
 راگه یاندنی گشتیی ركخراوی چاودریی مافی ژنی آورد
 

 و چه سپاندنی مافه آانی ژن» عیلمانی«بۆ عراقكی سكیوله ر 
  له  ده ستوری نوی عراقدا

 
 

دوای ئه و سه رآه وتنه  به رچاوه ی آه  لیستی هاوپه یمانی شیعه آان له  هه بژاردنه آانی 
ده ستیان هنا و به  بۆنه ی رۆژی جیھانیی ژنانه وه   آانونی دووه مدا به 30عراق له  

به  پویستییه آی هه  نووآه یی ده زانین آه  داوا بكه ین مافه آانی ژن له  ده ستوری نوی 
هه رچه نده  هاوپه یمانی شیعه  رایگه یاندووه  آه  نیازی . عراقدا بچه سپنرن

كی ئیسالمی نیه  له  عه تریی مافی دامه زراندنی ده وكخراوی چاودمه  له  رراقدا، ئ
ژنی آورد دا به  پویستی ده زانن ده سه تدارانی شیعه  ئاگاداربكه ینه وه  و داوایان 

هه روه ها داوا له  سه رآردایه تی سیاسی . لبكه ین رز له  ماف و آه سایه تی ژن بگرن
دا آه  آارتی هاوسه نگی سیاسی له  آوردی ده آه ین  وه آو دووه م هزی گه وره  له  عراق

 ، هه موو سه نگی خۆی به آاربھنت له  دژی پكھاتنی حكومه تكی ئیسالمی ده ستدایه
دروستبوونی رژمكی ئیسالمی نه ک هه ر له  به رژه وه ندی مافه آانی ژندا . له  عراقدا

كو دژی مافه  ره واآانی نه ته وه ی آوردیش ده وه ست ت، بهتناب . 
 

سه رآردایه تی سیاسیی آوردی له  عراقدا له سه ر ئاستی نونه ته وه یی به  سكیوله ر 
ناسراوه  و له ناو سه نگه ری هاوپه یمانانی دژ به  ترۆریزمیش جگای خۆی 

بۆیه  باوه ڕمان به وه  هه یه   آه  ده سه تدارانی آوردی ده توانن وه آو  . آردۆته وه
 به ره رووی هه موو مه یل و تیاركی ئیسالمی سیاسی بوه ستن و له  هزكی آاریگه ر

 . ده ستوری نوی عراقدا مافه آانی مرۆڤ بچه سپنن
 

 ه وه  حوآمانی خۆی و به شكی گه وره ی آوردستانی عراق 1991آورد له  سای 
ق له  سه ره ڕ ای گیروگرفت و هه ندێ رووداوی ناهه موار، آوردستانی عرا. ده آات

ماوه ی چوارده  سای رابردوودا جۆرك له  ئازادی و دیموآراسیه آی رژه یی 
به خۆیه وه  بینیوه  آه  له  رۆژهه تی ناوه ڕ استدا وه آو ئه زموونكی بونه   له  قه ه م 

له و ماوه یه دا ژنی آورد و به رگریكه رانی مافی مرۆڤ ئه  و ئاووهه وا  . ده درت



 یان قۆسته وه  و آه وتنه  خۆركخستن و هه مه تكردن بۆ به رگریكردن له  تایبه تییه
له  ماوه ی چوارده  سای رابردوودا، ده یه  ها ركخراوی ژنان دامه زران و . مافه آانیان

ژنانی آورد، سه ره ڕ ای سه ختی بارودۆخی سیاسی . به  گوڕ و هزه وه  خه بات ده آه ن
 ، له م ماوه یه دا توانیویانه  آۆمه  ده ستكه وت  ده سه ته وهو خۆبه ستنه وه یان به 

 :به ده ستبھنن وه آو
 

 .ووروژاندنی رای گشتی و هۆشیارآردنه وه ی آۆمه گه  له  مافه کانیان .1
ووروژاندنی هه ندێ مه سه له ی تابوی وه آو آوشتن و توندوتیژی و تاوانی  .2

  .سانی و نادادوه رینامووسپه رستانه و وه ستان دژی نایه ک
ریفۆرمكردنی یاسا به  البردنی چه ند بگه یه ک له  یاسای سزا و یاسای  .3

هه رچه نده  آاری زۆر ماوه  بكرت بۆ پیاده آردنی . ئه حوالی شه خسی عراقی
 ، به م ئیمۆ یاسا نویه آان و هۆشیارآردنه وه ی آۆمه ڵ له م گۆڕانكارییانه

او بۆی نیه  به  بیانووی نامووسپه رستیه وه  تاوان له رووی یاساییه وه  پی
 . به رامبه ر به  ژن، خوشك، دایك یا آچی بكات

 
ئه گه ر بواری ئازادی و راده ربین هه بت، ده آرت ئه و ئه زموونه ی ژنانی آورد له 

  .  سه رانسه ری عراقدا دووپات بكرته وه
 

پكھاتنی حكومه ت و داڕشتنی ده ستوری له م بارودۆخه  تایبه ته ی ئستادا و پش 
نوێ، به ناوی ركخراوی چاودریی مافی ژنی آورده وه  داوا له  سه رآردایه تی 
سیاسیی آوردی و الیه ن و گروپه  مافپه روه ره آان و آۆمه گه ی نونه ته وه یی ده آه ین 

گه گرتن له  دروستبوونی ده وكی ئیسالمی پشتگیری له  ژنانی آورد بكه ن بۆ ره ت
پویسته  ده ستوری نوی عراقی ته واوی به نده آانی جاڕی گه ردوونی .  له  عراقدا

ده ب ئایین له  آاروباری ده وه ت جیابكرته و ه  و به  . مافی مرۆڤ له به رچاو بگرت
.  هیچ شوه یه ک رگا نه درت شه ریعه  ببت به  سه رچاوه  له  داڕشتنی ده ستوردا

 کسانی له  به رامبه ر یاسادا مه سه له یه کی جه وهه رییه  و ده بت هه موومان خه باتی بۆ یه
 .بكه ین

 
 



 
 

ركخراوی چاودریی مافی ژنی آورد له  بزووتنه وه ی ژنی آورد دژ به  توندوتیژی 
 2004ئه و ركخراوه  له  هاوینی  .  ه وه   له دایكبووه)KWAHK(ناسراو به  آواك 

آو پویستیه ك له  پناوی فراوانكردنی پانتاییه آانی آار و چاالآیمان له  رووی دا وه 
لره  به دواوه  آواك ته نھا وه آو پۆژه یه آی تایبه ت به   . یاساییه وه سه ریھه داوه

توندوتیژیی و تاوانی نامووسپه رتییه وه  له چوارچوه ی ركخراوی چاودریی مافی 
 . اتژنی آورد دا آارده آ

 
ركخراوی چاودریی مافی ژنی آورد بۆ به رگری و چاودریكردنی  مافه آانی ژنی 

 .خه بات ده آات » تاراوگه«آورد له  سه رانسه ری آوردستان و دیاسپۆرای آوردیدا 
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