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ۆز ب�ت 9201سا�ڵ سا�ڵ نوێ،  پ�ی  
 

لەگەل هەموو خۆ�ش و ناخۆشی�ەکاین تێپەڕی. لە ال�ە� ت��شەوە ژ�ان بە هەموو رووەکان�ەوە، بە  8201ساڵ�� ت��ش، سا�ڵ 
با�ش و خراپەکانی�ەوە بەرەو پ�شەوە ئەجوڵ�ت. سەری سەدان ساڵە گە� کوردستان بۆ ژ�ان�� ئازادو  �ەکسان و شا�ستە 

. هەر چرکە�ەک�ش کە بۆ ئازادی و سەرفرازی خەرج ئەک��ت ێ وو بۆ تێئەکۆ�ش ش ، بەهادارە. کوردو کوردستان�ان بە در�ژایی م�ێی
ه�شتاش گە�   بەردەوامە. خەباتدا بوون و  ئەو رەوتەش هەر مەزن کە ژ�ان�� ئازادو بەختەوەرو شا�ستە�ە، لە  ەئامان�� هەر 

م ساڵ لە دوای ساڵ لەو ئامانجە ن��ک�ت ئەب ێتەوە. لە ئ�ستاشدا کوردستان نەگە�شتۆتە ئەو هیواو خۆزگە رەوا�ەی خۆی. بە�ڵ
تر و ن��ک�ت ئەب�ت. چەر�ن نوێ لە بەرژەوەندی کوردستان�ان ئەسووڕ�ت.  ن  ساڵ بەساڵ هیوای کوردستان�ان مەزن�ت و بەه�ێی

 
. پ�الن و پڕۆژەکان�ان لە  ن ی خ��ان خستۆتە گەڕ تا�و لە دژی کوردسان ئەنجام�ک بەدەستبێنن ن کەران و نە�اران هەموو ه�ێی دا��ی

شەکان�ان چڕتر و فراوان�ت گە� ئ�مە ت�کۆشادبووندا�ە. هەتا  بەردەوام لە ز�ادژی کوردستان�ان  ین خۆی بڵندتر بکات، ئەوان�ش ه�ێی
 ئەکەن. 

 
کەران لە سا�ڵ  شدا در�ژە�ان بە پە�مانەکاین ناوخ��ان لە دژی کوردان دا. بە مەبەسیت لەناو�ردین دەستکەوتەکاین  1918دا��ی

ش�ان کردە سەر کوردستان. کوردستان�ان، پ�الین چەپەڵ�ان دا ڕشت و ه�ێی  
 

ێ �سانەوە لە سا�ڵ  �ش دەولەیت تورک�ا لە با�وری کوردستان ی� شانەشدا، لە پ�شەوە 2018ه�ێی دا در�ژەی هەبوو. لەبارامبەر ئەو ه�ێی
شبەران�ان پووچەڵ   ی گەر�الو هەموو دینام�کە کوردس�ان�ەکان، بەرخۆدان�� قارەمانانە�ان کردو ئامانج و خەونەکاین ه�ێی ن ه�ێی

یی سەر بەڕ�ز عەبدو�ڵ ئۆجەالن، ئ�ستا لە ز�ندانەکاین هەروەها لە بەرامبەکردەوە.  ش و زۆر وستەم و لە دژی گۆشەگ�ی ر ه�ێی
این کوردستان ز�ندانەکاین  � ی

ت، چاال�یی مانگرتن لە خواردن بەڕ�وەئەچ�ت. ئ�ستا شۆڕشگ�ێ تورک�ا و لە کوردستان و دەرەوەی و�ڵ
کەران�ان کردۆتە مە�داین بەرخۆدان.  ێ ئەم بەرخۆدانە چ لدا��ی ە ز�ندان �ان لە بواری گەرالیی و س�اس�دا ب�ت، بەرخۆدان�� ی�

ۆز و رەوا�ە.   و�نە�ە، پ�ی
 

کرنەوەی کەرکوک و ناوچە دابڕاوەکان، ک�شە و ئاڵۆز��ەکان بە تەواوی چارەسەر نەبوون.  لە باشووری کوردستان�ش، دوای دا��ی
م ک�شەکان ت اق و کوردستان�ش، بە�ڵ اردنەکاین ع�ێی ش ن سەرەڕای هەڵ�� ن بڵێنی ا ئ�ستاش هەر چارەسەر نەکراون. بە داخەوە کە ناتواننی

کردنەوەی کەرکوک و ناوچەکاین تر دەرس�ان وەرگرت و  هەنگاو�ان بەرەوە �ەکێتی�ە�  ە کوردستانی�ەکان، لە دا��ی ن ر�بەرو ه�ێی
�ن. هیوای ئ�مە ئەوە�ە لە سا�ڵ ن��دا هەنگاوی جدیی بەرەوە �ەکێیت نەتەوەیی  . نەتەوەیی هەڵێنا  و چارەسەرکردین ک�شەکاین ب�ن  

 
شەکاین   ان�ش وەک تورک�ا لەمساڵدا لە ه�ێی ن و ت�کۆشاین گەل بەردەوامە. رژ�� ئ�ێی یت کوردستان�ش، خ��اراسنت لە رۆژهە�ڵ

شانە�ان دا�ەوە و  � ئەو ه�ێی ە کوردستانی�ەکان وە�ڵ ن �ش کردە سەر باشووری کوردستان�ش. گە� کوردستان و ه�ێی  بەردەوام بوو. ه�ێی
 خۆش�ان پاراست. 

 
م لەو ک�شەی ناوخۆیی قووڵدا�ە.  ش بکات، بە�ڵ ان بتواین لە دەرەوەی خۆ�ش ه�ێی ان هەرچەندە ئ�ێی لە ئەنجامدا ئەو ک�شانە لە ئ�ێی

ت�� د�موکرا� و بەدیهێناین ئاشتیی ئازادی.  یت کوردستان�ش ئەبنە هۆکار بۆ  دامەزراندین دەسە�ڵ  و رۆژهە�ڵ
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�ش هەرە گەورەی  کەران لە سا�ڵ ه�ێی دا دەوڵەیت تورک�ا 2018ی ژان��ەی 20دا ز�اتر لەسەر رۆژاوای کوردستان بوو. لە 2018دا��ی
ەکاین پاراستین گەل لە سەرا�سەری هەر�مەکەدا  ن ش بۆ سەر عەف��ن و کرد. ه�ێی ی خ��ەوە دەسیت بە ه�ێی ن بە هەموو ه�ێی

شانە کرد. بە هۆی نەبو  ەکاین پاراستین  بەرخۆدان�� بێ��نە�ان لە دژی ئەو ه�ێی ن  لە دەسیت ه�ێی
گ

وین  چە� دژە فڕۆکەی جەن�
م هەتا ئ�ستاش شەڕ و بەرخۆدان لە عەف��ن هەر بەردەوامە. ئەو  2گەلدا، تورک�ا تواین دوای  مانگ عەف��ن دا��ی بکات. بە�ڵ

 بەرخۆدانەش تا�و رزگارکردین عەف��ن هەر بەردەوام ئەب�ت. 
 

ژاوای کوردستان ئەکات. ئ�ستا دۆ�ن رۆژاوا ج�گا�ە� سەرە� لە وتوو�ژە ئ�ستاش دەوڵەیت تورک�ا هەڕەشە لە رۆ 
ەکاین پاراستین گەل بە هەمووشێوە�ەک لە دۆ�ن ئامادەباش�دان. ر�بەرە س�ا� و ئ�دار��ەکاین  ن نێودەوڵەتی�ەکاندا گرتووە. ه�ێی

و روو�ەکەوە پێ��سیت بە هاوکاریی هە�ە. فراواین س�ا� و دیپلۆماس�دان. رۆژاوا لە هەمو رۆژاواوش لە ناو کارو خەبات�� 
ە   ن پاراستین دەستکەوتەکاین رۆژاوا لە رۆژاوای کوردس�ان، خا�ڵ سەرەکی�ە. پێ��ستە هەموو گە� کوردستان و هەموو ه�ێی

هەموو   کوردستان�ەکان و دۆستاین دۆزی کوردستان، بەردەوام لە ناو کارو چاال��دا بن. خاوەندار�یت لە رۆژاوا خاوەندار�تی�ە لە
 کوردستان. 

 
دا بەخۆداچوونەو لێپ�چەنەوەی ناوخۆیی بک��ت. سەرەرای خەم و ژان و ب��ندار�ووین گە�  8201پێ��ستە لە کۆتایی سا�ڵ 

ێ  م هەر سەرکەوتوو�وو�ن. گوتەی سەرکەوتن کل�لەو ئەی� کوردستان، کەموکوڕی و هەڵە لە س�اسەت و  ت�کۆشاندا هەبوو، بە�ڵ
.  ئ�مە لەسەر ئەو گوتنە  ن ساندووە، سوورو بەردەوام بنی کوردان لەناو ئەو ئا�ری شەڕو جەنگانەدا کە نە�اران و دوژمانان هەڵ�انگ�ی

ێ کوردان هەر سەر�کەون، چونکە لە دۆزی کوردستاندا جگە لە  ێ ئەی� ت�کۆشان�� بێ��نە ئەکەن و سەرکەوتوو�وون. هەرچۆن�ک ی�
ن نا�ۆک�ەکاین خ��ان ناسەرکەوتنە نەتەوەی�ەکاین کوردستان�اندا، دوژم سەرکەوتن هیچ ئەڵتەرنات�ڤ�� دی نی�ە. لە ئەنجا�

کەرانە دائەڕ�ژن. لە بەرامبەر  خستۆتە الوەو  لەسەر نەه�شتین دەستکەوت و  نەبووین گە� کورد پ�الن و نەخشەی دا��ی
ە ناوخ���ەکاین خ��ان بە ر�گای ئەمەشدا پێ��ستە هاو�ە�مانیی ناوخۆیی کوردان پ�کب�ت. هەرچۆن�ک ب�ت پێ��ستە کوردان ک�ش

کەران و نە�اران پووچەڵ ئەکاتەوە.   د�الۆگ چارەسەر بکەن. ر�ککەوتین نێوان کوردان پ�النەکاین دا��ی
 

بکاتە سا�ڵ ت�کۆشاین ز�اتر و  2018ئ�مە وەک کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان بەهیواین گە� کوردستان، سا�ڵ نوێ، سا�ڵ 
تر. پاشەرۆژی ئ�مە رو  ن ئەو دەستکەوتانەی  ونا�ی�ەو خەبات و ت�کۆشاین گە� کوردستان�ش بەرەو روونا� هەنگاو ئەن�ت. بەه�ێی

ن بکات بگەینە ئامانج. ئەوە ئەکات کە هیوامان بە سەرکەو  کە تا ئ�ستا بەدەست هاتوون بە�ش  تن بەه�ی  
ببێتە سا�ڵ بە ئامانج گە�شتین گە� کوردستان.  9201هیواخواز�ن سا�ڵ   

 
. تەبابۆ هەموو مرۆڤا�ەیت ببێتە سا�ڵ ئاشیت و  9120دەبا سا�ڵ  یی و د�موکرا� و �ەکسانیی  

 
ۆز�ایی سا�ڵ نوێ لە هەموو کوردستان�ان و تەواوی جیهان ئەکات.  و هیوا�ەوە کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان پ�ی  بەم ب�ی
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