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 !ئم بناسن 

كسانیخواز دەربارەی گروپی ژنان و پیاوانی یه  
 

ئم کۆمک ھسوڕاوی ژن و پیاوی یکسانیـخـوازیـن کل گـروپــکـدا 
ئامانجکان وسرختی ئرککانی خۆمان لڕاگیانـدنــکـدا .  کۆبووینتوە

م وجـیـاکـاریی ل کـوردسـتـان لــیـان  ولپیوەند بدۆخی ژنانو ئو سته
ئم خۆمان ببشک ل جـونوەی یکسـانـیـخـوازی .  ئکرێ بیانکردوە

وخباتی ژنان بـۆ ڕزگـاری لھرجـۆرە سـتمـو جـیـاکـاری و بــمـافـیـو 
 .توندوتیژیک کبسر ژنانوەی، ئزانین

 
ی کــوردســتــان  ، بدوای ڕاپڕیــن و ڕۆچــوونــی کــۆمــگــه١٩٩١ســاــی 

دەرگـای بڕوی ژنـانـدا کـردەوە تـا ل    و دۆخـه برەوقۆناغیکی تازە، ئه
تـیــش  بتـایــبـه.  ھسـوڕانـی ســیـاسـیــو جمـارەی ئـاشـکـرادا بشـدار بــبـن

یکـی جــیــاوازی  وه ی شــورایـی، وەک بـزووتــنــه وه سـرھــدانــی بــزووتــنـه
چینایتی کرکارانو زەحمتکشان وڕاوەستانوەی لبرامـبر کـارنـامی 

ی  ـگـه ئحزابی ناسیونالیستدا، کسراپا دژ بژن ومافکانیان بـوو، كـۆمـه

١ 



کوردستانی بردە ناو کشمکشکی سیاسی و کۆمیتیو چـیـانـیتـیوە، 
یژەی ھستاش درتائم . کژوەو بم مب ،مرەتای کاری ئاشکرای ئس

سـوڕاوی  ئوکات ئــم لپـاڵ سـدان ھـه.  وه بته ست ئه یوه په  سردەموه
چپــو کــۆمــۆنــیــســتــو ئــازادیــخــوازدا، ئــای ئــازادیــو یکســانــی ژنــانــمــان 
ــدا  ــیــســالمــی برزکــردەوەو لبرامــبر دەســتــی ئحــزابــی قومــی وئ
ڕاوەستاینو مسلی ژنانمان وەک یکك لکشـ سـیـاسـیـو یـاسـایـی و 

ئو .  کۆمیتیکان، لفزای سیاسی و کـۆمیتـیـئوکـاتدا خسـتڕوو
پـاكـکـردنوەی " کات ک حزبکانی بزووتـنوەی کـوردایتـی لژـر نـاوی 

دەســتــیــان دای ژن کــوشــتــن، "  ی کــوردەواری للشــفــرۆشــی ــگــه كــۆمــه
ســوڕاوی ژن و پــیــاوی  بشــانــازیوە ئــــیــن ئــــم لپــاڵ ســدان ھــه

 .یکسانیخوازدا، بۆیکمجار برامبربم تاوانکاری ڕاوەستاین
 

ھاوشان لگڵ پکھاتنی حیزبـی کـۆمـۆنـیـسـتـی کـرـکـاری و ھــزگـرتـنـی 
 سـوڕاوی ژن لدان ھوەی ئـازادیـخـوازی ژنـان تـوانـیـمـان سـبزووتن

دواتـریـش .  ڕکخراوی سربخۆی ئافرەتاندا یکگرتوو و ڕکخراو بـکیـن
ســنــتری پــارــزگــاری لژنــان دامزرــنــیــنــو بدەیــان ژن لکــوشــتــن 

یکـی سـیـاسـی و  وه خباتو تکۆشانی ئم دەورەی، بزووتنـه.  ڕزگاربکین
ــی لكــۆمــه ــان ــاوازی ژن ــانی جــی ــگــه شــۆڕشــگــ  کــردەوەســترجدا ب .

چاالکیکانی ئم بزووتنوەی لدژی کوشتنی ژنانو سوکایتی پکردنـیـان، 
ــا  ــکــی، ت ــیــســی پــیــاوســاالری و خــ ــانوە دژ بفرھنــگــی پ ڕاوەســت
ڕاوەســتــانوە بدژی ھــــرش وپالمــارەکــانــی کــۆنپرســتــی ئــیــســالمــی 

یکوردایتی، تا خبـات بـۆ ھـوەشـانوەی یـاسـای  وه وحزبکانی بزووتنه
ئحوالی شخسی و جگرتنوەی ب یـاسـای یکسـانـی ھمالینی ژن 

سـوڕاوانـی لخـۆیـدا  نک ھر ژمـارەیکـی ل ڕابرانـی ژن وھـه..  وپیاو
پروەردە كرد و ھنایمیدانوە، بکو مسلی ژنـی وەک کــشـیکـی 

!... ئم بناسن        
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دا جگیر کردو ھزەسیاسیکـانـی لدوو  سیاسی و کۆمیتی ل کۆمگه
ئــم بم مــژوەو بم .  جمسری کۆنپرستی وئازادیـخـوازیـدا ڕاگـرت

 .خباتوە پیوەستین
 

دا، بدوای ھرش و پالمارەکانی یکـتـی نـیـشـتـمـانـی ٢٠٠٠بم لسای 
بۆسر حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری، بزۆری چک بارەگـای ڕـکـخـراوی 
ســربخــۆی ئــافــرەتــان و ســنــتری پــاریــزگــاری لژنــان ھــپــــچــراو 
بمجۆرەش بزووتنوەی یکسانیخوازی ژنان لکوردستان سـرکـوتـکـراو 
پاشکشیکی بسردا سپندرا، ک تـائــسـتـاش بـۆشـایـیکـی گورەی 

 .ی کوردستاندا جھشتوە گه لكۆمه
 

ل ئستای کوردستاندا، ژمارەیکی زۆر ل ڕکـخـراوەو گـروپـو کمـپـیـنـی 
ئم لگڵ ئوەدا ک خـوازیـاری .   ژنان کار لسر مسلی ژنان ئکن

  ئوە نین ناوکیتر بۆلیست وژمارەی ئم ڕکخراوان زیاد بکین، بم لـه
بوونی بزووتنوەیکی سیاسی و شـۆڕشـگــانی ژنـان کلپـاڵ  ئامادەنه

ش ل دژی سـیـسـتـمـی  خباتی چینایتی کـرـکـاران و جمـاوەری بــبـه
سرمایداری ودەستکی ڕاوەست، پـكـھــنـان و دەسـتـبکـاربـوونـی 

بتـایـبتـی .  گروپ و ھسوڕانکانی ئمی کردۆت پداویستـیکـی ئمـۆ
ئو ڕکخـراو وگـروپـانی کلکـوردسـتـان کـار لسـر مسـلی ژنـان 
 ن کنــانو الیت و ئکــانــی دەســحــزب ربــکــیــان ســشــن، بکئ
چوارچوە و سیستمی ئستایان بھندک نـاڕەزایتـیوە قـبـوڵ کـردووە 

ی مدەنـیـن ک زیـاتـر وەک  ـگـه وبشکی تریـان ڕـکـخـراوەکـانـی كـۆمـه
نوەندگیری نوان دەستو کشکانی ژنان ڕۆڵ ئگــن ونـاچـن بالی 

 . سرچاوەو ھۆکار و ڕیشکانی ستمکشی ژناندا
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زانـیـن  ئم خۆمان ببشــک لبـزووتـنوەی نـاڕەزایتـی جمـاوەری ئـه
  وه رزكـردۆتـه کخواستی وەالنانی دەستی ئحزابی نـاسـیـونـالـیـسـتـی بـه

وچاومان لئاوگۆڕکی شۆڕشـگــرانی چـیـنـایتـی و بـنڕەتـی لدۆخـی 
ی ژنـانـی  وه ئستای کوردستان بیوە و پمان وای لکـگـرـدانـی بـزووتـنـه

کوردستان بئاوگۆڕیکی ئاواوە، دەرگا دەکاتوە بۆ پکـھــنـانـی ئـاـوگـۆڕ 
 تی وبھامو نکی زۆر لشب نان بکانی ژناندا وکۆتایی ھژیانو مافل

 . ڕووی ژنانه ڕووبه  مافیانی كه
 

ی لنـیـزامـی  ئم پمان وای سـتمـکــشـی ژنـان لکـوردسـتـان ڕیشـكـه
ســرمــایداری و ئو ســیــســتــمدای ک حــزب نــاســیــۆنــالــیــســتکــان و 

لم سیستمدا جیاکاری ژنان لڕووی یاسایـی .  دەستکی پارزەریتی
و ھــبــژاردنـی کــاردا وبـــمــافـی وھواردنــــک کئــازادیکــانـی ژنــان و 
مافسرەتاییکان ل ھـبـژاردنـی ھـاوسـرو جـیـابـونوەو دابشـکـردنـی 

ئخات ژر پــوە، تـا ئو دەسـتـدرـژی و تـونـدوتـیـژیی ...  میرات و ھتد
برامبریان ئکرێ و کوشتـنـی ژنـان ونـاچـارکـردنـیـان بخـۆسـوتـانـدنـی 
لــــبرھمــدــت، ڕیشــکی لو ســیــســتــمدای ک لســر کــاری بکــرێ 
وکــاردابشــکــردن لســر بــنمــای جــنــســی ب قــازانــجــی ســرمــایداران 

بتایبتی ل دۆخی ئستای کوردستاندا ستمکــشـی ژنـان . ڕوات بڕوەئه
یکک ل کـۆککـانـی دەسـتـدارـتـی چـیـنـی بـادەسـت ب مبسـتـی 

و پارچپارچکردنی ڕیزەکانی کرکاران و جمـاوەری   سرکوتی کۆمگه
. ی سرکوتکراو ناڕازی وسرەنجام جگیرکردنی کاری ھرزان و کۆمگه

تنانت بـرەودان بپـیـاوسـاالری و بـاوەڕی ئـایـنـی وفرھنـگ وداب و 
 .سرچاوەی گرتووە  وه مه نریتی دواکوتوان له

 
 ب ،م ســیـســتــمـســتــاو لی ئــم دۆخڕەتـی ژنــان لڕزگـاری بــن ــمئـ
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لھرجۆرە جیاکاریو ستمـک   شۆڕشکی کۆمیتی ئبینین ک کۆمگه
یکی ئازادو یکسـان و  کانوەی، پاک بکاتوە و کۆمگه ک بسر مرۆڤه

 . خۆشگوزەران جگیربکات
 

ئگر ڕزگــاری بــنڕەتــی ژنــانــی کــوردســتــان ل گــرەوی شــۆڕشــــکــی 
یکـی ئـازادو یکسـان و  کۆمیتـیـدا بــت، ئگر ھــنـاندی کـۆمـگـه

خۆشگوزەران ئو سیستمبت کۆتایی ب ستمکشی ژنان بـھــنـ، ئوا 
ئم خبات و تکۆشانی خـۆمـان ب بشــک لخبـاتـی چـیـنـی کـرـکـار 
وبزووتنوەی کـرـکـاری ل دژی سـرمـایداری ئزانـیـن ولکنـار ئم 

 . خبات و جونوەیدا ڕائوەستین
 

بم خبات لدژی سیستمی سرمایداری، ب پویست خباتک لدژی 
یمم سیستزەری ئپار ک کتسـی .  دەسـک کتـتـو دەسـحـکـوم

سا لکوردستاندا فرمـانـەوایـی ئکـات نک ھر پـارـزەری سـتم و 
ــۆ  ــووە ب ــکــو ھرخــۆی ھــۆکــارــک ب ــان، ب ــاکــاری برامــبر بژن جــی
بریــنــکــردنوە و قــوــکــردنوەی قــــزەونــتــریــن شــــوازی چوســانوە 

دوویی و بمافـی  یی و پله سته نک ھر ژرده.  وسرکوتگری بسرژناندا
واوی ئو تاوان وتیرۆر وکوشـتـن  ی كوردستاندا، بکو ته گه كۆمه  ژنان له

ر ژنانی كوردستاندا ھاتووه، وەک ئنجامک  سه ی به یانه وسوکایتی و به
لکارنام وسیاست و باوەڕەکـانـی چـیـنـی دەسـتـدار و حـزبکـانـیوە 

تنــانت ھرئوان ڕەواجــپــــدەری زاــکــردنــی بــیــروڕای .  برھمــھــاتــووە
تـی  رسـتـی و سـوكـایـه نگی ناموسپـه رھه و فه  و پیاوساالرانه  رستانه په كۆنه

و   وه وسـانـه ھموو ئمانش بۆئوە بـووە تـا چـه.  ژنانوە بوون  كردن به
بمـجـۆرە .   یی ژنان بپارزرێ و ببیت نۆرمکی ئاسایی کۆمگه سته ژرده

تــی ئــــســتــا، ســتمــکــــشــی ژنــان  ســه كکــانــی ده یکــــک لكــۆــه

٥ 
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وحـزبکـانـی،   لیک وتدابـۆرژوا نـاسـیـۆنـالـیـزمـی كـورد. وھشتنوەیتی
ت،  یـاسـا، سـیـاسـه:   یـه ک وجـۆره رخـانــكـی بـه ڕاگـرتـنـی سـه پویستیان به

ت  خـزمـه  ریـش ل ب و ھـونـه ده نـگ و تنـانت ئـه رھـه و فـه  وه بیركـردنـه
یی و ستمکشی سیستـمـاتـیـكی سـر ژنـانـی  سته م ژرده ی ئه وه ھشتنه

واج  ت ڕه ریعه شه  ن، به ده ژنی ئه فره  تی به وایه یاسا ڕه  به.  کورداستاندا بت
فـزیـۆنـی  لـه ر و تـه میـنـبـه  ن، له ده ساڵ ئه ١٨رگیری كچانی خوار  ھاوسه  به
و   ھـا ئـیـھـانـه جـۆره  وه كـانـیـانـه تـیـه یـه كـۆمـه  رمـی و تـۆڕه رمی و نافـه فه

ر ژنــك  واز بـۆ كـوشـتـنـی ھـه ئاشكرا بانگـه  ن، به كه ژنان ئه  تی به سوكایه
وان دیـاریـیـان  ئـه  البـدات كـه  نگ و ژیان و نۆرمـه رھه فه  و جۆره ن له كه ئه

... ن ده واج پــئـه ڕه  م بـیـروڕایـانـه ر ئه ب و ھونه ده گۆرانی و ئه  به.   كردووه
نـگ و  رھـه ڕ و فـه و بـاوه رجۆرك له دژی ھه  بات له خه  كه  پمان وایه  ئمه

ی  رچاوه سه  كه  وه تكه سه دژی ده  بات له خه  به  نده وخۆ به ڕاسته  یاسایانه
تنـانت بدیـھــنـانـی ھرئـاسـتــک لبـاشـبـونـی دۆخـی ژنـان .   یـه وانـه ئـه

بـاتــکـی جمـاوەریوە،  وبدەستھنـانـی ھرمـافــکـی ژنـان بنـدە ب خـه
  لئــسـتـادا كـه.  ی ژنان بشـکلــی، ل دژی ئم دەسـت وه کبزووتنه

  ئـارادایـه  ستكـراو لـه ربه ی الفاوكی به ونه  ری به ماوه تی فراوانی جه فره نه
وژنـان   بـاتـی ئــمـه ، خه ته سه م سیستم و ده النانی ئه وڕووی کردۆت وه

ی  بـات ونـاڕازایتـی فـراوانـه و خـه ی ئه كراوه پكراو و جیانه شكی لكھه به
م  سـتـه  پناو كۆتایی ھاتـنـی ئو له  كه  شه كی ببه ری كركار و خه ماوه جه

كـــۆشـــــئدا تــتخـــۆی بـــه  ودەســــگـــه ر كـــۆمـــه ســـه ک   و ژیـــانـــی
پــنـاو   لـه  بم جۆرەش تــكـۆشـانـی ئــمـه.   پاندووه ئستایكوردستاندا داسه

ھنان میـدانـی جـونوەیکـی سـیـاسـی شـۆڕشـگــانی ژنـان لدژی 
ــنــه.  دەســت کیــان  وه بــۆئمش ئــــم ھوــدەدەیــن ک ژنــان وبــزووت

بخواستی تایبتی خۆیانوە بسربخۆ لھر ڕەوتکی بۆرژوازی وەک 
بشک ل جـونوەی شـۆڕشـگــانی جمـاوەری و نـارەزایتـیکـانـی 
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پکھنانی دەستکانی ژنـانـی نـاڕازی .  خکی زەحمتکش پبنتمیدانوە
ــخــوازل دەوری کــۆمی  ــی یکســانــی ــاوان ــی ــو پ ــان ــوونوەی ژن ــۆب وک
ئوخواستانی ک دۆخی ژنان باشتر ئکات، لناوەندەکانی کار، لگڕەکو 
 ــدان ــکــخــراوبــوون و شــكــمــی ڕکــگــاوی ی بڕــوەبرایتــیکــان، ھن

 . ی یکسانیخوازی ژنانی کوردستاندا وه ریتکی تر لبزووتنه بنه
 

ئم لگڵ ئوەدا کخۆمان ببشک ل خبـاتـی ژنـانـی کـوردسـتـان بـۆ 
وەالنانی ئم دەست ئزانیـن ھـاوکـات بـۆ بدەسـتـھــنـانـی ھر جـۆرە 
داخوازیک بۆ بـاشـکـردنـی ژیـان و ڕیـفـۆرمکـردنـی بـاری کـۆمیتـیـو 
ئابوری و یـاسـاکـانـی بـاری کســتـی و چسـپـانـدنـی مـاف سـرەتـایـی 
ومدەنــیکــانــی ژنــان و بــیــمکــۆمیتــیکــان بــۆ ژنــانــی کــورســســتــان 

كـیـمـان  ره وەک ئوەی کخـواسـتـی سـه  لیک وتدا ئــمـه.  تئکـۆشـیـن
تـی  زایـه ی نـاڕه وه نـار بـزووتـنـه كـه  له  ه)  ی ژن و پیاو نه الیه مه كسانی ھه یه(

ین، ک دۆخـی  ده ئه  وڵ بۆ جگیركردنی ھموو ئو خواستانه ردا ھه ماوه جه
كـانـی  واـه ھـه  وه چـاوی داخـراوه  ناتوانین به  م ئمه به.  ژنان باشتر ئکات

ستـیـیـان و  داركردنی شكۆ و كه كه و له  تی ڕۆژانه كوشتنی ژنان و سوكایه
ژنـۆ  وئـه سـتـه دژیان ببیستین و ده  تی له یه پكردنی سكسی و كۆمه گچه

و   وه سـتـیـنـه وه ڕائـه  و دیـاردانـه كك لـه ر یه دژی ھه  ھربۆی له.  دابنیشین
 .  ین بۆ دانانی سنورک بدژیان كه دروست ئه  وانه فشاری پچه

 
یکدا، باوەڕوفرھنگـی ئو چـیـنی  باوەڕو فرھنگی زاڵ لھر کۆمگه

وەیدەســتــی ب ــاوســاالری و .  ک دەســت ــی ــی پ ــگ ــی فرھن ــوون ــب زا
دایم ڕاسـتـیی لرستی، ڕیشــگـه.  ناموسپوە کـۆمئ دەنـی  واتی م

وشارنشینی کوردستانو خککی نیی ک ئم باوەڕە و ئم فرھنگیان 
 وەیدەستتی بدەسک یو گروپ وحزبانوە ئکو ئقبوڵ کردووە، ب
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لدواکوتوییدا وبۆ لتـوپتـکـردنـی برەی   گه وبۆ ئامانجی ڕاگرتنی كۆمه
ئازایخوازانو خکی ناڕازی وھشتنوەی ژنان ل ستم و بمافیدا، باوەڕو 
فرھنگی پیاوساالریو ناموسپرستییان وەک لزگیک ناوە بنوچاوانی 

وە و لڕگای دامودەزگا ئاینیکان، قوتابخانو زانکۆ وسیـسـتمـی  کۆمگه
پروەردەو یاساکانی باری کستی ودەزگاکانی ڕاگیاندنوە، لژر نـاوی 

دا، دایسـپـانـدووە و ڕۆژان بـرەوی "  دابو نریتی ڕەسنـی کـوردەواری" 
خودی ژرپنانی مافی ھاوتی بوونی ژنان و بدەسـتوەگـرتـنـی .  پئدات

بـۆ ژنـان ل ھـبـژاردنکـانـدا، ئوە دەسـلـمــنـ، ک "  سیستمـی کـۆتـا"
زاــبــوونــی فرھنــگــی پــیــاوســاالری ونــامــوســپرســتــی لالین چــیــنــی 

دا داســپــاوەو خــکــی کــوردســتــانــی  ــگــه دەســتــدارەوە بســر كــۆمــه
لبرامبر ئم واقعیتدا ئم پمان وای ک بڕخسـتـنـی .  پگیرۆدەکراوە

یکـی ڕزگـاری فرھنـگــی و ڕەخـنگــرتـن لھر بــاوەرـکــی  وه بـزووتـنــه
دواکوتوان کسوکایتی ب ژنان ئکات و پلدووییـان ئکـات نـۆرمــکـی 
ئــاســایــی وژنــان لچــاو پــیــاوانــدا ب کم ئگــرێ، ئــقیکــی گــرــدراوە 

ی ژنـانوە بـۆ ڕزگـاری ژنـان لو  وه بخباتی یکسانیخوازی وبـزووتـنـه
ئم لکاتـکـدا کداکـۆکـی .  ستم وژردەستییی کبسریاندا داسپاوە

 یـن، ھـاوکـات بککسـان بـۆ ژنـان ئتـی یکیوالریزم و مافی ھـاوسل
یکــی ڕزگــاری  وه ئرکــی خــۆمــانــی ئزانــیــن کبشــــک بــیــن لبــزووتــنــه

فرھنــگــی وڕەخــنگــرتــنــــکــی ھــــرشــبران بــۆســر ھرچــی بــاوەڕ و 
ل دواکوتـویـیـدا   ـگـه فرھنگکی پیاوساالریو ناموسپرستـان ک كـۆمـه

تئکۆشین بـۆ جــخـسـتـنـی بـاوەڕو فرھنـگــکـی ئـیـنـسـانـی .  ڕائگرت
وئــازادیــخــوازان وبــاوەڕی ڕادیــکــاڵ و یکســانــیــخــوازانی ئــیــنــســانکــان 
وتوڕھدانی ھرجۆرە باوەڕوفرھنگک کژنان ب کمـئقـ و نـاتواو 
ئناســنــو بچـاوـکـی سـوک و ســکـسـیـزموە سـیـری ژنـان ئکـات 

ئم ھوڵ ئدەین ب ڕەخنگرتنکی کۆمیتیو چـیـنـایتـی، .  دا گه لكۆمه
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قوو ھمالین، ل فرھنگی پیاوساالری و ناموسپرستی ل بوارەکـانـی، 
پروەردە، ئدەبیات، یاساکان، ڕاگیاندن وشــوازی مـام لگڵ ژنـانـو 

دا، لمشدا ئم  گه منان چ لخزانو چ لناوەندەکانی کارو لئاستی كۆمه
خۆمـان نک ھر بپشـتـیـوان والینـگـری ڕۆشـنـبـیـرانــکـی ڕەخـنگـری 
شۆڕشگ وئینسانی و سکوالر ئزانین، بکو ئوان بـانـگـھــشـت ئکیـن 

لیک وتدا .  کلم خباتدا ئرکی ھاوبشو ئامانجداران لئستۆ بگرین
ی ڕزگـاری فرھنـگـی بشــکـی دانبـاوی  وه ئم پمان وای بـزووتـنـه

ی ئازادیخوازی و یکسانیخوازی ژنانی کوردستان ول ڕاستای  وه بزووتنه
 .  یکانگیرکردنی ئم دوو میدان بتواوی تواناوە تکۆشین

 
نـانـاسـیـن و " فــمـیـنـیـزم" خۆمـان ب  ، ئمه ماندا ھاتووه كه یاندنه ڕاگه  ك له وه

مـان بـۆ  كـی سـۆشـیـالـیـسـتـیـانـه یـه ڕوانـگـه  ئمه.  ناچین ئم چوارچوەیوە
ی  وه بزووتنـه  شك له به  كجاری ژنان به و ڕزگاری یه  یه ی ژنان ھه له سه مه

چـیـن و   كی خاـی لـه یه گه زانین بۆ كۆمه ی چینی كركار ئه ڕزگاریخوازانه
كـی گشـتـی فــمـیـنـیـزم بـاڵ و  یـه شــوه ئم پمان وای کبـه.   وه وسانه چه
  ڕوانـگـه  ربـه سـه  گـرـت كـه خـۆئـه  ریتی جیاجیا له پۆل و نه ل و شه وتگه ڕه

ــه ــۆم ــه ك ــه ی ــای ــی و چــیــن ــاوازەکــانــن ت ــه جــی ــی ــۆیشــ خــۆمــان .  ت ھرب
  وه بتـایـبتـی ک بـزووتـنـه.  یکی فـیـمـیـنـیـسـتـی نـانـاســنـیـن وه ببزووتنه

گژی پیاواندا و   كات به ژنان ئه  كه  وه رستیه په ڕی كۆنه وپه فمینیستیکان، له
زانـ،  ی دژی ژنـان ئـه وه وسـانـه م و چـه ی سته رچاوه سه  یاخود پیاوان به

ی  وه بــزووتــنــه  لخــۆ ئگــرێ ولئنــجــامــدا ''  ڕادیــكــاڵ'' ڕی  وپــه تــاكــو ئــه
ریتـر  راسه كی سیاسی وسه یه وه بزووتنه  بێ له ی ژنان دائه كسانیخوازانه یه
 . ھنت ی ژنان كۆتایی پ ئه وه وسانه چه  وه بناغه  له  كه

ی  وه لجرگی بــزووتــنــه  ب پــــچوانی فــــمــیــنــیــزمــی ئوروپــاوە، کــه
 نگیداپشتی نا برھری وڕزگاری فـکـی "  تیۆری ماف" ڕۆشنگو پاشـخـانـ
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فیکری و ڕەخنگریوە، فمینیزم لکوردستان زیـاتـر بدوای داگـیـرکـاری 
ۆژەی بکــان وپــــایســت ــون ــاســی ــنــی حــزب ن ــگــرت ــکــا ودەســت " ئمــری

ی مدەنی،  گه و سرھدانی ڕکخراوەکانی كۆمه"  دیموکراسیکردنی عراق
 . پینایمیدانوە

 
  سـوڕانکـانـیـدا لـه كار و ھـه  ئستای كوردستاندا ولزۆرك له  فمینیزم له
و  ئـه.   تیس كردووه نیدا خۆی قه ده ی مه گه كانی كۆمه ی ڕكخراوه چوارچوه
  وه كـانـه بـۆرژوازیـه  تـه سـه ت و ده وـه ن ده الیه له  سانه  ی كه ڕكخراوانه

  بات و تكۆشانـی ژنـان لـه ستیان تاكو خه رده به  خرته الح ئه به ی زه بودجه
و ژنــان  وه ی خــرخـوازی و فـریـاگـوزاریـدا بـھـــنـه وـركشـۆپ و پـۆژه

لمیــدانــی خبــاتــــکــی ســیــاســی و شــۆڕشــگــــان ل دژی دەســت 
دووربخنوە ول چوارچوەی یاساکان ومامی دەستـدا بمسـلی 

تـدار  سـه ئوەش لکاتکـدایک ئـامـانـجـی چـیـنـی ده.  ژنانوە ڕایان بگرن
بــات و تــــكــۆشــانــی  وی خــه جــــه  وتــانــه م ڕــكــخــراو و ڕه ئــه  دایــه وه لــه
  وه وسانـه ی چه رچاوه ست بۆ سه ھن ده ی ژنان بگرن و نه كسانیخوازانه یه

  نـگـه تـدا ڕه بـاشـتـریـن حـاـه  لـه  م ڕكخراوانه ئه.  ن یی ژنان ببه سته و ژرده
ن، یـاخـود  كوشتنی ناموسی یـان تـونـدوتـیـژی ڕزگـار بـكـه  قوربانیانك له

بـۆ ژنـانــك )  وجـوددا مان یاسای مه ی ھه چوارچوه  له(ئاسانكاری یاسایی 
ن و  كگرتوویان بـكـه گرن و یه ستیان ئه ده  م نه ، به یه یان ھه كشه  ن كه بكه
ی  گـوڕیشـه ڕه  بـاتــك كـه و خـه  وه بـزووتـنـه  شـك لـه به  ن به شیانكه ئه  نه

  ر بـه تدا خۆیان سه ڕه بنه  له  كنن، چونكه ته ھه  وه بنه  ی ژنان له وه وسانه چه
 .نین  مجۆره كی له یه وه بزووتنه

 
  ك بگیرت و پــی بـووتـرـت لـه ستی قوربانیه ناتوانرێ ده  پمان وایه  ئمه

ی و  كـه ی كــشـه رچـاوه سـه  م بـاســك لـه كریت بـه ت ڕزگار ئه كه كشه
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نـی و  ده ی مـه ـگـه ی كـۆمـه م ڕـكـخـراوانـه ئه.  كرت نه  وه دژی ئه  بات له خه
ند بکشی ژنانوە گرتویانتبر  یوه ریت وشوازک ل کارکردن ل په نه

 ـتک جاردا دەبندھسوڕانی خۆی، لی ھنگشو تیمینیزم کردویو ف
بربست لبردەم خباتی سیاسی و شۆڕشگانی ژنانی کـوردسـتـانـدا 

ودوورکوتـنوە لپـیـاوان، "  ژنان بتنھـا" ، "  ھوشیارکردنوه" و لژرناوی 
لو خبات جمـاوەریی ک لدژی دەسـت ھـاتـۆت میـدانوە دایـان 

ڕاسـتـای   ك نـاتـوانـ لـه ی ژنـانـدا نـه وه ناو بزووتنه له  ریته م نه ئه.  ئبیت
  ردـك، بـگـره ر بـه سـه  ردك بخاته یی ژناندا به سته ژرده  كۆتایی ھنان به
سـتـیـی  ده ڕوانی و چـاولـه یلی چاوه ستی مه رمه شی سه كه وه ژنان و بزووتنه

 .كات ت و یاسای باو ئه سه بردن و ده ڕوه تی سیستمی به مه رحه بۆ مه
 

  و بـه رچی زیاتر بـره ھه  یه وه فمینیزم بۆ ئه  مان له كه خنه ی ڕه ئاڕاسته  ئمه
یـن  بـده  وه كانی ژنانـه له سه و مه  كشه  ند به یوه په  ی سۆشیالیستی له خنه ڕه

بجـیـا .  یـن بـكـه  و بـۆچـوونـه  خـنـه م ڕه وان وادار به سوڕاوانكیش له و ھه
م لکشکانی ژنان و ئو بـاسـ  لمان، مادام فمینیزم و فمینستکان ده

كوتن کبژنانوە پیـوەسـت، ئــم ئـامـادەی مشـتـومــکـی  فکریانوە ئه
 و بـۆچـونـی ڕەوت ڵ ڕوانـگگـک لر شکاندنـھدوور لوب دنانممت

ئمشمان بۆ ئوەی تا ڕاستیی سـتمـکــشـی ژن .  جیاجیاکانی فمینیزمین
ی مـۆدـرن وسـرمـایداریـدا نـیـشـان بـدەیـن و لکـردەوەشـدا  گه لكۆمه

ک شک پــبـدەیـن کئـازادیـو یکسـانـی وخـۆشـگـوزەرانـی بـۆ  جونوەیه
 . ھنت ر جۆرە جیاکاریک ئه موان فراھم ئکات وکۆتایی بھه ھه
 
لکۆتاییدا ئم بانگوازی ھموو ئوان ئکین کخـۆیـان بخبـاتـکـاری  

ڕزگاری ژنان لو ستمو بمـافـیی ک بسـریـانوەی ئزانـن، خبـاتـی 
ھـاوکـات ئــم داوا ئکیـن لھرکســک .  خۆیان لگل ئم یکـبـخن
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ش ئزانت لو ئامانج و ئرکاندا ک ڕامانگیاندووە، ب  کخۆی ب ھاوبه
 . تكۆشانی ئموە پیوەست بت
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 یاندنی دەستبکار بوونی  ڕاگه
 "كسانیخواز گروپی ژنان و پیاوانی یه"

 
جیاکاری و ستمکشی و تـونـدوتـیـژی ل دژی ژنـان یکــک ل سـیـمـا 

  مـوو جـۆرەکـانـی ی کـوردسـتـان و ھـه برجستکانی ئمۆی کـۆمـگـه
واردن و ستمکـشـی و بـــزیـکـردن ب کسـایتـی ئـیـنـسـانـی ژن  ھه
  ی ک وه خودی ئـه. چ ئه ڕوه دا به گه ئاست كۆمه  كی ڕكخراو له یه شوه به

  ـگـه ری كۆمه به  كی ناشرین و به كایه  ته ژنی كراوه فره  وه لڕووی یاساییه
توە و  سـكـتـر كـراوه رتـه كانی كـاریـان لـ بـه ژنان بواره  ی كه وه ، ئه باوه

چـاو   لـه  ستھنانی کاردا و کری کمـیـان كرێ ل بده ڵ ئه گه جیاکارییان له
ھیچ جۆرـك بـۆ حسـاب نـاكـرێ و   پیاواندا پئدرێ و كاری ناومایان به

  ـی ســكـسـی لـه تیک چاوی لئکرێ، ئوەی ک گچـه وەک سوكایه  بگره
و ھـانـدانـی   دا برۆکـی ژنـانـی گـرتـووه ـگـه شوـنـی كـار و لنـاو كـۆمـه

كانی ئحزابی دەسـتـدار  رمیه فه  ره مـــیـــنـــبـــه  تـــونـــدوتـــیـــژی لـــه
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لدژیـان   وه كـانـه وتـه كـان و مـزگـه تـیـه یـه كـۆمـه  كان و تـۆڕە و ل میدیاییه
  زۆر بـه خۆكوشتن و خۆسوتانـدن، تـاكـو بـه  ئکرێ، ژنان ناچارئکرن به

  تـه بـوونـه  وه داخـه  بـه...   وه سـاـیـه ١٨نـی خـوار  مـه تـه  شوودانی كچان لـه
 .كوردستان  كانی ژیانی ئمۆی ژنان له ندیه تمه تایبه

سـتـگـرتـن  ودان و ده بره  وه تی و سیاسیه یه ڕووی كۆمه  تر له ش واوه وه له
رسـتـی و  تـوو و ئـایـنـی و نـامـوسـپـه نگی پیـاوسـاالری و دواكـه رھه فه  به

م  ـگـرانـی ئـه كـردنـی ھـه سـت ئـاوه و ده  وه تـه سـه ن ده الیه جیاخوازی له
لشاوی ژنانی بدوای خۆیدا ھــنـاوە و  نجام كوشتنی به رئه ، سه نگه رھه فه

ب ڕادەیک ک ل .  ھزاران قوربانی ل کچ و ژنانی کوردستان سـنـدووە
و   یـه ـگـه م كـۆمـه ی ئـه له سه ونترین مه ی ژنكوژی بۆت قزه ئستادا دیارده

سـا ل  ٣٠نوچوانی دەست و سیستمـک داوە ک  شی له مۆركی ڕه
کوردستاندا حاکم . 

 
و ژنـانـی   گه ی كۆمه خه ی یه ریانه سه رده و ده  و كشه و ئه  م دۆخه م ئه به

ن سروشتی و ن ئزەلی و ئبدی، بـکـو ئکـرێ و ئتـوانـرێ   گرتووه
یکی ئینسانیتر و بدەر  ژنانی کوردستان لژر سایی سیستم و کۆمگه

ل جیاکاری و ستمکشی و ھرجۆرە ھواردنک بژین و ل ئـازادی و 
ــن ــد ب ــدا بھرمن ــاوان ــی ــی تواو لگڵ پ ــی .  یکســان ــات ئمش ب خب

كسـانـیـخـوازی و ھمـوو  ی یـه وه لباوانی ژنان خـۆیـان و ب بـزووتـنـه
م و ناعدالتیکی کـۆمیتـی ک لئـارادای  ر سته ئوانی ک لدژی ھه

ھر لرەشوە ئکرێ ژیانی ژنـانـی .  بدەنگ ھاتوون، مومکین و میسرە
خبـات و بـزووتـنوەیک ک .  و دۆخکـی بـاشـتـر بـبـرێ ره کوردستان به

لگڵ جـونوەیکـی جمـاوەری و   بشکـی ئـاوـزان و لــکـگـرـدراوه
دا، ک نـیـشـانی ل دەسـت و  شۆڕشگرانی زەحمتکشانی کۆمـگـه

واوی  تـه  سیستمی ئستا گرتـوە و ئـاـوگـۆڕی سـیـاسـی و ڕیشـیـی لـه
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ئــم کـۆمــک ژنـان و پـیـاوانـی .  دا کـردۆەت ئـامـانـجـی خـۆی گه كۆمه
یکسانیخواز، خۆمان سـر بم جـونوەی و بم ئـامـانـج ئزانـیـن و 

دا  بیارمانداوە لنو بزووتنوەی ڕزگاری ژنان و ئاوگۆڕپدانی کـۆمـگـه
ئرکک ل ئستۆبگرین و بۆ ئم مبستش دەسـتـبکـاربـوونـی خـۆمـان 

 .لم ڕگایوە ڕائگینین
ئم پمان وای ک جیاکاری و ھواردن و ستمکشی ژنـان، سـرچـاوە 
ل نیزامی سرمایداری و دەستکی لھر جـۆرـکـدابــت، ئگـرێ و 
ئوە ئم نیزامی ک پیاوساالری و ستمکشی ژنانی ب میرات بـردوە و 
لپناو پارچپارچکردنی ڕیـزی خبـاتـی یکسـانـیـخـوازانی جمـاوەری 
زەحمتکش و برینکـردنوەی نـاعدالتـی کـۆمیتـی و لئـاکـامـیـشـدا 
ککی ھرچی زیـاتـری قـازانـج و سـرمـای لدەسـتـی کمـایتـیکـدا، 
ستمکشی لسر ژنانی کردۆت یکک ل کۆککانی بوون و مـانوەی 

خبات بۆ بدەستھنانی ئازادی ژنان و یکسانی، بشکـی   ربۆیه ھه.  خۆی
جیانکراوەی خباتک ک چینی کرکار و جماوەری زەحمتکش لدژی 

 . سرمایداری، بڕیانخستووه
 
مسلی ژن تنـھـا مسـلی ژنـان خـۆیـان نـیـی، بـکـو   بوای ئمه به

 بـن و نـاتـوانـن بـر شـۆڕشـگـکی تاسـچین وەی ککاران وەک ئکر
وسـانوەیک خـۆـان ڕزگـار  ڕزگاری کۆمگ لھرجـۆرە سـتم و چـه

بکن، بپویست ئازادی و یکسـانـی بـۆ ژنـان ب خبـاتـی ئم چـیـن و 
بتایبتیش ھروەک ئوەی کـۆمـۆنـیـسـتکـان و . وە بندە بزووتنوەکیه

بزووتنوەی سـۆشـیـالـیـسـتـی کـرـکـاری ک بـۆ ئـامـانـجـی دامزرانـدنـی 
یکی ئازاد و یکسان تئکۆشن، ئم ل کنار خباتی کـرـکـاران  کۆمگه

ھا لم چوارچـوەیشـدا بـۆ ھر  روه ھه.  و ئم بزووتنوەیدا ڕائوەستین
كۆشین ک بـاری سـخـتـی ژیـانـی  جۆرە ڕیفۆرم و داخوازیکی ژنان تئه
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ژنان سوک ئکات و ل ماف و ئازادی شخسی و مدەنیکانیان نزیـکـیـان 
 .ئکاتوە

 
 ب ئـارادایکـوردسـتـانـدا ل ل ـک کت و سیستمحکوم مان وایپ مئ

ەوە خۆی ئنون، دەستکی " دیموکراسی و مافی مرۆڤ و ژنان" برگی 
تنـانت .  پیاوساالران و دژی ژنان و ھیچ جۆرە چـاکسـازیک ھـنـاگـرێ

ھر جۆرە باشبونکی ژیانی ژنانی کوردستان بندە ب خباتکی سیـاسـی 
ل ئــسـتـادا .  و جماوەریوە ک ئای وەالنانی ئم دەستی ھگرتبت

. ھتـد... ک ناڕەزایتیکی برینی کۆمیتی بۆ نان و کار و خزمتگوزاری
 ،تکـانـی دەسـنھـا حـزبک تدژی نتدارانی گرتووە و لی دەسخی
 خـۆمـان ب موە، ئکاتپاو ڕەت ئك سیستمی داسموو زمانھ بگرە ب
بشک لم ناڕەزایتی جماوەری ئزانین و ل ھودا ئبین بزووتنوەی 

یکسـانـی ھمالینی ژن و " ژنانی کوردستان بۆ جگیرکردنی خواستی 
 .جگایکی سرەکی بگرت" پیاو

 
ئوەیـان سـلـمـانـدووە ک "  ی مدەنـی ڕکخراوەکانی کـۆمـگـه" ئزمونی 

و  و ئه  یه ڕوه دژی ژنان به  ی له مه و جیاكاری و سته دژی ئه  باتكردن له خه
كـاری   ، بـه ئـارادایـه لـه  وه بیانوی ناموسـه  به  ی ژنان كه ه كۆمه به  كوشتاره
بـاتـی ژنـان لـه  وسانـكـردنـی خـه سه نی و ده ده ی مه گه كانی كۆمه ڕكخراوه

بکو ئم خبات .  ر ناب یسه رگیز مه ت و پیاوانی ئاینیدا ھه سه م ده رده به 
تی و  یه ی كۆمه نه الیه مه ریتکی ڕکخراوەیی و خباتکی ھه نه  پویستی به

دژی   نـگـی بـاو، لـه رھـه دژی فـه  دژی یاسا، له  دژی سیستم، له  له  سیاسیه
ئــم .  ژنان  ی دژ به م دۆخه ری ئه و پارزه  رچاوه ی سه زگایانه و داموده ئه

ریتکـی ڕـکـخـراوەیـی و سـیـاسـی  وپدانی نه ل ھوی ھنانکایوە و بره
 .جیاوازداین لوەی ک ھی لناو بزووتنوەی ژنانی کوردستاندا
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وتكـی جـۆراوجـۆرە و ل زۆر  ند ڕه فمینیزم وەک ئوەی ک ھگری چه

کـاتـدا بنــاوی ژنـانوە، کـارـک ئبنپــشـوە ک پـــچوانی خبـاتــی 
 م بمینـیـزم نـازانـیـن، بف خۆمان ب مئ ،تییی کۆمڕزگاریخوازان
ئرکی خۆمان ئزانین لسر مسـلکـانـی ژنـان ڕەوتــکـی ڕەخـنگـری 
کۆمیتی و چینـایتـی نـوـنرایتـی بـکیـن و لم دایلـۆگدا ھنـگـاو 

 .ھگرین
 

  خـۆیـان بـه  یـن كـه كـه واوی ژنان و پـیـاوانــك ئـه وازی ته لکۆتاییدا بانگه
بات بۆ باشتـركـردنـی  ڵ خه گه زانن و دیان له ئه  كانی ئمه شی ئامانجه ھاوبه

 .دات بئموە پیوەست بن كسانیدا لئه ژیانی ژنان و یه
 

 گروپی ژنان و پیاوانی یکسانیخواز
٢٠٢٢\٠٥\٢٩ 
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