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 پێشەکی

ی راپۆرتی خۆی سەبارەت بە رەوش USCIRF))ڵەتیوکۆمسیۆنی حکومەتی ئەمریکی بۆ ئازادی ئاینی نێودە 
 "کوردستان خۆریئاینییەکان لەژێر  پێکهاتەپوکانەوەی "ئاینییەکان لە هەرێمی کوردستان لەژێر ناوی  پێکهاتە

ئەندامانی ئەم کۆمسیۆنە راستەوخۆ لەالیەن سەرۆکی ئەمریکا و بەرپرسانی هەردوو حیزبی  .باڵوکردەوە
داچوونە بۆ ئازادی ئاینی نێودەوڵەتی و بەرپرسیارێتی ئەم کۆمسیۆنە بەدوا ندەسەاڵت لەو واڵتە دیاری دەکرێ
هەروەها ئەم کۆمسیۆنە راستەوخۆ  ،ئاینییەکان ئەنجامدەدرێن پێکهاتەو ئەو توندوتیژیانەی دژ بە 

 .هەڵسەنگاندن و پێشنیارەکانیان دەدەنە سەرۆکی ئەمریکا
 می کوردستان کراوەهەرێ نیشتەجێی ئایینییەکانیو نەتەوەیی لەم راپۆرتەدا بە تێروتەسەلی باس لە پێکهاتە 

بە کوردستان  .واڵتانی دەوروبەر بارودۆخیان بە باشتر و گونجاوتر بۆ ژیان وەسف دەکات بەو بە بەراورد 
سابئەى  ،زەردەشتى، هەروەها شەبەک ،شیعە ،ئێزیدی، ئاشوری ولە کلد پەناگەى زۆرینەى کریستیانەکان

دەکات کە  لەوە باس هەندێک بەشی راپۆرتەکەلە  لەالیەکی دیکەوە .مەندائى و بەهائیەکانیش دادەنێت
پێشێلکراوە وەک پشتگیری کردنی بە زۆری لە حکومەتی  توندوتیژی دەبنەوە و مافیان کان رووبەڕوویپێکهاتە
گرتن لە ئازادی رادەربڕین و رێگا ،دەستبەسەردا گرتنی زەوی و زاری کریستیانەکان ،هەرێم

هەروەها  ،نەتەوەیی و مەزهەبییەکان بۆ سەر زێدی خۆیان ،ئایینیپێکهاتە  یهاتوچۆ و گەڕانەوە،خۆپیشاندان
 هۆی ئایین و نەتەوە و مەزهەبەوەباس لەوە دەکات لە هەندێک شوێن جیاکاری هەیە لە نێوان پێکهاتەکان بە 

و جیاکاری  ینەکردنی هاوکارییەکان لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بە یەکسان دابەشلەبارەی 
  .ەرگری کردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە پێکهاتەکانکردن لە ب

روو بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان  خۆیان خستووەتەتێبینی و راسپاردەی  دا ئەم کۆمسیۆنەلە پاڵ ئەمەش
و ژمارەی نوێنەرایەتییان لە حکومەت  وەک زیادکردنی ،ئایینیەکانپێکهاتە سەبارەت بە باشتر کردنی رەوشی 

، لە نێوان پێکهاتەکانی هەرێم بەهێزکردنی بنەماکانی پێکەوەژیانی دیکە بە مەبەستی چەند پێشنیارێک
، چونکە دەنگدەرانیان کەمە و دیاریکردنی لەڕووی یاسایی و سیاسییەوە ئەمە ئەستەمە سەبارەت بەم داوایە

 .ژمارەی نوێنەرانیان لەسەر بنەمای ژمارەی دەنگدەرانیان دەبێت بەپێی یاساکانی هەڵبژاردن

ز،  گە هربێ جیاوازى  م یاسادا بە رده بە كسانن لە كان یە عێراقییە  كە  ستورى عێراقیدا هاتووه ده  لە 14ى  مادده  لە
بەاڵم  ی،ت اڵیە كۆمە ن و بارودۆخى ئابوورى ووڕ، بۆچو نگ، ئایین، ئایینزا، بیروباوه هر ، چە ، بنە وه تە نە ژاد، نە
ك  ى وه كانى دیكە و پێكهاتە  ڵگرتووه نگاوێكى زیاترى هە هە دستانرێمى كور ستورى هە ى دهوسشنو ڕه
  رێمى كوردستان پێكهاتووه لى هە گە ":  كە  هودا هاتو وسەوشن م ڕه ى ئە(5)ى  مادده  لە  .كردووه تى وێنا نە مایە كە
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رێمى  ەى ه واڵتیانى دیكەن و هاو رمە ئاشورى، ئە، سریان، ب، كلدان ره ، توركمان، عەكورد  لە
رەشنووسی دەستووری هەرێمی کوردستان هاتووە کە پرەنسیپەکانی  ی(٧)لە ماددە هەروەها ".نكوردستا

شەریعەتی ئیسالمی یەکێکە لە سەرچاوە سەرەکییەکانی بڕیاردان لەگەڵ مسۆگەر کردنی تەواوی مافی 
ئەنجامدانی  یروڕای ئایینی وپەیڕەوانی ئایینەکانی وەک کریستیان و ئێزیدی و ئایینەکانی دیکە لە ئازادی ب

 .سرووتە ئایینیەکانی خۆیان

ی رەشنووسەکەدا هاتووە کە ناکرێ ئەحکامی ئایینێکی دیاریکراو بەسەر (١٢٤)ماددەی  لەالیەکی دیکەوە لە
لە بڕگەی دووەمیشدا دەڵێ: پەیڕەوانی ئایینەکانی  (بڕگەی یەکەم)بسەپێنرێت  داپەیڕەوانی ئایینێکی دیکە

ڵمان وەک کریستیان و ئێزیدی بۆیان هەیە ئەنجومەنی رۆحانی تایبەت بە خۆیان دابمەزرێنن و دیکەی نا موس
پەیڕەوی حوکمی تایبەت بە خۆیان بکەن لە بابەتی باری کەسی کە ئەمەش بە یاسایەک دیاری دەکرێت و 

ا هاتووە : تا لە بڕگەی سێیەمی ماددەکەشد .باری کەسی سەیر دەکرێت دادگای باری کەسی و لەالیەن دادگای
ئاینیانە دەردەچێت، کار بە یاسا کارپێکراوەکانی باری  پێکهاتە یاسایەکی باری کەسی تایبەت بەو  ئەو کاتەی

 کەسی لە هەرێم دەکرێت.

  لە یك جیاكاریە  شنە چە ومو هە " كە  دا هاتووه شنوسە م ڕه ى ئە(2) بڕگە (20)ى  مادده  لە  مان شێوه هە  بە
ن، بارى  مە ڕ، هزر، تە ، ئایین، بیروباوه چە ، بنە تى واڵتنامە اڵیە ى كۆمە ز، زمان، پێگە گە ، ڕه نگە ڕه ژاد، ى نە بناغە

بێ  رێمی كوردستان بە تی هە حكومە ".کردووە  غە ده ندامى قە م ئە تى، سیاسى، یان كە اڵیە ئابوورى، كۆمە
توركمان ، ئێزدی ،سیحی زار خێزانی مە یان هە ده تا بەو تائێس  رێمی وااڵ كردووه رگاكانی هە موو ده جیاوازى هە

رێمی  كانی هە شاره  راق بۆ پاراستنی گیانی خۆیان رویان لەێراستی ع كانی باشوور و ناوه ناوچە ب لە ره و عە
كو  و ئێستاش وه  ننجامداو كی بۆ ئە موو ئاسانكاریە پێی توانا هە رێمیش بە تی هە و حكومە  كوردستان كردووه

 . ر سە نە بە ده بێ هیچ فشارێك ى خۆیان بە كوردستان ژیانی رۆژانە دیکەیكی  موو هاواڵتیە ەه

هەرێمی کوردستان تاکە شوێنە کە  ٢٠٠٣لە دوای ئازادکردنی عێراق لە ساڵی پێویستە ئاماژە بەوەش بکرێت کە 
لە هەرێمى  تێیدا ودەکەن  نەتەوەیی و مەزهەبییەکان هەست بە ئاسوودەیى و ئایینی تیایدا هەموو پێکهاتە

حکومەتی  . بەپێچەوانەوەکوردستاندا هیچ کەسێک لەسەر جیاوازى نەتەوەیى رووبەڕووى کێشە نەبووەتەوە
 ،هەرێم بەردەوام پشتگیری لە پێکەوەژیانی ئایینی و نەتەوەیی دەکات بەبێ رەچاوکردنی جیاوازی ئایینی

 مەزهەبی و نەتەوەیی. 

بە هەماهەنگی  بکرێت بۆ بابەتەکانی ئەم راپۆرتە بەدواداچوونێکی گشتگیر ڵدراوەلەم راپۆرتە وەاڵمەدا هەو
تى  حكومە  ى كە و ڕاستیە ئە  یشتە نجامدا، گە رئە ده  لە حکومەت ئەنجامدا و كانى ندیداره یوه نە پە لەگەڵ الیە

 پێکهاتەنزڵگاى  ماڵ و مە  تەرێمى كوردستان بۆ و هە وه م ڕووه لە  یە تێكى ڕوونى هە رێمى كوردستان سیاسە هە
تى جیاكاریكردنى  رێمى كوردستان نیاز و نیە تى هە حكومە. كان جیاوازه  ئیتنیە ،لتورى كە ،یی وه تە نە ،نىیئای
ت و  وا حاڵە بوبێت ئە ش هەەکیتى جیاكاری یان پێشێلكاری ر حاڵە گە و ئە پێکهاتانەم  دژ بە  بووه نە
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و   بووه رێم نە تى هە تى حكومە و سیاسە  بووه و پالن بۆ دارێژراو نە  رنامە بە، سیە كە وتێكى تاكە ڵسوكە هە
  .بەدواداچوونی بۆ کراوە

 پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکان یەکانی حکومەتی هەرێم بۆهاوکاری
ەوە بەردەوام خەڵکی ناوچەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق روویان لە هەرێمی ــ2003لە دوای ساڵی 

پێش شااڵوی تیرۆریستانی داعش حکومەتی هەرێم لە  .تان کردووە و ناوچەکانی خۆیان جێهێشتووەکوردس
مەزهەبییەکان پێکهاتوون بۆ ی و یەونەتە ،کە لە پێکهاتە ئایینی کردووەزۆر رووەوە هاوکاری ئاوارەکانی 

  ە:نموون

 ر  زار دینار بۆ هە د هە نج سەپێ بڕىبۆ خەرج کردنی رێم  رۆكى هە سە جەنابی ڕێز رمانى بە ر فە سە لە
  .غدا بە  لە ( ةالنجا ةسید )ى  نیسە كانى كە وه قینە ساتى تە تى دواى كاره تایبە  خێزانێك بە

 ڵ  گە نگى لە ماهە هە  بە  ر خێزانێكى ئاواره زار دینار بۆ هە نجا هە د و پە چوار سە دابینكردنى بڕى
  .غدا رانى بە تى كۆچ و كۆچبە زاره وه
 نى  ڵ الیە گە نگى لە ماهە هە  رێم بە كان بۆ پارێزگاكانى هە ئاواره  ى خۆراكى خێزانە ى پسولە وه ستنەگوا

  .ندیدار یوه پە
 كانى  شوێنە  بوون لە خۆر ندى موچە كارمە  ى كە و ئاوارانە ى ئە اژهر ی وه پێدانى پشتگیرى بۆ گواستنە

 .پێشوى خۆیان
 ێكخراوهرڵ  گە نگى لە ماهە هە  بە كان م خێزانە رجە ر سە سە رگ بە لوبەلى خۆراك و ج لوپە شكردنى كە دابە  

  .كان بیانیە

  ى كە و هۆیە رگیراون، بە رێمی كوردستان وه كانى هە زانكۆ و قوتابخانە  ها بە هەزاران قوتابى ئێزیدی لە روه هە
كانى پارێزگاى دهۆك  زانكۆ و قوتابخانە  لە 2013ساڵى   نها لە ش تە مە لە  . جگە ر بووه سە  یان لە شە ڕه هە

،  مان شێوه هە  رى شارى موسڵ هاتوون. بە وروبە كانى ده ناوچە  لە  كە ەرگیراو قوتابى ئێزیدى وه 850ى  نزیكە
  ڕاست و باشوورى عێراق كە كانى ناوه كانى ناوچە ئاواره  خێزانە  بە  ى داوه رێمى كوردستان ڕێگە تى هە حكومە

  .رێمى كوردستان خاكى هەناو   بێنە

ر  هە  رێمى كوردستان لە ى هە وه ره كانى ده كوردستانیە  ناوچە  ین كە بكە  وه بە  ئاماژه  دا پێویستە لێره
تەنانەت بەر )كى گشتى  یە شێوه  ئایینین. بە  و فره  وه تە نە  لێكى فره گە ى عێراق زیاتر ناوچە كى دیكە یە ناوچە

  وه تییە اڵیە ئابووری و كۆمە ،سیاسى ،منى ئە ،ڕووى یاسایی  لە  م ناوچانە ئە (لە هێرشەکانی داعشیش
  غدا  رێمى كوردستان و بە نێوان هە  ناكۆكىبۆ   وه ڕێتە گە ش ده كە هۆكاره،  بارودۆخێكى ناجێگریان هەبوو

ن ڕژێمى پێشوى  الیە اڵم لە بە كوردستانین،  م ناوچانە ئە  وه ڕووى مێژوییە  رچى لە گە . ئە م ناوچانە ر ئە سە لە
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  وه كى ناكوردستانییە یە ناوچە  كێكیان بە ر یە و هە  ردا هێنراوه سە گۆڕانكارى دیموگرافیان بە  وه عێراقە
 لكێنراون. 

ش  وانیش بێبە ین، ئە بكە  م ناوچانە كانى ئە و ئایینیە وەیی تە نە  مە كە لە تى باس كى تایبە یە شێوه  ر بە گە ئە 
  و ئەو ناوچانەی كە ئە  و بگره  وه تە بوونە  م ناوچانە ڵكى ئە ى دووچارى خە و ناخۆشیانە تااڵوى ئە  لە  بوونە ەن

ڕووى ڕاگواستن  رووبە  پێكهاتووه  تى یان ئایینیانە وایە تە نە  مە و كە كێك لە یە  میان لە رجە یان یان سە زۆرینە
م و  ى دووه پلە  بە  رجی ئابووری لومە و هە  وه ڕێتە گە منى ده م بۆ بارودۆخى ئە كە ى یە پلە  ش بە مە ، ئە وه تە بوونە

كوردستان   نە كات ناچاربن ڕووبكە ش وایان لێده مانە موو ئە مدا دێن، هە ى سێیە پلە  ش لە كانى دیكە هۆكاره
م  كانى ئە كارگێڕیە  كە ى یە جەتى بود بابە  وترێت كەگش ب وه بێت ئە ى واڵت بڕۆن. ده وه ره و ده ره یاخود بە

رپرسیارێتى پاراستنى  بە  مان شێوه هە  ، بە تى فیدراڵى عێراقە ستۆى حكومە ئە  كو ئێستاش لە تاوه  ناوچانە
شدا  وه ڵ ئە گە اڵم لە تى فیدراڵى، بە رشانى حكومە سە  وێتە كە شیان ده وه دانكردنە پێدان و ئاوه ره كان و پە ناوچە

  .ئاستى پێویستدا نین  و لە  یە كجار زۆریان هە ەموكوڕی ی كە

  وا بە دا، ئە م ناوچانە بێت لە رێمى كوردستانیش بوونیان هە كانى ئاسایشى هە ر هێزه گە ئە  وه كى دیكە الیە لە
  كە رێتەوەبک  و بۆشاییانە میش بێت ئە ئاستێكى كە  ر بە گە ى ئە وه ، بۆ ئە م ناوچانە لە  ستى پارێزگاریكردنە بە مە

  م ناوچانە ئە  بگرین كە  نادیده  و ڕاستیە نابێت ئە  جێهێشتوون، چونكە  م ناوچانە ى لەناوەندتى  حكومە
ش  كرێت هاوكاریان پێشكە ى پێى ده نده وه ئە  دات كە خۆى ده  بە ەو ماف و كوردستانیش ئە  ره سە ناكۆكیان لە

 كرێت.  كانیان ده كاره  ڕێگرى زۆر لە  وه تى فیدراڵیە ن حكومە الیە لە  كە  ەی وه كرێت ئە دى ده ى بە وه اڵم ئە بكات، بە
  كە )بێت  سێكى باش نە كە فتارێكى خراپى لێ ببینرێت یاخود خۆى تاكە سێك ڕه كە تاكە  خاسمە ر نە گە ئە

  بە  زگاكە م ده رجە سە  كە  وایە ڕه  و نە  ڕاستە نە  وا نە ، ئە(ش ئاشكرا بكرێت سانە و كە ى ئە ناو و ناسنامە  پێویستە
ڵكى  پاراستنى خە  لە  ر شوێنێك بریتیە هە  بوونى ئاسایش لە ى ئامانجى هە وه ر ئە بە م بدرێت، لە ڵە قە  خراپ لە

  گاى حزبە پێى یاسا و ڕێساكان باره شدا و بە م ناوچانە ى ئە زۆربە  . لە وه كانییە تێكڕاى چین و توێژه  بە  كە ناوچە
  .  انى كار و چاالكى سیاسی خۆیانننجامد رقاڵى ئە سە  كە  یە كان بوونیان هە وردستانییەك

ی  رگە هێزی ئاسایش و پێشمە  رێمی كوردستان كە ی هە وه ره كانی ده ناوچە كان لە وەییە تە و نە یپێکهاتە ئایین
وا و  ینە پارێزگای نە  لە  مانگانە  اعشبوون، بۆ نموونە پێش هاتنی د سەقامگیریداڕی ئارامی و  و پە ، لە لێیە

كان  و ئایینە  وه تە نە مە دژی كە  یان لە درا و زۆربە دهنجام ستی ئەی تیرۆری وه دان كرده سە  بە دیکەكانی  ناوچە
هێزی ئاسایش   ی كە و ناوچانە اڵم لە ی عیراقی فیدراڵدا بوون، بەژێر كۆنتڕۆڵی هێزی پۆلیس و سوپا لە  بوون كە

بوونی هێزی  هەچوونکە  درا نجام ده ی تیرۆریستی ئە وه ن كرده گمە ده ، بە ی كوردستانی لێ بوو رگە ێشمەو پ
 .  رقراركردنی ئارامی و پاراستنی گیان و ماڵی هاوواڵتیان بووە ئامانجی بە بە  م ناوچانە لە  رگە ئاسایش و پێشمە

ڵكو  ، بە کەم بوو  رگە بوونی هێزی ئاسایش و پێشمە ر هە بە لە  م ناوچانە ی كۆچكردنیش لە مان كاتدا دیارده هە  لە
كی  یە و رێژه  رێمی كوردستان كۆچیان كردووه راق بۆ هەێع دیکەیكانی  ناوچە  كان لە و ئایینە  وه تە نە مە  كە
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م  سیاسیش لە شدا چاالكی مە ڵ ئە گە رێمی كوردستان، لە كانی هە و شاره  بۆ ناوچە  نایان هێنا بوو زۆریشیان پە
ن  الیە سێك لە ی سیاسی، هیچ كەۆڵتی جموج تۆمە و بە درا نجام ده كی زۆر ئازاددا ئە زایە فە  دا لە ناوچانە

 . كراوه ستگیرنە ده  وه ئاسایشە

وا  ئە (پێش هێرشی داعشیش)ر كاتێك پێویست بووبێت  ، هە وه رگە هێزى پێشمە  ست بێت بە یوه ى پە وه ئە
كانى  كوردستانییە  رێمى كوردستان یان ناوچە كانى هە سنورییە  ناوچە  رگریكردن لە بە  لە  هكردوو درێغى نە

  رگە پێشمە ك یە ر ناوچە هە  .  لە ستاوه ركى خۆى هە ئە  بە  وه م ڕووه رێمى كوردستان و لە ى هە ى ئیداره وه ره ده
ڵغانى پاراستنى  قە  بێ جیاوازى بۆتە  چونكە ، كە بووە ڵكى ناوچە جێى خۆشحاڵى خە  وا  بوبێت ئە بوونى هە

  ناوچە  ى لە و بارودۆخە ئە.  وه كانیشە تى و ئاینیە وایە تە نە سەرجەم پێکهاتە  بە  و ناوچانە ڵكى ئە خە
وان نێ  لە  ره سە ى ناكۆكیان لە وه هۆى ئە بە  كە  یە وه كرێت ئە دى ده رێم بە ى هە ى ئیداره وه ره كانى ده كوردستانیە

تى سروشتى و  حاڵە  م ناوچانە هیچ كاتێك ئە  پێیان خۆش نییە  ن كە ڵكانێك هە وا خە ئەغدا،  رێم و بە هە
ش  مە ى عێراق بن و ئە پارێزگاكانى دیكە  ر بە و كوردستانى بن و خوازیارن سە  وه رگرنە مێژووی خۆیان وه

تى  ستانى حكومە ده م كاربە رده و هە  میشە هە  كە  ەی وه ئە  ى جێى داخە وه اڵم ئە بە ،مافێكى یاسایی خۆیانە
كى  ره روستكردنى دووبەوڵى د هێنن و هە كار ده رامى سیاسى خۆیان بە بۆ مە  ڵكانە م خە فیدراڵى عێراقى ئە

  تە بونە  م ناوچانە كانى ئە سنوره  زۆرێك لە  وه م ناكۆكیانە بوونى ئە هۆى هە بەلەالیەکی دیکەشەوە  ن. ده ده
م  رى ئە واهیده ڕێت گە پە ى ئێستا عێراقى پێدا تێده و بارودۆخە كان و ئە تیرۆریستیە  ى ڕێكخراوه مۆڵگە

 . یە ڕاستیە

هەر کاتێک هەستیان بە مەترسی کردبێت   م ناوچانە و تەواوی عێراق كانى ئە تى و ئایینیە وایە تە نە  پێکهاتە
 ،كرێت زانن پارێزگاریان لێده ى ده وه ر ئە بە م لە كە ى یە پلە  بە ویش رێمى كوردستان، ئە هە  كۆچیان کردووە بۆ

رانى باشتریان  خۆشگوزه ،خسێت ڕه زیاتریان بۆ ده كاركردنیتى  رفە ده ،پارێزرێت منیان باشتر ده بارودۆخى ئە
نى  نجومە تى ئە كایەرۆ پێى گشتاندنى سە بە  كرێت. بۆ نموونە م ده راهە ن فەكانیا كرێت و مافە ر ده بە ستە بۆ ده

كى عێراقى یان  زگایە ر داموده هە  سیحى لە ندێكى مە ر كارمە رێمى كوردستانیش هە تى هە زیرانى حكومە وه
عێراق بێت و  داواى   ر بە بێت و سە  وه رێمى كوردستانە ى هە ى ئیداره وه ره كانى ده كوردستانییە  ناوچە

  لە  مە درێت، ئە نجام ده كى گشتى بۆیان ئە یە شێوه  وا بە نى بكات، ئەنسیبكرد ى یان تە كە ى ڕاژه وه گواستنە
زى  ركە تى مە رێمى كوردستان و حكومە كانى هە زگا حكومیە نێوان ده  ندان لە ى كارمە وه گواستنە  كە  كاتێكدایە

  . ستێنراوه وه

كارى خۆیان   پێى پێویست بە و بە  كە ەر ی رێمى كوردستان هە تى هە جیاجیاكانى حكومە  ندیداره یوه زگا پە ده
ى  ندى خۆى و ڕادده تمە پێى تایبە ك بە زگایە ر ده رێم کردووە، هە هە  ى ڕوویان لە ڵكانە و خە ستن و ئە ڵده هە
ستى  بە و بەپێى مە  كە ر یە هە دین و ئی كە ئاسانكارى پێویستیان بۆ ده  وه كە ڵكە ت و خە بابە  ندى بە یوه پە

 ى بۆ كوردستان. ەك هاتنە
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رێمى كوردستاندا  ى هە ى ئیداره وه ره كانى ده كوردستانیە  ناوچە  لە  كە ر یە هە  رێم لە تى هە حكومە
و   رده روه كانى پە تە زاره ، وه كانن، بۆ نموونە تگوزاریە خزمە  تە زاره وه  ر بە سە  ، كە وه تى كردۆتە رایە ڕێوەبە بە
م  تگوزارى بۆ دانیشتوانى ئە یاندنى خزمە ستى گە بە ویش بۆ مە ، ئە وه دانكردنە و ئاوهوانى  ندرووستى و شاره تە

  ى گشتى ناوچە ستە ناوى ده  بە  زراندووه كى دامە یە ستە مان كاتدا ده هە  بێ جیاوازى.  لە بە  ناوچانە
یاندنى  گە  یە ستە م ده كانى ئە ركە ئە  كێك لە یە  رێمى كوردستان، كە ى هە ى ئیداره وه ره كانى ده كوردستانییە

و  لە  وسینگەنو (9)تى  ئێستا توانیویە  بێ جیاوازى كە  كان بە ناوچە ومو بۆ هە  تگوزارى پێویستە خزمە
ى خۆى  ى سااڵنە بودجە  ، لە وه یە ستە م ده ڕێى ئە  لە رێمى كوردستان تى هە و حكومەە و دا بكاتە ناوچانە
  توانراوه. لە رێگەی ئەم بوجەیەوە  وامە رده و ئێستاش بە  رخانكردووه ى تە م ناوچانە ۆ ئەتى ب كى تایبە یە بودجە

ى ڕێگا و بان و  وه نكردنە ڵ دروستكردن و نۆژه گە ندروستى دروست بكات، لە ى تە و بنكە  ندین قوتابخانە چە
و   واوبوونە یان تە زۆربە  با، كە ینكردنى كارهندروستى و داب كانى تە و بنكە  رده روه كانى پێشترى پە كۆنە  خانە باڵە
وام  رده داهاتووشدا بە  كرێت و لە ست پێده دا ده م سااڵنە ندێكیشیان لە و هە  واوبووندایە تە  ندێكیشیان لە هە
  رێم و لە تى هە ر میالكى حكومە سە لە  زراوه كان مامۆستا دامە قوتابخانە  ها بۆ زۆرێك لە روه بێت. هە ده
كانى  ل بۆ بنكە لوپە رمان و كە ند و ده كارمە  مان شێوه هە  ن و بە كە كان كار ده كوردستانیە  كانى ناوچە وتابخانەق

    .كان دابین كراو خۆشخانە ستى و نەندرو تە

 بواری رۆشنبیری و کەلتووریدا

كوردستان   كان لە و ئاینییە  وه تە نە  مە رى كە پێدانى رۆشنبیری و هونە ره پە  ۆشنبیرى گرنگى بەرتى  زاره وه
تى گشتی  رایە بە ڕێوه بوونى دوو بە  بە  وه تە نگى داوه تدا ڕه زاره لى كارگێڕى وه یكە هە  ش لە مە دات و ئە ده

  لە  گشتییە  تییە رایە بە ڕێوه م دوو بە گاى ئە باره .بۆ سریانى دیکەوی  كێكیان بۆ توركمان و ئە ڕۆشنبیرى یە
شتیكردن و  پەر تی گشتی سە رایە بە رێوه ردوو بە . هە یە دهۆك هە  تى سریانی لە رایە بە ڕێوه و بە  ولێره هە
ك فێستیڤال، كۆنسێرت، رێزلێنان،  ۆشنبیرى توركمانى، كلدانى و ئاشوورى وهررى و  ى هونەپێدانى چاالك ره پە

رێم چاالكى  ی هە وه ره كانی ده كوردستانییە  ناوچە  ت لە نانە ن تە ده نجام ده كارى ئە پیشانگاى كتێب و شێوه
  :یە بەم شێوەیەی خوارەوە جۆراوجۆریان هە

 رى توركمانى، كلدانى، ئاشوورى، ئێزدى،  تیپى هونە ،ڕۆشنبیرى ناوەندیك  یە پاڵپشتكردنى دارایى ژماره
 .ی دیکەو هاریكار  مانگانە خشینى ڕێگاى بە  لە  وه تە زاره ن وه الیە  ندائى لە یى و سابئى مە كاكە

 ى سریانى خانە زهۆتى م رایە بە رێوه زراندنى بە ك دامە پوورى دێرین وه لە ریت و كە دابونە  گرنگیدان بە. 

  ت فارسیش نانە بى، سریانى، توركمانى و تە ره كانى كوردى، عە زمانە  كتێب بە 456چاپكردنى. 
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 زمانى كوردى و توركمانى و سریان  بە 1990ساڵى   لە  كانى مندااڵن كە وتنى مافە ێكەركردنى چاپ
 ە.رچوو ده

 ناڵى  كە 2رێمى كوردستان،  هە ناڵى ئاسمانى لە كە 33  بە دراوەت تى ناوخۆ مۆڵە زاره هاوكارى وه بە
 .ناڵى سریانى كە 2  و ناڵى توركى كە 1بى،  ره عە

 بواری پەروەردە

ێگرییان لێكرابێت ر خودزمانى كوردى بخوێنن یا بە  كە  راوهك كان ناچار نە وه تە نەپێکهاتە ئایینی و هیچ تاكێكى 
  رێم و ناوچە ناو هە كان لە وه تە نە  مە زمانى كە  بە  یان قوتابخانە ده بە  وه وانە پێچە بە ،زمانى دایك بخوێنن  بە

ى خوێندن چاو رێمى كوردستان ڕه مى خوێندنى هە سیستە  . لە یە رێم هە ى هە وه ره كانى ده كوردستانیە
 : وه ى خواره م شێوه بە  كان كراوه تییە ماییە زمانى كە بە

  كە  ەیزمانى توركمان خوێندن تیایاندا بە  قوتابخانە (21)كوردستان   لە زمانى توركمانى:  یەکەم خوێندن بە
مى  مان سیستە هە ن و تێیاندار عفە لە كفرى وتە ،رمیان ى گە ئیداره  ،سلێمانى ،ولێر شارى هە  یان لە زۆربە

  رده روه تى پە زاره وه رشتى كردنیان لە رپە بۆ سە  كرێت و و ده یڕه رێم پە ى هە رده روه تى پە زاره وه
 . یە خوێندنى توركمانى هە  ت بە تى گشتى تایبە رایە بە ڕێوه بە

  زمانى سریانییە  خوێندنیان بە  قوتابخانە (56)رێمى كوردستان  هە  لە زمانى سریانى:  دووەم خوێندن بە
  رمۆتە ەه، دیانا، هاودیان و  ، كۆیە قاڵوه ، شە عەنكاوه /ولێر هە)ك  وه  سیحى زۆره مە  ى كە و شوێنانە تى لە تایبە بە
، تلكێف، قەرەقۆش،  لە رتە ، بە مدانییە ك حە رێم وه ى هە ى ئیداره وه ره كانى ده ناوچە  ها لە روه هە  كۆیە لە

تى  زاره وه  خوێندنى سریانى لە  ت بە تى گشتى تایبە رایە بە ڕێوه بە  مان شێوه هە بە .(لقۆش كرملیس، ئە
 . یە هە  رده روه پە

 

 

 

 

ى دهۆك  رده روه تى گشتى پە رایە بە ڕێوه بە  ت لە كى تایبە ستەیە ده سێیەم خوێندنى ئایینى ئێزیدى:
شارى   سنوورى شارى دهۆك و زیاتریش لە  لە یان زۆربە  كات كە رشتى خوێندنى ئایینى ئێزیدى ده رپە سە

 . موسڵە
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 : دابینكراوه كان ئاواره  بۆ  یە شێوه م بە  كە كوردستان رێمی هە كانی قوتابخانە و قوتابی

 ژمارەی قوتابخانە یقوتاب ژمارەی پارێزگا

 قوتابخانەی کەرڤانە 15قوتابخانە و  220 90120 دهۆك

 قوتابخانە 67 74000 هةولَێر

 قوتابخانە 81 52000 ێمانیسل

 

  قوتابییە بۆ  وه تاقیكردنە ی بنكە ك وه و  وه كردۆتە رێمی هە كانی قوتابخانە موو هە رێم هە ی رده روه پە تی زاره وه
  وه تاقیكردنە ی بنكە ك وه  قوتابخانە 150  وه تە كراونە دهۆك  لە  كە ی قوتابخانە و لە  جگە كان ئاواره

 خۆ  لە قوتابی (4000) تا (3000)  كە  گیراوه كرێ  بە ولێر هە  لە  قوتابخانە (4) ها روه ەه.كارهێنراون بە
 .ولێر هە  لە  ڤانە ره كە ی قوتابخانە (6) زراندنی دامە بۆ  دراوه ندی زامە ره. گرێت ده

 ها روه هە كاربهێنن، بە كانی لە لوپە كە گشت  كە  داوه رێگای كوردستان رێمی هە تی حكومە  لە  رده روه پە تی زاره وه
 .گرێت ده ستۆ ئە  لە كان ئاواره كانی قوتابخانە ی وه تاقیكردنە كانی بنكە پاراستنی ركی ئە كان منییە ئە زگا ده

 یمانگاكان پە و زانكۆ كانی ئاواره  قوتابییە  لە پشتیوانی كوردستان رێمی هە تی حكومە بااڵ خوێندنی بواری  لە
 نجام ئە بۆ م دووه خولی كانی وه تاقیكردنە ولێر هە  لە  كە  دراوه موسڵ زانكۆی قوتابیانی  بە ارێگ  بۆیە كات ده

 مان هە  بە ددین، اڵحە سە زانكۆی گشتی ی قوتابخانە  لە كچ و كوڕ قوتابی (300) ش ستە بە مە م ئە بۆ ن بده
 خولی ی وه تاقیكردنە ددین اڵحە سە و یسلێمان زانكۆی  لە نبار ئە زانكۆكانی قوتابی (5000) ی نزیكە  شێوه
 . كردووه قوتابی (1500)  لە پێشوازیی جیهانیش زانكۆی و  نجامداوه ئە میان دووه

 

 ئایینی و نەتەوەییەکان پێکهاتە مامەڵە کردنی دادگاکانی هەرێم لەگەڵ بە

 :ری نی دادوه نجوومە ئە

كانی عێراق و سووریا  منیە ڕ و نائە هۆی شە بە  ن كە ر هە بەنا و پە كی زۆر ئاواره یە رێمی كوردستان ژماره هە  لە
كانی  كانی سوریا، هاتنی ئاواره ڕو ئاڵۆزییە ستپێكی شە ڵ ده گە لە. رێمی كوردستان كردووه هە  روویان لە

 ن الیە ستپێكردنی گرتنی موسڵ لە ڵ ده گە دواتر لە ،ستی پێكرد رێمی كوردستان ده ۆ هەرۆژئاوای كوردستان ب
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رێمی  هە  ی عێراقی روویان لە كی زۆر ئاواره یە ی عێراق، ژماره كانی دیكە ها ناوچە روه و هە  وه داعشە
 .كوردستان كرد

ڵكی عێراق نین  خە  ی كە رانە نابە و پە ران، ئە نابە و پە ڵ ئاواره گە رێم لە كردنی دادگاكانی هە ڵە مامە  ت بە باره سە
رێم  دادگاكانی هە  وێتە ر كارێكیان بكە گە كانی رۆژئاوای كوردستان، ئە ئاواره  وردهت ك تایبەەب ڵكی سوریان و خە

، نووسراویان بۆ (سێتی یاسای باری كە  ت بە كانی تایبە تە و بابە  وه بڕین یان جیابوونە ی ماره لە سە ت مە تایبە بە)
و   یانە هە  ی كە نامانە ڵگە و بە  اسنامەو ن رچاو گرتنی ئە بە لە  ویش بە كرێت، ئە رێم ده ئاسایشی گشتی هە

بێت  كات. دواتر ده دیار ده  ره نابە و پە نووسراوێك بۆ ئە  بوونی خۆی بە كان الری نە نامە ڵگە پێی بە ئاسایش بە
  بۆ نموونە  كە  وه كاتە ك پڕ ده یە ڵێننامە وێ بە ردانی دادنووس بكات و لە ی رۆژئاوای كوردستان سە ئاواره

ی  یاننامە رهێنانی بە كۆچكردن و ده  ت بە كانی تایبە یانیش بۆ پرسە  یە وه كات یان بۆ جیابوونە بڕین ده ماره
  ڵە ڵیان مامە گە پێی یاسای عێراقی لە  دا بە لێره  كە  سێتیە یاسای باری كە  ت بە ر پرسێكی تایبە كۆچكردن یان هە

كانیان  ڵە د دێنن و مامە ی پێویست دوو شایە نامە ڵگە یان بە  ەبوونی ناسنام كاتی نە  ندێ جار لە كرێت و هە ده
 .ن كە رایی ده

ی شێخان  ناوچە لە (استئناف)  وه ڵچوونە كی تێهە ش، ئێستا دادگایە رو ئاوارانە نابە و پە بۆ ئاسانكاری زیاتری ئە
و  ڵو شاری موس وا ینە ڵكی پارێزگای نە خە  ی كە و ئاوارانە ی ئە دواداچوون بۆ كێشە بۆ بە  تە تایبە  كە  وه تە كراوه

وایان  ینە تی نێو سنووری پارێزگای نە نی یان تایبە ده كی مە یە ڵكی موسڵ كێشە ر خە گە رین. واتا ئە وروبە ده
 ولێر یان ی هە وه ڵچوونە سنوری دادگای تێهە  ك لە یە ر ئاواره گە ئە. ن كە ده  و دادگایە ردانی ئە سە  وه بێت ئە هە

و  سنوری ئە  ر لە ر سكااڵ تۆمار كرا، هە گە ئە  وه سلێمانی یان دهۆك تووشی تاوانێك یان رووداوێك هات، ئە
اڵم  رێمی كوردستان، بە كانی عێراق و هە ركاره پێی یاسا بە  چێت، بە ده  ڕێوه ی دادبینی بۆی بە ، پرۆسە دادگایە

ئایا   ی كە وه پێی ئە بە  لێره  وه اوێك یان تاوانێك بوون، ئەی عێراق تووشی روود كی دیكە یە ناوچە  ر لە گە ئە
ستگیر  ر تاوانبار بێت ده گە كرێت و ئە ڵ دا ده گە ی لە ڵە ، مامە یانیش تاوانباره  وبراو سكااڵی تۆمار كردووهان

 .كرێت ڵدا ده گە ی لە ڵە مامە (اختصاص مكانی)دەسەاڵتی شوێنی پێی   بە كرێت و ده

كانی رۆژئاوای كوردستان،  ت ئاواره تایبە  ڵكی عێراق نین، بە خە  ی كە و ئاوارانە ت بە باره سە  شێوه مان هە  بە
ڵ  گە نگی لە ماهە هە  ویش بە كرێت و ئە ڵدا ده گە یان لە ڵە رێم مامە كانی عێراق و هە ركاره پێی یاسا بە بە

 .رێمی كوردستان كانی هە ئاسایشی گشتی و دادنوسە

  :ی دادت زاره وه

بێت بۆ  م ده راهە ی یاسایی فە ژینگە  ك لە و نیگایە  ر گۆشە هە  ری لە روه مكی دادپە كی گشتی چە یە شێوه  بە
موو  ستان هەرێمی كورد هە  بێت. لە م دادگا مافیان ده رده بە كسان لە كی یە یە شێوه  ڵگا و بە كانی كۆمە تاكە

ر كردنیان  سە ست بە كاتی ده  ها لە روه هەبکات،  خۆی  دادگا پارێزگاری لە م دهر بە لە  یە هە ی وه سێك مافی ئە كە
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توانێت  ها ده روه ، هە ر كراوه سە ست بە ده  وه هۆیە  بە  بكرێت كە  یان ئاراستە كە تە وخۆ تۆمە راستە  پێویستە
رێكی بۆ دابین  دادگا پارێزه پارێزەر بۆخۆی دابین بکات ئەوایتوانی  ر نە گە ئە . ر بۆخۆی دابین بكات پارێزه

م  مكار و ستە و ستە  رییە رێكارێكی یاسایی دادگە  مە ئە .ت وڵە ستۆی ده ئە  وێتە كە شی ده كە كات و تێچووه ده
  م لێ كراو مافە درێت و ستە م كار سزا ده ك ستە یە شێوه  ن بە گە مافی شیاوی خۆیان ده  لێكراو بە

 . وه رێتەرێند گە كانی بۆ ده وتكراوه زه

داوا تۆمار بكات و   یە ی هە وه می لێبكرێت، مافی ئە وت بكرێت یان ستە سێك مافی زه ر كاتێكیش كە هە
، جا  وه كرێتە ك الیی ده ی یە كە م دادگا كێشە رده بە  ند بكات، لە تمە ی دادگای تایبە نوسراو ئاراستە  ك بە داوایە

 . رێمی كوردستان كردووه هە  ان لەرووی  بن كە  و ئاوارانە رێمی كوردستان بن یاخود ئە هە دانیشتووی
نی و سزایی  ده رووی  مە  لە  یانە رێمی كوردستان هە ی دانیشتوانی هە یاساییانە  و  مافە كی گشتی ئە یە شێوه بە
  روویان لە  وه جیاجیاكانی عێراقە  ناوچە  لە  كە  ش دابینكراوه و ئاوارانە پێی یاسا بۆ ئە بە  مان شێوه هە  بە

ش مافی كڕین و  و پێیە ، بە وه گرێتە كانیش ده ری ئاواره روه دادپە  یشتن بە ستی گە بە مە  بە  رێم كردووه هە
  نامە ڵگە ستخستنی بە رووی ده  ها لە روه هە . یە كرێ گرتنی خانوو و ئۆتۆمبێلیشیان هە  فرۆشتن و بە

  مە ، ئە كانیان دابین كردووه ێمی كوردستان گشتی پێداویستییەر تی هە زگاكانی حكومە كان داموده پێویستە
 . وه كانە موو بواره هە  كات لە شیان ده رێمی كوردستان پێشكە تی هە ی حكومە تگوزاریانە و خزمە لە  جگە

 :یاساییەوە رووی  و راگوێزراوان لە  ئاوارهمافی 

 تی دادگای  رۆكایە دادنووس، سە)   یان داوا لەش كردنی سكااڵ ستی پێشكە بە مە  دادگاكان بە  رووكردنە
 رێم. هە  دیکەیزگاكانی  و دام ده ( وه ڵچوونە تێهە

 وخانوو.  ناو كردنی شوققە بە 

 تی هاتوچۆ. رایە بە ڕێوه بە  تی شوفێری لە ستخستنی مۆڵە ده 

 ی كڕین و فرۆشتن. ڵە نجامدانی مامە كاتی ئە ی باج لە رمانگە ردانی كردنی فە سە 

 كاتی ون بوونیان.  لە  كانی دیكە سمییە ره  نامە ڵگە ستخستنی پاسپۆرت و بە هد 

 كوردانی ئێزیدی
ئێزیدییەكانی خاوەن ئایین و مێژوویەكی دەوڵەمەند و دابونەریت وكەلتووری تایبەتی خۆیانن زۆربەشیان لە 

انی باشوری كوردستان، واتە و دەوروبەری لە ناوچە دابڕاوەك و ناوەندی قەزای شنگال نزیك پارێزگای موسڵ
قەزای شێخان، "و كوردستان دەژین بەتایبەی لەسنوری پارێزگای موسڵ نیشتەجێن لە  سنوری نێوان عیراق 
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،  شاری سمێل، كۆمەڵگای خانكێ "، لەسنوری پارێزگای دهۆك "باشیك، بەحزانی، شنگال، زومار، ئەلقوش
نەتە بەر هێرشی تیرۆریستانی داعش و ئاوارەی ناوچەی دێرەبون و ئەم ناوچانەش هەموویان كەوتبوو

 هەرێمی كوردستان بوون.

پێنج سەد و پەنجا هەزار کەس دەبێت، لە  (550,000)ژمارەی ئێزیدییەکان لە عێراق دەگاتە نزیکەی 
سێ سەد و شەست هەزاریان ئاوارە و پەراگەندە بوون،  (360,000)ئەنجامی هێرشەکانی داعش نزیکەی 

تەنیا  2014داعش بۆ دەشتی موسڵ و داگیركردنی شەنگال لە سەرەتای مانگی ئابی دوای هێرشەكانی 
ئێزیدییەكان نەبوونە ئامانجی تیرۆریستان، بەڵكو لەگەڵ ئەوان كریستیان و شەبەك و توركمانەكانی 
ناوچەكەش رووبەرووی جینۆساید و نەهامەتی و كارەسات بوونەوە و بۆ رزگاركردنی ژیانیان ناچاربوون 

نەكانی خۆیان جێهێشت و روویان لە هەرێمی كوردستان كرد، بەاڵم لەبەر تایبەتمەندیی ئێزیدییەكان شوێ
 هێرشەكان زیاتر بۆ لە ناوبردنی ئەوان بوو. 

و  ینین لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، زۆربەشیان لە نزیك پارێزگای موسڵیئێزدییەكان گروپێكی ئا
ە ناوچە دابڕاوەكانی باشوری كوردستان، بەشێكی تریشیان لە رۆژئاوای و دەوروبەری ل ناوەندی قەزای شنگال

و  ی رەگەزیولەڕوو   و جۆرجیاو ئەرمینیا دەژین  و باكوری كوردستان، رۆژهەاڵتی كوردستان كوردستان
نەتەوەییەوە كوردن، بە هۆی هەڵكەوتەی جوگرافی شوێنی نیشتەجێبونیان زۆرجار كەوتونەتە ژێركاریگەریی 

بەرگی وجل بەرگی پیاوەكانیان نزیكە لەوو زۆرجاریش جل"عەرەبی، ئاشوری، سریانی"و كلتوری  ریرۆشنبی
  .نزیكە بەرگی سریانیەوەوجل بەرگی ئافرەتەكانیان لەوعەرەبیەوە، بەاڵم جل

و شێوەزاری كرمانجی ئاخاوتن دەكەن، لەهەمانكاتدا بە زمانی عەرەبیش قسە دەكەن،  ئێزدییەكان بە كوردی
و كتێبە  و نزیك پارێزگای موسڵ، بەاڵم نوێژو ئەنجامدانی سروتی ئاینی بەت ئێزدییەكانی باشیكبەتای

و دیارترین  ە گەورەترینکەو "اللش"ئاینینەكانیشیان بە زمانی كوردییە، پیرۆزترین شوێنی ئاینیشیان مەزاری 
  .و جیهاندا و عیراق كوردستان ە لە"میر تەحسین بەگ"كەسایەتیەكانیشیان 

، كەوای ئەژماردەكەن پێش "اللش"یەوە پەیوەستن بەخاكی ینیی ئایوۆربەی ئێزدییەكان لەعیراق لەڕوز
 "700بۆ  500"دی لە عیراق یو تەواوی ئێزدییەكانی جیهانە، سەرژمێرییەكانی ئێز ئەوان كەسێك بۆو هەمو

سنوری سوریا،  لەسەر "شنگال"و   باكوری پارێزگای موسڵ "شێخان"و شاری وونەتە هەردوهەزار كەسەو كەوت
و   و بچوك چەندین شارۆچكەو گوندی گەورە ری پارێزگای موسڵ، كەوكلیۆمەتر دو "80"یی ابە درێژ

  .گای نیشتەجێبون لە خۆ دەگرنوئۆرد
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 ئێزیدییەکان و جێگای نیشتەجێبونی شوێن
ەسنوری پارێزگای ، ل"قەزای شێخان، باشیك، بەحزانی، شنگال، زومار، ئەلقوش"سنوری پارێزگای موسڵ  لە

، بەاڵم لەسوریاو رۆژئاوای كوردستان لەدو ناوچە "، ناوچەی دێرەبون ی خانكێگاشاری سمێل، كۆمەڵ "دهۆك 
ن، ژمارەی ئێزدییەكان "و چیای حەلەب ناوچەی جەزیرەی فورات"و چڕبونەتەوە، ئەوانیش  نیشتەجێبون

بەپێی سەرژمێری فەرمی، هەروەها  هەزار كەس " 15بۆ  12"لەسوریاو رۆژئاوای كوردستان دەگاتە 
سەرژمێرییەكان ئەوە پشڕاستدەكەنەوە زۆربەی ئێزدییەكان لەسااڵنی هەشتاكان لەسوریاوە بەرەو دەرەوەی 

سەرەتای سااڵنی  لە "ئێران -عیراق "وە، لەالیەكی تریشەوە لەكاتی جەنگی نێوان وواڵت كۆچیان كرد
 .ەوعیراقەوە بۆ سوریا كۆچیان كردو دی لەیێزهەزار ئ "50"نزیكەی  1988ساڵی  هەشتاكان تا

توركیاو باكوری كوردستان لەسەدەی  سەرچاوەكان ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن لە هەروەك بەشێكی زۆر لە
لە ساڵی  کەم بۆوە بە جۆرێکهەزار كەس  "30"ژمارەی ئێزدییەكان بۆ  1982ڵی سا بیستەمدا بە تایبەت لە

زۆربەی ئێزدییەكانی توركیاو باكوری كوردستان بەرەو ئەوروپا  ەواتكەس،  "500"ژمارەیان گەیشتە  2009
ور ن"ویی خۆیان وكەمیان ئێستا لەمەڵبەندی مێژ ژمارەیەکی، "ئەڵمانیا"و دیاریكراوی   كۆچیان كرد، بەتایبەت

  .سنوری ئەرمینیا ن لە"و ئەردهان و ئاغری و ئۆرفاو قارس سیرت"لەو   ن"عابدین
ەو دوای ئەویش ودەرەوەی ئەو واڵتانەی تیایدا ژیاون گەورەترینیان لەتوركیاوە بودییەكان بۆ یكۆچی ئێز

الیاو ساكسۆنیای ڤو ست باكوری راین"و بەشێكیان بۆ رۆژئاوا وەك   هەزاركەس "40"عیراق، بۆ ئەڵمانیا نزیكەی 
هۆڵەنداو  لەو لەگەڵ بەشێكی كەم  دییچوار هەزار ئێز 2008ساڵی  واڵتی سوید لە و، هەروەها لەوخوار

 وەكانی ئەمریكاو كەنەداو ئوسترالیا نیشتەجێن كەوو فەرەنساو سویسراو واڵتە یەكگرت  بەلجیكاو دانیمارك
  .ژمارەیان ناگاتە پێنج هەزار كەس

 نیا تە 2014 ئابی مانگی تای ره سە  لە نگال شە داگیركردنی و موسڵ شتی ده بۆ داعش كانی هێرشە دوای
 كانی توركمانە و ك بە شە و كریستیان وان ئە ڵ گە لە ڵكو بە تیرۆریستان، ئامانجی  ەبوون نە كان ئێزیدییە

 ناچاربوون ژیانیان رزگاركردنی وبۆ  وه بوونە سات كاره و تی هامە نە و جینۆساید رووی رووبە ش كە ناوچە
 كان ئێزیدییە ندیی تمە ەتایب ر بە لە اڵم بە كرد، كوردستان رێمی هە  لە روویان و جێهێشت خۆیان كانی شوێنە
 . بوو وان ئە ناوبردنی  لە بۆ زیاتر كان هێرشە

 هێرشی داعش بۆ سەر شنگال و ناوچە ئێزیدی نشینەکان
تیرۆریستانی داعش هێرشیان کردە سەر ناوچە ئێزیدی نشینەکانی موسڵ و زۆربەی  2014 /3/8لە 

ئێزیدییەکان و تاوانی کۆمەڵکوژییان کە بە هەر  ناوچەکانی داگیر کرد و بە دڕندەترین شێوە رەفتاریان لەگەڵ
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ئەمە سەرەڕای سووتانی گوند و ماڵ و رفاندنی هەزاران  (دۆسایجین)پێوەرێک بێت دەچێتە خانەی تاوانی 
پیاو و ئافرەت و منداڵی ئێزیدی و مامەڵە کردن لەگەڵیان وەک سەبییە و فرۆشتنیان لە بازاڕەکانی موسڵ و 

 پڕۆسەی بەە راستەوخۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستی کرد بە هەڵمەتی بە رەققە، دوای کارەساتەک
 کە بەم شێوەیەی خوارەوە بوو:هاتنی ئێزیدییەکان 

  وه وانە دابینكردنی ئاسایش  و شوێنی حە

كانی داعش  رووی هێرشە ی كوردستان و ئاسایش رووبە رگە ستپێكردنی هێرشی داعش، هێزی پێشمە ڵ ده گە لە
و  لە (5,000)  كان و پێش رزگارکردنەوەی شنگال توانیان زیاتر لە بۆ رزگاركردنی ئێزیدییە  هو بوونە

  ها بە روه پارێزگاكانی كوردستان، هە  وه ن و بیانگوازنە مارۆ درابوون رزگار بكە چیای شنگاڵ گە  ی لە ئێزیدییانە
نیا تێچووی  تان بۆ دابینكرا. تە ی تایبە وه وانە كوردستان شوێنی حە  كانی یوئێن لە ڵ ئاژانسە گە نگی لە ماهە هە

ملیۆن دۆالری  (28)  یشتە رێم گە تی هە كانی حكومە پێی زانیارییە بە  ی زستانە وه وانە دابینكردنی شوێنی حە
كان  مپە كە  ی لە وانە كان وئە رزگار كراوه  شكران بە ش پێشكە تگوزاریانە م هاوكاری و خزمە مریكی، ئە ئە

 جێن. ەنیشت

 

 كان ئێزیدییە  ندروستی پێویست بۆ ئاواره تگوزاری تە دابینكردنی خزمە

لە دوای رووداوەکانی سوریا و هێرشەکانی داعش بۆ سەر موسڵ و شەنگال و چەند ناوچەیەکی دیکەی 
کردووە و حکومەتیش هەڵساوە بە دابینکردنی  نزیکەی دوو ملیۆن کەس روویان لە هەرێمی کوردستان

ولێر و دهۆك و سلێمانی بۆیان و  هە شارەکانی  لەی نیشتەجێبوون مپ و درووستكردنی كە  وه واندنە شوێنی حە
ندروستی  و خوێندن و تە  رده روه كانی پە پێداویستییە تگوزاری و وخزمە  وه دابینكردنی خۆراك و ئاوی خواردنە

ناوخۆیی و   نا حكومییە  ن و رێكخراوهكا كگرتووه یە  وه تە ڵ نە گە نگی لە ماهە هاوكاری وهە  بۆیان بە
 كان.  كییە ره ده

فشارێكی   و هاتنی پەنابەر و ئاواره  یرانێكی ئابووریدایە قە  رێمی كوردستان لە تی هە ی حكومە وه ڕای ئە ره سە
ێزیدى، ئ  بینین كە ین ده كان بكە ر و ئاواره نابە كانی پە مپە موو كە یری هە ر سە گە ،ئە زۆری درووستكردووه

رێمى كوردستان  تى هە حكومە  تى لە ك یارمە كو یە ...تاد، وه  كانى شیعە سیحى، توركمانە ك، مە بە ب، شە ره عە
وام  رده وڵی بە هە  و لە نێوانیاندا ناكرێت  ك لە ، و هیچ جیاوازییە وه ندروستییە رووى تە  ت لە تایبە گرن بە رده وه

، چونکە شێوازی مامەڵەی تیرۆریستان داعش زۆر توند و قێزەون بوو كانیان ی ئازاره وه مكردنە بۆ كە  بووه
نی  الیە  رێمی كوردستان گرنگی پێداوه تی هە حكومە  كان كە گرنگە  ره هە  نە الیە  كێك لە ، یەبەرامبەریان

  وڵدایە هە  وام لە رده بە  ، بۆیە كانە ندروستییە تە  روونی و دابینكردنی پێداویستییە یی و ده ستە ندرووستی جە تە
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كان بۆ  ندیداره یوه پە  تییە وڵە نێوده  ڵ رێكخراوه گە نگی لە ماهە هە  ندروستی بە تی تە زاره رێگای وه  لە
  نسیپە چاوی پره ها ره روه تی، هە ندروستی و منداڵبوون و دایكایە تگوزاری تە دابینكردنی خزمە

  دایكبوون لە لە  ت بە ندرووستی تایبە ی تە ندین بنكە كات، چە دروستی دهتی بواری تون كانی تایبە تییە وڵە نێوده
  كان و بنكە خۆشخانە نە  دایكبوون لە هەزاران منداڵی ئێزیدی لە  2014ری  تا ئۆكتۆبە  زراوه كان دامە مپە كە

 .دایكبوون كانی لە تە تایبە

رێمی  تی هە ی حكومە تگوزاریانە و خزمە ئە (WHO)ندروستی جیهانی  كانی رێكخراوی تە ی راپۆرتە گوێره  بە
ی عێراق  كانی دیكە ناوچە  ی لە وانە وتووترن لە كات زۆر باشتر و پێشكە كانی ده شی ئاواره كوردستان پێشكە

ندروستی  تگوزاری تە ی خزمە%19)ی  نیا رێژه رێم تە تی هە ی حكومە وه ڕای ئە ره كرێن، سە ش ده پێشكە
ی ئێزیدی و  ی ئاواره زۆره  م ژماره چاو كردنی ئە بێ ره بە  رێمە پشكی هە  غدا كە بە  لەگات  پێویستی پێده

 .  رێم كردووه هە  ی عێراق روویان لە كانی دیكە سوریا و ناوچە  ی لە وانە ئە

  ئاواره  ش بە ی پێشكە لە پە  ت هاوكاری بە زگاكانی حكومە شداری گشت داموده بە رێم بە تی هە حكومە
نیا  و تە  وه ناكاوی داعش بوونە  كان دووچاری هێرشی لە ئێزیدییە  كان، چونكە گشت بواره  كان كرد  لە زیدییەئێ

و رزگاریان مانەوە  كانیان داگیركراوه  ناوچە  ستی داعش لە ژێر ده شێكیان لە ت بە نانە ژیانی خۆیان رزگار كرد تە
 . نەبوو

ركی  ئە (WHO)ندروستی جیهانی  ێمی كوردستان و رێكخراوی تەر تی هە ندروستی حكومە تی تە زاره وه 
ویاتی  ولە ئە  بە (روونی ده -یی ستە جە)ندروستی  بواری تە  كان لە رزگاركراوه  تە ندروستی ئافره پاراستنی تە

 . كانی خۆیان داناوه كاره

رە بوونی ئێزیدییەکان و راستەوخۆ دوای کارەساتی ئاوا 31/3/2015تا  15/11/2014ی نێوان  ماوه  لە 
ش كردنی  ستی پێشكە بە مە كان و بە ندیداره یوه پە  ڵ رێكخراوه گە نگی لە ماهە هە  رێم بە تی هە حكومە

ری پزیشكی و  ده پزیشك و یاریدهژمارەیەک كان و پاراستنیان،  ندروستی زیاتر بۆ ئاواره تگوزاری تە خزمە
ر  پارێزگاكان و هە  ڕۆك لە ندروستی گشتی و گە ی تە بنكە (550)ی  وه ڵ كردنە گە ، لە زراند دامەرستاری  پە

 . ی روویان تێكردووه و  ئاوارانە ی ئە ی ژماره گوێره كیش بە پارێزگایە

هاوكاری كردنی   بە  ستاوه هە (IMC)رناشناڵ میدیسن كۆرپس  نتە ڵ رێكخراوی ئە گە لە بە هاوکاریها  روه هە
تگوزاری  ش كردنی خزمە ت و پێشكە ی خولی تایبە وه شق و راهێنان و كردنە ۆك بۆ مەده  رستار لە ك پە یە ژماره

رمانی  مان كاتدا ده هە  ولێر، لە وتن بۆ دهۆك و هە یان ئۆتۆمبێڵی فریاكە كان، و دابینكردنی ده ئاواره  بە
ند  سوودمە  رمانانە و داو و ده ەس ل زار كە هە (54)  نجام زیاتر لە ره سە  شوێنی جیاجیا كە (11)بۆ   دابینكردووه

ی  وانە خۆی دانا جیا لە ربە ڕۆكی سە ندروستی گە ی تە شت بنكە رێم هە تی هە حكومە  وه كی دیكە الیە بوون، لە
 دەیان هەزارندرووستی و پشكنینی بۆ  تگوزاری تە خزمە  زرابوون كە دامە  وه كانە ن رێكخراوه الیە پێشتر لە
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بۆ   نگیدایە ماهە هە  ها لە روه ولێر، هە كانی هە مپە ڕۆك بۆ كە ی گە ڵ ناردنی دوو بنكە گە ، لە نجامداوه ئە  ئاواره
 جێن.  كانی پارێزگای دهۆك نیشتە مپە كە  ی لە و ئاوارانە كانیان بە تگوزارییە شكردنی خزمە پێشكە

كارێكی   ختە یشتن پێیان زۆر سە گە  ی كە و شوێنانە ت ئە نانە كان تە مپە كە  دانانی تیمی چاودێری پزیشكی لە
ندانی  شق و راهێنانی بۆ كارمە كان، هاوكات خولی مە ت بوو بۆ رزگار كردنی ئاواره ی حكومە لە پە بە

  كان و رێگا گرتن لە خۆشییە ی نە وه مكردنە بۆ كە  ش هۆكارێك بووه مە ئە  وه كان كرده پێویستە  فریاگوزارییە
ندروستی خێرا  تگوزاری تە خزمە  بوونیان پێویستیان بە كان دوای ئاواره ئێزیدییە  ەیان، چونك وه باڵوبوونە

 بوو. هە

پێدانی  شە رێمی كوردستان پالنی گە تی هە ندروستییەوە حكومە تگوزاری تە ڕووی دابینكردنی خزمە  لە
تگوزاری  نی خزمەشكرد ندروستی جیهانی بۆ پێشكە ڵ رێكخراوی تە گە راوێژ لە  بە  نیشتیمانی داناوه

و هاتنی   یرانێكی ئابووریدایە قە  رێمی كوردستان لە تی هە ی حكومە وه ڕای ئە ره كان. سە ندرووستی بۆ ئاواره تە
  و لە  كان داوه ئاواره ئێزیدییە  كی زۆری بە اڵم گرنگییە ، بە فشارێكی زۆری درووستكردووه  موو ئاوارانە م هە ئە

  ره هە  نە الیە  كێك لە كان، یە موكوڕیە هێشتنی كە كانیان و نە ی ئازاره وه مكردنە بۆ كە  وام بووه رده وڵی بە هە
روونی و  یی و ده ستە ندرووستی جە نی تە الیە  رێمی كوردستان گرنگی پێداوه تی هە حكومە  كان كە گرنگە

 . دابینكردنی پێداویستییەکانیانە

چاوی  تی و  ره ندروستی و منداڵبوون و دایكایە تگوزاری تە دنی خزمەبۆ دابینكر  وڵدایە هە  لە  حکومەتی هەرێم
كات، بۆ ئەم مەبەستەش لە کەمپەکاندا بنکەی  تی بواری تەندروستی ده كانی تایبە تییە وڵە نێوده  نسیپە پره

ت  بەندرووستی تای ی تە ندین بنكە تەندروستی دانراوە کە  خزمەتگوزاری پێشکەش بە ئاوارەکان دەکات و چە
كان و  خۆشخانە نە  دایكبوون لە زراندووە و بە هەزاران منداڵی ئێزیدی لە كان دامە مپە كە  دایكبوونی لە لە  بە

دایكبوون، و بە هیچ شێوەیەک رێگا لە ئاوارەکان ناگیرێت بۆ وەرگرتنی چارەسەری  كانی لە تە تایبە  بنكە
 سوماتی تەندروستی بەخشراون. نەخۆشی بچنە دەرەوەی کەمپەکان، هەروەها لە هەموو ر

  بە  تی داوه كی تایبە ندرووستی جیهانی گرنگییە ڵ رێكخراوی تە گە نگی لە ماهە هە  لەالیەکی دیکەوە بە
تانی  ندرووستی ئافره ی تە لە پە  ڵ چاودێری بە گە ستی داعش، لە كانی ژێر ده رزگاربووه  تە ندرووستی ئافره تە

  خوازراو، مردنی مندااڵن و تووشبوونیان بە دووگیانی نە  گرتن لە  ، رێگە یان بووهی منداڵ وانە دووگیان و ئە
و  بواری منداڵ بوون لە  تان لە ندروستی ئافره تی بۆ تە ری تایبە نتە كان و چەندین كلینێك و سە خۆشییە نە
 تی منداڵبوون و دوای منداڵبوون.كا  تان لە ندرووستی ئافره تە  ، بۆ ئاگاداربوونی زیاتر لە وه كردۆتە  مپانە كە

مان كاتدا  هە  كرا، لە كان ده ئاواره  ش بە پێشكە  وه كانە مپە كە  ی لە ندروستییانە تە  تگوزارییە و خزمە ڕای ئە ره سە 
  لە  ی منداڵیان بووه وانە تانی دووگیان و ئە تی ئافره تایبە بە اوەكانی پارێزگاكانیش پێشوازییان لێكر خۆشخانە نە
  ی كە ئێزیدیانە  تە و ئافره ها ئە روه . هە وه تان و منداڵبوون كرایە شێكی نوێی ئافره ولێر بە ی هە خۆشخانە نە
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تیان  تگوزاری تایبە و خزمە  وه تە تیان بۆ كراوه شێكی تایبە نگاڵ بە دووگیان بوون دوای ئازاد كردنی شە
ندروستی  رێمی كوردستان و رێكخراوی تە تی هە حكومەندروستی  تی تە زاره ها وه روه هە. ش كراوه پێشكە

  بە (روونی ده -یی ستە جە)ندروستی  بواری تە  كان لە رزگاركراوه  تە ندروستی ئافره ركی پاراستنی تە ئە جیهانی
 . كانی خۆیان داناوه ویاتی كاره ولە ئە

  روونی زۆریشی لە ریی ده یی، كاریگە ستە جە ریی كاریگە  لە  كان، جگە رفێندراوه  ئێزیدییە  تە ساتی ئافره كاره
روونی  ندروستی ده تە  كی زۆری بە رێمی كوردستان گرنگییە تی هە حكومە  دوای خۆی جێهێشت، بۆیە

دووچاری   تانە م ئافره ئە  ، چونكە تی داوه تایبە كان بە رزگاربووه  ئێزیدییە  تە گشتی و ئافره  كان بە ئاواره
  و پێویستیان بە  بووه ریان هە سە روونی زۆری لە ریی ده ش كاریگە مە وه، ئە تە تدرێژی بوونەس تی و ده كوێالیە

 . بووه ندروستی چڕ هە كی تە چاودێرییە

  ت بە روونی تایبە یی وده ستە ری جە سە رێكی چاره نتە ڵگا، سە وەی ئەو ئافرەتانە بۆ نێو كۆمە ڕانە گە  بۆ دووباره
و چەندین پزیشك وپسپۆڕی دەروونی لە دەرەوە هاتوون بە   زراوه دهۆك دامە  كان لە رزگاربووه  تە ئافره

هاوكاری پزیشكە دەروونییەكانی ناوخۆیی خۆبەخش لەم سەنتەرەدا كار دەكەن لەوانەش د. نەغم نەوزاد کە 
لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا رێزی لێنرا و یەکێک بووە لەوانەی ڕووی دەروونی و بواری 
تەندروستییەوە هاوکاریی ئەو کچە ئێزیدییانەی کردووە کە لە دەست داعش رزگار دەکرێن  و تا ئێستا 
خزمەتگوزاری پێشکەش بە سەدان ئافرەتی رزگارکراوی دەست داعش کردووە، بەاڵم بە هۆی قەیرانی 

الیەنە  ئابوورییەوە ئەم سەنتەرە لە زۆر رووەوە کەموکوڕی هەیە و پێویستە بە هاوکاری زیاتری
 بکات. ەبتوانێت خزمەتگوزاری پێویست پێشکەش بەو ئافرەتان ئەوەینێودەوڵەتییەکان هەیە بۆ

  ت بە باره سە  وه خولی وشیار كردنە  شداربوون لە تی ئێزیدی بە ئافرهبە هەزاران لەالیەکی دیکەوە 
بۆ   نوێیە  و ژینگە خۆیان لەیی  ستە تی راگرتنی پاك و خاوێنی جە تی دووگیان و چۆنیە ندرووستی ئافره تە
 ببن. دایك  ندروست لە كی سروشتی و تە یە شێوه كانیان بە ی منداڵە وه ئە

 كان  رفێندراوه  رزگار كردنی ئێزیدییە لە رێم  تی هە حكومە رۆڵی
لێژنەیەكی دامەزراند بۆ كۆكردنەوەی زانیاری و  25/11/2014حکومەتی هەرێمی کوردستان لە رۆژی 

ن لە كەیسی ئێزیدییە رفێندراوەكان و بودجەیەكی تایبەتی تەرخان كردووە بۆ رزگارکردنیان، بەدواداچوو
دوای گەڕانەوەشیان حكومەت هەموو ئامادەكارییەك دەكات بۆ حەواندنەوەیان ودووبارە گەڕاندنەوەیان بۆ 

رفێندراوەکان ئازاد  نێو كۆمەڵگا. لە چوارچێوەی ئەو هەواڵنەی حکومەتی هەرێم توانراوە ژمارەیەکی زۆر لە
 بکرێن.
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بەپێی دوایین ئاماری بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری ئێزیدییەکان لە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی 
ژمارەی ئافرەتە رفێنردراوەکان بەم شێوەیە بووە: بەر لە هاتنی داعش ژمارەی ئێزیدییەکان لە عێراق نزیکەی 

کەس بووە، لە ئەنجامی داگیرکردنی ناوچەکانیان لەالیەن داعشەوە پێنج سەد و پەنجا هەزار  (550000)
 (6417)یان شەهید بوون، (1293)سێ سەد و شەست هەزاریان ئاوارە بوون و  (360000 )نزیکەی 

 یان پیاو بوون.(2870)یان ئافرەت و (3547 )هاوواڵتی کوردی ئێزیدی رفێندراون لەوانە 

بووە لەوانە  (3048)ژمارەی ئێزیدییە رزگارکراوەکان  8/7/2017رۆژی بە هەوڵە بەردەوامەکانی حکومەت تا 
کوڕ رزگار کراون، ئەوانەی تا ئێستا رزگار نەکراون  (803)کچ و  (819)پیاو و  (334)ئافرەت و  (1093)

 ماون. داکە لە دەست داعش نپیاو (1733)ئافرەت و  (1636)کەسە لەوانە  (3369)ژمارەیان 

  تە دستان لە هەوڵی بەردەوامدایە بۆ پاراستنی مافی ئافرەت لە هەرێم، ئەو ئافرهحکومەتی هەرێمی کور
و  پێی ئە و بە  یە رێمیان هە تانی هە مان مافی ئافره ی رزگار كران هە وانە كان بوون و ئە مپە كە  ئێزیدیانەی کە لە

رێمی  تی هە ها حكومە روه بێت، هە و دهوانیش مافیان پارێزرا كرێن ئە ده  رێم پیاده هە  ی لە یاسا و رێوشوێنانە
تان  هێشتنی توندوتیژی دژی ئافره مافی مرۆڤ و نە  رگری كردن لە كانی بە نگی رێكخراوه ماهە هە  كوردستان بە

پاراستنی   ت بە ش یاساكانی تایبە وه م رووه تان، لە بۆ پاراستنی مافی ئافره  كی یاسایی داناوه مایە ند بنە چە
 كرێن. ده  تی پیاده وڵە ر ئاستی نێوده سە لە  مان یاسان كە كوردستان هە  ت لە مافی ئافره

 كان  یسی ئێزیدییە جینۆساید ناساندنی كە  بەهەوڵەکانی 
ن  الیە نجامدراون لە كان ئە ئێزیدییە  ق بە رهە ی ده و تاوانانە كان ئە جیهانییە  نسیپە ر و پره ی گشت پێوه گوێره بە

وی و خاك و  ڕ و تااڵن كردن و داگیركردنی زه ر جیاوازی بیروباوه سە كوشتن لە  ستی داعش لەرێكخراوی تیرۆری
جینۆساید   بۆ بە  وڵی زۆری داوه رێمی هە تی هە حكومە  نرێت، بۆیە جینۆساید داده  رفاندنی كچ و منداڵ بە

 تی. وڵە ر ئاستی نێوده سە لە  كە یسە ناساندنی كە

  تە زاره رانی وه نوێنە  لە  پێكهاتووه كە  زراندووه كی دامە یە رێم لێژنە تی هە حكومە  تە م بابە ت بە باره سە
كانی  ندییە یوه ی پە رمانگە تی، فە اڵیە كان، كارو كاروباری كۆمە نفالكراوه هیدان و ئە كان شە ندیداره یوه پە
  یە م لێژنە كی ئە ره ركی سە نێكی تر. ئە د الیەن ڵ چە گە لە  وه كان پێكە ری یاساناسی ئێزیدییە و نوێنە  وه ره ده

م  ر ئە سە لە  ڵگە زاران بە هە  كانی داعش و تا ئێستا بە ر تاوانە سە لە  منتەۆو دوكی  ڵگە ی زۆرترین بە وه كۆكردنە
ی  وه كوردستان بۆ ئەی  وه ره و ده  وه ناوه  لە  زراوه كی دامە ی الوه ندین لێژنە ها چە روه ، هە وه تە كۆكراونە  تاوانە

كی  كی تری الوه یە ند لێژنە ها چە روه هە ك جینۆساید. وه  یسە م كە ناساندنی ئە  بێت لە ریی زۆریان هە كاریگە
.  كانیان كردووه كاره  ستیان بە وروپا و ده كێتی ئە ندا، یە ڵمانیا، ئیتاڵیا، هۆڵە نسا، ئە ره مریكا، فە ئە  زراون لە دامە

م  ر بۆ تۆماركردنی ئە بە  كان بگرێتە یاساییە  رێكاره  دایە وه وڵی ئە هە  رێم لە تی هە حكومە  وه زمەم میكانی بە
 الهای.  تی لە وڵە كان بۆ دادگای بااڵی تاوانی نێوده ندیداره یوه پە  ڵگە ش كردنی بە و پێشكە  داواكارییە
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وڵی  هە  كان لە كگرتووه یە  وه تە ڵ نە گە لە  وه ێكەرێم پ هە  كان لە زگا حكومیە داموده دیکەشەوەكی  الیە لە 
كانی  ركە تی ئە وڵە دادگای تاوانی نێوده  تی رێگا بدرێت بە وڵە ر ئاستی نیشتیمانی و نێوده سە لە  دان كە وه ئە

 ن داعش. الیە نجامدراون لە كان ئە ئێزیدییە  دژ بە  ی كە و تاوانانە تی ئە بابە  واڵتدا لە  جێ بكات لە جێبە

 

 دەنگۆی بە کورد کردنی ناوچە تازە ئازاد کراوەکان
دانیشتووانی  لە بەشێکی راپۆرتەکەدا باس لەوە کراوە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵ دەدات

ناوچەکە ناچار بکات بۆ ئەوەی خۆی بە کورد بناسێنن واتە هەوڵی بە کورد کردنی ناوچە تازە ئازادکراوەکان 
دیمۆگرافیای ناوچەکە بەتایبەتی ئەو ناوچانەی کە ئێزیدییەکان لێی نیشتەجێن، لێرەدا  دەدات بۆ گۆڕینی

 الیەنە پەیوەندیدارەکان بەم شێوەییە راو سەرنجی خۆیان سەبارەت بەم بابەتە دەخەنە روو:

 :(الیەنی پەیوەندیدار) بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری ئێزیدییەکان لە وەزارەتی ئەوقاف
ناوچەی سەربازین و کە مەیدانی شەڕی  دژی داعش بوون و  ری ناوچە تازە ئازاد کراوەکانبەشی هەرەزۆ

. خەڵکی تێدا نییە، بۆیە هەر تۆمەتێک لەو بوارەوە گوایە هەوڵی بە کوردکردنی دەدرێت دوورە لە راستییەوە
ان کوردن و بە زمانی چونکە خۆی بە هیچ شێوەیەک داوا لە ئێزیدییەکان نەکراوە کە خۆیان بە کورد بناسێنن،

لەو ناوچانە کە  سەبارەت بە تێکدانی خانووەکانیان.کوردی ئاخافتن دەکەن و ئەمەش پێویستی بە بەڵگە نییە
ک رووخێنرابێت ئەوا یان تیرۆریستانی ێشەڕێکی قورس بە چەند قۆناغێک تێیدا روویداوە، ئەگەر خانوو

دنەوەیان لە ئەنجامی بۆردومانی فڕۆکە جەنگییەکان داعشە تەقاندوویانەتەوە یاخود لە شەڕەکانی ئازادکر
 رووخێنراوە، بەدەر لەم دوو هۆکارە هیچ خانووەک نەرووخێنراوە.

ابیئەی سلە هەرێمی کوردستان هەموو ئازادییەک بە کەمە ئایینییەکانی وەکو ئێزیدی، کریستیان، کاکەیی 
ئازادن لە رادەربڕین و هاتوچۆیان لە سنووری  نەتەوەییەکان پێکهاتەان شێوە مەندائی...هتد دراوە، بە هەم

ئایینییەکان لە هەرێمی کوردستان تەواوی ئازادییان  پێکهاتەپەیڕەوانی لەم نێوەندەشدا  هەرێمی کوردستان.
حکومەتی هەرێمی ، هەرووەها هەیە لە جێبەجێکردنی سرووتە ئایینییەکانی خۆیان و لە شوێنەکانی خۆیان

یەک پێشکەش بە پەیڕەوانی ئایین و مەزهەبەکانی دیکە دەکات لە هەموو کوردستان هەموو ئاسانکاری
بوارەکانی ئەمنی، پەروەردەیی و بواری کەلتووری، رۆشنبیری، جەژنەکانی ئێزیدی و کریستیانەکان بە جەژنی 

لە قوتابخانەکانی خۆیان دەخوێنن، بەشێوەیەکی گشتی خەڵکی ئەو  فەرمی دادەنرێن، هەروەها ئایینی خۆیان
 ناوچانە کوردین و خەڵکەکەشی بە کوردی قسە دەکەن و پێویستی بە بە کوردی کردنیان نییە.

وەک بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری ئێزیدییەکان لە وەزارەتی ئەوقافی حکومەتی هەرێمی کوردستان 
یاخود کوردستان جیاوازی لە نێوان دانیشتووانەکان هەبووبێت  انبیستووە لە هیچ شوێنێکی هەرێمینەم
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ئێزیدییەکان ناچار نەکراون کە بە زۆری پشتگیری لە حکومەتی هەرێمی کوردستان  یشهیچ جارێک کرابێت.
 دانیشتوانی ناوچەکە بۆ سەر زێدی خۆیان بە گەڕانەوەی تسەبارە یاخود پارتی دیموکراتی کوردستان بکەن.

ی خۆیان، چونکە ناوچە ەوە سەر زێدتا ئێستا ژمارەیەکی کەمی دانیشتوانی ناوچە ئازادکراوەکان گەڕاونەت
ەکان وەک ناوچەی سەربازی وان، بۆیە ناکرێ باس لەوە بکەین کە مامەڵەیان خراپیان لەگەڵ کراوە ئازاد کراو

 لە کاتێکدا نەگەڕاونەتەوە.

ن و شان بەشانی هێزی پێشمەرگەی دییەکانی داوە کە دژی داعش بجەنگسەرۆک بارزانی هەمیشە هانی ئێزی
لە کاتی ئەنجامدانی پرۆسە  ی.لە خاکی خۆیان و رزگارکردنەوە کردنبەشداری بکەن لە بەرگریکوردستان 

هێزی پێشمەرگەی کوردستان  سەربازییەکانی بەرگری و ئازادکردنەوەی ناوچە داگیرکراوەکانی دەست داعش
گوێدانە وەک یەک بە یەکسانی مامەڵە لەگەڵ دانیشتوانی ناوچە جیاجیاکانی کوردستان کردووە بەبێ 

پێکهاتەی ئایینی و نەتەوایەتی خەڵکی ئەو دەڤەرانە، بە هەمان شێوە لە کاتی پاراستنی دانیشتوانی 
 ناوچەکانیش هیچ جیاوازییەک ناکەن لە نێوان لەبەر هەر هۆکارێک بێت.

هەموو  2014رێگری لە ئێزیدیەکان نەکراوە بێنە نێو هەرێمی کوردستان، چونکە لە دوای ساڵی هیچکات 
و هیچ جیاکارییەکی ئایینی لەگەڵ ئێزیدییەکان  زیدییەکانی عێراقیش لە هەرێمی کوردستان دەژینئێ

هەندێک لە رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان جیاوازی نەکراوە لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە، بەاڵم 
  دەکەن لە نێوان کریستیانەکان و ئاوارەکانی دیکە.

شاندانی ئێزیدییەکان لە اللش و هەڵوێستی دادگاکانی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە رێگە گرتن لە خۆپی
و رێگری لە هیچ ئەم تۆمەتە راست نییە بەرامبەر بە ئێزیدی و پەیڕەوانی ئایینەکانی دیکە دەڵێین 

هەموو ئێزیدییەکان ئێستا لە هەرێمی کوردستان دەژین و اللش دەکەوێتە چونکە  خۆپیشاندانێک نەگیراوە،
ئایینی و نەتەوەییەکان یەکسانن لە  پێکهاتە لە دادگاکانی هەرێمی کوردستانیش هەموو پێکهاتە و  ن.کوردستا

ی دگاکانی هەرێمی کوردستان کاریگەرمامەڵە کردن لەگەڵیان، هەروەها نەمانبیستووە و نەمانبینیوە کە دا
 سیاسییان بەسەرەوە دیار بێت.

کوانێکی ئێزیدی لە خۆپیشاندان دەستگیر نەکراوە و هیچ چااللەو خۆپیشاندانانەی کە ئەنجامدراون 
ە کەس ب (سب و تشهیر و قذف)ئەشکەنجە نەدراوە، جاری وا هەبووە کە هەندێک ئێزیدی لەسەر کەیسەکانی 

بەاڵم هیچ کەسێک بەهۆی ئازادی رادەربڕین و لەبەر هۆکاری سیاسی و الیەنەکان دەستگیر کراون، 
نەکراوە لەالیەن دەزگا لێ هەڕەشەیان خێزانەکانیان  ەستگیرکراونئەوانەش کە د دەستگیرنەکراوە و

 .ئەمنییەکانەوە

 :(الیەنی پەیوەندیدار)بەرپرسی لقی  چواردەی پارتی دیموکراتی کوردستان
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ا نییە، هەروەها هیچ جیاوازیەک لە نێوان زمانى دایک لە دەڤەرى شنگال و ناوچەکانى دیکەى کوردستاند
هەموو بەڵگە مێژووییەکان دووپات و  و جوگرافى ئەو دەڤەرانە ناوچەى کوردستانینتیکى لەالیەنى جیوپۆلی

لە کوردبوونى ئەو ناوچانە دەکەنەوە و پێویست ناکات جیاوازى بکرێت لەسەر کوردبوون یان کوردنەبوونى 
هیچ  ئێزیدییەکان ئەگەر هەندێک دەنگۆش هەبێت ئەوا لەبەر بەرژەوەندى تایبەت ئەو لێدوانانە دەدەن و

 بنەمایەکى نییە. 

ئەو دەڤەرە تایبەتمەندى خۆى هەیە وەک فەرمانگەى حکومى وەک قائمقام یان سەرۆک قەزاو ناحیە و هەر 
و  هێزێک هەبێت لە خەڵکى ناوچەکە پێکهاتووە بەتایبەت لەدواى ئازادکردنى بە خوێنى دەیان شەهید

ەکان هێزێک بۆ ناوچەى شنگال دامەزراوە، هەروەها بریندارى پێشمەرگە، بۆ زانیارى وەک رێزگرتنێک بۆ ئێزیدی
لەسەر فەرمانى جەنابى سەرۆک بۆ ئێزیدیەکانى باشیک فەرمانى دامەزراندنیان بۆ درا لەناو ریزەکانى هێزى 

 پێشمەرگە.

اددى و هێز لەالیەن ئەو هێزەى کە رێگرى لە گەڕانەوەى خەڵکى ناوچەکە دەکەن ئەو هێزانەن کە پاڵپشتى م
بە مەبەستى تێکدانى رەوشى هەرێمى کوردستان، قائمقامى شەنگالیش وەک  وەردەگرنناوەندەوە حکومەتى 

رەنگە هەر لەم چوارچێوەیەدا  بەرپرسى ئیدارەى شەنگال چەندین جار بە شێوەیەکى ئاشکرا ئاماژەى پێداوە.
لە سەردەمى رژێمى  هەندێک الیەن زۆرى لە ئێزیدیان کردبێت کەوا واز لە کوردبوونیان بهێنێت وەک ئەوەى

 بەعس هەموو کۆمەڵگەى ئێزیدیەکانى بەناوى عەرەبى کردبوو.

ئازادە بۆ  نەتەوەیی و مەزهەبی ،هەموو کەسێک بەبێ رەچاوکردنی جیاوازی ئایینی لە هەرێمى کوردستان
تگاى سئازادن لە پەیڕەوکردنى سرووتە ئاینیەکانى خۆیان و پەر، هەروەها هاتوچۆ بکاتهەرشوێنێک 

ئاینیەکان نەکراوە بە  پێکهاتە هەروەها مامەڵەى خراپ لەگەڵ  و بەڵگەیە بۆ ئەمە،  باشترین نموونەشیش اللە
پێچەوانەوە لەالیەن حکومەتى هەرێمى کوردستان و رێکخراوەکانى کۆمەڵگەى مەدەنى زۆر هاریکاریان 

ە کوردستان حکومەتى ی لو مەزهەب یئایین بوونی کەمایەتیلە بەر هەر لەم رووەوە و پێشکەشکردووە. 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی و  وازەکان دەکات ئەویش بە کردنەوەى او مەزهەبە جی پشتیوانى لە ئاین هەرێم

 .لە وەزارەتى کاروبارى ئاینى بۆ هەر ئایینێک بەڕێوەبەرایەتی

مونە لە هیچ هاوواڵتییەک لە هەرێمى کوردستان لەسەر بیروباوەڕى ئایینى و مەزهەبى دەستگیرنەکراوە بۆ ن
بەاڵم هیچ کەس دەستگیر  ،شەنگال بۆچوونى زۆر جیاواز هەنە تاوەکو گەیشتۆتە راددەى سنوور بەزاندنیش

یاسا  .واڵتیان دەکاتوبەشێوەیەکى یەکسان سەیرى هەموو ها دادگاکانى هەرێم و لەسەر ئەم بابەتە نەکراوە
واڵتیان بەڵکو حکومەت ون حکومەت و هاکان نەکراوە لەالیەپێکهاتەەک بەرامبەر یو هیچ جیاوازی سەروەرە

، چونکە دادگاکانى هەرێمى کوردستان کاریگەرى هیچ واڵتیانیش هاریکاریان پێشکەشکردووەووەک ئەرک و ها
   الیەنێکى سیاسیان بەسەرەوە نییە.
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و رەوشتى  لەسەر بنەما ئەرکى پاراستن و ئازادکردنى ئەو ناوچانەى لەسەر شانە و ى پێشمەرگەهێز
پێکهاتەیەک ناکات،  چى لە نێوان هییەتى و نەتەوەیى و یەکسانى پەروەردەکراوە بۆیە هیچ جیاوازمرۆڤا

باشترین بەڵگە کەوا هیچ رێگرى لە ئێزیدیەکان نەکراوە کەوا بێن بۆ ناو هەرێمى کوردستان لە کاتى 
بۆیان سەرەڕاى   بوووااڵى هەموو ماڵێک لە کوردستان و قوتابخانەو مزگەوت ائاوارەبوونى ئێزیدیەکان دەرگ

ئاوارەکان و کەمپەکاندا نەکراوە بە شێوەکى  ەندین کەمپ بۆ ئاوارە ئێزیدیەکان، هەروەها لە نێوهەبوونى چ
 یەکسان هەموو مافى هاریکاریکردنیان هەیە.

 

 یارمەتیدانی ئێزیدییەکان لەرووی یاسایی و کارگێڕییەوە
 :(الیەنی پەیوەندیدار)وقاف  ئە تی زاره وهلە  كان ئێزیدییە كاروباری گشتی تی رایە بە ڕێوه بە

 بۆ ئاسانكارییان ی وه ئە بۆ بوون،  ئاواره كاتێك بوو نە كانیان سمییە ره  نامە ڵگە بە كان ئاواره زۆری  ره هە ی زۆربە
 پێی بە رێگا دوو  بە  نامانە ڵگە بە و ئە ستخستنی ده بۆ كات ده زۆریان كی هاوكارییە رێمی هە تی حكومە بكرێت

 :كان نامە ڵگە بە ندی ریزبە

 ناوی  كە (استبدال  استماره) ناوی  بە شنگال تی قایمقایمیە  لە كرێت ده درووست بۆ تیان تایبە فۆرمێكی .1
 ن الیە لە و كانیان كاروباره كردنی رایی بۆ  كاتییە كی یە شێوه  بە ش مە ئە  تێدایە ی كە خێزانە ندامانی ئە  موو هە
 . كاتییە كی یە شێوه بە  فۆرمە م ئە كرێت، پێده كاری  وه تە حكومە زگاكانی ده و دام

 شارستانی باری ی رمانگە فە بۆ ین كە ده بۆ نووسراوێكیان  ئێمە تا ره سە بوون رزگار شنگال  لە  كە ی وانە ئە .2
 ستخستنی ده بۆ شێخان  لە  زنامە گە ره ی رمانگە فە بۆ ین كە ده بۆ تریان نووسراوێكی دواتر شێخان،  لە
 رێم هە تی حكومە زگاكانی ده و دام ڵ گە لە نگی ماهە هە  بە و غدان بە  بە ر سە ش یە رمانگە فە دوو م ئە  زنامە گە ره

 م لە كات ده كان ئاواره زۆری كی هاوكارییە  كە دهۆك ی نشینگە و پاسپۆرت تی رایە بە ڕێوه بە  لە ئینجا ن، كە ده كار
 . پێویستانە  نامە ڵگە بە م ئە ن خاوه  وه بنە ده  دووباره  ئاوارانە و ئە ش مە بە كات، رده ده بۆ اسپۆرتیانپ ، وه رووه

 ك وه ن بخە ست ده تریش كانی نامە ڵگە بە كوردستان رێمی هە  لە توانن ده كان ئاواره  نامانە ڵگە بە م لە  جگە .3
 .كرێ ده  پیاده رێم هە  لە  كە ی رێنماییانە و ئە پێی بە شوفێری تی مۆڵە

 تاكو  وه تاییە ره سە  لە ر هە خوێندن كانی قۆناغە موو هە  بە كان ئاواره  قوتابییە گشت  وه دیكە كی الیە لە .4
-2015 خوێندنی ساڵی بۆ و (االستبدال  استماره) پێی بە رێم هە  لە ن ده ده خۆیان خوێندنی  بە  درێژه زانكۆ

 خوێنن ده ( استضافة) میوانداری  بە رێم هە یمانگاكانی پە و زانكۆ  لە  كە ی ئێزیدیانە  ابییەقوت و ئە نیا تە 2016
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 ی وه ره ده  لە  ئاواره و ئە و  وه تە كراوه ی قوتابخانە كانیش مپە كە موو هە  لە ،  قوتابییە (1050) یان ژماره
 .ن ده ده خوێندن  ەب  درێژه خۆیان كانی شوێنە كانی قوتابخانە  لە كانیشن مپە كە

  لە سكااڵ توانن ده و  یە هە یاساییان مافێكی موو هە رێم هە دانیشتووانی موو هە ك وه ها روه هە  .5
 . وه نە بكە رز بە رێم هە دادگاكانی

 

 کریستیانەکان
 (الیەنی پەیوەندیدار) بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری کریستیانەکان لە وەزارەتی ئەوقاف

روویداوە  و پێکهاتە ئایینی  و نەتەوەییە جیاوازییەکان تێیدا دەژین،   ڕی داعشی تێیدایە شە  ی كە نەو ناوچا لە
، چونکە هیچ گومانی تێدا نییە کە لە پرۆسەی كانی تر نەدراوه وه تە كورد كردنی کەمەنە  وڵی بە هە

ێکی زۆر لە گوندەکانی ئازادکردنەوەی ناوچەکانی کریستیان پێشمەرگە رۆڵێکی بەرچاوی هەبوو و بەش
کریستیان لەالیەن پێشمەرگەوە ئازادکراوە و تاکو ئێستاش ئەرکی پاراستنی ئەو ناوچانەی لە ئەستۆ گرتووە، 
بەاڵم سێ رۆژ دوای ئازادکردنی ئەم ناوچانە لەالیەن حەشدی شەعبی و سوپای عێراقەوە ژمارەیەک خانووی 

ەروەها لەو ناوچانەی کە لەالیەن پێشمەرگەوە ئازاد کراون، لە هاوواڵتیان دوای تااڵن کردنیان سووتێنراوە، ه
کراوە، بەاڵم دوای ئەوەی بەرپرسە بااڵکانی پێشمەرگە لە الیەن کەنیسەوە ئاگادار  هەندێک شوێن سەرپێچی

کرانەوە کێشەکان چارەسەر کراون.لە هەندێک شوێن نەبێت کە میلیشیاکانی شەبەک کە پەیوەندییان بە 
 ییە لە دەشتی نەینەوا دەست بەسەر زەوی کریستیانەکاندا گیراوە بەتایبەتی لە بەرتللە.پێشمەرگەوە ن

لە چوارچێوەی دەسەاڵتی حکومەتی هەرێمی کوردستان کریستیانەکان رۆڵی بەرچاویان هەیە لە دەرکردنی 
ستیانەکان لە بڕیارەکان راوێژ لەگەڵ حزبەکانی کریستیان و کەنیسەکانیش دەکرێ، هەروەها نوێنەرایەتی کری

زۆربەی دامودەزگا حکومییەکان هەیە و پۆستی بەرز بە کەسایەتییەکانی کریستیان سپێردراوە، لەالیەکی 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری کریستیانەکان مۆڵەت دراوە  /دیکەوە لە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی

Ev)کەنیسەی بیانی کە پێیان دەڵێن  (هەشت)بە زیاتر لە  angel i cal  c hur c hes)  کار بکەن لە
کوردستان و خزمەتگوزاری پێشکەش بکەن بەتایبەتی بە ئاوارەکان، جگە لەمە کریستیانەکان بەو پەڕی 
ئازادییەوە گشت بۆنە و ئاهەنگ و سرووتە ئایینییەکانی خۆیان ئەنجام دەدەن بەبێ بوونی هیچ بەربەستێک، 

ە ئایینییەکان لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە هەروەها جگە لە کریستیانەکان گشت پێکهات
پشتگیرییان لێدەکرێت و ئێستا لە وەزارەتی ئەوقاق بە فەرمی مامەڵە لەگەڵ پێکهاتە ئایینییەکان دەکرێت بۆ 

بەڕێوەبەرایەتی ئایینەکان لە وەزارەتی ئەوقاف بوونیان هەیە و کاروباری خۆیان  (هەشت)ئەم مەبەست 
 (موسڵمان، کریستیان، ئێزیدی، جوو، کاکەیی، صابئەی مەندائی، زەردەشتی، بەهائی )انیشئەنجام دەدەن ئەو
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ناکرێ لە نێوان دانیشتوانی لەسەر بنەمای  جیاوازی بە هەست کوردستان هەرێمی شوێنێکی هیچ بۆیەلە 
 ئایین یان نەتەوە و مەزهەب.

موسڵمان هەیە بە هەمان شێوە بۆ هەموو هەر لەم چوارچێوەیەشدا دەرفەتەکانی کار کردن چۆن بۆ کوردانی 
پێکهاتە ئایینی و نەتەوەیی و مەزهەبەکان هەیە، تەنانەت ئەو ئاوارانەی کە لە باشووری عێراقەوە روویان لە 

و تا هاتنی داعش، ئەمانە دەرفەتی دامەزراندنیشیان بۆ  2005هەرێمی کوردستان کردووە لە دوای ساڵی 
ڕێوەبەرایەتییەکەمان هەرچی کێشە و گرفتێکی کریستیانەکان یان کەنیسە رەخساوە، هەروەها لە رێگای بە

هەبێت چارەسەر دەکرێن، و وەک هەر هاوواڵتییەکی دانیشتووی هەرێم مامەڵەی کریستیانەکانیش بەپێی 
 یاسا و رێنماییەکان رایی دەکرێت.

 

 (الیەنی پەیوەندیدار) سەرۆكی ئەساقفەی كلدانی هەولێر

جۆرێك لە ئاژاوە و ناسەقامگیری بە شێوەیەكی گشتی لە سەرانسەری عێراق دروست  2003لەدوای ساڵی 
بووە و ئەم ناسەقامگیرییە ئەو ناوچانەشی گرتووەتەوە كە زۆرینەی دانیشتوانی كریستیانن بەتایبەتی ناوچە 

ە كریستیانەكان بوونە ئامانجی هێرش کریستیان نشینەکان لە بەغداد، بەسڕە و موسڵ. لەم ناوچانە
تیرۆریستییەكان و زوڵم و چەوسانەوەیەكی گەورەی سیاسی، كۆمەاڵیەتی، ئایینی و ئابووری دەرهەق بە 

هەزار  200مەسیحییەكان ئەنجامدرا. لەم نێوەندەدا تەنها حکومەتی هەرێمی كوردستان باوەشی بۆ زیاتر لە 
 ئاوارەی كریستیان كردۆتەوە و پێشوازی لێكردوون.

 ش وانە پاراست، لە سیان نە ی خۆیان كە و دڕندانە  تی سیاسە ى داعش، تیرۆریستان لەگریس ڕى نە لە دوای شە
  تە و سیاسە نجامى ئە ئە  ى خۆیان بوون و لە قینە ن كلتوورى ڕاستە خاوه  ، كەی دیکەكان وه تە ئاین و نە پێڕەوانی

تى  سیاسە  ر بە رامبە بوون بە چ نە مل كە  ى كە سانە و كە س و كارى ئە گیانى ماڵ و منداڵ و كە  وتنە كە  دڕندانە
ندین گوند و  چە  لە نامرۆڤانە  تە و سیاسە قوربانى ئە  كان...بوون بە موسڵ، كریستیانە  تى لە قڕكردن، بەتایبە

زێدى باب و   ش لە وه نجامى ئە ئە  ، لە وه دوونان بوونە  ربڕین و ڕاوه ڕووى تااڵن و سە شارو الدێ، ڕووبە
 . وه ان دوورخرانەباپیرانی

شااڵو  کوردستان كرد، بە  شێكى زۆرى ڕوویان لە بوو، بە رچى كریستیان هە هەلە ئەنجامی ئەم وێرانکارییەدا 
یران بوو،  قە  رێمى كوردستان لە تى هە حكومە  ، ڕاستە وه رمیان بۆ كرایە شى گە ش باوه كان، لێره نیسە كە  ڕژانە

ر بوون  ده ربە ى ئێش و ئازارى ده وه بۆ ئە  وه رمى بۆ كردنە شى گە باوه  ێت، بگرهنگ بوو ب بێت بێده اڵم وا نە بە
یان  قینە ماڵى ڕاستە  بوو بە ن، كە بە ناو ده  ئارامە  شە و باوه یان، بۆیە ئێستا کوردستان بە وه ى سڕینە مایە  بێتە نە

 . بیرچۆوه  ەتى خۆیان ل ماڵى خۆیانن و غوربە  لە  كرد، كە  وه ستیان بە و هە
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ى  مایە ئەمە نەبووەاڵم  ، بە خت بووه بارودۆخێكى ئابوورى سە  بۆ كوردستان، لە  زاران ئاواره هاتنى هەبێگومان 
ى  وه مكردنە ربڕى بۆ كە یان ده وره ڕى پشتیوانى گە و پە ئەبەڵکو اڵتى كوردستان،  سە ن ده الیەەمى ل رخە م تە كە

  ى دیكە زاران ئاواره هە هاوكات  بوو، چونكە زۆر ئاسان نە  و پێشوازیە چى ئەر گە كان، ئە ئازارى كریستیانە
و ژیان،  وه سانە رێمى كوردستان كرد بۆ حە هە  ڕوویان لە كانیش پێشتر كان و سوورییە یەیكان و عێراق ئێزیدیە

كان هاتن،  ستیانەیكر مى نگ خە ده بەحکومەتی هەرێم  واڵتى خۆیانن و   لە  ستیان كرد كە كان هە كریستیانە
  ى گرت، بە كانى ئێمە مە خە  گوێى لە  وه نزیكە  ، لە كان بووه ستیانەیڵ ئازارى كر گە وخۆ لە ڕاستە  میشە هە

 .بێت  و گرفتانە شى ئە هاوبە  ش بڕیاریدا كە وه كرده

ین،  جێ بكە نیشتە  وارانەئا  و كرستیانە شێكى زۆرى ئە بە  رێم، وامان كرد كە تى هە هاوكارى حكومە  بە  ئێمە
ە هەستکردن بە ، ب یە رى ئێمە وه ختە ڕاستى جێگاى بە  بە  كانى جیهان، كە نیسە هاوكارى كە  بێگومان بە

یاندنى  گە  بوون لە م نە رخە متە رگیز كە كان كرد و هە یسى ئاواره ڵ كە گە فتاریان لە ڕه بەرپرسیاریەتییەوە
ش  مە كردین، بە ش ده یان پێشكە مرۆییانە  و هاوكاریە ئە  خیانە سە كان و زۆریش هاوكارى بۆ ئاواره

 . وه بیرناچێتە  لە  ش كرد، كە تى خۆیان پێشكە ڵوێستى مرۆڤایە هە  كى زۆر جوانیان بە یە نموونە

ئەم هاوكارییەی حكومەتی هەرێمی كوردستان زۆر لە نەهامەتییەكانی کریستیانەکانی كەمكردەوە كە لە 
ی تیرۆریستانی 2014دیكەی عێراقەوە روویان لە كوردستان كردبوو. ئەگەر هێرشەكانی ساڵی  بەشەكانی

داعش نەبوایە، زۆر لە كریستیانەكانی هەندەرانیش بیریان لەوە كردبووە كە بگەڕێنەوە و لە كوردستان درێژە 
هاتنی داعش هۆكارێكی بە ژیانیان بدەن و بەشداری لە پرۆسەی بونیادنانەوەی واڵتی خۆیان بكەن. جگە لە 

دیكە كە بووە هۆی ئەوەی كریستیانەكان نەگەڕێنەوە، ئەو گەمارۆ ئابوورییە بووە كە حكومەتی ناوەندی 
بەغدا خستیە سەر هەرێمی كوردستان و بودجەی بڕی، ئەمەش كاری كردە سەر پڕۆژەكان و الیەنەكانی دیكە، 

 .بۆیە وەبەرهێنەرانی كریستیان نەیانتوانی بگەڕێنەوە

ئاستى پێویست دا   لە  یەيت مرۆڤایە  تە و حاڵە ر بە رامبە بەیەکان لە كانى جیهان ڕێكخراوهلە بەرامبەردا هاوكاری 
بكرێت و هێشتا   یسە و كە ڵ ئە گە ى لە ڵە مامە  یە و شێوه بە   تر بوون كە وره زۆر گە  ساتانە و كاره ئە  بوو، چونكە نە
بە هەمان  .دووچارى ماڵوێرانى بوون  كە  وه نە كان بده ى داخوازى ئاوارهماڵ هیانتوانى و نە  و ڕێكخراوانە ئە

  زۆر لە  یاند، بگره گە نجام نە ئە  تى خۆى بە ركى مرۆڤایە ئە شێوە حکومەتی ناوەندیش هاریکاری نەکردووین و
ستان،  ڵنە ۆیان هەركى خ ئە  بوون و بە  مووى داخوازى مرۆڤانە هە  رامۆش كرد، كە یان فە داخوازى ئێمە

 .كانى زیاتر كردوو خۆشە مى نە ش خە وه ئە  دابین بكات، كە  و ئاوارانە رمان بۆ ئە یتوانى ده ند، نە تى ناوه حكومە

كیلۆمەتر لە دژی تیرۆریستانی داعش شەڕ دەكەن،  1060هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بە درێژایی 
زێكی كریستیانەكان بوونیان هەیە كە لە ژێرچاودێری قوربانی دەدەن و بەرگری دەكەن، هەروەها هێ

پێشمەرگە مەشق دەكەن، بەاڵم ئەم هێزە پێویستی بە هاوكاریی سەربازی و چەك و تەقەمەنی و مەشق 
پێكردن هەیە و دەبێت پشتگیری ماددی و مەعنەوی بكرێن. بەشێوەیەکی گشتی دەتوانین بڵێین ئێستا 
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نها لە هەرێمی كوردستان بوونیان ماوە، كە لە شارەكانی دهۆك و هەولێر كریستیان لە سەرتاسەری عێراقدا تە
 .و سلێمانی نیشتەجێن

پێكەوەژیانی نێوان كورد و سەبارەت بە پێکەوەژیانی نێوان پێکهاتە ئایینی و مەزهەبییەکان  دیارە ئەم 
ورد دراوسێن و كریستیان مێژوویەكی دێرینی هەیە و چەندین گوندی كریستیان هەن كە لەگەڵ گوندی ك

پێكەوە دەژین، لەهەمانكاتدا ناوچەش هەیە كورد و كریستیان پێكەوە دەژین و ئەم پێكەوەژیانە بۆتە كەلتوور 
و لەسەر هەموو بوارەكانی ژیان رەنگی داوەتەوە، ئەمەش بە جۆرێکی لێهاتووە کە کریستیانەکان دەڵێن ئێمە 

هەموو  وەها ئەم پێکەوەژیانە بۆتە رەزامەندی فاتیکان کە، هەررۆڵەی ئەم خاكەین و خۆمان بە بیانی نازانین
كات دوو پەیامە، یەكەمیان دەربڕینی پشتگیریی فاتیكان و كەنیسەی كاسۆلیكییە بۆ كریستیانەكان بۆ ئەوەی 
كۆچ نەكەن و لە واڵتی خۆیان بمێننەوە، دووەمیان پەیامی سوپاس و پێزانینە بۆ حكومەت و گەلی كوردستان 

یان لە كریستیانەكان كردووە و باوەشیان بۆ گرتوونەوە. ئەم پەیامەی فاتیكان گرنگی یە پێشوازكە بەو جۆر
خۆی هەیە بۆ كوردستان، لەبەر ئەوەی فاتیكان گەورەترین پەیوەندی دیپلۆماسی لەگەڵ دەوڵەتانی جیهان 

رە پێناسەی ئەو هەیە. بۆیە ئەم پەیامی سوپاسگوزارییەی فاتیكان بۆ حكومەت و گەلی كوردستان دووبا
سیاسەتە دەكاتەوە كە حكومەتی كوردستان لەسەر ئەرزی واقیع پیادەی دەكات. دیارە سیاسەتی هەرێمی 

هەزاری  200كوردستانیش بۆ پێشوازی ئەو هەموو ئاوارەیە هەمووی كریستیان نییە، بەڵكو تەنها نزیكەی 
ی زۆری ئاوارەی كوردانی سووریایە، هەروەها هەزاری هاوواڵتیانی ئێزیدین، بەشێك 350كریستیانن و زیاتر لە 

بەشێكی دیكەی عەرەبی شیعە و سوننەن كە لە ناوچەكانی دیكەی عێراقەوە روویان لە هەرێمی كوردستان 
 .كردووە

فاتیكان هاندەرە بۆ ئەم لێبوردەیی و پێكەوەژیانە و بەهەموو شێوەیەك پشتگیری   بەشێوەیەکی سەرەکی
ری رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بكەین، دەبینین بوارێك بۆ لێبووردەیی و پێكەوە ژیان لە لێدەكات، ئەگەر ئێستا سەی

نێوان نەتەوە و ئایینە جیاوازەكان بوونی نەماوە، هەربۆیە كاتێك كوردستان وەك واڵتێك لەم ناوچەیە 
زۆربەی دەبینین كە نموونەیەكی دیكەی لێبوردەی و پێكەوەژیان دەخاتەڕوو، ئەوا بە دڵنیاییەوە لەالیەن 

ەوە سەیری دەكرێت. ئەم ئەم بارە ییدەوڵەتانی جیهانەوە بەگشتی و دەوڵەتی فاتیكان بەتایبەتی بە گرنگ
كوردستان بەرپرسیاریەتییەكی گەورەیە و ئەركی ی تەندروستەی سەقامگیری و لێبووردەیی و پێكەوەژیانە

بەرهەمی  ئەمەشزیاتر بیچەسێپنن، سەرشانی هەموو پێكهاتە و ئایین و نەتەوەكانی كوردستانە بپارێزن و 
مێژووی گەلی كوردستانە و خۆڕسكانە هاتۆتە بەرهەم و الیەك بەسەر الیەكەی دیكە فەرزی نەكردووە، بۆیە 

 ن.گرنگە ئەم حاڵەتە بپارێزین و شانازی پێوە بكەی

لە  ایینەکانی خۆمان و شوێنە پیرۆزەکانی کریستیانەکان لە کوردستان ئاشکرایە کە سەبارەت  بە سرووتە ئ
ـەوە كە لە كوردستان شۆڕش دەستی پێكردووە، بەشی زۆری ناوچەكانی کریستیانەکان 1930دوای ساڵی 

ن بوونە ئامانجی فڕۆكە و بۆمببارانی حكومەتە یەك لە دوا یەكەكانی عێراق. لەم ناوچانەی کریستیانەکا
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گوند بۆ  40هەوڵدرا زیاتر لە  2003مەزاری زۆر دێرین هەبوون و چەندین گوند كاول بووە، بەاڵم لە ساڵی 
كریستیانەكان ئاوەدان بكرێتەوە و چەندین مەزاری دێرین نوژەن بكرێتەوە. ئاوەدانكردنەوەی ئەم گوندانە 

ینەوا، بووە هۆكاری ئەوەی پێش شااڵوی ئەم دواییەی تیرۆریستانی داعش بۆ سەر موسڵ و دەشتی نە
 .بەشێكی زۆر لە كریستیانەكان روو لە هەندەران نەكەن

اڵم ئێستا  ، بە وه ڕانە كان گە كرستیانە  ندێك لە ، هە دیاره كان کریستیانە ى ئاواره وه ڕانە گە  بە سەبارەت
ت و  ڵكى ژیان نایە كە  هێشتا بە  سات بوون، كە كاره  كانى پڕ لە نە ، دیمە مووسڵدووچارى وێرانى بووه

 ەڵگایبێت كۆم ، هاوكات ده رووى وێران بوون ڕووبە  كە  و ناوچانە ئە  یشتۆتە گە ژیان نە پێویستی تگوزارى خزمە
  لە و وام رده دانى بە تى ئاوه ڵمە هە  ر بێت لە ده  ڵسێت، ناكرێت بە ى خۆى هە ركى مرۆڤانە ئە  تى بە وڵە نێوده

نگ  ده  بتوانن بە  كە  یە تیانە وڵە نێوده  نە و الیە تى ئە ى مرۆڤایە ڵگە ركى كۆمە ئە بێتنگ  ێدهب  ساتە و كاره ئاست ئە
بێت ژیان  تى داعش و ده قوربانى دڕندایە  بوون بە  كە  وه نە بكە  و شارانە نووسى ئە چاره  بیر لە ودانى بێن  ئاوه

 . وه ڕێننە بگە  و شارانە بۆ ئە

  ر بە رامبە اڵتى كوردستان بە سە ن ده الیە  لە  یە مى هە رخە م تە ڵێن كە ندێك جار، ده هە  كە  یره پێمان سە
  وه وانە پێچە  بە  ڵێم، كە بۆ مێژوو ده  ، چونكە یە وره یان گوناهێكى گە وه ئە  كان، كە كانى ئاواره كرستیانە

  رگیز لە بوو، هە  ش كارێكى زۆر مرۆییانە هو ئە  فتارى كرد، كە ڕه  خیانە رێمى كوردستان، زۆر سە تى هە حكومە
ش  وه بۆ زێدى باپیرانیان، ئە  وه ڕێنە بگە  و ئاوارانە كى نزیك ئە یە ئاینده  لە  كە  ین و ئومێدمان وایە بیرى ناكە

 . یە ئاواتى ئێمە

 

 (الیەنی پەیوەندیدار)مەترانی ئەبریشیەی زاخۆ و ئامێدی

ر تاكێكی كوردستانی بێت و بیپارێزین و پەرەی پێبدەین. ئەم واڵتەی دەبێت پێكەوەژیان و ئاشتی خەمی هە
ئێمە لەگەڵ ئەوەی لە دێرزەمانەوە پێكەوەژیانی تێدابووە ئەمەش نەك تەنها بەرامبەر كریستیانەكانی 
كوردستان، بەڵكو بەرامبەر هەموو پێكهاتەكانی دیكەی كوردستان بایەخی پێدراوە، كاتێكیش تیرۆریستان لە 

تائێستا هێرشیان كردۆتە سەر برا كریستیانەكانمان لە بەشەكانی دیكەی عێراق، هەرێمی كوردستان  2003دوای 
دەرگای بۆ ئەوان وااڵ كردووە و بە ڕێز و خۆشەویستییەوە پێشوازی لێكردوون، هەروەها هەرێمی كوردستان 

وون، هەم لە عێراق و هەمیش لە بۆتە نەوایەكی ئارام بۆ خەڵكانی دیكەش كە لە دەستی تیرۆریستان ئاوارە ب
 سووریا.
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وێڕای ئەو بارە ئابوورییە سەختەی كە كوردستانی خستۆتە قەیرانێكی ئابووری گەورەوە، هەروەها وێڕای 
كیلۆمەتر بەرەی شەڕی لەگەڵ تیرۆریستانی داعش هەیە، بەاڵم پێشوازی  1100ئەوەی كوردستان بە درێژایی 

ە و توانراوە هەموویان نیشتەجێ بكرێن و تا رادەیەكی باش خزمەت ملیۆن ئاوارە كردوو 2.5لە نزیكەی 
بكرێن و بە ئاشتی بژین، ئەم كەشە ئارامەی دابینكراوە، بەرهەمی خوێنی ئەو پێشمەرگانەیە كە تا ئێستا 

پێشمەرگە شەهید بوون، ئەم پێشمەرگانە شەهید بوون بۆ ئەوەی هەموومان بە ئازادی و  1500نزیكەی 
ردستانە بژین، بۆیە دەبێت هەموومان بە جیاوازی ئایین و نەتەوەوە، بەرامبەر بە قارەمانیەتی و ئاشتی لەم كو

شەهیدەكانی پێشمەرگە وەفادار بین، ئەوان بەرەڤانییان لە كەرامەتی هەر تاكێكی ئەم كوردستانە كردووە. 
بەرەڤانییان لە كەرامەتی  هەروەها دەبێت هەموومان بەوەفا بین بۆ پێشمەرگە لە بەرەكانی شەڕدا بوون  و

هەموو كوردستانییەكان كردووە، ئەو برا كریستیانەی ئێمە كە لە موسڵ و دەشتی نەینەوا ئاوارە بوون و 
هاتوونە كوردستان و ئێستا لە کوردستان نیشتەجێن، هەموو خەڵكی كوردستان بێ جیاوازی ئایینی و 

زۆری هاوواڵتیانی عەرەب روویان لە كوردستان نەتەوەیی هاوكاری كردوون، لەمەش گرنگتر  ژمارەیەکی 
 .كردووە و هەموویان وەك دانیشتووانی كوردستان بە ئاشتی و ئازادی دەژین و رێزیان لێدەگیرێت

پاپا یوحنا پۆلس پێشوازیی لە سەرۆكی هەرێم كرد لە ڤاتیكان، زۆر بە  2005هەروەها کاتێک لە ساڵی 
ردستانی كرد و رۆڵی حکومەتی هەرێمی کوردستانی لەسەر ئەم ئیعجابەوە باسی پێكەوەژیان و ئاشتی كو

پرسە بەرز نرخاند، لەم روانگەیەوە كاتێك کە باس لە رۆڵی حکومەت دەكرێت، واقیعە و هەموو جیهان بە 
چاوی خۆی دەیبینێت، ئەوەتا هەموو پێكەوە لەسەر ئەم خاكە بە سەربەرزی و ئاشتی دەژین. هەروەها لە 

دوو كاردیناڵ كە نوێنەری پاپا بوون لە ڤاتیكانەوە سەردانی كوردستانیان كرد،  2014 ی ساڵی9و  8مانگی 
سەردانی ئاوارەكانیان لە عەینكاوە و دهۆك كرد، بینیان چۆن حکومەت بەبێ جیاوازی هاوكاری هەموو 

 ئاوارەكانی كوردستان دەكات، ئەوان زۆر بەو پێكەوەژیانە ئاشتییەی كوردستان سەرسام بوون.

و دەستپێكی شۆڕشی ئەیلوول،  1961ی هەرە زۆری كریستیانەكانی عێراق، ئەوانەن كە لە دوای ساڵی بەش
لەالیەن رژێمەكانی عێراقەوە گوندەكانیان بۆردومان كراوە و بە ناچاری روویان لە بەغدا و موسڵ كردووە، 

ماوەی چل ساڵ  2004ی تا ساڵ 1961تەنانەت بەشێكیان چوونە بەسرا، ئەوەی جێگەی سەرنجدانە لە ساڵی 
زیاترە ئەو كریستیانانەی چوونە ئەو شارانە لەگەڵ كەلتووری ئەوان ژیاون و تێكەڵییان پەیدا كردووە، بەاڵم لە 

وە هەر لە الیەن دراوسێكانی خۆیانەوە بوونە هەڕەشە لە سەر ژیانی كریستیانەكان و چەندین 2003دوای 
ن كراوەتە سەر و كەنیسەكانیان تەقاندۆتەوە، لە دوای هاتنی ، هێرشیا2009، 2006، 2003جار لە ساڵەكانی 

تیرۆریستانی داعشیش، ئیتر كریستیانەكان هەر هەموویان ئاوارە بوون و ماڵ و موڵكیشیان داگیركراوە، 
ساڵ بوو كوردستانیان بەجێهێشتبوو، كە گەڕانەوە هەموو موڵك و ماڵی  40لەبەرامبەردا ئەوانەی ماوەی 

درایەوە، لەمەش زیاتر ئەوانەی هاتوونەوە كوردستان شەو و رۆژ بۆ هەر كوێیەك بچن ئازادن خۆیان بۆ گەڕێن
 و كەس هەقی بە سەریانەوە نییە. 
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ئەگەر مێژوو لە ئازادییەوە دەست پێبكات، ئەوا پێویستە مێژووی  ئەمەش راستییەک رادەگەیەنێت کە
ردستان گەیشتە ئازادی، پرسیارێک دێتە کایەوە ـەوە تۆمار بکرێت، لەو كاتەوەی كو1991كوردستان لە ساڵی 

تا ئێستا چی كراوە؟ بێگومان لەم كەشە ئازادەی كوردستاندا خەڵكانێكیش هەبوون كە  1991لە ماوەی 
حەزیان كردووە لەسەر بنەمای ئایین و نەتەوە جیاوازی بكەن و بڵێن ئێمە سەر بە فالنە ئایین و نەتەوە، یان 

ی پەروەردە دروستەكە بااڵدەست بووە، بەوەی نابێت جیاوازی بكرێت، ئێستا حزبین، بەاڵم لەبەر ئەوە
 پێكهاتەكان بە جیاوازی نەتەوە و ئایینەوە هەموویان لە پەرلەمانی كوردستان نوێنەریان هەیە. 

بەشێکی زۆری کریستیانەکان شان بە شانی برا کوردە موسڵمانەکان بەشدارییان لە شۆڕشەکانی  کوردستاندا 
ە و کاریگەرییان هەبووە لەسەر شۆڕش و دەستکەوتەکانی لێرەدا جێگەی خۆیەتی ئاماژە بەوە بكرێت کردوو

یەكەمین شەهید كە درابێت شەهید مەلك چەكۆ بووە كە كریستیان بوو، کوردەکان خۆیان  1960كە لە ساڵی 
ایینییان بكردایە، یە، ئێمە كریستیانین ئەگەر جیاوازی ئ-رایانگەیاند یەكەم شەهیدی ئێمە مەلك چەكۆ

کوردەکان بە كوژراوەكانی ئێمەیان نەدەگوت شەهید، كە خۆیان بە شەهید ناویان بردن، ئەمەش مانای ئەوەیە 
 هیچ جیاوازییەكی نەتەوەیی و ئایینی بوونی نەبووە.

 (الیەنی پەیوەندیدار) سەرۆكی دێری حەزرەتی مەریەم و رەبان هورمزد لە ئەلقوش

وە لە ئاكامی ملمالنێ سیاسییەكان و كاری توندوتیژی و باڵوبوونەوەی بیری 2003لە عێراق دوای ساڵی 
توندڕەوی بەئاشكرا دژایەتی كریستیانەكان كراوە و دەیان پیاوی ئایینی و خەڵكی مەدەنی ناو پێكهاتەی 

نیسەی تەقاندنەوەی كەنیسەكان وەكو كەکوژراون، و  ێندراوكریستیان كراونەتە ئامانج، پیاوانی ئایینی رف
لە بەغدا، شێواندنی شوێنەوار و مێژووی كریستیانەكان، ئەم رووداو و كارەساتە یەك لە دوای  (نجاةالسیدة )

ی كریستیانەكان لە بەغدا و بەسرا و شارەكانی باشوور و ناوەڕاستی عێراق كۆچ %90یەكانە وایكردووە 
ندای دەركردن و چۆڵپێكردنی بكەن، بەهاتنی داعش بۆ شاری موسڵ و دەشتی نەینەوا تەواوی ئەجی

كریستیانەكان لەعێراق جێبەجێكرا، بەاڵم لەم ناوچەیەدا تەنیا دەرگایەكی ئارام و بە سۆز كە لە رووی 
حزبە سیاسییەكانی ئەم هەرێمە  سەرکردایەتی و تەواویكریستیانەكان دانەخرا، هەرێمی كوردستان بوو 

ێمی كوردستان لە ناوچەكەدا تاكە شوێنێكە بۆ رۆڵی مێژوویی خۆیان گێڕاوە و سەلماندیان كە هەر
پێكەوەژیان و خەڵكەكەی خاوەنی كەلتووری لێبووردەیین، سەرەڕای ئەو گەمارۆ ئابووریەی بەسەر حكومەتی 
هەرێمی كوردستاندا سەپێنراوە، هێشتا بەپێی توانا دەستی هاوكاری و یارمەتی بۆ خێزانە ئاوارەكان درێژ 

  .كردووە
ەرگیز رۆڵی جوامێرانەی پێشمەرگە لەیاد ناكەن؛ ئەوان پارێزەری گیان و كەرامەتی هەموو كریستیانەكان ه 

پێكهاتەكانن، ئێمە وەكو كەنیسەكانی عێراق و ئەساقف و مەترانەكان پاڵپشتی هەموو ئەو هەواڵنەش دەكەین 
مانەتی پاراستنی دوای ئازادكردنی دەشتی نەینەواش تاكە زە دەدرێن،كە بۆ پڕچەك كردنی سوپای پێشمەرگە 

گیانی ئەو خێزانە ئاوارانەی كە دەگەڕێنەوە بوونی هێزی پێشمەرگە و دامەزراندنی ناوچەیەكی ئارامە لەالیەن 



31 

 

ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتییەوە، كە سەرجەم پێكهاتەكانی كوردستانی بە كریستیان و توركمان و 
لەالیەن وەزارەتی پێشمەرگەوە چەند فرقەیەكی  وئێزیدییەوە رۆڵەكانیان لە ناو ریزەكانی پێشمەرگەیە 

  .تایبەت بەم پێكهاتانە دامەزراوە

بەپێچەوانەوە بێ زەمانەتی بوونی پێشمەرگە و هێزی نێودەوڵەتی گەڕانەوەی كریستیان و ئێزیدییەكان زۆر 
و  زەحمەتە كە كۆمەڵكوژییان دەرهەق كراوە، هەموومان بینیمان چۆن لە شەو و رۆژێكدا نیوەی چەك

جبەخانەی سوپای عێراق كەوتە بەردەستی داعش، ئەمڕۆ دۆخەكە لە عێراق زیاتر ئاڵۆز و پشێوی پێوە دیارە، 
تەنانەت لە بەغدا و شارەكانی ناوەڕاست و خوارووی عێراق داعش نییە، كەچی بە هەموو شێوەیەك پێشێلی 

جام دەدرێت، لە ژێر سایەی مافەكانی كریستیانەكان دەكرێت و بگرە رفاندن و كوشتنیان دەرهەق ئەن
حكومەتی ناوەندی دانیشتووانی دەشتی نەینەوا هەر دووچاری رفاندن و كوشتن و كۆچپێكردن و 
كۆمەڵكوژی پەراوێزخستن بوونەوە. بۆیە پێویستە چارەنووسی دەشتی نەینەوا دیاری بكرێت بە گەڕانەوەی 

 هاتە ئایینییەكانی ناوچەكەیەبۆ سەر هەرێمی كوردستان كە داواكاری هەموو كریستیان و پێك

وەكو كەنیسەكانی عێراق هەموو هەوڵێكمان داوە بۆ دابینكردنی هاوكاری و یارمەتی مرۆیی ئاوارەكان كە لە 
كوردستان نیشتەجێن، ئێمەش ئەو راستییە دەزانین بەغدا مستەحەقاتی هەرێمی بڕیوە و ناكرێت بەم 

 گاربوونەوەی تیرۆریستان بدرێتەوە.شێوەیە وەاڵمی رۆڵی پێشمەرگە و كورد لە بەرەن

 

 :(الیەنی پەیوەندیدار)ی پارتی دیموکراتی کوردستان لە موسڵ(١٤)بەرپرسی لقی 

مێژووی کوردستان باشترین بەڵگەیە بۆ سەلماندنی ئەوەی کە هیچ جیاوازی لەنێوان پێکهاتەکان نییە، چونکە 
ە و شۆڕشەکانی کوردی بەتایبەتی شۆڕشی هەموو دروشمەکانی خەباتی کورد پێکەوەژیان و برایەتی بوو

ئەیلول یەک لە ئامانجە سەرەکی و داخوازییەکانیان پێکەوەژیان و تەبایی بووە. بۆ نموونە ژمارەیەکی زۆر 
ئەو ئاوارانەی روویان لە هەرێمی کوردستان کردووە بەهۆی ئەو دەستدرێژی و زولم و زۆرەی لێیان دەکرێت 

ملیۆن  ٢دووە و وەک شوێنیکی ئەمن و پێکەوە ژیان هەروەها ژیانی زیاتر لە روویان لە هەرێمی کوردستان کر
و پەنابەر لە هەرێمی کوردستان بەڵگە و نیشاندەرەی ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان شوێنی پێکەوە  ئاوارە

 ژیان و تەبایی هەموو پێکهاتە و ئایینەکانە.

تەوەییەکان لەوانەش کریستیانەکان حزب و کۆمەڵە لە هەرێمى کوردستان جگە لەوەی کە پێکهاتە ئایینی و نە
و رێکخراوی سیاسی و کەلتووری تایبەت بە خۆیان هەبێت، لە هەمان کاتدا لە حکومەتی هەرێم و لە رێزی 
 حزبەکانیشدا پۆستی سیاسی و ئیدارییان هەیە تەنانەت لە ناوەندی بڕیاریش و لەم بوارەوە نموونەمان زۆرە. 
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زادی ئایینی لەم ناوچانە زۆر دیار و بەرچاوە، بۆ نموونە هێزەکانی پێشمەرگە و بەشێوەیەکی گشتی ئا 
ژمارەیەکی زۆر لە بەرپرسانی پارتی لە کاتی دووبارە دانانەوەی خاچ لە کەنیسەی باتنایا و کردنەوەی 

نەوەی کەنیسەکە بەشداریان کردووە ئەمەش بەڵگەی ئەوەیە ئازادی ئایینی لەم ناوچانە هەیە. هەروەها کرد
، چەند کەنیسە لە دهۆک بۆ ئەو کریستیانانەی ئاوارە بوونە کەنیسەی رەسول لە گەڕەکی ماڵتا لە دهۆک

هەروەها کریستیانەکان لەهەرێمى کوردستان ئازادن لە هاتوچۆ کردن بەتایبەت لە شارەکانی کوردستان و  
 هیچ رێگرییەکان لێناکرێت سەبارەت بە هاتوچۆکردنیان.

ستان هەر تاکێک ئازادە لە دەربڕینى بیرو راى خۆى لە رێگاى خۆپێشاندان بێت یان بە هەر لە هەرێمى کورد
بێت، هەروها فرە حزبى و ئازادی رێگەیەکى دیکە، بەاڵم پێویستە لەژێر رێنماییەکانى وەزارەتى ناوخۆدا

 ێک نییە.بەبێ جیاوازی و هیچ فشارێک لەسەر هیچ کەسێک و الیەن ەدەربڕین بۆ هەموو پێکهاتەکانرا

سەبارەت بەو ناوچانەی کە گۆڕەپانی شەڕ بوون و تیرۆریستانی داعش بۆ ماوەیەک دەستی بەسەردا گرتوون 
تایبەتمەندی خۆیان هەیە لەالی بەرپرسی فەرمانگە حکومیەکان، قایمقام یان سەرۆکی ناوچانە  ئەو دیارە 

انە ئەوە هەر خەڵکی ناوچەکە خۆیەتی. ئەم ئەگەر هێزێک هەبێت بۆ پارێزگاری لەم ناوچ ،قەزا و ناحیەکانەوە
ناوچانە بە خوێنی دەیان شەهید و برینداربوونی چەندین پێشمەرگە رزگار کراون، بەاڵم تەنانەت رەنگە یەک 

 زمانی کوردی نەبێت لەم ناوچەیە. تابلۆش بە

بەرچاویان پێش ئەوەی تیرۆریستانی داعش هێرش بکەن ئەم ناوچانە گەشەسەندن و بەرەوپێش چوونێکی  
بە خۆیانەوە بینیبوو و ئەرکی پاراستنی رەوشی ئەمنی ئەم ناوچانە لە ئەستۆی هێزەکانی پێشمەرگەدا بوو، 
بەاڵم پاش ئەوەی چەکدارانی داعش روویان لەم ناوچانە کردووە هێزە عێراقییەکان بە تەواوی لە موسڵ 

. لەو کاتەدا چەکدارانی داعش ماڵ و حاڵی کشانەوە، هێزەکانی پێشمەرگە ناچاربوون بڕۆنە ریزەکانی پێشەوە
خەڵکەکەیان بەتااڵن بردن و چەندین خانوویان بۆمبڕێژکرد و چەندین تونێلیان بۆ خراپکاری و وێرانکاری لەم 
ناوچانە هەڵکەندووە بەتایبەتی بۆ تێکدانی خانووی ئەو کەسانەی دژایەتی داعشیان دەکرد ئەگەر 

  هاوواڵتییەکی سادەش بووبا.

و لە زۆر  بە تەواوی پارێزراوبوو، تیانەکان وەک پێکهاتەیەکی سەرەکی ناوچەکە تایبەتمەندییەکانیانکریس
رووەوە ئاسانکاری بۆ کریستیانەکان و هەموو پێکهاتەکانی دیکە کراوە تەنانەت ئەو عەرەبانەی کە دێنە 

ەکانیانەوە کردووە و لە ریزەکانی پێشەوە، هەر بۆ نموونە کریستیانەکان هێمای خاچێکیان بە ئۆتۆمبێل
پێکهاتەکانی ئەو ناوچانەى کە ئازادکراون بە هەموو شێوەیەک  بەرەکانی پێشەوە هیچ پرسیارێکیان لێناکرێت.

هاریکارى کراون و ئاسانکارى بۆ چاالکى مەدەنى کراوە بۆ گەیاندنى هاوکارى و نۆژەنکردنەوەى 
تى هەرێمى کوردستان و ئەو رێکخراوانەى کە لە نەخۆشخانەوە قوتابخانەو ئاو و کارەبا لەالیەن حکومە

هەرێم کاردەکەن و بە هەمان شێوەی موسڵمان و پێکهاتەکانی دیکە، کریستیانەکانیش هەمان مافیان هەیە 
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، هەر لەم چوارچێوەیەدا دانیشتوانى دەشتى نەینەوا کە بەشێکیان لە پێکهاتەی ئەگەر زیاتریش نەبێت
 .کان و هێزى پێشمەرگە لەسەر ئاستى هەموو بەشەکان دامەزراونکریستیانن لە فەرمانگە حکومییە

هەردەم ئامادەیە کە گیانى خۆى ببەخشێت بۆ  وست دامەزراوە ووباوەڕێکى راست ودر بەهێزى پێشمەرگە 
پێشمەرگە بۆتە سونبولى بەرخودان و بوەستێتەوە بۆیە  کێپاراستنى مرۆڤایەتى و دژى هەر ستەمکار

یان و هەموو ئایین و مەزهەب و نەتەوەیەک بەبێ جیاوازى دەکات و لە ریزەکانى هێزى اڵتوپارێزگارى لە هاو
 نى و مەزهەبیەکان لە خۆ دەگرێت.یپێشمەرگەدا گشت پێکهاتە ئای

ناوچە ئازادکراوەکان ناوچەى کوردستانین بەپێى دەستوورى عێراقى ناوچە کێشەلەسەرەکان هەر لە ساڵى 
تایبەت بەو ناوچانە هەبوو. دواى دەنگدان لەسەر  (58)اقى ماددە لە رەشنووسى دەستوورى عێر 2003

و ئاسایی کردنەوەی  ی دەستووری هەمیشەیی تایبەت بەو ناوچانە(140)دەستوورى هەمیشەیى ماددە 
بارودۆخی ناوچەکان بە سێ قۆناغ ئەوانیش ئاسایی کردنەوە، سەرژمێری و راپرسی دەربارەی چارەنووسی 

لەالیەن حکومەتى بەغدا هاوشێوەى حکومەتى گۆڕبەگۆڕى پێشێلى کرد بەاڵم ئەو بەاڵم  ئەم ناوچانە،
و ناوچەى کوردستانین بەهەموو ان پێشمەرگە ئازاد کراوە یدەڤەرانە ناوچەى کوردستانین بە خوێنى دە

 پێکهاتەکانییەوە لە کریستیان و ئێزیدى و شەبەک.

بە تااڵن کردنی ماڵ و موڵکی خەڵک رووینەداوە،  اڵتنلەو ناوچانەی هێزەکانی پێشمەرگە تێیاندا خاوەن دەسە
چونکە ئەوە رەوشتى پێشمەرگە نییە  و رێنمایى تایبەت بۆ پێشمەرگە هەیە سەبارەت بە مامەڵە کردن ناوچە 
 ئازادکراوەکان لە راگەیاندنەکانیش دەبینین کە چۆن هێزەکانى پێشمەرگە هاریکارى خەڵکى دەکات، هەروەها

کڕین و فرۆشتن بە زەوی برا کریستیانەکان نەکراو، چونکە بە گوێرەی رێنماییەکان ئەم بە هیچ شێوەیەک 
دوای ئازادکردنی هەندێک ناوچە کە کارە قەدەغەیە و نابێ بە هیچ شێوەیەک ئەو کارە ئەنجام بدرێت، بەاڵم 

ی حەنین (٣٠)ئێستا لەژێر دەسەاڵتی میلیشیاکانی حەشدی شەعبین و سەر بەهەندێک الیەنی وەک لیوای 
قەدۆن هەوڵدەدەن بۆ کڕین و دەستبەسەردا گرتنی زەوی و زاری کریستیانەکان بەتایبەتی قەرەقوش، تلکێف 

و  وەعد قەدۆ  کە برای حەنین قەدۆیە لەرێگەی ترساندنی خەڵکەوە و بەرتلە کە ئەم هێزە خاوەن دەسەاڵتە 
 ئەم کڕین وفرۆشتنە دەکات و ناوچەکە تێکدەدات.

 

 و زاری کریستیانەکانکێشەی زەوی 
 :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی کشتوکاڵ 

لە وەاڵمدانەوەی داخوازییەکانی برا  ەکانی ئاو بە ئەرکی خۆیان هەڵساوەوەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاو
کریستیانیەکان و  چارەسەرکردنی هەرکێشەیەک رووبەروویان ببێتەوە سەبارەت بە کێشەی زەوی هاوواڵتییە 
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جێبەجێکردنی رەنگە لە هەندێک شوێندا جۆرێک لە سستی هەبێت لە بەڕێوەچوونی کارەکان  ان.یەککریستیان
  ، بەاڵم ئەم سستیەش بۆ چەند هۆکارێک دەگەڕێتەوە لەوانە:یەکانکریستیانداخوازییەکانی هاوواڵتییە 

تان هەندێک لە سەردەمی رژێمی بەعس واتە  پێش راپەرین و دامەزراندنی حکومەتی هەرێمی کوردس /یەکەم
یەکان کراوە وەک سەرجەم هاوواڵتیانی کوردستان، گێڕانەوەی کریستیانپێشێلکاری بەرامبەر بە هاوواڵتییە 

 خەڵکی دیکە بۆ ماوەیەک لەسەرئەم زەویانە مافی ئەم هاوواڵتیانە هەندێک جار ئەستەم دەبێت بەتایبەتی کە
کە زەوی هاوواڵتییە )لە دهۆک  (گاڤانا)ەوی گوندی لەسەر ز ١٩٧٨جێگیر بێت، بۆ نموونە کۆمەڵگایەک لە ساڵی 

نیازی رژێمی بەعس لەم کارە )چۆمان  ناوچەیدرووستکراوە بۆ راگواستنی خەڵکی  (یەکان بووەکریستیان
بۆیە کۆمەڵگای بۆ موسڵمانان لەسەر زەوی هاوواڵتییە  بوو یەکانکریستیاننانەوەی ئاژاوە لە نێوان موسڵمان و 

، بە هەمان شێوە دەیان کۆمەڵگای دیکەی لەسەر زەوی موسڵمانەکان (وستکردووەیەکان دروکریستیان
درووستکرد، لە دوای راپەرین و لەبەر ئەوەی حکومەتی هەرێم توانای دارایی نەبوو ئەم هەموو کۆمەڵگایانە 

 بڕووخێنێت و قەرەبووی دانیشتووانەکانی بکاتەوە، بۆیە ئەم کۆمەڵگایانە بوونەتە ئەمری واقع.

یەکان و دوای بەدواداچوونی کریستیانکی دیکە لە هاوواڵتییە ژمارەیەسەبارەت بە گلەیی  /وەمدو
لە داواکارییەکانیان نارەوایە لە چوارچێوەی یاسا کارپێکراوەکان،  هەندێک داخوازییەکانیان دەرکەوتووە کە

ە یاسا بۆ هاوواڵتییە گرنگترین ئامرازی چەسپاندنی دادپەروەریش هەر یاسایە و ئەو مافەی کە بچونکە 
ئێستا لە هەرێمی کوردستان شاهیدی ئەو  کریستیانیەکان دیاریکراوە پێیان دراوە. چەندین جوتیار کریستیان

راستییەن و دوای بەدواداچوونمان دەرکەوت کە ئەوەی گلەیی لەسەر هەیە چەند گوندێکن، کە راستی 
 داخوازییەکانیان بەم شێوەیەی خوارەوەیە:

 (٢١)بەپێی یاسا زەوییان پێدراوە بە گرێبەست کە  (گاڤانا)ی جوتیار لە گوند (٢٣)تەنیا  ١٩٧٤ لە ساڵی  -1
ئەو گوندە کاول کراوە و خەڵکەکە کۆچیان کردووە و  1974موسڵمان بوونە و دوای ساڵی  (٢)و  کریستیان

 یەکان روویان لە بەغدا کردووە و نەگەڕاونەتەوە.کریستیانزۆربەی هاوواڵتییە 

ی ساڵی (٢)لە دوای راپەرین رێنمایی تایبەت بەو گوندانەی کاول کراون دەرچوو کە بە رێنمایی ژمارە   -2
ناسراوە و تیایدا هاتووە: زەوی بدرێتە ئەو جوتیارانەی پێش کاولکردن لە گوند زەویان لەبەر دەستدا  1992

لیژنە لەم گوندە دەست بەکاربووە و  ١٩٩٦لە ساڵی  ،بووە بەو مەرجەی ئامادە بێت لەبەردەم لیژنەی لێکۆڵینەوە
و موسڵمان، بەاڵم لە کاتی دابەشکردنی  کریستیانئەو جوتیارانەی ئامادە بوون زەوییان پێدراوە لە 

و موسڵمانەکان لەبەردەم لیژنە  کریستیانزەوییەکاندا هەندێک زەوی زیادی کردووە لەبەر ئەوەی ژمارەیەک لە 
کەس لەو جوتیارانە پێشتر  (٣٦)دراوەتە ئەوانەی ئامادە بوون ، لە ئەنجامدا  زەوییەکانبۆیە ئامادە نەبوونە، 

 کاری جوتیارییان کردووە رۆڵەکانیان زەوییان پێدراوە.
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سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە روانگەی رێزگرتن لە نەتەوەکانی دیکە بەتایبەتی  ەشئەم سەرەڕای -3
ە لەم خاکەدا ژیاون و خاکی خۆیانە وەک هەر کوردێک، یەکان کە لە دێرزەمانەوکریستیانهاوواڵتییە 

انە پێکهێنا و ئێستا لیژنەکە گەیشتۆتە دوایین قۆناغی کارەکانی و کریستیانلیژنەیەکی بۆ داواکاری ئەم برا 
زەوی ئەم برا  (استثناء من القانون)پێشنیاریان پێشکەش کردووە کە وەک حاڵەتێکی بەدەر لە یاسا 

بگەڕێتەوە و وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لەژێر رۆشنایی رێنماییەکانی انە بۆیان کریستیان
سەرۆکی هەرێم پشتگیری لە پێشنیارەکە کردووە و داوا لە ئیدارەی پارێزگای دهۆک کراوە کە جێبەجێی 

ئەوەی لە  زەرەرمەند دەبن لەبەر کریستیان و موسڵمانجوتیاری دیکە لە  (١٣)بکات، بەاڵم بەپێی ئەم پێشنیارە 
ساڵە لەبەردەستیاندایە و بەکاری دەهێنن، دیارە هەر  (٢٠)زەوییەکانیان وەرگرتووە و ماوەی  ١٩٩٦ساڵی 

دووبارە لێی وەربگیرێتەوە پێویستی بە کات و رێوشوێنی مافێک بە یاسا بدرێت و دوای ئەو ماوە زۆرە ئینجا 
 .ەوامدایە بۆ چارەسەر کردنی کێشەی ئەم زەویانەبەاڵم حکومەتی هەرێم لە هەوڵی بەرد .ئیداری تایبەت هەیە

سەبارەت بە گلەیی ژمارەیەک لە برا کریستیانەکان بۆ وەرنەگرتنەوەی زەوییەکانیان و دوای  -4
بەدواداچوونی داخوازییەکانیان دوای بەدواداچوونی الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم دەرکەوت 

کە راستی  (باتێل)لە ناحیەی  (شکەڤدلی)وندێکن، وەک گوندی کە ئەوەی گلەیی لەسەر هەیە چەند گ
جوتیار لەم گوندە بەپێی یاسا زەوییان پێدراوە بە  (٢٣)تەنیا  ١٩٧٤داخوازییەکانیان بەم شێوەیەیە لە ساڵی 

ئەو گوندە کاولکراوە و خەڵکەکەی  1974موسڵمان بووینە و دوای ساڵی  (٢)کریستیان و  (٢١)گرێبەست کە 
  .کردووە و زۆربەی برا کریستیانەکان روویان لە بەغدا کردووە و نەگەڕانەوە کۆچیان 

دوای راپەرینی گەلی کوردستان رێنمایی تایبەت بەو گوندانەی کاول کراون دەرچوو کە بە رێنمایی ژمارە  
ەویان ناسراوە و تیایدا هاتووە: زەوی بدرێتە ئەو جوتیارانەی پێش کاولکردن لە گوند ز 1992ی ساڵی (٢)

لیژنە لەم گوندە  ١٩٩٦لەبەر دەستدا بووە بەو مەرجەی ئامادە بێت لەبەردەم لیژنەی لێکۆڵینەوە، و لە ساڵی 
دەست بەکاربووە و ئەو جوتیارانەی ئامادە بوون زەوییان پێدراوە کریستیان و موسڵمان بوون، بەاڵم لە کاتی 

ر ئەوەی ژمارەیەک لە کریستیان و موسڵمانەکان دابەشکردنی زەوییەکاندا هەندێک زەوی زیادی کردووە لەبە
لەبەردەم لیژنە ئامادە نەبوونە، ئەوا زەوییەکان دراوەتە ئەوانەی ئامادە بوون لەبەردەم لیژنە، لە ئەنجامدا 

برا  کەس لەو جوتیارانە پێشتر کاری جوتیارییان کردووە رۆڵەکانیان زەوییان پێدراوە. هەندێک لەو (٣٦)
ییان هەیە هەر لە بەغدا ماونەتەوە و ئامادە نەبوونە بێنە بەردەم لیژنە بۆ وەرگرتنی ی گلەکریستیانانە

کە لە عێراق و هەرێمی  ١٩٧٠ی ساڵی (١١٧)مافەکانیان، بۆیە بەپێی یاسای چاکسازی کشتوکاڵی زەوی ژمارە 
ردنەوەی بانگەواز رۆژ لە رێکەوتی باڵوک (٣٠)کوردستان تا ئێستاش کاری پێدەکرێت، هەر جوتیارێک لە ماوەی 

ئامادە نەبێت لەبەردەم لیژنە بۆ وەرگرتنی زەوی بەبێ هۆکارێکی رەوا مافی نامێنێ، بەاڵم ئەم برا کریستیانانە 
ساڵ تێپەڕی لەسەر بڕیاری لیژنەی  (٧)رۆژ بوو ئامادە نەبوون بەڵکو ماوەی  (٣٠)لەو ماوە دیاریکراوە کە 

رژێمی سەدام حوسێن ئینجا هاتنەوە کوردستان، هەمان شت لە دوای رووخانی  ٢٠٠٣کشتوکاڵ واتە لە ساڵی 
 گوندەکانی دیکەش روویداوە.
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 هەوڵەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەر کردنی کێشەی زەوی کریستیانەکان

نووسراوێکی ئاراستەی الیەنە پەیوەندیدارەکانی  دەستەى سەربەخۆى مافى مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان
سەبارەت بە چارەسەرکردنی کێشەی زەوی و زاری برا کریستیانەکان لە دەڤەری نەهلە کە بەم  هەرێم کردووە

 شێوەی خوارەوەیە:

ئاراستەى  (14/4/2016لە رێکەوتى  74)نووسراوى ژمارە دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ 
نشینى لە قەزاى  (کریستیان)تیایدا سکااڵى چەند گوندێکى  و سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیرانى کردووە

لە ناحیەى  (کەشکاوە)ئاکرێ بەرزکردۆتەوە کە داواى هاریکاریانکردووە وەک سکااڵى دانیشتوانى گوندى 
  (چولێ، هیزانکێى سەروو، هیزانکێى خواروو، خلیبالن)دینارتە، هەروەها سکااڵى گوندەکانى نەهلە وەک 

ڕۆیى کراوەتە سەر زەوییە کشتوکاڵییەکانیان دانیشتوانی ئەم گوندانە باس لەوە دەکەن بە نارەوا زیادە
 لەالیەن چەند کەسێکى دەستڕۆیشتووى ناوچەکە.

دوای ئەوەی لەالیەن دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤەوە نووسراو ئاراستەی سەرۆکایەتی هەرێم و 
سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کرا سەبارەت بە پێشێلکاری و دەستبەسەردا گرتنی زەوی برا 

انەکان، الیەنە پەیوەندیدارەکان دەستیان بە رێکاری پێویست کرد بۆ چارەسەر کردنی ئەم کێشانە بە کریستی
 رێگای یاسایی بەم شێوەیەی خوارەوە:

 :(الیەنی پەیوەندیدار)سەرۆکایەتى هەرێم

  دوای ئەوەی لەالیەن دەستەى سەربەخۆى مافى مرۆڤ نووسراوێک ئاراستەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان
ئاکرێ دۆڵى نەهلە گوندى )اوە بۆ چارەسەر کردنی کێشەى زەوی و زارى ژمارەیەک لە گوندەکانى دەڤەرى کر

و بەدواداچوون لەم کەیسە، سەرۆکایەتى هەرێمیش لەالیەن خۆیەوە  نووسراوێکی بە ناونیشانی  (کەشکاوە
وەزیرانى کردووە بە  ئاراستەى سەرۆکایەتى ئەنجومەنى (8/2/2017لە رێکەوتى  66-د)سکااڵ بە ژمارە 

 و چارەسەرکردنی کێشەى زەوی و زارى ئەو گوندانە. ەمەبەستی بەدواداچوونی ئەم بابەت

  هەروەها سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بە پشت بەستن بە نووسراوى دەستەى سەربەخۆى مافى مرۆڤ
ى وەزیرانى کردووە و ئاراستەى سەرۆکایەتى ئەنجومەن (10/5/2016لە رێکەوتى  232-د)نووسراوى ژمارە 

نشینى لە قەزاى ئاکرێ بەرزکردۆتەوە کە تێیدا داواى هاریکارییان  (کریستیان)تێیدا سکااڵى چەند گوندێکى 
لە ناحیەى دینارتە، هەروەها سکااڵى گوندەکانى نەهلە  (کەشکاوە)کردووە، لەوانە سکااڵى دانیشتوانى گوندى 

کەوا باس لەوە دەکەن بە ناڕەوا زیادەڕۆیى  (روو، خلیبالنچولێ، هیزانکێى سەروو، هیزانکێى خوا)وەک 
 کراوەتە سەر زەوییە کشتوکاڵییەکانیان.

 : (الیەنی پەیوەندیدار)سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران
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  چەند رێکخراو و الیەنێکی کریسیتانەکان گردبوونەوەیەکیان رێکخست بە ناوی رێگا گرتن لە  19/3/2015رۆژی
ناوچەکانى کلدانى و سریانى و ئاشورى لە پارێزگاى دهۆک، بۆ ئەم مەبەستە سەرۆکایەتى گۆڕینى دیمۆگرافى 

نووسراوێکى  (1/4/2015لە رێکەوتى  2485)سەرۆکایەتى دیوان بە نوسراوى ژمارە  /ئەنجومەنى وەزیران
ە ل 1405)ئاراستەى وەزارەتى ناوخۆ کردووە و وێنەیەک لە نووسراوى پەرلەمانى کوردستانى ژمارە 

هاوپێچ کردووە لەگەڵ ناوى لیستى ئەو الیەنانەى کە بەشداربوون لە گردبوونەوەیە  (25/3/2015رێکەوتى 
 و تێیدا داوای بەدواداچوون لەو کەیسە دەکات.

  بە دامەزراندنی  (28/8/2016لە  731)سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران فەرمانیداوە بە نووسراوی ژمارە
رێزگاری دهۆک و ئەندامیەتی نوێنەرانی وەزارەتەکانی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی لیژنەیەک بە سەرپەرشتی پا

بەڕێوەبەرایەتی خانووبەرەی دهۆک بە مەبەستی بەدواداچوون و چارەسەرکردنی  /ئاو، داد، دارایی و ئابووری
هۆک کێشە و گرفتەکانی تایبەت بە زێدەڕۆیی لەسەر گوند و موڵکی کریستیانەکان لە سنووری پارێزگای د

 بەپێی رێنماییە کارپێکراوەکان لە هەرێمی کوردستان. 

 

 :(الیەنی پەیوەندیدار)پەرلەمانى کوردستان

  لیستى ئەو الیەنانەى کە بەشداربوون لە  (25/3/2015لە رێکەوتى 4/3/1405)بە نووسراوى ژمارە
تەى سەرۆکایەتى گردبوونەوە بۆ دۆسیەى گۆڕینى دیمۆگرافى ناوچەکانى کلدانى سریانى ئاشوورى ئاراس

 ئەنجومەنى وەزیران کردووە بۆ بەدواداچوون و ئەنجامدانی کاری پێویست.

  ئاراستەى سەرۆکایەتى داواکارى گشتى کراوە سەبارەت  (7/9/2016لە رێکەوتى  4/3/1687)نووسراوى ژمارە
 .دەرکراوە (بیباد)بە جێبەجێنەکردنى بڕیارەکانى دادگا کە بۆ پارچە زەوى لە گوندى 

 ئاراستەی دەستەى سەربەخۆى مافەکانى مرۆڤ  لە  (29/12/2016لە رێکەوتى  4/3/2437)سراوى ژمارە نوو
ت رێکەوتى /ژمارە (سرود سلیم متى)هەرێمى کوردستان کردووە و تێیدا وێنەیەک لە نووسراوى پەرلەمانتار 

سەر گوند و موڵکى  هاوپێچ کردووە سەبارەت بە کێشەو گرفتەکانى تایبەت بە زێدەڕۆیى لە 20/12/2016
کە دەکەوێتە دۆڵی نەهلە لە دەڤەرى ئاکرێ  بە مەبەستی   (کەشکاوە)کلدوئاشوریەکان لە گوندى 
 .چارەسەرکردن و بەدواداچوون

 :(الیەنی پەیوەندیدار)ی حکومەتی هەرێمی کوردستانوەزارەتی داد

  ناونیشانى دۆسیەى گۆڕینى لەژێر  (29/6/2016لە رێکەوتى  6/356)وەزارەتى داد بە نووسراوى ژمارە
دیمۆگرافى ناوچەکانى کلدانى سریانى ئاشورى پارێزگاى دهۆک، کەتیایدا ئاماژە بە نووسراوى پەرلەمانى 
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کە ئاراستەى سەرۆکایەتى داواکارى گشتى کراوە  19/4/2016لە رێکەوتى  4/3/828کوردستان ژمارە 
، هەروەها ئاماژە بە نووسراوى سەرۆکایەتى (2015)ى ساڵى(5)سەبارەت بە جێبەجێنەکردنى یاساى ژمارە 

بۆ هەمان بابەت، لەم  (1/4/2016لە رێکەوتى  2485 )ئەنجومەنى وەزیران سەرۆکایەتى دیوان ژمارە
نووسراوەدا وەزارەتی داد داوادەکات نوسراوێک ئاراستەی وەزارەتى ناوخۆ بکرێت بۆ جێبەجێکردن و پابەند 

بەشى پێنج بۆ  (3)بەتایبەت ماددەى  (2015)ى ساڵى (5)ژمارە  بوونى وەزارەتى ناوبراو بە یاساى
چارەسەرکردنى زێدەڕۆیى ئەنجامدراو و بەدواداچوون و نەهێشتنى ئەو زێدەڕۆییانە بۆ سەر زەوى ئەو 

لە رێکەوتى  3/1548)پێکهاتانە و ئاگادارکردنەوەیان لە ئەنجامەکەى، هەروەها بە نووسراوى ژمارە 
 .ناوخۆى لەم بابەتە ئاگادارکردۆتەوە وەزارەتى (11/7/2016

 

 :(الیەنی پەیوەندیدار) دادگاکان-دەسەاڵتی دادوەری

  سەبارەت بە گوندى چوولێ بڕیارى دادگاى بەرایى ناوچەى دهۆک کە تایبەتمەندى تێهەڵچوونەوەیە بە
ادى محمد امین ه)، بەسەرۆکایەتى دادوەر (23/3/2017لە رێکەوتى  2017/ت ص/5)نووسراوی ژمارە 

بڕیارى دادگایان دا سەبارەت  (تترخان عبدالرحمن حسن و ستار صۆفى حامد)حسین و ئەندامێتى هەریەک لە 
 بە گوندى چولێ کە تاوەکو ئێستا ئەم بڕیارە جێبەجێنەکراوە.

  بە بڕیاری دادگایى بەرایى ئامێدی ،(بیباد)بڕیارەکانى دادگا سەبارەت بە پارچە زەوى گوندى 
و سەرۆکایەتى دادگاى تێهەڵچوونەوەى هەولێر ژمارە  19/8/2007رێکەوتى  2005/ب/223ژمارە
و بڕیارى سەرۆکایەتى دادگاى پێداچوونەوەى هەرێمى کوردستانى  9/10/2007لە رێکەوتى  2007/ت/304

و بڕیارى سەرۆکایەتى  14/11/2007لە رێکەوتى  2005/ب/223ژمارەى دۆسیە  584/2007عێراق ژمارە 
لە  2005/ب/223ژمارەى دۆسیە  2008 (6)نەوەى هەرێمى کوردستانى عێراق ژمارە دادگاى تێهەڵچوو

هەروەها بڕیارى دادگاى تێهەڵچوونەوەى ناوچەى دهۆک بە شێوەى پێداچوونەوە ژمارە  7/2/2008رێکەوتى 
و ئەم بڕیارانەى دادگا کە دەرکراون داوا دەکەن بە الدانى و. هەم2/11/2008لە رێکەوتى  2008/ت/13
 بەاڵم هیچ کام لەم بڕیارانە جێبەجێ نەکراون. (بیباد نصارى)أ /1دەڕۆیى لەسەر پارچە زەوى ژمارە زێ

  بڕیارى دەرکردووە بە رەتکردنەوەى سکااڵ لە دژى  25/9/2013دادگاى تێهەڵچوونەوەى دهۆک لە رێکەوتى
اوواڵتیانى ئەم گوندە کە لەالیەن ه (سەفرا ژێرى)سەبارەت بە گوندى  (عزیز طاهر عبدالعزیز)تۆمەتبار 

 تاوانبارکراوە بە دەست بەسەرداگرتنى گوندەکە و رێگریکردن لێیان.

 لە رێکەوتى  (233)مارە لە وەاڵمى دەستەى سەربەخۆى مافەکانى مرۆڤ وەزارەتى داد بە نووسراوى ژ
ری نەهلە ، هەروەها سکااڵى گوندەکانى دەڤە(کەشکاوە)سەبارەت بە سکااڵى دانیشتوانى گوندى  26/5/2016
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کە نووسراوى جێگرایەتى داواکارى گشتى لە  (چولێ، هیزانکێى سەروو، هیزانکێى خواروو، خلیبالن)وەک 
 (کەشکاوە)ئاکرێى هاوپێچ کردوو کە وا ئامادەن وەک پێویست کار لە سەر سکااڵکەى دانیشتوانى گوندى 

هیزانکێى سەروو، هیزانکێى  چولێ،)، بەاڵم سەبارەت بە سکااڵى دووەمى گوندەکانى نەهلە وەک بکەن
ئەم کەیسە لە سنوورى کارى ئەواندا نییە و لە تایبەتمەندى دادگاى لێکۆڵینەوەى  (خواروو، خلیبالن

 سەرسەنگە.

 :داواکارى دانیشتوانى بەشێک لە گوندە کریستیان نشینەکان

ڕینەوە سەر زێدی باو ژمارەیەکی زۆر لە کریستیانەکان داواکارن کە ئاسانکاریان بۆ بکرێت و بتوانن بگە
باپیرانیان بۆ ئەوەی دووبارە دەست بە کاری کشتوکاڵی خۆیان بکەن لەسەر موڵکی خۆیان، ئەوان لە ماوەی 

 رابردوودا چەندین داواکاریان ئاراستەی حکومەتی هەرێم کردووە و داواکاریەکانیان بەم شێوەیە:

یە کە سەر بە قەزاى ئامێدی (یەى چەمانکێکە ئێستا ناح)ناحیەى سەرسەنگ  :(دانیشتوانى گوندى میزێ)
لە پارێزگاى دهۆک، داواکارن بە گێڕانەوەیان بۆ شوێنى رەسەنى باب و باپیرانیان کە لەالیەن بەشێک لە 
دانیشتوانى گوندەکانى دەوروبەریان دەستیان بەسەر داگیراوە، پێشتر دانیشتوانى کریستیانى ئەم گوندە هەر 

بەهۆى رووداوەکانى ئەم ناوچە و سەرهەڵدانى  (1988، 1980، 1974، 1970، 1963)لە ساڵەکانى 
 شۆرشى کوردستان لەو ناوچەیە و لەالیەن رژێمى بەعس ئاوارە و دەربەدەر بوون.

وگوندى بیرێشکێى  (کریستیانەکان)دانیشتوانى گوندى چەم رەبەتکێى : (گوندى چەم رەبەتکێ)
حکومى گەیشتن بە رێککەوتنێکی نووسراو و لەالیەن  ، بە ئامادەبوونى نوێنەرانى حیزبى و(موسڵمان)

واژۆ کرا و ئەم رێککەوتنە چەند خاڵێک لەخۆ  (بیرێشکێ و چەم رەبەتکێ)دانیشتوانى هەردوو گوندى 
بەاڵم تاوەکو ئێستا خاڵەکانى رێککەوتنەکە جێبەجێ نەکراوە بە هەمان شێوەش گوندی  دەگرێت،

 هەزارجووت.

ە روخێندراوە لەالیەن پارێزگاری یادگاى دهۆک ئەو خانووەى کەوا زێدەڕۆیبە بڕیارى د :(گوندى چولێ)
، بەاڵم خانووێکى کۆن هەیە هەر لە نزیک ئەو خانووە روخێندراوە تاوەکو ئێستا 4/2017دهۆکەوە لە مانگى 

و  کە دانیشتووى گوندى باکرمانە و تا ئێستاش هەر لە سەر ئەم زەویە دەژی (ئیبراهیم حجى یاسین)ماوە و 
ناوبراو ئاژەڵدارە و چەند مانگێک بەر لە ئێستا هاتووە بۆ سەر ئەم زەویە و پابەند نییە بە بڕیاری حکومەت کە 

 زەوی و زارەکانی گوندەکە بەکار بهێنێت.

فرۆشراون و خاوەن  (کیچینا)ژمارەیەکی زۆر لە زەویەکانی گوندی  :(گوندی کیچینا لە قەزای ئاکرێ)
تاوەکو ئێستا بەبێ چارەسەر  ٢٠٠٦ەرەبوو دەکەنەوە، بەاڵم ئەم کێشەیە لە ساڵی موڵکەکان ئیستا داوای ق

 هەزار  هاوواڵتی کریستیانەوە هەیە. (٢)ماوەتەوە لە کاتێکدا پەیوەندی بە مافی زیاتر لە 
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 :زەوییەکانی فڕۆکەخانەی هەولێری نێودەوڵەتی

 : وردەکاریەکان

شاری هەولێر و  بەشی هەرەزۆری کریستیانن، حکومەتی  شارۆچکەی عەنکاوە دەکەوێتە باکووری رۆژئاوای
بڕیاریدا فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر لە نزیک ئەو شارۆچکەیە   ٢٠٠٤هەرێمی کوردستان لە ساڵی 

هەزار دۆنم لە  ١٠کوژانەوەی زیاتر لە بۆ ئەم مەبەستەش  درووست بکات لە کاتی دروستکردنی فڕۆکەخانەکە 
لەسەر موڵکی تایبەتی جوتیارانی ئەم دەڤەرە بونیاتنرا. دواتر ا، چونکە عەنکاوە کر زەوییە کشتوکاڵییەکانی

دۆنمی دیکەی جوتیاران وەرگیرا بێ ئەوەی پێش وەختە ئاگادار  ١٠٠٠فڕۆکەخانەکە بەرفراوانتر کرا و دووبارە 
 بکرێنەوە و تا ئێستاش قەرەبوو نەکراونەتەوە.

 

 بڕیارەکان:

  پەرلەمان لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵی حکومەتی هەرێمی کوردستان کاریان سرود سەلیم مەتی، ئەندام
لەسەر ئەم دۆسیە کردووە، بەاڵم لە ئێستادا ئەم کەیسە ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیرانی کراوە و راوێژکاری 

ی کانوونی ٣١ئەنجومەنی وەزیران راسپێردراوە بۆ ئەم کارە. راوێژکاری ئەنجومەنی وەزیران لە رۆژی 
ی کێشەکان چارەسەر کراون و کارکردن لەسەر ئەم دۆسیەیە %٧٠رایگەیاند تا ئەم کاتە  ٢٠١٧می دووە

 .بەردەوامە

  ژمارەیەک لە خاوەنی ئەو خانوو و زەویانەی کە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێری لەسەر  ٢٠/٥/٢٠٠٩لە
کەسی  (40)بەاڵم ئەم بڕیارە تەنها ی ئەنجومەنی وەزیران قەرەبوو کرانەوە، ١٣٠٧بونیاتنراوە بە بڕیاری ژمارە

جوتیارە و  (٢٢٣)گرتەوە لە کاتێکدا ژمارەی ئەو جوتیارانەی چاوەڕێی قەرەبوو کردنەوە بوون ژمارەیان 
لە کاتی  (١٧/٨/١٩٨٣ی ٨٩٠)وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو ئاماژەی بەوە کردووە کە بەپێی بڕیاری 

ەویانەی کە زەویەکانیان پرۆژەی لەسەر بونیات دەنرێت بە زەوی هەبوونی زەوی کشتوکاڵی ئەو خاوەن ز
 بە پارە قەرەبوو دەکرێنەوە. ١٩٧٦ی ساڵی ٥٢٠کشتوکاڵی قەرەبوو دەکرێتەوە و ئەگەرنا بە یاسای ژمارە 
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گواستنەوەی کورسیی مەرجەعی ئاشوورییەکانی جیهان و ناوەندی کڵێسای رۆژهەاڵت بۆ 
 هەولێر

و لە رێورەسمێکی ئایینی گەورەدا  سای مار یوحەنای چوارەم لە هەولێری پایتەختلە کڵێ 27/9/2015رۆژی 
کورسیی مەرجەعی ئاشوورییەکانی جیهان و  مەراسیمی گواستنەوەی نوێنەری ڤاتیکان بە ئامادەبوونی

ت و د و بیس بە فەرمی سەلە ئەمریکاوە بۆ هەولێر ئەنجامدرا لە هەمان مەراسیمدا  ناوەندی کڵێسای رۆژهەاڵت
. دەستی بە کارەکانی کرد ەیەکەمین پاتریارکی کریستیانیەکانی جیهان بە ناوی گورگیسی سێیەم سڵێو

چووەتە بەغدا و پلەکانی ئایینی یەک لە  ١٩٦١پەتریاکی نوێ خۆی ئاشووریی کوردستانە کە پێشتر لە ساڵی 
 .دوای یەک بڕیوە و، ئێستە بووەتە بەرپرسی گشت کەنیسەکان

کراسی و ئاشتی و پێکەوەژیانی وکە هەرێمی کوردستان النکەی ئازادی و دیم دەردەخات تییەئەو راس ئەمەش
لە هەمان کاتدا بوونی ئەو ناوەندە ئایینییە لە هەرێمی کوردستان پێگەی هەرێم  سەرجەم ئایین و نەتەوەکانە

 ئێستا ان بوو ئەوالە ئاستی جیهانی زیاتر بەرز دەکاتەوە و جاران کە هەولێر پایتەختی هەرێمی کوردست
کە دەبێت لەسەر ئەوەی  کاریگەری هەروەها  بووەتە پایتەختی ئایینی زۆرێک لە کریستیانیەکانی جیهان

 .دڵگەرمی بە کریستیانیەکان ببەخشێت واڵتی خۆیان خۆش بوێت و واز لە کۆچ بێنن
بۆ شیکاگۆ لە  بووە دەرەوەوە بارەگای سەرەکیی پاتریاکی ئاشوورییەکانی جیهان لە عێراق چوو-١٩٣٣لە ساڵی 

ساڵ ناوەندەکە بۆ عێراق گەڕێندراویەوە  ٨٠، بەاڵم دوای تێپەڕینی زیاتر لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا
هەرێمی کوردستان بە ، چونکە هەرێمی کوردستان هەڵبژێردراپایتەختی  جارەیان هەولێری  هەڵبەت ئەو

حوکمڕانیی چەند ساڵی رابردووش ئەوەی سەلماندووە کە  ئارامترین شوێنی عێراق ناسراوە و ئەزموونی
خراپترین دۆخی سیاسیی مە لە کاتێکدایە کە عێراق لە ئەە، باشترین شوێنی پێکەوە ژیانی ئایین و نەتەوەکان

بووەتە سێ بەش و دڕندەترین هێزی دژە مرۆیی بەشێک لە عێراقی داگیر کردووە و کەوتۆتە و  خۆیدایە
  ی رۆژهەاڵتی ئاشوور بۆ هەرێمی کوردستاناکورسی کڵێس لە هەمان کاتدا گەڕانەوە نیەکانگیانی پێکهاتە ئایی

 .ئەو راستییە دەردەخات کە جیهان ئەو روانگەیەی بەرامبەر بە عێراق هەیەتی بەرامبەر بە کوردستان نییەتی
یهەڵداوە، کریستیانەکانی یژییانەی لە چەند دەیەی رابردوو لە عێراق سەرتلە دوای ئازادی عێراق و ئەو توندو 

دەستی  عێراق و ناوچەکە، هەرێمی کوردستانیان بە تاکە شوێن زانیوە بۆ ئەوەی پەنای بۆ بەرن. کاتێک داعش
گرت، کریستیانەکان شوێنی نیشتەجێبوونی خۆیان بەجێهیشت و دا بەشێک لە پارێزگەکانی عێراق بەسەر

رۆڵی حکوومەتی .خەڵکی کوردستان حەسانەوە انیشان بەشلەژێر سایەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و 
هەرێمی کوردستان لە داڵدەدانی ئاوارەکان، بەبێ رەچاوکردنی ئایین و زمان و نەتەوە، دوای ئەو شەپۆلە 
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ە هەرێمی کوردستانی زیاتر بەرز کردەو ە ئاستی جیهانیدا بەرجەستە بوو وپێگەیگەورەیەی ئاوارەکان زیاتر ل
. 

ێنێکی سەرەکیی کریستیانیەکان هەژمار دەکرێت، کە بە ناوچە کوردستانییەکانی دەشتی نەینەوا بە شو
بگەڕێنرێتەوە سەر هەرێمی  ١٤٠دەرەوەی هەرێمی کوردستان ناسراوە. دەبوایە دوای جێبەجێکردنی مادەی 

کوردستان. کریستیانیەکانی ئەو دەشتە، خوازیارن ناوچەکانیان بۆ هەمیشە بگەڕێتەوە سەر هەرێمی 
 .تانکوردس

نەتەوەی کلدانی سریانی ئاشووری لە دەشتی نەینەوا بە درێژایی مێژوو ژیاون و، ئەو ئاسایش و ئارامییەی کە 
لە کوردستان هەیە هۆکار بووە بۆ ئەوەی هەولێر وەک ئەو ناوەندە دیاری بکرێت و نازناوێکی تری پێ 

ی دەشتی نەینەوا لە داهاتوودا بگەڕێتەوە ببەخشرێت. بوونی ئەو ناوەندە ئایینییە لە هەولێر هۆکارە بۆ ئەوە
 . سەر هەرێمی کوردستان و مافەکانی خۆیان لە چوارچێوی ئۆتۆنۆمی دەستەبەر بکەن

جێگەی باسە زۆرینەی پێڕەوانی کڵێسای ئاشووریی رۆژهەاڵت ئاشوورین، بۆیەش بەو ناوە ناسراوە. لە عێراق، 
یکا و ئەوروپا ژمارەیەکی زۆر لە کریستیانەکانی جیهان ئێران، سووریا، تورکیا، لوبنان و هندستان و ئەمر

 .پێڕەوی لەو ناوەندە ئایینییە دەکەن

 
 کوردانی جوو

 KJC  جوو لە كوردستان کوردانیكۆمەڵگای 
بە هیچ شێوەیەک هەوڵی بە کوردبوونی ناوچە تاز ئازادکراوەکان نەدراوە، چونكە كورد خۆی نەتەوەیەكی 

بۆ نموونە ئێمە كوردین بە نەتەوە و بە ئایینیش جووین وەكو ئێزیدی و  هەمەڕەنگە لە ئاین و ئاینزا
زەردەشتی و كاكەییەكان كە بە نەتەوە كوردن و بە زمانی كوردی سروشە ئاینییەكانیان بەڕێوە دەبەن لە 
نوێژەكانەوە تا جەژن و بۆنەكان، ئەوە بڕیاری گەورە پیاوانی ئاینی ئەوانە. یاخود وەكو كوردی شەبەك و 
فەیلی ئەوانە بە مەزهەب شیعەن و لەسەردەمی حوكمی بەعس بە عەرەبكراون، بەاڵم بە رەچەڵەك كوردن، 
چونكە بنەمای هەر نەتەوەیەك عەشیرەتە ئەوانیش چ شەبەكەكان یاخود فەیلییەكان وەكو عەشیرەت سەر بە 

ەی ئەو مێژوو و كلتوور و عەشیرەت و خێڵە رەسەنەكانی كوردن وەكو زەنگەنە و كەلهور و.....هتد بۆیە ئەو
رابردووەی نەخوێندبێتەوە زۆر ئاساییە بڵێت كورد هەوڵی بە كوردبوونی ناوچە رزگار كراوەكان دەدات، بۆ 

  .كەسێك لە ناوەڕۆكی ئەو راستیانەی پێكهاتەی كورد نەزانێت زۆر ئاساییە بە هەڵە ئەو وەاڵمە بداتەوە
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ئایینییەکانمان ئێمە وەكو جوو زۆر ئازادین، زۆر رێكخراوی سەبارەت بە ئازادی لە بە جێگەیاندنی سروتە 
و ئەمنستی و زۆر رێكخراوی تر، بەاڵم لەبەر  UN مافی مرۆڤمان بۆ بۆنەكانمان بانگهێشت كردووە تەنانەت

ئەوەی نوێنەرەكانیان یاخود ئەوكەسانەی كە بەرپرسی ئۆفیسی ئەوانن لە كوردستان خەڵكی ناسیۆنالیستی 
ئامادە نەبوونە بەشداری بۆنەیەكی ئاینی ئێمەی جوو ببن كە بۆ ئەو مەبەستە بەڵگەشمان الیە، عەرەبین بۆیە 

 (شەبات)لە هەموو بۆنەكانمان تەنانەت بۆنەی ئایینی هەفتانەمان كە مەراسیمی پیرۆزراگرتنی شەمەیە 
ئەڵمانیا، چیک، پۆڵەندا،  پیاوانی ئاینی ئایینەكانی تر و كونسڵی واڵتانی وەکو ئەمریکا، بەریتانیا، فەرەنسا،

بولگاریا، هۆڵەندا، رووسیا و تەواوی ئەو کونسوڵخانەی لە کوردستان هەن  و تەنانەت رێكخراوەكانی مافی 
مرۆڤیش بانگهێشت دەكەین ئەوانە شاهیدن لەسەر ئەو ئازادییەی لە ئەنجامدانی سرووتە ئایینییەکانی 

ینیوە كونسڵی واڵتێكی ئیسالمی یان كەسێكی بە رەگەز و بەاڵم بە هەر نەمانبخۆمان هەیە لە کوردستان ، 
  ئاین عەرەب یاخود ئیسالم لەو رێكخراو و واڵتانە بانگهێشت نامەی ئێمەیان قبوڵ كردبێت.

ئێمە ئازادین تەنانەت لە بەشداری بۆنەی ئاینیەكانی ئاینەكانی تریش بە بەڵگەی ڤیدیۆیی، واتا كێشەی ئێمە 
كو راپۆرتە هەڵەكان و دوژمنداری واڵتانی دراوسێ و دار و دەستەكانی ئەو واڵتانەیە هەبوونی ئازادی نییە بەڵ

  .لە نێو رێكخراوە نێو دەوڵەتییەكان
هەرێم نایەوێت هەڵەی حكومەتەكانی تری ناوچەكە دووبارە بكاتەوە لە دەست وەردانە نێو  حكومەتی

ەو حكومەتە وەرگرتووە لە وەزارەتی ئەوقاف و كارووباری ئایینەكان بۆیە نوێنەرایەتییەكمان وەك سیمبوڵ ل
یە كاروبارە یاسایی و ئیدارییەكانمان (شێرزاد مامسانی)كارووباری ئایینی كە لەوێ ئەو نوێنەرە كە بەڕێز

بەڕێوە دەبات وەكو فەرمانبەر نا بەڵكو وەكو خۆبەخشێك كە بێ ئەوەی مووچە لە حكومەت وەربگرێت و 
و داواكارییەكانی رەت ناكەنەوە كە بریتییە لە ماف و داواكارییەكانی  حكومەتیش زۆر هاوكاریی دەکەن

هەموو جووەكانی كوردستان كە لە ئەنجوومەنی بااڵی كۆمەڵگای كوردانی جوو لە كوردستان بڕیاری لەسەر 
  .دەدرێت نەك بڕیاری فەردی

یاوازییەكی رێژەیی بەشێوەیەکی گشتی ئێمە وەكو جوو هەست بە جیاوازی بنەڕەتی ناكەین خۆ رەنگە ج
هەبێت ئەویش رەنگە دوور و نزیك پەیوەندی یاخود كاریگەری بەسەر ئازادییەكانی ئێمە و كار و چاالكیەكانی 
ئێمە و هەبوونی ئێمە و مافە بنەڕەتیەكانی ئێمەوە نەبێت وەكو جوو، بەڵكو رەنگە ئەو جیاوازیانە زیاتر لە 

زبەكان وەك ملمالنێیەك بۆ هەڵبژاردنەكان كە ئێمە بە هەموو نێوان كایەی حكومەتەوە بێت واتا لە نێوان ح
  .شێوەیەك لەو كایە سیاسیە حزبیە دوورین و دەمانەوێت هەمیشە دووریش بین

زۆرجار جیاوازی دروست بووە لەو كاتەی كە كەسایەتییەك یاخود سەرۆكی ئەو حزبانەی كە خۆیان بە 
ەیان بچووكە و مژارێك دەوروژێنن لە پێناو بەهێزبوونی گەورەی ئایینێك یاخود كەمینەیەك دەزانن و پێگ

پێگەكەیان بێ ئەوەی بزانن كە وروژاندنی ئەو مژارە ئاشتی كۆمەاڵیەتی دەخاتە بەر هەڕەشە و ملمالنێ 
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بەتایبەت لەم دواییەدا هەندێک لە حزبە كریستیانەكان و دەخاتە نێو یەكریزی پێكهاتەكانی كوردستان، 
ان هەندێ مژاریان بۆ مەبەستی سیاسی و هەڵبژاردن قۆستەوە و خەریك بوو كێشە كەسایەتییە ئێزیدیەك

  .بخەنە نێوان كوردە موسڵمانەكان و كریستیانەكان
ئێمە وەكو جوو بە هەموو شێوەیەك استغاللكردنی ئاین بۆ بەدەستهێنانی دەستكەوتی سیاسی رەت 

 یەتی دەخاتە بەر هەڕەشە و جیاكاری.دەكەینەوە و پێشمان وایە ئەو جۆرە سیاسەتە ئاشتی كۆمەاڵ

 کوردانی شەبەک
 (الیەنی پەیوەندیدار)بەرپرسی لقی  چواردەی پارتی دیموکراتی کوردستان

زۆر هەلى دامەزراندن بۆ هاوواڵتیانى شەبەک رەخساوە لە گشت دامودەزگاکانى حکومەتى هەرێمى 
یبەت بۆ ئەو کەسانەى کە بەهۆى هەرەشەى کوردستان وەک مامۆستا و فەرمانبەر و پۆلیس و پێشمەرگە، بەتا

لە الیەکی دیکەوە بۆ بەردەوامیدانی  .تیرۆریستانەوە نەیانتوانیوە سەردانى موسڵ بکەن بۆ دامەزراندن
قوتابییە شەبەکەکان بە خوێندنیان لە قۆناغە جیاوازەکانی خوێندن و بێبەش نەبوونیان لە خوێندن، زۆربەى 

هەرێمى کوردستان لە هەولێر و دهۆک درێژەیان بە خوێندن داوە دواى  قوتابیانى شەبەک لە زانکۆکانى
هەماهەنگى کردنى نوێنەرانى قوتابیانى شەبەک لەگەڵ الیەنى پەیوەندیدار لە هەرێمى کوردستان. هەروەها 

پێنج هەزار کەس کە زۆرینەیان  (5000)لەسەر فەرمانى جەنابى سەرۆکى هەرێم هەلى دامەزراندن بۆ 
 ساوە، لە رێزەکانى هێزى پێشمەرگە.شەبەکن رەخ

 :هەماهەنگی نێوان کەسایەتییەکانی شەبەک و حکومەتی هەرێم

هەماهەنگى لە نێوان کەسایەتىیەکان شەبەک و حکومەتى هەرێم بەشێوەیەکى بەردەوام هەیە و لە دواى 
امانج لە ئ .دامەزراوە (دەستەى راوێژکارى شەبەک) بەستنى کۆنفرانسێک بۆ شەبەک لە قەزاى خەبات

دامەزراندنی ئەم دەستەیە کە کەسایەتى کۆمەاڵیەتى و رۆشنبیرى و زانستى و سیاسى لە خۆ دەگرێت 
هەر ئەمەش بووە هۆی  کە توانیان هەردوو کورسى کۆتاى شەبەک بەدەست  ،نوێنەرایەتى کردنى شەبەکە

 اتر بووە.کورد و شەبەک زی نێوانبهێنن، هەروەها بە پێکهێنانى ئەم دەستەیە هاریکارى 

ریکخراوى تیرۆریستى قاعدە زۆربەى بنکەکانى پۆلیسى موسڵ و  2005-2004لە دواى سااڵنى 
دامودەزگاکانى کۆنترۆڵ کرد بوو، بەاڵم بنکەکانى ژێر دەسەاڵتى هێزى پێشمەرگە پارێزراو بوون و تەنانەت 

و هێزى ئەمنى  ێشمەرگەیەک بنکەش لەالیەن قاعیدەوە دەستی بەسەردا نەگیرا، دواتر بە هەماهەنگى پ
ئێستا ناوچەکانى شەبەک وەک  ەوە ویعێراقى و هێزەکانی هاوپەیمانان دووبارە الى چەپى موسڵ پاککرا

 .مەلەژێر سایەى هێزى پێشمەرگە ژیان بەردەوا (على رەش و خورسباد ،بایبەخت، کوکجلى)
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  حەنین قەدۆکێشەی 

یچ شێوەیەک لەالیەن ئاسایشەوە نەهاتۆتە ، بە ه(نین قدوەح)سەبارەت بە هەوڵی دەستگیر کردنی
هەوڵى نانەوەی ئاژاوە  2009دەستگیرکردن، بەاڵم ناوبراو لەگەڵ کەسوکارى خۆى لە دەڤەرى بەرتلە لە ساڵى 

بە مەبەستى راکێشانى راى خەڵکى  (سوریە)وتێکدان و درووستبوونی ئاڵۆزى دا بەتایبەت خوشکێکى بە ناوى 
بێسوود بوو لەبەر ئەوە لەالیەن ئاسایشەوە هەوڵ درا ئارامى ئەو ناوچەیە  ناوچەکە، بەاڵم هەوڵەکانیان

هەرچەند دامودەزگاکانی حکومەت رێگا بە  خۆپێشاندانى ئاشتیانە دەدەن و پارێزگاریشی لێ .بپارێزرێت
کی لەالیە .دەکەن ئەگەربەپێى یاسا بێت، بەاڵم ئەو خۆپیشاندانەی کە ئەنجامیاندا مۆڵەتى بۆ وەرنەگیرابوو

حەشدى شەعبى سەرپێچى زۆر کرا کە لەالیەن براى  (30)دیکەوە لە دواى ئازادکردنى موسڵ لەالیەن لیواى 
سەرپەرشتى ئەو لیوایە دەکرێت وەک رێگرى کردن لە هاوواڵتیان و تااڵنکردنى ماڵ و موڵکى  (حنین قدۆ)

الیەن خەڵکى ئەو دەڤەرە لە هەرکەسێک کە لەگەڵ ئەوان نەبێت ئەوەش کاردانەوەى خراپى لێکەوتەوە لە 
 شەبەک و پێکهاتەکانى دیکە.

 

 رەوشی تورکمانەکانی کەرکوک
 :(الیەنی پەیوەندیدار) بەرپرسی ئاسایشی کەرکوک

یزی خاكی عێراق و بنەماكانی ڕحكومەتی هەرێمی كوردستان هەردەم هەوڵیداوە بۆ پاراستنی یەك
ەیی و ئاینییەكانی عێراق بۆ شادبوونیان بە مافەكانیان دیموكراسی و مافی مرۆڤ و رێزگرتن لە پێكهاتە نەتەو

بۆ ئەم مەبەستە لە گفتوگۆدا بووە لەگەڵ حكومەتی ناوەندی بۆ . لە پێناو هێنانەدی سەقامگیری لە واڵت
نەهێشتنی ئەو ئاستەنگ و كێشانەی كە لەسەردەمی رژێمی بەعسەوە مابوونەوە بە پشت بەستن بە دەستوور 

ی عێراق دەنگیان بۆیدا، گرنگترین ئەو كێشانەش كە بێ چارەسەر مابوونەوە ماددەی كە زۆربەی زۆری گەل
 ی دەستوور و میكانیزمی جێبەجێكردنی ئەو ماددە دەستووریەیە. (140)

و بە ناوچە كێشە لەسەرەكان دەناسرێن،  (140)سەبارەت بەو ناوچانەی كە دەكەونە چوارچێوەی ماددەی 
وچانەی كە حكومەتی بەعس هەوڵیداوە لەرووی دیموگرافییەوە گۆڕانكاری ئەوەی جێی باسە كێشەی ئەو نا

بنەرەتی بەسەردا بێنێت ئەویش بە راگواستنی خەڵكی رەسەنی ناوچەكە كە زۆربەیان كوردن و 
 نیشتەجێكردنی خەڵكی عەرەبی خواروو و ناوەڕاستی عێراق لەم ناوچانە، كێشەیەكی كۆنە.

داوای لە حكومەتی بەغدا كردووە پەلە بكەن لە جێبەجێكردنی ماددەی سەرۆكی هەرێمی كوردستان زۆر جار 
هیچ  .و ئامادەیی حكومەتی هەرێمی نیشانداوە بۆ هەماهەنگی كردنی تەواو لەگەڵ حكومەتی بەغدا (140)
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گای هێزەوە ئەم ماددەیە جێبەجی بكرێت و پشتگیری ێێم بیری لەوە نەكردۆتەوە كە لە ركاتێك حكومەتی هەر
 رێگاچارە دیموكراسییەكان دەكات بۆ جێبەجێكردنی بە پشت بەستن بە دەستووری عێراق.لە گشت 

حكومەتی هەرێمی كوردستان چەندین جار بەر لە هێرشی داعش بۆ سەر ناوچەكە لە رێگای نوێنەرەكانییەوە 
بگەڕێنرێتەوە لە پەرلەمانی عێراق، داوای لە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی كردووە كە دان بە واقعی كەركوك بنێن و 

سەر هەرێمی كوردستان، چونكە لە رووی مێژووییەوە ئەم شارە كوردنشین بووە و لە هەلبژاردنی پارێزگاكانی 
 زۆرینەی كورسییەكانی پارێزگای كەركوك كورد بە دەستی هێناوە.  2005عێراق بۆ ساڵی 

لە پاراستنی ئاسایشی ناوچە  پێشمەرگە و دەزگا ئەمنییەكانی هەرێمی كوردستان رۆڵێكی بەرچاویان هەبووە
كێشە لەسەرەكان، بەتایبەت لە دوای هاتنی گرووپی تیرۆریستی داعش و شكستی سوپای عێراق لە موسڵ و 

هێزی پێشمەرگەی كوردستان لە زۆربەی ناوچە كێشە . و جێهێشتنی ناوچەكانیان ناوچەكانی دیكە
ین رووبەرووی تیرۆریستان بوونەوە و دیاال و سەاڵحەدد ،موسڵ، لەسەرەكانی پارێزگاكانی كەركوك 

مەترسییەكانی ئەم گرووپەیان لە ناوچەكانیان دوورخستەوە بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی بەرگری عێراق 
 و هێزی هاوپەیمانان و چەندین لیژنەی هاوبەش بۆ ئەم مەبەستە دامەزراوە بۆ نموونە:

 ی عێراقی فیدڕاڵ و وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی دانانی لیژنەی هاوبەشی نێوان وەزارەتی ناوخۆ و بەرگر
 كاروباری پێشمەرگەی هەرێم و نوێنەری باڵیۆزخانەی ئەمریكا لە بەغدا.

 دامەزراندنی سەنتەری هاوبەشی هەرێمی لە دیاال، كەركوك، نەینەوا. 

 .پێكهێنانی هێزی هاوبەشی زێڕین لە نێوان حكومەتی فیدڕاڵ و حكومەتی هەرێم 

 هاوبەشی پرۆسە سەربازییەكان لە نێوان سوپای عێراق و پێشمەرگەی كوردستان لەو ناوچانە  دانانی مەفرەزەی
 .(140)بەپێی ماددەی 

 .دانانی خاڵی پشكنینی هاوبەش لە دیاال و كەركوك و نەینەوا 

لە دوای رووبەرووبوونەوەی هێزە هاوبەشەكانی حكومەتی ناوەندی و حكومەتی هەرێمی كوردستان دژ بە 
سی ناوچە كێشە لەسەرەكان گۆڕانكاری تەواوی بەسەردا هات و لەبەر ئەوەی هێزی پێشمەرگە زیاتر داعش، پر

لە سوپای عێراق شارەزای جوگرافیای شاری كەركوك بوون، بۆیە بەشی هەرە زۆری گرنگی پێدانی پێشمەرگە 
ان، ئەمەش هۆكارێك بۆ شاری كەركوك بوو و زیاتر پرۆسە سەربازییەكان لە كەركوك و دەوروبەری ئەنجامدر

بوو بۆ رزگاركردنی رووبەرێكی زۆری ئەم ناوچانە لە دەست داعش و دوورخستنەوەی مەترسییەكانی ئەم 
 گرووپە تیرۆریستییە.
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هێزەكانی پێشمەرگە وەكو هێزێكی نیزامی رۆڵێكی بەرچاوی هەبووە لە پاراستن و رزگاركردنی ناوچەكانی 
، هەروەها بەرپرسیاریەتی پاراستنی كەركوكیان كەوتە ئەستۆ لە وكەركوك، مەخمور، خانەقین، دوزخورماتو

 و لە دوای هاتنی داعش پێشمەرگە بەردەوام بوو لە پاراستنی كێڵگە نەوتییەكانی كەركوك. 2003ساڵی 

 باکگراوەندێک لەسەر پێکهاتەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک
ک پێکهێنرا بە تەوافوق لە نێوان هەر چوار لە دوای رووخانی رژێمی بەعس، ئەنجومەنی پارێزگای کەرکو

و بەم شێوەیە بەردەوام بوو تا هەڵبژاردن ئەنجامدرا  (کورد، تورکمان، عەرەب، کلدوئاشور)نەتەوەی کەرکوک 
یەکەم ئەنجومەنی هەڵبژێردراوی پارێزگای کەرکوک دەستبەکار بوو و  6/3/2005، لە رۆژی  2005لە ساڵی 

ەڵبژاردنێکی دیکەی ئەنجومەنی پارێزگا لە کەرکوک ئەنجام نەدراوە.لە هەڵبژاردنی لەو کاتەوە تا ئێستا هیچ ه
 ئەندام پێکهات کە بەم شێوەیەی خوارەوە: (٤١)ئەنجومەنی هەڵبژێردراوی پارێزگای کەرکوک لە  2005

  کورسی هەیە. (٢٦)لیستی برایەتی کەرکوک کە لیستی هاوپەیمانی کوردستان بوو و 

 کورسی هەیە. (٨)نی لیستی بەرەی تورکما 

  کورسی هەیە. (٥)کە  (عەرەبی سوننە)لیستی التجمع الجمهوری العراقی 

  کورسی هەیە. (1)لیستی االئتالف االسالمی الترکمانی 

  کورسی هەیە. (١)لیستی التجمع الوطنی العراقی 

 

 هەڵبژاردنی پارێزگار و ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکوک

انی رژێمی بەعس تەنیا یەک هەڵبژاردن ئەنجامدراوە بۆ ئەنجومەنی بە شێوەیەکی گشتی لە دوای رووخ
، سەرەتا عبدالرحمن مصطفی کە کوردە و خۆی بە بێالیەن ناساند وەک 2005پارێزگای کەرکوک لە ساڵی 

پارێزگار هەڵبژێردرا و رزگار عەلی کە سەر بە یەکێتی نیشتمانی کوردستانە وەک سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگا 
را، دواتر گۆڕانکاری لە پێکهاتەی پارێزگای کەرکوک کرا و بەڕێز د. نجم الدین کەریم کاندیدی یەکێتی هەڵبژێرد

نیشتمانی کوردستان بۆ پەرلەمانی عێراق وەک پارێزگاری کەرکوک دانرا و حەسەن تۆران کە سەر بە بەرەی 
وەک نیازپاکییەک درا بە تورکمان،  تورکمانییە کرا سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگا و ئەو پۆستەی کورد بوو، بەاڵم

 هەروەها چەند گۆڕانکاری تریش کرا و ئێستا ئەنجوومەنی پارێزگا بەم شێوەیە پێکهاتووە:

  کورسی. (١٨)کورد 
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  کورسی. (6)تورکمان سوننە 

  کورسی. (5)تورکمان شیعە 

  کورسی.(٩)عەرەب سوننە 

  کورسی.(٣)کلدو ئاشور 

 

 تانیەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردس
سەبارەت بە پرسی یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان زۆر لە راپۆرتە ناوخۆیی و دەرەکییەکان 
گلەیی ئەوە دەکەن کە هێزی پێشمەرگە نیزامی نییە و زیاتر هێزێکی حزبییە و لەژێر فەرمانی حزبەکانن، 

 ێبینیانە دەدەنەوە.الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم بەم شێوەیە وەاڵمی ئەم رەخنە و ت

 :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی پێشمەرگە

چەندین یاسای دەركردووە سەبارەت بە هێزەكانی پێشمەرگە و  (1992)پەرلەمانی كوردستان لە ساڵی
چۆنیەتی رێکخستنیان و بوونیان بە سوپایەکی نیزامی رێکخراو، هەروەها لە دەستووری عێراقی فیدراڵ 

رمی باس لە هێزی پێشمەرگە کراوە بۆیە بوونی هێزی پێشمەرگە یاساییە و وەک هێزێکی یاسایی فە
 ئەركەكەی بریتییە لە پاراستن وبەرگریكردن لە هەرێمی كوردستان.

، حكومەتی هەرێمی 2005ی دەستوری عێڕاقی فیدراڵ لە ساڵی(121)لە ماددە  (5)بەپێی دەقی بڕگەی 
ستان، بەتایبەتی درووستكردنی هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ كوردستان بەرپرسە لە بەڕێوەبردنی هەرێمی كورد

وەك پۆلیس و ئاسایش و پاسەوانی هەرێم.ئەم دەقە یاساییە دەسەاڵت بە حكومەتی هەرێمی كوردستان 
دەدات بۆ درووست كردنی هێزەكانی ئاسایشی هەرێمی كوردستان، لێرەدا حكومەتی هەرێمی كوردستان لە 

 دراڵ هەڵسوكەوتی كردووە.چوارچێوەی یاسا و دەستوری فی

كە لەالیەن پەرلەمانی كوردستانەوە پەسەند كراوە،  (2007)ی ساڵی (19)یاسای وەزارەتی پێشمەرگە ژمارە 
بە شێوەیەكی یاسایی و فەرمی ئەرك و پێكهاتەكان و یەكەكانی وەزارەتی پێشمەرگە ڕێكدەخات. پاڵپشت بە 

ەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان بەرپرسە لە درووست ، س(2007)لە مەرسومی هەرێمی ساڵی  (1)ماددەی 
كردن و بەڕێوەبردن وچاودێری كردنی گشت دامودەزگاكانی هێزی پێشمەرگە، هەروەها بەپێی ئەم مەرسومە، 
فەرماندەی لەشكری كووردستان لە دەسەاڵتی سەرۆكی هەرێمی كوردستان دەبێت و جێگری سەرۆكی 
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فەرماندەی  (8)لەشكری كوردستانە، هەروەها بە ئەندامیەتیهەرێمی كوردستان وەك جێگری فەرماندەی 
 گشتی تر.

لە كابینەی هەشتەمی حكومەتی هەرێمی كوردستان هەوڵی دووبارە بنیاتنانەوە و یەكخستنەوەی هێزەكانی 
پێشمەرگەی لە ئەولەویاتی ئەم كابینەیە بووە بۆ یكخستنی رێزەكانی لەشكری كوردستان لە ژێر چاودێری 

 كاروباری پێشمەرگە. وەزارەتی 

داوای ئەنجامدانی چاكسازی و یەكخستنەوەی هێزەكانی  (2014)سەرۆكی هەریمی كوردستان لە ئابی ساڵی 
پێشمەرگەی كرد بۆ ئەوەی كارەكانی یەكخستنەوەی هێزی پێشمەرگەی كوردستان ئەنجام بدات و بكرێتە یەك 

ەیەكی جددی دەستی پێكرد لەالیەن وەزیری سوپا لە ژێر یەك فەرمانی یەكگرتوو. لەم بارەیەوە، پڕۆژ
پێشمەرگەوە بە مەبەستی ئەنجامدانی چاكسازی لە نێو ریزەكانی هێزەكانی پێشمەرگە و هەوڵدان بۆ 
یەكخستنی لەژێر دەسەاڵتی وەزارەتی پێشمەرگە، هەروەها پێكهاتە سیاسییەكانی هەرێمی كوردستان 

 خستنەوەی هێزەكانی پێشمەرگە دەكەن.پشتگیری تەواوی ئەنجامدانی ئەم پرۆژەیە و یەك

لیوای یەكگرتوو هەیە شان بەشانی یەكتری دوور لە دەستێوەردانی سیاسی شەڕ لە  (14)ئێستا پێشمەرگە 
دژی تیرۆریستان دەكەن. ئەمەش ئەوە دەسەلمێنی كەوا حكومەتی هەرێمی كوردستان هەوڵی جددی داوە و 

 زەكانی هێزی پێشمەرگەی كوردستان بەشێوەیەكی كۆتایی.بەردەوامە لە هەوڵەكانی بۆ یەكخستنەوەی ڕی

لە دوای هێرشەکانی تیرۆریستان داعش بۆ سەر چەند ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان هێزى پێشمەرگەى 
کوردستان هێزێکى بەتوانا و رێکخراوە و لە ماوەى رابردوودا سەلماندى کە تاکە هێزی زەمینییە توانای 

تانى داعشی هەبێت تەنیا هێز بوو و دژی بووەستێتەوەو لەو رووەوە رووبەروو بوونەوەى تیرۆریس
ناوبانگێکى نێودەڵەتی بەدەست هێناوە و هاوپەیمانان پشتگیری ئەو هێزە دەکەن و هەماهەنگییەکی باش لە 
نێوانیاندا هەیە، سەبارەت بە پرۆسەی یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگە بەرپرسانی کونسوڵخانەی گشتی 

ەولێر لە وردەکارییەکانی یەکنەگرتنەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئاگاداربوون، راستە وەک ئەمریکا لە ه
پێویست هێزی پێشمەرگەی کوردستان یەکی نەگرتۆتەوە، بەاڵم ئەمەش بۆ چەند هۆکارێک دەگەڕێتەوە 

تا ئەمە لەوانە: پرۆسەی یەکگرتنەوەکە پێویستی بە خەرجییەکی دارایی زۆر هەیە و لەو بارودۆخەی ئێس
کارێکی سەختە، هۆکاری تەکنیکی و نەبوونی پاڵپشتی نێودەوڵەتی و لۆکاڵی بۆ ئەم پرۆسەیە، هەروەها 

 ماوەی نزیکەی سێ ساڵ دەبێت لە رووبەڕوو بوونەوەى تیرۆریستانى داعشدایە. 

هێزی پێشمەرگەی کوردستان وەکو یەک هێزێکی نیزامی کە لەالیەن سەرکردایەتییەکەوە سەرپەرشتی 
ەکرێت رۆڵی سەرەکی هەبووە لە پاراستنی سنوورەکانی هەرێم و هەوڵیداوە گشت هێزەکان لەژێر چەتری د

و پاش شەڕی تیرۆریستانی داعش  2014وەزارەتی پێشمەرگە کۆبکاتەوە هەر لەم چوارچێوەیەدا و لە ساڵی 
هێزی فەرمی و و هێرشیان بۆ سەر چەند ناوچەیەکی کوردستان بە فەرمانی سەرۆکی هەرێم کوردستان 
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تایبەتی بۆ کریستیان و ئێزدییەکان دامەزراوە کە لەژێر فەرمانی وەزارەتی پێشمەرگەیە، هەروەها رۆژی 
پێشمەرگە پێکهاتوون خراوەتە سەر میالکی  (٤٠٠٠)هێزی بەرگری لە ئێزیدخانە و لە نزیکەی  12/3/2017

چەک و پێداویستیی سەربازیشیان  وەزارەتی پێشمەرگە، سەرپەرشتی کردن و ڕاهێنان و  دابینکردنی
دەکەوێتە ئەستۆی وەزارەتی پێشمەرگە، بۆ ئەوەی خۆیان بەرگری لە ناوچەکانی خۆیان بکەن و بەشداری 
بکەن لە رزگار کردنەوەی ناوچەکانیان، چونکە  زۆربەی ئەو ناوچانەی کە کریستیان و ئێزیدییەکان تێیدا 

 لەسەرەکانەوە.  نیشتەجێ کراون، دەکەونە سنووری ناوچە کێشە

سەبارەت بە رۆڵی عەرەبەکانی ناوچەکە ئەوانیش وەک پێکهاتەکانی دیکە مامەڵەیان لەگەڵدا کراوە، و بەم 
دواییە لەسەر داواکاری عەرەبەکانی ناوچەکە بەتایبەتی رۆژئاوای موسڵ، وەزارەتی پێشمەرگە لیوایەکی 

کە گشت پێدوایستییەکانیان  (رۆژئاوای دیجلە)یوای تایبەتی بۆ دانیشتووانی ناوچەکە دامەزراندووە بەناوی ل
کەس پێکدێت لە خەڵکی ناوچەکانی زوممار،  (٢٠٠٠)لەالەین وەزارەتی پێشمەرگەوە بۆ دابین دەکرێت و لە 

مەشقی سەربازییان کردووە، خولی  (خنس)رەبیعە، عەیازییە، و بەشێک لە شنگال، ئەمانە لە ئۆردوگای 
پێشمەرگە کۆتایی هات و ئەرکیان پاراستنی  (954)بە بەشداری  (اوای دیجلەلیوای رۆژئ)یەکەمی مەشقی 

ناوچەکانیانە دوای کۆتایی هاتنی داعش و رێگا گرتن لە هەر هێرشێکی دیکەی هاوشێوەی داعش بۆ سەر 
 ناوچەکانیان.

نیاندا گشت ئەم هێزانە لە دوای پرۆسەی ڕزگارکردنی موسڵ ڕۆڵێکی گرنگیان لە ئازادکردنەوەی ناوچەکا
هەبووە، بەتایبەتی لە شەڕەکانی ڕۆژئاوای شاری موسڵ و باشیک و سنووری شنگال و ئێستا ژمارەیەکی زۆر 
لە ئێزیدی و کریستیانەکان ئامادەیی خۆیان دەربڕیوە، بۆ ئەوەی پێوەندی بە هێزەکانەوە بکەن، بەاڵم 

 ەستاوە.تۆمارکردنی ناوەکانیان بەهۆی قەیرانی دارایی حکوومەتی هەرێمەوە و

 

 پێکردنی پێشمەرگە و هاوکاری کردنیان لەالیەن ئەمریکا و هاوپەیمانانەوە: مەشق

لە دوای دەستپێکردنی شەڕی دژی داعش هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هاوکاری  پێشمەرگە دەکەن لە 
انەش راگەیاندن بوارە جیاجیاکانەوە بەتایبەتی دابینکردنی چەک و مەشق پێکردنی هێزەکانی پێشمەرگە، لەو

 و شەڕی دەروونی و شەڕی کۆاڵن بە کۆاڵن.

 :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی پێشمەرگە

چوار بنکەی مەشقی سەربازی هەیە کە هاوپەیمانان تێیدا مەشق بە هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن، لەو بنکانەدا 
، ئەڵمانیا، فەرەنسا، ئیتاڵیا، هۆڵەندا، حەوت واڵت ئەرکی مەشقەکانیان لە ئەستۆ گرتووە کە بریتین لە: بەریتانیا

سوید و نەرویج و بە سەرپەرشتی ئەمریکایە، هەروەها ژمارەیەک واڵتی دیکە لە چوارچێوەی هاوپەیمانی 
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نێودەوڵەتی هاوکاری پێشمەرگە دەکەن لە بوارە جیاجیاکان و هەندێکیان سەربازگەیان کردۆتەوە بۆ مەشق 
 رکیا، کەنەدا.پێکردنی پێشمەرگە لەوانە چیک، تو

لەو بنکانەدا هێزی پێشمەرگە مەشق لەسەر چەندین بواری جیاجیا دەکەن لەوانە ئەندازیاری سەربازی کە زیاتر 
پاککردنەوەی شوێنە رزگارکراوەکان و شەڕی ناو شار و چۆنیەتی بەکارهێنانی چەکی زریپۆش و بواری 

ێشمەرگەکان دەکرێن جیاواز و کورتن، بۆیە تەندروستی مەیدانی، ئەو کۆرسانەی لە بنکەکان پێشکەش بە پ
هێزی پێشمەرگەی کوردستان پێویستیان بە خولی چڕو پڕی زیاتر هەیە کە ماوەکەی زیاتر بێت بەتایبەتی لە 
بوارەکانی تەندروستی و خۆپاراستن لە چەکی کیمیاوی و تۆپخانە و  پیادە و چۆنیەتی بەکارهێنانی 

کەس  (٢٥٠). لەو خوالنە کە لە دەرەوەی واڵت ئەنجامدراون زیاتر لە تەکنۆلۆژیای سەردەم لە کاتی جەنگدا
بوون و مەشقەکانی دەرەوەش زیاتر لەسەر چەکی میالن و کیمیاوی و شوفێری زریپۆش و چێشت لێنان 
بووە. جگە لەو خوالنەی لە دەرەوەی کوردستان بۆ مەشق و راهێنانی پێشمەرگە کراونەتەوە تا ئێستا لە 

انیش بە دەیان خولی جۆراوجۆر لە بنکەکانی مەشق و راهێنانی پێشمەرگە کراوەتەوە و هەرێمی کوردست
بەپێی راگەیەندراوێکی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا  تا ئێستا ڕاهێنانی سەربازییان بە هەزاران پێشمەرگە 

 کردووە و لە بوارە جیاجیاکان سوودیان لێ بینیوە.

ان پێکراوە بۆ شەڕی کۆاڵن بە کۆاڵن، هێرشبردن و عەمەلیاتی لەم سەنتەرەدا نۆ هەزار پێشمەرگە مەشقی
فەوج کە ژمارەیان زیاتر لە نۆ هەزار پێشمەرگە دەبێت  15تایبەت، هەروەها لە ماوەی لە نزیکەی ساڵێکدا 

مەشقیان کردووە، مەشقە سەربازییەکان کە یەکەمجارە پیشمەرگە ئەنجامیاندەدات بریتین؛ لە شەڕی شەقام 
کۆاڵن، چۆنیەتی هێرشبردن، خۆپاراستن و پارێزگاریکردن لەو شوێنانەی کۆنتڕۆڵدەکرێنەوە، ئەم و کۆاڵن بە

خزمەتە سەربازیانەی كە سەنتەری ناوبراو پێشكەشی پێشمەرگەی دەكات بە یەكسانی بووە لەنێوان هێزەكانی 
ەرێمی كوردستان پێشمەرگە و چەكەكانیش بە گوێرەی پێویستی بەرەكانی جەنگ دابەشكراون و حكومەتی ه

دووپاتی دەكاتەوە كەوا وەزارەتی پێشمەرگە راستەوخۆی سەرپەرشتی دابەشكردنی چەكەكان دەكات دوور 
 لە دەستتێوەردانی حزبی.

ئەمریکا لە دەستپێکی شەڕی داعشەوە تا وەکوو ئێستا، مەشق و ڕاهێنانی بە هەزاران هێزی پێشمەرگە 
ستادا سەدان کەس لە هێزەکانی پێشمەرگە لە بنکەیەکی مەشقی کردووە و چەک و تەقەمەنی پێداون و لە ئێ

سەربازی لە نزیکی هەولێر لە الیەن ڕاوێژکارانی ئەمریکیەوە مەشق و ڕاهێنانی سەربازییەکان پێ دەکرێت. 
جگە لە ئەمریکا حەوت واڵتی دیکە هاوکارییان پێشکەش کردووە لەوانە دانیمارک و کرواتیا و ئیتاڵیا و 

ەریتانیا کەنەدا و ئەلبانیا کە پابەند بوون بەھاوکاری کردنی ھێزەکانی پێشمەرگە و چەک و فەرەنسا و ب
کەرەستەی سەربازی پێشکەشی ھێزەکانی پێشمەرگە دەکەن، هەروەها ژووری عەمەلیاتی هاوبەش دامەزراوە 

 .لە نێوان وەزارەتی پێشمەرگە وهاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە تیرۆر
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 نی نێوان وەزارەتی پێشمەرگە و پنتاگۆن:یاداشتی لێکتێگەیشت

رشتی و ئاماده بوونی مسعود  رپە سە راسیمێكدا، بە مە  لە 2016مموزی  ی تە12ی رێکەوتی  ممە رۆژی سێشە
یشتن و هاوكاریی  بارزانی سەرۆکی هەرێمی و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی هەرێم، یاداشتی لێكتێگە

ریم شنگالی  ن كە الیە ریكا، لە مە كانی ئە كگرتووه یە  تە رگریی ویالیە تی بە زاره و وه  رگە تی پێشمە زاره نێوان وه
كانی  كگرتووه یە  تە رگریی ویالیە زیری بە ئێلیزا سلۆتكین جێگری وه  ت و لە كالە وه بە  رگە زیری پێشمە وه
  رگە شی پێشمە ریكا هاوكاریی دارایی پێشكە مە رگریی ئە تی بە زاره ، وه و یاداشتە پێی ئە ریكا، ئیمزا كرا بە مە ئە
و سوپای عیراق و هێزی   رگە نێوان پێشمە  نگی لە ماهە هە  راسیۆنی ئازادكردنی موسڵ بە كات و ئۆپە ده

وام  رده وا بە ینە نە  بۆ قۆناغی دوای داعش لە  نگی و هاوكارییە ماهە و هە چێت و ئە ده  ڕێوه یمانان بە هاوپە
 .بێت ده

  لە  ریكای كرد كە مە تی ئە ل و حكومە رۆك و گە لی كوردستان سوپاسی سە ناوی گە رۆک بارزانی بەسە
لی كوردستان بوون و سوپاسی  ڕی تیرۆریستاندا پشتیوانی گە شە  ها لە روه ت و هە رووخاندنی دیكتاتۆرییە

  لە  بووه ریی هە كاریگە  تان كەی كوردس رگە ریكای كرد بۆ هێزی پێشمە مە ربازی و دارایی ئە پاڵپشتیی سە
ریكا و  مە نگی نێوان سوپای ئە ماهە ئاستی هە .ی كوردستان رگە كانی هێزی پێشمە وتنە ركە ركردنی سە مسۆگە
نی  ده ڕ دژی تیرۆریستان هیچ شوێنێكی مە درێژایی شە  بە  جۆرێك كە سف كرد بە یی وه نموونە  ی بە رگە پێشمە

 .خات رده ده  رگە پێشمە یمانان و ی نێوان هاوپە نگی و متمانە ماهە تی هە ش دیقە وه ئە  ئامانج كە  تە كراوه نە
یاند،  ی كرد و رایگە رگە ریكا ستایشی هێزی پێشمە مە كانی ئە كگرتووه یە  تە رگریی ویالیە زیری بە ری وه ده یاریده
ری  ڕكە ك هێزێكی شە كات و وه ده  رگە پێشمە یری سە  وه چاوی رێزه ریكا بە مە كانی ئە كگرتووه یە  تە ویالیە
تی  زاره ڵ وه گە ی لە یشتنە و یاداشتی لێكتێگە ئە  ر بۆیە ، هە رۆڵی زۆر گرینگی بینیوه  یناسێت كە ر ده كاریگە
كانی  كگرتووه یە  تە ن ویالیە الیە لە  یە و گرینگی پێدانە كی روونی ئە یە ن ئاماژه كە ئیمزای ده  رگە پێشمە

 . وه كی پتە تییە و دۆستایە  رگە ریكا و هێزی پێشمە مە وامی ئە رده كی بە شییە و هێمای هاوبە  ریكاوه مە ەئ
كانی  كگرتووه یە  تە رگریی ویالیە تی بە زاره و وه  رگە تی پێشمە زاره یشتنی نێوان وه هەروەها یادداشتی لێكتێگە

 .مدرا ڵە قە  لە ریكا مە رێمی كوردستان و ئە نێوان هە هاوکاری و نگیی ماهە نگاوێكی گرنگی هە هە ریكا بە مە ئە
ئەمریکا هاوکاریی دارایی و سەربازی و دارایی  پێشکەش بە هێزەکانی پێشمەرگە   كە بەپێی ناوەڕۆکی یاداشتە

دەکات، هەروەها هیچ کاتێکی دیاریکراوی نییە، چونکە هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە هێزی دژ بە تیرۆر و 
ش بڕیارێکی کۆنگرێسی ئەمریکایە کە ساڵی پار بڕیاریدا هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە بکات بە بڕێکی ئەمە

دیاریکراوی ماددی و هاوکاری چەک و تەقەمەنی هەتاوەکو شەڕی دژی داعش هەبێت، هەر لەو میانەدا 
ی قورسەوە تا حکومەتی ئەمریکا دوو لیوا مەشق پێدەکات و چەکداری دەکات بە چەکی ئەمریکی، لە چەک

 .ی وەزارەتی پێشمەرگەیە لە کەرکوک2و لیوای  1چەکی سووک بە هەموو پێداویستییەکانی، ئەوانیش لیوای 
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 2015سەبارەت بە ئۆپەراسیۆنی موسڵ، بەشێوازێکی کردارەکی هێزەکانی پێشمەرگە لە سەرەتای ساڵی 
ەی زۆرێک لەو ناوچانەی کە دەستیان کردووە بە ئۆپەراسیۆنی کۆنتڕۆڵکردنەوەی موسڵ، لەبەر ئەو

کوردستانین و بەشێکن لە ئیدارەی پارێزگای موسڵ ئەوانە رزگارکراون، وەک ناوچەکانی شنگال و زوممار و 
نداوی موسڵ و رەبیعە، ئەوانە  ناوچەکانی دەشتی نەینەوا و خازر، هەندێک ناوچەی نزیک مەخمور و گوێڕ و بە

ئێستا کە هێزەکانی حکومەتی  .ە ئیدارەی پارێزگای موسڵرزگارکراون کە بەشێکن ل 2015هەموو ساڵی 
فیدڕاڵی عیراق دەستیان بە ئۆپەراسیۆن کردووە و ناوچەیەکی فراوانی رزگارکردووە، هێزی پێشمەرگەش 
پشتوانی ئەو هێزانەی کردووە لە هەمان کاتدا لە پڕۆسەی کۆنتڕۆڵکردنی شاری موسڵدا، پێشمەرگە رۆڵێکی 

 گرنگی هەبووە.

 ی کوردستانەکان لە هەرێمییئایین بەرایەتییەبەڕێوە
حکومەتی هەرێمی کوردستان لە هەوڵەکانی بەردەوامە بۆ پتەوکردنی گیانی تەبایی و پێکەوەژیانی نێوان 
گشت پێکهاتەکانی وگرنگییەکی زۆر بە بابەتی پێکەوەژیانی نێوان ئایین و پێکهاتەکان دەدات، بۆ ئەم 

کاروباری ئایینی جگە لە موسڵمانان گشت پێکهاتە ئایینییەکانی  مەبەستەش لە وەزارەتی ئەوقاف و
ئێزیدی، کریستیان، جوو،  )بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتی تایبەت بە خۆیان هەیە لەوانەش 

بۆ راپەراندنی کاروبارەکانیان بەوپەڕی ئازادی و دوور لە هەر  (کاکەیی، زەردەشتی، بەهائی، صابیئە مەندائی
وەردانێک، ئەمەش یەکێکە لە کارە گرنگەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پتەو کردنی گیانی تێتدەس

 .تەبایی و پێکەوەژیان لە نێوان پێکهاتەکانی هەرێم

 ئاینی و نەتەوایەتییەکان پێکهاتە هێزی تایبەتی 

کوردستان رۆڵیان  ئایینی و نەتەوەیی و مەزهەبییەکان بە پاڵپشتی و هاوکاری حکومەتی هەرێمی پێکهاتە 
و  2014هەبووە لە شەڕی بەرگری دژی داعش و رزگار کردنەوەی ناوچەکانیان ، بۆ ئەم مەبەستەش لە ساڵی 

پاش شەڕی تیرۆریستانی داعش و هێرشیان بۆ سەر چەند ناوچەیەکی کوردستان هێزی فەرمی و تایبەتی 
پێشمەرگەیە، هەروەها بەم دواییە هێزی  کریستیان و ئێزیدییەکان دامەزراوە کە لەژێر فەرمانی وەزارەتی

پێشمەرگە پێکهاتوون،  (٤٠٠٠)بەرگری لە ئێزیدخانە خراوەتە سەر میالکی وەزارەتی پێشمەرگە کە لە نزیکەی 
وەزارەتی پێشمەرگەوە سەرپەرشتییان دەکات و ڕاهێنان و چەک و پێداویستیی سەربازیشیان بۆ دابین 

ناوچەکانی خۆیان بکەن و بەشداری بکەن لە رزگار کردنەوەی دەکات ، بۆ ئەوەی خۆیان بەرگری لە 
ناوچەکانیان، چونکە زۆربەی ئەو ناوچانەی کریستیان و ئێزیدییەکان تێیدا نیشتەجێن دەکەونە سنووری 

 .ناوچە کێشە لەسەرەکان

لیوایەکی هەروەها لەسەر داواکاری عەرەبەکانی ناوچەکە بەتایبەتی لە رۆژئاوای موسڵ، وەزارەتی پێشمەرگە 
کە گشت پێدوایستییەکانیان  (رۆژئاوای دیجلە)تایبەتی بۆ دانیشتووانی ناوچەکە دامەزراندووە بەناوی لیوای 
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کەس پێکدێت کە خەڵکی ناوچەکانی زوممار،  (٢٠٠٠)لەالیەن وەزارەتی پێشمەرگەوە بۆ دابین دەکرێت و لە 
بە بەشداری  (لیوای رۆژئاوای دیجلە)مەشقی  رەبیعە، عەیازییە، و بەشێکیان خەڵکی شنگالن، خولی یەکەمی

پێشمەرگە کۆتایی هات و ئەرکیان پاراستنی ناوچەکانیانە دوای کۆتایی هاتنی داعش و رێگا گرتن لە هەر  954
هێرشێکی دیکەی هاوشێوەی داعش بۆ سەر ناوچەکانیان. گشت ئەم هێزانە لە دوای پرۆسەی ڕزگارکردنی 

کردنەوەی ناوچەکانیاندا هەبووە، بەتایبەتی لە شەڕەکانی ڕۆژئاوای شاری موسڵ ڕۆڵێکی گرنگیان لە ئازاد
 .موسڵ و باشیک و سنووری

 

 گەیاندنی کەلوپەل بۆ ناوچە تازە ئازادکراوەکان
گوایە الیەنە ئەمنییەکانی حکومەتی هەرێم و هێزەکانی پێشمەر  لەوە دەکات راپۆرتی لیژنەی ناوبراو باس

ت  بگاتە ناوچە تازە ئازادکراوەکان بەتایبەتی لە ناوچەی شنگال و ئاستەنگی زۆر رێگا نادەن کەلوپەلی پێویس
سەبارەت بەم بابەتە الیەنە  درووست دەکرێ بۆ ئەو کەسانەی کە بیانەوێ کەلوپەل بگەیەننە ئەو ناوچەیە

 بەرپرسەکان بەمشێوەیە را و سەرنجی خۆیان دەخەنە روو.

 :(الیەنی پەیوەندیدار) پارێزگای دهۆک 

زۆر جار الیەنە نێودەوڵەتییەکان حکومەتی هەرێمی کوردستان تاوانبار دەکەن بەوە کە رێگری لە هاتووچۆی  
هاوواڵتیانی سڤیلی ناوچە ئازادکراوەکان دەکات، بەاڵم لە راستیدا بە هۆی بەردەوامی شەڕی داعش و 

ەبەر  بەتایبەت لە هەندێ مەترسی ئەمنی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ هەندێک ڕێوشوێنی ئەمنیان گرتووەت
 ناوچەى دیاریکراو کە  زووترین مەترسی دزەکردنی تیرۆریستانی لەسەرە، ئەم ڕێوشوێنانەش زیاتر بۆ

ڕێگەگرتن لە دزەکردنی تیرۆریستان بۆ  ناو  کوردستان و ئەو  و هاوواڵتییانە  پاراستنی سەر و ماڵی
دامودەزگا حکومییەکانی ناوچەکە  بۆیە اوچەکە.میکانیزمەش یەکسانە و بەبێ جیاوازی بۆ هاوواڵتیانی ن

مامەڵەیەکی بەبێ جیاوازی لەگەڵ هاوواڵتیانی ناوچەی شنگال کردووە سەرەڕای کۆنتڕۆڵ کردنی تەواوی 
 ناوچەکە لەرووی سەربازییەوە.

ئەو ماددانەی کە رێگایان پێنادرێت ببردرێنە ناوچەکە ئەوانەن کە دەتوانرێت بۆ مەبەستی درووستکردنی 
تەقەمەنی  بەکاربهێنرێت وەک یۆریا و کیمیا، بەاڵم ماددەی بیناکاری وەکو چیمەنتۆ و شیش و مەڕ و مااڵت 

هەموو خەڵکی ناوچەکە و ەکە بەپێی پێویستی خەڵکی ناوچەکە، رێگایان پێدەدرێت ببردرێن بۆ ناوچ
ی هاتوچۆ بکەن بێ ئەوەی رێکخراوە خێرخوازی و مرۆییەکان و دامودەزگاکانی حکومەت بۆیان هەیە بە ئازاد

ئاستەنگیان بۆ درووست بکرێت، بەاڵم بۆ گواستنەوەی کەلوپەلی نێوماڵیان پێویستیان بە رەزامەندی الیەنە 
پەیوەندیدارەکان هەیە بەتایبەتی بەشی کاروباری ناوخۆ لە پارێزگای دهۆک، الیەنە ئەمنییەکان رێگا لە بردنە 
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گرتن لە دزی و تااڵن کردنی ماڵی هاوواڵتیان، چونکە ئەم حاڵەتانە زۆر دەرەوەی کەلوپەلی ماڵ دەکەن، بۆ رێگا
 جار روویانداوە لە ناوچەکە.

بەشێوەیەکی گشتی هاوکاری بۆ هاوواڵتییانى ناوچەکە کراوە لەالیەن دامودەزگا پەیوەندیدارەکانی 
ی ناوچەکە بە گشتی، چونکە ناوچەکەوە، بەاڵم الیەنە ئەمنییەکان گرفتیان هەیە لە کۆنتڕۆڵکردنی هاوواڵتیان

بەشيكيان بەپێی رێنماییەکانی پۆلیس و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ مامەڵە ناکەن و سەرپێچی یاسا و 
لەم دواییەدا لێژنەیەکی تایبەت لە سەر ئاستی بۆ رێگا گرتن لەم سەرپێچیانە  رێنماییەکان دەکەن. 

وشوێنەکان بۆ رێبەستی پێداچوونەوەى قایمەقامیەتی شنگار و پارێزگای دهۆک پێکهێنراوە بۆ مە
ردێن بۆ ئەوەى کارئاسانی زیاتر گواستنەوەی کەلوپەلی نێوماڵ و ئەو ماددانەی کە بۆ مەبەستی بیناسازی بە کا

 شکەش بە هاوواڵتیانى ناوچەکە بکرێت.ێپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


