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  )2(بةشي ... كازصوة سالَح ... أةهةندي ضوارةمي فيمينيزم تيوري غةم الي ذناين ثامشاوةي ئةنفال 
  

   .م آه نفال و تیوری یه ی ئه ژنانی پاشماوه
آات و   ده وه موو مرۆڤكیش دڕك به هه، م تیور خواردنه آه  یه  آۆآن آه وه ر ئه  سه ردوو تیور له گوتمان هه 
 پی زانستی  به! گریت؟؟ رده  خواردن وه مبار سوود له  مرۆڤی غه م ئایه واردن ناژی به ب خ زانت به ده
و ماندووبوون و  ئه،آردبت دیشیان نه سه ر آاروباری جه گه  ئه،  ماندوه میشه میار هه روون ناسی مرۆڤی غه ده
  ژاره  وپه راوآی  ده  ئاستك له گات به مبار ده  مرۆڤی غه،آات  خواردن ده وخۆ له ری راسته ش آاریگه یه ژاره په

و دوو  ش ئه  بۆ له وه گوزیته  باشی نه آان به  فتنامی خواردنه آات آه آانی تووشی سستك ده ریخۆه
شبوونی خواردن و  ها سوری خون و دابه روه ر آاروچاالآی مرۆڤ و هه بت بۆ سه ری ده ش آاریگه ره فاآته

 ،بت می ئۆآسجین ده دخۆڕاآی یان آه ش تۆشی به ندامی له  ئه ندی  هه ربۆیه  هه،شدا ر له  سه ئۆآسجین به
و   ئه،بت ش تووشی ناركی و تك چوون ده ناتی لهَش هۆڕمو و آاته  ئه،بت ش تووشی نه موو له ر هه گه ئه

آات مرۆڤی  ش واده وه ر ئه  هه،بت  بوون ده ناوچوون و وون  جار له ندێ شتن وهه  ج آردنی آار تووشی زیان پگه آات چاالآی ج به
  .آات ش ده و قورسی له  خاوی ست به مبار هه غه
رآردنی خۆی ناآات  سه  چاره درك به  خۆی وه منته مدا ده  ژر باری غه آی زۆر له یه نفال ماوه ی ئه آو ژنانی پاشماوه ی وه سانه و آه ئه 
نی بۆ   خاوه آیش خۆی ناآات به زگایه م و دهَن و دا  هیچ الیه) رآردنه سه  چاره م نازانت پویستی به  غه ر به  ده وه سته ده  مرۆڤی خۆبه چونكه(

رگای   ده ماغ له ی ده آته ی دڵ و سه ته جه خۆشیكانی ی نه وه  له  جگه،بن  تووشی دۆخی ترسناآتر ده و مرۆڤانه  دواییدا ئه ر آردنی له سه چاره
پش  ی آردن  توڕه ست به نگی هه  توند بوون و دڵ ته ناسه  هه  له  و جگه مه  ئه،دات رگای مرۆڤ ده  ده  له وه یه ژاره هم و پ  غه و جۆره ئه
و  ئه  و ماندوتی”ن خۆشی ماندوتی درژ خایه  نه”ن  پی ده وه  رووی زانستی پزیشكیه ش له مه ستان ئه و هه  خه وتن پاش له خه

ی خۆی   وزه  زیاد له وه ویه عنه دی و فكری و مه سه  رووی جه  له آات آه د ده ش ناوزه ی له  تك چوونی آرده به ماندوتی و  ژاره ش په زانسته
   آه یه وه شه  لره،ستن آو پویست هه آانی خۆیان وه رآه  ئه آات و ناتوانن به ش ده آانی له ندامه ش واتای الواز بوونی ئه وه  ئه، آار بردوه به
 ژنان  ژاره م و په  غه  آه ی زانایانیش رایان وایه  زۆربه،آان و قاچ و پشت ماره آان و ده آو جمگه بن وه ش تووشی ئازار ده آانی له ندامه ئه

  .بت ی تووشی ژنان ده نیانهَڕموَ هو و گۆڕانكاریه  هۆی ئه ویش به  ئه،آات  ده خۆشی و ماندوبونانه و نه زووتر و زیاتر توشی ئه
ی ئازاری  شكی زۆری ژنان ئالوده وت به آه رده  بۆمان ده،مووی ك هه ربگرین نه ی آۆتایشی ل وه و ده نھا ئه ی گوتمان ته وانه ر ئه گه ئه

 رگادا   و ناتوانت به و ه  نانوشتته ژنۆی  ئه وت ژنی آورد هاورتی آه ر گۆیمان ناآه م رۆژ به بن و آه آان ده  و دماره پشت و قاچ و جمگه
  یه میان هه  آه وه نفال نزیك بووبتنه ی ئه  ژنانی پاشماوه ختك له سانكیش نه ر آه گه  ئه، آانی ژیانی ل تاڵ آردوه بوات و ئازاری جمگه

  و ئش و ئازارانه نت ئهزا ن ژنك ده گمه  ده به م  به،دا ده خۆشی گه ڵ نه گه  باسمان آردن له بووبت آه  نه خۆشیانه  نه و جۆره دووچاری ئه
نجیدا   گه  له رمایان بوه سه ی آه وه  بۆ ئه وه ڕننه یگه موو ده هه،  آردوه و ئازارانه ی ئه وی ئالوده  ئه مه  و غه یه وه یه مه  هۆی غه به ی آه رچاوه سه

می پزیشكان و رۆشنبیران و   غه بوو به  نه ندهمی مرۆڤ ه  آوردستان غه تا ئستا له هه، آاتی مناڵ بووندا ندا یان له مه و زه یان له
ن   یان رۆشنبیری زانستیان بده وه نه م بكه  بووی غه آانی ژنانی ئالوده مه ی غه وه مكردنه رآردن و آه سه وی چاره  هه آانی ژنان آه ركخراوه

ر خواردن و سوود   بۆ سه ریانه و آاریگه ست بوونی ئه یوه  ژن و پهر روونی بۆ سه نی پزیشكی و ده آو الیه  وه مه  ئه،آانی ترسیه  مه ت به باره سه
  .  یه ی هه ری دیكه  آاریگه وه  رووی ئابوریشه  له  وه. وه شه ن له  الیه گرتنی ڤیتامین له رنه وه  هۆی  خواردن به گرتن له رنه وه
    وه بوو آردنه ره آو قه  آیندا وه  رۆیی له زیاده 
 ، ئامانج  به  و آینیشی آردوه وه سته  ده  به ند آیسی گرتوه دا چه وه ڕانه  گه م له  به، بازاڕ  ژنك بۆ شتكی ساآار بچته آرێ زۆر جار ده 
و  ر ئه  سه ی له  جیاوازانه وه و بۆچوون لكۆنه  زۆرن ئه،آرت د ده  ناوزه”زووی آین  ئاره” روون ناسیدا به  زانستی ده ش له یه و آرده ئه
ی  سانه و آه  ئه، یه یان هه و بۆچوونه ڕم به  زیاتر باوه،  دووره وه روونی ژنی آورده  ده ندكیان له ڕی من هه  باوه  به  آه، آراوون یه له سه مه

  وه  ئه وه ین لكۆینهتر  تازه،ن آه  ژیانیادا ده بوونی بۆشایی له نیایی و هه  ته ست به  هه ن آه سانه و آه بن ئه ڕۆیی آین ده ی زیاده ئالوده
  . سۆز داباوون  و له  سۆزه  پویستیان به سانه و آه  ئه  واته، بۆ سۆز یه وه و مرۆڤانه  هۆی تینوتی ئه  به خات آه رده ده
  شتن به وی گهزو  ئاره  به وه  آینه  بوونی ژنان به  ئالوده،روون ناسی ن مامۆستای آۆلیژی پزیشكی ده سه بدلحه م دآتۆر یسری عه به 
  .س و آاری نزیك دابابن  مرد و آه ر له گه ت ئه  تایبه آات به  ده  متمانه ست به ش زیاتر هه وه  به،چونت ت ده سه وت و ده ستكه ده
  وه ان زیاتر پویستیان بهموو ژنانی جیھ  هه نفال له ی ئه ش خوراوی پاشماوه  ژنانی به ن آه خه ری ده  ده  زانستیانه نجامه رئه و ده موو ئه هه 
  ی آه یه و راده تا ئه  هه یه روونی هه م قازانجی ده  به یه  آیندا زیانی ئابوری هه ڕۆیی له  زیاده  راسته، و شت بكن وه  بازاڕه  بچنه یه هه
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  و آاره  ئۆمدمان به وه مانه آه ه خی آۆمه م بایه  هۆی آه ر به گه  ئه م ئمه  به،تِر بكری سه ر بكات یان چاره سه ت خۆی چارهِتوانی مرۆڤ ده
و  آو له  خودیش بت وه  بوون به آو متمانه م وه نی آه ر الیه گه مبار بدات ئه روونی ژنانكی غه نی ده تی الیه  یارمه بت آه ش هه تیڤه گه نه

   خراوون آه  پشت گوێ  گشتی هنده نفال به ی ئه آانی پاشماوه نفال و مرۆڤه ی ئه م ژنانی پاشماوه  به،نو آه رده دا ده  زانستیانه وه لكۆینه
می   غه وان له آانی الی ئه بوونی ئازاره می نه ت غه نانه  ته،ست بھنن  ده  آانی خۆشیان به آان و پویستیه  زۆر گرنگه ناتوانن پداویستیه

موو تدا   هه وانه ی ئه وه  له  ئستاشدا جگه ڕو مات بوون و له نی باخ وبستان و مه ت زۆریان پشتر خاوه  تایبه ه ب، متر نیه نفال آه ئه
  .ی وه ڕانه تی ئابوری بدات بۆ گه  یاخود هاوآاری ویارمه وه ڕنه  بۆی بگه آیش نیه رجوویه چوون و هیچ په

   تیوری پانی :م  دووه نده هه ره
رووبومی خواردن  ی به وه  بۆ ئه، وه ته وی آردوه  آنی زه  مرۆڤ بیری له  بوون آه تهَ هاتو و آاته  پی شون و آات ئه مدا به وه تیوری دو له 
ری  ووبه بۆ پوانی ر بووه ری پانی و درژی هه  پوه ویدا پویستی به  زه ڵ گه آردنیش له ه  بۆ مامه،  بۆ آشتوآاڵ وه  بگوزته وه  راوآردنه له
  . آارهنران یدا به ره م تیوه درژی و پانی له ندی هه ردوو ره  هه ر بۆیه  هه آه ویه زه
مدا  آه  تیوری یه ری بوونی بوو له آیترین فاآته ره  خۆراك سه، پناوی ژیاندا م هنان و تكۆشانی له رهه  تیوری به م له  تیوری دووه واته آه
م  آه  قۆناغی یه  واته، ژماردن م دته آو قۆناغی دووه آات وه م ده آه  زامن آردنی تیوری یه  هنانی خۆراآیش آهم رهه  به،  آراوه سته رجه به

   آه یه ش ساآارترین هاوآشه وه  ئه،م آه  و فۆناغی یه سته ره م هنانی آه رهه م تكۆشان بۆ به  و قۆناغی دووه سته ره  آه  له وه بیرآردنه
تا   هه وه تایی بوونه ره  سه  ساآارترین بارودۆخدا و له  له رش ئامانجی مرۆڤ بووه و دوو تیوه ئه. .بت  ده سته رجه ا بهژیانی مرۆڤی تد

  .مۆ ئه
  م  نفال و تیوری دووه ی ئه ژنانی پاشماوه

مباریش   مرۆڤی غه،رگری بت بۆ ژیان بههز و خواستی  ی به نی ئیراده  خاوه  پویسته وه م هنان بكاته رهه  به ی بیر له وه مرۆڤ بۆ ئه 
ك  ساتی وه ك آاره  باری ئاسایشدا نه  له،آات آانی هز الواز ده ره م فاآته رجه م سه  غه  چونكه،هز بت ی به نی ئیراده ناتوانت خاوه

ش  و آاته ئه،آانی ژیاندا ر پالنه  سه ت به سه ده هۆی الواز بوونی  بت به ش ده  الواز بوونی ئیراده،بت  هز ده ی ب م ئیراده  غه نفال به ئه
  .گریش نامنت و به هنت ر پرنسیپكی ژیان شكست ده ر هه رانبه ت به سه ده

 تی و یه  فیزیكی و آۆمه  تیوره ی مرۆڤ له رانه ده و قه ر ئه رانبه  به وه رگرییه  خواستی به  به نده م هنان الی مرۆڤ پابه رهه  هزی به
 ،گرت  خۆ ده م هنان ستاتیكای شونیش له رهه نفال به ی ئه م بۆ مرۆڤی پاشماوه  به،بات  بار ده آانی له ونه بت و خه آان داده رونیه ده

ی آردبوو  شه گهوی مرۆڤ  ستی ئه  ده وی شونیش به  ئه، بوو رده روه ر په  سه وی مرۆڤی له  بوو ئه و شونه  ئه،ندارتی بوو شونی رابردوو خاوه
می ژیانی  رهه  به  آه  بووه و شونه نی ئه  خاوه  واته، مستھلك  به  ئستادا بووه ر له م هنه رهه آی به نی رابردوویه  خاوه،بوو رووبومی هه به

ست و   نه ی شون له وه و آاته  له.م آه ی تیوری یه وه  مانه رگری آردن له  بۆ به مدا هاتوه  تیوری دووه آو له  آردبوو وه سته رجه خۆی تدا به
 ، وه  بونیادنانه  نوێ ر له درا بۆ دروستكردنی هاندانیان بۆ سه  نه وكی مرۆڤ دۆستانه  هیچ هه،نفال آرا  ئه،نفالدا ی ئه ژیانی پاش ماوه

  مووی بووه  هه وانه بوون و ئه آانی هه دگاریهنھا یا نی ته نفال خاوه  پاش ئه،ڕو مات بوون نی باخ وبستان و مه موو خاوه  هه و مرۆڤانه ئه
تیش  ت و حكومه سه خشت و هاوآاری ده به نھا ب ئومدییان پ ده وان ته ش توانای مادی ئه وه م هنانه رهه  به نوێ رله  بۆ سه.یاڵ  خه به
ی پشتر  وه ئه آو  وه، ماوه ی جارانیان نه و توانایه  ئه وه رووی وزه  بت و له یان هه وه م هنانه رهه  توانای به شیان آه وانه  باشتر نا و ئه وه له

ز  وه ره  هه به  نشین  خزانی الدێ زانین آه موانیش ده سك پك هاتبوون و هه ند آه  چه موو خزانك له آان هه نفال آراوه  ئه  آورده خزانه
س یان دوو  ك آه نھا یه ك ته نه، و هزدا ن ئیراده سكی خاوه ند آه ر چه  سه بوو بهش آرا آانیان دابه  آاره،ن آه موو آارك ده و هاوآاری هه

خوازن   زۆریشیان ئاوات ده.مدا  ژر باری غه ورد بوو له  و نفال آراوه  و توانایان ئه  هز و ئیراده نفال آه آانی دوای ئه  تاقانه سی واته آه
  .ی خۆیان كه الد وه ڕنه ڵ بن و بگه نی ئاژه  خاوه آه
تا مردن دوو پم  ی خۆم هه  بۆ الدكه وه ڕۆشتمه  ئه یه وه و رۆشتنه  ئه  مانگا بومایه ك تاقه نی یه ر خاوه گه آانم ئه نفالكراوه  گیانی ئه  به-
  .دا  سمودی آاوله  به وه آرده ده نه
 و سوندی  زاران خۆزگه آی ساآاری هه یه  نموونه مه  ئه، نفاله آی ئه زایه  آوڕك و مرد و بوك و آوڕه  آه  ساه45ی ژنیكی   قسه مه  ئه

ی  م پاشماوه رجه  و سه و ژنه ی ئه و قوربانیانه  ئه  ئایه، یه وه ته و نه ئه رپرسانی  الی به بوه ی پرسیار نه ی جگه وه م ئه  به، یه هاوشوه
   به نده و پابه  الی ئه ی ژیانی رابردو آه وه  هۆی جاركی دی بونیادنان و ژیانه هب ب  ده  آه دا نیه  ساآاره و خۆزگه  ئاستی ئه نفال له ئه

نفال و  آانی ئه مه  بوونی غه آه له  هۆی آه  به  بووه  آ واته آه،  موو مرۆڤیكه روونی هه ركی خۆرسكی ده ش پانه وه  و ئه وه ستاتیكای شونه
نفالی پانتای  دی و ئه سه نا بوونی جه نھا بۆ فه نا بوونی گشتی سووك بكات ته آانی فه مه انت غه ناتو آه،آات یری ده خ سه  ب بایه هنده
 . وه بوو بكاته ره بۆ قه م هنانی رهه شون و به ژیان و


