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سەنتەری قوربانیانی ئەشکەنجەوە
 ٢٦ی حوزەیرانی ٢٠٢٢
ئەمڕۆ ٢٦ ،ی حوزەیران ،ڕۆژی جیهانیی پشتیوانیکردن لە قوربانیانی ئەشکەنجەیە .ئەشکەنجە تاوانێکە کە لە هەر شوێنێک و لە هەموو
بارودۆخێکدا نایاساییە .ئەمەش هیچی لێ بەدەرناکرێت .ئەم قەدەغەکردنەش بووە بە یاسایەکی باوی نێودەوڵەتی ،بەو مانایەی کە هەموو
دەوڵەتێک لە جیهاندا پێویستە پێوەی پابەندبێت ،بەبێ گوێدانە ئەوەی ئاخۆ ئەو دەوڵەتە پەیماننامە نێودەوڵەتیەکانی قەدەغەکردنی
ئەشکەنجەی واژۆ کردووە یان نا .هەروەها ئەشکەنجەدانی ڕێکخراو یان شێوازی بەرباڵوی ئەشکەنجە بە تاوان دژی مرۆڤایەتی
هەژماردەکرێت ،کە تەواوی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ناچارن ڕێی لێ بگرن یاخود سزای بۆ دابنێن .بەاڵم هێشتاش ،لە زۆربەی زۆری
واڵتاندا ،ئەشکەنجە بەردەوامە.
ئەمڕۆ لە تەواوی جیهاندا ،ڕزگاربووانی ئەشکەنجە و خانەوادەکانیان ،لەگەڵ کۆمەڵگەی مەدەنی نێودەوڵەتی و بەرگریکارە لۆکاڵییەکانی
مافەکانی مرۆڤدا کۆدەبنەوە بۆ بەرزڕاگرتنی ڕۆژی جیهانیی پشتیوانیکردن لە قوربانیانی ئەشکەنجە .ئێمە لە  ٢٦ی حوزەیراندا بۆ
نرخاندنی ساتە مێژووییەکەی ساڵی  ١٩٨٧ئەم کارە دەکەین ،کە تێیدا پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان دژی ئەشکەنجە و مامەڵە یان
سزادانی دڕندانە یان نامرۆییانە یان سەرشۆڕکەرانە ،کەوتە بواری جێبەجێکردنەوە ،ئەمەش بوو بە یەکێک لە ئامرازە یاساییە گرنگەکانی
جەنگان لەدژی ئەشکەنجە.
لەم کاتەدا کە پێکەوە کۆبووینەتەوە ،پێویستە وشەکانی کۆچکردوو (کۆفی عەنان) ،سکرتێری گشتیی پێشووی نەتەوە یەکگرتووەکان،
بهێنینەوە یادمان .لە یەکەمین ساڵیادی ئەم ڕۆژە جیهانیە لە ساڵی ١٩٩٨دا ،کۆفی عەنان ،سکرتێری گشتیی ئەوکات ،وتی؛ "ئەمە ڕۆژێکە
کە تێیدا ئێمە ڕێز دەردەبڕین بۆ ئەوانەی کە بەرگەی ئەوەیان گرتووە کە خەیاڵ ناکرێت .ئەمە بۆنەیەکە بۆ جیهان بۆ ئەوەی بێتە دەنگ
لە دژی ئەوەی کە ناتوانرێت بدرکێنرێت".
نزیکەی چارەکە سەدەیەک دواتر ،پێویستە تێڕامانێک بۆ دۆخی ئێستای جیهان بکەین .ئەگەر ،وەک دەوترێت ،ژمارەکان بریتی بن لە
(تەنها ئەو مرۆڤانەی کە فرمێسکیان سڕراوەتەوە) ،ئیدی دەبێت ئێمە چی لەو ڕاستیە بکەین کە لە ئێستادا  ١٠٠ملیۆن کەس لە جیهاندا
بەهۆی چەوسانەوە و ملمالنێ و دڕندەییەوە ئاوارەن  -لەنێویشیاندا ژمارەیەکی زۆر لە ڕزگاربووانی ئەشکەنجە هەن .بەگوێرەی لێدوانی
نەتەوە یەکگرتووەکان ،ئەمە بە واتای ئەوە دێت کە لەئێستادا ژمارەی پەنابەر و پەناخواز و ئاوارەی نێوخۆیی زۆر زیاترە لەو ژمارەیەی
کە لە هەر کاتێکی مێژووی ڕابوردووی مرۆڤایەتیدا هەبووە .لە پرۆژەکانمان لە ئەثیوبیا و عێراق و ئەردەن و کینیا و ئۆگەندا و لە
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاش ،ئێمە شاهێدی موعانات و ئازارچەشتنین بەهۆی قەیرانی جیهانیی مافەکانی مرۆڤەوە .ئەمڕۆ ،ئێمە
داوا لە هەموو سەرکردە سیاسیەکان و هەموو حکومەتەکان لە جیهاندا دەکەین کە کاری زیاتر و باشتر بکەن بۆ داکۆکیکردن لە مافە
گەردوونیەکانی مرۆڤ و پاراستنی ئەو نەریت و یاسایانەی کە مرۆڤایەتی دەپارێزن.
ئەرکی  CVTتەنها بریتی نیە لە ساڕێژکردنی زامەکانی ئەشکەنجە ،بەڵکو بریتیە لە ڕیشەکێشکردنی ئەشکەنجە لە تەواوی جیهاندا .لە
ماوەی هەشت مانگی کارکردنم لەگەڵ  CVTدا ،شەرەفمەندبووم بە چاوپێکەوتن و قسەکردن لەگەڵ کارمەندان و ڕزگاربووان لە جیهاندا.
من سەردانی پرۆگرامەکانمانم لە ئاستی ئەمریکادا کردووە و چاوم بە پەناخوازان کەوتووە کە پەنایان هێناوە بۆ سنوورەکانی باشوور .لە
سەردانمدا بۆ ئەردەن ،بە تەواوی سەرسام بووم کە بینیم کارمەندانمان بەردەوامن لە کارکردن لەگەڵ ڕزگاربووانی ئەشکەنجە و زەبری
دەروونی پەیوەست بە ملمالنێ و جەنگ کە لە سوریا و ناوچەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵتی ناوینەوە هاتبوون .سەرسامم بە خۆڕاگری و
ئازایەتیی کارمەندانمان لە ئەثیوبیا کە بەردەوامن لە کارکردن سەرەڕای بوونی شەڕێکی وێرانکەری ناوخۆیی لە واڵتەکەیاندا .ئیلهامم
لە پرۆگرامە نوێکارەکانمان لە عێراق و کینیا و ئۆگەندا وەرگرتووە .لە هەرشوێنێک ڕێکخراوی  CVTکاربکات ،دەنگی ڕزگاربووان
بیستراوە و کارمەندانمان لە هێڵی پێشەوەی کارکردن لەپێناو ساڕێژکردن و بنیاتنانی هیوادا شانبەشانیان دەوەستن.
لە ڕۆژی جیهانیی پشتیوانیکردن لە قوربانیانی ئەشکەنجەدا ،قووڵترین پشتیوانی و پشتگیریی بەردەواممان بۆ هەموو ڕزگاربووانی
ئەشکەنجە و ئەندامانی خێزان و کۆمەڵگەکانیان دەردەبڕین لە سەرانسەری جیهاندا .ئێمە بەردەوام دەبین لە کارکردن لەگەڵ ئەوانەی کە
بەرگەی ئەوەیان گرتووە کە خەیاڵ ناکرێت .هەروەها بەردەوام بەدەنگیش دێین لە دژی ئەوەی کە ناتوانرێت بدرکێنرێت.
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