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بنەما فەلسەفییەكانی بیركردنەوەی فێمێنیستی خۆرئاوایی
رەخنەگرتن لە بیركردنەوەی نێرینە
وفیق سلیگین
و .ئاوات ئەحمەد
لەساڵی 2005دا كتێبێكی خەدیجە ئەلعەزیزی (بنەما فەلسەفیەكانی
بیركردنەوەی فێمێنستی خۆرئاوایی) باڵوكرایەوە ،نووسەر لەشەش بەشدا باس
لەهەموو ئەوانە دەكات كەپەیوەستە بە رێبازی ژنانەوە ،مێژوو ،قوتابخانە،
ئاراستەكانی و پێشنیارە تیۆرییەكان و تێڕوانینیە فەلسەفی و فكرییەكانی.
سەبارەت بەسەرهەڵدان و دیاریكردن ،توێژەر دەڵێت «زاراوەی رێبازی
مێینەیی (النسوی) ،لەو فكرە نراوە كەالیەنگری مافی ژنانە ،بانگەوازی ئازادی
دەكەن كە دەسەاڵتی نێرینە بەسەریاندا سەپاندوویەتی ،ئەم بیركردنەوەیە لەخۆرئاوا
لەناوەڕستی سەدەی نۆزدەدا دەركەوت وەك بەشێك لەگوتاری رۆشنگەری ،پاشان
بۆ ئەمریكا گوازرایەوە ،ئەم زاراوەیە ئەوە لەخۆدەگرێت كەژنانی چەوساوە،
یان پەیوەندی جێندەری جێگیر نییەو ناكرێت بخرێتە ناو چوارچێوەی جیاوازییە
سروشتییەكانی نێوان هەردوو رەگەزەوە ،ئەمە جگە لەوەی ئەوە لەخۆدەگرێت
كەدەبێت بەناچاری ژیانی ژنان بەرەو باشتر گۆڕانی بەسەردا بێت.
راستە زاراوەی مێینەیی تازە داهێنراوە ،بەاڵم ئەو بیركردنەوەی باس
لەئازادی ژنان دەكات زۆر كۆنە ،دەگەڕێتەوە بۆ ئەو بەرگرییەی كەژنان لەدژی
بارودۆخی پاشكۆییان لەسەدەی حەڤدەدا دەریانبڕی ،لەو ماوەیەدا گۆڕانكاری
ئابووری و سیاسی گەورە روویاندا ،كەبووە هۆی گۆڕینی هەموو پەیوەندییە
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تەقلیدیەكان كەكۆمەڵگەی بەرلەپیشەسازی دیاریكردبوو ،لەگەڵ پەرەسەندنی
سەرمایەداریی پیشەسازی و گۆڕانی مانای سیاسی و ئابووری خێزان ،پێگەی تەقلیدی
ژنان تووشی داڕمان هات ،لەسەدەی هەژدە و نۆزدەدا لەالیەن چەند بیرمەند و
فەیلەسوفێكی ژنەوە داوای یەكسانی لەگەڵ پیاودا لەڕووی سیاسی و یاساییەوە
دەكرا ،بەاڵم ئەو دەنگانە كەدەبیستران تاكو ناوەڕاستی سەدەی نۆزدە ،كەلەناو
شۆڕشە ئەوروپیەكان و سەرهەڵدانی دیموكراتیدا گۆڕانكاری گەورە روویاندا ،لەو
ماوەیەدا بۆ یەكەمینجار زاراوەی فێمێنیست بەكارهێنرا ،وەك ئاماژەیەك بۆ گروپە
پەیوەست و گۆڕاوەكان ،كەهەموویان ئامانجیان بەرزكردنەوەی ئاستی ژنانە و تاكو
بەرەو پێش پاڵی پێوەنێن.
لەساڵی 1960دا ژیانەوەیەكی نوێ لەبیركردنەوەی فێمێنیستیدا روویدا،
كەبەشەپۆلی دووەم ناسرا ،كەرەخنەكانی قوڵكردەوە و گرنگیپێدانەكانی
بەرفراوانكرد ،كەفكری فێمێنیستی بەهەموو ئەو توێژەرە پیاو و ژنانە دەوترا
،كەبەدوای شێوازەكانی لەناوبردنی پاشكۆیەتی ژن بۆ پیاو دەگەڕان ،ئەمە بەدەر
لەدەسپێكی توێژینەوەیەكان ،كەبیركردنەوەی فێمێنستی لەشەپۆلە سەرەتاییەكانیدا
زمانی ماف و یەكسانی بەكارهێنا ،لەكۆتاییەكانی ساڵی 1960دا وشەكانی
سەركوتگەری و ئ��ازادی ،بوونە وشەی بەرایی هەموو كارێكی سیاسی چەپە
نوێیەكان ،كەبزوتنەوە رزگاریخوازەكان سەریانهەڵدا ،وەك بزوتنەوەی رەشپێستەكان
و جواڵنەوە رزگاریخوازەكانی جیهانی سێهەم ،كەسروشتی بوو باس لەفكرەی
فێمێنیستی نوێ بكەن كەبەناوی بزوتنەوەی رزگاری ژنانەوە ناسرابوو ،الیەنگرانی
ئەم بیركردنەوەیە هێز و دەسەاڵتی هەنوكەی ناو كۆمەڵگایان رەتدەكردەوە،
داوایاندەكرد دان بەگروپە پەراوێزییەكان و سەركوتكراوەكاندا بنێن و رێزیان
لێبگرن.
فەلسەفەی فیمینیزم:
دەتوانین بڵێین لەهەردوو دەی��ەی كۆتایی س��ەدەی بیستدا ،مەزهەبی
فێمێنیستی لەپلەیەكی بەرزدا دانی پێدا نرا ،بەتایبەتی لەناو زۆرێك لەگوتارە فەلسەفی
و سۆسیۆلۆژی و مرۆییەكاندا ،زۆرێك لەبیرمەندەكانی بزاوتی فێمێنیستی بەدوای
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دانانی تیۆرەیەكی رەخەنەییەوە بوون ،كەیارمەتی گۆڕانی كۆمەڵگە بدات ،بەدوای
ئەو بنەما فەلسەفیەدا گەڕان ،كەئەم تیۆرەیەی لەسەر بوونیاد بنێن ،بەشێوەیەك
كەخاوەنی سیمای تایبەتی خۆی بێت و لەتیۆرەكانی تری جیابكاتەوە ،ئەویش بەهۆی
ئەو گرنگیدانە ورد و بەرنامە هەمەچەشنەی هەیەتی ،لەگەڵ ئەو هەموو پرسیارە
جیاوازەی سەبارەت بەهۆكارە كۆتاییەكانی زوڵمی واقع لەسەر ژنان هەیەتی ،لەگەڵ
شێوازەكانی بەرەنگاربوونەوەی ،ئەویش بۆ هەوڵدان بۆ دامەزراندنی كۆمەڵگەیەكی
ئازاد تادوا ئەندازە ئازادی تێدا فەراهەم بێت.
لەگەڵ بوونی  Empowermentواتە بەتواناكردنی رێبازی فێمێنیستی لەناو
كۆمەڵگەی خۆرئاوایی هاوچەرخدا ،تێبینی ئەوە دەكرێت بزاوتێك یان رێبازێكی
دیاریكراو نییە نوێنەرایەتی ئەم بیركردنەوەیە بكات ،بەڵكو چەندەها بزاوتی زۆر
هەن كەسەر بەئایدۆلۆژیا و فەلسفەی جیاواز جیاوازن ،كەبیركردنەوەی فێمێنیستی
لیبرالی و ماركسی و سۆسیالیستی و رادیكاڵی و هتد هەن ،هەروەها ئاراستەیەكی
تری فێمێنیستی هەیە لەژێر كاریگەری پۆستمۆدێرنەدایە  Postmodernismلەژێر
ناوی پۆست فێمێنیزم  Post-feminismدەركەوت ،ئەوەی تێبینی دەكرێت هەموو
ئەم گروپانە بەهەمەچەشنەیان لەیەك شتدا هاوبەشن ،ئەویش لەرەخنەگرتن و
بەرهەڵستكاریكردنی پەڕگیری ئاینی و رەگەزی و ئیمپریالیزم ،هەروەها لەبەكارهێنانی
چەمكە نوێیەكاندا هاوبەشن ،لەگەڵ بەرفراوانكردن و پەرەپێدانی چەمكەكانی ئەم،
قواڵییەكی زۆری پێبەخشیووە و فكری سیاسی و رۆشنبیری پێدەوڵەمەند كردووە.
ئەو داواكارییانەی ژنان بەزمانێكی نوێ گوزارشتیان لێوەكرد ،لەبواری
رەخنەگرتنیان لەتیۆرە سۆسیۆلۆژییەكانەوە دەرك��ەوت ،بەشدرایان لەپەرەپێدانی
چەمكەكانی وەك پەتریاریكی ،ئایدۆلۆژی ،رۆڵ��ی جێندەری و كۆمەاڵیەتی،
كەماركسیزم و فینۆمینۆلۆژیای كۆمەاڵیەتی ،بوونە سەرچاوەیەكی نوێی فكری
فێمێنیستی لەشەست و حەفتاكانی سەدەی بیستدا.
پۆست ماركسیزم:
بیرمەندە فێمێنیستیەكان درك��ی��ان ب��ەوە ك��رد ،كەئەو چەمكانەی
لەچوارچێوەی ماركسیزمدا لەبەردەستدان ،بەسنیین بۆ دامەزراندنی تیۆرێكی
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ئەقاڵنی دەربارەیی توخم ،یان رەگەز (الجنسیە)  ،لەبەرئەوە بەدوای سەرچاوەی
نوێدا گەڕان ،كەسەرنجیان لەو دوڕیانە زمانەوانییەدا ،كە كاریگەری زۆری لەسەر
بواری زاراوەنی و فەلسەفە و سۆسیۆلۆژیا هەبوو ،هەروەها توانی فەلسەفەی
پۆستمۆدێرنە بەكاربهێنێت لەنمونەی (میشێل فۆكۆ و ژاك درێدا) ،هەروەها
بەشێك لەفەلسەفەی دەروونشیكاری الكانی ،ئەمەش وایكرد تیۆرەی رەخنەیی
الی ئەمان لەبواری سۆسیۆلۆژیی و مێژوویەوە بۆ بواری فەلسەفە و لێكۆڵینەوەی
ئەدەبی و رۆشنبیری هەنگاو بنێت.
لەچارەكی كۆتایی سەدەی بیستدا تێبینی ئەوە دەكرا ،كەفەلسەفەی
فێمێنیستی پەرەسەندنێكی بەرچاوی بەخۆیەوە بینێت ،كەچەندەها چەمكی
لەخۆگرت ،كەلەسەر دەستی فەیلەسوفەكانی بزاوتی فێمێنیستی داهێنرا و پەرەی
پێدرا ،لەگرنگترینیان چەمكی جێندەر  Genderبوو ،لەگەڵ چەمكی پەتریاركی
 ،Patriarchyو چەمكی چەوسانەوە  oppressionبوو ،ئەم چەمكانە بوونە هۆی
پەرەسەندنی فكری سیاسی فێمێنیستی هاوچەرخ ،توێژەر لەسەر ئەم چەمكانە
وەستا و بەدوای مێژووی ئەم چەمكانەدا گەڕا ،هەروەها زوو ئەو گرفتانەی
لەپشت بەكارهێنانییەوە هەن ئاشكرا كرد ،دواتر بەسەرچاوە سەرەكییەكانییەوە
بەستەوە كەلەناو فكری فێمێنستی هاوچەرخ.
لەبەرامبەر ئەمانەدا نووسەر بەشێكی فراوانی بۆ رەخنەگرتن لەرێبازی
فێمێنیستی لەفەلسەفەی سیاسی خۆرئاوایدا تەرخانكردووە ،كەهاتنە ناوەوەی
فيكری فێمێنیستی بۆ ناو بیركردنەوەی فەلسەفی بۆ سەدەی هەژدە دەگەڕێتەوە
و رابەرەكەی ماری ولتسۆن كرافت بووە ،لەم ئاراستەیەوە بیرمەندانی رێبازی
فێمێنیستی چوون بۆ شیكردنەوەی كەلتووری فەلسەفی و رەخنەیان لێگرت،
بەتایبەتی ئەوەی فەلسەفەی سیاسی كالسیكی لەناو خۆیدا لەو دەقە نێگەتیڤانەی
دەرب��ارەی ژن لەناو خۆیدا هەڵیگرتووە ،وەك ئەوەی ئەمە بیركردنەوەیەكی
نێرساالریانەیە ،لەسەر بنەمای هەرەمی كۆمەاڵیەتی ریزبەندیانە Social Hierarchy
دامەزراوە ،كەبەرەنگاربوونەوەی فێمێنیستیانەی تێدایە بۆ بیرورایەكانی ئەفالتوون
و ئەو راڤەكردنانەی دژ بەژنان هەیەتی ،هەروەها رایەكانی دیكارت كەجین
فالكس وایلێكدەداتەوە راكردنە لەجەستە و سێكس و لەخشتەبردنی نەستی.
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لەم بارەیەوە ئەو رەخنەیەی كارۆڵ گۆڵدمان بۆ كەلتووری فەلسەفی
هەیەتی ،كەتاك تێڕوانینە ،یان ئەوەی مارسێل الكوست پێیگەیشت كەفەلسەفەی
تەقلیدی كۆمەڵێك هۆكاری بەكارهێناوە بۆ داڕشتنی جیكاری و دوبەرەكی،
بۆ بەڵگە هێنانەوەی بۆ ئەم بیركردنەوەییەی ،رەخنە لەفەلسەفەی ئەخالقی
هیۆم و فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی ژان ژاك رۆسۆ دەگرێت ،بەوەی ئەم دوانە
فەلسەفەی نێرینەیین و لەڕووی فۆرم و ناوەڕۆكەوە بڕیار لەو دوو دابەشبوونە
تەقلیدیە دەدەن  ،كەئەمەش وای لەفالكس كرد دوورتر بڕوات ،كەببینێت هەموو
فەلسەفەی تەقلیدی گەڕانەوەی زایەڵەییە بۆ ئەزموونی منداڵی فەیلسوفە نێرەكان
و گرفتەكانیان ،ئەو وادەبینێت هەموو ئەم تیۆرانە خاوەنی سیمایەكن هەموو
سیمایەكی كارلێكی و كۆمەاڵیەتی لەپەرەسەندنی مرۆیی رەتدەكەنەوە و شێوەیەكی
تاكڕەویی لەخۆدەگرێت ،جەخت لەسەر گۆشەگیری و سەربەخۆبوون دەكاتەوە،
ئەویش لەسەر بنەمای دژبەیەكبوونی رۆح و جەستە ،ئەقڵ و سۆز ،بیركردنەوەی
بااڵدەستی و هەژموونی دەردەخ��ات و كۆنترۆڵی جەستە و سۆز دەك��ات و
بەرەوڕوو ترس لەژن دەبێتەوە ،بەمەش بەهای ژن و هەموو ئەوانەی پەیوەستن
بەژنەوە كەم دەكاتەوە ،وەك سێكس و سروشت و جەستە ،لێرەوەیە هێزی ژنان
بەمەترسی زانراوە ئەبێت بەهۆی دەسەاڵتی باوكساالرییەوە جڵەوبكرێت.

سەرچاوە:
خديجة العزيزي  ،االَسس الفلسفية للفكر النسوي الغريب  ،دار بيسان  ،بريوت
 ،طب 1:2005
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بزوتنەوەی فێمێنیزم
لوقمان رەئوف
پێشەكی:
لەگەڵ دروستبوونی مرۆڤدا ڕەگەزی نێرو م ێ دوو ڕەگەزی سەرەكی
ژیانن و هاوسەنگیان هاوسەنگی ژیانی پاراستووە و درێژەی بە ژیان داوە ،بەاڵم
پاشان لە ئەنجامی داب و نەریت و كلتور و دەسەاڵت .....تاد ،وایكردووە پیاو
لە ڕێگەی هێزو بازویەوە خۆیكردبێتە دەسەاڵتی یەكەم و لەو ساتانەوە ئیدی
دەسەاڵتی یەكەم و دووەم سەریهەڵداوە.
هەرچەندە بۆچونی جیاواز لەسەر ئەوە هەیە دەسەاڵتی یەكەم لەكۆندا
ژن بووەو پاشان ئەم دەسەاڵتە پیاو لێیوەرگرتوەتەوە ،بەاڵم گرنگ ئەوەیە ئەم
ملمالنێ وخۆ بە دەسەاڵتدار زانین و لە بەرامبەریشدا كەمكردنەوەی بەرامبەر،
مێژوویەكی دوورو درێژی هەیەو لە سەردەمی ئەمڕۆشدا ،ژن پیاو بە بەرپرسی
یەكەم لە پەراوێز خستنی و مافخواردنی دەزانێت.
چەمكی فێمێنیزم
وشەی فێمێنیزم ( )feminismوشەیەكی التینیەو بە ( )feminaبەكارهاتووە
بۆ مانای ژن ( )womenبەكارهاتووە و دواتر لە زمانی ئینگلیزیدا وشەی ()feminine
بەكارهاتوە و لە فەرەنسیشدا( )feminismeو ( )feminineبەكارهاتوە.
بزوتنەوەی فێمێنیزم بزوتنەوەیەكی رۆژئاواییەو لە سەرەتاشدا بە
بزوتنەوەی ڕزگاركردنی ژن بەكارهاتوە و كار لەسەر نەهێشتنی جیاوازی لەنێوان
ژن و پیاودا دەكات و كاركردنی ژنانە بەبێ گوێدانە رەهەندی بیری فەلسەفی
پیاوانە ،یاخود ڕێكخراوێكی بیریەو ڕێگەیەكی پاڵنەرە بۆ بەرژەوەندی ژنان و
كار بۆ فراوانی دەسەاڵت و مافەكانی ژنان دەكات .هەرچی (لویز توبان)ە لە
بارەی ژنانی كەنەداوە هەندێك دوورتر دەڕوات و دەڵێت “فێمێنیزم بریتییە لە
داماڵینی وەعی (لە سەرەتادا تاك پاشان گشتی)لەپێناو دروستكردنی شۆڕشێك
دژی هاوسەنگی هێزی ڕەگەزی و نەهێشتنی پەراوێز خستنی تەواوی ژنان لە
ساتێكی مێژویی دیاریكراودا».
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هەندێكی تر پێیانوایە (ژنان ،پیاوان) فێمێنیزم پەرچەكردارێكی نێگەتیڤە
لەدژی ڕەگەزی بەرامبەر ،ئەمەش زیادەڕۆیی ،یان الدانە لە بیركردنەوە ،یان
ڕەوشی ئەو ژنانەی كە شەڕ لە دژی پیاوان و كۆمەڵگەو دەزگاكانی دەكات.
بە درێ��ژای��ی مێژوو دەس��ەاڵت��ی پیاوساالری و بەردەوامبوونی ئەم
دەسەاڵتە و مانەوەی ئەم هەیمەنەی نێرینەیەو بەردەوامبوونی لەگەڵ ئەو
شۆڕشە تەكنۆلۆژیایانەی كە بە درێژای سەدەی بیست هاتنە ئاراوە ،فەیلەسوفی
سۆسیۆلۆژی فەرەنسی(بیار بوردیو) لەم بارەوە دەڵێت”لەئەنجامی بەهێز بوونی
دەسەاڵت و كۆنترۆڵكردنێكی ناهۆشیارانەی گشتی الی مرۆڤ ،وایكردووە ببێتە
ڕەگەزێكی نەبینراو و هەستپێنەكراو لە نێوان پەیوەندییەكانی ژن وپیاودا ،ئەم
هێزە شاراوەیەش زیاندەگەیەنێت ،بەاڵم ئەوەندە هەیە دەتوانرێت لەم دۆخە
ناهۆشیارە دەربچێت و بگۆڕێت بۆ دۆخی هۆشیاری ،ئەمەش هەنگاوێكە بۆ
هێنانەدی ئامانجەكانی ژنان لە ڕێگەی هەوڵ و بیر و توانستی خۆیان ،یان لە
ڕێگەی یەكگرتنی بزوتنەوە جیاوازەكانەوە كە مەبەستیانە گۆڕانكاری بكەن و لە
بری پڕۆژەی تر بخەنەڕوو.
بەم پێیەش بێت بزوتنەوەی فێمێنیزمی بزوتنەوەیەكی شۆڕشگێڕی
گۆڕانكارییەو ئامانجی لەناوبردنی هەموو ئەو شتە هەڵەو باوانەیە كە لە كۆمەڵگەدا
هەن و بەهۆیانەوە ژنی پەراوێز خستووە و لەم ڕێگەیەشەوە دەتوانێت ژن و
بارەكەی بكاتە بارێكی كارا لە كۆمەڵگەدا.
مێژووی بزوتنەوەی فێمێنیزم
لە بارەی مێژووی سەرهەڵدانی مێژووی فێمێنیزمەوە بۆچونی جیاواز
هەیە ،هەندێك پێیانوایە سەرەتای ئەم بزوتنەوەیە دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی ()18
و سەردەمی شۆڕشی فەڕەنسی ،شوالمین فایرستۆن لە ساڵی ( )1970دا پێیوایە
“دەسەاڵتی نێرینە كۆنترین و سەخترین دەسەاڵتە لەجیهاندا” سیمۆن دی بوڤوار
لە ساڵی ( )1949ئەوەی خستوەتە روو كە (كۆمەڵگەی رۆژئاوا كۆمەڵگەیەكی پیاو
ساالرانەیە ،چونكە دەسەاڵتی ئیداری بەدەست پیاوەوەیەو پێویستە چەمكی (ئەوی
تر) بسڕینەوە” ،یاخود (لە سەدەی نۆزدەوە سەریهەڵداوە و لە رابردودا ژن وەك
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مرۆڤێكی نەفام و رەگەزێكی سروشتی سەیر كراوە ،كە بە رەگەزێكی مردوو
دانراوە) هەندێكی تر پێیانوایە “سەرەتاكانی دەگەڕێتەوە بۆ كتێبی (مافەكانی ژن)
ی (مێری وڵستۆن) پاشانیش كتێبی (لە كۆتدانی ژنان)ی جۆن ستیوار مێل كە لە
ساڵی  1869دا نوسیویەتی.
بەاڵم بۆچونی تر هەیە لەسەر كۆنتر لەو مێژووە و (كرستینا دوپیزان)
پێیوایە لەسەدەی ()15دا سەریهەڵداوە ،هەروەها (سۆزان گریفین و ئاندر ێ
میشێل) پێیانوایە هەر لە سەرەتای مرۆڤایەتیەوە ئەم كارە هەبووە.
لەبارەی مافی دەنگدانەوە لە ساڵی ()1863داو لە نیوزلەندە ژنان مافی
دەنگدانیان هەبووەو لەم ڕوانگەشەوە و لە واڵتانی ئەوروپا لە سااڵنی  1971بە
واڵتی سویسرا كۆتای بەو ڕێگرییە هێنراوە ،لەناو هەموو ئەم مێژوانەشدا ،جەخت
لەسەر سەرەتاكانی سەدەی ( )18وەك بزوتنەوەی فێمێنیزمی دەكرێتەوە ،چونكە
ژن لەو سەردەمەدا لەژێر زەبرو زەنگ و چەوسانەوەیەكی خراپدا بوون ،لەگەڵ
هاتنی (جۆن لۆك)یش دا بیری لیبڕاڵی گەشەی كردو كاری لەسەر ئەوە كرد ،كە
پێویستە ژن خاوەنی مافی (سیاسی و مەدەنی) خۆی بێت.
فێمێنیزم لە مێژوی كوردیشدا لە سەرەتای سەدەی بیستەم و لەكاتی
شۆڕشی شێخ محەمەد و ژنانی وەك عادیلە خانم و حەپسە خانی نەقیب
و پێشترش مەستورە خانم و ماه شەرەفخان...چەندین ژنی ترلە كوردستاندا
توانیویانە ئەو هاوسەنگیانە بپارێزن و ئەوە بخەنە ڕوو كە ژن لە كوردستاندا لەناو
كایەو هاوكێشە سیاسی و مەدەنیەكاندا ڕۆڵیان هەیە ،هەرچەندە شەڕی جیهانی
یەكەم و دووەم كاریگەری لەسەر چاالكی فێمێنیزمی لە هەموو جیهاندا هەبووە،
ئەمە جگە لە دەسەاڵتە دكتاتۆریەكانی وەك فاشیزم و ناشیزم ،بەاڵم بارودۆخی
كوردستان زۆر لەمە خراپتر بوو.
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بزوتنەوەو شەپۆلەكانی فێمێنیزم
 -1شەپۆلی هۆشیاركردنەوە(فێمێنیزمی لیبراڵ) :ئەو شەپۆلەیە كە
هەوڵدراوە الیەنی هۆشیاری خەڵكی لەسەر پەیوەندییەكانی نێوان ژن و پیاو،
یان نێرو م ێ و پاراستنی ئەرك و ماف و یەكسانی لە نێوان ئەم دوانەدا بخرێتە
روو ،بەوەی كار لەسەر ئەوە كراوە كە ژن ئاستی هۆشیاری خۆی بەرزبكاتەوە و
ببێتە ڕێگر لەو نایەكسانیەو دەرچون لەو كۆت و بەندانەی كە بۆ ژن دروستبوون.
لە مێژووی جیهانیدا ئەم شەپۆلە لە سەرەتای مرۆڤایەتییەوە دەستپێدەكات
تاوەكو سەدەی ( )18و هاتنە ئارای چاالكەوان لەبواری فێمێنیزمی و دروستكردنی
كۆدەنگی لەسەر ئەم دۆزە.
لە مێژووی فێمێنیزمی كوردیدا ئەم شەپۆلە لە ئەدەبیاتی كالسیكی و
رۆمانتیكی سەرەتاكانی سەدەی بیستەمدا دەبینرێت و كار لەسەر بەهێزكردنی
هۆشیاری ژنان كراوە و هەوڵدراوە لە دۆزی یەكسانی ژن و پیاو و ڕۆڵی ژن
هۆشیارو بەئاگا بهێنرێتەوە.
فێمێنیزمی لیبڕاڵ لەم شەپۆلەوە وەك داواكاری چاكسازی و باشكردنی
گوزەرانی ژنان لە ڕوانگە جیاوازەكان و بانگەشەی هۆشیاری یەكسانی لە هەموو
الیەنەكاندا دەستیپێكرد.
لە ڕاستیدا ئەم شەپۆلە لە ئەوروپادا كاری بۆ باشكردنی گوزەرانی ژنان
دەكرد ،لە ڕوانگەی یاسایی و تەندروستی و فێركردن و ب��ەژداری سیاسی و
بەرزكردنەوەی ئاستی بژێوی ژنان بە گشتی ،واتە داوای مافە دروستەكانی دەكرد
و داوای بزوتنەوەی جەماوەری ژنانی دەكرد ،چونكە تەنها داوای ئەو شتانە دەكرا
كە لەسەری ڕێكەوتبوون ،یان لەگەڵ بارەكەدا دەگونجا.
 -2بزوتنەوەی فێمێنیزمی شیوعی :ئەم بزوتنەوەیە خۆی لەچەند بیرێكدا
دەبینێتەوە:
ا-ژنان مرۆڤن و لە بەرامبەر پیاودا هەوڵدەدەن و پیاو هەر مافێكی
هەبێت ئەمیش هەیەتی ،بۆیە پێویستە ئازاد بێت لە هەموو ئەوشتانەی كە هەڵیان
دەبژێرێت و ژنیەتی ڕێگرنییە لەوكارانەی كە پیاو دەیكات ،ئەمیش بیكات.
ب-ئازادی ژن :دەبێت ژن ئازاد بێت لە پەیوەندی سێكسی لەگەڵ پیاودا
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و هاوسەرگیری ڕێگرنییە لەم حاڵەتە ،چونكە موڵكی تاكی پیاو نییە.
ج-پێویستە هەلومەرجی گونجاو بۆ ئەوەی ژن ئابوری بێت ،پێویستە
كاربكات و بەرهەمهێنبێت و دوربخرێتەوە لە كاری ماڵ و مێرد.
 -3بزوتنەوەی فێمێنیزمی بوونگەرایی :بوونگەرایی بریتییە لە
فەلسەفەیەكی ئەزمونگەری كەسی و تاكی و فەلسەفەی گومان و رەفزكردنە پێش
ڕازیبوون و دڵنیابوون ،سارتەر ڕابەری ئەم بزوتنەوەیە لەگەڵ دڵخوازەكەی(سیمون
دی بوفوار) ی خاوەن كتێبی( ڕەگەزی تر) و خاوەن بیروبۆچونی گوماناوی وەك
هۆكاری سەرەكی بەستنەوەی ژن بەكاری ماڵەوە ،هەر لە سەرەتای مێژووەوە
ڕێگری كردووە كە لە ئاوەدانكردنەوەی جیهاندا بریتییە لە ( بەندایەتیەتی بۆكاری
زاووزێ) ،هەروەها لە باری ڕۆڵی گەشەكردنیەوە دەڵێت”هیچ كەسێك بە ژنیەتی
لەدایك نابێت ،بەڵكو دەبێت بەوە) یاخود(ڕەوشتی ژن نە هۆرمۆناتەكانی نەدەماغی
بەسەریدا ناسەپێنن ،بەڵكو ئەنجامی بارودۆخەكەیەتی)لە كۆتایشدا بانگەشەی ژن
دەكات بۆ شۆڕش و یاخی بوون لە واقیع وبانگەشە دەكات ،بۆئەوەی كە( پێویستە
جیهان ژن و پیاوی بە یەكسانی تێدابێت و ژنان وەك پیاو كاردەكەن لەهەمان
بارودۆخدا و بەهەمان كر ێ و بڕیار لەسەر حاڵەتی ئازادی سێكسی دەدات ،بەاڵم
كاری سێكسی بەكارێكی لەشفرۆشی دانانرێت ،هاوسەر ئازادە لە پەیوەندیەكان
وهەڵوەشاندنەوەی پرۆسەی هاوسەرگیریەكەو دایكایەتیش ئازادە.
 -4فێمێنیزمی رادیكاڵی :ڕادیكاڵی كار لەسەر ئەوە دەكات كە ژن و پیاو
بەبێ سەیركردنی سیاقی كۆمەاڵیەتی و بەرژەوەندی هەردووكیان لە ئاستێكی
یەكساندان ،چونكە پەیوەندیەكانیان لەسەر هێزی دەست و بیری هەردووال
بەرهەمهاتووە و كاری لەسەردەكرێت ،هەروەها كاریان بۆ ئەوە دەكرد ،ئەو
جیاوازیە ڕەگەزی و ....لە نێوانیاندا هەیە نەمێنێت و داوای گۆڕانی بنەڕەتی
پەیوەندیەكانی نێرومێییان دەكرد لەناو خێزان و كۆمەڵگەدا ،بە شێوازێك كە
دەسەاڵتی باوكایەتی نەمێنێت و گەیشتنە بە ئاستی پەیوەندی و یەكسانی كە
پێیدەوترێت ( )of society genderizationفێمێنیزمی رادیكاڵی لە نیوەی دووەمی
سەدەی بیستەم دەستیپێكرد ،ئەم گروپە پیاوان بە بەرپرسی چەوسانەوەی ئافرەتان
دەزانن و ئەو توندوتیژیانەی كە دووچاری ژنان دەبنەوە ،هۆكاری پیاوە ،لەم
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ڕوانگەیەوە داوای نەمانی پۆلێنبەندی ڕەگەز دەكەن.
ئەم ڕادیكااڵنە هەوڵیان بۆ نەهێشتنی چەمكی خێزان دەدا و ئەم وشەو
ئەوانەی كە لە دەوری ئەوەوەن ،وشەیەكن بوونیان نییەو جەختیان لەسەر (مردنی
میتافیزیك  ،Death of metaphysicمردنی پیاو  ،Death of menمردنی مێژوو
 )Death of historyدەكردەوە.
لەناو ئەم بزوتنەوە ڕادیكاڵیەدا بیروبۆچونی توند خرانەڕوو ،كە دواتر بە
بیروبۆچونی ڕادیكاڵی الدەر ناسران و كاریان لەسەر ئەوە بوو كە:
 -1پێكەوە ژیانی یەك ڕەگ��ەزو ڕاگەیاندنی شەڕ دژی پیاو ،بەهۆی
ئەمەشەوە ئەو دروشمە بەرزكرایەوە كە ( پیاو چینێكی دژە) و ( شەڕ لە نێوان
دوو ڕەگەزدا) بەمەش پەرەی سەندو كار گەیشتە ئەوەی داوای (شەڕ لە پێناو
جیهانێكی بێ پیاودا)كە دواتر ئەم دروشمانەش لە چوارچێوەی بیردا نەمانەوە،
بەڵكو ئەم سنورەیان بڕی و لە واقیعدا پراكتیزەكران لەشێوەی جیاجیادا ئەمەش
وایكرد كە:
 -1ئاڵۆزییەكی خراپ لەنێوان پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكانی ژن و پیاودا
بەتایبەتی پەیوەندی سێكسی دروستبوو.
 -2هێرشكردنە سەر خێزان بەو پێیەی كە دەزگای خێزان دەزگایەكی
داپڵۆسێنەرە بۆ ژن ،بۆیە خێزان و هاوسەرگیری ڕەفزدەكەن.
 -3پێویستە پەیوەندی ئازادو ئازادی سێكسی هەبێت ،ئوگست بیبڵ
بیرمەندی ئەڵمانی دەڵێت”تێركردنی غەریزەی سێكسی مەسەلەیەكی كەسییەو
پێویستە وەك غەریزەكانی تری مرۆڤ تێربكرێت و كەس بۆی نییە محاسەبەی
ئەم بكات لەبەردەم خەڵكی تردا).
 -4ڕەتكردنەوەی دەسەاڵتی باوك لە ڕێگەی ڕەتكردنەوەی دەسەاڵتی
باوكایەتی.
 -5هەروەها پێیانوایە ژن دوای پرۆسەی هاوسەرگیری دەبێتە موڵكی پیاو
و ناوی پیاوەكەی هەڵدەگرێت و هەموو شتەكانی ڕابردووی خۆی لەدەستدەدات.
 -6ژن جەستەی پاشای خۆیەتی()your body is your own
شەپۆلی یەكەمی فێمێنیزم جموجۆڵێكی پڕ چاالك وخاوەن ئامانج لەنێوان
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سااڵنی ()1920-1860دەستیپێكردوەو ئەم جموجۆڵەش لەپێناوی بەدەستهێنانی
مافی سیاسی و یاسایی بووە ،بەوەی لە ڕێگەی یاساوە مافەكانی دەستەبەر بكەن،
 Betty friedamدەڵێت ( شەپۆلی یەكەمی فێمێنیزم بۆ ئەوانەی كە لە ساڵی
1960لەدایكبوون ،مێژوویەكی مردووە ،چونكە بەهۆی بەدەستهێنانی تەواوی
مافەكانیان لە ئەمریكا بووەتە مێژوویەكی مردوو).
كەوایە فێمێنیزم لە ئەوروپادا لە شەپۆلی یەكەمدا كە شەپۆلی تاكی
و چاكسازی بوو ،دوای ئەم هەنگاوە گەڕان بوو بەدوای بەدەستهێنانی مافی
بەرامبەریدا و لە شەپۆلی دووەمدا داواكاری ئازادی ژنان و ڕۆڵگێڕانە.
لەڕاستیدا بزوتنەوەی فێمێنیزم لە هەر واڵت��ەو مێژوو و قۆناغ و
ڕەنگدانەوەی خۆی هەیە ،بۆ نمونە شەپۆلی دووەمی فێمێنیزم لە بەریتانیا
لە ساڵی 1960دەستپێدەكات و لە فەرەنساش لەدوای شۆڕشی خوێندكاریەوە
سەریهەڵدا ،كە لە پاریس و لە ساڵی  1968دا ڕویداوەو لەهەمان ساڵیشدا یەكەمین
گروپی ژنان دروستبوو.
ئەنجام:
لەئەنجامی لێكۆڵینەوە دەگەینە ئەوەی كە:
 -1فێمێنیزم بزوتنەوەیەكە كار بۆ یەكسانی ڕەگەزی نێوان ژن و پیاو
دەكات ،لەئەنجامی ئەو ملمالنێ و مافخواردنانەی كە پێشتر هەبوون و ژن پیاو
بە بەرپرسی یەكەم دەزانێت.
 -2هێزی جەستەی پیاو بوارە كۆمەاڵیەتییەكە دروستیكردووە و پێویستە
ڕۆڵەكان سەرلەنوێ دابەشبكرێنەوە.
 -3لەناو ئەم بزوتنەوەیەشدا كە خ��اوەن مێژوویەكی دورودرێ��ژە،
هەندێكیان بانگەشەی جیاوازبوون و دابڕان و....تاد دەكەن لەگەڵ پیاودا.
 -4بەگشتی فێمێنیزم هەوڵدەدات بۆ گۆڕینی الیەنی كۆمەاڵیەتی و
ڕۆشنبیری و پەیوەندی لە نێوان دوو ڕەگەزەكەدا ،لەپێناو گەیشتن بە یەكسانی
تەواو كە ئامانجی ستراتیژی بزوتنەوەكەیە.
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سەرچاوەكان:
 -1المراة فی التراث االشتراكی ،ترجمة :جورج طربیشی2003 ،
 -2فی سبیل االرتقاء المرأة ،روجیە غارودی ،ترجمة :جالل مطرجی،
بیروت2004 ،
 -3تیارات الحركە النسویة ومذاهبة ،نادیة لیلی عیساوی ،جزائر2006 ،
 -4گۆڤاری (زرێبار) ،ژمارە( )60بەهاری  ،1885هەتاوی
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كۆنگرەكانی ژنان وكاریگەریان لەسەر
ئایدۆلۆژیاو مێژووی بزوتنەوەی فێمێنیزم
لوقمان رەئوف
پێشەكی:
بێگومان كارلێكی شارستانیەتیەكان ،بە تایبەتمەندیەكی بنچینەیی
شارستانیەتی مرۆڤایەتی دادەنرێت و ئەم كارلێككردنەش لە ڕوانگەی پەیوەندی و
كۆمەاڵیەتی لە نێوان گۆمەڵگە جیاوازەكاندا كاریگەری خۆی هەیە و ڕەنگدانەوەی
لەسەر یەكتری هەیە ،بە گشتیش ئەم كارلێكردنە بەهۆی شەڕو پەیوەندی ئابوری
و بازرگانی و ئاڵوێری خبرەی مادی و مەعنەوی و زۆربەی جاریش شتە مادییەكان
و هۆكارە تەكنۆلۆژیەكان ،بەخێرای شتەكان دەگوێزنەوەو لەگەڵ خۆشیاندا دەبنە
گرفتی سەرەكی لەبەردەم مافخواردندا ،هەموو ئەمانەش لەئەنجامی الوازی
ڕۆشنبیری و شارستانی و تەكنۆلۆژی كەسەكانەوە سەرچاوە دەگرێت.
بە درێژای مێژوو بزوتنەوەی فێمێنیزم هەوڵی جیاوازو ڕێگای جیاوازی بۆ
گیراوەتەبەر و لەناو ئەم ڕێگایانەشدا كۆنگرە جیهانییەكان ڕۆڵێكی دیارو سەرەكیان
هەبووە بە بردنە پێشەوەی بزوتنەوەی فێمێنیزم و چاالكردنی بزوتنەوەكە
لە سەرتاسەری جیهاندا ،لەم لێكۆڵینەوەیەدا هەوڵدراوە ڕۆڵی هەریەكە لەم
كۆنگرانەی كە لەسەر ژن كراون بخرێتە ڕوو ،لەگەڵ دەرئەنجامی ئەم كۆنگرانە
لەسەر بزوتنەوەی فێمێنیزمی.
مێژوو:
ئ��ەو گۆڕانكاریانەی كە بەسەر كۆمەڵگەی ئ��ەوروپ��ی��دا هاتن ،كە
لەسەدەكانی( )20-19دا لە بوارە جیاجیاكانی وەك سیاسی و كۆمەاڵیەتی و
ئابوری ،بێگومان كاریگەریەكی گەورەی كردەسەر پێكهاتەی خێزانەكان و ژیانی
پیشەسازی نوێش لە چوارچێوەی ژیانی خێزانیدا ،ڕوانینێكی تری هێنایە ئاراوە،
بەمەش حكومەت زۆر لە كارەكانی ناوماڵی لە ژن وەرگرتەوە و خۆی ئەو ڕۆڵەی
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گێرا ،بەمەش بارودۆخی كۆمەاڵیەتی ژنی گۆڕی و الیەنی بەخێوكرن و پەروەردەی
لە ژن وەرگرتەوە ،لە بەرامبەردا كاركردنی لە كارگەو كۆمپانیاو دەزگا گشتیەكاندا
پێبەخشی .لە ڕاستیشدا بێبەشبوونی ژنان لە مافەكانیان تاوەكو سەدەی نۆزدە،
هۆكارێكی سەرەكی هاتنە ئاراو گۆڕانە بەسەر قۆناغەكانی بزوتنەوەی فێمێنیزمیدا،
چونكە لەو سەردەمەدا بەدەر لە نەبوونی مافە گشتییەكان ،ژنانی شوكراو لە
سنوری یاسای عورفی ئەنگلو ساكسۆنی دا ،هیچ مافێكی یاسایی و خاوەندارێتی و
میراتی نیشتەجێی نەبوو ،ئەوانی تریش بۆیان نەبوو لەبەردەم دادگادا بەرەنگاری
لەخۆیان بكەن ،بەبێ ڕەزامەندی مێردەكەشی بۆی نەبوو پەیمانەكە واژوو بكات،
بۆیە ئەم ڕێگریانە لەمافی ژنان وایكرد لەسەدەی نۆزدەوە ڕێكخراوی ژنان بۆ
پارێزگاریكردن لەژنان ومافەكانیان بهێنێتە گۆڕەپانەكانەوە ،چونكە ژنان بۆیان
نەبوو بچنە زانكۆكانەوە ،تاوەكو ژنێكی هۆڵەندی توانی ئەم ڕێگرییە بشكێن ێ
و لەساڵی ( )1870بە مۆڵەت وەرگرتن لە وەزیر چووە زانكۆ ،دواتر لە ساڵی
( )1925زانكۆكانی ئەوروپاو ئەمریكا ژنانیان لە زانكۆدا قبوڵكرد ،هەندێكی تریش
لەو قۆناغانە لەدوای جەنگی جیهانی دووەمەوە لە هەند ێ واڵتی ئەوروپی دا،
سەریانهەڵداوە لەم كاتەوە خوێندنی ژنان لە زانكۆدا بوو بەشتێكی سروشتی.
بەپێی مێژوونوسە ئەوروپیەكان ژنان لە ئەوروپا بە درێژایی مێژووی
ئیمپراتۆریەتی ڕۆمانی ژنان بوونەتە كۆیلەو ژیانێكی زۆر خراپیان هەبووە ،بەاڵم
لە ئەنجامی ئەو ڕاپەڕینە فەلسەفی و ئەدەبی و بزاوتانەی كە لە ئیتاڵیاو فەرەنسا
و ئەڵمانیا شۆڕشی زانستی لە ئینگلتەرا ،گوزەرانی ژنان ڕووی لەباشی كردووە.
هەندێكی تر پێیانوایە دوابەدوای گەشەكردنی پرۆتستانتەكان و هاتنی
شۆڕشی فەرەنسی بە دروشمی(برایەتی ،ئازادی ،یەكسانی) ،ئیدی بارودۆخی ژنان
بەرەو باشبوون ڕۆشتووە.
كۆالن سمث لەو كتێبەی كە لەم دواییانەدا لەسەر (ستیوارت میل) ی
فەیلەسوفی ئینگلیزی و پیاوی سیاسی و یاسایی نوسیویەتی  ،پێیوایە (یەكەم
ئەوروپیە كە توانیویەتی بێدەنگی چوارچێوەی ژنان بشكێنێت و لە پەرلەمانی
ئینگلیزیدا پارێزگاری لێبكات) و لەساڵی ( )1867دوای ئەوەی كتێبی (بەبەندكرنی
ژنان) داوا لە ئەندامانی پەرلەمان دەكات وشەی مرۆڤ( )hommeبگۆردرێت
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بۆ وش��ەی( ،)personneچونكە وشەی مرۆڤ ئاشكرایە ئەوروپیەكان بۆ مرۆڤی
بەكاردەهێنن و بە شێوەیەكی وردتر بۆ پیاوی بەكاردەهێنن ،كەوایە بزوتنەوەی
ئازادكردنی ژنان لە ئەوروپادا ،دەرەنجامی بارودۆخە كۆمەاڵیەتی و سیاسی و
ئاینی و....ت��اد بوو ،بۆیە ئەم بزوتنەوە فێمێنیزمییە بەهۆی ئەو بارودۆخ و
فشارانەوە دروستبوو.
مێژووی بزوتنەوەی دیاریكردنی وەچە
بزوتنەوەی دیاریكردن ،یان سنورداركردنی وەچەكان هەر لە سەرەتاكانی
سەدەی حەڤدەوە و بە دیاریكراوی لە زانای ئینگلیزی ( ماڵتوس)1834-1766 ،ەوە
دەستپێدەكات و ئەم تیۆرە بەوە ناسراوە ،كە دانیشتوان زیاد دەكەن بە ڕێگەی
ئەندازەیی( )8 ،6 ،4 ،2 ،1و خۆراكیش بە پلەی ژمارەیی( )5 ،4 ،3 ،2 ،1ماڵتوس
لە تیۆرەكەیدا ئەوەی ڕوونكردوەتەوە سەركەوتنی گەشەو هێنانەدی هاوسەنگیەتی
لە ڕێگەی وەستانی گەشەی دانیشتوانەوە دەبێت و پێیوایە ئەم كێشەیە ڕووبەڕووی
مرۆڤایەتی دەبێتەوە و پێویستە لە ڕێگەی یەكێك لەم خااڵنەوە چارەسەر بكرێت:
 -1ژن نەهێنان ،چونكە ڕێگەیەكە بۆ گەشەی دانیشتوان ،یان ئەگەر
ژنیش بهێنیت ،پێویستە یەك منداڵت هەبێت.
 -2هاوكارینەكردنی ه��ەژاران و دام��اوان ،بۆئەوەی لە برسا بمرن ،
بەمەش ژمارەی دانیشتوان كەمدەكات ،بەاڵم لە ئەنجامی ڕەخنەیەكی زۆر لەم
بۆچونە و ڕوانینی (یوجینیا)ە ( )Eugenicsهاتە ئاراوە كە زاراوەیەكی یۆنانییەو
واتا تاكێكی باش دەگەیەنێت و كاری لەسەر هاندانی پرۆسەی هاوسەرگیری و
الیەنی پەروەردە دەكات ،لەگەڵ تاقیكردنەوەی(فحص) خوێن پێش ژنهێنان بۆ
دڵنیا بوون لە سەالمەتی منداڵەكان لە نەخۆشییە خراپەكان و بۆماوەییەكان.
هەندێك لە ڕێكخراوەكان مەسەلەی دیاریكردنی وەچە بە هۆكارێكی خواردنی
مافی ژنان دەزانن و لەم ڕێگەیەشەوە ژنان دووچاری كێشەی جیاواز بوونەتەوە.
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كۆنگرەكانی ژنان و كاریگەرییان لەسەر فێمێنیزم
یەكەم :كۆنگرەی جیهانی چوارەمی ژنان
لەساڵی  1995دا نەتەوە یەكگرتووەكان كۆنگرەی چوارەمی تایبەت بە
ژنانی لە پەكین سازكرد و تیایدا جەخت لەسەر ئەوە كرایەوە ،هەنگاوی پێویست
بنرێت بۆ هێنانەدی ئامانجە ستراتیژیەكانی ژنان لەچاو سااڵنی ڕابردوو ،تاوەكو
كۆتای ساڵی  1999،لە داواكارییەكانی ئەم كۆنگرەیە:
-1داواكردنی ئازادی و یەكسانی.
-2ڕێگەدان بە ئازادی سێكسی و ڕێگەدان بە هاوسەرگیری پێشوەخت و
سنوردانان بۆ پیاو و سنورداركردنی وەچە لە ڕێگەی لەباربردنی منداڵ و ڕێگەدان
بە تێكەڵكردنی كچ و كوڕ و گەشەپێدانیان و پێشكەشكردنی ڕۆشنبیری سێكسی
بەر لە تەمەنی باڵغبوون.
جگە لەم كۆنگرانە كۆنگرەی تر كران لەوانە:
 -1كۆنگرەی جیهانی بۆ دانیشتوان لە ساڵی  1974لە ڕۆمانیا بەستراو
تێیدا داواكرا ڕۆڵی ژن چاالك بكرێت و لە كۆمەڵگەدا ڕۆڵی هەبێت ،هەروەها
یەكسانی لەنێوان ژن و پیاودا جێبەجێبكرێت.
 -2كۆنگرەی نێودەوڵەتی مەكسیك  1984تێیدا داواكرا:
ا-مافی یەكسانی ژن لەبەرامبەر پیاودا بدرێت لە تەواوی بوارەكاندا.
ب-بەشداریكردنی پیاو و ژن لە بەڕێوەبردنی خێزاندا.
ه-ڕێگەدان بەكاری سێكسی.
دووەم :كۆنگرەی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ ژن لەساڵی  2000لەپێناو
یەكسانی و گەشەپێدانی ئاشتی لەسەدەی()21دا كە لە نییۆرك بەستراو تێیدا
جەخت لەوە كراوە:
-1ئازادی سێكسی.
-2ڕێگەدان بە لەباربردن.
 -3ڕێگەدان بە دووڕەگەزی وەك یەك.
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-4دانانی دادگای خێزانی لەپێناو تاوانی دەستدرێژی سێكسی.
-5یەكسانی ڕەهایی لەنێوان ژن و پیاودا.
-6ڕێگەدان بە ژنان لە ناو حكومەت و ڕێكخراوەكاندا بەشداری كارای
هەبێت.
 -7هەڵبژاردنی ژنان بۆ پۆستەكان.
-8نەهێشتنی نەخوێندەواری لەناو ژناندا.
-9ڕێگەدان بە مۆڵەتی دایكایەتی بەژنی كرێكار.
بەدەر لەم كۆنگرانەش دوو هەنگاوی تر لەبارەی چەسپاندنی یەكسانی
لەنێوان ژن و پیاودا نراوە ئەوانەش:
-1ڕاگەیاندنی جاڕنامەی مافی مرۆڤ لە ساڵی  1948داو تێیدا جەخت
لەسەر نەمانی جیاوازی لەسەر بنەمای ڕەگەزی و هێنانەدی یەكسانی لەنێوان ژن
و پیاودا و ئازادی پرۆسەی هاوسەرگیری بەتایبەتی لە مادەكانی ( )17 ،16دا.
-2ڕێكەوتنامەی (سیداو –)cedawیان ڕێكەوتنامەی نەهێشتنی هیچ جۆرە
جیاوازییەك لە نێوان ژن و پیاودا ،لە ساڵی  1979ئەم ڕێكەوتنامەیە پێكهاتووە
لە ( )30مادە و (دە) مادەی یەكەمی جەخت لەسەر نەهێشتنی جیاوازی و
چەسپاندنی یەكسانی لە نێوان ژن و پیاودا دەكات.
بزوتنەوەی فێمێنیزمی لە كوردستاندا
لەگەڵ ئەوەی لە كوردستان بە درێژایی مێژوو لەژێر چنگی داگیركەراندا
بووە و لەگەڵ ئەوەشدا زوڵم و زۆرییەكی زۆر بەرامبەر هەم ژن و هەم پیاو
كراوە و بەردەوام ئەم زوڵملێكردنەی داگیركەران وایكردووە ،هەست بەم حاڵەتە
نەكرێت ،لەگەڵ ئەم ژێردەستییەشدا و لەهەر كات و ساتێكدا ،ئەگەر دەرفەتێك
بۆ ئازادبوون بۆ كورد ڕەخسابێت ،كورد هەوڵی چەسپاندنی فێمێنیزمی داوە،
لەم ڕوانگەیەوە دەتوانین قۆناغەكانی فێمێنیزمی كوردی بكەین بە دوو قۆناغەوە:
قۆناغی یەكەم:
-1ئەو هەوڵەی كە شاعیران داویانە بۆ هۆشیاركردنەوەی ژنان و ئەم
قۆناغەش تاوەكو دوای جەنگی جیهانی دووەم درێژەی كێشاوە.
-2ئەو دەرفەتانەی كە بۆ كورد ڕەخساوە لە ڕوانگەی سیاسی و كارگێڕی
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و ...تاد سەربەخۆ بوون ،لەم قۆناغەدا ڕۆڵی جیاوازیان بە ژنان بەخشیوە و
ژنان بەشێك بوون لە كارەكە ،بۆ نمونە لەسەردەمی (شێخ مەحمود) دا ژنی
وەك حەپسەخانی نەقیب و عادیلەخانی دایكی ئەحمەد موختار ،كە ئیدارەی
شارێكی بەڕێوە بردووە .هەبوون ،زۆر دلێرو چاالكانە كارەكانیان كردووە و ئەم
ڕۆڵبەخشینەی كورد بە ژن بە ویست و ئیرادە بووە .نەك بە زۆر و فشار،
ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت كە لە ژیانی گشتی كوردیدا ژن بەشێك بووە لە ژیان،
بەاڵم ئەوەی كە لەژێر كاریگەری كلتورو داب و نەریت ولێكدانەوەو شرۆڤەی وتە
ئایەتە ئاینیەكاندا بووە ،ژن بووەتە پاشكۆو زوڵمی لێكراوە.
قۆناغی دووەم:
سەردەمی شۆڕش و ڕاپەڕین ،ئەمیش دابەش دەبێت بەسەر دوو قۆناغدا:
-1قۆناغی شاخ تاوەكو ڕاپەڕین و ناوەڕاستی نەوەدەكان ،لەم قۆناغەدا
ژن هەمان پێگەو ڕۆڵی پیاوی هەبووەو بە كرداری توانیویەتی كارو ڕۆڵی خۆی
پیشانبدات ،هەرچەندە بارودۆخەكە لەبار نەبووە بۆ زەمینەسازی تەواوەتی
فێمێنیزم.
-2لە كۆتایی سااڵنی نەوەدەكان و بە دەستپێكردن و دروستبوونی
ڕێكخراوە ژنانی و مەدەنیەكان .ئەم قۆناغە دابەشدەبێت بەسەر دوو الیەندا:
ا-ئەو ڕێكخراوانەی كە پاشكۆی حیزبن و دەیانەوێت لە ڕێگەی حیزبەوە
مافەكانی ژنان دەستەبەر بكەن ،بەوپێیەی هەندێكیان لە ڕێگەی حیزبەوە پۆستی
بااڵیان وەرگرتووە و بوونەتە ئەندام پەرلەمان ،كەچی نەیانتوانیوە پرۆسەی
فێمێنیزم جێگیر بكەن ،بەاڵم وەك ئەوەی كە بارەكە لەبار بوو ،نەیانتوانیوە ئەم
كارە بكەن ،بەهۆی پاشكۆیەتی خۆیانەوە.
-2دروستبوونی هەندێ لە ڕێكخراوی كۆمەڵگەی مەدەنی و كاركردن بۆ
چەسپاندنی فێمێنیزم و هەوڵدان بۆ نەهێشتنی جیاوازی ڕەگەزی لە نێوان ژن
و پیاودا ،بەاڵم ئەم هەوڵدانەو ئەم ڕێكخراو و گروپە جیاوازانە ،نەیانتوانیوە
ئەم قۆناغە(قۆناغی دووەم) تێپەڕێنن ،تاوەكو وەك ئەوروپا لە قۆناغی سێیەم
دا ،فێمێنیزم ڕێڕەوی خۆی وەربگرێت و بۆ گەیشتن بەم قۆناغەش هەوڵ و
ماندووبوونی ژنانی سەربەخۆ و دوركەوتنەوە لە كاریگەرییەكانی دەوێت.
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ئەنجام:
لە ئەنجامی ئەم لێكۆڵینەوەیە دەگەینە ئەوەی كە:
-1هەوڵدان بۆ چەسپاندنی فێمێنیزم مێژوویەكی دووروودرێژی هەیە.
-2لە هەموو كۆنگرەو كۆبوونەوەكاندا ،جەخت لەسەر جێبەجێكردنی
فێمێنیزم كراوە.
-3لە كوردستاندا بە درێژایی مێژوو ئەوەندەی دەرفەت هەبووە ،هەوڵ
هەبوون و ئەم هەواڵنەش لەالیەن كەسایەتی و چینی جیاوازەوە بووە.
-4لەدوای ساڵی  2005پرۆسەی فێمێنیزم ئەو ئاراستەیەی وەرگرتووە كە
قۆناغی نوێ بۆخۆی بدۆزێتەوە ،تاوەكو لە ڕێگەیەوە خواستەكانیان بهێنێتەدی.
-5ئەو هۆكارانەی كە بوونەتە ڕێگر لەبەردەم جێبەجێكردنی فێمێنیزم لە
كوردستاندا ،بریتین لە الیەنە كلتوری و داب و نەریت و لێكدانەوە هەڵەكان.

سەرچاوەكان:
-1عبدلله الشارق ،قراوە فی ااڵطار التأریخی و ااڵیدیولوجی للحركە
النسائیە ،مغرب.2007 ،
-2مجلە بیان ،عدد( )93اكتوبر .1995
-3نادیە لیلی عیساوی ،تیارت الحركە نسویە و مذاهبه.2004 ،
-4د .ابراهیم الناصر ،الحركە النسویە المغربیە.2006 ،
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فێمێنیزم  ...دەروازەی چارەسەركردنی كێشەكانی ژنان
لە عەرەبییەوە :هاشم ئەمین
ه��ەردوو زارەوەی فێمینیست و فێمێنیزم لە قۆناغە سەرەتاییەكانی
بزوتنەوەی ژناندا وەكو بیرۆكەیەكی سیاسی سەری هەڵداوە ،لە بارەی مێژووی
سەرهەڵدانەكەشیەوە چەند بیروڕایەكی جیاواز لەو كتێبانەی كە باسی فێمێنیزمیان
كردووە هەیە ،بۆ نمونە لە یەكێك لە سەرچاوەكاندا سەرەتای فێمێنیزم دەگێڕنەوە
بۆ سەدەی پانزەهەم لەسەر دەستی كریستن دی ،یان هەندێ سەرچاوە ئاماژە
بە ماری ولستۆن كرافت لە كۆتاییەكانی سەدەی هەژدەهەم دەكەن ،هەندێكی
تریش سەرەتاكانی دەركەوتنی فێمێنیزم دەیگەڕێننەوە بۆ سەرەتاكانی سەدەی
نۆزدەهەم ،لەگەاڵ هەموو ئەو بیروڕا جیاوازانەدا چەند شەپۆلێك لە ڕووی كاتەوە
بۆ دەركەوتنی بزوتنەوەی فێمێنیزم وەكو داكۆكیكارێكی سەرسەختی مافەكانی
ژنان دیاری كراوە.
فێمێنیزم وەكو زاراوە لە بنەڕەتدا بریتی بوو لە دانانی ستراتیژ و تاكتیكێك
بۆ دابینكردنی یەكسانی جێندەری لە هەموو بار و بوارەكانی كۆمەڵگادا ،فێمێنیزم
هەموو ئەو نەریت و نۆرمە باو و سەپاوانە ڕەتدەكاتەوە ،كە لە كۆمەڵدا هەیە
لەجێی ئەوانە یاسا و رێساكانی ئینسانی و مەدەنی پێشنیار دەكات.
سەرەتای باڵوبونەوەو تەشەنەكردنی فێمێنیزم وەكو بزوتنەوەیەكی ژنان،
تەنها داكۆكیكردن بوو لە مافە سەرەتاییەكانی ژنان و ڕەخساندنی هەلی كاری
سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی و دەستەبەركردنی ئەو مافانەی كە لە دواجاردا
دەبێتە هۆی چەسپاندنی یەكسانی لە نێوان هەردوو ڕەگ��ەزداو ،هەوڵدان بۆ
كاركردن بۆ ئەوەی ئەو چەمكانەی كە ڕاستەوخۆ پەیوەندیدارە بە مافەكانی
ژنانەوە ،جگە لەمانەش بزووتنەوەی فێمێنیزم بەرلەوەی كار لەسەر ئەوە بكات
كە جیاوازی ڕەگەزی نەهێڵێ ،پێیانوابوو كە دەبێت بەر لە هەر شتێ پیاوان
ئازادبن ،چونكە ئەمە بەشێكی گرنگە لە بواری كاركردنی بزووتنەوەی فێمێنیزمدا،
لەبەرئەوەی پێچەوانەی ئەم چەمك و تێگەیشتنە پیاوانیش بەهەمان شێوە وەك
ژنان زەرەرمەند دەبن لەسەر بنەمای ڕەگەزی و جۆری ڕەگەزی ،ئەو كەسانەش
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كە هەوڵی ئەوە دەدەن كە فێمێنیزم وەكو بزوتنەوەیەكی ژنان پەرەپێبدەن
و بنەماكانی بچەسپێنن ،دەبێت هەوڵی ڕەگەزی بەرامبەر فەرامۆش نەكەن و
دەمارگیریانە و یەكالیەنانە كار نەكەن.
دەرك��ەوت��ن��ی تیۆری فێمێنیزم لەنێو بزوتنەوەكانی ژن��ان��دا ،بووە
تەواوكەری تیۆرە گشتیەكان و تیۆرە جیاوەزەكان دەربارەی مەسەلەكانی ژنان
و ئەو تێڕوانینانەی كە لەمەڕ چارەسەركردنی كێشەكانی ژنان هەیە ،بەاڵم لە
هەندێ حاڵەتدا بونیاتی كۆمەاڵیەتی ڕەگەزی كەوتوەتە سەر ڕەگەزەكە خۆی لە
چارەسەركردن و بەدواداچونی كێشەكاندا ،یان بە پێچەوانەوە لە بەدەستهێنانی
مافەكاندا لە كەسێكەوە بۆ كەسێكی تر دەگۆڕێت ،چونكە كەسێك كە پسپۆری
هەبێت جیاوازە لەوەی كە كەسێك ناچار دەكرێ بەكاری سێكسی یان تەحەڕوشی
جنسی ،یان لە ماڵدا توندوتیژی بەرامبەر دەكرێ ،یان كەسێك كە بە زۆر
القە دەكرێت ،لەبەرئەوە فێمێنیزم وەكو تیۆر كە دەركەوت توانی ڕیزبەندی
و ڕێكخستن و پۆل بەندی بەو دیاردە و حاڵەتە جۆراوجۆرانە بكات و ،ببێتە
ڕێنوێنیكەری ڕێكخراوەكانی ژنان و ئافرەتان بۆ چارەسەركردنی سەرجەم كێشەكان
كە لە نێوانیاندا پشكی شێر بەر كێشە كۆمەاڵیەتیەكان دەكەوێت.
هەروەها بۆ چەسپاندنی پرنسیپەكانی بزوتنەوەی فێمێنیزم ،ژنان
دەگەڕانەوە بۆ نووسینەكانی كریستن دی و ماری و لستۆن كرافت ،كە ئەمانە بە
شەپۆلی یەكەمی دەركەوتنی فێمێنیزم هەژمار دەكرێن و دەركەوتنیشیان سەرەتا
لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا و بەریتانیا بوو ،كە باسیان لە هەند ێ مافی
سەرەتایی بۆ ئافرەتان دەكرد ،وەك یەكسانی لە ماڵ و دارایی و گۆڕانكاری لە
پەیوەندی خێزانی و دواجاریش ژنان مافی دەنگدانیان هەبێت و بەشداری لە
پرۆسەی هەڵبژاردن دا بكەن.
بەاڵم شەپۆلی دووەمی فێمێنیزم كە دەركەوتن ،بەوە ناسرا بوون كە كار
بۆ ئازادی ئافرەتان دەكەن بە تایبەتی لە سااڵنی شەستەكانی سەدەی ڕابردوو
بەدواوە ،كۆڵەكەی ئەساسیش كە كاریان لەسەر دەكرد ،مەسەلەی ڕۆشنبیری
كۆمەاڵیەتی و سیاسی بوو ،شەپۆلی سێیەمیش لە نێوان سااڵنی 1980بۆ 1990
دەركەوتن ،كەڕۆڵی ژنان بە گشتی دیار و بەرچاو بوو ،بەاڵم لە هەمانكاتیشدا لە
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زۆربەی بوارەكاندا پەراوێز خرابوون ،لە ژێر ناوی ڕزگاربوون لە مەسەلەی چینایەتی
و ڕەگەز پەرستی ،بەاڵم دوای ئەمەش قۆناغی دوای فێمێنیزم سەرهەڵئەدا ،كە بە
بەشداری ژنان ناوزەند دەكرا ،كە گەشەسەندنێكی باشی بەخۆوە بینی.
فێمێنیزمەكان بڕوایان بە ملمالنێی چینایەتی و ف��ەوزەوی لە دژی
دەوڵەت نییە ،بە پێچەوانەوە لەگەاڵ بەرەوپێشچوونی دەوڵەت و كۆمەڵگەدان،
فێمێنیزمیەكان هەمیشە ویستویانە دژی پیاو ساالری بوەستنەوە و لە ئەولەویاتی
كاریاندا بووە و ،پێیانوابووە هەرچەندە پیاوان دەیانەو ێ دایمە لە هەرەمدا بن،
بەاڵم ناشتوانن خۆبەخشانە كار بكەن ،ئەگەر پێمان وابێت كە بەتەنها دەبێت
پیاوان لە هەرەمەكەدا بن ئەوا مانای وایە فێمێنیستەكان لە سیاسەتدا پاشەكشەیان
پێدەكرێت و بە تەواوی پەراوێز خراون و دەیانگەڕێنێتەوە بۆ نێو ژیانێكی ئاسایی،
لە بەرئەوە فێمێنیستەكان لە سەرەتاوە جەختیان لەسەر ئەوە دەك��ردەوە كە
دەبێت كار لەسەر چۆنیەتی ئەزموونی ژنان بكرێت و ،ناب ێ بە تەنها دروشمی
یەكسانی بەرز بكەینەوە ،بەڵكو دەبێت لەسەرەتاوە كار لەسەر نەهێشتنی جیاوازی
ڕەگەزی و چینایەتی و سزادان بە هەر ناوێكەوەبێت بكەینەوە ،چونكە داگیركەران
و ڕژێمە سەركوتكەرەكان لە هەموو سەردەمەكاندا بە تەواوی ژنانیان پەراوێز
خستووە  ،تەنانەت سزاش دراون و دژی هەموو بزوتنەوەیەك بوون كە داكۆكی
لە مافەكانی ژنان كردووە ،بۆیە فێمێنیزم دوای سەردەمی ئیستیعمار ئاراستەی
كاركردنیان گۆڕاو پابەند بوون بە هەندێ لەو بنەمایانەی فێمێنیزم لە پێش
ئیستعماردا ،بەڵكو پابەندبونی خۆیان بە بەڵێننامە جیهانیەكانی دەربارەی ژنانەوە
پەیوەست كرد.
فێمێنیزم دوای س��ەردەم��ی مۆدێرنە دەك��ەوێ��ت گفتوگۆ بەدیوە
كۆمەاڵیەتیەكاندا ،كە پێیانوابوو نابێت ئەزموون لەڕووە ڕۆشنبیری و مێژووییەكەوە
بۆ هەموو كاتەكان لەبەرچاو بگیرێ و جۆرێك لە دەمارگیری ڕەگەزی دروست
ببێ  ،بەڵكو دەبێت تیۆرەكانی فێمێنیزم لەگەڵ ژینگە و ئەو شوێنەی كە دەتەوێت
چاكسازی كۆمەاڵیەتی تێدا بكەیت جارێكی تر تیۆرەكان دابرێژرێتەوە و بنەما و
رەئیەكانیش فەرامۆش نەكرێت.
یەكێك لە شوێنەوارەكانی فێمێنیزم لە نێو كۆمەڵگەدا ئەوەیە ،كە
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بزووتنەوەی فێمێنیزم توانی گۆڕانكاری ڕیشەیی لە نیۆ كۆمەڵی ڕۆژئاوادا بكات،
كە ئەو كات خۆی لە پێدانی ماف بە ژنان و مافی دەنگدان و بەشداری
هەڵبژاردنی هەبێت دەبینیەوە ،لە هەمانكاتدا هەلی ئەوەی ڕەخساند كە ژنان
لە بواری فێركردن و پەروەردەدا كاربكەن  ،هەلومەرجێكیان ڕەخساند كە ئەو
كەناركردنەی ژنان لەگەڵ پیاواندا بەرەو نەمان بچێت ،تا گەیشتە ئەوەی كە
باس لەوە دەكرا كە ژنان لەگەڵ پیاواندا یەكسانن ،لە ماف و یاسادا وەك یەك
بەرپرسیارێتیان بەردەكەوێ ،لە كاتی جیابوونەش لەگەڵ پیاواندا مافی خۆیان
وەربگرن ،جگە لەمانەش ئەو مافەدرا بە ژنان كە بەشداری بكەن لە بڕیاردا وەك
تاكێك خاوەنی بیرو بۆچوونی خۆیان بن ،بە تایبەتی لە بواری كاركردندا ببنە
خاوەنی بیر و بۆچوونی خۆیان  ،جگەلەمانەش لە بواری كاركردندا ژنان ببنە
خاوەن كار و بەشداربن لەو گرێبەستانەی كە ماف دەدات بە خاوەن كار و ماف
دەبەخشێتە كەسی كاركەر ،جا چ لە پرۆژەیەكدابێت یان لە ماڵ و موڵكدا بێت.
فێمێنیزم وەك تیۆر..
تیۆری فێمێنیزم ئامانجی تێگەیشتنە لە جیاوازی ڕەگەزی و ئەو نایەكسانییەی
لە نێوان هەردوو ڕەگەزدا هەیە ،چونكە هەر كاتێك تاك لەوە گەیشتبێت كە جیاوازی
ڕەگەزی لە ڕووە بایەلۆژەكەدایە ،ئەوا پێویست ناكات بیر لە یەكسانی نێوان هەردوو
ڕەگەز بكاتەوە ،یان هەندێك لە فێمێنیستەكان پێیانوایە كە تیۆرەكانی فێمێنیزم
جەخت لەسەر باشتركردن و دەستەبەر كردنی مافەكانی ژنان دەكەنەوە ،بەتایبەتی
ئەو بابەتانەی كە جیاكاری ڕەگەزی دروستدەكات و پیاو ساالری لە كۆمەڵگەدا
دەهێنێتە ئاراوە ،جگە لەمانەش فێمێنیستەكان دەیانەوێ لەڕێی تیۆرەكانەوە ڕەخنە
ئاراستەی دەسەاڵت بكەن كە كاریگەری لەسەر پەیوەندییە كۆمەاڵیەتی و سیاسیەكان
هەیە ،كە كەسانێك بە خراپ كەڵك لە حاڵەتەكان وەردەگرن.
لەبەرئەوەی فێمێنیزم بەچەند شەپۆل و سەردەمێكی مێژوییدا دابەشكراوە،
چەندین جۆر و شێوەی نوێی فێمێنیزم بۆ داكۆكی كردن لە مافەكانی ژنان لە قۆناغە
جیاجیاكاندا دەركەوتوون ،یان دەتوانێت بڵێین فێمێنیزم دابەشدەبێت بەسەر چەند
شەپۆلێكدا-..
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فێمێنیزمی بوونگەرایی..
ئەمانە سەر بە قوتابخانە بوونگەراییەكەی سیمۆن دیبۆڤوار بوون ،بۆڤوار
لەنێو ژنە ڕۆشنبیرەكانی ئەو كاتەدا یەكەم كەسیان بوو كە فیكری فێمێنیزمی لە
هەموویان زیاتر پەرەپێدا ،بەاڵم لەهەمووشیان زیاتر بەكاریهێنا بۆ باوەڕەكانی
خۆی كە بیرێكی زیاتر گروپگەری بوو نەك گشتگیر.
فێمێنیزمی ماركسی..
ئەمانە بزوتنەوەی ژنانەی چەپ بوون و ،بەرگری لە بیری ماركسی دەكرد
و دەیانویست هەوڵەكانیان لەپێناو بەرەوپێشبردنی ئایدۆلۆژیای ماركسیدا بێت.
فێمێنیزمی لیبڕاڵی..
ئەمانەش بزوتنەوەی سیاسی حیزبی لیبراڵ بوون ،هەر ئاڕاستەیەكیان
گرتبێت بەو ئامانجە بووە كە خزمەت بە ئامانجەكانی ژنان بكات ،لەهەمانكاتیشدا
زۆر جەختیان لەسەر كاركردنی ژنان كردوەتەوەو كاریگەریشیان هەبووە.
فێمێنیزمی رادیكاڵ..
ئەمانە بەو شێوەیە گوزارشتیان لە ڕەگەزی نێر دەكرد كە سەری هەرەمەكەیەو
دەتوانێت زاڵبێت بەسەر سەرمایەداریدا ،بەو پێیەی كە ئەمانە جیاوازی دەكەن لەو
سزایانەی كە بەسەر ئافرەتاندا دەچەسپێنراو هەوڵی ئەوەیان دەدا كە بەتەواوی
بنبڕی بكەن و سەرلەنوێ كۆمەڵگە دابڕێژنەوە و چارەسەری كێشەكانی بكەن ،چونكە
پێیان وابوو چەوسانەوەی ژن جەوهەری چەوسانەوەكانی دیكەیەو نمونەی هەموو
چەوسانەوەكانە ،تەنانەت پێیانوایە سێكسفرۆش ئەوكارە بە ئیرادەی خۆی ناكات،
بەڵكو قوربانییەكی كۆمەڵگەیەو بە ڕێگەی ناڕاستەوخۆو بەزۆر ئەو كارەی پێدەكرێت.
فێمێنیزمی تاكڕەو..
ئەم جۆرە لە فێمێنیزم داكۆكی لەسەربەخۆیی ژنان دەكات وەكو تاكێك
كەخۆی خاوەنی جەستەی خۆی و بڕیارە كۆمەاڵیەتی و سیاسیەكان و خاوەنی
موڵك وماڵی خۆیەتی.
هەرچەندە لەسەر فێمێنیزمی تاكڕەو قسەو بیری جیاوازی لەسەرەو

27

هەندێك بەجۆرێك لە ڕەگەزپەرستی بەرامبەر بە ژن لێكیدەدەنەوە و هەندێكجار
دەبێتە هۆی پێشێلكردنی مافی كەسی بەرامبەر.
فێمێنیزمی ماتریاڵی..
ئەم چەمكە یەكەمجار لەساڵی  1975دا لەالیەن( كرستن دلڤین) بەكارهات،
كە جەخت لەسەر الیەنی ئابووری ژن دەكاتەوەو ،دەیەو ێ لە چوارچێوەی كاری
ماڵی دەریبهێنێت و خۆی كاربكات ،كە ئەوكاتیش دەستی لەنێو گیرفانی خۆیدا
دەبێت و چاوی لە كەسی بەرامبەر نابێت.
فێمێنیزمی موحافیزكار..
فێمێنیزمی جیاكاری دەكەوێتە بەر شەپۆلی دووەم كە دەیەو ێ پارێزگاری
لەهەندێ لە كارەكانی ناو كۆمەڵگە بكات بەو مەرجەی ڕێگر نەبێت بەرامبەر
سنووری ئازادی تاكەكەس و كار نەكاتە سەر بیروبۆچوونە خودیەكانی تاك و
كەسانی خۆپەرست چەمكی ئازادییەكە نەقۆزنەوە بۆ شتێك كە دژی ئاكاری
كۆمەڵگەیە ،واتا ئەم تیۆرە باوەڕی بە سێكسی هاوڕەگەز نییەوبە شتێكی نامۆی
لە قەڵەم دەدات و پێیوایە سنوری ئازادی تاكەكەس لێرەدا كۆتای دێت كە سنوری
ئازادی كەسێكی تر دەشكێنێ.
فێمێنیزمی جوداخواز..
ئەم جۆرەیان پێچەوانەی ئەوەی پێشووە ،پێیوایە لەبەرئەوەی جیاوازیەكانی
نێرومێ چارەسەری نییە ،بڕوایان بە سێكس لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر نییە،
سەرەتای ئەم بۆچوونە لە ساڵی  1967لەالیەن پرۆفیسۆری بەشی ئیتیك لە
ئەمریكا دەركەوت و هەر ئەویش ڕێكخراوێكی دامەزراند بەناوی شانەی ،16
بەاڵم كاریگەری نەبوو لەنێو بزوتنەوە فێمێنیستیەكاندا و وەكو خۆی مایەوە،
بەاڵم پاش ماوەیەك هەندێ كەسانی میانڕەو سەرهەڵئەدەن كە پێیانوایە پیاوان
ناتوانن پێشنیاری باش بۆ كێشەی ژنان بكەن ،هەر پێشنیارێكیش كە كردیان ئەوا
پیاوساالرانە دەبێت ،لێرەوە لەگەڵ ژناندا كەوتنە كاركردن بۆ ئامانجە سیاسی و
كۆمەاڵیەتیەكانی ژنان و خێزانێك كە تەنها لە ژن پێكهاتبێت و كار لەگەڵ پیاودا
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نەكات ،یان بۆ هەمیشە بە سەڵتی و بێ هاوسەرایەتی بمێنێتەوە.
فێمێنیزمی پۆستمۆدێرن..
ئەم تیۆرە یەكەمجار لەالیەن فەیلەسوفێكی ئەمریكیەوە بەكارهێنرا كە
لە تیۆرەكەیدا ڕەخنە لە سیمۆن دی بۆڤوار و میشێل فۆكۆ و فەیلەسوفی
فەرەنسایی (الكان) دەگرێت ،كە پێیوایە ئەمانە جیاكاریان لە نێوان بایۆلۆژیاو
جێندەردا دروستكردووە ،چونكە ئەو لەو كتێبەیدا جەخت لەسەر چەمكی سێكس
و زمان دەكاتەوە و پێیوایە سێكس خۆی لە ستراكچەرە زمانەوانیەكاندا بنیادنراوە،
هەروەها پێوایە سەرجەم ژنان ئەزموونی ڕێگەیەكی ژنانەی هاوبەش دەگرن و
هەموو ژنانیش خۆیان لە شانی پیاودا دەبیننەوە.
فێمێنیزمی سۆسیالیستی..
ئەم تیۆرە جەخت لەسەر كیانی تاكەكەسی و ژیانی گشتی ژن دەكاتەوەو
پێیوایە هەتا كۆتایی بە كێشە كلتوری و ئابووریەكانی ژنان نەیەت كۆتای بە
كێشەی ژنان نایەت .واتا ئەم تیۆرە تێكەڵەیەكە ڕەخنەگر لە فكری فێمێنیزمی
ماركسی و رادیكاڵ ،چونكە ماركس پێیوایە سیستمی سەرمایەداری چەوسانەوەی
ژنی لەهەناودایەو ،پێیوایە كە سەركەوتوو نەبووە لە دۆزینەوەی پەیوەندی نێوان
سیستمی باوكساالری و چینایەتیدا ،بەاڵم سیستمی سۆسیالیستی هاوكاری یاسای
بێبەرامبەری پێشكەشكردووە و ژنیش لێی بێبەشنەبووە.

سەرچاوە:
www.answers.com/topic/feminism..
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فێمێنیستی و هەستی گەڕان بە دوای شوناسدا
ئا:لوقمان رەئوف
زاراوەی فێمێنیزم
وشەی فێمێنیزم( )feminismوشەیەكی التینییەو لە وشەی()feminiaەوە
هاتووە ،كە بە واتای ئافرەتە ،واتا جێندەری()femaleیش هەر لەو وشەیەوە
هاتووە كە ماناكەی (مێ) دەگەیەنێت ،واتا لە بنەمادا دەكرێت وشەكە ()females
لە ()femalesەوە هاتبێت ،یان ()female movement literatimەوە هاتووە،
بەاڵم هەندێكی تر پێیانوایە لە چەمكی()women liberation movementەوە
هاتووە ،كە ئەمەشیان هەر ڕاستەو سەرجەم بۆچونەكان واتای خڕبونەوە لە
دەوری مێ لەخۆدەگرن.
فێمێنیزم وەك زاراوە مانا ئاسایەكەی( مافەكانی ژن و یەكسانی نێوان
ژن و پیاو)دەدات .زاراوەكە لە بنەڕەتدا لەزمانی فەرەنسییەوە وەرگیراوە ،لە
ساڵی1890یشەوە لە زمانی ئینگلیزیدا لەبری زاراوەی ( )womanizeبەكاردەهێنرێت،
ئەم زاراوەیە لە ئینگلیزیدا لەجێی( ،)women movementكە بەواتای (بزوتنەوەی
ژنان)دێت ،ئەمەش بوو بە تێرمێك و هەموو چاالكییەكانی ژنانی گرتەوە لەو
ڕێكخراوانەدا كە خەباتیان لە پێناوی یەكسانی ژنان و پیاواندا دەكرد.
وشەی فێمێنیزم وەك چەمكێكی سیاسی بۆ یەكەمین جار لەساڵی 1890دا لە
ژمارە یەكی ڕۆژنامەیەكی رۆژانە بە( )la frownedلەالیەن marguerite Durand
بەكاربراوە .لە بەریتانیا و ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا پێشتر فێمێنیزم
مانای(ژنان) ،یان سیفەتی ژنانە دەبەخشێ ،هاوكات خەبات بۆ بەدەستهێنانی
مافەكانی ژن بە ومانیزم( )womanismناو دەبرا .ڕێكخراوەكانی بزووتنەوەی ژنان
پێیدەوترا (بزووتنەوەی مافەكانی ژنان) كە جەختی لەسەر بەدەستهێنانی مافە
مەدەنییەكانی ژن دەكردەوە.
فێمێنیزم الی (كاستلز)”:ئەو پەیمانەیە كە دەیەوێت كۆتایی بە دەسەاڵتی
ڕەگەزی نێرینە بهێنێت و ئەو ڕابوونەیە كە جەوهەرەكەی بریتییە لە دووبارە
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پێناسە كردنەوەی ناسنامەی ئافرەتان».
هەروەها “ فێمێنیزم زانستێكە سەبارەت بە ژنان ،بەاڵم هەر نەك بۆ ئەوان
بەتەنیا ،بەڵكو بۆ پیاوانیش ،لە الیەكی ترەوە هەند ێ كەس وەكو بزوتنەوەیەكی
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و تەنانەت ئەدەبیش لە قەڵەمی دەدەن ،فێمێنیزم لەگەڵ
دەسەاڵتی پیاو بەسەر ژندا دەكەوێتە بەربەرەكانێ و ژێردەستەبوونی ژنی پێقبوڵ
ناكرێت.
درود دالروپ( )drude dialrupلە كتێبی ئەنتۆلۆژی (بزووتنەوەی نوێی
ژنان )the new women movementدا دەڵێت”:پێمباشترە پێناسەیەكی بەرفراوانی
فێمێنیستی وەك ئایدۆلۆژیەك بكەم ،كە ئامانجی بناغەیی نەهێشتنی هەاڵوێردن
و نزم تێڕوانینی ژنانە و نەهێشتنی سەروەری و دەسەاڵتی پیاوە لە كۆمەڵگەدا»
رۆزالیند دالمار()rosalind Delmarیش لە كتێبی ئەنتۆلۆژی (فێمێنیزم
چییە؟)what is feminismدا دەڵێت ”:ئەمڕۆ فێمێنیستەكان لە پلەیەكی بەرزدا
فێمێنیزم وەك بیركردنەوەیەك دەبینین كە ژن خۆی دایهێناوە و تایبەتمەندێتی
ژنی تیا بەرجەستەیە .ژنان خۆیان سوبجێكتی فێمێنیزمن و خۆیان تیۆری فێمێنیزم
و سیاسەتی فێمێنیزم دادەڕێژن»
ئایدیای فێمێنیستی هەوڵدەدات بۆ دەستەبەركردنی گوتارێكی ژنانە كە
لە میانەی جیهانبینی و مەعریفی ژنەوە گەاڵڵەبووبێت ،لەپێناوی یەكدەنگی بۆ
یەكگرتنی ژن كار بكات ،بزانێت دەسەاڵت و سیاسەت ئاوازی لەناوبردن نیین،
بگرە ئاوازی بنیاتنان و ڕێكخستن و ئاسانكاری ژیان و بەرجەستەكردنی تەبایی
و ئاسایش و ئاشتی و مەعریفییە بۆ مرۆڤ ،چونكە ژنی فێمێنیست دەزانێت
بەرلەوەی باس لە دەسەاڵتی ژن بكات ،دەسەاڵتی و ژنیش پابەندی ئاستی
كۆمەاڵیەتی و هەلومەرجی گۆرينێتی ،كە ئەمەش دیسان پابەندی ڕێسا ئابووری
و رۆشنبیری و هۆشیارییەكان دەبێت.
فێمێنیستەكان باوەڕیان بەچەند بەرئەنجامێكی بناغەیی هەیە ،كە
ساكارترینیان ئەوەیە ،كە ژن و پیاو مرۆڤن و دەب ێ الی كەم ،وەكو یەك بەهرە
لە مافە مرۆڤایەتییەكەی خۆیان وەرگرن ،ئەو یەكسانییەش دەب ێ لەالیەن گشتەوە
قبوڵكرابێ و كۆمەڵگەو یاسا دانیان پیادانابێ .پێیانوایە دەب ێ ئەو سیفەتانەی كە
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داب و نەریت لە پرەنسیپدا بەهی ژنی دادەنێت ،بەهەمان شێوە بەگرنگ دابنرێ،
وەك ئەو سیفەتانەی كە داب و نەریت بە پرەنسیپ بە پیاوانەی دەزانێ ،بۆ
نمونە خۆشەویستی و سۆز دەبێت بە گرنگ بنرخێندرێت ،وەك چۆن دەسەاڵت
و هێز بە گرنگ دەنرخێندرێت .فێمێنیزم كاری ئەوەیە هاوكێشەیەك دروستبكات
كە ژنان و پیاوان لەڕوی بەهای مرۆڤایەتی و مافەوە یەكسان بن ،فێمێنیستەكان
ئامانجیان ئەوەیە كۆمەڵگەیەكی مرۆڤانەو ئایدیاڵ بێتە بەرهەم .كە دەسەاڵت و
سەپاندن باوی نەمێنێت)10(.
ك��ەژاڵ ئەحمەد دەڵێت”:فێمێنیزم بزووتنەوەیەكی ژنانەیە پەیڕەو
پڕۆگرامی حیزبی نییە و پەیامەكانی مەزهەبێكی ئاینی نییە .ئایدیاكە لە خواستە
چەپێنراوەكانی كچان و ژنانی دنیاوە هەڵقواڵوە ساڵ لەدوای ساڵ تەشەنەی
كردووە)11(.
كەوایە فێمێنیزم بزووتنەوەیەكی ژنانەیە كە هەڵقواڵوی ناو دنیای مۆدێرنەو
شارستانییەتی ڕۆژئاوایە ،هەوڵدەدات دەسەاڵت لە دەستی پیاو بسەنێتەوە و بە
شێوەیەكی یەكسان دابەشی بكات لە نێوان هەردوو ڕەگەزەكەی كۆمەڵگەدا،
هەروەها دەرهێنانی ژنە لە پەراوێزی گۆڕانكارییەكانی كۆمەڵگەداو كردنێتی بە
بونەوەرێكی داهێنەر و ئەكتیڤ.
مێژووی سەرهەڵدانی فێمێنیزم
زۆربەی مێژوونوس و فەیلەسوفان ،سەدەی هەژدەهەمیان بەكاتی لە
دایكبوونی ئەم ئەم بیرە فەلسەفییە داناوە .هۆكاری ئەوەش دەگەڕێننەوە بۆ
ئەوەی كە سەدەی هەژدەیەم گۆڕنكاری زۆری ئابوری و كۆمەاڵیەتی و سیاسی
بەهۆی شۆڕشی پیشەسازی و گەشەسەندنی خێرای باری ئەوروپا بەهۆی ئەو
شۆڕشەوە سەریهەڵدا ،هەروەها لە ئەمریكاو ئوسترالیا و نیوزلەندا گەشەیەكی
شارستانی خێرا ڕوویدا ،بە ملیۆنەها مرۆڤ لە الدێكانەوە ڕوویان لە شارەكان
كرد ،بەوەش ناچاربوون دەست لە داب و نەریتی الدێیانەی خۆیان هەڵگرن
و بە جۆرێكی تر كە لەگەڵ ژیانی شارەكاندا بگونجێت ڕەفتار بكەن ،بەوەش
ستراكتۆری كۆمەڵگە گۆڕانكارییەكی نایابی بەخۆیەوە دی .هاتنی بەكۆمەڵی
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ژنان بۆ مەیدانی كارو چاالكی ئابووری لە واڵتە ئەوروپیەكان ،دوای ڕاپەڕینی
پیشەسازی و بەتایبەت لەدوای شەڕی گشتگیری جیهانی بوو .لەو سەردەمەدا پەیتا
پەیتا ڕوانگەی نەریتی بۆ بنەماڵە گۆڕدرا و ئاڵوگۆڕێكی قوڵ لە ڕوانگەكانی ژندا
سەبارەت بە چۆنێتی ژیان سەریهەڵدا.
شۆڕشی پیشەسازی كارگەكانی لەبەردەم ژناندا ئاوەاڵ كرد .باوك كە
سەرپەرشتی ماڵ و تاقە هێزی بەرهەمهێنەر بوو لە خێزاندا ،فریای بەخێوكردنی
تەواوی خێزان نەدەكەوت ،ئەو كچانەی كە هێشتا شویان نەكردبوو و باوك
بەرپرسیاری بەخێوكردنیان ب��وو ،هەروەها بێوەژنان كە سەرپەرشتكەر و
بەخێوكەریان نەبوو ،كەوتنە ئاستەنگی ژیانەوە و دەبووایە دەرفەتی كاركردن و
خۆژیاندن بۆخۆیان دابین بكەن ،ئەو كچ و بێوەژنانە دەستیان بە چاالكی كرد
لە بواری بەدەستهێنانی مافی كاركردن و توانیان بەدەستی بهێنن .هەرچەندە
كاری دەرەوەی ماڵ بۆ ژن دژوار بوو و داهاتەكەشی كەم بوو ،بەاڵم دەرفەتێكی
ڕەخساند بۆ چاالكی ئابوری و كۆمەاڵیەتی ،هەروەها دەسەاڵتی ئابووری پیاوی
لە سەر ژن كەمكردەوە.
بەو جۆرە ژنیان لە چوارچێوەی ماڵ دەرهێناو ڕووبەڕووی بازاڕی كاریان
كردنەوە ،ئەو كچ و بێوەژنانە بناغەی خەباتی نەپساوەی فێمێنیستیان داڕێژا،
تا دەهات داواكان پترترو بە ناوەڕۆكتر دەبوون ،تا گەیشتە داوای دەنگدان و
خۆپااڵوتن ،بۆئەوەی لە كەناڵی سیاسەت و دەسەاڵتی سیاسیەوە داوای ژنان
ڕابگەیەنن و بەرگری لە مافەكانیان بكەن و دەستكەوتەكانیان بپارێزن .ژنان
لەبارەی ئابوورییەوە بەم شێوەیە وردە وردە سەربەخۆ بوونەوەو وەكو وزەی كار
هاتنە نێو مەیدانەوە و هەستیان بە نابەرابەریەكان كرد .ژنان ئیتر نەیاندەتوانی
بێدەنگ بمێننەوە ،كەوتنە دژایەتی كردن و خەبات دژی ئەو یاسایانەی تێیدا
دادگەری بۆ كار نەبوو و ئەمجارەش هێرشیان كردەسەر دەسەاڵتی پیاوساالری.
بزووتنەوەی ژنان لێرەوە ڕواڵەتێكی كۆمەاڵیەتی بەخۆوە دەگر ێ و هێدی هێدی
دەبێتە شتێكی جیهانی .ئەگەرچی پێویستیەكانی پەیوەندی سەرمایەداری لە
الیەكەوە بەشداری ژنان لە بواری ئابووریدا وەك هێزی كاری هەرزان و كاری
ڕۆژانە ،بۆ گەیشتن بە نیازو پێداویستیەكانی سەرمایەداری هێنایە ئاراوە و بەرە
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بەرە دەرگای شوێنەكانی كاركردنی بۆ ئاوەاڵ كردن ،بەاڵم لەالیەكی دیكەوە
بیرۆكە دواكەوتوەكانی سەرخانی نیزامی پێشوو ،كە ئێستاكە لە سیستمی نو ێ بە
شێوەیەكی دیكە خۆی دەرخستبوو ،لەگەڵ بەرباڵوی چاالكی ژنان لە بوارەكانی
كۆمەاڵیەتی و كارایییە تواناییەكانی ئەوان لە ساغكردنەوەی كۆمەڵگە دژایەتی
دەكراو كۆمەڵگەی لە بەشێكی بەرچاو لە توانایی و لێهاتوویی نیوەی كۆمەڵ
بێبەشدەكرد .هەر لەم خاڵە ناڕۆشنەوە بوو كە بناغەكانی مادی و واقیعی
بزوتنەوەی ژنان بۆ چارەسەركردن و دەربازكردنی كۆمەڵگە لەم دژوارییە شكڵی
گرت كە تا ئەمڕۆش درێژەی هەیە.
لە ڕۆژگاری شەڕی سەربەخۆی ئەمریكادا لە ساڵی ( ،)1783-1775بۆ
یەكەمجار ژن دركی بەوە كرد كە مافی سیاسی و ئابووری و پیشەیی هەیە و
داوای مافی هەڵبژاردنی كردوو ڕووبەڕووی دەسەاڵتە تۆلیتارییەكانی بویەوە .ئەو
ئامانج و خواستەی ژنی ئەمریكی كاریگەری خۆی گەیاند بە ژنانی فەرەنسا و
لەو واڵتەدا ( )8هەزار ژنی كرێكار و سەوزە فرۆش لە ساڵی ()1789دا هێرشیان
كردە سەر كۆشكی ڤێرسای بۆ بەدەستهێنانی مافەكانی خۆیان لە نان و ئازادیدا،
كەواتە لێرەدا هەست بە پێویستی هەبوونی گروپی فێمێنیستی كراوە ،ئەگەر
وەكو چەمكیش ناوی نەنرابێت فێمێنیست ،چونكە یەكدەنگی و یەك ئامانجی
هەمان واتا دەگەیەنێت ،بەاڵم سەرهەڵدانی پرۆسەی فێمێنیزم وەكو واتاو كاری
ژن دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی بیستەم.
ڕەنگە بتوانین بڵێین بە درێ��ژای س��ەدەی بیستەم فێمێنیزم یەكێك
بووە لەو بزاڤە كۆمەاڵیەتی و هزریانەی زۆرترین مشتومڕی لە ئاستی جیهاندا
دروستكردووە .ئیتر لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە بزوتنەوەی فێمێنیزم
بەهێزێكی جیاوازەوە لەڕووی ئەدەبی و سیاسی و كۆمەاڵیەتی و یاساییەوە
دەركەوت،بۆیە زۆر لەو گۆڕانە كۆمەاڵیەتی و سیاسی و یاساییەكان لە ڕەوشی
ژنان لە كۆمەڵگە جیاوازەكاندا دەش ێ لە یەكەمجاردا بە هەڵقواڵوی ئەو بزاڤە لە
قەڵەمبدەین .لەو گۆڕانانەش ئامادەیی ژنان لە كایەی گشتیدا بەشێوەی جیاواز،
لەوانەش كاركردن لەكایەی ئابووری و بەشە جیاوازەكانی پلەوپایە حكومییەكان
 ،مافی دەنگدان ،ئەندامێتی پەرلەمان ،كابینەی حكومەت و دەسەاڵتی قەزایی،
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بەهرەمەندبوون لە مافە مەدەنییەكان.....،هتد ئەم بزاڤە لە هەموو جیهاندا
وەكو یەك كاریگەر نییە ،لە واڵتانی پێشكەوتووی وەك خۆرئاوای ئەوروپا،
كەنەدا و ئوسترالیا بزاڤێكی ڕەنگاوڕەنگ و گشتگیرترە كە دزەی كردوەتە هەموو
بەشەكانی كۆمەڵگەوە ،لە كاتێكدا لە هەندێ واڵتانی ئەوروپادا توانیویەتی بچێتە
ناو دام و دەزگاكانەوە و ببێتە تۆڕێكی پێكهاتوو لە چەندین ڕێكخراوی فێمێنیستی
كە لەگەڵ یەكتردا لە ملمالنێدان و خۆراك بەیەكتریش دەبەخشن .بارودۆخەكە
لە واڵتانی بلۆكی سۆسیالیستی پێشوو جیاوازە ،چونكە لەو واڵتانە جاران فێمێنیزم
بەهۆی بەرەنگاربوونەوەی لەگەڵ سیستمی داخراوی تاك حیزبیدا كاریگەرتربوو.
لە واڵتانی ئاسیا(ژاپۆن ،كۆریا ،چین ،تایوان) بەهۆی ئامادەیی بڕیاردەرانەی
باوكساالرییەوە بزوتنەوەی فێمێنیزم هێندە پەرەی نەسەندبوو ،بەاڵم بێكاریگەریش
نەبووە بەتایبەتی لە گۆڕینی هەند ێ یاسادا ،بەاڵم بێ دوودڵی گرنگترین و
ستەماتیكترین هەوڵی ژنان بۆ ڕەخنەگرتن لە هەلومەرجی هەیی و خستنەڕووی
ئەو مافەی دەیانەوێت دەبێت لە بەرگریكردن لە مافەكانی ژنان لە بەرهەمی
(ماری وڵستۆن كرافت)ی ئینگلیزیدا بدۆزینەوە ،كە بە یەكەمین ڕاگەیاندنی
گەورەی فێمێنیستی بە زمانی ئینگلیزی دادەنرێت و بە زۆری لە نووسینی مێژووی
فێمێنیزمیدا ئەو بە خاڵی دەسپێكی ئەم هزرە دەژمێرن ،یاخود تەنانەت وەكو
ئینجیلی فێمێنیزم ناوی دەبەن .و دەوترێت بەرهەمەكەی سەرەكیترین هەوڵ
و پێشەكییەكە كە فێمێنیزمی تاكخوازانە لە فۆرمەلیزكردنی گوتاری فێمێنیستیدا
هەیەتی .هەوڵیداوە ئەم دەستەواژەیە كە دەبێت مرۆڤەكان مافی دیاریكردنی
چارەنووسی خۆیان هەبێت ژنانیش بگرێتەوە .وڵستۆن كرافت بە توندی ڕەخنە لە
رۆسۆش دەگرێت لەبەر تێگەیشتنەكەی لە سروشتی نزمتری ژن و لە بەرامبەردا
جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كە هەموو مرۆڤەكان خۆبەخۆ بونەوەری ئەقاڵنین
كە میراتگری هەند ێ مافن ،لەوانەش مافی یەكسان سەبارەت بە ئازادی .بەهێز
بوون و باڵوبوونەوەی بزاڤی فێمێنیزم بەسەراپای جیهاندا ،بە تایبەتی لە كۆتایی
سااڵنی شەست و سەرەتای حەفتاكانی سەدەی بیستەمدا( .كاستلس) بەڵگە بۆ
ئەو ڕاستییەی دەهێنێتەوە كە بزاڤی نوێی فێمێنیزم شت ێ نەبووە جودا لەو بزاڤە
كۆمەاڵیەتیانەی كە پێشتر لە دەیەی شەستی سەدەی بیستەمدا لە ئارادا بوون،
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بەڵكو فێمێنیزم لەناو ئەو ژنانەوە دەستیپێكرد كە بەشداربوون لە بزاڤەكاندا و
ئێستاش لە دژی باوكساالری و ئەو سود وەرگرتنە خراپانە هەستابوون كەلەناو
بزاڤەكانیشدا ئەوانی ئازاردابوو.
فێمێنیزم بەدوو شەپۆل دەبینرێت ،یەكەمین شەپۆل لە سااڵنی (-1830
 ،)1920دووەمین شەپۆلیش لە ساڵی ( )1960هەتا ئێستا دەگرێتەوە ،ئەو
سەردەمە هەڵبەتە ساڵی ()1960-1920یش دەگرێتەخۆ كە بەدەوری الوازبوون
و ڕاوەستان دەناسرێت .زەمینەی شەپۆلی یەكەم لە دیدگای مافەكانی لیبڕاڵی
كالسیكیدایە كە زمانی (جۆن لۆك) لە سەرەتای سەدەی نۆزدەهەم بە شێوەی
فراوانتر لەوێدا دەمێنێتەوە و خێراترین كاریگەری ئەم دیدگایەش لە ئەمریكا
بوو ،بەرنامەی گشتی ئەم سەردەمە بریتی بوو لە سەلماندنی مافی دەنگ بۆ
ژنان و فراوانتر كردنی مافەكانی مەدەنی ئەوان .شەپۆلی دووەمی فێمێنیست لە
فەرەنسا بە (سیمۆن دیبۆڤوار) دەناسرێت ،ئەو ئەدەبیات وەك گرنگترین مانای
دەسەاڵتی باوكساالری لە بنەماڵەدا دەناسێنێ .سیمۆن دیبۆڤار لەو باوەڕەدایە كە
نووسەرانی پیاو ڕوانگەیەكی كۆنەپەرستانەیان سەبارەت بە ژن هەیەو نووسەرانی
پیاو لە بابەت ژنانەوە دەنوسن تاكو باشترو بە تەواوی خۆیان بناسن .ڕوانگەی
سیمۆن دیبۆڤوارەوە لە جەرگەی هەموو فێمێنیستە فەرەنسیەكاندا شەپۆلێكی
بەهێز هەیە.
كەوایە لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە بزووتنەوەی فێمێنیستی بە هێزێكی
جیاوازەوە لە ڕووی ئەدەبی و سیاسی و كۆمەاڵیەتی و یاساییەوە دەركەوت،
هەر ئەو هێزە جیاوازەی فێمێنیست بوو دابەشیكردن بەسەر فێمێنیستی لیبراڵ،
ڕادیكاڵ ،ئیسالمی ،ماركسی..... ،هتد .خستیە پەراوێزی چەمكە سیاسییەكانەوە
كە لەو كاتەدا دەركەوتن ،بەپێی ناوی ئایدۆلۆژیاو گروپە سیاسیە جیاوازەكان
ئایدۆلۆژیای فێمێنیستی دابەشكراو ،ئیتر لەوێوە واتا ڕاستەقینەكەی خۆی دۆڕاندو
بووبە پاشكۆی عەقڵ و بۆچونە جیاوازەكان نەك بزووتنەوەی ژنناسی یان
فێمێنیست.
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لە هەستی فێمێنیستییەوە بۆ گەڕان بەدوای شوناس لە نووسیندا
هەستی فێمێنیستی هەستێكی مرۆڤگەرایی یۆنڤێرساڵییە ،بۆ لێسەندنەوەی
حەقیقەتی پیاو و ئەو هەموو زوڵم و زۆرەی كەئەو كائینە بەسەر ژندا ئەیهێنێت و
هەموو حەقیقەتەكانی لە مشتی خۆیدا كۆدەكاتەوە ،فێمێنیستی لە سادەترین پێناسەدا
بە ئاگا هێنانەوەی ژنانە لە زوڵم و زۆری پیاو و لە هەموو ئەو قەهرو نەگبەتیانەی
كە لەالیەن پیاوەوە بەسەریدا هاتووە و هەموو هێزو برست و داهێنانێكی لێبڕیوە.
فێمێنیستەكان ئەوانەن كە جورئەتێكی چەپڕەوانەیان هەیە ،چونكە بەبێ هەستێكی
دنیایی و هەستێكی هیومانتیكانەو دووركەوتەدا ،میتافیزیك و دین تەنها دەسەاڵتی
پاتریاتیكی لێدەكەوێتەوەو هیچیتر .مانەوەی دەسەاڵتی باوك زۆر هۆكاری هەیە،
بەاڵم یەكێك لە هۆكارە قوڵەكان هۆكاری دینییە ،بە واتایەكی تر ئێمە ناتوانین الفی
فێمێنیستی و ژنخوازی بدەینە پاڵ كەسێك كە تا ئێسقان لەناو شەپۆلی دینیدا غەرق
بووبێت و لەناو گەرداوی دیندا نوقوم بووبێت.
فێمێنیست هەڵدەستێت ئیندیڤیدواڵكردنی ژن و كردنی بە خاوەنی خودی
خۆی و لێسەندنەوەی هەموو تۆوێكی ئەوەی تر كە پێوەی نوساوەو تا سەرئێسقان
شوناسی كوشتووە و لەناو بۆتەیەكی پیاوانەدا ونیكردووە( ،جۆن لۆك) لەم بارەیەوە
دەڵێت  ”:ژنان خاوەنی توانای عەقڵی و لێكدانەوەن ،دەتوانن بەڵێننامە ببەستن و
مافی موڵكایەتیان هەبێت».
بە واتایەكی تر بوونی سەربەستییەكی ئابووری و مادی ژنان شوناسی
حەقیقی خۆی بۆ دەگەڕێنێتەوە و لە پەراوێزی پیاو دەردەچێت و دەبێتە كەسێكی
دیارو لێهاتوو لە كۆمەڵگەكەیدا .ئەوە شتێكی ئاشكرایە كە پاشكۆیەتی ئافرەت بۆ پیاو
ناگەڕێتەوە بۆ كەم و كوڕی پێكهاتە بایۆلۆژیەكەی ،بەڵكو ئەوە ئەنجامێكی مێژووییە
بۆ ڕاستیەكی ئابووری ،هەروەها پێشكەوتنی خاوەندارێتی تایبەتی مۆنۆپۆڵكراو
لەالیەن پیاوانەوە بواری فراوان كرد بۆ بەهێزكردنی دەسەاڵتی پیاو ،بەو مانایەی
بەبێ بوونی هێزێكی گەورەی مادی ژن و دروستكردنی قەوارەیەكی گرنگی ئابووری
تایبەت بە ژن و ئیندیپێندێنت كردنی لە الیەن ژنەوەو لێسەندنەوەی لە دەسەاڵتی
پیاو ،ژن ناتوانێت شوناسی خۆی بەدەستبهێنێت و هەر بە پاشكۆی و پەراوێزی و
گۆشەگیری دەمێنێتەوەو هەرگیز ناتوانێت هەنگاوی گەورەو فراوان هەڵبهێنێت
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و بەرەو سەركەوتن و گەشەسەندن هەنگاو بنێت ،بوونی نەخشەیەكی گەورەی
ئابووری لەالیەن ژنەوە سڕینەوەی مۆنۆپۆڵكردنی دەسەاڵتی پیاوەو كەمكردنەوەی
ئەو دەسەاڵتە زەبەالحەیە و یەكسان كردنێتی لەگەڵ دەسەاڵتی ژندا ،كە ئەمە
بە قوڵی لەالیەن فێمێنیستەكانەوە جەختی دەكرێتە سەر و بە قوڵی باسی لێوە
دەكرێت( ،ئەنتوانێت فوك) دەڵێت”:بەڕای من ئافرەت سێ ئەركی جیاوازی هەیەو
پێویستە دان بەو س ێ ئەركەدا بنرێ ،ئەركی ماڵەوە ،ئەركی ناوكۆمەڵگە ،ئەركی
بەرهەمهێنانەوەی ئینسان” ،بەم پێیە چەقینی ژن لە ماڵەوە و گۆشەگیربوونی
لە حەوشەی پیاو و باوكدا ،هۆكارێكی گەورەیە بۆ لێسەندنەوەی تواناكانی و
كوشتنی سەربەستی و داهێنانی ،بۆیە فێمێنیزم بە پلەی یەكەم هێنانە دەرەوەی
ژنە لە ماڵەوە بۆناو كۆمەڵگە( ،میشلە) دەڵێت”:یەكێك لەو نەفرەتانەی بەسەر
ژندا سەپێندراوە ،ئەوەیە هەر لە منداڵیەوە لەناو كەشێكی پڕلە ژندا دەژی ”.بەو
مانایە هاتنی ژن بۆناو كۆمەڵگە و ڕاكرنی لەژێر دەستەیی پیاو و خۆهەڵواسین بە
تواناو بەهرەكانی خۆیدا كەلە نووسیندا بەرجەستە دەبێ ،كە ئەوپەڕی سەربەستی
و سەربەخۆیی ئافرەتەو پڕۆژەیەكی گرنگیشە بۆ چەسپاندنی ژنێتی و مرۆڤێتی
خۆی .زۆر جار ژن نووسین بەكاردەهێنێت بۆ یەكالیكردنەوەی ناكۆكیەكانی
خۆی لەگەڵ پیاو یان دایك یاخود كۆمەڵگەی نێرساالری بە شێوەیەكی گشتی،
واتا نوسین ئەو چەكەیە كە ئافرەت بە قوڵی دەتوانێت ڕووب��ەڕووی پیاوی
پێببێتەوە و شوناسی خۆی بسەلمێنێت و لەژێر دەسەاڵتی پیاو بێتە دەرەوە،
هەموو بەستنەوەیەكی ژن لەژێر سێبەر و بازنەی پیاودا و باڵكردنی ڕۆشتن
و چوونە دەرەوەو قەدەغەكردنی لە نووسین ،جگە لە وەهمێكی پاتریاكی و
ڕەهەندێكی نێرساالری هیچی تری بۆ تەفسیر ناكرێت .نووسین هۆكارێكی گرنگە
بۆ بەدەستهێنانەوەی تایپی حەقیقەتی ژن بۆ دروستكردنی شوناسێكی ڕوون ،دوور
لە هەر تەئویلێكی پیاوانە.
فێمێنیزمی كوردی
مێژووی دەسەاڵت و ڕامان و بیركردنەوە و زانستخوازی ژنی كورد
لەڕووی مێژووییەوە پێش ژنی عەرەب كەوتووە ،بەاڵم لەبەرئەوەی كورد بایەخی
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بە مێژووی ژن نەداوە ،گرانترین شت لێكۆڵینەوەیە دەربارەی ژنی كورد ،چونكە
هیچ سەرچاوەیەك دەست ناكەوێت كە بتوانرێت پشتی پێببەسترێت.
لەگەڵ ئەمەشدا مێژووی كورد سەدان ژنە شۆڕشگێڕو خاوەن هەڵوێست
و ڕۆشنبیر و داناو خوێندەواری لەخۆگرتووە ،وەكو(مەستورەی كوردستانی ،خاتوو
شاناز ،فاتمە كوردی ،عیسمەت ئەیوبی ،ست ئەلعێراق ،مۆسە خاتوون ،عەزرا
خاتوون ،عادیلە خانم ،زوموردە مەلیكە ،فاتمە خانی قەرەچێواری ،شاە خاتوون،
وەلیە خانم ئەردەاڵنی ،فاتمەخانی رەواندزی ،عیسمەت قازی محەمەد ،حەپسەخانی
نەقیب.... ،هتد) ،ئەمانە بەشێكی كەمی ئەو ژمارە زۆرانەی ژنی كورد بوون،
سەكۆی زانست و چاكسازی و ڕاوێژكاری پیاوان و دروستكردنی قوتابخانەیان لە
چەندین شوێنی جیاوازدا گرتبووە دەست ،كەچی وەكو حوكمڕانیكردن دەسەاڵتی
فەرمانڕەوایی هەمیشە هەوڵدراوە لە پاشكۆی پیاوی عەشیرەتەكانیاندا بن و مانگی
دەسەاڵت تەنها لەشەوی پیاودا هەڵبێت)2(.
ئەگەرچی هەندێ لەو ژنانە گەیشتوونەتە ناوەندی دەسەاڵت ،لەوانە خانزاد
سەرۆكایەتی ئیمارەتی سۆرانی كردووە ،وەلیە خانم ئەردەاڵنی ژنی خوسرەو خانی
كوڕی ئەمانوڵاڵ بووە ،لەپاش مردنی پیاوەكەی فەرمانڕەوایی ئەردەاڵنی گرتوەتە
دەست .غازییە خاتوون فەرمانڕەوایی شاری(محاە)یی كردووە .شاە خاتوون ژنی
میر شەمسەدین بووە ،پاش كۆچی دوایی میر فەرمانڕەوایی ناوچەكەی كردووە.
فاتمە خانی ڕەواندزی پاش مردنی مێردەكەی ئیش و كاروباری هەشت دێی
گرتوەتە دەست .ماه شەرەفخانی كوردستان جگە لە ڕووی ڕۆشنبیری و توانای
داهێنانی و فەرمانڕەوایكردن ،پاش مردنی مێردەكەی فەرمانڕەوایی میرنشینی
لوڕی بچووكی گرتبووە دەس��ت( ،)3بەاڵم ئەگەر سەیری ئەم فەرمانڕەوای و
دەسەاڵتی سیاسیانەی ئەم ژنانە بكەین دەبینین دەسەاڵتێكی فیودالیزمی بۆماوەیی
بووە ،ئەوەش دەریدەخات كە ئەو چەند ژنەش گەیشتونەتە ناوەندی دەسەاڵت
و سەنتەری بڕیاردان بەتەنها لەڕێگەی تواناو سەربەخۆی خۆیانەوە نەبووە ،بگرە
وەكو میراتگر و جێگریی پیاوێكی كردووە و كارەكانی ئەوی گرتوەتە ئەستۆ و
جێبەجێكاری بڕیارەكانی پیاو بوون ،هەروەها هەندێكی تریان زیاتر پەیوەستی
مەسەلە مرۆڤایەتییەكان بوون بە گشتی ،نەك مەسەلەی ژن وەكو ڕەگەزێكی
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پێویست بە داكۆكیكردن)4(.
دوای شەڕی یەكەمی جیهانی و لە ساڵی ( )1919بۆ یەكەمین جار یەكەمین
رێكخراوی ژنانی كورد لە ئەستەمبوڵ بە ناوی (كۆمەڵەی پێشخستنی ژنانی
كورد) دامەزرێنراوە (ئەنجوم خان)ی هاوسەری مستەفا پاشای یاموڵكی سەرۆكی
ئەو كۆمەڵەیە بووە ،ئەنجوم خان پەیماندەدات كە كۆمەڵەكەیان هەرچیەكی
لەدەستبێت بۆ پێشخستنی كورد و خەبات لەپێناوی مافە ڕەواكانی دا درێخی
نەكات( ،)5واتا نەتەوەی كورد هێندە ژێردەست و چەوساوە بووە ،هێندە
پێویستی بە ژنە داناكان بووە كە بەرگری لە نەتەوەكەی بكات ،ژن خۆی هێندە
پێویستی پێی نەبووە بەرگری لێبكات ،ئەوەش دۆخ و كارێكی نائاساییە ،چونكە
نەتەوەی كورد ب ێ ناسنامەو ئازادی بووە ،كاتێكیش نەتەوەیەك سەربەخۆ نابێت،
ژێر دەستەو مافخوراو بێت ،خەمەكانی سەرەتا لە دەوری ڕزگاركردنی گشتی
و نەتەوەیی كۆدەبێتەوە ،پاش ئەو ڕزگاربوونە لە تاك و چینەكانی تر نزیك
دەبێتەوە ،لێرەوە ئەركە نەتەوەییەكە لەبەردەمیدا زیاتر زەق دەبێتەوە ،هەتا
ئەركی هاوڕەگەزی.
هەروەها لە 15ی مارسی  1946ڕێكخراوەكانی ژنای حیزبی دیموكراتی
كوردستان بەدەست (مینە خانم) هاوسەری قازی نەمر ساز دەكر ێ و ناوی
دەنێت (یەكێتی ژنانی دیموكراتی كوردستان) ،ئەم ڕێكخراوە باڵی ژنانی حیزبی
دیموكراتی بوو ،بەهیچ شێوەیەك بەرهەمی بزوتنەوەیەكی فێمێنیستی نەبوو،
لەالیەن ڕێكخراوێكی سیاسییەوە دامەزرا ،كە پیاوان دەسەاڵتێكی زاڵیان بەسەردا
هەبوو(.خاتوو شەهرەزادی موجاب) دەڵێت”:یەكەمین ئامانجی حیزبی ژنان
بەگەڕخستنی ژنانی گەورەساڵ بوو بۆ پشتگیری لە كۆمارو لە میللەت».
هەروەها لە شاری سلێمانی ڕۆڵی هەردوو مامۆستای ژن ،ئەوانیش
خاتوو فاتمە محێدین لەیاد ناكەین ،چونكە یەكەم مامۆستای ژن بوو لە سلێمانی
دا ،كە لە ساڵی  1925ئەحمەد بەگی تۆفیق بەگی هاوسەری قوتابخانەیەكی بۆ
ژنان بەناوی خۆیەوە كردەوە ،لەگەڵ مامۆستا گوزیدە خانم كە 35ساڵ خزمەتی
ژنی ئەو شارەو ژنی كوردیان كردووە ،وەكو ژنە نووسەرەكانی ئێستا هەزاران
ناو و ناتۆرەو سوكایەتیان پێكراوە ،تا ئەو كاروانەیان گەیاندە مەبەست .زانست
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و خوێندەواری خۆیان گەیاند بە كچان و ژنانی ئەو شارەو بوون بە هەوێنی
خوێندەواری و تێكۆشان بۆ بنەبڕكردنی ساتۆری نەخوێندەواری كە هەمیشە ژیان
و مەیلی مرۆڤی كوردی دووكەرت كردبوو ،بە تایبەت ژنان ،هەربۆیەش لە
زۆربەی مافەكانی بێبەری بوون)8(.
هەروەها(ڕەوشەن بەدرخان) چاالكی بزاڤی ژنان و نووسەر و وەرگێڕ
بووە و خاوەنی زیاتر لە دە كتێب لە بواری پ��ەروەردەو ئەدەب و مێژوو و
یاداشتدا بووە ،هەروەها یەكەمین و تەنها ژنی كورد بووە ،كە لە كۆنفرانسی دژی
كۆلۆنیالیزم لە ساڵی  1957دا لە یۆنان بەشداری كردووە .بە داخەوە ژنانی كورد
تا دەیەی شەست لە بواری ڕۆژنامەگەریدا الواز بوون ،لە شەست و حەفتاكانەوە
ژمارەی ژنانی قەڵەم بەدەست ڕوو لە زیادبوون كرد.
لە ساڵی  1975ژنانی باشوری كوردستان بە كۆشش و خەباتی خۆیان
لە شۆڕشی گەلی كوردا ،كە لەو ساڵە هەڵگیرسایەوە چەند ژنێكی تێكۆشەرو
پێشمەرگە ،كە توانیان كۆمیتەی بەڕێوەبرنی یەكێتی ژنانی كوردستان دابمەزرێنن
و هەر لەو ساڵەشدا گۆڤاری (تەوار) بە دروشمی(ژن ،خەبات ،ژیان) دەربكەن.
( )10لە سااڵنی هەشتاكان كۆمەڵێ ژنی نوسەر دەركەوتن كە بەرهەمەكانیان
تێهەڵكێش كردبوو لە كێشەی نەتەوەی كورد و كێشەی ژنان .تا ساڵی  1991ژنانی
كوردی باشوری كوردستان لە پێناو خەباتی نەتەوەیی دووچاری زۆر شت بوون (
ئەنفال ،كوشتن ،لەسێدارەدان ،دەستدرێژی بۆسەریان و ئاوارەیی و شەهید بوون،
....هتد) ،كە نمونەی ڕاوەستان و خەباتی ژنی كوردن ،ناوی( لەیال قاسم) لە
ئاسمانی ژنی كوردا ئەستێرەیەكی گەش و بە شكۆیە.
«لە ڕاپەڕینی ساڵی  1991ەوە كەش و ه��ەوای باكوری كوردستان
گۆڕا ،دەرفەتێكی چاك بۆ چاالكی ڕەخسا ،ژنانی باشوری كوردستان تا ئێستا
چەندین( )NGOو ڕێكخراوی ژنانیان دامەزراندووە و چەندین باڵوكراوەو ڕۆژنامە
و نووسەرو لێكۆڵەریان هەیە و ماڵی پاراستراویان بۆ داڵدەدانی ژنان پێكهێناوە».
لەگەڵ ئەوەشدا كازیوە ساڵح دەڵێت”:بزوتنەوەی فێمێنیستی تا ئێستا
لەناو كوردا نییە ،نە لە ڕووی مێژووییەوە نە لە ئێستادا ،هەتا ئێستا بزوتنەوەی
ژنی كورد بزوتنەوەیەكی ئیفلیج و بێدەسەاڵتە” ،چونكە فێمێنیزم واتا مێیتی یان
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كۆبوونەوە و خڕبوونەوە لە دەوری مێینەو كێشەكانیدا ،هەوڵدان بە چارەسەركردن
و بە ئامانج گەیشتنی خواستەكان لە ڕوانگەی ژن خۆیەوە ،چونكە ژنانی كورد
ئەگەر لە ڕابردوودا كۆیلەیی و پاشكۆی عەقڵی پیاوانی خێڵ و عەشیرەت بوون،
ئێستا پاشكۆی عەقڵ و پیاوانی حیزب و دەسەاڵتن.
ئێمە ئەگەر لە یەكەم ژنە شاعیری كوردەوە كە (مەستورە كوردستانی)
یە سەیر بكەین ،هیچ كات ناتوانین بڵێین هەستی فێمێنیستی لە شیعرەكانیدا
هەیە .دەتوانین ئەم هەستە ژنخوازییە و بەرگری كردنە لە ژنان لە بەرهەمی
هەند ێ لە نووسەرە ژنەكانی دەیەی 90-80ی سەدەی بیستەمدا بەدیبكەین،
كە لەم سااڵنەوە نووسینی شیعر لەالیەن ژنانی كوردەوە بە شێوەیەكی بەرباڵو
دەستیپێكردووە ،ئەو شیعرانە بەشێوەی ڕادیكاڵ و بناغەی خۆ لە شیعری شاعیرانی
پیاو جیادەكەنەوەو بەرگری لە ژن دەكەن و بەرەنگاری دەسەاڵتی پیاوساالری
دەبنەوە ،كە ئەم پەیامەش لە ڕێگەی شیعرەوە دەگەیەنن و خەم و ئازارەكانی
ژن بە شیعر دەردەخ��ەن ،بەاڵم بەهۆی ئەوەی كە ڕەخنەی ئەدەبی بەگشتی
لەناو ئەدەبی كوردیدا الوازە ،شیعری شاعیرانی ژن بە شێوەیەكی ئەكادیمی
قسەی لەسەر نەكراوە ،هەتا ئێستاش نوسینی ژنان لە پەڕاوێزی شیعری پیاواندا
دادەنرێت .ناشتوانین بەرهەمی هەموو نووسەرێكی ژن بە فێمێنیزمی لە قەڵەم
بدەین ،لەگەڵ ئەمەشدا چەند قەڵەمێكی دیار و بەرچاو هەیە كە بەرگریەكی
تەواو لە ژنان دەكات و بە ئاشكرا بەگژ دەسەاڵتی پیاوساالریدا دەچ ێ و هەوڵی
شكاندنی كلتوری زوڵم و ستەم و دواكەوتویی دەدات ،بانگەوازی ژیانێكی گەش و
ئازاد و یەكسان دەكات كە هەموو مرۆڤەكان تیایدا بەهەردوو ڕەگەزەوە خاوەنی
ماف و ئازادی و شوناسی خۆیان بن.

ئەنجام
لە ئەنجامی ئەم لێكۆڵینەوەیە دەگەینە ئەوەی كە:
 -1ڕەچاوكردنی مافەكانی ژن لە چوارچێوەو قەوارەیەكی دیاریكراودا،
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بۆ ئەوەی بتوانن بە تەواوی زەروریەتەكانی خۆیان لەو ڕێگەیەوە بهێننەكایەوە.
-2تەواوی ئەو شۆڕشانەی كە لە ڕۆژئاوا و ئەمریكادا بەرپاكران ،وای لە
ژنان كرد درك بەوە بكەن ،كە مافی سیاسی و ئابووری و پیشەییان هەیە و بۆیان
هەیە داوای مافی هەڵبژاردنیش بكەن ،و ڕووبەڕووی هەر دەسەاڵتێكی تۆتالیتاری
ببنەوە كە ئامانجیان ئەشكەنجەدان و توندوتیژی بێت دژی ئافرەت.
-3دوابەدوای سەدەی بیستەم بزووتنەوەی فێمێنیزم بە هێزێكی جیاوازەوە
لە ڕووی ئەدەبی و سیاسی و كۆمەاڵیەتی و یاساییەوە دەركەوت ،ئەم بزووتنەوانە
لەهەموو جیهاندا وەك یەك كاریگەریان نییە ،لە واڵتانی پێشكەوتووی خۆرئاوای
ئەوروپا و كەنەداو ئوسترالیا بزووتنەوەیەكی گشتگیربوون دزەیانكردوەتە هەموو
بەشەكانی كۆمەڵگەوە ،لە كاتێكدا لە هەندێك واڵتانی ئەوروپادا توانیویانە بچنە
ناو دام و دەزگاكانەوەو ببنە تۆڕێكی پێكهاتوو لە چەندین ڕێكخراوی فێمێنیستی
كە لەگەڵ یەكتردا لە ملمالنێدان و خۆراكیش بە یەكتر دەبەخشن بارودۆخەكە لە
واڵتانی بلۆكی سۆسیالیستی پێشودا جیاوازن ،چونكە لەو واڵتانەدا جاران فێمێنیزم
بەهۆی بەرەنگاربوونەوەی لەگەڵ سیستمی داخراوی تاك حیزبیدا كاریگەرتر بووە
لە واڵتانی ئاسیا ،بەهۆی ئامادەیی بڕیاردەرانەی باوكساالرییەوە ،بزوتنەوەی
فێمێنیزم هێندە پەرەی نەسەندووە ،بەاڵم بێكاریگەریش نەبووە بەتایبەتی لە
گۆڕینی چەند یاسادا.

سەرچاوەكان:
-1كازیوە ساڵح ،فێمێنیستناسی جڤاكی كوردی ،ل22
-2مەهاباد قەرەداغی ،ئازادكردنی مێژوو ،ل17
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 -3ڕێبوار سیوەیلی ،لە پەیوەندیەوە بۆ خۆشەویستی ،ل77
 -4د.روئیا تلوعی ،هەرگیز لە ژن بوونم پەشیمان نیم ،ل161
-5ڕۆژنامەی ڕۆژین ،ن:ناسر ئەمین نەژاد ،و:داڵن شرفیار ،ل24
-6ن:حومەیرا موشیر زادە ،موراد حەكیم ،لە بزاڤەوە تا تیۆری كۆمەاڵیەتی
دوو سەدەی فێمێنیزم ،ل5
-7گۆڤاری سروە ،ژمارە 230
-8لیبراڵ فێمێنیزم و سروشتی ئینسان ،گۆڤاری هەنگاو ،ژمارە  ،10ل72
-9ئازادكردنی ئافرەت لە سیستەمی سەرمایەداریدا ،گۆڤاری كاروان،
ژمارە  ،201ل130
-10گفتوگۆ لەگەڵ ئەنتوانێت فۆك ،لەگەڵ عەقڵی خۆرئاوادا ،و:ئازاد
بەرزنجی ،ل212
-11محەمەد نورالدین ئەفایە ،ژن و نوسین ،و:هەڵكەوت عەبدوڵاڵ،
دەروازە ،دەفتەری دووەم ،ل184
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