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 بەشی مێژووفاكەڵتیی ئاداب  زانكۆی سۆران

لە  ،بنیاتنانی دەوڵەت لە كوردستان تییوڵهنێوده كۆنفرانسی مینكهیه
 سەدەی بیست و یەك دا

 مێژوو، دەرفەت و ئاستەنگەكان

 القسم تاريخ-فاكلتي اآلداب-جامعة سوران

 الحادي القرن في ردستانوك دولة بناء حول األول الدولي المؤتمر
 والعشرين

 العقبات و الفرص التاريخ،

Soran University Faculty of Arts Department of History  

First International Conference on Forming Kurdistan State in the 21st 

Century.  

Obstacles and Opportunities, History 

 

بنەماكانی لێكۆڵینەوەی زانستی مرۆیی دەدات، بۆ  ئەم كۆنفرانسە, گرنگی بە  
لێكۆڵینەوەیەكی ورد و زانستی بۆ الیەنی مێژوویی لەسەردەمە جیاوازەكان بۆ بنیاتنانی 
دەوڵەت لە كوردستان, شیكردنەوەی ڕووداوە مێژووییە گەورەكان و شەڕە 
جیهانییەكان و مێژووی ملمالنێی زلهێزەكان لەسەر چارەنووسی كوردستان و 
لەباربردنی دەرفەتە مێژووییەكان بۆ دروستبوونی دەوڵەت لە كوردستان, هەروەها 
تیشك خستنەسەر دەرفەتە مێژووییەكان بۆ دروستكردنی دەوڵەت لە كوردستان, 
لەبەرئەنجامی ملمالنێی نێودەوڵەتی, پەیماننامە نێودەوڵەتییەكان, كۆتایهاتنی شەڕی 

ی دەسەاڵتی بەعس لە عێراق و شەڕی  یەكەم و دووەمی جیهانی..هتد, تا ڕووخان
ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریزم, كە هەموویان دەرفەتی مێژوویی بوون بۆ گەلی كورد, 
بۆیە لێكۆڵینەوەی زانستی دەرفەتە مێژووییەكان بە شیكردنەوەیەكی هەمەالیەنە 
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دەخاتەڕوو بۆ قۆستنەوەی دەرفەتەكان لە داهاتوودا. هەروەها ئاستەنگەكانی بەردەم 
ڕەهەندی گرنگ: ڕەهەندی یەكەم: ئاستەنگەكانی  نیاتنانی دەوڵەت لە كوردستان, لە سێب

ناوخۆیی, كۆمەاڵیەتی, ئابووری, فەرهەنگی و كولتووری, سیاسی و پەروەردەیی و 
خوێندنی بااڵدا, دووەم: ئاستەنگەكانی هەرێمی و دەوڵەتانی درواسێی كوردستان, 

ارەنووسی كوردستان بەتایبەتی ملمالنێی هەرێمی رەهەندە قوواڵ و نزیكەكانی لەسەر چ
و مەزهەبگەرایی كە پێیناوەتە قۆناغێكی مەترسیدار لەسەر دوا ڕۆژی كوردستان, ئەمە 
بێجگە لە ملمالنێی هەرێمی لەسەر وزە و نەوتی كوردستان و داهاتی ئابووری و 

ە ئارای سەرچاوە سروشتی و مرۆییەكانی, كە هێزی گۆڕانكاری و بەهێزن بۆ هێنان
لە ناوچەكەدا, سێیەم: ڕەهەندی نێودەوڵەتیی: ئاستەنگی نێودەوڵەتیی بۆ  دەوڵەتێكی نوێ

كرانەوەی زیاتر بەرانبەر بە پرۆسەی بنیاتنانی دەوڵەت لە كوردستان, ئەگەرەكانی 
بەرژەوەندی كاتی و بەردەوام بۆ زلهێزەكانی جیهان, گۆڕانكاری لە تێڕوانین و 

بەدەستەكانی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتیی بۆ بەرنامەی واڵتە بڕیار
گۆڕانكاریكردن لە هەڵویستی نەگۆڕیان بەرانبەر بە ڕاگەیاندن و بنیاتنانی دەوڵەت لە 
كوردستان. لەسەر ئەم پرسە گشتیانە سەرەوە كە بەوردی ئاماژەیان پێدرا, كۆنفرانس 

پەیڕەوكراو بۆ  گرنگی لێكۆڵینەوەكانی و ئەنجامدانیان لەسەر بنەمای زانستی
دۆزینەوەی چارەسەر و ڕاسپاردەی زانستی بۆ قۆستنەوەی دەرفەتە مێژوویەكان و 

 ئاستەنگەكانی بەردەم بنیاتنانی دەوڵەت لە كوردستان. 

 ئامانجەكانی كۆنفرانس:

ئامانجەكانی كۆنفرانس, هەڵسەنگاندنەوەی كۆی ڕووداوە مێژووییەكانی سەردەمی   
هاوچەرخە لەسەر تێڕوانینی تاك, گروپ, رێكخراو, پارت و بەرەی سیاسی بۆ 
دروستكردنی دەوڵەت لە كوردستان, لە ڕەهەندی سیاسی, ئابووری, كۆمەاڵیەتی, 

ەی ئەم دیدانەی باسكران لە ژێر فەرهەنگی و كولتووری, پەروەردەیی, هەڵسەنگاندنەو
ڕۆشنایی بیردۆزی فەلسەفی و مێژوویی و سیاسی و ئابووری و كۆمەڵناسی و 
پەیوەندی نێودەوڵەتی و فەرهەنگی و یاسای نێودەوڵەتیی و زانستە مرۆییەكانی تر 
ئەنجام دەدرێت, ئامانجێكی تری ئەم كۆنفرانسە تێپەڕاندنی ئاستەنگەكانی بەردەم 

نەتەوەیی, واتە -وڵەت لە كوردستان, بەتایبەتی لەڕەهەندی دەروونبنیاتنانی دە
دروستكردن و بنیاتنانی دەروونێكی متمانە بەخۆبوون بۆ بنیاتنانی دەوڵەت لە 
كوردستان, ڕەواندنەوەی ئەو ترس و ریسكەی بەردەوام لە دەروونی نەتەوە 
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مە بۆتە ئاستەنگێكی لێكدەدرێتەوە بۆ كاتی ڕاگەیاندنی دەوڵەت لە كوردستان, بۆیە ئە
مێژوویی بۆ بنیاتنانی قۆناغ بە قۆناغی دەوڵەت لە كوردستان, تێپەڕاندنی ترسی 
دەروونی لە ڕاگەیاندنی دەوڵەت, ڕێگە وااڵ دەكات لەبەردەم ئاستەنگە ماددی و 

 نێودەوڵەتییەكان بۆ بنیاتنانی دەوڵەت لە مەودای دوور و نزیك دا.

 پەیامی كۆنفرانس:

ەیامێكی زانستی بەپێی میتۆدەكانی لێكۆڵینەوەی زانستە مرۆییەكانی كۆنفرانس, پ  
زمانی سەرەكی،  هاوچەرخ, بخاتە نێو خانەكانی لێكۆڵینەوەی زانستی بەهەر سێ

ئینگلیزی و كوردی و عەرەبی, بۆ گەیاندنی پەیامی بنیاتنانی دەوڵەت لە كوردستان 
ڕوونكردنی خانەكانی ئەندێشە لەسەر بنەمایەكی زانستی پێشكەوتوو, هەروەها بەرچاو

لە ناوخۆ و دەرەوەی كوردستان, بۆ دروستكردنی بڕیاری قۆناغ بەند و پلەیی بۆ 
 لە سەدەی بیست و یەك دا. كوردستان له بنیاتنانی دەوڵەت

 

 تەوەرەكانی كۆنفرانس:

 

 تەوەرەی یەكەم: ئەزموونە مێژووییەكانی بنیاتنانی دەوڵەت لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست:

 .كانی مێژووداجیاوازه مهردهسه له و ئەزموونەكانی بنیاتنانی دەوڵەتمێژووی كورد -أ

 مێژووی هاوبەشی كورد و گەالنی دراوسێی لە بنیاتنانی دەوڵەتان.-ب

مێژووی ملمالنێی ئیمپراتۆریەت و زلهێزەكان لەسەر ئایندەی بنیاتنانی دەوڵەت لە -ج
 كوردستان دا.

 كورد و ئامانجی رێكخراوە سیاسییەكان بۆ بنیاتنانی دەوڵەت.مێژووی شۆرشەكانی -د

 

 تەوەرەی دووەم: دەرفەتە هەرێمی و نێودەوڵەتییەكان بۆ بنیاتنانی دەوڵەت:

دەرفەتی ئابووری و بازرگانی بەكارهێنانی بۆ دواڕۆژی كوردستان لە بنیاتنانی -أ
 دەوڵەت دا.
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ت لە كوردستان بۆ دەوڵەتانی دەرفەتی وەبەرهێنان لە وزە و بەرهەمێهانی نەو-ب
 هەرێمی.

دەرفەتی كرانەوەی دیموكراتی و پەرەدان بە مافی مرۆڤ لە پەیوەندی نێودەوڵەتیی -ج
 بۆ ئامانجی بنیاتنانی دەوڵەت.

بەرژەوەندی نێودەوڵەتی لە سەقامگیری و ئارامی جیهانیوەك دەرفەت بۆ بنیاتنانی -د
 دەوڵەت لە كوردستان دا.

 

 ایبەتمەندی جوگرافیا و كۆمەڵی كوردەواری لە بنیاتنانی دەوڵەت دا:تەوەرەی سێیەم: ت

 پێگەی جوگرافیا و جیۆسیاسی كوردستان لە بنیاتنانی دەوڵەتی هاوچەرخ دا.-أ

 زاڵبوونی هۆكارەكانی جوگرافیا لە هەوڵەكانی بنیاتنانی دەوڵەت لە كوردستان دا.-ب

 ڵەت لە كوردستان دا.ڕەهەندەكانی كۆمەڵناسی كوردی بۆ بنیاتنانی دەو-ج

تایبەتمەندی كۆمەڵی كوردەواری و رێنیسانسی كۆمەڵگەی كوردستانی بۆ بنیاتنانی -د
 دەوڵەت.

 

نەتەوەیی لە بنیاتنانی -تەوەرەی چوارەم: ئاستەنگی مێژوویی و یاسایی و دەرون
 دەوڵەت دا:

 .ڕۆڵی مێژوویی زلهێزەكان و هەرێمیەكان لە بنیاتنانی دەوڵەت لە كوردستان-أ

ئاستەنگی یاسایی نێودەوڵەتیی بۆ بنیاتنانی دەوڵەت لە سەدەی بیست و یەك لە -ب
 كوردستان دا.

ئاستەنگی پەیوەندی نێودەوڵەتی بارگاویكراو بە بەرژەوەندی ئابووری و وزە لە -ج
 بنیاتنانی دەوڵەت.

نەتەوەیی بۆ بنیاتنانی دەوڵەت لە كوردستان لە ژێر رۆشنایی -ئاستەنگی دەروون-د
 مێژوویی.–كۆمەڵناسی -نستی دەروونناسیزا
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تەوەرەی پێنجەم: ئاستەنگی ئابووری و هۆشیاری نەتەوەیی و كولتووری لە 
 كوردستان دا:

 دواكەوتوویی ئابووری و كەڵەكەبوونی كێشە ئابوورییەكان لە بنیاتنانی دەوڵەت دا.-أ

 ی دەوڵەت.ئایندەی ژێرخان و سەرخانی ئابووری كوردستان و ڕۆڵی لە بنیاتنان-ب

خێلەكی كورد و كاریگەر لەسەر هۆشیاری نەتەوەیی و -دابەشبوونی كۆمەاڵیەتی-ج
 بنیاتنانی دەوڵەت دا.

پێشكەوتن و پەرەدان بە كولتووری كوردی و ڕۆڵی لە بنیاتنانی دەوڵەت لە -د
 كوردستان دا.

 

 

 ندی كۆنفرانسپرۆگرامی كاتبه

 كان.وهی توێژینهپوخته رگرتنیوهیاندنی كۆنفرانس و ڕاگه 2018ی 4ی 10

 كان.وهی توێژینهرگرتنی پوختهبێت بۆ وهدوا ڕۆژ ده 2018ی 5ی 30

ی زانستی ن لیژنهالیهندكراو لهسهی پهبۆ پوخته وهاڵمدانهوه 2018ی 6ی 20
 كۆنفرانس.

كانی ران بۆ پانێڵهرپۆینتی توێژهرگرتنی پاوهبێت بۆ وهدوا رۆژ ده 2018ی 8ی 20
 كۆنفرانس.

 كانی كۆنفرانس.كان و پرۆگرامی پانێڵێهوهی توێژینهچاپكردنی پوخته 2018ی 9ی 10

رپۆینتی ران بۆ ناردنی پاوهی كۆتایی بۆ توێژهوهئاگاداركردنه 2018ی 9ی 15
ست نیشانكردنی شتكردنیان بۆ شاری سۆران و دهتی گهكانیان و چۆنییهوهتوێژینه

 یان. وهشوێنی مانه

 یسی دیڵزیان، زانكۆی سۆران.مپهكه ڕۆژانی كۆنفرانس له 2018یلولی ی ئه20_19
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