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تشکيل ارتش زنان ايزدی در جنگ با داعش
 ٣٠٠تن از زنان ايزدی منطقۀ سنونی واقع در سنجار ،برای مقابله با داعش ،يک ستون نظامی تشکيل دادند.
"نايف سيدو" رئيس فرمانداری سنونی با اعالم اين خبر ،از آمادگی اعضای اين کندک زنانه برای دريافت سالح جھت
ھمگام شدن در آزادسازی مناطق ايزدی نشين خبر داد.
به نوشتۀ خبرگزاری سپوتنيک روسيه ،نايف سيدو خاطر نشان کرد  :شمار زنان ايزدی که تاکنون برای مبارزه با
داعش داوطلب شده اند به  ۵٢٠٠می رسد که در چارچوب نيروھای پيشمرگه ادغام شدند  .از  ١۶ستون نظامی
نيروھای پيشمرگه ،يک ستون از آن را ستون زنان ايزدی تشکيل می دھند.
وی تأکيد کرد :ساختار ستون ھا ھنوز کامل نشده است ،شماری از مبارزان ايزدی مسلح ھستند و در جنگ برای بيرون
راندن داعش از مناطق و روستاھايشان در شمال عراق ،حضوری مستمر دارند.
سيد افزود :قرار است پنج ستون نظامی به ھمراه يک فرمانده نظامی به نام قاسم ششو به ھمراه  ١١ستون نظامی که در
اطراف کوه سنجار مستقر ھستند ،درگير جنگ با داعش شوند.
گروه تروريستی داعش ،در ماه اگست سال گذشتۀ ميالدی ،در اقدامی بيشرمانه ،سه ھزار تن از زنان و دختران ايزدی
را برای بردگی جنسی به اسارت گرفت و به ھمراه خود برد که ھنوز سرنوشت شمار زيادی از آنان مشخص نيست.
داعشی ھا ھمچنين حدود ھزار ايزدی را اعدام کرده يا کشتند و در حال حاضر نيز از سرنوشت سه ھزار نفر از ايزدی
ھا خبری نيست .دستکم  ٢۵٠ھزار نفر از ايزدی ھا نيز آواره شدند و ھم اکنون در اردوگاه ھائی در واليت ھای دھوک
و اربيل و سليمانيه ،درخيمه به سر می برند

يادداشت:
شنيدن و خواندن چنين خبری با در نظرداشت مقاومت ظفرمند و دورانساز زنان دلير و شجاع کوبانی ،پيام آور بيداری
و عزم آھنين زنان خاور ميانه و کشور ھای اسالم زده جھت رسيدن به آزادی ھای دموکراتيک و تثبيت حقوق شان به
مثابۀ انسان کامل در جوامع مرد ساالر و مذھب زده می باشد.
چنين امری به موازات آن که ارتجاع سياه مذھبی و مدافعان بين المللی آنھا در وجود امپرياليزم جھانی را به يقين می
شوراند تا زنجير ھای اسارت شان را به دور زنان منطقه ھرچه بيشتر محکم ببندند و تا توان دارند به نام دين و مذھب
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خون رزمندگان شجاع زن را در کنار مردان ھمرزم شان بريزند ،مگر آرزوی به اسارت بردن و کنيز ساختن انھا را با
خود به گور خواھند برد.
ما ضمن شاد باش گفتن به اين تصميم شجاعانۀ زنان »ايزدی« و ابراز حمايت قاطع از آن ،نمی توانيم اميد ما را که
عين خيزش و تصميم را روزی در کشور عزيز ما افغانستان نيز شاھد باشيم ،با شما در ميان نگذاريم.
به اميد روزی که زنان کشور عزيزما افغانستان نيز سالح در دست ،سرنوشت شان را خود رقم زنند.
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