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در حسکهپِنلُپِه
مهدي گرایلو

ي رقابت بین طرفداران و مخالفان گفتگو با ما، با پشتیبانی اسـرائیل و ایـاالت متحـده   ...قبل از خروجم از سوریه بود که"
انـدکی قبـل از خـروجم، سـرویس     . گالدیویی، یعنی قشرِ طرفدارِ جنگ و نابودي، به پایان رسـید ـآمریکا به نفعِ جناحِ ناتو

نجـا را مناسـب ندیـدم؛ از    خـروج از آ . ز سـوریه را داد وج من ااصرار پیامِ لزومِ خراطالعاتی اسرائیل از راهی غیرمستقیم به
از نظر استراتژیک و ایـدئولوژیک نیـز ایـن را صـحیح     . آمد نگران بودممان در سوریه وارد میي بزرگی که به موقعیتضربه
گرا در پیش نگرفتـه بـودم،   نگرشی تقدیر. آمدبود پیش میرفت و تقدیر هرچهجنگ در مسیر خویش پیش می. یافتمنمی

توانسـت  ساله در یک آن و تغییر مسیر نیز نمـی کنار گذاشتنِ یک خط مشیِ ایدئولوژیک، سیاسی و نظامیِ حدوداً سیاما
سـناریوي  ... توانستم رهایی خود را مبنا قـرار دهـم   بودم؛ نمیباید صادق می. بامعنا در برابرِ تقدیر باشدیک موضع مخالف

شغال را در اصل با عملیات علیه من آغاز کرده بودنـد ا. به شکل تنگاتنگی با تحویل دادن من در ارتباط استشغال عراقا .
هـاي اجرایـی نمـودن    تـرین گـام  تر، یکی از کلیـدي به عبارت صحیح. شغال افغانستان نیز مصداق داردن مورد جهت ایهم

وجه هیچبه«:بیهوده نبود که اجِویت گفت. که علیه من انجام شدي بزرگ و اولین گام آن، عملیاتی بود ي خاورمیانهپروژه
عهد اتریش بـه دسـت یـک    گونه که جنگ جهانی اول با ترور ولیهمان. »جاالن را به ما تحویل دادنددرك نکردم که چرا اُ

] پس از ورود بـه امرالـی  [... نوعی با عملیات علیه من آغاز نمودند را نیز به» جنگ جهانی سوم«گراي صرب آغاز شد، ملی
آنهـایی  . دادمي امرالی را مدنظر قـرار مـی  المللیِ مرحلهي بیندفاعی اولویت دادم که در آن کیفیت توطئهبه نوعی نگرشِ

شان با واقعیت دچـار گسسـت شـده    سبب آگاهیِ نامنعطفشان از هویت تُرکی، رابطهکردند، بهبودن عمل مینامِ تُركکه به
زیـرا آنهـا نیـز محصـول     . ي نهفته در پسِ توطئـه، مغـایر بـا سرشتشـان بـود     بی آنها به درکی صحیح از فلسفهدستیا.بود

".ي همین توطئه برساخته شده بودندي حداقل صدسالههایی بودند که توسط فلسفهساختاربندي

)پنجمکتابِ، دموکراتیکمانیفست تمدن اُجاالن، (

                 **                     *

ي سفرش گرفتـه بـود،  آخرین جزیرههاي خردمند ی که با اسبخاطر اُنسبه،ر پس از بازگشت به خانهگالیوِ
د و ی، دو اسب خراشتندهم همسر و فرزندش را معاشرت با ؛ او که تحمل شده بودحتا به لباس پوشیدن بدبین 

غلیـانِ  پیامدهاي اجتماعیِدر آن کُنجِ ایمن از . با آنها گذراندگفتورا در اصطبل با گپاشساعات روزانهبیشترِ
انگیزترین سازوکار تعامـل  از طریقِ نفرتاتفاقاً ، العمومعلیاز آدمیزاد ناتورالیستیحسِ نفرت جور ي یکوقفهبی

بـاره چیـزي بـه روي    دراینجاناتان سویفتکه البتهدشخود شهرِآرماني ها، گالیور صاحب اسببازارها، انسان
آساي قهرمان داستان با در گفتگوي جنون،ي اسبانِ سخنگوجزیرهتر این است که فرض قوي. درآوخودش نمی

بازتولیدعطف به گذشته، خودشیفتگیِ بیمارگونهآلود یکعوارضِ وهمصورت بهاش هرروز دو اسبِ اصطبلِ خانه
را با این تعصـب علیـه   همه طرفیم کهفئودالییک همدلیِ نوستالژیکبادر موضعِ خواننده،همچنین د؛ شومی
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عینِ واقعیتند، چـون بـدیهی   هاي عجیب و غریب ي آن جزیرهدربارهقهرماناراجیفند که کبورژوازي بسیج می
.موجود غیرقابل تحملی شده استالعمومعلی، انسان بعدبهاز انقالب صنعتیتقریباًاست که 

چه مفَصل سفرش رامرالی فرود آمد؛ او منازلِي انجام در جزیرهبار دورِ جهان چرخید و سرایکهماُجاالن
بر باژگونهآنچه اما از این سفر . کنممن فقط فرصت نقل فصل خروجش از سوریه را پیدا میتا آنجا که،گُزاردمی

شدنِ چراغ پیش از روشن،کیهانمیوسیِ طلَباز گردشِمقدماتیانسانِغیرانتقاديِ شود شبیه دانشِاو کشف می
ي در فلسـفه و نظریـه  . چرخنـد مـی آنگـرد  شآسـمان و ملحقـاتَ  زمین در مرکز جهان است و:کُپِرنیک است

ي دارویـن و  عـالوه اندیشمند ــ همین کُپِرنیک بـه اجتماعی عرفاً و عموماً پذیرفته شده است که مکشوفات سه 
هرکس هرجا که هسـت پـس از طلـوع    . فروریختندرا رعیتیاربابي فاهمهمرکزِانساني جهانِفروید ــ شالوده

ایـن ماننـد   و . اصـطبل خلوت ر به ، گالیوِنوشتارخلوتبه من : برَدهیوالي این حقیقت، هراسان به جایی پناه می
هاي پایـانی، دقـایقی پـیش از برخـورد آن     تریر است که در صحنهفُنمالیخولیايفیلمِ يسراسیمهوحشت مادرِ 

نیمـروز آخـرین  از مصیبت طالع بر افـقِ فرزندش نجات براي یپناهجاندنبالاحمقانه سیارك لعنتی با زمین، 
.گرددمی

در اش پیداسـت  طـور کـه از نوشـته   شود، چـون همـان  ناهنده نمیکی است به جایی پاُجاالن که پیشاکُپِرنی
افغانستان شغال ا: او چرخیده استاین زمین است که در سفرِ او به گرد جهان، گرد،آرایشِ بطلمیوسیِ روزگارِ او

کتاب به کتاب ، و خیلی چیزهاي دیگر که ، عضویت ترکیه در ناتوبزرگ، جنگ جهانی سوميعراق، خاورمیانهو 
ي این پارانویا مشکل او بـا  درنتیجه. کندبراي داورانِ دادگاه فهرست میمانیفست تمدن دموکراتیک ي در دنباله

هـا  ي سیرِنشود؛ در این مرحله از سفر، نخست پنداري اُدیسه به جزیرهحل میشکلی پیچیده بهتقدیري مقوله
جنـگ در مسـیر   ": شود و او ناگزیر از این آزمون، باید تدبیري در برابر آوازِ مرگبـار آنهـا چـاره کنـد    نزدیک می

و کنـد یمـ ودنـد اَرا موماحان ملّچه خواهد کرد؟ گوشِ. "آمدرفت و تقدیر هرچه بود پیش میخویش پیش می
نگرشـی تقـدیرگرا در پـیش    "؟ زندو قید پِنلُپِه را میگرددیا از راه آمده باز می؟بنددشتی میخود را به دکل کَ

ساله در یـک آن و تغییـر   مشیِ ایدئولوژیک، سیاسی و نظامیِ حدوداً سینگرفته بودم، اما کنار گذاشتنِ یک خط
در جهانی که مرکزش زمـین اسـت و   پس ."معنا در برابرِ تقدیر باشدباتوانست یک موضع مخالف یز نمیمسیر ن

ي یک نظام اخالقیِ یاريِ خودپسنديِ ایثارگرانهي تقدیر و اختیار بهاز ناسازه، در زمینی که مرکزش اُجاالن است
از عوارض جانبی ."توانستم رهایی خود را مبنا قرار دهمبودم؛ نمیباید صادق می": شودرفعِ تناقض می،ناگهانی
یـک  جـایی مرکـزِ  ي تقدیرتان شناورید؛ جابـه سوي جزیرهاین شما نیستید که بهحل این است که دیگر این راه

مجموعـه اُفـت دارد،  مـوقعی کـه بـراي گرانیگـاه دکـارتیِ     بـی فروتنیِشمول، گذشته ازجهانفراگیر و ي یرهدا
؛ فاعلیـت  جایتان باشـید تـا جزیـره خـودش سـراغتان بیایـد      سرِ. کندمیآنمسئولیت رفعِ دایره را هم متوجه 

گیرید تا کلِ کائنات از هم نپاشد؛ مسـئله ایـن نیسـت کـه     شما در این است که تصمیم به حرکت نمیيآزادانه



3

جاخالی بدهید؛ مشکل این است که اگر این کـار را بکنیـد دیگـر جهـانی     سرنوشتيتپانچهتوانید در برابر نمی
ي اساسـیِ آن هـم ماننـد    ظاهراً این یک عملیات انتحاري است و مؤلفـه . مانَد که شما مرکز آن باشیدباقی نمی

و فیعـاط يجاذبـه تحـت تـأثیر   اَقمارِ متحـدالمرکزش است که ايایثارگرانهصداقتها جور عملیاتي اینهمه
ي صورت یک منظومهبهي آنها مجموعهنباشد تا گیردمیکه تصمیم براي انتخابِ مردي،آنبخشِهویتگرانشِ

این سازوکار بینم کنم میدقت که می.کشندهورا میچرخند و میباقی بماند، اوغیابِجرامِ سماوي به مرکزیتاَ
مفهـومی  ،ي صیانت نفـس بـراي یـک هویـت    که غریزهجاکم تا آندر خود دارد، دستیشناسزیستچیزي از 

آنهـا در هیئـت  پایندگیِکنند که اي که ذکرشان رفت این را درك میزدههیجانهاي آدم: شناختی استزیست
تکثیـر و  هـاي انـدامواري چـون رشـد و تغذیـه و     ي جامع و مانع با مشخصهفهعرَیا هویت مزیستیي یک گونه

.ستايکوانتومیِ مدارهاي دایرهپایستاريِتولیدمثل، مستلزم 

                 **                     *

پوزش ؛ه رسیدبه پِنلُپِدوباره اُدیسهي سوريِ سرانجام شاخهها پس از خروج اُجاالن از سوریه، هرحال سالبه
بـا منحنـیِ تغییـرات    مفـاز کـه ه است که برخـی آن را چنـان  کالسیکمربوط به یونان داستانخواهم، این می

انگارنـد؛ برخـی هـم البتـه     مـی ناپـذیر  مرکز و کلیتبیهاي دلوز باشد، جهان پیکرهشیزوفرنیِ راهبرديتاریخیِ 
يسـارتر بـه دلهـره   یااعتراف کیرکگور کارِ بهوضع بود و همین هم دانند که خدایگانی خُلئوس میمرکزش را زِ

که براي آنان؛ پس آیدمیخرَد کیهان بییک سیاره در این حسابِو بیدلیلبیآوارگیِ شان ازاگزیستانسیالیستی
؛یدرسـ دیسـه ي سوريِ اُه به شاخهسرانجام پِنلُپِ: کنمتصحیح میدارند مثلِ اُجاالن جانی متحد و قلبی مطمئن

رنیکیِپیشاکُپِنگاريِتاریخ، چون به استنادامبار نامربوط نگفتهاینمن کُردي است و داستانی دیگر حتماً یکیاین
این خود سوریه بود که از زیر پاي او حرکت کرد و رفت تا پـس از  درعوضاُجاالن، او سرجایش محکم ایستاد و 

دراماتیـک خـود  االن زمـانی بـه اوج   سفرِ زمین به گرد اُجداستانِ. دور چرخش دوباره به زیر پاي او بازگرددیک
د، آمکه در این قضیه به چشم میرد بدي اموهمه آناز ؛العرب را محاصره کردنددمکُش عینرسید که تعدادي آ

پـس از پایـانِ   پِنلُپِـه  معهـود مناسبت نزول اجـاللِ  بهي جعلی تغییرنام شهر به یک واژهتدارك بساط شان یکی
پـدیا  در ویکـی شهرمختصات جغرافیایی نِنوشتدها براي کُرديکُرطرحگفتم که من می؛ بودقریبِ محاصره عن

یالن  جانب شهر آسا روبهصورت یک تقدیرِ سیلدهد، چون هویت قومی آن بهمیي معکوس نتیجه و بـود در سـ
و بـا ایـن کـار    ندهـد جاخـالی  جـا  بـی از سرِ غرورِد که کرحواسش را جمع میباید بود، که مرکز ثقل جهان آن

ي جاي واژهسب بهچبا تقویت احتمال ثبت یک نامِ نَي بعد، در مرحله. موجودیت کل مجموعه را به خطر نیندازد
در دانـم کـه   من هنوز نمـی ؛ مثالً رسیدي زبانی هم به پایان عنوان یک هستندهحتا بهکُرد، العربعینآهنگینِ 

دي و وايي سرخِ پـی ستارهبازودوختي ایاالت متحده با نیروهاي ویژهوژيِ این گروه، تدریس ایدئولهايکالس
متـر تکـرار شـده    متربـه کالسلنین بر دیوارِپرشمارِهاي البته اندکی جاخورده از سبیلِ منسوخی که در تمثال
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خواستم این را از ؛کنندار میبرگزبه چه زبانی ها براي چریکي آموزش نظامی خود را نظريِ دورهجلسات ، است
کشیدند کل میبازِ کاربلَدفیروزبختیِ شیریاخطیِ یک التاريکه دو سال پیش براي بپرسم چپگرایانيتیرهآن 
کـه در خیابـان بـه او    اي که بـا هر ردند که شخصیت سازمانیآومیبرهان خُلف حجتو نمودار و استقرا با گاه و 

به ادعاي تحقق پریش اباطیل ذهنیِ یک روانترین ترکیبِسروتهاز بیوبازدمیرد عشق نَدهدمیتماسشماره 
، سـازد مـی ایدئولوژي رسـمی  خودش براي تر موجود، هاي پیشلنینیسم نسبت به سوسیالیسمـبرترِ مارکسیسم

مشکوك به ظلـمِ دقیقـاً   ارجاعِآمیزِ یک یادآوري کردم که با تکرارِ وسواسبه آنها اي است؛ي شرافتمندانهپدیده
فـرضِ  ، مسـتند شـده اسـت   یک قبیلهناپذیرِ ملتي فرقهتپیکو در حق ـدر سایکسگویند میاي که نشدهتعریف

چپ با خیرِ درخـود  ي همدلیِ سیاسیِترین الیهدر مبتذل،جعلیِ آن قبیله» ملیت«شدنِچهارپارهصهیونیستیِ
استعالیی بداهت... و روژآوا، روژهالت، جنوبیشمالی،کردستانِ اي چون شناختیبه اراجیف واژه،»خلقِ مسلح«
ومیشِ صبحگاهی بانـگ بلنـدي دارد، در   که در ناپیداي گرگتیرهنایاما .کاذبی بخشیده استتاریخیِاعتبارِو 

.دگرایمیسکوتبه معموالً روشنِ نیمروزي 

يدلواپسـانه هـا پـس از خـروجِ   سالجایی که ،ادامه دادمتا سرفصلِ معاصر يي کُرداُدیسهپس به خواندنِ 
منـد  گـردش قـانون  سرِ جایش ایستاده بود کـه  منظومهجِرمِ مرکزيِ، او دیگر در مقامِ جاالنسوریه از زیر پاي اُ

شادي بوايپیيزیر سایهبار شمال سوریه را به اینزمینْورِخورشید به دعـاده رمقِبیهاينشانهسپس . دنَکي ا
را در حسکه مرکزیک کیهانِ زمینتقدیرِهماتشمي ماندهبا شوند، معانیِ کلماتی که قربانی سکوت عمومی می

ي ائـتالف در  از نیروهـاي ویـژه  پشتیبانیيبهانهبهجاالندرآورديِ اُنماَسامیِ یِگَشت هوایکرد تا فوراًبمباران 
.دشوواکنشوادار بهمنطقه 

                 **                     *

ي دادوستد اردوغانِ پساکودتا با اسد است؛ یعنـی  ي ارتش سوریه به حسکه، نتیجهاز دید صالح مسلم حمله
درنـگ از سـوي   این کلیشه بی. اندهشدساله ي یک دشمنیِ پنجالمصالحهکُردها طبق عادت تاریخیِ منطقه وجه

به ایـن  مسلم . دخالی نمانَي روزبابِ سلیقهي خوانِ تحلیل خبر آنها از کاالشود تا پیشارباب جراید مصادره می
بسـتان  ي کـدام بـده  تجارهالالخودش م، شمال سوریهخودمختاريِ خودخوانده درسه ارزانیِکند که اشاره نمی
صـاحبِ  بـی تر از خوانِ هاي هرچه بزرگگرفتنِ لقمهبراي دي را وايدست پیاي که دیدیم که قاعده. بوده است

،همایرانازي در کردستانِبپیشمرگهدور جدید طرحِ ،؛ با کمی فاصلهاستهیئت علمِدر،گذاردمیسوریه آزاد 
شـناختی  تـأمینِ روان تضـمینِ همـین قاعـده   ، بـه معینالنهاريِي نصفوضعیِ ناشی از یک فاصلهمِ دقَتَبا البته 

و من کندمیل میبیشتر به داعش خوزستان و بلوچستان هرچهکردستان،ي منطقیِ این طرح در ادامه؛دشومی
از ردهبا عروج و افـول ایـن  ، در نهایت اشادعاییي سکوالریسمِگرایی کُرد در منطقه، با همهکه قومي ایندرباره

از ؛ یکـی  )ي امتناعدر موقف نام عام، پشت و روي پرده(ترها چیزهایی نوشته بودم بسامد است، پیشهمتوحش
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هـایش در  رد برنامهبي او براي پیشدر پاسخ به این پرسش که آیا سازمان متبوعهکُردایتی دیرآشناي هايچهره
کـه چنـین تماسـی، حتـا در     گویدمیي خبري برنامهیک ، به مجري استایران هرگز با عربستان تماس داشته

کنـد، چـون شـرط    این پاسخ مشکلی را حل نمی.اصول بنیادین سازمان استرام بهتاحمنوط به ،سطحِ فرضیه
اصل این است که کُردهـا سرجایشـان بایسـتند و از خطـوط     ؛رعایت اصول را اتفاقاً خود عربستان گذاشته است

رغـمِ  در این مـورد، بـه  . به گردش درخواهد آمدچیز طبق روال طبیعی خود روقت هآنخود عدول نکنند؛ قرمزِ
بطلمیوسیِ اُجـاالن  نجومِي سنگین ، سایهككپو دموکراتهاي مجموعهلوژیکهاي سیاسی و ایدئومرزبندي

ها گفته اسـت سهم خود سالبهي مذکور همچهرهشود؛ یعنی مثالً بر سرِ هرکسی که کُردي بلد است حس می
این اُجاالن نیست؛مرکزيکُردآن اصرار دارد کهفقطه است،نشستکُردک صددرصد یکه در مرکز دوران زمین 
ي قطـاع کُـرَوي میـان    که سیاسی باشد، منشأ جغرافیایی دارد و اصلش به همان زاویـه تفاوت سلیقه بیش از آن

چرخیده کهآناند که همه خاطرجمعگذشته،ازاین.گرددگذرند، بازمیمیهارهایی که از مهاباد و حسکهالننصف
عنـوان یـک نیـاز سـاختاري، تمـام      بـه . شان غیـرت دارنـد  هاي کُردي که روي اصولسازماننه وعربستان است 

جدیتعیناً همین آنها؛ ین موقعیت مرکزي استاي تعصب آنها بر توسعه،ي کُردها از مقولهداشت سعوديچشم
شـان  اسـته خوبـراي اجابـت   ي منطقـی یا مقدمـه رط شدر پاسخ فقط یک همند و داعشطلب کردرا از داعش 

شود، طبعاً نبایـد هـیچ خـدایی کـه     که در قلمرویی که به مرکزیت او در منطقه منتشر میتعریف کرد و آن این
.کند، پرستیده شـود اهالی علیه او ایجاد رقابت میکل کائنات در ذهنِراستینِ صدورِ هستیِعنوان یک مرکز به

اي دیگـر هـم پیشـنهاد    هاي قومی و فرقهآن را به برخی گروهطلی پذیرفتند و عماَعراب این شرط سکوالر را بی
.کردند

انـد،  هشدنداده فشار ترکیه در جلسات شرکت زیر، کُردها با این استدالل که گفتگوهاي صلح ژنودر جریان
ري بـه    گفتگوها هم بی. را پیشاپیش رد کردندي احتمالینتیجههر  نتیجه به پایان رسید و همان زمان جـان کـ

اینـک و بـا   رکر به او یادآوري کرد که هـم باب کُ. اشاره کرد» عنوان یک کُلسوریه به«معناشدن چیزي چون یب
ي روابـط  کري انـدکی پـیش از آن در برابـرِ کمیتـه    چیزي است کهآندر دستورکار گذاشتنِزمانِ،این اعتراف

منظور از آن تجزیـه یـا فـدرالی کـردنِ سـاختار      ؛ بودیاد کرده (Plan B)» طرحِ ب«از آن با عنوان سناخارجی 
اینک در جریان است عناصري از همـین طـرح اسـت کـه جـایگزین طـرحِ       قدرت در سوریه بود؛ ظاهراً آنچه هم

ي هاي بایدن در سـفرِ اخیـرش بـه ترکیـه دربـاره     با گفتهیاین طرح به شرط. ي قبلی شده استخوردهشکست
عنوان یک اقلـیمِ یه در تعارض است که باور کنیم که کردستان عراق بهضرورت حفظ یکپارچگی سرزمینی سور

چنـان چیـزِ   ،یـابی در فراینـد عینیـت  » طـرح ب «هـرروي  بـه .اسـت عراقخودگردان همچنان بخشی از کلیت 
تنهـا جـایگزینِ  شـود اعـالم کنـد کـه     وقت ناگزیر مـی شود که حتا دمیستورا هم هماناي میبینیپیشغیرقابل

.تر از قبل استبازگشت به جنگی بلکه خونیندرواقع ،»طرح ب«از جمله وبه هر نامیگفتگوهاي آشتی،
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شـد کـه   دستی از شکست این گفتگوها، غیبت کُردها در آن بود؛ گاه چنین تعبیر میهاي دمِیکی از تحلیل
نداشـته و حقـوق طبیعـی آن لحـاظ     در جلسات حضور ،ي سوریهترین گزینه براي ایاالت متحده در غائلهموثق

طرف مخالفان قابلیـت اجـرا   رسیدند، این توافق در هاي گفتگو به توافقی مینشده است؛ درنتیجه حتا اگر طرف
ترتیب کُردها به سراغِ کـارِ خـود رفتنـد تـا     بدین. پاي اصلیِ کار زیرِ آن را امضا نکرده بودکرد، زیرا یکپیدا نمی

خود باید به خودبه» طرح ب«؛ در چنین وضعیتی »شان را بگیرندحق«ن در میدان جنگ با دست خودشاظاهراً 
چیـزِ شکلی کـاذب دورِ یـک   توافق را بهاست، چونکُرديبرداشتی؛ اما این تعبیر در ذات خودافتادمیجریان 

زمان مشکلِ اصلیِ گفتگوهاي آشتی نه نبود کُردها در جلسات، بلکه غیبت آورد؛ البته آنبه گردش درمیيکُرد
هـاي  جـور سـازمان  ایـن یکی از کارکردهاي سـاختاريِ : داعش بود و این غیبت اتفاقاً بخشی از خود داعش است

کُردها بـه ایـن   . شود» آطرحِ«گزینِ جای»طرحِ ب«اي شرکت نکنند تا کُشی همین است که در هیچ جلسهآدم
ي تشـکیل  شان از ژنو، غرب هم ناگزیر پاي برنامـه اند که در اثرِ کردوکار مستقل آنها پس از اخراجنتیجه رسیده

گري، این برداشت قابل با درنظرگرفتنِ خودشیفتگیِ بطلمیوسیِ متناظر با کُردي. ه استرفت» فدراسیون سوریه«
نِ بسـیاري از چریـک   » طرح ب«حدس است، اگرچه عمرِ جـی اسـت و صـدالبته ایـن     پـی هـاي واي بیش از سـ

داد کـرد؛ ایـن سـازوکار بـرون    از میـز ژنـو محـروم مـی    را کلیدخوردنِ اجراي طرح بود که قاعـدتاً بایـد کُردهـا    
هـاي  نگـاري به نقشهکم دستگراییِ شهوانیِ الزم براي تحقق طرحی که قدمتش قومبااي دارد که شناختیروان
موضوعی در دسـتور کـار قـرار    : کندافزایی می، همرسدبرژینسکی پس از سقوط اردوگاه سوسیالیسم میترِ کلی
شود؛ در این وضعیت اگـر جلسـه شکسـت بخـورد، هـر      گیرد و یک عضوِ مجموعه از جلسه کنار گذاشته میمی

شود؛ اکنـون ایـن عضـو    ي روانی میادرهصورت طرحِ ازلیِ خودش مصموضوعِ جایگزین از سوي عضو اخراجی به
ناگزیر پس از شکسـت مـذاکرات بـدان رأي داده اسـت    وهماً بر این باور است که طرحِ اوست که جلسه . هویـت

اش، از کلیـت جلسـه انتقـام    جور خودخواهیِ جمعی است که با آن بـاورِ خودفریبانـه  حاصل از این سازوکار یک
جـایگزین بـوده   غایت ساختاري جلسه همین موضوعِطور فرض کنید کهایندرعوض، شما بهتر است گیرد؛ می

؛ کندمیاست نتیجه صددرصد بیتر را جایگزین آنچهراهبردياش موضوعِشدهتعبیهازپیشداعش با غیبت. است
ي ، در یک تفاهم ساختاري براشودمیدست بهها دستي گفتگوهاي آشتی میان طرفتفاهمی که در جلسهعدمِ

هـاي ي گـروه ي ناخودآگاهانـه مفاهمـه ي ایـن سـازوکارِ  دربـاره مطمئنم که رسد و من به نتیجه می» طرح ب«
).اَنیرانشور تعریبِ(م ابحث کردهترپیشناهمساز 

دي در مسکو، مدتی قبل گفته بود که پیشنهاد حزب او براي نجات سوریه وايي پیعبدالسالم علی، نماینده
ي کُرديِ ایـن کشـور، بـه کـل کشـور      یافته در سه منطقهموجود، گسترش طرحِ خودمختاريِ فعلیتاز وضعیت

کُردهـا آن زمـان حاضـر    که ؛ امتیازي ...دروزي و آشوري و شایدی و علوي و هاي سنّاست؛ یعنی تشکیل ایالت
در فهرست اقوام بومیِ هاچچنیمشکوك بدهند در گنجاندنِ اردوغانبه شان نزد ترکیه براي توجیه برنامهبودند 
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تبار در جریان جنـگ  تُركاین اوباشِ نیمه(شد خوبی دیده میهاي شمال سوریه بهي خودمختاريدهندهتشکیل
شان قاچاقی از روسیه راهی با اهل و عیال،سفارشیکُشیِآدمهاي تخصصیِهگروداخلی سوریه براي پیوستن به 
ي توصـیه ).شـدند آنجا محسـوب مـی  بومیِ، ي خلیفهیسهککُردها از ولخرجیِا این کشور شده بودند و اکنون ب

اي است که از ي پارانویاي گزینهآید و درواقع اُستوارندهي کُردمرکزيِ جهان جور درمیبا فرضیهعبدالسالم علی 
ي تشـکیل  ژئـوپلیتیکی دربـاره  شود تا با توهماتش از برگزارکنندگان انتقام بگیرد؛ برآوردهـاي  جلسه اخراج می

اینک شان والیت مختصرِ کُردهاست، قدمتش کم نیست، اما هماي که فقط یکیفدراسیونی از اَقالیمِ قومی و فرقه
» طـرح ب «اجراي در تناقض با سرشت اجتماعیِ . شودتعریف میدي به سوریهوايي پیتازهصورت پیشنهادبه

کنـد،  اي تولید میمرکزِ دلوزي در مقیاس منطقهومی را در قالب یک شیزوفرنیِ بیي قکه تکثري از آحاد نوزاده
که بـا آن در مرکـزِ   خود را چنان تصور کندي»تازه«ها پیشنهاد موازي با دیگر اقلیمکه هر اقلیمضروري است

شـرط  ي جانبـه اصـرار عربسـتان بـر رعایـت همـه     روشـن اسـت کـه   ؛ البتـه بگیردبطلمیوسیِ صدورِ جهان قرار 
با ایـن  منطقه،در فاالنژي هارقهفریز و درشتاز سوي هاي سازمانی و ایدئولوژیکاصول و ارزشناپذیريِعدول

.فرضیه هماهنگ است

                 **                     *

در سرزمین اعـراب  کُردهاي ایرانیشویم که غمِ غربتنزدیک میاشيکُرداز نوعِ تاریخپایانِیک به اینک 
تقدیري که اُجاالن بـا انـدوه یـک دریـانورد     زودهنگامبراي تحققِ.آن استآورِ کوچک و یأسهاي نشانهاز پیش
، کـرد آمیزي مـی یک ضرورت گزیرناپذیرِ تاریخی رنگچونانخویش عمرِ آفاقِ از تردورهرچه زده آن را مصیبت

هـاي اسـد  ، در پاسخ بـه جنگنـده  نیروي هوایی ایاالت متحده در آسمان حسکهویراژِ از ترچنگبهمفتچیز هیچ
کند، میفخُروپخود يعرشهخبر بر که بیحالیبینید که در را میخُفته يدیسهاُیک اینجا شما تصویرِ. نیست
با یقین بـه بازگشـت   ها سالاي که این بانو الوقت وفادارانهدفعکَفَنِ را پوشیده از پِنلُپِه ساحلِهااقیانوسناگهان

بینم که بـه  هاي گالیوِر را میمن هم اسب. ورندآمیبافته است، به زیر کَشتی او شمرکزِ جهان به جایگاه سزاوار
شـهامت مـردانِ  درنـگ  بیقدر آن،اندحماسهکه تماماً تصاویراین. آموزندمیاو راه و رسمِ قَشو کردنِ آدمیزاد را

اُجاالن را نخوانـده  فصلِ امرالیِدفاعیاتاز صفحاتیشتابزده کنند که را تحریک میعصرِ زوالِ عضالنیِ نوع بشر
چیـره د که ایـاالت متحـده را در شـأنِ قطـبِ     نزی حرف میالمللسرکردگیِ بینسلطه و نظامِ یک او از . بگذارند

ازکنـد؛  ها قربانی این غایت مـی تُركناپذیرِسفاهت انعطافقومِ او را به کارگزاريِهمزمان دارد و استوار نگاه می
سرِ هاي آناتولی ي تُركیافتهتعینسیاسی لحاظیبهکه با سرشت » درك صحیحِ توطئه«آید که مکاشفات او برمی

همین نظام سـرکردگی بـراي تـأمین و    ايِي کارکرد منطقهاي که خودش نتیجهاز هویت تُرکیري ندارد،سازگا
هـاي اُجـاالن   اینها حرف؛شودمند سلب میطور نظامبه،استامپریالیستی اي از منافع مشخص تضمین مجموعه

او تطبیـق نکـرد و   هاي زمـانیِ کُسوف مرکزِ کُرديِ کیهان در حسکه، که با تخمیناندکی پیش از شکستاست
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بینیِپیشي یک الگوي ریاضیاتیِ کارآمد براي ارائهرنیکی در هاي پیشاکُپِذاتی سامانهناتوانیِي من این را نتیجه
هـا را بـا گالیـه و    همـین حـرف  عرب الزم اسـت تـا   یک اُجاالنِشاید پسازاین.دانمهاي فلکی میمقارنهدقیق

اش یافتـه جهانی و اقمارِ قـومیِ نوپـا و سـاخت   مدار سرکردگیِي عملکردهاي نژادستیزانهي سرشکستگی درباره
شکلی بهکند، بلکه هایی که اُجاالن روایتشان میکُشیخاطر نسلترها گفته بودم کُردها نه بهکه پیشد؛ چنانبزن

تعلیـقِ  اکنون براياند؛ها از عربی به کُردي آغاز به محوشدن کردهخوردن روند تغییرنامپس از کلید آلود تناقض
شان کسی زبانِ آنها هاي اصطبلِ خانهي احمقانه میان کسانی که جز اسبي دهشتناك یک مکالمهعملِ چرخه

ایران عادت بدي هست رایانِدر میان چپگاما .دهمرأي میبمباران حسکه تصمیم اَسد براي ، من بهفهمدرا نمی
اي کـه بـا آن همـدلی    ي سیاسـی برنامـه مضـمونِ رسـواییِ وقتی کوسِ: زندشان سر مییکیاز هر از گاهیکه 
آن سرِي اعتبارشان را آورند که چطور داشته و نداشتهکنند و به روي خود نمیشود، سکوت میکنند زده میمی

دي بخـش انکارناپـذیر آن   وايمفهومیِ طرحی کـه پـی  گسترشایش و با گذشت دو سال از ز. خرج کرده بودند
هـاي  هاي آتشینِ خـود از حماسـه  روي دفاعیهبازانقهحي جنینیِ این طرحِ، مایِلم از کسانی که در مرحلهاست
یـا حرفشـان را   کردند، بخواهم که ، جمالت اینجا و آنجاییِ لنین را خروار میهاي پسند روزگراییملیسازِ دست

اسـد و  هـواییِ کشـمکشِ بگوینـد کـه در   بلنـد روزهـا آنجانـبِ بهحقلحنِامروز هم با همان اصالح کنند و یا 
ي محتواي اجتمـاعی و ژئـوپلیتیکیِ برنامـه   به همچنان براي تعیین تکلیف حسکه، المللیِ کُردها پیمانانِ بینهم
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