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سخ ن آغازین
یکــی از مباحــث مهــم روز در ماههــای اخیــر ،فعالیتهــای کنگــرهی ملــی خلــق کــورد و در کنــار آن آغــاز فعالیتهــای
مربــوط بــه کنفرانــس ملــی زنــان کــورد اســت .کوردســتان ســالها اســت کــه بــه کانــون تقابــل و رویارویــی قدرتهــای
منطقــه و غربــی مبــدل شــده و هــر زمــان از جنگهــای اقتــدار و هژمونــی متــرر شــده اســت .بــا وجــودی کــه در
تاریــخ کوردهــا مبــارزات و عصیانهــای بســیاری وجــود داشــته و مقاومــت در برابــر سیاســتهای رژیمهــای وقــت صورت
گرفتــه ،امــا در انتهــا بــا شکســت مواجــه شــده اســت .یکــی از دالیــل اصلــی ایــن شکســتها ،عــدم اتحــاد کوردهــا در
متامــی بخشــها بــوده اســت .بعــد از تقســیم کوردســتان بیــن دولتهــا ،ایــن عــدم اتحــاد بیشــر شــد و قیامهایــی کــه در
یــک بخــش صــورت گرفــت ،تنهــا در آن بخــش محــدود مانــد و ســایر بخشــها در برابــر ایــن عصیانهــا واکنــش ضعیفــی
نشــان دادنــد .بنابرایــن برخــی از ایــن مبــارزات بــر اســاس منافــع خانوادگــی ،حزبــی و ب ـرای یــک منطقــه صــورت
گرفتــه اســت و در کنــار متامــی ایــن دالیــل ،نبــود یــک ایدئولــوژی و فلســفهای کــه بتوانــد تاثیــر خویــش را برمتامــی
خلــق کــورد بگــذارد .بنابرایــن در میــان جنگهــای دشــوار خاورمیانــه کــه کوردســتان بخشــی از آن اســت ،اگــر اتحــادی
بیــن احـزاب و ســازمانهای کــوردی و همچنیــن خلــق کــورد وجــود نداشــته باشــد ،منیتــوان امیــدی بــه چارهگشــایی
رسیعتــر مســئلهی کــورد داشــت چــرا کــه هــم اکنــون متامــی سیاســتهای دولتهــای منطقــه در راســتای تضعیــف
ســازمانها و بــه طــور کلــی نابــودی کوردهــا اســت؛ امــا جبه ـهای قــوی و همفکــری و ارائ ـهی برنام ـه و پروژههــای
مشــرک ،قــادر خواهــد بــود سیاســتهای دشــمنان را ناکارآمــد ســازد .بنابرایــن در چنیــن رشایــط حساســی نیــاز بــه
همگرائــی و اتحــاد بــا وجــود متامــی تفاوتهــای ایدئولوژیــک و ســازمانی وجــود دارد.
یکــی از ملتهایــی کــه از بــدو پیدایــش نظــام رسمای ـهداری ،بــه اوج بردگــی و تبعیــض رســیده ،زنانانــد .بــه ویــژه
زنــان کــورد در ایــن جنگهــای نابرابرانــه کــه در ایــن جغرافیــا هــر زمــان وجــود داشــته ،متــرر شــدهاند .امــا در
چنیــن دورهای در کنــار متامــی ســتمهایی کــه علیــه زنــان وجــود دارد ،مبــارزه و قیــام آنــان هــر زمــان تــداوم داشــته
و در راســتای احقــاق حقــوق خویــش ،هیــچ گاه عقبنشــینی ننمودهانــد .بــا پیشــاهنگی زنــان کــورد هــم اکنــون
دســتاوردهای بســیار معظمــی بدســت آمــده و بــه ســطحی از آگاهــی رســیدهاند کــه قادرنــد بـرای خویــش و بــا اراده
و نظــر خویــش تصمیمگیــری مناینــد و ایــن مرحلــه بـرای زنــان از نظــر تاریخــی دارای ارزش فراوانــی اســت .نکاتــی
کــه در بــاال در مــورد احـزاب و ســازمانهای کــوردی گفتــه شــد بـرای زنــان کــورد نیــز صــدق میکنــد .چـرا کــه زنــان
چنــد برابــر مــورد ظلــم و بیعدالتــی قـرار گرفتهانــد بنابرایــن اتحــاد زنــان بیــش از هــر زمــان دیگــری بایســته اســت.
زنــان در متامــی دنیــا در مقابــل یــک سیســتم قـرار دارنــد و مســائل و مشــکالت آنــان مشــرک اســت .هــم اکنــون در
میــان جنگهــای خونیــن خاورمیانــه ،زنــان بیــش از همــه کشــته میشــوند و مــورد تجــاوز و تعــرض ق ـرار میگیرنــد.
بنابرایــن نــزد یکدیگــر گــرد آمــدن ،گفتگــو در مــورد مســائل زنــان و در کنــار آن ارائـهی راههــای چارهگشــایی دارای
اهمیــت فراوانــی اســت.
آمادگــی بـرای برگـزاری ســومین کنفرانــس ملــی زنــان بــا پیشــاهنگی ک.ژ.ک و حضــور مناینــدگان ســازمانهای سیاســی
زنــان از هــر چهــار بخــش کوردســتان همچنــان ادامــه دارد و کــژار نیــز بــه عنــوان جامعـهی آزاد زنــان رشق کوردســتان
در ایــن کنفرانــس حضــور داشــت و در ایــن کنفرانــس در مــورد مشــکالت و مســائل زنان ایـران و روژهالت کوردســتان،
گفتگــو صــورت گرفت.
در ایــن شــاره ســعی بــر آن داریــم در مــورد اهمیــت کنفرانــس ملــی زنــان کــورد گفتگــو منــوده و نقــش زنــان در
ایجــاد اتحــاد بیــن خلــق کــورد را ارزیابــی مناییــم.

دمکراسی ذاتی

از تحلیالت رهربی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری

رابطــه ذهنیــت بــا ارادهی سیاســی بســتگی بــه انجــام عملیــات دارد .درک و بــا اخــاق بــودن تنهــا در صورت امتـزاج با عمــل ارزش پیدا
کــرده و بــه نیــروی چارهیابــی تبدیــل میشــود .اخالقــی بــودن و علمــی بودنــی بدون سیاســت پــر از فریبکاری و اغفال اســت .تســلیم
شــدن بــه نیروهــای ســلطهگر بــه طــور حتــم خودفروشــی اســت .تبدیــل شــدن به جزئــی از نظــام اقتــدار -دانش و اخالق رســمی اســت.
در عــر حــارض ،ریشــه همــه مصیبتهــا و مشــکالت ناشــی از پرداخــن بــه سیاســت رصف ،اخــاق رصف یــا علــم رصف اســت .امــروزه
نشــان آشــکار یکــی از اقداماتــی کــه بـرای گــذار از ایــن گسســت الزم و رضوری اســت دســتیابی بــه یــک ذهنیــت حزبــی کارا میباشــد.
از ایــن منظــر ،تعریفــی کــه مــا دربــاره حــزب ارائــه دادیــم حائــز اهمیــت زیــادی اســت .اگــر ایــن شــیوه و طــرز کار ذهنیتــی را اســاس
کار خــود قـرار نــداده و بــدان جامعــه عمــل نپوشــانیم از بنبســتهایی کــه سوسیالیســم رئالیســتی ،سوســیال دمکراســی و رهایــی ملــی
بــدان دچــار شــدند و همچنیــن از تبدیــل شــدن بــه نیــروی یــدک نظام کاپیتالیســتی رهائــی نخواهیــم یافــت .بنابراین در پروســه تجدید
ســاختار آن ،عنــر ذهنیتــی تعریــف حــزب را در اولویــت قـرار میدهیــم .حــزب هــر انــدازه از ایــن جهــت دارای ســاختار ذهنیتــی
نیرومنــد باشــد بــه هــان انــدازه میتوانــد بــا اسـراتژی و تاکتیکهــای نیرومنــدی برنامــه خــود را بــه صحیحتریــن نحــو بــه اجـرا گــذارد.
در برنامــه ســابق پ.ک.ک دولــت بــه کلــی طــرد محســوب میگشــت .یعنــی موجودیــت آن بــه متامــی بایســتی برانداختــه مــی
شــد .اگــر چــه چنــدان واضــح هــم نباشــد آنچــه بــه جــای اندیشــیده شــده بــود ســاختارهائی مشــابه یــک دولــت کــوردی بــود.
ایــن دیــدگاه را نــه بــه خاطــر دشــواری عملــی ســاخنت آن ،بلکــه بــدان جهــت کــه بــه لحــاظ مبدائــی دولتگرائــی بــا جهانبینــی
مــا در تضــاد اســت ،نادرســت دانســته و برخــورد محــض تکجانبــهای ماننــد « بــه جــای دولــت ترکــی ،دولــت کــوردی تاســیس
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دمکراتیــزه منــودن سیاســت در عرصــه سیاســی از وظایــف اساســی اســت .سیاســت دمکراتیــک،
مســتلزم اح ـزاب دمکراتیــک اســت .اگــر اح ـزاب و موسســات غیــر دولتمحــوری کــه مطالبــات
اجتامعــی خلــق را مبنــا ق ـرار میدهــد ،وجــود نداشــته باشــد منیتــوان دمکراتیــزه شــدن حیــات
سیاســی را انتظــار داشــت .در ترکیــه ،اح ـزاب بــه عنــوان جنــاح تبلیغــات دولــت عمــل کــرده و
در صــورت ق ـرار گرفــن در دولــت غیــر از توزیــع رانــت کار دیگــری انجــام منیدهنــد .یکــی از
جوانــب رفــرم سیاســی ،گــذار بــه اح ـزاب و نهادهایــی قانونــی اســت کــه بــر محــور مشــکالت
اجتامعــی اســتوار شــده باشــند .تاســیس حــزب بــه نــام کوردســتان هنــوز هــم ممنــوع اســت.
غیــر از احـزاب دولتــی ،احـزاب دیگــر اجــازهای بـرای ابـراز وجــود ندارنــد .واضــح اســت کــه ایــن
نظــام بایــد عــوض شــود .تشــکیل اح ـزاب و ائتالفهــا بنــام کوردســتان بــا ذات دمکراتیزاســیون
مرتبــط اســت .تنهــا کافــی اســت بــه راههــای خشــونتآمیز و جدایــی خواهانــه مبــادرت نورزنــد.
بنابرایــن بایــد در هــر یــک از بخشهــای کوردســتان ،در ابــر شــهرهای مجــاور کــه کوردهــای
زیــادی در آن ســاکن هســتند همچنیــن در مناطــق روســتایی و اروپــا کوردهــای بســیاری
در آنجــا وجــود دارنــد در امــور و فعالیتهــای ســازمانی و عملیاتــی ،مناســبات و مقرراتــی
دمکراتیــک پیــاده کــرد .خلــق مــا بایــد بــا انعطافپذیــری کــه ســایر اقلیتهــای موجــود در
کوردســتان و دوســتان داوطلــب را نیــز دربرگیــرد انجــام ســازماندهی و عملیــات تــودهای خــود
را در درجــه اول اهمیــت قــرار دهنــد .خلــق کوردســتان بایــد خــود بــه تنظیــم دمکراســی
خویــش اقــدام منــوده و بــه اجــرا درآورد .بــه هــان میــزان کــه حرکــت در چارچــوب
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بدیهــی اســت کــه نهادهــای فئودالــی در برابــر دمکراســی ایجــاد مانــع میکننــد .بایــد بــا آغاگــری ،شــیخگرایی ،عشــیرهگرایی و
طریقتگرایــی را کــه بازماندههــای قــرون وســطی هســتند ،شــیوهای مناســب وادار بــه تحــول دمکراتیــک منــود .ایــن نهادهــای رسبــار
و انــگل کــه باعــث تخدیــر ذهــن شــده و در برابــر اخــاق آزاد مخالفــت ایجــاد میکننــد ،حداقــل بــه انــدازه نهادهــای کالســیک دولــت
در برابــر رونــد دمکراتیزاســیون مانــع ایجــاد میکننــد .کلیــه ایــن مــوارد را میتــوان بــه شــکل مــواد مناســب در عرصــه سیاســی بــه
عنــوان مبــادی برنامــه ق ـرار داد .اگــر دیــدگاه تئوریــک راجــع بــه عرص ـهی سیاســی و تنظیــم مــواد برنامــه را بــر ایــن اســاس انجــام
دهیــم بــه لحــاظ واقعیــت نظــام حاکــم و واقعیــت خلــق نیــز واقعبینانــه بــوده و شــانس اج ـرا و عملیشــدن آن نیــز زیــاد اســت.
در کوردســتان غیــر از قــر محــدود مــزدور وابســته بــه دولــت ،انســانیت دیگــری وجــود دارد کــه هیچکــس نتوانســته نــه بــا قلــم
و نــه بــا زبــان از آنهــا رشح حــال منایــد .تــا زمانــی کــه مشــکالت هویتــی ،آزادی و برابــری « دیگــری» هــا حــل نشــود ،منیتــوان
گفــت کــه از پلیدتریــن جنــگ عــاری گشــتهاند .در جامعــه و خانــوادهی کــورد ،زن ،مــرد و کــودکان جنگــی تراژیــک و یکطرفــه
در جریــان اســت .برنامــه بایــد برخــوردی ویــژه بــه ایــن مــوارد نگریســته و خالقیــت در چارهیابــی آنهــا را هــدف خــود قـرار دهــد.
بنــا بــه اینکــه آزادی زن موضوعــی محــوری اســت بنابرایــن بایــد آزادی زن را بــه عنــوان مــادهای جداگانــه در برنامــه تنظیــم منــود.
تحلیالتــی کــه در رابطــه بــا مســئله زن انجــام دادهایــم نشــان میدهــد کــه مســئله زن پایــه اساســی تحــول اجتامعــی را تشــکیل
میدهــد .اگــر یکــی از مــواردی کــه سوسیالیســم رئالیســتی در آن شکســت خــورد مســئله جنــگ و اقتــدار باشــد ،مــورد دوم مســئله زن
میباشــد .زن و اقتــدار دو موضــوع بســیار متضــاد و متناقضانــد .زن اولیــن جنــس ،طبقــه و ملــت رسکــوب شــده اســت .اگــر آزادی
و برابــری زن مطابــق مراحــل و تحــوالت تاریخــی تحلیــل نشــود و تئــوری آن ارائــه نگــردد ،پراکتیکــی موفــق صــورت نخواهــد گرفــت.

نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگیواجتامعی

مهمتریــن مــاده برنامــه را میتــوان بــه شــکل مدیریــت دمکراتیــک مردمــی در کوردســتان+
اتوریتــه عمومــی یعنــی دولــت خالصــه منــود .کوردســتانی کــه بدیــن شــیوه موقعیــت آن تعییــن
شــده باشــد بدیــن معنــی اســت کــه هــم ب ـرای دمکراتیــک بــودن و هــم ب ـرای آزادی و برابــری
مســاعد اســت .اگــر بگوییــم دمکراســی بــدون دولــت ،بــدان
خلــق کوردســتان بایــد خــود بــه تنظیــم معناســت کــه در رشایــط تاریخــی موجــود خــود را فریــب داده دمکراتیــزه منــودن سیاســت در عرصــه
دمکراســی خویــش اقــدام منــوده و و دســت بــه ماجراجوئــی زدهایــم .بــه دولتــی کوچــک نیــاز سیاســی از وظایــف اساســی اســت.
بــه اجــرا درآورد .بــه هــان میــزان داریــم کــه مرزهــای آن تعییــن گردیــده و بــر رس آن توافــق سیاســت دمکراتیــک ،مســتلزم احـزاب
کــه حرکــت در چارچــوب قوانیــن شــده باشــد .الزم بــه تاکیــد اســت چنیــن اتوریتــهای در واقــع دمکراتیــک اســت .اگــر احــزاب و
دمکراتیــک را مبنــا قــرار میدهنــد دولــت کالســیک نبــوده بلکــه نهــاد عمومــی اجتامع ـیای اســت موسســات غیــر دولتمحــوری کــه
الزم اســت در رشایطــی کــه قوانیــن کــه بیشــر معــارص بــوده و در ظاهــر و گوهــر خویــش نســبت مطالبــات اجتامعــی خلــق را مبنــا
دمکراتیــک وجــود نــدارد نیــز براســاس بــه دمکراســی اهمیــت دارد .از طــرف دیگــر دمکراســی در قــرار میدهــد ،وجــود نداشــته
کوردســتان بــه معنــی ایــن اســت کــه خلــق جهــت بــرآورده
قوانیــن اساســنامه و آئیننامههــای منــودن احتیــاج و رضوریــات خــود و در راس آن نیازهــای باشــد منیتــوان دمکراتیــزه شــدن
دمکراتیــک خــود بــه ســازماندهی سیاســی ،اقتصــادی و اجتامعــی در دورههــای زمانــی منظــم ،حیــات سیاســی را انتظــار داشــت
زندگــی و مبــارزه خویــش بپــردازد چــه بــه شــیوه بومــی و چــه بــه شــیوه رسارسی منایندگانــی
را انتخــاب منــوده و بــر کار آنهــا نظــارت میکنــد .دمکراســی بــا
دولــت مرتبــط نیســت و امــورات خــود خلــق اســت .کاری کــه بایــد دولــت انجــام دهنــد
احــرام بــه اراده راســتین خلــق اســت و اگــر خدمتــی الزم باشــد آن را بــه جــای آورد.

خلقمــان در کلیــه بخشــهای کوردســتان و دیگــر شــهرهای بــزرگ و در راس آن در اروپــا بایــد بــا بکارگیری شــیوههای مناســب و منطبق
بــا دمکراســی ذاتــی خویــش بـرای مدیریــت متــام نهادهــای خویــش( از کمــون بومــی گرفتــه تــا کنگــرهی خلــق) نامزدهایــی کــه دارای
موفقتریــن کارنامــه باشــند را انتخــاب منــوده ،از آنهــا بــه طــور منظــم گـزارش خواســته و از ایــن طریــق بــر آنهــا نظارت داشــته باشــند.
اگــر دولتهــا بـرای دمکراســی وی احـرام قائلنــد ،میتوانــد بــا آنهــا از در مســامحه وارد شــود وگرنــه بایــد بــا راهکارهــای مناســب ،بــه
مقاومــت دمکراتیــک خــود تــا آخریــن حــد ادامــه دهــد .مناسـبترین و بهرتیــن راهــی کــه خلــق کــورد بتوانــد از آن طریــق بــه آزادی
و برابــری خــود دســت یابــد ایــن اســت کــه دمکراســی ذاتــی خــود را درک کــرده و تــا رســیدن بــه پیــروزی نهائــی ،آن را عملــی ســازد.

جامعهیزنانآزادرشقکوردستان

شــود» را صحیــح منیبینــم .دومیــن نکتــه ،طــرز نگــرش « اصــا دولــت وجــود نداشــته
باشــد» واقعبینانــه نبــوده و بیشــر دعــوت بــه نهیلیســم و آنارشیســم ســابق میباشــد.
یکجانبــه حرکــت کــردن و بــی حــد وحــر بــودن دولــت اگــر مطابــق بــا رضایــت
خلــق نباشــد مــورد قبــول واقــع منیشــود .اگــر بــه زور تحمیــل شــود خلــق در مقــام
دفــاع از خــود و مقاومــت برخواهــد آمــد .بنابرایــن بایــد توافقــی میــان اتوریتــه عمومــی
یعنــی دولــت و مناینــدگان خلــق برخــوردار از اراده آزاد و دمکراتیــک حاصــل شــود.

قوانیــن دمکراتیــک را مبنــا قــرار میدهنــد الزم اســت در رشایطــی کــه قوانیــن دمکراتیــک وجــود نــدارد نیــز براســاس قوانیــن
اساســنامه و آئیننامههــای دمکراتیــک خــود بــه ســازماندهی زندگــی و مبــارزه خویــش بپــردازد .بایــد بــا برگــزاری کنگرههــای
ســاالنه در هــر منطقــه در متامــی نهادهــای دمکراتیــک مدیریتهــا را بــا توجــه بــه ســطح موفقیــت و عملکــرد آنــان تغییــر داده
و انتخــاب کنــد ،ایــن قاعــده شــامل کلیــه نهادهــا از کمــون گرفتــه تــا کنگــرهی خلــق میشــود .بایــد بــا شــیوهها و راهکارهــای
مناســب بــه تعییــن نظــام انتخاباتــی و کاندیداتــوری خــود بپــردازد .یــک مدیــر یــا مســئول نبایــد بیــش از دو دوره انتخــاب
شــود ،در صورتــی کــه دارای پروژههــای جداگانــه و پیرشفتهتــری باشــد ،میتوانــد بعــد از آن دو دوره ،بــاز هــم نامــزد شــود.

1۶

7

ز شاننرق

زنان نیروی پیشاهنگ تغییر و تحول

8

ZENANÊ ŞERQ

جنبــش آپوئــی در منطقــه و کوردســتان اثبــات منــوده کــه قــادر بــه مبــارزه در برابــر هــر گونــه واپســگرائی،
نابرابــری و ســتم و چارهگشــائی مســائل اســت .جنبشــی کــه دارای فلســفه و ایدئولــوژی اســت کــه در عیــن
احــرام و بــه رســمیت شــناخنت فــرد ،جنســیت ،فرهنــگ و ادیــان ،فرصــت گفتگــو و تصمیمگیــری را بــرای
ملتهــا و بــه ویــژه زنــان حــق مســلم میدانــد .فلســفهی آپوئــی « خودبــودن» و فلســفهی خودشناســی اســت.
انســانهائی کــه قــادر بــه شــناخت صحیــح خویــش نباشــند قــدرت تصمیمگیــری صحیــح را نیــز از کــف خواهنــد
داد و در انتهــا بــه یــک دیکتاتــور و یــا یــک فاشیســت مبــدل خواهنــد شــد .بــدون شــک در ســدهی  ۲۱ســطح
سیســتم قدرتمحــور بــه ایــن مرحلــه رســیده و محصــول ایــن تفکــر ،کشــن روزانــهی زنــان و حیــات اســت.

انقــاب روژآوا هــم اکنــون بــه مدلــی بـرای خوددفاعی مبدل شــده اســت .در مدل فدراســیون باکور( شــال) ســوریه
دخـران و پـران کــورد ،عــرب ،رسیانــی ،ترکمــن دوشــادوش یکدیگــر و بـرای آزادی و دمکراســی خلقهــای خاورمیانــه
پیشــاهنگی میمناینــد .تاکنــون هیــچ نیــرو ،ایدئولوژی و سیاســتی قادر نبــوده در منطقه این اتحاد و انســجام را ایجاد
منایــد .عــاوه بــر جنبــش آپوئــی مــا بیــن خلقهــای خاورمیانــه فکــر ،روح و حســی مشــرک و اتحــاد دمکراتیــک ملتهــا
ایجــاد شــده و بــه صــورت یــک سیســتم درآمــده اســت .این انقالب بــه امیــد و ایامنی برای زنــان و خلقهای فرودســت
دنیــا بـرای آزادی و مســاوات مبــدل شــده و شــیوهی چارهیابــی مســئلهی خلقهــای خاورمیانــه را آشــکار منــوده اســت.
جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد در ایــن جغرافیــا دارای نقــش کاتالیــزور در حــل بحرانهــای کنونــی اســت چ ـرا
کــه مبــارزهی آنــان در راســتای منافــع ملتهــا بــوده و بــرای رفــع کائوســهای ایــن ســده دارای برنامــه و پــروژه
اســت .زنــان کــورد و ملتهــا بــه طــور فعــال و فدائیانــه بــرای توســعهی ایــن پــروژه تــاش میمناینــد .حضــور
زنــان در ســطحی بــاال در ایــن مبــارزات ،دمکراســیخواهی و مســاواتطلبی زنــان را آشــکار میمنایــد.
جنبــش آپوئــی در باکــور کوردســتان و ترکیــه بــه مرحلــهای تاریخــی نائــل شــده اســت زیــرا دولــت فاشیســت
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جنبــش آپوئــی جنبــش مقاومــت و عــدم تســلیمیت در برابــر بیعدالتــی و ظلــم اســت و در منــود زنــان و جوانــان این
ویژگــی را بــه صــورت یــک فرهنــگ گســرش داده اســت .در فلســفهی پ.ک.ک کســی کــه قــادر بــه دفــاع از خویــش
نباشــد آزاد نبــوده بلکــه بــردهای بیــش نیســت .بــه ویــژه در خاورمیانــه کــه در حــال حــارض جنــگ جهانــی ســوم در
آن صــورت میگیــرد ،ملتهائــی کــه قــادر بــه دفــاع از هویــت خویــش نباشــند ،نابــود خواهنــد شــد .ایــن جنبــش متاما
بــه نیــرو ،فکــر و ارادهی انســان آزاد اتــکا دارد و هــدف آن برســاخت جامعـهای کومینــال ،دمکراتیــک و آزاد اســت.
بــدون شــک جامعـهای آزاد قــادر بــه خلــق تفکــر آزاد ،هــر واقعــی سیاســت و کســب اقتصــاد مفیــد خواهــد بــود.
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از تحلیالت کژار

پروس ـهای کــه جنبــش آزادیخواهــی خلــق
کــورد آغــاز منــوده بیــش از هــر زمــان
دیگــر زنــان ،خلــق کــورد و ســایر ملتهــا را
بــه آزادی نزدیــک منــوده اســت بــه ویــژه
پیشبینــی ،برنامهریــزی و اســراتژیهائی
کــه رهــر آپــو منــوده و ارائــه داده ،ضامنت
اجرائــی ایــن مرحلــه اســت .جنبــش آپوئــی
در خاورمیانــه بــرای چارهیابــی منــودن
بحرانهــای منطقــه و از ســوی دیگــر
ظلــم ،بــی عدالتــی و نســل کشــیهائی
کــه صــورت میگیــرد بــه عنــوان آکتــور
اصلــی ایفــای نقــش میمنایــد و بــه
جنبــش انتقــام و حســابخواهی مبــدل
شــده اســت .در خاورمیانــه سیســتمهای
دیکتاتــوری و قدرتمحــور تحــت عناویــن
دیــن ،مذهــب و اندیشــه هــر گونــه
ســتم و نابرابــری را کــه حــد و مــرزی
منیشناســد بــر روی خلقهــای منطقــه
و بــه ویــژه زنــان تحمیــل میکننــد.
جغرافیــای خاورمیانــه کــه موزائیکــی از
فرهنگهــا و ادیــان متفــاوت اســت در
ســدهی  ۲۱بــه دلیــل سیاســتهای هژمونیک
بــه کانــون معضــل مبــدل شــده اســت.
خاورمیانــه کــه مهــد متــدن برشیــت بــوده
و فرهنــگ مــادر -خداونــد را زیســته
و آزادی ،برابــری و دمکراســی اســاس
حیــات ایــن فرهنــگ بــوده ،امــروزه بــه
دلیــل جنگهــای خونیــن ،نسلکشــی و
قتلعامهــای بیشــار ،هــزاران انســان
از ایــن رسزمیــن مهاجــرت میکننــد.
کشــورهای مقصــد ،پناهنــدگان را بــه
عنــوان نیــروی کار ارزان قیمــت مــورد
اســتفاده ق ـرار داده و در مشــاغل دشــوار
بــه کار میگیرنــد و بدیــن ترتیــب ارتــش
بیــکاران و بــردگان را افزایــش میدهنــد

و بــا گســرش بیعدالتــی و نابرابــری ،سیســتم طبقاتــی ،چالــش و تبعیــض را میــان ملتهــا اشــاعه
میدهــد .بــه ویــژه روزانــه بیوجدانــی کــه حــد و مــرزی منیشناســد در مقابــل شــخصیت،
هویــت و کرامــت زنــان صــورت میگیــرد و همــه در مقابــل ایــن رفتــار ســکوت اختیــار منودهانــد.
کشــن ،دســتگیری ،تجــاوز ،رسکــوب و بیــکاری زنــان روا شــمرده و بــه وضعیتــی نرمــال تبدیــل شــده کــه چنیــن
وضعیتــی را در منــود داعــش و سیســتم مردســاالری کــه بــا وحشـیگری در صــدد حاکمیــت خویــش اســت ،مشــاهده
میمنائیــم .جامعـهی اخالقــی و سیاســی کــه زنــان بــا رنــج ،احساســات و تفکـرات خویــش برای انســانیت آباد ســاخت
امــروزه بیوجدانــی و فروپاشــی ارزشــهای اخالقــی را میزیــد .سیســتمی کــه متامــی تالشــش در صــدد بــه انقیــاد
کشــیدن تفکـرات انسانهاســت و ایــن اقدامــات را هامننــد انتقامــی از مــادر مقــدس و زن خداونــد انجــام میدهــد.
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از یــاد نربیــم در ایــن میــان بیشــرین خلقــی کــه قربانــی ایــن جنگهــا شــده زنــان و خلــق کــورد اســت.
در ســال  ۲۰۱۴قریــب بــه دو هـزار کــورد ایــزدی کشــته و ســه هـزار زن از ســوی داعــش ربــوده شــدند.
خطــر همچنــان وجــود دارد و بایســتی کوردهــا از ایــن رویدادهــا درســهای مهمــی اســتخراج کننــد.
کوردهــا بایســتی در وضعیــت کنونــی منطقــه و جهــان اتحــاد و همگرائــی مســتحکمی ایجــاد مناینــد .تا
زمانــی کــه کوردهــا فاقــد اتحــاد داخلــی باشــند بــه طــور یقیــن قــادر نخواهنــد بــود مســائل کوردهــا را
چارهیابــی منــوده و صلــح و امنیــت را بـرای منطقــه و کوردســتان بــه ارمغــان آورنــد چـرا کــه مســئلهی
کــورد یکــی از اساسـیترین مســائل در خاورمیانــه اســت .بــدون شــک اگــر مســئلهی کــورد بــه صــورت
دمکراتیــک چارهیابــی شــود در خاورمیانــه راه بــر حــل ســایر بحرانهــا گشــوده خواهــد شــد .یکــی از این
مناطــق عـراق اســت کــه بــا پــروژهی ملــت دمکراتیــک و کنفدرالیســم دمکراتیــک رهــر آپــو میتوانــد
از درگیریهــا و جنگهــای داخلــی رهائــی یابــد .بنابرایــن مســئولیت خطیــری بــر دوش کوردهــا قـرار دارد
و اگــر ســازمانها و احـزاب کــورد بــه وظایــف خویــش آگاه و عمــل ننامینــد در برابــر تاریــخ مســئولند.
سیســتم نظــام جهانــی و رژیمهــای منطقــه در حــال تغییرانــد چــرا کــه قــادر بــه تامیــن منافــع
سیاســی و اقتصــادی نظــام کاپیتالیســتی نیســتند و هــم اکنــون کوردهــا در مقابــل ایــن سیســتم
10
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هــم اکنــون در باشــور کوردســتان مهمرتیــن مبحــث روز ،رفرانــدوم اســت .عـراق کــه ســالها
کانــون جنــگ اســت و بــا درگیریهای خونینی روبهروســت در حــال حارض دارای خالٔ سیاســی،
اقتصــادی و اجتامعــی اســت .پــس از ســقوط صــدام همــه امیــد بــه ایجــاد کوردســتانی آزاد و
دمکراتیــک داشــتند امــا بالعکــس عراقــی خونیــن و کائوتیــک ایجاد شــد .متاســفانه مســئوالن
سیاســی متــام تــاش آنــان کســب منافع شــخصی بوده تــا هژمونی خویــش را ایجاد و گســرش
دهنــد و از وضعیــت کنونــی اســتفاده مناینــد .بــه دلیــل چالشهــای مذهبی ،دینی و سیاســی
روزانــه دههــا انســان در عـراق کشــته میشــوند و مــردم در برابــر ایــن وضعیــت درمانــده و مســتأصل
شــدهاند .در چنیــن موقعیتــی گروهکهــای تروریســتی همچــون داعــش کــه از ســوی دولتهــای منطقــه
ســازماندهی شــدهاند دومیــن شــهر بــزرگ عـراق ،موصــل را اشــغال منودهانــد .هــدف از ایــن اقدامــات
تقســیم عـراق و در عیــن حــال فراهــم منــودن زمینـهی دخالــت بیشــر قدرتهــای منطقــه و دنیــا اســت.
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از خویــش نباشــد آزاد نبــوده بلکــه
بــردهای بیــش نیســت .بــه ویــژه در
خاورمیانــه کــه در حــال حــارض جنــگ
جهانــی ســوم در آن صــورت میگیــرد،
ملتهائــی کــه قــادر بــه دفــاع از هویــت
خویــش نباشــند ،نابــود خواهنــد شــد
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ترکیــه قــدرت رویاروئــی در برابــر کوردهــا را از دســت داده و قــادر بــه تــداوم ایــن جنــگ نابرابــر
نیســت .در چهــل ســال اخیــر دولــت ترکیــه بــا متــام قــوا و امکانــات نظامــی خویــش و همــکاری
نیروهــای غربــی و ناتــو بــه بقــای خویــش ادامــه داد و بــه جنــگ علیــه کوردهــا ادامــه داد.
ترکیــه هــم اکنــون بــه تدریــج همــکاران و متحــدان غربــی خویــش را کــه بــه آنــان اتــکا داشــته و
بــا همکاریهــای تســلیحاتی آنــان علیــه کوردهــا جنگیــده را از دســت میدهــد چــرا کــه سیســتم
جهانــی خــود رو بــه اضمحــال و در پــی یافــن چارهیابــی بــرای بحرانهــای اقتصــادی و سیاســی
خویــش اســت و از ســوی دیگــر از نظــر داخلــی بــا مشــکالت بســیاری روبهروســت جنبــش آپوئــی جنبــش مقاومــت و عدم
بنابرایــن دولــت اردوغــان از هــر ســو در تنگنــا قــرار دارد و اگــر تغییــری در سیاســتهای تســلیمیت در برابــر بیعدالتــی و ظلــم
خویــش ایجــاد ننامیــد قــادر بــه ادام ـهی بقــای خویــش نخواهــد بــود؛ بنابرایــن مجبــور اســت و در منــود زنــان و جوانــان ایــن
اســت ب ـرای خــروج از بح ـران بــا غــرب در یــک تــوازن ق ـرار گیــرد بــه طــور خالصــه تنهــا ویژگــی را بــه صــورت یــک فرهنــگ
ابـزاری کــه بـرای ترکیــه باقــی مانــده نیــروی تکنیــک و تعــدادی از گروههــای مــزدور اســت گســرش داده اســت .در فلســفهی
کــه میجنگنــد و آشــکار اســت کــه اینهــا منیتواننــد تضمینــی بــرای پیــروزی باشــند .پ.ک.ک کســی کــه قــادر بــه دفــاع

مبــارزه میمناینــد .در چنیــن مرحلــهی حســاس تاریخــی منافــع شــخصی ،حزبــی و
خانوادگــی بــرای کوردهــا دســتاوردی نخواهــد داشــت و خطــری بــرای آینــدهی کوردهــا
اســت و منافــع ملــی خلــق کــورد از اولویــت نخســت برخــوردار بــوده و ایــن موضــع بــرای
کوردهــا نیــازی تاریخــی ،اجتامعــی ،سیاســی و اخالقــی اســت .زیــرا هــر جنبــش و حزبــی
بــر اســاس نیازهــای اجتامعــی و تاریخــی ایجــاد میشــود و اگــر از وظیفــه و مســئولیت
خویــش صیانــت بــه عمــل نیــاورد قــادر نخواهــد بــود بــه حیــات خویــش ادامــه دهــد.
دولتهــای منطقــه بــه ویــژه ترکیــه و ایــران پالنهــای بلندمــدت بــر روی عــراق دارنــد و
بدیــن ســبب نیروهــای خویــش را در ایــن منطقــه جــای داده و از یــک ســو تحــت بــه رســمیت شــناخنت فکــر و ارادهی
عنــوان مبــارزه بــا داعــش و اشــاعهی شــیعهگری و از ســوی دیگــر گروههــای ســلفی زنــان و مــردم در ایجــاد جامعــه
را آمــوزش و از مرزهــای خویــش وارد ســوریه و عــراق منــوده و جنگهــا را تشــدید کومینــال و برابــر ،جامعــه را از
میکننــد و بدیــن ترتیــب بــه حضــور خویــش در منطقــه مرشوعیــت میبخشــند .وضعیــت بحرانــی خــارج خواهــد
دولــت ایــران در صــدد ایجــاد حاکمیــت و هــال شــیعی در منطقــه اســت و ســایر ســاخت .حضــور زنــان در فعالیتهــای
اندیشـهها و مذاهــب را نادیــده میگیــرد .ایــن موضــع نــه تنهــا راه چارهیابــی بــا خــود کنگــرهی ملــی بــه دلیــل ویژگیهــای
بــه همـراه نــدارد بلکــه بحرانهــا و چالشــها را تعمیــق میبخشــد .دولــت ایـران بــا ایــن اجتامعــی بــودن زنــان اســت .چــون
سیاســتها نخواهــد توانســت بــه اســتمرار خویــش ادامــه دهــد و توافقــات بــر رس مبــارزه در ذات زنــان اقتــدار ،جنســیتگرائی
بــا جنبــش آزادیخواهــی بــا ترکیــه و دیــوار کشــیدن در مرزهــا ،پتانســیل و مبــارزات و منفعتطلبــی وجــود نــدارد و
آزادیخواهــی خلقهــای ایــران را مخــدوش نخواهدســاخت .ســطح آگاهــی و شــعور رشکــت زنــان در چنیــن فعالیتهــای
سیاســی مــردم افزایــش یافتــه و دیگــر تبعیــض و نابرابــری را بــه هیــچ وجــه منیپذیرنــد .بــا خــود دمکراســی خواهــد آورد.

1۶

11

ز شاننرق

بــا پیرشفــت تکنولــوژی و گلوبالیزاســیون ،هم اکنــون مرز میان دولتهــا معنا و کارائی خویش را از دســت
دادهانــد .یکــی از واقعیتهــای ایــن ســده آشــکار شــدن ناکارآمــدی ایدئولــوژی و سیاســتهای ملیگرائــی،
جنســیتگرائی و دینگرائــی در چارهگشــائی معضــات اســت .ایدئولــوژی کــه خوانــش صحیحــی از
پروســه داشــته و بــر اســاس آن دارای پــروژه ،برنامــه و سیاســت باشــد ،شــانس پیــروزی خواهــد داشــت.
هــدف از برگـزاری رفرانــدوم در باشــور کوردســتان تشــکیل دولــت مســتقل کــوردی اســت در حالیکــه
تاکنــون کوردهــا در میــان خویــش اشـراک و اتحــاد ایجــاد ننمــوده تــا چنیــن تصمیمــی را عملــی ســازد.
خلــق کــورد هنــوز هــم بــا قتلعــام روب ـهرو اســت و نسلکش ـیها و تهاجــات در شــنگال و کوبانــی
فرامــوش نشــدهاند چـرا کــه بارزانــی نتوانســت از شــنگال دفــاع منایــد .اگــر بارزانــی در آینــده دولتــی
کــوردی تشــکیل دهــد چگونــه از آن دفــاع خواهد منود؟ چون انســجام الزم با ســایر احزاب و ســازمانهای
کــوردی را ایجــاد ننمــوده و حتــی منایندگان آنان در نشســتهای کنگرهی ملی کوردســتان حضور نداشــتند.
متایــل بارزانــی هــر زمــان بــه ســوی غــرب و دولتهــای منطقــه بــوده و در داخــل هــم بــا سیاســتهای
خویــش جامعــه و مــردم را دچــار مشــکالت اقتصــادی و اجتامعــی منــوده اســت و بــا ایــن اقدامــات
خویــش بــار دیگــر بــه کوردهــا و تاریــخ کــورد خیانــت منــود .بازیهــای سیاســی قدرتهــای غربــی در ایجاد
عــدم اتحــاد بیــن کوردهــا آشــکار شــده لیکــن خلــق کــورد هامننــد ســابق نبــوده و سازماندهیشــده و
آگاهنــد و میــان آنهــا حــس ،روح و تفکــری مشــرک وجــود دارد .مثــال بــارز ایــن اشـراک ،مقاومــت و
پیــروزی در کوبانــی بــود .از هــر بخــش کوردســتان جــوان ،پیــر و زنــان بـرای رهائــی کوبانــی جنگیدنــد.

آیندهی روشن زنان با اتحاد و همگرایی

محصــول ایــن جنگهــا بــرای زنــان بیهویتــی ،ممنوعیــت زبــان مــادری ،بیرسزمینــی،
خشــونت ،تجــاوز ،فقــر ،بیــکاری ،عــدم وجــود بهداشــت ،رنــج ،اشــک و خــون بــوده اســت.
تقســیم کوردســتان مــوازی بــا بردگــی زنــان کــورد بــوده اســت .سیســتم پنــج ه ـزار ســالهی
مردســاالری بــا بردگــی زنــان ،رسزمینشــان را فتــح منودنــد؛ ملــت و باورشــان را تحــت ســلطهی
خویــش قـرار داده و بدیــن ترتیــب بردگــی جوامــع را بــر بردگــی زنــان بنــا نهادنــد .بنابرایــن
میتــوان گفــت مســائل آزادی کــه زنــان کــورد میزینــد بــا مســائل آزادی کــه خلــق کــورد
بــا آن روبهروســت ،ارتبــاط مســتقیم دارد .در رسنوشــت هیــچ خلقــی آزادی زنــان و آزادی
خلــق بدیــن گونــه از هــم متاثــر نشــده و تعییــن کننــده نبــوده اســت .بدیــن گونــه آزادی
کوردســتان تنهــا براســاس خــط آزادی زنــان و مبــارزهای مشــرک امــکان خواهــد یافــت.
بــا نگاهــی بــه تاریــخ خواهیــم دیــد کــه در میــان کوردهــا ،حضــور زنــان در جبهــهی
مبــارزهای مشــرک و متحــد تــا حــد زیــادی ناکافــی و ضعیــف بــوده اســت .عــاوه بــر ایــن،
مبــارزات و عصیانهــای خلــق کــورد در طــول تاریــخ هــر زمــان بــا خیانتهــای داخلــی ،عــدم

بسه ارزینجان

از اعضای کوردیناسیون کژک

نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگیواجتامعی

در تاریــخ نهــم ژوئیــه  ۲۰۱۷نشســتی بــا حضــور هشــتاد مناینــدهی سیاســی ســازمانها و
احــزاب زنــان کــورد از هــر چهــار بخــش کوردســتان در ســلیامنیه برگــزار شــد .در واقــع
هــدف از ایــن نشســت آمادگــی بــرای ســومین کنگــرهی ملــی زنــان کــورد و تشــکیل
کمیتههــای آن بــود .در ایــن نشســتها در مــورد وضعیــت زنــان در هــر چهــار بخــش
کوردســتان گفتگوهائــی صــورت گرفــت و همــراه بــا ایــن گفتگوهــا بــار دیگــر آشــکار
شــد کــه زنــان کــورد از متــام جنگهــای صــورت گرفتــه در خاورمیانــه و در عیــن حــال
اشــغال رسزمیــن ،اســتیال و تقســیم منــودن کوردســتان تحــت تاثیــر قــرار گرفتهانــد.

جامعهیزنانآزادرشقکوردستان

در ماههــای اخیــر فعالیتهــای مهمــی در ســلیامنیه در ارتبــاط بــا زنــان صــورت گرفــت .نشســت
زنــان کــورد بــه منظــور آمادگــی ب ـرای برگ ـزاری ســومین کنفرانــس ملــی زنــان کــورد برگ ـزار شــد و
رســیدن زنــان کــورد بــه ســطحی کــه ب ـرای ایجــاد اتحــاد ملــی کوردهــا پیشــاهنگی مناینــد دســتاوردی
تاریخــی اســت .در میــان هیــچ ملتــی در ایــن ســطح ســازماندهی و برنامهریــزی بــرای همگرائــی
ملــی ایجــاد نشــده اســت .در سیســتمهائی کــه تفکــرات قدرتمحــور و جنســیتگرا وجــود دارد
مانــع از حضــور فعــال زنــان در عرصــهی سیاســی میشــوند .عــدم جایگیــری زنــان در حــوزهی
سیاســت بــرای جامعــه آزادی و دمکراســی بــه ارمغــان نخواهــد آورد و چارهگشــا نخواهــد بــود.
بــه رســمیت شــناخنت فکــر و ارادهی زنــان و مــردم در ایجــاد جامعــه کومینــال و برابــر ،جامعــه
را از وضعیــت بحرانــی خــارج خواهــد ســاخت .حضــور زنــان در فعالیتهــای کنگــرهی ملــی بــه
دلیــل ویژگیهــای اجتامعــی بــودن زنــان اســت .چــون در ذات زنــان اقتــدار ،جنســیتگرائی و
منفعتطلبــی وجــود نــدارد و رشکــت زنــان در چنیــن فعالیتهایــی بــا خــود دمکراســی خواهــد آورد.
بایســتی زنــان دارای ایــده و نظرهــای مشــرک بــوده و تحت خدمــت و منافع احـزاب درنیاینــد .اگر زنان
در هــر چهــار بخــش کوردســتان فکــر و ارادهی مشــرک خویــش را گســرش دهنــد در ارائـهی راههــای
حــل مســائل زنــان قویــر خواهنــد بــود .بنابرایــن ب ـرای زنــان اتحــاد بــه انــدازه ی آب و غــذا بایســته
اســت .بــدون شــک در چنیــن پروسـهی حســاس تاریخــی زنــان نیــروی پیشــاهنگ و تغییــر و تحولانــد.

1۶
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حامیــت از یکدیگــر و تنهــا رهــا شــدن روب ـهرو مانــده اســت .بــه ایــن دلیــل بســیاری از ایــن قیامهــا بــا شکســت مواجــه شــده و
پیامــد آن شکســتها ،بیاعتــادی ،ناامیــدی و عــدم کســب دســتاوردهای مانــدگار بــوده اســت .بدیــن معنــا در خــط مبــارزه ب ـرای
خلقــان اســتفاده از نیــروی ذاتــی ،ارادهمنــدی و مصمــم بــودن از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .بنابرایــن زنــان و بــه طــور
کلــی خلــق کــورد میتواننــد بــا تکیــه بــر نیــروی ذاتــی خویــش اتحــاد و همگرائــی خویــش را گســرش داده و بــه دســتاوردهای
معظمــی دســت یابنــد .بــر ایــن اســاس میتواننــد بــا ملتهــای همســایه و دنیــا برادرانــه و بــه طــور مســاملتآمیز زندگــی مناینــد.
اساســیترین نقــاط مشــرکی کــه بایســتی زنــان و خلــق کــورد بــرای رســیدن بــه آن تــاش و مبــارزه مناینــد آزادی ،برابــری و
عدالــت و احیــای اتحــاد و همگرائــی اســت .ســازمانها و نهادهائــی کــه ســازماندهی نشــده و تقســیم و پراکنــده شــدهاند
هیــچگاه قــادر بــه کســب آزادی نخواهنــد بــود .بــه ویــژه سیســتمهای دولتگــرا و مقتــدر کــه بــا اقدامــات بیرحامنــه،
حاکمیــت خویــش را در متــام عرصههــای حیــات نهادینــه ســاخته و بــا ایجــاد تفرقــه و نفــاق میــان ملتهــا امــکان هویتــی آزاد
و زیســن بــه شــکلی باکرامــت و رشافتمندانــه را بــا مشــکل مواجــه میســازد .جغرافیــای خاورمیانــه از ســوی ابــر قدرتهــای
دنیــا بــه طــور پیوســته تحــت کنــرل و ســلطه قــرار دارد .در ایــن جغرافیــا سیاســت « تفرقــه بیانــداز و حاکمیــت منــا» بــه
صــورت یــک اســراتژی اعــال میشــود .خلــق کــورد بــا یــک نسلکشــی کــه در هیــچ توصیفــی منیگنجــد ،مواجــه اســت.
مــا بــه عنــوان زنــان کــورد بایســتی ســطح مبــارزات خویــش در متامــی عرصههــای حیــات را ارتقــاء داده و بــا تفکــرات
آزادیخواهانــه خــط مقاومــت را گســرش دهیــم .بنابرایــن در چنیــن مرحل ـهی حســاس و تاریخــی مســئولیت بزرگــی بــر دوش زنــان
کــورد قــرار دارد .بــا آگاهــی ،هشــیاری و ســازماندهی زنــان کــورد؛ آزادی و رهائــی خلــق کــورد بــه واقعیــت خواهــد پیوســت.
بــرای آزادی در ایــن ســده اتحــاد و همبســتگی زنــان و خلــق کــورد و در عیــن حــال ســازماندهی و مبــارزه بســیار حیاتــی
و مهــم اســت .هــدف اصلــی نشســتی کــه در تاریــخ  ۹اوت  ۲۰۱۷در ســلیامنیه صــورت گرفــت ،تحقــق ایــن اهــداف بــود.
هــم اکنــون زنــان کــورد در پروس ـهی مبــارزهای دشــوار ق ـرار دارنــد .نخســتین بــار در تاریــخ اســت کــه زنــان کــورد در ارتبــاط بــا
خودســازماندهی و خوددفاعــی پیرشفــت قابــل توجهــی منودهانــد .زنــان کــورد بــا پیشــاهنگی رهــر آپــو ،آلرتناتیــو متفاوتــی در رابطــه
بــا فلســفهی آزادی ایجــاد منودنــد .پارادیگامیــی کــه بــه دمکراســی ،آزادی و احــرام بــه تفاومتندیهــا تکیــه دارد .در تاریــخ بــه
روشــها و راههــای نوینــی در رابطــه بــا آزادی دســت یافتهایــم .مفاهیــم مدرنیت ـهی دمکراتیــک ،ملــت – دمکراتیــک ،خودمدیریتــی
دمکراتیــک و کنفدرالیســم دمکراتیــک و پیشــاهنگی عملــی ســاخنت آن ،زنانانــد و در تــاش بــرای آفرینــش حیاتــی نــو هســتند.
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یکــی از ارکان اساســی یــک جامعــهی دمکراتیــک و آزاد ،انســجام جامعــه و ملتهــا اســت .بــرای
چارهیابــی بســیاری از مســائل جوامــع کــه هــم اکنــون هامننــد گرهــی کــور اســت اتحــاد متامــی
هویتهــا رشطــی اجتنــاب ناپذیــر اســت .زنــان در چنیــن مرحلــهی بحرانــی بــرای دســتیابی بــه
اســتاتوی و موقعیــت اصلــی خویــش در جامعــه نیــاز بــه همگرايــی و خودســازماندهی دارنــد.
چنیــن موضوعــی بــرای خلــق کــورد نیــز صــادق اســت .اگــر کوردهــا از فرصتهــای ایجــاد شــده در
راســتای اتحــاد اســتفاده ننامینــد ،کســب اســتاتوی و حقــوق خویــش امکانپذیــر نخواهــد بــود.
بـرای درک بهــر وضعیــت زنــان و مفهــوم اتحــاد آنــان ،برگشــت بــه تاریــخ مهــم و ملــزوم اســت .چـرا کــه
زنــان بســیاری از دســتاوردها و هویــت شــخصیتی خویــش را در البـهالی صفحــات تاریــخ از دســت داده
و نگرشــهای دینــی ،مذهبــی ،عرفــی و اقتدارمحــور باعــث شــد تــا زنــان بــه اوج بردگــی برســند .از همــه
مهمــر در کنــار متامــی تهاجــات و تعرضــات سیســتم فرادســت و جنگهــای ویــژه علیــه زنــان ،ایســتار
زنــان کــورد در چنیــن پروس ـهای موفقیتــی تاریخــی بــا خویــش ب ـرای زنــان بــه ارمغــان آورد .میتــوان
گفــت بــا بردگــی زنــان ،جامع ـهی دمکراتیــک و حیاتــی بــا کرامــت از حیــات بــری رخــت بربســت.
جنگهــای هژمونــی کــه هیــچ قاعــده و قانونــی را بــه رســمیت منیشناســد ،ابتــدا علیــه زنــان آغــاز
شــده و بــه طــور سیســتامتیک و آگاهانــه همچنــان ادامــه دارد .چ ـرا کــه زنــان آفریننــدگان ارزشــهای
اجتامعــی بودنــد و سیســتم رسمایــهداری بــا آگاهــی از ایــن واقعیــت درصــدد نشــان دادن زنــان بــه
عنــوان هویتــی ناکارآمــد بــوده و بدیــن ترتیــب زنــان را از متامــی عرصههــای اجتامعــی و سیاســی
مارژینــال منــوده و نقــش زنــان را بــه همــرداری و فرزنــدآوری تقلیــل داده اســت و بدیــن ترتیــب
جســم زنــان را هــدف قــرار داده تــا بتواننــد آنــان را هامننــد جاریــه مــورد اســتفاده قــرار دهنــد و
ایــن گونــه طبقاتــی شــدن میــان زنــان را اشــاعه داده و موجــب واگرائــی و دوری آنــان از یکدیگــر
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در روژهــات کوردســتان احــزاب و ســازمانهای کــوردی وجــود دارنــد کــه در مقابــل رژیــم ایــران مبــارزه میمناینــد
امــا بــا ایــن وجــود برنامــهای جامــع و مشــرک تاکنــون بــرای ایــن مبــارزات اتخــاذ نشــده اســت؛ بنابرایــن بایســتی
از پراکندگــی و عــدم انســجام درونــی ،گــذر صــورت گیــرد تــا بــه اهــداف و موفقیتهــای بیشــری دســت یابنــد.
هــر ســازمان و حزبــی اهــداف سیاســی ،ایدئولــوژی و روشــهای آن ممکــن اســت متفــاوت باشــد امــا درعیــن حــال میتواننــد بــر اســاس
معیارهــای آزادی و پرنســیبهای مشــرک مبــارزهای مشــرک بــه پیــش برنــد .مــا همچــون زنــان کــورد مــی توانیــم پیشــاهنگان ایــن
مبــارزه باشــیم چـرا کــه مــا زنــان بـرای همگرائــی و مبــارزات مشــرک ،واقعیتهــا و نقــاط مشــرک فراوانــی داریــم .بایســتی در مقابــل
بیعدالتــی و نابرابــری ،خشــونتی کــه روز بــه روز بــر شــدت آن افــزوده میشــود و ســوق داده شــدن بــه ســوی فحشــا بایســتیم.
مــا همچــون ک.ژ.ک (جامعــه زنــان کوردســتان) در ایجــاد اتحــاد زنــان کــورد پیشــاهنگی منــوده و متــام تــاش و فعالیتهــای خویــش
را در ایــن زمینــه انجــام خواهیــم داد .زنــان کــورد در فعالیتهــای برق ـراری اتحــاد ملــی خلــق کــورد رشکــت منــوده و در ایــن زمینــه
الگوئــی بــرای متامــی زنــان خواهنــد شــد .بــرای ارتقــای مبــارزهی آزادیخواهــی خلقــان بایســتی مــا زنــان مبــارزهی خویــش را
گســرش دهیــم و عــاوه بــر ایــن بــا ایجــاد اتحــاد زنــان کــورد ،زمینههــای اتحــاد زنــان دنیــا و خاورمیانــه را نیــز فراهــم منائیــم.
بنابرایــن هــدف مــا در ماههــای آینــده ارتقــای همگرائــی ملــی زنــان کــورد خواهــد بــود .زنــان و خلــق کــورد در
ســدهی  ۲۱درهــای آزادی را خواهنــد گشــود و آلرتناتیــو نوینــی بــرای برســاخت دنیایــی آزاد ایجــاد خواهنــد منــود.

گالن فهیم

رهیافتی به سوی آزادی
جامعهیزنانآزادرشقکوردستان

بــا انقــاب روژآوا و مقاومــت شــنگال مبــارزهی زنــان کــورد مرحلـهی نوینــی آغــاز منــود .در تاریــخ آزادی زنــان نخســتین بــار اســت
بــه جــای قربانیــان جنــگ ،بــه زنانــی مبــدل شــدند کــه مقاومــت و مبــارزه منــوده و بــا دســرنج و دانــش خویــش موقعیــت جدیــدی
خلــق منودنــد .بدیــن ترتیــب جنبــش آزادیخواهــی زنــان کــه بــر اســاس ایدئولــوژی و فلســفهی رهــر آپــو پیرشفــت منــوده ،تجــارب و
دســتاوردهای خویــش را بــا متامــی زنــان کوردســتان تقســیم منــوده و با مبارزهی مشــرک و متحــد خویش در کوردســتان ،دینامیســمهای
حیــات آزاد را توســعه و احیــا خواهنــد منــود .زنانــی کــه خــارج از جامعــه قــرار داده شــده ،بــیاراده و بــدون آگاهــی شــده و
شــخصیت او نادیــده گرفتــه شــده بــار دیگــر بــه جایــگاه اولیــه بازخواهــد گشــت و بــه همـراه آن جامعــه بــار دیگراحیــا خواهــد شــد.

جبهه مشترک زنان
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ارتبــاط و دیــدار بــا متامــی نهادهــای مدنــی ،اجتامعــی و همیــن طــور روشــنفکران ،ســازمانها و احــزاب دیگــر اســت .در ایــن
دیدارهــا متامــی تنوعــات جامعــهی ایــران و روژهــات کوردســتان بــدون در نظــر گرفــن تفاوتهــا ،محــور گفتگوهــا بــود.

شــده اســت .ایــن گونــه رقابــت بیــن زنــان ایجــاد شــده کــه پیامــد آن حســادت ،توطئــه ،دروغ و چالــش
اســت .ایــن وضعیــت بــه تدریــج بــه متامــی ریشــههای جامعــه نفــوذ کــرده و ســبب فروپاشــی آن
میشــود و ذهنیــت مردســاالری بــا اســتفاده از ایــن وضعیــت و بــا روشــهای گوناگــون ایــن چالشــها
و تضادهــا را تعمیــق میبخشــد .تحــت عناویــن خــوب و بــد ،زیبــا و زشــت ،غنــی و فقیــر ،قــوی و
ضعیــف بیــن زنــان فاصلــه ایجــاد میکنــد .بنابرایــن میتــوان گفــت زمانــی کــه زنــان بــدون ســازماندهی
و عــدم انســجام باشــند ،سیســتم اقتــدار بهــر بــه بقــای خویــش ادامــه داده و بــا ایــن هامنگونــه کــه حیــات بــر روی خــاک
ذهنیــت نــه تنهــا فاصل ـهی بیــن زنــان بلکــه بیــن جامعــه و مــردم را نیــز افزایــش میدهــد .کوردســتان بــا پیشــاهنگی زن -مــادر
در چنیــن رشایطــی جامع ـهای کــه هــر زمــان در راســتای ارزشــهای مشــرک مبــارزه منــوده بــه شــکوفا و پیرشفــت منــوده ،تعــرض بــه
تدریــج بیشــر از واقعیــات خویــش دور میشــود .متامــی جوامــع بــر اســاس خودویژگیهــای کرامــت و هویــت زنــان نیــز بــر روی
خویــش حقایقــی دارنــد کــه میتــوان ایــن گونــه تعریــف منــود :جامعــه هــر زمــان در تعامــل
ایــن خاکهــا آغــاز شــده اســت .بنابرایــن
مثبــت بــا یکدیگــر و دارای معیارهــای اش ـراک و حامیــت از یکدیگــر بــوده و دســرنج و کار
کــردن متامــی اف ـراد جامعــه یکســان بــوده اســت .در چنیــن جوامعــی اف ـرادی کــه بیشــرین پیشــاهنگی زنــان کــورد بــرای آزادی
خدمــت بــرای جامعــه میمناینــد انســانهای مقــدس و ارزشــمندی هســتند و بیعدالتــی زنــان و برشیــت و آغــاز مبــارزه بــر
هیــچ گاه پذیرفتــه منیشــود .امــا متاســفانه امــروزه معیارهــا و ارزشــهای جوامــع عکــس روی ایــن جغرافیــا از اهمیــت وافــری
شــده و بســیاری از انســانها تحــت عنــوان حقیقــت ،بــه ارزشــهای اجتامعــی رضبــه وارد برخــوردار اســت .زنــان تاکنــون از
میکننــد و تحــت نــام نظــام دولــت -ملــت ارزشــها و حقــوق ســایر فرهنگهــا و اندیشــهها ایــن وظیفــه و مســئولیت خویــش
نادیــده گرفتــه شــده و حتــی بــه تنــوع و زیبایــی جوامــع نیــز تعــرض میشــود .منونــهی آگاه بودهانــد و در ایــن راه بــا
چنیــن حقیقتــی را در بهــاران مشــاهده میکنیــم کــه هــر گلــی بــا رنــگ و بــوی خاصــی
میرویــد و بدیــن گونــه زیبایــی متامــی گلهــا هویــدا میشــود .بــا وجــودی کــه هــر گلــی متــام نیــرو و اراده مبــارزه منودهانــد
نــام ویــژه و رنگــی متفــاوت دارد امــا در انجــام گل نامیــده میشــود .چنیــن واقعیتــی
در مــورد انســانها نیــز صــدق میکنــد و بــا وجــود متامــی تفاوتمندیهــای نــژادی،
مذهبــی و هویتــی در انجــام همــه انســاناند و دارای حقــوق ویــژهی خویــش هســتند.

مســائل و مشــکالت زنــان مشــرک بــوده و نیــاز بــه فعالیتهــا و مبــارزات مشــرک دارد .بــه ویــژه بــه عنــوان زن کــورد کــه از متامــی
حقــوق خویــش محــروم شــده و همیــن طــور خلــق کــورد کــه تحــت نسلکشــی و سیاســتهای آسیمیالســیون دشــمن ق ـرار دارد.
هامنگونــه کــه حیــات بــر روی خــاک کوردســتان بــا پیشــاهنگی زن -مــادر شــکوفا و پیرشفــت منــوده ،تعــرض بــه کرامــت و هویــت
زنــان نیــز بــر روی ایــن خاکهــا آغــاز شــده اســت .بنابرایــن پیشــاهنگی زنــان کــورد بـرای آزادی زنــان و برشیــت و آغــاز مبــارزه بــر روی
ایــن جغرافیــا از اهمیــت وافــری برخــوردار اســت .زنــان تاکنــون از ایــن وظیفــه و مســئولیت خویــش آگاه بودهانــد و در ایــن راه بــا
متــام نیــرو و اراده مبــارزه منودهانــد .در ایــن پروسـهی حســاس و بــر اســاس آگاهــی و اســتخراج درس از تاریــخ بــار دیگــر در کســب
دســتاوردهای تاریخــی زنــان موثــر خواهــد بــود .بـرای اینکــه قــادر باشــیم بســرهای مبــارزات و فعالیتهای مشــرک زنــان را ارتقا دهیم
بایســتی ابتــدا زمینـهی گفتگــو در مــورد مســائل مشــرک را ایجــاد منائیــم .ایــن فعالیتهــا باعــث برجســته شــدن قابلیتهــا و تواناییهــای
زنــان و ایجــاد فرصــت گفتگــو و تعامــل بــا یکدیگــر شــده اســت و بســری مناســب ب ـرای فعالیتهــای کنگــرهی ملــی پیــش م ـیرود.
هــر چنــد خلــق کــورد بــر اســاس خواســتهها و مطالبــات مشــرک نــزد یکدیگــر گــرد آمدهانــد امــا برخــی قدرتهــای هژمونیــک از
طریــق برخــی از ســازمانها درصــدد خلــل وارد ســاخنت بــه فعالیتهایــی اســت کــه بــر اســاس اتحــاد ملــی کوردســتان آغــاز شــده ،اســت.
بـرای پیرشفــت موثــر فعالیتهــای کنگــرهی ملــی ابتــدا بایســتی زمینـهی گفتگــو و همــکاری بین احـزاب و ســازمانهای کوردســتان صورت
گیــرد .در روژهــات کوردســتان ســازمانها و نهادهــای زنــان وجــود دارد و بایســتی در مــورد مســائل و مشــکالت خویــش گفتگــو مناینــد.
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یکــی از پایههــای اساســی پارادیگــای مــا ،آزادی زنــان اســت .هــم اکنــون مبــارزه بــرای آزادی
زنــان مرزهــا را درنوردیــده و متامــی زنــان را از هــر تفکــر ،قــر و تفاوتمنــدی را در برمیگیــرد.
رژیــم ایــران یکــی از نظامهایــی اســت کــه زنــان را از متامــی عرصههــای جامعــه مارژینــال منــوده
اســت .عکــس پارادیگــای مــا ،رژیــم ایــران ابتــدا زنــان را مــورد هــدف قــرار داده و در تــاش بــرای
تضعیــف و بردگــی زنــان اســت و متامــی سیاســتهای آن در راســتای بــیاراده ســاخنت و واگرائــی زنــان
اســت .بدیــن دلیــل فعالیتهــای کمیتــهی دیپلامســی کــژار مهــم اســت .در واقــع هــدف مــا ایجــاد

زنــان در راســتای ایجــاد جامع ـهای دمکراتیــک هی ـچگاه عقبنشــینی ننمودهان ـد؛ بــا وجــودی کــه هــر زمــان قربانــی جنگهــا
بودهانــد و از ایــن جنگهــا متــرر شــدند .بــر ایــن اســاس کــه زنــان کــورد بــه آزادی نیــاز دارنــد و بــا مبــارزات و فعالیتهــای خویــش
بســیاری از عرصههــا را ب ـرای خویــش گشــودهاند .امــا هنــوز هــم در بســیاری از عرصههــا جــای ندارنــد و بایســتی در ایــن زمینــه
فعالیتهایــی صــورت گیــرد و ب ـرای ایــن مهــم نیــاز بــه روح ،فکــر و مبــارزه اســت .میتــوان گفــت دشــمن تنهــا مرزهــا را ایجــاد
منــوده امــا روح ملــی خلــق کــورد را نتوانســته تضعیــف منایــد و هنــوز هــم ایــن همدلــی وجــود دارد ایــن مرزهــا قــادر نبــوده بــه
احساســات ،تفکـرات و خواســتههای بــه حقشــان خللــی وارد منایــد .مــا ایــن واقعیــت را دیدیــم کــه زمانــی کــه بخشــی از کوردســتان
مــورد حملـهی دشــمنان قـرار میگیــرد ،ســایر بخشــها در حامیــت از آنــان قیــام میکننــد .بــه ویــژه زمانــی کــه واقعیــت رژیــم ایـران
را مشــاهده میمناییــم کــه هــر اعرتاضــی بــه بهــای جــان دههــا جــوان و رسکــوب مــردم میانجامــد .بنابرایــن زنــان و جوانــان هیــچ
گاه از ایــن واقعیــت غافــل نشــدهاند و هــر زمــان بــا یقیــن بــه پیــروزی بــا مبــارزه و اتحــاد ،بــه مقاومــت خویــش ادامــه دادهانــد.
در جامعـهی کــورد هیـچگاه شــخصی که به خلق خویش خدمت ننامید ،پذیرفته نشــده اســت .خلق کورد دیگــر تحمل خیانتهای داخلی
و تقســیم شــدنها را نــدارد .بــه ســبب ایــن حقیقــت هم به عنــوان زن و هم به عنــوان مبــارزان راه آزادی مدیون چنین خلقی هســتیم و
بـرای اینکــه بتوانیــم فعالیتهــای ملــی زنــان را بــا موفقیت بــه انجام رســانیم ،در متامــی فعالیتهای دیپلامتیــک ،اتحاد را اســاس میگیریم.

نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگیواجتامعی

در مــورد زنــان نیــز چنیــن واقعیتــی وجــود دارد .بــا وجــود ســازمانها ،اح ـزاب و نهادهــا و
همیــن طــور تفک ـرات و نگرشــهای متفــاوت همگــی آنــان در راســتای یــک هــدف مبــارزه
منودهانــد و آن آزادی زنــان اســت و هیــچ تفاوتمنــدی قــادر نیســت در اهــداف مشــرک
و واقعیــت زنــان خدشــه وارد ســازد .بدیــن دلیــل در مــورد فعالیتهــای ملــی زنــان نگرشــها و
نظراتــی کــه مبیــن ویژگیهــا و حقیقــت زن نباشــد بــه اتحــاد و انســجام زنــان خدمــت منیکنــد
و تاثیــر فراوانــی نخواهــد داشــت .ب ـرای آگاهــی و درک وضعیــت زنــان و مســائل مشــرک
آنــان بایســتی وضعیــت آنــان در متامــی نقــاط جهــان مدنظــر قـرار گرفتــه شــود .در حملــه بــه
شــنگال تحــت نــام مذهــب ،ابتــدا علیــه زنــان تهاجــم صــورت گرفــت و هــم اکنــون نیز هـزاران
زن در اســارت و بــه فــروش میرســند .ایــن منونــهی بــارزی از وضعیــت زنــان اســت و بــه
اشــکال متفــاوت در ســایر کشــورها همچــون نیجریــه ،عـراق ،ایـران و افغانســتان نیــز دیــده میشــود .اگــر
وضعیــت زنــان در هــر یــک از کشــورها بــه تنهایــی مــورد بررســی قـرار گیــرد ،مایـهی رشمســاری برشیــت
خواهــد بــود .قبــل از صحبــت در مــورد ملیــت ،اندیشــه ،دیــن و ایدئولــوژی بایســتی بــه ایــن مهــم
تاکیــد منــود کــه زنــان هامننــد یــک ملــت تحــت ســتم و تبعیــض نیــاز بــه یــک جبه ـهی مشــرک مبــارزه
دارنــد .برایــن اســاس کــژار همچــون سیســتم کنفدرالیســم دمکراتیــک خویــش را ســازماندهی میمنایــد.
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قبــل از آغــاز فعالیتهــای ملــی زنــان بــا پیشــاهنگی ک.ژ.ک ( جامعــه زنــان کوردســتان) ،مــا بــا تعــدادی از ســازمانهای زنــان روژهــات
کوردســتان ،مالقــات و گفتگــو منودیــم و میتــوان ایــن دیدارهــا را مثبــت ارزیابــی منــود .در ایــن گفتگوهــا در مــورد وضعیــت زنــان
روژهــات کوردســتان و مســئولیتی کــه بـرای چارهگشــایی مشــکالت آنــان بــر دوش مــا قـرار دارد ،مناقشــاتی صــورت گرفت و عــاوه بر
ایــن تــاش مــا ایــن بــود کــه زمینـهی فعالیتهــای مشــرک را نیــز ایجــاد منائیــم کــه تــا ســطحی ایــن تالشــها بــه نتیجــه رســیده اســت.
بــا وجــودی کــه در ســازمانها و احـزاب روژهــات کوردســتان زحــات و فعالیتهــای ارزشــمندی در رابطــه با مســئلهی زن وجــود دارد
امــا بــه ایــن دلیــل کــه قــادر نیســتند در مــورد رسنوشــت خویــش دارای حــق تصمیمگیــری باشــند ،ایــن موضوع بــا خود دشــواریهایی
بــه همـراه دارد .متــام تــاش مــا ایجــاد اتحــاد بــر اســاس ارزشــها و دســتاوردهای زنانی اســت کــه در ایــن راســتا فعالیت منــوده و کنار
گذاشــن نگرشــها و تفکـرات خانوادهگرایــی و حزبگرایــی اســت و بــدون شــک نقــاط مشــرک و اتحــاد بــر ایــن اســاس زنــان را بــه
موفقیــت نائــل خواهــد ســاخت .در چنیــن رشایطــی فراســتهای تنگنظرانــه امــکان پیــروزی نخواهــد یافــت و روژهالت کوردســتان با
تلــون و غنــای فرهنگــی خویــش شــناخته میشــود و بســر بســیار مناســبی بـرای برســاخت سیســتم کنفدرالیســم دمکراتیــک اســت.
برای برســاخت جامعهای دمکراتیک و آزاد ،همزیســتی با وجود تفاوتها و تنوعات رشطی اساســی اســت .بنابراین در چنین پروسـهای
نیاز به کنگرهی ملی زنان اســت .چرا که زمینهها و فرصتهای آن ایجاد شــده و با رنجها و فداکاریهای بســیاری به دســت آمده اســت.

1۶
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اولین سازمان زنان کورد ،جمعیت تعالی زنان کورد

جمعیــت تعالــی زنــان کــورد در ســال  ۱۹۱۹بــا پیشــاهنگی خامنــی از شــهر ســلیامنیه ،دکــر انجــام یلموکــی ،در شــهر اســتانبول تاســیس
شــد امــا در مــورد رئیــس جمعیــت اتفــاق نظــر وجــود نــدارد .مطابــق برخــی از منابــع ،رئیــس ایــن ســازمان زنــی بــه نــام پرنســس امینه
بــود کــه در ســال  ۱۸۶۸در قاهــرهی مــر متولــد شــد .امینــه در طــول حیــات خویــش به عنوان یــک زن کورد در راســتای اتحــاد ملی و
اینکــه کوردهــا هــم دارای حقوقــی مســاوی هامننــد ســایر ملتهــا هســتند ،مبــارزه منوده
و ایــن حقیقــت را هــر زمــان بــه زبــان آورده اســت .شــخصیتی بــوده کــه در رســانههای
اروپــا هــر زمــان در مــورد آن گفتگــو وجــود داشــت و نامــش بــه عنــوان زن فمنیســت
کــورد در تاریــخ ثبــت شــده اســت .بنابرایــن در جمعیــت تعالــی زنــان کــورد ،پرنســس
امینــه جــای گرفتــه اســت .اطالعاتــی در مــورد معیارهــای اساســی جمعیــت وجــود دارد
کــه مرکــز جمعیــت تعالــی زنــان کــورد در یــک «محفــل» یعنــی بــه عنــوان یــک جلســه
تاســیس شــده اســت .اهــداف ایــن جمعیــت متفــاوت بــود کــه احیــا و ارتقــای وضعیــت
مدنــی و اجتامعــی زنــان یکــی از ایــن اهــداف بــوده اســت .از دیگــر اهــداف اصلــی
جمعیــت تعالــی زنــان کــورد یــاری رســاندن و رهایــی بیــوه زنــان و کــودکان یتیمــی
بودنــد کــه پــس از قتــل عــام ارمنیهــا دچــار وضعیــت فاجعهبــاری شــده بودنــد.

تاریخ مبارزات زنان کورد در راستای اتحاد ملی
آرمانج ساریا

از اعضای شورای مدیریت کژار

تاریــخ کوردســتان رسشــار از مبــارزات زنــان کــورد بـرای خلقــش بــوده اســت .ایســتار مقاومتگــر و آزادیخواهــی
زنــان کــورد ویژگــی اســت کــه برآمــده از تاریــخ اســت .مــا ایــن ویژگــی را از ظریفــه ،دخــر نقــدهای ،بســه،
مینــا قاضــی ،شــاهزاده امینــه ،لیــا قاســم و ســاراها گرفتیــم .زنــان در متامــی عصیانهــا و مقاومتهــای خلــق کــورد
و مبــارزه در راســتای اتحــاد ملــی و آزادی زنــان بــه شــکلی فعــال جــای گرفتـه و دارای نقــش مهمــی بودهانــد.
در ســایه و پشــت مــردان نبــوده بلکــه بــا هویــت و ارادهی خویــش و دوشــادوش آنــان جــای گرفتهانــد .اگــر
امــروزه ســطح مبــارزات آزادیخواهــی زنــان در کوردســتان ارتقــاء یافتــه و در دنیــا نیــز شــناخته شــده در ســایهی
وجــود زنــان مبــارز در تاریخمــان اســت .هــم اکنــون در کوردســتان مبــارزه در راســتای انســجام و اتحــاد ملــی
کوردهــا و صیانــت از ارزشــهای ملــی خویــش و در کنــار آن انشــای ذهنیــت ملــت دمکراتیــک صــورت میگیــرد.
رهــر خلــق کوردســتان ،عبداللــه اوجــاالن ســالها پیــش چنیــن پــروژهای را بــرای همگرائــی خلــق کــورد
ارائــه داده و بــر ایــن اســاس در چنیــن روزهایــی بــرای برگــزاری کنگــره ملــی خلــق کــورد و کنگــرهی ملــی
زنــان آمادهســازی صــورت میگیــرد .زنــان کــورد در تاریــخ نهــم ژوئیــه در شــهر ســلیامنیه بــا برگــزاری
اولیــن نشســت ،اســتارت آغــاز فعالیتهــای ســومین کنگــرهی ملــی زنــان را زده و بدیــن ترتیــب پیشــاهنگی
خویــش بــرای کنگــرهی ملــی کوردهــا را بیــان منــوده و بــه شــکلی فعــال در ایــن فعالیتهــا جــای گرفتنــد.
چنیــن پروسـهای بـرای متامی کوردســتان مبین مرحلهای تاریخی اســت .موفقیت در چنین موقعیتــی برای کوردها
و هم زنان دســتاوردهای بزرگی به ارمغان خواهد آورد .هامنگونه که زنان در برســاخت سیســتم ملت -دمکراتیک
پیشــاهنگاند در فعالیتهــای اتحــاد ملــی نیــز بــا ادعــا و ارادهمندانــه پیشــاهنگی خویــش را تــداوم میبخشــند.
.
هامنطــور کــه در بــاال بــدان اشــاره شــد رشکــت و حضــور زنــان در مبــارزات خلــق کــورد هــر زمــان بــوده
و منونههــای بســیاری در تاریــخ وجــود دارد .بــه ویــژه زنــان کــورد بــرای کســب حقــوق ملــی و آزادی
جامعــهی خویــش مبــارزه منــوده و در بســیاری مــوارد شناســنامهای ســازمانی کســب منودهانــد .بــرای
ترشیــح ایــن واقعیــت ،بــه بررســی ســازمانهایی کــه از ســوی زنــان کــورد تاســیس شــده ،میپردازیــم.
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در راســتای تحقــق ایــن اهــداف روزنامــه ،کتــاب و رســالههای مختلفــی
منتــر شــد .ایــن جمعیــت در مکانهــای متفاوتــی شــعب ،کتابخانــه
و ســالنهای گفتگــو افتتــاح منــود و کنفرانسهایــی بــرای ســخرنانی
اعضــای جمعیــت برگــزار و در کنــار آن تدریــس نیــز صــورت میگرفــت.
اولیــن عملیــات جمعیــت ،در میــدان ســلطان احمــد صــورت گرفــت .در  ۲۱هزی ـران
 ۱۹۱۹در انتهــای ایــن فعالیــت یکــی از رهـران جمعیــت ،خانم انجام یلموکــی در مورد
حقــوق مســاوی کوردهــا هامننــد ســایر ملتهــا ،پذیــرش موجودیــت کوردهــا و مبــارزه
در راســتای اتحــاد ملــی زنــان ســخرنانی منــود .ســپس در نتیج ـهی اعــال فاشیســتی
انجام یلموکی
ترکیــه ،جمعیــت بســته میشــود .بعدهــا در باکــور کوردســتان تاســیس ســازمانهای
زنــان همچنــان ادامــه مییابــد .در ســالهای  ۱۹۷۰احزابهــای کــورد بســیاری تاســیس شــد .گروههایــی از زنــان در بنیــان ایــن احـزاب
کــه بــر اســاس سوسیالیســم بــوده ،فعالیتهــای مســتقل انجــام میدادنــد .یکــی از فعالرتیــن ایــن گروههــا ،ســازمان « رزگاری» (،رزگاری
در زبــان کــوردی بــه معنــای رهایــی اســت) بــود کــه پــس از گذشــت پنجــاه ســال از تاســیس جمعیــت تعالــی در  ۲۹نوامــر  ۱۹۷۷در
آمــد بنــا نهــاده شــد .زنــان ایــن نهــاد بــه شــکلی اکتیــو بــا ســخرنانی در مکانهــای مختلــف و رفــن بــه خانههــا فعالیــت میمنودنــد
و بــا برگـزاری جلســات در مــورد حقــوق کوردهــا و واقعیــت ملــی آنــان بحــث و گفتگــو میمنودنــد .آزادی کوردهــا از مبانــی اصلــی
مبــارزات آنــان بــود؛ بــر ایــن اســاس آمــوزش بــه زبــان مــادری را آغــاز منودنــد .پــس از کودتــای  ۱۲ســپتامرب  ،۱۹۸۰زنانــی کــه هشــت
مــارس را در آمــد جشــن گرفتــه بودنــد را دســتگیر منودنــد .بعدهــا مبــارزات زنــان کــورد جهــت آزادی کوردهــا همچنــان تــداوم خواهــد
یافــت .هــر چنــد در ابتــدا در اح ـزاب سیاســی فعالیتهــای زنــان بســیار فعــال نبــود امــا پــس از ســالهای  ۱۹۹۰بــه ویــژه در باکــور
کوردســتان در میــان اح ـزاب سیاســی ،فعالیتهــای زنــان وجــود دارد و در راســتای آزادی زنــان و اتحــاد کوردهــا پیــش رفتــه اســت.

تداوم فعالیتهای اتحاد در روژهالت کوردستان

در روژهــات کوردســتان نیــز خلــق کــورد بــرای آزادی و رهایــی عصیانهــا ،قیامهــا و مبــارزات بســیاری انجــام داده اســت.
یکــی از ایــن مبــارزات ،اعــام جمهــوری مهابــاد اســت کــه بعــد از اعــام ایــن جمهوریــت ،بــا پیشــاهنگی مینــا قاضــی ،همــر
قاضــی محمــد فعالیتهــای مشــرک زنــان آغــاز شــد .مینــا قاضــی در تاریــخ زنــان کــورد و مبــارزه در راســتای اتحــاد آنــان دارای
جایــگاه مهمــی اســت و گامهــای بســیار موثــری بــرای آگاهــی کوردهــا و آگاهــی از حقــوق خویــش برداشــته اســت .مینــا
قاضــی هیــچگاه از کــورد بــودن خویــش عقبنشــینی ننمــوده و پــس از بــه دار آویختــه شــدن قاضــی محمــد توســط دولــت
وقــت ایــران ،بــه شــکلی بســیار جــدی فعالیتهــای خویــش را تــداوم بخشــید و ادامهدهنــدهی ســنت مقاومتگــر زنــان اســت.

مینــا قاضــی در ســال  ۱۹۰۸در شــهر مهابــاد متولــد شــده اســت و در ســنین جوانــی بــا افــکار مبــارزه آشــنا شــد چ ـرا
کــه رسزمینــش تحــت اشــغال نیروهــای ســلطهگر بــود و در ایــن راه مبــارزات دشــواری انجــام داد .مینــا بــه هم ـراه
همــرش ،قاضــی محمــد ســالها بــرای خلــق مهابــاد مبــارزه منــود .در ســال  ۱۹۴۶در اعــام جمهوریــت مهابــاد بــه
شــکلی فعــال حضــور یافــت و بــه همــراه قاضــی محمــد ،مفــاد و اصولــی را امضــا منــود .مینــا کســب نــام تحــت
عنــوان همــرش ،قاضــی محمــد را نپذیرفــت و در راســتای کســب آگاهــی زنــان گامهــای موثــری برداشــت .بــا حضــور
در محلههــا و خانههــا و گفتگــو بــا زنــان ،آنــان را بــه مبــارزه دعــوت میمنــود و بــا ایســتادگی ،تعییــن معیارهــای
پوشــش زنــان از ســوی مــردان را رد منــود ،بعــد از اعــام جمهوریــت در چهاردهــم مــارس  ، ۱۹۴۶ســازمان اتحــاد
زنــان کوردســتان را تاســیس منــود .مینــا قاضــی بزرگرتیــن نقطــهی ضعــف زنــان را کمبــود آموزشــهای ایدئولوژیــک
میدانســت و بــرای فراگیــری خوانــدن و نوشــن زنــان مراکــزی را بازگشــایی منــود .مینــا بــه آمــوزش زنــان اهمیــت
فراوانــی مــیداد و بدیــن ترتیــب در مقابــل حــل مســائل زنــان احســاس مســئولیت را بــار دیگــر احیــا منــود.
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دولــی کــه بــر کوردســتان حاکمیــت میورزنــد ،تحــت ایــن پوشــش ،خلــق کــورد را نادیــده گرفتــه و بــه اشــکال مختلــف بــه
اســتعامر خویــش درمیآورنــد .نــه تنهــا فرهنــگ بلکــه متــام غنــا و ارزشــهای مــادی و معنــوی کوردســتان نیــز بــه غــارت ایــن
حکمرانــان م ـیرود .ب ـرای انفعــال خلــق کــورد بــه روشــهایی از جملــه قتلعامهــای ســفید همچــون آســیمیله منــودن متوســل
میشــوند .بــا کوچکرتیــن مقاومــت و اعرتاضــی در مقابــل خویــش ،فشــار و رسکــوب بــه شــکلی شــدید صــورت میگیــرد .از ســوی
دیگــر در میــان احـزاب و نهادهــای مخالــف کــورد نیــز بــذر اختــاف و نفــاق کاشــته و هــر راهــی کــه بــه اتحــاد کوردهــا منجــر
شــود را مســدود میکننــد .زیـرا تاکنــون بــا ایجــاد اختــاف بیــن آنهــا و جنگهــای برادرکشــی از موفقیتشــان مامنعــت منــوده و
هــم توانســتند برخــی از احـزاب کــورد را تحــت کنــرل خویــش درآورنــد .لــذا اتحــاد ملــی خلــق کــورد مطابــق منافــع آنها نیســت
و بـرای جلوگیــری از ایــن مهــم ،ســناریوهای گوناگونــی اجـرا میکننــد .ولــی مهــم بتــوان از درون نیــز بــه شــکلی واقعبینانــه
و چارهســاز موضــوع اتحــاد ملــی را تحلیــل منــود .زی ـرا عــاوه بــر متامــی مداخالتــی کــه بــر ایــن جغرافیــا صــورت میگیــرد
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هامنطــور کــه در بــاال بــدان اشــاره شــد بلکــه مبــارزات محــدود بــه یــک بخــش بــوده و البتــه دارای ابعــاد
ناکافــی و ناقــص باشــد و بــه اقتضــای زمــان فراســتهای متفــاوت وجــود داشــته امــا بــا ایــن وجــود بــه نــام کوردیــت
فعالیتهــای ارزشــمند و مهمــی ب ـرای مــا بــه عنــوان می ـراث باقــی مانــده اســت .پرچــم مبارزاتــی کــه از پیشــاهنگان
تاریــخ بــه مــا محــول شــده تنهــا در یــک بخــش محــدود نبــوده و در متــام بخشــهای کوردســتان مبــارزهای بــزرگ
بــه پیــش مــیرود و آزادی زنــان نیــز بخشــی از ایــن مبــارزه اســت .مــا بــه عنــوان زنــان کــورد بایســتی بــه ایــن
مهــم آگاه باشــیم کــه پاســخ بســیاری از مســائل مــا در رهگــذر اتحــاد و انســجام اســت .بنابرایــن بایســتی نــزد
یکدیگــر گــرد آمــده ،ســخنان یکدیگــر را شــنیده و بدانیــم مــا زنــان همگــی بخشــی از یــک کل هســتیم و بایــد
بــا هــم حرکــت منائیــم .بدیــن دلیــل اتحــاد ملــی برایــان از نــان و آب حیاتیتــر اســت .بــا ایجــاد اتحــاد ملــی،
قــادر خواهیــم بــود بــه عنــوان زنــان کــورد بــه شــکلی بســیار نیرومنــد در میــان خلقهــای دنیــا قــرار گیریــم.
بایســتی در تاریــخ خویــش تعمــق منــوده و بــا نیــرو گرفــن از تاریــخ ،ب ـرای ایجــاد اتحــاد ملــی پیشــاهنگی مناییــم.

د ر رسزمینــی کــه بــه چهــار بخــش تقســیم شــده بحــث از اتحــاد ،بخصــوص اتحــاد ملــی هــم از اهمیــت بســیاری برخــوردار
اوین نژدت
بــوده و هــم موضوعــی بســیار جنجــال برانگیــز اســت .چـرا کــه مســئله تنهــا بــه ایــن رسزمیــن محــدود منیمانــد ،از آن فراتــر
از اعضای مجلس پژاک همــهی منطقــه را نیــز شــامل میشــود و جغرافیــای خاورمیانــه ،نــه تنهــا دولــت و ســلطهگران حاکــم ،بیــش از آن تحــت
کنــرل و نظــارت همــه جانب ـهی قدرتهــای بیــن املللــی ق ـرار دارد .در چنیــن موقعیتــی زمانــی کــه ســخن از مســئلهی کــورد و
بویــژه حــل مســئله بــه میــان میآیــد ،بایــد متامــی مــوارد را مــد نظــر ق ـرار داد .ســاختار کنونــی دولــت -ملــت هیچگونــه
همخوانــی بــا بافــت منطقــه کــه پیونــد گسســت ناپذیــری بیــن فرهنگهــای متفــاوت وجــود دارد ،نــدارد .بنــا بــه منطــق ایــن
ســاختار در یــک کشــور تنهــا یــک دولــت ،یــک ملــت ،یــک جنســیت و یــک زبــان حــق حیــات دارد و دیگــر اقشــار جامعــه از
عرصـهی سیاســی و اجتامعــی طــرد میشــوند .بدیــن شــکل خلــق کــورد در کشــورهایی کــه بیــن آنهــا تقســیم شــده بــا سیاســت
امحــا و انــکار مواجــه شــده اســت .زی ـرا ســاختار دولت-ملــت اجــازهی حضــور بــه نیروهــای خــارج از خویــش را منیدهــد و
ایــن مــدل ســاخته و پرداخت ـهی ابرقدرتهاســت کــه بــر منطقــه تحمیــل میشــود و بــر پیکــر خاورمیانــه رضبــه وارد میکنــد.
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مینــا کــه بــه عنــوان « خانــم دایــه» خلــق کــورد شــناخته میشــود بــه عنــوان مهمرتیــن اعضــای ایــن جمهــوری شــناخته
میشــود و وظیفــهاش را بــه زیباتریــن شــکل بــه جــای آورد و بــا خلقــش از نزدیــک در ارتبــاط بــود .بــا رفتارهــای
محبتآمیــز و مادرانــهی خــوش هیــچگاه در برابــر مــردم مهابــاد رفتــاری رئیسمآبانــه نداشــت و چنیــن رفتــار
میهندوســتی شــامل کــودکان نیــز میشــد .مینــا خانــم متامــی پولهــا و طالهــای صنــدوق خویــش را بــه قاضــی محمــد و
صنــدوق مهابــاد میبخشــد .بدیــن ترتیــب زنــان فــداکار و باگذشــت مهابــاد بــا تحــت تاثیــر قـرار گرفــن از ایــن اقــدام
مینــا خانــم ،طالهــای خویــش را بــه بانــک کشــور بخشــیدند .هامنطــور کــه بــا مشــاهدهی صفحــات تاریــخ میبینیــم،
مهابــاد نیــز هامننــد ســایر کشــورهای دمکراتیــک بعــد از اعــام جمهوریــت ،مــورد تعرضــات و تهاجــات ذهنیــت تــک
تیــپ قـرار گرفــت .متاســفانه پــس از اعــام جمهوریــت ،مــردم مهابــاد در برابــر نیروهــای خارجــی شکســت خــورد و در
هفدهــم آرالیــک  ۱۹۴۶منحــل شــد .علیرغــم تحــت تعقیــب و هــدف ق ـرار گرفــن خانــواده ،اقــوام و نزدیــکان ،مینــا
قاضــی ف ـرار نکــرده و بــه مبــارزهی خویــش ادامــه میدهــد .مینــا خانــم بــا وجــودی کــه  ۸۵ســال داشــت دســتگیر
شــده و تحــت شــکنجههای فراوانــی قــرار میگیــرد امــا ماننــد هــر زمــان از مبــارزه عقبنشــینی منیکنــد .زنــان
بســیاری از روژهــات کوردســتان هامننــد مینــا قاضــی ب ـرای خلقــش مبــارزه منودهانــد .بلکــه نــام بســیاری از آنــان را
ندانیــم امــا در ســایهی وجــود آنهــا مــا هــم امــروزه بــه عنــوان یــک زن ،مبــارزهای اجتامعــی و ملــی پیــش میبریــم.
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پیشــگامی و پیشــاهنگی زنــان کــورد ب ـرای ایجــاد اتحــاد ملــی ،حائــز اهمیــت اســت .زنــان کــورد هــم بــه
دلیــل زن بودنشــان و هــم مســئله ملــی ،نقطــه اشـراک فراوانــی دارنــد کــه بتواننــد اتحــادی گسســت ناپذیــر
ایجــاد مناینــد .امــا اتحــاد ملــی زنــان چــه مفهومــی دارد و چگونــه میتــوان آن را بــه دســتاورد عظیمــی مبــدل
ســاخت؟ نخســت بایــد بــه ایــن مهــم اشــاره منــود چـرا اتحــاد ملــی؟ اگــر متامــی مســائل و اختالفهــای سیاســی
و حزبــی را بــه کنــار بگذاریــم و فقــط از دریچـهی ملــی بــه مســئله بنگریــم ،علــی رغــم اینکــه در کوردســتان،
تشــکل و نهادهــای مختلــف بــا مطالبــات و آرمــان هــای مختلــف فعالیــت دارنــد ،امــا هنگامــی کــه رسنوشــت
یــک خلــق و یــک وطــن مــورد بحــث باشــد ،هم ـهی مــا بایســتی یــک رهنمــود را اســاس
فعالیتهــای خویــش ق ـرار دهیــم و آن آزادی کوردســتان و رهایــی آن از اشــغال و ســلطه زنــان کــورد مســتقل از هــر حــزب و
اســت .متــد و روشــهایی کــه ب ـرای تحقــق ایــن آرمــان مــد نظــر ق ـرار داده میشــوند ،از دیدگاهــی سیاســی ،در اتحــاد ملــی
لحــاظ احـزاب و ســازمانهای کــورد متفــاوت اســت .حتــی اسـراتژیهای آنــان بـرای رســیدن اراده و نظـرات مشــرک خویــش را ابراز
بــه آرمانهــا و اهــداف متفــاوت اســت .ولــی در منطق ـهای کــه نیروهــای اشــغالگر ب ـرای خواهنــد کــرد .چــرا کــه زنــان کــورد
نابــود کــردن خلــق کــورد هرگونــه روش و ابـزار را بــه کار میگیرنــد و در صــدد مســکوت
بــر اهمیــت اتحــاد ملــی واقفانــد
منــودن صــدای آزادی خلقــان ،فشــار و رسکــوب اعــال میکننــد ،نیروهــای مختلــف
کــورد نیــز ب ـرای بقــای هویــت ملــی و ادام ـهی حیــات خویــش ناچارنــد کــه اتحــاد ملــی و هامنگونــه کــه بهــای ســنگینی را
ایجــاد کننــد .گرچــه در هــر بخــش از کوردســتان نیروهــای ســلطهگر سیاســت ویــژهای بــرای آزادی و اســتقالل کوردســتان
بــر خلــق تحمیــل میکننــد امــا پیرشفــت و کســب دســتاوردهای معظــم هــر بخــش بــر پرداختهانــد ،از هیــچ گونــه فــداکاری
ســایر بخشــهای دیگــر تاثیرگــذار اســت .از ایــن رو اگــر بــا چشــم انــدازی وســیع بــه و مبــارزه نیــز دریــغ نخواهنــد ورزیــد
مســئله بنگریــم ،اتحــاد ملــی ،نــه تنهــا پیامنام ـهای بیــن اح ـزاب کــورد و یــا جلوگیــری از
درگیــری و برادرکشــی بیــن آنهــا ،بلکــه در اصــل بیــان ارادهای ملــی در مــورد رسنوشــت
کوردســتان و کوردهــا اســت .از ایــن رو اتحــاد بــرای خلــق کــورد ،اجتنــاب ناپذیــر و حیاتــی میباشــد.

از ایــن نظــر اتحــاد ملــی ،همـهی نیــروی خلقــان را در راســتای اهــداف ملــی و حفــظ ارزشــهای کوردســتان
جهــت پیرشفــت و ترقــی آن گســرش خواهــد داد .لیکــن اتحــاد ملــی نبایســتی یــک پیــان مقطعــی و موقتــی
بیــن احـزاب و نهادهــای کــوردی پنداشــته شــود .بایــد در چنــد مــورد اصلــی بخصــوص رسنوشــت خلــق کــورد،
نیــروی دفــاع از خلــق ،حــل مســئله کــورد در چهــار بخــش و چگونگــی همزیســتی مســاملتآمیز بــا ملتهــای
دیگــر ،مــرز اختیــارات دولــت و حقــوق خلــق کــورد بــه نقطــه نظرهــای مشــرک دســت یافــت و در همـهی
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اتحــاد ملــی ،نخســت بایــد در میــان جامعــه ایجــاد شــود .یعنــی بتــوان بــه روحــی ملــی دســت یافــت .در ایــن مــورد نیــز زنــان کــورد
همیشــه پیشــاهنگی کــرده و خواهنــد کــرد .چـرا کــه نــه تنهــا مســئله ملــی ،جنســیتگرایی اجتامعــی نیز مشــکلی اســت که زنــان کورد
در عرصههــای گوناگــون اجتامعــی بــا آن روبــرو میشــوند و بـرای رهایــی از ایــن وضعیــت نیــاز بــه ســازماندهی و مبــارزه مشــرک
وجــود دارد .در فرهنــگ بومــی کوردهــا ،زن از جایــگاه فعالــی برخــوردار بوده و توانســته ابراز موجودیــت مناید .ولی بــا نفوذ عقالنیت
مردســاالری بــه ویــژه فئودالیتـهی سیاســی و رسمایــه داری ،تاروپــود اجتامعــی کوردهــا از هــم پاشــیده شــد و جامعــه بــه اصطــاح
ب ـرای حفــظ خویــش از صدمــات ایــن سیســتم بــه محافظ ـهکاری و افراطیگــری روی آورد کــه در ایــن تغییــر زنــان متــرر شــدند.
بــا تعرضــات همــه جانبـهی نظــام رسمایـهداری ،جامعــه تحت تاثیر منطق خشــن مردســاالر بینفــس مانده و بــر زنان فشــارهای زیادی
وارد میشــود کــه نتیجـهی آن خودکشــی و خودســوزی زنــان اســت .زنــان نقــاط مشــرک فراوانــی دارند هم بــه دلیل هویــت ملی و هم
جنســیتی بــا برخوردهــای تبعیضآمیــز مواجــه میشــوند و ایــن وجــوه مشــرک نیــاز حیاتــی به اتحــاد و همبســتگی را مــرم میگرداند.
اگــر خواهــان حــل مشــکالمتان هســتیم ،اگــر ادعــای آفریــدن آینــدهای رسشــار از روشــنایی و امیــد داریــم ،الزم اســت ابتدا نیــروی خود
را در یــک نقطــه متمرکــز کــرده و بــا ایــن نیــروی عظیــم خواهیــم توانســت جامعـهای دمکراتیــک و آزاد ایجــاد مناییــم .از ســوی دیگــر
اتحــاد زنــان کــورد بـرای اتحــاد ملــی نیــز زمینهی مناســبی ایجــاد خواهد کــرد .زنان کــورد مســتقل از هر حــزب و دیدگاهی سیاســی ،در
اتحــاد ملــی اراده و نظـرات مشــرک خویــش را ابـراز خواهنــد کــرد .چـرا کــه زنان کــورد بر اهمیــت اتحاد ملــی واقفانــد و هامنگونه
کــه بهــای ســنگینی را بـرای آزادی و اســتقالل کوردســتان پرداختهانــد ،از هیــچ گونــه فــداکاری و مبــارزه نیــز دریــغ نخواهنــد ورزیــد.
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دولتهــای ســلطهگر ،کوردســتان را مکانــی میداننــد کــه بــه دلخواهشــان قــادر بــه دخالــت و انجــام هــر
عملــی هســتند .زیــرا از نظــر آنــان خلــق کــورد فاقــد توانایــی حامیــت از خویــش اســت بــه عبارتــی
دیگــر چــون کوردهــا فاقــد دولــت هســتند ،نیــروی دفــاع از خویــش را ندارنــد .در عــر کنونــی کــه هنــوز
بنمایــهی تفکــر ســلطهجویان تســلط قــوی بــر ضعیــف اســت ،حملــه و تجــاوز بــه خــاک کوردســتان،
نابــود کــردن فرهنــگ ،تاریــخ و هویــت ایــن خلــق نیــز مــروع حتــی الزامــی انگاشــته میشــود .در باکــور
کوردســتان ،دولــت ترکیــه بارهــا اقــدام بــه قتــل عــام و کشــتارهای دســته جمعــی منــوده ،در ای ـران روزانــه
کوردهــا بــه دار اعــدام آویختــه میشــوند و طلــب حقــوق و یــا اعــراض منــودن منجــر بــه شــکنجه و
اعدامشــان میشــود .در چنیــن وضعیتــی میتــوان بــه لــزوم اتحــاد ملــی کوردهــا پــی بــرد .اگــر کوردهــا
بــا یکپارچگــی تحــت لــوای یــک ســازماندهی و بــا اهــداف و نظ ـرات مشــرک ،بــه حــل مســئله خویــش
نپردازنــد و هــر حــزب و نهــادی بــه اختــاف نظــر ادامــه دهــد ،نیروهــای ســلطهگر نیــز چگونــه تاکنــون
توانســتند کوردســتان را غــارت کننــد از ایــن پــس نیرویــی کــه آنهــا را بــازدارد ،وجــود نخواهــد داشــت.
در طــول تاریــخ ،خلــق کــورد بارهــا در مقابــل فشــارهای رسکوبگــران بــه مبــارزه برخاســته ،ولــی بــه
وضــوح میتــوان گفــت یکــی از دالیــل شکســت آنهــا ،عــدم انســجام و یکپارچگــی میانشــان میباشــد.

زنــان هــر زمــان در برابــر جامعهشــان مســئولپذیرتر هســتند و ایــن از ویژگیهــای تاریخــی آنهاســت .زمانــی کــه ایــن ویژگــی
بــه تاثیرگــذاری بیشــر منجــر شــود ،نتایــج مهمــی را بــه بــار خواهــد آورد .چــرا کــه زنــان مســائل را بســیار باریــک و حســاس
مــد نظــر قــرار داده و بــا منطــق خشــن مردســاالر آن را منیســنجند .زنــان همیشــه نســبت بــه مــردان مصلحتآمیزتــر
میاندیشــند .بدیــن گونــه در مــورد حــل مســائل چارهآفریــن هســتند .زنــان کــورد در طــول تاریــخ اهمیــت و لــزوم صلــح و
اتحــاد ملــی را حــس کردهانــد .کوردســتان کــه سالهاســت بــه رنــج و آالم آمیختــه شــده و تحــت ســلطهی اشــغالگران نالــهی
مــادران زبانــه میکشــد ،مســائل مشــابه ،زنــان کــورد را بیشــر بــه همدیگــر نزدیــک منــوده اســت .مــرز و ســیم خاردارهایــی
کــه بیــن خانــواده و یــا روســتاهای همســایه و خویشــاوند بنــا نهادنــد ،قــادر نبــود همبســتگی زنــان کــورد را از بیــن بــرود.

جامعهیزنانآزادرشقکوردستان

کوردســتان هرگــز مجـزا از سیاســتهای منطقــه نیســت ،بــه عنــوان جنبشــی کــه نیــروی اجتامعــی را پتانســیل
اصلــی تغییــر و تحــول میدانیــم و آن را جهــت کانالیــزه منــودن بــه شــکلی فعــال ،اســاس قـرار میدهیــم؛ در
راســتای ایجــاد اتحــاد ملــی ،نخســت نیــروی پویــای خلقــان را یگانــه زیربنــای ایجــاد اتحــاد ملــی میدانیــم.

عرصـهی سیاســی جهــان نیــز بشــکلی متحــد بــه درخواســت آن پرداخــت .در مقابــل هرگونه مداخلــه و تهاجــم علیه خلقــان ،مقاومت
منــود و در راه پیرشفــت و دمکراتیزاســیون جامعــه اقدامهــای فراگیــر انجــام داد .در مــورد رسنوشــت کوردســتان همــه جانبــه و بــه نفــع
متامــی کوردســتان اندیشــید و اینگونــه تصمیــم گرفــت .بایســتی بــه ایــن نکتــه اشــاره منــود کــه احـزاب تــا جایــی میتواننــد مناینــدهی
جامعــه باشــند کــه مناینــدهی کل جامعــه و متامــی طیفهــای جامعــه را بازتــاب دهند .بدین منظور الزم اســت ســازماندهیهای گســرده،
بومــی و محلــی در میــان متامــی اقشــار جامعــه ایجــاد شــود و آنهــا نیــز در بیــان ارادهی ملی حضور داشــته باشــند .ولی مهمــر خلقامن
بــه روح و فرهنــگ ملــی دســت یابــد و در مقابــل سیاســت هــای تفرقهافکــن بــه مقابلــه برخیــزد .در ســالهای اخیــر شــاهد بیــداری و
همبســتگی بیــن خلقــان در هــر بخــش از کردســتان شــدیم که بدون شــک زنان کــورد نقش بسـزایی در ارتقــای این روح ملی داشــتند.
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پێویســت ه ژنانــی كــورد بهڕۆحیهتــی فیــداكاری ئاریــن میــركان و بــه بهرخۆدانــی زیندانــی زهینــهب جهاللیــان و شــیرینی
عهلهمهولــی ،بــه مۆرالــی بــهر پهتــی ســێدارهی لهیــا قاســم و بــه تێكۆشــانی درێژخایهنــی ســاكین ه چانســزهوه بڕیــاری
بهشــدار بــوون و تێپ هڕاندنــی ناكۆكییــه حیزبــی و دهســهاڵتخوازی و بااڵدهســتییهكانی شــامانهكانی ســهردهم بــدهن،
بــهرهو یهكگرتــن و كۆنفرانســی نهتهوهیــی ژنــان ههتــا بهســتنی كۆنگــرهی نهتهوهیــی ژنانــی كــورد
و پێشــهنگایهتییهكی دیموكراتیانــه بــۆ كۆنگرهیهكــی گشــتی و بــه مهرجــهع بوونــی پرســی كــورد.

نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگیواجتامعی

پرســی گهلــی كــورد پرســێكی جیهانیـه و جیهانیــش بهرپرســیاره بهرامبـهر ههمــوو ئـهو پێشــێلكارییانهی
دهرهــهق بــه گهلــی كــورد و ڕیبــهر و پێشــهنگی شۆڕشــه ئازادیخوازیهكانــی ،گهلــی كــورد ناوهنــدی
چــوار دهوڵهتیــان پێكهینــاوه ك ـه ئ ـهو چــوار دهوڵهت ـه ئهكــرێ ب ـه دڵــی ڕۆژههاڵتــی ناویــن ناوبهێنیــن
و ڕۆژههاڵتــی ناوینیــش بهڕۆحــی جیهــان ،بۆیــ ه ئهمــڕۆ گهلــی كــورد ڕۆڵــی كلیــل دهبینێــت لــه
پرســهكانی ڕۆژههاڵتــی ناوینــدا و بــه بــێ بوونــی ئارامــی و ســهقامگیری ئاشــتی لــه كوردســتاند
و ناوچهكــه وە جیهانیــش ئارامــی بهخۆیــهوه نابینێــت ،وهكــو گهلــی كــورد پێویســته ســنورهكانی
ســایكس-بیكۆ بشــكێنین ،بــۆ ئ ـهوهش پێویســتامن ب ـه چهكێكــی بههێــز ههی ـه ك ـه خــۆی ل ـه یهكێتــی
نهتهوهیــی كوردانــدا دهبینێتــهوه ،ههتــا كــورد یــهك دهنــگ نهبێــت و سیاســهتێكی نهتهوهیــی
و دیموكراتــی پێكهوهیــی نهئافرێنێــت بێگومــان ناتوانێــت لــه قۆناغێكــی وههــا چارهنوسســاز و
ههســتیاردا ببێتــه وهاڵم بــۆ پرســهكانی گهلهكهمــان لــه چــوار بهشــی كوردســتان ،لــه ســهرهتای
ســااڵنی ههشــتاوه بهڕێــز "عهبــدواڵ ئۆجــهالن" بــه پێــی ئــهو خوێندنــهوه قوڵــهی هــهم بــۆ مێــژوو
هــهم بــۆ تــهواوی ســهرههڵدانهكانی كردبــوو ،لهههمــان كات لێكۆڵینــهوهی هــۆكار و دهرئهنجــام و
شكســتهكانی كردبــوو ،پێویســتی ئاواكردنــی یهكێتــی نهتهوهیــی كوردانــی خســته بـهر بــاس و پێشــنیار،
لــهم ڕۆژەوه گرنگــی ههبوونــی كۆنگرهیهكــی نهتهوهیــی كردۆتــه یەکەمیــن ئهجێنــداو سیاســهتی
خــۆی و بزوتن ـهوه ئازادیخوازهك ـهی ،ب ـهاڵم بهداخ ـهوه ك ـه ههمیش ـه خــۆ گرێدانــی بهشــێك ل ـه هێــزه
كوردی ـهكان ب ـه داگیركاران ـهوه ههوڵهكانــی بــۆ نزیكبون ـهوهی كــوردان شكســت پــێ هێنــاوه ،ئ ـهوهی
جێگ ـهی ڕهخنهی ـه و ه ـهم ل ـه جێــی خۆیدای ـه ئهوهی ـه بپرســین ئاخــۆ ڕۆڵــی ژن چهنــده ههبــووه ل ـهو
نێوهنــدهدا؟ ،چــۆن لهسهرهتاشــهوه ئامــاژهم پێــدا بــه پێــی تایبهمتهنــدی خهســڵهته جهوههریهكانــی
ژنــهو ه چهنــده ئهتوانێــت ڕۆڵ بگێڕێــت؟ ژن ئهتوانێــت چــی بــكات بــۆ ئــاوا كردنــی یهكێتیهكــی
نهتهوهیــی؟ ،بێگومــان ئهگــهر خویندنهوهیهكــی زانســتیامن بــۆ ژن ههبێــت یــان شــارهزاییهكامن لــه
زانســتی ژن ( ژنۆلــۆژی ) ههبێــت ،ئاشــكرا ئهبێــت كـه ئـهو ڕۆڵـهی دهیــان ســاڵ ه پیــاوه سیاســییهكان نهك
ه ـهر نهیانگێ ـڕاوه بهڵكــو ب ـهردهوام ئاســتهنگ و ڕێگــر بوونــه ل ـه جێبهجــێ كردنیــان ،بــێ دوو دڵــی

دهكرێــت ژن وهك چــۆن لــه ســایهی "ئایدۆلۆژیــای ڕزگاری ژن"دا هێــدی هێــدی خــۆی ئههێنێتــهوه ســهر ســكهی مێــژووی
ڕاســتهقینهی خــۆی ،ئــهو ڕۆڵــ ه ڕاســتهقینهیهی نیۆلۆتیــك بــۆ ئهمــڕۆش جێگــهی باســه و ژن دهتوانێــت بهبــێ گوێگرتــن لــه
ح ـهزی بزێــوی ش ـهیتانی پیاوانــی دهس ـهاڵتی ئهمــڕۆ و شــامانهكانی ب ـهر ل ـه  5ه ـ هزار ســاڵ ،ئهركهكانــی خــۆی جێبهجــێ بــكات،
خــۆش بهختان ـه وێ ـڕای بااڵدهســتی زهنییهتــی ڕهگهزگ ـهرای سهردهســت ل ـه ناوچهك ـهدا ئهمــڕۆ ژنــی كــورد ب ـهردهوام ل ـه ه ـهوڵ
و تێكۆشــاندایه و تارادهیــهك ئهنجامــی گرتــووه و خواســتی ئامانجــه مهزنهكهشــی كردۆتــه ههنگاوهكانــی ههرســاتێكی ،كــه
س ـهربهخۆی و ئــازادی و دیموكراتی ـه بــۆ خــودی ژن و نهت ـهوهو نیشــتیامنی ،ئ ـهوهی مــاوه بڵێیــن ه ـهر مرۆڤێكــی كــورد ئهگ ـهر
ئهركێكــی لهسـهر شــان بێــت ،ئـهوا ژنــی كــورد دوو ئهركــی لهسـهر شــانه ،هـهر كارهســات و ئاڵۆزیـهك ڕومــان تێــدهكات ژنــی كــورد
دوجــار ئهبێت ـه قوربانــی چ وهكــو نهت ـهوه چ وهكــو ڕهگ ـهز ،ك ـه منون ـهی ه ـهره زینــدوو بــۆ ئهم ـه كچانــی بــێ تاوانــی ش ـهنگال و
ئێزدییهكان ـه بهگشــتی ،بۆی ـه پێویســته ه ـهر بابهتێــك پیــاوی حیــزب ،ڕۆشــنبیر ،كهســایهتی ،چاالكــوان ،ڕۆژنام ـهوان ،ڕێكخ ـراوهكان،
باكیــان پێــی نی ـه ،ژنانــی ئازادیخــواز سهركێشــی بك ـهن و بــێ گوێــدان ب ـ ه خواســتی س ـهرو خۆیــان خاوهنــداری و پێش ـهنگایهتی
بهرژهوهندیی ـه بااڵكانــی ن ـهوه و نهت ـهوه و نیشــتیامنهكهیان بگرن ـه ئهســتۆ ،ژنــان خاڵــی هاوبهشــی ژن بونیــان لهس ـهر و ههمــوو
ناكۆكییــه بچوكهكانــه ،چونكــه بــۆ ژن ،دهســهاڵت ،پــاره ،كورســی ،ئیمتیــاز ،ئامانــج نیــه بهڵكــو ئامــرازه ،بــۆ ئامرازیــش ئامانجــی
گــهوره ناكرێتــه قوربانــی ،بهڵكــو بــۆ گهیشــن بــهو ئامانجــه ژنــان نــهك ئامــرازهكان بهڵكــو ڕۆحــی خۆیــان ئهكــهن بــه دیــاری.

جامعهیزنانآزادرشقکوردستان

تارا حسهین

ئهندامی دهستهی بهرێوهبهری تهڤگهری ئازادی

بێگومــان ههمومــان ئــهو ڕاســتیه دهزانیــن كــ ه ژن كائینێكــی ئاشــتی خــوازه ،ئــهو حــهز و خواســت ه
دزێوانــهی نیــه بــۆ دهســهاڵت ،ژن دایكــه ،دایكیــش بهڕێوهبهرێكــی ڕهنجــدهری ماندونهناســی
بــه بهرههمــی بــێ ههقدهســت و بــێ بهرژهوهندییــه كهســییهكانیهتی ،ههمیشــه دایــك بــه
بهرژهوهنــدی ههمووانــهوه و بــێ جیــاوازی دروســت كــردن ،لــه خێزانــدا بێــت یــان لــه جێگــهی
كار یــان هــهر شــوێنێك ،دهڕوانێــت و خزمــهت دهكات ،بــێ دوو دڵــی و بــێ خۆدهرخســن و حــهزی
شــهیتانی و دڵخــوازی خەڵکــی (پۆپۆلیســتی) ،پێشــهنگایهتی دهگرێتــه دهســت و ئهركهكانــی خــۆی
جێبهجــێ دهكات ،ئهگــهر ژن لــ ه سیاســهت و بهڕێوهبردنــی كۆمهڵگــهدا ڕۆڵــی خــۆی بگێڕێــت،
گومانــی تیــا نیــه سیاســهتێكی دیموكراتــی هاوســهنگ و دروســت بهڕێــوه دهچێــت ،ســهر هڕای
ئــهوهی زهنیهتــی دهســهاڵتداری پیاوســاالری زاڵــه لــه ناوچهكــهدا و لــه كوردســتاندا ،بــهاڵم ژنــان تــا
ئاســتێكی بــاش ڕۆڵ و پێگهیــان ههیــه لــه بــهرهو پێــش بردنــی پرســه نهتهوایهتییــهكان ،گهلــی
كــورد لــه پــاش پهیامننامهكانــی ســایكس-بیكۆ و لۆزانــهوه كــه پارچــه كــران ههتــا ئهمــڕۆ بــهردهوام
ڕوب ـهڕووی كۆمهڵكــوژی جینۆســاید و قوربانــی و بــێ مافــی دهبێت ـهوه ،بههێــز و بڕیــاری ئیمپریالیــزم
و كاراكتــهری هێــزه ههرێمییــه چاوچنۆكهكانــی ناوچهكــه كوردســتانیان پارچــه كــرد و لهســهر
خوێــن و ڕۆحــی ئــهو پارچانــهش بــهردهوام سیاســهتێكی قێزهونــی داگیركارییــان پهیــڕهو كــردووه.

ژن ئهتوانێــت مهڵههمــی
ئــهو برینانــه بێــت و
چارهســهری ئازارهكانــی
ســهد ســاڵی ڕابــردوو
بــكات ،ژن ئــهو مرۆڤــهی
پێشــهنگایهتی سیاســتێكی
ئهخالقــی مێــژووی دهكــرد،
بــێ جیــاكاری نێــوان
ڕۆڵهكانــی كۆمهڵگــهی
بهڕێــوه دهبــرد ،دوور
لــه توندوتیــژی و حــهزی
پاوانخــوازی و ژنســاالری،
ئهشــێت بابهتــی ئاواكردنــی یهكێتیهكــی هاوســهنگی دیموكراتــی نهتهوهكهمــان ئهركێكــی قــورس بێــت بــۆی؟ بێگومــان نهخێــر!
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میدانم که حلقه به دورت بستهاند که مبادا تصویر و صدایی از مبارزه
و چشمهایت به این سوی رسزمین برسد که پارازیت کنند و چهرهات را
با صدا و تصویر خودشان درهم آمیزند و دفاع و بودنت را تاب نیاوردن؛
که مبادا از تو بشنویم و سیگنالهای متاشایامن از هم ،چشمتر شود.
مبادا رنگ رسخ روبان موی رست ،دیده شود .مبادا با بودنت ،دخرتانههای
دیوارنشین این سوها ،از مد بیفتد و چوب حراجش بزنند و بازار گرم خرید
و فروش متاشا و احساس کساد شود ،مبادا بافتهی گیسویت ،راهشان را دشوار
کند ،مبادا،
مبادا و مباداهای دیگر...
ما بارها گفته بودیم ،این گلولههاشان راه به جایی منیبرد .سفیر
گلولههاشان ،دیوار میان من و تو را عمیقتر سوراخ میکند تا نفسی
میان من و تو رد و بدل شود ...که صدای مادرت رساتر به گوشم برسد و
الالیی بخواند ،اما نه برای خوابیدن ،که بیدارمان کند .که مبادا بگذاریم از
سینهی
این خاک ،خون بنوشند...
میدانم چشمهای این متاشاییها ،این روزها سیاهی میرود و دستهایشان
میلرزد از نشانه رفنت به سویت...
آخر همین پارسال بود که انگشتهایت این انگشتهای ظریف تو ،مشتی
شدند بر متام نامتام مزاحامن ناخواندهی این رسزمین تا بفهامند خونهای
روان ،به رگهای دستش جان میبخشد...
چشامن دخرتانهی این سوها ،روزهاست چشم به راهتان است .روزهاست که
کسی هراسی از شکنندگی انگشتان ظریف تحمیل شده را ندارد ،لباسهامان
روزرین کامنگر
رنگی از جنس خاک گرفته و آموختهایم چگونه با تو از خودمان سخن بگوییم.
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غــرق در رؤیایــی زیبــا بــود کــه صدایــی مهربــان و پرصالبــت گفــت :روز بــه خیــر َهــوال! هرچنــد میدانســت کــه خــواب نیســت و در کوهســتان
اســت ،امــا بــاز نیشــگونی از خــودش گرفــت تــا خیالــش راحــت شــود .همیشــه ترســش از ایــن بــود کــه مبــادا یــک روزصبــح مــادرش از خــواب
بیــدارش کنــد و بفهمــد کــه همــه ایــن زیباییهــا خوابــی بــوده اســت...
بــه زاللــی آب چشــمه نــگاه کــرد و در آن بــه ســیامی خــودش خیــره شــد ،قبــا بارهــا در آینــه چشــانی را دیــده بــود کــه رنــگ غم داشــت امــا حاال
دیگــر چشــانش میدرخشــید! خنــکای آب کــه بــه صورتــش خــورد حــس کــرد کــه زندگــی در رگهایــش جریــان مییابــد و مــادر طبیعــت از جــادوی
خــودش در روح او میدمــد .گل رسخ کوچکــی را دیــد کــه بــه او چشــمک میزد .ناخواســته گل را چید و به لوله کالشــینکفاش زد؛ به ناگاه لبخندی
ریــز بــر لبانــش نقــش بســت ،تفنــگ را بغــل کــرد و بــه گل زیبــا خیــره شــد ،چیــزی یــادش آمــده بــود کــه رسوری شــگرف بــه روحــش میبخشــید.
رفیق بغل دستیاش پرسید این بار دیگه به یاد چی افتادی رفیق شاعرپیشه!؟
گل را بوســید ،تفنگــش را در دســتش گرفــت و چندیــن بــار بــه دور خــودش چرخیــد و خنــدهای از تــه دل زد و گفــت :زمانــی در دنیــای شــعرهایم
همــه آرزویــم ایــن بــود کــه رسخ گلــی کوچــک باشــم کــه دخــری گریــا یــک روز مـرا بچینــد و مـرا بــه لولــه تفنگــش بزنــد و حــال نیزخــودم...
در حالــی کــه از ورزش صبحگاهــی برمیگشــتند و رسودی انقالبــی را همصــدا میخواندنــد ،بــه خورشــید میخندیدنــد کــه رشمگیــن و
عبــوس بــود از اینکــه دوبــاره دیرتــر از آنهــا بیــدار شــده اســت .لبخنــد رسشــار از مهــر رفیقــی کــه منتظرشــان بــود و طعــم بینظیــر
چــای کــه بــا آتــش هیــزم درســت شــده بــود خســتگی از تنــش ربــود .ســفرهای ســاده کــه او را بــه یــاد گفتــهای از رهــر آپــو مــی
انداخــت (انقالبــی بــودن یعنــی خرقــهای و لقمــهای) .نشســته بــود و رفیقــی بــا رسانگشــتان مهربانــش موهایــش را میبافــت ،چیــزی
کــه پیشــر تنهــا از دور نظارهگــر آن بــود و حــال بــا متــام وجــودش ایــن خوشــبختی را حــس میکــرد! بــه راســتی کــه خوشــبختی در
موهایــش جــاری میگشــت و خــود را هــان الهــهای حــس میکــرد کــه میخواهــد زیباییهــای رسزمینــش را دوبــاره بیافرینــد.
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غــروب بــود و هم ـراه بــا دیگــر رفقایــش روی تپ ـهای بــه غــروب خورشــید مینگریســتند و ترانــه« کوردســتان گـهر تــۆ نەبــی گیــان و ژینــم بــۆ
چیــە!» را زمزمــه میکردنــد .خورشــید کــه از خســتگی رخســارش بــه زردی مــیزد ،حیــران از آن افســونی کــه خســتگی را برایشــان بیمعنــا
میســازد ،عبوســانه بــه کنــج خلوتــش خزیــد.

بــه آنچــه در آن روز یــاد گرفتــه بــود میاندیشــید ،بــه تاریــخ نانوشــتهای کــه بایــد میبــود ،بــه رسزمینــی کــه حتــی نــام بــردن از آن نیــز۶
بـرای دیــو چهــاررس ،شکســن شیشـهی عمــرش بــود .در تاریــخ کوردســتان چــه بســیار قهرمانیهــا و خیانتهــا کــه روی داده بــود و چــه اتفاقاتــی 1شرق
33

کــه هیــچ وقــت در تاریــخ نوشــته غاصبــان رسزمینــش نخوانــده بــود .حــال خــوب معنــی ایــن جملــه را میفهمیــد کــه آنکــه از تاریــخ خــود زانن

بیخــر باشــد ،هامننــد برگــی خواهــد بــود کــه بــاد بــه هــر ســو بخواهــد ،خواهــد بــرد .منیخواســت آن بــرگ باشــد ،میخواســت ســنگی باشــد
کــه در راهگــذار مدرســه کــودکان رسزمینــش ســنگفرش راهشــان گــردد یــا کــه در دســتان آنــان باشــد تــا بــه ســوی ســتمکاری پرتابــش کننــد.
بــه لیــا قاســم میاندیشــید؛ بــه شــهامتی کــه او را عــروس کوردســتان کــرد و بــه اینکــه اگــر اکنــون زنــده بــود گریالیــی بــود کــه مرزهــای
دســت ســاخته دشــمنانش را بــا نیشــخندی بــه ُســخره میگرفــت و تفنــگ در دســت یــا در کوبانــی بــود یــا درســیم یــا شــاید کــه در داالهــو...
شــب بـرای کوهســتان و دلیــر فرزندانــش الالیــی میخوانــد و مهتــاب میبالیــد بــه آن بینهایــت ســتارهای کــه ســاخیانه او را در برگرفتــه بودنــد.
و او نیزبــه فــردا میاندیشــید و بــه رسزمینــش و مــادرش ...کــه بایــد رنجشــان را فرجامــی میبــود و گل رسخ دیگــری کــه چشــم انتظــار بــود...
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مینــا خامنــی حەســەنخاڵی هاوســەری پێشــەوای نەمــر ،ســاڵی  ١٩٠٨زایینــی لــە شــاری مهابــاد لــە دایــک بــووە .لــە تەمەنــی الویــدا
بــووە کــە بــاوک و مامێکــی لــە کاتــی شــەڕی یەکەمــی جیهانــی و هێرشــی ڕوســەکان بــۆ ســەر کوردســتان و ئێران،لــە دەســدەدا.
میناخانــم لــە ســاڵەکانی  ١٩٢٨ – ١٩٢٧لەگــەڵ پێشــەوای کــورد قــازی محەممــەد یەکــر دەناســن و پاشــان ژیانــی هاوســەری پێــك دەهێنــن.
میناخانــم ســەرەڕای ئــەوەی خوێندەوارییەکــی باشــی نەبــووە بــەاڵم پاڵپشــت و یاریــدەدەری پێشــەوا لە هەمــوو بوارەکانــدا بووە ،ژنێکــی لێهاتووی
ســەردەمی خــۆی بــووە و توانــی لــە ماوەیەکــی کەمــدا بگاتــە ئــەو ئاســتەی کــە رۆڵێکــی کارا بگێــڕێ لــە هــاوکاری کردنــی هاوســەرەکەی و بــە
فەرمــی تێکــەڵ بــە ژیانــی سیاســی بــێ .مینــا خانــم لــە کاتــی دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتاندا بــووە ســەرۆکی رێکخـراوی “یایــا” کــە رێکخراوێکــی
کۆمەاڵیەتــی ژنــان بــووە .بەمجــۆرە مینــا خانــم لــەو هەولومەرجــەدا و لــە کاتێکــدا کــە داب و نەریتــە کۆمەاڵیەتییــەکان بــۆ بەشــداری ژن
لــە چاالکــی سیاســیدا لەمپــەر بــوون ،توانــی دەورێکــی بەرچــاو بگێــڕێ لــە دەســپێکی هاتنــە مەیدانــی ژن بــۆ گۆڕەپانــی خەباتــی سیاســی.
ئــەم ژنــە تێکۆشــەرە  ٣٨ســاڵی تەمەنــی بــوو کــە هاوســەرەکەی (پێشــەوا قــازی محەمــەد) لــە ســێدارە درا و ئیــر لــەو کاتــەوە
جگــە لــە دایکایەتــی ،ئەرکــی باوکایەتــی منداڵەکانیشــی کەوتــە ئەســتۆ .خاتــوو مینــا  ٩منداڵــی لــە پێشــەوا قــازی هەبــوو کــە توانــی
هەموویــان بنێرێتــە قوتابخانــە و بەشێکیشــیان زانکــۆ تــەواو بکــەن و منداڵەکانــی بــە بیــری کوردایەتــی و نەتەوەییــەوە گــۆش کــرد.
میناخانــم لــە ژیانیــدا تووشــی گەلێــک ناخۆشــی و ناڕەحەتــی هاتــووە .لــە الیــان رێژیمــە داگیرکەرەکانــی ئێرانــەوە تووشــی
زیندانیکــردن و ئەشــکەنجە و ئــازار بــووە .ئــەم ژنــە خۆڕاگــرە لــە ســاڵی  ١٩٨٤لــە الیــان ڕژێمــی ئاخونــدی ئێرانــەوە بــۆ مــاوەی
 ١١مانــگ زیندانــی کــرا و کەوتــە ژێــر ئەشــکەنجە و توندوتیژییــەوە ،لــەو کاتــەی کــە لــە زینــدان بــوو بــە هــۆی ئەشــکەنجە و
ئــازارەوە تووشــی نەخۆشــی دەبــێ ،ڕژێمــی ئاخونــدی بــۆ ئــەوەی میناخانــم بنێرێتــە نەخۆشــخانەی ئاســایی داوا دەکا کــە یەکێــك لــە
کچەکانــی بــە جێــگای ئــەو زیندانــی بکــرێ ،بۆیــە خاتــوو فەوزیــەی کچــی دەچێتــە زینــدان و میناخانــم بــۆ نەخۆشــخانەیەکی تــاران
بــەڕێ دەکــرێ ،لــە نەخۆشــخانەی تــاران بــە هــاوکاری کوردانــی نیشــتەجێی ئــەو شــارە رزگار دەبــێ و لــە مەشــهەد دەشــاردرێتەوە.
میناخانــم لــە ســاڵی  ١٩٩١ڕوو دەکاتــە واڵتــی ئەڵامنیــا و پــاش ماوەیەکــی کــەم دەگەڕێتــەوە مهابــاد ،لــە ســاڵەکانی ١٩٩٥و ١٩٩٦بــە مەبەســتی
چارەســەرکردنی نەخۆشــییەکەی ڕوو دەکاتــەوە هەنــدەران و پــاش ئــەوەی کــە لــە چاکبوونــەوەی نائومێــد دەبــێ ،دەگەڕێتــەوە بــۆ مهابــاد.
ســەرەنجام لــە بەرەبەیانــی رۆژی  ٢٩رێبەنــدان ،رێکەوتــی  ١٩٩٨/٢/١٨بــە یەکجــاری چاوەکانــی لێکدەنــێ و ماڵئاوایــی لــە ژیــان دەکا.
میناخانــم لــە وتووێژێکــدا لەگــەڵ گۆڤــاری “وارڤیــن” دەڵــێ :هەرچەنــدە بــاش دەزانــم کــە گەلــی کــورد لــە داهاتوویەکــی
نزیکــدا ســەردەکەوێ و دەگاتــە ئامانجــە مێژووییەکــەی خــۆی ،ئاواتــم ئەوەیــە کــە رۆژێــك تــەواوی کوردســتان ببێتــە یــەك…”.
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