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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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 Vanguard Woman   پيشتاز زن

  
  ھوال جلپکی:نويسنده

 جاويد: برگردان از
 ٢٠١۵ اپريل ٠٨

  

 بيداری زنان
 

   . تعاونی ھا کمک می کند تا  زمينه ھای برابری اقتصادی  را ايجاد کنندروژاوا ۀ در شمال سوريه در منطق

 چيز ھای ديگر  تاريخ زنان،  ۀعالوه نان در  ريمالن شرکت کنندگان در کورس ھای چند ھفته ای  بدر اکادمی  ز

   .زبان را می آموزند دموکراسی، فرھنگ و

قرار ) ای اس( با کالشينکوف  در دست در برابر جھادگران قاتل  به اصطالح دولت  اسالمی  روژاوازنان کردی  

که در تمام )  مدافع خلققطعات(سانه ھا به واحد ھای دفاع زنان ه شدند اما رگرفتند که در سراسر جھان شناخت

 در شمال سوريه برای  بيداری زنان می رزمند با روژاوا خود مختار ۀ حيات به صورت جامع در منطقیزمينه ھا

  .ابھام  نظر می کنند 

 اقتصادی  و ق سياسی، اجتماعی، ھمکاری مربوط به قانون اساسی تمام حقوۀدر قانون اساسی و در توافقنام

   شرق ميانه فی نفسه اصل  انقالبی برابری رسيدنۀبه اين سبب برای منطق. فرھنگی برای زنان تضمين شده است 

 فيصد ۴٠روشن زنان  برای دفاع از خود  ومخالفت کردن  ولغو ھرنوع تبعيض در مقابل زنان  به حق صريح و

ھای کليدی که مشرکاً  توسط زنان ومردان در تمام کميته ھای   شورائی به سھميه زنان  وھم چنان  اشغال پست 

وھم چنان  نھاد ھای اجتماعی  که توسط زنان اداره گردد  از جمله قوه قضائيه  که  صورت دونفره رھبری گردد 

تصادی مشارکت زنان را در زندگی سياسی تضمين می کند  در مقابل وضعيت اقتصادی  در منطقه از لحاظ  اق

زنان کردی تا حد زيادی  وابسته به شوھران  يا پدران خود .  رود  عقب نگھداشته شده  آسيب پذير به شمار می

ايجاد  تعاونی ھا با اشتغال زنان در آن ھا برای ايجاد برابری در .  ه ندرت به کار با مزد می پردازندھستند  وب

   . استایه  اقتصادی وبرای به وجود آوردن چنين زمينۀزمين

تأسيس تعاونی دوخت  قامشلی   ستاره درۀ به ابتکار انجمن زنان مربوط  اتحادي٢٠١٣ آن در پايان سال ۀيک نمون

 قادر به بازديد از آن شد مسؤوليت تصميم گيری ھای اقتصادی آن به دوش  ٢٠١۴ در سال بيرگيت ھاوبنراست که 

 .نتخاب  می گرددست که توسط تمام  کارکنان اين تعاونی اای ئساؤر

 ضد هسسه مبارزه بؤبه کمک اين م.  افتتاح گرديد قامشلیدر » سارا« مرکز زنان ٢٠١٣وھم چنان در تابستان 

عالوه بر ساختار ھای ريشه دار پدر . گيرد می خشونت عليه زنان توسط مشوره  و روابط عمومی صورت 
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 مصاحبهدر نورا خليل  اين مطالب را . می کنند ساالرانه وضعيت جنگ وفقر ھم رول خود را در اين جا بازی 

  .برای ضبط کردن ابراز داشت 

ن حمايت ا ضد خشونت پيوسته است که برای متضرره بۀسسؤی ست که داوطلبانه به م نفر١٣ يکی از نوراخليل

 قرار يالنريم ستاره در يکی از ھتل ھای سابق در ۀمقر اکادمی زناِن اتحادي. شخصی وقانونی را ارائه می کنند

  .دارد

با دوره ھای چندين ھفته ای برای شرکت کنندگان از سنين مختلف  اين ھدف تعقيب می گردد ، که از طريق مناظره 

مکانيزم ھای سرکوب زنان را روشن نموده وبرای افزايش نفوذ زنان در تمام عرصه ھای  اجتماعی  وجامعه  نفوذ 

علم پدر ساالرانه وتاريخنگاری پدر ساالرانه  « گفت  برجامدمی زنان مدير دفتر اکا.  زنان را مستحکم بسازند 

 »رابايد  درھم شکست 

 

. به خاطر اجرائی شدن ازدواج مدنی  رأی گيری می کنند ٢٠١۴نمايندگان پارلمان از کانتون جزيره در پايان سال 

» سارا « اوطلب برای سازمان زنان که به عنوان د) رديف اول نفر دوم از سمت چپ (در ميان آن ھا نورا خليل  

 عکس از بيرگيت ھاوبنر -کار می کند 

 

عکس از بيرگيت  -. فيصد عايد تعاونی شريک ھستند و رئيس را ھم از بين خود انتخاب می کنند ٢٠دوزنده ھا در 

 ھاوبنر
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دان  طراحی وگلدوزی  نفر زن ومرد از کارکنان تعاونی در ساحات مختلف  تھيه لباس زنان ، دريشی مر٢٠حدود 

  عکس از بيرگيت ھاوبنر -مصروفيت دارند 

 

 ساله ٣٧در تعاونی  دوزندگی در قامشلی در پھلوی  کارگران کردی  کارگران عربی ھم کار می کنند  مانند فاطمۀ 

   عکس از بيرگيت ھاوبنر.  از شھر حلب  در سوريه فرار کرده است٢٠١١که در سال 
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  .رسد  به فروش میروژاوا تائی  در کارگاه ھای کوچک توليد ودر مغازه ھای ١٠٠٠ی پارچه ھا در بسته ھا

 عکس از بيرگيت ھاوبنر -

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


