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 ثيَشةكى

 

 غةفوور مةمخوورى                                                                             
 

بةِرَيز ... ئةو ضةند الثةِرةيةى بةردةستتان نووسينَيكى خوَينةرى 
بةندةية سةبارةت بة طرنطى بةستنى كؤنطرةى نةتةوةيى كورد لةم 

ستان, قؤناخةى خةباتى بزاظى رزطارخيوازى نيشتمانى كورد
ةركة كؤنطرةى نةتةوةيى كورد ... ئبابةتةكةمان لةذَير ناوى )

, هةوَلمانداوة باس لة ( نووسيوةهةنووكةيى و سرتاتيذييةكانى
بايةخى بةستنى كؤنطرةى نةتةوةيى كورد بكةين, لةهةمان كاتدا 
ئةركى هةنووكةيى كؤنطرةكةمان لةسةرئاستى نةتةوةيى 
خستؤتةِروو, ثاشان بامسان لة ئةركة سرتاتيذييةكانى كؤنطرةى 
نةتةوةى كورد كردووة, كةوا ثَيويستة لةسةر ئاستى نةتةوةيى و 

 وى سرتاتيذييةوة بؤ داهاتوو ضى بكةين؟نيشتمانى لةِرو
َيى ضةند وتارَيك لة رؤذنامةى بريؤكةى ئةم نووسينةم ثَيشوو لةِر 
خةبات, كوردستانى نوآ, ميديا, هاوآلتى, ئاوَينة, هةولَير و ضةند )

وَيبسايتَيك(دا بآلوكردؤتةوة, لَيرةدا ثوختةى ئةو بؤضوونانةم 
وةكو ثرؤذةيةك بؤ ضِركردؤتةوةو دامِرشتؤتةوة, بؤئةوةى 

 خوَيندنةوةو طفتوطؤكردن و فراوانكردنى بيخةمةِروو.
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هيوادارم ئةم هةوَلة سادةيةم جَيى رةزامةنديتان بَيت و بة سةرنج و  
 ثَيشنيار دةوَلةمةندترى بكةن.

 لةطةَل رَيزو خؤشةويستيم بؤ هةموو اليةكتان.
 
 

                         0  /4  /6102 
  باشوورى كوردستان _هةوليَر                           
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 دةروازة
 

 بندةست نةتةوةي زؤر طؤِرانكارييةكانة, سةددةي يةك و بيست سةددةي
 خؤيان نةتةوةيي خةوني بة وةرطرتووةو طؤِرانكارييانة لةو سووديان

 وةربطرين, طؤِرانكارييانة لةو سوود ثَيويستة كورديش ئَيمةي طةيشتوون,
 زؤر رةوشَيكي لة هةرهةمووي ناظني تيآلرؤذهة كةوا ئَيستا بةتايبةت

 و ثَيشهات ئةطةرو كؤمةَلَي ثَيشي هاتنة لةبةردةم و ناسك هةستيارو
 لة بري ثَيويستة اليةكمان هةموو لةسةر بؤية طرنطداية, طؤِرانكاري

 ئةطةرو ئةو بؤ بكةين ئامادة خؤمان بكةينةوةو نةتةوةييمان بةرذةوةندي
 هةموو دةبَي ئةمةش بؤ دَينةثَيشةوة, كة طؤِرانكارييانةي و ثَيشهات
 ناوضةكةدا لة بؤئةوةي بكةين, كوردان يةكِريزي و يةكَييت بؤ كار اليةكمان

 طةش ئايندةيةكي بةرةو و بسةملَينني خؤمان كاريطةري و بوون زياتر
 فاكتةري بطةين, رةواكامنان مافة بة نزيكدا داهاتووي لة و بنَيني هةنطاو

 و يةكِريزي و يةكَييت طةش دواِرؤذَيكي بة طةيشتنمان بؤ سةرةكيش
  .يةكدةنطيمانة

 ضةوساوةكانة نةتةوة ئازادي و رزطاري سةردةمي سةردةم ئةمِرؤ بَيطومان 
 هةَلوةشانةوةي رابردوودا سةددةي لة دكتاتؤرييةت, و لةذَيردةسيت

 ذَيردةست ضةوساوةو نةتةوةي كؤمةَلَي بؤ هةلي ثَيشوو سؤظيةتي يةكَييت
 خودان ببنة و رابطةيةنن خؤيان سةربةخؤيي و ئازادبن كة رةخساند
 راثةِرينةكاني و شؤِرش سةددةيةشدا لةم خؤيان, نةتةوةيي دةوَلةتي

 ئةفريقاوة لة كة دكتاتؤرييةت و نايةكساني و زوَلم دذي عةرةبي تانيآلو
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 بةردةوامة, هاتووةو ئَيمة دةوروبةرةي ئةو تا ثَيكردووةو دةسيت
 ذَيردةستةكان, نةتةوة خةباتي كارواني سةر بؤ دةبَيت خؤي كاريطةري

 مةزن كوردستاني ئاسيت لةسةر كوردستان نيشتماني رزطارخيوازي بزاظي
 كارنامةيةكي بة و, وةربطرَيت طؤِرانكارييانة و هةل لةم سوود دةتوانَيت
 و ئازادي و رزطاري بةرةو سةردةمييانة نيشتمانيي و نةتةوةيي

 بنَيت. هةنطاو كوردستان سةربةخؤيي
 ضةترَيكي بووني هاوبةشة, نةتةوةيي ضةترَيكي بة ثَيويستيمان ئةمةش بؤ

 انكوردست نيشتمانيي رزطارخيوازي بزاظي بؤ نيشتماني و نةتةوةيي
 بؤ ديرؤكييةو, و بابةتي ثَيويستييةكي مةزن كوردستاني ئاسيت لةسةر

 تةواوي بةشداري بة سةرتاسةري نةتةوةيي كؤنطرةيةكي بةستين ئةمةش
 نوَينةراني و كوردستان بةشةكاني هةموو سياسييةكاني اليةنة هَيزو

 كةسايةتيية و كورد رةظةندي و مةدةني كؤمةَلطةي رَيكخراوةكاني
 كؤنطرةيةكي لة نيشتمانيية, و نةتةوةيي كاري باشرتين تثارَيزةكانآلو

 و لوبنان كورداني و ناظني ئاسياي كورداني رةوشي رةضاوي ثَيويستة وادا
 كؤنطرةكة بؤ ئةوانيش نوَينةري و بكرَيت ديكة شوَيناني و ئوردةن

 كاري و كةس براو و خوشك ئةوانيش لةبةرئةوةي بكرَين, بانطهَيشت
 كةسايةتي دةزانني باشي بة هةروةها بكةين, لةبرييان نابَيت و ئَيمةن

 بريمةندي بةِرَيزان بةتايبةت بكرَين, بانطهَيشت سةربةخؤيش و نةتةوةيي
 ئةوانةي هةموو و مةال جةواد. د و نةبةز جةمال. د ثرؤفيسؤر نةتةوةييمان

 نةتةوةو نوَينةري ثَيويستة دةكةن, كوردان يةكَييت بؤ كار كةوا
 لةبةرئةوةي ئامادةبن كؤنطرةكةدا لة كوردستانيش ديكةي ثَيكهاتةكاني

 . ئَيمةن هاونيشتماني و دةذين ئَيمة لةطةَل ئةوانيش
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 لةسةر كوردان خؤئامادةكردني بؤ نةتةوةيي كؤنطرةي بةستين بَيطومان
 بزاظي بؤ نةتةوةيي سرتاتيذَيكي داِرشتين و نةتةوةيي ئاسيت

 ئةم بةثةلةكاني ئةركة لة يةكَيكة كوردستان نيشتماني رزطارخيوازي
 اليةنة و حزب فراواني كؤبوونةوةي كوردان, خةباتي قؤناخةي

 بانطهَيشيت لةسةر كة 22/7/2103 لة مةزن كوردستاني سياسييةكاني
 كؤشكي لة و كوردستان سةرؤكي بارزاني مةسعود كاك بةِرَيز فةرمي

 ضةترة ئةم بناخةي بةردي داناني ئةجنامدرا, كوردستان سةرؤكايةتي
 لة بوو مَيذوويي و منوونةيي رووداوَيكي كاتدا لةهةمان بوو, نةتةوةيية

 كوردستان خاكي لةسةر بوو جار يةكةم لةبةرئةوةي كوردستاندا, ديرؤكي
 كؤدةبنةوةو كوردان يةكَييت بؤ كورد شَيوةية بةو ئاستةو ئةو لةسةر و

 دواي كورد نةتةوةي دةدةن, نةتةوةيي كؤنطرةي بةستين لةسةر بِريار
 لةم هيواوة بةضاوي و دَيتةدي ساَلةي ضةندين خةوني زؤر ضاوةِروانييةكي

 و هةنووكةيي ئاماجنة بةوردي زؤر ثَيويستة بؤية دةِروانَيت, كؤنطرةية
 نيشتماني و نةتةوةيي ئاسيت لةسةر نةتةوةيي كؤنطرةي سرتاتيذييةكاني

 .دياربكرَين
 

 

 نةتةوةيي لةسةرئاسيت كورد هةنووكةييةكاني ئاماجنة
  

 نيشتماني رزطارخيوازي بزاظي كةوا ناسكةي هةستيارو رةوشة لةم 
 لةسةر و نةتةوةيي ئاسيت لةسةر كورد ثَيويستة تَييداية كوردستان

 كارنامةي كوردستان بةشَيكي هةر بة سةبارةت مةزن كوردستاني ئاسيت
 ئاماجنة بةجَيطةياندني بَيطومان دةكات, ضي بزانَيت و هةبَيت خؤي

 ئاماجنة بةجَيطةياندني و طةيشنت بؤ زةمينةسازييةكن هةنووكةييةكان
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 لةسةر كار بةبايةخةوة كورد ئَيمةي ثَيويستة بؤية سرتاتيذييةكان,
 لةم ئَيمة باوةِري بة بكةين, هةنووكةييةكامنان ئاماجنة بةجَيطةياندني

 شَيوةية بةم ثَيويستة كوردستان بةشَيكي هةر بؤ خةبامتاندا قؤناخةي
 :كاربكةين

 
 رؤذةظداية, لة ئاشيت ثرؤسةي تداآلو باكووري لة :كوردستان باكووري 

 و ثَيشظةبردن بؤ بني ثشتيوان هاوكارو كةوا اليةكمانة هةموو لةسةر
 سةركةوتين كةوا بكةين سةيري وةها و, ئاشيت ثرؤسةي سةرخستين

 ثرسي ثَيشظةضووني هؤي دةبَيتة, كوردستان باكووري لة ئاشيت ثرؤسةي
 فاكتةري كاتدا لةهةمان و, مةزن كوردستاني ئاسيت لةسةر كورد

 بؤ كورد هةوَلةكاني سةرةِراي ناظيندا, تيآلرؤذهة لة ئاشتيية ضةسثاندني
 دةوَلةتي كةوا دةبينني تدا؛آلو باكووري لة ئاشيت ثرؤسةي سةرخستين

 بةردةم دةخاتة لةمثةر جؤراوجؤر بةبيانووي و بةردةوام توركيا
 بؤ! دةكوتَي شةِر دةهؤَلي جاريش زؤر و ئاشيت ثرؤسةي ثَيشظةضووني
 هةبَيت هاوبةمشان نةتةوةيي وتارَيكي ثَيويستة راستييةكان خستنةِرووي

 .ئاطاداربكةينةوة لَي ناوخؤييةكاني و ناوضةيي و نَيودةوَلةتي ناوةندة و
 و سياسي لةسةرئاسيت كوردستان يباكوور لة نةتةوةكةمان خةباتي 

 لةسةر دةضَيت, ثَيشةوة بةرةو بةِرؤذ رؤذ رَيكخراوةيي و يةتيآلكؤمة
 خاوةن لَيي و بني ثَيشظةضوونانة ئةو ثشتةظاني هاوكارو اليةكمانة هةموو

 .دةركةوين
 هةستيارو و ناسك زؤر رةوشَيكي لة تآلو رؤذئاواي :كوردستان رؤذئاواي

 بةم و بكةين بؤ ئاسانكارييان اليةكمان هةموو ثَيويستة بؤية دذوارداية,
 :بني هاوكارييان شَيوةية
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 رؤذئاواي لة كةوا خوَينِرَيذييةي ئةو راطرتين بؤ كاربكةين :يةكةم

 .بةردةوامة هةيةو نةتةوةكةمان لةدذي كوردستان
 رؤذئاواي بؤ تآلو ديكةي بةشةكاني هةموو ثشتطريي و هاوكاري :دووةم

 و نةتةوةيي ئةركي بة بكرَيت ئةمةش بكةين, دةستةبةر كوردستان
 .اليةك هةموو نيشتماني

 كَيشةو يةكالييكردنةوةي بؤ نةتةوةيي كؤميتةيةكي ثَيكهَيناني :سَييةم
 هَينانةدي و, كوردستان رؤذئاواي سياسييةكاني هَيزة نَيوان طرفيت

 . نَيوانياندا لة نةتةوةيي و نيشتماني سازانَيكي
 بؤئةوةي كاركردن و تآلو رؤذئاواي كانتؤنةكاني ثشتيوانيكردني :ضوارةم

 تةظلي كوردستان رؤذئاواي سياسييةكاني اليةنة تةواوي كةوا
 دانثَيدانانَيكي هةوَلبدرَيت كاتدا لةهةمان بن, كانتؤنةكان بةِرَيوةبردني

 .دةستةبةربكرَيت بؤ نَيودةوَلةتييان
 

 زياتر بؤ كاربكةين اليةكمان هةموو ثَيويستة :كوردستان تيآلرؤذهة 
 و كوردستان تيآلرؤذهة سياسييةكاني اليةنة نزيككردنةوةي لةيةكدي

 زياتريان كاريطةري بؤئةوةي نَيوانياندا, لة هاوبةش بةرةيةكي ثَيكهَيناني
 اليةكمانة هةموو لةسةر كاتدا لةهةمان و, سياسي طؤِرةثاني لة هةبَيت

 ئةو كاروخةباتي ثَيشظةبردني بؤ رَيطايةك دؤزينةوةي بؤ بني هاوكارييان
 دةرطايةك كردنةوةي سةردةمييانةو ئاشتييانةو بةشَيوازَيكي تآلو بةشةي

 لة كورد رةواكاني مافة وةدةستهَيناني بؤ ئاشتةوايي ثرؤسةيةكي بؤ
 .كوردستاندا تيآلرؤذهة
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 هةية كوردستاني تَيكيآلدةسة تداآلو باشووري لة :كوردستان باشووري  
 ئاسيت لةسةر ثَيويستة بؤية لَييدةِروانن, ئومَيدةوة بةضاوي كورد هةموو و

, و بكرَي تآلو باشووري ئةزمووني لة ثشتيواني نيشتماني و نةتةوةيي
 و ثَيشظةبردن و ضةسثاندن و ثاراسنت بؤ بكةين خةبات اليةك هةموو

 .كوردستان باشووري دامةزراوةكاني دةزطاو سيستماتيككردني
 و طرفت هةوَلدةدرَيت الوة زؤر لة باشوور؛ ثَيشظةضوونةكاني سةرةِراي 

 هةَلوَيستةكاني هةِرةشةو لةاليةك دروستبكرَيت, باشوور بؤ كَيشة
 تانيآلو ثاَلةثةستؤي و داعش شةِري ديكةوة لةاليةكي و عَيراق حكومةتي
 كردووة واي سياسييةكان اليةنة نَيوان ناوخؤيي ناكؤكي و ناوضةكة

 بؤ كردؤتةوة, قةيران كؤمةَلَي رووبةِرووي كوردستاني باشووري
 بةرذةوةندي اليةنةكان هةموو ثَيويستة باشوور رةوشةي ئةم دةربازكردني

 لةيةكرتطةيشتنةوة و ديالؤط لةِرَيي و رةضاوبكةن نيشتماني و نةتةوةيي
 نةتةوةيي راوَيذَيكي بؤئةمةش بَيطومان بكةن, طرفتةكان ضارةسةري

 .ثَيويستة وانةراشكا
 

 يةكَييت كؤمارةكاني لة كوردان زؤري ذمارةيةكي :ناظني ئاسياي كورداني 
 خوشك لةو ثَيويستة دةكةن, ذيان و هةن ناظني ئاسياي و ثَيشوو سؤظيةتي

 ثاراستين بؤ بني ثشتيوانيان هاوكارو و دةركةوين خودان برايانةمان و
 ضاندو كلتورو و زمان ثَيشظةبردني و ثاراسنت و نةتةوةيي ناسنامةي

 مةبةستةش ئةم بؤ ناظني, ئاسياي كورداني نَيو لة كوردي هونةري
 و ضاندي و كلتوري دامةزراوة دةزطاو تةواوي هاوكاري ثَيويستة

 .بكةين هونةرييةكانيان
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 ئوردةن و لوبنان كؤمةَلطةي لةنَيو كورد: ئوردةن و لوبنان كورداني 
 ثَيويستة هةن, فةلةستني و ميسر لة كورد هةروةها بةرضاون, ذمارةيةكي

 ناسنامةي ثاراستين بؤ بني هاوكاريان و, دةركةظني خودان لَييان
 و, هونةرييان و ضاند و كلتور و زمان ثَيشظةبردني و نةتةوةييان

 .بزانني خؤمان بةئةِركي مةدةنييةكانيان و كلتوري سازيية هاوكاريكردني
 
 تانيآلو لة كوردان زؤري ذمارةيةكي :تآلو لةدةرةوةي كورد رةظةندي 

 كورد لوبي بَيطومان بكرَين, سةير كورد لوبي وةكو دةكرَي هةن, جيهان
 لةسةر كار كات بةزووترين ثَيويستة بؤية وةآلب و ثةرش تآلو لةدةرةوةي
 وةكو و, دامبةزرَينني كورد لوبي بؤ نةتةوةيي سازييةكي كةوا ئةوةبكةين

 خةباتيان كارو ئاراستةي سيستماتيك بةشَيوازَيكي و نةتةوةيي ئةركَيكي
 دةبَيت مةزني كاريطةري كاربكات يةكطرتوويي بة كورد لوبي ئةطةر بكةين,

 .جيهان بِرياربةدةستةكاني كةناَلة بة كوردان ثةيامي طةياندني لة
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 نةتةوةيي ئاسيت لةسةر كورد سرتاتيذييةكاني ئاماجنة
 
 بؤ هةنطاوَيكة هةنووكةييةكامنان ئاماجنة بةجَيطةياندني بَيطومان 

 ئاماجنة بةديهَيناني بؤ سرتاتيذييةكامنان, ئاماجنة بةديهَيناني
 طةلي مةعنةوي و ماددي وزةيةكي هةموو ثَيويستة سرتاتيذييةكان,

 لةبةرضاو هةميشة ئاماجنانة ئةم بةديهَيناني خبرَيتةطةِرو, كوردستان
 هةموو لةسةرووي رةنطبداتةوةو, كارةكامناندا هةموو لة و بطريَي

 كؤنطرةي لة ثَيويستة بؤئةمةش دابنرَيت, ديكةوة بةرذةوةندييةكي
 بة بكرَين كاتدا لةهةمان روو, خبرَينة سرتاتيذييةكان ئاماجنة نةتةوةيي
 زؤر ثَيويستة رووةوة لةم نةتةوةييمان, داهاتووي خةباتي كارو كارنامةي

 ضِربكةينةوةو سرتاتيذييةكامنان ئاماجنة خاَلَيكدا ضةند لة و رووني بة
 :بؤ كاربكةين ئَيمة ثَيويستة سرتاتيذييةوة لةِرووي رايانبطةيةنني,

 
 .مةزن كوردستاني بؤ يةكطرتوو نةتةوةيي سرتاتيذَيكي داِرشتين -0
 (.نةتةوةيي ثةمياني) داِرشتين -2
 .ئاشيت ثةيامي طةياندني -3
 بِرياري سةنتةري) يا( نةتةوةيي ئةجنوومةني) دامةزراندني -4

 (.نةتةوةيي
  .كورد نةتةوةيي رَيبةري دياريكردني -5
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 نةتةوةيي سرتاتيذي
 

 ثَيويستييةكي كاتةدا لةم كوردان بؤ( نةتةوةيي سرتاتيذي) داِرشتين 
 رةضاوكردني بة كؤنطرةيةدا لةم ثَيويستة بؤية بابةتيية, و ديرؤكي

 يةكطرتوو نةتةوةيي سرتاتيذَيكي كوردستان, بةشَيكي هةر تايبةمتةندي
 بكرَيتة و, دابِرَيذرَيت كوردستان طةلي خةباتي كارو داهاتووي قؤناخي بؤ

 اليةنة ثَيويستة وادا كؤنطرةيةكي بةستين لةكاتي اليةك, هةموو كارنامةي
 ئةم بؤ خؤيان داخوازييةكاني كوردستان بةشَيكي هةر سياسييةكاني

 سرتاتيذَيكي ئةمةشدا تيشكي لةذَير و يةكبخةن خةبات قؤناخةي
 ديارة بَيطومان دابِرَيذين, نةتةوةيي ئاسيت لةسةر يةكطرتوو نةتةوةيي
 كوردستان, دةوَلةتي دامةزراندني و سةربةخؤيي واتة نةتةوةيي سرتاتيذي

 قؤناخةدا لةم ضي كوردستانيش بةشَيكي هةر بؤ كاتدا لةهةمان
 و سةربةخؤيي بةرةو هةنطاوَيك وةك و, بَينني وةدةسيت وةدةستدَي

 كاربكةين شَيوةية بةم ئةطةر لَيرِبوانني, كوردستان دةوَلةتي دامةزراندني
 داخوازييةكاني نةتةوةيي, ضةترَيكي دةبَيتة لةوةي جطة كؤنطرةية ئةم

 كة دةكات رزطاري وييةآلب و ثةرش لةو و يةكدةخات كوردستانيش طةلي
 اليةنة هةموو ثَيويستة ئةمةيش بؤ دةخوازَيت, شتَيك اليةنةو هةر

 نةتةوةيية ئةركة لةم خؤيان جيا جيا بيانووي بة و بةشداربن سياسييةكان
 .نةدزنةوة

 و بكةين كوردان يةكَييت سةيري بةطرنطييةوة ثَيويستة كورد ئيمةي 
 بدةين, كوردستان ديكةي بةشةكاني لةطةَل نةتةوةيي ثةيوةندي بة بايةخ

 بؤ بني, نزيك يةكدي لة كورد ئَيمةي كة ئةوةية راست كاري لةبةرئةوةي
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 هاوكاري بةكردةوة و بهاوَيني ثراكتيكي هةنطاوي ثَيويستة ئةمةيش
 زؤرمان زياني نةكردووة ئةمةمان كة لةرابردوودا بكةين, يةكدي

 ثَينةطات, زياترمان زياني ئةوةي بؤ بكةين ئةمة لةئَيستادا با ثَيطةيشتووة
 با نةكةوتووة دةست هيضمان زيان لة جطة ويآلب و ثةرش لة دةزانني ةوةئ

 لةمةياندا بةدَلنياييةوة كة تاقيبكةينةوة, نزيكبوونةوةيش لةيةكدي
 .دةبني سوودمةند

 نةتةوةيي ثةمياني
 

 ئَيستا تا لةبةرئةوةي ثَيويستة, زؤر( نةتةوةيي ثةمياني) داِرشتين 
 ثةميانَيكي ثَيويستة بؤية قبوَلنةكردنة, يةكدي كوردان طةورةي نةخؤشي
 ثرةنسيثة ثةميانةدا لةو و دابِرَيذرَيت نةتةوةيي كؤنطرةي لة نةتةوةيي
 كة ثةميانبدةن اليةكيش هةموو و دياربكرَين سةرةكييةكان نةتةوةيية

 و تةحريم ثَيويستة ثةمياننامةيةدا لةو سةرةكيش خاَلي ثابةندبن, ثَييةوة
 ثَيويستة و, بَيت(  كوشنت كورد)  واتة كورد كوردو شةِري تةجرميكردني

 لة هةروةها بكرَيت, سةير نةتةوةيي خيانةتي وةكو كورد كوردو شةِري
 بة ثةميان كوردستان سياسييةكاني اليةنة ثَيويستة نةتةوةييدا ثةمياني

 و نةبةن ضةك بؤ ثةنا حزبي ملمالنَيي كَيشةو لةكاتي كةوا بدةن كورد
 بةستين ئَيمة بةباوةِري بكةنةوة, يةكاليي كَيشةكانيان ديالؤط لةِرَيي

 سةرةتايةك كوردستان سياسييةكاني اليةنة هةموو بؤ نةتةوةيي كؤنطرةي
 زؤر و قبوَلنةكردنة يةكدي نةخؤشي ئةم ضارةسةركردني بؤ دةبَيت

 و دةبَيت دوور لةيةكدي مرؤظ كة جار زؤر لةبةرئةوةي ديكةش, نةخؤشي
 شيت لةمِرَييةوة جاريش زؤر ثَيدةطات, شيت سَييةمةوة كةسي لةِرَيي

 مآلبة وان, كوردستانيش سياسييةكاني اليةنة لة زؤر ثَيناطات, دروسيت
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 كؤبوونةوةو لةذَيريدا اليةنةكان هةموو هةبوو نةتةوةيي ضةترَيكي ئةطةر
 خةمي دةِرةونةوةو طومانةكانيش تةمي وردة وردة بيين يةكدييان
 طياني نزيكببينةوةو يةكدي لة وادةكات نةتةوةييش كاري و نةتةوةيي

 .بَيت زياتر قبوَلكردنيشمان يةكدي
 

 ئاشيت ثةيامي
 

 

 كَيشة زؤربةي لةيةكرتطةيشتنةو و ديالؤط سةردةمي ئَيستا سةردةمي 
 بنةماي لةسةر و ديالؤط مَيزي لةسةر جيهان هةَلواسراوةكاني

 لةم طرنطة زؤر كورد ئَيمةي بؤ كراونةتةوة, يةكال لةيةكرتطةيشنت
 بة هةميشة وةك و, رابطةيةنني اليةك بةهةموو( ئاشيت ثةيامي) كؤنطرةيةدا

 كورد ئَيمةي كةوا رابطةيةنني نَيودةوَلةتي كؤمةَلطاي ناوضةكةو تانيآلو
 درَيذة ديالؤط زماني و ئاشيت زماني واتة سةردةم بةزماني دةمانةوَي
 ئاسيت لةسةر كورد ثَيطةي ئةمةش بدةين, خؤمان تَيكؤشاني و بةخةبات
 دةكاتة كورد و دةكات بةهَيزتر نَيودةوَلةتي ئاسيت لةسةر و ناوضةكة

 و ناوضةيي سياسيية هاوكَيشة لة كاريطةرتر بةهَيزو ذمارةيةكي
 ئَيمةي كةوا نَيودةوَلةتي كؤمةَلطةي بؤ ثةيامَيكيشة نَيودةوَلةتييةكاندا,

 كؤمةَلطةي كة ئارامييةي و هَيمين ئةو هَينانةدي بؤ ئامادةين كورد
 ئاشيت لة جطة هاوكاربني, دةخوازَيت ناظيين تيآلرؤذهة بؤ نَيودةوَلةتي

 ثَيويستة ناوخؤييشمان ئاشيت ناوضةكة, نةتةوةكاني و دةوَلةت لةطةَل
 بؤية كوردان, طةورةي نَيوماَلي رَيكخستنةوةي بؤ هؤكارَيكة ئةمةش

 الوةو خبةينة سياسي ملمالنَيي و ناكؤكي اليةكمان هةموو ثَيويستة
 بةسنت بؤ كاربكةين و بني هاوكار و, بكةين كوردايةتي حزبايةتي لةجياتي

 .كؤنطرةكة سةرخستين و
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 نةتةوةيي ئةجنوومةني
 

 كؤنطرةو راسثاردةكاني بِريارو جَيبةجَيكردني و بةدواداضوون بؤ
 ثَيويستة مةزندا كوردستاني ئاسيت لةسةر نةتةوةيي بِرياري وةرطرتين

 كارو و ئةرك كؤمةَلَي و هةَلبذَيرَيت هةميشةيي كؤميتةيةكي كؤنطرة
 وةكو دةكرَي هةميشةيية كؤميتة ئةو ثَيبسثَيرَيت, تيآلدةسة

 لةطةَلدا مامةَلةي( نةتةوةيي بِرياري سةنتةري) يا( نةتةوةيي ئةجنوومةني)
 خؤي بِرياري ضارةنووسسازةكاندا نةتةوةيية ثرسة لةسةر و بكرَيت

 كوردان بة زياتر طةشبينييةكي هَيزو و دَلنيايي ئةمةش بَيطومان هةبَيت,
 دةيكاتة و يةكدةخات كورد سياسي وتاري كاتدا لةهةمان دةدات,

 .بةهَيز و يةكطرتوو نةتةوةيي وتارَيكي
 

 نةتةوةيي ريَبةري
 

 بؤ دةطةِرَيتةوة كورد نةبووني بةدةوَلةت سةرةكييةكاني هؤكارة لة يةكَي
 ناظيندا تيآللةرؤذهة كورد كةوا وايكردووة ئةمةش كوردان, يةكنةبووني

 طوتارو يةكخستين بؤ بؤية مبَينَيتةوة, بَيدةوَلةت نةتةوةي طةورةترين وةك
 دوور نةتةوةيي كؤنطرةي لة ثَيويستة كوردان, رَيبةرايةتي بِريارو

 لةوة بري نةتةوةيي بةرذةوةندي بةِرةضاوكردني و حزبي لةبةرذةوةندي
 بؤئةوةي بكةين, دياري( كورد نةتةوةيي رَيبةري) كةوا بكةينةوة

 بؤئةمةش بكات, كوردستان نيشتمانيي رزطارخيوازي بزاظي رَيبةرايةتيي
 كة هةية تثارَيزآلو و نةتةوةيي بةهَيزي كةسايةتييةكي بة ثَيويستيمان

 حيساب ناسراوو نَيودةوَلةتيدا و ناوضةيي و نةتةوةيي ئاسيت لةسةر
 سيمبؤَلي واتة( نةتةوةيي رَيبةري) بَيت, كراو لةطةَل مامةَلة بؤكراوو

 بةو ثَيويستيمان هةستيارةدا كاتة لةم كورديش ئَيمةي نةتةوةيي,
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 بة تآلدةسة نةتةوةيي كؤنطرةي ثَيويستة هةية, نةتةوةيية سيمبؤَلة
 اتيلةك نةتةوةيي بِرياري سةنتةري لةطةَل بةِراوَيذ بدات نةتةوةيي رَيبةري

 نةتةوةيي بِرياري ضارةنووسسازةكاندا نةتةوةيية ثرسة لة و ثَيويستدا
 يةكدةنطي و يةكَييت بؤ دةبَيت سةرةكي فاكتةرَيكي ئةمةش وةربطرن,

 طةلي بة مةزن هَيزَيكي هيواو نةتةوةيي ئاسيت لةسةر و, كوردان
 كورد نَيودةوَلةتيشدا و ناوضةيي ئاسيت لةسةر و, دةبةخشَيت كوردستان

 ديكة رةهةندَيكي كوردستانيش طةلي ثرسي و دةكات بةهَيزتر
 دوور مةزن كوردستاني سياسييةكاني اليةنة ثَيويستة بؤية وةردةطرَيت,

 و بِروانن ثرسة لةم نةتةوةييةوة ديدطايةكي لة و حزبي بةرذةوةندي لة
 .بكةن بؤ كاري و بوةسنت خاَلة ئةم لةسةر بةبايةخةوة

 

  كوردايةتي
  حيزبايةتي نةك سةردةخات نةتةوةيي كؤنطرةي

 

 ثَيويستة بامسانكرد لةسةرةوة كةوا كارنامةيةي ئةم بةجَيطةياندني بؤ
 لة و بطرين لةبةرضاو نيشتماني و نةتةوةيي بةرذةوةندي اليةكمان هةموو

 بؤ بَيت هؤكار حزب كةوا وابكةين بكةوينةوةو, دوور حزبايةتي ملمالنَيي
 هةستيارةي رةوشة ئةم لةبةرئةوةي نةتةوةييانة, ئةركة ئةو بةجَيطةياندني

 ئةطةر حزبايةتي, نةك لَيدةخوازَيت كوردايةتيمان ناوضةكة و كوردستان
 مةزن كوردستاني ئاسيت لةسةر و نةتةوةيي ئاسيت لةسةر شَيوةية بةم

 كارو قؤناخةي ئةم بؤ رَيطايةك نةخشة بنةماو بكةينة ئةمة و كاربكةين
 لة و دةنَيني هةنطاو طةش داهاتوويةكي بةرةو نياييةوةبةدَل ئةوا خةبامتان,
 .نزيكدةبينةوة سةركةوتن

 طةلي خةباتي قؤناخةي لةم نةتةوةيي كؤنطرةي بةستين بَيطومان 
 رزطارخيوازي بزاظي ديرؤكي لة دةبَيت مةزن وةرضةرخانَيكي كوردستاندا
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 ثرسي زياتري ثَيشظةضووني هؤكاري دةبَيتة ,و كوردستاندا نيشتماني
 كاتدا لةهةمان جيهاندا, ناوضةكةو و نةتةوةيي ئاسيت لةسةر كورد

 ثَيويستة بؤية كوردستان, ديكةي بةشةكاني خةباتي بؤ دةبَيت ورةبةخش
 ئةجنام كات زووترين بة و نةخرَيت دوا نيشتمانيية و نةتةوةيي ئةركة ئةم

 دؤزي بة زؤر زيانَيكي نةتةوةيية كارة ئةم دواخستين لةبةرئةوةي بدرَيت,
 نةتةوةيي يةكَييت وةكو ئَيمة دةطةيةنَيت, كوردستان طةلي رةواي

 بؤ كارمان بةردةوام رابردوودا لةماوةي YNDK كوردستان دميوكراتي
 خؤمامنان خةباتي لةكارو بةشَيك بة كردووةو نةتةوةيي كؤنطرةي بةستين
 و بةسنت بؤ خؤمان ثشتيواني و هاوكاري تةواي لَيرةدا بؤية زانيوة,

 لةطةَل شَيوةيةك بةهيض و, رادةطةيةنني نةتةوةيي كؤنطرةي سةرخستين
 لةم كؤنطرةية ئةم بةستين كةوا وايدةبينني و, نني كؤنطرةكة دواخستين
 كوردان يةكَييت بؤ طرنطة فاكتةرَيكي لةوةي جطة بارودؤخةدا

 .كوردستان سةربةخؤيي كوردو ئازادي بةرةو هةنطاوَيكيشة
 طوتاري ئاماجنةكامنان بة طةيشنت بؤ ثَيويستة كورد ئَيمةي لةسةر 

 هةَلسوكةوت نةتةوةييانة سرتاتيذَيكي بريو بة و يةكبخةين سياسيمان
 ئةمِرؤي بارودؤخي لةبةرئةوةي بكةين, هةستيارة بارودؤخة ئةم لةطةَل
 تانيآلو زؤربةي لةبارترةو, طوجناوترو لةجاران زؤر خةبات كارو بؤ جيهان

 وةك كورد ثرسي و دةخوَيننةوة كورد ثرسي ديكة بةديدَيكي جيهانيش
 ثَيويستة كورديش ئَيمةي لةسةر بؤية دةبينن, طرنط سياسي ثرسَيكي

 رةوشة لةو سوود كورد وةكو و بطرين لةبةرضاو نةتةوةييمان بةرذةوةندي
 نةتةوةيي خةوني بة بطةين و سةربةخؤبني ئازادو بؤئةوةي وةربطرين,

  .كوردستانة دةوَلةتي دامةزراندني و سةربةخؤيي راطةياندني كة خؤمان
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 مقدمة

  غفور خمموري                                     
 قارئي العزيز :

هذه الصفحات املاثلة بني يديك من كتابيت عن أهمية إنعقاد املؤمتر    
القومي الكوردي يف هذه املرحلة من كفاح حركة التحرر الوطين 
الكوردستاني، ان موضوعنا هو بعنوان ) املؤمتر القومي الكوردي ... 
املهام اآلنية و اإلسرتاتيجية (، حاولنا التحدث عن أهمية إنعقاد املؤمتر 

، ويف الوقت نفسه عرضنا املهمة اآلنية ملؤمتر على القومي الكوردي
املستوى القومي، ثم تناولنا املهام اإلسرتاتيجية للمؤمتر القومي 
الكوردي، حيث يستوجب ما نفعل للمرحلة القادمة على الصعيد القومي و 

تيجية؟ إن فكرة كتابيت هذه سبقت أن نشرتها االوطين  من الناحية اإلسرت
، ئاوينة رب مقاالت يف صحف )خةبات، كوردستانى نوَى، ميديا، هاوالتى،ع

و ويبسايتات(، كثفت ملخص تلك التوجهات وأعدت صياغتها،  هةولَير
 لكي تكون كمشروع معروض للقراءة و املناقشة وتوسيع نطاقها.

حيدوني األمل أن تكون حماوليت املتواضعة هذه حمل رضاكم وإلغنائها 
 ل  ملحوظاتكم و مقرتحاتكم .أكثر من خال

 جلميع. وإحرتامي حيبمع 
                                   

                                                 ٦١١٢/  ٤/  ١ 
 جنوب كوردستان -هه ولري                                        
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 نية واالسرتاتيجيةآلاالهداف ااملؤمتر القومي الكوردي 
 

 مدخل
 

، والكثري من واملستجدات اتتيرين هو قرن املريان قرن الواحد والعش 
وصلوا اىل حلمهم تات وتيريالقوميات املضطهدة استفادوا من هذه امل

القومي، وعلينا الكورد ان نستفيد من هذه التييريات ايضًا، وخاصة ان 
مقبل على حدوث جمموعة الشرق االوسط باكمله مير اآلن بوضع حساس و

ان نفكر يف مصلحتنا من االحتماالت واملستجدات اهلامة، لذا علينا مجيعًا 
انفسنا لالحتماالت واملستجدات املقبلة. وللقيام بهذا،  هيءالقومية ون

علينا مجيعًا ان نعمل لتوحيد وإمجاع الكورد لنثبت وجود تأثرينا يف 
املنطقة وخنطو حنو مستقبل مشرق ونصل اىل حقوقنا املشروعة يف 
مستقبل قريب، حيث ان العامل الرئيسي للوصول اىل مستقبل مشرق هو 

 االمجاع.اإلحتاد ووحدة الصف و
والشك ان اليوم هو عصر حترر وحرية الشعوب املضطهدة من اخلضوع  

والدكتاتورية، وكان انهيار االحتاد السوفييت السابق يف القرن املنصرم قد 
سنح الفرصة للكثري من القوميات املضطهدة للتحرر وإعالن استقالهلم 

طلقت ثورات ويصبحوا صاحب دولتهم القومية، كما ان يف هذا القرن قد ان
وانتفاضات الدول العربية من افريقيا ضد الظلم والالمساواة والدكتاتورية 
وقد وصلت اىل اطرافنا احمليطة والتزال مستمرة، سيكون هلا تأثري على 
مسرية نضال القوميات املضطهدة. وان احلركة التحررية الوطنية 

فادة من الكوردستانية على مستوى كوردستان الكربى تتمكن من االست
هذه الفرص والتييريات، وختطو حنو التحرر واحلرية واستقالل كوردستان 
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بربنامج قومي ووطين معاصر، والداء هذا حنتاج اىل مظالت قومية مشرتكة 
حيث ان هذه املظالت القومية والوطنية ضرورة موضوعية وتأرخيية 

كربى. للحركة التحررية الوطنية الكوردستانية على مستوى كوردستان ال
وللقيام بهذه املهمة، فان عقد مؤمتر قومي شامل، ومبشاركة كافة القوى 
واالطراف السياسية جلميع اجزاء كوردستان وممثلني عن منظمات اجملتمع 
املدني، يعترب من اهم االعمال القومية والوطنية. ويف مؤمتر كهذا، جيب 

وجه دعوة مراعاة اوضاع كورد آسيا الوسطى وكورد لبنان واالردن وت
ممثليهم للمؤمتر ايضًا كونهم اخواننا واخواتنا واقربائنا، وال ميكن 
نسيانهم كما نرى من الضروري دعوة شخصيات قومية ومستقلة 
وباالخص مفكرنا القومي الربوفيسور الدكتور مجال نبز والدكتور جواد 
املال وكل الذين يعملون لوحدة الكورد، كما جيب حضور ممثلي قوميات 

 كونات كوردستان االخرى كونهم يعيشون معنا وهم مواطنونا. وم
وال شك ان عقد املؤمتر القومي لإلعداد النفسي للكورد على املستوى  

القومي وصياغة اسرتاتيجية قومية للحركة التحررية الوطنية 
الكوردستانية، هو احد املهام اآلنية لنضال الكورد يف هذه املرحلة، كما ان 

اسع الذي إنعقد لكافة االحزاب واالطراف السياسية لكوردستان املؤمتر الو
يف قصر رئاسة كوردستان وبناءًا على دعوة رمسية  ٦٦/7/٦١١2الكربى يف 

من السيد رئيس كوردستان، االخ مسعود البارزاني كان مبثابة وضع حجر 
 اومية. ويف الوقت ذاته كان حدثًا امنوذجيًا وتأرخيياالساس هلذه املظلة الق

يف تاريخ كوردستان، كونه ميثل املرة االوىل اليت جيتمع فيها الكورد على 
هذا املستوى. وبهذا الشكل من اجل وحدة الكورد حيث اختذوا القرار على 
عقد املؤمتر القومي، إذ أن الشعب الكوردي وبعد إنتظار طويل سيحقق 
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مل، وهلذا على حلم سنواته الطويلة وينظر اىل هذا املؤمتر بعني مفعمة باال
 املؤمتر القومي الوقوف بدقة كثرية على هذه النقاط والعمل هلا.

 

 
 االهداف اآلنية الكوردية على املستوى القومي

 
 

وهنا نرى من الضروري ان نتحدث عن املهام االنية للمؤمتر القومي 
الكوردي على املستوى القومي، ففي هذا الوضع احلساس الذي متر به 

 مالتحررية الوطنية الكوردستانية، على الكورد ان يكون لديهاحلركة 
على املستوى القومي وعلى مستوى كوردستان الكربى  مبرنامج خاص به

ماذا يفعل. وال شك ان  كما أنه يدرك، خبصوص أي جزء من كوردستان
تنفيذ املهام االنية يتطلب تهيئة ارضية مناسبة للوصول اىل املهام 
االسرتاتيجية وتنفيذها، لذا علينا حنن الكورد ان نعمل باهتمام لتنفيذ 
املهام االنية، وبقناعتنا علينا ان نعمل بهذا األسلوب يف نضال هذه املرحلة 

 الي جزء من اجزاء كوردستان: 
ان عملية السالم يف مشال البالد جارية وعلينا مجيعًا  ل كوردستان:مشا 

القيام مبساعدتهم ومساندتهم لتقدم عملية السالم وإجناحها، وننظر اليها 
على ان جناح عملية السالم يف مشال كوردستان يؤدى اىل تقدم القضية 
الكوردية على مستوى كوردستان الكربى ويف الوقت نفسه يشكل عاماًل 

 لتحقيق السالم يف الشرق االوسط.
بالرغم من حماوالت الكورد من أجل إحالل السالم يف مشال كوردستان،  

نرى بأن االتراك دائمًا يضعون العقبات أمام عملية السالم وأحيانًا كثرية 
يدقون طبول احلرب، فمن أجل إظهار احلقائق ينبيي أن يكون لدينا خطاب 

 ر االوساط الدولية واالقليمية والداخلية.قومي مشرتك لوضعه أمام أنظا



  (67)                     املؤمتر القومي الكوردي .........كؤنطرةي نةتةوةيي كورد .........                    

 

 
 

27 

نضالنا القومي يف مشال كوردستان يتقدم يوم بعد يوم على املستويات  
دعم هذا السياسية واالجتماعية والتنظيمية، فعلينا مجيعًا مساعدة و

  .التقدم
: مير غرب كوردستان بوضع حساس وصعب لذا علينا غرب كوردستان 

 هيالت ونساعدهم بهذا الشكل: مجيعًا ان نقدم هلم التس
اليت جتري ضد شعبنا هناك وال تزال  اءاواًل: العمل على ايقاف إراقة الدم

 مستمرة.
ثانيًا: توفري مساعدة ومساندة اجزاء البالد االخرى ليربي كوردستان 

  وجعله مهمة قومية ووطنية على اجلميع.
القوى السياسية  ثالثًا: تشكيل جلنة قومية حلسم املشاكل املوجودة بني

 ليرب كوردستان وحتقيق توافق وطين وقومي بينهم.
رابعًا: دعم ومساندة مقاطعات غربي كوردستان والعمل من أجل مشاركة 
ومساهمة كافة االطراف السياسية يف غرب كوردستان يف إدارة املقاطعات، 

 ويف نفس الوقت حماولة كسب إعرتاف دولي هلم.
عًا العمل من اجل تقريب وجهات النظر بني علينا مجيشرق كوردستان:  

االطراف السياسية لشرق كوردستان وتشكيل جبهة مشرتكة بينهم من اجل 
ان يكون هلم تاثري أكرب على املستوى السياسي، ويف نفس الوقت علينا 
مجيعًا ان نعمل الجياد طريقة من اجل تقدم اعمال ونضال هذا اجلزء من 

لعملية املصاحلة لتحقيق حقوق الكورد  البالد بشكل سلمي وفتح باب
 املشروعة يف شرق كوردستان.

هناك سلطة كوردستانية يف جنوب كوردستان والكورد  جنوب كوردستان: 
مجيعًا ينظرون اليها بعني االمل لذا جيب ان تتم مساندة جتربة جنوب 
البالد على املستوى القومي والوطين واجلميع نكافح للحفاظ على اجهزة 

 سسات جنوب كوردستان وتثبيتها وتقدمها وتنظيمها.ومؤ
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بالرغم من التقدم الذي يشهده اجلنوب، هناك حماوالت من عدة جهات 
إلحداث مشاكل وعراقيل يف اجلنوب، مواقف احلكومة العراقية من طرف 
وحرب داعش وضيوطات حكومات املنطقة من طرف اخر، والصراعات 

لت جنوب كوردستان تقع يف جمموعة الداخلية بني االطراف السياسية جع
أزمات. ومن اجل جتاوز هذه املرحلة على مجيع االطراف ان تضع 
املصلحة القومية والوطنية بنظر االعتبار وحل املشاكل عن طريق احلوار 

 والتفاهم فيما بينهم، ال شك من اجل ذلك ينبيي مشاورة قومية صرحية.
 
الكورد يعيشون يف مجهوريات : مثة عدد كبري من كورد آسيا الوسطى 

االحتاد السوفييت السابق وآسيا الوسطى، وعلينا ان نقدم انفسنا الخواننا 
واخواتنا ونساعدهم ونساندهم من اجل احلفاظ على هويتهم القومية 
واحلفاظ على اللية الكوردية، الثقافة والفن الكوردي وتقدمها وسط كورد 

نقدم املساعدة الكاملة لالجهزة آسيا الوسطى. وهلذا اليرض ينبيي ان 
 واملؤسسات الثقافية والفنية التابعة هلم.

ان الكورد داخل اجملتمع اللبناني واالردني رقم  كورد االردن ولبنان: 
ملحوظ، وجيب ان نقدم انفسنا هلم ونساعدهم للحفاظ على هويتهم القومية 

لثقافية ا  اتهميمؤسسات ومجع وتقدم ليتهم وثقافتهم وفنهم ومساعدة
 واملدنية.

هناك عدد كبري من الكورد يعيشون يف دول  اجلالية الكوردية خارج البالد: 
العامل وميكن ان ينظر اليهم كاللوبي الكوردي، والشك ان اللوبي الكوردي 
مشتت خارج البالد، لذلك ينبيي ان نعمل وبالسرعة املمكنة على انشاء 

ل بشكل مؤسساتي وكمهمة مؤسسة قومية له ونوجه هلم العمل والنضا
قومية، على أن يعمل اللوبي الكوردي بشكل موحد ليكون له تأثري كبري يف 

 ايصال رسالة الكورد اىل قنوات صانعي القرار يف العامل.
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 االهداف االسرتاتيجية الكوردية على املستوى القومي

 
االسرتاتيجية، أن تنفيذ االهداف االنية خطوة حنو حتقيق اهدافنا ال شك 

خذ األينبيي تسخري كل الطاقات املادية واملعنوية للشعب الكوردي، و
بنظر االعتبار دائمًا حتقيق هذه االهداف، وان ينعكس يف مجيع أعمالنا، 
ووضعها فوق مجيع املصاحل االخرى. وهلذا اليرض ينبيي ان ُتطرح 

ان تطرح يف  االهداف االسرتاتيجية يف املؤمتر القومي، ويف نفس الوقت
جدول اعمال ونضالنا القومي يف املستقبل، ويف هذا اجملال ينبيي وبكل 
وضوح ويف عدة نقاط واعالن االهداف االسرتاتيجية، وعلى املستوى 

 االسرتاتيجي ينبيي العمل على:
  

 صياغة اسرتاتيجية قومية موحدة لكوردستان الكربى. -١

 صياغة )امليثاق القومي(.  -٦

 المايصال رسالة الس  -2

 تشكيل )اجمللس القومي( أو )مركز القرار القومي(.  -٤

 اختيار القائد القومي الكوردي.   -5
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 االسرتاتيجية القومية
 

 

للكورد يف هذا الوقت ضرورة تأرخيية  )االسرتاتيجية القومية(ان صياغة  
وموضوعية، لذا جيب صياغة اسرتاتيجية قومية موحدة للمرحلة القادمة 
من عمل ونضال الشعب الكوردستاني وأخذ خصوصية كل جزء من 
كوردستان بنظر االعتبار اثناء صياغة هذه االسرتاتيجية يف املؤمتر، 

مؤمتر هكذا، على االطراف وجعلها برنامج عمل كافة االطراف. ولدى عقد 
السياسية الي جزء من كوردستان ان توحد مطالبهم لنضال هذه املرحلة 
ويضعون اسرتاتيجية قومية موحدة على املستوى القومي يف ظل هذا. 
والشك من الواضح ان االسرتاتيجية القومية تعين االستقالل وإنشاء دولة 

احلصول عليه يف هذه كوردستان، ويف الوقت نفسه حنصل على ما ميكن 
املرحلة الي جزء من كوردستان، وننظر اليه كخطوة حنو االستقالل 
وإنشاء دولة كوردستان. وإذا عملنا بهذا الشكل، حينها اضافة اىل ان 
املؤمتر يصبح مظلة قومية، فهو يوحد مطالب الشعب الكوردستاني 

ب شيئًا كل طرف يطل أن ايضًا، وينقذه من هذا التبعثر والتشتت حبيث
خمتلفًا، وللقيام بهذا على كافة االطراف السياسية املشاركة فيه وعدم 

 التهرب من هذه املهمة القومية بذرائع خمتلفة.
حنن الكورد علينا ان ننظر اىل وحدة الكورد باهمية ونهتم بالعالقة القومية  

مع االجزاء االخرى لكوردستان، كون العمل الصحيح هو حنن الكورد ان 
ب من بعضنا البع.. ولتنفيذ هذا حنتاج اىل خطوات عملية ونساعد نقرت

بعضنا آلخر عمليًا، ويف املاضي مل نقم بهذه املهمة، لذا تضررنا كثريًا. إذًا 
لنقم بهذا يف الوقت الراهن كي ال نتضرر أكثر وندرك متامًا باننا مل حنصل 

بعضنا على شيء من التشتت سوى الضرر، لذا فلنجرب االقرتاب من 
 البع. ايضًا وبالتأكيد نستفيد من هذا.
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 امليثاق القومي
 

( امر ضروري كون املرض الكبري للكورد حلد االن امليثاق القوميصياغة ) 
هو عدم قبول االخر، لذا من الضروري صياغة ميثاق قومي يف املؤمتر 

م القومي ويتم حتديد املبادئ القومية الرئيسة فيه واجلميع يتعهد ان يلتز
به، كما ينبيي ان تكون النقطة االساسية يف هذا امليثاق ضرورة حتريم 
وجتريم قتل الكورد بيد الكورد، وجيب ان يعد قتل الكورد بيد الكورد 
اخليانة القومية. كما جيب ان يدون يف هذا امليثاق تعهد اجلهات السياسية 

اية مشكلة  الكوردستانية امام الكورد بعدم اللجوء اىل السالح عند وقوع
وصراع حزبي، بل اللجوء اىل احلوار ملعاجلة وحسم املشاكل بينهم. 
وبإعتقادنا ان عقد املؤمتر القومي لكافة االطراف السياسية الكوردستانية 
يكون بداية ملعاجلة مرض عدم تقبل االخر هذا وامراض كثرية اخرى. وألن 

لومات عن طريق املرء يكون مرارًا بعيدًا عن بعضه البع. وتصله املع
شخص ثالث، فبالتأكيد ال تصله امور صحيحة يف الكثري من املرات عن هذا 
الطريق، وان الكثري من اجلهات السياسية الكوردستانية هكذا شأنهم. ولكن 

كافة اجلهات حتتها ورأى بعضهم  يف حال وجود مظلة قومية واجتماع
يث أن اهلم القومي البع.، حينئٍذ ينجلي ضباب الشكوك رويدًا رويدًا حب

والعمل القومي جيعالننا ان نقرتب من بعضنا البع. وتزداد روح قبول 
 االخر بيننا.

 

 رسالة السالم
 

إن عصرنا الراهن هو عصر احلوار والتفاهم، فالكثري من املشاكل العالقة    
يف العامل قد حسمت على طاولة احلوار وعلى اساس التفاهم، ولنا الكورد 

اىل  " اىل اجلميع يف هذا املؤمتر ونبلغرسالة السالمضروري جدًا ان نوصل "
لكورد نريد ان دول املنطقة واجملتمع الدولي كاملعتاد باننا ا مستوى
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نستمر يف نضالنا وكفاحنا بلية العصر اليت تعين لية السالم واحلوار وهذا 
ما يقوي موقع الكورد على مستوى املنطقة وعلى املستوى الدولي وجيعل 
الكورد رقمًا قويًا ومؤثرًا يف املعادلة السياسية للمنطقة والعامل. ويف الوقت 

نا الكورد مستعدون لتحقيق اهلدوء نفسه، فهي رسالة للمجتمع الدولي بان
واالستقرار الذي يطلبه اجملتمع الدولي للشرق االوسط. واضافة اىل وجود 
السالم مع دول وشعوب املنطقة، فاننا حباجة اىل السالم الداخلي وهذا هو 
وسيلة العادة ترتيب وتنظيم البيت الكبري للكورد، لذا علينا مجيعًا ان 

ياسي جانبًا ونعمل بشعور قومي كوردي نضع اخلالف والصراع الس
نتضامن اعدة ونعمل من بداًل من العمل بالروح احلزبية بل  "كوردايةتي"

 اجل عقد املؤمتر واجناحه. 
 

 اجمللس القومي
 

ملتابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات املؤمتر وإختاذ القرار القومي على  
نة دائمية مستوى كوردستان الكربى، يتعني على املؤمتر تشكيل جل

وتكليفها بأداء جمموعة من املهام واالعمال والصالحيات، حبيث ميكن ان 
)جملس قومي( او )مركز القرار يتم التعامل مع هذه اللجنة الدائمية كـ

ويكون هلا قرارها اخلاص يف القضايا القومية املصريية والشك ان القومي( 
 ورد.هذا االمر مينح املزيد من الطمأنينة والتفاؤل للك

 
 القائد القومي الكوردي

 

ان احد اسباب الرئيسي الذي جعل الكورد ان ال يكون صاحب دولة هو  
عدم توحدهم، وهذا ما جعل الكورد ان يظلوا بدون دولة كأكرب امة يف الشرق 
االوسط، لذا ولتوحيد اخلطاب والقرار وقيادة الكورد، ينبيي ان يتم 
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يف املؤمتر القومي بعيدًا عن  الكوردي(القائد القومي التفكري يف حتديد )
املصاحل احلزبية ومبراعاة املصاحل القومية ليقود احلركة التحررية 
الوطنية الكوردستانية. وهذا العمل حباجة اىل شخصية قوية، قومية وحمبة 
للوطن وتكون معروفة على املستوى القومي وعلى مستوى املنطقة وعلى 

اب ويتعامل معها. ان القائد القومي املستوى الدولي وحيسب هلا حس
يعين الرمز القومي وحنن الكورد حباجة اىل هذا الرمز القومي يف هذا الوضع 
احلساس وعلى املؤمتر القومي ان مينح القائد القومي السلطة، كما جيب 
ان يتم إختاذ القرار القومي بالتشاور مع مركز القرار القومي عند احلاجة 

ية املصريية. وهذا يكون عاماًل رئيسًا لوحدة وامجاع وحول القضايا القوم
الكورد ومينح االمل والقوة الكبرية للشعب الكوردستاني على املستوى 
القومي ويقوي الكورد اكثر على مستوى املنطقة، وعلى املستوى الدولي، 
وقضية شعب كوردستان تأخذ مسارًا آخر، لذا على اجلهات السياسية 

النظر يف هذه القضية مبنظور قومي بعيدًا عن املصاحل لكوردستان الكربى 
 احلزبية، والوقوف على هذه النقطة باهتمام والعمل هلا. 

 
 شعور قومي كوردي "كوردايةتي" 

 وليس الشعور احلزبيحيقق جناح املؤمتر القومي 
 

ولتحقيق هذا الربنامج، علينا ان نأخذ املصاحل القومية والوطنية بنظر 
تعد عن الصراعات احلزبية وجنعل احلزب وسيلة الداء هذه االعتبار ونب

املهام القومية، كون هذا الوضع احلساس الذي متر به كوردستان واملنطقة 
" وليس بشعور  كوردايةتي يتطلب منا ان نعمل بشعور قومي كوردي "

حزبي. واذا عملنا بهذا الشكل على املستوى القومي وعلى مستوى 
لنا اساس وخارطة طريق هلذه املرحلة من اعمالنا كوردستان الكربى وجع
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ونضالنا، حينها خنطو بكل تأكيد حنو مستقبل مشرق كما نقرتب من 
 النصر ايضًا.

ان عقد املؤمتر القومي يف هذه املرحلة من نضال شعب كوردستان يصبح  
انعطافًا كبريًا يف تاريخ احلركة التحررية الوطنية الكوردستانية، ويكون 

لتقدم قضية الكورد اكثر على املستوى القومي وعلى مستوى  عاماًل
املنطقة والعامل. ويف الوقت نفسه، مينح نضال اجزاء كوردستان االخرى 
 قوة معنوية، لذا جيب عدم تاخري أداء هذه املهمة القومية والوطنية

عقد املؤمتر باسرع وقت، كون تاخري أداء هذه املهمة القومية  مثلة يفاملت
يلحق ضررًا كثريًا بالقضية املشروعة لشعب كوردستان. وحنن كاالحتاد 

( كنا نعمل دائمًا يف املاضي YNDKالقومي الدميقراطي الكوردستاني )
لعقد املؤمتر القومي الكوردي واعتربناه جزءًا من اعمالنا ونضالنا، لذا 

 هنا عن دعمنا وتضامننا الكاملني لعقد وإجناح املؤمتر القومي، نعرب
ولسنا مع تأخري املؤمتر بأي شكل من االشكال. كما نرى ان عقد هذا 
املؤمتر يف ظل هذه الظروف فضاًل على انه عامل مهم لوحدة الكورد، فهو 

 خطوة حنو حرية الكورد وإستقالل كوردستان ايضًا.
صول اىل اهدافنا، ان نوحد خطابنا السياسي علينا حنن الكورد للو 

ونتعامل مع هذا الظرف احلساس بفكر واسرتاتيجية قومية، كون الوضع 
الدولي يف الوقت الراهن اكثر مالءمة ومواءمة من اي وقت مضى للنضال 
والعمل، فكثري من دول العامل هلا قراءة اخرى للقضية الكوردية فهي ترى 

ياسية مهمة، لذا علينا حنن الكورد ان نأخذ القضية الكوردية كقضية س
مصاحلنا القومية بنظر االعتبار، ونستفيد من هذا الوضع ككورد، لنكون 
أحرارًا ومستقلني، ونصل اىل حلمنا القومي الذي هو إعالن االستقالل 

 وإنشاء دولة كوردستان.
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 امللحق
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 نةتةوةيي يةكيَيت طشتيي سكرتيَري مةمخووري غةفوور وتاري
 YNDK كوردستان دميوكراتي

 كورد نةتةوةيي كؤنطرةي ئامادةكاري كؤبوونةوةي لة
 كوردستان _ ثريمام  6103/  7/  66

 

 ميهرةبان طةورةو خواي بةناوي
 ... كوردستان سةرؤكي كاك مةسعود بارزانى جةنابي بةِرَيز

 ... كوردستان سياسييةكاني اليةنة هَيزو نوَينةراني بةِرَيزان
 ... خؤشةويست ئامادةبوواني

 كوردستان, طةلي بؤ مَيذوويية رؤذَيكي ئةمِرؤ بَيطومان باش, رؤذتان 
 دةبني, طرنط وا كؤبوونةوةيةكي ئامادةي كةوا دةزانني بةخؤشحاَل خؤمان

 دةكةين كوردستان سةرؤكي بارزاني مةسعود كاك جةنابي سوثاسي زؤر
 .كؤكردؤتةوة لَيرةدا كمانيالية هةموو هةر ئةمِرؤ كةوا

 ثَيويستة, زؤر كاتةدا لةم نةتةوةيي كؤنطرةي بةستين: بةِرَيزان 
 و طؤِرانكاري كؤمةَلَي لةبةردةم ناوضةكةمان و ناظني رؤذهةَلاتي لةبةرئةوةي

 خؤمان ناوماَلي كورد ئَيمةي ثَيويستة بؤية مةزندان, ثَيشهاتي ئةطةرو
 ئةو بؤ خؤمان يةكطرتوو نةتةوةيي سرتاتيذَيكي طوتارو بة رَيكبخةينةوةو

 هةنطاوبنَيني, طةش ئاييندةيةكي بةرةو و بكةين ئامادة نوَيية رةوشة
 لة مةزنة هةنطاوَيكي كاتةدا لةم نةتةوةيي كؤنطرةي بةستين بَيطومان
 هؤكاري دةبَيتة و, كوردستان نيشتمانيي رزطارخيوازي بزاظي كارواني
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 هؤكارَيكة هةروها و, سياسييةكاندا هاوكَيشة لة كورد ثَيطةي بةهَيزكردني
 كؤمةَلطةي بؤ ثةيامَيكيشة و, كوردان طةورةي ماَلي دروستكردني بؤ

 و هَيمين ئةو هَينانةدي بؤ ئامادةين كورد ئَيمةي كةوا نَيودةوَلةتي
 دةخوازَيت, ناظيين رؤذهةَلاتي بؤ نَيودةوَلةتي كؤمةَلطةي كة ئارامييةي

 الوةو خبةينة سياسي ملمالنَيي و ناكؤكي اليةكمان هةموو ثَيويستة بؤية
 بؤ كاربكةين و بني هاوكار و, بكةين كوردايةتي با حزبايةتي لةجياتي

 دميوكراتي نةتةوةيي يةكَييت وةكو ئَيمة كؤنطرةكة, سةرخستين و بةسنت
 بةستين داواي بةردةوام رابردوودا لةماوةي YNDK كوردستان
 خؤمامنان خةباتي لةكارو بةشَيك بة كردووةو نةتةوةييمان كؤنطرةي

 و بةسنت بؤ خؤمان ثشتيواني و هاوكاري تةواي لَيرةدا بؤية زانيوة,
 .رادةطةيةنني نةتةوةيي كؤنطرةي سةرخستين

 تايبةمتةندي رةضاوي كؤنطرةكةدا لة باشة ثَيمان YNDK وةكو ئَيمة 
 ئةمةدا تيشكي لةذَير و بكرَي كوردستان ثارضةكاني لة يةك هةر

 نيشتماني رزطارخيوازي بزاظي بؤ يةكطرتوو نةتةوةيي سرتاتيذَيكي
 كورداني رةوشي رةضاوي داواكارين هةروةها دابِرَيذرَيت, كوردستان

 ئةوانيش نوَينةري و بكرَيت ئوردةن و لوبنان كورداني و ناظني ئاسياي
 كةس براو و خوشك ئةوانيش لةبةرئةوةي كؤنطرةكة, بؤ بكرَين بانطهَيشت

 دةزانني باشي بة هةروةها بكةين, لةبرييان نابَيت و ئَيمةن كاري و
 تايبةت بة بكرَين بانطهَيشت سةربةخؤيش و نةتةوةيي كةسايةتي
 و مةال جةواد. د و نةبةز جةمال. د ثرؤفيسؤر نةتةوةييمان بريمةندي

 لة ثَيويستة دةكةن, كوردان يةكَييت بؤ كار كةوا ئةوانةي هةموو
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 ئامادةبن كوردستانيش ديكةي ثَيكهاتةكاني نةتةوةو نوَينةري كؤنطرةكةدا
 هةروةها ئَيمةن, هاونيشتماني و دةذين ئَيمة لةطةَل ئةوانيش لةبةرئةوةي

 تَيدا خؤيان رؤَلي و بةشداربن كؤنطرةيةدا لةم كورديش رةظةندي ثَيويستة
 .ببينن

 سةنتةري و نةتةوةيي ثةرلةماني ببَيتة نةتةوةيي كؤنطرةي هيوادارين 
 نةتةوةيية ثرسة لةسةر بِريار لةوَيوة و نةتةوةيي سياسي بِرياري

 هيظيدارين بدرَيت, كوردستان سةربةخؤيي بةتايبةت ضارةنووسسازةكان
 هةموو لةاليةن و دابِرَيذرَيت(  نةتةوةيي ثةمياني) نةتةوةييدا كؤنطرةي لة

 ديار نةتةوةييةكان ثرةنسيثة ثةميانةدا لةو و, بكرَيت ئيمزا اليةنةكاندا
 و ديالؤط و, بكرَيت تةجريم و تةحريم كوشنت كورد شةِري و بكرَين

 هاوكاري و, طرفتةكان ضارةسةركردني بنةماي بكرَينة لةيةكرتطةيشنت
 .اليةك هةموو لةسةر ئةرك بكرَيتة كوردستانيش ديكةي ثارضةكاني

 مةزني ثَيشظةضووني ثارضةكان هةموو ئاسيت لةسةر كوردستان: بةِرَيزان 
 كوردستاندا, باشووري لة رؤذهةَلات, لة لةباكوور, بينيوة, بةخؤيةوة

 لةرؤذئاواي ثَيشةوةضووة, بةرةو نةتةوةكةمان دؤزي مةرج و هةل بةثَيي
 دةسكةوتي كؤمةَلَي نةتةوةكةمان بةردةوامةو شؤِرش كوردستانيشدا

 هاوكارييان و ثشتطريي اليةكمان ووهةم ثَيويستة وةدةستهَيناوةو طرنطي
 ماوةي لة وَلات لةرؤذئاواي  برايامنان و خوشك لةبةرئةوةي بكةين,

 ثشتطريي و بةشداري لة هةبووة كارايان رؤَلَيكي ئَيستايش و رابردوو
 بؤية كوردستان, رؤذهةَلاتي باشوورو و باكوور راثةِرينةكاني و شؤِرش

 اليةنة هَيزو تةواوي لةسةر نةتةوةيي و نيشتماني ئةركَيكي وةكو
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 شؤِرشي ثشتطريي و هاوكاري كة مةزنة كوردستاني سياسييةكاني
 ئةوةي بؤ رةخساوة هةَل ئَيستا وَلاتدا, رؤذئاواي لة بن نةتةوةكةمان
 ئةمةش بؤ خؤي رةواكاني بةمافة بطات وَلات بةشةي لةو نةتةوةكةمان

 با بني هاوكارييان با ثَيويستة, كوردانة كردارةكي ثشتطريي و هاوكاري
 بَيت عفرين يا قامشلؤ لة رؤذئاوا بِرياري با و, بدةن خؤيان بِرياري خؤيان

 و هةوَل لَيرةدا بني, هاوكاريان اليةك هةموو ئَيمةش با ديكة, شوَيين نةك
 بؤ كوردستان سةرؤكي بارزاني مةسعود كاك جةنابي بةِرَيز كؤششةكاني

 بةرز كوردستان رؤذئاواي سياسييةكاني اليةنة نزيككردنةوةي لةيةكدي
 سياسييةكاني اليةنة هيوادارين و لَيدةكةين ثشتيواني و دةنرخَينني
 هةوالنة, ئةم بؤ بن ثشتيوان هاوكارو كوردستانيش رؤذئاواي

 هةموو نيشتماني و نةتةوةيي ئةِركي كوردستان رؤذئاواي هاوكاريكردني
 .بني ثشتيوانيان هاوكارو هةموومشانة لةسةر اليةكمانةو

 و دةكةين اليةك لةهةموو ثريؤزبايي ديكة جارَيكي لةكؤتاييدا,: بةِرَيزان
 .دةخوازين نةتةوةيي كؤنطرةي بؤ سةركةوتن هيواي

 .ئاوةدان كوردستان و سةركةوتووبن و شاد و بذين هةر
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كلمة غفور خمموري السكرتري العام لالحتاد القومي 
 YNDK  الكوردستانيالدميقراطي 

 يف االجتماع التحضريي للمؤمتر القومي الكوردي
 كوردستان –بريمام  22/7/2102

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

 رئيس كوردستان... ة الرئيس مسعود البارزانيفخام
 السادة ممثلو القوى واجلهات السياسية الكوردستانية...

 احلضور الكرام...
رب انفسنا طاب يومكم، ال شك ان اليوم يوم تأرخيي لشعب كوردستان ونعت 

رئيس كوردستان،  مةفخامهم كهذا كما نشكر  اجتماعسعداء حبضورنا يف 
 االخ مسعود البارزاني جلمعنا اليوم هنا.

ان عقد املؤمتر القومي يف هذا الوقت ضروري جدًا كون  ايها السادة: 
ام جمموعة من التيريات واالحتماالت الشرق االوسط ومنطقتنا ام

والتطورات الكبرية لذا علينا الكورد ان نقوم بتنظيم داخل بيتنا وحنضر 
انفسنا هلذا الوضع اجلديد خبطاب واسرتاتيجية قومية موحدة وخنطو حنو 
مستقبل مشرق. وال شك ان عقد املؤمتر القومي يف هذا الوقت خطوة 

الوطنية الكوردستانية ويؤدي اىل تقوية  عظيمة يف مسرية احلركة التحررية
موقع الكورد يف املعادالت السياسية كما هو سببًا لبناء البيت الكبري لكافة 
الكورد، ويف الوقت نفسه هو رسالة اىل اجملتمع الدولي باننا الكورد 
مستعدون لتحقيق اهلدوء واالستقرار الذي يتطلبه اجملتمع الدولي للشرق 

ينا ان نضع اخلالف والصراع السياسي جانبًا ونقوم االوسط. وهلذا عل
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بعمل قومي كوردي "كوردايةتي" بداًل من العمل احلزبي ونساعد ونعمل 
لعقد املؤمتر وإجناحه. وحنن كاالحتاد القومي الدميقراطي الكوردستاني 

YNDK  طالبنا دائمًا يف املاضي بعقد املؤمتر القومي واعتربناه جزءًا من
اعمالنا ونضالنا وعليه نعلن كافة مساعدتنا ومساندتنا لعقد املؤمتر 

 القومي وإجناحه.
( نرى من اجليد ان تتم مراعاة خصوصية أي جزء من YNDKحنن كالـ)

قومية موحدة  أجزاء كوردستان يف املؤمتر وتوضع يف ضوء هذا اسرتاتيجية
للحركة التحررية الوطنية الكوردستانية كما نطالب مبراعاة اوضاع كورد 
آسيا الوسطى ولبنان واالردن وتتم دعوة ممثلهم للمؤمتر كونهم إخواننا 
واخواتنا وال ميكن نسيانهم ونرى من االفضل ايضًا ان تتم دعوة اشخاص 

مجال نبز والدكتور  قومية ومستقلة وباالخص مفكرنا القومي الربوفيسور
جواد املال وكافة هؤالء الذين يعملون لوحدة الكورد كما ينبيي ان يكون 
هناك حضور ملمثلي قوميات ومكونات كوردستان االخرى يف املؤمتر النهم 
يعيشون معنا وهم مواطنونا ايضًا وجيب ان تكون للجالية الكوردية 

      املشاركة يف هذا املؤمتر ويكون هلم الدور فيه.
ونآمل ان يصبح املؤمتر القومي الربملان القومي ومركز القرار السياسي 
القومي ومن هناك يتم إختاذ القرارات خبصوص القضايا املصريية 

( امليثاق القومي وخاصة استقالل كوردستان، كما نتمى ان تتم صياغة )
ادئ يف املؤمتر القومي ويوقع من قبل مجيع اجلهات وفيه يتم حتديد املب

القومية كما حيرم وجيرم قتل الكورد بيد الكورد وجعل احلوار والتفاهم 
مبدئان ملعاجلة املشاكل وجعل مساعدة االجزاء االخرى لكوردستان مهمة 

 على اجلميع.
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شهدت كوردستان يف مجيع اجزاءها تقدم كبري، ففي الشمال،  ايها السادة: 
االمام وفقًا لالوضاع. الشرق وجنوب كوردستان تقدمت قضية شعبنا حنو 

اما يف غرب كوردستان ان الثورة مستمرة وشعبنا قد حصل على بع. 
املكاسب املهمة وعلينا مجيعًا ان نقوم مبساعدتهم ومساندتهم كون 
اخواننا واخواتنا يف غربي البالد كان هلم دور فعال يف املاضي وهلم نفس 

وإنتفاضات مشال،  الدور يف الوقت احلالي عرب املشاركة ودعم الثورة
جنوب وشرق كوردستان لذا على كافة القوى واالطراف السياسية 
لكوردستان الكربى ان تقدم الدعم واملساعدة لثورة شعبنا يف غربي البالد 
وذلك كمهمة وطنية وقومية، حيث االن سنحت الفرصة لشعبنا يف هذا 

فان الدعم اجلزء من البالد ان يصل اىل حقوقه العادلة. وإلمتام هذا، 
واملساعدة الفعلية الكوردية ضرورة جدًا ولنساعدهم ليقرر قرارهم 
بانفسهم، وليكون قرار اليرب يتخذ يف قامشلو أو عفريف وليس يف اي مكان 

ًا. وهنا نقدر حماوالت وجهود اخر ولنساعدهم حنن كجميع االطراف ايض
يادته رئيس كوردستان، االخ مسعود البازراني اليت يبذهلا س ةفخام

لتقريب اجلهات السياسية ليربي كوردستان من البع. وندعمه كما نآمل 
ان اجلهات السياسية ليربي كوردستان تدعم وتساعد هذه احملاوالت وان 
مساعدة غربي كوردستان مهمة قومية ووطنية على اجلميع وعلينا مجيعًا 

 ان نساعدهم ونساندهم.
مرة اخرى ونتمى النجاح للمؤمتر  ويف اخلتام، نبارك اجلميع ايها السادة: 

 القومي.
  .ليكون العيش والسرور والنجاح من حصة اجلميع وحتيا كوردستان
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 كؤنطرةي) بةستين داواي مةزن كوردستاني اليةني و حيزب 22
 دةكةن (كورد نةتةوةيي

 بؤ كوردستانييةكان حيزبة كؤبوونةوةي هاوبةشي راطةياندني
 كوردستان رؤذئاواي ثشتيواني

 

 ... كوردستان وَلاتثارَيزي جةماوةري  
 ... شةهيدان سةربةرزي بنةماَلةي كارو و كةس  
 كوردستان ثارضةي ضوار هةر سياسييةكاني اليةنة و حزب ئَيمة  

 بارةطاي لة 2104/  00/  05 ئةمِرؤ, كؤبوونةوةكامناندا ديدارو لةدرَيذةي
 لة, كؤبووينةوة هةولَير شاري لة كوردستان دميوكراتي ثارتي دووي لقي

, طفتوطؤكرا رابردوومان ماوةي بةكاروضاالكي سةبارةت كؤبوونةوةكةدا
 كارو بؤ طوجناوي كةشَيكي رابردوودا ماوةي لة ضاالكييةكامنان كارو

, خوَلقاندووة كوردستان سياسييةكاني اليةنة لةنَيوان هاوبةش خةباتي
 يةكدةنطي و يةكِريزي هَينانةدي بؤ هؤكارَيك ببَيتة ئةمة كة كاردةكةين

 ئةم, كوردستان طةلي ثَيكهاتةكاني تةواوي و سياسييةكان اليةنة لةنَيوان
 نوَي كارنامةيةكي ئةمةدا تيشكي لةذَير و هةَلسةنطَينران ئيجابي بة كارانة

 بِرياردرا لةوانة, درا بريار كؤمةَلَي داِرَيذراو داهاتوو خةباتي كارو بؤ
 و نةتةوةيي ثرسة بؤ داهاتوو كاري, بكرَيتةوةو بةرز كارةكان ئاسيت

 .بَيت نيشتمانييةكان
 و خةبات ديكة جارَيكي, كوردستان سياسييةكاني اليةنة وةكو ئَيمة 

 بةرز كوردستان رؤذئاواي باشوورو لة شةِرظانان ثَيشمةرطةو بةرخوداني
 لة شةِر طؤِرةثانةكاني ثَيشظةضوونةكاني بة خؤشحاَلني, و دةنرخَينني
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 ثَيزانيين و سوثاس خؤمانةوة لةاليةن, و كوردستان باشووري و كؤبانَي
 بارةطاكاني بنكةو كةوا, رادةطةيةنني هاوثةميانان هَيزةكاني بة خؤمان

 موشةكباران كوردستان باشووري و كؤبانَي لة داعشيان تريؤريستاني
 و كؤبانَي لة شةِر هاوكَيشةي طؤِريين بؤ هؤكارَيك بووة ئةوةش, كرد

 .كوردستان باشووري
 لة كوردستان طةلي تةواوي سوثاسي اليةكمان هةموو بةناوي لَيرةوة 

 بة كةوا دةكةين وَلات دةرةوةي لة كورد رةظةندي و وَلات ثارضةي هةرضوار
 مؤراَلي و شةرمةزاركرد تريؤريستانيان خؤثيشاندان جؤاوجؤرو ضاالكي

 طةل يةكدةنطييةي ئةم, زكردةوةبةر شةرظانانيان طةريالو ثَيشمةرطةو
 لةهةمان, و شةِرظانان ثَيشمةرطةو هَيزةكاني بؤ ثشتيوانيية طةورةترين

 كوردستان طةلي كةوا, دوذمنان و تريؤريستان بؤ وةَلامة باشرتين كاتدا
 لة بةرطريكردنن ئامادةي دةكاتةوةو رةت تريؤر دةنط بةيةك هةمووي هةر
 . كوردستان خةَلكي و خاك

 بارزاني مةسعود كاك بةِرَيز بِرياري كؤبوونةوةكة بةشداراني ئَيمةي 
 هاوكاري و كوردستان ثةرلةماني رَيداني و كوردستان هةرَيمي سةرؤكي
 و سةربازي هاوكاري و ثَيشمةرطة هَيزي ناردني بؤ, ثَيشمةرطة وةزارةتي

 رَيككةوتين بؤ بةِرَيزيان هةوَلةكاني و دةستثَيشخةري, و كؤبانَي بؤ مرؤيي
 لة ثشتيواني, و دةنرخَينن بةرز رؤذئاوا سياسييةكاني اليةنة

 دميوكرات جظاكي تةظطةري نَيوان ي( دهؤك رَيككةوتننامةي)
(TEVDEM )سوريا لة كورد نيشتماني ئةجنوومةني و ENKS دةكةين 
 الوةو خبةنة حيزبييةكانيان ملمالنَي كةوا, دةكةين اليان هةردوو لة داوا, و

 بَيطومان, بكةن دهؤك رَيككةوتننامةي جَيبةجَيكردني بؤ كار بةجددي
 و يةكِريزي بةهَيزي فاكتةري دةبَيتة رَيككةوتننامةية ئةم جَيبةجَيكردني
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 رؤذئاواي بةرخوداني سةركةوتين و ثَيشظةضوون, و يةكدةنطي
 .كوردستان

 بةيةكةوة طوجناوي كةشَيكي بة هةست سياسييةكان اليةنة ئَيمةي  
 هَينانةدي سياسييةو كةشة ئةم ثاراستين لةثَيناو, دةكةين كاركردن
 خؤماندا خةباتي كارو لة كوردستان طةلي تةواوي يةكدةنطي و يةكرِيزي
 ثشتيوامنان هاوكارو دةكةين اليةك لةهةموو داوا لَيرةوة, و دةبني بةردةوام

 و سياسييةكان اليةنة تةواوي لةنَيوان يةكدةنطي و يةكَييت بؤئةوةي بن
 لة داوا ثَيناوةشدا لةم, وةديبهَينني كوردستان طةلي ثَيكهاتةكاني
 هةر سياسييةكاني اليةنة تةواوي و  كوردستان هةرَيمي سةرؤكايةتي

 ئامادةكاري لَيذنةي لة داوا كةوا دةكةين كوردستان ثارضةي ضوار
 ةيبؤئةو, بكةنةوة بةكارةكانيان دةست بكةن كورد نةتةوةيي كؤنطرةي

 هاوبةش ضةترَيكي ببَيتة و ببةسرتَيت نةتةوةيي كؤنطرةي كات بةزووترين
 سياسي بِرياري سةنتةري ببَيتة كاتدا لةهةمان, و اليةنةكان هةموو بؤ

 .كوردستاندا لة نيشتماني و نةتةوةيي
 .كوردستان طةلي ويسيت و بةرخودان و خةبات سةركةوَي _
 .مةزن كوردستاني شةهيداني تةواوي بؤ سةربةرزي و نةمري _
 طةلي رةواي دؤزي ناحةزاني  و تريؤريستان بؤ رووِرةشي و مردن _

 .                                                    كوردستان
 :سياسييةكان اليةنة

 كوردستان ئيسالمي يةكطرتووي -0
 كوردستان دميوكراتي ثارتي -2
 كوردستان نيشتماني يةكَييت -3
 طؤِران بزووتنةوةي -4
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  YNDK كوردستان دميوكراتي نةتةوةيي يةكَييت -5
 كوردستان طةلي دميوكراتي بزووتنةوةي -2
  KCK كوردستان جظاكَين كؤما -7
 ئَيران كوردستاني دميوكراتي حزبي -8
 كوردستان ئيسالمي بزووتنةوةي -9

 كوردستان رةجندةراني و كرَيكاران ثارتي -01
 كوردستان زةمحةتكَيشاني كؤمةَلةي -00
  PAK كوردستان ئازادي ثارتي -02
 توركمان طةلي دميوكراتي بزووتنةوةي - 03
 ئَيران كوردستاني خةباتي سازماني -04
 توركماني شروقي حزبي -05
 نةهرَين بَيت دميوكراتي حزبي -02
  RPK كوردستان رزطاري حزبي - 07
  PYD دميوكراتي يةكَييت ثارتي - 08
 كوردستان دميوكراتي ثارَيزطاراني ثارتي - 09
  BDP دميوكراتي و ئاشيت ثارتي - 21
 ( ئَيران كؤمؤنيسيت حزبي كوردستاني رَيكخراوي)  كؤمةَلة -20
 عَيراق توركماني طةلي ثارتي -22
 كوردستان توركماني دميوكراتي ثارتي -23
 توركمان نةتةوةيي رزطاري ثارتي -24
  توركمان ليربالي كؤمةَلةي - 25
 كوردستان نةتةوةيي ثارتي -22
 كوردستان دميوكراتي  ثَيشكةوتنخوازي حزبي -27
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 كوردستان ئاشتيخوازاني بزووتنةوةي -28
 سوريا _ كوردستان دميوكراتي طؤِراني بزووتنةوةي -29
 كوردستان ثارَيزطاراني ثارتي - 31
  KNC كوردستان نيشتماني كؤنطرةي - 30
 كوردستان سةربةسيت ثارتي -  32
 كوردستان ئيسالمي كؤمةَلي - 33
  KNK كوردستان نةتةوةيي كؤنطرةي -34
 كوردستان  شيوعي حزبي - 35
 كوردستان ئايندةي حزبي -32
  كوردستان زةمحةتكَيشاني حزبي -37
 كوردستان دميوكراتي سؤسياليست حزبي -38
 كوردستان دميوكراتي رزطاري بزووتنةوةي -39
 كوردستان دميوكراتي حيزبي -41
 كوردستان لة توركمان رؤشنبريي كؤمةَلةي -40
 ئيلي توركمان حزبي-42
 بَياليةن توركماني بزووتنةوةي -43
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البالغ املشرتك الجتماع االحزاب الكوردستانية لدعم غرب 
 كوردستان 

 

 

 ايتها اجلماهري الكوردستانية الصامدة..
 ذوي وأهالي الشهداء املؤقرين..

حنن كأحزاب وأطراف أجزاء كوردستان األربعة على مدى لقاءاتنا  
يف مقر الفرع الثاني للحزب  ١5/١١/٦١١٤واجتماعاتنا، اجتمعنا اليوم 

الدميقراطي الكوردستاني مبدينة أربيل، ومت خالل االجتماع مناقشة أعمال 
مة ونشاطات الفرتة املنصرمة، وان أعمالنا ونشاطاتنا خالل الفرتة املنصر

خلقت جوًا اجيابيًا للعمل والنضال املشرتك بني األطراف السياسية، 
ونسعى لتكون هذه االجواء نقطة انطالق لتحقيق وحدة الصف والكلمة بني 
االطراف السياسية وكافة مكونات شعب كوردستان، ومت تقييم هذه 
األعمال باجيابية ومن خالهلا ميكن صياغة برنامج عمل جديد للنضال يف 

ستقبل، واصدار العديد من القرارات بهذا اخلصوص، منها مت اقرار رفع امل
 مستوى القرارات يف املستقبل لتصب يف القضايا القومية والوطنية.

حنن األطراف السياسية الكوردستانية، نثمن عاليًا مرة أخرى نضال  
وصمود البيشمركة والكريال واملقاتلني يف جنوب وغرب كوردستان، 

بالتقدم احملرز يف ساحات القتال بكوباني وجنوب كوردستان،  ومتفائلني
ومن جانبنا نشيد ونقدر دور التحالف الدولي يف ضرب مواقع االرهابيني 
الدواعش بالصواريخ يف كوباني وجنوب كوردستان، األمر الذي أدى اىل 

 قلب ميزان القوة لصاحل البيشمركة واملقاتلني غرب وجنوب كوردستان.
وبامسنا مجيعًا نشكر شعب كوردستان بأجزاءه االربعة واجلالية ومن هنا  

الكوردستانية خارج الوطن ملناصرتهم للبيشمركة واملقاتلني من خالل 
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التظاهرات والنشاطات املختلفة املنددة بأعمال االرهابيني الدواعش، وهذا 
ما أدى اىل رفع معنوياتهم، وحدة الصف هذه هي أكرب دعم لقوات 

ة واملقاتلني، ويف الوقت نفسه متثل أفضل جواب لالرهابيني البيشمرك
والعدو، بأن شعب كوردستان بكامله يرف. بصوت واحد االرهاب ومستعد 

 للدفاع عن أرضه وشعبه.
حنن االطراف اجملتمعة نقيم ونثمن عاليًا قرار السيد مسعود بارزاني  

وزارة  رئيس إقليم كوردستان وموافقة برملان كوردستان ومبساعدة
البيشمركة إرسال قوة من البيشمركة واملساعدات العسكرية واالنسانية 
لكوباني، كما نثمن عاليًا مبادرة وجهود سيادته التفاق األطراف السياسية 

( واجمللس TEVDEMليرب كوردستان، داعمني )اتفاقية دهوك( بني )
الفات (، داعني الطرفني لنبذ اخلENKSالوطين الكوردستاني يف سوريا )

احلزبية وتنفيذ اتفاقية دهوك، وبال شك تنفيذ هذه االتفاقية سيكون عامل 
 قوة لوحدة الصف والكلمة وتقدم انتصار ثورة غرب كوردستان.

حنن األطراف السياسية نشعر جبو مناسب للعمل معًا من اجل احلفاظ  
على هذا اجلو السياسي من أجل حتقيق وحدة الصف والكلمة لشعب 

ونستمر يف عملنا ونضالنا املشرتك، ومن هنا ندعو مجيع  كوردستان
االطراف ملساندتنا بيية حتقيق وحدة الصف والكلمة بني مجيع االطراف 

 واملكونات لشعب كوردستان.
ومن املنطلق هذا نناشد رئاسة اقليم كوردستان وكافة االطراف السياسية  

ؤمتر القومي الكوردي الجزاء كوردستان االربعة حلث اللجنة التحضريية للم
ملباشرة اعماهلا من اجل عقد املؤمتر القومي بأسرع وقت وأن تصبح مظلة 
مشرتكة جلميع االطراف، وتصبح يف نفس الوقت مركز القرار السياسي 

 القومي والوطين يف كوردستان.
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 النصر لنضال وثورة وارادة شعب كوردستان. -
 اجملد واخللود لشهداء كوردستان الكربى. -
 املوت واخلزي لالرهابيني واعداء قضية شعب كوردستان العادلة. -

 

 االطراف السياسية:
 االحتاد االسالمي الكوردستاني. -١
 احلزب الدميقراطي الكوردستاني. -٦
 االحتاد الوطين الكوردستاني. -2
 حركة التييري. -٤
 YNDKاالحتاد القومي الدميقراطي الكوردستاني  -5
 الدميقراطية لشعب كوردستان.احلركة  -٢
 (.KCKمنظومة اجملتمع الكوردستاني ) -7
 احلزب الدميقراطي الكوردستاني يف ايران. -8
 احلركة االسالمية الكوردستانية -9

 حزب العمال وكادحي كوردستان. -١١
 عصبة كادحي كوردستان.  -١١
 حزب حرية كوردستان. -١٦

 احلركة الدميقراطية لشعب تركمان - ١2 
 منظمة ) خةبات ( لكوردستان ايران - ١٤
 حزب الشروق الرتكماني - ١5
 حزب بيت النهرين الدميقراطي - ١٢
  RPKحزب رزطارى كوردستان  - ١7
  PYDحزب االحتاد الدميقراطي  - ١8
 حزب احملافظني الدميقراطي الكوردستاني - ١9
  BDPحزب السالم والدميقراطية  - ٦١
 كوردستان للحزب الشيوعي االيراني (كؤمةَلة ) منظمة  - ٦١
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 حزب الشعب الرتكماني العراقي - ٦٦
 احلزب الدميقراطي الرتكماني الكوردستاني - ٦2
 حزب التحرير القومي الرتكماني - ٦٤
 مجعية ليرباليي تركمان - ٦5
 حزب قوميي كوردستان - ٦٢
 احلزب التقدمي الدميقراطي الكوردستاني - ٦7
 الم يف كوردستانحركة دعاة الس - ٦8
 سوريا _حركة التيري الدميقراطي الكوردستاني  - ٦9
 حزب احملافظني الكوردستاني - 2١
  KNCاملؤمتر الوطين الكوردستاني  -2١
 حزب سربسيت كوردستان -2٦
 اجلماعة االسالمية الكوردستانية -22
  KNKاملؤمتر القومي الكوردستاني  -2٤
 احلزب الشيوعي الكوردستاني -25
 حزب مستقبل كوردستان -2٢
 حزب كادحي كوردستان -27
 حزب االشرتاكي الدميقراطي الكوردستاني -28
 حركة التحرير الدميقراطي الكوردستاني -29
 حزب الدميقراطي الكوردستاني -٤١
 اجلمعية الثقافية الرتكمانية يف كوردستان -٤١
 حزب تركمان الي -٤٦
 حركة تركمان املستقلني -٤2
 استقالل كوردستانحزب  -٤٤
 سوريا _احلزب الدميقراطي الكوردستاني  -٤5
 حزب التنمية الرتكماتية -٤٢
 حزب الوحدة الدميقراطي الكوردي يف سوريا ) يكييت ( -٤7



  (54)                     املؤمتر القومي الكوردي .........كؤنطرةي نةتةوةيي كورد .........                    

 

 
 

54 

 حزب الوطين الدميقراطي الكوردي يف سوريا -٤8
 حزب يكييت الكوردي يف سوريا -٤9
 حزب الدميقراطي الكوردي السوري -5١
 حلرية جملتمع كوردستانحركة ا -5١
 جزب االصالح والتقدم الرتكماني -5٦
 أوجاغ االخاء الرتكماني -52
  PJAKحزب احلياة احلرة الكوردستاني  -5٤
 باكور _احلزب الدميقراطي الكوردستاني  - 55
  ENKSاجمللس الوطين الكوردي يف سوريا  -5٢
 حزب الشعب الرتكماني -57
  TEV-DEMحركة اجملتمع الدميقراطي  -58
 حزب الدميقراطي الكوردي يف سوريا ) البارتي ( -59
 حزب الدميقراطي التقدمي الكوردي يف سوريا -٢١
 حزب مساواة الكوردي يف سوريا -٢١
 حزب الوفاق الكوردي يف سوريا -٢٦
 حركة االصالح الكوردي يف سوريا -٢2
 احتاد بيت النهرين الوطين -٢٤
 عصبة ثوار كادحي كوردستان ايران -٢5
 حزب االحتاد الرتكماني -٢٢
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 مةمخووري لةطةَل بةِرَيز سةرؤك مةسعود بارزاني سةرؤكي كوردستان
 غفور خمموري مع فخامة الرئيس مسعود البارزاني رئيس كوردستان

 ٦١١2/  ٦/  ١٢قصر رئاسة كوردستان  
 

 لةطةَل سةرؤك مةسعود بارزاني YNDKكؤبوونةوةي سةركردايةتي 
 مع الرئيس مسعود البارزاني YNDKاجتماع قيادة االحتاد القومي الدميقراطي الكوردستاني 

 ٦١١2/  ٦/  ١٢قصر رئاسة كوردستان  
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 حكومةتي كوردستانكؤبوونةوةي حزبةكان لةطةَل بةِرَيز نَيضريظان بارزاني سةرؤكي 
 اجتماع االحزاب مع السيد نيجريفان البارزاني رئيس حكومة كوردستان

 ٦١١٤/  ١١/  ٦9اربيل    _رئاسة حكومة كوردستان 
 

 َك لة كؤنطرةي نةتةوةيي كورد لةهةولَير
 
 

 بةِرَيز يوسف حمةممةد سةرؤكي ثةرلةماني كوردستانكؤبوونةوةي حزبةكان لةطةَل 
 اجتماع االحزاب مع السيد د. يوسف حممد رئيس برملان كوردستان

 ٦١١٤/  ١١/  ٦١اربيل    _رئاسة برملان كوردستان 
 

 َك لة كؤنطرةي نةتةوةيي كورد لةهةولَير
 

-  
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 KCKكؤبوونةوةي حزبةكان لةطةَل بةِرَيز جةميل بايك هاوسةرؤكي كؤما جظاكَين كوردستان 
 KCKل بايك الرئيس املشرتك ملنظومة اجملتمع الكوردستاني اجتماع االحزاب مع السيد مجي

 ٦١١٤/  ١١/  2جبال قنديل   _ KCKمقر قيادة 
   

 

 مةمخووري لة كؤبوونةوةي دياريكردني سنووري كوردستان لة ثةرلةماني كوردستان
 خمموري يف اجتماع حول حتديد حدود كوردستان يف برملان كوردستانغفور 

 ٦١١5/  ٢/  8اربيل    _رئاسة برملان كوردستان 
 

 َك لة كؤنطرةي نةتةوةيي كورد لةهةولَير
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 امادةكاري كؤنطرةي نةتةوةيي كوردئةنداماني ليذنةي ئ
 اعضاء اللجنة التحضريية للمؤمتر القومي الكوردي 

 ٦١١2/  8/  ١ديوان رئاسة كوردستان   
 

 االجتماع التحضريي للمؤمتر القومي الكوردي -ئامادةكاري كؤنطرةي نةتةوةيي كورد كؤبوونةوةي
 ٦١١2/  7/  ٦٦قصر رئاسة كوردستان 
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 غةفوور مةمخووري لة كؤبوونةوةي ليذنةي ئامادةكاري كؤنطرةي نةتةوةيي كورد
 غفور خمموري يف اجتماع اللجنة التحضريية للمؤمتر القومي الكوردي

 ٦١١2/  8/  ٦7اربيل    _قاعة الشهيد سعد عبداهلل للمؤمترات 

 غةفوور مةمخووري لة كؤبوونةوةي ليذنةي ئامادةكاري كؤنطرةي نةتةوةيي كورد
 غفور خمموري يف اجتماع اللجنة التحضريية للمؤمتر القومي الكوردي

 ٦١١2/  8/  2١اربيل    _قاعة اجتماعات فندق ديفان 
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 TEVDEMكؤبوونةوةي حزبةكان لةطةَل شاندي تةظطةري كؤمةَلطاي دميوكرات  
 TEVDEMاجتماع االحزاب مع وفد حركة اجملتمع الدميقراطي  

 YNDKمقر املكتب السياسي لالحتاد القومي الدميقراطي الكوردستاني  
 كوردستان _اربيل    ٦١١٤/  ١١/  ٦7

 

 ENKSلةطةَل شاندي ئةجنوومةني نيشتماني كورد لة سوريا   YNDKكؤبوونةوةي 
 ENKSمع وفد اجمللس الوطين الكوردي يف سوريا    YNDKاجتماع قيادة 

 YNDKمقر املكتب السياسي لالحتاد القومي الدميقراطي الكوردستاني  
 كوردستان _اربيل    ٦١١٤/  ٦/  ٦5
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 كؤبوونةوة لةطةَل بةِرَيز ئةنوةر موسليم سةرؤكي حكومةتي كانتؤني كؤبانَي
 رئيس حكومة مقاطعة كوبانياجتماع االحزاب مع السيد انور مسلم 

 YNDKمقر املكتب السياسي لالحتاد القومي الدميقراطي الكوردستاني 
 كوردستان _اربيل    ٦١١٤/  ١١/  ٦7

 
 ةنداماني ليذنةي كؤنطرةي نةتةوةيي كورد

 

 لة كؤنطرةي ئاوةدانكردنةوةي كؤبانَي YNDKمةمخووري سكرتَيري طشتيي  
 يف مؤمتر اعادة اعمار كوباني YNDKغفور خمموري السكرتري العام ل 

 ٦١١5/  5/  2مشال كوردستان   _آمد ) ديار بكر ( 
 

  



  (24)                     املؤمتر القومي الكوردي .........كؤنطرةي نةتةوةيي كورد .........                    

 

 
 

24 

 لة ثةرلةماني فةرةنسا YNDKغةفوور مةمخووري سكرتَيري طشتيي  
 يف برملان فرنسا YNDKغفور خمموري السكرتري العام ل 

 ٦١١٦/  ١١/  ١2باريس   

 غةفوور مةمخووري لة خؤثيشانداني هةولَير بؤ ثشتيواني بةرخوداني كؤبانَي
 مظاهرة مجاهري اربيل ملساندة مقاومة كوبانيغفور خمموري يف 

 ٦١١٤/  ١١/  8يف اربيل   UNامام مقر بعثة االمم املتحدة  
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 حزبي كوردستان لةسةر ئاسيت كوردستاني مةزن 22ي كؤبوونةوةي فراوان
 ا كوردستانيا علي مستوي كوردستان الكربيحزب ٢٢االجتماع املوسع ل 

 مقر الفرع الثاني للحزب الدميقراطي الكوردستاني
 ٦١١٤/  ١١/  ١5كوردستان    _اربيل 

 

 حزبي كوردستان لةسةر ئاسيت كوردستاني مةزن 28فراواني كؤبوونةوةي 
 حزبا كوردستانيا علي مستوي كوردستان الكربي ٢8االجتماع املوسع ل 

 ٦١١٤/  ١٦/  ٦١كوردستان    _اربيل  _فندق جوارجرا 
 
 

 

  



  (22)                     املؤمتر القومي الكوردي .........كؤنطرةي نةتةوةيي كورد .........                    
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 KNKو هاوسةرؤكي  YNDKكؤبوونةوةي سكرتَيري طشتيي  
 KNKوالرئيسة املشرتكة ل  YNDKاجتماع السكرتري العام ل 

 ٦١١2/  ١١/  ٦2اربيل   _ YNDKمقر املكتب السياسي ل 

 سةرداني حزبة كوردستانييةكان بؤ كةمثي مةمخووري ئاوارةكاني باكووري كوردستان
 كوردستان يف خممورزيارة وفد االحزاب الكوردستانية ملخيم الجئيي مشال 

 ٦١١٤/  ١١/  ٦7كوردستان   _خممور 
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 كؤبوونةوة لةطةَل بةِرَيز شَيخ هةدية يوسف هاوسةرؤكي كانتؤني جزيرة
 مع السيدة هدية يوسف احلاكمة املشرتكة ملقاطعة اجلزيرة YNDKاجتماع وفد 

 ٦١١5/  5/  7غرب كوردستان   -رميالن 
 

 و بةِرَيوةبردني كانتؤني جزيرة بؤ هةردوو ئةجنوومةني ياسادانان YNDKسةرداني  
 الي جمليسي التشريعي والتنفيذي ملقاطعة اجلزيرة YNDKزيارة وفد 

 ٦١١5/  5/  7غرب كوردستان    _عامودا 
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 مةمخووري لةطةَل بةِرَيز شَيخ محَيدي دةهام ئةجلةربا هاوسةرؤكي كانتؤني جزيرة
 غفور خمموري مع الشخ محيدي دهام اجلربا احلاكم املشرتك ملقاطعة اجلزيرة

 ٦١١5/  5/  7غرب كوردستان   _منطقة القامشلي  -الشيوخ قرية تل علو 

 بؤ رؤذئاواي كوردستان YNDKسةرداني يةكَييت نةتةوةيي دميوكراتي كوردستان 
 الي غرب كوردستان YNDKزيارة وفد االحتاد القومي الدميقراطي الكوردستاني 

 ٦١١5 / 5/  7غرب كوردستان   _منطقة القامشلي  _قرية تل علو الشيوخ 
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 مةمخووري و وةزيري ثَيشمةرطةو بةرثرسي ميحوةري مةمخوور لة مةمخوورغةفوور 
 كوير يف منطقة خممور _خمموري و وزير البيشمةركة و مسؤل ميحور خممور غفور 

 ٦١١٤/  ١١/  5كوردستان   _خممور 
 

 طوَيِر _مةمخووري لة بةرةكاني شةِري تريؤريستاني داعش لة ميحوةري مةمخوور 
 كوير _غفور خمموري يف جبهات املعارك ضد ارهابيي داعش يف حمور خممور 

 ٦١١5/  ١/  ١١مرتفعات سلطان عبداهلل   _قرية وادي اليراب 
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 طوَيِر _مةمخووري لة بةرةكاني شةِري تريؤريستاني داعش لة ميحوةري مةمخوور 
 كوير _حمور خممور  غفور خمموري يف جبهات املعارك ضد ارهابيي داعش يف

 ٦١١٤/  ١٦/  ٢مرتفعات سلطان عبداهلل   _قرية وادي اليراب 
 
 

 طوَيِر _مةمخووري لة بةرةكاني شةِري تريؤريستاني داعش لة ميحوةري مةمخوور 
 كوير _غفور خمموري يف جبهات املعارك ضد ارهابيي داعش يف حمور خممور 

 ٦١١5/  ١/  ١١اهلل  مرتفعات سلطان عبد _قرية وادي اليراب 
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 شاندى دانوستانكارى كوردستان لةطةأل عَيراق  ئةندامىي مةمخوورغةفوور 
 عضو وفد كوردستان للمفاوضات مع العراقغفور خمموري 

 ٦١١2/  7/  7  رئاسة جملس الوزراء العراقي  _بيداد 
 
 

 بؤ لَيكؤَلينةوةى سرتاتيذى ID ENTITYوةندى ناي لة مةمخوور
  ID ENTITYمركز اهلوية للدراسات االسرتاتيجية غفور خمموري يف 

 ١١٠٢/  ٥/  ٠١االردن    _عمان 
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 KNKجظاتى طشتى كؤنطرةى نةتةوةيى كوردستان م زةهةثان ي لةمةمخوورغةفوور 

 KNKمؤمتر القومي الكوردستاني االجتماع العام اخلامس عشر للفور خمموري يف غ

 ٦١١5/  9/  ٦5بروكسل   
 
 

 َييةم كؤنطرةى بزووتنةوةى خةباتى رزطارخيوازى عةرةبى ئةحواز س ي لةمةمخوورغةفوور 

 ASMALاملؤمتر الثالث حلركة النضال العربي لتحرير االحواز فور خمموري يف غ

  ٦١١5/  ١١/  ٦١  الهاي    
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 YNDKةذدةهةم ساَليادى دامةزراندنى يةكَيتى نةتةوةيى دميوكراتى كوردستان هئاهةنطى 

 YNDKاحتفالية ذكرى الثامنة عشرة لتأسيس االحتاد القومي الدميقراطي الكوردستاني 
 ٦١١2/  2/  ١9كوردستان    _اربيل 

 

و سةالحةدين دةمريتاش سةرؤكى  KCDغةفوور مةمخوورى لةطةأل بةِرَيزان ئةمحةد تورك سةرؤكى  
HADEP -   اجتماع غفور خمموري مع السادة امحد ترك رئيس مؤتر اجملتمع الدميقراطيKCD  و

 HADEPصالح الدين دمريتاش رئيس حزب الدميقراطية الشعبية 
 ٦١١١/  ١١/  9كوردستان    _اربيل 
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 PJAKثارتى ذيانى ئازادى كوردستان لةطةَل شاندي  YNDKكؤبوونةوةي 

 PJAK  حزب حياة احلر الكوردستانيمع وفد   YNDKاجتماع قيادة 
 YNDKمقر املكتب السياسي لالحتاد القومي الدميقراطي الكوردستاني  

 ٦١١2/  8/  2١  كوردستان _اربيل 

 
 

 كؤمةَلةى زةمحةتكَيشانى كوردستان لةطةَل شاندي  YNDKكؤبوونةوةي 

 عصبة كادحي كوردستان ) من شرق كوردستان (مع وفد   YNDKاجتماع قيادة 
 YNDKمقر املكتب السياسي لالحتاد القومي الدميقراطي الكوردستاني  

 ٦١١2/  9/ ٦٦  كوردستان _اربيل 
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 جةمال نةبةزطةأل بريمةندى طةورةى كورد ثرؤفيسؤر د. ي لةمةمخوورغةفوور 
 مع املفكر الكوردي الكبري الربوفيسو د. مجال نبزموري غفور خم

 ٦١١٢/  ٦/  ٦٦لني   بر

 
 

 KNC نيشتمانى كوردستانبةِرَيز د. جةواد مةال سةرؤكى كؤنطرةى لةطةَل  غةفوور مةمخوورى
 KNCغفور خمموري مع السيد د. جواد املال رئيس املؤمتر الوطين الكوردستاني 

  _ YNDKمقر املكتب السياسي لالحتاد القومي الدميقراطي الكوردستاني  

 ٦١١٦/  ١١/  ٢    كوردستان _اربيل 
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 ١١٠٥/  ٣/  ٠( لة  ٠٢١رؤذنامةي ميديا ذمارة ) 
 ٦١١5/  2/  ١( يف  ٢٤١جريدة ميديا العدد ) 

 

 ١١٠٣/  ٠٠/  ٠١( لة  ٠١٣رؤذنامةي ميديا ذمارة ) 
 ٦١١2/  ١١/  ١٦( يف  ٢١2العدد ) جريدة ميديا 
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 ١١٠١/  ٣/  ١١( لة  ٥١٢رؤذنامةي ميديا ذمارة ) 
 ٦١١٦/  2/  ٦١( يف  5٦٤جريدة ميديا العدد ) 
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 ١١٠٢/  ٠٠/  ١٥( لة  ٠٣٣رؤذنامةي ميديا ذمارة ) 
 ٦١١٤/  ١١/  ٦5( يف  ٢22جريدة ميديا العدد ) 
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 ١١٠٢/  5/  ٠٣( لة  ٠٠٦رؤذنامةي ميديا ذمارة ) 
 ٦١١٤/  5/  ١2( يف  ٢١8جريدة ميديا العدد ) 

 

 ١١٠٥/  ٠١/  ٠( لة  ٠٢٣رؤذنامةي ميديا ذمارة ) 
 ٦١١5/  ١١/  ٢( يف  ٢٤2جريدة ميديا العدد ) 
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 يغفور خممور
 

 (.غفور طاهر سعيد، معروف ب)غفور خمموري -

يف قرية وادي اليراب التابعة لقضاء خممور  ١/7/١97١من مواليد  -
 .حمافظة اربيل

 (.اكمل دراسته االبتدائية يف مدرسة ميجان االبتدائية يف قرية )مشار -

 .واالعدادية يف خمموراكمل دراسته ملرحليت املتوسطة  - 

 اربيل -جامعة صالح الدين  -خريج كلية اآلداب  - 

 .عضو عامل يف نقابة صحفيي كوردستان - 

  .IFJعضو االحتاد الدولي للصحفيني - 

 .عضو احتاد االدباء الكورد - 

اسس وبالتعاون مع جمموعة من الشخصيات القومية والوطنية يف  - 
 (. YNDK)االحتاد القومي الدميقراطي الكوردستاني ١995سنة 

  YNDKيالسكرتريالعام لألحتاد القومي الدميقراطي الكوردستان - 

 (. ٦١١9-٦١١5الدورة الثانية  عضو برملان كوردستان ) - 

الكوردي( الذي انعقد يف القاهرة  -عربي عضو اجلولة االوىل للحوار )ال - 
  .١998يف مايس 

عضو يف الكثري من املؤمترات والكونفرانسات السياسية واالكادميية  - 
 .اليت انعقدت يف كِوردستان والعراق واخلارج

 . KNK عضو املؤمتر القومي الكوردستاني -

 .(عضو عامل يف )اللجنة العليا ملناهضة تعريب كوردستان - 

 عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر القومي الكوردي - 

 (.صاحب امتياز جريدة )ميديا - 

نشر الكثري من املقاالت والدراسات الفكرية والثقافية واالدبية يف  - 
 .اجملالت والصحف الكوردستانية

له عدة كتب مطبوعة بالليتني الكوردية والعربية وكما مذكورة يف  - 
 :ادناه

 ١989بةطي, حةمةد ذياني لة كورتةيةك حةيران بؤ سةرةتايةك -١
 .()كوردية

 .()كوردية ١99١ – قةرةضووغبنارى  -٦

 (.)كوردية ١99١ –  شيعرةوة ثةجنةرةي لة تيشك سَي  -2

 .()كوردية ٦١١١ ,(سةرهةَلدان – ناوةِرؤك – ضةمك) حةيران  -٤

 .()كوردية ٦١١٦ -ضاثي يةكةم –بكردنى كوردستان رهعهبه  -5

 .()كوردية٦١١٢-م دووه ضاثي –بكردنى كوردستان رهعهبه  -٢

 ٦١١١،يةكةم ضاثي -يةكةم بةرطي -مخوورىمه هةطبةي  -7
 .()كوردية

  (.)كوردية٦١١١- سَييةم ضاثي-بكردنى كوردستانرهعهبه  -8

 .()كوردية٦١١٦ -يةكةم ضاثي-(كؤشيعر)  خامؤش عومةر -9

 ٦١١١ –الكوردية حوارات حول القضية   -١١

 ٦١١٢-تعريب كوردستان   -١١

 ٦١١١-اجلزء االول  –بصراحة   -١٦

  ٦١١2 _الطبعة الثانية  _تعريب كوردستان   -١2
 _املؤمتر القومي الكوردي ... االهداف اآلنية واالسرتاتيجية  -١٤

 ٦١١٢  _ الطبعة االوىل 

 مةمخووريغةفوور 
 

 (مةمخووري غةفوور) بة ناسراو سةعيد تاهري غةفوور  -
 قةزاي بة سةر ي( الغراب وادي) قةالن كةندي طوندي لة 0971 ساَلي -

 .دايكبووة لة مةمخوور
 طوندي لة سةرةتايي ميجاني قوتاخبانةي لة سةرةتايي خوَيندني -
 .تةواوكردووة( مشار)

 .كردووة تةواو مةمخوور لة ئامادةيي و ناوةندي خوَيندني -
 .هةولَيرة  – سةالحةددين زانكؤي– ئادابي كؤلَيذي دةرضووي -
 .كوردستانة رؤذنامةنووساني سةنديكاي ئةندامي -
 .جيهانة رؤذنامةنووساني فدراسيؤني ئةندامي -
 .كوردة نووسةراني يةكَييت ئةندامي -
 وَلاتثارَيز و نةتةوةيي كةسايةتي كؤمةَلَي هاوكاري بة 0995 لةساَلي -

 .دامةزراندووة يYNDK  كوردستان دميوكراتي نةتةوةيي يةكَييت
 كوردستان دميوكراتي نةتةوةيي يةكَييت طشتيي سكرتَيري -

YNDKة. 
 _ 2115)  دووةم خولي لة بووة كوردستان ثةرلةماني ئةندامي -

2119 .) 
 مايسي لة كة بوو عةرةبي – كوردي ديالؤطي يةكةمي طةِري ئةندامي -

 .بةسرتا ميسر ثايتةخيت قاهريةي لة 0998
 و سياسي كؤنفرانسة كؤنطرةو زؤري زؤربةي ئةندامي -

 .بةسرتاون دةرةوة و كوردستان لة كة بووة ئةكادميييةكان
  KNK كوردستان نةتةوةيي كؤنطرةي ئةندامي  -
 بةعةرةبكردني بةرةنطاربوونةوةي باَلاي لَيذنةي كارطَيري -

 .كوردستانة
 .كوردة نةتةوةيي كؤنطرةي ئامادةكاري لَيذنةي ئةندامي -
 ئةدةبي و رؤشنبريي هزريء سياسيء لَيكؤَلينةوةي وتارو كؤمةَلَي -
 .بَلاوبؤتةوة كوردستاندا رؤذنامةكاني طؤظارو لة
 :ئةمانةن كة طةياندووة بةضاث كتَيبَيكي ضةند ئَيستا تا  -
 0989بةطي, حةمةد ذياني لة كورتةيةك حةيران بؤ سةرةتايةك -٠
 0991 – قةرةضووغ بناري -١
 0990 – شيعرةوة ثةجنةرةي لة تيشك سَي  -٣
 2111 –القضية الكوردية  حول حوارات -٢
 2110 –( سةرهةَلدان – ناوةِرؤك – ضةمك) حةيران -٥
 2112 -يةكةم ضاثي – كوردستان بةعةرةبكردني -2
 2112- كوردستان تعريب -7
 2112- دووةم ضاثي – كوردستان بةعةرةبكردني -٦
 2101- االول واجلز –بصراحة -٩

 .2101 -يةكةم بةرطي -مةمخووري هةطبةي -٠١
  2101 - سَييةم ضاثي - كوردستان بةعةرةبكردني -٠٠
  2102 - يةكةم ضاثي -(  كؤشيعر)  خامؤش عومةر -٠١
 2103 - الثانية الطبعة - كوردستان تعريب -٠٣
 و هةنووكةيي ئاماجنة...  كورد نةتةوةيي كؤنطرةي -04

 ١١٠٠   _ضاثى يةكةم  _  سرتاتيذييةكاني

 


