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روژئاوا در زنان انقل ب

بککا  ۲۰۱۴ ی فککوریه مککاه در کککه است ای مصاحبه ی ترجمه دارید، رو پیش در که : متنیمترجم یادداشت
نن شش نن است. فعالین شده انجام اوقلو زکی ژیندا توسط ۱روژئاوا در فعال ز از ابتککدا مصاحبه این در ککرد ز

نت و زنان برای زندگی دشوار شرایط نن مناسبا نن در مردسالرانه خش در مردمککی هککای خیزش از پیش دورا
آن طککی در کککه دسککتاوردهایی و روژئککاوا در زنککان ی گسککترده مبارزات مورد در سپس گویند؛ می سوریه

کننککد می اشککاره هایی پروژه و اقدامات و ها برنامه به نهایت در و کنند؛ می صحبت اند، کرده کسب تحولت
نش و پیشبرد برای که دسککتور در یککا بودنککد آن ن انجام حال در جامعه در زنان ی یافته سازمان حضور گستر

سککاختار گفککت توان می است، گذشته مصاحبه این زمان از ماه شش از بیش که داشت. اینک قرار کارشان
نی مثال نبرد در امروز ما که ومرد زن برابری بر متکی نه ی اراده لطککف بککه بینیم، می روژئاوا ککردهای زدن آگککا
ند که مبارزاتی های سازمان قالب در جمعی پیکار ی وسیله به و فعال زنان رقککم اند گذاشککته بنیککان زنککان خو

نت دیگر، عبارت است. به خورده نن وضعیت میان فاحش تفاو نن بنیککان تحککولت از پس و پیش در ککرد زنا ک
یککاد آن زنککان» از «انقل ب عنککوان با خود که روژئاوا، زنان ی مبارزه ی طلبانه برابری دستاوردهای و سوریه،

نی های صورت کمک با نه و آمده، وجود به خودی خودبه همچون جوششی نه کنند، می استعماری-امپریالیست
کا. های در که فمینیسم عککراق اشغال از پس تعداد زیادی از آن ها که چنان -آن یابند می پیکر عدیده ان.جی.

.۲شدند سبز کردستان اقلیم در

نز زنان و اقتصککادی ی چنککدگانه های سککتم و ها سککرکو ب اسد رژیم حکومت تحت وضعیت در که ککرد، مبار
مهمککی نقش است  شده برقرار روژئاوا در که بدیلی مناسبات خلق در شدند، می متحمل را جنسیتی و قومی

نم دیگر، طرف از و  اند؛ نموده ایفا نی نظا نی خودمختار و ها سازمان مشارکت با -که منطقه این در کنونی سیاس
ن ب نن شکوفا بککرای تری مناسب مراتب به شود- بستر می اداره مختلف و شوراهای مردمی احزا نت شککد مبککارزا
هککم و مولککود روژئککاوا» هککم زنان «انقل ب گفت توان می حسا ب این است. با کرده ایجاد زنان بخش رهایی

است. شده برقرار روژئاوا در که است بدیلی مناسبات ی برسازنده

نش رخداد  این ند طککی در که گذارد می صحه باور این بر همچنین تاریخی رهایی بخ در یعنککی ،انقل ب فراینکک
و یافته سازمان ی مبارزه است، شده متزلزل حاکم ساختارهای و اند آمده میدان به ستمدیدگان که وضعیتی
نی این را دارد که رادیکال شود گیر همه ای توده سطح در دهد، بسط و رشد را خود ای نوآورانه طور به بالقوگ

نحوی به دراندازد؛ نوین طرحی و بکوبد درهم را کهنه و ارتجاعی مناسبات که بیابد خلقیتی و نیرو چنان و
نککاممکن هککم سککتمدیدگان آن تصککور در حککتی ایککن از پیش تا که بپوشاند عمل ی جامه را هایی خواسته که
نمود. می

نی نام روژئاوا، ۱ است. سوریه کردستان ککرد
ند شهرزاد مجا ب، با نام «۲ نی ارزشمن بازسازی پس از جنگ، امپریالیسم و ان.جی. او. های زنان در رجوع کنید به مقاله ی تحلیل

».کردستان
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متن مصاحبه

بککه اخیرا که ،۳جزیره کانتون زنان» از ی نفره شش ی «کمیته با فرات خبری آژانس خبرنگار اوقلو زکی ژیندا
بهبککود و مشککترک های پروژه گسترش هدف با کمیته است. این نموده مصاحبه بودند، کرده سفر ۴دیاربکر
نی های سازمان با ،۵شمالی کردستان و روژئاوا زنان های سازمان میان ها همکاری کند. می دیدار مختلفی محل

در زنان نقش روژئاوا» و «انقل ب مورد - درمونا و نورا ،ژیندا ،سادیا ،آژین ،نساح- زن شش این با اقلو زکی
است. کرده وگو گفت جا آن در اجتماعی و سیاسی تحولت

نن حسین نساح با را مان گفتگوی کنیم. می آغاز ساله ۵۱ آم

نی که  حالاوقلو: زکی تککر عقب کمککی بدهیککد اجککازه شککده، تقسککیم بخکش دو انقل ب] به از [پس شما زندگ
نی چیست؟ یادآور شما برای تان  اول برگردیم. زندگ

این که ندارم شد. تردیدی می دیده جا همه رسید می نظر به که بود گیر همه قدری  به خانگی  خشونتنساح:
شککان زندگی ی باشند. همه زندانی هایشان خانه در که بودند کرده عادت پابرجاست. زنان [معضل] همچنان

نداشککت. مککا جایی  هیچ شان زندگی در بگریزند. امنیت خشونت از توانستند نمی ها آن البته بود. و خانه کار
در کککه بککود ایککن کردیم ما که کردیم. کاری می مبارزه مخفیانه طور به بود، کم خیلی تعدادمان که ها، زن

نت مورد کردیککم. زنککان می تلش حککل راه به دستیابی برای و کرده رسانی اطلع مان چشمان برابر در خشون
تناسککب همیککن به ولی شده، افزوده تعدادمان بر رفتیم تر پیش بودند. هرچه ما مشابه وضعیت در بسیاری
نن از بسیاری تعداد اینک وجود، این یافت. با افزایش هم خشونت خشونت این کردن متوقف برای اینجا زنا

ماست. کامید منبع این و دانیم؛ می را این اند. ما آمده بیرون

بپوشانید؟ عمل ی جامه انقل ب از پس هایتان خواسته ی همه به که توانستید شما  آیااوقلو: زکی

های قککدم جهککان، کشککورهای سایر با مقایسه در ها آوردیم. آن دست به را هایمان خواسته از خیلی  مانساح:
را مککان بودن زن که ایم رسیده درک این به نیست. ما کافی ما برای دستاوردها این بودند. اما جلو به مهمی

ایم. آمده هم گرد زنان عنوان به ها سازمان این در و ایم، نهاده بنیان را هایی سازمان بشناسیم. ما رسمیت  به
خودمان از که کنیم می افتخار خودمان به ببریم. ما پی مان ذاتی قدرت به تا کرد کمک ما به یافتن سازمان

که کنید فراموش است. نباید زنان انقل ب یک گذاشتیم. این اشتراک به  مبارزه برای را آن و داشتیم جایی
برسانیم. جهان ی همه اطلع به [انقل ب] را این باید هستید. ما زن یک هم شما

است. رویانده خود درون هم و سرزمین ی پهنه در هم را انقل ب این که است زنانی از یکی حسن آژین

کانتون جزیره، یکی از سه کانتون روژئاوا است. ۳
ککردنشین در ترکیه است. ۴ دیاربکر، یکی از مهم ترین و بزرگترین شهرهای 
است. ترکیه در کردنشین مناطق شمالی، کردستانمنظور از  ۵
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گرفتککه نشککأت کجککا از زنککان، اجتمککاع چه و فرد عنوان به چه شما، در مبارزه برای اشتیاق ایناوقلو:  زکی
است؟

نی  ازآژین: نی من نداشتم؛ وجود من انقل ب، از خودم! قبل زندگ ازدواج بودم. من نکرده تعمق را خودم هست
انقل ب، از نداشککتم. پیککش حقککوقی و حککق دارم. هیچ فرزند دو شوم. من جدا که توانستم نمی و بودم کرده

در و بککودم؛ کککرده ازدواج همسرم با که بود سال هشت نداشت. من خارجی وجود زنان حقوق نام به چیزی
زنککدگی از درسککتی درک مککا از کدام هیچ و همینطور، هم من و نکرد، درک را من وجه هیچ به او مدت، این

را کککار ایککن نفس اعتمککادبه نه من شوم؛ جدا او از که نبودم قادر بود. من بسیاری ی فاصله ما نداشتیم. بین
و کردنککد می طککرد را مککن ام عملی] خککانواده چنین از پس که [چرا را عملی  چنین عینی شرایط نه و داشتم
دادم.  ادامه وضع این به فرزندانم خاطر به مدت تمام در شناخت. من نمی رسمیت به را من حاکم نظام

شد؟ عوض روژئاوا سرنوشت و تو سرنوشت که شد چه شد؟ دگوگون چگونه تو  آگاهیاوقلو:  زکی

رسککیدند. بککه می نظککر  به قککوی خیلککی هککا شککدم. آن آشککنا زنککان های سازمان اعضای از نفر چند : باآژین
به کردم شروع که بود آنگاه پیوستم؛ زنان ی حوزه در  فعالیت به هم من و دادم، گوش ها [رهنمودهای] آن

نن درک نی آن از بود. پس شده دزدیده من از که ام، فرهنگ و ام سرزمین ام، هویت کرد دگرگککون مککن زندگ
بککردم. خککود بککا را هککایم بچه و شدم جدا همسرم بازیابم. از را ام قدرت تا شد سبب مبارزه در شد. حضور

مککان درون در چککه و مککان خانه در چه که هستند مفاهیمی ها مبارزه... این کنم. جنگ، می زندگی جدا اکنون
شدم. آگاه ام زنانگی و ام بودن انسان به مان. من سرزمین در که همچنان اند، شده فرما حکم

کند. تصور حتی انقل ب از پیش را روزها این توانست نمی ژژیل نورا

لل شما برای امروز وضعیت به واردشدن که نیست شکیاوقلو:  زکی توانیککد می اسککت. آیککا نبککوده آسان اص
ند از را خودمان معناداری طور به «ما که بگویید کردیم»؟ آزاد روزهایمان آن خو

مککا حال، این نبود. با موجود چیزی چنین که نیست داشت. اینطور وجود زنان مبارزات هم گذشته  درنورا:
هم انقل ب  این خورد. وقوع نمی رقم آسانی به انقلبی هستیم. هیچ انقل ب مورد در کردن صحبت حال در
در کککه هستند خلقی ککرد، کردند. مردم فدا را شان جان مسیر این در ها است. خیلی نبوده همراه سهولت با

را اسککت] مککا شده گشوده برابرمان در [که ای دیگرگونه مسیر این اند. حال بوده مبارزه حال در تاریخ طول
چکه آن برابککر در بایککد تنهککا ولککی پککذیرفت، هسککت که طور همان را  زندگی است. باید کرده جلب خود به

سرنوشککتی چنیککن نیز آینده در بودیم؛ نپذیرفته را مان قبلی  سرنوشت هرگز کرد... ما خم سر است شایسته
پذیرفت. نخواهیم را

نن شاهد هم شمااوقلو:  زکی نن در هم و بودید تاریخ ساخت چنککد در بگوییککد ما داشتید. برای نقش آن ساخت
کردید؟ تجربه را چیزی چه گذشته روز
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در مککا فرایند این طی در دانستیم. ولی نمی وضعیت این مورد در زیادی چیزهای زنان جنبش در  مانورا: 
را هایی سککازمان مککا شککد. حککال مان زنککدگی از بخشککی انقل ب و شدیم. جنگ آگاه و آموختیم یکدیگر کنار

بککه بگیریم. ما دست در را سازمان اختیار باید ها] خودمان زن [ما که فهمیدیم همچنین ایم. و کرده تاسیس
را اش انجککام قصد که کاری هر مورد در هستیم. ما واقف مان ماموریت به و است مان ی عهده بر که نقشی
های سککازمان بککا نامه پیمان انعقاد حال در پردازیم. ما می پژوهش به و کنیم می مباحثه کنیم، می تأمل داریم
نن «جنبش در فعال های شککیوه و کنیککم می مشککورت فعککالین ایککن بککا ما هستیم؛ جهان سرتاسر ککرد» در زنا
در قاطعککانه ها اند. آن شده دهی سازمان روژئاوا در زنان درصد 7۵ از بیش آموزیم. اکنون می را گری کنش
نن تجربه حال در که این یا هستند. و کار به مشغول نبرد ی پهنه نی کرد هسککتند. شککاید خود درونی بیدارساز

زنککان ی ندارد. مبارزه فرقی آنجا یا اینجا کنند؛ می مشارکت قوانین نوشتن در یا و اند، گرفته دست به اسلحه
نم ی مبارزه روژئاوا در نن برای یافتند خود در زنان این که نیرویی انقل ب، از است. پس ککرد مرد بسیاری زنا

های سککرکو ب کککه دنیا، جاهای از بسیاری در جوامع و زنان برای شاید و شد، بخش سرزمین] الهام این [در
بنککد از را خودمککان و ایم گسیخته هم از را مان زنجیرهای شود. ما عینی ای نمونه کنند، می تجربه را مشابهی
ایم. رهانیده

درخشد. می او چشمان در مبارزه های دارد. شعله فرزند دو است. او ساله ۲۶ سژموس ژیندا

دهد؟ می دست تو به احساسی چه اندیشی، می گذشته به : وقتیاوقلو زکی

نم  احساسژینا: ایم. گذاشککته سککر پشت را سیاه روزهای آن ما که باشم امیدوارم خواهم می قدرت! من عظی
نن بزرگ حککال در که داشتم فرزند دو بود. من بغرنجی وضعیت نظر هر از بود؛ دشوار بسیار روزها آن کککرد
نی به زن یک عنوان به من که شد این به منجر جنگ بودم؛ ها آن نز همه یککابم. البتککه دست  فردی آگاه چیکک
عمککل خککود ی ویککژه رسککالت به و کردیم ایفا انقل ب در را خود نقش جوانان گذاشت. ما سخت بسیار آن

نی دارایی از که است ای ناحیه کردیم. روژئاوا زمیککن، زیککر چککه و زمیککن روی بککر چککه انگیزی، شگفت طبیع
زیککادی کارهای است. ما بزرگ خیلی ما جوان جمعیت و است؛ غنی بسیار ما طبیعی است. منابع برخوردار

را همککه هسککتند قککادر همکککاری سککاختارهای نداریم. اگککر کردن تلف برای زمانی و داریم دادن انجام برای
نم کرد. اکثریت خواهند فراهم هم را زنان برای معیشت امکان پس آورند، گردهم دلیککل بککه مهاجران عظی
نن مردانه نر می مهاجرت جنگ بود مککرد شدند، سرباز یا و دادند دست از را خود جان که کسانی کنند. بیشت

نت اینک ما دلیل همین هستند. به نن از بزرگی جمعی را جدیککدی هککای پروژه داریککم قصد داریم. ما جوان زنا
نن تا کنیم ایجاد و خلق نی به امکا نر مککا مسککیر، ایککن گککردد. در فراهککم جوان زنان جمعیت این کارگیر سککزاوا

است.  آمده دست به شماری بی های سختی با که ای آزادی هستیم، مان آزادی

نی قانون شککورای در اجرایککی مقککام دارای و است، انگلیسی زبان معلم است. او ساله ۳۸ عبدل سادیا گککذار
نن دارد. مشارکت قانون نویس پیش سازی آماده در اکنون هم و است جزیره کانتو
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ی همه کککه است روندی همین نکرد، ی خواهانه آزادی ی مبارزه دستاوردهای معنادارترین از : یکیاوقلو زکی
و هسککتند، قککانون نویس پیش به شدن تبدیل حال در دستاوردها این نهایت، اید. در کرده زندگی را آن شما
نیست؟ طور این شماست، دوش بر سترگی کنید. مسئولیت می نظر تبادل و بحث مورد این در شما

ککردها افتادن اتفاق حال در نیز اکنون هم است، افتاده اتفاق تاریخ در تر پیش  قطعا! آنچهسادیا: برای است. 
نی نن اسککت. بککا جریککان در همچنان پیکار این اند. و کرده پیکار شان ماندن زنده برای و شان آزاد درنظرگرفتکک

نن تهیه اند، شده راه] فدا این [در که بسیاری های جان حککتی سککت. مککا دشواری بسککیار مسئولیت قوانین کرد
نن اکنون که را واقعیت این توانستیم نمی مککان اذهان در نویسککیم، می خککود دسککت به مان] را [سرزمین قوانی

است. مهم البته و انگیز هیجان ی وظیفه یک کنیم. این تصویر

گککذاری قانون مجلککس  ی اداره نوع ی درباره کمی توانید می است؟ داشته پیشرفت چقدر شما اقلو: کار زکی
دهید؟ رحش

چنیککن از مککا حککال نداشتند. ولککی را تصمیم یک اتخاذ یا و سخن ایراد توانایی زنان انقل ب، از  پیشسادیا:
نی ساختار یک ما هستیم. اکنون فعال ها حوزه ی همه در و برخورداریم؛ هایی قابلیت داریککم. بککه موقت اجرای
ایککم. آورده دست ساختار] به این [در سهم زنان برای درصد ۴۰ شد. ما خواهد برگزار انتخابات یک زودی
نظککام یککک ایجککاد راسککتای در  بککبریم. مککا بال درصد ۶۰ یا ۵۰ تا را سهم این تا ایم بوده تلش در اگرچه

نن در ما های  نماینده از یکی نمونه، کنیم. برای می تلش اشتراکی مدیریت اسککت. مسککیحی یک جزیره کانتو
بدهیم. پاسخ ها خواسته تمام به که است این بر ما سعی

نم مونا سارا» است. زنان ی «جامعه سخنگوی ساله ۴۳ عبدلسل

کرد؟ ایفا نقشی روژئاوا» چه «انقل ب سارا» در زنان ی  «جامعهاوقلو: زکی

متنککوع هککای پروژه مککا انقل ب، از پیوسککتیم. پیککش هم به خشونت با مخالفت برای که بودیم زنانی  مامونا:
دوی هککر مبککارزه یککک در شککما که زمانی بلکه نبود، بودن زن یا و ککردبودن برای فقط ما ی داشتیم. مبارزه

بککروز از تککا بککودیم ایککن سارا» خواهان زنان ی «جامعه در شود. ما می دشوارتر مراتب به کار دارید را ها این
راسککتای در  همچنیککن و کنیککم جلککوگیری آن، از پککس چککه و جنککگ طککول در چککه زنککان، علیه خشونت

نن دست  به نی آزادی آمد لا نمودیم. من جامعه] تلش [در زنان فرد هککم تککر پیش بککودم، شککاغل چککون شخص
زنککان بککرای خککانه از رفتککن ن بیرو عمومککا ولی کنم؛ وآمد رفت خانه از بیرون تنهایی] به [به که توانستم می

هککدف کککه هککایی کننککد. آن اظهککارنظر خودشککان طککرف از توانستند نمی داشت. زنان همراه به هایی سختی
لل مککا کلم، یک کنند. در مراجعه زنان های سازمان به کمک برای نبودند قادر شدند، می واقع خشونت اصکک

آمدیم.  نمی حسا ب به

کککافی و شفاف [زنان] چقدر حقوق و است، گرفته قرار خودش جای در اندازه چه تا قوانین  حالاوقلو: زکی
است؟ شده  شناخته رسمیت به
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در زیککادی اسککت. زنککان بسککیارمهمی مککوفقیت این که نویسند؛ می را قوانین هم زنان که این  نخستمونا:
زنان های سازمان هستند. این فعالیت به مشغول اند، شده اندازی راه ها زن خود توسط که زنان، های سازمان

نی ساختار نیز و جککامعه در زنککان آزادی دسککتاوردهای کسککب برای تا کنند می حمایت زنها از کنونی سیاس
مشکککلی اند. اگککر رسیده خود حقوق مورد در آگاهی از معینی ی درجه به ها زن کنند. اکنون ایفا مهم نقشی

دهنککد. را] توضیح شان [شکایت مرجعی چه به و کنند مراجعه کجا به که دانند می دیگر شود، ها آن متوجه
دهند.  تغییر را نظام این باید چطور و کنند دهی سازمان چگونه دانند می ها آن حال

نن خواستار ما” نی خواهان بلکه نیستیم، هایمان خانواده نابودکرد هستیم.“ زنان برابر

همچککون کککه ایککن دیککدار- بککرای ایککن طککی کککدین» -در سککارا زنان ی «جامعه سیرین» و زنان ی «جامعه
ایککن [فعککالین با روژئاوا از زن شش هستند. این وگو گفت حال در یابند، پیوند یکدیگر با خواهر های سازمان

هککایی پروژه نوع چه است بهتر که پردازند می نظر تبادل و مباحثه به ها پرسش این با رابطه سازمان] در دو
زنان و کنند جلب را بیشتری مشارکت چگونه که این و دهند، وسو  سمت را زنان مبارزات که ببرند پیش را

زنککان بککا را شککان -نیز- مشترک و شخصی تجربیات دیدار این طی در ها کنند. آن دهی سازمان را بیشتری
گذارند. می اشتراک  به دیاربکر

اش م نککا از کککه طککور آن وزارت، نهککاد ایککد. ایککن کرده گذاری پایه را خانواده و زنان وزارت  شمااوقلو: زکی
بسیار دهد. در قرار حمایت مورد را آن و کند دفاع زنان هستی از خانواده از خارج در است قادر آید، برمی

نم مبنای بر هست درکی ترکیه، در جمله از کشورها، از نی دارد قصککد که کارانه محافظه اسل حقککوق پیگیککر
کککه وزارتککی بککرای نککامی چنیککن مککا نظککر به اوصاف، این دهد. با قرار خانواده وزارت ی سایه زیر را زنان
است؟ درست اید کرده گذاری بنیان

هستیم. مککا راضی خیلی ایم داده انجام اینجا در حضورمان طی در که کارهایی از مشخص طور به  ماسادیا:
ایم. بککه داده گوش پیشنهادها به و ایم کرده برداری یادداشت ها بحث کردیم. از برگزار متعددی های نشست
در زنککان کککه دلیلککی کنیم. تنهککا می کار به شروع پیشنهادها این حول بازگردیم، قامیشلو به که این محض

دادن پایککان خواهککان که زنانی که این است! دلیل اقتصاد ی مساله آورند، می فرود تعظیم سر خشونت برابر
اند. اگککر نداشککته اقتصادی آزادی هرگز ها آن که است این اند، نبوده کار این به قادر هستند شان ازدواج به

خشککونت برابر در که یافتید نمی را زنی هیچ کرد، می تأمین را شان مخارج که بودند هایی شغل دارای ها آن
نش هستی زنان ی عمده اکثریت روژئاوا، شود. در تسلیم حفککظ را  خانواده که هستند ها آن و هایند خانواده بخ

کککه نیسککت اینطککور هککم حال است. و  شده استفاده سوء زنان نقش این از که بوده گونه این کنند. تاکنون می
نن درهم خواهککان پککذیرفت. مککا نخواهد صورت وجه هیچ به ای استفاده سوء چنین دیگر بگوییم مفهککوم کوبیککد
برقککرار برابککری خککانواده سککاختار در مردان و زنان بین که هست این خواهیم می ما آنچه نیستیم، خانواده
ی حککوزه در سیاسی] چه ساختار [در توانیم می ما که چرا گوییم، می سخن خانواده وزارت مورد در شود. ما
باشیم. داشته تاثیرگذاری اجتماعی امنیت ی حوزه در چه و اشتغال و اقتصاد
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آن نام «زنان» از قسمت خانواده» بود. بعدها و «زنان ای خانه وزارت چنین نام تر پیش ترکیه  دراوقلو: زکی
نداریککد؟ واهمککه بیافتد اتفاقی چنین هم شما مورد در که این از ماند. آیا «خانواده» برجای تنها و شد حذف

اید؟ کرده کسب مورد این در قانونی ضمانت هیچ آیا

از درصد ۴۰دارند.  را دولتی های جایگاه و مراتب ی همه در حضور حق است. زنان شفاف ما  قوانینسادیا:
داد. در خککواهیم افزایش درصد ۵۰ تا را تناسب این هستند. ما زنان روژئاوا در گذاری قانون  مجمع اعضای
داشککت. نخواهککد وجود شخصی ی سلیقه و میل مطابق ها انسان قوانین تغییر امکان ما، گذاری قانون ساختار

کنند. البته متوقف گفتید] را شما [که دست آن از اقداماتی بینند، می ضروری که جاهایی در توانند می زنان
 بککازبینی حککال در دقککت بککا اکنککون و ایککم کرده دریافت حوزه همین در انتقاداتی ما که بگویم باید جا همین

حوزه] هستیم. این [در رویکردمان

نم به زنان جهان، در جاها بسیاری : دراوقلو زکی شککوند. چنککدی می واقککع خشونت هدف مذهب و  دین حک
نک و گفککت: «زنککان می کککه شککد صککادر فتوایی روژئاوا، در پیش بککرای اسککت». شککما حلل ککردهککا مایملکک

نن متوقف کنید؟ می چه است، جریان در زنان علیه دین حکم به که خشونتی کرد

را معضککل این که است این ما ی ندارد. برنامه وجود دین مبنای بر حکمی هیچ ناموسی های قتل برایمونا: 
نر زیر مان قوانین در نض چت زنان جان دین نام به خواهند می که کسانی دهیم. هستند قرار آمیز خشونت تبعی
نت اخیر، سال چند بگیرند. در را نن به که بوده این افراطی گرایان اسلم سیاس کنند. فتککوایی تعارض ککرد زنا

کککه ندارد امکان ما کنیم. برای می مبارزه رویه این برابر در راستاست. ما همین در ای نمونه شده، صادر که
کند. می نفی را زیستن حق باورشان و درک که کنیم کار کسانی ی شانه به شانه

زینالی طاها :ترجمه

The Women Of Rojava Have Broken Their نام با و بخش دو در که متنی از است ای ترجمه متن این :منبع

Chains – PartI و The Women Of Rojava Have Broken Their Chains – Part II ۲۰۱۴ ی فوریه ۲۳ تاریخ در
.است شده منتشر
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http://en.firatnews.com/news/women/the-women-of-rojava-have-broken-their-chains-part-ii.htm
http://rojavareport.wordpress.com/2014/02/16/the-women-of-rojava-have-broken-their-chains-part-i/
http://rojavareport.wordpress.com/2014/02/16/the-women-of-rojava-have-broken-their-chains-part-i/

