خلق کرد در بوتهی آزمايش !
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قدرتهای توتاليتر جهانی و کشورهای منحط خاورميانه  .دوبارە خلق کرد را در بوته آزمايش
گذاشتهاند .احزاب سنتی وکﻼسيک راە انحطاط ميپيمايند .ماسميديای دول قدرتمند وسيلهی فريب
بودە و اگر جامعه متمدن بتواند ماسميديا را به وسيلهی رهائی تغيير دهد گام های تاريخی
برداشتهاست .کانتون ها در غرب کردستان )بخش چسپاندە به کشورسوريه( بﻼشک دستاورد های
عظيم بشری بودە و اعراب شوينيست وفاشيزم اسﻼمی ايران و کماليستهای تورک هنوز نتوانستهاند
اين نهادمردمی و دمکراتيک را سرکوب سازند .دفاع و پشتيبانی از حقوق اجتماعی ،حقوق
دمکراتيک ،اکوسيستم وموجوديت خلق کرد وظيفهی تاريخی همهی شهروندان و خصوصا دختران
و پسران پرشور و جانبدار رهائی بودە و روند مبارزات ،مطلقا بی تفاوتی را نمی پذيرد.کانتون ها
بيانگر روند مکراسی بودە که وظايف انترناسيوناليستی را نمايندگی می نمايند و در خاورميانه نقش
سلول های دوران گذار به جمهوری دمکراتيک را بازی ميکنند .در غرب کردستان تصور اينکه
در يک رقابت مسلحانه با ارتجاع منطقه بتوان حکومتهايشان را سقوط داد خردمندانه نيست و هيچ
توازنی بين نيروی های انقﻼبی کردستان با ارتجاع منطقه وجود ندارد .اکنون آلترناتيو وبديل مترقی
و گزينهی شايسته :مبارزات مدنی و شهروندی و اعتصابات و نافرمانی های گستردە و انعکاس
تجاوز اشغالگران در ماسميديای جهانی بودە که راهی منطقی و کم درد سرمی باشند .تودەهای مردم
در اتحادی عاطفی و سياسی نقش خود را بارها و در پروسههای مختلف و در سراسر کردستان
نشان دادەاند .اماتوقعی تاريخی و مهم را از احزاب کردستان دارند که در بستر دردهای مشترک
وبخاطر حفاظت از کرامت شهروندان ،پﻼتفورم و برنامهی مشترکی را امضا کنند و در عمل
باهمديگر همکاری کنند .ارزش ديوار حزبی سقوط کردە و قابل دفاع نبودە و نيست و مانع بزرگی
برای يگانگی و همکاری احزاب می باشد  .ديوار حزبی تشکيل ارتش ملی کردستان را با موانع
جدی روبرو ساخته است .غيرە ممکن بنظر ميرسد که باهمت پارتيزان های تاريخ ساز و تودەهای
رنگين کمان و خشمگين و سازمان يافته ،بتوان بدور از تمايﻼت دينی و فرقهای روابط مسلط
قدرتهای پيشين را متﻼشی ساخت .همزيستی باحفظ اصول و حفاظت دستاوردهای کنونی منطقی و
ضرورت کامل دارند  .ممکن نيست که هم اکنون و در کوتاە مدت همهی ساختارهای حکومتی را
ويران کرد .چونکه خطر ريزش سقف چنين ساختارهاو بنيادها کامﻼ محسوس است .نهاد های
دمکراتيک که رهبری جنبش را پذيرفتهاند ،در عمل بر قهر تکيه ندارند و سمت و سوی باﻻئی با
روند دمکراسی وبا اجماع دمکراتيک دارند  .بعيد نيست اقليتی جان برکف و متعهد و کادر آگاە و
سازمان يافته ،بتوانند تهاجمی انقﻼبی را هدايت و به پيش برند که انتظاری مثبت و ارزومندانه است
 .تما م نيرو را نبايد برای حزب سياسی اختصاص داد ،بلکه همه نيرو را برای تودەهای تهيدست
و بقول خردمندان امروز ،سازماندهی "طبقهی متوسط نوپا "اختصاص داد.و بﻼشک طيف متنوعی
از تاکتيک ها در مراحل گذار ﻻزم است .کانتون های غر ب کردستان بزرگترين اميد برای مشتاقان
دمکراسی و بزرگترين شکست برای نيروهای ناتوو حکومت های اشغالگر منطقه هستند  .همزمان
کانتون های غرب کردستان سکوی پرتاب برای رسيدن به رهائی و تشکيل ساختارهای مدرن
اجتماعی بودە و مراحل گذار را بسوی حاکميت رنجبران مهيا وهموار می سازد .شبح قتل عام بر
کردستان سايه انداخته و در اين فاز تاريخی همهدول قدرتمند نظامی و سياسی سکوت مصلحتی
کردە و غيرە مستقيم در بستر شکست جنبش انقﻼبی و صلحطلب کردستان مخالفتی ندارند
.زيراپديدەی همپيمانی و دوستی تا مرزی اعتبار دارنداما منافع مشترک ابدی و جاويدان هستند .
پروسهی تشکيل کانتون ها فرياد بر آوردەاست که تاريخ وظايفی را که قادر به انجام ان نيست بر
عهدە نمی گيرد .بيگمان تشکيل کانتونها بزرگترين و پيچيدە ترين پروژەی کنونی جوامع خاورميانه

بودە و از کانال های سخت و پر اعوجاج و باکرامت و همت پيشمرگان و پارتيزان ها گذشته است
.چنين پيداست احزاب کردستان در بطن و بستر تجديد نظر در بسياری از تاکتيک ها و سياست های
ناپسند کهن وپوسيدە ،بودە که اين تحولی عظيم است و نخواهد گذاشت اشغالگران موقعيت احزاب
را ناپايدار سازند  .شهروندان معترض در خاورميانه بطرف بلوغ کافی گام و خيزش برداشتهاند اما
در سطح ايدەالی نيست و در اين ادعا حقيقتی وجود دارد .
آمريکا که صندوق بين المللی پول و بانک جهانی وبانک تجارت و ماشين جنگی اسرايل و کشورهای
نفت خيز عربی را همراە ماسميديادر اختياردارد منشائ تحوﻻت جهانی بنفع تراست ها وکارتل ها
و سياست ليبراليزم تازە خواهد بود  .سونامی "دﻻر" چون سيﻼب بهاری حرکت ميکند و در خدمت
حفظ سيستم سرمايهداری قرار دارد .زنان و دختران کردستان کماکان برای دمکراسی و شکست
اسﻼم سياسی می جنگند و ستاتوس و اعتبار جهانی يافتهاند .شبح مرگ و تراژدی قتل عام ساکنين
کردستان با کارگردانی آشغالگران و توطئههای بين المللی در راە است) .عنوان مقاله را از سند
معتبری گرفتهام که در بوکان نوشته شد و کۆمه ه طبق معمول آنرا ارشيو نکردەاست(.
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