
 .یە''ەییوەتەن ەینگرۆك'' شێپ ''ەناسنام ەینگرۆك''

 
       عەلی زیرەک

 .ساغمان دەكاتەوە ''كۆنگرەی ناسنامە'
 

 :بانگەوازێك بۆ كوردناسان و خەباتكارانی واڵتەكەمان، لە ژێر ناوی
 

 "دەوەبەستنی كۆنگرەیەك بە مەبەستی ساغبوونەوەمان لەسەر  ناسنامەیەكی هەمەگیر لەسەر كورد، لە روانگەی كور"
 .و گیرابوونی پەیامەكەی لەسەر رای گشتی كورد و دنیا" كۆنگرەی نەتەوەیی"ئامانج لەم نووسینە بەرچاوڕونییەكی زیاترە بۆ كاراتركردنی 

 
وەك سەرەتایەكی باش بۆ یەكترناسینی الیەنەكان و هێنانەبەرباسی كێشە   "ناسنامەی کورد"ە لەسەر بەستنی كۆنگرەیەكی كوردستانییان

 :ئەم خااڵنەی خوارەوە بێت دەتوانێ تییەكان پێویستە و ئامانجەكانیبنەڕە
 

و  ایدیم ەو ل نینێسپەبچ ەیەخشەن مەئ اینەت ەک یکورد یایدیو م انیکوردستان مووەه ۆب ییایجوغراف یکەیەخشەن رەسەل ەوەساغبوون- ١
 .ننێگونجیب داەردەروەپ

 

 
 .نەخشەیەک بە دڵی کوردان)*( 

 
بە تێروتەسەلی باس لە نیشتمانەكەمان بكات، با ئەو كەسە هەر خۆمان بین، نەك ئەوەی نەخشەی   ە كەسێك دەبێئەمەش بەو واتایە دێت ك

لە دڵسۆزیی بێگانەش هەمیشە بە گومان بین، ئەگەرچی ئەو بێگانەیە تا رادەیەكیش خۆی   یانی دەبێ. واڵتانی دیكە بەسەرماندا بسەپێنرێت
خشەی ئامریكایییەكان لە باشووری گەورەی كوردستاندا، لوڕستان و بەشێكی هەمەدان و بەشی لوڕنشینی بۆ نموونە نە. وەك دۆست پیشاندابێت

و  پاریزگای ئەراك و مەمەسەنی و بەختیاری و چوارمحاڵ و كۆگیلوویە و كازروون و بۆیێرئەحمەد و ناوچە كەناراوییەكانی خەلیج دیارینەكراون
كەی ئێمە ئەگەر ئامریكا بێت، لەگەڵ فارسەكان ساغ بووەتەوە كە بە رادەی پانتایی خاكی باشووری یانی پشتیوانە. ئەمەش كێشەیەكی گەورەیە

یانی لەسەر نەوت و كانزا و . كوردستان، لە خاكی رۆژهەاڵتی كوردستان بدات بەوان و بەو شێوەیە هەم لەوان و هەم لە ئێمەش بچڕێت
ئەوەیان  ەگەڵ فرسەكان رێككەوتن بكات كە جێگای سەرسوڕمانیش نییە و لە رابردوودائیمكاناتی بەرفراوانی ئەم ناوچانە كە كوردستانن، ل



: ئەمەش وامان پێدەڵێ. مان لەدەست چووەكۆنە، كە ئێستا پارێزگا و نیوێك نموونەكەی ویالیەتی موسڵی. ەكەی دەخۆنكردووە و ئێستاش لە بەر
 .ان دەیبینین و رێگاچارەشی بۆ نادۆزینەوەمۆهیچ واڵتێك بە قەدەر ئێمە شپرزە نییە، چونكا بە چاوی خ

 

 
 

 .نەخشەی ئامریکاییەکان کە کوردستانیان ئەوەندە بینیوە و چاوساغەکانیان دیارە باش نەبوون)**( 
 

ساغ  انیچکامیه رەسەل ەکوردستان رزگارمان بکات ک ییایجوغراف ەیخشەن انەید ستەدەل ێتوانەد مەکیالن ەک تێد ەستەبەم وەب شەکار مەئ
 .یە"یتیەواەتەن" ڵیخا نیتریرەوهەج انڵەیخا مەئ. ەوەتەنیبووەن

 
 یچاالکترکردن یستەبەم ەب کەیەژنێل ینانێکهێو پ ەیکەزمان یکردن ستەکدیە ەب هان،یج ەب یو ناساندن یکورد یاتیبەدەزمان و ئ- ٢
 .ەانییکوردستان ینیو نووس یندەوێپ یزمان

 ۆئاسانکراو ب ییرمەف یزمان ن،ەبک یندەوێو پ رەفەس ۆوخەراست انۆیببن و خ رێف کانەزمان مووەه ێوەانەید کەڵخ ەک داڕۆمەئ یژگارۆر ەل
 رەسەل مانۆخ یبوون کۆک ،ێڕێبگ مانداەییوەتەن یشوناس ەیوەستاندنەئ ەل ەورەگ یکۆڵێر ێتوانەزمان د ەک داەمەردەس مەل شۆیەب. ەگرنگ ربوونێف
 یکانییەکەرەس ەتەباب رەسەل مانۆخ یاریبر نیتوانەد.ەجاران ەل اتریز یدانێخپیەبا یانیگرنگ و شا ەانییکوردستان ییوانەزمان یکێنێوشوێر ەڵەمۆک
 .نەیبک وتەلسوکەه مانەکەزمان ەڵگەل نۆچ مانۆخ ەک ەوەنیساغ بب. نەیبد ەوییەکورد یزمان ەب داریندەوێپ

 

 
 
 ەمێئ ت،ێبدر اریبر رمانەسەکورد ل ییتێاریناس ەیبازن ەیوەرەد یانیزاەشارەن یکانییەجوغراف ەخشەن کەو ەیوەل شێپ ەستیوێپ ییەپ مەب

 یکارکردن ەب شەمەئ. نەیبد مانەکەزما یفێرک یگرتنەوەستەدەب رەسەل کێاریبر ەستیوێپ. ەوەنەیبک ەزانانێل یکەیەچار گاێر ەل ریب مانۆخ
 .تێکرەد ەانییو کوردستان نیەالەفر و ندەهەرەفر

 



 .تێرکرابەسەل یوتنەککێر شەزمان وەو ئ تێبب مانەردەروەو پ اندنەیراگ یزمان ەک وەوەنیساغ بب ەوەتەن کەو ێبەد شەمێئ یانی
 

 ەل ەوەکردنۆک مزایئ یتەمەڵه)داەییوەتەن یکەیەوتننامەککێر ەکوردستان ل ەیچوارپارچ رەه ۆکوردستان ب یاڵئا یسندکردنەپ- ٣
 .(کانەزێه

 
 . نیچەد ۆیب ەک تێب ەوەل اتریز یکێخیەبا ەل ڕپ شدایمانکاتەهەو ل نیئاسانتر ێتوانەد ەکار مەئ 

 
 انیو البردن  ەکاڵناو ئا ەیکییەسپ ەنگەر یالچوون ەل یباس ەک ەئاراو ەوا هاتبوو یکێشت کانداییەتیەەاڵمۆک ۆڕەو ت سبووکەیف ەل کەیەماو

. بکات کییەشاۆب ەباس ل شەمەئ ەیەوانەل ۆخ. کردەد ەکاڵئا یاستەڕناو یردکردنەو ز(  دایسپ ینگەر ناوەل رۆخ) ەیکەرۆخ ۆڵیر ینگکردنەمرەک
 . شاندابوویپ خیەمباەک رۆز انەیکاڵناو ئا یسپ ینگەر یانی

 
 ژئاواشۆو ر تەاڵژهۆر یرۆز یشەب ەڵگەل اڕهاو شیکوردستان یباشوور یمێرەو ه ڵەقبوو یتەبیتا یکیەاڵئا شی( کوردستان نێاکڤج ماۆک)ەارید

 . ەسندەپ الەل انیباشوور یپارلمان یسندکراوەپ یاڵئا
 
ساغ  سندەپەمەو ه مۆڕشفۆخ یکیەاڵئا رەسەل ،ەانییو کوردستان ەییوەتەن ەیمتمان یخستنەڕگەو ۆب بارەل یکێخۆد یدانێپەرەپ ەب ێتوانەد کورد

 ێبەد یانی. نێبکر ریبەل شیکانەپارچ یزێه ێو ناب تێبەدروست د کانەنیەال یاتریز ەیمتمان ەب کووەڵب تێناکر یریمارگەد ەب شەمەئ. ەوەتێبب
کوردستان و  یکانەکراوەرزگارن ەپارچ ییاسیس یباتەخ ەل ەزگرتنێر شەمەئ. نەبک سندەپ یەاڵئا مەئ ندایۆدراسێف ٤ ەل کانەپارچ یزێه ۆیک

 .نێیبن داێپ یدان کیکراتۆمێد یکێکێسپەد کەو مانۆخ ەک انیکانەماف
 

 .کانێیەنو یییەزاڕەنا ارویشنێو پ" بیقەر ەیئ" ەییوەتەن یسروود- ٤
 

 ەلەگ وەئ یکانەو ئامانج یرەروەس کان،ییەشاناز کان،ەئازار ڕیربەد ێبەد ەمەئ. تێزماندا د ەب ەک ەکەیەوەتەن ییتیەساەک ەییوەتەن یسروود
 .تێب

 
 .نەیبدێپ ینگەو د یگشت یاڕ مەردەب ەوەنەیبخ کانمانەنگەئاه ژگارداۆر ەڵگەل ەستیوێپ ۆیەب

 
 .نینێپەبس کداەیەوەتەن رەسەب کێسروود یرۆز ەب نیبتوان شمانیکێنیەال چیه ەب ییەموانێپ. ستنەبب انداۆیخ ینێشوەل کانەوەتەن ییەموانێپ

 
 ەبن ک کێوازێش ەب یماکانێسروود و ه ێبەو د ەکردووەن ڵقبوو رەتا س یپاندنەس ەک ەبوو ییژووێم یکێژدانیو ینەکورد خاو ەیوەتەن تەبیتاەب
 .زنێپاریبتوانن ب شیوانەتا ئ نەدروست بک یکانەتاک رەسەل یحۆر یکییەرەگیکار

 
 رەرانبەب ینیەال یتییەن رەگەم ەویەتیەدژا ەیخان ەتێناچ شەمەو ئ ەکردوو انیسروود ینۆڕیگ یباس نیەو ال سەک رۆز داڵەسا ندەچ ەیماو مەل

 .تێوەربکەد
 

 ێب ەب نەیبک ۆب انەیوەداچوونێپ نیتوانەد کنێپەکورد ن یکانەئامانج ڕاپڕبن پ کێرۆج ەب کانەوش انی ێسرووددا ب ەل شەشێک رەگەئ ۆیەب
 .ەکردو رمانەیس یکێکار ێمانوابێپ ەیوەئ

 
 - یکلتوور ییچاالک یگرتنەرەپ ۆب ەبوار مەئ یو چاالکترکردن ەییوەتەن ییندەوێپ یمکەچ ییروونەد - یناسەڵمۆک یکێنگاندنەسەڵه- ٥

 .مانۆییوخێن
 
 رەسەو کارکردنمان ل باتەخ ەیرێگو ەب. ەکورد یکانەتاک وانێن یالواز ییندەوێپ ،ەکراوێپ ەیئاماژ مترەک ەیانەییوەتەن ەتەباب وەل کێکیە

 ییەشاۆب مەل یتیەویدوژمن توان شۆیەو ب ەکردو رۆز مانیمەمترخەک داەبوار مەل ەمێئ ،یستەردێژ یچاخ یاندنەڕپێو ت ەییوەتەن یپرس یکاراترکردن
 .تێربگرەو کەڵکوردستان ک یکانەو ناوچ ەپارچ یکانەتاک وانێن ەیەیانییکوردستان ییەحۆر

 



 یژۆر" کەو ەیانەییوەتەن ەینۆب ینیو داتاش اتریز ەینۆب یو دروستکردن کانییەکلتوور ڵەایڤستێف یبردنەوەڕێدانان و ب ەب داەبوار مەل ەستیوێپ
 .ترەوەرەس یکێناغۆق ەنڕۆیو ب نەیبک ەڕپێت باتمانەخ ەیناغۆق مەئ" ەییوەتەن یتێکیە

 
 ک،یمێو ئاکاد ییایدیو م ینەدەو م یاسیس یرانەنێنو ەل زاەشار یرەکاراکت یبژاردنەڵو ه ەییوەتەن یکیماتۆپلید یکێفدەو یدروستکردن- ٦

 .مانۆخ ەیوەرەد یایدن ەب یکانەشێکورد و ک یزۆد یناساندن ۆب کانداییەهانیج ەندەناو ەکارکردن ل یستەبەم ەب
 

 .تێبچ ەوەڕێب کانەرەروەشتمانپین ییەتیەساەو ک کانەپارچ یرەنێنو ییشدارەب ەب ێبەد ەمەئ
 

 ەک ەکیکراتۆمێد ەیانییو کوردستان ەییوەتەن یکێژێسترات یدانێپەرەپ ،ەوازەبانگ مەئ ییکەرەس یستەبەم ەک ێبگوتر ەستیوێپ داییتاۆک ەل
 . تێگرەد یکەرەد یردانەوێستەد ەل گاێر. تێگرەکورد د یکانەزێه یسارکردنەخ ەل گاێر

 
 یدانەیم ەب نەکوردستان بک ەوەسانیو د نێب ەوەکەیەوەتەن یناو ەب نیەال ندەچ ەک تێگرەد ەوەل گاێر. تێگرەد کانەنیەال ەیپەڵه ەل گاێر
 ییملمالن" داەییوەتەن ەینگرۆک" ەل کانمانەزێه ەیوەبوونۆک ەئامانج ل ەک ێبگوتر ێبەد ۆیەب شەرانەگەئ مەئ یمووەه. ۆییناوخ ەڕیش ینێرمباز

 ەک نێیدابن شەرجەم وەئ ت،ێکورد ب ڵیناوما ەیشێک ەب نانێهییتاۆک. تێب کانۆییەناک ەیوەنڕیس رەسەل ەوەساغبوون ێبەد کووەڵب ت،ێبەن ۆییوخنا
 .وتووەرکەس" ەییوەتەن ەیرەنگۆک" ۆب ەرەشکۆگاخێر" ەناسنام ەینگرۆک" یانی. نەیکەکار ن کەیەو پارچ نیەال چیه یزێه یالوازکردن رەسەل
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