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  ژن و پیاو، خوازیکسانی بزاڤی یه
  رناتیڤیك ته  ئهفیمنیسم و

  ژن هه
27/03/2007  

  
باس ل فمینیسمی  و  رخستووه ، خۆیان ده وه نوی فمینیزمه نگك به ند ده ی دواییدا چه  سانهم له

  ییه م ئاماده ی ئه وه وی قۆستنه الت، هه سه انی دهک  تا زۆریش باهم کهکوردی دەکن و 
کانی  ندییه وه رژه  ژر ساباتی به کشنهیکانی تر ب  دیاردهك  وه ویانداوه  و هه یان داوه سییان که تاکه

  .خۆیان
  

 چ  نگانه م ده ندك له  هۆی ڕامبوونی هه ته  بوونه ی که و هۆکارانه  و ئه نگانه م ده یشتن له بۆ تگه
ی  مینه باربوونی زه ها هۆکاری له روه التدا، هه سه ی ده کانی کایه  بازنه وخۆ له وخۆ و چ ناراسته ڕاسته

ك  تایه ره ك سه زانم وه  پویستی ده الت، به سه شی ده  بۆ باوه نگانه م ده خلیسکانی ئه
 پاش   له ژن و پیاووازیخکسانی ی یه وه ی بزووتنه وه ره ده تنهوتی ها  ڕه ك به یه وه چاوخشاندنه

 توی   له انهنگ م ده کراوی ئه سته رجه ر توانینی به  سه وسا بچمه ین، ئه ، بکه وه ه1991ڕینی  ڕاپه
  *. م باسه ك بۆ ئه ك پاشکۆیه ، وه وه نیانهنووسین و گفتوگۆکا

  
   ژن و پیاوخوازیکسانی بزاڤی یه

  
 تی الیه کانی ژیانی کۆمه  تاریکه  بۆ چاخه پیاو،واردنی ژن و ری وهه رابه ك چۆن نابه ر وه هه
   له مه م سته پاندنی ئه یانی سه به ره  بۆ به،النانی وهنگاری بۆ  ره وڵ و به رواش هه ، هه وه ڕته گه ده
 ناکرت و   المان ڕۆشن بت، که وه  ئه پویسته.   وه ڕته گه ده وه تی گروپ و خه سه ن ده الیه

دابت و گشتگیر  ری هه  سه وه ن تاکه الیه  له زی مینه گه  ڕه م له ندی ناکات، سته هس لۆژیکیش په
ندنی  سه ره دان و په رهه ی سه  هاوشوه-کان ره نگاوه  جه  دڕنده چت، گروپه الم ڕی تده بووبت، به

رن و  نوبه  پیاوانیان له وکاندا زاڵ بن تاییه ره  سه ر خه سه  توانیبتیان به-کان کان و فاشییه نازییه
  نگه  جه ر له گه ئه. کار بردبت کانیان به سه وه ی هه هو  بۆ دامرکاندنه ك کۆیله  وهژنانیان

   به یه م دیارده ، ئه وه سوپای ئیسالم وردبینهکان،  کان، کریستانه ئیمپراتۆرییهکانی  داگیرکارییه
، کردنی ژنان ل مژوویکی هرە دووردا، بکین و دەتوانین ونای چۆنییتی کۆل بین ڕوونی ده

   ژنه هك خوارتر ل یه ند پله  گیراون و چه  کۆیله نیوبراون و ژنانیش به  پیاوان له چۆن که
  وه  نه پاش وه وتی مژوودا ژنان نه ڕه  له مجۆره ئیتر به. کانی خۆیان تماشایان کردوون هاوهۆزه
ی   زۆربه وڕۆکه  ئه ی که و مرۆڤه بوو، ئه خۆ نه ڕبه الواز و باوهمۆ و  سته  مرۆڤکی ده ته کراونه
ی  وره شکی گه کو به  و به ماوه ڵ پیاوان نه گه کسانی خۆیان له  یه ڕیان به نیا باوه ك ته کانی نه تاکه
ان کانی  نووکی ڕمه تی ژنان به رۆڤایهندی م چه  پله ت پکدنن، که سه ی ده ه خۆڕایی شکره و له ئه

  .گرن ڕاده
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ی  دیوار پشت  م له رده وروپشتیان، هه کانی ده گه ی ژنانی کۆمه ژنانی کوردستانیش هاوشوه
یی خۆیان بۆ   ئاماده بالت، جاركی تریش سه دهکان،  تییه یه ئایین، ڕسا کۆمه: کانی زیندانه
  .یان، ڕاگیراون وه مانه بوون و کۆیله کۆیله

  
،  گه کانی کۆمه وساوه  چه ی چین و توژه وتی شۆڕشگانه  قابوونی ڕهیی و پی ئاماده  پ به

ڕین و خرۆشان،  کاتی ڕاپه؛  ندووه ی سه ره یان، هوشیارییان په وساوه  چه ره شی هه ك به ژنانیش وه
ل ئم توانین  ده.  نجه شکه  ژر توندترین ئه ته یدان، کاتی تکشکانیش کشراونه  مه ته توونهژنان ها

  ت له تایبه  به1991، 1988، 1987، 1974کانی  وه  کۆڕه  له مژووی نزکی نوسدەی ڕابوردوودا
  باتکار له ك خه  ڕۆی ژنان وهی تکشکان و ك نموونه دا وه1988 و 1982کانی  هنفال ئه و  بجه ه هه
  ، له-ی  نموونهرچاوترین ك به التی کوردستانیش وه  ڕۆژهه–النی ئران  ی گه1979ڕینی  ڕاپه

 ی باشوری کوردستان1991 رینی ئازاری  ڕاپه،1987، 1984، 1982، 1979کانی  اندانهخۆپیش
بوونی باشتر   که وه مان بۆ ڕون بته وه  ئهکاندا ببینین و ی ڕیزه وه  پشه رچاوی ژنان له ڕۆی به

   به ستراوه  بیارداندا، بهبردن و وهڕ رهمھنان و به ی به  و پرۆسه هگ  کۆمه ڕوشونی ژنان له
  .وەکان سته  بنده تییه یه  کۆمه وتنی هوشیاری چین و توژه رکه یی ژنان و سه ئاماده

  
تی،  دووی مرۆڤایهکانی ڕابور ڕنه وتن و تكشکانی شۆڕش و ڕاپه رکه  و سه کی مژووییه  راستتیه مه ئه
 هیچ  ، له لگه کانی کۆمه وساوه  چه انی چین و توژهید مه ی کۆشش و هاتنه وه ره  ده  له؛ ویانهلماند سه
 گۆرانی ڕوشونیان، ڕووی  یی ژنان و نه  ئاماده دا، نه م جیھانه کی ئه یه ه هیچ گوش م و له رده سه
را  وه ره  سه ر و باشترکردنی ڕوشونی ژنان له سه کی مژوودا ناتوانین چاره  هیچ کویه  و له داوه نه

مکی  رده  سه ریش له گه ین و ئه دی بکه  به- التدارانه سه سازی ده  چاکه ست له به  مه-  وه بۆ خواره
 یاسادا ڕوویداب،  ندك له ی به وه ندك یا گۆڕینی ڕوونکردنه کدا گۆڕینی به تدارییه سه نی ده مه ته
کسانکردنی ڕۆی ژن  ۆ یه ب یدانی ژنان و پیاوانی ئازادیخواز بووه مه می تکۆشان و هاتنه رهه وا به ئه

  . کاندا تییه یه  کۆمه  پرسه و پیاو له
  
کسانی ژن و  ی یه وه ر بزووتنه  سه وه ڕته گه ی ده نده وه م بۆ ڕاکیشا، تا ئه نجه  په وه ره  سه ك له وه

رکی  ڤه ده بۆ ڕۆژکی دیاریکراو،  وه  و ناتوانین بیگینه تی مژووییه یه کی کۆمه یه وه پیاو، بزووتنه
  چونکه. چن  هندك فمینیست بۆی ده ی که وه ك ئه ك و گروپك، وه تییه سایه وی که دیاریکراو، هه
  وه الواردنی ژنان و بزوووتنه دانی هه رهه گشتی و سه یدابوونی مرۆڤ به مژووی په

ها  روه هه. ردان گه م ئه رده به کان له وونهموو بۆچ  و هه کراوه وودا تۆمارنه مژ کان له کسانیخوازه یه
  پش و ڕسا ته چووه هك ن ك یه دا وه م جیھانه کانی ئه لگه  گشت کۆمه تی له مژووی مرۆڤایه

ریان   تپه ی که و قۆناخانه پی ئه کی تر، به یه گه  بۆ کۆمه وه که یه گه  کۆمه کان له یهتی یه کۆمه
رخانییان،  ی ژرخان و سه  و پکھاتهکان  شارستانییه گه ندی کۆمه سه ره ی په کردوون و پرۆسه

  . ندووه یان سه ره  و په یان کردووه شه کان گه تی و هزرییه الیه  کۆمه وه بزووتنه
  
کان و هۆی  تییه الیه  کۆمه مه کان و سیسته مه رده شی گشت سه  خای هاوبه ی که وه م ئه به
  گه کانی کۆمه کان، تاکه تییه  چینایه مه الت و سیسته سه  ده  که هی وه ، ئه کانه الته سه دانی ده رهه سه
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  لهکو باشتر بتوانن  ن، تاوه که شده ك شتی تردا دابه ، کۆمه وه ته ژاد، ئایین، نه ز، نه گه ر ڕه سه به
 کرۆکی  مه ئه. گرنب ڕایان  دا، کۆیله گه منھنان و ڕکخستنی کۆمه رهه کانی به ندییه یوه ی په چوارچوه

چن و پیان  ت بۆی دهندك فمینیس  هه ی که وه ك ئه نه. ك پكدنت یه وه وسانه م و چه ر سته هه
می  رده  سه بوو له  بت، ده و پیه  به چونکه.  وه ڕته گه التی پیاو ده سه  ژنان بۆ ده م له هۆی سته،  وایه

ی خاتوو  که رۆکشالیاره سه یی شاژنی بریتانیا و تی دوانه سه ت ده تایبه کان، به تی شاژنه پاشایه
 کانی تردا جیاوازی مه رده ڵ سه گه م له نیکه  یان الڵ بوونای ، ژنان ئازادترین تاکی کۆمهردا تاچه
  ! یهبووا هه
  

و  یدانیان له مه کسانی ژن و پیاو و هاتنه ی یه وه هاوکاتی تکۆشانی ئازادیخوازانی نوبزووتنه
واکانیاندا   ناره هڕ می شه رده  سه التداران له سه دهئگر اون، م بۆ ڕاکش نجه  په دا که مانه دهر سه
یرانی پاش   قه وا له ، ئهکردبت ریدا رمانبه مھنان و فه رهه  به داربوون لهش وازی ژنانیان بۆ به انگهب

کانی ماڵ و مناڵ  زخانه اشپه بۆ ئ وه ڕانه کشانی بکاریدا، ژنانیان بۆ گه می هه رده کان و سه ڕه شه
کان،   ئازادیخوازه ڕین و شۆرشه ر راپه سه وتنیاندا به رکه  سه  له؛ واز کردووه خوکردن بانگه به
ش  مه  بۆ ئه نموونه. کشیان پکردوون کوژی پاشه شه  ڕه  و به الماری ژنانیان داوه م په که نگاوی یه هه
کانی  سته  بینیمان چۆن ده  که1991ڕینی ئازاری  دواترینیان ڕاپهراپای مژوودا و   سه کان له ڕینه ڕاپه

ی  رده ژر په کوژی ژنان له شه  تیرۆر و ڕه وتنه کان که  کوردییه  بۆرژوازییه  پارته ربه تیرۆری سه
ی شۆڕشگییان  مانکاتدا شوناسنامه  هه عس، له ڵ ڕژـمی به گه الوی له ستتکه ستی و ده ره نامووسپه

کانی  کانی ناوچه رزره  وه  و ژنه وه رده  په کرده کان ده عسییه  ژنانیان بۆ به خشی ، که  به پیاوانهو  به
ی کان  زیله ئاخنییه کرد و ده ده عس راو ی به که ره نفالکه  ئه شکره رمیانیان بۆ له داغ و گه ره بادینان و قه

  **. وه هئنفال
  

کرت،   ژنان ده  له مك که ژر باری سته دا له  کۆمه ك لهك تا دا شانی پیاو وه وت لره من نامه
الواردنیاندا خای  دانی ههتی پ وایه  ڕه شانی خودی ژنان لهك چۆن ناتوانین  روه هه. م خای بکه

دا  خشینه تی پبه وایه م ڕه شداری له  بهکان  لیبراه مینیستهنگۆ ف  ده ندك له ت هه نانه ین، ته بکه
  . وه نه که اومان ل سوور دهری چ سه و بۆ پداگرتن لهن  که ده
  
ر  روه ر ژنان سه گه  ئه  پی وایه ، کهلمننن سه مان بۆ ده و توانینه  ئهی وانه کان پچه  مژوویه گه به

و  یای ئه ی خه ر هنده  ڕك هه مه بت، ئه ڕ خای ده م و شه  سته له  لگه بن، ئیتر کۆمه
ت  سه  ده الت به سه ر ده گه ئه: خوازن پمان بن  ده ، که توارییه  دروست و که  نهناسیونالیستا

 بیارداندا ئازاد  موومان له بت، ئیتر هه یی خۆمان هه وه ته تی نه وله  بت یا ده وه کانی خۆمانه پارته
یای مرۆڤی   خۆشخه  له مه ئه. بین کسان ده کانی نیشتماندا یه  سامانه ندبوون له مه هره  به بین و له ده
 و  روارك وانه  مژوو خه چونکه!  و نابت بووه  و نه  چیتر نییه والوه ی ناهوشیار به وساوه چه
کاندا  مه رده  گشت سه ی کوردستاندا له گه  کۆمه توانین له ستمان و ده رده  به ته زموونی خستووه ئه

ی داگیرکاری  سایه کان، له  ئاسمانی و نائاسمانییه ی گشت ئایینه  چۆن ژنان له سایه ببینین، که
ی گشت   سایه کان، له عسییه تی و به  ئوسمانی و ئینگلیز و پاشایه ووی فه سهکریستیان و ئیسالمی و 
   ناوچه ت له نانه کان، ته  کوردییه  بۆرژوازییه هکان، پارت کان، خانزاده  کورده گه به ره میر و ده
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ی  مان ڕوشونی کۆیالنه کاندا ژن هه ستکاره رهه  به کداره  چه نه التی الیه سه دهکانی ژر ئازادکراوه
تدار و  سه  ده ی هزه رنامه م و قۆناخ و پۆشاك و به رده  و جیاوازی سه یه بووه و هه هه
م  ییان لهست  ژنانیش باده نده رچه ، هه گۆڕیوه می ژنان نه ڕۆکی سته  ناوه کان هیچی له تخوازه سه ده
  .بووبت دا هه التانه سه ده
  
   ژن له  پی وایه ی که وه  ئه:ت جیاواز ردوو توانینی ڕواه هڕۆکی ه ر ڕۆشنایی مژوودا ناوه به له

بت ژنان ڕیزی   و ده تی موکی پیاوه  مرۆڤایه  پی وایه ش که وه  و ئه ، الواز و نزمتره وه ڕووی مرۆییه
 پیاوان و  کی به ندییه یوه واردن، هیچ په  هه باتی وان بۆ ڕزگاری له  خه و وه نه خۆیان جیابکه

  وه گرنه کده ییدا یه  پله360کی  یه  گۆشه ردووك له ، هه  نییه وه کانه تییه الیه  کۆمه باتی چین و توژه خه
  .کوتن واردنی ژنان زیاتر داده م و هه کانی سته ڕیشهو 
  

اوبگرین، رچ به تی جیا و داباو له یه مهك توژکی کۆ  ناتوانین ژنان وه ه ئم ک ئم لبر ئوەی
 ژنان  نیا له ی مرۆیی پکھاتوو ته  کۆمه ئمه. ڵ پکدن ك، خ، کۆمه ره  خزان، گه شك له ژنان به
ین و   بکه  پناسهدا که زه گه ردوو ڕه بوونی هه  ئاماده توانین مرۆڤ له نیا ده  و ته  پیاوانمان نییه یا له
کی دونیادا   هیچ کویه  له ورۆکه ت ئه تایبه به. ین دی بکه  ژیانیان تدا به دان به کانی درژه رجه مه

، بن ش بووبن یا هه ر هه گه  و ئه ر ناوکی تردا بوونیان نییه ژر هه ی خوشکانی ئامازۆنی یا له کۆمه
گرفتی پرسک ل چونک . باوی ژنانمان دەبووئوا دیسانوە کۆمڵ و کۆمگی چینایتی دا

  .دەستی پیاودا نیی، بکو ل خودی دەست و سروەری مرۆڤ بسر مرۆڤدا
  

ئو توانینی ک پی وای، گر ژنان دەستدار بن یا نوەی دەست بر ژنان بکوت، ئوا 
 ئو توانینی ک پی وای گر کارگران ئیتر کۆتایی ب ستم و هواردن دت؛ ئم هاوتای

یا ل رگی ! دەستدار بن، ئوا کۆتایی ب چوسانوە  و کۆمگی چینایتی دت
هۆی ئم بهدا چوون، . بشداربوونی پارلمانییوە، کارگران دەتوانن ب ئامانجکانیان بگن

اویستی و هۆی سرهدانی دەست و ستم تنگیشتن ل فلسفی بوونی دەست و ل پد
  .ل کۆمگی مرۆییدا

  
 ویستین، پر ژنان بکسواردن لم و هبات بۆ البردنی ستوەی بزانین چۆن خبۆ ئ
ڕوشونی کۆمیتی ژنان و جۆری ستمک و هۆی سرهدان و بنما ئابوری و رامیاری و 

 ئم ستمیان ڕاگرتووە، بناسین، ئوکات دەتوانین بیر ل ئو پایانی ککۆمیتییکانی، 
  . شوازی خبات و چونیتی ڕکخستنی ژنان بکینوە

  
کانن،  تییه یه  کۆمه کی چین و توژه ره شی سه کو ژنان به بهژنان توژ و چینی کۆمالیتی نین، 

. مان وه ری مانه گه  ئه ویشه  و ئه بوونی ژنهتی  ی مرۆڤایه می درژه که رجی یه  مه کی چونکه ره م سه ده
.  دەتوانین وەك فرنی بادارکی تاکباڵ، ونای بکینمرۆڤایتی ب ڕەگزی ژن بوونی نیی و

بم ڕۆی . هرواش مرۆڤایتی ب ئامادەبوونی ڕەگزی پیاو، بوونی نیی و بردەوام نابت
یتی، ب پی ئامادەیی و هکوتی جستیی، بنچینیی و مرجی سرەکی درژەدان ب مرۆڤا
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 تی و لمرۆڤای ل کردنی مرۆڤوزەش، کم ڕەگواردنی ئکسانی و هو نای زی ژنڕەگ
ئمش بگی دروستی . دەستدانی مرۆڤایتی پیاوە، هاوکاتی پشلکردنی مرۆڤایتی ژن

ئازادی ژنان پوەری ئازادی "ەت ی، ک د- سۆشیالیستی نموونگرا–) فۆری(بۆچوونکی 
یگکۆم."  

  
بت، ژنان خۆیان   ده  پیان وایه ی که وانه  و ئه دایه گه  ئازادی کۆمه  ئازدی ژنان له واته که 

ن و پیان  وه  بیرکردنه ه ی هه ست بنن، گیرۆده ده  به و ئازادییه توانن ئه نیا ده ته  و به وه نه جیاکه
کی  یه کردوون پناسه وای ل شه مه ر ئه هه. ن ژنان کۆیلهنیا  ته و  واو ئازاده دا ته گه کۆمه   پیاو له وایه
 و  یه کی کوشنده یه له  هه مه ئه. بت خوازن، هه  بۆ ژنانی ده ك که ژوویان بۆ ئازادی و ئازادییه ئاوه
  مه ئه. کات  ده تیدا گیرۆده کانی کۆیله نده  کۆتوبه لکاوی ناهوشیاری و له  زه ی تر مرۆڤ له هنده

  مه هئ. ن رلشیواوی بکه ی پ تووشی سه وت، ئمه یانه  و ده التدارانه سه دیوکی تری هزری ده
  . ؛ ل پش هموویانوە ژنانم و هواردنی مرۆڤکان ندرژی سته مه رجی ته مه
  

  رین ڕین و پاش ڕاپه  راپه می  دهی ژنان له وه بزووتنه
  
وتی   ره کسانیخوازی نیوان ژن و پیاو، له ی یه وه تی بزووتنه یه کی تری کۆمه یه وه ر بزووتنه ك هه وه

  هزر و توانین ش، ناتوانت، لهڕینی ڕین و پاش راپه می راپه ڕین و ده کانی پیش ڕاپه رووداوه
کانزاگه ر کۆمه سه  به ك به دا وهت و  ده ك گشتت، بهنگاو ب ان ههو  لهجیار بکو له ن  ناوی

  ره هنگی نوان دوو ب  هاوسه بوونی به وتن و تۆکمه پشکه. کات ده شه دا و گه ده رهه دا سهئوان
ی  ره  و به-کانن کییه ت و الوه ڕه ی خوازیاری ئاوگۆڕی بنه وانه  ئه–ی شۆڕش  ره به:  که کییه ره سه

ی شۆڕش  ره کاتك به. -ن گه کۆمهزای باری الت و  سه ی خوازیاری پاراستنی ده وانه  ئه–پارز  کۆنه
، ن که بات ده خه شان و ن که ك ده  ژنان چه،ڕین می راپه رده ك سه  وه سرشانۆی ئاوگۆڕەکان دته

ر هشی   به  ژنان و بارودۆخی پش ڕاپڕین زاڵ دەبتوە،شکت ڕین تكده  ڕاپه کاتكیش که
  .ون که کوژی ده شه ڕه
  

رباز دروستکرن، ب  ی سه  کارخانه تك کران، زیندانی کران، کرانه نفالکران، ئه ڕین ژنان ئه هپش ڕاپ
ندانی ترسی  هۆبه ت سه نانه یدان، ته مه ڕین هاتنه کاتی ڕاپه. نرا، کوشتوبک وه ر مانه هاوسه

  وه رانه بوون، گهڕین، نائومد  الم پاش تکشکانی ڕاپه به. لماند پیاوانیان شکاند و بوونی خۆیان سه
ی  وه  جوینه وه وتنه  که خۆ نامۆییدا، الت، له سه ه پاشکۆی د وه ی ماڵ، بوونه زخانه ئاشپه

  .التخوازان سه کانی ده واژه سته ده
  

  ژنان به. گۆڕیکوردی ونای ژنی وری کوردستان،  باش مجار له که  بۆ یه1991ازاری ڕینی ئ ڕاپه
کان،  خانهی دیوا وه بری رازاندنه دان و لهی  مه کسانی هاتنه دوو بۆ یه رابور تواننکی جیاواز له

تر  وره گهکی  یه وه ی بزووتنه م کازیوه میش بوووبن، به کی که یه  ژماره نده رچه  هه- شان نه که ك ده چه
نانی شۆرشگ ی ژ  کۆمیته وه ڕینه می ڕاپه که کانی یه  ڕۆژه له. سوڕن ده ناو شوراکاندا هه  ، له-نبوو

جیھانی یکی ئایار و ڕۆژی ی ڕۆژی   ڕژه ، دنه وه کی ب پشینه یه  هوشیاری و ئاماده پدنن، به
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ن و  ده ده خۆ نیشان ر له رسوڕهنه کی سه هیی ، ژنان ئاماده وه ستنه وه کوژی ژنان ده شه  ڕه ژنان، دژ به
نانی و چی و چیتر ناچار و ڕکخراوی ژ انت کتی ئافره ك یه  پاشکۆکانی وه ت ڕکخراوه نانه ته
ریش   نووسه ندك ژنه ت هه نانه  ته ربن، که کوژی ژنان ده شه ڕ ڕه مه وستی خۆیان له ن، هه که ده
کانیان  ی پارته په  کاری چه تییان به وایه  و ڕه وه هنایه یان بۆ ده رستانه وکات پاساوی ناموسپه ئه
  .دا ده
  

موو  هه  به– کان بوو  کۆمونیستزانه  خۆ به تهو  ڕهیدانی  مه مه زاریش ئه ههی دووساری  روبه تا سه
،  ونه و هه کك بوو له خۆی ژنانیش یه ربه ی سه   و ڕکخراوه- وه کیانه الوازی و ناڕۆشنییه

سیاسی ی  چی ڕکخراوه ندی ملکه متر پاپه  که یی ژنانك بوو، که تر ئاماده تا فره ره  سه نده رچه هه
ی گروپی   شوه کان بوون، به  سیاسییه ستی گروپه ی پابه وانه  ئه ی که وه ر ئه به الم له بوون، به

وی  زموونتر بوون، دواجار هه م ئه خۆ بوون که ربه تر سه  فره ی که وانه کرد و ئه ڕکخراو کاریان ده
م  خۆیی ئه ربه شان خۆی، سهیان ل پکھات و پا)حککع ( ی که و ڕکخراوانه ی ئه سکتاریستانه

وکراو و بوو  ری بوونی که ماوه  جه کانی تر له رییه ماوه  جه ك ڕکخراوه  پشلکرد و وهانی ڕکخراوه
ك   کو وه ، به وه ڕته گه ده) حککع(نیا بۆ پشلکاری   ته مه ناتوانین بین ئه. کی پارتی یه  کۆمیته به
  دا له م ڕکخراوه  ئه کارکردن بۆ پکھنانی  له خۆ که ربه نی ژنانکی سهزموو م ئه م بۆ ڕاکشا که نجه په

  مجۆره ست بوون و به یوه په) حککع ( کاربوون و دواتر زۆرکیان به ستبه  ده وه ه1992پش مارسی 
ی  ستانه ه واب و ژنه  ئه وه کی تره  الیه له.  ئامری پارت ك له غویهر بو نهستدا و بوو ده ان لهخۆیی ربه سه
 ڕۆژانی   له  که-ی ژنانی شۆڕشگر   کۆمیته  هۆی چاالك بوونیان له م به  پارت بوون، هه ر به  سه که
زموونی پشووتریان   ئه- ل پکھاتانی)حکک (  کهن بوو و ڕکخراوانه کك له  یه ر به ڕیندا سه ڕاپه
دا ژیانی خۆیان  وه و بزووتنه  له ژنانك کهکان و  په  چه ری ڕکخراوه ستپشخه م نابت ده به. بوو هه

   که بوو، کاتکدا  له مه  ئه ونکهچ. ین خ بکه م بایه ، که وه پی تیرۆستانه  له کانیان خسته و خزانه
وڕۆ   ئه ی که سانه و که ندك له ی کوردستانی و هه ره کانی نو به کانی تری پاشکۆی پارته ڕکخراوه
مارگیری   و ده رستانه زانن، پاساوی ناموپه کسانی ژن و پیاو ده نگری یه  فمینیست و الیه خۆ به

   .  وه هنایه زاران ژن ده کوژی هه شه ییان بۆ ڕه وه ته نه
  
نگاندن و ناوهنانی  سه ب هه کی فمینیستی، به یه وه  بزووتنه  بوای من ناتوانین باس له به

توانییان یان  باتی ڕۆژانه  خه  به ین، که اوانك بکهخۆبردووی ژنان و پی بات و له ی خه پشینه
ت  نانه ن و ته باری ژیانی ژنان بکه  ناله ندی یاسایی و داننان به  گۆڕینی به التدارانیان ناچار به سه ده

 و  م ڕکخراوه نگاندنی ئه سه ر هه  سه وه ڕمه دا ناگه من لره. کانیان بنه گۆ رده  زه ڕکخراوه
ری و ڕۆی ڕکخراوه  ماوه باتی جه بۆ خه) حککع(ی  دیموکراتانه- سۆشیالتوانینی

  ك که یه وه  بزووتنه  بوو، که وه ، نیشاندانی ئه ند دره م چه ستم له به نیا مه ، تهکان رییه ماوه جه
ی  وه کو ئه تۆقیبن، به هاری نین و هه ، قارچکی به نگانه م ده یدابوونی ئه  و په  ئارادایه  له وڕۆکه ئه
ك   سای ڕابوردوودا وه  شازده  له که وه  بزووتنه  که لکه زموونگه می ئه رهه یم به دهلرەدا  منیش  که

شی  نگانه و ده  و ئهداویت دەرەوە  کوردستان،  کسانی ژن و پیاو له باتی یه  خه قۆناخکی نوێ له
نبوونیانوە وەك بشكی سرەکی ل ، ک ئوڕۆک بوران شانازی ب ژ کرد رده وه ره په

  .مرۆڤاتی، دەکن
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  فمینیسم
  

بوونی بۆ ش  مه ، ئه  نییه ك ڕوانگه  و یه ك ئاراسته تی یه یه کی کۆمه یه وه ر بزووتنه ك هه وهفمینسم 
نك   و الیه ره ر به  و هه وه ڕته گه کاندا ده تییه الیه  کۆمه کشه  کشمه نی جۆراوجۆر له  و الیه ره به
ندین  دا چه گه  کۆمه نك به چاوگیا  و به  ڕۆشنه مه وابزانم ئه. وت مۆرکی خۆی ل بدات یه ده
ر   هه ین، که که دی ده وی تر به ندین هه ت و چه سه  ده ر به ردی سه ی پارتی و ڕکخراوی زه یتهکۆم
ککیان  ن و هیچ یه که  ده ژن و پیاودا پناسهکسانی  ی یه وه ی بزووتنه رده  ژر په موویان خۆیان له هه

کو ژنانیان   به مه نیا ئه ك ته دا بکات، نه گه شی له وی تر بگرت یا کاری هاوبه  گوێ له  نییه ئاماده
ك داخوازی   کۆمه یان به که وه بزووتنهکانی  یهتی ڕه  بنه  و ئامانجه شاندووه کاندا دابه ر پارته سه به

  . پۆش کردووه رده کی په الوه
  
ش بت،   و گروپدا دابه ك ئاراسته رکۆمه سه ی فمینستی به وه  بزووتنه  که  وای کردووه شه مه ر ئه هه
فمینیسمی مارکسیستی، ئانارکۆفمینیسم، لیبرال فیمینیسم : ن مانه کانیان ئه کییه ره  سه  ئاراسته که
، دواجار فمینیسمی -رین  فمینیسم نوی بهستوانین نیئۆلیبرال فیمینیسم  یا بۆرژوا  ده–
 فمینیسمی  ك ناو له توانین وه نیا ده ی دواییان ته مانه  ئه یی و ئیسالمی و هیتر، که وه ته نه

ی و ئامانج هیچ ك جیھانبین ك شوازی کارکرد و چ وه گینا چ وه ، ئه وه ینه بۆرژوازی جیایان بکه
  . دا نییهانی که  بۆرژوازییه وانه ڵ بنه گه  لهانکرۆکیکی  جیاوازییه

  
-دانی سۆشیال رهه  سه  له رچاو بگرین، که به  له و ئاراسته توانین ئه  دهفمینیسمی مارکسیستی

 بۆ  ک،، دەگرت خۆی ورۆکه ی ئهزان  مارکسیست  نوکانی تری خۆبه په  تا چه وه دیموکراسییه
م   و بۆ ئه راوه  گهداانالت و یاسادان سه کانی ده نده ن و ناوهما  پارله جکان له ستبه  ده المی داخوزییه وه
  ربه ی سه  ڕکخراوۆکه یان له کان ژنانی ئازاده  بۆرژوازییه ی پارته مان شوه  هه ش به سته به مه

–یان  که  پیناو ستراتیژه  لهك تاکتیك دا وه  پناوهو  و کارکردنیان له یاندا مۆداوه که پارته
الت  سه دهب  ش به که تی پرسه ڕه ری بنه سه رهها چا روه ، هه کار بردووه دا به -الت سه نانی دهستھ ده به
زۆکی و   هۆی نه ته  بووه شه مه ر ئه هه.  وه ستنه به ، ده گه وی کۆمه ك پیشه یشتنی خۆیان وه گه

 . کانیان دیتووه په  چه هی پارت  ڕۆی کۆمیته وه ناوی ژنانه  به ی که و ڕکخراوانه ی ئه وه پوکانه
کسانك ک سۆشیالیزم ب داهنانی مارکس و بوونی بزووتنوەی – هرچندە مارکسیستکانیش

سۆشیالیستیش ب ڕابربوونی خۆیان دەبدەستنوە و بزووتنوەک ل کۆک کۆمیتییکی 
بژەوانی دەستشن پالی زراو لکی دامبزاڤ نن و دەیکوڵ دەکم -رکواردن و ستی هشڕ 

 وەی کر ئبم لوە، بنتی دەگمی چینایمای ئابوری و خودی سیستژنان بۆ بن ل
ژن و پیاو وەك بزووتنوە جماوەری و کۆمیییکانی تر، ب پارتی یکانیخوازی بزووتنوەی 

تنی بزووتنوەکان، ب ڕامیاری خۆیانوە گرێ دەدەن و مرجی کۆتایی هاتنی ستم و سرکو
ادەهنن ک هردەم ل سروو و ڕپیشاندەری خۆیان دەبستنوە و ستمدیدان وا ررابری و 

  .نگڕك بردەرەوەی خۆیان بۆ ڕزگارگ
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م  رده دانیدا، هه رهه راپای سه  سه یان له م ئاراسته ئه، - بۆرژوازی  فیمینیسمی–لیبرال فیمینیسم 

کسانی ژن و پیاو،  ی یه وه ی بزووتنه وه کردنه کارا م  بۆ که وك بووه  و هه ینیوهری ب وه  ته ڕۆی دژه
ی  وه واردنی ژن و پیاو و گانه کانی هه دان و پایه رهه مای سه  بنه ی له خنه  کولکردنی ڕه به
ری  گه ی ئه وه تنهس کانی و به ما ئابورییه ی بنه وه  ژنان بۆ خودی پیاو و شاردنه م له واردن و سته هه

 قوترین  التدا یا له سه  ده  له لکی ناشایسته النانی پیاوگه ت و وه سه زگیری ده  ئاوه ری به سه چاره
شداری و بوونی ژنان   به پشتر باسم له. التدا سه  ده  له یی ژنانه شداری ڕژه ربین و بۆچوونیدا به ده
  باری ڕوشونی ژنان له  بۆ باشتربوونی ناله دا، کهالتدا کرد و نیشنمان  سه ی ده  لوتکه له

تی   ژنان بۆ کۆیله ، باشتر توانیویانه وه شه وانه پچه کو به ، به بووه دا هیچ ڕۆکی نه گه کۆمه
مان و   پارله ی ژنان له  ڕی ڕژه مان له ته  به وڕۆکه  ئه ی که و ژنانه  بوای من ئه به. ن واز بکه بانگه
رك  توانم بم ڕۆی جادووگه ن، ده ر بکه سه اره چ که ، پرسه وه الته سه اوانی دهی پی وه هنانهئاگا به
ی ژنان  وه  بزووتنه خون له ن و ڕۆی دژه که کی باش دخۆش ده  داهاتوویه کان به  مرۆڤه بینن، که ده
  ری ڕکخراوه که  قسه مانه ئه. چن ، ده وه  ئاوازی ژنانه ی پیاوساالری به وه  بیرکردنه مانه ئه. بینن ده
بوونی   خوازیاری ڕژه ی که وانه ناو ژنان، ئه  پاشکۆکانی به ، ڕکخراوه یه م ئاراسته ئه. کانن رده زه
ر ڕۆشنایی یاسا و ڕسا  به خوازن پرسی ژنان له  ده ی که وانه نیوان پیاوان و ژناندان، ئه الت له سه ده
 ژنان بۆ بوونی  م له ی سته ن ڕیشه  ده ی که وانه ن، ئه ر بکه سه  چارهکاندا یی و ئایینه وه ته نه

  وانه  ئه. سته یوه  په وه یی پیاو و دواکوتووی کولتورییه ڕنده د  و به وه ڕته تی ناگه ی چینایه گه کۆمه
انن ب دەسالت و دەیانھوت السایی پیاوە ڕامیاریکارەکان ل نخریکی خۆشباوەڕکردنی ژ

التدا بکنوە و بۆ ئم مبست سوود ل دەنگ و پالپشتی ژنان بۆ  سه  ده چۆنیتی بدەستھنانی
 ل ئم ڕیشدارکردنی ستم. گیشتن ب هۆکانی پارلمان و ناوەندەکانی دەسالت، وەرگرن

 سروەریی ل مترسی ڕابوونی ئازادیخوازانی چین و توژ و بش ، ئم قوتارکردنیژنان
لگوساوەکانی کۆمچ . وانینت ستوو بالتی بۆرژوازی پشتببۆ دەس پاشکۆکردنی ژنان مئ

  .پاتریاکییکان بۆ ڕوشونی ژنان ل کۆمگدا
  

الواردن و  ی ئانارکۆفمینسم دا، هه  ڕوانگه ، لهکان کسانیخوازه ئازادیخوازه یه یا ئانارکۆفمینیسم 
نگی پست،  ژاد، ڕه مای نه ر بنه سه کانی تری مرۆڤ له الواردنه ك هه ر وه کسانی ژن و پیاو، هه نایه

  ی که و پایانه  له ککه  و یه یه ی ئابوری هه کان، ڕیشه تی تاکه الیه ی کۆمه ، پگه وه ته ئایین، نه
   له شکه ، به الواردن م و هه م سته النانی ئه بات بۆ وه خه.   ڕاگیراوهر سه تی له ی چینایه گه کۆمه
  تی خۆی له ی ناچینایه گه باتیش بۆ کۆمه تی و خه ی چینایه گه ی کۆمه وه شاندنه وه بات بۆ هه خه

ستی توانینی ئانارکۆفمینی. کان  پاتریاکییه نده  گشت کۆتوبه  بۆ ئازادی ژنان له باته خۆیدا خه
مان کاتدا پشی وا   هه  و له وه ستته یندراو نابه شتی به هه  به ، به تییه الیه  کۆمه م پرسه ی ئه سه چاره
 التدا سه مان و ده  پارله  ژنان له شداری ی به  و ڕژه- ژنساالری–التداربوونی ژنان  سه ، که ده نییه

. الت سه ی ده وه  بۆ مانه که  ژنان پداویستییه لهم   سته  که کو پی وایه به. ر بت سه بتوانت چاره
باتی   خه  دا له-ناو ژنان ی به ڕکخراوه–زی  گه ی ڕه  ڕکخراوه  ژنان خۆیان له ی که وه ر ئه رامبه به له

وازی  بن، بانگه ، داده وه ن مرۆڤه الیه ی مرۆڤ له وه وساندنه  چه  بۆ کۆتاییھنان به گه گشتی کۆمه
  .کات ریدا ده ماوه ی جه باتی ڕۆژانه کانی خه ره نگه م سه رجه  سه شداری له  بۆ به ادهژنانی ئاز
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کسانی نیوان ژن و  باتی ژنان بۆ ئازادی و یه شك بوونی خه یی و به  ئامته یشتن له بۆ زیاتر تگه

ی  م نموونه ن لهتوانی  ده گه کانی کۆمه تییه الیه  کۆمه ری چین و توژه ماوه باتی جه  خه پیاو له
  :  بوانین وه خواره

گه  ك تاکی کۆمه وهتین،  الیه ی ئابوری و سیاسی و کۆمه نه الیه مه کسانی هه ژنان خوازیاری یه
شی  مان کاتدا ژنان به  هه له. زین گه واردنی ڕه ، خوازیاری البردنی ههخوازیاری ئازادی کتواریین 

دا  باتی ڕۆژانه  خه وام له رده  به ن، که گه کانی کۆمه تییه الیه ه کۆم ی چین و توژه وساوه  چه ره هه
ی کری  وه رزکردنه ران خوازیاری به کارگه.  ملمالندان ر له وسنه التداران و چینی چه سه ڵ ده گه له

، ربین و ڕکخراوبوون ئازادی راده ، رماه خشینی به ی کار، به ی ماوه وه مکردنه کار، که
میکی  خوندکاران خوازیاری سیسته. هیترن،   زیادکردنی پشووی ساالنهوکردنی کاری منان  خه ده قه
ربین و  هشتنی توندوتیژی، ئازادی راده ، نه-نائایینی– و راهنانی زانستی  رده روه په

  رککردنی خوندن، دابینکردنی بیمه ڕکخراوبوون، دابینکردنی پداویستی خوندن و خۆڕایی و ئه
 ران، مامۆستایان، رمانبه فه، ن و هیترواوکردنی خوندن  پاش تهکاتی خوندن و کان له تییه الیه ۆمهک

داخوازی جیایی ئایین ندامان داخوازی خۆیان هی و دواجار  مئه رشتان، که هرپ سهنشینان، ب خانه
ەوامی ڕۆژانی، ک برد ئم ئو بزووتن و ملمان ،... و تد لگه تی کۆمه رایه به ڕوه  به له

ر  گه  مه:پرسیارەک ئمی. دەسالتداران و دەزگکانی راگیاندیان هوی پردەپۆشکردنی دەدەن
دا،  باته م خه  له که زه گه دوو ڕه  ههیی  ئامادهو کسانی ژن و پیاو   یهخوازیاربوونی ب  توانین به ده

کی تر ئایا   واتایه  یا بهین؟ باتان بکه و خه وتنی ئه رکه ری سه ۆگهستھنان و مس ده  به باس له
ند و  وه رژه ب هاوکار و هاوبه کسانی ژن و پیاو، به باتی ژنان بۆ ئازادی و یه  خه توانین باس له ده

ل باس دوویان،  تی بۆ ژنان و پله ی تایبه ب البردنی وانه بهتوانین   ئایا دهین؟ کانیان بکه هاونشینه
کسان، باس  باوکانی  ئازاد و یه ب دایکان و توانین به ین؟ ئایا ده  بکهانی ئازادخوندکاران و الو

  کسانی ژنان له ب ئازادی و یه توانین به ین؟ ئایا ده ندروست بکه ی نوی ئازاد و ته وه نه له
ی ژن و پیاو ئایا بب یکسانین؟   بکه گه تی کۆمه رایه به ڕوه  جیایی ئایین و به دا، باس له گه کۆمه

باس ل بوونی خزانی ئاسوودە و دەتوانین ، دال کریکار و هلی کار و پروەردە و راهنان
  ..دان پرسیاری تر  و سه مانه ئهخۆشگوزان بکین؟ 

  
م پرسی  باتاندا و هه و خه شکن له م ژنان به  هه ست دنن، چونکه ده ری به المکی نه بگومان وه

کسانی ژن و   یهب  به ی که وه ر ئه به ، له یه باتانه و خه وتنی ئه رکه رجی سه  مهکسانی ژن و پیاو یه
،  وه کی تره الیه رانی پیاو، له ر کری کارگه ترسین بۆ سه م، مه  ژنانی بکار و کرێ که میشه پیاو، هه

 گشت  مجۆره ، به نهی ئاستی ژیانی خزا وه رزکردنه  کری ژناندا، به ك له کسانییه ر زیادبوون و یه هه
رجی  ر و پشمه ی ژنانی کارگهشدار  به،ستھنانیان  ده رجی به  مهکانی تر رییه کارگه  داخوازییه

ر   و هه ی ژن و پیاو  نه الیه مه کسانی هه ره بۆ یه گه باتی پیاوانی کار ریش خه داری ژنانی کارگهش به
بینین بۆ چین و  روا ده هه. کات ر ده ان مسۆگهک ستھننانی داخوازییه ده وتن و به رکه ش سه مه ئه

 پرۆلیتاریا –باتی پرۆلیتیری   بۆ خه کی گشتییه  و یاساییه  راسته مه ش ئه گه کانی تری کۆمه توژه
ترین  وساوه ك چه  و ژنانیش وه گه کانی کۆمه وساوه چهژردەست و    واتای گشت چین و توژه به

  .-تاکی پرۆلیتار
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 و  پکراوه ندی لکھه وه رژه  گشتکی خواست و به-نستتا  ژرده-  گه ی کۆمه وساوه  چهشی  به واته که
کرێ  ده. ین شكی بکه  ئازادی تاکك یا به کانی تری ناتوانین باس له شه ب ئازادی تاك و به به
ینت،   ناگه وه  ئه مه الم ئه بارتر بت، به دا، ستراتیژی تر بت یا له باته و خه شك ڕوشونی له به
وتن  رکه  وانی تر سه شکی پرۆلیتاریا، بتوانت داباو له  هچ چین و توژکی یا تاك و به که
 لبر ئوەی ک یك دوژمن و یك هۆ هی بۆ کۆلبوونی مرۆڤ ژردەستکانی .ست بنت ده به

ان بسر چین و توژە ەری ئابوری و ڕامیاری و کۆمالیتی مشخۆرسروکۆمگ؛ ئویش 
برهمھن و زەیمتکشکانی کۆمگدا، ک خۆی ل سروەری چینایتیدا ڕکخستووە ، ژنانیش 
وەك ستمدیدەترین بشی ئم چین و توژان، ل خبات برامبر ئو سروەریی چینایتییدا، 

  .گورەترین و ڕادیکاترین پشکییان بردەکوت
  

ژ وك هاوت یی پیاوان وه ب ئاماده توانین به ئایا ده: ین  بکه  ئاراسته م پرسیاره  تر ئهکی یه شوه با به
 ژنان  چونکه.  یه ناالم  بوای من وه ین؟ به ن بکهکسانی ژنا  ئازادی و یه و هاوچینی ژنان، باس له

  ندییه یوه ندی په  نیوه  له  ژنانیش، پرسکه م له  و سته گه کانی کۆمه  چین و توژه شکن له به
  وه تییه رایه به ڕیوه مھنان وبه رهه ندی خزانی، سکسی، به یوه  په ر له ، هه وه کانه تییه الیه کۆمه
ر   هه گه رخانی کۆمه  سه ژنان، که  م له  بۆ سته یه تی هه یه  و پناوکی ئابوری کۆمه داوه ری هه سه
 می  کولتور، ئایین، یاسا، سیسته بگرە تا دەگاتنکا نییهیی و ئایی وه ته کی و نه  ڕسا خه له

  .ن که کانی  تراو ده گه یپارزن و ڕه ڕامیاری وهیتر ده
  
داراکان و  ران و چینه روه ، شانی سهوت یانه  ده ، که وه کانه ی بۆچوونی لیبراڵ فمینیسته وانه ه پچ به

  ری پیاوه نگه هاوسهمان و   پارله ن بۆ چوونهن و ژنا  خای بکهم ژر ئه یان له که مه سیسته
باتی  خهنگی  ، پشهمان ی پارله وه ره  ده له بت ژنان ده. ن که واز ده کان، بانگه  پاتریاکه ارهڕامیاریک

  باوه  داواکردنی ئاو و کاره ه ل باتك که ، خه بن گه کانی کۆمه ی چین و توژهر ماوه خۆی جه ربه سه
 ژنان  م له  سته بات دژ به خه. کات ست پده ر مرۆڤدا ده سه ری مرۆڤ به روه انی سهالن  وهبگرە تا

 کسانی ژن و پیاو بات بۆ یه رۆککۆمار، خه و سه مان و ئه ندام پارله م ئه  بۆ ئه  نووسین نییه سکانامه
توانین  چۆن ده.  وه گرته کان، ده مانی باوکساالره  سوتاندنی پارلهبگرە تا  وه هییانو یڤینی ڕۆژانه  په له
ر  هه ك و له یه موو چرکه مان کاتدا و هه  هه کسانی ژن و پیاو بین و له باتکاری ڕی یه توانین خه ده

   ؟ وه  باالی ژناندا ببینه بهکانی زمان   پاتریاکییه ربینه ئاخاوتنکماندا وناکردن و ده
  
بن، ئاستی  خۆمان نه ربه ری سه ماوه ی جه  ڕکخراوهندوو و سه   ره ری په ماوه باتی جه  خه  کهتكکا
  زهن ه الیه ئاسانی له ب و به  ئاستكی نزم دا ده کسانی و ئازادی ژن و پیاویش له باتی یه خه

ی تاکی  وه بۆئه. کانیان  مرۆییه  دژه ندییه وه رژه  پاشکۆی به بیته کرێ و ده  رامده وه نهرەکاکا  ڕامیار
  رییه ماوه  جه  بزاڤه دا دابینکراو بت، پویستمان به لگه  کۆمه و ئازادی تاك لهب  ئازادمان هه

  کگرتنی  چین و توژه  یه ریش، ماوه باتی جه وتنی خه رکه هب و کلیلی س خۆکان ده ربه سه
ئارادا    ئازادی تاك له خۆکاندا، کاتكیش که ربه  سه رییه ماوه  جه  ڕکخراوه  له کانه تییه الیه کۆمه
 بو رادەیی ک تاك ئازادە، بو رادەش . ره دا مسۆگه گه هراپای کۆم  سه  ئازادی له واته بت، که هه
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 ژنان ئازاد دەبن، چونک کۆمگ ئازاد دەبت، بو رادەش ک کۆمگ ئازاد بت، ب همان رادەش
هۆکارە ئابورییکانی ئازادی کۆمگ ل ئازادی ژنانوەی و ژنانیش بب ل نوبردنی 

بۆ ئمش بشداری لباوانی خودی . هالواردنیان، ئستم ئازادی یکجارەکی بدست بنن
ویستپ گژەکانی کۆمباتی چین و توم خرجس به ژنان  که یه مه ر ئه هب ر له  هه.ژنان ل   ب

ڵ،  شی کۆمه ترین به مدیده ك سته نگاو بۆ ئازادی خۆیان وه  ناتوانن ههڵ، بات بۆ ئازادی کۆمه خه
  .بننن

 ئازادی   که: ل وت بناوبانگکیدا بۆمان ڕوون دەکاتوە-را گه یستی نموونه سۆشیال-  فۆریه 
ب   به بیت، نه  ژنی ئازادمان ده ی ئازاد، نه ب کۆمه  به واته که!  یه گه ری ئازادی کۆمه ژنان، پوه

 و  وه ته ر و نه ڤه ر ده رجی ئازادی هه ش مه یهم پ ر به هه. بت ادمان دهی ئاز گه ئازادی ژنان، کۆمه
واکردن و  کسانی ژن و پیاو، ڕه بات بۆ یه  خه  له و خۆالدان ك، ئازادی ژنانه یه گه کۆمه
 بوونی  کردن له ش قسه ره م پوه ر به  هه. وه ن مرۆڤه الیه  له ی مرۆڤه وه وسانه ندرژکردنی چه مه ته
   به وره خشرن و گه به بری خون ده کرن و له کوژی ده شه ژنان ڕهتیدا    کوردستانكدا که ازادی لهئ

  !  چیتر نییه والوه تاندن به له  خۆخه درۆی زاق وی پوچ و  قسه تد، له..کرێ و  بچووکیان پ ده
  
ر  سه کانیاندا له  ژن و کیژۆه دارکاری و کوشتنی  له ن که وانه ، ئه ی کوردستانیان پ ئازاده وانه ئه

موو   هه التی بۆرژوازی کورد به سه و دهدەستییان کراوەی وین،  ر ئه سه ك، له یه ك، بزه نیگایه
  !نت کا و ڕزیان لده نییان لده، پشتیوا وه کییه توانایه

  
بات بۆئازادی   خه ر بت له ده ، به وه وسانه ی ب چین و چه گه بات بۆ کۆمه  خه  که من پم وانییه

ری  روه ی سه وه اندنهش وه  هه  ئازادی تاك به چونکه! کسانی تاك تاك، خۆشگوزانی تاك، یه
،  ستراوه  به وه ته ی تایبهندارت ی خاوه وه شاندنه وه  هه رانی تاك، به ۆشگوزه، خ نده  به وه تییه چینایه

دواجار .  ستراوه  به  وه تی و کاریکرگرته ینایهچری  رته واردن و به بردنی هه ال کسانی تاك، به یه
 ئازادی کۆیالنی  ، به تی و کاری کرگرته ندارتی تایبه تی و خاوه ری چینانه روه تکشکاندنی سه

وی ئازادی ژنان   گره  له گه ین، ئازادی کۆمه گه  ده نجامه ره و سه  به م پیه به.  ستراوه  به وه گه کۆمه
  .هنن  پکده لگه شی کۆمه ترین به یله کۆ ، که دایه

  
ناوبردنی  بۆ له  التدا، پویسته سه مان و ده  پارله یی له داری ڕژهش بری به  بوای من، ژنان له به
راگرتنی چین و  ك ئامرازی کۆیله  وهت وه باتدا بن، ده ی خه وه  ڕیزی پیشه  له-ت وه ده-ت  سه ده

 ژنان  ها پویسته روه هه. نانژخودی   وه موویانه  پش هه ، له گه کانی کۆمه وساوه  چه توژه
مان و  بژاردن و پارله کانی هه ی کایه وه ره ده   له  بھنن، که پك تییه الیه  کۆمه و هزه ی ئهمۆ  داینه
ڕت و  گه کان ده تییه الیه  کۆمه ری پرسه سه ، بۆ چاره وه  بۆ خواره وه ره سه  تی ڕکخراو له رایه به ڕوه به
  ی خای له گه  بۆ ڕکخستنی کۆمه نگی هزه ریکی هاوسه وساوان، خه ی چه ره ی به وه  کۆکردنه به
رووی  ریکی خستنه دا خه مه م سیسته ی ئه رگه  ناوجه ر له هه. تی ینی مرۆڤایه ی سبه وه وسانه چه

  . وه ره ڕا بۆ سه وه  خواره  لهکان بردنی کاروباره ڕوه تی  بۆ بیاردان و به شوازی خۆیه
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کانی  وساوه  چه باتی گشت چین و توژه  خالی ناوکۆیی خهکسانی، باتی ژنان بۆ ئازادی و یه خه
؛  کان بووه  شکۆداره ڕینه موو راپه ی هه خماخه راپای مژوودا، چه  سه یی ژنان له  و ئاماده یه گه کۆمه
 پش شۆڕشی  ری ڕوسیه  کارگه زار ژنه فتا هه پساندانی حهخۆی پاریس، مانگرتن و   کۆمۆنه وانه له

  .سپانیادا و هیتر  شۆڕشی ئه ر، ڕۆی ژنان له ئۆکتۆبه
  
 و دابی  وه وسانه ری چه هزکه توانت به نیا ده زی ژنان، ته گه ك و ڕکخستنکی ڕه ر جیاکارییه هه

  ر به تر توانینی ژنانی سه  فره ی ژنان،ز گه ی ڕهوای دابر ڕکخراوه. کانی ئازادیخوازان بت ڕیزه
ی  ی ژیان و ڕوشونی ئۆرۆستۆکراتیانه وه ره  ده ر له ده  ناتوانن به ، که کانه ره وسنه  دارا و چه چنه

 ئوان ل بزووتنوە .ن ش و برسی بکه باری ژنانی ببه تواری ناله  که رك به خۆیان، ده
ك ک  لناوەندی ژیانی مشخۆرانی خۆیاندا، تنیا ڕۆکۆمالتییکاندا پگیان نیی و

 کانیان لکالم بۆ خاوەنوە و ڕکانی ڕازاندنرەستک ك لشوەك ب خشراوە، ئامادەبوونیانب
بۆی ناتوانن ژن وەك تاککی کۆمالیتی لبرچاو بگرن و بۆ . بۆن و مام ئابورییکاندا

بزووتنوە کۆمالیی جماوەرییکاندا، سنگرەکانی خباتی ئازادی و یکسانبوونیشی لنو 
ر دابر. وەبدۆزنرەکیترین واهوە و ژنان وەك سنبیربک اوانوایان لیدەکات داب ،ی خۆیان

  .بشی چوساوان ل ڕیکخراوی بناو ژناندا داببن
  
تی  رایه به ڕیوه کانی به رمانگه و فهمان  کانی پارله کسانی ژن و پیاو، ناو هۆه بات بۆ یه یدانی خه مه

 تا  وه ی رابواردنهری و شوە فی هاوسه  پخه ر له هه؛  یه گه موو کون و قوژبنکی کۆمه کو هه نین، به
 یکان و نو ونا  و دری نووسینه رمانگه ك و فه ره  و گه  و کارگه ندی خزان و فرگه  ناوه گاته ده

  .انی ڕۆژانمان کان و دەربن ک هۆنراوه
  
 بۆ  زی نییه گه کی ڕه زی و  داخوازییه گه کسانی، تکۆشانکی ڕه باتی ژنان بۆ ئازادی و یه خه

 بۆ مرۆڤساالری و تكشکانی باوکساالری؛  باته کو خه ر پیاوساالریدا، به رامبه  به ژنساالری له
واتای پشلکردنی  ر پیاوساالری به هگ  ئه چونکه. تی بۆ ژن و پیاو ی مرۆڤایه وه  بۆ گانه باته خه

ركی  وه  بوونه بته دات و ده ست ده ده تی خۆی له وا هاوکات پیاویش مرۆڤایه تی ژن بت، ئه مرۆڤایه
  .تی ی چینایه می نامرۆڤانه ری سیسته  و پارزه دڕنده

  
   و رکخراوهکان ییه ڕامیار کسانیخواز ڕیزی پارته  و یه ژنان و پیاوانی ئازادیخواز پوسیته

جبھن و خۆیان  کان، به رییه گه ژادی و ئایینی و ناوچه کی و نه  خه ڵ و گروپه کان و کۆمه زییه گه ڕه
شانی پیاوانی ئازادیخواز  ن و شانبه  بخهخۆکانی خۆیاندا ڕك ربه سه  رییه ماوه  جه نو ڕکخراوه له
تی  ی مرۆڤایه وه کان و گرانه ری بۆرژوا باوکساالره روه ست سه  ده  له لگه بات بۆ ئازادکردنی کۆمه خه

  .، بکنوکراوی پیاوان تی که پشکراوی ژنان و مرۆڤایه
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  :کانی ژنان رناتیڤی ئانارکۆفمینیسم بۆ ڕکخراوه لته ئه
  
کان  ه ڕامیارکار ی پارته  کۆمیته  له گهناو ژنان، بج کانی به م بۆ راکشا، ڕکخراوه نجه تر پهك پیش وه

رناتیڤی  ته ئه. بات، شتکی تر نین و ناشتوانن ببن  خه ی ژنانی ئازادیخواز له وه و تۆڕك بۆ گانه
  رییه ماوه  جه  ڕکخراوه  له ی ژنانه داری چاالکانهش کان بۆ ڕکخراوبوونی ژنان، به هئانارشیست

  رکیان به  ده  هشتاکه  پیاوانك که-ر پیاواندا سه  به کانیانه پاندنی داخوازییه کاندا و سهخۆ ربه سه
، ئمش - و ئاگا و نائاگا ببەی پشتی سروەری چینایتی پکدەهنن کردووه تی خۆیان نه کۆیله

ب ناچارکردنی پیاوان ل چین و توژە ژردەستکانی کۆمدا بۆ هاتنپای خبات بۆ یکسانی 
ل ڕکراوە جماوەرییکاندا و کردنی داخوازی ژن و پیاو؛ ئم ب ئامادەیی لباوانی ژنان 

 جماوەریی  ڕکخراوە و کۆمیتییکسانی ژن و پیاو ب سرەکیترین داخوازی ڕامیاری و ئابوری
   دوو بنچینه  بهت پش م توانینه ئه. کان و سپاندی بسر کۆملگدا میسر دەبتسربخۆ

  :ستت به ده
وامی وان بۆ  رده باتی به یی ژنان و خه ب ئاماده خۆ به ربه ری سه ماوه باتی جه وتنی خه رکه ، سهم که یه 

  . مه سته کسانی، ئه ئازادی و یه
باتی  پکانی خه ب هه ، به گه کانی کۆمه ی چین و توژه وساوه  چه ره شی هه ك به ، ژنان وهم دووه 

یای  گیری و خۆشخه  دابان و گۆشه  به مه تهس ك گشتك، ئه  وه لگه باتی کۆمه ڵ خه گه یان له ڕۆژانه
باتی  توانین خه ده.  وه  پشه نگاوك بچنه مان، بتوانن هه الت و پارله سه شداری ده کانی به  کایه به

  بۆیه. رچاو  به ك باڵ بنینه  یه ك فرینی بادارك به نیا، وه  ته ی ژنان به گیرانه دابراو و گۆشه
نشین،  ند، خانه ، مامۆستا، الو، سامه بررمان ر، بکار، خوندکار، فه پویسته ژنانی کارگه

ن و  دا خۆ ڕکخه و چین و توژانه کانی ئه رییه ماوه  جه  ڕکخراوه تد، له...ندام،  مئه که
ی   و داخوازینامه رنامه کی به ره ندی سه  به نه کسانی ژن و پیاو بکه  یه ست به یوه کانی په داخوازییه

لی ژنان و پیاوانی  وگه النانی هه  واتای وه  به مه ئه. خۆکان ربه  سه رییه ماوه  جه خراوهڕک
ژیان و شار و وتدا، کار و  ئاستی شونی  ن له  جۆرك ئاماده  به ، که  نییه گه  کۆمهئازادیخوازی
ۆ، خۆپشاندان، ك شان  شیوازی تری وه ی ژن و پیاو، به کسانیخوازانه اتی یهب  خه پشتیوانی له
   شونه  له و سیمینار و نووسین و بوکردنوە وه  نانخواردن، ڕپوان، کۆبوونه مانگرتن له

  .ن بکهنگ و میتینگ و شتی تر،  رپاکردنی ئاهه ندا و بهاک گشتییه
  
  :ی ژن و پیاو کسانیخوازانه باتی یه رناتیڤی ئانارکۆفمینیسم بۆ شوازی خه لته ئه
  
  یان له کانی ژنان و ڕژه زییه گه  ڕه  ڕکخراوه ، که  ئانارکۆفمینیسم، پی وانییه ی که هوجۆر ر به هه

ر ئاواش   پش، هه رنه ی ژن و پیاو به کسانیخوازانه باتی یه التدا، بتوانن خه سه مان و ده پارله
زانت و  نجام ده ره و ب سه ناکارا  ، به وه ه)نخب (  بژر سته ڕی ده  و له وه ره  سه باتی له شوازی خه

  رییه ماوه  جه  ناو ڕیزه  له وه ره را بۆ سه وه  خواره بات له ژنان و پیاوانی ئازادیخواز بۆ خه
  ری چین و توژه ماوه باتی جه ی خه و پیه  به کات و پی وایه واز ده خۆکانی خۆیاندا، بانگه ربه سه
کسانیخوازیش  باتی ژنان و پیاوانی یه بت، خه وتی هه تکهس وت و ده  پیشکه گه کانی کۆمه سته بنده

  .بت وتی ده ستکه ت  و ده که پش ده
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  ی داخوازییه کسانی ژن و پیاو ئامته بات بۆ یه کسانیخوازی، خه باتی یه سوراوانی خه  هه پوسیته

   بگره وه نکردنی کری ژن و پیاوهکسا  یه ر له ن؛ هه کان بکه ییه  ڕۆژانه ییه الته ئابوری و رامیاری و کۆمه
شتکردن و   و گه خۆیشدا و هاوەتی لگڵ نرین و لگڵریتی  مافی ئازادی هاوسه گاته تا ده
تی  رایه به ڕیوه  کاروباری به شداربوون له  به کسانی له اك و یهبژاردنی کار و شونی ژیان و پۆش هه

  .مووان کسان بۆ هه ی یه  و هه گه نووسی کۆمه کردنی چارهریکان و دیا  رامیارییه و بریاره  گه کۆمه
  
  :کسانی رکردنی ئازادی و یه  و مسۆگه گه رناتیڤی ئانارکۆفمینیسم بۆ ڕکخستنی کۆمه لته ئه
  

ین،  کش بکه دا ڕیشه گه  کۆمه تی له  تایبه  ژنان به م له  گشتی و سته  به وه وسانه ی چه وه بۆ ئه
ی ب  گه پکھنانی کۆمه. ین  بکه وه وسانه کی ب چین و چه یه گه مه بات بۆ که ان خه بوچ پویسته
تانی  وه  ده  خۆی له  که تیدایه ری چینایه روه ی سه وه اندنهش وه وی هه  گره   له وه وسانه هچین و چ
و  ئهرین،  و بهن رکوت له ئامرازی سهك  ت وه وله توانین ده کاتك ده.  رخدا ڕکخستووه هاوچه

تی   تایبهیندارت ش خاوه وانه ئه. نوبرابن ، له داوه ری هه  پناویاندا سه ت له وه  ده ی که هۆکارانه
ر کرۆکی  به ش له مانه ی ئه وه اندنهش وه تکشکاندن و هه. ن  کرگرتهمھنان و کاری رهه کانی به ئامرازه

مکی  سیسته  پویستهم ڕزگاری ببت،   سته  له میشه تی بۆ هه ی مرۆڤایه وه  و بۆ ئه یانه رانه وسنه چه
  مکه ویش سیسته ئه.  روو ینه  بخه گه تی بۆ کۆمه رایه به ڕوه  به نویکی تریم تری ئابوری و سیسته

  ستور به ئه پشت  ش هاوبهمھنان و کاری  رهه کانی به  گشتی ئامرازهیندارت مای خاوه ر بنه سه  له که
  ، که رخانکی ئازاده  سه ، پوستی به  ئابورییه م ژرخانه ئه.  گه کانی کۆمه توژهزی گشت  وه ره هه
  . پکھاتبت وه ره ڕا بۆ سه وه  خواره ن لهبرد ڕوه ر شوازی بیاردان و به سه له
  
   له سانك که کهکو  به. کیمان نابن رو خه ری سه به ڕوه ر و به سانی بیارده دا که مه م سیسته له

کانی  ری بیاره جکه ردرن، جبهبژ ده  هه وه کانه  ئازاده نه نجومه  ڕی ئه شونی کار و ژیاندا له
ندی  یاندا، پابه که رمانه  فه لبژردراو له سانی هه ی که وه مانه.  وه ره  بۆ سه وه  خواره رن له ماوه جه

تی  چینایهمی  ره ههمی  ی سیسته وانه  پچه مه م سیسته ئه. نرا بژره  بۆ داخوازی هه ییانه گورایه
 و  واردن نییه  و هه وه وسانه دا پناوك بۆ چه مه م سیسته له.  یه وه را بۆ خواره وه ره سه  ڕکخراو له

ستی و  ره ك سوودپه کات، نه  دیاری ده گه نووسی کۆمه ، چاره کانه ی مرۆڤه ویستی ئازادانه
فتار، یا دەسالتی چینایتی شاراوە ل دەسالتی   رهڵ خۆری ئاژه کی مشه تییه مایه کهچاوچنۆکی 

  .خوایکی ئفسانییدا
  
التدارانی  سه ڕوانی فریاگوزار و ده ی ئانارکۆفمینیسم دا، شونك بۆ چاوه  ڕوانگه  لهکورتی به
ۆبیاردان و ریدا، فری خ ماوه  جهی باتی ڕۆژانه وتی خه  ڕه کان له  و مرۆڤه وه یی نابته زه به به

باتی  وتی خه نو ره له. بن و لگڵ بڕوەبرایتی بکۆمڵ و ئازادان ڕادن جکردن ده خۆجبه
  ی داهاتوو، به گه تی کۆمه رایه به ڕیوه  و بهبن  ده رده روه ی داهاتوو په لگه کانی کۆمه دا توخمه ڕۆژانه
   پرسه ، کهبن  ده وه ندامانی فری ئه کو ئه ، بهن ناسپیرانوزان سه پ  به و خۆانرزان رابه  به خۆ

ر  سه  و له مووانه رکی هه  ئه گه تی کۆمه رایه به ڕیوه کان و به تییه یه رامیاری و ئابوری و کۆمه
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  وهکان و رکخرا رمانگه کان و فه ی کارخانه یته ش کۆمه سته به م مه بۆ ئه.  مووانه ندی هه زامه ڕه
 و  گه ی ڕکخستنی کۆمه ردی بناخه  به کان به وانییه ن و شاره نجومه کان و ئه رییه ماوه جه
   فیدراسیۆنه شانه له م به ی ئه کگرتنی ئازادانه  و یهنرن  داده گه تی کۆمه رایه به ڕیوه به
ازادی بشکانی کۆمڵ و ، دابینکری ئمای فیدرالیزمی ئازادیخوازانه ر بنه سه کاندا له رییه رتاسه سه

یگیار نادات و که بری که س له دا که مه م سیسته له.  کۆمس کارناکات، تاکه سیش بۆ که س ب  
  ست له به مهبت؛  کان ده  ئازاده ش بۆ تاکه گه می کۆمه رهه ن و به که یان کارده که گه کان بۆ کۆمه ئازاده

    . یه گه ری ئازادی کۆمه تاك پوه و ئازادی  س نییه ری که روه س سه  که  که یه وه تاکی ئازاد، ئه
  
  
  
زانن،   فمینیست ده یان به خۆ  که و ژنانه ندك له ی هه لکدا نووسین و دیمانه  هه م له ده وڵ ده  هه*

  .ر باس  به مه ن، بده که  بانگوازی بۆ ده ی که  فمینیستیانه و ئاراسته بوون بهبۆ باشتر ئاشنا
  
ی   بنکه وته و ڕم که شه، دەچووم بۆ ئرانب کارکی ڕکخراوەیی  1992ندانی سالی  ڕبه **
ی   هاوکات بنکه ، کهی پنجون  شارۆچکه له) حسك(حزبی سۆشیالیستی کوردستان کانی  ه.م.پ
 وت، که وم ل ده ریك بوو، خه  من ڕاکشابووم و خه  کاتکدا که له. یش بوو)زان مه رارگای ڕه قه(

ناوی . خریکی گانوەی داستانکانیان بوون.  دانیشتبوون که چوارالی زۆپا  کان له رگه پشمه
لکی   خه ختیار که به(  ی خۆیان تیرۆری ژنانیان کردووه  قسه  به ، که   بیره دوانیانم باش له

باسی خۆیان ). وراین بو  نزیك زهی  ئوردوگای باریکهکی   خه الل که جه( ، )چوارباخی سلمانی بوو
   به کوژی ژنان بووه شه ، ڕه  پیان سردراوه رکك که ن ئهمی که ڕین یه  دوای ڕاپه  چۆن له ، کهکرد ده

 ناو  ودا، له  شیرین خه  چۆن ژنانیان له ، که وه یان گایه ده .   بۆیان دیاریکراوه پی لیستك که
  ر ژنه رامبه فتار و کرداریان به ی ڕه وه انهر گ سه  پاشان چوونه.  کانیاندا، کوشتووه منداه
مان چۆن   و ئه  هناوه وه و دیوه کیان له  و شمه  هکه ، کهی باشماخر سنوور کانی سه ره کۆبه

  کك له  یه شتمدا بۆ ئران، له مان گه  هه ها له روه هه. ندین شتی تر  و چه مانه ئه. تکیان کردوون ئه
ی  وه ر ئه به له–.) ع. ب(  ناوی  سکم ناسی، که  ئران که کان له  کورده ره نابه ئوردوگاکانی په

کوردستان کتی نیشتمانی  ی یه رگه  و پشمه-، ناتوانم نوی بھنم ندی خۆییم پ نییه زامه ڕه
  سك له رمانی که پی فه ه چۆن ب ، که وه ڕین؛ وی بۆی گامه ڕین و پاش ڕاپه ، پش ڕاپه بووه)ینك(
 ناو ترۆمبلدا پی بچووك و نھنی له گرو ، به پیان ڕاسپردراوه،  وه ولره  هه له کانیان رپرسه به
یان ل  قه ستنیشان کراون و بیانکوژن، ته  بۆیان ده ی که و ژنانه ر ئه  سه ن و بچنه ك بکه  خه  له قه ته
روونی خراپ  ، تووشی بارکی دهشیمان بوو  زۆر په م الوه ئه. ن ده ن یا نارنجۆکیان بۆ هه بکه

  .برد  شت و وتیان ناو ده ی خۆی به که ندامانی پارته  و ئه ت دانیشتوانی ئوردوگاکه نانه بووبوو و ته


