
 نا بۆ جەنگ، نا بۆ سزای ئابووری، تەنها چارەسەر گفتووگۆیە

 

ناتوندوتیژی و ڕێزگرتن لەمافەکانی مرۆڤ، داوا  بە لەبەر چاوگرتنی ڕۆڵی کۆمەڵگای مەدەنی لە بەرقەرار کردنی ئاشتی،
لە حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین دەست بکەن بە گفتووگۆ بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیان بۆ 

.ئەوەی ناکۆکیەکان پەرە نەسەنن ، هەروەها داوا دەکەین کە دەست تێوەردانی دەرەکی بوەستێنرێت   

یادنانی هاوبەشی لە نێوان هاواڵتییانی سەربە پێکهاتە جیاوازەکانی عێراقیدا بەتایبەتیش عەرەب و بون بەدیهێنانی ئاشتی و
کە  5102ی ئەیلولی 52کوردەکان لە مەترسیدایە بەهۆی ملمالنێی سیاسی، بە تایبەتی لە پاش ئەنجامدانی ڕیفراندۆم 

بەخۆ بوونی کوردستاندا. چاالکوانانی کۆمەڵگای زۆربەی هاواڵتییانی هەرێمی کوردستان دەنگیان بۆ جیابوونەوەی سەر
مەدەنی زۆر نیگەرانن لەو باروودۆخە و دەبێت بەشداریان پێ بکرێت لە هەر هەوڵێک بۆ هێور کردنەوەی باروودۆخەکە. 

بە الیەنە توڕەکان، بۆ ئامادەسازی بۆ شەڕ و سزای  دەست پێنەکردنی گفتووگۆ تەنها رێگە خۆش دەکات و کات دەدات
.وری کە ئازار و نەهامەتیەکی زۆر دەهێنێت بۆ هەموو خەڵکی ئەو وەاڵتەئابو  

ی ئۆکتوبەر، نوێنەرانی کۆمەلیک ڕێکخراو لەشاری هەولێر، سلێمانی، بەغدا و جەند  2لە کۆبوونەوەیەکدا لە ڕۆژی 
و بەیاننامەی خوارەوە. باسی ئەو قەیرانەی ئێستایان کردو ڕازی بوون لەسەر ئە مەدەنی نێودەوڵەتی نوێنەرێکی کۆمەڵگای

لێرەشەوە ڕوو لەهەموو ڕێکخراوەکان، دامەزراوەکان، سەندیکاکان، نێتۆرکەکان و گرووپە خۆبەخشەکان دەکەین کە بە 
.بۆچوون و پێشنیارەکانتان بەشدار بن و باسەکە دەولەمەندتر بکەن  

هەنگاوی یەکەم: گەورە نەکردنی تەنگەژە و ناکۆکیەکان -0  

 تادا، سیاسیەکانی هەولێر و بەغدا خاڵە هاوبەشەکان کە هاوڕان لەسەری بکەنە پێشینەیپێویستە لەسەرە -
گفتووگۆکانیان، نەوەک ئەو خااڵنەی کە ناکوکن لەسەری. لە ڕوانگەی کۆمەڵگای مەدەنیەوە گرنگترین خاڵی هاوبەش 

.دەبێت ئەمانە بن  

ەرکردنی ملمالنێ ناوخۆییەکان و هەروەها رەتکردنەوەی توندوتیژی، جەنگ و هەر هەوڵێکی سەربازی بۆ چارەس -
.ڕەتکردنەوەی هەر هەوڵێکی سزادانی بەکۆمەڵی خەڵکی سیڤیلی کوردستان و عێراق بە سزای ئابووریشەوە  

 
ڕێزگرتن لە دەستوور و چاولێکردنی وەک ئامرازێکی ستراتیژی بۆ دەستپێکردنی گفتووگۆ بۆ چارەسەرکردنی  -

کرێت بۆ دەستخستنی دڵنیایی کە مافەکانی هەموو هاونیشتیمانیانی عێراق ڕێزیان ناکۆکیەکان. هەروەها دەبێت کار ب
.لێدەگیرێت و دەپارێزرێن   

ڕێزگرتن لە یاسا نێو دەوڵەتییەکان و یاسا نێوەدەوڵەتیە پەیوەندیدارەکان بە مافەکانی مرۆڤ لە هەر هەولێک بۆ  -
.چارەسەر کردنی ئەو تەنگەژەیە  

ەکان، پێویستە هەمووان ڕەزامەند بن بە بەشداری پەرڵەمانی ئەوروپا و نەتەوە چارەسەر کردنی کێشە ناوخۆیی -
یەکگرتووەکان بۆ بەرێوەبردنی گفتووگۆکان بە مەبەستی چارەسەر کردنی ناکۆکیەکان، بەاڵم ڕێگە نەدرێت بە دەست 

.تێوەردانی وەاڵتانی دەرەوە کە لەوانەیە کێشەی گەورەتر لە هەرێمەکە دروست بکات   



ریپێکردنی کۆمەڵگای مەدەنی لە گفتووگۆکاندا بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکیەکان بەشێوەیەکی گشتی، هەروەها بەشدا -
گێڕانەوەی متمانە و باوەڕ لەنێوان عەرەبەکان، کوردەکان، تورکمانەکان، ئاشوریەکان و هەموو پێکهاتەکانی دێکە 

.بەتایبەتی  

.راندۆمهەنگاوی دووەم: باسکردن و چارەسەرکردنی کێشەی ڕێف -5  

نابێت تەرکیز بخرێتە سەر سزادان و تۆڵەسەندنەوە بەتایبەت خەڵكی سڤیلل، ئەگەر دانگیان دەبێت لە ڕێفراندۆم یان  -
.بایکۆتیان کردبێت   

داوا لە هەریەک لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی ناوەندی عێراق دەکەین کە دەست بکەن بەگفتووگۆ بێ  -
.ەسەرێک بۆ ئەو ناکۆکیەی ئێستا بدۆزنەوەمەرجی پێشوەخت بۆ ئەوەی چار   

.هەنگاوی سێیەم: یەکێک لە باسە سەرەکیەکان، چارەسەرکردنی ناوچە کێشە لەسەرەکانە -3  

هەموو ئەو ناوچانە زیانێکی بەرچاویان بەرکەوتووە. لەبری ئەوەی جەنگی تر بخوڵقێنرێت لەوێ، پێویستە ناوچە کێشە  -
.ارەوە بەڕێوە ببردرێنلەسەرەکان بەپێی ئەو پرەنسیپانەی خو  

 
پێویستە پێشەنگی بدرێت بە بونیادنانی ئاشتی، گەڕانەوەی دڵخوازانە و بژاردە و جارەسەری ژیرانە بگیرێنەبەر  - 

.هەروەها بونیادنانەوەی ئەو ناوچانەی زەرەر و زیانیان پێگەیشتووە لەهەمبەر پەنابەران،  
 

.وەی لەچارەسەری دڵخوازانە و خۆجێی بۆ ناوچە کێشە لەسەرەکانڕەتکردنەوەی ملمالنێی ناسیۆنالیستی و بیرکردنە -   

  .بەشداریپێکردنی هەموو هاواڵتییانی ئەو ناوچانە بەبێ جیاوازی لە هەر پرۆسەیەکی بڕیارداندا -

دڵنیاکردنەوەی هەمووان بە البردنی هەموو هێزە سەربازیەکان و چەکە قورسەکان لە ناوچەکە و پێدانی دەسەاڵت و  -
.پاراستنی ئاسایشی ناوەخۆی ئەو ناوچانە بە پۆلیسی خۆجێی ناوچەکە ئەرکی   

دڵنیابین لەوەی کە نوێنەری هەموو خەڵکی خۆجێی ئەو ناوچانە بەشداریان پێدەکرێت بەمەبەستی برەودان بە  -
مەرجی پێشینە بەیەکەوە ژیان، ئاسایش و گەڕانەوەی دڵخوازانەی هەمووان. هەروەها پێشەنگی بدرێت بە بوونیادنانەوەو 

.بۆ هەڵبژاردنەکان  

بەرقەرار کردنی ئاشتی پێویستی بە دەسەاڵتی دادوەری کاتی هەیە. داواکارین لەهەمووان کە پەیڕەوی بە یاسا و  -
ڕێساکان بکەن بۆ هێنانە کایەیی دادپەروەری، ئاشتبوونە، گەڕان بەدوای ڕاستی، قەرەبوو کردنەوە و ڕێزگرتن لە 

.وان هەموو دانیشتوانی ناوچەکەڕابردووی یەکتری لەنێ  

هەنگاوی چووارەم: فرۆکەخانەکان و خاڵە سنووریەکان -4  

داواکارین کە دەرگاکانی گفتووگۆ وااڵ بکرێن بۆ شارەزایان بۆ ئەوەی باشترین شێوازی بەڕێوەبردن دەستنیشان بکەن بۆ  -
بەرێوەبردنی سنورەکان، خاڵەکانی پەڕینەوە، دەرچەکان و فڕۆکەخانەکانی عێراق لە باشورەوە بۆ باکور، بەوانەشەوە کە 

ارەزا لە وەزارەتە پەیوەندیدارەکان و نوێنەری حکومەتی خۆجێی پێویستە خەڵکی ش .دەکەونە هەرێمی کوردستان
:پارێزگاکان بەشداریان پێبکرێت و ڕەچاوی ئەو خااڵنەی خوارەوە بکرێت  



 
.ئامانجی یەکەم، بۆ رێگە گرتنە لە هەر ناکۆکیەک یاخود هەر لەشکرکێشیەک بۆ سەر ئەو ناوچانە -   

و شتومەک، هەروەها بۆ دڵنیابوون لە بەرێوەبردنی چاالکیە رێکخستن و ئاسانکاریکردن بۆ هاتووچۆی خەڵک  -
.بازرگانیەکان بەشێوەیەکی روون و شەفافانە  

دابین کردنی ئامرازی پێویست، ڕاهێنان و پشتگیری کردنی خالە سنوریەکان و فڕۆکەخانەکان )هێنانی شارەزای بیان  -
یستەمێکی بەڕێوەبەری شەفاف و بەرەنگاربوونەوەی ئەگەر پێویست بکات( بەشێوەیەکی ڕێک و پێک، بۆ برەودان بە س

.گەندەڵی  

پێنجەم: کۆمەڵگای مەدەنی نێودەوڵەتی و نەتەوە یەکگرتووەکان و یەکێتی ئەوروپا و وەاڵتانی دراوسێ -  

پێویستە پشتگیری ئەو دەستپێشخەرییە بکەن، هەروەها هەوڵبدەن لەگەڵ هەموو حکومەتەکان دەست لەدەست و  -
.ەدیهێنانی ئاشتی بۆ مرۆڤەکان و هاوبەستی و هاوکاری نێودەوڵەتیبەیەکەوە بۆ ب  

دەبێت هاواڵتییانی بیانی، کە لە کوردستان دەژین یان بەشەکانی دیکەی عێراق بەدوور بگیڕێن لەهەر ناکۆکیەک و  -
.بەکاریش نەهێندرێن بۆ پاڵەپەستۆ خستنە سەر هیچ الیەنێک   

نێودەوڵەتیەکان، هاوکارانی نێودەڵەتی و چاالکوانانی ئاشتی ڤێزەیان پێبدرێت دەبێت هەموو فەرمانبەرانی ڕێکخراوە  -
لەکاتی گەیشتنیان بە فڕۆکەخانەکان، ئەوەش بەهۆی ئەو ڕٶڵە کاریگەریەیی کە هەیانە چی لەهاوکاری کردنی عێراق بۆ 

چی ئەوانەی دەیانەوێت لە  ڕزگار بوونیان لەجەنگ یاخود هاوکاریکردنی پەنابەران. ئەوە دەبێت هەمووان بگرێتەوە،
.کوردستان یان عێراق کار بکەن  

 
لەسەر کۆمەڵگای نێو دەوڵەتی پێویستە هاوکار و هاوبەستی پارێزەرانی مافی مرۆڤ بن لە عێراق کە ژیانی خۆیان  -

رتن رێگە گ دەخەنە مەترسیەوە بۆ برەدان بە ئاشتی و دادپەروەری. پێویستە میکانیزمی پارێزگاریکردن پێشنیار بکرێن بۆ
لەهەر مەترسیەک لەسەر ژیانیان و هەروەها مامەڵە بکرێت لەگەڵ ئەو هەڕەشانەی ڕووبەروویان دەبێتەوە، نەوەک تەنها 

گواستنەوەیان بێت بۆ دەرەوە. دەبێت هەریەک لە یەکێتی ئەوروپا و نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق شوێنێک یان 
کردنی هەموو ئەو هەڕەشانەی ڕووبەڕوی پارێزەرانی مافی مرۆڤ دەبنەوە لە دامەزراوەیەک دەستنیشان بکەن بۆ ڕاپۆرت 

.کوردستان و عێراقیشد  

 

 

 

  

 


