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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  ياسیس

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢٠ اپريل ٠۶
 

 ! را از دست داديم»ھلين بولک«ھنرمند انقالبی و شورشی عزيزمان 
ھا و آثار و  د؛ اما انديشهميرن ھا دير يا زود می ھر چند که انسان. آورد ھا ھجوم می امروزھا مرگ از در و ديوار به انسان

ھای باالتر و واالتری و   که برای ارزشئیھا انسان، عبارت ديگر  به.مانند ھا باقی می کردارھا و يادگارھای آن

  . اند ميرند ھميشه زنده تری می انسانی

وی . رد روز اعتصاب غذا جان سپ٢٨٨پس از ) GrupYorum( ھلين بولک، خواننده گروه موسيقی يوروم در ترکيه

ھای سرکوبگرانه و غيرانسانی حکومت  ھمراه با يکی ديگر از خوانندگان اين گروه موسيقی در اعتراض به سياست

 .ترکيه و ممنوعيت برگزاری کنسرت از سوی دولت دست به اعتصاب غذا زده بود

  
عدالتی در زندان حکومت ترکيه جان باخت يکی   زنی جوان و انقالبی که در اعتراض به نابرابری و بی»ن بولکيھل«

  !ھاست از آن

 ترکيه بود که روز سوم آوريل در »گروپ يوروم«ف و انقالبی ای، يکی از اعضای معرو ھلين بولک دختر کرد ترکيه

  ! سن بيست و ھشت سالگی پس از حدود سيصد روز اعتصاب غذا در زندان، جان خود را از دست داد

 ١۴ - ٢٠٢٠توجھی مقامات حکومتی به مطالباتش در روز سوم آوريل   سالگی و در بی٢٨ھلين بولک در سن 

  .چنان در اعتصاب غذاست  ھم،اھيم کوگچکابر. درگذشت ١٣٨٩فروردين 

دليل بيماری با وثيقه از   ابراھيم گوکچک، نوازنده گيتار بيس و يکی از مشھورترين اعضای اين گروه، در ماه فوريه به

ابراھيم گوکچک در . ھمراه ھلين بولک اعتصاب غذا خواھد کرد  او ھم پس از آزادی اعالم کرد به. زندان آزاد شد
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ا مجله فرانسوی پليتيس در ماه فوريه گفت تصميم اعتصاب غذا بسيار سخت بوده اما اعضای گروه معتقدند مصاحبه ب

  ».برای ايستادن در برابر ظلم، بايد ھميشه آماده مرگ بود«

ی يک«ترانه . خواند او ھم به زبان ترکی و ھم به زبان کری ترانه می. کرد ھلين بولک کرد بود و در استانبول زندگی می

از آثار ترکی ھلين بولک و گروپ يوروم است که به فارسی ترجمه و زيرنويس شده و در » برای ھمه، ھمه برای يکی

 .يوتوب منتشر شده است

ھای  در طول سال. شان شھرت دارند  انقالبی - ھای سياسی ای است که برای ترانه گروپ يوروم يک گروه موسيقی ترکيه

 تعدادی از اعضای گروه نيز دستگير يا مورد شکنجه قرار .ھای اين گروه ممنوع شد بومھا و آل اخير برخی از کنسرت

  . گرفتند

اندازد و در عين حال شھامت و جسارت و استقامت ھلين  ، لرزه بر اندام انسان می»ات نحيف شده قدر تن چه«متن ترانه 

  !دھد  در مقابل ما قرار می رابولک

 

  مالقات در کابين

  ت نحيف شده، قدر تن هچ

  ای  در اشک چشمانم جا گرفته

  گرسنگی مگر عمرت را خورده فرزندم؟ 

  ام را بنوش  بيا شير سينه

  ای؟  آتشت را مگر در سپيدی گيسوانت پنھان کرده

  کند؟  نکند خورشيد ھر شامگاه در تو غروب می

  نگران آب شدن جسمم نباش، 

  ام  من آسمان را به بر کرده

    غمگين نباش مادر، 

  دليران ما را پايانی نيست 

  ھا اگر آتش شود و بسوزاندمان،  اين رفتن

  گيرند؟  مان پايان می مگر مادران

  ھايمان را پرپر کند،  اگر دست مرگ گل

  گيرد؟ ھا پايان می مگر جوانه
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ت که نيروھای ن بولک در حالی در بيمارستان جان خود را از دست داده اسيای سوزچی، ھل نوشته روزنامه ترکيه به

مارس به زور او و ابراھيم گوکچه، ديگر عضو گروپ يوروم را به بيمارستان عمرانيه در  ١١امنيتی ترکيه در تاريخ 

  .استانبول منتقل کرده و تحت مداوای پزشکی قرار داده بودند

  
اعتصاب غذا خود را سال گذشته در زندان و در  - يک عضو ديگر اين گروه موسيقی -بولک و ابراھيم کوگچک 

ھا که از زندان آغاز  اعتصاب غذای آن. اعتراض به بازداشت و زندانی شدن شش نفر از اعضای اين گروه آغاز کردند

 و کوگچک حاضر نشدند اما بولک.  شد٢٠١٩شد نھايت منجر به آزادی ھلين بولک و ابراھيم کوگچک در ماه نوامبر 

  : پس از آزادی از زندان نيز لب به غذا بزنند و به اعتصاب غذا خود با مطالبات زير ادامه دادند

ھا لغو شود، و گروه اجازه داشته باشد کنسرت  ھمه گروه گروپ يوروم از زندان آزاد شوند، اتھام تروريسم عليه آن«

  ».برگزار کند

 نفر از اعضای گروه و ممنوعيت فعاليت و ۶در اعتراض به بازداشت و زندانی شدن ھمراه ابراھيم کوگچک  بولک به

 .  اعتصاب غذا زده بودس جمھور فاشيست ترکيه، دست بهئي، راردوخانھای سرکوب دولت  تشديد سياست

 

  »اين محله مال ماست«

  شکست نخواھيم خورد؛

  تپد مان به عشق خلق می چرا که قلب

  جا ميھن ماست؛ اين

  م برای تداوم حياتئيوقفه در تکاپو  کار عرق جبين جان بیبه

   سوی باريکات پيش به

  با اخگرانی از اميد

  …مان ای سرخ بر پيشانی و ستاره

  اين محله مال ماست

  تان سوگند که قاتالن را بخششی نخواھد بود به رزم

  »انقالب«بکوب بر طبل 

  خاطر جبھه نبرد به

   بزن به عشق خلق
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  …بدربزن، بکوب، 

  بزن قاتالن را، بزن جالدان را، بزن مزدوران مزور را

  ؛»قاضی«گان و مبارزان  ھزاران درود بر تيرخورده

  …ھزاران درودشان باد

  بخشند شوراھای خلق حيات را انسجام می

  اند پيشاھنگان سلحشور مناديان عدالت

 !دھيم ما خلق متشکليم، محافظان محالت که بر فاشيسم فرمان ايست می

 
يت اين مرگ بر عھده مسؤول«: ای اعالم کرد  ، در بيانيه)HDP( ھا ن بولک، حزب دموکراتيک خلقيدر پی مرگ ھل

  ».حاکميت ترکيه است

مقصر دانستن «ای که با امضای روسای مشترک اين حزب منتشر کرده است با  بيانيه) HDP( ھا حزب دموکراتيک خلق

متاسفانه خبر مرگ ھلن بولک را ساعاتی پيش در ياس و «: اند ، نوشته»لکن بويحاکميت سياسی ترکيه در مرگ ھل

قبل از ھر چيزی اين ضايعه تلخ را به تمام نزديکان، دوستان و به خصوص خانواده وی . اندوه فراوان دريافت کرديم

 مرگ و در روز روزه 288. است) AKP( تقصير اين مرگ بر عھده حاکميت حزب عدالت و توسعه. مئيگو تسليت می

ھای خود را اجرا کنند به ھيچ عنوان مورد قبول  نھايت مرگ يک ھنرمند تنھا به اين خاطر که بتوانند آزادنه آھنگ

  ».نيست

اھميت نگاه کردن حاکميت  تفاوت و بی رفتار بی«: ، در ادامه اين بيانيه آمده است»ديوار«به نوشته روزنامه ترکی 

 خصوص در مدت زمان اعتصاب  به. گر بوديم  در اين مدت با عبرت فراوان نظارهھا را سياسی ترکيه به جان انسان

در حالی که تمام انسانيت برای . داد غذای ھلن بولک و ابراھيم گوکچه، حاکميت فشارھا عليه آنان را نيز ادامه می

 انسان در اثر اعتصاب اند، مرگ يک ھا در برابر ويروس کرونا دست به يک بسيج عمومی زده محافظت از جان انسان

اکنون برای اين که ابراھيم گوکچه که با ھمان مطالبات ھلن بولک در اعتصاب غذا . انسانيت است غذا مايه ننگ برای

ھای ھوشيار نيز در اين  تر اقدام کرده و تمام جريان برد جان خود را از دست ندھد حاکميت بايد ھر چه سريع سر می به

 ».معی اقدام کنندج خصوص به يک حرکت دسته

  .  پيامی را منتشر کردند،کنگره جامعه دمکراتيک و جنبش زنان آزاد نيز در رابطه با ھلين بولک

پ سريعا دست از .ک.اين رفتن، رفتن نيست، الزم است که آ«: کنگره جامعه دمکراتيک در بيانيه خود اعالم کرده است

خواھيم به وضعيت دوست و رفيق ھلين،  ما می.  جوانان استپ عامل مرگ.ک.آ. ھای دمکراتيک بردارد  حوزهکنترول

چنان ادامه   روز است که دست به اعتصاب غذا زده است و اعتصاب وی ھم٢٩١ابراھيم . ابراھيم گوکچک توجه شود

ياد و خاطره . شود که مطالبات ابرھيم گوگچک را برآورده سازند از حاکميت و احزاب اپوزيسيون درخواست می. دارد
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ھای گروپ يوروم  ترانه. داريم مراتب تسليت خود را به خانواده و رفقای وی ابراز می. داريم فيق ھلين را گرامی میر

 ».ھايمان نيست ھيچ کس را يارای مسکوت گذاشتن ترانه. ھای ما بودند ترانه

جان خود را از دست داد  روز اعتصاب غذا ٢٨٨جنبش زنان آزاد نيز در رابطه با مرگ ھلين بولک که روز گذشته در 

پ از .ه.م/پ.ک.حاکميت فاشيستی آ«جنبش زنان آزاد در اين بيانيه خاطرنشان ساخته است که . ای را منتشر کرد بيانيه

ھلين بولک و ابراھيم گوکچک به منظور کسب حقوق .  به ھر نحو ممکن به اعضای گروه حمله کرده است٢٠١۵سال 

امروز ھلين بولک .  روز به طول کشيده است٢٨٨غذا زدند و اين مقاومت وی خود و تحقق عدالت دست به اعتصای 

پراکنی  ھای دشمنی و نفرت عدم تحقق مطالبات وی در نتيجه سياست. در روزه مرگ، جان خود را از دست داده است

. يده است درجه اول مرگ ھلين حاکميت است و امروز در اين جغرافيا صدای صلح و آزادی به قتل رسمسؤول. است

ھا را  بخشند و ترانه و تصنيف ھای دشمنی با زنان را مشروعيت می ن قتل ھلين ھمان کسانی ھستند که سياستمسؤوال

انگارانه و ممنوع کننده بداند تا زمانيکه حيات آزاد در اين سرزمين ايجاد نشود، ما  الزم است ذھنيت يکه. کنند ممنوع می

  ».مبارزه خود را ادامه خواھيم داد

  
  مادر ھلين بولک بر بالين دخترش

 

  ھای خلق بزرگ و پر حرارت است دست

  ای در آغوش خواھد گرفت بدن زخمی را در قعر سياه چاله

  در صفحات سفيد تاريخ يک بار ديگر بنويسيد

  .مبارزه درمان دردھاست

  .يکی برای ھمه، ھمه برای يکی

  ھای بزرگ خلق در بند است دست

  واھد گذاشتگل سرخش را تنھا نخ

  ھای زندان درخواھد آورد او را از پشت ميله

  در صفحات سفيد تاريخ يک بار ديگر بنويسيد
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  .مبارزه درمان دردھاست

 .يکی برای ھمه، ھمه برای يکی

  ھای بزرگ خلق خشمگين است مشت

   را خواھد زدالماننام عدالت ظ به

  در صفحات سفيد تاريخ يک بار ديگر بنويسيد

  .ردھاستمبارزه درمان د

 .يکی برای ھمه، ھمه برای يکی

  در صفحات سفيد تاريخ يک بار ديگر بنويسيد

  .مبارزه درمان دردھاست

  .يکی برای ھمه، ھمه برای يکی

 
شان از سوی مقامات امنيتی دولت رجب طيب  ھای فعاليت  در تمام سال، سوسياليست اين گروه، يورومگروه موسيقی

پس از آن چندين نفر از .  شدھايشان ممنوع اعالم ، گروه و کنسرت٢٠١۶ تحت فشار بودند تا اينکه در سال ،اردوخان

 . اعضای گروه بازداشت شدند

ھای مخالف  از سازمان - بخش انقالبی خلق   اين اتھام را عليه اين گروه مطرح کرده است که با جبھه آزادی،دولت ترکيه

 ،روماما گروپ يو. بازداشت کرده است» تروريسم«ارتباط دارند و اعضای اين گروه را به اتھام  -حکومت ترکيه

  .وجه اين اتھام را قبول ندارد کرده و به ھيچ صرفا موسيقی اعتراضی و انقالبی توليد می

 واکنش به کودتاگران ترکيه ،ھا از تشکيل اين گروه گذاری شد و ھدف آن  توسط چھار دانشجو بنيان،اين گروه در آغاز

مردم سرکوب شده « را از اين پس در خدمت اعالم کردند که ھنرشان» گروپ يوروم«گذار  چھار دانشجوی بنيان. بود

  . فعاليت خواھند کرد» آزادی ھمه نوع انسان«گذارند و برای  می» ترکيه و سراسر جھان

خواھان و  ھای کارگری و اجتماعات اعتراضی آزادی ھا، تشکل گامان ايجاد سازمان اين گروه ھنری در زمره پيش

ھای  صورت منفرد و متشکل در ھمه فعاليت اعضای اين گروه به. ه استطلبان و روشنفکران جامعه ترکيه بود برابری

مبارزاتی، اعتراضات مردمی، اعتصبات کارگری و مبارزه برای انترناسيوناليسم در سطح جھانی در پيوند با ساير 

محرومان ترکيه و جھان و اند و به ھمين سبب در ميان طبقه کارگر،  مردم مبارز جھان در سراسر گيتی شرکت داشته

 .مردم ترکيه بسيار محبوب ھستند

تحت تعقيب » ھا و احزاب تروريستی حمايت از گروه«چون ديگر اعضای گروه يوروم به اتھام   ھم،دخترمان بولک

جبھه انقالبی آزادی « اعضای اين گروه موسيقی به حزب سياسی ،به ادعای حکومت فاشيست ترکيه. قرار داشت
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اين حزب از سوی اتحاديه اروپا، دولت . اند ھای سوسياليست فعال ترکيه، تعلق خاطر داشته  از جريان، يکی»مردم

  .قرارگرفته است» تروريستی«ھای   در رديف گروهامريکاترکيه و 

  . اند  بارھا ادعای دولت ترکيه را مورد سرزنش قرار داده و ناروا دانسته،اعضای گروه يوروم

 و در آن دوران چھار ١٩٨٠ھای ترکيه بعد از کودتای  ر واقع حاصل اعتراضی بود به سياستدر واقع گروپ يوروم د

  . دانشجوی دانشکده ارتباطات دانشگاه مرمره در اقدامی دست به تاسيس اين گروه موسيقی اعتراضی زدند

اجتماعی  -  دشوار سياسیکمال ساحر گورل، تونجای آکدوغان، متين قھرمان و عايشه گل يوردام، با وجود تمام شرايط 

رفته پا از يک گروه موسيقی   گروه موسيقی گروپ يوروم را تاسيس کرده و رفته١٩٨۵ ميالدی توانستند در ٨٠دھه 

اعضای . فراتر گذاشته و به نماد مبارزه در راه حق، عدالت، برابری و آزادی و به صدای بلند مخالفان ترکيه تبديل شدند

  . سوسياليستی ابداع کنند  -  د صدای اعتراض مردم منطقه باشند و يک موسيقی انقالبیکردن گروپ يوروم تالش می

و در پی آن با  ساختند ھای موزيکال می متن» عزيز نسين«ھای  شان، با الھام از داستان ھا در آغاز کار فعاليت ھنری آن

صورت جدی وارد عرصه موسيقی   به» باشدای بخوانيد که در فرداھا امتداد داشته من ترانه برای«نام  کنسرتی که به

  .اعتراضی و انقالبی شدند

قدر جلو رفتند و توانستند به غير از  شد آن  که از سوی حکومت ترکيه اعمال میئیگروپ يوروم با وجود تمام فشارھا

 و در ھای خود اجرا ھای کردی، زازا، الز، عربی و چرکسی را در کنسرت  به زبانئیھا ھای ترکی، آھنگ آھنگ

سبکی که . ھای سياسی و سانسور را عليه اين گروه ايجاد کرد ھای خود منتشر کنند که اين اقدام موجی از دشمنی آلبوم

ھای محلی حاشيه دريای سياه در  کرد و از ترانه برای خود برگزيده بودند بدون مرز در پھنای موسيقی جھان حرکت می

  . داد ن را در خود جای میی التيامريکاھای راک در  ترکيه تا ترانه

ھا،  ھا در زندان عام ای بود برای بيان مبارزه ضد کاپيتاليستی، قتل در حقيقت سبک در گروه موسيقی گروپ يوروم بھانه

ھای ھنری متمايز  ھای امپرياليستی و تالش برای زندگی آزاد و برابر در جھان بود که اين گروه را از ساير گروه جنگ

  .کرد می

و بعد از آن نيز تا به امروز با استقبال فراوان از سوی   منتشر کرد١٩٨٧روم اولين آلبوم خود را در سال گروپ يو

ھايشان از سوی مردم مورد استقبال گرم و  ھا تن در ترکيه منتشر کردند و آھنگ  آلبوم خود را برای ميليون٢٣مردم 

مشکل برخورده و  ھای مختلف ترکيه به ھمواره با دولت سال فعاليت اين گروه، ٣۵در طول . گرفت فراوانی قرار می

  .رسيد  به پايان میپوليسھايشان با مداخالت  تر کنسرت بيش

  
تحت فشار بود تا » پ.ک.آ«ھای حکومت   گروه چپ يوروم در طول تمام سال،اردوخانبا سر کار آمدن دولت رجب 

 و چندين تن از اعضای گروه از جمله ھلين بولک يکی از ھا غيرقانونی اعالم شد  فعاليت آن٢٠١۶که در سال   اين

  .ی گيتار بيس دستگير شدند خوانندگان گروه و ابراھيم گوکچک نوازنده
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ھای چپ  از سازمان - بخش انقالبی خلق   دولت ترکيه اين اتھام را عليه اين گروه مطرح کرده است که با جبھه آزادی

اما گروپ . بازداشت کرده است» تروريسم«عضای اين گروه را به اتھام ارتباط دارند و ا -مخالف حکومت ترکيه 

 .کرده و اين اتھام را نپذيرفتند يوروم اعالم کردند که تنھا موسيقی اعتراض توليد می

در . ھا و اعضای گروه در زندان دست به اعتصاب غذا زدند ھلين بولک و ابرھيم گوکچک در اعتراض به بازداشت آن

ھا پس از آزادی نيز لب به غذا نزدند و   دولت ترکيه مجبور به آزاد کردن اين دو تن شد اما آن٢٠١٩مبر نھايت در نوا

ھا و   اعضای گروه، برداشته شدن اتھام تروريسم از آن ھا اعالم کردند تا آزادی ھمه آن. به اعتصاب خود ادامه دادند

 .د کشيدھايشان دست از اعتصاب غذا نخواھن  برگزاری کنسرت اجازه

 در بازار بکيرکوی استانبول با حضور بيش از يک »4. ترکيه مستقل« گروپ يوروم با نام ٢٠١٢ آوريل ١۵کنسرت 

  . ترين کنسرت تاريخ ترکيه را رقم زد ميليون ھوادار اين گروه بزرگ

ين طرف با  به ا٢٠١۵ آلبوم از سال ٢٣ موزيسين و ثبت ٧٠ سال فعاليت و ھمکاری با ٣٠گروپ يوروم بعد از 

  . عمال متالشی شد تھديدھای دولتی و بازداشت برخی از اعضای گروه،

ھای مبارزاتی، اعتراضات مردمی، اعتصابات کارگری و  صورت منفرد و متشکل در ھمه فعاليت اعضای اين گروه به

اند و  تی شرکت داشتهمبارزه برای انترناسيوناليسم در سطح جھانی در پيوند با ساير مردم مبارز جھان در سراسر گي

  .ديدگان جھان و مردم ترکيه بسيار محبوب ھستند ھمين دليل در ميان طبقه کارگر، محرومان و ستم به

شد  ھا داده نمی ھای اخير، ھمواره از سوی حاکميت لغو شده و اجازه برگزاری آن ھای گروپ يوروم که در سال کنسرت

  . اعتراض اعضا و زندانی شدن آنان منتھی شد به

، آنتی امپرياليست و انترناسيوناليست »سوسياليست« اعالم کرد گروھی ١٩٨۵اين گروه از ھمان بدو تشکيل در سال 

، ارمنی، علوی و جنبش چون مردم کرد ھا در راستای حمايت از مردم تحت ستم ترکيه ھم ھای آن اغلب ترانه. است

اعضای اين . ت جنبش کارگری در چند دھه اخير ترکيه بودندنماد مبارزا، اين گروه.  بودکارگری، زنان و دانشجويان

کردند و در ميان مردم عادی و  ھای کارگری شرکت می گروه در بسياری از اعتراضات خيابانی و اعتصاب

  . داشتندئی محبوبيت واال و باال،ھای سياسی و نھادھای مردمی روشنفکران و سازمان

 بارھا ،محرومان و کارگران حقوق و اجتماعی – سياسی ھای جنبش از انیپشتيب و حمايت دليل به گروه اين اعضای

 ترکيه پوليس توسط گروه اين  شده منتشر ھای آلبوم بارھا .اند شده محاکمه دادگاه چھارصد از بيش در و بازداشت

  .است شده لغو ھا آن ھای کنسرت و شده آوری جمع

 در و نفر ھزار ١۵٠ اولی در که کرده برگزار ترکيه در ايگانر کنسرت دو ،٢٠١١ سال از ، اين گروهوجود اين با

   .داشتند شرکت نفر ھزار ٢۵٠ دومی

 دست و شد پاره پوليس  شکنجه زير گروه، سوليست آلتين، ِسلما گوش  پرده يوروم، گروپ با پوليس برخورد آخرين در

 حبس به محکوم استانبول دادگاه حکم به گروه اين اعضای از برخی .شکستند را گروه، ويولونيست بالجی، ديالن

  .اند شده گی خانه

ھای گذشته شاھد  مرکز فرھنگی ايديل در منطقه اوک ميدانی استانبول که محل فعاليت اين گروه موسيقی بود طی سال

. ھای مختلف دستگير و زندانی شدند  تن از اعضای اين گروه به بھانه٣٠شماری بوده است که  ی بیپوليسھای  عمليات

ن بولک، ابراھيم گوکچه، باريش يوکسل علی يھای ھل تمامی اين فشارھا باعث شد تا چھار تن از اعضای اين گروه به نام

  .  دست به اعتصاب غذا بزنند٢٠٢٠ ژانويه ۴و علی آراجی، در تاريخ 
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يابی  و عدم دست روز مبارزه ٢٨٨ با تبديل اعتصاب غذای خود به روزه مرگ بعد از ٢٠٢٠ ژانويه ٢٠ن بولک در يھل

 .تواند داشته باشد در بيمارستانی جان باخت ترين مطالباتی که يک گروه موسيقی در کشوری مانند ترکيه می به طبيعی

 

  
 امين روز ٢٩٠کشد که خود در  اش ھلين بولک می چک در حالی که دست به صورت رفيق جان باختهابراھيم گوک

  .برد سر می اعتصاب غذايش عليه سرکوب سيستماتيک حکومت فاشيستی ترکيه عليه ھنرمندان انقالبی ترکيه به

 غذا بسيار سخت بوده اما ابراھيم گوکچک در مصاحبه با مجله فرانسوی پليتيس در ماه فوريه گفت تصميم اعتصاب

  ».برای ايستادن در برابر ظلم، بايد ھميشه آماده مرگ بود«اعضای گروه معتقدند 

جان . شايد ھم مھم نباشد کسی سرشناس باشد، مھم آن است که گاھی زيستن به ھر قيمتی نبايد ارزشمند باشد

جا که خود  آوردند تا آن ن میئي را پائیش اين داراآزارد، ارز چه جان را  می ھاست ولی آن  انسانئیارزشمندترين دارا

ھا  انی که او راه انتيباما شايد بولک جان ما و پيش. انسان مبارزه و انقالبی، جان و کرامت انسانی خود اين چنين فدا کند

  . نيست» زنده ماندن« ئی، تنھا به ھر بھا»زندگی«اند به ما بياموزند که  پيشه کرد ھمگی تالش کرده

تواند به مرگ   گاھی و ھر نمونه مشابه می وگاھی خودسوزی در منزل، شد گاھی اعتصاب غذا در زندان ش نمیکا

چرا که ! ھای جالبی نيستند  ھرچند که انتخاب، مخالفت با وضع موجود است،انسان منجر گردد اما اين اقدم به جان خود

  !  سخت است، بسيارداری ھنر زيستن در جھان معاصر سرمايه

! است» برای چه زنده ماندن« بلکه درک ھنر ، چگونه زيستن نيستئی دانش و توانا، صرفاھنر زيستن، به اين ترتيب

 نيست چرا که ھنرمند آن است که تار و پود وجودش مملو از نداھای آزادی ئی، روشنفکری و ھنرنماھای ھنر تنھا جنبه

  ! ھنر آزاد زيستن را به ما آموخت،»لکبو «ھنرمند عزيز ما! و برابری و عدالت اجتماعی باشد

  ! قرار گرفتای العاده  فوق مورد احترام و اکرام بدرقه شد وشمارش ھای خلق بی ن بر دستيھل

  !يادش گرامی باد
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  ٢٠٢٠ پريلا پنجم -  ١٣٨٩ ]لحم[شنبه ھفدھم فروردين يک

ترانه . خواند زبان کری ترانه میاو ھم به زبان ترکی و ھم به . کرد ھلين بولک کرد بود و در استانبول زندگی می*

 از آثار ترکی ھلين بولک و گروپ يوروم است که به فارسی ترجمه و زيرنويس شده »يکی برای ھمه، ھمه برای يکی«

  :و در حساب کاربری مازيار فتحی در يوتوب منتشر شده است
ALS2uy1d6Wj/be.youtu://https 
 

ن يوروم در ايگروپ .  آنان را شكسته استیحمله كرده و سازھا)  چپگرایقيك گروه موسي"( وروميگروپ "ه به مقر گروه ي تركپوليس*
  : نوازندی خوانند و می شكسته میدئو با سازھايو

Es3kg1tWg-O/be.youtu://https  
  

  !اين محله مال ماست: ورمگروپ ي*
Ens_U4QD91_/be.youtu://https  

  

  :پيروزی نزديک است. اغتشاش دوم*
KJxonYgnwU0/be.youtu://https  

  

  :سرودی برای کارگران معدن*
xnUgc18iuYN/be.youtu://https  

  
  :ھلين بولک به ھمراه ابراھيم گوکچک در دوران اعتصاب غذا*

Uw2xUrX1yez/be.youtu://https  
  

ھای مختلف ترکيه تجمع کرده باختن ھلين بولک در شھر تعدادی از ھواداران گروپ يوروم که بعد از شنيدن خبر جان
  :بودند، بازداشت شدند

html.JGJs1jfmB-B/p/com.instahaha://https  
  

 : سالگی کروپ يوروم٢۵کنسرت 
0ueSJcKH9hM/be.youtu://https  
 
  


