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ئەنجامنامەی ک��وونەوەی هەڵ��سئت نەتەوەئی بۆ �ێ ت�کۆشەری  

 کوردستان
 
 

لەسەر بانگەوازی کۆنگرەی نەتەوەئی کوردستان، ئ�مە ن��نەرائن پارت و ر�کخراوە کوردستانی�ەکان کە لە 
، لە 15.12.2018خوارەوە ناومان نوو�اوە، هەروەها ژمارە�ە� بەرچاو کەسا�ەئت کوردستانیی رۆژی 

ت�کۆشەری دۆزی کوردستان  برۆکسل ک��وو�نەوە و وت��ژمان لەسەر ب��ارەکەی ئەمەر�کا سەبارەت بە �ێ 
 کرد. 

 
�ن. هەروەها وەک هەڵ��سیت   لە ئەنجا� وتوو�ژەکاندا ب��ارماندا نام�ە� کراوە بۆ سەرۆکا�ەئت ئەمەر�کا بن�ێی

 . ن  ک��وونەوە، ئەم بانگەوازە بۆ ڕای گشیت رائەگە�ەننی
 

موردا قەرە�الن و دوران  هەر�ەک لە بەڕ�زان جەم�ل با�ک،  وەزارەئت دەرەوەی ئەمەر�کا 06.11.2018رۆژی 
کردن�ش�ان ملوۆنان دۆالری تەرخان کردووە. ئەم ژەڵ��ستەی  کاڵ�ائن خستە ل�سیت " داوا�راو" و بۆ دەستگ�ی

 ئەمەر�کا بە هیچ جۆر�ک قبوڵ نا���ت و ئ�مە ئەم هەڵ��ستە شەرمەزار ئەکەین. 
 

ز�اترە بە سەر�ەرزئی لە ر�زی پ�شەوەی ساڵ  40بەڕ�زان جەم�ل با�ک و موراد قەرە�الن و دوران کال�ان ئەوە 
شۆڕ�ش کوردستاندان. بەڕ�زان جەم�ل با�ک و موراد قەرە�الن هەمانکات ئەندا� کۆنگرەی نەتەوەئی  

ە هەموو تەمەئن  � ی
کوردستانن. ئەندامێیت ئەوان لە کۆنگرەدا بۆ ئ�مە جیێی شاناز��ە. ئەو �ێ ر�بەرو شۆڕشگ�ێ

ێ هیچ  خ��ان بە خزمەتکردئن خەڵ� کوردستان بەخشیوە. ئ�ستاش شەو رۆژ بە خ��ەخشیی و ئب
بەرژەوەندی�ە� تایبەئت هەر لەو خزمەتە بەردەوامن. ئەو مرۆڤانە لە هەموو ژ�ائن خ��اندا لە دژی زۆردارئی و 
کارئی ت�کۆشاون، مرۆڤا�ەت�ان پاراستووەو لە بەرامبەر زۆرداری و نادادپەروەر�دا لە خزمەئت مرۆڤا�ەت�دا  دا��ی

 بوون. 
 

حکومەئت ئەم��کا بەو هەڵ��ستە نادادپەروەرو ناڕاستەی ئەبێتە هاو�ە�ش زۆرداری و ملهوڕئی دەوڵەئت تورک�ا. 
ئەم هەڵ��ستە لە ئەخال ق و رەفتاری مرۆڤا�ەتی�ەوە دوورە. ئەو ب��ارە وەک ب��ارەکائن پ�شووتری " ل�سیت 

ەوندا د ن ۆر" و "ل�سیت نارکۆت�کا" لە ئەنجا� مامەڵەی ق�ێی پێ��ستە ئەمەر�کا مامەڵە لەسەر کوردان راوە. ت�ی
. ئەو س�اسەتە ئەنجام�� با�ش بۆ ئەمەر�کا  ێ نەکات. هەند�ک کورد بە دۆست و هەند�� تر بە دوژمن نەزائن

 بەدوای خ��دا ناهێن�ت. ئ�مە داوا�این ئەمەر�کا دەست لەو س�ااسەتە چەوت و ناڕاستە بەر�دات. 
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: ئەو هۆکارانەی کۆ�سەی رۆژ دوای ب��اری ئەمەر�کا دی 9 وائن دادی �ەکێیت ئەورو�ا، ب��ری خۆی داو وئت

ێ بنەماو ناڕەوان. لەبەر  ۆردا ب�ت، ناتەوان، ئب ێ بەستووە بۆئەوەی پەکەکە لە ل�سیت ت�ی �ەکێیت ئەورو�ا �شیت ئپ
�ە. ب��ارەکەی دیوائن داد هەمانکات بەر�ە �پ ئەوە ئەو ب��اری خستنە ل�ستەی پەکەکە ب��ار�� وا�ڵ

ۆری ئەمەر�کا بەستبوو.   پار�زەرەکائن کۆ�سەی ئەورو�اش بوو کە �شت�ان بە ب��اری ل�سیت ت�ی
 

ۆرە تەن�ا بە ئەجێندای س�اسیی  لە ب��ارەکەی دیوائن دادی ئەورو�ادا ئەو راستی�ە دەرکەوت کە ئەو ل�سیت ت�ی
 ب��اری لەسەر دراوە. واتا نە �اسائی و نە دادپەروەر��ە. 

 
: ئ�مە جار�� ت ن  حکومەئت ئەم��کا ئەکەین و ئەڵنێی

گ
ر ئەو ب��ارەی حکومەئت ئەمەر�کا شەرمەزار ئەکەین. بان�

ناڕەوا�ە هەڵگرن و ئەو ل�ستە نادادپەروەرانە ���نەوە.  هەڵەو دەست لەو هەڵ��ستە   
 

دا، ئەردۆگائن سەرۆککۆماری تورک�ا هەرەشەی لە 12.12.2018�ێ رۆژ پ�ش ئەم ک��وونەوە�ە ولە رۆژی 
ش ئەکەینە سەر رۆژاڤای کوردستان. �ەک رۆژ�ش دوای  : لە ماوەی چەند رۆژ�� تردا ه�ێی رۆژاڤا کردو وئت

لە بۆردومائن مەخموردا  هەڕەشەکائن ئەردۆگان، فڕۆکە جەنگی�ەکائن تورک�ا مەخمورو شەنگاڵ�ان بۆردومان کرد. 
ان  ن ،   ٤تەن�ا لە �ەک خ�ێی ژن  و مناڵ�ک شەه�د بوون.  3کە� مەدەئن  

شدارائن ک��وونەوە لەسەر ئەم دۆخە ن���ە هەڵوەستە�ان کردو هەڵ��سیت خ��ان را�ە�اند. بە  
ێ کە لە ئاش�� ئاوادا کار�ان ئەکرد، گ�ان�ان لەدەست دا.   لە بۆردومائن شەنگاڵ�شدا �ێ کە� خەل� ک��ائن

  
ش�� لەو جۆرە لە ال�ەن دەوەڵەئت تورک�اوە بۆسەر رۆژاوای کوردستان، هەموو د ەستکەوتەکائن کوردستان ه�ێی

کردئن رۆژاوای کوردستان، باشووری کوردستان�ش ئابڵوقە ئەدر�ت و، ئی�ت هەنگاو  ئەخاتە مەترسی�ەوە. بە دا��ی
بە هەنگاو بەرەوە پووکانەوە ئەب��ت. ئەمەش واتای ئەوە�ە کە ئ�دی هەموو کوردستان ئەکەو�تە مەترسیی 

 مان و نەمانەوە. 
 

ە س�اسی�ەکان بەشدارائن ک��وونەوە ئە ن . داوا لە خەڵ� کوردستان و هەموو ه�ێی ن م دۆخە ن���ە زۆر گرنگ ئەبینن
ن بکەن و بە  ی خ��اراسنت . تەگب�ی ن ئەکەن ئەم پ�شهاتانە تەن�ا وەک هەڕەشە سەیر نەکەن، بە جدئی بیبینن

ئی گە� رۆژاوای کوردستان بکەن.   هەموو تواناوە �شتگ�ی
 

ێ ب�ت. رۆژ رۆژی ت�کۆشانە. پێ��ستە گە� کوردستان لە بەرامبەر  شانە ئامادە و لەسەر ئپ ئەو هەڕەشەو ه�ێی
ت و لە دەرەوە،  پێ��ستە خەڵ� کوردستان، پارت و ر�کخراوو هەموو دینام�کە کوردستانی�ەکان لە ناوخۆی و�ڵ

 . ن کار��ە بوەسنت  ئەم پرسە بکەنە پ�شینەی کارەکان�ان و لە دژی ئەم دا��ی
 

ئی لەسەر بەڕ�ز  هەروەها گەل�ک لە بەشدار�ووان لەسەر چاال�یی مانگرتن لە خواردن کە بۆ البردئن گۆشەگ�ی
ئی هەموو ئەو چا؛ال��انە ئەکات بۆ دژی   عەبدوڵال ئۆجەالن بەڕ�خراوە، هەڵوەستە�ان کرد. ک��وونەوە �شتگ�ی

�ت.  و بۆ هەموو چاال�وانان ئەن�ێی ئی بەڕ�وە ئەچن. لە کەسێیت لە�ال گوڤەندا س�ڵ  گۆشەگ�ی
 
 

ەوەی هەڵ��سئت نەتەوەئی بۆ �ێ ت�کۆشەری کوردستانک��وون  
15.12.2018  


