
فێمێنیسم یا ناسیۆنالیزم: 
دژایەتی، هەڤڕایی یا دەستەوایی 

سندووسئەفشین،ئاویەرشێخی

پەرژانە سەر گەنگەشەکانی بەردەم ڕەوتی فێمێنیسم و چاالکی و خەبات بۆ مافە ڕەواکانی 
ژنان لە شوێنگەلێک کە هێشتا لەگەڵ ڕەوتی ناسیۆنالیزم و ئازادیی نەتەوە بەرەوڕوون و 
زۆربەی هەوڵەکانیان لە بازنەی چارەسەرکردنی پرسە نەتەوەیییەکاندایە و هەروەها پەرژانە 
سەر بابەتێکی وەک لەسەربوونی ئاستی یەکێکیان لەوی تر و لەم نێوانەدا دۆخی ژنی کورد 
و هەروەها هەڵسوکەوت و چۆنییەتیی ڕووبەرووبوونەوەی هێز و الیەنە سیاسییە کوردییەکان 
لەگەڵ پرس و پێگەی ژنان، تەوەرە سەرەکییەکانی ئەم بابەتەی بەردەستتان لە خۆدەگرێت. 
هەروەها هەوڵ دراوە بە ئاوڕدانەوەیەک لە ڕابردوو و ئێستای ئەم پرسە، شێوەکانی کەڵک 

وەرگرتنی ئەم بزووتنەوانە لە ژنان و گۆڕینی دونیای پەنگخواردوو و نەناسراویان بۆ جیهانێکی 
کردەکی و نەناسراوتربخرێتە ڕوو و واتایەکی تر و یان لە بنەڕەتدا نیشاندانی رێگەیەکی نوێ بە 

مەبەستی خستنەڕووی پێناسەیەکی نوێ لە »ژنی نوێی کوردی« بدۆزرێتەوە.



327گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720

»خەبات بۆ ئەوەی ژن مافی خۆی 
وەربگرێت جودا نییە لە خەباتی میللەتەکەمان 
بۆ دێموکراسی و ئازادی. لە هەر جێگایەک 
دێموکراسی زیاتر پێشکەوتووە و میللەتان 
مافی خۆیان وەرگرتووە ژنانیش ئازادیی 
زیاتریان دەست کەوتووە. ئەو سێ خەباتە 
وەک یەکە، بەاڵم نایشارمەوە و دەمەوێ 
بۆ تاریخی بڵێم، کە خەبات بۆ مافی ژنان 
تەنانەت لە وەرگرتنی خودموختاریش 
درێژترە«. 
»دوکتور قاسملوو«

ســەرەتا بە پێویستی دەزانین بە مەبەستی 
چوونە نــاو بابەتــی دیاریکــراو، ئامانجی 
نووســینی ئەم بابەتە بە پێناســەگەلێکی 
ئامادە و کورت لە دوو دەســتەواژە دەست 
پێ بکەین کە دەمانهەوێــت بە پەیوەندیی 

نێوانیان بگەین.

ناسیۆنالیزم
بە ســەرنجدان بــەوەی کە ســەرچاوەی 
وشــەی ناســیۆنالیزم بــۆ زمانــی التین 
دەگەڕێتــەوە و پاشــان هاتووەتە ناو زمانە 
مۆدێڕنەکانــی ئێســتای ئەوروپــا، دەبێت 
ســەرەتا ڕەگ و چوارچێوەی بەکارهێنانی 
ئەم وشەیە بدۆزینەوە و ئەو گۆڕانکارییانەی 
کە بە درێژاییی مێژوو و لە ئەنجامی چەند 
کەتــوار و ڕووداوی مێژوویی بە ســەریدا 
هاتووە بخەینە بەرباس، هەتاکوو مەبەستی 
سەرەکیی بابەتەکە و چوارچێوە فراوانەکەی 

ڕوون ببێتەوە. 
لــە ســەدەی دوازدەی زایینیدا، نزیک 
لە ســاڵەکانی 1160 دەستەواژەی ناسیۆن 
)nation( سەرچاوەگرتوو لە وشەی ناتوس 
)natus(ی یۆنانــی بــە واتای شــوێنی لە 
ناوچەیەکــی دیاریکراوی  دایکبوون یــان 
ســەرەتای  لە  بەکارهێنــراوە.  »قەومــی« 
دەستپێکی سەدەی شازدەیەمیشدا  لەم ناوە 

هاوەڵناوی »ناسیۆنالیزم« دروست کرا.
لە کاتی هەڵگیرسانی شۆڕشی گەورەی 
لــە  یەکێــک  فەڕەنســە)1795-1789( 
نوێنەران پێشنیاری ئەم ناوەی بۆ کۆمەڵێک 
لە نوێنەرانی خەڵک یا خود »چینی  سێهەم« 
Assembee nationale کــرد. ڕۆژنامــەی 
 Ami du people خەڵــک«  »هاوڕێــی 
بــە بەڕێوبەرایەتیــی »مارا« شۆڕشــگێڕی 
بەناوبانگ و نوێنەری پەرلەمان، هاوەڵکاری 
ناسیۆنالیزمی بە مەبەستی دەوڵەتی کردن 
بەکارهێناوە. دواتر لە کۆتایییەکانی سەدەی 
هەژدەیەم ناوی چاوگی هاوەڵکاری ناوبراو، 
بە شــێوەی »نەتەوەیی یــا دەوڵەتیکردن« 
بەکارهێنرا. هەر لەو سااڵنەدا دەستەواژەی 
ناســیۆنالیزم لەالیەن فەڕانســەوییەکانەوە 
کــە گومان دەکرێت لە زمانــی ئینگلیزی 
وەریانگرتبێت، بە شــێوەیەکی گشــتی لە 
ئەوینداری  یــان  »نەتەوەپەروەری  جێگای 
نەتەوەبــوون« بــەکار هێنرا. ئــەم گۆڕانە 
هیوابەخشە. بەو واتایەی ئەوانەی کە خۆیان 
بــە نەتەوەپــەروەر )patriote(  ناو دەبرد، 
لــە پێناو خۆشەویســتییان بۆ خاکەکەیان 
ستایشی کەسانێکی شۆڕشگێڕ یان هەمان 
»گەل«یان کرد و ئەوانیان خســتە ســەر 
دەســەاڵت و لەسەر کورســیی حکومڕانی 
گشــتی  بەشــێوەیەکی  دایاننیشــاندن، 
 )nationalism( دەتوانین بڵێین ناسیۆنالیزم
جۆرێــک ئاگاییی کۆمەڵــە، واتە ئاگایی لە 
هەمبــەر خاوەندارێتیــی گــەل، کە وەک 
»ئاگاییی نەتەوە«ییش ناو دەبرێت. ئاگاییی 
نەتەوەیــی، زۆربــەی کات دەبێتــە هۆی 
پێکهاتنی هەســتگەلێکی وەک وەفاداری، 
خۆشەویســتی و هۆگربوونــی مــرۆڤ  بە 
چوارچێوەگەلی پێکهێنەری نەتەوە ) نەژاد، 
زمان، نەریت و کلتوور، ئەرزشە کۆمەاڵیەتیی 
و ئەخالقییەکان و بەشــێوەیەکی گشــتی 
فەرهەنــگ( هەندێکجاریش زێدەڕۆیی لەم 
هەستەدا دەکرێت و دەبێتە هۆی سازبوونی 



بــڕوای زاڵ بوونــی نەتەوەیەک بەســەر 
نەتەوەیەکی تردا.]1[

فێمێنیسم
فێمێنیســم هەوڵ و خەباتێکــی بێوچانە 
لە ڕێگای گەیشــتن بە هاوســانیی نێوان 
ژن و پیــاو و بنبڕکردنــی چەوســاندنەوە 
ڕەگەزییــەکان. ڕوونــە کە ئەم پێناســە 
گشتیی و بە رواڵەت سانایە، لەگەڵ هەموو 
الیەنە جۆاروجۆرەکانی ژیانی تاک و کۆمەڵ 
و هەروەهــا زۆر و کــەم لەگــەڵ هەموو 
پەیوەندی  کۆمەاڵیەتی،  ژیانــی  بوارەکانی 
چێ دەکات. لە ڕاستیدا وشەی فێمێنیست 
لە الیەکەوە مامەڵە لەگەڵ فەلسەفە، ماف، 
فەرهەنگ، دابونەریت، خوڵقیات و کولتوور، 
بیری تاک و کۆمەڵ و لە الیەکی تریشەوە 
مامەڵە لەگەڵ سیاسەت و ئابووری و هتد... 

دا دەکات. 
 ئــەم جوواڵنەوەیــە، لەگــەڵ هــەر 
کۆمەڵێک  هەڵیهێنــاوە،  کــە  هەنگاوێکی 
دژایەتیــی  و  دژواری  و  کەندوکۆســپ 
جۆراوجۆر و بەردەوامی توندی هەندێک لە 
نەریت و عادەتەکان، ڕووبەرووی دەبوونەوە. 
لەگەڵ هەموو هەوڵ و تێکۆشانی بەردەوامی 
جوواڵنەوەی فێمێنیســتی بۆ گەیشتن بە 
مافی یەکســانی و پێکهێنانی گۆڕانکاریی 
یاســایی لەم بوارەدا، دژوارترین ئاستەنگ 
لە بەرەدەمیدا، ڕووبەڕووبوونە و پێکهێنانی 
گۆڕانــکاری لە بیر و نەریتــە دواکەوتوو و 

کۆنەکاندا بووە.]2[
هــەروا کە کریس بیســلی لە یەکێک 
لە کتێبەکانی خۆیدا بــە ناوی »چییەتیی 
فێمێنیســم  دەڵێــت؛  فێمێنیســم« 
دەستەواژەیەکی پڕ دەردەسەرە، ئەو کەلێنە 
گەورەیــەی کە تێیــدا هەیە لــە ئاکامی 
زانیاریی ســنووردار یاخــود هەڵەگەلێکی 
بەرچاوتەنگانــەوە نییــە. فێمێنیســم لەو 
پێداگرییــەوە  بــە  کــە  دەســتەواژانەیە 

بــەر  دەخاتــە  ســاناکان  ڕوونکردنــەوە 
پرســیار. هەروەها ئاڵۆزی و فرەجۆر بوونی 
فێمێنیســم، بەربەســتێک لەبــەردەم ئەو 
کەسانەدا ساز دەکات کە خولیای فێربوون و 
تێگەیشتنێکی پێملکەرانەیان لە فێمێنیسم 
هەیە. ئەم پێکهاتە سەرنجڕاکێش و بەهێزە، 
لە بنەڕەتدا لە چوارچێوەی پێناســەیەکی 
کورت و ســانادا کورت ناکرێتەوە، بەڵکوو 
بــە شــێوەیەکی بــەردەوام بۆ بەشــێکی 
ســەلمێندراوی دیسکۆرســی کۆمەاڵیەتی 
و سیاســیی باو دەگۆڕدرێت؛ تەنانەت ئەو 
کاتانەش کە لە گۆشەنیگای جیاوازەوە لێی 

ڕابمێنین.
بە شــێوەیەکی گشــتی فێمێنیســم 
بەتەواوی کێشە و گرفتەکانی کە هەیەتی، 
یــەک ئامانجی ســاکار و ڕوونــی هەیە، 
ئەویــش کۆتایــی هێنانە بە سیســتەمی 
فێمێنیســمیش  تیۆریی  پیاوســەروەری. 
ئامانجێکی گشتگیرتری هەیە کە پێکهاتووە 
لە ناسین، شیکردنەوە و بە پرسیار کێشانی 
دەسەاڵت و سیستەمی پیاوسەروەری، کە 
لە کۆتاییهێنان بەو دەســەاڵتەدا، کاریگەر 
و یارمەتیــدەرە. دەوترێــت، لــە ویالیەتە 
یەکگرتووەکانــی ئامریکا هۆگریی ژنان بە 
جوواڵنــەوە فێمینســتییەکان بە هەمان 
ئەنــدازە شــیاوی ڕێزە کــە هۆگریت بە 
هــەرکام لە حیزبە سیاســییەکانی واڵتی 
ئامریــکا هەبێت. بەپێــی لێکۆڵینەوەیەک 
کــە لــە ســاڵی 1989 کــراوە و تێیدا 
بیروبۆچوونــی هەمــوو خەڵکــی ئامریکا 
وەرگیراوە، دەردەکەوێت بە نزیکەی یەک 
لەسەر سێی ژنان لە واڵمی پرسیاری »ئایا 
خۆتان بە فێمینیســت دەزانن؟« وەاڵمی 
»بەڵێیــان« داوەتەوە و تەنیا کەمێک زۆرتر 
لەم ڕێژەیە وەاڵمی پۆزەتیڤیان بەرامبەر بە 
پرســیارەکانی »ئایا خۆتان بە کۆماریخواز 
دەزانــن؟« و »ئایا خۆتان بــە دێموکرات 

دەزانن؟« داوەتەوە.]3[
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بزووتنەوەیژنانیکورد
 باس کــردن لەبارەی ســیمای جیاواز و 
کەلێنی بزووتنەوەکانی ژنانی کورد لەگەڵ 
جوواڵنەوەکانــی ژنــان لە سەرتاســەری 
جیهانــدا، بابەتــی ســەرەکی و دەروازەی 
چوونــە نــاو ئــەم بابەتەیــە، چونکە ئەم 
و  بزووتنەوە  ژێرکۆمەڵــەی  جوواڵنەوەیــە 
جوواڵنەوەی نەتــەوەی بێ دەوڵەت یاخود 
کەمینەی ژێر دەسەاڵتداری زۆرینەیە. بەم 
هۆیەشــەوە الیەنی تایبەت بە خۆی هەیە. 
هەرچەندە هەروەک دلوز دەڵێت »کەمینە« 
بوون بە واتای »ئەنــدام بوون لە گروپێک 
کــە ئەندامــی کەمتــری هەبێــت نییە«. 
بەڵکوو کەمینە بوون دەتوانێت لە شــێوەی 
گروپێکــدا بێت کــە ئەندامەکانی لەالیەن 
کەسانێکی ترەوە بچەوسێنرێنەوە. بەم پێیە 
ژن دەتوانێت نموونەیەکی دیار و بەرچاوی 
»کەمینەیەکی سیاســی« بێت. هەر بەپێی 
هەمان بنەما، هەمــوو ژنان کە هەرچەندە 
دەکرێت  لــە ڕووی هەژمارەوە ژمارەیان لە 
پیــاوان زێدەتر بێت، بەاڵم بە هۆی ئەوەوە 
کە مافێکی نزمتر و ناهاوسانیان لە بەرانبەر 
پیاودا هەیە بە بەشــێک لــە کەمینە بێنە 

ئەژمار. 
بزووتنەوەکانــی ژنانی کــورد، بەهۆی 
گرێدراوییان بە چەند گروپێکی کەمینەیی 
)زمانــی،  نەتەوەیــی، دینــی، ڕەگــەزی 
بەخۆیانیان  تایبــەت  تایبتەمەندیــی  و...( 
هەیــە. هــەروەک پێشــتر باســمان کرد 
جوواڵنەوەیەکە لە ژێر سێبەری جوواڵنەوەی 
نەتەوەیەکی بێ دەوڵەتدا. شــیاوی ئاماژەیە 
کە هەبوونی دەوڵەت بە واتای تەواو بوونی 
جوواڵنەوەکانــی ژنان نایــەت. هەر وەک 
چــۆن زۆربــەی دەوڵەتانی جیهــان ڕۆڵی 
پاســەوانی نیزامی پیاوسەروەری دەبینن و 
یاساگەلێک لە ئاراستەی هەاڵواردنی ژنان و 
چەوساندنەوەیان پەسەند دەکەن و دەیخەنە 
بواری جێبەجێکردنەوە. چەند نموونەیەکی 

کەمی دەوڵەتان لە جیهاندا هەن کە ڕۆڵی 
کاریگەر و بەرچاویان لە بواری چاکســازی 
و گەیشتن بە مافی یەکسانیی ژنان داوە و 
بە شێوەی یاسایی لە پالنی کاری خۆیاندا 
و لە دەســتووری واڵتەکەیاندا گرینگییان 
بــەم پرســە داوە و یاســای گونجاویان بۆ 
پەسەند کردووە. )نموونە: یاساکانی واڵتانی 

پێشکەوتووی سکاندیناوی(
 جیاوازییەکی ســەرەکی کە لە نێوان 
بزووتنەوەکانــی ژنــان لە کوردســتان و 
جوواڵنەوەکانی ژنانی دراوســێ و تەنانەت 
واڵتانــی ڕۆژئاویی هەیــە، ئەوەیە کە لەو 
واڵتانە، کێشەی ناسیۆنالیزم چارەسەرکراوە 
و ســەرکەوتووبوونە کە ئەوە خۆی بەشێکە 

لە »دیموکراسییەتی ڕۆژئاوایی«.
 لــە کۆتایییەکانی ســەدەی هەژدەدا 
دەســەاڵتی  ڕۆژئاوایــی  ناســیۆنالیزمی 
حکومەتی گرتە دەست و گەل، دەوڵەت-
نەتەوەی خۆی ســازکرد. هەتا  پێش  ئەم 
مێــژووە ژنــان لە هیچ شــوێنێکدا وەک 
»هاوواڵتــی«ی دەرەجە یــەک بە ئەژمار 
بــەاڵم پێکهاتنــی دەوڵەت  نەدەهاتــن. 
نەبووە هــۆی ئەوەی کە ژنان یەکســەر 
مافــی هاوواڵتیبوونی خۆیــان وەربگرن. 
بەڵکو پێویســتی بە یەک سەدە خەباتی 
فێمینیســتی هەبوو. دوای ئەو خەبات و 
تێکۆشــانانە، ژنان توانیان چەند مافێکی 
ســەرەتایی وەک مافی دەنگدان بەدەست 
بێنن و وەک هاوواڵتییەکی دەرەجە یەک 
بێنــە ئەژمــار. ژنان لە ڕێگــەی خەباتی 
سیاسیی ڕێکخراو و ڕووبەڕوو بوونەوەیەکی 
سیستماتیکی بەرفراوان و تیۆریک لەگەڵ 
نیزامی پیاوســەروەری و ناســیۆنالیزمی 
پیاوسەروەر، توانیویانە یەکسانیی یاسایی لە 
زۆرێک لە واڵتانی دێموکراتیکی ڕۆژئاوادا 
بەدەســت بێنن. لە واڵتانی درواسێشــدا 
دەبینیــن هێشــتا ناکۆکــی لــە نێوان 
ناســیۆنالیزم و فێمێنیسمدا بوونی هەیە. 



ناســیۆنالیزمی تورک، عەرەب  و فارسیش 
کە لــە دوای جەنگی جیهانیی یەکەمەوە 
دەسەاڵتیان گرتووەتە دەست، هیچ کاتێک 
بەرابەری و یەکسانیی نێوان ژن و پیاویان 
نەخســتووەتە ناو دەســتوور و بەرنامەی 
کاریانەوە و بەشــێوەی ئاشــکرا و نهێنی، 
ناهەماهەنگــی و دژایەتی و ناکۆکییەکانی 
خۆیان لەگەڵ مافی یەکسانیی نێوان ژن 
و پیاو و فێمێنیســمیان، بەشــێوەیەکی 
گشتی نیشــان داوە. پێشینەی ئەوانیش 
لە هەڵســوکەوت لەگەڵ پرسی بەرابەری 
و یەکسانی و پەیوەندیی نێوان دوو ڕەگەز 
بە هیچ شــێوەیەک باشــتر لە هاوشــانە 
ڕۆژئاوایییەکانیــان نییە. ئەوەیکە مێژووی 
ناســیۆنالیزمی کــورد و ئامانجەکەی بە 
ئێمەی نیشان دەدات، ئەمەیە کە ئامانجی 
بزووتنــەوەی نەتەوەییی کوردســتانیش، 
ئەگەرچی ئاوڕی لە پرســی ژن داوەتەوە، 
دەیبینیــن  ئێســتا  ئەوەیکــە  بــەاڵم 
وەک  و  زۆرە  یەکجــار  کەموکووڕیــی 
پێویست نەیتوانیوە پرۆبلماتیزەی بکاتەوە. 
لــە ڕاســتیدا ناســیۆنالیزمی کوردییش 
نەیتوانیوە لە ئاراستەکانی ناسیۆنالیزم کە 
لە ڕۆژاوا دەســتی پێ کردبــوو البدات و 
خۆماڵی تر)واقیعگەراتر(  و  نوێ  شــێوازی 

بەرهەم بهێنێت.

ژنیکــوردلەنێــوانجوواڵنەوەی
جوواڵنەوەی و نەتەوەیــی ڕزگاریی

فێمینیستیدا
ئێســتا بە  پێویســتی دەزانیــن بپەرژێینە 
ســەر پەیوەندیــی ژنــی کــورد لەگەڵ 
جوواڵنەوەی ڕزگاریی نەتەوەیی و هەروەها 
ئامانجیان  کە  فێمینیستییەکان  جوواڵنەوە 
بەدەسهێنانی مافی یەکسانی و لەنێوبردنی 

کڵیشە باوە ڕەگەزییەکانە.
ســەرەڕای ئــەوەی کــە کــوردەکان 
گەورەتریــن نەتــەوەی بــێ  دەوڵەتن لە 

جیهانــدا، بــەاڵم مێژووییەکــی درێــژی 
حوکمڕانی لەسەر نیشتمانی خۆیانیان هەیە. 
لە سەدەی بیستەمدا دامەزراندنی دەوڵەت، 
پاڵنــەر و ئامانجــی زۆربەی هــەرە زۆری 
جوواڵنــەوەی ناسیۆنالیســتیی کوردەکان 
بــوو. کوردانی رۆژهەاڵتی کوردســتان لە 
ســاڵی 1946، کۆماری کوردســتانیان کە 
جیاوازییەکــی بنەڕەتیی لەگــەڵ دەوڵەتە 
پێش مۆدێرنەکانی خۆیدا هەبوو بە ڕێبەڕیی 
پێشەوا قازی محەممەد، دامەزراند. کۆماری 
کوردســتان کە تەنیا یازدە مانگ تەمەنی 
هەبوو، لەم ماوە کەمەدا چەندین هەوڵی لە 
ئاراستەی بەشداریکردنی ژنان لە چاالکییە 

کۆمەاڵیەتییەکاندا داوە.
ســەرۆک کۆمــاری کوردســتان بــە 
ئاشــکرا خوازیاری بەشداریی ژنان لە بیاڤە 
جیاوازەکانــی کۆمەڵــگادا بــوو. ژنانی بۆ 
بەشداریکردن لە چاالکییە کۆمەاڵیەتییەکان 
هان دەدا. هەرچەندە ئازادیی ژنان و مافی 
یەکســان لە دەســتووری کاری کۆماری 
هاوکاتیش  بــەاڵم  هەبــوو.   کوردســتاندا 
دەبینین کە بەدەستەوە گرتنی چارەنووسی 
نەتەوە، سیاســەتێکی پیاوانــە بووە و ژنان 
وەک چاالکانی بزووتنــەوەی ژنان، یاخود 
کادر و چاالکــی حیزبی یا ڕێبەری لە ماڵ 
نەهاتبوونە دەر و تێکەڵی خەبات نەبووبوون 
بەڵکوو بۆ پشــتیوانی لــە کار و ئامانجێکی 
نەتەوەیــی بوو. ژنان ئەرکیــان ئەوە بوو لە 
یارمەتیی  ناسیۆنالیســتییەکاندا  ئامانجــە 
پیاوان بدەن. لەو سەردەمەدا ڕێکخراوێکی 
ژنان بە ناوی »یەکیەتیی ژنانی کوردستان« 
دادەمەزرێت. ئــەم ڕێکخراوەیە لقێک بووە 
لە حیزبی دێموکراتی کوردســتان و بەڵگە 
مێژویییــەکان ئــەوە نیشــان دەدەن کە 
ئەندامانی ئەم ڕێکخراوەیە هیچ ئاگایییەکی 
فێمینیســتییان نەبــووە و کەڵکەڵەکانیان 
گەیشتن بە بناغە سەرەتاییەکانی بەرابەری 

و یەکسانیی ڕەگەزی نەبووە. 
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ئــەم ڕێکخراوەیــەی ژنان، بــە هیچ 
شێوەیەک لە ئەنجامی بیرێکی فێمینیستیدا 
بەڵکوو لەالیــەن حیزبێکی  دانەمەزرابــوو 
سیاســییەوە دامەزرا، کە پیاوان ڕێبەرییان 
دەکرد و ڕووی ســەرەکییان پێک دەهێنا. 
تەنانەت کادرەکانی ڕێکخراوی ژنان، بەناوی 
هاوســەرەکانییانەوە دەناســران، بــە پێی 
بەڵگەگەلێک کە لە ڕۆژنامەی کوردســتاندا 
هەیــە، ژنانــی ئەندامی ئــەو ڕێکخراوەیە، 
نە تەنیــا ئاگاییی فێمینیســتییان نەبووە 
بەڵکو خۆشــیان بەجۆرێک لــە جۆرەکان 
لــە قســە و وتارەکانیاندا پشــتگیریان لە 
نیزامــی پیاوســەروەری و چەوســاندنەوە 
خوێندەوار،  ژنانــی  کردووە.  ڕەگەزییەکان 
باوەڕیــان بــە خوێندەوارکردنــی ژنان و 
پیاواندا هەبوو،  بەرابەریی فەرمی لەگــەڵ 
بەاڵم تەنانــەت ئەوانیش بە شــێوەیەکی 
شێلگیرانە، سیستەمی ئەوکات و جیاوازی 
و نابەرابەرییەکانی نێــوان دوو ڕەگەزییان 
نەدەخستە ژێر پرسیار. ڕادیکاڵترین ڕەخنە 
لەالیەن کوبرا عەزیمییەوە گیرا، کە ئەویش 
لەگەڵ ناڕەزایەتیی ژناندا بەرەوڕوو بوویەوە. 
ئەم نووســینەی خوارەوە وتــەی یەکێک 
لە مامۆســتایانە کە بۆ ژنان قســە دەکات، 
بــە وردە تێڕامانێک لە قووڵیــی نائاگاییی 

فێمینیستی دەگەین:
ئــەوەی  پێــش  ڕۆژێــک  »هەمــوو 
هاوســەرەکانتان بڕوات بۆ بازاڕ دەبێت لێی  
بپرســن، »کە ئایا فەرمایشــتێکیان نییە؟« 
ژنی بــاش و جێگای باوەڕ تاجی ســەری 
هاوســەرەکەیەتی. ئەگەر هاوســەرەکەتان 
نییە،  بــەدڵ  ئێــوەی  هەڵســووکەوتێکی 
ئێوەش نابێت بەدڵتان بێت و دەبێت واز لەو 
هەڵســووکەوتە بێنن. باسی هیچ پیاوێکی 
غەریبە بە باشە نەکەن، دەنا هاوسەرەکانتان 

لێتان بەشک دەکەون.
تەنانــەن ئەگــەر زۆر ناڕەحەتیش بن، 
دەبێت کاتێک هاوســەرەکەتان دەگەڕێتە 

ماڵەوە ڕووتان خۆش بێت.« 
لە حەز و ئارەزووەکانی هاوسەرەکەتان 
تێبگەن و بەوپێیە هەڵســوکەوت و ڕەفتار 

بکەن.«]4[
 ئەڵبــەت ئەم ڕێکخراوەیــە، یەکەمین 
ڕێکخــراوی ژنانــی کــورد نەبــوو، بەڵکو 
یەکەمیــن ڕێکخــراو لــە ســاڵی 1919 
لەالیــەن ئەندامانی ئێلیتە ناسیۆنالیســتە 
دوورخراوەکان لە ئەستەمبوڵ دامەزرا. دواتر 
لە ساڵی 1920دا لە سەردەمی حکوومەتی 
خودموختاری شــێخ مەحمووددا، یەکێک 
لە ئەندامانی ئاریستۆکراسی خاوەن موڵک 
بەنــاوی »حەفســە خانــم«، ڕێکخراوێکی 
تایبەت بە ژنانی دامەزراند. ئەڵبەت لە کار و 
چاالکییەکانی حەفسە خانمیش نیشانەیەک 
لە وشــیاریی فێمینیستی نابینرێت و تەنیا 
بــۆ یارمەتــی و پشــتیوانیکردنی ئامانجی 

نەتەوەیی بووە.

بەرایەتیدانیناســیۆنالیزمبەســەر
فێمینیستلەکوردستاندا

زۆربەی حیزب و و سیاسییەکانی کورد)جگە 
لە چەند نموونەیەک وەک پێشــەوا قازی 
محەممــەد و د.عەبدولڕەحمان قاســملوو 
کە ئاماژەمان پێ کردن( چ بە شــێوەیەکی 
فەرمــی یاخــود نافەرمی لە باســکردنی 
چەوســانەوە ڕەگەزییەکاندا پاســاوی ئەوە 
دەهێننــەوە، کە مەســەلەی نەتەوەیی لە 
بەرایەتیی باســی فێمینیســتییە، یان بە 
دەربڕینێکی تر باس لەوە دەکەن لە هەوڵی 
ئەوەدان کە زەمینەیەکی گونجاو و لەبار بۆ 
جێگیرکردنی بەرابەریی ڕەگەزی بخوڵقێنن. 
ئەمەش ئەو ڕاستییە دەخاتە بەردەستمان، 
قووڵی  مێژووییەکی  پیاوســەروەری،  کــە 
هەیە و هەمــوو الیەنەکانــی گرتووەتەوە؛ 
بــە شــێوەیەک کــە پیــاوان و ڕێبەرانی 
بزووتنــەوەکان کە زۆربــەی پیاوانن، ئەو 
مــاف و ڕەوایییە بەخۆیان دەدەن کە بڕیار 



لەسەر بەرایەتییەکان بدەن و بە بیری ژنان 
بهێننەوە کە تا کاتێک کێشــە و پرســی 
نەتەوەیی چارەســەر نەبێت، پەرژانە سەر 
پرســی ژن و هەوڵدان بــۆ گۆڕینی دۆخی 
ژنان کارێکی بێســوود و کات بەفیڕۆدەرە. 
بەاڵم ســەرەڕای ئــەم بڕیــار و لێکدانەوە 
بێڕەحمانەیە کە چ بــە ئاگایییەوە درابێت 
یاخــود بە نائاگایییەوە، ئێمــە بینیومانە و 
گەواهیدەری بەشــداریی بەهێزی ژنان لە 
بوارەکانی زانستی، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی 
و تەنانەت لە مەیدانی جەنگیشــدا بووین. 
بەڵگەش بــۆ قســەکانمان ئامارەکانن کە 
دەریدەخــەن؛ ڕێــژەی ژنانــی خوێندەوار 
و خــاوەن کار لــە پیشــە جیاوازەکانــدا 
چووەتەســەر. چوونەسەری ئاستی ئاگاییی 
ژنان لە دۆخی خۆیــان و بە تایبەتیتریش 
کاتێک هزر و بیرکردنەوەکانیان دەنووسن، 
بووەتە هۆی ئەوەی کە فێمێنیسمی کوردی 
پەیداببێت و بە هاوکاریی کەســانی شارەزا 
و کارنــاس بتوانن بابەتــە پێوەندیدارەکان 
تیۆریزە بکەن و واڵمی پرسیارە ناڕوونەکان 
بدەنەوە. ئەوەی کە لەم بابەتەدا پێویســتە 
بــاس بکرێت، دەبێت ئەمە بێت کە دەبێت 
ژنانی چاالک لەم بوارە، هەوڵەکانی خۆیان بۆ 
دژایەتییە سەرەتایییەکان  پوچەڵکردنەوەی 
و  فێمێنیســم  دەســتەواژەی  لەگــەڵ 
هەوڵەکان بۆ بەدەستهێنانی مافی یەکسانی، 
پێداچوونەوە و شیکردنەوەی ورد و زانستی 
بە دروشــمەکانی حیزبــە کوردییەکان و 
شڕۆڤەی دیسکۆرســە پێوەندیدارەکان بەم 
پرســە توندتربکەنەوە، هەروەها پێشگیری 
بکەن لە کەڵک وەرگرتنی کااڵیی لە ژن و 
سیاسییە  بزووتنەوە  لەالیەن  ڕەگەزەکەیان 
پێوەندیدارەکانەوە، بە بردنە سەری ئاستی 
ئاگاییــی ژنانــی بەهێــز و کاریگــەر لەم 
بوارەدا و بــە ئەزموون وەرگرتن لە خەبات 
و هەوڵەکانــی ڕابــردوو، ڕێگایەکی نوێ بۆ 
خەبــات لەبــەردەم هەموو ژنانــی کورددا 

بدۆزنەوە.
تەنانــەت ئەگەر بــۆ مێژوویەکی نزیک 
بگەڕێینەوە، واتا ساڵەکانی دەیەی حەفتای 
زایینــی و دامەزرانــی حیزبــە چــەپ و 
پێشەنگە کوردییەکان، چ پێش ڕاگەیاندنی 
کار و سیاســەت و چاالکییەکانیــان و چ 
دوای ڕاگەیاندنی بەرنامە سیاســییەکانیان، 
هەرچەندە هەڵگری دروشــمی یەکســانی 
و بەرابەریی ڕەگەزییش بوون، بەشــداریی 
ژنــان بــە شــێوەیەکی بــەردەوام وەک 
تەواوکەری گەیشــتن بە ئاڕمانگەلێکی لە 
پێشــدا دیاریکراوی پیاوانــە، چینایەتی و 
لێ  کەڵکی  ڕێکخــراوەکان  نەتەوەیییانەی 
وەرگیــراوە. ئەوەی کە جێــگای تێڕامان و 
ئاوڕدانەوە بێت، جلوبەرگی ژنانی ئەندام لەم 
گروپە سیاســییانەدایە کە لە جلوبەرگ و 
ئەرکە سەربازییەکاندا هاوشانی پیاوان بوون 
و هیــچ جیاوازییەک لــە نێوانیاندا نەبووە 
بەاڵم لە پاڵیشــیدا، هیچ کار و هەنگاوێکی 
بەرچاویان لە ئاراستەی بردنە سەری ئاگاییی 
فێمینیســتی هەڵنەهێنــاوە و بزووتنەوەی 
ژنان یان باشــترە بڵێین جوواڵنەوەی ژنان، 
ئاراســتەی خەبات و تێکۆشــانیان بەرەو 
ڕووی خەباتێکــی تایبەت بە کێشــەکانی 
ژنان نەچووە و لە ئاستی هەمان دروشم و 
»بێچمە وێنەییەدا« ماوەتەوە. بەاڵم ئەوەی 
ڕوونــە ئەوەیە کــە چ لە کاتــی کۆماری 
کوردســتان و چ لــە پێــش و دوای ئەو 
ســەردەمەش جوواڵنەوەیەکی فێمینیستی 
بوونی نەبووە یان ئەگەریش هەبووە، زۆرتر 
ئیلهامــی لــە جوواڵنــەوە نەتەوەیییەکان 
وەرگرتووە. بەشــێوەیەکی گشتی دەتوانین 
بڵێین بزووتنەوە و خەباتی نەتەوەیی، باڵی 
بەســەر جوواڵنەوەی فێمینیستیدا کێشاوە 
و خســتوویەتە ژێــر ڕکێفی خۆیــەوە. بە 
دەربڕینێکی تر جوواڵنەوەی فێمینیســتی 

زۆر لە دوای جوواڵنەوەی نەتەوەیییە.
قوربانــی بوونی داواکاری و خواســتە 
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فێمینیستییەکان لە پێناو ئامانجی ڕزگاریی 
نەتەوەییــدا، تەنیا تایبەت بە کوردســتان 
نییە. ئەگەر چاوێک بە مێژووی جوواڵنەوە 
ناسیۆنایســتییەکانی جیهاندا بخشێنینەوە، 
ئــەم ڕاســتییەمان بــۆ دەردەکەوێت. بۆ 
نموونە لــە واڵتانی *غەیــرە عەرەبی* و 
کۆلۆنیالی یان پاش  کۆڵۆنالیستی، دەبینین 
کە چۆن بەشــێوەیەکی باو داوا و خواستە 
فێمینستییەکان بوونەتە قوربانیی ئاڕمانەکانی 
ئازادیی نەتەوە و خستنەبەرباســی پرسی 
ژنیان وەک هەڕەشــەیەکی گەورە بۆ سەر 
یەکگرتوویی و یەکدەنگیی گەل لەبەرانبەر 
»دوژمــن«، »بێگانــە«، »کۆلۆنیالیســت« و 
ئەندامانــی  زانیــوە،  »ئیمپریالیســتەکان« 
جوواڵنەوەکانی ژنانیان بە ستونی پێنجەمی 
ئیمپریالیــزم یاخــود ســیخوڕانی لۆکاڵی 
ناودێــر کــردووە. دوای ئازادییش دەوڵەتە 
نەتەوەیییەکانی پاش کۆڵۆنیالیســت، بەبێ 
هیــچ گوێدانێک بــە بەشــداریی ژنان لە 
بزووتنەوە دژە ئیمپریالیستییەکان لە ڕەوتی 
سازکرانی نەتەوە و گەیشــتن بە ئازادیدا، 
لە دەوڵەتی نوێدا بە پێدانی چەند ڕۆڵێکی 
دواکەوتوو وەک ئەوەی لە پێشتردا هەبووە، 
وەک لــە بوارەکانی تایبەت بە بنەماڵە یان 
پەســەند کردنــی چەند یاســایەکی کەم 
و بچــوک لــە ئاراســتەی کەمکردنەوەی 
هەاڵوردنە ڕەگەزییــەکان، دووبارە ژنانیان 
پەراوێزخســتووەتەوە و هیــچ هەوڵێکــی 
پێکهێنانی  ئاراســتەی  لە  شــێلگیرانەیان 
گۆڕانــکاری لە ناوەنــدە کۆمەاڵیەتییەکان 
یاخود لەناوبردنی هەاڵواردنە ڕەگەزییەکان 
و الوازکردنی سیســتەمی پیاوســاالری لە 
دابونەریت و فەرهەنگ و کولتووردا نەداوە. 
 ئەمە لەکاتێکدایە کە سەردەمی شۆڕش 
و پێــش وەدیهێنانی ئازادیــی نەتەوەیی و 
گەیشــتن بە هێز ودەســەاڵت، جوواڵنەوە 
ناسیۆنالیســتییەکان لە خەبات بۆ ئازادیی 
نەتەوەدا ژنانیان بە هاوبەشــی ئەو خەباتە 

زانیوە.
بە ئاوڕدانەوەیەک لە مێژووی شەڕەکان 
دەبینیــن لــەو کاتانەی کــە حکومەت یا 
هێزە شۆڕشــگێڕەکان لە قەیراندان، کلێشە 
ڕەگەزییەکان دەشــکێنن و ژنان لەناکاو بۆ 
بەدەســتهێنانی ئامانجــی نەتەوەیی دەبنە 
خــاوەن ڕۆڵگەلێــک کە بە شــێوەیەکی 
ئاشــکرا دژایەتی لەگەڵ ڕەواڵی نەریتی و 
سیاسەتی ئاســاییی ڕەگەزیی دەوڵەتەکان 
دەکات.  ناسیۆنالیســتەکان  هێــزە  یــا 
ژنان لــە کەســایەتییەکی الوازەوە دەبنە 
کەسایەتیگەلێکی بەهێز و هاوشانی پیاوان، 
تەنانەت زۆرجاریــش کەڵکاژۆیی لە ئەرکە 
کۆمەاڵیەتییەکانیــان دەکەن و وێنگەلێک 
لە ژنان باڵودەکەنەوە کە بە دەستێکیانەوە 
چەک و بە دەستێکی تریانەوە کۆرپەکانیان 
هەڵگرتووە. هەتا بەو شــێوەیە ڕایبگەیێنن 
کــە ژنانیــش بارتەقــای پیــاوان ئەرکی 
پاراســتنی نیشــتمانیان لەســەر شانە. لە 
دوای کۆتایهاتنی شــۆڕش و ســەرکەوتن 
هەر ئــەم ژنانە کە ســیمای ســەرەکیی 
ڕاگەیاندنەکانــی شۆڕشــیان پێک دەهێنا، 
داوایان لێ دەکەن بگەڕێنەوە چوارچێوەی 
ئەو هاوواڵتییە گوێڕایەڵ و ژێردەســتانە و 

وەک هاوواڵتییەکی پلە دوو بمێننەوە.
ژنــان لــە ڕێــگا جیاوازەکانــی وەک 
بەرهەمهێنانەوەی  بەرهەمهێنانەوەی جیل، 
کلتــووری، بەرهەمهێنانــەوەی شوناســی 
و بەرهەمهێنانــەوەی شــارۆمەندی و لــە 
نەتەوەسازی و پێکهێنانی شوناسی نەتەوەدا، 
ڕۆڵێکی گرینــگ دەبینن بەاڵم هەتا پێش 
سەدەی بیستەم واڵتانێکی کەم هەبوون کە 

مافی هاوواڵتی بوون بە ژنان بدەن.
ئێســتا پرســیارە گرینەگەکە لێرەدایە 
کە لە نێــوان نەتەوەخوازی و جوواڵنەوەی 
ڕەوای ژنان بۆ بەدەســتهێنانی مافەکانیان 
چ پەیوەندییــەک هەیە؟ ئەوەی ڕاســتییە 
واڵمێکی ســانا و ڕێکوپێک بۆ ئەم پرسیارە 



لەبەردەستدا نییە. بەاڵم دەتوانێ بگوترێت 
بە گوێرەی مێژوو لە ڕۆژئاوا، یەکگرتووییی 
ژنان پێش دامرکانی یەکەمین شەپۆلەکانی 
گڕوتینی نەتەخوازی ســەری هەڵداوە. بۆ 
یەکەمجــار جوواڵنەوە فێمینیســتییەکان، 
پرسەکانی بەدەســتهێنانی مافی دەنگدان، 
خوێندن و دەستڕاگەیشتن بە ناوەندەکانی 
پەروەردە، مافی کۆنترۆڵکردنی جەســتەی 
خۆیان و حەزی سێکســییان خســتووەتە 
بەرباس و لەالیەن ئەوانەوە ســەریهەڵداوە 
ناسیۆنالیســتییەکان.  جوواڵنــەوە  نــەک 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ســەرەکیی  هــۆی 
و  ڕەگەزییــەکان  جیاوازییــە  ئــەوەی 
پیاوســەروەری، تایبەتمەندییە ئاشکراکانی 
ناسیۆنالیســتەکانی لەخۆ دەگرت.هەندێک 
لە نێوان ناســیۆنالیزم یاخود نەتەوەخوازیی 
کالســیک و جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازیی 
جوواڵنەوەی  داناوە.  جیاوازییان  نەتەوەییدا 
ناسیۆنالیزمیان بە پرۆژەیەکی تەواو پەتیی 
سیاســی پێناســە کردووە کە چارەسەری 
کێشــەی نەتەوەیی تەنیا لــە چوارچێوەی 
پێکهاتنی دەوڵەتدا دەبینن و دروستکردنی 
دەوڵــەت دەبێتــە ئامانــج نــەک ئامراز. 
ڕزگاریخوازییە  جوواڵنەوە  لەبەرانبەریشــدا 
نەتەوەیییەکان بەم شێوەیە پێناسە دەکەن 
کە ئەم جوواڵنەوانە سەرەڕای ئەوەی داوای 
نەتەوەیییەکان و مســۆگەربوونیان  مافــە 
دەکــەن و لــە گەاڵڵەی کاریــان دا هەیە، 
تەنیــا لە دەوری ئەم ئامانجە سیاســییەدا 
کــۆ نابنــەوە، بەڵکــوو ئــەم جوواڵنەوانە، 
دەتوانن تایبەتمەندیی تر وەک هاوســانیی 
ڕەگــەزی و ژینگەپارێــزی لــە داڕێژەی 
کاری خۆیانــدا بگونجێنن. ئەوەی ئێمە بە 
چاوخشــاندنەوەیەک بە مێــژووی خەباتە 
نەتەوەیییەکان بۆمان دەردەکەوێت ئەوەیە 
کە زۆربەی جوواڵنەوانەوەکان لە ڕیزبەندی 
یەکەمدان و جوواڵنەوەی ناسیۆنالیســتین. 
بۆ نموونــە بزووتنەوەی ئازادیخوازیی هیند 

لەپێش چــاو بگرین؛ هاوشــێوەی هەموو 
واڵتانی جیهانی سێهەم، واڵتی هیندیش بۆ 
ڕزگاری لە ژێر کۆلۆنیالیزمی بریتانی، ژنان 
تیایدا بەشــداری خەبات بوون. بەاڵم دوای 
دەستەبەر کردنی ڕزگاری، سەرلەنوێ ژنان 
ڕۆڵی خۆیان وەک شۆڕشــگێڕ و خەباتکار 
لەدەســت دا و بۆ هەمــان ڕۆڵی گوێڕایەڵ 

بوونی پێشتر گەڕانەوە. 
بــە  ئازادیخــوازی  »جوواڵنــەوەی 
ڕێبەرایەتیــی گاندییش هەر وەک میناکی 
بەرهەڤکردنی جەماوەری و پاشان گوێڕایەڵ 
کردنی ژنــان خۆی دەبینییــەوە؛ ئەمە لە 
کاتێکدا بــوو کە شۆڕشــی ڕزگاریخوازی، 
بانگــەوازی لە ژنان دەکرد بۆ شــەڕکردن 
شانبەشــانی پیــاوان لــە دژی کۆلۆنالیزم 
پەیوەست بن بە خەباتەوە، گاندی داوای لە 
ژنان و پیاوانی هیندی دەکرد کە پەیوەست 
بن بە بەرگریی پاســیڤانە و لە پاڵیشــیدا 
تانەی لە پیاوەکان دەدا کە وەک »ژنان« لە 
خەباتدا هەڵسوکەوت نەکەن و بێگومان هیچ 
کەس بێجگە لە ژن، بە هێمنی لەبەرانبەر 
نەجوواڵوەتەوە  پیاوســەروەریدا  دەسەاڵتی 
و بەم چەوســانەوەیە ڕانەهاتــووە، کەچی 
بێگومــان دەیتوانی مۆدێلێکی باشــتر بۆ 

بەرگریی پاسیڤانە بهێنێتەوە.«
»بەم پێیە گاندی بە بەشداری پێ کردنی 
ژنــان لــە بزووتنــەوەی ســاتیاگەراکان 
تووندوتیــژی(  لــە  دوور  )بزووتنــەوەی 
پێویســت نەبوو ڕۆڵــی ژن و پیاو تێکەاڵو 
بکات بە تایبەت ئەوەیکە گاندی، کەلتووری 
ژنانی  و چەوســاندنەوەی  پیاوســەروەری 
بەرەوڕووی پرســیار نەدەکردەوە. سەرەڕای 
تێڕوانینــی تایبەتــی ئەو کە پێــی وابوو 
سۆزی سێکسیی ژن لە چوارچێوەی ژیانی 
هاوبەش، هاوســەربوون، دایکایەتی، ژیانی 
بنەماڵەیــی، نەریتــی جێکەوتــووی یەک 
ئیدیۆلۆژی واتە شــێوازەکانی زاڵ بەســەر 
جەستەی ژن دا بەهەموو شێوەیەک ڕەوایە«.
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بەشــداریی ژنــان لــە بزووتنــەوەی 
ساتایاگەراکاندا لە بنەڕەتدا هەستی بەهێز 
بوونی دا بە ژنان. بەاڵم ئەم هەستە هێزێکی 
جێگە دیــار و بۆ خەباتێکــی مێژوویی لە 
ئاراستە وەدیهێنانی ڕزگاریی نەتەوەیی بوو. 
بەشــداریی گشــتیی ژنان لە بزووتنەوەی 
ســاتیاگەراکاندا، بووە هۆی ئەوەیکە وەک 
نەهــرۆ دەڵێــت: »خۆیان لــە کۆیالیەتیی 
ماڵەوە ڕزگار بکەن.« بــەاڵم ئێمە ناتوانین 
ئەم بەشدارییە لەگەڵ گۆڕانکاریی سیاسی 
هاوتا بزانین و پێمــان وا بێ دەبێتە هۆی 
بنبڕکردنــی بیــری بەســتنەوەی ژنان لە 

چوارچێوەی بنەماڵەدا.]5[ 
“لــە جیهانی ســێهەمدا نموونەی ئەم 
ڕووداوە مێژوویییانــە زۆرن و بەشــداریی 
ژنان لە خەبات و شۆڕشــە نەتەوەیییەکاندا 
لــە زۆربەی ئەم واڵتانــەدا وەبەرچاو دێن، 
تەنانــەت ئەگەر ئێمە لــە کەڵک وەرگرتن 
لە دەستەواژەی »بەکارهێنانی ئامرازییش«، 
کــە دەتوانرێت لــە ڕێــگای ڕێدۆزگەلی 
بەراوردی، کۆمەڵناســی و مێژوویی، زۆر بە 
ســوود و خاوەن ئەزموون بێ، خۆببوێرین. 
نموونەگەلێک کە پێمان دەڵێت تێگەیشتن 
لە سروشت و مانای مێژووی چاالکییەکانی 
ژنــان لــەم ناوچانــەدا چەنــدە گرینگە. 
گرینگیی ئەم باســە کاتێک دەردەکەوێت 
کە دەبینین چۆناوچۆن کەسانێک دەخوازن 
ژنان هەروا ژێردەســتە بمێننەوە، نکۆڵی لە 
نەریتە مێژوویییەکانی بەشــداریی ژنان لە 
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان و هەوڵەکانی 
ژنــان بــۆ هاوســانیی یاســایی دەکەن و 
بانگەشەی هاوردەبوونی ئەم باوەڕە دەکەن. 
بەاڵم پێویســتە جەخت لەوە بکرێتەوە کە 
فێمێنیسم یان داکۆکیکردن لە مافی ژنان، 
تەنیا تایبەت بە ڕەگەزێکی دیاریکراو نییە. 
هەروەها هەموو جوواڵنەوە ڕزگاریخوازەکان 
و هەروەها پارێزگاری لە کیان و نیشــتمان 
لە جیهانی ســێهەمدا لە هەر ئاستێکدا، بە 

بەشداریی ژنان بەهێزتر دەبێت و ئەوان بەم 
شــێوەیە دەتوانن خۆیان لە چەوساندنەوە، 
نەهامەتییەکان و پێکهاتەی پیاوسەروەرانە 

ڕزگار بکەن.

نوێترین نموونە بۆ ئەم باسە بەشداریی ژنان 
لە بیاڤی خەبات و شۆڕش لەدژی داگیرکەر 
و هێزی کلۆنیالیســتی و پەیوەســتبوونی 
بــە ڕێژەیەکی زۆرتری ژنانــە بە ڕیزەکانی 
خەباتەوە، هەروەها هاتنە ناو گۆڕەپانیان لە 
بوارگەلــی جیاوازی فەرهەنگی و ڕێکخراوە 
مەدەنییــەکان، بێت و لەســەر بنەمایەکی 
زانســتی و پێشــکەوتووانە بێت، دەتوانێ 
گەلێــک هیوابەخــش بێــت. تەنانەت لە 
خۆپیشــاندانەکاندا،  بەڕێوەبردنی  ئاســتی 
ئــەوە  و  هەیــە  چاالکیــان  بەشــداریی 
دەرخەری وریا بوونەوەی ژنانە سەبارەت بە 
دۆخی سیاســیی کۆمەڵگا و ڕۆڵیان وەک 
شــارۆمەندێکی خاوەن پێگە و بەرپرسیار. 
ئەوەی نابێ لە بیر بکرێتەوە ئەو پرســیارە 
جەوهەری و سەرەکییەیە: ئایا بەرابەری لە 
مەیدانی جەنگ و شۆڕشــدا، دەبێتە هۆی 
پێکهاتنی یەکسانی لە بوارەکانی »سیاسەت، 
فەرهەنگ، ئابووری، کۆمەاڵیەتی... هتددا ؟
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