
 ژنان ر مبه هھ  لهتوندوتیژی   بات دژ به یی خه وه ته ڕۆژی نونه
  

 پاریس_ شیدی  حیم ڕه ڕه
  

کانی  ره داخھنه  رچاوو به  گرفته  کک له تدا یه هڕ هبن  له توندوتیژی
وجۆردا خۆی او شوازی جور شک  له  تایه م په ئه   .تییه گای مرۆڤایه کۆمه

  که  کانه قاگیره وتوو ناسه گا دواکه و پتر گردراوی کۆمه خات رده ده
بار  وای له ھه  و ش دا که وان و له ردا کشاوه سه ی به شه دیکتاتۆری بای ڕه

کوو پویست  وه دموکاتیک و  رانه وه ی مرۆڤ تهو ڕاھنان رده روه بۆ په
ر توندوتیژی  سه نیا ئاوڕ وه دا ته ستنه م به ر له گه ئه. گورێ  ھاتۆته نه

  که  حاک دایه  له  وه ئه . ره لک داخھنه دا گه یه م بازنه کان له ئاماره ، وه ینه دژی توژی ژنان بده
 که  یه و توندوتیژیانه ی ئه ڕاده  زۆر زیاتر له زان س پنه ی که شوه  داو به هما نو بنه  وندوتیژی لهت

  .ڕۆ ناکرن وپه و پینه بن ئاشکرا ده  و ن ده رینتردا ڕوو ده ئاستکی به  گاداو له کۆمه  له
  بات دژ به یی خه وه ته نونهی ڕۆژی  بیرۆکه گۆڕی  تی ھاتنه چۆنیه  ڕیک له کورتی ئاو  دا به لره

  . وه ینه ده دهدا  ر ژنان مبه ھه  توندوتیژی له
تی  تداریه سه می ده رده سه  و له نله وتی دۆمینیک  ی زایینی1960ی نوامبری سای 25وتی  رکه
پاش  و منیروا نی، ماریت ترزا، بتریه میرابلکا نوه  س خوشک به رافایل تورجیلودا،ی  ڕۆیانه ره سه
 ت پادانی تکۆشانی سیاسیی دژی حکوومه تاوان وه  دا به ندیخانه به  ند مانگ له ی چه ماوه  وه ئه
  . دار دران  دران، دواتر له به زره جه
 ختی وگوتا پتهبشاری  یه لهژوئ 21تا  17له رۆژانی  1981و رووداوه واته سای  دوای ئهساڵ 21

نگرانی مافی  الیه و کانی داکۆیکاری مافی ژنان ن رکخراوه یا کۆنفرانسک له الیهوتی کۆلۆمب
دا پشنیار  انسهو کۆنف له. چوو  روه کارائیب به کانی دوورگه و مریکای التین تانی ئهله و کسانی یه
وان به رۆژی عدامی رۆژی ئ  و س خوشکه باتی ئه خه  و رزگرتن له وه بیر ھنانه  کوو به وه ،کرا
نی  ی کۆمه وه تان ب بۆ ئه ره ده  وه کوو ئه به ،ژنان دیاری بکرتتوندوتیژی دژی   بهبات دژ  خه
  .ن بکه دا ڵ گه ری له دژبه و کانی بناسن نه ، الیه ژنان ئاشنا بن  توندوتیژی دژ بهڵ  گه ک پتر له خه

کوو رۆژی  ی وه ژهو رۆ کان ئه کگرتووه یه  وه ته رکخراوی نه ی زایینی1999سای ،  مه دوای ئه
نی ئاسایشی  نجوومه ئه ، ساک دواترند کرد سه توندوتیژی دژی ژنان په  دژ به یی وه ته نونه

ر ناوی   له ی1325ی  بریارنامه کان کگرتووه یه  وه ته کخراوی نهره ژنان گه"ژ و  ی ئاشتی
    . ند کرد سه په " ئاسایش

  کار کردن لهبۆ  دا1946کان له سای  کگرتووه وه یه ته رکخراوی نه  ر به سهکۆمیسیۆنی ژنانی 
ت  یبهی تا رنامه به  م کۆمیسیۆنه ڕای تکۆشانی ئه ره سه. کانیان پکھات و مافه ر گرفتی ژنان مبه ھه
ی  ی جارنامه بناخه  یه بوو به رنامه و به ئه. ند کرا سه دا په1967له سای  مافی ژنان  ت به باره سه

  . ند کراوه سه په  وه کانه کگرتوه یه  وه ته ڕکخراوی نه ن الیه  له 1979ه له سای مافی ژنان ک
  له توندوتیژی دژی ژنان کار ھنانی  دا به وتی جیھان 114  له  م وتاره تاکوو کاتی نووسینی ئه

  سای ڕابردوودا له 13ی  ماوه  نیا له ته . ندراوه دانه دا م رده به  کی لهست ربه ھیچ به  وه ڕووی یاسایه
و  ئه  م دیارده گرتنی ئه  ره ر، په سه  ته سدرژیان کراوه زار ژن ده ھه 200  کۆماری کۆنگۆ  پتر له



سدرژی  ده  رچاو بگرێ که به له  و ڕاستییه کگرتووان ئه یه وه ته رکخراوی نه  که  وه وته ی لکه ئاکامه
  . کرێ تی چاوی لده کوو تاوان دژی مرۆڤایه دا وه و داگیرکاریڕ کاتی شه  ر ژنان له سه  کردنه

  :کات ده ندی به  توندوتیژی دژی ژنان پله  م جۆره به کان کگرتووه یه  وه ته یاسای رکخراوی نه
سمی یان ییان ئازاری رۆحی، ج  ی ببته ھۆی زیان که ک که ئاکامه یه ر شوه توندوتیژی ھه. 1

سک کردنی ئازادی  رته به دسۆزی بۆ ناوی  به خۆ یانزۆر   ن به، یاشه کردن هڕ ھا ھه ره ، ھهجنسی
   .گرت دا له خۆ ده ماه چ له بنه، گا ژنان چ له کۆمه

  :کانی توندوتیژی دژی ژنان شوه
  :سمییج .1

 تلی نامووسی، تا قه بگره ھه  وه و داپلۆسینه قژکشان  ، لهکدا یه شوهو  ر شک ھه    لدان له
   . تۆندوتیژییه

  :حیۆر. 2
  و بوارانه موو ئه ھه  مه پادان، ئه وه  ت کردن، تۆمه  تی ، بحورمهجنو پدانشه لکردن،  هڕ ھه
  .  وه وته ی لبکهئازاری ژنان  وه باری ڕۆحییه  له  که  وه گرته ده
  :جنسی. 3
ڵ  گه  ندی جنسی له پوهودان بۆ  ھه  جوره ر ھهر مردیشی ب،  گه ل ژن، ئه گه ڵ بوون له تیکهزۆر   به

  . ژن، توندوتیژی دژی ژنانه ندی زامه رهو  ئۆگریب   ژنان به
  :تی یه کۆمه. 4
  وه ماه ن بنه الیه  له دا ندی پوه  له ساردو سی شیاوو وتی نه سوکه راوژ خستن، ھه په  له. ئا
  خاڵ، باوه ک باب، وه  ماه بنه ی دیکه ندامانی و ئه  ی نرینه قسه  له  ی که هو کچ و ژنان ر به رانبه به
و  پی ویست  بهیان   ،الیان داوه ...و رهو گه  دایه برا، مرد، مام، دایک، خوشک، پور،، وره گه

  .  ژنانه  توندوتیژی دژی   شک له ، بهن وت ناکه سوکه وان ھه دخۆازی ئه
  . وه و کاره س و که  ماه ن بنه الیه  کچان و ژنان لهتوندوتۆی  کردنیدری  چاوه .ب
و  ییسیاس  چاالکییه  وان له شداری ئه کردنی ئاستی به  سک رته و ژنان یان به کردنی کچان  ش ببه. س

  . وه ماه بانگی بنهناوو  ف ره شهبیانووی پاراستنی   به  کاندا تییه یه کۆمه
ر  به کردنی مافی له چاو نه و ڕه تی ایبهرگی ت  به و ر کردنی جل به له  و ژنان به ناچار کردنی کچان. د

  . وان توندوتیژییه بۆ ئه  و پۆشین کردن
  :ئابووری . 5

ج   به ، ل ر شانه سه لهیان  ماه بنه  ت به و خزمه کار کردنرکی  وتانی دونیا ژنان ئه ی بهله زۆر
  وه به یهله باری ئابووری پتر ژنان ر بۆیه ھهساو ناکرێ،  کوو کار بۆیان حه رکه وه و ئه ی ئهیاندن گه

 گادا مافی کار زۆر کۆمه  له  ی که وه ھۆی ئه  کچان به.  وه ته ستراونه به  وه ماه وانی بنهامرد یان پی
ش  مه ئه ،رگرن تی ئابووری وه ن باب یان برا یارمه ب له الیه ده  ی ماڵ نییه وه ره ده  کردنیان له

  .کات چ ده دا مل که و ویستی نرینه ری رمانبه ر فه رانبه به  له  مینهلک جاران  گه
ئارادا بوونی کولتووری   ، له بوونی ئازادی ھۆی نه  ک به الیه  واری له ی کورده کۆمه  گومانی تدا نیه

  یان سای ڕابردوودا بۆته ی ده ماوه  له  رستانه په مکی کۆنه و زاڵ بوونی سیسته زنانه پیاو مه
ئاخاوتن،   له  م توندو تیژییه ئه. توندوتیژی دژی ژنان ی وه م ھاتنه رھه رین بۆ به و به کی پانیدان مه

  داو له ئاکام  و له داغ کردن.  ، داپۆسین، دارکاری کردن تاکوو لدان  بگره  وه و ناشرینه ی سووک قسه



  جۆریک له  به  ک که یه دیارده .وت که رچاو ده به نو بردن  و له کوشتن  دا واته ی خۆی دوایین پله
  ...کرێ تی چاوی لده و ئازایه ف پارزی ره شه

  کی نیه نا خهالتی  سه می داڕزاوی ده ووی سیستهز ده وو داو رستانه په نیا یاسای کۆنه ته  وه ئیدی ئه
نی پیاو  وه قیزهری کوو  کولتو ن، به دا داده کانی ژنانی  مه و مافه م ئازادی رده به  کو لهو  کۆسپ  که
کانی  ی تاکه و زۆربه وه گای گرتۆته کانی کۆمه رتاپای جومگه سه  مینهگرتنی   م کهو به  زنی مه

ی  ی دیارده وه و چترکردنه پدان  ره په  شیاو له وتی نه سوکه فتارو ھه ڕه  گای کوردستان به کۆمه
  .شدارن تیدا به  وه داخه و به  بینن ور ده ژنان ده  به یژی دژتوندوت

  وتنیان له دوو که ست بۆ بردنی ژنان، وه ده  ین که گه ده  و ڕاستییه زۆر زوو له ،ین رنج بده ر سه گه ئه
و   یه گادا ھه پانتایی کۆمه  و ناوزڕاندن له ستن به بۆ ھه  ، قسه ر لدان شه و ته تانه،  وه ن پیاوانه الیه
زگا  و داموده به  ت کردنه خزمه  ستک ب به ر مه بۆ ھه  فتاره ڕه م س ناتوان حاشای لبکات، ئه که

ڕوو  ت پووکنی ڕووبه و تاقه ڵ دژواری گه ی له گاکه کی کۆمه موو ژیانی خه ھه  که  ره داپلۆسنه
  . کردوه
  له ژنان  شکی زۆر له ئستاش به  دا بقونجن که  و ڕاستیه ئاست ئه  بتوان چاو له  که  یه ک ھه

ر  سه  شونی کار، یان ی له و توندو تیژییه بوونی پیاوان ئه رنه تکبه  ر به و له ترسی ئابووی خۆیان
خۆیان ڕاست وان بۆ  ش ئه مه و به وه شارنه کرێ ده وان ده دا دژ به کانی نیشتمانی مه کۆنهو  کان قامه شه
یلی پیاوانی  مه  به  ش وه ئه  ورگر که رکی ده کته ئه  بنه دا ده و یاسایانه و نوڕم کردنی ئه جگر  له

  . و چلسه چاوچنۆک
، برا، مام،  ستی باوک ھۆکاری سووربوونی ده  ببته  نگه رکاندنی ڕه ن، ده بی چ بکه وان ده ئهڕاستی  به

  ر به سه ی قوربه ر ژنه و ناسیاوان ھه روجیران، خزم ی ده وه تان بۆ ئه ره ده  بته خون، ده  به...برازاو
ر  به نیا له و ته ئه تی سایه ژر پرسیای که  و بردنه ی سووک قسه  و به بزانن  که تاوانبارو ھۆکاری کشه

  جۆرک له  بته ژن بوون ده  که  دایه ئالرهن،  هبک دا وردو خاش خۆی  دان جار له سه ،ژن بوونی
و  تی گبه ی نه رچاوه سه  ت خۆ به نانه ، ته م گرتن که  و خۆم به بوون  سته ی ژر ده و پرۆسه یی هشور

  . کوت داده  دا ریشه ناوی ھه  و له گرێ قوی جده  به تی زانیین ھامه نه
و  ئه  چوونکه  وه ناشب بۆ خۆی زار بکاته.  وه باته و پیش ده وه خواته ر خۆی ده نایدرکن ھهر  گه ئه

و  تی ر بۆ پیاوان ئازایه گه کانیان ئه ر مافه سه ینی ژنان لهب نگ ھه دا ده نیشتمانه  و ورانه و له  ژنه
  !  مادراوییه و ڕوو ھه یایی و ب حه زمان درژی کان بۆ خاتوونه وا ئه  بورییه

رانی  کانی داگیرکه ندیخانه به  و گیراو له نفال، ژنانی دیل ی ئه تاکوو ئستاش ژنانی پاشماوه
کانیان  ماه تی پیاوو بنه وکه و شه و درز بردنی شان وتنی خۆیان کهراوژ  ترسی په  دا له کوردستان

ی  و درگای قه و بنووسن گۆ  بنه  سدرژیانه و ده موو تاوان و ھه ت به باره و ناورن سه یانوراوه نه
وونی خۆیان ر م باری ده ن، ھه قاو بده  کانی زاڵ له داڕزاوه  مه م سیسته ھه  و کاره ، به وه نه نگی بکه بده

رکی  و شتک ئهمو ھه  ر له به  وه یدانه و مه ئه  ی بنه وه خساندن بۆ ژنان بۆ ئه ن، بوار ره سووک بکه
  گاکه کۆمه  چونکه  رکی پیاوانه ، ئه ر بکات و رزگرتنی بۆ مسوگه راوزی ئاسایشی په  که  پیاوانه

و بیار  ن ماف وا خاوه ناڕه  دا به کان زۆری بواره  ره ی  ھه زۆربه  له  و پیاوه  کی نرساالره گایه کۆمه
  ... ره ده

دا  ر ناوک ژر ھه  و له ک ر بوبیانوویه ھه  کانی ژنان به دی ھاتنی مافه بات بۆ وه دواخستنی خه
می  بات بۆ دابین بوونی سته ب، یان خه  و خوداوه ناوی ئایین  چ به  وایه و ناڕه ، جا ئه وایه ناڕه



ڵ  گه تی له بات بۆ دژایه ، خه ک گرتووی چینی کرکار ریزی یهق کردنی  تی ب، یان شه ایهو ته نه
پاش   که  ی نیشان داوه و ڕاستییه زموون ئه مۆ، چوونکا ئه ر ئه ر ئستا، ھه توندوتیژی دژی ژنان ھه

بوونی  ھۆی نه  به  وه گادا دیسانه زۆر کۆمه  تی له وایه ته می نه مانی سته و نه  ئارای ئازادی  ھاتنه
دا  رۆیی ره و سه می داگیرکاری رده سه له  که  وه ر ھاتۆته سه یان به وه ر ئه کولتووری دموکاتیک ژنان ھه

دا  بات و خه گۆڕان  وان له شداری ئه ر ئاستی به گه زۆر جاران ئه  ، بگره داون گیریان بوهئارادا   له
  . .. یان زۆرتر بوهر سه م له ین، ئاستی سته چاو بکه ڕه
ن شکۆو ویژدان  ڤکی خاوهر مرۆ رکی ھه ژنان ئه  ر توندوتیژی دژ به مبه ھه  ری له بات بۆ دژبه خه

  . مافی مرۆڤه  بات بۆ داکۆکی له بات بۆ پاراستنی مافی ژنان، خه ، خه ,زیندوه
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