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( کۆمسیۆنێکی سەربەخۆی دووانەیی حکومەتی فیدراڵیی ئەمریکایە کە چاودێری مافی جیهانی بۆ ئازادیی USCIRFکۆمسیۆنی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ ئازادیی ئایینیی نێودەوڵەتی )

ەوە دامەزرێنراوە. کۆمسیۆنی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ  -1998( لە ساڵی IRFAیاسای نێودەوڵەتی ئازادیی ئایینی )ئایینی یان بیروڕا لە دەرەوەی واڵت دەکات. ئەم کۆمسیۆنە پاڵپشت بە 

و هەڵدەستێت بە ئامادەکردنی   ( پێوەری نێودەوڵەتی لە دەرەوەی واڵت بەکاردەهێنێت بۆ چاودێریکردنی توندوتیژی بەرانبەر ئازادی ئایینی یاخود بیروڕا USCIRFئازادیی ئایینی نێودەوڵەتی )

( قەوارەیەکی سەربەخۆ و جیایە و  USCIRFەتی )ڕاسپاردەی سیاسیی پێویست بۆ سەرۆک و وەزیری دەرەوە و کۆنگرێس. کۆمسیۆنی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ ئازادیی ئایینی نێودەوڵ

باس لە تەواوی کارەکانی ساڵێکی کارمەندانی کۆمسیۆن و ستافی پسپۆران دەکات کە بریتین لە   2021ڕاپۆرتی سااڵنەی ەوە نییە. -پەیوەندی بە وەزارەتی دەرەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکان

تپێدەکات تا کانونی وە دەس-2020لە کانونی دووەمی  2021تۆمارکردنی توندوتیژیی مەیدانی و ئامادەکردنی ڕاسپاردەی سیاسەتی سەربەخۆ بۆ حکومەتی ئەمریکا. مەودای کاری ڕاپۆرتی سااڵنەی 

بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی کۆمسیۆنی ویالیەتە  ، هەرچەندە لەهەندێک حاڵەتدا باس لە هەندێک ڕووداوی گرنگی دیکەش دەکات کە لە پێش یان پاش ئەم ماوەیەوە ڕوویانداوە.2020یەکەمی 

 .202-523-3240وە بکە لەڕێی ژمارە تەلەفۆنی -USCIRFیاخود ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە  لێرەەڕەکە بکە ، سەیری ماڵپ)(USCIRFیەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ ئازادیی ئایینی نێودەوڵەتی 

 

 دەرەنجامە سەرەکییەکان 

، ڕەوشی ئازادیی ئایینی لە عێراق بە خراپی مایەوە سەڕەڕای ئەو ڕێکەوتنە 2020لە ساڵی 

( و حکومەتی عێراقی فیدڕاڵ  KRGزۆر گرنگەی لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان )

(IFG لەسەر دۆخی ئاسایشی شەنگاڵ لە مانگی تشرینی )دا واژۆکرا بە مەبەستی  -یەکەم

نزیکەی پاش چوار ساڵ لە ڕووخانی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق   پاراستنی کەمینە ئایینەکان.

و شام )داعش(، هێشتا کەمینە نەتەوە و ئایینەکان لە دەشتاییەکانی نەینەوا و شەنگال بەردەوام  

دەبونەوە لە کاتی گەڕانەوەیان بە سەالمەتی بۆ شارۆچکە و ماڵەکانی ئاستەنگی گەورە  تووشی 

لە نێو ئەم   ( درووستکرابون. IDPخۆیان لەو کەمپانەوە کە بۆ پەنابەر و ئاوارە ناوخۆییەکان )

داعش و گروپەکانی    سەرهەڵدانەوەیکۆمەڵگەیانەدا ترس لە چەوساندنەوە و ئەگەری دوبارە  

ەوە پاڵپشتی  -ئەو گروپانەی لە الیەن دەوڵەتی ئێران هاوشێوەی داعش لە گەشەسەندندایە. 

ەکانی حەشدی شەعبی بەردەوام بوون لە بێزارکردنی  دەکرێن و بەشێکن لە هێزەکانی یان یەک

کەمینە ئایین و نەتەوەکان لە باکوری عێراق بە تایبەتی، ئەمەش ڕەوشی بەرەوپێشچوونی  

، هێزەکانی حەشدی شەعبی بەبێ هیچ  2020. لە ساڵی سەختتر کردئازادیی ئایینی 

سڵەمینەوەیەک لە دەشتاییەکانی نەینەوا و شەنگال چاالکییان ئەنجامدەدا و پێشێلکاری زۆر  

خراپیان بەرانبەر ئەم کۆمەڵگەیانە ئەنجامدەدا کە بۆ ماوەیەکی درێژە لە دۆخێکی پڕ  

 ن. مەینەتیدا

هەرچەندە هاوکارییە مرۆییەکانی ئەمریکا و خێرخوازە نێودەوڵەتییەکان هاوکاربوون لە  

باشکردنی ژێرخانی ئابوریی باکوری عێراق کە پێشتر داعش وێرانی کردبوو، لە ساڵی  

ڕێژەیەکی بەرچاوی کەمینە ئایین و نەتەوەکان هەستیان بە سەالمەتی نەدەکرد تاوەکو   2020

عەرەبی موسوڵمانی سوننی بە   زیاتر لە یەک ملیۆننکردن لە زێدی خۆیان.  بگەڕێنەوە بۆ ژیا

و دەرەوەشدا. ئەوانەی تۆمەتبار کرابون یان گومانی  ناچاری بە ئاوارەیی مانەوە، لە ناوخۆ 

یان کردبێت بەردەوام ترسی ئەوەیان هەبوو تۆڵەیان  -ئەوەیان لێدەکرا هاوکاری داعش

دا  -لێبکرێتەوە ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانیان لەو شوێنانەدا کە پێشتر لەژێر قەڵەمڕەوی داعش

بە ڕۆژهەاڵتی  بەشێکی زۆریان هێشتاکەمینە یەزیدییەکان بە الوازی مانەوە و  بوون.

و شوێنانی دیکەدا پەرش و باڵو بون و دەرفەتی گەڕانەوەیان بە سەالمەتی بۆ سەر  ناوەڕاست

پەنابەران  ژیان لە کەمپەکانی ئاوارەی ناوخۆیی و  خاکی خۆیان لە شەنگال سنوردار بوو. 

هەڕەشەی هێزەکانی نزیک لە داعش و گروپە میلیشیا نەیارەکانی تری بۆ سەر یەزیدییەکان 

کچان و کوڕانی یەزیدیدا دەگەڕا و   بەشوێنزیاتر کرد. بۆ نمونە، لە ماوەی ئەم ساڵەدا داعش

جگە لەمە،   بازرگانی پێوە دەکردن یان ناچاری دەکردن چاالکیی نایاسایی دیکە ئەنجام بدەن.

چەند سەد  ها فڕاندبونی، لەم ساڵەدا تەن 2014کچ و ژنە یەزیدییانەی کە داعش لە  6,000لەو 

توانییان بە خێزانەکانیان شاد ببنەوە. بێتوانایی عێراق لە چارەسەرکردنی ئەم   کەسێکی کەمیان

هەروەها، لە   ی توشی ترۆمای بەکۆمەڵ ببنەوە.کێشەیە بووە هۆی ئەوەی کۆمەڵگەی یەزید

،   مانەوەزۆرێک لە مەسیحییە عێراقییەکان لە باکوری عێراق بە ئاوارەیی  2020ساڵی 

ئەوانەشی توانییان بگەڕێنەوە، ماڵەکانیان وێرانکرابوو یان خاوەندارێتی موڵکەکانیان  

  لێسەندرابویەوە، لە نێو ئەو شوێنانەش شوێنی پەرستن هەبوو.

هێرشە ئاسمانیەکانی تورکیا و ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی دیکە بۆ سەر پارتی کرێکارانی  

راق، بە تایبەتی لە ناوچەی شەنگال، دۆخەکەی خراپتر کرد  ( لە باکوری عێPKKکوردستان ) 

لەبەرئەوەی ئەم هێرشانە بوونە هۆکاری زیان گەیاندنی زیاتر بەو کەمینە ئایینی و 

نەتەوەییانەی کە پێشتریش زیانیان بەرکەوتبو. بەپێی ڕاپۆرتەکان هێزی سەربازیی تورکی  

رتنی کەسانی مەدەنی لە ناوچەکەدا. بۆ  کەمترین ڕێکاری گرتۆتە بەر لەپێناو بە ئامانج نەگ

نمونە، لە مانگەکانی حوزەیران و تەمموزدا پێشڕەویی هێزی سەربازیی تورکیا بۆ ناو شەنگال 

بوە هۆی  لە چوارچێوەی "ئۆپەراسیۆنی چڕنووکی هەڵۆ" و "ئۆپەراسیۆنی چنگی پڵنگ" 

  مەدەنی و برینداربوونی دەیانی دیکە. گیانلەدەستدانی چەندین هاواڵتیی

، لە هەنگاوێکی ئەرێنیدا، حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی هەرێم  2020لە ساڵی 

و   ی دامەزراند بە مەبەستی پاڵپشتیکردنی هەوڵی چارەسەرکردن -بۆ کاروباری کەمینەکان

  بەرەوپێشبردنی کێشەی کەمینە ئایین و نەتەوەکان لە هەرێمەکەدا.  

 

 

 

 ڕاسپاردەکان بۆ حکومەتی ئەمریکی 

ئازادیی ئایینی بە پشتبەستن بە یاسای ئازادیی ئایینی عێراق بخاتە ناو لیستی چاودێریی تایبەتی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بەهۆی بەشداریکردن یان ڕێگەدان بە پێشێلکردنی لە ڕادەبەدەری  •

 ؛(IRFA)نێودەوڵەتی 

ور بۆ حەشدی شەعبی جێبەجێبکات، بە تایبەتی  لە چوارچێوەی پەیوەندییە دوو قۆڵییە گرنگەکان، هانی حکومەتی عێراق بدات سیاسەتی ڕاگەیەندراوی خۆی پەیوەست بە جڵەوگرتن و دانانی سن •

عەرەبە موسوڵمانە سونییەکان  ن لە نانەوەی ئاژاوە و برەودان بە توندوتیژیی تایەفی، ئاستەنگ درووست دەکەن بۆ گەڕانەوە و بووژاندنەوەی یەزیدیەکان و مەسیحیەکان وئەو هێزانەی بەردەوام

  تیەکان یان خۆپیشاندانەکان لە بەرژەوەندی خواستەکانی ئێران؛و پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکانی دیکە لە باکوری عێراق و/یان دەستێوەردان دەکەن لە دژی جواڵنەوەی ناڕەزایە

کردنی ناوچە کێشەلەسەرەکان بەپێی ماددەی  پەیوەندی دیبلۆماسی و ڕێگا بەردەستەکانی دیکە بەکاربهێنێت بۆ هاندانی حکومەتی عێراقی فیدڕاڵ و حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەر  •

 ایبەتی؛ردنی کەمینە ئایین و نەتەوەکان لەم پڕۆسەیەدا و جێبەجێکردنێکی گشتگیرانەی ڕێکەوتنی شەنگال بە بەشداریپێکردنی کۆمەڵگەی یەزیدی بە تی دەستوری عێراقی و بەشداریپێک -140

دیی ئایینی ئەویش بە سڕکردنی سەرمایەی ئەو  سزای دیاریکراو بسەپێنێت بەسەر ژمارەیەکی زیاتر لە سەرکردەکانی حەشدی شەعبی کە ئاڕاستەی میلیشیاکانیان دەکەن بۆ پێشێلکردنی ئازا  •

ستن بە مافەکانی مرۆڤ، کە تێیدا بە تایبەتی ئاماژە بە سەرکردانە و/ یان ڕێگریلێکردنیان بۆ هاتنە ناو ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە پشتبەستن بە دەسەاڵتەکانی ڤیزە و دارایی کە پەیوە 

 پێشێلکارییەکانی ئازادی ئایینی کراوە؛

http://www.uscirf.gov/
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10404
https://english.alarabiya.net/features/2020/02/23/Iraq-Christians-fear-future-holds-total-extinction-ISIS-resurgence
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/03/what-will-happen-to-iraqi-shiite-militias-after-one-key-leaders-death/
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraq-refugees-displaced-camps/2020/12/21/9a2b6188-3af6-11eb-aad9-8959227280c4_story.html
https://news.un.org/en/story/2020/08/1069432
https://news.un.org/en/story/2020/08/1069432
https://news.un.org/en/story/2020/08/1069432
https://news.un.org/en/story/2020/08/1069432
https://www.voanews.com/middle-east/tracking-missed-yazidis-increasingly-harder-six-years-after-genocide
https://news.un.org/en/story/2020/08/1069432
https://www.voanews.com/middle-east/tracking-missed-yazidis-increasingly-harder-six-years-after-genocide
https://www.voanews.com/middle-east/tracking-missed-yazidis-increasingly-harder-six-years-after-genocide
https://www.voanews.com/middle-east/tracking-missed-yazidis-increasingly-harder-six-years-after-genocide
https://www.voanews.com/middle-east/tracking-missed-yazidis-increasingly-harder-six-years-after-genocide
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/three-years-after-the-caliphate-iraqs-christians-find-little-incentive-to-return/
https://www.hrw.org/news/2020/07/22/iraq-turkish-airstrike-disregards-civilian-loss
https://www.hrw.org/news/2020/07/22/iraq-turkish-airstrike-disregards-civilian-loss
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ەرگریکردن لە بەرژەوەندیەکانی خۆیان، لەوانەش  ەردەوام بێت لە هاوکاریکردنی کەمینە ئایین و نەتەوەکان بۆ بنیادنانەوەی کۆمەلگەکەیان، کە پێشتر لە الیەن داعشەوە وێران کراوە، و بب •

  ادپەروەرانە و ئازادانە بۆ هەڵبژاردنی نوێنەرەکانی خۆیان.سازدانی گفتوگۆیەکی فراوان بۆ بەڕێوەبردنی خۆیان و سازدانی هەڵبژاردنی ناوخۆیی و هەرێمیی د

 

 

 

 باکگراوند  

لە سەدی موسوڵمانی شیعەن و   69-64موسوڵمانن: نزیکەی  زۆرینەی دانیشتووانی عێراق

لە سەدی موسوڵمانی سوننین. زۆرینەی موسوڵمانە شیعەکان لە باشور و   29-34

ێکدا سوننیەکان لە ڕۆژئاوا و ناوەڕاست و  هەرێمەکانی ڕۆژهەاڵتی واڵت نیشتەجێن، لە کات

مەسیحی هەن کە سەر بە   200,000باکوری واڵتەکە دەژین.لە عێراقدا نزیکەی زیاتر لە 

چەندین ڕێبازی جۆراوجۆرن لەوانە کاثۆلیک، ئۆرثۆدۆکس، پرۆتێستانت و زۆرینەیان لە 

-2003ان لە ساڵی دەشتی نەینەوا لە باکوری عێراق نیشتەجێن. بەاڵم، ژمارەی مەسیحییەک

ملیۆن کەس مەزەندە دەکرا. هەروەها    1.5ە لە داکشاندایە، کە ئەوکات ژمارەیان بە و

یەزیدی نیشتەجێی ئەم واڵتەن، کە زۆرینەیان وەک ئاوارەی ناوخۆیی  700,000نزیکەی 

کاکەیی لە عێراق هەن، کە بە یارسان یان ئەهلی   150,000ماونەتەوە، هەروەها نزیکەی 

ون. ئەم دوو کۆمەڵگەیە بە زۆری لە باکوری عێراقدا باڵو بونەتەوە. لە کۆتاییدا،  حەق ناسرا

 کۆمەڵگەیەکی بچوکی جولەکەش لە بەغداد و هەولێر نیشتەجێن. 

 چەرمەسەری کەمینە ئایینەکان لە باکوری عێراق

شەش ساڵ پاش ڕاکردنیان لە کۆمەڵکوژیەکەی داعش، هێشتا کۆمەڵگەی یەزیدی بەردەوام  

لە بەدەستهێنانەوەی خاک و ناسنامەی ئایینی و نەتەوەییان.   تووشی ئاستەنگی قورس دەبن

سەڕەڕای هەوڵە  شتا نەزانراوە.  شوێنی هەزارەها ژن و کچ و کوڕی ڕفێندراوی یەزیدی هێ 

پێکەوەییەکانی حکومەتی هەرێم و حکومەتی عێراق بۆ شوێن پێ هەڵگرتنی ڕفێندراوەکان و  

توانیویانە بگەڕێنەوە  2020شادکردنەوەیان بە خێزانەکانیان، تەنها کەمێکیان لە ساڵی 

یەزیدی ڕفێندراو هێشتا بێسەروشوێنن و بەپێی ڕاپۆرتەکان  2,800نزیکەی  ماڵەکانیان.

لەشفرۆشیکردنی ناچاری، کارکردن  بازرگانییان پێوە دەکرێت لە بوارەکانیزۆرێکیان هێشتا 

بەزۆر یان تیرۆر.لەگەڵ ئەمانەشدا، زۆرێک لە جەنگاوەرانی داعش کە بەرپرسیارن لەم  

بۆ  یەزیدییەکانکارە دزێو و دڕندانە هێشتا دەستگیرنەکراون سەڕەڕای داوای 

نوێکردنەوەی تیمی لێکۆڵینەوەی نەتەوە یەکگرتووەکان لە   دەستگیرکردنیان. 

ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە   لە الیەنبەرپرسیارکردنی داعش لەو تاوانانەی ئەنجامی داوە 

کە بەردەوام بوو لە بە بەڵگەنامەکردنی کارە دزێو و   2020یەکگرتووەکانەوە لە ساڵی 

دڕندانەکانی داعش و دۆزینەوەی گۆڕە بەکۆمەڵەکان لە ماوەی ئەم ساڵەدا، هەندێک  

  .هیوابەخش بوو

سەرەڕای هەوڵەکانی گەشەپێدانی نێودەوڵەتی لە الیەن حکومەتی ئەمریکییەوە بۆ 

 ئاستەنگی زۆر باشترکردنی دۆخی ژیانی کەمینە ئایین و نەتەوەکانی باکوری عێراق، 

چەکدارەکان و خاڵەکانی پشکنین لە ناو و  گروپەهەبوونی  دا.-2020اڵی ەبوون لە سه

بە تایبەتی لە الیەن ئەو قەوارانەی ناو  دەرەوە و نزیکی شەنگال و دەشتاییەکانی نەینەوا، 

ەوە هاوکاری دەکرێن، ڕێگەیان لە کەمینە ئایینی و -یەوە کە لە الیەن ئێران-حەشدی شەعبی

،   لە خاڵەکانی پشکنین نەتەوەییەکان گرتووە لە گەڕانەوەیان بۆ ناو کۆمەڵگەکانی خۆیان.

چەکدارەکانی حەشدی شەعبی داوایان کرد کە ئاوارە ناوخۆییەکان و پەنابەران، بە تایبەتی 

کەمینە ئایینەکان، پارەیەکی زۆر بدەن تا بپەڕنەوە ئەگەر نا دەیانگەڕاندنەوە بۆ ئەو کەمپانەی 

کەمتر لە  ی ئەم جۆرە کردارە ستەمکارانە و کرداری هاوشێوەی ئەمانە، بەهۆ لێوەی هاتوون. 

ێنەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان لەدوای ڕووخانی مەسیحییە ئاوارەکان توانیویانە بگەڕ لە سەدی 50

دەیەها هەزار کەس لە کۆمەڵگەی مەسیحی لە کەمپەکانی   دا. -2017داعش لە ساڵی 

ئەو مەسیحییانەی  پەنابەران و ئاوارە ناوخۆییەکان لە دۆخێکی سەخت و نامرۆڤانەدا مانەوە.

، لەوانە نەبوونی خزمەتگوزارییە   ئاستەنگی نوێ هاتنتوانییان بگەڕێنەوە ماڵەکانیان توشی 

 سەرەتاییەکان، بارودۆخی خراپی ئابوری و دزرانی کەلوپەلەکانیان.     

 ئاستەنگە ئەمنییەکان لە باکوری عێراق

هێزە چەکدارە نەیارەکان، کە لە الیەن چەند یاریکەرێکی جیاوازی   بەردەوامیهەبوونی 

ی جیاواز لە باکوری عێراق، بووە  هەرێمییەوە پاڵپشتی دەکرێن لەبەر هەبوونی بەرژەوەند 

ڕێکەوتنی  دا. -2020هۆی ئاستەنگ دروستکردن لەبەردەم گەشەسەندنی ئاسایش لە ساڵی 

، کە لە مانگی تشرینی یەکەمدا واژۆ کرا و ئامانج لێی کەمکردنەوەی   ئاسایشی شەنگال

نێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی عێراق بوو خزمەتی بە كێشەکانی تایبەتمەند  گرژییەکانی 

بەهۆی   ڕەخنەی زۆری لێگیرابەاڵم، ئەم ڕێکەوتنە  بە ئاسایش کرد لە باکوری عێراق.

ئەوەی نەیتوانی نیگەرانی و کێشەی یەزیدییەکان چارەسەر بکات. یەزیدییەکان الوازترین  

کۆمەڵگەن و لە هەموو ئەوانیتر زیاتر تووشی ترۆمای دەروونی بەکۆمەڵ بوون. بۆ نمونە، 

ڕێکەوتنەکە ڕێگەی بە حکومەتی هەرێم دا کە قایمقامێک بۆ شەنگال دابنێت بەبێ  

یدییەکانی ناوچەکە و ڕاوێژپێکردنیان. کەمینە ئایینەکان بەردەوام لە  بەشداریپێکردنی یەز

ترسی ئەوەدا بوون کە لە شکستی حکومەتی هەرێم و عێراق بە گەیشتن بە ڕێکەوتنێکی  

ئەمنی لەسەر ناوچە جێناکۆکەکان ڕێگە خۆش بکات بۆ سەرهەڵدانەوەی داعش لەو ناوچانەی 

، حکومەتی 2020ی -نمونە، لە مانگی نیسان بۆ کە بە زۆری کەمینەکان لێی نیشتەجێن.

دا  ماڵێک لە حەویجە، کەرکوک کە تیایدا دەستەیەک داعش خۆیان تیا هەڵیکوتایە سەر عێراق 

لە باکوری عێراق ئاستەنگێکی   تورکیاهێرشە ئاسمانییەکانی جگە لەمەش،  حەشار دابوو. 

دیکەی ئاسایشی درووستکرد لەبەر ئەوەی ئەم ئۆپەراسیۆنە بەردەوامە سەربازییانە زیاتر 

  بونە هۆی نەهێشتنی سەقامگیری لەو ناوچانەی شەنگال کە یەزیدییەکانی لێ دەژیان. 

 کێشەکانی دیکەی ئازادیی ئایینی لە عێراق

لە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی حکومەتی هەرێم بە   ، دۆخی ئازادیی ئایینی2020لە ساڵی 

بەراورد بە ساڵی پێشتر وەک خۆی مایەوە، هەرچەند حکومەتی هەرێم وەزارەتێکی نوێی بە  

بە مەبەستی زیاتر چەسپاندنی  دروستکرد  ناوی وەزارەتی هەرێم بۆ کاروباری کەمینەکان

مافەکانی کەمینە ئایین و نەتەوەکان. جگە لەمانەش، حکومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام  

بوو لە لەخۆگرتنی هەزارەها ئاوارەی ناوخۆیی کە لە سااڵنی پێشتردا لە دەستی داعش  

ەبەک.  ئەمانەش بریتی بوون لەکۆمەڵگەکانی یەزیدی، مەسیحی، تورکمان و ش—هەڵهاتبوون

نەبوونی ئاسایش لەناو ئەم کۆمەڵگەیانە و ناوچە جێناکۆکەکان بەردەوام بوو لە ماوەی  

 ساڵەکەدا.  

هەرچەند  دۆخی ئازادیی ئایینی لە عێراق، جگە لە باکوری عێراق، بە خراپی مایەوە. 

شیعی بەردەوامییان هەبوو، بەپێی ڕاپۆرتەکان تەنها چەند -هەوڵەکانی ئاشتکردنەوەی سوننی

یاسای  حکومەتی عێراقی فیدڕاڵ ڕەتی کردەوە  رەپێشچوونێکی کەم هەبوو لەم ڕووەوە.بە

کوفر و هەڵگەڕانەوە لە دین پوچەڵ بکاتەوە و بەردەوام بوو لە نکۆڵیکردن لە بە فەرمی  

ناساندنی گروپی کەمینە ئایینەکان و بێدینەکان، لە نێویاندا بەهاییەکان، شایەتحاڵەکانی جێهۆڤا،  

، کە  بەعس""ڕیشەکێشکردنی لە کۆتاییدا، پڕۆسەی  ان، کاکەییەکان و ئەوانیتر.مرۆڤدۆستەک

، لە یاسای  2003ئامانج لێی البردنی بەرپرسانی حیزبی بەعس بوو لە حکومەتی دوای 

وە، زەمینەی سازکرد بۆ ئەنجامدانی جیاکاری دژی موسوڵمانە عێراقیدا بە جێگیری ماوەتە

 سونییەکان.   

 سیاسەتی گرنگی ئەمریکا 

، حکومەتی ئەمریکی بەردەوام پاڵپشتی گروپەکانی کەمینە ئایین و 2020لە ساڵی 

نەتەوەکانی کرد و کۆمەڵگەکانیانی بنیاد نایەوە لەڕێی پاڵپشتی دارایی و سیستماتیک هەروەها  

، بریکاری  2017لەپاش ڕووخانی داعش لە ساڵی  بەشداریپێکردنی مەدەنی و سیاسی. 

 (USCIRFچاالکیی و سەرچاوە گرنگەکانی کۆمسیۆنی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ ئازادیی ئایینیی نێودەوڵەتی )
 پاراستنی کەمینە ئایینەکان لە باکوری عێراق سیاسەتی نوێکراوە:  •

 ئیدانەی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی تورکیا لە باکوری عێراق دەکات  USCIRFلێدوانی ڕۆژنامەوانی: •

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iraq/
https://thesoufancenter.org/through-the-lens-of-crisis-covid-19-and-the-people-on-the-frontlines-of-conflict-sinjar/
https://www.voanews.com/middle-east/tracking-missed-yazidis-increasingly-harder-six-years-after-genocide
https://www.voanews.com/middle-east/tracking-missed-yazidis-increasingly-harder-six-years-after-genocide
https://www.voanews.com/middle-east/tracking-missed-yazidis-increasingly-harder-six-years-after-genocide
https://www.voanews.com/middle-east/tracking-missed-yazidis-increasingly-harder-six-years-after-genocide
https://www.aljazeera.com/news/2020/8/4/six-years-on-yazidis-in-iraq-demand-justice-for-isil-persecution
https://www.un.org/press/en/2020/sc14311.doc.htm
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Iraq%20Policy%20Update_0.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Iraq%20Policy%20Update_0.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Iraq%20Policy%20Update_0.pdf
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/03/what-will-happen-to-iraqi-shiite-militias-after-one-key-leaders-death/
https://www.voanews.com/middle-east/tracking-missed-yazidis-increasingly-harder-six-years-after-genocide
https://www.voanews.com/middle-east/tracking-missed-yazidis-increasingly-harder-six-years-after-genocide
https://www.voanews.com/middle-east/tracking-missed-yazidis-increasingly-harder-six-years-after-genocide
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/three-years-after-the-caliphate-iraqs-christians-find-little-incentive-to-return/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/three-years-after-the-caliphate-iraqs-christians-find-little-incentive-to-return/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/three-years-after-the-caliphate-iraqs-christians-find-little-incentive-to-return/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/three-years-after-the-caliphate-iraqs-christians-find-little-incentive-to-return/
https://www.usip.org/publications/2020/05/iraq-and-its-minorities-face-new-challenge-coronavirus
https://foreignpolicy.com/2020/08/07/iraq-assyrian-indigenous-peoples-another-conflict-nineveh-plains-iran-backed-militia/
https://news.un.org/en/story/2020/10/1075102
https://news.un.org/en/story/2020/10/1075102
https://www.lawfareblog.com/negotiating-peace-iraqs-disputed-territories-modifying-sinjar-agreement
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/make-or-break-iraq-s-sunnis-and-state
https://www.jpost.com/middle-east/turkey-carries-out-airstrikes-against-yazidi-areas-of-iraqs-sinjar-631514
https://gov.krd/english/government/the-cabinet/aydin-maruf-selim/
https://gov.krd/english/government/the-cabinet/aydin-maruf-selim/
https://gov.krd/english/government/the-cabinet/aydin-maruf-selim/
https://fot.humanists.international/countries/asia-western-asia/iraq/
https://www.uscirf.gov/reports-briefs/policy-briefs-and-focuses/iraq-country-update
https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-condemns-turkish-military-operations-northern-iraq


 

3     U SCIR F |  ANNU AL  REP O RT 202 1  

ملیۆن دۆالری ئەمریکی  438بڕی ( USAIDئەمریکی بۆ گەشەپێدانی نێودەوڵەتی )

ملیۆنی تەنها  38بۆ یارمەتیدانی هەوڵەکانی بنیادنانەوە لە عێراق، لەم پارەیەش   خەرجکردوە

ملیۆن دۆالری   60جگە لەمەش، حکومەتی ئەمریکا بڕی  دا خەرجکراوە.-2020ساڵی لە 

  .19-بە عێراق بەخشی بۆ ڕوبەڕوبونەوەی پەتای کۆڤید ئەمریکی

ە بەر کە بەرپرس بوون  هەروەها حکومەتی ئەمریکی ڕێکاری توندی دژی ئەو کەسانە گرت

دا، ڕاستەوخۆ  -2021لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ. بۆ نمونە، لە مانگی کانونی دووەمی 

  سزای ماگنیتسکی جیهانییوەزارەتی دارایی ئەمریکا پاش تەواوبوونی ماوەی ئەم ڕاپۆرتە،

بەسەر سەرۆکی حەشدی شەعبی و ڕاوێژکاری پێشووی ئاسایشی نەتەوەیی عێراق  سەپاند

بەرپرسانی ئەمریکا لە   .دا بەهۆی تێوەگالنیان لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤدا-فالح الفیاض

پرسی ئازادیی ئایینی لەگەڵ   لە تاوتوێ کردنیبەغداد، هەولێر و واشینتۆن بەردەوام بوون 

 هاوتا عێراقییەکانیاندا.
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https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1231
https://ge.usembassy.gov/joint-statement-on-the-u-s-iraq-strategic-dialogue/

