




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رییسواقعا یا که آبه این دارد، بستگی  آنانی یندهآ کردها وی تباط میان گذشتهتالشی برای برقراری ار گونه هر 

اقلیم کردستان  ییسچرا راصوال که  ،برانگیز باشدرح این سوال تعجبطشاید تواند گریه کند؟ می اقلیم کردستان

اقلیم  یسه این سوال را طرح کنیم که آیا ریتر شاید این باشد کولی از آن عجیبگریه کند؟ نباید بتواند 

در دنیای امروز عدم توانایی در سخ�انی دانیم که ی ما میشک همهبیتواند سخ�انی کند؟ کردستان می

نوشته  از پیش یسریهمیشه توسط مشاورین  ،سخ�انی نو مت هرچند ؛پذیرفته نیست وجه از یک رییسیچهبه

توانستند "بگریند" مشاورین مینیز . شاید اگر "گریسنت" را کندرا بازخوانی می فقط آن رییسشود و شخص می

طرح کرد که آیا توانایی در حال شاید بتوان این سوال را توانست آن را "گریه کند". می  شخص رییسحت�

 ی در صحبت کردن حائز اهمیت نیست؟ی توانایرییس به اندازهگریسنت برای یک 

طبیعتا  گرایی.عقل ای از عدم توانایی درنشانهنه  احساساتی بودن است وگریه کردن نه به معنای در توانایی 

و منطق عقل مقابل  ینقطه که در ات درونی استاحساس ی ازبروز تنها  گریسنتتصور کرد که چنین توان �ی

. دپیدا کر  مدرندولت توسط  شدهتدوین در قوانینعدالت را  بتواننیست که ممکن  چنانهم ؛گیردمیقرار 

در است. مبارزه مبارزه  نشانی ازگریه  ،در واقع را.عدالتی چنان که بیهم ،توان پنهان کردگریه را هرگز �ی

کردستان اقلیم  در این است که واقعیت .مبارزه در برابر استع�ر جهانتر در سطح وسیعو خود برابر استع�ر 

 بابتواند که  ؛ سیستمیرا داشته باشیم ارگذقانون یسیستم انتظار وجود تا ندارد وجودقانونی اصوال 

پوچ و خالی" جلوه داده "همیشه  کردهاحضور  ،تاریخ منطقهنگاشنت . در مبارزه کند های استع�رگرانهسیاست

 .استکردستان را تسخیر کرده  رییس اقلیم ودوج گریسنتناتوانی در است.  شده



 گروه خشونت طعم مردمی کهو ساملندان ایزدی کار و زندگی کردم.  مردان کودکان، زنان،من با  پاییز امسالدر 

بازگشتم  جا بود که دانستم. در آنبود ماعطفی در زندگی ینقطهجا به آن سفرم . اندرا چشیده"دولت اسالمی" 

 ".؟امگشتهباز من آیا " :از خود پرسیدمدر سکوت بارها  بازگشتم را باور کنم، . برای آنکهنیستممکن دیگر 

 گذرداز بازگشتم می مدتی است کهاالن 

 امشتهدانم که بازگمی

 دانم؟دیگر چه می

 امسهمم را گرفته

 -این اتاق من است

 تسلی و تسکیناتاقی پر از 

 ی من است، پر از تنهاییین جزیرهو ا

 و من! ماتنهایی ام،رهجزی

 است. ١ئهرابینسون کروزو  یجزیرهم ه�نند اام و تنهاییجزیره

 شاهدش بودم برای همیشه مرا تسخیر کرده است.که آنچه اما  .ام مدام در تغییر استاحساس خسته

شناسی انسانبرای مطالعات را  کشی ایزدیاننسلشواهد  ود کهاین بمیان ایزدیان  امهاقامت دو ماه ازهدف 

دولت " حمالت ازبازمانده  زدیانبه ای روانپزشک/پزشکیک بتوانم به عنوان شاید  کهآنهم  و کنم وریگردآ 

اند و " روبرو بودهگروهیمرگی "اقعه با و آن  از دانستم پسیاری رسانم که میکسانی  یاری رسانم. به "اسالمی

 هستند.

راق و دیگر در اقلیم کردستان ع امگشتهباز ه خود را متقاعد کنم که ک ستا بر اینبازگشتم متام تالشم  هنگاماز 

 .نیستم

 شناست.آ  ماصندلی

 و اینها هایم آشنایندمیز و کتاب

 .اندهای منهپنجر 

 شناسم.را می همه

 ؟ام...منم که بازگشتهاین یا واقعا اما آ

بینم؟ تنها می چنین اینام چرا خود را ام کجاست؟ اگر در خانهقعا خانه هستم؟ خانه کجاست؟ خانهآیا من وا

توانم خود چگونه می. ی واقعی من آنجا نبود؟ آنجا که ترکش کردم؟ احساسی دوگانه دارمی من، خانهآیا خانه

                                                            
١- Robinson Crusoe  



؟ هستند نداهخا�ان شدبی برای همیشهصدها هزار ایزدی شاید  دانمام بدانم وقتی که مین در خانهرا اکنو 

 از آنان بر روی زمین باقی مباند.خواهند اثری مردمانی که �ی اند.ابودی آنان بستهمانی که کمر به نمرد

 او آیابدوزم و بپرسم که  کردستان رییس اقلیمهزار ایزدی چشم در چش�ن هاباید با نگاه صد م کهمنآری، این 

 تواند گریه کند؟می

اثر  ٢"روی زمینمحکومین "ها یکی از کتاب عنوان کنم.مرور می راهایم کتابی قفسهدر های موجود تابک

فانون این کتاب را با خود دارم.  برومجا که کام. هر خواندهو بارها  بارهااین کتاب را است.  ٣س فانونتفران

د. کتاب را به زبان دیگری بخوانرا  او اگر کسی بخواهد فانون را بخواند بایدهنوز به کردستان نرسیده است. 

راهی . کنمنگاه میکشیده شده کتاب صفحات متامی در تقریبا  جمالت وکه زیر خطوطی  هکنم و بباز می

. او کم نیستتفکر برشیت  یتکاملسیر در  فانونسهم  آورمکه به یاد . اینمهم ساده برای یادآوری نکات

با ر برابر مبارزه د هموارهانسان که اینو باشد  شوندهنه استع�ر و  رگراستع�نه  نباید انسان معتقد است که

همیشه فانون را داند. او مبارزه بر علیه استع�ر را رشوعی تازه می. است خود و جهانش مسئول شدن استع�ر

دانم میبسپارم.  یبه فراموش ی تنهایی خودیت را در جزیرهشمولی برشخواهم جهانکه �ی چرا دارم خاطربه 

این  ی ما.تفکر و اندیشه یهسازند هاییواژه و سازنده.دهنده شکل ییهان هستم. واژهژگان فانو وا وارث که

با اندیشیدن و و اگر بخواهیم  ،سازیمرا می خود ذهنیتاگر بخواهیم،  ،کنیمارتباط برقرار می آنهابا  ماییم که

 .دانستفانون این را به خوبی می آری، اگر بخواهیم. ،کنیمدگرگون می جهان را گفنت سخن

 . جمالتیام ارصار دارند که من هر کلمه را دوباره بخوانمکشیدهدر کتاب منت فانون  جمالتزیر  هایی کهخط

ی در جزیره من زنده بودن شاید دلیل. اندکه یادآور صدای اعرتاض جمالتی. هارفتهیادآور متامی ازدست

به نظر . وباره تالش کنموعی درش  برای و بگویم هاعدالتیبی ازباید به یاد آورم  باشد که همین امتنهایی

آنند ، خواهان دقت برگزیدهبه ژگانی وا یجامه ملبس به ،ابدی و ناپذیر، نادر، تزلزلفانونرسد که جمالت می

 بازگو شوند تا زنده مبانند. و شوندآورده  به یادخوانده شوند، که 

های پنجره پشتآشنا شدم.  "ی زمینمحکومین رو "هنوز هم به خاطر دارم زمانی که برای اولین بار با کتاب 

 .بوددر دستانم کتاب گویی وقت شکار ماه بود.  شد.پنهان میاتاقم، ماه در میان ابرهای شناور تیره ی بسته

ام هر کددر کرد، کل�ت و جمالتی که لغزید و هر کلمه را دنبال میکتاب می اختیار بر روی سطحبیچش�نم 

در ذهنم را که  ایعدالتیاستع�رگری و بی واقعیمفهوم توانستم به سختی می .بود ی سنگر گرفتهتفکر آنها 

بود که من  اینچنینفانون شده بودند و خود دریابم. حاال واژها  ،واژگان فانون بودی زادهگرفت و شکل می

 .فانون را با خود به کردستان بردم

، ش�ل عراق شاهد پانزده سال اخیر طیرض و قرن حاطول در  نهایت.ان، جهانی در حال گذار از بیکردست

 ییهاخشونت بوده است. امپریالیسمهای سیاست لت عراق وو توسط دایجادشده ای های منطقهخشونت

که ساکنان آن،  رسزمینیشناسیم. می "دولت اقلیم کردستان"را به نام  نما آ های دولتی که ناشی از سیاست

ی نروستاییا، مقام استع�ر بریتانیاییقائموینستون چرچیل، ی گفته هبنا بکردها، همواره در طول قرون 

                                                            
٢-  Les Damnés de la Terre  "به زبان فارسی ترجمه شده است. این کتاب توسط دکرت علی رشیعتی با عنوان "دوزخیان روی زمین 
٣- Frantz Fanon 



 ٥"از میان کردستان وحشی"به نام  اشدر کتاب ماجراجویانه ٤کارل می .آیندبه ش�ر میمتدن" " و "بیچیزبی"

. کندمعرفی می ی خوبجنگجویانشجاع و  چنینای و همقبیله های قومی وو درگیر نزاع گراقبیله را هاکرد

به  بایدهمیشه نیز  دلیلبه همین  است وغنی از منابع طبیعی  اندساکن بخشی از رسزمینی که کردها در آن

 .قرار گیرند سلطهنحوی تحت 

همواره ، زکردها �ایش داده شدهتصویری که ا، ه استمی نیز بدان اشاره شدکارل کتاب در طور که ه�ن

 تحت سلطه قراراستع�ر و  راستای تثبیتدر مصور، تصویری  .سینو قابل تحشجاع است  تصویر جنگجویانی

های که سیاست داندبه خوبی می باشدها آشنا کس که با تاریخ سیاسی کردآن هر . آنان چه بیشرتهر  دادن

. در ابتدا، دولت محروم باشندنیز ساده یک زندگی  ازحتی مردم عادی  تاشده  باعث در این منطقه شدهاع�ل

به تاریخ استع�ر کردستان. اما این ادعا به زودی  از فصلی جدا. شد مدعی رشوع فصلی تازهکردستان اقلیم 

ی این . از جملهبه فراموشی گرایید با کردها همراه بوده استدر طول تاریخ  هموارهکه  یمشکالتدلیل 

دی و دیگر کشورهای تان سعو ایران، ترکیه، عربس مانند کشورهای منطقهبا توان از مشکالت کردها مشکالت می

های سالح مونبرای آز به عنوان محلی  همواره ،اقلیم کردستان منجمله ،خاورمیانههای کشور  میانه نام برد.خاور 

این هدف اصلی  .اندرا چشیده یاستع�ر های سیاست های مختلف پیامدهایدورهدر  وبه کار رفته مدرن 

 ست.رو  پیِش  درهمچنان استع�ر  بامبارزه  ایی کهج است؛ این جوامع بودهر استع� هاسیاست

ای برای تازه فصلبه عنوان یک سازمان سیاسی مرشوع، دولت اقلیم کردستان که  یدرسبه نظر میدر ابتدا 

به کار خود  ۲۰۱۴های سیاسی عراق، این دولت نیز در سال اما ه�نند دیگر سازمان خواهد زدکردستان رقم 

به مدت دو سال متدید  و رشوع ۲۰۰۵ژوئن  ۱۴م کردستان که از یلاق تریاسقانونی داری مدت زمامپایان داد. 

تصویب شد، دومین حزب  ریاستی ساله دوی که دوره زمانیرسید.  به پایاندر این تاریخ نجام ارس  ،شده بود

 ولت اقلیم کردستانبه قانون اساسی دبا استناد  "جنبش تغییر"یا  "جنبش گوران"کردستان به نام سیاسی بزرگ 

 رییسکه  در تاریخ سیاسی کردستان بود. از آنجاعطفی  یاین رویارویی نقطهشد.  »رییس«ستار استعفای خوا

ردستان و رهرب اصلی ککلی های سیاستی کنندهتعیین عاملخود را تنها  ۱۹۷۹ل از سادولت اقلیم کردستان 

علیه "دولت  جنگبروز همچنین کل دیگری گرفت. ش های سیاسیخط مشیمتامی  ،دانستمی حزب دموکرات

به عنوان تنها هیوالی عراق و  هنوز هم ساالرانههای محلی مرداملللی و رسانهبینی هارسانه که-ی" اسالم

لکه زندگی ب و نه تنها امور سیاسی منطقه شد اقتصادیمنجر به فروپاشی کامل  -کنندمیخاورمیانه معرفی 

 آمد.ق در یحال تعل به نیزمردم  یانهروز 

را از بین برد. دو حزب  اصالحی اقدامگونه وضعیت سیاسی کردستان امکان اع�ل هر در  اتاین تغییر بروز 

 به تدریج "میهنی کردستان یاتحادیهحزب "و  "وکراتحزب دم"ن، کردستا "محور-فالوس"و  سیاسی مهم

ای منطقههای سیاست نظر درضمن تجدید ،نیز ریاست. ددرپیش گرفتن ی خود راهای استع�رگرانهسیاست

ی کردستان ایجادخود برای ی به وعده هممبارزه کند و سیاسی و اقتصادی  وخیم با رشایط ناچار بود همخود 

و عنوان  "دولت اقلیم کردستان"نام انتخاب کردستان با  دموکراتدر واقع حزب  عمل بپوشاند.ی ایالتی جامه

متامی  ۲۰۱۴از سال بیشرت توسعه دهد.  خود را هر چه یگرانهی استع�ر حوزه دامنه و بوددر صدد  "رییس"

                                                            
٤- Karl May 
٥-  Durchs Wilde Kurdistan  



آنان و نادیده انگاشنت کرامت انسانی  بانظامی کردستان را زب بر این قرار گرفت که مردم غیر تالش این دو ح

از غیرنظامی  مردمبرداری قرار دهند. های سیاسی خود مورد بهرهدر بازی ،حزب عنوان افرادی عضوبه رصفا 

ه�نند  آنها به عبارت دیگرشدند.  داشته خود بازانسانی  حقوقاحقاق و موجود وضعیت سیاسی در  مشارکت

دست این دو ی بازیچه معلق در هوا، ،بودندشده تبدیل شده استع�ر و  محکوم هاییبدنبه تعریف فانون 

 آنانخصایص انسانی را از  هارسکوب انسان با تا این امکان را داشتنددو حزبی که �رگر. عحزب سیاسی است

کردستان  دراگرچه د. نباش خود در این زمینه اع�لپاسخگوی که بدون آن  به نابودی بکشانندآنان را  بگیرند و

دو حزبی که . انددو حزب اصلی سیاسی همیناما در حقیقت نیروی  وجود دارنداحزاب سیاسی مختلفی 

که  یبعثحزب . را تداعی می کندرگر بعث عراق �عحزب است هایسیاست آنهاتصمی�ت نظامی سیاست و 

 سیستم امنیتی خود را نیز ازساختار  پایه ریخته، هاکشی نازینسلایدئولوژی ایدئولوژی خود را بر اساس 

 .بود آورده به دستآملان  یکاطالعاتی جمهوری دموکرات-امنیتیای ه دستگاه

جمعیت  یمتام دارند تاتالش سیم مردم کردستان بین احزاب مختلف، با تق محور-دو حزب سیاسی فالوس

 ؟تواند گریه کندکردستان می رییس اقلیمآیا که بپرسیم  اگرحال آورند. فرمان خود در کنرتل و کردستان را تحت 

را ای که او نیروهای استع�رگرانهتواند ورای می کردستان رییس اقلیمکه آیا  باشداین سوال  شاید شبیه

ها یکی نباید با ناتوانی در بیان سیاستبنابراین ناتوانی در گریه کردن را  وجود داشته باشد؟ ،کنندمیمحافظت 

 ».رییس«داللت دارد به عبارت دیگر خود » رضورت سیاسی استثنایی«بلکه این ناتوانی بر دانست 

موجود در حاکم من گفتند که احزاب بارها و بارها به داشتم آنان شهروندان کرد ی که من با هایدر دیدار 

که  ددارنبا کردها ه�ن رفتاری را  اعضای این احزاب دقیقا. کنندرفتار می�نند حزب بعث عراق کردستان ه

ه�نند  شده،انگاشتهمردمی هیچ دانند؛می مردمحق  بر مالک و صاحبخود را  آنانداشتند. با کردها ها بعثی

اجرای که  انتظار چرا از دورچندان  رفتاری البته نه .هنگیفر  وسیاسی اهمیت  فاقد هرگونهو  حیاتی برهنه

کنند که ار میاز آنجایی که آنها فقط خود را دوست دارند، ش� را واد چنین می طلبد.ی �ر عهای استسیاست

ه شدت رسکوب فت با این احزاب بهرگونه مخالآنها را بپرستید و حتی در مواقع لزوم خود را فدای آنها کنید. 

ان امنیت زمسا ی که خود راهایارگانتوسط  د تا بالفاصلهفردی از آزادی سیاسی صحبت کن ستکافیشود. می

 .شود رس به نیست اش خرد و یاغرور و عزت انسانی گردد و دستگیرنامند می

مقاومت و ایستادگی در اقیلم  فر از کسانی هستند که به �اددو ن »میانیکاوه گر «و  »عث�نرسدشت «

 ۶کاوه در  شد وپیدا بعدها و جسدش  ربوده ۲۰۱۰ می تاریخ سوم ماهند. رسدشت در اهکردستان تبدیل شد

ی انهخواههای متامیتدشت کسی بود که از سیاستاش به قتل رسید. رس ج از خانهخار در  ۲۰۱۳دسامرب 

ی بر سوءاستفاده داّل شواهد مستندی  کاوه در صدد بود و کرددموکرات کردستان انتقاد میحزب و  »رییس«

 ان از ثروت ملی مردم ارائه دهد.میهنی کردستی اتحادیهحزب مالی 

این دو ی ستمگرانهدیگری از رسکوب ی افتاد �ونه ۲۰۱۶مرب سپتا ۲۶در  »الخالقن عبدهیم«اتفاقی که برای 

نسبت به  پایتخت اقلیم کردستان)یل (در ارب مرگهستان است. هیمن یکی از اعضای پیشدر کردجناح 

 .ایدمردم را به بردگی کشیدهگشود و اعالم کرد که ش� (این دو حزب) اعرتاض  زبان بههای دولت سیاست

بر موقعیت است توضیحی خود که  شوددر کردستان استفاده می رایج یبه صورت کردن)بردگی، (کویله  یواژه

این فراخوان را روی و  ردمی دادم یتظاهراتفراخوان به . هیمن همچنین انسیاسی کنونی کردست-جت�عیا



 وهیمن  پس از آن منترش کرد. ،توانست این کار را انجام دهدیعنی تنها جایی که می ،بوک خودی فیسصفحه

از ی خط تراشیده شد،ابروی هیمن دند. رس و توسط نیروهای امنیتی کردستان دستگیر ش ی ویپرس پانزده ساله

 چهارموهایی به شکل با و او را  درسش کشیدن به پشت و خطی دیگر از جلوی رس گوش راستبه  گوش چپ

ت حزب حکوم یرا به منطقه وی هیمن در اربیل به دنیا آمده بودبا وجود این که ند. دمجزا رها کر  یجزیره

تجاوز  تمادر به  وگرنه اربیل بازنگردهرگز به دیگر " :و به او گفتند میهنی کردستان تبعید کرده،ی اتحادیه

خطوط کشیده شده در ، آری ."خواهیم کردتجاوز  تهمرس به  و خواهیم کردتجاوز ت خواهر به ، خواهیم کرد

 ی کرد ایجاد شده بود.ر رس پیشمرگهزیر جمالت فانون ه�ن خطوطی بود که ب

و  و خزندهموجی  یحرکت" :که ون تعریف فان بر اساس اما نه ،است" جوی خشونت"ایجاد ی نشانه این

نیز از طریق زبان  مرگه نقش بسته وبر رس و موهای یک پیش که آشکار استخشونت این  ."پوستی استزیر

دهد: را ودیعه می ناپذیریجربان زبانی که نابودی زبان تخطئه است؛ ،�رعبیان شده است. زبان حزب است

سطح ها در تن ،احزابی نهگراع�ر استدهد که چگونه خشونت شان میاین زبان ن .....""هرگز برنگرد.... وگرنه 

تبعید نیز  بهتواند حتی میبلکه باقی �انده،  و همرس پدر، پرس، مادر، خواهرشامل  ،و نزدیکان خانواده ،فرد

ناتوان  آنهاه با قدرت هخود را در مواج �ر استعدیده که تحت ستم استیجه فرد ستمدر نت .کشیده شود

مین رسز  که ابود کردن جهان استع�ری این استبرای ن هتنها را" نویسد:باره میفانون در اینبیند. یم

 ."از صحنه ی روزگار محو کنیم به اع�ق زمین فرستاده ورا  نآ  استع�رگران را تخریب کرده،

ی تحت هاهحوز ی توسعه حزب جهتتالش  ،کردستان حزب دموکرات شده توسطاع�ل هایسیاستیکی از 

نهایتا که  ای را داشتهای منطقهقصد نفوذ در حوزه "جوی خشونتایجاد "است. این حزب با  بودهنفوذ خود 

 اختالفی که .شد "میهنی کردستان یهاتحادی"و  "دموکرات کردستان عراق"دو جناح منجر به جدایی سیاسی بین 

 "جنگ برادرکشی"نام  نگ سیاسی کردها بهکه در فره بود جنگ داخلی کردستان عراقی آن بروز نتیجه

ی خامتهبعد از  جنگی کهبه طول انجامید.  ،۱۹۹۸تا  ۱۹۹۴های بین سال ،و به مدت چهار سال شودمیشناخته 

 نیز هر دو جناحکنونی  تسیاس. کشی نشداین برادر  برابر گویی درهیچ جناحی حارض به پاسخ آن

های سیاست پیشربدو مناطق تحت نفوذ خود ی توسعه یگرانهاستع�ر های سیاسته�ن ی دهندهمهادا

 .کندرا از مردم سلب میسیاسی  متگونه مقاو هر بروز  امکان. سیاستی که �رگرانه استعاست

این ی دهندهنشان فاقد هرگونه حقوق و کرامت انسانی، و شدهر استع� بدنیبه عنوان  الخالقتحقیر هیمن عبد

خفه نطفه در  ،زندگی روزمرهامور مورد در حتی  ،را و انتقادگونه اعرتاض ر ه ،وقاحتبا است که استع�رگران 

حزب شوند تقسیم شده است. کشند و ستمدیدگانی که کشته میجهان استع�ر بین ستمگرانی که مید. نکنمی

های ستسیا اع�لبرای  مکانیبه و آن را  درآوردهحالت تعلیق مجلس را به نه تنها دموکرات کردستان 

دولت اقلیم حتی قوانین وضع شده در و به قانون اساسی دولت فدرال عراق ، بلکه ل کردهیناسیونالیستی تبد

این حزب از  همچنین. استمرشوعیت قانونی فاقد هرگونه  به همین دلیل نیزو  کندی�عمل نیز کردستان 

ر" که اعضای آن به صورت دموکراتیک ، مانند "جنبش گوران" و "جنبش تغییاعضای دیگر احزاب سیاسیورود 

شهر اربیل هم  به آنهاقانونی از ورود حتی  کرده،جلوگیری به مجلس  اند،[برای �ایندگی مجلس] انتخاب شده

ر مجلس کردستان، وزی یسریچندی پیش، اعضای حزب "جنبش گوران" منجمله  .آوردمیم�نعت به عمل 

از اربیل اخراج  و از کار برکنار ،ی ریاستی دو سالهبا متدید دوره به دلیل مخالفت و چند وزیر دیگردارایی 



در قل سیاسی کردهای عراق مرکز ث وبر کردستان تنها حزب حاکم به حزب دموکرات کردستان  در نتیجه .شدند

 ،بی چون و چرا ه،که هم به وجود آورده است را استع�ری یجهان ،کردستان حزب دموکرات. گردیدبدل منطقه 

اجباری کامال مشهود  رسانه و و تبعیدهایهای خوددر بازداشت ی کهروند باید حاکمیت مطلق آن را بپذیرند؛

حزب  .خواهد شدو تبعید اخراج  حزب رسپیچی کند از رسزمین خودمطلق از حاکمیت  هر کس است.

 دردموکراسی  گیر شدنجایاز با جلوگیری و  اقعی خود را در پای�ل کردن حقوق شهروندیو  یدموکرات چهره

به نسبت  گونه اعرتاضهر امکان تالش بر آن دارد تا با ایجاد فضای خفقان . این حزب استنشان داده  اربیل

 .بربد بین ازرا  باشد "رییسحاکمیت شخص "ه�نا که  ای"رضورت سیاسی"

 د.کننامد آماده میمی "فصل رسد آغاز"برای انچه که فروغ فرخزاد ملت کرد خود را 

 بگذار قدمی به عقب بردارم

 دارمقدمی به عقب برمی

 به سوی هراس

 خوانمشان با هم بودن را میهاهمن در چهر 

 گریممیو 

 دارمقدمی برمی

 به گذشته

 پرسم:هم می و باز

 تو     ،رییسآقای 

 ،چراواقعا 

 ؟توانی گریه کنی�ی چرا

 شنوم صدایشان رامی

 را صدای پاهایشان

 گذرندهای سفید میاز میان چادر که 

 مرگهای در بیابان رسگردان هاییجزیره چون

 صدها

 هزاران

 قرارها هزار پای بیده



 در پی پناهگاهی از وحشت گشودهبا چش�نی 

. بیانگر جهانی در حال گذار. آوارگانی ابدیهر یک راهی به ریگزار. . هدفبیروند، با پاهای عریان می

 .ی سیاست جهانیسلطه نشانی ازوارگان. دوگاه آ ار راه.  یحاشیهدر پا  برشان . چادرهایدوزخ قعر درکودکانی 

برای  جایی زنده ماندن.نان برای  اینیازمند تکه ،حیاتی برهنه ؛ همین و دیگر هیچ.ای ناندر انتظار لقمه

به  .رترچه مرگبای هر هایسالح کردنرد و بدل معامالت نفتی و وفصل حل ،انیجهی مداخالت برشدوستانه

 مسلح شوند. هدایا مرگبارترینبا  بایدکه  اندکردها "جنگجویانی شجاع"ی خود آنها گفته

همچنان به  که رییسی. شودمیتثبیت  توجیه و موقعیت وی وی حاکمیت، »رییس«با به رسمیت شناخته شدن 

سی دنیا خود را حزاب سیاا ی. تقریبا متامدهدمیادامه  ی خودهرچه نظامی کردن رسزمین تحت سلطه

و  هرگز عنوان سکسیست معتقدندپرستی ی و نژادیتض جنسطور که کسانی که به تبعیه�ن اننددمی دموکرات

تصویری دیگر از دنیای استع�رشده بر اساس کردستان حاکم بر کنونی سیاسی رشایط پذیرند. پرست را �ینژاد

 .دهدبه دست میفانون  "روی زمین محکومین"تعریف 

و  کشیداند که نسلیاد دارم. او میه او را بایزدی من هم گریستم.  یمادر  ییاد دارم که با گریهه خوبی ب به

اش را بیان تا احساسات ناگفتهداد می در هوا تکانبه یاد دارم که چگونه دستانش را  خشونت چه معنایی دارد.

گفت که زن به من می حرکت دستانمرگ تنها بود.  او در این بیابانرسش آمده بود. بر آنچه که ی درباره کند.

مرگ این  تیمدانسمی"همه چیز نابود شد.  :کردمدام تکرار میبه زندگی پیشینش باز نخواهد گشت. او هرگز 

با مرگ  که همچنان. ایستیممیز هم هنو در برابر مرگ ایستاده بودیم.  بی سالح. حمله کردهاست که 

از بلکه  ،نه فقط از ماو  ،که از ما جا نبودآن یکس ورشان مواجه شدیمآ های مرگحم. هنگامی که با سال جنگیدی

که برای حتی مه�ت ما را ما را تنها گذاشتند.  د.تنها گذاشتن ا رامد. . ما را تنها گذاشتندفاع کند کرامت انسان

، هرگز توانیتو �یگفت: زمزمه بعد به . ربودنداز ما  ،نیاز داشتیم آن به دفاع از خودی مبارزه، برای ادامه

های علیه سیاستاست تهدیدی تو رسای صدای ی انسانیت حرف بزنی چون درباره رسا یبا صدای توانی�ی

 "ها گریختند.مثل پرنده ها همه چیزمان را گرفتند وآن .هاآن

 هستند؟ چه کسانینها آ  -

 شوند و ترسی از مرگ ندارند.ا مرگ روبرو میمرگ". یعنی ب آماده برای. "پیشمرگه گویندمی به آنها -

 پس چرا فرار کردند؟ -

 و ما را تحویل مردان سیاهپوش رفتندرفتند. بدون اینکه ما انتظار داشته باشیم نها ی آ همه .دانم چرا�ی -

فشان های مخو های بزرگ خفاش بود. ما را محارصه کردند. بالشان شبیه بالرنگهای سیاهمسلح دادند. لباس

 .شناسیمشانمی"دولت اسالمی" ها که به نام ه�نرا در همه جای شنگال گسرتاندند. 

 مرگه بنامیم؟ منظورم این استرا پیش نجا در برابر مرگ رها شدند، به نظر تو بهرت نیست کسانی که آ صرب کن -

 ختند؟گری هاطور که تو گفتی مثل پرندهه�ن وقتی بنامیممرگه"  "پیش آنان راکه چرا 



دانیم که ما االن ما می یتوانند استدالل کنند. اما همه. �یدوقت این منطق را قبول ندارننه، نه، آنها هیچ -

، بیشرت به مرگ اجت�عی نزدیک پیش روی مرگ هستیم. به همین دلیل، هر روز در حال جنگیدنیم. اما

 شویم.می

"طبیعتا" مردی چندهمرسه کردستان که  "محور-فالوس"ب حز  سالمی کردستان، یکی دیگر از چندرهرب ج�عت ا

و شهید  جنگند" در راه خدا میبزرگ و سیاههای با بال هاییگفت: " خفاشی مذهبی خود است، در خطابه

به جایی برای  عراق اکنوننامید. ها را شهدا کردستان نیز در بیاناتش این خفاشرهرب جنبش اسالمی شوند. می

 ن چیزی نیست جز هدیه ی دموکراسی.شده است و ایتبدیل اسالمی و شهدا ن رهربان جوال 

برخی  ۲۰۱۴ند که از سال اهشد، تایید کردنی مجلس اقلیم کردستان نامیده میبرخی از �ایندگان مجلس، که زما

ید بتوان شااکنون . اندبزرگ و سیاه"های هایی با بالاسلحه با "خفاش از �ایندگان مشغول داد و ستد نفت و

اند روابط سیاسی و و سیاه" توانستهبزرگ چنین  یهایهایی با بالپرسش را طرح �ود که چگونه "خفاشاین 

 .حفظ کنندایجاد و این روابط را تا به امروز های منطقه ی از کشور اقتصادی پایداری با برخ

صدای  م؛رسگردان امکنند؟ در جزیره گریهتوانند می جهان هایرییسدیگر  آیا  تواند گریه کند؟می رییسآیا 

و ورم، بیان کنم، آ دوزخ سفید را به یاد  مردمانچگونه  گویندیبه من م شنوم کهشنوم، میایزدی را می مادر

 بنویسم.

متامی جمالت کتاب  . باز هم زیرشوددوخته می» دیوان« نگاهم بهکنم. ام نگاه میای دیگر از جزیرهبه گوشه

ن چیزی را که جهان نویسنده را استع�ر کرده، ام. واژگان در تالشند هر آ خط کشیده تک صفحاتدر تک

برخالف . اری از مردم دنیا ماندگار شدهبسی یزاد است و کل�تش در حافظهی کتاب فروغ فرخبزدایند. نویسنده

دریای در فانون هم و فروغ هم که  آورممیاست. به یاد  رسیدهرش مدتی است که به کردستان هم فانون، آثا

 همچنانم. دار  وی را زنده نگاهمادر ایزدی ارصار داشت که خاطرات چگونه که  آورممی. به یاد اندگریسته خون

است که مرگ نیز اینچنین دهد، و می "تولدی دیگر"به عزیزا�ان  ،خاطرات گوید زنده نگاه داشنتفروغ می که

 ماند.نصیب میاز ربودن آنان بی

کنند، خاطرات در راه است. ایزدیانی که گریه میاما هنوز تولدی دیگر نیافته است. او زنی است که  »رییس«

آنها با درگیر شدن زنند. که تولد دیگر عدالت را فریاد می چارگی را با خود دارند، کسانی هستنددرد، رنج و بی

این به  ی مرگ اجت�عی رسیدند.ی زیستهی تاریخ و عدالت، از توصیف رصف فراتر رفتند و به تجربهدر مسئله

کنند و برای تولدی دیگر فریاد/ گریه ان ایزدی است که استع�رزدایی میدلیل تاریخ گریزناپذیرشان و قدرت زن

به معنای زندگی کردن و  زمان زیادی نیاز دارد که یاد بگیرد چگونه گریه کند. و این رییسدهند. اما  میرس

 برای تولدی دیگر و نظامی استع�رزدا است. هاهای ایزدیدرک گریه

 آیا در جهنم سفیدم من؟

 ؟قرار و چش�نی بازجهنم پاهای بی

 های سفیددرون دوزخ

 است رنگشزندگی، اما سیاه 



 دهدهمه چیز بوی یأس می

 های سفیددرون دوزخ ،نجاآ 

 کندفریاد میاستع�ر را  مرگ ،دادخواهی

 .ز دردایزدیان ا یضجه یاد خاموشفر

ند، کسانی که سکوت اهای که هنوز اعرتاضی نکردهای استع�ر شدهکه در راه است، و بدن سیرییدر انتظار 

خواهند هر آنچه که اتفاق نند در برابر استع�رگرانی که میخوات را فرا میکشنده را خواهند شکست و عدال

ی گذشته و آینده، را در هم پردههای بیعدالتیخ پاک کنند. و بنابراین ناتاری یافتاده است را از حافظه

 کنند.ند و حق مالکیت بر دنیای استع�رشده را سلب میشکنمی



http://manjanigh.org/
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
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