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 ی کرەکییانھین و سبنگ و خال کوە، یوەیی کورد خۆیتمی و الوازیی بیری نرخمتھۆی کب
سرەڕای خباتکی دوورودرژی خوناویی ک . ی'' ئا''کشی تاکو ئستا لسری رکنکوتووە،

ک الی تکای جماوەری خاوەنی ئایک نیی لمژووی نودا خۆی لستوچل ساکدەدات، ھشتا کورد 
ی  کورد وەک نتوەیکی ) موجودیت(کوردستان و الی دنیای دەرەوەش ھما و پناسیک بت بۆ ھبوون 

. سربخۆ

واوییم کورتی و ناتنیا بۆشھۆی ئکخراوەتکۆمۆنیستیئۆتۆنۆمیخواز ویحیزبوڕوە کتڕپتر ناگ
بۆ رازیکردنی خبات و چارەنووسی سیاسیی کوردیان گردا ب چوارچوەی وتانی داگیرکر و،ل نیوسدە

کی چوت و ناقۆ کوتن دژایتیکردنی بداتاشینی بیرۆدی داگیرکران و پارتچپکانی باندەستی کورد، 
مژوویکی کۆنتری ھی ئم کشیبکو،کوردناسنامی نتوەییو ئاال و،یکگرتنوەی کورد و دەوت

ھر لشۆرشکی شخ عوبیدۆ و،
شمزینییوە تاکو شۆرشی ئیلوول

ک بسرۆکایتیی بارزانیی نمر
بدواقۆناخی سرکردەیتیی کالسیکی 

کورد نتوەی کورد دەژمردرت، 
النیکبدە م شۆرش و ) 10(وە زیاتر ل

جگ ل بم ھگیرساندووە، بزووتنوەی
حکوومتکی شای کوردستان ملیک 

بسرۆکایتیی ('' شۆرشی خۆییبوون''، دادەزرا1919ک لسای محموود لباشووری کوردستان
1933بۆ 1930ل )ئحساننووری پاشا

روەھاباکووری کوردستانلکۆماری ، ھ
ل پشوا قازیکوردستان بسرۆکایتیی 

رۆژھتی کوردستان ک ئای فرمیی 
و، بون و نووسراوە خۆیان ھبووە

لبارەی ئوانی گیشتوونت ئمۆ، 
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ھر یک لو ی ''ئا''و، نازانین نخش و رەنگی نووسراوەیکمان لبردەستدا نییھیچ ئرشیڤ و دیکوە
ئو کسایتی و گانوەیبستن بوت و زیاتر پشتشۆرشان چۆن بووە؟ ئوی دەیزانین

روەرانکانینیشتمانپمانی شۆرشدوای ن کانکبارەی رەنگوە دواون، لی ئاالکانخشگومان . و نب
سکی ھۆی ئوە بۆ بیرتتڕش دەگرومو نووسیشتنی ئگنیانو رۆشنبیرت و کات ول ک

روانگیج و و ئاال و ئامانوکۆسپی نوخۆ و دەرەکیرووداو و بسرھات و گریاون،سردەماندا ژ
. ببیننتۆمارنکردووە، ک وەچکانی دوای خۆیان بتوانن سوودی لشۆرشکانیان براستی و دروستی

ک بووە برەنگی سوز لنوەراستیدا ونیوەک ئاماژەم پکرد، حکوومتی ملیک محموود خاوەنی ئاالی
پراتۆریی ل ئای ئیم،وەک زۆرک ل وتانی ئیسالمیی ئوکات و ئستاشمانگ کشراوە، ک ئمش

نودەبرێ و، ''ئارارات''ک زۆر جاریش ب شۆرشی ''خۆییبوون''شۆرشکی . عوسمانییوە وەرگیرابوو
ھر ئو ئای ،کی''ئاال''بیک ل گورەترین شۆرشکان لمژووی کورد ئژماردەکرت، نخشی 

ھتاو ل نخشی ئاالکی کۆمی خۆییبوون دا، بو جیاوازییوە بوو ی سردەمی پاشایتیی '' ئران''
. کشرابوو''ئاگری بچووک''و ''ئاگری گورە''ونی دووچیای ھتاوەکشدابرەنگی زەرد، لنو 

ک وەک ''ژکاف''کۆمی ئوجا 
ی زاینیی 1942رکخراوەیکی نھنی لسای 

لگڵ ئوەی ک باوەڕی سریھدا،
و کیانی کورد و کوردستانبیکگرتنوەی 

، تنیا لسر ووئاالی نببوو، بمکوردی
ونی ھتاوی ، ''نیشتمان''پڕەی رۆژنامی  

، یی زاینی1946لسای کدواتر. دەکشا
لسر بناخی ھزریی کۆماری کوردستان

بۆ کۆمارەکی کرد، ک نخشکی ''ئا''بیاری لسر ھبژاردنی بفرمیی ، دامزراکۆمی ژکاف
سپی لنوەراست بنیشانی رەنگی سۆر لسرەوە، بنیشانی شھیدانی کوردستان، ی رەنگ:بووبمجۆرە 

دوو ئوجا لنوەڕاستیدا . کوردستانجوانیو سروشتیوز لخوارەوە بنیشانی ئاوەدانیئاشتی، رەنگی س
بووی نی بۆ کشتوکاڵ و بروچپک گنم وەک کوان کشراوە، ب کتانی سۆر پچراوەتوە، ک نیشا

، لژر قلمکش ونی ھتاو بنیشانی خوندەواری و زانستکوانکدا قلمیککوردستان، لنو
ھبژاردنی ھتاو ھروەھا پوەندیی راستوخۆی ھی بمیتۆلۆژیا  .ک رۆناکیی ب والت دەبخشتکشراوە

کوردەوارییوە وەک میترایزم و زەردەشتی و، مزدانیزم ک مژووەکی بۆ چند کۆنکانیو ئاین
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، لسر راگیندراوە و نامفرمییکانی سرکۆمار و لۆگۆی نو ئم ئاالی.ھزارسایک دەگڕتوە
.وەزارەتکانی کۆماردا دادەنرا

حیزبی دمۆکراتی کوردستانکۆنگرەی دووی دا 1964سای لی کوردستان،دوای رووخانی کۆمار
اشووری لب''سوون''لگوندی ''سربخۆیی بۆ کوردستان''لژر درۆشمی ئحمد تۆفیقبسرۆکایتیی 

ھر ئو ئاالیی بڕوەچوو، کوردستان 
ھیچبرزکرایوە ببکۆنگرەدالکۆمار

 کۆنگرەکانی دواتری حیزبدا، ل.گۆڕانک
بپاشکۆی نوی ''ئران''نوی لکاندنیلگڵ 

اتی کوردستانوە، لۆگۆی نوحیزبی دمۆکر
ئاالی کۆماریش گۆڕدرا و، ونی ھتاوکی 

جش لی دانراگ.

ر لھ م ئاال تازەیرەتایئشتاکانی سھ
بتایبتیی کان زاینییوە، لالین نیشتمانپروەران و رکخراوەی نتوەیی و لگۆڤار و رۆژنام نتوەیی

دوابدوای ھرەسھنانی شۆرشی ئیلوول ک پاسۆک.وەک ئاالی کوردستان قبووکراوتلدەرەوەی
و پارتی سربخۆیی کوردستان1985نگرەی نیشتمانیی کوردستان لسای کۆدامزرا، 1975لسای 

زەیان لسرەتای ھشتاکان لدەرەوەی وت دامزران، لکۆنگرە و سمینار وبۆن نتوەییکاندا ئم  ئاال تا
لبشکی زۆری باشووری کوردستان لالین وتانی ''ھرمی دژە فین''1991دوای ئوەی سای . دادەنا

مامۆستا عبدو پشوو خمخۆری ناوداری کورد نیشتمانپروەرکسایتی، دامزراھاوپیمانوە
رۆی گورەی وردستان،و دیدارەکانی ل باشووری کی شیعری ھزاران کسیکۆڕلسمینار و دانیشتن و 

 ا لیاگگویستیتگرنگی و پ گشتی لماوەری کورد بنی سیاسی و جی یندنی الیئاال وەک ناسنام
. نتوەیی

تیشدا ککانی رۆژھو حیزبنکیانلژمارەیزروباشولانی کوردستانان، ور دامتیی شۆرشگکی
ر بنکی پشمرگکانی ھدا و، ی کوردستانی لسئا،1992لسایدوای دامزرانیلپش ھموویانوە

دواتر ناوەکی ئم حیزب . چاالکیی سیاسی و چکداریی دەستپکردسربخۆیی بۆ کوردستانبدرۆشمی 
ای حیزب و رکخراوەکانی تکجگ لحکوومتی ھرم، ھروەھائستا.''پارتی ئازادیی کوردستان''گۆڕی بۆ 

نزیک ب . ئاالی کوردستان لسر بنک و بارەگ و ل بۆن و کۆنگرەکانیاندا ھدەدەنرۆژھت و باشوور
چارەک سدەیک لنوخۆ و لدەرەوەی وت ھکردنی ئاالی کوردستان بووە ب نرتکی نتوەیی و 



بۆنکانلوەییتژنی نج تیی لتایبورۆزبدەشتن شار والدێ، لنیو، لرگ وچیا وداوم ن، لچیم
ان و کوڕان بسر دەستی کیژئاالی کوردستان ، نورۆزشایی و سما و خۆشی و لگڵ خوندنی سروودی 

.  دەشکتوەو گورە و بچووکی کوردەوارییوە

رۆژھت و لدەرەوەی وت، رۆی گورەیان وکورد لھر دوو بشی باشورکانی بکورتی، نتوەیی
. بئای کوردستان بناسرت،ئاالیمدەرەوەش ئگا لوەی ک الی جماوەری کوردستان و لئاستی

بتکرای دەنگ ئم ئاال س رەنگی وەک ئای فرمیی پرلمانی کوردستان11/11/1999ڕکوتی 
و رۆژھتی کوردستان، بکو لئاستی نک ھر لباشوورئیستا ئم ئای، . حکوومتی ھرم پسندکرد

. نودەوتیش، بئای کوردستان دەناسرت

بشی باکوور و ھردوو جنکوتنی ئای کوردستان ل ماب لدوانیکی کورتی لسر بکم،ئوی
یکی پگ، لو دوو بشی کوردستاندا پارتی کرکارانی کوردستانوەکدەزانین .رۆژاڤای کوردستان

یزی ھھورە و بماوەریی گوە ت. جزرانییماوەی دامل ک ک کپلۆ گمنانیاکو ئگرنگی داھ
ڕی لخۆ، میدیا، شربکداری و بواری ئابووریی سماوەرییچکخستنی جنجامداوەرریی. ئپیالنگ

برخۆدانی شرڤانانی . تووشی شکست کردووەتورکیایچکداری و دیپلۆماسی رژمیسیاسی وبردەوامی
 ل ک ک پ''ی دواییدا، ،''کۆبانم دوو مانگولی نوتنخوازانشکتی و ئازادیخوازی و بیری پبانگی ئازای

، ھروەھا  گورە و برچاوانیپ ک ک ھاوکات لگڵ ئم خزمت.جیھاندا بوکردەوەکوردی بھموو 
ب ھیچ کشیک وستکی نتوەیی گورەی نواند و ھ،''ئی رەقیب''ب پسندکردنی سروودی نتوەیی 

ک پ ک '' ئاال''ماوەتوە سر . ی نتوەیی لسرتاسری کوردستانب سروودبوو''ئی رەقیب''سروودی 
وەییکتتیی نکناو یپلم خار ئسوێ ولکبکش روەییتن ھینبنگ ،سندبکاتئاالی کوردستان پ

یی ست لی، رزگاریی یکجارەکبمش نتوەی کورد ھنگاوک لو ستراتیژە ھاوبش نزیکدەبتوە ک مب
.سیکۆالر و مودن لسرتاسری کوردستاننیشتمان و دامزراندنی دەوتکی سربخۆی 

!شکاوەبت ئای برز و پیرۆزی رزگاری و سربخۆیی کوردستانھر
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