
 
.آات آه پ ده رداخه ی په سه و فریادڕه فیمینزم ئه  

 آازیوه ساح
 

 به شی دووه م.
 

.ا تی نود  سیاسه ئاستی ژنی آورد له  
 
 

ی   وه ره  ده شی له وانه دا باسمان آرد ئه باتی فمینیستی  خه ی له و ژنانه ل ئه  گه راورد له  به به
تا   و هه یه میان نی آه ی یه ره به چر ، ژنی آورد لهتاآو رایس و ئۆلبرایت و ت باتی فمینیستین وه خه

آو بریكاری بیروبۆچوونی  نھا وه کو ته  ، به وروژاوه باتی فمینیستی ال نه ئستا هزر و هۆشی خه
ی آه  آه سه ی یان براو آه آه ره ی با آه هاوسه)و ئه(ی وه آو بوژانه  و وهپیاو جیھانی پاتریاآی

.م ی دووه ره  به ته وتووه و بوونی سیاسی و آه ن ته  هاتووهپیاوه   
ر آان زیاتر ژ موو پارچه  هه ت لهب راق نهتى ع  تایبه است بهڕ  ناوهالتی ههۆژِى ران ووت ، له
ر  ژ متر له  آه ره ڤه و ده م  آوردى ئه ، به  بووه رو دآتاتۆره م آه  سته مهژِو ر وتووى ئه آیف آهِر

ر  به آاندا بوون، له رى شاخ نشینه ر آاریگه ژ كو له آانى بیاباندا بوون، به لهبی رى قه آاریگه
  وه شه وهڕوم  له. راقاست و باآورى عڕ  ناوهڵ گه ۆشنبیرى جیاواز لهِ رنی ملمال وه ووهِ زۆر ر  له وه ئه
ى حوآمى   ماوه  لهت ئافرهكدا آات له. یدا ت شدار بووه  به بووه ش نه بهب  نی ملمال  لهژن

ى داگیر آردنى   ماوه  له آرا، وه ماشا ده  تهێرى زاوزآو ئام نھا وه  ته١٩١٧-١٦٣٨عوسمانیدا 
 به آان دژ  ریه ماوه  جه ینهِر اپهِ ر ا بوو، لهڕ گۆت ئافرهۆى ِ ر نده رچه  هه١٩٥٨-١٩١٧رتانیادا  به
آو  كى وهشدار بوون ۆى هیچ بهِشدا ر وه  ئهڵ گه شدارى آردبوو، له ى بیستدا بهشٍِریتانیا و شۆر به

)) ر البشریصعن((كى مرۆیى آو توخم  وه وه نانیشهم ه رهه ووى بهِر  ژماردن و له هاته هى پیاو نه
  تى آردارى دووفاقى لهو هِ ر  وایكرد آه یهیم رخه م ته مندن و آه خه و نه ر ئه  هه آراوه یرى نه سه
١٧ .م بت  راهه تدا فه فرهائ  
 

ش  مه ، ئه گره نه ق و حاشا هه كى زهنل یارداندا آهِت و بر  بوارى سیاسه  له نهیبوونى م شدار نه به
  و مرۆڤه م ئه رده ت، ههیر ناآر تى سه رى مرۆڤایه نهكى  خولقز گه هِڕآو   وه ت آهن یه گه  ده وه ئه

ش  م تاوانه  سروشتى، ئهڵ پا ته سۆماتى دراوهند تاوانى جینات و آرۆمۆ  چه  آه وه داته نگى ده پارسه
  یهِموآور واوى  وآه م نرخاندن و ناته و آه ى و بهِر  خۆشى باوه ت آهسم ى دهى گو رده ك په یه وهش به

. پاى ته دراوه  آه آردوه  



،  قینه یى راسته هو ته كى نهت سایه بوونى آیان و آه ى نه  سایه قى آورد له ت عهن یه گه  ده وه ش ئه مه ئه
ووى ِر رۆآدا، له  ناوه  له اندایهِش چوون و گۆرو پ ره ند و چون و به  چه ش له ووآهِ ر  به میشه هه
آانى خۆى  نانى خواستهدست ه  و بۆ وه هِگۆر ستاو نه كى وهت قیه  عه وه راآتیك آردنى تیورىیه په
. وه ته ووى شكست بووهِ ر وو بهِ ر میشه هه  
 جیاجیاآانى   بواره  له و شكسته ت، ئهچ  ده وه و پوآانه ره باتى سیاسى ژن به بینن خه ش ده یه وه شو به

تیدا ، له بواری  الیه ئابووری و آۆمه بوارى  مووشیان زیاتر له  هه  له  بووه سته رجه تریشدا به
.هیچى دى و  ۆژانهِآانى ر ند و چونه تى چهمانش  به واوى بووه  ته  بهڕامیاریشدا  

تى  ت بوونى سیاسه سه  ده ش بهآانى پ نده هه هِ بۆ ر وه ینهِر ش با بگه مكه م چه لماندنى ئه بۆ سه
   ر له  بهڵسا) ١٤-١٣ ( ته و سیاسه ت بوونى ئه سه  ده ر له تى آوردى به ۆى خودى سیاسهِآوردى، ر

  ر له آانى ناو شاردا هه نیه نھ كخراوهڕ  له شاخدا و  باتى سیاسى ژن له آرد و خه ستا ژنى پیرۆز دهئ
ر  ، هه باتی سیاسیان تۆمار آردووه  خه رگه شمهآو پ ى وه وانه تا ئه ، هه وه  نامه تهى چوآل وه گواستنه

آان بوون بۆ   نشیسنهێكى زیاترى الدر وت، وپانه آه س و آاریان ده  دواى آه ى آه  شارنشینه و ژنه ئه
تا  هه.  وه بوردوانهكى ل گیان ت آردن به  خزمه  له  آارو بارى سیاسى جگهێند یاندنى هه هنجام گ  ئه به
  یكردن به گا ده آران و دوایش آۆمه ده) ابیساغت(دران و  آاندا ئازار ده ندیخانه  به  له و ژنانه ئه

، التی آوردی  سه ت و ده  ند ساه پراآتیكی سیاسه له مژووی چه  چى ریت، آه قوربانى داب و نه
.تنم ب راهه  فه نهبۆ م.)  نه . بڤه(كى دى ر جار هن تۆق ندهكى همك  چه ت بوو به سیاسه  
  رجه ل و مه نكارى و هه ن و الیه  الیهآانی هو پرۆگرام یره چاو آردنى په  ره  بهنھا   تهش مه ئه

و  چاوآردنى ئه هڕتى آوردى و  ى سیاسهما  بۆ بنه وه انهڕ ه گ كو به ت نا، به آانى سیاسه دژواره
شتى ئازادى و ماف و ھدا بانگ وساتانه  له ى آه وه ژى، به دا دهداران ت تمه ى سیاسه  زۆربه ى آه دووفاقیه

كخستن و  ر   لهوگى ژنان بو مادهئاوبانگ آردنیان بۆ   و پرۆگرام هِیر ، پهردآ  و بۆ ژنان دهیانآسان یه
، ادت آانى سیاسه بواره  
ى ك وه تا به ره ریاندا سه سه  بوو بهڵت زا یه)) Machismo((شیسمو  ر زوو دووفاقى مه م هه به   
دان  تیان ده  سیاسه  و قابى دوور له وه چوار چ گرت له زان و خوشك و آچانى خۆیان ده خ گایان لهِر

  آانى زاینده روازه ده یان بوو لهش وون بوون وه آران، قۆناغى دواى ئه ران ده نده ى هه وانه هِیان ر
مریكاى التینى  ت، ئهب  ده سته رجه  پیاوى ناحای بهتی الی پیاوه  ى آه وه روونى خۆیان ئه ده) الجنس(

زاناى  ) برسیمان(م   ت، به مان آاتیشدا سادیه هه ت و له   ماسوشیه)سادو ماسوشى ( ناوى ناوه
، د آردوه ناوزه      ناسى به آۆمه Men vanitg caltur  به پیاوانی ڕۆشنبیری دۆڕاوی 

مریكاى باشوور  است و ئهِر مریكاى ناوه ئه  له  بوو آه وه ریه رامبه هبو نا هۆى ئه ش به نانهم ناو ل ئه
 آانیاندا بنونن رۆیی له آرداره زیادهتى دیماگۆآى  بوو پیاوانى سیاسه ئارادا بوو، ده  له١٩٦٢سانى  له
و  ویش له  ئهآاندا ،  بژاردنه وتووبن له هه رآه ر بیانویستایه ه گه  ئه ،) machow-شوما(آو  وه  
بژاردن،  رهه سه بوو له رى هه ترین آاریگه وره ژیاندا گه ربادى سیكسى له  به بینى آه دا خۆى ده یه وهش
ى  وه  بۆ ئه بوایه دیارى ههنگ و  آى شۆخ و شه یه)  عیشقه(پیاوى سیاسى دخواز   ئاآام آه هاته  ده وه به
 و  یانخستنه ست ده یانبه آانیان ده  حزبه شدا آه و آۆنگرانه ت له نانه وان ته نگى شه و ئاهه خانه قاوه له
.ند سه تى په دیماگۆآیه ك لهوترا جۆر ش ده مه وو بهِر  



ش   جۆر دابهَس ۆیان بهخ) جنسى(یى   ژیانى زینده بوو آه  ده سته رجه  به وه وه ش له ندیه سه و په ئه
یان  وه وى ئه وام هه رده پرۆگرامى سیاسیشیاندا به ر، له سه برده آاندا ده ل سۆزانیه گه ى لهكش آرد، به ده
ویست   خۆشه رقابوون بوو به میان سه  جۆرى دووه،ت وریان آۆ ب چوارده یان له م جۆره  ئه دا آه ده

.آانیان ژنه ر به رامبه بوون به م نه رخه م ته شدا  آه مانه  ئهڵ گه  آانیان و له سمیه  ره عشوقه یامه  
دارى آورد  تمه تى آوردى داگیر آردوو سیاسه رتاپاى سیاسه  سه تیڤى یه  نیگه م ئاآاره  ئه نوآه هه
پاش ش  وانه كو ئه  به وه ورى خۆیان آۆآردونه ده  هتد یان له...عشوق و ندین  و مه ر چه ك هه نه
ێ ب تاوان  و ژنانه ی ئه م نین ژماره ، آه ڵ پا تهدر كى دهست  نادات تاوان  زانیان دهك  یه ماوه

بژارد  نفایان هه وانه ب تاوان ئاواره بوون و مه تی بۆ دروست آرا ،ئه الیه آوژران تاوانكی آۆمه
موو شتك دوور  هی له ه وانه ردی خودا ، ئه روونی بوون ناوی نرا ده تی ده وانه تووشی حاه ،ئه
دان بوو بۆ  نھا مل نه مادا تاوانیان ته م له بنه تاد ، به...و  ناویان نرا ب توانا  وه وتنه آه

س و آاری  ی آورد و آه ژنڵ پا درانه مدا دهژِمى ر رده هس ى له نهناو تاوا آو ئه  وهت سه پیاوانی ده
  وه  یه گواسترا٦٠-٥٠سانى  است لهِر مریكاى ناوه هتى ئ ى سیاسه ته و دیماگوآیه  ئه واته.رگه  پشمه

شت آردنى ژنان، بوو بۆ بانگھ وان نه نگى زوى  ئه ده ى لهسیش گو تى آورد ئیدى آه و سیاسهن
و  وه مانای ئه چت وایانزانیبت ئه یی قورس دا آوردیش پده بۆآه ره ریكا قه مه یه ئه ه و هه ئه

كی  بووی قورس تریان دا به خه ڕه مان شوه قه ن بۆیه به هه که ده آه باسی  دیموآراسیه
   .وماو برینداری آورد  لقه

تی سیاسی آوردی ، مۆرآكی نوتریان   خه دا بوو به  قۆناغهو ی له نشتانه رزه و سه پاش ئه       
   آۆمیته تی ژنان له یهرا بوو نونه  ده  بوو آهوه  یان ئه م قۆناغه  ئه ، دیاره وه  پشه هنایه
ندامتی  ری گشتی و ئه به ڕوه تی به زاره آو وه آان وه  باتره  بۆ پۆسته وه  بگوزرنه وه آانه حیزبیه

شیان  مه ی آوردستان ، ئه وه ره زگاو ده  دام و ده تی حزب له رایه آاندا و نونه ی حیزبه  آۆمیته رزتر له به
س و آار و ژنی   خزم و آه نزیكرزتر بت ژنكی زیاتر  به آه  پۆستهند هچ  شكرا آه  دابه یه و شوه به

 دیموآراسی  ناتكی سه شی بۆ ملھۆڕی ده وه بژرن و ئه تی آوردی خۆی بۆ هه سه داران و ده تمه سیاسه
 آار بۆ  ڵ و به  ژنكی گورایه  تدا ببت به ن  آه  بكه  ژنی تدا آوله آه  ته  ترین سیاسهوگونجا
آانی  یه تی یه عریفی آۆمه  نامه م میكرۆبه رجه آاری سه ی پیاوان و پراآتیزهبینم گووتار و جیھان رجه سه

م ژناندا  رجه قلی  سه  نو هۆش و عه  به  آوشنده و میكرۆبه ی ئه وه دار و بوآردنه تمه پیاوانی سیاسه
عریفی و  وكی مه  هه وت بیر له  ناآه وه  ژن فریای ئه یه و شوه  به وه رانه  نونه و جۆره ی ئه  ڕگه له
هلستت و درۆی مژووی   نه وه ره  و دوو فاآته ی ئه وه ره  ده وكیش له موو هه ، هه وه قالنی بكاته عه

:  چۆنكه ، ی ئستای سیاسی آوردیدایه و چینه ندی ئه وه رژه ر به به ش له وه آات ئه پشوازی ل ده  
  و و  له وه  پشه ته وان هاتوونه رمانی ئه  خزان و خوشك و ژنی خۆیانن و به فه نانهو ژ ئه

و  و پۆسته بژوردراون بۆ ئه  بواری سیاسیدا هه وان له بوونی ئه  خاتری هه باشترین حالتدا به
وانیش  انی ئهرم فه ر به  هه  بۆیه  نیه وه  پشه آی خۆیانی له یه عریفه تواناو تكۆشان و ئایدیاو مه

ی حیزبیدا   ناو آۆمه ی تاآی حیزبیدا له وه له جگه. وانن آانی ئه رمانه و پراآتیكاری فه وه ڕنه گه ده
عریفی و  نی باآگراوندكی مه ه ی فكری آراون خاو رده روه وت په تی چه تی حیزبایه  سیاسه  به آه

تی   سیاسه وه. نی گوتاری ژنانه   خاوه  بتوانن ببن به ییش نین آه وه ته ت نه نانه مرۆیی و ته



 ناودا  عریفی له ن گوتاری مه موو مرۆڤ و تاآكی خاوه كو هه ر ژن به ك هه آوردی و جیھانیش نه
ت  و جوانكردنی  قیقه وتنی حه رآه  بۆ ده عریفی آه مادا گوتاری مه  بنه  له  چونكه وه ی نابته جگه

ی  وه  شاردنه آان به تاری درۆ و ناشیرین آردنی  جوانیه و گوتاری سیاسیش گو آانه ناشیرینه
تا   هه وه  نزیك ببنه  درۆیه و جیھانه توانن له متر ده  ژنان آه تم وایه ناعه  من قه آان آه ته قیقه حه

ن  ناگه داری ت تمه وی سیاسهآآانی ژر  وره ت و درۆگه ری دووفاقیه ی هونه رباره متر ده پیاوان آه
   جیھاندا هنده هآانی بیاردان ل ره نته  سه بوونیان له دار و هه تمه ی ژنانی سیاسه یه ڕژهر بۆ هه
. بۆ جیھانی پاتریاآی سیاسی زاریه رمه ی شه وتنیان مایه رآه  ده  آه مه آه  

 
 
 

.آات آه پ ده رداخه ی په سه و فریادڕه فیمینزم ئه  
ی گووتاره سیاسی  ژی و له میانه دهی آوردی تدا  مۆ آۆمه ی ئه یرانه و قه ئه

التی تۆلیتاریدا   سه ی آۆنترۆكردنی ده آانی و شوه تی و ڕۆشنبیریه یه وآۆمه
شی ژن آه له  وشدا به گدرت  ، له رده ون و له ژیانی مرۆڤی آوردا وه آه رده ده وه

شی و س  ه بهبت ب رگانكی الواز  ده هنت وه ه پك ده و آۆمه نیوه زیاتری ئه
وانیش  پیاوساالری  رگدراوه ئه ه تدا وه ت به هه ی ئافره وه وساندنه ری چه فاآته

 وه آرته  ڕاست نهآرت ش به دروستی نه رگرانه و وه تا ئه ، جۆر و یاسایه ، هه
م  رجه یاندنی سه یاندنی ژنیش به بارودۆخی دروست ،گه  ڕزگاری ، گه ناگات بهژن

ر ژنی  ك هه خابن نه م مه به. به بارودۆخی دروست و سروشتی نت یه گه ڵ ده آۆمه
 و شونی ژنان و بوابوونیان   جگه ت به بارودۆخ و باره ی سه وه  ئهكو آورد ، به

آانی دیدا له  یه  گشتی مان و پۆسته رله آانی بیاردان و دادگا و په ره نته  سه له
 بۆ  وی بوونی ژنه ی نه گه آانی داهاتوودا، به شه  ڕوو له به ینه یانخه جیھاندا ده
دی ، به ئاستی بم ژن له ئۆم یه ی وه وه ر ئه بهی  نده  آی پرۆپاگه آو آا

  ن  و له آه آانی ده ی زۆر بۆ مافه شه هنن و بانگه آاری ده آان زۆر به یاندنه ڕاگه
آاندا  شه  بانگه ن له آه وی ده ڕه اده زی وه  آوردیشه ی ووتان به  زۆربه وه آی دییه الیه
آانیان و  ی خواست و ئامانج و مافه  زۆربه  به شتووه وان گه  ژنی ووتی ئه  گوایه آه
ن  آه  ده واشه ی ماآیاژآراو چه نده  پرۆپاگه ری ووتانی دی به وروبه كانی ده خه
 آردووه و وا  یه آاری واشه و چه ڕی به  ژن خۆشی باوه  آه دایه وه یر له م سه ،به
   بواره ند ژنك له نی چهبوو  هه  یاخود به یه نده وه ر ئه آانی هه زانت مافه ده

لی ژنانی  توانن په  ده ند ژنه و چه آاندا ئیتر توانیوتی ئامانج بپكت ، ئه جیاوازه
یاكی  نیا خه  ته وه م ئه ، به وه ره و ده ره آاندا ڕابكشن به تیه هامه  چای نه دی له

كی خ  له وانه ی ئه مه و زۆربه رهه به بكدا توانای ژنانو  عریفه ن مه اوه آات 
مادا   بنه ن، چونكه  له  ڕووی تكردن ناتوانن خۆشیان ڕزگار بكه گووتاری ژنانه



یان پ  وه ی مانه  متمانه  نین آه  ژنانیانه و هز و توانا و گووتاره نی ئه خاوه
                                       . خشت  ببه

ركی  وه م و بوونه رهه قكی ب به  آوردیدا عه گووتاری ی ژن له وه ر ئه      له به
و  توانت بگات به  ده وه قه  عه گرتن له خنه ی ڕه نھا له  ڕگه ئیستھالآیه ،ته

ش  وه ئه. وه گرتندا نایدۆزته  نه خنه نگی و ڕه ده  باری ب  له ی آه واویانه ناته
یاری خنه گرتن و هۆش گات آه بگات هۆشیاری ڕه آاتك ژن پی ده

ك بیاری خوازراو و بیری خوازراو ،  خۆ نه ربه و بیاری سه وه بیرآردنه
ی  ی زاده ك ووشه ن یه آه زۆرك له ژنان آه باسی مافی ژن و ئازادكانی ده
ریگرتووه  وه وه آانی دییه بیری خۆی نیه و خوازراوه له نوسراو و بوآراوه

آو ژنك یاخو  من خۆم وه" ن  ن ده آه آانیشمان آه قسه ده ،یاخود دیاره
و  آان آه ئه مه رهه آك له بوونه ب به واته یه..." دا و تك له آۆمه ئافره
آات آه  م به قسه دیاری ده سپاندن به  وخۆ چه ره چت به رده ریكه لی ده خه
ستنیشانی  تكه ده وایه ته  نهلتوركه یان   آه  گووتارههی و ژنه ئهر و هشتا هه ئه
و سیستم و ئایدیای  بۆیه پم وایه پویسته ئه . كهتی ك مرۆڤایه ردووه نهآ

بوو  ی له جیھاندا هه وه یه ناوم ناوه فیمینزمكی جیاواز له ڕم پی هه باوه
یه  و هاوآشه و آات به پی ئه روونی  ئه آی زانستی ده یه ر هاوآیشه ینه سه بخه

تای   به رداخك  ئاوی نیوه می په ی وه وه ، بۆ ئه وه شه  دوو به ین به مرۆڤ بكه
  وه ده ناكی جیھانیه بینین له آه ی آاتك آچكی آورد ده وه بۆ ئه ، وه نه بده

و ببت به  وه چته ناو آورده ته نه و حاه وه ئه من لیزبینم به ناوی فیمنستیه
ك به  یه ده ها ناآرێ مرۆڤی آورد له ئاستكدا بژی فكرك آه سه روه باو ، هه

ی سوی ل  وه ڕت به ب ئه توانت به الیدا تپه ڕیوه نه ر بوونیدا تپه سه
آانی  نه بت بۆ الیه آی هه یه ی ڕاڤه وه لتووری به ب ئه بكات و بگات به نو آه

ی   گرتن مایه خنه  ڕه منین آه ی بۆ مرۆڤی بسه وه  بۆ ئهش گرنگتر  له وانه
وه  ویشه  هز آردنی تاك و آۆیه ،له آان و به ی شتهدروستكردن و بونیادنان

مكه  و چه م هنی ئه راهه آار وفه سته رجه ین به تیوری به نجامه بكه رئه و ده ئه
بت و به  ش نه وت ژنی آوردی ل ب به مانه ی ده زانستی وتیوره نوییه

                           .و بخرته ڕوو   ئه آی شیاو به یه شوه
ی له زانستی  وه آو ئه ین  وه آه ڵ ده  شیته یه م شوه ی مرۆڤیش به شه و دوو به  ئه
                                         .روونیدا هاتووه  ده

                   آه په به رداخه ی په  نیوه  ده ی آه شه و به ئه: م  که شی یه به 
          

مانه هآرت  ئ د ده  ، ناوزه Idealist Optimists 
ی وه ڕیان نادڕت و به ی باوه رده آانیان په خواسته    

.یه   ڕازین و خواستی گۆڕانیان تدا نی یه هه  



روونیدا   زانستی ده  له تاه   به آه رداخه ی په ن نیوه ی ده وانه ئه: م  شی دووه به
                       به

ه خواستی مان آرن و ئه د ده  ناوزه  Critics / Pessimistic 
یبینن  وی واقع ده ر زه  و له سه یه  ڕاستیدا هه  له یه آه وه وه رو ئه  سه گۆڕانیان له
 چاك  ی خراپه وه  ئه  ، واته وه  پ بكرته  پویسته تاه ی به وه  ئه ، الیان وایه
 ،  واوه هریتی مرۆڤی ت ش نه مه شیاوه شیاو بكرت ، ئه ی نه وه بكرت ،ئه
ریتی شارستانی و خواستی  عریفی و نه نی ئایدیای مه  خاوه مرۆڤك آه

 ،  وه مه ی دووه ه  نو آۆمه چته  الی من فمینیست ده فمینستی بت چۆنكه
              . وه نه  چاك بكه آه ، خراپه وه نه  پ بكه آه  تاه وێ به یانه ی ده وانه ئه

         
آات ناتوانت   ناخی خۆیدا نه تا شۆڕشك له ره تا سه ت هه ئافره        چونكه 
ی  آه رداخه تای په شی به آان ،به تاه رۆك به آان و   ناوه تی شته قیقه بگات به حه

  ی آه و فمینیسته  فیكری فمینیستی ئه گات به  ده و شۆڕشه گات به ژیانی آاتكیش ده
 و  ه ی هه وه ره  ده بدات و فمینیستكی له رهه  جیھانی آوردیدا سه ستمانه له به مه

وتنی   جیھانی پشكه مۆ له  ژنی  آورد ئه  آانی جیھان، چۆنكه نسكۆی فمینسته
 نسكۆ و  دی به ویش جاركی ر ئه گه آات ئه  ده و گوناه. ژی آنۆلۆژی و زانیاریدا ده ته
وان  آانی ئه ه  هه  و له هو  بكاته آانی فمینیستی جیھان دووباره شیاویه و نه ه هه

آی ڕاست و دروستی  یه می فمینیستی آوردی ڕگه  ئه گرت آه رنه سوود وه
نه  م الیه رجه پویسته سه. وه نه  چاك بكه آه خراپه .ر  به ی نوێ بگرته فمینیستانه

ی  وه لتووری خۆمان  ئه ی آه وه ره ینه ده ده آانی ئایدیای فیمنستی توڕهه خراپه
بینت ،  آانی نه ه ر فمینیزم هه گه  ئهبگرین خواستی ژنی آوردی تدا دته دیر وه

  ره سه و چاره  دوای ئه گرت ناتوانت له یان ل نه خنه  و ڕه وه آۆته لیان نه
ی  ر پی آرد ڤایروس و خته گه  ئه ی پ بكات ، وه آه رداخه  په ڕت آه  بگه دروسته
                                     .اتآ  شادی نه آه  په نیوه

  
 

  .تاه یان به آه رداخه ر آوێ بن په  هه ژنان له
 

وش بوون  آانی جیھانی ڕۆژئاوا ب خه ندك پیان وابت فیمنسته یه هه وانه     له
آانیان ،  شتوون به خواسته وێ یان ژنانی ڕۆژئاوا به گشتی گه و ژنانی فیمنستی ئه

ی ژنان،   آشه  بوانینه آرت لوه  ده یه نیگای جیاواز هه لك گۆشه له آاتكدا گه
  آانی ژنان چ به  پاڵ دیارده درته ی ده  جیاوازه ته سه و خه  ئه وه شه یه و روانگه له

آی  یه وه  لكدانه س ناگات به ر دوو باریش دا آه  هه تیڤ یان پۆزیتڤ له ڕووی نیگه



آی  یه آو دیارده  وه آه بوونی دیارده مادا ئاماده  بنه  له كهر ، چون هنه ت پ ناعه قه
 هۆی ورووژاندنی  بت به ش ده بوونه و ئاماده  ، ئه یه آی ره بوونكی سه ق ئاماده زه

                                  . پرسیار و ژر پرسیار خستنك  جۆره
ی  آه تاه شه به انیویانه بهندك پی وابت ژنانی ڕۆژئاوا تو  هه یه  وانه له
یان پ ناآرت،  تی آانیان و سووآایه  مافه شتوون به وه و  گه آه پ بكاته رداخه په

تا   و هه آی درووست نیه یه ایناری  ز وه خر ، ئه نه. یان ناآرت ناآوژرن و جیاوازی
ك له  یه فه لسه و هیچ جۆره فكر و فه آی گشتگیر  و تاآه ئستا هیچ ئایدولۆژیایه

آان  خوازه آان ، لیبرالی آۆن و نوێ ، آۆنه به زهه آان ، مه آان ، ئایینه آۆمۆنیسته
آانی مافی مرۆڤ و جیھانی بوون و  شه آان بانگه آان ، ناسیونالیسته یه سیحی و مه

ر بكات و  به سته آانی ژن ده م مافه رجه  سه یتوانیوه شۆڕشی زانیاریش نه
.آش بكات  ڕیشه وه  بنه هآانی ل وه وساندنه چه  
ی  ری آشه سه  رۆژئاوادا چاره  له و ئایدۆلۆژیانه ك له ر یه  هه ش پیان وایه وانه ئه

ی  وه مارگرژیش بوون به  ده  و بگره ه  تووشی هه وه  و ژنان ئازادن، ئه ژنی آردووه
                                     . ئازادی بزانت آار هنانی آایی ژن به ندێ به هه

        
  ی ژنی ڕۆژئاوایی له گه و به به!...   ژنی رۆژئاوا؟ آار هنانی آایی به چۆن به

  آان ، له نرخه نرخ و ب  به م شته رجه ر سه  آای  سه موو شت زیاتربوون به هه
تر ژنان  یآان آار هنراوه م به رجه  وسه وه تا جلی ژره  هه وه آه یه وی فرۆشتنی گۆره

رنج ڕاآشانی آیار و  ر و بۆ سه خرته سه ی ژنانی رووتی ده بت یان پیاوان ونه
آی  ی آایه وه ن بۆ ئه آه ری جوانی ده رگه شته یان نه ده آان، به آه فرۆشتنی شمه

آو  آان، وه  سكسیه ر ڕووی ڤیدیۆ و فۆتۆگراف و آاناه سه رنجراآش بن له سه
رت و هاورده و برده  یان  به  ڕوه  به وره ندی بازرگانی گهئامركی سكسی با

ی   یاسای آۆمه ش به وه آاندا ئه  جیاوازیه  نو ووته آرن له ده) استراد و تصدیر(
ته  تی یاسایش له حكومه آرت وزۆر جار مۆه پۆش ده رده نی په ده مه

یان  آه  سوود له تاآسهتیش دا حكومه گرن ، چونكه لره رده وه وه آانه جیاوازه
 جیاوازی  ی آه وه  به شتووه گه كی زۆری ژنان هوشیاریان نه گرت ، آۆمه رده وه

مادا ووتانی   بنه  له ن، چونكه نوان آابوون و مرۆڤ بوونی خۆیان بكه
دا  رمایه ی سه  بۆته آان له فی و مۆڕالیه لسه  فه مكه م چه رجه داری  سه رمایه سه

بار و  ندێ جار ئابووری ناله ن،  هه آه یر ده آو آا سه نھا وه وه مرۆڤ ته تواندۆته
ر  گه ند بت ئه سه ی ال په و آا بوونه نت ئه  ده ختی ژنان پای پوه ژیانی سه

                               . وه تی و آابوون لك جودا بكاته هوشیاریشی مرۆڤایه
            

آسانیخواز ڕزگاری نابت، ووتانی   داڕشتنی یاسای یه نیا به  ته   ژنی آورد
ندی و  تمه ت ژنان و زۆر تایبه  خزمه م یاساآانیان خستۆته رجه  سه  مژه رۆژئاوا له



 هاوآاری   یاسا و نه شدا نه وه ل ئه گه م له  ، به  بژویان بۆ ژن دابین آردووه
 ئیختیساب   آوشتن، ژن له آابوون ، ژن له   ژن له یتوانیوه آان نه یه ئابووری

                     .آردن ڕزگار بكات
ی  آه ستی مرده  ده  به یه ی ژنی آوژراو هه  له دادگاآانی ڕۆژئاوادا آشه ڕۆژانه

ڵ   له گه یه  جیاوازی هه و آوشتنانه ك خادا ئه  یه نھا له ی ، ته آه یان دۆسته وه
  تاوان به  ب  آوردستاندا ژن به  له یه وه ویش ئه دا ، ئهآانی آوردستان آوشتنه

 قوربانی هاوڕێ  بت به تاوان ده  ب آوژرت له ڕۆژئاوا دا ژن به ف ده ره تاوانی شه
  یدا آردن و خۆفرۆشی له  په ی ، یا خود داوای پاره آه  تلیاك آشه ره و هاوسه

ی  ی ڕۆژئاوا به پ خۆشیانه و نه هئ.  (هتد...ی آردووه آه ی یا هاوڕێ آچه آه ژنه
  وروپا چونكه آانی ئه ئازادیه) .  آوردستانیش ته شتوونه  گه یه و دوایی آان به ڕۆژنامه

ڕی  آانی شه ره خشرا  و پانه وه به ژن به  هوشیار بوونه ر له  ناهوشیاری و به به
  آی بوون،  به ره آان هۆآاری سه م ، آۆمپانیان بازرگانیه م و دوووه آه جیھانی یه

 بۆ تیاترۆآان و سكس فرۆشی  وه  گواسته وه  آونجی ماه لشاو ژنانی  له
یدا   په  آردن و پاره رده روه  بۆ په وه  گواسته وه  آردنی مناه رده روه له په. سمیه ڕه

آی زۆری  یه  بۆ ڕژه وه ، گواستیه آه  آردنی مناه رده روه آردنیش بۆ بژوی په
موو  و هه ل ئه  گه له. آردنی منای ب باوك رده روه شروع و په  منای نامهبوونی هه

آان و  م و آوڕیه م آه شتوون به ی گه   ژنانی رۆژئاوا پ ی آه وتن و خواستانه پشكه
ن آا  پۆزیتیڤه  له آان زیاتره تیڤه نیگه  

 ناوی  رناگرت و به و وه تكی ئه ی هیچ سیفه آه  مناه یه ی هه وه ی ئه ژنی آور آشه
 ناوی  ی به آه  مناه یه ی هه وه ی ئه  ناونووس ناآرت، ژنی رۆژئاوا آشه وه وه ئه

  گاته تا ده  هه وه ی بۆ بدۆزرته آه  نادیاره  آوێ باوآه  ناونووس بكرت و له آ وه
                         . دیش آانی م آشه رجه سه
آانی  یه آسانی  یه  به پاو نه  یاسای داسه نھا به  ته  ژن نه ه پمان وای  ئمه بۆیه    
ی  و ئامانجه آانی ، ناگات به  مافه تر ناگات به زگاآانی ت و دام و ده و سیاسه پیشه
ی ژن و  وه تا شۆڕشی هوشیار آردنه بینین هه  ده ونی پوه ت خه ی ئافره  ئمه آه

م  نده  ،به  به وه ه  هوشیاری آۆمه  به هوشیاری ژنیش دیاره. دات  ڵ ڕوو نه آۆمه
   بت ژن پویسته سته به و مه ی ئه وانه آان پچه یه  سیاسی م ئاراسته رجه آاتك سه

 هوشیار  ر له و هوشیاری ، به ره نگاو بنت به  ناو خۆیدا خۆی ڕك بخات و هه له
تری  ی له ژر چهرچوون  و ده  ژر دروشمی ژنانه آگرتنی له ی ژن و یه وه بوونه

       . هوشیاری آان ناتوانت بگات به وندخواسته رژه  شۆڤنی و به نه حیزب و الیه
                                         

ی خۆی  آه زه گه وری ڕه ده  له آی گشتگیر آه نیا به ئایدیۆلۆژیایه ژنی آورد ته     
توانت بگات  آان ده بت بۆ آشه ی ههی درووست و زانست وه و خوندنه وه آۆ بته

آی دی   الیه شخوراوی ڕزگار بكات ،  له تی و به ینه و مه  خۆی له رك آه سه  چاره به



وان  آانی ئه ه تن آه هه ه یخه آانی ڕۆژئاوا نه داره  بیقه شه آان و بانگه ه هه
ر سوود  وربه ن و دهوا آانی ئه ه  هه  له ژنی آورد پویسته.  وه  آاته دووباره

تی  م مرۆڤایه رجه آانی سه ه آنۆلۆژی ڕاست و هه مۆی جیھانی ته ربگرت و ئه وه
 روو  ی گوندكی بچووآدا خستۆته  چوارچوه ڕاوكی بچووآدا یا خود له  توی په له
آان   هز و الوازه  به  خاه توانت سوود له  ژن ده ووه ، له نترنته  ناوی ئه آه
  آانمان دووباره یه  سیاسی ه آو هه آانی مافی ژنانیش وه ه هلت هه گرت و نهر وه

آو  ر آردنی وه سه چاره بت  آه ق نه  زۆر و زه نده م هه نی آه ، یان الیه وه ببنه
آانی نوان   ب دیسپلینه ندییه یوه  په ئستای ڕۆژئاوا تاریك بت و خۆیان له

                   .خۆیان بپارزن
 

 
 


