
 مانیفیستی نان و گوڵەسوورەکان

ییره زا اریو رامهەتاو عەبدوالهی :وەرگێڕان   

زمان جۆراوجۆر  و لە یازدە واڵت  کە ژنانی کرێکار  تۆحە ئەم مانیڤێستە  هاوکات بە

،خوێندکار وهەروەها  ژنانی ناوماڵ لە گروپی نان و گوڵە سورەکان  چاالکیی دەنوێنن باڵو 

زایینی  رۆژی جیهانیی خەباتی ژنان،  لە ی ٧١٠٢لە هەشتی مارسی ساڵی . دەبێتەوە

سەرتاسەری جیهان ڕژاینە سەر شەقامەکان، مانگرتنمان وەرێخست و لە ئاکسیۆن و میتینگە 

.دروشمی هاوبەشمان ئەوە بوو مانگرتنی جیهانیی ژنان. جۆراوجۆرەکان دا بەشداریمان کرد   

ەر زەوی نەهاتووە ،بنەماکەی دروشمی مانگرتنی ژنان شتیکی نامۆ نیە  و لە ئاسمانەوە بۆ س

بۆ خەبات و بەرخودانی بە شکۆی ژنان دژ بە توند و تیژی جنسی و هەاڵواردنی ڕەگەزی و  

یلی ، مکزیک و ئیتالیا و کوشتنی ژنان لە ژێر هەر ناوێک لە واڵتانێکی وەکوو ئارژانتین ، ش

فی منداڵ بوون و زاوزێ دەگەرێتەوە بۆ خەبات بۆ وەدیهاتنی مافی ژنان و هەروەها ما .....هتد

و بۆ ...و لە بار بردنی منداڵ لە واڵتگەلێکی وەکوو لەهێنستان ، ئیرلەندا و کۆرەی باکور و هتد

ەرانسە و ئیسلەند خەبات بە دژی نابەرابەری حەقدەست و موچەی نێوان ژن و پیاولە واڵتانی ف

.یە ...و هتد   

نگەی دژە ژنی دۆنالد ترامپ دەگەرێتەوە کە بنەمای دروشمەکان بۆ یەکگرتنی ژنان دژی ڕوا

نە تەنیا لە . وەک سەرکۆماری ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا پاڵوڕابوو

شارەجۆراوجۆرەکانی ئەمریکا بەڵکوو لە شارەکانی یەکیتی ئوروپاش لەوانە لەندەن ، 

اڵد تراپ بارسێلۆن، بێرلین، ئامستیردام،بوداثیست و فلۆرانسیش جەماوەرێکی زۆر دژی دۆن

خەباتی ژنان هەروەها دەرخەری خەبات دژی قەیرانەکانی ئەمڕۆی . ڕژانە سەر شەقام 

جیهانی سەرمایەیە کە چینی دەسەاڵتدار و حاکمانی سەرمایە لە هەوڵی قەرەبووی قەیرانەکان 

لە رێگای دەستدرێژی بە بارودۆخی ژیانی چینی کرێکار و بندەست بوون کە زۆربەی ئەو 

.ی کرێکار پێک دێهێزە لە ژنان  

ئەم شٶڕشە لە . ی مارس هاوکات بوو لە گەڵ سەدەمین ساڵرۆژی شۆڕشی روسیە٨هەروەها 

ی زایینی بە مانگرتنی کرێکارانی ژنی رستن و ٠١٠٢رۆژی جیهانی خەباتی ژنان لە ساڵی 

چنین لە سن پترزبورگ دەستی پێ کرد و بە خێرایی هەموو چین و توێژە جەماوەریەکانی لە 

ۆی هاوتەریب کرد، تا ئەو جێگایەی شٶڕشی مەزنی ئۆکتۆبر بە دەست بە سەر گەڵ خ

شٶڕشێک کە . دەسەاڵت داگرتنی ژنان و پیاوانی چینی کرێکار گەیشتە لوتکەی ئامانجی خۆی 



تەنیا دوای تێپەڕ بوونی چەند مانگ ئازادیگەلێکی مسۆگەر کرد کە ئێمە هەنووکەش دوای سەد 

. لە زۆربەی واڵتانی جیهان بۆ بەدیهاتنیان لە خەبات بەردەوامینساڵ تێپەڕ بوون لەو شٶڕشە   

ئێمە چاالکانی مافی ژن بە واژۆکردنی ئەو ڕاگەیاندنە پشتگیری خۆمان لەو هەڵوێستە 

هەروەها لە سەر ئەو بڕوایەین کاتێک . دەربڕی، چونکە گرینگیەکی تایبەتی بۆ مان هەیە

ە هەموو بنەما  و شیرازە  کۆمەاڵیەتیەکان کە لە دەتوانین بە ماف و ئازادیی رەها بگەین، ک

سەر سەرکوت و لێ ئەستاندنەوەی شوناسی تاک بە تایبەت توێژی ژنان  رۆ نراوە ،بروخێنین 

.و لە سەر وێرانەکانی، کۆمەڵگایەکی نوێی و سۆسیالیستی بنیات بنێنەوە  

٧١٠٢نان و گوڵەسوورەکان ، مارسی   

ەرانسە،مێکزیک،ئێسپانیا،ئێرۆگۆئێ ،ئامریکا، وێنێزۆئێالئارژانتین، بولیوی،شیلی،ئاڵمان،ف  

 مێژووی خەباتی چینایەتی،  هاوکات مێژووی خەباتی ژنانە

یەکگرتوویی و هاوئاهەنگی ئەمرۆژەی ژنان لە سەرتاسەری جیهان پرسێکی تازە نیە، سەدان 

دەسەاڵتی ساڵە ئێمەی ژنان لە بەرامبەر هەاڵواردن و  ، ملکەچ بوون و نەبەرابەریی کە 

پیاومەزنی بە سەر ئێمە دا سەپاندویەتیی  و هەروەها بە دژی هەموو جۆرەکانی ستەم و 

ژنانی وەرزێڕی رۆژئاوایی .چەوسانەوەی دەسەاڵتداران بەرگریمان لە خۆمان کردووە 

ساڵهای ساڵ بە بەردەوامی بە دژی پێداوێستی و تێچووی ژیان و نرخی زۆری نان و ئارد ،کە 

ناچار بە قبولی برسێتی دەکرد خەبات و شٶڕشیان کردووە کە لەو بوارە دا خاوەن بنەمالەکانی 

لە مێژووی ئامریکای التین نمونەی زۆر لە ژنانی سوورپێستی . مێژوویەکی پڕشەنگدارن

لە کاتی . دلێرو نەترس بوونیان هەیە کە بە دژی ژێردەستەیی دەسەالتداران بەرگریان کردووە

ی زایینی ،هاووالتیانی ژن بەیاننامەی مافی مرۆڤ و ٠٢٨١ساڵی  شٶڕشی مەزنی فەرانسە لە

. هاوواڵتی بوونیان ، کە لەو دا مافی ئەو توێژەی کۆمەڵگا بە فەرمی نەناسرابوو مەحکوم کرد 

لەو نێوە دا ژمارەیەکی زۆری جەماوەر بە رێبەریی یەکێک لە ژنانی ناوچە بێ بەشەکانی  

یان وەرێ خست ،تا نارەزایەتیی خۆیان دژ بە شای ئەو پاریس، بەرەو کۆشکی ورسای رێپێوان

ژنانی  ٠٨٢٠کات لە مەڕ بارودۆخی خراپیان دەرببڕن و دوای کەمتر لە سەد ساڵ لە ساڵی 

ژنان لەوێ لە . هەژاری پاریس قارەمانانە لە سەنگەرەکانی کۆمۆن خەبات و بەرگریان کرد

دا ژنان بۆ یەکەمین جار مافی یەکەمین دەوڵەتی کرێکاریی مێژوو  دەولەتێک کە لەو 

هەر بەو هۆکارە بوو کە تا سەرکوتی خوێناوی لە الیەن . بەرامبەریان هەبوو بەرگریان کرد

بورژوازیەک بە دورخستنەۆە و لە سێدارە دان . بورژوای فەرانسە خەباتی چەکداریان کرد

ران ژن لە ی زایینی هەزا٠١٠١پێش لە شەری یەکەمی جیهانی ساڵی . تۆڵەی لێ سەندنەۆە



بریتانیا و فەرانسە و زۆربەی ۆاڵتانی تر بۆ مافی دەنگدان و خۆ پااڵۆتن هاۆئاهەنگ و 

هاۆکات لە  ئامریکا زۆربەی ژنان بۆ مافی دەنگدان و هەڵۆەشاندنەۆەی . یەکگرتوو بوون

لە ٶاڵتانی ئامریکای التین و کارائیب ژنان بۆ دەست ڕاگەیشتن . کۆیلەداری بەرخۆدانیان کرد

پەرۆەردەی تایبەت و هەموو مافی شارۆمەندی کە لێیان زەوت کرابوو خەبات و  بە

زۆربەی داخۆازیەکانیان لە الیان ئەحزابی سۆسیالیستی و کرێکاری ئەۆ .بەرخۆدانیان کرد 

لە ۆاڵتانی رۆژئاۆایی ژنانی کریکار بوون کە لە مێژووی شەڕی ئەو .کات قەبوڵ کرابوو 

ژنان .اردنی هێز بۆ بەرەکانی شەڕ هەوڵی زۆریان خستبووە گەڕواڵتانە  بۆ پێشگیری لە هەن

بۆ گەیشتن بە مەبەستی خۆیان بە شۆڕش وخەبات پێشیان بە هاتووچووی قەتارەکان گرت و 

هەرۆەها لە ریزی یەکەمی .هەروەها زەرەریان بە بەرهەمهێنانی چەک و چۆڵ دەگەیاند

ژیان کە ئاکامی بەرەهەمی داسەپاۆ بۆ نارەزایەتیەکان دژی کەمبوونی کەرەسە وپێداویستیی 

ژنانی کرێکاری رستن و چنین لە سەنپترزبورگی روسیەش لە رۆژی . شەڕ بوو ڕاوەستان

داخوازیی ئەوان نان،ئاشتی و نا .زایینی دەستیان دایە مانگرتن  ٠١٠٢جیهانی ژنان لە ساڵی 

.ڕشتبێوتن بە چەوسانەوە بوو بێ ئەوەی کە پالنێکیان بۆ ئەو کردەوەیان دا  

لە گەورەترین پرۆسەی شۆڕشی مێژووی بزووتنەوە کرێکاریەکان،واتا شۆڕشی روسیا 

ئەم شۆڕشە .رێگایان بۆ چەوساوەترین بەشی ژنان و ژێردەستترین بەشی کرێکاران کردەوە

دەبوایە بە رێبەری لێنین و ترۆتێسکی لە حێزبی بلشویک،رژیمی تزار بڕوخێنن و دوای چەند 

سەد . کرێکاری بە پشت بەستن بە شۆڕشە کرێکاریەکان مسۆگەر بکەن مانگیک دەسەاڵتێکی

ساڵ لەمەوبەر ژنانی روس لە دەرئەنجامی شۆڕشی کرێکاری دەست راگەیشتیان بە مافگەلێک 

بوو کە ئێمە هەنووکەش لە زۆربەی واڵتانی سەرمایەداری و بە ناۆ دموکراتیک بۆ بە دەست 

.افی لە باربردنی مناڵهێنانیان مژوڵی بەرخۆدانین،بۆ نمونە م  

مێژوو پڕاۆپڕە لە قارمانیەتی،گیان فیدایی و نەترسی بە میلیۆنان ژنی بێ ناوونیشان کە تەنیا 

یەکێک " بارتۆلینا سیسا"بۆیە یادێک دەکەینەۆە لە . ژمارەیەکی بەرتەسکیان ناویان تۆمارکراۆە

لە کرێکارانی " ترزا فلورس"لە ژنانی خۆڕاگر و خەباتگێڕی ئایمار سەر بە بولیوی،

ئاملیا "خەڵکی ئارژانتین، لە ژنراڵ "کارولیان موتسلی"سوسیالیستی خەڵکی شیلی وهەرەها 

فلورا "رێکخەری کریکاری خەڵکی ئامریکا،  " مادر جونز"لە شۆڕشی مێکزیک  " روبلس

" ئلیزابت دمیتریوف"پرۆیی، لە کمۆناردەکان _فێمینیست سوسیالیستی فرانسەوی  و" رتیستان

شۆڕشگێڕی  ئینترناسیونالیستی " نادژدا کروپسکایا"یان " کالرا زتکین"،"لوئیز میشل"و 

کالرا "و " مارول شول"روسیی  دژبەری ئیستالینیسم،" ناتاشا ژوزف"ئوروپایی،لە 

خەڵکی "پن پی الن"خەڵکی برێزیل و هەروەها  " پاتریشیا گالفائو"خەڵکی ئامریکا، "دونە



وە برا وەک فێمێنیستی ئەمرۆژی پێناسە نەدەکران، بەاڵم هەموویان ئەو ژنانەی ناویان لێ.  چین

لە ژێر چەترێکی گشتگیر هاوتەریب لە گەڵ چینی چەوساوە و بەش مەینەت بۆ گەیشتن بە 

ئەوە لە عالێک دایە  ئەۆان   خاۆەنی ئاسۆێکی شۆرشگێری . مافیان بەرخۆدانیان کرد

بەاڵم ئەمرٶکە پارامێتر و . دەکەین نەبوون سۆسیالیستیی، بەۆ شیۆەی کە ئێمە نۆێنەرایەتی

ئۆلگووی ژنانی   گروپی نان و گوڵە سوورەکانن و ئێمە لە ئەزموونەکانیان کەڵک وەردەگرین 

ئێمە خۆمان بە میراتگرانی سونەتی ژنانێکی وەک رۆزا لۆگزامبورگ . و بۆمان رێنیشاندەرن 

ستاو خەباتی رۆزا نیشاندەری ئەو دەزانین، ناوبراو لە بەرامبەر کەندوکۆسپی گەورە راوە

راستیەیە چەوساوە بوون وەک ژن و پەنابەر نابێ ببێتە کۆسپی سەر رێی خەباتمان ، بەلکووبە 

پێچەوانەوە لۆکزامبورگ بە بیر و باوەڕی پتەوی ، بە ئامادەیی بۆ گیان فیدایی و نەترسیی بوو 

ووکە وەک رێبەرێکی مەزنی بە یەکێک لە رێبەرانی مەزنی شٶڕشی کرێکاری جیهانیی و هەن

. شٶڕشی کرێکاری پێناسە دەکرێ  

 مافی مرۆڤ و ناعەداڵەتی زۆرتر میراتێکی تەژی لە پاڕادۆکس

لە پەنجا ساڵی ڕابردووی ژیانی ژنان لە واڵتانی رۆژئاوایی بە تایبەت لە واڵتانی ناوەندی و 

لە ماوەی . روانیەشارەگەورەکان بە جۆرێک ئاڵۆگۆری بە سەر داهاتووە کە دوور لە چاوە

کەمتر لە چەندین دەیە خەباتی بێوچان و بەرباڵو ژنان  دەسڕاگەیشتنی زۆریان بە پەروەردە و 

ئێمە ژنان توانیمان لە ژێر قەیومیەت و . مافی دیمۆکراتیکی و کاری دەوڵەتیی هەبووە

ەست سەرپەرەشتی باوکان و هاوسەرەکانمان بێینە دەر و لە بواری یاسایی سەربەخۆیی بە د

. ، ئێمە خەباتمان کرد تا بتوانین خۆمان بۆ ژیان و رەگەز و جەستەمان بڕیار بدەین.بێنین  

شەڕی مێژوویی بۆئازادی ژنان پرۆسەیەکی دارێژراو نیە کە وا هەست بکرێ  بە  بەرەو 

. پێشڤەچوونی  زیاتر هەنگاو نانێ ،بەلکوو بەو شێوە نیە کە هەموو ژنان لە خۆ بگرێ

ێشکەوتنەکان لە بواری مافی ژنان  بە جۆرێک پەرەی سەندووە و لق و پۆی سەرەرای ئەوە پ

هاویشتووە کە خودی  سەرمایەداران و دەسەالتی سەرمایە  ناچار بوون  دانی پێدابنێن  و 

تەنانەت بۆ پێشبردنی سیاسەتە دواکەوتووەکانی ژنانێکی وەکوو ئانجال مێرکێل لە ئاڵمان و ترزا 

.ەکەمین دەسەالتداری حکومەتی دەست نیشان کردمی لە بریتانیای وەک ی  

دەتوانین بڵێن لە بەراورد لە گەڵ دەیەکانی رابردوە کەندوکۆسپی یاسایی لە سەر رێگای  ژنان 

بۆ گەیشتن بە دەسەاڵت البردراوە،تەنیا کورسی واتیکان نەبێ کە وەک دەسەاڵت بە ژنان 

ری سۆسیالیستی وەکوو رزا نابردرێ ،ئەم پێشمەرجە لە گەڵ دەورەی ژنێکی شٶڕشگێ

لە . لۆگزامبورگ ، کە دژی ئیمپریالیسمی ئەو کاتی ئاڵمان خەباتی دەکرد جیاوازی هەبوو



رابردوو دا ژنان و  خوێندکارانی ژن ئیزنی ئەندامێتی لە رێکخراوە سیاسیەکان و تەنانەت 

. بەشداری لە کۆبوونەوەیەک کە لەو دا باس و خواستی سیاسی دەکرا پێنەدراوە  

دەستەبەربوونی زۆربەی مافەکانی ژنان  لە بارودۆخی هەنووکەیی دا سەرەنجامی   خەباتی 

ئەم ژنانە دروشمی تاکەکەسی سیاسیەیان هێنایە ئاراوە  . ی زایینیە٢١و  ٠١ژنان لە دەیەی 

لەو دەورە لە مێژوو دا بزوتنەوەی . وکردیانە بەرنامە و پالنێک لە راستای خەباتی خۆیان

فمینیستی ڕادیکاڵ لە سەرتاسەری دنیا هاواریان بەرز بوو بۆوە کە نابەرابەری جۆراوجۆری 

سیاسی، کۆمەاڵیەتی ، کلتوری و رەگەزی ژنان لە بەرامبەر پیاوان، تەنیا کێشەی ژن یان 

کیشەی تاکەکەسیی ژن و پیاو بە تەنیایی نیە کە تایبەت بە چوارچێوەی پەیوەندیی تاکەکەسیی 

ئەو .امێترێکە کە شوێندانەریی لە سەر زۆربەی تاکەکان دادەنێ ئەوان بێ، بەڵکوو پار

کردەوانە دەرخەری ئەو راستیە بوو کە ئەزموونی ئەو رەوشە بە شێوەی دیالکتیکی ناوەرۆکی 

ستراکتۆری ئەم ئەزموونەی لە خۆ دەگرت، پرسێک کە وا نیشان دەردا پرسێکی سروشتیە 

.مێژوویی کۆمەاڵیەتی نەبوو بەاڵم شتێک بێجگە لە دەرکەوتنێکی  ئاڵۆزی   

ی زایینی سەرەرای پیاومەزنی ، چەوساندنەوە، رەگەزپەرەستی و دگرجنس ٢١و  ٠١لە دەیەی 

گەرا ساالری وەکوو ئەو سیستمانەی کە دەسەاڵتیان قۆڕخ کردبوو لە چوارچێوەی ڕەوتێکی  

ونی مەزنی کۆمەالیەتیی و رادیکاڵ بوونی سیاسی ئەو توێژانەی بە دژی سودمەندبو

سەرمایەداری و بە دژی سەرکوتی بروکراسی ئیستانیلیستی لە واڵتانی کرێکاری رۆژهەاڵتی 

.ئوروپا راپەڕینیان کرد،بردە ژێر پرسیار  

ئالوگٶڕی بارودۆخی ژیانی بە میلیۆنان ژن بە براورد لە گەڵ بارودۆخی ژیانی جیلەکانی 

ە روون و ئاشکرایە کە مافی بە پیشوو لەوانەیە وەک شٶڕشێک لە قەڵەم بدرێ ، سەرەرای ئەو

دەست هاتوو لە چوارچێوەی سەرمایەداری، نە چەوساندنەوەی پیاومەزنی و نە چەوساندنەوەی 

بە میلیۆن مرۆڤ هەروا ناچار بە کۆیلەیی  حەقدەست و برسێتی . سەرمایەداریان لە ناو نەبرد

لە . ەرمەسەرینمەترسیدار ، شەڕ، پیسبوونی ژینگە، سێاڵو و وشکەساڵی ، بێکاری و چ

ی زیاتر لە میلیاردێک مرۆڤ کە هەنووکە لە ژێر هێڵی هەژاری دا دەژین لە ژنان ٢١سەدای 

. وکچان پێک دێ    

لە خەبات بۆ دەستەبەربوونی مافی ژنان سەرەرای دەسکەوتە گرینگە مێژووییەکان ئاماری 

یۆن ژن و کچ میل ٣تا  ٠،١بۆ نمونە . سەرکوت و چەوساندنەوەی دڕەندانەش بوونی هەیە

سەرەرای پێشکەوتنە بەرچاوەکانی زانست . هەموو سالێک دەبنە قوربانی توند و تیژی جنسی 

هەزار ژن بە هۆی دژواریی بارودۆخی  ١١١و تێکنۆلۆژیا لە رادەی جیهانی هەموو سالێ 



ژن بە  ١١١دووگیانی و مناڵ بوون گیانیان لە دەست دەدەن و ئەوە لە حالێک دایە کە رۆژانە 

.  ی لە باربردنی نایاسایی منداڵ و نەبوونی ئەمنیەتی گیانی بۆیان جەستەیان دەستردرێتەوەهۆ

لە بارودۆخی هەنووکەیی دا سێکس فرۆشی بۆتە سەرچاوەی داهاتی باندەکانی قاچاخ و مافیای 

مرۆڤ و وەک یەکێک لە پرداهاتترین بازرگانیەکانی هەنووکە لە قەڵەم دەدرێ و رۆژ بە رۆژ 

.تێنێ و هاوکات دەبێتە هۆی پەرەسەندنی مافیای بازرگانی مرۆڤ پەرە دەس  

میلیونی نەخوێندەواران لە ژنان و کچان پێک دێ سەرەرای ئەوە  ١٠١ی رێژەی ٢١لە سەدا 

لە سەدی  ١١ژنانە کردنی کار بەرزبوونەوەی زۆری بە خۆوە بینیوە ، ئێمە ژنان زیاتر لە  

حالێک دایە نیوەی ئێمە لە ژێر بارودۆخێکی نالەبار هێزی کاری جیهانی پێک دێنین، ئەوە لە 

سەرەرای ئەوە کاری ناوماڵ گوشارێکی لە رادەبەدەری . و تاقەت پڕوکێن مژوڵی کار کردنین

. بۆ ئێمەی ژنان هێناوە   

لە ماوەی رابردوو لە زۆربەی واڵتە رۆژئاواییەکان شایەتی سورانێکی سیاسیی راسترەوانە 

ئەو بارودۆخە سیاسیە بەشێک لە مافی بە دەست هاتووی ساڵها  بووین، کە لە دەرەنجامی

بۆ نمونە دۆنالد ترامپ لە ویالیەتە . خەبات و بەرخودانی ژنان هێرشی کرایە سەر

ناوبراو بەو شێوەیە . یەکگرتووەکانی ئامریکا دژ   بە  مافی لە باربردنی مناڵ پێداگری دەکات

ە رابردوو و لە ماوەی سەرکۆماریی باراک ئۆباما هێرشی زۆربەی دەسەاڵتدارانی ئیالەتی کە ل

سەر بە حیزبی دیموکرات لە کۆشکی سپی یاساگەلێکیان دژ بە ژنان بەرەو پێش بردبوو زەق 

لە سااڵنی رابردوو دا لە ئوروپا هاوتەریب بوون و هاوئاهەنگیەکی . کردەوە و گرینگی پێدەدان

نیا بە دژی مافی لە بار بردنی مناڵ بەلکوو زۆر لە راستەکان و بنەماخوازانی کاتۆلیک نە تە 

. هەروەها بە دژی بەرابەری رەگەزی هاوسەران و ماف دیموکراتیکەکانی تر پێک هاتووە

پرسێکی بوە جۆرە دوور لە چاوەروانی نەبوو چوونکە سەردەمی ڕادیکالیزەبوون و خەباتی 

وونی بزوتنەوە ی زایینی بە شکەست و بە الرێداچ ٨١و  ٢١چینایەتی لە دەیەکانی 

شتێک کە هەنووکە وەک نێئۆلیبرالیزم لە قەڵەم .  کۆمەاڵیەتیەکان لەوانە فمێنیزم کۆتایی هات

دەدرێ وەالمی دەمارگرژانەی سەرمایەداری بە شەپۆلی هاوتەریب بوون و هاوئاهەنگی 

 ی زایینی هەرەشە٢١چینایەتی ، مانگرتنەکان و پرۆسەگەلێکی شٶڕشگێڕانە بوو کە لە دەیەی 

.بوو بۆ سەر دەسەاڵتی سەرمایەداری  

بە پشت بەستن بە خیانەتی رێبەرانی کۆنەپارێزی  جەماوەر ، سیاسیەکان و سەندیکاچیەکان لە 

رۆژهەاڵت و رۆژئاوا ، سەرمایەداریی توانی لە قەیرانەکان خۆی دەرباز کات و سیاسەتێکی 

کرێکار هەڵوەشێنێتەوە و لە چینی . ئابووری ی بگرێتە بەر کە بە میلیۆن مرۆڤ بێ کار بکات

بن دەربێنێ و بە جێگای  بایەخی تاکڕەوانە و دروشمی هەر کەس دەتوانێ خۆی رزگار بکات 



هەڵبەت بۆ سەپاندنی ئەو شکەستە چینی حاکم و دەسەاڵتدار نەیدەتوانی تەنیا . جێگیر بکات 

ە گەڵ دوژمن پشت بە هاوکاری رێبەرانی خۆفرۆشی چینی چەوساوە ، بۆ رووبەرووبوونەوە ل

حیساب بکات، بەڵکوو دەبوایە رەخنەگرانی نەترس و بێ باکی خۆیان لە ناو بزوتنەوە 

کۆمەاڵیەتیەکان جیاکەنەوە و بیپالێون، داوای هاوکارییان لێ بکەن و چوارچێوەیان بەرترسک 

رەخنەگرانێک کە پیاومەزنی ، جیابیرانی رەگەزیی ، رەگەزپەرەستی ، زوڵم و . بکەنەوە

مافە بەدەستهاتووەکان لە دەیەکانی  .دنەوەی سەرمایەدارانیان خستببووە ژێر پرسیارچەوسان

ئەم مافە . ی زایینی تا رادەێک ئاکامی بە فەرمی ناسینی هێزی تازەی چینی دەسااڵتدارە ٢١

هەٶڵێک بوو بۆ جوواب دانەۆە بە نارەزاییەکان و هەروەها جووابێک  بۆ ژنانە کردنی هێزی 

سەرمایەداری هەۆڵی دەدا بە ڕاکێشانی  هەرچی زیاتری ژنان بۆ .ێنان کار و بەرهەم ه

سەرمایەداری بەم شێۆە . ناۆپرۆسەی بەرهەمهێنان،ڕێژە پێۆیستی هێزی کاربەرباڵۆتر بکات

کێبەڕکێ نێۆان جەماۆەری پێۆیستی حەقدەستی زۆرتر کردووە و رۆژ بە رۆژ هێرشی 

ئەم ستراتژیە بەرچاوە دەگەرێتەۆە بۆ .)یکارکردووەتە سەر دەسکەۆتە مێژوویەکانی چینی کر

خۆلقاند تا "ئەرتشی پاشماۆەی پیشەیی"کاتی دەستپیکی سەرمایەداری،کاتێک کە سەرمایە 

حەقدەستەکان کەمترکاتەۆە وبە ژنانە و پیاۆانە،خۆجەیی و غەیرە خۆجەیی یەکڕیزی چینی 

(کریکاری تووشی کەڵین کرد  

ەش ئاکامەکەی بە   دووبەرەکی و کەلێنی   چینی مێژوویەکی دورودرێژلە خەباتی  هاوب

فێمێنیزم لە  خەبات و بەرخۆدان دژی نۆڕمی . کرێکار و بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکان کێشرا 

کۆمەاڵیەتی کە سەرمایەداری هیدایەتی دەکرد شکەستی خوارد و تەسلیم بوو ، چۆک دادان و 

لە ئاکامی نەبوونی ئەو .  بووشکەستێک کە بۆ ژنان بە واتای چەرمەسەری و هەڵوارردن 

ئاسۆ شٶڕشگێڕانەیە و خیانەت و خۆفرٶشی ڕیبەرانی بزوتنەوەی کرێکاری ، ئەم توێژە و 

. چینیکرێکاری بەرەو داڕمانی شەریکە مەزنەکان دەبرد   

لە سەرەتاکانی سەدەی بیستم دەولەتی کرێکاری شٶرەوی بۆ ئەو ژنانەی کە لەهەوڵی ئازادی 

لە دەیەی هەشتای زایینی کە دەیەی  سەرهەڵدانەوەی . وونێکی مەزن بووخۆیان دا بوون ئەزم

کۆنەپارێزان بوو، سۆسیالیزمێکی راستەقینە کە دامەزرابوو،   وەک رەشنوسێکی پێچراو  لە 

رابردووی خۆی بوو و رۆژ بە رۆژ بەرو کزی دەچوو، هاوکات پاڕامێتری سۆسیالیستیی 

درا وەک پارادۆکسێک سەیری بکرێ و مۆرکی ئەوەی بزوتنەوەی ژنان کاڵ بوبۆوە و هەوڵ دە

لێ بدرێ  کە هەموو هەوڵەکان بۆ خەبات دژی دەسەالتی ئەو کات ، نۆڕمی نوێی و دێوەزمەی 

ئیستانیلیزم دامەزراندنەوەی دووبارەی شیرازەی . دەسەاڵت و سڕینەوەی ژنانی بە دواوە دەبێ

ایک و ژنی ناو ماڵ بە ئەرکی خۆی بنەماڵە و پڕوپاگەندە بۆ رۆڵی ژنان وەک هاوسەر، د



مافی لە بار بردنی منداڵ هەڵوەشێندراوە ، سێکسفرۆشی وەک دەورەی تێزار بە تاوان . دەزانی

ناسرا، سیاسەتی هەرەوەزی و بە کۆمەڵ کردنی  پیشەی بەرهەم هێنان پاشەکشێی پێ کرا و 

گەڵ جڵ شٶردنی گشتی ،سلف  بۆ نمونە لە پەیوەندیی لە. دەتوانین بلێێن  بە تەواوی کۆ کرایەوە

سرویسەکانی نان خواردن و شوێنی نیشتەجێ بوونی گشتیی ، ئۆرگانی ژنانی حیزب 

ئەوانە تەنیا گۆشەیەکی بچووک لەو هەواڵنە بون کە بە پشت بەستن بە . هەڵوەشێندرایەوە

ی زایینی ٠١٠٢بروکراسی ئیستانیلیستیی ،  ئەو هەنگاوە بوێرانانەی کە لە شٶڕشی ساڵی 

.ەڵهێنرابۆوە لە ناو برد و پاشە کشێی پێ کرده  

هەفتای زایینی،ئەم ٢١بە پشت بەستن بە  شکەستی رادیکاڵ کردنی  چین و توێژەکان لە دەیەی 

هەروها ئەم روانگە . روانگە هاتە ئاراوە کە سەرمایەداری لە ناو ناچی و زەفەری پێ نابردرێ

رادیکاڵ بۆ گۆڕینی بارودۆخی ژیانی   لە گەڵ ئەوبیرۆکە هاوتەریب بوو کە هەر ئاسۆیەکی

لەو کاتە دا مافی بە دەست هاتوو . هەژار و چەوساوەکان وەک خولیا و خەونێک بێتە بەر چاو

لە راستی دا وەک سەرکەوتنێک دەهات ئەژمار، ئەگەر چی تەنیا لە چەند واڵتی جیهان و 

رسی لە ناو چوونی مافی سەرەرای ئەوە مەت. چندنین ناوچەی جوگرافیایی دا بەرتەسک دەبۆوە

بەاڵم . بە دەست هاتوو لە الیەن سیاسەتی ئابووری لە ئارا دا بوو کە دەستی بە سەر  دا بگیرێ 

ئێمە دەمانهەوێ بیسەلمێنین  ، هۆکاری پشت پەردەی سەرکەوتنەکان ئەوە بووکە بوو بە 

یبرالیسم لە قەڵەم ژێربەنای شکەستە یەک لە دوای یەک وقوڵەکانی ئێمە ، ئەم شکەستە بە نێئۆل

لەو کاتە دا بە گشتی لە ناو هەموو کۆمەڵگا بە . دەدرێ وەک زەرورەتێک بۆ سەرمایەداری

تایبەت بزوتنەوەی فمێنیستی ئاڵۆگۆڕێک هاتە ئاراوە ،بیرۆکەی ئاڵوگوڕی رادیکاڵیی کۆمەڵگا 

زادی پچڕ لە خەونی کۆمەاڵنی خەڵکەوە  سڕدرایەوە ولە ئاکام دا  خەبات بۆ گەیشتن بە ئا  

بە جێگای هەمووی ئەوانە لە بەشێکی مەزن لە بزوتنەوەی فێمێنیستی ستراتێژی . پچڕ کرایەوە

پێشکەوتنی کەم کەمی ماف بە ناوبژێوانی چاکسازی لە دێموکراسی سەرمایەدارانە جێگۆڕکیی 

رەخنەی . ئێستاکە ئیتر گۆڕینی سیستم وەک ئامانج یان ئارمانێک بەدیدەکرا.پێکراو سەپا

لە . یکاڵی سەرمایەداری بۆ هەوڵ بۆ زیادبوونی مافی شارۆمەندی گۆڕانی بە سەر داهاتراد

حالێک دا دێموکراسی گەندەڵی بورژوایی شتێکی زۆرتری بۆ باشتربوونی بارودۆخی و 

بزوتنەوە . هێورکردنەوەی زوڵم و ناعەداڵەتیی بە دژی چین و توێژەکانی خەڵک پێ نەبوو

ودۆخێکی زەمەنی بە هەر بیانوویەک  کە بۆیان دەلوا درێژەیان بە کۆمەاڵیەتیەکان لە هەر بار

رەخنەی گرتن لە نۆڕمی کلتوری و کۆمەالیەتی و ئەخالقی کە شیرازەی کۆمەڵگای لە سەر  

بەاڵم . ڕۆنرابوودرێژە دەدا ، نٶڕمێک کە بە پەیوەندیی بەرهەمی سەرمایەداری لە سەر پێیە

وریان نەپێکاوە کە لە سەربنەمای  چەوساندنەوەی رەخنەکان هەموو کات خودی نۆڕمی ئابو

هیزی کاری ئینسانی ڕۆنراوە و بۆیە  لە ئاکام دا نۆڕمێکی کۆمەاڵیەتیی کە پارێزەری نۆرمی 



کلتووریی  کۆمەالیەتیە،بێ  ئەوەی کە بچێتە ژێر پرسیار و لێپێچینەوەی لێ بکرێ وەک خۆی 

. دەمێنێتەوە  

بزوتنەوەگەلی هژمۆنیکی فێمێنیستیی لە چەند دەیەی  ئەم بارودۆخە بوو بە هۆی ئەوەی کە

دەسەالتی نێئۆلیبرالیسم بۆ خەبات بۆ بە فەرمی ناسینی مافی ژنان لە چوارچێوەی دەوڵەتە 

. ئەم دەوڵەتە نەک بێ الیەن نیە بەڵکوو سەرمایەدارانەیە. دێکمۆکراتیکەکان پاشەکشێ بکەن

امێزی کاری حەقدەستی بە میلیون مرۆڤ لە ئەم دەولەتە زامنی چەوساندنەوەی توند و تیژ ئ

پایەکانی دەوڵەتی بورژوازیی بۆ پاراستنی . الیەن کەمایەتیەکی کرمۆڵ لە چینی حاکمە

خاوەندارێتیی  تایبەت بە پشتبەستن بە بەرێوەبەردنی گروپە تایبەتەکان بۆ توند و تیژی بە دژی 

ان دەکرێ ناعەدالەتی بە دژی ئەو کات لە وەها دەولەتێک چاوەرو. چەوساوەکان رٶ نراوە

!ژنان بە فەرمی بناسێ و تاوانباران سزا بدات   

هەرچەند لە بارودۆخی هەنووکەیی دا دەستدرێژی جنسی  لە ژیانی هاوبەش وەک توند و تیژی 

بە ئەژمار دێ و هاوسەر مافی ئەو کارەی نیە، ئەگەر چی چەوساندنەوەی جنسی وەک توند و 

بو نەریتی کلتوری، ئەگەر چی ئازاری جنسی لە سەر شەقامەکان تیژی بە ئەژمار دێ نەک دا

وەک توند  وتیژی بە ئەژمار دێ نەک پرسێکی بچووک و بێ مەترسی، بەاڵم بە شێوەی 

پارادۆکسێک ئێمە بە پشت بەستن بە، بەفەرمی ناسینی ئەم جۆرانەی توند و تیژی دژی ژنان 

لە . چەوانەی داخوازیەکانمان بە دەست هێناکە  الیەن دەسەاڵتی سیستمی قەزایی،دروست  بە پی

راستیی دابۆ  ئاشکرا کردن و لە قاودانی ئازارێک کە بە هۆی سیستمی پیاومەزنی بە سەر ئێمە 

دا سەپاوە پێشڤەچوونێک بە دەست هاتووە ، هەروەها بۆ بە دەست هێنانی ئەو مافانەی زەمانەتی 

تگەلێک کراوە هاوکات بەاڵم توند و تیژی بەرێوەبردنیان هەیەو پیشتر بوونیان نەبووە خەبا

پیاوساالرانە بۆ کێشەیەکی تاکەکەسی گوازراوەتەوە کە  بە دواداچوونی قزایی و سزا 

بە درێژایی مێژوو و بە دەیان ساڵ بۆ ئەوە خەباتمان کرد پرسی توند و تیژی بە . دەیگرێتەوە

بوو لەو رێگایەوە  دژی ژنان وەک پرسێکی رواڵەتی سەیری نەکرێ ، ئامانجمان ئەوە

دەرخەری ئەو راستیە بین ساختارەکانی هەاڵواردنی رەگەزیی لە کۆمەڵگای چینایەتیی تەنراوە 

و پیاومەزنی سیستمێکە کە خۆی خزاندۆتە ناو هەموو کەلێن و قوژبنێکی ژیانی تاکەکەسی 

ڕادەبەدەری  ئاکامی ئەو خەباتەی ئێمە بەو ئاقارە دا چووە کە  توند و تیژیی لە. مرۆڤەکانەوە

جەند تاکێک لە بەر چاو دەگرن ، لە حالێک دا سەرمایەداری پیاومەزنانە بە دەولەت و هەموو 

دامەزراوەکانی بە  بێ عەیب و کەم و کۆڕی دەردەکەوێ ، بە بێ بەرپرسیارێتی دێتە بەر چاو 

بەرامبەر  سەرمایەداری پیاومەزنانە لە. و تەنانەت تواناکانی لە سەپاندنی سزاکان زۆرتر بووە

دێمۆکراسی سەرمایەدارانە لە بەرامبەر یاسا دا مافی بەرامبەری :ئێمە دا راوەستاوە و دەڵێ 



. ئێستاکە ئازادیی پرسێکی تاکەکەسیە کە تەنیا خۆت لە بەرامبەری دا بەرپرسیاریی . داوە بە تۆ

ێوەکانی لەو نیوانە دا گروپە راست و کۆنەپارێزەکان فێمێنیزمی خۆیان وەکوو جۆڕیک لە ش

تاکگەرایی لیبراڵی پەرەپیداوە ، ئەگەر پرسەکە پەیوەندی بە چوارچێوەی تاکەکەسیوە هەبێ 

لەوانەیە ژنێک خوازیاری مافی  ژنێکی ناو ماڵ و پێڕاگەیشتن بە هاوسەر مناڵی بێ یان مافی 

و دەستبەردار بوون لە کاری هەبێ بۆ ئەوەی کە هەموو کاتی بۆ پەروەردەی منالەکانی دابنێ  

. نمونەگەلی لەو جۆرە  

فێمێنیزمی لیبراڵ ئەو توانایەی نیە هیڕشەکانی راستەکان وەاڵم بداتەوە ولە بەرامبەری دا  

یەکگرتوویی دووبارەی توێژی ژنان . راوەستێنێ، چوونکە کەوتۆتە داوی تاکگەرایی خۆیەوە 

کەوتنی دۆناڵد ترامپ لە سەرتاسەری جیهان بە تایبەت تا ڕادەیەکی زۆر لە وەاڵم دانەوە بە سەر

زۆرێک لە فێمێنیستە . و باسەکانی پەیوەندیدار بەو پرسە ، قەیرانی فێمینیزمی لیبرال لە قاو دەدا

ئامریکاییەکانی پێشتر نازناوی فێمێنسمی بازەرگانیان، لەو فێمێنیستانە دا بوو کە 

. ان لێ دەکردنسیاسەتوانانێکی وەکوو هێالری کلینکتۆن سەر بە حیزبی دیموکرات  پشتیوانی

تەنیا فێمێنیستێک کە پالنی گۆران بۆبزوتنەوەیەکی جەماوەریی سیاسیی هەیە ، فێمێنیزمێک کە 

خەبات بۆ مافی زۆرتر و ئازادیە دێمۆکراتیکەکان نافەرمانی مەدەنی دژی رژیمی چەوسێنەر 

تەنیا  هۆکاری هەژاری گرێ دەدا و دەلکێنێ ، لە ڕاستی دا دەتوانێ ئازادیی مسۆگەر بکات و

. بەو ئامانجە دەتوانرێ سەرمایەداری لە ناو ببرێ  

لەو نێوە دا ئێمە لە ناو زۆربەی دێمۆکراسیەکانی سیستمی سەرمایەداری لە الیەن نیهاد و 

دامەزراوەکان، لەوانە یاسای سزادان وەک قوربانیانی هەاڵواردنی ڕەگەزی بە فەرمی 

ی توند و تیژی جنسی، ئازار  جنسی، خاپاندنی لە راستی دا ئێمە ژنان هەروا قوربان. ناسڕاوین

دەبینە . جنسی، دەستدرێژی لە سەر شەقامەکان ، مەکتەب، فێرگە، ئیدارە، کەنیسە و ماڵەوەین 

قوربانی چەوساندنەوەیەک کە زۆرجار چوارچێوەی ئەونەدە قەرەبوونەکراوی لێ دەکەوێتەوە 

.ەردەم قوربانیانی شەڕ و ژن کوشتنینئێمە ه. کە بە نرخی تەندروستی و گیانمان تەواو دەبێ  

بەالم پیاومەزنی بەردەوام هەوڵ بۆ ئەوە دەدا  کە ئێمە خۆمان بە بێ هێز بزانین وەک کەسێکی 

ببین بە قوربانیەک کە هیچ هێزێکی نیە وەک ئەوەی کە . الواز و بێ هێزیش پێناسە بکرێین 

ین  و دەبێ هەر وا بە شیوەی توانایی ئەوەمان نەبێ  پایە و بنیاتی سەرکوت لە ناو بەر

بەو شێوەیە . تاکەکەسی داوا لە دەولەت بکەین دیسان بە شیوەی تاکەکەسی تاوانبار سزا بدات

سزاگەلێک . ئێمە ناچار دەکەن ڕەچاوکردنی ئەو جۆرە سزایانە بە عەقالنی و لۆژیکی  بزانین

دەبێ . لی پەرەسەندن دایەکە لە الیەن هێزە سیاسیە دەستڕاستیەکان لە سەرتاسەری جیهان لە حا

بڕوا بە دامەزراوەکانی ئەو رژێمە کۆمەالیەتیە کە مەشروعیەت دەدا بە ژێردەستەیی ئێمە و 



بۆ بە دەست هێنانی مەتمانەی کوێر .زەمانەتی ئەو پرسە دەکات بدەین و مەتمانەی پێ بکەین 

ێمە بەرنەوە ، دەبێ رق کوێرانەی ئێمە بەو دەوڵەتانە دەبێ خەباتی ساڵهای ساڵی ژنان لە بیری ئ

و قینی ئیمە نیسبەت بە پیاوانێک کە ساڵهای ساڵ لە کۆت و بەندی چەوساندنەوە سەرمایەدارانە 

دەبێ یەکریزی و هاوپەیووەندیی لە گەڵ ژنانی تری ژێر .کۆیلە بوون  لە ناو دڵمان بچێنن

بارودۆخێکی  چەوساندنەوە و سەرکوتی سەرمایە بپچڕێنن، لە کۆتایی دا رق و قین بە دژی

نالەبار و تەژی لە سوکایەتیی کە زۆربەی مرۆڤە مەزنەکان تێیدا ژیانیان کردووە و هەر وا 

چوونکە رق و قین دژی ئەم بارودۆپخە بە درێژایی .دەژین لە  مێشکێ ئێمە بسدردرێتەوە

. مێژوو هەردەم خەبات و حەزی بەرگری خوڵقاندووە  

ەوێ قوربانیانی بێ هێز بین کە ئەو سیستمە بە گیان و ئێمە ژنانی نان و گوڵەسوورەکان  نامانه

رقێکی خوڵقێنەر بە دژی . دڵ قبول دەکەن، رقێکی پیشڕەوانە بۆ ئاڵۆگٶرمان پێ باشترە

نیزامێکی کۆمەاڵیەتی گەندەڵ هەڵدەبژێرین کە ئێمە و هەروەها  بە میلیۆن مرۆڤی سەر گۆی 

ی زەینی و تاکەکەسی نیە کە ئێمە بەرەو ئەم رق و قینە رقێک. زەوی کردووە بە قوربانی خۆی

پێش دەبا بەڵکوو رقێکی چینایەتیە کە بە درێژایی مێژوو و شٶڕشی کۆیلەکان وەکوو تینی 

ی زایینی کۆمۆناردی پاریس لوئیز ٠١لە کۆتاییەکانی سەدەی .کڵپەی ئاگرێک  سەری هەڵداوە

دەوروبەریان دەگوزەرێ  لە ژنان بترسێن کاتێک کە لە هەموو ئەو شتانەی لە:میشێل دەلێ 

ئەو رۆژە دنیایەک تازە  لە دایک . هەستی رق و قین دایانگرێ و بە دژی دنیای کۆن راوەستن

دەبێ ئێمە ژنانی نان و گوڵە سوورەکان بۆ گەیشتن بەو جیهانە نوێیە خەبات دەکەین دنیایەک بە 

ستی ژنانی بێ ئەو کۆت و بەندانەی ئەمرۆکە دەستی هەموو مرۆڤایەتیی بەستوە و دە

. دووبەرابەر بەستووە   

ناپارێنەوە  داخوازیمان هەیە: مافی ئێمە بۆ نان و گوڵە سورەکان  

ئێمە نان و گوڵە سوورەکان گروپێکی نێونەتەوەیی لە ژنانی ئارژانتین ، برزیل، شیلی، ئاڵمان، 

ئەندامانی فەرانسە، مێکزیک، اوروگوئە، ونزوءال، ویالیەتە یەکگرتووەکان و اسپانیان ، ئێمە 

هاوتەریب لە گەڵ ژنانی چینی کرێکار ، ژنانی . فراکسیونی تروتسکی نێونەتەوەی چوارەمین

خوێندەوار و خوێندکاری سەر بە خۆ ، ستراتێژی  سوسیالیستی ئامریکایی لوییزە کنالند 

هەر تاکێک سوسیالیست بێ و فمینیست : ی زایینی وتبووی ٠١٠١دەخەینە بەرچاوکە لە ساڵی 

اهاتووو لە بەر چاو ناگرێ و سەرناکەوێ،بەاڵم تاکێک کە فێمێنیستە و سوسیالیست نیە نەبێ د

بەو مانایەکە کە بروامان بەوە هەیە تەنیا شٶڕشی کۆمەاڵیەتیی دەتوانێ .هیچ ستاتێژیەکی نیە

نیزامی چەوساندنەوە لە ناو بەرێ و کۆتایی پێ بێنێ و بنەما و ئەسڵی بەرابەری ژن و پیاو و 



لێرە دا خاڵە میحوەریەکانی بەرنامەی . لە قیومیەت و سەرپەرەشتی پێک بێنێرزگاریی 

.سیاسیمان دەناسێنین  

 نە یەک وشە کەمتر

ئێمە ژنانی نان و گوڵە سوورەکان لە ریزی یەکەمی خەبات بۆ ئازادیە دێمۆکراتیکەکان و مافی 

زی  ناو چینی هەروەها  دژی قەزاوەتی پێشوەختی هەاڵواردن ئامێ. ژنان جێگامان هەیە 

کرێکار کە لە الیەن چینی دەسەاڵتدار چ لە رێگای نیهادە بورژوازیەکان و چ لە الیەن 

بە پێچەوانەی . نوێنەرانی سەفی کرێکار لە بروکراسی سەندیکایی جێگیر بوون خەبات دەکەین

ش باقی بزوتنەوە چەپەکان لە سەر ئەو بڕوایە نین کە خەبات بۆ مافەکامان دەبێ بۆ دوای شٶڕ

و بە دەسەاڵت گەیشتن بگەرێتەوە ،بەو جۆرەی کە ئیستالینیسم و هەموو بزوتنەوە 

بڕوامان بەوە هەیە ئەرکی سەرەکی سەر شانمان ئەوەیە بۆ . پوپولیستیەکان بروایان پێی هەیە

خەبات بۆ گەیشتن بە نیزامێک بێ زوڵم و چەوساندەوە خەباتی ژنان بۆ باشتر کردنی 

ئەمە بەشێک لە کردەوەی . یمۆکراتیکی بنەمایی بەرەو پێش بەرینبارودۆخی ژیان و مافی د

لە واڵتانێکی وەکوو ئارژانتین شوێنێک کە ئێمە لە گەڵ  ئەحزابی . سیاسی رۆژانەی ئێمەیە

تروتسکی بەشێک لە بەرەی چەپ و کرێکاری پێک دێنین  و لە کۆنگرەی نێونەتەوەیی و 

مان بەوە بە ناو بانگن کە لە کورسی  و جێگە و پارڵمانی ئیالەتی خاوەنی کورسین ، هاورێکان

پێگەی خۆیان وەکوو تریبوونێک و شونێک  لە ڕاستای خەباتی ژنان بۆ گەیشتن  بە مافەکانیان 

.  کەڵک وەردەگرن  

رێکخستنی :هەروەها لە گەڵ هەڵوێستی بزوتنەوە پۆپۆلیستیەکان کە لە سەر ئەو بروایەن 

گەیشتن بە مافەکانیان  هەڕەشەیە بۆ سەر یەکڕیزی  سەربەخۆی ژنان لە راستای خەبات بۆ

بەڵکوو لە سەر ئەو بڕوایەین کە چینی کرێکار کاتێک . چینی کرێکار خاڵێکی هاوبەشمان نیە

الواز دەبێ کە ژنێک لە الیەن پیاوانی هاوچینی سوکایەتیی پێ بکرێ هەروەها  بکەوێتە بەر 

اڵم ئەگەر بێت و ژنانی کرێکار خەبات بۆ بە.هەاڵواردن رەگەزیی  و دەستدرێژی بکرێتە سەر

بەدیهاتنی مافەکانیان، خۆیان وەئەستۆ بگرن هەموو چینی کرێکار لە خەبات و بەرگری دژ بە 

چەوسێنەران بە هێزتر دەبن نەک خەباتی ئێمە بە دژی هەاڵواردنی ڕەگەزیی بەڵکوو چینی 

ڕەگەزی، دژە هاورەگەزی،  حاکم و دەسەاڵتدار بە بە هێز کردنی دژە ژنی ، چەوساندنەوەی

دژە پەنابەری، رەگەز پەرەستیی و ناسیۆنالیسم دەبێتە هۆی لەت لەت بوون و ئینشعابی 

چەمکی توند و تیژی بە دژی ژنان بە تایبەت ژنانی کەم تەمەن و کچان زۆر . جەوساوەکان 

و کوشتنی  بەربالوە ، توند و تیژی رەوانی ، جەستەیی و جنسی ، توند و تیژی لە شوێنی کار 



. ژنان و کچان لە زۆربەی واڵتان یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی مردنی ژنانی کەم تەمەنە

ئەوان دوایین قوربانیانی کوشتن و . بەرپرسی زۆربەی ئەو تاوانانە پیاوانی بنەماڵە قوربانیانن

و لە   بڕینی کۆت و بەندێکی  دێرینی توند و تیژین کە  بنچینەی دەگەرێتەوە بۆ پیاوساالری

الیەن دەوڵەتانی سەرمایەداری داموەزراوەکانی رژیمە دەسەاڵتدارەکان بەرهەم دەهێنرێتەو  و 

. مەشروعیەتی پێ دەدرێ  

ئێمە . بێ یەک وشە کەمتر. کۆتایی بە توند و تیژی بە دژی ژنان بێنن : بۆیە هاوار دەکەین 

ەوڵە گرینگەکان بۆ کەم داخوازیی ئێمە لە دەولەتەکان ئەوەیە هەموو ه. دەمانهەوێ بژین

کردنەوەی  کاردانەوەی توند و تیژی جنسی و راوەستانی کوشتنی ژنان و کچان لە دەستوری 

هەوڵگەلێکی وەکوو شوێنی نیشتە جێ بوون و حاوانەوە  بۆ قوربانیان، مافی دانی . کار دا بنرێ

تیچووی حەقدەستی تەواولە کاتی غەیبەت لە سەر کار، حەقدەستی بێکاری بە قەدرایی 

. بنەماڵەیەک و دەسراگەیشتن بە وامی بێ سود و بەهرە بۆ کڕینی ماڵ  

ئێمە دەلێین کاتێک یەکێک لە ئێمە بکەوێتە بەر هێرش هەزاران کەس رێک دەخەین و سازمان 

. بۆیە کومیتەکانی ژنان لە شوێنی کار ، زانکۆ و  گەرەکە ئاوەدانەکان رێک دەخەین . دەدەین

تنی بزوتنەوەی شٶڕشگێڕی ژنان کە سەر بە هیچ دەوڵەتێکی سیاسی وەرن بە یەکەوە ریکخس

. رژیمی سەرمایەداری نەبێ و بەڵکوو بە شێوەی سەربەخۆ خەبات بکات، بەرەو پێش بەرین

ئەمە تەنیارێگایەکە کە بۆ ئێمە ماوەتەوە  تا لە گەڵ توند و تیژی جنسی بەرەوروو بینەوەو و 

. بیوەستێنین  

قەدەغە کردنی لە . مە ژنان ئیزنی بڕیاردان بۆ دایک بونی خۆمان نیەلە زۆرێک لە واڵتان ئێ

هەنووکە لە بار بردنی بە . بار بردنی مناڵ دەبێتە هۆی لە باربردنی نایاسایی و ناتەندروست 

نەهێنی و نایاسایی بۆتە هۆی گیان لە دەست دانی زۆربەی ژنان، ئەو کەسانەش کە شانسی 

ترسیدارە نەجاتیان بێ و گیانیان لە دەست نەدەن زۆربەیان لە ئەوەیان هەیە لەو بارودۆخە مە

لە بارودۆخێک دا کە هێشتاکەش . زەربەی قەرەبوونەکراوی تەندروستیی جەستەییان دەنالێنن

مافێک بۆ لە باربردنی ئازادانە و یاسایی و خۆرایی ، کە لە ژێر چاوەدێری تەندروستی و لە 

دەسراگەیشتن بە کەرەسەی پێشگیری لە مناڵ . رێمان نیەالیەن کادری پزشکی تایبەت ئەنجام بد

ئەوە لە حالێک دایە منااڵنی ئێمە وەک مزاحیمی . بوون و دوو گیانی هەروا بەرتەسکە 

ساحیبکارانێک کە لە کارخانە و ئیدارەکان باخچەی منااڵن .ساحبکارەکانمان   بە ئەژمار دێن 

ێری لە مناڵ خۆ دەبوێرن و یان ئەوەیکە ژنانی ناخەنە بەردەستی ئێمە و لە دانی تێچووی چاوەد

لە هەمان کات دا پرسێک بۆ ئێمە روون و ئاشکرایە ، . دوو گیان لە سەر کار دەردەکەن

بنەماڵە، دەولەت، کەنیسە و سیستمی پەروەردە بە ئێمە دەلێن ئەگەر نەبین بە دایک لە راستی دا 



. ا پێناسە  دەکەنەوەوەک ژن حیسابمان بۆ ناکرێ و ژن بوون لە دایکێتی د  

بۆیە داخوازیی ئێمە ئەوەیە لە کارخانە و ئیدارەکان باخچەی مناالنی خۆرایی شەوانە رۆژی 

دەمانهەوێ ئەو ژنە کرێکارانەی کە دووگیان . بوونی هەبێ کە تێچووەکەی ساحبکاران بیدەن

روەردەی جنسی خەبات دەکەین تا دەسراگەیشتنمان بە پە. یان دایکن عەقدەستی تەواویان هەبێ 

بۆ بڕیاردان سەبارەت بە منداڵ بوون، دەسراگەیشتنی خۆرایی بە کەرەسەی پێشگیری و 

نەهێشتنی دووگیانی ، بڕیاردان سەبارەت بە لە بار بردنی منداڵ و هەروەها لە بار بردنی 

ئێمە خوازیاری . یاسایی ، تەندروست و خۆررایی هەبێ تا بەو هۆکارە گیانمان لە دەست نەدەین

. جیایی بە تەواوەتی دەولەت لە کەنیسەکانین  

 گیانی ژنانی رەش پیست گرینگی هەیە

لە شێوەی بەرهەمی سەرمایەداری ، لە گەڵ چەوساندنەوە و سەرکوت بە هۆکاری رەگەز و 

ئەم پرسە بە تایبەت لە واڵتگەلێکی وەکوو برزیل، ویالیەتە .  رەنگ و نژاد کێشەیەکی بنیاتیە 

یتی و تەواوی قارەی ئافریقا، کە مێژوویان دەگەرێتەوە بۆ کۆیلەداریی یەکگرتووەکان، های

رەگەز پەرەستی بەرهەمی خودی . رەشپێستەکان و بازەرگانی کۆیلە  بوونی هەیە

سەرمایەداریە ، بەالم یەکێکی تر لە مشخسەکانی مێژووی ئەم واڵتانە ، خەباتی رەشپێستەکان 

ەسی ئامریکاوە بگرە تا شەرە سەر بە خۆکان لە ئافریقا بۆ رزگاریە، لە دەسپێکی کیلۆمبۆ لە قار

رەگەزپەرەستی لە ژیانی رۆژمەرەی ژنانی رەش پێست .  کە استالینیسم خیانەتی پێ کرد

زیاتر لە هەموان ژنانی رەش پێست و پەنابەر لەو شتانەی کە بە سەرمان دا . بوونی هەیە 

و لە رووبەرووبوونەوە لە گەڵیان سەپاوە ، ئەو پرسانەی کە خەباتیان بە دژی دەکەین 

رێژەی ئەو ژنانەی کە دەکوژرێن یان بە هۆی لە . خوازیاری مافی زۆرترین  ئازار دەکێشن

ئەم ژنانە بە خراپترینی ئیشەکان . بار بردنی نایاسایی گیانیان لە دەست دەدەن زۆر لە سەرێیە

ی و حەقدەستیی کەم زەبری مژوڵن و بە تایبەت لە بارودۆخی ناپایەداریی کاریی ،ئیشی کاتی

. کاریگەریان لێ دەدرێ  

فێمینیستێک  داخوازیی  سۆسیالیستی و شٶڕشگێرانەی هەبی ،  دەبێ  سەرەنجی تایبەتی بدات 

دەبێ نیشانی بدات تەنیا کاتێک . بەو کەسانەی زیاتر چەوساونەتەوە و زۆرتر سەرکوت کراون 

ەیەکی شٶڕشگێرانە دەبێ ،کە خەباتی خەباتی ژنانی رەش پێست دەسراگەیشتنی بە رێگەچار

چوونکە ئەوە نیزامی . شٶڕشگێڕانە بە مەبەستی لە ناو چوونی نیزامی سەرمایەدارییەوە لکابێ

هەر . سەرمایەداریەکە تا بە هەنوکەش لە مانەوەی کۆیلە کردنی رەشپێستەکان قازانج دەبات

سەرتاسەری لە هەموو  جیهان  بەو هۆکارەیە ئێمە لە سەر ئەو بڕوایەن بزوتنەوەیەکی بە هێزی



بنیات بنێین تا پارێزەری گیان و ژیانی رەشپێستەکان بێ، بزوتنەوەیەک کە ئێمە ژنانی نان و 

. گوولەسوورەکان بە تایبەت لە والتی برزیل بە ستراتێژی  شٶڕشگێرانە تێیدا بەشدار دەبین

موو چینی کرێکار قبول بکرێ ئەم خەباتە کە بۆ ئێمە گرینگیەکی تایبەتی هەیە دەبێ لە الیەن هە

. و بە فەرمی بناسرێ  

هەر بەو هۆکارە خوازیاریی چوونە دەرەوەی هەر چی زوتری هێزەکانی بە روالەت 

ئاشتیخواز لە واڵتی هاییتین، سەرەرای ئەوە هەر جۆرە دەست تێیوەردانێکی ئیمپریالیستیی لە 

ۆ ژنان و پیاوان ، خوازیاری حەقدەستیی وەک یەک ب. هەر واڵتێک رەد دەکەینەوە

رەشپێستەکان و سپی پێستەکان ، کۆتایی هێنان بە کوشتنی ژنانی رەش پێست، کۆتایی هێنان بە 

بارودۆخی کاری ناجێگیر وتێکەڵ کردنەوەی دووبارە،دامەزراندی کرێکارانی برون سپاری 

. بە بێ بژاردە کردن وتاقی کردنەوە ئەو کرێکارانەین کە کاریی کاتیان پێ دەسپێردرێ  

پەیوەست دەبین بە خەباتی ژنانێکی رەش پێستی وەکوو تابمن، رزاپارک، لوییزا ماهین، داندارا 

.....و هتد  

ئەو ژنە شٶڕشگێڕانە میراتێکیان لە پاش خۆیان بۆ ئێمە جێ هێشتووە کە دەتوانین  بۆ خزمەت 

ئو شٶڕشگێڕی مەزن ل. بە شٶڕشی سۆسیالیستی کەلکی لێ وەرگرین و درێژەی پێ بدەین 

تروتسکی لە شوێنێک وتبووی ئەو کەسانەی زۆرترلە پەیوندیی   کۆن ئازار دەکیشن ، بە 

لەم رستە دا باس لە  . مەبەستی خەبات بۆ پەیوەندی و ئەمری  نویی هێزێکی زۆرتریان هەیە

هێزی شٶڕشگێڕی ژنانی رەش پێست کراوە ، هێزیك لە لە رابردوو دا خۆیان نیشان داو و لە 

. ی چینایەتی داهاتووش خۆیان نیشان دەدەنپرۆسەی خەبات  

 رێگای ژنانی کرێکار بکەنەوە

ژنانە کردنی روو لە زیادبوونی هێزی کار بە تایبەت لەو بەشانەی سەقامگیریی و لە بار بوونی 

هەلی کار و حەقدەستیان زۆر لە خۆارێیە ، بەردەوامی نابەرابەری توند و سەرکوتی ژنان قوڵ 

وەی کە ژنان لە چاو پیاوان حەقدەستی کەمتر وەردەگرن بارودۆخی کاریان لە بەر ئە. دەکاتەوە

نالەبارترە و تا ڕادەیەکی زۆر لە ساختاری ئیتحادیەکان وەال دەنرێن، لە چەوساوەترین 

لە گەڵ بارودۆخی نالەباری چەوساندنەوە ئێمەی ژنان . بەشەکانی چینی کرێکار بە ئەژمار دێن

تیژی جنسین ، بە هۆکاری ژن بوون مافی پیشکەوتنی کاریی یان لە شوێنی کار قوربانی تودنو

ئەوە لە حالێک دابوو دەبوو ئێمە جەستەمان نیشان بدەین یان . مافی ئیمکانی هەلی کارمان نیە

.   بیسەلمێنین کە بە هیوای مناڵ بوون نین یان ئەوەی کە بیشارینەوە منالێکمان هەیە  



لە ئامریکا و هەروەها ئوروپاش ژنانی . ر چەند بەرامبەرەئەم زوڵمە بۆ ژنانی پەنابەر و کۆچبە

ئامریکای التین ، ئافریقایی،ئاسیایی و رۆژهەاڵتی ئوروپا لە یاسای هەاڵواردن ئامێز بۆ 

بیانیەکان، دەرکردنی زۆرەملێ، بەدواداجوونی پۆلیسی و جەوساندنەوەی روو لە زیاد بوون لە 

ئەوە لە حاڵێک دایە کە هاوکات . ەکیشنخراپترین ئیشەکان مژوڵی کارن و ئازار د

. رەگەزپەرەستی و دژە پەنابەریی راستە توندرەوەکان لە حاڵی پێشرەوی دایە  

ژنانی رەش پێست تەنانەت لە واڵتی خۆیان زوڵم لێکراوترین و چەوساوەترین توێژی 

ئەگەرچی لە زۆربەی واڵتان یاساگەلێک بە دژی هەاڵواردن، بۆ مافی . کۆمەڵگان

رگیری و زەواجی هاوڕەگەزخوازان یان هەڵبژاردنی پێناسەی جنسیەتی  پەسند هاوسە

کراوەبەالم  ژنانی هاورەگەز خوازو ترنس لە شوێنی کاری خۆیان دەکەونە بەر هەاڵواردن و 

توند وتیژیان بەرمابەر دەکرێ ، لە ژێر بەدواداچوونی پۆلیس و دامەزراوە دەوڵەتیەکانن و 

خراونەوە و کەوتوونەتە پەراوێزەوە چوونکە بەرابەری لە  هەروەها لە کۆمەڵگا دورر

. بەرامبەر یاسا بە مانای بەرابەری لە ژیان نیە  

هەر بەو هۆکارەیە بۆ کۆتایی هێنان بە کار لە بارودۆخی پڕ مەترسی و ناسەقامگیر، بۆ   

دۆخی دامەزراندنی دائیمی هەموو کرێکاران ، حەقدەستی بەرامبەر بۆ کاری بەرامبەر، بارو

بەرامبەر و مافی وەک یەک، پەروەردەی بەرامبەر و هەلی کاری وەک یەک  و دابەش بوونی 

ئێمە . کاتژمێرەکانی کار لە نێوان کارمەندان و بێکاران بە حەقدەستی تەواو خەبات دەکەین

خوازیاریی دامەزرانی کومیتەکانی ژنان لە هەموو شوێنەکانی کاری و لە هەموو دامەزراوە 

سەرەرای ئەوە لە حالێک دا کە سەرمایەداری ! کۆتایی بە هەاڵواردن بێنن. کانینکرێکاریە

ژنان لە چوارچێوەی بەرهەم هێنان دەخاتە ژێر گوشارەوە بەرپرسیارێتی کاری دووبارە 

ئەم ئیشی دووبارەکردنەوەی بەرهەم لە ماڵەوە بە شێوەی . بەرهەمهێنان وەئەستۆ ناگرێ

ئەوە لە . ێ  ئیشی رۆژانەی ژنان دووبەرامبەر دەکاتەوەخۆرایی ڕوودەدا و بە ئەژمار د

حالێک دایە کە لە زۆربەی واڵتانی پیشکەوتوو و ناوەندی شارەکان، هەروەها لە بنەماڵە 

کرێکاریەکان،هەوڵی راگواستنی ئەم ئەرکە لە سەر شانی کرێکارانی ناوماڵە  کە زۆربەیان 

لە . اڵی بێ موچە  بەو شێوە لە ناو ناچێ لە هێج کوێی جیهان کاری ناو م. ژنانی پەنابەرن

هەژارترین ناوچەکان و هەروەها لە واڵتانەی کە پیشکەوتةیی ئەوتۆی بە خۆیەوە نەبینیوە و لە 

چوونکە بەشێکی زۆری قازانجی . گوندەکان ، کاری ناوماڵ بە تەواوی بە ژنان و کچان دەدرێ

ارەی کە ناچار نین پارەی ئەو بەشە لە سەرمایەداران لە کاری ناوماڵی بێ موچەدایە  بەو هۆک

کارێک کە پێویستیی هەڵسورانی بەرهەمهێنانی ئەوانە وەکوو دابین کردنی . کرێکاران بدەن

هەروەها بەو شێوە ساحبکاران ناچار نین بۆ چاوەدێری .  یە.............خۆراک، جل و هتد



، ژنانی کرێکار . ێک بدەنبەشێک لە هێزی کار کە بۆ سەرمایە بەرهەم هێنەر نین  حەقدەست

، بێکاران ،مناالن وەک جیلی کرێکارانی داهاتوویان ئەو کەسانەی لە ناو ماڵ چاوەدێری 

پشتیوانی لە پڕوپاگەندە و رەوایی بەخشین بە . پەکەوتووان دەکەن زۆربەیان لە ژنان پێک دێن

ی سەر شانی ژنانە کلتوری پیاومەزنی کە بە پێی ئەو روانگە منداڵداریی و کاری ناوماڵ ئەرک

دەبێتە هۆی ئەوەی ئەم دزی و گەندەڵیەی سەرمایەداران بە نەهێنی بمێنێتەوە و پەردەپۆش 

. بکرێ  

وەک گروپی نان و گووڵە سوورەکان لە سەر ئەو بروایەین کە تەنیا کرێکاران ئەوانەی 

سەر  بەرهەمهێنەری هەموو سەروەتی کۆمەاڵیەتین سەروەتێک کە سەرمایەداران دەستیان بە

دا گرتووە ، دەتوانن نیزامی زوڵم و جەوساندنەوە کۆتایی پێ بێنن و چینی کرێکار لە خەبات و 

بەرخودانی خۆی دژی جەوساندنەوە ، هاوبیر و هاوخەباتەکانی لە ناو ئەوانە دا دەبینێتەوە کە 

خوازیاریی کۆتایی هێنان بە هاوساری کۆیلەیی بن و خوازیاریی سەربەخۆیی و 

کۆیلەییەک کە بە هۆی رەنگی پێست ،  مەیلی جنسیی ، رەگەز، نەتەوە و .بەراپەرین 

وەها یەکگرتوویەک بە رێبەریی کرێکارانە کە .پرسگەلێکی لەو جۆرە بە سەر ئەوان دا سەپاوە

دەتوانێ بە راستی بە سەر سەرمایەداری سەرکەوێ، نەک ئەوەی مەتمانە بە ئۆپۆزیسیونە 

ن بکات کە لە الیەن بەشە پیشکەتووەکان رێبەری دەکرێن، جۆراوجۆرە بورژوازیە دەولەتیەکا

چوونکە ئەوان تەنیا بەشگەلێک لە بەرژەوەندیی کاربەدەستان دەخەنە دەستووری کاری 

. خۆیانەوە کە لە راستی دا بە هۆی جەوساندنەوەی هێزی کاری ئێمە ژیان دەکەن  

گەڵ سەرمایەداران ، هەروەها لە  بۆیە ئێمە لە سەر ئەو بڕوایەین دەبێ هەموو پەیوەندیەکان لە

گەڵ دەولەتەکان و ئەو حیزبە سیاسیانەی خواستی  ئەوان نوێنەرایەتیی دەکەن یان لە گەڵ 

نوێنەرانی رواڵەتیی چینی کرێکار کە لە دەوڵەت و کاربەدەستان حەقدەست وەردەگرن و 

ە کە ئێمە ئەوە بەو مانایەی. بەرتیل وەردەگرن و خیانەت بە کرێکاران دەکەن، بپچڕێ

الیەندگری سەربەخۆیی سیاسیی چینی کرێکارین و لە هەموو هەنگاوەکان کە لەو ڕاستایە دا 

خەباتی ئێمە بۆ رزگاریی ژنان بۆ دامەزراندنی حیزبێکی . هەڵبگیرێ پشتیوانی دەکەین 

بۆ ئەو ئامانجە پالنێکی . شٶڕشگێری انترناسیونالیستیی لە چینی کرێکار لە هەر واڵتێکە

رانەی دژە سەرمایەداری و کرێکاری ستراتێژی شٶڕشێکی سۆسیالیستی زەرورەتی شٶڕشگێ

ئەم پالنە شٶڕشگێرانە دامەزراندنی دەولەتێکی کرێکاری وەکوو پەرژینێکی بەرگریکار . هەیە

لە بەرەنگاریی بۆ لە ناوبردنی سەرمایەداری بە هەموو جۆر و شکڵەکانی زوڵم و جەوسانەوە 

. دەبێ  

زادیمان، خەباتێک لە بارودۆخێکی بەرابەر و هەمەالیانە لە گەڵ تەواوی بژی خەبات بۆ ئا



 زوڵم لێ کراوان و چەوساوەکان ، بە ستراتیژی شٶڕشی سۆسیالیستی

بژی شٶڕشی سۆسیالیستی وەکوو رزگاریی یەکجارەکی   ژنان و هەموو مرۆڤایەتی لە کۆت 

 و بەندی هەنووکەیی زوڵم و چەوساندنەوە 

روپی نێونەتەوەیی ژنانی نان و گووڵە سوورەکان بنیات بنێن وەرن بە یەکەوە گ  

 سەرچاوە چین بە دژی چین

 نوسخەی ئاڵمانی      

                                   


