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کۆنفرانس
عێراق  قەدەرێکى تراژيدی

بەروار  25و 26 سێپتمبەر 2021

شوێن  هۆتێل رۆتانا

پێشەکى

پارتونێرەکان  ناوەندی فەرەنسى بۆ توێژينەوە لەسەر عێراق، ناوەندی لێکۆڵينەوەی رووداو، باڵێوزخانەی
فەرەنسا لە بەغداد، گۆڤاری کۆنفليوانس

ئەم ساڵ سەدەيەک بەسەر دروستکردنى دەوڵەتى عێراقيدا تێدەپەڕێت لە 23 ی هەشتى 1921 دا فەيسەڵ 
وەک يەکەم پاشای عێراق دەستنيشاندەکرێت دروستکردنى عێراق لەاليەن بەريتانيەکانەوە، هەر لەسەرەتاوە 
 %73 نزيکەی  کە  کوردەکان  و  چونکە شيعەکان  کۆمەڵگابوو،  زۆرينەی  بە  دژ  دەوڵەتێک  بيناکردنى  پرۆژەی 
دەوڵەتەی  ئەو  کە  ڕەفزکرد  بنەمايانەيان  و  چوارچێوە  ئەو  هەموو  ڕاديکاڵانە  بەشێوەيەکى  هاوڵاتيانبوون، 
وەک  عێراقى  ڕاديکاڵەوە  زەبروزەنگى  بەکارهێنانى  ڕێگای  لە  بەريتانى  کۆکسى  پێرسێ  بەڵام  بيناکرا،  لەسەر 

دەوڵەتێکى بە بارمتە گيراو لەاليەن کەمينەی سووننيەوە بەسەر شيعە و کوردا سەپاند
ئەزمونى  هەمان  داگيردەکرێت،  ئەمەريکاوە  يەکگرتوەکانى  وياليەتە  لەاليەن  عێراق  کاتێک  دا،   2003 لە 
بەريتانيەکان بە گۆڕينى پێگەکانەوە دوبارەدەکاتەوە پرۆگرامى بيناکردنەوەی دەوڵەت لەاليەن پۆل بريمەری 
سووننەن  کە  عێراقى  گرنگى  گروپێکى  دورخستنەوەی  پرانسيپى  لەسەر  ديسانەوە  ئەمەريکيەوە، 
جێبەجێدەکرێت ڕاستە لەسەرەتاوە کوردەکان ڕۆڵێکى کارادەبينن، بەڵام دواتر ئەوانيش لە چەندين ئاستدا 

پەراوێزدەخرێن
گرفتى سەرەکى عێراق، لەنێوان 1921 و 2021 دا، بريتيە لە ئامادەبوونى پرۆژەی بيناکردن و بيناکردنەوەی 
پرۆژەی  پرسى  فەرامۆشکردنى  و  زەبروزەنگ  و  دروخستنەوە  و  سەپاندن  ميکانيزمەکانى  بەپێى  دەوڵەت 
سياسى  و  کۆمەڵايەتى  گرێبەستێکى  دەوری  لە  جياوازەکان  گروپە  و  هێز  کۆبونەوەی  وەک  دەوڵەت 
ئارەوزمەندانە، ئەمەش وايکردوە کە سەدەيەک لە مێژووی عێراق ببێت بە سەدەيەک لە مێژووی تراژيديای 

 هەموو ئەوانەی کە بڕيارە عێراقيبن
ئەم   عێراق بۆ  تەرخانکرد  116 ی خۆی  ژمارە  لەم سەدەيە، گۆڤاری کۆنفليۆنسى فەرەنسى،  تێگەيشتن  بۆ 
ژمارەيە کە لەژێر سەرپەرشتى زانستيى دکتۆر عادل باخەواندا بوو، مانگى چواری ئەم ساڵ بڵاوکرايەوە لەم 
ژامارەيەدا تەواوی مێژوی عێراق، لە 1921 وە بۆ 2021 خراوەتە بەر باس و لێکۆڵينەوەو کۆی ئەو بابەتانە لەم 

 کۆنفرانسەدا و لەاليەن خودی توێژەرەکانەوەوە دەخرێنە ڕوو
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 پرۆگرام
شەمە 25 ی سێپتەمبەر

پشووی خوانى نيوەڕۆ

9h  کردنەوەی کۆنفراس

وتەی بەخێرهاتن، دکتۆر عادل باخەوان، بەڕێوبەری ناوەندی فەرەنسى بۆ توێژينەوە لەسەر عێراق

وتەی بەڕێز نێچيرڤان بارزانى، سەرۆکى هەرێمى کوردستان

وتەی باڵۆێزی فەرەنسا لە عێراق، ئێرک شوڤاليێە

11h15 عێراق و ژينگە هەرێمايەتيەکەی 
بيست خولەک بۆ هەر بەشداربويەک، چل خولەک 

بۆ گفتوگۆ
بەڕێوبەری پانێل  پرۆفيسۆر پيەر بالن

پرۆفيسۆر ژان مارکۆ، پەيوەنديەکانى نێوان تورکيا 
و عێراق لە 1921 وە تا 2021

ئانيەس لۆڤالوا، سياسەتى ئێران لە عێراقدا لە 
2003 وە بۆ 2021

لەبيد عەباوی، سياسەتى وڵاتانى عەرەبى لە 
عێراقدا لە 2003 وە بۆ 2021

پشويەکى دە خولەکى

پشويەکى دە خولەکى

 9h45 مێژووی عێراق لە ساتەوەختى هەردوو 
داگيرکاريى بەريتانى و ئەمەريکيدا  بيست خولەک 

بۆ هەر بەشداربويەک، سى خولەک بۆ گفتوگۆ

بەشداران 
بەڕێوبەری پانێل  پرۆفيسۆر ژان مارکو

دکتۆر مريەم ياقوبى، ئينتيدابى بەريتانى لە 
 گوناهى يەکەم  (1932-1921) عێراقدا

دکتۆر عادل باخەوان، وياليەتە يەکگرتوەکانى 
ئەمەريکا لە عێراقدا  لە تێزی بيناکردنى نەتەوەوە 

 بۆ فەوزای گشتێنراو

کۆتايى ڕۆژی يەکەم

15h30 داعش و حەشدی شەعبى ؟
بيست خولەک بۆ هەر بەشداربويەک، سى خولەک 

بۆ گفتوگۆ

بەڕێوبەری پانێل  لويس دوو پەمپليۆن
ڤێرژينى سۆنەر  لەدايکبوون و گەشەکردن و 

الوزبوونى داعش لە چرکەساتى ئامادەيى 
دەوڵەتێکى لەرزۆک لە عێراقدا

سيلڤان مێرکاديە، ميليشيا عێراقيەکان  سامبۆلى 
دەوڵەتێکى شکستخواردو

 14h دەوڵەت و پرسى ئاوێزانبونى نيشتمانى
بيست خولەک بۆ هەر بەشداربويەک، سى خولەک 

بۆ گفتوگۆ
بەڕێوبەری پانێل  ڤێرژينى سۆنەر

دکتۆر سەردار عەزيز، عێراقى پاش سەدەيەک و 
چەمکى الدەولە

دکتۆر شێرکۆ کرمانج، ڕۆڵى حيزبە عێراقيەکان لە 
پرسى ئينديماجى نيشتمانيدا
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 پانێلى دوهەم

 پانێلى چوارهەم پانێلى سێيەم

 پانێلى يەکەم



پشويەکى دە خولەکى

پشويەکى دە خولەکى

  14h گرەوەکانى پرسى سەرچاوە 
سروشتيەکان لە عێراقدا

بيست خولەک بۆ هەر بەشداربويەک، سى 
خولەک بۆ گفتوگۆ

بەڕێوبەری پانێل  دکتۆر سەردار عەزيز
ماتيۆ ئێتورنۆ، بەنيشتمانيکردنى نەوتى عێراقى 

کۆمپانيا فەرەنسيەکان و ستراتيژيەتى 
فەرەنسى لە عێراقدا

سيال ڕو خان، گرەوەی وزەی نوێکەرەوە بۆ 
داهاتووی عێراق

پۆل ئەرتيور لوز، عێراق لە ساتەوەختى وزەی 
نوێکەرەوەدا

 10h40 عێراق و کۆنتێکستى زەبروزەنگ
بيست خولەک بۆ هەر بەشداربويەک، سى خولەک 

بۆ گفتوگۆ
بەڕێوبەری پانێل  دکتۆر شێرکۆ کرمانج

پرۆفيسۆر پيەر بالن، زەبرودەنگى دەوڵەت و 
دۆخى زەبروزەنگ لە رۆژهەڵاتى ناوەڕاستدا

دکتۆر شاتيل نەواف شاتيل، پێنج نوسەری عێراقى 
لەژێر زەبری مێژووی عێراقى نوێدا

  9h کەمينەکانى عێراق
بيست خولەک بۆ هەر بەشداربويەک، سى 

خولەک بۆ گفتوگۆ
بەڕێوبەری پانێل  ئانيەسل لۆڤالوا

دکتۆر جوليەت ديوکلۆس ڤالوا، پرسى 
 ئێزيديەکانى شەنگال، مێژويەکى سياسى

لويس دوو پامپليۆن، چ داهاتويەک بۆ 
مەسيحيەکانى عێراق ؟

 15h45 شۆڕش، بزوتنەوەی کۆمەڵايەتى، 
تيرۆريزم  چ داهاتويەک بۆ عێراق لە کۆنتێکستى 

ڕۆژهەڵاتى ناوەڕاستدا ؟
بيست خولەک بۆ هەر بەشداربويەک، سى خولەک 

بۆ گفتوگۆ

 گفتوگۆی نێوان
پرۆفيسۆر، ژان مارکۆ

پرۆفيسۆر پيەر بالن
دکتۆر عادل باخەوان

17h وتەی کۆتايى
زريان ڕۆژهەڵاتى، بەڕێوەبەری ناوەندی

لێکۆڵينەوەی رووداو

يەکشەمە 26 ی سێپتەمبەر
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 پانێلى دوهەم

 پانێلى چوارهەم پانێلى سێيەم

 پانێلى يەکەم

پشووی خوانى نيوەڕۆ


