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ن جڤاتی گشت 19ئەنجامنامەی  وەتی کوردستانی  کۆنگرەی نەتەمی   
 

 بەڕ کۆنگرەی نەتەوەی  
ی

ن ساڵ  و  لەدا، سا 20لە ماوەی ئەو  . ك ن ك ێکرد  کوردستان بیستەمی 
ی

،  شئاڵۆزیەکانی سەرەڕای هەموو ئاستەنگ
یی ناوەڕاست و دەرەوەی والت، بووین خۆی بسەلمێنێت و ئامادە بێت. واین ت

ی
ێ پسانبیست س لە کوردستان و رۆژهەڵ ەوە بۆتە اڵە ی 

 نەتەوەی  پریس  تاکو  وەندێک نا
  یەکێتی

ی
  و بەشداربو ئەندام و بە رەنج  سەدان  . رابگرێتست  کوردستاندا زیندوو کۆمەالیەیی و سیالە رۆژەڤ

لەم ساالنەی دواییدا، نەک هەر لە . لە کوردستاندا پێگەیەیک گرنگ و تایبەت ببێتە خاوەن ، ك ن ك تواین ساڵەدا لە ماوەی ئەو بیست 
تد

ی
. بە   کەیبننیش خۆی رێکبخات و و رۆژاوای کوردستا، بەڵکو تواین لە باشوور ەرەوەی وڵ ێ راوێژ و  کۆبوونەوەی خۆی دابمەزرێتن

کرد  کارێگ وای  لە کۆنفرانس و وتووێژەکاندا  بەشداری ژنان رێژەی یی زۆر بە باکورو رۆژهەالیی کوردستانیش بکات. کۆنفرانسەکاین تواین خزمە
 
ی

لەو  ۆڵ و پێگەی زیاتریان هەبێت. لە پریس نەتەوەییدا ر  و  گەر بێتدیار و کاریك دا تا ئاستێگ زۆر زیاتر  ژنان لە ك ن کە دەنگ و رەنگ
  کوردستان بەڕیوەچوو. بارەیەوە بە دەستپێشخەری  ك ن ك کۆنفرانیس نەتەوەی  ژناین 

 خۆیەوە. کوردستانییسی هێنایە ناو رۆژەین ناو  کۆنگرەی نەتەوەی  کوردستان نەک بە تەنیا پریس کوردستان، بەڵکو پریس گەال
گەیل  پریس  ڤی

، عەرەب-رسیاین -ئاسوری ك ن ك.  ڤی ژەرۆ بوون بە بەشێک لە ..هتد، ، تورکمان، چیچەن کلداین  

   ئیسالم،این ەکشیعە، یارسان، عەلەوی، کریستیان، زەردەشتی و مەزهەبە جیاواز باوەڕداراین ئاین و ئایزا جیاوازەکاین کوردستان وەک هەروەها 
 
ی

 خۆیان.  کورستاندا لە سیاسەیی    ،ك ن ك بە هەوڵ
ی

ئەدات. رۆژی  ك ن ك گرنگیەیک تایبەت بە زمان و کلتوری کوردی بوون بە خاوەن دەنگ
یان پەسەند کردووە. ی جۆراو جۆر ئەوەراو خرێک رێک لەزماین کوردی دەستنیشانکردووەو زۆ ی گوالن وەک رۆژی 15  

، چەندین کۆنفرانیس لە جینۆسایدی سەر گەیل کوردستان فەیلییەکان و ل، مەرەش و دەرسیم، هەڵەبجەو ئەنفان ك لەسەر کۆمەڵکوژی   ك
تێگ دیپلۆمایس کارو خەبا  ەۆەوەی سەرنج  رای گشتت  جیهانت  راکێشێتە سەر ئەو کۆمەڵکوژیانب. ناوەندە نێودەولەتییەکاندا رێکخستووە

 زۆر بەڕێوەئەبات. 

لە ئاستی لە زۆر دەزگەو شوێتن جیهاندا ئێستا ك ن ك خاوەن پێگەیەیک جددی و گرنگە. ماست  نێونەتەوەییدا، لە ئاستی خەبایی دیپلۆ 
اوسەنگیەیک مامەڵەی لەگەڵ ئەکرێت. لە ناو سیاسەیی کوردستانیشدا هکوردستان دێتە ئەژمار و دۆزی   وەک نوێنەری  دیپلۆماسیدا 

کۆمەڵگەی مەدەین بێنێتە ناو سیاسەیی نەتەوەییەوە. بەم کارەش خەڵک و   کخراوەکاین گ زۆری رێیەیی بەشێپێکهێناوە. ک ن ک توانیو 
یککردۆتەوە. اسی ن سەیی لێکنن  

ن جڤایی گشتت  ، ک ن ک لەسەر بنەمای ئەم دەسکەوتانە ن ساڵیادی دامەزراندیدا، نۆزدەمی  جڤایی گشتت  ک ن  خۆی بەڕیوەبرد. لە بیستەمی 
 ئۆکتۆبەری ی مان20و19و18میوان لە رۆژاین  ئەندام و  350ک بە بەشداری  نزیکەی 

ی
لە هۆڵەندا بەڕێوەچوو. لە هەرچوارپارچەی   2019گ

ا داو ەئەمەریکاو کەنئەروروپاو  سەرانسەری کوردستان، لە یی ناوەڕا لیا ئوسنی
ی
تاین ، لە رۆژهەڵ

ی
ئامادەی  شوو،  سۆڤیەیی پێست و وڵ

بۆ جاری  هەندێک پاریی کوردستانت  تانیشەوە بەشداربوون. سۆژاوای کوردکۆبوونەوەکان بوون. هەروەها گەلێک میوان لە باشوور و ر 
ی  ک ن ک یان کرد.  و  ک زیاتر لە هەر ساڵێ، بۆ ئەندامبوون لە ک ن ک دا  داخوازی  ئەمساڵ یەکەم بەشداری  جڤایی گشتت  بوون و پشتگن 

بوو.  بەجۆشنی   

ن جڤایی گشتت  ک ن ک لە هەلومەرجێگ دژاواردا کە تورک 19 یی یا سەرکێشت  شەڕێگ سەخت لە دژی رۆژاواو باکورو رۆژ می 
ی
 سوریا  هەڵ

کارانەی دەوڵەیی تورکیا بوو بە مژاری سەرەکت  جڤائەک یسی داگن  . هەموو بەشداربووان یی گشتت  ات، بەڕیوەچوو. هەر لەبەر ئەوەش هنێ 

ش بۆ سەر بەهاو دەستکەوتەکاین هەموو کوردستان لەق شەکاین تورکیایان وەک هنێ  هەموو پارت و رێکخراوە سیایس و ەلەم دا. هنێ 
هەموو  داگیکاری  پیشاندا.  مەدەنیەکان لە جڤایی گشتیدا، ناکۆکییەکاین خۆیان وەالوە ناو بە یەکدەنگ هەڵوێستێگ نەتەوەییان دژی

هەموو کوردستانە".  داهاتوویوتیان " ئازادی و پێگەی رۆژاوای کوردستان،  گ بەیەکدەن  

تێکۆشاین  دنیاوە. سەرەکت  رۆژەڤی  کەوتۆتە ناو ،  بۆ ناسنامەو هەبوون و پێگەی سیایس  ئەمڕۆ گەیل کورد بە خەبایی بێوچاین خۆی
 ئازادی  رۆژاوای کوردستان لە  . بە تق و ویژداین مرۆڤایەیی خالئازادیخوازی  کوردان بووە بە هێمای ئە

ایبەتیش خاوەندارێتی لە تێکۆشاین
یی ناوەرۆ و کوردستان 

ی
ن "  الیڕاست تێپەڕیوەو بۆتە موڵیک هەموو جیهان. لە هەرچوار ژهەڵ رۆژاوا یه ئێمەیەوە ئێمە یه دنیاوە خەڵک ئەڵیێ 

 رۆژاواین". 

، شەڕێگ سەخت و بە پیالن بەڕێوەئەبات. کاتێک مرۆڤ سەیری کاین رۆژاوای کوردستانپێکهاتەلە دژی گەیل ئێمەو دەولەیی تورکیا 
شەکاین دەوڵەیی تورکیا ئەکات، بە ئاشکرا دیارە کە ئەیەوە نەخشەو پالنسازی ه   یساڤی میلیلم"نێ 

ی
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 میلیل هەیە. هەربۆیە کۆمەڵکوژی  کوردان خاڵەکاین میئەواندا 
ی
 ساڤ

ی
. سەرەککۆماری تورکیا بە ئەشکرا ئەڵ ن لە  من بۆ خۆیان بە رەوا ئەبیین

 
ی

چۆن لە  ئەکەم. من سنووری تورکیا فراواننی ئەکەم. هەروەک، تورکیا گەورەتر اڵەی دامەزراندین تورکیادا س 100دا، واتا لە 2023ساڵ
 تورکیا بە کۆمەڵکوژی  ملیۆن و نیوێک ئەرمەین و سەدان هەزار ە، درووستکردین دەوڵشەڕی یەکەیم جیهاندا 

رسیاین -کلداین -اسوریئیی
م ئەو سنوورەی ئەوان ئەیانەوێ بیگۆڕن، پێکهات، لەم قۆناغەشدا ئەیەوێ سنووری دەولە

ی
تەکەی بە کۆمەڵکوژی  کوردان فراوان بکات. بەڵ

ی  فراوانکردین سنووری تورکیا ئاستەنگ ئەکەن. باکور و  باشور و  رۆژاوا  مەزن لە خایک کوردستانە. کورد بە تێکۆشانێگ
ی اتن  هەر ، سنی

ی خۆیان لەسەر بنەمای کۆمەڵ ی تن  کوژی  کوردان رێکخستووە. ئێستا دەولەیی تورکیا راستەوخۆ لە دووپارچەی  لەبەرئەوەشە کە ئەوان سنی
، سیایس،کوردستان لە شەڕدایە. لە باشووری کوردستانی  ، دیپلۆمایس و جاسویس بۆخۆی ئش زەمینەیگ سەربازی  ابووری، کلتوری 

ە سەرکییەکاین کوردستانەوەشەڕی تایبەت ناکۆیک بخاتە نوەها لە باشووری کوردستان ئەیەوێ بە رەخساندووە. هەرە ن  
، بەو ێوان هنێ

م لەو بارەیەوە 
ی
. بەڵ ێ ێ ئتنامەبەستەی شەڕی براکوژی بخوڵقێتن ە سیاسییەکان  ەنجامێک واین ن  

بەدەست بخات. لەبەرئەوەی هەموو پارت و هنێ
تێئەگەن.  دەوڵەیی تورکیا ئامانج  ت  راست  

 سێیەمی 9هەروەک لە 
ی
ن شەڕی جیهانیدایە، ئۆکتۆبەردا دەرکەوت کە کوردستان لە چەڤ و تێکچووین هاوسەنگت  لە درووستکردن ی 

ی و تاکتیگ رێکشدا، هەڵوێستی ناودەولەتی و  سیاست  هەرێیم اتن   سنی
 ەدەیەدا لەم سپێکن. و  کوردان یەکالکەرەوەیە. کورد ئێستا خاوەین

کوردان نەبنە خاوەن پێگەو قەوارەی خۆیان،   هەر لەبەر ئەوەشە کەدەرفەتێگ زۆر هەیە کە کوردان ببنە خاوەن پێگەو قەوارەی خۆیان. 
شەکاین   

ان هنێ  
ان فراواننی کردووە. خۆی دەوڵەیی تورکیاو ئنێ  

 نەتەوەی  بۆ پاراستیتن گەل و والتەیئیدی 
بە رکێگ هەرە گرنگە. بۆیە پێویستە لە دەرفەتێگ هەرە نزیکدا کۆنفرانیس نەتەوەی  ئە کێتی

ێگ نەتەوەی   ی اتن  ن جڤایی گشتت   19لە بەڕیوەبچێت.  مەبەستی داڕشتتن سنی بۆ رێکخستتن   دا داخوازی  کۆنگرەی نەتەوەی  کوردستانمی 
ئامادەکارییەکاین بخاتە ئەستۆی خۆی.  بانگەوازی  بۆ بکات و  کرا کە ک ن کتەوەی   کۆنفرانسێگ نە  

 گشتیدا لەسەر داخوازی  بەشداربووان هەندێک  19لە 
ن جڤایی ئەنداماین  سەقفن دا کرا. ژمارەی  ۆی ک ن کی ناوخو ەگۆڕانکاری  لە پەیڕ می 

 پەیوەندیدار  ئەندام بوو.  300وی کۆن ەڕ بەپتێ  پەیک ن ک 
ی

ئەندامە.  350د کرا. ئێستا ئەو ژمارەیە اکەیس تر زی  50بە گۆڕیتن خاڵ  

ێردران. لە جڤایی گشتیدا هەروەها لە جڤایی گشتت  ئەمساڵدا هاوسەرۆکانی ی راد زۆراب  بەڕیزان زەینەب مو یش گۆڕان و هاوسەرۆیک نوێ هەڵن 
ێرد 2021-2019بۆ خویل  ک ن ک این کاراموس بە هاوسەرۆکو ئەحمەد   ی ن. راهەڵن   

ێردران: ئەم بەڕێزانەی لە خوارەو  2021-2019ش بۆ خویل دستانیر کۆنگرەی نەتەوەی  کو   ری  ەکۆنسەی بەڕێوەببۆ   ی ە ناویان نوورساوە، هەڵن   
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