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داستايوسکی ميگويد: شکنجه و آزار فيزيکی نهتنها ميتواند جامعهای را ويران ونابود سازد  
سازد خشک  را  تمدن  و  کلتور  و  فرهنگ  ميتواندريشهی  حقيقت  در  بلکه   ، . 

بد تر از سوزاندن کتاب ها هم جناياتی وجود دارد،يکيشان نخواندن کتاب ها است. تاريخ 
بشريت از هيج کس و هيچ وجدانی نمی پذيرد که ناله های انسان گم شودو پژواکی نداشته  
باشد، زيرا حکومت های فاشيستی و نااليق جائی جز زندان برای نگهداری آزاديخواهان 

نداشتهو   انقالبيون  دارندو  بيعدالتی  و  اهانت  و  خون  در  غرق   .تاريخی 
بنام " گلزار شقايق ها" که   صفعه بودە،توسط انتشارات" نشر نقطه "    ٣٦٩اخيرآ کتابی 

چاپ و پخش گرديدەاست. نويسندە و گرد آورندەی کتاب، خانم گلرخ قبادی ميباشد،که يکی  
وان پيشمرگ در صفوف  از انقالبيون جنبش چپ و راديکال کردستان بودەو مدت ها بعن

انقالبيون کردستان برعليه فاشيزم اسالمی مبارزە نمودە و يکی از کادرهای اليق و اسبق  
کومهله بودە که تعالی زنان را در مسير تاريخ آرزو کردەاست . نويسندە در اين رهگذر 

وا  ساختار شکن و سنت شکن بودە، لذا رهروان ديگرميتوانند اين مسير رابدون واهمه و پر
طی کنند. کتاب را بدقت مطالعه نمودە و ارزيابی و سنجشم از صافی وجدانم گذراندە و  

  . عبوردادە و مواضعم را در خطوط کلی بيان ميدارم
 

  :نگرشی به گنجينههای برجسته و مثبت
 
آزاد انديشی : نويسندە ارزشی برای ديوارهای کالسيک و مرزهای متحجر و سانسور  -١
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بر   قايل نبودە و بخشی از متداول حزبی که  فرهنگ و کلتور خاورميانه سنگينی ميکنند 
بدون شک    . کردەاست  وثبت  بندی  دختران سرزمين کردستان راجمع  زنان و  مبارزات 
تبليغات سکتاريستی قادر نيست انديشههای حقير تشکيالتی را نجات دهد. نويسندە داوری  

شکستن مرزهای تحميلی رساندەاست.   های آزاديخواهانه و مدرنش را به آستانهای مطلوب و 
از پديدەی خودسانسوری که در جريان های کالسيک و چپ سنتی معمول بودەپرهيز کردە  

  . و بخود اعتماد کافی دارد
 
خوشههای خشم : مواضع نويسندە در زمينهی جايگاە وستاتوس مبارزات زنان بدور از   -٢

آگاهانه بيگانه است. از زنان و دخترانی    جانبداری ، مترقيانه و بادنيای سکتاريزم بشيوەای
بحث ميکند که داس فاشيزم اسالمی زندگی آنها را تباە و يا درسنين نوجوانی و جوانی درو  
کردەاست . خاطرات دوران زندان و سرنوشت زنان انقالبی را در بياناتی و بشيوەای نغز  

احزاب مختلف که در  گردآوری نمودەاست .در اين بستر مبارزات طيف ها، جريانها و  
سرزمين کردستان مبارزە کردەاند مورد بحث و بازبينی قرار ميدهد. بطور آشکار به دگر  
انديشان احترام ميگذارد. در کتاب سيما و عکس هائی از زنان انقالبی از تشکيالت های  
حزب    ، کردستان  شرق  های  يگان   ، پژاک  خلق،  فدائی  های  چريک   ، کومهله  پيکار، 

ستان ايران و حزب تودە که بوسيلهی ابزارهای سيستم توتاليتر جان باختهاند،  دمکرات کرد
انتخاب نمودەاست. جانباختگان شامل زنان جانباختهی کرد در ايران ،اعدام شدگان ،کشتار 
و   کومهله  داخلی  فرسودەی  جنگ   ، ايران  و  عراق  دولتهای  هوائی  حمالت 

ان وجانباختن در پروسهی ماموريت ها دمکرات،جانباختگان پژاک و يگانهای شرق کردست 
ميباشد. صفحات آخر کتاب به بيوگرافی مختصر و عکس زيبا و تاريخ تولد و مرگ زنان  

های   سال  بين  است  ١٣٧٩تا    ١٣٥٧جانباخته  يافته   . اختصاص 
متد وسبک نگارش: کتاب با مقدمهی جالبی شروع شدەو در مجموع نثر کتاب دلنشين   -٣

ار است .آرايش کاپيتال ها به نحويست که ارتباطی تنگاتنگ با فعاليت  ، روان ،سيليس وهمو 
ها و مبارزات مدنی ومخفی زنان داشته و چون آهن ربا،خوانندە را باخود همراە نمودە و  
انسان را از مطالعه خسته و بيزار نمی کند . کتاب در فورم قشنگ و جذابی چاپ شدە که  

ل حجم و" وزن" اين کتاب نرمال بودە و جابجائی  محتوای " وزين " دارد و در همان حا
آن خيلی آسان ميباشد .در اين کتاب جنايات بنياد گرايان اسالمی که تارهای قلب انسان های  
شرافتمند را بلرزە در ميآورد با خامهی شيوائی نوشته شدەاست .اما ظن غالب اينست که 

ومردساالری بر قوانين دگم و    انديشورزان محدودنگر ،به سراب های بی بنيان مينگرند
پيمايد می  رە  مرگ  بسوی  کند  باحرکتی  و  دادە  لم   . فسيلی 

راهی که تاريخ پيمود : انقالب ايران براندازانه بود اما يک استبداد خطرناک مذهبی را   -٤
جايگزين استبدادقبلی کرد. جنايات ارتجاع اسالمی بوسيلهی ماسميديای "دولتی" پوشش دادە 

وقلع و    ميشود  ستاتوس  کتاب  اين  در  ميکنند.  بتوانندپنهان  راتاجائيکه  بشری  نوابغ  وقمع 
موقعيت اجتماعی زنان و دختران انقالبی سرزمين کردستان و ظرفيت و پتانسيل آنها در  
بستر مبارزات مدنی ، علنی و مخفی بيان شدە و جواب محکم و قاطعی به مقولهی " زن  

مبارزات به شهرهای اشغال شدەی سرزمين کردستان،  به ظن تاريخ " دادەاست. بستر اين 
زندان های مخوف فاشيزم اسالمی و دوران تبعيد خانوادەهای پيشمرگان به شهرهای يزد ،  
و   بيرحم  خشونت  از  ها  خيلی  ميگردد.  مربوط  افغانستان  مرزی  نوار  و  کرمان   ، بافق 
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يد شهروندان کردستان  خندەهای وحشی جالدان به نيروهای مسلح کومهله می پيوستند .تبع
،شيوەی ديگری از تحميل ستم ملی بودە که فاشيزم اسالمی به عناوين مختلف با استقامت  
و پايداری و نفرت آنها ڕوبرو گشته و هرگز تسليم نشدەاند. فورم ديگری از ستم ملی که  
تحميل گرديدە ، مجبور کردن   بر خانوادەی زندانيان سياسی کردستان در هنگام مالقات 
مالقات کنندها بودە که به زبان فارسی صحبت نمايند. اساسا مردم عادی به زبان مادری  
تسلط داشته و اگر توانائی صحبت به زبان فارسی رانداشتهاند،از ديدگاە مامورين زندان  
جرم محسوب ميشدەاست.و زندانيان سياسی و خانوادەهايشان همگام مالقات فقط باحسرت 

اند و، درندگان و تهی مغزان با کردارهای نازل فشار های روانی همديگر راتماشا ميکردە
را بر زندانيان و مالقات کنندەها مضاغف کردەاند. زنان و دختران انقالبی کردستان تنها  
با اسلحهی " ايمان " جنگيدەاند وچون فوالد آبديدە،فاصله زندگی و مرگ را سرفرازانه و  

ب  با  باافتخار پيمودەاند. زندانيانی که  ناهنجار و در مواردی  يرون ميآمدند باوضع روحی 
بيماريهای خمودگی و روان پريشی روبرو بودەاند. فاشيزم اسالمی بنحوی خالق اقيانوسی  
از بی عدالتی و نفرت بودە که مغزها از ايران و کردستان فرار کردە و بی مغزها بقدرت  

و حکومت دينی را در نقاط ديگری    رسيدەاند . خانوادەهای تبعيدی ظلم و بيداد سرکوبگران
غير از کردستان فرياد زدە و پژواک اين افشاگری بگونهای مرزهای را در نورديدە، که  
شيوەای   به  نويسندە  نبودەاند.  تبعيدی  خانوادەهای  تبليغات  سرکوب  به  قادر  سرکوبگران 

کردەاست ثبت  و  بازگو  را  مبارزاتشان  و  سرنوشت  اومانيستی  تفکرات  و   . رآليسی 
پاورقی های کتاب حاوی اطالعات گرانبها و   -٥ اطالعات غنی و مدرن: پانوشت ها و 

تاريخی ميباشند. که در پروسهای منظم در پائين صفحات ارايش يافتهاند و خوانندە را بيشتر  
با جنبش انقالبی کردستان و چپ ايران آشنا ميسازد. اين اطالعات اکثرا طوالنی نبودە و  

ارزشم  نکات  دارندحاوی  دقيقی  ها همخوانی  بافت ومحتوای مصاحبه  با  که  بودە   . ندی 
قربانيان سيستم های واپسگرا : تايپ و بازنويسی وصيت نامهی زندە ياد جناب طيب   -٦

عباسی روح الهی با کامپيوتر که از مسئولين طراز اول تشکيالت مخفی کومهله درتهران  
انسانی بودە و خوانن  اقدامی شايسته و  انديشی ، شخصيت شکنی، پيش  بودە،  دە را ازکج 

داوری های ناعادالنه و بی انصافانه و آبکی دور کردە و برحذر ميدارد و بگونهای از  
بنحوی در کورە خرافات ذوب شدەاندکه   بنياد گرايان  اعادەی حيثيت گرديدەاست.  ايشان 

و   تحمل و شکيبائی  بالشک  تاريخی مرتکب شدەاند.  ظرفيت  همزمان جرم های سنگين 
انسان در برابر شکنجههای طوالنی ،سنگين وقهر آميز محدود بودە و اين توانائی ها و  
شيوەهای   و  ها  زندان  مورد  در  مهم  و  کافی  اطالعات  نداشتن  دارند.  سقفی  ها  مقاومت 
با   که  آورد  بارمغان  انسانی  دوراز عواطف  را  هائی  پيشداوری  بازجوئی  بينهايت خشن 

زوزەی    " مقالهی  رسيدانتشار  خويش  اوج  به   "  . توابين 
سرب در جمجمهی مغز : هنگام دستگيری انقالبيون، دشمن همچون مار زهرآلود تب  -٧

داری ميخزيدە و پيچ و تاب ميخوردەو از دو سوی گلوی آزاديخواهان باال خزيدەاست. اگر 
آتش   چه زندانيان سياسی در شط انديشههای خويش غوطه ور بودەاند اما خرمن اميدشان را

زدە و زورق افکارشان آرام از مرز جهان ميگذشتهاست . صدايشان چون طنين نی در  
سينهی شب انعکاس داشته و سهم آنها گردش حزن آلودی در باغ خاطرها بودەاست .دلتنگی  
های دوران زندان و بافتههای رنجشان به باران شباهت داشته که هميشه می باريدە است. 

های در بند را نمی شنيدند چونکه دهانشان به خندە گشودە بود    شکنجه گران گريه انسان
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.قاصد آنها امواج دريا بودە که پيغامها و اسرار هايشان را با خود حمل ميکردەاست . تيم  
های سرکوبگر و جالدان بجای مغز ، سرب در کدوی جمجمه دارند. تاريخ نه با سرکوب  

هيگل خردمندانه تاريخ را به قصاب خانهای و نه با جنايت متوقف نميگردد. همانطور که  
  . خون آلود تشبيه کردەاست

 
درجوار محاسن فراوان و نقاط ارزشمند کتاب ، نکاتی از نارسائی ها وکمبودها نيز در  

کاهند نمی  کتاب  تاريخی  اعتبار  از  هرگز  و  بالشک  ميگردند،که  مشاهدە   : کتاب 
انقالبی و صاد _* : زنان  مبارزە  تشکيالت کومهله که  بسترهای مشترک  ق ديگری در 

انها  با  بودە وجوددارند که مصاحبه  ارادەی شفاف سياسی  انديش و صاحب  نو  و  نوگرا 
ميتوانست انتخابی دلسوزانه بودە و منابع سالم و قابل اتکائی ارائه دهند و بر غنای کتاب  

طوالنی مبشر  بيفزايند. اين زنان از چهرەهای محبوب و رزمندە کردستان بودە و، دورانی  
آزادی و عدالتخواهی و نستوە و مصمم در راە آرمان های واال بشريت مبارزە کردەاند .و  
پيگيرانه مخالف پديدەی مردساالری و کلتور و فرهنگ سنتی و کالسيک جامعه بودە و از 
افکار مدرن و حقوق زنان دفاع نمودەاند .در مخالفت و مبارزە با سنت های بازدارندەی  

و   .  دينی  دارند  و  داشتند  ارزندەای  ،جايگاە  داشت  مغايرت  جامعه  تکامل  با  که  مذهبی 
خصوصا بعنوان يک واقعيت عينی در دوران های سخت و پر نشيب و فراز کومهله از 
پيشگامان جنبش راديکال و انقالبی کردستان بودەاند. اما تسامحی صورت گرفته وشايسته  

آنها ثبت ميگرديد. اعتبارش رابهسطح    بود نقش و مبارزات  و  بيگمان کتاب را غنی تر 
باالتری ارتقا ميداد. بعيد نيست و شايدنويسندە در ضمير خويش داليلی برای اين موضع 

  .گيری و روی بر تافتن داشته باشند
 

اطالعاتی که در مورد سپاە رزگاری که مرکز ثقل انها در اورامان بودە بعضادقيق   _**
شند و از کمبود هائی رنج ميبرد. بررسی خلع سالح سپاە رزگاری نبودەو ناکافی ونارسا ميبا

با ارزيابی و سنجش کنونی کتاب، در حقيقت اتصال و پيوستگی زنجيرەای ندارد.عليرغم 
اين فاکتور ،روشنگری وکندوکاو در زمينهی پارەای از ابهامات ضرورت داشته و دارد.  

روستاهای اورامان بودند. تشکيالت  بافت تشکيالتی سپاە رزگاری کارگران و رنجبران  
رزگاری موضوع کار روتين کومهله بودکه حقيقتا و بدون بزرگنمائی بافت تشکيالتی سپاە  
شيوەی   به  و  درآن زمان  مواضع کومهله  پراکتيک و  داشتند.  رادوست  رزگاری کومهله 

با " کمند  اعالم نشدە همان حزب کمونيست کردستان بود و آنرا نمايندگی ميکردو ميتوانست  
خرد " رزگاری را متحول و سازماندهی کردە و منطقه سوق الجيشی و استراتژيک اورامان  
را در نبردی با کمترين تلفات و بدون خونريزی تسخير نمايد. حوادث و خلع سالح سپاە 
رزگاری روشنگری بيشتری ميطلبد. می بايست خوانندە را با اين رويداد تاريخی بطور  

نمود آشنا  را در مورد ساختار تشکيالتی و سياست های دقيق  . موضع گيری و مخالفتم 
ديکتهشدەی سپاە رزگاری قبال در مقالهی مفصلی ابراز داشتهام . معتقدم خلع سالح رزگاری  
اجتماعی و سياسی   ارزشهای  نميتوان  بود. هرگز  از منافعش  بيشتر  بمراتب  ضررهايش 

ندين قبضه اسلحه مقايسه کرد و در کفهی  منطقهی کارگرنشين اورامان را با مصادرەی ج 
نيروی   درراستای جذب  آنزمان کومهله مطلقا  تحليل های  و  کار  داد. سبک  قرار  ترازو 
کارگر و تسخير منطقهی استراتژيک ونظامی اورامان نبود. کمااينکه کومهله در جريان  
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داشتند و    مبارزاتش ناچار شد بمناطقی روی آورد که موقعيت نظامی و دفاعی شکنندەای
  . دشمن توانست باسانی آنها را پس بگيرد

 
کاش و دلپذير بود اگر اين کتاب به زبان کردی ترجمه ميشد تا شهروندان سراسر کردستان 

  .از آن بهرەمند ميگرديدند
 

مطالعهی اين کتاب گرانبها که گنجينهای معتبر ولبريزو مشحون از اشکال متنوع مبارزات  
  م س )   -نقالبی است،صميمانه توصيه می نمايم . ( ر زنان و دختران آزادە و ا
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