
  نفال ی ئه م الی ژنانی پاشماوه می فیمینیزم ،تیوری غه ندی چواره هه ره 
  

  آازیوه ساح
   و آۆتاییم  شی چواره به

  
  نفال می ئه فیمینیست و غه

  
 زانستی   فیمینزم واته  آه آانی تردا باسم آردوه وه  لكۆینه پشتر له 

آان و  له سه  مهآان و ی آشه وه  لكدانه زانستی ژنناسیش واته,ژنناسی 
بۆ  ,   و مۆدرینانه  و مرۆڤانه آی زانستیانه یه  چوارچوه آانی ژن له مافه
  وه ن ژنه  الیه ش له ونه و هه ئه, بت  ڕده ر دۆخیك ژنی پدا تپه هه
 ,   نیه نانه  الیه  و ب آی دووفاقیه یه  باشوری آوردستان آرده درت له ده

  ناو آوردا له له, ك  ی آۆمه ش بۆ نیوههاوآاری آردن و آاربۆآردنی
تی و  یه آانی ئابوری و آۆمه ریه دووچاری آاریگه ,  ش زیاتره آه نیوه

ندی  وه رژه  بیروپۆچۆنكی به نفال بووبت به آانی ئه رونیه سیاسی و ده
آانیش  آان و حزبه وتووی حزبه آو گروپی ژر رآف آه  ناآرت وه خواستانه

  سته ر ده  سه  له رده ی  په ندی خۆیان و هنده وه رژه ی به ا هندهماد  بنه له
  بۆیه, ن  آه دا ده گه ی له ه مادرت مامه نه ش هه رده آانی پشت په شه ره

ی   و مرۆڤانه  بۆچۆنكی ژنانه نفال پویستیان به ی ئه ژنانی پاشماوه
ڕی من   باوه  به آه ,  وهست ق به  چه و دۆخه  بۆ رزگار بوون له یه جیاواز هه

 ناو   فكری فیمینیزم له بژاردنی ها هه روه هه ,  و بارودۆخه  بۆ رزگارآردنی ژنان له ته رفه فكری فیمینیزم باشترین ده
  ڵ گه  و له وروپی نیه  فیمینزمی ئه  پویستی به ی ئمه آۆمه,بت  و گونجاوی هه آی نوێ  رژییه رنامه  به آوردا پویسته

كی  ی آوردی آۆمه آۆمه , بیش نیه ره  جۆری فیمینیزمی عه ها پویستی به روه هه, آانمان ناگونجت   وخواسته آشه
و  ی ئه وه  بت بۆ آۆآردنه  زیاتر مرۆڤانه یه  پرۆگرامك هه پویستی به ,   دسۆزه ن و ب  خاوه رش و بو و فره په

   بوونه  پارچه و وون بوون و پارچه ی له وه  بۆ ئه یه قی فیمینیزم هه  عه ی بهژنی آورد پویست ,   ترازاوانه پارچه
ی  وه ره ژنانی ده م ئاوڕكی  له نی آه الیه,  بۆن  وه آه آانی یه نگ آشه  ته  به آگرتوو آه  بۆ گیانكی یه وه بیانگوزته

  .ندی  وه رژه  آارتی به آرت به نفالی تدا ده ی ئه وهمی ژنانی پاشما  غه  آه وه  بداته ره  باربه  له و آارخانه ئه
  
  !نفالدا؟ ی ئه له سه  مه توانن فیمینیزم بن له نھا ژنان ده ته
  

یان  ,  می ژنانه نھا غه نفال ته ی ئه  پاشماوه می  غه ئایه,  بكات   خۆی  له ر مرۆڤكه  هه  مافی م پرسیاره   ئه
نفال  می ئه  غه آرێ  و ده یان فیمینیزم شتكی جیاوازه, تاد؟ .. آان و  نده مه وه ان و دهآ نده مه یان هونه ,  آانه سیاسیه

 ناو  مووشیان له نفال و هه می ئه  غه رپرسن له  به ڵ آانی ناو آۆمه موو گرووپه  بۆچوونی من هه  به  گرت ؟ آه  آۆڵ له
 پشتر گوتمان آورد پویستی  ئمه,  دروستی دابژرت  ت بهر بتوانر گه  ئه وه بته بۆچوونی فیمینیستیدا جیگایان ده

Omar
KN



   ژن له و بیره  ئه چونكه ,  یه ب هه ره وروپا و الی عه ریكا و ئه مه  ئه ی له وه  له یه ی جیاواز هه  بۆچۆنكی فیمینیزمیانه به
آسانی خواز و   پیاوی یه ندێ  هه ئاساییه آاركی  بۆیه ,   بۆ بۆچوونی زانستیانه وه گوزته  ده آیانه مه ره بۆچونی هه
ناسی و زانستی  روونناسی و آۆمه آانی زانستی ده  بواره ت له  تایبه به, بت  ناو گروپی فیمینیزمی دا هه پسپۆر له

  تیان دابتهس  ده یه م ژن هه  و آه واره خونده كی نه  زیاتر آۆمه ی ئمه ی آۆمه وه ر ئه  به ویش له ئه, سیاسی و ئابوری 
ستیان بۆ   ده ش آه و ژنانه ڕت و ئه ستك تناپه ی ده نجه  په دا له و بوارانه بوونی ژن له  و هه وه پنووس و لكۆینه

 چیرۆك بتوانرت   شیعر و به نھا به  ته  آه  بردوه  سۆزداری و آشه می ه ستیان بۆ قه  زیاتریان ده م بردوه ه قه
 و  ره  آردنی هیچ به آی دی ناآرت فیمینیزم تیكۆشان بت بۆ زاڵ  الیه له, واری فكری و زانستی ك ب رببدرت نه ده
توانن  وانیش ده  ئه بۆیه,آان بگرت   آاره  پشت به آسانی خوازانه  فكركی یه پویسته, وی دی  ر ئه رانبه زك به گه ره

  نه تی بخه  تایبه  به نفاله ی ئه  گشتی و ژنانی پاشماوه ی ژن به شهندی آ وه رژه  به ی له و بۆچوونانه   ئه وه لكۆینه
  .توانن فیمستی بن  ش ده و پیاوانه  و ئه وه خكراوه  بایه  ب و چینه تی ئه خزمه

كی  ی خه آۆمه, بت  آاندا هه موو بواره  هه بوونی گروپك پسپۆری له  هه مادا گروپی فیمنستی واته  بنه  له  چونكه
, آان بۆ راست  ه هه, آان بۆ جوان   ناشیرینه  ئامانجیان گۆڕانی شته آسانی خواز و زانستخواز و مافخواز آه یه

آانی  ر ناچیزه رانبه ژانی ویژدان به  و هه وه زیندووآردنه, آان بۆ یاخی بوون  سلیم بوونه ته, رگری  آان بۆ به سازشه
وانی   ئه ی آه وانه ك ئه  نه وه مان بكاته آه ه آانی ناو آۆمه راوزخراوه پهژار و قوربانی و   هه بیر له, جیھانی آوردی

  وه  خوندنه نانه  الیه رت و ب به روه   خودیان به ق ك عه آۆمه,ومان ژاری و لقه  هه  به یاندوه ماوی گه ژار و لقه هه
  .نگری  سۆزی الیه ك به نه, ن  آان بكه بۆ آشه

  ری پویستی به وروبه ی ده وانه بت ئه  هه وه ڕی به موو باوه زرت هه ما دابمه و بنه ر ئه  سه  له دی پویسته  فیمینزمی آور
آو ژنانی  ی وه و گروپه  و ئه ه و آۆمه گات ئه  و تده سكی زانست خوازه وی فیمینیزم آه  ئه  چونكه یه و هه قوربانی ئه
 ,  یه ك هه یه ه  مامه  چ جۆره  پویستی به وه  رووی سایكۆلۆژییه  له وه ته ڕاونه ن گهآا ساته  آاره نفال له ی ئه پاشماوه
  وه ته وساوه آان چه تی و سیاسیه یه  آۆمه  هۆی یاسا نادروسته ند به  چه ڵ ویتری آۆمه زانت ئه وی فیمینیزم ده  ئه چونكه
رپرسیار بین  مووان به  هه  پویسته یه و شوه به ,  وه كردنهو راست ره بت بۆی به ی دروستی هه زانت چۆن راڤه و ده
ین   بیكه وه ی گوناه و رك گۆڕینه  آۆمه آان آردیان به ی دڕنده ه و آۆمه توانین ئه  ده یه و شوه به, وانی دی  ر ئه رانبه به
ی   آۆمه بت به آان ده ه  آۆمه وه ته دوهآو آارامازۆف روونی آر  وه یه و شوه به ,  وه ویستی گۆڕینه ی  خۆشه  آۆمه به
  .وانی دیدا  ر ئه  سه بت به ش ده آانیش دابه رك و لپرسراوتی و قوربانیه ئه, وتوو   رآه سه
و جیھانكی مرۆیی  ره هاآانی دنیا به  به خدان به  بایه چونكه,  بت  وه روو توانای مرۆڤه  سه  له ش سیڤلك نیه مه   ئه

 ,   ئاراوه وتووبھنته رز و پشكه آی به نھا هۆشیارییه  ته  آه دایك بوونی بارودۆخكی سڤلی دیاریكراو نیه  تر و له
م  راهه ی جدی مرۆڤدا فه وه  بیرآردنه ڵ گه  و له روونی مرۆڤدا شتكی خۆڕسكه  ده خدان له آی باشیش بایه یه  رژه كو به به
  .دت
  
  نجام رئه ده
  

و  مژووی توند و تیژی له , آردوه ستی پ نه  ده وه نفاله  سای ئه  ناو عراقدا له  و تیژی لهلتووری توند   آه
 گشتی  كی عراقدا به  ناخی خه  ب پرۆگرامی زانستی له  به ته سه و خه  و ئه1958 بۆ سای  وه تهَر گه دا ده ووته
آان  نفاله ی ئه راوزی توند وتیژی  پاشماوه  په ختك ناگات به م هیچ توند و تیژ و جه به,  ئاسانی   به وه ناسته

 خۆیان بۆ داڕشتنی پرۆگرامك  ونه بینن بكه  خۆیان راده ی له ۆڤانهو مر ی آوردی و ئه  آۆمه  پویسته بۆیه, بینیوتی 



 و  ری ئاماده آته  آاره تی بوون ببت به یه تی مرۆڤبوون و آۆمه سه نھا خه  ته رنن وبه رده ری سیاسی تدا وه آته  آاره آه
 ئاآام ژنانی  ر دته م هنه رهه جدی و آاری بهی   پرۆژه ش به وه ئه,  رازی بوون   شتك له نت به یه آان بگه رۆحی مرۆڤه

   ج  فكركی فیمنستیانه  به یه نگاوك هه ند هه  چه نگاوكی خرا پویستی به آو هه  ئستادا وه نفال له ی ئه پاشماوه
  : وانه  بكرت له  ج به
  
   و به یه آان هه  ئاینیه مزه  ره ڕیان به باوهزیاتر , وارن  خونده آی زۆریان نه یه ی رژه وه ر ئه  به  ژنانی آورد له-1

ی  وه بت بۆ روون آردنه ڵ پیاوانی ئاینیدا هه گه نگییان له ماهه  هه  پویسته  بۆیه یه  پزیشك هه ڕی به م باوه ی دووه نمره
  ی آه وانه بۆ ئه, الكراودا نف ی ئه  ناو آۆمه ش پۆشین له  و پۆشاآی ره وه رآردنه ی هاوسه رباره نی ئاینی ده  الیه ندێ هه

ر  ده ندك قه خشی چه  پایز به نیان به مه ڕوانیدا گوی ته  سای درژی چاوه  له ش آه وانه موو ئه نجن و هه هشتا گه
ر  ندهآی ها یه نی هیچ پرۆژه  خاوه آانی آورد آه  ئاینیه مزه آان و ره  آوردیه ته سه  ده ریان دوو هنده رانبه  به تاوانباره

 هۆی زیادبوونی  بت به  ده ی آه ره وه و بونه آو ئه نھا وه آو مرۆڤ ته ك وه م  نه نی آه الیه ,  یه له سه و مه بوون بۆ ئه نه
  .وت و رۆشت  نفال و آیمیای و آوشت و بی آه ر ئه ی به ی نیوه یه وه و نه ی ئه ژماره

  
و   بوون به رقاڵ  سه چونكه,  و جگایانه  ئه  و هاندانیان بۆ چوونه هو ژنان ست بۆ ئه ندین جۆر آاری ده بوونی چه  هه-2

  .مبار ی مرۆڤی غه وه آانی ئارام بوونه ره  فاآته  له آكه  یه وه  آارانه جۆره
  
  له,  دی  ته هاتوه ی نهَ بو آانی آه خه زوو و بایه ی ئاره رباره نفالدا ده ی ئه ناو ژنانی پاشماوه  آردنی راپرسك له-3
 آۆرس و  و جۆره آان ئه  لك نزیكه مه ی وه  پی رژه و پاشان به ,  نفالكراوی س وآاری ئه ی آه وه ڕانه ی گه وه ره ده
  . بكریت سته رجه آانیاندا به  ملیه  زۆره گه  ناو آۆمه  له  و آارانه وره ده
  
و   له آكه رزش یه  وه چونكه, رزشیان پ بكرت   وه چاودری پزیشككی پسپۆر رزشی و به آی وه یه ی یانه وه  آردنه-4

   . وه آاته متر ده  آه ماغ و دڵ ر ده  سه م له ری غه  آاریگه ی آه رانه فاآته
  
 هۆی  بن به  ده ی آه رانه و فاآته م ئه رجه  سه  آردنی زانستیانه  و راڤه و ژنانه  به ی زانستیانه وه  آۆآردنه  مانگانه-5

   . ی گرتوه رچاوه  سه  وه مه  غه و ناساغی و چۆن زیاتریشیان لهئش و ئازار 
  
آی زۆریان  یه  ژماره آه,آانی تر  وی آین و تۆو بۆ چاندن و پویستیه آانی زه ودان بۆ دابینكردنی ئامیره  هه-6
  . هاوآاری هیچی بۆ ناآرت   ب ش به ك وزه نفالن و یه  جماوی پاش ئه ی به نھا تاقانه ته
  
 ناو   له ر ژنك آه ر آردنی هه سه ودان بۆ بینین و چاره آان و هه رونناسه  ده ڵ پزیشكه گه نگی له ماهه بوونی هه  هه-7
  . نفالدا خنكاوه می ئه ریای غه ده
  
  . رابردوو م له ی شتكی آه وه ڕانه آاندا و گه  دھاته  له هاوآاریكردنیان بۆ بونیادناوه-8
 زمانك ساآارتر بۆ  نفال به ر ئه  سه  و نووسینش له یان نووسراوه رباره ی ده و باسانه اسكردنی ئه دان بۆ ب وڵ  هه-9
    .ی تیبگات آه واره  خونده شه ی به وه ئه



  
  وه نفاله  ناوی ئه آان به نه  الیه ی آه و ئابوریه ست خستنی ئه ده ودان بۆ باشكردنی باری ئابوریان و وه  هه-10
ك   نه وه ڕننه نفال بگه آانی بۆ ئه ن و سووده نجام بده  ئه و آارانه  ئه ستی ریكخراوك یان گروپك آه ن بۆ دهگر ریده وه

  .نفال آانی ئه ی پاشماوه ی بازنه وه ره سانی ده ندی آه وه رژه ت و بۆ به سه بۆ ده
  

  .لدا نفا س و آاری ئه  ناو آه واری له خونده هشتنی نه ودان بۆ نه  هه-11
  

م  ی شتكی آه وه ڕانه بۆ گه, نفال  آانی ئه  پاشماوه ر به رانبه یین به نوآه نگاوی تر پویستی هه ندین هه  و چه مانه   ئه
موو  و هه  به وه شیمان بوونه تی و په وایه ته ستی نه آردنی هه  و الواز نه هزآردنی ئیراده ها به روه  و هه یانبووه ی هه وه له
ت  نفال ده ر ئه رانبه ی به خییه  بایه بنركی باش له ی به تایانه ره  سه نگاوه و هه به, نوی  آانی پاشماوه مه  غه ش
بن  آی دروست تر ده یه و ئیراده ره  به ه و آۆمه نجی ناو ئه آی ئستا گه یه وه ش نه و آاره ن و به آه آان سووك ده نفاله ئه
ری  روه  سه ی آه نانه و الیه آان به  آوردیه ته سه خی ده  بایه ب,  بوون  رده روه دا په انهم  پ غه و ماه  ناو ئه  له آه
  وڵ ر هه گه خۆ ئه. ی آوردی ال دروست آردوون  وه ته  نه نفال به ستی نامۆبونی ئه  هه  آه وه ڕنته نفالیان بۆ بگه ئه
ی   آۆمه وا ئمه ئه, آان  نفاله ی ئه آانی پاشماوه واویه  و ناته رهژا م و په آان و غه ر آردنی آشه سه درت بۆ چاره نه

 ژیانی   و له یه وره می گه ساتی و غه نی آاره  خاوه نفال آه آكی ئه یه, دا  ر دوو آۆمه  سه ین به آه ش ده خۆمان دابه
موو   هه هنت و له م ده رهه آانی خۆی به ونه آی زۆری خه یه  خۆی رژه نفال آه ی ئه وه ره وی تری ده   و ئه سڤلی دووره

ناو  آات له  ده ڵ  آۆمه ش واتای دروست بوونی دوو جۆره وه ئه,  ك و هاوآاری نیه  آۆمه نگاوكدا پویستی به هه
   له یهوی تریان با  و ئه وی آكیان نه ش یه ه و دوو آۆمه ئه,  آراو   پارچه آی پارچه یه وه ته  گیانی نه ك له یه پارچه

 با بكرن  آان هنده نفاله ی ئه ی پاشماوه  آۆمه ك آه یه  راده نرت به یه نفال بگه  ئه خدان به  بایه آاتكدا پویسته
  نت به یه  بكات و بیانگه یان شانازی پوه ی آوردیش هنده وه ته نه, ن   بكه وه آانی خۆیانه نفالكراوه  ئه شانازی به
  . وه وننه آانیان به مه  غه  شتك له یه و شوه به. ی آوردی   سمبوی آۆمه به ببن  ئاستك آه

  
بینی  ت :  

ر   زمانكی ساآار بنووسرت بۆ هه  به ودراوه هه ,   نیه یه وه م لكۆینه آانی ئه شه م به رجه  سه وه یخوینیته ی ده وه ئه _ 
  .بت تیبگات آی ساآاریشی هه واریه ژنك خونده

نم و زۆر  یه م بگه آه سته به  مه  آه رگیراوه  وه نده وه روونی و پزیشكی و فیزیكی ئه  زانستی ده دا سوود له م نووسینه له_ 
ی من باسم  وانه رك له وه ر ته  باسكردنی هه ڵ گه تی وروژاندن له رووناسی و فیزیكی بابه ن و بۆچوون پزیشكی و ده الیه

  آه, ی بدون  رباره توانن دروست تر ده وان ده  و ئه و بواره هم بۆ پسپۆرانی ئه  ده  ج  به وه م ئه به, آردوون 
  .نفال  آانی ئه بت بۆ پاشماوه  هه وه یه و باره ی خۆیان له وه  وردی لكۆینه خوازیارم به

  :  سوودی ل بینراوه رچاوانه م سه     ئه
  .بدالوهاب السید سالم ع.أ.د.... التوتر العصبی؟   آیف تواجه-
  .ولیم جیمس...... وتجسید الوهم   الحریه-
 .  النسبیه ریهظ البرت انشتین والن-
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