشقون والمؽرمون ،فلٌقم هإالء
ولٌتحدثوا عن مدى التؤثٌر السلبً لهذه العبلقة علٌهم بشكل مفصل.
فالثورٌون أقوٌاء فً حل المسابل كثٌرا ،ولهذا ٌستطٌعون التحدث
دون مواربة أو خوؾ ،والرفٌق (خ) علٌه أن ٌعبر عن مشاعره
بجرأة ملطقة ،فإن كنت أنا الطرؾ المهزوم فً هذا الحادث لما
كانت هناك مجموعة الرفاق األعزاء لوال  (PKK).رؼم كل
الجوانب الناقصة فً هذه المقاومة .ولو لم نكن واقفٌن على أرجلنا
لتم القضاء علٌنا.
لقد تناولت العبلقة بعظمة ،وقمت بتحرٌض العواطؾ واألفكار لدي،
دون أن أستسلم ،وكنت سٌاسٌا ال أسحق تحت التؤثٌر العاطفً،
وتحملت ،فهذه كانت النقاط التً اعتمدت علٌها ،ولم أضع حدودا
مسبقة ،والنتابج التً استنتجتها كانت :وطنٌة ،اجتماعٌة ،إنسانٌة
ووجودنا هنا.
استنباط النتابج من التجارب دلٌل على رجاحة العقل لدى اإلنسان،
وهذا ما قمت به .ولم تكن لً محاوالت لبلنحراؾ ،ولم ٌصٌبنً
الؽرور ،ألننً أضرب وأقتل ،وأحطم ،ولم التفت إلى العبلقات
العاطفٌة الرخٌصة ،بل تناولت الموضوع بعمق كبٌر ،فقد كنت
أعرؾ جٌدا بؤنهم ٌرؼبون فً إنهاء سٌاسة تحررٌة من خبلل
شخصٌتً ،ولهذا واجهتنً المصابب ،إذ ال بد من التحامل على هذه
المإسسة ،وهكذا تطورت التحلٌبلت التً قمت بها .وطبعا فالسبب
األساسً ؼٌر مرتبط بذلك كامبل .بل هناك مربٌات أخرى ومن
أكبرها أننً قمت بتدقٌق الرجل الكردي جٌدا ،فماذا ٌفعل هذا
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المتهور عندما ٌقوم ببرم شنبه؟ لماذا شهامته ،وعلى ماذا رجولته؟
...وهذه الرإٌة موجودة منذ القدٌم ،وكذلك رأٌت انعدام المرأة
الكردٌة وتحقٌرها ،وتؤثٌر ذلك علًّ كبٌرا جدا.
إنكم ؼٌر قادرون على تفسٌر طفولتكم أٌضا .ففً الطفولة كان لنا
أسلوب من الرفاقٌة بٌننا وبٌن األطفال اإلناث ،وال زلت أتذكر مدى
تؤثري بفقدان هذه الصداقة ،وكانت هناك ألعاب األطفال الصؽار،
وكنت أصر على اللعب مع الصدٌقة الفبلنٌة ،والنظام االجتماعً
استولى على هذه اإلمكانٌة عندما كبرنا ،وطبعا أنا ال أعلم إلى أي
مدى كان سٌستمر هذا اللعب ولكن كان ٌجب أن نلعب.
هناك أمور تدفعنا إلى التفكٌر ،وكنت أسؤل شٌخ القرٌة عما إذا كنت
ارتكبت ذبنا إذا ما نظرت من بعٌد إلى النساء وهو ٌرقصن فً حلقة
الرقص خبلل حفبلت وأعراس القرٌة ،لو أنه قال ذلك ذنب لهربت
من ذلك المكان ،ولكن الشٌخ ٌبتسم وٌقول كبل لٌس ذنبا .فقد كان
أكثر أهل القرٌة تدٌنا ،وكان ٌتفرج بنفسه ،وأخذت منه الجرأة
للتفرج على النساء فً حلقات الدبكة (الكوفند) فً األعراس.
أقول ذلك ألبٌن بؤن هذه المواقؾ ال تنبع من السٌاسة فقط ،وإنما
كانت موجودة فً شخصٌتً وتحظى باهتمامً منذ الطفولة .فمنذ أن
عرفت نفسً أقوم بتقٌٌم نقاط اهتمامً ،وأتوصل منها إلى بعض
النتابج .وإذا تطلب األمر أتناولها كمسلم متعصب ،وإن تطلب األمر
أتناولها بؤقصى الحرٌة والتحرر ،عند ذلك رأٌت مدى زٌؾ الرجل
وتعرفت على ذلك من خبلل مبلمحه ،والنتٌجة هً أننً مشؽوال
لهذا الموضوع.

نحن ال نقاوم بقٌادة دفة  PKKبسهولة فاألحداث التً نمر بها
لٌست بسٌطة
سؤقول لكم ما ٌجب أن ٌكون معٌارا لمواقفكم وتصرفاتكم ،أو لٌكون
جوابا لتساإالتكم خبلل التقارٌر عن األمور التً تعتقدون بؤهمٌتها،
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إن رفاقنا القادمون من السجون ،كانوا سٌتخذون موقفا مناوبا
ومضادا للحزب لو تحركوا داخله وهم بهذا الحال ،ولو كانت لدٌهم
الصبلحٌات الكافٌة ،فلو لم تكن خبرتً الطوٌلة ،لكنتم فً اشتباك
وجها لوجه .وكما ترون فاألحداث لٌست بسٌطة ،ونحن ال نقوم
بقٌادة دفة ) (PKKبسهولة .وحقٌقة نقوم بوضع الحل ،وعلٌكم أن
تقرأوا التحلٌبلت مرة أخرى ،وتركزوا على النقاط التً ذكرتها.
فنحن لسنا ؼرباء عن المواضٌع .فقد جعلناكم فً وضع ال ٌمكن
مشاهدته فً أي مجتمع كردي وال فً أي مجتمع شرق أوسطً من
ناحٌة المساواة وشروطها بٌن الرجل والمرأة ،وهذا الوضع بعٌدا
تماما عن أٌة ذٌول للتقالٌد .وهذا وحده إنجاز وثمرة لجهود كبٌرة
جدا .وهذا دلٌل على الرؼبة فً الحل بكل وضوح ،فمثلما هذا األمر
ٌحتاج المنطق هناك حاجة إلى الجرأة أٌضا .وقد سردت علٌكم
الجواب النابعة من شخصٌتً بكل صراحة ،فؤنا ال أتناول الموضوع
على شكل إنكار للعبلقات االجتماعٌة أو رفضها ،تارٌخً طوٌل
وحافل منذ الطفولة حتى اآلن ،ولً مواقؾ متمٌزة حٌال المرأة حتى
فً لعب األطفال الذي كنت شؽوفا به ،ولكننً رؼم كل ذلك لم أفقد
السٌطرة على نفسً قطعٌا.
إذا كان االنحطاط متحكما بمجتمعنا الكردي منذ آالؾ السنٌن ،وإذا
كنا فً مواجهة خطر زوال العابلة الكردٌةٌ ،جب علٌنا التفكٌر
طوٌبل ،وموقفنا لن ٌكون نابعا من الحاجة االجتماعٌة ،لقد أخبرنً
أحد الرفاق ،هناك متآمر ٌقوم بسإال أحد الرفاق هاتفٌا فً أوروبا :
هل جلبت زوجتك معك؟  ...ولما كان الجواب (كبل) ٌقول( :طبعا
هناك أوروبا وال حاجة لك لزوجة) .فانظروا إلى أسلوب السإال:
(هناك كل أنواع النساء فً أوروبا ولست بحاجة إلى زوجة( هذا هو
معٌار الرجل األساسً ،إن هذا التقٌٌم ٌكفً للرفٌق (خ) .بل إن
جملة واحدة تكفً ،فهل هذا العشق فً السجن؟  ...وهل هذا هو
الحب؟  ...فهذه لٌست حتى لٌبرالٌة (فبل نلوث تلك الكلمة أٌضا ،ألن
لٌبرتً تعنً الحرٌة) .ألٌس هذا تبلعبا كبٌرا بالمشاعر؟  ...لقد
قاموا بفرض هذا المفهوم على أؼلى رفٌق لدٌنا .فقد نتحطم ولكن ال
ننحط إلى هذا القدر من التبلعب.
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لقد أعطٌتكم مثاال ألجل الحل فً السابق ،وعلى الذٌن ٌفكرون بهذا
وٌشعرون بالحاجة إلى ذلك فلٌقوموا بتحرٌر شبر من أرض الوطن
ألجل الحل ،ثم اعشقوا حسبما ترٌدون ،إن ذلك ؼٌر ممكن فً
أوروبا ،وال ٌمكن هنا أٌضا ،فحرروا شبرا من األرض فً سبٌل
خدمة حرٌتكم ،وعندبذ ٌكون عشقكم عظٌما وهذا هو الصحٌح.
كل هإالء الشباب والفتٌات لدٌهم إرادتهم الحرة ،وأنا أفكر فً
مقٌاس معٌن لعبلقاتكم لٌكون أساسا لها .فبل تكن هذه العبلقات على
أساس االستسبلم أو التسلٌم ،وأن ال ٌقول أحدكم :لدي محب فإن بقً
فلن أطور عملً وممارستً ،أو ٌقول :لدي مشكلة عابلٌة ،واصاب
الدوار رأسً ،وتؤزمت .فإن أخذتم هذه المقاٌٌس فً االعتبار فلن
ٌعترض علٌكم أحد ،وهذا هو شرطنا وال أظننا مجحفون.
شجعنا كل النساء فً كردستان على التمرد ،وكل المناطق تشهد
على ذلك ،جٌزرة ،نصٌبٌن ،دٌار بكر ،والمناطق األخرى ،فالمرأة
تسٌر بجرأة عظٌمة جدا ،بٌنما جٌزرة ونصٌبٌن مناطق تتحكم بها
العبلقات االقطاعٌة أكثر من المناطق األخرى ،وأبرز األمثلة تظهر
من هناك أٌضا .وأقولها بصراحة :بؤن المحبة من اآلن فصاعدا
ٌمكن أن ترتبط بجٌزرة ونصٌبٌن ،ألن إثبات الذات ،والتمرد ألجل
الحرٌة ،واألرضٌة المبنٌة على المحبة تحققت هناك .ولكن ٌجب
عدم تلوٌثها ،وعدم فرض العبلقات االقطاعٌة مرة أخرى .فالنساء
مرتبطات بنا كثٌرا وٌطمحن إلى السٌر مع القٌادة ،وٌجب علًّ القٌام
بواجباتً نحو ذلك .ودفعنا ثمن ذلك ثبلثٌن شهٌدة من الفتٌات ،وهذا
ؼٌر موجود فً تارٌخ الشرق األوسط .وحتى اآلن لم نقم بما ٌقع
على عاتقنا نحو ذكراهن .فاستشهاد فتاة فً الخامسة عشرة أو
العشرٌن من العمر فً مواجهة الحرب الخاصة أمر مهم جدا،
وأملً أن لدٌكم العواطؾ ،وتحاولون فهمهن وتجعلوهن موضوعا
لتقٌٌمات متعددة ،فالنساء ال زلن ٌشكلن الجناح الجريء فً
المسٌرة ،وهذا هو ما ٌهمنا اآلن وعلٌنا التفكٌر فً ذلك.
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الحبٌب هو من ٌتمرد ألجل الحرٌة ،وكٌف للكردي أن ٌحب وسط
هذه العبودٌة السائدة حوله
على هذا األساس سنفتح الطرٌق أمام المحبة ،فهل نستطٌع محبة من
ٌتهرب ٌمٌنا وشماال؟ كبل ...مهما كان سواء ذلك الزوج القدٌم أو
الحبٌب القدٌم فالذي ٌقوم بذلك ٌخسر ،فالحبٌب هو من ٌتمرد ألجل
الحرٌة ،وقد استخدمت العبارة التالٌة :إن الكردي ؼٌر محبوب ،ولم
أقل ذلك فً سبٌل المبالؽة بل هً الحقٌقة ,فكٌؾ ٌستطٌع المحبة أو
التحبب وسط كل هذه العبودٌة السابدة على العبلقات؟  ...فبل تطلقوا
تسمٌة المحبة أو الحب على نزواتكم وؼرابزكم .أنا أٌضا كانت لدي
نزواتً من هذا النوع ،ولكننً أعلم جٌدا بؤننً لم أحب .فبل تطلقوا
اسم العبلقة االجتماعٌة على ؼرابزكم ،هذا هو تناقض دقٌق ولكنه
مهم جدا وجاد جدا .تثار ؼرابز بعض الموجودٌن بٌن صفوفنا،
وٌرٌدون الحرٌة لذلك .أي الحرٌة للؽرٌزة الحٌوانٌة .وهذا شًء
ٌختلؾ عن حب الحرٌة وتعظٌمها ،وعلٌنا أن نمٌز هذا االختبلؾ،
وإذا لم ٌتم العبث بهذا التورق واالزدهار فإنها ستكون أرضٌة
لعبلقات المحبة التً لم تحلموا بها ولم تقرأوا عنها فً الرواٌات،
وسٌصلب عودها ،وهذا له عبلقة وثٌقة ومباشرة بالحرب الثورٌة.
أنا شخصٌا اهتتمت بكثٌر من الرفٌقات ،فالرفٌقة التً أرسلناها إلى
جٌزرة بقٌت فترة طوٌلة إلى جانبً ،ولم تكن تعرؾ القراءة والكتابة
بشكل متمكن ،ولكنها عرفت كٌؾ تكون وطنٌة حقٌقٌة ،وارتبطت
بالقٌادة ،وبالوطنٌة ،وبشعب جٌزرة ،فاذهبوا واسؤلوا األهالً عنها
فترون ارتباطهم الوثٌق أٌضا ،فهً التً جعلت من جزرة المدٌنة
التً نعرفها الٌوم ،والمرأة فً جزرة هً القٌادة ،فهذا هو طراز من
العبلقة ٌحتاج إلى كثٌر من الجهد حتى ٌإسس ،وإرسال فتاة إلى
جزرة تحتاج إلى جهد وجرأة ،وقد اتضح لدي جٌدا أن هناك حاجة
إلى كردستان حتى تتطور المحبة والود ،وهذا ما ٌحتاج إلى المرأة
الكردٌة المتمردة ،وهذه تحتاج إلى الجهد والخدمة ،فعلٌك خدمة
المبات من الفتٌات والنساء حتى ٌتمردن وٌصبحن محبات
ومحبوبات ،وهذه بداٌة متواضعة ولكنه الحل الثوري.
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بالذي ذكرناه فقد ٌمكن للرجل الكردي أن ٌعبر عن نزواته
ورؼباته ،وٌمكن للعابلة الكردٌة أن تتحرر .وفكرنا وعملنا ألؾ مرة
وفهمنا أن الحل ٌكمن فً المقاومة .ولكن كوادرنا ال زالوا فً
ممارسة عملٌة كفٌلة بالقضاء علٌهم .واستشهاد ستة رفاق فً
الحادث األخٌر فً جودي نابع من مثل هذه الممارسة العملٌة،
وهناك اثنً عشر شهٌدا فً أولودرة ،ألن القابد ٌذهب عدة مرات
أسبوعٌا إلى عابلته ...وهذا هو السبٌل المإدي إلى الهزٌمة ،وال
ٌجب أن تقولوا إنها زوجتً .ألن أستطٌع الذهاب؟  ...فإن ذهب فهذه
هً النتٌجة ،ونحن أٌضا نتدخل ولكن كم النتٌجة مختلفة؟  ...فـ
(جزرة) متمردة منذ سنتٌن ،وتعطً القوة لكل بوتان ونسابها وهناك
من ٌحاول فرض نفسه على هذه األرضٌة وشدها إلى الخلؾ ألؾ
مرة ،فامرأة تستخدم كل مواهبها النسابٌة لتؽري أي محارب وبذلك
تشد جزرة بالكامل إلى الخلؾ ،وٌدعون ذلك بالعبلقات االجتماعٌة
االعتٌادٌة ،وكما ترون فهناك حرب ضروس ،والحرب هً السبٌل
الوحٌد أمامنا للنصر فً صفوؾ الكرٌبل ،وفً السجون وهنا أٌضا.
وقد ٌنتزع الطرؾ اآلخر النصر منا بالحرب ،والحلول الوسط
والمواقؾ اللٌبرالٌة لم تعد نافعة ،فإن حاربتم ستكسبون الرفاق،
وتكسبون المرأة المتحررة ،وهذا قانون آخر من قوانٌن )(PKK
المهمة .حٌث ال مكان للعبلقة الرخٌصة ،وكما ترون فإنها لٌست
عبلقة سٌاسٌة فقط بل هً عبلقة حرب بالكامل.

الحرب فً كردستان هً حرب البقاء أو الزوال ،فما دام األكراد
ٌفقدون كل شًء هنا ،فعلٌهم خوض الحرب للحصول على كل
شًء من هنا
ربما ٌقول بعضكم :إنك قمت بتلطٌخ العبلقة التً تتمٌز بالرقة
واللباقة بالدماء .وأنا أقول له :إن هذه كردستان ،ولم تبق أٌة جرٌمة
إال وارتكبت باسم هذه العبلقة ،ولم تبق سٌبة وال دناءة إال وتم
الدخول فٌها باسم هذه العبلقة .ولهذا فهناك حاجة للحرب ال محالة،
فٌقال العبلقة االجتماعٌة ،وٌقال العبلقة الرفاقٌة ،ولكن هناك حرب
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البقاء أو الزوال ،فابحثوا تجدون أن هذا هو وضع كثٌر من
العبلقات .فما دام األكراد ٌفقدون كل شًء هنا لذا علٌهم الحرب هنا
حتى الحصول على كل شًء من جدٌد .فلن ٌتحقق الؽرام والزواج
الذي تظنونه ،وحتى كثٌر من القابمة تتعرض للخراب على ما أظن.
وتقوم بتحذٌر الرجال مما ٌلً :هناك أسباب وراء تعلق النساء بنا
لهذه الدرجة فً هذا الٌوم ،أنتم تتمسكون بالمرأة كلما كان ذلك
لمصلحتكم وباألسالٌب القدٌمة .ولن تجدوا المرأة التً تتنازل لكم
تحت راٌة الحرٌة التً رفعناها ،بل ربما ٌقمن بالبصق فً جوهكن
فكونوا حذرٌن ،إن المرأة تتهرب منكم .وطبعا أنا أقوم بتشجٌعهن،
وحتى لو أرسلنا التعلٌمات اآلن فإن أكثر من نصفهن سٌهرب.
المرأة تضؽط على الرجل ،ولذلك فالرجل مرتبط بالحزب حسب
األصول .فؤنا أعرؾ كثٌرا من الرجال المتزوجٌن الذٌن نمنع شرهم
من خبلل الروابط التً حققناها مع زوجاتهم حٌث ٌتلقى التهدٌد
التالً :إذا حاول التبلعب بالحزب فإن المرأة أٌضا ستتبلعب به.
وطبعا فإن المرأة مرتبطة بنا بشكل وثٌق ألننا مرتبطون بموضوع
المرأة ،وتحررها ٌكمن فً حزبنا.
إن الحل الذي ٌطرحه ) (PKKفً هذا الموضوع لٌس حبل مؤلوفا
فالجهد الذي أقوم ببذله ألجل هذا الموضوع هو جهد كادري ،وال
أقوم بذلك لٌقال عنه موقؾ نبٌل .بل ألننً أحاول الوصول إلى
األسس العلمٌة لهذا الحل .فلٌس هناك خٌار سوى اتخاذ الموقؾ
السٌاسً أساسا لهذا الموضوع ،وتثبٌت السٌاسة فً أساس هذه
العبلقات ،وكذلك تثبٌت الرفاقٌة داخل الحزب .أما العواطؾ فهً
حقٌقة تؤتً فً المرتبة الثانٌة أو الثالثة من حٌث األهمٌة .وعلٌكم أن
تظهروا هذه العظمة ،وقد ٌكون ذلك صعبا ،وقد تتعبون أكثر منً
ولكن ٌجب علٌكم تحطٌم التعلق الرجعً التقلٌدي .وهدفنا لٌس
الطعن فً عبلقاتكم االجتماعٌة الفردٌة ،بل لنساعدكم فً التؽلب
علٌها .فالمسؤلة هً االستمرار فً الحرب .والتمكن من ذلك ،فؤنا
أقٌم عالٌا وحدة الرجل والمرأة التً تخدم الحرب ،وطبعا المقصود
لٌس الحرب ضد العدو فقط ،بل ٌجب أن تحاربوا التخلؾ الموروث
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منذ آالؾ السنٌن فٌما بٌنكم حتى تصلوا إلى النتابج .فالسٌدات :ال
ٌمكنهن إؼراء وإؼواء قٌادة ( )PKKوال كوادره وال رجاله عن
طرٌق المكر األنثوي ،والمكابد النسابٌة .أما الرجال :ال ٌستطٌعون
الحصول على المرأة بالرجولة الناقصة القدٌمة وأسالٌبها .إن هذه
الحكاٌة قد انتهت بقدوم ( .)PKKفهناك حاجة للشهامة ،فإذا لم
تستطٌعوا الدفاع عن الوطن ٌجب االنتصار فً الحرب ،فإن لم
تستطٌعوا االنتصار فً الحرب ،أصبح قدرا مكتوبا على جبٌنكم.

الوطن ٌإسس بالحرب ،والحرب تحتاج إلى التنظٌم ،والتنظٌم
ٌحتاج إلى عالقات رفاقٌة كادرٌة
إن التارٌخ ٌتحدث عنا فً هذه المرحلة على النحو التالً :لٌس لكم
وطن ...إذا لم تستطٌعوا كفتٌان وفتٌات تحقٌق العبلقات النبٌلة التً
تإدي إلى االنتصار فً الحرب ،والتنظٌم ،والكٌرٌبل ،وتمكنكم من
الحرب الشعبٌة التً تحقق لكم النصر .وإذا لم ٌكن هناك وطن،
فلٌس هناك عش ومسكن ،فحتى الطٌور تبنً أعشاشها فً أماكن
محددة كل سنة ،فؤٌن سٌكون عشكم؟ وعلٌنا أن ال نخدع أنفسنا.
فؤلجل ذلك نحتاج إلى وطن ،والوطن ٌإسس بالحرب ،والحرب
تحتاج إلى التنظٌم ،والتنظٌم ٌحتاج إلى عبلقات رفاقٌة كادرٌة.
والضؽط الناتج على هذه العبلقات من الحرب النفسٌة ثقٌل وٌإدي
إلى اإلؼواء ببعضهم البعض وإٌجاد ألؾ طرٌق وطرٌق للهرب.
وثمانٌن بالمابة من األزمات تنتج عن ذلك .فهو ٌرٌد التراجع إلى
الجبهة الخلفٌة .وال ٌستطٌع االنخراط فً الحرب بسبب العابلة،
وأرٌد سرد تقٌٌم أم باستشهاد ولدها إذ أن هذا التقٌٌم جدٌر باالهتمام،
فهً أم ألحد الشهداء فً مقاومة (ارؼانً) ،األم تضع (الحناء) على
تابوت الشهٌد وترقص وتقول( :إننً أقوم بزفاؾ ابنً) .وتقول أنها
قد انكحت ابنها على كردستان .إنه موقؾ ٌحمل معانً كبٌرة جدا.
إن فً موقؾ هذه األم قوة كبٌرة للحل حقا ،فهً حزٌنة ألن ولدها
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لم ٌودعها عندما ؼادر البٌت ،ومن ناحٌة أخرى تقوم بعقد نكاحه
على كردستانٌ ،جب علٌنا التعلم من هذه األم.
عندما نقوم بتوضٌح كل ذلك،فإننا نذكركم بالحل الكبٌر فً ()PKK
والقوة الكبٌرة الكامنة فً عبلقاته ،والكادرٌة الموجودة لدٌه وبدون
شك فإن كل ذلك سٌإدي إلى النتٌجة المحبوبة جدا .فالمحبة مرتبطة
بالحرٌة الكبٌرة ،والحرٌة الكبٌرة مرتبطة بالحرب ،وحساسٌتنا
الزابدة هً ألجل فتح الطرٌق أمام الحب الكبٌر ،وعدم رإٌة ذلك
فً (ٌ )PKKعنً العمى ،وعدم استٌعاب أن الحل ٌتطور بهذا
الشكل فً (ٌ )PKKعنً أن القلب مٌت .فهذا هو الطرٌق السلٌم
والقوٌم نحو المحبة القوٌة .وفٌما عدا ذلك فإن المحبة مقتولة ،وؼٌر
ذلك فإن ما ٌتم تحت اسم الحب والمحبة سًء وبشع .وبناء على
ذلك فإن أمامنا فرصة كبٌرة لمعرفة السٌر فً الطرٌق السلٌم نحو
الحب الكبٌر .وهذه الفرصة نادرة بل ال مثٌل لها ،وكؤبناء وبنات
لهذا الشعب ،لن ٌكون هناك من هو أسعد منكم إذا جعلتم من حرب
الحرٌة طرازا لحٌاتكم وشكبل واقعٌا لها .وهذا من أكبر األسباب
التً تدفعنً إلى السعادة والحٌاة .فربما لم نستطع معرفة اللعب
واللهو مع األطفال اإلناث عندما كنا صؽارا .أما اآلن فنخوض
الحرب جنبا إلى جنب بشكل جٌد ،فإذا كنتم ال تشعرون بتلك
السعادة ،وال تستطٌعون التجاوب معها فهذا ٌعنً أنكم ال زلتم أسرى
للتقالٌد المتخلفة المهتربة القدٌمة ،فالذي ٌخسر فً هذا الموضوع
ٌقع فً الرجعٌة ،فعندما نقوم بتقٌٌم الحل الكامن فً ( )PKKمرة
أخرى ،فؤنا مإمن بؤننا نسٌر بشكل سلٌم فً الطرٌق المإدي إلى
الحب الكبٌر الذي نستحقه ،فإننا نفتح الطرٌق من دٌار لٌس فٌها
الحب نحو المكان الذي ٌكمن فٌه الحب الكبٌر ،وقد ٌستؽرق ذلك
طوٌبل ،ولكن بالمقابل فإن الحب الذي عاشه اإلنسان مع فجر
البشرٌة ،وهذه األرض التً شهدت مٌبلد أول العواطؾ البشرٌة بٌن
الرجل والمرأة ،ستشهد هذه المرة الحرٌة الحقٌقٌة للرجل والمرأة
وبوعً أكثر ،وربما لم ٌستمتع شعب آخر فً العالم بهذه الحرٌة.
هذا المجتمع الذي حارب ألجل التخلص من ظلم العدو ومن ذاته.
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وفً النهاٌة فإن انتصاره سٌكون استعادة لكل ما فقدته البشرٌة على
مدرى تارٌخها من قٌم ومكاسب.
فإذا كان عندكم ارتباط بشهداء ( )PKKمن الفتٌان والفتٌات بشكل
خاص ،فعلٌكم إثبات ذلك بالحرب فً سبٌل هذا الوطن حتى تنطلق
اإلنسانٌة من جدٌد ،وااللتزام بهذا االرتباط حتى النهاٌة .هذا هو
مستوى الحل الذي توصلنا إلٌه فً هذه المرحلة رؼم كل النواقص
لدٌنا .وإننً واثق بؤن جمٌع الحزبٌٌن سٌتناولون هذه القضاٌا التً
تبدو شخصٌة وفردٌة فً مظهرها بشكل علمً مناسب .واألهم من
ذلك هو أن ٌحاولوا خلق العبلقات الرفاقٌة بٌن المرأة والرجل
وٌبذلون الجهود الجبارة البلزمة لذلك .ولن ٌعطوا المجال أبدا للرٌاء
والعبلقات التً تتناول اإلنسان كسلعة تباع وتشترى .وسٌبقون
محافظٌن على استقامتهم ،ولن ٌترددوا فً تقدٌم المساندة والدعم
للمرأة عندما تكون بحاجة إلى ذلك .ومعرفة بؤن ضعؾ المرأة
حقٌقة واقعة ،وتنم على وعً تام بؤن العالم الذي ٌعملون لبنابه مبنً
على هذه األسس وٌتحركون وٌعملون بنشوة كبٌرة ،وتكون لدٌهم
طموحات كبٌرة تتناسب مع الثورة الكبٌرة ،فحتى وإن لم ٌعٌشوها
لٌكونوا جنودا لتحقٌق هذه الطموحات الكبٌرة ،وأن ال ٌنظروا
ألنفسهم بعظمة وٌحاربوا بعظمة ،وهم الذٌن سٌحققون النصر فً
النهاٌة بكل تؤكٌد.

هذا التقٌٌم مؤخوذ من تحلٌالت تموز .1991
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الثورة الكردستانٌة ستتطور اعتمادا
على السلطة المشتركة للمرأة والرجل
إن مجلة معروفة بمخاطبتها للمرأة على صعٌد أوروبا موجودة هنا،
إلجراء مقابلة صحفٌة معنا حول قضاٌا المرأة .وسنعطٌها الرسالة
البلزمة وسنحاول إبداء آراءنا وحقٌقة واقعنا فٌما ٌتعلق بهذا
الموضوع.
الموضوع ٌفرض طرحه من جدٌد ،فهناك ساحة من المفروض أن
تكون أكثر الساحات حساسٌة ،وأنا أقول عنها( :الساحة الملؽومة).
الملٌبة باألشواك وٌرى كل شخص فٌها ذاته .ساحة العبلقات التً
ٌفقد فٌها المرء كل شًء .وحسب قناعتً فإنكم تخسرون الحرب فً
ساحة هذه العبلقات .فالذٌن ال ٌنتصرون فً مٌدان هذه العبلقات ،ال
ٌستطٌعون االنتصار فً مٌادٌن أخرى .ولهذا فنحن نركز على هذه
المواضٌع كثٌرا ،وخصصنا جزءا كبٌرا من التحلٌبلت لها .وأفكر
فً إعطاء دروس أخرى فً سبٌل ظهور وإٌضاح أمور أخرى،
وبذلك نحاول ترتٌب هذا المٌدان الذي هو ساحة للعبلقات المفٌدة
جدا ،وكما هو ساحة ألصعب العبلقات ،كعبلقات االرتباط والخٌانة
الكبٌرة ،نحاول استٌعاب مدى قابلٌتها لبلستقامة ومدى فهمها
وتطبٌقها.
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فإما المرأة الحرة وإما ال حٌاة للمرأة ،هذا هو الوضع حقا ،فإما
العبلقات الحرة وشخصٌة المرأة الحرة وإما الموت ،وال تنتظروا
شٌبا آخر من هذه الساحة ،إذ ٌجب ترتٌب هذا المٌدان من جدٌد،
ومن البداٌة حتى النهاٌة ،فعندما نتحدث عن عبلقة المرأة والرجل
اآلن فهذا ٌعنً إننا نتحدث عن عبلقة العبودٌة ،واالرتضاء بالموت،
وعندما حاولت إقامة بعض هذه العبلقات ،تعرفت على مدى الؽفلة
التً أنا فٌها ،فكما ٌقال كثٌرا :إن المرأة سلعة فعندما ٌجري تقدٌمها
وبٌعها ٌجري المطالبة بشًء مقابل ذلك .وٌجب أن تعرفوا قٌمة هذه
السلعة وما هو المطلوب ثمنا لها .فإن القٌمة المادٌة لهذه السلعة
ؼالٌة جدا ،وإن لم تكونوا حذرٌن فإنكم ستدفعون الثمن ؼالٌا أٌضا.
مع االعتذار الشدٌد ،فإننً أرتعد من تداول المرأة كسلعة ،واحذروا
من خداع أنفسكم بالقول :عواطفنا ،مشاعرنا ،نزواتنا ،فبل تقوموا
بتقدٌمها ،وال تقدٌم أنفسكم .إن االهتراء الممتد منذ آالؾ السنٌن
ٌكمن وراء هذا المٌدان الملؽوم ،وهناك العبودٌة خلؾ هذه السلعة
الرقٌقة والرخٌصة جدا.
إننً أقوم بتجربة شكل خاص للحرب فٌما ٌتعلق بهذا المٌدان.
فالتناقضات والعبلقات شاملة ،وٌجب أن ٌكون تدرٌبكم كامبل فً
هذا الموضوع .إن معطٌات هذه العبلقات فً النظام وفً ()PKK
خطٌرة جدا .وإننً مدٌن لحذري الشدٌد فً ثورٌتً المتعلقة بهذا
الموضوع .فمقابل كل عبلقة ٌجري تقدٌمها ،هناك خطوة من
التقارب نحو النظام القابم ،وابتعاد عن الثورة .وتفرض االبتعاد
بخطوة عن الشهامة والعظمة ،إننً أتحدث عن العبلقات
المفروضة ،وعلٌنا خلق التناقضات والحرب للوصول إلى نتابج
عكسٌة ،وهذا ما نرؼب فٌه .والذي نسعى إلى إٌجاده هً العبلقة
الحربٌة التً تدفع إلى الحرٌة والحرب ،وإلى مناهضة النظام،
والكسل والتخدٌر .وهذا ٌعنً مناقشة كبٌرة وتوترا شدٌدا ،وعلٌه
فهناك مساءلة بعضهم والتحاسب معهم ،وتفقد للعبلقات القابمة،
وتحلٌل للتارٌخ والعبلقات المعطاة ،وإقامة العبلقات الجدٌدة بدال
منها ومناقشتها ومناقشة المساواة والدٌمقراطٌة.
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كل هذه مسابل مهمة ،بٌنما أنتم ضعفاء فً هذا المٌدان ،وترؼبون
فً إزالة هذا الضعؾ بفرض االستسبلم على بعضكم البعض .فإننً
ال زلت أقاوم كً ال أستسلم للمرأة ،فإن االستسبلم الناتج ٌكفً
للقضاء على مٌزاتنا الحربٌة فً وقت قصٌر جدا.
كما تبلحظون أن هناك حربا قابمة ضد االستسبلم ،ألجل ترتٌب
األجواء الداخلٌة فً ( .)PKKوٌجب أن ال ٌؽضب الذٌن لهم
عبلقات ارتباط قابمة أو الذٌن ٌتطلعون إلى ذلك .فنحن نرتب
للحرب ،فالرجال والنساء ٌرتدون الزي العسكري هنا .فٌجب أن ال
تعتبروا هذه المبلبس مجرد مظهر ،فإن العسكرٌة مسؤلة جادة جدا،
فهل تستطٌعون القول بؤن النساء ٌرتدٌن المبلبس العسكرٌة فً
( )PKKألجل المظهر فقط؟  ...كبل ...بل نحن نتمسك بالمساواة
هنا ،إن هذا هو مفهوم شامل وٌكفً لبلنتصار فً الحرب ،فهذه هً
الحرب.
وعلى الرؼم من ذلك فإننً أستطٌع القول :لنكن حذرٌن ،وحساسٌن
جدا ،ولنفكر باستمرار فً معنى هذه الحروب وأهمٌتها وشمولٌتها.
فالشخص المنقطع عن الحرب قد تنقطع طموحاته من الجوهر
قطعٌا ،وال ٌجب االقتراب منه .وإن نجحنا فً ذلك ،فهذا ٌعنً أننا
نقدم أكبر مساهمة فً الثورة العالمٌة ،ألن أي ثورة ٌجب أن تتناول
الموضوع بهذا الشكل .وما نجده فً كل الثورات تقرٌبا هو السعً
لجعل المرأة ملكا لها .فؤول ثورة جادة كانت الثورة التً وضعت
حدا لتسلط المرأة ،واستمبلك المرأة هً العملٌة الجادة األولى التً
حدثت خبلل العبور إلى النظام العبودي وانطبلقا من نظام المجتمع
المشاعً البدابً .فالتؤنٌث بدأ بهذا التارٌخ ،وأول عمل قام به سٌدنا
محمد (ص) فً ثورته المضادة للعبودٌة أن قام بربط المرأة
بالزواج المتعدد والجواري بهدؾ إنقاذها من العبودٌة .وحٌاة محمد
(ص) حٌوٌة جدا ،وهً ثورة حسب مفاهٌمها ،وعندما ٌقوم بذلك
فهو مإمن بإنقاذ المرأة ،وفً الثورة اإلقطاعٌة تتقدم المرأة إلى
مواقع أرقى من الموقع الدنًء الذي كانت تعٌشه ،أما فً الثورة
الفرنسٌة والثورة الروسٌة فهناك مزٌد من التحرر ،ولكن المرأة
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تبقى بمثابة الزٌنة للثورة ،وتتصاعد بعض األصوات وبعض
الوجوه ولكنها ؼٌر مإثرة ،فهذه الثورات لم تخرج من سٌطرة
وتسلط الرجل.

إن وضع نهاٌة لتسلط الرجل هو طراز ثورتنا وهذه المفاهٌم تعبر
عن عظمة  PKKمن أجل الحرٌة والمساواة والوعً
و (ٌ )PKKحاول إخراج هذه المواقؾ الثورٌة التارٌخٌة من
سٌطرة وتسلط الرجل بقدر اإلمكان .فربما ٌكون الرجال أقوٌاء
وٌستمدون هذه القوة من التارٌخ ،ولكن قٌامنا بوضع نهاٌة لسلطة
الرجل هو طراز وأسلوب ممٌز لثورتنا ،ومواقفنا المناهضة لوضع
الرجل هً مفاهٌم خاصة بـ ( )PKKتعبر عن عظمة هذه المفاهٌم
للحرٌة .فنحن نطالب بؤن ال تكون ثورتنا تحت سلطة وسٌطرة
الرجل ،بل ٌجب أن تضم المرأة على أسس المساواة ،والحرٌة،
والوعً وبإراتها الشخصٌة والقوٌة .وتتطور الثورة بخروجها
وتخلصها من تحكم الرجل ،والدخول تحت التحكم المشترك للرجل
والمرأة تجربة تستحق القٌام بها.
التحكم المشترك ٌحتاج إلى الجهد المشترك وإلى العبلقات
المشتركة ،وهذا ٌحتاج إلى تجاوز العبلقات الوضع القابم منذ مبات
السنٌن ،وتحكم الرجل على الثورات العالمٌة والنتابج الثانوٌة الناتجة
عنها انعكست على النظام الرأسمالً ،واالشتراكٌة المشٌدة،
فاالقطاعٌة كانت تعبر عن تحكم الرجل ذاتٌا بشكل بارز .فإذا
استطاعت ثورتنا تجاوز كل ذلك ،فستكون حقا ثورة متطورة ألجل
الحرٌة ،ولهذا ٌجب علٌكم الحرص الشدٌد.
إن ثورتنا لٌست ثورة ٌتحكم بها الرجل ،بل هً حرٌصة على
التحكم المشترك للرجل والمرأة ،والمطلوب منكم هو دعم ذلك وهذا
ٌلقً مسإولٌات كبٌرة على عاتق المرأة والرجل .فهناك حاجة ماسة
لترتٌب العبلقات جمٌعها من جدٌد ،وتم وضع صٌؽة ذلك ،أما
تطبٌقها فهً مسإولٌتكم.
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فؤنا أٌضا أبحث عن التحكم المشترك بالمقاٌٌس المتوفرة فً هذا
الموضوع .فالتحكم المشترك هً النتٌجة التً نرٌد الوصول إلٌها
من خبلل شخصٌة المرأة التً نبذل كل هذه الجهود فً سبٌلها.
فنحن نقوم بإشراك المرأة فً التنظٌم والتجٌش والتدرٌب .ونطالب
بؤن تكون المرأة بٌننا أٌنما توجدنا .وطبعا هذا ٌعنً بث الحٌاة وهً
خاصٌة عمٌقة من خصوصٌات ثورتنا .واستٌعاب ذلك مهم جدا،
وبناء علٌه فإن االقتراب من العبلقات القابمة التقلٌدٌة ٌعنً
التعارض مع مفاهٌم الحزب واالشتباك معها .وحاالت تسلط الرجل،
وتحكمه بالمرأة ،والمواقؾ التً تعتمد على سقوط المرأة ،تتعارض
مع حقٌقة ( .)PKKوعلٌنا استخبلص نتابج مهمة من هنا .وأن ال
ننخدع فإن انخداعكم ٌضعكم فً أوضاع خطٌرة جدا ،فالمرأة
والرجل لن ٌجدا العبلقات المفروضة القابمة من اآلن فصاعدا.
فإننً أقؾ فً مواجهتها ،فقٌام وبناء الثورة على أساس المساواة فً
هذا الموضوع هً مسؤلة أحرص علٌها حرصا شدٌدا ،وأإمن بها
وأسعى لتطبٌقها ،ولست مشؽوال بشًء آخر.
وسنصل إلى المرأة التً نرؼب فً تحقٌقها ،لن تكون المرأة التً
تعرفونها وتتوقعونها .فهناك حرب ضروس ألجل ذلك .وواضح
أنكم ستخوضون اشتباكات فً مواضٌع متعددة ،أو أنكم سترضخون
للعبلقات المفروضة القابمة من طرؾ هذا النظام ،فهناك الكثٌر من
الرجال والفتٌات بهذا الشكل ،فتكوٌن وتطوٌر عبلقات المرأة وبنابها
من جدٌد أمر مهم جدا وتعتبر ثورة جادة ،ومن الخطؤ تناولها
ببساطة ،فإن لم تعتمدوا على أسس ( )PKKفستصابون بخٌبة
األمل ..وستتصارعون ال محالة ،ألن المسؤلة لٌست مسؤلة حٌاة
اجتماعٌة ،بل إنها مسؤلة مبدأ وحرب سٌاسٌة .ألنها عبلقة سٌاسٌة
لصالح المتحكمٌن ،وعلى هذا األساس سنخوض حربا سٌاسٌة ألن
هذه هً حقٌقة وواقع (.)PKK
كون الرجل قوٌاٌ ،جعله مسٌطرا على كل شًء ،وهذا ال ٌعنً أن
ٌكون ( )PKKهكذا أٌضا .فلو كان بٌن صفوفنا امرأة واحدة فعلٌها
أن تكون واثقة من أنها ستكون فً وسط تسود فٌه المساواة والحرٌة
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مطلقا .فهذا سٌكون األساس فً ( .)PKKأما القول بؤنها وحٌدة
وضعٌفة وسنطبق ما ٌحلو لنا فهذا ؼٌر صحٌح إطبلقا .وإن ظهرت
امرأة لتقول( :عل ًّ أن أستفٌد من وضعً هذا ،وأتجمل وأعمل لبٌع
نفسً) .فهً أٌضا تخدع نفسها .فهل تبلحظون هذا التطور فً
()PKK؟ ...من ٌبلحظ؟ ...هل تعارضون ترتٌب العبلقات من
جدٌد على هذا األساس؟ ....
ك :قابدي ...إن العبلقات التً تتطور فً ( )PKKهً مثال على
الصعٌد العالمً .والذي نشاهده الٌوم لٌس أخطاءا ،بل هً مواقؾ
متبقٌة من رواسب الماضً وآثاره .وضعؾ المرأة هو ضعؾ فً
الوعً أكثر من أن ٌكون ضعفا فٌزٌابٌا ،وألن هذا الوضع ؼٌر
واضح تماما فهذا الضعؾ ٌظهر جلٌا فً عبلقاتها.
ق.ح :هل تفهم الشكل الذي أتحدث عنه؟ ....
ك :نعم قابدي.
ق.ح :كرفٌقة تفكر كثٌرا فً هذا الموضوع ،هل ترٌن شٌبا تقولٌنه
لنا؟ ...
س :قابدي ...الموضوع واضح تماما ومفهوم أٌضا ،فمنذ أن بدأ
درسنا نتحدث عن عدم وصولنا إلى الشخصٌة التنظٌمٌة ،وفً
الحقٌقة إذا وصلت المرأة إلى تلك الشخصٌة التنظٌمٌة (الكادرٌة)،
فلن تبقى هناك أٌة قضٌة.
ق.ح :الشخصٌة المحاربة.
س :الشخصٌة المنتظمة ،هً الشخصٌة المحاربة فً نفس الوقت،
بل وشخصٌة سٌاسٌة أٌضا.
ق.ح :هل لدٌك نٌة وتصمٌم على أن تكون امرأة كذلك؟ ...
س :إن الجهد والرؼبة فً ذلك االتجاه حتما ...قابدي.
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ق.ح :الوصول إلى امرأة بتلك الخصابص شًء كبٌر وذو معانً،
فكٌؾ ترٌن البنٌة الحزبٌة ،فهل الرجل هو المتحكم؟ ...
س :قابدي ..إن وجهة النظر...
ق.ح :لٌس لدى الرجل ضؽوط فً هذا االتجاه ،ولكن ضؽوطه
موجهة إلى نواحً أخرى.
س :نعم ...إن األجواء فً األكادٌمٌة مختلفة بعض الشًء ،وكذلك
وجود قٌادة الحزب...
ق.ح :إنه وسط حر ألٌس كذلك؟ ...
س :نعم...
ق.ح :هل أنتن راضٌات بعض الشًء؟ ...
س :نعم ...لٌست هناك عبلقات سلبٌة منظورة ...ولكن المفهوم...
ق.ح :هذا مفهوم ...ال تظنوا أن كل ذلك ٌحدث تلقابٌا ...فهً لٌست
تلقابٌة...
س :كبل ...إن لتطور النضال عبلقة وثٌقة بذلك ،وكذلك سٌاساتنا
لها عبلقة بها.
ق.ح :وكذلك طراز اإلدارة له عبلقة بذلك.
س :نعم ،له عبلقة بطراز اإلدارة ،وبات واضحا أنه إذا لم تتمكن
المرأة من تقوٌة نفسها فً كافة جوانب النضال ،فإن الرجل المتحكم
ٌعبر عن تحكمه كلما سنحت له الفرصة ،وطبعا الرجل كذلك أٌضا.
أي أن الرجل ٌقدر ذلك عالٌا كلما كان متحررا ودٌمقراطٌا ،أي أن
هذه القضٌة هً قضٌة الرجل أٌضا ،ولٌست قضٌة المرأة فقط.
ق.ح :هذا الجانب واضح ،أي أن المرأة منتهٌة بهذا المفهوم ،وأن
دور االنتهاء جاء للرجل أٌضا.
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س :إن الجهد المشترك ،وبناء التنظٌم بشكل مشترك ،وخوض
الحرب المشتركة والجهد المتبادل تعطً لؤلطراؾ الثقة المتبادلة.
ق.ح :ومن األمور المهمة أٌضا ،تصفٌة العواطؾ وتنقٌتها من
التزٌٌؾ ألٌس كذلك؟ ...
س :بعد كل هذه المراحل...
ق.ح :إنكم تفهمون ما أقوله على ما أعتقد ...ربما أنت تفهمٌن اآلن
بشكل أفضل ،ولكن هل ٌفهم اآلخرون؟  ...أنا أحاول االبتعاد عن
شًء واحد دابما ،وربما أكرهه .فلٌكتب أحدكم رواٌة عن
العواطؾ ،العواطؾ فً العبلقات الكردٌة فٌها جانب الكراهٌة وهً
الكفة الراجحة ،فعاطفة األمومة وعاطفة الطفولة ،وعاطفة المرأة،
وخبلصة فإن جمٌع العواطؾ على هذا النحو .وهً فً خطر على
الدوام ،وتناولها من جانب الكراهٌة هو الراجح ،ومن العبلقات التً
أحتقرها العبلقة التً تحطم كبرٌاء وشهامة الرجل وتقتلها على
أساس الخٌانة ،وأرى جانبا من العاطفة أٌضا ،فمثلما ٌقومون
بتزوٌج فبلن ،وكؤنهم ٌرٌدون وضعه فً المصٌدة ،حسب قناعتً،
وقد تؤكدنا من صحة ذلك عن وعً ،فهذا الوضع (أي الزواج)
ٌتحول إلى وسٌلة لئلشباع .أي أن الضعؾ الشدٌد الذي تعٌشه الفتاة
أو ٌعٌشه الشاب_ وهذا مرتبط باالستعمار_ ٌتم تعوٌضه بهذه
الوسٌلة ،أي ٌزوجونه لكً ٌخدروه ،لكً ٌفقد اإلحساس بهذا
الضعؾ .واألفبلم التركٌة مشهورة بمثل هذه القصص ،وحكاٌات
الوصول إلى تحقٌق رؼباته واختتامها بهذه المواقؾ كثٌرة ،فهذا هو
طراز العبلقات السابدة.
س :ال تجعل الحٌة خبلقة.
ق.ح :تقتلها قطعٌا ،فاستوعبوا قلٌبل ما أقوم به ،لقد قلتِ :أنها ال
تجعل الحٌاة خبلقة ،وحقٌقة إذا تم شد المرء إلى داخل هذه العبلقات
فً العشرٌن من العمر ،فكل شًء ٌتحول إلى الموت ،فهً تقتل
المحبة والعشق ،والحرٌة ،وٌتحول المرء إلى عبد .فانظروا إلى
الشخص الذي ٌصل إلى مراده .فهو مٌت فً العشرٌن أو الخامسة
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والعشرٌن من العمر .وهناك أكوام من التؤثٌرات الجانبٌة لهذا
الوضع فً كردستان .وكم رؼبت أن ٌكتب أحدهم رواٌة فً هذا
الموضوع ،فإن نتابج هذه العبلقات قاتلة .فالرجل ٌظن أنه قد حل
مسؤلة التحكم الذي ٌطمح إلٌه وٌقوم بتطبٌق االستؽبلل والدٌكتاتورٌة
المتطرفة .ثم ٌمارس على المرأة ما تمارسه السلطة علٌه .ثم ٌقول:
(إننً قمت بحل مسؤلتً) ،وأنتم ترتكبون أكبر إساءة عندما
تسمحون له بذلك .إن الشاب أو الفتاة فً الخامسة عشرة من العمر
ٌرٌد االستٌبلء على كل األفكار والمشاعر الموجودة فً الدنٌا
وامتبلكها .بٌنما أسلوبً هو القٌام بعكس ذلك تماما .فنحن نقوم
بتحطٌم القٌود الموجودة فً الرإوس ،فربما تستؽربون هذا األمر
وتحسون أنكم كبار فً السن وتشعرون أنكم عوانس فً البٌت،
ولكن ٌبدو أن الرجال سٌبقون بدون زواج ،فنحن نرٌد أن نضع سدا
أمام االنحطاط الذي ٌنزلق إلٌه إنساننا .فنحن نقوم بتحطٌم التطلعات
المزٌفة ،والرٌاء والخداع الذي ٌسٌطر على العبلقات من خبلل
الحرب التً ستعٌد الرجل الكردي إلى صوابه ،فما نملك من
عواطؾ ،وأحبلم ومشاعر المحبة كلها دفنت فً هذه العبلقة ،فؤي
رؼبة صؽٌرة ال تسمى حبا ،تتحول إلى نزوة ترٌد اإلشباع من
خبلل عبلقة جنسٌة وقحة وتتبخر .والحٌاة متوقفة بعد ذلك حسب
قناعنً.
ٌجب أن ٌرى باحث مدقق ما ٌجري لدٌنا ،لٌشهد كٌؾ تموت
األحٌاء ،كالشخص الذي لم ٌبلػ الخامسة عشرة وقبل أن ٌصل إلى
الوعً ٌقومون بتزوٌجه أو ٌقتلونه بهذه الحٌاة الزوجٌة .فهل هناك
أجواء من الحب واالحترام فً العابلة الكردٌة؟  ...كبل ..فالمرأة
بضاعة متفسخة والرجل هو كل شًء وٌتصرؾ من رأسه ،فؤنا
أستؽرب عدم خوفكم من هذه العبلقة وقبولكم لها بكل راحة.
فانظروا أنا أٌضا أحاول تؤسٌس عالمً الخاص وأخوض نضاال
مرٌرا ألجل ذلك .وكنت قادرا على التوجه نحو هذه العبلقات ،بل
فعلت ذلك ،ولكن كانت أصعب حرب أخوضها ،وقد شرحت ذلك
قلٌبل ضمن التحلٌبلت .وال زلتم ال تستخلصون العبرة ،فقد وجدت
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ذلك حربا صعبة ومتعبة وحتى أنها كانت خطٌرة جدا ،وأنتم ال
تبلحظون تلك الحرب التً تتطلب أسالٌب وتكتٌكات وشخصٌات
خاصة وهذه الناحٌة مهمة .والعنصر المواجه لك ٌفرض علٌك
عبلقة األسر التً تمتد جذورها أللؾ سنة ،فإن قامت بفتح المجال
أمام عبودٌة الرجل الكردي وعبلقاته فإن ذلك مصٌدة كبٌرة ،وعدم
الوقوع فٌها ٌحتاج إلى مهارات ومٌزات نادرة ،فإما أن تنتهً هذه
العبلقة إلى خنوع سًء وإما أن تتحول إلى صراع ٌإدي إلى القتل
فً وقت قصٌر .ونحن لم نتصرؾ بهذا الشكل بٌنما نجد أن أفضل
الكوادر من رفاقنا كانوا ٌرٌدون العقاب األكبر فً أقصر وقت.
بٌنما نحن فقد وجدنا الحل بالحرب ،فنحن ال نتناول مثل هذه األمور
ببساطة ،وال ننظر إلى العبلقات على أنها واقع ،بل نتناولها على
أساس سٌاسً.
والنتٌجة التً توصلت إلٌها هً :مهما قلنا عن هذه العبلقات بؤنها
اجتماعٌة ،عابلٌة ،أو عاطفٌة فؤخطرها هً عبلقات النظام المسموع
بها .وهذا سٌكون مفهوما بشكل أفضل مستقببل .وأنا ال زلت أطلب
حل المسؤلة سٌاسٌا ،ولٌس على أساس عاطفً أو اجتماعً ،ألنه إذا
كانت الدنٌا بكاملها أمامً ،وهناك سٌطرة من قبل عبلقات المرأة
والرجل .وستإدي إلى إزالتنا ،وتجعلنا آلة فً ٌد االستعمار الدنًء،
ونهبط إلى مستوى من االنحطاط والبشاعة ،ولم أحارب ذلك،
وخاصة إذا كنت أسٌر فً طرٌق القٌادة فهذه أكبر إساءة ٌمكن أن
أقوم بها .والحرب التً أخوضها ٌجب أن تكون منظمة ،ومتطورة،
وقوٌة ،وحتى ال نتعرض للهزٌمة فإننً أزودكم بمبادبها .فتخلوا عن
الحٌاة الرخٌصة .وأعتقد أن لدٌكم عالمكم الخاص الملًء بالنزوات
والطموحات ،وتظهر عبلقاتها بٌن فترة وأخرى ،ولكن ٌبدو ان
الخافً أعظم ،فلو قام أدٌب بالكشؾ عن خفاٌا العواطؾ لدى
كوادرنا ،لقدم لنا معروفا كبٌرا ،حتى أننً أعتقد بؤن الكثٌرون
ٌخافون من إبدابها .ماذا تقول ...هل هناك وضع من هذا القبٌل؟ ...
ج :نعم ..أعتقد أنه موجود على نطاق واسع.
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ق.ح :هل موجود بشكل قوي؟  ...ربما لم أستطع توقع درجة قوة
ذلك بشكل جٌد.
ج :نعم ...إنه قوي.
ق.حٌ :عنً قوي ...ولكن كٌؾ؟ ...
س :قابدي ..هناك الوضع اآلتً :هناك نزوات وطموحات لم تتوحد
مع النضال أو مع طموحات النضال.
ق.حٌ :عنً أنها موجودة.
س :مهما تتحدث نظرٌا عن المساواة بٌن المرأة والرجل والمحبة
وأشكالها ،فإن الوضع الذي تحدثنا عنه لدى الكثٌرٌن وال أستطٌع
التعمٌم .ألن مستوى النضال لدٌنا ،ومستوى نهج الحزب ومدى
التزامنا به واضح للعٌان.
ق.ح :أي أن هناك خطر على هذه القوة الكامنة .مما ٌثقل سإال (ما
العمل؟) .أي ماذا ٌجب أن ٌكون جوابنا العملً على هذا السإال،
وهذا وضع ٌعرقل مساعٌنا ،ولهذا ٌجب علٌنا استنكار هذا الوضع،
ولكن على العكس فإننً أعتقد بؤن رفاقً ٌستنكروننً ،بل وأعتقد
أن هناك إضرابا بهذا الصدد.
س :أقصد أن هناك قضٌة محلولة نظرٌا ،وقٌادة الحزب تطرح ذلك
دابما ،فربما ال نجد مثل هذا التعمق وتحلٌل أدق التفاصٌل فً أي
بقعة من العالم.
ق.ح :ولكنهم ٌقومون باإلضراب ضدي ألننً قمت بسد الطرٌق
أمام نظامهم .وحسب قناعتً فإن العبلقات فً هذا المٌدان هً
السبب األساسً فً محاولة عزلً وإبقابً وحٌدا ،فهل أنا مخطا؟
 ...فلنسؤل الرفاق اآلخرٌن ،هل هناك من ٌتعب فكره فً هذه
العبلقات؟ ...
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ز :قابدي ...سؤتحدث عن حادثة معٌنة ،رفٌقان من هنا ...تم
تكلٌفهما بعمل محدد فً الوطن ،ولكن عند إرسالهما ،فكان أول
إنجازهما هو الزواج والهرب.
ق.ح :نعم ...هناك أمثلة من هذا القبٌل ...وأمثلة كثٌرة على
الهروب.
ز :إن هذه المسؤلة ٌمكن أن تتحول إلى حكاٌات.
ق.ح :طبٌعً جدا ،فاألقبلم األدبٌة القوٌة إن وجدتٌ ،مكن أن تجد
معطٌات كثٌرة.
س :بالمعنى العامٌ ،وجد لدٌنا رد فعل اجتماعً صادر من
المرإوسٌن نحو من ٌقودونهم ،وهناك خٌبة ونواقص لدى هإالء
القادة .فقوة اإلدراة لدى قٌادة الحزب تنم عن الحل وأعلى مستوٌات
الحرب من جمٌع الجوانب ضد كل شًء قدٌم .وألن الحرب قد
تطورت ضد هذه العواطؾ والمشاعر أٌضا ،وهذا ٌعنً تحطم
وتمزق الشخصٌة القدٌمة .وألن األشخاص ؼٌر قادرون على
التوجه نحو إصبلح الذات جذرٌا وبشكل جوهري ،فٌدخلون فً ردة
الفعل وهذا طبٌعً بالنسبة لمثل هذه األوضاع .أي ٌمكننا تناول
العبلقات لدى البعض على النحو الذي ذكرته.
ق.ح :إن االستنكار ٌعبر عن قوة المٌول ...فماذا علٌنا أن نفعل
حٌال ذلك؟ ...
س :هناك أمور ٌمكننا القٌام بها فً هذا الموضوع ...قابدي...
فالنقطة التً أوضحها الرفاق مهمة .فمفهوم تحكم الرجل فً عبلقة
المرأة والرجل مفهوم ؼٌر برولٌتاري ،فما دامت المرأة ال تدٌر
نفسها بنفسها فهً تحت تؤثٌر الرجل الذي ٌقودها ،وهذا صحٌح
حتى فً العبلقات الثورٌة ،فنحن كنساء ورجال ٌجب علٌنا أن نبدي
القوة البلزمة لتسٌٌر الحرب ،والنضال والحٌاة.
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ق.ح :ولكن ذلك هو الجزء السٌاسً أو الرسمً من األمر .ولكن
هناك عالما من العواطؾ والحٌاة االجتماعٌة ،والثقافة تكمن وراء
ذلك ،بحٌث ال نستطٌع إنكارها.
س :إن فً داخل هذا المفهوم...
ق.حٌ :صعب جدا أن ٌتم حل القضٌة رسمٌا .ففً ذلك العالم هناك
معطٌات مؤخوذة من النظام كافٌة لتإدي إلى الهبلك ،وهم ٌقبلونها.
ولو الحظتم فإننا اآلن نحاول كبت الؽرابز ؼٌر السٌاسٌة ،والنظام
قد تحامل عل ًّ كثٌرا فً هذا الموضوع كما تعلمون وال زال
ٌتحامل ،إن ذلك ٌمكن أن ٌتحول إلى رواٌات ،فالتوجه الذي حدث بـ
 23أٌلول ال ٌمكن استصؽاره ،وهناك تحامل الحرب الخاصة
والعاببلت أٌضا ،فالزٌجات التً تتم قبل بلوغ الخامسة عشرة
مستمرة فً ماردٌن على قدم وساق .ولٌس فً ماردٌن فقط ،بل فً
كل كردستان حتى ٌستطٌعوا منع انضمام الشباب إلى الثورة،
وٌقولون( :لقد قمنا بتزوٌجه فإنه ٌكون أبا لولدٌن أو ثبلثة قبل
الوصول إلى العشرٌن من العمر وبهذا نكون قد أنهٌنا المشكلة).
وحساباتهم هذه صحٌحة حسب مفهومهم .ألن ذلك ٌتسبب فً تدنً
مستوى الكرٌبل ...والحرب ،بشكل كبٌر .فنظام  23أٌلول هو الذي
شجع على هذه النقطة وطبقها بصورة فعالة ،وربط آماال كبٌرة
بمإسسة العابلة هذه .وهذا ٌعنً المحافظة قسرا على االستخدام
الرجعً للعابلة.
س :قابدي ...إننً أرؼب فً إعطاء مثال.
ق.ح :نعم..
س :نحن نعطً هذه الساحة مثاال .فوجود القٌادة فً هذه الساحة
ٌحلل المفاهٌم الخاطبة ،وٌعمقها ،وٌتم وضعها فً المسار الصحٌح
مع مرور األٌام .أما فً الساحات األخرى ،فهناك نواقص وأخطاء
فً إدارة وتناول هذه المواضٌع من حٌث العبلقة والمواقؾ.
وأصحاب البنٌة المرٌضة ٌستطٌعون الحصول على فرصة الحٌاة
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بٌن الصفوؾ هناك .فالرفاق القادمون ٌتحدثون عن تلك الساحات،
وٌتم ذلك تحت الضؽوط.
ق.ح :نعم ...بشكل ؼٌر مهذب.
س :أي بإخفاء ودفن رإوسهم فً الرمال.
ق.ح :نعم ...تحت ضؽوط كبٌرة ،ولكن عند أي فرصة سانحة
ٌرتكب أؼبى وأكثر التصرفات دناءة.
س :إن هذا المفهوم ٌإدي إلى ذلك أٌضا.
ق.ح :حتما سٌإدي إلى ذلك ...وقد شاهدنا ذلك فً الممارسة
العملٌة فً بوطان بشكل واضح .فهو آؼا فً المظهر ،وعندما تسنح
له الفرصة ٌقوم بممارسة أحقر دناءاته.
سٌ :جب أن تتخذ موقفنا فً هذه الساحة أساسا ،وٌتم تعمٌمه على
الساحات األخرى.
ق.ح :إن ذلك ممكن بالحرب ،فقد أرسلنا كثٌرا من النساء إلى
الجبال ،وتصلنا المعلومات عن بعض العقوبات التً ٌنلنها ،وهذا
مثال آخر :أحد القروٌٌن المساكٌن ،قام باختطاؾ فتاة فً الخامسة
عشرة من العمر مستخدما سلطته وقوته الذاتٌة ،وأعتقد أنه ٌسرق
المال أٌضا ،أي أنه ٌقوم بإثراء عابلته قلٌبل ،ولما قام التنظٌم بسإاله
عن ذلك تهرب قاببل( :إن اقتربتم منً فلدي مسدس وقنابل ...وقد
أهرب إلى العدو أٌضا) قالها مهددا .باإلضافة إلى أنه متزوج فإذا لم
نقم بإصبلح مثل هذه الطباع والمفاهٌم ،فلن تستطٌع أٌة فتاة أن
تتطور بصورة طبٌعٌة ،فالرجل متمكن ،والمرأة ضعٌفة وجاهلة،
وتعتمد على قوة الحزب ،وقد تقع فً أوضاع دنٌبة وساقطة...
وبعدها تصبح مصٌبة كبٌرة علٌنا.
والذي أرٌد قوله هو :إذا لم ٌجد هذا األمر قٌادته فقد ٌسفر ذلك عن
أوضاع مؤساوٌة وسلبٌة حقا .فمثلما تطبٌق منطق العبلقات
اإلقطاعٌة ؼٌر المهذبة مشكوك فً سبلمته ،فإن الشكل المعكوس
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لذلك واعتبار الفرد كسلعة واستخدامه على ذلك النحو أمر خطٌر
جدا أٌضا .فالمرأة خانعة تقلٌدٌا من ذاتها ،وتحاول تسوٌق نفسها
على نحو بعٌد عن الحرٌة ومعانٌها .بٌنما الرجل ٌحاول فرض قبول
تحكمه على ذلك النحو .وكما ترون فالكل بتصرفاته ٌحاول أن ٌفشل
فً سبٌل الحرٌة .بٌنما نحن نحاول خلق عالم جدٌد .والحرٌة
االجتماعٌة مرتبطة بشكل وثٌق بالحرٌة فً هذه الساحة ،فحربنا مع
االستعمار والتحرر الوطنً أمران مرتبطان كترابط الظفر باللحم،
ومرتبطان بالحرٌة فً هذه الساحة .ولهذا فؤنا أقول بؤن هذه العبلقة
سٌاسٌة ،وحٌوٌة جدا ،وتحتاج إلى جهد كبٌر ،فمثلما تخوض الحرب
ضد العدو بحذر شدٌد ٌومٌا ،فعلٌك أن تتخذ نفس الحذر والجدٌة
بصدد هذه العبلقات أٌضا .فبل ٌجوز إقامة العبلقات تارة وقطعها
تارة أخرى ،أي ٌجب أن تتؤسس حٌاة اجتماعٌة وثقافٌة ؼنٌة،
تتحول إلى شكل من الحٌاة ٌتجاوز الحٌاة القدٌمة .إن تطور مسار
الحرب على هذا النحو لدٌنا .والذي أقصده هو :أن ٌكون الرفاق
حذرٌن جدا ،فؤنتم كوادر وٌجب أن تتحكموا بتصرفاتكم ،وكونوا
مبدعٌن.
لقد أردت التحدث قلٌبل عن عالم المحبة .وأعتقد أنكم تفهمون بؤن
ذلك مرتبط بالسٌاسة ،فبل تعتمدوا على النفوذ لتتبلعبوا بالتطور
الخاص لؤلشخاص وكما تعلمون فاآلؼوات ٌعتمدون على المال
لبلستٌبلء على بنات الناس ،والرجل الذي ٌبلػ الستٌن من العمر
ٌستولً على فتاة فً الثانٌة عشرة .أما البرجوازي فٌعتمد على
نفوذه لٌبٌع وٌشتري بنات الناس فً المجتمع البرجوازي ،ولهذا فإن
عٌن المرأة تبقى على المال والنفوذ .فهً اآلن وسٌلة للدعاٌة،
وانعكاس ذلك على ( )PKKأمر خطٌر جدا ،ألن المساواة والحرٌة
هً المعٌار لؤلخذ والعطاء فً ( .)PKKأما طراز اآلؼوات
والبٌروقراطٌٌن واإلقطاعٌٌن والبرجوازٌٌن فلٌس له مكان فً
(.)PKK
فً تركٌا الٌوم دعارة رهٌبة وفظٌعة تجري تحت ؼطاء من الرٌاء
الكبٌر ،فالعبلقات الجنسٌة ؼٌر المهذبة والمتعجرفة تفرض نفسها
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على شكل عبلقات موجهة إلنقاذ النظام .إنه وضع مذهل!!...
فالصحؾ والتلفزٌونات وحتى األدب ٌحاول تخدٌر المجتمع بهذه
المادة ،التً تستخدم كوسٌلة رهٌبة لئلسقاط ،وأعتقد أنهم بهذه
الوسٌلة أٌضا ٌحاولون تحرٌؾ نظرة المجتمع ،وٌجعلونه مرتبطا
بنزواته وتطلعاته بشكل سلبً .فلٌس هناك حٌاة تستحق التقدٌر
واالحترام ،بل هناك التحول إلى مومس ،وإشباع ؼٌر مهذب
للعبلقات الجنسٌة ،وكما ٌتضح أن كل ذلك لٌس له أي عبلقة بالحل.
بٌنما نحن ال زلنا نبحث عن الحل أو نبحث عن التدابٌر السٌاسٌة
المإدٌة إلى الحل على األقل .فالتحرر لٌس بسٌطا ،بل ٌحتاج إلى
طلٌعة ،وهذه القضٌة أٌضا تحتاج إلى طلٌعة من النساء والرجال،
وها نحن نحاول إٌجاد هذه الطلٌعة البلزمة.
إن العشق أمر صعب فً ( ،)PKKفؤنتم تعلمون إلى ماذا سٌإدي
كلما تطور هذا العشق ،وال داعً للخجل ،وبعض الرفاق الشباب
ٌجب أن ال ٌخببوا تجربتهم كؤن ٌقولوا( :فهل هذا ٌلٌق بشهم مثلً،
وكٌؾ ٌحدث ذلك) إن كبلما من هذا القبٌل ٌعبر عن موقؾ إقطاعً
بالتؤكٌد .وٌجب أن ال تكونوا كذلك.
س :قابدي ...هناك سبل لتطوٌر تلك العبلقات على أسس سلٌمة،
ولكن الوصول إلٌها أمر صعب ،وٌحتاج إلى جهد.
ق.ح :إنً أشهد انهٌار بعض الرفاق عندما ٌتحطم عندهم الؽرور
اإلقطاعً وكؤن شٌبا قد مس كرامتهم أو (ناموسهم) .إن قٌادة
( )PKKقوٌة فً هذا الموضوع ،وٌجب علٌكم أن ال تضربوا
األرض بؤرجلكم وتقولوا( :إن عشقً قد ولى ،أو ابنتً ذهبت ،أو
خطٌبتً ؼادرت) وحتى ٌجب أن ال تصرخوا وتقولوا( :زوجتً)
إن كانت لدٌكم زوجة ،فإنً أرى ذلك ؼٌر مناسبا ،فلتذهب أٌنما
شاءت ،إن ذلك أفضل ،إن بعضهم كان ٌنتقدنً فً هذا الموضوع،
وحتى أمً كانت تنتقدنً أٌضا ،فؤنا ال أبالً.
م.س :قابدي ...عندما تنقطع بعض العبلقات تظهر عبلقات أسوأ
بدال من ذلك .وهذا سًء.
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ق.ح :ولكن ...ألٌست لك ثقة؟  ...أتقصد إن ذهبت هذه العبلقات
السٌبة ،فإننا سنذهب إلى األسوأ؟  ...كما ترون ...إنه ٌشك ...هذا
محتمل ...هذه آراإك ،فحاول أنت حماٌة الموجود!! ...
ز :الرفٌق ...ال زالت لدٌه تلك المواقؾ القدٌمة.
ت تشخصٌنه جٌدا.
ق.ح :واضح ...أن ِ
س :قابدي ،إذا كانت العبلقات القدٌمة المنهارة ،تعاٌش الماضً،
وتبقى على السلبٌات ،وتمنع الوصول إلى الؽد...
ق.ح :إن ذلك هو التحرر.
س :إن ذلك ٌدفع نحو التطور.
ق.ح :إنه تحرر.
س :باإلضافة إلى أن العبلقات اإلٌجابٌة تتطور فً (.)PKK
ق.ح :إننً أرى أن الهدم هو عمل إٌجابً جٌد ،أما عن اإلنشاء
فٌبدو أن الرفٌق لدٌه الجانب المحافظ ،فلٌكن ،فهل تقصد انه إذا كان
اآلتً سٌبا جدا فالبقاء محافظا على القدٌم أفضل! أهذا ما تقوله؟ ..
أو بذلك المعنى ..أفهم.
م.س :أنا أقول ،إذا هدمنا البٌت وأقمنا اسطببل بدال من ذلك ...فذلك
هو األسوأ.
ق.ح :طبعا ،وحتى خٌمة الؽجر ألٌس كذلك؟  ...صحٌح أنا أفهمك،
ولكنً أقول أٌضاٌ ،جب أن ال نضع خٌمة الؽجر أو االسطبل بدال
من ذلك ،وأن ال نقٌم عبلقاتهما .فهذه ناحٌة مهمة جدا ،ولنقٌم مدخبل
آخراٌ ،تم تصوٌر فٌلم فً كردستان هذا الٌوم ،وبقدر ما انعكس
على صفحات الجرابد فنحن المقصودون به ،ماذا كان اسم الفٌلم؟
 ...خجً وسٌامند ...هكذا ...هل هناك من قرأ قصته؟  ...هل
تلخصها لنا؟ ...
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م.س :حكاٌة مستمدة من العهد اإلقطاعً الكردي ،و (خجً) أخت
لسبعة إخوة ...وٌعشقها سٌامند.
ق.ح :كٌؾ ٌجب علٌنا تفسٌر ذلك؟  ...هل حدث مثل هذا األمر؟...
أما أنها أسطورة ...أو تم تؤلٌفها ...أم أنها خٌال؟ ...
ن :حتى ولو كان خٌاال فإنها تقدم مقاطع من حٌاة شعب وواقعه.
س :قابدي ...إنه تطلع ونزوة عمٌاء ،االرتباط الموجود لدى
األكراد ،وتضحٌة المرأة ولكن بشكل مبسط وسطحً جدا.
ق.ح :األٌل ما دورهٌ ،جب فهم ذلك .فماذا ٌمثل هذا األٌل؟ ...
س :إن األٌل ٌمثل الحرٌة إلى درجة ماٌ ...مثل الحٌاة الحرة فً
الجبل..
ق.ح :إنه ٌقول الحرٌة ..فماذا تقول أنت؟ ...
م.س( :خجً) تقوم بتشبٌه األٌل بسٌامند ،ولكن األٌل قصٌر جدا
وؼٌر نافع.
ق.ح :باختصار...
م.س :هناك مناجاة طوٌلة بٌن اإلثنٌن ،حٌث ٌقومان بسرد ارتباط
المرأة بالرجل فً العهد اإلقطاعً طوٌبل ،وكذلك ارتباط الرجل
بالمرأة .وٌشبّه األٌل بنفسهٌ ،قول بؤنه ٌستطٌع أن ٌقتل نفسه فً
سبٌلها ،على ما ٌبدو.
ق.ح :األٌل ٌشبه سٌامند وٌقول( :إننً أستٌطع التضحٌة بنفسً إذا
ما تطلب األمر) ...أهذا ما تقوله؟ ...
ز :أعتقد أنه ٌتحدث عن األكراد فً تلك المرحلة حٌث كانوا
ٌجرون وراء القوة والنفوذ ...والحدٌث هنا ٌدور حول عدم تمكنهم
من ذلك.

المرأة والعائلة

318

ق.ح :إن سٌامند ٌخاؾ من أخوة (خجً) ألٌس كذلك؟  ...فاألخوة
معترضون علٌه.
م.س :صحٌح ...قابدي.
ق.ح :عندها ...هذا ٌتحدث عن العبور من مرحلة النظام المشاعً
البدابً إلى المرحلة اإلقطاعٌة .وسٌامند ٌحاول الوصول إلى
(خجً) التً دخلت فً ساحة العبلقات اإلقطاعٌة ،ولكن الحكاٌة
تتحدث عن ذلك ،فاألٌل مع السبعة اآلخرٌن ٌمثل القوة ...فإن
التمسك باألٌل ما الذي سٌنجزه؟ وإن قتله األٌل ماذا ستكون النتٌجة؟
...
خ :إنه ٌتحدى األخوة السبعة.
ق.ح :هل ٌتحدى؟  ...هل ٌكون بهذا قد تحدى المجتمع اإلقطاعً؟
...
م.س :إذا كان األمر كذلك فبل داعً لقتله ...فهو متحكم طبٌعٌا.
ق.ح :عندما ٌقتله األٌل ...هل ٌقتله كؤخ؟ ...
م.س :كبل ...األٌل الصؽٌر من بٌن القطٌع ٌشبه سٌامند ،ولكنه
متحكم فً القطٌع ،وعندما تتحدث (خجً) عن ذلكٌ ...ذهب هو
وٌقتل األٌل و...
ق.ح :عندها ...سٌامند ٌجري وراء التحكم فً المجتمع اإلقطاعً،
ولكنه ضعٌؾ إلى درجة أنه لن ٌستطٌع إدارة هذا المجتمع ،فهو
مسكٌن ،و(خجً) ترى هذا الضعؾ وتعرؾ أنه لن ٌستطٌع إدارة
ذلك المجتمع ،وأنه لن ٌكون متحكما فً مواجهة األخطار ،ولن
ٌستطٌع سٌامند تحمل ذلك ،فٌنتحر ،وكؤنه ٌنتقم من نفسه ،وبهذا
االنتحار ٌثبت ضعفه وانعدامه .أما (خجً) فبانتحارها تثبت بؤنها لن
تستطٌع تحقٌق العبلقات الحرة ولن تنجح فٌها.
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أردت التحدث عن ذلك للسبب اآلتًٌ :جب تناول هذه المواضٌع
أٌضا بشكل واقعً .فهذه قد تكون حكاٌة أو أسطورة ،ولكنهم عندما
ٌقومون بتطوٌر العبلقات الجدٌدة ٌدفعون حٌاتهم ثمنا لذلك .فتحكم
االستؽبلل بهذا الشكل على هذه الساحة التً تضم كثٌرا من
العبلقات المهتربة ،ال ٌمكن إزالته إال بالحرب وإن لم تخوضوا هذه
الحرب ضد نظام العبودٌة ولم تهدموه فلن تكون لدٌكم الفرصة حتى
لبلنتحار كما ورد فً هذه الحكاٌة .ولن تستطٌعوا إضافة شًء حتى
إلى اسم هذا العشق ،أو تطوٌره ،بل سٌظهر ما هو أبشع من ذلك.
ومن األهمٌة بمكان رإٌة هذه الحقٌقة االجتماعٌة لدٌنا فً الوقت
الراهن .فقد كانت هناك ممٌزات وطنٌة للمجتمع الكردي فً ذلك
الوقت ،وألن التحكم األجنبً لم ٌكن قوٌا مثلما هو اآلن فقد كان
هناك بعض الحرٌة .بٌنما نرى اآلن التحكم األجنبً والعبودٌة
االجتماعٌة الداخلٌة ،ومختلؾ أنواع العبودٌة التً تؽمر المجتمع
حتى األذنٌن .وبناء علٌه فإن الذي تسمونه بالعشق والمحبة ،قد
استولى علٌه العدو أساسا .وأنا ال أرٌد التؤثٌر على معنوٌاتكم ولكن
هذه هً الحقٌقة ،وال تقولوا إننا وقعنا ضحٌة العشق الرخٌص وال
تقوموا بإشؽالً.
إننً أعرؾ هذه األمور بعض الشًء ،لقد كنت شابا مراهقا أكثر
منكم جمٌعا ،وتحدثت فً التحلٌبلت ،وأنا لست من الطراز
المتصلب أو المنؽلق ،فمنذ طفولتً كنت مإمنا بالحاجة إلى التحرك
سوٌة مع اإلناث على كل المستوٌات اعتبارا من نزوات اللعب
ووصوال إلى تطلعات النضال وكنت أتخذ مشاركة الفتٌات أساسا،
ولكن ما قلته قبل قلٌل حقٌقة أٌضا .فهل هناك حاجة للعبلقات
االنتحارٌة فٌما نعٌشه اآلن؟  ...وهل هناك حاجة للعبلقات البشعة؟
 ...والعبلقات التً تتطلب الحرب والنضال لسنٌن طوٌلة ،هل ٌمكن
إنشاإها بالشرقة أو باللصوصٌة المنتظمة؟  ...فعندما تكون المرأة
متاعا لآلخرٌن فلٌس هناك مجال للمحبة والعشق ،فناهٌك عن
العشق فإذا كنت ترؼب فً عبلقة ال تشعر من جرابها بالحنق
والؽضب فهناك الكثٌر ٌجب القٌام به ،وعلٌكم أن تعرفوا ذلك.
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عندما نجعل الحزب ٌقوم بتطبٌق مبدأ من المبادئ فإننا نبحث عن
الطراز الذي حقق التحرر .فعن أي عبلقة متحررة تستطٌع التحدث
قبل ظهور الطراز المتحرر من البشر؟  ...فإذا نظرنا إلى البارعٌن
من بٌنكم واألوضاع التً ٌعٌشونها ،نراه كافٌا للقضاء على الحزب
لوحده .أي أنه ٌكفً لوحده بتوجٌه الضربة القاضٌة ألكبر تنظٌم
تحرري فً كردستان ،وهناك أمثلة معروفة على ذلك تستحق التقٌٌم
الدقٌق.
الحظوا إننً ال أقوم بوضع أي ممنوع حٌال هذا الموضوع ،فبعض
رفاقنا قد ٌتخذون موقفا دٌنٌا مثالٌا ومتشددا ،فهذا أٌضا موقؾ مذهل
بالنسبة لً ،وبعضهم ٌتخذون موقفا آؼوٌا ،فكل ذلك لسٌت من
مواقفً ،وبعضهم ٌتخذون موقفا ساقطا ،فهم ٌعتمدون على معطٌات
العبلقة اآلتٌة من النظام وهذا أٌضا لٌس طرازي ،فإننً مهتم كثٌرا
بفتح أجواء الحزب أمام النقاش الحر إلى آخر مداه .وعلٌنا أن ال
نقوم بتخرٌب ذلك ونسفه .فبل تنسوا ،وخاصة الفتٌات علٌهن أن ال
ٌنسٌن بؤن الحٌاة بمساواة فً ساحة تتمٌز بتحكم الرجل لٌس سهبل
على اإلطبلق .فحتى لو كان هذا التحكم داخل ( )PKKفهو ٌفتح
المجال أمام التسلط والكبت واالمتبلك ،واإلسقاط وما إلى ذلك من
عبلقات .وبالنهاٌة تخسرون العشق بشكل رديء ،وللحد من ذلك
نحاول مساٌرة األمور.
بات مفهوما لدٌنا بؤنه ٌجب تدرٌب الكوادر فً ( )PKKرجاال
ونساءا بشكل سلٌم حتى ٌتمكنوا من المستوى القٌادي ،وقٌادة الحزب
فعبل ،وبهذا الشكل ٌمكن تطوٌر اإلدراة المشتركة بٌن الرجل
والمرأة ،وحقا فإن هذا هو الهدؾ فً كثٌر من جهودي الهامة .فبل
داعً لبلستنكار واإلضراب ،إنها أسطورة كما تشاهدون ،بل إنها
حكاٌة عشق ٌجب أن تتحقق فً الشروط الخاصة بها ،ولكن النتٌجة
مفجعة ،وأنا أتحدث عن أن نكون أقوٌاء بمفهوم محاربً الحرٌة،
وهذا ٌمر عبر أن نكون منظمٌن ،سٌاسٌٌن ،وحتى عسكرٌٌن .إنه
حل مذهل وله إثبات.
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الحب ٌنتج من الوعً ،وحتى ٌكون الوعً معبرا ٌجب أن ٌعتمد
على التنظٌم ،فبلحظوا واهتموا بذلك جٌدا ،وٌصعب جدا محبة
شخص ؼٌر واع ،أو شخص ال ٌقوم بتطوٌر التنظٌم بشكل ٌتناسب
مع وعٌه ،فمثل هذا الشخص ال ٌمكن إال أن ٌعٌش عبلقة عبودٌة
وهذا ؼٌر مقبول لدٌنا ،وطبعا هذا المبدأ ٌخص الحزب فقط.
إن هذه األمور وقابع علمٌة أكثر من أن تكون أدبٌة ،فلنكن خبلقٌن،
ولنقم بتطوٌر الحرب ،ولنتعرؾ على بعضنا جٌدا ،ولنحلل التارٌخ
والمجتمع ،ولنفعل كل ذلك بجباه مرفوعة وباستقامة تامة ،عندها
ٌمكننا إقامة العبلقة المشرفة التً ال ٌعترض أحد ،على شرعٌتها
وأخبلقٌتها ،لٌكون لنا نظاما اجتماعٌا نقوم نحن بإنشابه .وأقول أنّ
هذا هو الصحٌح اعتمادا على تجاربنا .فالموقؾ المحترم المطلوب
منا هو عدم االعتماد على تحكم الرجل ،وعدم دخول المرأة فً
هاوٌة تقدٌم نفسها كسلعة .وعلى المرأة الحرة ان تقوم بإنقاذ الرجل
الساقط ودفعه نحو السمو .وعلى الرجل المتحرر الذي ٌإمن
بالمساواة أن ٌنقذ المرأة وٌرفع من شؤنها وٌكون عونا لتحررها .إن
هذه مهمة ووظٌفة متبادلة وال ٌجوز قطعا أن ٌتنحى أحد األطراؾ
عن مهمته ،فبل المرأة ٌجب أن تإثر على الطرؾ اآلخر بممٌزاتها،
وال الرجل ٌجب أن ٌستخدم نفوذه لٌجعل المرأة تقبل بما ٌطرح
علٌها .وال أرى النزوات شٌبا سلٌما ،فهناك السلٌم وٌمكن كسبه عن
طرٌق الحرب ،فكونوا جرٌبٌن فً هذا الموضوع ،فلنتخلص من
الرٌاء ولنبتعد عن استخدام االرتباط بالحزب فً أمور شابنة ،فبل
تنسوا ذلك قطعا ،وأنا أحذركم :إن المرأة التً تؤتً إلى صفوؾ
( )PKKتخطو خطوة مهمة ومتقدمة نحو تطوٌر عبلقاتها .وبهذا
تكون قد حققت مدخبل مهما ،وعلٌكم أن تتخذوا مواقفكم حسب ذلك،
فإن كانت لدٌكم الجرأة ،فتقدموا بخطوة ،وكرجال ونساء ورفاق
قوموا بالمشاركة بإدارة التنظٌم ،والحرب حتى استقرار الحٌاة،
وحتى تصلوا إلى القوة التً تمكنكم من ذلك فهذا ٌحتاج إلى
الشخصٌة الكبٌرة الواعٌة ،واالحترام ،اإلتقان ،وربما ٌكون ذلك
مثالٌا ولكن لوال المثالٌات فإن التطبٌق لن ٌصل إلى مستوٌات
مرموقة.
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ونستطٌع االستدالل بؤمثلة كثٌرة على حدٌثنا ،فتحقٌق التقدم لدٌكم ال
ٌتم إال بالتوقؾ طوٌبل علٌكم وتكثٌؾ الجهود واتخاذ الحرٌة أساسا
لكل ذلك ،فبل تخٌبوا آمالكم وآمال الحزب بكم ،واحرصوا على
تحقٌق النجاح والتحرك على النحو الذي ٌلٌق بسمعة وشهرة
(.)PKK
وهكذا نصل إلى نهاٌة اجتماعنا هذا ،فقد تطرقنا إلى المواضٌع من
جوانب مختلفة ،وعلى رأس ذلك السإال الذي سؤلناه هو( :ما
العمل؟) ففً الحقٌقة أنا واثق من مجتمعنا ،فقد وصلتم إلى وضع
منفتح على الثورة ،ولكن المهام الملهاة على عاتقكم كبٌرة،
وستنتشرون فً وقت قصٌر ألجل مهامكم فً األماكن المختلفة
وستقٌمون ألؾ عبلقة وعبلقة ،وقد تكون من الفوالذ أو مهتربة أو
من النوع الذي ٌتؤسس وٌزول بسرعة ،وهذا لٌس سهبل ،وأنا أحاول
أن أكوّ ن قوة للحل.
عبلقات الكٌرٌبل ،وعبلقات االنتفاضات (السرهلدانات) نوع خاص
ومختلؾ من العبلقات ،فالمبلٌٌن تنزل إلى ساحة الحرب تحت
إرادتكم ،وعبلقة ( )PKKالتنظٌمٌة ،وعبلقة الكوادر الحزبٌة ،وفً
التحلٌل األخٌر العبلقة التً توضح كل شًء ،ولكنهم ٌجعلونها
مبهمة .وهذه لٌست مسابلً فقط ،فعلٌكم أٌضا أن تجهدوا فكرٌا
وتنجحوا فً الحلول ألنها قضاٌانا جمٌعا .فلنكن ناضجٌن ،فؤنا
سؤستمر فً تؤدٌة مهامً ولكن هناك مهام ٌجب أن تقوموا بها
أٌضا ،فبل نترنح .ولنكن متعددي الجوانب ولنتخلى عن األخطاء
والنواقص ،وأنا ال أستطٌع االهتمام باألمور األخرى ،وال ٌمكن
الوصول إلى النصر على أكتافً فقط .وال بد من مهمة لً ولكن ال
بد من أن ٌكون لكم دور أٌضا ،فلو أدٌنا واجباتنا جمٌعا فسننتصر
بالتؤكٌد .وأنا مإمن بؤن الحزب ٌتطور مع مرور كل ٌوم بازدٌاد
الوعً والمسإولٌات ،كذلك أنا مإمن بتطور الكوادر ،وعل ًّ القول
بؤن هذا التطور لٌس على المستوى الذي نتطلع إلٌه .فً المرحلة
القادمة هناك مهام شاملة ،فلٌس شعبنا فقط ،وإنما الشعب التركً
أٌضا ٌواجه تسارعا نحو المرحلة الثورٌة ،وٌشترط وجود الكوادر
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الكافٌة لذلك ،واألرضٌة الموجودة هنا فرصة ذهبٌة لهذه الؽاٌة،
فلنقم بتقٌٌم ذلك جٌدا ،وبمسإولٌة وأن ال نعطً المجال للعبلقات
التً تضعفنا أو األشكال الضعٌفة منها .والزمن عنصر مهم جدا.
فقد تصٌبنا مصٌبة فً كل لحظة ،وقد ٌكون ذلك القدر المشإوم
لثورتنا ،والسبٌل الذي ٌمنع ذلك ،هو أن نكون جمٌعا على مستوى
فن القٌادة والعمل بها ،وأن نكون ناضجٌن وأصحاب نفوذ وشؤن فً
هذا الموضوع ونصل إلى المستوى المطلوب للحزب .وأن ال ٌإثر
علٌنا شًء آخر ،والمنتظر هو العمل الدإوب الذي ال ٌعطً المجال
ألي شًء آخر سوى النجاح .وأعتقد أنكم تتحركون بوعً أكثر مع
مرور كل ٌوم ،وعلٌكم أن تكونوا على مستوى هذا النضوج
والمسإولٌة .وٌجب أن ال تكون لدٌكم أٌة حجة قدٌمة أو حدٌثة
تصدكم عن االلتزام بمهامكم حتى الموت ،فنحن مرؼمون على
النجاح الذي ٌجب أن ٌكون متحكما وملموسا مثل وجودكم ،وٌجب
خضوع كل شًء لهذا الهدؾ ،حتى نصبح ناضجٌن فً الحٌاة.
هذا هو أسلوب المسٌرة التً تعظمنا وتعظم حركتنا ،وتوصلكم إلى
الحل وتمكنكم من اإلجابة على سإال (ما العمل) .ولهذا فقد قمت
بتوضٌحه طوٌبل ،وحاولت إٌضاح األمور التً تعرقل ذلك وتسبب
االنسداد ،وربما كان اإلٌضاح ناقصا إال أننً سؤحاول التوضٌح
والتطرق إلٌها مع األٌام المقبلة ،والتطورات لن تستطٌع الوقوؾ فً
مواجهة تقدمكم الذي ٌشكل تٌارا ،وعندها ٌجب علٌنا تجاوز
االنسداد والنواقص الموجودة ،وهذا ما نتطلع إلٌه ونتوقعه .وهذا هو
ما سننجح فٌه.

إن هذا التقٌٌم مؤخوذ من تحلٌالت تشرٌن األول .1991
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الحزب ٌسعى
إلى عالقة الحرٌة
كما ترون نحن نقوم بقطع األؼصان الشابكة ،أو باألحرى نحن نقوم
بتقلٌمها ،وإذا كان هناك فرع ٌحتاج إلى التنظٌؾ فنتدخل ونعالجه،
ونتخذ التدابٌر لكً ٌتجذر وٌنمو من جدٌد ،وٌتم تؤسٌس العبلقات
على هذه األسس ورإٌة ذلك ٌجب أن ال تكون صعبة.
قدٌما كنت أفكر كما تفكرون نوعا ما ،ولكننً تجاوزت ذلك ،فلتكن
الحرٌة الكبرى وتطلعاتها محط أنظاركم ،والتحدث عن ذلك نظرٌا
ٌبقى مجردا ،فحرب الحرٌة على أرض الواقع تتمتع بؤهمٌة كبٌرة.
أنتم تعلمون اآلن مدى اهتمامً بالمرأة ،فنحن نقوم بالدفع إلى
مخرج الحرٌة الكبرى ،وكما ترون فإن مختلؾ الناس ٌدعمون
نضالنا ،ولكننً ال أراه كافٌا ،وهناك حاجة لتصعٌد آخر ،فلنرى من
هو األجود واألجمل؟  ...ولتطوٌر قوة اإلعجاب علٌنا أن نتوصل
إلى الممارسة الكبٌرة ،والتنظٌم الكبٌر ،والجمال الحربً الكبٌر من
خبلل ذلك ،وسؤحزن كثٌرا لو لم ٌكن فإادكم رحبا ،وتفكٌركم
مرتبطا بعواطؾ مثل خٌوط العنكبوت ،ألن ذلك ٌدل على عدم
استٌعابكم لمزاٌا الرجل والمرأة البلزمان لحرب الحرٌة ،فهل ٌمكن
اآلن القٌام بهذا العمل عن طرٌق المراسلة؟ ...
أنا ال أقول الحب ،فلتكن العبلقات ،فقم واكتب رسالة وأعطنً إٌاها
إلٌصالها!! ...
خ :كبل ...ولكن اآلن...
ق.ح :لٌس معٌبا ...وال داعً للخجل أبدا ...وال أرى فً ذلك
استصؽارا.

المرأة والعائلة

315

خ :ال أعلم كٌؾ فهمها الرفاق ...وقد قلتها لٌس ألننً أراها قضٌة،
وألن القٌادة أوضحت هذه المواضٌع ،فقد شعرت ببعض الحرج.
ق.ح :ألننً اعتقدت انها ال تشكل قضٌة لدٌك ،لذا لم أشعر بالحاجة
إلى سإالك.
ن :نحن أٌضا لم نسؤل ...قابدي.
ق.ح :أنا أسمعكم ،وقد ال أحس بالحاجة إلى السإال .إن هذا دلٌل
على المستوى المتخلؾ ،وأن ( )PKKموجود فً مستوى متقدم
جدا عنكم ،وعلٌكم الوصول إلٌه قطعا ،وال ٌهمنا ما فعلتموه
وعاٌشتموه فً السابق ،فؤنا أهتم بما ٌلً فقط :الوصول إلى بعض
األسس ،وتثبٌته على بعض المعاٌٌر السلٌمة واجب.
لقد جرت المحادثات التً تعرفونها هنا .ولم ألومكم أكثر من ذلك،
واعتقد لو ترك األمر لكم ألصدرتم أحكاما كبٌرة ،وٌجب علًّ أن
أكون شدٌد الحساسٌة فً هذا الموضوع .وعدم ترككم وسط
االنسدادات فً هذا الموضوع .وأن ال ٌكون على شكل( :ال ٌمكنكم
العٌش بدون كذا ...وال أستطٌع العٌش بدونكِ ) إن كل ذلك مفاهٌم
متخلفة وبالٌة.
ن :قابدي ...توجد بعض الجوانب المنحطة ،وهذا النوع من
العبلقات تبعد الفرد عن حٌاة الحزب بالتؤكٌد ،أي بدال من التحدث
إلى مجموعة من الرفاق لمدى أربع أو خمس ساعات عن األمور
المهمة وإٌضاحها لهمٌ ،تم اإلنزواء إلى مكان بعٌد ٌجري الحدٌث
عن أمور تافهة وبسٌطة لساعات طوٌلة.
ق.ح :طبعا بالتؤكٌد ،ونحن قد خضنا هذه الحرب منذ أمد طوٌل.
ولهذا فالمفهوم الموجود لدى ( )PKKقد تحول إلى حرب الحرٌة
حقا .بشكل عام فإن االنفتاح على حرب حرٌة المرأة والوصول إلى
العبلقة بحرٌة هو الجانب المهم ،وأقولها لكم بصراحة :إنكم ؼٌر
قادرون على تطوٌر الحرب الشاملة ،ولن تستطٌعوا تطوٌر حرب
حرٌة المرأة داخل هذه الحرب ،ولن تكون لكم عبلقات بالمرأة،
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طبعا هذا صحٌح ،إذا ( )PKKهو الموضوع .ودون ( ،)PKKفإن
الموضوع ٌختلؾ تماما ،فإحدى بناتنا أصبحت مثاال لهذا الٌوم،
ونحن نطلب جذبها إلى حرب الحرٌة ،ونطلب منها أن تصل إلى
العبلقة عن طرٌق الحرٌة ،وأن تكون سببا فً تقدم الرفاق ،بل هً
تقوم بالعكس ،فهناك أوضاع مشابهة كثٌرة.
إننً أهتم بالناحٌة التالٌة حتى ال أفقد المقاٌٌس فً هذا الموضوع:
قبل كل شًء ٌجب أن نتؤكد معا من صدق موضوع الحرٌة من
الناحٌة النظرٌة والعملٌة الواقعٌة ،وٌجب أن تكون هناك قوة كبٌرة
من الكوادر والنساء .وٌكون لهم طلٌعة وتنظٌم ،وأن تتقدم األمور
على هذا األساس ،وال أجد سبٌبل آخر للتقدم .فمثبل ،سابقا كانوا
ٌقولون( :أكبر عبلقة هً عبلقة اإلله) ،وٌقوم بفرض العبلقة تحت
هذا االسم ،فهذا لٌس طرازي وأسلوبً .كما كانت لً عبلقة
عاٌشتها أٌضا ،فهً لم تكن راؼبة فً عبلقة واحدة للمرأة الحرة،
إنها قبلٌة متصلبة ونتنة .وطبعا لست أنا الذي قمت بالخٌانة،
وٌصعب تخٌل إنسان ٌرتبط مثلً بعبلقاته على وجه األرض،
ولكنها عبلقة مختلفة فإذا كنت ترؼب فً التضحٌة بالحقٌقة العظٌمة
للمرأة فً سبٌل ؼرورها الشخصً الخاص ،فهناك الكثٌر مما
تستطٌع القٌام به .فحتى لو كانت قرة عٌنً ٌجب اقتبلعها ورمٌها
جانبا .فهً تقوم بتقٌٌدي بالسبلسل فً المواقؾ الضٌقة حسب
ادعابها وخاصة تحاول االحتماء بمفهوم األكراد التقلٌدي للناموس.
فإذا كان هذا هو المفهوم ،وإذا كانت هناك بعض الشهرة لدٌك فإنك
ستبقى مرتبطا بالناموس حتى ولو ظاهرٌا إلنقاذ سمعتك وشهرتك.
والمفهوم الذي حاولت فرضه عل ًّ هو( :ألنك مرؼم على التظاهر
بؤنك صاحب ناموس فلن تستطٌع إهمالً ،وستجلعنً األساس وتقبل
بكل شًء ٌخصنً) .إنه عالم امرأة مخادعة ٌنمو فٌه كل شًء
موجود .فبل تمد ٌدها من الماء البارد إلى الساخن ،وٌجب أن تملك
الجنان ،والملجؤ الوحٌد لها هو المفهوم الكردي التقلٌدي للناموس.
قامت بفحص القادة الشباب ومقارنتهم ،وأجرت تجارب كثٌرة حول
كٌفٌة تحقٌق ارتباط الرجل الكردي بالمرأة ،والمنتظر منً أن أكون
مشابها لهذا الطراز من الرجال ،بٌنما عدم شبهً ألي من الرجال
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األكراد ٌعتبر من أبرز خصوصٌاتً .وألننا خلقنا وضعا ال ٌمكن
السٌطرة علٌه بالمقاٌٌس التقلٌدٌة استطعنا التؽلب على تخلؾ كبٌر
جدا .والذي نجح فً النهاٌة كان حرٌة المرأة أٌضا .وأنتم ترون آثار
ذلك فً ٌومنا هذا ،فهناك قادة من النساء ٌظهرن فً المٌدان .وهذا
حدث مرتبط بؤسلوب العبلقات دابما ،وإذا ترددت قاببل( :هذا
ناموس ولن أتخلى عنه ،وسٌحدث كذا وكذا) لفقدت الكثٌر .بٌنما
اآلن ظهور المرأة الحرة بكثرة ونرى كثٌرا من العبلقات الحرة ،أما
الخاسر فهو التخلؾ القبلً المهترئ ،بٌنما الكاسب فهم الناس
األحرار بذاتهم ،وهذا واضح من خبلل تارٌخ ( ،)PKKوال داعً
للحزن واألسى على األؼبلل التً تحطمت ،بل على العكس ٌجب
أن تكونوا سعداء لهذا الوضع .الذي ٌختلؾ بالنسبة ألصحاب التفكٌر
المتخلؾ الذي ٌصٌبهم الجنون إذا لم ٌجدوا عبدا أو أمة فً زاوٌة
من الزواٌا ،هإالء الذٌن ٌقولون( :إذا لم أرتبط بعبد أو إذا لم أحقق
ارتباط أحد العبٌد بنفسً فسؤموت) .أما أنا فؤكره هإالء كرها
شدٌدا .وأكره جدا أن ترتبط بً إحداهن على أساس هذه العبلقات،
وأمر ال أتنازل عنه مهما كانت األسباب .فبلحظوا بؤننً قادر على
تحقٌق ارتباط الكثٌرٌن بذاتً ،ولكن اإلنسان الذي لٌست لدٌه أسس
الحرٌة ال ٌساوي عندي قرشا واحدا .وهناك الحرب الكبٌرة التً
ٌخوضها ( )PKKوأخوضها أنا فً هذا الموضوع .وعلٌكم اعتبار
هذه الحرب حربا جادة ،فنحن عبٌد لكلمتنا بهذا الصدد ،أي هناك
عبلقة بٌن الناموس والكلمة ،وبٌن الوعد والعمل ،ونقوم بتطبٌقه.
لدٌنا سٌدات وضعن كل ما ٌملكن تحت تصرؾ الثورة والثوروٌة،
والرجل ٌقوم بمحاولة إسقاطهن ،وهذه دناءة ما بعدها دناءة ،وقلة
أدب ،وعندها سنقول له ما ٌلً :أٌها الساقط ،ماذا أعطٌت ،وما مدى
اهتمامك ومدى مساهمتك فً التحرر .وٌجب على الفتٌات أٌضا أن
ٌعرفننا جٌدا .إن مبدأ الحرٌة سابد فً ( )PKKتماما ،فإذا قال
أحدهم( :سؤعتمد على  ،PKKوعلى إمكانٌاته وصبلحٌاته ألخلق
العبٌد كما أرٌد) .فإننا سنؤخذ كل شًء منه ،وقد قلت هذا الكبلم
لكثٌر من األشخاص إلى جانب زوجاتهم .وحذرت زوجاتهم فقلت:
قفن إلى جانبً لنعقل هإالء .فمن الخطورة االستمرار فً السلطة
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المزٌفة داخل ( ،)PKKوكذلك لفتنا أنظار الفتٌات أٌضا ،وقلنا لهن
بؤال ٌحاولن اإلٌقاع بنا فلن ٌستطعن إؼواءنا على هذا األساس،
وٌجب إزالة مفهوم( :أن ترى المرأة نفسها وسٌلة للجنس وتصر
على الؽٌر استخدامها كذلك) .إذ ٌجب الكؾ عن ذلك ،ونحن نحارب
ألجل هذا ،وأبدٌنا مقاومة كبٌرة ألجل هذا أٌضا .فهل تظنون أن
القٌادة تتكون تقابٌا؟  ...إن األوروبٌون أٌضا ٌحاولون فهم حقٌقة
حربنا فً هذا الموضوع .فؤكثر سإال سؤلونً عنه كان( :كٌؾ
تستطٌع السٌر بهذا األمر؟) فهذه هً حرب الحرٌة ،التً تعنً
الحٌاة ضمن أكثؾ العبلقات .فإذا تواجدت ضمن العبلقات الحارة
جدا فهذا ٌعنً أنك تحارب .فالعبلقات السٌاسٌة تتكاثؾ ،وهناك
العبلقات العسكرٌة ،التً تتحول إلى نٌران وحرب ضروس .فإن
اشتدت العبلقات فهً تعنً الحرب .فلتكن آفاقكم واسعة حسب ذلك،
وإال فإن المودة القدٌمة ستذهب أٌضا ،وكذلك مبلحمانا القدٌمة،
فؤكثرها لٌست واقعٌة.
أما العبلقات التً قمنا بتطوٌرها فً ( ،)PKKفبل هً تقلٌدٌة وال
ٌمكن الوصول إلٌها باألسالٌب القدٌمة ،وحتى إن وصلتم إلٌها
فستفشلون ،وهذا ٌسري على الشباب والفتٌات معا ،فإذا استطعتم
الوصول إلى المستوى المطلوب ربما تواصلون السٌر ،وإال فإن
موضوع الحرٌة صعب جدا ،وال ٌمكن تحقٌق العبلقات الحرة بؽٌر
ذلك ،والكل ٌحب العبلقات الموجودة فً ( )PKKحالٌا ،ولهذا الكل
ٌتسابق إلٌها ،وإال فلماذا ٌؤتً كل هإالء الفتٌات والنساء والشباب
لٌنضموا إلى نضالنا؟  ...ألنهم ٌجدون المحبة ،وٌبلقون االحترام
لشخصٌاتهم ،رؼم أنهم ٌعرفون أن الموت موجود فً الطرؾ
اآلخر ،وألنه لم تبق اإلنسانٌة فً أي جهة أخرى فبل احترام ،وال
محبة ،ورؼم أنه ال ٌرى وال ٌصل إلى المحبة الملموسة فً
( ،)PKKفهو ٌتسابق وٌؤتً وألنه ٌشم رابحتها ،وعلٌكم االنتباه
لهذا واالستجابة له بحرص شدٌد ،أما إذا تناولتم الموضوع كاآلؼا
القروي ،فنحن أٌضا سنعرؾ كٌؾ نتعامل معكم .إذ أن استقامتكم
وشرفكم واعتمادكم على معاٌٌرنا أساسا هو المطلوب منكم ،فهذه
لٌست مسابل بسٌطة ،فقوموا بتؽٌٌر تفكٌركم المتخلؾ .وأنا ال
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أطالب بعدم كتابة الرسابل الؽرامٌة ،وال بعدم تطوٌر العبلقات،
ولكن االدعاء بـ (أننا منؽلقون لبوطان ،ومنؽلقون للحرب ،ونرٌد أن
نكون أفرادا عادٌٌن فً الجبهة) فهذه إهانة ،فكٌؾ ٌكون هذا الؽرام
الذي ٌدفعك إلى قول مثل هذا الكبلم؟  ...وكٌؾ ٌكن هذا االرتباط
الذي ٌشدك إلى الخلؾ؟  ...فكٌؾ هذا العشق الذي ٌجعلك منعزال
عن الناس؟  ...كٌؾ ٌكون هذا؟  ...وكٌؾ ستوضحه؟ ...
خ :لقد توقعت ذلك...
ق.ح :طبعا هذا ذنب كبٌر بالنسبة له ،بٌنما الحقٌقة هو لٌس جرٌمة،
بل إنه شكل متخلؾ للعشق ،شكل العشق الذي ٌشد إلى الوراء.
ز :لقد قال الرفٌق :إننً أرؼب فً فتح مكنوناتً للقابد ،أجبته بؤنك
ستجد الفرصة لذلك فً الوقت المناسب ،ولكن ٌجب أن تصل إلى
الصفاء مع ذاتك.
ق.ح :قوموا بطرح األمور العمٌقة ،ولتكن جذابة.
ز :أعتقد أن الرفٌق وجد ذلك مهما جدا.
خ :قابدي ...فً الحقٌقة لٌس باألهمٌة الكبٌرة.
ق.ح :مَن؟
خ :تلك الرفٌقة ،قدٌما عاشت عبلقة مشابهة ،ولكنها وضعت نهاٌة
لها ،ولهذا فهً لن تتحمل ...والرسمٌات المحدودة لذلك...
ق.ح :حتى تستطٌع تحمل ذلك علٌها أن تلتزم بمفاهٌم (.)PKK
خ :ولكن ...قابدي...
ق.ح :أنا أعلم أٌضا ،إن األشكال األخرى صعبة جدا ،لن تتحملها.
خ :النضال هو األساس ...فالنضال ٌؤتً على رأس كل شًء ،هكذا
تناولته ،وال زلت كذلك ،ولٌس هناك أي تؽٌٌر .وكذلك كان ذلك
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الرفٌق ،وأقصد إن فرض العبلقة على الحزب ،وجعلها قضٌة
للحزب ،لٌس أمرا سلٌما.
ق.ح :ولكنه فرضها ...ألم تروا ذلك...
خ :بل تطور على أساس مختلؾ ...وأنا أعلم ذلك.
ق.ح :ال ٌوجد الحب األعمى فً ()PKK
خ :لٌس بهذا المعنى.
ق.ح :فً داخل (ٌ )PKKجب أن ال ٌكون هناك ارتباط بفتاة أو
بشاب ،فسواء للشاب أو للفتاة فؤنا أبحث فً الترابط عن ما ٌلً :أنا
أحب كثٌرا وألننً أحب فإن كل هإالء الناس ٌساندوننً ،وألننً
أحب فكل هإالء الناس ٌقٌمون العبلقات معً .فكٌؾ ٌكون السبٌل
إلى المشاعر الحقٌقٌة واألفكار؟  ...فؤحد هذه األمور هً الوطنٌة،
واآلخر الدٌمقراطٌة ،والثالث التنظٌم .فكلما كان التوجه إلى هذه
األمور كبٌرا ،وأصبحت واقعٌة فً الشخص فإن المحبة تتطور.
وهذا ما نسمٌه لدٌنا بـ (صداقة النضال) .أو رفاقٌة ،فقبل كل شًء
أنتم لم تعاٌشوا هذه .والروابط التً تقومون بتطوٌرها بؤسالٌب
التحكم عن بعد ال تساوي شٌبا ،واألشكال القدٌمة التً جرى تحدٌثها
ال تقوم بالبلزم .فهل هناك من لدٌه قوة أدبٌة فً هذا الموضوع؟ ...
هل تستطٌع الكتابة؟  ...أسعى أن ننجز سوٌة بعض الكتابات عن
هذا الموضوع .إذ ٌجب أن نعطً عمقا لهذه العبلقات.
لقد تم القضاء علٌنا منذ ألؾ سنة على صعٌد عبلقات المرأة،
وعبلقات الزواج ،والعابلة ،فنحن قد فقدنا ذاتنا فً هذا المضمار منذ
ألؾ سنة ،وإن أسوأ عبلقة ما تسمونها بالعبلقة حتى الموت ،فقد
عشنا أكبر المٌوعات ،وأكبر الفوضى ،وأكثر الروابط بعدا عن
التنظٌم ،ولهذا فكل شًء محطم إلى أشبلء .وقد قمنا بتحطٌم كل
شًء مثل العبلقات اإلنسانٌة األساسٌة ،والقٌم الدٌمقراطٌة وضعناها
تحت األقدام ألجل عبلقة بسٌطة ،فٌجب أن ٌكون مدى معارضتنا
مفهوما .ونحن ال نعترض على عواطفكم وعبلقاتكم األصلٌة
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البرٌبة ،وإنما هنا نعترض على االنتهاء وعلى االنحطاط السابد منذ
ألؾ سنة ،وال نرٌد لكم أن تحٌوا كذلك .وهذه الناحٌة مهمة وعلمٌة.
وال أقول ذلك ألنه تطابق جٌد ،فلو تم تدقٌق الوضع لشاهدتم العلمٌة
البحتة فً ذلك.
وأعتقد أن األستاذ (بٌشٌكجً) قد الحظ ذلك أٌضا ،فهو ٌرى إن ما
أقوله قلٌل ،وٌقولٌ( :جب قول المزٌد من الناحٌة العملٌة) .فنحن
نقوم بتطوٌر العلمٌة والناحٌة الجنونٌة .فاعتمدوا على العلم أساسا،
وبعدها حاولوا كسب بعضكم البعض .فالذٌن ال ٌستطٌعون الحدٌث
مع بعضهم بشكل مناسب ،والذٌن ال ٌتحدثون عن القضاٌا األساسٌة
لؤلمة ،وعن قضاٌا التنظٌم ،وقضاٌا تسٌٌر الحرب وإدارتها ،وال
ٌتجادلون حول ذلك_ لٌس بالدٌماؼوجٌة_ والذٌن ال ٌستطٌعون
إثبات ذلك فً ممارساتهم العملٌة ،كٌؾ ٌستطٌعون النظر إلى وجوه
بعضهم؟  ...وبؤي وجه سٌقولون إننا أحببنا وعشقنا بعضنا؟  ...فهل
هذا ممكن؟  ...ألٌس هذا قلة شرؾ وقلة حٌاء؟  ...أال نكون قد قمنا
بخٌانة مبدأ الحرٌة إذا سمحنا بذلك؟  ....أال تكونون قد انؽمرتم حتى
أنوفكم فً كل أشكال القبح والرٌاء؟  ...أعتقد إن هذا هو الموقؾ
الحقٌقً الذي ٌجب تناوله ...أٌصعب علٌكم حدٌثً بهذا الشكل؟ ...
أال ُت َش ّرحكم هذه الحقابق؟  ...لٌس لدٌنا أي إرؼام ،فحدٌثنا
وانتقاداتنا لٌست موجهة إلى عواطفكم ،إنما أتحدث عن بعض
الحقابق.
خ :قابدي ...أظن أن هذا الموضوع هو أكثر المواضٌع ؼنى منذ
تحلٌبلت ما قبل عام  2891وحتى اآلن.
ق.ح :إذا عرفتم التدقٌق الجٌد ،فنحن نقوم بتقدٌم الكثٌر.
خ :إنه مفٌد جدا.
ق.ح :علٌكم أن تعرفوا التدقٌق.
م :قابدي ...إن هذه العبلقات فً داخلها منؽلقة على التوجه نحو
الثورٌة ،والحرب ،ولٌس فٌها جانب ٌمكن الدفاع عنه ،وباتجاه واحد
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ٌمكن أن تكون جٌدة ولكن ،االتجاه اآلخر مؽلق على الحرب بل هو
خطٌر.
ق.ح :قبل تطوٌر النقاش ...لنسؤل اآلتً :أي العبلقات ٌجب أن
تكون محبوبة؟  ...وإذا كان ال بد من تمثٌل ذلك فً شخص على
أرض الواضع الواقع ،فٌجب أن ٌكون السإال على الشكل التالً:
أي فتاة تستحق أن تكون محبوبة أكثر؟ وأي الرجال ٌجب أن ٌكون
محبوبا أكثر؟  ...فقوموا بالتسابق فً هذا الموضوع ،وإلقاء
المحاضرات ،واطبعوا النشرات والكتب .وخذوا األمثلة .وعلى ما
أعتقد فإن النقاط التً ستتؤكدون منها بشكل أولً هً اآلتً( :وهذا
عمل ٌختص فٌه األدب والفن) ،الوصول إلى الجمال ،وهل نستطٌع
أن نقول (جمٌلة) لواحدة جعلتها أَمَة لك وارتبطت بها بالعبودٌة
وارتضت بذلك؟  ...والعبلقة التً ترضخ لنزوة وعجرفة رجل أو
امرأة وتصاب باالختناق ،وهل نستطٌع أن نقول بؤنها عبلقة جمٌلة؟
 ...طبعا ال ...فالناحٌة االجتماعٌة هً جوهر الجمال .وهو ٌحوي
العمل الجماعً ،أي أنه ٌجب أن ٌحظى باإلعجاب الجماعً
للشعب .وألجل تحقٌق إعجاب الشعب ٌجب أن تتولد حرٌة الشعب.
والذي ٌحقق والدة حرٌة الشعب هو الحرب .فإذا وصلتم إلٌها فإن
عبلقاتكم جمٌلة ،ومحببة ،فهذه معاٌٌر مهمة ،ولكن ٌجب على كل
واحد أن ٌطبق هذه المعاٌٌر على ذاته ،فمثلما كان ٌقال فً السابق:
(الباشا سمح بذلك) .والٌوم ٌقولون( :لقد أصبحت السلطة ،ولهذا
سؤحب وأكون محبوبا ،وأبٌع وأشتري) فهذا ال ٌجوز وهو خطؤ
فادح.
م :نعم ...إن قٌادة الحزب تقول بهذا الصدد( :الذي ٌحارب
سٌتحرر ،والذي ٌتحرر ٌصبح جمٌبل ،والجمٌل ٌصبح محبوبا).
ق.ح :نعم ...إنها صٌؽة صحٌحة ،والذي ٌعمل بهذه الصٌؽة ٌفوز،
فاألمور فً ( )PKKمذهلة ،وأقولها بصراحة :سٌروا معً إذا كان
ذلك فً صالحكم ،أما إذا لم ٌكن فً صالحكم ،فاذهبوا إن شبتم،
فالسٌر معنا لٌس أمرا سهبل ،والمحبة فً ( )PKKلٌست سهلة.
بعض الرفاق ٌقولون أن هناك شبه لتحلٌبلتنا فً كتاب (ما العمل).
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أنا لم أقرأه ولكن هناك من قرأه .فهل ٌوجد هنا من قرأ هذا الكتاب
جٌدا؟ ...
خ :كتاب جٌرنٌشفسكً!!
ق.ح :نعم إنه جٌرنٌشفسكً ،من قرأه؟  ...هل هناك ترابط مع
حدٌثنا هذا؟  ...تعرفون ذلك إذا قرأتم تحلٌبلتنا األخرى.
ع :فً الحقٌقة ...إن المواضٌع المطروحة هناك مجردة.
ق.ح :هل ما نطرحه واقعً أكثر؟  ...أم أكثر سطوعا؟ ...
ع :الموجود هناك لٌس بهذه الواقعٌة ،وأقصد إذا قارناها بالصٌؽة
التً قالها الرفٌق ،فهً لم تصل إلى تلك الدرجة ،وتبقى عامة
وخٌالٌة بعض الشًء.
ق.ح :أعتقد أنه ٌنادي إلى ما نقوم به عملٌا.
ن :إن جٌرنٌشفسكً ٌمكن أن ٌإخذ مثاال.
ق.ح :أو أن ما نقوم به اآلن ٌذكرنا بذلك الكتاب .وعلٌكم المقارنة.
فهناك أسبلة كثٌرة تدور فً رإوس بعض الرفاق .فقد ٌكونوا رفاقا
مثالٌٌن من ناحٌة بذل الجهود ،وال ٌمكن لـ ( )PKKأن ٌبعد العبلقة
الراقٌة الجمٌلة ،فقد ٌكون رجبل أو امرأة ،فالشهم والجمٌل والجريء
والمضحً كله موجود فً ( .)PKKفهاكم الجمال الكبٌر ،وفن
وأدب الؽٌر ٌتم إنشاإه على هذا األساس فشخصٌات الثورة ٌشكلون
المجتمع ،وهذا موجود فً ( )PKKفالتؽاضً عن ذلك ،والتعلق
باألمور الصؽٌرة ٌعنً عدم التعرؾ على ( )PKKأبدا ،فبل تسٌروا
فً مستوٌات متدنٌة ،وال تحتقروا ما ال تستطٌعون الوصول إلٌه
مثلما ٌقولون( :إعطاء حق قٌصر لقٌصر) .فهناك روابط قوٌة فً
( ،)PKKوٌجب احترامها وتقدٌرها ،وال تشعروا بالحنق والؽضب
ألننا ال نلبً نزواتكم ومٌولكم الفردٌة من جهة أخرى ،وأعرؾ بماذا
ٌقارن بعضكم وجودي ،وهإالء سواء أكانوا تنظٌما أو حزبا أو
فردا ،أو امرأة أو رجبل ٌكشفون عن أنٌابهم فقط ألننً أقؾ حاببل
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أمام تحقٌق طموحاتهم ومٌولهم الفردٌة ،وكؤنه لوالي لقاموا بامتبلك
الدنٌا برمتها .فكم من هإالء موجودون داخل حزبنا أٌضا ،فانظروا
إلى األحداث األخٌرة ،فٌلفون وٌدورون بنظرة إلًّ مرة وإلى
الحزب مرة أخرى ،ولوالي الستولى على المرتبة األولى ،ثم ٌقوم
بالضرب والنهب فهو مؽرم بالرجل األول .ونحن عندما نستمر فً
موقؾ القٌادة فإننا نقوم بصد مواجهات كثٌرة .هل تستطٌعون تخٌل
ما سٌحدث المرأة لو دخلت صدفة بٌن الجٌش التركً؟  ...عندما
سقطت الرفٌقة روكن الشهٌدة قاموا بمعاٌنتها (هل هً عذراء أم
ال) .ولما وجدوها عذراء ،قال أحد الضباط وهو برتبة مقدم( :إنها
بقٌت هكذا بٌن هإالء لثمان سنوات ،فلو بقٌت بٌن جنودنا لٌس
ثمانٌة أٌام بل ثمانً ساعات لحلت بها المصابب) .وال ٌمكن لسٌدة
أن تحتفظ بحرٌتها هكذا ضمن الجٌش التركً ،بل هو أمر مستحٌل.
وهذا واقع كل الجٌوش ،وأعتقد أنهم قاموا بتجربة ذلك فً أمرٌكا
أٌضا فواجهتهم الرذابل والمصابب ،لهذا فإن تجربتنا تحظى بقٌمة
كبٌرة جدا ،وطبعا إذا قلنا بؤن المرأة ال تستطٌع الحرب ،والعٌش
والسٌر معنا ،فإننا نوجه إلٌها إهانة كبٌرة ،وهذا ٌمثل خنوعا كبٌرا
للمفاهٌم المتحكمة ،وعلٌنا إبداء مقاومة وتضحٌة كبٌرة فً سبٌل
ذلك .وٌجب استٌعاب العبلقات السابدة فً ( )PKKعلى ذلك النحو.
والخطؤ الكبٌر هو أن ٌقوم بعض الرجال أو بعض السٌدات باتخاذ
مٌولهم ونزواتهم أساسا لٌقوموا بشن الحرب على الحزب ،فنحن هنا
نقوم بإنقاذ عبلقات الحرٌة فقط ،وال نقوم بإنقاذ العبلقات الخاصة
لبعض األشخاص ،وعلٌنا أن نعطً األهمٌة البلزمة للعبلقات
الحرة .فالقٌم المكتسبة هنا ،والنظام المكتسب هنا ٌتسبب فً نهوض
المبلٌٌن .فهذا هو الناموس الوحٌد الذي ٌشجعهم على الحدٌث،
وٌعطٌهم الجرأة لٌندفعوا إلى فً المٌادٌن ،فهذا هو الجمال وال
تبحثوا عنه فً مكان آخر.
ففً حٌاتً استوعبت من الصؽر بؤن الذي ال ٌتحرر لن ٌكون
محبوبا .وكنت أخاؾ وأتهرب من االنضمام إلى عبلقات االرتباط
السابدة .فقد كنت أرى الخطر ،وال زالت تلك الحرب مستمرة .فهذه
هً حرب الحرٌة ،وإذا كنتم تظنون أن انضمام المرأة أمر تلقابً،
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فإنكم مخطبون كثٌرا ،فالمرأة أو الفتاة ؼٌر قادرة على خطو خطوة
واحدة دون إذن وموافقة عابلتها ،وال تستطٌع النطق بكلمتٌن ،وهذا
ما ٌجب أن تفهموه أوال .فهناك خطوات ٌتم إلقاإها خلؾ حرب
الحرٌة الكبٌرة .هذه هً بعض حقابق ( ،)PKKفإذا قمتم بمقارنتها
ببعض األوضاع التً عاٌشتموها فً السابق ،فستصلون إلى الحل
بسهولة أكثر حسب قناعتً .ؼٌر هذا هل هناك من هو فً هذا
الوضع؟  ...لم تبق لدٌك أسبلة كثٌرة على ما أعتقد.
خ :إن ذلك لم تكن قضٌة فً األصل.
ق.ح :هل هناك من ال زال التشوٌش موجود فً رأسه؟  ...لقد
جعلنا (خ) ٌتحدث فً األمس ،فؤٌن هو؟ هل هذا مفهوم؟  ...هل
لدٌك سإال فً هذا الموضوع؟ ...
خ :كبل ...قابدي ...ال ٌوجد.
ق.ح :أعتقد أنك تستطٌع تحقٌق انفتاح جٌد ،فقد ذهب مفهوم
الناموس القبلً ،فلٌذهب ...ولٌمت ،ولتكن مسؤلة كرامة ولكن ٌجب
أن تكون أنظارك على الحرٌة ،فسنقوم بتحرٌر المرأة فً كردستان.
وعلٌك البحث عن المحبة هناك .وٌجب أن تدخل إلى جوهر حرب
الحرٌة ،وتبذل جهدا عظٌما ،وتبدي القوة البلزمة للوصول إلى
المحبة الجدٌدة ،وأعتقد أنك مصمم فً هذا الموضوع ،وتستوعب
مدى أحقٌة الحزب ،فقد قمت بتصؽٌر نفسك وربطتها بمشاعر
صؽٌرة جدا ،بٌنما تستطٌع الزواج بالقٌم الكبٌرة لتحقٌق األعظم،
فاألولوٌة للزواج مع القٌم الوطنٌة ،والتارٌخٌة ،وقٌم الحرٌة
والحزب .أما الزٌجات األخرى التً تؤتً بالتدرٌج ،وأي زواج ال
ٌستطٌع التؽاضً عن هذه القٌم .و ( )PKKجادة فً هذا الموضوع
ولدٌه القوة الكاملة.
وأعتقد أنكم بذلك تكسبون الشرؾ والعظمة ،وشخصٌاتكم الحقٌقٌة،
وإذا حدثت عبلقة مع المرأة بعد ذلك فستكون عبلقة مشرفة،
تشرفكم وتشرؾ المرأة أٌضا ،فبل هً تستطٌع استصؽاركم ،وال
أنت تستطٌع استصؽارها ،وال هً تهرب من البٌت وال أنت .فإن
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هذا القرار سٌكون على مستوى العبلقات المكتسبة ،قد ال ٌكون
هناك شًء من الضجر لدى بعض الرفاق ،فؤقول ذلك لتوضٌحها
لهم.
هل هناك من بٌن الفتٌات من لدٌها مثل هذه القضاٌا؟  ...إننً أعتقد
ت قابد جماعة هل
بؤن موقؾ الفتٌات تقدمً أكثر ،ما هو رأٌكن؟ أن ِ
هناك قضاٌا؟  ...إن وضع النساء أكثر إٌجابٌة ،ألٌس كذلك؟  ...فهل
هناك الؽرام األعمى؟  ...أعتقد أنه لٌس هناك مواقؾ متدنٌة ،إن
وضعكن إٌجابً أكثر بالنسبة للرجال.
س :هو األكثر إٌجابٌة.
ق.ح :هل هناك من لدٌه انتقادات جدٌة أو شكاوى حول أوساطنا
الراهنة؟ ....
س :كبل ...قابدي.
ق.ح :قلتم إن هذه الرفٌقة مصابة بالضجر.
ن :أنا أعرفها منذ الدورة السابقة.
ق.ح :أعتقد أن هناك صراع بٌن الشخصٌة القدٌمة والشخصٌة
الجدٌدة ،فشخصٌة األناضول أم امرأة األناضول .فلماذا ال
تنفتحٌن ...وتتطورٌن ،فبل داعً لبلستسبلم لخٌبة األمل .إنك
تفهمٌننا اآلن ألٌس كذلك؟  ...كٌؾ؟  ...هل لدٌك انتقادات جدٌة لما
تحدثنا عنه؟ ...
م :كبل ...قابدي.
ق.ح :ما رأٌك فٌما طرحناه؟ ...
س :الحرب هنا قابمة ضد المفاهٌم.
ق.ح :قوموا بإظهار الحرب والمفاهٌم الصحٌحة ،ألٌس ذلك جٌدا؟
 ...وهل أمامكم مخرج آخر سوى ذلك؟  ...ال ...
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إذا لم تقم بتطوٌر الحرب فً سبٌل الحرٌة فهل تستطٌع تخرٌج
هإالء الرفاق بشكل سلٌم؟  ...إن ذلك صعب جدا ...ألٌس كذلك؟ ...
إذا قمتم بمراجعة تجاربكم الذاتٌة ،عندها ٌمكنكم تقدٌر مدى
صعوبتها .وأفضل عمل تقومون به هو أن تجعلوا هإالء ٌحاربون
فً سبٌل الحرٌة .وأعتقد أنهم ٌجب أن ٌحاربوا ولنفتح المجال
أمامهم .فبل تهاجموا بعضكم ،وأقصد أن ال تقولوا( :المرأة ضعٌفة)،
وال تمارسوا الكبت علٌها .فؤساس العبلقاتٌ ،جب أن ٌكون
دٌمقراطٌا ...فبل تمارسوا الضؽط بالقوة المحضة وصبلحٌات
السلطة علٌها .فهذا خطؤ ،وٌلحق الضرر بـ ( .)PKKوألن
الموضوع حساس ٌجب علٌكم تناوله برقة متناهٌة .وبمزٌد من
التقدٌر واالحترام ،على أن تكونوا عونا وسندا ،وأال ٌكون تناولكم
فردٌا وسلبٌا على أساس المنع .فقٌمة المرأة لدى ( )PKKهً
بالعمل الجماعً ،أي أن الفتاة هنا هً قٌمة من قٌم الحرٌة ،وال
ٌمكن استمبلكها من قبل الفرد ،فحتى أنا ال أستطٌع استمبلك أٌة
قٌمة جماعٌة .ولهذا ٌجب علٌكم بذل الجهود ألجل صمودها
وسبلمتها كتعبٌر عن الحرٌة .وهذه الناحٌة مهمة جدا ،وأقولها
لتحدٌد ورسم حدود عبلقاتكم الفردٌة .قد تقومون بزواج عادي ،وقد
تقومون بتطوٌر العبلقات المتنوعة فً أوساط اعتٌادٌة ،ولكن فً
( )PKKوخاصة على مستوى العبلقات الكادرٌة فٌجب التعبٌر عن
الحرٌة الجماعٌة بحرص شدٌد ،وأنا ال أدعً بؤن الزواج التقلٌدي
ٌشكل جرٌمة ،فحتى الزواج التقلٌدي إذا جرى تناوله من جدٌد
وعلى األسس الجدٌدة فإنه ٌصبح جدٌرا باالحترام ،وإذا لم ٌفتح
المجال أمام التراجع والمحافظة على القدٌم فبل اعتراض لفاعلٌه،
ولكن القٌام بفرض الفردٌة داخل الحزب واإلصرار علٌها ٌشكل
خطرا كبٌرا ،فقد ٌدفع إلى الصراع ،فإن قٌم الحرٌة لها أصحابها،
فبدال من الفردٌة وفرضها ٌجب التعبٌر عن الحرٌة الجماعٌة ،أو أن
نكون أصحابا للجهود التً تبذل فً هذا السبٌل على األقل ألهمٌتها.
س :قابدي ...سؤتطرق إلى نقطة على سبٌل المثال ،ولم أكن أرٌد
طرح هذا الموضوع .إن أحد الرفاق ٌقول( :إننً أكره النساء
بشدة).
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ق.ح :من الذي ٌقول ذلك؟ ...
س :األسماء لٌست مهمة ،وأنا أطرح هذا الموضوع كمفهوم ،فهناك
استصؽار للمرأة.
ق.ح :هل أنت الذي قلت ذلك؟ ...
س :كبل ...لٌس ذلك الرفٌق ،إن أحد الرفاق وصل إلى هذه النتٌجة،
إن تحلٌبلت قٌادة الحزب لٌست جدٌدة ،فهناك تحلٌبلت منذ عام
 2899_2891_2896وقبل ذلك أٌضا .وكذلك كانت هناك
األحادٌث فً مرحلة دخولنا إلى الحركة الثورٌة .والذي كنا نبحث
عنه ،ونرؼب الوصول إلٌه ،والذي ٌعطٌنا القوة ،وٌدفعنا إلى
النضال الثوري وٌحقق انضمامنا هو هذه المفاهٌم ،وهذه السٌاسة،
ونحن وثقنا بهذه السٌاسة ،وقد تظهر مفاهٌم إٌجابٌة وأخرى سلبٌة،
وتناولها من جانب واحد أو الحكم علٌها مسبقا أو تحقٌرها أو إمطار
اللعنة علٌها ال ٌعتبر تصرفا سلٌما.
ق.ح :ال أعتقد.
س :وهنا نقوم بإٌضاح األسس التً تعتمد علٌها المحبة ،فإذا تم
اعتبار المرأة وسٌلة جنسٌة فقط وهً محبوبة على هذا األساس ،أو
تظن أنها محبوبة لهذه الؽاٌة فقط ،فإن تلك المرأة هً أحقر امرأة
وتستحق اللعنة.
ق.ح :إن هذا ٌسري على الطرفٌن.
س :إن ذلك ٌسري على الرجل أٌضا ،وال عبلقة لذلك بالحب أٌضا.
ق.ح :لنقوم بوضع فرق دقٌق جدا هناك.
س :إن هذا مهم جدا ،وأقصد أن التقلٌدي...
ق.ح :إذا قمت بتناول الموضوع من حٌث المفهوم الجنسً
المحض ،فإن هذا الموقؾ بدابً ،ودنًء ،ومنحط .أما إذا تم تناوله
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من حٌث السٌاسة والحرب ،وارتباطا بالتنظٌم ،وإذا تمت المحبة
على هذا األساس فإن ذلك ٌشكل موقفا جمٌبل جدا.
س :إن كل ذلك مهم جدا بحق.
ق.ح :طبعا ...وقد خضنا حروبا كبٌرة فً هذا الموضوع .أي أن
الحرب فً هذا المجال تساوي عشرة أضعاؾ الحرب مع الدولة
التركٌة ،وأنا على استعداد لتوضٌح ذلك إن لم ٌفهم.
م.س :قابدي ...أنا الذي قال ذلك الكبلم ،والسبب هو :إننً عندما
كنت أتحدث مع الرفٌق ،قلت :إن القابد ٌعارض اإلنسان الذي
ٌرتضً بالعبودٌة ،وهذا الحدٌث أسفر عن ذلك ،وعندما سمعت عن
هذه العبلقة باألمس تؤثرت كثٌرا.
ق.ح :أٌة عبلقة؟ ...
م.س :عبلقة الرفٌق ...فقد أصٌب هذا الرفٌق بالؽرام سابقا ،وفً
السجن أصر علًّ أكثر من خمسٌن مرة لكً أخطب له ،ففً تلك
المرحلة كان مجًء شخصٌن إلى جانب بعضهما وتحادثهما،
ووضع الخواتم فً أصابعهما ٌعتبر حدثا مهما جدا .فؤنا وضعت
الخاتم ،أما اآلن فقد ظهر ؼرام جدٌد.
ق.ح :ماذا؟ ...
م.س :هكذا ...جدٌد.
ق.ح :جدٌد ...ماذا؟ ...
م.س :نعم ...هكذا ظهرت العبلقة الجدٌدة لذلك الرفٌق.
ق.ح :هل هذا مهم جدا؟  ...فحب رفاقنا فً السجون ٌعتبر خرقا
كبٌرا للمبادئ ...ألٌس كذلك؟ ...
م.س :هذا ٌعنً أنه ال ٌوجد شًء اسمه الحب هنا.
ق.ح :طبعا هو كذلك.
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م.س :لقد قلت بؤنه لٌس هناك مثال على ذلك فً وطننا.
ق.ح :إن الذي قلته صحٌح من الناحٌة التالٌة :فقد كان لدي هذه
الصٌؽة( :أنا ال أإمن بالحب فً الوضع الراهن ،ولٌس هناك حب،
والموجود هو الدناءة) وأعتقد بؤننً أكدت ذلك من خبلل مقابلة
صحفٌة ،حٌث قلت :إن العبٌد ؼٌر محبوبٌن ،والذي ال ٌتحرر ال
ٌمكن أن ٌكون محبوبا .وإذا قمنا بتطبٌق ذلك على هذه المرحلة فإن
ما تقوله صحٌح ،ولٌست هناك امرأة محبوبة ،ونفس الوضع ٌسري
على الرجل أٌضا بل هو أكثر صحة ،فلٌس هناك رجل واحد
ٌستحق المحبة ،فربما هناك بعض النساء لم تتحقق لها الفرصة
المساوٌة ووضع المساواة ،ولكننً أستؽرب دابما ،كٌؾ ٌمكن محبة
الرجل؟  ...وهذه الفتٌات كٌؾ ٌستطعن محبة بعض الرجال؟ ...
وأقوم باللوم حتى اآلن وأرؼب فً السإال ،وسؤكون شاكرا لو قمن
بتوضٌح ذلك.
خ :وخاصة فً الصحافة البرجوازٌة ،فهً تحاول إظهار أن هناك
سرا فً عبلقة المرأة والرجل أو فً العشق .وهذا ما تحاول
التروٌج له.
ق.ح :إنهم ٌستخدمون المرأة بشكل رهٌب فً سبٌل تحقٌق
االستمرارٌة لهذا النظام االستعماري الؽٌر محتمل .وال عبلقة لذلك
أبدا بالحب والؽرام ،فهً الدعاٌة لحادث بسٌط جدا ،فهناك وضع
الحرب النفسٌة ،فقد قاموا بتطوٌر وتحوٌل المرأة إلى سلعة فً
تركٌا وأرادوا بذلك أن ٌجعلوا من نظام  23أٌلول الفاشً أمرا
مهضوما من قبل المجتمع ،فمثبل هذا الوضع كان ٌخلق الصعوبات
لـ (أوزال) ،فهناك صحؾ كثٌرة ،وتكتب عن ذلك باستمرار ،فهً
تعرض جسم المرأة وتتحدث عن عشقها فً عناوٌن ربٌسٌة،
وتستهدؾ انجراؾ قسم من المجتمع على األقل .وهكذا ٌقومون
بالتقٌٌم.
أما إذا كان الموضوع متعلقا بالحقٌقة الكردٌة فإن محبة بعضهم
البعض أمر صحب جدا ،وكنت قد انتقدتكم أٌضا ،فؤوثق عبلقة
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تحدثتم عنها لم تستطع التطور ،كما ترون أنتم أٌضا ،وأعتقد أنه ال
داعً لبلنحراؾ مع الخطؤ ،أنا أٌضا قد تؤثرت ،وعشت وكان ذلك
خطؤ ،ونقص لدي وأتحمله ،فإذا لم تتوفر الشروط الموضوعٌة لدى
األشخاص فبل ٌمكن للعبلقات المحترمة أن تتطور ،وٌجب على هذا
الرفٌق أن ٌستوعب ذلك ،وفً هذا الموضوع لست أحمقا ،ولست
محروما من الطاقات .فلماذا ال أزال أخوض حرب الحرٌة حتى
بلؽت هذه المرحلة من العمر؟  ...فؤنا أٌضا كنت أستطٌع التظاهر
بالتعقل ،وأقٌم عشا صؽٌرا حسب مفهوم البرجوازٌة الصؽٌرة
وأتظاهر بالثنابً السعٌد .فلماذا ال أفعل ذلك؟  ...هل تظنون أن
إمكانٌاتً ال تساعدنً على ذلك؟  ...ولهذا وضعت كل إمكانٌاتً
وعواطفً تحاكً القٌادة؟  ...كبل ...إن كل ذلك له عبلقة بالحرٌة،
فاالرتباط بالحرٌة تشكل قٌمة كبٌرة لدي ،وعلًّ أن أكون ملتزما
بذلك .وأهتم أكثر منكم بتوجٌه الحب والمشاعر نحو األمة وحتى أن
المبادئ األممٌة لدي متطورة أكثر مما لدٌكم ،لذا علٌنا الحذر
الشدٌد ،وسنحاول الوصول إلى االرتباط الجذري والعمٌق بالقٌم
ولٌس باألفراد حتى نحقق المستوى المرموق من المحبة واألخبلق
والعبلقات المناسبة لهما .فما دمت قابدا ،فبل بد أن ٌكون لً
مساهمات فً هذا الموضوع ،ومساندة له .ولن تستطٌعوا أن تكونوا
أصحاب جهد مماثل لما أبذله من جهد .ولكن البد من أن تكون هناك
نتابج ترتبطون بها .وانطبلقا من هذا ٌجب علٌكم إعادة النظر فً
العبلقات بجرأة .وأظهروا عزمكم على التجدٌد .وأظن أنكم ال
تجعلون من ذلك مسؤلة كبرٌاء شخصٌة بسٌطة .ألٌس كذلك؟ ...
م.س :قابدي ...هل أستطٌع أن أقول شٌبا آخر؟ ...
خ :إن الرفٌق قد أعطى مثاال ...وأنا ال أنضم إلى تفكٌره...
فالثورٌون ٌحبون أٌضا ولكنهم ٌبقون مرتبطٌن بالقٌم الثورٌة ،فؤنا
أإمن بهذا فإذا كان ذلك ؼٌر سابدا على الطرفٌن...
ق.ح :لقد فهمت...
خ :ألن أحد األطراؾ ؼٌر صادق فإن األمور ال تسٌر.
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ق.ح :القضٌة لٌست عدم سٌر وإنما...
خ :إن نظرة الرفٌق خاطبة فً الجوهر ...فهناك عدم الجدٌة...
وعدم التقٌٌم السلٌم...
ق.ح :تستطٌع السٌر ...فإن لم تكن معك فمع ؼٌرك!!
خ :نعم ...أعتقد أنها تستطٌع السٌر.
ق.ح :أنا ال أعترض على ذلك أٌضا ،ولكننً أقول ما ٌلً :أتذكر
بؤننً عاٌشت ما ٌماثل تلك المرحلة ،فإذا كان لدٌكم ؼرام المراهقة
فعلٌكم تحطٌم ذلك .وهذا ما ٌجعلنً أفكر بؤنكم جمٌعا وقعتم فً مثل
هذا الؽرام ،فحتى لدي قد حدث ذلك ،فانظروا ببعض الجدٌة إلى
تجاربنا لتستفٌدوا منها .فهذا أحسن إنجاز نقدمه لكم .فبل تقعوا فً
مفهوم الكرامة الذي وقع فٌه الرفٌق (خ) وال تنجرفوا مع سٌل
الؽرام ،فؤنتم كوادر فً ( .)PKKفاعتمدوا علٌنا وعلى تجاربنا
لتجاوز ذلك .وٌجب أن ال تكون لدٌكم مفاهٌم الؽرام البسٌطة ،وال
النزوات البسٌطة ،فؤنتم الذٌن ستتعاظمون وتتعالون .وٌجب أن ال
ٌكون هناك مكان للمواقؾ البسٌطة مثل (انجرفت ،ووقعت فً
الؽرام ،وحرقتنً النار) ال لدى الرجل وال لدى المرأة .وما ٌجب
علٌكم فً هذا الموضوع هو الوصول إلى مستوى الحرب لدى
( .)PKKفإنه مستوى ٌقوي العزٌمة حقا.
بدون ظهور الرجل الحر والمرأة الحرة على الساحة ،لن تجدوا ال
الرجل وال المرأة .فهناك مبلٌٌن من النساء لٌس لهن أصحاب
وصلن إلى نقطة الموت ومرتبطات بؤلؾ ارتباط من الروابط
العبودٌة ،فقوموا بتمزٌق تلك الروابط حتى تتحرر المرأة وتصبح
بحرا ٌسٌل منه الٌنبوع الصافً .إن المرأة لدٌنا مقتولة ،وأول عمل
ٌجب أن تقوموا به حٌثما حللتم أن تجدوا هذه الروابط العبودٌة
وتقوموا بتحطٌمها .لتحققوا انضمامها .وحتى ال تبحث المرأة عن
صاحب لها .وحتى ال تدخل تحت وصاٌة الرجل الكردي ،وحتى ال
تصبح أسٌرة لدٌه ،وتحطم ذاتها ،أنا أخبركم بنتابج تجاربً
الشخصٌة ،فهل تفهمون ذلك؟ ...
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فإن أخذت استعدادك للحرب بكل ما تملك ،وقمت بمراجعة
شخصٌتك ،فلٌس هناك من ٌعترض علٌك ،وعندها تستطٌع القول:
(بؤننً وصلت إلى أعلى مرتبة) .وال أرى حٌاة بؽٌر ذلك .وعندما
أقول ذلك فإننً أذكر الحقٌقة فقط .إن حرٌة المرأة ٌتم تحرٌفها تحت
ذرٌعة الؽرابز االجتماعٌة ،فقوموا بتؤسٌس العبلقات قدر ما
تشاإون ،فلن أعترض علٌها ،ولكن ال تدخلوا فً حرب مع الحزب.
فاخطفوا بعضكم واهربوا_ وفعبل ٌقومون بذلك_ ولكن هناك معنى
آخر لذلك .وهو أن هذا العمل ٌعنً االنقطاع عن الحزب واإلنسانٌة،
وعلٌنا أن نسجل مرحلة متقدمة على هذا الصعٌد ،فإن لموضوع
المرأة عبلقة بالتحجر ،والعبودٌة ،والقبح ،والبلأخبلق واالستعمار.
وهذا هو الؽاٌة من كبلمً ،ولهذا فنحن نخوض حربا شعواء ،فهل
إنجاز ذلك عمل بسٌط؟  ...وهل الخروج من استبداد ذلك عمل
بسٌط؟  ...فنحن نحاول إنقاذ الحٌاة .إذ ٌجب إنقاذ هذه العبلقة ألجل
إنقاذ الحٌاة .فبل إنقاذ للحٌاة بدون إنقاذ هذه العبلقة .فهل أنا مجنون
ألننً أخوض هذه الحرب؟  ...طبعا ...ال ...ولكن لٌس هناك خٌار
آخر .فما أقوله واضح تماما .فهل نستطٌع القٌام بؤي عمل ٌنم عن
البلحٌاء ،والؽطرسة ،والجنون ،والفردٌة؟  ...أال ٌلزم القضاء على
من ٌقوم بذلك؟  ...وكنتٌجة أقول ما ٌلً( :إن األمر الذي ٌلطخ
الحرٌة المقدسة ٌلطخ كل شًء ،والحزب عندما ٌدعوكم إلى
عبلقات الحرٌة المقدسة ٌقوم بؤفضل عمل سلٌم).

هذا التقٌٌم مؤخوذ من تحلٌالت تشرٌن األول .1991
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الذٌن ٌعٌشون دنٌا التملك واالمتالك
سواء أكانوا عبٌدا أو متحكمٌن ال ٌستطٌعون
فتح الطرٌق أمام المواقف الخالقة نحو تحرر المرأة سواء بالفكر
أو بالموقف الحر
ٌحتفل فً الثامن من آذار من كل عام بٌوم المرأة العالمً باعتباره
مناسبة تقلٌدٌة .ونحن ننتهز هذه الفرصة لنبٌن معنى مثل هذا الٌوم
بالنسبة للمرأة ،وكٌفٌة إعطاء المعنى الحقٌقً له؟  ...وهل هناك
جدٌد ٌمكن الحدٌث عنه؟  ...وهل ٌمكن جعل هذه المناسبة فرصة
لتحقٌق مساندة للحرٌة؟  ...وما هً قوتنا على هذا الصعٌد؟ ...
وكحركة تحاول الوصول إلى أصول الحرٌة لتحقق تحوال جذرٌا فً
حقٌقة شعب تحول إلى امرأة بالمعنى التقلٌدي ،فهل ٌمكننا تطوٌر
المواقؾ ،ونقول كبلما أكثر؟ ....
وبات واضحا أن األكثر تحررا ٌستطٌعون النطق بالرأي الصحٌح،
والقٌام بالتضحٌات فً سبٌل تحرر المرأة .أما الذٌن ٌعٌشون دنٌا
التملك واالمتبلك سواء أكانوا متحكمٌن أو خاضعٌن للعبلقة
العبودٌة ،فلن ٌستطٌعوا فتح الطرٌق أمام الفكر الخبلق أو المواقؾ
الحرة فً موضوع تحرر المرأة .وعندما أقوم بتقٌٌم جهودي التً
بذلتها بهذا الصدد ،وأسؤل نفسً( :ما هً قوة التطوٌر العملً
بالقٌاس مع القوة النظرٌة التً أبدٌها؟) مرارا وتكرارا أقوم بمقاٌسة
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المستوى العام للحرٌة ،وال زلت متمسكا بموقفً المفتوح أمام
التطور بدال من المحافظة على التخلؾ والمواقؾ القدٌمة .وبمناسبة
هذا الٌوم البد أن نقول شٌبا حوله والذي هو ٌوم لتكثٌؾ الجهود
والتحرر .وهذا مقبول بالنسبة لنا أٌضا .فماذا ٌقول حزبنا بهذا
الشؤن؟ وماذا أنجز؟  ...ال سٌما هذه حركة تحرر كردستانٌة ،فٌجب
علٌها أن توضح مرة أخرى األجوبة على( :ماذا قال ،وماذا فعل،
وماذا ٌستطٌع أن ٌعمل؟) .فهناك الكثٌر الذي ٌتطلب القٌام به ألجل
قطع وتحطٌم هذه السبلسل من العبلقات التً تتسبب فً صراعات
مرٌرة ،وفً سقوط سًء أحٌانا ،وتقضً على شبابنا قبل التمتع به.
فبدون توضٌح ذلك ،وبدون تحطٌم بعض السبلسل الموجودة ال أظن
أن ٌكون هناك معنى لثورتنا ،وأن ٌكون هناك ممارسة الحرٌة
الفردٌة ،وكحركة تعٌش الحرب بجمٌع جوانبها ،وتعٌش وضعا
طاربا ٌتكاثؾ مع مرور كل ٌوم وترضى بذلك كطراز لحٌاتها،
ٌجب أن تقوم بالربط بٌن الحرٌة وقضٌة العبلقات التً تبدو ظاهرٌا
كقضٌة اجتماعٌة ،وجوابنا على سإال( :هل ٌصح التقدٌم ،وهل
هناك حاجة لمزٌد من اإلٌضاح؟) هو نعمٌ ...صح ذلك.
وما أفكر فٌه الٌوم هو إعطاء موجز عن منجزاتنا العملٌة ،وبهذا
المعنى كٌؾ نستطٌع استخبلص النتابج من المعطٌات الشاملة؟ ...
وأعتقد أن مناقشة على هذا األساس ستكون مفٌدة ،وٌجب أن تكون
لدٌنا الجرأة البلزمة لذلك ،وخاصة الكبلم الذي ٌقال على سوٌة
القٌادة والممارسة العملٌة ٌجب أن ٌمهد لمناقشات مهمة حتى ٌتم
تعببة الفراغ الموجود فً هذه الساحة بشكل ٌتناسب مع تحولنا
الثوري.
فحتى اآلن نظن أن هذا الموضوع مخجل أو ٌدعو للقلق عندما ٌكون
هناك رؼبة فً تناوله ،وهو موضوع ٌجري التكتم علٌه وكؤنه ملك
خاص ال ٌجوز التحدث فٌه .والموقؾ الفاضح ،وموقؾ التملك هو
المإثر والمتحكم فً هذه الساحة ،وهذا مرتبط بشكل العبودٌة
والملكٌة ،والكبت .وقضٌة المرأة التً هً ذات أهمٌة حٌاتٌة ،بل
هً القضٌة التً تمثل جوهر الحٌاة ،والدٌنا التً تدور حولها ،وال
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ٌمكننا التحدث عن وصول الثورة إلى أهدافها إذا لم نصل إلى
عبلقات مفهومة الطراز ،وإلى الموقؾ الذي ٌإدي إلى الحرٌة إذا
كان المقصود هو حرٌة المرأة ،وضمن هذا اإلطار لن نتمكن من
الحدٌث عن تخلص الثورة من العبودٌة وعبلقات نظام التملك بشكل
كامل .أي أنه إذا لم نوضح هذه القضٌة ،ولم نتمكن من فرض
الحرٌة والمساواة فً هذه الساحة .فلن نتمكن من التحدث عن
التحول والتطور الحر فً المجتمع.
إن التحدث عن مستوى قضٌة المرأة الحالً لٌس شٌبا صعبا،
فالموقؾ التقلٌدي ،والموقؾ الحدٌث الذي تدعٌه الرأسمالٌة التركٌة
وتحاول تطوٌره كطراز للحل ،فهما موقفان معروفان بخطوطهما
العرٌضة ،فقد شرحناهما طوٌبل وتعرضنا للنقد الشدٌد من قبل
( .)PKKفالكمالٌة التً هً تقلٌد للؽرب فً هذا الموضوع لن
تكون استجابة لحقٌقة الحرٌة التً نطالب بها ،وال استجابة لقضاٌانا
التارٌخٌة ،التً تبدو واضحة من خبلل نظرة إلى مستوى هذه
القضاٌا .فالعبلقة التقلٌدٌة ،والمحافظة والمواقؾ البلأخبلقٌة
كمإسسات عبودٌة أساسٌة قد تسببت فً انسداد أشكال الحٌاة ،مما
أصابت المجتمع واألفراد باالختناق ،حتى أننا نستطٌع تقٌٌم ذلك
بؤنها سببت االنؽبلق ،والتستر على العبلقات فً المجتمع الكردي
وكردستان كلها ،لتصبح عقبة جادة ،ومانعا كبٌرا أمام الجهود التً
تبذل ألجل التحرر ،وإذا لم نقم بنقد وحل هذه القضٌة أوال فٌصعب
التوجه إلى المٌادٌن األخرى.
فبٌنما الممارسة العملٌة ضمن ( )PKKتشهد كثافة كبٌرة ،فمن
الطبٌعً أن ٌتم تناول هذا الموضوع أٌضا دون التؽاضً عنه أو
محاولة تؽطٌته .وكذلك ال ٌمكن تناول الموضوع بشكل ٌإدي إلى
االنجراؾ معه_ وهذا ما ٌفعله الكثٌرون منكم_ أو إنكاره بحٌث
ٌضعنا فً موقؾ متعارض مع أسس الثورة بشكل فاضح .وبفضل
موقفنا هذا نشهد الٌوم هذا االنضمام الواسع للمرأة إلى صفوؾ
( ،)PKKوهذه المشاركة الكثٌفة للمرأة فً االنتفاضات
والسرهلدانات والنشاطات التحررٌة التً ٌستؽربها الكثٌرون ألنها
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لم تكون متوقعة .وهذا ناتج من موقفنا وتطلعاتنا والمفاهٌم التً
نتمسك بها حٌال موضوع المرأة حتى ولو كان ذلك ٌتعرض إلى
اللوم ظاهرٌا ،إال أن هذه المواقؾ أدت إلى انجذاب المرأة إلى
النضال وأعطتها اإلمكانٌات للقٌام بكل ذلك .والذي ٌحدث لٌس
تلقابٌا ،وإنما هو نتٌجة مواقؾ ومخططات واعٌة جدا ،وتخطٌط
لتحرر المرأة من الداخل الذي ال ٌبلحظه الكثٌرون ،وكل الذي
ٌجري هو تصرؾ فً مكانه ،ومواقؾ ال بد منها.

تارٌخ الشرق األوسط عرٌق وحافل أكثر من الغرب
وبات واضحا أنه ٌجب علٌنا وضع هذه القضٌة على طاولة
العملٌات الجراحٌة لنقوم بتشرٌحها ،فرواٌتنا لهذه القضٌة على أنها
نظام للعبلقات واستمرارنا فً العملٌة الجراحٌة هو تصرؾ فً
مكانه ،وخاصة أنكم تستطٌعون استٌعاب هذا الموقؾ المتخذ من
القٌادة إذا قمتم بمناقشته وتناولتموه بشكل واقعً.
إن الثورة التً نقودها ٌجب أن تكون قوٌة لدرجة ال ٌتجرأ الكثٌرون
من دعاة الحرٌة فً الؽرب االقتراب منها .وطبعا ال نستطٌع
االبتعاد عن هذا الموضوع بحجة( :أن مجتمعات الشرق األوسط ال
زالت تعٌش المخلفات اإلقطاعٌة) .باإلضافة إلى أن تارٌخ الشرق
األوسط عرٌق وحافل بكثٌر من األمور التً تتقدم على الؽرب.
وعلٌه ٌجب عدم استؽراب الموقؾ الحر الذي ٌتجاوز المواقؾ
الؽربٌة .فؤنانٌة الؽرب والحرٌة حسب المقاٌٌس الرأسمالٌة قامت
بالتؽطٌة على هذه األمور باألشكال الحدٌثة للعبودٌة وأصبحت سببا
للتخلؾ السابد فً المجتمعات التً تتوجه نحو التخلؾ بدال من
التطور فً موضوع الحرٌة ،وظهرت بعض التطورات بدون شك،
ولكن الدور التخرٌبً لهذه التطورات كان أكبر .وعلٌه ٌجب أن ال
نتطلع إلى قٌم الحرٌة فً الؽرب كثٌرا ،بل ٌجب العودة إلى تارٌخنا
وتدقٌقه ،وسنرى أن هناك الكثٌر الذي نستطٌع استخبلصه والقٌام
به ،وهذا هو الموقؾ الصحٌح.
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إن ظهور الشعوب ،وحاجتها إلى الحرٌة االجتماعٌة والهوٌة
الوطنٌةٌ ،جعلها بحاجة إلى هوٌة المرأة ومإسسة العابلة بنفس
القدر ،والقٌام بتجدٌدها وتطوٌرها باستمرار ،على نفس المستوى.
وقٌادة ( )PKKالتً تفتح المجال لكثٌر من الحرٌة ،مستعدة لقٌادة
العمل وتنظٌمه أٌضا فً هذا الموضوع.
لقد قمنا بإجراء تحلٌبلت شاملة فً هذا الموضوع ،ولدي استعداد
لطرح الجدٌد ،فإن المستوى الموجود لدي على صعٌد الفكر
والتطوٌر قوي نوعا ما .وإذا كانت لدٌكم أٌة مضاٌقات ٌجب علٌكم
التعبٌر عنها دون خجل أو تردد لتتكون لدٌكم الجرأة نحو األعظم
ونحو األمور التً تجعل الحٌاة ممكنة .فلو نظرنا إلى ٌومنا هذا
نرى أن حركتنا هً أكثر الحركات التحررٌة ثورٌة وعلٌه فإن قوة
المناقشة والمواقؾ عالٌة .فحركة تتحمل وتقاوم كل هذه الصعوبات
العنٌفة والتعذٌب ببل رحمة تستطٌع أن تحدد موقفها بجرأة متناهٌة
فً مواجهة أعقد القضاٌا الكبٌرة ،وهذا من أهم الجوانب الممٌزة لنا.
فما دمنا نعانً بهذا الشكل ونتحمل كل هذه الصعوبات ،عندها ٌجب
علٌنا أن ننادي بؤفضل شًء ونقوله .وسٌكون موقفنا أكثر المواقؾ
تحررا ،فكل هإالء الذٌن ضحوا بحٌاتهم ،وكل هذه االستشهادات
التارٌخٌة_ المرأة أٌضا من بٌنها_ تطالب باستجابتنا على أفضل
نحو ،والتعبٌر عن ذلك ٌتم بتبنً أكثر المواقؾ تحررٌة ،وأفضل
تطبٌق للمبادئ التً ضحوا من أجلها .وهذه ضرورة ٌفرضها
االحترام للحٌاة التً نسعى إلى تطوٌرها .والذي ٌلٌق بنا هو أن
نكون أصحابا لمواقؾ قٌمة ،وأن نكون قادرٌن على فتح العالم الذي
قام االقطاعٌون والبرجوازٌون المحدثون خاصة بإؼبلقه أمامنا،
وكذلك قادرٌن على شن الحرب على مواقفهم لتدمٌرها تماما.
وأعتقد أنهم ال ٌعطوننا فرصة للحٌاة بجعل العالم كله وحتى هذا
المٌدان حولوه سما زعافا بالنسبة لنا ،فهإالء قاموا بتقٌٌم هذا المٌدان
عالما للملك واالستمبلك وبسطوا هٌمنتهم على القٌم بؤسالٌب
الضؽط ،وبؤسالٌب استعمارٌة أخرى كثٌرة ،فالذٌن ٌملكون المال
والقوة أصبحوا أفضل المؽتصبٌن ،وأصبحوا ٌستخدمون هذا المٌدان
على النحو الذي ٌروق لهم .وكل طبقة مستؽلة صعدت وتحكمت،
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قامت قبل كل شًء باستمبلك هذا المٌدان وأؼلقته بشكل محكم.
فمثبل لو تمعنتم النظر فً ممارسات الدولة التركٌة التً نقوم بشن
الحرب على نظامها االستعماري ،وما تقوم به من استؽبلل وتقٌٌد
للمرأة الستوعبتم القضٌة بشكل أفضل.

على شعوب الشرق األوسط التً تعٌش العبودٌة واالنحطاط بعمق،
تقٌٌم دور االحتالل التركً فً هذا االنحطاط بشكل صحٌح
عندما توجه البٌكوات األتراك إلى الشرق األوسط ،تقدموا على
صعٌد المجتمع الطبقً_ هذا التحول اإلقطاعً_ ونرى أنهم قاموا
باحتبلل أوطان الؽٌر ،وبقدر هذا االحتبلل قاموا باستعباد البشر
الموجودٌن ومن ضمنهم المرأة ،وعالمنا الذي نتؤثر به حتى فً
ٌومنا الراهن وشخصٌاتنا المتكونة هً نتٌجة لذلك .وهناك دور
كبٌر لؤلتراك فً استخدام المرأة كسلعة أو متاع وانتشار ذلك على
صعٌد الشرق األوسط بالكامل ،حتى أننا نستطٌع القول بؤن التحول
اإلقطاعً التركً قد فتح المجال أمام االستعباد أكثر من العرب
بكثٌر ،وشعوب الشرق األوسط التً تعٌش العبودٌة بعمقٌ ،جب أن
تقوم بتقٌٌم الدور التركً واحتبلله واستعماره جٌدا ،نظرا لدورهم
الخطٌر فً ذلك إن نظام التسلط التركً له تؤثٌر ودور بارز فً
انحطاط الشعب والمرأة إلى هذه الدرجة تارٌخٌا وفً ٌومنا هذا
نتٌجة لعبلقات وأسلوب الحٌاة السابدة والتً ٌقومون بفرضها ،وال
شك أن العرب أٌضا قاموا باإلؼبلق على المرأة أٌضا.
وأنا لست مإهبل بشكل كاؾ ألتحدث عن مفاهٌم سٌدنا محمد (ص)
وأعطٌها حقها ،ولكننً مقتنع تماما بؤن شخصٌة مإثرة بهذا العمق
فً الشرق األوسط إلى ٌومنا هذا ال بد وأن تكون لدٌها جوانب
جدٌرة باالهتمام .وبدون شك .فإن الثورة اإلسبلمٌة قامت بفتح
الطرٌق أمام مدٌنة إقطاعٌة ،ولكن تقٌٌم الثورة اإلسبلمٌة على أنها
ثورة إقطاعٌة بالكامل ،واالدعاء بؤنها لم تقم بالتؤثٌر على الحرٌات
مطلقا تقٌٌم ؼٌر حقٌقً .وهذا صحٌح بالنسبة للمرأة أٌضا ،والمرأة
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تصبح موضوعا للحجاب حسب التقالٌد اإلسبلمٌة فً ٌومنا هذا،
فاإلسبلم فً بداٌاته ٌحاول خلق امرأة جدٌدة ،وهناك جوانب جدٌرة
بالمبلحظة فً سٌرة سٌدنا محمد (ص) فً موضوع المرأة ،وأعتقد
أن الكثٌرٌن ٌجهلونها ،وٌجب علٌنا معرفة مدى تطابق وتنافر
تصرفات ومواقؾ الذٌن ٌدعون التدٌن من المتصوفٌن مع سٌرة
ومواقؾ سٌدنا محمد (ص) ،ألن الشعب ٌلتزم باألخبلق اإلسبلمٌة
إلى درجة كبٌرة وٌتخذه أساسا له.
وكمدخل لهذا الموضوع ٌجب علٌنا التدقٌق فً مواقؾ محمد سٌدنا
(ص) بعض الشًء ،وهذا جدٌر بالتدقٌق واالهتمام ألنه موقؾ
مختلؾ عن ؼٌره نحو الحرٌة حسب اعتقادنا .إذ ٌدور الحدٌث حول
ثبلثة عشر زوجة ،وشخصٌا لم أقم بالبحث فً هذا الموضوع،
ولكن ٌقال إن المقصود من ذلك كان تعظٌم وإجبلل المرأة،
وبزواجه من هذا العدد من النساء كان ٌهدؾ إلى التؤثٌر السٌاسً
على القبابل المختلفة التً تنتمً إلٌها النسوة ،أي أنه ٌرى المرأة
وسٌلة سٌاسٌة لكسب القوة ،ووسٌلة إلجبلل وتسامً المرأة .وبدون
شك ،كان هناك وضعا مختلفا جدا للمرأة فٌما بعد خبلل تقالٌد
الخبلفات والسلطنات البلحقة وخاصة فً الخبلفة األموٌة ،والسلطنة
العثمانٌة والسلجوقٌة ،والوضع الذي ال زالت تعانً المرأة منه فً
ٌومنا هذا نابع من تلك العهود .فمإسسة الجواري والزواج المتعدد
من ثبلث أو أربع نساء تقلٌد ال زال العمل به قابما وال ٌتعارض مع
أحطام الشرٌعة ،فهذه األحكام كانت فً البداٌة موقفا سٌاسٌا
وتحررٌا ،فهناك ابنة الرسول (ص) فاطمة رضً هللا عنها وٌقال
أنها كانت شخصٌة حساسة ورقٌقة جدا ،وٌمكن القول بؤنها عاشت
سموا وجبلال معٌنا ،وتسمٌة بناتنا بهذا االسم ٌؤتً من ذلك بدون
شك .واألسماء األخرى مثل عابشة وزٌنب وخدٌجة كلها آتٌة من آل
بٌت محمد (ص).

إن ممارسات العثمانٌٌن وجٌشهم اإلنكشاري بحق نساء الٌونانٌٌن
وشعوب األناضول هو احتقار للجنس البشري
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أما إذا نظرنا إلى العثمانٌٌن فنرى صدورفرمانات على النحو التالً:
مثبل محمد الفاتح ٌصدر قرارا ٌسمح بالسلب والنهب ولكل شًء بما
فً ذلك النساء لمدى ثبلثة أٌام عند فتحه الستانبول .فمن المعلوم ان
البٌزنطٌٌن كانت لدٌهم األرستقراطٌة بنسبة كبٌرة ،ولهذا فالعاببلت
كانت أرستقراطٌة ،ولم ٌكونوا ٌشبهون العثمانٌٌن ،وٌقوم السلطان
بإطبلق العنان للجٌش اإلنكشاري المتوحش على تلك العاببلت،
وٌقوم هإالء باالستٌبلء على كل النساء والفتٌات والؽلمان لٌؤخذوهم
ؼنابم إلى بٌوتهم ،إنها مرحلة استعبادٌة رهٌبة ،ولٌست استانبول
المدٌنة الوحٌدة التً تعرضت لهذه الممارسات ،فخبلل ؼزو
العثمانٌٌن لؤلناضول كانوا ٌقومون بقتل الرجال الذٌن ٌستطٌعون
خوض الحرب ،ثم ٌقومون باالستٌبلء على كل النساء والفتٌات
والؽلمان لٌؤخذوهم ؼنابم إلى بٌوتهم ،إنها مرحلة استعبادٌة رهٌبة،
ولٌسٌت استانبول المدٌنة الوحٌدة التً تعرضت لهذه الممارسات،
فخبلل ؼزو العثمانٌٌن لؤلناضول كانوا ٌقومون بقتل الرجال الذٌن
ٌستطٌعون خوض الحرب ،ثم ٌقومون باالستٌبلء على كل القٌم ،فبل
زالوا ٌتحدثون عن (جبن ودعارة) الٌونانٌٌن وهذا دلٌل على
ممارساتهم .والمقصود بذلك هو االحتقار الشدٌد للجنس البشري،
وخاصة للمرأة فهم ٌحتقرونها باالستٌبلء علٌها وجلبها إلى البٌت
لٌقوموا باستعبادها .وبعدها ال ٌمكن التحدث عن (الحرٌة الشخصٌة)
و (الدفاع عن النفس) فً مواجهة اإلنكشارٌٌن العثمانٌٌن .فهذه
الممارسات كانت تجري بحق األمراء واألمٌرات قبل ؼٌرهم.
وٌتم تطبٌق هذه الممارسات التقلٌدٌة على األكراد أٌضا ،وأنتم اآلن
قد ترون أنفسكم أصحابا لبعض اإلرادة وبعض الحرٌة وبعض
الرؼبات ،ولكن ذلك خدٌعة للذات .ونظرة واحدة إلى زوالكم على
المستوى الوطنً كافٌة لبلستدالل على مستوى الحرٌة وأبعادها.
فشخصٌاتنا قد عجنت بالعهود العثمانٌة ،وتحتوي على هذه
الممارسات فقد ورثناها عن عاببلتنا ،والشخصٌة التً ورثناها ؼٌر
متحررة ومبهمة وعبودٌة ،والكمالٌة سلٌلة لذلك النظام بشكل وحشً
بدون شك ،فكل ممارسات ومفاهٌم مصطفى كمال تدل على
استمرارٌته فً ذلك النهج الوحشً ،وهذا صحٌح بالنسبة للمرأة
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أٌضا .فلٌست هناك حرٌة ،بل هناك كبت للشخصٌة وربط لؤللسن.
وعندما نقول( :نحن شعب تحول إلى امرأة) فإننا نقصد هذا الوضع،
وهذا وضع ال ٌقبل االستهانة واالستهتار إذ ٌجب علٌنا فهم المعنى
الحقٌقً لشعب تحول إلى امرأة ،فهذه الناحٌة مهمة جدا،
وتذكٌركم ببعض التقالٌد السلطانٌة العثمانٌة فٌه بعض الفابدة،
لنعطً مثبل أو اثنٌن عن محمد الفاتح ألنه مإسس اإلمبراطورٌة،
الذي طبع أمورا كثٌرة بطابعه ،فلم ٌكثؾ هذا الشخص باؼتصاب
النساء واإلؼبلق حٌثما ؼزا واحتل_هذه هً الذهنٌة العثمانٌة_ بل
كان ٌؽلق على الؽلمان أٌضا ،فهناك الحادث المشهور بقٌام هذا
السلطان بالتضٌٌق على أمٌر من األمراء البٌزنطٌٌن فً قصره،
وهذا األمٌر الذي كان ٌؤتً على رأس ممثلً األرستقراطٌة ،وقد
ٌكون الدافع وراء هذا التصرؾ هو احتمال ان تكون هذه العابلة
منافسة له وربما تفتح باب المصابب علٌه مستقببل ،أو أن ٌكون
لدٌها هوس التمرد أو االستٌبلء على الحكم ،ولكن هذا لٌس مهما،
ولكن النتٌجة هً أن السلطان ٌقوم باإلؼبلق على األمٌر وٌقوم
بممارسة العبلقات الجنسٌة الشاذة معه_ مع العلم أن األمراء عادة
أشداء ولدٌهم عزة نفس كبٌرة_ وهذه النقطة مهمة ،وهناك حادثة
قٌامه بطلب اثنٌن من الؽلمان من إحدى العبلببلت البٌزنطٌة
األرستقراطٌة ،فهو ٌؤمر بإرسال الؽبلمٌن إلٌه ،ولكن هذا بٌزنطً
األصٌل ٌرد( :أنا أتنازل عن كل شًء سوى ؼبلمً هذٌن) ولكن
السلطان ٌلجؤ إلى العنؾ لبلستٌبلء علٌهما ثم ٌقتل والدٌهما ...إنها
ممارسات وحشٌة قاسٌة ،فإذا كان ذلك هو عمل السلطان فما بالك
بباشاواته ،فإنهم سٌتجازوزنه أضعافا مضاعفة بدون شك .وهكذا ٌتم
بنفس الشاكلة إسقاط وتحقٌر الشعوب البلقانٌة ،وخاصة الشعب
الٌونانً ...إنه أسلوب ؼرٌب من التحقٌر ،وقد ترون ذلك رمزٌا
اآلن ،ولكنه أسلوب لتحوٌل الشعوب إلى زوجات تم ممارسته فعبل.
إن ممارسات العثمانٌٌن قبٌحة ومذهلة خبلل تحكمهم وسٌطرتهم،
فمثبل ٌقوم أحد السبلطٌن بخنق وقتل ( )29مرشحا للسلطنة بوحشٌة
حتى ٌنقً له الجو ،فهذا العمل دلٌل على المدى الوحشً الذي تعٌشه
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السلطنة العثمانٌة ،فهو ٌقوم بوضع هإالء (الشٌخ زادة) فً قفص ثم
ٌقوم بإؼرقهم ،ثم ٌقٌم االحتفاالت ومراسٌم لدفنهم ،وحقٌقة فإن هذه
الممارسات تنتشر وتعم كل السلطنة .فإذا كانت هذه ممارسات
السبلطٌن ،فكٌؾ ٌكون اآلخرون!!

مصطفى كمال لجؤ إلى أسالٌب أكثر ظلما وعجرفة من السالطٌن
العثمانٌٌن
إنهم ٌقومون بتدرٌس التارٌخ فً تركٌا حسبما ٌدعون ،ولكن مع
األسؾ إننا نعً الحقابق اآلن وبشكل متؤخر جدا ،ونراها مختلفة
تماما ،حٌث ٌصبح التبلعب بشرؾ وكرامة اإلنسان ،وجعل اإلنسان
فً أحقر األوضاع أكثر األسالٌب التً ٌلجإون إلٌها ،بحٌث ٌصعب
على اإلنسان فهمها ،وال ٌمكن التخلص من هذه العبلقة ومن
تؤثٌراتها دفعة واحدة أو بسهولة ،باإلضافة إلى أنه ال ٌمكن تجاوزها
إال بثورة تحررٌة جادة .فلنلقً نظرة إلى مصطفى كمال ،حٌث ال
نجد فرقا بٌنه وبٌن أي سلطان عثمانً ،ونظرا لظهور مثل هذه
المظالم والممارسات البلإنسانٌة خبلل فترة التكوٌن ،نرى أن
مصطفى كمال لجؤ إلى أسالٌب أكثر ظلما وعجرفة وتوحشا خبلل
فترة بسط سلطته .فقد قام بنفس ما قام به السبلطٌن ألقاربه
ومعاونٌه ولمن حوله من (الشٌخ زادة) ،حٌث قضى على من
شاركوه فً السلطة بنفس األسالٌب .فقد كان ٌخاؾ من كوادر
جمعٌة االتحاد والترقً ،فٌقوم بالقضاء على نسبة كبٌرة منهم بدون
سبب ،وهناك (السلطات المحلٌة) التً قام بإزالتها بوحشٌة بحجة
الرجعٌة والتخلؾ ،ثم ٌقوم بالقضاء على الشٌوعٌٌن ،والمعاٌٌر التً
ٌعتمد علٌها لٌست الوطنٌة أو القومٌة ،ألن االتحادٌون كانوا قومٌٌن
أٌضا .والحقٌقة ،هً أن السبلطٌن ٌستمدون معرفتهم لهذه
الممارسات من ثقافة الباشاوات (الضباط العسكرٌٌن الكبار ،الباشا
ٌعنً الجنرال لدى األتراك) .وهناك الموقؾ من النساء ،ففً األٌام
القلٌلة الماضٌة كان هناك تصرٌح لممثلة مجرٌة اسمها (ساسا
ؼابور) ظهر فً وسابل اإلعبلم ،وهذه كانت زوجة للشٌوعً
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المتخاذل (برهان بٌلكه) فً تلك الحقبة ،وعندما كانوا ٌجلسون إلى
طاولة مصطفى كمال لشرب المشروب ٌلتفت مصطفى كمال إلى
برهان زوج المرأة لٌقول له( :السٌد برهان إننً أرؼب فً
اصطحاب زوجتك إلى البٌت هذه اللٌلة) .وبرهان ٌجٌبه (ال) حسب
قول المرأة ،إن قول مصطفى كمال هذا هو مجرد تبلٌػ لرؼبة معٌنة
وٌجب تنفٌذها مطلقا ،أما هل تم تنفٌذ األمر أم ال فلٌس مهما ،ولكن
المهم هنا هو االستمرار فً ممارسات أشنع من الممارسات
العثمانٌة وأشد استبدادا فً مقام وقصر (جان كاٌا) فً عهد
الجمهورٌة .أي أنه االستمرار فً توجٌه ضربات مإلمة إلى الخصم
بتحقٌره والحط من قدره بشكل ٌتنافى مع اإلنسانٌة ،وانطبلقا من
هذه الممارسات نستطٌع القول بؤن الكمالٌة هً استمرار للعثمانٌة
ومفاهٌمها.
فمن ال ٌعطً الفرصة لتحرر المرأة ال ٌمكنه إعطاء الفرصة لتحرر
المجتمع ،وهكذا نرى كٌفٌة قٌام مصطفى كمال بقتل الشٌوعٌٌن ببل
رحمة ،وتآمره على مجموعة أخرى من الشٌوعٌٌن وقٌامه
بإؼرقهم ،وكذلك كٌفٌة قٌامه بترتٌب المجازر لكثٌر من المسلمٌن،
أي أن العهد الجمهوري عرؾ بالمجازر والسحق الذي تم بحق كل
المعارضٌن والمناوبٌن .فهناك مثال الشٌخ سعٌد ،باإلضافة إلى
قٌامه بتصفٌة من ٌمثلون بدٌبل له فً السلطة بالكامل من بٌنهم كثٌر
من االتحادٌٌن والضباط الكبار ونتٌجة كل ذلك هً :سلطان واحد.
وهكذا مصطفى كمال هو الذي ٌقوم بتكوٌن الجمهورٌة التركٌة
والمجتمع التركً ،وبناء علٌه المرأة أٌضا تؤخذ شكلها على ٌدٌه.
وطبعا هو أٌضؤ ٌعتمد فً كل ذلك على أحد الباشوات العثمانٌٌن
وهو (السلطان وجد الدٌن) ،وهذه الشخصٌة قد تمت تربٌتها
وترعرعت فً كنؾ التقالٌد العثمانٌة ،واآلن ٌقولون بؤنه ٌنحدر من
عابلة فقٌرة ،ومصطفى كمال لم ٌحارب وٌناضل لٌصبح مصطفى
كمال المعروؾ .فمنذ أن كان فً المرحلة االبتدابٌة ٌتم أخذه إلى
المدرسة السلطانٌة ،ثم ٌدخلونه إلى المدرسة الحربٌة ثم ٌدخل فً
الجٌش التركً وٌتقلى تربٌته هناك ،وٌستمد قوته من هناك .فما هً
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الحروب التً قادها؟  ...هً حروب امبرٌالٌة وإقطاعٌة .فهذا هو
الوسط الذي ٌترعرع فٌه وٌكبر وٌحٌا ،وعلى هذا األساس ٌتوجه
إلى األناضول ،وٌطلق على حركته اسم (حركة التحرر) ،وحتى
ولو كان االسم الذي أطلقه على نظامه هو (الجمهورٌة) إال أنها
دٌكتاتورٌة ال تختلؾ عن النظام السابق إال باالسم فقط.

القبائل فً دٌرسم لم تستسلم للسالطٌن العثمانٌٌن نظرا ألنهم
علوٌون ،فقد حافظوا على كرامتهم وحرٌتهم
وكما هو معروؾ ،فإن هذه المإسسة هً التً لعبت دورا كبٌرا فً
تكوٌن شخصٌتكم ،فكلكم تؽذٌتم من هناك ،ألٌس وضعنا كؤكراد أسوأ
من وضع الزوجة والمرأة نتٌجة لهذه الممارسات؟  ...فلننظر إلى ما
حل بالتمردات الكردٌة الماضٌة ،فهً ال تختلؾ فً شًء عن ما
كان ٌقوم به السبلطٌن ،ولنعطً بعض األمثلة ،فعندما كان ٌجري
قمع تمرد دٌرسم أو حسب قولهم (قمع المتوحشٌن) ،كان هناك
موقؾ الضباط من المرأة ،والحقٌقة فقد جرى التستر على كثٌر من
مواقفهم ،فمثلما كان اإلنكشارٌون عند احتبلل استانبول ٌقومون
بسبً النساء والفتٌاتٌ ،قوم الضباط األتراك بنفس الممارسات،
وطبعا هناك التقالٌد الممٌزة المتوارثة فً دٌرسم من ناحٌة المرأة
وحرٌة القبابل منذ مبات السنٌن ،والتً ال زالت قابمة ،فهً لم
تستسلم للسبلطٌن العثمانٌٌن نظرا ألنهم علوٌون فقد قاموا منذ البداٌة
وحافظوا على كرامتهم وحرٌتهم بنسبة معٌنة ،فٌقوم هإالء الضباط
األتراك الذٌن تربوا على التقالٌد اإلنكشارٌة العثمانٌة بمحاولة وضع
أٌادٌهم القذرة على النساء بدون تحقٌق أو استجواب ،بعد تصفٌة
الرجال كما فعلوا فً الدولة البٌزنطٌة ،وبالنتٌجة تقوم بنسبة كبٌرة
من النساء بإلقاء نفسها فً الهاوٌة وتنتحر ،وهذه نقطة مهمة،
فمسؤلة االنتحار الجماعً بإلقاء النفس إلى الهاوٌة لها عبلقة وثٌقة
بالعبودٌة واالنحطاط وشكلها الذي ٌخرج اإلنسان من إنسانٌته ومن
المجتمع البشري ،فهم ٌقومون بفرض عبلقة دنٌبة ومنحطة لدرجة
أن اإلنسان ٌفضل رمً نفسه إلى الهاوٌة على هذه العبلقة ،وهذا
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مهم ،أي أنه ال توجد عبلقة طبٌعٌة ،ففً الواقع هم أصحاب
السلطة ،وأصحاب المال ،فلو تصرفوا بقلٌل من اإلنسانٌة ربما
استطاعوا جذبهم وهذا ما ٌفعلونه اآلن بكل راحة .ولكنهم تصرفوا
بكل وحشٌة وحٌوانٌة وقاموا بالسلب والنهب واالستٌبلء بشكل دنًء
جدا ،دون أن ٌعرفوا أن الذي فً مواجهتهم إنسان أو حٌوان،
والنتٌجة كانت تلك الرواٌات والمآسً التً تقشعر لها األبدان .وهذا
شكل واحد ،ولكنهم ماذا فعلوا بدٌرسم بعد ذلك؟  ...فقد بدأت التربٌة
اإلنكشارٌة من المهد مرة أخرى من جدٌد وبشكل ظالم جدا .فقاموا
بقطع دٌرسم من التارٌخ وكردستان كمن ٌقطع شٌبا بالسكٌن لٌبدإوا
محاولتهم بتكوٌن جدٌد ؼرٌب عن كردستان ،فبل تنسوا أنكم ثمرة
لمثل هذه الممارسات ،وإن تكوٌن شخصٌاتكم قد تم تحت تؤثٌر هذه
المجازر ومن ثم حملة التترٌك التً نسمٌها بـ (اإلرهاب األبٌض).
وبممارسة منظمة جدا تمت تربٌتكم بعٌدا عن الحرٌة والكرامة
اإلنسانٌة التً هً أساس اإلنسان ،ولم ٌبقوا على شًء اسمه
الكرامة والشرؾ وعزة النفس ،ألن الذٌن كانوا ٌحافظون على ذلك
أصبحوا من أهل الهاوٌة!!
إن بعض رفاقنا ٌدعون باهتمامهم باألدب ،وخاصة بعض الرفاق
من دٌرسم ٌدعون بؤنهم شعراء أو أدباء نادرون ،وأرٌد أن أسؤلهم:
كٌؾ حدثت واقعة الهاوٌة هذه التً لها مبات األمثلة العالقة فً
األذهان حتى اآلن؟  ...فلماذا ال ٌقوم هإالء الشعراء واألدباء
بواجبهم نحو تخلٌدها؟  ...فؤؼلبهم أوالد وأحفاد لهإالء ،وهذا
تناقض كبٌر حقا .وحسب ما أسمع اآلن فإن عبلقات الرجل والمرأة
هناك فً وضع رديء جدا .وكؤن الذي حدث ال ٌهمهم فً شًء!!
وكؤن الذٌن ألقوا بؤنفسهم فً الهاوٌة لٌسوا آباإهم وأمهاتهم،
وأجدادهم وجداتهم ،وهم متمسكون بالكمالٌة أكثر من الكمالٌٌن
أنفسهم!! وعندما نقوم بانتقاد معٌشتهم هذه ٌقولون( :إن آبو ٌرٌد أن
ٌقضً على جذور الدٌرسمٌٌن) وحقٌقة الذٌن ٌقولون هذا الكبلم هم
الذٌن قامت الكمالٌة بإذابتهم .فبٌنما نحن نسعى للثؤر لدٌرسم ،استسلم
هإالء للكمالٌة واالنحطاط ألؾ مرة ،وهإالء دٌرسمٌون شكبل،
وٌذكروننا بدٌرسم قاماتهم وهٌكلهم ،ولكنهم منحطون فً الجوهر
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وٌماثلون هإالء الذٌن تم اإلؼبلق علٌهم فً قصور السلطان محمد
الفاتح وٌجب محاسبتهم ٌوما ما.
وكما تعلمون هناك الؽلمان فً القصور العثمانٌة ،ووظٌفة هإالء
الؽلمان اإلٌقاع بالرجل وإبعادهم عن السلطة ،طبعا ٌتم ذلك بشكل
ؼٌر مهذب ،وهناك انتهاك للثقافة ،والشخصٌة ،أي أن هناك مجتمع
انتهكت حرماته ،وهذا هو الوضع الذي ٌحاولون خلقه وإٌجاده فً
دٌرسم .فتصوروا لو قام أحدهم بشتمكم وصفعكم فإنكم لن تسكتوا
على ذلك ،فكٌؾ تتخٌلون الوضع فً دٌرسم؟  ...إن ما ٌجري
ٌتجاوز الؽفلة إلى وضع الخٌانة الواقعً .أنا ال أرى ذلك أمرا
طبٌعٌا ،أنا ال أقول بؤن التفكٌر والتخطٌط كان جٌدا للتمرد ،ولكننً
ال أصدق بؤن نسٌان كل شًء بهذا الشكل وإنكار ما حدث لٌس
طرازا جٌدا ومحترما للحٌاة ،وهذا هو ما ٌتسبب فً حنقً ودرة
فعلً واتخاذي لهذا الموقؾ.
إن دخول ( )PKKإلى دٌرسم أو إلى كردستان بصورة عامة ٌعتمد
على هذا المفهوم ،فهدفنا هو إظهار االنتهاكات التً جرت لدٌرسم،
فهم ال زالوا ٌقومون بمواجهتنا بضحاٌا االنتهاكات الذٌن ال زالوا
تحت تؤثٌرها ،فدٌرسم هً أكثر المناطق اعتراضا للتحكم الفاشً
واالنقسام الذي فرضه ...لماذا؟  ...ولماذا ال ٌتجاوبون مع شخصٌة
الحزب؟  ...فما قام به العدو ضدك واضح ...فبل زالت أكوام العظام
مرمٌة بجانب (منذور) وفً كهوفة ،فماذا أنت فاعل فً أنقرة
واستانبول وأروربا؟  ...كتبت الصحؾ ونقلت وسابل اإلعبلم بؤن
مجموعة من النواب من حزب ( )SHPقامت بمناقشة حالة
الطوارئ البارحة ...حالة الطوارئ هذه إجراء فرضته الحرب
الخاصة لمواجهة ( )PKKوالقضاء علٌه ،فبٌنما تقوم هذه
المجموعة باالعتراض ٌقوم ناببان من هذا الحزب بمعارضة هذه
المجموعة وٌحاوالن إقناعها باإلبقاء على حالة الطوارئ ،وهذان
الناببان دٌرسمٌان ؼبٌان معروفان بالثرثرة (كمر كنج) و (محمد
موؼولتاي) .وٌدعوان إلى اإلبقاء على حالة الطوارئ ،وهما
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معروفان بدٌمقراطٌتهما من بٌن أعضاء المجلس ،وٌعرقبلن رفع
حالة الطوارئ.
فانظروا من أي جانب شبتم ،فإن هذا القطاع هو الذي ٌرتمً فً
متاهات أوروبا دون تفكٌر ،وكان بٌن صفوفنا بعض شخصٌاتهم
فقاموا بلعب أخبث األدوار لتصفٌة تنظٌمنا ألنهم مرتبطون بالثقافة
الكمالٌة فقط.فتمسكوا بمسؤلة المرأة ،وبمسؤلة الحٌاة ،ولم ٌبقوا على
أٌة قٌمة أخبلقٌة وال أي قٌمة تنظٌمٌة وال أي قٌمة للمقاومة إال
وأهدروها ،وسبب عدم قٌام دٌرسم بدورها حتى اآلن مرتبط بهإالء
األنذال الخبثاء ،فعندما قامت الكمالٌة بضربهم والقضاء علٌهم ومن
ثم فرضت علٌهم االنحطاط والدناءة ،فبل بد من أن ٌنعكس
انحطاطهم ودناءتهم علٌنا أٌضا من خبلل بعض العناصر.
ونتٌجة لكل ما قلناه :هناك حرٌة ومٌوال تحررٌة ال ٌمكن ضبطها
والسٌطرة علٌها رؼم كل الممارسات الوحشٌة منذ مبات السنٌن،
وهناك الكرامة أٌضا بشكل مإكد ،فلو تم االعتداء على هذه القٌم
تقوم نساإنا وفتٌاتنا بإلقاء أنفسهن إلى الهاوٌة من قمم جبال منذور،
وعندما نرى ذلك ٌجب علٌنا مراجعة التارٌخ من جدٌد ،وكذلك أن
نتمعن فً االنتهاكات التً جرت بعد ذلك ،ونقارن كل ذلك ببعضه،
لنتعرؾ على المقبول والمرفوض منه بشكل جٌد ألن المسؤلة حٌوٌة
جدا ،باإلضافة إلى أن ذلك ٌشكل الخطوة األولى نحو الحرٌة
والكرامة.

الفتٌات اللواتً ٌقمن بإسقاط شخصٌاتهن وعواطفهن ،لن ٌستطعن
التسامً والتعفف بعد ذلك
واآلن ٌضعون (باطمان) فً مواجهتنا ،إنه أمر ؼرٌب!! ونتٌجة
لمإامرة زاد اهتمامنا بهذا الموضوع .فالبولٌس ٌقوم بإسقاط الفتٌات
المناسبات فً هذه الساحة ،وبعد تمرٌرهن فً كافة العبلقات
المنحطة والدنٌبة ٌقوم بإرسالهن إلى صفوفنا .ففً هذا الٌوم وصلتنا
األخبار بؤنهم قاموا بإرسال بعضهن ،فحتى المتآمر النذل (محمد
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شنر) كان ٌقوم بإسقاط الفتٌات هناك ،والطرؾ الذي ٌقوم بنسج
المإامرة فً دٌرسم وفً (باطمان) هو وطرؾ واحد ،وهو (دابرة
الحرب الخاصة) فً االستخبارات التركٌة ( .)MITقام بتنظٌم
المإامرة هناك ،ثم ٌقوم بها هنا أٌضا حٌث تم إسقاط الكثٌر من
الفقراء والمساكٌن ،فهو الذي ٌمسك بطرؾ الخٌوط ،وٌقوم بإسقاط
هإالء الرجال والفتٌات ،ثم ٌمررهم من خبلل كافة الرذابل ،ثم
تتحول تلك المناطق إلى بإرة موبوءة تنتشر فٌها األمراض إلى كافة
األصقاع ،وٌرسلونه إلى عناصرنا أٌضا .ونحن نحاول منع انتشار
هذه األمراض بٌن صفوفنا بصعوبة ،حتى أنهم أرسلوا جراثٌمهم
إلى هنا بما فٌهم المتآمر أٌضا ،إن قوة التحطٌم والتشتٌت لدى
المتآمر كبٌرة جدا لدرجة أنه ٌتفوق على جٌوش ألد األعداء ،فقد
رأٌت فٌه كٌفٌة تقربه من المرأة ،وكٌفٌة تمسكه بمواقفنا فً وقت
واحد.
من الطبٌعً جدا أن تكون نظرتنا للعبلقات مختلفة عن نظرتكم،
فنحن نتعمق فٌها قدر اإلمكان ،ونحاول تطوٌرها باستمرار،
وتعرفون أن بعض الفتٌات الحمقى ٌقعن تحت تؤثٌر صدٌقها فً
دقٌقة واحدة ،وتصبح أَمَة لدٌه ،وأقول ذلك لبلستدالل على كٌفٌة
تسرب الكمالٌة إلى الصفوؾ بقصد التخرٌب ،وكٌفٌة قٌام أحد
المتآمرٌن بفتح المجال أمام السلبٌات ،فهذا مثال واقعً على ذلك.
والشخص الذي ٌرتبط بهذا العمى ٌقبل تمثل هذه العبودٌة طبعا
سٌقوم بكل ما ٌطلب منه ،وٌمكن القٌام بذلك عن طرٌق دمٌة لفتح
المجال .فإن أمثال هذه الفتٌات اللواتً ٌقمن بإسقاط شخصٌاتهن
وعواطفهن إلى هذه الدرجة ،لن ٌستطعن التسامً والتعفؾ بعد ذلك،
وخاصة الرفاق الذٌن كانوا فً السجون ٌعلمون هذا جٌدا ،فقد قام
المتآمر بتنفٌذ ذلك هناك .وأنتم تعلمون جٌدا ،كٌفٌة قٌامه باإلٌقاع
بؤكثر المقاومات بطولة لدٌنا بشكل حقٌر وبعٌد عن الشرؾ
واألخبلق_ من الرفاق والرفٌقات_ عن طرٌق الممارسات
البلإنسانٌة من ضؽط ورٌاء ،قام بتحطٌمها ووضعها تحت األرجل،
وهذا موجود فً التقٌٌمات ،وهذا التصرؾ بمثابة انتقام الكمالٌة من
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( )PKKللكوادر ،ومن تربٌته للمرأة الحرة ،وحقا إنه تخطٌط عن
وعً.
وهناك الحقابق التً عشتها بالذات ،وقد أحسست بالحاجة إلى
تكتٌكات كثٌرة ومبتكرة للمحافظة على نفسً فً التحول الكادري
ألكون قادرا على السٌر والحرب ،والبقاء واقفا وعدم السقوط،
وقادرا على التقدم فً موضوع تحرر المرأة ،وربما هذه التكتٌكات
تفوق التً نحتاجها فً جبهة الحب الساخنة .أي أنه كان لديّ الحذر
الشدٌد منذ أن كنت تلمٌذا فً المدرسة ،وتطور هذا الحذر مع تطور
المرحلة .فمفهوم (التمدن) لدى الكمالٌة ٌفرض نفسه من خبلل
العبلقات بشكل متزاٌد كلما ٌتم التقدم فً مراحل الدراسة ،وكما
تعلمون ٌقومون باستصؽار وتحقٌر كل ما هو كردي ،فمثبل كانت
أول انطباعاتً كما ٌلً( :لعنة هللا علٌها ،كٌؾ ولدت فً عابلة
كردٌة) ،كان ذلك فً المرحلة االبتدابٌة ،وكان هذا شعوري ربما
ألننً وجدت الطرٌق مسدودا أمامً ألننً كردي .وال أعلم
بمشاعركم وكٌفٌة نموها ،ولكن بعضكم ٌقولون بدون شك( :أتمنى
لو لم تكن هناك قومٌة كردٌة ،ألٌس هناك جذور تركٌة فً أصلً ٌا
ترى؟  )...وهكذا ٌضٌع الكردي بدخوله إلى االبتدابٌة ،وعندها
ٌتطلع إلى التركٌة وٌحلم بها وٌقوم بالمستحٌل حتى ٌصبح تركٌا،
فٌتحول إلى ألعوبة ،وإلى خادم ،وٌقوم بتؽٌٌر كل شًء فً نفسه
وبدنه حتى ٌصبح موظفا ،وقد رأٌت ذلك بؤم عٌنً ،أي أنهم ٌدخلون
من حال إلى حال وٌرتضون بكل شًء حتى ٌقبلوه أستاذا تركٌا فً
مدرسة ،وقد رأٌت ذلك لدى زمبلبً فً المدرسة منذ عهد الطفولة.

إن رغبتً فً الدخول إلى المدارس العسكرٌة ،لم تكن بهدف أن
أصبح ضابطا تركٌا ،وإنما ألن مركز القوة كان ممثال فً الجٌش
وكما تعلمون فقد كان لدٌنا موقؾ حٌال هذه األمور منذ ذلك الوقت،
فمع تنامً هذه النواحً ،كان رد الفعل أٌضا ٌتطور .وال زلت
أتذكر تلك السنٌن وطبعا هذا تفكٌر الطفولة وأحبلمها ،فقد كنت
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أحلم( :كٌؾ أصبح قابدا عسكرٌا وأحارب عدوا سرٌا؟) والرؼبة
الجامحة فً الحٌاة العسكرٌة تطورت فً ذلك الوقت .وقد تحدثت
عن ذلك فً إحدى المقاببلت الصحفٌة ورؼبتً فً الدخول إلى
المدارس العسكرٌة لم تكن بهدؾ أن أكون ضابطا تركٌا جٌدا ،بل
ربما ألن مركز القوة كانت ممثلة فً الجٌش .وبدون شك ،لم ٌكن
هناك تفكٌر بؤن (العمل األٌدٌولوجً والسٌاسً هو الطرٌق إلى القوة
العسكرٌة) .فالقوة كانت ممثلة فً الجٌش فقط أمام ناظري ،وإذا
كنت ترؼب فً الضرب وتحاول تكوٌن قوة ٌجب أن تكون
عسكرٌا ،وهناك المدارس العسكرٌة التً ٌجب الدراسة فٌها.
والدافع هو الحنٌن إلى الشخصٌة العسكرٌة والقوة أكثر من الرؼبة
فً أن أكون ضابطا تركٌا .أي أن العسكري ٌنم عن القوة ،ولهذا
ٌجب أن تكون عسكرٌا حتى تتمكن من القٌام بعمل ما ...إنها ظاهرة
تمرد .حتى أننً حزنت كثٌرا لعدم تمكنً من الدخول إلى تلك
المدارس .وأستطٌع القول بؤنها كانت أكثر أٌام حٌاتً قلقا.
لكل واحد منكم عالما كان ٌحلم به ،وكذلك أنا .وقد مررت بمراحل
متؤزمة كثٌرة ،أقول كل ذلك ألجل أن تقوموا بإعادة النظر فً
ذاتكم ،فؤنتم مقبلون على أن تكونوا جنودا ،وقادة ،وتتحدثون عن
العبلقات الحرة .فهذه قضٌة المرأة التً تقوم بفرض نفسها علٌنا
بشكل متزاٌد ،وتدفعنا للتساإل (كٌؾ ٌجب أن ٌكون الموقؾ) ،وقد
رأٌنا العبلقات القبلٌة اإلقطاعٌة التقلٌدٌة بالنسبة للمرأة فً محٌطنا
وعاببلتنا .وقد تحدثت لكم عن ذلك وقمنا بلوم هذه العبلقات
وانتقدناها ،فبموجب نظام المهر ٌؤتً أحد الؽرباء من مكان بعٌد
لٌتزوج إحدى قرٌباتك أو أختك وكؤنها سلعة أو متاع ٌشترٌها ،وقد
استنكرت ذلك منذ البداٌة ،حتى ولو لم ٌكن موقفً حرا كما ٌجب،
أي أنها كانت ردة فعل محدودة على مثل هذه الممارسة وربما كانت
عاطفٌة على شكل( :كٌؾ ٌحدث أن ٌؤتً أحد الؽرباء الذٌن ال
تعرفهم وٌؤخذها مرة واحدة).
الموقؾ الكمالً (المتمدن) كان ٌظهر بمظهر آخر مختلؾ ،إذ تقوم
الفتاة بتقدٌم نفسها بشكل مختلؾ ،ومقاٌٌس الثراء هً التً تتحكم،
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وٌعلم أكثركم ذلك ،وهذا ال زال سارٌا ،فمقاٌٌس الؽنى والطبقة
الثرٌة المتحكمة هً األساس فً ذلك ،وقد رأٌنا ذلك دابما
وبوضوح ،فهل ٌمكن فرض شرط العبلقة الحرة على المرأة؟ ...
لقد كنا ضعفاء وتؤثٌرنا ضعٌؾ أٌضا ،والثقافة الكمالٌة هً التً
تتحكم بكل شًء بشكل مطلق ،وكذلك ثراء الكمالٌٌن ،وتحكمهم بكل
شًء ودون أي فرق بٌن الرجل والمرأة ،كانوا ٌقومون بفرض
أنفسهم علٌنا .وهكذا كان ردة الفعل على الكمالٌة ومقاٌٌسها ٌتطور
لدٌنا مثلما كان ٌتطور ضد العبلقات اإلقطاعٌة .وكما تعلمون فقد
وجدنا أنفسنا فً معمعة الحرب بالتدرٌج .وأعتقد إن ما قمت به أنا
ٌختلؾ عما قمتم به وعاٌشتموه أنتم ،وال أعلم ربما أصبح ذلك إدمانا
لدي واعتدت علٌه ،وال أعلم إن كان ذلك بسبب ظروؾ التربٌة أو
أنه من التكوٌن ...إن موقفنا ٌتحدد فً الجمل التالٌة :لٌس هناك
نجاح سهل ،ولكن ال ترضى بالهزٌمة بسهولة أٌضا ،وٌجب أن ٌتم
تقٌٌم ذلك بحساب دقٌق جدا ،وهذا ما نحاول تطبٌقه فً مواضٌع،
استمداد القوة ،مثل الموقؾ االقتصادي والسٌاسً وكذلك بالنسة
لموضوع المرأة أٌضا ،حٌث نحاول تطبٌق تلك القواعد.
فً ذلك الطور رأٌت التالً :فعندما بدأنا بالعمل كمجموعة ،وعندما
كنا وسط النظام ،عرفت بؤننً لن أستطٌع اتخاذ المعاٌٌر والمواقؾ
الكمالٌة نحو المرأة .فقد تواجدت فً استانبول وأنقرة ،ولكن جرأتً
وال قوتً وال مٌولً كانت تساعد على ذلك .فؤنتم مثبل تستطٌعون
فرض أنفسكم بشكل أكثر ،وبتطرؾ ،وتخادعون ،ولكننً لم أكن
كذلك فً تلك السنٌن ،وقد كان لدي صدٌق من دٌار بكر ال زلت
أتذكره ،وكان صاحبا لؤلهوال والمصابب ،وال أعلم إن كان على قٌد
الحٌاة أم ال ...فقد تسبب فً مشكلة ضمن كلٌة العلوم السٌاسٌة لم
ٌبق أحد لم ٌسمع بها ،فهو ٌتعارك كل ٌوم بسبب فتاة ،وأحٌانا ٌقوم
بالتهدٌد بمدٌته وٌقٌم القٌامة ،وكنت أقوم باإلمساك به دابما ...أحاول
اإلمساك بكردٌنا هذا ولكنه ٌقوم بإنهاك ذاته كل ٌوم ،لقد شاهدت
هذا الحادث أٌضا ،وكان الموقؾ الكردي األكثر رذالة فً الدنٌا،
وطبعا ارتعدت وابتعدت خوفا من المصابب ،وحاولت االحتراس
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للمحافظة على نفسً ،ولكن عندما دخلنا مرحلة الثورة ،فقد كان كل
ذلك بحاجة إلى الحلول.

عندما ٌقوم المتنفذ أو اآلغا الكردي بخٌانة ذاته وٌلتزم بالمعاٌٌر
الكمالٌة فإن المرأة الكردٌة تتضرر كثٌرا
إن فتح هذا الموضوع والخوض فٌه ٌعود بالفابدة على الرفاق
الشباب الستخبلص النتابج والعبر ،ولهذا ٌجب االبتعاد عن
السطحٌة البسٌطة لدى التحلٌل ،فقد كانت هناك بعض العبلقات التً
أردنا تطوٌرها فً ذلك الوقت ،ومررنا بتجارب وقد رأٌت ما ٌلً:
إن المستوى الموجود لدى المرأة ومستوى عبلقاتها مع الرجال
ومستوى العبلقات فً المجتمع_ وخاصة العبلقات النصؾ كمالٌة
والنصؾ إقطاعٌة_ أمر سٌاسً ومدروس أكثر مما ٌبدو بشكل عام.
واآلن قد بدأ ( )PKKبحركته التحررٌة ،وبدأت الكثٌر من المفاهٌم
اإلقطاعٌة والكمالٌة باالنهٌار ،هذه مسؤلة مختلفة ،ونتٌجة من نتابج
الصراع ،ولكن المستوى الموجود ٌبقً على أشٌاء كثٌرة لم ٌقم
( )PKKبهدمها أو تحطٌمها ولم ٌقم بمواجهتها بعد ،ولهذا فإن لم
ٌكن موقؾ الشخص سلٌما وصحٌحا كما ٌجب فإما أن ٌصبح األؼا
كمالٌا وإما أن ٌصبح خادما ولٌس هناك خٌار ثالث على ما أعتقد.
أنا أتحدث لكم عن األمثلة ،أي إذا قمتم بفرض أنفسكم كالرجل
الكردي فستهٌنون أنفسكن .والمقاٌٌس الكمالٌة أرقى من ذلك فً هذا
الموضوع ،ورقٌها ٌتجاوز العبلقات اإلقطاعٌة القبلٌة ،ألن لها
قواعد حقوقٌة ،وتقالٌدها الخاصة ،وأخبلقٌاتها ،فهً ال تعطً
المجال للنجاح .وللكمالٌة تؤثٌرات كبٌرة على الشخصٌة الكردٌة
ٌتطلب البحث والتدقٌق بشكل أعمق .وخاصة إذا كانت الشخصٌة
الكردٌة قد تعرضت لهذا األذى على ٌد الكمالٌة وإذا كانت الطبقة
العملٌة تصل إلى هذه الدرجة من اإلنكار للوجود الكردي ،فهذا
ٌعنً أن الكمالٌة المتمدنة قد أثرت بشكل كبٌر على عبلقة العابلة
والمرأة .فكل آؼا كردي لدٌه ٌد طوٌلة إما فً أنقرة أو فً أي مدٌنة
تركٌة كبٌرة ،وهم مرتبطون بها ،وربما اآلن مرتبطون بؤوروبا
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أٌضا ،وهذا وضع منتشر وتتضرر منه المرأة الكردٌة كثٌرا ،فعندما
ٌقوم األؼا الكردي ،أو الوجٌه ،أو المتنفذ أو الكبٌر الكردي بخٌانة
ذاته وٌلتزم بالمعاٌٌر الكمالٌة فإن المرأة الكردٌة تتضرر مرة
أخرى ،وبناء علٌه ،فهً تتعرض لمزٌد من التحقٌر ومزٌد من
الكبت والتعقٌد ،وتتعمق أزمتها أكثر .بعد توضٌح الوضع على هذا
النحو ٌجب علٌنا البحث عن الجواب للسإال التالً قبل الدخول إلى
أجواء الحزب( :هل هناك إمكانٌة للتقدم والتطور داخل الحزب مع
هذه المقاٌٌس للنظام االعتٌادي السابد؟).
إننً أنظر أحٌانا إلى مقاٌٌسكم ،فإما أنكم تقومون بعكس هذه
المعطٌات علٌنا دون علم ،وإما أنكم تقومون بعكسها ببعض الوعً،
فتصرفات البرجوازٌة الصؽٌرة ومواقفها تظهر بشكل سطحً فً
صفوؾ الحزب بدال من تحقٌق االنضمام الكامل .وتكمن وراء ذلك
مقاٌٌس النظام الجاهزة .وكؤن النظام قام بإنتاجكم وتربٌتكم ثم ترككم
لهذه المشاركة معنا دون فرق بٌن الشباب والفتٌات ،وربما ترون
ذلك طرازا طبٌعٌا للحٌاة ،ولكن أسلوب مجٌبكم ٌمر عبر ممر
السٌاسات الكمالٌة واإلقطاعٌة العملٌة .فهو ٌؤتً إما من أعبلهم أو
أسفلهم ،فإما أن تكونوا أسٌادهم وإما أن تكونوا خدما لهم ،أو االثنٌن
معا وبشكل متداخل ،ومصدر المفهوم الذي ٌقول (لم أستطع
االنضمام ،وتؤزمت ،ولم أستطع التفكٌر)ٌ .ؤتً من هذا الواقع
التارٌخً المرٌر .وأنا قمت بحل كل هذا خبلل التحول الثوري
لنفسً .واآلن أنظر إلى العبلقات الموجودة سواء بالنسبة للرجال أو
للفتٌات ،فؤرى تكوٌن البرجوازٌة الصؽٌرة ،أما إذا كانت روابطه
تعتمد على طبقات أعلى فً المجتمع مثل الطبقات العملٌة فنراه
متخلفا وخامبل ،وال مبالٌا بما حوله وكؤنه مسكٌن ال حول له وال
قوة .أما اآلخر وكؤنه كمالً مستبد .فبلحظوا أن أؼلب الحرب
الداخلٌة التً أخوضها هً ضد هذه الممارسات الصادرة منكم،
فمواقفكم وتصرفاتكم تتعارض مع الثقافة وطراز معٌشتكم .والتعمق
مقابل ذلك وتحدٌد المواقؾ والتصرفات حسب ذلك مهم جدا،
وتنامت أبعاد ذلك لدٌنا كثٌرا.

المرأة والعائلة

355

لو أبدٌت االهتمام بعواطفً وعشقً ،لما وصلنا إلى ما نحن علٌه
الٌوم
لقد أوضحت هذا الموضوع كثٌرا من خبلل التحلٌبلت ،وال زلت
مشؽوال بتطوٌر المستوى ،ونحاول استٌعاب وضع المرأة بشكل
أفضل ،فؤنا أرى أمام ناظري امرأة النظام وقد تحولت إلى متاع،
وسلعة تحاول بٌع نفسها كوسٌلة لسٌاسات النظام ،وأملً أن نستطٌع
حل هذه القضٌة على أسس الحرٌة .إننً أخجل من عبلقات كثٌرٌن
منكم وال أقول لبلستصؽار ،فعندما أنظر إلى ما ٌسمونه بالعبلقات
الزوجٌة ،فؤرارها ؼٌر مقبولة ،وال أستطٌع تحملها لٌوم واحد ولو
كلؾ ذلك حٌاتً ،فما هذا الرجل؟  ...وما هذه المرأة؟  ...وكٌؾ
ٌستطٌعان العٌش سوٌة؟  ...إننً أرتعد من هذا الوضع ...وهذا
مفهوم من المفاهٌم ...أنا ال أطلب أن ٌكون الجمٌع هكذا...
فالتجارب تظهر أمورا كثٌرة ...ولكن ال ٌمكن القٌام بالتجربة فً
هذا الموضوع .وبناء علٌه فإننا نرى انزالق البعض إلى الخٌانة من
جراء هذه العبلقة ،وهذا نابع من خصوصٌتها .إن نواٌاي حسنة جدا
فً هذا الموضوع ،ولست طرفا لفرض أي إرؼام على أٌة امرأة أو
أٌة فتاة خارج إرادتها ،مهما كانت نوع العبلقة ،فقد تجاوزنا تلك
المرحلة ،وأقصد بؤننً قد تجاوزت المفهوم الكردي التقلٌدي الذي
ٌنادي بفرض الرجل لنفسه ألنه رجل ،وكذلك ال أقبل لنفسً أن
تكون فً موقع الخادم األمٌن ،مع العلم أن نضالنا كان موجودا منذ
البداٌة.
وتعلمون مدى صعوبة النضال على صعٌد العواطؾ ،ولكنه شكل
من أشكال النضال فً سبٌل الحرٌة ،ولو أبدٌت االهتمام بعواطفً
وعشقً وقمت بتقدٌس عبلقاتً فً هذا المضمار واحترمت المفاهٌم
لما استطعت تجاوز هذا النهج ووصلت إلى ما نحن علٌه اآلن،
وطالبت بحرٌة المرأة منذ البداٌة ولوال ذلك لما وصلنا إلى هذه
المرحلة أٌضا ،ولو ارتبطت بمفهوم (الناموس) التقلٌدي لدى األكراد
لكنت خاسرا منذ البداٌة .فقد حاولوا ربطً مثلما ربطوكم ،فعابلتً
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كانت ضعٌفة ،وسلطة األب واألم ضعٌفة أٌضا ،وأستطٌع القول:
بؤننً من األكراد القلٌلٌن الذٌن لم ٌخضعوا لتحكم العابلة ،وهذا
موضوع مختلؾ ،والنتٌجة أننً تخلصت من تؤثٌر الوالدٌن ،وهذه
أول خطوة فً طرٌق الحرٌة ،وكنت محظوظا فً ذلك ،وكانه هناك
احتمال ألن أكون ال مبالٌا ،ولكن استطعت صقل شخصٌتً فٌما بعد
لتكون لدي مواقؾ معٌنة ،ولو نجحوا فً فرض العبلقة التً
ٌرؼبونها علًّ  ،لما استطعت المضً قدما فً هذا النهج منذ أن كنت
فً الثانوٌة المهنٌة ،ولكن تطلعاتً وطموحاتً وحذري الشدٌد كان
كفٌبل بإنقاذي من ذلك الوضع المؤزق ،وأعتقد أن هذه هً النقطة
التً لم تستطٌعوا حلها بالنسبة لحٌاتكم ،وأعتقد أنكم لم تستطٌعوا
التخلص من التؤثٌر التقلٌدي للعابلة من طرؾ المؽرٌات التً ٌقدمها
النظام من طرؾ آخر ،وهذا الوضع تسبب لكم فً مشاكل وضٌاع
لكم وإلمكانٌاتكم ،وهذا موضوع ٌتطلب البحث والتمحٌص .وعندما
تنضمون إلى الحزب ٌجب علٌكم مراجعة ذلك مرة أخرى ،فربما
خسرتم الكثٌر ،وأخطؤتم كثٌرا ،وذلك ؼٌر سلٌم ،واإلنكار خطؤ
أٌضا .وهناك مفهوم لهذه الحٌاة العاصفة الملٌبة بالمشاكل ،وعدم
معرفة ذلك ٌعنً الخنوع والعبودٌة والخمول ،وهذا لٌس صحٌحا.
فهذه المرحلة مرحلة عاصفة ،فإن لم تكونوا قادرٌن فً السابق
فتستطٌعون القٌام بمراجعة ماضٌكم وبما ترؼبون ،والتدرٌب
الثوري ٌتناول هذا الوضع بالذات .فبالكاد استطعت إنقاذ نفسً من
التحكم التقلٌدي.

كم كنت أرغب فً معاصرة مصطفى كمال ومواجهة مكائده
ودناءاته
والخداع هو الناحٌة األخرى من المسؤلة ،فهم ما زالوا ورابً
وٌحاولون خداعً ،وقد تواجهنا مع فرض الكمالٌة علٌنا ،وقد كان
ذلك موجودا قبل تؤسٌس الحزب أٌضا ،ولكن المرحلة المهمة هً
مرحلة التحول الحزبً ،فهناك الفرز الطبقً فً ( ،)PKKوقد
قاوموا التحول الحزبً كثٌرا ،وفعبل كانت مقاومتنا كبٌرة جدا أمام
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المعاٌٌر اإلقطاعٌة والكمالٌة ،فبعضهم سار معنا لمدة شهرٌن،
وبعضهم سار كالعبٌد ،وحتى اآلن هناك من ٌسٌر معنا وٌتساءل:
لماذا قوته لٌست كافٌة؟  ...لماذا ال ٌإسس؟  ...لماذا ال ٌنشا؟ ...
لماذا ال ٌستطٌع اإلدارة؟  ...لماذا ال ٌتخذ التدابٌر؟  ...وهكذا...
فبعضهم قمعً ،وبعضهم آؼوي ،وهإالء أٌضا ساروا معنا ،وطبعا
لم نخضع ألي منهم ،ولو تبلحظون كقٌادة لدي قوة عسكرٌة
وسٌاسٌة وإٌدٌولوجٌة ،وأعتقد إننا اآلن أكثر التنظٌمات تؤثٌرا على
الساحة الكردستانٌة ،وهذا ٌعلمنا على أننا لو لم نستخلص العبر من
األمثلة السابقة ،ولو لم انتبه ونتخذ التدابٌر البلزمة فقد نتحول إلى
سبلطٌن فً ممارساتنا.
إننً أرى جٌدا مصطفى كمال ،وكما كنت أرؼب فً مواجهته
بمكابده ودناءاته ،لقد تحول إلى سلطة متحكمة ولكن على أي
أساس؟ بعضهم ٌقول عنه (ثوري وتحرري) .ولدٌنا بعض الرفاق
األتراك وٌجب علٌهم مراجعة أسس تكوٌن تحولهم إلى قوة متحكمة،
وقد أشؽلونا لفترة طوٌلة ،وهإالء أٌضا قد دفعوا ثمن ذلك باهظا
بعدم تمكنهم من تحقٌق التحول الثوري .ونحن نفهم اآلن بؤن
المفاهٌم الكمالٌة والعثمانٌة واآلؼوٌة بصدد السلطة تختلؾ عن
مفاهٌمنا تماما ،ولٌس قلٌبل من ٌحاول من بٌن صفوفنا فرض هذه
المفاهٌم علٌنا ،ولٌست قلٌلة المإامرات التً ٌحٌكونها ضدنا ،فهناك
المبات من المحاوالت التً ظهرت حتى اآلن .ولو تركنا لكم الحرٌة
فمن ٌعلم منكم وكم من مإامرة وممارسة ستحاولون فرضها علٌنا.
أنا ال ألوم ذلك ألنها حرب اجتماعٌة ،فربما ٌكون ذلك من حقكم
ألنكم هكذا ترعرعتم ،ولكنكم عاجزون ألن الكمالٌة تتساقط وكذلك
بقاٌا اإلقطاع وال تستطٌعون تخرٌج (أتاتورك) جدٌد ،وال تتحولون
إلى آؼوات أكراد جدد ،وطبعا نحن ال نعمل فً الفراغ.
إننً إنسان كادح فً نفس الوقت ،وأفهم جٌدا معنى الحٌاة المكتسبة
بالعرق ،ومثلما تعرفنا على القٌم االشتراكٌة فقد كبرنا مع القٌم
الدٌمقراطٌة والكدح ،ولم أحاول اللجوء إلى المفاهٌم اإلقطاعٌة
والبرجوازٌة الصؽٌرة ،أو البٌروقراطٌة للتسلق ،ولم أفضل طرٌق
المرأة والعائلة

358

التملك ألصبح قوة .وباالعتماد على جهدي كافحت ألصبح قوة
مادٌة ومعنوٌة بل وأٌدٌولوجٌة ،واستطعت بالذات تكوٌن القوة
السٌاسٌة والعسكرٌة .ففً وقت لم ٌكن أحد ٌستطٌع اإلمساك
بعصاه ،راهنا على كل شًء لدٌنا لنمتلك رصاصة واحدة فً نهجنا
الذي ٌستهدؾ التحرر الوطنً .وما لدٌنا اآلن لم ٌكتسب بسهولة،
فهناك جهد كبٌر ٌتم بذله اعتبارا من التكوٌن اإلٌدٌولوجً إلى
العبلقات السٌاسٌة وتنمٌتها ،ووصوال إلى ما نحن علٌه من قوة،
وهناك وتٌرة عالٌة من العمل والنتٌجة هً المستوى الذي وصلنا
إلٌه فً ٌومنا هذا.
أقول كل ذلك حتى ال تفهمونً بشكل خاطا .فؤسلوب تكوٌننا للقوة
مهم جدا .فإذا كنا نتصدى للكمالٌة واإلقطاع هذا الٌوم ،فٌجب
مبلحظة ارتباط ذلك بالجهد الذي تم بذله ،وهذا ما ترونه اآلن .وبناء
علٌه ،فإن الذٌن ٌقولون (كنت أطالب بالحرٌة ،وأطلب الصبلحٌات،
وأطلب السلطة) .والذٌن تحولوا إلى قادة بشكل مفاجا وٌدعون أنهم
(قتلوا كذا ،وذبحوا كذا) والذٌن ٌلجإون إلى اللإم ،وٌستولون على
قٌم لٌست ملكهمٌ ،جب أن ٌنتبهوا إلى هذه الحقابق.
ننصحكم دابما باستٌعاب حقٌقة القٌادة فً ( )PKKمن جمٌع
الجوانب ،ثم استخلصوا النتابج .وبناء علٌه فإن القٌادة فً وضع
التكوٌن من حٌث موضوع المرأة ،ولهذا السبب فعندما نقوم الٌوم
بتطوٌر الحرب ضد النظام العبودي ،فإننا نسٌّر هذه األمور ونؤخذ
حقٌقة االنحطاط الذي تعٌشه المرأة باعتبارنا.
وٌجب أن نفهم جٌدا كٌؾ تستطٌع المرأة كسب ذاتها ،أو كٌؾ تحط
من نفسها لتصل إلى درجة العبودٌة؟  ...وعندما نقول ذلك عن
المرأة ،فٌمكننا تناول نفس الوضع بالنسبة للرجل أٌضا ،فمثبل كٌؾ
ٌقوم رجل بالتعبٌر عن نفسه فً مواجهة امرأة؟  ...وإذا كان هذا
الرجل كردٌا وفقد كل ماله وملكه ولم ٌبق فً ٌدٌه سوى زوجته،
والزوجة بذلك تصبح ملكه الوحٌد ،وهنا نستطٌع توقع كٌفٌة تفكٌره
نحو الملكٌة .وبتعبٌر آخر إذا كان هذا الرجل فقد كل شًء ،ولم ٌبق
لدٌه ال شرؾ وال ناموس وال أرض وال حرٌة وتعرض لبلنحطاط
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حتى الدرك األسفل ،وبذلك ال تبقى لدٌه سوى زوجته حتى ٌمارس
علٌها الملكٌة وٌثؤر منها لبلنحطاط الذي لحق به وٌمارس علٌها
سلطته وتحكمه الذي ال ٌستطٌع إبداءه فً مكان آخر ،وهكذا ٌتحول
الرجل إلى شخصٌة مؽرٌة ،وال أذكر ذلك الستصؽارها ولكننً
أحاول التعبٌر عن الحقٌقة .وهنا أوجه النداء إلى الذٌن ٌدعون
األدب وأقول :بؤنهم ال ٌعرفون التدقٌق ،إنكم تواجهون مجتمعا
انقطع عن التارٌخ ،وأصابه التحلل ومزقه إلى ذرات ،وهناك أبعاد
تارٌخٌة وٌومٌة لذلك فتناولوه وقوموا بواجبكم من التدقٌق والتعبٌر.

المرأة غٌر موجودة ،وقد أزٌلت من التارٌخ والمجتمع ،ومثلها
مثل أٌة سلعة أخرى
فالرجل ببل عمل وال تعلٌم وال تدرٌب ،والموجود ٌقوم بابتبلعه،
والكمالٌة متحكمة بشكل مطلق ،فإن ذهب إلى المدرسة ابتلعوه ،وإن
طالب بعمل جعلوه عمٌبل ،فهذه هً السٌاسة التً ٌفرضونها .فماذا
سٌفعل هذا الرجل؟  ...ال شك سٌصٌبه الجنون ،فهذا هو الكردي
المجنون الذي ٌتحدثون عنه ،وهناك وضعه أمام المرأة ومفهومه
الخاص للناموس ،ومنذ البداٌة لم أعترؾ بهذا المعنى للناموس ،فإن
كان هذا هو مفهوم الناموس فالبقاء بدون ناموس أفضل من هذا
الوضع ،وهذا وضع آخر ،وبناء على ذلك فإن الرجل الكردي
معدوم ،وعلٌه فإن تناول المرأة فقط ؼٌر كاؾ.
أما إذا تحدثنا عن المستوٌات الدنٌا ،فماذا تعنً المرأة بالنسبة
للحقٌقة الكردٌة؟  ...فالمرأة لدٌنا فً وضع لٌس لدٌها حظ فً
التخطً نحو سّلم النظام ،وبدون إحساس ،وٌجري تقٌٌمها حسب
معاٌٌر اإلقطاع ،وقبل أن تتعرؾ على الحٌاة أي فً الرابعة أو
الخامسة عشر من العمر ٌتم ارتباطها برجل .وعلٌه فإن فتاة ال
تعرؾ الحٌاة ،وال تعرؾ العبلقات ماذا تستطٌع أن تفعل؟ ...
وٌصعب التحدث عن شخصٌة المرأة .وحسب ما قرات فً صحٌفة
أن مسٌرة ستنظم تحت شعار (المرأة موجودة أٌضا) ،وأنا أقول إن
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المرأة ؼٌر موجودة ،ربما تكون موجودة فً (جان كاٌا) أو فً أي
حدٌقة عامة ،ولكن هنا ال توجد امرأة ،فإنها قد زالت من التارٌخ
ومن المجتمع ،فمثلها مثل أي سلعة ،ومن ٌؤخذها تبقى فً ٌده.
وأرٌد أن أسؤلكم أٌها الثورٌون والمحاربون ألجل الحرٌة( :كٌؾ
ٌحدث هذا؟) وماذا سنطلق على هذه العبلقة من أسماء ،فمن لدٌه
المال والقوة ٌشتري المرأة كمتاع؟  ...وأؼلبكم ٌقبل بهذه العبلقة،
وهذا خطٌر جدا ...وأحد جوانب الحرٌة التً أخوضها هو فً سبٌل
عدم رإٌة هذا الوضع على أنها عبلقة .وربما كثٌر منكم ٌدعً
العادات والتقالٌد وٌتقبل هذه العبلقة وٌعٌش بها ،ولكنها ال تخرج من
كونها أحط عبلقة .وعلى هذه األرضٌة ٌتم االنقطاع عن المجتمع
وتقالٌده ،ولهذا السبب لم ندخل فً وضع االختٌار بٌن (هل نصعد
إلى طبقة أعلى أم نحاول أن نكون أشخاصا نصؾ كمالٌٌن ونصؾ
برجوازٌٌن صؽار؟) .والٌوم هناك شرٌحة كبٌرة تدخل فً هذا
االختبار ،وكمثال تناولنا (باطمان) فهناك ثراء ناتج من أجواء
البترول ،وهناك أٌضا الكثٌرٌن الذٌن أقاموا هذه العبلقة ،لقد كنتم
طبلبا ولدٌكم إمكانٌات لتحتكوا بالنظام ،وأعتقد أنكم دخلتم فً
أزمات عاصفة ،وفً هذا الوضع تصعب حماٌتكم وجذبكم إلى
الحرٌة أكثر من المعتقد .فربما نضع حدا للعدو ،ولكن ٌصعب
تخلٌصكم من هذا الوضع المشوّ ه ،وهً أزمة حقٌقٌة.
كٌؾ ٌظهر هذا الوضع إلى السطح من وقت آلخر داخل (،)PKK
فهناك ممٌزات خاصة لتكوٌن ( ،)PKKوعلٌكم أن ال تستؽربوا
ذلك .فلٌس همنا أن نجردكم من العبلقات ،وخاصة العبلقات
الجنسٌة ،فإنها ؼرٌزة قوٌة جدا ،حتى أن بعضهم ٌدعً أنها ؼرٌزة
أقوى من اإلٌدٌولوجٌة والسٌاسة ،ولكن إذا كانت هذه الؽرٌزة تإدي
إلى االنحطاط ،وإلى فقداننا ألشٌاء كثٌرة أخرى فٌجب أن نعلم بؤن
هذه الؽرٌزة ال تعنً شٌبا أٌضا .وهكذا فإن العبلقة الجنسٌة تتسبب
فً فقداننا لكل شًء مثل الوطن ،الحرٌة ،والكرامة ،باإلضافة إلى
أن هذه العبلقة ال تإدي إلى االنحطاط السٌاسً والوطنً والقٌم
األصٌلة األخرى واالنقطاع عنها فقط بل تإدي إلى أزمة على
الصعٌد االجتماعً أٌضا ،ولهذا ٌجب التوقؾ علٌها كثٌرا .وإذا
المرأة والعائلة

361

كانت هذه العبلقة كردٌة ،وتحلٌبل للعبلقة الكردٌة فهناك الكثٌر الذي
ٌجب أن ٌقال عنها ،وأقول ذلك اعتمادا على تجربتً الذاتٌة ،وكما
تعلمون فلٌس هناك من قام بتحلٌل األكراد وشكل العبلقات الكردٌة
أكثر منً من حٌث الشمولٌة والعمق .وعلٌكم أن تبلحظوا بؤن هناك
الذٌن ٌفرقون أكثر من الذٌن ٌجمعون ،وال زلت مهتما بعملٌة
جراحٌة ،وال أرٌد أن أتسبب لكم بالمضاٌقة .وأرٌد أن أبٌن بؤننً
لست منؽلقا أمام عبلقة المرأة والرجل شخصٌا ،بل على العكس أنا
الذي ٌضحً بنفسه فً فهم أبعاد هذه العبلقة بٌن المرأة والرجل،
ولٌس هناك من قام بمعارضة العادات والتقالٌد العالٌة بجرأتنا،
وكذلك ال ٌوجد من بذل جهدا ٌماثل جهودنا فً مقاومة الكمالٌة
وممارساتها وال زلنا نفعل ذلك ،ربما تكون لدٌكم آمال وطموحات
مختلفة ،ولكننً ال زلت مصمما على وضع حل لهذه القضٌة،
وتنظٌمها وتؤسٌسها وهذه من أولوٌاتً وهناك أسباب لذلك.
من ٌملك المال والقوة فً المجتمع الحالً ٌستطٌع القٌام بما ٌشاء
ضمن المفاهٌم السابدة .وفً ٌومنا هذا جمٌع العاببلت لدٌها
االستعداد لبٌع نفسها .وتدركون مدى االنحطاط الذي آل إلٌه
المجتمع بمجًء نظام  23أٌلول الفاشً حٌث انتشرت الفواحش
والجري وراء التملك ،والمرأة التً تباع وتشترى بؤلؾ وسٌلة،
ولندعً أن ذلك كله ٌجري خارجنا وال عبلقة لنا به ،ولكن هناك
مهمات ووظابؾ ٌجب علٌنا القٌام بها لتكوٌن وتؤسٌس حزبنا من
جدٌد ،ونؤخذكم ضمن تربٌة الحزب ،وأمامنا مهمة تكوٌن
شخصٌاتكم حسب مقاٌٌس ومعاٌٌر الحزب من جدٌد ،فؤنتم تدخلون
فً طور جدٌد اسمه ( .)PKKوهذا انضمام ٌحقق لكم الحٌاة القٌمة
الجدٌدة ،وبناء علٌه ٌجب علًّ أن أوضح لكم هذه الحٌاة الجلٌلة
والشاملة وأدفعكم نحوها .فبلحظوا أنكم بانضمامكم تتخلون عن
كافة المنافع الشخصٌة والتملك ،والعبلقات الحٌاتٌة السابدة ،فهناك
القٌم األساسٌة لـ ( )PKKألجل التحرر ،وتقولون( :أنا افتدٌت
بنفسً ألجلها) ،وهذا ال ٌقبل الجدل ألنه أمر مقدس وجلٌل ،وٌجب
أن ٌكون أساسٌا ،وهذا ما نحاول العمل به ،وإبداء النواٌا والوعود
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األولٌة ال تكفً ،بل ٌجب تحلٌل شبكة العبلقات ،ومحاولة تؤسٌسها
من جدٌد ،وهذا ٌحتاج إلى مهارة وقابلٌة إبداع كبٌرة.

إذا لم تقم الفتاة بتحلٌل الرجل وإذا لم تكن قادرة على تخلٌصه من
السلبٌات وفرض المساواة والحرٌة علٌه ،فما هً نوع العالقة
التً ٌمكن أن تقٌمها معه؟
هناك بعض االنتقادات الموجهة لنا ،وتساإل ٌقول( :إلى أٌن سٌؤخذ
( )PKKعبلقة المرأة والرجل؟ باعتراضه على الزٌجات القابمة).
وهذا التقٌٌم ٌؤتً من الخارج .ولو نظرنا إلى التارٌخ نرى أن هناك
تطورات هابلة ولو لفترة قصٌرة ،وكذلك لو نظرنا إلى الوضع
االجتماعً القابم نرى كٌؾ أن األمور متؤزمة ،فما هو مدى
مصداقٌتنا لو قمنا بطرح الحلول السهلة؟  ...وال زلت على قناعتً
بصحة ما ٌلً :فلو لم ٌقم الرجل بتبنً المواقؾ الصحٌحة السلٌمة
نحو المرأة داخل الحزب ،ولم نقم بوضع الحلول الصحٌحة ،وما لم
تتحرر المرأة من جدٌد ،فإذا لم ٌتحقق كل ذلك فعدم الدخول فً
عبلقات ٌبقى األفضل ،والمحبة والعواطؾ والزواج تفتح باب
المصابب على الشخص .فالفتاة التً ال تعلم بمدى األمر الذي هً
مقبلة علٌه ال تستطٌع أن تقوم باتخاذ موقؾ حر وتلتزم بالمساواة،
وكٌؾ تستطٌع إقامة عبلقة مع رجل ٌقوم بتحطٌم العاطفة والفكر
والمنطق وٌتخذ من ذلك أسلوبا لعبلقاته؟ وقد أوضحنا تكوٌن مثل
هذه الشخصٌة عبر التارٌخ ،وإذا لم تعلم الفتاة بمثل هذا الرجل ولم
تقم بتحلٌله ،وإذا لم تكن قادرة على جذبه من هذه األمور السلبٌة
وفرض المساواة والحرٌة علٌه فما هً نوع العبلقة التً ٌمكن أن
تقٌمها معه؟  ...وحتى إن قامت بتؤسٌس عبلقة فهل لدٌها االستعداد
لتحمل نتابجها؟  ...وطبعا ٌجب أن ال تفقد المرأة ذاتها تحت اسم
الحرٌة والمساواة ،فالرجل العثمانً والرجل الكمالً واآلؼا الكردي
رجال كالحجارة فً صبلبتها ،فبل ٌفهمون الكبلم ،وال ٌقبلون
النصٌحة ولٌس لدٌهم أي منطق وال ٌعترفون بالمساواة وال بالحرٌة،
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ولدٌهم مفهوم خاص للناموس ،ومفهوم خاص للتسلط ،وٌرؼبون فً
فرض األنوثة على من ٌواجههم دون سإال أو تحقٌق.
هذه هً الحقٌقة ،ولم أقم أنا بإٌجادها ،وهذا ما ٌقوله التارٌخ ،فالحٌاة
الٌومٌة مبنٌة على هذا األساس ،وٌمكنكم تجربة ذلك إذا أردتم،
بشرط أن تتحملوا نتابجها .وٌمكنكم أن تقٌموا العبلقات التً
تشاإونها دون أن تكونوا عببا على الحزب وعلٌنا ،وبشرط أن ال
تإدي إلى إفشال الحرب وأن ال تكون عارا على الحرٌة وعلى
شخصٌاتكم ،فإن استطعتم القٌام بذلك فسؤكون أول المصفقٌن لكم!!
....
ولٌس سٌبا أن تطمحوا إلى الجبلل وتطلبوا الحرٌة ،فنحن نقول
ٌجب على المرأة أن تتجاوز العبودٌة ،وٌجب على الرجل أن
ٌتهذب ،فما مدى تحقٌق ذلك؟  ...إن التحدث بشكل مبهم لٌس كافٌا،
فتناول هذه المواضٌع ٌتم بسطحٌة كبٌرة ،وكإنسان محارب ألجل
الحرٌة ال ٌمكن أن أكون بعٌدا عن االهتمام بالمرأة ،وموقفنا هو
موقؾ التحررٌن الكبار ،والمرأة الكردٌة استمدت قوتها منا دابما
لتظهر على مسرح التارٌخ ،فقد انحلت عقدة لسانها وامتدت حتى
الجبال بشكل لم نجد له مثٌبل ال على صعٌد حركات التحرر فً
الشرق األوسط وال على صعٌد شعوبها ،وبنفس الكٌفٌة فإن وجودكم
هنا له عبلقة بما نتخذه من مواقؾ ،فلوال قوتنا لما استطعتم خطو
خطوة واحدة من البٌت كما تدركون ذلك جٌدا ،ولكن رؼم ذلك
أتساءل :هل تم حل الكثٌر حتى اآلن؟  ...أما األمثلة التً ظهرت
حتى اآلن فتدل على السطحٌة التً ٌجب أن ال تكون موجودة.
فالعواطؾ والعبلقات السطحٌة وخداع البعض فٌبدو أنها لن تفلح مع
نهج التحرر والخبلص الموجود فً (.)PKK
ربما ٌضجر بعضكم أو ٌقول( :هل نستحق ما ٌجري بحقنا؟) أنا
نفسً مفتوح أمام المناقشة كل ٌوم .فهً عبلقة ٌمكن أن تتعرض
للسرقة الكبٌرة والرٌاء ،والخدٌعة ،إذا لم أتخذ حذري الشدٌد ،ألن
استخدام هذه الساحة من العبلقات بهذا الشكل أمر سًء جدا حقٌقة،
فهً تتطلب المواقؾ السلٌمة على صعٌد الفكر والعواطؾ ،وبدون
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ذلك لن تكون هناك عبلقة وال حٌاة ،ولكن المرأة لدٌها استعداد
لتقدٌم نفسها كالعبٌد ،والرجل لدٌه االستعداد لفرض نفسه كالمستبد.
وأما اآلن وكمحارب فً سبٌل الحرٌة كٌؾ سؤسمح لمثل هذه
العبلقات؟  ...وهل نستطٌع أن نفعل ما قام به سٌدنا محمد (ص)؟
 ...وهل نستطٌع أن نفعل ما فعله محمد الفاتح؟  ...أو مصطفى
كمال؟  ...أو اآلؼوات اإلنكشارٌٌن؟  ...أو اآلؼوات األكراد؟  ...أو
مثل الشخصٌات التً تخلق األزمات فً كل من دٌرسم ،وباطمان،
أو طراز البرجوازٌة الصؽٌرة؟ ...

أنا أكره أن أكون قوة سلطوٌة ،لكننً استجبت لمفهوم الشعب نحو
القٌادة
التحرر أمر صعب بشكل عام ...وٌتحدثون عن قدسٌة الحرٌة،
والقدسٌة مرتبطة بالصعوبات ،فإذا كان هناك انحطاط أللؾ سنة،
وإذا كانت كافة أشكال االنحطاط قد جرى معاٌشتها ،فكٌؾ أستطٌع
أنا فً ٌوم واحد أو فً تارٌخ ( )PKKأن أشٌد نظاما ٌستطٌع أن
ٌعٌش فٌه الجمٌع بكل راحة دون أن أتعرض ألٌة صعوبات؟ ...
ونستٌطع العٌش كالآلخرٌن ...فهل ٌجوز ذلك؟  ...أي أن عظمة
األمر تكمن فٌما ٌلً :لقد وصلنا إلى هذا العمر وأسباب القوة كبٌرة
لدٌنا ،ولكن انظروا إلى كٌفٌة استخدامنا لها .فهناك بعض بإر
السلطة فً صفوفنا فلننظر إلٌهم ماذا ٌفعلون؟  ...القوة بٌن ٌدٌه
فكٌؾ ٌستخدم المرأة؟  ...فناهٌك عن كٌفٌة استخدامه ،بل لننظر إلى
المرأة الكردٌة وكٌؾ ترٌد أن تستخدم؟ ...
وبحكم موقعً فقد توصلت إلى ما ٌلً :وهذا اتجاه آخر نحو الحكم،
فالشخص الذي ٌخاطبنً ٌقول( :كٌؾ سؤنتقد) ،وكنت قد قلت( :إن
هذه السلطة هً للشعب فإذا كانت المسؤلة مسؤلة شخص واحد فهو
موجود الٌوم وؼٌر موجود ؼدا) ،ولكن موقفه كان( :نقوم باالرتباط
بعبلقة خاصة مع هذا الشخص ،وبعدها نتربع على مٌراثه ،ودون
أن ٌعً أحد ذلك نقوم باؼتصاب القٌم) ،وقد رأٌنا مبات من هذه
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األمثلة .ولهذا فؤنا أحاول تسٌٌر األمور بدقة وحساسٌة بالؽة ،فعٌنا
الرجل مبهرتان بالسلطة .وكما تعرفون بؤنه بالمال والسلطة تستطٌع
شراء أٌة قوة ،والقوة تتكاثؾ بنفس القدر ،وماذا فعل الكثٌرون؟ ...
فهناك من قال( :أنا التالً بعد قٌادة الحزب) .و(أنا الرجل الثانً).
و(الرجل فً المرتبة الفبلنٌة) .وأخذوا ٌقدمون أنفسهم للؽٌر ،ولكن
هإالء ال ٌعرفون معنى السلطة وكٌفٌة تكوٌنها وٌقومون بإلقاء
أنفسهم فً األمور كالفراشة التً تلقً نفسها فً النار.
صحٌح ...إن مسؤلة السلطة تتطور لدٌنا ،ولكننً أقول أحٌانا( :لٌت
أحد األكراد اآلخرٌن قام بهذا العمل ...وابتعدت أنا ألؾ مرة).
(فلٌكن أحد الذٌن ال ٌبٌعون أنفسهم ولٌتولى السلطة والنفوذ وأنا على
استعداد ألخدمه كل ٌوم ،ولٌس من المهم أن ٌكون اشتراكٌا بل ٌكفً
أن ٌكون وطنٌا شرٌفا ،فؤنا راض بذلك) .ولكن ال ٌوجد .فالذي ٌؤتً
ٌبدأ بالتخرٌب فً الٌوم الثانً ،وإال فإننً لست من الذٌن ٌعبدون
السلطة ،وحتى إننً لست مستعدا لذلك روحٌا ،وأنا أكره أن أكون
قوة سلطوٌة متبجحة ،وأكره أن أرى ذاتً كذلك وأجد صعوبة،
ولكن رؼم ذلك كله ال أرى أحدا ،ولهذا السبب الشعب ٌتذكرنا
وأقصد بؤننً لم أقل للشعب (نادنً هكذا ،أو اذكرونً أو اجتمعوا).
ولكن من الواقع الذي نعٌش فٌه واعتمادا على الحقابق التارٌخٌة
فالشعب ٌشعر بالحاجة إلى زعامة وقٌادة تقوده ،وٌعرؾ أننا نقوم
ببعض المنجزات التً ٌستوعب أهمٌتها وٌرى أنه ال بد من ذلك
أمام أالعٌب العدو ،إننً هنا ...ولم نجد إمكانٌة التحدث إلى شخص
واحد ،ولكننً أستجٌب لمفهوم الشعب نحو القٌادة ،وهو معجب
بذلك .ولكن بشكل عام ٌجب أن ال ٌكون هناك طمع ومحاولة
لبلؼتصاب نحو السلطة التً تتجسد فً الحزب وفً قٌادة الحزب
بشكل خاص.
وأكرر مرة أخرى :إذا أردتم أن تفتخروا بـ ( )PKKبصدق ،فإنه
حقا أثمن ما تملكون جمٌعا ،بما فٌه أرواحكم .فهو السبلح ،وهو
العبلقات ،وهو كل نوع من التؤثٌرات المادٌة والمعنوٌة ،وأسلوب
تكونه وتوجهه وقٌادته ،فكل ذلك له معان كبٌرة ،وٌفترض فٌكم أن
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تستوعبوا هذه المعانً قطعا ،وتلتزموا بها وتؤخذوها أساسا.
وارتباطا بذلك فإن موضوع المرأة بحرٌتها وعبلقاتها باإلضافة إلى
الحذر والحساسٌة الشدٌدةٌ ،جب علٌكم الوصول إلى مواقؾ
( ،)PKKوأن تحققوا التحول البلزم فً أنفسكم لتلتزموا بالحرٌة
والمساواة وتقٌموها بالشكل المناسب ،وأن تكونوا حذرٌن جدا عندما
تقومون بتطوٌر عبلقاتكم العامة والخاصة ضمن هذا اإلطار ،وٌجب
أخذ العلم بؤن المواقؾ التقلٌدٌة نحو المرأة لن تجد رواجا بٌن
صفوفنا ،فالموقؾ التقلٌدي ٌعتبر المرأة متاعا ،والمرأة التً تعتقد
ذلك تصل إلى شخصٌة تعبر عن ذلك بفاعلٌتها وتركٌبتها وبمكرها
وبوضعها الطبقً واالجتماعً ،وهذه الشخصٌة ال تساوي شٌبا ألنها
بذلك تحاول تسوٌق نفسها بشكل أفضل وهذا موقؾ ؼٌر مقبول.

اإلنكشارٌة تعنً أدنى مستوٌات العبودٌة
كما تعلمون فإن العبلقات بٌن الجنسٌن ٌتم تنظٌمها داخل ()PKK
من جدٌد ،وهناك قضاٌا كثٌرة على هذا الصعٌد ،واللجوء إلى
الحلول الرخٌصة واالنجراؾ مع النزوات ٌشكل خطرا كبٌرا جدا،
فمهما قٌل (إنها قضاٌا صعبة) أو (إنها قضاٌا ال ٌمكن مواجهتها)
فنحن نحاول تنظٌم عبلقة أمة ،وعبلقة شعب ،بل أكثر من ذلك
عبلقة اجتماعٌة دٌمقراطٌة مثالٌة .وألعطٌكم مثاال آخر :فعندما قام
العثمانٌون بتكوٌن اإلنكشارٌة قاموا بمنع الزواج ،فؤحدهم ٌحارب لـ
 31أو  41سنة وال ٌتزوج ،ومعلوم أن اإلنكشارٌٌن هم الذٌن
ٌمثلون الجٌش العثمانً وهم الذٌن أسسوا اإلمبراطورٌة العثمانٌة.
وبدون شك ،فؤنا ال أقوم بفرض مثل هذه العبلقة ،ولكننً أقوم
بالتؤكٌد على بعض النقاط لٌتكون لدٌكم االنطباع عن التجٌش ،وال
أقول إن ذلك هو الصحٌح ،ألن اإلنكشارٌة تعنً أدنى مستوٌات
العبودٌة ،ولكنها تعبر عن وضع ما .والمطلوب منا هو لٌس ذلك،
ألن (ٌ )PKKمثل حركة تحررٌة وطنٌة واجتماعٌة ،وبناء علٌه
ٌقوم بفرض الحلول األكٌدة لرفع التخلؾ الموجود لدى العابلة ،وفً
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العبلقات مع المرأة ،والتخلؾ السابد على عبلقات المرأة والرجل
عموما .وبدون حل القدٌم ال ٌمكن بناء الجدٌد.
إن األمور تتطور على هذا النحو فً ( ،)PKKفماذا أفعل؟ ...
ولٌس عل ًّ سوى القٌادة فهكذا وجدت نفسً ،ولم أجد إمكانٌة
أخرى ،فإذا كان هناك من ٌقول( :هناك سبٌل وأسلوب آخر) ،فإننا
على استعداد لنرفع هذا الشخص إلى السماء فً ٌومٌن ،إذا لم ٌقم
ببٌعنا ولم ٌعرضنا إلى الهزٌمة .بعضهم كان قد قال( :لٌترك لنا
قٌادة الحزب لٌومٌن فإننا قادرون على وضع الحل لكل ذلك فً
ٌومٌن) .كٌؾ سٌضعون الحل؟ ٌ ...بدو أنهم سٌقومون بتوزٌع
الخمسة قروش التً نملكها ألجل المعٌشة الشخصٌة ،وسٌقومون
بتزوٌج كل الموجودٌن من الشباب والفتٌات فً ٌومٌن ،وسٌحتاجون
إلى منازل ألنهم خارج الوطن ،وسٌحتاجون إلى الطعام أٌضا،
وباختصار فسٌتم تخصٌص راتب لكل عابلة ،وهكذا سٌقومون بحل
القضٌة فً ٌومٌن ،وٌتجزون ما عجز عنه ( )PKKوقٌادته ،ألنهم
ال ٌعجبون القٌادة أٌضا ،وٌدعون ذلك بؤنه لٌس موقفا خطٌرا.
وعندما ٌقومون بذلك ال ٌعرفون إلى أي منزلق ٌنزلقون ،وكٌؾ
سٌقومون بإٌقاؾ الحرب .فهل سٌبقى شًء اسمه الحرب؟  ...وهل
هذا موقؾ؟  ...وهل ٌمكن أن ٌكون هذا مفهوما ٌتم تناوله ضمن
()PKK؟  ...فلدٌه الصبلحٌات والسلطة ،والصٌت ،فٌقول لنفسه:
(ماذا سٌحدث لو حاولت اتخاذ مثل هذا المكان؟) .وهذا تفكٌر ؼٌر
سوي ألنه سٌجلب النهاٌة فً الٌوم التالً.
ظهرت بعض الوقابع داخل الوطن ،فعندما تقوم بإعطاء الصبلحٌات
المحلٌة لشخصٌ ،وجد عدة سٌدات تحت إمرته ،وفً داخل المبلجا
ووسط تلك الحرب ،ودون االهتمام بؤٌة روابط اجتماعٌةٌ ،نزلق إلى
كافة أنواع االنحطاط ،وبالنتٌجة ٌتم إلقاء القبض على الرفاق،
وٌستشهد بعضهم ،فهل ٌستطٌع ألد األعداء القٌام بهذا؟  ...فحتى
المندسون من قبل العدو إلى صفوؾ الحزب ٌحاولون تنظٌم مثل
هذه األفعال .فؤي إنسان محترم ال ٌمكن أن ٌقبل بهذا وال ٌؽفر لمثل
هإالء ،ففً مواجهة أي حرب نحن؟  ...فمن الذي ٌخسر كل ما
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لدٌه؟  ...ال وطن ،ال حرٌة ،ال شخصٌة ،ال احترام ،ال شرؾ وال
أي شًء ،فنحن الذٌن سوؾ نخسر .أما اآلن فهناك تراكم لبعض
القٌم ،والقٌام بإهدار هذه القٌم كما ٌحلو لنا أمر ال ٌمكن السكوت
عنه .وهذا هو الوضع الذي انزلق إلٌه الكثٌرون ،أي تظهر مواقؾ
مثل( :إن الموجود ٌكفً ،ولنتربع علٌه قلٌبل) واسؤلونً أنا عن
الجهد التً بذلت فً سبٌل الوصول إلٌها .فمن هو العدو المواجه
لنا؟  ...ومن الذي ٌحاول القضاء على كل شًء بلحظة واحدة؟ ...
ومن الذي سٌحارب هذا الوضع؟  ...وهناك محاربون ترعرعوا
على قٌم الحرب ،فهل سٌدعك هإالء تعٌش ألٌام وشهور؟ ...
باإلضافة إلى ذلك ٌجب علٌك التفكٌر فً الجهود البلمحدودة التً
بذلتها فً تكوٌن كل ذلك .فلوال كل ذلك هل ٌمكنك البقاء فً تلك
الجبال ألٌام محدودة؟  ...ولكنه ال ٌفكر فً هذا .وهً الؽفلة بذاتها.
عندما ٌتم تطوٌر التحلٌبلت فً بنٌة الحزبٌ ،تم بوضوح ربط
العبلقات بالحرب والسٌاسة بشكل وثٌق ،ولكن ٌجب النظر إلى
الرجل والمرأة بالتساوي فً هذه القضٌة ،مع االلتزام بمبدأ الحرٌة
طبعا ،ألن هذا المبدأ ٌسري فً كل مكان ،وال ٌوجد أحد ٌبدي
االحترام بهذا الشكل وٌجمع هذا العدد من الفتٌات على هذا النحو
المتداخل ،وال ٌوجد ما ٌماثل هذا فً أي جهد عسكري ،ونحن لم
نكتؾ بإبداء الجرأة فقط ،بل نجحنا فً التطبٌق بنسبة كبٌرة أٌضا.

الفتاة لدٌنا تصاب بالصم والبكم قبل أن تبلغ الخامسة عشرة،
وتفقد كل شًء بارتباطها
واألمر المهم لدٌنا أنه ال ٌوجد من بٌن الشباب والفتٌات من هو ملك
للؽٌر أو ماله ،ربما لٌس هناك إشباع لبعض الرؼبات ،ولكن المرأة
التً تنضم إلى صفوفنا تشعر بما ٌلً( :إننً أكتسب المزٌد من
المبادرة كل ٌوم ،وأكتسب قوة التفكٌر) .ومن األهمٌة أنها تقوم بذلك
بذاتها ،أي عدم االعتماد على أحد وهو أمر مهم .وعندما ٌؤتً بعض
الشباب إلٌنا وأنا ال أعٌب ذلك ،ألننً كنت كذلك أٌضا ،ال ٌستطٌع
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كسب القوة إال باالعتماد على عشقه أو حبه ،والرجل الكردي هو
كذلك بشكل عام ،إذ ال ٌستطٌع الحٌاة بدون االعتماد على عابلته.
ونحن اآلن نعتبر ذلك ؼٌر ذي جدوى ...لماذا؟  ...ألنه ال ٌمكن
خوض الحرب بمسند مزٌؾ ،فهناك أسباب اجتماعٌة تارٌخٌة لهذه
العبلقات كما أسلفنا ذلك قبل قلٌل ،وفً الٌوم الثانً من وصولهم
إلٌنا تتحطم هذه العبلقات ،لماذا؟  ...ألنه عندما ٌواجه أجواء الحرٌة
والمساواةٌ ،تعرؾ على حجم الخطؤ الذي كان فٌه ،فٌنقطع فجؤة ،أي
أنه مخدوع بالوضع االجتماعً والتارٌخً ،وبناء علٌه ،فؤول ما
ٌشاهد الحرٌة ٌنقطع عما كان فٌه .وٌجب عدم االستؽراب فإنه ٌجد
ما فقده منذ مبات السنٌن على مستوى المفاهٌم على األقل ،وهذا
مهم.
ففكروا فً امرأة أو فتاة لم تبلػ الخامسة عشرة بعد ،فتصاب
بالصمم والبكم .وباختصار ،تفقد كل شًء بارتباطها برجل...
وٌدعً البعض ...إنها فتاة من عابلة جٌدة ،وأصبحت زوجة جٌدة،
فكٌؾ تكون هذه الشراكة الزوجٌة؟  ...فً الحقٌقة إنها العبودٌة ،فإن
قلت لها موتً ماتت ،وإن أردت بقٌت ولٌست لدٌها رؼبة وال محبة،
وٌتم النظر إلٌها على أنها آلة إلنجاب األطفال .فهل ٌمكن الحٌاة
بهذه الشخصٌة؟  ...إنه أكبر انحطاط ،وأكبر احتقار للشخص ،ألٌس
كذلك؟  ...هذه هً العبلقة المهٌمنة لدٌنا ألٌست هذه هً حٌاتنا؟ ...
وماذا نحاول إحٌاإه إلى جانب ذلك؟ وما هو األمر الذي ٌجب أن
نستنتجه بعد تدقٌق كل ذلك جٌدا؟ ...
إن أكبر قٌمة ٌمكننا أن نعطٌها لفتاة هً :أن تعٌش ضمن صفوفنا
كما ترؼب ،ولنقم بتطوٌر منطقها وفكرها وعاطفتها لتوصلها إلى
السمو والجبلل ،ولتحاول التعرؾ على ذاتها ،قبل أن تقوم بؤي
عمل ،حتى تعً نفسها .أي لتتعرؾ على الحٌاة دون أن تكون
محاصرة بالتسلط من األطراؾ األربعة ،وتتعرؾ على الرجال،
والعابلة ،والسٌاسة .ألٌس كل ذلك مهم؟  ...مثبل إن الفتاة التً
ٌحاصرونها من األطراؾ األربعة بالتسلط والسٌطرة وٌحرمونها
من كل شًء تهرب من هذا الوضع أول ما تجد الفرصة ،وهً على
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حق .ألٌس كذلك؟  ...إنها ٌهربن ولكنهن ٌجدن أنفسهن فً الشارع
فً الٌوم التالً ،مثل الفنادق ،والمبلهً ،والمراقص ،وإلى أٌن
سننتهً ...ال أحد ٌعلم ،فؤنتم تعرفون األوساط التركٌة فً هذا
المجال .وإذا لم تقم فً هذه األوضاع ،فهً تذهب إلى أحدهم لتكون
أمة لدٌه فً الٌوم الثانً وتصبح ملكا له ،فهذا ما ٌحدث لها ولو
بقٌت فً البٌت وهذا ما ٌجري لها لو هربت.
حسنا ...هل هناك قٌمة لهذا الوضع؟  ...وهل هذه هً الحرٌة؟ ...
ال أعتقد ذلك .فما هً األسس التً تعتمد علٌها أجواء الحزب؟ ...
ففً هذه المرحلة ٌخوض الحزب حربا ضروس ضد الداخل
والخارج ،فمثلما ٌخوض الحرب مع العبودٌة التارٌخٌةٌ ،خوضها
مع العدو أٌضا بشكل ٌومً على مستوى العواطؾ ،وضد العنؾ
المجرد ،فهذه هً الحقٌقة ،وهً تعبر عن حقٌقة قٌادة (،)PKK
ولفتح الطرٌق أمام هذا األمرٌ ،حاول أن ٌكون حرٌصا جدا على
األجواء الداخلٌة .أي أن الذي كنا ندعٌه منذ مبات السنٌن مثل المال
والمتاع وأن الحلول ستتم بالقوة والعنؾ لم ٌعد سارٌا.
إن السبلطٌن العثمانٌٌن ،واآلؼوات اإلنكشارٌٌن ،والبرجوازٌٌن
الصؽار الكمالٌٌن حاولوا إٌجاد الحلول بطرٌقة أخرى ،ولكن
ظهرت قٌادة مثل قٌادة ( )PKKتتحدث عن أمور جدٌدة ،وتقول:
(إن الموجود ؼٌر مقبول) .وترى أن المواقؾ التقلٌدٌة والٌومٌة
خاطبة ،وهناك مواقؾ جدٌدة تبدٌها ولدٌها التحلٌبلت .وترٌد هذه
القٌادة أن ٌتم تقٌٌم ذلك بحرص شدٌد ،فهذه هً القٌادة ،وهً
ناضجة بعض الشًء ،فهل تستطٌع هذه القٌادة تطبٌق النهج؟  ...نعم
فما دامت موجودة فلدٌها القوة وعندها فالذي ٌقع على عاتقكم هو
الفهم واالستٌعاب حتى ٌتم التمكن من الوصول إلى العبلقات بقوة
التحلٌبلت الموجودة.
إن مجتمعا جدٌدا ٌتم إنشاإه ،وٌتم تؤسٌس الطراز األساسً للعبلقات
لتتكون وٌتم ترسٌخها .فحقا إن وضع العابلة الكردٌة هو العدم ،فقد
تحولت إلى مزبلة لبلستعمار ،فلٌس هناك أٌة مإسسة اجتماعٌة،
وتتسبب فً انحطاط اإلنسان ...حسنا ...فما هً األمور التً سنقبل
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بها ونتخذها أساسا؟  ...فنحن نبذل الجهود لندخل كل شًء ضمن
إطار ( )PKKوإٌجاد الحل لها والوصول إلى تؤسٌس العبلقات
المناسبة لها على شكل راسخ ،ونحن مهتمون بالتطبٌق العملً لكل
ذلك ،وهذا لٌس معٌبا بل المعٌب هو طراز الحٌاة التً تعٌشونها.
والدور الذي خصصته لنفسً فً هذا الموضوع هو( :ما دام هناك
من وضع ٌده على التارٌخ بهذا العمق وتسبب فً االنحطاط وتحكم
فإننً أٌضا سؤقوم بحل هذه المسؤلة بؤسلوب مختلؾ وبطرٌقة
تتعارض تماما معه ومع ممارساته).
وسؤتمتع بهذا العمل كما أنا اآلن .فما دمت أملك القوة والصبلحٌات
وأحاول الحٌاة حرا ومستقبل وبجهودي ،فإن قوتً ستكون فً أعلى
المستوٌات ،ولهذا فسؤكون عنٌدا مصمما على هذا التطور
التارٌخً ،للتخلص من الوضع الموجود ،وكقٌادة فإن تحقٌق
اإلجماع على هذه األسس والتكون من جدٌد واالستمرار فً بذل
الجهود هً من مسإولٌاتً.

كٌف للكردي أن ٌعشق ،وهو ال ٌملك أرض تكفً لبناء عش على
سفح جبل
طبعاٌ ،جب على القابد أن ٌكون قادرا على تكوٌن بعض األمور
وتؤسٌسها ،وإذا كانت هذه القٌادة ؼٌر راؼبة فً مسار متناسق ٌتم
نسٌانها بسرعة ،فعلٌها أن تكون لها بعض المواقؾ السلٌمة فً حل
القضاٌا ،أما إذا كانت هذه القضاٌا خانقة بدرجة كبٌرة ،وتجعل
الحٌاة ال تطاق ،وتقضً على القٌم األساسٌة فالقٌادة ملزمة ألن
تكون حبل .وهذا ٌحتاج إلى الجرأة والتضحٌة طبعا ،وهذا ٌسري
على كافة خطوات الثورة وكل ساحاتها فً نفس الوقت .فلم تحدث
صراعات كبٌرة ومرٌرة فً مجال حرٌة المرأة وقضاٌا العابلة
والمرأة حتى نكسب بسهولة .وقد تحدثت لكم عن كٌفٌة العبلقات
وارتباطها بالملك ،والعنؾ ،والتارٌخ والسلطة .فهل هناك طوعٌة
فً هذه األمور بمثقال ذرة؟  ...وهل هناك مثقال ذرة من المحبة
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واالحترام؟  ...كبل ...ولكن أٌن الذٌن ٌنادون بالمساواة،
والتحررٌون ،والمتحررون؟  ...وأٌن الذٌن ٌتحدثون عن العشق
والحب المقدس؟  ...أٌن هم؟  ...فؤٌن ستإسس المحبة إذا لم ٌكن
لدٌك أرض تكفً لنباء عش على سفح الجبال؟  ...وأٌن سنعٌش،
وقد قلت ذلك قدٌما ،فؤنت ببل وطن فتؤتً الجندرمة لتستولً على
زوجتك وابنتك ...وهذا ما ٌفعلون ...باإلضافة إلى فقرك ومسكنتك.
على ضوء هذه الحقابق ٌجب أن نقوم بتؤسٌس العبلقات بٌن الحق
الذي سنحصل علٌه وبٌن الحرٌة وشخصٌاتنا المطلوبة ،وبٌن المحبة
التً نرٌد تؤسٌسها.
إننً عندما أدعوكم لتكون لدٌكم زٌجات عظٌمة ،وعشق عظٌم ،فإن
كبلمً ال ٌؤتً من فراغ ،وعندما أجعل من هذا شرطا لؤلكراد
وابذل جهودي المكثفة فً سبٌل ذلك ،فهذا كله لٌس فً فراغ ،فقدٌما
كانوا ٌقولون( :إنه ٌعمل كالمجانٌن) .أما اآلن فالجمٌع ٌمٌل إلى
تصدٌق ذلك بالتدرٌج ،فإذا كانت هناك الحاجة للعشق الكبٌر ،فإن
هذه هً الوطنٌة ،وبهذا الشكل تسٌر الحرب على قمم الجبال ،فكٌؾ
تحملنا هذا الشتاء القاسً ولم ٌتهرب شخص واحد؟  ...فهذا هو ثمن
المطالبة بالحرٌة الكبرى ،وهو العشق الحقٌقً الجدٌد العظٌم
للكردي ،وأنا ال أدعوكم إلى االرتباط الشخصً ،وقد قلت بؤننً
لست متلهفا على القٌادة نفسٌا وروحٌا ،ولكن هناك تعطش للقٌادة
بٌن الجماهٌر ،وانا ال أقول ذلك ،فهاهم ٌنادون وٌصٌحون كل ٌوم،
فهذا هو عشق أٌضا ،والجماهٌر تعبر عنه بهذا الشكل وتضحً
بنفسها ،فقدٌما كانوا ٌلجإون أرض الجحور عندما تؤتً الجندرمة
أما اآلن فحتى فً (باطمان) التً انتقدناها ٌخرج \ \61ألفا من
الجماهٌر وهً محاصرة من قبل الدبابات والمدافع ،والجماهٌر ال
تبالً وتسٌر مرتبطة بعشقها الكبٌر دون خوؾ أو وجل ،إنه عشق
عظٌم حقا ،وٌجب أن تتعمقوا فً ثناٌا هذا العشق مطلقا .وإذا كان
لدٌكم عشق صؽٌر فً الحٌاةٌ ،جب أن تتذكروا هذه الحقابق جٌدا.
إن مسٌرة المرأة وتمردها لوحده ٌعبر عن رؼبة جامحة ،وهكذا
ٌظهر أهم أسباب الواقعة التً نسمٌها العشق ،فكٌؾ تستطٌعون
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المحبة بؽٌر ذلك؟  ...وكٌؾ تستطٌعون محبة من ال ٌتمرد ألجل
الحرٌة؟  ...وبدون كسب العشق الكبٌر كٌؾ ٌمكن كسب العشق
الصؽٌر؟  ...وبدون العواطؾ الكبٌرة كٌؾ ٌمكن الوصول إلى
العواطؾ الصؽٌرة؟  ...وإننً أرى أحوالكم خالٌة تماما من المحبة
والعشق ،إننً أكره امتداح نفسً ،ولكن األجانب ٌقومون بإجراء
تقٌٌمات أفضل ،فؤحدهم ٌقول( :إنك تقوم بهذه األعمال بالعشق).
إنكم تعلمون بمدى التزامً بالعلم ومقاٌٌسه ،ولكن هناك جانب من
العشق أٌضا ،وإننً أنظر إلى وضع الكثٌرٌن منكم فؤراهم
كاألموات حقٌقة ،فانظروا إلى كٌفٌة التصاقً والتحامً بهذا الجزء
الصؽٌر من الجبل ،بٌنما أنتم ال تستطٌعون اإللحام بؤجمل الساحات
وبؤعظم قمم الجبال وأودٌتها ،ولستم قادرون على االرتباط بها ،فحقا
إن األماكن التً نرٌدها أن تكون وطنا أماكن عظٌمة ورابعة ،وأنا
ال أقول ذلك ألنها وطننا فهً بحق أماكن تعشقها القلوب .فالناس
الذٌن لدٌهم بعض اإلحساس ٌشعرون بالرومانسٌة فً هذه الجبال
وٌتعلقون بها رؼما عنهم.

لو كنتم تعشقون هذه الجبال وترتبطون بها ،لما استطاع جندي
واحد للعدو البقاء هناك لٌوم واحد
فهناك بعض العبلقات اإلنسانٌة التارٌخٌة الباقٌة منذ أربعة آالؾ
سنة ،وهناك تراكم تارٌخً هابل .إنكم تتحدثون عن العبلقات
المتقدمة فً أروربا أو أماكن أخرى ولكننً ال أرى شٌبا هناك،
بٌنما ٌجد المرء فً هذه العبلقات التً ترونها متخلفة وباقٌة منذ
ألؾ سنة ،ثراءا إنسانٌا كبٌرا وشخصٌات إنسانٌة عظٌمة ،وهذا هو
ارتباطنا بالشعب والحرٌة ،فهل ترون ذلك أٌضا؟  ...وهل
تستطٌعون أن تكونوا عشاقا لها؟  ...أم أنكم تتهربون؟  ...وٌبدو
أنكم تتهربون ...ولو كنتم مرتبطٌن بهذه الجبال إلى درجة االفتتان،
لما استطاع جندي واحد من جنود العدو البقاء هناك لٌوم واحد .ولو
كانت العبلقات مع الكرٌبل على هذا األساس ومن العشق والترابط،
لتحكم الكرٌبل الذٌن كالصخور فً تلك الجبال وفرضوا سٌطرتهم
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علٌها منذ زمن بعٌد ،ولو عرفتم كٌفٌة محبة شعبنا هذا فهل كان
باإلمكان الوقوع فً مواقؾ متناقضة معه؟  ...ولو استطعتم رإٌة
اإلنسان المدافع عن حرٌته لما بقً شًء إال وقدمتموه ،ولكن لٌست
لدٌكم قوة اإلرادة ،وال قوة المحبة ،ورؼم كل هذا تقومون بخلق
المشاكل .وإنكم تذكرون بالطراز الكردي القدٌم ،وتقولون( :إننً
أرٌد أن أعشق حسب معرفتً ،وأرٌد التهرب من الجبال ،وأرٌد أن
أكره شعبً) ثم ٌهرب من زوجته وٌتطلع إلى عبلقة أخرى ،كبل...
فإن ذلك أكبر قلة شرؾ.
فانتبهوا ...إن القٌادة هً حركة ألجل أن تقول قؾ لمثل هذه
الممارسات ،وأنا ال أعترؾ بهكذا رجل وهكذا امرأة ،وأقوم بدفنهم
فً التراب ،ونحن ال نستطٌع أن نقول نعم لمثل هذه الحٌاة ،فإن
طلبتم فإن أسس العشق الكبٌر متوفرة هنا ،فقوموا بتعظٌم ذاتكم بذلك
إن رؼبتم ،ومن ذلك قوموا بتؤمٌن مكان لعشقكم الصؽٌر أٌضا.
فواجهوا شعبكم ،وزوجاتكم ونساءكم ،وأصدقاءكم وجمٌع من تحبون
وٌعزون علٌكم بكرامة وقولوا لهم( :أنا موجود ،ولدي هوٌتً،
وشرفً هو اسمً ،واسمً هو شرفً) ،ولٌكن هذا موقفكم ،واخلقوا
القٌم التً تستحق اإلعجاب حولكم ،وأرٌد أن أقول لقادتنا هإالء:
لٌجتمع حولكم الكثٌر من الشباب والفتٌات المحبٌن المتمسكٌن
بالحرٌة فلماذا ال تجدون؟  ...ألنهم ٌتعرضون للزوال فً الٌوم
الثانً ،وألنهم ٌتعرضون لبلختناق ،ففهم واستٌعاب القٌادة على هذا
النحو وتطبٌقها هً من أعمال العدو ،وهو التصرؾ الراهن لكل
المنحطٌن والعمبلء الذٌن ٌنتمون إلٌنا.
كما ترون إننا نقوم بتقٌٌمكم ضمن هذا اإلطار ،وأعتقد إننا نقوم بفتح
مجال ضمن صفوفنا عل ضوء حقابقنا ،ال ٌتجرأ أي تنظٌم آخر
على تبنٌه ،وعلٌنا أن نكون حرٌصٌن جدا على ذلك ،لٌس ألجل ٌوم
عالمً للمرأة فقط ،بل ألجل أن تكون جمٌع األٌام أٌاما للمرأة ،فنحن
نحاول الحفاظ على الطرٌق السٌاسً مفتوحا أمام المرأة التً
تنجرؾ مع المجتمع ،وتقوم بما هو مطلوب ،وال نبخل بؤي جهد فً
سبٌل ذلك.
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الطبقٌة التً تطورت عبر تارٌخ الحضارة ،هً عبارة عن مرحلة
ابتعاد المرأة عن طاقاتها ،وشخصٌتها ،وجمالها ،وهذا مإكد ،أما
لدٌنا فقد وصلنا إلى أدنى درجات االنحطاط .إن االستقامة السٌاسٌة
فً ( )PKKعندما نقوم بتطوٌر أقوى ثورة ،هً أن نفتح األبواب
والقبلع أمام حرٌة المرأة بقدر ما هً مفتوحة أمام الحرٌة العامة
الضابعة أو التً تم القضاء علٌها ،وخلق اإلمكانٌة أمام مسٌرتهن
نحو هذه القبلع بالتدرٌج ،حتى ٌتم خلق مجتمع ؼنً من جدٌد .وأن
نقٌم مجتمعا فٌه مكان للمرأة التً تتمتع بشخصٌة ال تعرؾ الهزٌمة
وتؤخذ مكانها البلبق فً النضال ألجل التحرر والمساواة ،ومجتمع
تتمتع المرأة والرجل فٌه بالحرٌة بدال من المجتمع الذي ٌتحكم فٌه
الرجل وٌتسلط علٌه ،وعلٌنا أن نجد كل إمكانٌاتنا لذلك ابتداءا من
التدرٌب ووصلوال إلى المجهودات الحربٌة ،ونتخد من ذلك أساسا
لكل عبلقاتنا ولٌكون موقفا حزبٌا لنا ،قد ٌكون ذلك صعبا ولكن هذا
هو الموقؾ الجذري الذي ٌإدي إلى النصر والنجاح.
إن الحركة الثورٌة التً ننظمها هً أهم حركة نهدٌها إلى الشعوب
التً تحولت إلى امرأة تحت الهٌمنة العثمانٌة والكمالٌة ،وإلى الذٌن
ٌراهنون على حٌاتهم ألجل الخبلص ،بل هذه الحركة هً ردة فعل
على الممارسات التً تجري الٌوم أٌضا ،ولهذا ٌجب علٌنا تقوٌة
النضال .فالوضع المفروض علٌنا ٌستوجب حربا صعبة الستعادة
الشخصٌة الضابعة ،والعبلقات ،والجمال ،والوصول إلى حٌاة
كرٌمة .فؤنا شخصٌا لو رأٌت إمكانٌة الحٌاة بقدر رأس دبوس فً
هذا المجتمع لعشت فٌه .ولكننً أعتقد بؤنه لٌس هناك من ق ٌّ َم الحٌاة
مثل ما نقٌّمها باحترام ،ولٌس هناك من بذل جهدا مثل جهدنا الكبٌر،
وأٌضا لٌس هناك من جذب المرأة والفتاة إلى النضال وقام بالتؤثٌر
علٌها مثلنا.
فهذا هو موقفنا نحو المرأة التً تم إهمالها وإبعادها عن الحٌاة،
وتعرضت لكافة الممارسات تحت اسم القٌادة ،ونوافق تماما بؤن هذا
الموقؾ سٌإدي بالتدرٌج إلى رإٌة ما فقدناه ،وإلى الحصول على ما
نرؼب فً كسبه ،وسٌوصلنا إلى األسس السٌاسٌة واألٌدٌولوجٌة،
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وسٌجعلنا نبذل الجهد التنظٌمً والعملً البلزمان ،فمنذ اآلن ٌقوم
حزبنا باستخدام الطاقات المتوفرة لدٌه بشكل صحٌح ،لتحوٌل هذه
الساحة التً أصبحت ال تطاق بسبب الرٌاء والعبلقات اإلقطاعٌة
والتملك إلى ساحة تتحكم بها عبلقات اإلرادة الحرة ،وخٌار الحرٌة
الكبٌرة ،وهذا ما ٌمكن كسبه بالحرب ،وبالتضحٌات العظٌمة التً
تقدم من خبللها.
هناك قٌم كبٌرة تكونت منذ اآلن فً ( ،)PKKوهناك دور للمرأة
والفتٌات فً ذلك ،صاحبات موقؾ تفضٌل الموت على االستسبلم
ببطولة_ وهناك من قمن بذلك خبلل هذه السنة أٌضا_ وهذه نقطة
ٌجب أن تكون مفهومة .وهذا الموقؾ هو تعبٌر عن الموقؾ الذي
ٌجب اتخاذه فً مواجهة حٌاة االستسبلم واألمور التقلٌدٌة التً
حاول العدو فرضها على ( )PKKوهذه المواقؾ تستحق منا كل
االحترام والتقدٌر ألنها صاحبة أعلى ما لدٌنا من قٌم ،وقد عبّر
( )PKKعن حقٌقة ذلك .أما الباقً فسٌتم كسبه بالحرب ،ولن
نحاول كسب المرأة فقط ،بل سنكسب الرجل الذي تم القضاء علٌه
أٌضا ،بل سنخلقه من جدٌد ،وسنصل إلى المفهوم الحقٌق للناموس
فً وطن ترتكب فٌه كل أنواع الجرابم وكافة أشكال البلناموس
والبلشرؾ تحت اسم الناموس والشرؾ.
وأقول مرة أخرى ،وٌمكن أن تكون هذه الحرب صعبة ،ولكنها
حرب تستحق التضحٌة ألجلها .وبالتؤكٌد فإن جمٌع الحزبٌٌن وكل
أصدقاء حزبنا سٌتحملون أعتباءهم بوعً عمٌق ،وسٌسٌرون بشكل
سلٌم ،ومسٌرتنا ستكون أٌضا على هذا األساس نحو واجبات تحرر
المرأة ،ونقول بؤن هناك الحٌاة الحرة الكرٌمة المرتبطة بالوطن فً
نهاٌة هذا الطرٌق ،وسٌتم كسب الحٌاة التً ترتبط بخصابص شعب.
وربما ٌكون كسب هذه الحٌاة مثاال ٌحتذى به ،ولهذا فإننا نقوم بتقٌٌم
حزبنا هذه عالٌا جدا ،ونعطٌها معنى راقٌا وجهودنا متواصلة لذلك،
فكلما زاد استٌعابنا زاد تطوٌرنا لهذه الحرب ،وإننً مإمن بؤننا كلما
خضنا هذه الحرب بمهارة ،فإننا سنكون قادرٌن على كسب هذه
الحٌاة الحرة ،والجمٌلة التً تلٌق بنا تماما ،وأرٌد أن أقول أٌضا:
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بؤن أٌة حٌاة أخرى ؼٌر هذه ال تساوي قرشا واحدا لدٌنا .وإننا على
استعداد لنراهن على كل ما لدٌنا كل ما نملك فً سبٌل كسب هذه
الحٌاة ،وسننتصر بالتؤكٌد.

هذا التقٌٌم مؤخوذ من تحلٌالت آذار 1991

المرأة ...العائلة ...المحبة
كنا قد أجرٌنا بعض التقٌٌمات فً هذا الموضوع سابقا ،حتى أن هذه
التقٌٌمات تحولت إلى كتاب تم طبعه فً تركٌا ،ورؼم أن الدولة
جمعته فً وقت قصٌر إال أنه لفت انتباه الرأي العام بنسبة كبٌرة،
وفتح الباب أمام مناقشات كثٌرة.
وسنستمر فً محاوالتنا للوصول إلى بعض النتابج فكما نعرؾ أن
هذا الموضوع هو من أهم المواضٌع الشابكة والمتعبة ،وأصبح
عرضة للشد والجذب ،ومجاال ألالعٌب كثٌرة ،ولكن ال ٌصل إلى
الحل الصحٌح بؤي شكل .أما فً كردستان فإن هذه القضٌة موضوع
لكثٌر من الجرابم ،وكثٌر من المواوٌل العاطفٌة الحزبٌة ،وذو
تؤثٌرات قاتلة ومإلمة أكثر من الجرابم ،وكثٌر من المواوٌل
العاطفٌة الحزٌنة ،وذو تؤثٌرات قاتلة ومإلمة أكثر من هجمات العدو
من زاوٌة حقابق حزبنا .ومن خبلل ما نقوم به فإننا نحاول توضٌح
ذلك كله ،ورؼم التوضٌح السابق ،فقد قمنا بتوضٌحات على
مستوٌات أعلى ومتطورة.
إن الرجل والمرأة فً الحٌاة مثلها مثل الثنابٌات الموجودة فً
الطبٌعة كالنور والظبلم ،والحرارة والبرودة ،وااللكترون
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والبروتون ،والسالب والموجب .تذكٌر بذلك ،أي أن الذكر واألنثى
حقٌقة من حقابق الطبٌعة ،ولكن الموضوع لٌس موضوع تذكٌر
بذلك ،وال داعً إلطبلق األحكام على عوامل الطبٌعة ،لو كانت
المسؤلة على هذا المستوى ،وإنما الموضوع هو النظر إلى الحال
الذي آلت إلٌه هذه المسؤلة الطبٌعٌة لدٌنا.
إن أنواع الضؽط والعنؾ واالضطهاد تخرج العوامل واألسباب
والوقابع من مسارها الطبٌعً ،فإذا تعرضت نبات ما لضربة قوٌة
من حجر قاسً لخرج هذا النبات من كونه نباتا وتحول إلى شًء
آخر ،فالنبات شًء جمٌل ،ولكن الحجر شًء قاسً ،فٌقوم الحجر
بسحق النبات ،وهناك وقابع مماثلة فً الطبٌعة ٌمكننا مشاهدتها،
وهناك أنواع ضؽط مشابهة فً المجتمع أٌضا ،إذ ٌتم إزالة المسار
الطبٌعً لؤلمور بالعنؾ ،وهذا صحٌح فً واقعنا أٌضا كشعب.
فشعب ضعٌؾ تم دفعه إلى هذا الوضع_ ألي سبب من األسباب_
ٌمكن تصفٌته .والسمك الكبٌر ٌستطٌع ابتبلع السمك الصؽٌر،
والثعابٌن ٌمكن أن تبتلع فراخا جمٌلة وصؽٌرة وكثٌرة .والتماسٌح
تستطٌع أن تقضم بؤنٌابها البشعة كثٌرا من األشٌاء الجمٌلة الملٌبة
بالحٌاة وتقوم بابتبلعها ،ثم تسكب الدموع وراءها ،وكل ذلك حقابق.
وفً األصل لم ٌجري تقٌٌم لدور (الذكر) فً الطبٌعة ،ومدى
سرٌانه ،وكذلك األنوثة ومدى سرٌانها ،ومدى الثقل الذي ٌجب
إعطاإه لكل من هذٌن المظهرٌن .وال أظن أن هناك وضعا معقدا
ومتشابكا مثلما هو لدى اإلنسان بشكل خاص ،وخاصة ٌجب أن ال
تكون النتابج قطعٌة سواء مع طرؾ أو ضده .وما تم التؤكد منه
علمٌا هو أن التطورات الحاصلة فً المجتمع البشري جاءت ضد
المرأة عند تخطً الحضارة إلى المجتمع الطبقً حٌث تمت ممارسة
السرقة والقمع واالستؽبلل ،فقد تم استخدام عامل األنوثة كصفة
تعنً االنتقاص واالحتقار ،أي أن األنوثة أصبحت موضوعا للقمع
واالستؽبلل .وهذه حقٌقة ثابتة علمٌا ،وإال فإن األنوثة لوحدها ؼٌر
كافٌة لتصبح سببا ألن ٌكون اإلنسان مستؽِبل أو مستؽبل ،وال لقبول
القمع أو لممارسة القمع على الؽٌر ،والنظام االجتماعً الذي قام
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المتحكمون بتنظٌمه هو السبب فً هذا الوضع .وحتى أن بعض
ممٌزات األنوثة لم تكن ذات دور ربٌسً ،وكذلك الضعؾ البنٌوي
للمرأة لم ٌكن السبب األكٌد فً هذا الوضع ،إضافة إلى هذا أن هذا
التارٌخ ٌقدم أمثلة على ذلك .وكل ذلك ٌعنً أن القمع الموجود بٌن
الجنسٌن هو ناتج عن نظام القمع واالستعمار ومرتبط به وبتطوره.
أما العابلة فهو شكل متطور ناتج من القبٌلة والعشٌرة ،وتظهر لدٌنا
على شكل مجموعة متطورة ،وأعتقد أن العابلة هً مإسسة حافظت
على نفسها خبلل جمٌع األطوار فً المجتمع البدابً إلى ٌومنا هذا.
فاجتماع مجموعة من بنً البشر فً حٌز واحد أدى إلى تشكل
العابلة ،ففً المجتمع البدابً لم ٌكن هناك فرق كبٌر بٌن العابلة
والعشٌرة والقبٌلة ،بل تعنً نفس الشًء ،فشكل العابلة كان ٌعنً
الشكل التنظٌمً للمجتمع .واالختبلؾ الموجود بٌن العاببلت ضمن
المجتمع ،وتكونها كمإسسة مستقلة ٌتم خبلل مرحلة تطور المجتمع
الطبقً ،وتكسب ممٌزات خاصة بها .وهذا ٌعنً أن أشكال العابلة
الموجودة خبلل التارٌخ هً مإسسة تزاٌدت خصوصٌتها فً طور
تطور النظام القمعً االستؽبللً أو مع تطور الحضارة.

فراعنة مصر كانوا ٌجرون وراء األبدٌة ،وٌعتبرون أنفسهم فوق
المجتمع والطبٌعة إلى درجة االدعاء باأللوهٌة
أما عند الوصول إلى المرحلة العبودٌة فظهرت عاببلت متنفذة من
أصحاب العبٌد ،وحقٌقة فهناك بعض اإلنجازات للمرحلة العبودٌة،
فهناك المقابر العابلٌة المتبقٌة من تلك المرحلة ،وظهرت دول تعتمد
على النظام العبودي ،فمقبرة إحدى العاببلت أكبر قٌمة من أعظم
المعابد ،فهً أعظم من صالونات الحفبلت وأماكن االستراحة
والترفٌه .والذي نستنتجه من تلك المقابر هو :أن العابلة تعنً الكثٌر
لدى أصحاب العبٌد ،وكذلك فإن من أهم النقاط الربٌسٌة لبلستعمار
والضؽط هو :أنه مهما كانت العابلة قوٌة ،ومهما كانت السبللة
قوٌة ،فإن وصولهم إلى تكوٌن دولة ألول مرة جعلهم ٌظنون العابلة
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شٌبا مقدسا إلى درجة االدعاء باأللوهٌة .والعابلة تجعل ذلك واقعا
ملموسا ،وعلى نفس المنوال فإن اإلنسان ٌطمح إلى الخلود واألبدٌة
أٌضا ،وكمثال فانظروا إلى فراعنة مصر ،فإن المومٌاء ال زالت
جاثمة حتى الٌوم ،فاالمبراطور والحاشٌة والسبللة والنساء اللواتً
حولهم ال زالوا باقون كالحجارة ،فقد كانوا ٌجرون وراء األبدٌة،
وٌحاولون أن ٌكونوا فوق المجتمع والطبٌعة ،وإلى درجة االدعاء
باأللوهٌة ،وٌتم انعكاس ذلك حتى ٌومنا هذا ،وحتى الفن المعماري
ٌضعونه فً خدمتهم ،وطبعا ال ٌحق للعبٌد تؤسٌس عابلة وهذه أٌضا
حقٌقة.
وكما هو معروؾ فإن األسرة النبٌلة ونظامها هو الذي ٌتطور فً
المرحلة اإلقطاعٌة ،واألسرة النبٌلة هً السمة الربٌسٌة والخاصة
بهذه المرحلة ،واألسر المعروفة خبلل العهد اإلسبلمً ،مثل األسر
األمومة ،واألسر العباسٌة ،وكذلك السلجوقٌون والعثمانٌون ،فكل
هإالء عاببلت وأسر والدول التً تمثلهم سمٌت بؤسمابهم ،أما
الرقٌق فٌسمح لهم بالتدرٌج بتؤسٌس عاببلت ،ووضع تؤسٌس العابلة
مرتبط بشكل خاص بمرحلة نظام اإلقطاع ،أي حق تؤسٌس العاببلت
للطبقات الدنٌا وتطور النظام العابلً للمجتمعٌ ،ؤتً من التنظٌم
اإلقطاعً وعند تجاوز نظام الرق.
وعندما تطور النظام الرأسمالً ظهرت هذه المرة العاببلت
البرجوازٌة بكل عنفوانها وعظمتها ،وتؤثٌر هإالء ال زال حٌوٌا فً
أوروبا مثل فرنسا وإٌطالٌا وألمانٌا ،فما زال للعاببلت البرجوازٌة
نفوذ كبٌرة ،وانكلترا أٌضا ال زالت فً نفس الوضع .وفً هذا
النظام الرأسمالً تطورت العاببلت البرولٌتارٌة أٌضؤ ،وهناك
عبلقة لهذا التطور بنظام االستؽبلل بشكل واضح ،وعدم التطور
العابلً سببه االستعمار ،فالرقٌق ،واألقنان ،والبرولٌتارٌا ،هذا هو
وضعهم المتشابه ،أما الوضع بالنسبة للطبقة المستؽلة المتحكمة فإن
العابلة تتطور بشكل مذهل ،طبعا ألن اسمها العابلة.
حسنا ...كٌؾ ٌجب أن نعرؾ العابلة؟  ...فمإسسة مرتبطة على هذا
النحو باالستعمار واالستؽبلل وبالضؽط والقمع ٌمكن أن تحوي كل
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شًء ،فبل توجد هناك لعبة إال وٌتم تطبٌقها ،ومثل هذه المإسسة هً
حقا بحاجة إلى بحث وتمحٌص عمٌقٌن جدا ،وهذا ٌجري حدٌثا،
واآلن تجري األبحاث والرإٌة لمضمون العابلة واألساس الفلسفً
والقضاٌا التً تتمخض عنها ،وخاصة أن هناك تزاٌد سكانً هابل،
وٌقولون أن هذا التزاٌد ٌهدد البشرٌة والعالم .وهذا له عبلقة مباشرة
بالعابلة ،أي أنه فً ٌومنا هذا سواء أكانت القضاٌا آتٌة من الشعوب
المسحوقة والمستعمرة أو قادمة من الدول الرأسمالٌة واالمبرٌالٌة،
فهً تهدد البشرٌة جمعاء .وإذا لم تتخذ التدابٌر فإن هذا العالم
سٌصبح ؼٌر صالح للحٌاة ،وهذا صحٌح .فإذا استمرت التطورات
بهذه السرعة فإن هذا العالم سٌخرج من كونه عالما ،فالتنظٌم العابلً
الراهن ،أو بهذا الشكل الذي ٌلقى القبول فإن العابلة والعابلٌة ناهٌك
عن أن تكون المإسسة األساسٌة ،فإنها تسٌر فً طرٌق كفٌل
بالقضاء على البشرٌة.

العائلة والعالقات بٌن الجنسٌن فً كل من إفرٌقٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة
والشرق األوسط تعٌش مؤزقا جدٌا
وبناء على ذلك ،فإن العابلة والعبلقات المرتبطة بها بحاجة إلى
البحث والتدقٌق وإجراء تقٌٌم حتى ٌمكن الوصول إلى مخرج للحل،
ألن العبلقة القابمة بٌن الجنسٌن ونظامها تهدد البشرٌة فً ٌومنا
هذا ،فالعبلقة القابمة بٌن الجنسٌن فً كل من إفرٌقٌا ،وأمرٌكا
البلتٌنٌة والشرق األوسط وشعوبها تعٌش مؤزقا ،لٌس من ناحٌة
التزاٌد السكانً فقط ،بل ألن العابلة تحولت إلى مإسسة تتسبب فً
االنهٌار على صعٌد التعلٌم ،والبطالة ،واألزمات الروحٌة وما ٌماثل
ذلك من القضاٌا ،بٌنما فً الدول الرأسمالٌة المتطورة فهً تسٌر
نحو نتابج أسوأ كثٌرا ،من خبلل العبلقات الجنسٌة وخاصة من
حٌث طراز تنظٌمها أو فوضوٌتها ،فهذه المجتمعات متجهة نحو
اإلفبلس التام .فالقواعد التً ٌضعونها باسم األخبلق تسفر عن
تصاعد البلأخبلقٌة إلى الذروة .بٌنما فً إفرٌقٌا حٌث ٌسود النظام
القبلً وتؤثٌراته فإن العبلقة الجنسٌة تؤخذ شكبل من المرض
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والؽرابز الجنسٌة تجعل من الحٌاة ال تطاق .وٌتضح مما ذكرناه بؤن
هناك حاجة ماسة إلى إعادة تنظٌم وتؤسٌس العبلقات بٌن الجنسٌن
التً لم تفقد شٌبا من سرعة انحدارها بشكل عام ،والعبلقات القابمة
بشكل خاص ،أو إعادة النظر والتحقٌق فٌها على األقل ،وهناك
جهود تبذل على هذه االستقامة ولكن لم ٌتم الوصول إلى البدٌل بعد،
إن األدٌان رؼبت فً وضع شكل معٌن لذلك ،وحاولت أن تضع
شكبل معٌنا ألشكال البنٌة االقتصادٌة_ االجتماعٌة ،ورؼبت فً
تطوٌر قوانٌن األخبلق ،ولكن كل ذلك لم ٌكن كافٌا ولم تستطع
الوصول إلى النتابج المإجوة.
فماذا سٌكون األساس الفلسفً واألخبلقً أو حتى الموقؾ الجدٌد
نحو هذه القضٌة؟  ...إن العلم قد تطور بشكل كبٌر فماذا سٌقول فً
هذا الموضوع؟  ...فلماذا حدث كل ذلك ...وهذا ٌتطلب التقٌٌم
الحذر والتدقٌق الدقٌق ،فهذه القضٌة مرتبطة بقضاٌا المجتمع كلها
بشكل وثٌق جدا .أما مدى ارتباط قضاٌا هذه المإسسة االجتماعٌة
األساسٌة فً المجتمع البشري بهذه المإسسة ومدى انعكاس الحلول
علٌها ،فلٌست هناك حاجة إلى الفلسفة والتفكٌر العمٌق ،ولكن ٌتضح
مدى جدٌة هذه المسؤلة التً تواجهها البشرٌة .وٌستطٌع العلم أن
ٌقدم حبل ،وٌطور أمورا فلسفٌة وأخبلقٌة ،وال بد من إٌجاد حل
لطراز العبلقات القابمة وطرح أشكال جدٌدة للعبلقات ،والحٌاة
ستتطور ضمن حدود مقبولة وبحرٌة أكثر وستبقى مستمرة.
أما اآلن فلننظر إلى حقابقنا على ضوء العمومٌات .فهناك حقٌقة
شعب ؼارق ،تظهر من خبلل هذه المإسسة الوحٌدة الباقٌة بؤسوأ
أشكال االنهٌار ،والنتابج التً ظهرت من ذلك .إنهم ٌقولون بؤنه لم
ٌبق شًء سوى العابلة ،فهل هناك عابلة قابمة حقا؟  ...فما فابدة
العابلة التً تبقى بعد سحق الوطنٌة ،وانحبلل جمٌع المإسسات
ونظام العبلقات االجتماعٌة ،واستسبلمها ،وانهٌارها وتعرضها
لبلستعمار والقمع ،وتمت تصفٌتها باإلذابة العرقٌة ،فبعد كل هذا
ماذا ستكون فابدة العابلة الباقٌة؟  ...وخاصة إذا كان الشخص
مستعدا للتخلً عن كل شًء فً سبٌلها فماذا ٌعنً هذا؟  ...وماذا
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ٌعنً اإلقدام على كل شًء فً سبٌل العابلة؟  ...وماذا ٌعنً أن ال
ٌكون لدى األفراد أي هدؾ سوى العابلة؟  ...وماذا ٌعنً قول (كل
شًء فً سبٌل العابلة)؟  ...فهذه هً األسبلة التً تحتاج لئلٌضاح.
حسب اعتقادنا ،فإن واقع العابلة هذه هً أكبر كارثة تحل بنا،
واالنحراؾ الكبٌر هو أن ٌتمسك الشخص بعابلة فقدت كل شًء وال
زالت تعٌش رؼم ضٌاعها لكل شًء ،لٌقول( :إنها آخر ملجؤ لً) و
(لن أستطٌع البقاء بدونها) ،و (إنها دٌنً ودنٌاي) .و(إنها كل ما
أملك) .وهذا ٌعنً اؼتراب عن الجوهر .بل هو انتهاء وخروج
الحقٌقة السٌاسٌة ،وتضاد مع الوطنٌة ،حتى أن العابلة القابمة لدٌنا
تقوم بإبعاد األشخاص عن المإسسات االجتماعٌة األخرى وتتركهم
جاهلٌن بها وسلبٌٌن نحوها ،ونحن ال نمثل هإالء األشخاص الذٌن
ترعرعوا وسط حقٌقتنا العابلٌة.
وهذا ٌعنً ،إذا كانت العاببلت لدى الؽٌر محافظة ومتخلفة مرة
واحدة فإن عاببلتنا محافظة ومتخلفة ألؾ مرة ،وإذا توحد ذلك مع
الخصابص المتبقٌة من المراحل القبلٌة البدابٌة ،ومع أسالٌب الحرب
الخاصة ،وتم تقدٌم كل ذلك لنا ،فإن هذا ٌعنً أننا فً مواجهة كارثة
حقٌقٌة .وهكذا فالمولود الجدٌد ٌفتح عٌنٌه على الضمان الذي ٌلقاه
ضمن هذه العابلة ،وبعد أن ٌكبر قلٌبل ٌرى هذا الضمان فً العابلة
التً ٌقوم بتؤسٌسها .والعابلة تقول بكل قوتها( :نحن نحتاج إلى
بعضنا ،ولنبذلك كل ما نملك فً سبٌل الحفاظ على مإسستنا هذه).
فالشاب والكهل والجمٌع ٌقولون هذا ،وهم ؼٌر مهتمٌن بالوطنٌة
والمجتمع ،وال بتطوٌر المإسسات األخرى أو تؤسٌسها ،وٌرى كل
ما خارج العابلة صؽٌرا وؼٌر جدٌرا باالهتمام.

العائلة والقبلٌة والعشائرٌة البدائٌة لدٌنا تإدي إلى صراعات
عمٌاء وتقودنا إلى االنتهاء
لقد انتبهت إلى وضع العابلة هذه من خبلل عبلقاتً الذاتٌة فً سن
مبكرة .أي أننً انتبهت إلى الحٌاة الكبٌرة السجٌنة ضمن مإسسة
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ضٌقة مثل العابلة ،فماذا ٌعنً هذا؟  ...هذا ٌعنً أن هإالء الناس لم
ٌقوموا بتطوٌر أو إٌجاد أٌة مإسسة أخرى ،وتكونت لدٌهم فكرة من
قبٌل( :أفضل العابلة ،وأبشعها ،وأجملها ،واألكثر ظلما ،واألصح،
واألشقى ،واألجود فً عابلتنا) .إن هذا الوضع خلق لدي الشك منذ
وقت مبكر ،وهذه حقٌقة تعنً بؤن (كل شًء فً عابلتً مذهل،
وكامل ،وال ٌمكن االستؽناء عنه) .لٌعبر عما بخلده ،إنها عابلة
رهٌبة.
فهذه هً العابلة بذاتها ،بٌنما فً المجتمعات األخرى فإن العابلة
لٌست لها قٌمة كبٌرة ،ولو عرقلت العابلة تطلعاته ٌعلنها عدوة له،
أما لدٌنا فإن العابلة والقبلٌة البدابٌة والعشابرٌة تإدي مجتمعة إلى
صراعات عمٌاء ،واالنتهاء ،فلو لم ٌكن هناك أقوال مثل:
(عشٌرتً ،ومصالحً العشابرٌة والقبلٌة) ،ولو اتخذنا أوضاعا قابلة
للتطور ،لما صبرنا على أعدابنا وسحقناهم فً أقصر وقت ،واألسوأ
جدا هو المحافظة ،وبسببها ال ٌستطٌع المرء رإٌة أي شًء آخر
سوى العابلة والعشٌرة ،والقبلٌة ،وال ٌقبل أي مإسسة اجتماعٌة
ووطنٌة أخرى ،وهذا شابع لدٌنا كثٌرا ،وٌجب إٌضاح ذلك على نحو
أفضل.
نحن حتى عندما نقوم بالتخطٌط لعملٌة ما نراعً حقٌقتنا العابلٌة
كثٌرا ،ألن النظام الذي ٌسود مجتمعنا هو النظام العابلً ،وإنساننا
على استعداد لبلنزالق إلى العمالة فً سبٌل إنقاذ العابلة ،بل ٌمكن
أن ٌتحول إلى (حماة القرى) أو إلى خادم وقد ٌصبح رجبل سٌبا
جدا ،لماذا؟  ...إلنقاذ نظام العابلة ،وٌجدر بالذكر أنكم أي
المنضمون إلى صفوفنا ؼارقون فً قضاٌا العابلة حتى آذانهم.
ولم نتطرق بعد إلى المرأة والرجل ،فؤنتم قد تحولتم إلى رقٌق
وأسرى وملفظون لدى مإسسة العابلة ،وأحٌانا نقول حقابقنا
االجتماعٌة والوطنٌة ولكن لسنا صادقون وواقعٌون ،وال أستطٌع
تصدٌق ذلك .فؤي حقٌقة وطنٌة واجتماعٌة نتحدث عنها؟  ...فهناك
حقٌقة واحدة فقط للعابلة لدى الطراز الكردي ،وهذه العابلٌة مضادة
للوطنٌة والمجتمع ...أو أوصلوها إلى درجة المعاداة لتلك القٌم،
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فبٌنما المطلوب من العابلة هو التمسك بالوطنٌة والمجتمع ،نراها
تقاومها وتعارضها وتلعب دورا رجعٌا منذ مبات السنٌن حتى
أصبحت معادٌة للمجتمع والوطنٌة .وٌجب مبلحظة ذلك جٌدا،
وأسوأ جانب فً الشخصٌة هو تربٌتها على المقاٌٌس والمعاٌٌر
العابلٌة بشكل مذهل .وهذه ما تتمٌز به الشخصٌة اآلن ،ومن تلك
المظاهر القول( :إنه ولد أبٌه) أو (فتاة عابلة) وال ٌجدون شٌبا آخر
لٌعرفوا به الشاب أو الفتاة .فكم آفاقكم متضاربة حول الوطنٌة
وخصابصكم الوطنٌة ،وحتى تطوركم االجتماعً .فمثبل تؤتٌنا
التقارٌر فنرى أن صاحبنا لم ٌخطو خطوة واحدة أكثر من العابلة،
وٌظن أن التنظٌم أٌضا على نفس المنوال .وأنظر إلى الرفاق الذٌن
هم فً قمة المسإولٌة ،فؤراهم ٌعبرون عن عابلٌة بسٌطة ،وٌظنون
الحزب مماثبل لعاببلتهم ،ودون أن ٌشعروا ألنهم ترعرعوا هكذا.
نحن لم نقم بتؤسٌس الحزب على هذا الشكل ،بل جعلناه مناهضا
لمثل هذه العابلٌة ،ولكن صدٌقنا ٌحول الحزب إلى عابلة له خبلل
ٌومٌن ،إنكم هكذا بسبب العابلة .وقد قلت اآلتً :إننً شعرت بالشك
نحو هذه العابلة منذ السابعة من عمري ،وقد قمت بتطوٌر نفسً من
خبلل محاربتها .أما أنتم فؤبناء خصوصٌون للعابلة .والذٌن ٌعجبون
بجمٌع قٌم العابلة ،ال ٌستطٌعون التعبٌر عن الوطنٌة بشكل جٌد ،وال
تنمو الخصابص االجتماعٌة القوٌة لدٌهم ،وعندما أنظر إلٌكم فؤجدكم
ؼٌر متمتعٌن بخصابص وطنٌة واجتماعٌة قوٌة ،وهذا ناتج عن
شخصٌاتكم المحافظة جدا على العابلٌة ،وٌمكن إضافة التعصب
اإلقلٌمً ،والمظاهر األخرى أٌضا مثل الثقافة إلٌها ،علما بؤنكم
ممتلبون بكل هذا...
وذلك ٌعنً بؤن العابلٌة الموجودة لدٌنا تعبر عن حالة مرضٌة ،وهذه
الحالة تإثر على الشخصٌة كثٌرا فً القاعدة والقمة ،أي على
عاببلت العمبلء اإلقطاعٌٌن ،والمتبرجزون حدٌثا ،وعلى عاببلت
القروٌٌن والمنحدرٌن من البرجوازٌة الصؽٌرة ،على حد سواء،
وكؤنهم ٌقولون( :كل ما أملكه وكل شًء لدي فً خدمة العابلة).
كسٌاسة أساسٌة لمواقفهم لبللتفاؾ حول مصالح العابلة .وحتى أن
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مسؤلة الحٌاة أٌضا مرتبطة بهذه المسؤلة ،بٌنما ثورٌتنا قامت بانتقاد
هذا الموضوع منذ البداٌة ،وهدمت كثٌرا من تؤثٌراتها حتى تتحقق
الثورٌة إذ ال ٌمكن االدعاء بالحزبٌة إال بذلك ،وهكذا فإن ()PKK
هو اسم للحرب التً ٌتم خوضها بانتظام ،فمثلما هو معاد لبلستعمار
وٌحاربهٌ ،جب محاربة تؤثٌرات العابلٌة ،فهناك حرب ضد تؤثٌراتها
أٌضا.
ال نرى ضرورة لفتح هذه المواضٌع أمام المناقشة ،فقد جرى ذلك
بما فٌه الكفاٌة ،ولكن هذا هو حال العابلة لدٌنا .فكل األفراد ٌوحدون
مصالحهم بمصالح العابلة تقرٌبا ،وعندما ٌقولون( :كن إنسانا جٌدا)
فٌقصدون أن ٌكون الفرد البقا بعابلته .أي ٌجب أن ٌكون كل شًء
مثل األهداؾ وبذل الجهود والبحث عن العبلقات ،وحتى الدراسة...
الخ فً سبٌل العابلة وإطارها .فإن انتصرت فماذا ٌعنً؟  ...وإن
أنقذت العابلة فماذا ٌعنً هذا؟  ...فما هً تلك العابلة التً أنقذتها؟
 ...فعندما تنقذ العابلة ،تفقد األمة ،وٌنتهً الشعب .ولننظر إلى األمم
األخرى ،فما هً المإسسات التً تجعل منها أمة وتشكل دعامتها؟
فإنك ال تعرفها وال تمر بجانبها ،ولٌس لدٌك قٌمة لمثل تلك
المإسسات وال تساوي لدٌك خمسة قروش ،وهً التً تفقدها
وتخسرها عندما تحاول إنقاذ العابلة .ولهذا فإنك منقذ سًء للعابلة،
وكذلك هناك ضٌاع سًء لكثٌر من القٌم.
هل ما أقوله مفهوم؟  ...ولماذا نحارب هذه المإسسة العابلٌة
وفلسفتها؟  ...وعندما نتحدث عن الشخصٌة الكردٌة نراها ؼٌر
أصٌلة ،ومؽلقة أمام اإلنسانٌة ،والوطنٌة االجتماعٌة ،وال تتردد فً
بٌع وطنها ومصالحها فً سبٌل إنقاذ تلك العبلقات البسٌطة ،وٌكفٌها
إنقاذ تلك العابلة.

مٌزات الرجولة لدى الشخصٌة الكردٌة هً من أكثر ممٌزات
الرجولة انحرافا
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هذه الشخصٌة هً التً نحاربها ،أما شخصٌة ( )PKKالبدٌلة فهً
ثورٌة وتحررٌة ووطنٌة .وهذا ما ترونه من خبلل الممارسة
العملٌة ،ألن (ٌ )PKKعلم جٌدا أن هذه القضٌة مرتبطة بتجاوز
الروابط العابلٌة ،وٌرٌد فتح الطرٌق أمام مجتمع حر ،ولهذا ٌرٌد
هدم هذه المإسسة التً تعارض التحرر ،والمحافظة إلى أبعد
الحدود ،وحقا فإن الخٌانة فً هذه المإسسة تصل إلى النخاع،
وٌجب القضاء علٌها وتمزٌق روابطها ألنها تعارض التحرر
الوطنً ،أو على األقل ٌجب القضاء على الذٌن ٌتورطون فً
الخٌانة .وهناك ؼربة فً شروط العابلة ،فهناك إنكار للحقابق
الوطنٌة ،وعلى هذا تهاجم التؤثٌرات العابلٌة والمفاهٌم الوطنٌة
واالجتماعٌة ،وإن لم تتحطم عبلقاتها المؽلقة فلن تتطور الوطنٌة
والمجتمع.
كل ذلك ٌذكرنا بالمرأة والرجل اللذٌن نرٌد إٌجادهما وتحدثنا عنهما
هنا .فقد اهتممنا مإخرا بالتساإل حولهما ...فلماذا؟ ...
إن الرجولة المتطرفة لدى الرجل ،واألنوثة المتطرفة لدى المرأة
تدفعنا إلى التفكٌر ،فالرجولة فً مجتمعنا مساوٌة للشهامة والقدرة
الجنسٌة .وٌتم التعبٌر عن ذلك بالقول( :إنه رجل!) و (إنها امرأة
كالرجال) .وٌتم النظر على أن ذلك هً (مٌزة) .وألول وهلة
نستطٌع القول :فما دام المرء رجبل فماذا ال ٌقوم بواجباته التحررٌة؟
 ...فما دام رجبل وشهما فلٌقم بواجباته ،وعلٌه فبل داعً لتحلٌل
الرجل ،ونحن نحاول فهم معنى الرجولة لدى الشخصٌة الكردٌة.
فمٌزة الرجولة لدى الشخصٌة الكردٌة هً من ممٌزات الرجولة
األكثر انحرافا ،والمرء بوصوله إلى مشاعر الرجولة ٌظن أنه قد
قام بحل جمٌع التناقضات وخاصة الرجولة على الصعٌد الجنسً،
حٌث ٌظن الشخص بؤنه هزم االستعمار ،وقام بتؤسٌس الدولة ،وهذا
اؼتراب كبٌر عن الواقع وخدعة كبٌرة .وإذا تذكرنا بعض خصابص
المجتمع التركً والدولة التركٌة ،فٌكون ذلك مفهوما بشكل أفضل،
وكذلك وضع الرجل الجنسً فً مواجهة المرأة ،إذ ٌشعر وكؤنه
بطل عظٌم .إنه أمر ؼرٌب!  ...ولكنه الحقٌقة ...وطبعا فاألمور
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لٌست بهذا المستوى لدى المجتمعات األخرى ،وإذا دققنا برجلنا من
األعماق نراه واقفا على رجلٌه نتٌجة لهذه المشاعر التً تشبعه .فقد
فرض األنوثة على زوجته ،أما المرأة فهً أنثوٌة أكثر من البلزم،
وهو رجولً على هذا األساس ،وهكذا فقد تم حل جمٌع التناقضات!
...
الحظوا ،أن لكل عبلقة مباشرة وثٌقة بالعابلٌة ،فمثلما إنقاذ العابلة
أهم من إنقاذ الوطن ،فإن العبلقة الجنسٌة هً األهم لدى الرجل
أٌضا ،فكٌؾ ٌصبح ذلك واقعا لدى الرجل البطل؟  ...وكٌؾ تصبح
عبلقة الرجل بالمرأة واقعا؟  ...فحقٌقة الكردي ال شًء فً
المواضٌع األخرى فً مواجهة الدولة ،وفً الوطنٌة ومن ناحٌة القٌم
والعبلقات االجتماعٌة األخرى ،حسنا ...فما هً عبلقة التسلط،
واإلٌجابٌات التً ٌقوم بها داخل البٌت؟  ...إنها العبلقة التً ٌتمتع
بها نحو المرأة ،تبدأ العبلقة الجنسٌة وتستمر بكافة أشكال القمع،
تجدر مبلحظة أن الرجل ٌتناول العبلقة الجنسٌة على أنها رمز
للتسلط والتحكم!  ...وٌقٌّم كل عبلقة جنسٌة ٌدخلها على أنها بطولة
من البطوالت .وهذا الوضع انحراؾ أخبلقً جاد ،وهذا هو التقٌٌم
الصحٌح للوضع.
لماذا تتحول العبلقات الطبٌعٌة فً المجتمعات األخرى وفً
المراحل التارٌخٌة التالٌة إلى نوعٌة مختلفة فً حقٌقتنا االجتماعٌة؟
 ...وهذه الحقٌقة سارٌة بالنسبة لتركٌا أٌضا وحتى فً بعض
المجتمعات األخرى ،ونحن مهتمون بإٌجاد الحل لحقٌقتنا االجتماعٌة
قبل كل شًء ،خاصة نحن بحاجة إلى ذلك حالٌا .وأقصد إذا كان
الشعب قد فقد كل ما ٌملك ضمن التنظٌم االجتماعً والوطنً ،وكل
شًء قد انتهى إلى ال شًء ،فإن األشخاص لدٌنا ٌجب أن ال ٌقولوا:
(نحن عظماء) ،وهذا الوضع مدعاة للسخرٌة لدٌنا .أما األتراك
فٌدّعون بؤنهم ٌفتخرون برجولتهم أمام أوروبا ...فهذا استهزاء .أما
لدٌنا فاألمر ملفت لبلنتباه ،وٌفتح المجال أمام التؤثٌرات بشكل أكبر
وٌتمخض عن نتابج أسوأ .وأعتقد أن هذه الساحة من الساحات
المهمة التً تستوجب خوض الحرب .وخاصة األفراد الذٌن تعرّفوا
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على العبلقات الجنسٌة بهذا الشكل فً السنٌن المبكرة من أعمارهم،
هل بقً شًء لم ٌفقدوه؟ ...

إذا فكرنا بالجنس كحل لعقدة العالقات االجتماعٌة ،وجعلناه أساسا
فإننا نفتح الطرٌق أمام كارثة محققة
إذا تم تقٌٌم العشق والعبلقات الجنسٌة على أسس الحرٌة_ أسس
الحرٌة فً هذه العبلقة مفتوحة للنقاش_ فإن هذا ٌفتح المجال
للتطور ،واللقاء ،وكسب معنى كبٌر للحٌاة بدال من االؼتراب .أما
إذا فكرنا فً الجنس كحل للفوضى االجتماعٌة وعقدة العبلقات
االجتماعٌة وجعلناه أساسا للحل فإننا نفتح الطرٌق لكارثة ،وهناك
الكثٌرون الذٌن ٌقدمون على االنتحار بسبب عدم نجاحهم فً
العبلقات الجنسٌة ،إن كل ذلك ٌمثل واقعا مرضٌا ،والذي ٌفشل فً
هذه العبلقات ٌظن أن أمره انتهى ،وهإالء ضحٌة لخداع كبٌر ،فإذا
كان النشاط الجنسً زابدا لدى رجل فإنه ٌرى نفسه قوٌا ،وٌفتحر
بذلك ،ولو نبلحظ فإنه قام بإحراج نفسه بقدر الطرؾ اآلخر أي
الطرؾ ؼٌر الناشط على األقل فً هذا الموضوع ،وهذا التصرؾ
ؼٌر سلٌم وال داعً له من جهة أخرى ،والمجتمع قد عانى من ذلك
بما فٌه الكفاٌة ،وطبعا لٌس من جهة إشباع الؽرابز الجنسٌة فقط ،بل
هناك نتابج سٌبة جدا على مستوى المجتمع أٌضا .والشخص الذي
لدٌه نهم جنسً كبٌر ال ٌكتفً بالزواج من واحدة بل ٌتزوج امرأتٌن
أو ثبلث بل قد ال ٌكفٌه ذلك أٌضا فٌلجؤ إلى أماكن الرذٌلة ،ومدى
الضرر الذي ٌنتج من هذه التصرفات البلأخبلقٌة على المجتمع
واضحة للعٌان وال تحتاج إلى شرح وتفصٌل .فانظروا إلى ما لدٌنا
من النظام االجتماعً ،فاألفضل واألكثر التزاما بالناموس وأكثرهم
ارتباطا بالعابلٌة أوضاعهم من ناحٌة المرأة ال تتجاوز أبعاد مرض
اجتماعً متفشً ،والمرض الذي ٌنشرونه لٌس أقل ضررا من
األمراض التً ٌعمل العدو على نشرها.
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ومن أول األمور التً تمردت علٌها كان اآلتً :عندما قالوا( :نحن
الذٌن أتٌنا بك إلى الدنٌا) قلت لهم( :إنكم بذلك ارتكبتم فعبل شنٌعا،
فلٌست لدٌكم أٌة إمكانٌة لتقوموا بتربٌتً التربٌة الصالحة .واآلن
تمننوننً بذلك ،فبؤي جرأة تؤتون بطفل إلى الدنٌا وال ٌوجد لدٌكم ما
تستطٌعون تقدٌمه له) .لقد وعٌت على ذلك منذ أن كنت صؽٌرا .فما
دام الطفل ثمٌن لدٌكم فعلٌكم أن تجهزوا وتعدوا له العالم البلبق به.
فهل العاببلت الموجودة لدٌنا تفكر فً ذلك؟  ...وهل تفكر المرأة
والرجل فً ذلك؟  ...وباألخص هل ٌفكر الرجل بذلك؟  ...طبعا
فاالثنٌن ال ٌفكران بذلك ،وهذا تصرؾ ٌتنافى مع األخبلق .فماذا
تفعل لطفلك الؽالً علٌك جدا؟  ...فها هم قد تشتتوا فً شتى أصقاع
األرض وفً المدن الكبٌرة ،أما الرجل والمرأة فقد ارتكبا الذنب منذ
زمن بعٌد .وطبعا فؤولبك أٌضا فاشلون ،ألنهم فقدوا ذاتهم فً
الخامسة عشرة من العمر فماذا ٌستطٌع أن ٌعمل ،إنه ؼارق ٌفهم
الرجل وماذا تفهم المرأة ،إنهم ٌعٌشون هذ األوضاع منذ مبات
السنٌن ولهذا فهناك حاجة كبٌرة إلى موقؾ ثوري كبٌر للخروج من
هذا الوضع ،وٌجب رإٌة االؼتراب والتضارب بشكل واضح.
كما قلت إن الرجل ٌرى أن نجاحه فً العبلقة الجنسٌة هو الحل لكل
التناقضات الموجودة ،أما واقعٌا فإن أكبر القضاٌا نابعة من مثل هذه
الشخصٌة ،وحتى أن هذا الشخص ٌصاب بالجنون إذا ما أخفق فً
الوصول إلى اإلشباع سواء أكان ذلك ناتج من نقص فٌه أو نتٌجة
للقمع الجنسً ،وٌقوم باالعتداء على ما حوله ،وٌتحول إلى عقدة
وٌمارس كافة أنواع المٌوعة ،والتصرفات الهوجاء .وٌصبح منبعا
للمشاكل الكبٌرة ،بدال من البحث عن الحل فً الطبٌعة والظروؾ
السلٌمةٌ ،صبح أكثر اؼترابا ،وأكثر قمعا ،وٌحاول اختطاؾ النساء،
وممارسة الجنس بالعنؾ إلشباع ؼرٌزته ،وٌلجؤ إلى كافة السبل
البلأخبلقٌة وٌنحرؾ تماما ،وإذا لم تكن لدٌه القدرة على ذلك فٌلجؤ
إلى تصرؾ القساوسة ،وهذا ٌعنً نوعا آخر من االنحراؾ.
وهكذا فإن الشخصٌة الموجودة لدٌنا ممزقة ،ومصابة بالمرض،
فالضرٌبة التً ٌدفعها الشخص كمهر لتؤسٌس العابلة ال تقل عن
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 41 _31ملٌونا وعلى ما أتذكر فإن الشاب المرشح للزواج ٌحتاج
إلى عمل ما ال ٌقل عن عشرة أعوام حتى ٌجمع هذا المبلػ البلزم،
وقد ٌتم الزواج أو ال ٌتم .أما اآلن فإن الوضع أصعب من السابق،
فؤلجل تؤسٌس عابلة فقط ٌعمل الشخص عندما ٌبلػ الخامسة عشرة
وحتى ٌبلػ الحامسة والعشرٌن من العمر ،أي أنه ٌقدم نفسه للبٌع فً
المزاد لمدة عشرة أعوام ،هذا ألجل تؤسٌس العابلة ،فماذا ٌفعل ألجل
إعاشتها ...وإذا أصبح هناك أطفال فسٌحتاج إلى المزٌد من المال...

إن التعبٌر المتطرف للنزوات الجنسٌة ،وزواج كبار السن من
فتٌات صغٌرات باإلضافة إلى الدوغمائٌة تجعل من العائلة منبعا
لألزمات
إن إنساننا ٌنمو وٌترعرع على هذا األساس ،واإلنسان ٌرتعد فً
مواجهة هذه المإسسة ،وأنا أتذكر تجربتً الذاتٌة ،فعندما كان
ٌجري تقٌٌم الحٌاة على هذه األسس ،تساإالتً أٌضا كانت تدور
حول ذلك ،هل ٌمكن إٌضاح كل شًء بؤن والدك ووالدتك أتٌا بك
إلى هذه الدنٌا ضمن العابلة فقط؟  ...وهذا ما كنت أسؤل نفسً،
وكانت أجوبتً على ذلك األساس أٌضا ،وعندما ظهر خطر العابلة
كمإسسة وفرضت نفسها علٌنا ،قمنا بتطوٌر التساإل أٌضا ،وأتذكر
جٌدا بؤننا بذلنا جهدا موازٌا لما نبذله فً حربنا مع العدو فً سبٌل
الوصول إلى المواقؾ الصحٌحة وكانت حربا حقٌقٌة .فمع تطور
قٌادة ( )PKKوتطور هذه القضٌة مع تطورها فإن سبب هذه
الحرب هو ( )PKKأٌضا ،ومع صعوبة هذه الحرب ،أعتقد بؤنه لن
ٌكون هناك تقدم ولو بسٌط إذا لم ٌتم خوض هذه الحرب.
لنقدم هذا اإلٌضاح أٌضا :إذا كانت شخصٌاتكم تحت التؤثٌر الثقٌل
للعابلٌة وقضاٌا الجنس ،وإذا لم تكونوا قادرٌن على إبداء القوة
البلزمة للصراع وللوصول إلى الحل ،فهذا ٌوضح سبب وضعكم
هذا جٌدا ،وٌفسر عدم لجوبكم إلى الحلول فً الوقت المناسب،
وخاصة عدم انضمامكم التام إلى النضال ،وضعفكم ،وكونكم تابعا،
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وعدم تطوٌركم الشامل وعدم تحوٌلكم إلى محاربٌن عظماء ،فؤنتم
تعٌشون اإلشباع والمحافظة أٌضا فً نفس الوقت من جراء هذه
الشخصٌة المتضاربة.
فً الحقٌقة إن عبء إظهار ذلك وإٌضاحه ٌقع على عاتق األدباء،
فما مدى صحة وسبلمة طرحً لهذا الموضوع هنا فً أجواء
منظمة حربٌة؟  ...ولكن ال بد من استعراض هذا الموضوع
بخطوطه العرٌضة ،وألن العدو أٌضا ٌقوم بطرح مثل هذه
المواضٌع فً أكادٌمٌاته الحربٌة وٌفرضون حٌاة عابلٌة (سلٌمة)
على ضباطهم .وهذا شرط مهم من الشروط المفروضة على
الضباط ،فالضابط ٌجب أن ٌحظى بموقؾ عابلً (سلٌم) ،فهم
ٌعتبرون ذلك أساسا للمحافظة .بٌنما أنتم ترون هذه المإسسة أساسا
لبلحتبلل واالستعمار وتقومون بانتقادها.
ٌجب البحث عن أجوبة لؤلسبلة التالٌة على األقل :هناك انحراؾ
كبٌر فً العبلقات الجنسٌة وعلى اتجاهٌن ،فهناك البحث عن
اإلشباع المتطرؾ ،والتعبٌر المتطرؾ عن النزوات الجنسٌة،
والزواج الذي ٌقوم به كبار السن مع فتٌات صؽٌرات مثال بارز
على ذلك .أما الموقؾ المعاكس لذلك فهو التحرك تحت ؼطاء
اإلسبلم والتزهد عن الدنٌا ،والنظر إلى األعمال الدنٌوٌة على أنها
ذنب من الذنوب ،فهذا أٌضا نوع من االنحراؾ ،فالعاببلت التً
تتطور حسب ذلك تقع فً مؤزق كبٌر ،فباإلضافة إلى عدم اإلشباع
للؽرابز الجنسٌة ،هناك المعاناة من الدوؼمابٌة الدٌنٌة أٌضا .وهناك
تؤثٌر كبٌر لهذه العوامل لجعل العابلة منبعا لؤلزمات.
وٌمكن تناول الموضوع من جانب العبلقات بٌن الرجل والمرأة
أٌضا ،وهناك النتابج األخرى طبعا ،وقد شرحنا ذلك .واالنخداع
الكبٌر هو القول( :إننً أقمت العابلة بشكل جٌد ،واستطعت أن أجعل
من المرأة امرأة تامة فؤنا المتحكم) .فبهذا ٌعتبر الرجل نفسه رجبل،
وكؤنه قد قام بمتطلبات الدنٌا كلها ،فإذا تؤسست عبلقات المرأة
والرجل على هذا األساس ضمن العابلة ،فإنها تكون مكمنا جٌدا
للمحافظة ،والرجعٌة ،والفاشٌة واالستعمار .والقوة المواجهة لنا
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تجعل من المرأة شرطٌا إذا تطلب األمر ،مع العلم أن ذلك قد انعكس
حتى على صفوفنا .أي أن العدو ٌستخدم المرأة بشكل جٌد ،فهو
ٌستخدم الحرمان الجنسً وسٌلة لئلٌقاع ،وقد انتشر استخدام المرأة
ألهداؾ السٌنما ،والتلفزٌون ،وأماكن الدعارة ،حٌث ٌتم بٌع المرأة
كثٌرا ،فالوضع مشابه فً (باطمان) و (ماردٌن) وهنا وهناك ،وفً
كل مكان ،فهو ٌستخدم هذا السبلح بشكل فعّال .وناهٌك عن المجتمع
فهو ٌحاول اإلٌقاع بنا أٌضا .وقد استخدمونا بما فٌه الكفاٌة ،واآلن
قاموا بتسلٌط حزب هللا الذي ٌقول( :إن (ٌ )PKKحرر العابلة،
وهذا أكبر اعتداء على مقاٌٌسنا) وٌبدأ بالهجوم علٌنا .وهاتان
الجهتان اللتان ٌعانٌان من االنحراؾ الجنسً ٌلعبان دورا ربٌسٌا فً
مناهضة التحرر والثوروٌة ،وهذا نابع من األرضٌة التً نعتمد
علٌها فً طرح الحلول وهذه الحقابق تلعب دورا كبٌرا فً استخدام
هذه األرضٌة بهذا الشكل نظرا لوجود عبلقة لهذه األرضٌة بالعدو
ووضعها المفتوح أمام ممارساته.
ومن النتابج األخرى لذلك هو أن ٌقوم الشخص بعرض نفسه للبٌع
فً المزاد أربعٌن مرة إلطعام وإكساء األوالد!  ...فالتعلٌم فً
المدارس صعب فهناك الجهل واألمٌة المنتشرة بشكل كبٌر ،وٌرؼم
األب واألم ببٌع ذاتهما أربعٌن مرة حتى ٌتمكنا من إكمال دراسة
أحد األطفال ،حسنا ...وماذا سٌفعل هإالء الذٌن لدٌهم عشرة أو
عشرون طفبل؟  ...إنها قضٌة رهٌبة! وهً سبب ربٌسً للعبودٌة.
فهل هناك سبٌل ال ٌلجؤ إلٌه رب العابلة للحفاظ على راتب أو إلٌجاد
عمل؟ وإن لم ٌجد ذلك ٌشتبك مع من فً البٌت ولدٌه االستعداد لبٌع
الزوجة واألوالد جمٌعا .وحتى أن األوالد ٌجدون أنفسهم فً الشارع
عندما ال ٌجدون الراحة فً بٌت العابلة ،فاالبنة تهرب من البٌت،
والولد ٌنزلق إلى المٌوعة ،فالعابلة هً سبب المٌوعة ،وهً تدعً
محاربتها للمٌوعة بٌنما هً مصدرها .وهم ال ٌرؼبون فً هروب
الفتٌات من البٌت ولكن سبب الهروب هو المفاهٌم الخاطبة
الموجودة فً العابلة ،ورؼم كل هذه الحقابق تدعً العاببلت بؤنها
تمثل األخبلق الراقٌة.
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مثلما عالقة المرأة والرجل تتسبب بكل أنواع االنحطاط
واالنحراف ،فٌجب محاربة هذه المفاهٌم والتؤثٌرات داخل الحزب
ومنعها من التسرب إلٌه
هذا هو الجانب الذي نتناوله فً العابلة ونرٌد إعطاء أمثلة أخرى
على ذلك ،وخاصة هناك أهمٌة كبٌرة لذلك نظرا لتوجهنا نحو الحل
الثوري ،ولهذا ٌجب علٌنا التذكٌر ببعض الحقابق ألنها مفٌدة ،فقد
قمنا ببعض االنتقاد ،وطرحنا القضاٌا المسببة للمفاهٌم الخاطبة
واحدة واحدة .وٌمكننا التوسع أكثر فهل هناك داعً لذلك؟  ...ولكن
الذي أعلمه بؤن هناك حاجة للتقٌٌمات المإثرة على الحلول ،ألن تلك
ستفرض نفسها فً المستقبل ،لٌس فً بنٌة المجتمع فقط وإنما فً
بنٌة الحزب أٌضا حٌث الحاجة كبٌرة وماسة لحل هذه القضٌة،
والناحٌة التً ٌجب استٌعابها وتوضٌحها هً :مثلما مإسسة العابلة
فً المجتمع وعبلقة المرأة والرجل هً مصدر لكل أنواع االنحطاط
بما فً ذلك عرض الذات للبٌع ،وكل أشكال االنحراؾ ،واالؼتراب،
ومثلما هذه األمور جادةٌ ،جب محاربة هذه النواحً والتؤثٌرات
داخل الحزب بنفس الجدٌة ،وإعطاء األهمٌة القصوى لذلك ،ومنع
تسرب مثل هذه المفاهٌم إلى داخل الحزب.
والتوجه نحو الحل الصحٌح داخل الحزب ٌحظى باألهمٌة القصوى،
حسنا ...ما هو هذا الحل؟  ...فً الحقٌقة إنه موضوع عمٌق جدا،
ألنه موضوع تعرض لبلنحراؾ وأصبح أرضٌة لكل أشكال هدر
الكرامة على مر التارٌخ لدرجة أنه ٌصعب إٌجاد الحل ببساطة.
فالحل ؼٌر ممكن بالزٌجات الثورٌة الرخٌصة ،وال باإلنكار ،وال
بترتٌب الدورٌات والضوابط والرقابة ،فالقضٌة أكبر من ذلك ،فهً
قضٌة تارٌخٌة تحتاج إلى النضال المرٌر ،وبتطور سلطة الحزب،
واكتساب الكوادر القوٌة بؤعداد كبٌرة ،فؤول ما ٌخطر على البال هو
التسلط والتحكم بالناس.
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والتحكم بالناس ٌمكن أن ٌكون استعمارٌا وقمعٌا ،وٌمكن أن ٌكون
على شكل استخدام السلطة فً سبٌل تحررهم ،فإذا كانت كوادرنا
متداخلة مع العبلقات العابلٌة التقلٌدٌة ،وإذا كانوا متؤثرون بسلطة
الدولة والعابلة فإن ذلك سٌتسبب فً الخلط بٌن سلطة الحزب وبٌن
سلطة الدولة والعابلة ،وبناء علٌه فعندما ٌتحدث بعض الكوادر عن:
(فرض السلطة على الحزبٌٌن والشعب) .فهو ٌعكس خطرا كبٌرا،
ألنه ٌعبر عن مفاهٌم سلطوٌة خارجة عنه وٌرٌد إحٌاءها .وإذا أسفر
ذلك عن العبودٌة فهذا هو الخطر ،ألنه سٌصبح مهزوما وسلبٌا
ولٌس له علم بالسلطة والصبلحٌات ،وٌنحرؾ مع كل التٌارات مثل
العبٌد .وإذا تم تطبٌق ذلك على المرأة بالمقاٌٌس التقلٌدٌة للرجل فإن
الخطر ٌصبح أعظم ،ألنها ستصبح عقٌمة أمام الحرٌة والمساواة
واألسوأ من ذلك أنها ستلجؤ إلى اإلنكار أو االنحطاط إذا وجدت
الفرصة لذلك ،واألمران فٌهما خطر كبٌر.
فإذا تم البقاء تحت تؤثٌر العبلقات التقلٌدٌة بٌن الجنسٌن ،وتناولها
على أساس اإلنكار_ وتؤثٌر ذلك كبٌر على الطرفٌن_ فإن ذلك ٌثقل
عبء القضٌة ،وال ٌإدي إلى الحل السلٌم ،والجانب المهم هو
ضعؾ ثقافة وعدم استٌعاب ذلك ،كذلك الوهن فً بذل الجهود
والنضال ،والقضٌة ال ٌمكن حلها بهذا الشكل ،وهذا ٌعبر عن عدم
االستعداد على مستوى المفاهٌم ،فما هً المفاهٌم التً ٌجب االلتزام
بها فً العبلقة بٌن الجنسٌن؟  ...وأول ما ٌخطر على البال هو( :هل
ستكون العبلقات على النحو الذي كانت علٌه بٌن والدي ووالدتً ،أو
أننً سؤقوم بتطبٌق ما أراه فً الشارع والتلفزٌون) ولٌس فً ذلك
بعدا تارٌخٌا أو تحررٌا ،أو حربٌا ،بل هناك ما ٌقدمه التلفزٌون من
مسلسبلت أو أفبلم السٌنما ،أو الموقؾ الذي تورثه العابلة ،ونحن
نعلم مدى المرض الذي أصاب هذه العبلقات .وحتى أننا نعلم بؤن
هذه األمراض هً التً ٌشجع علٌها النظام وٌحاول نشرها وهً من
بقاٌا عهود التسلط الجابرة.
وهل ستكون طاقاتنا كافٌة لهذا النضال؟  ...إن ذلك مرتبط بدرجة
التحرر أي األمر له عبلقة بدرجة التحرر والثورٌة الموجودة لدى
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كوادرنا ،فإذا لم نستطع الوصول إلى هذه األهداؾ ،فإن لذلك عبلقة
بدرجة ثوروٌتنا ،التً ترؼمنا على التفكٌر الشامل فً هذا
الموضوع ،وألنها تواجهنا مع جدران العابلة والعبلقات الجنسٌة،
ولهذا فإن إٌجاد الحل ٌفرض نفسه علٌنا كثٌرا .وكؤنها تقول( :إنك
قابد الحزب وأنت مرؼم على إٌجاد الحل) ولٌس هناك سبٌل آخر.
وال ٌمكن إنقاذ الموقؾ باللجوء إلى الحلول الرخٌصة مثل( :أجد
صعوبة) و (قد تقوت سلطتً وأستطٌع أن أقٌم حكما متسلطا)
فعندها سؤتناقض مع حقٌقة القٌادة .ألن ذلك ٌحط من قٌمة الشخص.
وإنكار القضٌة ٌجعل المرء متخلفا عن حٌاة الثورة .ولهذا األسباب
ٌجب التعمق فً الحل على صعٌد المفاهٌم وعلى صعٌد التطبٌق
قدر اإلمكان وهذا هو موقفنا ،أي أنه موقؾ كادري.

العائلة هً المإسسة القائمة فً كردستان ولكنها تسبب أكبر
الكوارث و تقف عائق أمام التطور االجتماعً والوطنً واإلنسانً
والحقوقً
إذا ماذا ٌجب أن ٌكون مفهومنا فٌما ٌتعلق بالقضٌة؟ ...
أوالٌ :جب اتخاذ موقؾ مناهض للعابلة .وتجاوز الخصابص
العابلٌة ،وتضٌٌق الخناق على مإسسة العابلة والعواطؾ العابلٌة،
والمحبة ،والتؤثٌرات العابلٌة وتجاوز كل ذلك .وٌجب التخلً عن
الحقوق العابلٌة ،والمفاهٌم الضٌقة المتعلقة بالعابلة ،واإلدمانات
والتطلعات العابلٌة ،وأن ال ٌنظر إلى الهروب من العابلة على أنه
حل .فالهروب ٌختلؾ عن التجاوز ،فهذه هً أبعاد الموقؾ من
القضٌة .وال تنسوا أن هذه المإسسة لٌست لوحدها ،فالعدو قد تناولها
ووضعها فً مواجهتكم وٌستخدمها بشكل خاص ،وهناك جذور
تارٌخٌة قوٌة لذلك .فالمسؤلة لٌست تلقابٌة .مع العلم أن العابلة هً
المإسسة الوحٌدة التً ال زالت قابمة فً كردستان .ولكنها المإسسة
التً تسبب أكبر الكوارث والمصابب .وهً أكبر عابق أمام التطور
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االجتماعً والوطنً ،واإلنسانً ،والحقوقً ،وٌمكن تجاوز ذلك
بكادرٌة منتظمة ،ولٌس هناك سبٌل آخر.
ثانٌاٌ :جب أن تتجاوز طراز العبلقات القابمة بٌن المرأة والرجل
ارتباطا بالنقطة األولى .باإلضافة إلى العابلٌة التً تم أخذها من
الوسط ،ومن الثقافة التً تقوم الدولة بفرضها على العبلقات ،وهو
المنظار الذي ٌجب أن تنظروا من خبلله إلى العبلقات بٌن الجنسٌن،
وال ٌجوز اتخاذ الثقافة السٌنمابٌة والتلفزٌونٌة وال تؤٌٌد الدولة وال
مواقؾ العابلة األخبلقٌة مقٌاسا لذلك .وعلٌكم أن تبلحظوا الترابط
الوثٌق بٌن العبلقات الجنسٌة واالستعمار وسلطة الدولة الرجعٌة
والفاشٌة ،وخاصة المواقؾ المتعلقة بالمرأة التً تخدم الفاشٌة
والسلطة القمعٌة ،مما تإدي باألشخاص إلى االنجراؾ واالؼتراب.
ولٌس من ناحٌة الرجال فقط ،بل ٌجب على المرأة أن تبلحظ ذلك
جٌدا ،إذ أن العبلقات الموجودة مملوءة بالسلبٌات واالنحطاط
والمحافظة على القدٌم وعلى الضعؾ الشدٌد من النواحً المادٌة
والمعنوٌة .فالذٌن ٌجرون وراء الجنس دابما ٌفقدون قواهم من
النواحً المادٌة والمعنوٌة األخرى ،وعلٌكم أن تبلحظوا هذا
وتتخذوا التدابٌر حسب ذلك .وإنكار القضٌة وتجاهلها لٌس حبل ،بل
على العكس من ذلك مثل هذه المواقؾ تتعارض مع قواعد الحٌاة
وتشكل نوعا آخر من االنحراؾ ،وهذا ما ٌجب أن تعرفوه.
ثالثا :هل سنتمكن من إبداء المهارة البلزمة التخاذ الموقؾ السلٌم أو
الطبٌعً من هذه العبلقات؟ وهل لدٌنا القوة البلزمة لذلك؟ وكٌؾ
سنستطٌع إٌجاد ما هو صحٌح من بٌن هذه العبلقة التً تعرضت
لتؤثٌر النظام القابم منذ مبات السنٌن لكافة أنواع االؼتراب
واالنحراؾ ،والكذب والدجل ،وتم عجنها بكل ذلك؟ هذا ما ٌجب أن
تتساءلوا بشؤنه وتقبلوا بؤن الحل لن ٌكون سهبل ،وأنه صعب
كصعوبة حل أٌة قضٌة فلسفٌة أو سٌاسٌة .فلٌس هناك حل سهل ألن
القضٌة لٌست قضٌة تفاهم بٌن شخصٌن ،بل إنها تشكل عببا ثقٌبل
على الثورة ،أي أننا نجلب كارثة إذا قلنا( :إننا التقٌنا وأعجبنا
ببعضنا) فإن مثل هذا الحل سطحً ،مما ٌسفر عن تعقٌدات
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وخطورة ال تقل عن مخاطر الحلول األخرى ،ألن المسؤلة لٌست
مسؤلة إعجاب وتفاهم واستٌعاب ،وباألخص أنها لٌست مسؤلة
محصورة بٌن شخصٌن أبدا ،ألنها بالتؤكٌد مسؤلة سٌاسٌة وحربٌة
بحتى وكبٌرة جدا .ربما ٌدعً البعض بؤننً أضخم المسؤلة كثٌرا
بٌنما هً( :شخصان أعجبا ببعضهما وتفاهما ثم أحبا بعضهما).
ولكن ذلك لٌس صحٌحا أبدا فً أجوابنا ،فتجاربنا داخل الحزب
تظهر بؤن األمور لٌست كذلك أبدا ،لماذا؟  ...ألن المسؤلة متجذرة،
وتذهب إلى عمق التارٌخ ،والخداع والؽفلة مسٌطرة علٌها تماما،
فهل ٌسفر ذلك عن نتابج ؼٌر ذلك؟  ...وهذا ٌعنً بؤنك ستصبح
ضحٌة لهذه القرون الطوٌلة من الزمن ،وما ٌحدث لدٌنا هو أنهم
ضحاٌا لنواٌاهم الحسنة.
رابعاٌ :جب أن ٌكون بحثكم عن الحلول الحقٌقٌة جدٌا ،وألجل ذلك
فإن الوعً مهم جدا .وٌجب أن ٌكون إلمامكم بالموضوع كامبل ،من
حٌث تارٌخه وارتباطه بالحاضر والمعرفة بالسلبٌات الثبلثة التً
ذكرناها ومبلحظتها جٌدا ،وبعد معرفة كل ذلك علٌكم أن تحددوا
موقفكم نحو العبلقة العامة بٌن الجنسٌن على أسس أخبلقٌة وفلسفٌة
واجتماعٌة وحسب مبادبها.
فما هو موقفكم الفلسفً؟ وما هً نظرة الرجل للمرأة ونظرة المرأة
للرجل؟  ...وما هً نظرتكم نحو االنوثة والرجولة؟ وما هو موقفكم
األخبلقً فً هذا الموضوع؟ وٌدخل فً هذا اإلطار مواقؾ
األشخاص نحو بعضهم هل هً متصلبة متحجرة ،أم مرنة جدا ،أو
أن الرٌاء والنفاق ٌسودها؟  ...إن المرأة تبذل المستحٌل لنٌل إعجاب
الرجل بها من الناحٌة األخبلقٌة .وكذلك الرجل ٌماثلها من الناحٌة
األخبلقٌة ،وقد قمنا بتحلٌل ونقد ذلك.
حسنا ...ولكن ما هو الموقؾ األخبلقً السلٌم؟  ...وما هً مقاٌٌس
االحترام؟  ...وكٌؾ ٌمكن تطوٌر المواقؾ؟  ...وما دام الحل
الثوري هو الذي نتحدث عنه ،فما هً عبلقة هذه الحلول بالحرٌة؟
 ...وما هً مقاٌٌس المحبة؟  ...وما هً درجة ترابطها بالحرٌة؟
 ...كل هذه األسبلة تستدعً اإلجابة علٌها .أما الحرٌة فٌمكن
المرأة والعائلة

399

الوصول إلٌها بالحرب فقط .ألننا ال نحٌا الحرٌة بل نحٌا العبودٌة
فً الوقت الراهن .فما دمنا ال نفكر فً الحرٌة ال ٌمكن التفكٌر فً
العبلقات الحرة أٌضا ،وهذه حقٌقة لها جانبان .وعلٌنا أن نرى
الجانب األول وهو أننا مهما نرى أنفسنا أحرارا ،ونرى أننا نقٌم
العبلقات الحرة فإن ذلك خداع ،ولٌس فً هذا المجال فقط ،بل إننا
نخدع أنفسنا فً كافة مجاالت الحٌاة .فؤنت لست حرا ،ألنك ال
تستطٌع أن ت ّكون أمة ،وأنت تفتقر إلى أقل الخواص اإلنسانٌة
المطلوبة .فكٌؾ تستطٌع أن تدعً بؤنك حر؟  ...فالذٌن ٌطلقون على
أنفسهم اسم الدٌمقراطٌٌن وٌدعون الحرٌة تحت شروط العدو ٌرون
أنفسهم أحرارا ودٌمقراطٌٌن رؼم تصفوٌة العدو وسٌاسات
االنصهار التً ٌطبقها .وهذا موقؾ خطٌر وال عبلقة له بالحرٌة،
بل دٌماؼوجٌة ،ومثلما هو بعٌد عن الحقٌقة االجتماعٌة والوطن ،بل
له عبلقة بالخٌانة الوطنٌة وبالعدو .والخونة ال ٌمكن أن ٌكونوا
أحرارا ،ولهذا فإن هذه العبلقة مرتبطة بالحرٌة ،والحرٌة ؼٌر
ممكنة إال بتجاوز العبودٌة ،وال ٌمكن تجاوز العبودٌة إال بالحرب،
فإذا كنتم ترؼبون فً الحرٌة لعبلقة المرأة والرجل فعلٌكم الفوز
بالحرٌة أوال.
وإذا كنتم ال تنظرون إلى المسؤلة على أنها خداع واحتٌال ،فهذا
ٌعنً أنكم ترونها مسؤلة شراكة فً الحرٌة ،وتإمنون بؤنها حرب
ألجل الوصول إلى الحرٌة ،وعندها ٌجب أن تلتزموا أنفسكم بما
ٌلً( :لدي الكثٌر الذي ٌجب إنجازه ،وعل ًّ أن أنجح فً النضال
ألجل الحرٌة) ،وهذا هو المفهوم الذي ٌجب أن ٌكون سابدا على
المرأة والرجل على السواء ،ألجل الوصول إلى بعضهما ،ضمن
هذا اإلطار .وإال فإن المسؤلة لن تتجاوز الخداع واالحتٌال والكذب
والرٌاء .وهكذا فإن الكبلم من قبٌل( :لقد التقٌنا وتفاهمنا) ،واإلٌقاع
بالبعض أمر ال ٌمكن التسامح فٌه ،حتى أن بعضهم ٌقومون
باالختطاؾ والهرب ،وهذا ٌعنً أن عبلقة الحرٌة والحرب تتعرض
للخٌانة ،ولٌس لهذا األمر أي ارتباط بالعبلقة الحرة .فما هً مسؤلة
الحرٌة التً قمت بحلها؟  ...حتى ترى ذلك طبٌعٌا؟ ...
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بفضل الحرٌة ستصل العالقة بٌن الجنسٌن إلى الصفاء والنقاء
وكل ما أرمً إلٌه هو عدم الدخول فً عبلقات رخٌصة ،وعدم
االعتقاد بؤنه ٌمكن تطوٌر عبلقات أصٌلة بٌن الجنسٌن وخاصة فً
أجواء الحزب دون بذل جهود جبارة ،وهذا لٌس مبدءا فقط ،وإنما
ٌعبر عن الحقٌقة أٌضا ،ألننا نعتقد ونإمن بسٌادة الحرٌة على عبلقة
الرجل والمرأة ،وهذا مبدأ عام سابد سواء خضنا حرب التحرر أو
لم نخضها ،ولكن المبدأ فقط ال ٌكفٌنا ،ألننا نعٌش العبودٌة فً الواقع
الملموس هذا الواقع الذي ال نستطٌع التؽاضً عنه ،ولهذا فاالعتقاد
بالمبدأ وتؤسٌس العبلقة ال ٌكفً ،وهذه هً النقطة التً ٌخطـ فٌها
الكثٌرون من الرفاق ،أي أنهم ٌلجؤون إلى مبدأ الحرٌة فً تؤسٌس
العبلقات ،ثم ٌدعون بؤنهم (أحرار) .وفً الحقٌقة إن ذلك هو طراز
العبلقة بٌن الؽافلٌن .وهم ال ٌحسبون حساب إذا كان مبدأ الحرٌة
معاشا فً الواقع ،وهل هو ناجح أم ال؟  ...إذ أن هذا الواقع موجود
فً أساس الكثٌر من العبلقات المنحرفة ،إذ أنهم ٌعتقدون بؤنهم
قادرون على العشق والزواج ،والصداقة وما ٌماثل ذلك من عبلقات
دون خوض حرب الحرٌة والتحرر ،وهذا خداع كبٌر وجاد ،بل
واقع ٌمكن االنزالق إلٌه بسهولة .ولكنه واقع بعٌد تماما عن الحقٌقة،
ولهذا فإن هذه العبلقة أٌضا ؼٌر سلٌمة ،وعبلقات العواطؾ الحقٌقٌة
قوٌة جدا ،ال ٌمكن هدمها بؤي شكل من الحروب ،وهذا ٌعنً أنك
كاذب ،وال تقوم بتقٌٌم األمور بشكل سلٌم ،وهذه هً الحقٌقة .ألننا
ننظر إلى أصحاب هذه المفاهٌم الخاطبة فنراهم قد حصروا هذه
العبلقة فً ٌومٌن وجعلوا من أنفسهم حثالة ،وبعدها ٌصبحون
مصٌبة وكارثة .وكنا قد قلنا :بؤن العابلة عابق كبٌر أمام الحرٌة وال
ٌمكن الوصول إلى الحرٌة دون تجاوزها ،فؤن هذه العبلقة الموجودة
أٌضا عابق كبٌر لو تم االستمرار فٌها داخل الحزب ،ولن نستطٌع
التقدم فً طرٌق الحرٌة ما لم ٌتم تجاوزها .وإذا تجاوزنا العابلة
والعابلٌة الموجودة فلن نستطٌع التقدم فً العبلقات الوطنٌة
واالجتماعٌة ،وبمقدار ما نتجاوز السطحٌة ،والجحود والزٌؾ
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الموجود فً العبلقة الثنابٌة فإن حرب التحرر والحرٌة ستشتد بنفس
النسبة .وبفضل الحرٌة ستصل العبلقات بٌن الجنسٌن إلى الصفاء
والنقاء ،وتصبح طبٌعٌة وٌتم إنقاذها من التستر والكذب والرٌاء
والخداع.
هذه الناحٌة ٌجب أن تستوعب جٌدا وٌتم تطبٌقها ،ومهمتنا اإلٌجابٌة
فً هذا الموضوع تكمن فً المادة الرابعة .إن مبدأ الحرٌة مبدأ جٌد،
ولكنه ال ٌستطٌع حل كل شًء ،وهذه هً القاعدة ،أي ٌجب أن ال
ٌكون هناك إرؼام بٌن الجنسٌن ،فاالدعاء( :بفرض العبلقة بالمال
واإلرؼام) ٌتعارض تماما مع مبدبنا العام للحرٌة ،وبدون تجاوز
وضع العبودٌة الراهنة ،وبدون الوصول إلى الشخصٌة الكادرٌة،
وبدون تحقٌق التؤثٌر التحرري للحرب ،ال ٌمكن أن ٌسود وٌطبق
مبدأ الحرٌة.
إذا كان هذا وضعنا على صعٌد الواقع والمبدأ ،فٌجب عدم فرض
التقالٌد البالٌة ،ونهاٌة الذٌن ٌصرون على قول( :أنا أتمسك بما
أعرؾ ،ورؼباتً قوٌة ،ولٌس هناك مبادئ وقواعد للعواطؾ).
وهذا ما ٌفعله الكثٌرون منا .فإما ٌرتكبون جرابم تستحق اإلعدام،
وإما ٌهربون وإما ٌلجؤون إلى الخٌانة ،وإما ٌتحولون إلى مخربٌن
فاشلٌن ،ألٌس كذلك؟  ...وهذا واقع الكثٌرٌن سواء فً الجبال ،أو
هنا ،فهإالء ال ٌعلمون المبادئ وال الحرٌة وال الجذور التارٌخٌة
للعبلقة الحرة وال الواقع الملموس ،لماذا؟  ...إنهم ٌدعون اإلعجاب
ببعضهم ،وسٌخطفون بعضهم وٌهربون ،فما هً هذه العبلقة؟ ...
إنها الطراز البدابً للصوصٌة واالنحطاط ،وهناك من ٌهربون من
الصفوؾ لهذا السبب ،فبعضهم ٌتحول إلى آلة للمإامرات ،وحتى
أنهم ٌقومون بانتقاد الحزب.
حقا إن هإالء أعداد للحرٌة ،وٌقومون باؼتٌال العبلقات السامٌة
النبٌلة ،وٌقومون بتخرٌب الحزب وإضعافه ،وٌهددون الحزب،
وألجل نزواتهم وعواطفهم ٌخونون أكثر القواعد األساسٌة وأنبل
القٌم .وأحبطوا كثٌرا من الجبهات ،وقد كان هإالء ضمن الحزب بل
وحزبٌٌن ،ولكنهم لم ٌنتبهوا إلى واقع مبدأ الحرٌة ،فوقعوا فً هذه
المرأة والعائلة

412

األوضاع ،ولم ٌكونوا عمبلء فً البداٌة ،وتناولوا المواضٌع على
أساس العواطؾ والرؼبات ،والنتٌجة كان وضعا أسوأ وأخطر من
الخٌانة ،وظهرت أمثلة كثٌرة من هذا القبٌل ،ولهذا ٌجب أن نحذر
هذا الجرح المإلم.

إن العبٌد حاربوا لمئات السنٌن حتى استطاعوا الحصول على حق
تؤسٌس العائلة
فمثلما ال ٌستطٌع العبٌد تؤسٌس عابلة بسهولة ،فإنهم ٌعٌشون عبودٌة
مضاعفة مثلنا ،ال ٌمكنهم إقامة عبلقات حرة ،فقد تعلمتم العشق فً
مدارس تركٌا ومإسساتها الثقافٌة ،وربما قرأتم ذلك فً األدب
العالمً ،وترون كثٌرا من التجارب أمامكم ،فإذا كانت الحرٌة هً
حرٌة ( )PKKوإذا كانت الحرٌة تشكل قضٌة للثورة الكردستانٌة
وتؤسٌس كل شًء من جدٌد ،وقضٌة للحرب ،وعندها ٌجب االلتزام
بهذا المبدأ تماما ،وتطبٌقه بشكل جٌد ،علما أنكم تعلمون ماهٌة هذا
األدب العالمً ،وما هً العبلقة التً تتحقق باللؽة الكمالٌة؟  ...وما
هً العبلقات التً تتطور ضمن إطار الرأسمالٌة التركٌة
وبرجوازٌتها وتحت الضؽط األٌدٌولوجً لئلقطاعٌة ومإسساتها
التً هً ذٌل لها ،وكٌفٌة انعكاسها علٌنا؟  ...وقد قمنا بإٌضاح ذلك
بعض الشًء ،فإن الوقوع تحت تؤثٌر ذلك والتحرك فً ضوبها
ووضع بعض الحلول المزٌفة حسب ذلكٌ ،تعارض تماما مع
طبٌعتنا ،وٌصعب قبوله ،وهذا ما تدل علٌه الممارسة العملٌة.
إن العبٌد حاربوا لمبات السنٌن حتى استطاعوا الحصول على حق
تؤسٌس العابلة ،فقم أنت بخوض الحرب ولو بعدة سنٌن ،واكسب
حق تؤسٌس العبلقة الحرة ،ولكن أؼلبكم ال ٌعلم ذلك .فاكتساب حق
تؤسٌس العبلقة الحرة لٌس سهبل ،واالستٌبلء على بعض العبلقات
الجاهزة للحزب خطٌر جدا .وحسب هذه التعلٌمات إذا قلت مت
لئلنسان فإنه ٌموت ،وٌتم تنفٌذ ما أقوله ،ولكن هناك بعض الذٌن
ٌتولون المسإولٌة ٌستخدم هذه الصبلحٌة بشكل سًء .ومواقفه
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تقول( :إن تؤثٌري كبٌر ،وٌنفذون ما أطلب ،وٌقدمون على الموت
ألجلً ،ومثل هذه المواقؾ القدٌمة تتمٌز بخطر كبٌر ،واستخدام
العبلقة بهذا الشكل داخل ( )PKKوالتجرأ على استخدامها على هذا
النحو هو خطر ،ألن مثل هذه المواقؾ الخطرة تقضً على
أصحابها عاجبل أم آجبل .وحقٌقة فإن مبدأنا التالً ال زال صحٌحا:
(ٌجب أن ترتبط العبلقات بالحرٌة ،وبالحرب ،حتى تتولد المحبة
الحقٌقٌة).
إذا بماذا ترتبط المحبة الحقٌقٌة؟  ...نستطٌع أن نقول عن ذلك
(المادة الخامسة) ،فإن توصلت إلى النتابج فً النواحً األربعة
السابقة ،فإنك تستطٌع التقدم نحو المحبة فً المادة الخامسة أٌضا.
وبهذا الشكل نستطٌع اتخاذ الموقؾ الصحٌح نحو مسؤلة المحبة.
وانتبهوا إلى نقطة لو أنكم لم تنجحوا فً النقاط األربعة السابقة
بشكل متداخل فإنكم لن تستطٌعوا الوصول إلى المحبة ،ألنها نتٌجة،
مثل ثمرة الشجرة ،فالشتلة الصؽٌرة تكبر وتتفرع وتورق ثم تزهر
ثم تعطً ثمارها بعد ذلك ،والثمرة هً النتٌجة.
أما المحبة الحالٌة لدى الكثٌرٌن منكم بدون شجرة واخضرار
كالشكل ،كما أرى أنا .فقد انتابنً الشك حول العواطؾ والمحبة منذ
البداٌة ،وكنت أقول لماذا ٌعجب هإالء بالعواطؾ بهذه السرعة؟ ...
وعلى أي أساس؟  ...فالوطن أطبلل ،ومنزل حطام ،ولٌس هناك
مستقبل ...فلماذا ٌحسون بالحاجة إلى االرتباط ببعضهم بهذا الشكل؟
 ...لقد رأٌت ذلك وأصابنً االشمبزاز كثٌرا ،وٌبدو أننً على حق
فحسب قناعتً ٌمكن للمحبة أن تتطور بعد تحقٌق النقاط األربعة
المذكورة ،فالمحبة نتٌجة وهً ازدهار وثمرة ،وال ٌمكن البحث عن
النقص والسٌبات فً المحبة أو انتقادها إذا كانت المحبة مرتبطة
بهذه الجوانب األساسٌة ،ودون ذلك فإنها سٌبة وتثٌر االشمبزاز.
إن المحبة لٌست محاٌدة وأمر مجرد عن األمور األخرى ،فالفاشٌة
واالستعمار ٌرٌدوننا أن نفهمها كذلك .فالعدو ٌقول( :أشفقوا على
بعضكم البعض) واستخدم هذه الكلمة كثٌرا ،وٌقوم بوضع الذبب
والخروؾ بجانب البعض ثم ٌؤمر بؤن ٌحبوا بعضهم ،وٌضع الفاشً
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والثوري بجانب بعضهما ثم ٌؤمر بؤن ٌتفاهما ،ونعلم بؤن النظام
ٌحاول أن ٌجمع بٌن المستحٌبلت ،واآلن ٌرٌدون توحٌد التركً
والكردي وتحقٌق تبلحمهما بالمحبة ،وحتى (توركٌش) الفاشً
ٌحاول اللجوء إلى االدعاء بؤن األكراد واألتراك فعلوا كذا وكذا...
خبلل تسعمابة سنة! وٌحاول إنقاذ الوضع باللجوء إلى مخاطبة
العواطؾ والمحبة بعٌدا عن الحقابق! ...
وهذا هو مفهوم الفاشٌة واالستعمار للمحبة ،هذا المفهوم الذي عاٌشه
الكثٌرون منكم لسنٌن طوٌلة .وهو المفهوم الخالً من المضمون
التارٌخً ،وبعٌد عن النظام القمعً وكل مساوئ العابلة ،والقضاٌا،
والجهد ،وال أعتقد بسبلمة هذا المفهوم البعٌد عن الحقابق والواقع
للمحبة ،وإن كانت لهذه المحبة قٌمة فهً تعادل المحبة المزٌفة فً
الحٌاة الهابطة على أرصفة أسواق أوروبا ،وطراز الحب الذي
ٌتطور هناك بٌن الجنسٌن .بٌنما طراز المحبة الذي ٌحاول الحكام
األتراك فرضه هو أقل من ذلك أٌضا ،والحٌاة دلٌل كبٌر على ذلك.
فقد تم تدمٌر المجتمع بالخوؾ واإلرهاب واالضطهاد واالستؽبلل
والقبح والكره والمواقؾ المجرمة ،فهو ٌقوم بقتل المحبة تحت اسم
المحبة وإعدامها ،وٌتحدث عنها كثٌرا رؼم ذلك.
إن المفهوم السلٌم للمحبة هو ما نقوم بتطوٌره ،وعلٌنا التصمٌم
واإلصرار على المفهوم الصحٌح للمحبة ،ولنكن واقعٌٌن ،فإن لم
تنجح فً النواحً التً ذكرناها فإنك لن تنجح فً المحبة أٌضا ،ولن
تستطٌع الحب وال أن تكون محبوبا ،وال تكون المحبة على نحو
(أحببت) و (تعلق فإادي) و (تفاهمنا من أول نظرة) لماذا؟  ...ألنك
لست على علم بما ٌجلب ذلك من مخاطر وأهوال ،وأنك ستتحول
إلى خابن كبٌر فً الٌوم الثانً ،وأنك ستلجؤ إلى العمالة للعدو ألجل
إنقاذ هذه العبلقة ،وهذا ٌعنً أن ذلك ؼٌر صحٌح ،والمسؤلة لٌست
مسؤلة الفإاد ،بل إنها مسؤلة حرب ،فلماذا لم ٌفكر العبٌد بتؤسٌس
العابلة لمبات السنٌن؟  ...لماذا لم ٌفكر الرجال والنساء من العبٌد
واألقنان والعمالة بمسؤلة الفإاد هذه؟  ...إنهم ال ٌنجرفون هكذا مع
العواطؾ ،فالحٌاة شًء مختلؾ تماما بالنسبة لهم ،وطبعا لذلك
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أسبابه والوضع مختلؾ عن ذلك هو انحراؾ ،وٌجعل من اإلنسان
ضحٌة لتكتٌكات وأسالٌب الفاشٌة واالستعمار واالمبرٌالٌة وخداعها
فً سبٌل القٌادة السهلة لهذه المجتمعات.
وعلٌه ٌجب أن ٌكون لكم موقؾ أخبلقً فً هذا الموضوع،
فالموقؾ األخبلقً ال ٌوقعك أسٌرا للعبلقات العاطفٌة الرخٌصة ،بل
ٌجب أن تكونوا متصلبٌن فً هذا الموقؾ ،وأن تكونوا فً حرب
حقٌقٌة مع ذاتكم ال تقل عن الحرب مع العدو ،الذي ٌحاول فرض
العبلقات المنحطة ،كما ٌجب علٌكم الحرب ضد العمالة الذاتٌة
والموضوعٌة التً ٌحاول العدو فرضها ،وكلما استمرٌتم فً هذه
الحرب كلما أرسٌتم أسس المحبة ،وتحرٌؾ المحبة ال ٌقل خطورة
عن الكراهٌة والبؽضاء ،والمحبة التً تستند على أسس منحرفة
تعنً إعدام الحٌاة ،إذ أن الكراهٌة تعنً قتل الحٌاة ،بٌنما الوصول
إلى المحبة ٌعنً الوصول إلى الحٌاة ،وعدم معرفة السبٌل إلى
المحبة ٌعنً الجهل بالثوروٌة ،بٌنما الوصول إلى المحبة الرخٌصة
ٌعنً التخلً عن الحرب والتخلً عن الجهد والفكر .واألمور التً
ذكرتها مهمة جدا ومرتبطة بالفكر ،وعلٌكم التفكٌر فٌها ملٌا بؤبعادها
الفلسفٌة والتارٌخٌة والٌومٌة وبشكل علمً تماما.
وهذا ٌعنً أن للمحبة عبلقة بالفكر والعلم والفلسفة ،وٌجب أن تكون
لدٌكم بعض الخصابص الفلسفٌة والعلمٌة حتى ٌكون موقفنا من
المحبة سلٌما ،وكما ذكرت فإن للمحبة عبلقة بالحرب أٌضا ،علما
بؤن العبلقة الحرة لدٌنا لن تتحقق إال بالحرب ،عندها ٌجب معرفة
ترابط المحبة بالحرب القابمة جٌدا ،فهناك مخاطر على طرٌق
المحبة ،وهناك ألؾ عاطفة مزٌفة وارتباط تحت اسم المحبة،
وعلٌكم تجنب الوقوع فً كل ذلك ،والمحافظة على أنفسكم من كافة
أشكال المحبة المنحرفة والمخادعة ،وكذلك من الكراهٌة التً هً
معادٌة للثوروٌة والمحبة والحٌاة المشرفة ،وعلٌكم التمتع بعالم من
المحبة ،والعمل ألجل الوصول إلٌه ،وال تقولوا ٌجب أن نحب
ونكون محبوبٌن.
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ماذا ٌعنً أن تكون فً وضع القادر على الحب؟  ...إنه ٌعنً تحقٌق
النجاح فً الشروط األربعة المذكورة ،فلو نجحتم فً ذلك فإن
الشرط الخامس هو النتٌجة ،فهذا ٌعنً أنكم وصلتم إلى ذلك الوضع،
بل هذا ٌعنً المحبة بعٌنها .وهذا ٌعنً الشخصٌة المحبوبة والقادرة
على الحب أٌضا ،أما عكس ذلك فٌعنً الشخصٌة ؼٌر المحبوبة
وؼٌر القادرة على الحب وبعضهم ٌدعً( :إننً أرؼب فً ذلك،
وأنا أحب ،فكٌؾ ستمنعنا ،فهً تحبنً) .هذا كذب وخداع ،والمحبة
ال ٌمكن أن تكون كذلك .فعلٌك باألسس العلمٌة وال تخدع نفسك وإال
فستكون محبوبا الٌوم وٌقذؾ بك جانبا فً الٌوم الثانً ،ألنك لن تجد
تجاوبا مع مشاعرك وتتحطم مما ٌعنً خداع النفس ومحبة قابمة
على أسس مهتربة وبالٌة واألصح هو المحافظة على النفس من مثل
هذه األوضاع.
واآلن فكروا هل هذا صحٌح؟  ...ولماذا الطراز الكردي ؼٌر
محبوب؟  ...وحسب اعتقادي إن هإالء من المفروض أن ٌكونوا
محبوبٌن أكثر من الجمٌع ،ولكن لماذا ٌفشلون فً تحرٌر الوطن؟
 ...ولماذا هم فاشلون فً التحرر والحرب والتنظٌم وقضاٌاها؟ ...
وطراز فاشل فً كل ذلك كٌؾ سٌكون محبوبا؟  ...باإلضافة إلى
أنه قبٌح .وكذلك هناك عبلقة للجمال والقبح مع العوامل التً ذكرتها
وهً حادثة اجتماعٌة تماما .فإن حققت النجاح فً هذه األمور
فستصبح ناجحا .وإال فؤنت فاشل .ولذلك بعد فٌزٌابً أٌضا .ولكن
الحدود الفٌزٌابٌة للقبح والجمال ؼٌر واضحة تماما ،ولكن الواضح
هو النجاح أو الفشل فً العوامل التً ذكرناها.

الثورٌون ال ٌفقدون األمل فً الحٌاة ،وٌضحون بكل ما ٌملكون فً
سبٌل حٌاة حرة كرٌمة
أي ٌجب علٌكم اإلٌمان بضرورة المحبة مثلما تإمنون بشروطها
وأن ال ٌقول أحدكم( :إننً فاشل ،وٌصعب علًّ النجاح فً هذ
العوامل ،ولهذا فؤملً مقطوع من المحبة وال أرٌد أن ٌحبنً أحد وال
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أرٌد أن أحب أحدا) .واالرتضاء بهذا المفهوم ٌعنً فقدان األمل فً
الثورة والحرب والحزب والشعب والحٌاة ،ولكن الثورٌون لٌسوا
من الذٌن ٌفقدون األمل فً الحٌاة ،وهم الذٌن ٌضحون بكل ما
ٌملكون فً سبٌل الحٌاة الحرة الكرٌمة ،وهذا ٌعنً وجوب تمسككم
بالمحبة الحٌة فً ذاتكم ،وأن تحافظوا على حٌوٌة األمل والرؼبة
فً المحبة فً أنفسكم وكذلك الحفاظ على أنفسكم من الوقوع فً
المهالك والمستحٌبلت ،والتمسك بالسلٌم ألجل النجاح .فإذا ازدهرت
هذه الكادرٌة لدٌكم ،فإنها ستتوج بانتصار البطولة والشهامة.
وعلى ما ٌبدو فإن الطرٌق المإدي إلى المحبة ملًء بالمصاعب
المتنوعة ووعر كثٌرا ،مما ٌتطلب شهامة وبطولة ،فإذا تبٌنا الموقؾ
الصحٌح ٌمكننا تجاوز الكراهٌة والشراسة وقلة االحترام التً ٌعٌش
فٌها شعبنا على مستواه االجتماعً ،ومثلما تناهض ثورتنا الدمار
القسري الذي ٌلحق بوطننا ،فهً تسعى إلقتبلع الكراهٌة المزروعة
داخل هذا الشعب وأفراده ولهذا فهً ثورة المحبة ،وحب الوطن
وحب الشعب ،وهً تحارب القبح والدمار والكراهٌة والوحشٌة.
واالقتناع بادعاء الفاشٌة بؤن( :الحب ٌحل كل شًء) هو خداع كبٌر
وكذب فاضح ،ولكن مع األسؾ أنتم ضحٌة لخداع وأالعٌب العدو
التً ٌسمٌها بالحب ،وفً الواقع إننا نقوم بسحبكم وإخراجكم من
وسط هذه األالعٌب ،ولكن لو تركناكم لوحدكم فبل أحد ٌستطٌع
التكهن بما سٌحدث لكم .ونحن نرى مدى المحبة التً تدعونها دون
أن تبذلوا أٌة جهود .فحتى البارحة لم تكونوا تصدقون هذا األمر،
وربما أحببكم الكذب دون أن تعلموا ،واحتضنتموه بدال من الحبٌب،
ألم نكن مثل هإالء؟  ...ألم نكن نعٌش مع القبح سوٌة ومؽمورٌن
فً ذلك حتى األذنٌن ،فقوموا بتفقد طراز حٌاتكم على هذا األساس،
وانظروا إلى مدى تطابق ذلك مع مفهوم العدو للمحبة ،والذٌن
ٌعٌشون حسب بمفهوم العدو هل ٌستطٌعون الحصول على نصٌبهم
من المحبة الحقٌقٌة؟  ...والحٌاة التً تعٌشونها إلى أي درجة تتطابق
مع الحٌاة السامٌة؟  ...إنها متضاربة ومتناقضة بشكلها الراهن ،وأنا
ال أقول ذلك ألجل إخافتكم ،ولكن ال بد من مراجعتها ،فإننً أسعى
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ألجل اإلٌضاح على مستوى المفهوم ،فقد ٌحتاج تطبٌق ذلك عملٌا
بالكامل إلى مبات السنٌن ،وقد وهبت كل هذه السنٌن من حٌاتً
ألجل الوصول إلى عبلقة مقبولة فً هذه الحٌاة ،وأعتقد أننً
استطعت التقدم بضع خطوات ،بٌنما أنتم ترٌدون حبل لكل األمور
دفعة واحدة.
وهذا هو السبب فً عدم واقعٌة كادرٌتكم ،ودابما أتحدث عن
الشخصٌات المخادعة المنحلة .فهذا هو السبب فً اإلطار الذي أقوم
بتحدٌده ،فإما أنكم حكمتم على أنفسكم بالكراهٌة أو بالمحبة المزٌفة.
فكٌؾ ٌرضى ضمٌركم بذلك؟  ...حتى أن دماؼكم ال ٌحس بالحاجة
إلى التفكٌر فٌها فهذه هً مسؤلتكم .فما هً هو مدى تصمٌمكم على
الكادرٌة؟  ...وما هو مدى تصمٌمكم على العواطؾ النبٌلة والمحبة
السامٌة؟  ...انظروا ...فإن الكثٌرٌن منكم لدٌهم حب الطفولة.
فبعض الرفاق ٌمزحون مع األطفال لٌعبروا عن مدى محبتهم لهم،
فلنضحك ونمرح ...لماذا؟  ...ألن حٌاة أطفالنا فً حالة ٌرثى لها،
ولم نترك أي مجال للحب .وٌرى الكثٌرون هذا األمر طبٌعٌا
وٌقول( :لٌت لدي طفل وأحبه على هذا الشكل) فعالمه معتم وهذا
هو مفهومه ،وبهذا الشكل لو بقً عشر سنوات فسٌبقى معادٌا
للحزب ومتهرب منه .وتفوح منه أو منها رابحة التعلق بالفتاة أو
بالشاب .ولو تركته مع تعلقه هذا فسٌبدأ معركة كبٌرة فً الٌوم
التالً ،ألن التعلق النبٌل والعواطؾ العظٌمة تصل إلى معانٌها فً
ظروفها الموضوعٌة .والتربٌة السلٌمة لؤلطفال تتم فً ظروؾ
الوطن الحر المستقل وكذلك الطموحات الكبٌرة تتحقق فً مجاالتها.

إذا كانت حربكم للتخلص من القبح والكراهٌة ،عندها سٌتحول
الوطن إلى جنة بدال من الخراب والدمار
قد ٌهرب الشباب وٌإسسون أعراسا وجمعٌات ولكنهم ٌختلفون
وٌتصارعون فً الٌوم التالً ،فبل أثر للمحبة واالحترام ،فهل هناك
معنى لهذه المحبة والطموح؟  ...فالحٌاة العملٌة تثبت فشل ذلك،
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واالنتقادات التً أقوم بتوجٌهها إلٌكم وإلى المجتمع ،انتقادات فً
مكانها وتعبر عن الحقٌقة ،فلماذا نقول آمٌن لدعاء نعلم عدم قبوله؟
والمحبة التً ال نستطٌع تطوٌرها ،لماذا نقول عنها بؤنها جٌدة،
ولماذا نحترم الطموحات والتعلقات التً ال تخدم الوطن والشعب؟
ومع األسؾ ٌبقى لنا ما هو الصعب وٌحتاج إلى الجهد .وال زلت
أقول بؤننا نحمل بعض العبودٌة ،فحتى العبٌد لم ٌفكروا فً العابلة
واألطفال والمرأة والرجل آلالؾ السنٌن ،ألٌس كذلك؟  ...ونحن
لسنا مثلهم ولكن بعض جوانبنا تفوق ما لدى العبٌد من عبودٌة،
وهذا صحٌح فً مجال االبتعاد عن الوطن والمجتمع .وبناء علٌه
ٌجب أن نكون واقعٌٌن على صعٌد بعض مفاهٌمنا وعواطفنا فً
الحٌاة .وسبب تحدثً عن كل ذلك لٌس ألجل الحكم على المحبة ،بل
ألجل إٌضاح مدى ومجال المحبة لدٌنا ،فالوطن ٌحتاج إلى الحرب
وكذلك الشعب .فالحرب أصبحت اسما للحٌاة ،وهناك من ٌدعً بؤن
ذلك صعب ،طبعا سٌكون صعبا ،وهذا ضروري ألجل إثبات قابلٌة
القتال لدٌكم ،فانضمامكم إلى هذا ٌصنع الحٌاة بهذا الشكل ،لماذا
ٌرفع من شؤنكم؟  ...إن هذا األمر ٌرفعكم لؤلسباب التً ذكرتها.
ولماذا أصبحت الحرب تمثل طموحا ورؼبة إلى هذه الدرجة؟ ...
ألن الحرب هً التً تصنع كل شًء فً ٌومنا هذا وتحتضنه .وقد
استطعنا جعل الشعب ٌفهم هذه الحقٌقة بعض الشً .وؼدا سٌفهم
ذلك تماما ،وإذا استطعنا جعلكم تفهمون هذه الحقٌقة كاملة هذا الٌوم،
فإنكن ستتحولون إلى محاربٌن مذهلٌن ،ألن مضمون هذ الحرب
كامن فً نتابجها .وخوضكم لهذه الحرب ٌعطٌكم الفرصة للتخلص
من كل أنواع القبح والكراهٌة ،وظبلل الحٌاة سابدة علٌكم ولٌست
الحٌاة بذاتها بل اسمها ،وماذا لو كانت الحٌاة بذاتها؟  ...طبعا
ستحاربون إلى أن تصلوا إلى كل ما تحبون وتطمحون إلٌه .فقبل
كل شًء لو حاربتم بهذا الطراز فإن كل جزء من الوطن سٌتحول
إلى جنة بدال من الخراب والدمار .وعاببلتكم وآباإكم وأمهاتكم
وأزواجكم وأصدقاإكم الذٌن تتهربون منهم سٌصبحون أؼلى وأثمن
الناس لدٌكم ،وشعبكم الذي أصبح اسمه منسٌا سٌصبح لدٌكم كالماء
والخبز الذي لن تستطٌعوا العٌش بدونهما .أما عبلقة الرجل والمرأة
فلن تكون ؼرٌبة كما هً اآلن بل ستصبح جزءا ال ٌتجزأ من
المرأة والعائلة

411

الطبٌعة ،واألطراؾ ستصبح أجزاءا مكملة لبعضها البعض .ولكن
أٌن ومتى سٌمكن الوصول إلى ذلك؟  ...هذا هو الجواب الذي
نهدؾ إلٌه من كل هذه المناقشات والسٌاسات وتطوٌر الحروب
واألفكار.
كونوا متفاهمٌن ،قد توجد هنا بعض النزوات والمواقؾ الخٌالٌة،
ولكنها لن توصل إلى النصر ،وقد وقعتم كثٌرا وضربتم رإوسكم
بالجدران ٌمٌنا وٌسارا ولكن بدون نتٌجة ،ولم تستطٌعوا إنقاذ العابلة
وال الصدٌق وال الزوج ،وحتى السبلم والترحٌب لم تستطٌعوا
إنقاذه .فلماذا حصل ...هل نقول عن ذلك بؤنها الحٌاة؟  ...أم أنها
الحرٌة؟  ...لكن األفضل هو ما نقوم به ،فكثفوا جهودكم ،وخططوا
جٌدا للحٌاة ،وكونوا منظمٌن وعملٌٌن صبورٌن ،فإن ذلك هو
سبٌلكم إلى الحٌاة وٌعطٌكم الفرصة للمحبة ،وٌزودكم بإٌمان
للوصول إلى دنٌا الحب النبٌل.
فً كثٌر من الرسابل ٌتم الحدٌث عن (الحب كذا ...وكذا) إننً
أشعر بالحٌاء حٌال هذه الكلمات ،واآلن أشعر بمدى صدق ذلك
الموقؾ ولٌس لدٌنا محبوبا مثل ذلك ،ألن ذلك مستوى ٌصعب
الوصول إلٌه ،فما أسعد الذي ٌستطٌع أن ٌكون محبوبا من قبل شعبه
ورفاقه جمٌعا .والوصول إلى هذا المستوى وهذه األوصاؾ ٌتطلب
أن ٌكون الشخص محاربا ناجحا وبطبل وشهما فً الشروط التً
تحدثنا عنها ،وٌمكن تحقٌق ذلك بالمواهب السٌاسٌة والعسكرٌة
والوعً الكبٌر ،فإن أصبحتم كذلك فلماذا لن نحبكم؟ ولماذا لن
نصفق لكم؟  ...ولماذا ال نضعكم فً أعلى مستوى؟  ...فلماذا
أتنازل إلى األمور الرخٌصة؟ ولماذا أضع نفسً فً مواقؾ ال تلٌق
بً؟  ...فإن ذلك تزٌٌؾ وٌعنً أننً أخدع نفسً وؼٌريٌ ،جب أن
ال أفعل ذلك وأن ٌكون لدي جهد فً السبٌل الصحٌح .فإننً ال
أرتكب األخطاء الكبٌرة وال أستصؽر نفسً وال ؼٌري وأبذل
جهودي.
انتبهوا إن هذه هً تصرفاتً وموقفً ،ولكننً أنظر إلى الكثٌر
منكمٌ ،حاولون وضع أٌدٌهم فوق أٌدٌنا كاألطفال ،فإذا لم تلتزم
المرأة والعائلة

411

بموقؾ جدي محترم فكٌؾ سؤحبك؟  ...أنا ال أعجب بؤحد بسهولة،
فهل هذا نابع من إعجابً الكبٌر بنفسً؟  ...وهل انتقاداتً الكثٌرة
تنبع من عدم رإٌتً األمور الصحٌحة؟  ...كبل ...بل ألجل إظهار
الصحٌح ،وألجل إٌضاح األمور التً تستحق اإلعجاب ،فهإالء
الذٌن قاموا بإعجاب بعضهم فجؤة دون أي انتقاد ماذا فعلوا؟  ...هل
تستطٌعون جمٌع شخصٌن اثنٌن مع بعضهما؟  ...إننً أستطٌع القٌام
بذلك ،إن هإالء الناس قد اجتمعوا مع بعضهم بسببً وال زالوا
ٌجتمعون ،لنترك الحب واالحترام جانبا فإن الرفاق والمرتبطون
ببعضهم قلبا وقالبا بروح رفاقٌة قلٌلون داخل حزبنا .فكم شخصا
ٌتوحدون فكرا وروحا فً سبٌل الحرب المشتركة الجماعٌة؟  ...ال
ٌوجد أحد ...فلماذا الحدٌث عن الحب واالحترام إذا؟ إنكم تخدعون
أنفسكم .فإن عدم التطابق السلٌم هو عدم اإلعجاب ببعضكم .إن ذلك
ممكن على استقامة الحرب ،وفً الوحدات الحربٌة لتلبٌة حاجة
النضال سوٌة ،والسٌر سوٌة .فإنك لن تستطٌع أن تصبح كادرا جٌدا
وتدعً (باإلعجاب بالبعض) .فإنك تخدع نفسك بل ومخدوع أٌضا،
فكل هذه األخطاء موجودة فٌك مع كل هذه النواقص .أو كما قلت
فحتى التصحٌح ٌحتاج إلى الحرب ،وال أرٌد التعمق فً النواحً
الفنٌة والتجمٌلٌة لهذا األمر ،إنما ٌجب تناول بعضها قلٌبل.
ٌجب االهتمام بالناحٌة األدبٌة فً الثورات عموما وفً الثورة
الكردستانٌة بشكل خاص ،وٌجب على الكادر الثوري تناول العملٌة
الثورٌة كفن من الفنون وكموهبة ،فالثورة هً الفن الكبٌر الجلٌل،
والثوروي هو الفنان العظٌم ،فإذا كانت هذه الناحٌة موضع االهتمام
فٌجب علٌكم تنمٌة النواحً الفكرٌة والعاطفٌة والعملٌة لدٌكم كموهبة
وفن من الفنون ،وحتى ٌجب تطوٌر أنفسكم من الناحٌة الفٌزٌابٌة
أٌضا الرتباط كل ذلك ببعض .والقٌام بذلك ٌجعل من الحٌاة ذات
معنى ،إذ ٌجب أن ال ٌتم تفسٌر وفهم ثورتنا على نحو آخر .قد ٌنظر
البعض إلى حركتنا على أنها حركة للهدم والتدمٌر والؽضب ،بٌنما
أنتم ترون أن حركتنا تعنً البناء من جدٌد وتعطً للمحبة قدسٌة
وقٌمة عالٌة جدا ،وتعمل على الوصول إلى العواطؾ النبٌلة
والمحبة المقدسة على أسس سلٌمة جدا ،فماذا ٌعنً هذا؟  ...فمسار
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التنظٌم والنضال الذي ٌتم خوضه قرٌب من الكمال ،وأما
الشخصٌات فهً عظٌمة وبطولٌة.
إن التنظٌم هو على هذا األساس ،وال داعً لبٌان بؤن ( )PKKالذي
ٌتطور تحت مسإولٌتنا هو كذلك ،ألن حدٌثنا هو الحقٌقة ،وكما نرى
فً كل الثورات فإن لدى ثورتنا أٌضا مإسسات ٌجب هدمها
وتجاوزها بما فً هذه المإسسات من عبلقات ومفاهٌم ونزعات
ومساوئ ،وكل أنواع االنحراؾ على الصعٌد األخبلقً ،وإنشاء
مإسسات بدٌلة جدٌدة بدال منها بما تحوي من قٌم وأسس سلٌمة
بؤفكار صحٌحة ومواقؾ سلٌمة على المستوى الفلسفً واألخبلقً،
وقد تناولنا ذلك بشكل علمً وارتباطا به واألهم من ذلك تحوٌل ذلك
إلى ممارسة عملٌة وتنظٌم على صعٌد الحرب وارتباطا بها بشكل
شامل .فمثلما هذا األمر صحٌح بالنسبة لجمٌع الثورات هو صحٌح
بالنسبة لنا أٌضا ،وخاصة إذا كان حدٌثنا ٌدور حول وطننا كردستان
ومنطقة الشرق األوسط التً توجد فٌها كردستان ،فإن هذه القضٌة
تحمل أهمٌة خاصة أٌضا ،وما نستطٌع عمله اآلن هو طرح هذه
المواضٌع ،وتطوٌر المناقشات حول الحلول المحتملة ،والمهم هو
أننا نتناول الموضوع بشكل كادري ونإسس عبلقاتها مع الحرب،
وأما الوصول إلى النتٌجة فٌحتاج إلى صبر طوٌل ومهارة فابقة فً
بذل الجهود وهذا ما هو موجود لدى ثورتنا.

إن شهداءنا قد برهنوا بشهادتهم ،وارتباطهم العمٌق بالحٌاة على
األسس الصحٌحة
ونحن واثقون كل الثقة بؤن شهداءنا قد برهنوا بشهادتهم ارتباطهم
العمٌق بالحٌاة على هذه األسس .وإال فإنهم لم ٌقدموا أنفسهم
وأرواحهم فً شًء آخر ،وما ٌقع على عاتقنا هو االستجابة
لوصٌتهم بثورة كهذه حتى نكون البقٌن بذكراهم .وشعبنا الذي ٌرى
فٌنا إمكانٌة الوصول إلى هذا الطراز من الحٌاةٌ ،قوم بتقدٌم كل ما
ٌملكه لهذه الثورة وٌنضم إلٌنا وهذه هً الحقٌقة الواقعٌة .وأنتم
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موجودون هنا لوجود هذه اإلمكانٌة لدى ( .)PKKوتتحملون كل
أنواع الصعوبات.
إننا سنرى حقٌقتنا الثورٌة والحزبٌة والحربٌة بشكل أفضل من أي
وقت مضى ،وسنرى انضمامنا إلى المسٌرة ألجل عالم وحٌاة ٌمكن
العٌش فٌها .وسنعمل على القٌام باألفضل كلما رأٌنا ذلك .وأحسسنا
بالعظمة وتعمق فكرنا ،وكلما نجحنا فً التنظٌم والممارسة العملٌة،
فستزداد قابلٌتنا للحٌاة ونصبح محبوبٌن فً عالم نطمح إلٌه.
ووطننا الذي لم ٌبق فٌه أثر للحٌاة والحب ،سٌصل إلى الحٌاة
المقبولة بفضل الحرب التً ٌخوضها شعبنا لٌصبح محبوبا.
والثورات ضرورٌة لهذه األهداؾ ،والثورٌون ٌقومون بتقدٌم
تضحٌات أصٌلة وكبٌرة ألجل هذه األهداؾ النبٌلة بجرأة وجهد
كبٌر .وال أحد ٌستطٌع أن ٌكون عابقا فً سبٌل وصولهم إلى هذه
األهداؾ المقدسة ،وإنشابهم للعالم الذي ٌطمحون إلٌه ،ومهما كانوا
ضعفاء فً البداٌة ومهما كانت أمكانٌاتهم ضعٌفة وضبٌلة ،فهم
سٌعرفون كٌؾ ٌقومون بتطوٌر هذه الحٌاة ،وسٌبذلون الجهد البلزم
لذلك حتى ٌصلوا إلى تلك الحٌاة وذلك العالم من الحب والمحبة
والمودة بكل تؤكٌد.
هذا التقٌٌم مؤخوذ من تحلٌالت تموز 1991

علٌنا تقٌٌم واقع المرأة
من جمٌع الجوانب والوصول إلى
الحل السلٌم الذي ٌطرحه الحزب
نقوم بهذا التقٌٌم إلٌضاح بعض األمور فً صفوؾ الحزب بشكل
جٌد ،وخاصة للوصول إلى نتابج أفضل من التحلٌبلت المتعلقة
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بالمرأة .وألننً أرى أن التدقٌق فً هذه النواحً ال زال ناقصا ،لهذا
أردت التطرق إلى بعض المواضٌع مرة أخرى لمزٌد من الفابدة.
فوضع الشعب الكردستانً بشكل عام وواقع المرأة بشكل خاص
ٌشبه بعضهما كثٌرا ،أما الوضع فً تركٌا فهو شكل آخر .فرؼم كل
جهودنا نرى أن االنجراؾ مع سٌل الثورة والتمرد فً سبٌل الحرٌة
ٌتم على نطاق ضٌق .فهناك تطورات ،وإذا لم نحذر ،ولم نقم
بتطوٌر المساعً الٌومٌة ،فقد ٌقوم العدو بخنقها عن طرٌق الحرب
الخاصة .وأنظر إلى وضعكم ،وأفكر فً قٌمة الحرٌة لدٌكم ،وهل
ستستطٌعون االستمرار فً التحرر؟  ...وهذا ما ٌدفعنً إلى التفكٌر
ملٌا ،واستطعنا وضع الشعب تحت تؤثٌرنا ،وإن لم تكن على النحو
الذي نرؼب فٌه ،وتم استٌعاب أن ال بدٌل لطلٌعة وقٌادة الحزب،
وإن لم ٌكون بالمستوى الذي نطمح إلٌه ،واستطعنا جذب المرأة إلى
آفاق التحرر بعض الشًء ،رؼم كل النزاعات المطبقة على واقع
المرأة منذ مبات السنٌن سواء من الناحٌة النوعٌة أو الكمٌة ،فهً
أقرب إلى الحل أكثر من أي وقت مضى.
إننً أهتم بالجوانب التً تشدكم إلى التحول الحزبً بشكل أكثر من
خبلل أحادٌثً الموجهة إلٌكم ،وكذلك تتم مناقشة لبعض المواضٌع
األخرى ،ونرٌد أن تكون تحلٌبلتنا واقعٌة ،وتحوي أمثلة من الواقع
قدر اإلمكان .ولكن هناك بعض األوضاع تدل على أنكم ؼٌر
مستعدٌن تماما ،وإن وسابلنا تطور النهوض ألجل التحرر بشكل
عام ،رؼم حٌاكة ووجود المإامرات والتمسك بكل ما هو قدٌم
وتقلٌدي ،وأنا ال أستنكر ذلك ،وكشخص ٌستطٌع مراقبة كردستان
جٌدا ،ولدٌه القدرة والخبرة فً التحول العملً أرى أنه ال ٌمكن حل
القضٌة بجهودي الفردٌة ،وطبعا حسن النٌة ال ٌكفً أٌضا ،بل إن
الثورة تحتاج إلى العزٌمة ،واالندفاع ،والمواقؾ الحادة ،والجهود
الجماعٌة ،وتكوٌن البنٌة التحتٌة والفوقٌة ،وكذلك المهارة الفابقة فً
تسٌٌر كل ذلك بشكل متوافق ومترابط ،فما هو الذي ال تستطٌعون
تمثٌله والقٌام به من كل ذلك؟  ...وال ٌمكن تطوٌر الثورة بالمٌزات
ذات البعد الواحد ،فهناك حاجة إلى الفكر بقدر العاطفٌة ،ولو تحققت
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الممارسة العملٌة بقدر النظرٌة فإن ثورتنا ستلعب دورها وتحقق
نجاحها الفعال .وال أعرؾ تماما فلسفتكم فً الحٌاة ،وكذلك نزعاتكم
واهتماماتكم ومستوى الحرٌة لدٌكم ،وهذا أمر طبٌعً ،ولن نقدر أن
نحلل نفسٌاتكم واحدا واحدا.
مع العلم أن تحلٌل وتدقٌق الفرد ذو أهمٌة كبٌرة فً تجربة
( .)PKKوحسب قناعتً فإن تحلٌل مجتمع من خبلل فرد أمر ال
بؤس به ،ألن تحلٌل المجتمع ٌإدي إلى فهم واستٌعاب الفرد أٌضا.
واألسالٌب التقلٌدٌة حتى اآلن تقوم بتدقٌق مستوى المجتمع واألمة
وتترك المستوى الفردي لؤلدب ،ونحن لن نكتفً باألدب فقط ،فإذا
كان التحلٌل االجتماعً والفردي على المستوى السٌاسً أساسا
ألسلوب الحزب ،فؤعتقد ان النتابج ستكون أفضل ،وهذه إحدى
ممٌزات ( .)PKKوٌمكن اعتبار الحزب رابدا فً هذا الموضوع،
وحتى على المستوى العالمً ،وبناء علٌه فٌجب استنكار تحلٌبلت
الفرد.
فؤنتم اآلن بحاجة إلى التحلٌل أكثر من أي شًء آخر ،وإنقاذ
موضوع المرأة من العقد الكؤداء ،والذي أرٌد معرفته هو مدى تقبلنا
لكم مع ما تتمٌز به بنٌتكم ومدى االنفتاح الذي ٌجب أن نحققه لدٌكم.
ال شك أنكم تكونتم تحت التؤثٌر الشدٌد للمجتمع وتحملون العقد
الفردٌة ،فما هو مدى ثقتنا بهذا التكوٌن؟  ...وأعتقد أن هناك مجاال
كبٌرا للخطؤ والمخادعة والنقص ،إذا لم ٌتم التدقٌق فً تكوٌن
شخصٌة البعض ومعٌشة البعض اآلخر ،وضمهم إلى الحٌاة
الثورٌة .وكل األمثلة التً ظهرت تدل على أن هذا األمر لٌس
بسٌطا .وال أعتقد بجدوى انضمامكم إلى الثورة بما لدٌكم من
عبلقات وممٌزات قابمة .ولو تم ترككم بما لدٌكم أحرارا فلن تكون
هناك نتابج أٌضا ،وكما تعلمون فؤنتم لستم قادرٌن على أن تكونوا
مإثرٌن فً الحٌاة ،بل ؼٌر قادرون على التنفس ،والعجز الموجود
فً شخصٌة المرأة على مستوى عالً ،فؤنتم ممن ال ٌعٌش ألجل
ذاته بل تعٌشون ألجل الؽٌر .وجهدكم ٌذهب لؽٌركم ،وتم تكوٌنكم
ضمن هذا المجتمع القابم تحت سٌطرة الرجل لتمثلوا طموحاته
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ونزعاته ومفاهٌمه الجامدة ،أما رد الفعل المعاكس لذلك فهو:
الهروب من البٌت والتسكع فً الشوارع ،وعدم التقٌد بؤي قاعدة أو
قانون ،وعالم محصور بٌن هذٌن األمرٌن ،وكؤنه ال ٌوجد أمر
ثالث ،وهذان المبدآن هما اللذان ٌتحكمان فً تصرفات الكثٌرٌن
منكم ،وهذا ال ٌعبر عن الحرٌة.

ال ٌمكن السٌر نحو كردستان ،وال ٌمكن تطوٌر الحرب ،وال ٌمكن
الوصول إلى الحرٌة ما لم ٌتم تطوٌر طراز تقٌٌماتكم وتحلٌالتكم
الخاطئة
ونبلحظ أن هناك بعض الشخصٌات تعانً من التخلؾ رؼم كل
الجهود التً نبذلها ،فهم ال ٌتلقون الرسالة التً نرؼب فً تبلٌؽها،
فمثبل هناك بعض األمور التً نبلحظها فً بعض الرفاق ،وكذلك
صادفت بعض الكلمات التً تعبر عن ضٌق األفق عندهم ،وبعضهم
قد تحدث عن (اإلباحٌة الجنسٌة) جوابا لمواقفنا ،فبعضهم قد فهمها
بشكل خاطا وبعضهم استوعبها على نحو التفاهم المشترك .وهذا ما
تسبب فً االزدواجٌة لدى الرفاق والرفٌقات ،وطبعا تقٌٌم ذلك على
أنها مساومة ٌعنً الهروب إلى الرخٌص ،والبحث عن حقٌقة المرأة
الضابعة من مبات السنٌن هو األمر السلٌم ،وٌجب تقٌٌم العمالة
الموضوعٌة فً هذا الموضوع بشكل جٌد .فوضع العمالة
الموضوعٌة الذي ٌحٌاه شعبنا بشكل عام ،ووضع المرأة بشكل
خاص إذا لم ٌتم استٌعابه بشكل جٌد ال ٌمكننا الوصول إلى تحلٌبلت
سلٌمة ،وأرٌد أن أوضح بؤن األمر الذي ٌدفعنً إلى التفكٌر ملٌا هو
تقٌٌمكم وتدقٌقكم الخاطا والناقص ،وعدم قٌامكم بتطوٌر طراز
تدقٌقكم للتحلٌبلت .وهذا هو السبب الربٌسً لعدم وصولكم إلى نتابج
مرضٌة .وإذا لن تكن هناك تحلٌبلت واضحة فبل ٌمكن السٌر نحو
كردستان ،وال ٌمكن تطوٌر الحرب ،وال ٌمكن الوصول إلى
الحرٌة.
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كما تعلمون فإن الذي ٌتم تحلٌله فً أكادٌمٌة معصوم قورقماز لٌس
محصورا ببعض الحقابق فقط ،بل ٌتم تحلٌل المصٌر الذي تحول
إلى عقدة كؤداء ،والتخلص من كل األؼبلل الثقٌلة التً تشدنا ،ولم
ٌكن ذلك ٌتناول بعض المنتسبٌن إلى األكادٌمٌة فقط ،بل الموضوع
كان ٌتناول مجتمعا وتارٌخا بالكامل .وكذلك الطروحات كانت ٌومٌة
ومستقبلٌة ،وشاملة ،وموصلة إلى النتابج المثمرة ،ولكن مع األسؾ
فإن التقارٌر التً تصلنا عن القتال األخٌر ٌشٌر إلى( :عدم استٌعابنا
التام لتعلٌمات القٌادة ،والوقابع تشٌر إلى أننا ننزلق فً أوضاع
مبهمة نتٌجة لذلك .ولهذا السبب فهناك حاجة إلى تدقٌق جدٌد
للمعطٌات والتعلٌمات) كما ٌقولون .وبعد هذه األوضاع التً أدت
إلى خسابر كبٌرة ،إذ أصبحنا على وشك تصفٌة الحزب ،وبعد هذه
النتابج فما الفابدة من ذلك؟  ...وقد كنا بحاجة إلى الفهم واالستٌعاب
قبل ذلك ،فالقٌادة تعنً رإٌة األمور مسبقا واتخاذ التدابٌر البلزمة.
أما رفاقنا فٌفهمون ذلك بعد أن تتحطم رإوسهم على الحجارة ،وبعد
أن ٌصابون بصدمات كبرى ٌعودوا إلى رشدهم ،وهذا ٌعبر عن
تخلفهم وعدم إحساسهم بما ٌدور حولهم ،ولهذا أنا أتحامل علٌكم بهذا
الشكل من الفظاعة ،حتى ال تنزلق إلى مثل األوضاع مرة أخرى.
من األهمٌة بمكان أن تقوموا بتطوٌر خطوتكم نحو الحرٌة ،وحل
القضاٌا قبل استفحالها ،فهناك اهتمام كبٌر بهذه الناحٌة ،ولكن ما
مدى جدٌتكم فً هذا الموضوع؟  ...وعندما أسؤل نفسً عن مدى
الجدٌة ،فإننً أقصد التمتع بروح المسإولٌة نحو النظرٌة الثورٌة،
والعمل الثوري واالستعداد لتحملها ،وطبعا ال أقصد بؤنكم عدٌمً
الفابدة ،فما مدى قوة ارتباطكم بالمبادئ؟  ...وما مدى استعدادكم
لتحقٌق التحول؟  ...وما مدى تقٌٌمكم للحٌاة فً هذا الموضوع؟ ...
وهل لدٌكم االستعداد لذلك ،وهل تكوّ نون أنفسكم وتتشكلون حسب ما
ٌتطلبه ذلك؟  ...إن هذا ما ٌقلقنً كثٌرا .ألننً أرى السطحٌة
والكٌفٌة ،ومواقؾ الحٌاة الٌومٌة هً التً تسٌطر بدال من التخطٌط
الطوٌل والتفكٌر الجاد بهذه الحٌاة ،وطبعا هذا ال ٌإدي إلى تحقٌق
التحول الكادري ،وطلٌعة المسار ،ولكن مع األسؾ أن كثٌرا من
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الرفاق ال ٌستطٌعون التخلص من القلق ،وبساطة التفكٌر فً الحٌاة
الٌومٌة.
وال أعلم إن كنت أنا الذي أعانً من النقص ،أم أطبق خطا،
والحقٌقة أن جهودي شاملة وال محدودة ،وأنتم أٌضا أصحاب
لخطوات حرة ،فماذا تعنً الحرٌة بالنسبة لكم؟  ...وأظن أنكم
أشخاص فكرتم فً ذلك طوٌبل ،وتوصلتم إلى بعض النتابج ،وأعتقد
أن األنسب فً هذه األجواء هو قدرتكم على التفكٌر فً ذلك .وحقٌقة
فبل ٌمكن إٌجاد ذلك حتى فً أعظم المناظر وفً أفخم األفبلم ،فإن
قمتم بالتقٌٌم الحذر ،فإن عاطفتكم وتفكٌركم ستثار ،إضافة إلى أنكم
ستقبلون بالتشكل من جدٌد ألنه األنسب.
وحسب علمً فإن العقبة التً تعرقلكم بشكل أكثر ،هً القضاٌا
النابعة من الفرق بٌن الجنسٌن ،وأستطٌع طرح ذلك بعبلنٌة
ومناقشته معكم ،وتستطٌعون مناقشته على مستوى المبادئ ،وال
داعً للملل والنظر إلٌها كمسؤلة أخبلقٌة فقط .والحقٌقة هً أن
التفكٌر فً المسؤلة من الناحٌة األخبلقٌة هو تفكٌر إقطاعً قبلً،
وهذا ٌعنً العودة إلى موضوع القذارة ،والتحول إلى مال وسلعة،
وهذا ٌعنً خسارة كبٌرة لكم ،أي أن المصٌبة ستكون علٌكم أٌضا.
والؽطاء األخبلقً الموجود ٌكون ستارا لخسارة الشعوب عامة،
والجنس المضطهد ،فإذا كنت قد عانٌت من مرارة ذلك طول العمر،
وتضاٌقت كثٌرا ثم عدت إلى رشدك ،ولم تستطع القٌام بشًء ،طبعا
فإن كل ذلك لن ٌفٌد ،فمثبل إذا كنت من الطراز التحرري ،ال ألجل
نفسك فقط ،فإنك تحاول تحقٌق بعض الطروحات على صعٌد
المجتمع أٌضا ،وبدون شك هناك ارتباط كبٌر بٌن حرٌة الجنسٌن
والطبقٌة ،والمجتمع والسٌاسة ،وإذا كانت كردستان موضوع البحث
فإننا قد وضعنا مثاال نادرا فً العالم حول عبلقة العابلة والمجتمع،
والعابلة والسٌاسة من حٌث قوة االرتباط ،وكذلك أوضحنا وضع
المرأة داخل العابلة بشكل جٌد ،وقد قٌمنا حادثة المرأة من حٌث
ماهٌتها بشكل علمً قدر اإلمكان ،وفً هذا الموضوع ٌقول صدٌقنا
إسماعٌل بٌشٌكجًٌ( :جب تناول الجانب االجتماعً وتدقٌقه فً
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آبو) .وٌقول( :إن علم االجتماع هو علم بحت وٌجب علٌنا أن نرى
مساهماته فً هذا الموضوع أٌضا) .ولٌست لدي مثل هذه النواٌا،
ولكن التحلٌبلت التً نقوم بها تشمل ذلك الجانب أٌضا ،فحقٌقة أن
المجتمع والمرأة والعابلة حادثة اجتماعٌة ،ولكن فٌما ٌتعلق
بكردستان فإن الجانب السٌاسً هو مركز الثقل ،وٌجب أٌضاح ذلك.

إن أطفال المجتمع الكردستانً ٌكبرون وٌدخلون فً صراعات
تجعلهم ضحاٌا لقضاٌا تافهة
ولو لم أقم بتحلٌل العابلة ،ناهٌك عن الوصول إلى الحرٌة ،فربما
قُضً علًّ وانتهٌت فً الصراعات العابلٌة قبل بلوغ الرابعة عشر
من عمري ،وأذكركم بذلك لتكون طفولتً عبرة لكم ،فقد كانوا
ٌضعوننً أمام أهداؾ كالجبال وٌقولون( :لٌكبر هذا الطفل وٌنقذ
شرؾ عابلتنا وكرامتها ولٌنتقم بقتل كذا وكذا) وال زلت أتذكر بؤننً
كنت أقول لنفسً( :لٌتنً لم أكبر ،فكٌؾ سؤقتل العدو الفبلنً ،وأٌن
قوتً ،فإن حدث ذلك فسؤموت باكرا) وفً ذلك الوقت فكرت
بالسٌاسة ،وكانت جدتً تقول( :إن عٌون هذا الطفل كعٌون قلٌلً
الناموس ،وهناك خطر أال ٌحارب من أجل العابلة) .وٌمكن تفسٌر
ذلك بؤننً كنت طفبل متعقبل ،فلو ترعرعت كطفل ٌخص العابلة
فقط ،لما استطعت أن أخطو خطوة واحدة من القرٌة ،وأنتم تعلمون
جٌدا ...بؤن األطفال فً المجتمع الكردستانً ٌكبرون وكل منهم
ٌكنى بإبن أو ابنة فبلن ومن العابلة الفبلنٌة ،وعلى هذا األساس
ٌدخلون فً الصراع وقضاٌا الدم والثؤر والمال وملك العابلة قبل
بلوغ سن الرشد ،وٌذهبون ضحاٌا لقضاٌا تافهة.
هذه هً األسباب التً منعتنً عن الدخول المصٌري فً هذه
الصراعات ،وشعرت برد الفعل نحو العابلة ،وكان ذلك بداٌة نزاعً
مع عابلتً ،واستمر هذا النزاع فٌما بعد ،وكما تعلمون فإن
تناقضاتً زادت مع والدي ووالدتً ،والقرٌة والمجتمع ،واالستعمار
التركً ،والدٌن والفلسفة ،ولدي مٌزة أننً ال أخدع نفسً ،فإن
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واجهت تناقضا أحاول حله بكل إمكانٌاتً ،وأمضً فٌه حتى النهاٌة
وأجد الحل المناسب ،وقد تعمقت فً التفكٌر بـ (هللا) لدرجة خطٌرة
حسب ما أتذكر ،وعلى هذا النحو تناولت موضوع االشتراكٌة
أٌضا ،وكما تعلمون ما زلنا نبذل الجهود فً موضوع االشتراكٌة
سواء على الصعٌد النظري أو العملً وبشكل شامل .وهذا هو
الوضع بالنسبة لتحرر األجناس.
وقدٌما كنت أتردد كثٌرا فً موضوع عبلقات المرأة ،بل كنت
أكرهها ،فلم تكن تعجبنً مواقؾ والدتً كامرأة إذ لم أكن أرى
موقفها سلٌما .ألنها كانت تدعً بالحق والحقوق علًّ بٌن حٌن
وأخر ،وكانت تتحامل على األطفال كثٌرا ،مما أثار لدي قناعة( :إن
والدتً ٌجب أن ال تكون كذلك) .ولهذا تولد عندي رد فعل وهو :أن
األمهات ٌجب أن ال تلدن أوالدهن وتقمن بتربٌتهم على هذا النحو،
وقد جعلت من ذلك مبدأ فً حٌاتً ،وطبعا أنتم ال تعرفون ذلك،
فبلحظوا أننً ال زلت أعٌش بالمبدأ .انظروا إلى األطفال اآلن كلهم
عاجزون ،فربما أنتم أٌضا تحبون األطفال ،وتشعرون بالعطؾ
علٌهم ،ولكن أعتقد أننً أكثر تصمٌما وجدٌة فً هذا الموضوع.
فحتى اآلباء واألمهات ٌجب أن ٌكونوا صادقٌن فً سبٌل إنقاذ عالم
األطفال فهم ال ٌملكون شٌبا من أجل مستقبلهم ،ألنهم أطفال أكراد،
وقد كرهت هذا منذ ذلك الوقت ،فمبلذا ٌرتبطون باألطفال وال
ٌملكون شٌبا ألجلهم ،وحتى لٌست لدٌهم خطط أو حلول ألجل
مستقبل أطفالهم ،وهذا ما كنت أقوله ،فتمسكهم باألطفال ٌذكرنً
بدموع التماسٌح .لهذا لم أطلب المحبة ،وكما قلت :عدم الوجود
أفضل من أن ٌكون الطفل فً هذا الوضع.
فبلحظوا أننً كنت أعٌش بمبدأ ،واألوالد ٌحبوننً الٌوم كثٌرا،
فؤٌنما أذهب هناك جٌش من األطفال ٌبلحقنً ،فحتى عالم األطفال
استطاع أن ٌفهمنً ،ألننً أمثل أمل العالم الذي ٌحلمون به ،وبذلك
أرٌد أن أبٌن بؤن اهتماماتً كانت متعددة الجوانب.
لدي اهتمام مماثل بموضوع المرأة أٌضا ،فقد كنت مترددا نحو
حقٌقة المرأة ،وكنت أخاؾ من عالمها وفراؼها ،وكنت مترددا حٌال
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عجزها ،فلم ٌكن لدٌها لسان لتقول كلمة أو كلمتٌن ،ولٌست قادرة
على فعل أي شًء ،وكنت أالحظ ذلك ،وتؤثرت بذلك مبكرا ،وكنت
أرى االنحطاط فً عبلقة المرأة .ومخاطر المسإولٌة الناتجة عن
الدخول فً عبلقة مع المرأة .وكنت أقول بؤن عدم وجود العبلقة
أفضل من عبلقة كهذه ،وكانت تصرفاتً مبدأٌة فً هذا الموضوع.
لٌس ألننً ال أحب ،بل على العكس كنت مإمنا بضرورة وجود
عبلقة رفاقٌة منذ سن صؽٌرة ،وهذا دلٌل على أننً كنت بعٌدا عن
العبلقات اإلقطاعٌة القبلٌة ،وأقول بكل صراحة بؤننً كنت متطلعا
إلى عبلقات المساواة منذ ذلك الوقت ،وكنت أعتقد بالوصول إلى
نظام مشترك للحٌاة بٌن المرأة والرجل فً كافة المجاالت ،فمٌولً
كان بهذا الشكل على صعٌد اللعب بٌن األطفال وفً المدرسة .ولكن
عندما كبرت وجدت بؤن ال إمكانٌة لذلك ،وأن المرأة تصاب
بالضٌاع فً سن مبكرة جدا ،وأستوعب بؤنه ال مجال لتطور صداقة
تسودها المساواة والحرٌة .ورأٌت أن المفروض على المجتمع
ٌختلؾ كلٌا عن ذلك ،فهم ٌقومون باالرتباط مع المرأة وتتطور
العبلقة وتإدي إلى المشاكل واألزمات ،وهكذا أقلقتنً مسؤلة
الزواج ،لٌس ألجل نفسً فقط ،بل كل الزٌجات القابمة كانت تقلقنً،
مما أوصلنً هذا الوضع إلى اإلحساس بؤننا نفقد الرجل والمرأة فً
هذا الزواج.
وتجربتً على هذا الصعٌد ال زالت مناقشتها جارٌة حتى الٌوم ،وال
أعلم ماذا تستنتجون من هذه المناقشات؟  ...وأنظر إلى الصحؾ
فؤرى شابعات كثٌرة على هذا الصعٌد مثل( :من هو نسٌب آبو؟) و
(ما هً عبلقته مع عمٌل االستخبارات التركٌة منذ أربعٌن عاما؟) و
(ما هً عبلقته بالسٌدة الفبلنٌة؟) وٌبدو جلٌا أن الـ ( )MITالتركً
ٌحاول تطوٌر هذه المناقشات ،وقد أوضحت بعضا من هذا
الموضوع خبلل التحلٌبلت ،إال أن هذا الموضوع مرشح لٌكون
موضوعا لمناقشات مستقلة ،وإنً واثق من نفسً ،وموقفً سلٌم
تماما فً هذا الموضوع ،وتوصلت إلى النتابج المطلوبة ألجل
التارٌخ والشعب ،فإننً مستقٌم قطعا ،فالموقؾ المتساوي الحر كان
قطعا ألجل الهدؾ ،وقد كنت محتاطا جدا من كلمة (ربما) التً لم
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تفارق مخٌلتً ،لٌس ألنها كانت تنتسب إلى تلك العابلة ،بل من
جراء واقع المرأة ،فهناك اسم بدون مسمى ،فما هو مدى الصدق،
وما مدى االرتباط ،وما مدى االستقامة؟  ...وما مدى قدرتها على
تمثٌل الحٌاة المشتركة؟ ...
إننً متؤكد بؤن هذه العبلقة قد أتعبتنً كثٌرا ،فعموما المرأة إما أن
تهرب من البٌت أو ٌطردونها ،ولكن هنا أنا الذي حاولت الهروب،
فهل رأٌتم رجبل ٌترك البٌت وٌهرب؟  ...وال ٌهم ما تقولون بؤنها
عمالة موضوعٌة أو عمالة ذاتٌة ،ولكن ما أعرفه ...أن هذه العبلقة
أصبحت ال تطاق منذ عام  ،2819وطبعا كنا نناقش حول هذه
العبلقة مع الرفاق القدماء مرارا ،وهناك أقوال كمال بٌر ورفٌق
آخر ال زال على قٌد الحٌاة ،فقد كان هذا الرفٌق ٌنقل كبلم كمال بٌر
إلٌنا حٌث ٌقول( :إنها خدعت رفٌقنا والمفروض أن تقضً علٌها،
ولكن هناك أمر ٌعرفه الرفٌق) .فهذا هو كبلم كمال الذي كان
مرتبطا بنا ،ولٌس فً هذا الموضوع فقط ،وإنما كان صاحب
مواقؾ بطولٌة كثٌرة ،مع أنه لم ٌكن كردٌا ،ولكنه أبدى مقاومات
بطولٌة عظٌمة ،فقد كان أكثر الرفاق ارتباطا بالقٌادة.

لوال الحرب الكبٌرة لما وجد ( )PKKولما كانت هناك الكرٌال
واالنتفاضات
والذي أرٌد قوله بؤن حربا كبٌرة بدأت ،ولوال خوضنا لهذه الحرب
لما وجد ( ،)PKKولما كانت هناك الكرٌبل ،وال االنتفاضات
(السرهلدانات) .وطبعا فإن الكثٌر منكم ال ٌعلم كٌؾ تإدي مثل هذه
العبلقة إلى تكوٌن ( )PKKوالكرٌبل والسرهلدانات ،ولكن إذا
استوعبتم تحلٌبلت القٌادة جٌدا عندها تفهمون كل ذلك ،ولكن أتحدث
بجبلء حتى ٌتم توضٌح بعض العبلقات ،فقد حاولت فرض مفهومنا
الذي ٌقول( :رؼم كل النواٌا الحسنة ،والعواطؾ ،والطموحات فً
موضوع المرأة_ سواء بالعمالة الذاتٌة أو العمالة الموضوعٌة_ فإذا
كنت ترٌد أن تقٌم معً عبلقة سلٌمة ،فٌجب علٌك أن تخنع لحقٌقتً
المرأة والعائلة

423

الطبقٌة ،وحقٌقتً االجتماعٌة ،وعلٌك أن تكون آلة طٌعة بدون وجه
حق ،وٌجب أن تكون مرتبطا بالدولة التركٌة) .أما أنا فقد كنت
أتصرؾ بشكل مبدأي ،فهً لم تكن صرٌحة ،بل كانت مؽلقة جدا
وملتوٌة ،وتعبٌراتها قاسٌة ووجهها عابس جدا ،ومواقفها ملٌبة
بالمشاكل الشابكة ،لٌس كل ٌوم ،بل كل لحظة وكؤنها ترؼب فً
الثؤر منً بمواقفها.
إننً ال أبالػ فً ذلك ،فكل شًء موثق سواء العبلقات أو األحداث،
وٌجب أن ال ٌنظر إلى هذا األمر كموضوع شخصً ،فإن الشخصٌة
والموضوع لها عبلقة بتحلٌبلت القٌادة بشكل كبٌر ،ولهذا السبب فإن
كمال بٌر ٌقول( :إن مثل هذه العبلقة ال ٌمكن أن تؽتفر ،فإنها
محاولة فرض دنٌبة) إضافة إلى أنها كانت تقول لنا( :أنا أعلم أن
أعظم رجل كردي ال ٌستطٌع تحمل هذا الفرض لٌومٌن ،فإما أن
ٌشهر سبلحه وٌقتل وإما ٌطرد من البٌت ،ولكن ارتباطك
باالشتراكٌة ٌمنعك من ذلك حسب معرفتً ،وإننً متؤكدة جدا من
أنك تصبر ألجل التوقٌت السلٌم) .وهً كانت على حق بقولها هذا،
وطبعا ال أتناول العبلقات ببساطة وال أستصؽرها ولو فعلت ذلك لما
وصلت إلى تمثٌل القٌادة ،فلو كان مكانً رجبل عادٌا لقام بحل
المسؤلة بالصفعات واللكمات ،ولم أفعل ذلك ألننً قوي وصبور
وموقفً هذا ال ٌدل على ضعؾ ،ولو كنت عبدا لرؼباتً لوصلت
إلى أسوأ النتابج.
إن بعضهم ٌسمً ذلك عجزا ،وحتى اآلن ٌرانً األصدقاء مسكٌنا
وعاجزا ،ولكن الذٌن ٌقولون هذا هم بذاتهم ،ألنهم لم ٌطوروا أي
موقؾ ،ولم ٌقدموا أي حلول ،ألن التطورات تبدأ معً وتسٌر بً،
وهذا ال ٌعنً العجز والمسكنة ،فؤنا لم أكن ذلٌبل للجنس ،وهذا لم
ٌكن معٌبا بالنسبة لً ،ولم ٌكن ذلك ٌتسبب فً قلقً وقد ٌسخر
الكثٌرون منً ،فحتى والدتً كانت تقول( :إنه لن ٌستطٌع أن ٌجعل
امرأة تطٌعه) .وبذلك تسخر منً ،وسمعت الكبلم الذي كان ٌقال:
(إن زوجته أخذت كذا وهربت ،فهل ٌمكن أن ٌكون مثل هذا قابدا؟).
ولكنً أعطٌت األولوٌة لمصالح الحزب والشعب لهذا السبب :إن
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العابلة تنتمً إلى (دٌرسم) وقامت بدور العمالة للكمالٌة منذ 2836
وحتى األربعٌنٌات ،وحصلت على وثابق ورسابل وشهادات من
إٌنونو لقٌامها بخدمات جلٌلة للدولة ،وكنت أعرؾ ذلك جٌدا ،وكنت
متؤكدا من أن العابلة ستواصل خدماتها هذه ،وتستمر فً عمالتها
للدولة و ( )CHPكان حزبا ٌدعً التقدمٌة فً تلك المرحلة ،ولكن
تقدمٌته كانت تتناسب مع تقدمٌة الدولة ،وكنت أعتقد بؤن تلك السٌدة
ٌمكن أن تصبح وطنٌة ،وكنت أضع االحتمال ألن تقوم بتمثٌل دور
الطبقة التً تنتمً إلٌها أٌضا ،وهناك احتمال كبٌر بؤن الدولة كانت
تعلم ذلك أٌضا ،ألن بعض منسوبً العابلة كانوا ٌترددون على
أجهزة األمن التركٌة ،وكذلك ( )Pilotبٌلوت كان ٌعلم بوضعً منذ
عام  2811أو حتى  ،2817وكان ٌتردد على العابلة أٌضا ،وأظن
أن العدو كان ٌعتقد بؤنه ٌستطٌع السٌطرة علًّ من خبلل هذه
العابلة ،فهل قبلت بهذه المراقبة طواعٌة؟  ...كبل...
وأوؼور مومجو ٌكتب بشكل خاص( :هل قام الـ  MITبحماٌة
APO؟) وألجل اإلٌضاح أقول( :كبل) فلماذا سٌقوم الـ MIT
بحماٌتً؟  ...فؤنا أجعل فالدولة تخسر ترٌلٌونا واحدا فً الٌوم
بسببً ،وهذا ما تقوله الصحؾ البرجوازٌة ،فهل ٌقوم ()MIT
بحماٌة رجل ٌضر الدولة بترٌلٌون من اللٌرات ٌومٌا ،إن هذا الواقع
أكبر خداع استطعت أن ألحقه بالدولة خبلل تارٌخها وأكبر لطمة
لها ،وأنتم أٌضا تعرفون هذا.
وأحد رفاقنا كان ٌتحدث عن كٌفٌة قٌام الـ ( )MITبلوم ولطم نفسه
فً عام  2818عندما قاموا بالتحقٌق معه ألننً استطعت اإلفبلت
منهم .والكاتب جونٌت آرجاٌورك الذي كتب سلسلة من المقاالت
عن كٌفٌة االنزالق إلى نظام  23أٌلول ٌقول( :إن هذا الثعبان كان
ال ٌتجاوز شبرا واحدا فً طوله ،وجزمة أحد جنودنا كانت كافٌة
لسحقه ،وكلنا عشنا ؼفلة كبٌرة!!) وأعتقد أنهم بذلك ٌقصدون
الوضع الذي شرحته.
إن هدفهم كان وضعً تحت المراقبة من خبلل تلك العبلقة ،فهل
تصرفت أنا عن دراٌة هذا األمر؟  ...إننً كنت ؼالبا أصر على
المرأة والعائلة

425

إمكانٌة وجود وخروج شخص وطنً من عابلة عمٌلة وكنت أعتقد
بذلك قطعا ،وٌمكن أن تكون هذه الصدٌقة رفٌقة قٌّمة لنا ،ومن
الناحٌة األخرى لم أتخلى عن الحذر الشدٌد ،فماذا ٌعنً االلتزام
بالحذر؟  ...أي أنهم سٌعتقدون بإمكانٌة فرض المراقبة من هذا
الجانب ،وسٌروننً وٌستخدموننً ،وقد استخدمنا ( )Pilotهكذا
كثٌرا ،وأوؼور مومجو ٌقول بهذا الصدد( :إن آبو قال بؤن Pilot
هو قرة عٌننا ٌجب أن نحافظ علٌه وندارٌه) .إننً لم أقل هذا الكبلم
حرفٌا .وإنما قمت باتخاذ مواقؾ بهذا المعنى تماما .ألننا لو قمنا
بالقضاء على ( )Pilotفً ذلك الوقت لتم القضاء على ( )PKKقبل
التلفظ باسمه ،ولوال االستمرار فً تلك العبلقة بهذا الشكل ،لما
استطعت تحقٌق الخروج من الوطن قطعا .ألن العدو كان ٌقول منذ
( :2816بؤن هذا الشخص ٌتوجه نحو تؤسٌس جٌش التحرٌر
الكردستانً ،وٌجب أن نخضعه لسٌطرتنا) وهذه المعلومة وصلتنا
فً عام  2816عن طرٌق أحد المهتمٌن بقضٌة ( )DDKDولم
ٌكن هناك ( )DEV-VOLوقتها بل كنت أتحرك ضمن (DEV-
 )GENGفً ذلك الوقت ،وقد تسببت تصرفاتً فً التساإل عما
إذا كنت( :وطنٌا كردٌا أو  )DEV-GENGوأمضٌنا سنة أخرى
على هذا النحو .ولكن فٌما بعد ٌقولون( :إنه تحت مراقبتنا...
ونستطٌع القبض علٌه متى نشاء) وقد استفدت من هذه العبلقة
بطرٌقة ؼٌر مباشرة ،وقد خرجنا فٌما بعد كما تعلمون ،وهذه هً
الحرب فً مرحلة خروجنا).
لقد قامت (فاطمة) بمإامرات كبٌرة ،وسمٌر حاول أن ٌإدي
بالحزب إلى االختناق فً عام  ،2893فقد قاموا بصنع اشتباك
مزٌؾ فً ذلك العام ،وأرادوا للحزب أن ٌنشق إلى قسمٌن،
وأفشلناهم ،ولكنهم حاولوا ذلك مرة أخرى فً عام ،2897
وواجهناهم مرة أخرى ،وقد تم التبلعب باستخدام موضوع المرأة
بشكل رديء جدا فً كل األالعٌب ،فقد كانوا ؼافلٌن!! ولم ٌكونوا
على مستوى الحلول التً ٌطرحونها ،فقد كنا نتحرك فً الخفاء
واستطعنا منعهم بصبر كبٌر ،أي أننً كنت أتحمل وأصبر كثٌرا،
فمن جهة ابحث عن كٌفٌة الوصول إلى حرٌة المرأة ،ومن جهة
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أخرى أتحمل جحٌم الحٌاة التً كنت فٌها ،وسخرت كل قواي فً
تلك المرحلة لتحمل هذا العبء.
ربما الكثٌر من الرفاق ال ٌعرؾ تلك المرحلة ،ألنه ال ٌمكن التعبٌر
عن األوضاع العاطفٌة بالكلمات ،والقدرة على الصبر والتحمل،
والتمسك بالمواقؾ الصحٌحة ،لم ٌرد فً الوثابق فنحن قد أوردنا
المواقؾ السٌاسٌة فقط فً الوثابق ،ولكن العبلقات واقعٌة جدا ،فً
ذلك الوقت كان (ٌ )MITجعل الصحؾ تنشر أنباء مثل( :رجال
فاطمة قتلوا  APOوحدث انشقاق فً  )PKKفهذا ما انعكس على
صفحات الجرابد ،وحقا كانت هناك مشادات من هذا القبٌل ،ولكن
صبرنا وتدابٌرنا وحذرنا حال دون ذلك.
فقد عاٌشنا هذا الوضع فً المإتمر الثانً والثالث للحزب ،وأدى
األمر إلى المإامرة فً عام  ،2899وكانت فاطمة وراء ذلك،
والمحامً كان دمٌة وألعوبة ،وحاولوا إضعاؾ الحزب وإسقاطه
خبلل تلك السنة ،وأعتقد أن مإامرة ومنطق فاطمة قد امتد حتى
الجنوب أٌضا .وأن وضع وتخطٌط الدولة التركٌة للمإامرات ٌتم
تحت توجٌهاتها .أي أن عابلة فاطمة تمثل قوة أٌضا ،فقد انشؽلت
باألكراد لمدة أربعٌن عاما وربما ترؼب االستمرار فً ذلك.
فموضوع العمالة الكردٌة قد شدنً إلى الحرب معها .هذه الحرب
التً ال زلت أخوضها وحدي ،تحت ستار من الشكوك ،وٌقول
أحدهم( :ماذا ٌفعل ذلك الشخص مع ابنة العمٌل؟) .ومن طرؾ آخر
رفاقنا الذٌن ٌقولون( :ما هذه العبلقة التً تتسبب فً إسقاط
األشخاص كل ٌوم ،وٌجب أن ال نهدر الرجال هكذا) .فهً قامت
بإهدار دم بعض الرفٌقات بالذات ،وأنزلت بعضهن إلى الحضٌض،
واتفقت مع البعض اآلخر فهً قد عملت كل ما تستطٌع ألجل عرقلة
ظهور رفٌقات من بٌن السٌدات والشخصٌات التً ترعرعت على
ٌدٌها،
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إن الحرب التً نخوضها حرب ضروس ،حرب سٌاسٌة ،حرب ضد
االستخبارات التركٌة ( )MITوالكونترا التابعة للحرب الخاصة
التركٌة
هناك حرب ضروس استمرت لعشر سنوات على الجبهة مباشرة،
فهل كانت هذه الحرب على صعٌد العبلقات الخاصة؟  ...أبدا...
كبل ...فهً واضحة ،إنها حرب سٌاسٌة ،إنها حرب ضد عابق
خطٌر من عراقٌل االستعمار وبصورة ملتوٌة على صعٌد العاطفة
والفكر والتنظٌم ،هذا العابق الذي ٌحول دون الوصول إلى الكرٌبل،
وكذلك ٌعرقل التحول الكادري ،وهذه الحرب هً فً مواجهة
شخص واحد ظاهرٌا ولكنها فً مواجهة الدولة التركٌة بشكل عام،
إنها حرب ضد االستخبارات التركٌة ( )MITالذي ٌمثل القوة
الضاربة ،وقوة الكونترا للحرب الخاصة التركٌة ،وأقوم بهذا
اإلٌضاح ألبٌن اإلطار السٌاسً الذي ٌدور حول هذه األحداث،
وكذلك حتى تستوعبوا كٌفٌة تناولً لؤلسس السٌاسٌة التارٌخٌة،
وللتؤكٌد علٌكم بؤن ال تتخلوا عن المسؤلة وكؤنها (عبلقة جنسٌة فقط)
وٌكون تفكٌركم سطحٌا جدا .فحقٌقة هناك انحطاط فً الرجل
الكردي والمرأة الكردٌة أٌضا من حٌث العبلقات الجنسٌة .وهناك
العبلقات الجنسٌة العمٌاء فً عبلقات القروي لٌبل ونهارا ،ففً
الظاهر هو شرٌؾ جدا ،وتقً وورع ،أما حٌاته فهً عبلقات جنسٌة
عمٌاء ،إلى درجة أن هذه العبلقات متخلفة عما لدى العابلة فً
المجتمع المشاعً البدابً ،ولكن من المحزن أنهم وضعوا الناموس
والشرؾ ستارا على هذا التخلؾ وهذه البدابٌة ،وإذا تعدٌنا ذلك إلى
مستوى العابلة فنرى أن الحقٌقة الكردٌة ؼارقة فً العبلقة الجنسٌة
تماما ،وأن الوطن والهوٌة الوطنٌة قد تم ضٌاعها فً هذه النقطة
بالذات ،وال زال هذا الموضوع هو بمثابة عنق الزجاجة لنا .فبل
الرجل قادر على التنفس وال المرأة .وربا ٌستطٌع المرء أن ٌقوم
برواٌة ذلك بشكل شامل عن طرٌق التقٌٌم السٌاسً واألدبً.
وربما هذا هو السبب فً عدم تدقٌقكم للتحلٌبلت على ما أعتقد ،فحقا
كان ذلك مهما  ،وكنا كمن ٌؽرق فلماذا ال ٌخرج القوي والسلٌم من
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القروٌٌن ،ولماذا ال تتطور القٌادات العسكرٌة والسٌاسٌة القوٌة حتى
اآلن؟  ...ورؼم كل هذه الجهود فلماذا ٌقوم البٌشمركة فً الجنوب
ببٌع نفسه أربعٌن مرة فً سبٌل عابلته؟  ...ولماذا ٌقوم الرجل
الكردي ببٌع نفسه إلى أوروبا؟  ...فهو ٌقوم بالتسول أمام االستعمار
أربعٌن مرة فً الٌوم ألجل فرصة من العمل وألجل عابلته ،كل ذلك
فً سبٌل الناموس وإنقاذ العابلة حسبما ٌدعون ،فانظروا إلى جمٌع
عبلقاته ،فهً كلها فً سبٌل إنقاذ الحٌاة البسٌطة ،فهو ال ٌتوانى عن
بٌع كل ؼال ونفٌس فً سبٌل الحصول على المال .فهل بقً شًء
اسمه الكرامة والناموس؟  ...وأٌن مبادئ األخبلق فً ذلك؟  ...فهو
ٌحتمل عذاب السعٌر وكل أنواع التعذٌب فً سبٌل إنقاذ ذلك ،ولدٌه
االستعداد للذهاب إلى آخر الدنٌا وإلى صحراء السعودٌة وإلى
السوٌد لهذه الؽاٌة ،وهذه مؤساة بحد ذاتها ،فالثورٌون ٌعرفون تناول
المواضٌع بإبداعٌة تإدي إلى الحل ولٌس بالقوالب الجامدة
والمتصلبة.
حسنا ...واآلن كٌؾ ستتناولون هذه القضاٌا؟  ...وحسب ما لدي من
خبرة شخصٌة ،وما لدي من قوة مبلحظة لؤلحداث أقولٌ :جب
تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن قبل كل شًء ،وٌجب إخراج العبلقات
الجنسٌة من كونها وسٌلة للخداع واالنحطاط ومن مفهوم التملك
والسلعة ،ألن تقٌٌم مثل هذه العبلقات ٌتم على أنها متدنٌة ومنحطة،
فهل هذا الموقؾ المعٌب أمر صحٌح؟  ...فلو نظرنا إلى هذا األمر
من الناحٌة العلمٌة ومن ناحٌة الحرٌة ،نرى أن له عبلقة بالتخلؾ
الكبٌر والرجعٌة ،وحتى له عبلقة بدرجة تطور المجتمعات الطبقٌة،
بل إن هذه النظرة هً انعكاس لمفاهٌم التملك والملكٌة التً تدل
على المجتمع الطبقً ،وفً هذه النقطة تظهر الجرٌمة الكبرى التً
ترتكب بحق البشرٌة تحت اسم األخبلق ،لتكون أساسا لقلة األخبلق.
فإن قلة األخبلق هً الوجه اآلخر لهذه العملة ،أو أن الرذٌلة هً
الوجه اآلخر لبلرتباط بالرجل إلى درجة العبودٌة ،وهذان األمران
مرتبطان ببعضهما بشكل وثٌق ،إن هذه األمور هً التً أؼرقت
مجتمعنا الكردستانً وحطمت الفكر لدٌنا ،أي أنها لم تفسح المجال
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ألي خصابص وطنٌة أو حقابق سٌاسٌة ،ونستطٌع تطوٌر هذا
الطراز من التفكٌر ،واألهم هو تطبٌق هذه األمور فً ذاتكم.
فمثبل أنا أشعر بنفسً حرا من ناحٌة الجنس ،مع العلم أن أعظم
حروبً هً الحرب التً أخوضها ألحافظ على نفسً حرا فً هذا
ى
الموضوع .فماذا استفدت من ذلك؟  ...إن الشعب ٌتقرب إل ّ
بحرٌة ،والنساء ٌتقربن إلًّ بحرٌة وجرأة أكثر .فهل أنا الذي أقول
للشعب (اهتفوا بحٌاة APO؟) كبل ...إن هذا الشعب قد انطلق فجؤة
فً كل األوساط فكٌؾ أستطٌع شد المرأة إلى الصفوؾ؟  ...فلو
انتبهتم لوجدتم أن عبلقة عمٌقة تتطور لدٌكم .وبفضل هذه العبلقة
تذهب المرأة إلى قمم الجبال لتحمل السبلح دون خوؾ ألول مرة
فً تارٌخ الشرق األوسط بؤعداد هابلة .فلوال وجودي هل كانت
المرأة قادرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة؟  ...كبل ...وهذا األمر له
عبلقة وثٌقة جدا بكٌفٌة ترتٌب حٌاتً الذاتٌة ،فإن تمسكً بموقفً
الحر ومحافظتً علٌه فالمجتمع عامة والمرأة بشكل خاص تتسابق
إلى الحرٌة.

لم ٌكن للمرأة مكان فً التطورات والقرارات االجتماعٌة
والسٌاسٌة بٌنما أخذت دورها حتى فً الساحة العسكرٌة
وٌجب علٌكم معرفة كٌفٌة التدقٌق فً ذلك ،وما هو الموقع الحر؟
 ...ولماذا تتسابق المرأة للحرٌة؟  ...فموضوع المحبة ٌتطور اآلن،
وٌجب علٌكم التعمق نحو منبع ذلك ،فكٌؾ تتطور هذه المحبة؟ ...
وطبعا لدي اهتماماتً ،فانتبهوا إلى ذلك ،فحقا إن التفكٌر من أجل
الشعب ٌحتاج إلى الصبر والعمل بعناد ووجودي على رأس هذا
العمل وحربً الضروس فً سبٌل المرأة بشكل خاص ٌدخل ضمن
هذا اإلطار .وكذلك ٌجب مبلحظة ورإٌة وضعً الذي ٌتمٌز
بالحرٌة ،والحرب فً سبٌل إقامة العبلقة الحرة بدون حدود ،فؤنا
مددت ٌدي ،وقدرتً على الجذب الكبٌر أمر واقع ،وظهرت بوادر
التطور التً تإدي إلى بعض النتابج ،فانظروا إلى وضعً الذي
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ٌفتح المجال أمام العمل ،وأنا ال أتشبث بصحة ما أقوله وال أرٌد
منكم التسلٌم به .ولكن تعلموا كٌؾ تقوموا بتدقٌقه ،فلو توصلتم إلى
إقامة الترابط السلٌم فإنكم ستجدون المفتاح السحري الثمٌن للوصول
إلى ذلك الوضع ،وهذه النقطة مفتوحة للنقاش.
إننً أحاول أن أكون جرٌبا فً هذا الموضوع ،فالجمٌع نطقوا باسم
المرأة وتحاملوا علٌها ،فحتى ناظم حكمت ٌقول :إنها زوجتنا،
وثورنا األصؽر ...وهكذا ،فبدأوا من وصفها بالطفلة ثم وصلوا بها
ال أعلم إلى أٌن ...أي أنهم جعلوها موضوعا خصبا لؤلدب والنتٌجة
كانت هً المعقدة التً تدور وتسحق تحت األقدام .وكما تعلمون،
فإن المرأة كانت دابما فً المرتبة الثانٌة من حٌث الكرامة والشرؾ،
وكبلمها ؼٌر مسموع ،وال ٌإخذ بجدٌة ،ولٌس لها مكان فً
التطورات والقرارات االجتماعٌة والسٌاسٌة ،أما فً الساحة
العسكرٌة فلٌس لها مكان إطبلقا ،أما مكانتها فً العابلة فتؤتً فً
المرتبة التً تلً (الثور األصؽر) وتحط علٌها كل محن وأذى
العالم.
وهكذا فإن قبول هذا الوضع بما فٌه من ؼرابة والتحدث عن الكرامة
تعتبر أكبر إهانة ٌمكن توجٌهها إلى اإلنسان ،وهذا ما ٌدفعنً إلى
مواجهة كل العبلقات والزواج وكل الثقافة المتعلقة بهذا األمر
وتإدي إلى هذه النتٌجة ،فبلحظوا كم أنا صبور ،ورجل مبدأ ،وال
أعتقد أن هناك شخصا ٌستطٌع الثبات على موقفه المبدبً مثلً.
فحتى الذٌن ٌعرفوننً ٌصرحون بؤنهم لم ٌلتقوا باإلنسان الذي ٌربط
حٌاته وكل تصرفاته بالمبادئ ،وٌقولون بؤننً أول من ٌلتقونه بهذا
الشكل .ولست بحاجة إلى ربط أحد بنفسً بشكل رخٌص ،ولكن
الطموح الكبٌر للشعب والرفاقٌة للوصول إلى الهدؾ ،هً حٌاتً
بذاتها ،وقد استطعنا خلق هإالء األبطال من المجتمع الكردي
األخرس وشخصٌته التً تعرضت لبلنتهاء والفناء ألؾ مرة .إن
بعضهم ٌقول( :إنهم أبطال تلقابٌا ...فماذا ذلك؟  )...إن ذلك تقٌٌم
رخٌص ،فؤنتم تعلمون أن كل هإالء أناس ٌخافون من ظلهم ،وال
ٌصعب تقٌٌم كٌفٌة اقترابهم من البطولة خطوة بخطوة ،وأنا ال أدعً
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بؤن كل شًء ٌبدأ بً طبعا ،ولكن ٌجب فهم الجهد الذي ٌبذل على
حقٌقته .فقٌّموا األمور بشكل صحٌح حتى على أعدابكم علما بؤن
هٌبة األركان تقٌمنا بشكل صحٌح ،إنه عدو ولكن تقٌٌمه صحٌح،
ومن جهة أخرى فهذا اعتراؾ بالحقٌقة.
نعلم إن خلق هذا الطراز البطولً من الذٌن ال ٌستطٌعون التنفس
ٌخافون من خٌالهم أمر مهم ،فماذا ٌعنً ذلك؟  ...إنه ٌعنً كل
شًء ،إنه ٌعنً الحٌاة بذاتها وطبعا ٌجب معرفة مبادئ ذلك فً
الحقٌقة إننً أهتم بإنقاذ ذاتكم ،فانتبهوا إلى أن مستوى ونظام
العبلقات عند كل رجل ،فإنه ٌوهب نفسه لهذه األمور بهذا الشكل
وهو ٌرى األمر تافها ،وهناك لوم موجه إلى البنٌة الحزبٌة ٌقول:
(كٌؾ سٌسٌر الحزب مع كل هإالء السٌدات) فقد كان ذلك كالحدبة
فً ظهري ،فالكل كان ٌعتبر ذلك بمثابة انتحار سواء بالنسبة
للعبلقات التً أطورها أنا بشكل خاص والعبلقات بشكل عام ،وٌقٌّم
ذلك بؤنه أخطر عمل أقوم به بسببكم أنتم وبسبب النساء .فلو ترك
األمر للرجال فإن أول عمل ٌقومون به وتقبل به النساء هو أنهمن
ٌصبحن ماال وملكا ألول من ٌتقرب إلٌهن بموقؾ عاطفً ،فهم
سٌقولون( :إنها ملكً بالكامل) .وهن سٌقلن (أنا كذلك) .واآلن فهل
اعتراضً على ذلك ٌشكل إساءة كبٌرة؟  ...فإن ما أرٌده هو تحلٌل
المرأة والرجل تحلٌبل سلٌما ،وإال فماذا تكون النتٌجة لو تصرؾ كل
واحد حسب الصدفة ،وٌقوم بتؤسٌس العابلة ،واآلخر ٌتصرؾ على
قاعدة التملك ،واآلخر حسب الؽنى ،واآلخر حسب الصبلحٌات
والقوة فماذا سٌحدث؟ ...
وهكذا ٌتم ربط المرأة بالبٌت واألطفال ،وٌطبق االضطهاد بكل
أشكاله ،فما هو مدى أخبلقٌة هذا التصرؾ وخدمته للحرٌة؟ ...
فالتقٌٌم ٌجب أن ٌكون على هذا األساس ،فانتبهوا إلى أن االنتقادات
كثٌرة فً هذا الموضوع ،وقد تطورت التحلٌبلت حسب ذلك ،وال
أعلم إن كانت هناك صعوبات تعترض ذلك ،أم أن هناك أنظمة
تنقلب رأسا على عقب؟  ...هذا محتمل ،فإننً أنظر إلى األوضاع
وأرى أن عالم العواطؾ ٌصاب بالدمار وهذا ٌتسبب فً رد فعل
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كبٌر ،وقد قمت بتقٌٌم ذلك لدى بعض األفراد فؤنا إنسان رهٌب
بالنسبة لهإالء ،وهناك كلمات من قبٌل (مذهل ،وال ٌصدق،
وكذا )...وتقٌٌمات من هذا النوع ،وكذلك هناك مواقؾ مثل( :هل
ٌعرؾ هذا الشعب قٌادته؟  ...وهل ٌعرفون أن قابدهم هكذا؟ )...
وما شابه ذلك .وبما تحوي هذه الجمل من شكوك إال أنها مدعاة
لبلفتخار بالنسبة لً ،وأقول لنفسً( :مرحى لك ألنك أصبحت
هكذا)( .فإنك استطعت الثؤر من التارٌخ ومن واقع العبودٌة).
وحقٌقة فإننً ال أعجب نفسً بسهولة ،ولكن ٌبدو أننً حصلت على
نتابج مصٌرٌة فً هذه النقاط .فبعضهم سٌكون صحٌحا حٌال كٌفٌة
هدم بعض العواطؾ بشكل ذكً ،فلتكن لكم ثقة بؤنفسكم واعرفوها
جٌدا.
ما هو الواقع الذي كنتم تعٌشونه؟  ...انظروا إلى المرأة الكردٌة،
وقد شاهدتم ذلك بعٌونكم ،ورأٌتم مكانتها االجتماعٌة ،إنهم ٌقومون
بتزوٌج فتٌات فً ( )23 _21سنة من العمر إلى رجال كبار السن،
فما هو حال هإالء الفتٌات؟ فهل استطعن أن ٌرون الحب والمحبة؟
وهل رأٌن االحترام؟  ...وإلى أي درجة هن واعٌات؟  ...وهل
سؤلوا الفتٌات رأٌهن فً هذا الموضوع؟  ...وهل استطعن التعبٌر
عن محبتهن؟  ...وهل احترمهن أحد؟  ...تعلمون جٌدا بؤنه لم
ٌحدث شً من هذا القبٌل ...فؤٌدٌهن وقلوبهن فارؼة وخرساوات،
وجالسات كالعمٌان.
ألٌس الحرب التً أخوضها هً ألجل كل ذلك؟  ...وربما ٌقولون:
(إن لكل شخص الحرٌة فً الوصول إلى العالم الرخٌص الذي
ٌرؼبه) .حتى أنهم قالوا( :كٌؾ تستطٌع المحافظة على ()PKK
هكذا ،وكٌؾ ٌتم إٌقاؾ كل هإالء الشباب والفتٌات بدون زواج؟)
وحتى أن أحد الرفاق ٌقول( :إن وضعنا كما ٌضع النار والبارود
إلى جانب بعض فكٌؾ تحافظ على ذلك؟) وكذلك ٌقوم أحد
المتآمرٌن( :إننا نستطٌع الحل خبلل  59ساعة ،بالذهاب لتقرٌر من
ٌتزوج من اآلخر ،وٌتم حل الموضوع من جذوره) .وكؤن جمٌع
المتآمرٌن متفقون بهذا الخصوص وٌقولون( :لو استولٌنا على
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الحزب سنجعلكم تقٌمون فً أي بٌت ومع أي شخص ترٌدونه)
وبهذا األسلوب ابعدوا مبات بل آالؾ األشخاص عن العمل .وكما
تبلحظون إنها القصة القدٌمة فبل فرق بٌن القروي الذي ٌإسس
عابلة على هذا النحو فً القرٌة ،واتخذ زوجة ،وأصبح زوجا ،وبٌن
ما حدث فً الصفوؾ ...فلو تركناهم لحالهم ماذا كان سٌحدث؟ ...
وحسب قول هإالء لن ٌتوجه أحد إلى بوطان ...ولعاشوا فً
أوروبا ...وأنتم تعلمون جٌدا لو تم قتل الذي فً أوروبا وقطع رأسه
وقلت له تعال فقد تشكلت دولتك ووصلت إلى االستقبلل فهل
تستطٌع جذبه إلى وطنه؟  ...وهل تستطٌع شد شخص واحد إلى هذه
الحرب الضروس؟  ...إن ذلك ؼٌر ممكن .فإنه متسول فً أوروبا
وهذه مسؤلة أخرى .فهو ٌتعرض لكل أشكال اإلهانة ،وربما
ٌتعرض للمجازر هناك فً المستقبل ،ورؼم ذلك فهو ٌفضل البقاء
هناك .إال أننً أتحدث عما ٌحاولون إرؼامه علٌه .فمن ٌحاول
إرؼام من وعلى ماذا؟  ...فالذي أحاول فرضه هو :اعرفوا أنفسكم
قبل كل شًء ،وتعرفوا على ( ،)PKKواالشتراكٌة الموجودة ضمن
( )PKKوتعرفوا على ؼرابزكم الجنسٌة بعد ذلك.
لقد أكدنا على أن نترك هذه القاعدة مفتوحة أمامكم ،فإن ذلك تجدٌد
مهم جدا حتى تقوموا بتقٌٌم أنفسكم بحرٌة تامة أمام هذه القاعدة،
وأردنا بذلك أن تتجردوا من األهواء والنزعات وتحصلوا على
فرصة للتفكٌر الحر ،فقوموا بتطوٌر المناقشة انطبلقا من ذلك،
لتقوموا بطرح ما هو سلٌم وناقشوا مصٌركم وال ٌكون أحدكم عقبة
أمام اآلخر ،وال ٌقوم أحدكم بإرؼام اآلخر بشكل متبادل وسلبً،
فماذا ٌعنً اإلرؼام؟  ...هو أن ٌقول أحدكم لآلخر( :أنت أصبحت
لً وأنا لك) وإصابة بعضكم بالخمول والعمى ،فكونوا مشحونٌن
بالمحبة واالحترام لبعضكم ،وال تقتربوا من األذى الفٌزٌابً
لبعضكم ،وال تعجزوا بعضكم البعض .وهذا ضروري ألجلكم ألنكم
بحاجة إلى لملمة أشبلبكم بالتفكٌر السلٌم ،وما تقومون به هو ألجل
التارٌخ ولٌس ألجل مجموعة ،بل ألجل تحقٌق الحرٌة فً مرحلة
من مراحل التارٌخ.
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إن النشاط المضاد للمتآمرٌن قد انعكس على صفحات الجرابد ،وهو
ما ٌماثل حزبا خارج حزب .وقد تحدثت عن ممارسات ()MITبهذا
الصدد .وربما اآلن تشعرون بالحنق والمرارة ألجل رؼباتكم
وتشعرون بؽضب كبٌر ،وحقٌقة فقد قاومت ذلك كثٌرا وقمت
بتطوٌر بعض المواقؾ حٌال ذلك ،وقلت لنفسً ما هذه الرؼبة التً
تتمسك بها؟  ...فبلحظوا ...أردت أن أحوّ ل ذلك الحنق إلى شعور
وطنً .بل أحوله إلى فهم ومعرفة وارتباط لهذا الشعب ،بل أحوله
إلى استٌعاب لـ ( .)PKKوكذلك أحول هذه المشاعر إلى استٌعاب
القٌادة فً ( )PKKوكان هذا ضرورٌا .ومع العلم أننا ناقشنا هذه
المواضٌع بشكل واسع فً الفترة األخٌرة ،وحاولنا فرضها بشكل
سلٌم ألنها لصالحكم ،فقبل كل شًء أقدم لكم أجواء للمساواة
والحرٌة وأستخدم حقكم فً االختٌار .فربما لن تستطٌعوا تحقٌق
نزواتكم ورؼباتكم ،ولكن هل هذه الرؼبات مهمة لهذه الدرجة ،أن
إنقاذكم هو المهم؟  ...نعم إن المهم هو فهم الحقٌقة التارٌخٌة
والوصول إلى مبدأ التحرر والخبلص العام .والقٌام بتطوٌر
الخبلص الفردي ارتباطا بذلك .وهذا هو أساس تطوٌر العبلقات
معكم ،وضمن هذا اإلطار.

البستان الكردي ال ٌحوي ورودا وال عشبا فً ٌومنا هذا ،فقد تم
حرق كل شًء وتحول إلى مستنقع
وبعد هذا الشرح العام نستطٌع التساإل :لماذا تظهر بعض المواقؾ
الشنٌعة التً نستطٌع مقارنتها موضوعٌا بؤحط أنواع العمالة؟  ...إن
هذه األوضاع تظهر من عدم فهم واستٌعاب مبدأ الحرٌة ،وعدم
وضع حد نهابً للؽرابز ،أو من عدم إقامة العبلقات واالرتباط
الوثٌق مع السٌاسة .فالسٌاسة هً مسار ،والمسار ٌإدي إلى التنظٌم
بالتدرٌج ،وهم ٌرٌدون استفزاز الرؼبات البلمبدأٌة دون إقامة
االرتباط بالسٌاسة .ونحن نحاول عرقلة ذلك ،ونقوم بفرض الصحٌح
ولكننا نواجه مقاومة وبالنتٌجة تظهر األقاوٌل واألالعٌب ،وطبعا
هذا ٌسمم التطورات المحتملة ،وأرٌد تذكٌركم بقول لؤلستاذ ٌالجٌن
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كوجوك فهو ٌقول فً أحد مقاالته( :إن آبو ٌقتحم العقول
كالبلدوزر_ وأستطٌع أن أضٌؾ القلوب أٌضا_ وٌزرع فٌها بساتٌن
من الورود) .إنه ٌقوم بدراستنا والتدقٌق فً أمرنا ،وٌستنتج بعض
النتابج ،فحقا ٌلزم بلدوزر لحقول األكراد ،وإذا نثرت البذور فٌمكن
أن تزهر وتنمو .والبستان الكردي ال ٌحوي ورودا وال عشبا فً
ٌومنا هذا .فقد تم حرق كل شًء ،وتحول هذا البستان إلى أطبلل
وإلى مستنقع ال ٌمكن التجول فٌه من الروابح الكرٌهة ومن الحقد،
والذٌن ٌتمتعون بالمواقؾ االجتماعٌة ٌستطٌعون رإٌة ذلك.
إن بعضكم ٌستطٌع أن ٌكون محبوبا ،ولكننً أعٌب الفتٌات والنساء
على وضعهن الراهن ،ولست من الذٌن ٌحبون االنتقام ،ولكن هناك
أوضاع ال تقبل التسامح ورؼم ذلك نسامح ،فهن ٌصلن إلى وضع
القدرة على النطق بكلمتٌن ،وبعضا من قوة التفكٌر ،وألنهن ؼٌر
قادرات على التطور الشامل ٌدخلن فً أوضاع خطٌرة ومنحرفة.
ت وماذا ترٌدٌن؟  ...وأٌة حرب خضتٌها وما
وأتساءل :ماذا فعل ِ
الذي ترٌدٌن فهمه؟  ...وما مدى استٌعابك للجهود التً نبذلها؟ وال
أعتقد أن لدٌهن هما ال ٌساعدهن على فهم كردستان وجعلها قابلة
للحٌاة ...فهناك اعتقاد ساذج بهذا الشكل أو بآخر ،ونحن نرٌد تجاوز
نقطة مهمة جدا ٌنتظرها كل المتآمرون واالنتهازٌون ،لتوجٌه
ضربتهم القاصمة فً مثل هذه المنعطفات الخطٌرة ،وقد شاهدت
مبات األمثلة على ذلك ،لٌس فً هذا الموضوع فقط بل فً مواضٌع
مختلفة .فقد تكون الحرب فً وضع حرج ،ولو تم اتخاذ الموقؾ
السلٌم فً ضٌاع فرص وإمكانٌات ذهبٌة ...نعم لقد تعرفت على
المبات من هإالء ،وهناك خلفٌة طبقٌة لذلك ،وتمثل طبٌعة
األشخاص ؼٌر المستقٌمٌن فً مثل تلك المراحل .حٌث ٌقومون
بعرض ما لدٌهم .وطبعا ٌتحججون بؤلؾ حجة لهذه الؽاٌة ،وألؾ
حٌلة باسم النظرٌة ،وٌخلقون الفوضى ،وٌنطقون بكل ما ٌعرفون
تحت اسم الممارسة ،وهم دٌماؼوجٌون مذهلون وٌنشرون األقاوٌل،
وٌصبح التخرٌب واالبتزاز هً الوسٌلة التً ٌلجؤون إلٌها.
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فانتبهوا إلى ما ٌواجهنً ،فلو كان تفكٌري محصورا فً ذاتً ،فلدي
من القوة ما ٌماثل ربٌس دولة ،وأستطٌع الحٌاة كما ٌحلو لً .ولكن
كما ترون فإنً أضع نفسً فً شروط من الحٌاة أسوأ من الشروط
التً أنتم فٌها من كل ناحٌة ،فهل أنا محروم من اإلمكانٌات والقوة؟
 ...وبعض الحمقى ٌظنون ذلك .وهل أنا منحط وقبٌح؟  ...كبل...
ألن الكثٌرون ٌرتقون وٌتسامون بسببً ،ولكنكم تعرفون صراعً
مع العراقٌل ،وكذلك تعرفون بؤننً ال أخادع نفسً ،ولذلك أمتلك
أبعادا اجتماعٌة ومقاٌٌس العدالة ،فنحن نمثل االشتراكٌة بشكل عام،
أي أن وضع الحل للساحق والمسحوق أمر مهم سواء بالنظرٌة أو
بالممارسة العملٌة ،وال أحد ٌحسب ذلك ،وال أرٌد الفهم ...إنهم
جبناء.
قد تصابون بالضجر عندما نقوم بتوجٌهكم وبٌان المواقؾ السلٌمة
لكم ،وقد تقولون( :إننا مسحورون بهذه القضٌة) .وترون العبلقات
التً تحٌط بكم كل ٌوم ،فإنهم ال ٌجٌدون الكبلم ،حتى لو كانوا
أحرارا مطلقٌن وٌتمتعون بكل الصبلحٌات ،فبل أظنهم ٌكسبون هذه
الخصابص لٌعبروا عن أوضاعهم ،فما هو الذي قمت به؟  ...إنه
عدم الرضوخ لكل ذلك ،فنحن قد خضنا حربا كبرى ضد التخلؾ
لوحدنا ،وأنتم أٌضا ٌمكن أن تقولوا( :نحن نحارب ألجل الحرٌة،
ونحٌا ألجلها) .وهذا ٌتناسب مع جهودنا ومدى ارتباطها بنا؟ ...
فإنكم تصابون باالنزعاج ورد الفعل حٌال أي ضٌق ٌصٌبكم داخلٌا.
وقد ذكرت لكم بصراحة أنا ال أعمل من أجل المناصب والمراكز،
فؤنا فً وضع الخادم ألخدمكم ،ولو كان لدٌكم أزواج أو أحباء لما
أبدوا هذا االهتمام نحوكم بكل تؤكٌد ،فلنكن أصحاب ضمٌر ،فلو كان
لدٌكم حبٌب هل ٌستمع إلى همومكم بهذا الشكل ،أو ٌحاول الوصول
إلى عالمكم الداخلً على هذا النحو؟  ...وهل كان سٌهتم بقضاٌاكم
إلى هذه الدرجة؟  ...كبل ...بل إنه سٌنظر إلٌكم كالمال والملك،
وٌستخدمكم كٌفما شاء .وهذا واضح جدا ،فإننً أعرؾ الرجال مثل
المرأة على األقل ،فإن تكوٌنكم ونزعاتكم واضحة تماما .إنكم
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ؼارقون بالضعؾ ،والرجال ٌستخدمون المرأة هكذا ،وحٌاتهم حٌاة
ملٌبة بالمشاكل حتى النهاٌة.
هل هذا شًء جمٌل؟ ألن ٌكون هذا ضٌاع بالنسبة لكن؟  ...ألن
تفقدن شهامتكن قبل كل شًء؟  ...أال تضٌع شخصٌتكن التً لم
تحصلن علٌها بعد؟  ...قمن بالنقاش كما قلت ،فربما تصرفات
الرجال تكون جٌدة حٌالكن ،وربما ٌقوم بحماٌتكن ،وربما ٌحبكن
كثٌرا ،ولكن هل حقا هذه هً السعادة؟  ...فربما ٌرسمون لوحة
السعادة بهذا الشكل ،ولكنها هل حقا هً هكذا؟  ...ولكن تعرفن أنها
لٌست كذلك بمجرد نظرة واحدة إلى المجتمع حٌث تصٌبكن الدهشة،
فما هً درجة المحافظة على هناء وسعادة فتاة صؽٌرة؟  ...وما هً
درجة االهتمام واالحترام بها؟  ...فإذا فكر اإلنسان بعٌدا عن
المبادئ األساسٌة للحرٌة والسٌاسة ومسارها فٌمكن توقع كل شًء
من ذلك اإلنسان .وإذا كان هذا اإلنسان ٌُحرض على الؽرابز
والنزوات ،فإن كل المصابب والكوارث متوقعة منه .وٌطلقون على
ذلك اسم الحرٌة ...وٌفهمونها على هذا النحو ،نعم إنه تناول رخٌص
جدا ،ولكن هذا الموقؾ ٌإدي بؤصحابه إلى الفشل فً النهاٌة.

إن أي فتاة أو أٌة امرأة هً كقطعة أرض من وطننا
إن االختٌار ٌعود لكنّ  ،إن ما أرٌد القٌام به هنا هو تحقٌق إمكانٌة
االختٌار بحرٌة ،والقدرة على اإلعجاب ،وأرٌدكن أن تشعرن بؤنه
إذا كان الرجل الذي تسمونه وتعرفونه كقابد ٌخدم المرأة وحرٌتها
لهذه الدرجة حتى ال تكون ضحٌة للخداع ،فإذا كان القابد ٌقوم بذلك،
فماذا ٌجب أن ٌفعل السٌد العادي الذي ٌواجهنا؟  ...نحن نرى أنه
متحكم بكل شًء ،ولدٌه القوة ،وهكذا ٌتقرب منا أٌضا ،ونحن
نفرض الموقؾ الصحٌح علٌه ،وما نرٌده هو جعل ذلك طموحا
فٌكن ،لٌتحول ذلك إلى نضال بالتدرٌج .وهذا النضال هو الحرب فً
سبٌل الحرٌة لكنّ  .وكما تعرفن فإن ذلك ٌحتاج إلى مهارة كبٌرة.
إننً ال أقوم بالتمثٌل ،ولكن ما هو الذي دفعنً إلى ذلك؟  ...وإذا لم
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أقم بذلك فهل سنستطٌع أن نجعلكن تخطون خطوة واحدة؟  ...وهل
ٌمكن أن تخرج واحدة تتمتع بموقؾ سلٌم من الحرٌة من بٌنكن؟
...ولكن إذا قلتن( :نحن لسنا بحاجة إلى الحرٌة أعجبنا ما ٌجب أن
نعجبه) وعندها سؤسؤلكن ما ٌلً :لماذا لم تجهدن لتقوٌة المفاهٌم
الثورٌة فً شخصكن؟  ...ولماذا لم تتوصلن إلى النتٌجة؟  ...ولماذا
أنتن مؽلوبات؟ ولماذا لستن قادرات على طرح الحلول السلٌمة؟ ...
فانظرن إلى حٌاتكن ...سترٌن أن كل ذلك صحٌح ،وبناء علٌه فؤنتن
ؼٌر كامبلت ،وتقمن بخداع أنفسكن وبحاجة إلى تحقٌق التحول
قطعا ،وأنتن تعرفن مدى ضرورة مثل هذه المواقؾ بالنسبة لكنّ .
وواضح أنه ٌجب علٌكن استخبلص النتابج المهمة من هذا الوقؾ.
إنه أمر ؼرٌب حقا ...لماذا وضعنا أنفسنا فً مثل هذا الحال؟ ...
ولماذا أضع نفسً فً خدمتكن إلى هذه الدرجة؟  ...فهل هذا
ضروري؟  ...فً الحقٌقة سإالً هذا موجه لكنّ  ،وعلٌكن اإلجابة
علٌه .وقد أكدت على ذلك مرارا دون أن أجعل من ذلك قضٌة ألننً
إنسان ثوري ،فقد كانت هناك أخطاء كثٌرة على صعٌد الفكر
والتصرفات ،ولهذا قمت بالتركٌز علٌكن ،وبعض األنذال فسروا
ذلك باإلرؼام ،كبل ...وقد تحدثت معكن ومع كثٌر من الرفاق مرارا
فلماذا قلت لكن؟  ...لقد قلت أن أٌة فتاة أو أٌة امرأة هً كقطعة
أرض من وطننا ،وإذا انتبهتن فإن ذلك ٌمثل الحقٌقة أٌضا.
إن حقٌقتنا الوطنٌة االجتماعٌة تبدو ظاهرة وواضحة من خبلل
تكوٌن المرأة .فإن الرجل قد تعرض إلخفاء مبلمحه من خبلل
عمالته المعروفة واؼترابه ،وٌخضع للعدو أربعٌن مرة فً الٌوم،
ولهذا فهو ال ٌمثل القٌم الوطنٌة ،والمرأة مهما كانت متخلفة ،كالمرأة
البوتانٌة التً هً الكردٌة منذ  5111عام ،أي أنها لم تتعرض
لبلنصهار العرقً ،فالمرأة تمثل القٌم الوطنٌة فً كل الساحات
تقرٌبا ،وٌمكنكم مبلحظة ذلك بؤعٌنكم ،وبناء علٌه ٌجب تناولها على
هذا النحو أي مثل أي جزء من أرض الوطن ،وطبعا ٌمكنكن القول:
(نحن نمثل شخصٌات متعفنة ،وتفوح منها الرابحة الكرٌهة،
ومنتهٌة ،فلماذا أنت تفكر بنا بهذه الشاعرٌة ،ولماذا خٌالك واسع
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لهذه الدرجة؟) ولكن اإلنسان الوطنً ٌجب أن ٌفكر هكذا ،وهذا
طراز جٌد من التفكٌر والخٌال.
إن التفكٌر فً المرأة كجزء من كردستان والتعامل معها على هذا
األساس ٌمثل عظمة كبٌرة .فؤٌن ٌكمن السوء فً هذا ،ولكن ال توجد
هذه الخواص أبدا ،فمرتبة المرأة لدٌنا تؤتً بعد الثور األصفر ،فؤٌن
الجانب اإلنسانً من هذا التقٌٌم؟ ...إذ ٌتم تناولها بعٌدا عن التارٌخ
والوطن والثقافة ثم ٌقول بعدها( :إنا روحً ومالً) .فهذا قلة احترام
وتصرؾ قبٌح ،فما هً قٌمة العبلقات الجنسٌة فً هذا الوضع؟ وما
هً قٌمة العبلقات الجنسٌة الحرة فً هذه األوضاع؟  ...وما هً
قٌمة الحرٌة التً تعتمد على ذلك؟  ...إنه نابم ثم ٌستٌقظ لٌحتضن_
فبلحظوا أن ذلك ٌإدي إلى العبودٌة ،والحٌوانٌة ،واالؼتراب،
واالستعمار ،فهل هناك تنظٌم فً هذا الوضع ،وهل هناك إنجاز؟ ...
كبل ...أبدا ،إنه المفهوم القروي ،ؼرابز جنسٌة عمٌاء لٌبل ونهارا،
فهل هذه هً الحرٌة والناموس؟ ...

إن من ٌنكر الجهود المبذولة وٌنكر التارٌخ الذي نعٌشه ...لن
ٌستطٌع أن ٌسٌر فً طرٌق االشتراكٌة وال فً طرٌق التحرر
فً الحقٌقة أنا ال أم ّل وال أتعب من العمل ،فمثلما كنت متحمسا
للرفاقٌة فً الطفولة وما زلت حتى اآلن ،وال ٌوجد فً فكري
وحٌاتً مكان لتحوٌل األشخاص إلى زوجات أو تحوٌلهم إلى رجال
مزٌفٌن ،ولن أترك مجاال لذلك فً حٌاتً ،ألن ذلك أمر قبٌح بالنسبة
لً( ،فالتزاوج) لٌس أمرا قبٌح ،ولكن كٌؾ ٌمكن أن ٌتطور التزاوج
وٌتحقق؟  ...فهذا أمر ال زلت أحارب ألجله ...فالحرب المإدٌة إلى
ذلك والجهد المبذول هو المهم ،وٌظن البعض أن السبٌل المإدي إلى
المحبة هو مثل شربة ماء ،بٌنما فً الواقع فهو صعب جدا،
فالطرٌق نحن المحبة والمحافظة علٌه ٌحتاج إلى حرب شدٌدة ،إننً
أقوم بتحلٌل الكردي بهذا الشكل ،ولكن عدم التدقٌق فً ذلك ٌعنً
ذنبا كبٌرا ،إن بعضهم بدأوا بفتح أفواههم ولكنهم ٌتحدثون بشكل
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سًء ،والذي أخاؾ علٌه هو أن ٌتم إنكار جمٌع هذه الجهود وأن
تذهب هباء دون استٌعابها .والنتٌجة :لن تكون أمرا جٌدا ،فالذي
ٌنكر تارٌخه وٌنكر الجهود ال ٌستطٌع أن ٌتقدم بشكل سلٌم ال فً
طرٌق االشتراكٌة وال على طرٌق التحرر ،وإنما ٌصبح ناكرا فقط،
والذي ظهروا فً بلدان االشتراكٌة المشٌدة خٌر أمثلة على ذلك .إذ
ٌظهر الخونة وٌقومون ببٌع الوطن ،وأستطٌع شرح ذلك بشكل
مفصل.
أنتم ال تثقون بؤنفسكم كثٌرا ،وتواجهون صعوبات فً العبلقات،
بٌنما ذلك ٌتطلب الجرأة ،وأستطٌع وضع حدود لعمل المرأة فً هذا
المجال ،ولكننً أخاؾ أن تفقدوا صوابكم ،وال أظن أن ٌكون هناك
من ٌساندكم ،فما هو المفهوم التنظٌمً لنضال المرأة على الصعٌد
النظري والممارسة العملٌة؟ أعتقد بؤننً استوعبت ذلك ولدي
مهارة ،ولكن هناك خطر تلؽٌم ذلك .وأنتم ترتكبون النواقص فً هذا
الموضوع .وهذا ما ٌدفعنً إلى التفكٌر واتخاذ التدابٌر .وهذه
مواقؾ علمٌة كما تبلحظون .وهً دعوة إلى الحرٌة ولكن بعض
المرشحٌن للتدرٌب هنا بماذا ٌنشؽلون؟ وما هً المواضٌع التً
ٌتناقشون فٌها؟ وكٌؾ ٌقومون بفرض بعض التطورات؟ فهل هذا
صحٌح؟  ...ال أعتقد ذلك أبدا .فهل ٌحافظون على أنفسهم منا؟ ...
أنا ال أدعو إلى إعادتكن ،فإن طرد المرأة من النضال هو أسوأ
موقؾ ٌمكن اتخاذه .وال أقول بؤننا محتاجون ،والثقة مطلوبة رؼم
ذلك ،وٌجب أن نإمن بؤن الحٌاة معكن ستتطور بشكل أفضل ،بل
ٌجب بذل الجهود لهذه الؽاٌة بشكل خاص ،وال داعً ألن تقمن
بإحراج أنفسكن ،فنحن لن نطالبكن بما ٌتجاوز طاقتكن ،أي أننا لن
ندفعكن إلى الحرب وحمل السبلح ،وصعود الجبال إلثبات أنفسكن،
حٌث ال داعً إلرؼامكن على بذل الجهود بهذه الحجة ،وكذلك ال
داعً لئلحساس بؤنكن مكببلت ومقٌدات بسبلسل العبودٌة ،وال
ٌستطٌع أحد أن ٌكون عابقا أمام جنسكن وال جنسٌتكن وال إرؼامكن
بما فً ذلك كل المإسسات واإلرادات وال أنا أٌضا ،وٌمكنكن
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التصرؾ بكامل الحرٌة ،إذ ٌجب أن ٌكون لدٌكن القدرة على
االختٌار ورإٌة الجمال الحقٌقً.
نحن لن نستطٌع تناول المرأة بشكل منفصل عن الحٌاة ،فكلمة المرأة
( )JINتعنً المرأة والحٌاة فً نفس الوقت ،وهذا أمر صحٌح.
ولكن انظروا إلى حالتها اآلن فقد زرع طرٌق حٌاتها باألشواك
والجروح والهموم ،وكل أشكال الدناءة والسقوط ترتكب بحقها،
وٌستحدمونها وسطا فً كل شًء ،وال زالوا ٌقومون بهذا ،وكما
قلت فإن هدفً هو جعل كل ذلك قاببل للحٌاة ومقبوال .وقد أردنا
تكوٌن لوحة ،ورؼبنا فً ظهور بعض القٌادات من المرأة ،ركزنا
على هذا الموضوع منذ أمد بعٌد ،وكان أملً كبٌرا فً حدوث
تطورات مهمة ،وكانت هذه الجهود الخاصة الخبلقة قد حققت بعض
التطورات ،وستظهر نتابج وتؤثٌرات هذا العمل فٌما بعد.
إن العمل الذي نقوم به هنا له تؤثٌر مباشر على نشاطات الشعب
بشكل عام ،فنحن نصنع االستشهاد العظٌم والمقاومات العظٌمة
للنساء ،إنها ثمار جهودنا ،وقد ظهر كثٌر من الخونة أٌضا ،ولكن
قطاعا كبٌرا وصل إلى موقع البطولة .فؤتذكر بٌرٌفان (نبفش آؼال)
التً استشهدت فً جزرة ،وعندما ٌتحدثون عن اإلرؼام فإننً أتذكر
تلك الرفٌقة فهً قد أنهت المحلة االبتدابٌة وذهبت إلى أوروبا للعناٌة
باألطفال ،ولكنها تحولت إلى جزء من الحرٌة ،وهذا كان نتٌجة
للتحلٌبلت التً قدمتها ،فقد كانت تعٌش المسكنة والعبودٌة ،ولكنها
رأت االهتمام الذي نبدٌه للمرأة وتقٌٌمنا لها ،فهناك مبات من النساء
أمثالها فهل اهتمامنا واعتناءنا بالمرأة وجعلها محاربة كان شٌبا
سٌبا؟  ...ربما لم ٌستطعن معٌشة نزواتهن الفردٌة الخاصة ولم
ٌصلن إلى المكانة الرفٌعة فً تارٌخ شعبنا حسب قناعتً.
إنهم ٌرٌدون أن ٌتم تقٌٌم كل ذلك بشكل خاطا ،ولكن مثل هذه
األحداث تجعل األمة حٌة وموجودة ،وهذه هً كرامة المرأة .وأنتن
تتطورن على هذا األساس ،طبعا ٌجب أن ال نكتفً بذلك ،بل ٌجب
أن نتقدم ،وجهودي وخدماتً وحدها ال تكفً ،وهناك الحاجة
لجهودكن أٌضا ،علما بؤنكن العامل الربٌسً فً هذا الموضوع،
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واتخاذ موقعكن فً الوطنٌة الكردٌة ذو أهمٌة كبٌرة .ولكن كما
ذكرت ال تتوفر لدٌكن الجرأة الكافٌة والثقة بالنفس ،وهناك عدم
التزام بالمبدأ واآلداب ،فهل أصابكن الملل؟ ...
أحٌانا تصلن إلى وضع االنفجار ،وهذا ٌدل على عدم نضوجكن،
واإلصرار على البقاء كامرأة ضعٌفة لٌس فً صالحكن ،وكذلك
بقاءكن ماال وملكا لشخص واحد لٌس لصالحكن أٌضا فً هذه
المرحلة ،وٌجب أن تكون لدٌكن قدرة فابقة على االختٌار والتقٌٌم
السلٌم ،ورحابة عبلقتكن أمر جٌد ولكن ٌجب أن ٌكون المبدأ أساسا
وحسب قواعد التربٌة واألخبلق ،وٌجب معرفة كٌفٌة أن تكنَّ
مرشحات للحرٌة حقا.
إن الثوروٌة تعنً فن اإلبداع ،وحتى لٌنٌن ٌقول ما ٌلًٌ( :جب أن
نتمتع بخٌال عظٌم ولكن على أساس علمً) .وال ٌوجد ثوري بدون
خٌال ولكن ٌجب أن تعتمد على الواقع ،وأعتقد بؤننا التزمنا بذلك،
فالنواٌا واألحبلم العظٌمة أمور مطلوبة ،ناهٌك عن األخطاء
والنواقص إنكم ال تقٌمون أنفسكم على أنكم العامل األساسً فً
الحٌاة بعد .ونحن ال نقوم باإلرؼام ،لماذا أذكر كل ذلك؟  ...ألنكم
لستم فً وضع تعٌشوا فٌه كعابلة واحدة ،وٌجب أن ٌكون لدٌكم
بعضا من حرٌة التفكٌر والتصرؾ ،ففً أوروبا ال ٌستطٌعون
االقتراب من الحٌاة العابلٌة قبل سن الثبلثٌن .وأنا ال أصر على
القٌام بذلك ،فهم عرفوا بؤن الزواج ٌؤخذ جزءا كبٌرا من الحرٌة،
وشكل الزواج الموجود لدٌنا ٌإدي إلى االنتهاء ،وهناك أمور كثٌرة
ٌجب كسبها بالنضال ،والؽرابز الجنسٌة هً بمثابة السلعة التً
ٌمكن بٌعها فً هذه المرحلة ،وٌجب التخلص من المفهوم الذي
ٌقول( :آه ...لقد فقدت كل شًء وانتهٌت) فإن العبلقة الجنسٌة
ظاهرة من الظواهر الطبٌعٌة ،ولكن مجتمع التسلط والمجتمع
الطبقً قد شوّ ه ذلك كثٌرا.
إن الجنس والمجتمع والعابلة والسٌاسة أمور مترابطة مع بعضها
بشكل وثٌق ،وهذه نظرة سلٌمة ،فلو ذهب عامل الجنس من أٌدٌكم،
وأصٌب مستواكم االجتماعً بالعمى ،ولم تكن لدٌكم أٌة سٌاسة ،فإن
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وضعكم سٌكون سٌبا جدا ،بٌنما نحن نرٌد لشخصٌاتكم أن تحوي كل
ذلك تماما ،ولهذا ٌجب أن تتمتعوا بالقدرة على االستٌعاب ،فلو
تكونت لدٌكم الشخصٌة الشاملة التً نرٌدها ،ولو تطورت قدرتكم
على التمٌٌز واالختٌار ،فتصبحون فً وضع قادر على الحرب فً
مواجهة الرجعٌة .ونحن نشكل السند األساسً لذلك ،فالتزموا بذلك
كضرورة لمواقؾ الحرٌة ،وقوموا باألبحاث فً هذا الموضوع
وتخلصوا من الخداع واألخطاء ،وأنقذوا أنفسكم من النواقص.
ولتكن لدٌكم قوة المحبة واإلعجاب متناسبة مع تحقٌق هذه األمور،
وإال فإنكم لن تتوفقوا فً االختٌار السلٌم ،وترتكبون الظلم واالعتداء
على العدالة ،وتحبون من ال ٌستحق المحبة ،وتكرهون من ٌستحق
المحبة ،وهذا ظلم وجور فً حق أنفسكم .وٌجب أن تكون المحبة
بالدرجة التً ٌستحقها المحبوب ،فإن لم تحقق هذا فلسنا اشتراكٌون.
فاألجواء الحرة فً العبلقات الجنسٌة ممكنة بإقامة العبلقات السلٌمة،
وهذا ٌعنً هدم وتحطٌم جدران عدم المساواة وردم الهاوٌة القابمة
بٌن الجنسٌن منذ آالؾ السنٌن :وهذا ٌعنً أن تكون مواقؾ الطرفٌن
نحو بعضها على أساس العبلقات الحرة المتساوٌة الجدٌدة.

إن ما ٌهمنا هو الجوهر ...والجوهر هو وصول المرأة إلى حٌاة
كرٌمة ومشرفة فً شروط الحرٌة والمساواة التً تدعو للفخر
واالعتزاز ...فؤنتن الكادر الحزبً والعسكري والسٌاسً
واإلٌدٌولوجً من أجل تحقٌق ذلك
لقد حاولت القٌام ببعض األمور فً هذا الصدد ،وكل ما تحدثت عنه
مفتوح أمامه باب النقاش ،ولكن كما بٌنت فهناك من لم ٌفهمنا بعد
من بٌن الرفاق والمرشحٌن ،فبنٌة الحزب تعانً من النقص الكبٌر
فً هذا الموضوع ،فهم ؼٌر قادرون على إقامة العبلقات السلٌمة
والصحٌحة ،والعبلقات الموجودة متضاربة كثٌرا ،وال ٌستطٌعون
الوصول إلى المحبة الصحٌحة ،وبهذا ٌشكلون خامة جٌدة
للمإامرات ،والعمالة الموضوعٌة قابمة بشكل خطٌر ،والعدو ٌمد
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ٌده إلى هذا الوضع عن طرٌق الحرب الخاصة ،وٌنفخ فً عبلقات
الرجل والمرأة بشكل خاص ،والنتٌجة هً أننا نتعرض ألضرار
كبٌرة من جراء مواقؾ الجهل وعدم التدرٌب ،هذه األضرار التً ال
ٌستطٌع أكبر عمٌل أن ٌلحقها بنا.
الحزب ٌرٌد أن ٌنٌر وٌضًء الجمٌع_ بخصوص هذا الموضوع_
بالتدرٌب والتعلٌم ،وٌجعلكم مإثرٌن ،والمحافظة على هذا الوضع،
ٌحتاج إلى حرب ضروس على المستوى الطبقً والجنسً وعلى
مستوى العبلقات بٌن الجنسٌن ،ولتكن مواقفنا جرٌبة فً هذا الحرب
ونتابجها حتى نخطو خطوات متقدمة ،ونتجاوز النواقص الموجودة،
حتى نستطٌع الوصول سوٌة إلى العبلقات السلٌمة بإرادتنا الحرة،
ولننتقم من التارٌخ ومن عبلقات المجتمع الرجعً ،حٌث أنتم بحاجة
إلى هذا االنتقام أكثر من سواكم .وأنا لست مساندا فقط لهذا
الموضوع ،وإنما أنا الذي ٌفتح الطرٌق أمامكم أٌضا ومحاربا فً
المقدمة.
إننً فً إمرة هذه القضٌة بكل ما أوتٌت من قوة ،فقد قمت بخلق
هذه القضٌة وأسٌر بها ،والذي ٌقتحم هذه القضٌة ٌجب أن ٌنتبه إلى
ذلك والمرأة ٌجب أن تكون رفٌقة ممٌزة ومختارة لهذه القضٌة،
وهناك أسباب موضوعٌة وذاتٌة للتاكٌد على هذا األمر ،وأملً أن
تكون مواقفكم عمٌقة وجذرٌة فً هذا الموضوع ،فكونوا أصحابا
للمواقؾ الصحٌحة سواءا معنا أو بدوننا ،ونحن نإمن بؤن الجهود
المبذولة ألجل المرأة لٌست قلٌلة ،فحاولوا متابعة األمر ،فقد تكون
لدٌنا بعض النواقص فبل تكبّروها وال تبالؽوا فٌها ،فالجوهر هو
المهم .والجوهر هو وصول المرأة إلى حٌاة كرٌمة ومشرفة فً
شروط الحرٌة والمساواة التً تدعو للفخر واالعتزاز ،فكونوا الكادر
الحربً والعسكري والسٌاسً واألٌدٌولوجً ألجل تحقٌق ذلك.
وقوموا بتحطٌم وهدم كل شًء ٌعترض على ذلك ،وكونوا رفاقا
مخلصٌن لكل ما ٌعظم هذه الحرب وٌإدي بها إلى النجاح والنصر.
إننً أقوم بهذا التقٌٌم فً ذكرى رفٌقتنا مزكٌن (ؼوربت آٌدن) روزا
(فاطمة زٌنو) وبٌرٌفان (بنفش آؼال) اللواتً أصبحن جزءا من
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حٌاتنا بحٌث ال ننسى ذكراهن .وسنتمسك بذكراهن ونعظم من
قدرهن بشكل دابم حتى نصل إلى ما كن ٌتطلعن وٌطمحن إلٌه،
فمهما فعلنا ألجل الشهداء الذٌن رفضوا االستسبلم ٌبقى عملنا
متواضعا أمام ما قاموا به.

هذا التقٌٌم مؤخوذ من تحلٌالت كانون األول .1991
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ال ٌمكن المضً فً الثورة
مع عبودٌة المرأة
عندما كنت أتحدث الٌوم مع أحد الرفاق وجدت بٌن ٌدٌه كتاب( :ما
العمل) ،فقلت ٌجب أن ٌكون اسم الرواٌة التً تخصنا( :كٌؾ
نعٌش) أو إٌجاد اسم آخر بهذا المعنى ،فلو قمتم بتقٌٌم النضال من
جمٌع جوانبه فإن ما نحٌاه فً األٌام األخٌرة ٌمكن أن ٌكون تارٌخٌا
وموضوعا شٌقا للرواٌات .فإن تحلٌلكم ٌعنً أننا نقوم بحل عقدة
كؤداء امتدت ألربعة آالؾ عام تقرٌبا ،والذٌن ٌشكلون عقبة وعابق
أمامنا هم منقطعون عن التارٌخ وعن الحقابق المعاصرة فً
شخصٌاتهم ،وٌجب علٌنا المضً قدما فً توحٌدهم مع التارٌخ
والعصر ،وتواجهنا صعوبات عدٌدة بهذا الصدد ،وأعتقد بؤنكم لم
تقوّ موا ذلك بشكل جٌد ،فكثٌر من رفاقنا تمٌز بضٌق األفق الشدٌد،
واإلنكار ،واألخطاء والسطحٌة ،وال أظن بٌنكم من ٌفهمنً بشكل
جٌد ،سواء من الرجال أو النساء.
الجمٌع ٌعتقد أنه استوعب كل شًء بل وأنه ٌفهم أكثر منً ،ولكن
ٌتضح فٌما بعد أن الذي استوعبه ال ٌتجاوز بذرة التٌن ،وأنهم فقدوا
وأفقدوا الكثٌر ،وأما أمضً وحدي فً هذا المسار ،لقد أجرٌت
تحلٌبلت كثٌرة فً موضوع المرأة ،وسؤكرر ذلك مرة أخرى،
بمثابة تتمة لتلك المواضٌع.
فٌهم نراهم متمسكون بشكل كبٌر ،فكٌؾ الخروج من هذا العبء؟
 ...فؤنتم القدوة التً ستقدم المسٌرة ولكن ما هً درجة قدرتكم على
الحلول؟  ...فهل تستطٌعون الحل أم أنكم ستزٌدون األمور تعقٌدا؟
 ...وألجل اإلجابة على هذا السإال فقد انقلب دماؼً رأسا على
عقب ،فؤنتم كاألطفال وال تعرفون إال الشكوى وإصدار أصوات
ؼٌر مفهومة ،فكٌؾ نرؼمكم على الحٌاة؟  ...فلٌس هناك من ٌطلب
ذلك ...هذا هو الوضع بشكل عام.
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إن لم نتمكن من تحلٌل الشخصٌة الكردٌة فإن القٌام بالثورة ٌصبح
حلما ولن تستطٌعوا إنقاذ رقابكم أو حتى التنفس
إنهم ٌؤتون ،ولكن ال ٌستطٌعون تطوٌر أٌة مناقشة معنا ،فما هو
تفسٌر ذلك؟  ...وبعدها كل واحد ٌتحدث كما ٌحلو له ،فلو كان
أسلوب التدقٌق سلٌما لكان تطوركم ،وقدرتكم على المناقشة أفضل،
وألصبحت شخصٌتكم أقوى ،فؤنتم ضعفاء على صعٌد الوصول إلى
النتابج ،ولم تقوموا بالتدقٌق بالشكل البلبق ،ولو تم التدقٌق بواحدة
من التحلٌبلت بالشكل المناسب لوصلتم إلى نتابج كثٌرة ،فإذا لم
نتمكن من تحلٌل الشخصٌة الكردٌة فإن القٌام بالثورة ٌصبح حلما،
فانظروا إلى التارٌخ فلن تستطٌعوا إنقاذ رقابكم وال حتى التنفس،
وأراكم حتى ال تدققون فً التطورات الجارٌة وال كٌفٌة حدوثها،
حتى أن الكثٌر من الرفاق ٌقعون فً هذا الموقؾ الخاطا( :إننً
أٌضا انضممت إلى الثورة وأستطٌع أن أكون ثورٌا كبٌرا) بٌنما هو
فً خطؤ ،فما هً الثوروٌة الكبٌرة التً تقوم بها؟ فلو تمت قراءة
تارٌخ الحزب والقٌادة خاصة لعرفتم المواقؾ المذهلة ،واللحظات
التً تقطع األنفاس ،والفرص السانحة وتقٌٌم كل ذلك دقٌقة بدقٌقة
وكٌفٌة تسٌٌر األمور ،ولكن كثٌرا من الرفاق ال ٌعملون ذلك ،وبهذا
المعنى ٌظهر موضوع استؽبلل الحرٌة ،وفً ٌومنا هذا ال أحد ٌقوم
بالتدقٌق فً النضال وكٌفٌة الوصول إلٌه وهذا الضعؾ آخذ
باالنتشار ،وهناك هروب إلى ما هو أسهل ،وهذا ٌإدي إلى
االستلقاء ٌمٌنا أو ٌسارا ،وهذا ما هو منتشر.
فكٌؾ أستطٌع أن أروي لكم تارٌخ الحزب والقٌادة أو كٌؾ أجعلكم
تشعرون به؟  ...ألنكم ال تتقربون إلى استٌعاب الحقٌقة من جمٌع
جوانبها ،وال تقولون بؤن ثقافتنا ضحلة ،وألن المصداقٌة ضعٌفة
لدٌكم فؤنتم ؼٌر قادرون على متابعتنا ،فالروابط ضعٌفة جدا فً
الشخصٌة الكردٌة وٌمكن انقطاعها بكل سهولة ،حتى أن أصحاب
هذه الشخصٌات ٌتقربون إلى بعضهم على أسس التآمر .ونحن
نستطٌع أن نكون قوة للحل ومواجهة كل ذلك ولكننا ال نقوم بذلك،
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إنهم ٌتعلمون بعض العمومٌات وهذا ما ٌتعلمه الجمٌع وٌقومون
بخداع أنفسهم على هذا األساس ،ولو تم استٌعاب التحلٌبلت جٌدا،
لما وجدنا لدٌكم أٌة قضاٌا.
فقسم كبٌر من الحزبٌٌن ،وعلى رأسهم الكرٌبل عندما ٌرون كٌفٌة
إنقاذهم بصعوبة ٌقولون( :نحن لم نستوعب التقٌٌمات وعلٌنا تدقٌقها
من جدٌد) .والجمٌع ٌكررون ذلك فً ٌومنا هذا ،فتعلٌماتنا لم ٌتم
استٌعابها فً حٌنها ،وٌقولون عن مواقفنا نحو المرأة( :مواقفنا
ضعٌفة األفق ولم نتناول الموضوع الموضوع بالشكل الصحٌح).
فالمواقؾ السطحٌة نحو جهود القٌادة تإدي إلى االنزالق فً مواقؾ
ال ٌمكن التسامح فٌها .فإننً أقوم بوزنها وقٌاسها ثم أتحدث ،ونقوم
بحل السبٌل واالستقامة والمواقؾ ولكنكم ال تستوعبون أو لم
تستطٌعوا الوصول إلى المطلوب ،بعد ذلك تحاولون فرض حقٌقتكم
الرجعٌة فهل أنتم كمالٌون؟ أم بقاٌا العصور الوسطى؟  ...وتحاولون
فرض أنفسكم دون أن تفكروا فً ذلك.
ورؼم ذلك فسنقوم بالتطوٌر ألجل طموحاتنا ،وستتقدم تحلٌبلتنا عن
المرأة ،فالسبٌل الوحٌد أن نكون البقٌن باإلنسانٌة أمام كل أنواع
الرجعٌة والتخلؾ ،وقد أعطٌت مثاال من قبل ،فؤحدهم ال ٌعجبه
مواقؾ القٌادة وٌقول تقولون بؤن ثقافتنا ضحلة ،وألن المصداقٌة
ضعٌفة لدٌكم فؤنتم ؼٌر قادرون على متابعتنا ،فالروابط ضعٌفة جدا
فً الشخصٌة الكردٌة وٌمكن انقطاعها بكل سهولة ،حتى أن
أصحاب هذه الشخصٌات ٌتقربون إلى بعضهم على أسس التآمر.
ونحن نستطٌع أن نكون قوة للحل ومواجهة كل ذلك ولكننا ال نقوم
بذلك ،إنهم ٌتعلمون بعض العمومٌات وهذا ما ٌتعلمه الجمٌع
وٌقومون بخداع أنفسهم على هذا األساس ،ولو تم استٌعاب
التحلٌبلت جٌدا ،لما وجدنا لدٌكم أٌة قضاٌا.
فقسم كبٌر من الحزبٌٌن ،وعلى رأسهم الكرٌبل عندما ٌرون كٌفٌة
إنقاذهم بصعوبة ٌقولون( :نحن لم نستوعب التقٌٌمات وعلٌنا تدقٌقها
من جدٌد) .والجمٌع ٌكررون ذلك فً ٌومنا هذا ،فتعلٌماتنا لم ٌتم
استٌعابها فً حٌنها ،وٌقولون عن مواقفنا نحو المرأة( :مواقفنا
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ضعٌفة األفق ولم نتناول الموضوع بالشكل الصحٌح) .فالمواقؾ
السطحٌة نحو جهود القٌادة تإدي إلى االنزالق فً مواقؾ ال ٌمكن
التسامح فٌها .فإننً أقوم بوزنها وقٌاسها ثم أتحدث ،ونقوم بحل
السبٌل واالستقامة والمواقؾ ولكنكم ال تستوعبون أو لم تستطٌعوا
الوصول إلى المطلوب ،بعد ذلك تحاولون فرض حقٌقتكم الرجعٌة
فهل أنتم كمالٌون؟ أم بقاٌا العصور الوسطى؟  ...وتحاولون فرض
أنفسكم دون أن تفكروا فً ذلك.
ورؼم ذلك فسنقوم بالتطوٌر ألجل طموحاتنا ،وستتقدم تحلٌبلتنا عن
المرأة ،فالسبٌل الوحٌد أن نكون البقٌن باإلنسانٌة أمام كل أنواع
الرجعٌة والتخلؾ ،وقد أعطٌت مثبل من قبل ،فؤحدهم ال ٌعجبه
مواقؾ القٌادة وٌقول عنها كذا وكذا ...أما الحقٌقة فإنه ؼٌر قادر
على تحلٌل هذا الموقؾ ،وٌحاول التبلعب ألنه ٌفتقر إلى
المصداقٌة ،ثم بعدها ٌدعً المطالبة بالمساعدة ،وهذه تقلٌعة ،فحتى
أعدابً من الدرجة األولى ٌطلبون منً المساعدة ،ومضمون
المساعدة معروؾ ،وقمنا بتقدٌمها للجمٌع سابقا بما فٌهم الخونة،
وسابقا قدمت المساعدة للمتآمرٌن أٌضا ،ولكنهم فهموها خطؤ
واعتبروها شطارة منهم ،وكانت سعادتهم مإقتة كما ٌلً( :كٌؾ
سنقوم بثورة لم ٌقم بها أحد ،فما قمنا به هو مكسب لنا) ولكن ماذا
حدث بالنتٌجة؟  ...رؼم أنهم ألحقوا الضرر بنا ،أصبحوا فً وضع
ال ٌستطٌعون فٌه التنفس ،فبلحظوا :أننً ال زلت موجودا فً مكانً
وعلى رأس أعمالً وهم الذٌن خسروا وأصبحوا عدٌمً الجدوى
وتعرضوا للضرر ،فنحن ال نستطٌع التصرؾ والتفكٌر كالقروي أو
البرجوازي الصؽٌر لنقوم بتجمٌد أعمالنا وأنشطتنا.
وكذلك فً موضوع المرأة أٌضا ،أنا ال أستطٌع أن أمضً فً
الثورة مع عبودٌة المرأة ،وال مع مكر البرجوازٌة الصؽٌرة ،وال
مع المرأة المسترجلة ،بل ٌمكن القٌام بالثورة مع المرأة المناضلة،
وهذه نقطة مهمة فً القضٌة ،فمن هً المرأة المناضلة؟ ...
والقضٌة هً كٌفٌة الوصول إلى المرأة المناضلة ،وطبعا نواجه كل
ٌوم مفاهٌم خطٌرة وخاطبة ،وأنا أصاب بالذهول أمام بعض المفاهٌم
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لدٌكم ،فكم منكم متعلقون بالمواقؾ التقلٌدٌة نحو المرأة؟  ...وهذا
موضوع للمناقشة ،وماذا ٌفهم ذلك الشخص من حرٌة المرأة؟ إنه ال
ٌعرؾ شًء ،فهً لم تتخلص من النظر إلى ذاتها كمتاع وسلعة،
وترٌد أن تسوّ ق نفسها ،وطبعا ال ٌمكن التقدم فً طرٌق الثورة بهذه
الشخصٌة ،فهً ؼٌر قادرة على االختٌار وتعتقد بؤنها ستصل إلى
مآربها بالحٌل اإلقطاعٌة والقبلٌة ،ولكننً تجاوزت كل ذلك فً
مرحلة طفولتً وفً مواجهة والدتً ،ونضالً ضدها ،فهً كانت
تتحدث بمنطق الحقوق اآلؼاوٌة ،وأنا أٌضا تحدثت حسب حقوق
الطفولة ،وهكذا كان الكفاح ،والنتٌجة كما تعلمون كان هناك بعض
التطور.
إننً أوصٌكم بقراءة بعض الرواٌات ،ففً بداٌة الحدٌث م َّر اسم
رواٌة (ما العمل) فالحدٌث فً هذه الرواٌة ٌدور حول امرأة فهل
بٌنكم من قرأها؟  ...هل كانت ترٌد السٌر فً طرٌق االستقبلل؟
وهً تبذل جهودا جبارة لتحقٌق االستقبللٌة فً شخصٌتها أوال،
وحقٌقة هناك طراز أرؼب فً إٌجاده ،وأعتقد أن هناك تشابها.
والبعض قام بقراءتها وٌقول( :هناك تشابه كبٌر بٌن تحلٌبلتك وبٌن
ما ورد فً رواٌة ما العمل) .وبما أننً لم أقرأها فبل أعلم عن هذا
التشابه .ولكننا نرؼب حقا الوصول إلى طراز ٌقاوم بإصرار كبٌر
فً سبٌل االستقبلل .وأظن المرأة هنا فً وضع التحرر واالستقبلل،
وحتى لو كان متضاربا فً البداٌة إال أن ذلك سٌتعمق بالتدرٌج.
وأعتقد أنه ٌجب علٌكن التوقؾ عند هذا الطراز كثٌرا .والذي أقوم
به شمولً وواقعً أكثر ،ولكنه أكثر تشابكا وصعوبة ،خاصة فٌما
ٌتعلق بالواقع الكردي فإن القضٌة تواجه صعوبات أكثر.

ستصبحن مستقالت مذهالت ،واالستقالل سٌدفعكن نحو الحرٌة
وكلما تحررتن تصبحن محبوبات وهذا قانون ولٌس مجرد كالم
عادي
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فكٌؾ ستكون المرأة التً تصل إلى استقبللها؟ هذا ما نفكر به
باستمرار ،ألنها قضٌة ،إذ ال ٌمكن قبول أي شكل تفكرون فٌه .فماذا
تفٌد المرأة التً ال تعمل على تصعٌد واستمرار حرب الحرٌة؟ ...
وأعتقد أن هناك ممٌزات للمرأة التً تسٌر باستمرار على طرٌق
الحرٌة واالستقبلل .وٌبدو أن المرأة الواردة فً رواٌة (ما العمل)
لدٌها خصابص متطورة وتتعلق بالجمال ،وعلى األؼلب فهً تقوم
بإبداع الجمال ،أي أنها فً النواحً الجسدٌة والروحٌة والفٌزٌابٌة
ألٌس كذلك؟  ...أما الجانب الفكري وخاصةاالستقبلل األٌدٌولوجً
هو نتٌجة للثقافة المعروفة ،وهذا هو الطراز الروسً للكادر .فهذه
هً المرأة الروسٌة ،وهً قوٌة فً األصل ونتٌجة لتلك التحلٌبلت،
ولكننً أنظر إلى وضعكن اآلن ،فؤرى أن عٌونكن ملٌبة بالدموع...
ومتباكٌة.
فماذا سٌحدث اآلن ،وماذا سنفعل بهذا الطراز؟  ...هل سنضعه فوق
رإوسنا؟  ...فمثبل أقوم بالتؤكٌد على أمر واحد باستمرار ألجلكن،
وهو أنكن ستصبحن مستقبلت مذهبلت ،فإن االستقبلل سٌدفعكن
نحو الحرٌة ،وكلما تحررتن تصبحن محبوبات ،وهذا قانون ولٌس
كبلما عادٌا ،فمهما تفعلن فإنكن ستبقٌن راسبات ما لم تتحررن ،ولن
تكنَّ محبوبات ضمن صفوؾ الحزب وال فً كردستان عامة ،بل
ستتعرضن للتآكل والفناء .وأنا مضطر ألن أكون جادا فً هذا
الموضوع ،لماذا؟ ألننً أتولى قٌادة الثورة ،والثورة هً ألجل
الجمال ،والجود ،واالستقامة ،فكٌؾ سؤقبل بالطراز الذي ٌصبح
مصٌبة وكارثة داخل الثورة؟  ...وماذا سؤفعل بمن ال ٌتمسك
بالحرٌة وال ٌخوض حرب الحرٌة بشكل ٌومً؟  ...وأعتقد أن
السٌدات المناضبلت ،وبالتؤكٌد مرتبطات بمهامهن ،وهن نشطات
فً عملهن الٌومً ،ومهتمات بخلق أمة من جدٌد ،وفً الحقٌقة أرٌد
أن تتطور وتتعمق مناقشاتكن على هذا األساس.
وٌمكننا إعطاء أمثلة أخرى ،فهناك الطراز الفرنسً والطراز
اإلسبلمً المتجسد فً السٌدة فاطمة (ر) ،وربما تستؽربون ولكن
السٌدة فاطمة تمثل رمزا وحادثة كبٌرة ،فهً ابنة الرسول (ص)،
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وهً كادر فً الحقٌقة وشخصٌتها نبٌلة وحساسة ،وتؤتً فً مقدمة
أهل البٌت ،ولم تعش بعد وفاة والدها سوى ستة أشهر وسبللتها ما
زالت مستمرة حتى ٌومنا هذا ،مع العلم أن هذا الطراز ضروري
لتارٌخ كثٌر من األمم ،أما عندما ٌكون حدٌثنا عن التارٌخ الكردي،
فمع األسؾ ال نجد الطراز الذي وصل إلى الحرٌة حتى ٌومنا هذا
وهذا ٌنطبق على جمٌع فتٌاتنا.
فعندما تزوجت أختً الكبٌرة ،جاإوا من قرٌة تبعد عن قرٌتنا مسافة
السٌر لثبلثة أٌام ،ورجال ال نعرفهم أخذوها وذهبوا ،وأعطونا عدة
أكٌاس من القمح وبعض النقود ،وهكذا ذهبت (حواءنا) ولم تعد،
وأتذكر فً تلك األٌام بؤننً قلت :ال بد من وجود خطؤ فً هذا
األمر ،فلو كنا نملك الموقؾ الثوري ،لكانت (حواء) امرأة جٌدة بكل
تؤكٌد ،فهً تزوجت وأصبح لدٌها فتٌات ،ووعدت بإنقاذ إحداهن،
وألننً انقطعت عن الوطن ال أعلم ماذا حدث لهنٌ ،بدو أنهن
تزوجن أٌضا فهً لم تستطع إنقاذ فكرها ،بل تم بٌعها ،واآلن هن
متخلفات أكثر ،أقول ذلك ألوضح بؤن األمور لٌست سهلة ،فإذا لم
تتعرفن على الحرب التً نخوضها منذ الطفولة ،فلن تفهمن معنى
وجودكم بٌن الصفوؾ.
كما أوضحت فإن السٌاسة تشبه كثٌرا الشطرنج ،فإذا لم تفهموا ذلك
جٌدا لن تستطٌعوا لعب دور البٌدق ،وحتى تلعبوا جٌدا ٌجب أن
تجٌدوا الشطرنج أي السٌاسة ،وأعتقد أنكم تنزلقون إلى مواقؾ
جامدة أحٌانا ،وخاصة بعض الرفاق الذٌن ال ٌستطٌعون تحقٌق
االستقبلل على الصعٌد الفردي ،بما فً ذلك الرجال ،وال ٌستطٌعون
تحقٌق التطابق مع التطور التحرري فً ( .)PKKونقوم بهذه
التقٌٌمات من فترة ألخرى إلعطابهم القوة للحل ،ولكن بعض
القضاٌا التً تظهر تدخل فً خدمة العمالة بصورة موضوعٌة ،ولن
تستطٌعوا التخلص من ذلك أبدا ،إذا اقتربتم من الموضوع
بالشخصٌة التقلٌدٌة أو المتداخلة مع النظام ،وألجل التخلص من كل
ذلك ٌجب علٌكم التوجه نحو الشخصٌة الحرة ،وبدون ذلك لٌس
هناك أي شًء نحبه لدى بعضنا.
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وهذا أمر واضح جدا ،والموت أفضل من الحٌاة إذا لم نتسابق نحو
الحرٌة ولم نحقق النجاح فً مهامنا ،وهذا قانون ،فؤنتن أٌتها الفتٌات
لن تستطعن الحٌاة بؤهواء الفتٌات القروٌات ،وال بؤهواء بنات
الرجوازٌة الصؽٌرة ،ومهما تصدرن من ضوضاء ،فلن تنجحن فً
ذلك ،وخاصة أن هناك تدابٌر متخذة فً أجواء ( )PKKوهذا
منطبق على الرجال أٌضا ،فإذا لم ٌتخذ هو أٌضا الحرٌة أساسا له
فإنه لن ٌفلح ،فهل تظنون بؤن تطور الرجال ٌحدث تلقابٌا؟ كبل...
إننا نبذل جهودا كبٌرة ألجل تنوٌرهم ،فً الحقٌقة نستطٌع توضٌح
مستوى التطور لدٌهم عن طرٌق عدة رواٌات ،فلو قرأتم تلك
الرواٌات لحققتم التنوٌر بشكل أفضل.
فنحن نكتفً بالتحلٌبلت الكبٌرة ،وٌجب علٌكم تطوٌر قدرتكم على
االستٌعاب ،فهناك كثٌر من الفتٌات ٌتوافدن إلٌنا بدءا من القروٌات
وحتى الجامعٌات ،وٌجب أن تعرفن كٌفٌة الوصول لقوة الحل ،وهذا
ٌحتاج إلى بعض الموهبة ،والعجز عن ذلك لن ٌحقق شٌبا ،وأنا
أقول ٌجب أن تثقن بؤنفسكن وأن تكن جرٌبات ،وأن تبتعدن عن
المواقؾ التقلٌدٌة قدر اإلمكان ،وأن ال تتخذن مواقؾ خاطبة نحو
الجدٌد ،وأن تدخلن فً مرحلة االستقبلل بوتٌرة متزاٌدة كما ورد فً
بعض الرواٌات ،فقد ٌإدي ذلك إلى قٌام عبلقات أوثق فٌما بٌننا.
قد تفكرون بؤن هذه أمور عامة ،ولكننا نجهد للقٌام بشًء حٌال
الممارسة العملٌة ،ولكن ذلك ٌعطٌنا نتابج عكسٌة ،فالعبلقات
الموجودة بٌن المرأة والرجل ال ٌتوافق مع طرازكم الموجود ،ولستم
قادرون على إٌجاد الحل للعبلقات على الصعٌد العملً ،فؤنتم
تفهمون خطؤ ،وحرمانكم من العبلقات ٌصٌبكم بالضجر ،وال
تستطٌعون إعطاء المضمون الثوري للعبلقات ،فماذا سؤفعل اآلن؟
 ...وكٌؾ نحل ذلك؟  ...ولهذا فنحن بحاجة إلى وجهات نظركم من
حٌن آلخر ،وطلبنا منكم تطوٌر المناقشة ،وقوموا بإضفاء النقاء على
بعض النقاط ،ولنجعل الحزب ٌقبل بذلك كوجهة نظر ،فعلى األقل
لتكن المناقشات على أسس سلٌمة ،وهذا ٌفتح المجال أمام تطورات
مهمة.
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ٌجب عدم النظر إلى األمور بعٌن االحتكار ،فالنظر إلى القضاٌا
على أنها خاصة وعلى مستوى الحٌاء تعتبر رٌاءا إقطاعٌا،
واالشتراكٌة هً نقاش ونقاش كل أشكال قضاٌاكم بحرٌة ،فإن لم
ننجح فً ذلك فإننا نتناقض مع أٌدٌولوجٌتنا ،فبعض رفاقنا الحزبٌون
ٌتناولون أوضاعهم من حٌث عبلقة المرأة والرجل ببساطة شدٌدة،
أو ٌقٌمونها على أنها تهمة كبٌرة جدا ،فهناك بعض األخطاء فً هذا
الموضوع ،ونحن نساند عبلقة المرأة والرجل ما دامت ال تفتح
المجال للخٌانة وال تلحق الضرر بالثورة ،فمثبل كان بعض الرجال
والسٌدات ٌقومون بخطؾ بعضهم وٌهربون ،فما هو األمر الذي
اعترضنا علٌه؟  ...إننا لم نعترض ألنهم أقاموا العبلقات فٌما بٌنهم،
وإنهم هروبهم هً الخٌانة ،ولٌس ألنهم أحبوا بعضهم ،ولم نقبلهم
ألنهم ارتكبوا الخٌانة باسم المحبة ،والمحبة بالنسبة لنا تإدي إلى
القوة والصمود ،ولٌس الهروب إلى أحضان العدو ،وبعضهم ٌظن
العكس وٌهرب وٌتبلعب بالمهام ،وٌخلق المشاكل وٌفرض الحٌاة
الفردٌة.
وطبعا ال ٌمكن التوافق مع مثل هذا المفهوم ،بل ٌتم االعتراض
علٌه ،وإال فإننا نفضل العبلقات التً تبعث القوة فً الشخصٌة،
وعبلقات المحبة تدخل فً هذا اإلطار ،علما بؤننً أوضحت قواعد
ذلك فً تحلٌبلت تموز  ،2883وال أرٌد تكرار ذلك علٌكم مرة
أخرى ،وأعتقد أنها تحلٌبلت مهمة ،وٌجب تناولها ضمن مفهوم
القانون بالنسبة لكم ،فإن تحقق ذلك فبل ٌبقى هناك ما تطرحونه
كقضٌة ،وسترون بؤن سبل الحل مطروحة بشكل كامل .فهل
نستطٌع تحقٌق االتصال مع بعض الحقابق األساسٌة؟ فهناك بعض
النواحً التً تهمكم ونرٌدها أن تصلكم ،فهل ستكون لدٌكم قوة
الوصول إلٌها؟  ...وأتساءل عن ذلك دابما.
نعم ،لقد أوضحت فً أحادٌثً السابقة حرب الحٌاة التً أخوضها
منذ أن عرفت نفسً ،فهل استنتجتم شٌبا من ذلك؟  ...وهل
ستستطٌعون القٌام بربط ذلك بما هو قابم؟  ...إنكم تتحدثون عن
ارتباطكم بالقضٌة حتى الموت ،ومن جهة أخرى تدخلون فً
المرأة والعائلة

455

أوضاع تخدم العمالة لدرجة ال ٌقدر علٌها العمبلء ذاتهم .وتعٌشون
هذه االزدواجٌة فً شخصٌاتكم ،فؤٌهما حقٌقً؟  ...فإذا كان
الوضعان حقٌقٌان فؤي وضع منهما هو الؽالب؟  ...وأي حقٌقة
ٌمثلها وعدكم؟  ...وأٌهما الطبٌعً؟  ...فهل استطعتم استٌعاب
القصد من هذا الحدٌث؟  ...فإذا لم تستوعبوا ...ألنكم بعٌدون عن
الحقابق فكٌؾ سنقوم باالرتباط معها؟  ...وهذا أمر خطٌر جدا،
وكما تعلمون فإن انقطاع اإلنسان عن الحقابق ٌحدث بعدة طرق،
األول :إن اإلنسان الموجود ضمن المجتمعات التً تعٌش تحت نٌر
االستعمار الثقٌل ٌتم توجٌههم كالحٌوانات ألنهم منقطعون عن عالم
الحقابق ،الثانً :اإلنسان الذي ٌعٌش فً الخٌال ألن شخصٌته تعٌش
بٌن الواقع والخٌال وهً شخصٌة مرٌضة ،وهذا الطراز عبلقاته
مقطوعة تماما مع عالم الحقابق ،والثالث :فهو الطراز الذي ٌخلقه
العدو من خبلل أكاذٌبه ووسابله للحرب النفسً ،فهو دمٌة فً ٌد
العدو فهإالء أٌضا بعٌدون عن عالم الحقابق ،وٌمكن أن ٌكون كل
ذلك متداخبل فً كردستان .فهناك كثافة بٌن الذٌن ٌرتبطون
بالنزوات والخٌال واالنحطاط وشخصٌات كثٌرة قام االستعمار
بتعمٌها وحقق انقطاعها عن الحقابق تماما ،والعمالة الموضوعٌة
منتشرة كثٌرا ،وٌعتبرون العمالة نجاحا ،وٌقاس التقدم فً المجتمع
بدرجة العمالة والتسابق ألجلها.
أما انقطاع المرأة عن الحقابق فهو األسوأ فهً متخلفة عن ذلك
بخطوات ،وتبدأ الحرب ،وقد شرحنا وضعها قلٌبل ،قلبنا الطفولً فً
ظروؾ ٌصعب تصورها خضنا الحرب ألجل عدم االنقطاع عن
الحقابق ،وكما قلت لكم ،فقد قمنا بالتقرب من الحقابق الوطنٌة،
وحقابق المرأة والمجتمع واالشتراكٌة ،وبعدها توجهنا إلى بذل
الجهود الجبارة لعدم االنقطاع عنها ،إلى أن وصلنا إلى ٌومنا هذا،
فهذه قصتنا ،وتبٌن أن ذلك ٌحتاج إلى حرب مذهلة وكبٌرة ،والحقٌقة
فً كردستان الٌوم موجودة لدى ( )PKKوفً أجوابه .وحقٌقتنا
الخاصة موجودة لدٌنا إذا نظرتم بشكل صحٌح .فماذا ٌعنً هذا؟ ...
إنه ٌعنً أن روابطكم ضعٌفة مع الحقٌقة ،وهذا وضع منتشر ،فإذا
كان ذلك ظاهرا لدى البعض ،فؤلنهم ٌظنون أنفسهم أذكٌاء
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وماهرٌن ،أو أنهم أؼبٌاء وسُذج ،والوضعان متوقعان ألن الذي ٌظن
نفسه ماهرا ٌمكن أن ٌكون ؼبٌا.

أردنا تحقٌق ارتباط المرأة مع الثورة والحقائق عن طرٌق
التحلٌالت والمواقف العملٌة الجبارة التً قدمها الحزب
إن الحزب ٌرٌد تحقٌق التقدم فً مواجهة ذلك عن طرٌق التحلٌبلت
والمواقؾ العملٌة الجبارة التً ال ٌمكن تصدٌقها ،وألن المرأة
موجودة فً الخلؾ بخطوة واحدة فقد أردنا تحقٌق ارتباطها أساسا
مع الثورة والحقابق ،وهذا ٌعبر المكانة الخاصة فً الصمٌم ،وعندما
تحدثت عن عابلتً ونظامها ،وضحت األمور التً لم نرض بها من
داخلنا ،وكٌفٌة تحوٌل ذلك إلى سٌاسة .ألنكم ال تفهمون النظرٌة،
فربما الذكرٌات تفٌدكم أكثر على صعٌد الفهم ،وكٌؾ قمنا بتحقٌق ما
لم نحققه فً طفولتنا ،فربما ٌكون ذلك جذابا.
طبعا من األهمٌة الوصول إلى الحقابق الوطنٌة واالجتماعٌة
واالنضمام إلٌها دون اللجوء إلى الخٌانة واالؼتراب وإلى العٌش
برفاهٌة ،وهذا هو هدؾ الفن حقٌقة ،فالفن ٌفتح المجال أمام ذلك،
والممارسة الثورٌة أقرب السبل للوصول إلى هذه النتابج ،ونسمً
ذلك بالثورة ،وهذه المهمة الكبٌرة تنتظرنا بشكل ال ٌقبل الجدل،
فتحلوا بالصبر ،أما إذا كان الحدٌث عن السٌاسة فلنشبهه بجرة
الدهانات ،حتى تحصلوا على اللون الذي ترؼبون فٌه ،وقد كانت
لديّ مواقؾ مشابهة فً السابق ،ولكننً وجدت لؽة السٌاسة مختلفة
تماما ،واآلن هم ٌؤتون بمواقؾ ال تساوي بذرة التٌن ،وهذا هو شكل
المحبة .فهو ؼٌر قادة على النطق وال ٌعرؾ كٌفٌة النظر السلٌم،
وطبعا لم ٌتعرؾ على محبة اإلنسان ،وكذلك أنا قادر على إعطابكم
دروسا فً الجمال أٌضا ،فكٌؾ ٌجب أن تكون المرأة من حٌث
حركتها من الرأس وحتى القدمٌن ،ومن حٌث زٌها ،وطبٌعة تكوٌنها
وحتى الوعً؟  ...فلو تبنت إحدى الرفٌقات ما تحدثنا عنه وأتخذته
أساسا فربما تكون أشهر وأعظم رفٌقة .علما بؤن اإلنسان الثوري
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فنان فً نفس الوقت ،وٌستطٌع اإلنشؽال بهذه األمور أٌضا،
والثوري مكلؾ بإنشاء حٌاة جمٌلة ،ومهمته هً إخراج الناس الذٌن
ٌتمٌزون بهذه األمور ،وإن كان عقلكم ٌعمل ستفهمون أن الثوري
ٌحمل مهمة بهذا الموضوع وٌحارب ألجلها ،فإن القٌمة التً
ستعطً للمرأة_ ألول مرة_ هً جزء من حٌاته ،وعندما ٌجب
التوقؾ عند سإال :كٌؾ ٌجب أن تكون المرأة؟  ...وكٌؾ ٌجب أن
ٌكون الرجل؟ ...
تحدثت عن هذه المواضٌع مرات عدٌدة ،وال تستطٌعون إنكار ذلك،
وال ٌوجد أحد قام بالتنوٌر مثلً ،وأرٌد التؤكٌد على أنه لو كان
سبعٌن فً المابة من كوادرنا ،أو ثمانٌن فً المابة من النساء ،أو من
الرجال وعندما ٌكون الحدٌث عن هذه العبلقاتٌ ،فكرون فٌمن
ي بعض الذكاء فً مثل هذه
سٌكون صاحبا لها ،وٌنتظرون ذلك .ولد ّ
المواضٌع ،وهذا الوضع منتشر لدى الفتٌات على اإلؼلب ،فهن
ٌفكرن فً( :من الرجل الذي سٌلفتن انتباهه ،ومن ٌكون صاحبا
لها) .وقد عشت ودققت فً ذلك وأقوم بمراجعة األوضاع فً الجبال
أٌضا ،فبعض اللواتً ٌتظاهرن بالسبلح أٌضا ٌفكرن( :فلٌعلموا
كٌؾ تستخدم الفتاة السبلح) فً الحقٌقة لٌس ألجل إٌمانهن ،بل
ألنهن بحاجة إلى إثبات ذاتهن ،ولهذا فاألمر لٌس جوهرٌا ،فكلهن
بما فً ذلك الموجودات هنا والذاهبات من هنا واللواتً أهتم بهن
بشكل خاص ٌرؼبن فً الذهاب على عجلة لٌثبتن كٌؾ أنهن
محاربات وهكذا للبرهان على أنهن فتٌات بطبلت ونادرات ،وحقٌقة
أأسؾ لهذا الوضع ،ألنه ال ٌجب تناول السبلح فً الثورة ألجل
التظاهر .وال ٌجب الذهاب إلى الجبال إلثبات الذات .واإلنسان الذي
ٌفعل ذلك ال بد أنه مجنون ،فكلهن ذهبن على هذا النحو ،وٌعملن
على إثبات أنفسهن ،والتً تمتشق السبلح تفعل ذلك.
نعم إلى هذا مرض متفشً ،وال داعً إلرؼام أحد ،أي ٌمكن أن
ٌذهب من ٌرٌد ،فهن ٌشاهدن ماهٌة التمرد ،وسٌشاهدن فً المستقبل
أٌضا ،نعم ...أنا أنتظر ...فهً ستثبت ذاتها لترٌنا كم هً بطلة!!
وأحدهم سٌقوم باإلعجاب بها مقابل ذلك!  ...وأحاول أن أثبت خطؤ
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هذا المفهوم .وٌجب على المرأة أن ال تضع نفسها فً مثل هذا
الوضع ،وعلٌها أن ال تنضم إلى الكرٌبل لهذه الؽاٌة ،وبعضهن
ٌستشهدن أي أنها تقوم بالفناء ،وٌجب هدم هذا المفهوم من األساس
وإال فبل نهاٌة لهذا المفهوم ،بل سٌكون مؤزقا عاجبل أم آجبل ،أو
االنزالق نحو الهاوٌة.
واآلن أرٌد التحدث عن هإالء الحانقٌن فً الحقٌقة إن مجٌبهم هو
على هذا األساس ولهذه الؽاٌة ،فالمجتمع قد قام بالتضٌٌق علٌهم،
وكرد فعل على ذلك ٌتسابقون إلى ( .)PKKوٌإسس العبلقة مع
( )PKKعلى هذا األساس المتضارب حول مفهوم الحرٌة ،وهكذا
بدأت الحرب مع هذا المفهوم ،وال زالت مستمرة .فهل تعلمون ماذا
سٌحدث لو تركناهم على حالهم؟  ...ستظهر مقاٌٌس المجتمع
البرجوازي اإلقطاعً التقلٌدي ...وتكون البٌروقراطٌة فً البداٌة،
وإذا تحولنا إلى دولة فكٌؾ هذا التمسك بالوطنٌة ،وكٌؾ هذا
المفهوم للتنظٌم ،وكٌؾ أنه ٌقوم بالتخطٌط بشكل مذهل ،وال ٌوجد
أحد ٌسؤل عن مدى ثوروٌته ،فإذا سؤلت أحدهم عن ذهابه إلى أٌن
ٌقول( :إلى الجنوب الؽربً وسرحد) .فهإالء ال ٌملكون العقل بقدر
ذرة تٌن ،فإننً متواجد فً هذه األمور منذ عشرٌن عاما ،ورؼم
ذلك ال أستطٌع إعطاء القرار بهذه السهولة ...فٌعتمدون على من
وماذا لٌطلبوا هذا الطلب؟  ...فؤٌن سرحد من جبال طوروس؟ ...
وهذا ٌعنً أن ذهابهم مزٌؾ ،وقد حدث أن ذهب البعض ،ولكنهم لم
ٌحتلموا ،وكل ٌوم ٌؤتٌنا أخبار استشهادهمٌ .تم ضربهم فً بٌوت
القرٌة .فالبارحة ضرب أحدهم فً (سوٌرك) وفً األسبوع الماضً
فً (بازارجٌك) واألسبوع الذي قبله فً (ماردٌن) وهً سٌدة من
هنا .إنهم فقراء كانوا متضاٌقٌن وٌبحثون عن العبلقات الحرة،
وماردٌن كانت قرٌبة بالنسبة لها ،وطلبت هناك فسمحت لها ألن
المنطقة قرٌبة منها ،وأحدهم كان قرٌبا من هناك فسمحت له أٌضا
فذهب إلى هناك ،وآخر كان قرٌبا من (أورفا) فذهب إلى هناك،
وأعلم كٌؾ ٌعٌشون حٌثما ٌذهبون .ولكنهم لم ٌستطٌعوا تقٌٌم
الفرصة المتاحة لهم.
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واألمور مشابهة بالنسبة للرجال أٌضا ،فؤنا ال أتحدث عن السٌدات
فقط ،والعبلقة التً ٌنتظرها الرجل مشابهة لذلك .فنرى أن هذه
العبلقة ال تلٌق بكم ،ولن تحقق لكم أي تقدم ،وقد كررت لكم تجربتً
مرارا وتكرارا ،فكٌؾ ٌرٌدون استخدام العبلقات لٌصلوا بها وإلى
أٌن؟  ...وكٌؾ حولنا التجربة إلى سٌاسة ...فهذه المشادات ال زالت
مستمرة.
االهتمام بكم واالنشؽال معكم لٌس أمرا ردٌبا ،وكذلك االنشؽال مع
القضاٌا التارٌخٌة لٌس سٌبا ،بل هً ضرورة ،ألنكم طلٌعة
المحاربٌن ،وتقومون بإٌجاد الحلول للمجتمع من خبلل شخصكم،
وتحددون مصٌره فإذا كنا جادٌن فً ذلك ،فٌجب أن تدور بٌننا
مناقشات مهمة .أي أننا سنقوم بخلق الطراز المثالً الجوهري هنا
قبل كل شًء .فإذا كنتم أقوٌاء فهذا هو الصحٌح .فجٌب أن ٌسود
ذلك كل الساحات ،ألنكم كوادر مثالٌٌن ،وهذا ٌعنً أنكم ستتكاثرون
حٌثما حللتم .وهذا هو الهدؾ .ولكن من الذي ٌتهافت وٌقوم بتطوٌر
النشاط تجاوبا مع هذا األمر؟ ٌ ...حب الجلوس والتفكٌر فً كبلم
من ٌقول( :هكذا ٌتم استقبال من ٌذهب إلى قابد الحزب ...وكذلك فً
الوسط المحٌط به) ومقارنة هذا الكبلم مع ما ٌقوله محللوا الجماجم
لدٌنا؟ وماذا ٌقوله العدو؟  ...فالرأٌان ٌلتقٌان ،أي ٌلتقً المهتمون
بالجماجم والذٌن ٌدمرون الجماجم .وبذلك فإنهم ٌنزلقون إلى أوضاع
ٌرٌدها العدو .فما دام األمر كذلك ،فماذا ٌفعل هإالء األشخاص هنا؟
 ...فإذا كنت أرٌد تحقق تسامٌكم وإعبلء شؤنكم فماذا ال تتسامون؟
 ...فما هً األمور الزابدة أو الناقصة لدٌكم؟  ...فإذا كنت سؤسٌر
معكم على درب الحرٌة إلى النهاٌة ،فلماذا ستتراجعون أنتم عن
ذلك؟  ...وأرٌد أن أجعل من ذلك سباقا ،فلماذا لن تنضموا إلى هذا
السباق؟ ولماذا تصرون على أن تكونوا عقبة بادعابكم( :أنا ال أفهم،
وال أستوعب وال أسٌر ،وال أستطٌع التسٌٌر؟) لماذا؟  ...فمن الذٌن
ال ٌثق باآلخر؟ ومن الذي ال ٌقوم بواجبه؟  ...ونحن على حق عندما
نتوقؾ عند هإالء ونركز علٌهم.
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لقد فتحت الباب أمامكن على مصراعٌه وأصبحتن أكثر وعٌا وأكثر
انفتاحٌة على الثورة .ودخلتن ساحتً
واآلن أرٌد أن أسؤل الذٌن ٌشوشون على العقول ومن ٌشككون :ما
هو مدى استعدادكم للنزول إلى الشعب ...واألهم ما هو مدى
استعدادكم لتحمل المهام التنظٌمٌة؟  ...وال ٌهم شكل النشاط فقد
ٌكون كتابٌا أو عملٌا ...فمن الذي ال ٌتجاوب مع هذا ...ومن الذي
ال ٌقدم نفسه؟  ...فلماذا ال نفعل ذلك؟  ...ولماذا تكون العبلقات
عابقا فً هذا السبٌل؟  ...وأي حدٌث أو موقؾ لً ٌشكل مانعا؟ ...
فاشرحوا الموضوع الذي تتم فٌه القٌادة بشكل مناسب سواء على
الصعٌد النظري أو العملً ،وما هو الموضوع أو العبلقة التً لم ٌتم
تقدٌم المساندة البلزمة لها؟  ...وٌعلم الجمٌع بؤننا كنا سندا لكل ذلك.
حسنا ...ألستم بحاجة إلى كل ذلك؟  ...فهناك قضاٌا عمبلقة
متراكمة ،فمن الذي استطاع أن ٌكوّ ن قوة للحل ومنعه أحد من ذلك؟
 ...فؤنتن أٌتها النساء لم تكن قادرات على الذهاب إلى بٌت الجارة
الذي ٌبعد خطوتٌن عنكم ،فمن الذي فتح الباب أمامكن على
مصراعٌه؟  ...لتذهبن إلى بٌوت أخرى وتعلمن جٌدا عن العبلقة
التً سٌقومون بفرضها علٌكن سواء أكانوا جٌرانكن أو أقرباءكن.
بالمقابل فؤدخلن إلى ساحتً وقمن بمقارنة ذلك مع ما تبلقٌنه فً
أحضان آبابكن وأمهاتكن ،فؤٌهما صمٌمً ومن القلب ،وأكثر وعٌا،
ومثمرا ،وأكثر انفتاحٌة على الثورة؟ ...
وكما قلت ٌجب أن تقٌموا العبلقة مع الحقابق ،لتعطوا األجوبة
المتوازنة ،وال ٌجب التبلعب بالعقل السلٌم وبمقاٌٌس الحقابق ،فكٌؾ
تقومون بترك كل الحقابق جانبا ثم تدخلون فً عبلقة شابنة مع
أحدهم ،فهذا ؼٌر مقبول ،فهإالء المنحطون ٌرٌدون إعطاء الكثٌر،
ثم ٌقومون بتطوٌر مثل هذه األمور الرذٌلة حتى آخرها من ورابك،
إننا نتحدث عن بعض األشكال فً هذا الموضوع ،فرحمة بنا،
ٌقولون( :إنهم بحاجة إلى هذه التحلٌبلت ،وهً جٌدة) ثم ٌقومون
بمثل هذه الفضابح ،وٌجب على اإلنسان أن ٌفكر فً مدى عبلقاته
بالحقابق .فمن الذي ٌتجاوز المقاٌٌس ،ومن الذي ٌنشؽل بؤمور
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أخرى؟  ...فما مدى تطابق هذه التصرفات مع العقل السلٌم،
والضمٌر ،والعدالة؟  ...وكؤن أدمؽتهم مفتوحة ومستنٌرة ،وأنا أقوم
بالتشوٌش علٌها ...إن عقلك هو عقل العبٌد ،وتعرض أللؾ نوع من
االعتداء ،إلى أن أصبح عكرا ،وٌدعً أن فكره قد تشوش بسبب
ممارسات قٌادة الحزب.
إننً أستؽرب صدور ذلك من المستجدٌن عندما ٌتحدثون هكذا...
وكؤن لدٌه عقل مستنٌر وفٌه صفاء ونقاء للوصول إلى النتابج،
وقامت قٌادة الحزب بالتشوٌش على ذلك .والحقٌقة هً أن عقله
ٌنفتح قلٌبل بفضل مساندتنا .فحتى الذٌن ٌعترضون علًّ ٌ ،ستفٌدون
من السٌاسات التً نمارسها .وكذلك القادمون إلى هنا ،فحتى
المعترضون علٌنا فً الجبال ٌعٌشون على ما نقدمه لهم ،أي لٌست
لدٌهم جرأة أخرى وال عقل آخر ،وٌحاولون تسوٌق أنفسهم .فعلى
اإلنسان أن ٌكون محترما فإذا تعلمت بعض األمور من أحدهم فكن
عادال ،واسؤل نفسك( :ماذا ٌعنً هذا بالنسبة لً) .فالتوازن الذي
أتحدث عنه والمقاٌٌس التً أذكرها موجودة هنا ،فمن كان ال
ٌستطٌع تؤسٌس هذا التوازن وهذه المقاٌٌس ،فلن ٌستطٌع التخلص
من فقدان التفكٌر السلٌم ،وفقدان عبلقاته بالحقابق ،والذي تنقطع
روابطه مع الحقابق ٌصبح كارثة ،فلتكن كل األعباء على عاتقنا،
ولنستمر فً خدمتهم ،فلٌعٌشوا مع ما ٌرٌدونه...

حققنا تمرد المرأة ألول مرة فً التارٌخ وأمددناها بالسالح
وجلعناها تحارب فً قمم الجبال والشوارع
إن المحبة والتحول إلى إنسان محبوب أمر جمٌل ،ولكن هناك
قوانٌن وقواعد لهذا األمر ،ونحن ال نخادع أنفسنا فً هذا
الموضوع ،فهذه القوانٌن أشد صبلبة من الحدٌد ،أما العكس فٌإدي
إلى العمالة واالنحطاط ،وٌجب أن تعلموا بؤننً متابع جٌد للقوانٌن،
وبناء علٌه فمن الذي أصاب التشوٌش عقله ،ومن هو الذي ٌتصرؾ
بشكل سلٌم؟  ...فمنذ السابعة من عمري كنت ال أرؼب فً العٌش
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مع أناس ٌشبهون المتاع ،وكما قلت ،فقد جعلت من األمر قضٌة
ومشكلة عندما أخذوا أخوتنا كسلعة ومتاع .وهكذا أعلنا الحرب على
من ٌرٌد استخدام زوجاتنا وأخوتنا كمتاع ،وعلٌكم أن تعرفوا ما
نواجهه ،ثم ال تقوموا بفعل أمر أمامنا مخالؾ له من ورابنا ،فهذا ال
ٌلٌق بكم.
إن لنا خبرة كبٌرة فً الحرب ألجل موضوع المرأة ،ونحن فً
وضع الشخص الذي حقق إمكانٌة لتمرد المرأة ألول مرة فً
التارٌخ ،والذي أعاد إلى المرأة احترامها ،وأمددناها بالسبلح
وتحارب على قمم الجبال وفً الشوارع ،حسنا ...فلماذا ٌقوم هإالء
بارتكاب هذه الدناءات؟  ...ولماذا ال ٌرون من ذلك كله؟ ألم ٌذهب
هإالء بالسبلح الذي زودناهن به؟  ...وبمساندتنا؟  ...وتحت
مسإولٌتنا؟  ...أال ٌؤكلن وٌشربن؟  ...وهذا ٌفرض على اإلنسان أن
ٌكون محترما بعض الشًء .وحتى مشاعرهن نحو المحبة أال
تتطور بفضل جهودنا؟  ...فكٌؾ تقومون بقلة االحترام واألدب بعد
كل هذا؟ ...
وٌبدو أن القدرة على الثورة ،وتناول الحقابق اإلنسانٌة محدودة لدى
اإلنسان ،فهناك كثٌر من المفاهٌم المنحرفة ،ومواقؾ ظالمة وؼٌر
متوازنة وهذا نتٌجة االنقطاع عن الحٌاة الثورٌة ،واألهم من ذلك ال
ٌروننا البقٌن بالحٌاة المشرفة ،والمحترمة باإلضافة إلى العبلقات
التً ٌحاول العدو فرضها علٌنا كما ورد فً التحلٌل األخٌر .ومع
األسؾ الشدٌد أن شبابنا وفتٌاتنا ؼٌر قادرون على تجاوز ما ورثوه
من اإلقطاع واالستعمار ،بل وٌتصارعون معً حول هذه النقطة.
وبعضهم ٌخوض الحرب عبلنٌة ،وبعضهم بشكل سري ،وأنا أٌضا
سؤحاربهم ،ومثلما لهم الحق فً ذلك ،فلً الحق أٌضا .وأقولها
بصراحة ،إننً محارب مثلهم ،وأقٌم المرأة عالٌا ،وأحاول إعادة
تشكٌلها وتكوٌنها من جدٌد من الناحٌة الفٌزٌابٌة ،والروحٌة والفكرٌة
حسب مقاٌٌس ٌصعب تصدٌقها ،وأرى نفسً محقا فً تولً هذه
المهمة فؤنا صرٌح ومن ٌرى ذلك خطٌرا فلٌبتعد عنا.
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إن الشعب أطلق علً تسمٌة (القائد) والقائد ٌجب أن ٌخلص شعبه
من وطؤة االستعمار وٌعطٌه الشكل المناسب وإال فإننً قائد مزٌف
إن الشعب قد أطلق علًّ تسمٌة (القابد) وأي قابد ٌجب علٌه أن
ٌخلص شعبه من وطؤة االستعمار ،وٌعطٌه الشكل المناسب ،وإال
فإننً قابد مزٌّؾ .وأما قٌادتً ستصبح كالقٌادات األخرى ،فهإالء
القادة أموالهم وفٌرة ،وصبلحٌاتهم كبٌرة ،وٌعٌشون كالملوك على
أكتاؾ شعوبهم .وأرى أن مثل هذه القٌادة ال تلٌق بً ،وال أعتقد
بؤننً من هإالء ،وال أقبل بذلك .ولهذا السبب فقد دعوتكم إلى
مناقشة (تحلٌل آبو) وطلبت منكم أن تناقشوها .فقوموا بمناقشة حقٌقة
آبو كما قلت .وقطعا لم أقل بؤنكم جبناء ،أو أن التحلٌل مناسب
وسٌعجبكم ،وقد قلت ذلك لتفهموا من هو وماذا ٌكون لتصبح عقولكم
مفتوحة أمام المواضٌع الصعبة ،فاظهروا كل ذلك إلى العٌان حتى
ال تنخدعوا ،ولكننً قلت أٌضا بؤن آبو شخصٌة ال ٌمكن استخدامها.
فهناك قول آبو لنفسه بشكل ٌومً هو( :ال أخدع وال أنخدع) وطبعا
ٌصعب الحصول على رجل فً كردستان ال ٌخدع وال ٌنخدع ،فهذه
هً حٌاتً.
وعندما أقول هذا فؤقصد بؤننً كذلك أمام كل الحقابق ،ففً جمٌع
مواضٌع الحقابق ال أخدع أحدا وال أترك المجال ألحد ٌخدعنً،
مهما استمرت المحاوالت لذلك ،فهل ٌستطٌع العدو أن ٌخدعنا؟ ...
فقد خدعنا على مدى التارٌخ ،وخدع كل إنسان كردي ،فهل استطاع
خداعً أٌضا؟  ...كبل ...فالكل خدع نفسه ،ولم ٌستطع أحد أن
ٌخدعنً؟ وهل خدعت أحدا؟  ...كبل ...بل قمت بشد الجمٌع إلى
الحقٌقة.
إن كل هذا حقابق مهمة ،وستفهمون بؤننً لست إنسانا كسابر الناس،
وأننً منشؽل بؤمور عظٌمة ،بما فً ذلك بعض أعمالكم ،وقد
تحدثت لكم عن صراعً مع المواقؾ التقلٌدٌة منذ السابعة من
عمري ،وقد فتحت الحرب فً مواجهة المواقؾ التقلٌدٌة نحو
المرأة ،والمواقؾ العشابرٌة ،ولو استطعت اآلن لذهبت وخربت كل
شًء مرة أخرى ،وأرٌد محاسبتهم حتى ولو كانوا فً القبور ،فمن
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ناحٌة أخرى ،فإن القبور هً لدفن كل أشكال الظلم والقهر ،واألمور
ؼٌر المقبولة ،ولهذا أرٌد الذهاب إلى هناك ومحاسبتهم ،والذٌن
تعرضوا إلى الظلم واالؼتراب عن الحقابق هم أنتم ونساإنا ،وال
أرٌد إحراجكم بل أإكد مرة أخرى بؤننً لست طفبل ،وأقوم بالحساب
والقٌاس أربعٌن مرة قبل أن أتخذ موقفا ،وأقصد بؤننا ٌجب أن ال
نكون عاطفٌٌن ،ألننا صادقون فً مواجهتكم ،فالعواطؾ تستمد
قوتها من الحقابق ،وبهذا ٌمكن أن تكون ذات قٌمة.
وأرٌد أن أوضح مرة أخرى بؤننً مهتم بالجمٌع سواء أكانوا
معجبٌن بً ،أو من الذٌن ال ٌطٌقوننً ،وفً الحقٌقة فإن التحلٌبلت
والتقٌٌمات الٌومٌة هً لهذه الؽاٌة ،والتخلً عن الحرب ٌعنً
التخلً عن الحٌاة ،ولٌست لدي مزٌد من الوقت ومزٌد من القوة،
حتى أستمر فً الثؤر الكبٌر ،وحتى أستمر فً الحساب بشكل أقوى
وأقسى فً مواجهة القبح والدناءة والتزٌٌؾ ،والذٌن ال ٌقومون
بمهامهم .فنحن حانقون على المقصرٌن فً مهامهم أكثر من حنقنا
على العدو ،ولٌت الفرصة تؤتٌنا لنتحامل علٌهم .وكم أردت أن
أواجه هإالء الذٌن ٌنشرون القٌل والقال ،وٌبدون قلة احترامهم
بشكل فاضح ،ونصبح قوة لهم وندعمهم ولٌس ألجل معاقبتهم،
وألجل زرع بعض األمور والحقابق فً عقولهم التً ال تتسع لبذرة
التٌن.
فً الحقٌقة هم الذٌن تزهق أرواحهم برخص ،فهم ٌمارسون الشهامة
اإلقطاعٌة ،ونعرؾ قٌمة هذه الشهامة ورخصها من خبلل تارٌخنا،
وٌدعون بؤنهم سٌعٌشون بعواطفهم ،وأنتم تعلمون جٌدا قٌمة هذه
العواطؾ الرخٌصة ،فهم ٌدافعون عن طراز بدابً حٌوانً بدون
قٌمة ،وٌدعون بؤنه مبدأ (الناموس) أو ٌفتحون ذلك للمناقشة أمامً.
وعندما نفتح الحرب على هإالء فٌقومون بنشر القٌل والقال مثل:
(إن قٌادة الحزب تتبلعب بنا) أو (القٌادة تمتحننا) وأردت أن تنعكس
الحقابق على هذه الخلوقات البدابٌة بشكل أفضل ،ولكنهم ٌتهربون،
وبامتشاق السبلح حسب من ٌدعون ،وأصبل فهإالء ؼٌر البقٌن

المرأة والعائلة

465

بحمل سبلحً ،وال تلٌق بهم جهودي المبذولة ،ولٌكن السبلح من
عندنا ،ولكن هذا الطرٌق ؼٌر سلٌم.
أنا ال أقصدكم وال أقصد من هنا .فؤٌنما ٌتم معاٌشة هذا الوضع فهو
تزٌٌؾ ،وواضح أنه لن تثمر محاوالت من ٌعٌش هذا الوضع ،ولهذا
فهم ٌقومون بالمكابد كل ٌوم ،وٌرٌدون تكوٌن حزب ،وسٌإلفون
الكتب ،ومهما فعلوا فإن الـ ( )MITهوالذي ٌسٌر هذه األعمال كل
ٌوم وبشكل مخطط ،وقد ٌكون هإالء صورة صؽٌرة من ذلك .فنحن
قد نظمنا أنفسنا بشكل ٌتناسب مع كل ذلك ،فإن ضربتهم من الخلؾ
أو إذا قمت بتطوٌر الحرب فبل ٌستؽربوا ذلك .فهناك قواعد للحرب،
وكما قلت ،فإن عٌونهم تتفتح على ٌدي ،وٌستمدون سبلحهم منً
وٌعٌشون كل ٌوم بصبلحٌاتً ،ثم ٌستخدموا كل ذلك فً مواجهتنا.
إن هذا ظلم جابر أكثر من البلزم ،وحتى أنهم ال ٌشعرون باالمتنان،
ثم ٌقوموا باألخذ والعطاء من خلفنا ،وٌصبحون عثرة فً طرٌقً
كلما سنحت لهم الفرصة ،فبل ٌمكننً القبول بمثل هإالء الرجال وال
بتلك السٌدات .مهما حصل ،فحتى لو كانت أمً أو زوجتً فلتذهب
إلى حٌث تشاء ،فإننً سؤقبل بذلك ،فلٌقوموا بااللتزام بالمقاٌٌس
وتطبٌقها .أما إذا كانوا ٌراهنون على التزٌٌؾ فلن أرضى بقبولهم
بؤي شكل من األشكال ،هذا هو مفهومً للجمال والناموس وهذا هو
مفهومً للحرب ،وسؤستمر فً ذلك ،فحاولوا أن تفهموا األمور
بعمق.
إذا كانت لدٌكم قوة للتقدم ،فلنمضً على أساس الكادرٌة ،وأعتقد
أننً فكرت دابما فً الرفاق الكوادر أكثر من نفسً طول سنوات بل
وواثق من ذلك .أما الموضوع المتعلق بالرفٌقات فإن االهتمام
والمحافظة والتؤثٌر سٌكون بشكل ال ٌخطر على بالهن أو حتى
خٌالهن ،بشكل ٌحقق السمو والرقً لهن ،وأنا واثق من نفسً حٌال
ذلك .وكل خوفً وقلقً هو أن ٌقمن بوضع أنفسهن فً وضع
محرج ،سواء فً المدن أو الجبال أو ساحات التدرٌب ،وأن ٌحاولن
استؽبلل حسن نواٌانا ولن ٌكون ذلك لصالحهن أبدا.
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مسارنا فٌه بعض األلم والتشوٌش ...وإذا كنتم صادقٌن وأصحاب
إٌمان اصبروا وتحملوا قلٌال فبعض الحقائق فً كردستان قاسٌة
أكثر من العدو وتحتاج إلى مقاومة وعناء وصبر
ولكن رؼم كل شًء فإن األمور مستمرة فً مسارها الصحٌح،
والتطورات تجري حسبما خططنا لها ،وهذا هو المسار الذي ٌتحكم
بكم .فقد تكون هناك بعض اآلالم ،وقد تصابون بالتشوٌش قلٌبل،
فالثورة تحوي على مثل هذه األمور ،فإذا كنتم صادقٌن وأصحاب
إٌمان فاصبروا قلٌبل ،وتحملوا ،فإن بعض الحقابق فً كردستان
قاسٌة أكثر من العدو ،وتحتاج إلى عناد ومقاومة شدٌدة ،وواقعكم
أٌضا ٌحتاج إلى العناد والصبر حتى ٌدخل الطرٌق المستقٌم،
وإٌمانً قوي بؤن مثل هذه المواقؾ ستإدي إلى التحرر.
فهذا هو الهدؾ من كل المواقؾ ،وأكرر القول فإن ما تم إنجازه هو
ألجل الوصول إلى األفضل واألجود واألجمل .وٌجب أن ال ٌرتعد
أحد من ذلك ،وأن ال ٌكون عقبة فً طرٌقنا ،بل ٌجب أن ٌقوم
بدعمنا قدر اإلمكان ،وإذا لم ٌكن قادرا على ذلك فٌجب أن ال ٌكون
عابقا أٌضا ،وهذا ٌكفٌنا ،فهذه هً حقٌقة القٌادة ،والمصممون على
هذا الموضوع هم الذٌن ٌسٌرون والحقٌقة التً ظهرت للعٌان حتى
اآلن أثبتت ذلك ،وأما التطورات التً تؤتً بعد ذلك ،فهً تتحقق
على هذه األسس أٌضا ،وازدٌاد المحبة واالحترام نحو المرأة الحرة
فً كردستان هو على هذا الطرٌق ،واألمثلة كلها والوقابع تدل على
ذلك حتى اآلن.
ولهذا ٌجب علٌنا التركٌز بشكل أكثر ،ولنجعل مسار حزبنا ونهجه
حاكما على كل المجتمع ،ولنتعمق فً جذور األمور لنستوعبها
بشكل أفضل من السابق ،ولنجعل الحزب مسٌطرا على كل نواحً
حٌاتنا ،وحتى نصل إلى النصر التام فً مواجهة العدو ،فقٌادة
الحزب ستكون معكم وإلى جانبكم ما دمتم ملتزمون بهذا ،والهدؾ
من كل هذه المواقؾ هو جعلكم فً وضع أقوى ،ولهذا فالحزب
ملتزم بدوره كامبل ،وكل كبلم ٌقوله القابد ،وكل خطوة ٌخطوها،
وكل موقؾ ٌتخذه ،وكل تصرؾ ٌقوم به ،هو فً سبٌل تقوٌة
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وإنجاح هذا المسار ،وٌجب أن ال ٌُفهم وٌُستوعب وٌُقٌم بؽٌر ذلك،
فنحن نمثل الحل الصحٌح فً كردستان ،وأصحاب الممارسة
العملٌة ،ونحن واثقون من ذلك ،وشعبنا هو السند األكبر لهذا
الحزب ،هذا ما ٌحٌّر العالم الذي ٌسٌر على طرٌق النجاح ،وهذا هو
التعبٌر السلٌم عن ذلك.

هذا التقٌٌم مؤخوذ من تحلٌالت كانون األول .1991
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