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چەمك و پێناسەی فێمێنیزم

پێشەكی
بزووتنەوەكەشی  و  فێمێنیزمی  هەستی 

میتۆدی  بوونی  و  ئایدیاكان  گۆڕانی  دەرئەنجامی 

پۆست  ی��ان  مۆدێرنە،  پ��اش  پرۆسەیەكی  و  ن��وێ 

مۆدێرنیزمە، كۆی گشتی ئەم ئایدیایە كاركردنە لەسەر 

هەڵوەشاندنەوەی ئەو بیرو ئایدۆلۆژیاو داب و نەریت 

و ....تاد كە ژن بە پێ كەوتنە ژێركاریگەری و الوازی 

ئاستی تێگەیشنت و دروستی بیركردنەوەو بیركردنەوەی 

رەخنەگرانە نەیانتوانیوە یەكسانی لە نێوان مرۆڤەكاندا 

پییادە بكەن، یان هیچ نەبێت جیاوازی و  بە گشتی 

پۆلێنبەندی و بەكەم سەیركردن نەهێڵن، ژن و پیاو، 

رەش و سپی، دەوڵەمەندو هەژار

ج��ی��اوازی،  دروس��ت��ك��ردن��ی  ت��ر  مانایەكی  ب��ە 

لە  عەقڵە  چەقبەستویی  و  تێگەیشنت  ئاستی  الوازی 

ب��ەردەوام  بۆیە  دەوروب��ەردا،  و  خۆی  خوێندنەوەی 

خۆسەنتەری دەكاتە هێزی دەوروبەرو لەم سۆنگەیەوە 

نا  و  سەرەكی  دروستی،  نا  و  دروستی  لەسەر  بڕیار 

سەرەكی ..تاد دەدات.

زاراوەی فێمێنیزم چەمكێكی فراوان و جیهانییە 

لە  تایبەتی  بە  و  رۆشنبیریدا  دنیای  لە  ئەمڕۆ  و 

دەقەكاندا  راڤ��ەو  لەنێو  هونەردا  و  ئ��ەدەب  ب��واری 

و جەوهەر  فۆڕم  وەك  دەمانەوێت  بەكاردەهێرنێت، 

تیشكێك بخەینە سەر ئەم زاراوەیە.

وشەی فێمێنیزم ئەو ناو و ناتۆرەیە نییە، كە هێزە 

دژەكانی ژن داویانەتە پاڵ وشەكە، تاوەكو لە ئەرك و كارە 

پڕ واتاكەی چەمكەكە كەم بكرێتەوە، بەڵكو فێمێنیزم 

ئاساییەكەی،  مانا  بە  یاخود  ژنناسی،  زانستی  واتە 

مافەكانی ژنن و یەكسانی ژن و پیاو لەخۆدەگرێت، 

زاراوەكە لە بنەڕەتدا لە زمانی فەرەنسییەوە وەرگیراوە، 

لەزمانی ئینگلیزیشدا لە ساڵی )1890( بەدواوە لەبری 

زاراوەی )womanisim( بەكاردەهێرنێت، كە ئەمەش 

كە  دەگرێتەوە،  ژنان  چاالكیانەی  كارو  ئەو  هەموو 

پیاو  و  ژن  نێوان  یەكسانی  چەوساندنەوەو  دژی  لە 

ئەنجامدەدرێت.

لە ڕاستیدا فێمێنیزم لە دنیای ئەمڕۆدا، چەمكێكی 

گشتی و فراوانە، بۆیە دەكرێ  پێناسەی جۆراو جۆر و 

ڕوونكردنەوەی جیاوازی هەبێت، دەشكرێت جیاوازی 

و  ت��ەوەر  لەچەند  هەموویان  دوات��ر  پێناسانە  ئەم 

ڕوویەكەوە یەكبگرنەوە، وەك هەوڵدان و خەباتكردن 

دژی باوكساالری و چەوساندنەوەی ژن و یەكسانی ژن 

و پیاو و ....هتد.

بیرمەندی  )19(دا  س��ەدەی  ن��اوەڕاس��ت��ی  لە 

لەسەر  قسەی  یاكوب(  )یوهان  ئەڵامنی  گ��ەورەی 

كۆمەڵگەی دایكساالری كردووە و پێیوایە كۆمەڵگەی 

مرۆڤایەتی، یەكەمجار، یان لەسەرەتادا بە دایكساالری 

دەستیپێكردووە، هەر لەو رۆژانەشدا وە بۆ یەكەمجار 

زاراوەی فێمێنیزم لە شێوەی رێكخراوێكی ژنان و ژناندا 

فێمێنیزمی  بزوتنەوەی  نێوەندەدا  لەم  دەركەوتووە 

بە هەموو ئەو رێكخراوە ژنان و ژنانە دەوترێت، كە 

لەپێناو ژنان و ژناندا خەباتدەكەن. 

خەباتی  ت��ری  رووی��ەك��ی  »فێمێنیزم  یاخود 

كۆمەاڵیەتی ژنە، لەپێناو دانپیانان بە بوونی ژندا وەك 

مرۆڤێك، چونكە بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتی، ژن 

تەنیا وەك پاشكۆیەكی پیاو تەماشاكراوە«، لەبەرئەوەی 

مێ   رەگ��ەزی  مرۆڤایەتی  و  ژن  مێژووی  درێ��ژای  بە 

وەكو شتێكی پاشكۆ و بە یەكێك لە موڵكەكانی پیاو 

پێناو  لە  بزوتنەوەیە،  ئەم  خەباتی  بۆیە  سەیركراوە، 

هەڵگری  بووە،«فێمێنیزم  كۆمەاڵیەتیدا  یەكسانی 

ئەگەرنا  بوونە،  م��رۆڤ  و  مرۆڤایەتی  هاوكێشەی 

هەڵگری هیچ هاوكێشەو بۆچونێكی تر نییە«، كەوایە 

فێمێنیستەكان هەموو هەوڵێكیان لەپێناو ئەوەدا بووە، 

كە مرۆڤ وەك مرۆڤ سەیربكرێت و مافی مرۆڤانەی 

پێبدرێت، نەك وەك رەگەزی نێر و مێ  سەیربكرێت 

كە  رەت��دەك��ردەوە،  بۆچەنانەیان  ئ��ەو  هەموو  و 

دەیانوت ژن لەبەرئەوەی لەڕووی جەستەیی و الیەنی 

تێگەیشتنی  توانای  و  جیاوازە  پیاو  لە  بایەلۆجییەوە 

عەقڵی كەمە، بەڵكو ئەمان لەو روانگەیەوە تەماشای 

پیاو مرۆڤە و بەشێكی  ژنیان دەكرد، كە ژنیش وەك 

گەورەی كۆمەڵی پێكهێناوە، بۆیە دەبێت ژنیش وەك 

پیاو لە هەموو روویەكەوە یەكسانبێت.

زاراوەی فێمێنیزم 
چەمكێكی فراوان و 
جیهانییە و ئەمڕۆ لە 
دنیای رۆشنبیریيدا 
و بە تایبەتی لە 
بواری ئەدەب و 
هونەردا لەنێو 
راڤەو دەقەكاندا 
بەكاردەهێنرێت، 
و ئەو ناو و 
ناتۆرەیە نییە، كە 
هێزە دژەكانی 
ژن داویانەتە پاڵ 
وشەكە، تاوەكو لە 
ئەرك و كارە پڕ 
واتاكەی چەمكەكە 
كەمبكرێتەوە
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لە سیستەمێكی  بریتییە  یاخود«فێمێنیزم 

ف��ی��ك��ری، ی��ان ڕێ��ب��ازێ��ك ك��ە ب��ەرگ��ری لە 

بانگەشەی  و  دەكات  ژنان  بەرژەوەندیەكانی 

فراوانرت و زیاد بوونی مافەكانیان دەكات«.

فێمێنیزم جگە لەوەی بزاڤێكی كۆمەاڵیەتی 

سیستەمێكی  وەك  بەاڵم  خوازە،  یەكسانی  و 

فیكری و مەعریفی دەردەكەوێت، كە دەیەوێت 

یەكسانی  بگەینە  عەقڵەوە،  فیكرو  ڕێگای  لە 

نێوان ژن و پیاو. هەر لە ڕێگەی ئەم سیستەمە 

مافەكانی  فراوانرتكردنی  هەوڵی  فیكرییەوە، 

لە بەرژەوەندیەكانیان  ژنان بدەین و داكۆكی 

بكەین.

یان »بریتییە لەو فەلسەفەیەی كە ئەوە 

ڕەتدەكاتەوە كە شارەزایی مرۆڤایەتی، تەنها بە 

شارەزایی پیاوەوە ببەسرتێتەوە و هەوڵدان لە 

ڕوانگەو تێڕوانینی ژنەوە، فەلسەفەو وێناكردنی 

شتەكان بكات«. 

دەڵێن:«بزوتنەوەی  دوركین  و  چافتێز 

بزوتنەوەی  لە  شێوازێك  فێمێنیستەكان 

و  پیشەیی  ئەوپەڕی  كۆمەڵگەی  لە  كە  ژنانن 

»ناكرێت  پێیوایە  بەدیدێن«.دوركین  شادیدا 

بڵێین، ئەمە  ئێمە بەهەموو چاالكیەكی ژنانە 

بزوتنەوەی  چونكە  فێمێنیزمە،  بزوتنەوەیەكی 

تایبەمتەندیەكی  و  خاسیەت  چەند  فێمێنیزم 

لەباردا  هەلومەرجی  لە  دەبێت  كە  هەیە، 

بە  دەبێت  ئەوسا  بێتەدی،  بزووتنەوەكە  بۆ 

لەو  یەكێك  فێمێنیزمی«،  بزوتنەوەیەكی 

دەبێت  باسیدەكات،  ئەو  كە  تایبەمتەندیانەی 

واتا  و  بێت  ش��اری  پیشەیی  بزوتنەوەكە 

گەورە  ئامانجی  و  دروستبێت  شارێكدا  لەناو 

بەدەستبهێنێت و هەوڵی بۆ بدات. 

و  ڕزگ����اری  ب��زاڤ��ی  وەك  فێمێنیزم 

كە  دیدگایەك،  بیرو  وەكو  ژنان،  ئازادیخوازی 

ئەو  پاشان  بناسێنێ،  ژنان  جیهانی  دەیەوێت 

زیاتر  ئازادی  و  بەهرەمەندی  بەرەو  جیهانە 

و  كۆمەاڵیەتی  دیاردەیەكی  بۆخۆی،  بەرێ  

كۆمەڵگەكانی  لە  سەرەتا  كە  مرۆڤایەتییە 

رۆژئاواپەیدا بووەو لە پاڵی دیاردەكانی دیكەی 

وەك سۆسیالیزم، ناسیۆنالیزم، دیموكراسی و....

لەسەر  زۆری  كاریگەری  و  نەخش  دا،  هتد 

ژنان  و  گشتیی  بە  كۆمەڵگەیانە  ئەو  جیهانی 

بەتایبەتی هەبووە.

زۆربەی  لە  ئێستا  فێمێنیزم  هەرچەندە 

كۆمەڵگەكاندا وەك زاراوە و چەمك، بە تیۆری 

هەمووشی  و  دەكەوێت  بەرچاو  پراكتیكی  و 

لەپێناو ئازادی و یەكسانی و ئازادی ژن و پیاوە 

وەك مرۆڤ، بەاڵم ئەم چەمكە بۆ یەكەمجار 

و  سەریهەڵدا  خۆرئاوا  واڵتانی  لە  سەرەتا 

پراكتیكییەوە،  كەوتەكار، چ لەڕووی تیۆری و 

واتە ئەم چەمكە زادەی بیری ڕۆژئاوایە، وەك 

ناسیۆنالیزم،  سۆسیالیزم،  زاراوەك��ان��ی  چۆن 

دیموكراسی و جیهانگیری ....هتد زادەی بیری 

سەریهەڵداوە،  لەوێوە  سەرەتا  و  ڕۆژئ��اوان 

باڵوبووەتەوە،  جیهاندا  بەهەموو  پاشان 

كوردستاندا،  لە  فێمێنیزم  زاراوەی  ئەگەرچی 

وەك تیۆری ئێستا بەكاردەهێرنێت، بەاڵم ئەم 

زاراوەیە هێشتا لە كوردستاندا وەك پێویست 

قۆناغی  نەچووەتە  س���ەردەم،  داخ���وازی  و 

و  ژنان  رێكخراوەكانی  واتە  پراكتیكییەوە، 

باشیان  هەوڵی  هەرچەندە  كوردستان  ژنانی 

داوە، بەاڵم هێشتا ماویانە وەك بزوتنەوەیەكی 

چەند  ئەمەش  كە  بربێت،  ناویان  فێمێنیزمی 

كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  و  سیاسی  هۆكارێكی 

قەرەداغی  مهاباد  لەپشتەوەیە،  كلتوری  و 

تەنها  فێمێنیزم  دەڵێت:«  فێمێنیزم  دەربارەی 

فەلسەفەیەكە كە ئەڵتەرناتیڤێكی لەبار بۆ بیرە 

تری  ئەڵتەرناتیڤێكی  و  دادەنێت  باوكساالریە 

كۆمەاڵیەتی  كەلتورێكی  و  سیستم  بۆ  لەبار 

دادەنێت«، هەروەها  باوكساالری  كۆمەڵگەی 

كار  فەلسەفەیەكە،  دەڵێت:«جیهانبینی 

دەك��ات«،  باوكساالری  تری  تێڕوانینێكی  بۆ 

روانینی  لە  فێمینیزم  دەبێت  دواج��ار  بەاڵم 

راستی  ببێتە  دەرەوەو  ببێتەوە  پەتییەوە 

دەڵێت:«  داملار  ڕۆزالیند  بارەیەوە  لەم  كار، 

پلەیەكی  لە  فێمێنیزم  ئەمڕۆ  فێمێنیستەكان 

كە  دەبینن،  بیركردنەوەیەك  وەك  ب��ەرزداو 

تیادا  ژنی  تایبەمتەندی  و  دایهێناوە  ژن خۆی 

بەرجەستەیە، ژنان خۆیان لۆبێكتی فێمێنیزمن 

و خۆیان تیۆری فێمێنیزم و سیاسەتی فێمێنیزم 

دادەڕێژن«

بە  بەرامبەر  گەشبینە  زۆر  داملار  كەواتە 

بكەری  خۆیان  ژنان  ئێستا  و  ڕۆژئ��اوا  ژنانی 

خۆیان  و  خۆیانن  بڕیارەكانی  و  چاالكی  كارو 

پڕۆژەی خۆیان دادەڕێژن، ئێستا ژنانی ڕۆژئاوا 

وەك ژن بیردەكەنەوە و شانازیش بە ژن بوونی 

خۆیانەوە دەكەن و لە نەچەوساندنەوەی ژن و 

ئازادی ژندا كاردەكەن.

هەروەها دەیڵ سپێزەر دەڵێت:« فێمێنیزم 

تەرزەشیكردنەوەیەكە، زۆربەی ئەزموونەكانی 

گەلێك  ژیانی  و  ئەزموون  و  من  ژیانی  و  من 

ژنانی دیكەش دەگرێتە خۆی، جگەلەمەش بۆیە 

من فێمێنیزمیم هەڵبژاردووە، چونكە فێمێنیزم 

دنیا  بۆ  تێڕوانین  و  قەناعەت  باشرتین  لەسەر 

و  تێڕوانین  بۆ  ڕێگایە  گونجاوترین  بیناكراوە، 

بەڕێوەبردنی جیهان، كە مرۆڤەكان هەموویان 

كە  بین  ئەوە  فێری  دەتوانین  بۆیە  یەكسانن، 

دیاردەی  فێمێنیزم  »یاخود  بژین«    پێكەوە 

یان  كەس،  تاكە  وەك  چ  هەوڵدانە  بانگەشەو 

وەك بزوتنەوەی جۆراوجۆر بێت بۆ یەكسانی 

نێوان ژن و پیاو هەوڵدەدات«.

واتە ئەو كەسەی، یان ئەو بزوتنەوەیەی 

بۆ  بانگەشەدەكات  و  كۆشش  و  ه��ەوڵ  كە 

فێمێنیستە،  ئەوە  پیاو،  و  ژن  نێوان  یەكسانی 

كاتێكیش ژن و پیاو وەك یەك ماف و ئەركیان 

هەبوو، ئیرت ژیان بێكێشەو شەڕو ئاژاوە بەڕێوە 

دەچێ ، واتە فێمێنیزم جوانرتین و گونجاوترین 

بڕواو میكانیزمە بۆ ژیان.
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مێژووی سەرهەڵدانی فێمێنیزم
یەكەمجار  بۆ  ژن��ان  بزوتنەوەی  بێگومان 

دواتر  سەريهەڵداوەوە،  ڕۆژئ���اواوە  واڵتانی  لە 

بزوتنەوانەش  ئەم  تەشەنەیكردووە،  جیهاندا  بە 

و  ژن��ان  كۆیالیەتی  نەمانی  لەپێناوی  سەرەتا 

ژنان  بە  دەنگدان  مافی  و  چەوساندنەوەیان 

سەریهەڵداوە و تێكۆشاوە، چونكە تا ئەو كاتەش 

ڕادەربڕینی  و  مافی دەنگدان  لەو واڵتانەدا  ژنان 

پیاوانەوە  لەالیەن  جگەلەوەش  نەبووە،  خۆیان 

چەوسێرناونەتەوە و وەك كۆیلە تەماشایاندەكردن. 

ئەمریكادا  سەربەخۆیی  شەڕی  ڕۆژگاری  لە 

لە ساڵی)1775-1783( بۆ یەكەمجار )ران( دركی 

بەوە كردووە، كە مافی سیاسی و ئابوری و پیشەیی 

هەیەو  داوای مافی هەڵبژاردنی كردو ڕووبەڕووی 

بووەوە،   سەردەمە  ئەو  تۆلیتارەكانی  دەسەاڵتە 

ئامانجانەی  و  خواست  و  رووبەرووبوونەوە  ئەم 

ژنە ئەمریكییەكی، كاریگەری خۆی گەیاندە ژنانی 

و  كرێكار  ژنی  هەزار  واڵت��ەدا)8(  لەو  فەرەنساو 

كردە  دا، هێرشیان  لە ساڵی)1789(  سەوزەفرۆش 

سەر كۆشكی فیرسای بۆ بەدەستهێنانی مافەكانی 

خۆیان.

كەواتە لێرەدا هەست بە پێویستبوونی گروپی 

فێمێنیستی كراوە، ئەگەرچی وەكو چەمكیش ناوی 

یەك  و  یەكدەنگی  فێمێنیست، چونكە  نەنرابێت 

ئامانجی، هەمان واتا دەگەیەنێت. 

بۆ  لەندەن  لە   )1792( ساڵی  لە  هەروەها 

لەالیەن  ژنان  مافی  لە  بەرگری  كتێبی  یەكەمجار 

ژنە نوسەر)ماری ولستۆن كرافت(ەوە باڵوكرایەوە 

بزاڤی  دەستپێكرنی  )سەرچاوەی  هەروەها   ،)2(

فێمێنیستی كۆتایی سەدەی هەژدەیەم، بەتایبەتی 

دوای شۆڕشی گەورەی فەرەنسا، مێژوویەكی دیارو 

سەرەتایەكی بەهێزە لە بزووتنەوەی فێمێنیزمیدا.

تا  ه��ات،  ه��ەروا  ڕەوت��ە  ئ��ەم  لەمە  جگە 

باشووری،  پێستی  سپی  ژنێكی  س��اڵ��ی)1829( 

كە  خاتوونەكان،  گۆڤاری  بۆ  نامەیەكیدا  لە 

لە  داوای  ب��وو،  پارێزگاریش  باڵوكراوەیەكی 

Johann Jacob
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كۆیلەكان  ئازادی  بۆ  كە  كرد  هاوڕەگەزەكانی 

ژنان  كە  كرد،  ئەوەی  بانگەشەی  كۆببنەوەو 

ئەوەندە دەسەاڵتیان هەیە، بتوانن كۆتایی بە 

كۆیالیەتی بهێنن. 

هەروەها لە ساڵی 1891 دا ژنانی كرێكار 

تایبەت  رێكخراوی  جیهاندا،  واڵتانی  لەزۆربەی 

بە خۆیان دامەزراندو هەر ئەو خەبات و سارد 

نەبوونەوە و تێكۆشانە بەردەوامبوو، بەهۆشیەوە 

ب��ەرەو  گ��ەورەی��ان  هەنگاوی   1910 ساڵی 

سااڵنە  نابوو،  خۆیان  تایبەمتەندییەكانی  مافی 

كۆنگرەیان دەبەست و ژنانی زۆرینەی واڵتەكان 

بەشداریان تێدا دەكرد.

لە  جیهاندا  لە  ژن��ان  كۆنگرەی  دووەم 

ساڵی 1910 لە كۆپنهاگنی پایتەختی دانیامرك 

بەسرتا، لەو كۆنگرەیەدا لەالیەن )كالرا زنكیف(

ەوە پێشنیاری ڕۆژی )8( ی مارس وەك ڕۆژی 

جیهانی ژنان كراو ئەم پێشنیارەش بە زۆرینەی 

دەنگ پەسەندكرا،

هەروەها هەندێ  بۆچوونی دیكە هەیە، 

بەسەر  دابەشدەكەن  فێمێنیزم  مێژووی  كە 

دوو شەپۆلدا، شەپۆلی یەكەمی فێمێنیزم زۆر 

لە نزیكەوە پەیوەندی بە دەنگدانی ژنانەوە 

ك�����ە ل��ە ه���ەی���ە، 

سەریهەڵداوە،   )1850( بۆ   )1840( سااڵنی 

لە  بزوتنەوەیە  ئەم  دووەمی  شەپۆلی  بەاڵم 

سەریهەڵداوە،  سااڵنی)1960(ەكانەوە  ماوەی 

مافەكان،  یەكسانی  چەسپاندنی  س��ەرەڕای 

داواكاری ڕادیكاڵی هەندێ  جار شۆڕشگێڕیشی 

ڕزگاری  بزاڤی  پێشربدنی  بەرەو  بۆ  هەبوو، 

خوازی ژنان.

دەڵێن  ه��ەن  بۆچوون  هەندێ   ب��ەاڵم 

»شەپۆلی یەكەمی فێمێنیزم لە نێوان سااڵنی 

1880-1920 بووە و شەپۆلی دووەم لە دوای 

سااڵنی سەدەی بیستەمەوە سەریهەڵداوە«.

نەهێشتنی  ب���زاڤ���ی  »ل���ە  ی���اخ���ود 

ڕادەی ڕزگاری هەر میللەتێك، بەندە بە 
ڕادەی ڕزگاری ژن لەو میللەتەدا. بەوەش 
پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەكان لەسەر 
بنەمای نایەكسانی سەركوتكردنەوە 
دامەزران
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كۆیاڵیەتییەوە، تا كۆتایی شەڕە ناوخۆییەكان، كە 

یەكەم  شەپۆلی  بە  شەپۆلە  ئەم  زیاتری  هەوڵی 

بووە،  كۆیالیەتی  نەهێشتنی  بۆ  ناودەبرێت، 

ئەدەبی  فێمێنیزمی  سەرهەڵدانی  هەروەها 

دەگەڕێتەوە بۆ سەرهەڵدانی ژانەرە ئەدەبیەكان 

لەالی ژن و سەرهەڵدانی كۆمەڵێك ژنی بیریارو 

ڕۆژئاوایی،  ئەدەبی  بواری  توانای  بە  نوسەری 

نووسەری  دیارترین  س��ەدەی)20(ەم،  سەرەتای 

كە  بوو،  بۆڤوار(  دی  سەردەمەش)سیمۆن  ئەو 

لە ساڵی 1908 لەدایكبووە، هەروەها نوسەرانی 

تری وەك)ئەدیتوارتن، فێرجینیا وۆلف، ئەمیرەس 

مەردۆخ، جولیا كریستیڤا...هتد(.

لە نێو كوردیشدا ئەوەی ژنی كورد كردوویەتی 

نەتەوەیەكی  نێو  لە  كە  سەرسوڕمانە،  جێگەی 

نەخوێندەوارو خێڵەكی و فیودالیزمدا، ژن بگاتە 

زانستی  و  فەرمانڕەوایی  ب��ەرزەی  ئاستە  ئەو 

كورد  ژنی  توانایەی  ئەو  منونە  بۆ  سیاسی،  و 

گەریدەو ڕۆژهەاڵتناسەكانی توشی سەرسامبوون 

ژنی  لەسەر  لێكۆڵینەوەیان  چەندین  و  كردووە 

كورد كردووە، هەروەها مێژووی كورد سەدان ژنە 

شۆڕشگێڕو خاوەن هەڵوێست و ڕۆشنبیری تیادا 

هەڵكەوتووە، وەك )خاتوو، شاناز فامتە كوردی، 

عیسمەت ئەیوب، عادیلە خانم،عیسمەت قازی 

مەستورە  و  نەقیب  خانی  حەپسە  محەمەد، 

كوردستانی....هتد(.

جۆرەكانی فێمێنیزم
بەپێی ئەو رەوت و مێژووەی كە فێمێنیزمی 

پێداتێپەڕیوە، دەتوانین چەند جۆرێكی فێمێنیزم 

دیاریبكەین، كە بریتین لە:

1-فێمێنیزمی لیرباڵی، یان ڕیفۆرم خوازی.

2- فێمێنیزمی ماركسی.

3- فێمێنیزمی رادیكاڵی.

4- فێمێنیزمی سۆسیالیستی. 

ڕیفۆرم  یان  لیبڕاڵی،  فێمێنیزمی  یەكەم: 

خوازی.

دەبێت  ب��ڕوای��وای��ە،  لیرباڵی  فێمێنیزمی 

مافی یەكسان بۆ ژنان دەستەبەر بكرێت، واتە 

هاوواڵتی  مافی  لە  ژن��ان  بەهرەمەندبوونی 

ڕەوتە  ئەم  یاخود  بەدیبهێرنێت،  پیاوان  وەكو 

و  فەرەنسی  شۆڕشی  باكگراوندێكی  بە  پشت 

مافی  داوای  دەبەستێت،  ئازادی  پرەنسیپەكانی 

یەكسانی لە هەموو بوارەكانی سیاسی و ئابوری 

و كۆمەاڵیەتیدا بۆ ژن دەكات.

»فێمێنیستە  پێیوایە  بڕوایە  ج��ۆرە  ئ��ەم 

شێوازێكی  هەموو  دەرخستنی  لیبڕاڵەكان 

دەرخستنی  لەگەڵ  سەركەوتن،  و  دەستەبژێری 

ژنانە  بە  دژ  كە  هەنگاوانەی  ئ��ەو  هەموو 

ئەم  یاسایی  ڕیفۆرمی  بە  ه��ەوڵ��دەدەن  بۆیە 

سەركەوتنانە البەن« 

چرپی  )چرپە  كتێبی  لە  سابیر  جەبار 

ئەودیو ئازادیەكانی ژن( دا لە باسی فێمێنیزمدا 

بیستدا  س���ەدەی  سەرەتاكانی  دەڵ��ێ��ت:«ل��ە 

ئاراستەیەكی لیرباڵیش دەركەوت كە داوای ئازادی 

ژنی دەكرد لە سەرجەم بوارەكاندا، بەاڵم هەر لە 

جەنگی  دوو  لەدەرئەنجامی  و  بیستدا  سەدەی 

گەورەی ماڵوێرانكەردا، كە دەبوو ژن و پیاویش 

ببنە سوتەمەنی و كەرەستەی ئەو شەڕە، بواریان 

پیاواندا  لەگەڵ  پڕۆژەكاندا  كارگەو  لە  ژندا  بە 

دامبەزرێن، بەاڵم بە كرێی كەمرت لە پیاوان«

هەروەها »فاكتەری سەرەكی چەوسانەوەو 

كاریگەری  ئەنجامی  كۆمەاڵیەتی  سیستەمی 

و  ژن  سێكسی  ش��ێ��وازی  و  ن��ەری��ت  و  داب 

كۆمەڵگە  سرتاكچەری  داڕشتنی  وات��ە  پیاو، 

نادادپەروەرانەبووە. 

ج��ۆری  ت���اك،  ه��ۆش��م��ەن��دی  پێیە  ب��ەم 

ئاساییكردنەوەو  بۆ  هەڵسوكەوتی  بیركردنەوەو 

وەرگرتنەوەی مافەكانی ژن، لە رێگەی گەشەدان 

بە كۆمەڵگەو خوێندن و هۆشیاری سێكسییەوە 

دەكرێت، هەروەها ژن لە ئازادییە سەرەكییەكانی 

مرۆڤدا بەشداربن لەگەڵ پیاوداو دەبێت یەكسان 

بن، هەروەها ژنان وەك پیاوان، توانای عەقڵ و 

خاوەندارێتیان  مافی  ئەتوانن  هەیەو  ڕاڤەیان 

 

هەندێ  بۆچوون 
هەن دەڵێن 
»شەپۆلی یەكەمی 
فێمێنیزم لە نێوان 
سااڵنی 1880-
1920 بووە و 
شەپۆلی دووەم 
لە دوای سااڵنی 
سەدەی بیستەمەوە 
سەریهەڵداوە
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هەبێ و وەك تاك لە سیستەمی لیرباڵیدا 

ژنان  ل��ەوەش  جگە  سەیربكرێن، 

مافی  ی��ەك  وەك  پ��ی��اوان،  و 

مافی  هەیەو  یەكسانیان 

بە  هەڵبژاردن  و  دەنگدان 

ژن بدرێت.

ی���اخ���ود الب��ردن��ی 

نەریتەكانی  ه��ەم��وو 

كۆمەڵگە لەبەردەم ژناندا، 

لەبەردەم  رێگربوون  كە 

پڕۆسەی  و  ژن��ان  ئ��ازادی 

خوێندن، هەروەها گۆڕینی 

هەموو ئەو یاساو دەستورانەی، 

كە جیاوازییان خستوەتە نێوان ژن 

مافی  و  پ��ی��اوەوە  و 

ژن  یەكسانی 

پ��ەروەردەو  بوارەكانی  هەموو  لە  پیاو  وەك 

فێركردن، ئابوری، سیاسی، كۆمەاڵیەتی....هتد. 

بیرو  ئەوە  دوواجار  چونكە  ناگرن،  لەبەرچاو 

ئایدیۆلۆژیاكانە ئەم جییاكارییە دروستدەكات، 

ئەگەرنا هەمووان مرۆڤین، لە هەموو كارەكاندا 

یەكسانین.

دووەم:
فێمێنیستی ماركسی

ڕوانگەیەوە  لەو  ماركسی  فێمێنیستی   

ژن  چ��ەوس��ان��ەوەی  ك��ە  دەك���رد،  خەباتی 

دابەشكردنی  بە  پەیوەستە  ئ��ەوەن��دەی 

كارەوە، كەمرت پەیوەندی بە پیاو ساالرییەوە 

وایدەبینێت،  ماركسی  فێمێنیستی  هەیە، 

ڕێگەی  لە  سەرمایەدارییە  قۆناغی  ئەوە  كە 

مرۆڤ  ك���ارەوە  سیستەمی  دابەشكردنی 

مرۆڤ  بوونەشدا،  ئامێر  لەو  ئامێرو  دەكاتە 

پێشێلدەكرێت،  مافی  پ��ی��اوەوە  و  ژن  بە 

ڕەنگدانەوەی  تاكێك  وەك  پیاو  دواجاریش 

و  ژنەكەی  لەسەر  چەوسانەوەیەی  ئەو 

بەگشتی  و  دەردەك��ەوێ��ت  كچەكەی 

ئەو  هەروەها  دەبێت،  زەرەرمەند  ژن 

تێڕوانینەكانی  سەرچاوەی  بزاڤەش 

بۆچونەكانی  فەلسەفەو  ه��زرو  لە 

پێیوایە  و  وەردەگ��رێ��ت  ماركسەوە 

ژن  سەركوتكردنی  چ��ەوس��ان��ەوەو 

كۆمەڵدارێتی  سەرهەڵدانی  لەگەڵ 

لە  كاتێ   چونكە  دەستپێدەكات، 

ڕێگەی بۆماوە و میراتەوە موڵكدارێتی 

منداڵەكاندا  بەسەر  ب��اوك  تایبەتی 

دەستیان  ك��وڕەك��ان  داب��ەش��دەك��را، 

موڵكەدا  ئەو  زۆری  بەشی  بەسەر 

دەگ���رت، م��ارك��س دەڵ��ێ��ت«ڕادەی 

بە  بەندە  میللەتێك،  ه��ەر  ڕزگ��اری 

میلەتەدا.«بەوەش  لەو  ژن  ڕزگاری  ڕادەی 

Mary Wollstonecraft



209
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )54 - 55( ساڵی دوانزەیەم 

بنەمای  ل��ەس��ەر  كۆمەاڵیەتیەكان  پەیوەندییە 

ڕەوتە  ئەو  دام��ەزران،  سەركوتكردنەوە  نایەكسانی 

بەهۆی  ژنان،  گەورەكانی  هەرە  مەینەتییە  پێیوایە 

بااڵدەستی سیستەمی سەرمایەدارییەوە جێگیر بووە 

سەرمایەداری  سیستەمی  چونكە  بوون،  هاتوەتە  و 

هەردوو كەرتەكە ، كەرتی تایبەت و كەرتی گشتی لە 

یەكرتی جیادەكاتەوە. كاری پیاو ئەوەیە لەدەرەوەی 

ماڵ بەرهەمهێن بێت و پارە وەربگرێت، كاری ژنیش 

بەرامبەرەو  بێ   و  بەالش  كارێكی  كە  ناوماڵە  كاری 

ناچێتە ناو پڕۆژەی بەرهەمهێنانەوە، لەو الیەنەشەوە 

)ئەنگلس( دەبەستێت  وتەیەكی  بە  بەردەوام پشت 

و  تایبەت  موڵكداری  دەڵێت:«سەرهەڵدانی  كە 

سەرمایەداری، گەورەترین شكستە بۆ رەگەزی مێینە، 

دەچێتە  ژن  كاتێك  پێیانوایە  ڕەوتە  ئەم  الیەنگرانی 

ملمالنێی  لە  بەشێك  بە  دەبێت  كارو  ب��ازاری  ناو 

شارستانی، ئەوە بەشدار دەبێت لەسەر ڕاوێژكردنی 

سیستەمی سەرمایەداری و لەناوبردنی چینەكان«.

ه��ەوڵ  بەرهەمی  ماركسیزمی  فێمێنیستی 

دەستی  ك��ەم  فراوانكردنی  بۆ  ژنانە  كۆششی  و 

چەوسانەوەی ژنان لە كۆمەڵگەی سەرمایەداریدا.

ئەم  باسی  لە  تلوعی  روئیا  دكتۆر  هەروەها 

فێمێنیستەكان  ماركسیسە  دەڵێت:«  قوتابخانەیەدا 

گشتی  مەیدانی  بۆ  ژن��ان  هاتنی  لە  ڕێگریكردن 

بەسەر  ستەم  بەهۆكاری  تێكۆشان  و  بەرهەمهێنان 

ژناندا دەزانن و ڕێگەی ڕزگاری ژن لە خەباتی چینی 

كرێكاری بۆ لەناوبردنی كەپیتالیزم« سەرچاوەناگرن.

)شێوەی  پێیوایە  قەرەداغی  مهاباد  هەروەها 

هۆی  باوكساالری،  نەك  كەپیتالیستی  بەرهەمهێنانی 

جیاجیاكاندا،  بوارە  لە  ژنە  چەوسانەوەی  سەرەكی 

هەرچەندە پیاوساالری لەپێش سەرمایەدارییەوە هەر 

چەوسانەوەیەدا  لەو  كاریگەری  دەوری  هەبووەو 

س��االری،  پیاو  كە  پێیوایە  ماركس  ب��ەاڵم  هەبووە، 

سەرمایەداریدا  سیستەمی  لە  دانەبڕاوە  بەشێكی 

پیاوانەش  ڕژێمی  سیستەمە  ئەو  لەناوچوونی  بە  و 

بۆمان  هەروەها  دەبێت،  ئازاد  ژن  و  بنبڕدەكرێت 

سەرمایەداریدا،  سیستەمی  لە  كە  دەردەك��ەوێ��ت، 

و  كرێن  كەم  یان  بێكرێن،  كرێكارانی  گرنگرتین  ژنان 

ناچاركردنیان بە ڕازیبوونیان لە چوارچێوەی ماڵداریدا، 

بۆیە  ژنە،  پەڕاوێزكردنی  خۆیدا  لە  خۆی  ئەوە  كە 

لەناوبردنی  بۆ  هەوڵدەدات  ماركسی  قوتابخانەی 

ڕژێمی  بنبڕكردنی  و  س��ەرم��ای��ەداری  سیستەمی 

پیاوساالری لە كۆمەڵگەدا ومافی یەكسانی كرێی ژن و 

پیاو لە كاركردندا و هاتنەدەرەوەی ژن لەچوارچێوەی 

ماڵدا بۆ بازاڕی كار، تاوەكو ژنیش خاوەنی سەرمایەی 

خۆی بێت.

سێیەم:
فێمێنیستی رادیكاڵی

نایەكسانی  بڕوایوایە  رادیكاڵی  فێمێنیستی 

پیاوساالرییە،  سیستەمی  بەرهەمی  پیاو،  و  ژن  نێوان 

هەروەها دەسەاڵتی پیاو بەسەر ژندا، واتە پیاوساالری 

كەواتە   ، دەزانن   ژن  كێشەی  بەرپرسی سەرەكی  بە 

ڕەگەزی  جیاكاری  و  ژن  چەوسانەوەی  مەسەلەی 

سەرچاوەدەگرێت،  باوكساالرییەوە  سیستەمی  لە 

كلتوری  دوو  لەناوخۆیدا  سیستەمە  ئەم  چونكە 

بااڵ  نێرینەی  كلتورێكی  بەرهەمدێنێت،  جیاواز 

هەروەها  كۆنرتۆڵكراو،  مێینەی  كلتورێكی  و  دەست 

)چەوسانەوەی ژنان زیاتر پەیوەستە بە تاكی پیاوەوە، 

تاوانباربكرێت  پیاوساالری  سیستەمی  هەموو  نابێ  

و دەبێ  خەباتی ژنان نەرم و نیان بێت و لە ڕێگەی 

ژنیش  و  ئەنجام  بگەینە  پیاوانەوە،  وشیاركردنەوەی 

وشیار  كۆمەڵگەدا  لە  ئەركەكانی  و  ماف  لە  دەبێت 

بكرێتەوە.)1(

كەواتە فێمێنیستی رادیكاڵی زیاتر رژێمی نێرینە 

چەوساندنەوەی  بەبەرامبەر  دەكەن،  تاوانبار  ساالری 

زاڵە  ئەو كۆمەڵگایانەدا  لەناو  زیاتر  ئەم ڕژێمە  ژنان، 

و  نییە  ئازادی ژن  بە  بڕوای  و  نەریتی  كلتورێكی  كە 

هەمیشە ژن وەك پاشكۆو موڵكی پیاو تەماشادەكات، 

بۆ  ه��ەوڵ��دەدەن  رادیكاڵەكان  فێمێنیستە  بۆیە 

لەگەڵ  كلتورەو  ئەو  گۆڕانی  ڕژێمە  ئەو  لەناوبردنی 

و  ئەرك  لە  ژن  خودی  ئاگاداركردنەوەی  ئەوەشدا 

 فێمێنیستی 
ماركسی لەو 
ڕوانگەیەوە 
خەباتی دەكرد، كە 
چەوسانەوەی ژن 
ئەوەندەی پەیوەستە 
بە دابەشكردنی 
كارەوە، كەمتر 
پەیوەندی بە 
پیاو ساالرییەوە 
هەیە،  پێیوایە 
ئەوە قۆناغی 
سەرمایەدارییە لە 
ڕێگەی دابەشكردنی 
سیستەمی كارەوە 
مرۆڤ دەكاتە ئامێر
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مافەكانی لە كۆمەڵگەدا، تاوەكو لەو ڕێگەیەوە 

ژنان بتوانن بگەنە ئازادی و ڕزگاریان بێت لە 

ڕژێمی پیاوساالری و چەوساندنەوەی لەالیەن 

پیاوەوە.

چوارەم:
فێمێنیستی سۆسیالیستی 

 » پێیانوایە  سۆسیالیستی  فێمێنیستی 

كاپیتالیزم و پیاوساالری یارمەتیدەری یەكرتن 

بۆ چەوساندنەوەی ژنان، جیاوازی نێوان ژن 

و پیاو دەستكردی كۆمەڵە« یاخود هەردوو 

پیاوساالری،  و  سەرمایەداری  سیستەمی 

ژن  چەوساندنەوەی  بۆ  كار  هاوتەریب 

لە  نادادپەروەری  فاكتەری  دەكەن و دەبنە 

بە  ژنان  چەوساندنەوەی  یان  كۆمەڵگەدا، 

مرۆڤایەتی،  مێژووی  قۆناغەكانی  درێژایی 

توند  س��ەرم��ای��ەداری  قۆناغی  هێندەی 

مافی  بێ   و  نەهامەتی  هەرچی  نەبووە، 

سیستەمی  ئەستۆی  لە  ژنە،  نەهامەتی  و 

تەنها  بڕوایوایە  سەرمایەداریدایە، هەروەها 

پرۆلیتاریدا  سیستەمی  لە  دەتوانێت  ژن 

لەگەڵ  ئامانجەكانی.  ت���ەواوی  بگاتە 

سیستەمێكی  بە  پیاوساالری  ئ��ەوەش��دا« 

لە  پیاوان  واتە  دەناسێت،  مێژوویی  سەرو 

تەواوی كۆمەڵگەكاندا بەسەر ژناندا زاڵن و 

دەسەاڵتدارن«.

كەواتە سۆسیال فێمێنیستەكان هەردوو 

پێكەوە  ماركسی(  و  فێمێنیستی)رادیكاڵی 

بۆ  باشرت  هەلێكی  بۆئەوەی  لێكدەدەن، 

دژی  هەردوكیان  چونكە  بڕەخسێنن،  ژنان 

دوو  ئ��ەم  سەرمایەدارین،  و  پیاوساالری 

سیستەمە لە ڕژێمی پیاوساالریدا بە هۆكاری 

ماڵدا  چوارچێوەی  لە  ژنان  چەوساندنەوەی 

پیاوان،  بە  تەنها  نەك  ئەوە  دەمێنێتەوە، 

بەڵكو خزمەت بە سیستەمی سەرمایەداریش 

ناتوانن  ژنان  كاتەدا  لەو  چونكە  دەك��ات، 

سەرمایەی  خاوەنی  كارو  ب��ازاڕی  ناو  بێنە 

هەمیشە  ب��ۆ  ب��ن،  خ��ۆی��ان  س��ەرب��ەخ��ۆی 

بە  پیاوانیش  و  پیاوانن  دەستی  چاوەڕێی 

لەگەڵدا  هەڵسوكەوتیان  خۆیان  ئ��ارەزووی 

هەوڵدەدات،  قوتابخانەیە  ئەم  بۆیە  بكەن، 

هەوڵێكی  و  لێكبدات  ڕژێمە  ئەم  تاوەكو 

لە  بتوانن  كە  بڕەخسێنێت،  ژنان  بۆ  باش 

خاوەنی  و  بكەن  كار  و  دەرەوە  بێنە  ماڵ 

چیرت  ت��اوەك��و  ب��ن،  خۆیان  سەربەخۆیی 

نەچەوسێرنێنەوە،  پ��ی��اوان��ەوە  ل��ەالی��ەن 

هەروەها ئەم قوتابخانەیە ڕژێمی پرۆلیتاریا 

مافەكان  هێنانەدی  بۆ  دەزان��ن  باشرت  بە 

لەم  ژن��ان  چونكە  ژن��ان،  ئامانجەكانی  و 

ئ��ازاد  و  ك��اردەك��ەن  خۆیان  بۆ  حاڵەتەدا 

و  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  رووی  لە  و  دەبن 

سەربەخۆبن. زانستیەوە 

ئەنجام:
دەگەینە  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  ئەنجامی  لە 

ئەوەی كە:

ژنانەیەو  بزوتنەوەیەكی  1-فێمێنیزم 

بیرۆكەكەشی بیرۆكەیەكی ڕۆژئاواییە و لەوێوە 

سەریهەڵداوە و بە هەموو دنیادا باڵوبووەتەوە، 

ئازادیەكانی  و  ماف  بەدەستهێنانی  بۆ  كە 

نوسیندا  لە  ئەمەش  دواتر  خەباتدەكات،  ژن 

رەنگیدایەوە.

خەباتی  ڕێگای  لە  ویستویانە  2-ژن��ان 

خۆیان و نوسینی خۆیانەوە، بگەن بە مافەكانی 

پیاوساالریدا  دەسەاڵتی  گژی  بە  و  خۆیان 

بچنەوە.

3-بزوتنەوەی فێمێنیزم، بەهۆی جیاوازی 

بیروبۆچوونی فێمێنیستەكان خۆیانەوە، چەند 

لیرباڵی،  وەك)ماركسی،  لێبوەتەوە  لقێكی 

ڕادیكاڵی، سۆسیالیستی، ....هتد(

ك��وردی  كۆمەڵگەی  4-ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

كۆمەڵگەیەكی نەریتی و پیاوساالرییە، بۆیە ئەم 

بیرۆكەیە لە بەرهەمی نوسین و شیعری گەلێ  

ژناندا  ئازادیەكانی  لەپێناو  كوردی  ژنانی  لە 

ڕەنگیداوەتەوە.

5. بزووتنەوەی فێمێنیزم، بزووتنەوەیەكی 

جیهانییە و داوای یەكسانی بۆ تەواوی ژنان لە 

هەموو جیهان گروپ و رێكخراوە جیهانییەكان 

دەكات.

سەرچاوەكان

كتێبەكان

شیعری  سیامی  بایز،  د.ئ��ەرس��ەالن   -1

كوردی دوای ڕاپەڕین، سلێامنی 2003.

ئەودیو  چرپەچرپی  سابیر،  2-جەبار 

ئازادیەكانی ژن، سلێامنی 2004.

3-چەند نوسەرێك، جیهانی فێمێنیزم، لە 

یەكەم،  میهرداد،چاپی  ئەكرەمی  فارسییەوە، 

سلێامنی 2002.

4- د.روئیا تلوعی، هەرگیز لە ژن بوونم 

پەشیامن نیم، سلێامنی2005.

م��ێ��ژووی  زادە،  مشیر  ح��م��ی��را   -5

دووسەدەی فێمێنیزم، وەرگێڕانی مراد حكیم، 

بەرگی یەكەم، چاپی یەكەم، هەولێر،2005.

6- كازیوە ساڵح، فێمێنیستناسی و جڤاكی 

كوردی، چاپی یەكەم، هەولێر 2005.

7- مهاباد قەرەداغی، ئازادكردنی مێژوو، 

چاپی یەكەم، سلێامنی 2002. 

گۆڤارەكان

سپێنزەر،  س��ەردەم،ن.دەی��ڵ  1-گۆڤاری 

ساڵی  ژمارە)4(  ئەحمەد(،  وەرگێڕانی)ئاوات 

یەكەم، ئابی 1999.

ئ��ەژی��ن  ك��ۆم��ەڵ��ن��اس��ی،  گ��ۆڤ��اری   -2

عەبدولخالق، ژمارە)2( پایزی 2005.
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شۆڕشگێرانە مەراسیمی 
كرێكار،  ژنانی  ڕۆژی  یان  ژنان،  رۆژی 

رۆژی  نێونەتەوەیی،  هاوپشتی  بۆ  رۆژێكە 

ژنانی  رێكخراوبوونی  بە  پێداچوونەوەیە 

نییە  تایبەت  رۆژە  ئەم  بەاڵم  كرێكاردا، 

تەنها بە ژنان. 8ی مارس ڕۆژێكی مێژوویی 

و لە بیرنەچووەیە نە تەنها بۆ كرێكاران و 

جوتیاران، بۆ تەواوی كرێكاران لە ڕووسیا،  

بەڵكو بۆ گشت كرێكاران لە جیهاندا.

شۆڕشی   1917 ساڵی  لە  ڕۆژەدا  لەم 

شوباتی مەزن هەڵگیرسا.)1( ژنانی كرێكار 

شۆڕش،  دەستیاندایە  پرتۆگراد  شاری  لە 

ئااڵی  ب��وون  كەسانێك  یەكەمین  ئ��ەوان 

الیەنگرانیان  ت��زارو  دەسەاڵتی  دژایەتی 

راگەیاند. ڕۆژی ژنانی كرێكار  دوو جار بۆ 

ئێمە جەژنە. 

بەاڵم ئەگەر ئەم رۆژە، پشووی گشتییە 

پێیدەڵێن  بۆچی  پرۆلیتاریا،  ت��ەواوی  بۆ 

و  مەراسیم  ئێمە  بۆچی  ژن��ان«؟  »ڕۆژی 

لە  دەگێرین،  بۆ  تایبەتی  كۆبوونەوەی 

كرێكارانی  لە  ئامانجامن  گرنگرت  هەمووی 

ئەمە  ئایا  چییە؟  جووتیار  ژنانی  و  ژن 

كرێكاران،  چینی  هاوپشتی  و  یەكێتی 

بۆ  مەترسیدارەوە؟  ڕەوشێكی  دەخاتە 

ئێمە  پ��ڕس��ی��اران��ە،  ئ��ەم  وەاڵم���دان���ەوەی 

بكەین  خۆمان  رابردووی  سەیری  پێویستە 

هاتۆتەكایەوە،  چۆن  ژنان  ڕۆژی  بزانین  و 

بۆچی ئامانجێك خۆ رێكخەین.

بۆچی ڕۆژی ژنان رێكخرا؟
ساڵ   )10( تەنها  نا،  دوور  سااڵنێكی 

یاخود  ژنان،  یەكسانی  كێشەی  لەمەوبەر، 

پیاوان  لەگەڵ  ژنان  بەشداربوونی  كێشەی 

لە پەرلەماندا بووە جێگای مشتومڕ. چینی 

كرێكار لە تەواوی واڵتە سەرمایەدارییەكانی 

مافەكانی  بۆ  خەبات  دەستیاندایە  دونیادا، 

نەیدەویست  ب��ۆرژوازی  كرێكار،  ژنانی 

كرێكار  ژن��ان��ی  مافەكانی  ڕەزام��ەن��دی 

قازانجی  بە  پەرلەماندا  لە  بسەملێنێت. 

مافی  كرێكار  چینی  نەبوو،  ب���ۆرژوازی 

هەموو  لە  هەروەها  هەبێت،  دەنگدانی 

دروستكرد  یاسایی  ڕێگریی  واڵت��ان��دا 

ژنانی  مافی  لە  ڕێگەگرتن  بۆ  بەمەبەستی 

كرێكار.

باكور  ئەمریكای  لە  سۆسیالیستەكان 

بێوچان تێدەكۆشان لە پێناو داخوازی مافی 

بەبێ  تایبەتی  شێوەیەكی  بە  دەنگدان 

راوەستان. لە 28ی شوباتی 1909 دا، ژنانی 

یەكگرتووەكانی  واڵت��ە  لە  سۆسیالیست 

خۆپیشاندانی  و  ك��ۆب��ون��ەوە  ئەمریكا 

گەورەیان رێخست لە سەرتاسەری دواڵتدا 

ژنانی  سیاسییەكانی  داخوازییە  پێناو  لە 

ژنان«  »ڕۆژی  یەكەمین  رۆژە  ئەو  كرێكار. 

بوو. ئەم دەستپێشخەری یە بۆ رێكخستنی 

»ڕۆژی ژنان«)2( بەم شێوەیە دەگەڕێتەوە 

بۆ خەباتی ژنانی كرێكار لە ئەمریكا.

دووهەمین  لە  1910دا،  ساڵی  لە 

كاڵرا  كرێكار،  ژنانی  جیهانی  كۆنفراسی 

بەرەوپێش  ه��ۆی  دەبێتە   )3( زیكتین 

ڕۆژی  ڕێكخستنی  مەسەلەی  چ��وون��ی 

كۆنفراسەدا  لەم  جیهان.  كرێكارانی  ژنانی 

ت��ەواوی  لە  ساڵێك  هەموو  بڕیاریاندا 

پێویستە  دا،  ڕۆژ  ه��ەم��ان  ل��ە  واڵت��ان��دا 

دروشمی  ژێر  لە  ژنان«  »ڕۆژی  مەراسیمی 

یەكێتیامن  و  هێز  ژنان  دەنگدانی  مافی   «

سۆسیالیزم«.  بۆ  خەبات  لە  پێدەبەخشێت 

ڕێزی لێبگرن

لە ماوەی ئەم چەند ساڵەدا، مەسەلەی 

زیاتر... دیموكراتی  پەرلەمانێكی  بنیاتنانی 

بەشداریكردنی  مافی  فراوانكردنی  هتد، 

خاڵە  لە  بوو  یەكێك  دەنگداندا،  لە  ژنان 

جیهانی  جەنگی  پێش  لە  بنچینەییەكان 

واڵتە  ت��ەواوی  لە  كرێكاران  دا،  یەكەم 

هەبوو،  دەنگدانیان  مافی  بۆرژوازییەكان 

و  ژن��ان  تەنها   )4( ڕووس��ی��ا.  لە  بێجگە 

لە  هەبوو،  دەرونییان  نەخۆشی  ئەوانەی 

مابوونەوە.  پێشوو  مافی  بێ  هەمان  سەر 

واقیعیەتی  هەمانكاتدا  لە  ئێستا  هەر 

لە  بەشدارییە  سەرمایەداری  داخ��وازی 

ژمارەی  ساڵێك  هەموو  نیشتیامنی.  ئابوری 

زیاد  لە  كارخانەكان  و  كارگە  لە  ژن��ان 

وەكو  یان  خزمەتكار،  وەكو  چ  بووندایە، 

پیاوان  شانی  بە  شان  ژنان  پاكژكەرەوە. 

واڵتەكان  گەنجینەی  و  سامان  كاردەكەن، 

بەرهەمهێرناوە،  ئ��ەوان  دەستی  سەر  لە 

بەاڵم ژنان لە مافی دەنگدان بێبەشكراون.

دا  راب���ردوو  ساڵی  چەند  ل��ە  ب��ەاڵم 

نرخی  دەستپێبكات،  جەنگ  ئەوەی  پێش 

سەرەوەی  چوونە  سەرێ،  چووە  خواردن 

ئاشتیخوازترین  و  باشرتین  كرد  وای  نرخ، 

ژنانی ماڵەوە ئارەزووی كاری سیاسی بكەن 

ب��ۆرژوازی  دژی  لە  بكەن  خۆپیشاندان  و 

خامنانی  »ڕاپەرینی  ئ��اب��ووری.  تااڵنی  و 

زی��ادب��وون  ل��ە  و  پەرەیسەند  م��اڵ��ەوە« 

و دووپ��ات��ب��وون��ەوەدا ب��وو، ه��ەروەه��ا لە 

نەمسا،  لەوانە:  جیاواز  شوێنی  چەندین 

بەریتانیا، فەرەنسا، ئەڵامنیا گڕیگرت. 

ژنانی كرێكار لەوە تێگەیشتبوون، تەنها 

ئەمە بەس نییە كە لەگەل بازاڕی كوشك، یان 

لەوەش  بپچرێننن،  پەیوەندی  بازرگان  تاكی 

تێگەیشتبوون بەم كارەیان ناتوانن نرخی بازار 

دەوڵەت  سیاسەتی  پێویستە  بهێنەخوارەوە. 

چینی  ئەمە،  بەدەستهێنانی  بۆ  بگۆرین. 

كرێكار دەبێت داخوازی مافی بەشداریكردن 

لە دەنگدان فراوانبكاتەوە.

پێویستە بڕیاری ڕۆژی ژنان لە تەواوی 

خەبات  بەڕێوەبچێت  شێوەیە  ئەم  واڵتان 

مافی  دەستهێنانی  بە  پێناوی  لە  بێت 
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دەبێت  ڕۆژە  ئەم  كرێكار.  ژنانی  بۆ  دەنگدان 

لە خەباتدا  ئەنتەرناسیونالی بێت  ڕۆژی هاوپشتی 

پێداچوونەوەیە  ڕۆژی  و  هاوبەشامن  ئامانجی  بۆ 

بێت، بە هێزی رێكخراوبوونی ژنانی كرێكار لە ژێر 

ئااڵی سۆسیالیزمدا.

یەكەم ئەنتەرناسیونالی 
ڕۆژی ژنان

دووهەمی  ئەنتەرناسیونالی  كۆنگرەی  بڕیاری 

لە  نەبوو  بڕیارێك  تەنها  سۆسیالیست،  ژنانی 

سەر  لە  ب��وو  س��وورب��وون  بەڵكو  ك��اغ��ەز،  س��ەر 

مارسی  19ی  لە  ژنان  ڕۆژی  دەستنیشانكردنی 

كوێرانە  بڕیارێكی  ڕۆژە  ئەم  دانانی   ، 1911دا 

ئەم ڕۆژەیان  بۆیە  ئەڵامنییەكامنان،  نەبوو. هاوڕێ 

هەڵبژارد، لە بەرئەوەی ڕۆژێكی مێژووی و گرنگ 

ڕۆژی  مارس،  19ی  ئەڵامنی.  پرۆلیتاریای  بۆ  بوو 

یەكەمین  بۆ  پروسیا  مەلیكی  بوو،   1848 شۆڕشی 

چەكداری  هێزی  بۆ  رێزدابنێ  ناچاربوو  ج��ار 

دوورخستنەوەیان  مەبەستی  بە  ج��ەم��اوەری، 

لە  پرۆلیتاری.  راپەرینی  سەرهەڵدانی  ترسی  لە 

بە خەڵك،  دابووی  كە  پەیامنانەی  ئەو  ناوەڕاستی 

دواتر لێی پاشگەزبوویەوە، كە سەرەتایەك بوو بۆ 

بە رەسمی ناسینی دەنگدانی ژنان.

بۆ  تێكۆشان  دووەم،  كانوونی  11ی  دوای 

لە  ژنان  ڕۆژی  دروستكردنی  و  خۆئامادەكردن 

پالنیان  پێكەوە  هەردوو  ئەوان  نەمسا.  و  ئەڵامنیا 

بە  و  وتە  بە  بەڵێنیاندا  خۆپیشاندان،  بۆ  داڕشت 

دەوری  لە  ڕۆژن��ام��ەگ��ەری.  بە  هەروەها  دەم، 

هەفتەیەك بەر لە ڕۆژی ژنان، دوو رۆژنامەنووس 

و  ئەڵامنیا  لە  ژنان  دەنگدانی  مافی  رایانگەیاند: 

بوون  هەمەڕەنگ  وتاری  نەمسا.  لە  ژنان  ڕۆژی 

و  ژنان...«پەرلەمان  ڕۆژی  بۆ  تەرخانكرابوون  و 

ئەنجومەنی  ڕەوش��ی  و  كرێكار  »ژنانی  ژن��ان،« 

پەیوەندێكییان  چی  ماڵەوە  خامنانی  شارەوانی، 

لێكدانەوەی  هتد...  هەیە؟«،  سیاسەت  لەگەڵ 

پەرلەمان  لە  ژنان  یەكسانی  مەسەلەی  بەوردی 

دەستنیشانی  وتارەكان  تەواوی  كۆمەڵگەدا.  لە  و 

هەمان خاڵ دەكەن: بە تەواوی پێویستە پەرلەمان 

مافی  سەپاندنی  بە  بكەیەنەوە  دیموكراتی  زیاتر 

دەنگدانی ژنان.

ڕۆژی  جار  یەكەمین  بۆ  دا   1911 ساڵی  لە 

بە  و  سەركەوتن  كە  بەرپاكرا.  جیهان  ژنانی 

ئەڵامنیا  لە  بوو.  ئاواتەكان  هەموو  دەستهێنانی 

بڵقی  دەریا  وەكو  كرێكار  ژنانی  ڕۆژی  نەمسا  و 

كۆبونەوە  شوێنێك  هەموو  لە   . دەلەرزی  و  دەدا 

لە  هەتا  بچووكەكان  شارۆچكە  لە  بەرێدەخرا... 

لەوێ  خەڵك،  لە  بوون  پڕ  هۆڵەكان  گوندەكان، 

بدەن  جێگاكانیان  دەكرا،  پیاو  كرێكارانی  لە  داوا 

بە ژنان.

ژنانی  بوو،  جار  یەكەم  ئەوە  دڵنیاییەوە  بە 

پیاوەكان  شۆڕشگێرن.  كە  نیشانیاندا  كرێكار 

جارێك،   بۆ  منالەكان  لەگەڵ  ب��وون  ماڵەوە  لە 

دەچوونە  قەفەزنراوەكان  لە  هاوسەرە  هەروەها 

خۆپیشاندانەكانی  گەورەترین  و  كۆبوونەوەكان 

كەس  ه��ەزار   30 كە  بەرێخست،  سەرشەقامیان 

دروشمەكان  هەوڵیدەدا  پۆلیس  بەشداربوو. 

كرێكار  ژنانی  بەاڵم  بستێنێ،  خۆپیشاندەران  لە 

هاتە  ڕووداوەی  لەم  وەستانەوە.  ڕووبەروویان 

تەنها  راگ��رت،  خوێنڕشتنەی  ئەم  ئ��ەوەی  پێش، 

سۆسیالیستەكان  پەرلەمانتارە  هاوكاری  و  یارمەتی 

بوون.

لە ساڵی 1913دا ڕۆژی ژنانی جیهان گۆڕا بۆ 

ڕۆژی 8ی ماس. ئەم ڕۆژە دەگەڕێتە بۆ خەبات و 

تێكۆشانی ژنانی كرێكار.

ئایا ڕۆژی ژنان پێویستە؟
ڕۆژی ژنان لە ئەمریكا و لە ئەوروپا، ئاكامێكی 

دانە كەس  یەك  راستیدا  لە  سەرسامكەری هەبوو. 

نەبوو لە پەرلەمانی بۆرژوازی بیر لە ئاسانكارییەك 

لێپررساوەتی  ی��اخ��ود  ك��رێ��ك��اران،  ب��ۆ  بكاتەوە 

ژنان،  داخوازییەكانی  بەرامبەری  لە  نیشانبدات 

لە  ترسی  بۆرژوازی  سەردەمەدا  لەو  لەبەرئەوەی 

تەنها )10( ساڵ 
لەمەوبەر، كێشەی 
یەكسانی ژنان، 
یاخود كێشەی 
بەشداربوونی ژنان 
لەگەڵ پیاوان لە 
پەرلەماندا بووە 
جێگای مشتومڕ،
چینی كرێكار 
لە تەواوی واڵتە 
سەرمایەدارییەكانی 
دونیادا، 
دەستیاندایە 
خەبات بۆ 
مافەكانی ژنانی 
كرێكار
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ڕوودانی شۆڕشی سۆسیالیستی نەبوو.

شتێكی  چەند  ژن��ان  ڕۆژی  ب��ەاڵم 

گرنگرت  هەمووی  لە  دەستهێنا،  بە 

ئەو هاورێ  شێوازی وروژاندنی 

كەمرتین  كە  ب��وون،  ژنانە 

دەك��رد.  سیاسییان  ك��اری 

نەبوون،  كۆمەك  ئەمانە 

ب��ەڵ��ك��و ه��ۆش��داری��ی��ەك 

ب���وو ب��ۆ ب��ەش��داری��ك��ردن لە 

خۆپیشاندان،  ك��ۆب��وون��ەوەك��ان، 

بۆ  رۆژنامەكان  نامیلكە،  پۆستەر، 

ڕۆژی ژنان، هەتاكو دواكەوتووترین 

دەكردەوە،  بیر  وای  كرێكار  ژنی 

ئەمە  ئێمەیە،  ڕۆژی  »ئەمە  كە 

كرێكارە«  ژنانی  ڤیستیڤالی 

بەپەلە دەچوو بۆ كۆبوونەوەو 

دوای  خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەك��ان. 

ژنانی  »ڕۆژی  لە  یەك  هەر 

زیاتر  ژنان  كرێكار«، 

پەیوەستدەبوون بە پارتە سۆسیالیستەكان 

پێش  بەرەو  كرێكارییەكان  یە  یەكێتی  و 

بەرەو  وەزعیان  ڕێكخراوەكان  دەچوون.  

سیاسی  هۆشیاری  دەچ��وو،  بوون  باشرت 

گەشەیدەكرد.

خستەڕوو:  تری  ئەركێكی  ژنان  ڕۆژی 

ئ���ەوی���ش ب��ەه��ێ��زك��ردن��ی ه��اوپ��ش��ت��ی 

لە  بوو.  كرێكاران  ئەنتەرناسیونالیستی 

واڵتە  پارتەكانی  تایبەتیدا  رێورەسمی 

باسیان  قسەو  گشتی  بە  ج��ی��اوازەك��ان، 

ئەڵامنییەكان  ه��اورێ  ئ��اڵ��وگ��ۆڕدەك��رد: 

دەچوون بۆ بەریتانیا. هاوڕێ ئینگلیزەكان 

یەكێەتی  هۆلەند...هتد.  بۆ  دەچ��وون 

هێز  بە  زیاتر  جیهان  كرێكارانی  چینی 

خەباتێكی  ئەوەیە  مانای  ئەمەش  دەبوو، 

بەهێزی پرۆلیتاری بە گشتی لە بەرەوپێش 

چووندایە.

ڕۆژی  تێكۆشانی  سەرچاوەی  ئەمانە 

ژنانی  تێكۆشانی  ب��وو.  كرێكار  ژنانی 

بە  زیاتر  كۆمەكی  رۆژەدا،  لەم  كرێكار 

ژن  كرێكارانی  رێكخراوبوونی  و  هۆشیاری 

بەشداری  ئەوەیە  مانای  ئەمەش  دەكات. 

سەركەوتنگەیاندنی  بە  بۆ  راستەوخۆیە 

بۆ  باشرت  ژیانێكی  پێناوی  لە  خەباتە،  ئەم 

چینی كرێكار.

ڕۆژیكرێكارانی ژن لە 
رووسیا

جار  یەكەمین  بۆ   1913 ساڵی  لە 

بوون  بەشدار  ڕووسیا  لە  كرێكار  ژنانی 

كاتە،  .ئەو  كرێكار«  ژنانی  »ڕۆژی  لە 

تیزاریزم  كە  بوو،  بەرەنگاربوونەوە  كاتی 

راگرێت  جوتیاران  و  كرێكاران  دەیویست 

بە  دەیویست  یاخود  دا،  چاوەروانی  لە 

ڕۆژی   « مەراسیمی  لە  بیر  جۆرێك  هیچ 

خۆپیشاندان  شێوەی  بە  كرێكار«  ژنانی 
MARX
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ژنانی  ڕێكخراوبوونی  ب��ەاڵم  نەكەنەوە، 

جیهانی  ڕۆژی  ئاهەنگی  توانیان  كرێكار، 

چینی  یاسایی  ڕۆژنامەی  هەردوو  بگێرن. 

لۆچی  و  بەلشەفیكەكان  كرێكار....پراڤدای 

بە  سەبارەت  مەنشەفیكەكان...وتاریان 

وتاری   )5( داب��ەزاد:  جیهان  ژنانی  ڕۆژی 

تایبەتییان لە سەر ئەوانەی جێگایان دیارە 

لە ناو بزووتنەوەی ژنانی كرێكار نووسی ، 

هەروەها پەیام ناردن بۆ هاوڕێیان لەوانە: 

بیبل و كالرا زكتین.)6(

ل��ەوس��اڵ��ە ش��وم��ان��ەی ك��ە رێ��گ��ە بە 

كۆبوونەوەكان دەگیرا، بەاڵم لە پرتۆگراد ئەو 

بوون،  پارتی  ئەندامی  كە  ژنانەی  كرێكارە 

»مەسەلەی  سەر  لە  جەماوەریان  ك��ۆری 

 5 ژوورەوە  چوونە  رێكدەخست  ژن��ان« 

چی  ئەگەر  كۆبونەوانە  بوو.ئەم  كۆپیكس 

تەواوی  بە  هۆڵەكان  بەاڵم  بوون،  نایاسایی 

ئەندامەكانی  خەڵك.  لە  دەهات  جمەیان 

ئەم  بەاڵم  پێشكەشدەكرد،  باسیان  پارتی 

بە  كۆبوونەوەكان  »داخ��ران«  چااڵكییانە 

پۆلیس  كاتێ  پێهات،  كۆتاییان  خۆراگری 

گرت،  وتەبێژان  لە  رێگەی  سەركوتكەرانە 

و  هەڕەشە  و  ترساندن  كەوتە  هەروەها 

گرتنی قسەكەرانی كۆبوونەوەكان. مانایەكی 

مەزن و تایبەتی هەبوو بۆ كرێكارانی جیهان 

ژنانی ڕووسیا، ئەوان ژیان لە ژێر دەسەاڵتی 

بەسەردەبەن،  تیزاریزم  سەركوتكەرانەی 

كە  ڕێگەیەك،  هەر  بە  پەیوەستنب  پێویستە 

بەڕێوەبردنی  و  گەیشنت  بۆ  دەكرێ  بۆیان 

بوو  پەیامێك  ئەمە  جیهان.  ژنانی  ڕۆژی 

ژێر  ل��ە  ڕووس��ی��ا  هەلسانی  خ��ەو  ل��ە  ب��ۆ 

سێدارەدان.  لە  و  زیندان  تزاری  دەسەاڵتی 

بێ دەسەاڵتی لەكوشتنی كرێكاران ئازایەتی 

لە خەبات و خۆپیشاندان.

ژنانی  »ڕۆژی  دا   1914 ساڵی  ل��ە 

كرێكار« لە ڕووسیا باشرت رێكخرا. هەردوو 

پەیوەستبوونی خۆیان  كرێكاران  ڕۆژنامەی 

هاوڕێیانی  راگەیاند.  مەراسیمەكەوە  بە 

بۆ  دژواری����ان  و  سەختی  گەڵێك  ئێمە 

لەبەر  چ��ەش��ت.  ژن  كرێكارانی  ڕۆژی 

نەیانتوانی  ئەوان  پۆلیس،  دەستتێوەردانی 

بەشدار  بەرێبخەن.ئەوانەی  خۆپیشاندان 

ژنانی  »ڕۆژی  خۆپیشاندانی  لە  ب��وون 

تزاری  زیندانەكانی  لە  خۆیان  كرێكار« 

زۆرب��ەی��ان  دوات��ر  ه��ەروەه��ا  بینییەوە، 

لە   « دروشمی  س��ارد.  باكووری  ڕەوان��ەی 

بە  ئەمە  كرێكار«  ژنانی  دەنگدانی  پێناوی 

بانگەوازێك  ئەوەی،  هۆی  بووە  رسوشتی 

بێت بۆ رامالینی ئوتوكراسی.

ڕۆژی ژنانی جیهان، 
لە دەورانی جەنگی 

ئیمپریالیستیدا
هات،  كۆتایی  یەكەم  جیهانی  جەنگی 

بوونە  واڵت��ان  ت��ەواوی  لە  كرێكار  چینی 

-1915 سااڵنی  جەنگە.)7(  ئەم  كەرەسەی 

تاراوگە  لە  كرێكار«  ژنانی  »ڕۆژی   1916

چەپی  رەوشە....باڵی  بەم  بوو  ناڕازیبوون 

ژنانی سۆسیالیست، هەمان تێڕوانینی پارتی 

گۆرینی  بۆ  هەبوو  ڕووسیایان  بەلشەفیكی 

كرێكار  ژنانی  خۆپیشاندانی  بۆ  مارس  8ی 

سۆسیالیستە  پارتە  بەاڵم  جەنگ،  دژی  لە 

واڵتانی  لە  ئەڵامنیاو  لە  هەڵپەرستەكان 

چاالكییەكانی  دەم  بەر  لە  بوون  رێگر  تر، 

ئاپۆرە  ڕێكخستنی  لە  سۆسیالیست  ژنانی 

ڕەتكردنەوەی  هەروەها  جەماوەرییەكان، 

بۆ  سۆسیالیست  ژنانی  بە  پاسەپۆرت  دانی 

كرێكار،  ژنانی  كاتێكدا  لە  بێالیەن،  واڵتانی 

دەك��رد،  جیهانییان  كۆبوونەوەی  داوای 

بۆئەوەی بە بۆرژوازی نیشانبدەن ئازایەتی 

ئەنتەرناسیونالی  هاوپشتی  جەسووری  و 

بەردەوامە.

نەرویج  لە  تەنها  دا   1915 ساڵی  لە 

جیهانی  خۆپیشاندانێكی  ت��وان��ی��ان 

نوێنەری  كە  ژن��ان،  ڕۆژی  لە  بەرپابكەن 

ئامادەبوون.  بێالیەن  واڵتانی  و  ڕووسیا 

رێكبخرێ،  ژنان  رۆژی  پێیانوانەبوو  ئەوان 

و  تزاریزم  دەسەاڵتی  بەر  لە  رووسیا  لە 

عەسكەرتاریەت دا.

ی   1917 ساڵی  م��ەزن��ە،  ساڵە  ئ��ەو 

ناعەدالەتی،  س��اردی،  برسیەتی،  م��ەزن، 

جەنگ، بەستەلەكی ئارامی كرێكارانی ژن 

تێكشكاند.  ڕووسیای  جووتیاری  ژنانی  و 

ژنانی  ڕۆژی  لە  1917دا  مارسی  8ی  لە 

سەرشەقامەكانی  رژانە  ئەوانی  كرێكار، 

كرێكاران،  لە  بەشێك  ژن��ان....  پرتۆگراد. 

سەربازان  خێزانی  لە  بەشێك  هەروەها 

بوون  ئەمانە  داخوازییەكانیان  ب��وون.... 

»ن���ان ب��ۆ م��ن��ال��ەك��امن��ان« گ��ەڕان��ەوەی 

جەنگ«.  بەرەكانی  لە  هاوسەرەكامنان 

كاتە یەكالكەرەوەییەدا خۆپیشاندانی  لەو 

خستە  هەرەشەی  و  ترس  كرێكار  ژنانی 

هێزی  تایبەتیش  بە  و  دەسەاڵتداران  نێو 

دژی  نەیاندەتوانی  كە  تزاری،  ئاسایشی 

بەاڵم  لە،  بكەن  كارێك  یاخیبووەكان هیچ 

سەیریاندەكرد و نەیان دەزانی چ بریارێك 

بەرامبەرییاندا  ل��ە  چونكە  دەرك���ەن، 

گەردەلوالوی  وەكو  جەماوەری  خەباتی 

دەریا شەپۆلیدەدا.

 1917 ساڵی  لە  كرێكار  ژنانی  ڕۆژی 

لە  وە  نەچوو  بیر  لە  رۆژێكی  بە  بوو  دا 

ڕووسیا  ژنانی  رۆژگ���ارەدا  لەو  مێژوودا. 

ب��ەرزك��ردن��ەوەی  مەشخەڵی  ب��ە  ب��وون 

ئاگری  هەڵكردنی  و  كرێكاری  شۆڕشی 

لەم  شوبات  شۆڕشی  جیهاندا.  لە  شۆڕش 

رۆژەدا دەستیپێكرد.



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 216
ژمارە )54 - 55( ساڵی دوانزەیەم 

No.(54 - 55) April .2015

بانگەوازی ئێمە بۆ 
تێكۆشان

ساڵ   10 ج��ی��ه��ان«،  ژن��ان��ی  »ڕۆژی 

بۆ  كەمپینێك  وەكو  پێكهات،  لەمەوبەر 

یەكسانی سیاسی بۆ ژنان و خەبات كردن بۆ 

رێگای چینی  لە  ئامانجانە  ئەم  سۆسیالیزم. 

دەستهاتن.  بە  رووسیاوە  ژنی  كرێكاری 

كرێكار  ژن��ان��ی  سۆڤیەتی  ك��ۆم��اری  ل��ە 

نەبوو،  ب��ەوە  پێویستییان  جوتیاران،  و 

یاخود  دەنگدان،  مافی  بۆ  بكەن  خەبات 

كات  ئەو  هەر  ئەوان  مەدەنییەكان.  مافە 

كرێكارانی  دەستهێنابوو.  بە  مافەیان  ئەم 

هاونیشتیامنی  جووتیار  ژنانی  و  ڕووسیا 

دەستەوەیە،  بە  یەكسانن.......دەسەاڵتیان 

ئەوەش كارەكانی ئاسانكردوون بۆ تێكۆشان 

بۆ ژیانێكی باشرت. مافی دەنگدان، بەشێكە 

لە سۆڤیەت و تەواوی رێكخراوەكان.)8(

نییە.  ب��ەس  تەنها  ب��ە  مافانە  ئ��ەم 

مافانە  ئەم  چۆن  فێربین،  پێویستە  ئێمە 

چەكێكە  دەن��گ��دان،  مافی  بەكاربێنین، 

پێویستە فێری بین چۆن بە قازانجی خۆمان 

بەكاریدەهێنین، بۆ شتی بەكەڵك و كۆماری 

دەسەاڵتی  س��اڵ   2 م��اوەی  لە  كرێكاری. 

هەمووی  تەواوەتی  بە  ژیان  سۆڤیەتیدا، 

خەباتداین  پرۆسەی  لە  ئێمە  ن��ەگ��ۆڕاوە، 

ئێمە  هەروەها  كۆمۆنیزم،  بە  گەیشنت  بۆ 

و  تاریكی  هێشتا،  دەژی��ن  دونیایەك  لە 

سەركوتكردنی رابردوو لە ناو نەچووە. كۆتی 

فرۆشی  لەشی  ژنان،  نێوماڵی  كاری  خێزان، 

قورسای زۆری لە سەر ژنانی كرێكار هەیە. 

ژنانی كرێكار و ژنانی جووتیار، كاتێ دەتوانن 

لەم هەلومەرجە رزگاریان بێت و یەكسانی 

هەمەالیەنە لە ژیانی خۆیاندا بە دەستبێنن، 

و  هێز  هەرچی  ئەگەر  یاسا،  لە  تەنها  نەك 

گواستنەوەی  بۆ  بیخەنەكار،  هەیە  توانایان 

ڕووسیا بۆ كۆمەڵگەیەكی كۆمۆنیستی.

رۆژە،  ئ��ەم  خێرایی  ب��ە  هاتنی  ب��ۆ 

تێكشكانی  شت  یەكەمین  پێویستە  ئێمە 

ئێمە   . راستكەینەوە  ڕووسیا  ئ��اب��ووری 

بكەینەوە  چارەیەك  ڕێگا  لە  بیر  پێویستە 

بۆ ئەم دوو ئەركە راستەوخۆیە... بنیاتنانی 

هۆشیاری  هێزی  رێكخستنی  چاكی  بە 

بنیاتنانەوەی  دووبارە  و  كرێكاران  سیاسی 

بە  كرێكاران  هێزی  ئەگەر  هاتوچۆ.  هێلی 

شێوەیەكی باش بجوڵێ، ئێمە سەركەوتن بە 

خاوەن  دەبینەوە  تر  جارێكی  دەستدێنین، 

شەمەندەفەری  هەڵمی:  شەمەندەفەری 

ئەمەش  دەستبەكاردەكاتەوە.  هاتوچۆ 

كرێكارانی  و  كرێكارانی ژن  ئەوەیە،  مانای 

پیاو نان وداری سوتان بە دەستدێنن. 

قۆناغی  بۆ  هاتوچۆ  هێڵی  گەڕانەوەی 

خێرا  كۆمۆنیزم  سەركەوتنی  ئاسایی 

كۆمۆنیزم  سەركەوتنی  هەروەها  دەكات، 

بەندە بە تەواو بوونی بنچینەیی یەكسانی 

پەیامی  پێویستە  بۆیە  ژنان،  هەمەالیەنەی 

»ڕۆژی ژنانی كرێكار« ئەم ساڵ ئەوە بێت: 

دایكان،  جووتیار،  ژنانی  ژن،  كرێكارانی 

هەموو  ئەو  خوشكەكان،  هاوسەرەكان، 

هاواریان  و  كرێكاران  یارمەتی  تێكۆشانەی 

و نیگەرانییەكان هەرەس پێدێنی، سەبارەت 

دووب��ارە  و  هاتوچۆ  شەمەندەفەری  بە 

هەموومان  هاتوچۆ.  هێڵی  بنیاتنانەوەی 

لە تێكۆشانداین، لە پێناوی بە دەستهێنانی 

كەرەستەی خاو.«  و  داری سوتاندن  و  نان 

ساڵی رابردوودا دروشمی رۆژی كرێكارانی 

پێناوی  لە  شتێ  بوو.«هەموو  ئەمە  ژن 

ئێمە  س���وور«)9(.  ب��ەرەی  سەركەوتنی 

دەكەین،  ژن  كرێكارانی  بانگەوازی  ئێستا 

خۆیان،  هێزی  نیشاندانی  بۆ  مەیدان  بێنە 

تازە.....بەرەی  زەردی  بەرەی  بەرامبەر  لە 

دەرەكی  دوژمنی  سوور  سوپای  كرێكاری! 

بە  رێكخراوبوو،  لەبەرئەوەی  تێكشكاند 

بۆ  بوو  ئامادە  هەروەها  بوو،  دیسپلین 

كاری  رێكخسنت.  لەگەڵ  بەخۆ.  قوربانیدان 

زۆر، دیسپلین، هەروەها قوربانیدان بەخۆ، 

كرێكاران هەرەسپێهێنانی دوژمنی  كۆماری 

هاتوچۆ  هێڵی  جێچوونی  بوو....لە  ناوخۆ 

نەخۆشی.  س��اردی،  برسیەتی،  ئابوری،  و 

»هەموو یەكێك بۆ سەركەوتنی بەرەی بێ 

بۆ  خوێن ڕشتنی كرێكاران! هەموو یەكێك 

ئەم سەركەوتنە!«

ئەركەتازەكان لە ڕۆژی 
ژنانی كرێكار.

ژنان  بە  یەكسانیدا  ئۆكتۆبەر  شۆڕشی 

مافە  پێویستی  ت��ارادەی  پیاوان،  لەگەڵ 

لە  پرۆلیتاری  ژنانی  یەكان.  شارستانی 

دەیانناالند  لەمەوبەر  ساڵ  چەند  ڕووسیا 

بە دەست بەدبەختی و چەوسانەوە، بەاڵم 

بە  دەتوانن  دا  كۆماری سۆفیەتی  لە  ئێستا 

بدەن  هاورێیانییان  نیشانی  شانازییەوە 

لە  سیاسی  یەكسانی  رێبازی  تر  واڵتانی  لە 

و  پرۆلیتاریا  دەسەاڵتی  بنیاتنانی  گرەوی 

دەسەاڵتی شوراكانە.

ئەم حالەتە لە واڵتە سەرمایەدارەكانی 

زیاد  ژنان  هێشتا  لەوێ  بوو،  جیاواز  تر 

بەشن.  بێ  و  دەك��ەن  ك��ار  پێویست  لە 

مردووە.  كزەو  ژنان  دەنگی  واڵتانەدا  لەم 

لە   .... بێالیەن  وواڵتانی  لە  دا  راستی  لە 

هەندێ  لە  فینلەند،  فەرەنسا،  نەرویج، 

مافە  باكوور......ژنان  ئەمریكای  واڵتانی 

هەتا  دەستهێناوە  بە  یەكانیان  شارستانی 

پێش دەستپێكردنی جەنگیش )10(

قەیسەرو  رووخانی  دوای  ئەڵامنیا،  لە 

سەركردایەتی  بۆرژوازی،  كۆماری  بنیاتنانی 

كردنی ناوەندی)11( لە 36 ژن، كە چوونە 

دانەشیان  یەك  ب��ەاڵم  پ��ەرل��ەم��ان.....  ناو 

نەبوون. كۆمۆنیست 
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لە ساڵی 1919، لە بەریتانیا ژنانێك بۆ یەكەم 

كەسە  ئەو  بەاڵم  پەرلەمان،  ئەندامی  بە  بوو  جار 

ئەوەیە  مانای  ئەمەش  )خامنە(  ئەو  ب��وو؟  كێ 

فەرەنسا،  بوو.)12(لە  ئەرستۆكرات  یان  موڵكدار، 

دوات��ر  پێشەوە  هاتە  مەسەلەیەك  ه��ەروەه��ا 

درێژكرایەوە بۆ مافی دەنگدانی ژنان.

بەاڵم چۆن ئەم مافانە بە كاردێنین بۆقازانجی 

پەرلەمانی  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە  كرێكار  ژن��ان��ی 

دەستی  لە  دەس��ەاڵت  دا  كاتێك  لە  ب��ۆرژوازی؟ 

هیچ  بە  بێت،  موڵكدارەكاندا  و  سەرمایەدارەكان 

كرێكار  ژنانی  ناتوانی  سیاسیەكان  مافە  جۆرێك 

ماڵ  لە  یان  كۆیلەتی،  شوێنی  جێگاو  لە  بپارێزێ 

ئامادەیە  فەرەنسی  ب��ۆرژوازی  كۆمەڵگە.  لە  و 

بەرتیلێكی تر فرەدەن بۆ چینی كرێكار، لە ترسی 

نێو  لە  بۆلشەفیكەكان  بیروباوەری  گەشەسەندنی 

بە  بدەن  دەنگدان  مافی  بوون  ئامادە  كرێكاران: 

ژنان.)13( 

مستەر بۆرژوازی سێڕ....كاتت 
بەسەر چوو!

دوای ئەزموونی شۆڕشی ئۆكتۆبەڕ لە ڕووسیا، 

فەرەنسا،  لە  كرێكار  ژنانی  بۆ  ڕۆشنە  تەواوی  بە 

هەروەها بەریتانیا لە واڵتانی تر تەنها دەسەاڵتی 

زامنی  ش��وراك��ان  دەس��ەاڵت��ی  كرێكاران،  چینی 

گەورەترین  هەمەالیەنەیە.  یەكسانی  پاراستنی 

سەركەوتنی كۆمۆنیزم پچران و هێنانە خوارەوەی 

 « ئەركی  كۆنە..........ئەگەر  دونیای  دەسەاڵتی 

پێش  دەورانی  لە   « كرێكار  ژنانی  جیهانی  ڕۆژی 

ئێستا لە بەرامبەر دەسەاڵتدارانی بااڵی پەرلەمانی 

دەنگدانی  مافی  لەپێناوی  بوو  بۆرژوازی، خەبات 

بریتییە:  كرێكار  ئێستای چینی  ئەركی  ئەوە  ژنان، 

لە رێكخستنی ژنانی كرێكارە لە دەوری دروشمی 

بانگەوازەی  لەم  گوێ  سێیەم.  ئەنتەرناسیونالی 

ڕووسیا بگرن..

» ژنانی كرێكار لە سەرتاسەری دونیا! خۆتان 

پرۆلیتاری  یەكگرتووی  بەرەیەكی  و  رێكخەن 

ئەم  ئەوانەی  دژی  لە  تێكۆشان  بۆ  بنیاتبنێن 

پەرلەمانتاریزمی  بڕوخێ  تااڵندەكەن!  جیهانە 

شوراكان!  دەسەاڵتداری  بێت  پیرۆز  ب��ۆرژوازی! 

نێوان  لە  چەوساندنەوە  و  نایەكسانی  لەناوچێت 

ژن و پیاودا! ئێمە لە خەباتداین لەگەڵ كرێكاران 

ئەنتەرناسیونالی!« بۆ سەركەوتنی كۆمۆنیزمی 

ناوەندی  لە  جار  یەكەم  بۆ  بانگێشە  ئەم 

هەواڵەكانی نەزمی نوێ، لە بەرەكانی شەری ناوخۆ 

كرێكاری  ژنانی  دڵی  ژێكانی  دەنگە  دەبیسرتا، 

واڵتانی تری دەدا. ژنانی كرێكار گوێدەگرێ و بڕوا 

دەكات بەوەی ئەم بانگێشەیە راستە، تاوەكو ئەم 

دواییانەش بڕوایان وابوو، كە ئەگەر توانیان چەند 

ئاسانرت  ژیانیان  پەرلەمان،  بۆ  بنێرن  نوێنەرێك 

سەرمایەداری  ستەمكاری  بەرگەی  زیاتر  دەبێت 

دەگرن. ئێستا پێچەوانەكەی دەزانین. 

و  س��ەرم��ای��ەداری  ناوچوونی  لە  بە  تەنها 

خۆمان  دەتوانین  شورایی،  دەسەاڵتی  بنیاتنانی 

شەرمەزاری  و،  زوڵم  لە  پڕ  دونیای  لە  بپارێزین 

واڵتە  لە  كرێكار  بۆژنانی  ژیانە  ئەم  نایەكسانی  و 

»ڕۆژی  ق��ورس��ك��ردووە.  زۆر  س��ەرم��ای��ەدارەك��ان 

لە  خەباتكردن  لە  وەرچەرخانە  كرێكار«  ژنانی 

جیهانی  ڕۆژێكی  ب��ەرەو  ژنان  دەنگدانی  مافی 

ژنان،  رزگاری  رەهای  و  هەمەالیەنە  بۆتێكۆشانی 

شوراكان  سەركەوتنی  بۆ  تێكۆشانە  مانای  ئەمەش 

و كۆمۆنیزم!

دەسەاڵتی  و  ه���ەژاری  دون��ی��ای  بروخێ   •

سەرمایە!

و  مافی  ب��ێ  نایەكسانی،  ناوچێت  ل��ە   •

چ��ەوس��ان��دن��ەوەی ژن��ان.....م��ی��رات��ی ب���ۆرژوازی 

جیهانی!

• بۆ پێشەوە بەرەو یەكێتی ی جیهانی نێوان 

كرێكارانی ژن و كرێكارانی پیاو لە خەباتدا،

كرێكاران......كرێكارانی  دەسەاڵتی  پێناوی  لە 

هەردوو ڕەگەز!

ڕۆژی ژنانی كرێكار 
لە ساڵی 1917 
دا، بوو بە رۆژێكی 
لە بیر نەچووە 
لە مێژوودا. لەو 
رۆژگارەدا ژنانی 
ڕووسیا بوون 
بە مەشخەڵی 
بەرزكردنەوەی 
شۆڕشی كرێكاری 
و هەڵكردنی 
ئاگری شۆڕش لە 
جیهاندا. شۆرشی 
شوبات لەم رۆژەدا 
دەستیپێكرد
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كورتەیەك لە ژیاننامەی 
كۆلنتای: ئەلێكسەندرا  سیاسی 

ئەلێكساندرا كۆلنتای 1952-1872

بە  پەیوەندیكردووە   1890 ساڵی  لە 

دیموكراتی  سۆسیالیستی  كرێكارانی  پارتی 

بزووتنەوەی  لە  بووە  هەڵسووڕاو  ڕووسیا، 

لە  ب��ەر  جیهانی،  سۆسیالیستی  ژن��ان��ی 

مەنشەفیكەكان  ئەندامی   1914 ساڵی 

ئەندامی  بە  بووە  1917دا  ساڵی  لە  بووە. 

و  )بەلشەفیەكان(  ن��اوەن��دی  كۆمیتەی 

كۆمەاڵیەتی  خۆشگوزەرانی  كۆمیسیاری 

بۆخارین  لەگەڵ  سۆڤیەتی.  دەوڵەتی  لە 

چەپ«،  »كۆمۆنیزمی  فراكسیونی  لە  بووە 

بریست  ئاشتی  رێكەوتننامەی  دژی 

سەركردەكانی  لە  بووە  یەكێك  لیتۆفیسك، 

كاری  پۆستی  كرێكاریی«  ئۆپۆزسیۆنی   «

دیبلۆماتیكی پێسپردراوە لە مەكسیكۆ و لە 

هەبوو  هاوسۆزی  ئەسكەندەناڤی.  واڵتانی 

دواتریش  چ��ەپ«  »ئۆپۆسیۆنیی  لەگەڵ 

لەگەڵیان. گونجا 

ئەركێكی  ڕۆژی ژنان 
خستەڕوو:  تری 

بەهێزكردنی  ئەویش 
هاوپشتی 

ئەنتەرناسیونالیستی 
بوو كرێكاران 
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ان

یاو
توندوتیژی پ

رێكخراوەكانی ژنان و 

 ئامێد سلێمان
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ب��ەن��اوی  زۆر  گ��ەل��ێ��ك��ی  ڕێ��ك��خ��راو 

)ژنان،  ئازادییەكانی  و  لەماف  بەرگریكردن 

رۆژانی  لە  كە  هەن،  لەكوردستاندا  ژن��ان( 

بازاڕی  نۆڤێمبەرەوە   )25( و  مارس  هەشتی 

گەرمدەكەن  كوردی  راگەیاندنی  كەناڵەكانی 

نییە  تێبینیەكانم  و  سەرنج  جێگەی  ئێرە   .

دەربارەی میدیای كوردی، كە هەم میدیایەكی 

كۆمەڵگە  ئەوەی  لەبری  هەم  پیاوساالرەو 

و  هیومانستی  هزری  ژێركاریگەری  بخاتە 

مرۆڤدۆستانە، بەواتای چاكسازی كۆمەالیەتی 

مێ، هەروەها  نێرو  پەیوەندیەكانی  لەڕووی 

ب��ەم��ەدەن��ی��ك��ردن و ك��ران��ەوەی زی��ات��ری 

پیدانی  بەرەو  كورد،  پیاوساالری  عەقڵییەتی 

میدیا  بەپێچەوانەوە  بەڵكو  ژنان،  مافەكانی 

تەواو كەوتۆتە ژێر كاریگەری شەقامەوە. 

ڕێكخراوەكانی ژنان چ ئەوانەی پاشكۆیی 

حزبە پیاوساالرەكانن، چ ئەوانەشی ناحزبین، 

فەلسەفەیەك،  ه��زرو  خاوەنی  كات  هیچ 

توانای  كە  نین،  ژنانە  ئایدیۆلۆژیایەكی  یان 

لەژێر  هەبێت  ژنانیان  عەقڵی  ئازادكردنی 

بەڵكو  پیاوساالری،  دەسەالتی  هەیمەنەی 

تەنها  رێكخراوەكان،  زۆری  ه��ەرە  بەشی 

توندوتیژی  تاوانەكانی  تۆماركردنی  خەریكی 

و  شاشەكان  سەر  باسكردنی  و  بەژنان  دژ 

بەس  و  تاوانەكانن  خودی  زەقكردنەوەی 

هێندەی  من  كردارانەشیان  بەبڕوای  ئەم   .

كۆمەڵگە  و  ژن��ان  خ��ودی  تۆقاندنی  بۆتە 

مایەی  نەبۆتە  زیاتریان،  چەوسانەوەی  بۆ 

مرۆڤ،  وەك  ژنان  مافەكانی  بەدەستهێنانی 

پیاوانەش  ئەو  عەقڵی  ئازادكردنی  هەروەها 

لەكۆت و بەندی توندڕەوی و داب و نەریتی 

خێڵەكی و ئایینی بەگشتی  .

ئ��ەن��دام��ان��ی  و  ل���ەس���ەرۆك  ئ��ەگ��ەر 

ڕیكخراوەكانی ژنان، یان ژنان بپرسیت، ئاخۆ 

مێینە  مرۆڤیكی  تۆی  دووی  پلە 

گرتووە؟  سەرچاوەی  لەكوێدا 

هەڵگەڕانەوەی  قۆناغەكانی 

ژنساالری  عەقڵی  و  دەس��ەاڵت 

كەی  و  چ��ۆن  پیاوساالری  بۆ 

ڕویداوە؟ هۆكارە سەرەكیەكانی 

چ���ی ب�����وون؟ خ���وداوەن���دە 

خوداوەند  بە  بوون  بۆ  ژنەكان 

كۆیلەداری  نێرەكان؟ سیستەمی 

لەپێناوی  بەرهەمیهێناو  كێ 

چ��ی��دا ب���وو؟ س��ەردەم��ان��ێ��ك 

ئ��ەوپ��ەڕی  ت��ا  پ��ی��رۆزب��وو،  ژن 

ل��ەوپ��ەڕی  پیاو  و  دەس���ەاڵت 

بوو،  بێدەسەاڵتیدا  و  ناپیرۆزی 

بۆچی پیاوان نەچەوسانەوەو ئەو مێژووەش 

بكەین،  پرسیار  ئەگەر  و ن��ك��راوە؟  بۆچی 

كردۆتە  تۆیی  ئاینی  رێبازی  و  ئاین  كام 

كەل  وەك  یان  كەنیزە،  ژێردەستەو  كۆیلەو 

پێوەدەكات  مامەڵەت  مولكداری  پەلی  و 

پرسیاری  سەدان  دەكات؟  وەها  بۆچیش  و 

لە  رزگاربوون  فەلسەفەی  هزرو  نێو  تریی 

سیستەمی پیاوساالری باودا، هیچ وەاڵمێكی 

تەنها  ئەمەش  نییە،  ڕێكخراوانە  ئەم  الی 

مەعریفەن  كەم  شارەزاو  كەم  لەبەرئەوەی 

ئەمەشە  هەر  خۆیان،  بەمێژووی  سەبارەت 

هەنگاوێك  ن��ەت��وان��ن  ك��ە  وای���ك���ردووە، 

مافە  بەدەستهێنانی  بۆ  پێشەوە  بچنەوە 

ئاواكردنی  و  ل��ەدام��ەزران��دن  رەواكانیان 

بزوتنەوەیەكی بەكاریگەر، وەكو چەكوشێك 

دەسەاڵتخوازو  هزرە  دامركاندنەوەی  بۆ 

هەوەسبازەكانی پیاوان .

بونەتە  ئەوانەی  هەموو  تێنەگەیشتنی 

دەمڕاست و نوینەری بەدەستهێنانی مافەكانی 

هۆكارە  و  چەوسانەوەیان  لەمێژووی  ژنان 

ی  فكر

ئ��ای��ن��ی  و 

بەگشتی  كۆمەاڵیەتییەكان،  و  ئابوری  و 

بەهێز  ژنانەی  بزوتنەوەیەكی  كە  وایكردووە 

دروستنەبێت،  كوردیدا  كۆمەڵگەی  لەنێو 

توانای  ژن��ان  بزوتنەوەیەكی  هەركاتیك 

لەسایەی  و  ژناندا  لەنێو  خۆی  رێكخستنی 

ئەوكات  ئاواكرد،  ژنانە  فەلسەفەیەكی  هزرو 

دەسەاڵتی  لەسەر  فشارێك  ببنە  دەتوانن 

كوردییەكان،  حزبە  كە  كوردی،  پیاوساالری 

یان دەسەاڵتی سیاسی و یاسایی پیاوساالری 

بەدەستهێنانی  لەپێناوی  ناچاربكەن  كوردی 

نیوەی دەسەاڵتی خۆیان لە هەڵبژاردنەكان، 

پەنا  دەسەاڵتیان  روخانی  لەترسی  تەنانەت 

ژنان،  ئازادییەكانی  و  ماف  پێدانی  بەر  ببنە 

بەئەندازەیەك كە لە گرنگی پێدانی  سەرۆك 

زیاتر  زۆر  پیاوساالرەكان  و  بنەماڵە  و  خێل 

بێت .

بەدەستهێنانی  و  ئازادی  كورتكرنەوەی 

ژنان،  ڕێكخراوەكانی  و  گ��روپ  الی  ماف 

لەنێو  و  جل  هەندێك  پۆشینی  بەئەندازەی 

تەنهاو  بێگومان  داخ��راودا،  كۆمەڵگەیەكی 
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تەنهاو قیژەو هاواری ژنانی لێبەرهەمدێت، بەدەست 

كورتی  عەقڵ  چۆن  وەك  پیاوانەوە،  زەنگی  زەبرو 

مایەی  ژنێك  جلی  كورتی  بەئەندازەی  پیاوانیش 

ستەمی  چەوسانەوەو  بەرهەمهێنانی  و  تێنەگەیشنت 

و  شەرەف  پیاوانەوەو  لەالیەن  بەدوادادێت  زیاتری 

ڕەوشتبەرزی و مافەكانی ژنان لەحیجاب و پلە دووی 

بەخۆشبەختی  ساالریش  پیاو  و  سەالری  ژن  و  ژن 

ژنان و چونە بەهەشت دەبینێت .

بزوتنەوەیەكی  وەك  ژنان  گروپەكانی  كاتێك 

خ��ێ��رخ��وازی ك��اردەك��ەن، ل��ەب��ری ئ���ەوەی وەك 

مێژووی  و  فەلسەفی  و  سیاسی  بزوتنەوەیەكی 

قوڵی تایبەت بەخۆیان كاربكەن گومامنان نییە، كە 

نە دەركردنی یاسایەك بۆ رێگریكردن لەتوندوتیژی 

بەشێوەیەكی  جێبەجێكردنەوە،  ب��واری  ئەچێتە 

ژنان،  لەچەوسانەوەی  بێت  كاریگەری  رێگر  ئەوتۆ 

پیاوساالر  كۆمەڵگەیەكی  وەك  كۆمەڵگەش  نە 

سەلیفیگەرایی  عەقڵی  لەكۆتوبەندی  ئەبێ  رزگاری 

تۆخكردنەوەی  هێزەكانی  كە  تائەوپەڕی  كوژ  ژیان 

لەبەردەستە،  كۆمەڵگەیان  پیاوساالری  عەقڵییەتی 

دەگاتە  تا  بیگرە  س��ەرب��ازی��ەوە  لەهێزی  ه��ەر 

و  مینبەر  و  دادگا  و  یاسا  و  راگەیاندن  كەناڵەكانی 

شمشێر .

رێگریكردن لەپیاوساالری و توندوتیژی بەرامبەر 

كوژ  ژن  پیاوێكی  سزادانی  بە  نەبەتەنها  بەژنان، 

بەپیاوساالری  دژ  یاسایەك  نەبەدەركرنی  دێتەدی، 

و  ئاینییەكان  سەلەفییە  هێزە  لەكاتیكدا  دێتەدی، 

حزبە ئیسالمییە چەق بەستوەكانی نێو فكرو فیقهی 

بۆ  پیاوساالرمان  و  كۆن، رۆژانە سەدان كۆیلەی ژن 

پیاوساالری  دەسەاڵتێكی  لەپاڵ  بەرهەمدەهێنن، 

مشەخۆر،  و  نادیموكرات  و  بنەماڵەی  و  خێڵەكی 

بەڵكو ڕێگریكردن و گۆڕینی عەقڵییەتی پیاوساالری، 

ژنانەی  بزوتنەوەیەكی  بەئاواكرنی  تەنهاو  تەنهاو 

كاریگەر دەكرێت، كاتێك وەك هەر بزوتنەوەیەكی، 

یان پارتێكی سیاسی پیاوساالر، زۆرینەی كو رسیەكانی 

حكومڕانی بەدەستدێنێت و ئەچنە نێو بواری سیاسی 

كورسیەكەی  لەگەڵ  ملمالنێ  و  ئابوری  و  یاسایی  و 

ئەگەر  كاریگەریشدا،  لەكەمرتین  دەك��ات.  پیاودا 

توانای  ئەوا  نەبن،  رووت  سیاسی  بزوتنەوەیەكی 

بەڕژانە  دەبێت،  پیاوساالرییان  تەختی  لەرزاندنی 

بەسەر  توند  سزای  جێبەجێكردنی  و  سەرشەقام 

ژنكوژەكاندا و ناچاركردنی دەسەاڵت بەپێدانی مافی 

سیاسی و ئابوری و ...هتد ، وەك چۆن هەشتی مارس 

لەداواكردن و بەدەستهێنانی مافەكانی نێو كارگەیەك 

و  كاریگەر  ئەوتۆی  ژنانەی  بەبزوتنەوەیەكی  بوو 

حكومەت و سەردارە پیاوئاساكانی واڵتی ئەمریكا و 

چەوساندنەوەی  دەستبەرداری  ناچاربكەن،  ئەوروپا 

 ، یادیبكرێتەوە  جیهانیش  ڕۆژێكی  وەك  و  بنب  ژنان 

بەرەنگاربوونەوەی  لەڕۆژی  و  ڕۆژەدا  لەم  كەچی 

توندوتیژی ژناندا، لەواڵتی ئێمە لەجیاتی ئاواكردنی 

فەلسەفی  و  هزری  چاالكی  و  ژنان  بزوتنەوەیەكی 

بەجلی  هەڵپەركێ  و  شایی  ژنامنان  ڕێكخراوەیی،  و 

كوردیە بۆ چەوسانەوەیان سازدەكەن .

لەالیەكیرتەوە بەشێكی زۆری گروپ و ڕێكخراوە 

ژنان،  نافەرمییەكانی  و  فەرمی  و  حزبی  و  حكومی 

بڕوای  كۆمەڵگە،  پێكهاتەی  زیاتری  نیوەی  وەكو 

تەواویان بە كۆیلەبوونی خۆیان و پلە دوویی خۆیان 

مرۆڤبوونی  لە  ئەنجامی  تێنەگەیشتنیان  لە  هەیە، 

تەواوی  بڕوای  ئاینیان  فكری  هزرو  كاتێك  خۆیان 

پەراسویەكی خواری  لە  ژنان  كە  دروستكردوون،  بۆ 

لە  تێگەیشتنە  ئەم   . دروستبوون  پیاو  ئادەمی 

دەستپێكی  خاڵی  ژنە  كە  م��رۆڤ،  نیوەی  بوونی 

و  ك��ەڕەگ  ژن��دا،  بەسەر  پیاوە  هەڵگەڕانەوەی 

مێژوویی  لەقواڵیی  هەیەو  قوڵی  ریشەیەكی 

پادشایەتی  ه��ەروەك  سیستەمی  مرۆڤایەتیدا، 

خوداوەندی سۆمەری و بابلیەكان پیرۆزیانكردو بوو 

لەدووبارەبوونەوەی  كۆمەڵگە  باوی  بەسیستەمی 

هەمان چیرۆكی بارگاوی بەهزری سیاسی پیاوساالری 

ئیرباهیم  كەبە  نارساوەكان،  ئاسامنییە  ئایینە  لەنێو 

ڕێكخراوەكانی 
ژنان چ ئەوانەی 
پاشكۆیی حزبە 
پیاوساالرەكانن، 
چ ئەوانەشی 
ناحزبین، هیچ 
كات خاوەنی هزرو 
فەلسەفەیەك، یان 
ئایدیۆلۆژیایەكی 
ژنانە نین، كە 
توانای ئازادكردنی 
عەقڵی ژنانیان 
هەبێت لەژێر 
هەیمەنەی 
دەسەاڵتی 
پیاوساالری
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دەستپێدەكات و بە محمدیش كۆتایپێدێت.

 تێنەگەیشنت لەڕۆڵی خەدیجەی دایكی 

بەدەستهێنانی  بۆ  ئیسالم،  موسوڵامنانی 

م��اف��ەك��ان��ی ژن�����ان، ل��ەچ��وارچ��ێ��وەی 

سەرەتایی،  سیاسی،  ئاینی  ئایدیۆلۆژیایەكی 

جەهلە  ئ��ەوپ��ەڕی  ئیسالم  سەرهەڵدانی 

و چەوسانەوەیان  ژنان خۆیاندا  لەخودناسی 

بەدەست پیاوانی عەقڵ كورت و ڕیش درێژ 

و سمێل خەنجەرەوە.

ئیسالمی  ب����ڕواداری  ژن��ان��ی  كاتێك 

تیناگەن،  دایكییان  خەدیجەی  لەڕۆلی 

نیوەی  پێدانی  و  ئیسالم  لەسەرخستنی 

و  پ��ی��اوان��دا  ل��ەب��ەرام��ب��ەر  مافەكانیان 

زیندەبەچاڵكردن  ل��ە  رزگ��ارك��ردن��ی��ان 

ل��ەك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ن��ی��م��چ��ە دوورگ�����ەی 

پیاوساالرو  سیستەمە  ئەو  هەر  عەرەبیدا، 

دەچنینەوە  ژناندا  بەسەر  پیاو  قەوامەی 

پیاوە  پ��اوان��خ��وازی  لەعەقڵییەتی  ك��ە 

كە  لەوە  ژنانێك  هەبوو.  دا  موسوڵامنەكان 

ئێستا  نەبوایە،  خەدیجە  ئەگەر  تێناگەن، 

ئێستا  بەمشێوەیەی  ئیسالمی  ئاینێكی 

تەنها  بەڵكو  نەدەبوو،  بوونی 

ناوێك دەبوو لەنێو مێژووی هەزاران ئاینی 

چاوەڕوانی  لە  هەر  دەبێت  بێكاریگەر، 

سیستەمی  سایەیی  لە  بین  ڕزگاربوونیان 

ڕۆڵ  لە  تێگەیشنت  هەربۆیە  ئایینی،  باوی 

و  ژی��ان  لە  ژن  خەدیجەی  كاریگەری  و 

ڕەوتی ئاینی محمدی پەیامبەر، زۆر گرنگە 

شەریعەتی  و  بەیاسا  پێداچوونەوە  بۆ 

و  ژنان  مافەكانی  بە  سەبارەت  سابتكراو، 

لەنێو  ژنان  باسەكانی  بۆ  ئاینی  ڕیفۆرمی 

دەكرێت  بۆیە  ئیسالمدا،  شەریعەتی 

ژنان  خەدیجەدا  ڕۆڵەی  لەم  بەسەرنجدان 

بكەن  زیاتر  زۆر  ئ���ازادی  دەس��ت��ەب��ەری 

لەبوارەكانی ژیاندا، بەتایبەت بواری ئابوری 

ژنان  زیاتری  كرانەوەی  لەسەر  كە  دەرگا 

هەنگاونانی  و  ئازادی  بەڕووی  دەكاتەوە 

زیاتر بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵت سیاسی و 

ژنانەی خۆڕسك،  بزوتنەوەیەكی  ئاواكردنی 

ئابوری،  الیەنی  دەزان��ی��ن  وەك  چونكە 

دەسەاڵتی  بەدەستهێنانی  گرنگی  بەشێكی 

سیاسییە، نەك هەر لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 

ب���ۆ ب����ەڵ����ك����و 

ه���ەم���وو 

ئابوری،  و  مەسەلەی سەرمایەداری  جیهان 

هەمیشە چەمكێكە گرێدراوی سەركەوتنی 

لەم   . ل��ەم��ێ��ژوودا  سیاسییە  دەس��ەاڵت��ی 

كاركردن و  ئازادی  ڕوەوە دەستەبەركردنی 

سەرمایەیەكی  و  دەسەاڵت  بەدەستهێنانی 

هەم  هەوێنی  ژنان  بۆ  سەربەخۆ  ئابوری 

كۆڵەكەی  وەك  ش��ۆڕش��ە،  بەرپاكردنی 

سەركەوتنی  بەرەو  هەنگاونان  سەرەكی 

ه��ەرب��زووت��ن��ەوەی��ەك��ی  ئامانجەكانی 

شۆڕشێگر .

رەنگە  بەئاین،  ژن  ئ��ازادی  گرێدانی 

جێگەی  ئ��ای��ن��ی  پ��ی��اوی  ه��ەن��دێ  الی 

بزانین،  ئەوە  ئەبێ  بەاڵم  بێت،  ڕەخنگرتن 

شێوازەكانی  زۆری  بەشێكی  ئەگەر  كە 

چەوساندنەوەی ژنان، راستەخۆ پەیوەندی 

بەشیێوەیەكی  ئەوە  نەبێت،  بەئایینەوە 

ڕاستەوخۆ  زۆرج��اری��ش  و  ناڕاستەخۆ 

پ��ەی��وەن��دی ب��ەه��ەم��وارك��ردن��ەوەی 

ریفۆرمی  و  شەرعییەكان  دەقە 

كاتێك  ه��ەی��ە.  ئاینییەوە 

و  داب  زۆری  بەشیكی 

كۆمەاڵیەتی  نەریتی 
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و  دەس��ت��ور  و  دەوڵ���ەت  دادگ���ای  یاساكانی  و 

ئاین،  پ��ەروەردەی��ی  خوێندنی  میتۆدەكانی 

ئازادبوونیش  چەوسانەوەو  رەنگڕێژیكردووە، 

تایبەت  كایەكانی  بەهەموو  گرێدەدات  خۆی 

لەسەر  چ  كۆمەڵ،  پەیوەندیەكانی  بەڕێكخستنی 

هەر  بێت.  دەستەجەمعی  یان  بێت،  تاك  ئایینی 

جۆری  و  ئازادییەكان  كەسنوری  لێرەشەوەیە 

كۆمەڵگە  نێو  كارلێكردنی  و  پەیوەندییەكان 

ژیان  لەسەر ڕەوشی  نەرێنی  و  ئەرێنی  كاریگەری 

بۆیە  دەبێت،  مرۆڤایەتیدا  مێژووی  ڕەوڕەوەی  و 

ئەمڕۆ بابەتی ڕیفۆرمی ئاینی بەبڕوای من لەبنەما 

پەیوەست  گرنگەكانی  تەوەرە  و  سەرەكی  هەرە 

ئیسالم  ئاینی  لەنێو  ت��ی��رۆرە،  و  بەتوندوتیژی 

گرێدراوی ئازادی و پێدانی مافی زیاترە بەچینێكی 

ئیسالمییەكان،  كۆمەڵگە  پێكهاتەی  گرنگی  هەرە 

عەقڵییەتە  ئەو  تێپەڕاندنی  ژنانن.  ئەویش  كە 

دنیای  ئەمڕۆی  درێژەكانی  ڕیش  پیاوە  كورتەی 

موسوڵامن  ژنانی  بەرەنگاربوونەی  بە  ئیسالمی، 

خۆیانن بەڕوی ئەو تێگەیشتنە ئایینییە ناتەواوەی 

ئایینی،  ڕیفۆرمی  و  چاكسازی  ئایینییەكان.  پیاوە 

گرێدراوی  ژنان،  شەرعییەكانی  و  فقهیی  لەبابەتە 

دەستەو  كە  ژنانەن،  ئیسالمییە  رێكخراوە  ئەو 

و  رشۆڤە  لەبەرامبەر  دانیشتون،  لەمڕۆدا  ئەژنۆ 

پیاوساالرەكان،  ئایینییە  پیاوە  شیكردنەوەی فیقهی 

كە لەزەمەنێكی دووری هەزاران ساڵی بەر لەئێستا، 

تێگەیشتنێكی  و  لەداڕشنت  نەبووە  ڕۆڵێكیان  هیچ 

ئێستای  شەریعەتی  فیقهو  بۆ  نوسینی  ئاینیانە 

ب��زووت��ن��ەوە  ت��ری��ش��ەوە  ل��ەالی��ەك��ی  ئیسالمدا، 

بەبێ  ژن��ان،  تری  ریكخراوەكانی  و  فێمێنست 

و  ژیاندۆستی  لە  ژن  رۆڵی  مێژووی  خوێندنەوەی 

ژن سەالری  یان  پیاوساالری  بۆ  ژنساالری،  گۆرانی 

هزرە  تێزو  ئەو  چەقبەستوی  بونەتە  هێندەیرت 

چەوساندنەوەی  بۆتە  ئەمڕۆ  كە  پیاوساالریەی، 

زیاتریش  كۆمەڵ،  نیوەی  وەك  ژنان  بەردەوامی 

چ��ارەی��ەك  ڕێگە  تەنها  وەه��اش��دا  لەبارێكی 

ئیسالمی  بە  ژنانن  گروپەكانی  ڕێكخراو  هەمانگی 

بزوتنەوەیەكی  دروستگردنی  بۆ  نائیسالمی  و 

پیاواندا،  بزوتنەوەكانی  لەبەرامبەر  ژنانە،  سیاسی 

مێژووی  نیو  ب��اوەی  دۆخ��ە  ئەو  تێپەڕاندنی  بۆ 

ڕابردوو.  ساڵی  هەزاران  بەدرێژایی  مرۆڤایەتی، 

ئەو  كوردستان،  ڕۆژئ��اوای  باشورو  لە  ئەگەرچی 

شۆڕشە دەستیپێكردووە، وەك دەبینین گروپەكانی 

یەپەژەی  و  لەباشور  قەندیل  كچانی  و  ژن��ان 

ڕۆژئاوا و ژنان لەباكوریش ڕاپەڕیون و چۆكیشیان 

تیرۆریستدا  داعشی  پیاوەكانی  بەدڕەندەترین 

و  گەرێلالكان  كچە  هەستی  لە  تێگەیشنت  داداوە. 

مێژووی  لەنێو  قوواڵیی  هەیانە،  بیروباوەڕەی  ئەو 

ژنان  خۆڕێكخستنی  بە  هەیە،  مرۆڤایەتیدا 

هەزاران  فەلسەفەی  و  هزری  لەچوارچێوەیەكی 

كە  نییە  لەوەدا  گومامنان  بەاڵم  لەئێستا،  بەر  ساڵ 

هێزەكانی  سەركەتنەكانی  و  بەرگری  و  بەرخۆدان 

ژنانك لەبەرامبەر دڕەندەترین پیاوەكانی داعش و 

تەواوی  بنەمالەیی  پارتەكانی  و  تورك  جەندرمەی 

فەلسەفە  و  عەقڵ  ئ��ەو  بەرهەمی  كوردستان 

ئەو  هەوێنی  وەك  خۆیانە،  ژنان  هیومانیستیەی 

جیهانیان  ئەمڕۆ  كە  ژنان  بەرخۆدانەی  و  شۆڕش 

مافەكانیان  تریش  لەالیەكی   ، سەرسامكردوە  پێ 

نوسینەوەی  لە  مرۆڤدۆستانەدا  لەچوارچێوەیەكی 

ژن  نێوان  جیاوازی  بێ  مرۆڤانەی  دەستورێكی 

فەرمانڕەوایی،  و  سیاسی  دەسەاڵتی  لە  پیاو  و 

لەبەرامبەر  تریان،  مافەكانی  تەواوی  و  ئابوری 

و  كوبانێ  كانتۆنەكانی  لەهەرسێ  پ��ی��اوان��دا 

لەمێژووی  وچەرخانە  ئەم  عەفرین.  جەزیرەو 

هەڵگەڕانەوەی  جیهاندا،  حكومڕانییەتی  سیاسی 

لە  زیاتر  بەدرێژایی  مرۆڤایەتییە،  مێژووی  تەواوی 

پیرۆزو  ژن  كەتیایدا  رابردوو،  ساڵی  هەزار  شەش 

خوداوەند و دەسەاڵتداربووە، تادەگاتی خوداوەن 

عەشتار.

لە ئەنجامی 
 تێنەگەیشتنیان 
لە مرۆڤبوونی 
خۆیان، بەشێكی 
زۆری گروپ و 
ڕێكخراوە حكومی 
و حزبی و فەرمی 
و نافەرمییەكانی 
ژنان، وەكو نیوەی 
زیاتری پێكهاتەی 
كۆمەڵگە، بڕوای 
تەواویان بە 
كۆیلەبوونی خۆیان 
و پلە دوویی 
خۆیان هەیە
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لەگەڵ  هاوكات  یەكدا،  و  بیست  سەدەی  لە 

كۆڕە  لە  فەرەنسیدا،  فێمێنیزمی  خستنەرووی 

زانستیەكاندا سیمۆن دی بوڤواریش بە خستنەرووی 

ئێگزیستیانیالیزم،  بنەمای  لەسەر  بیروڕا  هەندێ  

باسی دۆخی ژنان و ستەم لێكردنیان دەكات.

ب��وڤ��وارەوە،  دی  سیمۆن  ب���ارەی  ل��ە  ه��ەر 

لەالیەن  ئەو  هەیەو  جیاواز  روانگەی  كۆمەڵێك 

كە  ن���ارساوە،  كەسێك  وەك��و  پ��ەی��ڕەوك��اران��ی��ەوە، 

پێگەیاندنی  لە  بەرزیان  پێگەیەكی  تیۆرەكانی 

هەیە،  لێكۆڵینەوەكاندا  پ��رۆژەو  و  گەنج  نەوەی 

هیچ  بە  بوڤوار  دی  كە  بڕوایانوایە  هەندێكیش  

نییە. فێمێنیست  جۆرێك 

ناوەڕۆكی  شیكردنەوەی  بە  رەخنەگرانیش 

تیۆرە  دوو  دەڵ��ێ��ن  ب��وڤ��وار،  دی  ب��ی��روڕاك��ان��ی 

))نایەكسانی  وات��ە  ب��وڤ��وار،  دی  بەناوبانگەی 

بایەخی  هەردووكیان  تر((،  ))ئەوی  و  رەگەزی(( 

زانستیان نەماوەو رێگەچارەیەك بۆ كەمكردنەوەی 

كۆسپ و تەگەرەكانی ژنان ناخەنە بەردەست.

هەرچەندە  ئ��ەوەی��ە،  سەرنج  جێگە  خاڵی 

و  زانستی  ل��ەڕووی  خ��ۆی  رۆژگ��ارێ��ك  فێمێنیزم 

بیروڕاكانی  كاریگەری  لەژێر  پێیوابوو  تیۆرییەوە، 

رستە  ئ��ەم��ڕۆ  ب��ەاڵم  ب��وڤ��واردای��ە،  دی  سیمۆن 

دایك  لە  بەژنی  ئێمە   (( ئ��ەو:  بەناوبانگەكانی 

لەبەرامبەردا  رەتدەكاتەوەو  بەتەواوی  نەبووین(( 

و  ن��اب��ن؟((  ئێوەش  بۆ  ژنێكم،  ))م��ن،  دەڵ��ێ��ت: 

تەنها  پیاو، نەك  بوونی  فێمێنیزمی نوێ ،  سەرەنجام 

بەڵكو  بەرزتردەبینێ ،  یان  لە چوارچێوەی ساالرێك، 

رەگەزی پیاوی بێكەڵكیش دەناسێنێ .

الیەنە  و  خێزانی  لەژیانی  نوسینەش  ئ��ەم 

دی  سیمۆن  زانستیەكانی  و  دەروونی  و  كەسیەتی 

گەشەكردنی  لە  بیروڕاكانی   هەروەها  بوڤوار، 

فێمێنیزم دەكۆڵێتەوە. تیۆری 

دوورو  پێشینەیەكی  فێمێنیزم،  چەمكی 

سەردەمەی،  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  هەیەو  درێژی 

توێژەرانی  سەریهەڵدا،  رەگەزەكاندا  جیاوازی  كە 

بە  زۆریان  توێژینەوەی  كۆمەڵێ   مرۆیی،  زانستی 

لەبارەی  جیاواز،  تیۆری  كۆمەڵێك  بە  پشتبەسنت 

ناسینی رۆڵ و پێگەی ژنانەوە بەئەنجام گەیاندووە.

ناودارترین  لە  بوو  یەكێك  بوڤوار  دی  سیمۆن 

ئەو كەسانەی، كە لە دەیەی حەفتاكاندا، لەڕێگەی 

وتارەكانیەوە،  و  بابەت  و  رۆمان  و  زانستی  كتێبە 

پێگەی  و  رۆڵ  فیكرییەكاندا،  كۆڕە  سیمینارو  لە 

و  كۆمەاڵیەتی  سیاسی،  مێژوویی،  پرۆسە  و  ژنان 

ئابورییەكانی ژنانی دەخستە بەرباس.

ئەو لە رێگەی ناساندنەوەی رادەی پەیوەندی 

سەبارەت  كۆمەڵگەی  تێڕوانینی  مێرد،  و  ژن  نێوان 

سیاسەت  كە  شوێنەی  ئ��ەو  تا  گ��ۆڕی،  ب��ەژن��ان 

دایە  زیاتریان  سەرنجی  خ��ۆرئ��اوا  دارێ��ژەران��ی 

ژنان. تایبەتەكانی  بەرنامەڕێژییە 

لە  الیەنگری  بەهۆی  ب��وڤ��وار  دی  سیمۆن 

خوازیاری  ))بونگەرایی((  ئێگزیستانسیالیزم  رێبازی 

مەرجی  و  شەرت  بێ   و  ئازاد  هەڵبژاردنی  ئازادی، 

مرۆڤە، لەسەر ئەم بنەمایە، ئەو لە كتێبی))رەگەزی 

مرۆڤ  رسوشتی  دان��ان��ی  بەبناغە  دا  دووەم(( 

رەگەزنامەوە  رەگ��ەزو  بنەماكانی  بەتوێكاری   ،

خاڵی  دەك��رێ��ت  بابەتە  ئ��ەم  ك��ە  خەریكبوو، 

بیركردنەوەی سیمۆن دی  بەئاشنابوونی  سەرنجدان 

بوڤوار بێت.

دی  سیمۆن  لەسەردەمی  ساڵ  پەنجا  ئێستا 

فێمێنیزم  كە  بارودۆخێكدا  لە  تێپەڕیوەو  بوڤوار 

و  خ��ۆی  شەپۆلەكانی  بۆشایی  بۆ  گ��ەڕاوەت��ەوە 

گەشەسەندن و پێشكەوتنی رەوشی ژنان، بەبەشێك 

ژمارەیەك  دەزانێ ،  خۆی  سەرەكیەكانی  ئامانجە  لە 

تێزەكەی  هاوئامانجی  بە  خۆیان  فێمێنیستەكان  لە 

گۆڕانكارییانە  بەم  دژ  هەندێكیشیان  و  دەزان��ن 

لە  هەندێك  تریشیان،  ژمارەیەكی  وەستاونەتەوە. 

تری  بەشەكانی  لە  رەخنە  وەرگرتوەو  بیروڕاكانیان 

بیروڕاكانی دەگرن. 

هەرچەندە 
فێمێنیزم رۆژگارێك 
خۆی لەڕووی 
زانستی و 
تیۆرییەوە پێیوابوو، 
لەژێر كاریگەری 
بیروڕاكانی سیمۆن 
دی بوڤواردایە، 
بەاڵم ئەمڕۆ رستە 
بەناوبانگەكانی 
ئەو: » ئێمە 
بەژنی لە دایك 
نەبووین«بەتەواوی 
رەتدەكاتەوە
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وت��ارەدا  لەم 

ب��ەڕوان��ی��ن��ێ��ك��ی 

زانستیانەو  و  ورد 

ب���ێ  ه���ەر ج���ۆرە 

دەم��ارگ��ی��ری��ی��ەك ل��ەس��ەر ك��ەس��ای��ەت��ی 

و  كۆمەاڵیەتی  و  دەروون��ی  زانستییانەو  

خێزانیانەی سیمۆن دی بوڤوار هەوڵامنداوە 

لەپێگەی ئەو لە سەدەی نوێدا بكۆڵینەوە.

1-ب��ی��ۆگ��راف��ی��ای س��ی��م��ۆن دی 

بوڤوار:-

كانونی  ی  ل��ە)9(  بوڤوار  دی  سیمۆن 

فەرەنساو  واڵت��ی  ل��ە  دا   1908 دووەم���ی 

كاسۆلیك  بنەماڵەیەكی  لە  پاریس  لەشاری 

)17(س��اڵ��ی��دا  تەمەنی  ل��ە  هاتۆتەدنیاوە. 

دبلۆم  كاسۆلیك  قوتابخانەیەكی  لە  توانی 

ئەدەبیات  لەبەشی  هاوكات  وەربگرێت. 

و  بەخوێندندا  درێ���ژەی  مامتاتیكیشدا  و 

بزوتنەوەی  بە  پەیوەندیكرد  دا   1926 لەساڵی 

فەلسەفەی  لەبەشی  و  سۆسیالیستەكانەوە 

لە  خوێندندا.  بە  درێژەی  دا  سۆربۆن  زانكۆی 

تەواوكردو  فەلسەفەی  بەشی  دا   1929 ساڵی 

سارتەردا  پۆڵ  ژان  لەگەڵ  ساڵەدا  لەو  هەر 

)بەشێوەی  پەیوەستنامەو  بەبێ   بوو  ئاشنا 

دەستپێكردو  لەگەڵدا  هاوبەشی  ژیانی  ئازاد( 

)50( ساڵ ژیانی هاوبەشی لەگەڵدا بردە سەر.

سیمۆن  دوات����ر 

دی ب��وڤ��وار ل��ە ش��ارەك��ان��ی وەك��و 

پ��اری��س، رۆب���ن، م��ارس��ی��ل، س��ەرگ��ەرم��ی 

 1943 ساڵی  تا  بوو  فەلسەفە  وانەوتنەوەی 

بەرپرسی  بەڕێوەبەری  دووەمیشی  كاری   ،

كە  ب��وو،  مۆدێرنیز(  )متپس  رۆژن��ام��ەی 

گەرەنتی چاالكیە زانستیەكانی ئەوی دەكرد. 

بەناوی))بانگهێشت(( كتێبیشی  یەكەمین 

لەساڵی 1943 دا چاپكرا، بەاڵم ماوەی چوار 

و  نارساو  كەسێكی  بووە  تا  خایاند،  ساڵی 

سااڵنەدا،  ئەم  درێژەی  لە  ئەو  بەناوبانگ. 

كۆنفرانسی  چەندین  لە  بەشداریكردن  بۆ 

س��ەردان��ی  ك��ۆڕ  بەستنی  ج��ۆرو  ج���ۆراو 

زۆربەی  ئەفەریقاو  وەكو:  واڵتی  ژمارەیەك 

ئەمریكاو  كوبا،  چین،  ئەوروپایی،  واڵتانی 

))رەگ��ەزی  كتێبی  پاشان  ك��رد،   بەڕازیلی 

لە  بەرگریكردن  بەمەبەستی  ی  دووەم(( 

مافی ژنانی نوسی، كە ناوبانگی لە زۆربەی 

1954دا  لەساڵی  دەرك��رد.  جیهان  واڵتانی 

پاشان  كتێبە خەاڵتی جیهانی وەرگرت،  ئەم 

چەندین كتێب و وتاری هەمەجۆری نوسی 

و لە 14 ئاپرێلی 1986 دا كۆچی دواییكرد.

2-كەسێتی سیمۆن دی بوڤوار:

دی  سیمۆن  كەسێتی  شیكردنەوەی 

چونكە  نیە،  سانا  ه��ەروا  كارێكی  بوڤوار 

ه��ەم��ووان دەخ��ات��ە س��ەر دووڕی��ان��ێ��ك. 

تری  لقەكانی  ل��ەب��ەرام��ب��ەر  ت��ی��ۆرەك��ەی 

ئەو  زانستی  ئاستێكدایە؟  چ  لە  فێمێنیزمدا 

ئایا  وەستاوە؟  تیۆریانە  كام  پایەی  لەسەر 

بەهۆی  فێمێنیزمەكان  یان  فێمێنیزمە،  ئەو 

فێمێنیزم  مۆركی  تیۆرێكەوە،  نەبوونی 

كتێبەكانیەوە  بەچاپكردنی  ب��وون��ی��ان 

لكاندوە؟

بۆ ناسینی كەسێتی زانستی و دەروونی 

سیمۆن دی بوڤوار و سەرنجدان لەم خاڵە، 

و  دید  ئەو  كە،  بزانرێت  ئ��ەوە  پێویستە 

سەرجەمیان  دەدرێن،  ئەنجام  رەفتارانەی 

لەژێر كاریگەری كلتوری ناوچەییدان.

ئەوە  بانگەشەی  ناتوانین  بۆیە  هەر 

سەر  دەگەڕێنەوە  مرۆڤەكان  كە  بكەین، 

jean paul sartre
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هۆكارە  چونكە  خ��ۆی��ان،  رسوشتیەكانی  بنەما 

لەراستیدا  م��رۆڤ��دا.  بەسەر  زاڵ��ن  كلتورییەكان 

لە  بەكلتور  هاوئاهەنگ  شتێ   هەموو  هەمیشە 

گۆڕاندایەو كلتور هەمیشە لە حاڵەتی دروستكردن 

هۆكاردایە.  هەندێك  سڕینەوەی  و  الب��ردن  و 

سەرەنجام پەی بەوە دەبەین، كە هیچ شتێكی نەگۆڕ 

قبووڵكردنی  وەكو  گشتی  بنەمای  و  نییە  بوونی 

لە  جیاوازییانەی  ئەو  هەموو  بە  هاوسەرگیری، 

ئابوری  و  كۆمەاڵیەتی  پرسە  بە  ناوەڕۆكدا  و  فۆڕم 

گروپە  كۆمەڵە  و  گرێدراون  دەروونیەكانەوە  و 

یاساكانی هەر  كۆمەاڵیەتییەكان بەرهەمدەهێنن و 

كارانەوە  ئەو  لەرووی رێكخستنەوەی  كۆمەڵگایەك 

دادەڕێژرێنەوە.

بڵێین  ئ��ەگ��ەر  نییە  س��ەرس��ام��ی  جێگەی 

ئێمەی  ك��ە  ژی��ارێ��ك،  بنیاتنانی  ه��ۆك��ارەك��ان��ی 

فەلسەفی  ئاینی،  بۆچوونە  دەرەوەی  لە  تێداین، 

بۆچوونی  و  دەركپێكردن  میتافیزیكیەكانە.  و 

و سەربەستییانەی  ئازادی  ئەو  لەبارەی  مرۆڤەكان، 

لە  بڵێین  كە  پێدەدات  رێگەمان  بەدەستیانهێناوە، 

دەست كۆسپی بیری رەهای كۆمەاڵیەتی رزگارمان 

بووە.

ژینگەناسییەوە  لەڕووی  كۆمەڵگەیەك  هەموو 

و  پەیوەندی  بە  رێگە  كە  بوونی هەیە،  رەگەز  دوو 

مانەوە  و  دنیاوە  دێتە  مناڵ  و  دەدات  جوتبونیان 

و  زێدەخوازن  مرۆڤەكان  بەاڵم  دەكات،  دەستەبەر 

لە  پەیوەندییەكی كۆمەاڵیەتی هەیە،  بە  پێویستیان 

پێناو گەشەو پەرەپێدانی رەهەندەكانی تاكە كەسیدا.

كارەكانی  قوواڵیی  لە  بوڤوار  دی  سیمۆن 

پێكرا،  ئاماژەیان  كە  هۆكارانەی  ئ��ەو  خۆیدا، 

دەخاتەروو.  خۆی  تایبەتییەكانی  تێڕوانینە  بەپێی 

لە  دووەم((دا  ))رەگ��ەزی  كتێبی  لە  بەتایبەتی 

واقعییە  دەره��ەس��ت��ە  و  بەرهەست  رەه��ەن��دە 

رسوشتی  بە  بەسنت  بەپشت  كۆمەاڵیەتیەكاندا، 

بونگەراییدا،  كرداری  دوو  لەچوارچێوەی  مرۆڤ، 

رەگەزایەتیەوە  رەگەزو  بنەماكانی  بەرشۆڤەكردنی 

خەریك دەبوو.

لەروانگەی  لەسەرەتادا  بوڤوار  دی  سیمۆن 

رەگەز  بابەتی  بەرهەمهێنانەوە،  و  رسشتخوازی 

كۆمەاڵیەتی  و  مێژوویی  راستینە  ئ��اراوە،  دێنێتە 

ژێر  دەخ��ات��ە  ب��ی��روڕاك��ان��ی  و  كەسییەكان  و 

دەردەبڕێت  بەناوبانگە  وتە  ئەم  و  كاریگەرییەوە 

دەبینە  بەڵكو  دنیاوە،  نایەینە  ژنی  بە  ))ئێمە  كە 

كلتوری  داسەپاندنی  پیشاندەری  وتەیە  ئەم  ژن((. 

ئەو  زاڵبونی  بایەخی  و  ژنان  لەسەر  كۆمەڵگایە 

گەشەی  و  پێشكەوتن  و  زانست  بەسەر  كلتورەیە، 

ساڵی  تا  چاوەڕێبكەین  دەبوایە  بەاڵم  مرۆڤەكان، 

1970، ئەوكاتەی كە ئەنرتۆپۆلۆژییە ئەمریكیەكانی 

بوارە  لە  ژن��ان  مافەكانی  بەنیازبوون  فێمێنیزم 

لەم  لەبەرچاوبگرن،  كۆمەاڵیەتییەكاندا  جیاوازە 

هەلومەرجانەدا وشەی رەگەزییەت، بەمانای رۆڵی 

كۆمەاڵیەتی نێوان ئەمان و ئەوان )ژنان و پیاوان(، 

چەمكێكی  كە  رەگ��ەز،  دەستەواژەی  لەبەرامبەر 

رسوشتی و بایۆلۆژیكیە، خرایەروو.

چەمكە  هەمان  نوێ ،  ب��ەزاراوەی  مانایە  ئەم 

لەدایك  ))بەژنی  وتەی  لە  بوڤوار  دی  سیمۆن  كە 

هۆكارە  سەرەنجام  روو،  خستویەتە  نەبووین(( 

چارەنوسی  لە  خۆی،  كۆمەڵگەی  فەرهەنگییەكانی 

ژنان  كە  كاتەی  ))ئەو  زانیوە.  دامەزراوەكاندا  تاكە 

دەم تێوە دەدەن((.

ب��ووە؟  فێمێنست  بوڤوار  دی  سیمۆن  ئایا 

فێمێنیزمی  چونكە  ب��اوەڕەن،  ئەم  لەسەر  زۆرێك 

زانستییەكانی  رەهەندی  نییەو  ژێ��دەری  تیۆری 

چەوساندنەوەی ژن و هەاڵواردن و جیاوازیكردنی 

هاتۆتە  كەمرت  ن��ورساو،  بەشێوەی  ژن��ان  لەسەر 

بەتایبەت  و  رۆمانەكاندا  و  كتێب  لە  و  بەرچاو 

بوڤوار  دی  سیمۆن  ی  دووەم((  ))رەگەزی  كتێبی 

ن��ورساب��وون،  ج��ی��اواز  بەشێوەی  بابەتانە  ئ��ەم 

ب���ەوەداو  زۆری���ان  بایەخێكی  فێمێنیستەكان 

ناتوانین بانگەشەی 
ئەوە بكەین، 
كە مرۆڤەكان 
دەگەڕێنەوە 
سەر بنەما 
سروشتیەكانی 
خۆیان، 
چونكە هۆكارە 
كلتورییەكان زاڵن 
بەسەر مرۆڤدا. 
لەراستیدا هەمیشە 
هەموو شتێ  
هاوئاهەنگ بەكلتور 
لە گۆڕاندایەو 
كلتور هەمیشە 
لە حاڵەتی 
دروستكردن 
و البردن و 
سڕینەوەی هەندێك 
هۆكاردایە
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سیمۆن  ب��اوەڕی��ان��وای��ە،  هەندێكیشیان 

نەبووەو  ئاگا  بە  بابەتە  لەم  بوڤوار  دی 

باوەڕە  ئەم  لەسەر  هەندێكیش  سەرەنجام 

فێمێنیستێكی  بوڤوار  كە سیمۆن دی  بوون، 

دانیشتنی  ی��ان  ك��ۆڕ،  ك��ەم  توندوتیژەو 

ژنان  بە  تایبەت  سیمیناری  و  زانستی 

هەمیشە  بەڵكو  بەشدارنەبووبێت،  هەبووە 

ئامادەییەكی چاالكی هەبووە.

زانستییەكانی  رەهەندە  دەتوانین 

ب��وون((  ك��ت��ێ��ب��ی))رەگ��ەزو  ل��ە  سیمۆن 

بۆڤوار  دی  سیمۆن  بكەین.  شوێندۆزی 

ئەو  ه��ەم��وو  ل��ە  س��ودی  كتێبەدا،  ل��ەم 

لێكۆڵەرانی  كە  وەرگرتووە  سەرچاوانە 

لێوەرگرتووە،  سودیان  خۆی  سەردەمی 

سارتەر،  پ��ۆل  ژان  بیروڕاكانی  ل��ەوان��ە 

كیرگەگۆرد،  زانسفێرس،  هیگڵ،  كانت، 

بۆڤوار  دی  سیمۆن  راستیدا  لە  هۆرسێڵ. 

خۆماڵی  بنەڕەتی  فەلسەفەیەكی  لە  سود 

هلین  گول  تیۆری  پێی  بە  وەرگ��رت��ووەو 

جێگەی  زیاتر  گفتوگۆ((  ))فەلسەفەی 

كە  حاڵەتێكدا  لە  بووە.  ئەو  خۆشەویستی 

زۆركەس پێیانوایە كە سارتەر ئایدۆلۆژیای 

ب��ۆڤ��واردا  دی  سیمۆن  ب��ەس��ەر  خ��ۆی 

زانستییەكان  شایەتە  بەاڵم  سەپاندووە، 

یەكرتی  پێبەپێی  ئەوان  كە  دەریدەخەن، 

كاریانكردووەو  زانستییەكاندا  بوارە  لە 

سیمۆن،  فەلسەفییەكانی  خوێندنەوە 

یەكسان  س��ارت��ەردا  پ��ۆل  ژان  ل��ەگ��ەڵ 

كە  بوون،  زانستی  هاوسەری  دوو  بووەو 

یەكرتیدا  لەگەڵ  كاتەكاندا  زۆرب��ەی  لە 

دی  سیمۆن  ه��ەرگ��ی��ز  ه��اوب��ی��رب��وون. 

سارتەردا  پۆل  ژان  ئایدیاكانی  لە  بۆڤوار 

رامان  جۆرە  بۆخۆی  بەڵكو  نەتواوەتەوە، 

هەبووە. بیركردنەوەیەكی  و 

فێمێنیزمی  و  ب��ۆڤ��وار  دی   -3

ئێگزیستیالیستی:

ئێگزیستیالیستی  فێمێنیزمی    

بۆ  رەهایە  دەسەاڵتی  و  ئازادی  خوازیاری 

مرۆڤ و لە راستیدا وێنایەكی زێدەڕۆیە لە 

كە  رێبازانەی  ئەو  هیومانیزمدا.  و  لیبڕالیزم 

گەشە  خۆیاندا  لە  فێمینیزمیان  ئەندێشەی 

هیومانیزم،  سكۆالریزم:،  )بۆمنوونە:  پێداوە 

چوارچێوەی  لە  تەنیا  ئێگزیستیالیزم(، 

))هۆشیاری(( و ))ئازادی رەها(( دەجوڵێت 

دنیاییەكان،  پێویستییە  بەلەبەرچاوگرتنی  و 

نییەو  مەعنەوییەكان  الیەنە  بە  پێویستی 

لەبەرچاو  ژیان  لە  گرنگەكان  و  ئاینی  بنەما 

رێبازی  الیەنگرانی  بەناوبانگرتین  لە  ناگرن. 

بە  ئ��ام��اژە  دەتوانین  ئێگزیستیالیست، 

ئەوەوە  روانگەی  لە  و  بكەین  بۆڤوار  دی 

وەاڵمێكە  ئەقڵی  دژە  و  زهنیەت  مەسەلەی 

جۆرێك  بە  و  رەگەزایەتی  مەسەلەكانی  بۆ 

بە  خ��ۆی  نوسینەكانیدا  لەسەرجەم  كە 

سەملاندنی ئەم مەسەلەیەوە سەرقاڵدەكات. 

))رەگ��ەزی  كتێبی  لە  بۆڤوار  دی  سیمۆن 

دووەم((دا روانگەی خۆی سەبارەت بە ژنان 

لە چەندین شێوازدا دیاریدەكات:

•  ئەو چەمكێكی تری ئێگزیستانیالیستی 

سەبارەت بە پیاوان بەكاردەهێنێت و بوونی 

تێكدانی  و  دۆزەخ  دروستكەری  بە  پیاو 

و  لە كۆت  ئازادی ژن  و  تاكەكەسی  بازنەی 

دەهێڵێتەوە،  هەمیشەییدا  دیلیەتی  بەندی 

و  )هاوسەرگیری  سەرەكی  هۆكاری  دوو 

سیستەمی  توندی  بە  ئەو  دایكیایەتییە(. 

ژیانی  گرنگی  كۆڵەكەی  وەك��و  خ��ێ��زان 

مرۆڤەكان  پەروەردەكردنی  و  كۆمەاڵیەتی 

بەهۆكاری  هاوسەرگیری  رەتدەكاتەوەو 

نەجواڵن و بەدبەختی ژنان دەزانێت.

• بەشێكی تری كتێبەكە جیاوازییەكانی 

الی��ەن��ە  رووی  ل��ە  پ��ی��او  و  ژن  ن��ێ��وان 

ژیانناسییەوە  و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان 

شیكردۆتەوە. ئەو بە ئاشكرا جیاوازییەكانی 

لەگەڵ  كەچی  دەزانێت،  پیاو  و  ژن  نێوان 

كرداری  و  هەڵسوكەوت  بۆ  ژنانی  ئەوەشدا 

بە  ب���ڕوای  بانگهێشتكردووەو  پ��ی��اوان��ە 

مەعنەویكردنی ئەم كارەیە.

كاریگەری  ب��ۆڤ��وار  دی  سیمۆن   •

كولتوری لەسەر جیاوازییەكانی رەگەزایەتی 

هۆكارو  ناساندنی  بە  بەرجەستەكردووەو 

كۆمەڵگەدا،  لە  جیاوازەكانی  دەرەنجامە 

ژێر  كەوتنە  بە  رەگەزییەكان  جیاوازییە 

دەزانێت،  كۆمەڵگە  كولتوری  كاریگەری 

دیارە بەم جیاوازییە، هیچ تاكێك بە ژنی لە 

دایك نابێت، بەڵكو دواتر دەبێتە ژن.

چوارچێوەی  لە  بۆڤوار  دی  سیمۆن   •

جیاوازییە  كۆمەاڵیەتیدا  پێكهاتەخوازی 

باوەڕیوایە  خستۆتەڕوو،  رەگەزییەكانی 

بونەوەرێكی  نەتەوەیەكە((و  ))ژی��ار،  كە 

پێكهاتە  كە  ژنە،  و  پیاو  نێوان  ناوبژیكەری 

و  بە ژن  یەكێكیان  ئاشكراكان،  و  دیاریكراو 

ئەویرتیان بە پیاو دەردەكەوێت..

زەینیەت  مەسەلەی  ب��ۆڤ��وار،  دی   •

ب��ەم��ج��ۆرە دەخ����ات����ەڕوو ك��ە )زەی����ن، 

چ��وارچ��ێ��وەی��ەك��ی ب��ەت��اڵ��ە ل��ە رەگ���ەزو 

ژن  كە  بڕوایوایە  ئەو  رەگ��ەزی((  شێوازی 

سەملێرناوەو  و  دیاریكراو  تەواو  چەمكێكی 

تاكەكەسی  چەمكێكی  بە  لەهەمانكاتیشدا 

پیاوان  ل��ەگ��ەڵ  ك��ە  ق��ەڵ��ەم��دەدرێ��ت،  ل��ە 

رووبەڕووبوونەوە  رێگای  باشرتین  جیاوازە. 

گەیاندنی  النیكەم  جیاوازییەیە،  ئەم  لەگەڵ 

ژنان  هەربۆیە  زەیندا،  لە  جیاوازییە  ئەم 

بە  و  بكەن  پیاوان  وەك  كە  ه��ان��دەدات 
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بگەیەننە  خۆیان  تاك،  وەك  خۆیان  ناسینی 

ئامانجدار. ژیانێكی 

گونجاو  هەستێكی  ب��ۆڤ��وار  دی    •

كۆمەاڵیەتی  ه��زری  ژیانی  لە  چ��االك  و 

رێكارە  ئەو  تر  گوزارشتێكی  بە  دەخاتەڕوو. 

تیۆریانەی تایبەتن بە تاك، دەربارەی پێگەی 

ژنان دەخاتەبەردەست و ئەو رێگا چارانەی 

دواكەوتوانە  بە  زۆر  پێشنیازكراون،  ئێستا  تا 

وەك  بەرچاوەكانی  رێكارە  ئەو  دەزانێت. 

لە  ژن��ان  رێ��ژەی  زیادبوونی  بۆ  بەرگری 

گرنگەكاندا،  پۆستە  لە  ی��ان  پ��ەرل��ەم��ان، 

مافی  و  میرات  مافی  لەبەرچاوگرتنی  یان 

دەزان��ێ.  الواز  بە  زۆر  بۆیان،  دەن��گ��دان 

بە  زەینی،  رەگەزی  گۆڕینی  لەبەرامبەردا 

باشرتین رێگەی سەركەوتنی ژنان دەزانێ.

))ه��ات  رۆم��ان��ی  ل��ە  ب��ۆڤ��وار  •  دی 

بوونی  ژن  دژە  سەرەتا  مبێنێتەوە((  كە 

وێنادەكات،  فەرەنسا  ب��ۆرژوازی  كولتوری 

كارە  ئەو  كردەوەكردنی  بە  قۆناغی  دواتر 

روونیدەكاتەوە،  ئاكامدا  لە  و  نیشاندەدات 

هەموو  دەتوانن  ئازادبن،  ژنان  ئەگەر  كە 

كوشتنی  كرداری  ))تەنانەت  بكەن،   شتێك 

دی  كە  شتەی  ئەو  ئەویندارەكەشیان(( 

دیاریهێنا،  بە  بیستەمی  سەدەی  بە  بۆڤوار 

وەك  رەگەز،  لە  دەركپێكردن  و  تێگەیشنت 

كۆمەاڵیەتییە،  جیاوازی  بنەمایی  شێوەیەكی 

باسە سەرەكییەكانی دی بۆڤوار بریتین لە :

بنەمای  )پایەو  ژن��ان  چاالكبوونی   •

ناسینی بیركردنەوەی دی بۆڤوار لەم خاڵەدا 

رێ تێچووە(

)مەرجێك  ناسین  بۆ  ژنان  پەیوەندی   •

خۆرئاواش  باوكساالری  كلتوری  هاوكات  كە 

دەخاتەڕوو(

گۆڕینی  و  گ��ۆڕان  بە  باوەڕهێنان    •

كە  حكومەت،  و  )سیاسەت  كۆمەاڵیەتی 

دەبێت بە شێوەیەكی بنەڕەتی بگۆڕێن(. 

بە  پەیوەست  لە  بۆڤوار  دی  پێگەی 

فێمێنیزم چەند الیەنەیە: 

لەالیەن  كە  مەرجێك  هەر  لەالیەك 
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خۆگری  ل��ە  ب��ێ��ت��ەئ��اراوە،  فێمێنیزمەوە 

شوێنەوەیە  لەو  بۆڤوارەو  دی  كارەكانی 

كلتورە  ترو  بەشەكانی  لەسەر  فێمێنیزم  كە 

بۆیە  هەر  هەیە،  كاریگەری  هزرییەكانیش 

بەدەر  لە هەندێك دەقی  كارەكانی سیمۆن 

لە دەقە فێمێنیزمییەكانیش بەرچاودەكەون.

لە  س��ەرەك��ی  رۆڵێكی  ب��ۆڤ��وار  دی 

لە  بەڵكو  نەگێڕا،  فێمێنیزم  پەرەپێدانی 

راستیدا بۆخۆی لەالیەن شەپۆلی دووهەمی 

بە  وات��ە  دۆزرای����ەوە،  فێمێنیزمەكانەوە 

ژنان  دووەم��ی  پلەی  پێگەی  و  نیشاندان 

ئەویان  فێمێنیستەكان  كۆمەڵگەدا،  لە 

بۆڤوار  دی  كە  بڵێین  دەكرێت  دۆزییەوە. 

لە بواری بنەما سەرەكییەكانی خۆی لەگەڵ 

ناكۆكی هەبوو: فێمێنیزمەكان 

پەسەنددەكرد  پیاوەتی  بۆڤوار  دی    •

زەینی  ژن��ان  كە  ب��وو،  ئەمە  خ��وازی��اری  و 

كە  بۆئەوەی  لێبكەن،  پیاوان  وەكو  خۆیان 

سەركەوتوو بن.

كێشەیەكی  وەك  رەگ���ەزخ���وازی   •

رەگەزی  ك��ردەوەی  كۆتایی  و  یەكجارەكی 

پەسەند دەكرد.

چی  ر گە ئە

لەگەڵ  ت��ون��دی  ب��ە  دی��دگ��ای��ە  دوو  ئ��ەو 

سەدەی  فێمینیستەكانی  بیركردنەوەكانی 

ئەوەشدا  لەگەڵ  بوو،  ناكۆكیدا  لە  نۆزدەدا 

بۆڤواریان  دی  ب���ەردەوام  فێمێنیستەكان 

پەسەند دەكرد و ئەویان بە یەكێك لە خۆیان 

دەیەی  كۆتاییەكانی  لە  بۆڤوار  دی  دەزانی. 

بزاڤی  رێكخراوی  بە  پەیوەندیكرد  شەستدا، 

لە واژۆكەرانی پەیڕەوەكەیان  ئازادی ژنان و 

بوو.

لەم  بەرباسەكان  و  گرنگ  پێشنیارە 

پەیڕەوەدا، لەباربردنی كۆرپەلە، مەنعكردنی 

وەك  رێكارەكانی  هەروەها  منداڵبوون، 

ناوەندە حكومییەكان،  بە  مندااڵن  سپاردنی 

سكپڕی  تاقیگەو  م��ن��دااڵن��ی  راهێنانی 

ل��ە رێ��گ��ەی مناڵ  دەس��ت��ك��ردی ژن��ان 

پەروەردەكەرەوە و البردنی 

بەندەكانی  و  كۆت 

خێزانی  ژی��ان��ی 

بوو.

 •

))رەگ���ەزی  كتێبی  ل��ەس��ەر  شیكارییەك 

دووەم((: 

))رەگ����ەزی  كتێبی  ك��ە  دەوت��رێ��ت 

یەكێك  ب��ۆڤ��وار،  دی  سیمۆن  دووەم((ی 

كتێبە  پڕخوێنەرترین  و  پڕفرۆشرتین  لە 

سەبارەت بە ژنان.

لەم  بابەتە  ئ��ەم  بایەخی  دەتوانین 

بوارانەی خوارەوە هەڵهێنجین:

خوێندنەوەی  كە  هەیە  كەس  كەم   •

ژنان  بزوتنەوەكانی  ب��ارەی  لە  زانستی 

كتێبی  ب��ەاڵم  هەبێت،  فێمێنیزمەوە  و 

))رەگەزی دووەم((ی نەخوێندبێتەوە.

ك��ەس  زۆر  ب���ۆ  ك��ت��ێ��ب��ە  ئ����ەم   •

كی  یە وە رچا سە بە

Writers Woolfe Simone de Beauvoir
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دیاریكراوی مێژوویی لە قەڵەمدەدرێت.

• ژم���ارەی���ەك ب��ۆ خ��س��ت��ن��ەڕووی رەخ��ن��ەو 

دەیخوێننەوە. زانستی  لێكۆڵینەوەی 

قەڵەمیانداوەو  لە  پیرۆز  بە  كەس  هەندێك   •

ناویانربدووە.  فێمینیستەكان((  پیرۆزی  ))كتێبی  بە 

 Utopieal( لەوانە مونیك رۆمی لە كتێبەكەی خۆیدا

integration, p29?( نازناوی پیرۆزی بە بەرهەمەكانی 

سیمۆن داوە.

نوسینی  شێوازی  و  پێنوس  و  ئەدەبیات    •

بایەخێكی  پێگەو  ك��ەس،  هەندێك  بۆ  سیمۆن 

تۆماس  لین  چ��ۆن  ه��ەروەك��و  هەیە.  ب��ەرزی��ان 

باوەڕیوایە« دەتوانین لەسەرێكەوە نوسینی گرنگی 

سیمۆندا  كتێبەكانی  لە  بەهێز  پێنوسی  و  ئەدەبی 

بدۆزینەوە و لە سەرێكی ترەوە بەرهەمەكانی ئەو، 

بەشێكی گرنگن لە بنەما بنەڕەتییەكانی فێمێنیزمی 

نوێدا«

• هەندێك كەس الیەنی چۆنیەتی و چەندێتی 

بیردەخەنەوە،  بۆڤوار  دی  سیمۆن  متامنەی  جێ 

سەدەی  ))ژنانی  كتێبی  لە  مۆنلریۆ  هەروەكو 

سیمۆن  دووەم((ی  ))رەگ��ەزی  كتێبی  بیستەم((  

گرنگ  و  بنەِڕەتی  دانراوێكی  وەكو  بۆڤواری  دی 

ببێتە  پێویستە  ناوەڕۆكەكەی  كە  خستەوەبیر، 

رووی  لە  س���ەردەم.   فێمێنیستەكانی  منونەی 

چەندێتیەوە بە ژمارە فرۆشی كتێبەكە )1004435( 

واتە  )1997(دا،  تا   )1949( سااڵنی  لە  بووە  بەرگ 

پڕ فرۆشی كتێب، بایەخی كتێبەكە پەسەنددەكەن. 

هەفتەی  لە  كتێبە  ئەم  دەنوسێت:  رودیژر  كاترین 

یەكەمدا )22000( دانەی لێفرۆرشاوە.

• هەندێك لە لێكۆڵەران روانینی فرە رەهەندی 

دەخەنەڕوو،  بۆڤوار  دی  سیمۆن  زانستییەی  و 

جیاوازەكانی  رەهەندە  سیمۆن  كە  بڕوایانوایە 

بەكارهێناوە، هەروەك  مرۆییدا  زانستی  لە  زانستی 

ژینگەناسی،  دەروونی،  فەلسەفی،  رەهەندە  چۆن 

پێكەوە  كۆمەڵناسی  و  م��ێ��ژووی��ی  ئ��ەدەب��ی، 

ئاوێتەكردووەو لەم كارەدا دەتوانین بڕوانینە كتێبی 

))رەگەزی دووەم((. ئەو بەم شێوازە بووە هۆكاری 

خستنەڕووی  و  جیاوازەكان  روانینە  ئەفراندنی 

ژنانەوە  دۆخی  لەبارەی  قووڵ  پرسیاری  هەندێ 

پەرەسەندنە  و  ئۆبژێكتیفی  و  زەینی  ب��وارە  لە 

ئ��ەوە،  دواب���ەدوای  هەڵبەتە  زانستییەكانەوە، 

رەخنەگرانیش  زۆرەكانی  وەرگرتنە  هەڵوێست 

پەرەیسەند.

بێ  كتێبە  ئ��ەم  هەندێكیش  سەرەنجام   •

سیمۆن  كە  باوەڕیانوایە،  و  نابینن  كەموكورتی 

بێت،  سادیزمی  سك،  لە  بوغز  دڵ،  دوو  كەسێكی 

بەرهەمەكانیدا  لە  بەروونی  نیشانانە  ئەم  كە 

بەدیدەكرێت.

))رەگەزی  كتێبی  كە  پێیانوایە  هەندێكیش   •

پێشرت  خ��ۆی  زانستییەكانی  ئەزمونە  دووەم(( 

خ��س��ت��ۆت��ەڕوو، ل��ەب��ەرئ��ەوەی ب��ە ج��ارێ��ك چاپ 

كۆمەڵە  بەشێوەی  جیاوازەكانی  بەشە  نەبووەو 

وت��ار ل��ە گ��ۆڤ��اری ))س���ەدەی ن���وێ(( ك��ە خۆی 

دوایین  پاشان  باڵوكراوەتەوە،  بوو  سەرنوسەری 

ئەفسانەی  لەوانە  بازاڕەوە.  كەوتوەتە  كتێبەكانی 

لەسەر  پێشەكیەك  فێربیوەری،  مانگی  لە  ژن��ان 

لە مانگی مایس، هاو  مەسەلە رەگەزییەكانی ژنان 

لە  دایكایەتی  و  ژەنیوەری  مانگی  لە  رەگەزایەتی 

مانگی تەموزی ئەم گۆڤارانە بە خێرایی دەفرۆرشان 

كە  دەیچوێنێت،  رودیرژ  كاترین  و هەروەكو چۆن 

ئەم گۆڤارانە وەكو نان دەفرۆرشان.

پەكین  كۆنفرانسی  ل��ە  ساویگام  ژوزی���ان 

كتێبی  خوێنەری  ئ��ام��ادەب��ووان��ی  ب��ۆ  پێشنیاز 

))رەگەزی دووەم(( دەكات و نازناوی هەڵبژاردەی 

ئەم  ئ��ەو  ب��ڕوای  بە  پ��ێ��دەدات.  فێمێنیستەكان 

و  باس  مێژوو  دڵی  لە  گرنگی  پێگەیەكی  كتێبە 

بەدەستهێناوەو  فێمینزمدا  و  ژنان  خواستەكانی 

لەسەر  پۆزەتیڤە  هەڵسەنگاندنێكی  ب��ەه��او 

فێمینزمی فەڕەنسا و زانستی فێمینزمی.

هەندێك لە 
لێكۆڵەران روانینی 
فرە رەهەندی 
و زانستییەی 
سیمۆن دی 
بۆڤوار دەخەنەڕوو، 
بڕوایانوایە 
سیمۆن رەهەندە 
جیاوازەكانی 
زانستی لە 
زانستی مرۆییدا 
بەكارهێناوە، 
هەروەك چۆن 
رەهەندە فەلسەفی، 
دەروونی، 
ژینگەناسی، 
ئەدەبی، مێژوویی و 
كۆمەڵناسی پێكەوە 
ئاوێتەكردووە
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دی  سیمۆن  رەخ��ن��ەگ��ران��ی   -5

بۆڤوار:

لقە  لە  فێمێنیزم  كە  بارودۆخێكدا  لە 

رۆژ  داكوتاوەو  رەگی  زانستدا  جیاوازەكانی 

فێمێنیزمەكان  جۆری  رێژەو  رۆژ  دوای  لە 

سیمۆن  كتێبەكانی  ئیرت  زیادبوونە،  لە  روو 

تەنانەت  كەوتوون،  پیرۆزی  لە  بۆڤوار  دی 

ه��ەن��دێ��ك ل��ە رەخ��ن��ەگ��ران ل��ە دەی��ەی 

رەتكردنەوەی  بە  ئێستا  تا  هەشتاكانەوە 

تا  و  بوون  خەریك  بۆچونەكانیەوە  بیرو 

گەشەی  رەخنەو  بینەری  كە  جێگایەی  ئەو 

بە  سەبارەت  نێگەتیڤەكانین،  بۆچوونە 

دی  دەروونی سیمۆن  و  زانستی  كەسایەتی 

كتێبی  رەخنەگران،  بۆچوونی  بە  بۆڤوار. 

زانیاری  كەمی  بەدەست  دووەم  رەگ��ەزی 

كەسایەتی  الوازی  و  سیاسی  فەلسەفی 

لێكۆڵینەوە  لە  ئەوان  دەناڵێنێت،  دانەرەوە 

رێزلێنانیدا  رێورەسمی  لە  و  جۆراوجۆرەكان 

بەڕێوەچوو،  دوای مردنی  لە  )50( ساڵ  كە 

ئەم خااڵنەی خوارەوەیان خستەڕوو:

دی  سیمۆن  سیاسی  زانستی  كەمی   •

مەسەلە  كە  ب��ووە،  رادەی��ە  ئەو  تا  بۆڤوار 

خۆیدا  سەردەمی  لە  ژنان  سیاسییەكانی 

نەناسیوەو  جیهانی((  دووەم��ی  )جەنگی 

خۆی  كۆمەڵگەكەی  پێگەی  بە  دەرك��ی 

نەكردووە.

پۆل  ژان  لەگەڵ  پەیوەندی  لەبارەی   •

ماوەیەكی  كە  بووە،  ئاستە  ئەو  تا  سارتەردا 

زۆر نازناوی بتپەرستییان پێدابوو.

تریەتی  ن��ازن��اوێ��ك��ی  ب��ەرزەف��ڕی   •

پێیدەوترا،  رەخنەگرانیەوە  لەالیەن  كە 

كتێبی  بە  ئەو  كە  پێیانوابوو  لەبەرئەوەی 

هەبووە  رۆڵی  دووەم((ەك��ەی  ))رەگ��ەزی 

لە  رەگ��ەزی،  هەڵگەڕانەوەی  و  گۆڕین  لە 

ژنێك  وەك  هەمیشە  بۆخۆی  كە  كاتێكدا 

رۆژێ��ك  هەموو  لێكۆڵەرانیش  م��ای��ەوەو 

بوونی  نازانستی  لەسەر  جەختیان  زیاتر 

دەكردەوە.  كتێبەكانی 

هەرچەندە  میشێل  ئەندرێ  بڕوای  بە 

سیمۆن  تیۆرییەكانی  الی��ەن��ە  ناتوانین 

هەڵەیەی  ئەم  ب��ەاڵم  نەگرین،  لەبەرچاو 

ئاوێتەی  تاكگەرایی  و  ئایدیالیزم  كە  ئەو 

تیۆرییەكانی خۆیكرد، بووە هۆی ئەوەی كە 

تیۆرییەكەی بێ بایەخ بێت. 

ل���ەو رەخ��ن��ان��ەی ت���ری ك��ە ل��ەس��ەر 

تیۆرییەكانی ئەو خستویانەتەڕوو ئەمەیە، كە 

یەكسان  بەشێوەیەكی  جیهان  ژنانی  هەموو 

لە گوشارو دەسەاڵتە دیاریكراو و تایبەتەكان 

نێوان  جیاوازی  ئەو،  مەبەستی  دەبینێت. 

تر(( ))ئەوانی  تیۆری  لە  تر((ە كە  ))ئەوانی 

دا ئەوە دەخاتەڕوو. لە راستیدا تاكەكان تەنیا 

لە نێوان دوو رەگەزدا جیاوازی بەدیدەكەن. 

لەسەرجەم  هاوڕەگەزبازان  ئەو،  بڕوای  بە 

كلتورەكاندا كێشەیان هەیە.

رستەی  كۆمەڵێك  بۆڤوار  دی  سیمۆن    •

زۆر بە وشەو ناو و نازناو دەداتە پاڵ ژنان، كە 

گومان  هۆیەوە  بەو  فێمێنیستەكان  زۆربەی 

بڕوای  بە  و  دەك��ەن  بوونی  فێمێنیست  لە 

شكۆی  رێزو  كە  كەسێكە،  ئەو  هەندێكیان 

ژنانی بەم وشانە تێكشكاندووە و كەم كەس تا 

نوسیویەتی،  ژنانەوە  لەبارەی  بەمجۆرە  ئێستا 

بۆ منوونە لە كتێبی ))هۆكارەكانی كارامەیی(( 

دواك��ەوت��وو،  ت��وڕە،  دام��او،  كچی  سیفەتی 

و  لەكەمی  پڕ  سەركێش،  گ��رژ،  ب��ەدف��ەڕو 

تر،  ژنانی  و  پیاوان  بە  سەبارەت  نارشینی، 

یان  سێكسی،  خ��وازی��اری  سێكسی،  الوازی 

سەدجار  رەگەزباز،  هاو  سێكس،  راوێژكاری 

لەبارچوو، دایكی نهێنی، ناڕەحەت، چارەڕەش 

دەخاتە پاڵ ژنان. 

))نێگەتیڤە((  نەرێنییە  خەسڵەتە  ئەم   

نیشانەی  بۆڤوارەوە،  دی  سیمۆن  لەالیەن 

ئەو  ژنان،  بۆ  ئەوە  دەستانەی  ژێر  روانینی 

ژنان  بە  سوكایەتی  خۆی  پێنوسەكەی  بە 

هۆكارانەی  لەو  یەكێك  بۆیە  هەر  كردووە، 

فێمێنیزمبوونی  لە  گومان  فێمینزمەكان  كە 

دی بۆڤوار دەیكەن، هەر بەهۆی ئەو جۆرە 

نوسینەكانیەوەیەتی. لە 

كتێبی  ل��ە  م��وا  ت��وی��ل  ه��ەروەه��ا   •

بۆڤوار((  دی  سیمۆن  فێمێنیزمی  ))تیۆری 

چۆنیەتییەكانی  پێدراوە  لە  شیكردنەوەیەك 

دەخاتەڕوو،  سیمۆن  بەرهەمەكانی  كۆمەڵە 

هاوكات نیشاندانی جدی و زانستی نەبوونی 

بە  ئەوانە  بۆڤوار،  دی  سیمۆن  بیروڕاكانی 

ملكەچ بوون، پالرتێگرتن، ئازاردەر و مایەی 

ئەو  كە  دەیسەملێنێ  و  دەزانێت  سوكایەتی 

مانا و ناوەڕۆكانەی كە لە ئەدەبیاتدا شیاوی 

لەالیەن  بوون،  ناباو  و  نەبوون  بەكارهێنان 

سیمۆن دی بۆڤوارەوە بە ئاسایی زانراون.

چەمك  هەندێك  بۆڤوار  دی  سیمۆن   •

توانای  كە  رادەگەیەنێت،  ژنانەوە  بارەی  لە 

جیاكاری  ئەو  نییە.  كردنی  كردەوەیی  بە 

رەگەزی بە تاوانی كۆمەڵگە دەزانێت، بەاڵم 

دەبێت  زەقرت  هەڵەیەكی  تووشی  بۆخۆی 

بیربكەنەوەو  پیاوانە  ژن��ان  دەیەوێت  و 

پیاوان  هاوشێوەی  پێگەیەكی  تا  كاربكەن 

لە  ب��ەاڵم  بەدەستبهێنن،  كۆمەڵگە  ل��ە 

چ  لە  ژن��ان  كە  پرسیارەی  ئ��ەم  بەرامبەر 

رۆڵێكدا  چ  لە  و  نرخێك  چ  بە  پێگەیەكداو 

وەاڵمێكی  هیچ  سەركەوتووبن،  دەتوانن 

كە  رایدەگەنێت،  سەرەنجام  و  نییە  پێ 

بەاڵم  نییە،  تایبەتیان  گروپێكی  هیچ  ژنان 

دەستەوەسانە لەوەی كە ناویان بنێت چی.
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دی بۆڤوار:

گرنگرتین  بە  جیهانی  روانینێكی  بە 

ب��ۆڤ��وار،  دی  س��ی��م��ۆن  ت��ی��ۆری��ی��ەك��ان��ی 

ئەو  زانستی  بایەخی  و  گرنگی  دەتوانرێت 

رەگەزی  نایەكسانی   تیۆری  بنارسێتەوە. 

زۆربەی  دیدی  لە  خستویەتەروو  ئەو  كە 

نایەكسانی  ت��ی��ۆری  ل��ە  ب��ی��رم��ەن��دان��ەوە، 

ئەو  وەگ��ی��راوە.  ماركسەوە  كۆمەاڵیەتی 

نایەكسانی رەگەزی بە خاوەن پلەی یەكەم 

و پلەی دووەم دەزانێت، لە كاتێكدا ماركس 

دەبینێت،  یەكرتیدا  لەبەرامبەر  توێژ  دوو 

لەگەڵ  جیاوازییان  پلەوە  ل���ەرووی  كە 

یەكرتیدا نییە، بەڵكو ئەوان لە ملمالنێیەكی 

كە  كاتێك  كۆمەاڵیەتیدایەو  و  چینایەتی 

لێكپچڕاوی كۆمەاڵیەتی لە نێو هەر چینێكدا 

بە  پەرەپێدەستێنێت و  پێوەندی  دروستبوو، 

دەستدێت  بە  سەركەوتن  خۆنامۆبوون،  لە 

تەواودەبێت  شۆڕش  بە  چینایەتی  بزاڤی  و 

چین  بێ  كۆمەڵگەیەكی  لەكۆتاییدا  و 

رەنگە  كارە  ئەم  هەڵبەتە  دروستدەبێت، 

كاتی بێت، بەاڵم دێتەدی. سیمۆن دی بۆڤوار 

تایبەتەوە  و  نوێ  روانینێكی  بە  تیۆرە  ئەم 

ژنان  لە  باس  توێژێكدا  لە  ئەو  دەنوسێت. 

و  دەكات  پیاوان  باسی  تردا  توێژێكی  لە  و 

بێ  كۆمەڵگەیەكی  پێكهێنانی  لە  هەمووان 

توێژ بەكاریگەر نازانێت، بەڵكو باوەڕی بە 

كۆمەڵگە  كلتوری  بنەڕەتی  و  گرنگ  رۆڵی 

بێ  كۆمەڵگەیەكی  هێنانەوەی  لە  هەیە، 

چین و توێژدا. ئەو تێكۆشان و هەوڵەكانی 

بەالیەنی  دەس���ەاڵت  ژێ��ر  چینەكانی 

توانای  و  نامۆبوون  لەخۆ  بە  گەیشنت 

كە  كاتێك  و  لەبەرچاودەگرێت  ش��ۆڕش 

نابین((،  دایك  لە  ژنی  بە  ))ئێمە  دەڵێت: 

ببینە  دەمانەوێ  ئێمە  كە  نییە،  ئەوە  مانای 

پیاو، بەڵكو بەو مانایەیە كە كلتور بە جۆری 

روانینی خۆی بەم مانایە ژن و پیاو لە یەكرت 

وێنای  ئەو  لەهەمانكاتدا  جیادەكاتەوە، 

و  دەبات  نێو  لە  بوون  ژن  یان  پیاوبوون، 

كۆمەڵگەی  بە  توێژ،  و  چین  بێ  كۆمەڵگای 

بێ ژن و پیاو دەزانێت.

سازان  و  پەیوەندی  لە  سیمۆن 

بێ  كۆمەڵگەی  م��ارك��س،  ل��ەگ��ەڵ 

كۆمەاڵیەتیدا  بواری  لە  جیاوازی 

دەخ���ات���ەڕوو، ب���ەاڵم دژای��ەت��ی 

ماركس  ل��ەگ��ەڵ  ئ��ەو  ن��ەك��ردن��ی 

لەسەر لەخۆ نامۆبوون، هاوخەباتی 

تاكەكانە  شۆڕشگێڕی  و  چینەكان  نێو 

بەو  دەخاتەڕوو،  بابەتە  ئەم  كە  كاتێ  و 

و  بەدبەختی  كۆتایی  كە  مانایەدێت 

دەست  بە  ژن��ان  چەوساندنەوەی 

بەڵكو  نییە،  ژنانەوە  خەباتگێڕانی 

پەیوەستە بە گۆڕانی كلتورەوە. 

دۆل����ف ئ���ەم ب��ی��رۆك��ە و 

وێ��ن��ای��ەی ك��ە: ))ژن���ان 

چینێكی  پ��ی��اوان  و 

خۆیدا  كتێبەكەی  لە  رسوشتین((  جیاوازی 

بەم جۆرە دەردەبڕێت: )) ژنان و پیاوان لە 

گروپە كۆمەاڵیەتییەكانن(( و ))ئەو چینەی 

كە پیاوان دەخەنە سەر دەسەاڵت و بە ژێر 

دەستی دەمێننەوە، لە ژنان پێكهاتووە.((

ئەم چەمكە لە توێژی رەگەزی لە كتێبی 

سیمۆن دی بۆڤواردا نییە، بە پێچەوانەوە ئەو 

كە  پێداگرە، 

cl
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پێكناهێنن،  توێژێك  و  چین  هیچ  ژنان  بڵێ 

كۆمەڵەیەكیش  هیچ  ئەندامی  تەنانەت 

سۆسیالیزم  كە  كاتێ  دۆلف  ب��ڕوای  بە  نین. 

بووە  بابەتە  ئەم   )1946 )ساڵی  گەشەیكرد 

زۆر  بڕوای  بە  كاتێكدا  لە  ژنان.  ئازادی  هۆی 

كە  بابەتەی  ئەم   70 ساڵی  فێمینستەكانی  لە 

ژنان لەم رووداوەدا بە هیچ سود و قازانجێك 

بوو.  بەڵگەنەویست  مسۆگەرو  نەگەیشنت، 

كاپیتالیزم  نێوان  چەوساندنەوەی  سیستەمی 

و رژێمی باوكساالری بە جۆرێك بەرنامەڕێژی 

كرابوو، كە لە چوارچێوەی خێزانەكان و كلتوری 

رەگەزی  بە سڕینەوەی  كۆمەڵگەدا، سەبارەت 

چەمكە  دۆلفی،  تیۆری  پێی  بە  نەچوو.  لەناو 

و  نین  خەوش  بی  بۆخۆیان  ماركسیتیەكان، 

كەموكوڕییان زۆرە، وەكو ئەوەی كە ماركسیزم 

رەگەزی  هەاڵواردنی  لە  بەرهەمێكی  كۆمەڵە 

لە خۆیدا جێكردۆتەوە، ئێستا ئەگەر بڵێین كە 

ماركسیستییدا  تیۆری  لەگەڵ  سیمۆن  تیۆری 

یەكسانن ))گونجاون((، نەشیاو دەبوو.

تیۆری  ب��ەراوردك��اری  *شیكاری 

ماركس و سیمۆن دی بۆڤوار:

-دژایەتی چینایەتی هەیە. 

سیمۆن  تیۆری  لەگەڵ  ماركس  تیۆری 

دی بۆڤواردا گونجاو نییە.

-لێكدژی رەگەزی هەیە

جیاوازی  بوونی  بەهۆی  -نایەكسانی، 

نێوان چینەكانە.

و  یەكەم  پلەی  خ��اوەن  -نایەكسانی 

دووەمە.

كە  یەكرتیدان،  بەرامبەر  لە  -دوو چین 

نییە. جیاوازییان 

ب��ە شێوەی  ژن��ان  ك��ۆم��ەڵ��گ��ەدا،  -ل��ە 

رەگەزی دووەم )ژێردەستە(ن.

-پێویستی خەباتی چینایەتی.

لەگەڵ  كلتوری،  خەباتی  -پێویستی 

داسەپاوەكاندا. كلتورە 

-بااڵدەستی ئابوری نایەكسان.

لەالیەن  نایەكسانی  -بەرهەمهێنانی 

كلتورەوە.

-هاوپەیوەندی نێوان چینەكان.

-لێكرتازانی نێوان چینەكان.

-لێكرتازانی نێوان رەگەزی ژن و مێرد.

-لەخۆ نامۆبوون.

و  ژن��ان  خۆنامۆبوونی  لە  -پێویستی 

رووی  لە  پیاوان  بۆ  ژنانە  زەینی  گۆڕینی 

سەركەوتنەوە. وەدەستهێنانی 

-وشیاری چینایەتی.

توێژێك  و  چین  هیچ  -ژن��ان 

نین.

-گۆڕانی بنەمایی و شۆڕش.

و  هاوسەنگی  -گ��ۆڕان��ی 

گۆڕانی كلتوری.

سیمۆن  دووەم���ی  تیۆری 

تر((ە  ))ئەوی  تیۆری  بۆڤوار،  دی 

هەوڵدەدەن  تازەكان  كۆمەڵناسە  كە 

ل���ە روان����گ����ەی م��ەس��ەل��ەی 

ئەم  كۆمەاڵیەتییەوە 

ب��اب��ەت��ە ب��خ��ەن��ە 

ب�����ەرب�����اس، 

ند  رچە هە

لە  زیاتر  ناخرێتەڕوو،  بەباشی  پرسیارەكە 

رێزگرتن،  پایە،  پلەو  زنجیرەی  چوارچێوەی 

خ��راوەت��ەڕوو.  رسوشتگەرایی  و  پیرۆزی 

بۆخۆی  ب��ۆڤ��وار  دی  سیمۆن  بێگومان 

تێگەیشتنێكی زۆری بۆ ئەم چەمكە نەبووە، 

بەمانای  ت��ر،  رەگ���ەزی  كە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

تایبەتییەكانی  خەسڵەتە  بە  رەگ��ەزێ��ك 

رەگەزێك  مبانای  راستییەكەی  خۆیەوە،  

جیاوازە و نەك رەگەزی دووەم، الواز، نزم، 

ژێردەست، بێدەسەاڵت و هتد.....

ئ��ەوەی  دڵنیایی  و  دان��پ��ی��ان��ان  ب��ە 

ك���ە ژن����ان ج����ی����اوازن و 

sigmund freud
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ئازادبن  ژنان دەتوانن  بابەتەی كە  ئەم  قبوڵكردنی 

كۆمەڵگە  پیاوانەی  كلتوری  و  خۆیان  بەسەر  و 

كلتورێكی  دامەزراندنی  بۆ  پێویستە  بن،  زاڵ 

وەسواسیەوە  ئەندێشەو  و  دیقەت  بە  جیاواز، 

واتە  تر((  ))ئەوی  پێناسەبكرێنەوە.  چەمكانە  ئەم 

لە  خود  رەگەزی  بە  دان  ئەولەویەت  و  پێشخسنت 

دوای  لە  هتد.   ... وەچەو  ئایین،  ماف،  بوارەكانی 

تاك  بۆ  سەربەخۆ  و  ئازاد  زهنیەتێكی  كە  ئەوەی 

و  ))ب��وون((  لەسەر  راهێنان  دەبێت  هاتەدی، 

كە  نیشانیبدات  و  بكات  پەیوەندی((  ))هەبوونی 

نە  و  تر  ئەوانی  وەكو  نەك  دیكەیە،  ئەوی  ئەو 

كەمرت و نە زیاتر، بەڵكو ئەو بۆخۆیەتی بە تەواوی 

ماهیەتیەكانی بوونی پەیوەست بەخۆی.

تیۆرەكانی  نێوان  لە  بەراورد  بە  ئیریگارد  البری 

تر  رەخنەیەكی  ب��ۆڤ��واردا،  دی  سیمۆن  فرۆیدو 

ئەو  دەگرێت.  بۆڤوار  دی  سیمۆن  تیۆرەكانی  لە 

پەیڕەوكارانی  و  فرۆید  تیۆری  ئەگەر  باوەڕیوایە 

راستیدا  لە  بەرهەمبهێننەوە،  پیاوساالری  كلتوری 

ئەوان پەیڕەوی كۆمەڵگە بوون، لەبەرئەوەی كۆمەڵگا 

خوازیاری بەرهەمهێنانەوەی كلتوری پیاو ساالرانەیە. 

ئەوان بەم كارەی خۆیان ئەو كلتورە بەهێزدەكەن. 

ت��ر((دا  ئ��ەوی   (( تیۆری  چوارچێوەی  لە  فرۆید 

سەملاندویەتی  تەنیا  بەڵكو  دانەهێناوە،  پیاوساالری 

هەمان  تووشی  رێك  و  هەیە  شتە  ئەوجۆرە  كە 

ئەنجامیداوە،  بۆڤوار  دی  سیمۆن  كە  هەڵەبووە، 

توانای خستنەڕووی رێگەچارەو البردنی ئەم  ئەوان 

و  مۆدێلێك  وەكو  تر  ئەوی  ئەوان  نییە،  كۆسپەیان 

یەكێكی تری نەنارساو، پێشنیار دەكەن، مۆدێلێك كە 

پیاوانەیە و وەكو مۆدێلی بەهێزتر و باشرت، ئەوەی 

بە  دەبێت  ژنان  كە  مێشكی هەمووانەوە،  خستۆتە 

پێی ئەو مۆدێلە یەكسانیخوازو دادخوازبن. هەڵەی 

دیاری تیۆری فرۆید و سیمۆن دی بۆڤوار ئەمەیە، كە 

))ئیرت(( و ))دیكە(( تەنیا لە رەگەزی پێچەوانە نییە، 

تیۆرییەدا  ئەم  هاوچەشنی  رەگەزەكانی  لە  بەڵكو 

دەتوانرێت كەڵكی هەبێت، لەبەرئەوەی كە هەموو 

ژنان لە رەهەندە جۆراوجۆرەكاندا لەیەكرتی ناچن و 

بەرامبەرو  لەگەڵ رەگەزی  پەیوەندی  كاتێك كە ژن 

))یەكێكی  بۆ ئەو  پەسەندی خۆیدا هەیە، ئەو ژنە 

تر((ە، بەاڵم ئەم دووانە چەسپانی، ))ئەوی تر(( یان 

لە جیاوازی رەگەزدا ماناكردووە.

ب��ە دڵ��ن��ی��ای��ی��ەوە م��ۆدێ��ل��ی ب��ی��رك��ردن��ەوەی 

دەبێتە  و  ك��ەوت��ووە  گەشە  ل��ە  ه��ەردووك��ی��ان 

بایەخی  خاوەن  تەنیا  كە  باو  فەلسەفی  مۆدێلێكی 

بابەتە  ئەم  كە  ئەو كەسانەی  بۆ  زەینییە، هەڵبەتە 

بەرچاوی  الیەنی  ناتوانن  هەرگیز  و  دەكەن  قبوڵ 

))عەینی(( و پراكتیكیان هەبێت.

ئەنجامگیری:  -7

بوونیان  مرۆڤ  بنچینەی  لە  ژنان  و  پیاوان 

پێكەوە یەكگرتوو هاوبەشن و فەرق و جیاوازییان 

رەگەزییە.  واتە  نەگۆڕ،  و  الوەكی  شتێكی  لە  تەنیا 

وێڕای ئەم بنەمایە پیاو لە رسوشتی مرۆڤ بووندا 

كە  كامڵبونێك  هەر  نییە.  ژنەوە  لەسەرووی  پلەی 

بگات.  پێی  دەتوانێت  ژنیش  پێیبگات،  پیاو  دەشێ 

بۆ  ئازادی  و  یەكسانی  پراكتیككردنی  بە  بنەمای 

تاكەكان،  هەموو  بۆ  شتە  ئەم  داوای  و  مرۆڤەكان 

داواكارییەكی گرنگ  ژیان  لە گشت رەهەندەكانی 

نییە، بەڵكو دەبێتە نیشانەیەك لە گەشەی زانستی 

شوێنەی  لەو  بەاڵم  پێی،  ب��اوەڕداران  مەعنەوی  و 

بەشەپۆلە  ب��وون  پەیوەست  فیمینزمەكان  كە 

روانینە  و  جیاوازەكان  ئایدۆلۆژیا  و  جیاوازەكان 

مۆراڵیەكان،  و  فەلسەفی  و  ئایینی  و  سیاسی 

وەدیهێنا،  جیهان  لە  یان  فیمینزم  جۆر  چەندین 

ئازادی  یەكسانی،  هەرچەندە دروشمی هەموویان 

و وەك یەكی بووە، بەاڵم ماناو سنوری جیاواز لەم 

دەربڕیوە،  خۆیاندا  تیۆرییەكانی  لە  چەمكانەیان 

كە دەتوانرێت لە هەندێ بواردا لە جەمسەرێكەوە 

بۆ جەمسەرێكی جیاواز لەوە لێكبدرێتەوە.

بە دانپیانان و 
دڵنیایی ئەوەی 
كە ژنان جیاوازن 
و قبوڵكردنی 
ئەم بابەتەی كە 
ژنان دەتوانن 
ئازادبن و بەسەر 
خۆیان و كلتوری 
پیاوانەی كۆمەڵگە 
زاڵ بن، پێویستە 
بۆ دامەزراندنی 
كلتورێكی جیاواز، 
بە سەرنج  و 
ئەندێشەو 
وەسواسیەوە ئەم 
چەمكانە پێناسە 
بكرێنەوە
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     سیمۆن دی بۆڤوار وەكو كەسێكی 

ئێگزیستانسیالیستی  فێمێنیزمی  دی��اری 

ب��ە پێی  )ب��ون��گ��ەرای��ی( دەردەك���ەوێ���ت. 

لە  ئێگزیستانسیالیستیە  روانینە  ئ��ەم 

چوارچێوەی  لە  دەبێت  تەنیا  فێمێنیزم، 

بجوڵێیتەوەو  رەه��ادا  ئ��ازادی  و  هۆشیاری 

سەرەكی  ت��ەوەرەی  بە  سكۆالریز  بنەمای 

لەراستیدا  دابنێین.  خۆت  بیركردنەوەی 

لەم  ئایینیەكان  و  م��ەع��ن��ەوی  ژینگە 

نییە. بیركردنەوەیەدا بوونیان 

كاتێك كە سیمۆن دی بۆڤوار، لەبارەی 

كرد،  نوسین  بە  دەستی  ژنانەوە  مافەكانی 

گەشەی  ئەمڕۆ  شێوەیەی  بەو  فێمێنیزم 

ساڵی  چەندین  سەرەنجام  ن��ەك��ردب��وو، 

)الیەنگری  فێمێنیزم  تیۆری  كە  خایاند، 

پەرەپێبدات.  ژن��ان(  مافی  لە  بەرگری  و 

كەسانە  ئەو  دیارترین  لە  بەشێك  سیمۆن 

مافەكانیانەوە  و  ژنان  لەبارەی  كە  بوو 

بەاڵم  نوسیوە،  كتێبی  ك��ردووەو  قسەی 

لە  بەتایبەتی  فێمێنیزم  بەگەشەكردنی 

نوسینەكانی  فەرەنسا،  لە   )80( سااڵنی 

زانستیرت  و  ئ��ارام��رت  تێڕوانینێكی  ب��ە 

كەم  زانستی  بەهای  لە  خوێندرایەوەو 

بووەوە. كتێبەكانی كەم  بووەوە فرۆشی 

ت��ی��ۆرەك��ان��ی س��ی��م��ۆن ل��ە ه��ەم��ان 

چاپكرا،  كتێب  شێوەی  بە  كە  س��ەرەت��ادا، 

)ه��اوب��ی��ر،  سێیانە  سێگۆشەیەكی  ب��ە 

بەرهەڵستكار، بێ الیەن( رووبەروو بووەوە. 

هەڵبەتە چەندین ساڵی خایاند، تا بەشێوەی 

نورساو و زانستی بخرێتەڕوو.

ساڵی  لە  )هاوبیرەكان(  یەكەم  گروپی 

)رەگ��ەزی  كتێبی  كە  رایانگەیاند   1977

سەرچاوەی  بۆڤوار،  دی  سیمۆن  دووەم(ی 

س��ەرەك��ی و ژێ���دەری ت��ی��ۆری ئ��ەوان��ەو 

بزوتنەوەی  تیۆری  ژێدەری  كتێبی  دەشبێتە 

ئازادیخوازانەی ژنان.

دەنێت  بەرزتر  هەنگاوی  ساوژنۆ  ژوزا 

بۆ  رێ��ز  و  پ��ەی��وەن��دی  نیشاندانی  ب��ە  و 

دی  سیمۆن  دووەم((ی  ))رەگ��ەزی  كتێبی 

فێمێنیزمی  تیۆری  باشرتین  نازناوی  بۆڤوار، 

لەالیەنی  جەخت  و  پێدەدات  هاوچەرخی 

پیرۆز بوونی دەكاتەوە.

نانسی هۆستون دەڵێت ))بە بڕوای من 

فێمێنیزمە فەرەنسییەكان لە ساڵی 1970 كیژە 

فێمێنیزم  بۆڤوارن،  دی  سیمۆن  پیرۆزەكانی 

سەرەنجام  و  هیومانیزمە((  بەرامبەر  لە 

بۆڤوار  دی  سیمۆن  ئایدیاكانی  كە  دەڵێت: 

كە لە هەر الپەڕەیەكی كتێبەكەیدا نورساوە، 

لێكۆڵینەوە  و  بابەتەكان  بەشێكی  دەكرێت 

ئایندەبن،  لێكۆڵەرەكانی  و  رەهەندییەكان 

فێمێنیزم  بۆ  هەلومەرجی  هەندێ  ئ��ەو 

رەخساند و توانی ئایدۆلۆژیاكانی سەردەمی 

 ، و  ژنان بگۆڕێت  بە مافی  خۆی، سەبارەت 

چەمكی  سازكردنی  بە  لێكۆڵەران  دواتریش 

تازەوە كاری خۆیان دەستپێكرد.

دی  سیمۆن  تیۆرەكانی  دووەم  گروپی 

بۆڤوار بە نازانستی پێناس دەكەن، هەركاتێك بە 

بڕوای توریول موا، دی بۆڤوار لە چەمكەكانی 

و  پێناسەدەكات  رۆڵەكان  دابەشكردنی  خۆیدا 

رۆڵی دایك بێ بەها دەكات و تا ئەو شوێنەی 

دەڕواتە پێش، كە باوەڕیوایە دەبێت ئەم رۆڵە 

لە ژنان وەربگیرێتەوەو خۆشی وا دەردەخست، 

ئەوەی  لەبەرئەوەی  دای��ك،  نەبووە  هەرگیز 

كە  دەزان��ی،  بێسود  و  كەڵك  بێ  بەكارێكی 

دەبێتە مایەی وەستانی ژنان.

بە  كە  كەسانەن،  ئەو  سێیەم  گروپی 

رەخنەی  پەرستانەوە  كۆنە  تێڕوانینێكی 

خۆیان سەبارەت بەو ڕادەگەیەنن.

لەوانە ئەندرە میشێل كە لە ساڵی 1979 

 )50( سیمیناری  لە  فێمێنیستەكاندا  كۆڕی  لە 

))كتێبی  وتی:  سیمۆندا  مردنی  دوای  ساڵ 

سیمۆنی  تیۆرەكانی  كە  دووەم،  رەگ��ەزی 

زۆر  بەشێوەیەكی  ب��اڵوك��راوەت��ەوە،  تێدا 

هەرچەند  جوانە،  ئاشكراو  و  سەرنجراكێش 

نەگەیشتوە.((  خۆی  زانستی  پێگەیشتنی  بە 

سەرەنجام دەتوانرێت پەی بەم كارە بربێت، كە 

لە سەدەی نوێدا تیۆرەكانی سیمۆن، تەنانەت 

و  ناگونجێت  فێمێنیستیشدا  كەمرتین  لەگەڵ 

فێمێنیزمەوە  لقەكانی  لەرووی  ئەو  بەهای 

پۆست  لیبڕاڵ،  سۆسیال،  تا  پەڕگر  )رادیكاڵ، 

مۆدێرن، ماركسیستی( لەناوچووەو بزوتنەوەی 

ئازادیخوازانەی ژنان لە سەدەی نوێ، ساتی تا 

لێهاتنی خۆی دەبڕێت.

میشێل هولزف لە رستەیەكی بەناوبانگی 

خۆیدا دەڵێت: ))من پیاوێكم، لەمە رسوشتی 

تر چیامن دەوێت! لەبەرامبەر ئەم قسەیەدا، 

كە  ژن��ان،  ئ��ازادی  بزوتنەوەی  الیەنگرانی 

بە  بۆڤوار  دی  سیمۆن  تیۆرەكانی  رۆژێ��ك 

دروشمە  ب��ەم  دەزان���ی،  خۆیان  پاشخانی 

نوێیە هەڵوێستی تازەی خۆیان رادەگەیەنن: 

و  ن��اب��ن؟((  ئ��ێ��وەش  بۆچی  ژنێكم  ))م��ن 

سەرەنجام  فێمێنیستە نوێكان بێباكی خۆیان 

بەم  پێناكەن،  دەركیان  كە  پیاوانەی  بەو 

پیاو،  بەبێ  ))ژنێك  كە  دەردەب��ڕن  رستەیە 

كە  دەبینین  پاسكیلە((  بێ  ماسییەكی  وەكو 

رستەكەی تری سیمۆن دی بۆڤوار كە ))ئێمە 

دەبێتەوە،  كاڵ  نەبووین((  دایك  لە  ژنی  بە 

لەبەرئەوەی ئەو جۆرە گروپەی ژنان باشرت لە 

پیاوان بێباك لە ژنان لەقەڵەمدەدرێت.

سەرچاوە:

WWW.Iraniamuk.com
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doris lessing

ژنان فێمێنیزمیان 
باش بەكارنەهێناوە

دۆریس 
لێسینگ:

لە ئەڵمانییەوە: پێشەوا فەتاح
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نوسەری  خامنە  لێسینگ،  دۆری��س 

ئەدەبی  نۆبڵی  خەاڵتی  هەڵگری  ئینگلیز، 

ساڵی 2007.

لە   1919 ساڵی  ئۆكتۆبەری  22ی  لە 

و  لەدایكبووە  كرمانشان  شاری  لە  ئێران 

كرد .  دوای��ی  كۆچی   )2014 )نۆڤێمبەری 

كەس  بەتەمەنرتین  وەك   )2007( ساڵی 

پیاو   )93( لەپاش  ژن،  یانزەهەمین  و 

زۆرێك  وەرگ��رت.  ئەدەبی  نۆبڵی  خەاڵتی 

تەنانەت  هاوڕێیانی،  و  خوێنەرەكان  لە 

بووە،  وەختی  لەمێژە  پێیانوابوو،  خۆشی 

جولیا  و  جێلینێك  ئێلفرید  منونە  ب��ۆ 

هۆی  وشانە  بەم  نۆبڵ،  كۆمیتەی  فرانك. 

لێسین  "دۆریس  خستەڕوو:  خەاڵتەكەیان 

كە  مێینەیە،  ئەزمونی  حیكایەتخوانێكی 

هێزێكی  و  بەجۆشی  بەدگومانیی،  بە 

پارچە  پارچە  شارستانییەتێكی  دووربینانە، 

بووی خستۆتە تاقیكردنەوەوە."

كورت،  سەردەمێكی  لێسین  دۆریس 

ئێران،  لە  یەكەم  جیهانی  جەنگی  پاش 

ەدا  بوو"  پارچە  پارچە  "شارستانیەتە  لەم 

جەنگدا  لە  باوكی  لەوێ  هەر  لەدایكبووە. 

بەریتانیا  لە  چیرت  لەدەستدابوو،  قاچێكی 

بانكێك  بەڕێوەبەری  بوو،  نەگیرا  پێ  خۆی 

بووبوو. دایكی دۆریس سستەر بوو: باوكی 

تراوماتیزەبوو  سەربازێكی  وەك  دۆریسی 

ناسیبوو،  سەربازی  نەخۆشخانەیەكی  لە 

پێكردبوو،  شووی  دوودڵیدا  و  بەزەیی  لە 

لە  ژیانی  گەورەكەی  خۆشەویستە  چونكە 

جەنگدا كوژرابوو.

ن��وێ��رتی��ن  ب��ە  س���ەب���ارەت  لێسین 

كتێبی"ئالفرێد و ئێمیلی"، كە باس لە دایك 

باوكم  )) توڕەیی  دەڵێت:  دەكات،  باوكی  و 

سەر  گوێزراوەتەوە  گۆڕستاندا،  جەنگی  لە 

ئالێرەدا  جێینەهێشتووم.  هەرگیز  و  خۆم 

لە  خۆم  هەوڵدام،  لە  هێشتا  و  دانیشتووم 

باری ئەو بۆماوە دڕندەیە رزگاربكەم."

گواستنەوە،  ئاهەنگی  پاش  مانگ  نۆ 

كچییەوە  دۆری��س��ی  بە  تایلەر  ئێمیلی 

خوازیاری  باوكی  و  دایك  بوو.  دووگیان 

نەیانتوانیبوو  كە  بەوەدا  بووبوون.  كوڕێك 

وەكو  جۆن،  پیتەر  ناوبنێن  منداڵەكەیان 

ناوی  و  ك��ردب��ووەوە  لێ  بیریان  خۆیان 

دكتۆرەكە  نەهاتبوو،  مێشكدا  بە  كچیان 

ئیدی  كردبوو،  پێشنیار  دۆریسی  ن��اوی 

دۆریس دۆریس مایەوە.

ب��وو،  س��ااڵن  پێنج  دۆری���س  كاتێك 

خ��ێ��زان��ەك��ەی ب��ەن��او روس��ی��ای ش��ێ��واوی 

بەریتانیا،  بۆ  گ��ەڕای��ەوە  ش��ۆڕش��دا،  پ��اش 

رۆدیزیا  باشووری  بەرەو  هەرزو  لەوێوە 

لەوێ  رێ.  كەوتنەوە  ئەمڕۆ(  )سیمبابوێی 

باوكی پارچەیەك ئەرزی كڕیبوو، ویستبووی 

گەمنەشامی  جوتیاری  وەك  خۆی  بەختی 

كە  شكستیخوارد،  بەشێوازێك  تاقیبكاتەوە. 

جێی سكااڵ بوو. خێزانەكەی لەسەر لێواری 

لێقەوماوتر  و  هەردەهات  وێرانەیەدا  ئەو 

بوو،  بوو  بێزار  دۆری��س  دایكی  دەب��وو. 

دەكرد.  مەدەنی  ژیانێكی  و  نیشتامن  بیری 

نائومێدییەكەی  بەهۆی  یاخی  دۆریسی 

برا  هێری  لەكاتێكدا  دەدا،  سزا  خۆیەوە 

بچكۆلەی خۆشەویستی و نازی پێدەدرا.

ئەو  و  باوك  و  دایك  شەڕی  تراومای 

زامانەی ئەوسا ژیان و كارەكانی لێسینگیان 

گەڕانن  سەرەكیەكان  -بابەتە  لەقاڵبداوە. 

ب����ەدوای خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی، ئ��اس��ای��ش و 

خۆشەویستی سەختی نێوان دایك و منداڵ.

ب��اوك��ی  و  دای���ك  م��اڵ��ی  لێسینگ 

بێت،  ه��ەرج��ۆرێ��ك  )ب��ە  جێهێشت  زوو 

بەختی  و  بووبوو(  كەنەفت  خانوویەكی 

لە  تاقیكردەوە،  سالیسبەری  لە  خ��ۆی 

وەك  داگیركراوەكەدا،  واڵت��ە  پایتەختی 

تەلەفۆنیست.  سستەرو  كۆمەككاری 

رۆژنامەكاندا  لە  تێكست  نەیدەتوانی 

كە  نوسی،  رۆمانی  دوو  دواتر  دابەزێنێت، 

هەر خۆی لەساڵی )1938( بە نۆزدە ساڵی 

فەوتاندنی، شویكرد بە فرانك ویزدۆم، خێرا 

و یەك لە دوای یەك دوو منداڵی بوو.  هەر 

بووەوەو شووی  مێردەكەی جوودا  لە  زوو 

یەهوودی  ئەڵامنی  پەناهەندەیەكی  بە 

كرد، گۆتفرید لێسینگ. ئەوی لەناو بازنەی 

كە  ناسی،  سەرنجڕاكێشێكەندا  كۆمەنیستە 

لە  دایك  وەك  جیاواز  هێند  شێوەیەكی  بە 

و باوكە داماوەكەی لە ئەفەریقا دەژیان و 

باوكیان  الی  منداڵەكانی  بیریاندەكردەوە. 

ئەستەم  بە  ئ��ەوە  لەپاش  بەجێهێشت، 

دەبیستیت،  كچەكەی  بە  سەبارەت  شتێك 

زۆر  لێسینگ  نوسینەكانی  ئەگەرچی 

مێردی  لە  ك��وڕەك��ەی  ئەوتۆبیۆگرافین. 

بەاڵم  لێكراوە،  كورتی  باسێكی  یەكەمی 

هاوسەرگیرییەشی  ئ��ەم  ئ��ەوەی  لەپاش 

مێردی  لە  كوڕی  پیتەری  شكستیخوارد، 

لەندەن.  بۆ  برد  خ��ۆدا  لەگەڵ  دووەم��ی 

نەكردەوە،  شووی  لێسینگ  ئەوە  لەپاش 

بەگشتی  زۆرو  پ��ەی��وەن��دی��ەك��ی  ب���ەاڵم 

ماندووكەری هەبوو، لەناو ئەوانەدا لەگەڵ 

كە  پەنجاكاندا،  كۆتایی  لە  ئالگرین  نێلسن 

فێمینیزمی  ئەیقۆنێكی  لەوەوبەر  دەساڵ 

لەگەڵدا  ب��ۆڤ��وار(  دی  )سیمۆن  دیكەی 

بووبوو.

لە  هەوڵیدا  ەوە   1949 ساڵی  لەدوای 

لەگەڵ  تەنیا،  بەخێوكەرێكی  وەك  لەندەن 

ناوێك  نوسەر،  وەك  و  بجەنگێت  ژی��ان 
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ئەندامی  بە  1952بوو  ساڵی  دروستبكات.  بۆخۆی 

داگیركردنی  لەپاش  ب��ەاڵم  كۆمەنیست،  پارتی 

هەنگاریا، وازی لەو پارتە هێنا.

دەچ��ڕێ��ت"،  گ��ۆران��ی  "گیا  رۆم��ان��ی  یەكەم 

باسی  ئەگەرچی  بوو،  خەڵكی  رەزامەندی  جێی 

هەن،  )كەسانێك  دەكرد  داگیركراو  ئەفەریقای  لە 

بەشداری  گرنگرتین  بە  لێسینگ  گێڕانەوەكانی 

لەیەكەم  ق��ەڵ��ەم��دەدەن(.  ل��ە  ئ��ەو  ئ��ەدەب��ی 

نوسەر   )١٩٥٢ توندوتیژی  )مندااڵنی  پینتالۆژیایدا 

ژیانی مارتا كوێست، هەتا گەشتەكەی بۆ لەندەن 

شیدەكاتەوە.

لە  بوو  یەكێك  پینتالۆژیاكەی  بەریتانیا  لە 

بە  هێند  خەڵكەكە  كە  كتێبەكان،  پڕفرۆشرتین 

بوون،  داهاتووی  بەرگی  چاوەڕوانی  پەرۆشەوە 

دەكەن.  پۆتەر  هاری  چاوەڕێی  ئێستە  چۆن  وەك 

زێڕین"  "دەف��ت��ەری  رۆمانی  بە   1962 لێسینگ 

ناوبانگی جیهانی پەیداكرد. زەقرتین شت لە رووی 

ئەدەبییەوە شێوەی پێكهاتە ئاڵۆز و داهێنەرانەكەی 

شوناسیی  ئیستفزازێكی  وەك  كتێبەكە  بەاڵم  بوو، 

تازە  جەنگی  لە  تەماشادەكرا،  مێینانە  ئەزموونی 

زۆر  لێسینگ  رەگ��ەزەك��ان��دا.  بەینی  بەرپابووی 

كە  دەكات،  دەستپێشخەری  بابەتگەلێكدا  لە  جار 

بە  هەست  دواتر  زۆر  سەرەتا،  بەگشتی  خەڵكان 

پەیوەندیەكەیدەكەن.

* ئێوە تەمەنتان 88 ساڵە. ناونیشانی 
ئێمیلی(  )ئالفرێد و  كتێبەنوێیەكەتان 
دەگەڕێتەوە بۆ دایك و باوكی خۆتان، كە 
لەباشوری رودێزیا ژیاون ، ئێوەش خۆتان 
لەم  ب��ەس��ەرب��ردووە.  ل��ەوێ  منداڵیتان 
دوجار  باوكتان  دایك و  چیرۆكی  كتێبەدا 
تیایدا  كە  بەڕۆمان،  جارێك  دەگێڕنەوە. 
پاشان  دەگوزەرێنن،  بەختەوەر  ژیانێكی 
حەقیقەتە  بنەمای  لەسەر  بەبیۆگرافی 
ئەزیزی  بەكتێبێكی  من  غەمگینەكان. 

لەقەڵەمدەدەم.
- بۆ من مەسەلە  ئەزیز بوون نەبووە، بەڵكو 

كاتێك دۆریس 
پێنج سااڵن بوو، 
خێزانەكەی بەناو 
روسیای شێواوی 
پاش شۆڕشدا، 
گەڕایەوە بۆ 
بەریتانیا، لەوێوە 
هەرزو بەرەو 
باشووری رۆدیزیا 
)سیمبابوێی ئەمڕۆ( 
كەوتنەوەرڕێ. 
لەوێ باوكی پارچە 
زەوێکی كڕیبوو
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بتوانم لەهەقی دایكم  مەسەلە ئەوە بووە 

دایكم  ژیانی  باسی  ویستومە  من  بێم. 

جیهانی  لەجەنگی  گەر  بەو جۆرەی  بكەم، 

یەكەمدا وەها پیسی بەسەردا نەهاتایە.

لە  رۆمانەكەدا جەنگی جیهانی 
یەكەم هەرگیز رووی نەداوە، دایكی 
ئێوە مامۆستایەكی بەناوبانگە كە 
خەڵكێكی زۆر دێن بەدەم پرسەی 
لەژیانی  بەاڵم  ماتەمینییەكەیەوە، 
ژیانی  لەئەفەریقیا  راستەقینەدا 

وەك ژنی ماڵ بەسەردەبات.؟
ژنێك  ئەو  دەیبینم.  جۆرە  بەو  من   -
لە  رودێزیای  بوو.  سەرنج  مایەی  زۆر  بوو 

خۆی  بەبەهرەكانی  پەرە  نەیتوانی  باشوور 

ژیانێكی  توانیوومە  ئەوەیە من  بدات. گرنگ 

بۆ هەڵبەستم، كە تیادا توانا  و تایبەمتەندییە 

گرنگە،  ئەوە  دەكەونەگەڕ.  راستەقینەكانی 

نەك ئەو حەقیقەتەی كە من  و ئەو بەینامن 

باش نەبووە.

درەن��گ  ئ��ەوە  بۆ  ئایا  ب��ەاڵم   *
نەبووە، مرۆڤ ژیانێكی بەدیهاتووی 
بۆ بنوسێت، لەكاتێكدا ئەو چیدیكە 

ناتوانێت بیخوێنێتەوە؟
بیخوێنێتەوە،  ناتوانێت  چیدیكە  ئەو   -

من  بۆ  حاڵەتەكاندا  لەهەموو  راستە.  ئەوە 

سودێكی  هیچ  ئەو  بۆ  بەاڵم  باشە،  شتێكی 

نییە.

كتێبتان  ب��ەن��اوب��ان��گ��ت��ری��ن   *
 1962 ساڵی  كە  زێڕین(  )دەفتەری 
وەك  كاتەوە  لەو  باڵوبووەتەوە   و 
فێمێنیزمی  كالسیكی  ئەدەبێكی 
ناسراوە، وەسفێك كە ئێوە لەگەڵیدا 

هاویار نین.
باش  ژنان  بۆ  فێمێنیزم  مندا  لەدیدی   -

تیادا  ترسناكامن  منونەیەكی  چەند  نەبووە. 

مەودایەكی  ژن��ان  كاتێك  هەڵكەوتووە. 

ئازادیان وەرگرت بۆ رەخنەگرتن، دەستبەجێ 

لەوكاتەوە  و  قۆستەوە   خراپ  هەلەكەیان 

پیاوان دەناڵێنن.

راب���ردوودا،  ساڵی  لە  بیست   *
هەر دێت و زێدەتر رووتان لەژانری 
ساینس-فیكشن كردووە، شتێك كە 
نمونە  بۆ  لەڕەخنەگرانی،  هەندێك 

هارۆلد بلوم، نائومێد كردووە؟
هیچ  من  بۆ  دەیڵێت،  بلوم  ئ��ەوەی 

گرنگییەكی نییە. زۆرێك لەخەڵكی پێیانوایە، 

ه��ەرە  ل��ەك��ارە  خەیاڵییەكانم  كتێبە  ك��ە 

باشەكامنن  و راوبۆچوونی ئەوانیش هێندەی 

راوبۆچوونی هارۆلد بلومی نەفرەتی حسابە.

* ك��ە ئ��ێ��وە س��اڵ��ی راب���ردوو 
خ���ەاڵت���ی ن��ۆب��ڵ��ی ئ���ەدەب���ت���ان 
بەدەستهێنا، بلوم هەڵبژاردنەكەی 
لەقەڵەمدا،  سیاسی  بەبڕیارێكی 
كە  بووبێت،  لەبەرئەوە  دەشێت 

ئێوە ژنن؟
زۆر  كارێكی  ئ��ەوە  م��اوە.  لەیادم   -

خراپ بوو. بڕوام پێبكەن، گەر ئەو خەاڵتی 

بەد  هێند  من  وەربگرێت،  ئەدەبی  نۆبڵی 

نابم.

سوفیزم  هێشتا  ئێوە  ئایا   *
پراكتیزە دەكەن؟

زۆرتر فێربوونە، توێژینەوەیە.

* ئایا سوفیزم شێوەیەك نییە 
لەئیسالم، كە محمد دایمەزراندووە؟
بیردەكەنەوە،  وا  خەڵكی  ئ��ەوە   -

بەردەستیان  فەرهەنگەی  ك��ام  چونكە 

لەڕاستیدا  بەاڵم  تیاداگەڕاون،  كەوتبێت، 
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خۆی  شوێنكەوتوانی  هەمیشە  سوفیزم 

لەناو  هەبووە، لەهەموو دینەكاندا، یاخود 

بێدینانیشدا.

لە  لەمێژە  كە  وەك كەسێك   *
لەندەن دەژی، چۆن لەگەورەبوونی 
ئ��ام��ادەگ��ی ئ��ی��س��الم دەڕوان��ی��ت 

لەئەوروپادا؟
هیچ  خاچپەرستە،كە  دوو  وەك  من   -

كات لەسەر ئەو بابەتە نادوێم.

* مەبەستتان لەمارتین ئامیس 
 و كێی ترە؟

دەنوكی  هەمیشە  ك��ە  ت��ر،  ئ��ەوەی 

هیچنس.  كریستۆفەر  ئیسالمە.  لەسەر 

دیكەش  هێندەی  ئاگرەكە  نامەوێت  من 

لەخۆیدا  خۆی  مەسەلەكە  بكەم.  خۆش 

با  كەوابێت  نییە،  غەمباری  مایەی  كەم 

وازیلێبهێنین.

گۆردن  بۆ  پەیامێكتان  هیچ   *
ب��راون��ی س��ەرەك وەزی��ران��ی نوێ 

هەیە؟
بەسەردا  بەتەنها  براونی  بلێر،  تۆنی   -

پێی  زۆر  كەیفم  من  لەڕاستیدا  جێهێشتین. 

هێند  بلێر   ... بلێردا  لەچاو  بەاڵم  نایەت، 

ساختەچی بوو! بەس نییە رۆیشت.

بە  ب��راون  بەرامبەر  چیتان   *
هەیە؟

- براون هەوڵ زۆر دەدات، بەاڵم وەك 

ئێمە  پێكردبێت،  هەستان  ئێوەش  رەنگە 

شاشەی  لەسەر  ئابوریداین.  لەقەیرانێكی 

ناكرێت،  دیكە  لەهیچی  باس  كەناڵەكاندا 

بەاڵم باس لەو دڵتەنگی و مەللولییە ناكەین، 

چونكە رەنگە بەزەحمەت بەرگەی بگرین.

* ئێوە بەتەنها دەژین؟
یوم-یومە.  ناوی  هەیە  پشیلەیەكم   -

وەك  دەبێت  زەحمەتە.  كەسایەتییەكی 

ئەگەرنا  بكەیت،  لەگەڵدا  مامەڵەی  شازادە 

هەڵسوكەوتی زۆر نالەبار دەبێت.

كتێبتان  لە  پەنجا  زیاد  ئێوە   *
رۆژان���ە  هێشتا  ئ��ای��ا  ن��وس��ی��وە. 

دەنوسن؟
تێدا  وزەم  دیكە  هیچی  من  نەخێر،   -

هەرگیز  رەنگە  كە  هەیە  فكرەم  نەماوە. 

كە  ب��ەوەدا  بەاڵم  پ��ەڕە،  سەر  نەیانخەمە 

ناهێنێت  ئەوە  نوسیوە،  زۆرم  لەژیامندا 

لەدوایان بگریم.

لێسینگ 
1962بە رۆمانی 
»دەفتەری زێڕین« 
ناوبانگی جیهانی 
پەیداكرد. دياترین 
شت لە رووی 
ئەدەبییەوە شێوەی 
پێكهاتە ئاڵۆز و 
داهێنەرانەكەی 
بوو، بەاڵم كتێبەكە 
وەك ئیستفزازێكی 
شوناسیی ئەزموونی 
مێینانە تەماشادەكرا
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کتێب

دوو كتێبی مێژوویی و یەك راستی بەردەوام!
كتێبی یەكەم: مێژووی بێ ئەقڵی – لە تەڕوادەوە تا ڤێتنام -

نوسینی ) باربارا تاكمن( وەرگێڕانی بۆ فارسی )حسن كامشاد( ساڵی )2013(
ژمارەی الپەرە:  678

كتێبی دووەم: رۆڵی رێكەوت و گەمژەیی لە گۆڕینی رەوڕەوەی مێژوو
نوسینی )ئەریك دورتشمید( وەرگێڕانی بۆ عەرەبی )محمدحبیب( چاپی دووەم ساڵی ) 2013( 

ژمارەی الپەرە: 415

و  گێلی  ب��ێ��ت،  دەرون��ن��اس��ی  زان��س��ت��ی  ب��ەپ��ێ��ی 
گەمژەیی)stupid/  and foolish (، دوو فۆرمی جیاوازی 
هەڵسوكەوتی ناعەقاڵنی مرۆڤن، یەكەمیان وەكو كەسێك 
وایە لەشەقامێك بپەڕێتەوە، بەاڵم لەشوێنیك كەپەڕینەوە 
لێی یاساغە و تابلۆی تایبەتیش بۆ ئاگاداركردنەوە دانراوە، 
هەر  ئەو  ئەوەشدا  لەگەڵ  هەیە،  مەترسی  پیادە  بۆ  كە 
سەیارەیەك  ئەگەر  بەاڵم  لەڕۆشتن،  دەبێت  ب��ەردەوام 
بەخێرای بێ�ت و هۆڕنی بۆلێبدات، بای ئەوە ئەقڵی هەیە 
گەمژەیە،  كەسی  هەرچی  قوتاربكات.  خۆی  و  هەڵبێت 
بەهۆرنیش نایەتەوە هۆش خۆی و بەردەوام دەبێت لەسەر 
رۆشتنەكەی تا توشی كارەسات دەبێت. لەگۆشەنیگای ئەم 
دوكتێبەو ئەگەر بەزمانی دەرونناسی قسە لەسەر مێژووی سیاسەت بكەین، ئەوا ئەو مێژووە ئەوەندەیی گەمژەییە، گێلی نییە. ج 
جای ئەقاڵنی و تەندروست بونی. تۆ سەیری كۆی ئەو كارەسات و شكست و نەهامەتیانە بكە، كە لە مێژوودا بەناوی خۆشگوزەرانی 
و ئاشتی و سپێدەیەكی باشترەوە بەسەر مرۆڤایەتی داهاتووە، ئەو تابلۆ غەمبارە ببینە كە سەركردە ستەمكارەكان لەمێژووی سیاسی 
مرۆڤدا، بەدروشمی بەرژەوەندی مرۆڤ خۆیەوە دروستیانكردووە. چەندین جار سەركردە كەللەرەقەكان، جەنەڕاڵە مەغرورەكان، 
بڕیاربەدەستە نا بەرپرسەكان، لەپشتی شكست و كارەساتەكانەوە بوون، سەرباری ئەوەی چەندین جار ئاگاداركراونەتەوە لەوەی ئەو 
رێگایەی ئەوان گرتویانەتە بەر پڕمەترسیەو لەو سەری تونێلەكە نەهامەتی و شكست چاوەڕێیە. هەردوك ئەم بەرهەمە لە فێڵی 

خوێندنەوەی کتێب

جەمال حسێن
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ئەسپەكەی تەڕوادەوە دەستپێدەكەن، ئەو ئەسپەی بەهۆی گوێ نەگرتنی پاشای تەڕوادەوە لەوكەسانەی هەر زوو ئاگاداریان كردەوە 
لەمەترسی گواستنەوەی ئەسپەكە بۆ قەاڵكە، بوە هۆی شكستی هەموو تەڕوادەو وێرانبوونی شارەكەو دواجار كوژرانی پاشاش. كتێبی 
یەكەم مێژوی ئەم كەللەرەقی و گەمژەییەی سەركردەكانمان بۆ دەگێڕێتەوە، تا شكستی ئەمەریكا لە ڤێتنام، دوەمیش تا شكستی 
سەدام لە جەنگی كەنداو. تاكمن لە كتێبی یەكەمدا، لەرێی شیكردنەوەو پێداچوونەوەی روداوە هەرە گرنگەكانی مێژوی سیاسەتەوە 
دەگاتە ئەو راستییەی ئەگەر غروری سەركردەكان نەبوایە، رۆڵی خراپی ئەو كەسایەتیانە نەبوایە كە لەزمانی میللیدا بە ماستاوچی 
ناسراون، بەملیۆنان مرۆڤ نەدەبونە قوربانی سەدان شكستی گەورە، نەدەخرانە سەرخەرمانی ملمالنێ سیاسیەكان. بەهەمان 
شێوە دورتشمیدیش لەكتێبی دووەمدا دیسان بەشیكردنەوەی مێژوویی سیاسی لەئەسپەكەی تەڕوادەوە تادەگاتە جەنگی كەنداوی 
یەكەم، هەمان راستی دوبارەدەكاتەوە كە سیاسەت ئەوەندەی گەمژەیی بووە، ئەقاڵنی و دروستنەبووە. ئەوەندەی بڕیاربەدەستان 
لەدەرەنجامی  نەكردووە  خەرج  بیریان  كەمتر  لەوە  یەكجار  ناوە،  هەنگاویان  بابەتیانە  هەڵسەنگاندنی  لێكدانەوەو  لەدەرەوەی 
كردەوەكانیان. سەرباری ئەوەش رێكەوت رۆڵێكی گەورەی گێڕاوە لەو روداوە مێژوییانەی رویانداوە. كۆنترین و بەرباڵوترین پێناسە، 
كە لەیۆنانی كۆنەوە ئەرستۆ بۆ مرۆڤی كردوەوو تا ئێستا رەونەقی خۆی ون نەكردووە ئەوەیە، كە مرۆڤ بونەوەرێكی ئاقڵە، بەاڵم 
لەهەمانكاتدا لەیۆنانی كۆنەوە تا ئێستا مێژووی پەیوەندی گەمژەیی و سیاسەت، نا ئەقاڵنیەت و بڕیاری سیاسی كاڵ نەبۆتەوە. 
النی كەم بۆ ئەو جوگرافیا سیاسیانەی كەبڕیاری ستراتیژی و یەكالكەرەوەی سیاسی، لەالیەن سەركردە نەك دامەزراوەی سیاسی و 
زیاد لەناوەندێكی بڕیار دروستدەكرێت. لەم روانگەیەوە پەرلەمان و سیستەمی دیموكراسی بەگشتی و دابەشكردنی دەسەاڵت هیچ 

نییە، جگەلە داهێنانێكی مرۆیی بۆ خۆپاراستن لە گەمژەیی سەركردەكان، بڕیارە مەترسیدارەكانیان بۆسەر خۆیان و كۆمەڵگەش.
لەم دوو بەرهەمەوە تێدەگەین كە بریارە هەڵەكان، شكستەگەورەكان دەكرا پێشیان لێبگیرێت، ئەگەر خاوەن دەسەاڵتداران 
گوێیان لەو ئاگاداركردنەوەو ئامۆژگاریانە بگرتایە، كە لەكاتی خۆیدا پێیان دراوە. لەكاتێكدا كورتبینی كەسی دەسەاڵتدار و باجی 
هەڵەكانی، سنوری تاكەكەسی تێدەپەڕێنن و گڕی ئەو ئاگرەی لەدەستی ئەوانەوە دەكەوێتەوە بەسەر هەموو كۆمەڵگەی مرۆی و 
خۆشیاندا دەبارێت. تاكمن نائەقاڵنیەتی سیاسی بەوە دەناسێنێت، كە كۆی ئەو بڕیارو هەڵوێستانەیە كە ناكۆكە بەبەرژەوەندی خودی 
ئەو دەسەاڵتەی سەرچاوەی بڕیارەكانە، یان دژە بەبەرژەوەندی گشتی. بەپێچەوانەوە ئەقاڵنیەتی سیاسی چییە لەپالن و كارنامەو 
بڕیارگەلێك زیاتر كە ببێتە مایەی بەدیهاتنی بەرژەوەندی، نەك لەدەستدانی. هەمان نوسەر چەند تایبەتمەندیەك دیاریدەكات 
بۆ جیاكردنەوەی نائەقاڵنیەتی سیاسی لەسیاسەتی هەڵەو هەرجۆرێكی تری ناڕاست لە سیاسەت،  لەوانە ئەوەیە كەخودی ئەو 
خۆیدا  لەكاتی  بوبێت،  سیاسەتە  لەو  رەخنەیان  هەبوبن  كەسانێك  لەكاتی خۆشیدا  هەڵەیە،  دەركەوتووە  ئێستا  لە  سیاسەتەی 
هۆشیارییان دابێت كەدەرەنجامێكی خراپی لێدەكەوێ�تەوە. بەواتایەكی تر دەبێت ئەقڵی كەسانێك نوزەی ئەوەی تیابوبێت لەكاتی 
خۆیدا پەی بەوە بردبێت كەئەم هەنگاوە، سەركێشییەو ئەگەری مەترسی لێدەكرێت. رێك وەكو ئەو تابلۆیەیە كە لە سەرشەقامەكان 
لە هەنگاوەكان ئاگادارمان دەكاتەوە، یان مەرجێكی تر بۆ پۆلێنكردنی سیاسەتێك بەنائەقاڵنی ئەوەیە كە جگەلەو هەڵبژاردەیە، 
دەسەاڵتداران بەدیلی تریان بۆ پێشنیاركرابێت، بەاڵم ئەوان هەر پێداگریان كردبێت لەسەر بڕیارە پیرۆزەكەی خۆیان، بەردەوام 
بووبن لەسەر هەنگاوەكانیان تا ئەوكاتەی كار لەكارترازاوە. الی نوسەر هۆكاری سەرەكی ئەمەش بۆئەوە دەگەڕێتەوە كەبەشێكی 
زۆری سەرانی مێژوو بەردەوام پێیان وابووە، كە ئەمان بەچەندین هەنگاوەوە زیاتر لەراستییەوە نزیكن، بەجۆرێك كەخەڵكانی 
تر لەوە كورتەبااڵترن كە بتوانن ئامۆژگاری، یان رەخنە لە سیاسەت گەلێك بگرن، كە ئەوان بەحیكمەت و بەهرەیی خواییەوە 
پێیگەشتوون. لەرێی ئەم دووكتێبەوە تێدەگەین كە هەموو دەسەاڵتدارێك سروشتێك و رەگێكی فیرعەونی هەیە، كەنموونەی ئەو 
دەسەاڵتدارانەیە كەپێی وابوە جگەلەو هەموو مرۆڤەكانی تر بونەوەری كاتی و سەرزەمینین، ئەونەبێت كە نەمرو جاویدانییە. 
پڕوپاگەندەی خوایی بوونی فیرعەون، وەكو پاشای گەورەترین مەملەكەتی سەردەمی خۆی لەوەوە هاتوە كە دەسەاڵتدار بووە، 
كەواتە كەس مافی ئەوەی نەبووە گومان لەبڕیارو سیاسەتێك بكات. هێمای هەرەگەورەی فیرعەون لەروی سیاسیەوە تەنها ئەوەیە 
كەئەم وێنای خۆی كردووە، وەكو زاتێكی جیاواز و موقەدەس، زاتێك كەمومكین نییە كەس پەی بەنهێنی و مەزنی بەرێت، هیچ 
كاتیش پێویستی بەوە نەبووە ئامۆژگاریبكرێت، هەمو رەخنەیەكیش لەو بەڕەخنە لە ئایدیایەكی گەورەو پیرۆز یەكسانكراوەتەوە. لەم 
دەروازەیەوە سەیركە مێژویی هەرەزۆری سەركردە سیاسیەكان چەند هاوتادەبێتەوە لەگەڵ مێژوی فیرعەونەكانی میسر.  مێژویەك 

كە نەماندو دەبێت و نەوەڕزدەبێت لەخۆدوبارەكردنەوە، جارێك بەتراژیدی و سەدان جاریتر بەتراژیدیتر.
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گوتاری فەلسەفی سیاسی روسیای پۆتین
_پۆتینیزم، یان دۆگینیزم_

ناوی كتێب: تیۆری چوارەمی سیاسەت ) روسیاو بیرەسیاسیەكانی سەدەی 21(
نوسینی: ئەلكسەندەر دۆگین

وەرگێڕانی بۆ فارسی: مهناز نوروزی ، ژمارەی الپەرە 397، ساڵی 2012

روسیای  تیۆریسینی  و  فەیلەسوف  ناودارتین  تەنها  دۆگین،  ئەلكسەندەر 
سەردەمی فالدیمیر پۆتین نییە، بەڵكو پڕكاریگەرترین كەسیشە بەسەر سەرۆكی 
ئەقڵی  بە  دۆگین،  خۆرئاوای  لێكۆڵینەوەی  ناوەندی  كەزۆر  بەجۆرێك  روسیا، 
ستراتیژی پۆتین دەناسێنن. چوار ساڵ پێش داگیركردنی دورگەی قرم لەالیەن 
روسیاوە لە ئۆكرانیا، ئەو داوایكردبوو كە روسیا بۆ پاراستنی سنوری ئۆراسیا ئەم 
كارەبكات، ئێستاش هەمان فەیلەسوف چەند ساڵێك پێش بەشداریكردنی سەربازی 
روسیا لەجەنگی ناوخۆی سوریا، داوایكردبوو كە پۆتین ئەو هێزە رەوانەی سوریا 
بكات و شەڕی مان و نەمان لەسەر بەشار بكات، چونكە وەكو خۆی وتویەتی 
)ئەگەر پۆتین دەستبەرداری بەشار بێ�ت، ئەوا بەدەستی خۆی وەفات نامەی خۆی 
و كۆتای جیهانێكی فرە جەمسەر دەنوسێتەوە.( ئەوە جیا لەوەی بەشێك لە زاراوە 
سیاسیەكانی پۆتین و چەمكە سیاسیەكانی دەچنەوە سەر هەمان تیۆریسین، لەوانەی 
زاراوەو چەمكی روسیاسی نوێ، كە لەجەوهەردا الی دۆگین روسیا تەنها دەوڵەتێك 
نییە، بەڵكو شارستانیەتێكە، مۆدێلێكە لە لەبەڕێوەبردنی ژیان و ملمالنێ. ئەگەر 
بڕیاربێت لە بڕیاری سیاسی دەرەكی ئەمەریكا بگەین، ئەوا ناچارین ئاوڕ لەكۆی 
سیستەمی سیاسی و دامەزراوەكانی، وەكو كۆشكی سپی، كۆنگرێس، لۆبی و 
ناوەندەكانی تری بریاری ئەو كۆمەڵگایە بگەین، بەاڵم بۆ تێگەیشتن لە بڕیاری روسیا 
ئەم كارە ئاسانترە، چونكە پێویستە تەنها لە پۆتین بگەین، بەاڵم ئەمەش جارێكی 
تر ئاڵۆزدەبێتەوە، چونكە بۆ تێگەیشتن لە پۆتین دەبێ دۆگین بخوێنەوە، كۆی هێڵە فیكری و ژێرخانە فەلسەفیەكەی ئەو تیۆرسینە بناسین.
الی ئەم فەیلەسوفە روسیە، ملمالنێی روسی ئەمریكی، ئایۆدۆلۆژی نییە، بەڵكو جیۆپۆلەتیكیەو  هەتا هەتاییە. ئەوەی شەڕی ساردیشی 
بەسەركەوتنی بەرەی لیبراڵ و ئەمریكادا شكاندەوە، هیچ نەبو جگە لە كاریگەری جوگرافیا بەسەر سیاسەتەوە. بیریشمان نەچێت هەمان 

دۆگین، دانەری تیۆری نوێی جیۆپۆلەتیكی روسیایە.
الی ئەو روسیا هێزێكی وشكانییە، واتە سەرباری گەورەیی واڵتەكە، بەاڵم بەسەر ئاوەوە نییە و بەوشكایی گەمارۆدراوە، ئەمەش 
مەترسیەكی جیۆپۆلەتیكی ستراتیژییە، شتێكە قابیلی گۆڕین نییە، ئەگەر روسیا سیاسەتی خۆی بەو ئامانجە نەگۆڕێت كەبگاتە كەناری دەریا. 
بە پێچەوانەی ئەمەریكاوە كە واڵتێكی دەریاییە، ئەمەش سروشتێكی جواڵوی پێدەبەخشێت و لەئەگەری گەمارۆدان بەدوری دەگرێت. لێرەوە 
داگیركردنی دورگەی قرم كەدەكەوێتە باكوری دەریای رەش و پێداگری لەمانەوە لەسوریا و مینای تەرتوس، كە دەكەوێتە سەر دەریای سپی 

ناوەڕاست، پێش هەرشتێك مانایەكی جیۆپۆلەتیكی هەیە.
كاریگەری ئەم هەڵكەوتە جوگرافییە تەنها بەسەر كایەی سیاسەتی دەرەكییەوە نییە، بەڵكو الی ئەو ئەمە لێكەوتەی كەلتوری و 
كۆمەاڵیەتیشی هەیە. كۆمەڵگە وشكانیەكان الی ئەو جێگیرن، خاوەن بەهای ئەخالقی و نەریت و بیروباروەڕی ئایینی كۆن و چەسپاون، 
بونیادی كۆمەاڵیەتییان تەقلیدییە و خێزان و تیرە رۆڵی سەنتراڵیان هەیە، بۆیە بەگشتی روحێكی گشتی كۆیان دەكاتەوە، لەو جۆرە 
كۆمەڵگەیانەدا، بەردەوام مەیلێكی زۆر هەیە بۆ گوتارو دروشمە گشتیەكان، وەكو روسیا. هەرچی كۆمەڵگە زەریاییەكانە، وەكو ئەمەریكا، 
ئەوا خاوەن تایبەتمەندی جوڵەی بەردەوام و سەرەنجام گۆڕانكاری خێران، تەكنیكی نوێ و ئەخالقیاتی نوێیان هەیە، تاكەكەس تیایدا 
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جوڵێنەری سەرەكییە و سەنتەری كۆمەڵگەكانە. ئەم تەفسیرەی یۆگین، جیاكارییەكی ریشەی و دروستكردنی سنورێكی ئەبەدیە لەنێوان 
دوشارستانیەتدا، خۆرئاوا بەنوێنەرایەتی ئەمەریكا،روسیاش وەكو نوێنەری رۆژهەاڵت. رەچاونەكردنی هەمان ئەو هەڵكەوتە جیۆپۆلەتیكییە 
لەالیەن سۆڤێتی كۆنەوە، وایكرد ئەمەریكا ملمالنێكە بەالی خۆیدا الربكاتەوە، كەواتە بۆئەوەی روسیای نوێ لە گۆرەپانی ملمالنێی ئەمریكا 

ئەمجارە بە براوەیی بێتە دەرەوە دەبێ ئەمجارە ئەم هەڵەیە راست بكاتەوە و هیچی تر. 
دوای روخانی سۆڤێت بەگشتی دوو ئاراستە لەناو كۆمەڵگەی روسی دەركەوت، یەكیان خەون بینین بو بە گەڕانەوە بۆ شكۆو 
سەربەرزییەكانی سەردەمی سۆڤێتی، دووەمیان خەون بینین و هیوابوو بە لیبراڵی بوونی روسیا و تێكەڵبوونی یەكجاری بوو بەجیهانی 
نوێ و سیستەمی سەرمایەداری وەكو ئەمەریكا، لەم فەزایەوە دۆگین لەم بەرهەمە پێنج بەشەیدا دەبێ�تە خاوەنی ئەو فەلسەفەیەی، كە 
ناوی ناوە بەتیۆری چوارەمی سیاسەت، واتە وەستانەوە بەروی سێ تیۆرەكەی تری سیاسەت لەسەدەی بیستەمدا، كە ئەوانیش لیبڕاڵیزم و 
فاشیزم و كۆمۆنیستییە. ئەوەی زەمینەی بەهێزبوونی گوتاری ئەنتی لیبڕاڵیزم و خۆرئاوایی بوونی زیاتركرد، دەسەاڵتی یەڵتسن و داتەپینی 
ئابوری و باڵوبوونەوەی تاوانی رێكخراوبوو لەو سەردەمە، ئێستا لە خەیاڵی كۆمەڵگەی روسیدا بەشێوەیەكی گشتی لیبراڵیزم یەكسان 
كراوەتەوە بەو بەڕەاڵیەی ئەوكات، بەپێچەوانەوە وەستانەوە بەرووی ئەمەریكا و جیهانگیری، بەرگریە لەسەروەری روسیاو رێزگرتنە 

لەشوناسی روسیبوون. 
خاڵی سەرەكی فەلسفەی ئۆراسیای نوێ الی دۆگین، وەستانەوەیە بەروی مۆدێلی لیبراڵی رۆژئاوایی، كەبەالی ئەوەوە لە جەوهەردا 
ئەمریكییە و هەڵتەكاندنی كۆمەڵگەكان و ئەو بەها كۆمەاڵیەتی و ئاینیانەیە، كە روسیا لەسەری وەستاوە، لەبری ئەوە بەسەنتەركردنی 
تاك و ویستە تاكەكەسیەكانە، ئەمەش هیچ نییە جگە لە بەكۆیلەكردنی مرۆڤایەتی و گۆڕینی كۆمەڵگە بە بازاڕێك بۆ ساغكردنەوەی كااڵی 
كۆمپانیاكانی سەرمایەداری. فەلسەفەی سیاسی ئۆراسیا )ئەوروپا-ئاسیا( لەناوەڕۆكدا لەسەر ئەو مەیلەوەستاوە، كە روسیا و واڵتانی تری 
یەكێتی سۆڤێتی پێشوو بەیەكەوە دەتوانن ببنە كوتلەیەكی سیاسی راستەقینەی گەورە، كە لەناوەوە مۆدێلێكی گەورەی بەیەكەوە ژیانی 
میلەتان نیشانبدەن بەدەر لەهەژموونی گوتاری لیبرالیزمی خۆرئاوایی، لە ئاستی دەرەوەش ئەنتی سیاسەتی ئەمەریكاو تاك جەمسەری 

بوەستنەوە. لەم رێگایەوە كۆمەڵگەكان خۆیان دەپارێزن لەوەی ببنە بەكاربەری كااڵكان و بەركاری روداوە سیاسیەكان.
 لەمێژوی سیاسی روسیادا، لەسەردەمی قەیسەرەكانەوە تا سەردەمی كۆمۆنیستی و ئێستای پۆتینیش، دوو رەگەزی سەرەكی بەردەوام 
كاریگەریان هەبووە بەسەر سیاسەت و كۆمەڵگەی روسییەوە، یەكەمیان ئایینە لەفۆڕمی كەنیسەی ئەرسەدۆكسی، دووەمیان دامەزراوەی 
سەربازییە. بەهاتنی كۆمۆنیستەكان ئایین گۆڕا بۆ ماركسیەتی ئەرسەدۆكسی، لەبری كەنیسە كۆمیتە حزبییەكان هەمان رۆڵیان بینی 
لەدروستكردنی پشتیوانی بێ گرفت بۆ دەسەاڵتی سیاسی لە ئاستی ناوخۆو دەرەوە، تەنها لەسەردەمی بۆریس یەڵتسن نەبێ كەروسیای 
تازە شكستخواردوو لەجەنگی سارد نزیك بوو لەوەی دەسبەرداری ئەو كەلتورە روسییە بێت، هەر هەمان سەردەمیش تاریكترین سەردەمی 
كۆمەڵگەی روسیایە، كە گەندەڵی و باڵوبوونەوەی گەندەڵی و داتەپینی ئابوری و فراوانبوونی مافیای روسی و تاوان كۆی كۆمەڵگەی روسیای 
هەراسانكردبوو، بەاڵم پۆتین جارێكی تر بە پشتیوانی تیۆریسێنانی، وەكو دۆگین جارێكی تر توانی بەوزەیەكی زۆرەوە هێز ببەخشێتەوە 
بە رۆڵی كەنیسەی ئەرسەدۆكسی، هێزی سوپا لە سیاسەتی دەوڵەتدا. بۆیە ئێستا ئەو بە قەیسەرێكی نوێ روسیایەكی نوێ دەچێت، بەم 
سیاسەتە توانیوەتی تا ئێستا دۆخی ئابوری روسیا بە ئەندازەیەكی زۆر بەرەو بوژانەوەو كۆمەڵگەی روسیش بۆ ئاستێكی بااڵی متمانە ببات. 
ماوەتەوە سەر نیشاندانی توانای وەستانەوە بەرووی خۆرئاوا لە جیهاندا. روداوەكانی چیچان و جۆرجیا و ئۆكرانیاش بەجۆرێكی یەكالكەرەوە، 
بەاڵم هێمن ئەو توانایەی روسیای نیشاندا. ئێستاش سوریا، ئێران، میسر، تونس و چەند واڵتێكی تر لەرۆژهەاڵتدا بونەتە ئاماژەی مەیلی 

روسیا بۆ چۆڵنەكردنی ناوچەكە بۆ ئەمەریكا.  
دۆگین بەگەڕانەوە بۆ فەلسەفەی هایدگەرو رەخنەگرتن لە چەندین قوتابخانەی فەلسەفەی مۆدێرن و پۆست مۆدێرن، بینای گوتارێكی 
نوێ فەلسەفی سیاسی بۆ روسیای نوێ دەكات، كە لەجەوهەردا بەخشینی گوتارێكی فەلسەفی سیاسی بەهێزە بەروسیایەك كەدوای كەوتنی 
سۆڤێت بێ گوتار ماوەتەوە، لەكاتێكدا ناشیەوێت تەسلیم بەبەهاو گوتارە خۆرئاواییەكان ببێت. دوای ئەوەی پۆتین لە سەرۆك وەزیرانەوە 
پۆستەكەی گۆڕی بۆسەرۆككۆمار، زاراوەی پۆتینیزم وەكو دەربڕێك لە جۆرێك لە بیركردنەوەی سیاسی نوێ و تەكنیكی بەڕێوەبردنی 
دەوڵەتی روسیا دەركەوت، وەبوو بەیەكێك لەزاراوەكان بۆ لێكدانەوەی ئەوەی لەروسیا دەگوزەرێت، بەاڵم لەروی فیكرییەوە، لەئاستی قوڵی 
شیكردنەوەی جیۆپۆلەتیك و لێكدانەوەی فەلسەفیانە بۆ گۆڕانكاریەكانی جیهان و روسیا بە بەرژەوەندی سیاسەتەكانی پۆتین ودیاریكردنی 

شوناسی كۆمەڵگەی روسیا، بێگومان دۆگینیزم بێ ركابەردەمێنێتەوە.
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پاریس لەشاری جوانییەوە بۆ پایتەختی شەڕانگێزی !!
)لە تەهتاوییەوە بۆ بەغدادی(

نایابەكەیدا  كتێبە  پێشەكی  یەكەمەكانی  لەدێڕە  لۆگۆف(  )گوستان 

دیاردەیەكی  )رۆشنبیران  دەڵێت  ناوەڕاست(دا،  لەسەدەكانی  )رۆشنبیران 

پاریسییە( راستەوخۆش پەیوەندی بەوگفتوگۆو جموجۆڵە بەردەوامانەوە 

هەبووە كە لەم شارەدا بەرجەستەبووە، ئەو گفتوگۆیانەی سەرەتا بەنهێنی 

هەرزوش  دەستیپێكرد،  پاریس  لەقاوەخانەكانی  زارەكی  لەشێوەیەكی  و 

بونە خەمێكی جیهانی و تائێستاش كاریگەرییان درێژەی هەیە. لەسایەی 

كۆمەاڵیەتییەكان  و  سیاسی  بەها  و  كۆن  دنیای  نوێیەوە،  توێژە  ئەم 

لەناوچوون، لەبری ئەو سەردەمێكی تر دەستیپێكرد. لێرەوە پاریس بوە 

جدی  و  قوڵ  رەخنەی  لە  نوێدا،  فیكری  و  لەرۆشنگەری  دنیا  چەقی 

لەبونیادی ئەقڵی و سیاسی و كۆمەاڵیەتی سەدەكانی ناوەڕاست و موژدەی 

دنیایەكی نوێ، دنیایەك ئەگەرچی زوو بەهەموو جیهاندا باڵوبۆوە، بەاڵم 

رەگ و ریشەكانی پاریسی خۆی ون نەكرد. سەدەی بیستیش كە سەدەی 

مۆدێرنەیە، سەدەی دنیابینی تازەو نوێیە، سەدەی رۆشنبیران و قوتابخانە 

سەدەیەكی  ئەویش  بێگومان  ئاڵۆزەكانە،  زۆرج��ار  جیاوازو  فیكرییە 

فەرەنسییە  بیركردنەوەی  كەشی  و  كەلتور  زاڵبوونی  سەدەی  پاریسییە، 

بەسەر جیهاندا. هەڵدانەوەی الپەرەكانی كتێبە قەبەكەی ) میشیل وینك( 

لەكۆتای سەدەی رابردوودا، سەبارەت بەڕەوت و ئاڕاستەكانی رۆشنبیران لەسەدەكانی ناوەڕاست و دەركەوتن و گفتوگۆكانیان 

لە دریفۆسەوە بۆ ساڵی )1998(، واتە بۆماوەی یەك سەدەی رێك، ئەو راستییە باشتردەردەخات كەبەردەوام سەرچاوەی 

سەرەكی و شادەماری دەركەوتنی گفتوگۆ رۆشنبیرییەكان لەسەرئاستی جیهان، دەگەڕێتەوە بۆ پاریس. ئەم شارە لەمێژووی 

هاوچەرخدا، تەنها ناوەندی گفتوگۆی فیكری فەرەنسییەكان نەبووە، بەڵكو بەردەوام ئاشقانی فیكری نوێ و بیركردنەوەی 

ئەقاڵنی و تازە، ئەوانەی بەدوای فەزایەكی مۆدێرندا دەگەڕان بۆ دەوڵەمەندكردنی روئیای خۆیان، بەناچاری لەپاریس خۆیان 

دەبینییەوە. بەم شێوەیە پاریس بو بە ناوەندی دنیای تازە لە خۆرئاوا. پاریس بە گەشەئابوری و بازرگانییەكانی، بەشۆڕش 

تازەنەبوو، بەڵكو بۆ  و گۆڕانكارییە كۆمەاڵیەتی و كەلتورییەكانی، تەنها لەئاستی ئەوروپادا سەنتراڵ و سەرچاوەی دنیای 

رۆژهەاڵتیش بەگشتی و رۆژهەاڵتی ئیسالمی و عەرەبیش بەهەمان شێوە بوو بەناوەندی خەون بینین بە ئایندەیەك كە 

ناپلیۆن بۆ میسر،  لێكۆڵیارانی مێژوو ئەوەیان ساغكردۆتەوە كە لەشكركێشی  تازە و نوێ.  ئایندەیەكی  لەرابردو نەچێت، 

گەورەیە  ئەوگەشە  و  خۆیان  لەدواكەوتویی  بیر  ناچاركرد  موسڵمانانی  كۆمەڵگەی  كە  شارستانییەبوو  شۆكە  ئەو  سەرەتای 

ئیسالمی،  لەخۆرهەاڵتی  ئەقڵە  بەخەبەرهاتنی  زەنگی  یەكەمین  ئەمە  نوێدا،  لەسەردەمی  تیایدایە.  خۆرئاوا  كە  بكەنەوە 

پاش كوژاندنەوەی چرای ئەقڵ و بیركردنەوە لەمێژوی ئیسالمی و عەرەبیدا، لەژێرگورزی دەسەاڵتی سیاسی خەالفەت و 

زەبری شەرعناس و فەرمودەناسەكان، مەبەستم كەوتنی رەوتی فەلسەفی و موعتەزیلەیە لە ملمالنێی لەگەڵ رەوتی ئایناسە 

میسر، هەوڵدانی  بۆ  مۆدێرنەوە  رێكخستنی  و جبەخانەو  بەچەك  فەرەنسییەكان  هاتنی  دەسەاڵتی خەالفەتە.  و  تەقلیدی 

بە خوێندەواری  بایەخدان  دامەزراندنی چاپخانەو  قاهیرە،  بۆ  پاریسی  نوێی  لەرۆشنبیری  بەشێك  گواستنەوەی  بۆ  ناپلیۆن 

بەشێوەیەكی گشتی، بەدوای خۆیدا جارێكی تر پاریسی كردەوە بەسەرچاوە، بەاڵم ئەم جارە بۆ جیهانێك كەلەدواكەوتویدا 

خنكابوو، كەئەویش رۆژهەاڵتی ئیسالمی و عەرەبیە. هاتنی محمد عەلی پاشا و لەژێر زەبری ئەو سەرسامی و شۆكەی 

هاتنی فەرەنسییەكان دروستیكردبوو لە روحی برینداری رۆژهەاڵتییەكاندا، دەرگای گواستنەوەی كەلتوری پاریسی نوێ بەروی 
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ئەم جیهانەدا خستە سەرپشت. لەم رێگایەدا ئەم دەسەاڵتدارە، بەرێنمای كەسایەتییەكی دیاری ئەزهەر كە )حسن عەتار(ە، 

لەماوەی پێنج ساڵدا نۆ شاندی بۆ پاریس نارد بۆ فێربوونی زانستی مۆدێرن لەبواری خوێندن، رێكخستنی دەوڵەت، كۆمەڵگەو 

سودوەرگرتن لە تەكنەلۆژیای تازەی كشتوكاڵ و زانستی. هەمان كەسایەتی ئاینی، پێشنیاری ئەوەی بۆكرد پیاوێكی ئاینی بكاتە 

ئیمامی ئەو گروپانە، كەدواتر هەمان ئەو كەسایەتییە، بووە خاوەنی یەكەمین پەرتوك لەمێژوی كۆن و نوێدا لەبارەی گەشەی 

پاریسی و گێڕانەوەی حیكایەتی كەلتوری و گەشەی ئەم شارە بۆ عەرەب و كۆمەڵگەی ئیسالمیەكان بەگشتی، ئەویش )رفاعە 

تەهتاوی(یە. هەرلەهەمان سەردەمدا، كەسایەتیەكی تری ئەزهەری و مێژوونوسێكی ئیسالمی ئەو سەردەمە، بەزمانێكی ئاینی 

و زبر بەرهەمێكی لەبارەی شارستانیەتی فەرەنسی نوسی، تیایدا پاریسی بە شاری فاحیشەو فەرەنسیەكانیشی بە كۆمەڵگایەكی 

كەم ئەقڵ و بەربەری و دواكەتو، كافر ناساندبوو، ئەویش )الجبریتی( یە. لێرەوە بەر لە تەهتاوی تەنها یەك بەرهەم لە 

كۆمەڵگەی ئیسالمی و عەرەبیدا لەسەر شارستانیەتی فەرەنسی بوونی هەبووە، بەاڵم تەنها بەرهەمەكەی تەهتاوی بەرهەمی 

بۆخەلیفەی عوسمانی و  نیشاندانی الیەنگری  بەمەرامی  تر  ئەوەی  ئەزهەرە،  ئاینی  پیاوێكی  مانەوەو سەرنجی  و  گەشت 

هاندانی بەرەنگاری ئاینی بۆ فەرەنسییەكان نوسراوە، پشتی نەبەستبوو بە گەشت و وردبونەوەو سەرنجی گەڕیدەیی. لێرەوە 

بەرهەمەكەی تەهتاوی بە یەكەمین بەرهەمی نوسراو لەبارەی پاریس و شارستانیەتی نوێی ئەوروپییەوە ئەژماركراوە. دوای 

ئەو چەند كەسایەتییەكی تری موتەنەویر بەهەمان شێوەی تەهتاوی هەوڵیانداوە سەرنجی دنیای دواكەوتوی رۆژهەاڵتی بۆ 

پاریس و پێشكەوتنەكانی رابكێشێت، بەتایبەت چەند گەشتیارو خوێندەوارێكی رۆژئاوای عەرەبی، بەاڵم بێگومان بەرهەمەكەی 

تەهتاوی و پرۆژەكەی بۆ رۆشنكردنەوەی دنیای تاریكی خۆرهەاڵت بە كەلتورو ژیانی نوێی پاریس لەلوتكەی وردەكاری و 

كاریگەریدا دەمێنێتەوە. دوای تەهتاوی )محمد أمین بەگ( لە سێ بەرهەمیدا، یەكێكیان لەژێر ناوی )الدنیا فی باریس( و 

پێشتریش لەبەشێكی گرنگی كتێبێكی تریدا )السفر الی المۆتمر(، و بەرهەمی سێهەمیشی ) ارشاد البا الی محاسن اوروبا( 

سەرسامی خۆی بەو گەشەكردن و پێشكەوتنانە دەردەبڕێت كە لەوێ بینیویەتی. لەكتێبی سێهەمدا، بەئاشكرا مەیلی ئەو 

شوێنپێكەوتنی  بۆ  خۆرهەاڵت  دەسەاڵتدارانی  كۆمەڵگەو  هاندانی  بۆ  نۆزدە  سەدەی  لەكۆتاییەكای  دەردەكەوێت  متەنەورە 

دەستپێدەكات،  )102(دا  لەالپەرە   كە  پاریس،  بە  تایبەت  سەربەخۆی  لەبەشێكی  و  بەرهەمدا  لەهەمان  خۆرئاوا.  دنیای 

بەگەشتنیان بۆ پاریس و كێشەی گورمرگ و باسكردنی بەشێوەیەكی دورودرێژ، دوای ئەوە باسی دابەشكردنی ئیداری و 

شێوازی رێكخستنی شارو رێگاوبان و بیناسازی دەكات و سەرسامی خۆی نیشاندەدا، دوای ئەوە باسی قاوەخانەو هۆڵی شانۆو 

پەرستگاكانی مەسیحی و جولەكەدەكات كە بەالیەوە زۆر جوان بوون، لەگەڵ هۆتێلە زۆرو هەمەجۆرەكانی و چاپخانەو 

بەریدو تلگرافەكانی، وێستگەكانی شەمەندەفەر، رۆژنامەكان كە دەڵێت لەو كاتەی كەئەوان لەوێ بوون ژمارەیان )1550( 

باڵوكراوەبووە، هەموو ئەوەش لەچوارچێوەی شۆكی شارستانی و هەوڵدان بۆ راكێشانی سەرنجی كۆمەڵگە موسوڵمانەكان بۆ 

دنیایەكی نوێ، كە پاریس چەق و ناوەندەكەی بووە. 

بەگەڕانەوە بۆ تەهتاوی  وەكو یەكەمین گەشتیاری عەرەبی  و موسڵمان بۆ پاریسی نوێ و ناوەندی مۆدێرنە لەساڵی 

)1826( دا بۆماوەی پێنج ساڵ، ئەو راستییە رۆشنتر دەردەكەوێت، كە پاریس چ كاریگەرییەكی قوڵی بەسەر روحی رۆژهەاڵتی 

و موسڵمانی ناوبراو جێهێشتووە. ئەو هەرلەسەرەتادا، بەشێوەیەكی سادە، بەاڵم مانادار سێ جۆر كۆمەڵگە دیاریدەكات، 

نەتەوە شارستانی و نەرم  بەبەریە دڕندەكانن، سێهەم  نەتەوە  نەتەوە فەرامۆشكراوە سەرەتاییەكانن، دووەمیان  یەكەمیان 

و نیانەكانن. بەالی ئەوەوە عەرەبی دەشتەكی نمونەی نەتەوەی یەكەمن و عەرەبی شارنشین وگەالنی ئەوروپاو فەرەنسا 

دەژین.  شارستانیەتێك  و  ئاسمانی  ئاینێكی  لەهیچ  كەبەدەر  گەالنەن  ئەو  دووەمیش  سێهەمن.  گەلی  نمونەی  بەتایبەتیش 

نییە، بەاڵم لەو سیاقە  بایەخێكی زۆری  لێكدانەوە كۆمەاڵیەتییەی تەهتاوی لەروی زانستیەوە  پۆلێنبەندی و  بێگومان ئەم 

مێژوییەو لە زاری یەكەمین گەشتیار، كە پێشكەوتنەكانی پاریسی بۆ ئێمە گێڕاوەتەوە بایەخێكی زۆری هەیە. 

بەرووی  تردەگرن،  ئاینێكی  لەهەموو  رێز  بۆیە  مەسیحین،  زۆرینەیان  ئەوان  دەڵێت  پاریسیدا،  كۆمەڵگەی  لەباسی 

هەمووكەسدا پێدەكەنن و لوتفیان لەگەڵ كەسانی بیاینی زۆرە، رێگە بەخواپەرستی ئیسالمی و هەموو ئاینەكانی تر دەدەن و 

رێگری لەدروستكردنی مزگەوت ناگرن. دوای ئەوەی باسی كۆی ئەو شارو ئاوەدانیانەدەكات، كە لە گەشتەكەی لە قاهیرەوە، 
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تا پاریس بینیویەتی، دوای ئەوەی باسی ژینگەو جوگرافیاو سروشتی پاریس دەكات، دێتەسەرباسی دانیشتوانەكەی، ستایشی 

زۆری مەیلی پاریسییەكاندەكات بۆ زانست و ئەقڵ، سەرسامی خۆی دەردەبڕێت بەرامبەر ئەو گەلەو بایەخی زۆریان بەكتێب 

و خوێندەواری، باسی مۆدێلی جلوبەرگیان دەكات، دەڵێت كەپاریسییەكان هەمیشە حەزیان لەگۆڕینی مۆدێلەو لەسەر یەك 

ستایل نامێننەوە، هەروەها حەزیان لەسەفەرو بینینی جیهانە، سەرباری ئەوەش رێزی زۆری خەڵكی بیانی دەگرن و حەزدەكەن 

لەزمانی ئەوانەوە هەواڵی دنیابزانن، تەبیعەتیان وایە كەخیانەتكارنین، ستەم لەكەس ناكەن و بەرامبەر بەڵێنەكانیان بەوەفان، 

راستگۆن، پارەزۆرسەرفدەكەن لەخۆشی و رابواردنی ژیان، سەرسامە بەئازادی ژنان و ئەقڵی و خوێندەوارییان، بە دەسەاڵت 

و جوانییان، تائەوجێیەی كەحەسرەت بۆ دۆخی ژنان لەكۆمەڵگەی ئیسالمیدا دەخوازێت. لەم چوارچێوەیەوە كاتێك باسی 

سەمای ژنانی پاریسی دەكات و بەراوردی دەكات بە سەمای ژنانی عەرەب، ئەو دەڵێت كەسەمای ئەوان هونەرەو كارێكی 

ئاست بەرزە و لەگەڵ پیاوانە، بەاڵم هی ژنانی عەرەبی  و  موسڵمان تەنها بۆوروژاندنەو تایبەتە بەژنانەوە. لەباسی سیاسید، 

باسلەوەدەكات كەدەسەاڵتی پاشا رەهانییەو پابەندە بایاسای گشتییەوە، كەبەالی ئەوەوە بەشی زۆری ئەم یاسایانە دادپەروەری 

بەدیدێنن، سەرباری ئەوەی بەزۆربەی یاساكان بەقورئان و سونەت ناكۆكن، بەاڵم ئەقڵ قبوڵیدەكات و دادپەروەری بناغەی 

ئاوەدانی و شارستانیەتە. ئەم دانپێدانانە بۆئەو سەردەمەو لەسەرزاری كەسایەتییەكی ئاینی ئەزهەری، هاندانێكی ئاشكرایە 

بۆ گەڕان بەدوای حیكمەتە دنیاییەكانی ئەقڵ و دۆزینەوەی وەاڵم بۆ پرسیارگەلی سیاسی و كۆمەاڵیەتی. هەرلەم سۆنگەیەوە 

كەئەمكارە  باڵویدەكاتەوە.  بەرهەمەكەیدا  لەناو  و  عەرەبی  بۆ  وەردەگێڕدرێت  فەرەنسا  ئەوكاتی  كۆماری  نوێی  دەستوری 

بەتەنها بەسە بۆدەرخستنی هەوڵی تەهتاوی بۆ رۆشنكردنەوەی بیری میسری و موسڵمانان بۆ شێوازێكی نوێ لە رێكخستنی 

كۆمەڵگەو دەسەاڵتی سیاسی، بەجۆرێك كە ببێتە مایەی خۆشگوزەرانی و كرانەوەی كۆمەڵگە بەگشتی. لە بارەی پێكهاتەی 

هیچ  بەاڵم  لێیە،  كەمێك  جولەكەشی  و  پرۆتستانتن  هەندێكیشی  زۆرینەیە،  ئاینی  )كاسۆلیك  دەڵێت  پاریسەوە  ئایینی 

موسڵمانێكی لێ نییە(.  الوازی زمان و رۆشنبیری عەرەبی ئیسالمی لەگێڕانەوەی حیكایەتی شارێكی مۆدێرن و ئاڵۆزی وەكو 

پاریس، بۆ كەسایەتیەكی رۆژهەاڵتی سادەی وەكو تەهتاوی، بەڵگەیەكی تری گەورەی ئەو گەشتەی ناوبراوە و كاریگەرییەتی 

لەقۆناغەكانی بەرۆژئاوایی كردنی دنیای عەرەبی. دیارترین ئەو كورتهێنانەی رۆشنبیری عەرەبی لە وگێڕانەوەیەدا، ئەوكاتە 

دەردەكەوێت كە نوسەر دێتە سەرباسی ئەو شانۆگەریانەی كەلەپارك و هۆڵەكانی پاریس بینیویەتی، لەسەردەمێكدا كەجیهانی 

عەرەبی و ئیسالمی نەك هەرشانۆگەری نەبینیبوو، بەڵكو خودی وشەی )شانۆ/ المسرح( لەرۆشنبیری عەرەبیدا بوونی نەبووە، 

هەربۆیە نوسەر لەم بەشەدا دەڵێت: كە لەزمانی عەرەبیدا وشەی تیاتر مورادیفی نییە، بۆیە لەبەرئەوە وەكو خۆی و بەزمانی 

فەرەنسی دەینوسێتەوەو ئەكتەرەكانی شانۆش بە یاریكەر دەناسێنیت، كاتێكیش هەوڵدەدا وەسفی ستەیج )تەختەی شانۆ( 

بكات، جارێكی تر توشی هەمان گرفتی هەژاری زمانی عەرەبی دەبێتەوە، رەنگە هەر هەمان هۆ لەپشتی ئەوەوەبێت كە 

تەهتاوی یەكەمین كەسە كەشانۆگەری لەزمانی فەرەنسییەوە كردۆتە عەرەبی، بەتەنیشت وەرگێڕانی بیست و پێنج بەرهەم 

یەكەمین  تەهتاوی،  گەڕانەوەی  دوای  ساڵێك  چەند  وەرگێڕان.  بە  تایبەت  دەزگای  دامەزراندنی  فەرەنسیەوە  و  لەزمانی 

ئەنجومەنی نوێنەران لەسەردەمی خدێوی ئیسماعیل دامەزرا، ئەمەش لەژێر كاریگەری بۆچونە نوێكانی ئەم رۆشنگەرەبووە، 

وەكو زۆرسەرچاوە ئاماژەی بۆدەكەن. 

بەشی دووەم

بەكورتی دنیابینی تەهتاوی بۆ پاریس، وەكو دنیابینی كەسێكە كە پاش هەزار ساڵ لەخەوتن لەئەشكەوتێكدا بۆیەكەمجار 

دنیا دەبینێت، پاش گەڕانەوەی لە ئەشكەوتەكە و بۆالی هاورێكانی، هەوڵدەدات لەرێی زمانێكی هەژارەوە چی دیوە لەدنیای 

بەرهەمەی  ئەم  گۆرانكاریدابێ�ت.  و  كاریگەری  لەپێناوی  كە  گێڕانەوەیەك  بێگومان  بەاڵم  بگێڕێتەوە،  و  بگوازێتەوە  نوێ 

تەهتاوی بۆ جیهانی عەرەبی و ئیسالمی، دەقێكی نوێخوازو ناوەڕۆكێكی رۆشنگەربووە، هەوڵێكی جدی و لێبڕاوانەبووە بۆ 

لەخەوهەستاندنی ئەقڵی خۆرهەاڵتی نوستو. الی تەهتاوی وێنەی پاریس لەوێنەی بەهەشت دەچێت، شوێنێك كەپڕیەتی 

لەخۆشگوزەرانی و پێشكەوتن، سەرباری هەر سەرنجێكی كورت و ئاینیانەی تەهتاوی لەو دیاردە كۆمەاڵیەتییە نامۆیانەی 
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لەوێ بینیویەتی، بەاڵم هیچ كات ئەمە رێگەی ئەوەی لێناگرێت كەبەسەرسامییەوە حیكایەتی چیم دی لەپاریس بۆ خوێنەرانی 

عەرەبی موسڵمان بگێڕێتەوە. بەجۆرێك كەزۆرجار وەكو شاری خەونەكانی هەر مرۆڤێكی رۆژهەاڵتی وێنای دەكات. زۆربەی 

لێكۆڵیارانی عەرەبی پێیانوایە لەگەڵ گەڕانەوەی تەهتاوی لەنیوەی یەكەمی سەدەی هەژدەدا، گوتاری رۆشنگەری و چاكسازی 

لەهەموو ئاستەكاندا لەجیهانی عەرەبی ئیسالمی دەستیپێكردووە. دەستپێكردنێك كەزوو رووبەری دیواری زیندوبوونەوەی 

كەلتور و گەڕانەوە بۆ شوناسی دواكەوتوی ئیسالمی و عەرەبی. ئەگەرچی شكستی عەرەبی لەبەرامبەر ئیسرائیلدا لەساڵی 

)1967(، بەسەرەتای یەكجارەكی زیندوبوونەوەی كەلتوری ئیسالمی و گوتاری كۆنخوازییە لەبەرامبەر گوتاری ناسیۆنالیزم و 

نەتەوەی پێشكەوتوخوازی ناسری و عەرەبی بەگشتی، بەاڵم راستر وایە ئەم پاشەكشەیە بۆسەردەمانی زۆر زوتر و نزیك 

لەپاریس.  الوپقی(  )العروە  گۆڤاری  دەركردنی  و  ئەفغانی  جەمالەدینی  بۆسەردەمی  رێك  دەگەڕێتەوە،  خۆی  لەتەهتاوی 

ئەزموونی تەهتاوی لەپاریس لەجەوهەردا ناكۆكییەكی قوڵی هەیە لەگەڵ ئەزموونی ئەفغانی و محمد عەبدە لەهەمان شار، 

الی یەكەمیان پاریس شوێنی دنیای تازەو سەردەمێكی نوێیە، مۆدێلێكە مایەی السایكردنەوەو شوێنپێ هەڵگرتنە، هەرچی الی 

ئەفغانییە خۆرئاوا بەگشتی و كۆلۆنیالیزم هۆكاری ماڵوێرانی و كاولكارییە. الی یەكەم كێشەی راستەقینەی جیهانی ئیسالمی 

دواكەتویی ئەقڵی و كەلتورییە، وەكو چۆن الی كەواكیبی ستەمكاری و نەبوونی ئازادییە، بەاڵم ئەفغانی بەپێچەوانەی هەموو 

هۆكاری  خۆرئاوا  لەرووبەرووبوونەوەی  بەگشتی  ئیسالمی  جیهانی  یەكنەبوونی  و  پەرتەوازەیی  وایە  پێی  موتەنەویرەكان 

بەرامبەر  بەرەنگارییە  ئەفغانی هەڵگری خەونێكی سیاسی و  بەكورتی  تێیكەوتووە.  ئەوتاریكییەیە كەئەم جیهانە  سەرەكی 

لەالیەن  داگیركردنیەتی  و  الوازی  هۆكاری  پەرتبوون  چۆن  ئەو  الی  چونكە  روتە،  سیاسی  بینینێكی  كەئەمەش  رۆژئاوا، 

خۆرئاواوە، بەهەمان شێوە یەكبوون سەری رمی بەرەنگارییە. تاكەشتێك كە ئەفغانی هانی موسڵمانان دەدات لەخۆرئاواوە 

وەستانەوە  بۆ  بەگەڕبخرێتەوە  تر  جارێكی  وەكو چەكێك  كەدەكرێت  ئەوبەشەیە  تەكنیكییەكەی خۆرئاوایە،  دیوە  فێریبن، 

بەرووی هەمان ئەو دنیاتازەیەیی لەپشتی بەرهەمهێنانیەتی. ئەفغانی دێت و بەموسڵمانان دەڵێت: دەستگرتووبن بەكەلتورو 

ئەقڵیەتی چەندین ساڵەتان، هیچ بەهایەكی كۆمەاڵیەتیتان با نەلەرزێت، بەرەنگاری ئەو جیهانە تازەیەبكەن و لێوەی تەنها 

فێری تەكنیكی جەنگ و بەهێزبوون ببن، وەكو شوناسی رۆژهەاڵتی و كۆمەڵگەكانی الوازی و قەیرانەكانی بەرهەمی ئەقڵیەت 

دیاردە  لە  رۆشنبیرانەوە  بەدیدێكی  تەهتاوییە  نەبێت. هەرچی  و  نەبوبێت  دەسەاڵتدارییان  سیستەمی  و  ژیان  مۆدێلی  و 

لەهەمبەر  كەزۆرجار  سیاسەتەكانی،  خۆرئاواو  بەرووی  وەستانەوە  مەیلی  گەشەكردنی  دەڕوانێت.  خۆرئاوا  شارستانیەكانی 

كۆمەڵگە رۆژهەاڵتیەكاندا شەڕانگێزو داگیركارانەیە، بەڕۆشتنی كات دەگۆرێت بۆ وەستانەوە بەرووی هەموو شارستانیەت 

و كەلتورو دەركەوتەیەكی خۆرئاوایش. بەجۆرێك كە كۆمەڵگەی عەرەبی بەگشتی لەرێگەی بزوتنەوەیەكی وەكو وەهابی 

لەكۆتای سەدەی نۆزدەو سەدەی بیست بەگشتی، وزەیەكی زۆری بەخشییەوە بەگوتاری نۆستالیژی و كۆنخوازی و گەڕانەوە 

بۆ رابردوو، لەبەرامبەردا ویستێكی گەورەی بەرهەمهێنا بۆ وێناكردنی كۆی شارستانیەتی خۆرئاوایی وەكو مەترسی بۆسەر 

بەها و شوناسی رۆژهەاڵتی ئیسالمی. لێرەوە بەكۆتای هاتنی كۆلۆنیالیزمی فیعلیش، ئەم ئاراستەیە وێنەیەكی دروستكرد 

گەرچی  كەلتوری.  لەكۆلۆنیالیزمی  بەشێكە  بێت  بەخۆرئاواوە  پەیوەندی  دیادەردەیەك  دەركەوتەو  هەر  كەگوایە  لەوەی 

تیۆریزەكردنی رق بوونەوە لەخۆرئاوا لەسەردەمی نوێدا بۆ جەمالەدینی ئەفغانی دەگەڕێتەوە، بەاڵم بەگەشەكردنی روحی 

سەلەفی لەجیهانی عەرەبیداو لەدایكبوونی قوتابخانەی ئیسالمی سیاسی لەسەرەتاكانی سەدەی رابردوو، ئەم رقە گەیەنرایە 

دۆزەخیترین ئاستی ئایدۆلۆژی و ترسناكترینی. لەم سیاقەشدا دیسان سەید قوتب لەبەرهەمەكانیدا بەردەوام وێنای خۆرئاوای 

كردووە، وەكو سەرزەمینی شەیتان و دژایەتیكردنی ئیسالم. بۆیە ئەوەی لەپاریس رویداو ئەگەری رودانی زیاتریشی هەیە، 

بەشێكی دانەبڕاوە لەو دیدە ئایدۆلۆژی و ئاینییە، لێكەوتەیەكی راستەوخۆی ئەم گیرۆدەییەی جیهانی عەرەبی و ئیسالمییە 

بە مێژوو رابردووەوە. كە لە سایەیی تەكنەلۆژیای پەیوەندی و گلۆباڵیزمەوە لەهەموكات زیاتر چانسی ئەوەی لەبەردەستدایە 

كەخۆی بنوێنێت و لەرێی كردەوەكانییەوە دەربكەوێت، وەكو چۆن خەالفەتە ئیسالمیەكەی داعش بەری خەونی گەڕاندنەوەی 

خەالفەتی زیاتر لەسەد ساڵەی ئیسالمی سیاسییە، بەهەمان شێوە كردەوەكانیشی لێرەو لە پاریسیش دەرەنجامی ئەو رق و 

بەشەیتانیكردنەی دنیای خۆرئاوایە لەناو هەمان فەزای ئایدۆلۆژیدا.
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شانشینی تیرۆرو تاوان
)كۆمەڵگەی سعودی، لەحوشترەوە بۆ كادیالك(

ناوی كتێب/ پەترۆڵ و ئەخالق _ لێكۆڵینەوەیەكی رەخنەیی لەسەر كاریگەری 
پەترۆڵ لەسەر بەهاو ئەخالق لە نیوەدورگەی عەرەبی

نوسەر / دكتۆر عەبدواڵ ئەنوەر
ساڵی چاپ/ 1990 _ ژمارەی الپەڕە / 403

بەو  ن���ەوت(  لەعنەتی   ( رۆس���ەوە  مایكل  ل��ەب��ەره��ەم��ەك��ەی 

راستیەدەگەین، كە نەوت سەرچاوەی یەكەمی ستەمكاری و پاشەكشەی 

نەوت  داهاتی  و  بەرهەمهێنان  واڵتانەی  لەو  دیموكراسیە،  ئەگەری 

بەشێكی  ناونیشانی  وەك��و  سیاسییە،  دەس��ەاڵت��ی  كۆنتڕۆڵی  لەژێر 

سەربەخۆشی داناوە بەناوی )نەوتی زۆرتر، دیموكراسی كەمتر(، بەاڵم 

لەرێی ئەو بەرهەمەی دكتۆر عەبدواڵوە، كەخوێندنەوەیەكی رەخنەیی 

بەهاو كەلتورو مۆڕاڵی  لەسەر  نەوت  بۆكاریگەری خراپی  سۆسیۆلۆژیە 

كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگەی سعودیە، تێدەگەین كە ئەم سەرچاوەی داهاتە 

چ كاریگەریەكی كارەساتباری ناوەتەوە بەسەر ئەم كۆمەڵگەیەوە، واتە 

بەستن  پشت  لەرێی  نوسەر  زیاتر(.  تاوانی  و  تیرۆر  زۆرتر،  )نەوتی 

دیاردە  بەشیكردنەوەی  بەستن  بەپشت  دات��اوە،  ئامارو  بەچەندین 

خۆی  لەگەڵ  خوێنەر  سعودی،  كۆمەڵگەی  هەناوی  ناو  خراپەكانی 

لە  داخراوی سعودی  كۆمەڵگەی  كە  راستیەی،  ئەو  بۆالی  رادەكێشێت 

یەككاتدا پێیەكی لەتاوان دایە و پێكەی تری لەناو تیرۆر. 

ئەو  بەپشتیوانی  لە حیجاز،  رەوتی وەهابی  دامەزرێنەری  لەگەڵ  رێكەوتنیان  پاش  ئال سعود،  بنەماڵەی   

ناوچەكە،  خێڵەكانی  و  تیرە  بنەماڵەو  باقی  بەسەر  ببن  زاڵ  كەمدا  لەماوەیەكی  توانییان  ئایینیە  بزوتنەوە 

سەربازی  بەپشتیوانی  هێزو  بەزەبری  بنەماڵەیە،  ئەو  دەسەاڵتی  بۆ  نەدا  ملیان  خۆیان  ویستی  بە  ئەوانەی 

لەچارەگی  لەم واڵتە  نەوت  پشتیوانی وەهابیەكان. دۆزینەوەی  بە  گرنگتر  لەوەش  ملكەچكران،  بەریتانیەكان 

یەكەمی سەدەی رابردووەوە، پایەی دووەمی زاڵبوونی ئەو بنەماڵەیەی دامەزراند پاش پایەی ئاین. كۆمەڵگەی 

و  كشتوكاڵ  و  ئاژەڵداری  لە  بریتیبوو:  تیایبوو  كە  ئابوری  جوڵەیەكی  تاكە  بەگشتی،  عەرەبی  نیوەدورگەی 

دەسەاڵتی  تواناكانی  بە  گەورەی  بازێكی  نەوت  دۆزینەوەی  بەاڵم  شێوازەكانی،  كۆنترین  بە  بازرگانیكردن 

كەئەم  بەجۆرێك  بەگشتی.  عەرەبی  نیوەدورگەی  سنوری  لە  دا  دەسەاڵتدارەكانی  هاوشێوە  بنەماڵەیەو  ئەو 

یەدەگی  گەورەترین  خاوەنی  بۆ  گۆڕی  دەشتەكیەوە  بنەماڵەی  تیرەو  چەندین  لەدەسەاڵتداری  بنەماڵەیەی 

دەست  كەوتە  ئابوری  و  ئاینی  دەسەاڵتی  لە  سامناك  تێكەڵەیەكی  لێرەوە  جیهان.  هەموو  ئاستی  لە  نەوت 

ئەو  بچوكی  ناوچەیەكی  و  ئاژەڵێك  رەوە  چەند  خاوەنی  تەنها  دوێنێ  تا  كە  دەشتەكی،  بنەماڵەیەكی  تەنها 

خاوەندارییان  و  خاوەنی هەموو سنوری حیجاز  بونە  بەقەڵەمبازێك  بەاڵم  كەناوی حیجازبوو،  سەرزەمینەبوو 

بۆ ئەو سەرزەمینە بەناوی بنەماڵەكەی ئەوانەوە كۆتایهات. لەمەوە بونیادی سیاسی و كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگەی 
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سعودی لەسەر تەنها دو پایەی بەهێز وەستا، یەكیان سەلەفیەتی وەهابی و ئەویتریان پەترۆڵ. ئەم كتێبەی 

لە زۆربەی واڵتانی عەرەبی قەدەغەیە، شیكردنەوەیەكی سۆسیۆلۆژی وردە لەسەر  دكتۆر عەبدواڵ نوری كە 

كاریگەری نەوت بەسەر ئاڵوگۆری بەها كۆمەاڵیەتی و ئەخالقییەكانی ناو ئەو كۆمەڵگایەو بەتایبەت بنەماڵەی 

سعودیەی  دەوڵەتی  سەربەخۆی  راگەیاندنی   و  نەیارەكانی  بەسەر  عەبدوالعزیز  زاڵبوونی  پاش  سعود.  ئال 

داهاتی  ساڵێك  چەند  تەنها  بەماوەی   ،)1932( ساڵی  لە  بەریتانیا  سەربازیەكانی  هێزە  بەپشتیوانی  عەرەبی 

ئەم بنەماڵەیە لە )210( هەزار دۆالرەوە لە ساڵی )1923( وە بوو بە زیاتر لە )13 ملیۆن دۆالر( لە ساڵی 

)1946(، و )113 ملیۆن دۆالر( لە ساڵی )1952( ، كە تەنها %5 ی ئەم داهاتەی تەرخانكردبوو بۆ كەرتەكانی 

خوێندن و تەندروستی و باقی كەرتەكانی تری كۆمەڵگە، پاشان لە سایەی ئەم داهاتە زەبەالحەوە، كە هیچ 

لەماوەیەكی  نەبوو، بووە دەوڵەمەندترین كەس لە جیهاندا،  لێپرسینەوەو بەدواداچونێكی لەسەر  چاودێری و 

كەمدا زیاتر لە )42( كۆشكی گەورەی بۆخۆی و بنەماڵەكەی دروستكرد، لەماوەی شەش ساڵدا، واتە لە نێوان 

1934-1940( ژمارەی سەیارە كادیالكەكانی لە )250( سەیارەوە بەرزبۆوە بۆ )1000( دانە، كەهەر هەموویان 

دەرگاكانیان بە ئاڵتوون نەخشێنرابوون. ئەم شێوازە لە دەستباڵوی و بەڕەاڵییە دەشتەكییە لە سایەی الفاوی 

داهاتی نەوتەوە، گەیشت بەوەی كە مەلیك سعود زیاتر لە )200( ژنی هێناو زیاتر لە )12500( كەنیزەك 

لە  كۆیلە  فرۆشتنی  و  كرین  بازاڕی  ئەودا  لەسەردەمی  هەر  خزمەتیاندەكرد،  ئەودا  كۆشكەكانی  لە  غوالم  و 

بازاڕەكانی سعودیەدا گەشەی كرد و نرخی هەر كەنیزەكێك لە بازاڕ گەیشتە دوو هەزار دۆالر. لەسەر مێزی  

قومارخانەكانی ئەوروپاو الس فیگاس سااڵنە ملیۆنان دۆالریان دەدۆڕاند، ساڵی )1982( شازادەیەكی سعودی 

لەهەمانكاتدا هەزاران خێزانی  لەكاتێكدا  دۆڕاند،  فەرەنسی  فرانكی  ملیۆن(   22( لە  زیاتر  بەیەك شەو  تەنها 

بوو،  یەخت  خاوەنی سێ  تامرد  فەهدیش  مەلیك  بەسەردەبرد.  ژیانیان  هەژارییەوە  رێژەی  لەخوار  سعودی 

كە نرخی هەرسێكیان )430( ملیۆن دۆالربوو.

بەیەك  بوو  تایبەت  تەنها   )1975( ساڵی  تا  سعود،  ئال  بنەماڵەی  تەرەفەی  و  زیادەڕۆیی  دۆخی  ئەم 

بنەماڵەو دەستوپێوەندەكانی، لەبەرامبەردا كۆمەڵگە بەگشتی لە ژێر زەبری هەژاری و نەبونییەكی كوشندەدا 

دەژیا، ئەوەی وایكردبوو هیچ ناڕەزایەتییەك دەرنەبڕێت، هەژموونی سەلەفیەتی وەهابی و كۆنتڕۆڵكردنی 

ئەقڵی كۆمەڵگەبوو لەالیەن پیاوانی ئاینی و دامەزراوەی فەتواوە، بەاڵم لەساڵی 1975 وە لەگەڵ زیادكردنی 

موچەو دابەشكردنی سلفەو قەرز بەسەر هاواڵتیاندا، چانسی ئەوەی بۆ خێڵە دەشتەكییەكان دروستكرد، كە 

بەڕووی  ئەم گۆڕانكاریە دەرگای  ملیۆنان دۆالر،  ببنە خاوەنی  لەهیچەوە  كتوپڕ  بەرنامەو  بێ  بەشێوەیەكی 

لەمااڵن  خزمەتكردن  بەمەبەستی  سعودیە  بێنە  ئاسیاوە  رۆژهەاڵتی  باشوری  لە  كردەوە،  كەسدا  هەزاران 

بێ  سێكسییە  حەزە  تێركردنی  و  كۆیالیەتی  ئامانجی  بە  كچیش  بەهەزاران  منداڵەكانیان،  بەخێوكردنی  و 

بوون،  خێوەتێكی شڕو چەند حوشترێك  خاوەنی  تەنها  حاڵەتدا  لەباشترین  تادوێنێ  پیاوانەی  ئەو  كۆتاكانی 

بەاڵم بەهۆی الفاوی ملیاران دۆالری نەوتەوە بونە خاوەنی گەورەترین كۆشك و سەدان سەیارەو ملیۆنان 

ماوەی  لە  بەاڵم  هەبوو،  بوونیان  سعودیەدا  لەناو  بیانی  پەنجا  تەنها  دا   )1932( لەساڵی  دانراو.  دۆالری 

كەمتر لە چڵ ساڵ ئەم ژمارەیە نزیك بۆوە لە نیو ملیۆن. گەڕان بەدوای چێژدا لەالیەن پیاوی دەشتەكی 

كۆمەڵگە  ئەو  خودی  كۆمەاڵیەتییەكانی  بەها  سەرلەبەری  دۆالر،  ملیۆنان  خاوەنی  بووە  ئەوەی  دوای 

بەئاڕاستە  پێچەوانەوە  بە  رێك  بەڵكو  باشەكەی،  و  مرۆیی  بەدیوە  نەك  بەاڵم  هەڵتەكاند،  دەشتەكییەی 

هێنایە  گشتی  بەشێوەیەكی  ژنی  و  دایك  پێگەی  مااڵن  خزمەتكاری  هاتنی  بۆنمونە  ترسناكەكەی.  و  خراپ 

بەسااڵچووان  خانەی  ناردیانە  و  بوون  دەستبەرداریان  مناڵەكانی  كە  بەسااڵچوانەی  ئەو  ژمارەی  خوارەوە، 

)121( گەیشتە   )1983( لەساڵی  تەنها  كە  خۆكوشتن  رێژەی  هەڵكشانی  لەگەڵ  كرد،  زیادی  زۆر  رێژەی 

حاڵەت، لەگەڵ زۆربوونی رێژەی القەكردن و كێشانی مادە هۆشبەرەكان، كەتەنها لەساڵی )1986( پەنجاو 
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بەسەراگیراو  دەست  لەبڕی  زیاترە  رێژەیە  كەئەم  بەسەرداگیرا،  دەستی  دەنكە حەبی هۆشبەر  ملیۆن  پێنج 

لەماوەی شەش ساڵدا لە چواردەواڵتی تری عەرەبی، بەپێی ئەو ئامارانەش كەوەزارەتی ناوخۆی ئەم واڵتە 

رێژەی   75% وە  رابردوو،  لەساڵی  بۆتەوە  بەرزتر   215% بەرێژەی  سێكسی  دەستدرێژی  باڵویكردۆتەوە، 

پەڕینەوەی  پێش  زۆریان  بەشێكی  كە  تر  تاوانی  چەندین  باڵوبوونەوەی  ئەمانەو  زیادیكرد.  ئیغتصابكردن 

شەپۆلەكانی دۆالر لە كۆشكی پاشاوە بۆناو كۆمەڵگە بوونیان نەبوو. لەكاتێكدا لەكاتی نوسینی ئەم كتێبەدا 

تیادەبێ�تەوە،)  كەسی  ملیۆن  پەنجا  جێی  گشتیان  كۆی  كە  هەبووە،  بوونی  مزگەوت  هەزار  سی  لە  زیاتر 

لەبەرامبەردا  دەگرێت!(  لەخۆی  نویژكەر  چەند  نییە  دیار  و  مزگەوت  هەزار  لەسەد  بۆتەوە  نزیك  ئێستا 

لەگەڵ  خراون  ماڵەوە  لەكونجی  كە  ژنانەشەوە  بەو  ملیۆنە  حەوت  تەنها  واڵتە  ئەم  دانیشتوانی  رێژەی 

سعودی  دەسەاڵتی  هۆشبەر،  مادەی  بەكارهێنانی  بەرزی  رێژەی  بە  بەرگرتن  بۆ  پەككەوتە.  پیرو  و  مناڵ 

وەهابیش  دام��ەزراوەی  مەترسییە،  لەم  بەرگرتن  بۆ  جدیتربدات  هەوڵی  كە  ئاینیكرد  لەدەزگای  داوای 

سەرباری ئەو هەزاران مزگەوتە هەزاران قوتابخانەی تری ئاینی بۆ فێربوونی قورئان و سونەت زیادكرد، 

دەركرد  سێدارەدانی  لە  بریاری  وەهابی،  خراپە(ی  لە  رێگەگرتن  بەچاكەو  )فەرمان  دەزگای  لەهەمانكاتدا 

راستەقینەكانی  هۆكارە  بە  بەر  نەیتوانی  هەواڵنە  ئەم  بگیرێت.  هۆشبەرەوە  بەمادەی  هەركەسێك  بۆ 

كۆمەاڵیەتی  داخراوی  لە  بریتییە  كە  بگرێت،  كۆمەاڵیەتی  شیرازەی  تێكچوونی  و  كۆمەاڵیەتی  بەها  شێوانی 

رێگەگرتن  و  ژیان  سیمایەكی  هەموو  قەدەغەكردنی  رەگەزو  هەردو  نێوان  پەیوەندی  ناتەندروستی  و 

سعود،  ئال  دەسەاڵتی  پشتیوانی  بە  وەهابی  توندڕەوی  سەلەفی  وتاری  هەژموونی  بەكورتی  هونەر.  لە 

دوو  بەردەم  خستە  گەنجانی  خێڵەكی  نوخبەیەكی  بەدەستی  زۆر  سامانێكی  كەڵەكەبوونی  لەبەرامبەردا 

ئەگەر، یان خۆكوشتن و بێهیوای و بێزاری و پەنابردن بۆمادە هۆشبەرەكان و هەڵسوكەوتی سێكسواڵی و 

دیاردە ناتەندروستەكانی تر، یان پەنابردن بۆ بیروباوەڕی توندڕەوی و سەلەفەی، یان تیرۆر یان تاوان. ئەم 

گۆڕانكارییە ئابوریەی بەسەر كۆمەڵگەی سعودی داهات، جارێكی تر زیانی گەورەی بە پێگەو رۆڵی ژنانەوە 

بۆ  رابواردن  بۆ  پیاوان  گەشتی  هەمەجۆر،  كەنیزەكی  فرەژنی،  پیاوان،  دەوڵەمەندبوونی  لەسایەی  گەیاند، 

واڵتانی بیانی، زۆربوونی خزمەتگوزار و دایەنگاو چەندین دیاردەی تر بەرهەمی راستەوخۆی ئابوری نەوت 

بوون، لەبەرامبەردا رێژەی توشبوون بەقەڵەوی و نەخۆشیەكانی وەكو شەكرەو شێرپەنجە و چەندین گرفتی 

زۆربوونی  و  تەاڵق  رێژەی  زیادبوونی  بەتەنیشت  بووە،  سعودی  ژنانی  كۆمەڵگەی  تازەی  سیمای  دەرونی 

قەیرەیی بەپێی ئامارەكانی )2011( رێژەی تەاڵق %40ی تێپەڕاندووە، واتە هەر تەاڵقێك لە ماوەی شەش 

داوەتە  نەوت بن، خویان  بەبنەماڵەیكی شەریكی  ئەوەیان هەبووە سەر  ژنانەی كە چانسی  ئەو  خولەكدا. 

بازاڕكردن و كڕینی زێر بەكیلۆو نەشتەرگەری جوانكاری گرانبەهاو سەفەری زۆر، بەاڵم لەگەڵ مەحرەمێك 

بەپێی یاسای سعودی. نادادپەروەری و گەندەڵی لە كۆمەڵگەی سعودیدا سەرباری ئەو ملیار دۆالرەی سااڵنە 

راپرسییەكانی  بەپێی  بۆیە  كەمبكاتەوە،  هەژاری  كەرێژەی  واینەكردووە  بەدەستدێ�ت،  خەرجیەك  هیچ  بێ 

%22 ی كۆی كۆمەڵگەی سعودی پێكدێنێت، لەكاتێكدا لەهەمان ساڵدا كۆی  ساڵی )2009(، رێژەی بێكاری 

هەشت  لەگەڵ  هاونیشتیمانی،  هەژدەملیۆن  دانیشتوانیشی  ژمارەی  و  بووە  دۆالر(  ملیار   429( داهاتەكەی 

بەیەكێك  بووە  ستەمكار  پاشایەتی  دەسەاڵتی  سەلەفیەت،  بەفشاری  كۆمەڵگەیە  ئەم  لێرەوە  بیانی.  ملیۆن 

نەوت،  پارەی  ژمارەی  بێ  داهاتی  بەهۆی  لەهەمانكاتدا  مرۆیی،  كۆمەڵگەكانی  زبرترین  و  لەداخراوترین 

بووە بە شانشینێكی گەورە بۆ دوالیزمی تاوان و تیرۆر، تاوان لەئاستی ناوخۆو تیرۆر لەئاستی دەرەوە.

بەمەبەستی  تەنها  دەگەڕێنەوە،  كتێبەكە  نوسینی  دوای  سەردەمی  بۆ  تازەن  لەئامارەكان  بەشێك  تێبینی، 

بەكارمهێناوە. كتێبەكە  خودی  مەبەستی  دەوڵەمەندكردنی 
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ئاركیۆلۆژیای ئەقڵی سەلەفی
) پرۆژەی لەكار خستنی ئەقڵ، لە كەلتوری ئیسالمی(

)ئەوەی دینی شێواندووە، ئەو كەسەنییە كە لەناو ئاگرەكە دەسوتێت، بەڵكو 
ئەوانەن كە ئاگرەكە دادەگیرسێنن( شكسپیر

ناوی كتێب/ لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی فەرموودە
نوسینی / جۆرج تەرابیشی

ژمارەی الپەڕە : 640
ساڵی چاپ / 2011

قۆناغی  لە  كەلتوریەكان،  رەخنەییە  لێكۆڵینەوە  جابری  بەهاتنی 

ئایدۆلۆژیاوە پەڕینەوە بۆ قۆناغی ئەبستمۆلۆژیا، لەبری الركردنەوەی 

روداوو چەمكە فیكرییەكانی كەلەپوری ئیسالمی بۆ چوارچێوەی قاڵبە 

سەردەمەكانی  و  كۆن  مێژووی  هەڵسەنگاندنی  لەبری  ئایدۆلۆژیەكان، 

لێكۆڵینەوە  و  ه��ات  ج��اب��ری  ن��ەگ��ۆڕ،  و  چەسپاو  میتۆدێكی  ب��ە 

عەقڵ  تیایدا  كە  ئاستێك،  بۆ  پەڕاندەوە  بوارەی  ئەو  فیكرییەكانی 

مرۆییەكان.  زانستە  بەردەستەكانی  رەخنەییە  توانا  بەهەموو  كاربكات 

كەلتورییەكانی  لێكۆڵینەوە  مەعریفی  دابڕانی  گەورەترین  كارە  ئەم 

تێگەیشتنێكی  بۆ  تازەبوو  رابردووە، سەرەتایەكی  كۆتاییەكانی سەدەی 

و  دەركەوتن  وایكردووە  چی  لەوەی  تێگەیشتن  بۆ  كراوە،  و  نوێ 

و  شەپۆل  بەر  ه��ەرزوو  ئیسالمدا،  لەمێژوی  ئەقڵ  بەهێزی  وزەی 

هۆكاری  ئەو  الی  بكەوێت،  نائەقاڵنیەتی  سەدەی  چەندین  گورزی 

بۆهۆكاری  نائەقاڵنییەت،  بۆ  ئەقاڵنیەتەوە  لە  دراماتیكییە  گۆڕانە  ئەم 

ئەم  وایە  پێی  كە  تەرابیشیەوە  بەپێچەوانەی  دەگەڕێتەوە.  دەرەكی 

بارەیەوە  لەم  هەر  ناوخۆییە.  كارلێكی  كۆمەڵێك  بەرهەمی  گۆڕانە 

تەرابیشی، ئەوكاتەی سەرنوسەری گۆڤارێكی لێكۆڵینەوەی فیكری بوو 

لەبارەی  بوو  دەستنوس  هێشتا  كە  بەدەستگەیشت،  جابری  گەورەكەی  پرۆژە  یەكەمی  بەرگی  كاتێك  بەیروت،  لە 

رەخنەگرتن لە بونیادی عەقڵی عەرەبیەوە، دوای خوێندنەوەی ئەم بەرهەمە وتی ) خوێندنەوەی ئەم بەرهەمەی 

و  تیۆری  تازەی  قوتابخانەیەكی  جابری  بوو،  هەرواش  دەیگۆڕێت(  بەڵكو  زیادناكات،  زانیاریت  تەنها  جابری 

تەرابیشی  هەمان  هەر  دیسان  بەاڵم  كەلتور،  ئەبستمۆلۆژیەكانی  لێكۆڵینەوە  قوتابخانەی  بەرهەمهێنا،  دەوڵەمەندی 

هاوڕێی كۆنی جابری و پشتیوانی یەكەمی لە باڵوكردنەوەی بەرهەمەكانی، پاش كەمتر لە دەساڵ بڕیاریدا جارێكیتر 

پڕۆژەی  واتە  رەخنە،  بەر  بخاتەوە  ئیسالمی  كەلتوری  بۆ  خوێندنەوەكانی  و  جابری  جابری،  میتۆدی  بەهەمان 

پانزەساڵدا پێنج بەرگی لێ دەرچوو، ئەمەی بەردەستمان بەرگی  )رەخنەی رەخنە لەئەقڵی عەرەبی( كە لەماوەی 

بۆنمونە  پێنجەمیەتی، بەرگێكی سەربەخۆو، سەرباری چەندین كتێبی تری گرنگ و بێ وێنە لەهەمان چوارچێوە، 

دیموكراسی،  رۆشنبیری  هەڵگەڕانەوە،  بەرەو  لەرۆشنگەرییەوە  ئیسالم،  و  مەسیحیەت  لە  فەلسەفە  )سەرچاوەكانی 

دوو بەش لەكتێبی هەرتەقات، قەسابخانەی كەلتور، موعجیزەو چەسپاوی ئەقڵ، رۆشنبیرانی عەرەب و كەلتور( . 

بەم كارەی تەرابیشی نەك هەر بڕێكی یەكجار زۆر لە كورتهێنان و هەندێك جار فێڵ و یاریكردنی فكری جابری 
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وجودی  و  ناسیۆنالیست  قۆناغی  بڕینی  دوای  بیركردنەوە،  تازەی  قۆناغێكی  چووە  خۆشی  بەڵكو  كرد،  ئاشكرا 

ئێستا  دەڵێت  خۆی  كەوەكو  كەلتور،  لە  بونەوەیە  ورد  لێكۆڵینەوەو  قۆناغی  ئەویش  دەرووناسی،  و  ماركسی  و 

لەهەمو شتێك دابڕاوە، كەلتوری ئیسالمی نەبێت، ئەوەش لەو بڕوایەوەیە كە كلتور شوێنگەی ئەندازەیی هەموو 

)چونكە  كەلتور  دامەزراندنەوەی  دووبارە  و  رەخنەكردنی  و  كەلتور  بەرامبەر  هەڵوێست  ئەمڕۆمانە،  جەنگەكانی 

ئایا هەنگاو بەرەو  لە مێژوو جوگرافیادا دیاریدەكات:  نایاب(، ئەوكارە شوێنمان  پلەی  بە  ئێمە گەلێكی كەلتورین 

بۆسەدەتاریكەكان؟ گەڕانەوە  یان  مۆدێرنە، 

بەگشتی  ئیسالمی  جیهانی  مەزهەبی  و  فیكری  و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  راستەقینەی  كێشەی  بەڕاست  ئایا 

سەدان  دەركەوتنی  سوننە،  شیعەو  شەڕی  دەژین؟  لەمێژوودا  كۆمەڵگەیەكین  ئێمە  كە  نییە  وەوە  بە  پەیوەندی 

نوێدا،  زاڵكردنی كۆن بەسەر  فۆرمی بزوتنەوەی فەندەمێنتالیست، مەیلی نەمرو بەردەوامی جیهانی ئیسالمی بۆ 

رەتكردنەوەی جەوهەری دیموكراسی و شكستی هەموو پڕۆژەكانی رۆشنگەری و نوێبوونەوە، ئیفلیجی چاكسازی 

پیاو سەرهەڵگرتنی  نایەسكانی ژن و  پاشاگەردانی، چەپاندنی كۆمەاڵیەتی و دواكەوتوی و  و سوڕانەوە لەبازنەی 

كۆمەڵگەیانە  كەئەم  ئەوەنییە،  دەرەنجامی  زیاتر  ئەمانەو  ئایا  جیهانە،  ئەم  جەنگی  بەدوای  جەنگ  و  گەنجان 

ئایا  بەپێچەوانەوە  ساڵەیە؟  سەدان  بیركردنەوەی  شێوازی  و  نائەقاڵنی  ئەقڵیەتی  هەمان  هەڵگری  تاسەرئێسقان 

خاوەنی  دەبووە  خۆرئاوا  نەگۆڕیبا،  خۆرئاواییەكانی  ئاینی  بیركردنەوەی  سیستەمی  نەهاتباو  لۆسەر  مارتن  ئەگەر 

ڤۆڵتێر و سەردەمی رۆشنگەری و مۆدێرنە؟ ئەمانە ژێرخانی فیكری كاری تەرابیشیە، ئەو پرسیارە جەوهەریانەن 

و  بیانبڕێت  ئیسالمی  كەلتوری  رەخنەییانەی  خوێندنەوەی  شیكردنەوەو  تر  جارێكی  لەرێی  هەوڵدەدات  كەئەو 

جێیان بێڵێت، لەگەڵ خۆشی كۆی كۆمەڵگە هۆشیاربكاتەوە لەوەی ئەوەی ئەوان لێیان بووە بە ئاین، دنیاییە، ئەو 

كەلتورەی ئەوان دەیپەرستن و ناتوانن لێیدەربچن، لەبنچینەدا ئایین نییە، بەڵكو بەرهەمی ئەقڵ و بیركردنەوەو 

نێوان  سنورەكانی  ئیسالمییەكان  لەكۆمەڵگە  بەكورتی  رویانداوە،  رابردودا  لە  كە  ملمالنێیەكە،  و  سیاسی  ویستی 

چی خواییەو چیش بەرهەمی مرۆڤ ومێژووە، چی ئاسمانییەو چیش زەمینییە تێكەڵ بووە، بۆیە جیاكردنەوەیان 

و  پەخشان  سنوری  بۆئەوەی  ئاوا  كارێكی  بەاڵم  مرۆیی،  ئەقڵی  و  ئاینی  موقەدەسی  بە  خزمەتە  لەیەككاتدا، 

ئایدۆلۆژیا ببڕێت، پێویستی بە تەرخانكردنی زیاتر لە بیست ساڵ لە خوێندنەوەو قوڵبونەوەیە لە خودی كەلتور 

وەستانێكی  بە  پێویستی  ناس،  شەرع  وێنەی  بێ  زانایەكی  و  موجتەهید  تائاستی  بەشەكانی.  و  فۆرم  بەهەموو 

بۆ  تازەكانە  زانستییە  میتۆدە  بەكارهێنانی  وردبوونەوە،  ئەوپەڕی  تا  مێژوو  گرنگەكانی  لەویستگە  سۆسیۆلۆژیە 

خوێندنەوەی  بێ  لێرەوە  دروستكردووە.  كۆمەڵگەشی  و  ئاین  خودی  بۆ  كەلتور،  كە  گرفتەی  لەو  تێگەیشتن 

بۆ كۆمەڵگەی  تێگەشتنمان  ناگەین، وەكو چۆن بێ ماركس  ئاینی  لە رەوتی گوتارو عەقڵیەتی سەلەفی  تەرابیشی 

ناكەین. بەهەمان شێوە  بەنهێنیەكانی  ناگەین و دەرك  لەسایكۆلۆژیای مرۆڤ  سەرمایەداری سەراوبنە، بێ فرۆید 

لە  كە  بەشەی  ئەو  پیرۆزكردنی  چۆنیەتی  بۆ  كەلتور،  بۆ  تێگەشتنمان  بەردەوام  تەرابیشی،  خوێندنەوەی  بێ 

و  ناتەواو  ئیسالمی  ئەقاڵنیەتی  كوشتنی  و  سەلەفی  ئەقڵی  دروستبوونی  قۆناغەكانی  بۆ  پیرۆزنییە،  ئاییندا  خودی 

كورتبینانەیە. ئەمڕۆ تەرابیشی بەتاقی تەنیاو لەتەنها شوقەیەكی پاریسەوە، بووە بە گەورەترین پایەی رۆشنگەری 

و چرایەكی رۆشن، بۆ هەموو ئەوانەی خەون  بە گەڕانەوە بۆ ئەقڵ و چاكسازی ئایینییەوە دەبینن، دوای ئەوەی 

دانیشت.   كەلتورییەكان  لێكۆڵینەوە  لەسەر عەرشی  ركابەر  بێ 

دواین بەرگی پرۆژە فكرییە رەخنەییەكەی لەسەر پرۆژە گەورەكەی جابری بۆ خوێندنەوەی كەلتوری ئیسالمی 

لەچاپخانەبوو، لێیان پرسی ئاواتت چییە؟ وەاڵمی دانەوە بەو هیوایەم دوای دەرچوونی ئەم بەرهەمەم، هەردوكمان 

ساڵ  سەدان  چۆن  هەروەكو  دادەبن،  زیندوو  نوسەری  دوو  لەنێوانی  دیالۆگەكەمان  شێوەیە  بەم  بین،  لەژیاندا 

پێشتر لەناو كەلتوری ئیسالمیدا ئەم دیالۆگە لەنێوان ئیبن روشد و ئیبن سینا رویدا، بەاڵم بەداخەوە ئەم ئاواتەی 

وتارێكی  تەرابیشی  روداوە  بۆئەم  مرد.  كەجابری  لەچاپخانەبوو،  هێشتا  كتێبەكەی  ئەو  نەهاتەدی،  تەرابیشی 
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)چارەگەسەدەیەك  ناوی  ژێر  لە  نوسی  فیكری  نەیاری  ساڵەو  پەنجا  دۆستی  و  بۆهاوڕێ  لەسۆزی  پر  ماڵئاوای 

تا  دەیویست  تەرابیشی  كە  هەیە،  بەوەوە  پەیوەندی  راستەوخۆ  وتارەی  ئەم  ناونیشانی  دیالۆگ(.  بێ  لەدیالۆگی 

جابری لە ژیاندابوو، وەاڵمی تیۆرو خوێندنەوەكانی بداتەوە، بەرگری لەخۆی بكات لەبەرامبەر كۆی ئەو رەخنەو 

نەكرد،  ئەمەی  نەك  مابوو  لەژیاندا  تا  جابری  كەبەداخەوە  كردبووی،  جابری  بەرهەمەكانی  بۆ  شیكارییەوردانەی 

بەڵكو جارێك بەبیانوی تەرابیشی هەڵگری بروانامەی دكتۆرانییە، لەوەش خراپتر ئەو بیانوەی تەرابیشی مەسیحییەو 

لەدروستكردنی  بەشداربێت  دزییەوە  لەوە  خۆی  هەیە؟  ئیسالمیەوە  كەلتوری  گفتوگۆكانی  بە  پەیوەندیەكی  چ 

بەم  ئیسالمییەكان  كۆمەڵگە  لە  روشدەوە  ئیبن  سیناو  ئیبن  دوای  لە  كە  فیكری،  گفتوگۆی  قوڵترین  و  گەورەترین 

مێژووی كۆمەڵگە  تەكفیر و شەرەفەتوای مەزهەبیەی كە  ئەو هەموو  لەبری  نەكراوە،  فراوانە  شێوە مەنهەجی و 

پڕكردووە. ئیسالمیەكانی  عەرەبی و 

تەرابیشی دەیوت: هەموو قسەكردنێك لەبارەی چاكسازی سیاسی لەگەڵ مانەوەی سیستەمی كۆنی بیركردنەوە 

هیوایەیە  بەو  كەلتوردا،  شاخی  لە  ئەو  هەڵكۆڵینی  بۆیە  وایە.  سەرئاو  نەقشی  وەكو  تەقلیدییەكان،  چەمكە  و 

بەیەكەوەژیان  و  میهرەبانی  لە  پڕبێت  سپێدەیەك  نەچێت،  لەمڕۆ  كە  بكاتەوە  سپێدەیەك  بەڕوی  ئەقڵ  دەرگای 

سەلەفی  ئەقڵی  ،كە  هەڵنەتەكێنرێن  بناغانە  ئەو  كۆی  ئەگەر  رون��ادات،  و  ناكرێت  ئەمە  لەمەترسی.  دوور  و 

دەهاڕێ  كۆمەڵگانە  ئەم  ساڵە  سەدان  وەستان  بێ  زەبەالح  گەورەو  مەكینەیەكی  وەكو  ئاراستەكانییەوە،  بەهەموو 

و داگیردەكات.

كودەتا  ئەو  قورئانییەكان،  دەاللەتە  ماناو  بەسەر  زاڵ  شیكەرەوەو  و  هاوشان  وەكو  سونەت  وێناكردنی 

ئەبستمۆلۆژیە مەترسیدارەیە، كە شافعی لە كتێبی )الرسالە( دەیكات. بەم كارەی شافعی كۆتایی بەسەردەمێك 

تادێت  سەرەتایەك  دادەمەزرێنێت،  تازەش  قۆناغێكی  سەرەتای  و  دێنێت  ئیسالمی  الهوتی  لەمەعریفەی 

ئەو  و  موسلیم  و  بوخاری  وەكو  قوتابیەكانی  و  حەنبەل  ئیبن  وەكو  كەسێكی،  لەسەردەستی  گەورەدەبێت 

ماناكانی  زاڵكردنی  لێكدانەوەو  نوسینەوەو  بەكۆكردنەوەو  فەرمودە،  كردە  رویان  قورئان  لەبری  كە  كەسانەش، 

ناسراون.  فەرمودە  كەسانی  واتە  الحدیپ(ناسراون،  اهل   ( بە  ئیسالمیدا  لەكەلتوری  ئەمانە  قورئاندا،  بەسەر 

لەمێژوودا،  شافعی  كارەی  ئەم  دەكرد.  ئەقڵیان  وزەی  نوێنەرایەتی  ئەوانەی  واتە  الرئی(  أهل   ( لەبەرامبەر 

بەو  بتوانێت  كەسێك  نەبووە  ئاینێكدا  لەهیچ  ئاینیدا،  مەعریفەی  لەگۆڕینی  وێنەیە  بێ  دەڵێت  تەرابیشی  وەكو 

لە  هات  مەسیحیدا  ئاینی  بەسەر  كودەتایەی  ئەو  مەگەر  بكات،  ئاینیدا  مەعریفەی  لە  گۆڕانكاری  ئەندازەیە 

خوایەو  كوری  مەسیح  كە  بڕیاریدا  مەسیحی،  بووە  رۆمی  ئیمپراتۆری  ئەوەی  دوای  میالدی  چوارەمی  سەدەی 

هاوشێوە زاتی ئیالهی پیرۆزە. لەكاتێكدا پێش شافعی دوو كەسایەتی تری گەورەی فیقهی لەكەلتوری ئیسالمیدا، 

نەك ئەو ماناو بایەخەیان بۆ فەرمودە نەبووە، بەڵكو یەكەمیان كە نزیكترین كەس بووە لە سەردەمی پێغەمبەر 

بڕوایی  بێ  بەزەندەقەو  تاوانباركراوە  جار  زۆر  بینیوە،  هاوەڵیشی  چەندین  و  فەرمودە(  یەكەمی  خاوەنی   (

لەالیەن كەسایەتییە گەورەكانی فەرمودەناسی قۆناغەكانی دواتر وەكو البغدادی، مەبەستمان بەو كەسەش ئەبو 

حەنیفەیە. كە فیقهەكەی ئەو بەگشتی پشتی بەقورئان و ئیجتیهادی خۆی بەستووە، بۆیە لەخانەی ) اهل الرئی( 

ئەژماركراوە لەكەلەپوری ئیسالمیدا، نەك لە خانەی ) ئەهلی فەرمودە(. لەژێر هەمان فشاری فەرمودەناسەكان 

ئاینی و جەماوەری موسڵمانانیان كرد،  كە لەسەدەی دووەمی كۆچییەوە رۆژ بەرۆژ زیاتر كۆنتڕۆڵی گۆڕەپانی 

الیەنگرانی ئەبوحەنیفە لەسەدەكانی دواتر هاتن و بەچەندین بەرهەم بەرگرییان لە فەرمودەناسی ئەبوحەنیفە 

كرد، بەم ئامانجە قسەگەلێكی زۆر خرایە پاڵ ئەو كەسایەتییە. كەسایەتی دوەمیش كە دەكەوێتە پێش شافعی و 

تەنها پێنج سەد فەرمودەی لێگێڕدراوەتەوە، مالیكییە، كەئەویش بەهەمان شێوە بەفەرمودەناس ئەژمارنەكراوە. 

كۆچی  بەسەر  ساڵ  دووسەد  نزیكەی  دوای  و  ئەبوحەنیفە  بەسەر  ساڵ  لەسەد  زیاتر  دوای  شافعی  بەهاتنی 

قورئان  ئاستی  تا  سونەتی  فیقهی،  ئسوڵی  لەبواری  بەرهەم  یەكەم  نوسینی  وەلەرێی  وەحی،  خاوەنی  دوای 
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دەگەڕێتەوە،  گەلێك  تەفسیر  و  زمانەوانی  بۆماناكردنی  پەنا  ئەمەش  بۆ  برد.  ماناكانیشی  بەسەر  زاڵ  بگرە  و 

ئەو  ئاینییەكەی  نا  دیوە  قورئانییەكان  مانا  و  زمانەوانی  میتۆدی  بەهەمان  بەستن  پشت  بە  تەرابیشی  كە 

بیروباوەڕە دەدۆزێتەوە. ئەم كارەی شافعی تەواو نەدەبوو ئەگەر دوای ئەو خاوەنی چوارەم مەزهەبی سونە 

پشتیوانی  بە  كەسایەتییە  ئەم  كۆچی.  دووەمی  سەدەی  لەكۆتاییەكانی  حەنبەل  كوری  ئەحمەدی  واتە  نەهاتبا، 

ئەو  لەبری  هێنا،  ئەقاڵنیەت  الیەنگرانی  و  كەالم  ئەهلی  موعتەزیلەو  بەخەونی  كۆتای  خەلیفە،  موتەوەكیلی 

قورئان  بۆ  ئەقاڵنی  لێكدانەوەی  و  نوسین  و  وەرگێڕان  بزوتنەوەی  دەجواڵو  تیایدا  ئیسالمی  ئەقڵی  بۆشاییەی 

لە  سەلەفی  ئەرسەدۆكسی  بیروباوەڕی  ئەوە  هەموو  لەبری  دابوو،  بەهێز  لەگەشەی  ئیسالمی  فیكری  كۆی  و 

قوڕاوی ئەو چل هەزار فەرمودەیە شێال كە كۆی كردبۆوە، واتە كتێبی ) المسند(. لەڕووی سیاسییەوە پرۆژەی 

بۆ  سوپا  ناردنی  وەلەبری  بوو،  خۆی  سەردەمی  رۆشنبیرانی  بزوتنەوەی  پشتیوانی  كرانەوەو  خەلیفە  مەئمونی 

فەتحی واڵتانی غەیرە ئیسالمی، نامەی تكاو رجای دەنارد بۆ دەسەاڵتدارانی سەردەمی خۆی تا بەرهەمەكانی 

)ئەدەب، فەلەكناسی، كیمیا و  پزیشكی( بۆ بنێرن تا لەو خانەی وەرگێڕانەی دروستی كردبوو بكرێنە سەرزمانی 

و  ئاینی  مەعریفەیەكی  خاوەن  تازەی  نوخبەیەكی  سیاسییەوە  لەروی  كرانەوەیە  پرۆژەی  ئەم  كۆی  عەرەبی، 

تازەی خۆی و كۆتایهێنان  لەپێناو چەسپاندنی دەسەاڵتی  بەرهەمهێنا، هاتنی متەوەكیلی خەلیفە،  تازەی  دنیایی 

فرەئەتنیك،  و  مەزهەب  فرە  و  لەفرەڕەنگی  پڕبوو  كە  ئیسالمی،  كۆمەڵگەی  ناوهەناوی  بەناڕەزایەتییەكانی 

پشتیوانی ئیبن حەنبەل و باقی ئەهلی فەرمودەی كرد بۆ تەكفیركردن و ئەتككردن و سوتاندنی بەرهەمەكانی 

بناغە  بەدامەزراندنی  دەستیكرد  و  خەالفەت  موفتی  بووە  حەنبەلی  سیاقەدا  لەم  فەلسەفیەكان.  و  موعتەزیلە 

سەلەفییە  قوتابخانە  ئەم  دەستیپێكردبوو.  لەشافعییەوە  كە  )سەلەفیەت(  فەرمودەناسی  قوتابخانەی  پتەوەكانی 

قوتابخانە  هەمو  لێهات  تاوای  گرت،  ئاینیدا  گوتاری  بەسەر  هەژموونی  و  خۆیگرت  زیاتر  بەقۆناغ  قۆناغ 

دەسەاڵتی  لەالیەن  قەدەغەكران  خۆی  سەردەمی  فەیلەسوفەكانی  موعتەزیلەو  و  تەسەوف  تری  فیكریەكانی 

مەعریفی  گرفتی  فەرمودەناسەكانەوە.  سەلەفی  ئاینی  دامەزراوەی  لەالیەن  تەكفیركران  ئەوەی  پاش  سیاسییەوە 

نەبووە،  ئاسان  بۆ فەرمودە گرفتێكی وا  لەقورئانەوە  ئاینی  پەیوەند بە سونەت و قورئان، گۆڕینی مەعریفەی 

پربكەنەوە  كەلێنانە  ئەو  ویستویانە  بیروباوەرەكانیان  و  فیقهی  هەوڵە  لەرێی  فەرمودەناسان  بەردەوام  بەڵكو 

بە  كە  قوتەیبەیە،  ئیبن  دامەزراند،  سەرەتایەی  ئەو  كاریگەر  بەشێوەیەكی  كەسیش  یەكەمین  دروستبووە،  كە 

میكانیزمێكی تەئویلی و لەرێی چەند بەرهەمێكەوە كۆی ئەو گیروگازو گرفتە فیكریانەی دەكەونە نێوان دەقی 

قورئان و دەقە فەرمودەییەكانەوە پینەكرد. بەكورتی لەسایەی هاتنی شافعی و دواتر حەنبەلییەوە، كۆكردنەوەی 

بێ  پشتیوانی  و  فەرمودەناسی  بزوتنەوەی  بەهێزبوونی  و  كۆچیەوە  دووەمی  كۆتاییەكانی سەدەی  لە  فەرمودە 

كرانەوەی  و  ریفۆرم  خەونی  عەباسی،  سەردەمی  كۆتاییەكانی  تا  لەمتەوەكیلەوە،  خەالفەت  دەسەاڵتی  سنوری 

كۆمەڵگە ئیسالمیەكان گۆڕا بەواقیعی سەلەفی و داخراوی پر لەتوندوتیژی و بیروباوەڕی توندڕەو. هەرئەوەندە 

لەهەموو  بەهەزاران كتێب  تری قورئانی،  لە سەردەمی پێش شكستی موعتەزیلەو گروپەكانی  بزانین كە  بەسە 

كە  بەاڵم  عەرەبی،  زمانی  وەرگێڕدرانەسەر  بیانیەكانەوە  لەزمانە  سەردەمە  ئەو  دنیاییەكانی  زانستە  بوارەكانی 

خەلیفەبوو،  ساڵ  چل  لە  زیاتر  ماوەی  بۆ  كە  كۆچییەوە،  سێهەمی  سەدەی  لەكۆتای  هات  بالله  قادر  خەلیفە 

غەیریی  فیكرییەكانی  بەرهەمە  هەموو  بەیەكجاری  ئەودا  لەسەردەمی  بووە،  حەنبەلی  خەلیفەی  توندڕەوترین 

تا سەدەی  كۆچیەوە  پێنجەمی  لەسەدەی  بەم هۆیەوە  سوتێنرا،  قەدەغەكراو  قەڵەمڕەوەكەی  لەسنوری  سەلەفی 

دوانزەی كۆچی، لەرۆژهەاڵتی ئیسالمی تەنها یەك بەرهەم لەزمانەكانی ئەو سەردەمە نەكراوە بەعەرەبی. واتە 

و  عەقائیدی  و  فیقهی  لەبوارە  كتێب  بە هەزاران  قۆناغ  لەهەمان  لەكاتێكدا  ساڵ.  لە حەوسەد  زیاتر  لەماوەی 

خوێندراوە. وتراوەتەوەو  مزگەوتەكاندا  لەحوجرەو  نوسراوەو  فەرمودەناسییەوە 
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 ،)1803  1744-( هێردەر  جۆهان 

ف��ەی��ل��ەس��وف، ش��اع��ی��ر، رەخ��ن��ەگ��ری 

ئەدەبی و ئایینناسی ئەڵامنی، لە شاری 

قەڵەمڕەوی  ژێ��ر  Mohrungen_ی 

ن��ارساوە  )ئێستا  بیرۆسیا  شانشینی 

واڵتی  لە  بەشێكە   Morag ش��اری  بە 

سەر  ئایینی  خێزانێكی  لە  پۆڵەندا( 

سەرەتا  لەدایكبووە.  ناوەند  بەچینی 

دەستپێدەكات،  پزیشكی  بەخوێندنی 

لەو  سەرنەكەوتنی  ب��ەه��ۆی  ب��ەاڵم 

ئایینناسی.  روودەك���ات���ە  ب����وارەدا 

بیرمەندانە  ئەو  پێشەنگی  بە  هێردەر 

گرنگی  لەرۆڵی  باس  كە  دادەن��رێ��ت، 

هەروەها  هزر،  لەسەر  دەك��ەن  زمان 

مێژوو  فەلسەفەی  بە  داوە  گرنگی 

)مانا(  ب���ەدوای  گ���ەڕان  ب��ە  ئ��ەوی��ش 

مرۆڤدا.  مێژووییەكانی  رووداوە  لە 

رۆشنگەری،  دژە  فیگەرێكی  وەك 

گەورەی  كاریگەری  هێردەر،  جۆهان 

هەبووە  نەتەوایەتی  بیری  لەسەر 

بیری  رەگوڕیشەی  ب���ەدۆزەرەوەی  و 

لەقەڵەمدەدرێت.  نەتەوایەتی 

ل���ە ب�����واری زم����ان����دا، ج��ۆه��ان 

ئەنجامدانی  ب��ە  هەستاوە  ه��ێ��ردەر، 

 Empirical ك��رداری  توێژینەوەیەكی 

باڵودەكاتەوە  توێژینەوەكەی  دواتر  و 

بنچینەكانی  )وتارێك لەسەر  بەناونیشانی 

 Essay on the Origins of-زم����ان

دەبێتە  هێردەر  بەمەش   ،)Language

گ��رێ��دەدات  عەقڵ  ك��ە  ك��ەس،  ی��ەك��ەم 

بیركردنەوەش  هەروەها  زمانەوە،  بە 

قسەكردنی  لەگەڵ  دەكات  هاوتەریب 

ناوەكیدا.

بە بۆچوونی هێردەر، زمان بنچینەی 

رێبەری  ه��ۆی  دەبێتە  زم��ان  و  عەقڵە 

مندااڵنی مرۆڤ  پێیوایە  ئەو  بیركردنەوە. 

زمان  فێری  و  الوازن  بوونەوەرێكی 

پاراستنی  لەژێر  ئەوان  لەكاتێكدا  دەبن، 

ئەمەش  لەخۆیانن،  گەورەتر  كەسانی 

دەبێتە هۆی ئەوەی مندااڵن فێری كلتور 

بنب،  بیركردنەوە  شێوەی  و  بەهاكان  و 

كۆمەڵگە. لە  بەشێك  دەبنە  سەرئەنجام 

بیری  ناسینی  بیرمەندی 

نەتەوایەتی

  لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال مەحمود
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زم����ان، ب��ە ب��ۆچ��وون��ی ه��ێ��ردەر 

ئ��ەوش��ت��ەی��ە، ك��ە م���رۆڤ ل��ە ئ���اژەڵ 

زم��ان  پێیوایە  ئ��ەو  ج��ی��ادەك��ات��ەوە. 

لە  نەك  دەگرێت  سەرچاوە  لەروحەوە 

لەرسوشتی  زم��ان  هەروەها  دەم��ەوە، 

نەوەك  گرتووە،  س��ەرچ��اوەی  مرڤەوە 

پیرۆزەوە  شوێنێكی  لە  بێت  دیارییەك 

تەنها  زان��ی��اری  ه��ەرب��ۆی��ە  هاتبێت، 

دەبێت. بوونی  زماندا  لەبوونی 

لە  ب��ووە  بەشێك  هێردەر  جۆهان 

)گەردەلول  ئەڵامنی  ئەدەبی  بزوتنەوەی 

 )Sturm und Drang ف��ش��ار-  و 

شانازی  ه��ان��دەدا  ئەڵامنییەكانی  و 

لەم  بكەن.  خۆیانەوە  بنچەی  و  بەزمان 

رۆڵی  لەسەر  پێداگیری  چوارچێوەیەشدا 

لەسەر  دەك��رد،  شاعیران  كاریگەرانەی 

شاعیر   « دەڵێت  و  نەتەوە  دروستبوونی 

دەوروپشتی  لە  نەتەوەیە  دروستكەری 

خۆی.«

دەرب����ارەی ف��ەل��س��ەف��ەی م��ێ��ژوو، 

بیروبۆچوونەكانی  ه��ێ��ردەر،  جۆهان 

بۆ  ب��ۆ  )ئ��ای��دی��ای��ەك  كتێبی  ل��ە  خ��ۆی 

 Idea  – مرۆڤایەتی  مێژووی  فەلسەفەی 

 for a Philosophy of History of

ئاماژە  تیایدا  و  دەربڕیوە   )Mankind

دەكات، بەوەی شێواز و بازنەی مێژووی 

كارەكتەر  بەڵكو  نییە،  بوونیان  گشتی 

دروستكەری  دەبنە  تایبەت  كلتوری  و 

پێیوایە  هێردەر  چەرخێك.  هەر  تۆنی 

گ��ەش��ەك��ردن��ی ت���اك ل��ە خ��ێ��زان��ەوە 

پاشان  كۆمەڵگە،  بەرەو  دەستپێدەكات 

ئەمەش  نەتەوە.  گەشەكردنی  ب��ەرەو 

دەبەخشێتە  تاقانەیی  و  تایبەت  شێوەی 

نەتەوەیەك. هەر 

و  م��ەرك��ەزی��ەت  دژی  ه��ێ��ردەر 

دووانە  ئەو  پێیوابووە  بووە،  ئیمپریالیزم 

گەشەكردنە  ئەو  شێواندنی  هۆی  دەبنە 

نەتەوایەتی  پێناسەی  ئ��ەو  ج��ی��اوازە. 

سیاسییەكانەوە،  سنوورە  رێی  لە  ناكات 

هاوبەشەوە،  كلتوری  رێ��ی  لە  بەڵكو 

ه��ەروەه��ا ئ��ام��اژە ب���ەوەدەك���ات، كە 

تەنها  نەتەوایەتی  ناسنامەی  بنەچەی 

ناسنامەی  بەڵكو  زمان،  لە  نییە  بریتی 

و  مۆسیقا  و  ه��ون��ەر  ن��ەت��ەوای��ەت��ی 

برایانی  ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت.  ئەفسانەش 

ئیلهامیان   )Brothers Grimm( گریم 

كۆكردنەوەی  بۆ  وەرگرتووە  هێردەر  لە 

خودی  ئەڵامنییەكان،  فۆلكلۆریە  چیرۆكە 

كۆكردنەوەی  بە  هەستاوە  هێردەریش 

فۆلكلۆری  گۆرانی  لە  هەڵبژاردەیەك 

ئەڵامنی.

بیرۆكانە  ئەو  دژی  هێردەر  جۆهان 

ب����ووە، ك��ە ك��ەس��ای��ەت��ی دووك����ەرت 

هەستدا،  و  عەقڵ  نێوان  لە  دەك��ەن 

دەكات  پێداگیری  ئەو  بەپێچەوانەوە 

ل�����ەوەی، ه���ەردووك���ی���ان )ع��ەق��ڵ و 

یەك  وەك  ك��ارل��ێ��ك��دەك��ەن،  ه��ەس��ت( 

هەستە  كە  م��رۆڤ،  لەرسوشتی  پارچە 

ب��ەرەو  گ��ەش��ەدەك��ەن  سەرەتاییەكان 

عەقڵ.

ئ��ام��اژە  پێویستە  ل��ەك��ۆت��ای��ی��دا 

ب���ەوەب���ك���رێ���ت، ك����ە ن���وس���ی���ن و 

هێردەر،  جۆهان  بیروبۆچوونەكانی 

لەكەسان  زۆر  خستۆتەسەر  كاریگەری 

ل��ەوان��ە:  الی��ەن��ەك��ان  و  بیرمەندان  و 

ئەڵامنی،  ئەدەبی  نیچە،  هیگڵ،  گۆتە، 

نەتەوایەتی. مۆدێرنی  تویژنەوەی 

بۆچوونەكانی: و  لەوتە  هەندێك 

لە  م��رۆڤ  كە  شتەیە  ئەو  زم��ان،   *

جیادەكاتەوە. ئاژەڵ 

بۆ  كە  دەژین،  جیهانێكدا  لە  ئێمە   *

دروستیدەكەین. خۆمان 

تواناكانی  باشرتین  ئیلهام،  بەبێ    *

سوتەمەنین  ئەوانە  نوستوون،  عەقڵ 

بە  پێویستیان  ك��ە  ئ��ێ��م��ەدا،  ل��ەن��او 

داگیرساندنە.
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