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 اننی مافی ژنیی کرد فسانه ئه به
 

  د مه ئاواز محه
de.hotmail@1974Awas 

  

  میشه  ههبینین پیاوان ین ، ده کانی ژنان بکه و ئازادیه ماف  باس لهر گه
فسوناوی بۆ ژنان  کی ئه ونی ماف و ئازادیهوب  له باس وه ئارایشتکی زۆره به
ی  گه پۆکی کۆمه ت و چه سه ر دهژ له کی تری که ر ماف و ئازادیه ک هه ن وه که ده

شک  به ن و به که  ده ومافه رگری له بت  و به پیاوساالریدا بوونی هه
نھا  ش ته مه نن، ئه ام بوونی بونیاتی ژیانی دادهو رده کانی به نسیپه پره له
  .بت تی نه یبه ت و هه سه رده سه ک له ریه ته  هیچ خه  گۆڕێ که دا دته وکاته له
زانین و  ست نه ده به گه کۆمهبینین ژنانی   ده که فسانه  ئهی وه ره  ده ڕوانینه م کاتک ده هب
لماندنی   بۆسه ی ئاشکرایه گه ترین به بۆ خۆی باش مه ئه نانن ،  ده وه ری و هۆشیاریهوا خونده نه
کاتکیش باس .   ییه فسانه یاکی ئه ون و خه ر خه و هه وه ڕاستیه  له و دوره بوونی نیه ه ک یه و دیارده ئه

بینت  دات ده شداربوون ده وی به کار هه رو به سکی داهنه ک که لماندنی بوونی خۆی وه ر سه  سه دته
  یه  دژواره ته و حاه ری ئهش بۆخۆی خاکی ت مه نانت ئه  ده وه ژاری و بکاریه ست هه ده  به گه کۆمه
ر   به وه ته با نا ده ئیدی په ،  دابین بکات وه تیه یه  و کۆمهڕوی یاسایی  له خۆیرۆژی توانت پاشه هن که

  . بۆ دابین بکات ی و پداویستیانه پیاو تا ئه
پیاوان   له م ژنانه رو چاالک ناسراون زۆر جار ئه ژنانی کارگه  به میشه هه  الدێ که ژنی وه کی تره الیه له
و مافی   ئهحسابکیان بۆ بکرت جارکی تری هیچ  وه رو ب ئه رانبه  ب بهن  که اتر کاردهزی

   که یه و گوته ڕاست بت ئهر   ،گه یه وه  گۆڕێ ئه  دتهدا  لرهی و پرسیاره ئه.خورت دهیان  هیالکبونه
دی   و ئابوری  ئه گه وپشچونی کۆمه ره زراندن و به  بۆ بنیات و دامههزن رو به ژنان هزکی کارگه

تی تا ژنان  ڕه رکی بنه سه ڕن بۆ چاره کان ناگه  زگا حکومیه کان و ده  جیھانیه نیه ده  مه گه ی کۆمهبۆچ
  نده وه کات ئه ژن کاتک کاریش دهبت ؟  ت نه سه ژارو ب ده  هه نده وه دا ئه ی ئمه یه گه م کۆمه له

جۆرک  بهن ، که وست ده بۆ درکی زۆری الوه ی  کشهبینین  ده وه  هزیهڕوی تواناو کرت له جیاوازی ده
 دزینی  ت به باره دا سه وایهم د  له ی کراوه وانه ولیکۆینه پی ئه دزرت ، به  دهکان هزو بازوی جۆره له

ی  ڕژه دا بهنکا  حکومیه دائیره و له  یه14%ی  ڕژه دا به}  وه ره ده { ین ده کاری مه  ژنان لههزو بازوی
%50 .  
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 ) ته رۆژهه ستم له به مه(کات   ده که ژنانی ناوجه  کاتک باس لهتی وه ی ڕکخراوی کاری نودهۆرتڕاپ

  : ت   و تیدا ده وه هنته  ده نموونه  به ژنانی ووتی سعودیه
ی خوندنی زانکۆن  گه نی به  ی ژنان خاوه50 %نوان پیاوان و ژناندا و  له یه  هه وره کی گه جیاوازیه

  مه ن ،ئه که موویان کارده  هه که  ی پیاوانه16%ر  رانبه  به یه و رژه کاتکدا ئه ،له بکارن چی که
  .کو ورانترن  بهوێ باشتر نین له  که که ندانی تری ناوچه ن و ئراق و لوبنان وچه رده وتی ئه له جگه
کانی خۆی  قلیدی ببینن و تواناو داهنه ژنان ئیدی رۆی ژنی ته کات که  وا ده ری بکاریه م فاکته ئه

خوکردن بت و بئاگا  ریکی مناڵ به  و خه وه یدا بتوته که ی ماه چوارچوه نھا له سنوردار بکات و ته
 .واوی کپ ببت ته نگی به و دهک  وڵ و گۆڕانکاریه موو هه هه بت له

 

 
  
بت ووتان  ده کات که  ده یماننامه  په187بوونی    باس له2006مان ڕاپۆرت تا سای  پی هه به

  دا باس له مانه کۆی ئه له.ج بکرت  وانیش جبه ئه  که هوش داواکرا یماننامه  په198ن و  قبوی بکه
  : وانیش  ت ئهزان ری گۆڕانکاری ده وهه جه به کات که هز ده کی و به ره  خای سه20
  .مندان  هشتنی کار به ستی کارو نه ربه سه
  . روی تواناوه یی ژن و پیاو له هشتنی جیاوازی پکھاته کارداو نه کسانی بوون له یه

  .کارکردندا یی له تی پیشه المه ندروستی و سه پاراستنی ته
  .کانی بدرت تیه یه  کۆمه وی پاراستنی مافه تن و پیریدا هه و ککه کاتی په له
  .ی کاری شیاو وه رخستن و دۆزینه گه ی به رنامه به

  .کان  رو کۆچکردووه نابه  په پاراستنی مافی کرکاره
  .کان وته  ککه  په ره مافی کارگه

  .نشینکردن  ستنیشانکردنی ساک بۆ خانه ده
  تی نرخی کار سیاسه

  .کاتی کارکردندا  ژنانی دوگیان له پارزگاریکردن له
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  . یماننامانه م داواکاری و په ندانی تر له ستنیشانکردنی کاتی دیاریکراو بۆ کار، و چه هد
  
ی  ییه فسانه  ئه ته سه وده و هیچ له زه ر کاغه ک نوینی سه نھا کۆمه ی باسکران ته وه ڕاستیدا ئه له
یان  وره  گه ره و اوانی گهی ژنان ت تیه سه  دهم و که رباری ئه  سه  رۆژانه  ناگۆڕت چونکه وه ره سه
ردا  وه تهس  م  کرت له  دهین  پۆلن بکه م توندو تیژی و تاوانانه ر ئه درت گه نجام ده ر ئه رانبه به
  .ین  ژماردیان بکه ئه
  
  :ی خزاندا چواچوه توندو تیژی له/ 1

  . ڕی باوک و براوه لدان له •
 . وه مانی خزانهندا ڕی ئه  له کچ و کچۆه دای سکسی له عه ته •
 .شیربایی فرۆشتنیان به •
 .ئیختسابکردن •
 . }  نه ته خه{ش و الر  ندامانی له شواندنی ئه •
  

  :دا گه ی کۆمه چوارچوه توندوتیژی له/ 2
بردن  خشته ودان بۆ له کاتی کارکردن و هه گرتن له دای سکسی، ڕگه عه ئیختساب، ته •

  . وه هۆی کاره به
   .ژنان بازرگانی کردن به •
 . زوی نیه ئاره کارک که ناچارکردنیان به •
 . وه کانه کداریه  چه ڕی گروپه  له وه که هۆی چه داکردن به عه ته •

  
  :تدا  وه ی ده چوارچوه توندوتیژی له/ 3

ر  رانبه رسنور به کان و پۆلیسی سه ندیخانه ڕی پۆلیس و ئشکگری به کاری توندوتیژی له •
 .ن  که ی کۆچ ده وانه به

 .کان کداره چه  نوان گروپهکاتی ناکۆکی لهختاسبکردن ئی •
 .ندکردندا کاتی به دان له نجه شکه ئه •
  . وه ڕی لپرسراوانه ران له نابه ر په رانبه توندوتیژی به •

رونناسان ناویان   زانایانی ده  که تیه ی مرۆڤایه گه شکی ئاشکراودیاری ناو کۆمه  به رانه م فاکته ئه
ڕوی   پیاوله  ،چونکه د کردووه کی سایکۆلۆژییان ناوزه یه پکھاته و به} اوو توندوتیژیژن و پی{ ناوه
 .} ژنان تاوانبارن  {  تاوه ره سه ر له  هه و ژنیش ب هز بۆیه هزه به وه تیه یه کۆمه

  
-----------------------------------  

  : هرگرتوو  وه رناسیونال نته منستی ئه ی ئه یه رچاوه م دوو سه  سودم له ته م بابه بۆنوسینی ئه
   .فضيحة عالمية/ 1
  .أوقفوا العنف ضد المرأة/ 2

 


