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 باشوور لە ڕاو�ژی نەتەوەیی ک��وونەوەی 

 
 ، ژنان و پ�اوانبەڕ�زان

 
ـەوە بە ئامان�� گفتوگۆ کردن لەسەر بارودۆ�ن ئاڵۆز و  2011کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان ک.ن.ک وەک نەر�ت�ک لە سا�� 

  
�

 کوردستان لە یی گشتسەر دۆ�ن  لە 2011سا�� دە تایبەت، ڕاو�ژی نەتەوەیی دەبەست�ت. �ەکەم جار ڕاو�ژی نەتەوەیی لە مان�
  بروکسل، دووەم

�
جار   ەما و سور�ا پ�ک هات. سێهلەماین فەرە�سا لەسەر دۆ�ن ڕۆژئاو لە پەر  2012 سا��  �ازدەجار لە مان�

ی� کوردستان و ئ�ێی   ن�ساین ک��وونەوەی ڕاو�ژ لەسەر دۆ�ن ڕۆژهە��
�

ا. لە س�� 2014ان لە مان� پاشان ک��وونەوە�ە� د بەس��
ی تا رادە�ەک لە سەر ئاسی� سەرتاسەربەرفراو   نۆ  25و  24 لە قەرەهەنج�ی سەر بە پار�زگای کەرکووک لە ڕۆژاین یی ان��

�
مان�

ک��وونەوەی راو�ژی نەتەوەیی سەرا�سەریی بۆ هەر چوار .  بوو باشووری کوردستان دۆ�ن لە سەر کرا، کە بە تایبەتیی   2016سا�� 
 16و  15پارچەی کوردستان لە 

�
ا.   2017سا��  7ی مان� ی� کوردستان لە ڕاو�ژی ک��وونەوەی لە سل�ماین بەس�� � ڕۆژهە��

  13/10/2017، پاشان لە کرا   2/10/2017-1ک��وونەوەی ڕاو�ژی ڕۆژئاوای کوردستان لە و  ، 17/9/2017-16ستۆکهۆڵم لە 
ت ڕاو�ژی  کۆنفەرا��26-2018/01/27 ئەوڕۆ و سبەی . مان کرد ک��وونەوەی ڕاو�ژی کورداین د�اسپۆڕا، کورداین دەرەوەی و��

 . دەگ��ن باشوور 
نەی جڤای� گشتی�ش  د�ارە  ڕۆ�� پالتفۆرم�� ڕاو�ژی بینیووە. هاوکات هەموو ک��وونەوە�ە� سا��

 
 خانمان و پ�اوان، بەڕ�زان

ن ساڵ�ادی ٧٢کۆنفەرا�� ڕاو�ژی باشوور ڕ�کەوتە لەگەڵ  دامەزراندین کۆماری کوردستان کە سەرەڕای هەموو   هەمنی
 .نەمانتواین کۆماری کوردستان بە پێوە ڕابگ��ن� هەبوو. بە کۆمەڵ�ک هۆی ج�اواز ەموکورتی�ەک ناوەڕۆک�� د�موکرات�ک

ت لە ژ�ر هەڕەشەدان. کانتۆین عەلەگەڵ ساڵ�ادی کۆماردا دەستکەوتەکاهاوکات  ف��ن کە لە در�ژایی شەڕی ین ڕۆژئاوای و��
 ئارامیی ناوخۆی سوور�ادا 

�
� کەر. سوور�ا بو  م�ێی  وە وا هەفتە�ەکە کەوتووەتە بەر پەالماری دەوڵەی� تورک�ای دا��ی

ن و  دا  ف��نلە ت�گە�شتین کۆماری کوردستان و عە کەران باش�� بناسنی ن دا��ی اسی� خۆئامادەکردن و ئبەو شێوە�ە  دەتواننی
 . �ە� نەتەوەیی � ات�ی  خۆڕ�کخستنمان بەرزتر بکەینەوە و بگەینە س��

  
کەر��ەی ئ�سان�� وا کە بتبۆ فەراهەمکردین ت�کۆش م بەم دا��ی � تیی تا بداتەوە پێ��ستمان بە �ەک�ەتیی نەتەوەی�ە. �ەک�ەوان�ت وە��

ن سوود لە توانا و وزەی هە موو تا�ەکەس�� دڵسۆزی  نەتەوەیی زامین کۆدەنگیی و هاوسەنگەر��ە، لەو�دا�ە کە ئ�مە دەتواننی
 کوردستانیی وەر�گ��ن. 

 
ن

�
 هاوڕ��ان، هەڤا�

ن ئەمڕۆ  سنی .  ئا�ا پێ��ستە لە خۆمان ب�� ن بۆ�� تا ئ�ستا  ئ�مەی کورد نەمانتووانیووە �ەک�ەتیی نەتەوەیی خۆمان پ�ک بهێنن
م�� نەتەوەیی ن�شت�مانیی �ەکگرتوومان نی�ە.  م وە��  کوردستان بووە بە ناو جەرگەی ڕووداوی س�اسیی و سەر�ازیی گەورە، بە��

ن  ن لەو پرس�ارە دەب�ت بتواننی ت و  بۆ ت�گە�شن� لە ڕووانگە�ە� کوردستانی�ەوە لە قەیراین باشوور، لە دۆ�ن ڕۆژئاوا و ڕۆژهە��
 . ن  با�وور بڕوواننی

م بە   . لەبەرئەوە نەمانتووانیووە وەکوو نەتەوە�ەک وە�� ن م پچ��چڕ و پارچەپارچە و دوورلە�ەکنی کورد کار و خەبای� زۆرە، بە��
ە �ەک�ەتیی نەتەوەیی خ��ان ساز کردووە، و   ک�شەکانمان بدەینەوە. ئەوانەی کوردستان�ان دا��ی  � و لە سەر ئەکردووە زۆر لە م�ێی

. سپای �ەکگرتوو و بناخە�ە بوون بە خاوەین   دامەزراوەی س�اسیی و کۆدەنگ�ە� گشتیی
 

کە   و س�کۆالر�سی� سەرکەوتوو ین بە نموونە�ە� د�موکرات�ک باشوور بکەلە ڕ�گای �ەک�ەتیی نەتەوەی�ەوە دەمانتوواین 
ممان بە ت�کۆشاین بە شێوە�ە� د�کە هەروەها ئەوڕۆ �ادی کۆمارمان بە شێوە�ە� ج�اواز دەکردەوە.  رئەنجامسە ش وە��

 ف��ن هەر لەم دۆخەدا نەدەبوو. عەف��ن دەدا�ەوە �ان عە
ە دەمانتوواین س � لە سەر بناخەی  ����نەوە. بە �ەک�ەتیی نەتەوەیی نووری نێوان ڕۆژئاوا و باشوور بە �ەک�ەتیی نەتەوەیی لە م�ێی

 د�موکرات�کەوە، بۆ هاو�ە�مانیی جۆر�ک لە بخەینە نێو لەگەڵ خۆمان پ�کهاتەکاین سوور�ا  د�موکرات�� ئازاد�خواز دەمانتوواین 
 . ب�تسنوورمان لە سەر دەر�ای سی� دەمانتواین ئ�ستا کە   نموونە لە س�ستەم�� کۆنف�دراڵیی د�موکرات�کدا،
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کەران  ن  تا �ێ دەگرن  مانانن لەبەرئەوە�ە ڕ��ئەو ڕاستی�ە دەز دا��ی  . �ەک�ەتیی نەتەوەیی خۆمان پ�ک نەهێننی
 

بە �ەک�ەتیی نەتەوەیی هەروەها دەمانتوانیی س�ستەم�� شا�ستە بۆ خەڵ� باشوور فەراهەم بکەین. ئ�ستا باشوور دەیتواین 
ی کوردستان ب�ت. ڕەنگە پر� ک�شە  ن و ئەم زەرەر و  لەگەڵ حکومەی� ناوەندیی پارچە�ە� ئاوەدان و خاوەن بەرهەم و بەه�ێی

 ز�انانە هەر ڕوو�ان نەدا�ە کە ئ�ستا ک�شەی گەورەن. 
 

�ەک�ەتیی نەتەوەیی پ�ش هەر شت�ک بە مانای باوەڕ�وون بە �ەک�ەتیی نەتەوەیی و دروستکردن�ەتیی لە ناو زهن و م�شکماندا. 
ەتپار�زیی و دڵ�ر�ێ  ، عەش�ی بوون لە �ەک پ�ش هەر شت�ک دەب�ت لە م�شکماندا ����نەوە. سنوورەکاین کوردستان، ناوچەگەریی

ن و  گۆڕانەدا لەو   ن بە نەتەوە�ەک. نەتەوەبوون بە واتای هاوهزر  جیهانبینبین�ماندا�ەکە لە کرداردا لە م�شک و لە ت�گە�شن� ی دەبنی
 . �مانیی د�تن�شتە�� هاو�ن�شت�مانیی و هاوجەستەیی وەفاداریی بۆ خا� و ن�شت�مان و دروستکردین هەست و و�ژداین 

ن، کچان و کوڕان،  ن مافە د�موکراسیی و مرۆڤا�ەت�ەکاین کەمئەندامان، مندا�� ە بلە ت�گە�شتین �ەک�ەتیی نەتەوەی�دا�ە کە دەتواننی
ن و پ�ش�ان بخەین.   ساڵداچووان و ژ�نگە پ�کەوە ببیننی

 
 دەب�ت.  کات�ک �ەک�ەتیی نەتەوەیی نەب�ت زهن�ەی� پەرتبوون و پارچەپارچەبوون زاڵ

، بۆ ئ ن ەوەی  بۆ ئەوەی باشوور لە قەیراین ئەوڕۆ ڕزگار بکەین و گە� باشوور لە ناو ئەم گەم�ە شکاوەدا بە کەناری ئارامیی بگە�ەننی
ان  بب�ت بە خاوەین دەستوور و پەرلەمان و حکومەتگە� باشوور  ن ئ�ێی و وەزارەتگا و دامودەستگای سەر�ەخۆ، بۆ ئەوەی نەه�ڵنی
بە وەردەن، پێ��ستمان بەوە�ە هەموو پ�کەوە لە ڕاو�ژی ن�شت�مانی�دا باشوور  یز�اتر دەست لە کارو�اری ناوخۆ و تورک�ا لەوە 

. ڕ�فۆر� باش لە سەرئەنجا� �ەک�ەتیی نەتەوەیی و ن�شت�مانی�ەوە لە دا�ک دەب�ت.  ن  شێوە�ە� چاال� بەشدار بنی
 

 خانمان و پ�اوان،
نیی و گەندەڵیی  . هەبووین خەز�نەی بک��ت وەکوو د�اردەی کاتی�ش قبوڵناب�ت تەنانەت  ستەم،نەک هەر وەکوو س� تا��

، دروستکردین بەندئاو و پرۆژەی  ، پ�شخستین پ�شەسازیی ، �اساسەروەریی و دادگای سەر�ەخۆ، بەرهە� خۆماڵیی ن�شت�مانیی
 �ەک�ەتیی نەتەوەیی و ن�شت�مانی�ە. هەبووین سەرئەنجا�  ،ئاوەدانیی و خزمەتگوزاریی و داناین پالین ئاییندەیی دروست

 
ا، �  بەڕ�زاین ه�ێی

ین ئێوە دەزانن کە کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان ل  گو��
�

 وان و پ��نسیپەکاین �ەک�ەتیی نەتەوەیی کە لەدا بەڵگەی پی ٢٠١٧ە مان�
ب و ڕ�کخراوەکان ئەو پ�شن�ارە دەوڵە ،خاڵ پ�ک د�ت، خستووەتە بەردەست ٢١ ن  مەند بکەن. و داوای کردووە کە ح�ی

ن �ان ئایین�ک نی�ە، بەڵ�و بۆ هەموو گە� کوردستانە، بۆ پ�شخستین ئ�ستا و ئاییندە ی  ئەو بەڵگەنامە�ە تەن�ا بۆ �ەک ت��ژ و چنی
گەلەکەمانە و بۆ زامنکردین ئاییندەی خا� و نەوەکاین ئاییندەمانە. ئەو بەڵگەنامە�ە بۆ فەراهەمکردین ما�ن مرۆڤ و مافە 

ن و کچان و کوڕان و  مافە ج�اوازەکاین کەمئەندامان و  ، هەروەها بۆ ڕ�زگرتن لەد�موکرات�کەکانە بەساڵداچوواین  مندا��
 کوردستانە، بۆ زامنکردین پاراستین ما�ن ئازادیی تا�ەکەس و ڕ�زگرتن لە کەسا�ەتیی مرۆڤە. 

ن وەکوو مرۆ�� سەر�ەرز و شاناز لە ناو لە سەر بناخەی پ�ادەکردین بەڵگەنامە�ە� نەتەوەیی و ن�شت�مانیی ئ�مە پ�کەوە دەتوا  ننی
 جیهاین ئەوڕۆدا جیێی خۆمان بکەینەوە. ئەوانەی نا�انەو�ت کۆمەك بەو بەڵگەنامە�ە بکەن و لە کار و خەبای� کۆنگرەی نەتەوەی�دا 

م  بەشدار   . بدەنەوە بە ڕای گشتیی کوردستان بن بن، زوو �ان درەنگ ناچآر دەبن وە��
 

 ژنان و پ�اوان ،هاوڕ��ان
ب و ڕ�کخراوەکان  ن ی �ەک�ەتیی نەتەوەیی ه�دی ه�دی لە زهین تا�ەکەس و پ�کهاتەکاین کوردستاندا دروست دەب�ت و ح�ی ب�ی

م ئەو زهن�ەتە کوردستانی�ە ن�شت�مانی�ە ه�شتا بەشدار دەبنز�اتر و ز�اتر  ن نی�ە،، بە�� ێ پێ��ست بەه�ێی لەبەرئەوە�ە لە  بە پیێی
ان و تورک�ا دەو�رن هە�ە، لەبەرئەوە�ە حکومەتباشوور قەیراین س�ستە� د�موکراسیی  اق و ئ�ێی ن بە خ��ان دەدەن هە این ئ�ێی ن ر و ئ�ی

ن بە خۆی دەدات ڕۆژانە چاال ن ان ئ�ی ا بدەن، لەبەرئەوە�ە ئ�ێی ت �ن �واین لە سەر پ�ادەکردین ڕ�فەراندۆم�ک هەموو باشووری و��
ای شکەنجەدان و س�دارەدان�ان ب د�موکراتیی ڕاوەدوو بن�ت ە سەردا �سەپێن�ت، لەبەرئەوە�ە تورک�ا تووانیوو�ەی� چەندین و �ن

شارۆچکە و گوندی با�ووری کوردستان و�ران بکات، لەبەرئەوە�ە تورک�ا دەتوان�ت هێندە پڕروو و ب�شەرم ب�ت کە دووهەم  
�ن چە� ناتۆوە بهێنێتە سەر شار��  حەشدی شەعی� و ، لەبەرئەوە�ە ستانکوردبچوو�  گەورەت��ن سپای ناتۆ بە ن����

ن  دەو�رنداعشەکان   . لە بەرامبەرمان بووەسن�
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ن،
�

، بە بازووی کچان و کوڕ  هەڤا� ێ بە �ەک�ەتیی نەتەوەیی ی بەرخۆداین ک��این انە سەرکەوت. ان و بە ب�ی � ی
ئازاد�خوازیی شۆڕشگ�ێ

کەر��ەی سەر دروست بە هەمان �ەک�ەتیی نەتەوەیی بە دڵن�ای�ەوە ئەم ئابڵوو  . لەو ت�ک دە ف��نعەقە فاش�ستی�ە دا��ی ن شکێننی
دۆستاین کورد لە هەر ش��ن�ک بارەوە بە ناوی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستانەوە دەستخۆشیی لە هەر تا�ەکەس�� کوردستانیی و 

 کەم کە لەم ت�کۆشانەدا بەشدارن. هەن دە
 

ن دەوڵ بەڕ�زان، ەکان دەسی� کورد دەبڕن و کە ف�� ن ن کە گوا�ا زله�ێی  ەت و ف�سار دەوڵەت ب�ی لە بەرژەوەندیی ئ�مە ڕۆژانە دەب�ستنی
م ئەوە داهێنان�� نوێ نی�ە.   کەس لە   و ن�شت�مانیی نەه�ڵنبە �ەک�ەتیی نەتەوەیی  کوردستان�ان دەتواننخ��ان دەکەنەوە. بە��

ن کە دەتوانبە �ەک�ەتیی نەتەوەیی  خۆی بەرفراوان بکات.  سەر ح�سای� خ��ن و ساماین کورد بەرژەوەندیی  ن س�اسەی� ئ�مە دەبنی نی
ەکان بۆ کوردستان د�اری بکەین، نەک بە پ�چەوانەوە.  ن  زله�ێی

 
ا، � ین ه�ێی

�
 هەڤا�

ن و لە ناوخۆماندا کولتوری کەران ڕ�گە�ان نەداو�ن پ�کەوە بنی  د�موکرات�ک و شارستانیی پ�ش بخەین. پ�کەوە دا��ی
�

  بوون و د�الۆ�
، هەر دەرفەت و هە� ڕەخساومان  ن گورج و گۆڵ و بەدەست��رد ما��  کە  لە بەردەستدا�ە  ئەگەر ئ�ستا درەنگ�ش کەوتبنی

 بخەین و کۆ بکەینەوە.  کوردستان ڕ�ک
 

ن  گ��نگە هەموومان . ئەرک و بەر�رس�اریی تا�ەکەساین سەر�ەخۆ و ر�کخراوگە� د�موکرات�ک و ئەرک و بەر�رس�ار�ەت�ەکان ببیننی
ی پ� ن ، هەروەها حکومەت و پارلەمان و ه�ێی ب و ڕ�کخراوەی س�اسیی ن شمەرگە و گەر�ال، ج�اوازن. ئەر� کۆنگرەی نەتەوەیی  ح�ی

کوردستان کۆکردنەوە و ڕ�کخستین هەموو ال�ەنەکان و دروستکردین �ەک�ەتیی نەتەوەیی و ن�شت�مانی�ە. هەند�ک لە کای� خ��دا 
م دڵن�ا بن ئەوی لە دەرەوەی کۆنگرەی �شو هەند�ک ،هاتوون و هەند�ک ئ�ستا دێن نەتەوەیی کوردستان  لە ئاییندەدا دێن، بە��

 لە بەرەی براوە نی�ە و ناب�ت.  بمێنێتەوە
ادەی گە� خۆمان ب�ت و پرۆژەی دروستکردین  ن و ئ�ی ەی ئ�ستامانەوە ڕێ بپێ��ن، باوەڕمان بە ه�ێی ن ئەوە گ��نگە ئ�مە بەو ه�ێی

 . ن  �ەک�ەتیی نەتەوەیی بە سەرکەوتن بگە�ەننی
 

، کە دیپلۆماس�ە� گشتیی هاو�ەشمان هەب�ت، کە ئەوەی کە کورداین هەر چوار پارچەی کوردستان بە  ن �ەک نەتەوە بزاننی
ی پاراستین هاو�ەشمان هەب�ت و   ن �ە� هاو�ەشمان هەب�ت، کە م�د�ا�ە� ن�شت�مانیی بەر�رس�ارمان هەب�ت، کە �ەک ه�ێی � ات�ی س��

. ن، بەش�� گ��نگن لە �ەک�ەتیی ی ناوخۆ و ملمالنیێی ناتەندروست بکەیکە نەفرەت لە ز�ــهین شەڕ    نەتەوەیی
م  ن  و �ەک�ەتیی نەتەوەیی �ەک�ەتیی پ�کهاتەکاین کوردستانە، �ەک�ەتیی ژنان و ما�ن ژنانە لە ب��ارداندا، بەرقەرارکردین پلورال�ی

. س�کوالر�زمە، ڕ�زگرتن لە ما�ن مرۆڤ و پاراستین مرۆڤ و مافەکان�ە  ی�
 

ن و هاوڕ��این ت�کۆشەر
�

 هەڤا�
، بە خۆڕەخنەکردن و بە خۆداچوونەوە،  ەین بە جەختکردنکۆنفەرا�� ڕاو�ژە بک  ئەم پێ��ستە لە سەر دۆز�نەوەی چارەسەریی

کەران تووش�ان کردوو�ن.   بە باس�� خەسارناسیی ئازا�انە و ب��رانە، بە خۆڕزگارکردن لەو نەخۆش�انەی دا��ی
کوردستان کە دەستدر�ژیی ەی  د�ککەین بە ڕۆژی هاوسەنگەریی لەگەڵ عەف��ن و هەر پارچە�ە� ئەم کۆنفرا�سە بهەروەها 

 بک��تە سەر. 
 

 
�

 . و ڕۆشن ن�شت�مان�انە د�موکرات��بە هیوای د�الۆ�
 ئازاد�خوازانە و ئاشت�خوازانەی  

�
 ! کوردستانبژی بان�

 
 ، ڕ�بوار ڕەش�دکۆنگرەی نەتەوەیی کوردستانهاوسەرۆ�  
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