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 مافةكاني ذنان

 ضاالكواناني كوردتيَبينيةكاني 

 .و هيواكانيان بؤ ئايندة 0012و ئازاري  0010مافةكاني ذنان لة كوردستاني عرياق لة نيَوان ئازاري لةسةر  ةكاني ضاالكواناني كوردتيَبيني

 
 

بؤ مسؤطةركردني دةكات، نيان يطؤرِثيَويست بة ي ئيَستا، ثةرةسةندنةكاني ئةرييَن و ئةو بوارانةي ةكةرِاثؤرتيَك سةبارةت بة بارودؤخ
 .ثاريَزراوي و يةكساني ذنان لة كوردستاني عرياق
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 ثيَشةكي

يادكردنةوةي هيَرشةكان بة طاز بؤ سةر هةلَةجبة، يادكردنةوةي كؤضي : مانطي ئازار لة كوردستاني عرياق رِوداويَكي زؤري طرتبوةخؤي
 .ي مارس8لة  ذنان بة رِؤذي جيهاني كةم-رِاثةريين خةلَكي كوردستان  و ئاماذةكردنيَكيكوردي،موستةفا بارزاني، نةورؤز، سالَي نويَي 

 ي مارسي سالَي ثار، ئةنداماني تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةسيحي كوردستاني عرياق ضونة ناو رِيزي ضاالكواناني مافةكاني ذناني8
وانة بؤ تيشكخستنةسةر كةمتةرخةمي حكومةت و دادطاكان بوو لة جيَبةجيَكردني طردبونةوةي ئة. مانييَلة سل ناوخؤ لة دةرةوةي دادطا

ثؤليسي ضاالكي ية  11كةسي تيَثةرِ نةدةكرد، لةطةأل  20بةشداربوان . خيَزاني ياساي نويَي ثاراستين ذنان لة بةرامبةر توندوتيذي 
ادانرابوو بوني ئةوانة لةويَ بؤ ثاراستين ضاالكواناني ميَينةبيَ بة جلوبةرطي تةواوي بةرثةرضدانةوةي ئاذاوةطيَرِيةوة، و مةدةنيةكان 

 .سةرةرِاي وةستانيان لة دووري سةد يارديَك لة نيَوان خؤثيشاندةران وبيناي دادطاوة

 
وآلتياني كةس زؤرتربون، ثيَكهاتبون لة ضاالكوانان و ها 100ي مارس، رِيَكخةراني طردبونةوةكة لة 8لة . ئةم سالَ، شتةكان طؤرِابون

، شتيَكة تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةسيحي ثيَشرت ثؤليسي ميَيينة ئةمة لةطةأل بوني ذمارةيةكي زؤر لة. ئاسايي، زؤرينةيان ذنان بوون
سةر لة ئيَوارةكةي، ضاالكوانان لة قاوةخانةي كةلتوري كؤبونةوة بؤ ئالَوطؤرِي ئاواز، هؤنراوة، و . لة كوردستاني عرياق نةيبينيوة

ماني زؤر طةشبني بوون بة ئةطةرةكان بؤ دروستبوني طؤرِان لة رِوي مافةكاني ذنانةوة لة ماوةي يَللة س مةدةني كؤمةلَطاي . بريوبؤضونةكان
 .ساآلني داهاتودا

لة  تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةسيحي كوردستاني عرياق كؤمةلَيَك لة ضاالكواناني دواند ئيشياندةكرد بؤ مايف مةزنرتي ذنان
ئيَمة ثرسيارمان دةربارةي بارودؤخةكاني ئةمرِؤي ذنان كرد، ضي لةناو كؤمةلَطاي كوردي عرياقيدا باشرتبوة، ضي هةية هيَشتا . هةريَمةكة

 . باشرتبكريَت، و بة هيوان ئايندة ضيان بؤ فةراهةم بكات
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 و طؤرِاني ئيجابي ضاكسازيةكان

يحي دةستيانكةوتبوو تيَكةآلوبون، لة مةوداي هةلَويَستيَك كة هةر لةو كاتةي ذنان ئةو وةآلمانةي تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةس
كوذي ميَينة هيَشتا لة ئاستيَكي بةرزداية، و هيَشتا كةوتبونة بةر مةترسيةكان، كوشتين سرِينةوةي ئابرِوضون هيَشتا رِودةدات، خوَ

. طاكاندا كارثيَكراوة، ثاشان هيض طؤرِانيَكي ئيجابي لة ئارادا بوني نيةخةتةنةكردني ئةندامةكاني ميَينة هيَشتا لة ناو زؤر لة كؤمةلَ
هةرضةندة، ضةند ضاالكوانيَك هةستيانكردبوو كة ضةند طؤرِانيَكي سيستماتيكي رِويداوة كة بة هيواي كاريطةري مةزنرتي هةبيَت لةسةر 

ر كيَشةي مافةكاني ذنان بكةن، و هةستيَكي مةزنرتي رِيَكخراوةيي بؤ منونة، ئيَستا رِيَكخراوةكان زؤرن ئيش لةسة. بارودؤخةكة بة طشيت
خةلَك زؤر سياسيانة ضاالكن، و نارِةزايي، كردةوةكان، و خؤثيشانداني زؤرتر دةطرنةبةر بؤ . لة نيَوان ئةم طروثانةدا هةية

ةخةنةسةر ئةم كيَشانة، لةطةأل ئاستيَكي ميدياكان سةرجني زؤرتر د. تيشكخستنةسةر كيَشةكان رِوبةرِوي ذنان دةبنةوة لة كوردستان
زؤرتريش، زانياري زؤرتر سةبارةت بةم كيَشانة، هيَندةي مافةكاني رِةواي . بةرزتر لة رِاطةياندني مافةكاني ذنان بة بةراورد بة سالَي ثار

 .ذنان، ئيَستا لةبةردةستدان

 
يت ئةرييَن خؤيانيان دةربرِي سةبارةت بةو رِاستيةي كة زؤر لة ئةو ضاالكوانانةي تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةسيحي دواندني هةس

كيَشةكان سةبارةت بة ئازاردان رِاثؤرتيان لةسةر بةرزكراوةتةوة بؤ بةردةم كاربةدةستان لة ضاو ساآلني ثيَشرتدا، تيَبيين دةكةن كة 
ثيَشرتدا، بةلَكو لةبري ئةوة ذنان  دوتيذيةوة نية لةضاوئةمة بةهؤي بةرزتري ئاسيت تون. ذنانيَكي زؤر بة ضريؤكةكانيانةوة ديَنةثيَشةوة

امؤش متمانةيان  زؤرترة كة بارودؤخةكانيان دةبيسرتيَت و مامةلَة دةكريَت، و كة ئةوةي ئةوان ثيَويستة بيلَيَن بة هةند وةردةطرييَت و فةر
 .ناكريَت
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ماني، داواي ليَان بؤ مافةكاني ذنان لة دةرةوةي خانةي داد لة سسالَي ثار، تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةسيحي ضونة رِيزي ضاالكوان
لة ناو هةريَمي كوردستان لة عرياق، بة ياساي ذمارة  خيَزاني ي كرد لة دذي توندوتيذي 0011جيَبةجيَكردني يةكجارةكي و تةواوةتي ياساي 

دياردةيةكي نةريَنية بؤ بنةماكاني ياساي  يَزاني ندوتيذي ختو"ئةم ياساية جيَبةجيَكراوة، ضونكة لة رِوي دارِشتين ياساوة . ناسراوة 8
رِاستيةك بةدرؤدةخاتةوة كة خيَزان بنضينةي كؤمةلَطاية، بةو ثيَية خيَزان و ئةندامةكان ثيَويستة لة ترازان . ئامساني و مافةكاني مرؤظ

لة توندوتيذي خؤمالَي واتة كردةوةي رِيَطريكردن ثيَش كردةوةي ياسايي بطرنةبةر بؤ سةالمةتي، جيَطرييي و رِيَطريكردن . بثاريَزريَن
ئةم ياساية ثيَويستة لة خزمةتي ئةم . ئةوةي رِوبدات و واتة طةرِان بة دواي ضاكسازي و ضارةسةري تةندروسيت دواي رِوداني توندوتيذي

 ."مةبةستةدابيَت

رين ثارضةي ياسادانان ثاراستين ذنان لة توندوتيذي خؤمالَي لة دواي دةركردني ضاالكوانان ثيَشوازيان لةم ياساية كرد وةكو ثيَشكةوتوت
بة داخةوة، هةر لةو كاتةوةي كة تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةسيحي لة دةرةوةي خانةي داد لة رِؤذي . رِاست تيَكرِاي خؤرهةآلتي ناوة

كي كةم جيَبةجيَكراوة، سةرةرِاي بةرزي ئاسيت رِاوةستان، ياساكة بة رِاسيت تةنها ضةند جاريَ 0010ي مارسي 8ذناني جيهاني لة 
 8هةر لةو كاتةوة، ضاالكوانان تيَبينيانكردوة كة ئةم مةيلة بةرةو طؤرِان دةرِوات، كة ياساي ذمارة . توندوتيذي كة بة رِوي ذناندا رِويداوة

ةوةي ئةم ياساية بتوانريَت بةوثةرِي توانايةوة بة زؤري جيَبةجيَكراوة، بةآلم ئةم بزوتنةوةية زؤر الوازة و كاتيَكي ثيَدةضيَت ثيَش ئ
 .جيَبةجيَبكريَت بؤ ثاراستين ذنان

لة كؤتاييدا، ئةو ضاالكوانانةي ئيَمة ضاومان ثيَيانكةوت هانداني خؤيانيان دةربرِي سةبارةت بة ثيَكهيَناني ليذنةيةكي تايبةتي 
مافةكاني ذنان لة ناو سيستةمي داددا، ئةوان هةستيانكرد ئةمة  لةاليةن نوسينطةي سةرؤك وةزيرةوة بؤ مامةلَةكردني كيَشةكان و

هةرضةندة، ضاالكوانان رِاي جياوازيان هةبوو سةبارةت بةوةي ئاخؤ ئةم . هةنطاويَكي ئوميَدبةخشبيَت بة ئارِاستةيةكي رِاستدا دةرِوات
ةتطوزاريةكي دةمضةوركردنة  بؤ مةسةلةي مافةكاني ذنان وة، يان هةروا خزمراليذنةية بة رِاسيت هيض سوديَكي هةبوة لةو كاتةي ثيَكهيَن

 .بؤ ئةوةي وادةرنةكةويَت بيَ سود و دورلةبابةتبيَت لة بوارةكةدا
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 و طؤرِاني نةريَين كردةوة بيَ

و هةنديَجار  سكاآلكاني ضاالكوانان بةشيَوةيةكي سةرةكي لة رِوي مافةكاني ذنانةوة بة تايبةتي رِوبةرِوي خاوةخاوكردني، نةشارةزايي،
 .كردةوةكاني ثرِئازاري حكومةت بونةوة

زؤر لة ضاالكوانان ئةو قسانة هةروا بة بةلَيَين ، سةرةرِاي بةلَينةكاني حكومةت بؤ ضارةسةركردني كيَشةكان لة رِوي مافةكاني ذنانةوة
بة  8ئةوان ثيَيانواية تاكو ياساي ذمارة . تئةوان ثيَيانواية بةلَيَنةكان بةس نني، و حكومةت ثيَويستة كرداري هةبيَ. بةتاأل دةبينن

. تةواوي جيَبةجيَ نةكريَت، سةرةرِاي ئةوةي حكومةت دةلَيَت ضارةسةري بارودؤخةكان دةكات و هاني طؤرِين دةدات، هيض شتيَك رِونادات
بةردةوام دةبن لة  خيَزاني توندوتيذي  بارودؤخةكة هةروةكو خؤي دةميَنيَتةوة و ئةوانةشي تاوانبارن لة كوشتنةكاني سرِينةوةي ئابرِوو و

 .كردةوةكان دور لة ياسا هةر وةكو خؤيان دةميَننةوة

 
 

. حكومةت دةركرا بؤ كؤمةلَيَكي زؤر لة بةندكراوةكانطشيت هةنديَك لة ضاالكوانان تيَبينيانكرد كة سالَي ثار برِياريَكي ليَبوردني 
ت و دادثةروةرين بؤ ئةوانةي بة هةلَة تؤمةتباركراون، بؤية ئةم كردةوةيةيان بة ، هاندةري شةفافيةمةدةني ئةنداماني كؤمةلَطاي 

لةطةأل ئةوةشدا لة ناو ئةوانةي بةردران كؤمةلَيَك هةبوون دادطايي كرابون و بةندكرابون بؤ تاوانةكان لة دذي ذنان . ئيجابي لةقةلَةمدا
ئةو ضاالكوانانةي ئيَمة قسةمان لةطةأل كردن ووتيان كة . يذي خؤمالَيشةوةئةجنامياندابوو، بة كوشتنةكاني سرِينةوةي شةرةف و توندوت

وة ئةوان طومانيَكي كةميان هةية لة تاوانباري ئةو خةلَكانة، و بةآلم ئةو كؤنةبةندكراوانة طةرِاونةتةوة ناو كؤمةلَطاكاني خؤيان ضونةتة
دا بوون كة ئةطةر حكومةت طرنطي بداية بة مافةكاني ذنان، ئةوا ئةو ضاالكوانن لة مشتومرِ. ناو ئةو خةلَكانةي ئةوانة تؤقاندبويانن

ئةم كردةوانة نامةيةك بؤ ثياوان لة ناو هةريَمي كوردستان بةيان دةكةن كة ئةوان دةتوانن كردةوةكاني . ثياوانة نةئةبوو ئازاد بكراناية
 .ئازارداني ذنان دور لة ضاوي ياسا ئةجنامبدةن و بؤشي دةرضن



Christian Peacemaker Team             تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مسيحي                                                                                                                                              

 Web Site: www.cpt.org                                                                                                                                 0770 291 64 87  

E-mail: cptiraq@cpt.org                                                                                                                                0770 762 06 41  

 

6 

 

، لة 8لة هةريَمي كوردستاني عرياق، يان ياساي ذمارة  خيَزاني سةرةو ئاماذةي ثيَكرا، جيَبةجيَكردني ياساي دذ بة توندوتيذي هةروةك لة
تاكو ئةم ياساية بة تةواوةتي جيَبةجيَ نةكريَت هيض شتيَك نية زامين سةالمةتي ذنان بيَت لة ناو . رِوي سةالمةتي ذنانةوة بنةرِةتني

لةطةأل ئةوةشدا، ضاالكوانان لة مشتومرِدان كة ئةو دامةزراوانةي كة ثيَويسنت لة جيَبةجيَكردني ئةم ياساية، . رياقيداكةلتوري كوردي ع
 .ثؤليس، خزمةتطوزاريةكاني تةندروسيت، و دادطاكان الوازن، رِيَكخراونني، كاريطةرنني، و ثرِن لة طةندةلَي

نوتني كة كاتيَك ثؤليس ئاطاداركراونةتةوة زؤرجار كةيسةكاني ئازاردان يان توندوتيذي لة ئةزموني كةسييَت خؤيانةوة، ضاالكوانان ثيَيا
ئةطةر ثؤليس ليَكؤلَينةوة لة كةيسيَك بكات، طرنطي ثيَنادات و بةشيَوةيةكي ثيشةطةرانة . دةرهةق بة ذنانيان فةرامؤشكردوة خيَزاني 

تةنانةت دواي ئةمةش . ن، يان رِيَطةدةدةن بةلَطةكان دةستكاريان بكريَتبةلَطةكان فةرامؤش دةكةن، ووتةكان وةرناطر: وةريناطريَت
ئةطةريَك هةية، بةثيَي ووتةي ئةو ضاالكوانانةي ئيَمة بينيمانن، ثؤليس دواي كةيسةكان ناكةويَت و شكست دةهيَنيَت لة تؤمةتباركردني 

ك نةطاتة دادطاكان، دةرفةتي يةكطرتويي ثؤليس كةم ةطةر كةيسيَة ئةوة دةطةيةنيَت كة ئئةم. ئةوانةي لة ليَكؤلَنةوةكان تيَوةدةطليَن
دةبيَتةوة سةبارةت بة رِوداوةكة، دةبنةهؤي هةلَوةشانةوةي تؤمةتةكان يان نةبوني بةلَطةي تةواو بؤ تؤمةتباركردني ئةجنامدةراني 

 . ئيديعاكراوةكان

 
 

 

، لة ناو سيستةمي دادطادا دةسةآلتداران كةم بة ئةركي خؤيان هةلَدةسنت بؤ رِيَطريكردن لة ترساندني ئةو شايةتانةي لةوةش زياتر
خةلَكيَكي زؤر سكاآليان تؤماركردوة لةسةر هةرِةشةكاني هةراسانكردن لةاليةن خةلَكانيَكةوة بة تةلةفؤني . دةيانةويَت شايةتي بدةن
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ن لة ماوةي طرتنةبةري رِيَوشويَنةكاني دادطادا، بة شايةتةكان دةلَيَن ئةطةر بةلَطةكان بدةن لة دذي كةسيَكي نةناسراو دةيكةن لة ثيَش يا
 . دياريكراو، ئةوا ذيانيان دةكةويَتة مةترسيةوة

رامؤشكراون، و ضاالكوانان بة تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةسيحيان ووتوة كة سيستةمةكة لة دذي ذنان ئيشدةكات، هةروةها كة ذنان فة
ئةمة دةبيَتةهؤي ئةوةي زؤر لة ذنان ئاطاداركردنةوةكان لة كةيسةكاني ئازاردان نةدةن لة . كاتيَك دةنط بكةن هةرِةشةيان ليَدةكريَت

 .ترسي ئةوةي كة هيض شتيَك ناطؤرِيَت تةنها ئةوة نةبيَت كة خؤيان ئةكةونةبةر مةترسي طةورةتر

تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةسيحي ليَرة دةيناسيَت، بؤضونيَك هةية  كوانانةي كؤمةلَطةي مةدةني كة ضااللةطةأل ئةوةشدا، لة ناو ئةو 
طؤرِانيَكي كةم بؤ  1991ساأل لة دواي رِاثةرِينةكةي كورد لة  00لة ماوةي . كة هةموو ئةم كيَشانة ناتوانريَت بة حكومةت ضارةسةربكريَن

سةرةرِاي طةشةكردني بواري وةبةرهيَناني جيهاني و دواتر بةرزبونةوةي ئاستةكاني طوزةران، و . ذنان لة كوردستاني عرياقي هاتؤتةطؤرِيَ
كوشتنةكان بؤ ثاككردنةوةي شةرةف، . ة1991ئابوريةكي بةهيَز لةسةر بنةماي نةوت، بارودؤخةكة بؤ ذنان هيَشتا هاوشيَوةي ئةوةي 

ةشةكاني سةرةكني لة نةرييت ذياني كوردي، هةر لةويَشةوةية كة هةموو ، و خةتةنةكردني ئةندامي ميَينة بخيَزاني توندوتيذي 
كؤمةلَطاي كوردي ثيَويستة هةلَويَستةكاني خؤي بةرامبةر ذنان بطؤرِيَت، و لة ناو ئايندةي كوردي . كؤمةلَطاي كوردي ثيَويستة بطؤرِيَت

ردةهيَنريَن، هةراسان دةكريَن، و كةي بطوجنيَت دةستبةرداريان عرياقيدا بة يةكسانيان بزانيَت، نةك وةكو هاوآلتياني ثلة دوو كة بةكا
تاكو ئةمة رِونةدات، خةلَكي كوردستاني عرياق بةردةوام توندوتيذي بةرامبةر بة ذنان لة ئاستيَكي بةرزدا دةبينيَت، ثياوان . دةبن

 .ةبوني هاوسةريَك، خوشكيَك، يان كضيَكبةندخانةيان ثيَباشرتة بةرامبةر كوشنت لةبري بيَئابرِويي بةرامبةر طويَرِايةلَن

ذن لة ماوةي  90ضاالكواناني مافةكاني ذنان لة كوردستاني عرياق ئاطاداري تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةسيحيان كردةوة كة ئةوةندةي 
لة هةولَدانيان بؤ خؤكوشنت بؤ ذن ئاطريان لةخؤيانبةرداوة،  200سالَي ثاردا كوذراون لةسةر كوشتنةكاني سرِينةوةي ئابرِو، و ئةوةندةي 

هةرضةندة ئةم كردةوانة بة . زؤر لةم ذنانة لة ئةجنامدا طيانيان لةدةستداوة. دةربرِيين نارِةزايي لة دةست جلَةوي خيَزانةكانيان
جار ذنان لة كوردستاني توندرِةوي لة ناو كةلتوردا بينراونةتةوة، بةآلم زؤر لة ضاالكوانان هاوسؤزن بةرامبةر ئةم ذنانة، دةلَيَن هةنديَ

 عرياقي هةستدةكةن بةندكراون و بيَبةريكراون لة مرؤظبونيان لةاليةن خيَزانةكانيانةوة كاتيَك زؤريان ليَكراوة بةزؤر شوبكةن، هةروةها
اية بؤ بةرزكردنةوةي ئةوانة ثيَيانواية كة خؤئازاردان تاكة رِيَط. كة خؤكردن بة قورباني و خؤكوشنت تاكة رِيَطاية ئةوانة بؤ دةربازبون

 . دةنطيان لة ناو قووآليي ئةم كؤمةلَطاي باوكساالرية
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 ئايندة ضي طرتؤتةخؤي؟

هةنديَك لة ضاالكوانان ثيَيانواية كة ئايندة ديارنية هيض . طرانة بزانريَت ئايندة ضي هةلَطرتوة بؤ ذنان لة كوردستاني عرياق
. هيض ئارِاستةيةكي سياسي ئةوةندة لة طؤرِيَ نية هاندةري دادطاكان بيَت بؤ دةستبةكاربونموذدةبةخش بيَت، كة طؤرِين زؤر خاو دةرِوات و 

 . زؤر شت هةن لة ناو سيستةمي دميوكراتي كوردستاني عرياقيدا ثيَويستيان بة طؤرِين هةية

بة تةواوةتي و  8ئةوةية ياساي ذمارة ضاالكوانان تيَبينيانكرد كة طرنطرتين بوار لةبةردةم طؤرِانكاري لة ماوةي ضةند سالَيَكي تردا 
بودجةيةك و بةرنامةيةكي نويَي دةستبةركاربون خبريَتةبواري كارثيَكردنةوة بؤ هانداني ئةم جيَبةجيَكردنة، و . تيَكرِِِايي جيَبةجيَبكريَت

تيذي دةرهةق بة ذنان، ثيَويستة دادوةر، كارمةنداني تةندروسيت و ثؤليسي نويَ كة بةباشي رِاهيَنراون لةسةر رِوبةرِوبونةوةي توندو
كيَشةكاني سةبارةت بة توندوتيذي، ياساكة، و ضؤنيةتي جيَبةجيَكردن بة باشرتين شيَوة بؤ ئةوةي ذنان هةست بة . دامبةزريَنريَن

ثيَويستة باشرتبكريَن،  شيَلَتةرةكان بؤ دالَدةداني ذنان. ثاريَزراوي بكةن لةناو كؤمةلَطاكاني ناومالَي خؤياندا، ثيَويستة ضارةسةربكريَن
 .كةيسةكاني توندوتيذي دةرهةق بة ذنان ثيَويستة بة طرنطيثيَدانةوة وةربطرييَن، لةطةأل سةرثةرشيت زؤر و بة ئاطايي زؤرترةوة

، لة كؤتاييدا، ضاالكوانان بانطةشةيانكرد بؤ هةموو كيَشةكاني توندوتيذي بةرامبةر ذنان ئةجنامدةدةريَ بةدواداضونيان بؤ بكريَ
و ليَكؤلَينةوة بكريَن، و بربيَنة بةردةم دادطا، و بةطويَرةي ياساكان حوكمبكريَن، بؤ ئةوةي ذناني كوردي بتوانن متمانة بة ياسا بكةن 

 .هةست نةكةن ئةوان فةرامؤش دةكات

الكوانانةي تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت ئةو ضا. ، كؤمةلَطا ثيَويستة فيَربيَت ضؤن رِيَز لةم ياساية بطريَت8بة جيَبةجيَكردني ياساي ذمارة 
مةسيحي دواندني ثةسةندي بكةن كة ئةوان، ثيَكةوة لةطةأل رِيَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةني، دةبيَ ئيشبكةن بؤ فيَركردني ئةم 

نيَك ثةسةندترة لة ئةم ئيشة ثيَويستة كاريطةر بيَت لةسةر طؤرِيين هزر بؤ ئةوةي خةلَك ضيرت هةست نةكةن كة كوشتين ذ. كؤمةلَطاية
 .سةرةرِاي ئةوةش، كؤمةلَطاي مةدةني ثيَويستة هاني طؤرِاني ئيجابي دريَذخايةن بدات لة ناو كؤمةلَطاي كورديدا. تكاني ئابرِوو
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وت خالَي ي رِيَكخست و حة0012 جيهاني ذناني نيَكي زؤر، رِوداوةكاني رِؤذي رِيَكخراويَك و ضاالكواضةند  طروثي ذيان، ثيَكهاتووة لة
 . بآلوكردةوة بؤ بزوتنةوةي مافةكاني ذنان لة كوردستاني عرياق سةرةكي 

 :بة كورتي

 .لة هةريَمي كوردستاني عرياق ثيَويستة لة هةموو بوارةكاني كؤمةلَطادا جيَبةجيَ بكريَت خيَزاني ياساي دذ بة توندوتيذي  .1

 .جيَبةجيَكردني قةدةغةكردني ياساي فرةذني  .0

و كوشتنةكاني سرِينةوةي  يَزانيدةركردني بةخشيين طشيت دةرنةكات بؤ ئةوانةي تاوانبارن لة ئازارداني خ حكومةت ثيَويستة .2
 .ئابرِو 

 .ثيَويستة يةكسانيةكي مةزنرت هةبيَت لة رِوي جيَندةر و نويَنةرييَت كردن لة سيستةمي سياسيدا .4

 .يةكساني جيَندةر ثيَويستة لة بودجةي نيشتمانيدا باسبكريَت .1

 .اني جيَندةر ثيَويستة لة سيستةمي فيَركردني نيشتمانيدا باسبكريَتيةكس .6

تاوانباركردني هةموو كردةوةكاني دامةزراوةكاني ئايين و عيلمانيةت كة هاندةري بريؤكةكاني ضةوسانةوةي جنسني لة ناو  .7
 .كؤمةلَطاي عرياقيدا

 

راوانة هاندراوة ليَرة دةيانناسيَت، ئةوانةي ماندونةناسانة تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةسيحي بةردةوام بةو ضاالكوان و رِيَكخ
كاردةكةن بؤ باشرتكردني بارودؤخي ذنان لة كوردستاني عرياق، بة تايبةتي سةبارةت بةوةي، زؤريَك لةم ئيشة نكؤلَني و هةرِةشةن بؤ سةر 

زؤرترة ناسراوة بةوةي شةرِيَكة بةرةو بةرزايي،  ئةم ضاالكوانانة لةو بارودؤخةدا ئيشدةكةن ثيَويسيت بة تيَكؤشاني. ذياني خؤيان
تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةسيحي ضؤتةرِيزي زؤر لة ضاالكوانان و رِيَكخستين رِؤذي ذناني . هةرضةندة ئةمة نةبؤتة هؤكار بؤ كؤلَدان

 .تازة لةسةرةوة باسيان لةسةركراخبةنةسةر زؤر لةو كيَشانةي ك ةوة، بةهؤي ئةمةوة رِيَكخةرةكان هةولَيانداوة تيش0012جيهاني 
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تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةسيحي سوثاسي هةولَةكان و سةرثةرشتيكردنةكاني كؤمةلَيَك لة ضاالكواناني مايف ذنان دةكات لة 
ئاشيت مةسيحي لة نوسيين ئةم رِاثؤرتةدا، تيمةكاني بنياتنةري . ماني، لة كوردستاني عرياق بؤ ئةو زانياريةي ليَرةدا باسكرانيَلس

هةولَنادات دةنطةكاني ئةو ضاالكوانانة بة هي خؤي بزانيَت، بةآلم هةولَدةدات بؤ ئةوانةي دابينبكات ئاشناي بزوتنةوةي مافةكاني ذنان 
تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت . نني لة كوردستاني عرياق بؤ مةبةسيت بيستين دةنطةكاني ئةو ضاالكوانانة بةهؤي تاكة سةرضاوةيةكةوة

مةسيحي بة هيواي بةردةوامبونة لةسةر ئيشكردن، هاندان، و ثالَثشتيكردني، ئةو ضاالكوانانة لة ئيشةكانياندا بؤ تيشكخستنةسةر و 
 .طؤرِيين نايةكساني و توندوتيذي جيَندةر بةرامبةر ذنان كة ئةزموني زؤريَكة لة كوردستاني عرياق

 
 

، 8داراني حكومةت دةدات بؤ ئةوةي ضاالكنب لة جيَبةجيَكردني ياساي ذمارة تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةسيحي هاني دةسةآلت
دةستبةكاربن بؤ باشرتكردني ثؤليس، ياسا، دامةزراوةكاني تةندروسيت بؤ ئةوةي دادثةروةري و يةكساني بؤ ذنان زؤرتر لة 

 .بةلَكو ببيَتة رِاسيت –هةناسةهةلَكيَشانيَك بيَت 
 

سيحي هاني رِاطةياندن دةدات بؤ جيَبةجيَكردني يةكساني جيَندةر لة ناو شويَنةكاني ئيشكردنياندا و تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مة
بةردةوامنب لة تيشكخستنةسةر ئةو كيَشانةي ذنان رِوبةرِويان دةبنةوة لة كوردستاني عرياق، و فشار خبةنةسةر ئةوانةي لة ناو 

 .بةو كيَشانة دةسةآلتدان بؤ دروستكردني طؤرِيين ئيجابي سةبارةت
 

لة كؤتاييدا، تيمةكاني بنياتنةري ئاشيت مةسيحي خؤشحالَة سوثاسي ئةو ضاالكوانانة، ذنان و ثياوانة بكات لةوانةي ذياني خؤيانيان 
بةخش و  ئةوانة سةرضاوةيةكي هةميشةيي ئيلهام. تةرخانكردوة بؤ طةرِان بة دواي داد و يةكساني بؤ ذنان لة ناو كوردستاني عرياق

 .ندانن بؤ هةموومانها

 


