
  رستاخيز تودەای            يادباد شهيد ابوبکر معروفی بۆکانی زمين لرزە و
  نوشتهی کريم دانشيار                                                

  
اين يکی همراە زمين لرزەی سياسی که  بودزمين لرزە، شوم مهمان ديگری حادثهی غمناکانهی       

هر چند  ، که. زمين لرزە طبيعی و زلزلهی سياسیندسرزمين مادريمان را خاکسترپوش کرد ،دو ماە
هر بار و اما  ،خاک و خلق ما را به سوک عميق می کشانندپيکر به تواتر به سراغمان می آيند و سال 

ه اين وجدان تودەهای ملت مايند که در کشاکش هر حادثهای به جوش می آيد و پراکندگی را بهميشه 
ند و حاکميت کالم شکوائيهی ستم ديدگانزبان مطالبات و مددکاران هزارانی، خود وحدت بدل می کند. 

بودە اهرم کارساز  هر بار، رستاخيز خودجوشانهی تودەهای به پاخاسته ها را به زير سوال می برند.
، نکته . اماجلوەگر شدەاندمدل های نمايشی و بصورت ، هميشه حاکميت ها و احزاب در آخر کار و

از اهرم های کارساز و مدل های ، مردم به روال زندگی عادیپس از اتمام کار و برگشتن  اينجاست که
خود به دست  بصورت ابزار رسمی باقی می مانند و تودهای به پاخاسته، تنها مدل های نمايشی نمايشی

  . ران می سپارند..آن دگخود، خود را به عقب می کشانند و  توانائی و ابتکار عمل را به 
در اين مقاله از ستم های مضاعف حاکميت سخن نمی رود و از احزاب و سازمان های سياسی نيز     

گلهای نمی شود؛ چه، نه آن و نه اينان هرگز به حاکميت تودەها باورمند نبودەاند و در کالم و کلماتشان 
ک يچه از نوع کالساحزاب، هيچ يک از  مهمل نشان دادن ديگری بودە و خواهد بود.فقط تبليغ خودی و 

اند؛ هر که با ماست از نبودە غير حزبیذرەای در فکر نگهداری و پرورش تشکيالت و چه مدرن، 
قرار  را به منظور مانور قدرت، بی محابا در معرض ديد همگان تشکيالت سياسی خودیآنان  ماست!

موقع هجرت ناچاری در دادە و از نمايش آنان لذت بردند و پل پشت سرشان را ويران کردند. اما اسفا که 
. نيز ناگزير شهر و ديار را ترک و بههمراە بابای خود به دهات رفتنداز شهرها، افراد وابسته احزاب 

التی شهری گرفتار آمدەاند. به سرنوشت لژيون های تشکيشوراها و اتحاديههای وابسته به احزاب نيز 
. در اين مقاله، حزب و سياست را کنار ميگذاريم رفتن حزب همان و خاموش ماندن کاشانهاشان همان

 سکوی جهش و جوششمعموال در مرکز ثقل که  می بنديمبه انديشمندانی و اميد فردا را روی سخن و 
و  در کمک رسانيها را سازمان می دهندصف آرايی که رنگ و نگار  . آنان اندهای تودەای متبلور اند

. می خواهم بگويم که، چه می شود اگر ما نيز از اميد زندەماندن را با بسيج تودەای ممکن می سازند
هستههای مقاومت جهانی درسی بگيريم و در پايان کارزار نگذاريم آتش اتفاق و يگانگی هستههای 

در جو آشفته منعقد شود، جای خالی اگر اين مهم دست دهد و نطفهای مان سرد شود. قاومت شهريم
بيکسی پر می شود و ما نيز می توانيم سری بلند کنيم و مطالباتمان را به شيوەی دمکراتيک از طرف 
سختگير باز بگيريم. منظور اين مقاله جبههگيری در برابر احزاب و سازمانهای سياسی نيست، بلکه 

در ديار ما هوا م که يمی دانت که هميشه بسود هدف نهايی بارور می شوود. نيک پروردەکردن تودهاس
و  زندان ها و چوبههای دار فعال تر از سجود و رکوع اند و مملکت خان خطر است. بپس است و در

توان آن داريم که آنان فراوان  در مجلس، فراکسيون نمايندگان اقليت های ملی و مذهبینيز می دانيم که 
دارند که با اتکاء به مواد مندرج در قانون اساسی، بسياری از مشکالت اجتماعی را به بحث و گفتگو را 

اختاپوس دهشت را چوب بزنند و راە را برای آفريدن تشکالت اجتماعی هموار  بگذارند و از اين راە
عيت آنچنانی را جوی که وضتا همگی برخيزند.  چه بايد کرد؟ می گويند هميشه يکی بايد برخيزدکنند. 

موسائی ست که بتواند اين رسالت را به انجام تک در يک مکان مشخص آفريدە، عصای دست آن 
! که هميشه يکی بايستی بهپا خيزد اما چه بايد کرد خطر فراوان است،رساند. بديهی که راە ناهموار و 

  به اميد سرفرازی.
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