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  ححلَلَكازصوة ساكازصوة سا... ... كاريطةري ئابووري و ذناين فيمينست كاريطةري ئابووري و ذناين فيمينست 
   

آانی له  وڵ و آۆششه میشه مرۆڤ هه م هه رنن ، به گوزه آان ده آی گشتی به پی  یاسا سروشتیه یه ژیان به شیوه
آی  یه وهآانیش هیچ ج ره موو پیوه وه ، به هه آاته آاندا چ ده تی و سیاسی و ئابوریه الیه ی یاسا آومه چوارچیوه

ك  ر چاالآیه واته هه م گونجاو ،آه ی ئابووری به هز یان النی آه وه به ب جوه تی و سیاسی ناچته پشه یه آۆمه
یی  وه ته آات آه ئابووری نه ست نیشانی ده ر بواری ئابووریش ده بت به پاپشتی ئیفلیجه  ، هه ێ ئابووری نه جوه

ڵ به  ویوه آۆمه وه و له ته تی نه سایه ری آه واوآه بت به ته ڵ به گشتی  آه ده آومهتی یان  یه ی آۆمه آه واته یه
وه  ب توانا بوو  ڵ له رووی ئابوریه ر تاآكی آۆمه گه و پییه ئه به...آانی  ره و تاآیش به خونبهی  آه م الشه رجه سه

ت بوو واته  رامه ب دهر گروپكی  گه خۆشه ، ئه ییه نه وه ته یی نه واره ری و قه روه ری سه شه آه نونه و له  ئهركی خونبه
ی  آه ت و نیوه رامه ژار و ب ده هه  ی آه ژنه  آه ه ی آۆمه ر نیوه گه ی ئه خۆشه ، ئه ییه نه سته و جه شی ئه ندامكی له ئه

ی ل  ساته و آاره ، آه دیاره ئهومت  قه سته آۆه ده و جه ژار بت چ له ش هه ش دوو به تریشی آه پیاوه له س به
  .آرت  ش ساغی ل نه خۆش آه ئومدی له شكی داڕزاو و نه نی له وه آه ببت به خاوه وته آه ده

ی  ر ژن نیوه گه دا ئه م هاوآشه گرێ ، له رچاوه ده وه سه شی ساغه قی ساغ له له گووترت ئه ش ده میشه آو هه وه  
ێ ژنانی آورد چوار به پیاوانه ،  آان رژه آگرتووه وه یه ته آانی نه وا به پی ئاماره ت ئهك ب و آۆمه وه ته ر نه هه

ی  شه و به ر ئه گه و پ یه ئه لمنت ، به سه مان راستی ده ژنی  له ناو آوردا هه یی و بوه یره ی  قه ی رژه وه جگه له
ی  نگه رازووه السه و ته دا بت ، ناتوانت ئه ه لوتكهمووشیان ئاستی ئابوریان ل آورد آه پك هاتووه له پیاو هه

وا له باشترین حادا  ش ئه  س به ی ه بژمرین و نه ش به هه و ئاماره ت ئه نانه  ، و ته وه ی آوردی راست بكاته آۆمه
ی خۆیانن   و باخهنی مووچه وه آه  خاوه شه وانه ژین به ژاریدا ده ی هه ی آوردی آه ژنه له لوتكه شی آۆمه دوو به

ری آه خواستی هیچ مرۆڤك ناهنته دی جگه  رمانبه ی فه ژارین ، چونكه له ئاستی مووچه ردی هه ی ده دیسان گیرۆده
رآی بژوی ژیان و خزانی  مه ئه  آه و بره پاره ێ ژنان  به آی له آاتكدا زۆربه ره ندێ پداویستی زۆر سه له هه
آانی خۆی یاخود قازانجكی زۆر  تیه یه ناآات بۆ خواسته تایبه و پاره ج قازانجك لهر شان ،  ه ته سه وتووه آه
كیش  بووری خه ر  سه گه ئه. یه له خواستی خۆی  ڕ تر هه  به بوونی له رك و نه آات چونكه ئه می ل ده یی و آه رژه
داوه ، چونكه له  كی آورد و ژنی آوردی نه خهوه هیچ آات دادی  ندك زیاد آراوه ، ئه  هه وه آه  مووچه  وه بدرته به
م خانوو  ژارانی آوردستانی پدا چزاوه ، آه ئه ستی هه ت آرێ خانوو بووه به ئاگر ده  ك به تایبه لیدا نرخی شمه گه

وه  بونهرز آانی آوردستان آرێ چین و هیچ آاتك له آاتی گۆڕینی دراو و به ژاره ژن و هه ێ خزانه بوه ئاشكرایه زۆربه
ندی سیاسی آۆمپانیا و آاره  وه رژه آراوه ،به پی خواست و به ژاری آورد نه كی هه ی هیچ حسابك بۆ خه آه وانه و پچه
یای  آی خه یه آانه به پاره وره ی شاردا ساختمان و خانووه گه رگه وه و له ناو جه آانه ته ناو شاره آان هنراوه بگانه

ی  وه كی آوردستان و سیستمی به آرێ دان ، به ب یه ەبت به ژیانی خه وان ده ودای ئه و سه ه هو مام گرن و ئیتر ئه ده
  ......ژار له آوردستاندا بكات  كی هه ژاری و خه ێ هه ته هیچ حسابك بۆ ڕاده ته و حكومه سه و ده ئه

نیه و تا ئیستا ژنكی تدا نیه به مۆه ك آه ژنی بازرگانی  یه وه ته نھا نه وه ته له ڕووی بازرگانی ئازادیشه  
تاڵ  ك نیوه به تاه نه واوی به ی به ته آه رداخه م ڕووه په ه بكات و قازانج بكات آورده ، ژنی آورد له ی زۆر مامه پاره
آو   وتكی وهت نانه ته. ك پ آردنی   آردنی بدات نه وی نیوه آات هه رم ده آه شه یه وه ته نھا نه دایه ته وه یر له ، سه
ی ژنانی بازرگانیان  م ژووری بازرگانی ژنانیان و رژه تا ئستا شۆفری بۆ ژن یاساغه ، به بی آه هه ره ی عه سعودیه

ری ژنانه  نته  و سه ڕی ژنانه ندین ماپه ش هاوآاری مادی چه و ژنانه ر ئه تر و زیاتر ، هه وره له هی ووتانی دی گه
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تك ناتوانت دژی  م هیچ حكومه وه ، به آاته ت ده ه بوونیان ڕ یان هاوآاری آردن و هه آه ته حكومهن له آاتكدا  ده ده
و به آاركی  م له ناو آوردا ئه به. ێ له پشت بت  ن پاره كی خاوه ی بازرگان و خه ست آه آۆمه ك بوه یه پرۆژه
ت  نانه وه ، ته منته ژارتر ده ژاری و هه ژار به هه ناو آوردا ههژمردرت ، راسته له  رت ده شیاو دوور له داب و نه نه

ی   زۆربه وه كی نادیاره س آار و خه آانیان به ناوی آه ش آه پیاوه و لپرسراوانه ن پاره و ژنانی ئه ژنانی پیاوانی خاوه
وه  ته بووه  نزیك نه و پرۆژانه آك له سیان له یه وه بۆ خۆیان تا ئستاش ژنی آه ته آانی آوردستانیان قۆرخ آردوه پروژه
داران ببن به  وانی خزانی پاره م ئه نی آه ، الیه) ن بزنس ومه( وه ببت به ك بته پشه آو ژنكی وریا و زیره وه

موو  ت ، له هه ی حكومه مزكه  ڕه ی مووچه وه ره رك بۆ ژنانی دیش آه ب س آردن بینه بواری آاری ئازاد له ده هانده
تا ئستاش آاری ناو بازاڕ بۆ ژنی آورد  ن به ڕوه ، هه یبه آان ژنان ده ر مارآت و بازاره ی دوآان و سۆپه جیھاندا نیوه

بردنكی  روه ك و به ته به ناو سیڤل یاسایه و حكومه قیشیان ناگرم چونكه ئه   وه نا لره(یه ، غه ده و قه یب و بڤه عه
ردی مناه ب  شت به تاریكی ژنانی دوآاندار به ده ر گه آان نیه آه هه بۆ  شارهئاسایشی  متمانه پكراوی وای 

یبی  ت ژنان به عه نانه ، ته)ن  آه آانیان تان نه آه ن ، یان شمه به آانی آوردستان نه قامه رشه آانی سه رشتیاره رپه سه
وی  زار ی بۆ ئه رمه ش شه وه كانی مادی و ئه ین خه ن و گوایه پیان ده ن و باسی آاری ئازاد بكه زانن باسی ماده بكه ده

میشه  یه آه ژن هه وه قینه ئه زاری ڕاسته رمه شهٍ،ی ڕاسته  آه وانه نھا بۆ پیاوه ، له آاتكدا پچه یه ته و ووشه ژن ، ئه
كات به ئامانج بۆ داركیش ب رمایه ونی سه آان ڕزگاری بكات و خه ی له آشه وه سك بت بۆ ئه ڕوانی فریاد ڕه چاوه
گرته خۆ آه  شروع یان نادروست ده  ندێ جار رگه نامه ش هه یه و جۆره پرۆسه آانی ، ئه ونه نت به خه ی بیگه وه ئه
بردنی فرۆشگا و  ڕوه رمه بیكات و بچته نو بازاڕی ئازاد و آارآردن و به و پی شه وه زیاتر آه ئه ی زۆر له آه یبه عه

  .تاد ...و ئۆفیسی بازرگانی 
آو سمبولی چاو له  وی وه میشه ئه ه آه هه ه و آۆمه شدا دیسان تاوانی ژن نیه و تاوانی ئه ست آردنه و هه م له به
وانیش   شكن بن و ئه چ شتووه به ئاستك ڕه گه یه آه هۆشیاریان نه و ركخراوانه شتی پیاو ونه آشاوه ، تاوانی ئه ده

و  ی ئه وه ری ژنان بن و خولی هۆشیارآردنه وه بۆ دروستكردنی پاره دروستكردن و هانده ره نه دهزمی پاره خواردن ب له به
ك ژنی  ه آان به هیچ شوه نه ئابوریه بردنی الیه ڕوه یه آه تا ئستا بۆ به ته و حكومه بت ، تاوانی ئه یان هه نانه الیه

بردنی ئابوریدا  روه ی به له سه ش له مه ردی ژن دوور گرتنه و ده ره ، ئهو بوا می زانیوه بۆ ئه وه و به آه ته آردوه نزیك نه
م  آاندا له جیھاندا به ی آار آردنی ژنان له پۆسته ئابوریه كو رژه بووه ، به بدار نه التی آوردی پ عه سه نھا ده ته
  .یه  شوه
آات، له آاتكدا توانای  نداری ده یه ژن خاوه وه رانی جیھان به ناوی ژنه گوزه رمایه سه% 1ی  تا ئستا ڕژه ،هه

ێ له  سانه و آه ئه% 70آان  آگرتووه وه یه ته ، به پی ئاماری نه %  3،5بی بۆ آین  ره نھا وتانی عه پیاوانی ته
  ژین ، متر ده ك دۆالر آه آی له یه ك رۆژانه یه یه ژین ژنن وبه ڕاده دا ده نده ژاركی آوشه هه

ژین  دا ده ژاری آوشنده ن له هه به ی ده ڕوه ی ژن به و خزانانه ئه% 3،1ریكادا زیاتر له  مه آانی ئه گرتووهآ له وته یه
.  

آانی  وتوه مه له وته پشكه واو آه ج آردنی ئابووریدا ته بردن و جبه روه بوونیان له آاری به تا ئستا ژنان هه   هه
ج آردن و  آانی جبه ره نته ژنان سه% 20نداش  یان گرتووه ، له هۆه نهو جگه با ئه% 9نسادا  ڕه آو فه وه

  .ست  ته ده بیاردانی خراوه
  .رزی ئابوریان گرتووه  بردنی به روه ی ژن پۆسته به% 33ی  نھا ڕژه آاندا ته شتوه م وته تازه پگه رجه له سه

ه و له ئاسیا و پاسیفیكیش % 15قریقیا  له ئه% 33آان  وتوه دا له وته پشكه و پۆستانه ی ژن له به گشتی ڕژه
13.  %  
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ج آردن و   پنج ژن آاری ج به5نھا  آاندا ته آگرتووه آۆمپانیای زلھزیش له ووته یه  ) 500(  له آۆی 
افۆن سفیرون ، باآارد ، هویلت ، جولدن ویست فایننشاڵ و ئ: ن  مانه وانیش  ئه بردنی پ سپردراوه ئه ڕوه به

  .برۆدآتس ، آسیرۆآس 
م نرخاندن و  و آه ئه.ك پشكی ژنان  ر یه رانبه ندارتی به د پشك پیاو خاوه سه) 100(  له سیلیكۆن فالیش 

ژارش ڕۆژ به ڕۆژ  و هه آانی ئه ترسه مه. شیاو بردووه  ها آاری نه آانی جۆره ناره و آه ره مۆ ژنانی به شه ئه مندنه خه نه
  .دایهله زیاد بوون

رت  وه به و سینه ره ندك به یرانه ئابوریانه هه و قه ر آردنی ئه سه مرۆ پویسته بته ئاراوه بۆ چاره ی ئه وه ئه  
و پش بردنی بژوی ژیان و فكری ئابووری الی ژنان  ره ی جیاوازی بۆ به آی فیمنستیه آه پرۆژه یه وه بوونی بزوتنه ، هه
  :ویش به  ، ئه
ی آۆلیج بزنس یاخۆد خولی فربوونی آاری بازرگانی و رۆشنبیری  وه ری بازرگانی و آردنه نته ی سه وه آردنه •

كك  یمانگا و زانكۆآان نیه آه سانك خه ستم په به دا مه آه دیاره له مانه. ی پراآتیكی  بازرگانی به شوه
موو ووتاندا  یه  له هه خوله خرانهو  ستم ئه به وتۆی بازرگانیشی نیه ، مه خۆینیت و سودكی ئه چیته ده ده
گرن و له آاتكی  ری ده آان وه م بزنس آاره رجه یه سه ند مانگی هه مان آاتدا آۆرسی چه م له هه یه ، به هه

  .گرن  رده نھا  س مانگدا سوودی چوار سای زانكو وه مدا آه ته زۆر آه
ی  ژنكه رجك بت هۆی بوه ژنك هه موو بوه ه بۆ ههت بۆ دابین آردنی مووچ پداگرتن و داواآردن له حكومه •

. 
 به  ك شوقه ی آۆمه وه آانی جیھاندا بۆ آردنه ڵ ركخراوه خریه له گه) ك حزب  نه( ت  به هاوآاری حكومه •

آانی دی آورد و  ساته بجه آاره نفال ، هه ی ئه ێ آه پاشماوه و ژنانه مزی به آرێ دانی به نرخكی ره
 .ژارن  ستۆدایه و هه ی لپرسراوتی خزانیان له ئه و ژنانه آان و ئه ژنه بوه

ن  یه ببت به خاوه وه و بزوتنه ێ ئه وه ی بازرگانی بۆ ئه گیرت بكرت به پرۆژه رده ی آه وه مزێ و پاره ره ئه •
 خۆ  ربه آی سه یه ئابوری

خ دان به خۆی آاتی سك پی  رده مناڵ و بایه روه وه ، په ێ ژن بۆ خۆیندنه وه ی هۆشیار آردنه بوونی پرۆژه هه •
. 

 .ب و رۆشنبیری منان  ده ی پرۆگرامی ئه بوونی پرۆژه هه •
بوونی آۆنترۆڵ آردنی مناڵ بوون و له باربردن به  آانی مناڵ نه سته ره رمان و آه م ده رجه دابین آردنی سه •

 .ان آانی ژن خۆشیه ت به نه آی تایبه یه ی بنكه خۆڕایی ، له میانه
آان و دابین   جیاوازه   نه مه روونی بۆ ته تی و ده یه شی آۆمه ی به وه دا آردنه یه وره ره گه نته و سه ی ئه له میانه •

ر آردنیان ، بۆ  سه آان و چاره تیه الیه روونی آۆمه رده ده سانی پسپۆڕ بۆ آه سانی ئالوده بووی ده آردنی آه
سك ئجگار مناڵ ، یان نزیك له  آو آه وه( یی سكسی  ناسرۆشتی  هآار پرۆس رزه نموونه آاتك آچكی هه

ی بخرته  وه ر له ر له دادگا و به و آچه به دات ئه نجام ده ئه) تاد ...تر ، یان آچكی دی و  ور خۆی ، یان گه
آان ،  پۆڕهروونیه پس تی و ده الیه ره آۆمه نته حم و خزان پویسته ببرته سه ی ب ڕه ر ساتۆری آۆمه به

و  آك له ر له ئالوده بوونی به یه وه به شته آی ناسروشتی له مرۆڤی سروشتی ناوه ه چونكه هیچ دیارده
دا  و رووداوانه ڵ ئه ه له گه آی دی مامه ه  شوه م آه به به. ر وایه  آانی دیش هه    نه مه مه بۆ ته ردانه ، ئه ده
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آانی  آی زانستی له آشه یه بووه بۆ ژنان آه به شوه اپشتك دسۆزك نهنك پ یه الیه وه ر ئه آراوه له به
 .وه  بكۆته

 .آانی ژنان له ناو دادگادا  رگری آردن له آشه دا بۆ به ره نته و سه شی داد له ی به وه آردنه •
 .آان  م پیشه و زانسته جیاوازه رجه بوونی آۆرسی خۆیندن بۆ سه هه •
 .واریدا  وی له رۆشنبیری و خۆینده ست بۆ ژنانكی ئاست نه آانی ده واری و آاره دهبوونی فرآردنی خۆن هه •
ل  ی آۆمه وه ت ژن و هوشیار آردنه آانی له خزمه م آاره رجه ت به ژنان ،آه سه ڤزیونكی تایبه له زراندنی ته دامه •

 .ر ژن و مناڵ  رامبه بت به
ت آردن به ژنان و هاوآاری  ن له پناوی خزمه که ی شار به شار ده و ژنانه  بۆ ئه وه سانه ی حه بوونی شونگه هه •

 .و ی شه وه سانه بوونی شونی حه مان آاتدا هه آردنی مادی یان و بۆ هاتوو چۆ ، له هه
 .وه  ترسه وته مه که تی ژیانیان ده یه تی آۆمه ی به تۆمه و ژنانه بوونی شونگه بۆ ئه هه •
رستی  ی ناموس په له سه آرن و به مه ر به ژن ده رانبه ی به و تاوانانه اچوونی ئهبوونی تیمك بۆ به دواد هه •

 .آرت  رده پۆشده په
آانی دی  یه پویستی به جۆره پرۆژه و جۆره هه آی جدی له یه ی پویستی به پرۆژه مرۆ ژنانی آورد هنده ئه

ی  وه ل ه آه له ڕیشه آان هه تیه یه ه آۆمهی پویستی به پرۆژ آرن ، هنده شه ده نھا بۆ بانگه نیه آه ته
وه ،  آانه ی مۆدرن نیه ، چونكه ژنكی نامۆدرین ناچته پرۆژه مۆدرنه وه هنده پویستی به پرۆژه بكۆرته

 یه وانه وه  ، له ره  ده وه له و قاوه خواردنه له ژاری و راآردن به دوای ناندا ناچت بۆ مه ، ژنكی ئالووده به هه
آی  یه وه آو بزوتنه تا وه ره ی ژن سه م ئوه ن ، ئه و جۆره ناده ی له نك هاوآاری پرۆژه بگوترت هیچ الیه
آانتان ژن بت و  ندامه موو ئه نن آه هه یه آو حزبكی فیمنستی خۆتان رابگه ن و دوای وه فیمنستی رك بخه

ی  الت هنده سه و آات آام ده انه آه باسكراون ، ئهو ئامانج ێ ئه نه جوارجوه آانیشتان بخه م آاره رجه سه
وه مانگانه دوو ملیون دیناریان  و به ناوی فره حزبیه وه آرانه و حزبه تیرۆرستانه له آوردستاندا ده آك له یه
ی  جوهته له چوار  قیه و عه بت و خۆیان به یان هه نگیه ك ده و یه وه و آۆبونه ر ژنان ئه گرت نادات ، گه رده وه

وه بۆ ژیانكی  وه بگوزنه تیه هامه آی دی آه بتوانن ژنی آورد له نه ر بیانوویه ركخراو بت یان حزب یان هه
و بنكانه  ندك له یه بگوترت هه وانه له!. آان هاوآاریان بكرت  ی حزبه تیرۆرسته آرت هنده ر ده باشتر هه

ت  ر و فن ركخراو خزمه نته  ێ بگوترت فن سه وه یه بۆ ئه شه هه  به بانگه یه ، به له آوردستاندا هه
ن به ئاستی پویست و خواستی ژنان و  تیان آردووه و توانیویان بگه م ئایه به ڕاستی خزمه ن به که ده

ستی گروپ و ژنانی حزب و حزب  تا آاری ژنان له ده وه هه ش به دنیاییه وه جگه له. نی  ده كی مه آۆمه
ن جیھانبینی و گووتاری ژنانه آه من  ن ئیراده و خاوه سانكی زانست خواز و خاوه ستی آه هنرت بۆ ده نهر ده
ین به  وه ناڕوات و ناتوانین بگه و پشه ره  ی ژنی آورد به رگیز آشه وه هه بینمه  له فیمینزمدا ده وه ئه
ن  ده تیانه له رۆژئاوادا ڕوو ده هامه ونه  ی ئه وه ردنهترسی دووباره آ له مهآانی جگه  تی بۆ آیشه ری بابه سه ه چار

دی به   یوه  په فی ، فكریه هینده لسه آی رۆشنبیری ، فه یه مرۆ آیشه ێ ئه ێ ژنی آورد هنده ،آیشه
روه آه خۆیان  برت به وه ده كه ن آۆمه مرۆ له الیه ی ژنی آورد ئه وه نیه ، چونكه آیشه آانی دییه سكوچكه
ستن له  یه له تگه فیان هه لسه ی فه ێ ژنان ، خۆیان آیشه شتن له آیشه یه له تگه ی فكریان هه آیشه
ر به ژن ، خۆیان  رانبه آان به وه له گوناهه یه له خۆ پاآردنه ی رۆشنبیریان هه آان ، خۆیان آشه مكه چه
وه  گه ویش له ره وه ئه چته پشه ر ده وهك پ نھا به یه ی ژنی آورد ته واته آیشه نی گوتاری ژنانه نین ،آه خاوه
ش  وه یه ، آه ئه ی هه وه واو جیاواز له ت به ژن ، فكرك ته واو جیاوازی تایبه آی ته زگایه زراندنی ده دامه
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ی پاره له  ژار بت هنده ندیش هه م له ڕاستیدا آورد چه ندوو به سه ه ر آی په ر ئابووریه خاته سه متمانه ده
ی آه باس آراون ،  و گوناهانه ر دسۆزانكی دوور له گه درت ، ئه ر ده ده وه به هه نی به ناو ژنانهآا پرۆژه
و ئامانجانه بھنته دی آه باسكراون به ب  موو ئه توانت هه آی فیمینزمی دروست ببت ده یه وه ر بزوتنه گه ئه
  آان  ونه خۆشه ت بیباته بۆ خهرواده بكا ی ته آه سپه س و ئه ڕوانی فریاد ڕه ی جاوه وه ئه

 
  یه بۆ چاپ شكه له آتبی فیمنستناسی آه ئاماده م بابیته به ئه: تبینی 
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