
 ئەم وتارە هەوڵی ئەوە ئەدا کە باروودۆخی ژنانی کورد و جیهان و 
هەروەها بە پێی نزیکایەتیی جوگرافیاییی ژنانی کورد لەگەڵ ژنانی ئێرانی 
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خەباتی ژنانی کورد لەگەڵ یەک سەدە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورددا 

بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵت بنرخێنێ.
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لێکتێگەیشتنی دووقۆڵی
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»خۆکوژیــی کچێکی تەمەن 12 ســااڵن 
لە ئیالم«، »ژنێکی تەمەن 31 ســااڵن لە 
شاری سنە بەدەست دوو براکەی کوژرا«، 
»کوشــتنی کچێکی 18 سااڵنی مەریوانی 
»کچێکی  بنەماڵەکەیــەوە«،  الیــەن  لــە 
دیواندەرەیی بە هۆی گوشــاری بنەماڵەوە 
کۆتاییی بــە ژیانی خۆی هێنــا« ئەمە و 
دەیان مانشــێتی لەم جۆرە شــایەتحاڵی 
بارودۆخی ژنان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانن 
کە لەم ســەدەی بیســت و یەکەمەدا لە 
کاتێکدا لە هێندێک واڵتی دێموکڕاتیکی 
ڕۆژئاوایی تا ڕادەیــەک مافەکانیان دابین 
کــراوە و ئیــدی ژنان نــەک دڵەڕاوکێی 
سەرەتاییترین مافی ژیان و ترسی کوشتن 
و بڕینان نییە، بەڵکوو هەوڵ بۆ یەکســانی 
و بەرانبــەری لە زۆربەی بوارەکاندا ئەدەن 
و نموونەشیان زۆرە کە توانیویانە لە بواری 
سیاســەت، ئابــووری و ... ڕۆڵی بەرچاو و 
چاالکانەیــان ببێت. ئەتوانین وا بڵێین کە 
ئەمڕۆ چاالکیی ژنان و ژنانی فێمێنیست، 
کەوتووەتــە قۆناغێکی دیکــەوە بەاڵم ئەم 
بەرەوپێشــچوونە لــە بەشــێکی دیکەی 
دونیا وەک واڵتانی ئاســیایی، ئەفریقایی و 
ئەمریکای التین، بەم شــێوەیە نییە. بۆیە 
پێم وایە ناتوانین کێشە و گرفتەکانی ژنان 
لە یەک کانتێکستدا بخوێنینەوە و جۆری 
کێشــەکان جیاوازن. بۆ نموونە کێشــەی 
خەتەنەی ژنان لە واڵت تا واڵت و نەتەوە 
بە نەتــەوە جیاوازە و ئــەم حاڵەتە لە ناو 

هەموو نەتەوە و ئایینەکاندا نییە. 
کورد وەک ئەوەی »دێشــنێر« دەڵێت 
نەتەوەیەکــی بــێ دەوڵەتە کە تا ئێســتا 
نەتوانیوە کیانێکی ســەربەخۆی هەبێت و 
هێشــتا خەریکە خەباتی بۆ ئەکات، بەاڵم 
ســەرەڕای ئەمانەش زۆرن ئەو ژنانەی لە 
پەنای خەبات بۆ یەکســانی، ژیانی خۆیان 
بۆ ڕزگاریــی نەتەوەیی تەرخان کردووە و 
ناویان لە مێژوودا تۆمار بووە. بزووتنەوەی 

نەتەوەییی کورد هێندێک ئەزموونی چاک 
و خراپی لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ پرسی 
ژناندا هەبــووە. چاالکانی بواری ژنان و بە 
تایبەت فێمێنیستە کوردەکانیش ڕەخنەی 
توندیان لە کارنامەی بزووتنەوەی کوردی 
و شێوازی داڕشتنی پیاوساالرانەی هەیە و 
پێچەوانەکەشی بەرەی نەتەوەیی، هێندێک 
ڕەخنەیان لە هەڵسوکەوتی چاالکانی ژنان 
هەیە. ئێستا پرســی سەرەکی ئەوەیە ئەم 
دووجەمســەرییەی  و  ڕووبەڕووبوونــەوە 
نەتەوەخــوازی و فێمێنیســم لە قازانجی 
کێیە و ئایا یەکڕێزیی ئەم دوو بزووتنەوەیە 
ئەتوانــێ مافەکانــی هەردووال مســۆگەر 
بــکات؟ دوو بزووتنەوەیەک کە لە الیەک 
ئازادیی ژنان ئەتوانێ پوتانســیەلی نیوەی 
کۆمەڵگا بۆ خەباتی نەتەوەیی ئاوەاڵ بکات 
و لــە الیەکی دیکەشــەوە ســەرکەوتنی 
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی دێموکڕاتیکیش 
مەشرووعی  دەســەاڵتێکی  وەک  دەتوانێ 
سیاسی و یاســاتەوەر دۆخی ژنان بگۆڕی 
و ئاســتەنگەکانی بەردەم چاالکییەکانیان 

کەمتر بکاتەوە.
 ئــەم وتــارە هەوڵــی ئەوە ئــەدا کە 
باروودۆخی ژنانی کورد و جیهان و هەروەها 
بــە پێی نزیکایەتیــی جوگرافیاییی ژنانی 
کــورد لەگەڵ ژنانی ئێرانــی هەلومەرجی 
ژنانــی ئێرانی بخاتە بەر باس و لە الیەکی 
دیکــەوە پەیوەندیی خەباتــی ژنانی کورد 
لەگەڵ یەک سەدە بزووتنەوەی نەتەوەیی 
کورددا بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵت بنرخێنێ.

دۆخیژنانلەمێژوویجیهاندا
ڕەنگە ئەم وتەیــەی »مارکس« کە دەڵێت 
بۆ  »کەڵەکەبوونی سامان« یەکەم هەنگاوە 
داگیرکاریی مرۆڤ و دەســڕاگرتن بەسەر 
سەرجەم وزە و سامانەکان و ڕێگەیەکە بۆ 
چەوســاندنەوەی مرۆڤ بە دەستی مرۆڤ 
و هەروەها ســەرەتایەکە بۆ دروستکردنی 



کۆمەڵگای چینایەتی.
 ڕۆڵــی ئابــووری لە ڕاگرتنــی هێز و 
بااڵنس لە هەموو بوارەکاندا لە کۆمەڵگەدا 
بەرچــاوە. هــەر وەک دەگوتــرێ ژنــان 
چەنــدە لە باری ئابووریدا بەشــدار بن لە 
بڕیارەکانیشدا بەشدارن. بۆیە مرۆڤ هەوڵ 
بۆ وەدەســختنی دەسەاڵت و داسەپاندنی 
ئەو دەســەاڵتە بەســەر هەموو بوونەوەر 
و ســەرجەم سامان و ســەرمایەی گۆی 
زەوینــدا ئەدات. بێگومــان ژنانیش وەک 
بەشێکی کاریگەر لە کۆمەڵگا، بەسەرهاتی 
تراژێدیای داگیرکاری و چەوســاندنەوە و 
بەکۆیلەکردنیان وەک نیوەی کۆمەڵگا، بە 
درێژاییــی مێژوو لە ئــارادا بووە؛ واتە لەم 
ســۆنگەیەوە مێژوو لە هەموو چاخەکاندا 
پــڕە لەم کاولــکاری و یەخســیرکردنە و 
بێگومان ســێ چینی منداڵ، بەسااڵچوو و 
هەروەتر ژنان بەتایبەت لە کاتی شــەڕ و 
ملمالنێکانــدا زەرەمەند و یەکەم قوربانیی 
زێدەخوازیــی مرۆڤی بااڵدەســت بوون و 
لەم ڕووەوە کۆیلەکردنــی ژنان گرینگیی 

ئەوتۆی هەیە. 
»ئیولیــن ڕید« یەکێ لــە بیرمەندانی 
فێمێنیست کە لێکۆڵینەوەی زۆری لەسەر 
بنەما مێژوویی و کۆمەاڵیەتییەکانی ستەم 
بەرانبــەر بە ژن  کردووە لــەو باوەڕەدایە 
کە لە چاخێکی دێریندا، ســەردەمێک کە 
ژن ســاالری بووە، ژنان ڕۆڵی سەرەکییان 
لە بەرهەمهێنان و بەڕێوەبردنی کۆمەڵگادا 
گێــراوە کە دواتــر بە هــۆی پێکهێنانی 
کەســەکی،  خاوندارێیتیــی  بنەماڵــە، 
ســەرهەڵدانی بنەماڵــەی ناوەنــد تەوەر، 
ســتراکتۆری کۆمەڵگا تووشی گۆڕان بووە 
و ژنان لە گۆڕەپانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی 

وەال نراون.) ڕید، اولین،1383.صفحه 5(
بواری فێمێنیستی بەردەوام  چاالکانی 
ڕەخنە لە دابەشکردنی کار و ئاستەنگەکانی 
بــەردەم ســەربەخۆییی ئابووریی ژنان چ 

لــە ســەردەمی هاوچــەرخ و تەنانەت چ 
پێش مۆدێڕنیشــدا دەگــرن و پێیان وایە 
دابەشــکردنی پیشــە بە پێــی تواناییی 
جێندەری، هەوڵێکــی دیکە بووە لە پێناو 
چەوســاندنەوەی ژنان. ئەگەر چی ئێستا 
بەشــێک لە ژنان لە زۆر بوار و پیشــەدا 
هەلی کاریان بۆ ڕەخســاوە، بەشێکیان تا 
ڕادەیەک ســەربەخۆییی ئابوورییان هەیە، 
بەاڵم هێشتا هەر توندوتیژی لە کۆمەڵگادا 
هەیە و هێشتا دابونەریتە کۆنەکان بەسەر 
ژیانی نوێدا زاڵن و ئەم ڕاستییانە ئەوە دەر 
دەخەن کە کار کردن لەسەر بیر و باوەڕی 
کۆمەڵگا بە نیســبەت ژنەوە وەک مرۆڤ 
نەک جنسێکی الواز، گرینگترە لە هەموو 

هەوڵێک.
ژنــان  چاالکییانــەی  هەمــوو  بــەو 
لەســەردەمی نوێدا، نە گۆڕینی شــێوازی 
ژیان، نە بەشــداریی ئابووری و دەسەاڵتی 
ئابــووری، نەیانتوانــی شــێوە ڕوانینــی 
سەقەتی پیاوساالری نێو کۆمەڵگا بگۆڕن و 
ئامرازەکانی نوێی سەردەمی مۆدێڕنیتەش 
بە ڕێکاری نوێ و شێوازی نوێوە لە خزمەت 
کۆیلەتیی ژناندا بــوون، بۆیە دەربازبوونی 
ژنان لە هەاڵواردنی ڕەگەزی شۆڕشــێکی 
هزریی پێویستە و بردنەسەرەوەی ئاستی 
خوێندنی ژنان و گۆڕینی پارادایمی فیکری، 
هــەم لە الیــەن ژنانەوە کــە جێندەرەی 
دووهــەم نین و هەم کاریگەریی لەســەر 
پیاوان، لەڕێگــەی پەیوەندیی بەردەوام و 
لێک تێگەیشتن، نەک خۆ خستنە ناو دوو 
بەرەی لێکدژی ژن و پیاو، مسۆگەر ئەبێت. 
بڕێجار بە شــێوازی مەدەنی ئیمکانی ئەوە 
هەیە کە لە ڕێگەی گوشــار خستنەسەر 
بنکەکانی دەسەاڵت و هەروەها سیستەمی 
پەروەردەوە )وەک زۆر واڵتی پێشــکەوتوو 
کــە تاڕادەیەک ســەرکەوتوو بوون(، هەر 
لە قوتابخانەوە فێری چۆن هەڵسووکەوت 
کردنــی دوو جێنــدەری جیــاواز لەگەڵ 
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یەکــدی و پرۆڤەکردنــی ئــەو پارادایمە 
فیکرییه بین کە لە واقێعدا مرۆڤ دابەش 
ناکرێتە ســەر دوو باڵی ژێر دەست و بااڵ 
دەست و ئێمە تەنها لەگەڵ یەک جێندەردا 
ڕووبەڕووین ئەویش مرۆڤێکە بە سەرجەم 
خەسڵەتەکانییەوە و ئەگەر جیاوازییەکیش 
هەیە تەنها لە ڕووی جەستەیییە و ئەگینا 
توانایییەکان بەرانبەرن. سەرەڕای ئەمەش 
و لەباســی پەروەدەدا ئەگــەر گەڕین بۆ 
بەرانبــەری ژنــان و پیاوان لەســەرجەم 
بوارەکاندا و نەهێشتنی هەاڵواردن و ماف 
و دەرفەتی بەرانبەر، ژنان پێویســتیان بە 
خەباتێکــی بەرفراونی سیاســی-مەدەنی 
بــۆ مســۆگەرکردنی ســەرجەم مــاف و 

داخوازییەکانیاندا هەیە.
بێگومــان باســی ژنــان لــە واڵتــە 
دێموکڕاتیکەکانیشــدا هێشــتا چارەسەر 
نەکــراوە و نایەکســانی و نادادپەروەریی 
هەیە، تەنانــەت لە واڵتێکی وەک فینالند 
کــە ســەرۆکوەزیران و چەنــد وەزیری 
لە ژنــان پێکهاتووە، ناتوانیــن بڵێین کە 
هەاڵواردنی ڕەگەزی سەدا سەد بنبڕ بووە؛ 
گۆڕینی سیمای سیاسی ناتوانێ کولتووری 
هــەاڵواردن بەرانبــەر بە ژنــان بگوڕێ و 
هێشــتا ژنان بۆ گۆڕانکاریــی بنەڕەتی و 
چاالکی  مافەکانیــان،  دەســتەبەرکردنی 

ئەکەن.
 بە پێــی لێکۆڵینەوەی بانکی جیهانی 
ســەبارەت بــە یەکســانیی مافــی ژن و 
پیــاو لــە 187 واڵتدا، تەنهــا 6 واڵت بە 
شــێوەی یاســایی، مافی بەرانبەر بۆ ژنان 
دابین ئەکەن. ســوید، دانماراک، فەڕانسە، 
بێلژیک، لێتۆنی و لۆکزامبۆرگ، توانیویانە 
یاســا بکەنە زامنی پاراستنی مافی ژنان و 
سەرکەوتوو بن. لەم لێکۆڵینەوەیەدا باسی 
ئابووری و ڕێژەی بڕیاردانی ژنان لەســەر 
پیشە و چاالکییەکانیان لەبەرچاو گیراوە. 
پێورگەلێــک وەک ئەوەی ژنان چەندە لە 

سەر شوێنی ژیانیان بڕیارەدەرن یان ئایا لە 
شــوێنی کار و چاالکییەکانیاندا یاسایەک 
دژ بە ئازاری جنســی لەبەر چاو گیراوە؟ 
ئەگەرچی ئەم پێوەرانــە بۆ ژنان لە واڵتە 
دواکەوتووەکان کە هێشتا لە سەرتاییترن 
مافەکانیــان بێ بەشــن چ بگاتــە ئەوەی 
کــە بتوانن لە باری ئابووری، سیاســی و 
کولتــووری چاالک بن، مســۆگەر نەبووە. 
بــۆ نموونە لەم لێکۆڵینەوەیــەدا ئێران لە 
ڕیزبەنــدی دوایین واڵتانــدا کە زۆرترین 
هەاڵواردنــی ڕەگەزیی تێدایــە، ناوبراوە.) 

سەرچاوە، دۆیچەوێلێ(
کەڵکەڵە و کێشمەکێشی ژنان لە واڵتە 
پێشــکەوتوو و دواکەوتووەکانــی جیهان 
ناکــرێ وەک یــەک لەبەرچــاو بگرین. 
لە واڵتە پێشــکەوتووەکاندا بــە پێی ئەو 
هەنگاوانەی بۆ دێموکڕاسیەت و یەکسانی 
دراوە، دیارە هەلومەرجی ژنان چەندین پلە 
لە ژنانی واڵتانــی نادێموکڕات لەبەرەوەن؛ 
واڵتە پێشــکەوتووەکان کە ژنان زۆرتر لە 
بوارەکانی ئابووری، سیاســی و کولتووری، 
بەشداری دراون، ژنان بۆ یەکسانی لە پلە 
و پایەی سیاســی و بەشــداری لە پرۆژە 
سیاسییەکان، باری ئابووری، یەکسانی لە 
مووچەی لەگەڵ پیاوان و لە ڕووی کولتوور 
و زانســتەوە، هەوڵ بۆ کاندیداتۆریی ژنان 
بــۆ پلە زانســتییەکان و هەلــی بەرانبەر 
بۆ وەرگرتنی کورســیی زانستگاکان و ... 
ئەدەن، ئەگەرچی بەمانەشەوە هێشتا ژنانی 
ڕۆژئاوا زۆریان ماوە بە مافە ڕەواکانی خۆیان 
بگەن. لە الیەکی دیکەوە گرفتەکانی ژنان 
لە واڵتــە دواکەوتــوو و نادێموکڕاتەکاندا 
جیاوازان لە واڵتانی ڕۆژئاوایی؛ هێشتا ژنان 
ســەرەتاییترین مافی هاتنە دەرەوەیان لێ 
زەوت کراوە، وەرگرتنی میرات، بەردباران، 
شێوە جل پۆشین، لێخوڕین و دەیان شتی 
لەو جــۆرە و ڕۆژانەش هــەزاران حاڵەتی 
لێدان و توندوتێژی بەرانبەر بە ژنان تۆمار 



ئەکرێ و بە پێچەوانەی واڵتانی ڕۆژئاواش 
کە بڕێکــی زۆر لەو هەاڵواردنانە لە الیەن 
چینە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگاوە دەکرێ و 
لێرەدا دەوڵەت وەک مەرجەعێکی یاسایی 

پشتیوانی لە تاوانباران ئەکات.
حاشــاهەڵنەگرە کە لە یەک سەدەی 
ڕابــردوودا، بزووتنەوەی فێمێنیســتی بۆ 
سڕینەوەی ئەم هەاڵواردنانە هەوڵی زۆری 
داوە و ڕۆڵێکی بەرچاوی لە وشیارکردنەوەی 
ژناندا هەبووە، بەاڵم زۆربەی چاالکییەکانی 
ژنان، ناکرێ بخرێتە خانەی فێمێنیسمەوە 
و زۆر چاالکی ژنمــان هەیە کە خەریکی 
خەباتکــردن بــوون کەچی خۆیــان بە 
فێمێنیســت لــە قەڵەم نــادەن. ئەمەش 
ئاســایییە و بەپێی توێژینــەوەکان کە لە 
ئەمریکا و ئەورووپــا ئەنجامدراوە، لە هەر 
5 ژنی گەنج تەنها یەک کەســیان خۆی 
بە فێمێنیست ئەزانێ. »کریستینا شارۆف« 
مامۆستای زانکۆی کینگر کالێجی لەندەن 
لەو باوەڕەدایە کە ئەگەرچی هەوڵی ژنان و 
تەنانەت پیاوان بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ 
هەاڵواردنی ڕەگەزیی ڕوو لە هەڵکشــانە و 
بەشێکی زۆری کۆمەڵگا لەگەڵ یەکسانیی 
ڕەگەزیــدا هــاوڕان، بــەاڵم الیەنگری لە 
چەمکی فێمێنیســم و پەیوەندی  گرتنی 
ژنان لەگەڵ ئەم زاراوەیە زیادی نەکردووە 
و ئەمەش تەنها قەبووڵ نەکردنی چەمکی 
لەگەڵ  دژایەتییــان  نەک  فێمێنیســمە، 
لێکۆڵینەوەکان  جێنــدەری.  بەرانبەریــی 
نیشــانیان داوە کە فێمێنیســم بۆ چینی 
کرێکار و خوارەوەی کۆمەڵگا سەرنجڕاکێش 
نییە  و زۆرتر کەســانێکی ســەر بە چینی 
ســەرەوە و مامناوەندیی کۆمەڵگا  خۆیان 
بــە فێمێنیســت دەزانن. لــە هەموو ئەو 
توێژینەوانــەدا فاکتــەری »نەتەوە- نەژاد« 
ڕۆڵی بەرچــاوی لە پەرەســەندنی بیری 
فێمێنیستیدا هەبووە و ژنانی ڕەش پێست، 
التین و ئاسیایی، پێیان وایە کە فێمێنیسم 

توانیویەتــی لــە دابینکردنی ئاسایشــی 
کۆمەاڵیەتیدا یارمەتیدەریان بێت.

ژنانــیئێرانــیلــەســەردەمی
سەفەوییەکانبەمالوە

یەکــەم وێنــە لــە ژنانــی ســەردەمی 
ســەفەوییەکان، قاجــاڕەکان و... کە هەر 
تاکێکــی ئێرانــی دێتە بەرچاوی باســی 
حەرەمســەرا و بوونی دەیان و سەدان ژن 
وەک هاوسەری پاشــا بووە و بڕێجاریش 
وەک چیرۆکێکی کۆمێدی باســی کراوە، 
کەچی ئەوە تەنها وێنەیەکی ســەرەتایی 
و ڕووکەشــییە لە دۆخی ژنــان و مێژوو 
تا توانیویەتــی بێڕەحمانە خۆی لە ئازار و 
قاتوقڕی و کۆێلەبوونــی ژنانی ئەو کاتە و 

بگرە ئێستاش گێل  کردووە. 
ئــەوەی تــا ئێســتا لە ســەر دۆخی 
ژنــان لە مێژوودا تۆمار کــراوە، تا دەگاتە 
ســەردەمی هاوچەرخ لە سەفەوییەکان و 
قەجەرەکانــەوە تا پەهلەوییــەکان، زۆرتر 
باســی ژنانی ناوەند و ژنانی ناو کۆشــکی 
پاشــاکان بــووە و کەمترین باســێک لە 
ژیانی ژنانی ئاســایی کراوە و ئەو بەشەی 
نێو تەالر و بارەگاکانیش حاڵ و وەزعێکی 
وایان نەبووە، وەک کۆیلە و میراتی سوڵتان 
کــە بە زۆرەملــێ داگیرکــراون و ئەوەی 
سوڵتان پێی خۆش بووە پێیانی  کردووە؛ 
زۆرەملێی سێکسییەوە  دەســتدڕێژیی  لە 
بگرە تا کوشــتن و ســەربڕین و تەنانەت 
ســووتاندن کە ئــەوەی ئاخریان زۆرتر لە 
ســەردەمی شاعەباســی دووهەم باو بووە 
و وەک کولتوورێــک ماوەتەوە کە ژنان بە 

سووتاندن سزا دەدران.
 ئەگەرچی بەشێک لەسەرچاوەکان باس 
لە گۆڕانکاریی ستراکتۆر و ڕێکخراوەکانی 
ئێران لە سەردەمی قەجەرییەکان دەکەن 
و بیچم گرتنی گۆڕانکاریی فیکریی بەشێک 
لە ژنانی کۆمەڵــگا و هێندێک ئاڵوگۆڕ لە 
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هەلومــەرج و پێگــەی ژنــان و هەروەها 
دابونەریتەکان دەکەن. ئەم گۆڕانکارییانەش 
بۆ ئاشــنابوونی کۆمەڵــگای ئێران لەگەڵ 
جیهانــی ڕۆژئــاوا و ئاڵوگــۆڕی هزری و 
کولتوریــی ئەوکات ئەگەڕێتەوە کە بووەتە 
هۆی سەرهەڵدان و هەســتانەوەی بیری 
ئایینی و میللی لە پێناو مســۆگەرکردنی 
داخوازییەکانیان کە ژنانیش بەشــێک لەو 
بزووتنەوەیــە بوون. بەاڵم »میــرزا ئاغای 
کرمانی«، ڕەخنە لە دۆخی خراپی ژنان لە 
ســەردەمی قەجەرەکان دەگرێ و دۆخی 
تاریکی ژنــان بەمجۆرە وەســف ئەکات: 
» ژنانــی ئێرانی نــەک تەنها لــە چاوی 
کۆمەڵگاوە بە سووکی و بێڕێزییەوە چاو لێ 
ئەکرێن و وەک کۆیلەن، بەڵکوو لە خوێندن 
بێبەهــرەن و لــە فەخری زانســت دوور 
خراونەتەوە و بێ ئــاگا لە هەموو جیهان، 
لە هەموو هونــەرەکان بێبەهرە کەوتوون 
و پێوەندییان لەگــەڵ کۆمەڵگا نییە و لە 
قوژبنی ماڵە وێرانەکانیان، جاڵجاڵۆکە ئاســا 
لە ناو خەیاڵی ژنانەی خۆیاندا ئەژین و بە 
پێی سروشتی خۆیان ئەیچنن. شەو لەسەر 
شــەو بە دەیان فێڵ و درۆ بەڵکوو بتوانن 
لە دەست مێردێکی ناپیاوی نەمروودڕەفتار 
خۆیان دەرباز بکەن.«)میرزا ئاغای کرمانی.

الپەڕەی 20(.
 ســەردەمی مەشــرووتە لە ئێران کە 
زۆرتر هەوڵێک بووە بۆ مســۆگەر کردنی 
دەســەاڵتی  تەســککردنەوەی  ئــازادی، 
پاشــایەتی و هەروەها ســەروەریی یاسا و 
پێکهێنانی دوڵەتی یاسا، کاریگەریی زۆری 
لەسەر جومگەکانی کۆمەڵگا داناوە. ژنان لە 
بزووتنەوەی مەشرووتەخوازیدا توانیان ڕۆڵ 
بگێڕن و هەوڵی بــە ڕێکخراوەیی کردنی 
کێشــەی ژنان درا، ئەگەرچی ئەو هەواڵنە 
لــە ئەنجامدا دەنگدانەوەیەکی لە یاســای 
ئازادییەکی  نەبوو و هیــچ  مەشــرووتەدا 
وای بۆ ژنان مسۆگەر نەکرد، تەنات مافی 

دەنگدانیشــیان پێ نەدرا. هێندێک هەوڵ 
بۆ پەروەردە و خوێندنی ژنان درا و چەند 
مەکتەب و قوتابخانەی ژنان کە زۆرتریان 
لە تاران بوون دامەرزان، بەاڵم ئەم هەواڵنە 
ئەوەندە کەم بوون کە لە ئاســت داخوازی 
و ئەو چاوەڕوانییەی کــە لە بزووتنەوەی 
ئەتوانین  نەبوون.  ئەکرا،  مەشرووتەخوازی 
بڵێین مەشــرووتەش ژنانی لەو هەاڵواردنە 
ڕزگار نەکرد بەاڵم چاالکیی ژنان، بەتایبەت 
ژنانی ڕۆشنبیر کە توانبوویان چەند گۆڤار و 
چاپەمەنیی تایبەت بە خۆیان دابمەرزێنن، 

درێژەی هەبوو.

ژنانوبزووتنەوەیکورد
ســەرجەم ئەو کتێبانەی لەسەر مێژووی 
چەند ســەدەی ڕابردووی کورد نووسراون 
پیاوســاالرانە بوونە و کەمتر ئاوڕ لە ژنان 
و دۆخــی ژیانیان دراوەتــەوە. ئەوەی لە 
هەموویانــدا هاوبەشــە و وەک گــوزارە 
و ڕســتەیەک هاتــووە کوشــتن و بڕینی 
هۆڤانەی ژنان و مندااڵنی بێ تاوان لە کاتی 
هێرشکردنی واڵتانی داگیرکەر بووە کە لە 
قۆناغە جیاجیاکاندا و سەرهەڵدانی شەڕ و 
بەرگریی کورد لەگەڵ دەوڵەتە ســتەمکار 
و داگیرکارەکاندا، ئــەو چینە تەنها وەک 
قوربانیی سەرەکی ناویان لێ براوە. ئەتوانین 
ئــەم گوزارەیە وا پشتڕاســت کەینەوە کە 
بەداخــەوە ژنانــی کــوردەواری، هەم لە 
الیەن واڵتی داگیرکارەوە بوونەتە گۆشتی 
قوربانــی و هەمیش لەمالوە لە کۆمەڵگای 
کوردیدا بە هۆی دابونەریتی باو، زۆرترین 
ســتەمیان لێ کراوە و چەوســێندراونەوە 
و کۆمەڵــگای نەریتخواز ڕێگــەی نەداوە 
ڕۆڵێکی ئەوتۆیان لە چارەنووسیاندا هەبێت 
و بڕیاردەر بن و ئەگەرچی ئەمەش لەگەڵ 
ژنانی نەتەوەکانــی دیکە لە یەک زەمەندا 
بــەراورد بکەین، حــاڵ و ڕۆژی ئەوانیش 
هیچ لە ژنانی کورد باشــتر نەبووە و بگرە 



خراپتریش بووە.
بە گشتی لە کوردســتاندا سێ جۆرە 
خوێندنەوە لەسەر گوتاری ژنان زاڵ بووە: 
یەکــەم ڕەوتی بناژۆخــوازان کە زۆرتر لە 
کەســانی ئایینی و هەروەها ســوننەتگەرا 
پێکهاتــووە کە هەر لــە بنەڕەتدا لەگەڵ 
یەکسانی و مافی ژنان هاوڕا نین و باوەڕیان 
پێــی نییە. بەرەیەکی دیکە کە ســەر بە 
پارادیمی ناسیوناڵیســمی بنەڕەتخوازن و 
پرسی نەتەوەیی و کورد زۆر ڕۆمانسی چاو 
لێ ئەکەن و پێیان وایە مێژووی کۆمەڵگای 
کوردی نیشــانی داوە کە پارێزەری مافی 

کۆمەڵگای  نــاو  کەمینەکانی 
خۆی بووە و بۆ سەلماندنی ئەو 
گوتارە پەنا بۆ مێژوو و دەیان 
حەکایەتی دیکــە دەبەن، لە 
واقیعــدا پێیان وایە کورد بێ 
کێشە و گرفت و نەتەوەیەکی 
ڕوانگــەی  بــووە.  پاقــژە 
خوێندنــەوەی  و  بەرانبــەر 
ســێهەم کە خوێندنەوەیەکی 
ژنان  لــە  فێمێنیســتییانەی 
هەیە باســی ناسیۆنالیســتی 
بــە دواکەوتووانــە ئەبینــێ 
و پێــی وایــە کــە پرســی 
نەتەوایەتی نەک کێشــەکانی 
بەڵکوو  ناکات  چارەسەر  ژنان 

ڕێگریشــە لەبەردەم چاالکی و مافی ژنان 
و زۆر ڕەشــبینانە لە بزووتنەوەی کوردی 
ئەڕوانــن. ئــەم ڕەهەنــدەش وەک ڕەوتە 
لەگەڵ  خــۆی  نەیتوانی  جیهانییەکــەی 
چینی خوارەوەی کۆمەڵگا، کە بەشــێکی 
هــەرە زۆری ژنانی کــوردی پێکئەهێنا، 
ڕێکبخــات و زۆرتر پێکهاتەکەی بریتی لە 
ژنانی چینی مامناوەندەی بەرەو ســەری 

شاری بوو.
زۆربەی کوردناســە بیانییەکان لەسەر 
ئەو باوەڕەن کە ژنانی کورد بە نیســبەت 

ژنانی نەتەوەکانی دیکەی دراوســێ وەک 
تورک، عەرەب و فــارس ئازادییان زۆرتر 
بووە و ڕۆڵێکــی بەرچاویان لە کۆمەڵگای 
کوردەواریــدا گێــڕاوە. »کلۆدیۆس جەیمز 
ڕیچ« گەڕیدە و ڕۆژهەاڵتناسی بریتانی لە 
ســەفەرنامەکەیدا کە 1820 .ز نووسراوە 
زۆربەی ناوچە و بەشــەکانی کوردســتان 
گــەڕاوە، پێــی وایــە کــە ژنانــی کورد 
لەچــاو ژنانی تورک و عــەرەب لە ڕووی 
هەڵسوکەوت و حیجاب و ... ئازادترن. ڕیچ 
دەڵێت: »پیاوان )مەبەســت پیاوی کورد( 
بە شــێوەیەکی یەکســان و هاوتا لەگەڵ 
ئەکەن.  هەڵســوکەوت  ژنان 
ژنانی کــورد، بە گاڵتەوە چاو 
ئەکەن  تورکــەکان  ژنــە  لە 
کە لە بەرانبــەر مێردەکانیان 
ئەبینرێــن.  کۆیلــە  وەک 
لــە کوردســتاندا جۆرێــک 
بنەماڵەیــی  ســەربەخۆییی 
ئەبینــرێ و کە ئەم دیاردەیە 
لە ڕوانگەی عوسمانییەکانەوە 
هەڵــە و نادروســت بــووە.« 
)جەیمز ڕیــچ، کلۆدیۆ،1396 

الپەڕەی 244(
ئەمانەش  سەرەڕای  بەاڵم 
ستەمی سەرکردەی عەشیرەت 
و خــان و خانــزادەکان لــە 
ئیمارەتەکانــی خۆیان بەرانبــەر بە ژنان 
کە چۆن لەخــۆڕا ژنەکانیان تەاڵق ئەدا و 
بەزۆرەملێ لەگــەڵ کچێکی بنەماڵەیەکی 
هەژار، بەبێ ڕەزامەندیی بنەماڵەی کچەکە 
و خودی کچەکە، هاوسەرگیرییان ئەکرد، 
ئەمانــە و زۆر شــتی دیکــەش لە چاوی 
گەڕیدە و مێژوونووســانیش دوور نەبووە و 

دەیان حاڵەتی وا تۆمار کراوە. 
»ویلیــام ئیگڵتون« بەم جۆرە باســی 
ژنانی مهاباد ئەکات و ئەڵێ: »ژنانی نەجیب 
و ناودار کەمتر پێش دێت لە ماڵ بێنە دەر 

بێگومانژنانیشوەک
بەشێکیکاریگەرلە
کۆمەڵگا،بەسەرهاتی
تراژێدیایداگیرکاری
وچەوساندنەوەو

بەکۆیلەکردنیانوەک
نیوەیکۆمەڵگا،بە
درێژایییمێژوولە
ئارادابووە؛واتەلەم
سۆنگەیەوەمێژوولە

هەمووچاخەکانداپڕەلەم
کاولکاریویەخسیرکردنە
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و ئەگەریش بە پێی پێویســت بیانهەوێ 
لە ماڵ بێنــه دەر لەگــەڵ چەند ژنێکی 
بەســااڵچوودا دێنــە دەر و خۆیان لە ژێر 
دونیایەک چارشێو و عەگاڵدا دائەپۆشن و 
دەپارێزن.«)  خۆیان  ڕەسەنایەتیی  بەمجۆر 

ایگلتون، ویلیام 1963. صفحه 56(
»سی له سەدی ئەو پەنابەرانەی ئاوارە 
و ســەرگەردان ئەبن و دێنــە ناو خاکی 
ئێران، ژنانن« )دشنر، گونتر 2011. صفحه 

)304
»لە باشوور لەگەڵ دابونەریتێکی سەیر 
ڕووبەڕوو بووم کە باس لە مافی گەنجانی 

دێهاتێــک بەســەر کچانــی 
ئەو دێهاتــەوە ئەکات، ئەگەر 
ئەو کچە لەگــەڵ گەنجێکی 
دێهاتێک یان شوێنێکی دیکە 
هاوسەرگیری بکات، بنەماڵەی 
زاوا دەبێ باجێک بە گەنجانی 
ئــەو گوندەی کە بووک تێیدا 
دەژی، بدات.«) برویین ســن، 
وان 1946. صفحه  مارتیــن 

)56
ئەوانــەی ســەرەوە چەن 
دیمەن لە دەیان و ســەدان 
دیمەنــی ژنانــی کــورد لە 
و  مێژوویەکاندایــە  کتێبــە 
دەیان حاڵەتــی جۆراوجۆری 

لەمجــۆرەی ژنانی ســتەملێکراوی کورد 
تۆمار کراوە.

هــەر  جواگرافیــای  هەلومەرجــی   
ڕۆڵی  لەســەر  کاریگەریــی  هەرێمێــک 
ژنــان لەو کۆمەڵگایەدا بــووە، ڕۆڵی ژنانی 
شوێنە شــاخاوی و چیاکان لەگەڵ ژنانی 
شــوێنەکانی دیکە جیاواز بووە، ئەوەش بۆ 
ئاستی بەشــدارییان لە کاروباری ڕۆژانە و 
تەنانەت ئابووریی بنەماڵــەدا ئەگەڕێتەوە. 
تەنانەت ئــەم جیاوازییە بــۆ ژنانی الدێ 
و ژنانــی شــار و دیوانســاالرەکان بەدی 

دەکرێت، ســەردەمانێک کــە ژنان لەبەر 
دابونەریــت و یاســای ئــەو کۆمەڵگایــە 
نەیانتوانیوە نــەک ئازادانە هاتۆچوو بکەن 
بەڵکوو مافی تەنانەت هاتنەدەرەوەیشــان 
لــێ زەوت کرابــوو، هەر ئــەوکات ژنانی 
الدێ بە پێی زەروورەتی ژیان و شــێوازی 
ژیوارکردنیــان، دەبووا شــان بە شــانی 
پیاوان لە کاتی کشــتوکاڵ یان ئاژەڵداری، 
یارمەتیــی بنەماڵەیان بــدەن، ئەگەرچی 
لەبــاری ئابوورییەوە هیج دەســکەوتێکی 
بۆیــان نەبوو و تەنانەت لــە میراتی ماڵی 
باوکیشــیان هیچیان بــەر نەدەکەوت چ 
مێردەکەیان،  ماڵــی  بگاتــە 
بــەاڵم النیکەم ئــەو هەلەی 
بۆیــان ئەڕەخســاند کــە لە 
ماڵەوە نەمێنن و پەیوەندییان 
دیکــە  ژنانــی  بەنیســبەت 
نەبچڕێ.  کۆمەڵــگا  لەگــەڵ 
ســەرەڕای ئەمانــە بەاڵم ئەو 
لە  ژنــان  بەشــداریکردنەی 
بنەماڵەکەیانــدا  ئابووریــی 
موعادیلەکــە  لــە  هیچــی 
نەگۆڕی و هیچ پارسەنگیەکی 
دروســت نەکرد و ژن هێشتا 
ســووک  بوونەوەرێکی  وەک 
ســەیر ئەکــرا و هەاڵواردنی 
ڕەگــەزی هەر لــە جێگەی 

خۆی مابووەوە. 
هەر وەک چۆن لە مەشرووتە بەمالوە 
ژنــان هەوڵیــان دا کــە مافەکانیــان لە 
ڕێگەی دامــەزراوە مەدەنییەکانەوە پەیڕەو 
ئەو  لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتیش  بکەن، 
ناکرێت  پێکرد.  جموجوواڵنەش دەســتی 
باس لــە بزووتنەوەی ژنانــی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان بکەین و باســی پێکهێنانی 
»یەکیەتیــی ژنانی کوردســتان« نەکەین. 
ڕێکخراوەیــەک کە بەرهەم و لەدایکبووی 
کۆماری کوردســتانە و لە سەردەمی قازی 

چاالکانیبواری
فێمێنیستیبەردەوام
ڕەخنەلەدابەشکردنی
کاروئاستەنگەکانی
بەردەمسەربەخۆییی
ئابوورییژنانچلە
سەردەمیهاوچەرخ
وتەنانەتچپێش

مۆدێڕنیشدا،هەوڵێکی
دیکەبووەلەپێناو
چەوساندنەوەی

ژنان



محەممەددا ســەری هەڵدا. ئەگەرچی ئەو 
ڕێکخراوەیە لە ســەر باڵی بزووتنەوەیەکی 
ناسیۆنالیســتی دروست بوو و تا ڕادەیەک 
بەشــداریکردنی ژنــان لــە کۆمەڵــگا و 
چاالکییــەکان درێــژەدەر و لــە خزمەت 
سیاسەتی پیاوان و سەرخستنی دەوڵەتی 
کوردیدا بوو. بەاڵم بۆخۆی لە چەند ڕووەوه 
ســەرنجڕاکێش بوو. یەکەم ئەوەی کە لە 
ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا و دەوڵەتانی دەوروبەر، 
شــتێکی بێ وێنە بوو کە سەرۆککۆمارێک 
)پێشەوا قازی( بە ڕاشکاوی و ئاشکرا داوا 
لــە ژنان بکات کە لــە کۆمەڵگادا چاالک 
بن و ڕۆڵیان هەبێ )کەچی لە مەشــرووتە 
دەســەاڵت خۆی ڕێگر بــوو( و داوا بکات 
کــە ژنان دەســت بە خوێنــدن بکەن و 
کچەکانیان بــۆ قوتابخانە بنێرن و هەر لە 
ســەردەمی قازیدا بوو کە چەند قوتابخانە 
دامەزران. دووهەم ئەوەی کە لە سەردەمی 
کۆماردا، ژنانی کــورد هێندێک ئازادییان 
پێ درا کە ژنانی دیکەی ئێران و ناوچەکە 
لێیان بێبەش بوون. لەوانە خوێندن، هاتنە 
دەرەو لە ماڵ و... ســەرەڕای ئەمانەش ئەو 
هەڵسوکەوتە ئەرێنییانەی سەردەمی کۆمار 
بوو بە کولتوورێک کە تا ئێســتاش لە ناو 
پێشــکەوتووانەتر  حیزبەنەتەوەیییەکانــدا 

پەیڕەو ئەکرێ.
ڕاســتە پێش کۆمــار و ســەردەمی 
مەشــرووتە ژنــان تا ڕادەیــەک توانییان 
چاالکــی بکەن و هێندێــک ڕێکخراوە و 
گۆڤاریــش دابمەرزێنن بەاڵم بە گشــتی 
ئەنجامێکــی ئەوتــۆی بۆ ژنــان نەبوو و 
مەشرووتەخوازانیشەوە  الیەن  لە  هەروەها 
هیچ سیاسەتێکی فەرمی بۆ پشتیوانی لە 
ژنان کە لە بەرەوپێشــچوونی مەشرووتەدا 
ڕۆڵیــان هەبووە لــە ئارادا نەبــوو. ئەگەر 
بڕگەی 51ی یاســای مەشــرووتە لەگەڵ 
دۆخی کۆماردا بەراورد بکەین، ئەبینن کە 
لە مەشرووتە ژنان و ئازادییەکانییان لەبەر 

چاو نەگیــراوە، کەچی یاســاکانی کۆمار 
پێشــکەوتووتر و بە پێی بەڵگەکان ژنان تا 
ڕادەیەک ڕزگارتر بوون. ئەمەش ئەتوانین 
وەک نموونەیەکــی ئەرێنی بــۆ کۆماری 

کوردستان لەبەرچاو بگرین.
هەرێمی کوردســتان وەک ئەزموونی 
زیندووی دەسەاڵتداری لە ئێستای کورددا 
کە نیمچە حوکمڕانییەکە و هێشــتا وەک 
نییە،  دەوڵەتێکی ســەربەخۆی کــوردی 
ئەتوانیــن لەبەرچاو بگرین. لــە هەرێمدا 
ڕاســتە هێشــتا توندوتیــژی و هەواڵــی 
کوشــتنی نامووسی کە لە الیەن بەشێکی 
گەورەی کۆمەڵگا پشتیوانی ئەکرێن، بوونی 
هەیە، بەاڵم ســەرەڕای ئەمانەش ناتوانین 
کە هێندێک خاڵــێ ئەرێنییش لەبەرچاو 
نەگرین بۆ نموونە لە بەشــداریی سیاسیی 
ژناندا بە پێچەوانەی ژنانی دراوسێ ڕێژەی 
ژنانی وەزیر و بەرپرس لە ئاستێکی بەرزە 
و تەنانەت سەرۆکی ئێســتای پەرلەمانی 
هەرێمــی کوردســتان دراوەتــە ژنێک و 
ئەمەش نیشانەی متمانە و هەلی بەرانبەر 
بۆ ژنانە، ئەگەرچــی نابێ تەنها بە ڕێژەی 
بەشــداریی ژنان لە پۆست و پلە و پایەدا 
وەک نۆرمێک و هەنگاوێک بۆ هەاڵواردنی 
ڕەگــەزی بڕۆانین و چونکە بڕێک جار ئەو 
ژنانــە وەک نوێنەری بیری پیاوســاالری 

هەڵسوکەوت ئەکەن.
یەکێ لە ڕەخنە و نیگەرانییەکانی ژنان 
لە پرســی نەتەوەیی ئەوەیە کە ئەگەرچی 
ژنان لە خەباتی میللیدا بەشداری ئەدرێن 
و له زۆر ڕووەوە ســیمایەکی پاڵەوان ئاسا 
بــە ژنان ئەدەن، بەاڵم دواتر کە شــۆڕش 
ســەردەکەوێ ژنان دووبارە هەناردەی ناو 
ماڵ و سەرقاڵی ئیشی ناو ماڵ و منداڵداری 
ئەکرێن، وەک ئەوەی واڵتی هیندووستان 
کە بزووتنەوەی سەرانسەری و نەتەوەیی دژ 
بە داگیرکەر کەوتە ڕێ کە ژنانیش تێیدا 
بەشدار بوون و سەرکەوتن، بەاڵم دواتر وەال 
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نران و پەڕاوێز کەوتــن یان ئەوەی ژنانی 
ڕۆژئاوا لە کاتی شــەڕی یەکەمی جیهانی، 
ژنان لە زۆر شــت بەشداری دران و پاش 
کووژانەوەی شــەڕ بۆ چاالکیی سیاسی و 
ئابــووری، ڕێگرییان لێ کرا کە دواتر بووە 
ژنان  بەرفراوانی  بزووتنەوەی  سەرهەڵدانی 

لە جیهاندا. 
لە شۆڕشی یەک ســەدەی ڕابردووی 
بزووتنــەوەی کــوردی بە تایبــەت ئەم 
دواییانە، ژنان هەوڵیان دا کە لە تەنیشت 
پیاواندا خەبات بکەن. پێش شۆڕشــی 57 
و سەردەمی پاشــایەتی، ژنان بە شێوەی 
نهێنی لە ڕێکخــراوە بەتایبەت چەپەکاندا 
چاالکییان دەکرد بــەاڵم پاش دامەزرانی 
کۆماری ئیسالمی، خەباتی ژنان قۆناغێکی 
نوێــی بڕی و ژنــان بە پەیوەســت بوون 
بــە هێــزە کوردییــەکان وەک هێزێکی 
سیاســی- نیزامی ڕۆڵی بەرچاویان گێڕا و 
نموونەی ئەوانەی کە شان بە شانی پیاوان 
حەماســەیان خولقاند زۆرن. ئەم دۆخە لە 
بەشــەکانی دیکەی کوردســتانیش زۆرن 
و وەک ئــەوەی لە ژنانی شۆڕشــێگێڕی 
کــوردی ڕۆژئاوا بینیمان کــە زۆر بوێرانە 
لە ســەنگەری خەباتدا چاالکییان نواند بە 
جۆرێک کە سەرنجی جیهانیان بەرەو الی 
خۆیان ڕاکێشــا و ئەتوانین بێژین خاڵێکی 
وەرچەرخان لە بزووتنەوەی تەنانەت ژنانی 
جیهــان و ڕوانینــی موحافیزەکارانــە بە 
نیســبەت ژنان دێتە ئەژمــار و بووە هۆی 

بەرزبوونەوەی ورەی ژنان. 
دەبێ خەباتی ژنان بە دوو ئاراســتەدا 
دابەش بکەین یەکەم خەباتی سیاســی- 
چەکــداری و دووهەم خەباتــی مەدەنی. 
خەباتــی چەکداریی ژنان کــە زۆرتر لە 
قەوارەی حیزبە کوردییەکاندا بووە و ژنان 
بە پەیوەســت بوون بە هێزە کوردییەکان 
چاالکییەکانیان لە دووســەنگەردا و دژ بە 
ڕێژیمێکی دیکتاتۆر و هەروەها کۆمەڵگای 

پیاوســاالر و نەریتخواز دەســت پێ کرد. 
هەروەها خەباتی مەدەنی کە لە ڕۆژهەاڵت 
و پاش شۆڕشی ئیساڵمی دەستی پێ کرد، 
مێژوویەکی پڕ هەوراز و نشێوی هەیە کە 
ئەم چاالکییانە کە بە کرانەوەی زانکۆکان 
و هەوڵی ژنان بــۆ خوێندن لە زانکۆکان، 
ڕێکخســتنی ڕێکخــراوە مەدەنییــەکان، 
ڕێکخــراوە نهێنییــەکان، چاپەمەنــی و 
ماڵپەڕەکان و سازکردنی دەیان کەمپەینی 
جۆراوجۆر، توانیان بە دەرخستنی کەڵکەڵە 
و گرفتەکانیان، دژ بە هەاڵواردنی ڕەگەزی 
چاالکــی بکــەن، بێگومان زۆربــەی ئەو 
ژنانەش لە ژێر بیری چەپ و فێمێنیستیدا 
وەک ژنانــی پێشــڕەو لە وشــیارکردنی 
کۆمەڵگا و بە تایبــەت ژناندا ڕۆڵیان گێڕا 
و ئەم چاالکی و پێشــڕەو بوونە وای کرد 
کە ژنانی ڕۆژهەاڵت توانییان ســەرەنجی 
ژنانی ئازدیخوازی ئێران بەرەوالی خۆیان 
ڕابکێشــن، بەجۆرێک کە ئەتوانین بڵێین 
پێشــەنگی ژنانی مافخواز و ســتەملێکراو 
بــوون و هێندێک لەو چاالکییانەش بوون 
بە سیمبولی خەباتی ژنانی ئێرانی. لەوانەیە 
هەر لە ســەرەتای کۆماری ئیســالمییەوە 
و بەشــداریی ژنانی کــورد لە حەرەکەتی 
مەدەنیانەی خەڵکی ســنه بۆ پشتیوانیی 
خەڵکــی مەریــوان و ڕێپێوان، شــان بە 
شانی پیاوان، بە نیشــانەی ناڕەزایەتی تا 
بەڕێوەبردنی یادی 8ی مارس و بەشداری 
لە خۆپیشاندان و کەمپەینی یەک میلیۆن 
واژۆ هەتا پایسکیلســواریی بــە کۆمەڵی 
ژنانی مەریوانی و دەیان چاالکیی لەمجۆرە 
وای کردووە کە ژنانــی ڕۆژهەاڵت، وەک 
پێشــەنگی بزووتنەوەی ژنان لــه ئێراندا 

چاویان لێ بکرێ.
 یەکــێ لــە خەســارەکانی چاالکیی 
مەدەنیی ژنان کە لە ســەرەوەش باسمان 
کــرد ئەوەیە کــە وەک زۆربــەی ژنانی 
جیهان چینــی مامناوەندی بەرەو ســەر 



تێدا بەشــدار بوون و لە ماوەی ئەو هەموو 
ســااڵنەدا ژنانی چینی خوارەوەی کۆمەڵگا 
کە زۆربەشــیان لە خوێندن بێبەری بوون 
و زۆرتــر لــە دێهاتەکان یــان پەڕاوێزی 
شارەکاندا دەژیان، ئاگایان لەو چاالکییانە 
نەبــوو و ئەگەریش ئــاگادار بوایەن لەبەر 
دۆخــی زۆر دژواری ئــەم چینــە و زاڵ 
بوونی پیاوان بەســەر ژناندا، نەیانئەتوانی 
بەشدار بن یان هاوڕایی بکەن و سەرەڕای 
ئەمــەش ژنانــی فێمێنیســت و چاالکی 
کوردەواری، کەمتر ئاوڕیان لەم بەشــەی 
کۆمەڵــگا داوەتەوە و ئەمــەش بەردەوام 
وەک بۆشــایییەک لەبەردەم بزووتنەوەی 
ژنان لە ڕۆژهەاڵتدا بووەتە هۆی نیگەرانی، 
تاڕادەیەک کە ئێســتا کەڵکەڵەی بەشێک 
لەو چاالکــە فێمێنیســتە کوردانە وەک 
ئەکتێکی ســانتیمانتاڵی لێهاتووە و دیارە 
ژنانی بەشی خوارەوەی کۆمەڵگا کە هێشتا 
بێبەرین،  مافەکانیــان  لە ســەرەتاییترن 
کەڵکەڵەگەلێکــی وەک پایسکیڵســواری، 
سێکســی ئازادانە و ... دەیان شــتی وا بە 

هی خۆیان نازانن.
پــاش شۆڕشــی 57 لــە ئێرانــدا و 
بەرەی  تاریکپەرستانی  ســەرکاری  هاتنە 
بوونی  بااڵدەســت  کۆماری ئیســالمی و 
ئایین و مەزهەبی شــیعە بەســەر یاسادا 
و هاتنە ســەرکاری دەوڵەتە فاشیســت و 
دواکەوتووەکان بە جێگەی دەوڵەتی یاسا، 
وای کــرد هەاڵواردنەکان نــەک تەنانەت 
له ڕێژیمی پاشــایەتی زیاتر بــوو بەڵکوو 
هێندێک دابونەریتــی دڕندانه دژ بە ژنان 
وەک بەردبــاران، چەنــد ژن هێنــان و... 

زیندوو بکرێتەوە.
بــە پێی ئەوەی ژنانی کورد بەشــێک 
بوون لە ژنانی ئێرانی و لە ژێر حوکمڕانیی 
فارســەکاندا ژیــاون و دەبوایە ئەو یاســا 
و ڕێســایانە کــە لە سەرانســەری واڵتدا 
هەبــوو ئەوانیش پەیڕەویی بکــەن، بۆیە 

حیجابی زۆرەملێی ســەردەمی خومەینی 
و البردنــی حیجابی ســەردەمی ڕەزاخان 
کە هەردووکیان وەک پێشــلکردنی مافی 
مــرۆڤ ئەژمار ئەکرێ، مافــی دەنگدان و 
خۆپااڵوتن و دەیان شتی دیکە کە یاسای 
فەرمــی پشــتیوانیی لێ کــردووە، ژنانی 
کوردیش بوونەتە قوربانیی یاســادانەران و 
کۆنەپەرەســتانی تاران و بەو پێیەش کە 
سیاســەتوانانی کــورد چ پێــش کۆماری 
ئیســالمی و چ پاش کۆماری ئیســالمی 
لە دەسەاڵتدا بەشــداری نەدراون و هیچ 
ڕۆڵێکیان لە دانانی یاسادا نەبووە، ناتوانین 
قەزاوەتێکی وا لەسەریان بکەین و ئاستی 
بنەڕەتیی  یاســای  لەســەر  کاریگەرییان 
ئێرانــدا بخەینە بەرباس. بــەاڵم ئەتوانین 
بێژیــن هێــزە کوردییەکانی ســەرەتای 
شۆڕشی 57 یەکەم هێز لە ئێراندا بوون کە 
دژ بە یاســای بنەڕەتی لە ئێراندا وەستان. 
ئەگەرچی کورد لە یاسای بنەڕەتیدا هیچ 
ڕۆڵی نەبووە، بەاڵم لەبەر ئەوەی یاســای 
ئێران لەســەر ئەساسی ئیسالمی سیاسی 
و مەزهەبی شــیعە دامــەزراوە و بە پێی 
نزیکاتیی جوگرافیایی، ئایینی و کولتووری 
بەشێک لەو یاســا کۆنەپەرەستانەیەی ناو 
یاسای بنەڕەتی وەک هاوسەرگیریی ژنان 
لە تەمەنی خوارەو یان منداڵ هاوســەری، 
حیســابکردنی ژن وەک نیــوەی پیاو لە 
میــرات  وەرگرتن و شــاهیدی دان، مافی 
یەکالیەنی تەاڵق بە پیاوان و... کۆمەڵگای 
ســوننەتیی کوردیش زۆر کێشەی لەگەڵ 
ئەو یاســایانە نەبووە و وەک دابونەریتێکی 

باو ڕەچاوی  کردووە.
چاالکیی ژنان و ڕەوتی فێمێنیســتیی 
کــورد تا ڕادەیەک جیاوازیی لەگەڵ ژنانی 
دیکەی جیهان هەیە لەبەر ئەوەی کە ژنی 
کورد دەبێ لە دوو ســەنگەردا شەڕ بکات، 
واتە سەرەڕای ئەوەی ژنانی کورد زوڵمیان 
لێ کــراوە و دەبێ خەباتــی بۆ بکەن، لە 
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کۆمەڵگایەکیشدا دەژین کە لە قەوارەیەکی 
گەورەتردا نەتەوەکەیشــی ستەملێکراوە و 
بێگومــان ژنیش کە نیوەی ئەو کۆمەڵگایە 
ستەمی  نەتەوەییشەوە  لەڕووی  پێکدێنێ، 
لێ کــراوە و تەنها پەیوەندیی بە پیاوانەوە 
نییــە، بۆیە لــەم الیەشــەوە خەباتی بۆ 
ئەکات هەر وەک لە ماوەی یەک سەدەی 

ڕابردوودا ئەنجامی داوە.

فێمێنیسموناسیۆنالیسم
و  فێمێنیســتی  بزووتنــەوەی  دوو 
دووک  هەر  ســتەملێکراو،  ناسیۆنالیستی 
کەڵکەڵــەی ئینســانییان بــه نیســبەت 
کۆمەڵــگاوە هەیــە، بــەو جیاوازییــەوە 
کــە فێمێنیســم وەک کەمینــە هەوڵی 
چارەســەرکردنی نیــوەی کۆمەڵــگا واتە 
ژنــان دەدات و ناسیۆنالیســم، خەباتێکی 
بەرفراوانتر بۆ گەالنی ســتەملێکراو، چ ژن 

چ پیاو، دەکات.
کورد لە سەدەی بیستەمدا ڕووبەڕووی 
هێندێــک پرســی چارەنووسســاز وەک 
مۆدێڕنیتە، پێشــکەوتن و ناسیۆنالیســم 
بــووەوە و بە وتــەی »عەبدوڵاڵ جەودەت« 
کە لە ســاڵی 1913 ئــەوکات کە باکوور 
لەژێر دەسەاڵتی عوســمانیەکاندا دەبێت، 
دەڵــێ: »ئێمە لــە ســەردەمێکدا دەژین 
کە بڕیار لەســەر چارەنووسی نەتەوەکان 
دەدرێ و بە فەرمی دەناســرێن« )کالین، 
جانیت. الپەڕەی 110( و بۆیە کورد وەک 
نەتەوەیەکــی بندەســت و داگیرکراو لەو 
دۆخەدا دەبوایە وەک زۆربەی نەتەوەکانی 
دونیا هەوڵ بۆ وەرگرتنی مافی سەربەخۆیی 
و ڕزگاری لەژێر دەســەاڵتی داگیرکەراندا 
بدات. لــەو نەزمە نوێیــە جیهانییە و بە 
ســەرهەڵدانی ناسیونالیسم لە ناو زۆربەی 
نەتەوەکانــدا، زۆربەیان بــوون بە دەوڵەت 
یان بــە مافی خۆیان گەیشــتن، کەچی 
مەخابــن کورد پاش زیاتر لەســەدەیەک 

خەبات، هێشــتا بە قەولی گونتر دێشنێر 
نەتەوەی بێ دەوڵەتە.

خاڵی گرینگ ئەوەیە کە ناسیونالیسمی 
کوردی بە پێی ئــەوەی زۆرترین هەوڵی 
بۆ وەدەست خســتنی مافی نەتەوایەتی و 
دەســەاڵتی کوردی تەرخان کردبوو و لە 
زۆربــەی قۆناغەکاندا هەوڵــی بۆ هەلێکی 
شــیاو بۆ ژنانی کورد لــە ڕووی خوێندن 
و پــەروەرەدەوە دا و کەچی ئەو هەواڵنە 
بەشــێکیان لە پێناو سەرخســتنی بیری 
نەتەوایەتی و وشــیاریی نەتەوایەتیدا بووە 
نــەک وشــیاریی ڕەگــەزی و چاوەڕوانی 
ئەوەیان ئەکرد کە ژنان، ئەرکی قورســی 
پەروەردەکردنی مندااڵنێکی شوناسخواز و 
نەتەوەیی لە ئەستۆ بێ کە ئەم خوێندنەوە 
و چاوەڕوانییەش زۆرتــر لە خوێندنەوە و 
گوتاری ئیدێئاڵیستی نزیک بوو وەک چۆن 
کەسە ئایینییەکان دەڵێن کە لە پشت هەر 
پیاوێکەوە ژنێکی باش هەیە و بەهەشت لە 
ژێــر پێ دایکانــە و ... زۆرتر ڕۆڵی ژن لە 
پەروەردەکردنی مندااڵنی چاالک و وشیار 
لە پێناو عەقڵی باوی کۆمەڵگا یان کۆڵەکەی 
سەرەکیی پتەوکردنی بنەماڵەیە؛ واتە ژن 
بۆ ویست و داخوازییەکانی ئەویدی بژیت 
و خەبــات بکات و خۆی و داخوازییەکانی 

پشتگوێ ئەخرێ.
بــە  بــەردەوام  فێمێنیســتەکان 
ڕەشــبینییەوە چاو لە ناسیۆنالیسم ئەکەن 
و پێیان وایە کە ناسیۆنالیســم نەک تەنها 
ڕێگرە لەبــەردەم مافەکانیان بەڵکوو خۆی 
بەشــێکە لەو هەاڵواردنە و تەنها لەســەر 
زێدەخوازیــی پیــاوان بــۆ گرتنی هێزی 

سیاسییە. 
ســەرهەڵدانی  کالیــن«  »جانیــت 
»کێشــەی ژن« لە ناو ئاخێوی سیاســیی 
کورددا بۆ ســەرەتای ســەدەی بیستەم و 
ڕۆشنبیرانی کوردی عوســمانی لە ساڵی 
1913 دەگەڕێنێتــەوە کە هــاوکات بووە 



لەگەڵ ســەرهەڵدانی کۆمەڵێک کێشــە 
و ئەکتــەری نوێدا و بەم جــۆرە باس لە 
کێشــەی ژنان و هــاوکات بوونی لەگەڵ 
ئەکات:  نەتەوایەتیدا  بیری  پەرەســەندنی 
»به نیســبەت کوردەوە؛ هــەروەک گەلێ 
دیکەی  ناسیۆنالیســتەکانی  بزووتنەوە  لە 
هاوچەرخ »کێشەی ژن« و تەنانەت خودی 
ژنیــش دەوری زۆر گرینگی نەبوو؛ بەڵکوو 
بابەتێــک بوو کە زۆرتر پیاوان بڕیاریان لە 
گرنگییەکەی دەدا و سیمبولی مەسەلەکانی 
دیکە بوو؛ واتا گۆڕەپانێک بوو بۆ خەبات لە 
پێناو کۆمەڵێک پرسی بەرفراوانتر.) کالین، 

جانیت. الپەڕەی 101(
کالین لــە شــوێنێکی دیکەدا وا باس 
ئەکات کە ئەگەرچی قەڵەم بە  دەســتان و 
ڕۆشــنبیرانی کوردی سەردەمی عوسمانی 
پەرەســەندنی پێگەی ژنان لە کۆمەڵگەدا 
وەک هەنگاوێکی شارســتانییەت لەقەڵەم 
ئەدەن، بــەاڵم بەهەرحاڵ کێشــەی ژن 
یەکــێ لەو کێشــە بچووکترانــە بوو کە 
ڕۆشــنبیرانی کورد لە چوارچێوەی هەوڵە 
بەرفراوانەکانیاندا هەڵســوکەوتیان لەگەڵدا 

دەکرد.
لــە کاتێکــدا کــە ڕوونــە کــوردە 
ناسیۆنالیســتەکان دانیان بــە گرنگبوونی 
پەروەردەی ژنان بۆ مــان و بەختەوەریی 
نەتەوەی کورددا دەنا، پێداگریشیان لەسەر 
دەوری زۆر بنەڕەتیــی ژنی کورد هەم لە 
بواری هوشــیاریی نەتەوەیــی و هەم لە 
بواری ژیانی نەتەوایەتیدا بە گشــتی وەک 
الپەڕەی  هەمان،  دەکرد.)  مامۆســتایەک 

)115
جیاوازبووون یــان هەوڵی جیاوازبوون 
هێندێــک  تــر،  نەتەوەکانــی  لەگــەڵ 
تایبەتمەندیی بۆ ناسیۆنالیســمی کوردی 
دروست کرد، ئەم جیاوازییەش بۆ نەتوانەوە 
لە نــاو نەتەوەکانی دیکــەی داگیرکەری 
تورک و عــەرەب و فارس دەگەڕایەوە کە 

کوردیان وەک شوناسێکی جیاواز لەقەڵەم 
نەدەدا، لەم ڕووەوە ناسیۆنالیستە کوردەکان 
جــۆری ڕوانینیان بە ژنان و مەســەلەی 
ژنیان جیاواز لێکدەدایــەوە و پێیان وابوو 
ژنانی کورد لەچــاو ژنانی دیکەی واڵتانی 
دەراوســێ ئازادترن و تەنانەت ئیسالمیش 
وەک ئایینــی زاڵی ناوچەکــە، نەیتوانیوە 
ئــەو ئازادییانە بەرتەســک بکاتــەوە و لە 
ڕووی پەروەردە، حیجاب و زۆر شــتی تر، 
کــورد هەم ئاوەاڵتر بــووە و هەم یەک لە 
پێشمەرجە ســەرەکییەکانی سەرکەوتنی 

کوردیش لەقەڵەم ئەدرێ.
ســەبارەت بە پەیوەندیی فێمێنیسم و 
هاتووەتە  نوێش  تێرمێکی  ناسیۆنالیســم، 
ناو ئەدەبیاتی فێمێنیســتەکانەوە کە پێی 
چەمکە  ئەم  »فێمۆناسیۆنالیســم«.  دەڵێن 
بەم جۆرە باس کرواە کە باســێکی نوێیە 
لە بــواری توێژینەوەی ژنــان و جێندەر 
کــە دەوڵەتانی نیۆلیبراڵیســتی ڕۆژئاوا بە 
خراپ کەڵک وەرگرتن لە کێشــەی ژنان 
بەڕواڵەت وا نیشــان ئەدەن پشتیوانی لە 
مافی ژنان ئەکەن کەچی وەک پاشەڕۆکی 
ناسیۆنالیسمن کە باسی ژنان بۆ خزمەتی 
سەرهەڵدان و بەرهەمهێنانی نەتەوە دێننە 
گۆڕێ و بەمجۆرە لە جەستە سێکسواڵیتەی 
ژن کەڵک وەرئەگرن. ئەم بزووتنەوەیە پێ 
وایە کە دەوڵەتە نەتەوەخوازەکان لە ژنان 
وەک کەرەسەیەک بۆ مۆدێڕن کردنەوە و 
هاوکاتیش گۆڕانی بایەخە جێندەرییەکان، 
بــە مەبەســتی ڕاگرتنــی ســتراکتۆری 
چینایەتیــی دەســەاڵت لە نێــوان دوو 
ڕەگەزەکەدا، کەڵــک وەرئەگرن.) صادقی 

پویا، مهدیس، صفحه 14(

ئەنجام
تەنانــەت ئەگــەر میترا دایکــی خواکان 
و ســیمبولی زاوزوێ و ئاوەدانی ســەر بە 
نەتەوەی کــورد بێت، یان »زیغە خاتوون« 
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حوکمڕانی گەورە شاری حەڵب و »حەمیدە 
خانی ئەردەاڵن« حاکمی ڕەوانسەر و ... لە 
سەردەمی خۆیاندا حوکمڕانییان  کردووە 
و ڕۆڵیان لە سیاســەتدا بووبێــت، ئەمانە 
یــان ئەوەندە کەم بووە و کــەم ڕوویداوە 
یان بە هــەر هۆکارێکی دیکە و هەر چی 
بێت نەیتوانیوە ســیمای پیاوســاالرانەی 

کۆمەڵگەی کوردی بگۆڕێ. 
باس کــردن لەســەر فێمێنیســم و 
لەگــەڵ  پەیوەندیــی  و  ڕەهەندەکانــی 
بوارگەلی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و هەروەتر، 
پەیوەندیــی بزووتنــەوەی ژنــان لەگەڵ 
بزووتنــەوەی ناسیونالیســتی پێویســتی 
بە لێکۆڵینەوە لەو بەشــە جۆراوجۆرانە و 
وردەکاریی زۆرتــرە و کاریگەرییە ئەرێنی 
و نەرێنییەکانــی ئــەم دوو بزووتنەوەیــە 
توێژینــەوەی  هەرکامیــان،  ناســینی  و 

ئاکادیمیانەی ئەوێ.
یەکــەم دوژمنی بزووتنــەوەی ژنانی 
ڕۆژهــەاڵت، هێزی پاوانخــوازی کۆماری 
ئیسالمییە کە بە شــێوەی سیستەماتیک 
بەرانبــەر بە ژنــان توندوتیــژی ئەکات. 
بێگومــان بــۆ بنبڕکردنــی هەاڵواردنــی 
ڕەگەزی دەبێ هەوڵ بــۆ ڕووخاندنی ئەو 
ڕێژیمە بدرێ؛ بۆیە بۆ سەرخســتنی ئەم 
پالنە، پێویستە لەگەڵ هێزە کوردییەکان و 
بزووتنەوەی نەتەوەیی هاوکارییان هەبێت 
و بۆ ڕووخاندنی دووژمنی هاوبەش، یەکڕیز 

بن و هاوکاریی هاوبەشیان هەبێت.
ئەگەرچــی دەوڵەت زامن و گەرەنتیی 
بەختەوەریی مرۆڤەکان و هەروەها کێشەی 
ژنــان نییە و زۆربەی ئــەو دوڵەتانەی کە 
نموونەیــان لە ڕۆژهەاڵتــی ناڤێندا زۆرە، 
خۆیــان یەکەم کەســن کە مافــی ژنان 
نەک مســۆگەر ناکەن بەڵکوو بە شێوەی 
سیســتەماتیک هــەوڵ بۆ نایەکســانی و 
توندوتیــژی بەرانبەر بە ژنــان ئەدەن. لە 
واقێعدا ئەتوانین بڵێین کە ئەم دەوڵەتانە، 

لەسەر ئیرادە و ویستی نەتەوەکان دروست 
نەبوون و زۆرتر وەک دەبینین بە شــەڕ و 
زۆرەملێ یان لەسەر ویست و بەرژەوەندیی 
واڵتانی کۆلۆنیالیســتی دامەزراون و بڕێ 
جاریــش بە پێی تێکنەدانی ئەو شــتەی 
پێی دەڵێین ئاژینــی جیهانی و بێگومان 
ئــەوەش هەر لــە بەرژەوەندیــی واڵتانی 
زلهێزدایــە؛ بۆیە ئــەو دەوڵەتانــە کە بە 
شــێوەی نادێموکڕاتییانــە بەڕێوە دەچن 
و یاسا ســەروەر نییە، بوونیشیان ناتوانێ 
مافی زۆربــەی چینەکانی کۆمەڵگا، یەک 

لەوانەش ژنان، دەستەبەر بکات. 
پرۆسەی پێشــکەوتن و مۆدێڕنیتە لە 
الیەکەوە و چارەسەکردنی کێشەی ژن لە 
کۆمەڵگادا لــە الیەکی دیکەوە و هەروەها 
چینی ڕۆشنبیر و ئێلیت لە ڕێگەی نووسین 
و خوێندنەوەی سەردەمیانە لە کێشەکان 
و کردنیان بە پرسی ڕۆژی ناو کۆمەڵگاوە، 
دەتوانن هەنگاوەکان بــۆ ڕووبەڕووبوونەوە 
لەگەڵ هەرچەشنە توندوتیژییەک بەرانبەر 

بە ژنان شلگێرانەتر بکەن. 
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