
 ژنان و کۆمۆنیزم
 

    د حمه دارا ئه
  

کانی  تکای زانسته  ستن به پشتبه  ی ماتریالیستیی به فه لسه فه
  تییانه کی بابه یه شوه  ی مژوو به وه خوندنه  مژووی مرۆیی له

تیی  ی چینایه گه دروستبوونی کۆمه  ر له ژنان به  تی که لماندوویه سه
ھیچ  به  وه ھۆی ژنبوونیانه  به -کان  تاییه هر سه  گه می کۆمه رده سه -

م  وده ئه  چونکه..   وه ته وسندراونه چه نه  وه ن پیاوانه الیه  جۆرک له
ران و تکای ژیان گشت  کانی گوزه پی پویستییه  به  توانیویانه

ک  یه ت بۆ ماوه نانه ته.. ڕنن  رشانی خۆیان رابپه کانی سه رکه ئه
ی  گه کۆمه -تیی  ی چینایه گه م کاتک کۆمه ک پیاوان، به نه  وندا بووه ست ئه ده  ت له سه ده

تی  سه ده.. ر وسنه و چه  وساوه شکرد بۆ دوو چینی چه ی دابه ئارا و کۆمه  ھاته -یی  کۆیله
  وه وساکه تیی له ی چینایه وه وسانه یدابوونی چه په  به  واته.. ڵ خۆیدا ھنا  گه پیاوساالرییشی له
 . وه وسندرنه چه ستی پیاوان ده ژر ده تا ئستا ژنان له

    
  : بووه  وه ی خواره یه و شوه ی به که کورتییه  ی ژنان به ره وسنه چه  و باره ھاتنی ئه

شبوونی  دابه(کورتیدانی ژنان  مھنان و پ له رھه ھۆی بارگرانیی منداڵ به  تا به ره سه
ماڵ یان   له  ردران کهسپ  ژنان  به  و کارانه ئه  پش؛ واته  ناچاریی ھاتۆته  هب) ی کار سروشتییانه
خوکردنی منداڵ و خواردن  ک به بوون وه ی ھه که ره وروبه وتن و ده ی پشوودان و خه شونی ساده

ڕان و  دواداگه ک به کانیتریش وه ھتد، کاره... ی کشتوکایی و  کردن و کاری ساده ئاماده
و  وتن، ئه ر پیاوان که ھتد به... ن و  خت و گژوگیا و راوکردنی ئاژه ری دارودره ی به وه هکۆکردن
ندک  ھی ژنان، پاشان ھه  ھزترکردنی بیروبازووی پیاوان له ھۆی به  ش بووه شکردنه کاردابه

کانیتر  هخ  ندنی بیروبازوویان له سه شه یان و پتر گه و کاره ھۆی ئه به -نو پیاوان  له -س  که
.. نیان  خاوه  کانی کارکردنیان داگیرکرد و خۆیان کرده تاییه ره سه  رسته و که  می زیاده رھه به
نکار و  خاوه  م بوونه ککی که خه  ه کۆمه  ئارا؛ واته  ھاته) ی کار تییانه شبوونی چینایه دابه(

رشان و  سه  کانیان خرایه ی کاره نی ھیچ شتک زۆربه خاوه  یانتوانی ببنه نه  کیش که ی خه زۆربه
ت وای لھات   نانه ته.. کرا  وت ده زه  وه کانه نداره ن خاوه الیه  کانیشیان له وتی کاره ستکه ده
شدا  و نوه ستپبکا، له یی ده ری کۆیله وسنه س و قۆناغی چه ندان که نی چه خاوه  سک ببته که

ی  رانه وسنه تی چه سه ی ده ژر سایه باسکرا له   وه هر سه  له  یان که و باره ھۆی ئه  ژنان به
  .پندرا ردا سه سه تی پیاوساالرییان به سه تیی ده چینایه

    
گیی و ھاتنی قۆناغی  به ره یی و ده ردوو قۆناغی کۆیله ڕبوونی ھه تپه  تا ئستا به  وه و کاته له
ی  وه وسانه ی چه ر بنچینه سه یین و لهت ی چینایه گه رسکیان کۆمه ھه  داریی که رمایه سه

دا  وه رانگژبوونه بات و به خه  له  میشه ی ھه وه ڵ ئه گه له -ھشتا ژنان .. زراون  تیی دامه چیناته
  له  ترین شوه دڕندانه  و به  بوونه رزگار نه -  ستھناوه ده وتیشیان وه ستکه ندک ده ھه  بوونه

وتۆ  کی ئه یه راده  یشتۆته یان گه که وه وساندنه  ت چه نانه ته..   وه درنهوسن چه ده  وه ن پیاوانه الیه
تییش  ی چینایه وه وسانه تا چه  ، دیاره وه وسننه ڕاھندراون خودی خۆشیان خۆیان بچه وا ل  که

 رزگاریان ناب ی  وه وسانه کان و چه یدابوونی چینه په  وان له ی ئه وه وسانه چه  چونکه.. ماب



و  و ئه  کۆمۆنیزم ھزری رزگاریی مرۆڤه  ش که و پیه ر به ، ھه ی گرتووه رچاوه تیی سه چینایه
ر  کا ھه ستپده کی ب چین ده زرانی کۆمه تیی و دامه ی چینایه وه وسانه البردنی چه  ش به رزگارییه

تی  سه ک ده وه -  ووهیدا ب تیی په ی چینایه وه وسانه ی چه ر بنچینه سه له  تک که سه ده  جۆره
بۆ   کییه کجاره ری یه رزگارکه  کۆمۆنیزم تاکه  واته که.. ما  رگ راده و مه ره به -پیاوساالریی 

  .ژنانیش
    

ی ژنانی  نگاویدا کشه م ھه که یه  ری جیھان له راسه سه  بزاڤی کۆمۆنیستیی رابردوو له  نده رچه ھه
  زنی له وتی زۆر مه ستکه باتیشدا ده پانی خه گۆڕه  له و  کی گرنگی خۆی زانیووه یه کشه  به
نیدی دووچاری الدان و  زۆر الیه  ک له روه م ھه به  ستھناوه ده پیاوان وه  کسانییکردنی ژنان به یه

و   بووه موکوڕیی و توانینی نادروستی ھه و که  ه ک ھه پرسی ژنانیش کۆمه  له  وه شکست بۆته
  :ن وه ی خواره وانه ان ئهگرنگترینی  که

    
  . بووه  ی ژنان پتر توانینکی پیاوانه تییش بۆ کشه تایبه  ک به یه ر کشه توانینی بۆ ھه -١
گیرساندنی شۆڕشی سۆسیالیستیی  ھه  ی ژنان به رکردنی کشه سه ی چاره وه ستنه به -٢
ی  گه ی کۆمه له چوارچوه  که هی کش وه پشه زۆر جار جووالندن و بردنه  که  جۆرک بووه به

    .بگیردرێ رامۆش بکرێ و بۆ کاتیتر ھه داریی فه رمایه سه
ژنانیان   شییانه ن رووکه وه که نگ کشه ته به   لمنن که ی بیسه وه ر بۆ ئه ندک جار ھه ھه -٣

نجام  رئه سه..   داناوه  که یان بۆ کشه رنامه به  پانی تکۆشان و رۆتینییانه گۆڕه  خستۆته
  .  وه ته بوونه'' زۆریی و بۆریی '' دووچاری 

و  ش ئه وه ڕای ئه ره سه.. ژنان   ت به بوونی رکخراوی تایبه ی ھه ه ی ھه وه کردنه دووپات - ۴
ندامگیریی  سکی حیزبیی و رامیاریی خۆیان و ئه ندیی ته وه رژه شیان بۆ به تانه تایبه   رکخراوه

  . ستکی خۆیان دروستیان کردوون به ند مه یان بۆ چهر خۆ کارھناون و ھه به
ژنان و پیاوانی   له  تکی دیارکراو که ندیی سیاسه وه رژه به  بوونی رکخراوکی دوور له نه -٥
کسانییکردنیان ب  کانی ژنان و یه ستھنانی مافه ده نیا ئامانجی وه کسانییخواز پکھاتب و ته یه
  .پیاوان  به
کردنی  رده روه و په  وه کان بۆ ھۆشیارکردنه نو کۆمۆنیسته ت له کی تایبه یه رنامه هبوونی ب نه - ٦

کردنیان  رلشواندن و بازرگانیی پوه م سه رده به بگرێ له  بتوان رگه  کی وا که یه شوه ژنان به
  . وه دارانه رمایه ن سه الیه  له
پیاوساالریی و نرساالریی   کۆن و نویه  وته ره کان و کۆنه  ریته ر دابونه رامبه چبوون به ملکه -٧

ن و قووتری  ده پده  ی ژنان درژه وه وسانه چه  ڵ که کانی نو کۆمه رستییه په و دینیی و کۆنه
  . وه نه که ده
  ی کۆمۆنیستیی که وه ره ی ده و ھزر و ربازانه دانی ئه تیینه کردن و یارمه پشتگیریی نه - ٨
ی  وه کردنه ک جیانه یه روا له ستبھنن، ھه ده وت بۆ ژنان وه ستکه ندک ده ک ھه یه توانن تا راده ده
بۆ پتر   که پانه ر گۆڕه سه  کی تاکتیکیی دنه یه شوه ندکیان به ھه  کتر که یه له  و ھزر و ربازانه ئه
     .باتی ژنان باربردنی خه رلیشواندن و له سه
  و ژنانه ڵ ئه گه کسانیی له یه  دا به وه کرده  یانتوانیبوو له نه کان کۆمۆنیسته  ی پیاوه زۆربه -٩

  بوون، له  وه که یه  ت به کارکردن و ریزی سیاسه   ژیان یان له یاندا ده گه له  ن که وت بکه سوکه ھه
  کۆمۆنیست به  کان ببوونه ناو و پالپشتیی حیزبه  نیا به ته  ی که و ژنانه ی ئه کیدیش زۆربه الیه



تی  رفه ده  شواند که ده  و ژنانه ریان له یان پتر سه کسانییخوازانه فتاری نایه ره
  .ڵ نو کۆمه له  دراوه یان نه وه ھۆشیاربوونه

  له  زکی جیاوازن گه کی سروشتیی ره یه شوه به  که -ندیی ژنان  تمه گرتنی تایبه رچاونه به له -١٠
رچاو  به ندیی پیاوان له تمه ی تایبه وه ک ئه وه -'' پیاوان  مترگرتنیان له که  ک به نه'' پیاوان 
ندیی  تدمه و تایبه رجک ئه مه  م به به.. رچاو بگیردرێ به له  یان پویسته  گیردراوه

  .یان که وه وسانه کیتر و جۆرکیتر بۆ پترکردنی چه ھۆیه  بته نه  رچاوگرتنه به له
    

ی باسکران ھزری  چارانه و رگه و به  موکوڕییانه و که  ه ھه و ی ئه وه راستکردنه  به  وجۆره به
ستھنانی ماف و  ده باتی ژنان و وه بۆ رگای خه  رترین ھزره کۆمۆنیستیی باشترین و داکۆکییکه

یری ژنان  ک چاو سه یه  کانی خۆی به نو ریزه ی له وه جگه له  و ھزره ئه  کانیان، چونکه ئازادییه
ن و بۆ  ر بچووکترین جیاوازیی داده سه له  نجه یش په کۆمه  ر به رامبه هکا ب و پیاوان ده

جی  و له  وه کاته ت ده ژنان ره  ت به روا رکخراوی تایبه ھه.. کۆش  رکردنیشیان تده سه چاره
  کسانیخواز پکدێ به ژنان و پیاوانی یه  له  که   ژنانی پ باشه  ر له ودا رکخراوی داکۆکییکه ئه

نیا  کانی خۆی ته ییه رامیاریی و و رکخراوه  ندییه وه رژه رچاوگرتنی به به ب له  به  جۆرک که
  .زرن  مه دا و خۆی دایاننا زراندنیان ده ی دامه نه الیه مه تیی ھه یارمه
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