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  وةرطصأاين شريين جيهاينوةرطصأاين شريين جيهاين.. .. نووشني ئةمحةدي خؤراساين نووشني ئةمحةدي خؤراساين ... ... لة ناو جووآلنةوةي ذنان دا لة ناو جووآلنةوةي ذنان دا " " فصمصنيزمي كوردفصمصنيزمي كورد""هةبووين هةبووين 

   
کرن؛  یر ده  سه وه  گشتییه  دوو ڕوانگه کانی فمنیستی دا، له  بواره له" جیاواز"کانی   باسه ه کۆمه
ی  وه وسانه  چه ندی به یوه ش په مه  ئه کتر که یهڵ   گه  له تی ژن و پیاوه میان جیاوازی جنسیه که یه

ڵ   گه  له مینیش جیاوازی خوودی ژنانه  و دویه یه گا دا هه  ناو کۆمه ش کردی ژنان له تی و ب به جنسیه
  .... کتر یه
  

 و  وه ته ر چین و توژ و نه  هه  ژنان له گرت که  ده رچاوه  سه وه م ڕوانینه جیاوازی ژنان و پیاوان له
رجکی  ل و مه  هه ، هاو گرووپ، له وه ته ڵ پیاوانی هاوچین، هاو نه  گه رد کردن له راوه  به له... گرووپک

   که و جیاوازیانه  گرتن له خنه  ڕه کان به  فمینیسته کی زۆر له یه ژووماره. ن که بارتر دا ژیان ده ناله
میشل زرالدۆ  "  بۆ ونه. ن خه  پش ده م ڕاستیه ، ئه یه می پیاو ساالری جڤاک دا هه  سیسته یان له ڕیشه

دا، ژنان ) جیھان (موو شونکی  هه  له  که یه ڕه و باوه ر ئه  سه له) ریکایی مرۆڤ ناس و فمنیستی ئامه ("
  هک خۆی ل یه ک بنگه ش وه مه ئه! ن ده ڵ گرێ ده کانی کۆمه  گشتیه رمه  هه ی ماڵ و پیاوان به  چوارچوه به

ڵ ناسی  کۆمه ("نانسی چدرا " تر  روه هه! دات یی ژنان نیشان ده وه ته خۆی دا بچووک دیتنی ناونه
بووڵ کردنی ژنان و پیاوان  موو شونکی جیھان، قه  هه ؛ له خات که  پش ده یه ره وه م ته ئه) ریکایی ئامه
  !  پک دت وه  ڕووی جیاوازیه گا دا، له  ناو کۆمه له
ت و  رفه خشینی ده  به کان و جیاوازی له  هۆی جیاوازی مافه ته کانی جنسی بووه تی دا جیاوازیه ڕاس له

  ! ی جیاوازییه م واتایه کی ئه نیا ڕوویه  ته مه م ئه به...  م جۆره شتی له
  
 و  سته هر چین و توژ و د  هه واوی ژنان، له ت، ته  ده ی که و بوایه و ئه" جیھانی بوونی مافی ژنان " 

م   ئه شن، که ک گرفتی هاوبه نی کۆمه ، خاوه وه  و زمان و ویستکی جنسیه وه ته ز و نه گه ئایین و ڕه
ی  وه وه لکۆینه کانه ن فمنیسته  الیه وام و جیددی له رده کی به یه  شوه  به  سی ساه ش زیادتر له که یه
  . کرت ر ده  سه له
  
 نوان   له یه) ستی  ژرده–ست باده ( مه م سیسته  ئه کان الیان وایه  فمنیسته هند ک رچه  ڕاستی دا هه له
و  ر ئه  سه م هاوکات له ، به یه بوونی هه موو شونکی جیھان هه  هه واوی ژنان و پیاوان دا له ته

زمان  (جی کات و شونر ل و مه  گۆر هه ، له مه م سیسته ری ئه ی کاریگه  شک و شواز و ڕاده شن که بوایه
  ش ژیانی ژنان له ر بۆیه کات و هه کتر جیاواز ده  یه هتد، ژنان له... ، ئایین و وه ته ز، نه گه  ڕه،) مکان–

  ... ر  سه کرته ری ده ، کاریگه وه  بانسی جۆراو جۆره  دا، به یه  کالسیک و پیاو ساالرانه مه م سیسته ناو ئه
  
ڵ   گه تی و جیاوازی ژنان له  کردن، واتا جیاوازی جنسییه  بسمان لوه وه ره  سه ی له م دوو جیاوازیانه ئه

کانی سیاسی، ئیدیۆلۆژیک  کی گرێ دراوی پرسه یه ره وه کوو ته به.  کی بیۆلۆژیکی نییه یه خۆیان دا، بنگه
ت  به هه.  ی گرتووه چاوهر سه" ت  سھه ده" و " هز " مکی   چه  له رییه رابه م نابه واتا ئه.  و ئابوورییه

" ک  یان وه. نجام پک هاتبت  ئه  ب ویست به  ویست یان به توان به  هز دا، ده م جیاوازییه له ئه
  له. "ست  نقه ست یان ب ئه نقه  ئه ت؛ هزی به ریکایی پی ده سۆفی ئامه یله فه" ین الشتاین  جه

،   ئاراوه ی ژنان و پیاوان دته وه وساندنه ش کردن و چه  جیاوازی یان ب به ڕاستی دا کاتک باس له
 هۆی پیاوبوون  نیا به گا ته  کۆمه تکی که سھه رگرتنی ده ست، بۆ وه نقه  ئه ک هزکی به  پیاو وه نگه ڕه

گا دا   ناو کۆمه ست له نقه  شوازکی ب ئه  گشتی به کان به م پیاوه به. ر چاو  به ، بته خشیوه پی به
ل و  نی هه گرن دیسانیش خاوه رنه کیشیان ل وه ر که گه ت ئه نانه  ته تن که رفه ن و ده لک پوه نی گه خاوه
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 -  رگیراوه یان ل وه م هزه تیان ئه  هۆی جنسییه  به ی که و ژنانه  ئه– ژنان  رجکی ئجگار باشترن له مه
تی  رفه ن و ده  و هندک پوه  نییه وه ته  جنسییه ندی به نیا پوه گا ته ی کۆمه تانه رفه ن و ده م پوه م ئه به

کانی جۆراوجۆری  وه ته ی نه له سه  مه بۆ ونه. درت گا ده کانی جیاوازی کۆمه  گرووپه  به ن که ش هه دیکه
کان  ته  سوننه هۆی زاڵ بوونی یاسا و به. گرت  دا ج ده ره وه م ته کان، له ش دا کورده م نوه ئرانی و له

ک  ند خوازی هزی حاکم، فارس وه ت و سانترال بوون و ناوه وه  ناو ده ربو له و بیر و بۆچوونی به
نی   خاوه کانی دیکه وه ته ڵ نه  گه راورد له  به  ناو ئران دا له له)  وه  ژن و پیاوه به (کی زاڵ یه وه ته نه
م   ئه نگه ، ڕه وه ی فمنیستی فارسه ی ئمه  ڕوانگه  چی لهر گه ئه. (تی زۆرترن رفه ن و ده لک پوه گه

 ناو  ر حاڵ له  هه م به ، به خساه مان بۆ ڕه نانه ت و پوه رفه م ده ست ئه نقه  هۆی ب ئه  به ته بابه
   شیعه ی که وه یان ئه. ) گرین رده  و سوودی ل وه یه تیمان هه ریکایه  جۆرک شه  دا به مه مسیسته ئه
 هۆی  ش به مه  ئه  دا زان، که کانی دیکه به زه ر مه  سه  به–ست  نقه ست یان ب ئه نقه  ئه  به-کان  به زه مه

تی،  کانی چینایه توانین بۆ گرووپه ش ده م شوازه ر به هه.   پک هاتووه وه ته یاسا و ڕاهاتن و سوننه
  یی جیاواز ئاماژه ئایینی و زمانی و زاراوهکانی  نی ویستی جیاوازی جنسی و گرووپه کانی خاوه گرووپه

  . ین بکه
  
   جڤالکی جۆراو جۆر دا، له رجی جۆرو جۆری ژنن له ل و مه ، هه وه ی فمنیستکه  ڕوانگه  راستی دا له له
 فمنیزم   که دایه  مه ی له که  کات و شونی جیاواز دا، گرینگیه سی ژنان له  که کانی تاکه ڵ ئازموونه گه
ش  مه گرت و به رده  وه م جیاوازییانه ند کردنی ئه سه  ناسین و په ی خۆی له کی گشتی بنگه یه  شوه به
ری  رتاسه  سه  له کات که ست پ ده  ده وه و کاته ی فمنیستی له وه جوونه.  بستن ره توان زۆرتر په ده

 و ڕامنی فمنیستی،  ندشه واتا ئه.  وه  و پرسیاره خنه ر ڕه  به خاته ده" مرۆڤی گلۆبال " ی  جیھان دا ڕسته
 دا، کاتک  ڕانسه شی فه  شۆڕه  له ب بۆ ونه بۆ چی ده" ؛   که گاوه م کۆمه  ده  به خاته  ده م پرسیاره ئه

کانی  ندشه ه ڕاستی دا ئ ؟ له! وه گرته ده" پیاوان " نیا   ته یه م وشه  کار دت، ئه ی مرۆڤ به وشه
 دا،  مه رده م سه  تاریف کردنی مرۆڤ له مین جیاوازی له که  یه  گرتن له خنه  ناساندن و ڕه فمنیستی به

ربوی  ستپکی مافخوازی ژنان و گۆڕینی به  ده مه سترا و ئه ونی به تی، هه واتا جیاوازی جنسییه
  . بوو" ۆبال ژن و پیاوی گل" بۆ " پیاوی گلۆبال  "  تاریفی مرۆڤ له

  
ز و  گه موو چین و توژ و ڕه  هه یدانی ژنان له  مه ستاندنی مافخازی ژنان و هاتنه  هه ره ڵ په  گه له
یان گرت و تاریفی  ره کان په ، هدی هدی جیاوازیه وه  و ئایین و بیر و بۆچوونی جیاوازی جنسییه وه ته نه
  تری به  ڕاستی دا فۆڕمکی مرۆڤانه ست هنا و له ده کی فراوانتری وه واتایه" نی ماف  مرۆڤی خاوه" 

خۆی  ربه بوونی سه ست هنا و هه ده وتی زۆرتریان وه ستکه ندی ژنان ده رچه  دا، هه م نوه له.  گرت وه خۆیه
  یشته ش فمینیستی جۆراو جۆر پک هاتن و کار گه یه و ڕاده ر به پاند، هه گا دا سه ر کۆمه  سه خۆیان به

   فمنیزم نه یه م شوه به.  وه ربو کرده سی ژنک دا خۆی به که  ئازموونی تاکه  فمنیزم له غک کهقۆنا
  نگی جۆراو جۆرتریشی به  و ڕه کو خۆیشی بنیاد ناوه  پدا، به ره  ناو جڤاک دا په  بوونی له رفره نیا به ته

 و ڕامانی فمنیستی  ندشه  ناو ئه له" کان  ازیهجیاو" ی  ربوی ڕۆژانه  ڕاستی دا به له.  بینی وه خۆیه
رجی باشتر و  ل و مه ت و هه رفه رم بوون و ده تی نه موو مرۆڤایه  ناو هه  بله ی که یه و شوه ر به دا، هه
  .  نگین تر کردووه تر و ڕه رفره تری خووقاند، خۆیشی به مرۆڤانه

  
ر   سه ، له وه ست پکردنیه کانی ده پۆله مین شه که ڵ یه  گه ی فمنیستی له ندشه ی ئه  و بناغه پایه
  مه ر ئه گه ، جا ئه ، پک هاتووه م جیاوازیانه  ژر پرسیاری ئه و بردنه" کان  ناسینی جیاوازیه" ساسی  ئه
 واو بوونی ی ته  پۆسه ر له گه تی بووبت، یان ئه کانی جنسییه ر جیاوازییه  سه  کاتی پداگری کردن له له

کانی جۆراو جۆری جنسی  یی و بیر و بۆچوونه وه ته زی، ئایینی، نه گه تی، ڕه کانی چینایه خۆی، جیاوازیه
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نگین، فمنیزمی لزبین  سیحی، فمنیزمی ڕه ش، فمنیزمی مه  و فمنیزمی ڕه  ئاراوه ژنانی هنابته
  .  هتد پک هاتووه... و

  
کانی  ک گرتووه  یه ر وته  سه ستی حاکم به ره ز په گه  ڕه  گرتن له خنه  هۆی ڕه ش به ر فمنیزمی ڕه گه ئه

کانی  ر ویسته گه و ئینسانیتر بوون هان بدات، یان ئه ره وا توانی فمنیزم به ریکا دا پک هات، ئه ئامه
   لهشک سیحی به کانی فمنیستی قووتر بکات، یان فمنیزمی مه تی داخوازییه چینی کرکار توانیویه

ر  گه تر ئه روه  و هه لکش کردووه یان په کانی ژنانه  داخوازیه و هندک له ره سیحی به ژنانی مه
" رگیز   هه م که کانی جۆراوجۆری جیھانی سیه  وته ر له تی ژنانی کۆچبه نگین توانیویه فمنیزمی ڕه

ی فمنیستیان  وه لی ڕادیکای جوونه انسیه و پت وه کتر کۆ کاته وری یه  ده بوون، له کتر نه یه" هاووتی 
 و  وه ته ر چین و توژ و ئایین و نه  هه کان ژنان له ش دا گرووپه  وتی ئمه خش، ب گوومان له پ ببه

  وابوو هاتنه که. ن ندتر بکه مه وه  ئران ده ی ژنان له وه توانن فمنیزم و جوونه هتد، ده... زمانک و
کانی ژنانی کورد و ڕخستنی ئیستراتژیکی   بوونی خواسته سته رجه و به" منیزمی کوردی ف" ئارای 
 ڕۆی  که (نگین ش، یان فمنیزمی ڕه ی فمنیزمی ڕه ندازه  ئه ر به وان، هه ی ئه ی مافخوازانه وه جوونه

  نیا بۆ ژنانی کورد به  ته ن دا، نه ئرا توان له ده) ریکا دا  ئامه ی فمنیزم له وه رم کردنه  نه بوو له هه
ی " فمنیزم " ی  وه رم کردنه گرتنی پلۆڕالیزم و نه ره  بۆ په رکه تیده کوو یارمه سوود و قازانج بت، به

  . ی ئران مۆکه ئه
  
  
 و زای  ستی تاک خوازانه  ژر ده ی ژنان له وه  جوونه  بت که وه  ئه وته م ڕه مترین قازانجی ئه  که نگه ڕه

تر بۆ  رجی تازه ل و مه ت و هه رفه ربخات و ده ی حاکمی فارس ده وه ته ڕاست و نه ژنانی چینی ناوه
... ب و ره لووچ و عه  کورد و تورک و به به (ی ژنانی ئرانی کانی دیکه گیر کراو و پویستیه سایلی گۆشه مه

  .  دا ببیسترێ هرفر وتکی دمۆکراتیک و به  ڕه ش له مه بخووقن و ئه) 
نیا کاتک  پندرت، ته سه ر دا ده  سه ی به ک بوونه و یه  ئه ، نه قینه ک بوونی ڕاسته ب گوومان یه

  ی که یه م شوه ر به هه. خست  به  بوونه رفره م به رگرتنی ئه رج بۆ وه ل و مه  هه توان شک بگرت که ده
کوو   وه م ئامانجه یشتن به وڵ دانیان بۆ گه تانی ژنان و هه سهند کردنی وی سه رجی په  مه کانیش به پیاوه

ربوتر  ی دمۆکراتیک به وه ، جوونه رفره رجکی به ل و مه  خووقاندنی هه کی گشتی، به داخوازییه
  .  وه نه که ده
  
  
  
  
 
 

3 


