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  های صلح !کبوتر    

  مصطفی سلطانی   –رشاد 

    ٢٠١٧ اول دسامبر 

پيام کبوتران صلح :  بعد از مرگمان بدنبال قبر ما نگرديد ، آرامگاە ما در دل عاشقان آزادی جای    
 دارد !

 :  و انترناسيوناليست انقالبی هربان ،اومانيست ،سيمای رئوف ، م و نميتوان هر گز و امکان ندارد 
، دکتر  ، اسماعيل علی پناهیرئوف کمانگر جميل سجادی،فريدە زکريائی ، فايزە قطبی ،گلريز قبادی ،

 کرد دل بيرونخانه و سراچهی  هللا نژاديان  را از لطف فتح هللا ئی و دکتراسعد وزيری ، جميل زکريا
 .ست ، تنها از ديدەگان دور ميشوندستارەگان را خاموشی ني .و از آرشيو مغز زدود دنمو فراموش ،

بی محابا  هائی لبريز از بزرگواری و با نيروی ايمان و قلب و صلح جوانقالبيونی پر شور و هوشمند
دين آنها روز هشتم فرور .ترکمن صحرا شتافتند برای کمک به خلق چون پروانه سبکبال ،وداوطلبانه 

از سوار بر مينی بوس گرديدەوو جمع شدندجمعيت دفاع از آزادی و انقالب " در برابر ساختمان "  ١٣٥٨
 حکومت فاشيزم زمانی انجام گرفت که سفر دور دست انها .ف مردم شريف سنندج بدرقه گرديدندطر

اسالم  م چنينه.  بودغرق و دماگوژی** لبريز و و  انگيزاسيون* خشونت عريان اسالمی در تار و پود
 ،ووب جنبش عدالت خواهانهی کردستان و سرک بشری آمادەی حمله به دستاوردهای مدنی ، سياسی

کردستان  سيکوالر و انقالبی  ، جنبشپايان دادن به مسالهی دوگانگی قدرت سياسی و حاکميت بود که
شوراهای  بسط دمکراسی و، اتحاديههای زنان، بنکهها مسلحانه،آنرااز طريق مبارزات مدنی ، دفاع 

 .دادوران سياە تاريخی را مژدە ميد پايان در کردستان خوشههای خشم آزمون و تجربه می نمود.مردمی 
، نمود کبوترهای صلح حرکت ازن تاريخ ميتوان خوانش و ترجمهای اومانيستی و انسان دوستانه در بط

صفا و مهربانی و انسانيت  که مظهر آنها .ندعرف شکن ، ساختار شکن و سنت شکن بود که در حقيقت
ترکمن صحرا  کنارەهای دريای خزر و به بر قلب هايشان آويزان نمودە تا شاخه های زيتون را ،بودند

وی دشت های دلهرە و اضطراب سنندج را بس ، فراوان اميد ،افق روشن با چشمانی مملو از .حمل کنند
، با اين وصف کبوترهای دمانع از ادامهی سفر گردي ،اگرچه تراژدی مرگ .ترکمن صحرا ترک کردند

 در تاريخ  ی آنهانبهازين و گراو پيام  .ودندک خلقهای کرد و ترکمن بشترهای مدرد آينهای از صلح
 ، که هموارە تداعی زندە مقاومت تاريخی کوالر کردستان و سراسر جهان ثبت گرديدسي انقالبی و جنبش

تدارک افشاندن  درآنها در بستر يک جنبش مدنی پرواز نمودە و ،و صلع آميز مردم کردستان می باشد .
 کمنتر رد وک هایاتحاد بين خلق ايجاد پل ها و کانال های سياسی و اجتماعی وبذر همدلی و يگانگی و
موج  احساس بشر دوستانهمواضعشان در .دنن داشتند که جهل و جمود را برانشابودند. مشعلی در دستهاي

رون قلبشان روشن تر از آن . دندانترناسيوناليستی داشت و مواضع حامل پيامی گويا بودە اميزد و حقيقت
با  مردم کردستان و ، آنها سر آغاز ، همهی آغاز ها بوددر آن نفوذ کند . حرکت  بتواند سياهیبود که 

 ساخت . و سرازير گان جاریەسرشک اندوە را از ديد فقدانشان تحسين و احترام باستقبالشان رفتند و
 و دود غليظ جنگ تحميلی سخت دلگير و غمگيندر ماتم عظيمی فررفت و فضای شهر سنندج شهر
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سرنوشت کبوترهای صلح پايان و تراژدی غم انگيزی داشت،  .بود سرگردان در آسمانش فاشيزم اسالمی
مرگشان قلم را از .  نداما با پيامی آشکار جنبش کردستان را در سطح باالئی به جامعهی ايران شناساند

ح را از لوح نبايد" گذست زمان" ياد و خاطرەهای کبوتران صل نوشتن و زبان را از گفتن باز داشت .
آنها مايهی مباهات و افتخار جامعهی بشری بودە و يادگارهای جاويدان جنبش .کندسينهها بزدايد و پاک 

بيش از  در مارشی بزرگ و خانوادەهايشان، جانباختگان و احترامبياد. هستند ی کردستانعدالتخواهانه
خانوادەهای سربلند و محبوب  .شرکت نمودند نصد هزار نفر از مردم کردستان، در مراسم خاکسپاريشا

خويش را از يگانگی واحترام گستردەای که نسبت به آنها از طرف شهروندان  معنوی پاداش،جانباختگان 
   .نمودندکردستان ابراز گرديددريافت 

  قصه نيستم که بگوئی ،

  نغمه نيستم که بخوانی،

  صدا نيستم که بشنوی ،

  يا چيزی چنان که به بينی،

  بدانی ، ياچيزی چنان که

   ( از شاملو )   ! من درد مشترکم ، مرا فرياد کن

مينی بوس حامل کبوتران صلح روز نهم  فروردين در فاصلهی مابين شهرهای بيجار و   
 ه،جانباخت نفر  ٩ هبر ن عالوە، سقوط کرد به رودخانهی " زەردە کهمهر" ناگهان   زنجان

 تيمور مصطفی سلطانی ، : اسامی زخميانگرديدند  زخمی نيز ديگر همراە وانقالبی چند
 . مجروحينقشقايی ،امير رنجبر،پرويز فتوحیمسعود  فرخ کاوە ، دکتر محی الدين سجادی ،

   داوی و عمل جراحی قرار گرفتند .در بيمارستان های مختلف تحت ت

خلق مرکزی شوراهای ميتينگ فرهنگی _ سياسی کانون  ١٣٥٨ردين سالروز پنجم فرو
. که نی از مردم کردستان برگزار گرديدبرای پشتيبا درشهر گنبد کاوس ترکمن صحرا

، بر خلق بمدت هشت روز با جنگی ناخواسته و هدفمنداين ميتينگ مدنی رااسالمی فاشيزم 
     نفر زخمی گرديدند .٣٥ترکمن کشته و سی و پنج  ١١. بيش از يازدەترکمن تحميل نمود 

                                                    *    *   *   *   *        

  ١٣٩٦دهم آذر ماە  

  Inquisition ,Demagojy     ١-  *   

گرفتن از انسانهای آزادە های وحشتناک و بمنظوراعتراف ش عقايد با توسل بهشکنجه انگيزاسيون: تفتي
که در بطن آن مغز  های دينیدماگوژی: عوام فريبی با ابزار -٢** ميگرفت.  کليسا انجام  توسط که

  . شوئی وتزريق خرافات و مطالب غيرە علمی را نيز شامل ميگردد 


