
 ةوىشتنى توندوتيذى لة بةرةنطاربوونةوةى نادادثةروةرى و توندِردانى نةهَيراقى لة هةوَلطاى مةدةنى عَيكؤمةَل ثشتطريى لةطةَل

راقى لة طاى مةدةنى عَيشخةرانة بؤ كؤمةلََةتى دةكةين بؤ بةشداريكردن لة كؤنفرانسى ثشتطريى دةستثَيودةوَلشتى بةشداربووانى نَيمة بانطهَيئَي
 راق.مى كوردستان, عَيمانى,هةرَي, شارى سلَي2017كانوونى دووةمى  18ؤذى ضوارشةمة, ِر

 كؤمةلطاى بؤ شخةرانةدةستثَي ثشتطريىةتيةكانى )كؤنفرانسى ودةوَلراقى و كوردو نَييةكةم هةنطاوى كاركردن بريتى بوو لة كاركردنى ئةندامة عَي
نةرانى )ديدارى كؤمةاليةتى راقى( وة دامةزرَيايةتى عَي)ديدارى كؤمةَل بة هاوبةشى لةطةَلذايى مانطى رابردوو ( بوو بةدرَيراقىعَي مةدةنى

راقيةكان و بة تايبةترت جةخت دةخاتة سةر بةرطريكردنى ةتى كة جةخت دةخاتة سةر عَيودةوَلكى نَيكخستنى كؤنفرانسَيَيكوردستان( بؤ ِر
نى لة بةغداد و ةزايى دور لة توندوتيذى بة دواى خؤيدا دةهَيكى مةزنى ناِرة شةثؤلَيئةم هةوَل كؤمةلطاى مةدةنى كوردى دذى نا دادثةروةرى.

داويستية بةشدةكات لة ئاسايش و ثَيك بَيئةمةش خةَل كةراقى ئيفليج كردووة طاى مةدةنى عَيى و توندرةوى كة كؤمةَلمانى لة دذى طةندةَلسلَي
كردنى نةتةوة ناوخؤيةكانى طرةنتى بةشداريثَيكى دميوكراسى دةكةن كة ةتَيازى بونيادنانى دةوَلكةوة داخوثَي خؤثيشاندةران .ؤذانةسةرةتايةكانى ِر

كى طشتى بؤ اتيةكى مةدةنى و سيستمَيكى سياسى لةسةر بنةماى يةكسانى بؤ هةموو هاوَلنانى ئاسايش, وة سيستةمَيكؤمةلطا بكات لة بةدةستهَي
رشة سةربازيةكانى دذى داعش هةزاران ئاسايش لة خزمةطوزارية سةرةتاييةكاندا. لة هةمان كاتدا هَيبةرزكردنةوةى هةىل كارو دةستةبةركردنى 

كدا سةرضاوةيةكى لة كاتَي كةوتؤتةوة,لَي زةكانى ئاسايش و خراثرتبوونى قةيرانى مرؤيى و سياسىو هَي اتيانى مةدةنىقوربانى و برينداربوونى هاوَل
 دراوة.ى ناكؤكيةكان طةشةيثَيطرتنَيى و ِرتكةمى بنيادنانى ئاش

 ويستة بؤكةوة: "ض جؤرة ثشتطرييةك ثَيكى طرنط دةدات كة هةموويان بةسرتاون بة ناوةرؤكى ثرسيارَيكؤنفرانسةكة ئاماذة بة ضةند بابةتَي
ةوى لة ى نا دادثةروةرى و توندِرشتنى توندوتيذى و لة بةرةنطاربوونةوةدان بؤ نةهَيراقى لة هةوَلطاى مةدةنى عَيثشتطرييكردنى ضاالكوانى كؤمةَل

ئةوانةى وة يةكيةتى بازرطانى لة بةرطريكردن لة ماقى ئابوورى و كؤمةاليةتى:  ة دياريكراوةكانىيداويستثَي مة سةرنج دةدةينةستادا؟" ئَيئَي
تة سةر بابةتى ين. سةرنج دةدرَيادةربِرى ِردةستةبةركردنى ئاوو مافة ذينطةييةكان: وة ئةوانةى بةرطريدةكةن لة ئازاد شربدنىكاردةكةن لة بةرةوثَي

رةكان و ثةنابةرةكادا انةوةى ئاواوطؤ, ئاشتبوونةوة, بنياتنانى ئاشتى: ئةو بابةتانةى لة طةِرتطفزمانى دانى ن لة: طةشةثَيك دَيطرنط كة ثَي
رى ئةوة دةبني كة ضؤن مة فَيلةبةرضاودةطرن. ئَي رانبووةكانوَي قيةكان دووبارة بنياتنانةوةى شارو كؤمةلطاراويان دةبينةوة: وة ضؤن عَيووبةِرِر
و توندوتيذى لة كاتى خؤثيشانةكاندا: بةشداريكردنى ذنان و يةكسانى رةطةزايةتى:  بكؤشن بؤ بةرةنطاربوونةوة لة نةهَيشتنىتَيرياقى و كوردةكان َع

   .ونةوةى توندوتيذيدات لة بةرةنطاربونرَي: وة ضؤن هونةر و وةرزش بةكاربهَيضاالكى طةجنان

و ئاطادارى بارودؤخى ن كرَيمانى دةشتى سلَياودةكةينةوة بؤ ضاالكوانان لة هةموو جيهان و بانطهَيشتنامةيةكى طرنط بَلمة بابةتى بانطهَيئَي
كورديةكان بكةن لة  راقى وبطةن كة ضؤن ثشتطريى ضاالكوانة عَيويستة لةوة تَيةتيةكان ثَيودةوَلراق بن. بةشداربووة نَيهةنووكةيى عَي

شت ودةولةتيانة بانطهَيكخراو و ضاالكوانة نَيَيستا. هةموو ئةو ِرى ئَيك لةسةر قةيرانة بةردةوامةكانيارَينانى ئاشتى و بِرثشتطرييكردنى بةديهَي
 بطةن دةربارةى كؤمةلطاى مةدةنى.كوردةكان تَيراقى و روانينى عَياسيت تَيراقدا وة دةيانةويت لة ِركى عَين كة هاوكارن لة ثشتطرييكردنى خةَلدةكرَي

ت: هيض بطريَيزى لَيَيت لةاليةن بةشداربووانةوة ِربَيةذراوة وة دَيراقيةكانةوة داِرةتى و عَيودةوَلكخةرة نَيَيِر انسةكة لةاليةنبنةماى كؤنفر
ربةخؤيةو ثةيوةندى بة اليةنى سياسى و ئاينى و اليةنطريي ت لةسةر بنةماى نةتةوايةتى و ئاينيى و رةطةزايةتى: بةشداريكردن سةياكاريةك نابَيج

 ىانكارى: هةروةها ثابةندين بة طرنطى كارطايةك بؤ طؤِرَيوةك تةنها ِرشتنى توندوتيذى دةكةين بؤ نةهَي ندامة ثشتطريى لة هةوَلت: ئَينابَي
ر لة وكى دميوكرات و دوراقَيلطا دةكةين لة بونياتنانى عَيلة ضاالكى هةمةجؤرى كؤمة مة داكؤكىخؤبةخشى و كردارة قازانج نةويستةكان: ئَي

 ى.توندوتيذى و طةندةَل

 .ISCCIتةوة لة اليةن اودةكرَيبَل 2017 مى كؤتا لة سةرةتاى كانوونى دووةمىرة بةردةستة. ثرؤطراةشنووسى ثرؤطرامةكة لَيِر

 .2017كانوونى دووةمى  10بةروارى رة خؤت ناونوس بكة تا ئةطةر ئارةزووى بةشداريكردن دةكةيت, تكاية لَي

 Internationale Assistance Fondation,Karibu Foundation,CCFD-Terre ئةم كؤنفرانسة ثشتطريى كراوة لة اليةن:

through Italian NGO Un Ponte Per, and Global Youth Organization. 


