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کورتکراوەی جێبەجێکاری

1 - میتۆدی دیالۆگ

ینەوەی ڕوانینێیک هاوبەش؛  ڕوانگەی ئەریک نیشتماین هاوبەش و ویسیت دۆز
دەوڵەیت  بەرەو  هەنگاونان  بۆ  کەڵەکەبوەکاین،  تەنگژە  لە  هەڵدەسێنێتەوە  عێراق 
هاواڵیت و حوکمڕاین ژیرانە، )33( سیوسێ کەسایەیت لە کەسایەتیە سیایس و ئاییین 
نيشتماین  دیالۆیگ  لە  مەدەین1،  کۆمەڵی  سەرکردەکاین  و  عێراق  ئەکادیمیەکاین  و 

یان کردو ئەم بەڵگەنامەیەی لێ بەرهەم هات.  ڕاشکاوو ئامانجدار بەشدار
بۆماوەی دوو ساڵ لە میانەی چوار کۆنفڕانسەوە دیالۆگ بەردەوامی هەبوو، 
یەکەمی  کانوین  مانیگ  و   2018 یەکەمی  تشرییین  مانیگ  نێوان  لە  کۆنفڕانسەکە 
ساڵی 2020، بەسرتا لە ماوەی دوو ڕۆژ یان سێ ڕۆژ بۆ هەر خولێیک دیالۆگەکان، 
دۆخی  بەهۆی  ئەمەش  بەڕێوەچوو؛  ئەلیکرتۆین  بەشێوەی  دیالۆگ  کۆتایی  خویل 
تەندروسیت کە پەتای کۆڕۆنا سەپاندی. لەو کۆنفڕانسە الواین عێراق بۆیان هەبوو 
بەشداری تێدا بکەن بە گوێگرتن لە بریوبۆچووین نوێنەرانیان لە بابەتەکاین دیالۆگەکە. 
زەقکرانەوەو  کێشانە  ئەو  دیاریدەکرد،  دیالۆگەکەیان  بابەتەکاین  بەشداربوان 
عێراق،  لە  هاواڵتیبوون  و  نیشتمان  بنیاتناین  لەبەردەم  بەربەسنت  کە  یکران  دیار
لەمیانەی موداخەلە سەرەتاییەکانیان و نووسینەکانیان و گفتوگۆکان، ئامادەبوان 
گونجاو  سیاسەیت  دواتر  بابەتەکان،  ناوەڕۆیک  دەوڵەمەندکردین  لە  کرد  یان  بەشدار
کاتێکدا  لە  بۆکراوە،  بانگەشەی  ییەی  گۆڕانکار ئەو  بۆ  خستەڕوو  ڕاسپاردەکانیان  و 
کرد،  پێشکەش  خۆی  ئەزمونەکاین  تيايدا  الثقافية(2  للَحوكمة  )رشاد  سەنتەری 
بەشێوەیەیک بێالیەنانە بەڕێوەبردین دیالۆگەکان و نووسینەوەی ڕاپۆرتەکاین گرتەئەستۆ 
بەهاوکاری لەگەڵ ئەو دامەزراوە عێراقیانەی لەجێبەجێکردین ئەو پڕۆژەیە هاوبەش 

بوون3. 
کەسایەتیە  الثاين(  )املسار  دووەمی  ئاراستەی  ديالۆیگ  بەرهەمی  ڕاپۆرتە  ئەم 
نێوانیان  سیاسیەکاین  و  هزری  جیاوازیە  ئەوەی  بەبێ  بەشداربووەکانە،  عێراقیە 
چارەسەرکراوەکان  پرسە  دیاریکردین  لە  بەڵگەنامەیە  ئەم  هەروەکو  ڕەتبکرێتەوە. 
یکراو  هەوڵنادات بۆ گشتگرییی )الشموليَّة(، پێویست ناکات لەمبارەیەوە وەاڵمی دیار
یەکرت،  لەگەڵ  تێکەاڵویان  و  دیالۆگەکە  بابەتەکاین  پەرتوباڵوی  بکرێت.  پێشکەش 

بڕوانە: پاشکۆی یەکەمی  1
راپۆرتەکە: الئحة املشاركني 

واملشاركات يف الحوار. 
سەنتەری ڕەشاد)مركز  2

رشاد للحوكمة الثقافية( 
سەربە دامەزراوەی )أديان 
ع والتضامن والكرامة  للتنوُّ
اإلنسانية(یە، كە لە لوبنان 

وەکو رێکخراوێیک ناحکومی 
تۆمارکراوە کە سەربەخۆیەو 

قازانج نەویستە.. 
لەو دامەزراوە عێراقیە  3

هاوبەشانە: کوریس 
یونسکۆ لە زانکۆی کوفە 

بۆ پێشخستین دراسات و 
دیالۆگ لەنێوان ئایینەکان 

لە جیهاین ئیسالمی، 
و کۆمەڵەی هیوای 

عێرایق و دامەزراوەی 
)مسارات للتنمية الثقافية 

واإلعالمية(.
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پێویسیت کرد پشت ببەسرتێت بە تێڕوانینێیک گشتگری لە شیکردنەوە، لەگەڵ تەرکزی 
یکراوو داناین ڕاسپاردەی سیایس بۆ چارەسەری کە پەیوەندی  خستنەسەر بابەیت دیار
هەیە بە پرسەکاین هاواڵتیبوون و گەشەپێدان و دادی کۆمەاڵیەیت. بەاڵم بابەتەکاین 
یاترە بۆ  ییە باسکرا کە پێویسیت بە دیالۆیگ ز دیکە لە چوارچێوەی گشیت ئەو چاکساز

چارەسەرکردین. 

2 - چاکسازیی ڕیشەیی لە چوارچێوەی عێراق

ناڕەزایەتیە شۆڕشگێڕیەکان لە  بەشداربواین دیالۆگەکە وایدەبینن کە جوالنەوە 
ترشیین یەکەمی ساڵی 2019 بە دروشمی »نیشتمانێکمان دەوێت« ، بە هەنگاوێیک 
هەڵسوکەویت  بەوەیە  پێویسیت  کە  عێراقیدا،  گۆڕەپاین  سەر  لە  دەژمێردرێت  گرنگ 
لەگەڵ بکرێت وەکو بنچینەیەک بۆ چاکسازی و بنیاتناین داهاتوو، هەروەها گرنیگ 
کۆمەاڵیەتیەکاندا  و  سیایس  بڕیارە  دروستكردین  لە  کوڕ(  و  )کچ  الوان  بەشداری 

دووپاتکردەوە. 
بۆ گەیشنت بە: »عێراقێیک مەدەین دیموکرایت فرەیی، کە ڕێز لە کەڕامەیت مرۆڤ 
و مافەکاین بگرێت، لە چوارچێوەی دەوڵەیت هاواڵیت کە بنچینەی فرەییە بە ئاشیت 
)الزتاُم(ێکە  پابەندبوون  بەڵکو  نییە،  داواکاریی  و  خواست  تەنیا  ئەمەش  بژیێت«4، 
پێویسیت بە هاوکاریی نێوان سەرجەم الیەنە پەیوەندیدارەکان هەیە: وەکو دەستە 
حکومی و سیاسیەکان و کۆمەڵی مەدەین بە هەموو هێزەکاین لە ناو الوان و ئافرەتان 
و ڕۆشنبریی و ئەکادیمی و ڕاگەیاندن و مەرجەعیەتە ڕۆحیەکان و هێزە ئابوریەکان، 

بەهاوکاریی لەگەڵ دەستەو کۆمەڵەو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان. 
گرێبەستێیک کۆمەاڵیەیت هەیە  نوێکردنەوەی متمانەو  بە  پێویسیت  ئاراستەیە  ئەم 
لە نێوان عێراقیەکان خۆیان لە الیەک و هەروەها لە نێوان خۆیان و دەوڵەت لە الیەیک 
لە  و  لە سیستەم  )البنيويَّة(  ژێرخاین  کۆمەڵێک چاکسازی  بەدیهێناین  دیکە، هەروەها 
پیادەکردین  و  گشیت  سیاسەیت  لە  و  حوکمڕاین  پیادەکردین  و  حوکمڕاین  میکانزیمەکاین 
سەروەریی و دەسەاڵتەکاین دەوڵەت لەسەرتاپای خاکەکەی و لەسەر تەواوی پەیوەندیە 

هەرێمی و نێودەوڵەتیەکاین بەمشێوەیەی خوارەوە: 

يانەی 	  چاکساز ئەو  بەدیهێناین  دەستوریەکان،  دامەزراوە  بنیاتناین  تەواوکردین 
چارەسەری پرسە یەکالنەکراوەکاین دەستور دەکات، وەک تێکەاڵوبوون لە نێوان 
بەڕێوەبردین  هەروەها  نامەرکەزی،  سیستەمی  و  فیدڕاڵی  حوکمڕاین  سیستەمی 
یەکالیی  سەرباری  کارایان،  بەشداری  و  کەمینەکان  مایف  مسۆگەرکردین  و  فرەیی 

کردنەوەی دۆسیەی ناوچە جێناکۆکەکان.

کورتەی وۆرک شۆیپ  4
دیالۆگ لەگەڵ ژمارەیەک 

لە الواین عێرایق لەسەرجەم 
پێکهاتەو ناوچەکان، کە 
)معهد املواطنة وإدارة 

ع يف مؤّسسة أديان(  التنوُّ
ڕێیک خستبوو بە هاوبەیش 

لەگەڵ )كريس اليونسكو 
يف جامعة الكوفة لتطوير 

دراسات الحوار بني األديان 
يف العامل اإلسالمي(. 
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بەهێزکردین سەروەریی دەوڵەت لەسەر ئاستەکاین ناوخۆو دەرەوە، سوودوەرگرتن 	 
و  ئەمین  لەڕووی  عێرایق  سرتاتژییەتێیک  بنیاتناین  بۆ  تریۆر  بەسەر  سەرکەوتن  لە 
بەرگرییەوە بەشێوەیەک یەکپارچەیی نیشتمان بەهێز بکات، کە دووپایت سەروەری 
دەوڵەتێیک بەهێز بکات، هەروەها یاسا لە سەروی هەموان بێت و عێراقیەکان 
بەڕاشکاوی پابەند بن بە بەرژەوەندی بااڵی نیشتماین لەسەروی هەر بەرژەوەندیەیک 

دەرەیک و ناوخۆی تایبەت بە گرووپێک. 
دژایەتیکردین گەندەڵی کە دزە دەکاتە ناو قواڵیی دەوڵەت و کۆمەڵگا وەکو یەک، 	 

بەکارخستین  و  مەدەین  خزمەیت  چەمیک  پێشخستین  بە  پێویسیت  ئەمەش 
و  چاودێری  و  شەفافیەت  بەهێزکردین  هەروەها  هەیە،  ئەلیکرتۆین  حکومەیت 
لێپێچینەوە، لەگەڵ بەهێزکردین سەربەخۆیی دادوەریی و باڵوکردنەوەی ڕۆشنبرییی 

یاسایی و ڕێزگرتین. 
هەروەها 	  هەڵژباردن،  سیستەمەکاین  و  یاساکان  پڕۆژە  و  یاساکان  کاراکردین 

ڕۆڵی  بۆ پرسە سەرەکیەکان و بەهێزکردین  داناین سیاسەتێیک نیشتماین گشتگری 
کۆمەڵی مەدەین بۆ گەیشتین بە قوڵکردنەوەی هۆشیاری دیموکرایت و بەدیهێناین 

دەستاودەستکردنێیک نەرمی دەسەاڵت.
پێشخستین سرتاتژییەتێیک ئابوری و کۆمەاڵیەیت کە عێراق ئازاد بکات لەوەی تەنیا 	 

ئابوری قازانج بۆ  پشت بە نەفت ببەستێت، هەروەها گواستنەوەی واڵتەکە لە 
بەرهەمهێنەر، ڕووبەڕوونەوەی دەرهاوێشتەکاین پەتای کۆڕۆناو بەدیهێناین دادی 

کۆمەاڵیەیت و گشەپێداین بەردەوام. 

3 - ڕاسپاردە سیاسیە پێشنیازکراوەکان

أ( ناسنامەی نیشتمانی و ڕۆشنبیریی فرەیی 

پێنج  بابەتە،  ئەو  لەبارەی  کرد  گفتوگۆیان  بەدرێژی  دیالۆگ  بەشداربواین 
ڕاسپاردەیان هەبوو جگەلەوەی پەیوەندی پێیەوە هەیە لە سیاسەیت جێبەجێکردن؛ 

بۆ گەیشنت بە: 

جۆرەکاین  	 هەموو  کۆکەرەوەی  کە  عێرایق  نیشتماین  ناسنامەی  بەهێزکردین 
ناسنامە الوەکیەکان بێت لە چوارچێوەی پڕۆژەیەیک نیشتماین تۆکمە بەشێوەیەک 
لەڕووی  الوەکیەکان  ناسنامە  ڕێزگرتین  و  بپارێزێت  عێراق  فرەیی  و  یەکپارچەیی 

دەستورو ياساو ڕۆشنبرییی بپارێزێت.
ڕێزگرتین مایف ئەواین دیکە لە جیاوازی بۆچوون و پیادەکردین ئازادی باوەڕو ئاینی،  	
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هەروەها پیادەکردین هەڵسوکەویت گفتوگۆو دەستگرتن بە بەهاکاین. 
»کەمینەکان« بتوانن سوود وەربگرن لە جیاکاریی ئەرێین )التميزي اإليجايب(، بۆ  	

مسۆگەرکردین بەشداریەیک کارا لە ژیاین گشیت. 
نەهێشتین پلەبەپلەی دیاردەکاین دەمارگرییی و توندوتژیی و بەهێزکردین ئاشیت  	

کۆمەڵگەیی. 
کۆنتڕۆڵکردین گوتارەکاین ڕقلێبوونەوەو داناین سنوورێک بۆی. 	

ب( هاواڵتیبوونی کارای بنچینە بۆ فرەیی

تەرکزیی  عێراق  لە  ژیرانە  حوکمڕاین  و  هاواڵتیبوون  بنیاتناین  نەخشەڕێگای 
نیشتماین،  هۆشیاری  ئاسیت  لەسەر  تەنیا  نەک  هاواڵتیبوونە،  بەهێزکردین  لەسەر 
بەڵکو لەسەر ئاستەکاین کارو بکەر کە بەشداریەیک بنیاتنەر بۆ هەموان لە ژیاین گشیت 
دەهێننە دی. لەبەرئەوە بەشداربواین دیالۆگ شەش ڕاسپاردەی سیایس دیکەیان 

داناوە کە هەوڵدەدات بۆ: 

یەکساین لە نێوان هاواڵتیان بە فرەیی ئینتیما ئاییین و کۆمەاڵیەیت و سیایس و  	
ڕۆشنبرییەکان و مسۆگەرکردین ئازادی بۆچوون و دەربڕین و ناڕەزایی. 

شەفافیەت لە کاری دامەزراوە حکومیەکان؛ ئەمەش بۆ کاراکردین لێپێچینەوەو  	
پێشخستین سیاسەیت گشیت و بەدیهێناین لە میانەی پشتیواین کۆمەڵی مەدەین 

بەهاوبەیش لەگەڵ دامەزراوە گشتیەکان.
ییەی  	 بەشداری کارای الوان لە ژیاین سیایس و بەهێزکردین دەرفەیت ئەو گۆڕانکار

کە تەماحیان تیایدا هەیە.
و  	 ئابوری  و  سیایس  و  ئابوری  و  سیایس  و  ڕۆشنبریی  دۆخی  باشرتکردین 

و  کۆمەاڵیەیت  دادپەروەریی  و  یەکساین  بەدیهێناین  بۆ  ئافرەتان؛  کۆمەاڵیەیت 
و  ئاسايش  بەدیهێناین  و  بڕیار  دروستکردین  پێگەکاین  لە  بەشداری  یاترکردین  ز

ئاشيت، هەروەها ڕووبەڕووبوونەوەی هەموو شێوەیەیک جیاکاریی.
)کۆتا(یان  	 کورسیەکاین  کە  کەمینەکان  لەگەڵ  هەڵسوکەوتکردن  بەدادپەروەریی 

پێدراوە، لەمیانەی پێشخستین سیستەمی هەڵژباردن تاکو بتوانن نوینەرایەتیەیک 
ڕاستەقینە بن لەو کورسیانە.

بەسەر  	 جێبەجێکردین  و  دەقەکاین  بە  کارکردن  یاساو  سەروەریی  بەهێزکردین 
سەرهەڵداین  بەرپەرچدانەوەی  هەروەها  یەکسان،  بەشێوەیەیک  هەموان 

ناکۆکیە عەشایەریەکان.
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ج( ئاشتەوایی و دادپەروەریی قۆناغی گواستنەوە

شەڕی  و  ناکۆیک  و  توندوتژیی  بەدەسیت  دەناڵێنێ  کە   – عێراق  کۆمەڵگای 
کۆمەڵگەیی  ئاشتەوایی  کە  هەیە  گشتگری  ڕێچکەیەیک  ئاراستەو  بە  پێویسیت  ناوخۆ- 
سەدان  ڕێچکەیە  ئەو  هەروەها  بەدیبهێنێت.  گواستنەوە  قۆناغی  دادپەروەریی  و 
کوژراوو برینداری شۆڕیش ترشين/ئۆکتۆبەر، و هەزاران بێسەروشوێین شەڕی ناوخۆو 
چوار  نەخشەڕێگاکە  لێرەوە  لەخۆبگرێت.   2003 ساڵی  دوای  تائیفی  توندوتژیی 
ڕاسپاردەی هەیە لەگەڵ سیاسەیت جێبەجێکردن کە پێیەوە بەسرتاوە بۆ گەیشنت بە: 

لە میانەی بەدیهێناین دادپەروەریی قۆناغی گواستنەوەو نۆژەنکردنەوەی تەوین  	
عێراقیەکان؛  سەرجەم  نێوان  لە  متمانە  بنیاتنانەوەی  دووبارە  کۆمەاڵیەیت، 
بە  گەیشنت  بۆ  و  میللیی  سەقامگرییی  و  ئاشیت  هێنانەکایەی  بۆ  ئەمەش 

سەقامگرییی سیایس.
گەڕانەوەی خێزاین ئاوارەکان و دووبارە نیشتەجێکردنەوەیان لە زێدی خۆیان،  	

گۆڕانکاریی  ڕووداین  دوورخستنەوەی  و  دڵەڕاوکێیان  کەمکردنەوەی  هەروەها 
و  عێرایق  کۆمەڵگەیی  تەوین  کە  بەشێویەک  عێراق  شارەکاین  دیموگرافیای  لە 

فرەییەکەی پارێزراو بێت.
لەگەڵ  	 و منداڵەکانیان  پێیدەگوترێت »خێزانەکاین داعش«  ئەوەی  یەکخستین 

تەوین کۆمەڵگەیی عێرایق، ئەمەش دوای دووبارە ڕاهێنانەوەیان و پاککردنەوەی 
ئاشتەوایی  بژاردەی  و  نیشتماین  ناسنامەی  کە  بەشێوەیەک  ییان  یادەوەر

بەهێزبکات لەسەر ڕێچکەیەیک یاسایی دادوەریی دادپەروەرانە.
بەیەک  	 دووبارە  ببێتەهۆی  کە  عێراقیەکان  توانا  کۆچی  بۆ  سنوورێک  داناین 

تاراوگە  و  لە هەندەران  ئەوانەی  و  عێراقیەکان  بووە  نیشتەجێ  گەیشتنەوەی 
و  عێراق  لە  وەبەرهێنان  بۆ  پاداشتکردنیان  و  هاندانیان  هەروەها  دەژین، 

پشتیگرییان لە هەموو ئاستەکان.

د( گەشەپێدانی گشتگیرو بەردەوام

بابەتێیک فراوان و تێکەاڵوە، بۆیە بەشداربواین دیالۆگ تەرکزییان  گەشەپێدان 
ڕاسپاردەو سیاسەیت جێبەجێکردنیان خستەڕوو  پێنج  کردو  ناونیشان  پێنج  لەسەر 

بۆ گەیشنت بە: 

یەکان و دووبارە  	  بنياتنانەوەی ژێرخاین سەرجەم قوتابخانەکان و دامەزراوە فێرکار
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بنیاتنانەوەی ڕەگەزی بەهاکاین دەزگای پەروەردەیی بۆ نەهێشتین نەخوێندەواریی 
و سەرکەوتین پڕۆسەی پەروەردە.

پەیڕەوکردین پێوەرە پیشەییە کاراکان بۆ پێشخستین خوێندین بااڵ و چاکرتکردین  	
کواڵێتیەکەی، هەروەها بەستانەوەی بە بازاڕی کار.

یە تەندروسیت و خۆپارێزیە تۆکمەو گشتگریەکان  	  بەرزکردنەوەی ئاسیت خزمەتگوزار
لە  تەندروست  کۆمەڵگایەیک  دروستکردین  بۆ  ئەمەش  هاواڵتیان  سەرجەم  بۆ 

ڕووی جەستەیی و دەرووین و کۆمەاڵیەیت.
بەهێزکردین تەندروسیت دەرووین لە میانەی پێشکەشکردین خزمەتگوزاریەک کە  	

کواڵێتیەکەی بەرزبێت، هەروەها ڕاهێناین كارمەندان کە بتوانن وەاڵمی خێرایان 
هەبێت لە سەرتاپای واڵتەکە.

بۆ  	 چارەسەری  بەریکەوتوەو  یانەی  ز ئەو  الداین  بە  چاککردین  ژینگەو  پاراستین 
بکرێت، هەروەها پاراستین تەندروسیت گشیت و دەرامەیت رسوشیت و فرەجۆری 

یندەیی و رسوشیت کە گەشەپێداین بەردەوام مسۆگەر دەکات.  ز
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سەرەتا
دەستپێشخەری دیالۆگی عێراقی بۆ بنیاتنانی 

نیشتمان و هاواڵتیبوون 

گشتیەكاین  سیاسەتە  بە  پەرەپێدان  لە  بریتیە  بەڵگەنامەیە  ئەم  ئامانجی 
كە  عێراق،  لە  دادپەروەرانە  وحكومراین  هاواڵتیبوون  پرسەكاین  بە  پەیوەست 
پابەندبوون  فرەیی،  بەڕێوەبردین  فرەجۆری،  بۆ  ئەرێین  وەبەرهێناین  لە  پێكهاتووە 
 ( بوو  گفتوگۆی دوو ساڵ  بەرهەمی  كە  بە گەشپێداین گشیت و دادی كۆمەاڵیەیت، 
2018-2020( لە نێوان دەستەبژێران لە كەسایەتیە سیایس و ئاییین و ئەكادیمی 
و سەركردەكاین كۆمەڵگەی مەدەین عێرایق . بەشداربوواین گفتوگۆ لە هەردوو ڕەگەز 
پێكهاتبون بەسیفەیت خۆیان لە گفتوگۆیەك كە وابەستەی هیچ ئەجێندایەیك كەیس 
رێگایەیك  نەخشە  بۆ  پێشنیاز  كۆمەڵك  داناین  ئامانجی  بە  نەبووە  دامەزراوەیی  و 
ده ربازكردین  و دەبێتە هۆی  بەهێز دەكات  بنیادناین دەوڵەت  ڕێڕەوی  كە  واقعحاڵ 

كۆمەڵگەی عێرایق لە قەیرانەكاین و برینەكاین سارێژ دەكات. 
ئەم دیالۆگە لە پێناوی خەمی نیشتماین هاوبەش بۆ گەیشنت بە خوێندنەوەیەیك 
هاوبەش بۆ بەرژەوەندی نیشتماین یەكگرتوویی لە میانەی گوێگرتن لە دیدوبۆچووین 
هزریەكاین  و  سیایس  جیاوازیە  لەكەداركردین  بەیب  جۆراوجۆر  ئەزمووین  و  جیاواز 
بەشداربووان ده ستیپێكرد. لەگەڵ ئاڵۆزی خوودی بابەتەكە وئاسەواری واقعحاڵی 
بەاڵم  بووەتەوە،  گفتوگۆەكە  بەشداربوواین  خوودی  ڕووبەڕووی  تەنگژە،كە  لە  پر 
وبابەیت  ولێبوردەیی  بوێری  و  ڕاستگۆیی  لە  پر  وهەوایەیك  كەش  لەناو  گفتوگۆكانیان 
بەرێوەچوون وه  مایەی سەركەوتین دیالۆگەكە و دەوڵەمەندبووین ناوەڕۆیك بابەتەكە. 
یە نیشانەیەكە و نموونەیەكە بۆ رۆڵی دیالۆیگ ڕاشكاوانە و  بۆیە ئەم دەستپێشخەر
بەرپرسانە بۆ بنیاتناین متمانە لە نێوان هاواڵتیان و سەركردەكان لە ژیاین گشیت و 
و  بەرژەوەندی گشیت  بۆ  كۆكراوە  تێڕوانینێیك  چارەسەری كێشەكان و دروستكردین 

پتەوكردین ویسیت هاوبەش بۆ پێكەوەژیاین ئاشتیانە بە ئاسوودەیی.
ئەم هاواڵتیبوونە لەسەر بنەمای فرەجۆری چوارچێوەی واتاداری درووستكرد 
و  دابنێت  فرەیی  بە  دان  سەرەتا  چەمكە  ئەم  پێویستە  دیالۆگە.  ئەو  ئاراستەی  بە 
دووربێت لە هەڵوێسیت تاكالیانە و سیاسەیت یه كرت سڕینه وه  وخوێندنەوەی تەوین 
ئەو  تایبەتمەندیەكاین  خوێندنەوەی  پێكهاتەكاین،هەروەها  هەموو  بە  كۆمەاڵیەیت 
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پێكهاتانە وشارەزایەكانیان پێداویستەكاین جۆراوجۆر. لێرەدا ئەم فرەییە كورتناكرێتەوە 
تەنیا لە جیاوازی نەژادی وزمانەواین و رەوشەنبریی وئاییین، بەڵكو الیەین كۆمەاڵیەیت 
وجەندەری وهزری دیكەش دەگرێتەوە. ئامانج لەوە هێنانەدی دەوڵەیت هاواڵتیبوون 
و نەهێشتین جیاكاری وپێشێلكردین مایف چینێك لە خەڵك بە هۆی ناسنامەكەی. 
بەڵكو لە فرەیی دەروانێن وەكو سەرچاوەی دەوڵەمەندبووین كۆمەڵكە و فاكتەرێیك 

گەشەپێدان وداهێنان. 
بەشداربووین  بە  پێویسیت  فرەجۆری  بۆ  هاندەر  هاواڵتیبووین  دووەم: 
سوودوەرگرتن  بۆ  گشیت،  ژیاین  بەڕێوەبردین  بۆ  هەیە  هەموویان  دادپەروەرانەی 
لە  بەدەر  نێوان هاواڵتیان  یەكساین  نیشتمان. هەرچەندە  دەرامەت وشارەزایی  لە 
یەكانیان بەردی بناغەیە بۆ دەوڵەیت هاواڵتیبوون ، بەاڵم پێویستە دڵنیابنی كە  جیاواز
سیستەمی حكومڕاین وئامرازەكاین دیموكراسیەت وسیاسەتە گشتیەكان وكەلتوری 
بەسەر  فەرمانرەوا  كەمینەیەیك  یان  ینەیەك  زۆر زاڵبووین  بە  رێگەنادات  كۆمەاڵیەیت 
دەوڵەت وچارەنوسەكەی. لە ڕاستیدا ، سیستەمە دیموكراسیەكان، جگە لە یەكساین 
بەشداربووین  پێوەری  بەدەستهێناین  بۆ  هەیە  ڕێزبەندی  بە  پیویستیان  هەلەكان، 

گشیت و دادپەروەری كۆمەاڵیەیت. 
لە دەزگای  بەڕیوەبردین رەوشنبریی  بۆ  بنەمایە، سەنتەری رەشاد  ئەم  لە سەر 
ئەدیان5 )مركز رشاد للحوكمة الثقافیە يف مؤسسة أدیان( هەڵسا بە بانگهێشتكردن 
بۆ ئەم دیالۆگە وهەرسێ كۆنفڕانسەكاین بەیروت6 وبەغداد7 وهەولێری8 سازدا لەگەڵ 
سەقامگریی  بەهۆینەبووین  هەروەها  ئۆناڵین.  بە  كۆنفڕانس9  چوارەمنی  سازداین 
وبەرهەڵسیت   2019 ترشینییەكەمی  مانیگ  دوای  لە  ولوبنان  لەعێراق  سیایس 
دیالۆگەكە  بەاڵم  كەوت.  پەكیان  ماوەدا  لەم  كۆبوونەوەكان   ،  19 كۆڤید  پەتای 
و  بەڵگەنامەیە  ئەم  هێنانەدی  بۆ  دەستیپێكردەوە  دووبارە  ئۆناڵین  شێوەی  بە 
ئاماده كردن و پێشكەشكردین پالین كاركردن بۆ الیەین پەیوەندیدار. هەوەها دڵگران 
بەڕێز  ئەویش  دیالۆگ،  گروویپ  هاوڕێەكاین  لە  هاوڕیەك  لەدەستداین  بۆ  بووین 
كپكردین  كرداری  و  كۆنرتۆڵنەكراو  توندوتژیی  قورباین  بە  بوو  كە  الهاشمی(  )هیشام 
توندڕەوی  و  ئاسایش  بابەتەكاین  لە  بوو  شارەزا  ناوبراو  دەنگەسەربەخۆكان10. 
گەندەڵی  ودژی  كۆمەاڵیەیت  ودادپەروەری  هاواڵتیبوون  دەوڵەیت  بوێری  والیەنگری 

یبوو.  وپشك پشكێنەی تایفەگەر
بەڕێوەبردین  لە  خۆی  ئەزمووین  كەلتووری  بەڕیۆەبردین  بۆ  رەشاد  سەنتەری 
دیالۆگ بە شێوەی بێالیەنانە پێشكەشكرد وگفتوگۆ لەگەڵ بەشداربووان ئەنجامدا 
لەناوەوەو دەرەوەی كۆنفڕانسەكان بە مەبەسیت داناین ئەم نەخشە رێگایە ) پوختەی 
گفتوگۆكان (، لەكاتێكدا كە خوودی بەشداربووان بابەتەكاین دیالۆگەكە دەستنیشانیان 
كرد وبەشداربوونیان ناوەڕۆكەكەیان دەوڵەمەندكرد. گفتوگۆەكان بە شێوەی زارەیك 
زەقرتین  بەڕێوەچوون.ئەم گفتوگۆیانە  ئاڵوگۆڕكردین بریوڕای فراوان  و  بەنووسنی  و 

دەزگایەیك لوبناین ناحكومیە،  5
سەربەخۆ و بێالیەنە 
و قازانج نەویسە. بۆ 

ئەنجامداین ئەم پرۆژەیە، 
دەزگای ئەدیان هاوكاری 

كردوە لەگەڵ لەگەڵ 
ئۆفییس یونێسكۆ لە 

زانكۆی كوفە بۆ پەرەپێداین 
توێژینەوەكاین دیالۆگ 

نیوان ئایینەكان لە جیهاین 
ئیسالمیدا )كریس الیونسكو 
یف جامعە الكوفە لدراسات. 

حوار االدیان یف العامل 
االسالمی(، و رێكخڕاوی 

هیوای عێرایق )جمعية 
االمل العراقية(، و دەزگای 

مەسارات بۆ پەرەپێداین 
كەلتوری ومیدیایی )مؤّسسة 

مسارات للتنمية الثقافية 
واإلعالمية(،و بەهاوكاری 

دارایی كڵێسای سوید.
كۆنفڕانیس بەیروت لە  6

ڕێكەویت 11-13 ترشیین 
یەكەمی 2018 سازكرا.  

كۆنفڕانیس بەغداد لە  7
ڕێكەویت 21-22 كانوین 
یەكەمی 2018 سازكرا.

كۆنفڕانیس بەیروت لە  8
ڕێكەویت 20-22 حوزەیران 

2019 سازكرا.
چوارەمنی كۆنفڕانس بە  9

ئۆناڵین بە سێ دانیشتندا 
سازكرا لە ڕێكەویت 

30،16،2 كانوین یەكەم 
. 2020

هشام الهاشمی لە رێكەویت  10
6 ی تەمووز 2020 لەناو 

ئۆتۆمبێلەكە لە بەردەم 
ماڵەكەی تریۆركرا.
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گرفتەكاین بەردەم بنیاتنانەوەی نیشتمان وهاواڵتیبوون لە عێراق دەستنیشانكرد. 
داواكراو  گۆرانكاری  ئەنجامداین  بۆ  گونجاو  سیاسەتەكاین  دارشتین  هەروەها 
وناردین بۆ الیەین پەیوەندیدار و ئەنجامداین گفتوگۆ لەگەڵیان سەبارەت بە چۆنیەیت 

جێبەجێكردین ئەم سیاسەتانە وگۆڕینیان بۆ بەرنامەی جێبەجێكاری. 
بابەتەكاین دیالۆگەكە جۆراوجۆربوون بەهۆی زۆری كێشە ئاڵۆزبووەكان.چونكە 
بابەتەكاین گەشەپێدان و دادپەروەری كۆمەاڵیەیت و بەشداری سیایس ، لە الیەكەوە، 
بەسرتاون بە پریس ناسنامە و وابەستەی كۆمەاڵیەیت وسازان و ئاشتەوایی كۆمەاڵیەیت 
و لە الیەیك تر،بەسرتاوە بە پرسە دەستوریەكاین پەیوەست بە شێوەی دەوڵەتداری 
و سیستەمی حكومڕاین و بابەیت سەروەری. بەشداربوواین دیالۆگەكە ئاماژەیان بەو 
وچاكسازیەكاین  گشتیەكان  ئاسیت سیاسەتە  لەسەر  كرد هەروەها  پرسانە  هەموو 
پێشنیازكراو رێككەوتن كە جەخت بكەنە سەر بابەتەكاین هاواڵتیبوون وگەشەپێدان و 
دادپەروەری كۆمەاڵیەیت ،هەروەها بابەتەكاین تر كە بوونەتە بەشێك لە چوارچێوەی 

یاتر هەیە بۆ چارەسەكردین.  یە كە پێویسیت بە ڕێڕەوی ز گشیت ئەم چاكساز
لە  پێكدێت  عێراقكە  گشیت  چوارچێوەی  پێشكەشكردین  پاش  لەبەرئەوە، 
گۆرانكاری  و  چاكسازی  دەستپێشخەری  هەر  بۆ  یندو  وز واقعی  چوارچێوەی 
ئەرێین،ئەم بەڵگەنامە گرنیگ بە چوار تەوەری سەرەیك دەدات: یەكەمیان چارەسەری 
بابەیت  بە  ئاماژە  دووەمیان  دەكات.  فرەیی  وكەلتوری  نیشتماین  ناسنامەی  بابەیت 
هاواڵتیبووین كارا وهاندەر بۆ فرەجۆری. هەروەها تەوەری سێیەم جەخت دەكاتە 
وكۆتایی چارەسەری  گواستنەوە. بەیش چوارەم  قۆناغی  سه ر سازان ودادپەروەری 

بابەتەكاین گەشەپێداین گشیت وبەردەوام. 
بابەتەكان  تەواوی  دیاركردین  لە  نیە  برییت  بەڵگەنامە  ئەم  ئامانجی  كەواتە 
لە  بریتیە  بەڵكو  بداتەوە  بابەتانە  ئەم  وەاڵمی  تەنها  یاخود  چارەسەركردن  بۆ 
خشتەی  چەندین  ناو  لە  پێشنیازكراو  سیاسیەكاین  راسپاردە  پێشكەشكردین 
یكراو، كە بیست بابەت لە خۆ دەگرێت. ئەم راسپاردانە ئاماژە بەوە دەكەن كە  دیار
ناكات بەڵكو پێویستە بەكرداری بەشداربێت  بابەتەكان بەش  تەنها وەسفی تیۆری 
لە داڕشتین نەخشە رێگایەیك جێبەجێكار بۆ چارەسەركردین بابەتەكان. لەبەر ئەوەی 
ئەم بەڵگەنامەیە لە ئەنجامی دیالۆگێیك راستگۆ وبنیاتنەر هاتە دی، هیوادارین ببیتە 
دەسەاڵتە  نێوان  لە  تر  و هەماهەنیگ  دیالۆگ  ئەنجامداین چەندین  بۆ  هاندەرێك 
مەبەسیت  بۆ  مەدەین  وكۆمەڵگەی  ئەكادیمی  كەساین  و  وشارەزایان  حكومیەكان 
بەدیهێناین خواستەكاین الواین عێرایق و بەهێزكردین هاواڵتیبوون وپەرەپێداین گشیت 

لە واڵت.
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چوارچێوەی گشتی عێراق

عێراق لە دوای جواڵنەوەی شۆرشگێری تشرین

لە سااڵین رابردوو جواڵنەوەكاین ناڕەزایی لە عێراقدا زۆربوون تا گەیشتە لوتكەی 
جواڵنەوەی شۆرشگێری ناڕەزایەكان لە مانیگ ترشیین یەكەمی 2019 كە گۆرانكاریەیك 
پێویستە  كە  تازەیە  دیاردەیەیك  ئەمەش  عێرایق.  گۆڕەپاین  لەسەر  هەبوو  ئەوتۆی 
لێیبڕواننی وەكو بنچینەیەك بۆ چاكسازی و بنیاتناین ئایندە، بۆ جەختكردن لەسەر 
بەشداریكردین الوان لە دروستكردین بڕیارە سیایس وكۆمەاڵیەتیەكان.ئەم جواڵنەوەیە 
زۆربەی زۆری ناوچەكاین عێرایق گرتووتەوە وهێشتا بەردەوامە وتاڕادەیەك خەڵكێیك 
زۆر تێدا بەشداربووە وگشت چنی وتوێژەجۆراوجۆرەكاین كۆمەڵگە پشتگرییان كردوە 
ڕاگەیاندین داواكاریەیك  لە  بوو  برییت  بۆ دەربڕیوە. چونكە جواڵنەوەكە  وهاوسۆیان 
كۆمەاڵیەیت گشیت كە گشت خەڵیك عێراق لەسەری كۆكبوون تەنها ئەوانە نەبن كە 

سوودمەندن لە بارودۆخەكە.
هەرە  ڕێژەی  چونكە  بوون  جواڵنەوە  ئەم  سەرەیك  فاكتەری  هەمیشە  الوان 
هەروەها  نێوانیان.  لە  چینە  وزەرەرمەندترین  پێكدێنن  عێراق  دانیشتواین  زۆری 
وگەورەبوون  لەدایكبوون  نەوەیەكن  چونكە  گۆڕان  بۆ  ئامادەنە  هەمیشە  الوان 
ڕادەربڕین  ئازادی  مایف  بە  دان  كە  ودەستورێك  دیموكرایس  سیستەمێیك  ژێر  لە 
بە  دانپێانان  توانیان  كە  ئەوەیە  گەنجانە  ئەم  دەسكەویت  گرنگرتین  ڕەنگە  دەنێت. 
جۆاڵنەوەكەیان بەدەست بێنن وتوانیان پێگەی خۆیان بچەسپێنن لە دیمەین گشیت 

یان داوە.  وبۆ ئەم مەبەستە باجێیك زۆر
دروشمی سەرەیك ئەم جوالنەوە بریتیبوو لە ) ئێمە نیشتمانمان دەوێ(. ئەم 
دروشمە هەڵوێستێیك عێراقێیك یەكگرتوویی نیشاندا كە دەمێكە وون بوە.هەروەها 
هەیە،  ئابووری  كۆمەاڵیەیت  ڕەهەندێیك  جوالنەوەكە  نیشتماین،  ڕەهەندی  لەگەڵ 
چونكە ئەم جوالنەوەیە لەهەمان كاتدا بزوتنەوەی هەژاران و بێ بەشەكانە لە ناو 
كۆمەڵگەیەك كە جیاوازی چینەكاین تێدا دیارە وهەندێك لە چینەكان بەرزبوونەتەوە 
بەهۆی هاوپەیمانیان لەگەڵ چیین دەسەاڵیت سیایس لەناو سيستەمێیک ئابووری 

قازانج ویست ) ربحی (. 
هەوڵی  كە  ناڕەزایەكان  شۆرەشگێری  جواڵنەوەی  دەسكەویت  گرنگرتین  رەنگە 
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عێراقدا  دەوڵەیت  ناو  لە  تایفەگەری  و  حزییب  پشكێنەی  پشك  نەهێشتین  بۆ  دەدا 
برییت بوو لە ڕاگەیاندین حكومەیت عێرایق بۆ ئەنجامداین هەڵژباردنەكاین پێشوەخت 
یاسایە  ئەم  ینە،  زۆر ناڕەزایەیت  لە  بەدەر  نوێی هەڵژباردن.  یاسایەیك  بنەمای  لەسەر 
لەگەڵ  بكات  بەهێزتر  پەرلەمان  بۆ  نوێ  دەموچاوی  گەیشتین  هەیل  هەیە  توانای 
گەورەکان.  کالسیکیە  حزیبە  ڕكابەركردین  بۆ  الوانە  ئەم  تواناكاین  یادكردین  ز چانیس 
و  باشرت  عێراقێیك  بنیاتناین  بۆ  ،كە هەوڵدەدات  ئەم جواڵنەوەیە  كە  داخە  جێگای 
یاتر بۆ نەوەكاین، قورباین زۆری داوە بە گیانلەدەستداین نزیكەی  ز دابینكردین هەیل 
یزەكاین. هەروەها هەندێك  یندانیكراو لە ناو ر حەوسەد شەهید و هەزاران بریندار و ز
لە چاالكواناین بە توندوتژیی چەكداری كراوەتە ئامانج لە الیەن هەندێك رێكخراوە 
یەكان و دەزگا ئەمنیەكاین حكومەت. هەرچەندە جواڵنەوەكە نەیتواین گشت  چەكدار
رێژەی هۆشداری  تواین  بەاڵم  قوربانیانە،  ئەو  ، سەرەڕای  دی  بهێنێتە  ئامانجەكاین 
ئامانجە  بەدەستهێناین  بۆ  تێكوشانە  لەم  بەشداربن  كە  بەرزبكاتەوە  هاواڵتیان 
سیایس و كۆمەاڵیەتیەكان بۆ زساداین ئەو بەرپرسانە كە كەمتەرخەم و گەندەڵ بوونە 
بەرامبەر جێبەجێكردین ئەركە نیشتمانیەكانیان. هەروەها جواڵنەوەكە رۆڵی هە بوو 
لە ڕوونكردنەوەی تێڕوانیین الوان بۆ ئایندەی واڵت كە هەندێك لەو گەنجانە بەم 
شێوەیە كورتیان كردەوە: )بەرەوە عێراقێیك مەدەنیدیموكرایس فرەیی كە ڕێز لە ماف 
و كەڕامەیت مرۆڤ و ئاشتەوایی ژیان بگرێت لە چوارچێوەی دەوڵەیت هاواڵتیبووین 

هاندەر بۆ فرەجۆری(11.

پەتای كۆڤید نۆزدە و دەرهاوێشتەكانی

كاریگەریی  بۆ ساڵی 2020  دەرهاوێشتەكاین  و  كۆڤید 19  پەتای  ڕاستیدا،  لە 
وئابووری  كۆمەاڵیەیت  بارودۆخی  و  وتەندروسیت  ژیان  سەر  لە  هەبوو  سەخیت 
ئەو  ژمارەی  بەتایبەیت.  عێرایق  ئاسیت  و  بەگشیت  جیهان  ئاسیت  لەسەر  هاواڵتیان 
كەسانەی كە لە عێراق تووشیت ڤایرۆیس كۆرۆنا بوون لە نیو ملیۆن كەس تێپەڕی 
گەیشتە  و  بەرزبوەوە  ڤایرۆسە  ئەم  بەهۆی  دان  لەدەست  گیان  ژمارەی  رۆژانە  و 

نزیكەی دە هەزار كەس.
گشت  لەسەر  دەهێلێت  بەجێ  خراپ  شوێنەوارێیك  پەتایە  ئەم  بێگومان 
سیستەمی  الوازكردین  و  خێزان  ئەنداماین  داین  لەدەست  وەكو  ژیان  الیەنەكاین 
وەزارەیت  بوارەدا،  هەرلەم  ئابووری.  پاشەكشەی  و  سنووردار  عێرایق  تەندروسیت 
یدا دەژین بەهۆی  پالندانان ئاماژەی به وه  كرد كە %42 دانیشتواین عێراق لە هەژار
پەتای كۆرۆنا ونزیكەی %15 لەو رێژەیە لە بارودۆخێیك خراپدا دەژین بەهۆی نەبووین 
وهەژاری12. هەروەها ئەگەری هەیە ئاسیت كۆی بەرهەمی خۆماڵی عێراق لە ساڵی 

پوختەی وڕكشۆیپ دیالۆك  11
لەگەڵ كۆمەڵێك الوی 
عێرایق لە چنی وناوچە 

جیاوازەكاین عێراقدا 
كە لەالیەن پەیمانگەی 

هاواڵتیبوون وبەڕێوەبردین 
فرەجۆری سەر بە دەزگای 

ئەدیان ئەنجامدراوە 
بەهەماهەنیگ لەگەڵ 
ئۆفییس یونێسكۆ لە 

زانكۆی كوفە بۆ پەرەپێداین 
توێژینەوەكاین دیالۆگ 

نیوان ئایینەكان لە جیهاین 
ئیسالمیدا.   

بڕوانە: وەزارەیت  پالندانان،  12
هەڵسەنگاندن بۆ 

دەرهاوێشتەی پەتای كۆرۆنا 
لەسەر هەژاری  نەداری 

لە عێراق، توێژینەوەیەیك 
ئامادكراو لە الیەن بانقی 

نێودەۆڵەیت  )WB( و 
ڕێكخراوی یونیسێڤ 
)UNICEF(، تەمووز 

.2020
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2020 بۆ 10 % نزم ببێتەوە و كورتهێناین بودجە لەهەمان ساڵدا بگاتە ئاستێیك 
نزیكەی %30 لە كۆی بەرهەمی خۆماڵی. هاوكات لەگەڵ لەدەستداین  بۆ  پێوانە 
چەندین هەیل كار و بەرزبوونەوەی ڕێژەی بێكاری بەم شێوەیە ژمارەی ئەو كەسانەی 

كە لە ژێر هێڵی هەژاری دان دەگاتە یەك لەسەر سێی دانیشتواین عێراق13. 
كەواتە ئەم بەربەستانە كە لە ئەنجامی ئەم پەتایە هاتوونەتە دی تەنها پەیوەست 
پێویسیت  بەڵكو  تەندروسیت  ڕووبەڕووبونەوەی  و  هۆشیاركردنەوە  بەپرۆگڕامی  ننی 
بۆ  وكۆمەاڵیەیت  ئابووری  ئاسیت  لەسەر  كارەپێشینەكانە  رێكخستنەوەی  دووبارە  بە 
بەهێزكردین چانیس خۆڕاگری كۆمەاڵیەیت و بوژانەوی ئابووری بەكەمرتین تێچوو و 

بەخێراترین ماوە.

گرێبەستی كۆمەاڵیەتی و یەكگرتوویی 
نیشتمان

كاتیەكان، لە ساڵی 2005 عێراقیەكان یەكەمنی  پاش 45 ساڵ لە دەستورە 
نوێ  دەستوری  نووسیین  وپرۆسەی  داڕشت  عێراق  بۆ  هەمیشەییان  دەستوری 
به په له  و لە بارودۆخێیك نەگونجاو ئەنجامدرا .دەستورە نوێیەكە بوو بە گرێبەسیت 
ودەوڵەیت  ئەوان  نێوان  لە  هەروەها  الیەك،  لە  عێراقیەكان  نێوان  لە  كۆمەاڵیەیت 
كۆتایی  لەقۆناغی  هەروەها  دیكتاتۆریەت.  ناوچووین  لە  قۆناغی  دوای  لە  عێرایق 
كاریگەریەیك  هەرچەندە  نا،  پێشەوە  بەرەو  تەرشیعی  هەنگاوێیك  دەستورە  ئەم 
هەڵسوكەوتكردن  بۆ  دامەزرا  نوێ  هزرێیك  بەاڵم  نزیك  مەودای  لە  هەبوو  الوازی 
بۆ  زۆر هەیە  ئەمەشدا هەمیشە خواستێیك  لەگەڵ  ڕای گشیت.  بابەتەكاین  لەگەڵ 
بنیاتنانەوەی دام ودەزگا دەستوریەكاین عێراق و كاراكردنەوەی یاسا و پرۆژەیاساكان 

و داناین سياسەتێیک نیشتمانیڕێكوپێك بۆ بابەتە سەرەكیەكان.
بێ  بە  یان  ناڕووین  بە  گرنیگ  بابەیت  چەندین  عێراق  نوێی  دەستوری  هەڵبەت 
یەكالكردنەوە بە جێهێشتوە كە بونەتە ڕێگر لە سەقامگریی سیایس، چونكە دەستوری 
بۆیە  المەركەزی15  وسیستەمی  فیدڕاڵی14  حكومراین  سیستەمی  لە  تێكەڵە  عێرایق 
بەیش هەرە گەوری عێراق فیدڕاڵیە ویەكگرتووه . نەبوین سازان بەردەوام بوو لە قۆناغە 
سەرەتایەكاین دیاریكردین سنووری هەرێمی كوردستان و ئەركەكاین هێزە ئەمنیەكان 

تاكو گەیشتە قۆناغی هیوا وئاواتەكاین نيشتمانێیک یەكگرتوویی وپێكەوە ژیان. 
لەدوای سەركەوتن بەسەر ڕێكخراوی تریۆرسیت داعش،بەهۆی رزگاركردین خایك 
عێراق واقیع حاڵی نوێ درووست بوو بەتابەیت لەو ناوچانەی پێ دەوترێت ) كێشە 
لەسەرەكان(. هەروەكو ئاشكرایە، كە بەشێك لەو ناوچانە چەندین پێكهاتەی بچویك 
لێیە وەكو ئزییدیەكاین ناوچەی شنگال و مەسیحیەكاین دەشیت نەینەوا وپێكهاتەكاین 

بڕوانە: ڕاپۆڕیت  بەرنامەی  13
نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ 
پەرەپێدان لە عێراق بۆ 
مانیگ ترشیین یەكەمی 

2020 ، » دەرهاوێشتەی 
پەتای كۆڤید 19 لەسەر 

ئابووری عێراق » )بە 
ئینگلزیی(.

لەمادەی )1(  دەستور  14
هاتووە : كۆماری عێراق 

دەوڵەتێیك فیدڕاڵیە.  
لەمادەی ) 116  15

( ئاماژەپێكراوە كە 
سیستەمی فیدڕاڵی عێراق 

پێكهاتوە لە پایتەخت و 
»هەرێمییك فیدڕاڵی« و 
پارێزگاكاین »المەركەزی« 

و بەڕیوەبەرایەتیەكاین 
خۆجی«.   
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تر، بۆیە ئەم پرسە رێگرە بۆ گەڕانەوەی ئاوارەكان بۆ زێدی خۆیان ودابینكردین ئارامی 
نیشتمان  یەكگرتوویی  پتەوكردین  و  لەناوچەكانیان  وسەقامگریی  گەشەسەندن  و 
هەنگاوی  دواییە  ئەم  شنگایل  رێكەوتین  تەندروست.هەروەها  بنەمایەیك  لەسەر 

یەكەم بوو بەم ئاراستەیە. 
كە  شێوەیەك  بە  كۆكردەوە  پێكەوە  ومەدەنیەیت  ئاینی  عێراق  دەستوری 
بەراوردێیك ئاڵۆز16 لەنێوان فرەئاییین و ئازدی باوەڕ دروستكرد وڕێگری كرد لە جێبەجێ 
بۆ  یاساكان  داناین  هەروەها  وباوەڕ17،  ئاینی  ئازادی  بۆ  گشیت  و  ڕاستەقینە  كردین 
بەڕێوەبردین  سیستەمی  سیایس  پیادەكردین  ئاڵۆزكردو  كەیس  باری  ڕێكخستین 
بۆچووین  بە  كە  مەزهەیب18  نەتەوەیی  و  تایفی  بنەمای  لەسەر  بەهێزكرد  دەوڵەت 
چەمیك  وپاشەكشەی  پشكپشكێنه   بەرزبونەوەی  بۆ  سەرەكیە  هۆكاری  هەندێك 
ونەتەوه یی  تائیفی  لێكرتازاین  بەرزبونەوەی  نیشتماین  بەرپرسیاریەیت  و  هاواڵتیبوون 

لەنێوان پێكهاتەكاین عێرا. 

نوێنەرایەتی دیموكراسی و پرۆسەی سیاسی

ڕێڕەوی  سەر  كەوتە  عێراق   ،2003 ساڵی  لە  پێشوو  رژێمی  ڕوخاین  لەگەڵ 
گواستنەوە بەرەو دیموكرایس. تەنها هەڵژباردنەكان و جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان 
و چاودێری هاوبەش چارەسەر نیە بۆ بەدەستهێناین دیموكرایس بەڵكو پێویستە بە 
هەبووین كۆمەڵگەیەیك مەدەین كارا، هەروەها پێویستە دیموكراسیەت بگوازرێتەوە 
جومگەكاین  هەموو  له   دیموكراسیەت  مرۆڤ  پێویستە  كەواتە  گشیت،  كەلتوری  بۆ 

ژیاین جێگری بكات. 
لەبەر ئەوە هەندێ كەس دەپرسن ئایا دەكرێت بایس بنیاتنانەوەی دیموكرایس 
ئاسیت سیایس  لەسەر  تەنها  نەك  بكرێت،  تایفی  پشكێنەی  پشك  چوارچێوەی  لە 
وادیارە  وئەمین.  سەربازی  و  ومەدەین  فەرمی  بەڕێوەبردین  ئاسیت  لەسەر  بەڵكو 
سیایس  پرۆسەی  بەپێی  پەككەوتوە  دیموكرایس  بنیاتنانەوەی  بابەیت  كە  ئەوانە  بۆ 
ئەمڕۆ كە ئینتیمای ڕۆشنبریی و نەژادی وتایفی ومەزهەیب دەگوازێتەوە بۆ ئینتیمای 
سیایس و ڕێڕەوی زۆرەملی بۆ كاركردن لەسەر پریس گشیت. تاكە چارەسەر ئەوەیە 
كە سیستەمی سیایس ڕوحی نیشتماین بچەسپێنێت بۆ گۆڕیین بارودۆخەكە بەرەو 
هاواڵتیبوون  دەوڵەیت  كە  یاساكان  داناین  بە  پێویستە  مەبەستە،  ئەم  بۆ  بایش. 
دەكەن  كار  بوارەدا  لەم  كە  دەبەستێت  دامودەزگایانە  بەو  پشت  و  دادەمەزرێنێت 
تری  ئامرازەكاین  هەروەها  زۆرەملی  وسەربازی  مەدەین  خزمەیت  زانكۆكان،   : وەكو 

پێكەوەژیاین كۆمەاڵیەیت.
وادیارە كە ئاراستەیەیك نوێ هەیە بۆ گەڕان بەدوای شێوازێیك تازە بۆ پرۆسەی 

مادە )2، یەكەم( ئاماژە  16
بەوەدەكات كە ئیسالم 
ئاییین فەرمی دەوڵەتە 

وبەندی )أ( لەهەمان مادە 
رێگەنادات بە داڕشتین هیچ 
یاسایەك كە دژی ئەحكامی 

ئیسالم بێت.
مادە 18 لە ڕاگەیاندراوی  17

جیهاین بۆ مافەكاین 
مرۆڤ كە لەساڵی 1948 

لە نەتەوە یەكگرتوەكان 
دەرچوە كە تێدا هاتوە 
: هەموو كەسێك مایف 
هەیە  بۆ ئازادی هزر و 

ویجدان وئاینی، مافەكە 
ئەمانەش دەگرتەوە : 

ئازادی گۆڕیین ئاینی وباوەڕ، 
ئازادی دەرخستین ئاینی 
وباوەڕ بە ڕێگای پەرسنت 
و ئەنجامداین وفێركردین 

رێوڕەسمی ئاییین بەتاك یان 
بە كۆوەڵ، بەنەهێین یان 

بەئاشكرایی.
هەرچەندە دەستوری عێرایق  18

هیچ ئاماژە بە دابەشكردین 
پۆستە سیادیەكان ناكات 
لە سەر بنەمای مەزهەیب 

بەاڵم بەپێ نەرییت 
سیایس كە هاوبەشەكاین 

پرۆسەی سیایس لە سەری 
رێككەوتون دەبێت سەرۆیك 

كۆمار كورد بێت وسەرۆك 
یرانیش شیعە بێت  وەز
و سەرۆیك ئەنجومەین 

نوێنەرانیش سونە بێت 
لەگەڵ دابەشكردین 

پۆسیت جێگرەكاین هەرسێ 
سەرۆكاتیەكان لەسەر 

هەمان بنەما. سه یری 
د.س.ئه نتۆین فاف )عریاق 
– نه خشه ڕێگای ساڕێژبوین 
برینه كان(ئه و راپۆرته ی كه  
له ده ستپێشخه ریی عریایق 

له ئه نجومه ین ئه تڵه یس 
ساڵی 2021 له الپه ڕه  6 

ده رچوه .
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پیادەكردین سیایس. ئەمەش لە ژێر رۆشنایی دەوڵەتێیك مەدەین ودیموكرایس نوێ 
كە بەرگری لە هاواڵتیبووین هاندەر بۆ فرەجۆری دەكات. 

كە  دەبینن  نوێیەكان  كۆمەاڵیەتیە  دینامیكیە  لە  كەم  هیوایەیك  تر  هەندێیك 
میللیەکان  ناڕەزایەتیە  بزوتنەوەی  بەتایبەیت  وتایفیەكان  ناوچە  ئەودیوی  دەچێتە 
وسەندیكای كرێكاران وخاوەن پیشەكان، هەروەها پشت بەم بزووتنەوانە دەبەسنت 
بۆ خێراكردین پرۆسەی گۆڕاین دیموكرایس بەمەرجێك كە پارێزراوبێت لە كردەوەكاین 
بۆ  بگەڕێتەوە  عێراق  كە  نازانن  دوور  بە  تر  كاتدا هەندێیك  لەهەمان  نادیموكرایس. 
سەردەمی دیكتاتۆریەت ئەگەر لە قۆناغی داهاتوودا پرۆسەكاین چاكسازی سیایس 
سەرنەكەوتن.لەبەر ئەوە، پێویستە بە چەسپاندین تێگەیشتین دیموكرایس لە عێراقدا 
بۆ ئەوەی ببێتە رەفتارێیك رسوشیت لە الیەین هاواڵتیاین، هەروەها گواستنەوەیەیك 
هێمنانه ی دەسەاڵت وبەڕێوەبردین دەوڵەت تیدا ئەنجام بدرێت دوور لەو كۆسپانەی 

دەبنە ڕێگر لە بەردەم ئەم پرۆسەیە. 

سەروەری نیشتمانی لە هەڵومەرجی ناوخۆیی 
وجیهانی

سەروەری  ودەرەیك.  ناوخۆیی   : هەیە  ئاڕاستەی  دوو  دەوڵەت  سەروەری 
ناوخۆیی بریتیە لە سەپاندین سەروەری دەوڵەت بەسەر تەواوی خاكەكەی ) زەوی، 
یا، سەرچاوەكان..هتد(و قۆڕغكردین بەكارهێناین هێزی یاسایی بە سەر  ئاسمان، دەر
دەرەوە  پەێوەندیەكاین  بەڕێوەبردین  لە  بریتیە  دەرەیك  سەروەری  بەاڵم  خاكەكەی. 
بەزاندن  جۆرە  هەموو  لە  سنوورەكاین  وپاراستین  میللەت  بەرژەوەندیەكاین  بەپێی 
وپێشێلكاریەك. لێرە پێویستە ئاماژەبكەین كە چەمیك سەروەری نیشتماین لە الیەن 
عێراقیەكان یادگاریەیك نەرێین هەیە چونكە رژێمی پێشوو وەكو بەهانەیەک بەكاری 

هێنا بۆ چەوساندنەوە وكۆمەڵكوژی. 
بنیاتنانەوەی  بۆ  هاندەرێكە  تریۆردا  بەسەر  عێراق  سەركەوتین  ڕاستیدا  لە 
نیشتماین  توانای خۆپاراستین  بەهێزكردین  و  ئەوتۆ  ئەمىن وبەڕگری  سرتاتیجیەتێیك 
پابەندبووین  بۆ  رێخۆشكەرێكە  هەروەها  دەوڵەت،  سەروەری  وسەپاندین  یەكگرتوو 
گشیت لە ژێر چەتری یاساو جیاكردنەوەی ئەوتۆ لە نێوان گرووپەچەكدارەكاین ئاسایی 
و هێزی سیایس حزییب. هەروەها پێویستە بۆ پاراستین ئاساییش نیشتماین بەردەوام 
بۆ بنبڕكردین سەرچاوەكاین تریۆرو ژینگەكاین توندڕەوی ئاییین و بێبەیش كۆمەاڵیەیت و 

جیاوازی نەرێین و نەهێشتین الوازی دەسەاڵیت یاساو دەوڵەت. 
هەڕەشەی  چەندین  ڕووبەڕووی  عێراق  نیشتماین  سەروەری  ڕاستیدا  لە 
یانە كاریگەری  بەردەوامی هێزی ناوچەیی وجیهاین بووە. بەردەوامی ئەم پێشەلكار
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بەرشوباڵوی  بەهۆی  عێرایق  كۆمەڵگەی  و  تاك  هاواڵتیبووین  لەسەر  هەیە  نەرێین 
چەمیك  بە  دژ  وبەرژەوەندیەكاین  دەرەیك  سیاسەیت  وبەهێزبووین  ئینتیماكان 
تەواوی  گەڕانەوەی  بە  پەیوەندە  عێراق  ئایندەی  تێڕوانیین  بۆیە  هاواڵتیبوون. 
بااڵی  بەرژەوەندی  بە  عێراقیەكان  ڕاستگۆیانەی  پابەندبووین  و  عێراق  سەروەری 
نیشتماین كە سەروی گشت بەرژەوەندیە تایفەگەریەكاین ناوخۆیی و دەرەكیە. بۆ ئەم 
مەبەستە دەبێ هەموو جۆرە هاوپەیمانیەك ڕەتبكرێتەوە كە دەبنە هۆی تێوەكالین 
عێراق لە ناو ملمالنێ هەرێمی و جیهاین.هەروەها پێویستە بە سنوورداركردین چەك 
بەدەسیت دەوڵەت ودەرهێناین یاساكاین پەیوەند بە شەفافیەیت پارەداركردین حزیب 
پێویستە عێراق  بەتایبەیت تەمویلی هەڵژباردنەكان.هەروەها  و قەوارە سیاسیەكان 
رێز بگرێت لە سەروەری واڵتاین تر و لەسەر بنەماكای بەرژەوەندی هاوبەش لەسەر 

یان لەگەڵ بكات.  ئاسیت عەرەیب وهەرێمی وجیهاین رەفتار
»نادەوڵەیت  گرووپەكاین  كردەوەی  لە  عێراق  سەروەری  پێشێلكاری  ئەمرۆ 
سیاسەتە  كە  پەڕەلێل  دەوڵەیت  چەكداریەكاین  ڕێكخراوە  یاخوود  »دەردەكەوێ 
رێزگرتین  بەبێ  ئەنجامدەدەن  خۆیان  ئەمین(   ، ئابووری   ، سەربازی   ( تایبەتیەكاین 
چوارچێوەی دەستور وسەروەری یاسا.ئەو گرووپانە مەتریس ڕاستەقینە وسەرەكیە 
لەبەردەم چاكبوونەوەی عێراق و دەرچووین لە گەردەلوویل قەیرانەكان، بەڵكو دەبنە 
هۆكار بۆ قووڵكردنەوەی قەیرانەكان بەڕێگای الوازكردین كارایی دامودەزگا فەرمیەكان 

و درووستكردین بۆشاییەیك گەورەی سیایس پر لە تایفی و توندوتژیی وگەندەڵی. 

گیروگرفتی ئابووری داهاتە نەوتیەكان

لەگەڵ دەوڵەمەندبووین سەرچاوەكاین، بەاڵم حكومەتەكاین عێراق شكسیت هێنا 
ینەوەی داهاتە جێگرەوەكاین نەوت، هەوەها شكسیت هێنا لە دابەشكردین  لە دۆز
دادپەروەرانەی سامانەكان و داناین نەخشەی سرتاتیجیەكاین پەرەپێداین بەردەوام.
هەموو ئەمانە بوونەتە هۆی كەڵەكەبووین قەیراین بێكاری بەتایبەیت بۆ چیین الواین 
و  دەبەستێ  نەوت  داهایت  بە  پشت  عێراق  ئابووری  ئێستا  تا  هەڵبەت  كۆمەڵگە. 
بەرهەمەكاین خۆماڵیە. هەمیشە  زۆری  نەوت بەیش هەرە  ناردین  و  بەرهەمهێنان 
عێراقیەكێكە لە دەوڵەتەكاین جیهان كە پشت بە داهایت نەوت دەبەستێت،هەروەها 
لە ساڵی 2019 19، نەوت رێژەی %96 لە بەرهەمە ناردراوەكاین و%92 لە داهایت 
بودجەی و %43 لە كۆی بەرهەمی خۆماڵی پێكهاتبوو. دەتواننی بڵێنی كە عێراق 
ئەمرۆ لە ڕووی پیشەسازی وكشتوكاڵی نیمچە پەككەوتووەو هیچ شتێك بەرهەم 
ئێستا  برنجیش  بەڵكو خورماو  ئەچنێت  وتەنها شتێیك كەمی كشتوكاڵی  ناهێنێت 

لەدەرەوە هاوردەدەكات كەپێشرت لەناوخۆدا بەرهەمی دەهێنا. 

بڕوانە: ڕەوانگەی ئابووری  19
عێرایق ، بڵوكراوەكاین بانقی 

نێودەوڵەیت لە ڕۆژهەاڵیت 
ناوەڕاست وباكوری 

ئەفریقیا، پایزیی ساڵی 
. 2020
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لەبەرئەوەش، عێراق توویش گرفیت نزمبوونەوەی ئاسیت كەرتەكاین كااڵ بوو بۆ 
پركردنەوەی خواسیت بازاری خۆماڵی. ئەمەش عێرایق ناچاركرد پەنا بۆ هاوردەكردن 
یادبوونە. ئەمەش  ببات بۆ كەمكردنەوەی خواسیت ناوخۆیی كە هەمیشە رووی لەز
بویتە هۆی بەرزبوونەوەی قەبارەی خەرجیەكاین بودجەی تەشغیلی عێراق. بەهۆی 
ئەو هۆكارانەی سەرەوە، پێویستە دەوڵەت سرتاتیجی ئابووری هاوچەرخ پەیڕەوبكات 
ینەوەی رێگاچارە بۆ  وەكو سیستەمی باج و بەڕێوەبردین دارایی و قەرزی گشیت و دۆز
بۆ  كە  بەرهەمی  ئابووریەیك  بۆ  ئابووریەیك قازانجیی)ربحی(  لە  گواستنەوەی عێراق 

نموونە گرفتەكاین نەبووین و هەژاری و بێكاری و كرێكاری مندااڵن چارەسەربكات. 

پەرەپێدان و دادپەروەری كۆمەاڵیەتی

و  ئابووری  مافە  بە  پەیوەندە  بەڵكو  نیە  ئینتیمایەیك سادە  تەنها  هاواڵتیبوون 
كۆمەاڵیەتیەكان و بە تواناكاین دەوڵەت وەكو پارێزەرێیك دامەزراوەكاین كۆمەڵگە كە 
كار دەكەن بۆ پاراستین یەكساین لە نێوان هاواڵتیان بۆ سوود وەرگرتن لە فێربوون 
بە  پێدان  گرنیگ  هەروەها  سەرەیك.  خزمەتگوزاری  و  دامەزراندن  و  وتەندروسیت 
گرفیت  چارەسەرنەكردین  لەبەرئەوە  پالندانان.  و  ژینگە  وەكو  تر  بابەتەسەرەكیەكاین 
پەراوێزخستین ئابووری و كۆمەاڵیەیت كە دەبێتە هۆی قوڵكردین قەیراین ناسنامە و 

هاواڵتیبوون و ئینتیمای نیشتماین20.
لە ڕاستیدا، عێراقیەكان هیواخوازن كۆمەڵگەیەك دروستبێت كە تیایدا پەرەپێدان 
هەبووین  بە  پەیوەندە  ئەمە  هەڵبەت  بەرقەراربێت.  كۆمەاڵیەیت  دادپەروەری  و 
لەسەر  نەوەك  ڕاستودرووست  و  بەردەوام  وكۆمەاڵیەیت  مرۆڤایەیت  پەرەپێداین 
بنەمای پێكهاتەی تایفی سیایس بەڵكو لەسەر بنەمای لێهاتوویی. هەروەها لەسەر 
بناغەی زانسیت دابمەزرێت كە دوور بێت لە هەموو جۆرە بریارێیك سیایس خێرا كە 
بەسرتاوە  گەشەپێدان  پرۆسەی  چونكە  گەشەپێدان  پالین  لە  ڕێگرتن  هۆی  دەبێتە 
هەروەها  یەتیەكان.  بەرپرسیار دابەشكردین  و  ئابووری  گەشەی  و  سەقامگریی  بە 
پەرەپێداین مرۆیی پێویسیت بە پێداچوونەوەی هەیە بە هەڕەمی دانیشتواین عێراق 
ینەی دانیشتواین عێراق لە چیین الوانە21  تاكو بزاننی هەڵەكان لە كوێنە چونكە زۆر
پەرەپێدان  ،ئەگەر وەربگرن  بەهەند  بابەتە  ئەم  پەرەپێداین  نەخشەكاین  پێویستە  و 
ئەم  لێهاتوویی و سامانە مرۆییەكاین  ئەوە  نەدرێت  ئەنجام  كۆمەاڵیەیت  وچاكسازی 

الوانە بەفیڕۆ دەچێت و كارەسایت كۆمەاڵیەیت لێدەكەوێتەوە .
بوو  هاوكات  ئەمین  ناسەقامگریی  و  سیایس  لێكرتازاین  دوایی،  سااڵنەی  لەم 
لەگەڵ نەبووین تێڕوانینێیك ئابووری ڕوون وپالین سرتاتیجی گونجاو بۆ چارەسەركردین 
گرفتەكان. ئەمەش بوه تەهۆی كەڵەكەبووین كێشەكاین بنیاتناین ئابووری عێرایق لەبەر 

چەمیك نوێ هاواڵتیبوون  20
دامەزراوە لە سەر كۆمەڵێك 
لە مافەكاین پێكەوەبەسرتاو 

وەكو مافەكاین : مەدەین 
وسیایس وئابووری 

وكۆمەاڵیەیت ورەوشەنبریی.
لەم بوارەوەدا، كۆمەڵناس 
تۆماس مارشاڵ دەپرسێ 

:« مایف ئازادی بریو 
ڕادەربرین سوودی چیە 

ئەگەر پەروەردەیەیك 
درووست بۆ هاواڵیت دابنی 

نەكات كە بتوانێت ڕایەیك 
بەهێز دەربربێت و بەرگری 

لێبكات؟«
%35.4  لە دانیشتواین  21

عێراق تەمەنیان لە نێوان 
15 و 34 ساڵە.بە پێ 

راپۆریت كاروباری ئابووری 
وكۆمەاڵیەیت نەتەوە 

یەكگرتووەكان بۆ ساڵی 
2019، لە سەرەتای ساڵی 

2030 رێژەی ئەوانەی 
كە تەمەنیان 30 ساڵە 

دەگاتە %62 لەكۆی گشیت 
دانیشتواین عێراق.
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نەبووین دەزگایەیك ئیداری كە بتوانێت دامودەزگاكاین ئابووری عێراق بە لێهاتوویی و 
پیشەیی بەڕێوەببات لەگەڵ پەرەسەندین گەندەڵی ئیداری وئابووری. 

هەروەها لەم سااڵنەی دوایی، عێراق سەركەوتوو نەبوو لە بەرزكردنەوەی ئاسیت 
كەمبكاتەوە.  كۆمەاڵیەتیەكان  یە  جیاواز و  بێكاری  رێژەی  تاكو  پێویست  پەرەپێداین 
هەڵبەت گرفتەكاین وەكو بەرزونزمی نرخی نەوت و خەرجیەكاین سەربازی بۆ جەنیگ 
دژی داعش و نزمبوونەوەی ئاسیت كاركردن لە كەریت حكومی و تێكچووین ژێرخانەكان 

كاریگەری نەرێین هەبوو لەسەر حكوومەت.
لەم دواییەدا،دۆخی عێراق خراپرت بوو لەگەڵ دابەزیین نرخی نەوت لە بازاڕی 
جیهاین بە شێوەیەیك پێوانەنەكراو بەهۆی پەتای كۆرۆناو دەرهاوێشتەكاین ئابووری 
و كۆمەاڵیەیت. ئەمەش الیەین پەیوەندیداری ناچاركرد بەدوای ئەمرازی نوێ بگەرێت 
بۆ پەرەپێدان و دادپەروەری كۆمەاڵیەیت لە عێراق كە لەگەڵ گرفتەتازەكان بگونجێت.
هەڵبەت تێكچووین دۆخی ئابووری ودەرهاوەێشتە نەرێنیەكاین قەیرانێیك كۆمەاڵیەیت 
یادبووین نەهامەیت و هەژاری وبێكاری. هەروەها  مەترسیدار دێنیتە ئاراوە بەهۆی ز
بەگشیت،  گەل  ئاسیت  ولەسەر  بەتایبەیت  یاردان  بر خاوەن  ئاسیت  ،لەسەر  پێویستە 

بریوبۆچوونەكان بگۆڕێت بۆ رفتاركردن لەگەڵ ئەم پرسەیە. 

چاكسازی و ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی

سەر  لە  گەورە  هەڕەشەیەیك  بوەتە  گەندەڵی  كە  هاودەنگن  هەڵوێستەكان 
پێوانەیی  ئاستێیك  گەندەڵی  ڕابردوو  لەسااڵین  عێراقدا.  سه رانسه ری  لە  دەوڵەت 
تۆماركرد لە ناو وەزارەتەكان و كاری سیایس كوتلەو حزیبەكان . وەزارەتەكان بوون بە 
سەرچاوەی پارەداركردین پارتە سیاسیەكان. هەروەها گەندەڵی بە قووڵیەوە لەناو 
دەوڵەت و كۆمەڵگە تەشەنەی كردووە و بووە بە »كەلتوور » و سیستەمی بەرژەوەندی 
هاوبەیش وەكو هێزێك كە گوشار دەخاتە سەر سیاسەت و ئابووری و بەڕێوەبردین 
ڕووبەڕووی  كە  هەرەگەورەیە  مەتریس  گەندەڵی  كە  دەبینن  هاواڵتیان  بۆیە  واڵت. 
عێراق دەبێتەوە. هەندێیك تر وا دەڕوانن كە خوودی سیاسەیت ناسنامەی گەندەڵی 
بەرهەم دێنێت. چونكە هەر پێكهاتەیەك ناسنامەی خۆی بەرهەم دێنێت نەك تەنها 
لەسەر ئاسیت كەلتوری بەڵكو لەڕێگای كۆمەڵێك لە بەرژەوەندیەكاین تاكەكەیس. بۆیە 
بەڵكو  نیە  چارەسەر  تاكە  گه نده ڵكاران  دوای  بە  گەڕان  تەنها  كە  دەبینن  وا  ئەوانە 
پێویستە بناغەی گەندەڵی لە ڕەگەوە بنبڕ بكرێت لەسەر ئاسیت دەوڵەت و ناوەندی 

دەسەاڵیت سیایس.
بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی پشكپشێنەی تایفی كە گەندەڵی بەرهەم دێنێت، پێویستە 
پێداچوونەوەیە بە ئەزمووین سیاسەت و بەڕێوەبردن بكرێت و گەشەپێدان بە چەمیك 
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خزمەیت مەدەین لە ناو دامودەزگاكان نەك بۆ دامەزراندین سیایس وبەرژەوەندیەكاین 
تایفی بەڵكو بۆ خزمەتكردین كۆمەڵگە بەكاربێت. ئەم ڕێڕەوە پێویسیت بە گرتنەبەری 
لە  یەكان  ئیدار پۆستە  بەرپرساین  لە دەستپایك  دڵنیابوون  بۆ  توند  رێنمایی  چەندین 
بەرپرسانە  ئەو  وكارایی  لێهاتوویی  لە  دڵنیابوون  هەروەها  دەوڵەت.  دامودەزگاكاین 
و كواڵێیت ئەو خزمەتانەی پێشكەش بە هاواڵتیان كراوە. لەهەمان كاتدا پێویستە 
بەستنەوەی  بەڕێگای  هەروەها  بدرێت،  ئەلیكرتۆین  حكومەیت  بەكارهێناین  بە  پەرە 
هاوكاری  وسوودمەندەكاین  وخانەنشینان  فەرمانبەران  داتاكاین  و  زانیاری  بنكەی 
كۆمەاڵیەیت لەگەڵ ووردبینیكردنیان بە حكومەیت ئەلیكرتۆین ببەسرتێتەوە. هەروەها 
پێویستە رۆڵی چاودێریكردین دامودەزگا حكومیەكان كارا بكرێتەوە لەگەڵ بەهێزكردین 

سەربەخۆیی دادگا و باڵوكردنەوەی كەلتوری سەروەری و ڕێزگرتن لە یاسا. 
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بەشی یەكەم

ناسنامەی نیشتماین
وكەلتوری فرەیی
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1.ناسنامەی یەکگرتو و ئەدەبیاتی فرەیی

سەرزەمیین  ڕووبارەکە،  دوو  واڵیت  لە  دێرینه كانه   شارستانیەتە  النکەی  عێراق 
فرەیی نەژادی و 

کۆنەکانە، وەکو  ئایینە  لەو خاکەی کە شوێین دەرکەوتین  ئایینیە.  و  رۆشنبریی 
سابئه  و جوو و ئێزدی و کاکەیی و زه رده شیت و ئەواین دیکە؛ ئاییین مەسیحی هەنگاوی 
هەڵهێنا بەرەو سنووری چنی، تیایدا خانەی زانست و تیشیک هزریی جیهاین دامەزرا 
لەناو شارستانیەیت ئیسالمی. هەروەها بەهۆی مەزاری پێغەمبەران و ئیمامەکان، 
عەتەبە پریۆزەکان و نەجەیف شەریف )شاری زانست و ئەدەب( سەرزەمیین عێراق 
پریۆز کراوە. بەاڵم ئەو خاکە دەوڵەمەندەی بە سەرچاوە رسوشتیەکان و مێژووەکەی، 
کلدان  و  ئاشوری  کوردو  و  عەرەب  لە  خەڵکەکەی  لەالیەن  کراوەتەوە  ئاوەدان  کە 
واڵتەکە  ڕابردوو  دەیەکاین  لە  دیکە،  ڕەسەنەکاین  پێکهاتە  سەرجەم  و  تورکمان  و 
و  دەرەکیەکان  جەنگە  و  سەقامگرییی  نەماین  و  سیایس  سەرکوتکردین  ڕووبەڕووی 
ئابڵوقەو داگریکردن و ناکۆکیە تائیفیەکان بویەوە، لەوبارەوە دواینی وێستگە تریۆری 
»داعش« بوو کەوا زامێیک قوڵی لە جەستەی واڵتەکە جێهیشت، ئەمەش بەهۆی 

کردەوەکاین کوشنت و ڕاگواسنت و وێرانکردن و چەوساندنەوەو لەناوبردن.
عێراق  کۆمەڵگای  واقحاڵی فرەیی  بە  پەیوەندی  بنەڕەتەوە  لە  ناسنامە  پریس   
هەیە وەکو فرەیی ئاییین و ئاییزنایی و نەژادی و زمان. هەروەها ناسنامە پەیوەندیدارە 
بە چەندین الیەین دیکەی ژیاین گشیت عێراق، جا الیەین سیایس بێت یان کۆمەاڵیەیت 
و ئابووری و ڕۆشنبریی یاخود دەستوری؛ ئەوەش کاریگەریەیک گەورەی هەیە لەسەر 
پریس یەکڕیزی نیشتماین و ئاشیت کۆمەاڵیەیت، دواتر کاریگەری دەبێت بۆ سەقامگریی. 
توتدوتژیی  و  یەکان  بە سیستەمە سەرکوتکار زۆری هەیە  کاریگەری  ناسنامە  پریس 
هاتوون،  یەکدا  بەدوای  عێراقدا  لە  ڕابردوو  دەیان ساڵەی  لەو  کە  تریۆر،  و  تائیفی 
ناسنامەکە جیانەکراوەتەوە لەو چارەسەریەی کە لە هەست و یادەوەریی عێراقیەکان 
بە  خستنەڕووی  و  تێگەیشنت  بۆ  واقحاڵ  لە  وردبوونەوە  هەروەها  چەسپاوە، 

شێوەیەیک گشتگریو بنیاتنەر. 
هەندێک بۆچوونیان وایە کە لە دەیان ساڵی تەمەین عێرایق نوێ، عێراقیەکان 
نەیانتواین ئەدەبیاتێیک هاوبەیش ناسنامەی عێرایق پێکبهێنن، بەڵکو ئەوەی هەبووە 
چەندین  گرووپیشدا  یەک  لەناو  بووە.  بەکۆمەڵ  ئەدەبیایت  پڕۆژەی  یان  ئەدەبیات 
ناسنامە هەبووە کەوا پێشبڕکێی یەکرتیان کردووە. بەاڵم لەگەڵ سەرهەڵداین شۆڕیش 
ییەیک  بیست و سەردەمی پاشایەیت، هەوڵێیک جدی هەبوو بۆ دروستكردین هۆشیار
یەک  یە  سەرباز کودەتا  بەهۆی  کەوا  نیشتماین،  ناسنامەی  بە  سەبارەت  بەکۆمەڵ 
لەدوای یەکەکان نەنورسایەوەو تەواونەکرا، کەوا چەمیک ناسنامەی وەکو توانەوەو 
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هەڵسوکەوتکردنێیک  لە  نەبوون  سەرکەوتوو  هەواڵنە  ئەو  بەاڵم  پیشاندا.  هێز 
و  دەسەاڵت  بریۆکەی  عێرایق،  ناسنامەی  جیاوازەکاین  ڕەهەندە  لەگەڵ  دروست 
بۆ  لەناوچوون  الوەکیەکان  ناسنامە  دەوڵەت.  چەمیک  بەسەر  بوو  زاڵ  حوکمڕاین 
بەرژەوەندی »ناسنامەی فەرمی لەسەرەوە داندراو«، ئەم ناسنامەی فەرمیەش بە 
درێژایی دەیان ساڵ ملکەچی گۆڕان و هەڵسەنگاندین دەسەاڵت بوو. لە دامەزراندین 
دەوڵەتەوە ساڵی 1921 تاکو ئەمڕۆمان، ڕەنگە ئەو دەربڕینە لە واقحاڵ بەردەوام 

شێوەی ئااڵی نیشتماین بگۆڕێت. 
لەگەڵ ئەوەش ئەمە تاکە بۆچووین کۆتایی نییە، هەندێک پێیان وایە گرنگە جیاوازی 

بکرێت لە نێوان هەردوو ڕەهەندی سایکۆڵۆجی و سۆسیۆڵۆجی ناسنامەی عێرایق. 
ناسنامەی عێرایق بەرجەستە بووە بەشێوەیەیک هاوبەش لە میانەی چوارچێوەی 
دەرووین عەرەیب عێراق، بەشێوەیەک لە خەیاڵی کۆمەاڵیەیت و یادەوەری مێژووییان 
دنیابینیەیک هاوبەش هەیە سەبارەت بەو ناسنامەیە لەبارەی ئاست و ئینتیمابوون، 
عێرایق،  ناسنامەی  دەرکپێکردنەی  ئەو  بەاڵم  دەرکپێکردن.  و  سۆزداری  لەڕووی 
کەمینەی  و هەندێک  کورد  پێکهاتەی  وەکو  ناگرێتەوە  عێراق  پێکهاتەکاین  سەرجەم 
نەژادی. بۆ ناسنامەی عێرایق ڕەهەندی سایکۆڵۆجی جیاوازە لە ڕەهەندی سوسیو_ 
سیایس، لە چوارچێوەی دەوڵەیت نیشتماین. بەدرێژایی مێژووی هاوچەرخی عێراق، 
دەوری  لە  عێراق  پێکهاتەکاین  کۆکردنەوەی  لە  بووە  کورتهێنان  کێشەی  دەوڵەت 
پڕۆژەیەیک سیایس یەکگرتوو، هەروەها نوێنەرایەتیەیک ڕاستەقینەی هەموان بهێنێتە 

دی و ناسنامەی سیایس نیشتماین هاوبەش بەهێز بکات.
نەهات،  بەدی  عریاق  گه الین  بنیاتناین  بۆ  یەکگرتوو  ئەدەبیاتێیک  بڵێنی:  دەکرێ 
ئەمەش بەهۆی پاشەکشەی سیستەمە سیاسیە یەک لەدوای یەکەکاین عێراق، کە 
نەیانتواین دەوڵەتێک دروست بکەن هاوتەریب بێت لەگەڵ جوگرافیای سیایس و 
زاڵبوو  الیەین ڕۆشنبریی و نەژادی. بۆیە دەوڵەت تەنیا وەکو ئامرازێیک حوکمڕاین و 
سەقامگری،  بەشێوەیەیک  کردنیان  نوێنەرایەیت  نەک  تاک،  کۆمەڵگاو  بەسەر  مایەوە 
هەروەها تاک لە دۆخی پەڕاوێزخراو وەکو ڕکابەری دەوڵەت مایەوە، ئەمەش دەبێتە 

بەربەستێک لەبەردەم دامەزراندین دەوڵەیت نیشتماین یەکگرتوو.
بۆیە پڕۆسەی سیایس بەرپرسیاریەیت سەرنەکەوتن لە ئەستۆ دەگرێ بۆ گەیشنت 
لەبەرئەوەی  گشتگری؛  عێرایق  نیشتماین  ناسنامەیەیک  لەبارەی  یەکهەڵوێسیت  بە 
ئامانجی پڕۆسەی سیایس بەتایبەیت دوای ساڵی 2003 کورتکراوەتەوە لە بەدیهێناین 
چەند ئامانجێیک بچویک حزییب، هۆکاری ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە حزیبەکان 
کردووە. سەرباری  واڵتەکەیان  ئابووری  و  دەوڵەت  جومگە سەرەکیەکاین  کۆنتڕۆڵی 
هەسیت  گەشەکردین  بۆ  ڕێگاخۆشکەرە  توندڕەو،  نەتەوەیی  و  ئاییین  بریی  ئەمەش 
شانازیکردن بە ناسنامە بچوک و الوەکیەکان. هەموو ئەمانەش بوونەتە هۆکار بۆ 
پاشەکشەی ناسنامەی نیشتماین عێرایق و گەشەکردین ئەدەبیایت کۆمەڵە بچوکەکان.
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تایبەت  ناسنامەی  ئەدەبیایت  بە  نەدەدا  گرنگیان  پێشرت  کە  سونە  پێکهاتەی 
بەخۆیان، ئەمڕۆ ئەوانیش بەدوای ئەم جۆرە ئەدەبیاتە دەگەڕێن، ئەمەش بەهۆی 
زۆرە.  ژمارەیان  هەرچەندە  کەمینەیەکن،  وەکو  پەڕاوێزخستنیان  بە  و  واقعحاڵ 
پێکهاتەی شیعە چووەتە قۆناغی دووبارە دروستکردنەوەی ناسنامەیەیک بە کۆمەڵ 
و ڕەواندنەوەی شوێنەواری قۆناغی سەرکوتکاریی و گرێداین بە پریس نیشتماین. ئەم 
هەرێمی  نێوان  لە  )دوالزیم(  دوانەیی  کەوا  کوردی  پێکهاتەی  لە  نییە  بەدەر  دۆخە 
نێوان  لە  پێشبڕکێ  لە  شێوەیەکە  ئەمەش  هەڵداوە؛  سەری  عێراق  و  کوردستان 
ناسنامەی کوردی  نێوان  لە  بەدیهێناین گونجان  یاخود ئەستەم بووین  ناسنامەکان 
زۆرداری  و  ستەم  بە  هەستکردن  گوتاری  چوارچێوەیە  لەو  عێرایق.  ناسنامەی  و 
دەرکەوت، کە مەتریس لەسەر ئاشتەوایی میللی و پەیوەندی کۆمەاڵیەیت دروستکرد، 
پەرتوباڵوبوونەوە،  ستەم  بە  هەستکردن  گوتارەکاین  پێکهاتەکان  ژمارەی  بەگوێرەی 
یان  کۆن  ستەمی  بە  هەستکردن  داواکاری  پێکهاتەیەک  هەر  بیندرا  ئەوەی  دوای 

نوێیان هەبوو. 
عێراق لەو  واڵتانەیە کە بە فرەیی ئایینی و نەژادی و ڕۆشنربیی دەنارسێته وه  ی 
یان هەبووە لە بنیاتناین سیستەمە کۆمەاڵیه یت و  کەمینەکان لە عێراق ڕۆڵێیك کاریگەر
ڕۆشنبریی و سیاسیەکان و بەدرێژایی چەندین سەدە ئەم سیستەمانەیان دەوڵەمەند 
کردووە لەڕابردوودا، ناودارەکانیان لە زانستەکان و هونەرو ئەدەب لەوەبەناوبانگرتن 
ئەو  مافەکاین   عێراق  دەستوری  ئەوەشدا  لەگەڵ  بکرێت.  پێ  ئاماژەیان  لێرە  كه  
کەمینانەی مسۆگەر کردووە، بەتایبەیت لە ماددەکاین دوو و سێ و چوارو چلو دوو 
بەڵکو  ماوەتەوە،  کاغەز  سەر  مەرەکەیب  وەکو  تەنیا  لەواقعدا  به اڵم  ؛  چلوسێ  و 
تریۆرسیت  ڕێکخراوی  لەالیه ن  بوونەتەوە  ڕووبەڕووی چەوساندنەوەو کوشنت  یاتر  ز
داعش و دەستبەسەرداگرتین ماڵ و موڵکیان و بەکەنزیەک کردین ئافرەتەکانیان و 

بێالنه كردن و دوورخستنەوەیان لە زێدی خۆیان کە هەزاران ساڵە تیایدا دەژین. 
لە  سەرەیک  بەشێوەیەیک  سەنتەرەکەی  کە  شۆڕشگێڕانە  ناڕەزایی  جوالنەوەی 
کاریەکاین و  ینەیان شیعەن، گوتارو داوا زۆر باشورە کە  پارێزگایانەی  ئەو  پایتەخت و 
زمانە سیاسیەکەی ئەو جوالنەوەیە ڕیزەکاین تائیفی و نەژادی تێپەڕکرد، ئەمەش لە 
ڕێگای نوێنەرایەیت کردین ناسنامەی سیایس و نیشتماین یەکگرتوو. لەژێر ڕۆشنایی ئەو 
جوالنەوە سیاسیەی کەوا تائیفیەیت کۆین تێپەڕاندووە، ئەو رسوشتەی ئەدەبیاتەکاین 
ناسنامە هەیانە، پێویستیان بە شیکردنەوەیەیک نوێ و ڕوانینێیک دوورمەودا هەیە. 
ئەوەی شایەین ئاگاداربوونە ئەوه یە هەندێک ئەدەبیایت نوێ شوێنێیک گرنیگ هەیە 
بە  دژ  »هەژاراین  ئەدەبیایت  ئەویش  عێراقیەکان،  ڕۆژانەی  سيایس  یادەوەری  لە 
دەوڵەمەندەکان«ە. گواستنەوەی ناکۆیک سیایس لە تائیفیەوە بۆ ناکۆیک چینەکان 
بەڕووین لە ژیاین عێراقیەکان بەدیدەکرێت، ئەمەش لە میانەی شەپۆڵە ناڕەزاییە یەک 

لەدوای یەکەکان بیندراوە.
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1. ڕاسپاردەی سیاسی لەبارەی ناسنامەی نیشتمانی یەکگرتوو
یانهەڵدا لەسەر حسایب ناسنامەی نیشتماین عێرایق. بەربەست: ناسنامەکان و دواتریش ئینتیما الوەکیەکان سەر

چوارچێوەی بەربەستەکە: هەموو عێراق
گۆڕاین چاوەڕوانکراو: کارکردن بە شێوەی واقعی و بەرجەستەکراو لەسەر بەهێزکردین ناسنامەی نیشتماین عێراق كە 

کۆکراوەی سەرجەم ناسنامە الوەکیەکان بێت بە هەموو جۆرەکانیانەوە، لە چوارچێوەی پڕۆژەیەیک نیشتماین تەواوکراو 

الوەکیەکان  ناسنامە  ڕۆشنبریی  و  یاسایی  و  دەستوری  ڕێزگرتین  هەروەها  بێت،  عێراق  فرەیی  یەکپارچەی  پارێزەری  کە 

مسۆگەربکات و مایف بوونیان گرێنیت بکات.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

هەڵوەشاندنەوەی پلەبەپلەی پشکپشکێنە، پابەندبوون بە دیموکرایت و سەروەریی یاساو لێپێچینەوە. . 1

و . 2 الوەکیەکان  ناسنامە  خاوەن  مافەکاین  کە  هاوچەرخ،  مەدەین  دەوڵەتێیک  دامەزراندین  لەسەر  سووربوون 

ناسنامەی یەکگرتووی نیشتماین مسۆگەر بکات.

لە پڕکردنەوەی پۆستە کارگێڕیەکان و جومگە گرنگەکاین دەوڵەت پشت ببەسرتێت بە خاوەن تواناو لێهاتوەکان . 3

دوور لە ڕەچاوکردین ئینتیمای ئاییین و ڕۆشنبریی و نەژادی.

خزمەتگوزاری . 4 و  بکات  عێراقیەکان  هەموو  نوێنەرایەیت  بەشێویەک  دەوڵەت  دامەزراوەکاین  بێالیەین  بەهێزکردین 

پێشکەش بکات بەبێ جیاکاری و الیەنگریی.

بۆنە . 5 وەکو  یان،  بەرامبەر هۆشیاری  بەهێزکردین  و  نیشتمانیەکان  یەکگرتووە  بۆنە  و  سومبول  پریۆزڕاگرتین  بە 

نیشتمانیەکان، رسودی نیشتماین، ئااڵ، هتد.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

لە میانەی گوتاری فەرمی و لە ڕێگای ڕاگەیاندنەوە دەستبەرداری بریۆکەی دژیەک بووین نێوان ناسنامەی نیشتماین . 1

و ناسنامەی ڕۆشنبریی یان نەژادی یاخود ئاییین بنب، تاکە ناسنامەی نیشتماین یەکگرتوو بەفەرمی بنارسێت کە 

کۆکراوەو بنچینە بێت بۆ ناسنامە الوەکیەکان.

كاركردن لەبارەی نوێکردنەوەی گوتاری ئاییین، بەتایبەیت ئەوەی پەیوەندی هەیە بە بابەیت هاواڵیت بوون کە دەربڕی . 2

سەرجەم ئایینەکان و تائیفەکان بێت.

 بەهۆی ڕێکخراوەکاین کۆمەڵی مەدەین هانداین عێراقیەکان بە ئاراستەی ناسنامەیەیک نیشتماین یەکگرتوو. . 3

باڵوبکاتەوە، . 4 نیشتماین  یەکگرتووی  ناسنامەی  بە  باوەڕبوون  کە  فێرکردن  پەروەردەو  سیستەمێیک  دامەزراندین 

لەگەڵ داننان بە فرەیی ناسنامەکان و ڕۆشنبرییە الوەکیە عێراقیەکان.
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ميكانزيم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردین: 

چڕکردنەوەی کاری زانسیت بۆ بنیاتناین تاکە سیستەمێیک پەروەردەیی و فێرکردن، کە قبوڵکردین سەرجەم پێکهاتە . 1

کۆمەاڵیەتیەکان بەدەست هێنابێت، بەتایبەیت ئەوەی پەیوەندی هەیە بە نوسیین مێژووی کۆمەاڵیەیت و سیایس 

عێراق. 

پەخشکردین بەهاکاین داننان بە پێکهاتەکان لە نێوان خۆیان لە ژێر چەتری ناسنامەیەیک یەکگرتووی نیشتماین، . 2

ئەمەش لەمیانەی لەیەک نزیکبوونەوەکاین پەروەردەیی و فێرکاری و ڕاگەیاندن و مەدەین.

 هانداین ئەو کوتلە سیاسیانەی بابەیت تائیفی و نەتەوەیی و ئایینیان تێپەڕاندووە. . 3

 بۆ بنیاتناین ناسنامەیەیک نیشتماین.. 4

ته ركزیكردنه  سەر بەشداری سومبڵه كانیڕابردو و هاوچەرخی نیشتماين عێراق. . 5

بنياتناین بریوباوەڕێیک یەکگرتووی نیشتماین، کە هۆشیار بێت بە کێشەی کۆمەڵەو گرووپە جیاوازەکان لە ڕابردوودا، . 6

هەروەها سۆزدار بێت و لەگەڵ هەموان گونجاو بێت. 

ناوناین شوێنە گشتیەکان بەناوی کەسایەتیە عێراقیەکان، بەتایبەیت بریمەندان و شاعریەکان، هەروەها دیارترین . 7

سومبڵی شارۆچکەو شارە عێراقیەکان.

عێراقیەکان، . 8 مرۆڤایەیت  کەڕامەیت  پارێزەری  ببێتە  بەشێوەیەک  سامان  و  دەرامەت  دادپەروەرانەی  دابەشکردین 

هەروەها ئینتیمایان بۆ واڵتەکەیان پتەو بکات و شانازی بکەن بە ناسنامەی نیشتمانیان کەوا ژیاین تاک بەرەو 

پێشدەخات جا ئەو عێراقیە لە هەر پێکهاتەیەک بێت.
الیەنە پەیوەندیدارەکاین جێبەجێکردن: 

پەڕلەمان.. 1

سەرجەم . 2 و  ڕاگەیاندن  دەزگاکاین  ڕۆشنبریی،  وەزارەیت  بااڵ،  خوێندین  وەزارەیت  پەروەردە،  )وەزارەیت  حکومەت: 

کۆڕبەندەکان و دامەزراوە مەدەین و کۆمەاڵیەیت و ڕۆشنبرییەکان(

دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین و ڕاگەیاندن.. 3

ئەوقاف و دیوانە ئایینیەکان.. 4
ئاییین،  میانڕەوی  پیاواین  و  زانایان  ڕۆشنبریەکان،  پەروەردەیی،  و  فێرکاری  کادیرەکاین  بەردەستەکان:  دەرامەتە 

مۆزەخانەکان و شوێنەواری عێراق، هەروەها فۆلکلۆری عێرایق.
یانەکاین چارەسەرنەکردن: هەڵچووین سیایس و کۆمەاڵیەیت و ئابووری، دواکەوتویی، هەروەها لەدەستداین سەرمایەی  ز

مرۆیی.
پڕۆسەی  سەالمەیت  کۆمەاڵیەیت،  دادپەروەریی  ئابووری،  بوژانەوەی  سودەکاین:  و  چاوەڕوانکراو  گۆڕاین  بەرهەمی 

سیایس و کارگێڕی، یەکخستین توانای عێراقیەکان بۆ ڕووبەڕووبونەوەی مەتریس و هەڕەشەکان.
پالین کارکردن: 

دابەشکردین ئەرکەکان بەگوێرەی پسپۆڕیەکان.. 1

بەدواداچووین جێبەجێکردین ڕاسپاردەکان لە ماوەی پێنج ساڵی داهاتوو.. 2

داناین پالنێک بۆ پەیوەندی کردن بە الیەنە پەیوەندیدارەکان.. 3
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2. ڕۆشنبیری دایەلۆگ و ڕێزگرتن لە جیاوازیی

تێبیین  ئاسۆیی،  بەشیوەی  خەڵک  لەنێوان  متمانە  گەڕانەوەی  لەپێناوی 
کەموکوڕی دەکرێت لە هەندێک لە دامەزراوەکاین دایەلۆگ و کۆڕبەندەکان لە واقعی 
لەالیەن  بوێرانە  نوێی  دەسپێشخەری  لەگەڵ هەبووین هەندێک  عێراقدا،  ئێستای 
ئایینیەکان  چاالکیە  لە  یەکرتی  سەردانیکردین  یان  مەدەین،  کۆمەڵی  ڕێکخراوەکاین 

لەالیەن تائیفەو ئایینەکان لە ناوچە جیاوازەکان. 
بەبێ  کارابکرێت،  هاوبەش  دەسپێشخەری  و  دایەلۆگ  و  پەیوەندی  پێویستە 
ئەوەی کورت بکرێتەوە تەنیا لە بەرپرسان یان مەرجەعیەتە ئایینیەکان، بەڵکو توێژی 
گەنجان و سەرجەم کەرتەکاین کۆمەڵی مەدەین بگرێتەوە. وەکو دەبیندرێ پڕۆسەی 
چەوساندنەوەو  ڕووبەڕووی  کە  کۆمەاڵنەی  و  چنی  ئەو  لەناو  متمانە  گێڕانەوەی 
بەدەست  لەوانە  هەندێک  ئێستا  تا  کە  دەخوازرێ،  یاتر  ز بوونەتەوە  کۆچپێکردن 
چەوساندنەوە دەناڵێنن. دووبارە دروستکردنەوەی متمانە بەشێوەی ئاسۆیی گرنگە، 
گرووپەکان.  کۆمەڵەو  نێوان  لە  بێت  پەیوەندیەکان  دروستکردنەوەی  دووبارە  کە 
تاک  نێوان  لە  بە شێوەی ستوین  ئەو متمانەیە  پێویستە دووبارە  بەهەمان شێوە 
و  سیایس  دامەزراوە  لەگەڵ  هاونیشتماین  پەیوەندی  کە  برنێت،  بنیاد  دەوڵەت  و 

دەستوری و ئەمنیەکان بگرێتەوە. 
مەتریس  هۆی  دەبێتە  دەوڵەت  بنیایت  لە  سیاسەت  لە  ئاینی  دەستوەرداین 
پەرتوباڵوی ناسنامەی نیشتماین، هەروەها دەبێتە هۆی باڵوبوونەوەی دەمارگرییی 
ئاینی بقۆزرێتەوە بۆ  پاڵنەرێک بۆ ئەوەی  ئاییین و مەزهەیب، ئەمەش دەبێتە هۆی 
سودو مەبەسیت کەیس و بۆ بەرژەوەندی گرووپێک؛ کە ناکۆک بێت لەگەڵ پەیامە 
ئایینیەکان. ئەو جۆرە پیادەکردنانە شوێنەواری نەرێین لەدوای خۆی بەجێدەهێڵێت 
بۆ نموونە لە بواری ڕاگەیاندن و یاسادانان، لە پڕۆگرامی خوێندن، هەروەها لە کارگێڕی 
پڕۆسەی   ،2003 ساڵی  نیساین  دوای  لە  عێراق  وایە  پێیان  هەندێک  ئه وقاف22. 
زاڵبووین ئاییین _وەکو ناسنامەی سیایس_ بەخۆیەوە بیین لەسەر ئاییین کەیس _
وەکو ناسنامەی ڕۆشنبریی_، بەتایبەیت ئەوەی پەیوەندی بە ئاییین ئیسالمەوە هەیە 
بە هەردوو ڕێچکەی سونەو شیعە. ڕێکخستنە ئیسالمیە دەسەاڵتدارەکان دەرکەوتن 
یان هەبێت لەسەر دامەزراوەی ئاییین، هەروەها بۆ ئاراستەکردین  بۆ ئەوەی کاریگەر
ئاینی بەشێوەیەک ببێتە »بەرگێیگ پریۆز« بۆ شەرعیەتدان بە بوونیان لە دەسەاڵت 
و بەهێزبوونیان. جۆرێک لە ئیسالم دەرکەوت کە نوێنەرایەتیەیک مێژوویی و وەهم و 
هەڵە لە تێگەیشتین هەبوو. بەشدار بوو لە تێکداین بنیایت دەوڵەت و ڕێگربوو لەوەی 

لە دەوری پڕۆژەیەیک هاوبەیش نیشتماین كۆببنەوە.
و  کۆمەاڵیەیت  گرێبەسیت  ناو  هاواڵتیەیک  لە  عێرایق  تایک  ئاراستەیە  ئەم 

بڕوانە: حارث حسن،  22
السلطة الدينية وسياسة 

األوقاف اإلسالمية يف 
العراق، مركز مالكوم كري-
كارنيغي للرشق األوسط، 

 .2019
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کە  بچوکەکان  ناسنامە  ئەدەبیایت  بە  پەیوەست  کەساین  بۆ  گۆڕی  پێکەوەژیانەوە 
دژیەکە لەگەڵ پڕۆژەی دەوڵەیت نیشتماین و هاواڵتیبوون کە بنچینەی فرەییە. بەاڵم 
نێوان  لە  دەرکەوتووە  تەندروست  لێکرتازانێیک  سەرەکيەكاین  نیشانە  ئێستادا  لە 
مەرجەعیەیت  بریوباوەڕی  ئاراستەی  کاریگەریی  بەهۆی  ئەمەش  و سیاسەت،  ئاینی 
جوالنەوەی  جگەلە  بوو،  سیاسیەکان  لە  هەندێک  دەسپێشخەری  شیعەو  بااڵی 

جەماوەری کە دۆخی دابەشبووین ستوین تائیفی لە واڵتەکە تێپەڕاند. 
یاتر  ز واتە  بە چەمیک کالسییک،  پەیوەستە  ئێستا  تاکو  دایەلۆگ  بەڕێوەچووین 
گرنیگ بە کۆمەڵگه  دەدات کەوا تریس ئەوەی لەگەڵدایە کە لە هەندێک لە بۆچۆنەکان 
ئاڵوگۆڕی  بنچینەی  لەسەر  دایەلۆگ  هاوچەرخی  چەمیک  بەاڵم  بکات،  پاشەکشە 
پێگەی الیەنەکان دروست دەبێت لە ناو یەک نیشتماندا، بەشێوەیەک هەر الیەنێک 
بکرێتەوە  کورت  نوێنەرایەتیەکەی  دوورلەوەی  دەکات،  دیکە  الیەنەکەی  نوێنەرایەیت 
لە پێگەی جاران. لەبەرئەوە کەسایەتیەکان و دامەزراوە کاراکان لە بواری دایەلۆگ 
پێویستیان بە بەهێزکردین تواناکانیان هەیە، ئەمەش بەگوێرەی چەمکەکان و میتۆد 

و میکانزیمە نوێیەکاین دایەلۆگ.
هەروەها گوتاری ئاییین ڕۆڵێیک گرنیگ هەیە لە باڵوکردنەوە ڕۆشنبریی قبوڵکردین 
ییەکان و ڕەتکردنەوەی زۆرداری و ناکۆکیەکاین بەکافرکردن و هەموو شێوازێیک  جیاواز
توندوتژیی کە لە ئەنجامی جیاوازی بۆچوون یان باوەڕ یاخود ئاینی دروست بووە. 
بۆیە ئازادی بریوڕا و ئاینی پایەیه کە لە پایەکاین هاواڵتیبوون و مافەکاین مرۆڤ. لە 
ڕێز لە ویژداین مرۆڤایەیت و مایف  إكراه يف الدين«، پێویستە  ڕوانگەی پره نسییپ »ال 

هەموو ڕێوڕەسمێیک ئاییین بگریێت. 
عێراق دەتوانێت نموونەی ئیسالمێیک کراوەو لێبوردە پێشکەش بکات، کە ڕێز 
گوتاری  پێشخستین  بە  پێویسیت  ئەمە  بەاڵم  بگرێت.  مرۆڤ  مافەکاین  و  فرەیی  لە 
نیشتماین،  و  ڕۆشنبریی  و  ئاییین  وۆرکشۆیپ  ئەنجامداین  میانەی  لە  هەیە  ئاییین 
کەوا لە خێزانەوە دەستپێبکات بۆ شوێنەکاین خوێندین ئاییین و پەرسنت، بۆ ئەوەی 
بگاتە بەرزترین ئاسیت هۆشیاریی لە دەوڵەت و بە دەزگاکاین ڕاگەیاندن تێپەڕببێت. 
مەرجەعیە ئایینیەکان و دامەزراوە گەورەکاین ئیسالمی ڕۆڵێیک سەرەکیان هەیە لەو 
هەبێت،  کاریگەری  ڕۆڵێیک  هەڵسوکەوت_  _بریو  وەکو  ئیسالم  ئەوەی  بۆ  بوارە، 
و  ئازادی  و  برایەیت  و  دادپەروەریی  و  هاواڵتیبوون  ڕۆشنبریی  باڵوکردنەوەی  لە 
خۆشەویسیت و کراوەیی و پێکەوەژیاین ئاشتیانە لەنێوان تەواوی ئەنداماین کۆمەڵگا 
یە ئاییین و ئاراستە فکریەکانیان. لەگەڵ هەبووین دەسپێشخەری کە  بە هەموو جیاواز
هەوڵبدات ئازادی ئاییین و ڕێزگرتین فرەیی بەهێز بکات لە عێراق بەگشیت و هەرێمی 
ئاراستەیە  بەو  پێویست  بەپێی  گشیت  دۆخی  ئێستا  تا  بەاڵم  بەتایبەیت،  کوردستان 
یەکان و ئازادی باوەڕو ئاینی، بناغەیەیک پتەوە  نییە. داننان بە فرەیی و ڕێزگرتین جیاواز
بۆ ڕۆشنبریی دایەلۆگ و زانیاری ئاڵوگۆڕکراو لە نێوان پێکهاتە جیاوازەکان، دوور لە 
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خۆی  خودی  دەربڕی  پێکهاتەیەک  هەر  کە  پێشوەختە،  بڕیاری  دووبارەو  وێنەیەیک 
بۆیان  ئاییین  گرووپە جیاوازەکاین  و  لەبەرئەوە مەرجەعیەته کان  بێت.  بریوباوەڕی  و 
هەیە ڕۆڵێیک دیار بگێڕن لە بالوکردنەوەی ڕۆشنبریی دایەلۆگ و کراوەیی، ئەمەش لە 

میانەی گوتارە تایبەتیەکانیان و دەسپێشخەریە هاوبەشەکانیان.
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2. ڕاسپاردە سیاسیەکان دەربارەی ڕۆشنبیری دایەلۆگ و ڕێزگرتنی 
جیاوازییەکان

بەربەست: داخراوەیی و دەمارگرییی ئاییین.
چوارچێوەی بەربەستەکە: سەرتاپای عێراق .

گۆڕاین چاوەڕوانکراو: ڕێزگرتین هاونیشتمانیان لە مایف ئەواین دیکە کە جیاوازی بۆچوونیان هەیە و پیادەکردین ئازادی 

باوەڕو ئاینی و پەیڕەوکردین هەڵسوکەویت دایەلۆگ و پابەندبوون بە بەهاکاین.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

پێداچوونەوە بە پڕۆگرامی پەروەردەیی بۆ دڵنیابوون لە نەبووین هەر شێواندنێیک وێنەی گرووپە ئاییین و ڕۆشنبرییە . 1

جیاوازەکان، پڕۆگرامێک پەیڕەو بکرێت کە دایەلۆگ و ڕۆشنبرییی ئاییین لەخۆبگرێت و لە گۆشەنیگایەیک ڕۆشنبرییی 

بۆ ئایینەکان پەخش بکرێت.

ئاییین . 2 و  ڕۆشنبریی  جۆراوجۆری  مریایت  بە  عێراقیەکان  ئاشناکردین  بۆ  ناوەخۆ،  ئاییین  گەشتوگوزاری  هانداین 

واڵتەکەیان، هەروەها پێشخسنت و دەرخستین و پارێزگاریکردین.

و . 3 یاسایی  بنەما  بەگوێرەی  تائیفەکان  سەرجەم  مافەکاین  لە  پارێزگاریکردن  و  ئەوقاف  کارگێڕی  كەمکردنەوەی 

شەرعیەکان کە ڕێزگرتین جیاوازیەکان و هاوکاری و ئازادی ئاییین بەهێز بکات، هەروەها ئاگاداربوون لە ڕێچکەی 

و  مەزهەیب  ناکۆیک  فیتنەو  ئاگاهێنانەوەی  بە  هۆی  ببێتە  کە  سیایس  قۆرخکردین  بۆ  هەوڵدان  و  ناتەندروست 

تائیفی.

حکومەت، . 4 لە  پەیوەندیدارەکان  الیەنە  لەالیەن  زانسیت  توێژینەوەی  ئەنجامداین  و  کۆنفڕانس  بەستین  هانداین 

ئەمەش بە ئامانجی بەهێزکردین بابەتە مێژووییەکان و گرنگیدان بە شارەزاییە ئاییین و شارستانیەتە جیاوازەکان، 

جگەلەمەش بۆ پێشخستین ڕێچکە هاوچەرخەکان و ئەنجامداین دایەلۆگ لەبارەویەوە. 
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

ییەکان، هەروەها بەهێزکردین . 1 هانداین دەیسپێشخەریەکاین دایەلۆیگ ئاییین، بە ئامانجی کرانەوە بە ڕووی جیاواز

ڕۆشنبریی گشیت دەربارەی ئەو ئایینانەی لە بریی کۆن و بەهەڵە تێگەیشتنئازادکراون.

 هانداین دەسپێشخەریەکاین کۆمەڵی مەدەین کە لە هەموو ناوچەکان و پێکهاتەکان عێراقیەکاین کۆکردووەتەوە، . 2

هەروەها بەهێزکردین کرانەوە بەڕووی فرەیی ڕۆشنبریی ناوخۆیی و جیهاین. 
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ميكانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

پێکهێناین لژینەیەیک بااڵ بۆ پێداچوونەوە بە پڕۆگرامی پەروەردەیی و پێشخستین پڕۆگرامێیک تایبەت بە دایەلۆگ و . 1

ڕۆشنبریی ئاییین.

داناین پێگەیەیک ئەلیکرتۆین بۆ وەزارەیت ڕۆشنبریی و شوێنەوارو گەشتوگوزار، تیایدا فرەجۆری پاشخان و کەلەپوری . 2

دەوڵەمەندی ئاییین لە عێراق پیشان بدات، دواتر لەسەر ئاسیت جیهان پێناسەی بکات و هاندەری گەشتوگوزاری 

ناوخۆ بێت.

یانەی لە نێوان ناوچەکان هاوبەشە کە ئاینی و مەزهەیب جیاوازی تێدایە، بەشێوەیەک . 3 هانداین ئەو چاالکیە ئابوور

گۆڕانکاریەیک ئەرێین دروست بکات لەو وێنە پڕ لە وەهم و هەڵەیەی گرووپە ئایینیەکان بەرامبەر یەکرت هەیانە. 

دەرخستین هەنگاوە ئەرێنیەکان و شارەزایی وەزارەیت ئه وقاف و کاروباری ئاییین لە هەرێمی کوردستاین عێراق لەو . 4

بوارە. 

هاوکاری لە نێوان دامەزراوەکاین توێژینەوەو ئەکادیمی بۆ پێشخستین توێژینەوەو باڵوکراوەو دایەلۆگەکان لەبارەی . 5

فرەیی ڕۆشنبریی و ئاییین.

بانگهێشتکردین دامەزراوە ئایینیە پەیوەندیدارەکان بۆ دەستپێشخەری ڕێکخستین کۆمەڵێک دیدارو چاوپێکەوتن . 6

بۆ دایەلۆگ لەسەر ئاسیت زانایان و الوان، هەروەها ڕێکخستین کۆنگرەیەیک نیشتماین سااڵنە لە عێراق بۆ دایەلۆگ 

لە نێوان ئایینەکان.

بانگهێشتکردین ڕێکخراوەکاین کۆمەڵی مەدەین بۆ چڕکردنەوەی چاالکیەکانیان لە بواری: ڕاهێنان لەسەر بەهرەو . 7

تواناکاین دایەلۆگ، بەڕێوەبردین فرەیی، پەیوەندی ناتوندوتژیی، چارەسەرکردین ناکۆکیەکان.
الیەنە پەیوەندیدارەکاین جێبەجێکردن: 

وەزارەیت پەروەردە.. 1

وەزارەیت ڕۆشنبریی و شوێنەوارو گەشتوگوزار.. 2

وەزارەیت خوێندین بااڵ.. 3

دامەزراوەو مەرجەعیە ئایینیەکان.. 4

ڕێکخراوەکاین کۆمەڵی مەدەین.. 5
دەرامەیت بەردەست: 

توێژینەوەکان و بەڵگەنامەکان و پڕۆگرامەکانیان کەلە مەرجەعیە زانسیت و ئایینیەکاین عێراق و دەرەوەی عێراق . 1

دەرچووە. 

شارەزایان و ڕاهێنەران لە بوارەکاین ئازادی ئاییین و باوەڕ و فرەیی و دایەلۆگ.. 2

ناوەندەکاین توێژینەوەو دامەزراوە ئەکادیمیەکان وەکو: کوریس یونسکۆ بۆ پێشخستین توێژینەوە لە دایەلۆگ لە . 3

نێوان ئایینەکاین جیهاین ئیسالمی لە زانکۆی کوفە، هەروەها دامەزراوەی مسارات و چەنداین دیکە.

دامەزراوە مەدەین و دینیەکان و دەرامەیت ماددی و سەرچاوەی مرۆیی تەرخانکراو. . 4

و . 5 هاوکاری  الیەنانەی  ئەو  لەگەڵ  بوارە،  لەو  شارەزاینی  خاوەین  کە  نێودەوڵەتیانەی  ڕێکخراوە  ئەو  دامەزراوەو 

بەخشنی پێشکەش دەکەن.
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یانەکاین چارەسەرنەکردن:  ز

دەمارگرییی و نەزاین لە کۆمەڵگا گەشەدەکات.. 1

و . 2 ئاییین  بنچینەی  لەسەر  ناکۆکیەکان  و  توندوتژیی  یادبووین  ز و مەتریس  نێوان هاواڵتیان  لە  الوازبووین متمانە 

مەزهەیب.

پاشەکشەی وێنەی عێراق و ڕۆڵی لەسەر گۆڕەپاین جیهاین بەتایبەیت لە بواری ئایینەکان و شارستانیەت.. 3
بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراو و سودەکاین: 

باڵوبوونەوەی ڕۆشنبریی ڕێزگرتین جیاوازیەکان و بەهێزکردین ئاشیت میللی و پەیوەندی کۆمەاڵیەیت.

بەهێزکردین بەرگریی لەالیەن نەوەی نوێ بەرامبەر بە ناکۆکیەکاین توندڕەوی و توندوتژیی.
پالین کارکردن: 

بەرزکردنەوەی ڕاسپاردەو پێشنیازەکان بۆ الیەنە پەیوەندیدارەکان.. 1

هەوڵدان بۆ مسۆگەرکردین دەرامەت و سەرچاوەی مرۆیی پێویست بۆ جێبەجێکردین پێشنیازەکان.. 2
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3. پاراستنی یاسایی کەمینەکان

دەستوری 2005 چەمیک »پێکهاتە«ی خستە ناو کۆمەڵگای سیایس عێراق، 
عێراقە.  گەیل  جۆراوجۆرەکاین  ئایینە  و  نەژادی  تایبەتمەندیە  پێکەوەبەستاین  کە 
کۆمەاڵیەیت  تەوین  پێکهاتەکاین  فرەیی  بە  داننان  بۆ  بوو  ڕێخۆشکەر  چەمکە  ئەو 

عێرایق بەبێ ئەوەی تەنیا لە کەمینەکان کورتبکرێتەوە. 
بچوکەکان  بەژمارە  کۆمەڵە  و  گرووپ  وەکو  پێکهاتەن  کورد   شيعەو سونەو 
یدیەکان و سابیئه  و شەبەک و تورکمان و ئەواین دیکە.  وەکو مەسیحیەکان و ئێز
ئەو چەمکە ڕێگەخۆشکەر بوو بۆ تێپەڕاندین بابەیت ژمارەیی بەتایبەیت لەو ناوچانەی 
چەمکە  ئەو  هەروەها  تێدایە،  ڕۆشنبریي  و  ئاییین  و  نەژادی  فرەیی  کە  عێراق 
بچوکەکان  پێکهاتە  بە  سیایس  بەشداری  و  مافەکان  لە  تایبەتمەندیی  هەندێک 

بەخیش وەکو سیستەمی کۆتای هەڵژباردنەکان.
کایەوە  هێنایە  »پێکهاتە«ی  ئەو سیستەمەی چەمیک  وایە  پێیان  هەندێک 
وەکو ڕەگەزێک کە ناوەندگرییی لە نێوان هاواڵیت و دەوڵەت دەکات، بەربەستێکە 
دەکات.  بەهێز  سیایس  تائیفیەیت  و  مەدەین  دەوڵەیت  و  هاواڵتیبوون  لەبەردەم 
لەوانە  هەڵگرتووە،  نامۆیی  و  ئاڵۆزی  هەندێک  »پێکهاتە«  چەمیک  هەروەها 
هۆی  بووەتە  کەوا  پیادەکردووە  پچڕپچڕی  پێوەری  »پێکهاتە«  یکردین  لەدیار
جیاوازای  بنچینەیە  ئەو  لەسەر  نەژادی.  پێوەری  و  ئاییین  پێوەری  کۆکردنەوەی 
دەکرێ لە نێوان سونەو شیعە بەگێرەی مەزهەبەکانیان، هەروەها لەنێوان سونەو 
ئەو  کۆیان دەکاتەوە.  ئاییین  پێوەری  نەژادەکانیان، هەندێجاریش  بەگێرەی  کورد 
بچوکەکانیش  پێکهاتە  ناو  لە  نەژادی  پێوەری  و  ئاییین  پێوەری  نێوان  لە  یە  ئاڵۆز
بە  پەیوەندیان  ناسنامەکەیان  یکردین  دیار لە  بەتایبەیت  ناوەتەوە  قسەوبایس 
پێکهاتەکاین دیکە. ئەدەبیایت هەندێک پێکهاتە کورت دەبێتەوە تەنیا لە کەلەپورە 
و  کۆمەاڵیەیت  بوارەکاین  لە  ئەدەبیات  توێژینەوەو  ڕووی  لە  و هەژارە  ئایینیەکەی 
ڕۆشنبریی و دیموگرایف. زۆرجار بە پێنویس هەندێک نووسەر لەبارەیان دەنورسێ 
سەرەیک  بەشێوەیەیک  هۆکارەکەی  ئەمەش  لەوانەیە  ننی.  پێکهاتانە  سەربەو  کە 
نووسینانە  بەو  سەبارەت  ئەکادیمیەی  و  سیایس  قەدەغە  ئەو  بۆ  بگەڕێتەوە 
قەدەغەکردنە  ئەو  پێشوو،  سیاسیەکاین  سیستەمە  سەردەمی  لە  هەبووە 
پێویست  ئەمڕۆش  نەبێت.  ڕاشکاوی  و  ڕوون  بە  بەردەوامی هەیە، هەرچەندە 
سەرجەم  بە  پەیوەندیدار  ئەدەبیایت  و  توێژینەوەکان  پێشخستین  بە  دەکات 

پێکهاتەکان بە هەموو ڕەهەندە جیاوازەکاین لە تەون و تۆڕی عێرایق.
نەبووین پێوەرێیک ڕوون بۆ جیاکردنەوەی هەردوو چەمیک پێکهاتەو کەمینە 
یگەربن  کار بچووکەکان  پێکهاتە  وایکردووە  یاساییەکان،  دەقە  لە  و  دەستور  لە 
گشیت  ژیاین  لە  کارا  یەیک  بەشدار ئەوەی  بەبێ  گەورەکان  پێکهاتە  ناکۆکیەکاین  بە 
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»کەمینەکان«  زاراوەی  دەزاندرێ  بەباش  لێرەدا  بۆیە  بکات.  مسۆگەر  ئەوان  بۆ 
پاراستین  کە  نێودەوڵەیت  یاسایی  سیستەمی  بە  پەیوەستە  چونکە  بمێنێتەوە 
کەمینەکان لە پەڕاوێزخسنت و جیاکاریی دووپات دەکاتەوە، لە میانەی چەندین 

ڕێوشوێین یاسایی تایبەت کەوا پێویستە یاساکاین ناوخۆش پشیت پێ ببەسنت.
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3. ڕاسپارەی سیاسی دەربارەی پاراستنی یاسایی کەمینەکان
بەربەست: پشتبەستین دەستوری بەرکار بە زاراوەی “پێکهاتەکان” لەسەر حسایب زاراوەی “کەمینەکان”

چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق 
گۆڕاین چاوەڕوانکراو: پێناسەو بەکارهێناین زاراوەی “کەمینە” بۆ ئەو پێکهاتانەی بە ژمارە بچوکن، دەبێتە هۆی ئەوەی بتوانن 

سوود لەو ماف و ئیمتیازانە وەربگرن کە بۆ ئەو کەمینانە بڕیاری لێدراوە ژمارەیان کەمەو لە ڕووی سیاسیەوە پەڕاوێز خراون، 

واتە هەندێک مایف تایبەتیان پێ بەخرشاوە لەبارەی جیاکاریی ئەرێین، ئەمەش بۆ مسۆگەرکردین بەشداریان لە ژیاین گشیت 

وەکو تەواوی ئەنداماین گەل کە ئینتیمایان بۆ زۆرینە هەیە. بەمەش پرەنسییپ یەکساین زاڵ دەبێت هەرچەندە فرەیی لە 

ناسنامەکان هەبێت.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: پێکهێناین لژینەیەیک هەموارکردین دەستوری بەرکاری عێراق، زیادکردین 

زاراوەی کەمینە ئەگەر پێویسیت کرد بۆ ئاماژەکردین بۆ ئەو کۆمەڵەو گرووپانە.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

هۆشیارکردنەوەی بنکەی جەماوەری بەوەی کە وشەی “کەمینە” سوکایەیت نییە و هیچ مەبەستێیک پەڕاوێزخسنت . 1

ئامانجی  بە  بهێنن  بەدەست  یاتر  ز مایف  ئەوەی  بۆ  ناساندنيانە  لێی  مەبەست  بەڵکو  نییە،  پشتەوە  لە  جنێوی  و 

ئامادەبوونیان و بەشداریان لە ژیاین گشیت.

کاراکردین ڕۆڵی ڕێکخراوەکاین کۆمەڵی مەدەین لە هەڵمەتەکانیان بۆ پێشنیازی یاساکان، یان هەموارکردنیان لەپێناوی . 2

مسۆگەرکردین مایف کەمینەکان بەگوێرەی پرەنسییپ هاواڵتیبوون.
ميكانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

هەموارکردین دەستورو یاسا عێراقیەکان بە شێوەیەک دەقەکاین گونجاوبێت لەگەڵ بەڵگەنامە نێودەوڵەتیەکان کە لە پێناوی 

پاراستین کەمینەکان هاتوون؛ چونکە هاوتەرییب لەنێوان یاسای دەستوری و یاسا نێودەوڵەتیەکان و دواتر هەموارکردین 

یاسا پەیوەندیدارەکان لەسەر ئەم بنچینەیە، بەڵگەیە لەسەر مەدەین بوون و شارستاین بووین دەوڵەتەکان.
الیەنە پەیوەندیدارەکاین جێبەجێکردن: 

ئەنجومەین نوێنەراین عێراق.. 1

پەڕلەماین هەرێمی کوردستاین عێراق. 2
دەرامەیت بەردەست: 

سەرچاوەی مرۆیی پسپۆڕ لە یاسای نێودەوڵەیت گشیت و دەستوری.. 1

لژینە دیاریکراوەکاین نوێنەرایەیت.. 2
یانەکاین چارەسەر نەکردن:  ز

سوود وەرنەگریت پێکهاتە بچوکەکان لەو ئیمتیازاتانەی کە لەسەر ئاسیت نێودەوڵەیت پێشکەش دەکرێن، بۆ پاراستین مایف 

کەمینەکان لە نیشتمانیان؛ كە دەبێتە هۆی پاشەکشە لە ڕۆڵبیننی لەسەر ئاسیت نیشتماین و گەشەکردین ستەم و کۆچکردین 

ڕۆڵەکانیان.
بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراو و سوودەکاین: بەیەکەوە گونجاین کەمینە ئاییین و نەژادیەکان لە کۆمەڵی عێرایق، لەسەر 

بنچینەی متمانەو ئازادبوون لە ترس و ستەم و بەدیهێناین زۆرترین دادپەروەری کۆمەاڵیەیت.
پالین کارکردن: 

پێکهێناین لژینەیەک بۆ هەموارکردین دەستور، لەماوەی خویل ئێستای پەڕلەمان.. 1

پێداچوونەوە بە یاساکان لەالیەن لژینە پەیوەندیدارەکاین نوێنەرایەیت.. 2
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4. ڕووبەڕووبونەوەی دەمارگیریی و 
پەروەردەکردن بۆ پێکەوەژیانی ئاشتیانە

بوون،  بابەیت  لە  دوورە  کە  خۆبه گه وره زانه   دەرووین  هەڵوێستێیک  دەمارگرییی 
پەتایەیک  لەبەرئەوە  دیکە.  ئەواین  بەرامبەر  بیانوە  بێ  نەرێنیی  هەڵسوکەوتێیک 
بۆ  هۆکارە  و  تاک  بەهاکاین  ڕەهەندی  بۆ  هەڕەشەیە  ترسناکە،  کۆمەاڵیەیت 
هەڵوەشاندنەوەی پەیوەندی کۆمەاڵیەیت، هەروەها گوتاری ڕقلێبوونەوە و توندوتژیی 
بەرهەم دەهێنێت و بیانو دەهێنێتەوە بۆ دەستدرێژیەکان و کۆمەڵکوژی پێکهاتەکان. 
دوای ئەزمونێیک تاڵی کۆمەڵگای عێراق لەگەڵ تریۆری داعش، دەرفەتێک هاتووەتە 
پێش بۆ لە ڕەگەوە هەڵتەکاندین ئەو شەڕانگێزیە، سەبارەت بە هەندێک داعش هیچ 
نییە جگەلە لوتکەی شاخێیک سەهۆڵبەندان، شکاندنییش پێویسیت بە چاکسازی 

کۆمەاڵیەیت و ڕۆشنبریی ڕاستەقینە هەیە. 
لەبەر ئەوەی گوتاری دەسەاڵتویست سەرکەوتوو دەبێت لە سەپاندین جۆرێک 
لە هەڵسوکەویت جیاکاریی، دەرفەتێک بە دەمارگریەکان دەبەخشێت تاکو هەست 
ملکەچیەیک  ئەمەش  بکەن.  ڕێچکەکەیان  سەرخستین  خۆیان  سەرکەوتین  بە 
کەمدەکاتەوەو  ڕاستگۆیی  متمانەو  بەهای  لە  کایەوەو  دەهێنێتە  لەڕاسیت  دوور 
ڕەگەزپەرسیت بەرهەم دەهێنێت. بابەتەکە تەنیا لە دەمارگرییی ئاییین کورت ناکرێتەوە، 
چونکە دەمارگرییی هەڵسوکەوتێکە لەوانەیە ئاییین بێت یان تائیفی، یان حزییب یان 
نەتەوەیی یان عەشایەری یان ئایدۆلۆجی یاخود جێندەری. ئەو بۆچوونانە لەناو کۆی 
ئەوەیە  کایت  ئێستاش  مۆرڤایەیت.  داماڵیین هەسیت  بە  کۆمەڵگه کان هەڵدەقوڵێن 
بەهێزەوە هەنگاو بۆ پێشەوە هەڵێنێت بە ڕۆشنبرییەیک مرۆڤایەیت کە ڕێز لە مافەکاین 
ئەرێین  چاوێیک  بە  بکرێت  یەکان  جیاواز و  فرەیی  سەیری  هەروەها  بگرێت،  مرۆڤ 
جیاوازبووین،  لە  بێت  بوێر  تاک  پێویستە  بدرێت.  ئاشتیانە  ژیاین  پێکەوە  هەوڵی  و 
یەکانیان، لەسەر بنچینەی  کراوەبێت بەرامبەر ئەواین دیکە، ڕێزداربێت بەرامبەر جیاواز
دژایەیت کردین ستەم و خەبات لە پێناوی بەدیهێناین دادپەروەری و ئاشیت پابەندبێت 

بە بنیاتناین ژینگەیەیک دروست بۆ هەموان.
توانای  یەکان  جیاواز لەگەڵ  ئەرێین  هەڵسوکەویت  لە  ڕێڕەوە  ئەو  پێویستە 
ناکۆکیەکان  چارەسەری  بەهرەی  الوان،  توێژی  بەتایبەیت  دەرخات،  عێراقیەکان 
یەکان نەبنە هۆکاری دەمارگرییی  بەشێوەی ئاشتیانە پیادە بکرێت بەشێوەیەک جیاواز
بکەن  بەوە  دەرک  پێویستە  عێراقیەکان  بەڵکو  توندوتژی،  ناکۆیک  ببێتە هۆی  یاخود 
بەکۆمەڵ،  بەردەوامی  بۆ  مرۆڤایەیت  شارەزایی  لە  بەشێکە  کۆمەاڵیەیت  ناکۆیک  کە 
و  جیاوازی  ئەو  لەگەڵ  ئەرێین  هەڵسوکەوتکردنێیک  توانای  هەبووین  هەروەها 
ناکۆکیە کۆمەاڵیەتیانە، دەرفەتێکە بۆ بەهێزکردین دایەلۆگێیک ڕاشکاوانە و هاوکاری 

بۆ چارەسەری کێشەکان و قوڵکردنەوەی پێکەوەژیاین ئاشتیانە.
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ناکۆکیە  ڕۆشنبریی  باگڕاوندی  ئاگاداری  پیویستە  هەندێجار  چوارچێوەیە  لەو 
کۆمەاڵیەتیەکان بنی، کە پێویست دەکات بەشێوەیەک هەڵسوکەویت لەگەڵ بکرێت 
پابووین ناکۆیک و دەمارگرییی لە نێوان گرووپەکان و  تاکو لە واقعدا نەبێتە هۆی بەر

چاندین دوبه ره یك لە نێوان خەڵک.
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4. ڕاسپاردەی سیاسی لەبارەی ڕووبەڕووبوونەوەی دەمارگیریی و 
پەروەردەی پێکەوەژیانی ئاشتیانە

بەربەرست: باڵوبوونەوەی دیاردەکاین دەمارگرییی و توندوتژیی.
چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق.

گۆڕاین چاوەڕوانکراو: لەناوبردین پلەبەپلەی دیاردەکاین دەمارگرییی و توندوتژیی و بەهێزکردین ئاشتەوایی کۆمەاڵیەیت.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

چاکسازیکردن لە پڕۆگرامی پەروەردەو فێرکردن، بە شێوەیەک ڕێگربێت لە گەشەکردین ڕق و دەمارگرییی.. 3

وەزارەیت خوێندین بااڵ بە بابەتێک قوتابیەکان پابەند بکات لەبارەی تواناکاین چارەسەری ناکۆیک و بنیاتناین ئاشتەوایی.. 4
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

لەمیانەی دەزگاکاین ڕاگەیاندن و تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان، کاراکردین بانگەشە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دەمارگرییی.. 1

لەمیانەی ڕێکخراوەکاین کۆمەڵی مەدەین و دامەزراوە ئاییین و ناحکومیەکان، کاراکردین پەروەردەی میللی نا فەرمی . 2

لەبارەی چارەسەری ناکۆکیەکان و ڕۆشنبریی کرانەوەو پێکەوەژیاین ئاشتیانە.

كاراكردین ڕۆڵی ڕێنمایی دەرووین لەالیەن دەزگا تەندروستیە حکومی و ناحکومیەکان.. 3

بۆ . 4 چوارچێوەیەک  داڕشتین  و  جیاوازەکان  کۆمەڵە  و  گرووپ  ڕاستەخۆی  پەیوەندی  بۆ  سەکۆ  دامەزراندین 

هاوکاریکردن لە نێوانیان.
ميكانزيم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

بەشداری الیەنەکان و کەسایەتیە سیایس و کۆمەاڵیەتیە کاریگەرەکان لە داناین پالن و بەرنامەو گرنیگ پێداین.. 1

مەتریس . 2 لەبارەی  تایبەیت،  بە  الوان  و  گشیت  بەشێوەی  کۆمەڵگا  بۆ هۆشیارکردنەوەی  وۆرک شۆپێک  بەستین   

چارەسەری  بۆ  ڕاهێنەران  ڕاهێناین  لەبارەی  شۆپێکیش  وۆرک  هەروەها  لێی،  ڕزگاربوون  ڕێگاکاین  و  دەمارگرییی 

ناکۆکیەکان و پێکەوەژیاین ئاشتیانە.

دایەلۆگ و مافەکاین مرۆڤ و چارەسەرکردین . 3 بوارەکاین  لە  بابەتانەی  ئەو  بۆ هەڵسەنگاندین  لژینەیەک  پێکهێناین 

پاکردین ئاشتەوایی بووین هەیە، لەسەر ئاسیت خوێندین بااڵ، هەروەها داناین پالنێک بۆ گشتاندین لە  ناکۆیک و بەر

زانکۆکان.
الیەین پەیوەندیدار بە جێبەجێکردن: سەرجەم الیەنە فەرمی و نافەرمیەکان کە ئیمزایان لەسەر ئەو ئامانجانە کردووە 

هەروەها  ئاییین،  الیەنەکاین  فێرکردن،  پەروەردەو  دامەزراوەکاین  دەسەاڵتەکە،  سێ  وەکو  پێکراوە،  ئاماژەی  پێشرت  کە 

دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین.
دەرامەیت بەردەست: 

دەرامەت و ئەدەبیات و شارەزایاین ئەم بوارە لەسەر ئاسیت ناوخۆیی و نیودەوڵەیت.. 1

ڕاهێنەراین بواری مافەکاین مرۆڤ و دایەلۆگ و پێکەوەژیاین ئاشتیانە.. 2

پاکردین ئاشتەوایی.. 3 بەرنامەی کۆمەڵەی هیوای ئەکادیمی عێرایق بۆ چارەسەری ناکۆیک و بەر

دپلۆم لە توێژینەوەی ئاشیت و چارەسەری ناکۆکیەکان لە کۆلژیی ئەدەبیایت زانکۆی بەغدا. . 4
یانەکاین چارەسەرنەکردن: هەڵوەشاندنەوەی کۆمەڵگاو پێشنەکەوتین و سەرنەکەوتین لە بەدیهێناین سەقامگرییی و  ز

ئاشیت هەمیشەیی.
بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراوو سوودەکاین: بەهێزکردین کۆمەڵگاو ناسنامەی نیشتماین، لەگەڵ ڕێزگرتن لە فرەیی.

پالین کارکردن: بەدواداچوون لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەکان بۆکارکردن لەسەر جێبەجێکردن پێشنیازەکاین چارەسەرکردن.
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5. ڕووبەڕووبونەوەی گوتارەکانی ڕقلێبوونەوە

بەرهەمی دەمارگرییی بریتیە لە گوتارەکاین ڕقلێبوونەوەو جیاکاریی و ڕەگەزپەرسیت. 
پێناسەکردووە  ڕقلێبوونەوەی  گوتارەکاین   2019 ساڵی  لە  یەکگرتووەکان  نەتەوە 
نووسنی  یان  گوتار  بەهۆی  گەیشتنە  بەیەک  جۆرەکاین  لە  جۆرێکە  »هەر  بەوەی: 
قێزبوونەوە  زماین  بەکارهێناین  یان  بکرێت  هێرش  تیایدا  كە  هەڵسوکەوت،  یاخود 
ئایینەکەی  بنچینەی  لەسەر  بکرێت  گرووپێک  یان  کەسێک  دژی  جیاکاریی  یان 
هەر  یان  ڕەگەزەکەی  یان  ڕەچەڵەیک،  یان  ڕەنیگ،  یان  پشیت،  یان  نەژادەکەی،  یان 

ڕەهەندێیک دیکەی ناسنامەکەی23.
بەرهەمی  زۆربەیان  بەاڵم  بێت،  ئەنقەست  بە  هەندێجار  گوتارانە  ئەو  دەکرێ 
نەزاننی و نەخوێندنەوەی ئەوەی دیکەی جیاوازە، ئەمەش دیدوبۆچووین وێرانکەر 
بریتیە  واقعحاڵە  ئەو  نموونەی  دیارترین  دەهێنێت.  بەرهەم  یەکرتی  بە  بەرامبەر 
عێراق  ئایینیەکاین  کەمینە  ڕووبەڕووی  کە  ییەی  جیاکار ڕقلێبوونەوەو  گوتاری  لە 
یان هێنا بۆ شەرعیەتپێداین ئەو تاوانانەی لە دژیان  کرانەوە، کەوا توندڕەوەکان بەکار
بەڵکو  کەمینەکان،  لە  ناکرێتەوە  کورت  تەنیا  ڕقلێبوونەوە  گوتارەکاین  ئەنجامیاندا. 
ئاگری  گه شكردنه وه ی  لە  بەشدارە  و  عێراق  پێکهاتەکاین  تەواوی  بۆ  درێژبووەتەوە 

فیتنەی تائیفی.
هەروەک  ناسنامەیی،  دڵەڕاوکێی  بابەیت  بە  پەیوەسنت  گوتارانە  ئەم  هەندێجار 
بەسرتاوە بە بەرهەمهێناین گوتاری شێواندین ئەواین دیکە لە هۆش و هزری میللی 
هەموو  بۆ  بیانوو  بریکردنەوە،  بێ  پێشوەختەی  حوکمی  دروستکراوو  بەڵگەی  بە 
تاوانەکان دژی هەموان دەهێننەوە. لەبەرئەوە کاتێک گوتاری ڕقلێبوونەوە دەگۆڕێ 
ییە  بۆ هاندان بۆ جیاکاریی یان دوژمنداری یان توندوتژیی، وەکو کردەوەیەیک تاوانکار

بەگوێرەی دەقەکاین یاسای نێودەوڵەیت24.
گوتارەکاین  ڕووبەڕووبونەوەی  بە  هەڵسا  گرنگ  دەسپێشخەری  هەندێک 
بە  دەستیکرد   2016 ساڵی  لە  مسارات«  »مؤسسة  دەزگای  ڕقلێبوونەوە، 
و  عێراق  لە  ڕقلێبوونەوە  ڕووبەڕووبونەوەی  بۆ  بەغداد  »ڕاگەیاندین  ئەنجامداین 
ناوەڕاست«، جگلەوەش ئەم دەزگایە هەڵسا بە دامەزراندین سەنتەری  ڕۆژهەاڵیت 
ملواجهة  الوطين  »املركز  ڕقڵێبوونەوە  گوتارەکاین  ڕووبەڕووبونەوەی  بۆ  نیشتماین 

خطابات الكراهية«.
پانتایی  لە  چڕبکرێتەوەو  کارە  ئەو  ئەوەیە  بێت  داواکاری  و  خواست  ئەوەی 
پەروەردەیی  دەزگا  باڵوببێتەوە،  کۆمەاڵیەتیەکاین  و  فەرمی  دامەزراوە  و  نیشتمان 
یاسای  لە  عێراق  کە  دەکەن  ئەوە  تێبیین  هەندێک  پابەندبکرێت.  ڕاگەیاندنەکان  و 
ئەمەش  هەژارە؛  ڕقلێبوونەوە  گوتاری  و  جیاکاریی  بنبڕکردین  بارەی  لە  گونجاو 

بڕوانە: إسرتاتيجية األمم  23
املتحدة وخطة عملها 

ملواجهة خطاب الكراهية، 
.2019

بڕوانە: ماددەی 20  24
من العهد الدويل 

الخاص بالحقوق املدنية 
والسياسية، كە دەرچووە لە 

ساڵی 1966. 
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کارا،  خێراو  یاساداناین  و  کۆمەاڵیەیت  هەنگاوی  لەسەر  کاربکرێت  دەکات  پێویست 
لەگەڵ ڕەچاوکردین پارێزگاریکردن لە ئازادی بریوڕاو ڕەخنەو دەربڕین، بەاڵم ناکرێت 
دژایەتیکردین گوتارەکاین ڕقلێبوونەوە ببێتە هۆی بەرتەسکردنەوەی ئازادیەکاین تاک 
و ئازادی ڕۆژنامەگەریی و دەربڕین بە هەموو شێوەکاین. گوتاری ڕقلێبوونەوە ئەوەیە 
کە بەرەو ڕووی کەسەکان و کۆمەڵەکان دەبێتەوە لەسەر بنچینەی ئەوان کێن. بەاڵم 
ڕەخنەگرتن لە هزرو بریوڕاکان پێویستە بە ئازادی ڕێگەپێدراو بێت لەگەڵ پاراستین 

نزیامی گشیت.
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5. ڕاسپاردەی سیاسی دەربارەی ڕووبەڕووبونەوەی گوتارەکانی 
ڕقلێبوونەوە

بەربەست: باڵوبوونەوەی گوتارەکاین ڕقلێبوونەوە لە مینبەرە سیایس و ئاییین و ڕاگەیاندنەکان و تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان.
چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق.

گۆڕاین چاوەڕوانکراو: کۆنتڕۆڵکردین گوتارەکاین ڕقلێبوونەوەو داناین سنوورێک بۆیان.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

بەیاسا قەدەغەکردین گوتارەکاین ڕقلێبوونەوە جا سیایس بێت یان ئاییین یان ڕۆشنبریی یاخود ڕاگەیاندن.. هتد.ٍ. 1
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

بەهێزکردین تواناکاین ڕۆژنامەنوسان و کادیراین ڕاگەیاندن لەسەر هەڵسوکەوتکردن لەبارەی گوتارەکاین ڕقلێبوونەوەو . 1

دژایەیت کردین.

پێشخستین سیاسەیت دامەزراوەکاین ڕاگەیاندن و ڕێنماییەکاین هەڵسوکەوتکردن بۆ پابەندبوون بە ڕەتکردنەوەی . 2

گوتارەکاین ڕقلێبوونەوە.

تەندروست، . 3 گفتوگۆی  و  دایەلۆگ  لەبارەی  الوان  تواناکاین  بەهێزکردین  و  کۆمەاڵیەیت  هۆشیاری  باڵوکردنەوەی 

لەگەل ڕەتکردنەوەی پێشێلکردین تایبەتمەندیەکاین ناسنامەی کەسەکان و باڵوکردنەوەی لەسەر ئەم ئاراستەیە لە 

تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان.

ئەنجامداین دەسپێشخەری بۆ ڕووبەڕووبونەوەی ڕقلێبوونەوە، دەبێتە هۆی پردی پەیوەندی لە نێوان کۆمەڵگا . 4

ناوخۆییەکان وەکو ئاهەنیگ سەری ساڵ لەالیەن موسڵمانەکان، یان ئامادەکردین خواین ڕۆژوشکاندن لە مانیگ 

ڕەمەزان بۆ موسڵمانان لەالیەن نا موسڵمانەکان.

و . 5 کۆمەاڵیەیت  و  ئەکادیمی  پاڵەوانیەتیە  لە  جیاوازەکان  ڕۆشنبرییە  ئەنداماین  نێوان  لە  دیدارەکان  چڕکردنەوەی 

میدیاییەکان.
ميکانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

پارێزگاریکردین . 1 لەگەڵ  ناساندین،  بەتاوان  ڕقلێبوونەوەو  گوتاری  دژی  یاسادانان  بۆ  یاسایی  ڕێچکەیەیک  گرتنەبەری 

تەواوی ئازادی ڕادەربڕین، هەروەها کارکردن لەسەر ڕەشنوسێک کە پێشکەیش پەڕلەمان بکرێت لە ڕێگای یەکێک 

لە لژینە تایبەتمەندەکان )وەکو لژینەی مافەکاین مرۆڤ(.

هاوكاری لە نێوان دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین و ڕێکخراوە ئایینیەکان، بۆ ڕێکخستین بۆنەو ئاهەنیگ هاوبەش لە . 2

ڕۆژی لەدایک بووین سەری ساڵی زاييین و ئامادەکردین خوان لە مانیگ ڕەمەزان.

پیشه یی . 3 توانا  پێشخستین  بۆ  ڕاگەیاندن  و  ئاسایش  پەیوەندیدارەکان وەکو  کەرتە  لەگەڵ  ڕێکخستین وۆرکشۆپ 

گوتارەکاین  بەرەنگاربوونەوەی  لەسەر  ڕۆژنامەنوسان  و  ئەمنیەکان  هێزە  ڕاهێناین  و  ڕەفتارکردن  ڕێنماییەکاین  و 

ڕقلیبوونەوە. 

ئەنجامداین هەڵمەیت هۆشیارکردنەوە لە ڕێگای تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان.. 4
اليەین پەیوەندیداری جێبەجێکردن: 

ئەنجومەین نوێنەران . 1

دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین و کۆمەڵەکاین خۆبەخیش الوان.. 2

دامەزراوە ئایینیە کالسیکیەکان.. 3
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دەرامەیت بەردەست: 

گرووپە خۆبەخشەکان لە تەواوی پارێزگاکاین عێراق و هەرێمی کوردستان.. 1

هەبووین پەیوەندیەیک باش لەگەڵ ئەنداماین پەڕلەمان.. 2

هەبووین پەیوەندیەیک پتەو لەگەڵ دامەزراوەو مەرجەعیەتە ئایینیەکان.. 3

تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان و هۆکارەکاین ڕاگەیاندن و ئەو ڕۆژنامەنوسانەی گرنیگ بەو بوارە دەدەن.. 4

یکراو.. 5 ئارەزووی الیەنە پەیوەندیدارەکان بۆ کارکردن لەسەر بابەتێیک دیار
بۆ  هانداین  و  کۆمەاڵیەیت  تەوین  لێکرتازاین  و  دەرووین  و  سیایس  سەقامگرییی  نەماین  چارەسەرنەکردن:  یانەکاین  ز

یکراو. توندوتژیی لە هەندێک حاڵەت و لە هەندێک شوێین دیار
کێشەو  کەمکردنەوەی  و  ئاستەکان  هەموو  لە  یاتر  ز سەقامگرییی  سوودەکاین:  چاوەڕوانکراوو  گۆڕاین  بەرهەمی 

یەکان لەنێوان گرووپە ناوخۆییەکان، بەشێوەیەک کە پڕۆسەی دووبارە بنیاتنانەوەی متمانە لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت  ئاڵۆز

یاتر کارابێت و زووتر بەدی بێت بە ئاراستەی دروستکردین هاواڵتیبونێک کە بنچینەی فرەیی بێت. ز
پالین کارکردن: 

ئەنجامداین هەڵمەتێک بۆ داناین یاسای نەهێشتین وتاری ڕقلێبوونەوە لە قۆناغی یەکەم. . 1

هەروەها . 2 جیاوازەکان،  ناوچە  جۆراوجۆرانەی  تەحەدیە  ئەو  دیاریکردین  بۆ  وۆرکشۆپ  زنجریەیەک  بەستین 

لەگەڵ  ڕێککەوتن  دواتر  یاساکە،  ڕەشنویس  نوسیین  بە  دەستکردن  بەرلە  ناوخۆییەکان  دەنگە  یپێکردین  بەشدار

لژینەیەک لە پەڕلەمان بۆ پێشکەشکردین لەمیانەی کۆکردنەوەی ژمارەی ئیمزای پێویست لەناو پەڕلەمان.

و . 3 ڕاگەیاندن  دامەزراوەکاین  لەگەڵ  پەیوەندیکردن  یکراو،  دیار ئامانجێیک  چەند  لەپێناوی  بەیەکەوە  بۆکارکردن 

ڕێکخراوەکاین کۆمەڵی مەدەین پەیوەندیدار و مەرجەعیەتە ئایینیەکان.
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بەشی دووەم

هاواڵتیبووین کاراو
بنچینەی فرەیی



نەخشەڕێگای بنیاتناین هاواڵتیبوون و حكومڕاین ژیرانە لە عێراق  46

6. فرەیی و ئازادی ڕادەربڕین و یەکسانی لە 
نێوان هاواڵتیان

هەر  بەبێ  کۆمەڵگا  ئەنداماین  نێوان  لە  یەکساین  لە  هاواڵتیبوون  پرەنسییپ 
جیاکارییەک بەهۆی نەژادی و ئاییین و مەزهەیب و ڕەگەزی و جێندەری و ڕۆشنبریی 
و کۆمەاڵیەیت و سيایس دەستپێدەکات. بۆیە نیشتمان ئەو پانتاییەیە کە وادەکات 
هاوبەش  جیاوازن  ڕەنگ  و  زمان  باوەڕو  ڕەگەزو  بریوباوەڕو  ڕووی  لە  ئەوانەی 
هەموویان  بۆ  خێروخۆیش  بە  دواتر  کە  گشیت،  بەرژەوەندی  هێنانەدی  لە  بن 
کۆمەاڵیەیت  گرێبەسیت  بنچینەی  لەسەر  نیشتمان  بریۆکەی  لەبەرئەوە  دەگەڕێتەوە. 
لە نێوان هاواڵتیان دێتەدی، میکانزیمی بەڕێوەبردین ژیان دیاریدەکات کە بەیەکەوەو 
لەمیانەی دەوڵەت و دامەزراوە گشتیەکان و دەزگاکاین تایبەت بە مافەکان کە یاسا 
دەیپارێزی. هەروەها تێکەڵبووین کۆمەڵگەیی و وابەستەی کۆمەاڵیەیت و هاوسۆزی 
نیشتماین لەسەر بنچینەی مەدەین بەهێزدەکات، هاواڵتیبوون لەمیانەی پەیوەندی 
ڕاستەوخۆی هاواڵیت بە دەوڵەت و تەواوی هاواڵتیان بەدیدێنێت. بەاڵم لەوانەیە 
هاواڵتیان  نێوان  لە  جیاکاریی  بۆ  کە  یاسادانان  و  سیایس  ئەدەبیایت  و  چاالکیەکان 
بۆ  بنچینەیە  کە  پڕەنسییپ هاواڵتیبوون  لەگەڵ  دژیەیک  ببێتە هۆی  ئاراوە،  هاتوەتە 
فرەیی. لەبەرئەوە ماددەی )26( لەیاسای كاریت نیشتماین عێرایق پاراستین کەمینە 
ئایینیەکاین وروژاندوە، کە بە پێشێلکاری مافە ئایینیەکان دەژمێردرێت، پاراستین ئەو 
کردووە،  نێودەوڵەتیەکان هاتووە مسۆگەر  پێوەرە  و  عێراق  لە دەستوری  مافانەی 
هەروەها بۆ پاراستین فرەیی و یەکساین ڕاستەقینە لە واڵتەکە داوای هەموارکردین 
عێرایق  نیشتماین  بيتاقەی  یاسای  لە   )26( ماددەی  دووەمی  بەندی  لە  دەکرێ. 
ساڵی 2016 هاتووە: »لە ئاییندا منداڵە ناکامەکان دەچنە سەر ئاییین ئیسالم لە 
ڕێگەی دایک و باوکیانەوە«، واتە موسڵمان دەبن پێش تەمەین پێگەیشنت. ئەمەش 
لەگەڵ  پێچەوانەیە  و  دەژمێردرێت  منداڵەکان  لە  زۆرلێکردن  بە  ئایینیان  گۆڕیین  بۆ 

پرەنسیپەکاین هاواڵتیبوون و مافەکاین مرۆڤ.
پێکهاتەی عێراق فرە نەژادی و فرە ڕۆشنبریی و فرە ئایینیە، ئەمەش وایکردووە 
ڕۆشنبریی  سومبویل  و  بەکۆمەڵ  وابەستەی  پێکهاتەکان  لە  پێکهاتەیەک  هەر 
تایبەت بەخۆیانبێت و هاواڵتیبوون دەبێتە بنچینە بۆ فرەیی کۆمەڵگەیی. ڕێکخراوی 
داهێنان  نوێبوونەوەو  ئاڵوگۆڕو  سەرچاوەیەیک  وەک  ڕۆشنبریی  فرەیی  یۆنسکۆ 
هەژماردەکات25. بۆ ئەمەش پێویست دەکات بە کارگێڕیەیک سیایس ژیرانە بۆ فرەیی 
لەمیانەی  نیشتمان  هەڵوەشانەوەی  و  لێکرتازان  لە  دوورکەوتنەوە  بۆ  ڕۆشنبریی، 
ستەمی  لەسەر  کە  تاکڕەوەکان  سيستەمە  تائیفەکان.  و  گرووپ  پشکپشکێنەی 
بۆ سیستەمێیک  دامەزراون دەگۆڕێن  بەهێز«  لەژیر دروشمی »دەوڵەیت  و  سیایس 

بڕوانە: ماددەی یەکەم  25
لە »اإلعالن العاملي 

بشأن التنّوع الثقايف«،لە 
ڕێکخراوی یونسکۆ 
دەرچووە،2001.
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بااڵدەست بەسەر کۆمەڵگا، هەروەها هەوڵدەدەن بۆ توانەوەی بەزۆری هاواڵتیان 
ییە پەروەردەیی و میدیاییەوە. جگەلەوە سیستەمە تائیفیەکان  لە میانەی ئامادەکار
مافە مەدەین و سیایس و تەنانەت ئەو مافە کۆمەاڵیەتیانەی تایبەتن بە ناسنامەی 
تایبەیت تاکەکان پێشێل دەکات، تاک ناچاردەکات پاشکۆی سەرکردایەتیە تائیفیەکان 
بێت و لەهەمان کاتدا بانگەشەی پاراستین ناسنامەکەی و تایبەتمەندیەکاین دەکات. 
گشیت  ژیاین  لە  بەشداری  لە  دەبێت  خۆی  ڕۆڵی  دەستبەرداری  تاک  لەبەرامبەردا 
ئەمانە  هەموو  لێرپسینەوەو  و  مەدەین  خەبایت  و  گشتیەکان  گفتوگۆ  ناو  چوونە  و 
دەبێتە  ئەمەش  تائیفی؛  سەرکردەیەیک  بۆ  پشتیواین  و  پاشکۆبوون  بە  دەگۆڕێتەوە 
هۆی داڕماین سیستەمی دیموکرایت و ئەو میکانزیمانەی دیموکرایت سەردەخەن و 

بەردەوامی پێدەدەن.
دەوڵەیت  دروستبووین  پایەکاین  لە  پایەیه کە  دەربڕین  ناڕەزایی  بریوڕاو  ئازادی 
بابەتەش  ئەو  شێوەکانیەوە.  هەموو  بە  ستەمکاریی  بەرەنگاربوونەوەی  و  هاواڵیت 
یاسایەک  چەند  دەرکردین  میانەی  لە  هەندێک  هەوڵی  بەهۆی  لێکراوە  هەڕەشە 
خۆپیشاندان،  یاساکاین  )ڕەشنویس  وەک:  کەمدەکاتەوە  بریوڕا  ئازادی  مایف  لە  کە 
تاوانەکاین زانیاری، کۆتوبەندکردین ئازادی تاکەکەیس(، و ئەوەی پەیوەندی هەیە بە 
لەسەر  دەکاتەوە  جەخت  کە  کەیس  باری  یاساکاین  )ڕەشنویس  ئافرەت  مافەکاین 
تایفه گه ری ( هەروەها دواخسنت و بەربەرست دروستکردن لەبەردەم داناین یاسای 
توندوتژیی خێزاین. لەدوای جواڵنەوە شۆڕشگێڕیەکاین ترشین، کردەوەکاین تریۆرکردن 
دروستکەراین  و  ڕۆشنبریان  و  خۆپیشاندەران  و  چاالکوانان  ترساندین  و  ڕفاندن  و 
لە  ئەمەش  بوو،  ياتر  ز ڕۆژانە  و  ڕێکخراو  شێوەیەیک  بە  دەستگریکردنیان  و  بڕیار 
کۆمەاڵیەیت  تۆڕی  لە  ئاشکرابووەو  شێوەی  بە  هەڕەشەلێکردنیان  چوارچێوەی 
ناڕەزایی کە  باڵوکراوەتەوە بەمەبەسیت دەمبەسنت و لەباربردین هەر جواڵنەوەیەیک 
سیایس.  سیستەمی  گەندەڵیی  و  تایفه گه ریی  ژێرخاین  لەسەر  هەڕەشە  هۆی  ببێتە 
گرووپە سیاسیە چەکدارەکاین دەرەوەی یاسا )میلیشیاکان( ڕۆڵێیک گرنگیان بیین لەو 
تاوانانە، بەتایبەیت لەبەر چاوی بێهەڵویسیت هێزە ئەمنیەکاین حکومەت. لەبەرئەوە 
پێویستە هاواڵتیبوونێیک کاراو بنچینە بۆ فرەیی لە عێراق دابمەزرێت کە گرێبەسیت 
نێوان هاواڵتیان و لە نێوان هاواڵتیان و دەوڵەت و دامەزراوەکانیدا نوێ بکاتەوە، 
ژینگەیەک  لە  جیاوازی،  لە  دەربڕین  و  جیاوازبوون  مایف  بۆ مسۆگەرکردین  ئەمەش 
بە  هەڕەشەکردن  و  خۆفەڕزکردن  لە  دووربێت  و  کرابیت  فەرام  تێدا  ئاساییش  کە 

ئەنجامداین توندوتژیی لەالیەین گرووپەکاین دەرەوەی یاسا.
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6. ڕاسپاردەی سیاسی لەبارەی فرەیی و ئازادی ڕادەربڕین و 
یەکسانی لە نێوان هاواڵتیان

بەربەست: نەبووین یەکساین لە نێوان عێراقیەکان و باڵوبوونەوەی توندوتژیی.
چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق.

گۆڕاین چاوەڕوانکراو: یەکساین لە نێوان هاواڵتیان لەسەر بنچینەی فرەیی ئینتیمای ئاییین و کۆمەاڵیەیت و سیایس و 

ڕۆشنبریی و مسۆگەرکردین ئازادی بریوڕاو ناڕەزایی دەربڕین.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

هەموارکردین هەندێک لە دەقە دەستوری و یاساییە پەیوەندیدارەکان، بەشێوەیەک یەکساین لە نێوان عێراقیەکان . 1

مسۆگەربکات و جیاوازی نەکات و ڕەخساندین هەیل یەکسان دابنی بکات کە لە ماددەکاین )14”16”20،37، 

38 “125(ی دەستوردا هاتووە. 

مسۆگەر . 2 عێراقیەک  هەموو  مایف  کە  یەکان،  دەستور دەقە  کرداری  جێبەجێکاری  ببێتە  بەشێوەیەک  یاسا  داناین 

بکات، بەتایبەیت ماددەکاین)3، 4، 42، 125(ی دەستور.

هەڵوەشاندنەوەی میلیشیا چەکدارەکاین دەرەوەی دەسەاڵیت دەوڵەت و مسۆگەرکردین ئاساییش هاواڵتیان.. 3
پێناسەی  ئاسیت  کە  تایبەت  کۆمەاڵیەیت  پڕۆگرامێیک  داناین  کۆمەاڵیەیت:  ئاسیت  لەسەر  پێشنیازکراو  چارەسەری 

لە  ڕادەربڕین  مایف  و  بگەیەندرێن  بەیەک  هاوبەشەکاندا  خاڵە  لە  بتواندرێت  بەرزبکاتەوەو  لەواقعدا  عێراقیەکان 

یەکانیان هەبێت. جیاواز
میکانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

و . 1 سیاسیەکان  لەالیەن  بڕیارێک  دەرکردین  پەیوەندیدار،  دەستوری  ماددەی  هەندێک  هەموارکردین  بەمەبەسیت 

ئاراستەکردین بۆ حزیبەکانیان و فڕاکسیۆنەکانیان لە ئەنجومەین نوێنەراین عێراق.

داناین یاسا لەبارەی بەدیهێناین یەکساین لە نێوان عێراقیەکان و مسۆگەرکردین مافەکانیان لەسەرجەم ئاستەکان . 2

بەبێ جیاوازی، لەگەڵ پشتگرییی كردین مەرجەعیە ئایینیەکان بۆ ئەم پڕۆژە نیشتمانیە. 

و . 3 توندوتژیی  بەرەنگاربوونەوەی  و  ناڕەزایی  و  ڕادەربڕین  مایف  کە  کۆمەڵگەیی  ئاساییش  بۆ  سیاسەتێک  داناین 

خۆفەڕزکردن بە چەک “مسۆگەر بکات.
الیەنە پەیوەندیدارەکاین جێبەجێکردن: ئەنجومەین نوێنەراین عێراق.

دەرامەیت بەردەست: شارەزایاین پسپۆڕ لە یاساو سیاسەیت گشیت، نوێنەری سەرجەم پێکهاتەکاین عێراقن.
يادبووین پەڕاوێزخسنت و بێبەشکردن و توندوتژیی و تریۆرو نادادپەروەریی. يانەکاین چارەسەرنەکردن: ز ز

بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراوو سوودەکاین: بەرزکردنەوەی ئینتیما بۆ نیشتمان و گەشەکردین دیموکرایت و پێشبڕکێی 

هۆی  دەبێتە  کە  خۆشەویسیت،  و  نیازپایک  و  دادپەروەریی  باڵوبوونەوەیبەهاکاین  هەروەها  سیایس،  و  هزری  دروسیت 

سەقامگرییی ئاساییش ئابوری و سیایس و کۆمەاڵیەیت و ئاییین.
پالین کارکردن: 

ئامادەکردین پڕۆژەی یاساکاین تایبەت بە کاراکردین دەقە دەستوریەکاین پێشوو.. 1

ئامادەکردین لژینەیەک بۆ هەموارکردین دەستور لەمبارەیەوە.. 2

داناین سیاسەتێیک ئەمین گشتگری کە پیادەکردین ئازادیەکان لەخۆ بگرێت.. 3
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7. کۆمەڵی مەدەنی و ڕۆشنبیری پشتیوانی و 
لێپێچینەوە

بە  پێویسیت  بەردەوامبووین،  مسۆگەرکردین  و  هاواڵیت  دەوڵەیت  هێنانەدی 
پێشخستین كۆمەڵی مەدەین عێرایق هەیە، هەروەها گۆڕیین ڕۆشنبریی هاواڵتیان لە 
پێشبیین کردن بۆ داواکاری لە ڕێگای کەناڵەکاین فشاری ئاشتیانە و لێپێچینەوە لە 
حکومەت لە ئەداکردین کارەکاین. بەاڵم کۆمەڵی مەدەین کە بەهۆی میدیایەیک ئازاد 
نوێنەرایەیت دەکرێ، لەگەڵ سەندیکاکان و کۆبوونەوەکان و دامەزراوە ڕۆشنبرییەکان 
هۆی  بە  الوازن  عێراق  لە  ئێستا  تاکو  کە  کۆمەڵەکان،  و  گەشەپێدان  دەزگاکاین  و 
جیاوازەکاندا  سەردەمە  لە  ئەمەش  ستەمکاریی،  ڕۆشنبریی  بەرفراواین  کەلەپورێیک 
تێپەڕکردین ئەم ڕۆشنبرییە  نااڵندویەیت. ئەوەی ڕوونە ئەوەیە  واڵتەکە بەدەستیەوە 
بە ڕووداوێک نابێت کەلە چرکەساتێکدا ڕوودەدات، بەڵکو پڕۆسەیەیک کەڵەکەبووەو 
کۆمەڵێک مەرجی خۆی هەیە. پێویست بەوە دەکات کۆمەڵی مەدەین سەرکەوتوو 
یکراو، هەروەها  بێت لە مسۆگەرکردین سەرچاوەی دارایی سەربەخۆ بە شێوەیەیک دیار
کالسیکیەکان  ڕیزە  کە  گشیت  کاروباری  بە  پابەندبوون  و  هۆشیاری  هێنانەکایەی 

تێپەڕبکات.
کۆمەڵی مەدەین بە رسوشیت خۆی دوانەیی دەسەاڵت و خەڵک تێپەڕ دەکات 
دەسەاڵت  هەڵسوکەویت  لەالیەک  پێکدەهێنێت،  زەوی  لەسەر  جواڵو  هێزێیک  و 
دیکە  لەالیەیک  هەنگاوبنێت،  ستەمکاریی  ئاراستەی  بە  ئەگەر  دەکات  کۆنتڕۆڵ 
و  خۆڕادەستکردن  ئاراستەی  بە  کاتێک  دەکات  خەڵک  جواڵنەوەی  کۆنتڕۆڵی 
پاشۆیەیت هەنگاوبنێت. کەواتە کۆمەڵی مەدەین دەبێتە الیەین سێیەم لە هاوکێشەی 
لە قۆرخکردین  بکات  لە دەسەاڵت  ڕێگری  کەوا  دیموکرایت؛  و حوکمی  هاواڵتیبوون 
پڕۆسەی  ئاراستەکردین  لە  کەڕامەت، هەروەها بەشداربێت  هۆشیاری و سامان و 

سیایس بەرەو ئاشیت و سەقامگرییی و خۆشگوزەراین کۆمەاڵیەیت.
كۆمەڵی مەدەین هەمان ئەو کێشەی هەیە کە ژینگەی کۆمەاڵیەیت و سیایس 
هەیەیت بەتایبەیت لە گەندەڵی و دەستەگەریی و خەراپ بەڕێوەبردین دارایی و مرۆیی، 
بە  بەراورد  بە  بێت،  مەعقول  زۆر  کارگێڕی  ژینگەیەیک  دەتوانێت  ئەوەش  لەگەڵ 
دامەزراوەکاین دیکە. لە هەندێک ئەزموندا سیستەمی بەریەککەوتین بەرژەوەندیەکان 
هەیە، هەروەها سیستەمێیک کارگێڕی مرۆیی و دارایی هەیە. شارەزایی سەرکەوتوو 
لە  قوتابخانەیەکە  خۆیدا  لە  خۆی  مەدەین  کۆمەڵی  دامەزراوەکاین  لە  کارکردن  لە 
بەشداری لە ژیاین گشیت و تاقیکردنەوەی ئەزمونێکە لە میکانزیمەکاین دیموکرایت و 

لێپێچینەوە.
وێنەیەیک ناتەواو هەیە لە هەڵسوکەوتێیک ئەرێین و بێالیەن لە نێوان حکومەت 
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لە هۆشیارکردنەوەی  بەشداربێت  دەتوانێت  مەدەین  کۆمەڵی  مەدەین،  کۆمەڵی  و 
کە  ئاستێک  گەیشتە  بەمەش  و مافەکاین هاواڵیت،  کەمینەکان  کاروباری  و  مەدەین 
پێشرت وێنەی نەبووە لە هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ هەندێک لە وەزارەتەکان، لەوانە 
تەنیا  مەدەین  کۆمەڵی  ڕۆڵی  پێویستە  گرنگە  ئەوەی  پەروەردە.  وەزارەیت  نموونە  بۆ 
یکراو،  دیار بابەتێیک  چەند  لە  گشیت  کەریت  لەگەڵ  هاوبەیش  لە  نەکرێتەوە  کورت 
بەڵکو پێویستە ڕۆڵی خۆی ببینێت بەشێوەیەیک فراوان لە سەر ئاسیت پشتیواین بۆ 
کاریگەری دروستکردن لەسەر سیاسەیت گشیت و پێگەیشتوو، لەگەڵ لێپێچینەوە بۆ 

مسۆگەرکردین کواڵێیت لە کەریت گشیت و شەفافیەت. 



نەخشەڕێگای بنیاتناین هاواڵتیبوون و حكومڕاین ژیرانە لە عێراق                    51

7. ڕاسپاردەی سیاسی لەبارەی کۆمەڵی مەدەنی و ڕۆشنبیری 
پشتیوانی و لێپێچینەوە

بەربەست: الوازی شەفافیەیت حکومی و سیاسەیت گیش پێگەیشتوو.
چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق.

گۆڕاین چاوەڕوانکراو: گەیشنت بە بەرزترین پلەی شەفافیەت لە کاری دامەزراوە حکومیەکان، بۆ کاراکردین لێپێچینەوەو 

لە  بەشداری  و  مەدەین  کۆمەڵی  لەالیەن  پشتیواین  لەمیانەی  بەدیهێناین  هەروەها  گشیت،  سياسەیت  پێشخستین 

دامەزراوە گشتیەکان. 
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

بەشداریکردین دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین لە گفتوگۆی یاساکان و سیاسەیت حکومی و خۆجێیی.. 1

دەرکردین یاسای مایف گەیشنت بە زانیاری، هەروەها بەهێزکردین شەفافیەت لە چوارچێوەی دامەزراوە حکومیەکان.. 2

دەرکردین یاسای لێکداین بەرژەوەندیە دارایەکان لە عێراق.. 3
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

کارگێڕی . 1 پشتیواین  و  بێت  فرەیی  بنچینەی  کە  هاواڵتیبوون  لەبارەی  مەدەین  کۆمەڵی  تواناکاین  بەرزکردنەوەی 

پێگەیشتوو بێت.

هانداین دامەزراندین هاوبەیش و هاوپەیمانێیت لە نێوان دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین لەبارەی کاروباری گشیت کە . 2

جێگەی گرنگیداین هاوبەشە بۆ بەهێزکردین چاالیک و بەرهەمهێنان.
ميكانزيم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

پەیوەندیکردن لەگەڵ الیەین پەیوەندیدار لە حکومەت و ئەنجومەین نوێنەران بۆ دەرکردین یاسای پێویست.. 1

پەیوەندیکردن لەگەڵ ئەنجومەنەکان و کارگێرییە خۆجێیەکان بۆ هاوکاری . . 2

پێشکەشکردین پڕۆگرامێیک ڕاهێنان لەبارەی پشتیواین و داناین سیاسەت و هەڵسەنگاندین چاالکوانان لە کۆمەڵی . 3

مەدەین.

تيشك خستنە سەر شارەزاییە نموونەییە سەرکەوتوەکان بۆ فێربوون و سوود لێوەرگرتین.. 4
الیەین پەیوەندیدار بە جێبەجێکردن: 

ئەنجومەین نوێنەراین عێراق و پەڕلەماین هەرێمی کوردستان.. 1

حكومەیت ناوەندو حکومەیت هەرێمی کوردستان و ئەنجومەنەکان و کارگێڕیە خۆجێیەکان. . 2

دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین لە عێراق.. 3

ئەو دامەزراوانەی بە شارەزایی و پارەدارکردن لە ئاسیت نێودەوڵەتیەوە پاڵپشیت دەکرێن.. 4
دەرامەیت بەردەست: 

شارەزایاین پسپۆڕ لەبارەی تێبینیکردن و پشتیواین و لێپێچینەوە. . 1

لژینە پەیوەندیدارەکاین نوێنەرایەیت.. 2

شارەزاییە نموونەییە بەردەستەکان و ڕێکخراوە سەرکەوتوەکان کە ئامادەن بۆ پێشخستین تواناکانیان.. 3

گرنگیداین نێودەوڵەیت بە عێراق و توانای فەراهەمکردین پشتگرییی دارایی بۆ کۆمەڵی مەدەین.. 4
یانەکاین چارەسەرنەکردن: بەردەوامی الوازی حکومەت و خزمەتگوزاری گشیت و گەشەپێدان.  ز
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بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراوو سوودەکاین: پێشخستین بڕیارەکاین حکومەت و بەدیهێناین بەرزترین ڕێژەی گەشەپێدان 

یە گشتیەکان، لەگەڵ پابەندکردین زۆرتریین هاواڵتیان بە کاروبارە گشتیەکان، هەروەها گەشەکردین متمانەی  و خزمەتگوزار

هاواڵتیان بە دامەزراوە حکومیەکان.
پالین کارکردن: 

بەدواداچوون بۆ داناین یاسای پێویست لەگەڵ دەستە تایبەتمەندەکان.. 1

ڕێکخستین پڕۆگرامێیک ڕاهێنان بۆ چاالکواناین کۆمەڵی مەدەین.. 2

پێشکەشکردین چریۆیک سەرکەوتن کە هاین . 3 بۆ  یکراو  دیار لەبارەی کەیسێیک  نمونەیی  پێکهێناین هاوپەیمانێتیەیک 

بەدواداچوون بدات لەو بوارە.
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8. بەشداری الوان لە نوێکردنەوەی ژیانی 
سیاسی

ترشیین  دوای جوالنەوە شۆڕشگێڕیەکاین  عێراق  لە  الوان  ڕۆڵی  ڕوونە  ئەوەی 
ڕێکەوتە ڕەمزی و جومگەییە  له و  نییە.پێش  ، وەکو پێشوو  یەکەمی ساڵی 2019 
و  دیکتاتۆریەت  كەڵەکەبووەکاین  تەنگژە  سایەی  ژێر  لە  بوون  قورباین  عێراق  الواین 
جەنگەکان و تایفه گه ری و تریۆرو گەندەڵی و سیاسەتە شکستخواردوەکان و بێکاری. 
وەکو  الواین  و  دەرکەوت  وەک سومبوڵێک  ترشین  بەاڵم جواڵنەوەی شۆڕشگێڕی 
یانبخا  قورباین کارەساتەکاین ڕابردوو ڕزگار کرد، بۆ ئەوەی لە وێنەی شۆڕشگێڕان دەر
ئەو  وایە  پێیان  هەندێک  دەنەخشێنن.  خۆیان  داهاتووی  خۆیان  دەسیت  بە  کە 
جوالنەوەیە کە الواین لە کوڕان و کچان لە سەر شەقامەکان کۆکردوەتەوە لە هەموو 
چینە جیاوازە کۆمەاڵیەیت و تائیفی و ئایینەکان، قوڵرتین جوالنەوەی کۆمەاڵیەتیە کە 

واڵتەکە لە دە ساڵی دوایی بەخۆیەوە بیین بێت.
ئەوەی شایەین باسە ژمارەیەک دەستپێشخەری خۆبەخشانە كرا كە چەندین 
یان تێدا کرد، لەبوارەکاین هونەرو ڕۆشنبریی و کاری خێرخوازی  الوی کوڕو کچ بەشدار
لە مەیداین جوالنەوەکانیان، یان لە میانەی پێشکەشکردین هاوکاری مرۆیی و خۆراک 

و تەندروسیت، یاخود لە ڕووبەڕووبونەوەی پەتای کۆڤید_19. 
بێبەشکردن  گریۆدەی  جۆراوجۆر  بەشێوەی  الوانەی  ئەو  نوێیەدا  قۆناغە  لەم 
بوونەتەوە، هیچ لە واقعی ژیانیان نەگۆڕا، بەاڵم لە هەڵوێستێیک دژی تایفه گه ری و 
بااڵدەسیت بیاین و گەندەڵی و بێکاری، خۆیان گۆڕیان کاتێک چونه سه ر شەقامەکان و 
ییان کرد. بەهۆی سەرنەکەوتین بەرپرسان لە بەڕێوەبردین  داوای لێپێچینەوەو گۆڕانکار
واڵتەکەو چارەنویس، هەروەها بەهۆی دوورخستنەوەیان لە بەشداری ڕاستەقینە 
لە بەڕێوەبردین کاروباری گشیت، بەشداری نەکردنیان لە دروستکردین بڕیار، الوان لە 
میانەی خۆپیشاندن و ناڕەزایەتیەکان وەک هاواڵیت هۆشیاری خۆیان لەبارەی مافە 
زەوتکراوەکانیان پیشاندا. بەرامبەر توندوتژییەکان پاشەکشەیان نەکرد و لەبەرامبەر 

یان بەخیش. ئەمەشدا سەدان شەهیدو هەزاران بریندار
نێوان 15 و34 ساڵە،  لە  تەمەنیان  کە  ڕاپەڕیوانە و هاوشێوەکانیان  ئەو الوە 
گەورەترین توێژی کۆمەڵگا پێکدەهێنن، واتە ڕێژەی %35.4 لە کۆی گەیل عێراق26. 
ئەوان نەوەکاین جیهانگریین، لەڕێگەی مۆبایلەکانیان و تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان هەوای 
ییان باڵودەکردەوە، گوتارە تائیفی و عەشائرییەکان بەرتەسکەکان  ئازادی و گۆڕانکار

کاری لێنەدەکردن.
بەاڵم ئەو نەوەیە ڕۆشنبریی سیایس پێویسیت نییە، بۆ ئەوەی بە شێوەیەیک خێرا 
بەشێویەک  سیایس،  هەڵوێسیت  بۆ  بیگوازنەوە  دەربڕینەوە  ناڕەزایی  هەڵوێسیت  لە 

ير إدارة الشؤون  26 بڕوانە: تقر
االقتصادية واالجتماعية 

يف األمم املتحدة بۆ ساڵی 
 .2019
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الوان  دوای سەرکەوتین  بڕیاردان.  بگاتە شوێین  و سەرکردایەتیان  دنیابیین  و  پالن 
لە هەنگاونان بەرەو هەڵژباردین نوێنەرایەیت پێشوەختە27، ئێستا ئاسیت هۆشیاریان 
ئەوەی  بۆ  ڕووداوەکان،  گۆڕەپاین  لەسەر  دیار  تەحەدایەیک  بوونەتە  بەرزبووەتەوەو 
هەروەها  بگونجێت.  سیاسیەکانیان  خواستە  لەگەڵ  هەڵژباردن  بژاردەکاین  بتوانن 
پێویستە لەناو دەستەبژێری الواندا ئاسیت تواناکانیان بەرزبکرێتەوە بۆ ئەوەی فشارو 
دەرفەیت  ئەوەی  بۆ  بەتایبەیت  هەبێت،  هەڵژباردن  پڕۆگرامی  لەسەر  کاریگەرییان 
خۆپااڵوتن و پێشبڕکێیان لە هەڵژباردنەکان پێبدرێت، دوای ئەوەی تەمەین پااڵوتن 
بۆ 28 ساڵ کەمکرایەوە، ئەوان پێویستیان بەوەیە متمانەیان بۆ پڕۆسەی سیایس 
گەندەڵ  فەرمانڕەوای  چیین  لە  هەندێک  بەهۆی  کە  پڕۆسەیەی  ئەو  بگەڕێتەوە، 

متمانەی لەدەستدا بوو.

حکومەت ڕایگەیاندوە  27
هەڵژباردین ئەنجومەین 

نوێنەراین عێراق لە مانیگ 
حوزەیراین 2021 ئەنجام 

بدرێت.
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8. ڕاسپاردەی سیاسی لەبارەی الوان و نوێکردنەوەی ژیانی سیاسی
بەربەست: نەبووین ڕۆڵی الوان لە پڕۆسەی دروستکردین بڕیارو بەشداری سیایس.

چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق.
گۆڕاین چاوەڕوانکراو: بەشداری کاریگەری الوان لە ژیاین سیایس و بەهێزکردین دەرفەیت گۆڕانکاریی کە ئامانجیانە.

چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

بەشداریپێکردین الوان لە بڕیارداین سیایس ئه گه ر بەشێوەی ڕاوێژکارییش بێت لە سەر ئاسیت هەرێمی و نیشتماین.. 1

بۆ وەرگرتین بۆچووین الوان و بەشداریکردنیان لە بڕیاردان، پێکهێناین ئەنجومەین ڕاوێژکاریی الوان لە دیواین پارێزگاکان.. 2
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

بەهێزکردین هۆشیاری و ڕۆشنبریی سیایس و دیموکرایت لە نێو الواندا. . 1

بەهێزکردین توانای دەستەبژێری الوان لەسەر ئاسیت هزری و پەیوەندیکردن بە سیاسیەکان.. 2

بۆچوونێیک . 3 بنیاتناین  بۆ  هاوکاریکردنیان  الوان،  نێوان  لە  دایەلۆگ  كاراكردین  دیدوبۆچوونەکان،  نزیکردنەوەی  بۆ 

هاوبەش بۆ داهاتووی عێراق و هاوپەیمانیەیت کە لە ڕووی سیاسیەوە سەرکەوتویان بکا.
میکانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

بۆ داناین میکانزیمی پەیوەندیکردن بە الوان، پەیوەندیکردن و گەیاندین دەنگیان بە الیەین پەیوەندیدار لە حکومەیت . 1

هەرێمی کوردستان و حکومەیت ناوەندی.

میکانزیمیكاركردین، . 2 و  سیستەم  داناین  بۆ  هاوكاريكردن  و  الوان  بە  تایبەت  ڕاوێژکاری  ئەنجومەین  دامەزراندین  بۆ 

پەیوەندیکردن بە بەرپرسان لە پارێزگاکان. 

پێشکەشکردین پڕۆگرامی هۆشیارکردنەوەو ڕاهێناین چاالکوانان لە نێوان جوالنەوەی ناڕەزاییەکان و هاوکاریکردنیان لە . 3

گەیشتنیان بە میدیاو دەربڕیین بۆچوون و خواست و داواکارییەکانیان.
الیەین پەیوەندیدار بە جێبەجێکردن: 

حکومەیت ناوەندی و حکومەیت هەرێمی کورستان.. 1

چاالکوانان لە جوالنەوە ناڕەزاییەکان.. 2

دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین.. 3
دەرامەیت بەردەست: 

شارەزایی هاوشێوە لە واڵتاین دیکە و شارەزایان بۆ ڕاهێناین الوان لەسەر کاری سیایس. . 1

الوان خۆیان.. 2
زیادبووین  زیانەکاین چارەسەرنەکردن: بەردەوامی هەردوو دۆخی توڕەیی لەنێوان الوان و بێ هیواییان کە دەبنە هۆی 

توندوتژیی.
بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراوو سوودەکاین: بەشداریکردن لە نوێکردنەوەی ژیاین سیایس و زیاترکردین ئەریک الوان لە پرسە 

نیشتمانیەکان و خەبات و خۆبەختکردن لە پێناویدا.
پالین کارکردن: 

کردنەوەی کەناڵەکاین پەیوەندیکردن لە نێوان دەستەکاین حکومەت و الوان و پێشخستین ئەنجومەنەکاین الوان لە . 1

پارێزگاکاندا.

ڕێکخستین پڕۆگرامی هۆشیاری و ڕاهێناین چاالکوانان لە کۆمەڵی مەدەین.. 2

بۆ . 3 ئەمەش  دواتر،  و  داهاتوو  هەڵژباردین  بەرلە  الوان  ناڕەزایەتیەکاین  جوالنەوەی  پێشکەوتین  بەدواداچووین 

پێشکەشکردین پوختەی شیکردنەوەکان بۆ ئەوەی سوودی لێ وەربگریێت.
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9. توانای ئافرەت و بەهێزکردنی بەشداری لە 
ژیانی گشتی

بگەنە  توانیان  ئافرەتان  کە  بندرێت  بەوە  دان  پێویستە  شتێک  هەموو  بەرلە 
بەشداری سیایس دوای ساڵی 2003، هۆکاری ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ سیستەمی 
کۆتا، کە دەروازەیەک بوو بۆ دروستکردین هۆشیاری سەربارەت بە بەشداری ئافرەتان، 
تاکو ئاسیت بەشداری ئافرەتان گەیشتە ئەوەی سەرۆکایەیت کوتلە سیاسیەکان بکەن، 
کوردستان.  هەرێمی  پەڕلەماین  لە  سه رۆكایه یت  پێگەکاین  بە  گەیشتنیان  هەروەها 
نوێنەرانیان  ئەنجومەین  كورسیەکاین  ڕێژەی 25.5%  بە  لە ساڵی 2020  ئافرەتان 
داگریکردووە، لە کاتێکدا ئەو ڕێژەیە دەگاتە %16.6 لە ناوچەی عەرەیب و %24.9 لە 
جیهان. بەاڵم بەشداری ئافرەتان لە بڕیاردان لە دەسەاڵیت جێبەجێکردن زۆر الوازترە، 
لە  یر  وەز واتە سێ  لە 13،6%،  بریتیە  یران  وەز ئەنجومەین  لە  یان  بەشدار ڕێژەی 
بۆ  پتەوکردن و پێشخستنە  بە  پێویسیت  نوێیەو  ئەزمونەکە  یر28. کۆی  کۆی 22 وەز

بەهێزکردین بەشداری ئافرەتان لە ژیاین گشیت بە شێوەیەیک کارا29.
بەاڵم فەزای گشیت پڕە لە کۆسپ و بەربەست. ئافرەتان تاکو ئێستا لە کۆمەڵگای 
یان  بەرامبەر توندوتژیی  و  بێبەشکراون  و  پەڕاوێزخراون  شێواز  جۆرەها  بە  عێرایق 
ئەنجام دەدرێت. دواتر بەشداری ئافرەتان لە ژیاین ئابوری و ژیاین سیایس بەردەوامی 
هەیە بەاڵم بە پێی پێویست نییە، لەگەڵ هەبووین سیستەمی کۆتای هەڵژباردن کە بۆ 
ئافرەتان تەرخانکراوە. بۆ نموونە ئافرەتان لە گفتوگۆی چارەسەری ناکۆکیەکان ڕۆڵێیک 
کارایان نییە، تاکو ئێستا ڕۆڵیان الوازە لە پەیکەری ڕێکخراوەیی هێزە سیاسیەکان.بۆیە 
یان لە  لێرەدا زۆر پێویستە بۆ کارکردن لەسەر ئەوەی ئافرەتان بتوانن ئاسیت بەشدار

ژیاین گشیت بەرزبکەنەوە.
تێبیین دەکرێت بە نەبووین میکانزیمێیک نیشتماین بۆ چاککردین پێگەی ئافرەت، 
هەروەها نەبووین ئریادەیەیک سیایس بۆ گۆڕاین ئەو واقعەی کە ئافرەت تەنیا پاشکۆی 
ییە. لەگەڵ هەبووین هەندێک پالن بەاڵم هیچ جێبەجێکردنێیک ئەو پالنانە  بەشدار
نابیندرێت. سەرباری ئەمەش ئافرەتان دوورن لە پڕۆگرامەکاین گەشەپێدان، کە ڕێژەی 
چاالیک ئابوری سەبارەت بە پیاوان دەگاتە %72. بەاڵم ئافرەتان ڕێژەی چاالیک ئابوریان 

دەگاتە %13. هەروەها بە ڕێژەی %90 ، لە کەرتەکاین حکومەت بە کرێ کاردەکەن.
لە   )14( ماددەی  لە  ڕەگەزەکە  هەردوو  نێوان  لە  یەکساین  ئەوەش  لەگەڵ 
پیاوان  سیایس  بەشداری  مایف  کە  هاتووە   )20( ماددەی  لە  هاتووە،  دەستور 
ساڵی  لە  نییە.  بووین  واقعدا  لە  عێراق  لە  یەکساین  بەاڵم  فەراهەمە،  ئافرەتان  و 
2005 تاکو ئێستا هیچ یاسایەک بۆ نەهێشتین جیاکاریی لە نێوان پیاوان و ئافرەتان 
دەرنەچووە. هەندێک ئاراستە هەیە بە داناین ئافرەتان لە پێگەیەیک نزمرت، ئەمەش 

يز املشاركة  28 بڕوانە ڕاپۆریت: تعز
السياسية للمرأة. النساء املرش
حاتللمناصباملنتخبةفيالعراق: 
العقباتومتطلباتالتغلبعليها،لە 

ساڵی2020 دەرچووە لە 
پەیمانگای عێرایق و نێردەی 

نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ 
پێشکەشکردین هاوکاری 
بۆ عێراق، لژینەی ئابوری 

و کۆمەاڵیەیت نەتەوە 
یەکگرتووەکان بۆ ڕۆژئاوای 

ئاسیا )اإلسكوا(، ل4. 
بڕوانە سەرچاوەی پێشوو،  29

الفصل الثالث: العقبات 
اليت تواجه املرشحات وآليات 

تذليلها بحسب التجربة 
والتصور، نقص اإلعداد 

والتدريب. 
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لە میانەی هەوڵدان بۆ هەمواری یاسای باری کەیس، یان داناین ئافرەت لە پێگەیەیک 
وەکو  یادبوونن  ز لە  ئەمڕۆش  تاکو  کە  باو  دیکەی  دیاردەی  هەندێک  و  تائیفی 
وەکو  ئافرەت  بەکارهێناین  هەروەها  خێزاین،  جیاکاریی  و  ناکامەکان  هاوسەرگرییی 
یەکان. تاكو ئێستا ئافرەت قورباین ئەو زسا  كااڵیه ك بۆ چارەسەری ناکۆکیە عەشایەر
توندوتژیانەیە کە بەپێی بڕیاری ڕژێمی پێشو)رژێمی به عس( دەرچووە، یەکێک لەوانە 
بڕیاری 234 ی ساڵی 2001 کە تاکو ئێستاش بەرکارە.لە کۆمەڵەی یاسا بەرکارەکان 
ئافرەت پۆڵنی نەکراوە وەکو یاسای زساکان30، یاسای کار31، یاسای حزیبەسیاسیەکان، 
لە  کردووە  کەمتەرخەمی  حکومەت  کەیس،  باری  یاسای  هەڵژباردنەکان،  ياساي 
جێبەجێکردین ڕێککەوتننامەی نەهێشتین هەموو جۆرەکاین جیاکاریی دژی ئافرەتان 
نیشتماین  یاسایەیک  بووەتە  ئیمزای لەسەر کردووەو  نارساوبە »سیداو«، کە عێراق 

دوای باڵوبوونەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی »وەقائیعی عێرایق«.

یاسای زساکاین عێرایق ژمارە  30
111ی ساڵی 1969. 

یاسای کار ژمارە 37 ی  31
ساڵی 2015، پێشکەوتنێیک 

بیین هەرچەندە بەپێی 
پێویست نییە، بەتایبەیت 

لەبارەی مافەکاین ئافرەت 
لەگەڵ تاواین گێچه ڵپێكردن  

)تحرش( لە شوێین کار و 
سەپاندین زسای گونجاو.
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9. ڕاسپاردەی سیاسی لەبارەی توانای ئافرەتان و بەهێزکردنی 
بەشداریان لە ژیانی گشتی

و  توندوتژیی  پیادەکردین  بەردەوامی  و  تایبەیت  و  بواری گشیت  لە هەردوو  ئافرەت  ڕۆڵی  الوازی جۆرایەیت  بەربەست: 

جیاکاریی لە دژیان.
چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق.

و  یەکساین و دادپەروەری کۆمەاڵیەیت، چاککردین دۆخی ڕۆشنبریی  لەپێناوی هێنانەکایەی  گۆڕانکاریی چاوەڕوانکراو: 

یان لە جومگەکاین بڕیاردان، هەروەها دابینکردین ئاسایش  يادكردين بەشدار سیایس و ئابوری و کۆمەاڵیەیت ئافرەتان و ز

و ئاشیت و ڕووبەڕووبوونەوەی هەموو جۆرەکاین جیاکاریی.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

نیشتماین گشتگریو . 1 بەپێی سرتاتژییەیک  کارکردن  ئافرەتان، هەروەها  کاروباری  بۆ  نیشتماین  ئەنجومەین  کاراکردین 

یەکگرتوو بۆ هەڵسانەوەی واقعی ئافرەتان لە عێراق. دابینکردین دەرامەیت مرۆیی و دارایی پێویست بۆ جێبەجێکردین.

گرنگەکاین . 2 لە جومگە  یان  بەشدار و  بێت  ئافرەت  ئامانجی هەڵسانەوەی دۆخی  کە  کارا  پەیڕەوکردین سیاسەیت 

بڕیاردان لەسەر هەموو بوارو ئاستەکان بەهێزبکات، هەروەها دابینکردین دەرامەیت مرۆیی و دارایی پێویست.

بەهێزکردین . 3 بۆ  نیشتمانیەکان  گشتیە  پالنە  و  لە سەرجەم سیاسەت  ئافرەتان  یپێکردین  بەشدار لەسەر  کارکردن 

یان لە گەشەپێدان و دابینکردین ئاشتەوایی. بەشدار

پەلەکردن لە دەرکردین یاسای پاراستین ئافرەتان لە توندوتژیی خێزاین، کە پاراستین ئافرەت لە چوارچێوەی خێزان . 4

و کەڕامەیت مسۆگەر بکات. 

پێداچوونەوەی بەو بڕیارو یاسایانەی کە بوونەتە هۆی نایەکساین و جیاکاریی و توندوتژیی دژی ئافرەتان، ئەمەش . 5

بە ئامانجی هەموارکردنەوە یان هەڵوەشاندنەوەی بەتایبەیت یاسای زساکاین ژمارە 111 ساڵی 1969، یاسای 

دەسەپێنن.  ئافرەتان  دژی  توند  کەوا زسای  بڕیارانەی  ئەو  لەگەڵ  ژمارە 23 ساڵی 1972،  دادگاییکردین زسایی 

هەروەها ڕێگاگرتن لە کاریگەریی دابونەریت و زاڵکردین بەسەر هێزی یاسا.

بەرزکردنەوەی تێبینیەکان لەسەر ماددەکاین)2/ واو – زاي(و 16 لە ڕێککەوتننامەی سیداو و ئیمزاکردین لەسەر . 6

پڕۆتۆکۆڵی پاشکۆی ڕێککەوتننامەکە.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

یەکخستین پێشەوا کۆمەاڵیەتیەکان لە پیاواین ئاییین و مامۆستایاین ئاییین و کەسایەتیە کۆمەاڵیەتیە خۆجێیەکان . 1

لە بانگەشەکان کە هەنگاوبنێت بۆ گۆڕیین شێوازی هەڵسوکەویت کۆمەاڵیەیت كە دەبێتە هۆی جیاکاریی و توندوتژیی 

دژی ئافرەتان.

یەکساین . 2 و  هاواڵتیبوون  بەشێوەیەک  پڕۆگرامەکان  گۆڕیین  پەروەردەو  دامەزراوەکاین  میدیاو  ڕۆڵی  کاراکردین 

بەهێزبکات و جیاکاریی نەهێڵێت.
میکانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

بەدواداچووین چارەسەری پیشنیازکراوو پالین کارکردن لەالیەن الیەین پەیوەندیدار. 
الیەین پەیوەندیدار بە جێبەجێکردن: حكومەیت ناوەندی و حکومەیت هەرێم و ئەنجومەین نوێنەران و ڕێکخراوەکاین 

کۆمەڵی مەدەین ناوخۆو نێودەوڵەیت، هەروەها دامەزراوەکاین پەروەردەو فێرکردن و مەرجەعیەتە ئایینیەکان.
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دەرامەیت بەردەست: 

بووین چەندین سیاسیەت و پالین نیشتماین تایبەت بە ئافرەتان لەوانە: 

سرتاتژیی بەرەنگاربوونەوەی توندوتژیی دژی ئافرەتان.. 1

سرتاتژیی هەڵسانەوەی ئافرەتان.. 2

پالین نیشتماین بۆ جێبەجێکردین بڕیاری 1325.. 3

کە . 4 ناکۆیک،  لەکایت  سێکیس  توندوتژیی  بۆ  سنووردانان  هاوبەیش  بەیاننامەی  جێبەجێکردین  بۆ  نیشتماین  پالین 

لەالیەن حکومەیت عێرایق ئیمزاکراوە لەگەڵ نەتەوە یەکگرتووەکان.

پالین گەشەپێداین نیشتماین.. 5

سرتاتژیی کەمکردنەوەی هەژاری. . 6
یانەکاین چارەسەرنەکردن:  ز

نەبووین سەقامگرییی لە خێزانەکان دەبێتە هۆی نەماین سەقامگرییی کۆمەڵگەیی.. 1

لەدەستداین ئەو سەرمایە مرۆييەی لە ئافرەتان پێکدێت.. 2

بەدینەهاتین دادپەروەریی.. 3
بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراوو سوودەکاین: 

و  ئابوری  و  کۆمەاڵیەیت  سوودە  لەگەڵ  هاتووە،  دەستوردا  لە  کە  کۆمەاڵیەیت  دادپەروەری  و  یەکساین  بەدیهێناین 

دەروونیەکاین.
پالین کارکردن: 

بۆ . 1 نوێنەران،  ئەنجومەین  و  حکومەت  پەیوەندیدارەکاین  الیەنە  و  دادوەری  ئەنجومەین  لە  لژینەیەک  پێکهێنای 

ییەکان و هەموارکردین. پێداچوونەوە بە یاسا جیاکار

ئەنجومەین . 2 پێکهێناین  و  خێزاین  توندوتژیی  لە  پاراسنت  یاسای  دەرکردین  بەمەبەسیت  هەڵمەتێک  ڕێکخستین 

نیشتماین بۆ تواناکاین ئافرەتان.

پێکهێناین لژینەیەیک وه زاری بە مەبەسیت تاوتوێکردین چۆنیەیت بەرزکردنەوەی تێبینیەکان لە ڕێککەوتننامەی سیداو. . 3
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10. بەشداری کەمینەکان لە ژیانی سياسی

فرەیی  بنچینەی  کە  دادپەروەر  و  هاواڵیت  دەوڵەیت  هێنانەدی  سەرنەکەوتین 
بێت، هەروەها هەستپێكردین کەمینەو پێکهاتەکان بەوەی نەتوانن بەشداری بکەن 
لە بڕیاردان لەگەڵ پێکهاتە گەورەکان تەنانەت لەکاروباری تایبەت بەخۆیان، هانیان 
دەدات بەوەی هەست بکەن کە بەشێوەی »وصایە« لەالیەن پێکهاتە گەورەکانەوە 
بەڕێوەدەبردرێن. لەبەر ئەوە هەندێک بۆ ئەم هەستکردن بە پەڕاوێزخستنە لەالیەن 
پێکهاتە بچوکەکان، پێشنیازی چارەسەری گونجاو دەکەن. خاوەین ئەو هەڵوێستە 
دەرکیان بەوە کردووە ئەو ئاراستەیەی کە سوورە لەسەر پاراستین مافەکان، پێویستە 
لەبەرئەوەی  نەبێت،  هاواڵتیان  نێوان  گرژی  و  هاوبەشەکان  خاڵە  حسایب  لەسەر 
لە  یاتر  ز هەستیاری  دوورکەوتنەوەو  هۆی  دەبێتە  و  دەبێت  نەرێین  ڕەنگدانەوەی 

نێوان پێکهاتە جیاوازەکان.
»غەنیمە_ دابەشکردین  پشکپشکێنەو  سیستەمی  وایە  پێیان  هەندێک 
ڕاستەقینەیان  بەشداری  بۆ  کەمینەکان  بە  نادات  دەرفەتێک  هیچ  دەستکەوت« 
لە  )کۆتا(ش  سیستەمی  وایدەبینن  هەندێک  تەنانەت  بڕیاردان،  و  حوکمڕاین  لە 
هەڵژباردن  یاسای  لەگەڵ  ئەگەر  تەنیا  نییە  کاریگەری  نوێنەرایەیت  هەلژباردنەکاین 
کورسیە  بۆ  نوێنەرانیان  هەڵژباردین  لە  کەمینەکان  بداتە  ماف  کە  بگرێتەوە،  یەک 
شێویەک  بە  هەیە  هەڵژباردن  یاسای  بە  پێویسیت  پرسە  ئەم  تەرخانکراوەکانیان. 
پێبدات  دەرفەتیان  کەمینەکان،  قەبارەی  لەگەڵ  گونجاوبێت  هەڵژباردن  بازنەکاین 
لێ  نیشتمانیان  نوێنەرایەیت  سیفەیت  ئەوەی  بەبێ  نوێنەرانیان  هەڵژباردین  بە 

وەربگریێتەوە.
لەبەرئەوە هەندێک بۆچوونیان وایە پێویستە چاوبخشێندرێتەوە بە ماددەکاین 
دەستور بەشێوەیەک ببێتە هۆی بەهێزکردین یەکێیت نیشتماین لە نێوان عێراقیەکان 
بە هەموو ئینتیما جیاوازەکان، بەتایبەیت ئەوەی پەیوەندی هەیە بە مایف کەمینەکان، 
لە پێناوی پاراستین تەوین کۆمەاڵیەیت عێرایق کە بە فرەیی نەژادی و ڕۆشنبریی و ئاییین 
لە  کردووە  کەمینەکاین مسۆگەر  عێراق 2005 مایف  نوێی  دەنارسێتەوە. دەستوری 
ماددەکاین )دووەم، سێیەم، چوارەم، چلوسێ( و ئەواین دیکە، زۆربەی ئەو ماددانە 
بەکردار نەکراون بەشێوەیەک بەشداری کارای کەمینەکان لە ژیاین سیایس نیشتماین 

بەهێزبکات.
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10. ڕاسپاردەی سیاسی لەبارەی بەشداری کەمینەکان لە ژیانی سیاسی
سيستەمی)کۆتا(ی  کوریس  بە  هەیە  پەیوەندی  ئەوەی  کەمینەکان  ڕاستەقینەی  نوێنەرایەتیەیک  نەبووین  بەربەست: 

هەڵژباردن.
چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق.

گۆڕاین چاوەڕوانکراو: مایف ڕەوای کەمینەکان کەوا کوریس کۆتایان پێ بەخرشاوە لە میانەی پێشخستین سیستەمی 

هەڵژباردن تاکو بتوانن نوێنەرایەتیەیک ڕاستەقینە بن .
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: پێکهێناین لژینەی هەموارکردین یاساکاین هەڵژباردین پەڕلەماین هەرێم 

و ناوەند بە شێوەیەک مایف لە پێشینە بداتە ڕۆڵەی کەمینەکان لە هەڵژباردین نوێنەرانیان.
میکانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

هەموارکردین یاساکاین هەڵژباردن.. 1

ئاماده كردین لیسیت سەربەخۆ کە ناوی ڕۆڵەکاین ئەو پێکهاتەیە لەخۆبگرێت کە کورسیەکاین کۆتای بۆ تەرخانکراوە.. 2

تەرخانکردین سندویق سەربەخۆ بۆ هەر پێکهاتەیەک بە جیا، بۆ ئەوەی ئەنداماین پێکهاتەکە دەنگ بدەن بە گوێرەی . 3

تایبەتمەندیان.
الیەین پەیوەندیدار بە جێبەجێکردن: 

ئەنجومەین نوێنەراین عێراق.. 1

پەڕلەماین هەرێمی کوردستان_ عێراق .. 2
دەرامەیت بەردەست: كاديرو سەرچاوەی مرۆیی تایبەتمەند.

یانەکاین چارەسەرنەکردن:  ز

دیکە . 1 بژاردەی  لە  بری  کە  بەشێوەیەک  کەمینەکان؛  ڕۆڵەی  لەالیەن  چەوسانەوە  و  بێبەشبوون  بە  هەستکردن 

یانێیک گەورەی نیشتمانیە بە مانای وشە. بکەنەوە کە مەترسیدارترینیان کۆچکردنە. ئەمەش ز

یاین پێدەگات و بێبەش دەبێت لە وزەو تواناو شارەزایی ڕاستەقینەی ڕۆڵەی کەمینەکان.. 2 پەڕلەمان ز
بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراوو سوودەکاین: هەستکردن بە ماف و نوێنەرایەتیەیک ڕاستەقینە، دواتر لەسەر ئاسیت 

گشیت نیشتمان بارودۆخی کەمینەکان باشرت دەبێت و ئەزموین هاواڵتیبووین بنچینە بۆ فرەیی سەرکەوتوو دەبێت.
پالین کارکردن: پێشکەشکردین دوو پڕۆژە بۆ هەموارکردین هەردوو یاساکە.



نەخشەڕێگای بنیاتناین هاواڵتیبوون و حكومڕاین ژیرانە لە عێراق  62

11. هۆزگەرایی و دەوڵەتی ماف و یاسا

ژێرخاین  عێراق،  کۆمەڵگەی  پێکهاتەی  لە  کاریگەرە  هۆکارێیک  هۆز  ئێستا  تا 
پیشاندا  خۆیان  گەشەکردین  هۆزەکان  بەمدواییە  عێراق.  لە  کۆمەڵگەییە  و  کۆن 
کردین  پاڵپشیت  لە  گرنگیان هەیە  ڕۆڵێیک  پێیەی  بەو  کۆمەڵگە،  لە  بۆ قەڵەمڕەویان 
ئەلتەرناتیڤن  ئاسایش  و  ئەمین  کاروباری  لە  تەنانەت  یان  دەوڵەت  دامەزراوەکاین 
بۆیان. هۆزەکان پەیوەندی و وابەستەبووین خۆیان بۆ یەکرت و هاوسۆزی کالسییک 
دابنی  خۆیان  وخەڵیک  ئەندام  بۆ  کۆمەاڵیەیت  ئاساییش  کەمی  الیەین  دەردەبڕن، 
دەکەن لەو چوارچێوەیەی دەسەاڵیت دەوڵەت و دامەزراوەکاین و خزمەتگوزاریەکاین 

الوازن.
کێشەکە خۆی دەنوێنێت لە درێژبوونەوەی هەسیت هۆزایەیت و بەرفراوانبووین 
یاسا  و  دەوڵەت  پێگەی  و  شوێن  لە  هۆز  بەشێوەیەک  شارەکان،  بۆ  گەیشتین  و 
دادەندرێت؛ کە کۆسپ و تەگەرە بۆ بنیاتناین هاواڵتیبوون دروست دەکات و ئەمەش 

ڕێگره  لەوەی دەسەاڵیت گشیت و دادوەریی ببێتە مەرجەعیەت.
بەهۆی رسوشیت پاشکۆیەیت، هەسیت هۆزایەیت کۆسپ و بەربەستە لەبەردەم 
گەشەکردین هاواڵتیبوون و بەرپرسیاریەیت تاک لەالیەن هاواڵتیان و پێگەيشتوییان 
لە بڕیارە گشتیەکانیان و پیادەکردین ماف و ئەرکەکانیان بە ئازادی و بەرپرسیاریەیت. 
کاتێک هۆز گەشەیکرد وەکو پارێزەری هاواڵیت لە ژێرسایەی پاشەکشەی شکۆی یاسا، 
لەوکاتە ئینتیمای هاواڵیت بۆ دەوڵەت الواز دەبێت ئەمەش بۆ بەرژەوەندی هۆز و 
دەسەاڵیت سەرۆک هۆز دەشکێتەوە، لەسەر حسایب سیستەمی یاسایی و كارگێڕی و 

سەروەریی، لە ئەنجامدا گەندەڵی لە ژیاین سیایس و کارگێڕی باڵودەبێتەوە.
ڕێڕەوی پریس هۆزگەرایی لە کۆمەڵگەی عێراقیدا پێویسیت بە چارەسەری هێمن 
دەسەاڵیت  بەهێزبووین  بەشێوەیەک  هەیە،  پشوودرێژی  و  هەموان  بەشداری  و 
دەوڵەت بەهێزبکات و ببێتە هۆی بەشداری ڕۆڵەی هۆزەکان لە سەر ئەو ئاراستە 
کەڕامەیت  بێت  شێوەیەک  بە  ئەمەش  هاواڵتیبوونە،  و  ڕۆشنبریی  و  کۆمەڵگەیی 
یان بپارێزێت، هەروەها پەیوەندی تاکەکان لەگەڵ  گرووپەکان و پەیوەندی و هاوسۆز
پەیوەندی  ستوین  بەشێوەی  و  بهێنێتەدی  ئاسۆیی  بەشێوەی  هاواڵتیان  تەواوی 
لەگەڵ دەوڵەت و دامەزراوەکانیی لە ژێر دەسەاڵیت یاساو ڕۆشنبریی هاواڵتیبوون و 

مافەکاین مرۆڤ بهێنێتە دی. 
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11. ڕاسپاردەی سیاسی لەبارەی هۆزگەرایی و دەوڵەتی ماف و یاسا
بەربەست: زاڵبووین هەسیت هۆزایەیت لەسەر حسایب سیستەمی یاسایی و کارگێڕی و مەدەین و سەروەریی.

چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق.
گۆڕاین چاوەڕوانکراو: سەروەریی یاساو کارکردن بە دەقەکاین و جێبەجێکردین بە یەکساین بەسەر هەموان و بەرپەرچدانەوەی 

باڵوبوونەوەی هەسیت هۆزایەیت. 
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

داناین یاسا بەشێوەیەک سنووریک بۆ دەسەاڵیت هۆزایەیت و چەکداری دەرەوەی یاسا دابنێت. . 1

گرتنەبەری ڕێوشوێین داماڵيین هۆزەکان لە چەک و قەدەغەکردین تەنیا لە حاڵەیت دیاریکراوو بە مۆڵەیت چەک هەڵگرتن . 2

بێت.

سووربوون لە چوارچیوەی ماددە یاساییەکان لەمبارەیەوەو درێغی نەکردن لە جێبەجێکردنیدا، هەروەها پاڵپشتیکردین . 3

هێزە سیاسیەکان بۆ جێبەجێکردین، هەروەکو بە تاوانناساندین دیاردەی تۆڵەسەندنەوەی هۆزایەیت “الدكة العشائرية” 

بەپێی ماددەی )2( لە یاسای نەهێشتین تریۆر 2005 بە دەاللەیت ماددەی )4( لە هەمان یاسا.
و مەدەین  یاسایی  و  ڕۆشنبریی  ئاسیت هۆشیاری  بەرزکردنەوەی  کۆمەاڵیەیت:  ئاسیت  لەسەر  پێشنیازکراو  چارەسەری 

ئەنداماین هۆزەکان و سەرۆک هۆزەکانیان بۆ ئاسیت نیشتماین گشیت هاوبەش.
ڕێزگرتن لە سیستەمی یاسایی و کارگێڕی و مەدەین لەالیەن  جێبەجێکردین پالین  میکانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

دەوڵەت بە شێوەیەک ببێتە هۆی سنووردانان بۆ دەسەاڵیت هۆزەکان بۆ بەرژەوەندی دەوڵەت.
الیەین پەیوەندیدار بە جێبەجێکردن: 

وەزارەیت ناوخۆ. . 1

ئەنجومەین بااڵی دادوەریی.. 2
دەرامەیت بەردەست: 

كادیرەکاین وەزارەیت دەرەوەو سلیک دادوەریی.. 1

ڕێکخراوەکاین کۆمەڵی مەدەین.. 2

دامەزراوە ئاییین و پەروەردەییەکان.. 3
یانەکاین چارەسەرنەکرد:  ز

زیاتربووین سەرگەرداین و نەماین سەقامگرییی و پەرەسەندین ڕووبەڕووبونەوە ناوخۆییەکان.. 1

ڕێزنەگرتین دەسەاڵیت یاساو زیاتربووین توندوتژیی.. 2

یاتربووین گوتاری ڕقڵێبوونەوە.. 3 زاڵبووین دەسەاڵیت هۆزەکان و ز
گۆڕاین چاوەڕوانکراوو سوودەکاین: زياتربووین سەقامگرییی کۆمەاڵیەیت و ئاسایش و ئابوری و بەهێزبووین سیستەمی 

دەوڵەت لە ڕووی یاسایی و سەروەریی.
پالین کارکردن: 

ڕێکخراوەکاین . 1 و  دەوڵەت  پەیوەندیدارەکاین  دامەزراوە  لەمیانەی  کۆمەڵگەیی،  و  یاسایی  هۆشیاری  باڵوکردنەوەی 

کۆمەڵی مەدەین، ئەمەش لەڕێگای ئەنجامداین وۆرک شۆپ و چاالیک هۆکارەکاین ڕاگەیاندن.

جێبەجێکردین یاسا.. 2

بەشداری مەرجەعیەتە ئایینیەکان لە سنووردانان بۆ ئەم دیاردەیەو چاندین گوتاری ڕقەبەرایەیت لە ڕێگای وەعزو وتاری . 3

مینبەری مزگەوتەکان و حوسێنیەکان و کەنیسەو مەرقەدو شوێنەکاین دیکە.
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بەشی سێیەم

ئاشتەوایی و دادپەروەریی
 قۆناغی گواستنەوە
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12. ئاشتەوایی و پاککردنەوەی یادەوەریی

شه ڕه   و  ناکۆیک  و  توندوتژیی  بەدەست  دەناڵێنێت  کە  عێرایق  کۆمەڵگەی 
گواستنەوە«  قۆناغی  »دادپەروەری  جێبەجێکردین  پێویستیبە  ناوخۆییەکان، 
بۆ  بەیەکەوە،  ئاشتەوایی  لێپێچینەوەو  مسۆگەرکردین  بۆ  بژاردەیەک  هەیە،وەکو 
ئەوەش الپەڕە ناخۆشەکاین ڕابردوو بە شێوەیەیک دروست وەالبندرێت و الپەڕەیەیک 
پاکردین ئاشتەواییەیک ڕاستەقینەو  نوێ هەڵبدرێتەوە، هەموو ئەمانەش لە پێناوی بەر
یاتر  بەردەوام.بەاڵم ئەم ئەرکە بەهۆی خراپ بەکارهێناین دیاردەی قەرەبوکردنەوە ز
دیاردە  و  کارەساتەکان  بەبریهێنانەوەی  هۆی  بووەتە  دیاردیەی  ئەو  بووە،  ئاڵۆز 
بەاڵم  دەرچوون،  یاسایەک  چەند  ڕابردوو.  چەوساوەکاین  لەالیەن  نەرێنیەکان 
موڵکایەیت  ناکۆیک  یاسای  وەکو:  الیاندا  خۆیان  راستەقینەی  ڕێڕەوی  و  ئامانج  لە 
یاسای  بۆ  گۆڕا  ناوی  دواتر  )کە  بەعس  ڕێشەکێشکردین  ياسای  امللكية(،  )منازعات 
یندانیە سیاسیەکان، هەروەها یاسای  لێرپسینەوەو دادپەروەریی(، یاسای دەزگای ز

دەزگای شەهیدان.
»گوتاری هەستکردن بە زوڵم« لەالیەن کەمینە ئاییین و نەژادیەکان سەرتاپای 
کە  گەورەکانیشەوە،  پێکهاتە  لەالیەن  تەنانەت  داپۆشیوە،  کۆمەاڵیەیت  دایەلۆیگ 
یەتیان لە ستەم وەرگرت چ لە ئەستۆی قۆناغی بەرلە داگریکردن )شیعە_  بەرپرسیار
کورد(، چ لە ئەستۆی قۆناغی دوای داگریکردن )سونە(، ياخود لەهەردوو قۆناغەكە 
بەیەکەوە) کەمینە ئایینیە و نەژادیەکان(. بەاڵم بەشێوەیەیک گشیت دەنیگ حیکمەت 
بەرزبوەوە کە سەرکۆنەی گوتاری هەستکردن بە زوڵم دەکات لەهەر شوێنێن بێت، 
لەبەر ئەوەی دووبارەبوونەوەی بەردەوامی ئەو حاڵەتە دەبێتە هۆی مەتریس لەسەر 
بۆ  هۆکارە  دووبارەبوونەوەی  بەردەوام  حاڵەتەو  ئەو  مانەوەی  عێراق،  کۆمەڵگای 

ئەوەی بۆ هەتا هەتایە قورباین ببێتە جەلالد. 
ئەو واقعە پێویسیت بەوەیە کاربکرێت بۆ ئاشکراکردین چارەنویس بێ سەروشوێناین 
بە  تائیفی،  توندوتژیی  یان  بێت  میللی  پێکداداین  بەهۆی   ،2003 ساڵی  دوای 
مایف  ڕێکخراوەکاین  داعش.  دەسیت  لە  پارێزگاکان  ئازادکردین  جەنیگ  دوای  تایبەیت 
مرۆیڤ نێودەوڵەیت ئاماژە بە بێ سەروشوێن بووین هەزاران عێرایق دەکەن کە هیچ 
پێویستە  هەروەکو  ژیانیان.  یاخود  مردنیان  یان  ڕاگرتنیان  لەبارەی  نییە  بەڵگەیەک 
لێکۆلینەوەی دادپەروەری قۆناغی گواستنەوەو ئاشتەوایی تاوانەکاین داعش ئاشکرا 
بکات و گۆڕە بەکۆمەڵەکان بدۆزێتەوە، هەروەها ڕفێندراوان لە ئافرەتان و مندااڵن 

ئازاد بکات و لێپێچینەوە لە تاوانباران بکات.
کردووە  ئاماژەی  گواستنەوە  قۆناغی  دادپەروەری  بەداخەوە  ئەمە  سەرباری 
بە سەدان کوژراوو بریندار کە لە جوالنەوە شۆڕشگێڕیەکەی ترشیین یەکەمی ساڵی 
2019 بە تەقەی هێزە ئەمنیەکان یان لەسەر دەسیت گرووپە چەکدارەکاین دەرەوەی 
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لەکاتێکدا  تۆمارکردووە،  شەهیدی   )560( فەرمی  ئاماری  قورباین،  بوونەتە  یاسا 
ڕێکخراوە مەدەنیەکان ئاماژە بە )700( شەهیدو )25( هەزار بریندارو کەمئەندام 
و ڕفێندراو دەکەن. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت پێویستە جێبەجێکردین دادپەروەری 
بەدی  ئێستا  تاکو  کە  بگرێتەوە،  قوربانیانەش  ئەو  هەموو  گواستنەوە  قۆناغی  لە 
ڕادەستکردین  بە  حکومەت  بەڵێنەکاین  دووبارەبوونەوەی  سەرەڕای  نەهاتووە، 

بکوژەکان بە دادگا.
هێنانەدی دادپەروەری قۆناغی گواستنەوەو ئاشتەوایی کۆمەڵگەیی پێویستیەیک 
ڕۆڵەکاین  نێوان  لە  گێڕانەوەی متمانە  و  گێڕانەوەی سەقامگرییی  بۆ  حاشاهەڵنەگرە 
یاتر لەسەردا 95 ئاوارەکان سوورن لەسەر ئەوەی  کۆمەڵگەی عێراق و پێکهاتەکاین. ز
پێویستە ئاشتەوایی لە عێراق ئەنجام بدرێت، بۆ ئەوەی بتوانن بە »بە ئاشیت لەگەڵ 
ئەواین دیکە بژین«، جەخت لەسەر گرنیگ لێرپسینەوەو ئاشکراکردین ڕاستیەکان و 
زساداین تاوانباران دەکەنەوە32، هەروەها ئەمەش دووپات دەکەنەوە کە نابێت بە 
تاوان و گوناهی تاوانباران بێتاوان و کۆمەڵەکان بە دیل بگریێن، بەدیهێناین ئاشتەوایی 
هەژاریی33.  نەهێشتین  و  سیایس  چاکسازی  ئەنجامداین  بە  پەیوەستە  یەکجارەیک 
نیشتمان  بنیاتنانەوەی  دووبارە  بۆ  دەروازەیە  لەپێشینەو  کاری  ئاشتەوایی  کەواتە 
و  یادەوەریی  پاککردنەوەی  بناغەی  لەسەر  فرەییە،  بنچینەی  کە  هاواڵتیبوون  و 
تێپەڕاندین ڕووداوەکاین ڕابردوو، هەروەها ڕۆشنبریی ئاشیت و ئارامی کۆمەڵگەیی و 

بەشداری هەموان لە ژیانێیک نیشتماین.

بڕوانە: دەسپێشخەری  32
مرۆڤایەیت هارڤارد بەهاوبەیش 

لەگەڵ پەیمانگای سیاسەتە 
گشتیەکان، نەخۆشخانەی 

بریغهام،  ئافرەتان، زانکۆی 
موسڵ، لن ننىس: آراء حول 

السالم والعدالة يف املجتمعات 
املترضرةمنالزناعفيشمااللعراق، 

2020، ل52.
سەرچاوەی پێشوو، ل52. 33
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12. ڕاسپاردەی سیاسی دەربارەی ئاشتەوایی و پاککردنەوەی 
یادەوەریی

بەربەست: بەردەوامی گوتاری هەستکردن بە زوڵم و لەبارچووین پڕۆژەی ئاشتەوایی نیشتماین.
چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق.

گۆڕانکاریی چاوەڕوانکراو: دووبارە گێڕانەوەی متمانە لەنێوان تەواوی عێراقیەکان، کە ببێتە هۆی بنیاتنانەوەی تەوین 

کۆمەاڵیەیت ئەمەش بۆ هێنانەکایەی ئاشیت و سەقامگرییی میللی و سەقامگرییی سیایس.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

زاڵبووین الیه نێك به سه ر الیەنێیک . 1 ئەنجامداین چارەسەرێیک گشتگری بۆ کێشەکان دوور لە تەنازویل تاک الیەنەو 

دیکە.

پشتبەسنت بە هاوکێشەیەیک ئەمین گشتگری بە بەشداری هەموان.. 2

قبوڵکردین تەنازویل هەموو الیەنەکان هەرچەندە ئازاربەخشیش بێت.. 3

الیەنگرییی بۆ جیاوازی ئاشتیخوازانە کە توندوتژیی کۆتایی پێ بهێنێت بەو پێیەی هۆکارێکە بۆ بەدیهێناین چارەسەرە . 4

سیاسیەکان.

ئامادەکردین دۆسیەکاین پەیوەندن بە بەدیهێناین دادپەروەری و ئاشکراکردین بێسەروشوێنکراوان.. 5
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

فراوانکردین دایەلۆگیی ئاشتەوای لەسەر ئاسیت دەستەبژێران بۆ ئەوەی هەموو ئاستە میللی و رۆشنبرییەکان . 1

بگرێتەوە.

بە سوودوەرگرتن لە ئەزمونە هاوشێوەکان لە جیهاندا، داڕشتنەوەی پڕۆگرامی پەروەردەیی. . 2

ڕاهێناین کادیراین پەروەردەیی لەسەر ئەو پڕۆگرامە.. 3
الیەین پەیوەندیدار بە جێبەجێکردن: 

وەزارەتەکاین ناوخۆ، داد، کۆچ و کۆچبەران، هەروەها ئەنجومەین دادوەریی.. 1

یران.. 2 لژینەی پێکەوەژیان و ئاشیت کۆمەڵگەیی سەربە ئەمینداریەیت گشیت ئەنجومەین وەز

لژینە الوەکیەکاین پەیوەندیدار بە لژینەی سەرەیک.. 3

وەزارەتەکاین پەروەردەو خوێندین بااڵ.. 4

سەرجەم دامەزراوە پەیوەندیدارەکاین سیایس و یاسایی و کارگێڕی و مەدەین و ئاییین ...هتد.. 5
دەرامەیت بەردەست: 

تەرخانکردین دارایی پێویست.. 1

فەراهەمکردین سەرچاوەی مرۆیی تایبەتمەند، بۆ ئەوەی ئاشتەوایی لە ژێر دەسیت خەڵکێک نەبێت کە پسپۆڕی و . 2

شارەزاییان لێی نەبێت.

كۆی ڕێکخراوە مەدەنیەکان و دامەزراوە ئەکادیمیەکان.. 3
یانەکاین چارەسەرنەکردن:  ز

داڕماین ئەمین و ئابوری و کۆمەاڵیەیت.. 1

کەوتنە مەتریس یەکپارچەیی و کیاین دەوڵەت.. 2

ستەمکردن لە بەشێیک بەرفراواین گەیل عێراق.. 3
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بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراو و سوودەکاین: 

سەقامگرییی سیایس و ئابوری و کۆمەاڵیەیت. . 1

پاراستین دەوڵەیت عێراق لە مەترسیەکاین ناوخۆو دەرەوە.. 2

پاراستین فرەیی پێکاتەو تەوین کۆمەاڵیەیت.. 3

گرتنەبەری چارەسەریەک بەبێ چەوساندنەوەی پێکهاتەکان و پاکتاوکردنیان.. 4

بوژاندنەوەی توانا عێراقیەکان و وەبەرهێنانیان بەشێوەیەیک بنیاتنەر.. 5

بوژاندنەوەی ئابوری بەهۆی متمانەی نێوان هاواڵتیان بە جیاوازی ناوچەو ئینتیماکانیان.. 6
پالین کارکردن: 

بەرزکردنەوەی پێشنیازو ڕاسپاردەکان بۆ الیەنە پەیوەندیدارەکان.. 1

چاودێری جێبەجێکردن لەالیەین لژینە تایبەتمەندەکان و هۆکارەکاین ڕاگەیاندن و لەالیەین کۆمەڵگا خۆی.. 2

داناین نەخشەیەیک کایت بۆ جێبەجێکردین.. 3
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13. کۆچ و تواناکان لە دەرەوە

لەژێر سایەی ڕژێمی ستەمکاریی بەرلە ساڵی 2003، سەدان هەزار عێرایق واڵیت 
دوای ساڵی 2003  بچوکەکان  پێکهاتە   . بەجێهێشت  به ناچاری  یان  به زۆر  خۆیان 
بەخێرایی کۆچیان کرد، ئەمەش وەکو خوێن بەربوون هەڕەشە بوو بۆ مانەوەی ئەو 
پێکهاتانە، بۆ نموونە ژمارەی مەسیحیەکان لە عێراق لە ملیۆنێک و نیو کەمبوویەوە 
بۆ )350( هەزار کەس. ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەیت لە عێراق ڕاپۆرتێیک ئەنجامداوە 
لە ساڵی 2019 ، تیایدا ئاماژەی کردووە ئەو ئاراستەیە لە کۆچکردن بەردەوام دەبێت 
بەتایبەیت لە ناو کەمینەکان. لەچوارچێوەی ڕاپۆرتەکەدا لە %39 ی مەسیحیەکان و 
لە %25 ی ئێزیدیەکان وەاڵمیان داوەتەوە کە گەڕاونەتەوە بۆ زێدی خۆیان دوای 
ئارەزووی جێهێشتین واڵتەکە دەکەن  ئاوارەیی و  بینیوە لە  یان  ئەوەی ناخۆیش زۆر
بەیەکجاری34. دیارترین ئەو پاڵنەرانەی کە هەتا ئێستا هۆکارە بۆ ئەوەی عێراقیەکان 
دۆخی  و  دەوڵەت  بە  متمانە  نەبووین  لە  بریتیە  دەرەوە،  بۆ  بکەن  کۆچ  بەردەوام 

خەرایپ ئابوری و نەبووین ئەمن و ئاسایش.
پەنابەران دەستەبژێرێیک هزری و زانسیت و تواناو سەرچاوەی مرۆیی پێکدەهێنن 
و  ئابوری  ژێرخاین  نەبووین  بێگومان  ئێستا.  تاکو  کراون  بێبەش  نیشتمانیان  لە  کە 
سه قامگریی و ئاسایش و پەروەردەو دابینەکردین الیەین ماددی، هەموو ئەمانە ئەو 
عێراقیانەی لە هەندەران نیشتەجێن هاننادات بگەڕێنەوەو وەربەرهێنان لە واڵتەکە 

بکەن و بەشداربن لە ئاوەدانکردنەوەی.
الوازی پەیوەندی و بەدواداچووین ئەنداماین نێردەی دبلۆمایس و کۆچبەران و 
ڕێکارەکاین ئاسایش و ڕۆتینەکان هۆکارن بۆ ئەوەی هەندێکیان ویسیت گەڕانەوەیان 
بۆ واڵت الوازبێت، سەرباری ئەو وێنەیەی هەندێک نێردەی دبلۆمایس عێرایق پێشاین 
کۆچبەران. هەندێک  نەگەڕانەوەی  بۆ  هاندەرە  دیکەی  ئەمەش هۆکارێیک  دەدەن 
بە  پێشکەش  خزمەتگوزاری  و  دبلۆمایس  ئەریک  کەمرتین  دبلۆماسیانە  نێردە  لەو 

عێراقیەکاین دەرەوە ناکەن.
لەبەر ئەوە دەتواننی بڵێنی لە نەبووین سیاسەتێیک ڕوون بۆ هاواڵتیاین تاراوگە 
)هەندەران( بۆ دروستکردنەوەی متمانە لە نێوان کۆچبەران و واڵیت دایک،هەروەها 
سوودوەرگرتن لە توانای ئەو عێراقیانەی لە واڵتاین جیهاندان،كە دەتوانن ببنە ڕاگر بۆ 
ئابوری عێراق، لەجیایت ئەوەی سوود لە ملیۆنان عێرایق دەرەوەی واڵت وەربگریێت 
بۆ دووبارە ئاوەدانکردنەوەی واڵتەکە، کەچی بەتەواوی پشتگوێ خراون و گوێیان 

لێ ناگریێت بۆ گەڕانەوەیان یان هەوڵدان بۆ وەبەرهێنان لە واڵیت دایک. بڕوانە: ڕێکخراوی کۆچی  34
نێودەوڵەیت لە عێراق، فْه
مالجماعاتاإلثنيةوالدينية

فيالعراق: الزنوحوالعودة، 
2019،ل6.  
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13. ڕاسپاردەی سیاسی دەربارەی کۆچ و تواناکان لە دەرەوە
بەربەست: ڕەویش کۆچکردن بۆ دەرەوە بەرەو خەرایپ ڕۆیشت، بەتایبەیت لەناو خاوەن تواناکان و ڕۆڵەی کەمینەکان.

چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق.
گۆڕاین چاوەڕوانکراو: 

ڕاوەستاین خوێنبەربوونێیک بەردەوامی چەند ساڵەی خاوەن وزەو توانا عێراقیەکان کە کۆچیان بۆ دەرەوە کرد، بۆ . 1

ئەوەی سوود لەو سەرچاوە مرۆییە گەورە وەربگریێت.

ئامادەکردین سیاسەتێک بۆ ئەوانەی لە تاراوگەن کە ببێتە هۆی دووبارە بەیەک گەیاندنەوەی دانیشتواین عێراق . 2

و ئەوانەی لە هەندەرانن، هەروەها هانداین هەردووال بۆ وەبەرهێنانلە عێراق.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

سوودوەرگرتن لە شارەزایی ڕۆڵەی شارەکان و پاراستنیان لە مەیداین کار.. 1

کە . 2 واڵتەکە  ڕۆاڵنەی  ئەو  و  پەنابەران  لەگەڵ  هەڵسوکەوتیان  باشكردین  لە  دبلۆماسیەکان  نێردە  ڕۆڵی  کاراکردین 

لەدەرەوە دەژین.

ئاسانکاریی گەڕانەوەی خاوەن توانا زانستیەکان بۆ عێراق.. 3
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

باڵوکردنەوەی پرەنسییپ یەکساین و هاوبەیش و داننان بەیەکرتی لە نێوان ڕۆڵەکاین کۆمەڵگەی عێراق لە میانەی . 1

دایەلۆگ و پەیوەندی لە نێوان شوێنکەوتەی ئایینەکان و ڕۆشنبرییە جیاوازەکان.
میکانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

مسۆگەرکردین ئاسایش و ئاشیت میللی لە سەرانسه ری عێراق.. 1

پاراستین کەمینەکاین عێراق و بوونیان وەک سومبوڵو بەتاوانناساندین گوتاری ڕقەبەرایەیت لە هەر سەرچاوەیەکەوە . 2

بێت.

ئاسانكاریی گەرانەوەی خاوەن توانا زانستیەکاین عێراق و پەیوەندی پێوەکردنیان بۆ سوودوەرگرتن لە شارەزاییان.. 3

هانداین وەبەرهێنان و دروستکردین هەریل کار. . 4

یان بۆ دابنی بکات و وایان . 5 یپێکردین ڕۆڵەکاین ناوچە ئازادکراوەکان لە پڕۆسەی ئاوەدانکردنەوە کە هەیل کار بەشدار

لێبکات سووربن لەسەر مانەوە لە عێراق و پارێزگاریکردن لە شارەکانیان.

زۆرکردین ئەو بەرنامەو چاالکیانەی هاندەرن بۆ پێکەوەژیاین ئاشتیانە.. 6
ئابوری  و  کۆمەاڵیەیت  و  ئەمین  دامەزراوە  سەرجەمی  سەرۆکایەتیەکە،  سێ  جێبەجێکردن:  بە  پەیوەندیدار  الیەین 

پەیوەندیدارەکاین حکومەت، هەروەها سیاسیەیت دەرەوەو ڕێکخراوەکاین کۆمەڵی مەدەین و ئەوقافه كان.
دەرامەیت بەردەست: 

لژینەکان لە وەزارەتە پەیوەندیدارەکان.. 1

الیەنەکان و گرووپە ناوخۆییەکان. . 2

وەزارەیت دەرەوە بە هەماهەنیگ لەگەڵ نێردە دبلوماسیەکان.. 3
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یانەکاین چارەسەرنەکردن:  ز

یاین بەردەوامی لەدەستداین سەرمایەی مرۆیی و دواتر دەرئەنجامە دیموگرایف و ڕۆشنبریی و ئابوری و داراییەکاین.. 1 ز

یادبووین توندوتژیی، تریۆر و الیەنگراین “بەزۆری لەناو پەڕاوێزخراوەکانە بەهۆی خەرایپ دۆخی ژیانیان لە ئەنجامی . 2 ز

ئاوارەبووین بەردەوام.
بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراوو سوودەکاین: 

بووژانەوەی شارستاین و ئابوری و گەشەکردین سەرمایەی مرۆیی.. 1

پاراستین گیاین عێراقیەکان و ماڵ و موڵکیان.. 2

پاراستین فرەیی ڕۆشنبریی عێرایق، چونکە ناسنامەی عێراق فرەجۆربووە بە درێژایی مێژوو.. 3
پالین کارکردن: 

گەیاندین دۆسیەی ڕاپۆرتەکە بۆ الیەنە پەیوەندیدارە پێشنیازکراوەکان.. 1

یەکان. . 2 پەیوەندیگرتن لەگەڵ پەنابەراین تاراوگە لە میانەی بەرنامە ڕۆشنبریی و ئەکادیمی و ئابور

چاودێریکردین کاری لژینەکان بۆ ئاوەدانکردنەوەی شارە ئازادکراوەکان.. 3

بەرنامەو چاالیک حکومی و پڕۆگرامی زانسیت و ئەکادیمی کە هاندەرە بۆ ڕۆشنبریی لێبوردەیی و داننان بە یەکرتی.. 4

گێڕانەوەی ئیعتیبارو شکۆی سومبوڵە مێژووییە عێراقیەکان کە ئینتیمایان بۆ ڕۆشنبرییە جیاوازە الوەکیەکان هەیە، . 5

هەروەها ناوناین شوێنە گشتیەکان بەناوی ئەو سومبواڵنە لە چوارچێوەی داهێنان و پێوەرە نیشتمانیەکان.
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14. کۆتایی هێنان بە ناخۆشی ئاوارەکان و 
مسۆگەرکردنی گەڕانەوەیان

ژمارەیەیک زۆری عێراقیەکان لەناو عێراق ئاوارەبوون، هەندێک لە خەڵکەکە دوای 
یاتر لە 6 ملیۆن عێرایق لە زێدی خۆیان  داگریکاریی داعش کۆچیان کرد بۆ دەرەوە، ز
گەڕانەوە  ئاوارانە  لەو  گەورە  بەشێیک  ناوچەکانیان،  ئازادکردین  دوای  ئاوارەبوون، 
ئاوارەکاین  ژمارەی  یەکگرتوەکان  نەتەوە  کۆچبەراین  کۆمسیۆین  خۆیان.  شوێنەکاین 
پێشبیین  خەماڵندووە،  کەس  ملیۆن   1.4 بە   2019 ساڵی  کۆتایی  لە  عێراق  لە 
تا  كەس35.   1.1 بۆ   2020 ساڵی  کۆتایی  لە  کردبوو  ژمارەیەی  ئەو  کەمبوونەوەی 
ئێستاش ئەو پرسە تەحەدایەیک گەورەیە لەسەر ئاسیت سیایس و کۆمەاڵیەیت. بۆیە 
عێراق پێویسیت بە پالنێیک تایبەت هەیە بۆ ئەوەی ڕووبەڕووی ئاوارەبوون ببێتەوەو 
شێوه یه یك  بە  هاواڵتیەکان  سەرجەم  گەڕانەوەی  چارەسەربکات،  ئەنجامەکاین 
ئەمن  فەراهەمکردین  لەگەڵ  مسۆگەربکات،  ئارامەکانیان  ناوچە  بۆ  ئاره زومه ندانه  
و ئاسایش و ژێرخاین ئابوری و دووبارە ئاوەدانکردنەوەو هێنانەدی دادپەروەریی و 
ئاشتەوایی. لەسەر داوای حکومەیت عێراق، بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق 
بۆ  ئەمەش  دەستپێکرد،   2015 حوزەیراین  لە  سەقامگرییی«  »گێڕانەوەی  پڕۆژەی 
ڕێگرتن لە نوێبوونەوەی توندوتژیی و توندڕەوی و ئاسانگاریی گەڕانەوەی ئاوارەکان، 

هەروەها داناین بناغەی ئاوەدانکردنەوەو سارێژبووین ناخۆشیەکانیان.
لەبەرئەوەی  ناوچەکانیان،  بگەڕێنەوە  ناتوانن  ئاوارەکان  زۆربەی  ئێستا  تاكو 
شوێنەکانیان شیاوو ئامادە ننی بۆ گەڕانەوە، چونکە پێشرت لەو شوێنانە ژیانێیک بە 
الوازی  سەرباری  بووە  خەراپ  یان  ئابور دۆخی  هەبووە،  ناخۆشیان  و  کولەمەریگ 
حکومەت لە پێشکەشکردین خزمەتگوزاری ئاسایش و یاسایی و ئابوری و کۆمەاڵیەیت 
یەکان. بەگوێرەی ڕاپۆرتێیک ڕێکخراوی  و بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان وداڕماین خزمەتگوزار

نێودەوڵەیت بۆ کۆچبەران 
و  گرووپ  ئەو  لەبارەی  ئەنجامداوە  ڕاپۆرتێیک  نێودەوڵەیت  کۆچی  ڕێکخراوی 
پێکهاتەی  بە  داوە  گرنیگ  ڕاپۆرتەکە  ئاوارەبوونە،  داعشەوە  بەهۆی  کۆمەاڵنەی 
ڕاپریس  بەگوێرەی  مەسیحیەکان،  و  ئێزیدیەکان  شیعەو  شەبەیک  شیعەو  تورکماین 
ڕاپۆرتەکە ئاسایش لەسەروی هەموو مەرجەکان دێت بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان کە لە 
یەکان کەلە )%37(36 بە پلەی دووەم  )%91(، دوای ئەوە دابینکردین خزمەتگوزار
مەرجێیک  دیکە  پێکهاتەکاین  لەالیەن  پێشوازی  بە  هەستکردن  ئەوە  دوای  دێت، 
دیکەی گەڕانەوەی ئاوارەکانە. ڕاپۆرتێیک دیکە ئەو مەرج و کارە لەپێشینانە دووپات 
دواتر  گرنگ،  پێویستیەیک  وەکو  کردووە  ئەمین  دۆخی  چاککردین  بایس  دەکەتەوە، 

یە بنەڕەتیەکان37. دابینکردین هەیل کار، پاشان دابینکردین خزمەتگوزار
زێدی  بۆ  گەڕانەوەیان  و مسۆگەرکردین  ئاوارەکان  کێشەی  بە  هێنان  کۆتایی  بۆ 

بڕوانە: کۆمسیۆین نەتەوە  35
یەکگرتووەکان بۆ کاروباری 

کۆچبەران،ملخص 
التخطيط 2020، دەرچوە 

لە 2019/11/28.
ڕێکخراوی کۆچی  36

نێودەوڵەیت لە عێراق، فْهم 
الجماعات اإلثنية والدينية 
يف العراق: الزنوح والعودة، 

2019، ل6.
بڕوانە: دەسپێشخەری  37

هارڤاردی مرۆڤایەیت بە 
هاوبەیش لەگەڵ پەیمانگای 

سیاسەتە گشتیەکان و 
نەخۆشخانەی بریغهام و 
ئافرەتان، زانکۆی موسڵ، 

لن ننىس: آراء حول السالم 
والعدالة يف املجتمعات 

املترضّرة من الزناع يف شمال 
العراق، 2020، ل23. 
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خۆیان، کارەکە تەنیا بەوە کۆتایی نایەت، بەڵکو پێویستە ئەو برینە سارێژ بکرێت کە 
بووەتە هۆی ئاوارەبوونیان وەکو: وەکو ئاشکراکردین گۆڕە بەکۆمەڵەکان و دابینکردین 
به خاكسپاردنێیك شایستە بۆ قوربانیەکان، کارکردن بۆ گەڕاندنەوەی ڕفێندراوان بە 
تایبەیت ئافرەتاین ئێزیدی و کچان و منداڵەکانیان، هەروەها پێشکەشکردین هاوکاری 
»چەرمەسەری  لەبارەی  نێودەوڵەیت  لێبوردین  ڕزگاربوەکان.ڕێکخراوی  بۆ  پێویست 
ڕاپۆرتێیک  ئیسالمی- داعش«  قورباین ده سیت دەوڵەیت  ئێزیدیان وەک  منداڵەکاین 
باڵوکردەوە بەناونیشاین »مریایت تریۆر«38، ڕاپۆرتەکە ژمارەی منداڵەکان بە دوو هەزار 
منداڵ دەخەمڵێنێت. ئەو مندااڵنە بەهۆی چەندین کێشەی تەندروسیت و دەرووین 
پێویستیان بە سەرپەرشتیەیک تایبەت هەیە، جگەلە بەربەسیت زمانەواین کە هۆکارە 
بۆ ئەوی پڕۆسەی گونجان و تێکەڵبوونەوە لەگەڵ خێزانەکانیان و کۆمەڵگە ئاسان 
نەبێت، هەروەها گەڕانەوەیان بۆسەر کورسیەکاین خوێندن. سەرباری ئەوە کێشەی 

بەدەستهێناین بەڵگەنامەو ناسنامەی مەدەنیان هەیە.
تاوانەکاین  کەوا  بکرێ،  ڕزگاربوو«پێشکەش  ئێزیدی  »ئافرەتاین  یاسای  پڕۆژە 
ڕێکاری  چەندین  تیایدا  هەژماربکرێ،  »کۆمەڵکوژی«  تاواین  وەکو  ئێزیدیەکان  دژی 
داعش  چەکداراین  لەالیەن  کە  تیایە،  ئێزیدی  ئافرەتاین  قەرەبووکردنەوەی  گرنیگ 
هێنانەوە  دووبارە  قەرەبووەکە  کراوەتەسەر،  دەستدرێژیان  کراوون  بەکەنزیەک 
سەرپێ و چارەسەری پزیشیک و دەرفەیت ئابوری بگرێتەوە. هەروەها هەوڵی ئەوە 
یانمەند و قوربانیەکاین  بدرێت چوارچێوەی یاساکە فراوان بکرێت بۆ ئەوەی هەموو ز

تاوانەکاین داعش بگرێتەوە لە هەموو پێکهاتەکان.
ناو  نەخوازراوەی  گشتیە  دۆخە  ئەو  بەردەوامبووین  لە  هۆشداری  پێویستە 
حاڵەتدا.  لەهەندێک  ژیانیان  دۆخی  داڕماین  بەتایبەیت  بدرێت،  گەڕاوەکان  ئاوارە 
داوە  کەمی  لە  تاکەکەسیان  دەسهایت  لێکراوە  یان  پرسیار کە  ئاوارەکان  ی   25%
ئەو  ڕەسەین خۆیان39.  زێدی  بۆ  گەڕاونەتەوە  ئاوارەیی  لە چادرگەکاین  ئەوەی  دوای 
واقعحاڵە بارگرانیەیک دیکەیە بۆ سەر هەردوو حکومەیت ناوەندی و خۆجێیی. خەڵیک 
لە  ناڕەزایەتیەکان  ئەنجامدا،  خۆپیشانیان  و  دەربڕی  ناڕەزاییان  ڕزگارکراوەکان  شارە 
بەغداو فوڕایت ناوەڕاست و باشور دەسیت پێکردەوە، داواکاریی هەموان وەک یەک 
تۆمارکردین  مەبەستیان  پێشبینیکراوەن  ناڕەزایەتیە  لەوانەیە  بوو.  تێکهەڵکێش  و 
ئامانجەکانیان بێت، ئاشکراکردین گەندەڵی بەرباڵو لە فەرمانگەکاین ناوخۆ، ڕسواکردین 
پەیکەری بەربەسیت ئێستا کە پارێزەری بەرژەوەندی حزیبەکان و هێزە چەکدارەکانە، 

هەروەها بەفێڕۆداین ماڵ و ساماین گشیت بۆ بەرژەوەندیە حزبیەکانیان.

بڕوانە: بڕوانە ڕێکخراوی  38
لێبوردین نێودەوڵەیت، إرث 

اإلرهاب: محنة األطفال 
اإليزيديِّني ضحايا تنظيم 

»الدولة اإلسالمية«، 
 .2020

بڕوانە: ڕێکخراوی کۆچی  39
نێودەوڵەیت لە عێراق، فْهم 
الجماعات اإلثنية والدينية 
يف العراق: الزنوح والعودة، 

2019، ل6. 
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14. ڕاسپاردەی سیاسی لەبارەی کێشەی ئاوارەکان و مسۆگەرکردنی 
گەڕانەوەیان

ناوچەکانیان بەهۆی کێشە ئەمین و  بۆ  ئاوارەکان و کۆسیپ بەردەم گەڕانەوەیان  بەربەست: بەردەوامبووین کێشەی 

ئابوری و سیایس و کۆمەاڵیەتیەکان، بووەتە هۆی ئەوەی بارودۆخەکە سەقامگریيی بەخۆیەوە نەبینێت.
چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق بەتایبەیت پارێزگاکاین ئەنباڕو سەالحەددین و موسڵ و بەغدادو دیاله و بابل و 

کەرکوک.
گۆڕاین چاوەڕوانکراو: گەڕانەوەی خێزانە ئاوارەکان و دووبارە پابەندبوونیان بە کۆمەڵگە ناوخۆییەکانیان کەمکردنەوەی 

دڵەڕاوکێیان، هەروەها دوورخستنەی ڕووداین گۆڕاین دیموگرایف لە شارە عێراقیەکان کە ببێتە هۆی تێکداین تەوین فرەیی 

کۆمەڵگای عێرایق، لەگەڵ ئەنجامداین وۆرک شۆپێک بۆ دووبارە ئاوەدانکردنەوەو ڕاهێنانەوەی کۆمەاڵیەیت و گەشەپێداین 

بەردەوام لە ناوچەکانیان.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

ڕێککەوتین سیایس لەسەر گێڕانەوەی ئەو خێزانانە بۆ ناوچەکانیان و داخستین بنکەکاین ئاوارەو کۆچبەران.. 1

کۆتایی هێنان بە دۆسیەی ئەو ناوچانەی گۆڕابوون بۆ ناوچەی سەربازی، بەشێوەیەک شیاوبێت بۆ گەڕانەوەی . 2

خەڵکەکەی.

ڕێککەوتین سیایس بۆ ئەنجامداین وۆرک شۆپ بۆ گەشەپێداین بەردەوام و ڕاهێنانەوەی کۆمەاڵیەیت لەو ناوچانە.. 3

كاراكردین ئەرکەکاین دەسەاڵتە خۆجێیەکان و دابینکردین داهات لەالیەن دەسەاڵیت ناوەندو بەهێزکردین پەیوەندی . 4

لەگەڵ کۆمەڵگە ناوخۆییەکان و دابینکردین خزمەتگوزاری.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

هەروەها . 1 کۆمەڵگە،  لە  پابەندبوونیان  و  بەردەوامبوون  گەنجانبۆ  و  مندااڵن  بۆ  ڕاهێنان  بنکەکاین  دامەزراندین 

یان. کەمبوونەوەی کێشەو ئاڵۆز

پەیوەندیکردن بەوانەی لە قوتابخانە دابڕاون.. 2

باڵوکردنەوەی هۆشیاری کۆمەاڵیەیت لە کۆمەڵگا ناوخۆییەکان، لەمیانەی پێکهێناین ئەنجومەین ئاشیت میللی کە . 3

سەرجەم چنی و توێژی کۆمەڵگاو جێندری لەخۆبگرێت و تیشک بخاتە سەر هاواڵتیبوون و ئاشتەوایی.

یپێکردین گەڕاوەکان لە پڕۆسەی دووبارە ئاوەدانکردنەوەو ڕاهێناین کۆمەاڵیەیت و گەشەپێداین بەردەوام.. 4 بەشدار

دابینکردین خزمەتگوزاری تەندروسیت بۆ خەڵیک ناوچە کارەساتبارەکان.. 5
میکانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

دابينكردین گرێنیت یاسایی و ئەمین و ئابوری و کۆمەاڵیەیت، بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ ناوچەکانیان.. 1

و . 2 ئابوری  ڕووی  لە  ڕاهێنان  دووبارە  و  ئاسایش  گێرانەوەی  ئاوەدانکردنەوەو  دووبارە  بۆ  دەرامەت  دابینکردین 

کۆمەاڵیەیت و دەرووین.

و . 3 ئاوارەکان  نێوان  لە  هەماهەنیگ  دروستکردین  هەروەها  ناوچەکان،  نیشتمانیەکاین  بەرژەوەندیە  بەدیهێناین 

خەڵیک ناوچەکانیان لە ڕێگەی لژینەی ئەو ناوچانە.
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الیەین پەیوەندیدار بە جێبەجێکردن: 

حكومەیت ناوەندی.. 1

دەسەاڵیت ناوخۆیی.. 2

دادگای عێرایق.. 3

کەریت تایبەت.. 4

مەرجەعیەتە ناوخۆیی و عەشایەری وئایینیەکان.. 5

دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین.. 6

دەستە پەیوەندیدارەکاین نەتەوە یەکگرتوەکان و بەرنامەکانیان. . 7
دەرامەیت بەردەست: 

سەرکردایەتیە ناوخۆیی و نیشتمانیەکان کە ئارەزوویانە ئەو دۆسیەیە بە ئەنجام بگەیەنن.. 1

دامەزراوە ناوخۆو نێودەوڵەتیەکان و پڕۆگرامی نەتەوە یەکگرتووەکان سەبارەت بە پریس ئاوارەکان. . 2

پاڵپشیت و هاوکاری حکومەیت ناوەند.. 3

هاوکاریەکاین کۆمەڵگای نێودەوڵەیت.. 4
یانەکاین چارەسەرنەکردن:  ز

بەتاڵبووین دیموگرایف چەند ناوچەیەیک عێراق، لەگەڵ وێرانکردین فرەیی تەوین كۆمەاڵیەیت.. 1

گەشەپێداین ئەو ناوچانەی دەتوانن نمونەیەیک بەرهەمهێنەر پێشکەش بکەن لە کۆمەڵگای عێرایق. 2

چاندین “ڕقوقنی لە کۆمەڵگا” لە دەرووین نەوەی نوێ کە لە مافەکانیان بێبەشکراون. . 3

سەرکەوتین داعش لە جیاکردنەوەی دیموگرایف.. 4
بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراو و سوودەکاین: 

کۆتایی هێنان بە حەرامکراوو قەدەغەکراوەکاین سەردەمی داگریکاریی داعش.. 1

هێنانەکایەی ئاشتەوایی لەنێوان عێراقیه كان .. 2

دووبارە پێکهێنانەوەی تەوین کۆمەاڵیەیت فرەیی.. 3

چەسپاندین خەڵکەکە لەسەر زەوی و خایک خۆیان.. 4

بەهۆی . 5 ئەمەش  نەکەن  کۆمەاڵیەیت و سیایس  بە دوورەپەرێزی  کۆمەڵگایەک خەڵکەکەی هەست  دروستکردین 

کەمبوونەوەی توندوتژیی و توندڕەوی، هەروەها مسۆگەرکردین سەقامگرییی کۆمەاڵیەیت و سیایس.
پالین کارکردن: 

پێکهێناین لژینەیەیک نیشتماین بۆ بەدواداچووین ڕاسپاردەکان.. 1

داناين پالنێیک ئاراستەکردن بۆ گەڕانەوەی خەڵک بۆ ناوچەکانیان، ئەمەش بە ڕاگۆڕینەوە لەگەڵ الیەین پەیوەندیدارو . 2

دابینکردین دەرامەت بۆ ئەم مەبەستە.

دەسەاڵتە خۆجێیەکان هەڵسن بە جێبەجێکردین پالین گەڕانەوەو دووبارە ئاوەدانکردنەوەو گەشەپێدان.. 3
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15. گەڕانەوەی ئەو ئاوارانەی ئەگەری 
پەیوەندیان هەیە بە داعش

)ئەوانەی  داعش  بە  پەیوەندیان  بە  لەکەداربووە  ناوبانگیان  ئاوارانەی  ئەو 
نارساون بە خێزانەکاین داعش(، ئەوانە کێشەیەیک کۆمەاڵیەیت و نیشتماننی، ئەمانەش 
ڕووبەڕووی  خێزانە  ئەو  هەیە.  دادپەروەرانە  خێراو  چارەسەرێیک  بە  پێویستیان 
دوورخستنەوەو دوورەپەرێزی و لەکەدارکردن بوونەتەوە، تاکو ڕادەی دەستدرێژیکردنە 
یان. ئەوان لە بارودۆخێیک سەختدا دەژین، منداڵەکانیان گرفتاری بێبەشبوون  سەر
لەدەست  فەرمیەکانیان  بەڵگەنامە  و  ناژین  شایستەدا  ژیانێیک  لە  و  فێربوونن  لە 
ئەو  نەرییت کۆمەاڵیەیت عەشایەری بەسەر  و  ناوخۆیی داب  گروویپ  داوە. هەندێک 
بڕیارو  دادوەرین،  دەسەاڵیت  وەکو  دادگاو  جێگرەوەی  کە  جێبەجێدەکەن  خێزانانە 
بەهۆی  منداڵەوە  و  ژن  بە  دەدرێن  زسا  بەکۆمەڵ  و  دەردەچێت  دژ  لە  حوکمیان 

ئەوەی یەکێک لە ئەنداماین خێزانەکەیان ئینتیمای بۆ داعش هەبووە.
یاساو  دەسەاڵیت  وێرانکردین  بۆ  هەڕەشەیە  بارودۆخە  و  هەڵسوکەوت  ئەو 
قۆناغی  دادپەروەری  ڕێڕەوی  بۆ  ڕێگردەبێت  سەقامگرییی،  و  ئاسایش  چەسپاندین 
گواستنەوە، ژینگەیەیک لەبار دروست دەکات بۆ توندڕەوی، لەگەڵ ئەوەش کۆمەڵێک 
ئەوەیان  هەسیت  نییەو  سەملاندنیان  بەڵگەنامەیەیک  هیچ  کە  دەکات  دروست 
کە  ناوچانەی  ئەو  خەڵیک  کۆمەڵگان.  یاساو  دەرەوەی  لە  کە  دەبێت  الدروست 
کەسوکاری داعش تیایدا ئاوارەبوونە؛ تریس ئەوەیان لێدەنیشێت کە بە گەڕانەوەی 
یان  ئەوانیش هاوکار ئەو خێزانانە دووبارە جارێیک دیکە داعش سەرهەڵبداتەوەو 
ئەگەری  تریس  دیکە  گوندەکان. هەندێیک  و  ناوچە دوورەده سته كان  بەتایبەیت  بن، 
کردەوەی تۆڵکردنەوەیان هەیە کەلەالیەن کەسوکاری قوربانیەکاین دەسیت داعش 
دژی ئەو گەڕاوانە ئەنجام بدرێت. بۆیە گەڕانەوە سەرکەوتوو نییە بەهۆی بەردەوامی 
هۆی  ببێتە  لەوانەیە  کە  کۆمەاڵیەتیان،  پەڕاویزخستین  و  ناوبانگیان  لەکەداربووین 
و  پەڕاوێزخراوتر  یاتر  ز بارودۆخیان  و  بنب  ئاوارە  خێزانانە  ئەو  دیکە  جارێیک  ئەوەی 

کارەساتبارتر بێت.
پشت  کە  هەیە  درێژخایەن  و  تایبەت  چارەسەریەیک  بە  پێویسیت  بابەتە  ئەو 
پێویستە  کاتدا، لەالیەیک دیکەوە  لە یەک  یاسا  بە مافەکان و دەسەاڵیت  ببەستێت 
دەستتێوەرداین  و  خۆجێیەکان  کۆمەڵە  و  گرووپ  هاوکاری  بە  ببەسرتێت  پشت 
سەرکردە کالسیکیەکاین عەشایەری و ئاییین، ئەمەش بۆ ئاشتەوایی و هەڵدانەوەی 
الپەڕەیەیک نوێ و دووبارە گونجاندنەوەی ئەو خێزانانە لە ژینگە کۆمەاڵیەتیەکانیان، 
بەهاوکاری لژینەکاین ئاشتەوایی ناوخۆیی. ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەیت لەمبارەیەوە 
پیکدێت  خاڵ  حەوت  لە  کە  گەڕانەوە  ڕێڕەوی  بۆ  کێشاوە  نەخشەڕێگایەیک  وێنەی 
ناوچەکانیان  دەگەڕێنەوە  ئەوانەی  کە  ئەمنیەکان  دەزگا  ڕاگەیاندین  لە:  بریتیە  کە 
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پەیوەندیان  پاکبوینەوەو  ئاشکرا  بە  ئەمانە  نەبووە،  توندوتژیی  تریۆرو  لە  دەستیان 
داعش  دەسیت  قوربانیەکاین  کەسوکاری  قەرەبووکردنەوەی  نەماوە،  داعش  بە 
لەناوچەکانیان، نێوانگرییی لەالیەن مەرجەعیەتە ناوخۆییەکان بۆ نێوانگرییی لە نێوان 
گەڕاوەکان و نیشتەجێبووەکان، هەروەها گەڕانەوەو دووبارە ڕاهێنانەوەو کارکردن 
لە  ئازادبوون  بۆ  گەڕاوەکان  ڕاهێنانەوەی  و  سازدان  ئاشتەوایی،  لژینەکاین  لەگەڵ 
لە  ئازادبێت  کە  ئاییین  ڕۆشنبرییەیک  لەخۆگرتین  هەروەها  توندڕەوی،  ئایدۆلۆژیای 
و  کێشەکان  بەردەوامی  دەستنیشانکردین  جگەلەمانە  تریۆر،  و  بەکافرکردن  هزری 

چارەسەری ئەو ناکۆکیانەی هەڕەشەن بۆ پارێزگاریی لە ئاشیت کۆمەاڵیەیت40.

بڕوانە: ڕێکخراوی کۆچی  40
نێودەوڵەیت لە عێراق، إدارة 

العودة إىل األنبار: مواقف 
الجماعة املحلية من عودة 

النازحني الذين ينظر 
إليهم على أنهم مرتبطون 

بداعش، 2020، ل19. 
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15. ڕاسپاردەی سیاسی لەبارەی گەڕانەوەی ئەو ئاوارانەی کەوا 
سەیریان دەکرێ کە تێوەگالون لە تاوانەکانی داعش

گرفته كان: به رده وامیی فه رامۆشكردین ئه م خێزان و مندااڵنه  و په راوێزخستنیان به هۆی نه بوین سیاسه تێیك گشیت بۆ 

گه راندنه وه  و تێكه اڵوكردنه وه یان به ته وین كۆمه اڵیه یت.
چوارچێوەی بەربەست: ناوچە ئازادکراوەکان لە چنیگ داعش.

گۆڕاین چاوەڕوانکراو: گێڕانەوەی ئەوەی نارساوە بە “خێزانەکاین داعش”و منداڵەکانیان بۆ تەوین کۆمەاڵیەیت عێرایق، 

لەسەر  و  بکات  بەهێز  ناسنامەی هاواڵتیبوون  بەشێوەیەک  یان  یادەوەر پاکردنەوەی  و  ڕاهێنانەوەیان  دووبارە  دوای 

ڕێڕەوی ئاشتەوایی و یاسایی و دادوەریی دادپەروەرانە.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

ڕێکەوتین سیایس لەسەر کۆتایی هێناین دۆخی دوورەپەرێزی و پەڕاوێزخستین خێزانەکاین  داعش و منداڵەکانیان.. 1

ڕێڕەوێیک یاسایی هەبێت کە بکەری تاوانەکان دادگایی بکات و لەگەڵ بێتاوانەکان دادپەروەربێت، ئەمەش بەهۆی . 2

نمایشکردین دۆسیەکانیان لە دادگا و ڕوونکردنەوەی هەڵوێستیان، تاکو بێتاوان ماف و شکۆی بۆ بگەڕێتەوەو 

بکەری تاوانەکانیش دادپەروەرانە دادگایی بکرێت.

داناین چوارچێوەیەیک گونجاو بۆ چارەسەری دۆخی یاسایی ئەنداماین ئەو خێزانانە.. 3
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

پێکهێناین لژینەیەیك تایبەتمەند بۆ تاوتوێکردین دۆسیەکاین داعش، لەسەر ئاسیت کۆمەالیه یت و یاسایی.. 1

لژینەیەیک ئاییین ڕاسپێردرێت بۆ بەدواداچووین ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوی ئینتیمای ئاییین نادروست و سێبەر.. 2

پێکهێناین لژینەیەک لە سیایس و پیاواین ئاینی و پێشەواکان لە ناوچەکان ، بۆ هێنانەدی دووبارە ڕاهێنانەوەی ئەو . 3

خێزانانە لە کۆمەڵگا دوای یەکالبوونەوەی دۆسیەکانیان لەبەردەم دادگا.

داناین بەرنامەیەک بۆ دووبارە ڕاهێنانەوەی ئەو خێزانانەو منداڵەکانیان و لە کۆمەڵگا. . 4
میکانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

ئامادەکردین دۆسیەکاین تایبەت بە خێزانەکاین داعش کە هەموو زانیاریەک لەخۆبگرێت.. 1

بەڕێوەچووین لێکۆڵینەوەیەیک ڕوون و دادپەروەرانە.. 2

گرتنەبەری ڕێڕەوێیک بنیاتنانەوەو گەڕانەوە بۆ کۆمەڵگا.. 3

فەراهەمکردین ناسنامەو بەڵگەنامەکاین سەملاندن بۆ مندااڵین ئەو خێزانانە.. 4
الیەین پەیوەندیدار بە جێبەجێکردن: 

حکومەیت ناوەندی.. 1

حکومەیت هەرێمی کوردستان. . 2

دەسەاڵتە خۆجێیەکان.. 3

مەرجەعیەتە ئایینیەکان.. 4

دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین.. 5

دەستەکاین پڕۆگرامی نەتەوە یەکگرتووەکان.. 6
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دەرامەیت بەردەست: 

توانای مەرجەعیەتە ئاییین و پەروەردەیی و کۆمەاڵیەیت.. 1

توانای دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین.. 2

توانای دەستەکاین نەتەوە یەکگرتووەکان.. 3
یانەکاین چارەسەرنەکردن:  ز

دەرکەوتین توێژێیک پەڕاوێزخراوو بەئاسان بەکارهێندراو.. 1

لەکارکەوتین ڕێڕەوی ئاشتەوایی کۆمەاڵیەیت گشتگریو دادپەروەریی قۆناغی گواستنەوە.. 2
بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراوو سوودەکاین: 

 ڕێگاگرتن لەبەردەم جیاکاریی بەرامبەر گرووپە ئاییین و کۆمەاڵیەتیەکان.. 1

وشکكردین سەرچاوەی تریۆرو توندڕەوی و گەڕاندنەوەی بڕیار بۆ کۆمەڵگەی عێرایق بە هەموو پێکهاتەکاین.. 2

مسۆگەرکردین دەربڕێنێیک نموونەیی لەبارەی دادپەروەریەیک قۆناغی گواستنەوەی دروست.. 3
پالین کارکردن: 

داڕشتین سیاسەتێیک گشیت تۆکمەی پەروەردەیی یاسایی ئاییین، بۆ دووبارە ڕاهێنانەوەی خێزانەکاین داعش لەسەر ئاسیت 

کۆمەاڵیەیت، هەروەها هاندانیان بەرەو سەرلەنوێ پابەندبوونیان لە کۆمەڵگا و پیادەکردین هاواڵتیبوونیان بەشێوەیەیک 

دروست.
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بەشی چوارەم 

گەشەپێداین گشتگریو
 بەردەوام
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16. تەحەدا پەروەردەییەکان و نوێکردنەوەی 
پڕۆگرامەکان

ئەو  بەتایبەیت  دەژمێردرێت،  کۆمەڵگاکان  ڕاگری  و  ستون  بە  فێرکاریی  كەریت 
کۆمەڵگایانەی لەژێر سایەی تەنگژەی گەشەپێدان و سیایس و ئەمین دەناڵێنن، وەکو 
 ،1990 ساڵی  کەنداو  دووەمی  جەنیگ  بەرلە  لەماوەی  عێراق  عێرایق.  کۆمەڵگای 
ناوچەکە،  لە  هەژماردەکرا  باشرتین سیستەم  بە  کە  هەبوو  فێرکاریی  سیستەمێیک 
بەشێوەیەک ڕێژەی نەخوێندەواریی لەماوەی هەشتایەکاین سەدەی ڕابردوو نزیک بوو 
لە سفر، کەچی ئەمڕۆش كه ریت پەروەردەو فێرکردن ڕووبەڕووی داڕمانێیک بەتەواوەیت 
لە  بووەتەوە  نزیک  هەڵداوەتەوە،  سەری  سەرلەنوێ  نەخوێندەواریی  بووەتەوە. 
بێنن، ئەمەش بەهۆی  لە قوتابخانە  واز  ناچاربوون  ڕێژەی %20. ملیۆنان منداڵ 
بودجەی  کەمی  و  سەرگەرداین  سایەی  لەژێر  فێرکردن  کەریت  جەنگەکان.  و  ناکۆیک 
تەرخانکراو دەناڵێنێ، قوتابخانە تایبەتەکان لەهەردوو قۆناغی سەرەتایی و ناوەندی 
حکومیەکان  قوتابخانە  ئاسیت  ڕێکخستنەوە  و  ژێرخان  بەهۆکاری  کردووە،  یادی  ز
هەندێکیشیان  ننی،  شیاو  حکومیەکان  قوتابخانە  بینایەی  لە  هەندێک  دابەزیوە. 
قوتابخانە سەرەتاییەکاین  ئەو  ئەمە سەرباری  نییە،  تێدا  قوتایب  هۆکاری سەالمەیت 
کەلە خانوی قوڕدان لە گوندەکان. زۆربەی قوتابخانەکان سێ دەوامی تێدا دەکرێ، 
یاتر لە پەنجا قوتایب. لەبەرامبەریشدا زۆربەی  ژمارەی قوتابیان لەیەک پۆلدا دەگاتە ز
قوتابخانە تایبەتەکان شیاو ننی لەڕووی بینایەوە، هەندێک لە خانووی ئاساینی و 

له ته نیشت شوێین بازرگاین یان بە مااڵنەوە نوساوە.
بۆ  نیشتماین  سرتاتژییەتێیک   2013 ساڵی  لەسەرەتای  عێرایق  حکومەیت 
پەروەردەو فێرکردن دەستپێکرد )2012 - 2022(، ئەم کەرتە هیچ پێشکەوتنێیک 
بەخۆیەوە نەبیین جگەلە چەند هەنگاوێیک شەرمنانە کە نەدەگونجا لەگەڵ هەوڵدان 
و ئەو داراییەی دامەزراوەکان بەخشیان کەلە ئامادەکردین سرتاتژییەکە بەشداربوون 
وەزارەیت  و  دارایی  وه زاره یت  هەروەها  نێودەوڵەیت،  بانیک  یونسێڤ،  یونسکۆ،  وەکو 

پالندانان.
بە  پێویسیت  خوێندن  پڕۆگرامی  ئەمڕۆ،  پێویستیەکاین  ڕۆشنایی  لەژێر  بێگومان 
دووبارە بنیاتنانەوەیە، بەتایبەیت هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ ئەو شوێنەوارە دەرووین و 
کۆمەاڵیەیت و ئایینیەی کە داعش لەدوای خۆی لە ناخی مندااڵن جێیهێشت، دواتر 
دووبارە وێنەکردنەوەی کۆمەڵگەی عێرایق نوێ کە بنچینەی فرەیی بێت.تاکو ئێستا 
سیاسەیت پەروەردەو فێرکاریی لەبەر بێسەروبەری و سەرگەرداین دەناڵێنێ، خواسیت 
زانسیت بۆ ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوی فێرکردن لە عێراق الوازە. بەاڵم هەردەبێ چاوێک 

بە پریس فێرکاریی لە کۆی کۆمەڵگا بخشێندرێتەوە.



نەخشەڕێگای بنیاتناین هاواڵتیبوون و حكومڕاین ژیرانە لە عێراق                    83

16. ڕاسپاردەی سیاسی لەبارەی تەحەدای پەروەردەیی و 
نوێکردنەوەی پڕۆگرامەکان

و  پەروەردەیی  ڕەگەزەکاین  بە  فێرکاریی  ژێرخاین  لێکرتازاین  هەڵوەشانەوەو  و  نەخوێندەواریی  ئاسیت  خەرایپ  بەربەست: 

پڕۆگرام و بەهاکان و الیەین ماددی و نەبووین ڕووانینێک بۆ داهاتوو.
چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق.

گۆڕاین چاوەڕوانکراو: 

لەناوبردین نەخوێندەواریی.. 1

دووبارە بنیاتنانەوەی ڕەگەزەکاین دەزگا په روه رده ییه كان .. 2

یەکان.. 3 ئامادەکردین ژێرخاین ئابوری بۆ هەموو قوتابخانەکان و دامەزراوە فێرکار
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

یرو دەزگای وەزارەت لەسەر . 1 دوورخستنەوەی وەزارەیت پەروەردە لە سیستەمی پشکپشێنەی تائیفی و داناین وەز

بنچینەی پسپۆڕی و تواناکان.

دووبارە کارکردنەوە بە خوێندین زۆرەملێ و فێرکردن بەخۆڕایی.. 2

گەڕاندنەوەی شکۆ بۆ فێرکاریی حکومی.. 3

دووبارە ڕاهێنانەوەی کادیری فێرکاریی.. 4

تیشکخستنە سەر فێرکردین پیشەیی بۆ پێگەیاندین کادیری هونەری.. 5

کاراکردین ئەو یاسایانەی کارکردین مندااڵن قەدەغە دەکات.. 6
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

فراوانکردین چوارچێوەی ئەرکەکاین قوتابخانە تا فەزای کۆمەاڵیەیت، هەروەها بەستانەوەی خێزان بە قوتابخانە و . 1

هۆشیارکردنەوەی بەخێوکاران بەو پەیوەندیە لە پڕۆسەی پەروەردەیی.

دەسپێکردین دەسپێشخەری کۆمەاڵیەیت بۆ فێرکردین نەخوێندەواران.. 2
میکانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

کەرتانەی . 1 ئەو  و  شارەزایان  هاوکاری  بە  پەروەردە  وەزارەیت  لەالیەن  تۆکمە  هەڵسانەوەیەیک  بۆ  پالنێک  داناین 

پشتیواین دەکەن.

مسۆگەرکردین دەرامەیت پێویست بۆ جێبەجێکردین ئەو پالنەوبەدواداچووین.. 2
الیەین پەیوەندیدار بە جێبەجێکردن: 

یران، سەرۆکایەیت ئەنجومەین نوێنەران، بۆ زاننی و پشتیواین.. 1 سەرۆکایەیت کۆمار، سەرۆکایەیت وەز

وەزارەیت پەروەردە و تەواوی وەزارەتە پەیوەندیدارەکان. . 2

دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین.. 3

دەستەکاین نەتەوە یەکگرتووەکان و پڕۆگرامەکانیان.. 4
دەرامەیت بەردەست: 

ئەو یاسایانەی لە وەزارەتە پەیوەندیدارەکان دەرچووە.. 1

تواناو شارەزایی عێراقیەکان )کە زۆر هەیە(، كە لە هۆکاری الوازی واقعی پەروەردەیی دەکۆڵنەوە.. 2

بودجەیەک کە لەگەڵ گرنیگ فێرکاریی بگونجێ.. 3
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یانەکاین چارەسەرنەکردن:  ز

یاین مرۆیی و ئابوری و بەهاكان و ڕۆشنبرییی.. 1 ز

کەموکوڕی و کیشەی دیکە کە ڕووی لە واڵتەکەو کۆمەڵگاکە دەکات و بەشێوەیەیک فراوانرت گەشەدەکات.. 2

یاتر دەبێت.. 3 لەکیس چووین دەرفەتەکان بە شێوەیەک بەربەرسیت بەردەم چارەسەری کێشەکان ز

کێشەی کۆمەاڵیەیت گەورەکراو کە دەکەوێتە ئەستۆی نەوەکاین داهاتوو.. 4
بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراوو سوودەکاین: 

پێکهێناین کۆمەڵگەیەیک ڕۆشنگەر؛ بەشێوەیەک فێرکردن ببێتە بنچینەی ئاشیت و بوژانەوەو سەمامگرییی.. 1

دابینکردین توانا مرۆییەکان بۆ بەگەڕخستین ئەریک نیشتماین.. 2

پەروەردەیەک کە هاوکاربێت بۆ چاالکواناین بواری کۆمەاڵیەیت و خەڵک بگوازێتەوە بۆ ئابوریەیک باشرت بەشێوەیەک . 3

تاک باوەڕی بە خۆی و واڵتەکەی بێت.

پالنێیک زانسیت کە ئەو بەربەستە چارەسەر بکات و سنوورێک بۆ بەفیڕۆداین ماڵی گشیت دابنێت.. 4
پالین کارکردن: 

پەیوەندیکردن لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەکان کە پێشرت ئاماژەی بۆ کرا.. 1

بەدواداچووین کارەکان لەگەڵ وەزارەیت پەروەردەو هاوکاریکردن بۆ جێبەجێکردین پێشنیازەکان.. 2

بۆ . 3 فێرکاری،  متمانەبە  گێرانەوەی  بە  پشتبەسنت  بە  فێرکردن  گرنگزانیین  بە  کۆمەاڵیەیت  چڕکردنەوەی هۆشیاری 

ئەوەی هێنانەکایەی کۆمەڵگایەیک باشرت.
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17. خوێندنی بااڵو ڕاهێنانی الوان بۆ بازاڕی 
کارکردن

زانکۆی  زۆربەیان  کە  دەبینێت  بەخۆیەوە  زانکۆ  چەندین  کردنەوەی  عێراق  سااڵنە 
یاتر لە 66 زانکۆی تایبت و 40 زانکۆی حکومی هەیە. ئامانج  تایبەتن. لە عێرایق ئەمڕۆدا ز
لە  بێکاری  کاتێکدا  لە  خاوەنەکانیانە.  دەوڵەمەندکردین  تایبەتەکان  زانکۆ  کردنەوەی  لە 
بێکارن  ئەوانەی  زۆری  ژێرپەردەیە. بەیش  بێکاری  بەزۆری  کە  بەرزە،  ئاستێیک  لە  عێراقدا 

دەرچووی زانکۆو پەیمانگاکانن.
وردو  زانیاری  لەسەر  کە  نییە  بااڵی  خوێندین  ڕێنماییکردین  سیستەمێیک  عێراق 
بازاڕی کاری داهاتوو کاربکات. هەروەها پێویسیت ڕێکخستین پەیوەندی لە  پێداوێسیت 
نێوان کۆلێژە تایبەتەکان )ئەهلی( و وەزارەت لەڕووی زانسیت و کارگێڕییەوە دەربخات، 
بۆئەوەی بەشداربێت لە بەدیهێناین سرتاتژییەیک نیشتماین گشتگری، هەروەها مسۆگەرکردین 
کواڵێیت فێرکردن و دەرهاوێشتەکان. جیاوازیەکە بۆ نموونە ئەوەیە لەگەڵ زۆری کۆلژیەکاین 
پزیشیک و دەرمانسازی کەچی نەخۆشەکان لە عێراق )هەبوو بێت یان هەژار( سەرداین 

واڵتاین دیکە دەکەن بۆ چارەسەری وەکو هیند و ئریان و لوبنان و تورکیا و سوریا.
پارێزگاری لە کواڵێیت خوێندین بااڵ گرێنتیەیک گرنگە بۆ دەرچووی پسپۆڕیەکاین زانکۆ لە 
کوڕان و کچان، بۆ ئەوەی بچنەناو بازاڕی کارکردن بە سەرکەوتوویی، هەروەها بۆئەوەش 
کۆمەڵگای عێرایق خزمەتگوزاری پیشەیی بە کواڵێتیەیک بەرز بەدەست بهێنێت.لەبەرئەوە 
گرێنیت  ڕێوشوێنانە البەرێت کە  یاسای نوێ کە ئەو مەرج و  لە دەرکردین  ترسمان هەیە 
کواڵێیت فێرکردنن، بۆ نموونە ڕێگەنەدان بە پلە بااڵکان بۆ خوێندین بااڵ، بەشێوەیەک دکتۆرا 

مەرجی زانسیت نەمێنێت و پلەپلەیی لە پایەی زانسیت بەدەر لە ڕێنماییە ئەکادیمیەکان.
و  ناوخۆیی  پیشەسازیە  چاالکردنەوەی  بە  پێویسیت  عێراق  دیکەوە  لەالیەیک 
ئامادەییەکان  کە  هەیە،  شارەزایی  تواناو  بە  پێویسیت  ئەمانە  هەموو  کشتوکاڵیەکانە. 
ئەکادیمی  خوێندین  لەجیایت  دەکا  دابنی  بۆ  کادیری  تایبەتمەند  تەکنییک  پەیمانگای  و 
نەبێت. بچوکەکان  بەشە  چاکسازی  لەڕێگەی  تەنیا  نایەت  بەدەست  ئەمەش  زانکۆ. 
بەرپرسیارانەیە لە سیستەمی  زانسیت و واقعی  نزیکبوونەوەیەیک  بە  پێویسیت  کێشەکە 
سیایس و دامەزراوەکاین دەوڵەت، لە خوێندین مەیداین و زانیاری ورد دەست پێبکات، 
هەروەها لە هەڵسەنگاندنیپڕۆگرامی پەیڕەوکراو و نوێکردنەوەی، هەروەها به ستنه وه ی 
خوێندین بااڵ و کارە لەپێشینەکاین بە بازاڕو پێداویستیەکاین کەریت تایبەت، بەبێ ئەوەی 
زانستە مرۆڤایەتیەکان و کۆمەاڵیەتیەکان پەڕاوێز بخرێن کە ئەوەش بنچینەیە بۆ بنیاتناین 
نیشتمان. هەروەکو عێراق پێویسیت بەوەیە خوێندین بااڵکەی ببێتە سەرچاوەو هاندەری 
داهێنان و بوژانەوەی کارەکان، هەروەها ئازادبوون لە دامەزراندین فەرمانبەراین حکومی 
وەکو سەرچاوەی بژێوی ژیان لەالیەن توێژ الوان. پرسەکەش پەیوەندی هەیە بە ئابوری 

واڵت و تەواوی نەوەکان لەتوێژی الوان.
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17. ڕاسپاردەی سیاسی لەبارەی خوێندنی بااڵو ڕاهێنانی الوان بۆ 
بازاڕی کار

بەربەست: داڕماین ئاسیت فێرکاریی جۆری و فێرکاریی بااڵ، لەبەرامبەر فراوانبونێیک چەندایەیت ناشایستە لە کردنەوەی 

کۆڵژیە تایبەتەکان )ئەهلیەکان(، لەسەر حسایب ئاسیت و جدیەیت ئەکادیمی ئاسیت فێرکاریی، هەموو ئەمانەش دەکرێ 

بەبێ ئەوەی پێداویستیەکاین بازاڕی کار دابنی بکرێت. 
چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق.

گۆڕاین چاوەڕوانکراو: بۆ پێشخستین خوێندین بااڵو باشرتکردین کواڵێتیەکەی، گرتنەبەری پێوەری پیشەیی کارا و بەستانەوە 

بە بازاڕی کار.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

بۆ . 1 بڕیاردراو  چاکسازی  جێبەجێکردین  و  سیایس  دەستتێوەرداین  لە  بااڵ  خوێندین  وەزارەیت  دوورخستنەوەی 

مسۆگەرکردین کواڵێیت خوێندن.

پیادەکردین دامەزراوەی یاسایی و کارگێڕی و زانسیت خوێندین بااڵ بەشێوەیەک بگونجێ لەگەڵ بەرنامەی کابینەی . 2

حکومەت 2018-2022، کە بڕیاریداوە بە کاراکردین یاسای وەزارەتەکان و هەموارکردنیان یان دەرکردین یاسای 

دیکە کە بگونجێت لەگەڵ رسوشیت پێشکەوتین زانسیت و کارگێڕی و پێداویسیت بازاڕی کار.

گێرانەوەی کۆلژیە تایبەتەکان بۆ ژێر سایەی دامەزراوەی یاسایی و کارگێڕی و زانسیت سەربە وەزارەیت خوێندندی . 3

بااڵی عێراق.

ناچارکردین پێوەرەکاین وەرگرتن زانکۆ و کۆلژیە تایبەتەکان وەکو پێوەرەکاین وەرگرتن لە کۆلژیە حکومیەکان. 4

مسۆگەرکردین مایف خوێندن بۆ سەرجەم ڕۆڵەکاین عێراق و دابینکردین دەرامەت بۆ ئەم مەبەستە بەشێوەی کردار. . 5

تەواوکردین پڕۆگرامی خوێندین بااڵ)ماجستري ودكتوراه(.. 6

دووبارە کارکردن بە بەرنامەی تواناسازی ناردنەدەرەوەی قوتابیان بۆ خوێندن.. 7
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەرئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

لە  کردنیان  ڕێنمایی  و  قوتابیان  هۆشیارکردنەوەی  هەڵمەیت  بۆ  دامەزراوەکان  ئاسیت  لەسەر  چاکسازی  بەڕێوەبردین 

هەڵژباردین تایبەتمەندی گونجاو کە ئامادەیان بکات بۆ چوونە بازاڕی کارکردن.
میکانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

کادیرەکاین . 1 كواڵێیت  و  دەرچوو(  قوتابیاین  دەرچووەکان)ئاسیت  کواڵێیت  بە  بێت  تایبەت  کە  نوێ  پێوەری  داناین 

وانەگوتنەوەو داننان بە زانکۆ بیانیەکان.

دەرکردین ڕێنمایی نوێ لەبارەی پلەبەرزکردنەوەو یەکسانکردین بڕوانامەکان.. 2

هانداین ئەنجامداین توێژینەوەو تەرخانکردین پشتیواین دارایی بۆی.. 3
الیەین پەیوەندیدار بە جێبەجێکردن: 

وەزارەیت خوێندین بااڵو توێژینەوەی زانسیت و سەرجەم فەرمانگەکاین، بەتایبەیت بەیش خوێندین تایبەت )ئەهلی(.. 1

وەزارەیت خوێندین بااڵو توێژینەوەی زانسیت لە هەرێمی کوردستان.. 2
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دەرامەیت بەردەست: 

بودجەی وەزارەیت خوێندین بااڵو توێژینەوەی زانسیت لە بەغداو هەرێمی کوردستان.. 1

پڕۆگرامی دامەزراوە نێودەوڵەتیەکاین پەیوەندیدار بە خوێندین بااڵ لە بەغداو هەرێمی کوردستان.. 2

وەبەرهێنان.. 3
یانەکاین چارەسەرنەکردن:  ز

یاتر داڕماین خوێندین بااڵ.. 1 ز

پاشەکشەی زانکۆ عێراقیەکان لە ڕیزبەندی زانکۆکاین جیهان.. 2

يادبووین دەرچواین خوێندین بااڵ.. 3 ز

الوازبووین توێژینەوەی زانسیت.. 4

بەرزبوونەوەی ئاسیت بێکاری و دڵەڕاوکێی کۆمەاڵیەیت. . 5
بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراوو سوودەکاین: 

پێشکەوتین دەرچووەکاین خوێندین بااڵ لەڕووی تواناو شارەزایی لە هەموو بوارەکاندا.. 1

پێشکەوتین زانکۆ عێراقیەکان لە ڕیزبەندی جیهاین.. 2

پێشکەوتین کادیراین وانەبێژی.. 3

پێشکەوتین زانای توێژینەوەی زانسیت لە عێراق.. 4

مسۆگەرکردین ئاسۆیەیک بەرهەمهێن و کارا بۆ الواین عێراق.. 5
پالین کارکردن: 

زانسیت عێرایق، شارەزایاین پسپۆڕیە  توێژینەوەی  بااڵو  ڕاوێژکاراین وەزارەیت خوێندین  لە  لژینەیەیک هەڵژبێردراو  پێکهێناین 

جۆراوجۆرەکان لە فەرمانگەکاین وەزارەتەکان، سەرۆیک زانکۆ تایبەتەکان، ڕاگری کۆلژیە تایبەتەکان، هەروەها دامەزرێنەری 

زانكۆکان و کۆلژیە تایبەتەکان؛ لە پێناوی کارکردن لەسەر دەرکردین یاساو ڕێنمایی نوێ بەشێوەیەک گونجاوبێت لەگەڵ 

یەکان. یکراوەکان و جێبەجێکردین چارەسەر کیشە دیار
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18. تەندروستی و خزمەتگوزاری پزیشکی

لە کەس شاراوە نییە کە سیستەمی تەندروسیت لە عێراق بەرلە سێ دەیە)یس 
بە  دەبەستا  پشیت  کە  ناوەڕاست،  ڕۆژهەاڵیت  لە  بوو  سیستەم  باشرتین  ساڵ( 
سەرمایەیک فەراهەم، سیستەمی نەخۆشخانەی بە خۆڕایی و تەندروست، هەروەها 
پشتبەسنت بە هاوردەکردین دەرمان و کەلوپەیل پزیشیک نوێ. دۆخی تەندروسیت 
لە عێراق لەماوەی ئابلوقەی ئابوری و دوای ڕووخاین ڕژێمی پێشوو، بەرەو هەڵدێرو 
لێژبوونەوە هەنگاوی هەڵهێنا ئەمەش بەهۆی چەندین کێشەو کۆسپ و تەگەرەی 

بەرەو ڕووی ئەو کەرتە بویەوە.
لەو  کە  بکرێت  عێراق  تەندروسیت  سیستەمی  بۆ  ئاماژە  پێویستە  هەڵبەتە 
کەرتانەیە کۆمەڵگا زۆر پێویسیت پێیەیت، بەتایبەیت لە ژێر سایەی بارودۆخێیک ناهەموارو 
پێویستبوونە  ئەم  دەیبێنێ.  بەخۆیەوە  بەردەوام  عێراق  کە  توندوتژیی  شەپۆڵەکاین 
یاتر بووە لەسەردەمی پەتای کۆرۆنا و دەرهاوێشتەکاین لە کایەی تەندروسیت، كە لە  ز
دۆخێیک سەختدا کاردانەوەی هەبوو و لەو مەیدانە چەندین کەس شەهید بوون.

ئەو داڕمانە ئاسیت دابینکردین پێداویسیت پزیشیک گرتەوە، شارەزایان و کادیراین 
پزیشیک کۆچیان کرد، متمانەی عێراقیەکان بە سیستەمی تەندروسیت پاشەکشەی 
ناچاربن  هاواڵتیان  بەرفراواین  ژمارەیەیک  ئەوەی  هۆی  بوونە  ئەمانە  هەموو  کرد، 
لەکاتێکدا  پزیشیک،  گرنیگ  چارەسەری  بەدەستهێناین  بۆ  بکەن  دەرەوە  سەرداین 
زۆربەی چنی و توێژەکان پەڕاوێزخراون و ناتوانن گه شت بکەن و بەبێ چارەسەری 
و تەندروسیت ماونەتەوە. سەرباری مافەکانیان لە چاودێری تەندروسیت ڕاستەوخۆ، 
خزمەتگوزاری  بتوانن  کە  هەیە  ئاوا  دامەزراوەی  بە  پێویسیت  عێرایق  کۆمەڵگەی 
پێداویسیت  خاوەن  بریندارو  لە  گەورە  ژمارەیەیک  بە  پێشکەش  پێویست  چاودێری 

تایبەیت جەنگەکان بکەن. 
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18. ڕاسپاردەی سیاسی لەبارەی تەندروستی و خزمەتە پزیشکیەکان
بەربەست: داڕماین کەریت تەندروسیت و وێرانبووین ژێرخاین ئابوری دامەزراوە تەندروستیەکان و لەکارکەوتین سەبارەت 

یە بنەڕەتیەکان بۆ هاواڵتیان. بە دابینکردین خزمەتگوزار
چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق بەتایبەت لە ناوچەکاین ناوەڕاست و باشورو ناوچەکاین ناکۆیک.

گۆڕاین چاوەڕوانکراو: گەیشنت بە ئاسیت خزمەتگوزاری تەندروسیت و خۆپارێزی و چارەسەری و ڕاهێنانێیک گشتگریو 

ڕووی  لە  تەندروست  و  کۆمەڵگایەیک ساغ  پێناوی  لە  ئەمەش  ناوچەکان،  و سەرتاپای  بۆ سەرجەم هاواڵتیان  تۆکمە 

جەستەیی و دەرووین و کۆمەاڵیەیت. 
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

یادکردین پارەی تەرخانکراو بۆ کەریت تەندروسیت لە چوارچێوەی بودجەی تەندروسیت حکومەیت ناوەندی.. 1 ز

نوێکردنەوەی ئەو یاسایانەی پەیوەندیدارە بە پێشخستین خزمەتگوزاریەکاین چاودێری تەندروسیت و کاراکردین، . 1

یە تەندروستیەکان دەبنەوە. هەروەها چارەسەرکردین ئەو بۆشاییانەی ڕووبەڕووی خزمەتگوزار

مسۆگەرکردین گەڕاندنەوەی تواناکان و میالکە پزیشکیە تایبەتمەندەکان و دابینکردین پارێزگاریی بۆی.. 2

یادکردین ژمارەی میالکایت پزیشیک . 3 داناین سیاسەت و پالنێیک کارکردن بۆ پێشخستین سیستەمی تەندروسیت و ز

و مسۆگەرکردین باشرتین بەکارهێناین دەرامەتە )دارایی و مرۆیی و ژێرخاین ئابوری وزانیاری و دەرمان و پێداویستیە 

پزیشکیەکان(

پێشکەشکردین . 4 بواری  لە  بێت  گشیت  تەندروسیت  کەریت  تەواوکاری  کە  تایبەت  تەندروسیت  کەریت  پشتگرییی 

یە تەندروستیەکان. خزمەتگوزار

پاراستین و چاودێری کەریت تەندروسیت گشیت و دابینکردین کەلوپەل و پێداویسیت بۆ نەخۆشخانە حکومیەکان. . 5

يادكردن و دووبارە ڕاهێنانەوەو دابینکردین کەلوپەل و پێداویسیت بۆ بنکە تەندروستیەکان و نۆڕینگە گەڕۆکەکان . 6 ز

لە ناوچە هەژارنشینەکان و ناوچەکاین ناکۆیک.

پێداچوونەوە بە واقعحاڵی کۆلژیەکاین سەربە بەشە پزیشکیەکاین ئەهلی و حکومی و پەیمانگاکان، بەتایبەیت ئەو . 7

کولیانەی کە هەندێکیان کادیری وانەبێژی تایبەتمەندیان نییە.

چاودێریکردین کادیراین پزیشیک کە عێرایق ننی و لە عێراقدا کاردەکەن، لە ڕووی وردبیین لە توانا زانستيةكانيان و . 8

لەڕووی پاراستین مافەکانیان.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

ئەنجامداین زنجریەیەک هەڵمەیت هۆشیاری لەبارەی ڕێکارە تەندروستیەکان.. 1

بەهێزکردین هاوبەیش کۆمەڵگەیی کارا و کارکردین خۆبەخشانە لەگەڵ ڕێکخراوەکاین کۆمەڵی مەدەین لە جێبەجێکردین . 2

هەڵمەیت هۆشیاری تەندروسیت و تەندروسیت زاییندەیگ )اإلنجابية(.
میکانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

یادکردن . 1 پشتگرییی کەریت تەندروسیت گشیت و چاککردین خێرای واقعحاڵی نەخۆشخانە حکومیەکان، هەروەها ز

و کردنەوەی نەخۆشخانەی حکومی و دابەشکردین بەسەر شاروشارۆچکە عێراقیەکان کە بگونجێت لەگەڵ چڕی 

دانیشتوان. 

چاودێری هاوردەکردین دەرمان و وردبیین لە سەالمەیت کواڵێیت ئەوەی هاوردە دەکردێ، هەروەها کاراکردین ئەو . 2

پێچیکاران. یاسایانەی تایبەتن بە زساداین کەمتەرخەم و سەر
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الیەین پەیوەندیدار بە جێبەجێکردن: حكومەیت ناوەندی و وەزارەیت تەندروسیت و حکومەتە خۆجێیەکان و فەرمانگە 

تەندروستیەکان لە پارێزگاکان و دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین.
دەرامەیت بەردەست: 

دەرامەیت وەزارەیت تەندروسیت کە لەالیەن حکومەیت ناوەندییەوە تەرخان دەکرێ.. 1

پشتگرییی ڕێکخراوە تایبەتمەندیەکاین تەندروسیت و تەندروسیت زاییندەیگ )اإلنجابية(.. 2

یانەکاین چارەسەرنەکردن:  ز

پاشەکشەی گەشپێداین بەردەوام و بەدینەهاتین ئامانجەکاین ئاسیت تەندروسیت گشیت خەڵک.
بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراوو سوودەکان: 

کۆمەڵگایەیک ساغ و تەندروست لە ڕووی جەستەیی و دەرووین و کۆمەاڵیەیت لە میانەی چاککردین چاودێری تەندروسیت 

یە تەندروستیەکا بەگێرەی پێوەرەکان و کواڵێیت. سەرەتایی وخزمەتگوزار
پالین کارکردن: 

هەژارو . 1 ناوچە  لە  تەندروستیەکان  یە  خزمەتگوزار پێداویستیەکاین  ژینگەی  و  تەندروسیت  وەزارەیت  دیراسەکردین 

یانلێکەوتووەکان بە هۆی شەڕو ناکۆکیەکان.  ز

دامەزراندن و ڕاهێناین و دابینکردین کەلوپەل و پێداویسیت بۆ بنکە تەندروستیەکان، یان نۆڕینگە گەڕۆکەکان لە . 2

ناوچە هەژارنشینەکان و ناوچەکاین شەڕو کێشەکان.

كەمکردنەوەی کرێی پزیشکاین کەریت تایبەت.. 3

توفري األدوية واملستلَزمات الطبية. . 4

كردنەوەی بنکەکاین ڕاهێنان بۆ کادیرو کارمەنداین پزیشیک لە پارێزگاکان و گوندە دوورەدەستەکان.. 5
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19. تەندروستی دەروونی

لەو  تەندروسیت.  له   جیاناکرێتەوە  بنەڕەتیەو  بەشێیک  دەرووین  تەندروسیت 
واتە  »تەندروسیت  کە  وایە  بۆچووین  جیهاین  تەندروسیت  ڕێکخراوی  چوارچێوەیە 
سەالمەیت و تەندروسیت جەستەیی و عەقڵی و کۆمەاڵیەیت نەک تەنیا لەدەستداین 
شاردنەوەی  دەرووین  تەندروسیت  چەمیک  واتە  بووین«؛  کەمئەندام  نەخۆشەکەو 
هەڵچوون و حاڵەیت کێشەی دەرووین نییە، بەڵکو تەندروسیت دەرووین واتە ساغی 
و چاکبوونەوە، دەکرێ تاک توانا کەسیەکاین خۆی پەرەپێبدا و خۆی ڕابهێنێ لەگەڵ 
جۆرەها هەوڵداین ئاسایی و بە دڵسۆزیەوە کاربکات و بەشداربێت لە کۆمەڵگاکەی41.
گومان لەوە نییە کە گەیل عێراق لەو دە ساڵەی ڕابردوو چەند شەپۆڵێیک شەڕو 
ئاوارەبوون،  تریۆرو  سەرباری  بیین،  بەخۆیەوە  کۆمەاڵیەیت  و  سیایس  تەنگژەی  و 
بوونەوە  نەخۆیش  جۆرەها  و  بوون  شۆک  ڕووبەڕووی  خەڵکەکەی  لە  بەشێک 
ئەو  چاودێری  دەبێ  هەر  لەوبوارە  گرتەوە.  ئەواین  دەرووین  تەندروسیت  الیەین  کە 
نااڵندویانە چونکە  لەژێر جەنگ و چەوساندنەوەکان  کە  بکرێت  ئافرەتانە  و  منداڵ 
گرنگیەیک زۆرو بەپەلەی هەیە، بەتایبەیت ئەوانەی ڕفێندراو بوون لەالیەن چەکداراین 
داعش. سەرباری ئەمانەش پەتای کۆڤید19 و دەرهاوێشتەکاین فشارو هەڵچووین 
دیکەی دەرووین دروستکرد بەهۆی ئەو بەندوبارەی لەسەر جوالنەوەو هاتووچۆو 
کۆبونەوەکاین دروستکرد، بەتایبەیت لە دەستداین کارو وەزیفەکان و مردین نزیک و 
خۆشەویستان و دڵەڕاوکێ لە سەخیت ژیان. چەندین ڕاپۆرت باڵوبوونەوە لەبارەی 

هەڵکشاین ڕێژەی توندوتژیی هاوسەران و بەرزبوونەوەی ئاماری خۆکوشنت.
پزیشکان و پسپۆڕاین  ئازاربەخش دەناڵێنێ بەهۆی کەمی  عێراق بە شێویەیک 
دەرووین. لەکاتێکدا نۆ کارمەند لە چاودێری تەندروسیت دەرووین هەیە بۆ 100.000 
لە دوو  بۆ کەمرت  بووەتەوە  نزم  لە عێراق  ڕێژەیە  ئەو  ئاسیت جیهاین،  كەس لەسەر 
کارمەند بۆ 100.000 كەس، کە یەک لە سێی ئەوانەش پسپۆڕ ننی؛ واتە واڵتەکە 
چارەسەرکاراین  ئەوانەی  و  پزیشکان  ژمارەی  لە  هەیە  مەترسیداری  کەموکوڕیەیک 
دەرووین و پارەی تەرخانکراوی عێراق بۆ تەندروسیت دەرووین لە %2 ی بودجەکەی بۆ 
تەندروسیت تێپەڕناکا، لەگەڵ ئەوەش لەبەرامبەرهەر دۆالرێیک ئەمرییک وەبەرهێنان 
دەکرێ بۆ بەهێزکردین چارەسەری هەڵچوونە باوەکان وەکو )خەمۆیک و دڵەڕاوکێ(، 

كەچی پێنج دۆالری ئەمرییک تەراخان دەکرێ بۆ بواری چاککردین تەندروسیت.
بۆ  کاردەکەن  عێرایق  حکومەیت  لەگەڵ  جیهاین  تەندروسیت  ڕێکخراوی 
ئەو  بۆ  دەرووین  و  عەقڵی  تەندروسیت  پشگرییی  خزمەتگوزاری  فەراهەمکردین 
گرووپانەی الوازترن لە کۆمەڵگا کە بگونجێت لەگەڵ ڕۆشنبریی عێراق بەپشتبەسنت 
بە بەڵگەو بەها کۆمەاڵیەتیەکان. لە سرتاتژییەکدا کارمەنداین چاودێری تەندروسیت 

بڕوانە: ماڵپەڕی ڕێکخراوی  41
تەندروسیت جیهاین، 

يز  »الصحة النفسية: تعز
استجابتنا«. 
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و دەرووین ڕاهێنانیان پێدەکرێت دواتر لەکایت هەڵسوکەتیان لەگەڵ نەخۆشیەکان و 
هەڵچوونە دەروونیە باوەکان سەرپەرشیت دەکرێن. لەگەڵ ئەو هەموو هەوڵدانەش 
یە دەروونیەکان بەدەست  تاکو ئێستا زۆربەی خەڵک ناتوانن بەئاساین خزمەتگوزار
بهێنن. لەبەرئەوە پێشخستین سیستەمێیک جێگری بۆ پشتگرییی دەرووین لە واڵتێک 
کە پێویسیت زۆری هەیە، ژمارەی کارمەنداین پسپۆڕ لە تەندروسیت دەرووین کەمە، 
یندوی هەیە  یاترو هەوڵداین پرتە، ئەمەش گرنگیەیک ز لەو حاڵەتە پێویسیت بە کایت ز

بۆ تەندروسیت دەرووین عێراقیەکان و سەقامگرییی و بوژانەوەی کۆمەڵگەی عێرایق.
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19. ڕاسپاردەی سیاسی دەربارەی تەندروستی دەروونی
بەربەست: پێویستیەیک زۆرو بەرفراوان بە چاودێری تەندروسیت دەرووین هاواڵتیان لە ژێرسایەی کەمی دەرامەت و 

تواناکان.

چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق بەتایبەیت ناوچە ئازادکراوەکان لە چنیگ داعش.

داخوازی  و  پێداویسیت  بتوانێت  و  بەرزبێت  کواڵێتیەکەی  کە  خزمەتگوزاری  و  کارمەند  بووین  چاوەڕوانکراو:  گۆڕاین 

خێراجێبەجێ بکات لە هەموو عێراق ئەمەش بە ئامانجی بەهێزکردین تەندروسیت دەرووین.

چارەسەری دەرووین لەسەر ئاسیت سیایس: 

ئەنجامداین گرێبەسیت بەهاوبەیش کارکردن لەگەڵ ئەو ڕێکخراوە جیهانیانەی خاوەین توانان لە پێشکەشکردین . 1

خزمەتگوزاری تەندروسیت دەرووین بەهاوکاری لەگەڵ پسپۆڕاین ناوخۆ.

دەسپێکردن بە پێشخستین ئەو پسپۆڕیە ئەکادیمیانەی پەیوەسنت بە تەندروسیت دەرووین لە زانکۆ عێراقیەکان. . 2

داناین بەرنامەیەیک نیشتماین گشتگری بۆ بەهێزکردین تەندروسیت دەرووین.. 3

چارەسەری گونجاو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

هۆشیاری سەبارەت بە چاودێری تەندروسیت دەرووین و ئازادبوون لەو لەکەداری و عەیبەیەی پێیوە نوساوە.

میکانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

بۆ داناین بەرنامەیەیک نیشتماین گشتگری، پێشخستین کۆمسیۆین تەندروسیت دەرووین لە وەزارەیت تەندروسیت.. 1

دەستکردن بە ئەنجامداین پڕۆسەیەک بۆ پێشخستین پسپۆڕی پێویست لەو بوارە لە زانکۆ عێراقیەکان، هەروەها . 2

هانداین قوتابیان بە پەیوەندیکردن بەو پسپۆڕیانە. 

چڕکردنەوەی . 3 بۆ  جیهاین،  تەندروسیت  ڕێکخراوی  بەتایبەیت  نێودەوڵەتیەکان  ڕێکخراوە  لەگەڵ  هاوكاریکردن 

پڕۆگرامی پشتگرییی و هاوکاریی دەرووین بۆ هاواڵتیان.

الیەین پەیوەندیدار بە جێبەجێکردن: حكومەیت ناوەندی و حکومەیت هەرێمی کوردستان و وەزارەیت تەندروسیت و 

وەزارەیت خوێندین بااڵو توێژینەوەی زانسیت و سەندیکای پزیشکان و دەسەاڵتە خۆجێیەکان و فەرمانگەی تەندروسیت 

لە پارێزگاکان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان، هەروەها دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین.

دەرامەیت بەردەست: 

پڕۆگرامی ڕێکخراوی تەندروسیت جیهاین بۆ تەندروسیت دەرووین لە عێراق.. 1

كارمەنداین عێرایق.. 2

یانەکاین چارەسەرنەکردن:  ز

ئەو  لەگەڵ  هاواڵتیان  زۆری  ژمارەیەیک  تەندروسیت  بووین  خەراپ  و  داکشان  و  دەروونیەکان  تەنگژە  یاتربووین  ز

دەرهاوێشتانەی پەیوەندی هەیە بە کەموکوڕی بەرهەمهێنان و سەقامگرییی هەیە.
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بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراوو سوودەکاین: 

و  بکات  تێپەڕ  تەنگژەکان  بتوانێت  كە  کۆمەاڵیەیت،  و  دەرووین  و  لەڕووی جەستەیی  تەندروست  و  كۆمەڵگایەیک ساغ 

داهاتووی تاک و كۆمەڵ بەشێوەیەیک دروست بنیات بنێت.

پالین کارکردن: 

دیراسەکردنێیک گشتگریی واقعی پێداویستیەکان و ئەو دەرامەتەی لە ناوخۆدا بەردەستە، لەگەڵ بە هاوبەیش . 1

کاردن لە ئاسیت نێودەوڵەیت.

داناین پالنێک بۆ دابینکردین پێداویستیەکان لە هەموو ناوچەکاین نیشتمان.. 2

یادکردین ژمارەی کارمەندان.. 3 داناین بەرنامەیەیک ئەکادیمی پێویست بۆ ز
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20. پاراستنی ژینگەو دەرامەتە سروشتیەکان

چیاکاین  لە  فرەجۆرەکاین  ڕەگەزە  هەموو  بە  دەوڵەمەندە  عێراق  رسوشیت 
فوڕات  دیجلەو  ڕووبارەکاین  و  بیابان  بە  کەنداو،  دەگاتە  تا  کوردستانەوە  هەرێمی 
تێپەڕ دەبێت کە ئەم دوو ڕووبارە ناوی »واڵیت نێوان دوو ڕووبارەکە«یان بە عێراق 
عێراق  دیکە.بەاڵم  چەنداین  و  ڕووەیک  و  ژێرزەوی  ساماین  سەرباری  بەخشیوە، 
ڕووبەڕووی وێرانکاریەیک گەورەی ژینگەی رسوشیت بوەتەوە، ئەمەش بەهۆی جەنگە 
یەک لەدوای یەکەکان و لەئەنجامی بەکارهێناین چەیک تەقلیدی و نا تەقلیدیەکان 
زەوی و ئاووهەواکەی پیس بووە. دوای ئەوەش نەبووین سیاسەیت پاراستین ژینگەو 
الوازیی بەڕێوەبردین پاشماوەی زبڵ و خاشاک و ئەو هۆشیاریەی پەیوەستە پێیەوە، 
هەموو ئەمانە هۆکاری دیکەن بۆ قوڵکردنەوەی ئەو تەنگژەیە، ئەمەش وایکردووە 

یەکان زۆر گرنگ و پێویست بن. چارەسەر
ياسای  لە 2009/12/13  دامەزرا42، هەروەها  ژینگە  وەزارەیت  ساڵی 2008 
و  البردن   « لە:  بوو  برییت  ئامانجی  كە  پەسەندکرا  ژینگە  چاککردین  و  پاراسنت 
یانەی بە ژینگە گەیەندراوە، هەروەها  یانەی هەیە یاخود ئەو ز چارەسەرکردین ئەو ز
یندەوەرزاین و کەلتووری  پاراستین تەندروسیت گشیت و دەرامەیت رسوشیت و فرەجۆری ز
تایبەتمەندەکان  پەیوەندیدارە  الیەنە  لەگەڵ  هاوکاری  بە  رسوشیت  و  ڕۆشنبریی 
و  نێودەوڵەیت  هاوکاری  و  مسۆگەربکات  بەردەوام  گەشەپێداین  کە  بەشێوەیەک 
هەرێمایەیت لەو بوارە بەدی بهێنێت«43. ياساکە دەخوازێت »ئەنجومەین پاراسنت و 
چاککردین ژینگە » دابمەزرێت کە بەسرتابێتەوە بە وەزارەیت ژینگەو نوێنەراین بیست 
ئەمینداریەیت  نوێنەراین  سەرباری  لەخۆبگرێت،  دۆسیەیە  بەو  پەیوەندیدار  وەزارەیت 
یاساکە  جگەلەوە  تیشیک44.  چاالیک  کۆنتڕۆڵکردین  بۆ  عێرایق  دەستەی  و  بەغداد 
تێبیین ئەوەی کردووە کە پێویستە ئەنجومەنێیک خۆجێیی دابمەزرێت بۆ پاراسنت و 

چاککردین ژینگە لە هەموو پارێزگایەک45. 
ئەم  چارەسەرکردین  ئەوەی  لەسەر  کۆکن  بوارە  لەو  لێکۆڵینەوەکان  و  ڕاپۆرت 
واقعەی  ئەو  کارەساتباری  بە  داننان  دەبێت46.  گرنگرت  و  پێویست  بەڕۆژ  ڕۆژ  پرسە 
ژینگە، پاڵنەرە بۆ ئەوەی کە داوای بە خێرایی داناین پالنێیک نیشتماین گشتگری بکەین، 
کە پشت ببەستێت بە ڕاپۆرت و هەڵسەنگاندنێیک زانسیت تۆکمە بۆ دۆخی ژینگە، 
دەرامەیت  سەالمەیت  لە  پارێزگاریکردن  بۆ  ناوچەیی  بەرنامەیەیک  داناین  هەروەها 
رسوشیت و بەردەوامبووین، ئەمەش بەهۆی شوێنەواری لە ئابوری و تەندروسیت و 

گەشتیاری و گەشەپێدان بە شێوەیەیک گشیت.

وەزارەیت ژینگە دامەزرا  42
بەگێرەی یاسای ژمارە 

 .2008/37
ياسای پاراسنت و چاککردین  43

ژینگە ژمارە 27 ساڵی 
2009،ماددەی یەکەم.

ڕوانە یاسای 2009/27،  44
ماددەکاین 3 و4. 

بڕوانە ياسای 2009/27،  45
ماددەی 7. 

بڕوانە راپۆریت وەزارەیت  46
ژینگە، حالة البيئة يف 

العراق، 2017. 
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20. ڕاسپاردەی سیاسی لەبارەی پاراستنی ژینگەو دەرامەتی سروشتی 
بەربەست: وێرانکاریەیک کەڵەکەبووی ژینگەی رسوشیت و نەبووین سیاسەتێیک پوخت و زانسیت بۆ پاراسنت و چاککردین، 

کە بویتە هۆکارو دەبێتە هۆکاری کارەسایت مرۆیی لە عێراق.
چوارچێوەی بەربەست: هەموو عێراق.

یانەی بەریکەوتووە، هەروەها  کراو: پاراستین ژینگەو چاککردین لە میانەی البردن و چارەسەرکردین ئەو ز گۆڕاین چاوەڕوا

یندەوەرزاین و رسوشیت؛ بە هاوکاریی لەگەڵ الیەنە  پارێزگاریکردن لە تەندروسیت گشیت و دەرامەیت رسوشیت و فرەجۆریی ز

تایبەتمەندەکان کە گەشەپێداین بەردەوام مسۆگەر بکات و هاوکاریی نیشتماین و نێودەوڵەیت و هەرێمی لەو بوارە بهێنێتە 

دی.
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت سیایس: 

لە . 1 و  چاککردین  ژینگەو  پاراستین  بە  پەیوەندیدارە  ساڵی2009کە  )27(ی  یاسایژمارە  جێبەجێکردین  كاراكردین 

ئەنجومەین سەرۆکایەیت دەرچووە، 

داناین ئەو یاسایانەی دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی بەکارهێناین ماددە کیمیایی و پالستیکیەکان.. 2

داناین یاسای خێرا کە ڕێگربێت لەوەی ناوچە کشتوکاڵیەکان بگۆڕدرێن بۆ کۆمەڵگاکاین نیشتەجێبوون.. 3

لەناو . 4 بازرگاین  مەبەسیت  باڵەخانەو  دروستکردین  بەمەبەسیت  سەوزەکان  گۆڕەپانە  بەکارهێناین  قەدەغەکردین 

شارەکان.

چاره سه ركردین كێشه ی پیسبوین ئاوی خواردنه وه  .. 5

چاککردین زەوی کشتوکاڵی و پوختکردنەوەی بەکارهێناین ئاو بۆ مەبەسیت کشتوکاڵ بە بەکارهێنانەیک زانستیانەی . 6

نوێ، هەروەها ڕاکێشاین ڕووبارەکان و پاککردنەوەیان.

تەرخانکردین سەعاتەکاین پڕۆگرامی خوێندن بۆ هۆشیاری ژینگەپارێزی.. 7

سوودوەرگرتن لە شارەزایی و بیاین لە دەوراین بەکارهێنانەوەی زبڵ و پاشماوەکان.. 8
چارەسەری پێشنیازکراو لەسەر ئاسیت کۆمەاڵیەیت: 

باڵوکردنەوەی هۆشیاری کۆمەاڵیەتیبە پارێزگاریکردن لە سەالمەیت ژینگە و پێشکەشکردین ڕێنمایی زانسیت بۆ ئەم . 1

مەبەستە.

کەمکردنەوەی بەکارهێناین ماددە پالستیکیەکان.. 2

ییەکان لە پاککردنەوەی ژینگە.. 3 یپێکردین کۆمەڵگا بەتایبەیت دامەزراوە مەدنیە حکومیەکان و فێرکار بەشدار
میکانزیم و ڕێکارەکاین جێبەجێکردن: 

ڕێنماییکردنێیک پەروەردەیی بۆ میدیا.. 1

هەماهەنیگ لەگەڵ وەزارەتەکان و دامەزراوە پەیوەندیدارەکان.. 2

کاراکردین ڕۆڵی دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین بۆ پاراستین ژینگە.. 3
الیەین پەیوەندیدار بە جێبەجێکردن: 

وەزارەیت ژینگ، وەزارەیت نەوت ، وەزارەیت ئاوەدانکردنەوەو نیشتەجێکردن، وەزارەتە پەیوەندیدارەکاین دیکە.. 1

ئەنجومەین پاراستین ژینگەو چاککردین لە پارێزگاکان.. 2

الیەین پەیوەندیدار بە پارێزگاریکردین ناوچە کەلەپووریە رسوشیت و ڕۆشنبرییەکان.. 3
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دەرامەیت بەردەست: 

لژینە تایبەتمەنداکاین پاراستین ژینگەو چاککردین.. 1

زانكۆکان و دامەزراوە پەروەردەیی و میدیاییەکان.. 2

تەرخانکردین پارە لە بودجەی گشیت.. 3

كادیرە عێراقیە ڕاهێندراوو ئامادەکراوەکان بۆ گرتنەدەسیت ئەم ئەرکە.. 4

دەستەکاین کۆمەڵی مەدەین.. 5
یانەکاین چارەسەر نەکردن:  ز

يادبووین نەخۆشیەکان بەتایبەیت ئەو نەخۆشیە ترسناکانەی لە ئەنجامی ئەو وێرانکاریەوە دێت کە دژی ژینگە . 1 ز

لەماوەی جەنگەکاین  نێودەوڵەیت  ئاسیت  لەسەر  بەکارهێناین ماددەی قەدەغەکراو  بە  ئەمەش  ئەنجامدەدرێت، 

ڕابردوو. 

کۆچی ناوخۆیی بەهۆی هۆکارە ژینگەییەکان.. 2

شێواندین خاک بەهۆی لەدەستداین تایبەتمەندیە رسوشتیەکاین کە بەشێوەیەیک نەرێین کاردەکاتە سەر تواناکاین . 3

بەرهەمهێنان.

تەنگژەی ئاو.. 4

گۆڕانکاریی لە پلەی گەرمی و کەموکورتیە لە ئاووهەوا.. 5

شێواندین دیمەین رسوشیت.. 6
بەرهەمی گۆڕاین چاوەڕوانکراوو سوودەکاین: 

هاتنەکایەی ژینگەیەیک تەندروست کە هاوکاردەبێت بۆ دروستبووین مرۆڤێیک ساغ و تەندروست.. 1

دروستکردین پەیوەندیەیک دروست لە نێوان مرۆڤ و ژینگە.. 2

ژینگەیەیک سەوزو تەندروست کە بەرهەمی ئابوری هەبیت. 3

پاراستین ئاو لە پیسبوون.. 4

پێشخستین کشتوکاڵ و کەمکردنەوەی بەبیابانبوون، پاراستین چڕی پالین نیشتەجێکردن.. 5
پالین کارکردن: 

دەستکەتین سیاسەتێیک ژینگەیی نیشتماین گشتگری بە پڕۆگرامێک کە هەموان تیایدا بەشدار بن.. 1

پێشکەشکردین . 2 لە خۆبگرێت، هەروەها  ژینگە دەگەیەندرێت  بە  یانەی  ز ئەو  کە  بەردەوام  ڕاپۆریت  پێشکەشکردین 

ڕێنمایی زانسیت لە پێناوی چاککردین بە سەرپەرشیت کادیری زانسیت تایبەتمەند.

یادکردین هۆشیاری ژینگەیی و دیاریکردین ئەو مەترسیانە . 3 ئەنجامداین هەڵمەتێیک نیشتماین گشتگری کە ئامانجی ز

بێت کە بەهۆی پاشەکشەی ئەو هۆشیاریەوە دێت.

چاودێری جێبەجێکردین کارای بەرنامە ژینگەییەکان.. 4
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پاشكۆی یە كە م 

بە شداربوانی گفتوگۆكە  
خاتو ئه مه ل فه ره ج 

شێخ ئه نه س مه حمود عیساوی 

خاتو ئه یهان ته لعه ت 

راوێژكار د. جابر جابری 

به رێز جه مال جه واهریی 

شێخ جیهاد ئه لئه سه دی 

یر د.حه سه ن نازم  وه ز

سه ید زه ید تالقاین 

سه ید زه ید به حر ئه لعلوم 

د.سه عد سه لوم 

په رله مانتار سائیب خدر 

یا ئه لئه سه دی  د.ز

به ڕێز عارف كامل هه باش 

د.عه باس كازم 

شێخ عه بدولوه هاب سامه رایئ 

د.عه قیل خاقاین 

په رله مانتار د.عه یل شوكری 

د.عه یل حاته م ئه لحه سه ن 

د.عه یل حاكم ساڵح 

به رێز عومه ر ئه لشاهر 

د.فارس كه مال نه زمی 

راوێژكار فه رهاد عه الئه دین 

یر د.قوسه ی سهێل  وه ز

یر د.لوئه ی خه تیب  وه ز

یوان نه قشبه ندی  به ڕێز مه ر

دكتۆره  مونا یوحه نا یاقو 

خاتو نادیه  فازڵ 

یز عه یل دادوه ر هادی عه ز

)كۆچكردو( هشام ئه لهاشمی

خاتو هه نا ئه دوه ر 

په رله مانتار هۆشیار عه بدواڵ 

په رله مانتار خاتو هه یفا ئه منی 

مه تران د. یوسف تۆما 
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پاشكۆی دووه م 
ده زگا رێكخە ره كان

سه نته ری ره شاد بۆ به رێوه بری رۆشنبریی 

ئه دیان:ده زگایه كه  بۆ فره یی و هه ماهه نیگ و كه رامه یت مرۆڤایه یت »كه  
ده زگایه یك سه ربه خۆی نا سیایس و قازانج نه ویسته  و باره گاكه ی له  

لوبنانه  .

ئە م پرۆژه یە  جێبە جێ كراوه  
بە هاوبە شی لە گە ڵ  

كوریس یۆنسكۆ له زانكۆی كوفه  بۆ لێكۆڵینه وه ی 
گفتوگۆی ئاینه كان له جیهاین ئیسالمی »كه  گرنیگ ده دات 

به پێشكه شكردین زانیاری ئه كادیمی له بواری مرۆڤایه تیدا و 
به تایبه تیش لێكۆڵینه وه  په یوه ندیداره كان به  ئاین و مه زهه به كان 

و هانداین رۆشنبریی گفتوگۆ و پێكه وه ژیاین ئاشتیانه  و رێزگرتین 
مافه كان 

 كۆمه ڵه ی هیوای عریایق  
كارده كات بۆ به شداری له پێگه یاندن و به رزكردنه وه ی هۆشیاری 

كۆمه اڵیه یت له پێناو مسۆگه ركردین ئاشیت و مافه كاین مرۆڤ و 
گه شه پێداین به رده وام له عریاقدا  

گه یاندن    ده زگای مه سارات بۆ گه شه پێداین رۆشنبریی و را
كارده كات بۆ لێكۆڵینه وه  له كه مینه كان و هۆشیاری كۆمه ڵ و گفتوگۆی ئاینه كان 

له پێناو په ره پێداین رۆشنبریی له عریاق و جیهاین عه ره یب.

هاوكاری پاره داركردنی 
پرۆژه كە  

ده زگای كاربكه  - كه نیسه ی سوید
كارده كات له پێناو كه رامه یت هه مو خه ڵك و ده سته به ركردین 

مافه كانیان به بێ جیاوازی و هۆكاری ئاین یان ره چه ڵه ك »ئه م 
دامه زراوه یه  هه وڵ ده دات بۆ قوڵكردنه وه ی گه شه پێداین 

به رده وام به هاوكاری چه ند دازگایه یك هاوبه ش. 



هه مو مافێیك بۆ ده زگای ئه دیان و سه نته ری ره شاد بۆ به رێوه بردین رۆشنبریی پارێزراوه  - 2021
www.adyanfoundation.org

contact@adyanfoundation.org

ئه م راپۆرته  به رهه می گفتوگۆی ئاراسته ی دووه مه  له نێوان ئه و كه سایه تیه  عریاقیانه ی 
یان تێدا كرد بۆیه  ناوه رۆكه كه ی ته عبری له و دامه زراوه  و شوێنانه  ناكات كه  كاری  به شدار
تێدا ده كه ن هه روه ها هه ڵوێسته  كانیشیان له م راپۆرته دا مانای ئه وه  نیه  كه  هه موو 
ورده كاری و تێگه یشتنه كاین ناو راپۆرته كه یان ته به ین كردبێ هه روه ها راپۆرته كه  به مانای 
ئه وه  نیه  كه  ته عبری له  بۆچوین سه نته ری ره شاد و هاوبه ش و هاوكار و پشتیواناین ئه م 

پرۆژه یه  بێت.

نوسینه وه ی  په رشیت  سه ر و  درا  ئیداره   زو  فادی  پرۆفیسۆر  له الیه ن  پرۆژه یه   ئه م 
ڕاپۆرته كه ی كرا .

ئاسانكاری گفتوگۆی به شداربوانیش له الیه ن د.ئه نتوان حه داد كرا.




