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 ئەنجامنامەی ک��وونەوەی کۆ�سەی بەڕ�وەبەری کۆنگرەی نەتەوەئی کوردستان/ ک.ن.ک

ن  کۆ�سەی بەڕ�وەبەری کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان/ ک.ن.ک  لە  23-09-2018ک��وونەوەی ئاسایی خۆی لە سێهەمنی
م هەروەها  یت با� برۆکسل گرت. لە ک��وونەوەکەدا با� کوردستان بەتایبەتیی و بە�ڵ ە بناوەڕاست و جیهان سەبارەت  ڕۆژهە�ڵ

 پر� کوردستان، کرا. 

ەکاین ناوچەکە و  ن �ک دژ بە خەڵ� کوردستان پ�ادە دەکات، ئەوا ه�ێی � لەبەرئەوەی دەوڵەیت تورک�ا دوژمنا�ەت�ە� �تات�ی
. بەڕ�وە دەبەننێودەوڵەتی�ش ڕ�ککەوتننامە �اخود هەڵ��سیت هاوشێوەی س�اسیی لەگەڵ دەوڵەیت تورک�ا دژ بە خەڵ� کوردستان 

ن و ال�ەنانە�ش وەکوو دوژمین خۆی دەبین�ت کە دۆسیت کوردن �اخود  لەبەرامبەر ئەوەدا، دەوڵەیت تورک�ا هەموو ئەو ه�ێی
ال�ە�  لە ال�ەکەوە لەگەڵ ئەمەر�کا و �ەک�ەتیی ئەورو�ا، لەتورک�ا دە�انەو�ت لەگەڵ کوردان بکەونە جۆر�ک لە دۆستا�ەتی�ەوە. 

ێ دەدات. لە ئاسیت نەتەوەی�شدا هد�کەوە لەگەڵ ڕووس اق س�اسەیت دوژمنکارانەی خۆی دژ بە کورد در�ژە یپ ان و ئ�ێی ەر �ا و ئ�ێی
ە بە هەوڵ دەدات کە  لە ناوخۆدا کورد دژ بە کورد بەکار�ــهێن�ت و کوردان بە شەڕ بدات. لەو بارەوە باشووری کوردستاین کردوو 

چێتە و لە ڕ�گای پارچەپارچەکردین کوردەوە ڕۆژ بە ڕۆژ ز�اتر دە ،ردستان�اننموونە�ەک بۆ ڕ�گا�رتن لە �ەک�ەتیی کوردان و کو 
ی دەکات.   باشووری کوردستان و دا��ی

اق ز�اتر لە دژی کورد بەکار�ــهێن�ت و لەگەڵ خ��دا ب�انخاتە نێو  ان و ئ�ێی لەم دەمەی دوای�دا لە هەو�ڵ ئەوەدا�ە کە ئ�ێی
ان کە ئ�ستا ل ا�ەت�ە ە ژ�ر فشاری س�اسەیت نێودەوڵەتی�دا�ە و دە�ەو�ت قازان�� خۆی لەو دوژمنهاو�ە�مان�ە� �ەکگرتووەوە. ئ�ێی

ش و پەالمار بۆ سەر کورد ز�اتر دەکات. س�اسەتەکە�ان ئەوە�ە کە و   ا ن�شانبکات کە تورک�ا دژ بە کورد هە�ەیت و لەو ڕووەوە ه�ێی
. ئەڵبەت لە ن نموونەی دەوڵەیت تورک�ادا دەرکەوت کە هەموو  بدەن کوردان خاوەن چارەسەر و ئەڵتەرنات�ڤ نەماون و نینی

ی دژ بە کورد دێنە مە�دان، بە هەڵوەشان و ت�کچوون مەحکوم دەبن. ئەوانە�ش کە لەگەڵ پرۆژەی  ن ئەوانەی وەکوو ه�ێی
ێ دەکەن، سەر دەکەون.   د�موکرات�کیی کوردستان�ان دان و کۆمە� یپ

یت کوردستان ئەمڕۆ قۆناخ�کە کە پێ ��ستیی بە دروستکردین �ەک�ەتیی گەل هە�ە. بە هەبووین �ەک�ەتیی سەبارەت بە ڕۆژهە�ڵ
ن  ن بە ه�ێی ان�ش �ەک�ەتیی لە نێوان پ�کهاتەکاندا، کوردان دەتوانن بن� � ی �ەکەنەتەوەیی لە ناو کورداندا و پاشان لە سەر ئاسیت ئ�ێی

کەران بەو شێوە�ەی ئ�ستا، ن�شانە �� دا��ی ان. ه��ەکاین ه�ێی ە ل کەرانەئەم دەوڵەتە دا��ی  ی الواز�وون�انە. بە د�موکرات�کردین ئ�ێی
شانەدا �شارنەوە. ئ�دی لەوەدا نەماوە دژ بە پرۆژەی ئەو  هەڵپەی ئەوەدان کە ترس�ان لە ت�کچوون و لەناوچوون لە ناو   ه�ێی

 . ن  د�موکراتخوازیی کوردان قەناعەت بە جیهان بهێنن

ان نە هەر تەن�ا لە ئاسیت لەشکریی و  ، بەڵ�و هەروەها لە ئاسیت کۆمەڵگایی و ئابوور�شدا ل دەوڵەیت تورک�ا و ئ�ێی ە ناو س�اسیی
بە هۆی ئەو سەرک�شیی قەیران�� دژوار دان. دەوڵەیت تورک لە گشت ناوچە�ە� کوردستان لە شەڕی سپای�دا�ە و 

�� ئابووری بۆ شەڕخواز��ەوە کە دژی کوردان هە�ەیت ناتوان�ت قەیراین ئابووری خۆی چارەسەر بکات. هەموو برەو دەرفەت
تاین  نکردین سپا�ەی بەکار دەبات. بۆ بەردەوام دان بە س�اسەیت شەڕ ئ�ستا چاوی ب��وەتە هەل و دەرفەیت ئابووریی و�ڵ  بەه�ێی

ە کوردستان�ەکان دەکات کە هەمو  ن و ئورو�ا. لەو بارەوە کۆ�سەی بەڕ�وەبەریی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان بانگ لە هەموو ه�ێی
یی ئەو دەوڵەتانە سەب ن یی شەڕەنگ�ێی � ات�ی ۆی خارەت بە شەڕخوازیی دەوڵەیت تورک�ا ئا�ادار بکەنەوە و هەتا تورک�ا س�اسەتیی س�ت

 ، �ارمەتیی نەدەن و هاوکاریی نەکەن و لە بە کۆمەڵ�وشتین کورداندا نەبن بە شەر�� تورک�ا. نەوەستێن�ت

ن و توانا و  کەراین کوردستان ئەو ه�ێی ن و دەستکەوتەکاین گە� کورد  ئەمڕۆ بە ڕوونیی د�ارە کە دا��ی دەرفەتە�ان الواز بووەکە بنێی
. جیێی داخە ئەوە س�اسەیت پارچەبووین کوردان و نەبووین �ەک�ەتیی نەتەوەی�ە کە ئەم دەوڵەتانە دەتوانن س�اسەیت  ن �شکێنن

کەرانە�ان لە سەر کوردستان فەرز بکەن. ئەم دۆ�ن پارچەبوونە لە ئ�ستادا ز�اتر لە  باشووردا هە�ە و ڕوو دەدات. س�اسەیت دا��ی
تدار�ەتیی باشووری کوردستان نەک هەر لە ناو سنووری پارچەبووندا خۆی بەرتەسک کردووەتەوە، بەڵ�و هەروەها لە  � دەسە�ڵ

لەبەر ئەم ه��ە ئەو مەترس�ە هە�ە کە کوردان لە خۆی سنووردار دەکات.  بە پارت و ڕ�کخراوەکاین باشوور  خودی باشوور�شدا 
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، لە دەست خ��ان بدەن. ئەگەر سبەیڕۆژ  نا اقدا دەستکەوتەکاین خ��ان، بۆ نموونە وەکوو ئەر� سەرۆککۆماریی و چوارچێوەی ئ�ێی
ە سەرەک�ە�ە کە تا ئ�ستا  ن کورداین باشوور ئەو ما�ن سەرۆککۆمار��ەش�ان لە ک�س بچ�ت، ئەوا بەر�رس�اریی لە سەر ئەو دوو ه�ێی

�ا�ەتیی  ن .  ن��انتووانیوە سنووری ح�ی ن  �شکێنن

تدار�ەتیی پان ەدلە  اق ڕ�گا بۆ دەسە�ڵ ی س�اسەیت کوردیی لە ئ�ێی م دەکاتەوە. پاراستین بە�� کوردان لە  –ستداین ئا�ڵ ن عەرەب�ی
�ا�ەیت نی�ە، بەڵ�و پرس�کە کە پێوەندیی بە تەواوی گە� باشوورەوە هە�ە و هاوکات�ش پرس�� ن اقدا پرس�� ح�ی  س�اسەیت ئ�ێی

ەکان لە باشوور دەکات  نەتەوەی�ە. کۆنگرەی ن ن  هەموو ه�ێی
گ

وەیی اسەیت نەتەبە هۆش�اریی و زان�اریی س�کە ەتەوەیی کوردستان بان�
اقدا �ەک بگرن و پ�کەوە بن.   و د�موکرات�کەوە لە ئ�ێی

یت  ێ بدەن، ه�شتا کوردان ئەمڕۆ لە ئاسیت ڕۆژهە�ڵ کەر شەڕی خ��ان لە سەر کوردستان در�ژە یپ هەر چەند�ش دەوڵەتاین دا��ی
ی پ�شەنگ و د�موکراسیی و دۆسیت گەالن، بووە بە خاوەن ناسنامە�ە� نوێ. ئی�ت وشەی کورد و ن ن اوەڕاست وەکوو ه�ێی

تدارانەی کە د�موکراسیی و هاوژ�انیی  � ە دەسە�ڵ ن ، ئەوا گەالن ناخوازنو پ�کەوەبووین   د�موکراسیی ت�کەڵ بە �ەک�ت بوون. ئەو ه�ێی
 -ەلەکەماندا هەرکەس بۆخۆیی و پارچەبوون دروست بکەن. ئەمڕۆ لە با�وورهەوڵ دەدەن بە شێوازی جۆروجۆر لە ناو گ

ی ن . لەبەرئەوە�ە ه�ێی یت سوور�ادا  پ�شخستین س�اسەیت د�موکرات�ک و بەرابەریی گەالن بوون بە نموونە�ە� جیهانیی �  ڕۆژهە�ڵ
ە دەرەکیی  � ش بۆ سەر  جووکدانو نەتەوەپەرستیی و دە�انەو�ت بە نەژادپەرستیی لە م�ێی وور خ��ەڕ�وەبەریی د�موکرات�ک و با� ه�ێی

یت سوور�ا ببەن، هەم بەڕ�وەبەریی د�موکرات�ک و خۆسەر و هەم کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان گەالین ئاشووری  -و ڕۆژهە�ڵ
. هەموو ئەو مافانەی کە کورد–و  -سوور�این  -ئاسووریی  ن ان کلدانیی وەکوو گەالین کۆنەوار/ ڕەسەین هەر�� م�س��ۆتام�ا دەبینن

ت، باشوور و ڕۆژئاوا��� دەخوازن. ئ�مە بانگ لە ڕ�کخست نەکان بۆ خ��این دەخوازن ئەوا بۆ هەموو پ�کهاتەکاین با�وور، ڕۆژهە�ڵ
/ جوکداین ڕژ ک– و  -وور�این س -و ڕابەرا�ەتیی گە� ئاشووری ی لدانیی دەکەین کە ڕ�گا لە س�اسەیت پرۆڤا�سۆین ن �� سوور�ا و ه�ێی

ت �  بگرن.  دەرەوەی و�ڵ

ن و پال�سازیی ک�  ن جڤایت   ١٨�وونەوەی کۆ�سەی بەڕ�وەبەریی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان هەروەها لە سەر ڕ�لخسنت هەمنی
�ت  دە دەبەس�ت

گ
. ک.ن.ک لە چوارچێوەی داخواز�ەکاین گە�  گشتیی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان دوا  کە لە کۆتایی مان�

ێ دەنێتە نا ١٨کوردستاندا  لە جڤایت  ەکاهەمین�دا یپ ن ین و هەنگاو�� ن��وە تا بتوا ن�ت دەرفەت و مە�دان بۆ پتەوکردین ه�ێی
 �ەک�ەتیی نەتەوەیی پ�ش بخات. 

 کۆ�سەی بەڕ�وەبەرا�ەتیی ک.ن.ک

 23-09-2018بروکسل 
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