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ن ک��وونەوەی کۆمیتەی دیپلۆماسیی هاو�ە�ش پارت و ر�کخراوە 16ئەنجامنامەی  منی

 س�اسی�ە کوردستانی�ەکان
 

ن، رۆژی �ەکشەمە کاسی�ە کوردستانی�ەاکۆمیتەی دیپلۆماسئی هاو�ەش بە ئامادەبووئن ن��نەرائن پارت و ر�کخراوە س�
ن ک��وونەوەی لە ناوەندی کەنەکە لە برۆ  09.09.2018 کۆمیتە لەسەر بنەمای پال�ساز��ەکائن خۆی،   کسل کرد. شانزەمنی

ن لە ئەورو�او  سەرەڕای کاری رۆژانە، لە کارو خەبات�� بێوچاندا�ە. بەتایبەئت هەوڵئەدات لۆئب دیپلۆماسی�ە� بەه�ی
 ئەمەر�کاو سەرا�سەی جیهاندا پ�شبخات. 

 
ن لەسەرەتای ک��وونەوەدا بە پئێی رۆژەڤ وتوو���� چڕو پڕ لەسەر دۆ�ن   ئت ناوەڕاست، دواینی کوردستان و رۆژهە�ڵ

ە جیهان�ەکان لە ناوچەکەدا کرا.  ن ئب هەروەها رووداوو گۆڕانکار��ەکان، رۆ�ڵ ه�ێی ن ان لەسەر بارەگا�ائن ح�ی �ش دەوڵەئت ئ�ێی ه�ێی
ان، بوون بە تەوەد�موکرائت  ان و لە س�دارەدائن �ێ الوی کورد لە ئ�ێی ئب د�موکرائت کوردستائن ئ�ێی ن  ر�� کوردستان و ح�ی

ش و تاوانانە�ان ئ�دانە کردو هەڵ��سئت خ��ان ئاشکرا  سەرە� ک��وونەوە . هەموو بەشدارابووان بە ت�کڕای دەنگ ئەو ه�ێی
، تەوەر�� تری کرد. بە هەمان شێوە دۆ�ن رۆژاوای کوردستان، بە تایبەت�ش رەو�ش عەف��ن و قەیرانەکائن سور�ا 

  بانگه�شئت لەو بارە�ەوە، بەڕ�ز ئاڵدار خەل�ل، بەر�ر� تەڤدەم  زان�اریروونکردنەوەو نەوەکە بوو. بۆ و و سەرەکئی ک��
ک��وونەوە کرابوو. بەڕ���ان باس�� چڕی لەسەر دۆخەکە پ�شکەش کرد. لەسەر باشووری کوردستان، بە تایبەت�ش 

 کوردستان�ان لەو هەوڵدائن نە�اران بۆ گۆڕ�ئن د�مۆگراف�ای ئەو ناوچانە و هەمانکات خاوەندار�ئت  ،ناوچە دابڕاوەکان
ش��نانە ، وتوو�ژی جدی و گرنگ کرا. رەو�ش شەنگال و ناوچەکائن دورو�ەری موسل. بە تایبەئت هاتە بەر باس. لەو 

و باوەڕ و ئاینە جدا بە هەموو شێوە�ەک خاوەندار�ئت بارە�ەوە ک��وونەوە ب��اری  دی و لە هەڵگرائن ب�ی ن �اوازەکائن وەک ئ�ێی
کارئی دەوڵەئت تورک�ا لەسەر کلدائن -��ائن -ئاسوری  ش و دا��ی بکات. هەمانکات لەسەر دۆ�ن با�وری کوردستان، ه�ێی

ئی سەر بەڕ�ز ئۆجەالن ت بوو بە تەوەر�� رۆژەڤ و ، بە شێوە�ە� تایبەرۆژاواو باشووری کوردستان، هەروەها گۆشەگ�ی
ار��ە ن���ەکان تاووتوێ کران. انکگۆڕ و ناوەڕاست بە فراوائن هەڵوەستەی لەسەر کرا. لە تەوەر�� تردا بارودۆ�ن رۆژهەالئت    

 
 

 ک��وونەوە هەڵ��سیت خۆی لەم خاالنەی خوارەوەدا کۆکردەوە: 
 

ان بۆسەر  -1 �ش دەوڵەئت ئ�ێی ئب د�موکرائت کوردستان و ه�ێی ن ش�� بارەگا�ائن ح�ی ان ه�ێی ئب د�موکرائت کوردستائن ئ�ێی ن ح�ی
ن  لە س�دارەدائن �ێ الوی کورد ب�� قبوڵ نی�ە، لە هەمانکاتا دڕندانە�ە و بە هەموو شێوەک ئ�دانە ئەک��ت و قا ( رامنی

ن پەنا  ان بۆ  حسنێی شە�ە و  دوژمنا�ەئت کۆماری ئ�سالمئی ئ�ێی ، لوقان مورادی، زان�ار مورادی)، در�ژەو فراوانکردئن ئەو ه�ێی
شە بەڕ�وەچ اق�ش لەو گە� کورد دوو�ات ئەکاتەوە. رۆژ�ک دوای سەردائن ئەردۆگان بۆ تاران ئەو ه�ێی وو. حکومەئت ع�ێی

کەرائن کوردستان لە دژی گە� کوردستان لە  بارە�ەوە ب�دەنگە. ئەمانەش جار�� دی ئەوە ئاشکرا ئەکەنەوە کە دا��ی
ان شەرمەزار ئەکەین. هەروەها  ئەو ر�ککەوتندان. ئ�مە  ، بە توندی رژ�� ئ�ێی ن شانە بە تاوائن دژی مرۆڤا�ەئت ئەزاننی ه�ێی

ب و بنەماڵەی شەه�دان و گە� کوردستان ئەکەین. هیوای هەر�� زووتر ئ�مە سەرەخۆ�ش لە ه ن ەردوو ح�ی
 چا�بوونەوەش بۆ ب��ندارەکان ئەخواز�ن. 

 
ئت کوردستبۆنە�ەوە ئ�مە جار�� تر د و بە -2 ەکائن رۆژهە�ڵ ن ئەکەین، نا�ۆکی�ەکان�ان بخەنە الوەو �ەکێتی�ە�  نااوا لە ه�ێی

. هە ن ن لەنێوان خ��اندا پ�کبێنن ئت کوردستان بەه�ی ە کوردستان�ەکان ئەکەین، لە گە� رۆژهە�ڵ ن مانکات داوا لە هەموو ه�ی
ت.  ئی بدەنە گە� رۆژهە�ڵ  خاوەن دەرکەون و �شتگ�ی

 
باشووری کوردستان بە دۆخ��ئ هەست�اردا تێپەڕئەب�ت. باشووری کوردستان پێ��سئت بە ئەڵتەرنات�ڤ�ک هە�ە،  -3

. پێ��سئت بە حکومەت�� ب��ر و پەرلەم ن ادە هە�ە کە س�ستەم�� د�موکرات�ک دابمەزر�نن ان�� خاوەن ئ�ی  
 

ی ناوچەکان �ائن د�مۆگراف�ناوچە دابڕاوەکائن باشووری کوردستان لە ژ�ر هەڕەشەدان. لە زۆر ش��ن هەو�ڵ گۆڕ  -4
اق ئا�ادار ئەکەینەوە کە دەست لە هەڵ��سئت  بە عەرەب   ئەدر�ت، خەڵ� کۆچبەر و ئاوارە ئەک��ن. ئ�مە حکومەئت ئ�ێی

ئت ەهەڵگ��ت. چی�ت لەو بارە�ەوە پەیڕەوی س�اس 140کردن و گۆڕ�ئن د�موگراف�ای کەرکوک ناوچەکائن مادەی 
�نەوە سەر ماڵ و حا�ڵ خ� رەکاوابەعس�ەکان نەکات. پێ��ستە ئا قەرەبووی ز�انەکان�ان بک��تەوە.  و  �انن بگەڕ��ن  
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کارئی دەوڵەئت تورک�ا لە باشووری کوردستا -5 ی سەر�ازئی تورک�ا لە دا��ی ن ن رۆژ لە دوای رۆژ ز�اتر ئەب�ت. بووئن ه�ێی

انە لە باشوور  ن ێ بە زووت��ن کات ئەو ه�ی باشوور، هەڕەشە�ە� گەورە�ە بۆ سەر دەسکەوتەکائن گە� کوردستان. ئەئب
 دەر�ک��ن. 

 
ە کوردستانی�ەکان و   داوائەکەین هەموو  -6 ن  . ردستاندا بن و �شتیوائن بنگە� کوردستان لەسەنگەری گە� با�وری کو ه�ێی

سەرکەوتئن پێ��ستە لە بواری دیپلۆماسی�دا ئەو دەولەتە بەردەوام لەقاو بدر�ت. لە ئ�ستدا ئەو دەرفەت و توانا�ە هە�ە. 
ێ بە هۆکار بۆ سەرکەوتئن هەموو کوردستان.   با�ور ئەئب

 
قەدەغە کراوە. دوو ساڵ�شە هیچ هەواڵ��  . و ا �ێ ساڵ و نیوە سەردان و چاو��کەوتن لەگەڵ بەڕ�ز عەبدو�ڵ ئۆجەالن7

کردن�� توندا�ە. ئ�مە �شتیوانئی  لە کەمپیئن ئازادکردئن بەڕ�ز ئۆجەالن ئەکەین، هەمانکات  نازان��ت و لەژ�ر گۆشەگ�ی
�ن.   سالو بۆ چاال�وانائن دژی گۆشەگ��کردن ئەن�ێی

 
کارئی و هەڕەشەکائن دەوڵەئت تورک�ا لەسەر رۆژاوای ک -8 وردستان شەرمەزارو ر�سوا ئەکەین. بە هەموو ئ�مە دا��ی

ەکائن پاراسئت رۆژاوا،  ن و بۆ هەموو ه�ێی شێوە�ەک لەگەڵ بەڕ�وەبەرا�ەئت رۆژاوای کوردستان لە سەنگەرداین. س�ڵ
�ن.   بەتایبەت�ش بەرخۆدەرائن عەف��ن ئەن�ێی

 
هەوڵدائن دەوڵەئت تورک�او هاو�ە�مانەکائن بۆ گۆڕ�ن و ت�کدائن د�مۆگراف�ای عەف��ن بە توندی ئ�دانە ئەکەین. داوا لە  -9

ە پەیوەند�دارەکان ئەکەین لەو بارە�ەوە خاوەن هەڵ��ست بن. هەروەها هاوکاری ئاوارەکائن ع ن بە تایبەت�ش  ،ف��ن بنەه�ێی
ئی و هاوکارئی نێونەتەوەئی بۆ  ئەوانەی لە کەمئ� شەهبادان. با �ەک�ک لە ئەرکە سەرەک�ەکانمان ئەوەب�ت کە �شتگ�ی

 ئەوان دەستبەر بکەین. 
 

�ش دەوڵەئت تورک�ا لە سەر رۆژاوای کوردستان لە رۆژە�ڤ سەرەکئی کارە دیپلۆماس�ەکائن ئ�مەدا�ە.  -10 بۆ هەرچەند ه�ێی
شانە کاری   ئی ر�بەرا�ەئت �ەە�ەوە پێ��ستە بە هەموو شێوەلەو بار ئەک��ن.  گرنگر�گرئی و وەستاندئن ئەو ه�ێی ک �شتگ�ی

 با�ووری سور�ا بک��ت. کاری جدی بک��ت بۆ ئەوەی بە فەر� بنا��ت. 
 

شەکائن تورک�ا و هەموو . پێ��ستە رۆژاواو هەموو با�ووری سور�ا بپار�زر�ت. بۆ ئەو مەبەستەش 11 لە دژی ه�ێی
شەکائن تر،  ن بۆ ئەو هەر�مەه�ێی ن بک��ت.  جەت��� پارسنت بۆ ئەوەی رۆژاوا ببێتە هەر�م�� ئارام ( دژە ف��ن)، پێ��ست دابنی

ن و جدئی هە�ە. واخەبات�� فرابە   
 

ە نە�ارەکان�دا بەڕ�وەئەچ�ت. بەالم تا  -21 ن لەسەر ک�شەی سور�ا لە جن�ڤ و ئاستانە چاو��کەوتن لە نیوان رژ�م و ه�ێی
ە کورد�ەکان ن ێ بە شدار�کردئن   ئ�ستا ر�بەرا�ەئت با�وری سور�او ه�ی بانگه�شت نەکراون. هەر هەوڵدان�� لەو چەشنە ئب

. کوردو پ�کهاتەکائن با�وری سور�اش بە رەس�  ێ کورد و پ�کهاتەکائن با�ووری سور�ا بە ئەنجام نا�ات و شکست دێئن
 ناناسن. 

 
د بۆ ئەوەی تاوائن کۆمەڵ�وژئی  -31 ن ئی کە�� �ەیئت نێودەوڵەت�دا وەک جینۆسا�د بی�ەکان لە فەرمیئ�ێی نا��ت، �شتگ�ی

ن و  ش�ک بۆسەر شەنگاڵ راوەسنت ە کوردستانی�ەکان دژی هەر جۆرە ه�ێی ن دی�ەکان ئەکەین. هەروەها پێ��ستە هەموو ه�ێی ن ئ�ێی
ێ و ما�ڵ  وە�نەڕ رەکان بگەڵ بکەو�تە بواری پرا�ت�کەوەو ئاواوڵبدر�ن ئاوەدانکردنەوەی شەنگاەشەنگاڵ بپار�زن. ه �ب

ت. بۆ ئەو مەبەستەش پێ��ستە شەنگاڵ ، د�مۆگراف�ای شەنگاڵ نەگۆڕ�شەنگاڵ بپار�زر�تپێ��ستە ناسنامەی  خ��ان. 
 خۆی خۆی بەڕ�وەببات. 

 
 

ئی خۆمان بۆ هەموو مافەکائن گە� ئاسوری -41 کلدائن دوو�ات ئەکەینەوە. ئەوان خەڵ�  -��ائن -ئ�مە جار�� تر �شتگ�ی
�ەتی کۆئن ئەو هەر�مەن. پێ��ستە مافە ئیتن�� و کلتوری و  ئەوان لەسەر ئەو خا�ە  �ەکائن س�ا� و ئ�داری و کۆمە�ڵ

 دەستەبەر بک��ن و بپار�زر�ن و  ئاوارەکان�ان بگەڕ�نەوە سەر خا� خ��ان. 
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پێ��ستە هەموو پارت و ر�کخراوە کوردستان�ەکان لەسەر بنەمای پرە�سیپە د�موکراسی�ەکان خ��ان ر�کبخەن. ر�ز  -51
لۆماس�دا ه��ڵ سووری بەرژەوەندی�ە نەتەوەئی و ن�شتمانی�ەکان بپار�زن. لە�ەک�ت بگرن و لە کاری دیپ  

 
 هەموو پارت و ر�کخستنە کوردستانی�ەکان ئەکەین بەشداری کۆمیتەی دیپلۆماسئی  -16

گ
ئ�مە وەک کۆمیتە بان�

ن و بە�ەکەوە کاری دیپلۆما� بکەین.   هاو�ەش بنب
 

ەباتە نێونەتەوەی�ە درا کە لە بواری دیپلۆماسی�دا لەوەرزی رابردوودا  لەسە ئەو کارو خ زان�ارئی لە کۆتائی ک��وونەوەدا 
تە  کرابوون. کارەکان نرخێندران. دواتر لەسەر شێوازی ر�کخستئن کۆمیتە و پ�کهێنائن کۆمیتەی هاوشێوە لە و�ڵ

تانەدا درا کە دەرفەئت درووستکردن هەب� کۆتائی  ت. تەوەری  جۆراوجۆرەکان وتوو�ژ کرا و ب��ای درووستکردن�ان لەو و�ڵ
ئن کارو خەبائت وەرزی داهاتوو بوو کە ت�ا�دا کۆمەڵ�ک راسپاردەو پ�شن�ازی گرنگ پەسەند کران. ک��وونەوە پالنداڕشت  

 
 

 کۆمیتەی دیپلۆماسیی هاو�ە�ش پارت و ر�کخراوە س�اسی�ە کوردستانی�ەکان
برۆکسل 09.09.2018  
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