
.؟ پ بكات آه رداخه  پهتای  به توانت نیوه چۆن دهژن   
 آازیوه ساح

 به شی سھه م
 

.یدا  بواری ڕامیار تی ژنان له رآردایه ئاماری پۆستی سه  
 
 

 ١١و  ش ناوی ئه مه آات ئه تی ده رآردایه ت ژن سه وه  ده١١ن  تدا ته وه  ده١٨٥ نوان زیاتر  له
  : یانه آه  و ووتهشتوو ری بیار گه نته سه به

 
ند زیرانی نیوزیله رۆك وه  هیلین آالرك                 سه-١  
  ندایه ی فنله رآرده  تاریا هالۆنین                سه-٢
  یه نده رۆآی ئیرله  ماری ماآالیس             سه-٣
  رۆآی سریالنكایه  شاندریكا آوماراتونجا      سه-٤
رۆآی سنگال           سه مادیو ربوبی       -٥  
رۆآی التفیا فرایبرغا     سه/  فایرافایكی -٦  
رۆآی برمودا  جنیڤر سمیت                سه-٧  
رۆآی فیلیپین  گلۆریا میكیگال            سه-٨  
رۆآی اندونوسیا  میگاوتی سوآارتو          سه-٩  
نگالدش زیرانی به رۆك وه                  سه  زیا  خالده-١٠  
ما نه رۆآی په  میریا موسكوسو           سه-١١  
 

  تدا  له  آاروباری حكومه  له رگرتووه رۆآیان وه  جھیاندا پۆستی بریكاری سه ی له و ژنانه ئه
-: و پك هاتوون له ژنه) ٤(نھا  یان ته جیھاندا ژماره  

 
زیرانی گامبیا رۆك وه بریكاری سهعیدی                                  سه یساتو ناجیه  ئه-١  
زیرانی  رۆك وه ل فۆلیو                                 بریكاری سه ید فیشه تسره  ئه-٢

 آۆستریكا
زیرانی  رۆك وه  بریكاری سه          زبۆش                         میالگرۆس ئاورته-٣

ن دۆمینیكه  
زیرانی تایوان رۆك وه                       بریكاری سهنتی لۆ                            ئه-٤  

          

Omar
kn



 
و   به  آه دایه نه م ووتیش آه آه یه.  یه ری گشتی نیا س ژن دادوه موو جیھانیشدا ته  نو هه له
:وانیش  ئه.  ساوه  هه  گرنگه نگاوه هه  

 
دا نه ری گشتی آه  دادوه    ن                                   آسه دریان آالره  ئه-١  
ند ری گشتی نیوزیله  دادوه  شیال آاراترایت                                         -٢  
ری گشتی  سانت لویس  دادوه  یتی لویزی                                         بیرله-٣  
 

:وانیش ن  ئهرۆآی حیزبی ئۆپۆزیسیۆن  ژن سه٥نیا  موو جیھانیشدا ته  هه له  
 
هیندوستان /  رۆآی حزبی آۆنگره  سۆنیاگاندی                                            سه-١  
/ یی  وه ته رۆآی حزبی دادی نه  سه      اسماعیل                             زیزه  وان عه-٢

 مالیزیا 
ی نیشتمانی   ه رۆآی حزبی آۆمه سه      ئایۆنگ سان سوآی                               -٣
/                                                                پناوی دیموآراسیدا  له

  بۆرما
ندا نیوزیله/ رۆآی حزبی نیشتمانی  تنی شیللی                                       سه  جه-٤  
آتی دیموآراتیخوازنی       رۆآی یه                 سهآل                     نجال میره  ئه-٥

)  سی دی یو(                                                             آریستان 
مانیا ئه  
ری و  تی و دادوه رآردایه آانی سه ره نته نھا سه  جیھاندا ته  له الوهگ  ی ژنانی توه  آوشنده رده و ده ئه

  آرت  و ژنان  و الوان له دی ده وارد آردن به مان هه آانیشدا هه مانه رله  په ت له نانه ، ته  نیه
  منین له  ئامار بسه توانین به ش ده مه ن ئه وه رامۆشكردنه ی فه رده و دیوی په مان له رله جیاتی په

  ش ، ووته  وانه ن لهآانی جیھان مانه رله شداری په ی ژنان به%١٣ی  نھا ڕژه م جیھان ته رجه سه
  می به رخه مته راموشكردن و آه نسا و یابان دیسان فه ڕه مریكا و فه آو ئه آانن وه وتوو زلھزه پشكه

  منن آه سه  ده وه ش ئه و ووتانه ك له ریه و ئاماری هه شداربوونیان دیاره ی به آاری ژنان و ڕژه
. شار داوه آی پاتریاك و دیكتاتۆری حه یه ناویدا دڕنده ه ه  دیموآراسی لهآانیان ساختهی  شه بانگه  

 
.مه مانه رله شداربووی نو په ی ژنانی به ڕژه %  ١٢،٢           نھا  ریكای زلھز ته مه  ئه-١  
  %.١٠،٩                ی  ڕژه نسا به ڕه  فه-٢
  %.٤،٦                  ی  یابان به ڕژه-٣
ر  رامبه تدا نازی به فه  غه آانی جیھانگیری له ی دیارده ره  زلھزه و آبآ آه هو س ووت ر ئه هه
  وه  خوار ووتانی زلھزه ت و ووتانی دیش زۆر له ی جیھانی سیاسه كو زۆرینه آانی ژنان به مافه



 دا   ووتانهو مانی ئه رله شداری ژنانی په ی به ڕژه.  وه ته ت داوه نووسی ئافره  چاره ئاوریان له
:ش وانه ن له و ڕاستیه گری ئه نه حاشا هه  

 
  %٢٧،٦        نتین                   رجه  ئه-١
%٢٦     ڤیتنام                            -٢  
%٢٢،٢ نامیبیا                               -٣  
%١٢          آان          فریقیه  ئه وه ته  نه-٤  
%١٦           وروپا   مریكا و ئه هم ئ رجه سه-٥  
  %٤،٦          آان   بیه ره  عه م ووالته رجه  سه-٦
  %٠.٦ غریب                               مه-٧
% ٦ ستین                             له  فه-٨  
  %٧،٥ نیجریا                                -٩
 

تا  مان و هه رله رۆآی په  بۆ سه بژردراوه  ژن هه  آه یه  ووتانهو آك له یه) مسا نه(ن   ته وه
  مانیش له رله  په٦٠ و نمان رله رۆآی په  ژن سه٣٦ھا ن مان ته رله  په١٧٨بری   جیھاندا له ئستا له

آانى   سیاسیه موو مافه هه) نیوزلندا(نھا  ش ته مرۆآه  تا ئه.شریعین جلیسی ته نی مه جیھاندا خاوه
.ووه آرد ش نه  به مافى سیاسی ب كى له، هیچ ژن خشیوه  ژن به به  
شی  هآسانی ویه  ئه آسانه مانی یه رله شداربووانی په ی به نھا سود ڕژه  جیھاندا ته تا ئستا له هه
.ت بوون ی ئافره% ٤٢مانی سودی  رله  په وه و آاته  له ستھناوه  ده  به  وه١٩٩٥ سای  له  
موو   هه ویش له زیرن ئه یان وه% ٧ی  ڕژه نھا به آانی جیھاندا ژن ته زیره موو وه ه نو ه له   
:ش  وانه آان له تییه یه  آۆمه  بواره ته آان زیاتر ڕوویان آردووه بواره  

.آانی دی  بواره راورد به تین به یه زیری آۆمه وه % ١٤   
.ریدا  بواری دادوه له % ٩،٤  
. ست گرتووه ده تیان وه سه اریدا ده بواری ڕامی له % ٤،١  
. ستۆ گرتووه ئه آاروباری سیاسیان وه % ٢،٤  
. ر شانه سه  ج آردنیان له آاروباری ج به % ٢،٩  

 
ست   ده ته یان خراوه) سفیر(آان آاری باوزی  آگرتووه  یه وه ته  نه ژن له) ٩(نھا تا ئستا ته  هه وه
 -٥ سۆماڵ  -٤ لیشنستاین -٣خستان آاز -٢جامایكا - ١ن  م ووتانه وانیش باوزی ئه ئه

  لیبریا-٩ندا   فنله– ٨ گوینا -٧ قیرگزستان -٦نستان  مه تورآه
بردنیان  ڕوه  باآانی به ی پۆسته% ٩نھا   ج آردندا ته بردن و ج به ڕوه  آاری به  له
 ژن دیسان   به دراوه % ٤٨ستۆ   ئه ته بردنیان خراوه ڕوه  باآانی به ره نته ی سه % ٢١ت  دراوه

.آرن د ده  پۆستی خوارتر ناوزه  به آان له  سیڤیلی و زانستیه تگوزاریه  خزمه بۆ شونه  
 



.؟ پ بكات آه رداخه ی په توانت نیوه چۆن دهژن   
 

  ویستهش پ سته به م مه ق و آردار ، بۆ ئه  عه گرتن له خنه  ره  آرد به مان پ یان ئاماژه مه ئه
و  رآردنی ئه ست به آانی ده ره ، فاآته روونیه  ده و شۆڕشه تی آورد خۆی بخاته نو تاقیگای ئه ئافره
 ژر پرسیار خستنی  ین به نجامدا بگه رئه  ده ی له وه بۆ ئه. ه خودی ژر پرسیار  خستنه شۆڕشه
ی  وه  سیستمكی باتر له آهآرت   ده وه ش به و ژر پرسیار خستنه ئه. م سیستمی پاتریاآی رجه سه
ش  و سیستمه آرت ئه ده. آات دروست بكات آانی خۆی تدا ده ونه ی خه  ناویدا ڕاڤه و له  و ئه یه هه

   آه وه  خۆیدا بچته تا ژن به ره  سه پویسته. ی فمینیستیدا  نو تاقیگه ئایدیای فمینیستی بت له
آی  یه مووشی گرنگتر ئایه ڕگه  له هه ؟ یه ئامانجی چی؟ شوناسی چی؟   یه ؟ آاری چی  آودایه له
.ی  آه شروعی گرتووه بۆ به دیھنانی ئامانجه مه  
  ی آه  وانه   له وه ینه ی ڕوونی بكه وه  ڕوو بۆ ئه ینه ندێ شتی زۆر ساآار بخه  هه یاندا پویسته مه له

  ژنك آه...زانن  داآۆآیكاری ژن دهوه خۆیان به ته شاوه وه له ژنانك وه داخه آه به خۆم بینیومه
. خود گرتن له خنه  ڕه آات به ست ده و فمینیزم چۆن ده ره نت به نگاو ده هه  
ر ڕكخراوكی پزیشك و  آو هه آان وه  حیزبه ی آه وانه دا له  ڕكخراوكی ژنانه ر تۆی ژن له گه  ئه-١

آانی   چین و توژه  توژك له   آه ه  ئو  بهوه ته ندازیاریان آردوه قوتابی، ئه/ خوندآار 
 نیه  و مرۆڤه  فمینیست  ئه  چونكه  نیه  فمینیسته و ژنه  بگومان ئه وه ی بۆ ڕك بخات، ئه آۆمه
آاری   ج آردنی ئایدیای پاتریاآی به آو ئامری ج به نكی پاتریاآی وه  الیه  آه  نیه و ژنه ئه
.گرت  ی لده خنه  و ڕهجیھانبینی پاتیاآی قبوڵ نیه.هنت ده  
  
ی آوردستان  وه ره  ده وه یان له  ناوه ی له وانه خۆی له ربه ناو سه  ڕكخراوكی به ر تۆ له گه  ئه-٢

 ناوی مافی  آان و به ته سه ر ده  سه ته وی خستووه عنه یان ماددی و مه الم متمانه زراون ، به دامه
نار گرتوو   و ژنانی آه وه نه آه آان نزیك ده ته سه  ده یان له خۆیان و خۆ آان له ته سه  ده وه ژنه
، تۆ فمینیست آكان ره  دوورن له آیشه سهواردوی  ههت و آركار وساوه تی و چه ینه ش مه مه به

آاندا   جیاوازیه ته سه ڵ ده گه ونی بابوونی له  خه  آه  نیه و مرۆڤه  فمینیست ئه نیت ، چۆنكه
  بات بۆ با، بۆیه  ده وه وییه  نه آانی ژنان له تی و ئازاره ینه ون و مه  خه   آه یه و مرۆڤه ، ئه یه هه

  رداخه  په تاڵ بوونی نیوه  هۆی به تادا له ره  سه نت بۆ با، له زه ده  هه وه  واقیعه آارآردنی له
. آه  په رتنی نیوهگ باڵ  ست به ك ده پرست نه ده  
ی  بینی و پ ت ده آه زه گه وتنی هارڕه وایی پشكه بواركی ڕۆشنبیریدایت و ناڕه  ر له گه  ئه-٣

آانی  ی پاتریاآه وه لول آۆآردنه آته نشت آردن و ته رزه  سه ویته آه  ده بیت و شلگیرانه شیتگیر ده
و  هوا فمینیست نیت و جوانتر ئ ئه. آانیت رمانه  ج آاری فه  تۆ ئامری ج به رت آه هوروب ده

 فمینیست  یت چونكه آه نهد   داواآاری مافی ژنیش ناوزه ت خۆشت به نانه ت و تهی به نهآار   به یه ووشه
یان  آه  پیروزه له سه رخستنی  مه ی سه كو پشبآ ی ناآات به آه زه گه  هاوڕه بآ  آ یه و مرۆڤه ئه
ر گوتاری  رامبه بت به ی خۆی ده  ژنانه / تانه گوتاری ئافره. ر سیستمی پاتریاآی رامبه ن به آه ده



 هیچ گووتاركی پاتریاآی  تر بت آه وره  گه وه و له ی ئه بت جیھانبینی ژنانه پاتریاآی و ده
ڵ  ست تكه ك خۆی ده راوز ، نه  په  بھنته  گوتاركی فمینیستانه بتوانت گوتاركی میییانه
و ژنه ،   ئه  دژی گوتاره فمینیسته  بت له آه  پاتریاآیه ی گوتاره وه ه ر سیستمی پاتریاآی و نووسه

تی  ر چونیه  سه  له آی پویسته ره  پشبآی سه و ژنه گوتار ژنانین چونكه یان با بین ئه
. بت آه رداخه ی په آه تاه  به شه  پآردنی به  

  بنت له ی ده آه زه گه هاوڕهوتنكی  رآه ی سه آه زه گه نگی هاوڕه شه آی قه یه ی ونه و ژنه  ئه-٤
 ر و  ژده تی ب یان بابه ی جۆراوجۆر و ده دان ونه  سه به. بت  تووشی هیستریاده وه آانه ناه آه

آات  ست ده  وا هه وه مرآنته و داده ف و آوی دی به و آه وه آاته  بو ده  وناوناتۆره نازانستی
آات یان مژووی جوانتر و پشنگدار  دی ده زنتر ناوزه  مه  بهآانی زیاتر بوو مژوو ته ر بابه گه ئه
كی گوناگ بار آرد گوناهه زۆر  بت ، خه دار آرد خۆی جوانتر ده آه كی له ر خه گه ،یان ئهآات  ده

ی  وه  آرده مه ، ئه و ئیتر لۆمه ناآرت  وه دۆزته وه یان هاوگوناه ده شارته آانی خۆی ده نده وه و زه
    واتهری مسه خۆشی آه ووترت نه ی ده روونیدا پ  زانستی ده  له وه كو ئه به  ،  ت نیهفمینیس
آانی خۆی  یه روونی  ده خوشیه  ، نههواو ڤكی تهرۆمی آردن ،مرۆڤی فمینیستیش م  آه ست به هه
 به گوناگ وی ژن ی ئه لتوره داڕزاوه و آه وی غۆڕینی ئه ڕی بھكۆششه بۆ هه باوه، ر آردووه سه چاره

عریفی  نی گوتاركی مه خاوه تی ببت به  نجا توانیویه  ئه.پدانی  ره ك په دات نه بار نیشان ده
هلیستی،  ك نه  نه عریفییه باتكی مه ی ، خهوع ك نه  نه تیه باتكی بابه فمینیسم  خه. فمینیستی

م  كرت و لشی بژت بهآرێ پ ب  ده آه، چونكه رداخه تی پآردنی په ر بابه سه  له باته خه
.بت تی نه پآردنكی بابه  

م دوو  ی ئه وه م هنانه ، به وه هنمه مرد ده ی آورد پیره وره  شعری شاعیری گه دا دوو ده لره
   نوه آه رداخه ك په  نه وه  هنمه دا ده آه چووه ه هه  به ی فمینیسته وه ست آرده به  مه  به ده
. آه تاه به  

 
خۆری خۆی  ئاستی مووچه چ آا له  مل آه نده خش ب به ئه  

  تكا بۆی ر فرۆ دن آه  سه سوراحی بۆ پیاه
 

و آاته  ی بارودۆخی ئه پ به ن آارو  ت و خاوه سه ن ده ستی خاوه به  مه خشنده  به مرد له پیره
... ستی  به  مه دا به  لره وه تهگر  ده رزره ر و آركار و وه رمانبه خۆریش ، فه  و مووچه ئاغایه

ری و   دادوه خۆری نابت له سانی مووچه ری آه ده  یاخود مووچه تداره سته  ده م آه آه سی یه آه
  ڵ بكات آه گه یان له زانه و ناحه زووی خۆی یان ئه  ئاره بت به  نه خشنده آانیدا به  و مافه ه مامه
و  ه ڕوویدا ئه و  ئه ن، چۆنكه آه  دهن سه چنین و ڕوخساریان ڕه تدهت بۆیان  سه وانی ده  الی ئه آه
..آات ڕژێ و فروو ده ی ده  ل وه  پیاه آرته ی ده  ل ی آه  ئاوه احیهر و سو ئه  

 
سیاسی و ..... نجامی رئه ده. بت آاندا پراآتیك ده  جیاوازیه ته سه م ده رجه  سه  به یه و شوه ئه

ش دابت،  تی ژنانه سه ی ده  لووتكه ر له گه تی و ڕۆشنبیری، ژنانی ژنك ئه یه ئابووری و آۆمه



 و  عریفییانه آی مه یه ه یتوانی مامه ر نه گه ت و توانای ڕۆشنبیریشدا بت ئه سه ی ده  لووتكه له
  تهوا پویس بری آ بآ ناڕه خۆشی له وستی الواز و نه بری هه یتوانی له نه.... دروستی

م  رهه ی بتوانیت ڕزی به وه یری خۆی بكات بۆ ئه تا سه ره سه  له ره چاوی ڕز گه  بت و به خشنده به
 خۆی و   آه  مرۆڤكه ،یی هرری ئی  نو آارتگه وته آه ی ده و ژنه ئه. تریش بگرت كی و چاالآی خه

بت،   ده خۆشیه و نه  تووشی ئه همی خۆ بگرت ، بۆی رهه و ناتوانت ڕزی به مه تی خۆی ال آه بابه
وا   بوو ئه یه روونی  ده یرانه و قه رژنكیش تووشی ئه ، هه رییه به  ب  ئاآاره و جۆره مرۆڤی فمینیست له

ڕژت  ،  آرت و لشی ده ی بۆ پ ده آه رداخه بت په ردا پراآتیك ده سه ی به آه می شوه شی دووه به
ك  وا نه  ئه و ئاسته گات به آاتكیش ده. ر بۆی رامبه ئۆمیدی به  و بپووچی خۆی  مایه م پ له به

   شوه وی داوه كو هه ، به آردووه  نه آه رداخه ی په آه تاه  به ندی پ آردنی شوه وه رژه آاری بۆ به
.وش و لی بكات و خه شی پ خته آه په  

 
نھا  و ته یاندنی ژنانه  و ڕاگه تی ژنانه سه هنی د ی خاوه ه) خانمان/ تان ئافره/ ژنان (و   ئه-٥
 چاوی له ئاستی  میشه وهه ، هه ی خۆی آۆ آردۆته وه ره  ده خی پیاوانی له می پیاوان و بایه ه قه

 ناو   و ڕاستتر بم له ی داخستووه آه ی ڕكخراو و گروپ و حزبه وه ره ر و ده ژنانی داهنه
رتردا  خۆی داهنه  ئاستی ژنانكی له ی له آه خۆی و جگهی  آه شیدا چاوی ڕۆژنامه آه حزبه

آانی   ساآاره له سه ی مه رباره سك نیه ده كو آه  ، به یه ك فمینیست نی  نه و ژنه داخستووه ، ئه
و  ئه....وه بازنتهی ژن  مافی ژن  ی ژن و آشه شی به ووشه رچی بوآراوه گه ژنانیش تبگات ئه

 آاندا خۆیان پ زگا پاتریاآیه رگی ده ر ده به گری ئای پاتریاآی و له ھا ههن  ژنانه ته جۆره
.می پاتریاآی لتوور و سیسته ت و آه قلیه  بۆ پاراستنی عه ك آردووه چه  

 
تداری و  سه س و آاری ده  هۆی آه به ن آه وانه ن ئه آه آان ده ڕی حیزبه ی شه و ژنانه  ئه-٦

تی  قیه  هۆی پاراستنی عه ی به وانه یی ئه تی سیاسی و ڕكخراوه سه ده  ته شتوونه وه گه حیزبیه
 فمینیست  وانه ت ، هیچ آام له سته شتوون به ده  گه وه آانه  جیاوازه ت و حیزبه سه پاتریاآی ده
 نین،  عریفی و فكری خۆیان و گوتاری ژنانه تی مه سه نی ده  خاوه وانه  هیچ آام له نین، چۆنكه

تروآنن و ناتوانن لشی   ده  بۆیان  دانراوه آانی  آه آه  پاتریه ی گوتاره ڕۆژه به  گوه كو ڕۆژانه هب
و   ئه وت آه آه رده ه بۆیان ده و ڕنه ختی ژن بگه  ڕاستی بۆ باآگراوندی پ سه ر به گه ن، ئه البده
: ن چۆنكه ختیانه تی و سه ینه آی هۆی مهری خواستی پاتریا  چاودره  ژنه جۆره  
   گوتاری ژنانه  به آیش ڕگه یه  هیچ شوه  نین و به گوتاركی ژنانه نی هیچ جۆره  خۆیان خاوه-١

وه وانه تی پاتریاآی ئه سه  نو ده  بكاته نادات دزه  
وان  ی ژنان به ری آۆمه  آاندا ڕۆی نونه  جیاوازه ت و حیزبه سه  نو ده ی له وه ر ئه به  له-ب

 هیچ بن نهوان   ئه پاتریارآیتی قیه  عهڕامیر  گه شتوون ئه گه  ت و ڕاستیه ژنانیش له.  دراوه
كی ژن   آۆمهك  الیه  له ،بۆیهر ناآرت سه آانیان بۆ چاره آیان ل ناآرت و آشه رگریه به

با  شه وه ڕه آه  الیهر  هه كی دیش له  ، آۆمه وه ته وتوونه  دوور آه باتی ژنانه  خه نائومد بوون و له
دا   ناو آۆمه آات و له وان پراآتیك ده زمی پاتریاآی ئه مان نه آات و هه  با ده شی بهرابت با



ری سیستم و  پده ره  په  چۆنكه ترسیداره شی بۆخۆی مه مه مان ، ئه می ئه نگی دووهه  ده  به بووه
  قی و هۆشی ژنانی دیشدا به  له نو عه شه و ڤایرۆسه ی ئه وه ره وآه، ب تی و پاتریاآیه قلیه عه

ت  تایبه  
وار،  خونده تی دروست نین ، ژنانك نه یه نی هۆش و بیری آۆمه   خۆیان خاوه ژنانك آه
بۆ گات  زانت، آاتكیش ده سی ده نھا فریادڕه  ته وان به  ئه  آه وساوه تی و چه ینه  مه شه ژنانكی به
  مامكدار و به آی ده یه  شوه تی پاتریاآی به قیه  نو عه وه یباته ویش ده ی ئه آه سه الی فریادڕه

. زی مۆدرن و ڕازاوه آاغه  
 

آیش  یه فته نھا بۆ هه ی ته وه  بۆ ئه وه قۆستۆته ی خۆی نه و پۆست و آاره  ئه و ژنانه هیچ آام له)  ج
ی پاتریاآی داڕژراو  آگرتووی بدات  و چوارچوه ی  یه ژنانهی گوتاركی  شه بت یاخی بت بانگه

پاشان با .  بوونه و یاخی نی مژووی ئه ه  خاو نھا ڕۆژك ببت به بۆی وردو خاشی بكات و ته
.آی ری گوتاری پاتریا نی مژووی پارزه خاوه ك سانك ببت به ن، نه ریشی آه ده  
 
 و  وه رز بیر بكاته نگكی به  ده  به و ژنانه آك له یبینی یه  نه ڕۆژان هیچ مرۆڤكی آورد ڕۆژی له) د

   بت آه یه عریفی  مه خنه و ڕه نی ئه خاوه.  ڕوو ی بخاته آه آانی پرۆگرامی حیزبه واویه ناته
. پ بكات آه رداخه په  

 
ن  یه ال  له آی نادروست آه یه ر آرده  هه بوون له و ژنانه جارك یاخی نه هیچ آام له) ه

ی  وه ره ده  له ی آه و ژنانه ر به رامبه ت به  تایبه آرت، به  ژنك ده ر به رانبه یان به آه حیزبه
ر  بوونی هه و هه یه می پاتریاآی ق و سیسته  عه ش واتا ڕازی بوون به وه وانن، ئه ی ئه آه حیزبه
. وه ا بدۆزتهد  نو گوتاری ژنانی فمینیستی آی پاتریاآیش ناتوان خۆی له سیمایه  

 
و گوتاركی  آی سیڤیلیانه نی ڕسا و یاسایه  خاوه یانتوانیوه  نه  ژنانه و جۆره تا ئستا ئه هه) و

یان  آه یه ی آاری آۆمیته حیزبی وه ره  ده  له ندی حیزب بن آه وه رژه  به ی دوور له سیڤیلیانه
  نگی له ك ده  و بتوانن یه وه هوانی تدا آۆ بكات قل و لۆژیك ئه بت بۆ عه ك هه یه بۆشایی
وه ی فیمنستته ش ناچته پناسه مه ئه.م بھنن راهه آاندا فه  گوتاره یی له آاندا ژنانه آشه  

 
ی  و ژنانه ربیندا، ئه  ده خۆ ئازادن له ربه سه ) ٦(ی ژنانی خای  وه ره  ده  له ش آه و ژنانه ئه) ٧  
ی  وه آانیان و آۆ آردنه ه ستپكی آار ڕن ده دا بگه فمینیستانهآی   دووی گووتاره ریكن به مۆ خه ئه

خۆ  ربه ر چی سه وانیش گه  باسمان آردن ،ئه ن آه آه ست پده  ده وه و ژنانه آانیان له  ژنانه گوتاره
یان  ر چی خواستی گوتاری فمینیستانه بن، گه دا نه زگایانه و ڕكخراو و ده  ناو هیچ آام له بن و له

 ، آاتك من خۆم  یه  فمینیست گوتاری ژنچتی نی وانیش فمینیست نین چونكه ت ، دیسان ئهب هه
سكی  س حه قی پاتریاآی و حه  عه ر به ده آار و درژه سانكی داآۆآی  فمینیست بزانم بچم آه به
ر  ی داهنهسانك آه چاوی ژنان ون ، آه مه  خۆم آۆ بكه آانی پاتریاك له رگا ئاسنینه فای ده  وه به



  ئایدیای فمینیزم  كو له ك فمینیست نیم به رگیز نه وا من هه بینت ، ئه خۆ نه ربه و سه
كی ژنانی مه  هه  آورتی فمینیست واته  به شتووم، چۆنكه گه نه توتنی  بوونی گوتارعریفی بۆ پا
  ی نیوه وه ن و  پآردنهآا وشه  و خه موو خته  هه ی له وه  و پاآكردنه آه  په  نیوه رداخه په
آانی  موو جۆره خۆ گرتنی هه ر وابزانت فمینیست واتای له   واتا ژنك گه…تی  یه آه تاه به

،   یه  ڕاست نی وه هنن ئه آار ده ی ژنان به له سه مكی ژن و مه  چه ه  هه  به  آه وه شه وانه  به ژنانه
 سروشت   له وه موو بزووتنه  هه آك له آو یه ، وه وه یه ی ژنچتی  خانه چته و آات ده  ئه چونكه

ك  ایهژی ئایدیولۆ ی آه وانه هتد ل دت ، ئه…پتی و و تیرۆریستی و چه آانی ئیسالمی رچووه ده
ڕۆفی  ته گرن و ته ده  فیكرك هه وانه  ، ئه وه نه آانیان آه ه  هه ی بیر له وه  ب ئه رستن به په ده

ك دا  ك ، فیكر و بوایه ر ئایدیولۆجیایه  هه ڕوفك له ته وو تهم هه. ن  آه تدا ده
دا، تا  ی ژنتی له سه  مه ن له ڕڕوف بكه ته وتوو بن ته  دواآه نده ئایا ژنانك هه.  یه تی توویه دواآه
ند بت و  سه ری فیكری پاتریاآی پ په  بۆ چوون و ژنانی پارزه ه له ك ژنانی هه یه ڕاده

  !؟ یه  فمینیستی و ژنه سپكی فمینیستی ، ئه  خای ده وت ببت به یه ی ده و خاه و ئه ن بھنته
ر ، له گومان نه بی  وه  بزووتنه ی گورزیش له وه ستنیشانمان آرد جگه له ی ده و هۆیانه ر ئه به خ

ت بۆ گۆڕنی ی فمینیستی ب وه  بزووتنه  ئۆمیدیان به ی بۆ ژنانك آه  وه ات به ده فمینیستی ده
مان نواندنی   هه ی فمینیستیش به وه بزووتنه. بن ئۆمد ده وان، ب ستووی ئه ق به بارودۆخی چه

دا  رآی فیمنست لره  ئه.بینن تی ده یه آی سیاسی آۆمهیارقی پاتر ڕابردوو ژنانی پراآتیكاری عه
مانه بن ،  آان ئه ژنه دروستكراوهی  ه ر هه گه تی پیشان بدات ئه ینه ش مه  یه آه بۆ ژنانی ب وه ئه
یه آه  م ئاآاره زانستی و مرۆیی و ڕاستگۆیانه یه ، ئه وانه ی ئمه پچه ویست و ڕیگه وا هه ئه

.ین  ده پیشانتان ده  
 
  وه  السایی پیاو بكاته یه وه خۆیی و ئازادی ژن ئه ربه آانی ژن و سه زانت مافه ی وا ده و ژنه ئه) ٨

 و  یه نی گوتاری ژنانه  خاوه  نه وه بت ئه  ده سته رجه ی خۆی به اردنی ڕوخساڕو شوهو  هه یاخود به
مادا فمینیست و گوتاری   بنه  له ندی بكات، چونكه سه توانت په  ده  فمینیستی و گوتاری ژنانه نه

ژبینی و ستایلی ق ئازادی واتای پۆشینی جلی پیاوانه. ت تیی ئافره   پاراستنی میه ژنانه واته
ئازادی .  یه تادوایی نی. …و نگی زمانی پاتریاآی پیاوانه بر و زه  و زه ی پیاوانه و آرده پیاوانه
.ۆیت  گورگیش بت بخ ڕ بت بخورت و نه  مه  نه ی آه یه و ڕاده  آردنی هوشیاری تا ئه شه واتا گه  

 
  بژرن به ده نگی هه آان بده چیزهر نا رامبه ربیندا به آردن و توانای ده  قسه ی له و ژنانه ئه) ٩

  و ژنه وا ، ئه ندی بیانووی دی ناڕه وه رژه ت ، به نگینی ، دیپلوماسیه  ، سه وه آردنه واتای خۆ جگه
نی   خاوه وه یه رونی  ڕووی ده  له توانت فمینیست بت چونكه  ده  و نه  داآۆآیكاری مافی ژنه نه

  قینه آی ڕاسته یه  نمونه توانم به دا ده لره. ی بناست آه ره رامبه هتا ب  هه تی ناسینی خۆی نیه جورئه
. وه مه م زیاتر ڕوون آه آه سته به مه  
   پرسیار له چته آات ده ر آچكی بواری ڕووناآبیری  ده سه ك ، ریپورتاژك له یه جارك ڕۆژنامه(

آات و  ی حیزبیدا آار ده وره آی گه یه  ڕۆژنامه آكیان له  یه آات آه  ده آه  آچه دوو ژنی نزیك له



المی  م وه زانت به خۆ ده ربه سه و خۆ به آكیشیان شاعیره ، یه آی ژنانیشی پ سپردراوه یه ڕه الپه
م  ر بووترێ، به سه  شتی باشی له یه وه  شایانی ئه و خانمه  ئه ن ڕاسته  و ئه وه نه  ناده آه ڕۆژنامه
  وت به  نامانه یه جا ئمه ت ناآۆآی هه سه  ده ل فالنه گه  له بین چونكهوت هیچ   نامانه ئمه

 ڕای پیاوان  نیا به  ته آه رپۆرتاژه). رد بگرت رمان گه رامبه  به ته سه و ده  دی ئه وه وه هۆی ئه
دا  و ئاسته  ئاستی ژن له  آه رم ده وه چونكه شه نه وانیش بوی ناآه  ئهك ڕای ژنان آۆتای دت نه

مۆ   ئه یه ته عنه و له  ئه وه ئه.  هتد…یی و  ت ، ترسنۆآی ، ئیره سه  هۆی دی ده  بهبت ،
  نھا بخاته  ته  ژنانه م جۆره آی فمینستی ئه یه وه  بزووتنه ناوچاوانی ژنی آوردی گرتووه ، پیویسته

چۆن مرۆڤك . ن  یان آه نگاوی ی ژهما بۆ د ی سه وه وه بۆ ئه ته سه آی دهربۆتكی پیاوانی پاتریا
 آۆنتاك آردنی و  ی فمینیست بت به وته رآه و فیكر و ده وه نی بزووتنه توانت خاوه فمنیست بت ده

.بت   نه یه و هۆش و ئیراده نی ئه ر خۆی خاوه گه  ئه  ژنانه و جۆره ر ئه سه  خستنه متمانه  
 

تك آردن و ڕووشاندنی  ی ئه شداری پرۆژه آاندا به ارهالتد سه ل ده  گه  له ی آه و ژنانه ئه) ١٠
آان ژناندا   جیاوازیه ه ر و آۆمه نته  ڕكخراو سه  خۆیان له١٨آات  ناو بردنی ژن ده ت و له رامه آه

نت ، آه  یه آه پالنی آوشتنی ژن داده مان هه و جۆره ژنه  ئمه ئه  به ، خۆی توند آردووه
آات به  آات ، آه شار به شار ده ڵ ده آانی دراوس تكه زگا سیخوره هڵ د ستی سیخوری له گه ده

رگیز  وه آه هه ێ ژنانكه هنته ئاستك به ناوی سكرتره ت  خۆی ده نانه لكانی تر و ته ناوی خه
 ژنانی خۆ به فیمنست زان ئمه  آات ،به چته وتان و داوای دیدار ده آردووه ده حسابی بۆ نه

ی به چاالآی و  که ی حزبه شه آو بانگه ی وه م تاوانانه ر دیت ئه گه یه تۆ ئه مان هه ۆرهم ج ژنی له
م  وه ئه رآی تۆ سینه و تاوانبارت ، ئه آو ئه وا تۆش وه ژمریت ئه تی و آاری ژنانه بۆ ده ئازایه

  در له  غه انه ژن و جۆره  ئه  چونكهی ژناندا ، وه جۆره سیخوڕه حزبیه پاتریاآییه له ناو بزوتنه
 قۆناغك  شتوون به  گه  تازه و جۆره ئه. ن آه دهموو شتكی پیرۆز  تی و هه ی ژنتی و مرۆڤایه ووشه
  ی خۆیان به و ژنانه  ئه كو پویسته ن ، به ری خۆیان بكه سه  ناتوانن چاره  تاوانكاری آه له

مادا تیروریستی   بنه ری بیرو بۆچوونی له  ژر آارگه ونه آه  بت نه وه ئاگایان له-١زانن  فمینیست ده
 پوولی نو -٢زنی بۆ تۆمار آراو   چاالآی و مه دا به ش  ڕووآه  له  ژنانه م جۆره و پاتریاآی ئه

و   له ن آه وه آی قزه یه  نموونه آانیان ببن به ی بۆ هاوآرداره وه  ڕوو  بۆ ئه نه خهبآانیان  سته ده
   له  آه  دیكتاتۆریه  آرداره و جۆره بنب آردنی ئه. آات  نه نه شه  نو آورددا ته  له جۆره ژنه
ستۆی   ئه یی مرۆڤ له می پاتریاآی و دڕنده آانی سیسته یه روونی  ده یه خوشی ی تاوان و نه لووتكه

. ژنی فمینیست و مرۆڤی مرۆڤخواز و ڕاستیخواز دایه  
 

  وته آه بت و ده ی شتگیر ده ی بگریت پ آه اوه خۆی و حیزب و ڕكخر  له خنه  ڕه ی آه و ژنه ئه) ١١
 فمینیست  و ژنه ن ئه وره  زۆره و زۆر گه  آراوه ی آه و آارانه  ئه ی وایه گرتوو پ خنه نشتی ڕه رزه سه
ت ،  قیقه  حه ی بگات به وه  بۆ ئه  خۆ گرتن دایه  له خنه  ڕه وام له رده  فمینیست به  چونكه ،نیه
ری  وه خته  به خنه  ڕه میشه  ، هه وه آان بدۆزته ه ی هه وه  بۆ ئه ی خۆیدایه وه خوندنه  وام له رده به



 چاآتر   مرۆڤانه و جۆره  ئه  بزانت بۆیه آه رداخه تای په به تای نیوه ی هۆی به وه آات بۆ ئه ده
.ن ی فمینیستی بكه شه  بانگه  آه وه  خۆیان دوور بخانه وه   له وایه  
دات بۆ ئازادی ژنان و  آات و خۆی به سمبولی فیمنستی پیشانده ی باسی مافی ژن ده  ژنهو ئه) ١٢

ڵ  رآردن بت له گه آرت هاوسه آان آه ده آات به شوه جیاوازه خۆی ئازادی ژنانی دیب پشل ده
اری ستت نه داآۆآیك به ڵ پیاوكی ژنداردا ده ویستی له گه ندی خۆشه یوه سكی ژندار ، یان په آه

 مافی ژنه و نه فیمنستیشه
مان  ره زارآه رمه و جۆره آشه شه خۆی هشتا ئه ربه  ساڵ سه١٣وه آه ئمه پاش  به داخی گرانه

موو  رگریكاری به هه  به ی ژنانی خۆ به ی باسی آیشه وه بوو ئستا له بری ئه یه آه ده هه
ك بین تۆی داآۆآیكار  مان نه آه وه ته تی نه ینه ش مه ی ژنانی به ری آیشه سه شتینایه به چاره بگه
.خش بت  ت سوود به آه باته ی خه وه وه بۆ ئه ره آان پاآژ آه تا خۆت له گوناهه ره سه  

ی خۆی و  وه وساندنه ژن پویسته له خۆی بپرست ئایه خۆشی تاوانبار نیه له چه 
آات ،  روونی خۆی و ژنانی دی ده دهی  وه وساندنه و خۆره ئاآاره واتای چه ی ؟ آه ئه آه زه گه هاوڕه

آانی دیشدا خۆی  ویسته ری و هه سكه تی و عه رگایه له خۆی بپرست بۆ پیاوانك له پشمه
ی تدا بت بۆ  و قوربانیه ی ، ژن بۆ ناتوانت ئه آات بۆ قوربانی بۆ هاوڕكه آردووه وده

دات ؟ نی بۆ پیاو دهترین قوربا وره ی له آاتكدا گه آه ز و هاوڕێ ژنه گه هاوڕه  
/  ژنان   ناو زۆرك له مۆ له ی  ئه و دیاردانه بینن له ترین ده  آورتكراوه وه ره ی سه وانه ئه

. وت آه رده  ناو فمینیست یاخو داآۆآیكاری مافی ژن یان ڕۆشنبیر ده خانمان  ی به/ تان  ئافره
  رم له شیاون  مرۆف شه و ساآار و نه  ساویلكه  هنده وه  وورد بینه و خاالنه رۆآی ئه  ناوه ر له گه ئه

ر  ین هه یری بكه  سهوه ، تیه الیه  وآۆمهروونی  ڕووی زانستی ده ر له گه م ئه آات، به ی ده وه خوندنه
وی  مان آاتدا منی باو ئه  هه م زانین و له آه روونی گری خۆ به خۆشی ده ها نه  جۆره  وانه ك له یه
  دیروونی خۆشی ده ها نه  جۆره دروست بوونی آارتوونی به ب توانای خۆی و وت م و سادیه آه

 نو ئاآار و آردار و  بوونی ناآات له  هه رم له لك شه وت ئیتر چۆن مرۆڤگه آه رده تدا ده
و  ری ئه نجامده سانی ئه   آه ك له ر یه باتی ژیان و مژووی خۆی هه توانینیدا بت بۆ خه

وشیاری و هتی و سیاسی و  یه عریفی و آۆمه واوی ڕۆشنبیری و مه ها ناته ش  جۆره رانه وه ته
بۆیه .  فایروسانه و جۆره  خۆراآی ئه ی بیكات به وه  بۆ ئه ره  آه پانه یه روونی هه بارودۆخی ده

رم بكات به فیمنست ناوی  وه شه سكه ر آه ن هه آرت له الیه مانه ده پویسته آاتك باس له
.وه  ت داآۆآیكاری مافی ژنیشه نانه ی فیمنستی و ته ھنت و بیانخاته خانهب  

ی هۆشیاری و   نو تاقیگه ت خۆی بخاته  ئافره– ژن  تا گووتمان پویسته ره آو سه وه       
ی تدا  و سیفاتانه ؟ ئایا هیچ آام له و آیه  و بزانت ئه وه ، خۆی تاقی بكاته وه روونی خۆیه ده

و  ر بكات و ئه سه توانت خۆی چاره ند ده  تا چه ر تدایه گه  ئه! ؟مان پكرد  ه  ئاماژ بوو آه
 له ر آردن سه  چاره  پویستی به آان بزانت آه  آو شنده یه خۆشی  نه آك له آو  یه ش وه ته سیفه
 خۆیدا گفتوگۆی ل ناخی  گه ل خودی خۆیدا ، له  گه ر ڕاست بوو له گه ئه.  یه  ههكشان  وه هه بنه

  ر به گه م ئه ریشی بكات و به سه توانت چاره  ده قینه نجامی ڕاسته رئه  ده شت به دروست آرد و گه



باتكی  آات خه تی و  ده ی آردوویه وانه موو ئه ر چاوی خۆی سی و وایزانی هه ی غرور به نجه په
.خش نجامی ئۆمدبه رئه  ده  ناتوانت بگات به ، ڕاسته  
آانی  توانت ئامانجه و آات ده هنت ، ئه رده آانی خودی خۆی ده ڕاوه دا په و تاقیگه ك ژن لهآات

    ڕووه عریفی بكات  له آی هۆشیاری و مه وڵ بدات پچه  هه ووه ستنیشان بكات ، له دی ده
. بچت انهآی فمینیستی گووتاركی ژن یه وه و بزووتنه ره ی به وه  بۆ ئه وه آانی ژیانه جیاوازیه  

و  ره ستنیشان بكات به آانی ده نگاوه  چۆن هه آات آه ست پده  ده وه ك آردنیش به تای پچه ره سه
تی  ینه ردو مه  بۆ دههتی ،آ یه  بۆ جیھانی آوردی پویستمان پ ی آه و فمینیستیه ئه. فمینیزم

ڕۆك   ناوه ش مۆدیرن و به  ڕووآه  نو سندوقكی به ته نگیان خراوه  ده میشه ی هه وانه ژنانی آورد ئه
آاندا  یه  سیاسی  میكانیزمه آانی ژنانی هۆشیار و  فمینیست له نگاوه هه. …وتوو پاتریاآی و دواآه

   ج آار بت به  آار و ج به بت و ڕازی نابت ئامری به آان ده یه عریفی رگا مه م ده رجه سه
یمانی  ستنی په به بهتی و ئابووری و ڕۆشنبیری ت بگات هی  زانستی سیاسی و آۆمه ی له وه ب ئه
.تی نوێ  الیه آۆمه  

 
 
 
 

شدايه آان له دوا به رچاوه سه  


