
 

 

 

 

، ئایاری 
ی
 ڕافیدەین لە سلێمان

ی
ن

ا
 یەکەم کۆڕبەندی ئاو لە وڵ

ی
  ٢٠١٩ڕاگەیاندن

ی
بانگێشتکردنێک بۆ پێشکەش کردن

! هاوبەشیەکان   

نی  کەمپینەی ڕزگار کردنی رووباری دیجلە و هاوپشکەکانی یەکەم کۆڕبەندی کۆمەڵەی شارستانی 
ا
بۆ ئاوی یەدەگ لە ووڵ

نی ڕافیدەین لە  ڕافیدەین
ا
 :کۆڕبەندی ئاوی وڵ

ا
اق ٢٠١٩بەهاری ساڵ ر

 عێ 
ی
 لە هەرێیم کوردستان

ی
ێت لە سلێمان کە ,  ئەبەستی

تانی 
ا
ان، سوریا و تورکیا نوێنەرانی کۆمەڵگەی شارستانی لە هەر یەک وڵ ر

اق، ئێ  ر
ئەبێت  ەو بۆشاییەیک کراو بەشداری ئەکەن. عێ 

 سنورەکەدا.  و دورخراوەکان لە گفتوگۆ دەربارەی بەڕێوەبردنی ئاو لە  کانەخراو  ێپشتگو بۆ دەنگدان بۆ هەر یەکە لە

یەنی 
ا
نی ڕافیدەین پشت ئەبەستێت بە نمونەی کۆڕبەندی کۆمەڵ

ا
, کە ئەویش بەشێکە لە پڕۆسەی کۆڕبەندی ئاوی وڵ

 . یەنی جیهانی
ا
ۆکەی کۆڕبەندی لە کانی   کۆڕبەندی کۆمەڵ کەمپێنی "دیجلە ڕزگار بکەن" لە شاری   کۆبونەوەی هاوبەش  بتر

اق لە نیسانی  ر
ە بدۆزنەوە. .ئەتوانن ساینی کۆڕبەندییەکە دەرکرا  ٢٠١٧سلێمانی لە هەرێیم کوردستانی عت  ر

 لت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت دەمانەوێت کە گفتوگۆی بە کۆمەڵ پەرەپێبدەین وە هاندانی بەشداری کردنی بەرفراوان لەو دەستپێشخەریانەی کە دەتوانرێ

، کە ئەمەش وای لێدەکات کە وەک نمونەیەک بۆ  ی کردن و ئاشنی جێبەجێبکرێت بۆ گۆرینی ئاو وەک  ئامرازێک بۆ پشتگتر

ئێمە بەکارهێنانی ئاو وەک ئامرازێیک سەرکوتکردن  دابەشبوونێیک یەکسانی و داهاتێیک دادپەروەرانە دەربکەوێت. 

ت کە ملمالنێیەیک بەردەوام 
ا
ێت بۆ دڵنیا کردنەوەی جوڵەی نادادپەروەرانەی دەسەڵ ڕەتدەکەینەوە، کە بەکاردەهێتی



دراوی   ر
ئاو بەرهەمدەهێنێت. ئەم کۆربەندییە بۆشاییەک بۆ گفتوگۆییەیک فراوان و گشنی دەڕەخسێنێت دەربارەی گەیشتنی نت 

نی ڕافیدەین
ا
. پێشنیارکردنی چوارچێوەیەک بۆ سیاسەنی ئاوی کە پابەندە بە بەشداری کردن و بەردەوام بوون و بۆ ناوچەی وڵ

. بنەمای کۆمەڵگا و ژینگەنی دیکە  

سنورەکاندا ئەم ڕووداوە هەلێیک گرنگە بۆ هاوپەیمانی لەسەر ئاسنی کۆمەڵگا لە پێناو هەرەوەزی کردن بۆ ئەو ئاوەی کە بە 

ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای شارستانی و  تێپەڕدەبێت کە ئەمەش هەموو الیەنە کارا پەیوەندیدارەکان دەگرێت لە ناوچەکەدا. 

تە ناوخۆییەکان 
ا
 کۆمەڵگای ناوخۆنی و دەسەڵ

چاالکوانان و توێژەرەکان و ئەکادیمییەکان و ڕۆژنامەنووسان و نوێنەرانی

و کۆششەکانمان دەکەن لە پێناو شێوازەکانی بەڕێوەبردنی ئاوی بەردەوام و هاوبەش  پێکراو،  ئەوانەی کە هاوبەش  بەهاکانمان

ی کردن و ئاشنی بەردەوامە، بانگێشت کراون بۆ  ی باوەڕەکانمان دەکەن بەوەی کە ئاو سەرچاوەی پشتگتر ئەوانەی کە پشتگتر

بەشداربوو لە ناوچەکە و دەرەوەیدا بەشداری  ٣٠٠ە بەشداریکردن لە گفتوگۆکردن و ڕێکارییەکانی ئەم کۆڕبەندە. زیاتر ل

. ڕۆژ بەردەوام دەبێت ٣دەکەن لەو چاالکییانەی کە بۆ ماوەی   

نی 
ا
ئێمە بڕوامان وایە کە پارێزگاری کردن لە سامانی ئاو وە دابەشکردنی بە یەکسانی پێویسنی بە هەرەوەزی کردنە لەالیەن وڵ

. دواتر گرنگە هاوبەش  بکرێت لە زانیاری ناوخۆنی لەگەڵ بەشە جیاوازەکانی نێوان دوو ڕووباروە و لەسەر ئاسنی جیها نی

نی نێوان دوو ڕووبار و 
ا
ی. ئامانجی ئەم ڕووداوە کۆکردنەوەی خەڵک نییە لە وڵ ێت لە ئەزمونی یەکتی جیهان وە سوودیش ببیتی

بە چەند پالنێیک کاریگەر کە چەند  دەرەوەی ناوچەکەدا. کۆمەڵەیەیک هەمەجۆری وەک ئەمە ڕێگەمان پێدەدات کە بگەین

بۆچونێیک جیاواز بنیاددەنی  و دەردەخات. ئەمەش لەالیەن خۆیەوە دەبێتە هۆی ئاسان بوونی ئەو ڕێوشوێنانەی کە بانگەشەن 

ێک بۆ ئاشنی لەنێوان گەالنی ناوچەی نێوان دوو ڕووبار  ی ر
. بۆ ئاو وەک هت   

نی نێوان دوو ڕووبار پڕۆگرایم بەرانی کۆڕبەندی نێودەوڵەنی یەکەم بۆ ئا
ا
: و لە وڵ  

 ڕۆژی یەکەم:کردنەوە و گفتوگۆی گشنی 

 ڕۆژی دووەم:دروستکردنی وۆرکشۆپێک کە خوودیانە ڕێکخرابێت

 کۆتانی 
 ڕۆژی سێیەم:بە ئەنجام گەیاندنی ڕووداوەکانی کارە گشتییەکان وە ڕاگەیاندنی

 ١٢(ی ٢٠١٨ دەکرێتەوە. سەردانی سایتەکەمان بکەن لە تۆڕە  
ی

ناو تۆمارکردن لە کۆڕبەندییەکەدا لە کانونی یەکەم )مانیک

یەتیەکان بۆ بینینی کارە تازەکان. 
ا
 کۆمەڵ

 بانگێشەکردنێک بۆ هاوبەشی کردن

ڕکن ر سەرەکیمان بۆ ئاو لە ناوچەکەدا دیاریکرد: بەشداریکردنێیک گشنی و بەندا وەکان و پارێزگاری کردن لە سیستیم ش  پێشتی

و دەکرێتەوە 
ا
. بۆ دەستپێکردنی گفتوگۆ لە ماوەی دانیشتنی گشنی کۆڕبەندیەکە. ش  پەرە دەربارەی ئەو بابەتانە بڵ ژینگەنی

 
ی

. بۆ تەواو کردنی ئەو پەڕانە پێویستمان بە گرتنەخۆی ڕاوبۆچوون هەیە ٢٠١٨(ی ١٢پێش ڕووداوەکە لە کانونی یەکەم )مانیک

 جیاوازەوە وە هەروەها ئەزمونیش! 
ی
ان؟  لە ناوچەی جوگراف ر

اق دەمێنیتەوە یان لە تورکیا یان لە سووریا یان لە ئت  ر
ئایا تۆ لە عت 

ئایا ئەزمونت هەیە لە سامانی ئاوی دا؟ لەوانەیە هاوبەش  کردنەکەت بەنرخ بێت بۆ بەجێهێنانی ئەمە،پێویست بە 

ۆنی خوێندنەوەی زانیارییەکان دەکات لە  کۆڕبەندییەکە وە پەیوەندی کردن بە بەرهەمهێنەرەکان لە ڕێگەی   ساینی ئلیکتی

ئیمێڵەوە. لەوانەیە هاوبەش  کردنەکەت لە پەڕەی کۆتاییدا بنوورسێتەوە وە پێشکەشبکرێت لە ماوەی کۆڕبەندییەکەدا 

ی و عەرەنی و توریک 
ی  ئینگلتر

هاتنی هاوبەش  کردنەکەنتان دەکەین بە زمانەکانی ر
 .  و فارش و کوردیبەخت 

   coordinator.en@savethetigris.orgبۆ دەستکەوتنی هەر زانیارییەک،پەیوەندیمان پێوەبکەن لە ڕێگەی 
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