ثشتطريى لةطةلَ كؤمةلَطاى مةدةنى عيَراقى لة هةولَدانى نةهيَشتنى توندوتيذى لة بةرةنطاربوونةوةى نادادثةروةرى و توندرِةوى
ئيَمة بانطهيَشتى بةشداربووانى نيَودةولَةتى دةكةين بؤ بةشداريكردن لة كؤنفرانسى ثشتطريى دةستثيَشخةرانة بؤ كؤمةلَطاى
مةدةنى عيَراقى لة رِؤذى ضوارشةمة 18 ,كانوونى دووةمى  ,2017شارى سليَمانى,هةريَمى كوردستان ,عيَراق.
يةكةم هةنطاوى كاركردن بريتى بوو لة كاركردنى ئةندامة عيَراقى و كوردو نيَودةولَةتيةكانى (كؤنفرانسى ثشتطريى
دةستثيَشخةرانة بؤ كؤمةلطاى مةدةنى عيَراقى) بوو بةدريَذايى مانطى رابردوو بة هاوبةشى لةطةلَ (ديدارى كؤمةلَايةتى عيَراقى)
وة دامةزريَنةرانى (ديدارى كؤمةاليةتى كوردستان) بؤ رِيَكخستنى كؤنفرانسيَكى نيَودةولَةتى كة جةخت دةخاتة سةر عيَراقيةكان و
بة تايبةترت جةخت دةخاتة سةر بةرطريكردنى كؤمةلطاى مةدةنى كوردى دذى نا دادثةروةرى .ئةم هةولَة شةثؤليَكى مةزنى
نارِةزايى دور لة توندوتيذى بة دواى خؤيدا دةهيَنى لة بةغداد و سليَمانى لة دذى طةندةلَى و توندرةوى كة كؤمةلَطاى مةدةنى
عيَراقى ئيفليج كردووة كة ئةمةش خةلَك بيَبةشدةكات لة ئاسايش و ثيَداويستية سةرةتايةكانى رِؤذانة .خؤثيشاندةران ثيَكةوة
داخوازى بونيادنانى دةولَةتيَكى دميوكراسى دةكةن كة طرةنتى بةشداريثيَكردنى نةتةوة ناوخؤيةكانى كؤمةلطا بكات لة
بةدةستهيَنانى ئاسايش ,وة سيستةميَكى سياسى لةسةر بنةماى يةكسانى بؤ هةموو هاولَاتيةكى مةدةنى و سيستميَكى طشتى بؤ
بةرزكردنةوةى هةىل كارو دةستةبةركردنى ئاسايش لة خزمةطوزارية سةرةتاييةكاندا .لة هةمان كاتدا هيَرشة سةربازيةكانى دذى
داعش هةزاران قوربانى و برينداربوونى هاولَاتيانى مةدةنى و هيَزةكانى ئاسايش و خراثرتبوونى قةيرانى مرؤيى و سياسى
ليَكةوتؤتةوة ,لة كاتيَكدا سةرضاوةيةكى كةمى بنيادنانى ئاشتى و رِيَطرتنى ناكؤكيةكان طةشةيثيَدراوة.

كؤنفرانسةكة ئاماذة بة ضةند بابةتيَ كى طرنط دةدات كة هةموويان بةسرتاون بة ناوةرؤكى ثرسياريَكةوة" :ض جؤرة ثشتطرييةك
ثيَويستة بؤ ثشتطرييكردنى ضاالكوانى كؤمةلَطاى مةدةنى عيَراقى لة هةولَدان بؤ نةهيَشتنى توندوتيذى و لة بةرةنطاربوونةوةى نا
دادثةروةرى و توندرِةوى لة ئيَستادا؟" ئيَمة سةرنج دةدةينة ثيَداويستية دياريكراوةكانى يةكيةتى بازرطانى لة بةرطريكردن لة

ماقى ئابوورى و كؤمةاليةتى :وة ئةوانةى كاردةكةن لة بةرةوثيَشربدنى دةستةبةركردنى ئاوو مافة ذينطةييةكان :وة ئةوانةى
بةرطريدةكةن لة ئازادى رِادةربرِين .سةرنج دةدريَتة سةر بابةتى طرنط كة ثيَك ديَن لة :طةشةثيَدانى زمانى طفتوطؤ ,ئاشتبوونةوة,
بنياتنانى ئاشتى :ئةو بابةتانةى لة طةرِانةوةى ئاوارةكان و ثةنابةرةكادا رِووبةرِويان دةبينةوة :وة ضؤن عيَراقيةكان دووبارة
بنياتنانةوةى شارو كؤمةلطا ويَرانبووةكان لةبةرضاودةطرن .ئيَمة فيَرى ئةوة دةبني كة ضؤن عَرياقى و كوردةكان تيَبكؤشن بؤ
بةرةنطاربوونةوة لة نةهيَشتنى توندوتيذى لة كاتى خؤثيشانةكاندا :بةشداريكردنى ذنان و يةكسانى رةطةزايةتى :و ضاالكى
طةجنان :وة ضؤن هونةر و وةرزش بةكاربهيَنريَت لة بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذيدا.
ئيَمة بابةتى بانطهيَشتنامةيةكى طرنط بلَاودةكةينةوة بؤ ضاالكوانان لة هةموو جيهان و بانطهيَشتى سليَمانى دةكريَن و ئاطادارى
بارودؤخى هةنووكةيى عيَراق بن .بةشداربووة نيَودةولَةتيةكان ثيَويستة لةوة تيَبطةن كة ضؤن ثشتطريى ضاالكوانة عيَراقى و
كورديةكان بكةن لة ثشتطرييكردنى بةديهيَنانى ئاشتى و برِياريَك لةسةر قةيرانة بةردةوامةكانى ئيَستا .هةموو ئةو رِيَكخراو و
ضاالكوانة نيَودةولةتيانة بانطهيَشت دةكريَن كة هاوكارن لة ثشتطرييكردنى عيَراقى و كوردةكاندا وة دةيانةويت لة رِاسيت تيَروانينى
عيَراقى و كوردةكان تيَبطةن دةربارةى كؤمةلطاى مةدةنى ,بانطهيَشت دةكريَن بؤ بةشداريكردن.
بنةماى كؤنفرانسةكة لةاليةن رِيَكخةرة نيَودةولَةتى و عيَراقيةكانةوة دارِيَذراوة وة دةبيَت لةاليةن بةشداربووانةوة رِيَزى ليَبطرييَت:
هيض جياكاريةك نابيَت لةسةر بنةماى نةتة وايةتى و ئاينيى و رةطةزايةتى :بةشداريكردن سةربةخؤيةو ثةيوةندى بة اليةنى
سياسى و ئاينى و اليةنطريي نابيَت :ئيَمة ثشتطريى لة هةولَدان بؤ نةهيَشتنى توندوتيذى دةكةين وةك تةنها رِيَطايةك بؤ
طؤرِانكارى :هةروةها ثابةندين بة طرنطى كارى خؤبةخشى و كردارة قازانج نةويستةكان :ئيَمة داكؤكى لة ضاالكى هةمةجؤرى
كؤمةلطا دةكةين لة بونياتنانى عيَراقيَكى دميوكرات و دوور لة توندوتيذى و طةندةلَى.
رِةشنووسى ثرؤطرامةكة ليَرة بةردةستة .ثرؤطرامى كؤتا لة سةرةتاى كانوونى دووةمى  2017بلَاودةكريَتةوة لة اليةن .ISCCI
ئةطةر ئارةزووى بةشداريكردن دةكةيت ,تكاية ليَرة خؤت ناونووس بكة تا بةروارى  10كانوونى دووةمى .2017
بؤ زانيارى زياتر لةسةر  ICSSIسةردانى ئةم مالَثةرِة بكة.
ئةم كؤنفرانسة ثشتطريى كراوة لة اليةنInternationale Assistance Fondation,Karibu Foundation,CCFD-Terre :
through Italian NGO Un Ponte Per, and Global Youth Organization.

