
  م  که یه چۆن

نفال ساز کرد؟ و ئه  بجه  ڵه کان بۆ هه کگرتوه وه یه ته نه ان له مکۆنفرانس  

 هیوا ناسیح

 دۆسیه گه
ی
 و جیهانییه وڵه نێوده  نده ناوه  به  بجه ڵه نفال و هه ی ئه یاندن

ی
  وڵدان بۆ به کان و هه ن

 هه بوو حکومه ده  ، که جینۆسایدناساندنیان کارێکه
ی
 هه کوردستان و یهرێیم   ن

ی
ر دوای  کێتی و پارن

 ئه راپه
ی
انه  ته  و حکومه رین و پێکهێنان م  هه  وان که . ئه وڵیان بۆ بدابایه و هه  کاریان بۆ بکردایه   شێلگیر

 ئه وڵه ر ئاستی نێوده سه  یک خۆیان له یه ئۆتۆریته
ی
تان

ا
 و وڵ

ی
 هه تایبه وروپا به ن

ی
میش  ، هه یه ن

،  تر ده ستانه ، زۆر ئاسانیی و خۆشده ستدایه رده به موڵیک گشتی له  الحیان له هب یک زه یه بوودجه
ی
یانتوان

 له وڵه ندان کۆنفرانیس نێوده چه
ی
ها  روه مریکا و سویرسا هه ئه  کان له کگرتوه یه  وه ته یک نه ره گای سه باره  ن

 ئه رله په
ی
 تر ساز بکه مان

ی
 . یانه و دۆسیه کانیان بۆ ئه ری چاالکیه نته سه  نه  بیانکه ن، وه وروپا و شوێنان

 شه زاره وه  به  و دوو حزبه ئه  وه داخه  به
ی
 هه ی حکومه که هیدانه ن

ی
نه ن ژ هیدان  ی شه  رێم، لیر

 په وئه
ی
 کوردستان وه رله نفالکراوان

ی
 حکومه تییه رایه نوێنه  مان

ی
 هه کان

ی
تانه  رێم له ن

ا
  له ران نده ی هه م وڵ

ڕای باشتر توانا ماددی و  ره کرد، سه دا نه یه و دۆسایه  کان کارێکیان له تییه وڵه زگا نێوده داموده وروپا و  ئه

 جهیان، که  کانیان به ندییه یوه  وی و په عنه مه
ی
تان

ا
 دۆسیه  له  وڵ

ی
ها  روه و هه  که ئاستی گرنگ

 ئه پارێزه کردنییان بۆ خۆبه شه بانگه
ی
 که مافه و   و تاوانانه رنی قوربانییان

ی
 سوکاری قوربانییان بێت.  کان

ین ڕێکخراو بوو، له  خۆی چاالکیی
ی
 مرۆڤ و  بواری   ڕێکخراوی چاودێری کوردۆساید )چاک( کان

ی
ماف

 کۆمه به
ی
  تاوانه وره ڵکوژنی و گه جینۆسایدناساندن

ی
 کورد ئه میلله  دژ به  ، کهکان

ی
ئاستی   له ،نجامدراوه ن

 ئه  باشوری کوردستان و زۆربه  ی له کۆمیته  کرد، کاری ده   تیدا وڵه نێوده
ی
تان

ا
 بوو.  وروپای رۆژئاوا هه ی وڵ

نێگ زۆر به
ا
، به سته ندایم ده ئه  نده ساڵ ڕ ر

ی   رپریس کۆمیته کان، به بییانییه  ندییه یوه رپریس په ی کارگی 

بووم.   که هرشتیاری رێکخراو  رپه سه (  ٢٠١٧-٢٠١٤) یس  ساڵ ی ی نزیکه سویرسا و خولێکیش بۆ ماوه

   بجه ڵه کردن بۆ یادی هه کانماندا و بۆ خۆئاماده ی کار و چاالکییه چوارچێوه  له
ا

 ٢٠١١بۆ ساڵ

  بۆ ئه کرد    کم ئاماده  یه پڕۆژه
ی
 له وڵه کۆنفرانسێگ نێوده  نجامدان

ی
  کان له کگرتوه یه وه ته گای گشتی نه باره  ن

 هه حکومه  ان، نهک کوردییه    حزبه  نه  و کاته تا ئه  کهژنێڤ،  
ی
اقیش کۆنفرانیس گه  نه  رێم وه ن ر

ی   وره یه عی 

 شه زاره وه بڕیارماندا بۆ رنج و تێبیتی هاوڕێیان،  دوای سهکردبوو،  وایان ساز نه
ی
 حکومه ن

ی
 هه هیدان

ی
 رێم ن

ین ر
وێت  زۆری دهتێگ  ئیمکانییه  وه ڕووی ماددیه  له  چونکهزیر بوو،  د وه مه جید محه وکات د. مه ئه، بینی 

ه ها بۆ وه روه و هه ی    وه کوردستانه   کرێن له تده ی داوه وانه ری ئه فه و ئاسانکاری سه  رگرتتی ڤیر
ی
ن   پشتیوان

 هه حکومه
ی
   له  وه که لۆگۆی ڕێکخراوه  ریم و به زی فه ر کاغه سه لهم  که  پرۆژه  ،وو ب م ده سته رێم ئه ن

م به به. نارد ١٢/٧/٢٠١٠
ا
 کردین.  اوکارنی پێویستیان نهه  وه داخه ڵ

قۆڵمان  کار کۆشش و ماندووبوونمان   ند مانگێک له چه  یم مادی و به تێگ که ئیمکانییه  به  ئێمه  بۆیه

 و   لێهه
ا

ت و  و بابه موو ئه مان سازکرد، واش بڕیار بوو پاش کۆنفرانس هه که کۆنفرانسهڵماڵ

ی کتێبێکدا به  ش كران له دا پێشکه كه کۆنفرانسه   ی له وانه لێکۆڵینه
 
ی چاپ بکرێن،   دووتون ی  ئینگلیر

ی
زمان

 باسه کرا. شایه چاپنه  م کتێبه ر زۆر هۆکار ئه به له  وه داخه به
ی
 هه حکومه  ن

ی
  ت له نانه کان ته و حزبهرێم  ن

و   وه ندی حزبییه وه رژه به  چووه ده نه   دا، چونکه دا نه  که کۆنفرانسه   گرنگییان به   وه  یاندنیشه ڕووی ڕاگه

 کۆنفرانسه ی سازکه ش ئێمه مه له  جگه
ی
ت نه سته ی ده ره به ر به ک سه مان نه زۆربه  که ران

ا
بووین،  ڵ

رکوت  ر سه رامبه به  له  وه ڵوێستی سیاسیمانه هۆی هه  به  که بووین که دوو حزبه  موچاوانه و ده له  ڵکه به

 خۆپیشانده و ده
ی
کردن  داواکانیانه سگیر

ی
م ئێمه دراین، به م ده ڵه  قه  ز له ناحه  به  وه ران و پشتیوان

ا
ک  وه  ڵ



ووی کوردا ئه  مجار له که رشانمان بۆ یه ریک سه ئه ژ ر
داهاتوودا ڕێزی   ا و دڵنیام لهنجامد مان ئه م کاره می 

 ئه
ی

 دۆسیه و گه  مه ک خۆشم ئه زانرێت، وه ده  م کاره ماندووبوون و گرنگ
ی
به   بجه ڵه نفال و هه ی ئه یاندن

  رله په
ا

 سویرسا ساڵ
ی
ین کاری ده  وڵ و کۆشش بۆی، به ند ساڵ هه پاش چه ٢٠١٢مان   زانم له دوو گرنگیی

هنجامم دابێت.  ژیانمدا ئه ر
وو ده لی  ژ ر

 پڕۆژه دا بۆ می 
ی
 به  روه ، هه که  ف

ی
 کۆنفرانسه ڕێوه ها ڕاپۆرن

ی
  که چوون

  ده   مه ئه نێم.  داده
ی
 :بوو  که پرۆژه ف

  
زارهوه بۆ پڕۆژه

 
 نفالکراوانئه و هیدانشه کاروباری ت

  
 یساڵه 23 یادی له کۆنفرانسێک :ب

 
  بجهڵههه کیمیابارات

  ژنێڤ له کانکگرتوهیهوهتهنه گایباره له 
  

وێیک
ا
  رمگه سڵ

 
خۆیههتا:رهسه

ی
گرنیک سویرسا

 
ت

ا
بهیهوڵ تێیکبێالیهوههۆیئه،

ا
نێودهلهنهیوڵ تیدا،وڵهئاست 

لهوڵهینێودهوتننامهورێکهیماننامهدانپهیانوسه،دهوروپایهریئهنتهسه
 
تهرخایکئهسهت

ا
موڵ

کراوه نهمۆر
ا
ساڵ کۆبونهده، و کۆنفرانس نێودهوهیان دهوڵهی ساز لێ

 
بارهت لهکرێت. زۆر گای

لێیهجیهانییهرێکخراوه
 
وانهله،کات سهبارهش مافهرهگای ی

ا
باڵ

 
کۆمسیۆت یک

ی
مرۆڤ

 
کات

کگرتوهیهوهتهنهربهسه سهبارهکان، نهرهگای کهکگرتوهیهوهتهیک نیۆیۆرکدووهوهپاشئهکان، می
بارهورهگه ئهترین رێخکراوهگای نێودهلهیهجیهانییهو ،وڵهئاست 

 
جهیات خۆرایک رێکخراوی تیدا،

...هتد،بۆیهرێکخراویته
 
جهیات شاریکوردلهتبهبارهیکسهیهرکۆنفرانسوکۆنگرهههندروست 

،یهغزایخۆیههماناومهورێکخراوهگایئهبارهولهییهوهتهختێیکدیپلۆمایسنێونهپایتهژنێڤ،که
خۆیههبێتوسهیخۆیدهوهنگدانهده .یهنگوقورساتی


ۆکه :کهیپرؤژهبیر
داهاتوله–رپێشنیازیچاودێریکوردۆسایدسهله

ا
ئازاردا)گهناوهچاک،بۆساڵ

ی
مانیک 16/3رراست 

ئه ه، ترلهههگینابێتباشی  28/2 نێوانرکاتێیک هه25/3تا کۆنفرانسێکبۆیادی لهبجهڵه(
وهوخۆیجهشداریراستهبهکانسازبکرێت،بهکگرتوهیهوهتهگاینهباره کهیدانوهزیریشهناتی
حکویمبۆکردنهیهل

 
کۆنفرانسهرپهوسهوهت

 
ههکهرشتیکردت زاوپسپۆڕێکلهندشارههاچهروه،

وکاریگهبواره کیمیاوی )گازی
 
لهرییهکات

 
ههکات پهبجهڵهشاری دژبهتییهوڵهنێودهیماننامه،

 
کات

جینۆسایدیگهچه کۆمهتوڵهیاساینێودهلنلهیککیمیاوی، لهیدا، یشوبات28ڵکوژی...هتد(.
25کوتاوه

ا
مافهنجومهئه2011یئازاریساڵ

 
کۆمسیۆت گشت 

 
مرۆڤکۆبوونهت

 
)وهوهکات

 
رزیکات

ههشانزه خۆی بارهههلهم(ی سازدهمان وهگا کۆنفرانسێیک
 
سازدات هاوتهکات. ئهها وریتی

وکههاشارهدهسه،کهوانهکۆبوونه دیپلۆمایسونوێنهزاوپسپۆڕویاساتی
 
تانوکهسات

ا
سایهریوڵ تتر

وسهکهشداریتێدادهبهوهچوارلیجیهانهناودارله
ی

خۆیدهن،گرنیک
ی

کات.زیاتردهندهوهئهنیک


راستهرپهسهبهمکۆنفرانسهئهران:رێکخه نفالکراوانوهیدانوئهزیریشهرێزوهوخۆیبهرشت 
چاودێریکوردۆسایدهاوبه ینوسینگه–کیملحهیئهزراوهیسویرسا،دامهچاک/کۆمیته–یسی


 
(وinterfaithinternationalOrganisation)ژنێڤ،رێکخراویجیهات

.بێتده(Dr. Charls Grafz)رێزبهیکهرۆکهسه




:سه رنجوتێبیت 
ههبێتحکومه/ده1

 
ت

 
سهتهرێمتێچووت ووهفهواویبلیت  ابۆبهرورێکخست   ڤیر  شداربووانرگرتت 

ئهتایبهربکات،بهمسۆگه
 
دێن.وهکوردستانهیلهوانهت

ئێمه2 ترکهورێخکراوه/
 
لهکات لههاتوهوهرهسهناویان هۆڵێکبۆئامادهکاری سویرسا،

 
کردت

مۆڵهووهکهکۆنفرانسه کۆنفرانسهرگرتت 
 
مۆڵهکگرتوهیهوهتهنهلهکهت چوونهکان،

 
بۆژوورهت وه

.رخۆمانسهینهخهکان،دهشداربوانومیوانهپسپۆڕانوبه
مانه3

 
تێچووت لهوه/ ونانخواردن ومیوانههاتوچۆیبهوئوتێل لهشداربووان زارهروهسهکان

 
ت

حکومههیدان)یانبهشه ههگشت 
 
کرد،دهکه(بێترێمدهت تهیپێویست  بکهتوانتر  ین،کهخمیت 

یاندهنددهکانچهرسوفاتهمه دهتبۆیانجێبهزارهبێتوهبێت(، بکات، ێ ندچهکرێتوئاساییهجی
لهیسویرساوهوهرهکوردستانیاندهیلهوانهزیز)ئهمیوانێیکئا دۆستوئههاتوون(

ا
ماڵ

 
ندامات

به)چاک(جێگه ێ ر.رامبهوخواردنیانبۆرێکبخرێتتی
ئه4 بابه/ لهتانهو پێشکهی دهوێدا دهش کهکرێن، لی لهبێت مانگ دوو پێش یم

 
سازکردت

دهبگاتهکهکۆنفرانسه نهست  ی کهوهکهیهلیر وهنوێنهله،
 
پێکزارهرات کوردۆساید چاودێری و ت

ێت.ده هێی 
هکرێن،دهشدهداپێشکهکهکۆنفرانسهیلهتانهوبابه/ئه5 کتێبێکدواتربکرێنه،کهکرێتوواباشی 

وچاپبکرێت.



پێشنیاز:
هیدان،زیریشهرێزوهبهلهدێن،جگهوکۆنفرانسهشداریلهبۆبهیکهسانهوکهئهرایئێمهبه .1
ییانفهزمانهکانیانبهتهبێتبابهده ئینگلیر 

 
بۆیهشبکهنیسپێشکهرهکات ودووكلهیهگرنگهن،

رێزان)د.تبکرێت:بهسیانداوهکه6–4کرێتگونجاونودهسانهمکهئهزۆرباشبزانن.زمانه
خدرکوردستان،شه-رگوڵکوردستان،مارفعومه-فوئادبابان حاجی یکوردستان،ئه-فیق  میر

–وانشۆرشدا،شاخهنهکه–نپورسهحه اهیممهبه–دانیمارک،:شۆرشحاجی -لزادهریتانیا،ئییی
فهجمهنسا،نهرهفه-وانریتانیا،عادلباخهبه عهدیت  ێ

 
ڤ

ا
،.....(.دانیمارک-بدوڵ

پۆسته .2
 
یبۆکۆنفرانسهنگوبهنگاورهرێیکرهدروستکردت ئینگلیر 

 
.کهزمات

نامیلکهچاپکردنوئاماده .3
 
ئینگلزیلهبهیهکردت

 
شکردنیانبهنفالودابهوئهبجهلهرههسهزمات

.سه
 
بیات

 
رمیوانات

.دووڕۆژیانبکرێتهبێتعاتزیاترنهسه8–6 نێتولهکرێترۆژێکبخایهدهکهکۆنفرانسه .4
ه .5 حکومهرێکخراویچاکولیهلهجگهتهمبابهئهباشی 

 
ههت

 
نێیکڵهیچرێکخراولیهگهرێملهت

درێت.رنهسهکرێتتابریاریلهترداباسنه


زی زانیاری دهبۆ پهاتر بکهیوهتوانن نوێنهندی ناسیح( )هیوا به ئهن بۆ کوردۆساید چاودێری مری
:کۆنفرانسه


،0041763691971یانمۆباییل:,0041525343583تێلوفاکیس

hiwanaseh@hotmail.com



ممانبدهریموهفهیمانگێکدابهماوههیوادارینله

ا
...وهنهڵ

وتووبن...رکهرشادوسههه




چاك-چاودێریكوردۆساید

به  کانبیانییه ندییهیوهپه یسی
12.7.2010 

***************************** 

مێگ کۆنکرێتیمان لێیان نه وه  پاش ئه
ا
مان  قسه کار بووین، ستبه دهناچار خۆمان ئییی بیست،  ی هیچ وڵ

  ڵ هه گه له
ی
وانیش  کان، ئه کگرتوه یه وه ته ندایم راوێژکاری بوون له نه ئه  ، کهکرد   ردوو رێکخراوی جیهان

  ، ڕازیبوون بهInterfaith internationalو   Al Hakim Foundationکیم لحه زگای ئه ده

سێگ زۆر باش و  که   کیم، که لحه ی ئه رۆیک رێکخراوه میر هاشم سه رنجێگ د. ئه نها سه هاوکاریمان، ته

 هه ڵکوژییه )کۆمهین  وا لێبکه  که ناوی کۆنفراسه  بوو که  وه ، ئه دۆستی کوردیشه
ی
نفال،   و ئه  بجه له کان

اقیه   نه م الیه تا ههیان(  وه بووکردنه ره ان و قهک روشوێنه کان و بێسه ڵه کۆمه به گۆره ر
ی بۆ   عی  کانیش راکێشیر

 گۆڕه میش بابه ، هه که کاره
ی
 بکرێت و باس  وه درێنه ڵده وام هه رده و به  کان له ئێستادا زیندوه  ڵه کۆمه به  ن

 کۆنفرانسهسوکاری قوربانییاندا  ی که  وه بووکردنه ره ڵ قه گه له
ی

ش  کات، ئێمه ر دهزیات  که ، گرنگ

 .ڕازیبووین

 مووچه وکات قه ئه  ڕاسته 
ی
م به ی زۆر بوو له چاو ئێستادا، به ت پاره بوو، حکومه نه  یران

ا
  وه داخه ڵ

ی  رمه و کات گه ئه  کردین، چونکه رچاویان نه یک جدی و به ڵێنیشیاندا هاوکارییه به  نده رچه هه

 ئۆپۆزسیۆن و سه به
ی
بوون ی ر

 گۆڕان بوو، ئێمه رهه هی 
ی
ران و  خۆپیشانده  وام پشتیوانیمان له رده ش به ڵدان

ده  و حزبهک له دو  هیچ یه  ر به سه  ئێمه  وه کرد، جگه له کانیان ده داواکاریییه
ا
بووین،  نه  که سته باڵ

ندێک هاوکارنی ماددی   هه  وه که ی هاورێیه رێگه  م ساڵح بوو، له رهه وکات به ت ئه رۆیک حکومه سه

 هه ری حکومه وکات نوێنه ئه  بانیش که قوباد تاڵهکردین، 
ی
یک  ی هاوێیه رێگه مریکا، له ئه  رێم بوو له ن

 نوێنه سه، ندێک هاوکاری کردین هه  وه ترمانه
ی
 حکومه رایه ردان

ی
 هه ن

ی
سویرسامان کرد، جاومان   رێم له ن

   ری حکومه  پارتییه و نوێنه  ربه و سه  ڵیک رۆژئاوای کوردستانه خۆی خه  کهوت،   دور که وزی قه د. فه  به
ی
ن

ته  له  رێمه هه
ا
 سه کردین، سه ویش هیچ هاوکارنی نه ئه،  م وڵ

ی
اق له ردان ر

ی عی  ۆت مان  سویرسا   فیر ، د. پیر

 بوو، ئه  کرد، که
ی
 من کێتان ده پارن

ی
 بۆتان داوه سایه ک که وێت وه و گون

ی
م و پشتیوانیتان  که ت ده ن

م الیه م به که  ده
ا
 ماددی ناتوانم هاوکاریتان بکه ڵ

ی
کاری  کمان پێکهێنا بۆ ئاماده یه نێوخۆمان کۆمیته  له م.  ن

. بۆ  رئه سه  ر سوربووین له کان هه ڕای گرفته ره سه  ، چونکه که رشتی کۆنفرانسه  رپه و سه
ی
نجامدان

 ئه ره شه  ر، واته ک رێکخه من دیاریکرام وه  که و کاروباری کۆمیته  که رێکخستتی گشتی کۆنفرانسه
ی
وم  ف

ا، که ڕ  کۆنفرانسه رپه سه  پێی 
ی
  وهله ژیانمدا شانازی پێ  یه و کارانه  ک له یه  م، که م بکه که رشتی سازکردن

 و نه ک ئه  م، وه که ده
ی
، ماندوونه نی قۆڵمان ل  هه وه ته رکێگ نیشتمان

ا
 باسه  ، شایه ناسانه ڵماڵ

ی
  به  ن

   وم دیاریکرد بۆ کاروباری مه نیشت، ئه رباز خۆی له ژێنف داده ی کاک کاردۆ سه وه هۆکاری ئه
ی
یدان

 برای زۆر ماندو  ق ئه هه  به  ، که که کۆنفراسه
ی
 ئه حمه رک و زه و بوون و ن   ئهو و کاروان

ی
م  سته وان ئه ن

ر به  من زیاتر له  ربگرێت، چونکه سه  که بوو کۆنفرانسه
م به به .دوورم  وه ژنێفه  ئۆتۆمبیل له  یس  کاتژمی 

ا
  ڵ

موو  مان کرد، هه وه ان جار رۆیشتم بۆ ژنێڤ و کۆبونه ند  چه  که ناچاری و بۆ رێکخستتی کۆنفرانسه

   مۆڵه  بووایه چوو، ده واوم پێده ته جارێکیش رۆژێگ
ی
زۆر   و شتانه وروپا ئه ئه  له  ، که ربگرتایه کارم وهن

 ! وه ته که کاره   به  ترسیکردنه و مه  خته سه

 دوو و سه ناوه  له
ی

ر  ره ڕاستی مانگ
  ی خۆپیشاندانه رمه گه   دا باشوری کوردستان له٢٠١١تای ست 

ی
ی ١٧کان

 دواتر دا ب
ی
 باشور به م شاره رجه ی سه وو، نزیکهشوبات و رۆژان

ی
 سه  ت له تایبه کان

ی
  وز ده زۆن

ا
، نکوڵ



 هه سته  بوو، ده هید و بریندار ده ڵک شه خه  رۆژانه
ی
ن

ا
ییان به  که ردوو حزبه ڵ ژ ، هێنا  کار ده توندوتیر

م نه م بووین، به راندا هاودڵ و هاوخه ڵ خۆپیشانده گه مان له موو یان زۆربه ش هه ئێمه
ا
و  کرا پاش ئه ده ڵ

ندیکردن و  یوه و هاتوچۆ و په  وه ندان کۆبوونه دوای چهین.   دوابخه  که کۆنفرانسه   کارییه موو ئاماده هه

ندێکیان خۆیان بۆیان  ت بکرێن، هه داوه  دا هات، که سانه و که ر ناوی ئه سه پرس و ڕاوێژ، گۆڕانکاری به

ه کێشه  هۆی  به نێکیشیان کرا، و هه ده نه ی ، له یانده  و پاسپۆرت و شتی وا نه  ی ڤیر ی ر
 بی 

ی
  ی که وانه توان

 که  چونکه  فیق بوو، که دکتۆر فاروق ڕه تبێ یویست دیاریکرابوون و نه
ی
ن

ا
  نه هاوڵ

ی
دا بوو, پاسپۆرن

ی  ئه
 
ه بوو کێشه هه ون ی ن شمان بۆیا وه و شوێتی مانه  وه دایه شمان ده که ی بلیته پاره بوو، ی نه ی ڤیر

م چونکه به کردبوو، ئاماده
ا
 کۆنفرانسه   ڵ

ی
 سازکردن

ی
ک  ویش یه ی شوبات و ئه١٧ دوای  وتبووه که   که کان

 خۆپیشانده ڕێکخه  له
ی
م دواجار   ی کردبوو، به یسژ بڕیبوو، ئۆکه بلیتی فڕۆکه  نده رچه ههران بوو،  ران

ا
ڵ

: ببورن له
ی
  دا مه م کاته گون

ی
 بوو( دهری خۆپیشان نته  ئازادی )سهیدان

ی
 سلێمان

ی
  جێناهێڵم، چونکه  ران

 خۆی وتارێکم لهڵوێستێگ جوان بوو   ڕاستی هه  به  کرێت، که ی تری بۆ ده وه خوێندنه
ی
 ر نویس.  سه ، کان

کانمان،  کاره   وام بووین له رده وێدا به ی ئه کێشمه ی باشور و کێشمه بارگاوییه  سیاسییه  شه و که ناچار له

 باسه شایهمان ساز کرد،  که کۆنفرانسه  وتووانه رکه تا سه
ی
   کان به ته م بابه رجه ی سه نزیکه  ن

ی
زمان

ی ی مه گه بێت له  نها دوو وتار نه شکران، ته پێشکه نیس ڕه و فه ئینگلیر
ا
ن د.  الیه  له  کاندا، که  ڵ پرسیار و وڵ

 ئه لیایس، که کوردێگ رۆژهه بابان ئه
ی
ن

ا
  رکردایه سهندایم  ڵ

ی
 اوکر حزن  دیمن

ی
انهن ر

و زۆر دڵسۆز و     ئی 

ی، شایه  کران به وخۆ ده ڕاسته ،ژی له ژنێف ده  مخۆره خه ی  باسه ئینگلیر
ی
ر  رامبه ی بێبه م کاره ناوبراو ئه  ن

  هات!  نهد وخۆی زویر کر پر کێگ تر سپاردبوو، له  یه  مان به که کاره   ، چونکهبۆمان کرد 

 کۆنفرانسه ڕێوه کارنی به بۆ ورده
ی
ه  که چوون ر

 ڕاگهدا  لی 
ی
  ڕاپۆرن

ی
 خۆی    ، که که  کۆنفرانسهیاندن

ی
کان

ومانکرده
ا
 :نێم ، داده وه بڵ



ههیادیکاره مجارلهکهبۆیه
 
دابجهڵهسات

ههڵکوژییهرکۆمهسهکانلهکگرتوهیهوهتهنهکۆنفرانسێکله
 
 فالنوئهبجهڵهکات

رێکهله
 
بهرۆژیهه18.3.2011وت وشارهسایهندانپسپۆڕوکهشداریچهبهیت 

 
زالهت

 
کوردوبیات

دهله و کوردستانهوهرهناوخۆ نێودهوهی کۆنفرانسێیک لهوڵه،
 
بارهت سهنێو یکرهگای

سویرساسازکرا،کهکانلهکگرتوهیهوهتهنه
 
ت

ا
ههڵکوژییهژێرناوی)کۆمههلشاریژنێڤوڵ

 
بجهلهکات

ئه گۆرهو بێسهڵهکۆمهبهنفال، و قهروشوێنهکان و رێکخراوهلیهلهیان(هوهبووکردنهرهکان ن
 
کات

 .رێکخرابوووهیشن(هکیمفۆندهلحهرناشناڵ،ئهیسئینتهفهچاک،ئینته–)چاودێریکوردۆساید

تایبه11عاتسهکهمکۆنفرانسهئه
 
خولشانزهراوێزوهاوتهپهخایاند،لهیئێواره5یات یمههریتی

ئهکۆبوونه
 
مافهنجومهکات گشت 

 
سهت

ی
مرۆڤ

 
بهکگرتوهیهوهتهنهربهکات وکان، ی ئینگلیر 

 
زمات

لهکایئهوهوتوێژینهوهڵێکلێکۆڵینهکۆمهکه،چوورێوهنیسبهرهفه گرت.جگهخۆدهدییموزانست 

دۆکیۆمێنتوهله فیلمێیک کۆمهسهلهاریی کوردڵکوژییهر
 
ئامادهکات

 
هاوکاتپیشات درا، بووان

ههییشبۆشهیکوێنهپێشانگایه
 
کیمیابارات

 
یسالیدنیشاندرا.شێوهبهبجهلههیدات

یهکهم:سهعات11تا1یپاشنیوهڕۆ  دانیشتت 



بهرهسه سهکهرنامهتای چارلزگراف، ئینتهد. کۆنفرانسهیثئینتهرفهرۆیکرێکخراوی یکهرناشناڵ

بایسلهوهکرده چۆنوه، کۆنفرانسهوکرد، رێکخستوهکهبۆجی وتهیان پاشان شکردیکپێشکهیه،

رژێیمسهڵکوژییهرکۆمهسهله
 
دژبهدامکات ر 

گهحوستێ ر
وگها بهلعیێ .تایبهلکوردبهگشت 

 
ت

حکومهرایهینوێنهوته-
 
ا کهت ر

عیێ
 
ا لهلیهلهت ر

ۆتخوێندرایهنباڵوێزیعیێ وهسویرساد.پیر

هاشم،نوێنهبدولئهید.عهوته- کیملحهیئهزراوهریدامهمیر

هاردفرایلینگه- ر
بوو،مدکتۆریئهکهیه،کهننایڤییهزانکۆلهرپرۆفیسۆرودکتۆرگیێ

 
وبیات وروتی

هه
 
کیمیابارات

 
بۆبووڵخۆیبردگهندبریندارێیکلهوێوچهئهبووهیاندخۆیگه١٩٨٨بجهڵهکات

ڤییهخۆشخانهنه چارهی بۆ لهرسهنا وێنهکهوهلێکۆڵینه. لهیدا داتای مهسهو ساتهرگهر
 
کات

ۆیکبهکهساتهکاره گازهوتوانوکاریگهرکهوچیر شکرد.ریانپێشکهسهکانلهرتی

ئه- کیللهپرۆفیسۆر سهنتۆن و ژنێڤ زانکۆی مامۆستای دامهر، و رێکخراویزرێنهرۆک ری

یککردنه کوردسمیانهشکرد،لهیکپێشکهیه(وتهSLMکان)لتوروئاینهیکهوهلیکی  
 
یداگوت

 
ت

ا
تانوڵ

زۆربهکانهجۆراوجۆرهوئاینوگروپهوهتهنه
 
تاوات گهکراوهلهمگهرئهرامبه، سه،

 
وخاکهرئهلت

رێگهوڵهڵگاینێودهبێتکۆمهوێت،دهئاشتییانده
 
.وهببێتهدووبارهڵکوژیانهوکۆمهداتئهنهت

فریشته- کهوهکهخاتو سایکۆلۆجییهپسپۆڕی، بهیهوهلێکۆڵینهبواری )شیکردنهیک یکیهوهناوی

لهده
 
ههرکهربهسهروت

 
دواوهرئهسهشکرد.لهیککیمیاوی(پێشکهچهبهبجهلهوتوانپاشلێدات

ئهکه ئێستاش بهچۆن دهلهوتوانهرکهو شلهبارێیک
 
بهروت ژیان دا ناجێگیر و دهسهژاو وبهر ن

نهکهرییهکاریگه ریان.سهلههاتوهیهێشتاکۆتاتی

موتێچنهبۆپرسیارووهوهرگایگفتوگۆکرایهده-
ا
وکۆمهڵ شدارییانسبهڵێککهکان)مداخالت(

کرد.

دووه یئێواره5ڕۆتایپاشنیوه3عاتمسهدانیشتت 

برددهڕێوهیبهکهوهکۆبوونهدکتۆرچارلزگراف،-

عه- ناسیح کارزان وتهد. سهوهچاک(یخوێنده–یرێکخراوی)چاودێریکوردۆسایدل، ڕایره.

ئه
 
رێکخراوهرکوئامانجهناساندت

 
بایسلهکهکات کهوه، ئامادهئهکرد، بۆئهوان جۆرهن کارانهم

له دیالۆگ و رێکخرگههاوکاری جیهانییهاوهڵ و بکهمرۆڤدۆست وهکاندا کارکردنن،
 
بۆگوت

ئهبه
 
لهههروهشهیدژبهوهبزوتنهلهشێکهبهمتاوانانهجینۆسایدناساندت جیهاندا،وڵبۆئاشت 

.کهموولیهریکههئهکه بتر  هاوپشت 

هه- چۆمان ئهد. باسێیک لهردی زانستتر سهکادییم ئهرزگاربوه)ژنهر دوای
 
لهکات نێواننفال

پاشئهموئازارهغهبایسلهشکرد،کهنگیدا(پێشکهکردنوبێدهقسه
 
ژنات

 
یجێگهکردونفالدهکات

ئامادهسه بووانبوو.رنجی

،په- ئهتهڵمهناوی)ههغدا،بهبهمانتارلهرلهشۆڕشحاجی
 
؟؟(،کهنفالچۆنوکات بایسلهبۆجی

وهۆکاریئه بیر
 
ههوهدامهنرژێیمسهلیهکردلهنفالدهئهنجامدات شۆویکداتایهشێوههابهروه،

ئهمووقۆناغههه
 
خستهیقوربانیانوزیانهبارهوقهنفالوژمارهکات

 
رتهڵناویکهگهڕوولهکات

 
کات

تاوانکاران.روناوینجامدهسوپایئه



مرۆڤلهلحهوادئهدجهمهمحه-
 
نارساویبواریماڤ

 
ا ،وتهداد:چالکوات ر

وهیکخوێندهیهعیێ
 
.گوت

ئهرهسه چهیحکومهوهڕای واژۆی ا  ر
عیێ

 
پهت نێودهیماننامهندین کهوڵهی بوو، کرد

 
بێباکانهت جی

رلهتوپهحکومهکرد،کهوهنجامدا.بایسلهشئهبێبهلکوردیگهترینتاوانییاندژبهورهگه
 
مات

ا ده ر
ناوچهتییهینهوئازارومههووانبکاتهبوویزیانلێکهرهبێتقهعیێ

 
.وهنهمکهکانکهساتبارهکارهکات

یله گهتییهوایهتهنهمافهپشتگیر
 
لکوردکرد.کات

نهوته- ی یلیر
ی
مرۆڤ

 
لهرلهپهیماڤ کوردستان،

 
نهیکهوهرئهبهمات لهسیان ن)هیوالیههاتبوون،

ئه ناسیح( ستهدهندایم ی ر
کارگیێ کوردۆسایدهی چاودێری سهوهیهخوێندراوهرێکخراوی رایره.

لهده ههستخۆیسی ئهنگاوهم کۆنفرانسه، بهو کهیان گهخزمهرزنرخاندبوو، یدۆسییهبهورهتێیک

کورددهڵکوژییهکۆمه
 
نێودهکاتلهکات تیدا.وڵهئاست 

موتێچنهبۆپرسیارووهوهرگایگفتوگۆکرایهده-
ا
وکۆمهڵ شدارییانسبهڵێککهکان)مداخالت(

کرد.

کۆنفرانسههاوکاتله
 
یبهداکتێبێکبهکهمیات ئینگلیر 

 
کوردهنفال،ژینۆسایدناوی)ئهزمات

 
کانکردت

اقییهنحکومهلیهله ر
عیێ

 
وهندایمریکخراویچاودیریکوردۆسایدهوانشۆرشئهنشاخهلیهله(،وهت

تێیدابوواندادابهمئامادهرجهرسهسهبهکرابوونورساووئاماده ساتهکارهرایباسلهرهسهشکرا،
 
کات

لهکاندۆکیۆمنفالهوئهبجهڵههه ئهتهڵمهرههسهێنتێیکزۆرییسی
 
نفالودادگاییکردنوبریارهکات

 
کات

ئهرامبهدادگابه
 
خۆیگرتبوو،.نفاللهرتاوانبارات

نوێنهسلهکه70نجامدراوزیاترلهرپێشنیازیچاودێریکوردۆسایدئهسهکهلهمکۆنفرانسهئه
 
رات

تانودیپلۆماتو
ا
رێکخراوهنوێنهوڵ

 
کوردوجهیانییهرات بیانتر

 
حزبولیهنوێنهکانودۆستات

 
نهرات

ههکوردستانیه
 
ئامادهرچوارپارچهکات کوردستان ههی سهروهبوون، دوو هاوکات ورپهها رشتیار

نهنوێنه پهکگرتوهیههوتهری بۆ لهیوهکان رێکخراوهگهندی کردبهکانناحکومییهڵ وشداریان

ناوکۆنفرانسهزانیارییه کرد.یانتۆماردهکهکانتر

کۆنفرانسهبهستلهبهمه بوولهشکهست  :بریتتر  

ئه .١ 
 
نێودهسهجینۆسایدلهبهڵکوژیانهمکۆمهناساندت   تیداوڵهرئاست 

گهئهرگرتنلهسودوه
 
ئهکارکردنوتێکۆشانلنلهزموت

 
وهبهبارییاساییهلهمتاوانانهبۆ ناساندت

.٢ جینۆساید   

وکهوتوانونهیزیانلێکهوهبووکردنهرهقه .٣ ئهوارهریوئاسهیکاریگهوهمکردنههێشت  
 
وکات

  ڵکوژییانهکۆمه

باسهشایه
 
دهت یهو بۆ بلێتر  کۆنفرانسێیکلهمجارهکهکرێت کورددا ووی ی ر

لهمیێ گایبارهوا

لهکگرتوهیهوهتهنه کارهسهکان کۆمهر و میللهڵکوژییهسات
 
ئهکهتهکات ناشکرێتمان بدرێت. نجام

کهنه پارهلهڵێتر 
ا
حکومهرۆکایهسهماندابووبهمکۆنفرانسهیئهپرۆژهوهساڵ

 
ههت

 
زارهرێمووهت

 
ت

هیچجۆرههیدان،کهشه یلهوهرایئهرهکردین،سهشنهویانپێشکهعنهیکماددیومهتییههیارمجی

هاوکارییانپێداین.بهردوولوههه ڵێت 

رساڵح،نوسهمهدحهمهرێزانمامۆستمحهکبهتکراوبوون،وهسێیکترداوهندکهچهیباسهجێگه

لێکؤله لهو ئهر ههبواری جینۆساید و بههاروهنفال حهکاک پهمهکر لهرلهسدیق کورد مانتاری



ا وپارێزهرلهپه ر
عیێ

 
یتاوانهلهبجهلهییسههریکهمات

ا
مبهبهغدا،بهکانلهدادگایباڵ

ا
بهوهداخهڵ

ههۆیکێشه وبهنهوهیڤیر  ر 
بتێ

 
شداربن...یانتوات

باسهشایه
 
خۆیئهت

 
ڕاپۆرتهکات ههکوردییهسایتهلهزۆرلهم (گۆڤاری)تۆپزاوههاشلهروهکاندا،

ژماره
ا
ساڵ ،ئۆگۆست  وکرایه٢٠١١یسێ

ا
...وهدابڵ

 

 

کهیکۆنفرانسهرنامهیبهرپۆسته  

 

 

 

 

 



 

....وهکهکۆنفرانسهکلهیهندوێنهچه+  

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


