
 
 

11/12/2021 

Cenabê Serok Mesûd Barzanî, 

Di serî de em rêz û silavên germ pêşkêşî we dikin. 

Wek hûn dizanin gelê Kurd zêdeyî 50 salane li Ewropa, Amerîka û dewerên din yên cîhanê belaw bûye. Gelê 

me bûye civakekî diyar ya welatên ku lê dijîn û di hemû warên jiyanê de êdî cih girtiye. Wî gelî sererayî 

pêkanîna jiyanek nû li welatên xeribiyê, her tim hewl daye nasnameya xwe biparêze û girêdayî welat û doza 

gelê xwe be. Gelê me di warê civakî û siyasî de jî yek ji çalaktirin neteweyên dereweyî welatê xwe ye, lê 

mixabin hêzekî yekgirtî niye. Ew hêz û sermayeya neteweyî heya îro bi rêkûpêkî nehatiye organîzekirin û gelek 

caran pirsgirêkên siyasî û civakî yên her çar parçeyên Kurdistanê bandora nerênî li ser têkoşîna gelê kurd li 

diyaspora jî kiriye.  

Di gel hemû kêmasiyan de jî, dîroka xwerêkxistinkirina kurdên diyaspora dirêj û tijî şanazî ye. Bi dehan salan 

kurdan li hemû cîhanê hewl dane li dewerên ku lê dijîn bi rêya komele û saziyan ji nasname, ferheng û 

berjewendiyên gelê xwe xwedî derkewin. Piştî wê, pêngav bi pêngav, bi hizra berfirehkirina hevkarî û xebata 

xwe, Kurdistaniyan li welatên cawaz federasyon û navendên neteweyî damezrandine. Kurdan bi rêya saziyan 

û kesayetiyên serbixwe her tim hewl dane di xizmeta doza netewa xwe de bin û dengê Kurdistanê bigehînine 

navendên biryarder li cîhanê. Rêzgiritin û piştgîriya wan rêkxistinan erkekî neteweyî ye û bêguman wê xebatê 

bihêztir dike.  

Di çar salên bihûrî de bi beşdariya federasyonên Kurdî li welatên cawaz, amadekariyên pêwîst bo 

damezrandina Konfederasyona Kurdên Diyaspora ango Diakurdê hatiye kirin. Di reşnivîsa destûra rêkxistinê 

de armancên Diakurdê di nav sê xalan de hatine kom kirin: 

1. Berfirehkirina hevkariyê di navbera rêkxistinên kurdan û pêşxistina civaka kurdî li diyaspora 
2. Bihêzkirina întegrasyon û peywendiyên kurdên diyaspora bi welat û neteweyan re 
3. Piştgîrîkirina berjewendiyên neteweyî yên kurdan û mafê çarenivîsê bo gelên Kurdistanê 

 
Berî du salan me bihîst ku kek Tahir Hewramî bi ser navê Baregeha Barzanî hatiye bo Ewropa û dixwaze 

zaniyariyan li ser Revenda Kurd kom bike û raportekê di wî warî de bo cenabê we binivîse. Me gelek hewl dan 

da wî û hevalên wî ji xebata federasyonan û hewlên damezrandina Diakurdê agehdar bikin. Me bi wan da 

zanîn ku berçavnegirtina federasyon û navendên din yên Kurdistanî binpêkirina îrade û serweriya Kurdên 

diyaspora ye. Me tekez kir ku saziyên han dikarin bibin bingehek bihêz bo rêkxistina seraserî ya gelê me li 

diyaspora û Diakurd dikare piştgîriya xebateka wiha bike, lê mixabin di dawiyê de xûya bû ku tu xwastek wan 

tunebû rêzê ji wan daxwazan bigirin.  

Ew ji xebata Diakurdê û konferansên me li Stockholm, Moskova, Brûksel, Köln, Kopenhag û Giessenê agehdar 

bûn. Ew agehdar bûn ji biryara federasyonan di konferansa Giessenê bo lidarxistina kongreya damezrandina 

Diakurdê di 22/1/2022. Lê wan nexwast rastiya kurdên diyaspora bibînin û bi lez li hin welatan çend kesên 

nexûyayî û ne çalak dane dûv xwe, bo çêkirina kongerê li Hewlêrê. Beşdarên kongreya Hewlêrê ji aliyê kurdên 

diyaspora nehatibûn hilbijartin, û ji çend kesan bi der wan nûnerayetiya rêkxistinên temsîlî nedikir. Ji ber 

rêznegirtin ji îradeya kurdên diyasporayê, şer’îyeta kongreya Hewlêrê bêguman ketiye bin pirsê û ji aliyê 

rêkixtin û nûnerên kurdên diyasporayê bi tundî hatiye rexnekirin. Damezrandina Konfederasyonê bê hebûna 

federasyon û navendên temsîlî serkewtî nabe. 

Amadekariyên kongreya damezrandina Diakurdê di astekî baş dane û kongre dê bi gorî biryara konferansa 

Giessenê di 22/1/2022 li Stockholmê bête çêkirin. Em hez dikin cenabê we agahdar kin, ku hewlên me bo 

damezrandina Konfederasyona Kurdên Diyaspora ango Diakurdê ji berjewendiya gelê kurd bi der tu 



 
 
armancekî din tuneye. Xwasta me ewe ku rêkxistin bibe destpêkek bo komkirina hemû federasyon û 

navendên Kurdistanî li diyaspora di bin sîwanekî neteweyî de.  

Me bi dil û can û xwebexşane bo wî karî hewl daye û em şanaziyê bi hemahengî û yeketiya çêbûyî di navbera 

federasyonên endam û piştgîriya civakê bo wan hewlane dikin. Em gelê Kurdistanê û cenabê we dilniya 

dikeynewe, ku ew sîwane dê hemû demekê piştîvanê berjewendiyên neteweyî yên gelê Kurd li hemû beşên 

Kurdistanê û diyaspora be. Di heman demê de em çaverêyê piştgîrî û pêşniyarên sazinde yên hemû partî, sazî 

û kesayetiyên dilsozin bo çareserkirina pirsgirêkên navxweyî û bihêzkirina yeketiya neteweyî. 

Em tekez dikin, ku Diakurd ne alternatîve bo partî û rêkxistinên Kurdistanî, û ne jî dijî karên ku di xizmeta kurd 

û Kurdistanê de bin radiweste. Em bo Yekîtî û yekrêziya gelê kurd dixebitin.   

Bo zaniyarî: Me bi ser navê Diakurdê berî niha 3 caran (12/2019, 01/2020 û 07/2020) name bo cenabê we 

şandine, lê mixabin heya niha tu bersiv negehiştine destê me. Gumana me heye ku rêgirî ji gehiştina wan 

nameyan an bersivên wan hatibe kirin. Em hêvîdarin ku di rewşeke wiha de pêdaçûneke ciddî bo wê 

pirsgirêkê bête kirin. 

Di dawiyê de em bi hêvî ne ku gotin, armanc û xebata me bi dilê we bin.  

Di gel rêz û silavên Kurdistanî, 

Komîteya damezrandina Konfederasyona Kurdên Diyaspora (DIAKURD) 

Civaka Kurd li Almanya  

Federasyona Komelên Kurd li Danmark 

Federasyona Komelên Kurdistanî li Norwec 

Federasyona Kurdên Fînlandê 


