
 داتی ه نوده و تی آوردی راوزی سیاسه  په ژنی آورد له
 
  گیخانی ند به زه نه
  

 نی حوآمانی عراق نجومه ئهپكھاتنی  03/ 07/ 13وتی  ركهرابردوو ی  مه آشه یهرۆژی 
 دووانیان   آه خۆی گرته نھا س ژن ده س و ته  آه25   له  پكھاتووه آه نه نجومه ئه. نرا یه راگه
  زموونكی دوور و درژ له ڕای ئه ره ، سهژنی آورد. آكیشیان تورآمان ب و یه ره عه

ی   و پرۆژهآوردیی سیاسیی   پرۆسه آو چۆن له روه ههبردندا،  ڕوه خۆڕكخستن و آاروبار به
   . وه راوزه  په ته  خراوهتیشدا وه تی عراقی و نوده  سیاسهر ئاستی سه   له،  دا پاشكۆیهبیاردان

      
آی ووردی پشكنین و  یه نی ناوبراو به پرۆسه نجومه ندامانی ئه  دیاریكردنی ئه  آه ئاشكرایه
ڵ  گه ، له ڕیوه  دا تپهر مه پۆل بر وه موانه رووی هه  سه لهیمان،  رانی هزی هاوپه ی نونه وه لكۆینه

تی  رعیه ب، شه ك نه یه د شیعهن  آورد و چه  له ن، جگه نجومه ندامانی ناو ئه ی ئه ش، زۆربه مه ئه
  تیان پدراوه ایهر  مافی نونهآانیان  پاپشتی پیاوان و حزبه آان به  ژنه ندامه ئه.  سیاسیان نیه

.  یان باتی فمینیستانه خهخسی یان ئاستی رۆشبیری و  زموونی سیاسیی شه  پاپشتی ئه ك به نه
تی ئایدیۆلۆژیای  نگ خزمه  ته  زیاتر به م ژنانه  ئهوودا داهات  له  آه یه ی هه وه ترسی ئه ش مه مه ئه

باتی  زموونی سیاسی و خه ر ئه گه  ئه. گه تی ژن و آۆمه خزمهنگ   ته بهك   بن نه وه آانیانه حزبه
ی دیاریكردنی   پرۆسه  لهبردندا ڕوه  آاروبار به  لهتوانایی  و بهفمینیستی و ئاستی رۆشنبیری

رایتان  تی نونه رعیه ترین شه وره  ژنانی آورد گه وه ، ئه رچاو بگیرایه به له داآان ندامه ژنه ئه
   . وه برده ده
ترین چینی  وساوه عس ژنانی آورد چه درژایی حوآمی رژمی به  به ی آه وه ئهڕای  ره سه
انیبوون تی قوب  حاله له  ر توانیویانه ك هه نه،  ی عراق بوون و زۆرترین قوربانیان داوه گه آۆمه
یی دابوون بۆ چاآكردنی بارودۆخی  میشه باتی هه  خه كو له ، بهنبچر ستانی ده وه سته و ده

 سای رابردوودا، ژنانی  ی دوانزه ماوه له.  و ئازادیری ستھنانی دادوه ده  و وه گه خۆیان و آۆمه
ون ژوبو  و ئاوهبردن ڕوه ی به پرۆسهزموونكی چی خۆڕكخستن و   ئه آورد به

(emancipation) په داو  وه آانه  حزبه  به وه ستنه تی و خۆبه رامه م ده  آهڕای ره سه. ڕین ت 
آیان  ره  رۆلی سهداران پیان، ژنان تمه ی سیاسهدان خ نه  پشتگوخستن و بایهڕای  ره ها سه روه هه
ی   بارودۆخی سیاسی و پكھاتهر به  له ه و داخه  به نی آه ده آی مه یه گه  دروستبوونی آۆمه بوو له هه

  خاداس  باته له و خه  دیاری ئهآی هی  نمونهند  چهتوانین ده.  ه ووآرد ی نه شه آان گه  آوردیه حزبه
  :ربین ده

رمی  تی هه حكومهیاندنی  مان و راگه رله بژاردنی په  و دوای هه1992 سای  له .1
ند   بۆ گۆڕینی چه وه آۆآردنه جموجۆڵ و ئیمزا  وتنه آوردستان، ژنانی آورد آه

تدارانی  سه  ده  ژن آه مرۆڤی مافی خسی عراقی دژ به حوالی شه آی یاسای ئه یه بگه



آی باوی  یه آو دیارده روه ههیان آرد،   نۆ ساڵ پیاده  بۆ زیاتر له ستكاری ب ده آورد به
دان و  نجامی آۆنه ئه  له دواتر. گیرا  آاتی خۆیدا گویان لنه  له و ژنانه آوردی، ئه

ر   فشاریان بۆ سه وی آوردستان وه ره  ده  و له وه  ناوه  ژنان لهوامی دهر بهباتی  خه
   بهنی  ده هآی م  یاسای ناوبراودا آرا و روویه  ریفۆرم له ، آۆمهتداران سه ده

 .خشی ی آورد به گه آۆمه
  
  ، آۆمهآیتی وان پارتی و یهڕی خۆآوژی ن ی شه وه قینه  و دوای ته1994 سای  له .2

   بهست پكرد ده ولر  تا هه وه  سلمانیه یان له ی آورد رپوانكی ئاشتیخوازانهانژن
  ت بۆ رعیه ی شه وه ڕاندنه تی و گهآی رانی پارتی و یه ی سه وه ئامانجی ئاشتكردنه

م  ن خستن، ئهردوو حزب پشتگویا رانی هه سه  نده رچه هه . ت مان و حكومه رله په
 . باتی ژنی آورد بۆ ئاشتی و ئازادی  خه  له یه وره  خاكی مژوویی گه رووداوه

 
ی  وره دوو لپرسراوی گهن  نده  له  ژنی آورد له زاردا، آۆمه ڕاستی سای دوو هه  ناوه له .3

آی  یه وه وبوونهر  آوردیان بانگھژ آرد بۆ رووبهتداری سه ردوو حزبی ده  هه ر به سه
  ی ژنكوشتن به له سه ڕ مه مه آانیان له وستی حزبه ری و داوایان لكردن هه ماوه جه
دا پشنیار و داخوازیی  آه وه  آۆتایی آۆبوونه له.  نن یه وه رابگه رستیه ی نامووسپه هانه به

نگاوی پراآتیكی بنن بۆ  آان و داوایان لكردن هه ره م نونه رده خۆیان خسته به
مان   هه ر له  هه  آه شایانی باسه.  ژنان ی توندوتیژی دژ به وه مكردنه ی ژن و آهپاراستن

مین جار بارودۆخی  آه آان و بۆ یه آگرتووه  یه وه ته  نه یشته نگی گه سادا، ژنی آورد ده
 باسكدا  ر له  نونهنجا  و پهد  سه م زیاتر له رده به  لهUNگای   باره ژنانی آورد له

 آورسی  ڕه شهو ریكی خۆآوژی  دارانی آورد خه تمه  آاتكدا سیاسه له. اش آر پشكه
 UN   به وه ن ژنی آورده   الیه آان له نفالكراوه بوون،  بارودۆخی ژنان و خزانی ئه

 . 1ریان لكرا سه وتن و چاره دواداآه تی ناسنرا و داوای به وه گای نوده آۆمه
   
 ییر  بۆ ئازادی و دادوهنی ژنانی آورد باتی درژخایه  خه آن له هی ند نمونه نھا چه  ته مانه ئه

ژنانی  و  و بنرخ آراوه  گیراوه  رزی لنه باته و خه  ئه وه داخه م به به، تی یه سیاسی و آۆمه
واویان  ی مرۆڤكی ته ه مامهرگیز  هه و  وه ته آاندا نزم آراونه  حزبهت و ئاخاوتنی  سیاسه رد لهآو
آانی آورد   سیاسیه رآرده فتار و ئاخاوتنی سه  ره تی له  تایبه  به م راستیه  ئه. آراوه ڵ نه گه له
   .گرت  ده رچاوه سه
    

                                                 
:   بكه م سایته ردانی ئه  سه ، تكایه م باسه  ئهی رباره بۆ زانیاری زیاتر ده .  1
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ی  وه دوای آۆبوونه ی سای رابردوودا و دوابه) ر دیسمبه(م  آه ڕاستی مانگی آانوونی یه  ناوه له
نسیقیی  آی ته یه تدارانی ناو ئۆپۆزیسیۆن لیژنه سه ن، ده نده  له  لهئۆپۆزیسیۆنی عراقی

ندامی   ئه62   بریتی بوون له آه ندامانی لیژنه ئه. وتنی آاروبار دواآه رپرسیان پكھنا بۆ به به
 . نی حوآمانی عاقدان نجومه یانی ئه  مه لهئیمۆ   ندامانه و ئه ك له یه ژماره .پیاو و س ژن

خۆیان، مافی   له بانی، جگه الل تاه سعود بارزانی و جه ڕزان مه به   آه وه  آۆبوونه انی باسه، لهشای
عسیان دیاری  تداركی به سه  ده  آۆنه ڕزانه م به ك له ریه هه. بوو میان هه سی دووه بژاردنی آه هه

شعان   مه ش–رایی و بارزانی لسامه فیق ئه بانی وه  تاه: ناوبراوی  ندامی لیژنه  ئه آرد بۆ بوون به
و  بژاردنی ئه خسی، هه رامی شه  و مه ستی ب بنچینه به  مه  له  جگه  دیاره.بژارد بوری هه جهل ئه

تكی آوردیی   هیچ ستراتیژییه وه ی آورده رآرده ن دوو سه الیه   له  گومان لكراوه سه دوو آه
 و نی خۆیاندا بژیابان مه  زه  لهبانی و بارزانی ر تاه گه ئه. زاریشه رمه ی شه ناگرێ و جگه هه
ناو  له  یان زۆره  ژماره ن آه نگ بۆ دوو ژنی لھاتووی آورد بده  ده بوایه ، ده آسانیخواز بوونایه یه

   . اشد و پارتیشآیتی خودی یه
  

زاران رووداوی   هه ه ل  آه  وه آانه  آورده رآرده ن سه   الیه دان و پشتگوخستنی ژن له خ پنه بایه
تی   سیاسه  ژنی آورد له  آه یه وه ویش ئه  ئه: آمان پده  راستییه ،  وه دا دووپات بۆته دیكه

  و وه راوزه  په ته هی سیاسیی گرنگدا خراو پرۆژه   لهدارانی آوردیدا گرنگی نیه و تمه سیاسه
ی ژنی  یه وه مكردنه راوزنان و آه په و له ئه  . آراوه ڵ نه گه  لهی ه مامه سیاسی آو هاوآاركی وه

مانی نی حوآ نجومه  پكھاتنی ئه  له ئیمۆ  آه وه ته نگی داوه یشدا ره وه ته تی نونه  سیاسه  له آورد
  نی ناوبراودا به نجومه  ناو ئه ندامكی ژنی آورد له بوونی ئه نه. بینرێ  ئاشكرایی ده عاقدا به

  . دا یه م هاوآشه م ژنانیش بتاوان نین له به.  هآان  آورده آردهر سهی  ه م هه آه ی یه پله
  

نھا واتای رازیبوون  ك ته آان، نه رآرده تی سه فتار و سیاسه  ره ر رامبه  به نگی ژنانی آورد له بده
 آۆڕ و   له تی آات  تایبه ، بهدا تیشیان پده رعیه كو شه ن، به یه گه  ده ته و سیاسه به
 نرخی  م له آه ی یه  پله  به یه م وته  ئه.» توانامان نیه ژنی به«ن   راشكاوی ده آانیان به وه ۆبوونهآ

ی  وه  ریزی پشه وان له  ئه  پویسته بۆیه.  وه آاته م ده آان آه ندی ناو حزبه ندام و آارمه ئهژنانی 
   توندوتیژی ناسراو به  دژ بهی ژنانی آورد وه بزووتنه. ربان بن زایی ده گر و ناڕه خنه ره
 ئۆپۆزیسیۆنی عراقی ی وه دوای آۆبوونه  دوابه  ركخراوی ژنان بوو آه تاآه) آواك(
آی  یه  نامه له.  گرت  پاشكۆآردنی ژنان  تی به  سیاسه له ی خنه وه و ره آی بوآرده یه یاننامه به

ناو  راوزنانی ژنان له  په  بۆ له ی ئاماژهجۆرج بوش و تۆنی بلر، آواك  و UN بۆ  دا آراوه
 بۆ رنجی راآشان  ئۆپۆزیسیۆن آرد و سه ر به اجیاآانی سه جی تی گرووپه  و سیاسه پكھاته

آو ركخراوكی  آواك وه.  2ی عراقدا وه ی ئاشتی و بنیاتنانه  پرۆسه  رۆلی ژن له گرنگیدان به

                                                 
:   بوانه یه م نامه ی ئه رباره بۆ زانیاری ده.  2
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   هیچ آام له  آه جگای داخه. سا هه  م آاره  بهوست ن هه  و خاوهن خۆ و بالیه ربه سه
ی  خنه  رۆژانیش ره بی و رۆژێ له رنه زاییان ده آان ناڕه  حزبه ر به آانی ژنانی سه ركخراوه

 ریزی   له و ژنانه ی ئه ، زۆربه مه ر ئه ك هه نه.  گرتووه آانیان نه رآرده تی سه  سیاسه یان له آراوه
   له گرن آه خۆآان ده ربه ن و سه  بالیه  ژنه  له خنه آان و ره آردهر  سه رانن له رگریكه ی به وه پشه

  . وستن  و هه ن ووشه خاوهآاتی پویستدا 
  

م   ئیمۆیان پخۆش بت، بهی و بارودۆخه آان ئه حزبه ژنانی ناو   دانیم آه و بوایه من له
 ستاتوی   له  رازیبوون و داآۆآیهنراو و ئازادیان مانای یه وستی راگه بوونی هه نگی و نه بده

ی گوت  وه  بۆ ئه :ی آه و راستیه ر به رامبه پویسته ژنی آورد هۆشیار ب به ،پاشكۆبوونیان
ناو  تدار له سه بوونی ژنی آوردی ده نه. ت بیت سه ن ده  ب خاوه نگت ببیسرێ، ده لبگیرێ و ده

بۆ گۆڕینی . نگ آردنی ژنی آورد  بده پشتگوخستن و ستروآتوری سیاسیی عراقدا، واته
ری پیاوساالری  نگه  ناو سه خۆیان خستۆته  آهی  و ژنانه ئه   یه وه ، ئستا آاتی ئه یه و هاوآشه ئه

  . ن آانیان بده خالقی و سیاسی حزبه وی ریفۆرمی ئه هه گۆ و  بنه وه آانه حزبه
  

  2003یرانی  حوزه


