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ڕاپۆرتی واڵتەکەی سەبارەت بەدۆخی ئازادی  2021ی ئایاری  12وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕۆژی 
ی هەرێمی کوردستان دووپاتیدەکاتەوە کە هەوڵی پاراستن و باڵوکردەوە. حکومەت 2020ئایینی لە 

سەرخستنی ئەو بەهایانە دەدات کەپەیوەندییان بەپێکەوەژیانی ئاشتیانە هەیە. لەم ڕووەوە، هەموو 
پێکهاتەکان کە لە هەرێمی کوردستان نیشتەجێن مافی یاسایی و سیاسی و فەرهەنگی و ئابوری خۆیان 

 .هەیە کە بە یاسا پارێزراوە
 
لەوەش زیاتر، حکومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام چاودێری ڕەوشی کەمینە ئایینیەکان دەکات لە  

ناوچە کێشە لەسەرەکان، لەوانە شنگال و کەرکوک و خانەقین و تێدەکۆشێت بۆ بەفیعلیکردنی 
 .پێکەوەژیان و خۆشگوزەرانی لەو ناوچانەدا بۆ ئێزدی و مەسیحی و گروپەکانی تر

 
ڕاپۆرتەکە ستایشی هەوڵەکانی حکومەتی هەرێم دەکات بۆ پتەوکردنی بەهاکانی پەیوەست بە  

پلۆرالیزمی ئایینی و پێکەوەژیان لە هەرێمی کوردستان. حکومەتی هەرێمی کوردستان پێزانینی بەرچاو 
یاسی، وەردەگرێت لە بەرامبەر دابینکردنی شوێنی حەوانەوە، پەروەردە، یاسادانان، .نوێنەرایەتی س

 ئاسانکاری بۆ مەراسیمی ئاینی، ئاسایش، پاڵپشتی دارایی و زۆر شتی تر
 

حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەولەویەتی بااڵی بریتیە لە نەهێشتنی هەموو شێوازەکانی جیاکاریی 
دا لەالیەن پەرلەمانی  2007ڕەگەزی و ئایینی. وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئیسالمی لە ساڵی 

نەوە ناونرایەوە بە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی. ئەمەش دەریخست کە وەزارەت خزمەت کوردستا
 .بە تەواوی پێکهاتەکان دەکات

 
یاساکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو نەریتانە قەدەغە دەکەن کە ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ 

لقێنن، و ڕق و کینە باڵودەکەنەوە، ئەمەش جیاکاری دەکەن دژی پێکهاتە ئاینییەکان، توندوتیژی دەخو
بەسەر وتاری سیاسی و ئایینی و باڵوکراوەکانی ڕاگەیاندن و گوتاری کۆمەاڵیەتیدا دەسەپێت. هەروەها 

 .یاساکان یازدە کورسی پەرلەمان بە پێکهاتەی ئەتنیکی و ئایینی دەبەخشن
 



، مافیان هەیە کە بەبێ هیچ فشارێک ئەو خوشک و برا ئێزدیانەی لە هەرێمی کوردستان نیشتەجێن
ناسنامە و پەیڕەوی ئایینی خۆیان بپارێزن. ئەوان نوێنەرایەتی سیاسییان هەیە لەسەر بنەمای پێکهاتە 

لە ڕێگەی  -ئایینیەکەی خۆیان. هەوڵی بێ سنوور و بەردەوام لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان 
ارکردنی خوشک و برایانی ئێزدی لە ژێر چنگی داعش، و بۆ ڕزگ -نووسینگەی ڕزگارکردنی ئێزدییەکانەوە 

هەروەها هەماهەنگی بەهێزی لەگەڵ تیمی لێکۆڵینەوەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ لێپێچینەوە لە 
بۆ دادگاییکردنی تیرۆرستان و هەڵدانەوەی گۆڕە بەکۆمەڵەکان، دەرخەری  (یونیتاد)تاوانەکانی داعش 

 .ن مکوڕە لەسەر مسۆگەرکردنی مافەکانی خوشک و برا ئێزیدیەکانئەوەن کە حکومەتی هەرێمی کوردستا
 

وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی بە تەنها پێکهاتبوو لە فەرمانگەکانی ئیسالمى و مەسیحی و ئێزدی، 
بەاڵم ئێستا وەزارەت نوێنەرایەتی هەشت بیروباوەڕی ئاینی جیاواز دەکات. حکومەتی هەرێمی 

 .ری ئەنجامدانی نەریتە ئایینی و مەراسیمە ئایینیەکان دەکات بێ جیاوازیکوردستان پشتگی
 

لە ژمارەیەک ڕێکخراو و ناوەندی ڕۆشنبیری و هونەری دەکات کە لەگەڵ گەلی  حکومەت پشتگیری
تورکمان و کلدان و ئاشوری و ئێزدی کار دەکەن، دامەزراندنی کتێبخانە ئاشوورییەکان بۆ نموونە و 

هەزاران کتێب بە زمانەکانی کوردی و عەرەبی و ئاشوری و تورکمانی، جگە لە دابینکردنی چاپکردنی 
 . خوێندن بە زمانە ڕەسەنەکان بۆ پێکهاتەکان

 
حکومەتی هەرێمی کوردستان خەباتی کردووە بۆ پێشبردنی پێکەوەژیانی ئاشتیانە لە ڕێگەی تێکەڵبوونی 

و دامەزراوە حوکمڕانییەکاندا، بێگومان لەم بارەیەوە ناسین و گروپە ئایینی و ئەتنییەکان لە کۆمەڵگە 
دانپێدانانی هاوتا نێودەوڵەتییەکانمان یارمەتیدەر دەبێت بۆ بەرەوپێشچوونی زیاتری ئازادییە ئاینییەکان 

 .لە هەرێمی کوردستان
 


