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  اولدوز درخشان :برگردان

  ٢٠١١اول سپتمبر 

  

  !دي سازمان دھد،ينکن یسوگوار
  کرد  دعوتیابي را به متشکل شدن و سازمان سيمردم انگل) یسي انگلستياليکارگردان سوس( َکنلوچ

  

 س،ي در انگلري اخیدادھايروۀ شھرت دارد،  دربار" کارگرۀ شاعر طبق" که به عنوان یسيانگل  لوچ کارگردانکن

 یسوگوار" را به سي ساله  مردم انگل٧۵ کارگردان نيا.  پرداخته استعي وقاني ایابي به ارزني گاردۀدر روزنام

.  خواھد شدیھمبستگ ۀي روحتي کردن باعث تقومقابلهو دعوت کرده و گفته است که مقاومت " دي سازماندھد،ينکن

   :دي گوی مسيلو جوان به دست پکي کشته شدنۀ َکن لوچ دربار

 شي پیزي حوادث غم انگنيھر وقت چن!  گوسفند، انسانھا را بکشند، مگر نه؟کي دني دزدی خواھند برایحاال م"

 مهي قطع  بی حادثه را براني ھم اسي کارانگلظهاف حزب محیاعضا.  خزندی اغلب ھمه  به خلوت امن خود مدي آیم

 یبرا.  شمارندیم متي غنانهي حبس وحشی دادن حکم ھای انسان ھا از منازلشان و برادني کشروني ب،یاجتماع یھا

  ".است  منافعشانشبردي پی برای افتد بھانه ای که اتفاق میآنان ھر حادثه ا

 اني عصني کردند که آتش ای بوک تالش مسيفۀ  صفحیبر رو  کهی دو جوانیحکم چھار سال حبس براۀ  او دربار

  :گفت را برافروخته نگه دارند

  ھمانطور کهمي کنی دھدسازمانيبا.  منزجر کننده استاري بسني است؟يحاکم نۀ  زند طبقی آنکه شالق مايآ " 

  !".دي سازمان دھد،ينکن یسوگوار: "ل گفتيھ. جويیکايمرا مشھور ستيکاليسند

  

  ندارند ندهي آجوانان

 کند که ساختار ی نکته جلب منيو نظرھا را به ا   کامال آشکار استاني عصني ای اصللي لوچ معتقداست دالَکن

 کار وارد یاي  به دنکيقرار بود جوانان به صورت کالس" . کندی نمنيتضم  جوانانی برای اندهي آی کنونیاقتصاد

 کنند و با داي پتيولؤ با آن مسزمانآن جمع شده غرق شوند و ھم در شانيشاني که عرق پیشوند و در ظروف

 یانسالي به می گذار ازجواننيبنابرا.  را نابود کردنيتاچر ا.  بردندني را از بنياما ا.  شوندشناخته شانياستعدادھا

  ". رفتنيآگاھانه از ب
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 ھا فقر و شرفتيپۀ  رغم ھمیر شد که عل دھد متذکی سخنان موردنقد قرار مني را با ابراليَکن لوچ که اقتصاد نئول

 یگفت سع" مردم بوده است؟یاسي سکي ھدف شما در آثارتان تحرايآ"َکنلوچ در جواب پرسش . کمبودھا ادامه دارد

 به ی و متشکل شدن و باورمندیابي  سازمان ميلمھاي فدوارميام . نشان بدھمی بود که حوادث را به شکل متفاوتني امن

 ديأئ چپ را تی جوانان در راه آرمان ھایاو که جانفشان".  وضع موجود را بتوانندنشان دھندريين تغقدرتمان  و امکا

کن لوچ  . دمخاطره انداختن  که در غزه جان خودشان را بهدي گوی سخن ميی المللني بیروھاي مثال از نیبرا  کند،یم

  .دي آی وجود مو مبارزه به  مقاومتی سخن گفت که  تنھا در پيیاز اتحاد وھمبستگ
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