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پێشەکى  
 
 

  
ددەسەاڵتى يیەکسانن  ئاشتى بەررددەوواامم -  

قۆناغی جەنگ چۆنن ددەگوااززررێتەووە بۆ قۆناغی ئاشتى؟ کێ ئەوو ددەسەاڵتەىى هھھھەيیە کە ئاششتى بەررپا بکا؟ کێ بڕيیاررددەددااتت کە ئەمە چی 
ددەددااتت؟ پێويیستە؟ ئاشتى گريینگە بۆ هھھھەموووکەسێک کە ددەژژيین لە ناچەکانى جەنگ٬، کەووااتە کێ بڕيیاررىى ناووەڕۆۆکى ئاشتيیەکە  

ددەسەاڵتى يیەکسانن  ئاشتى بەررددەوواامم لێکۆليینەووەيیەکە ددەررباررەىى بەشدااررىى ئافرەتانن لە پرۆۆسەکانى ئاشتى وو بەرربەستەکانى ددررووستکرددنى  -
ئاشتى يیەکسانى جەندەررىى پاشش جەنگێکى سەخت. ددەسەاڵتى يیەکسانن  ئاشتى بەررددەوواامم باسس لە لەمپەررەکانى بەررددەمم ئافرەتانن ددەکاتت بۆ  -

لە پرۆۆسەکانى ئاشتى وو دديیموکرااتى لەوو ناووچانەىى کەووتونەتە نێو جەنگى چەکدااررەکانن. ڕااپۆررتەکە ددەست ددەخاتە سەرر ئەوو  بەشدااررىى کرددنن
ئافرەتى ئاشتى خواازز لە  79بۆشايیيیەىى کە لە نێواانن قسەوو کردداارر هھھھەيیە لە بەررپاکرددنى ئاشتى لە ررێگەىى کۆکرددنەووەىى ئەززمووونن وو ززاانيیاررىى لە 

يیا/ ئاززەرربايیجانن/ ناگۆررنۆ کەررەباخخ/ بۆسنا وو هھھھەررززەگۆڤيینيیا/ کۆماررىى دديیموکرااتى کۆنگۆ/ عێرااقق وو اليیبيیريیا. ددەووڵەتى جيیاووااززدداا: ئەررميین 5
ئەمانە ززۆۆرر ددەووڵەمەندنن لە ئەززمووونى پەررااووێزخستن لە کردداارر وو چاووەڕوواانى کرددنى پەنجەررەىى هھھھيیواا. ئامانجى ددەسەاڵتى يیەکسانن  ئاشتى  -

ىى نێواانن جەندەرر وو ددەسەاڵتت وو ئاشتى وو هھھھەررووەهھھھا تێگەيیشتنى ززيیاتر ددەررباەررىى بۆشايیيیەکانى ددەسەاڵتت بەررددەوواامم بريیتيیە لە لێکۆليینەووەىى پەيیوەند
.کە ئافرەتانن قەددەغە ددەکاتت لە بەشدااررىى پرۆۆسەکانى ئاشتى  

پوختەىى ئەوو پێنج حالەتەىى جەنگ / ددوواایی جەنگ ئاماددەکرااووە لە سەرر بنەمایی لێکۆليینەووەىى ددەسەاڵتى يیەکسانن  مم ئاشتى بەررددەوواامم. ئە -
."برۆۆشوووررەشش باسس لە بابەتى " عێرااقق لە نێواانن جەنگ وو ئاشتيیداا  

بۆ تەووااووىى لێکۆليینەووەىى ددەسەاڵتى يیەکسانن  :ئاشتى بەررددەوواامم٬، تکايیە سەرردداانى ئەمم ليینکەىى خوااررەووە بکە -  

www.equalpowerlastingpeace.org  

ددەسەاڵتى يیەکسانن  تل کڤيینا ووەکو بەشێک لە پرۆۆژژەىى "ئافرەتت وو چاررەسەررىى ئاشتى بەررددەوواامم بەررهھھھەمهھێنرااووە لەاليیەنن ررێکخرااووىى کڤيینا  -
ملمالنێکانن". ئەمم پرۆۆژژەيیە پالپشتی دداارراايیی هھھھەيیە لە اليیەنن ددەستەىى سەقامگيیرىى يیەکێتى ئەووررووپاووە  

پێشەکى  
 
 

  
ددەسەاڵتى يیەکسانن  ئاشتى بەررددەوواامم -  

قۆناغی جەنگ چۆنن ددەگوااززررێتەووە بۆ قۆناغی ئاشتى؟ کێ ئەوو ددەسەاڵتەىى هھھھەيیە کە ئاششتى بەررپا بکا؟ کێ بڕيیاررددەددااتت کە ئەمە چی 
ددەددااتت؟ پێويیستە؟ ئاشتى گريینگە بۆ هھھھەموووکەسێک کە ددەژژيین لە ناچەکانى جەنگ٬، کەووااتە کێ بڕيیاررىى ناووەڕۆۆکى ئاشتيیەکە  

ددەسەاڵتى يیەکسانن  ئاشتى بەررددەوواامم لێکۆليینەووەيیەکە ددەررباررەىى بەشدااررىى ئافرەتانن لە پرۆۆسەکانى ئاشتى وو بەرربەستەکانى ددررووستکرددنى  -
ئاشتى يیەکسانى جەندەررىى پاشش جەنگێکى سەخت. ددەسەاڵتى يیەکسانن  ئاشتى بەررددەوواامم باسس لە لەمپەررەکانى بەررددەمم ئافرەتانن ددەکاتت بۆ  -

لە پرۆۆسەکانى ئاشتى وو دديیموکرااتى لەوو ناووچانەىى کەووتونەتە نێو جەنگى چەکدااررەکانن. ڕااپۆررتەکە ددەست ددەخاتە سەرر ئەوو  بەشدااررىى کرددنن
ئافرەتى ئاشتى خواازز لە  79بۆشايیيیەىى کە لە نێواانن قسەوو کردداارر هھھھەيیە لە بەررپاکرددنى ئاشتى لە ررێگەىى کۆکرددنەووەىى ئەززمووونن وو ززاانيیاررىى لە 

يیا/ ئاززەرربايیجانن/ ناگۆررنۆ کەررەباخخ/ بۆسنا وو هھھھەررززەگۆڤيینيیا/ کۆماررىى دديیموکرااتى کۆنگۆ/ عێرااقق وو اليیبيیريیا. ددەووڵەتى جيیاووااززدداا: ئەررميین 5
ئەمانە ززۆۆرر ددەووڵەمەندنن لە ئەززمووونى پەررااووێزخستن لە کردداارر وو چاووەڕوواانى کرددنى پەنجەررەىى هھھھيیواا. ئامانجى ددەسەاڵتى يیەکسانن  ئاشتى  -

ىى نێواانن جەندەرر وو ددەسەاڵتت وو ئاشتى وو هھھھەررووەهھھھا تێگەيیشتنى ززيیاتر ددەررباەررىى بۆشايیيیەکانى ددەسەاڵتت بەررددەوواامم بريیتيیە لە لێکۆليینەووەىى پەيیوەند
.کە ئافرەتانن قەددەغە ددەکاتت لە بەشدااررىى پرۆۆسەکانى ئاشتى  

پوختەىى ئەوو پێنج حالەتەىى جەنگ / ددوواایی جەنگ ئاماددەکرااووە لە سەرر بنەمایی لێکۆليینەووەىى ددەسەاڵتى يیەکسانن  مم ئاشتى بەررددەوواامم. ئە -
."برۆۆشوووررەشش باسس لە بابەتى " عێرااقق لە نێواانن جەنگ وو ئاشتيیداا  

بۆ تەووااووىى لێکۆليینەووەىى ددەسەاڵتى يیەکسانن  :ئاشتى بەررددەوواامم٬، تکايیە سەرردداانى ئەمم ليینکەىى خوااررەووە بکە -  

www.equalpowerlastingpeace.org  

ددەسەاڵتى يیەکسانن  تل کڤيینا ووەکو بەشێک لە پرۆۆژژەىى "ئافرەتت وو چاررەسەررىى ئاشتى بەررددەوواامم بەررهھھھەمهھێنرااووە لەاليیەنن ررێکخرااووىى کڤيینا  -
ملمالنێکانن". ئەمم پرۆۆژژەيیە پالپشتی دداارراايیی هھھھەيیە لە اليیەنن ددەستەىى سەقامگيیرىى يیەکێتى ئەووررووپاووە  
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وو ئاشتيیداا  
عێرااقق لە نێواانن جەنگ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ساڵی ڕاابرددوووودداا٬، ددەتواانيین بڵێيین عێرااقق لە باررووددۆۆخی جەنگداا بوووە. جەنگى ئێراانن وو هھھھەڵمەتەکانى ئەنفالکرددنى سەدداامم حسيین بۆ لە  40لە 
بەڕاابەرراايیەتى ئەمريیکا کە بە سەدداانن هھھھەززاارر ناووبرددنى تێکۆشانى کورردد بۆ سەرربەخۆيیی لە باکوررىى عێرااقق وو جەنگى کەندااوو وو ئەوو جەنگەىى ئێستا 

عێرااقی لە باررووددۆۆخێکى سەختى تايیبەتداا بوووە. هھھھەررچەندە لە  کوژژررااوو ئاووااررەىى بەددوواایی خۆيیداا هھھھێناووە. لەمم سااڵنەدداا ئافرەتى 
هھھھەندێ هھھھەڵمەتت هھھھەبووو بۆ ددررووست کرددنى  ژژێرحوکمە عەلمانيیەکەىى سەدددداامداا لەسەررەتا 

مم ددووااتر باررووددۆۆخەکە بەررەوو خرااپی ررۆۆيیشت بەاڵ کۆمەڵگەيیەکى پاررسەنگى جەندەررىى٬، 
حسێن پشتى بەست بە سەررکرددە ئايیيینيیەکانن بۆ  وو لە سەررەتایی نەووەتەکانداا سەدددداامم 
لەووکاتەووە کۆمەڵگەىى عێرااقی بەددەرر لە  بەهھھھێزکرددنى ددەسەاڵتەکەىى. 

هھھھەررێمى کوررددستانن کۆمەڵگەيیەکى   .تەقليیدىى کەلتوررىى بوووە
اابەرراايیەتى ئەمريیکا٬، بەرر 2003 لەگەڵ ررووووخانى سەدداامم وو جەنگى 

کشانەووەىى هھھھێزەکانى ئەمريیکا کە  توندووووتيیژیی تايیفی سەررىى هھھھەڵداا. 
توندووووتيیژيیەکانن بووو بەاڵمم سەالمەتی وو  بەبۆنەىى کەمبووونەووەىى 
ئافرەتانن هھھھێشتا لە مەترسيیداايیە.  ئاسايیيیشى هھھھاوووواڵتيیانن بەتايیبەتى 
ررێکخرااوویی قاعيیدەشەووە بەررددەوواامن لە  گڕووووپە ئايیيینی وو تايیفيیەکانن بە 
ئەمم ملمالنێيیەىى نێواانن وو ئايیيینيیەکانن وو  لمالنێ بۆ گەيیشتن بە ددەسەاڵتت. م
بوووە بۆ ئافرەتانى عێرااقق کە بۆتە هھھھۆیی  عەلمانيیەکانن بەتايیبەتى سەخت 
بووونى توندووتيیژیی وو ناسەقامگيیرىى لە ناوو  پێشێلکرددنى سەررجەمم مافەکانيیانن. 
ماڵ وو لەددەررەووە بۆ تەهھھھۆیی  سنوووررددااررکرددنى بەشداارربووونى ئافرەتانن لە
ناتواانن جوووڵە بکەنن بەئاززااددىى وو جۆررەهھھھا يیاسا  پرۆۆسەکانى بەررپاکرددنى ئاشتى: 
ئافرەتی سنووورردداارر کرددووووە. چااڵکواانانى مافی  وو ڕێسایی جيیاکارريیانە هھھھەيیە کە ژژيیانى 
ئافرەتانن بەررددەوواامم ڕووووبەڕووووىى توندووووتيیژیی وو   .هھھھەڕشەىى کوشتن وو تۆقاندنن ددەبنەووە بە شێوەيیەکى ررۆۆژژاانە

ئافرەتانن ڕۆۆڵيیانن هھھھەبوووە لە چەند ددەسکەووتێک ووەکو دداانانى يیاسایی  ۆتت وو بەنداانە٬، چااڵکواانانى مافەکانى لەگەڵ ئەوو هھھھەمووو ک
توندووووتيیژیی خێزاانى وو سيیستەمى کۆتا لە پەررلەمانن وو پشتگيیریی پرااکتيیکى بۆ قورربانيیانى توندووووتيیژیی وو پشتگيیریی کرددنى کۆمەڵگەيیەکى 

تيیژیی جۆررااووجۆررىى فەررمى وو نافەررمى ددەگرنەبەرر بۆ فشارر خستنەسەرر وو ددااکۆکى کرددنن لە هھھھەررەووەززیی. ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن لە عێرااقق ستراا
  .مافەکانن لە ژژيینگەيیەکى ئايیيینى سيیاسيیەووە

 
 

وو ئاشتيیداا  
عێرااقق لە نێواانن جەنگ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ساڵی ڕاابرددوووودداا٬، ددەتواانيین بڵێيین عێرااقق لە باررووددۆۆخی جەنگداا بوووە. جەنگى ئێراانن وو هھھھەڵمەتەکانى ئەنفالکرددنى سەدداامم حسيین بۆ لە  40لە 
بەڕاابەرراايیەتى ئەمريیکا کە بە سەدداانن هھھھەززاارر ناووبرددنى تێکۆشانى کورردد بۆ سەرربەخۆيیی لە باکوررىى عێرااقق وو جەنگى کەندااوو وو ئەوو جەنگەىى ئێستا 

عێرااقی لە باررووددۆۆخێکى سەختى تايیبەتداا بوووە. هھھھەررچەندە لە  کوژژررااوو ئاووااررەىى بەددوواایی خۆيیداا هھھھێناووە. لەمم سااڵنەدداا ئافرەتى 
هھھھەندێ هھھھەڵمەتت هھھھەبووو بۆ ددررووست کرددنى  ژژێرحوکمە عەلمانيیەکەىى سەدددداامداا لەسەررەتا 

مم ددووااتر باررووددۆۆخەکە بەررەوو خرااپی ررۆۆيیشت بەاڵ کۆمەڵگەيیەکى پاررسەنگى جەندەررىى٬، 
حسێن پشتى بەست بە سەررکرددە ئايیيینيیەکانن بۆ  وو لە سەررەتایی نەووەتەکانداا سەدددداامم 
لەووکاتەووە کۆمەڵگەىى عێرااقی بەددەرر لە  بەهھھھێزکرددنى ددەسەاڵتەکەىى. 

هھھھەررێمى کوررددستانن کۆمەڵگەيیەکى   .تەقليیدىى کەلتوررىى بوووە
اابەرراايیەتى ئەمريیکا٬، بەرر 2003 لەگەڵ ررووووخانى سەدداامم وو جەنگى 

کشانەووەىى هھھھێزەکانى ئەمريیکا کە  توندووووتيیژیی تايیفی سەررىى هھھھەڵداا. 
توندووووتيیژيیەکانن بووو بەاڵمم سەالمەتی وو  بەبۆنەىى کەمبووونەووەىى 
ئافرەتانن هھھھێشتا لە مەترسيیداايیە.  ئاسايیيیشى هھھھاوووواڵتيیانن بەتايیبەتى 
ررێکخرااوویی قاعيیدەشەووە بەررددەوواامن لە  گڕووووپە ئايیيینی وو تايیفيیەکانن بە 
ئەمم ملمالنێيیەىى نێواانن وو ئايیيینيیەکانن وو  لمالنێ بۆ گەيیشتن بە ددەسەاڵتت. م
بوووە بۆ ئافرەتانى عێرااقق کە بۆتە هھھھۆیی  عەلمانيیەکانن بەتايیبەتى سەخت 
بووونى توندووتيیژیی وو ناسەقامگيیرىى لە ناوو  پێشێلکرددنى سەررجەمم مافەکانيیانن. 
ماڵ وو لەددەررەووە بۆ تەهھھھۆیی  سنوووررددااررکرددنى بەشداارربووونى ئافرەتانن لە
ناتواانن جوووڵە بکەنن بەئاززااددىى وو جۆررەهھھھا يیاسا  پرۆۆسەکانى بەررپاکرددنى ئاشتى: 
ئافرەتی سنووورردداارر کرددووووە. چااڵکواانانى مافی  وو ڕێسایی جيیاکارريیانە هھھھەيیە کە ژژيیانى 
ئافرەتانن بەررددەوواامم ڕووووبەڕووووىى توندووووتيیژیی وو   .هھھھەڕشەىى کوشتن وو تۆقاندنن ددەبنەووە بە شێوەيیەکى ررۆۆژژاانە

ئافرەتانن ڕۆۆڵيیانن هھھھەبوووە لە چەند ددەسکەووتێک ووەکو دداانانى يیاسایی  ۆتت وو بەنداانە٬، چااڵکواانانى مافەکانى لەگەڵ ئەوو هھھھەمووو ک
توندووووتيیژیی خێزاانى وو سيیستەمى کۆتا لە پەررلەمانن وو پشتگيیریی پرااکتيیکى بۆ قورربانيیانى توندووووتيیژیی وو پشتگيیریی کرددنى کۆمەڵگەيیەکى 

تيیژیی جۆررااووجۆررىى فەررمى وو نافەررمى ددەگرنەبەرر بۆ فشارر خستنەسەرر وو ددااکۆکى کرددنن لە هھھھەررەووەززیی. ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن لە عێرااقق ستراا
  .مافەکانن لە ژژيینگەيیەکى ئايیيینى سيیاسيیەووە

 
 

وو ئاشتيیداا  
عێرااقق لە نێواانن جەنگ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ساڵی ڕاابرددوووودداا٬، ددەتواانيین بڵێيین عێرااقق لە باررووددۆۆخی جەنگداا بوووە. جەنگى ئێراانن وو هھھھەڵمەتەکانى ئەنفالکرددنى سەدداامم حسيین بۆ لە  40لە 
بەڕاابەرراايیەتى ئەمريیکا کە بە سەدداانن هھھھەززاارر ناووبرددنى تێکۆشانى کورردد بۆ سەرربەخۆيیی لە باکوررىى عێرااقق وو جەنگى کەندااوو وو ئەوو جەنگەىى ئێستا 

عێرااقی لە باررووددۆۆخێکى سەختى تايیبەتداا بوووە. هھھھەررچەندە لە  کوژژررااوو ئاووااررەىى بەددوواایی خۆيیداا هھھھێناووە. لەمم سااڵنەدداا ئافرەتى 
هھھھەندێ هھھھەڵمەتت هھھھەبووو بۆ ددررووست کرددنى  ژژێرحوکمە عەلمانيیەکەىى سەدددداامداا لەسەررەتا 

مم ددووااتر باررووددۆۆخەکە بەررەوو خرااپی ررۆۆيیشت بەاڵ کۆمەڵگەيیەکى پاررسەنگى جەندەررىى٬، 
حسێن پشتى بەست بە سەررکرددە ئايیيینيیەکانن بۆ  وو لە سەررەتایی نەووەتەکانداا سەدددداامم 
لەووکاتەووە کۆمەڵگەىى عێرااقی بەددەرر لە  بەهھھھێزکرددنى ددەسەاڵتەکەىى. 

هھھھەررێمى کوررددستانن کۆمەڵگەيیەکى   .تەقليیدىى کەلتوررىى بوووە
اابەرراايیەتى ئەمريیکا٬، بەرر 2003 لەگەڵ ررووووخانى سەدداامم وو جەنگى 

کشانەووەىى هھھھێزەکانى ئەمريیکا کە  توندووووتيیژیی تايیفی سەررىى هھھھەڵداا. 
توندووووتيیژيیەکانن بووو بەاڵمم سەالمەتی وو  بەبۆنەىى کەمبووونەووەىى 
ئافرەتانن هھھھێشتا لە مەترسيیداايیە.  ئاسايیيیشى هھھھاوووواڵتيیانن بەتايیبەتى 
ررێکخرااوویی قاعيیدەشەووە بەررددەوواامن لە  گڕووووپە ئايیيینی وو تايیفيیەکانن بە 
ئەمم ملمالنێيیەىى نێواانن وو ئايیيینيیەکانن وو  لمالنێ بۆ گەيیشتن بە ددەسەاڵتت. م
بوووە بۆ ئافرەتانى عێرااقق کە بۆتە هھھھۆیی  عەلمانيیەکانن بەتايیبەتى سەخت 
بووونى توندووتيیژیی وو ناسەقامگيیرىى لە ناوو  پێشێلکرددنى سەررجەمم مافەکانيیانن. 
ماڵ وو لەددەررەووە بۆ تەهھھھۆیی  سنوووررددااررکرددنى بەشداارربووونى ئافرەتانن لە
ناتواانن جوووڵە بکەنن بەئاززااددىى وو جۆررەهھھھا يیاسا  پرۆۆسەکانى بەررپاکرددنى ئاشتى: 
ئافرەتی سنووورردداارر کرددووووە. چااڵکواانانى مافی  وو ڕێسایی جيیاکارريیانە هھھھەيیە کە ژژيیانى 
ئافرەتانن بەررددەوواامم ڕووووبەڕووووىى توندووووتيیژیی وو   .هھھھەڕشەىى کوشتن وو تۆقاندنن ددەبنەووە بە شێوەيیەکى ررۆۆژژاانە

ئافرەتانن ڕۆۆڵيیانن هھھھەبوووە لە چەند ددەسکەووتێک ووەکو دداانانى يیاسایی  ۆتت وو بەنداانە٬، چااڵکواانانى مافەکانى لەگەڵ ئەوو هھھھەمووو ک
توندووووتيیژیی خێزاانى وو سيیستەمى کۆتا لە پەررلەمانن وو پشتگيیریی پرااکتيیکى بۆ قورربانيیانى توندووووتيیژیی وو پشتگيیریی کرددنى کۆمەڵگەيیەکى 

تيیژیی جۆررااووجۆررىى فەررمى وو نافەررمى ددەگرنەبەرر بۆ فشارر خستنەسەرر وو ددااکۆکى کرددنن لە هھھھەررەووەززیی. ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن لە عێرااقق ستراا
  .مافەکانن لە ژژيینگەيیەکى ئايیيینى سيیاسيیەووە

 
 

  يیەکسانن ددەسەاڵتى
بەررددەوواامم ئاشتى  

وو ئاشتيیداا  
ئاشتيیداا وو جەنگ نێواانن لە عێرااقق  
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تاکو ئێستا هھھھيیچ يیاسايیەکک نيیە لە عێرااقق ددەررباررەىى توندووتيیژیی لەسەرر  
بنەمایی سێکسی يیاخووودد جەندەررىى. ررااپۆررتت هھھھەيیە باسس لەووە ددەکاتت  

لە عێرااقق ووەکک کە ددەستدررێژیی سێکسی بەکاررهھھھاتوووە لە چەند ناچەيیەکک  
.وو ررێگەيیەکک بۆ پاکتاووىى نەژژااددىى. کچانن وو ژژنانن فڕێنرااوونن بەمەبەستى باززررگانى  

 
 
 
 
 
 

ررێژەىى بەشداارربووواانى ئافر  
ەتانن لە پەررلەمانن (بەررەووپێشچووو  

- 2011ئافرەتانى جيیهھانن  نى  2012)  
 
 

تاکو ئێستا هھھھيیچ يیاسايیەکک نيیە لە عێرااقق ددەررباررەىى توندووتيیژیی لەسەرر  
بنەمایی سێکسی يیاخووودد جەندەررىى. ررااپۆررتت هھھھەيیە باسس لەووە ددەکاتت  

لە عێرااقق ووەکک کە ددەستدررێژیی سێکسی بەکاررهھھھاتوووە لە چەند ناچەيیەکک  
.وو ررێگەيیەکک بۆ پاکتاووىى نەژژااددىى. کچانن وو ژژنانن فڕێنرااوونن بەمەبەستى باززررگانى  

 
 
 
 
 
 

ررێژەىى بەشداارربووواانى ئافر  
ەتانن لە پەررلەمانن (بەررەووپێشچووو  

- 2011ئافرەتانى جيیهھانن  نى  2012)  
 
 

 
 
 
 
 

ئەززمووونەکانى ددەسەاڵتت وو بەشداارريیکرددنن  
سەرردداانەدداا دداانيیشتن  . لەمم2012ئەمم بەشەيیانن چەند ڕااستيیەکک ددەررددەخاتت لە ددوواایی سەرردداانێکى مەيیداانى بۆ عێرااقق لە مانگى کانونى ددوووومی 

نوێنەررىى ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن٬، ووەهھھھەررووەهھھھا چاووپێکەووتن کرااووە لەگەڵ شاررەززاايیانى کۆمەڵگەىى مەددەنى وو  7لەگەڵ  لة هھھھةووليیر ئەنجامدررااووە
.هھھھەندێک چااڵکواانن لەسەرر ئاستى ناووەخۆ وو نێوددەووڵەتى  

 
مەترسی دداانوستانکرددنن: پاررااستن وو بەشداارريیکرددنن  

o  ددەررددەچم ددەبێت خۆمم ددااپۆشم وو لەچک لەسەرر بکەمم. کە ددەگەمم بە خاڵەکانى پشکنيین ززۆۆرر ددەترسم چونکە ززۆۆرر کاتێک کە لە ماڵ
ترسناکن. کچانن هھھھەررااسانن ددەکەنن وو قسەىى خرااپيیانن پێدەڵێن. ناتواانم بە پێ بچم بۆ هھھھيیچ شوێنێک. تەنهھا ددەبێت لەڕێگەىى شوفێرەکەمەووە بچم بۆ 

کاتت. من لەسەرر ئيینتەررنێت کاررددەکەمم وو حەفتانە يیەکک ررۆۆژژ ددەچم بۆ ئۆفيیس. کاتێک کە قوتابی بووومم شوێنەکانن ئەمەشش کاررەکەمم ززۆۆرر سنووورردداارر ددە
خاڵی پشکنيین دداا بڕۆۆيیشتمايیە کە هھھھەرريیەکەيیانن جانتا وو جليیانن  8لە کۆليیژ ئەوواا ززيیاتر لە ددوووو سەعاتى ددەخايیەند تا ددەگەيیشتمە کۆليیژ. ددەبايیە بە 

مم خرااپتريین شت ئەووە بووو من هھھھەندێ جارر تەررمى مرددوووومم ددەبيینى لەسەرر ڕێگا بۆ کۆليیژ. با ددەپشکنيیم. خوێندنەکەمم ززۆۆرر ناخۆشش بووو. بەاڵ
ساڵە. کاتێک کە ئێمە پێکەووە دداانيیشتبووويین ددەمانخوێند بۆ  17چيیڕۆۆکێکتانن بۆ بگێڕمەووە کە ددەررباررەىى برااددەررەکەمە ناوویی (مروودد)ە. ئەوو تەمەنى 

ررەمم هھھھێشتا لەووێ مابووو لەگەلل برااددەررێکى تر. بۆمبێکى سەرر ڕێگا پێيیداا تەقيیەووەوو ساچمەيیەکک تاقيیکرددنەووەىى کۆتايیی. من گەڕاامەووە بەاڵمم ئەمم برااددە
ساڵ ڕوووويیداا من وو برااددەررەکانم هھھھێشتا يیاددىى لە دداايیکبووونى بۆ  4ررۆۆژژ لە نەخۆشخانە مايیەووەوو پاشانن مردد. ئەمە پێش  15چوووبە لەشيیا. بۆ ماووەىى 

.بەررددەوواامم بێت وو ناچارر بووو سەررهھھھەڵگرێ وو بڕوواا بۆ ئەمريیکا ددەکەيین هھھھەمووو ساڵ. بەاڵمم برااددەررەکەىى ترىى نەيیتواانى  
  

وو تيیژیی ئەمم چيیرۆۆکە لەاليیەنن يیەکێک لە بەشداارربووواانن گێرددرراايیەووە کە لە بەغداا ددەژژيیا کە ڕەنگداانەووەىى ووااقيیعی ژژيیانى ئافرەتانى عێرااقی بوووە. توندوو
.ااررىى ئافرەتانن لە بوااررە جيیاجيیاکانى ژژيیانداالە ماڵەووەوو لە ددەررەووە بۆ هھھھۆکاررىى سەررەکى دداانرااووە بۆ سنوووررددااررکرددنى بەشد  

  
 هھھھەررچەندە توندووووتيیژیی بە شێوەيیەکى گشتى کەمی کرددووووە لە عێرااقق بەاڵمم سەررهھھھەڵداانى گڕووووپە تايیفی وو ئايیيینيیە توندڕەووەکانن بەماناىى ئاستێکى

دوووو تيیژیی بەشێوەيیەکى بەررچاوو ززيیاددىى بەررززىى هھھھەڕەشەوو ناسەقامگيیریی ددااددەنرێت بۆ ئافرەتانن. پاشش کشانەووەىى هھھھێزەکانى ئەمريیکا ئاستى تون
کرددووووە. ئەمە هھھھەررووەهھھھا ئەووە ددەگەيیەنێ کەوواا ملمالنێ بۆ کۆنترۆۆڵ کرددنى ناووچەکانن مەسەلەىى رريیزگرتنى مافەکانى ئافرەتانى بەال ناووە. 

ێت ززۆۆرر بە وووورريیايیيیەووە بەشداارربووواانيیش ددووووپاتيیانن کرددەووە هھھھەررکاتێک ئافرەتانن بتواانن ددەررکەوونن  ئەوواا ژژيیانيیانيیانن ددەکەووێتە مەترسی وو ددەب
بە هھھھەڵسوکەووتت بکەنن نەووەکو هھھھێرشيیانن بکرێتە سەرر ووەکو ڕفاندنن وو ئيیغتيیێابب وو کوشتن. ئەمم مەترسيیە گەووررەيیە وواايیکرددووووە کەوواا ئافرەتانن نەتواانن 

شەيیانن لێکرااووە چونکە شێوەيیەکى بەررددەوواامم يیەکتر ببيین وو کۆببنەووەوو کارریی سيیاسی ئەنجامم بدەنن. هھھھەندێک لە بەشداارربووواانن باسيیانن کردد کەوواا هھھھەڕە
.ئەنداامى ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن بووويینەوو ئۆفيیسەکانيیانن شکێنرااووە  

  
ئافرەتانى بەشداارربووو لە کۆبووونەووەکەىى هھھھەوولێر شايیەتى ئەووەيیانن دداا کە توندووووتيیژیی ددژژیی ئافرەتانن لەددەررەووە هھھھۆکاررەکەىى بريیتيیە لەوو 

کانداا. ئافرەتت سەيیرددەکرێت ووەکو هھھھەڵگرىى شەررەفی خێزاانن لەبەررئەووە کوشتنى ئەوو توندووووتيیژيیەىى کە ئافرەتانن ڕووووبەڕووووىى ددەبنەووە لەنێو خێزاانە
کرێت ئافرەتانەىى کەوواا ئەمم شەررەفە ناپپاررێزنن تەووااوو قبوڵ ددەکرێت. لەسەررەنجامى ئەمەشداا پيیاوواانن وواا بيیرددەکەنەووە کەوواا ئافرەتت ددەبێت کۆنترۆۆلل ب

:بۆ ئەووەىى شەررەفی خێزاانەکە بپاررێزررێت. ئەمەشش ئيیشی پيیاوواانە  
 

o  هھھھەمووو ئەنداامانى خێزاانەکە کۆنترۆۆليیانن کرددبووو بەشێوەيیەکى بەررددەوواامم چاووددێريیانن ددەکردد. ززۆۆررکەسس هھھھەيیە لەنێو خێزاانن کە کۆنترۆۆلی
  .ئافرەتت ددەکاتت

 
لۆژژيیکى گڕووووپە توندررەووەکانيیش بەهھھھەمانن شێوەيیە کە ئافرەتت ررەمز وو هھھھەڵگرىى شەررەفە لەبەرر ئەووە ئەگەرر ددووژژمن ئافرەتێکى بردد ئەوواا 

.فەکەيیانن پيیس بوووەوو ددەبێت پاکبکرێتەووە جا بە ددەررکرددنى بێت لە خێزاانەکەىى يیانن سزاادداانى يیاخودد کوشتنىشەررە  
 

o  هھھھەررکە ددووژژمن ئەوواانى بردد٬، بەسس خواا ددەززاانێت چيیانن بەسەررددێت. لەوواانەيیە جەستەيیانن پيیس بکەنن. ووە جەستەىى ئافرەتيیش بريیتيیە لە
....شەررەفى خێزاانەکە وو نەتەووەکە بەگشتى  

 
ووە ززۆۆرربەىى بەشداارربوووەکانن باووەڕيیانن وواابووو کەوواا جيیاووااززيیەکى ززۆۆرر کەمم هھھھەيیە لە نێواانى توندووووتيیژیی خێزاانی وو توندوووو تيیژیی ددەررەووە. لەبەرر ئە

 کاررکرددنن بۆ قورربانيیانى توندوووو تيیژیی خێزاانى بەشێکى سەررەکى کارریی ررێکخرااووەکانە وو ئەوواانەشش کە شەلتەرريیانن هھھھەيیە٬، ددەبيینيین ئافرەتانن ڕوووويیانن
ووووبەڕووووىى توندووتيیژىى ددەبنەووە لەماڵەووە وو ززۆۆرربەىى جارر مناڵەکانيیشيیانن لەگەڵ خۆيیانن دداا ددەهھھھێنن. هھھھۆکارریی هھھھەاڵتنيیانن وو ڕووووکرددنيیانن تێدەکەنن کە ڕ  

 
 
 
 
 

وو ئاشتيیداا  
عێرااقق لە نێواانن جەنگ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ساڵی ڕاابرددوووودداا٬، ددەتواانيین بڵێيین عێرااقق لە باررووددۆۆخی جەنگداا بوووە. جەنگى ئێراانن وو هھھھەڵمەتەکانى ئەنفالکرددنى سەدداامم حسيین بۆ لە  40لە 
بەڕاابەرراايیەتى ئەمريیکا کە بە سەدداانن هھھھەززاارر ناووبرددنى تێکۆشانى کورردد بۆ سەرربەخۆيیی لە باکوررىى عێرااقق وو جەنگى کەندااوو وو ئەوو جەنگەىى ئێستا 

عێرااقی لە باررووددۆۆخێکى سەختى تايیبەتداا بوووە. هھھھەررچەندە لە  کوژژررااوو ئاووااررەىى بەددوواایی خۆيیداا هھھھێناووە. لەمم سااڵنەدداا ئافرەتى 
هھھھەندێ هھھھەڵمەتت هھھھەبووو بۆ ددررووست کرددنى  ژژێرحوکمە عەلمانيیەکەىى سەدددداامداا لەسەررەتا 

مم ددووااتر باررووددۆۆخەکە بەررەوو خرااپی ررۆۆيیشت بەاڵ کۆمەڵگەيیەکى پاررسەنگى جەندەررىى٬، 
حسێن پشتى بەست بە سەررکرددە ئايیيینيیەکانن بۆ  وو لە سەررەتایی نەووەتەکانداا سەدددداامم 
لەووکاتەووە کۆمەڵگەىى عێرااقی بەددەرر لە  بەهھھھێزکرددنى ددەسەاڵتەکەىى. 

هھھھەررێمى کوررددستانن کۆمەڵگەيیەکى   .تەقليیدىى کەلتوررىى بوووە
اابەرراايیەتى ئەمريیکا٬، بەرر 2003 لەگەڵ ررووووخانى سەدداامم وو جەنگى 

کشانەووەىى هھھھێزەکانى ئەمريیکا کە  توندووووتيیژیی تايیفی سەررىى هھھھەڵداا. 
توندووووتيیژيیەکانن بووو بەاڵمم سەالمەتی وو  بەبۆنەىى کەمبووونەووەىى 
ئافرەتانن هھھھێشتا لە مەترسيیداايیە.  ئاسايیيیشى هھھھاوووواڵتيیانن بەتايیبەتى 
ررێکخرااوویی قاعيیدەشەووە بەررددەوواامن لە  گڕووووپە ئايیيینی وو تايیفيیەکانن بە 
ئەمم ملمالنێيیەىى نێواانن وو ئايیيینيیەکانن وو  لمالنێ بۆ گەيیشتن بە ددەسەاڵتت. م
بوووە بۆ ئافرەتانى عێرااقق کە بۆتە هھھھۆیی  عەلمانيیەکانن بەتايیبەتى سەخت 
بووونى توندووتيیژیی وو ناسەقامگيیرىى لە ناوو  پێشێلکرددنى سەررجەمم مافەکانيیانن. 
ماڵ وو لەددەررەووە بۆ تەهھھھۆیی  سنوووررددااررکرددنى بەشداارربووونى ئافرەتانن لە
ناتواانن جوووڵە بکەنن بەئاززااددىى وو جۆررەهھھھا يیاسا  پرۆۆسەکانى بەررپاکرددنى ئاشتى: 
ئافرەتی سنووورردداارر کرددووووە. چااڵکواانانى مافی  وو ڕێسایی جيیاکارريیانە هھھھەيیە کە ژژيیانى 
ئافرەتانن بەررددەوواامم ڕووووبەڕووووىى توندووووتيیژیی وو   .هھھھەڕشەىى کوشتن وو تۆقاندنن ددەبنەووە بە شێوەيیەکى ررۆۆژژاانە

ئافرەتانن ڕۆۆڵيیانن هھھھەبوووە لە چەند ددەسکەووتێک ووەکو دداانانى يیاسایی  ۆتت وو بەنداانە٬، چااڵکواانانى مافەکانى لەگەڵ ئەوو هھھھەمووو ک
توندووووتيیژیی خێزاانى وو سيیستەمى کۆتا لە پەررلەمانن وو پشتگيیریی پرااکتيیکى بۆ قورربانيیانى توندووووتيیژیی وو پشتگيیریی کرددنى کۆمەڵگەيیەکى 

تيیژیی جۆررااووجۆررىى فەررمى وو نافەررمى ددەگرنەبەرر بۆ فشارر خستنەسەرر وو ددااکۆکى کرددنن لە هھھھەررەووەززیی. ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن لە عێرااقق ستراا
  .مافەکانن لە ژژيینگەيیەکى ئايیيینى سيیاسيیەووە
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هھھھێنايیەووەوو بۆ شەڵتەررەکانن لەوواانەيیە تۆمەتباررکراابن بە لەشفرۆۆشى٬، ئيیغتيیێابب٬، يیانن هھھھەرر تاوواانێکى تر کە ددرراابێتە پاڵيیانن. بەشداارربووواانن نمووونەيیانن 
 گوووتيیانن ئافرەتت هھھھاتوووە بۆ شەلتەرر جەستەیی بريینداارربوووە بەهھھھۆیی ئيیغتيیێابەووە وو خێزاانەکەشی ڕەتی کرددۆۆتەووە کە بيیبەنن بۆ شوێنێکى گشتى ووەکو

  .نەخۆشخانە چونکە ئەمە لەوواانەيیە ببێتە هھھھۆیی شکاندنى شەڕەفی خێزاانەکە
 

   .ەووەىى باسس لە ئەززمووونەکانيیانن بکەنن وو پشتگيیريیى وو ئامۆژژگارریی يیاسايیيیانن پێ بدەننلەشەلتەررەکانن ددەررفەتيیانن ررەخساندووووە بۆ قورربانيیەکانن بۆ ئ
 

o  ئێمە هھھھێلێکى گەررممانن دداامەززررااندووووە لە سەنتەررەکەمانن وو ئافرەتانن ناووە ناووە ددێن هھھھەررچەندە ززۆۆررجارر ددەترسن. ئێمە ددەررفەتيیانن پێ
کەمم جارر چونکە ززۆۆرر ززەحمەتە بتواانيیت ئەوو بێ ددەنگيیەىى ئافرەتت بشکێنى ددەددەيین بۆ ئەووەىى باسس لە ناخۆشی وو نەهھھھامەتيیەکانى خۆيیانن بکەنن بۆ يیە

.وو بە قسەىى بهھێنى  
 

ئەمە يیەکێکە لەوو بواارراانەىى کەوواا ددەکرێت ئافرەتت تيیايیداا چااڵکک بيیت وو لەمپەررىى ززۆۆررىى لەبەررددەمداا نەبێت. لەبەررئەمە کاررکرددنن لەسەرر ئەمم 
هھھھەررووەهھھھا هھھھەلی بەشداارربووونيیشی هھھھەبێت. هھھھەررووەکو يیەکێک لە بەشداارربووواانن گوووتى  کەيیسانە يیاررمەتيیدەررە بۆ ئافرەتت بۆ ئەووەىى پاررێزررااوو بێت وو

"ئەگەرر ئێمە ڕووووبەڕووووىى توندووووتيیژیی نەووەستيینەووە ئەوواا بە هھھھيیچ شێوەيیەکک ناتواانيین بەشداارریی ئافرەتانن ززيیاددبکەيین لە پرۆۆسەکانداا". ووەهھھھەمووو 
بەشداارربووواانيیش کۆکبووونن لەسەرر ئەووەىى کە  

 
o توندووتيیژیی خێزاانی کاررکرددنە بۆ هھھھێنانە کايیەىى ئاشتى کاررکرددنن بۆ لەناووبرددنى  

 
ررێکخرااووە نێوددەووڵەتيیەکانن  قۆناغەکانى ددااگيیرکارریی  - بێ بەشداارریی ئافرەتت -  

لەگەڵ ئەووەىى بووونيیانن توندووووتيیژيیەکى ززۆۆرریی لێکەووتەووە٬، ززۆۆرربەىى بەشداارربووواانى کۆبووونەووەکەىى هھھھەوولێر باووەڕيیانن وواابووو کەوواا کشانەووەىى 
ززوووو بووو٬، نەيیانتواانيیبووو ددەووڵەتێکى ئارراامم وو عەلمانى بۆ عێرااقق ددەستەبەرر بکەنن. بەشداارربووواانن بە گشتى ددەترسانن لە سوپایی ئەمريیکا هھھھێشتا 

ددەررگایی  2003سەررهھھھەڵداانى ميیليیشيیا وو ڕوووودداانى جەنگى ناووەخۆ. ززۆۆرر لە ئافرەتە بەشداارربوووەکانن باووەڕيیانن وواابووو کەوواا هھھھاتنى سوپایی ئەمريیکا لە 
ووەىى  ددااوواایی مافە سيیاسيیەکانى خۆيیانن بکەنن. ئەمە ززۆۆرر ررااستە بۆ ئافرەتانى هھھھەررێمى کوررددستانن کە ئيیدااررەىى ئەمريیکى وواااڵکردد بۆ ئافرەتانن بۆ ئە

ە ڕوووويیەکى ئيیجابی هھھھەبووو بۆيیانن. ئافرەتانى هھھھەررێمى کوررددستانن نيیگەرراانن بووونن لەووەىى کە ددوواایی ررۆۆيیشتنى سوپایی ئەمريیکا ئەمم توندوووو تيیژيیە تايیفيی
  .ە سەرربەخۆيیيیەىى هھھھەيیانە لەددەستى بدەننبپرژژێتە ناووچەکەيیانن وو ئەمم بڕ

 
کەوواا لەاليیەکى ترەووە ئافرەتەکانن باووەڕيیانن وواابووو کە ئيیدااررەىى ئەمريیکى نەيیتواانى عێرااقيیەکانن يیەکبخاتت. هھھھەمووو ئافرەتەکانن يیەکدەنگ بووونن لەووەىى 

اعەتت پێبکەنن وو بانگيیانن بکەنن بۆ ررێکخرااووە نێوددەووڵەتيیەکانن هھھھەڵەىى ززۆۆرريیانن کردد بە ساززشکرددنن لەسەرر جەندەرر بۆ ئەووەىى سەررکرددەکانن قەن
  .مێزىى دداانوستانن

 
يیەکێک لە ئافرەتە چاالکواانەکانن کە دديیمانەىى لەگەلل ساززددرراا باسی لەوو ررااستيیە کردد کە ئيیدااررەىى ئەمريیکى شکستى هھھھێنا لە پشتگيیرىى کرددنى 

ددەڵيیت هھھھەرر هھھھێز وو گڕووووپێکى ئايیيینى ىى ددەستوووررىى عێرااقی (کە 41گڕووووپەکانى ئافرەتانن لە ددوووو بابەتت دداا: يیەکەمم ررێگەنەگرتن لە ماددددەىى 
ددەتواانێت کاررووباررەکانى باررىى کەسی بە شێوااززىى خۆیی مامەڵەىى لەگەڵ بکاتت). ددووووەمم پشتگيیرىى نەکرددنن لەسيیستەمى کۆتا. ووەهھھھەررووەهھھھا گوووتى 

وستانەکانن بە فەررمى ددەستى لەسەررەتا ئەمريیکيیەکانن ررەززاامەنديیانن نيیشانداا بۆ چاووپێکەووتن لەگەلل گڕووووپەکانى ئافرەتانن بەاڵمم ددوواایی ئەووەىى کە دداان
  .پێکردد٬، ددااخوااززيیەکانى ئافرەتانيیانن بەال نا

 
o  لە ددەستووورر. چاوومانن کەووتت بە باڵيیۆززىى ئەمريیکا  41ڕێپێواانن وو خۆپيیشانداانمانن ئەنجامداا بۆ پێش پەررلەمانن بۆ البرددنى ماددددەىى

. ززۆۆرر توڕەبووويین. ئەمريیکيیەکانن باسی گۆڕيینى عێرااقيیانن گفتوگۆمانن لەگەڵ کرددوو بەاڵمم ئەووەىى خۆیی بە ددوووورر گرتت لە ددەستخستنە ناوو ددەستووورر
ددەکردد٬، ددەيیانن ووووتت عێرااقق ددەکەيینە سومبولی دديیموکرااسی وو مافەکانى مرۆۆڤڤ بەاڵمم ئاماددە نيین گوێ بگرنن کاتێک کە ئێمە ناررااززيین لەسەرر 

  .بەندێکى ددەستووورر کە پێشێلکارريیە لەسەرر ررێککەووتنامە نێوددەووڵەتيیەکانى مافی مرۆۆڤڤ
 

ئيیدااررەىى ئەمريیکى ررەتی کرددەووە کە پشتگيیرىى لە ئافرەتانن بکاتت کاتێک کە ددااوواایی سيیستەمى کۆتايیانن کردد٬، بەاڵمم ززۆۆرر سوپاسس بۆ فشاررە هھھھەررووەهھھھا 
  .سەررکەووتوووەکانى ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن کە وواايیکردد ززۆۆرريینەىى پەررلەمانن ددەنگ بەوو سيیستەمە بدەنن

 
لەيیانن ددەکردد وو جەندەرريیانن نەخستە بابەتە سەررەکيیەکانى خۆيیانن چونکە وواايیانن ددەززاانى ئەمم بەگوێرەىى قسەکانى ئەمم چااڵکواانە٬، ئەمريیکيیەکانن ززۆۆرر پە

بابەتە کاررەکانن خاووددەکاتەووە. ئەمم سيیاسەتە بە خێراايیی بڕيیاررىى لەسەرر ددرراا بە چاررەنوووسێکى ززۆۆرر ددررێژخايیەنن بەجێ ددەهھھھێلێت لەسەرر ئافرەتانى 
  .عێرااقق

 

وو ئاشتيیداا  
عێرااقق لە نێواانن جەنگ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ساڵی ڕاابرددوووودداا٬، ددەتواانيین بڵێيین عێرااقق لە باررووددۆۆخی جەنگداا بوووە. جەنگى ئێراانن وو هھھھەڵمەتەکانى ئەنفالکرددنى سەدداامم حسيین بۆ لە  40لە 
بەڕاابەرراايیەتى ئەمريیکا کە بە سەدداانن هھھھەززاارر ناووبرددنى تێکۆشانى کورردد بۆ سەرربەخۆيیی لە باکوررىى عێرااقق وو جەنگى کەندااوو وو ئەوو جەنگەىى ئێستا 

عێرااقی لە باررووددۆۆخێکى سەختى تايیبەتداا بوووە. هھھھەررچەندە لە  کوژژررااوو ئاووااررەىى بەددوواایی خۆيیداا هھھھێناووە. لەمم سااڵنەدداا ئافرەتى 
هھھھەندێ هھھھەڵمەتت هھھھەبووو بۆ ددررووست کرددنى  ژژێرحوکمە عەلمانيیەکەىى سەدددداامداا لەسەررەتا 

مم ددووااتر باررووددۆۆخەکە بەررەوو خرااپی ررۆۆيیشت بەاڵ کۆمەڵگەيیەکى پاررسەنگى جەندەررىى٬، 
حسێن پشتى بەست بە سەررکرددە ئايیيینيیەکانن بۆ  وو لە سەررەتایی نەووەتەکانداا سەدددداامم 
لەووکاتەووە کۆمەڵگەىى عێرااقی بەددەرر لە  بەهھھھێزکرددنى ددەسەاڵتەکەىى. 

هھھھەررێمى کوررددستانن کۆمەڵگەيیەکى   .تەقليیدىى کەلتوررىى بوووە
اابەرراايیەتى ئەمريیکا٬، بەرر 2003 لەگەڵ ررووووخانى سەدداامم وو جەنگى 

کشانەووەىى هھھھێزەکانى ئەمريیکا کە  توندووووتيیژیی تايیفی سەررىى هھھھەڵداا. 
توندووووتيیژيیەکانن بووو بەاڵمم سەالمەتی وو  بەبۆنەىى کەمبووونەووەىى 
ئافرەتانن هھھھێشتا لە مەترسيیداايیە.  ئاسايیيیشى هھھھاوووواڵتيیانن بەتايیبەتى 
ررێکخرااوویی قاعيیدەشەووە بەررددەوواامن لە  گڕووووپە ئايیيینی وو تايیفيیەکانن بە 
ئەمم ملمالنێيیەىى نێواانن وو ئايیيینيیەکانن وو  لمالنێ بۆ گەيیشتن بە ددەسەاڵتت. م
بوووە بۆ ئافرەتانى عێرااقق کە بۆتە هھھھۆیی  عەلمانيیەکانن بەتايیبەتى سەخت 
بووونى توندووتيیژیی وو ناسەقامگيیرىى لە ناوو  پێشێلکرددنى سەررجەمم مافەکانيیانن. 
ماڵ وو لەددەررەووە بۆ تەهھھھۆیی  سنوووررددااررکرددنى بەشداارربووونى ئافرەتانن لە
ناتواانن جوووڵە بکەنن بەئاززااددىى وو جۆررەهھھھا يیاسا  پرۆۆسەکانى بەررپاکرددنى ئاشتى: 
ئافرەتی سنووورردداارر کرددووووە. چااڵکواانانى مافی  وو ڕێسایی جيیاکارريیانە هھھھەيیە کە ژژيیانى 
ئافرەتانن بەررددەوواامم ڕووووبەڕووووىى توندووووتيیژیی وو   .هھھھەڕشەىى کوشتن وو تۆقاندنن ددەبنەووە بە شێوەيیەکى ررۆۆژژاانە

ئافرەتانن ڕۆۆڵيیانن هھھھەبوووە لە چەند ددەسکەووتێک ووەکو دداانانى يیاسایی  ۆتت وو بەنداانە٬، چااڵکواانانى مافەکانى لەگەڵ ئەوو هھھھەمووو ک
توندووووتيیژیی خێزاانى وو سيیستەمى کۆتا لە پەررلەمانن وو پشتگيیریی پرااکتيیکى بۆ قورربانيیانى توندووووتيیژیی وو پشتگيیریی کرددنى کۆمەڵگەيیەکى 

تيیژیی جۆررااووجۆررىى فەررمى وو نافەررمى ددەگرنەبەرر بۆ فشارر خستنەسەرر وو ددااکۆکى کرددنن لە هھھھەررەووەززیی. ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن لە عێرااقق ستراا
  .مافەکانن لە ژژيینگەيیەکى ئايیيینى سيیاسيیەووە

 
 

بەرر بۆ نيیشتمانى يیاسایی4-  
توندووووتيیژیی ەنگارربووونەووەىى  

ئەمم 2012 لە ئاماددەکراا خێزاانى  
پەسەندکر کوررددستانن لە پێشتر يیاسايیە  

  وو منااڵنن بەشووودداانى وو بەززۆۆررىى وووددااننبەش وو ئافرەتانن خەتەنەىى کە 2010 لە اا
.ددەناسێنێت تاوواانن بە شەڕەفەووە بەهھھھۆیی کوشتن وو سێکسی توندووووتيیژیی  

 
 
 
 
 
 

  کە جێگيیرکراا 2005 هھھھەلبژااررددنى لە کۆتا سيیستەمى
کورريیەکانى ىى25% کەمەووە بەاليیەنى ددەبێت ئافرەتت ددەڵێت  

.پڕبکاتەووە تر هھھھەلبژێرددررااووەکانى ددەستە وو پەررلەمانن  
ەسەندننلەپەرر سيیتسيیەکانن ناکۆکيیە هھھھەررچەندىى ئەووەشداا٬، لەگەڵ  
.ئافرەتانن بەشدااررىى بۆ يیاررمەتيیدەررنابێت وووواڵتت ئاسايیشى بن  
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 وونى ررێکخرااووە نێوددەووڵەتيیەکانن ززۆۆرر گريینگە. بەددااخەووە نێرددەىى نەتەووە يیەکگرتوووەکاننئەمرۆۆ عێرااقق وووواڵتێکى ددااگيیرکرااوو نيیە بەاڵمم بو
UNAMI  تەنهھا پشتگيیرىى تەکنيیکى وو دداارراايیی پێشکەشش ددەکاتت٬، لەبەررئەووە نەيیانتواانيیوووە ررۆۆلێکى سەررەکى ببيینن لە ددااکۆکی کرددنن بۆ يیەکسانى

ۆ ئەووەىى کارربکەنن بۆ پيیاددەکرددنى هھھھەمووو ئەوو ررێککەووتنامانەىى خۆتانن". جەندەررىى. "من پێيیانن ددەڵێم ددەبێت ئێوە ئەوو ددەسەاڵتەتانن هھھھەبێت ب
بەشداارربووواانن جەختيیانن کرددەووە کە بەڵگەىى بەشداارريیکرددنى ررێکخرااووە نێوددەووڵەتيیەکانن لە پشتگيیریی کرددنى کێشەکانى ئافرەتانن ددەبيینرێت لە 

1لە ددەستووورر  41نى ماددددەىى کە بەددەمم ددااخوااززيیەکانەووە ددێن بۆ البردد ٬UNIFEM، ٬UNESCO، UNICEF ررێکخرااووەکانى  
ێستا هھھھەمووو ئافرەتانى بەشداارربوووىى دداانيیشتنەکە دداانيیانن نا بە گريینگى بووونى کۆمەڵگەىى نێوددەووڵەتى وو پشتگيیریی لێکرددنيیانن لەاليیەنن ئەوواانەووە. " ئ

پێکەووتن ددەکەيین لە ئاستى بااڵ ددەززاانن ئێمە پەيیوەنديیمانن باشە لەگەڵ ررێکخرااووە نێوددەووڵەتيیەکانن وو ددەچيین بۆ کۆنفراانسە نێوددەووڵەتيیەکانن وو چاوو
لە لەگەڵ ررێکخرااووە گەووررەکانن". بووونى ررێکخرااووە نێوددەووڵەتيیەکانن فاکتەررێکى ززۆۆرر بەهھھھێزبووو لە هھھھێنانە پێشەووەىى بابەتى جەندەرر. فەندىى ددەررەکی 

بەررززکرددنەووەىى توااناکانمانن وو ررێکخرااووەکانى نێوددەووڵەتى وو ئاژژاانسەکانى نەتەووە يیەکگرتوووەکانن وو حکومەتەکانى ئەووررووپی پاڵپشتيیەکى باشە بۆ 
ددررووست کرددنى تۆڕ. پاشش کشانەووەىى هھھھێزەکانى ئەمريیکا٬، پەيیوەندىى ررێکخرااووەکانن لەگەڵ ئاژژاانسە نێوددەووڵەتيیەکانن ددەچێتە چوااررچێوەيیەکک کە 

شێ بەسەرر وو ددۆۆنەررىى تر نەخشەىى بۆ کێشرااووە. کێشە جەندەرريیەکانن باڵ ددەکێ IMF لەاليیەنن نەتەووە يیەکگرتوووەکانن وو بانکى نێوددەووڵەتى وو
 پرۆۆژژەکانى نەتەووە يیەکگرتوووەکانن٬، بەاڵمم هھھھەندێ لە نوێنەرراانى نەتەووە يیەکگرتوووەکانن باسيیانن لەووە کرددووووە کە جەندەرر لەوواانەيیە نەگونجێت بۆ

. لەهھھھەمانن کاتداا هھھھەندێک بەشداارربووو نيیگەرراانى خۆيیانن ددەرربڕیی ددەررباەررىى 2باررووددۆۆخی عێاررقق چونکە بە بيیرۆۆکەيیەکى ددەررەکى پێناسکرااووە
کانن بۆ فەندکرددنى دداامەززررااووە  NGO ررىى گۆرريینى شێوااززىى فەندکرددنن لەاليیەنن ررێکخرااووەکانى ددۆۆنەررەووە لە فەندکرددنى ررااستەووخۆییئەگە

فەند بکەنن. بەشداارربووواانن بە گومانن بووونن لە دداامەززررااووەکانى ئێستایی حکومەتت کە بتواانن  NGO حکوميیەکانن کە ئەوواانن سەررپشک بن لەووەىى کامم
.ە بڕيیارر بدەنن لەمم باررەيیەووەبە بابەتيیانەوو سەرربەخۆيیيیان  

 
نەرريیتەکانن وو يیاساکانن : فشارر بۆ چاکساززىى کرددنن لە نێو چوااررچێوە ئايیيینيیەکانن  

o  هھھھيیچ يیاسايیەکک نيیە بۆ بەتاوواانن ناساندنى توندووووتيیژیی ددژژیی ئافرەتانن. ئافرەتت هھھھەبوووە کە چەووسێنرااووەتەووە وو باززررگانى پێکرااووە٬، بەاڵمم
ووەکو تاوواانن سەيیر بکاتت. ئەوو ناسەقامگيیريیەوو نەبووونى ئاسايیشە کارريیگەررىى ززۆۆرر خرااپی هھھھەبوووە لەسەرر هھھھيیچ يیاسايیەکک نەبوووە بۆ ئەووەىى ئەمم کاررە 

  .ژژيیانن وو بەشداارریی کرددنى ئافرەتانن لە کۆمەڵگە
 

انن ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن ئێستا کاررەکانى خۆيیانن پوختکرددۆۆتەووە بۆ ئەنجامداانى گۆڕنکاررىى يیاسايیی. لە هھھھەموووشش ناخۆشتر ئەووەيیە کە يیاساک    
ددەبێت ئايیيینى بێت يیانن عەلمانى. ززۆۆرر سترااتيیژیی باسکراانن لە گفتوگۆکانن بۆ ئەووەىى مافەکانى ئافرەتت بۆ بەشداارریی کرددنن لە کۆمەڵگە سنووورردداارر 

پەسەندکراا.  2005نەکرێت. ززۆۆرر لە ررێکخرااووەکانن بەشداارربووونن لەوو فشاررەىى کە ددەيیانويیست بيیخەنە سەرر ددەستوووررىى نوێ یی عێرااقق کە لە 
(کە ددەلێت ددەسەاڵتت بدررێت بە ددااددگا ئيیسالميیەکانن بۆ ئەووەىى  137ئافرەتانن ززۆۆرر بە سەررکەووتووويیی کارريیانن کردد لە ددژژیی بريیارریی  ررێکخرااووەکانى

حوکم بدااتت لە هھھھەررناکۆکيیەکک ووەکو ززەووااجج وو تەالقق). هھھھەررچەندە ددەستوووررىى پەسەندکرااوو چوااررچێوەيیەکى ئيیسالمى هھھھەيیە کە ددەڵێت ئيیسالمم ووەکو 
ووەکو "بۆمبێک دداانراابۆووە لە نێو  ٬41، بەاڵمم  ددەستوووررە نوێيیەکە پڕيیيیەتى لە بۆشايیی وو ناڕوووونى جەندەررىى. ماددددەىى سەررچاووەيیەکى يیاسادداانانە

."ددەستووورردداا  
 

 ئاشتى کە ڕاابرددوووو ساڵەىى 10 لەوو تايیبەتى بە گشتى ژژيیانى لە بەشداارربن وو بن چااڵکک شاررەززااوو تواانيیويیانە کوررددستانن لە ئافرەتانن ررێکخرااووەکانى
 يیاسايیي تةمةني ىىەئةوو بؤ بطؤررنن ززووااجج يیاسايي تواانيیانن تاننەئافر كانىەرريیَكخرااوو كهھ لە بوووە بريیتی ددەسکەووتەکانن لە يیەکێک. بوووە بەررقەرراارر تێداا

کە کۆتايیی هھھھاتت بە ددەررچووونى  2011سەررکەووتنێکى تریی ئەمم هھھھەررێمە بريیتی بووو لە کامپيینێنێک لە کۆتايیی . 16 ببيیَتة ەووە14 لة كض بةشووودداانى
اسایی توندوووو تيیژیی خێزاانى. ئەووە بەددەستکەووتێکى گەووررە ددااددەنرێت لە هھھھەررێمێک کە ناسرااووە بە کوشتنى ئافرەتت بەهھھھۆیی شەررەفەووە. يیەکەمم يی

يیەکێک لە چاالکواانانن بەوو شێوەيیە باسی لە سترااتيیژیی کامپيینەکە کردد کە پێکهھاتبووو لە گرتنەبەررىى ررێگایی جۆررااووجۆرر ووەکو لۆبی وو 
نيیانن بە ددەستە وو بەستنى پەيیوەندىى لەگەڵيیانن وو تۆڕبەندىى لەنێواانن رريیکخرااووەکانى کۆمەڵگەىى مەددەنى. ئەنجامداانى ددەستنيیشانکرددنى ئەوواانەىى گۆرراا

:کاررىى ڕااستەووخۆ ووەکو ددرراامایی سەررشەقامم لەکۆتايیيیش پێشکەشش کرددنى شاررەززاايیی يیاسايیی لە ررێگەىى پێشکەشش کرددنى پڕۆۆژژە يیاسا  
 

o 3دێکى هھھھاووبەشمانن ڕااگەيیاند کە هھھھەمووو ررێکخرااووەکانن نوێنەرريیانن تێداا هھھھەيیە. لە بەررددەوواامم ررێگەىى نوێ هھھھەيیە بۆ خەباتت. ئێمە ناووەن 
بوااررکاررمانن کردد لە سيیاسەتت وو ميیديیا وو کۆمەڵگەىى مەددەنى. پێشتر ززۆۆرر ززەحمەتت بووو بتتواانيیايیە باسی کۆشتنى شەررەفت بکردداايیا. يیەکەمم جارر 

بە مافی ئافرەتەووە هھھھەيیە. نەچووونن بەالیی ئەوواانەىى کە ددژژیی مافی ئافرەتن. لەگەڵ ئەوو سيیاسەتمەدداارراانە ددەستمانن پێکردد کە تا ررااددددەيیەکک باووەڕيیانن 
ىى ماررسس ررێپێواانێکمانن ئەنجامداا بۆ ناووەڕااستى شارر بە 8ددەستمانن کردد بە لۆبی وو فشارر ووە بەهھھھەمانن شێوە هھھھەلسوکەووتمانن کردد لەگەلل ميیديیا. لە 

پی خوێناوويیانن لەبەرردداابووو. گڕووووپی ددووووەميیش بە ززنجيیر بەستراابووونن شێوەیی ددوووو گرووووپپ لە ئافرەتانن. گڕووووپی يیەکەمم هھھھەمووو ئافرەتەکانن جلی س
وو پيیاووێک رراايیئەکێشانن. هھھھەررووەهھھھا ئێمە ددااوواامانن لە سەررۆۆکک ووەززيیراانن کرددووووە بۆ ددررووستکرددنى شەلتەرر بۆ ئافرەتانن. بڕيیاررددررااووەوو ئەووەشش 

بەررپرسانن وو پاررێزەرراانن وو ددااووااکاررىى گشتى. ئێمە سەررەتايیەکى باشە. ئێمە ززاانيیمانن چۆنن فشارربخەيینە سەررحکومەتت وو بەررددەوواامم بووويین لەگەلل 
خۆمانن ڕەشنوووسی پرۆۆژژە يیاسایی توندووووتيیژیی خێزاانيیمانن نوووسی ددووااتر لە پەررلەمانى کوررددستانن پەسەندکراا. جارریی يیەکەمم پێشکەشمانن کردد لە 

انن جگە لەيیەکک ئەنداامم نەبێت پەسەندکراا. بەررەززاامەندىى هھھھەمووو ئەنداامانى پەررلەم 2011بەاڵمم ررەتکراايیەووە٬، بەاڵمم هھھھەرر بەررددەوواامم بووويین وو لە  2005
ئەنداامم پەررلەمانانى حزبە ئيیسالميیەکانيیش پەسەنديیانن کردد. ئەمە بەوو جۆررە يیاسایی توندوووو تيیژیی قبوڵ کراا وو ررێکخرااووەکانيیش بەمم شێوەيیە 

   .ساڵ تێکۆشانە 20هھھھەماهھھھەنگيیانن کردد. ئەمە ددەسکەووتى 
 

ننبەشداارریی سيیاسی: سترااتيیژيیەکانى بڕيیارردداا  
ىى 25ىى يیاسایی هھھھەڵبژااررددنە کە ددەلێت ددەبێت ئافرەتت لە %25گەووررەتريین ددەستکەووتى ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن لەکاتى ئێستا بريیتی بوووە لە %

پۆستەکانن بووونيیانن هھھھەبێت. بزووووتنەىى ئافرەتانى عێرااقق ززۆۆرر بە چڕیی کارريیکرددووووە لەسەرر ئەمم پرسە وو ئيیمزاایی کۆکرددۆۆتەووە وو لۆبی کرددووووە. لە 
کانی ددەنگداانن کارريیانن کرددوو هھھھانى ئافرەتانيیانن ددااوو ئافرەتيیانن پااڵووتت بۆ هھھھەڵبژااررددنەکانن وو تواانيیانن ززيیاتر لە سێ يیەکى ئەنداامم ررێی هھھھەلمەتە

بەاڵمم ئەمم ررێژەيیە کەمی کرددووووە لە هھھھەڵبژااررددنەکانى تر ئەمەشش مانایی ئەووەيیە هھھھێشتا پێويیست ددەکاتت ئێمە کارر  2005پەررلەمانەکانن ئافرەتت بێت لە 

وو ئاشتيیداا  
عێرااقق لە نێواانن جەنگ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ساڵی ڕاابرددوووودداا٬، ددەتواانيین بڵێيین عێرااقق لە باررووددۆۆخی جەنگداا بوووە. جەنگى ئێراانن وو هھھھەڵمەتەکانى ئەنفالکرددنى سەدداامم حسيین بۆ لە  40لە 
بەڕاابەرراايیەتى ئەمريیکا کە بە سەدداانن هھھھەززاارر ناووبرددنى تێکۆشانى کورردد بۆ سەرربەخۆيیی لە باکوررىى عێرااقق وو جەنگى کەندااوو وو ئەوو جەنگەىى ئێستا 

عێرااقی لە باررووددۆۆخێکى سەختى تايیبەتداا بوووە. هھھھەررچەندە لە  کوژژررااوو ئاووااررەىى بەددوواایی خۆيیداا هھھھێناووە. لەمم سااڵنەدداا ئافرەتى 
هھھھەندێ هھھھەڵمەتت هھھھەبووو بۆ ددررووست کرددنى  ژژێرحوکمە عەلمانيیەکەىى سەدددداامداا لەسەررەتا 

مم ددووااتر باررووددۆۆخەکە بەررەوو خرااپی ررۆۆيیشت بەاڵ کۆمەڵگەيیەکى پاررسەنگى جەندەررىى٬، 
حسێن پشتى بەست بە سەررکرددە ئايیيینيیەکانن بۆ  وو لە سەررەتایی نەووەتەکانداا سەدددداامم 
لەووکاتەووە کۆمەڵگەىى عێرااقی بەددەرر لە  بەهھھھێزکرددنى ددەسەاڵتەکەىى. 

هھھھەررێمى کوررددستانن کۆمەڵگەيیەکى   .تەقليیدىى کەلتوررىى بوووە
اابەرراايیەتى ئەمريیکا٬، بەرر 2003 لەگەڵ ررووووخانى سەدداامم وو جەنگى 

کشانەووەىى هھھھێزەکانى ئەمريیکا کە  توندووووتيیژیی تايیفی سەررىى هھھھەڵداا. 
توندووووتيیژيیەکانن بووو بەاڵمم سەالمەتی وو  بەبۆنەىى کەمبووونەووەىى 
ئافرەتانن هھھھێشتا لە مەترسيیداايیە.  ئاسايیيیشى هھھھاوووواڵتيیانن بەتايیبەتى 
ررێکخرااوویی قاعيیدەشەووە بەررددەوواامن لە  گڕووووپە ئايیيینی وو تايیفيیەکانن بە 
ئەمم ملمالنێيیەىى نێواانن وو ئايیيینيیەکانن وو  لمالنێ بۆ گەيیشتن بە ددەسەاڵتت. م
بوووە بۆ ئافرەتانى عێرااقق کە بۆتە هھھھۆیی  عەلمانيیەکانن بەتايیبەتى سەخت 
بووونى توندووتيیژیی وو ناسەقامگيیرىى لە ناوو  پێشێلکرددنى سەررجەمم مافەکانيیانن. 
ماڵ وو لەددەررەووە بۆ تەهھھھۆیی  سنوووررددااررکرددنى بەشداارربووونى ئافرەتانن لە
ناتواانن جوووڵە بکەنن بەئاززااددىى وو جۆررەهھھھا يیاسا  پرۆۆسەکانى بەررپاکرددنى ئاشتى: 
ئافرەتی سنووورردداارر کرددووووە. چااڵکواانانى مافی  وو ڕێسایی جيیاکارريیانە هھھھەيیە کە ژژيیانى 
ئافرەتانن بەررددەوواامم ڕووووبەڕووووىى توندووووتيیژیی وو   .هھھھەڕشەىى کوشتن وو تۆقاندنن ددەبنەووە بە شێوەيیەکى ررۆۆژژاانە

ئافرەتانن ڕۆۆڵيیانن هھھھەبوووە لە چەند ددەسکەووتێک ووەکو دداانانى يیاسایی  ۆتت وو بەنداانە٬، چااڵکواانانى مافەکانى لەگەڵ ئەوو هھھھەمووو ک
توندووووتيیژیی خێزاانى وو سيیستەمى کۆتا لە پەررلەمانن وو پشتگيیریی پرااکتيیکى بۆ قورربانيیانى توندووووتيیژیی وو پشتگيیریی کرددنى کۆمەڵگەيیەکى 

تيیژیی جۆررااووجۆررىى فەررمى وو نافەررمى ددەگرنەبەرر بۆ فشارر خستنەسەرر وو ددااکۆکى کرددنن لە هھھھەررەووەززیی. ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن لە عێرااقق ستراا
  .مافەکانن لە ژژيینگەيیەکى ئايیيینى سيیاسيیەووە
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کەيین . ئەمەشش مانایی ئەووەيیە کە ئافرەتت ئەمرۆۆ بووونيیانن هھھھەيیە لە پەررلەمانن وو ووە تا ررااددددەيیەکيیش لە ئەنجووومەنەکانن وو ليیژنەکانن. بۆ ئەوو پرسە ب
  .يیەکێک لە بەژژدداارربووواانن کە پێشتر لە حکومەتت بووو باسی لە ئەززمووونى خۆیی کردد کە پڕ بووو لە جيیاکاررىى لە ددوونيیایی سيیاسەتت

 
o ەددەنيیشتن لە تەنيیشتم چونکە من ژژنن بووومم. بۆشايیيیەکيیانن جێدەهھھھێشت لەنێواانن من وو خۆيیانن وو ددەيیانن ووووتت لە سەررەتادداا ززۆۆرربەىى پيیاوواانن دداان

 ناتواانيین نزيیکتربيینەووە. بەاڵمم باررووددۆۆخخ گۆرراا وو ززيیاتر باسی مافەکانى ئافرەتمانن کرددوووو کۆبووونەووەىى ززيیاترمانن کردد. من هھھھەووڵمداا بۆچووونيیانن
ەشداارريیتانن لەگەڵ بکاتت لە ژژيیانى سيیاسی وو سەررچاووەکانن٬، پێم گوووتن من کەسێکى خوێندەووااررمم وو بگۆڕمم ددەررباررەىى ئافرەتت. ئافرەتت ددەتواانيیت ب

.من ئەندااززيیاررمم  
 

سيیستەمى کۆتا هھھھەمووو اليیەکک پشتگيیریی خۆیی بۆ ددووووپاتت کرددۆۆتەووە ووەکو هھھھەنگاووێکى سەررەکى بۆ شکاندنى بەرربەستەکانن. هھھھەررچەندە هھھھەندێک 
. بۆ نمووونە ئەوو ئافرەتەىى هھھھەڵدەبژێرددرراا ئەززمووونێکى ززۆۆرر کەمى هھھھەبووو گريینگى نەددەدداا بە کۆشش کێشەىى پێشبيینى نەکرااووىى بەددوواایی خۆيیداا هھھھێنا

 بۆ بەددەست هھھھێنانى مافەکانى ئافرەتت. باشتريین نمووونەشش ئەووەبووو کە ززۆۆرربەىى ئەنداامم پەررلەمانن وو سيیاسەتمەدداارراانى ئافرەتت ددەنگيیانن بە ماددددەىى
.يیەنن ررێکخرااووەکانى ئافرەتاننیی ددەستووورردداا هھھھەررچەندە فشاررێکى ززۆۆرر هھھھەبووو لەال41  

 
چونکە هھھھەرر حيیزبەوو کۆنترۆۆلی ليیستى کانديیدەکانى ددەکاتت٬، هھھھەندێک لەوو حزبانە ئافرەتی وواايیانن کانديید نەددەکردد کە چااڵکە لە بوااررىى سيیاسی وو 

سايیيیانن هھھھەيیە لە کۆمەڵگە٬، پێگەيیەکى بەهھھھێزىى هھھھەيیە. هھھھەررووەهھھھا بەشداارربووواانن جەختيیانن کرددەووە کە ئەوو ئافرەتانە ددووووررددەخێنراانەووە کە تۆززێک قورر
ت بەتايیبەتيیش ئەوواانەىى کەوواا هھھھەڵگریی بيیرووبۆچووونى جەندەررنن. گەيیشتووويین بە باررووددۆۆخێک کە ئافرەتانن ئێستا لە پەررلەمانن بەاڵمم پێيیانن ددەگوترێ

بکرێت کە هھھھۆکارریی ئەمم  ددەنگ بەمە بدەوو گوێڕاايیەڵ بە.لەبەررئەووە نابێت گلەيیی وو گاززااندە لە ئافرەتانن بکرێت بەلکو ددەبێت گلەيیی لە حزبەکانن
.باررووددۆۆخەنن  

 
   هھھھەژژاارریی وو پەررااووێزخستن: اليیەنەکانى کۆمەاڵيیەتى وو ئابوووررىى بەشداارربووونن

:ززۆۆرربەىى بەشداارربووواانن پەيیوەنديیەکى ززۆۆرر بەهھھھێز ددەبيینن لە نێواانن هھھھەژژااررىى وو ئاشتيیداا  
 

o وووواڵتت وو تاکەکانن تێکدەچێت. توووڕەيیی وو  کاتێک کە باررىى ئابوووررىى الوواازز ددەبێت پەيیوەنديیە کۆمەاڵيیەتيیەکانن کز ددەبن وو سايیکۆلۆژژیی
ترسس ززيیادد ددەکاتت. لەوو ژژيینگەيیە توندووووتيیژیی سەررهھھھەڵدەددااتت وو بە پێچەوواانەشەووە ئەگەرر ئاشتی وو سەقامگيیرىى هھھھەبێت ئەوواا باررىى ئابوووررىى 

  .ددەبوژژێتەووە
 

ێندەووااررمانن هھھھەيیە وو هھھھيیچ ناززاانێت٬، لەتەمەنى هھھھەررووەهھھھا نەخوێندەووااررىى بە فاکتەررێکى تر ددااددەنرێت بۆ چەووسانەووەىى ئافرەتانن " ئێمە ئافرەتى نەخو
  "مناڵێکى هھھھەيیە 14ساليیداا مێرددىى کرددووووە کە تەمەنى ددەبێتە  12

 
o  بابەتە کۆمەاڵيیەتيیەکانن هھھھيیچ گريینگيیەکيیانن پێناددررێت. کەچی بابەتە ئابوووررىى وو کۆمەاڵيیەتيیەکانن ززۆۆرر گريینگن وو بەوواانن تۆ ددەتواانيیت

ئافرەتانن ناشاررەززااوو نەخوێندەووااررنن ئەمەشش بە هھھھيیچ شێوەيیەکک باشش نيیە بۆ وووواڵتت. کاتێک کە ئێمە سەررتاسەررىى کۆمەڵگە بگۆڕيیت. ززۆۆرربەىى 
ررمەتى ددەڵێيین ئيیمە يیاررمەتى ئافرەتت ددەددەيین بۆ ئەووەىى سەرربەخۆبيیت وو بتواانێت مناڵەکانى بەخێوبکاتت ئێمە تەنهھا يیاررمەتى ئافرەتت ناددەيین بەڵکو يیا

   .هھھھەمووو کۆمەڵگە ددەددەيین
 

ەوويینەووە لە نەرريیتە خرااپەکانن وو بۆچووونە ددژژەکانن٬، پێويیستە کێشەکانى هھھھەژژااررىى وو نەخوێندەووااررىى چاررەسەرربکەيین. هھھھەژژاارریی بۆ ئەووەىى ددووووررک 
 هھھھۆیی هھھھەمووو کێشەکانە. ناتواانيین بە کوشتن بە هھھھۆیی شەررەفەووە ددەست پێ بکەيین وو بڵێيین ئەمە هھھھەڵەيیە. نەخێر٬، ناتواانيین. بەشداارربووواانن هھھھيیواايیانن

دەووااررىى ئافرەتانن بەررزز ددەبێتەووە ئەوواا ددەتواانن لە ڕووووىى ئابووورريیەووە ززيیاتر پێشکەووتووو تر بن وو بۆچووونى خوااست کە کاتێک ئاستى خوێن
 ئاززاادداانەيیانن بۆ ددررووست بێت. لەگەڵ ئەووەىى پەيیوەنديیەکى پتەوو هھھھەيیە لە نێواانن هھھھەژژااررىى وو تەندووووتيیژیی٬، ئەمە بەڵگەيیەکى ئاشکراايیە کە ئافرەتانن

  .هھھھەبێت ددەررفەتى ئەووەيیانن نەبوووە کە ددەسەاڵتيیانن
 

1ئەمرۆۆ نزيیکەىى  مليیۆنن بێوەژژنن هھھھەيیە لە عێرااقق کە باررووددۆۆخيیانن لەوو پەڕىى خرااپی دداايیە. . ئەوواانە لەبەررئەووەىى پيیاووەکانيیانن لەددەستدااووەوو خۆيیانن  2-
ن. سەررۆۆکک خێزاانن٬، جاررێک بە پاڵەوواانن وو جاررێکيیش بە باررهھھھەڵگرىى خەمەکانن ناوو ددەبرێن. هھھھەندێ جارريیش بۆ مەرراامى نيیشتمانى بەکاررددەهھھھێنرێ

بەاڵمم حاليیانن ززۆۆرر شپرززەيیەوو لەهھھھەمووو شتێک بێ بەشن. ئەوواانە ناتواانن کارر بکەنن وو مێردد بکەنن٬، لەوواانەيیە ئاووااررەبێت ددوووورر لە خزمم وو کەسانى 
ساڵ ددەررۆۆززە ددەکاتت وو باززررگانى پێ  7بێت٬، بەاڵمم بەهھھھەرر شێوەيیەکک بێت ددەبێت وو خێزاانن وو مناڵەکانى خۆیی بەخێوبکاتت. "ددەبيینيین مناڵى تەمەنن 

.ێت. ئەوواانە مناڵی بێوەژژنەکانن ددەبێت کارربکەنن بۆ ئەووەىى دداايیکەکەيیانن بەخێو بکەننددەکر  
 

بۆ هھھھەندێک لەبەشداارربووواانن کاررەکانيیانن بۆ بێوەژژنەکانن بە بەشێکى سەررەکى دداانا بۆ بنيیاتنانى ئاشتى لە ررێگەىى پشتگيیرىى کۆمەاڵيیەتى وو ئابوووررىى 
.ژژەىى قەررززىى بچوووکک بۆ بێوەژژناننيیانن. بەشداارربووواانن باسيیانن لە چەند ررێگايیەکک کردد ووەکو پرۆۆ  

 
لەگەڵ ئەووەشداا٬، ئافرەتانن هھھھەستدەکەنن کە ززۆۆرر ئاست هھھھەيیە ددەبێت کارریی لەسەرر بکەنن بۆ ئەووەىى بتواانن گۆرراانکارریی ددررووستکەنن. بۆ نمووونە 

ەتانن. ووەهھھھەررووهھھھا هھھھەستيیانن بەووە کرددووووە کە ددەبێت گۆرراانکارريیەکى سەررتاسەررىى لە کۆمەڵگە ڕووووبدااتت بۆ ئەووەىى هھھھەژژااررىى نەبەسترێتەووە بە ئافر
ددەبيیت بوددجە بۆ جەندەرر دداابنرێت. چونکە هھھھيیچ ئافرەتێک بەشدااررنەبوووە لە پالنى نيیشتمانى پێنچ ساڵە. بابەتێکى تر بريیتيیە لە نەبووونى 
کچانن. کەسس  بەددووااددااچووونن بۆ ئەوو يیاسايیانەىى کە ئێستا ددەررچووونە. بۆ نمووونە ئەوو يیاسايیەىى کە ددەڵێت خوێندنى سەررەتايیی بە ززۆۆررەملێيیە بۆ کوڕاانن وو

  .بەددووااددااچووونن ناکاتت ئەگەرر هھھھاتووو کچێک قەددەغەکراا لە خوێندنن
 

وو ئاشتيیداا  
عێرااقق لە نێواانن جەنگ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ساڵی ڕاابرددوووودداا٬، ددەتواانيین بڵێيین عێرااقق لە باررووددۆۆخی جەنگداا بوووە. جەنگى ئێراانن وو هھھھەڵمەتەکانى ئەنفالکرددنى سەدداامم حسيین بۆ لە  40لە 
بەڕاابەرراايیەتى ئەمريیکا کە بە سەدداانن هھھھەززاارر ناووبرددنى تێکۆشانى کورردد بۆ سەرربەخۆيیی لە باکوررىى عێرااقق وو جەنگى کەندااوو وو ئەوو جەنگەىى ئێستا 

عێرااقی لە باررووددۆۆخێکى سەختى تايیبەتداا بوووە. هھھھەررچەندە لە  کوژژررااوو ئاووااررەىى بەددوواایی خۆيیداا هھھھێناووە. لەمم سااڵنەدداا ئافرەتى 
هھھھەندێ هھھھەڵمەتت هھھھەبووو بۆ ددررووست کرددنى  ژژێرحوکمە عەلمانيیەکەىى سەدددداامداا لەسەررەتا 

مم ددووااتر باررووددۆۆخەکە بەررەوو خرااپی ررۆۆيیشت بەاڵ کۆمەڵگەيیەکى پاررسەنگى جەندەررىى٬، 
حسێن پشتى بەست بە سەررکرددە ئايیيینيیەکانن بۆ  وو لە سەررەتایی نەووەتەکانداا سەدددداامم 
لەووکاتەووە کۆمەڵگەىى عێرااقی بەددەرر لە  بەهھھھێزکرددنى ددەسەاڵتەکەىى. 

هھھھەررێمى کوررددستانن کۆمەڵگەيیەکى   .تەقليیدىى کەلتوررىى بوووە
اابەرراايیەتى ئەمريیکا٬، بەرر 2003 لەگەڵ ررووووخانى سەدداامم وو جەنگى 

کشانەووەىى هھھھێزەکانى ئەمريیکا کە  توندووووتيیژیی تايیفی سەررىى هھھھەڵداا. 
توندووووتيیژيیەکانن بووو بەاڵمم سەالمەتی وو  بەبۆنەىى کەمبووونەووەىى 
ئافرەتانن هھھھێشتا لە مەترسيیداايیە.  ئاسايیيیشى هھھھاوووواڵتيیانن بەتايیبەتى 
ررێکخرااوویی قاعيیدەشەووە بەررددەوواامن لە  گڕووووپە ئايیيینی وو تايیفيیەکانن بە 
ئەمم ملمالنێيیەىى نێواانن وو ئايیيینيیەکانن وو  لمالنێ بۆ گەيیشتن بە ددەسەاڵتت. م
بوووە بۆ ئافرەتانى عێرااقق کە بۆتە هھھھۆیی  عەلمانيیەکانن بەتايیبەتى سەخت 
بووونى توندووتيیژیی وو ناسەقامگيیرىى لە ناوو  پێشێلکرددنى سەررجەمم مافەکانيیانن. 
ماڵ وو لەددەررەووە بۆ تەهھھھۆیی  سنوووررددااررکرددنى بەشداارربووونى ئافرەتانن لە
ناتواانن جوووڵە بکەنن بەئاززااددىى وو جۆررەهھھھا يیاسا  پرۆۆسەکانى بەررپاکرددنى ئاشتى: 
ئافرەتی سنووورردداارر کرددووووە. چااڵکواانانى مافی  وو ڕێسایی جيیاکارريیانە هھھھەيیە کە ژژيیانى 
ئافرەتانن بەررددەوواامم ڕووووبەڕووووىى توندووووتيیژیی وو   .هھھھەڕشەىى کوشتن وو تۆقاندنن ددەبنەووە بە شێوەيیەکى ررۆۆژژاانە

ئافرەتانن ڕۆۆڵيیانن هھھھەبوووە لە چەند ددەسکەووتێک ووەکو دداانانى يیاسایی  ۆتت وو بەنداانە٬، چااڵکواانانى مافەکانى لەگەڵ ئەوو هھھھەمووو ک
توندووووتيیژیی خێزاانى وو سيیستەمى کۆتا لە پەررلەمانن وو پشتگيیریی پرااکتيیکى بۆ قورربانيیانى توندووووتيیژیی وو پشتگيیریی کرددنى کۆمەڵگەيیەکى 

تيیژیی جۆررااووجۆررىى فەررمى وو نافەررمى ددەگرنەبەرر بۆ فشارر خستنەسەرر وو ددااکۆکى کرددنن لە هھھھەررەووەززیی. ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن لە عێرااقق ستراا
  .مافەکانن لە ژژيینگەيیەکى ئايیيینى سيیاسيیەووە
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o  ساڵی ڕاابرددوووودداا من هھھھەمووو کاتى خۆمم تەررخانن  14هھھھيیچ ئاماررێکمانن لەبەرر ددەستداا نيیە ددەررباەررىى باررووددۆۆخی ئافرەتت لە عێرااقق. لە
اررێک لە ژژێرددەستداا هھھھەبێت. کەووااتە پێويیستيیمانن بە ئاماررێک هھھھەيیە کرددبووو بۆ کەيیسەکانى ئافرەتت لە ددااددگاکانن. لەبەرر ئەووەيیە من ددەڵێم گريینگە ئام

.بۆ بێوەژژنانن وو ئافرەتت بە گشتى بۆ ئەووەىى حکومەتت وو ررێکخرااووە نێوددەووڵەتيیەکانن بزاانن خزمەتگوززاارريیەکانيیانن بۆ کێ ددەنێرنن  
 

نەرريیتەکانن وو بەهھھھاکانن: دداانوستانى ئايیيینى وو عەلمانى  
چەند ددەکرێ لەگەلل سەررکرددە ئايیيینيیەکانن هھھھاووکارریی وو هھھھەماهھھھەنگى بکرێت. باشتريین سترااتيیژیی چيیە؟ ئافرەتانى چاالکواانن پرسيیاررددەکەنن ئاخۆ تا

انن ڕووووبەررووووبووونەووە يیانن دداانوستانن وو دداايیەلۆگگ؟ ززۆۆرر چاالکواانى ئافرەتت وو سيیاسەتمەدداارر هھھھەيیە کە سەررکرددە ئايیيینيیەکانيیانن لە خۆگرتوووە وو باووەڕيی
يیست نيیە بۆ بەررەوو پێشبرددنى مافەکانى ئافرەتت. هھھھەندێک لە ئافرەتانن ززۆۆرر بە ئاززااررەووە ددەڵێن وواايیە کە بووونى سيیستەمێکى عەلمانى مەررجێکى پێو

اشش ئيیسالمم ووەکو ئايیيین هھھھيیچ کەموکوڕيیەکى نيیە. "ئەگەرر سەيیرىى ناووەررۆۆکى ئيیسالمم بکەيین ددەبيینيین ئايیيینێکى ززۆۆرر لێبوررددەيیە وو ددااوواایی هھھھەڵسوکەووتى ب
کردديیە بريیتيیە لە خرااپپ جێبەجێکرددنى ئەمم ئايیيینە پيیرۆۆززە". يیەکێک لە بەشداارربووواانن باسی ددەکاتت لە بەرراامبەرر ئافرەتانن. ئەووەىى کە ناخۆشی 

چۆنيیەتى سەررکەووتنى خۆیی کرددنن لە کاررکرددنن وو پەيیوەندىى ددررووستکرددنن لەگەڵ مەالکانن. ئەوو باسی ئەووەىى کردد کە چۆنن يیەکێک لە ماالکانن 
ىى باسی مافی ئافرەتى کرددبووو لە يیەکێک لە ووووتاررەکانى ررۆۆژژیی هھھھەيینى. هھھھاتۆتە الیی وو باسی ئەووەىى کرددووووە کە چۆنن سوپاسی کرااووە ددوواایی ئەووە

ووووتارر ئافرەتەکانن هھھھاتووونن بۆ مزگەووتت وو بە مەالکەيیانن ووووتوە ززۆۆرر سوپاست ددەکەيین چونکە هھھھەلسوکەووتى مێرددەکانمانن ززۆۆرر باشش بوووە  3پاشش 
لێ. هھھھەررووەهھھھا ئەمم جۆررە هھھھاووکارريیکرددنە بۆتە هھھھۆیی ئەووەىى کەوواا لەگەلل ئێمە. ددااوواایی لە مەالکە کرددووووە کە ناووە ناووە لەمم جۆررە ووووتارراانەيیانن بۆ ب

.ددەررگا بکرێتەووە بۆ باسکرددنى چەندەهھھھا بابەتى هھھھەستيیارر ددەررباەررىى مافەکانى ئافرەتت لە نێو ووەززااررەتى ئەووقافف وو کاررووباررىى ئايیيینى  
 

o کەمم چووويین بۆ ئەوو لەسەررەتاووە ززۆۆرر ززەحمەتت بووو کە تەنهھا باسی کوووشتن بەهھھھۆیی شەررەفەووە بکەيیت٬، بەاڵمم جارریی يیە
.سيیاسەتمەدداارراانەىى کە لەگەڵ مافی ئافرەتت بووونن نەچووويین بۆ ئەوواانەىى کە ددژژیی بووونن  

 
لە چاووپێکەووتنێکداا لەگەلل نوێنەررێکى يیەکێتى ززاانايیانى کوررددستانن٬، ددووووپاتى کرددەووە کە پەيیوەنديیانن لەگەڵ ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن لە 

5000 بەهھھھێزبووونداايیە. ئەمم نوێنەررە گوووتى ئێمە نزيیکەىى :ئەندااممانن هھھھەيیە وو بە يیەکک ووووتارریی هھھھەيینى ددەگەيینە ززيیاتر لە يیەکک مليیۆنن کەسس 7000 -  
 

o  لەبەرر اليیەنى مرۆۆڤايیەتى ئێمە ناتواانيین بێدەنگ بيین کاتێک کە ژژنێک ددەکوژژررێت. گەووررەتريین کێشە ئەووەيیە کە خەلکى بە خرااپی
ئايیيین. بۆ نمووونە پيیاووێک ژژنێک ددەکوژژێت وو وواا ددەززاانى شتێکى باشی عاددەتت وو نەرريیتەکانن جێبەجێ ددەکەنن وو ووااددەززاانن کە ئەمە بەشێکە لە 

ە کرددووووە. ئێمە باووەڕمانن وواايیە کە کۆمەڵگە بە هھھھيیچ شێوەيیک پێش ناکەووێت ئەگەرر توندوووو تيیژیی تيیا بێت. ئێمە نمووونەىى ززۆۆرر جواانمانن هھھھەيیە کە ل
.کاتى پێغەمبەرر (دد.خخ) چۆنن کچانن وو دداايیکانن مامەڵەيیانن لەگەڵ کرااووە  

 
کاررکرددنن لەگەلل ئيیمامەکانن هھھھەندێک لە بەشداارربووواانن بە گووومانەووە سەيیرىى هھھھاووکارريیکرددنيیانن ددەکردد لەگەڵ پيیاوواانى ئايیيینى. "ئێمە نامانەووێت لەبەرر 

ى ببيین بە هھھھاووڕێ ىى مەالکانن وو ددااوواایی هھھھيیچيیانن لێ ناکەيین وو بەوو شێوەيیە هھھھەنگاوو بە هھھھەنگاوو لەگەليیانن ئەررۆۆيین". ئەوواانن ددەيیانگوووتت کە بابەتەکان
ووتيیژیی وو ميیرااتت وو ززەووااجج وو تەاڵقق بابەتى هھھھەستيیاررنن لەبەرر ئەووە ووااباشترە بگەيین بە تێگەيیشتنێکى هھھھاووبەشش لەگەڵ سەررکرددە ئايیيینيیەکانن. توندوو

. بەاڵمم هھھھێشتا بيیريیانن لەووە ددەکرددەووە کە يیاددەبێت خۆيیانن ددووووررە پەررێزبگرنن يیاخووودد ئەمم باررووددۆۆخەىى ئێستا قبووولل بکەنن وو ئيیمامەکانى پێ بگۆررنن
ئێستا چاووکرااووەوو بەتواانا بووويینە وو ددەتواانن بۆ شايیيیە يیاسايیيیەکانن بدۆۆززنەووەوو سترااتيیژيیەکک بگرنە بەرر کە هھھھەندێک ددەسەاڵتى پێ بەررددەست ئافرەتانن 
  .بکەنن

 
o  .يیەکێک لە بەررپرسانن پێی گوووتم ئێوە ژژنانن چيیتانن ددەووێت؟ ددەتانەووێت يیەکسانن بن لەگەلل پيیاوواانن؟ خۆیی ووەاڵمی خۆیی دداايیەووە. ناکرێت

ێکخرااووەکانن ددەبێت چەند فێلێک بکەنن بۆ ئەووەىى ئامانجەکانى خۆيیانن جێبەجێ بکەنن٬، ئەگيینا سەررکەووتووو نابيیت. ئێمە بە بەررپرسەکەمانن کەووااتە رر
بوووە  ووووتت ئێمە ددەمانەووێت ببيین بە خاووەنکارر  وو نامانەووێت يیەکسانن بيین لەگەلل ئێوە. پێمانن ووووتن يیەکێک لە خێزاانەکانى پێغەمبەرر (دد.خخ) باززررگانن

ئەوو بتواانی ٬، بۆچی ئێمە ناتواانيین؟ ٬، ئەگەرر  
 

نمووونەيیەکى تر باسکراا ددەررباررەىى بەررززکرددنەووەىى ئاستى ووووشيیاررىى تەندررووستى ئافرەتانن. ئەمە بە پرۆۆژژەيیەکى سەالمەتى ناووددەبراا بۆ ئەووەىى 
يیەووە ززاانيیاررىى يیاسايیيیانن پێدەددرراا. هھھھەمووو ئافرەتانن بتواانن بەشداارریی تێداا بکەنن وو بچن بۆ ۆۆررکشۆپەکانن وو ززاانيیاررىى تەندررووستى فێربن. هھھھەرر لەمم ررێگە

"کەووااتە ئێمە بە ناررااستەووخۆ ددەتواانيین ئامانجەکانمانن بپێکيین. ئەگەرر چاالکی بەررززکرددنەووەىى ووووشيیاررىى تەندررووستيیمانن هھھھەبێت ئەوواا ززاانيیارریی 
."يیاسايیيیانن پێ ددەددەيین لەوو ررێگەيیەووە  

 
ئافرەتت وو تائيیفەکانن: دداانانى بەررددىى بناغەىى ئاشتەوواايیی  

جيیاوواازز هھھھەيیە لە عێرااقق. گڕووووپی جيیاوواازز هھھھەيیە لە نێواانن ئايیيینەکانن٬، لە نێواانن عەلمانيیەکانن٬، لەنێواانن يیەکک ئايیيین٬، لە نێواانن ززۆۆرر چيین وو توێژىى 
تيیەکانن. هھھھەررێمەکانن وو لە نێواانن پيیاوواانن وو ئافرەتانن. بەشداارربووواانن باووەڕيیانن وواابووو ددەتواانن ررۆۆلێکى سەررەکى ببيین لە گێراانەووەىى پەيیوەنديیە کۆمەاڵيیە

بێجگە لەووەىى ناحەقی ددەررهھھھەقق بە ئافرەتت  41بەتى تائيیفيیەتت وو نايیەکسانى جەندەررىى٬، يیەکێک لە بەشداارربووواانن گوووتى ماددددەىى هھھھەرر لەسەرر با
:ددەکاتت٬، خێزاانن هھھھەڵدەووەشێنێتەووە وو کۆمەڵگەشش لەسەررنجامم تێک ددەچێت  

 
o سانى مامەڵەيیانن لەگەڵ ناکرێت وو بە مانایی ئەووە ئێمە ددەبێت ددااددگايیەکى سيیعەوو ددااددگايیەکى سوننەوو ...هھھھتد هھھھەمانن بێت. خەڵکى بەيیەک

.شێوەيیەشش ناسنامە ئايیيینيیەکەىى کەسەکە پێناسی ددەکاتت وو پايیەىى بۆ ددااددەنێت  
 

یی هھھھەررووەهھھھا باووەرريیانن وواابووو کەوواا تائيیفيیەتت لەسەررنجامى ملمالنێی سيیاسی ددررووست بوووە ووە گرووووپە چەکدااررەکانيیش چووونەتە پاڵيیانن کە توندوووو تيیژ
ى ددررااووسێ کە چەکک وو کۆمەکيیانن بۆ ددەنێرنن. خەلکى عێرااقق ددژژیی يیەکتر نيین. ئەگەرر سەيیرىى خەلکى ئاسايیی بکەيین ددەنێنەووە بە پشتيیواانى وووواڵتان

وو ئاشتيیداا  
عێرااقق لە نێواانن جەنگ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ساڵی ڕاابرددوووودداا٬، ددەتواانيین بڵێيین عێرااقق لە باررووددۆۆخی جەنگداا بوووە. جەنگى ئێراانن وو هھھھەڵمەتەکانى ئەنفالکرددنى سەدداامم حسيین بۆ لە  40لە 
بەڕاابەرراايیەتى ئەمريیکا کە بە سەدداانن هھھھەززاارر ناووبرددنى تێکۆشانى کورردد بۆ سەرربەخۆيیی لە باکوررىى عێرااقق وو جەنگى کەندااوو وو ئەوو جەنگەىى ئێستا 

عێرااقی لە باررووددۆۆخێکى سەختى تايیبەتداا بوووە. هھھھەررچەندە لە  کوژژررااوو ئاووااررەىى بەددوواایی خۆيیداا هھھھێناووە. لەمم سااڵنەدداا ئافرەتى 
هھھھەندێ هھھھەڵمەتت هھھھەبووو بۆ ددررووست کرددنى  ژژێرحوکمە عەلمانيیەکەىى سەدددداامداا لەسەررەتا 

مم ددووااتر باررووددۆۆخەکە بەررەوو خرااپی ررۆۆيیشت بەاڵ کۆمەڵگەيیەکى پاررسەنگى جەندەررىى٬، 
حسێن پشتى بەست بە سەررکرددە ئايیيینيیەکانن بۆ  وو لە سەررەتایی نەووەتەکانداا سەدددداامم 
لەووکاتەووە کۆمەڵگەىى عێرااقی بەددەرر لە  بەهھھھێزکرددنى ددەسەاڵتەکەىى. 

هھھھەررێمى کوررددستانن کۆمەڵگەيیەکى   .تەقليیدىى کەلتوررىى بوووە
اابەرراايیەتى ئەمريیکا٬، بەرر 2003 لەگەڵ ررووووخانى سەدداامم وو جەنگى 

کشانەووەىى هھھھێزەکانى ئەمريیکا کە  توندووووتيیژیی تايیفی سەررىى هھھھەڵداا. 
توندووووتيیژيیەکانن بووو بەاڵمم سەالمەتی وو  بەبۆنەىى کەمبووونەووەىى 
ئافرەتانن هھھھێشتا لە مەترسيیداايیە.  ئاسايیيیشى هھھھاوووواڵتيیانن بەتايیبەتى 
ررێکخرااوویی قاعيیدەشەووە بەررددەوواامن لە  گڕووووپە ئايیيینی وو تايیفيیەکانن بە 
ئەمم ملمالنێيیەىى نێواانن وو ئايیيینيیەکانن وو  لمالنێ بۆ گەيیشتن بە ددەسەاڵتت. م
بوووە بۆ ئافرەتانى عێرااقق کە بۆتە هھھھۆیی  عەلمانيیەکانن بەتايیبەتى سەخت 
بووونى توندووتيیژیی وو ناسەقامگيیرىى لە ناوو  پێشێلکرددنى سەررجەمم مافەکانيیانن. 
ماڵ وو لەددەررەووە بۆ تەهھھھۆیی  سنوووررددااررکرددنى بەشداارربووونى ئافرەتانن لە
ناتواانن جوووڵە بکەنن بەئاززااددىى وو جۆررەهھھھا يیاسا  پرۆۆسەکانى بەررپاکرددنى ئاشتى: 
ئافرەتی سنووورردداارر کرددووووە. چااڵکواانانى مافی  وو ڕێسایی جيیاکارريیانە هھھھەيیە کە ژژيیانى 
ئافرەتانن بەررددەوواامم ڕووووبەڕووووىى توندووووتيیژیی وو   .هھھھەڕشەىى کوشتن وو تۆقاندنن ددەبنەووە بە شێوەيیەکى ررۆۆژژاانە

ئافرەتانن ڕۆۆڵيیانن هھھھەبوووە لە چەند ددەسکەووتێک ووەکو دداانانى يیاسایی  ۆتت وو بەنداانە٬، چااڵکواانانى مافەکانى لەگەڵ ئەوو هھھھەمووو ک
توندووووتيیژیی خێزاانى وو سيیستەمى کۆتا لە پەررلەمانن وو پشتگيیریی پرااکتيیکى بۆ قورربانيیانى توندووووتيیژیی وو پشتگيیریی کرددنى کۆمەڵگەيیەکى 

تيیژیی جۆررااووجۆررىى فەررمى وو نافەررمى ددەگرنەبەرر بۆ فشارر خستنەسەرر وو ددااکۆکى کرددنن لە هھھھەررەووەززیی. ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن لە عێرااقق ستراا
  .مافەکانن لە ژژيینگەيیەکى ئايیيینى سيیاسيیەووە
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ددەبيینيین سوننەوو شيیعەوو کورردد وو عەررەبب وو مەسيیحى  هھھھەمووو نەتەووەکانن لە عێرااقق ددەژژيین پەيیوەنديیەکى بەهھھھێزيیانن لەنێودداايیە وو هھھھيیچ کێشەيیەکيیانن  –
گريینگ نيیە سەرر بە کامە حزبب وو گرووووپپ بێت. هھھھەندێک جارر خەلکى قاعيیدەيیانن پێ باشترە چونکە نيیە. لەبەرر ئەووە بۆ خەلکى ئاسايیی ززۆۆرر 

ووااددەززاانن ددەيیانپاررێزێت لە سوپایی مەهھھھدىى. لەبەرر ئەووە ررێکخرااووەکانن هھھھەووڵ ددەددەنن لە ناخی خەڵکەووە کارر بکەنن وو تۆرر ببەستن وو تۆیی ئاشتى 
.بچێنن  

 
يیاووااززىى وو شەڕیی تايیفی گەيیشتە ئەووپەڕیی وو ئەوواانەشش کە کارريیانن بۆ يیەکێتى خاکى عێرااقق ددەکردد هھھھەررووەهھھھا باسکراا لە کاتى ددااگيیرکاررىى ئەمريیکادداا ج

.پەررااووێزخراابووونن  
 

o  پێش ئەووەىى ئەمريیکيیەکانن بێن ئێمە هھھھەندێ ووووشە هھھھەبووو بەکاررمانن نەددەهھھھێنا ووە کو کورردد وو شيیعە ...هھھھتد. من چەندەهھھھا ساڵ کاررمم
يیانن چی؟ ووە من چەندەهھھھا برااددەررمم هھھھەيیە نەمزاانيیونن ددااخوووە سوننەنن يیانن شيیعەنن يیانن مەسيیحى  کرددووووە لە عێرااقق کەسس پێی نە ووووتووومم تۆ مەسيیحی

يیانن هھھھەرر شتێکى تر بەاڵمم ئێستا ددوواایی ئەمم جيیاووااززيیە تايیفيیە ددەززاانم کێن؟ من بەختەووەرربووومم کە هھھھەڵبژێرددرراامم ووەکو ئەنداامى ئەنجووومەنێک. 
ەنەدداا ووە يیەکێک لە پرسيیاررەکانن ئەووەبووو ددااخوووە تۆ سوننەىى٬، يیا شيیعە يیانن مەسيیحى ئەمريیکيیەکانن فۆررميیانن دداابەشش ددەکردد بەسەررمانن لەمم ئەنجوووم

  .يیا ...هھھھتد. ووەمن نوووسيیم من عێرااقيیم
 

ەکانن پشتى بەست بە سەررکرددە ئايیيینيیە توندڕەووەکانن. ئەمريیکيیەکانيیش ززۆۆرر 1990حسيین بۆ ئەووەىى الووااززيیەکەىى خۆیی بەهھھھێز بکاتت لە  صصدداامم
وو نەتەووەيیيیەکەىى عێرااقق بۆ ددررووستکرددنى ئاشتى. هھھھەررچەندە ئەمە لەوواانەيیە سەررکرددە تايیفيیەکانى ررااززىى کرددبێت  گريینگيیانداا بە پێکهھاتە ئايیيینى

.هھھھەررووەکو ئاشکراايیە لەمم قسەيیەىى سەررەووە٬، بەاڵمم ززۆۆرر بە قوووڵی خەلکانى ئاسايیی بريیندااررکرددووووە  
 

رااقێکى يیەکگرتووو٬، بەشداارربووواانن بە ترسەووە سەيیرىى ئەمم لە باررەىى ژژنانن چۆنن ددەتواانن بەشداارریی بکەنن لە پرۆۆسەىى ئاشتەوواايیی وو بنيیاتنانى عێ
 بابەتەيیانن کردد لەبەرر بووونى ناکۆکيیەکانن وو کەمى پەيیوەندیی نێواانن گرووووپە جيیاووااززەکانن کە کارريیگەررىى سلبی خۆیی هھھھەيیە لەسەرر کارروو چااڵکيیەکانى

ەتت ددەتواانێت ررۆۆڵ ببيینێت بە حوکمى ئەووەىى ئافرەتت بە ئافرەتانن. ددژژە ژژنى لە ززۆۆرر بووونن دداايیە. بە گشتی٬، بەشداارربووواانن ددووووپاتيیانن کرددەووە کە ئافر
         .تەبيیعەتت سالمترنن لە پيیاوواانن وو ئاشتيیخوااززترنن وو ئەگەرر ببن بە کارربەددەست ئەوواا ئاشتى لە جيیهھانن ددەچەسپێ

 
ڕبەندىى بکەنن٬، بەتايیبەتى لەبەررئەووەىى ناکۆکى ززۆۆرر هھھھەيیە لە نێو گڕووووپە جيیاووااززەکانداا٬، پێدەچێت ززەحمەتت بێت بۆ ئەووەىى ئافرەتانن کارربکەنن وو تۆ

تاکو ئێستا بووونى ئافرەتت لە سيیاسەتت وو دداانوستانەکانن شتێکى ززۆۆرر ئاسانن نيیە. لە هھھھەررێمى کوررددستانن ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن تواانيیويیانە 
سيیاسەتيیانن  بەشداارریی بکەنن لەوو هھھھەوواڵنەىى کە ددررااوونن بۆ دداانوستانن وو ناووپژیی کرددنن لەنێواانن ددەسەاڵتت وو هھھھێزەکانى ئۆپۆززسيیۆنن کە تاکو ئێستا

.پەکخستبووو لە کوررددستانن  
لە کۆتايیی گفتوگۆکە ددەررباەررىى ئاشتى وو ئاشتەوواایی٬، باسس لەووەکراا کە هھھھەمووو چااڵکيیەکک بۆ کەمرکرددنەووەىى بۆشايیی نێواانن پيیاوواانن ئافرەتانن لە 

نن وو پيیاوواانى ئايیيینى کە بە بەشێک ددااددەنرێت لە پرۆۆسەىى ئاشتەوواايیی. هھھھەرر سەباررەتت بە پەيیوەندىى نێواانن ررێکخرااووەکانى ئافرەتا ععييررااققعیً 
لەسەررەووە ئيیشاررەتى بۆ کراا بووو٬، يیەکێک لە بەشداارربووواانن گوووتى کاتێک ئەمم جۆررە دداايیەلۆگانە ددەبەسترێت٬، کارريیگەررىى ررااستەووخۆیی ددەبێت 

  .ەڵگەچونکە باسس لە کێشە هھھھەنوووکەيیيیەکانى ئافرەتت ددەکرێت. ووەهھھھەررووەهھھھا کارريیگەررىى ددررێژخايیەنيیشی ددەبێت بە بەررقەرراارربووونى ئاشتى لە کۆم
 

o  .پێويیستە دداانيیشتن ززيیاتر بکەيین لەگەڵ پيیاوواانن وو ئافرەتت پێکەووە بۆ ئەووەىى چۆنن بتواانيین لەيیەکتر نزيیکبيینەووە وو يیەکتر قبوووڵ بکەيین
اانن نێوددەتواانيین ررۆۆلێ ناووپژیی بگێريین لە نێواانن پيیاوواانن وو ئافرەتانن بۆ ئەووەىى بتواانن کێشەکانيیانن چاررەسەرر بکەنن. ددەتواانيین پرۆۆسەىى ئاشتەوواايیی لە 

.پيیاوواانن وو ئافرەتانن بەررێوەببەيین  
 

نزمى ئاستى ووووشيیاررىى هھھھۆکاررە بۆ ملمالنێکانن٬، ووەهھھھەمووو پرۆۆژژەکانى بەررززکرددنەووەىى ئاستى ووووشيیاررىى لە نێواانن پيیاوواانن وو ئافرەتانن ددەبێتە 
کەسانەشش کەوواا متمانەيیانن بەررقەرراارربووونى ئاشتى لە ماووەيیەکى ددررێژخايیەنداا. "بەررززکرددنەووەىى ووووشيیاررىى ووااتە بەررززکرددنەووەىى متمانە٬، ئەوو 

  .بەخۆيیە ددووااتر ددەبن بە ئاشتيیخواازز
 

شيیکرددنەووە  
 

پێشيیلکارريیەکانن  
گيیرىى عێرااقق نمووونەيیەکە لەوو وووواڵتانەىى کەوواا توندووتيیژیی تێيیداا بەررددەوواامم ددەبێت ددوواایی ئەووەىى ئاشتى بەفەررمى ڕااددەگەيینرێت. توندووووتيیژ وو نا سەقام

کرددۆۆتەووە بۆ بەشداارریی سيیاسی. توندوووو تيیژیی خێزاانی وو سەررباززىى ددوووو جۆررىى پەيیوەنديیدااررنن لە ناووەووەوو ددەررەووە ئاززااددىى ئافرەتى بەررتەسک 
چونکە الشەىى ئافرەتت بۆتە شوێنى ئەمم توندوووو تيیژيیانە لە کاتەکانى جەنگ وو ئاشتيیداا. ئەوو توندوووو تيیژيیەىى کە ئافرەتت ررووووبەرروووویی بۆتەووە 

  .ترااووەتەووە نەکک تەنهھا بەشەڕەفی خێزاانەکە بەڵکو بە هھھھی هھھھەمووو کۆمەڵگەکەلەسەررەنجامى ئەوو لۆژژيیکە بوووە کە الشەىى ئافرەتت مەحرەمەوو بەس
 

هھھھەررچەندە يیاسایی توندووووتيیژیی خێزاانى لە هھھھەررێمى کوررددستانن پەسەندکرااووەوو پێشبيینى ددەکرێت لە عێرااقيیش ئەمم يیاسايیە ددەررچێت٬، بەاڵمم چەنديین 
ەمم بەشداارریی ژژنانن. هھھھەررووەهھھھا ژژنانن هھھھەووڵيیانن ددااووەوو  شەڕيیانکرددووووە بۆ يیاسایی تر هھھھەيیە کە جيیاکاررىى تێداايیە ددژژیی ئافرەتت وو بەرربەست ددەخەنە بەرردد

.ئەووەىى بەشێک لەوو يیاسايیانە هھھھەمواارربکرێنەووە  
 

ززۆۆرربەىى ئافرەتانى عێرااقی هھھھەژژااررنن وو پەررااووێزخرااوونن. ناتواانن کارربکەنن لە ژژيینگەيیەکداا کە هھھھەمووو شتێکيیانن لێ بەررتەسک کرااووەتەووە٬، 
ددەست نيیە. سەباررەتت بە پێشێلکارريیە نێوددەووڵەتيیەکانن ددەررباەررىى ئافرەتت وو جەندەرر ئەوواا ززۆۆررنن کە ووەهھھھەررووەهھھھا دداارراايیی خانەووااددەکەىى خۆيیانن لە

وو ئاشتيیداا  
عێرااقق لە نێواانن جەنگ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ساڵی ڕاابرددوووودداا٬، ددەتواانيین بڵێيین عێرااقق لە باررووددۆۆخی جەنگداا بوووە. جەنگى ئێراانن وو هھھھەڵمەتەکانى ئەنفالکرددنى سەدداامم حسيین بۆ لە  40لە 
بەڕاابەرراايیەتى ئەمريیکا کە بە سەدداانن هھھھەززاارر ناووبرددنى تێکۆشانى کورردد بۆ سەرربەخۆيیی لە باکوررىى عێرااقق وو جەنگى کەندااوو وو ئەوو جەنگەىى ئێستا 

عێرااقی لە باررووددۆۆخێکى سەختى تايیبەتداا بوووە. هھھھەررچەندە لە  کوژژررااوو ئاووااررەىى بەددوواایی خۆيیداا هھھھێناووە. لەمم سااڵنەدداا ئافرەتى 
هھھھەندێ هھھھەڵمەتت هھھھەبووو بۆ ددررووست کرددنى  ژژێرحوکمە عەلمانيیەکەىى سەدددداامداا لەسەررەتا 

مم ددووااتر باررووددۆۆخەکە بەررەوو خرااپی ررۆۆيیشت بەاڵ کۆمەڵگەيیەکى پاررسەنگى جەندەررىى٬، 
حسێن پشتى بەست بە سەررکرددە ئايیيینيیەکانن بۆ  وو لە سەررەتایی نەووەتەکانداا سەدددداامم 
لەووکاتەووە کۆمەڵگەىى عێرااقی بەددەرر لە  بەهھھھێزکرددنى ددەسەاڵتەکەىى. 

هھھھەررێمى کوررددستانن کۆمەڵگەيیەکى   .تەقليیدىى کەلتوررىى بوووە
اابەرراايیەتى ئەمريیکا٬، بەرر 2003 لەگەڵ ررووووخانى سەدداامم وو جەنگى 

کشانەووەىى هھھھێزەکانى ئەمريیکا کە  توندووووتيیژیی تايیفی سەررىى هھھھەڵداا. 
توندووووتيیژيیەکانن بووو بەاڵمم سەالمەتی وو  بەبۆنەىى کەمبووونەووەىى 
ئافرەتانن هھھھێشتا لە مەترسيیداايیە.  ئاسايیيیشى هھھھاوووواڵتيیانن بەتايیبەتى 
ررێکخرااوویی قاعيیدەشەووە بەررددەوواامن لە  گڕووووپە ئايیيینی وو تايیفيیەکانن بە 
ئەمم ملمالنێيیەىى نێواانن وو ئايیيینيیەکانن وو  لمالنێ بۆ گەيیشتن بە ددەسەاڵتت. م
بوووە بۆ ئافرەتانى عێرااقق کە بۆتە هھھھۆیی  عەلمانيیەکانن بەتايیبەتى سەخت 
بووونى توندووتيیژیی وو ناسەقامگيیرىى لە ناوو  پێشێلکرددنى سەررجەمم مافەکانيیانن. 
ماڵ وو لەددەررەووە بۆ تەهھھھۆیی  سنوووررددااررکرددنى بەشداارربووونى ئافرەتانن لە
ناتواانن جوووڵە بکەنن بەئاززااددىى وو جۆررەهھھھا يیاسا  پرۆۆسەکانى بەررپاکرددنى ئاشتى: 
ئافرەتی سنووورردداارر کرددووووە. چااڵکواانانى مافی  وو ڕێسایی جيیاکارريیانە هھھھەيیە کە ژژيیانى 
ئافرەتانن بەررددەوواامم ڕووووبەڕووووىى توندووووتيیژیی وو   .هھھھەڕشەىى کوشتن وو تۆقاندنن ددەبنەووە بە شێوەيیەکى ررۆۆژژاانە

ئافرەتانن ڕۆۆڵيیانن هھھھەبوووە لە چەند ددەسکەووتێک ووەکو دداانانى يیاسایی  ۆتت وو بەنداانە٬، چااڵکواانانى مافەکانى لەگەڵ ئەوو هھھھەمووو ک
توندووووتيیژیی خێزاانى وو سيیستەمى کۆتا لە پەررلەمانن وو پشتگيیریی پرااکتيیکى بۆ قورربانيیانى توندووووتيیژیی وو پشتگيیریی کرددنى کۆمەڵگەيیەکى 

تيیژیی جۆررااووجۆررىى فەررمى وو نافەررمى ددەگرنەبەرر بۆ فشارر خستنەسەرر وو ددااکۆکى کرددنن لە هھھھەررەووەززیی. ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن لە عێرااقق ستراا
  .مافەکانن لە ژژيینگەيیەکى ئايیيینى سيیاسيیەووە
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ئەنجامدررااوونن لە پرۆۆسەىى بنيیاتنانەووەىى عێرااقق. هھھھەررووەکو ئيینلۆ ددەلێت "بارریی يیاسايیی ئافرەتانى عێرااقق بۆتە يیەکێک لە کەررەسەکانى جەنگ". 
ددووووە کارر لەسەرر کێشە جەندەرريیەکانن نەکەنن نەووەکو جيیاوواازز ددەررچێت لەگەڵ ئەوواانى تر. عێاررقق نمووونەيیەکە لەوو وووواڵتانەىى کە بڕيیارريیانن ددەررکر

کێشە جەندەرريیەکانن بۆ تە هھھھەڕەشە بۆ باررووددۆۆخی ناسکى ئێستا. هھھھەررکاتێک کە ئەمم باررووددۆۆخە سەقامگيیرتر بووو٬، کێشە جەندەرريیەکانن ددەبێت ززيیادد 
ررجارريیش کاتێک کە کاتی دداانانى ئەجنداا تێپەرریی ززۆۆرر ززەحمەتە شتێکى بۆ بکرێت لە ئەجنداایی بنيیاتنانەووەىى عێرااقی ددوواایی ملمالنێکانن. ززۆۆ

.ززيیاددبکەيین  
 

ددەستکەووتەکانن  
 لەگەڵ بووونى مەجالێکى کەمم بۆ بەشداارريیکرددنن٬،ررێکخرااووەکانى ئلفرەتانى عێرااقق نەرريیتى بەشداارريیکرددنيیانن پاررااستوووەوو کارراامەيیی باشيیانن هھھھەيیە لە

انن کە ددەستنيیشانى ددەسەاڵتت ددەکاتت لە عێرااقى ئەمرۆۆ.هھھھەررچەندە ئەمم ررێکخرااوواانە خزمەتى دداانوستانن کرددنن لە باررووددۆۆخە سيیاسی وو ئايیيینيیەک
ژژماررەيیەکى کەمم لە قورربانيیانى توندوووو تيیژيیانن کرددووووە بەاڵمم تواانيیويیانە پێکهھاتەيیەکى شەلتەرر ددررووست بکەنن وو ررێگەچاررەيیەکک بدۆۆززنەووە بۆ 

.پاررااستنى ژژنانن وو پێشکەشش کرددنى يیاررمەتی يیاسايیی وو سايیکۆلۆژژیی  
 

ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن کارریی سەررکەووتووويیانن ئەنجامدااووە ددەررباررەىى يیاساکانن وو نەهھھھێشتنى جيیاکاررىى٬، کە شتێکى ززۆۆرر سەررەکيیە بۆ بەهھھھێزکرددنى 
مافی ئافرەتت. ووەهھھھەررووەهھھھا تواانيیويیانە سيیستەمى کۆتا بۆ بەررژژەووەندىى خۆيیانن بچەسپێنن ئەمە يیەکێکە لەددەسکەووتە گريینگەکانن. کارريیانن کرددووووە 

لەگەڵ ررێکخرااووە نێوددەووڵەتيیەکانن وو چااڵکواانانى بوااررىى ئافرەتانن لە وووواڵتانى تر کە سيیستەمى کۆتایی تيیايیە. بەاڵمم لەگەڵ ئەووەشش ترسی پێکەووە 
ەووەىى ئەووەيیانن هھھھەيیە کە کۆتا بڕفێندررێت لەاليیەنن حيیزبەکانەووە لەبەررئەووە سترااتيیژيیانن ددااناووە بۆ ئەووەىى ئافرەتانى سيیاسەتمەدداارر بەهھھھێز بکەنن بۆ ئ

  .یی سيیاسی خۆيیانن هھھھەستنبەکارر
 

ددەررچووونى يیاسایی توندوووو تيیژیی خێزاانى کە کۆمەڵێک لە ررێکخرااووەکانى هھھھەررێمى کوررددستانن پێی هھھھەستابووونن ئەمەشش يیەکێکە لە ددەستکەووتەکانن. 
ەووڵدەددەنن ئەوواانن بەڕااستى پالنن وو تەنسيیقی باشيیانن هھھھەبوووە٬، ووەجوهھھھدەکانيیانن يیەکخستوووە بۆ ددەررچووونى ئەمم يیاسايیە ووەهھھھەررووەهھھھا بەررە بەررە هھھھ

شانن کەلتوررىى کوشتن بەهھھھۆیی شەررەفف نەهھھھێلن وو ررێگایی نوێگاررىى بگرنە بەرر لە مامەڵەکرددنن لەگەڵ پيیاوواانى ئايیيینى. تواانيیويیانە ئەوو اليیەنانە ددەستنيی
ندووتيیژیی بکەنن لەنێو پێکهھاتە ئايیيینيیەکە کە گۆرراانکارریی پێدەکرێت وو هھھھەماهھھھەنگيیانن لەگەڵ بکەنن لەسەرر ئەوو بابەتانەىى کە کۆکن لەسەررىى ووەکو تو

.ئايیيینى٬، کوشتنى بەهھھھۆیی شەررەفف  
 

ی هھھھەررووەهھھھا چااڵکواانەکانى بوااررىى ئافرەتانن ڕێگەىى ناڕااستەووخۆيیانن ددۆۆززيیوەتەووە بۆ ئەووەىى ئامانجەکانى خۆيیانن بپێکن. يیەکێک لە چااڵکواانانن باس
  .فە يیاسايیيیەکانيیانن بۆ ددەکرددننلەووە کردد کە ئەوواانن پرۆۆژژەيیەکى تەندررووستيیانن جێبەجێ ددەکردد بۆ چەند ئافرەتێک لە پاڵ ئەمەشداا باسی ما

 
بەرربەستەکانن  

لەگەڵ ئەووەشداا کە ررێکخرااووەکانن تواانيیانن پالتفۆررمێک ددررووست بکەنن لە نێو کۆمەڵگەىى مەددەنى٬، ڕوووونن وو ئاشکراايیە کە بۆ شايیی ددەسەاڵتت هھھھەيیە 
سەنتەررەکانى بڕيیارردداانن هھھھێشتا باشش ددەررنەبڕددررااووە٬، لە نێو پێکهھاتە ررەسمى وو ناررەسميیەکانن ووەکو هھھھەرر وووواڵتێکى ددوواایی ملمالنێ. چۆنن ددەگەيیت بە 

بەاڵمم لەاليیەکى تر ددەبيینيین چۆنن بە خێراايیی ررێکخرااووەکانى هھھھەررێمى کوررددستانن گەيیشتووونن بەمە. ئەگەرر ئەکترەکانى گۆرراانن ززيیاتر لە ددەررەووەوو 
.ەبێت لەسەرر ررێکخرااووەکانى ئافرەتاننناووەووەىى پێکهھاتە ئايیيینيیە ددەستنيیشانن بکرێت وو کارریی ززيیاتر بکرێت وو ئەوواا کارريیگەررىى ززۆۆرر گەووررەىى دد  

 
تت تايیفەگەررىى وو پابەندبووونن بە نەرريیت بەررددەوواامى هھھھەيیە لە عێرااقق. ووەهھھھەررووەهھھھا ددەبێت تێبيینى ئەووە بکەيین کە هھھھەررچەندە هھھھەندێک لە يیاسایی شەرريیعە

وو ددەڵێت مافف وو پێدااوويیستيیەکانى ئافرەتت لەگەڵ بنەماکانى مافی ئافرەتت ناگونجێت بەاڵمم ززۆۆرر لە چااڵکواانى بوااررىى ئافرەتانن هھھھەيیە پێدااگریی ددەکاتت 
.تەنهھا لە سيیستەمێکى ناعەلمانى جێبەجێ ددەبێت  

 
بەرربەستێکى تر کە پەيیوەندىى هھھھەيیە بە سيیستەمى کۆتا ئەووەيیە تەنهھا بووونى ژژنانن لە نێو سيیستەمە سيیاسيیەکە لە وواانەيیە بەررهھھھەمێکى پێچەوواانەىى 

انن ززيیاتر ددااکۆکى لەسەرر ئەجنداایی حزبەکەىى بکاتت نەووەکک کێشە جەندەرريیەکانن بۆ نمووونە هھھھەبێت. ووەهھھھەررووەهھھھا ئەوو ژژنانە لەوواانەيیە لە پێگەکانى خۆيی
وو کە کێشەىى ژژنانە. ووە ئەگەرر يیەکێک لەوو ژژنانە کێشەکانى ئافرەتی بهھێنێتە پێشەووە ئەوواا مەترسی ئەووەىى لێدەکرێت کەوواا لە حزبەکەىى ددەرربکرێت 

ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن ررۆۆلی گريینگيیانن هھھھەبوووە ووەکو ئامۆژژگارريیکارروو ررااهھھھێنەرر بۆ ئەوو کەمە ددەسەاڵتەىى کە هھھھەيیانە لەددەستى بدەنن. ووەهھھھەررووەهھھھا 
  .ئەوو ئافرەتانەىى کە تاززە ددەست بەکارریی سيیاسەتت ددەکەنن

 
 راالەکاننبۆ ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن کە دداانوستانن بکەنن لە نێو ئەوو هھھھەمووو هھھھێزە ناکۆکە کاررێکى ددژژووااررە. ناکۆکيیەکانن لەنێواانن هھھھێزە تايیفيیەکانن وو ليیب

لەمم  وو ئايیيینيیەکانن وو عەلمانيیەکانن وو پاررێزگاررەکانداايیە. ئێستا لە عێرااقق ژژماررەيیەکى ززۆۆرر لە بێوەژژنن هھھھەيیە کە ددەتواانن ززۆۆرر شت بکەنن. ددەکرێ سووودد
.حالەتە ووەرربگيیرێت بۆ ئەووەىى باسس لەوو جيیاکارریی وو نريیتانە بکرێت کە ززيیانن بەنن بێوەژژنانە ددەگەيیەنێت  

 
ۆمەڵگەىى مەددەنى لە عێرااقق تواانيیويیەتى گەشە بکاتت لە ئەنجامى فەندىى ررااستەووخۆیی ررێکخرااووەکانن. هھھھەررکە ووەهھھھەررووەهھھھا ددەبێت تێبيینى بکەيین کە ک

ددۆۆنەررەکانن ڕوووو ووەررگێڕنن ئەوواا کۆمەڵگەىى مەددەنى هھھھەست بە الووااززىى پشتگيیرىى ددەکاتت. چۆنن بەسەرر ئەمم بەرربەستە دداا ززااڵ ددەبيیت ئەمە کێشەىى 
  .چەند سالێکى ددااهھھھاتوووە

 
ااززيیە گەووررەيیەىى کە لەنێواانن پيیاوو وو ژژنداا هھھھەيیە لە عێرااقق وو ررەنگى ددااووەتەووە لە کۆمەڵگەىى عێرااقی بەرربەستێکى ززۆۆرر لەکۆتايیيیشداا٬، ئەوو جيیاوو

ە گەووررەيیە لە بەررددەمم يیەکسانى جەندەررىى. لەوواانەيیە گەووررەتريین بەرربەست بريیتی بێت لە ددررووست کرددنى پرددىى پەيیوەندىى لە نێواانن پيیاوو وو ئافرەتت ک
  .ەتت بە يیەکسانى جەندەررىى وو مافەکانى مرۆۆڤڤهھھھەمانن بۆچووونيیانن هھھھەبێت سەبارر

 

وو ئاشتيیداا  
عێرااقق لە نێواانن جەنگ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ساڵی ڕاابرددوووودداا٬، ددەتواانيین بڵێيین عێرااقق لە باررووددۆۆخی جەنگداا بوووە. جەنگى ئێراانن وو هھھھەڵمەتەکانى ئەنفالکرددنى سەدداامم حسيین بۆ لە  40لە 
بەڕاابەرراايیەتى ئەمريیکا کە بە سەدداانن هھھھەززاارر ناووبرددنى تێکۆشانى کورردد بۆ سەرربەخۆيیی لە باکوررىى عێرااقق وو جەنگى کەندااوو وو ئەوو جەنگەىى ئێستا 

عێرااقی لە باررووددۆۆخێکى سەختى تايیبەتداا بوووە. هھھھەررچەندە لە  کوژژررااوو ئاووااررەىى بەددوواایی خۆيیداا هھھھێناووە. لەمم سااڵنەدداا ئافرەتى 
هھھھەندێ هھھھەڵمەتت هھھھەبووو بۆ ددررووست کرددنى  ژژێرحوکمە عەلمانيیەکەىى سەدددداامداا لەسەررەتا 

مم ددووااتر باررووددۆۆخەکە بەررەوو خرااپی ررۆۆيیشت بەاڵ کۆمەڵگەيیەکى پاررسەنگى جەندەررىى٬، 
حسێن پشتى بەست بە سەررکرددە ئايیيینيیەکانن بۆ  وو لە سەررەتایی نەووەتەکانداا سەدددداامم 
لەووکاتەووە کۆمەڵگەىى عێرااقی بەددەرر لە  بەهھھھێزکرددنى ددەسەاڵتەکەىى. 

هھھھەررێمى کوررددستانن کۆمەڵگەيیەکى   .تەقليیدىى کەلتوررىى بوووە
اابەرراايیەتى ئەمريیکا٬، بەرر 2003 لەگەڵ ررووووخانى سەدداامم وو جەنگى 

کشانەووەىى هھھھێزەکانى ئەمريیکا کە  توندووووتيیژیی تايیفی سەررىى هھھھەڵداا. 
توندووووتيیژيیەکانن بووو بەاڵمم سەالمەتی وو  بەبۆنەىى کەمبووونەووەىى 
ئافرەتانن هھھھێشتا لە مەترسيیداايیە.  ئاسايیيیشى هھھھاوووواڵتيیانن بەتايیبەتى 
ررێکخرااوویی قاعيیدەشەووە بەررددەوواامن لە  گڕووووپە ئايیيینی وو تايیفيیەکانن بە 
ئەمم ملمالنێيیەىى نێواانن وو ئايیيینيیەکانن وو  لمالنێ بۆ گەيیشتن بە ددەسەاڵتت. م
بوووە بۆ ئافرەتانى عێرااقق کە بۆتە هھھھۆیی  عەلمانيیەکانن بەتايیبەتى سەخت 
بووونى توندووتيیژیی وو ناسەقامگيیرىى لە ناوو  پێشێلکرددنى سەررجەمم مافەکانيیانن. 
ماڵ وو لەددەررەووە بۆ تەهھھھۆیی  سنوووررددااررکرددنى بەشداارربووونى ئافرەتانن لە
ناتواانن جوووڵە بکەنن بەئاززااددىى وو جۆررەهھھھا يیاسا  پرۆۆسەکانى بەررپاکرددنى ئاشتى: 
ئافرەتی سنووورردداارر کرددووووە. چااڵکواانانى مافی  وو ڕێسایی جيیاکارريیانە هھھھەيیە کە ژژيیانى 
ئافرەتانن بەررددەوواامم ڕووووبەڕووووىى توندووووتيیژیی وو   .هھھھەڕشەىى کوشتن وو تۆقاندنن ددەبنەووە بە شێوەيیەکى ررۆۆژژاانە

ئافرەتانن ڕۆۆڵيیانن هھھھەبوووە لە چەند ددەسکەووتێک ووەکو دداانانى يیاسایی  ۆتت وو بەنداانە٬، چااڵکواانانى مافەکانى لەگەڵ ئەوو هھھھەمووو ک
توندووووتيیژیی خێزاانى وو سيیستەمى کۆتا لە پەررلەمانن وو پشتگيیریی پرااکتيیکى بۆ قورربانيیانى توندووووتيیژیی وو پشتگيیریی کرددنى کۆمەڵگەيیەکى 

تيیژیی جۆررااووجۆررىى فەررمى وو نافەررمى ددەگرنەبەرر بۆ فشارر خستنەسەرر وو ددااکۆکى کرددنن لە هھھھەررەووەززیی. ررێکخرااووەکانى ئافرەتانن لە عێرااقق ستراا
  .مافەکانن لە ژژيینگەيیەکى ئايیيینى سيیاسيیەووە
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ررێکخرااووىى کڤيینا تل کڤيینا (ئافرەتت بۆ ئافرەتت) پشتگيیرىى ئافرەتانن ددەکاتت لە کاتەکانى جەنگ وو ملمالنێکانن بە مەبەستى ززيیاددکرددنى 
ررێکخرااوو کە کارر بۆ ئافرەتانن ددەکەنن بۆ ئەووەىى بەشدااررىى  130ددەسەاڵتيیانن وو کارريیگەرريیانن لەسەرر کۆمەڵگە. ئێمە هھھھەماهھھھەنگيیمانن هھھھەيیە لەگەڵ 

  .ئاشتەوواايیی بکەننکاررىى بنيیاددنانن وو 
لە کاتى جەنگ وو ملمالنێکانداا٬، توندوووو تيیژیی ددژژیی ئافرەتانن بەکاررهھھھاتوووە ووەکو يیەکێک لە شێوااززەکانى جەنگ٬، ئافرەتانن ڕووووبەڕووووىى 

ددەستدررێژیی بەکۆمەڵ وو شێوااندنى جەستەوو کشتن بووونەتەووە. ئافرەتانن لە ماڵەکانيیانن ددەسست بەسەررکرااوونن وو کچانن قەددەغەکرااوونن لە 
   .ەنگى ئافرەتانن کپ کرااووەتەووە بۆ ئەووەىى هھھھەست وو سۆززەکانيیانن ددەررنەبڕننخوێندنن٬، دد

 
بەاڵمم مێژوووو سەلماندوووويیەتى کە ئافرەتت ررۆۆلێکى گريینگى هھھھەيیە لە تێکۆشانن بۆ بەددەستهھێنانى ئاشتى. جيیهھانن شايیەتحاڵی ئەمم ررااستيیە بووونن لە 

مى ررێگەىى پێدەددررێت ررۆۆلی هھھھەبێت لە بڕيیارردداانن ددەررباررەىى چۆنيیەتى بەلقانن وو اليیبيیريیا وو بەهھھھارریی عەررەبی. لەگەلل ئەووەشداا ئافرەتت ززۆۆرر بە کە
گەيیشتن بە ئاشتى وو دديیموکرااسی. هھھھەررلەبەرر ئەمەشە ررێکخرااووىى کڤيینا تل کڤيینا بووونى هھھھەيیە. ررێکخرااووە هھھھاووکاررەکانمانن ووووشيیاررىى خەلک 

تت وو لەناوو برددنى توندوو تيیژیی ددژژیی ئافرەتانن. بەررزز ددەکەنەووە ددەررباەررىى مافەکانى ئافرەتت وو کاررددەکەنن لەسەرر کێشە تەندررووستيیەکانى ئافرە
ئەمم ررێکخرااوواانە هھھھەلل ددەررەخسێنن بۆ ئافرەتانن بۆ ئەووەىى کۆببنەووەوو چاوويیانن بە يیەکتر بکەووێت٬، چونکە شوێنى تر نيیە بۆ چاووپێکەووتن بۆ 

  .ئافرەتانن. هھھھەررووەهھھھا کارريیگەرریی سيیاسيیانن ددەبێت وو دداايیەلۆگگ بەررپا ددەکەنن لەسەرروو بەندىى ملمالنێکانداا
 

خرااووىى کڤيینا تل کڤيینا دداامەززررااووەيیەکى سويیديیەوو پشتگيیرىى ررێکخرااووىى ئافرەتانن ددەکاتت لە ناووەررااست وو ررۆۆژژئاوواایی ئەفريیقيیاوو ررۆۆژژهھھھەاڵتى ررێک
ناووەڕااست وو باشوووررىى قۆقاسس وو ررۆۆژژ ئاوواایی بەلقانن. ررۆۆلی ررێکخرااووىى کڤيینا تل کڤيینا بريیتيیە لە پێداانى پشتگيیرىى دداارراايیی وو ددررووستکرددنى 

  .ێکخرااووەکانن بە يیاررمەتى ررێکخرااووە هھھھاووکاررەکاننپەيیوەندىى لە نێواانن رر
 

پەيیامى ئێمە بريیتيیە لە بەشداارريیکرددنن لە بەهھھھێزکرددنى بزووووتنەووەکانى ئافرەتانن  لە ناووچەکانى جەنگ. ئێمە کارريیگەرريیمانن ددەبێت لەسەرر 
تانن لە ناچەکانى جەنگ وو يیاررمەتى پەررەپێداانن وو سيیاسەتەکانى ئاسايیش بە هھھھۆیی بەررززکرددنەووەىى ووووشيیاررىى ددەررباەررىى باررووووددۆۆخی ئافرە

گريینگى نوێنەرراايیەتى کرددنن وو بووونى ئافرەتت لە پرۆۆسە ئاشتيیخوااززەکانداا. ئێمە ززاانيیاررىى ددەررباررەىى ئافرەتانى ناووچەکانى جەنگ 
   .باڵووددەکەيینەووە بۆ رراایی گشتى وو ددااموددەززگاکانى حکومی وو ررێکخرااووەکانى سويید وو يیەکێتى ئەووڕووپا وو نەتەووە يیەکڤرتوووەکانن

 
مە پشتگيیرىى لێکۆليینەووەوو توێژيینەووەکانى پەيیوەنديیداارر بە باررووددۆۆخى ئافرەتانن ددەکەيین لە ناووچەکانى جەنگ هھھھەررووەهھھھا کارريیگەرريیە هھھھەررووەهھھھا ئێ

  .ئيیجابيیەکانى بەشدااررىى ئافرەتانن لە ددەستپێشخەرريیە ئاشتيیخوااززەکانداا
 
 
 

-ددەسەاڵتى يیەکسانن  ئاشتى بەررددەوواامم لە ڕوووویی دداارراايیيیەووە پشتگيیرىى   
ددەستەىى سەقامگيیرىى کۆمسيیۆنى ئەووڕووووپيیەوولێکرااووە لە اليیەنن    
 http://eeas.europa.eu/ifs/index_en.htm :ە

ناووەررۆۆکى ئەمم ددۆۆکيیومێنتە بەررپرسيیاررەتى تاکاليیەنەىى ررێکخرااووىى  
کڤيینا تل کڤيینايیە وو لە ژژێر هھھھيیچ باررووددۆۆخێک نابێت لێکبدررێتەووە بە   
بۆچووونى يیەکێتى ئەووڕووپا   

 

  
ررێکخرااووىى کڤيینا تل کڤيینا (ئافرەتت بۆ ئافرەتت) پشتگيیرىى ئافرەتانن ددەکاتت لە کاتەکانى جەنگ وو ملمالنێکانن بە مەبەستى ززيیاددکرددنى 

ررێکخرااوو کە کارر بۆ ئافرەتانن ددەکەنن بۆ ئەووەىى بەشدااررىى  130ددەسەاڵتيیانن وو کارريیگەرريیانن لەسەرر کۆمەڵگە. ئێمە هھھھەماهھھھەنگيیمانن هھھھەيیە لەگەڵ 
  .ئاشتەوواايیی بکەننکاررىى بنيیاددنانن وو 

لە کاتى جەنگ وو ملمالنێکانداا٬، توندوووو تيیژیی ددژژیی ئافرەتانن بەکاررهھھھاتوووە ووەکو يیەکێک لە شێوااززەکانى جەنگ٬، ئافرەتانن ڕووووبەڕووووىى 
ددەستدررێژیی بەکۆمەڵ وو شێوااندنى جەستەوو کشتن بووونەتەووە. ئافرەتانن لە ماڵەکانيیانن ددەسست بەسەررکرااوونن وو کچانن قەددەغەکرااوونن لە 

   .ەنگى ئافرەتانن کپ کرااووەتەووە بۆ ئەووەىى هھھھەست وو سۆززەکانيیانن ددەررنەبڕننخوێندنن٬، دد
 

بەاڵمم مێژوووو سەلماندوووويیەتى کە ئافرەتت ررۆۆلێکى گريینگى هھھھەيیە لە تێکۆشانن بۆ بەددەستهھێنانى ئاشتى. جيیهھانن شايیەتحاڵی ئەمم ررااستيیە بووونن لە 
مى ررێگەىى پێدەددررێت ررۆۆلی هھھھەبێت لە بڕيیارردداانن ددەررباررەىى چۆنيیەتى بەلقانن وو اليیبيیريیا وو بەهھھھارریی عەررەبی. لەگەلل ئەووەشداا ئافرەتت ززۆۆرر بە کە

گەيیشتن بە ئاشتى وو دديیموکرااسی. هھھھەررلەبەرر ئەمەشە ررێکخرااووىى کڤيینا تل کڤيینا بووونى هھھھەيیە. ررێکخرااووە هھھھاووکاررەکانمانن ووووشيیاررىى خەلک 
تت وو لەناوو برددنى توندوو تيیژیی ددژژیی ئافرەتانن. بەررزز ددەکەنەووە ددەررباەررىى مافەکانى ئافرەتت وو کاررددەکەنن لەسەرر کێشە تەندررووستيیەکانى ئافرە

ئەمم ررێکخرااوواانە هھھھەلل ددەررەخسێنن بۆ ئافرەتانن بۆ ئەووەىى کۆببنەووەوو چاوويیانن بە يیەکتر بکەووێت٬، چونکە شوێنى تر نيیە بۆ چاووپێکەووتن بۆ 
  .ئافرەتانن. هھھھەررووەهھھھا کارريیگەرریی سيیاسيیانن ددەبێت وو دداايیەلۆگگ بەررپا ددەکەنن لەسەرروو بەندىى ملمالنێکانداا

 
خرااووىى کڤيینا تل کڤيینا دداامەززررااووەيیەکى سويیديیەوو پشتگيیرىى ررێکخرااووىى ئافرەتانن ددەکاتت لە ناووەررااست وو ررۆۆژژئاوواایی ئەفريیقيیاوو ررۆۆژژهھھھەاڵتى ررێک

ناووەڕااست وو باشوووررىى قۆقاسس وو ررۆۆژژ ئاوواایی بەلقانن. ررۆۆلی ررێکخرااووىى کڤيینا تل کڤيینا بريیتيیە لە پێداانى پشتگيیرىى دداارراايیی وو ددررووستکرددنى 
  .ێکخرااووەکانن بە يیاررمەتى ررێکخرااووە هھھھاووکاررەکاننپەيیوەندىى لە نێواانن رر

 
پەيیامى ئێمە بريیتيیە لە بەشداارريیکرددنن لە بەهھھھێزکرددنى بزووووتنەووەکانى ئافرەتانن  لە ناووچەکانى جەنگ. ئێمە کارريیگەرريیمانن ددەبێت لەسەرر 

تانن لە ناچەکانى جەنگ وو يیاررمەتى پەررەپێداانن وو سيیاسەتەکانى ئاسايیش بە هھھھۆیی بەررززکرددنەووەىى ووووشيیاررىى ددەررباەررىى باررووووددۆۆخی ئافرە
گريینگى نوێنەرراايیەتى کرددنن وو بووونى ئافرەتت لە پرۆۆسە ئاشتيیخوااززەکانداا. ئێمە ززاانيیاررىى ددەررباررەىى ئافرەتانى ناووچەکانى جەنگ 

   .باڵووددەکەيینەووە بۆ رراایی گشتى وو ددااموددەززگاکانى حکومی وو ررێکخرااووەکانى سويید وو يیەکێتى ئەووڕووپا وو نەتەووە يیەکڤرتوووەکانن
 

مە پشتگيیرىى لێکۆليینەووەوو توێژيینەووەکانى پەيیوەنديیداارر بە باررووددۆۆخى ئافرەتانن ددەکەيین لە ناووچەکانى جەنگ هھھھەررووەهھھھا کارريیگەرريیە هھھھەررووەهھھھا ئێ
  .ئيیجابيیەکانى بەشدااررىى ئافرەتانن لە ددەستپێشخەرريیە ئاشتيیخوااززەکانداا

 
 
 

-ددەسەاڵتى يیەکسانن  ئاشتى بەررددەوواامم لە ڕوووویی دداارراايیيیەووە پشتگيیرىى   
ددەستەىى سەقامگيیرىى کۆمسيیۆنى ئەووڕووووپيیەوولێکرااووە لە اليیەنن    
 http://eeas.europa.eu/ifs/index_en.htm :ە

ناووەررۆۆکى ئەمم ددۆۆکيیومێنتە بەررپرسيیاررەتى تاکاليیەنەىى ررێکخرااووىى  
کڤيینا تل کڤيینايیە وو لە ژژێر هھھھيیچ باررووددۆۆخێک نابێت لێکبدررێتەووە بە   
بۆچووونى يیەکێتى ئەووڕووپا   

 

  


