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پێشەکی
جیاکاریــی جێنــدەری یەکێکە لەو کێشــە 
ســەرەکییانەی لــە زۆرینــەی کۆمەڵگــە و 
و  مرۆڤــەکان  ڕووبــەڕووی  کولتوورەکانــدا 
بەتایبەتی ژنــان دەبێتەوە. بەدرێژاییی مێژوو، 
ژنان هەاڵوێــردراون و جیاکراونەتەوە و وەک 
نزمتر لە پیاوان ســەیرکراون. لــە زۆرینەی 
کۆمەڵگــە و کولتوورەکانــدا پیــاوان و ژنان 
لەســەر بنەمای دوالیزمێتی سەروەر و کۆیلە، 
هۆشمەند و ســۆزمەند، بەهێز و الواز و هتد 
دابەش کراون و لە یەکــدی جیاکراونەتەوە. 
وەک دەگوترێ ژن ناسکە، یەک پارچە سۆزە، 
جوانە، الوازە؛ هاوکات پیاو ڕەقە، زبرە، توندە، 
بەهێزە! بۆیە پێویستە پیاوان و ژنان ئازاد بن 
لەوەی هەردووکیان هەســتیار بن هەروەک 
چۆن بەهێزیش بن. لەبەرئــەوە گەرەکە ئەم 

دابەشکردنانە هەڵبوەشێنرێنەوە. 
جیاکاریــی جێنــدەری لەوێوە دەســت 
پێ دەکات، کاتێک مرۆڤێــک تەنیا بە هۆی 
جێندەرەکەیــەوە بــە نایەکســانی و خراپ 
ڕەفتاری لەگەڵ دەکرێت. چونکە ســەروەریی 
پیــاو زاڵ کــراوە بەســەر ســەروەریی ژندا. 
لەبەرئەوە بەگشــتی ژنان زیاتــر ڕووبەڕووی 
جیاکاریــی جێندەری دەبنــەوە. هۆکارەکانی 
جیاکاریی جێندەری بریتین لە: سیســتەمی 
سیاســەت،  خێــڵ،  ئاییــن،  پیاوســاالری، 
ئابــووری، هەروەها خێزان یەکێکە لە هۆکارە 

سەرەکییەکان.
گەر ئێمە باس لــە جیاکاریی جێندەری 
بکەین دەبێت لە شــتە بچووکەکانەوە دەست 
پێ بکەین و پەل بهاوین بۆ شــتە گەورەکان. 
بە داخــەوە ڕەنگە بە الی زۆرێکەوە شــێواز 
و فۆڕمەکانــی جیاکاریی جێندەری، شــتی 
هاکەزایی و شــایانی قسە لەسەرکردن نەبن، 
هەربۆیە ئــەم جیاکاری و نایەکســانییانە بە 
بەردەمی هەمووانــدا ڕەت دەبن و هیچکەس 
ناوەستێنن، ئاخر الی هیچ کەس نابێتە پرسیار. 
گەرەکە هەمــوو مرۆڤێک لە خۆی بپرســێ 

بۆچی ئەم کێشــە و جیاکارییە جێندەرییانە 
بەم شــێوەیە ڕەگیان داکوتاوە؟! بۆچی بەبێ 
ئەوەی هەنگاوی چارەسەری بنێین، ئومێدی 
گۆڕانکاریمــان لەدەســت داوە؟ ئایا دەکرێ 
تاکەکانــی کۆمەڵگەی ئێمــە بەتایبەت ژنان 
ئازاد بن و ئاســوودە بژین، لە کاتێکدا ڕۆژانە 
کوشتاری ژنان لە زیادبووندایە؟ ڕەنگە زۆرێک 
بپرســن ئێمە لە کۆمەڵگەکەماندا خەمی زۆر 
گەورەترمــان هەیــە؛ من دەڵێــم دەزانم کە 
هۆشــیاریی جێندەری تەنیا خەمە گەورەکە 
نییــە، بەڵکــو یەکێ لە کێشــە گەورەکانە و 

فەرامۆش کراوە. 
لەم وتارەدا هەوڵی شیکارکردنی جیاکاریی 
جێنــدەری و هۆکارەکانــی لــە هەرێمــی 
کوردســتان دەدەم، هەروەها فێمێنیزم وەک 
ئەڵتەرناتیڤێکی چارەسەری بۆ دەربازبوون لەو 
جیاکاری و نادادپەروەرییە جێندەرییەی لەم 

هەرێمەدا هەیە، دەخەمەڕوو.

جیاکارییجێندەری
جیاکاریی جێنــدەری بریتییە لە ڕەفتارێکی 
زیانمەند کە تەنیا لەبەر جێندەرەکەی، بەرانبەر 
بــە تاکێک یــان گروپێک دەکرێــت؛ یاخود 
بریتییە لە هەڵوێســتێک، ڕەفتار و کردارێک 
یان بڕیارێک، بەشێوەیەکی الیەندارانە لەسەر 

بنەمای جێندەر.
جیاکاریــی جێنــدەری بە شــێوەیەکی 
بایۆلــۆژی بــە هیچ کــەس نــەدراوە، بەڵکو 
کۆمەڵگــە وەک نــۆرم، بەهــا و کولتــوور، 
بەســەر تاکەکانیدا دەیســەپێنێت. بە گشتی 
نایەکســانیی جێندەری و جیاکاری بەرانبەر 
ژنــان بەکاردێــت، لەبەرئــەوەی ژنان وەک 
نزمتر و الوازتر لە پیاوان ســەیر دەکرێن. ئەم 
جیاکارییــە لە نایەکســانیی ژنان و پیاوان لە 
ئابووری و داهاتدا، لە سیاسەت و دەوڵەتداریدا، 
لە ئیشــدا، لە خاوەندارێتیدا، لــە میراتدا، لە 
خوێندن و پەروەردەدا، لە توندوتیژی لەســەر 
بنەمای جێندەردا و لــە توندوتیژیی خێزانی 



بەرانبــەر بــە ژناندا دەردەکەوێــت. هەروەها 
جیاکاریــی جێندەری چەندیــن ڕووی هەیە 
بە فۆڕمــی جیــاواز، وەک: هاوســەرگیریی 
پێشــوەخت، توندوتیژیی خێزانی، دەرهێنانی 
کچ لــە خوێندن، جیاوازی کردنی کچ و کوڕ 
لە خــواردن و جلوبــەرگ، بێڕێزی کردن بە 
کچان لــە نێو کۆمەڵگــە و خێزاندا، نەبوونی 
توانســتی بڕیاردان و دەسەاڵت، سەروەریدان 
بە کوڕ، نادادیی کۆمەاڵیەتی بەرانبەر بە ژنان. 
لە ڕاســتیدا کێشــەی بنەڕەتیــی جیاکاریی 
جێندەری ئەوەیە بــۆت دیاری دەکرێت ببی 
بەکــێ، لە بری ئەوەی خــۆت کێی! بۆیە لە 
کوێدا جیاکاری هەبێت، لەوێدا نادادی هەیە.

ئایینی ئیسالم ڕەوایەتییەکی زۆر دەدات 
بەم جیاکارییە لەبەرئەوەی چەندین کۆتوبەندی 
بــۆ ژنــان دانــاوە، چۆنیەتیی قســەکردن، 
لەبەرکردنی جلوبەرگ، چۆنیەتیی خواردن و 
ڕەفتار نواندن، جووڵە و بەڕێگادا ڕۆیشــتن و 
هتد. هەموو ئەمانە پیاوان ناگرێتەوە. هەربۆیە 
ئێمەی ژنان پێوستمان بە جۆرە یاخیبوونێکە 
بــۆ الدان لە چاوەڕوانییەکانی ئایین و نەریتی 

ئایینی )یان کۆمەڵگا(.
 بە گشــتی جەســتەی پیاو لە ســەروو 
جەستەی ژنان و مندااڵنەوەیە. ئەمەش وەک 
شتێکی ئاسایی دەبینرێت، چونکە کوردستان 
کۆمەڵگەیەکی پیاوســاالرییە، وەک زۆرینەی 
کۆمەڵگەکان پیرۆزکردنی پیاو بە جەستەشیەوە 
شــتێکە قابیلی پرســیار و گومانکردن نییە. 
لەبەرئەوە زۆر ڕێگەیــان داناوە وەک نەریتی 
ئایینــی و کۆمەاڵیەتی، پەیــڕەوی دەکەن بۆ 
جەستەی  دیســیپلینکردنی  و  کۆنترۆڵکردن 
و  خەتەنەکــردن  ســەرەکیترینیان  ژنــان، 
سەرپۆش)حیجاب(ـە. هەروەها خەتەنەکردن، 
توندوتیژییەکــی فیزیکییە بەرانبەر بە کچان. 
خەتەنەکردنی  لــە  جێنــدەری  جیاکاریــی 
کچــان بەربەرییانەیە و زیانی تەندروســتیی 
هەیە، ئەشــکەنجە و ئازاری لەگەڵە، هۆکاری 
ســەرەکی بۆ کۆنتڕۆڵکردنی سێکســوالێتی و 

چێــژ و ئۆرگازمی ژنە، ئەمــەش ئاماژەیە بۆ 
دەسەاڵتی زاڵی پیاوانە. 

خەتەنەکــردن و حیجــاب دوو دیاردەی 
کۆمەاڵیەتــی و ئایینین، لــە ڕێگەی ئایینی 
ئیســالمەوە هێنراونەتــە نێــو کۆمەڵگــەی 
کوردییەوە. تاکە پاســاو بۆ ئەمە، داپۆشین و 
کۆنترۆڵکردنی سێکســوالێتیی ژنانە، هەروەها 
دیسیپلینکردنی جەستە و ژیانی کچان و ژنانی 
ئــەو کۆمەڵگایانەیە کە زۆر داخراون. هەربۆیە 
لێرە ژنان بە ڕادەیەکی زۆر جەســتەیان ئازار 
دەدرێت، ڕووبەرووی توندوتیژیی جەســتەیی 
و دەروونی دەبنەوە، هەروەها لە شەقامەکاندا 
گێچەڵی سێکســییان پێ دەکرێت بۆ هەموو 
ئەمانە هۆکار و فاکتەری زۆر هەن. هەندێکیان 
لەژێر کاریگەریی توندڕەویی ئایینی و نەریتی 
کۆمەاڵیەتــی و سیاســیدا ئەنجــام دەدرێن. 
لە ئایینی ئیســالم و بەتایبــەت لە مەزهەبی 
شــافیعیدا، کە زۆرینەی کــورد پەیڕەوی ئەو 
مەزهەبــە دەکات، وەک فــەڕز دادەنرێــت و 
دەسەپێنرێت. هەروەها لە کوردستان، خێزان، 
بنەماڵــە و کۆمەڵگا بۆ چاودێریی جەســتەی 
کچەکانیــان ســەرپۆش یــان حیجابیان پێ 
دەکەن. پێیان وایە دەبێت جەستەی کچان و 
ژنان داپۆشراو بێت، هەست و هەڵچوونەکانیان 
کــپ بکرێنــەوە، ئــەوان بەو جــۆرە لێکی 
دەدەنەوە کە کچەکانیان دەپارێزن! پرســیار 
ئەوەیە لە چی و لە کێ دەیانپارێزن؟ هەربۆیە 
تاکوو ئەو ئەقڵییەتە پیاوســاالری و خێڵەکی 
و ئایینییە نەگــۆڕدرێ جیاکاری، توندوتیژی 
و گێچەڵی سێکسی بنەبڕ نابێت. لەبەرئەوەیە 
لێرە زۆرینەی کچان بە زۆر سەرپۆشــیان پێ 
دەکرێــت بۆ ئــەوەی پارێزراو بــن! ئەوانیش 
بە ناچــاری دواتر وەک ڕاســتییەک قەبوڵی 
دەکەن. هەموو ئەم ڕەفتارانەی بەرانبەر کچان 
دەکرێت تاکە هۆکار و پاســاویان ئەوەیە کە 
بــە پاکیزەیی بمێننــەوە! کەوایە پاکیزەییش 

دیوێکی تری جیاکاریی جێندەرییە.
یەکێــک لەو بوارانەی تر کــە جیاکاریی 
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تێدا دەکرێت یاسایە، لە هەرێمی کوردستان 
یاساکان لەسەر بنەمای شەریعەتی ئیسالمی 
دادەڕێژرێن؛ یاسا شەرعییەکانیش لێکدانەوەی 
جیاوازیــان بۆ دەکرێت. ئەمــەش ڕێگە بەوە 
دەدات زیاتــر لێکدانــەوەی پیاوســاالرانە بۆ 
بەنــد و بڕگە یاســایییەکان بکرێت. هەروەها 
پیاوان و دادوەرە پیاوەکان زۆرینەی دادگاکان 
بەڕێوەدەبەن و پەرلەمانتار و یاسادانەرەکانیش 
زۆرینە پیــاون، بۆیە زیاتر لێکدانەوە و ڕاڤەی 
یاساکان و داڕشتنی یاساکان لە بەرژەوەندیی 

پیاواندایە و جیاکاریی تێدا دەکرێت. 
لە هەرێمی کوردستاندا، لە ساڵی 2014 
لە 250 دادوەر تەنیا 12 دادوەریان ژن بوون. 
هەروەها سەرەڕای ئامادەییی ژن لە پەرلەمان 
و لە ئەنجومەنە خۆجێیییەکان، ژمارەی ژن لە 
ناوەندەکانی بڕیار یەکجار کەمە، بۆ نموونە لە 
21 وەزارەتــی حکوومەتی هەرێم، تەنیا یەک 
وەزیــری ژن هەیە. لەبەر ئــەوە تاکوو بەرزتر 
بڕۆی لە هــەر بوارێکدا ژنانی کەمتر دەبینی. 
هەروەها زۆرینەی ژنە ئەنــدام پەرلەمانەکان 
لە ڕێگەی بەرپرسە پیاوەکانی حیزبەکانیانەوە 
پاڵێــوراون. ئەمەش وا دەکات کە ئەوان ناچار 
بن بە گوێــرەی تێڕوانینــی حیزبەکانیان لە 
کێشەی ژن بڕوانن. یان لە ڕێگەی سیستەمی 

کۆتاوە دەردەچن.
هەروەها لە ئابووریــدا ژمارەیەکی کەمی 
ژن خــاوەن ئیــش و کۆمپانیــان، ژنــان لە 
ڕووی ئابوورییەوە ســەربەخۆ نیــن و لە ژێر 
فەرمانگەکان،  ســەرۆک  پیاوانــدان.  ڕکێفی 
کۆمپانیــا و خاوەن ئیشــەکان زۆرینە پیاون، 
هەروەها زۆرینەیان ســکرتێری کچ بۆ خۆیان 
دادەنێــن. ئــەم کچانە زۆر جــار ڕووبەڕووی 
هەراســانکردنی سێکســی دەبنــەوە. بۆیــە 
بەشــداریی ژنان لــە سیاســەت، ئابووری و 
دەســەاڵتدا زۆر سنووردارە. بە هۆی زاڵبوونی 
ئایین و مێنتەڵێتی خێڵەکییەوە، بەشــداری 
و ئیشــی ژنان تەنیا لە ماڵداریکردن، خێزان 
و منــداڵ بەخێوکردنــدا کــورت کراوەتەوە. 

کەوایە پراکتیک کردنی جیاکاریی جێندەری 
بەردەوامــە و بەهــا جێندەرییــەکان، تاکوو 
ئێستاش پیاوساالرانەن، توندوتیژی دژی ژنان 
بەردەوامە، بەشــداریی ژنان لە کاری دەرەوە، 
ئابووری، ... هتد ســنووردارە، زۆرینەی ژنان 
ڕێژەی خوێندەوارییان لە هی پیاوان کەمترە.

هەروەها لــە زانکۆکانی هەرێم جیاکاریی 
جێنــدەری بوونی هەیە. بۆ نموونە مامۆســتا 
هەیە جیاکاری لــە نێوان کچ و کوڕ دەکات، 
نمــرەی زیاتر بە کچێک دەدات ئەگەر داوای 
پەیوەندییەکەی قەبووڵ بکات. ڕێژەی زۆرینەی 
مامۆســتایانی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان 
پیاون. ڕێژەی زۆرینەی پرۆفیسۆرەکان پیاون. 
هەروەها ڕێژەی زۆرینەی سەرۆک بەشەکان، 
ڕاگرەکان و سەرۆکی زانکۆکان پیاون. تەنانەت 
یەک سەرۆک زانکۆی ژن نییە. ڕێژەی مامۆستا 
و پرۆفیســۆری ژن لە زانکۆکانی کوردستان 
زۆر کەمە. ڕەنگە هەندێک کەســی ئەکادیمی 
بڵێن بەرزکردنەوەی پلەی زانستی پڕۆسەیە و 
کەسەکە دەبێت هەنگاوەکان ببڕێت بۆ ئەوەی 
پلەی بەرزبکرێتەوە؛ بەاڵم لە ڕاستیدا تەنیا پلە 
بڕینی ئەکادیمی نییە، بەڵکوو ئاستەنگی زیاتر 
لەبەردەم ژنانە و لە بناغەوە زەمینەسازیی لەبار 
نەکراوە بۆ ژنانی نێو ئەکادیمیاکان تاکوو بگەنە 
پلە بەرزە زانســتییەکان. لە الیەکی دیکەوە 
ڕێژەی نەخوێنــدەواری لەناو ژنانــدا زیاترە، 
لەبەرئــەوەی جاران زوو کچــان لە قوتابخانە 
دەردەهێنران، تا پۆلی شەشــەمی سەرەتایی، 
ســێیەمی ناوەندی یان شەشــەمی ئامادەیی 
ڕێگەیان پێ دەدرا بخوێنــن، ڕێژەیەکی زۆر 
کــەم لە کچان دەیانتوانی بچنە زانکۆ، چونکە 
پێیان وا بوو کچ پێویســت نییــە بخوێنێت، 
بەڵکوو دەبێ خزمەتی ماڵ، دایک و باوک یان 

مێرد بکات!
هــەر  لــە  جێنــدەری  جیاکاریــی 
کۆمەڵگەیەکدا دەگۆڕێت. مەرج نییە ئاســتی 
یەکسانیی جێندەریی واڵتەکە لە الی هەموو 
تاکەکانــی واڵتەکە وەک یەک بێت. دەشــێ 



واڵتێک وەک سەرجەم، یەکسانیی جێندەری 
تێیدا لە ئاستێکی بەرزدا بێت، بەاڵم لە الیەن 
هەبێت،  جێندەری  جیاکاریــی  تاکەکانییەوە 
هەرچەنــدە ئەمە کاریگەرییەکــەی کەمترە. 
تەنانەت لە واڵتە پێشــکەوتووەکان و ئەوانەی 
کە یەکسانیی جێندەری لە ئاستێکی بەرزدایە، 
بۆشایی و جیاکاریی نێوان جێندەرەکان تەنیا 
توانــراوە کەم بکرێتــەوە، نەک بــە تەواوی 
بنەبڕبکرێت. بۆیە تاکوو ئێستاش یەکسانییەکی 

تەواو لە نێوان جێندەرەکاندا بوونی نییە.
یەکایەتی)وەکیەکی(  واتــای  یەکســانی 
نییــە، ئەوە نکۆڵی ناکرێ کچ و کوڕ لە ڕووی 
بایۆلۆژییەوە جیاوازن. ڕاستە پیاوان لە ڕووی 
فیزیکییــەوە بەهێزتــرن، بــەاڵم ئێمە ئەمڕۆ 
لــە جیهانێکــی جیاوازتردا دەژیــن. ئەوەی 
سەرکردایەتی دەکات کەسێکی هێزدار نییە، 
بەڵکوو کەســێکی داهێنــەر و زیرەکە. بۆیە 
دەشێ هەر دوو جێندەرەکە بە یەکسانی ئەم 
خەسڵەتانەیان هەبێت. ڕاستییەکی تاڵ ئەوەیە 
گێڕانــەوەی چیرۆکەکانی جیاکاری ئاســانە، 
بــەاڵم ئیش کــردن بۆ فرەیی و یەکســانیی 
ڕاســتەقینە ســەختە. چونکــە یەکســانیی 
جێندەری تەنیا کێشەیەکی ژنانە نییە، بەڵکوو 
کێشــەیەکی مرۆیانەیە و کاریگەریی لەسەر 

هەموومان هەیە.

فێمێنیزموەکچارەسەر
کاتێک فێمێنیســتەکان باس لە یەکســانیی 
جێندەری دەکەن، ئارگومێنتی ئەوە ناکەن کە 
نێر و مێ یا ژن و پیاو بەتەواوی وەکوو یەکن 
و لە ڕەفتــار، توانســت و هەڵبژاردنەکانیاندا 
هیچ جیاوازییەک لە نێوانیاندا نییە. هەروەها 
ناڵێن دەبێ هەموو جیاوازییە جێندەرییەکان 
لەناو ببرێن. لە یەکســانیی جێندەریدا، ژن و 
پیاو، وەک بوونێکی یەکسان لە ڕووی بەها و 
پێگەوە ســەیردەکرێن. هەروەها بڕیار بەسەر 
کەسێکدا دەدرێت لەســەر بنەمای شارەزایی 
و لێهاتووییەکــەی نەک ســەیرکردنی ژن و 

پیاو وەک ســەروەر و کۆیلــە، بااڵتر و نزمتر 
تەنیــا لەبەر جێندەرەکەیان. مافی یەکســان 
بــەس نییە، چونکە نایەکســانی و جیاکاریی 
جێندەری لەنێو هۆشــماندا بوونی هەیە، بۆیە 
دەبێت ئەمە گۆڕانکاریی بەسەردا بێت. هەربۆیە 
فێمێنستەکان ئیش لەســەر گۆڕانکاریی ئەو 

مێنتاڵێتییە دەکەن.
فێمێنســتەکان بیانــووی بایۆلۆجی ڕەت 
دەکەنــەوە و باوەڕیــان بە هیــچ جیاوازی و 
بەربەســتێکی بایۆلۆجــی و کۆمەاڵیەتــی بۆ 
ژن نییــە. بۆیە کاری ســەربازی و زۆر کاری 
تــر کە بــۆ ژنان بە نەشــیاو و بڤــە دەزانرا، 
ســەلماند.  پێچەوانەکەیان  فێمێنیســتەکان 
ئێمەش لە کوردســتان نموونەیەکی زیندوو 
و بوێرانەمــان هەیە. لە ڕۆژئاوای کوردســتان 
کە ژنانی شەڕڤان، توانیان بەرانبەر دڕندەترین 
هێزی تاریک و توندڕەو بوەستنەوە و تێکیان 

بشکێنن.
گرنگە یەکسانیی جێندەری، دادپەروەری 
و یەکســانی و بەمرۆیــی بوونی ســەرجەم 
کایەکانی لەنێو خۆیدا هەڵگرتبێ. تاکوو ژنان 
بە بیر و هزر و توانستی خۆیان، یەک گوتاری 
هاوبەشیان نەبێت و لەهەوڵی بەرفراوانکردنی 
ڕێســا و مــاف و گوتــاری ژنانە نەبــن، داوا 
کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکانی ژنان جێبەجێ 

ناکرێ .تەنیا »ژنە پیاو« بەرهەم دێت!
پیاوســاالری ژنی هەاڵواردووە. زۆرینەی 
ژنی کورد تا ئێستا گوتار و هزری فێمێنستیی 
لــە ال نەورووژاوە و هیچ ئاگاداری ئەم مێژووە 
نییــە. تەنیا بیــر و بۆچــوون و جیهانبینیی 
پیاوســاالری )پاتریارکی( دەناسێ و پەیڕەوی 

دەکات.
فێمێنیــزم هــەوڵ دەدات بــۆ گۆڕینی 
ئەو ئەقڵیــەت و کولتوورەی کــە ژنی وەک 
گوناهبار نیشــان داوە و بەردەوام ســەرکوتی 
کــردووە. بــۆ دەرچــوون لــە چوارچێوەی 
ئەقڵیەتە ترادیســیۆنییەکان، پێویســتمان بە 
هۆشیارییە، چونکە هۆشیاری، ئازادی دروست 
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دەکات. ئەوەی پێویســتە بۆ چارەسەرکردنی 
جیاکاریی جێندەری، هەبوونی بزوتنەوەیەکی 
فمێنیستییە، کە پڕۆژەی بۆ بەرەو پێشچوونی 

هۆشیاری و فکری ژنان هەبێت.
گەرچی سیستەمی پیاوساالری بە ئاسانی 
دەســبەرداری ئەو دەســەاڵت و سەروەرییە 
بــااڵ و زەوتکەرەی خۆی نابێت، بەاڵم هەوڵی 
فێمێنســتەکان، تێکشکاندنی ئەم سەروەرییە 
زاڵ و بااڵدەســتەیە. هەربۆیــە گەر بمانەوێ 
یەکســانییەکی جێندەری دروســت بکەین، 
پێویســتە لە کچ و کوڕەکانمانەوە دەست پێ 
بکەین و بە یەکسانی و جیاوازتر لەوەی هەبووە 
پەروەردەیان بکەین. پێویستە منداڵەکانمان بە 
شێوەیەک پەروەروەردە بکەین کە سەرنجیان 
لەســەر تواناکانیــان بێــت نەک ئــەو پێگە 
جێندەرییەی هەیانە، لە کاتێکدا لە زۆرینەی 
خێزانەکاندا گرنگیی زیاتر بە کوڕەکان دەدرێ 
و جێگای شانازین، بە شــێوەیەک پەروەردە 
دەکرێــن کــە نەتــرس و پیاوانــە و توند و 
ڕەق بن، چونکە لە دواجــاردا ئەوان دەتوانن 
کچەکان بپارێزن! بەاڵم ئەمە نەک ڕوونادات، 
بەڵکو دەبێتە هۆی ئەم هەموو توندوتیژییەی 
کە ئێستا لەنێو خێزان و کۆمەڵگەی کوردیدا 

هەیە.
هەروەها پێویستە ژنانی هۆشیار و چاالک 
بۆ نیوە چەوســاوەکەی کۆمەڵگە خەمخۆربن 
و بیــر لــە ڕێگەچارەیەکــی یەکالییکەرەوە 
بکەنــەوە. ژنان پێویســتییان بەوەیە لە کۆت 
و بەنــدی ئاییــن و نەریتــی کۆمەاڵیەتی و 
پیاوساالری ئازاد بکرێن، یەکێک لە ڕێگەکانی 
ئەم ئازادبوونەش تەنیا لە ڕێگەی یەکســانیی 
جێندەری لەنێو ژیاندا بەدی دێت. لەبەرئەوە 
دەکــرێ فێمێنیــزم ئــەو ئەڵتەرناتیڤە بێت، 
کــە خۆی یەکێ لە ئامانجە ســەرەکییەکانی 
یەکســانیی جێنــدەری و هێنانــەدی مافە 
زەوتکراوەکانی ژنانە. هەروەها هۆشــیارییەکی 
دروســت دەتوانێــت خواســت و گوتــاری 
ژنانــە پەرە پێ بــدات، مافــە زەوتکراوەکان 

بســتێنێتەوە و یەکسانییەکی شیاو دەستەبەر 
بــکات. لەبەر ئــەوەی فێمنیســت مرۆڤێکە 
باوەڕی بــە پەیوەندییەکی نوێی کۆمەاڵیەتی 
هەیە؛ باوەڕی بە یەکســانی و هۆشیارییەکی 
ڕاســتەقینە هەیە؛ کەســێکە خــودی خۆی 
دەناســێ و گوزارشت لەو خودناسینەی خۆی 
دەکات. هەوڵی فێمنســتەکان تێکشــکاندنی 
سەروەریی زاڵ و بااڵدەســتیی پیاوساالرییە. 
پێویستە هیوا و ئومێدمان هەبێت بۆ گۆڕینی 
ئەم بێدادییە، چونکە مرۆڤایەتی ئەو توانستەی 
هەیــە کە ئەم دۆخە تێپەڕێنێت و جیهانێکی 

جیاوازتر و دادوەرانەتر دروست بکات.
کاری جــدی و کولتــووری دەتوانێــت 
ئــەم دەمارگرژییە خێڵەکییە پیاوســاالرانەیە 
کەم بکاتــەوە و لەناوی بەرێــت، ئەگەرچی 
کاریگەرییەکانی هێواش و لەســەرخۆش بن. 
ئێمە لە نێو کێشــەکانی ئەو کۆمەڵگایەداین، 
هەربۆیە لەو کێشانە تێدەگەین و دەیانبینین 
کە لەنێو کۆمەڵگاکەماندا هەن، بە هەموومان 
دەتوانین تیشــک بخەینە سەریان و ڕاستیان 
بکەینەوە. پێویستە کاربکەین بۆ کۆمەڵگایەکی 
یەکســان و باڵوکردنــەوەی هۆشــیارییەکی 
جێندەری کە شایســەتەی ژیان و گوزەرانی 
هەموو تاکێک بێت، بەتایبەت ئەو کەســانەی 
کە گۆڕانــکاری خەمیانــە و دەیانهەوێت لە 
ژیانێکی شایستەی یەکسان و گونجاودا بژین. 
بەهــۆی جیاکارییــەوە بۆشــاییی نێوان 
جێنــدەرەکان فراوانتــر دەبێــت، هەربۆیــە 
پێویســتە بەهاکانی ئەم دوو جێندەرە لەسەر 
بنەمایەکی یەکسان دیاری بکرێن. هەرچەندە 
ئەمــە ئیش کــردن و کاتی دەوێــت، بەاڵم 
شتێکی مەحاڵ نییە. فێمێنیزم مرۆڤ و تاک 
هۆشیار دەکاتەوە. ڕەنگە هەندێک کەس، ئەمە 
بە مەترســی بۆ دەسەاڵتی پیاوساالری بزانن. 
فێمێنیزم هەوڵــی ئەوەیە بە جیهانبینییەکی 
ژنانــەوە ڕەخنە لــە گوتاری زاڵــی پیاوانە و 
نێرساالرانه  بگرێ. لەو ڕوانگەیەوە دەڕوانێت کە 
گەیاندنی ژنان بە بارودۆخی باش و شایستە، 



گەیاندنی ســەرجەم کۆمەڵگایە بە بارودۆخی 
دروست و سروشتی. هەروەها فێمێنیزم ئیش 
دەکات بۆ ســەربەخۆییی ژیان و جەســتەی 
ژنــان، لە دەســتدرێژی و هەراســان کردنی 
سێکسی و توندوتیژیی خێزانی. هەوڵ دەدات 
بۆ دابین کردنی دەرفەتی یەکســان بۆ ژن و 
پیاو لــە پەروەردە و ئیــش کردندا، هەروەها 
کرێی یەکسان و مافی خاوەندارێتی. هەروەک 
چۆن پێویســتە ئێمــە لە هەمــوو بوارەکاندا 
)هونەری، ئەدەبی، کۆمەاڵیەتی، سیاسی و ...( 
هۆشیاریی تاک بەرزبکەینەوە، بە هەمان شێوە 
پێویســتە ژنان بە ماف و توانستەکانی خۆیان 
بناســێنرێن و لە گۆڕانکارییەکاندا بەشداربن. 
کەوایە گرنگیی هۆشیاریی فێمێنیستی ئەوەیە 
کە دەتوانێت لە ڕوانگەیەکی فێمێنیستییەوە 
پرسیار لەســەر جیاکاری و نایەکسانییەکان 
دروســت بکات. فێمێنست کەسێکە لە ڕووی 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی و سیاســییەوە باوەڕی 
بــە یەکســانیی نێــوان ڕەگــەزەکان هەیە. 
هەروەک ژنە فێمێنســت، بێــل هوکس، لە 
کتێبی فێمێنیزم بۆ هەمووان دەڵێ؛ ئامانجی 
سیاســەتی فێمێنســتی کۆتایــی هێنانە بە 
زاڵبوون، بــۆ ئەوەی ئێمە ئــازاد بکات ببین 
بــەوەی کە کێین، ژیانێــک بژین کە دادمان 
خۆش بوێت و بتوانین بە ئاشــتی تێیدا بژین، 
 Hooks,) .لەبەرئەوەیە فێمێنیزم بــۆ هەمووانە

(Bell 2000

دەرئەنجام
جیاکاریــی جێنــدەری یەکێکە لە کێشــە 
ســەرەکییەکانی کۆمەڵگەی کــوردی، کە لە 
زۆرینەی بوارەکاندا جیاکاری لە نێوان ژنان و 
پیاواندا دەکرێت. ئەمەش بە هۆی سیستەمی 
پیاوســاالری، زاڵبوونــی ئایینی ئیســالم و 
مێنتاڵێتیــی خێڵەکی ســەری هەڵداوە، ئەم 
جیاکارییانــە بوونەتە هۆی ئــەوەی کە ژنان 
نەتوانن توانســت و کاراییەکانــی خۆیان بۆ 

بەرەوپێش بردنی کۆمەڵگە بەکاربهێنن. 

لەم وتارەدا سەرەتا جیاکاریی جێندەریمان 
خستەڕوو، پاشــان نموونەی ئەم جیاکارییانە 
لە بوارە جیــاوازەکان و هۆکارەکانی پشــت 
ئەم جیاکارییانەمان باس کــرد. لە کۆتاییدا، 
چارەسەری  ئەڵتەرناتیڤی  وەک  فێمێنیزممان 

پێشنیار کرد.
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