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1 - میتــۆدی دیالۆگ
ڕوانگەی ئەریک نیشتماین هاوبەش و ویسیت دۆزینەوەی ڕوانینێیک هاوبەش؛ عێراق هەڵدەسێنێتەوە لە تەنگژە کەڵەکەبوەکاین، بۆ 
هەنگاونان بەرەو دەوڵەیت هاواڵیت و حوکمڕاین ژیرانە، )33( سیوسێ کەسایەیت لە کەسایەتیە سیایس و ئاییین و ئەکادیمیەکاین عێراق و 

سەرکردەکاین کۆمەڵی مەدەین1، لە دیالۆیگ نيشتماین ڕاشکاوو ئامانجدار بەشداریان کردو ئەم بەڵگەنامەیەی لێ بەرهەم هات. 
بۆماوەی دوو ساڵ لە میانەی چوار کۆنفڕانسەوە دیالۆگ بەردەوامی هەبوو، کۆنفڕانسەکە لە نێوان مانیگ تشرییین یەکەمی 
2018 و مانیگ کانوین یەکەمی ساڵی 2020، بەسرتا لە ماوەی دوو ڕۆژ یان سێ ڕۆژ بۆ هەر خولێیک دیالۆگەکان، خویل کۆتایی 
دیالۆگ بەشێوەی ئەلیکرتۆین بەڕێوەچوو؛ ئەمەش بەهۆی دۆخی تەندروسیت کە پەتای کۆڕۆنا سەپاندی. لەو کۆنفڕانسە الواین 

عێراق بۆیان هەبوو بەشداری تێدا بکەن بە گوێگرتن لە بریوبۆچووین نوێنەرانیان لە بابەتەکاین دیالۆگەکە. 
یکران کە بەربەسنت لەبەردەم بنیاتناین نیشتمان  بەشداربوان بابەتەکاین دیالۆگەکەیان دیاریدەکرد، ئەو کێشانە زەقکرانەوەو دیار
لە  کرد  یان  بەشدار ئامادەبوان  گفتوگۆکان،  و  نووسینەکانیان  و  موداخەلە سەرەتاییەکانیان  لەمیانەی  عێراق،  لە  هاواڵتیبوون  و 
ییەی بانگەشەی بۆکراوە، لە  دەوڵەمەندکردین ناوەڕۆیک بابەتەکان، دواتر سیاسەیت گونجاو و ڕاسپاردەکانیان خستەڕوو بۆ ئەو گۆڕانکار
کاتێکدا سەنتەری  )رشاد للَحوكمة الثقافية(2 تيايدا ئەزمونەکاین خۆی پێشکەش کرد، بەشێوەیەیک بێالیەنانە بەڕێوەبردین دیالۆگەکان 
و نووسینەوەی ڕاپۆرتەکاین گرتەئەستۆ بەهاوکاری لەگەڵ ئەو دامەزراوە  عێراقیانەی  لەجێبەجێکردین ئەو پڕۆژەیە هاوبەش بوون3. 
ئەم ڕاپۆرتە بەرهەمی ديالۆیگ ئاراستەی دووەمی )املسار الثاين( کەسایەتیە عێراقیە بەشداربووەکانە، بەبێ ئەوەی جیاوازیە هزری 
و سیاسیەکاین نێوانیان ڕەتبکرێتەوە.  هەروەکو ئەم بەڵگەنامەیە لە دیاریکردین پرسە چارەسەرکراوەکان هەوڵنادات بۆ گشتگرییی  
یکراو پێشکەش بکرێت. پەرتوباڵوی بابەتەکاین دیالۆگەکە و تێکەاڵویان لەگەڵ  )الشموليَّة(، پێویست ناکات لەمبارەیەوە وەاڵمی دیار
داناین  یکراوو  دیار بابەیت  تەرکزی خستنەسەر  لەگەڵ  لە شیکردنەوە،  گشتگری  تێڕوانینێیک  بە  ببەسرتێت  پشت  کرد  پێویسیت  یەکرت، 
ڕاسپاردەی سیایس بۆ چارەسەری کە پەیوەندی هەیە بە پرسەکاین هاواڵتیبوون و گەشەپێدان و دادی کۆمەاڵیەیت. بەاڵم بابەتەکاین 

یاترە بۆ چارەسەرکردین.  ییە باسکرا کە پێویسیت بە دیالۆیگ ز دیکە لە چوارچێوەی گشیت ئەو چاکساز

2 - چاکســازیی ڕیشــەیی لە چوارچێوەی عێراق 
دروشمی  بە   2019 ساڵی  یەکەمی  ترشیین  لە  شۆڕشگێڕیەکان  ناڕەزایەتیە  جوالنەوە  کە  وایدەبینن  دیالۆگەکە  بەشداربواین 
»نیشتمانێکمان دەوێت« ، بە هەنگاوێیک گرنگ دەژمێردرێت لە سەر گۆڕەپاین عێراقیدا، کە پێویسیت بەوەیە هەڵسوکەویت لەگەڵ 
بکرێت وەکو بنچینەیەک بۆ چاکسازی و بنیاتناین داهاتوو، هەروەها گرنیگ بەشداری الوان )کچ و کوڕ( لە دروستكردین بڕیارە سیایس 

و کۆمەاڵیەتیەکاندا دووپاتکردەوە. 
ڕێز لە کەڕامەیت مرۆڤ و مافەکاین بگرێت، لە چوارچێوەی دەوڵەیت  بۆ گەیشنت بە: »عێراقێیک مەدەین دیموکرایت فرەیی، کە 
هاواڵیت کە بنچینەی فرەییە بە ئاشیت بژیێت«4، ئەمەش تەنیا خواست و داواکاریی نییە، بەڵکو پابەندبوون )الزتاُم(ێکە پێویسیت بە 
هاوکاریی نێوان سەرجەم الیەنە پەیوەندیدارەکان هەیە: وەکو دەستە حکومی و سیاسیەکان و کۆمەڵی مەدەین بە هەموو هێزەکاین 
لەگەڵ  بەهاوکاریی  یەکان،  ئابور و هێزە  ڕۆحیەکان  و مەرجەعیەتە  ڕاگەیاندن  و  ئەکادیمی  و  ڕۆشنبریی  و  ئافرەتان  و  ناو الوان  لە 

دەستەو کۆمەڵەو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان. 
و  الیەک  لە  خۆیان  عێراقیەکان  نێوان  لە  هەیە  کۆمەاڵیەیت  گرێبەستێیک  متمانەو  نوێکردنەوەی  بە  پێویسیت  ئاراستەیە  ئەم 

بڕوانە: پاشکۆی یەکەمی راپۆرتەکە: الئحة املشاركني واملشاركات يف الحوار.  1

ع والتضامن والكرامة اإلنسانية(یە، كە لە لوبنان وەکو  2 سەنتەری ڕەشاد )مركز رشاد للحوكمة الثقافية( سەربە دامەزراوەی )أديان للتنوُّ
رێکخراوێیک ناحکومی تۆمارکراوە کە سەربەخۆیەو قازانج نەویستە.. 

لەو دامەزراوە عێراقیە هاوبەشانە: کوریس یونسکۆ لە زانکۆی کوفە بۆ پێشخستین دراسات و دیالۆگ لەنێوان ئایینەکان لە جیهاین ئیسالمی، و  3
کۆمەڵەی هیوای عێرایق و دامەزراوەی )مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية(.

ع يف مؤّسسة  4 کورتەی وۆرک شۆیپ دیالۆگ لەگەڵ ژمارەیەک لە الواین عێرایق لەسەرجەم پێکهاتەو ناوچەکان، کە )معهد املواطنة وإدارة التنوُّ
أديان( ڕێیک خستبوو بە هاوبەیش لەگەڵ )كريس اليونسكو يف جامعة الكوفة لتطوير دراسات الحوار بني األديان يف العامل اإلسالمي(. 



هەروەها لە نێوان خۆیان و دەوڵەت لە الیەیک دیکە،  هەروەها بەدیهێناین کۆمەڵێک چاکسازی ژێرخاین )البنيويَّة( لە سیستەم و لە 
میکانزیمەکاین حوکمڕاین و پیادەکردین حوکمڕاین و لە سیاسەیت گشیت  و پیادەکردین سەروەریی و دەسەاڵتەکاین دەوڵەت لەسەرتاپای 

خاکەکەی و لەسەر تەواوی پەیوەندیە هەرێمی و نێودەوڵەتیەکاین بەمشێوەیەی خوارەوە: 

دەستور 	  یەکالنەکراوەکاین  پرسە  چارەسەری  يانەی  چاکساز ئەو  بەدیهێناین  یەکان،  دەستور دامەزراوە  بنیاتناین  تەواوکردین 
دەکات، وەک تێکەاڵوبوون لە نێوان سیستەمی حوکمڕاین فیدڕاڵی و سیستەمی نامەرکەزی، هەروەها بەڕێوەبردین فرەیی و 

مسۆگەرکردین مایف کەمینەکان و بەشداری کارایان، سەرباری یەکالیی کردنەوەی دۆسیەی ناوچە جێناکۆکەکان.
بنیاتناین 	  بەهێزکردین سەروەریی دەوڵەت لەسەر ئاستەکاین  ناوخۆو دەرەوە، سوودوەرگرتن لە سەرکەوتن بەسەر تریۆر بۆ 

کە دووپایت سەروەری  بکات،  بەهێز  نیشتمان  یەکپارچەیی  بەشێوەیەک  ییەوە  بەرگر و  ئەمین  لەڕووی  عێرایق  سرتاتژییەتێیک 
دەوڵەتێیک بەهێز بکات، هەروەها یاسا لە سەروی هەموان بێت و عێراقیەکان بەڕاشکاوی پابەند بن بە بەرژەوەندی بااڵی 

نیشتماین لەسەروی هەر بەرژەوەندیەیک دەرەیک و ناوخۆی تایبەت بە گرووپێک. 
دژایەتیکردین گەندەڵی کە دزە دەکاتە ناو قواڵیی دەوڵەت و کۆمەڵگا وەکو یەک، ئەمەش پێویسیت بە پێشخستین چەمیک 	 

لێپێچینەوە،  و  بەهێزکردین شەفافیەت و چاودێری  ئەلیکرتۆین هەیە، هەروەها  بەکارخستین حکومەیت  خزمەیت مەدەین و 
لەگەڵ بەهێزکردین سەربەخۆیی دادوەریی و باڵوکردنەوەی ڕۆشنبرییی یاسایی و ڕێزگرتین.  

بۆ 	  گشتگری  نیشتماین  سیاسەتێیک  داناین  هەروەها  هەڵژباردن،  سیستەمەکاین  و  یاساکان  پڕۆژە  و  یاساکان  کردین  کارا
بەدیهێناین  و  دیموکرایت  قوڵکردنەوەی هۆشیاری  بە  گەیشتین  بۆ  مەدەین  کۆمەڵی  ڕۆڵی  بەهێزکردین  و  پرسە سەرەکیەکان 

دەستاودەستکردنێیک نەرمی دەسەاڵت.
هەروەها 	  ببەستێت،  نەفت  بە  پشت  تەنیا  لەوەی  بکات  ئازاد  عێراق  کە  کۆمەاڵیەیت  و  ئابوری  پێشخستین سرتاتژییەتێیک 

دادی  بەدیهێناین  کۆڕۆناو  پەتای  دەرهاوێشتەکاین  ڕووبەڕوونەوەی  بەرهەمهێنەر،  بۆ  قازانج  ئابوری  لە  واڵتەکە  گواستنەوەی 
کۆمەاڵیەیت و گشەپێداین بەردەوام. 

3 - ڕاســپاردە سیاسیە پێشنیازکراوەکان
أ( ناســنامەی نیشــتمانی و ڕۆشنبیریی فرەیی 

بەشداربواین دیالۆگ بەدرێژی گفتوگۆیان کرد لەبارەی ئەو بابەتە، پێنج ڕاسپاردەیان هەبوو جگەلەوەی پەیوەندی پێیەوە هەیە 
لە سیاسەیت جێبەجێکردن؛ بۆ گەیشنت بە:

پڕۆژەیەیک  	 چوارچێوەی  لە  بێت  الوەکیەکان  ناسنامە  جۆرەکاین  کۆکەرەوەی هەموو  کە  عێرایق  نیشتماین  ناسنامەی  بەهێزکردین 
ياساو  دەستورو   لەڕووی  الوەکیەکان  ناسنامە  ڕێزگرتین  و  بپارێزێت  عێراق  فرەیی  و  یەکپارچەیی  بەشێوەیەک  تۆکمە  نیشتماین 

ڕۆشنبرییی بپارێزێت.
پیادەکردین هەڵسوکەویت گفتوگۆو  	 ئاینی، هەروەها  باوەڕو  ئازادی  پیادەکردین  ڕێزگرتین مایف ئەواین دیکە لە جیاوازی بۆچوون و 

دەستگرتن بە بەهاکاین. 
»کەمینەکان« بتوانن سوود وەربگرن لە جیاکاریی ئەرێین )التميزي اإليجايب(، بۆ مسۆگەرکردین بەشداریەیک کارا لە ژیاین گشیت.  	
نەهێشتین پلەبەپلەی دیاردەکاین دەمارگرییی و توندوتژیی و بەهێزکردین ئاشیت کۆمەڵگەیی.  	
کۆنتڕۆڵکردین گوتارەکاین ڕقلێبوونەوەو داناین سنوورێک بۆی. 	

ب( هاواڵتیبوونــی کارای بنچینــە بۆ فرەیی
نەخشەڕێگای بنیاتناین هاواڵتیبوون و حوکمڕاین ژیرانە لە عێراق تەرکزیی لەسەر بەهێزکردین هاواڵتیبوونە، نەک تەنیا لەسەر 
بنیاتنەر بۆ هەموان لە ژیاین گشیت دەهێننە دی.  ئاسیت هۆشیاری نیشتماین، بەڵکو لەسەر ئاستەکاین کارو بکەر کە بەشداریەیک 

لەبەرئەوە بەشداربواین دیالۆگ شەش ڕاسپاردەی سیایس دیکەیان داناوە کە هەوڵدەدات بۆ:

یەکساین لە نێوان هاواڵتیان بە فرەیی ئینتیما ئاییین و کۆمەاڵیەیت و سیایس و ڕۆشنبرییەکان و مسۆگەرکردین ئازادی بۆچوون و  	



دەربڕین و ناڕەزایی.  
لە  	 بەدیهێناین  و  پێشخستین سیاسەیت گشیت  لێپێچینەوەو  کاراکردین  بۆ  ئەمەش  دامەزراوە حکومیەکان؛  کاری  لە  شەفافیەت 

میانەی پشتیواین کۆمەڵی مەدەین بەهاوبەیش لەگەڵ دامەزراوە گشتیەکان.
بەشداری کارای الوان لە ژیاین سیایس و بەهێزکردین دەرفەیت ئەو گۆڕانکارییەی کە تەماحیان تیایدا هەیە. 	
باشرتکردین دۆخی ڕۆشنبریی و سیایس  و ئابوری و سیایس و ئابوری و کۆمەاڵیەیت ئافرەتان؛ بۆ بەدیهێناین یەکساین و دادپەروەریی  	

یاترکردین بەشداری لە پێگەکاین دروستکردین بڕیار و بەدیهێناین ئاسايش و ئاشيت، هەروەها ڕووبەڕووبوونەوەی  کۆمەاڵیەیت و ز
هەموو شێوەیەیک جیاکاریی.

بەدادپەروەریی هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ کەمینەکان کە کورسیەکاین )کۆتا(یان پێدراوە، لەمیانەی پێشخستین سیستەمی هەڵژباردن  	
تاکو بتوانن نوینەرایەتیەیک ڕاستەقینە بن لەو کورسیانە.

بەهێزکردین سەروەریی یاساو کارکردن بە دەقەکاین و جێبەجێکردین بەسەر هەموان بەشێوەیەیک یەکسان، هەروەها بەرپەرچدانەوەی  	
سەرهەڵداین ناکۆکیە عەشایەریەکان.

ج( ئاشــتەوایی و دادپەروەریی قۆناغی گواســتنەوە
کۆمەڵگای عێراق – کە دەناڵێنێ بەدەسیت توندوتژیی و ناکۆیک و شەڕی ناوخۆ- پێویسیت بە ئاراستەو ڕێچکەیەیک گشتگری هەیە 
کە ئاشتەوایی کۆمەڵگەیی و دادپەروەریی قۆناغی گواستنەوە بەدیبهێنێت. هەروەها ئەو ڕێچکەیە سەدان کوژراوو برینداری شۆڕیش 
ترشين/ئۆکتۆبەر، و هەزاران بێسەروشوێین شەڕی ناوخۆو توندوتژیی تائیفی دوای ساڵی 2003 لەخۆبگرێت. لێرەوە نەخشەڕێگاکە 

چوار ڕاسپاردەی هەیە لەگەڵ سیاسەیت جێبەجێکردن کە پێیەوە بەسرتاوە بۆ گەیشنت بە:

لە میانەی بەدیهێناین دادپەروەریی قۆناغی گواستنەوەو نۆژەنکردنەوەی تەوین کۆمەاڵیەیت، دووبارە بنیاتنانەوەی متمانە لە نێوان  	
سەرجەم عێراقیەکان؛ ئەمەش بۆ هێنانەکایەی ئاشیت و سەقامگرییی میللیی و بۆ گەیشنت بە سەقامگرییی سیایس.

گەڕانەوەی خێزاین ئاوارەکان و دووبارە نیشتەجێکردنەوەیان لە زێدی خۆیان، هەروەها کەمکردنەوەی دڵەڕاوکێیان و دوورخستنەوەی  	
ڕووداین گۆڕانکاریی لە دیموگرافیای شارەکاین عێراق بەشێویەک کە تەوین کۆمەڵگەیی عێرایق و فرەییەکەی پارێزراو بێت.

یەکخستین  ئەوەی پێیدەگوترێت »خێزانەکاین داعش« و منداڵەکانیان لەگەڵ تەوین کۆمەڵگەیی عێرایق، ئەمەش دوای دووبارە  	
لەسەر  بەهێزبکات  ئاشتەوایی  بژاردەی  و  نیشتماین  ناسنامەی  کە  بەشێوەیەک  ییان  یادەوەر پاککردنەوەی  و  ڕاهێنانەوەیان 

ڕێچکەیەیک یاسایی دادوەریی دادپەروەرانە.
داناین سنوورێک بۆ کۆچی توانا عێراقیەکان کە ببێتەهۆی دووبارە بەیەک گەیشتنەوەی نیشتەجێ بووە عێراقیەکان و ئەوانەی لە  	

هەندەران و تاراوگە دەژین، هەروەها هاندانیان و پاداشتکردنیان بۆ وەبەرهێنان لە عێراق و پشتیگرییان لە هەموو ئاستەکان.

د( گەشــەپێدانی گشتگیرو بەردەوام
ڕاسپاردەو  پێنج  کردو  ناونیشان  پێنج  لەسەر  تەرکزییان  دیالۆگ  بەشداربواین  بۆیە  تێکەاڵوە،  و  فراوان  بابەتێیک  گەشەپێدان 

سیاسەیت جێبەجێکردنیان خستەڕوو بۆ گەیشنت بە:

 بنياتنانەوەی ژێرخاین سەرجەم قوتابخانەکان و دامەزراوە فێرکاریەکان و دووبارە بنیاتنانەوەی ڕەگەزی بەهاکاین دەزگای پەروەردەیی  	
بۆ نەهێشتین نەخوێندەواریی و سەرکەوتین پڕۆسەی پەروەردە.

پەیڕەوکردین پێوەرە پیشەییە کاراکان بۆ پێشخستین خوێندین بااڵ و چاکرتکردین کواڵێتیەکەی، هەروەها بەستانەوەی بە بازاڕی کار. 	
 بەرزکردنەوەی ئاسیت خزمەتگوزاریە تەندروسیت و خۆپارێزیە تۆکمەو گشتگریەکان بۆ سەرجەم هاواڵتیان ئەمەش بۆ دروستکردین  	

کۆمەڵگایەیک تەندروست لە ڕووی جەستەیی و دەرووین و کۆمەاڵیەیت.
بەهێزکردین تەندروسیت دەرووین لە میانەی پێشکەشکردین خزمەتگوزاریەک کە کواڵێتیەکەی بەرزبێت، هەروەها ڕاهێناین  كارمەندان  	

کە بتوانن وەاڵمی خێرایان هەبێت لە سەرتاپای واڵتەکە.
و  	 گشیت  تەندروسیت  پاراستین  هەروەها  بکرێت،  بۆ  چارەسەری  بەریکەوتوەو  یانەی  ز ئەو  الداین  بە  چاککردین  ژینگەو  پاراستین 

دەرامەیت رسوشیت و فرەجۆری زیندەیی و رسوشیت کە گەشەپێداین بەردەوام مسۆگەر دەکات. 


