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لیژنێن كۆنفرانسێ 

پەیامنا لوزانپەیامنا لوزان

زانکۆ ناڤ ژ

زانکۆیا دهۆك د. ئازاد سامل محەمەد/ سەرۆک 1

زانکۆیا دهۆك م. ئەحمەد محەمەد عەبدو/ ئەندام 2

زانکۆیا دهۆك م. راسم محەمەد سەبرى/ ئەندام 3

دەستەی كوردستانی بۆ دیراساتی سرتاتيجى توێژینەوەی زانستی - سليامىن م. تریفە محەمەد ئەحمد/ ئەندام 4

زانکۆیا دهۆك م. سامى سامل محەمەد/ ئەندام 5

زانکۆیا دهۆك م. إبراهيم خليل موىس/ ئەندام 6

3. لیژنا دویڤچونا تەوەران:

زانکۆ ناڤ ژ

ئەکادیمیا کوردی - هەولێر پ. د. عەبدولفەتاح عەىل بۆتاىن/ سەرۆک 1

كولێژا مەلکی / لەندەن – بەرێتانیا پ. د. محەمەد ئیحسان/ ئەندام 2

زانکۆیا دهۆك پ. د. نەشوان شوكرى عەبدولال/ ئەندام 3

دەستەی كوردستانی بۆ دیراساتی سرتاتيجى توێژینەوەی زانستی - سليامىن پ. د.  پۆال ئازاد خانقاھ / ئەندام 4

زانکۆیا زاخۆ پ. د. هوگر تاهیر تەوفيق/ ئەندام 5

زانکۆیا دهۆك پ. د. محەمەد سالح تەيب/ ئەندام 6

زانکۆیا ئێرفورت - ئەملانيا پ. د. فەرهاد ئیرباهيم سيدر/ ئەندام 7

زانکۆیا دهۆك پ. د. زرار سديق تەوفيق/ ئەندام 8

زانکۆیا دهۆك پ. د. سەالح محەمەد سەليم/ ئەندام 9

زانکۆیا زاخۆ پ. د. شێرزاد زەكريا محەمەد/ ئەندام 10

زانکۆیا ئەلئەزهەر ئەلشەریف - مرس پ. د. مەحمود محەمەد زايد/ ئەندام 11

زانکۆیا ئەلحەزائر 3 – جەزائر پ.د. شەريفە كەالع/ ئەندام 12

زانکۆیا خنشلة - جەزائر پ.ه.  د. عيسا ليتيم/ ئەندام  13

زانکۆیا يورك - كەنەدا پ.ه.  د. فەريدون ڕەحامىن/ ئەندام 14

ئینستیتوتا ڤەکولینێن ڕاگەهاندنێ - زانکۆیا روهربوخوم - ئەملانيا پ.ه.  د. حەبيب ئیرباهيم/ ئەندام 15

زانکۆیا زاخۆ پ. ه.  د. فاخر حەسەن يوسف/ ئەندام 16

زانکۆیا ئەلئوردنیە –  ئوردن د. ماجد عەبدولعەزيز خواجە/ ئەندام 17

سه نته رێ  الیبنیز بۆ ڤه كۆلینێن رۆژهه التا نوی - به رلین د. كاتارینا النگێ/ ئه ندام 18

زانکۆ ناڤ ژ

زانکۆیا دهۆك پ.ه. د. سامل جاسم حاجى/ سەرۆک 1

دەستەی كوردستانی بۆ دیراساتی سرتاتيجى توێژینەوەی زانستی - سليامىن پ.ه. د. فەریدون جەمال ڕەشید/ ئەندام 2

زانکۆیا زاخۆ پ. د. عەبدولسەالم نەجمەدين عەبدولال / ئەندام 3

زانکۆیا زاخۆ پ. د. حسني ئوسامن عەبدولرەحامن/ ئەندام 4

لیژنا بااڵ یا سەرپەرشتی و هەلسەنگاندنا كۆنفرانسان – زانکۆیا دهوك پ.ه. د. ئەحمەد بەهيج ياسني/ ئەندام 5

زانکۆیا دهۆك پ.ه. د. ئەحمەد مستەفا عەىل/ ئەندام 6

دەستەی كوردستانی بۆ دیراساتی سرتاتيجى توێژینەوەی زانستی - سليامىن د. ڕۆژین كامل محمد أمین/ ئەندام 7

دەستەی كوردستانی بۆ دیراساتی سرتاتيجى توێژینەوەی زانستی - سليامىن پ.ه. د. مەحمەد کەریم ئەحمد ئەندام 8

دەستەی كوردستانی بۆ دیراساتی سرتاتيجى توێژینەوەی زانستی - سليامىن د. شنه شەريف عەبدولال/ ئەندام 9

زانکۆیا دهۆك م. ئیرباهيم مەحمود/ ئەندام 10

زانکۆیا دهۆك د. ئەكرم فەتاح/ ئەندام 11

زانکۆیا دهۆك د. كەوسەر محەمەد عەىل/ ئەندام 12

زانکۆیا دهۆك م. شەمال خەمۆ خدر/ ئەندام 13

زانکۆیا دهۆك م. عزەدین ناسو/ ئەندام 14

زانکۆیا دهۆك م. خالد تەوفيق محەمەد/ ئەندام 15

زانکۆیا دهۆك م. مسلح حەمزە حەسن/ ئەندام 16

1. لیژنا زانستى:

2. لیژنا ئامادەکاریێ: 

ب هەلکەفتا سەدسالیا

سەنتەرێ بێشکچی بۆ ڤەکۆلینێن مرۆڤایەتی _ سەنتەرێ ڤەکۆلینێن جینۆسایدێ/ زانکۆیا دهۆك

سەنتەرێ زاخۆ بۆ ڤەکۆلینێن کوردی/ زانکۆیا زاخو 

دەستەی کوردستانی بۆ دیراساتی سرتاتیجی و توێژینەوەی زانستی - سلێامنی
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سەنتەرێ بێشکچی بۆ ڤەکۆلینێن مرۆڤایەتی _ سەنتەرێ ڤەکۆلینێن جینۆسایدێ/ زانکۆیا دهۆك

سەنتەرێ زاخۆ بۆ ڤەکۆلینێن کوردی/ زانکۆیا زاخو 

دەستەی کوردستانی بۆ دیراساتی سرتاتیجی و توێژینەوەی زانستی - سلێامنی

ژڤانێن گرنگ:
2023/3/1 دیامهیک ژڤان بۆ هنارتنا کورتیان

2023/3/10 راگەهاندنا )کورتیێن( هاتینە پەسەندکرن

2023/6/10   دویامهیک ژڤان ژ بۆ هنارتنا ڤەکولینان

2023/8/10 راگەهاندنا ڤەکولینێن پەسەندکری

2023/10/5 - 4 بەروارا برێڤەچوونا کونفرانسی

بۆ پرت پێزانینان و هەر پرسەکێ:

0750 443 20 61 د. ئازاد سامل محمد

ژ بۆ تومارکرن و هنارتنا کورتی و ڤەکولینان هیڤیدارین سەرەدانا لینکێ كۆنفرانسێ  بکەن:3- لجنة متابعي المحاور:

https://ictlca.uod.ac/
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• جەختکرن لسەر مافێن نەتەوە و کەمینان د پەیامنا لوزان دا.

• پێناسـەکا یاسـایی بۆ پەیامنـا لوزان و دیارکرنا گرنگرتیـن الیەنێن وێ ژ الیێ 

حوکم و بنەمایێن یاسـایێت نیڤدەولەتی.

• ڕوونکرنـا الیـەن و کارتێکرنێـن سیاسـی و جیوسیاسـی و ئابـوری و یاسـایی 

یێـن پەیامنا لـوزان.

• جەختکرن لسەر الیەنێن دوزا کوردی و دوزا ویالیەتا میسل ژ الیێ مێژوویی، 

یاسـایی و سیاسـی، و کارڤەدانێـن وێ ل سـەر وەالتێـن دەڤـەرێ، و نێرینـا 

پاشـەروژێ ل گور گوهورینێـن هەنوکەیی.

 

تـەوەرێ ئێکێ:  پرسـگرێکا نەتەوان دناڤبەرا سـیڤەر و لـوزان دا )10 ئاب 

1920 – 24 تیرمەهـ 1923( .

1. سیاسەتا بریتانیا و فرەنسا ل هەمبەر دوزا نەتەوەیێن دەڤەرێ.

2. بزاڤێن نەتەوەیی ل دژی سیاسەتا مئپریالیزمێ.

3. گورانکاریێن سیاسی ل تورکیا.

4. هەڤرکیێن دبلوماسی د کونگرێ لوزان دا.

5. کێشەیا ویالیەتا میسل و کونگرێ لوزان. 

تـەوەرێ دووێ: کارڤەدانێن سیاسـی، لەشـکەری، جیوسیاسـی و یاسـایێ 

یێـن پەیامنـا لوزان د نهـا و پاشـەروژێ دا.

1. کارڤەدانێن سیاسی و جیوسیاسی.

2. باندورا پەیامنا لوزان ل سەر دوزا کوردی و کەمینەیێن نەتەوەیی و ئایینی.

3. کێشە و هەڤرکی لسەر ویالیەتا میسل.

4. پاشـەروژا عیـراق و هەرێـام کوردسـتانێ پشـتی بورینـا سـەد سـاال لسـەر 

پەیامنـا لوزانـێ. 

5. هەبوون و لڤینێن لەشکەری یێن تورکیا و پاشەروژ و سنورێن سیاسی ل دەڤەرێ.

6. پەیوەندیێن هەرێمی و نیڤدەولەتی و چارەنڤیسێ دوزا کوردی.

7. نەخشەیا جیوسیاسی یا دەڤەرێ و گورانکاریێت چاڤەرێکری.

8. ئەنجام و باندورێن چاڤەرێکری ل گور یاسایا نوی یا نیڤدەولەتی.

تەوەرێ سیێ: ڕەهەندێن سیاسی و ئابوری یێن پەیامنا لوزان

1. ڤەگوهاستنا ب زوری و ئاسیمەلەکرنا پێکهاتەیێن نەتەوەیی و کەمینەیێن ئیتنیکی و ئایینی.

2. سەرەدەری دگەل کوردان د کولتورێ وان دەولەتێن تێدا هاتینە دابەشکرن.

3. باندورا پەیامنا لوزان لسەر ئابورێ عیراق _ تورکیا _ ئەوروپا.

4. دیارکرنا سنورێن دەریایی و دەڤەرێن گرنگ یێن ئابوری یێن تایبەت.

5. لێگەریانا نەفت و غازێ )ئەولەهیا وزێ(.

6. چەوانیا سەرەدەریا دەولەتا ل دۆر قەرز و بەرپرسیارەتیان.

- چاپکرنا کۆمەکا پەرتوکێن گرێدای ب بابەتێ کونفرانسی ڤە.

- چاپکرن و بەالڤکرنا هندەک بەلگەیێن نوی یێن گرێدای ب پەیامنا لوزان ڤە.

 

• هنارتنا کورتیا بابەتی، دگەل بیوگرافیا ڤەکولەری دگەل ژمارا تەلەفونێ و ئیمەیلێ.

• ڤەکولێن دڤێت لدور تەوەرێن کونفرانسی بن و مەرجێن ڤەکولینێن زانستی 

هەبـن: )ناڤونیشـانێن ڤەکولینـێ، ناڤـێ ڤەکولەری، جهـێ کارێ، ناڤێ وەالتی، 

کورتیـا بابەتی و پەیڤێن سـەرەکی’Key Words’ ب هەر سـێ  زمانێن كوردی، 

عەرەبی و ئینگلیزی.

• ئـەو ڤەکولینێـن هاتینـە پێشکەشـکرن و بەالڤکـرن د کونفرانسـێن بـەرێ دا 

ناهێنـە وەرگرتن.

• هەلسـەنگاندنا زانسـتیانە دێ بۆ ڤەکولینان هێتەکـرن و د بەرگەکی تایبەت 

یـێ چاالکییێن  کونفرانسـی دا هێنە بەالڤکرن.

 

• وەرگرتنا )75,000( دیناران بۆ ڤەکولینەکا تاک د ناڤخویی عیراقێ دا.

• وەرگرتنا )$100( بۆ ڤەکولینەکا تاک ژ دەرڤەی عیراقێ.

• ئەگـەر ڤەکولیـن هەڤپشـک بیت 50,000 هزار دینار یـان 50 دوالر دی 

بۆ ڤەکولەرێ دووێ و سـیێ.

تێبینی: ژبلی تێچوویێن هاتنوچوونێ، مێڤانداریا ڤەکولەران ل سەر کونفرانسی یە. 

  

پەیامنـا سـیڤەر  ئـەوا دناڤبـەرا الیەنێـن سـەركەفتیدا ل شـەرێ ئێكـێ یێ 

جیهانـی )١٩١٤-١٩١٨( و  ئیمپراتۆریەتـا عوسـامنی  دا هـات بـوو ئیمزاکـرن، 

عـەردێ دەولەتا عوسـامنی دناڤبەرا دەولەتین سـەرکەڤتی دا هاتە دابەشـكرن، 

وسـوز هاتنـەدان بـوو هەمـی مللەتێـن نە تـورك كۆ سـەربخویا خـو وەربگرن، 

لـێ ئـەو سـوز نەهاتنە بجهکـرن، چونکی تەخا سیاسـی و عەسـکەری یا توركی  

ل ئەنقـەرێ شـەر دژی هاڤپەیامنـا كـر و ناچاركـرن كۆ پەیامنناما لـوزان ل )24 

تەمـوزا 1923( ئیمـزا کـەن. نهـا 100 سـال ل سـەر ئیمزاکرنـا پەیامننامـا لـوزان 

بورینـە، ئـەرێ چ كارتێکـرن وكاردانەڤە ل سـەر جیهانێ، ل هەرێمێ ب گشـتی 

و كـوردا ب تایبەتـی هەنە؟ هەروەسـا ئەو كێشـێن هالویسـتی ماینە، ل پێشـیا 

وان ژی پرسـگرێکا  ویالیەتـا موسـل، وجهـێ ئەوروپـا وتوركیا دڤـان گورانكاریادا.

پشـتی ئیمزاکرنـا پەیامنـا لـۆزان، گەلـەک گۆڕانكاریێـن جیوسیاسـی ل  

رۆژهەاڵتـا ناڤیـن هاتینـە ئەنجامدان، كو بوونـە ئەگەرێ دروسـتبوونا قەیرانا و 

ملمالنێن نەتەوەیی وجیهانی، ئایینی، ئابووری، شـەڕی ناڤخویی، سـەرهلدانێن 

چەکداری، جینۆسـاید و ب دەهان کۆمکوژیان، ئاوارەبوون و بێسەروشوێنکرن، 

وێرانکرنـا گونـدان و بکارئینانـا چەکـێ کیمیایی و جینۆسـایدا کەلتـووری. ئەڤ 

پەیامنـە بـۆ ئەگـەرێ گەلەك دەرئەنجامێـن نەرێنی یێن  جڤاکـی و دەروونی و 

کارتێکرنێـن وێ هێژ تـا روژا ئەڤـرو ژی دبەردەوامن.

تشـتێ گرنگ ئەوە کۆ ڤـێ پەیامنێ مافێن کوردا ب دروسـتکرنا دەولەتەکا 

تایبـەت ب کـوردان ڤـە پشتگوهــئێخست. ئەڤـە بوو ئەگـەرێ دەسـتپێکا دوزا 

سیاسـی یـا کـوردان ل دەڤەرێ بوو جهـێ دلگرانیـا گەلەك وەالتێـن دەڤەرێ و 

ب دەرباسـبوونا دەمـی پرسـگرێک ئالوزتر لێهات.

د ڤـی کونفرانسـی دا چەندیـن مژارێـن گرێـدای ب پەیامنـا لـوزان ڤـە و 

نێرینا پاشـەروژێ دێ هێنە گوتوبێژکرن: ئەرێ پشـتی بورینا سـەد سـاال لسـەر 

پەیامنـا لـوزان تورکیـا دێ وەک ئیمپراتوریەتـەکا نـوی ڤەگەریتە دەڤـەرێ؟ ئایا 

نەخشـەیا جیوسیاسـی و ئـەو سـنوورێن دەسـتکرد دێ هێتـە گوهوریـن و دێ 

جیهـان بەرەڤ قوناغەکا نـوی چیت دڤەگەراندنا میراتێ مئپراتوریەتا ئوسـامنی 

دا؟ ئایـا نهـا زلهێزێـن جیهانـی دێ چەوا سـەرەدەریێ دگـەل داخوازێـن تورکیا 

ل ویالیەتـا میسـل کەن؟ 

چاالکیێن گرێدای ب کونفرانسی ڤە:

مەرجێن بەشداریکرنێ:

تێچوویێن بەشداریکرنێ:

123

ئارمانجێن کۆنفرانسێ:دەرازینک:

تەوەرێن کۆنـفرانسی:




