ھشت مارس
 100سال از آن روزی که يکمين يادبود روز زن به صورت اورگانيزه شده اجرا شد گذشت.
خمير مايهی اين حرکت تاريخی در سال  1909و در شھر نيويورک پاگرفت زمانی که پارت سوسيالست تصميم گرفت که
آخرين يکشنبه ماه فبريه را روز مبارزه زن برای احقاق خود در نظر گرفته شود
بازتاب اين حرکت باعث شد که در سال  1910ودر کونگره زنان سوسياليست در کشور دانمارک زمينه ی جھانی شدن حرکت
زنان پايهگذاری شود.
يک سال بعد در  19مارس  1911در حدود يک مليون انسان در کشورھای آلمان ،اطريش،سويس و دانمارک در کونگرهی
جھانی روز زن نکات زير را در دستور کار کونگره قرار دادند.
حق رأی برای زنان ،حق زنان برای کار و اخذ دستمزد بيرون از خانه ،حق برخورداری از اخذ پستھای اجتماعی و دولتی،
حق تحصيل در رشتهھای که بازار کار به آن نيازمند بود.
در  12ماه مای برای اولين بار روز زن در سوئد برگذار شد و خواستھا اينھا بود.
کم کردن ساعات کار با حفظ دستمزد ،شرايط بھتر برای مادران بعد از زايمان ،شرايط بھتر برای نگھداری بچھا در مھد کودک.
اين روال و روزھای متفاوت از قبيل آخرين يکشنبه ماه فبريه 19 ،مارس و  19ماه مای مشکالتی بود بر سر راه تحقق يک
روز مشترک برای بزرگداشت روز زن.
در آخرين يکشنبه فبريه  1917زنان روسيه دست به يک اعتصاب و اعتراض بزرگ زدند تحت عنوان نان و صلح برای ھمه
اين روز يعنی آخرين يکشنبه ماه فبريه اين با تقويم يوليانسک که ھنوز در روسيه مرسوم بود ھم خوانی داشت اما ھمين روز
بر طبق تقويم گرگوريانسک مصادف بود با  8مارس به ھمين دليل در سال  1920و در کونفرانس زنان کمونيست  8مارس
رسمأ روز جھانی زن اعالم شد.
بعد از اين روز ساليانی دراز  8مارس ازطرف زنان بلوک شرق و زنان سوسياليست بلوک غرب جشن گرفته ميشد.
سالھای  1930تا  1945روزھای تاريکی بود برای برگذاری روز زن به ويژه در کشورھای که فاشيستھا و نازيھا حاکم بودند
که آن روز به طور کلی ممنوع اعالم شده بود.
در  8مارس  1945زنان  20کشور در سالن بزرگ آلبرت ھال در لندن در يک گردھمايی بزرگ جان تازهايی به اين روز
بخشيدند.
اما گستردهگی و عمق و احترام اين روز از سال  1960و ما موج فمينيستی زنان امريکا شروع شد که به زودی به اروپا ھم
سرايت کرد.
در  8مارس  1969در دانشگاه برکالی اين روز با شعارھا و خواستھای زير برای ھميشه تثپيت شد.
خواستھا  :مبارزه برای صلح جھانی ،حق زنان برای کورتاژ ،مھد کودک برای ھمگان ،ھمبستگی جھانی.
اين خالصهايی از سير تحوالت و فرازونشيبھائی بود که زنان مبارز برای تثپيت يک روز برای گراميداشت زنان جھان از آن
پيروزمندانه گذشتند ومبارزه برای حق برابر ھنوز بشدت ادامه دارد.
اين مقدمه و اين تحوالت را شايد ھمگان بدانند پس چرا اين نوشته |
يکمين ھدف ستايش از مبارزه خستگی ناپذير شيرزنان نامدار و گمنام جھان در گذشته و حال و آينده.

آن ديگر و در اين روز يادی از شير زنی از تبار شير زنان کورد و شناساندن اين رھبر بزرگ ازاديخواه و ضد ديکتاتوری بانو
قدم خير لک است.
اما چرا در اين روز بايد از يک سردار بزرگ زن که رھبری يک جنگ رھايی بخش را بعھده داشت نوشت و اين يادمان چه
ربطی به خواستھای برابر طلبی زنان دارد و اگر دارد چگونه.
به عقيده من در طول تاريخ نوشته شده بشری ھر جا اسمی از زنی برده شده که بر خالف جريان آب حرکت کرده مبارزهأيی
برابر طلب بوده و ھست که زنان با ھوشياری و ھوشمندی ذاتی خود از فرصت بدست آمده در اين راستا استفاده کردهاند.
ھدف اين زنان مبارز و آگاه در ھمه ادوار در ھم شکستن ساختار نا ميمون مردساالری بوده و ھست .
جامعه مردساالر برای حفظ وضع موجود و بقای آن از تمامی ابزار سرکوب استفاده کرده و خواھد کرد.
اين ابزارميتواند خشونت عريان باشد يا از ابزار نرم چون فلسفه ،اقتصاد ،دين ،علم جامعه شناسی ،ھنر ،يا عرف و عادات.
برای مثال در کتاب گزيدهھايی از تفکر تاريخی که برگزيدهأيی از آثار دانشمندان و متفکران را در ھمه زمينهھا به صورت
تخليص شده برسی ميکند در صفحات  221تا  230چکيده نظرات روسو را از کتاب اميل آورده است.
آقای روسو با تمام آسمان و ريسمان بافی و زيور بندی نظرات خود نميتواند اين حقيقت عريان را کتمان کند که ايشان با تمام
توان سعی در ابقای سيستم پدران و جامعه مردساالر دارد لپ مطالب و پيام روسو اينھا است.
 1تمکين زن در برابر خواستھای مرد
 2زن چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ جسمی ضعيفتر از جنس نر است و بھمين دليل برای زن غير ممکن است که بتواند از
عھده کارھای بر آيد که مردان انجام می دھند.
اين پندار و تفکر که از پدران و جامعه مردساالر به ارث به مردان رسيده متأسفانه ھنوز به شدت و در سراسر گيتی خودنمايی
می کند و در ضمير ناخودآگاه مردان جاخوش کرده و ھرازگاھی اين دمل چرکين سرباز کرده و جامعه مردساالر را از آن که
ھست بيشتر متعفن ميکند .
در اين روز يادوارهی شيرزنی کورد که برای آزادی و رھايی از زيردستی رھبری يک قيام را نمود در ھمين راستای
ساختارشکنی است در ھمه ابعاد آن  ،دست کم آقای روسو و اقوان و انصار قديم و جديد را که به قدرت رھبری زنان کوچکترين
باوری نداشت و ندارند کمی خجلت زده خواھد کرد.
زنان کورد در طول تاريخ پر فراز و نشيب اين ملت قديمی و باستانی ھماره حافظ بقای اين ملت بزرگ بوده و ھست.
يکی از اين سرداران بزرگ کورد بانوی آزاده قدم خير لک از ايالم است که عليه بی عدالتی و تظلمات نظام زضا خان
پھلوی قيام مسلحانه نمود که به قيام پشتکوه معروف است.
قدم خير فرماندھی و رھبری ھزاران جنگجوی کورد را به عھده داشت.
اين رھبر و آزاده زن بزرگ بی وقفه 5سال با شاه و ارتش اشغالگر شاه ايران جنگيد و در اين  5سال ھيج وقت در ميدان نبرد
شکست نخورد.در پايان رضا شاه چارهائی نداشت و با دسيسه او را به مذاکره و آشتی و صلح دعوت کرد برای اين منظور
نامهائی ھمراه با يک قران امضا شده برای قدم خير و مبارزين ارسال داشت که در آن از صلح و آشتی دم زده بود.
متأسفانه مثل ھميشه ما کوردھا به اين خاطر که قول در فرھنگ ملی ما ارزش عميقی دارد و مقدس است ولی برای
دوشمنان ما کوچکترين ارزشی ندارد در طول تاريخ بر بيشمار از رھبران ما سر را در راه صداقت به قول بر باد
دادهاند  ،سردارانی چون خان لپ زرين  ،سمکۆ ..... ،و در ھمين راستا قدم خير و سرداران بزرگ به اين ميعادگای مرگ رفتند
و دستگير شدند و ھمان شب  17نفر از فرماندھان قيام پشتکو تيرباران شدند و سردار کورد قدم خير بانو اسير و در زندان
فريب و جبونی دوشمن پير و فرسوده شد و زندگی پراز افتخار اين رھبر بزرگ و اين آزاده زن به اتمام رسيد.

خوب قدم خير بانو  ،سردارم  ،سردار کورد در اين روز تاريخی  8مارس چه گويم و چه نويسم جز اين که گويم مرا ببخش
سردارم که در رکابت نبودم و کاش بودم و ضربهھای اشغالگران را با تو قسمت می کردم  ،کاش بودم ودر تاريکی سياه چال
استبداد از جنگلھای سر سبز کوردستان و از قلھای سپيد پوش اوشتران کوه برات می گفتم و آواز گهل گهل نازاران ێادهتان
وهخێر را برات ميخواندم .
يادت نازنين در قلب ما و در تاريخ خونين و پر افتخار ما جاوهدانه است.
در آخر سردارم ،سردار کورد روز  8مارس را به تو و به تمام زنان حماسه آفرين و شجاع و گمنام در سراسر گيتی تبريک می
گويم.
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