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ساڵلەمەوبەررێككەوتنێكینێودەوڵەتیكوردیبەسەرچوارواڵتدادابەشكرد ٩٩
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ساڵ بەسەر پەیمانی لۆزان تێپەڕی، ئەو پەیمانەی جوگرافیای كوردستانی بەسەر چوار دەوڵەتـی نەتەوەییـاا دابەشـكرد،  ٩٩

ناوبردنی كـورد دەسـتیپێكرد و واڵتـانیا چاویـان لە سیاسـەتەكانی كوشـتنی كـورد پەیمانی لۆزان بە پرۆسەی جینۆسایا و لە
 .داخست

 
پەیمانی لۆزان، لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستاا، بووە هۆی لەدەستاانی فەرهەنگی یەكڕیزیی گەالن و پچڕانێكـی مێووویـی، گەلـی 

 و گۆڕەپانەوە هاتە نەتەوە - دەوڵەت چەمكی نەدەستێوەردا بەم كێشا، بۆ  كوردیان لە نێوان خۆیاناا دابەشكرد و سنووریان
 .و لەناوبردنی كورد لەو چوار واڵتەی تێیاا ژێردەست بوو دەستیپێكرد نكۆڵیكردن سیاسەتی

 
لۆزانبۆچیوكەیبەسترا؟

 
ە لەلــۆزانی سویســرا 13لە قەاڵی ئۆشــی ەقەاڵی مێووویــی شۆڕشــگێڕانی ســەدەی  1923ی تەممــوزی 24پەیمــانی لــۆزان لە 

 .كرا، ئەو قەاڵیە بووە قەاڵی لەناوبردنی شۆڕشی كوردواژۆ
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لـۆزان لە نێـوان دەوڵەتـانی بەریتانیـا، فەرەنسـا، ئیتالیـا، ژاپـۆن، یۆنـان،  كۆنگرەی 1922ی تشرینی دووەمی ساڵی 20لە 
ی بەشـااربووی رۆمانیا، سلۆڤینیا، سربیا و توركیا بەڕێوەچوو، جگە لەوەش واڵتـانی ئۆكرانیـا و جۆرجیـا و بولگاریـا ئەنـاام

 .كۆنگرەكە بوون
 

قۆناغی دووەمـی كـۆنگرەی لـۆزان دەسـتی پێكـرد، لە دانیشـتنی دووەمـی  دا،1923ی نیسانی 23لەسەر پێشنیاری توركیا، لە 
ی تەممــوزی 24لە   كــۆنگرەكەدا گفتوگۆكــان لەســەر دەوڵەتــی عوســمانی بــۆ مــاوەی ســب مانــە بەردەوام بــوون، لە ئەنجامــاا

 .كرا واژۆ هاوپەیمان واڵتانی و توركیا شانای نێوان لە لوزانپەیمانی  1923
 
واژۆكرابــــوو، ئەو رێككەوتــــنەی كە دەســــەاڵتاارانی ( 1920ی 8ی 10كە )بــــوو  ئەو ڕێكەوتـــنە لە دژی ڕێكەوتنــــی ســــیڤەر 

ێاارەدانی عوسمانی و ئینگلتەرا و واڵتانی دیكە بە فەرمی كوردیان وەك نەتەوە ناسانا، ئەتاتورك لە بەرامبەردا سزای لەسـ
 62 بەسەر ئەو كەسانەدا سەپانا كە ڕێكەوتننامەكەیان واژۆ كردووە، هەموو هەوڵەكـانی توركیـا بـۆ ئەوە بـوو كە مادەكـانی

 .ڕێككەوتنی سیڤەر نەخرێنە بواری جێبەجێكردنەوەی 64و  63و 
 

ەتــی كــورد و نیشــتمانەكەی بــۆ بەم جــۆرە لە دەرەوەی ئیــرادەی نەتەوەی كــورد، نەخشــەی نــاوچەكە دووبــارە كێشــرایەوە، میلل
دووەم جار لە مێووودا دابەشكرایەوە، كە وەك نوێكردنەوەی ڕێككەوتنـی قەسـری شـیریە لە دوو بەشـەوە كـرایە چـوار بەش و 

 .كوردستان بوو بە واڵتێكی كۆلۆنیالی نێودەوڵەتی
 
 ئەوكاتەی بۆ یەكەمجار ئەتاتورك ئۆتۆنۆمی بەكورددا، بەاڵم دواتر پاشگەزبوەوە 
 
ێا پەیمانی سیڤەر لە كۆنگرەكانی ئەرزرۆم و سێواساا ئەتاتورك و بەرپرسـانی ئەوكـاتەی توركیـا بەڵێنیـان بە كـورد دا، پ

ــۆمی كــوردی پەســەنا كــرد،  لە 1920ی نیســانی 23هەمــوو مافەكــانی كــورد بــاەن، لە  ــانی توركیــا ئۆتۆن ئەنــرەرە، پەرلەم
 .شەی كورد كێشەی ئێمەیەئەتاتورك وتی: چارەنووسی كورد و تورك وەك یەكە، كێ

 
دیـاری كرابـوو، كە چارەسـەر دەكرێـت، بەاڵم دواتـر بە یاسـای بنەڕەتـی سـاڵی  1921اڵی پرسی كورد بە یاسای بنەڕەتـی سـ

كێشەی كورد و بوونی كورد نكۆڵی لێكرا، هەرئەوەش نا بەڵكو دەستیانكرد بە نكۆڵیكردن و كـۆ  پێكـردن و كوشـتنی ، 1924
دسـتان، لە بەرامبەریشـاا كـورد بە دەیـان سـەرهەڵاان و شۆڕشـی بەرپـاكرد، شۆڕشـی سـێە سـەعیا لە كورد و وێرانكردنی كور

 .ئەنجامیاا كورد كە بوون شۆڕشانە ئەو دیارتریە 1937  و شۆڕشی دێرسیم 1930و شۆڕشی ئاگری ەزیالنە  1925ساڵی 
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و ئـابوورییەوە دەسـەاڵت و ڕێكتسـتنی نەبـوو، كاتێك ڕێككەوتنی لۆزان كرا، كورد لە ڕووی سـەربازی و سیاسـی و دیپلۆماسـی 
 كـورد بـۆ نـوێ قۆنـاغێكی ڕابـردوو، سەدەی حەفتاكانی دوای و سەرباری ئەوەش هەتا ئەمڕۆ پەیمانی لۆزانی قبوڵ نەكردووە

 .بەرزكردەوە كوردییان شۆڕشی دروشمی و دروستبوون كوردستان رۆژهەاڵتی و باشوور و لەباكوور حزب چەنایە دەستیپێكرد،
 

هەرچەنـــاە ئەمـــڕۆ لەســـەر ئەرزی واقیـــم رێككەوتننـــامەی لـــۆزان بە شـــێوەیەكی دیفـــاكتۆ لەنـــاوچووە، بەاڵم ئەم پەیمـــانە 
ڕێككەوتنێكی نێودەوڵەتییە و دەبێت لە چوارچێـوەیەكی فـراوان و چەمكـی دادپەروەریـی نێودەوڵەتیـاا لێكبـارێتەوە و دیسـان 

ی كورد مسۆگەر دەكـات، ئەگەرچـی لەباشـوور و رۆژئـاوای كوردسـتان كـورد رێككەوتنێكی نوێی نێودەوڵەتی مافە نەتەوەییەكان
سـاڵ لەمەوبەر كوردیـان بەسـەردا دابەشـكرا هەڕەشـە لە  99خۆیان حـوكمی خۆیـان دەكەن بەاڵم هێشـتا ئەو چـوار دەوڵەتەی 

 .بوونی هەر قەوارەیەكی كوردی دەكەن و بەمەترسی ناودەبەن
 

    ٢٠٢٢ی جووالی ٢٤ :کەوتیڕێ  -  micnews.netی ڕپەڵما :اوەچسەر
 
 


 ..؟وهشێتهوهڵئهیلۆزانههوتننامهدساڵڕێكهئایادوایسه

  
 
 

  
  

 

 

 

 

 
 *ییاڵڵهدگهممهموحه

 

  كـه  یـه وتننامه م ڕێككه ئـه  ڕێ، كه په ی شوومی لۆزان تێئه وتننامه ر ڕێككه سه واو به ساڵی ته 99، 2022مموزی  ی ته24مرۆ  ئه
ڕی  وتووی شـه ركه تانی سـه وڵـه مال و زلهێـزان و ده فا كـه تی موسـته رۆكایه سـه وكاتی توركیـا به ی ئه ڕه هنر تی ئه ن حكومه الیه له
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بــون: بەریتانیــای مەزن، فەرەنســا، ئیتاڵیــا، یابــان، یۆنــان، ســلۆڤینیا، ســربۆكراتیا، رۆمانیــا،   مانــه ئه  می جیهــان كــه كــه یه
نجامــاا  ئه  بوڵ كرابــو. لــه نادۆڵ قــه ئــه  ی خــاكی عوســمانی لــه ری پاشــماوهك میراتگــ نیا وه تــه  كی تــریا توركیــا بــه الیــه له

 .شاری لۆزان مۆركرا  واڵتی سویسرا له  له 1923مموزی  ی ته24ڕۆژی   له  كه وتننامه ڕێكه
 

ش  مــه بینب، ئه هئــ  وه تی عوســمانییه ی ئیمپراتۆرییــه وه ڕانــه گه  ون بــه بی خــه ره هاری عــه كانی بــه دوای گۆڕانكارییــه  توركیــا لــه
بـۆ   یه م قسـه اڵم ئه زانب، به تی عوسمانی ئه میراتگری ئیمپراتۆریه  تاكه  م: توركیا خۆی به كه ، یه یه كی مێووویی هه قوواڵییه

ـــه رده ســـه  ، كـــه كانیا ڕاســـته ب و فارســـه ره كان، عـــه ریتانیـــه كان، به كان، یۆنانیـــه كان، ئیتاڵیـــه ڵمانـــه ئه ی  ڕێگـــه  مانێك ل
شـێكی  ڵمانی حـوكمڕانی به ریتانی و ئـه بباسـی، بـه وی و عه تی ئومـه الفـه نتـی، ساسـانی، خه ك: بێزه كانیان وه ته راتۆرییهئیمپ

ــاكی داگیركراویــان لــه ــه كانی جیهــان كــردوه ره كیشــوه  زۆری خ ك  ن، وه بكــه  و خاكانــه ی ئــه وه ڕانــه وانیا داوای گه بب ئــه ، ئ
می جیهانیـاا  كـه ڕی یه نجامی شـه رئـه ده  لـه  ، چونكـه وه مێووو و بڕایـه  بۆته  مه ن..! ئه ریكا بكه هم كان داوای خاكی ئه ریتانیه به

ـــه ـــب ئیمپراتۆریی ـــه س ـــاو ڕه  یمان  تی هاوپ ـــۆ ن ـــه ب ـــه ف ـــووو پێچران ـــه وه ئه كانی مێ ـــه مســـا و مه تی نه وانیا:)ئیمپراتۆری ر،  ج
رگیز  كان هـــه نوێیـــه  ی عوســـمانییه وه ڕانـــه ی گه ونـــه م خه ئـــه  .كهتی عوســـمانی(. ڵمانی و ئیمپراتۆریـــه تی ئـــه ئیمپراتۆریـــه

  م: لـه می جیهـانی دا. دووه كـه ڕی یه ك دوای شـه وه  وه سـتكاری بكرێتـه ری ده به رله ی جیهـان سـه خشه بب نه ئه  دی..چونكه ته نایه
پاڵپشـتی سـوپای   بـه  تورگـۆت ئـۆزال، كـهتی  رۆكایه سـه به 1983  توركیـا لـه  ر كـاری پـارتی نیشـتمانی دایـك لـه سـه  هاتنه

ــه ــو، ك ــا ب ــاا هاوپه هه له  توركی ــه مانكاتیش ــاراوه یمانی ــه تێكی ش ــه یان ه ــارودۆخی دوای كوده  بو، چونك ــه ب ــای ئ  1980یلولی  ت
تورگـۆت تی  رۆكایه سـه كانی پـارتی حـوكمڕان به تی توركیـا، تیۆرسـێنه وڵـه كانی ده مو جومگـه نـاو هـه  اڵتی سوپای بردبوه سه ده

رشـیفی  ی زیـاتری ئه وه ڕووی نووسینی كتێب و كردنه تی عوسمانی له ونی ئیمپراتۆرییه ی خه وه ڕانه ی گه وه هۆنینه  وتنه ئۆزال كه
ی  وه تی عوســمانی و ئاشــتكردنه كانی ئیمپراتۆرییــه رییه روه ی میــوووی ســه وه نووســینه  ران بــۆ دووبــاره ڕووی لێكۆڵــه عوسـمانی بــه
تی  وڵــه ده  تی عوســمانی ڕاهێنرابــو كــه ئیمپراتۆرییــه  كی دژ بــه یــه رده روه ر په ســه شــتا ســاڵ له ی هه بــۆ مــاوه  كــه تــاكی توركیــا
ی  سـته سـت و نه م هه كردنی ئـه مـه رجه و ته  نگاوه م هـه ، دوای ئـه ڕاسـت بـوه اڵتی ناوه وتووی خۆرهـه تێكی دواكـه وڵه عوسمانی ده

و  مو ئـه اڵم هـه ب بـو، بـه لـه تی موسـ  و حه تی ویالیه تایبه ی خاكی عوسمانی به وه ڕانانه بۆ گهرزی واقیم  ر ئه سه كان له توركه
دوای   ك لــه یــه  تــه ن حكومه الیــه لی توركیــا له كی بێهۆشــكردن بــۆ گــه ییــه ك خۆراكێــك و مادده ر وه تــا ئێســتایا هــه  واڵنــه هه
ن،  پۆش بكــه رده كانی پــب پــه ك ئــابووری، سیاســی و ئازادییــه كانی وه ناوخۆییــه  ی كێشــه وه هێنرێت، بــۆ ئــه كارئــه كان به كــه یه

كۆتـایی دێـت،   كـه وتننامه ڕێكه 2023  : لـه د سـاڵ واتـه دوای سـه  كـه  یه و قسـه ی ئـه وه و لێاانـه  وه دواتریە كاریشـیان هۆنینـه
كی مێووویـی و  یـه ڵگه نـا به چه دا به اڵم لێـره ردن. بـهباسـمانك  وه ره سـه له  ی كـه سـتانه به و مه ی ئـه خانه  چێته ر ئه شیان هه مه ئه

مموزی  تـه ی24  ی لـۆزان لـه وتننامـه ی كۆتاییهـاتنی ڕێكه باره ی لـه و قسـانه مو ئـه ڕوو بـۆ هـه  ینـه خه یی ئه وه ته قانوونی نێونه
 :كرێە دا ئه 2023
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  ، كـه كی تێیـاا نییـه یـه ك یـان مادده یـه ۆكانی هـیچ بڕگهی و پاشـك كـه ماده 143ر  هـه  ی لـۆزان دا لـه وتننامـه ڕێكه  لـه م:كهیه
می خۆیـان و  رده سـه  وه چنـه تانی واژۆكار ئه وڵه ده ك له ر یه و هه  وه شێته وه ڵئه هه  كه وتننامه د ساڵ ڕێكه دوای سه  نووسرابێت له

ڕی  شــه  ك بــۆ ڕابــردوو، چونكــه نــه  داهــاتوه ك بــۆ یــه وتننامه مو ڕێكه هــه  ن، چونكــه نجامی بــاه توانە ئــه وێت ئــه رچی بیانــه هــه
بب  ئـه  ، كـه وه ڵبگیرسـێته ی هه كه مه رده مان نـاو و سـه هـه به  كه ڕه شـه  رار نییـه ، خـۆ قـه واو بـوه و تـه  می جیهانی ڕوویااوه كه یه
 !.. دواوه  وه ڕێته بگه  ك چركه كاتومێر بۆ یه  كه  حاڵه ڕووی قانوونی كات مه ش له مه ئه  دواوه و كه  ڕێینه بگه
 

ی نـــاو خـــودی  مــادده 143و  می جیهـــانی بـــه كــه ڕی یه وتووی شـــه ركه تانی ســه وڵـــه مــاا توركیـــا و ده كه خـــاڵی یه  لــه م:دووه
ری توركیـا  روه ی سـه وه ڕانانـه گه  نها لـه ، تـه ، هیچ كاتێكی دیاریكراوی تێیاا نییه بـۆ كۆتاییهـاتنی ڕازی بونه  كه وتننامه ڕێكه

 1935سـاڵی   بون تـا لـه نـا نـه زامه وكاتیا ڕه یمان ئـه تانی هاوپـه وڵـه ده  بێت، كه دا نه 1929ساڵی   كانی له نگه ر ته بۆ سه
و   وجوده ی تێێـاا مـه ناییـه و كـات به ر ئـه دا هـه كه وتننامه مو ڕێكه هه ، له وه ڕاناه كانیان بۆ توركیا گه نگه واوی ته اڵتی ته سه ده

ی  كـه وتننامه قـی ڕێكه م: ده كه : یه یه ر هه گه ، دوو ئه وه شێته وه ڵئه هه  كه وتننامه ی بڵب: ڕێكه سه و كه ، ئه ییههیچی تری تێیاا ن
رگیز  ونێكی هـه دووی خـه و ڕه  ولـی نییـه مێـووو و قـانوونی ده  واوی لـه زا و پسـپۆڕی تـه م: شاره ، دووه وه خوێناۆته واوی نه ته به
 !.. وتوه ر كه تێكی داگیركه وڵه هاتووی ده دینه به
 

تێیـاا كوردسـتانیی   ، كـه وی دا مـۆركراوه فه هسـتی عوسـمانی و  نێـوان ئیمپراتۆریـه  لـه 1639  هـاو لـه ی زه یماننامـه په م:سێیه
كــاری نێوان عێــراو و ئێــران، ئێــران و توركیــادا  ی ســنوور لــه وه شــكرد، تــا دوایــیە داڕشــتنه نێــوان خۆیانــاا دابه  یان لــه وره گــه

ش كۆتــایی پێبێــت و  یــه یماننامه و په بب ئــه : ئــه واتــه ، كه  وه بێتــه ده نزیــك ئه چــوار ســه  نی لــه مــه ته  كرێت، كــه و ئــه  پێكــراوه
و بـۆ   كانی كوردسـتان دابونـه سـتی میرنشـینه ژێـر ده  لـه  و خاكانـه پێشـتر ئـه  مێنێت، چونكـه نـه  وره شكردنی كوردستانی گه دابه
مو  هـاو و هـه ی زه یماننامـه بب په ، ئـه وه شـێته ڵبوه رار بێـت لـۆزان هه ر قـه گـه ، ئه خاكی باب و بـاپیرانی كـورده  زاران ساڵه هه

و هـیچ   یـه وای ئێمه مـافی ڕه  مه ئه  ، كه وه شێننه ڵبوه نووسی خاكی كوردان هه شكردن و چاره ر دابه سه كانی تریا له وتننامه ڕێكه
 .بكات  ی پێوه ڵه ش بكات و مامه دابه  وێ خاكی ئێمه اكهی ن و مافه رێك ئه داگیركه

 
الن،  ی گـه ڵـه سـت كۆمه ده  تی موس  بارێتـه ی ویالیه كێشه  كه  ی لۆزان، توركیا خۆی واژۆی كردوه وتننامه پێی ڕێكه به م:چواره
تی  وڵـه ی بـۆ دادگـای الهـای نێوده وه دنـهرزكر خۆ، نووسـینی ڕاپـۆرت و به ربه ی ناردنی كۆمیسیۆنێكی سه ڕێگه الن له ی گه ڵه كۆمه
ڵبوارد  یان هـه اڵمـه و وه تی موس ، ئه ڵكی ویالیه ی ڕاپرسی خه ڕێگه  نجاماا له ئه  له  الن بو، كه ی گه ڵه كۆمه ر به وكاتیا سه ئه
تی بـو  وڵـه دادگای الهـای نێودهنگاوی  هه  مه دا، دوای ئه 1925  تی هاشمی عێراقی له كه مله مه  شێك له به  وێت ببنه یانه ئه  كه
مو  هـــه تی موســـ  به ڵكی ویالیـــه ناكردنی دوایـــیە ڕاپـــۆرت و ڕاپرســـی خـــه ســـه بـــۆ په 1925می  كـــه كـــانوونی یه ی16  لـــه
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 1925می  كـه ی كـانوونی یه25  لـه الن ی گه ڵه نی كۆمه نجومه ش ئه مه زیاتری كورد بون، دوای ئه %90  له  كه  وه كانیه پێكهاته
  تی موسـ  كـه نا كـرد، ویالیـه سـه تی په وڵـه تی موسـ  و دادگـای الهـای نێوده ڵكی ویالیه ی خه كه ڕاپرسیه  كه بڕیارنامه ردوو هه

النـاا هـیچ مافێـك یـان  ی گه ڵـه ی كۆمه و بڕیـاره لێكنـارا، لـه  وه تی هاشمی عێراقیـه كه مله مه  های كورد بو به ڕه  ره ی هه زۆرینه
پێی  د ســاڵ بــه كوردســتان دوای ســه  تی عێــراو كــه وڵــه خــاكی ده  شــێك لــه به  ، كــه كراوه یــاری نــهنێك د كاتێــك بــۆ هــیچ الیــه

 !.. بێت ی هه وه تی توركیا مافی داوا كردنه وڵه كرێت یان ده شئه ك دابه یه وتننامه ڕێكه
 

پێی  بـــه و 1925 - 1921 دوای ســـاڵی  ی لـــۆزان لـــه یماننامـــه تی عێـــراو و په وڵـــه نجامی دروســـتبوونی ده ئـــه  لـــه م:پێنجهههه
پێی  تی عوسمانی بـه كانی ئیمپراتۆرییه رزه ی قه وه ژێر باری دانه  تی عێراقی نوێ چوه وڵه ، دهدا1920  ی سیڤر له وتننامه ڕێكه
 39 ی ی سـیڤر خـاكی عوسـمانی بـۆ نزیكـه وتننامه پێی ڕێكه به  كانی عوسمانی، چونكه رزه قه  وتبو له ری كه ی به وته ركه و به ئه
  تـه وڵه و ده كێك لـه بـاری بـرد، یـه  ی لـۆزان لـه وتننامه اڵم ڕێكه ت كوردستان بو، به وڵه میە ده 40  شكرا كه تی نوێ دابه وڵه ده

ی  سـیاده  كرێت، كـه ژمار ئه هه  كه ته وڵه تی و خودی ده وڵه ی ده شێك له سیاده ك به تیا وه وڵه رزی نێوده عێراو بو، قه  نوێیانه
ی  ر خـاك و سـیاده سـه ی له نوێیانـه  تـه وڵه و ده ر ئـه سـه بە به شـئه كانیشـی دابه رزه وا قه شـكرا ئـه تی عوسمانی دابه ۆرییهئیمپرات

:  واتـه ، كه وه كانی عوسـمانی دایـه رزه زیـاتری قـه %2.5 دا سه  ی له عێراو نزیكه  تی عوسمانی دروست بون، بۆیه ئیمپراتۆرییه
كانی  ب و پێكهاتـه ره كورد و عـه وه بـه تیـه ی كڕییویه كـه له ی گه پـاره  ی عوسمانی بـه سیاده  له  وتوه كهری  ی به و خاكه عێراو ئه

توركیـا   تی..بۆیه ی خۆیه ن سیاده خاوه  تێكی تر بكات كه وڵه خاكی ده  شێك له داوای به  تێكه وڵه مافی   ده  وایه ، كه  وه تریشه
 . وه مێنێته فیڕۆدانی بۆ ئه نها كات به دا ته یه له سه و مه له
 
ر زوو  اڵم توركیا هه گرێ، به رئه ك وه یه تی موس  بۆ ماوه وتی ویالیه نه %10  ی لۆزان، توركیا له وتننامه پێی ڕێكه به م:شهشه
ی عێـراو  پـاره  ر بـه ریتانیاش هـه رلینی، بـه یهی ئیسته ملیۆن جونه 27بڕی  زن، به ریتانیای مه به  ی فرۆشته كه وته نه %10  له
ــاتی جیهــان و بــه ئــه  ، چونكــه وه تــه ی كڕیوه وتــه و نه ئــه ــه و ك ــون، به قــه  ریتانیا ل ــه  تی لــه تایبــه یرانی دارایــی داب ریتانیا  ب

ا، عێراقـا  ی زیاتر له وه ریتانی بۆ مانه تی به ئیمپراتۆرییه  نه بون باجی زیاتر باه نه  كان( ئاماده وره كان)كۆمپانیا گه ره باجاه
تی  وڵـه الی ده ی لـه قـه و هه ، ئـه شـی خـۆی بـردووه ركوك به تی كـه تایبـه تی موسـ  به وی ویالیـه سامانی ژێـر زه  توركیا له  بۆیه

  وه ر، بـا  لـه ك ئیریـك زۆرچـه ی زانسـتی وه رچاوه ناێك سه پێی هه ی به وه له بێجگه  مه ، ئه ماوه رێمی كوردستان نه عێراو و هه
ركوك  وتی پارێزگاكانی كـه نه %10  بڕی له 1956 - 1952نی تا سااڵ  یه پاره  م بڕه رگرتنی ئه وه له  یا بێجگهتورك  كات كه ئه

یـان   یـه زیـاتری هه  وه قی لـه ، ئایا هـه داوه  كه ڕۆنه  : دووجار پارووی له واته ، كه تی موسڵی جاران بردووه ویالیه  و موسڵی له
ــه ــا، ب ــه كــه ڵكو جــاری یه ن ــان مه ، بــه وتوه كــه ی نه قــه هه و میا ئ ــه هــه ، به ر كــردوه یســه اڵم بۆی ــه پێی ڕێكه ر حــاڵ ب و   وتننام

كات  ئـه  وه ی ئـه نـاه پڕوپاگه  ، كـه بـردووه  تـه و ویالیه سامانی سروشتی ئه  قی خۆی له تانیا بێت توركیا هه وڵه تی ده پیاوه به
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  یتسـته رگری لێنـاكرد و بـۆ ئه وكاتی بـه تی بۆ ئه كرد خاكی خۆیه ركیا ڕاستی ئهر تو گه ی، ئه كه مێوووییه  خاكه  له  شێكه به  كه
ی  م پـاره تی هاشـمی عێراقـی هـه كـه مله : مه وایه یفرۆشت..؟ كه وت ئه و نه  پاره  رێمی و به تانی زلهێز و هه وڵه ودای ده روسه سه
  شـێكی زۆر لـه میا به ، هـه وه تـه كانی جیهـانی داوه بانكـه  بـهسـتۆی و  ئه  وتۆتـه ی كه كـه شبوونی خاكه ك به رزی عوسمانی وه قه

رێمی  تی عێـراو و هـه وڵـه تـا ده  وه تـه ، چـی ماوه توركیایـه  تی میراتگـری عوسـمانی كـه وڵـه ده  ته ی داوه كه وییه سامانی ژێر زه
كانی  مانیا)مرۆڤــه بێت، ئه ی نــه كــه خاكهر  كانی ســه ر مرۆڤــه گــه ، مه توركیــا  بــه  وه ســتووری بیانــه ك كیــانێكی ده كوردســتان وه

 !..سێنێت نا شێوازێك گیانیان لێئه چه  به  ڕۆژانه  كوردستان و عێراو( توركیا
 
، دواتـر  وه شـێته ڵبوه ی لـۆزان هه وتننامـه بب ڕێكه تی: ئه ی وتویه كه رۆك كۆماره ی سه ڕێگه ك تا دوو جار له توركیا یه م:وتهحه
 شـی دابه  وا توركیـا ی لۆزان بكـات، ئـه وتننامه ی ڕێكه وه شانانه ڵوه ر هه سه ر توركیا پێااگری له گه ، ئه وه ردهك نه  دووباره  مه ئه
 و بـه كـردی و پێكهێنـا توركیـای تی وڵـه ده ئێسـتای ی سـیاده لـۆزان ی وتننامـه ڕێكه  چونكه بێت، ئه  پارچه شت هه تا ش شه ر سه
تانی  وڵـه ن ده الیـه ڕه له رـهن ئه  لـه ختیشـیان پایته دانـانی ، یـه هه جیهان سیاسی ی خشه نه و ۆشان ر سه له ئێستا  كه ی ته وڵه ده

ــه ــۆ ئــه هــه  وكات زلهێــزی ئ ــو، كــه  ســته به م مه ر ب ــای نه  ب ــۆ خــه  وه ڕێتــه گه توركی ــه دامه وبینیە به ب ــه وه زرانان تی  ی ئیمپراتۆریی
  ر توركیـا پێـااگری لـه گـه زائینـی، ئه 1453كانی دوای سـاڵی  یـان و عوسـمانیهنت ی بێزه كـه مێوینه له  ختـه پایته  عوسمانی لـه

كان  بـه ره كان و عه نییـه رمه كان، ئه ك ئێستا نامێنێت و كـورد، یۆنانیـه ی وه كه خشه وا نه ی لۆزان بكات، ئه وتننامه مانی ڕێكه نه
ی  یه مشـێوه به  ش كرابـو كـه شـی نـۆ بـه ئێسـتا توركیـا دابه ی سـیڤر خـاكی وتننامـه پێی ڕێكه بـه،  وه نـه كه داوای خاكی خۆیـان ئه

 : وه بو خواره
 

 .اڵتی توركیا دا اڵت و باكوری خۆرهه شێكی خۆرهه به  له  كان نییه رمه وزباو، ئه نگی سه ڕه م:كهییهناوچه
 .خۆرئاوا و باشووری خۆرئاوای توركیا دا  كان، له نگی شیە: یۆنانیه ڕه م:یدووهناوچه
 .اڵت و باشووری توركیا دا می خۆرهه شێكی كه به  كان، له نسیه ره نگی مۆر، فه ڕه م:یسێیهناوچه
 .اڵتی توركیا دا شێكی باشووری خۆرهه به  كان، له ریتانیه نگی سوور، به ڕه م:یچوارهناوچه
 .ڕاستی توركیا دا ووری و ناوهشێكی باش به  كان، له نسیه ره تاار: نفوزی فه نگی مۆری خه ڕه م:یپێنجهناوچه
 .اڵتی توركیا دا اڵت و باشووری خۆرهه شێكی خۆرهه به كان، له ریتانیه تااری سوور: نفوزی به نگی خه ڕه م:شهیشهناوچه
 ڕاستی خۆرئاوای  ڕاست و ناوه شێكی باشوور، ناوه به كان، له وز: نفوزی ئیتاڵییه تااری سه نگی خه ڕه م:وتهیحهناوچه

 .توركیادا
،  وه گرتـه ئیسـتانبوڵ و خۆرئـاوای توركیـای ئه  ك، كـه چه  ی داماڵراو له قاڵی: ناوچه تااری پرته نگی خه ڕه م:شتهیههناوچه
 .كان دابو ستی یۆنانیه ژێر ده  له  كه  درنه شاری ئه  له  بێجگه
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ی لـۆزان  یماننامـه یشـتون و نـاڵێە په كان تێگه ، جـا توركـهمان كـرد وه ره ی سـه یه خشـه م نه واوی ئـه رحی تـه شه  ی كه وه دوای ئه
ــۆزان دوای ســه ڵكو ئــه و بــه  وه شــێته ڵبوه هه ــاتر  به مه  كانمان كــه ســتچوه ده  لــه  بێت و خاكــه واو ئــه د ســاڵ تــه ڵێە: ل ســتیان زی

  ره هـه  ی وادا، كـه ها كێشـه نـاه چه  لـه تی لماناوویه شـی توركیـا، مێـووو سـه باوه  وه ڕێــته گه ئه  ، كه تی موس (ی جارانه )ویالیه
لیك  لیك غــازی كــوڕی مــه می مــه رده ســه تی كوێــت له وڵــه ده  نــاه چه  ، كــه ی كوێتــه له ســه عێــراو و توركیــا مه  نزیكترینیــان لــه

  عێـراو و كـه  لـه  وهشێك بـ كوێت به  كرد كه یان ئه وه ی ئه شه بانگه  ددام حوسێە كه ریم قاسم و سه باولكه م، عه كه ڵی یه هسی فه
تی موسـڵی  ش ویالیـه نـاه وه ر ئه ر عێـراو، هـه سـه  وه ڕایـه گه ر نه هـه 1990ی ئـابی 2  داگیركـاری عێـراقیا لـه  نجاماا به ئه  له

ان تادا وتمـ ره سـه ك له ری تـورك، وه بـۆ داگیركـه  هاتووی زۆر ناخۆشـه دینه ونێكی به ر خاكی توركیا، خه سه  وه ڕێته گه ئه  جاران
می جیهـانی دروسـت  كـه ڕی یه ی شـه وه اڵیسـانه تی موسـ  و هه تی عوسـمانی، ویالیـه نادات ئیمپراتۆریه  مه به  قانوونی كات ڕێگه

  مه ..ئه كان عوسـمانییه  خاكی توركـه  شێك بێت له تی موس  به ی جارێكی تر ویالیه وه دواوه بۆ ئه  وه ڕێته : كات بگه واته   وه ببنه
 !..مێووودا  له  كانی كاته مو جوڵه هه ی وانه پێچه

 
ڕی  شـه له  ، چونكـه یشـتوه ری كـورد زمـان گه خوێنـه  خۆیی بـه ربه ڕی سـه ی شـه بـاره  متریە زانیـاری لـه تا ئێسـتا كـه هه م:شتههه
رگـای  ی ده وه دوای كردنـه  كانی، بۆیـه ربازه ك بو بۆ سه نی و چه مه خوارده  مال پێویستی به فا كه كاناا موسته خۆیی توركه ربه سه

ئـاداری   دوای خۆیـاا هێنـا لـه ری پـولی بـه ناه لیكسـه ی ئه وتننامـه یشـتە و دواتـر ڕێكه ، لێكتێگه وه كانه ن ڕووسـه الیـه گفتوگۆ له
ــه 1921 ــه دا، ب ــه و ڕێكه پێی ئ ــاتوم و تــه مال ناوچــه فا كــه موســته  وتن ــای ڕه ر ده ســه رابزۆنی له كانی ناشــیزڤان، ب ــ ری   هش دای
ڕووسـیا   كانی خۆیان دا بـه كان ناوچه چۆن توركه  نی، كه مه ك و خوارده دابینكردنی چه  ن له تی باه ی یارمه وه كان بۆ ئه ڕووسه

  خاكی خۆیان نییـه  كانی پێشووتردا باسمان كرد، كه خاڵه  ك له تی موس  وه كاتێكاا خاكی ویالیه ك، له نی و چه مه بۆ خوارده
ر  رانبـه به خـاكی عێـراو، له  شـێك لـه به  ی لـۆزان ببێتـه وتننامـه پێی ڕێكه نـا بـون بـه زامه چـۆنیا خۆیـان ڕه  هو ك  و هی كورده
شـیان  ڕۆنه ناه سكه تی ئه ها ویالیـه روه ی بیسـت و پێـنس سـاڵ، هـه رگـرت بـۆ مـاوه وتیان وه و نـه  تی موسڵیشاا پاره خاكی ویالیه

  ، كــه یــه هه  م داواكارییــه قێك لــه لۆ   هـه رێ گــه ب و موســڵاا..ئه لــه تی حه ویالیـه  رتنی لــهڵگ هه ســته ر ده رانبــه به له  وه پێاانـه
 ..بێت نه  ناازه كی بب ئه رمییه ڕووقایمی و بێشه

 
   یرانی ی حوزه1له  زن ریتانیای مه تی هاشمی عێراقی و به كه مله تی مه ڵ حكومه گه ی له ڕه نره ی ئه وتننامه توركیا ڕێكه م:نۆیه
ناكراون و تـا ئێسـتا  سـه په دا1926یرانی  مان مانگی حوزه هه مانی عێراو و توركیادا له ردوو پارله هه ، له مۆركردووهدا  1926

  عێـراو، توركیـا دانـی بـه  بـه  تی موسـ  بـوه لكانـانی ویالیـه  ش مانە له دوای شه  وتنه م ڕێكه كرێت، ئه و كاری پێئه  ركاره به
دا باسـی  وتنـه م ڕێكه كانی ئـه ناه مو به هه واو، له ری ته روه ن سه تێكی خاوه وڵه ك ده وه  تی هاشمی عێراو ناوه هك مله ری مه روه سه

زیـاتر   تـه وڵه ردوو ده وتنی نێـوان هـه میە ڕێكه كه یه  عێراو، كه  له  شێك بوه ی به وه رئه به ، له كراوه تی موس  نه دواڕۆژی ویالیه
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م  مای ئـه ر بنـه سـه ت له وڵـه ردوو ده كانی تـری نێـوان هـه وتنه مو ڕێككه هه  ، كه یه و هاوكاری نێوانیان ههناێكی ئاسایشی  هه ڕه
 1991  رێمی كوردسـتان لـه هـه  عێراو و دواتر كـه  كه  كی تێیاا نییه یه نا و مادده هیچ به  ، كه كراون   ڕه نره ی ئه یه وتننامه ڕێكه

واو بـونی كـاتی  ك باسـی تـه یه هیچ شـێوه ر توركیـا، بـه شـێكی خـاكی خۆیـان بـۆ سـه ی به وه انانهڕ گه  نا بكات به دروستبو پابه
 !.. كراوه ی لۆزانیا نه وتننامه ڕێكه

 
ــه گــه ئه م:یهههده ــا بی ــه وێت په ر توركی ــۆزان هه یماننام ــه وه شــێنێته ڵبوه ی ل ــه ، ئ ــه بێت ئ ــاه  م ڕووداوان ــه ڕووب ــان ئ ــه ن ی   م كاران

ـــه وه نـــهڕانا بكات..گه ـــه كـــه ڕی یه دانی شـــه تی عوســـمانی، روونـــه ی ئیمپراتۆری   تـــه ڕووخانی ســـب ئیمپراتۆرییه می جیهـــانی، ن
پـاری،، سـانریمۆن، لـۆزان،   كانی ئاشـتی لـه سـتنی كۆنفرانسـه به ر و عوسـمانی، نه جـه مه - مسا ڵمانی، نه : ئه كه یمانه هاوپه

شـێكی  به  ر خـاكی عوسـمانی لـه سـه  لـه  ت كـه وڵـه ده 39ی  وه شـانانه ڵوه كان، هه هكـ لفۆر بـۆ جوله ڵێنی به ی به وه شانانه ڵوه هه
ڵكی  ی ڕاپرسـی خـه وه شـانانه ڵوه ڵران دروسـتبون، هه بـه  وروپا له اڵت و باشووری ئه ریرا، ئاسیا و خۆرهه فه خاكی باكووری ئه

  ر بــه تی ســه وڵــه ی دادگــای الهــای نێوده ی بڕیارنامــه وه شــانانه ڵوه عێــراو، هه  شــێك لــه به  ی ببنــه وه تی موســ  بــۆ ئــه ویالیــه
، 1926ی  ڕه نرـه ی ئه وتننامـه ی ڕێكه وه شانانه ڵوه الن، هه ی گه ڵه نی كۆمه نجوومه ی بڕیاری ئه وه شانانه ڵوه الن، هه ی گه ڵه كۆمه
عێـراو،   وانه یان له وته ركه پێی به به  وه ته یان داوه كه رزه قه  كه ته وڵه ده 39ر  هه  تی عوسمانی كه رزی ئیمپراتۆریه ی قه وه دانه
تی  پیـاوه  ی بـه وتـه و نه بـڕی ئـه  ی كـه یـه و پاره ی بـڕی ئـه وه تی موسـ ، دانـه وتی فرۆشـراوی ویالیـه نه %10  ی بڕی له وه دانه
  وه كـه یه موی به هـه   م ڕووداوانه ئه  ..كه توركیای داوه  ركوك به وتی كه نه  عێراقاا له  له دا 1956 - 1927ریتانیا  تی به وڵه ده
 . وه بێت نامێنێته تی توركیا هیچی تر نه وڵه حاڵتر بۆ ده حاڵ مه مه  له  كتریە، بۆیه ستراوی یه به  ڵره ئه  ی به ك زنجیر یه
 

:پوختەیئەنجام*

 
تی  وڵـه دروسـتبوونی ده  دژ بـه  ك بـوه یـه مهوتننا ، ڕێكه1923لەنوێتریە لێكۆڵینەوە مێوووییەكان دەركەتووە، پەیمـانی لـۆزان 

بەنـاوی   ، چـونكە موسـتەفا كەمـال، لە بـارودۆخێكی سـەختی شـەرەكەی كـه1920ی سیڤردا  وتننامه پێی ڕێكه به  كوردستان بوه
)سەربەخۆیی( ملكەچی بۆ دەوڵەتانی سـەركەوتووی جەنگـی جیهـانی یەكەم و دەوڵەتـی عوسـمانی نەنوانـا، خـۆڕاگری تـوركە 

ەوە پەرستەكان بۆ دروستكردنی نیشتیمانێكی گەورەی تورك و دابینكردنی مافی هەموو نەتەوەكـانی نێـو ئەم نیشـتیمانە، نەت
نســایی و  ره لەســەر خــاك و رەنجــی كــوردانی بــاكووری كوردســتان بــو، كە تــوانی باشــووری توركیــای ئێســتا لە نفــوزی فه

ها  روه ان، باشووری خـۆرهەاڵت لە نفـوزی ئینگلیزەكـان بپارێزێـت، هـهكان، باكووری خۆرهەاڵت لە ڕوو  و ئەرمەنەك ئیتاڵییه
باشووری خۆرئاوا و خۆرئاوای ئەنادۆڵ لە یۆنانیەكان پاك بكاتەوە، كە ئەمە بوو بەسەرەتای بناغەیەكی گەورەی بەهێز بـۆ 

تـاوەكو ئەمـرۆ. كە  1922 شرینی دووەمی دەركەوتنی حكومەتی ئەنرەرە لەسەر شانۆی سیاسی و پەیوەنای نێودەوڵەتی لە ته
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هۆی كوشتنی خەونی دەوڵەتی كوردسـتان، كە پەیماننـامەی سـیڤەر لە سـب  بو به  یەكەم بەرهەمی پەیماننامەی لۆزان بو، كه
ــانگەكەی لە ســەر  ڕۆژی  1923مموزی  ی تــه24؛ ڕۆژی  واتــه خــاكی كوردســتانی گەورەی نەخشــانابووی، كه %20مــادە بەنێوب

تادا كوردســتانی بــاكوور و دواتــر  ره ســه تی خــۆی له وڵــه نی ده خــاوه  ببێتــه  ی كــورد كــه ییــه وه ته نه  فــهو ما كۆتاییهێنــان بــو بــه
كانی  نـاه پێی به ش بـه مه ی كوردستان، ئه ته وڵه و ده شێك له به  ڕێی ڕاپرسی ببنه وێت له ر بیانه گه كانی تری كوردستان ئه شه به
 .ر كرابو به سته ی سیڤر بۆ كورد ده یماننامه په

 

 زانكۆی سۆران  ڵتیی ئاداب له شی مێوووی فاكه به  مامۆستا له*
   

 ٢٠٢٢ی جووالی ٢٤ڕێکەوتی:  - لڤیە ماڵپەڕیسەرچاوە: 
 




 تیكوردكانیمیللههونهباربردنیخهلۆزان..له
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یبجهڵهساڵحههدحمهحمهكاوانئه

 
باربردنی  ك وابــوو بــۆ لــه تایه ره ك ســه ی لــۆزان مــۆركراو وه وتننامــه رێككه  وه ن واڵتــانی زلهێــزه الیــه ســاڵ پــێا ئێســتا له 96
 تی كورد. كانی میللـه ونه خه
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ی تێـاا  وره تانی گـهكوردسـ  م كـه عوسـمانی بۆجـاری دووه وی و فه چاڵاێرانی سه  نگه دوای جه كه  یه یمانه و په یمانی لۆزان ئه په
رۆك و  تا تــورك( ســه مال ئـه ی )كــه وه كــانی جیهـان، پــاش ئـه كان و زلهێزه وره گـه  تــه وڵه ی ده سـته ژێــر ده  شـكراو بــوو بـه دا به
ر(  یمانی ســیڤه كێتی ســۆڤێتی جــاران تــوانی )پــه وڵی دیپلۆماســی و پاڵیشــتی یــه هــه  تی توركیــا، بــه وڵــه ری ده زرێنــه دامه
نســا و ئیتاڵیــا و  ره تانی ئینگلیــزو فه وڵــه ن ده الیــه  نــوێ لــه كۆنفرانســێكی 1923 - 7 - 24وتی  رێكــه  ، لــه وه هشــێنێت ڵوه هه

یمانی لـۆزان( نـاوی  )پـه  بـه ش، كه و كۆنفرانسـه سـتنی ئـه به  سـت لـه به سـترا، مه ە بهشاری ەلۆزانی واڵتی سویسـرا  ، لهرووسیا
و،  دا بوو بڕیـارێكی نامرۆڤانـه و رۆژه راست بوو. له اڵتی ناوه ی سیاسی و جوگرافی رۆژهه ارهو نوێ قه رله ی سه وه ركرد، داڕشنه ده

ی كـورد  وه تـه بب ویست و ئاگاداری نه ی كورد درا، به وه ته دژی نه  تی له وڵه موو یاساو پرانسیپێكی مرۆڤی و نێو ده هه  دوور له
ی  شـكرا. پارچـه تی ئێران و عێراو و توركیـا و سـوریا دابه وڵه ر چوار ده هه نێوان  ی له كه خاكی كوردستان و تێكرا دانیشتوانه

كان،  كۆلۆنیالیسـته  تـه وڵه ، ده وه كێتی سـۆڤێته سـتی یـه ژێر ده  وته برا، كه كوردستانی سوور ناو ده  به می كوردستانیا كه پێنجه
دا،  كـه ناوچه  نی خۆیـان لـه نای درێوخایـه وه رژه راستنی بهراست، بۆ پا اڵتی ناوه رۆژهه  ی سیاسی نوێ له واره پاش داڕشتنی قه

ــه ده ــرد ب ــتیان ك ــه  س ــه یارم ــی س ــه تی دان ــتنی چ ــه ربازیی و فرۆش ــی ل ــی و دیبلۆماس ــی سیاس ــتیوانی كردن ــه ك و پش ی  و رژێمان
 شكرا بوو. ردا دابه سه كوردستانیان به

 
 

 
ریمانیسیڤهپه

 
 
 
 
 
 
 
 

، نسـتان رمه ئه ،ژاپـۆن ،ئیتالیـا ،نسـا ره فه ،ریتانیا )توركیـاو بـهتانی  وڵـه نێوان ده لـه 1920ی 8ی 10 لـه  یماننامـه م په ئـه
مریكا  كانی ئـه كگرتووه یـه  وواڵتـه و چیكۆسـلۆفاكیا ،سلوانیا، كرواتیا، سربیا ،ڕۆمانیا، پروتوگال، ناا پۆڵه،یۆنان، لجیكا به
ر بـۆ  سه ك چاره وه  یمانامه م په ، ئهشااری بكات اری پێارا بهی كورد بور ك نوێنه ریف پاشا(وه )شه  مۆركرا كه ك چاودێر( وه -
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كانی  نـاه به  پێكهاتبوو، كـه  (ماده422)  له  سترا كه یمانان داگیركرابوون به هاوپه اڵتی عوسمانی كه سه ی وواڵتانی ژێرده كێشه
 كان بوو،  كوردیه  ی كوردو ناوچه له سه ی مه رباره ده (64 - 63 - 62)
 

؛یشبریتیبوولهماده وسێرۆكیئهنێوهكه

 
  و سـب تی ئـه حكومـه  ئیتالیا(كـه نسا و ره فه، ریتانی تی )به سایه كه (3) له ناام پێك دێت كه ئه  سب ك له یه لیونه: (٦٢)یماده
انگــاا ش م ی شــه ماوه لــه  پێویســته ش یــه م لیونه بێت،ئه ســتامبول(ده ش شــاری )ئه كــه نــای لیونه ڵبه مه ،ن كــه دیــاری ده  تــه وڵه ده

زۆرترینی  وایی ئۆتۆنــۆمی بۆكوردســتان كــه رمانڕه مافی فــه بــه  كه كردنی یاســایه شــیان ئامــاده كه كاره ،ن نجام بــاه كانیــان ئــه كاره
ك  ها وه روه هـه ،عێـراو رمینیا وبـاكوری سـنوری سـوریاو اڵتی فـورات وباشـوری سـنوری ئـه خۆرهه  وتۆته كه دانیشتوانی كوردن كه

دا  كان نـه كێشـه ك له یه ركێشـه ر هه سـه بڕیاریانـاا له  كـه نـاامانی لیونه ر ئه گـه ئه  دیاری كراوه (دا2،3ی ) ماده (له27نای) به له
مافی ئاســوری  كــات كــه ش واپێویســت ده یــه م پڕۆژه ئــه ، وه كاتــه ی ده كــه ته ڕووی حكومه و ره ی بــه كه نــاامێك كێشــه ر ئه وا هــه ئــه

  ك لــه یه دالیونه ســته به م مه پێناوی ئــه لــه ،ژیــە دیــاری بكــات كی كوردســتاناا دهخا كان لــه یی وئاینیــه وه تــه نه  مــه نی وكهوكلــاا
 ،دات ر سنور ی توركیـا ده سه ری لهر گۆڕانكا سه بڕیار له  یه م لیونه ئه ، كه نێرێت بۆناوچه نی وكوردێك ئهئێرا ئینگلیزوئیتالی و

 كات. وا سنوری نێوان توركیاو ئیران ده ئه  یماننامه كانی په ناه ی به  پب كرد بهر پێویستیشی  گه ئه
 

  دوو لیونـه  (دا هـاتووه63نای ) به له ی ناوبراو كه كانی لیونه ی بڕیاره  پب دات به یمان ده تی عوسمانی په وڵه ده (:٦٣)یماده
 بكات.  جب به  بڕیاری پێویست جب  یارانهم بڕ رچوونی ئه (مانگاا دوای ده3ی ) ماوه بكات و له ئاماده

 
ــه ئه(: ٦٤)یمههاده ــه گ ــورد له ر گ ــه وناوچه لی ك ــه ی كه ی ــه و ناوچه ل ــای) ی به ی ــاتووه62ن ــه  (دا ه ــرده ماوه ل ــاڵێكاا ڕووی ك   ی س
ی  ڵـــه ر كۆمه گـــه ئه  وه ،توركیا یان كـــرد لـــه وه ی جیابوونـــهزوو ئـــاره  كـــه كان وزۆرترینـــی دانیشـــتوانی ناوچه وه تـــه ی نه ڵـــه كۆمه
  سـته به م مه كات بۆ ئـه كان ئامۆژگاری توركیا ده وه ته ی نه ڵه وا كۆمه ن ئه خۆییه ربه م سه شایانی ئه  له م گه كان زانیان ئه وه ته نه

  یمانامـه پهم  ئـه  كـه  وناوچانـه كانی خـۆی له موو مافـه هـه هێنـی له ی وازده وه بـه ،بكـات  جب بـه  جـب  م ئامۆژگاریانه توركیاش ئه
م  رده بـه  نـه كان هـیچ كۆسـپێك ناخه یمانه هاوپه  وا هێزه كرا ئه  جب به  كاتی خۆیاا جب ش له م وازهێنانه ر ئه گه ،ئه  وه یگرێته ده
ڵیشــاا تی موس وویالیــه ی له وكوردانــه ڵ ئه گــه  لــه  خۆییه ربه ســه  كوردییــه  تــه وڵه وده كگرتنی ئه هــۆی یــه  بێتــه ده ی كه و ڕێگایــه ئــه
 ژیە. ده

 
 یمانی لۆزان بوو. ویا په ئه  كه  وه یمانێكی تر شوێنی گرته گرت و په ری نه سه  یه یمانامه م په اڵم ئه به
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كانتوركهنجهگهلهروكورزیكوشندهیمانیسیڤهپه

 
( داو 1920ســاڵی )  لــه ( كهكاناا )الحلفــا  هكان و ســوێناخۆر انلی یــهنێوان عوســم لــه  یه یمانێكی ئاشــتیانه ر پــه یمانی ســیڤه پــه
(ی ڕازی ی نیشتمانی تـورك وه رۆكی )بزوتنه تاتورك(ی سه مال ئه فا كه اڵم )مسته به  ماا مۆركراوه كه نگی جیهانی یه كاتی جه له
 ڵێت: تاتورك ده مال ئه كه  ، چونكه و ئاشتی یه بێت به نا
 
 (چێـت سـتمان ده ده ردا له كاتی شـه لـه  داگیـر كـردووه وی و زارێكی زۆرمان  زه  بێت چونكه ده واو ته  ری ئێمه ره زه به  یمانه م په ئه)

  وت، كـه كان كـه توركـه  نجـه ی نیشـتیمانی گه وه بزووتنـه  لـه  وره ، گـورزێكی گـه1920  ر لـه ی سیڤه یماننامه یانانی په دوای ڕاگه
  ربازی لــه كی ســه یــه وه گــۆڕا بــۆ جواڵنه  یــه وه م بزوتنه اڵم ئــه كــران، بــه ده رشــتی رپه قی سه ره ی ئیتیحیــادی وتــه ن لیونــه الیــه له
خۆیی(  ربه نگی سـه یشـانی )جـهژێـر ناون  تی عوسـمانی، لـه وڵـه دژی ده  اڵتی توركیـا لـه اڵت و باشووری رۆژهـه نادۆڵی رۆژهه ئه

تاتورك و  مال ئـه فا كـه مسـته  تی عوسـمانی، كـه وڵـه ی ده پانی تازه ر گۆڕه سه  تێكی نوێی خسته سایه حرب االسترالل(، كهیان)
  الل بایار و حسـیە روو  و علـی فواد..هتا..شـایانی باسـكردنه ت ئینۆنۆ و جه عیسمه  پێكهاتبوون له  هاوڕێكانی كه  نڕاڵه جه

اڵت و  بـاكووری رۆژهـه  ن لـهكا نییـه رمه ر ئه سـه تاتورك به مال ئـه فا كـه ی مسـته كانی سـوپاكه وتنه ركه دوای سه  رۆڵی توركیا له
خـودی   كـه  وه رعی كـرده تێكی ناشـه ر حكومـه سـه رگـای دیپلۆماسـی له نادۆڵی رۆژئـاوا، ده باشووری رۆژئـاوا و ئـه  كان له یۆنانییه

م،  كـه هنگی جیهـانی ی دوای جـه  یمانان له وتوو یاخود هاوپه ركه تانی سه وڵه ده  تاتورك حوكمااری بوو، بۆیه مال ئه فا كه مسته
ڵ  گــه ببات، پێویســت بــوو گفتوگــۆ له رێوه تی عوســمانی بــه توركیــای دوای شكســتی ئیمپراتۆریـه  تێك كــه بـۆ دیــاریكردنی حكومــه

وروپی  تانی ئــه وڵــه ی ده ت پێاانــه رفــه م ده اڵم ئــه كــرد. بــه ڕی ئیســترالل یــان ده تی شــه رایــه ڕابه  دا بكرێــت، كــه گروپێكــی تــازه
  رجب مـه ، به وه یان قۆسـته كـه ته رفه ك دراو وابـوون، ده ك ڕووی یه تاتورك وه توركیا و ئه  نسا، به ره یا و فهریتان تی به تایبه به
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و  تی ئـه تایبـه ن، به كـه ر نه یمانی سـیڤه كـانی پـه جێكردنی ماده ر جێبـه سـه می جیهانی كار له كه ڕی یه وتووی شه ركه واڵتانی سه
نسـا گرینـە  ره ریتانیا وفه ك بـه الی واڵتـانی وه ن، بـه كـه تی داهـاتووی توركیـا دیاریاه وڵـه ده نووسی سنووری چاره  ی كه مادانه

اڵتی  كانی رۆژهــه ی كێشــه وه كالیكردنــه یه  بێــت لــه نووسســازی ده ی جــوگرافی رۆڵێكــی چاره ك واڵت و شــوێنگه توركیــا وه  بــوو كــه
رشـتی  رپه نێوی سه ك بـه ك داگیریـه ڕاست یـان وه اڵتی ناوه كی رۆژهه و سێیهپێكرا تانی ئاماژه وڵه مانكاتیشاا ده هه ڕاست، له ناوه

 برد. ده رێوه كردن)انتااب( به
 

:گرێتوبریتیبوونلهرنهرسهیمانیسیڤهوایكردپهیكهوهۆكارانهئه

 
كان  مالیـه ی كه ركرده ت ئنونوی(سـه و )عیێمـه كالی مـه  كـه  ی كـه ورانـه گه  وتنه ركه و سـه ئـه  وه ،كان بوو مالیه هێزبوونی كه به -١
ر  تاتورك( هــه مال ئــه كــه دواتر ناســرا به كــه -مالی  فا كــه تی )مســته ركردایه ســه كان به مالیــه كه  نكــه ســتیان هێنــا ،چه ده به
 كرد. یان ده یمانه م په تی ئه دژایه  تاوه ره سه له
ش  مـه ئه ،هێتنێـت ده  ازی لـباڵم دواتـر و كـات بـه كانی كـورد ده مافـه شـتگیری لهپ  رتاوه سه له ریتانیا كه تی به گۆڕانی سیاسه -٢
كان  پشـتگیری ڕووسـه تی و ها دۆسـتایه روه تی كـورد و هـه ركردایه الوازی سـه : وانـه له بـوو  وه پشته له هۆكاری ێكڵ هۆی كۆمه به

 ، وه ســت بیــری كۆمۆنیســتی بهوبكاتـــهیوی ده  كــه ،دریتانیا درووســـت كــر ی بۆبــه وره هش ترســێكی گــ مــه ئه  كان كــه مالیــه بۆكه
 نا كێا بكات. مه الی خۆیاا كه كان به مالیه تی خۆی دا بكات و كه سیاسه ی گۆڕان له وه ر ئه سه  وته ریتانیاش كه به
اڵم دواتــر  ون بــهشــاار بــو ردا به ســیڤه ردووكیان له پێشــتر هــه  نســا كــه ره ئیتالیــاو فه  ی كــه وه هۆكــارێكی تــر بریتــی بــوو لــه -٣

ی  مان شـــێوه هـــه دا ،به كـــه ناوچه هێـــنە له ڵكێك مـــافی خۆیـــان ده كۆمـــه  ســـتە واز لـــه به كانـــاا ده مالیه ڵ كه گـــه وتە له دووڕێكـــه
 .چێت ست نه ده كانی خۆی له ی بتوانێت دۆسته وه تی خۆی بگۆڕێت بۆئه ریتانیاركرد سیاسه به  وای له  وتنه م ڕێكه ریتانیائه به
  لـــه  كی نـــوێ یـــه ڕه وڵیـــاا په هه  یۆنانـــاا كـــه له  زیرانـــی نـــوێ رۆك وه ســـه بوو كه وه ویا ئـــه ئـــه  یـــه اری یۆنـــانیا هههۆكـــ -٤

 كرد. تی ئاشتی ده وی سیاسه یڕه و په  وه ڵاایه تانی تر هه وڵه ڵ ده گه كانی له نایه یوه په
تێكی كــوردی  وڵــه دروســت كردنــی ده ڵێە دان به بــه تی به باره هدا هــاتبوو ســ كــه یمانه په ی له وه ئــه  چونكــه نی، رمــه هۆكــاری ئه -٥
كجار زۆریـان  كی یـه تیه دژایه  ربۆیه هه ،پێیان درابوو زانی كه ی خۆیان دهكان ڵێنه دژی به  یان به مه ئه  كانی ترسانا وه نیه رمه ئه

لیكی  ڵ بـۆ مـه یسـه لیك فه دانانی مـه بوو كـه یان هـه وه ئـهی  كان كێشـه نسیه ره ریتانیاو فه ی به وه له و جگه مه بوو. ئه ر هه بۆ سیڤه
  . یماننامه م په گرتنی ئه رنه سه كتری و یه یان له وه وتنه دووركه  خۆبوو له ش هۆكارێكی ناڕاسته مه ئه  عیراو كه
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كهورهگهترسیهیلۆزانومهكۆنگره

 
 بوو:  یه مشێوه فای واڵتانی به وه  ، كه وه ی لۆزان كرایه هكۆنگر 1922می  تشرینی دووهی 20  له  بۆیه

 
م:كهنییهكالیهوروپا،وهگروپیگفتوگۆكاریواڵتانیئه

 
  ت كـه كێتی سـۆڤییه واڵتـانی نێـو یـه. نسا، ئیتاڵیا، یابـان، یۆنـان، سـلۆڤینیا، سـربۆكراتیا، رۆمانیـا ره زن، فه ریتانیای مه به
ك ئۆكرانیـا و جۆرجیــا و رۆمانیــا و  وه،  وه یگرتنــه كان ده مێوووییــه  ســنوور و كێشـه  ت بـه ی تایبــه له ســه مـه  نــاێ سـتی هه یوه په

 ی لۆزان بوون. ناامی ناكارای دانوستانی كۆنگره بولگاریا.. ئه
 
 

م:نیدووهكالیهگروپیگفتوگۆكاریتوركیا،وه

 
 رگری( یری بهز خۆیی و وه ربه نگی سه ڕاڵی جه نه ت ئینۆنۆ)جه عیسمه

 زیران( رۆك وه حسیە روو  ئوربای)سه
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 (. وه ره زیری ده وهمال) یوسف كه
 
پێی  بـه  رۆكی شـانای تـوركی بـۆ لـۆزان، كـه سـه  ی كرد بهت ئینۆنۆ( تاتورك، )عیسمه مال ئه فا كه ، مسته ی شایانی باسه وه ئه
 بۆ دوو خاڵی زۆر گرینە،   وه ڕێته گه ده  مه كانی توركیا، هۆكاری ئه مێوووییه  رچاوه سه
 ت نزیك بوو،  كێتیی سۆڤیه كانی یه ناییه وه رژه هێڵی به  زیران حوسێە ئۆربای، له رۆك وه سه میان:كهیه

  لـه  كب دانانی یه  نزیكتر بوو، بۆیه  خیمه ریتانیای فه كانی به ناییه وه رژه هیڵی به  ، له وه ره زیری ده مال وه یوسف كه میان:دووه
  تێك كـه تی بوو بـۆ حكومـه وڵه ی نێوده وه میە تاقیكردنه كه مانكاتیشاا یه هه نووسساز، له كانی سوپا بۆ گفتوگۆی چاره نڕاڵه جه

خشـێنرێت،  نه ی سنووری نـوێی جیهـان ده چوارچێوه    سنوورێكی دیاریكراو و دانپێیانراو له  بوو له كی ڕوونی نه هێشتا ئاسۆییه
 دا. وره نی گهنگێكی جیها دوای جه  له
 
زیـری  رێگای وه ریتانیا لـه تی بـه تایبه م، به كه نگی جیهانی یه وتووی جه ركه كانی گفتوگۆی نێوان توركیا و واڵتانی سه ساته  له
ــه وه ره ده ــورزون( ب ــۆرد ك ــه ده  ی )ل ــی زۆر ب ــه وتە قســه ركه رزی ســه نگێك ــرد، ل ــه قســه  ی ك ــی ب ــه په  كانیاا زۆر گرینگ ی  یماننام

ردووال زۆر دژی  تێڕوانینــی هــه  ، بۆیــه وه كی كۆنــه مێوووییــه  ریان خســتبووه فــای توركیــا ســیڤه اڵم وه دا، بــه ( ده1920ری) ســیڤه
م  كـانی ئـه هۆكاره  لـه  كب یـه ر هێڵـی گفتوگـۆ بـوون، سـه له  ره نرـه ڵ ئه گـه وام له رده فای توركیـا بـه وه  ناه رچه كتری بوون..هه یه

 : وانه ی زۆر گرینە له ره وه ته  سب  ت بوون به تایبه  هی ناو كۆنگر بارودۆخه
 
 ی. سوپاكه تی توركیای داهاتوو و وڵه كانی ده وییه ی زه كێشه میان:كهیه

 ئابووری وداراییی. میان:دووه
 كان. وه ته نه مه و كه  بارودۆخی بێگانه میان:سێیه

 
ی  وه كالیكردنــه هات بــۆ یه ســتنه ده نجامێكی گرینــە به رئــه چ دههــی 1923كو شــوباتی  تــاوه 1922مــی  مانگی تشــریە دووه لــه

فـای  ی وه وه ڕانـه دوای گه رۆژئـاوای واڵتـی توركیـا، لـه  كان وسنووری تراكیا لـه نگه ی موس  وته كێشه  تی له تایبه كان، به كێشه
 ك:  ، وه زۆر مافی توركیا هێناوه  وازیان له  ان كهمانتار ر هێرشی پارله به  وتنه كه  و واڵته مانی ئه پارله  لۆزان، له  توركیا له

 

   نا كه میساقی نیشتیمانی توركیا داده  رچوون له ده  یان به مه ئه  تی موس ، كه ی ویالیه كێشه  تایی له ره رداربوونی سه ستبه ده
 نای كردبوو. سه مان په پارله

 
 نسا و  ره ریتانیا وفه تی به تایبه ر كرد)به ستی واڵتانی میحوه یی ڕاده ره الپه 100نی توركیا ڕاپۆرتێكی  الیه 1923شوباتی   له
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لـۆزان   كان لـه وه كۆبوونـه 1923ی نیسـانی 23  كانی لۆزان، لـه وه ی كۆبوونهم ڕی دووه گه  ئیتاڵیا و یابان( بۆ گفتوگۆ كردن له
زایانی  تی شـاره تایبـه به  دا، كـه یـه ره الپه 100  اپۆرتـهو ڕ نگانانی داواكانی توركیـا لـه ڵسه ش دوای هه مه ، ئه وه ستی پێكرده ده

ــۆ هــه نگانانی سیاســیانه ڵســه هه  وكاتــه تی ئه وڵــه نێوده ــه موو ورده ی زانســتیان ب ــو ڕاپۆرتــه كاریی ــه  كانی نێ ــوو، بۆی ــه  كردب   ل
ــه ــه هرد ب ــاا ل ــب مانگ ــۆی س ــه17  وامی گفتوگ ــه  یشــتنه گه 1923مموزی  ی ت ــه رێك ــۆ ســه اڵم عیســمه وتە، ب ــای  رۆكی وه ت ئینۆن ف

ــاوه ــوركی ت ــتكاری ت ــه زامه كو ره دانوس ــای ئ ــه وتنه رگــرت رێكه تاتوركی وه ن ــه ك ــۆر ن ــه ی م ــه  كرد، بۆی  1923مموزی  ی تــه24  ل
ریتانیا، فرانسا، ئیتاڵیا، یابان، یۆنان، سربۆكراتیا، رۆمانیـا و سـلۆڤینیا(  نێوان واڵتانی)به ی لۆزان مۆركرا، له یماننامه په
شـی  ر پێنس به شی سه دابه  و دوو پاشكۆ پێكهاتبوو كه  ( ماده143) له  كهنی،  ك الیه )توركیا( یه ره نره تی ئه ك و حكومه الیه هل

 بوو:  وه ی خواره یه مشێوه به  كی بوو، كه ره سه
 
 . كی پێكهاتووه ره نای سه سب به  كان، له رێسا ڕامیارییه م:كهشییهبه
 . كی پێكهاتووه ره نای سه دوو به  كان، له سا داراییهیا م:شیدووهبه
 . كی پێكهاتووه ره نای سه ش به شه  كان، له یاسا ئابوورییه م:شیسێیهبه
 . كی پێكهاتووه ره نای سه دوو به  كان، له دروسته  كان و كێشه ناییه یوه په م:شیچوارهبه
 . كی پێكهاتووه ره نای سه سب به  اڵت پێاانی جۆراوجۆر، له سه ده م:شیپێنجهبه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تینوێیتوركیاوڵهده


 ر  سه یی له وه ته ك كۆمارێكی دیموكراتی علمانی نه سمی ناسێنرا، وه ره وروپا به ن واڵتانی ئه الیه تی نوێی توركیا له وڵه ده
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 وو:ب تی توركیا هه وڵه ی بۆ ده وتانه ستكه م ده ئه  كهی نوێی جیهان،  خشه نه
 
ی  تی تـازه وڵـه رسـنووری ده سه  تراكیـا خرانـه  شـێك لـه اڵت)باكووری كوردستان( و به اڵت و باشووری رۆژهه نادۆڵی رۆژهه ئه -١

 توركیا.
نســـا  ره ن فه الیـــه . له مرۆ:پارێزگای هاتای(یـــه )ئه نارۆنه ســـكه تی ئه ویالیـــه  كـــه  تر چوارگۆشـــه كیلۆمـــه 18000یی  نزیكـــه به -٢
 تی توركیا. وڵه ده  خشرایه به
ن  الیـه ی كۆمـاری توركیـا، له ر خـاكی تـازه سـه رمێنیا و كوردسـتان له تی ئه وڵه كردنی ده دروستنه  ی توركیا له وه دڵنیاكردنه -٣

 نە. وتووی جه ركه واڵتانی سه
 كانی  گومرگیه  رگرتنی رسوماته وه اڵتی سه كان و ده نگه موو ته كانی هه ر كاروباره سه تی توركیا له وڵه رشتیكردنی ده رپه سه -٤

 ی گومرگی  عریفه ته  كه 1929كو ساڵی  بوو، تاوه واناا نه ر ئه سه اڵتی به سه ده  كان..كه خشینی بێگانه به  ر له ده بێت به هه
 گۆڕی.

 ژمارد. نگی نه كی جه بوویه ره ها توركیا هیچ قه روه هه -٥
 
 . وه ی توركیادا توایه تی تازه وڵه ی ده بۆته  ، له یه یماننامه م په ئهپێی   لی كورد، به نووسی گه اڵم چاره به
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

یمانیلۆزانپه

 
نساو ژاپـۆن و یۆنـان  ره ریتانیاوفه تانی )به وڵه نێوان ده یمانێكی تر له شاری )لۆزان(ی سویسرا په له دا1923موزی  ی ته24  له
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م  رداكرا،له یمانی ســیڤه پــه به  وه ی توركیــاو پیاچوونــه  تی نــوێ وڵــه ا(بۆناســینی دهوڕۆمانیــا و ســربیاو كرواتیاســلوانیاو توركی
ك  داری ئینگلیـز وه تمه ری توركیـا و )لـۆرد كرزن(سیاسـه ك نوێنـه زیرانی تروركیـا وه رۆك وه ت ئینونو(ی سه دا )عیێمه یه كۆنگره
نا  چه یشـتنه نـایە دانیشـتە گه ن ،دوای چه كی درێوخایـه گفتوگۆیـه  وتنـه ی موسـ  كه ی ناوچه له سه ر مه سه ریتانیا له ری به نوێنه

 ی: وانه خاڵێك له
 

 كانیاا. ڵ بڕیاره گه گونجێت له ده  ربكات كه بڕیار ده  یه تی توركیا مافی هه ڵێت: حكومه ده كه (٣٧ی)ماده
  بب سـتیان بكـات بـه ربه سـه سـامان و ما  و ی لهرگر به  دات كه دانیشتوانی توركیا ده  ڵێە به  تی توركیا به حكومه (:٣٨ی)ماده

 ز و زمان و ئاییە(. گه ڕهجیاوازی )
زمانی  ها ئـازادن بـه روه هـه ،ژێر چـاودێری توركیـادان لـه   كه هم كـ رده بـه  تی توركیا هیچ كۆسپێك ناخاتـه حكومه:(٣٩ی)ماده

 ن. وو چاالكی سیاسی خۆیان بكهم نی و هه مه رستی وچاپه خواپه ری و گه ڕۆژنامه خۆیان بازرگانی و
 

ركوردسهكانیلهخراپهرییهكاریگهیمانیلۆزانوكانیپهندهجێكردنیبهجێبه

 
تێكی  دژی كـورد سیاســه  یمانی لـۆزان لـه كانی پـه نـاه جێكردنی به وتنی جێبــه ركه كانی كوردسـتان پـاش سـه ره داگیركـه  تـه وڵه ده

رو  زی و تـااڵنكردنی كـانزاو بـه گه نگیی و ره رهه جینۆسایای ئابوری و فه  ستیمانكرد به ر و ده هب دژی كورد گرته  شیان له هاوبه
نیــو زمــان و   ی كــورد لــه وه تــه نه  ی كــه وه نیــازی ئــه  ر زێــای بــاو باپیرانیــان، بــه ســه  ركردنــی كــورد لــه بــوومی كوردســتان و ده

 . وه ی جوگرافی جیهان بسڕنه خشه ر نه سه  و ناوی كوردستانیا له وه ی خۆیاناا بتوێننه وه ته نه
 

ر كـورد  ری سـامناكی بـۆ سـه درێـوی كـات كاریگـه  ئاكامـاا بـه  یمانی لۆزانـاا هـاتبوو لـه پـه  لـه  ی كـه و پالنـه وكردنی ئه یڕه په
دان  یان و سـه ده كانیان و به ستنی سنوره توناكردن و به  ستیان كرد به پاش لۆزان ده  كان له ره داگیر كه  ته وڵه بوو، ده  دواوه به
ك  بــوونی كــورد وه  ســوریاو توركیــا حاشــا لــه  یمانی لۆزانــاا، لــه ی پــه ســایه  كــای دابــڕان. لــه یه  لــه  ماڵــه زار خــزم و بنه هــه
رادا ئـا  لـه  میشـه لی كـورد هه نفال و جینۆسایا كردنی گـه بڕكردن و ئه عریب و بنه تی ته عێراقیا سیایه  ك كراو له یه وه ته نه

اڵتی كوردسـتان  كانی رۆژهـه موو ناوچـه هـه  وه تی فارسـه وڵـه زرانـانی ده و دامه زا شـاوه اڵتی ره سـه ده  ر لـه ئێـرانیا هـه  بوو، له
  وه یمانی لۆزانـه ی پـه سـایه  رلـه كیان ناونـا كوردسـتان. هه یه نا شارو شارۆچكه نها چه ریان البراو ته سه  ناوی كوردستانیان له

نانی ئاسـایی  سـه شه وتـی گه ره  وام پێشـیان لـه رده بـه  وه سـازییه ی پیشه شـه رووی ئـابووری و گه  رانی كوردسـتان لـه كهبوو داگیر
زاران ملیـۆن دۆالر  هـه  لـه دا كـه وت ساڵه شتا نه و هه ی ئه ماوه وت و كانزاو سامانی كوردستان له و، داهاتی نه وسروشتی گرتووه

   بێكاری هۆی به كوردیا دان سه و یان ده به. كرد ر به سته ده خۆیاناا سازی پیشه و ئابووری شتستنیپێ پێناوی  له كات دهڕ تێپه
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 . م كاریان پێكراوه نرخێكی كه وان و به كانی ئه ناوچه  ك هێزی كار، رویان كرده ی بوێویی وهبوون نه و
 

ك  ی وه و شۆڕشــانه ؛ ئــهبــاكوور  ی كــورد لــه زگاریتوازانــهری  وه ی بزووتنــه وێــزه  وتــه یی كه ڕی دڕنــاه وپــه مالیســت به توركیــای كه
، شۆڕشـی (1925) عیای پیـران شۆڕشـی شـێە سـه :ك رپابوون وه بـهكان  مالییـه ی كه یه شۆڤێنیستانه  ته و سیاسه بۆ ئه  وه كاردانه

ی  و كاتــه كانی ئــه ســته بااڵده  تــه وڵه ئاگــاداری و چاوپۆشــینی ده  بــه ،(1937رســیم ) ، شۆڕشــی ده(1931بــۆ  1927ئــارارات )
بـاكووردا پـب كپكـردو   نگی كوردیـان لـه شتا ساڵ ده هه  ی زێتر له ڵتانی خوێنكران و بۆ ماوه ، خهكان وه ته ڵی نه جیهان و كۆمه

كانی سـوریاو ئێـرانیا  شـه . بهكرد ده ك تـوركی شـاخاوی پێناسـه وهلی كوردیان  لماناو گه سه بوونیشیان نه ت مافی كورد نانه ته
ی كــرد و  كشـه شــاا پاشه یه و دووپارچه لـه  كـه رزگاریتوازییه  وه بوون و بزووتنــه ی لـۆزان دوور نـه وتننامــه رێتیی رێكه كاریگـه  لـه
التی كوردسـتاناا  رۆژهه  نگی ئیمپریالیستیی جیهان له م جه دوای كۆتایی هاتنی دووه  ، تا لهدی وه خۆیه كی متبوونی به یه وره ده

ــه ــه وه و بزووتنه وه ڵاایه ریهه س ــاالكبووه  ك ــه وه چ ــتان ل ــوكراتی كوردس ــاری دیم ــاد   و كۆم ــه (1947 - 1946)مهاب و  زرا ؛ ئــه دام
ردانی  بهمسـاردی و پشـت ، خهنشـاهی و یاو عێـراو بـۆ رژێمـی شاههمریكاو تورك هاوكاریی و پشتیوانیی ئینگلیزو ئه  ی به كۆماره

ــه وه ، بزووتنــهدران و ســێااره كــانی له ركرده ســه ، رووخــاو وه ته ن ســۆڤیه الیــه له ــورد لــه ی گــه ی رزگاریتوازان ــۆ  شــه و به لی ك دا ب
 .دا خامۆشبوو 1979 ساڵی  كی مێوووییتر تا شۆڕشی ئێران له یه وره ده
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
باشووریكوردستاندالۆزانوپرسیكوردله

 
، باشــووری كوردســتان دا1923ســاڵی  ی )لــۆزان( له كــه هوتننام دســتاناا پــێا رێكهباشــووری كور  لــۆزان و پرســی كــورد لــه
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م  لی كـوردی لـه نا رووداوی سیاسـیی گـرنگیا گـه ، چهڕیبوو كاناا تێپه ێیهكۆن و نو  ره بوونی داگیركه خه ویه سته كی ده یه وره ده به
نوو  بـۆ  چـارهدانپادانـانی مـافی   یكا بـهمر ی ئه و كاته رۆكی ئه كانی سه ڵێنه ، بهكانی سازدابوو ستهێنانی مافه ده دا بۆ به شه به
مای  ر بنـه سـه تی له وایه ته ركردنی پرسی نه سه چاره  ت به باره ویكیا سه تی بۆلشه تی لێنیە و حكومه ، سیاسهك و الیه الن له گه

تیی كــوردی  وایــه ته هی نــ وه ، بزووتنــه خۆوه ربه تی ســه وڵــه ێكهێنــانی دهپ  و وه نوو  بــه مــافی جیابوونــه مــافی بڕیــاردانی چــاره
  بوو لـه وه ، ئـهسـلێمانی  تێكی كـوردی لـه ومـهدروستكردنی حك  یاا به ی رێگه ڵوێسته سیاسییه و هه تی ئه تایبه ، بهشبینكردبوو گه

، جـاری )حوكمـاار(ی كوردسـتان  كرایـه  ریتانیاوه می گشـتیی بـهن حـاك الیـه فیا له حموودی حه ، شێە مهدا 1918كۆتایی ساڵی 
ــه دووه ــیا ل ــرینی دووه  م ــی  تش ــه دا ئینگلیزه 1922م ــێە م ــان ش ــه ك ــه  حموودیان ل ــتان هێنای ــه وه هیناس ــان ب ــه  و كردی لیك و  م

 .زرانا تێكیشیان بۆ دامه حكومه
 

ڵی  بڕیـــاری كۆمـــه  نێوان خۆیانـــاا و بـــه لـــه  كــه شـــكردنی ناوچه تی دابه یمانان و سیاســـه ودای هاوپـــه هۆی ساتوســـه دواتــر بـــه
باشووری كوردسـتان و   تیی كورد له وایه ته ی نه وه . بزووتنهلكانا  وه عێراقه  وردستانیان بهباشووری ك 1925ن ساڵی كا وه ته نه

و  زرانـــانی ئـــه ای دامهبیی عێـــراو و دو ره تی عـــه زرانـــانی حكومـــه دامه ر له بـــه  یـــه وه و بزووتنه ری ئـــه حموودی رابـــه شـــێە مـــه
، ردی كـ م ملمالنێیـه ی ئـه كی دووفاقانه یه ڵه . ئینگلیز مامهملمالنێاا بوون خۆ له ربه كی سه یه هوار دیهێنانی قه ، بۆ بهش ته حكومه

ســـلێمانی  كی كـــوردیی لهتێ كاریا حكومـــه واشـــه ، بـــۆ چهداو كـــورد ده  كی سیاســـی بـــه یـــه ارهو ڵینی پێكهێنـــانی قه ك بـــه الیـــه له
ــۆ بڕا  وه كیتره الیــه ، لهزرانــا دامه وداو  ریكی ســه ، خــهكان وه تــه ڵی نه هاوكــاری كۆمــه  ه، بــلســتی مو ویالیــه ی ی كێشــه وه نانــهب
 .تی نوێی توركیادا ڵ حكومه گه هوداكاریی بوو ل سه
 

ڵ  گـه شـی له كـی هاوبه یـه یاننامه به دا1922می سـاڵی  كـه ی كـانوونی یه24  تی عێراو، له وڵه م ده كه ڵوێستی یه ی هه بۆ نموونه
ی  ر بنچینـه سـه باشـووری كوردسـتاناا نـابوو له  مـافی كـورد لـه  ركـرد تیـادا دانیـان بـه ریتانیا ده به  اته( وتی )ئینتیااب وڵه ده

ــه ــراوان  كی ئۆتۆنۆمیی ــه ف ــه ی ده چواچیوه ل ــاا وڵ ــهتی عێراق ــه ، ب ــه رێكه  اڵم ب ــه وتننام ــۆزان سیاس ــته ی ل ــز  قینه تی راس ی ئینگلی
  و لــه وه ی موێلیــان بڕانــه بوو كێشــه وه ؛ ئــهدا كــه ناوچه  كانی خۆیــان لــه اییــهن وه هرژ قوربــانی به  یان كــرده كه وت و پرســه ركــه ده

پێی هێڵێكــی  بـه ،كان دیـاریكرا وه تـه ڵی نه ی كۆمـهبڕیـار  سـنووری نێـوان توركیـاو عێــراو بـه دا1924می سـاڵی  كـه تشـرینی یه
  وه بییـه ره عێراقـی عه  ی باشووری كوردسـتان بـه وه لكانانه  تاانیا به رعییه ، بۆ شه ناوبانگه )هێڵی برۆكسل( به  به  همی كه وه

كان بـوو  رۆك هـۆزو خێڵـه نها بـۆ سـه ، تـهكی سـنوورداربوو اڵم راپرسـییه بـه ،نجامـارا ئه  كه كیان دا. راپرسییه بڕیاری راپرسییه
ك  كانی توركیـا یـان عێـراو نـه تـه ومهحك  كێك لـه ڵبواردنی یه ر هه به وانیشیان خسته ، ئهڵكی كوردستان ری خه ماوه ك بۆ جه نه

وردسـتاناا زۆر شـوێنی باشـووری ك  لـه  ش كه وه ڕای ئه ره . سهخۆییاا ربه نێوانی لكانان و سه ڵبواردن له هه  ت به باره راپرسی سه
تۆركیــاو   یان بــهخۆیی كــراو لكانــانی كوردســتان ربه ریــاا داوای ســه وروبه كانی ده ســلێمانی و ناوچــه  ، لــهكرا نــه  و راپرســییه ئــه
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  وتنـه كه ده  ، كـهی كوردسـتان كانیایكـه ناوچه  ن لـهیا كه نجامی راپرسـییه كان ئـه وه ته ڵی نه . ئینگلیزو كۆمه وه تكرده ره  وه عێراقه
 ی واده بیی خانــه ره تی عــه حكومــه  خشــی بــه ی كوردســتانیان به شــه م به كی ئــه رگــرت و بــۆ ئێجگــاره ، وهلســتی مو ســنووری ویالیــه

 .هاتبوون  وه حیجازه  له  یە كه ریف حوسه شه
 

د بــۆ حــوكمكردنی خــۆی ســمی مــافی كــور ڕه رچی به گــه : ئهعســاا تی و به وایی پادشــایه مانڕهر ی فــه ســایه باشــووری كوردســتان له
تا رووخـانی  پادشـایی هـهتی  اڵم حكومـه ، بـهدا لكێنـاراوه  شـه م به ی كورد لهرجی ژیان مه  كرابووه  وه ت ئه نانه ، تهلمێنرابوو سه
ڵ  گـه تیی كـورد له وایـه ته ی نه وه ی ملمالنێی بزووتنـه مێكیایكه رده كردو سه جب نه ی جێبه رجه م مه دا ئه 1958موزی ساڵی  ته  له
یلولی  هی ئـ6 یڕین دوای راپـه حموودو لـه ە مـهتادا شێ ره سه له  م ملمالنێیه ری ئه ستیپێكرد . رابه ری عێراقاا ده تی داگیركه وڵه ده

  پشـتگیریی روونـاكبیرانی  تی بارزان به شیره ستی عه ده  وته ، كه را ناسراوه ركی سه هرد ڕی به شه  به  ، كه سلێمانی  له وه یه1930
 ی كورد. مه رده و سه ئه

تی و  وایــه ته نه  رییــهر داواكا رامبــه به  ركوت و داپڵۆســانان و تونــاوتیویی  كردارێكــی ســه  هیچ جــۆره تی لــه تی پاشــایه حكومــه
بـۆ   زاخـۆوه  یی لـه وه هتـ حموود بـۆ نیشـتمانێكی نه ، داواكـاریی شـێە مـه وه كرده تان سـڵینهڵكی باشووری كوردس كانی خه مرۆییانه

، ریكی ئیـاا یه كه ك یه وردستان وهكتستنی پارێزگاكانی ك مانی عێراقیاا بۆ یه ڕله په  رانی كورد له ، داواكاریی نوێنهقیە خانه
تی  نراو سیاســه الوه مووی بــه ر هــه ، هــهدا1930ســاڵی   نتیــااب و عێــراو لــهتی ئی وڵــه ی ده وتننامــه رێكه  بوونی كــورد بــه رازینــه

یمان و بڕیـاری  نـایە پـه دا چه تییـه رمانڕوایه و فه نی ئـه مـه ته  رچی لـه گـه ؛ ئهوكرا یڕه عێراقیكردنی كورد پـه بهی  شۆڤێنیستانه
 ك:  رچوون وه الن ده نووسی گه چارهافی م  ت به باره سه
 
ی  جاڕنامـه، 1945كان  كگرتووه یـه  وه تـه ی نهڵ یمانی كۆمه ، په1941نتی  تڵه یمانی ئه ، په1925نسیسكۆ سان فڕاكۆنفرانسی )

  ێشـێلكردنهم پ ر ئـه هك هـ نـه .(1951ی پاراسـتنی مـافی مـرۆڤ  پـڕۆژه، 1948كان بۆ مافی مرۆڤ  كگرتووه هی  وه ته جیهانیی نه
تكردنی شۆڕشــی ســاڵی ركو ی مــۆركرد بــۆ ســهعا ئابــاد( یمانی )ســه مریكاو ئینگلیــز پــه ئــهپشــتگیریی   ڵكو بــه ، بــهش رچاوه بــه

ـــارزان ی1937 ـــب ـــه، دوات ـــه ر له ریا ه ـــا گ ـــران و توركی ـــهڵ ئێ ـــتگیریی ده  ، ب ـــه وڵه پش ـــتییه  ت ـــته بااڵده  ئیمپریالیس ، كان س
دا سیسـتمی  1958موزی سـاڵی  ته  پێكهێنا. له دا1955ساڵی  ی لهغااد( یمانی )به ی، په واكه ره  تیكردنی كوردو پرسه هبۆدژای

 .زرا شوێنی دامه سیستمی كۆماری لهپادشایی رووخێنراو 
 

عێراقــاا   ریك لــه ك شــه وهب  ره ســتووری كۆماریــاا كــوردو عــه ده . لهرگیــرا لی كــورد وه گــه  لــه  رێیانــه ڵوێســتێكی ئــه تا هه ره ســه
كـاری سیاسـی   پـارتی دیمـوكراتی كوردسـتان درا كـه  تی كاركردن به ، مۆڵهبۆ عێراو  وه ڕێته گهبارزانی ب  درا به ، رێگهوبراننا
 .بێت كانی كوردستاناا هه غااو شاره به  گای له ئاشكرا بكات و باره به
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ر  و بــۆ ســهتی كۆمــاریی عێــرا ربــازیی حكومــه یلول و هێرشــی ســه شۆڕشــی ئــه  رداهات و بــه ســه گــۆڕانی به  ته م سیاســه اڵم ئــه بــه
حوكمیــان   وه1963ســاڵی  ( لهكان عســییه كان و به كان )ناســرییه بــه ره عه  شۆڤێنیســته  ا كــه؛ دواتــریكوردســتان كۆتــایی هــات

 1963  لـه كان كان و ناسـرییه عسـییه می به كـه تی یه . حكومـهی تیـاچوون شه ڕه ر هه به  وته كهڕاستی  ، پرسی كورد بهست ده گرته
 ی17ی  تاكـه كوده  بـه  ع، كـه مـی بـه تی دووه و پاشـان حكومـه 1968 تـاو  كانی دوای ئه رسته زپه گه ره  ومییه تی قه ، حكومهداو
زی و حــوكمی  ركــه تی دیمــاگوگی دانپیادانــانی المه ، پرســی كوردیــان دووچــاری سیاســه وه ڕانــه اڵت گه ســه بــۆ ده 1968موزی  تــه

لی  یانـا. گـه یان گه لوتكـه  عێراقاا به -گریسی ئێران  ڕی نه شه ، لهو جینۆسایا كردوو راگواستە  وه وانانهئۆتۆنۆمی و ئینجا ت
ناو  ، بـب پشـتوپهرانـا كانی مێوووی خـۆی گوزه رۆژه شتریە ( ره2003نیسان  - 1968موزی  تهعساا ) ی حوكمی به سایه له  كورد
راگواسـتە و كیمیـا   ر لـه ، هـهنجامـارا ر ئه رامبـه یە تاوانی بهتر ، درناانهڵبااتب ههتی  وڵه ناێكی نێوده وهی هیچ نا وه بب ئه به

 .بیابانی خۆرئاوای عێراقاا  رد لهزار كو دان هه چاڵكردنی سه به نفال و زیناه كانی ئه دناوه به  راسیۆنه تا ئۆپه  وه بارانه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ڕینیكورداندوایلۆزانراپه

 
اڵت، بـۆ  باشـورو بـاكورو كوردسـتانی رۆژهـه  لـه 1938تا  1918نێوان سااڵنی   ڕینی كوردان له راپه  وه لۆزانه یمانی دوای په له
 .   وه ر  درانه رپه به  تریە شێوه دڕناانه  به  وه كانه ره داگیركه  ته وڵه ن ده الیه  وتكراوی خۆیان له ی مافی زه وه ست هێنانه ده وه
 
و خۆ پشـتگیری  خۆو ناراسته  راسته  تانه وڵه و ده ئه  ستی هاوكاری كردن له به مه  كانیا به كۆڵونیالیستهی  وره كانی گه ته وڵه ده
ــه كــردن. پشــتیوانی ســۆڤیه ش ده ریازیی و لۆجســتیكییان پێشــكه ســه ــی   تی ســتالیە لــه رۆكایه ســه  ت ب توركیــاو، دژاتیــی كردن
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  بـه( مر نـه حمودی مه ەێشلیكی كوردستان ) تی مه رۆكایه سه تی كوردستان به كه مله عیای پیران و رۆخانی مه ی شێە سه كه شۆرشه
  لـه د، محمـه قـازی وا پێشـه تی رۆكایه سـه  بـه كوردسـتان كۆمـاری رووخـانی ها روه هه ئینگلیز، و ب ره عه سوپای شیكردنی هاوبه
نێـو   كۆمـه له گه و ئـه كی یـه نمونه نـا چه شـا، زا ره  مـه حه رژێمـی  لـه ئینگلیز و مریكا ئه كردنی پشتیوانی و ئێران سوپای ن الیه
 نجام دران. یمانی لۆزان ئه ستنی په دوای به  لی كورد، له گه  و به رهه ده  ن كه ییه تی و ناوچه وڵه ده
 
یا  پاشـاو سـه عیا و ئیحسان نووری كانی شێە سه ڕێنه راپه  ملیۆنێك كورد له  یمانی لۆزاناا بوو كوژرانی زیاتر له ی په سایه له
نــاوچونی كۆمــاری ئۆتۆنــۆمی   كان و لــه تــورك نشــینه  بــاكور بــۆ ناوچــه  زای دێرســیم و راگواســتنی ملیــۆن و نیوێــك كــورد لــه ره

ربازیی  ی سۆڤێتاا دا و هێرشی سـه كانی دیكه ناو كۆماره ی به كه پێكردنی دانیشتوانه و بهوه  وه ن سۆڤێته الیه  كوردستانی سور له
باشـورو كیمابـاران   زار گونـا لـه حمود و وێرانكردنـی پێـنس هـه لیك مـه ی مـه كه ته شوری كوردستان و رووخانی حكومهر با بۆ سه

  و روخـانی كۆمـاری مهابـاد و لـه  وه دامه ن رژێمـی سـه الیـه لی كورد له نفال كردنی گه كانی كوردستان و ئه كردنی شارو شارۆچكه
موو  دژی كـوردو هـه  ركردنـی فتـوای جیهـاد لـه كوردسـتانی باشـورو ده  لی كورد لـه ی گه ۆڵهدان ر وا قازی و سه دانی پێشه سێااره

گریسـی  یمانی نه ی په سایه  مووی له ر كورد هاتە هه سه  ی كوردستان به كانی دیكه شه به  له  ی كه و كوشت و بڕو ماڵوێرانییه ئه
وتنێكی  تی و مـاڵوێرانی و دواكـه هامـه ختی و نه موو بێبـه ی هـه رچاوه و سـهتا ره سـه  یمانی لۆزان به په  ر بۆیه بوو، هه  وه لۆزانه

 نرێت. تە داده رفرازیو پێشكه كاروانی سه  كورد له
 

ئێستاكوردچیبكات

 
ی  رچاوه ، سـهكانی بـوو كـوردو پێشـێلكردنی مافـه ی وه تـه ی نه وه وسـانانه تای قۆنـاغێكی نـوێی چه ره ( سـهی )لۆزان وتننامه رێكه
موو  هــه  لی كــورد لــه و گــه  كــه تییه وایه ته نه  مڕۆش پرســه ی تــا ئــه تیانــه هامه ری و نه وه موو كــوێره و هــه تاان بــوو بــه رعییه هشــ

ك خاڵێـك و  مانـاا وه كه وه ته مێوووی نـوێی نه لـه  یـه وتننامه م رێكه ئـه  . بۆیـهنـاڵێنە ده   وه سـتیانه ده ناا بهكانی كوردسـتا پارچه
 كرێت یریاه سه  رێیانه كی نه رێتییه ش و كاریگه ره كی یه ڵه په
 

  بب و بتــوانە بــه كی لۆژیكییــان بــۆ پرســی كــورد هــه یــه وه بــب خوێنانه كان ده سیاســیه  می ئێســتادا كــورد و رێكتــراوه رده ســه  لــه
  نــه راســت بكه اڵتی نێوه رۆژهــه  لــه  وره كی گــه یــه وه ته ك نه ش پرســی كــورد وه گوتــارێكی هاوبــه  نگی و بــه كــاه كگرتوویی و یه یــه

  تـان بـه ره كتسـتنی نێومـاڵی كـوردی ده یه  رابكێشە و به  م پرسه كان بۆالی ئه نس و پشتیوانیی زڵهێزه ره پرسێكی جیهانی و سه
 . وه ی كورده وه ته كانی نه نێو ریزه  نه لێە بته كه  ن كه ده یارانی كورد نه اڵتااران و نه سه ده
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كانرچاوهسه

 
 رد سه سه ریا ئه فه؛ رگێڕانی وه ی ڕزگاری نیشتمانی كوردستان، وه جواڵنه مزینی: عزیز شه -١
 ولێر. هه 2000م، كه چاپی یه م، كه شی یه به ،تان وڵه وردستان و ئیستراتیوی دهحسیە مانی: ك -٢
 ز.2005 ، سلێمانی ،م كه كوردستان،چاپی یه پ له ی چه ی مێوووی بیرۆكه سوڵ: بنچینه فاتح ڕه -٣
 .2006م، سلێمانی ،  كه مێوووی كورد، چاپی یه ك له یه رده ر: چه نوه یوان ئازاد ئه كه -٤
 .ز1973 ،م،بغااد كه كورد، چاپی یه باالرحمە قاسملۆ: كوردستان وع -٥
 .ز1960 ،سلێمانی ،م كه چاپی یه ،باواڵ شاڵی ه عه ؛رگێڕانی وه ،ارشاك سافرستیان: مێوووی كوردو كوردستان -٦
 1923مموزی  ته ی24ر  پیكۆ و سیڤه - ی لۆزان..بكوژی سایك، یماننامه په :یی اڵڵه د گه ممه محه -٧
 لۆزان( - ر سیڤه -كانی )سایك، بیكۆ سازانۆ   تیه وڵه نێوده  یمانه كوردوپه :دنی ڵه ژیلوان هه -٨
  Kurdipedia ؛ سایتی: لۆزان -٩
 سایتی كوردستان میایا ی كورد، نگاوێك بۆ شكانانی ئیراده ی لۆزان، هه وتنامه كهرێك میری: حمان ئه ره -١٠
رمی  ڕی فه مڕۆ، ماڵپه بۆ ئه  وه ( هی )لۆزان وتننامه رێكه  ی كوردستان لهخۆ ربه تی سه وڵه داغی: پرسی ده ره فوئاد قه -١١

 خۆیی كوردستان ربه پارتی سه
 مرۆ ئه سایتی لۆزان، و ر سیڤه یمانی په زیز: میا عه حه -١٢

 
 ٢٠١٧ی جووالی ٢٥ڕێکەوتی:   -  PUKmediaسەرچاوە: ماڵپەڕی 
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ڕاستدااڵتیناوهیتوركیالهخۆرههیلۆزانوپێگهیماننامهپه
 

 
 
 
 
 
 
 

 شانازهیرانی

 
بوونی ملیۆنـان  ڵ و ئـاواره كۆمـه كۆچی به كان، بریكاره  به  نگه بی، جه زهه ی تایفی و مه بب كۆتاكان، ملمالنب  سیاسییه  یرانه قه
ــه كــه ــاخی و هه  ڵاانی ناوچــه رهه و ســه  وه  . جیابوون ــه ی ــه ڕاوه ڵگ ــه درێوایی چه كان ب ــا رووب ــه ن ــراوان ب ــایی ف   رێكی جوگرافی
  سووتانانی تایـه رۆژێكاا. خۆپیشاناان،    له زاران كه ی تیرۆریستی و كوشتنی هه وه ریتانیا. كرده كو به ی واڵتێكی وه باره قه

 .هتا …واڵتانی عیراو و لوبنان و  ی بۆ تاقی ئاسمان له كه ڵه ی دوكه وه رزبوونه و به
 
ك  یـه دواتـر ژماره  می جیهـان، كـه كـه نگی یه ڕبوونی جـه ر تێپـه سـه سـاڵ به١٠٠پـاش   كـه واقیعی ناوچه  ته مووی بوونه هه  مانه ئه

  لـب هـاتە بەرهەم، كـه ی1923سـاڵی   مـی لـۆزان لـه ی دووه یماننامـه و دواجـار په  اوهئـار  ی لب هاتنه یماننامه وتە و په رێكه
هـۆی داڕشـتنەوەی   ی بـووه وتنـه و رێكه . ئـه وره ریتانیای گـه نسا و بـه ره نێوان فه پیكۆ بوو له -ی سایك،  وتننامه هاوشانی رێكه

 .مڕۆ ئێمە پێی ئاشنایە ی ئه وه وکات واتە ئهڕاستی نوێی ئە اڵتی ناوه كان بۆ خۆرهه سیاسییه  نەخشەی سنووره
 

ی دەوڵەتـی  وه شـانانه ڵوه ك هه ریـه به هـۆی له بووه   می لۆزان، كه ی دووه یماننامه ر په سه ساڵ به ١٠٠ڕبوونی نزیکەی  پاش تێپه
ــاره ی خۆرهــه ی ناوچــه مڕۆ پێكهاتــه عوســمانی. ئــه ی  ی هاوشــێوه و دۆخــه ئــه بــۆ  وه ڕێتــه گه ده  اڵتی ناوەڕاســتی دروســتكراو دووب

تی توركیــا  وڵــه ی ده وه ڕانــه و گه وه  نوێ هاتنــه رله دیســان ســه  كــه ناوچه  لە پــێا لۆزانــاا. چونكــه  پێیــاا رۆیشــتوه  كــه ناوچه
ڵگرتبوو.  ســتی لــب هــه یە ده یماننامــه و په بینێــت بــۆ گرنگتــریە ئەو واڵت و ناوچــانەی کە پــاش ئیمزاکردنــی ئــه ده  وه خۆیــه به



یلۆزانیماننامهپه  

 

 

29 
 

ڵ  گـه ژێر له وتنی ژێـر بـه ی رێكـه رێگـه  ك. یـان بـه دوای یـه ك لـه ربازیی یـه ی سـه ربازیی و پرۆسـه ی هێـزی سـه ڕێگـه ویا به ئه
  تی ویفاقی نیشـتمانی لـه ڵ حكومه گه وتنێكی له ی رێكه میانه له  م دواییانه لیبیا بینیمان به  ی له وه ك ئه . وه كه واڵتانی ناوچه

  , )چڵــه2017  لــه ڵغانی فــورات( ی )قــه ی پرۆســه رێگــه ســوریا له  ش لــه وه راج. پــێا ئــه تی فــایز ســه ایهرۆك ســه رابلو  به تــه
 .2019  و )كانوی ئاشتی( له 2018  یتون( له زه
 
  كه، كـه ر ناوچه سه له  یه ی خۆیان هه وه نگاانه موویان ره كان، هه ڕیە و شۆڕشه ناوخۆیی و ئیرلیمی و راپه  نگه و جه  و ملمالنه ئه
 . و پشێویاایه  كێشه وام له رده و به  گشتی الوازتر كردووه  شی به كه و ناوچه  بینیووه  وه خۆیه ردانی به ستتێوه نایە ده چه
 

هــۆی   تــه بوونه  وه، كــه ســوڕێته ده  بوونی هێزێكــی جێگیــر و شوناســی سیاســیی تۆكمــه كی فراوانــی نــه بۆشــاییه  تــا ئێســتاش لــه
شكركێشـــی و  م له تـــوانیە لـــه ده  وه یەشـــه و روانگه ر لـــه ڕاســـت. هـــه اڵتی ناوه كانی ئێســـتای خۆرهـــه ی كێشـــه ی زۆربـــه رچاوه ســـه
ری  سـه  ر رووخانی دەوڵەتی عوسمانیاا دووبـاره سه ساڵ به ١٠٠ی  دوای نزیكه  یە. كه تێبگه  كه ناوچه ی توركیا له ردانه ستتێوه ده
 . وه ڵااته هه
 

 ڕاستدروستكردنیواڵتانینەتەوەییلهخۆرهەاڵتیناوه-بۆلۆزانوهسێڤرهله

 
نگی  جـه سـتیان له وتوو به ركه واڵتـانی سـه  ، كـه وه تاتوركـه فا کەمـال ئه ن مسـته الیـه ی سـێڤر له یماننامـه ی په وه تكردنه پاش ره

كـان(  ش كورده وانـه كان )له ەیـرە توركـهی نەتەوە غ ی زۆربـه وه ها پـاش ئـه روه پێنرا، هه ر توركیادا سه سه می جیهان و به كه یه
ــه ــه  نیچم ــه خۆییه ربه س ــارا، ئ ــه كیان پێ ــه تاتورك ج ــاوی ب ــرد له نگێكی خوێن ــه رپا ك ــه گ ــان و هاوپ ــه ڵ یۆن ــار ب   یمانان. دواج

 باشــوری سویســرا - شــاری لــۆزان ئوتێــل )بۆریفــاج پــال ( له  لــه  كــهوتنێكی نــوێ كۆتــایی پێهێنــرا.  ر رێكــه ســه واژۆكردنــی له
ش نـاونرا  وتنه و رێكه نسا. ئه ره ریتانیا و فه توركیا و به  كە له ریه نێوان هه بەڕێوەچوو له 1923مموزی ساڵی  ی ته24رۆژی  له
نێـوان  لـه   وتنی ئۆشی( كـه می لۆزان )رێكه كه ی یه یماننامه په  ی له وه ستی جیاكردنه به مه  می لۆزان( به ی دووه یماننامه )په  به

 .1912می ساڵی  ی تشرینی دووه18  كان بەڕێوەچوو له و عوسمانیهئیتالیا 
 
ر ئاســتی یاســای  ســه تی عوســمانی له وڵــه می لــۆزان هێنــا بــۆ ده كــه ی یه یماننامــه په  مــی لــۆزان كۆتــایی بــه ی دووه یماننامــه په

ــه وڵــه نێوده ــای هاوچــه تی و ل ــاری توركی ــانی  ، پــێا راگه1923ســاڵی  رخ له دایكبوونی كۆم ــه پووچهیان تی  الفــه ی خه وه ڵكردن
 .1924  عوسمانی ئیسالمی له
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 ی  وه ها رێكتستنه روه ، هه وه خاته نوێ ریكاه رله تی توركیا سه وڵه دۆخی نێوده  پێكاێت. كه  مادده 143  ی لۆزان له یماننامه په
ی جوگرافیـایی سیاسـی بـۆ توركیـای  وه كێشـانه  خشـه نە( و نه جـه وتوو له ركه یمان )سـه ڵ واڵتانی هاوپه گه كانی له ناییه یوه په

 .ڵ یۆنان و بولگاریا گه كانی له نوێ و دیاریكردنی سنووره
 
ك  ریـه ر هه سـه ریبوونی به روه ر مـافێكی سـه كان و هـه سیاسـی و داراییـه  م مافـه رجه سـه سـتی له واوی ده ته تی توركیاش به وڵه ده

  رووه كارهێنانی گـــه ی پرســی بــه وه رێكتســتنه  لــه  ڵگرت. جگــه و قـــوبر  هــهشــام و عیــراو و میســرو ســودان و لیبیــا  لــه 
 .نە و ئاشتیاا كاتی جه كانی توركیا له ریاییه ده
 
  گێــڕای، كــه 1648ســاڵی  ی )وســتفالیا( له یماننامــه په  ی گێــڕا كــه مێوووییــه  و رۆڵــه مان ئــه ی لــۆزان هــه یماننامــه ش په مــه به
ر  سـه تی نەتەوەیـی له وڵـه مكی ده زرانانی چـه دامه  كانی بریتی بوو له یاسایی و سیاسییه  نجامه رئه دیارتریە ده كێك بوو له  یه

ــه ــه بن ــای چ ــه مكی )نه ما و رێس ــه ده -  وه ت ــه وڵ ــه ت(. ب ــاره و پێی ــۆزان دووب ــه نه  ی ل ــنووره خش ــیی  ی س ــای سیاس كان و جوگرافی
و  . لــه یـه یماننامه و په ك، پـاش ئـه دوای یـه ك لــه ی یـه یـه نـایە ده ی چه وهبــۆ مـا  وه واوی كێشـایه تـه ڕاسـتی به اڵتی ناوه خۆرهـه

ی تـوانیی  وه ، پـاش ئـه یـه یماننامه و په ڕاسـت کە قـازانجی كـرد لـه واڵت بوو له خۆرهەاڵتی ناوه  شاا توركیا تاكه یه چوارچێوه
یانویســت  ده  وه ی ســێڤره یماننامــه ی په رێگــه ێــز لهواڵتــانی زله  ربــاز بكــات، كــه شــبوون ده نووســێكی خــراپ و دابه چاره خــۆی لــه 

،  كـه نێوان واڵتـانی تـری ناوچه خۆیی خۆی بپارێزێت له  ربه واڵت بوو توانیبووی سه  ی توركیا تاكه و پێیه جێبەجێی بکەن. به
نووســی دانیشــتوانی  زان چارهی لــۆ یماننامــه ش په مـه تــاا داگیركــراو بــوون. به ڕه بنه چی له خۆ ناویــان هــاتبوو، كـه ربه ســه به  كـه

 :كی دیاریكرد ره مای سه ی دوو بنه ر بنچینه سه ی له كه ناوچه
 
 .ی سنووری سیاسی نیشتمانی بۆ واڵتان وه خشانانه نه :مكهیه

ان زرانــان، یــ دامه  كــه یماننامه ی په و پێیــه )شــونا (ی واڵتــانی نــوێ، بــه  ســت بــوو بــه یوه په  زی، كــه گــه مای ره بنــه :مدووه
زی عوسـمانی كـۆن  گـه دیلێك بـۆ ره ك بـه و وه  وه خشـێنرایه كانیان نه دروسـت بـوون. یـان سـنووره  كـه یماننامه نجامی په رئـه ده له 

اڵتی  سـه ژێر ده اڵتی ئـوردن لـه سـتیە و خۆرهـه له نسـا. فه ڕه ژێـر ئینتـاابی فه  وتنـه دا لوبنـان و سـوریا كه نـاه م نێوه دانران. لـه
 .ریتانیا به
 

ڕاستخۆرهەاڵتیناوهاڵتلهسهبۆشاییده

 
 ی پاراستنی  بیرۆكه  پشتی به  می لۆزان، توركیای نوێ ستراتیوێكی گەاڵڵەكرد، كه ی دووه یماننامه پاش ئیمزاکردنی په
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  وڵیشـاا ببێتـه ه. ه وه بینینه سكاا خۆی ده ته ر رێكی جوگرافیایی به رووبه له  تی نەتەوەیی دەبەست. كه وڵه ئاسایشی سنووریی ده
م  ڵسـتكارێك. لـه رهه دیلێك یـان به ك بـه ك وه نابوو، نـه ی سـه ره پـه  وكاتـه ئه  ی خۆرئـاوایی كـه ڵكشاوه هه  ره وه و ته شێك له به

  ی بریتی بـوو لـه كه ئاراسته  بوو، كه تری ئاسایشی جیۆسیاسی نوێی هه ژێر چه  شاا كۆماری توركیا خواستی چوونه یه چوارچێوه
  وه وتـه دووركه  ورده  ناتۆ(. پاشـان ورده -تڵەنتیک یمانیی باكووری ئه كێتی سۆڤێت )هاوپه كانی یه ترسییه ی مه وه نگاربوونه ره به
الواز بـوو   وه ڕووی داراییشـه  جیهانی ئیسالمیاا. دواتر لـه ستاا له ده ی خۆی له كه مێووویه  رییه ی و كاریگه كه قلیایه بوارە ته  له

 .فتاكاناا كۆتایی حه اڵوسانی ئابووریی بوو له ههو تووشی 
 
ــه ئــه ــووه و دابڕین ــانی قــه  ش ب ــان كــه هــۆی خوڵران ــۆ ملیۆن ــه یرانێك ســەبارەت بە پرســی ناســانانی شوناســی سیاســی ب     ل

ڵەکردنـی هۆی گەاڵ نـامۆبوون دروسـت بـوو بـه جیهان، بەدحـاڵیبوون و جۆرێـك لـه  لـه  فراوانـه  جوگرافیـا  و پنتـه دانیشتوانی ئه
 . كه واڵته  بوونی شوناسی سیاسی و كەلتووریی له هۆی فره تی نەتەوەیی و ئەوەش بووه  وڵه مكی ده چه
 
كـان  ی بـۆ زلهێزه كه جیۆسیاسیه  كتستنی پڕۆژه ی په مایه  بووه نیا نه ته به  جوگرافیایه  رهاویشته و ده ر ئه هه  وه كی تریشه الیه له
ترسـێكی دروسـت   بوو، كـه كگرتنی سروشتی ــ یـا هـه یه  بوونی جۆرێك له  ڕیان به ڵكو باوه ، به یه چهو ناو ت به باره بوو سه هه

  فریرا كـه خۆرئـاوای ئـه  یشـته گه نـا تـا ده ناۆنیسـیا لە خـۆرهەاڵتی ناوه : چـیە و ئه وانـه ته و نه م ئه رجه ر سه مبه هه كردبوو له
 .میان ئیسالم بوون رجه سه
 

  دا دروسـتبوو، كـه كـه ناوچه بۆشـایی هێـز له  ، جۆرێـك لـه كـه ناوچه  رنسـا لـه ریتانیا و فه ریەک لە به نی ههكرد پاش پاشەکشه
تی  كێتیی ســۆڤب هۆی یـه مریكا بــه ئـه  رانی بڕیــاری سیاسـی و سـتراتیوی لــه ن دروسـتكه الیــه یــاابوونی ترسـێك له هـۆی په  بـووه

بیا  ره ولیـاا واڵتـانی عـه فتاكانـاا هه حه  مریكا لـه ئـه  دا. بۆیـه كـه ناوچه دا لـه  سـتی ده وڵی بااڵده هـه  میشـه هه  پێشووەوە، كه
عیـراو و ئێـران و   ك لـه ریـه ڕوویاا كاتێك هه 1955ساڵی  ی له وه ك ئه ربازییەوە، وه یمانیی سه نایە هاوپه ناو چه  بتزێنێته

 .ناودەبرێت ەسەنتۆەاوپەیمانی ریتانیا و ئەمەش لە مێووودا بەه پاڵ به  تورکیا و پاكستان چوونه
 

ــه سیاســه ــه توانی ئ ــانتیگتۆن( ل ــاموێل ه ــه  مریكی )س ــه ناوبانگه به  كتێب ــه ریه ناونیشــانی )به ی به ك ــتانێتییە كك كان(  وتنی شارس
  كـه  و پێیوایـه  كـه ك تێڕوانینێـک بـۆ داهـاتووی جیۆسیاسـی ناوچه كـات وه ی سیستمی جیهـان ده وه بنیاتنانه  پێشنیازی دووباره

 ٢١ی  ده سـه كانـاا له نوێیه  تییـه وڵه پێكهێنـانی قەوارە نێوده  گێـڕن لـه گرنـە ده  ره ری كەلتووری و شارستانی رۆڵێكـی هـه فاكته
 . دواوه به
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: یساموێلداهاتووهكهتێزهله

 
ر  سـه ك: چـیە له . وه كییه ره یی سـهنـا تێكی ناوه وڵـه نی ده زن، خـاوه تێك، یان كەلتوورێـك، یـان ئـاینێكی مـه ر شارستانییه هه)

ر ئاسـتی  سـه ردوو كۆریـا و ڤێتنـامیا. روسـیا له لی هاویشت بۆ تـایوان و هـه ت )كۆنفۆشیوسی( ئاسیایی په ئاستی شارستانییه
تی  لی هاویشت بۆ ئۆكرانیا و بیالروسیا و یۆنـان و بولگاریـا و سـربیا و قـوبر .. شارسـتانیه شارستانێتی )ئارسۆدۆکسی( په

ـــه -ت )پرۆتســـتانتی  ســـیحیه مه ـــاتۆلیكی(. ب ـــانی ئیســـالمی ده ك ـــه اڵم جیه ـــه تی ناوه وڵ ـــای نیی ـــه ن ســـت  ده به  میشـــه هه  ، بۆی
 .ناڵێنب ده  وه قامگیریی سیاسی و زۆری ملمالنێكانه ناسه

 
وانیا:  دا. ئـه نـاه و نێوه ه لـهنا(یان گێڕاو تی )ناوه وڵه رۆڵی ده  كات كه ستنیشان ده تی ئیسالمی ده وڵه ش ده هانتگتۆن شه  بۆیه
ی  هۆی ژمـاره و میسـر: بـه . دوای ئـه وه ی دانیشـتوانه ڕووی ژمـاره  لـه  تی ئیسـالمییه وڵـه تریە ده وره ی گـه و پێیـه ناۆنیسـیا: بـه ئه

كرێـت  ژمار ده هـه  وره هكی گـ زراویـه دامه  به  ر، كه زهه ی ئه زراوه ڕاست و بوونی دامه خۆرهەاڵتی ناوه  ی له كه كه دانیشتوان و پێگه
 . و توركیاش ناویان هاتووه  ئێران و پاكستان و سعودیه  ك له ریه ها هه روه جیهانی ئیسالمیاا. هه ی ئیسالمی له رده روه بۆ په

 
ۆكاری ه . میسـریا بـه وه خاتـه دوور ده  وه جیهانی ئیسـالمه ی جوگرافیـایی و دووری لـه هۆی پێگـه ناۆنیسیا به اڵم هانتگتۆن ئه به

هۆی  بی. پاكستان بـه زهه ی مه ڵاانی كێشه رهه هۆی سه میی دانیشتووان. ئێران به هۆی كه ش به قامگیریی ئابووری. سعودیه ناسه
یی  هۆی تۆكمـــه ی توركیـــا بـــه وه دوورخســـتنه ت بـــه  باره اڵم ســـه ناوخۆیـــاا. بـــه قامگیری سیاســـی له شـــبوونی ئیـــتە و ناســـه دابه
ڵ  گـه اڵم له . بـه بـووه 1996ساڵی   و كاتەدا، كه هێز له گێڕانی رۆڵێكی به  رێگربووبێت له  نگه ره  ، كهتاتورك تی ئه لمانییه عه
ن  توركیا خـاوه  كه  پێی وایه  واڵتانی تر. بۆیه  كات به راوردی ده كات و به ر توركیا ده رامبه به  ڵوێسته شاا هانتینگتۆن هه وه ئه

  كات ببێتـه وای لێـاه  . كـه قامگیره ك ئاسـتی ئابووریشـی سـه یـه و تا ڕاده  كی زۆری دانیشتووانه یه كی دوورودێو و ژماره مێووویه
 .نا واڵتی ناوه

 
جـۆرێكی تـر خـۆی بناسـێنب؟   و بـه  وه ی خـۆی بكاتـه پێناسـه  خاڵێكاا دووبـاره ر توركیا له  گه بێت ئه پرسێت: چی ده پاشان ده

 .بێت پشتگیریی لێبكات خۆرئاواش نه  و چیتر پێویستی به  كه ناوچه  كی تر بگێڕێت لهتوانێت رۆڵێ دا توركیا ده ته م حاڵه له
 

دوایقوواڵییستراتیژیڕانبهمالیزمەوەبۆگهكهتینوێ:توركیالهعوسمانیه

 
 ناو   وه رێك هاته هكت ك كاره تاتوركەوە. توركیا وه كانی مستەفا کەمال ئه ته هۆی سیاسه به  كه ناوچه پاش دابڕینێكی زۆر له 
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 .(1989 - 1983) ی ماوه می تۆرگۆت ئۆزالاا له رده سه تی له تایبه پانی سیاسەتی ئیرلیمی و نێودەوڵەتی. به گۆڕه
 

  شـەوه یه م سۆنگه اڵت، لـه سـه وی ده پێاان و گەرتنەدەسـتی جڵـه شـه رچاوتر و دوای هاتنی حزبـی داد و گه كی به یه شێوه دواتر به
و  می ئـه رده سـه ی توركیـا له وه ره كانی ده ته یە سـەبارەت بە سیاسـه دی بكـه بـه  و گۆڕانكارییانه رچاو ئه كی به یه شێوه هتوانیە ب ده

 : وه بینێته كیاا ده ره ری سه چوار فاكته خۆی له   دا، كه حزبه
 

مـاا  ی دووه یـه ده ری تـریا له و دوو فاكتـه٢١ی  ده می سـه كـه ی یه یـه ده  ی لـه تانه و سیاسـه مۆی ئـه تە داینه ریان بوونه دوو فاكته
 .وتە دیاركه به
 

رانی بڕیـار  ر هـزرو بیـری دروسـتكه سـه واوی زاڵبـوو به تـه به  تی نـوێ( كـه روئیای )عوسـمانیه  بریتی بوو له :مكهرییهفاكته
ك )قــواڵیی  ڕاســتی وه خــۆرهەاڵتی ناوه  بــهو حز پێاان. ئــه شــه می حزبــی داد و گه رده ســه ی توركیــا له وه ره تی ده بواری سیاســه لــه

مان  هـه  یـاا، كـه كه كتێبه د داود ئۆغلـۆ( لـه  حمـه ی پێشـووتری توركیـا )ئه وه ره زیـری ده ك چۆن وه كات. وه یر ده ستراتیوی( سه
 .كات ده  ڕوونی باسی لێوه و به  ریتستووه یه ده ناونیشانشی هه

 
پێــی رێســا و   نرێــت بــۆ توركیــا، بــه ت داده ی جوگرافیــایی سیاســه كــه بونیــادی بــۆ یه كی یه شــه ڕه هه به  كــه :مریدووهفاكتههه
ــه ــه بن ــه مالیزم دامه ماكانی ك ــه زرێن ــاری توركیای ــاه رچه . هه ری كۆم ــه  ن ــه ئ ــه له  ره م فاكت ــتی داد و گه گ ــه ڵ خواس ــه ش ك  پێاان ی

نگێك  توانانی ئێسـتای توركیـا پارسـه ش بـوو وایكـرد سیاسـه مـه ر ئه توركیـا، هـه بوونی شـونا  لـه  فره  ت به باره سه  وه ناگرنه
 .تی نوێاا دابنێنە مالیزم و نێوان عوسمانیه كانی كه كپ كراوه  ریزه و غه  و دوو خواسته نێوان ئه له
 

ــه ره دوو فاكته ــه ك ــوون ل ــی ب ــریا بریت ــه  ی ت ــه )ب ــه رپابوونی شۆڕش ــه ره هاری عــه كانی ب ــه وه بی و دۆزین ــاز کێكی زۆر ده ی ی ی غ
كـات و تیشـك  ده  دا باسی لێـوه نایە بۆنه چه ردۆغان له نا ساڵی رابردوودا ئه چه له  ڕاست، بۆیه ریاری سپیی ناوه ی ده ناوچه له 
كی تـاڵ  ریـه وه یاده  كـات و بـه سـفی ده ی توركیـا وه سته ر جه سه  وه بوه برینێكی سارێو نه  ی لۆزان و به یماننامه ر په سه  خاته ده

 .كات كان باسی ده وركهبۆ ت
 
  تی توركیـا و ناچـاری كـردووه وڵـه ی سـنووری جـوگرافیی ده وه سـك كردنـه رته هـۆی به  ی لـۆزان بۆتـه یماننامه په  و پێی وایه ئه

 .ی كه ری خاكه ی رووبه%80  ستاانی له ده  ر له سه سازش بكات له
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ر  ك وابـوو بـۆ سـه كـو سـزایه مـی لـۆزان وه ی دووه یماننامـه په  ێت كـهبیری ناچ ش له م ساته رگیز تا ئه ڵێت: )توركیا هه ده  بۆیه
 .(كرا یری ده می جیهانی سه كه نگی یه جه ك واڵتێكی شكست خواردووی  وه  توركیا، چونكه

 
  یــاات چییــه ی توركیــا ده و بــاج و نرخــه وەی کە ئــاخۆ ئــه لــه  ویا بریتییــه ئــه  ، كــه وه كاتــه دا پرســیارێك خــۆی قــوت ده لێــره
ئێسـتا   تیا كـه تایبـه واوی، به تـه ڵبگرێت به ی لـۆزان هـه یماننامـه په ست لـه  رهات و توركیا ده ڕاست ئەگه خۆرهەاڵتی ناوه له 
 كرێت؟ ده  كانی توركیاش باسی لێوه یانانه كان و خودی راگه ر و میایا جیهانییه نته نێو سه له
 
مــی  نگی دوه رپابوونی جــه هــۆی بــه  ڵمانیاوە بــووه ن ئــه الیــه ی ڤێرســای له امــهیمانن ی په وه ڵكردنــه پووچه  ی شــایانی باســه وه ئــه

راپێچـی   كـه و ناوچه  وه كاتـه ده  مان مێـووو دووبـاره ی توركیـاش هـه ڵگرتنه سـتهه و ده : ئایا ئه یه وه ئه  كه پرسیاره  جیهان، بۆیه
 كات؟ ڕێكی ئیرلیمی ده شه

 

 :وەرگیراوە  رچاوانه سوود لەم سه  ته م بابه بۆ ئه
 

 .تیاا وڵه پانی نێوده گۆڕه ی توركیا له  ئەحمەد داود ئوغلۆ: كتێبی )قوواڵیی ستراتیوی( پێگه -١
 .ی سیستمی جیهانی وه بنیاتنانه -كان  وتنی شارستانێتییه ككه ریه ساموێل هانتگتۆن: به -٢
اك، المركـز العربـي لالبحـا  و دراسـة السياسـات، سيار جميل، العثمنة الجاياة، في التاريە الموازي بيە العرب واالتـر -٣

 .2015بيروت، 
الجايـاة. مركـز كـارنيجی الشـرو االوسـي. ايلـول   تركيـا فـي الشـرو االوسـي: بـيە الكماليـة والعثمانيـة -عمر تچبينـار  -٤

2008. 
 .بی نوێ ره عهكات! گۆڤاری  ی لۆزان ده یماننامه مێشی په خۆڵه  به  ردۆگان جووڵه ئه  سمیر ساڵح، بۆچی -٥
   

 ٢٠٢٠ی جوونی ٢٨ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  
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لەسیڤەرەوەبۆلۆزانکوردلەکوێبو؟چیکرد؟
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لیرعهعفهجه

   
واڵتـانی  ساڵ بەر لە ئێستا، لە نێوان ١٠٠دا، واتە رێک ١٩٢٠ی ئابی ١٠لە  ”Treaty of Sevres“  پەیماننامەی سیڤەر

( لە فەسـڵی سـێیەم، ٦٤،٦٣،٦٢سەرکەوتووی جەنگی یەکەمی جیهان و دەوڵەتی عوسمانیاا ئیمزا کرا. بەگوێرەی مادەکانی )
کە فەســڵێکی تــایبەتە و بە نــاوی )کوردســتان(ەوە تۆمــارکراوە، بڕیــاری دروســتکردنی قەوارەیەکــی ســەربەخۆی بــۆ کوردەکــان 

 .ئیمزا کرا، مستەفا کەمال سەرکردایەتی جەنگی سەربەخۆیی تورکیای دەکردتێاایە. ئەو کاتەی پەیماننامەی سیڤەر 
 

سااڵنیدوایسیڤەر

 
ــایی ســاڵی  ــەرکردنی کێشــەکانی ١٩٢٠لە کۆت ــایبەتی بــۆ چارەس ــا، فەرمــانگەیەکی ت ــی موســتەعمەراتی بەریتانی دا، وەزارەت

نەش کە بەم فەرمـانگەیە سـپێردرابوو، بریتیبـوو ناوچەکە بە ناوی )فەرمانگەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست( دامەزرانـا. لەو ئەرکـا
 .لە ئیاارەدانی کاروباری عێراو و بڕیاردان لە شێوەی حوکمڕانییەکەی

 
وینستۆن چەرچـ ، وەزیـری موسـتەعمەراتی بەریتانیـا، پالنـی چارەسـەرکردنی کێشـەکانی رۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـت و رێکتسـتنی 

 .کۆنگرەی بەست: یەکیان لە لەناەن، ئەوی دیکەش لە قاهیرەداهاتووی ناوچەکەی دانا. بۆ ئەم مەبەستەش دوو 

https://www.awene.com/article?no=12340&auther=1265
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 کۆنگرەیلەندەن

 
دا بەســترا. ئامــانس لەم کــۆنگرەیە یەکالکــردنەوەی کێشــەکان بــوو لەگەڵ کەمالییەکــان. ئەم کــۆنگرەیە ١٩٢١شــوباتی  ی١٢لە 

ــردنەوە ــان لەســەر رەتک ــکەرەی ســەر بە کەمالییەک ــوێنەری ئەن ــر ســامی( ن ــااگری )بەک ــادەبوونی بەهــۆی پێ ــۆ بە ئام ی گفتوگ
ێنا. وێڕای سووربوون لەسەر رەتکردنەوەی داوای هاوپەیمانان، کە پەیماننـامەی سـیڤەر هنوێنەری سوڵتانی عوسمانی، شکستی

 .بکرێتە بنەمایەک بۆ گفتوگۆ
 

کۆنگرەیقاهیرەوچارەنووسیکورد

 
ــار   ٢٣ - ١٢لەم کــۆنگرەیەدا ) ــاا، )ه(، لە کەشــێکی ن١٩٢١م ــی، لە قــاهیرە ٥٠ - ٤٠ێنی ــل ســەمیر ئەم ( دانیشــتە لە هۆتێ

 .( شارەزای کاروباری سیاسی، ئیااری، سەربازی، رۆژهەاڵتی ناوەڕاست تیایاا بەشااربوون٤٠ئەنجامارا و )
 

جگە لە چەرچ ، لوران،، هیوبرت یۆنە، خـانم گیرتـرود بێـ  و مەنـاوبی سـامی بریتانیـا لە فەلەسـتیە و میسـر، چەنـایە 
رز، راوێوکار، بەرپرسی سیاسـی و سـەربازی دیـکە تیایـاا بەشـااربوون. لەسـەر ئاسـتی عێـراقیا، جـگە لە ئەفسەری پلە بە

سێر پیرسی کوک،، مەناوبی سامی بریتانیا لە عێراو، هەر یەک لە جەعـفەر عەسـکەری و حەسـریل ساسـون، کە یەکەمیـان 
 .عێراقاا، بەشاار بوون وەزیری بەرگری و ئەوی دیکەشیان وەزیری دارایی بوو لە یەکەم حکومەتی

 
کوردەکان دوای ماوەیەکی زۆر نەبب، ئاگادارنەبوون لەبارەی داهاتووی باشوری کوردسـتانەوە چـی گـوتراوە، بەاڵم روون بـوو، 
کە مەسەلەی کورد یەکێک لە بابەتە گرنگەکانی کۆنگرە و عێراقیا بوو. مەسـەلەی دووەم، بریتیبـوو لە دەسـت نیشـانکردنی 

ایەتی قەوارە تازەکە )عێـراو( و شـێوەی پەیوەنـای بە بەریتانیـاوە. سـەرەنجام فەیسـەڵ کـوڕی حوسـێە بە کەسێک بۆ سەرۆک
 .مەلیکی عێراو دیاریکرا

 
بۆچوونەکانلەکۆنگرەیقاهیرەوپەیوەندیبەکوردەوە

 
ەرچـاو بگیـرێ، ئەو یاداشتی فەرمانگەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بـۆ لیـونەی سیاسـی: ەپێویسـتە ناسـنامەی نەتەوەیـی کـورد لەب
 ."ناوچانەی کە کوردیە، پێویستە نەخرێتە ناو ئەو دەوڵەتە عەرەبییەی لە میزۆپۆتامیادا دروست دەکرێت
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، ســەبارەت بە یاداشــتی فەرمــانگەی ١٩٢٠ی ئــازاری ١٥لە کۆبــوونەوەی لیــونەی سیاســیاا لە  بۆچههوونیپیرسههیکههوک :
کەرکوک، سلێمانی، ناوچەکـانی بـاکوری موسـ ، کە بەشـێکە لە عێـراو  رۆژهەاڵتی ناوەڕاست قسەیکرد و گوتی: ەکوردەکان لە

و جیاناکرێتەوە، زۆرینەنە. کوک،، بڕوای وابوو: ەکورد توانای حوکمی سەربەخۆی نییە، ئەوان لە نـاو خۆیانـاا بە جـۆرێکی 
 ."خراپ دابەش بوون، لە رووی هۆشیاری نەتەوەییەوە هەژارن

 
ەکانی کوک، بوو، پێشنیاریکرد: ەبەبب دواکەوتە دەوڵەتێک بـۆ کوردەکـان دروسـتبکرێ دژی بۆچوون بۆچوونیهیوبرتیۆنگ:

  ."و بترێتە ژێر سەرپەرشتی مەناوبی سامی بریتانی و نەکرێتە بەشێک لە عێراو
 
 .پشتگیری لەم بیرۆکەیە کرد مەیجەرنوئێل(یش)

 
بۆچوونەکانی کوک،، بڕوای وابـوو: ەکـورد بەسـەر سەرپەرشتیاری ئیاارەی کەرکوک بوو، وێڕای پشتگیری لە  س.هه.لۆنگریک:

ــیە ــان نی ــیچ هۆشــیارییەکی نەتەوەیی ــان دەکەن و ه ــاکۆک بە یەک رێبەرایەتی ــوون، ســەرۆکی ن ــادا دابەش ب ــا جی ــی جی  ."خێڵ
 

پێیوابوو ئەنجاماانی هەر سەرکێشییەک لە کوردستان شکستتواردوو دەبێـت. ئەو گـوتی: ەبابەتەکەتـان،  هەرچی)م بێڵ(ە،
ە دامەزرانانی دەوڵەت بۆ کـورد، شکسـتی لە نێوچاوانـاا نوسـراوە، زۆربەی کوردەکـان گومـان دەکەن، کە پیـرۆزن، نـیمچە وات

ــوردی  ــی ک ــووان دەکەن، چــۆن دەوڵەت ــی هەم ــووان دژایەت ــتان هەم ــە، لە کوردس ــیە، تەواو بەربەری ــیمچە برس ــان، ن عاقڵمەن
  ."دادەمەزرێنە

 
ەباشوری کوردستان مافی ئۆتۆنۆمی تەواوی هەبێـت، باشـتر دەبـب دەوڵەتێکـی نـوێ چەرچ ، پێیباش بوو،  وینستۆنچەرچڵ:

لە نێوان فشارەکانی تورکیا لە دەرەوە و سەرهەڵاانی هەر جوڵەیەکی عێراقـی دوژمنکـارانە بەرامـبەر بەریتانیـا لە نـاوەوە، 
 .دابمەزرێتە. پشتگیری خۆیشی بۆ )هیوبرت یۆنە و نوئێل( دەربڕی

 
ەحکـومەتی عێراقـی داهـاتوو، سـوپایەکی عەرەبـی لە پشـتییەوە دەبـب، خەون و هیواکـانی کـورد پشـتگوێ  چەرچ  پێیوابوو:

 ."دەخات و وەک کەمینەیەک دەیانچەوسێنێتەوە
 

هەروەها چەرچ  بڕوای وابوو: ەئەگەر دەرفەت بە کورد نەدرێ بۆ خۆی حوکمی خۆی بکات، بە عێراقی نوێـوە بلکێنـرێ، هەر 
نـایا دیموکراتتـواز بێـت، بـێالیەن بێـت، کاتێـک خـۆی لە پـێگەی هێـزدا دەبینێـتەوە، دوور نیـیە لە ئەمیرێکی شەریفی، چە
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بەرامبەر هیوا نەتەوەییەکـانی کـورد و بەرژەوەنـای کوردەکـان وەک کەمینەیەکـی ئیتنیکـی بوەسـتێتەوە، بـۆیە هـیچ رێگەیەکـی 
 ."بکرێتە هێڵی دابڕینی نێوان عێراو و تورکیاBuffer Stat  دیکە نییە و لە بەرژەوەنای بەریتانیاشە دەوڵەتێکی کوردی

 
سەرەنجامیبۆچوونەجیاوازەکان

 
ردسـتان بە شـێوەیەکی کو  ێنـا بە بڕیـاری ەمـانەوەی باشـوریهلیونە کۆبوونەوەکەی بە راسپاردەی )هیوبرت یۆنە( کۆتـایی پێ

 ."جیا لە عێراو
 

ی ئەم پێشـنیارەیان کـرد، بەاڵم پیرسـی کـوک، و مـ، بێـ ، هەر یەک لە چەرچ ، نوئێل، لوران،، کە زۆرینە بوون پشتگیر
 .دژی وەستانەوە

 
سـاڵ کـاری پێناکرێـت،  ٣دواتر زۆرینە وەک موجامەلەیەک بۆ پیرسی کوک،، مەرجی ئەوەیان سەپانا، کە: ەئەم بڕیارە تـا 

 ."ک لە عێراو، یان ناتا ئەو کاتەی کوردەکان ئامادە دەبە بۆ دەربڕینی راو بۆچوونیان، ئایا دەیانەوێ ببنە بەشێ
 

بەگشتی زۆرینە، مەبەستیان بوو باشوری کوردستان بە عێراقەوە نەلکێنرێ و بەرپرسیارێتیەکەشی بترێتە ئەستۆی مەنـاوبی 
ســامی بەریتــانی، بەاڵم سیاســەتی دژ، تــوانی لە چەنــا مــانگێکی کەمــاا، ئەم بڕیــارە گــرنگە ســڕ بکــات و پــالنەکەی کــوک، 

ات، کە بوو بە سەرچاوەی ژمارەیەکی زۆر لەو کارەساتانەی دواتر کە مێـوووی سیاسـی عێـراو بە بێنێتە پێا و جێبەجێی بک
 .خۆیەوە بینی. کوک، بە هاوکاری م، بێ ، خاوەنی رۆڵی سەرەکی ئەم بۆچوون و پالنە دۆزەخییە بوون

 
 راپرسیکردنبۆفەیسەڵ

  
 :مەلیکی عێراو ئەنجامیاالەو راپرسییەی کە بەریتانیا بۆ کردنی فەیسەڵ کوڕی حوسێە، بە 

 
 .خەڵکی سلێمانی بەشااری دەنگاانی نەکرد

 .خەڵکی کەرکوک و دەوروبەری دژی فەیسەڵ دەنگیاناا
 

هەولێـــر و نـــاوچە کوردنشـــینەکانی ســـەر بە موســـ ، بە مەرج دەنگیـــان بە فەیســـەڵاا. خەڵکـــی هەولێـــر لە مەزبەتەکـــانی 
 (امەی سیڤەر جێبەجێکرا، ئەوان لەم بڕیارەیان پەشیمان دەبنەوەی پەیمانن٦٤دەنگااناا نوسیبوویان: )ئەگەر مادەی 
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 بانگەوازیبەریتانیاوحکومەتیعێراق

 
 .دا، بۆ کورد و کۆمەڵەی گەالن بهوکرایەوە١٩٢٢بانگەوازەکەی بەریتانیا و حکومەتی عێراو لە تشرینی دووەمی 

 
ــ ــافی دامەزران ــراو، م ــومەتی عێ ــا و حک ــانگەوازەکەدا بەریتانی ــوەی ســنوری عێراقــاا لە ب ــوردی لە چوارچێ ــومەتێکی ک انی حک

ــاوەن  ــوێنەرێکی خ ــبکەون، ن ــومەتەکە رێک ــنوری حک ــێوە و س ــەر ش ــاا لەس ــاو خۆیان ــان لە ن ــەلمێنە. داواش دەکەن کوردەک دەس
 .دەسەاڵتیا بۆ گفتوگۆ سەبارەت بە پەیوەنای ئابووری و سیاسی لەگەڵ بەریتانیا و عێراو، بۆ بەغاا بنێرن

 
ەدا،کوردلەکوێبوو؟چیکرد؟لەمماوەی

 
(، ئەوەی زیــاتر لە گۆڕەپــانەکە پــێگە و قورســایی جەمــاوەری هەبــوو، لە ١٩٢٣ - ١٩٢٠لە مــاوەی نێــوان ســیڤەر و لۆزانــاا )

پەیوەنای سیاسی و دیپلۆماسی دەیتوانی کاریگەری هەبێت و حیسابی لەسـەر دەکـرا، بە پـلەی یەکەم، شـێە مەحمـود، کە تـا 
 .خرابوویەوە بۆ هیناستان، سمکۆی شکاک و سەیا تەهای شەمزینی بووندوور ١٩٢٢ساڵی 

 
، پەیوەنـای دۆسـتانە و گەرم و گـوڕ نەبـووە. سـمکۆ لە سـاڵی ١٩٢٢پەیوەناییەکانی شێە مەحمود و سمکۆ تا کۆتـایی سـاڵی 

ە و لەســەر داوای و دوای تێکشــکانانی جــواڵنەوەکەی پێــاەچب بە ناچــاری و لە گەڕان بە دوای شــوێنێک بــۆ حەوانەو ١٩٢٣
ئینگلیــز و بە رێگەپێـــاانی ئەوان، بــۆ دیـــاەنی شــێە مەحمـــود، ســەردانی ســـلێمانی کردبــب. ئامـــانجی ســەردانەکە هێنـــاەی 
بەرژەوەنای ئینگلیز هاناەری بووە، هێناە بەرژەوەنای و کاری هاوبەش بۆ مافەکانی کورد و بردنە پێشی مادەکـانی تـایبەت 

ا، هاناەری نەبووە. ئینگلیـز سـمکۆی بـۆ ئەوە دەویسـت، تـا لەگەڵ شـێە مەحمـود بە یەکەوە بە کورد لە پەیماننامەی سیڤەرد
 .بەرە و شەڕی تورکەکان )ئۆزدەمیر( لە رەواناوز ئاراستەیان بکات

 
ســەبارەت بە ســەیا تەهــای شــەمزینیا، ئەو کــاتەی شــێە مەحمــود دوای ئــازادکردنی و گەڕانەوەی لە هیناســتان، قەوارە و 

ــوەیەکی ــی و  چوارچێ ــاوێکی دین ــااری لە ســلێمانی دروســتکردبوو، ســەیا تەهــا، کە هەر وەک شــێە مەحمــود، پی سیاســی و ئی
ــاری سیاســی و دیپلۆماســی هــاوبەش، بە  ــۆ ک ــان و هەوڵــاان ب ــۆکردنەوەی تواناک ــری ک ــوو، لە ب ــورد ب دەرەبەگێکــی گەورەی ک

ــان ــاە نێودەوڵەتییەک ــااگیری لە ناوەن ــورد و پێ ــانجی بردنەپێشــی دۆزی ک ــیڤەر،  ئام ــامەی س ــی پەیمانن ــەر جێبەجێکردن لەس
ــاوز و  ــردووە، قەوارەیەکــی سیاســی لە شــێوەی قەوارەکەی ســلێمانی، لە رەوان ــز ک ــانە، داوای لە ئینگلی ــری ئەم ئەویــا لە ب

 .ئامێای و ئاکرێ، بۆ دابمەزرێنە
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رەکـانی ئەو رۆژگـارە و ئەوانەی ئەمانە و کۆی ناکۆکییە ناوەکییەکانی نێوان کورد خۆی، ناکۆکی نێـوان شـێە مەحمـود و منەوە
ــاتەی  ــانکردبوو، ئەو ک ــانە وای ــوو ئەم ــوەدەبرد، هەم ــێتیان بەڕێ ــەردەمی ش ــانی س ــوونەوە و رۆژنامەک لە ئەســتەنبوڵەوە گەڕاب
بەشێکی گرنە لە مافەکانی کورد لە بەڵگەنـامەیەکی نێودەوڵەتیـاا جێگیـر دەکـرێ، ئەو کاتـانەی لە کۆنگرەکانـاا گفتوگـۆی 

ز سەبارەت بە دۆز و داهاتووی نیشـتیمانەکەی دەکـرێ، ئەوان لە بـری بیرکـردنەوە لە بردنەپێشـی مەسـەلە چڕ و چارەنوسسا
گەورەکە، مەســـەلەی مـــافی نەتەوەیـــی و جیـــابوونەوە لە ژێـــر سەرپەرشـــتی بەریتانیـــا، خەریکـــی هەوڵـــاان بـــۆ زامنکردنـــی 

ی سیاسـی تـایبەت بە خۆیـان و قـوڵکردنەوەی بەرژەوەنای شەخسـی و بنەمـاڵەیی، بـۆ دروسـتکردنی دیوەخـانی سیاسـی و مـاڵ
 .ناکۆکییە ناوەکییەکانیان بوون

 
(، وەک هێزێـک لە ١٩٢٢ - ١٩١٩جگە لەمانە، بەشێکی گرنە لە کوردەکان لەو ماوەیەدا و لە جەنگی سەربەخۆیی تورکیـادا )

لیــان، وەک رزگــارکەر و پشــتی کــۆمەککردن بە مســتەفا کەمــال ئەتــاتورک وەســتابوونەوە و هاوکــاری بــوون. مســتەفا کەما
ــی دەوڵەتــی خەالفەت، لە شــەیتانەوە دەچــنە باوەشــی  ــاتورک و کەوتن ــانوابوو بە ســەرکەوتنی ئەت ــی، پێی ــادڕە  دەبین فری

 .فریشتە و مافە سیاسی و کەلتورییەکانیان بۆ دەستەبەر دەبێت
 

انی هـەرکەوتووی جەنگـی یەکەمـی جیئیای سەرەنجام، ئەوەی لە جێبەجب نەکردنی سیڤەر بەرپرسیارە، بە تەنیا واڵتـانی سـ
و بریتانیــا نــیە. بە دڵنیــاییەوە ئەوان بەرپرســیارن و گونــاهی گەورەیــان دەرهەو بە مــافە سیاســی و کەلتورییەکــانی گەلــی 
کورد کردووە، بەاڵم بەشێکی دیکەی ئەو شکست و دۆڕانە، بەشێکی دیکەی ئەم گوناهە، دەکەوێتە ئەستۆی کـورد خـۆی و، ئەو 

یاســی و کــۆمەاڵیەتییەی، لەبــری کــارکردن بــۆ بردنەپێشــی دۆزی کــورد و مافەکــانی وەک لە ســیڤەر و کــۆنگرەی هۆشــیارییە س
قـاهیرەدا جەختــی لێکرابــووەوە، وزە و تواناکــانی خۆیــان، یـان لە پشــتیوانی نەیارەکانیانــاا بە فیــڕۆدا، یــان لە ملمالنــب و 

 .پەالماردان و سوکایەتی بە یەکای بەتاڵیان کردەوە
 

ئەو ناوانەی لەو رۆژگارەدا دەیانتوانی شتێک بکەن و نەیانکرد، دەیانتوانی جوڵەی سیاسی و دیپلۆماسـی باشـتر بـکەن و کۆی 
نەیانکرد، دەیانتوانی ژێرخانی بوونی دەوڵەتێـک دابنـێە و پێچەوانەکەیـان هەڵبـوارد، بەرپرسـیارێتی مێووویـی و ئەخالقـی 

 .وێتە ئەستۆبەشێک لە نەهامەتییەکانی گەلی کوردیان دەکە
 

مێــوووی ئــێمە دوای ســەد ســاڵی تەواو لە تێپەڕبــوون بەســەر پەیماننــامەی ســیڤەردا، هێشــتا وەکتــۆی، لە ســەردەمێکی تەواو 
 .گۆڕاودا، بە زمانێکی دی و بە مۆدێلێکی دی، مەحکومە بە دووبارەبوونەوەیەکی پڕ لە شەرم

 



یلۆزانیماننامهپه  

 

 

41 
 

زەهـاوی -یان بە گەلی کـوردەوە؛ دووەم ڕێککەوتننـامەی زەهـاوسەفەوی و پەیوەنای - پەیمانەکان و ڕێککەوتنەکانی عوسمانی
 :(ی.ز١٦٣٩)پەیمانی ڕێکتستنی سنوور()

 
ــامەیە لە  ــورادی چــوارەم و  ١٦٣٩ مایســیی ١٧ئەم ڕێککەوتنن ســەفەویاا لە شــاری زەهــاوی  ەشــا ســەفیەلە نێــوان ســوڵتان م

جەنگـی  - و بە پێـی ئەم ڕێککەوتننـامەیە شـەڕی)سەرپێ  و زەهاو(ی نزیک قەسری شیریە لە ڕۆژهەاڵتی کوردسـتان بەسـترا
 .درێوخایەنی نێوان داگیرکەرانی عوسمانی و سەفەوی کۆتایی هات

 
 :ئەگەر سەرنس باەیە لەم ڕێککەوتننامەیەی نێوان دەوڵەتانی داگیرکەری عوسمانی و سەفەوی بۆمان دەردەکەوێت کە

 
لە الیەکی تریشەوە، یەکەمیە دابەشکردنی خـاکی کوردسـتان بـوو  ئەم ڕێککەوتننامەیە لە ناو خاکی کوردستاناا مۆر کراوە و

ــاەکانی ــرکەری عوســمانی و ســەفەیاا و هەروەهــا تەواوی بەن ــی داگی ــوان هەردوو دەوڵەت ــانی ئەم  - بە ڕەســمی لە نێ خاڵەک
ان و مـۆر ڕێککەوتنامەیە و نە هـیچ ڕێککەوتننامەکـانی تـر، کە لە سـەر چـارەنوو  و دابەشـکردنی خـاکی کوردسـتان دەبسـتر

 .دەکران، نە بە ئاگاداری کورد و نە هیچ نوێنەرێکی کوردییان تێاا بەشاار نەبووە
 

 - خاڵەکــانی ئەم ڕێککەوتننــامەیە کوردســتان بەم شــێوەیەی لــب دێــت لە نێوانیانــاا کە ئەم بەنــاانە - بە پێــی بەنــاەکانی
 :خاڵەکانی ئەم ڕێککەوتننامەیە بوون - خااڵنە لە گرنگتریە بەناەکانی

 
ئەم ناوچــانە دەکەونە نێــو ســنووری دەوڵەتــی عوســمانی داگیــرکەرەوە: )بەدرە. جەســان، مەنــاەلی، درنە، ســەرپێ  و ئەو  -١

گوناانەی کە دەکەونە نێوان قەاڵی زنجیر تا قەاڵی زەڵم لە شارەزوور و هەمـوو شـاخەکانی دەورووبەری ئەم قەاڵیە تـا ئەو 
ـــن ـــارەزوور دەڕوا و خـــاڵی س ـــۆ ش ـــزڵجە و دەروازەیەی ب ـــەرەڕای قەاڵی ق ـــب، س ـــک دێن ـــرکەر پێ ـــی داگی ووری هەردوو دەوڵەت

 .(دەورووبەری
ــانەی دەکەونە  -٢ ــوو ئەو قەاڵ و زەویی ــۆی نەدا لە قەرەی هەم ــت وەرنەدات و خ ــەفەوی دەس ــرکەری س ــوومەتی داگی ــب حک دەب

 .پارێزنسنووری قار  و وان و شارەزوور و ئەو قەاڵیانەی دیکە کە سنووری عوسمانی داگیرکەر دە
 .دەبب حکوومەتی سەفەوی داگیرکەردەست لە جنێودان بە خەلیفەکانی ڕاشایە و ئەسحابەکان هەڵبگرێت -٣
ئەو قەاڵیــانەی دەکەونە ئەو بەرەوە لە نێـــوان مەنــاەلی و دەرتنـــک و شـــوێنەکانی: بیــرە، یەکە، زومردهـــاوا و گونـــا و  -٤

ەریــان بــۆ ســنووری دەوڵەتــی ســەفەوی داگیــرکەر، نــابب دەوڵەتــی قەاڵکــانی ڕۆژهەاڵتــی قەاڵی زنجیــر و مەریــوان و دەورووب
 .عوسمانی داگیرکەر دەست لە کاروباریان وەرباات
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 .هەردوو تیرەی )پیرە( و )زەردووی( عەشیرەتی جا  سەر بە سەفەوی داگیرکەر دەمێننەوە -٥
ڕووخانـــانی قەاڵی زنجیـــر و هەردوو قەاڵی قوتـــور و مـــاکۆ دەکەونە ســـەرووی )وان( و قەاڵی )موغـــاز بـــرد( دەکەوێـــتە  -٦

 .ناوچەی قار 
 .هەردوو دەوڵەتی داگیرکەر دەست لە کاروباری یەکای وەرناەن -٧
 

یــرکەری )عوســمانی و جەنــە و کوشــتاری نێــوان هەردوو دەوڵەتــی داگ - ئەم پەیمــانە تــوانی بــۆ نــزیکەی هەشــتا ســاڵ شــەڕ
 .سەفەوی( ڕابگرێت

 
ئەگەر بە وردی سەرنس لەو ڕێککەوتننامەیە باەیە، بۆمـان دردەکەوێـت کە کـاریگەری لە سـەر کوردسـتان زۆر هەبـووە ئەویـا 
ســەرەڕای دابەشــکردنی کوردســتان لە نێــوان هەردوو دەوڵەتــی داگیــرکەری عوســمانی و ســەفەویاا، کە بە یەکەم دابەشــکردنی 

 .ردستان دادەنرێت لە نێوانیانااڕەسمی کو
 

ــوو  ــاری دەکەن دژی هەم ــرکەر هاریک ــی داگی ــردنەکەیەوە، هەردوو دەوڵەت ــۆر ک ــانەوە هەر لە یەکەم ڕۆژی م ــانە دیس ئەم پەیم
 .جوواڵنەوەیەکی ڕزگاریتوازی کورد لە کوردستاناا ئەگەر ڕوویاا لە پێناوی سەربەخۆییاا

 
ییە داگیرکەرەکـان ترسـیان لە سـەفەوییە داگیرکەرەکـان نەمـاو و هەروەهـا ئیشـیان لە دوای ئەم ڕێککەوتننامەیە ئیترعوسمان

بە هەمان شێوەش بە کورد نەما، کەوتنە چەسپانانی سیاسەتی مەرکەزی لە کوردستاناا و بە پێجەوانەی هەمـوو ئەو بەڵـێە 
اککردنەوە و داگیرکردنـی کوردسـتان و و گفتانەی کە دابوویان بە میرنشـینە کوردییەکـان و وردە وردە کەوتـنە الوازکـردن و پـ

 .نەهێشتنی دەسەاڵتی میرنشینە کوردییەکان
 

 ٢٠٢٠ی ئاگۆستی ١١ڕێکەوتی:  -مێوووی کورد سەرچاوە: ماڵپەڕی 
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پەیماننامەیلۆزان،گەلەكۆمەكییەكبوولەكوردكرا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئامادەکردنی:زاهیرسدیق

 
جێبەجێكــردنەوە، كە شــوێنەوارە  دا كەوتە بــواری واژۆكــردن و 1923ی تەمــوزی 24امەیەك لە ســەدەیەك لەمەوبەر رێكەوتننــ

خراپەكانی دواتر دەركەوت ئەویا رێكەوتننامەی لۆزان بوو، لۆزان شارێكی واڵتی سویسـرا بـوو سەربەكیشـوەری ئەوروپـا كە 
ـــامەیەش قسەوباســـێكی ی ـــتنی ئەو رێكەوتنن ـــرا، بەس ـــاا واژۆك ـــامەیەكی تێ ـــاەگرێت، بەاڵم ئەوەی رێكەوتنن ەكجـــار زۆر هەڵ

ــورد بەو  ــای ك ــتی پەیوەن ــان و ئاس ــار و دەرئەنجامەك ــت هۆك ــۆ بكرێ ــی ب ــانەوەیەكی مێوووی ــاوەیە خوێن پێویســتە دوای ئەو م
 بیسـتی لەبەرواری یەكەمـی خـولی خایانا، رۆژێكی چەنا رێكەوتنەوە، لۆزان لەدوو خولاا كاری لەسەر ئەكرا كە هەر خولەو

 خـولی هێنـا، بەكارەكـانی كۆتـایی زاینـی ی1923ی كـانوونی دووەمـی 31 لە و پێكـرد دەسـتی زاینی ی1922 یدووەم تشرینی
 لەو بــوو یەكێكــیا هــات، كۆتــایی ســاڵ هەمــان ی تەمــوزی24ی زاینــی دەســتی پێكــرد لە 1923ی نیســانی 23لە  دووەم

و هێـزی جیهـانی خسـتبووە ژێـر پرسـیارەوە رێكەوتننامانەی زۆرتریە قسەی لەسەر كرا، چونكە بەرژەوەنای چەنـای دەوڵەت 
كە ئامــادەی دانیشــتنەكان و واژۆی مــادە و بڕگەكــانی بــوون، لێــرەوە وەك یەكێــك لە رێكەوتننــامە مێوووییەكــان چــووە نێــو 
ــورد وەك  ــای بەرەگەز ك ــی توركی ــەرۆك وەزیران ــۆی س ــەمەت ئینۆن ــۆنگرەیەدا عیس ــانەوە، هەر لەم ك ــاوچەرخی جیه ــوووی ه مێ
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ــومە ــوێنەری حك ــەر ن ــا لەس ــومەتی بەریتانی ــوێنەری حك ــزی وەك ن ــرزۆن سیاســەتمەداری ناســراوی ئینگلی ــۆرد ك ــا و ل تی توركی
مەســەلەی ویالیەتــی موســـ  كەوتــنە گفتوگــۆیەكی وردوپڕوچـــڕەوە، دیــارە بەســتە و گرێـــاانی هەركۆبــوونەوەیەك هۆكـــار و 

ردنـی بەرژەوەنـای ئاسـۆكانی دوا رۆژی چەنـا دەرئەنجامی خۆی هەیە بەتایبەت كۆبوونەوە بۆ مەبەسـتێكی سیاسـی و دیـاری ك
دەوڵەتێك، لەم نێوەناەشاا گرێـاانی ئەو رێكەوتننـامەیە لەو شـارە و بۆمـاوەیەك چەنـایە هۆكـاری گرنگـی لەپشـتەوە بـوو، 

لەنێــوان  دا1920ی ئــابی 10لەگرنگترینیـان ئەمــانەبوون، یەكەم پێــااچوونەوە بــوو بەمــادە و بڕگەكــانی پەیمــانی ســیڤەر كە 
انی ســەركەوتووی جەنگــی جیهــانی یەكەم واژۆ كرابــوو، پێــااچوونەوە بەســنووری دەوڵەتــی عوســمانی ئەو دەوڵەتەی كە واڵتــ

ــانی بووبــوونە جێگــای چــاوتێبڕینی واڵتــانی ســەركەوتوو لەجەنگــاا،  لەجەنگــی جیهــانی یەكەمــاا شكســتی خــوارد و ناوچەك
ەو مانایەی وەرگـرت كە لێـرە بەدوا كۆمـاری توركیـا بەهـیچ سەركەوتنی دەوڵەتی نوێی توركیا كە لەسەر دەستی ئەتاتورك ئ

جۆرێك دەوڵەتـی عوسـمانی نیـیە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشـاا باشـتریە دەوڵەتە شـوێنی دەوڵەتـی عوسـمانی بگـرێتەوە، واڵتـانی 
ســـەركەوتووی جەنگەكـــان لەبەرچـــاو بگرێـــت. ســـێیەم ئـــاوەڕدانەوە لەو گەل و هێـــزانەی كە لەپەیمـــانی ســـیڤەردا رەچـــاوی 
مافەكانیـــان كرابـــوو، بەاڵم دوای ئەو پەیمـــانە دژایەتـــی بەرژەوەنـــای واڵتـــانی ســـەركەوتووی جەنگیـــان كـــرد، چـــوارەم 

و دەوڵەتــی عێــراو و حكــومەتی بەریتانیــا، ئەم   چارەســەركردنی كێشــەی ویالیەتــی موســ  لەنێــوان دەوڵەتــی توركیــای نــوێ
بــۆیە خــۆی لەچەنــایە بــڕگە و مــادەدا بینیــیەوە، لەنێــو ئەو رێكەوتننــامەیە بــۆ قســەكردنی چەنــایە هێــز و الیەن بەســترا، 

بڕگەومــادانەدا، مادەكــانی ســی و حەوت بــۆ چلــوپێنس تــایبەت بــوون بەمــافی كەمینەكــان لەچوارچێــوەی دەوڵەتــی عوســمانیاا 
دنـی هەر لەنێو ئەوانیشاا گرنگترینی ئەو مادانە تایەبەت بوون بە كورد، مادەی سی و حەوت حكـومەتی توركیـا مـافی دەركر

بڕیارێكی هەیە كە نەگونجا لەگەڵ بڕیار و بەرژەوەناییەكانیاا، مادەی سی و هەشت حكومەتی توركیـا بەڵـێە بەدانیشـتوانی 
جیـاوازی زمـان و رەگەز و ئـایە، مـادەی سـی و   توركیا ئەدات كە بەرگری لەما  و سامان و سەربەستیان بكات ئەوەش بەبـب

اتە بەردەم كە  كە لەژێـر چـاودێری توركیـادان و هەروەهـا ئـازادن بەزمـانی خۆیـان نۆ حكومەتی توركیا هیچ كۆسـتێك ناخـ
رۆژنامەگەری و بازرگـانی و خـودا پەرسـتی و هەمـوو چـاالكی سیاسـی خۆیـان بـكەن، دوای سـەردەمانێك لەو ڕوداوەوە جـێگەی 

ت، چـونكە بـۆ نەتەوەیەكـی وەكـو خۆیەتی هەر تاكێكی كـورد بەوردی بـڕوانێتە ئەو مێـوووە و بەوریـاییەوە كـاری لەسـەر بكـا
كورد كە ئەزموونەكانی مێوووی بۆی سوودی نەبێت پێویستە بۆ الی بگەڕێتەوە، چونكە هەمـوو سـەردەمێك بـۆ كـورد ئەگەر بـۆ 
ئەزموونەكــانی رابــردووی نەگەڕێــتەوە لــۆزانێكە بــۆیە بەكــۆنگرەیەكی نێــودەوڵەتی و رێكەوتننــامەیەكی نێودەوڵەتیــاا ئەو 

  كردنەوە، بۆیە ئەگەر دوای ئەو مێوووە بـب  كی كوردستان و لێاانی بزوتنەوە رەواكەی كەوتە بواری جێبەجبدابەشبوونەی خا
ئاگابیە لەهۆكار و دەرئەنجامەكانی ئەو رێكەوتننامەیە ئەوە دووبارەبوونەوەی لۆزانێكی تر لەئێسـتادا لەهەمـوو كـاتێكی تـر 

نای كۆتایی هێنـان و رێكەوتننـامەیەكی خەونـی كـورد و كوردسـتانی نـایە نزیكترە، بەاڵم بەوریایی مامەڵەكردن لەگەڵیاا ما
ــب ــان هــیچ نەب ــان ی ــوە بەو مەرجەی هەمووم ــان تێبڕی ــوان چاوم ــوایەیە كە هەم ــ ، ئەوەش ئەو هی ــر گ ــان لەئاســت   ژێ زۆربەم

 .روداوەكانیاا بیە
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بەغیابیكوردویالیەتیموسڵخرایەسەرعیراق

 
ێمە نـاتوانیە بـا  لەپەیمـانی لـۆزان بكەیـە ئەگەر نەگەڕێیـنەوە بـۆ سـیڤەر، كە لەسـیڤەردا بێگومان ئـ د.كامەرانمحەمەد:

دەوڵەتە هاوپەیمانەكــــان بەشــــێوەیەكی یەك الكەرەوە ئەیانویســــت دەوڵەتــــی عوســــمانی تەواو الواز و پەرتەوازەی بــــكەن 
ن، هەموو ناوچەكانی لـب جیـابكەنەوە، تەنانەت ئەو دەوڵەتە لەسنوری ئەستەنبوڵاا بهێڵنەوە، واتە بەشێوازێك پەرتی بكە

ئەمەش بەتــایبەتی لەالیەن ئەو هێــزەی كە تــازە دروســت بــوو پێشــتر بــزوتنەوەی كەمــالی بــوو و تــازە دەوڵەتــی توركیایــان 
پێكهێنــابوو بەســەرۆكایەتی ئەتــاتورك، قبــوڵ نەدەكــرا، لەبەر ئەوە بە بەردەوامــی هەوڵــی یەك الیــی كــردنەوەی كێشــەكان 

و لەگەڵ فەرەنسـادا، ئەوە بـوو جەنگـی یۆنـانی دەسـت پێكـرد و سـەركەوتنی بەدەسـت هێنـا، بێگومـان هەمـوو لەگەڵ ئیتاڵیا 
پێـااچوونەوە بە   ئەمانە وایـان كـرد بەریتانیـا بەخۆیـاا بچێـتەوە و ئەوە بـوو ئەو پەیماننـامەیە هـاتە ئـاراوە و سـەرلەنوێ

ی ئەسـتەنبوڵ كە دەوڵەتـی سـوڵتان بـوو ئەو زەمـانە كرابـوو، پەیماننامەی سیڤەردا كرا و بەوكارانەی پێشتر لەگەڵ دەوڵەت
 ســـاڵی كە بـــۆیە دەتـــوانیە بڵێـــیە نـــوێنەری دەوڵەتـــی توركیـــا عیســـەمەت ئنیونـــۆ وەك نـــوێنەری تـــوركی لە لـــۆزان ئامـــادە

 نیا وەك نــوێنەری بەریتــانی، بێگومــان كێشــەیەكی ســەرەكی لەم پەیماننــامەیەداكریــزۆ لــۆرد جــار، یەكەم بــۆ بەســترا1922
سـەربەو دەوڵەتە نـوێیە بێـت كە   بتـرێتە سـەر توركیـا یـاخود ئەبـب  بریتی بوو لەكێشەی ویالیەتی موس ، ئایـا موسـ  ئەبـب

نــاوی عێــراقە لەژێــر ئینتیــاابی بەریتانیــا؟ توركیــا كۆمەڵێــك پاســاوەی گرنگــی خــۆی هەبــوو لەڕووی دیموگرافیــاوە، لەڕووی 
دانیشـتوانی ناوچەكـانی ویالیەتـی موسـ  بـریتیە لەكـورد و تـورك بـۆیە ئەمە دانیشتوانەوە توركەكـان پێیـان وابـوو زۆریـنەی 

پاساوێكی بەهێزە تا بتـرێتە سـەر دەوڵەتـی توركیـا، هەروەهـا پاسـاوێكی تـری ئابووریشـیان هەبـوو كە بریتـی بـوو لەوەی 
ەڵ بـاكووری كوردسـتاناایە بازرگانی و ئابووری ناوچەكانی ویالیەتی موس  زیاتر لەگەڵ رۆژهەاڵتـی ئەنادۆڵـاایە، واتە لەگ

 ئەیـانوت بـوو ئەوە ئەویـا توركەكـان هەبـوو یاسـاییان تـری پاسـاوێكی  ئەمەش خاڵێكی تر بوو كە كاریان لەسەر ئەكـرد،
ی هــاتنی جەنگــی جیهــانییەوە، واتە ئاگربەســتی كۆتــای لەدوای بەڵــكە داگیرنەكــراوە، جەنگــاا لەكــاتی موســ  ویالیەتــی

یەتە خراوەتە سەر عێراو واتە بەریتانیا هاتووە داگیری كردووە كە ئەمە پێشـتر ویالیەتێكـی مۆناۆر  لەو كاتەوە ئەو ویال
عوســمانی بــووە، لەرووی مــافی چــارەی خۆنووسینیشــەوە پاســاوێكی تریــان هەبــوو، ئەویــا ئەوەبــوو كە كوردەكــان هاوســۆزی 

ەردەم كریــزون كە لەو كــاتەدا نــوێنەری ئاینیــان لەگەڵ توركەكانــاا هەیە. بــۆیە عیســمەت ئنیۆنــۆ هەمــوو ئەمــانەی خســتە ب
دەوڵەتی بەریتانی بوو، هەموو ئەمانە پاڵپشتە بۆ ئەوەی ویالیەتی موس  بترێتە سەر دەوڵەتـی توركیـا، بەاڵم لەبەرانـبەر 
ئەوە پـاش دوو مانـە كریـزۆن وەاڵمــی ئەم پاسـاوانەی دایەوە سـەبارەت بەدیموگرافیــا ئەوەی راگەیانـا زۆریـنەی ناوچەكــانی 

یەتی موسـ  كـوردن نەك تـورك، هینـاوئەورپیە ئەمەش لەڕووی نەژادەوە لەگەڵ توركەكانـاا بێگومـان جیـاوازن، لەڕووی ویال
ئابووریشەوە ئەوەی خستیبووەڕوو ناوچەكانی ویالیەتی موس  زیاتر لەگەڵ ناوەڕاست و باشووری عیراقـاایە واتە لەگەڵ ئەو 
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ی چـارەی خۆنووسینیشـەوە توركیـا ئامـاژەی پێكردبـوو كوردەكـان ئەیانەوێـت دەوڵەتەدایە كە بەریتانیا ئەیەوێت، لەڕووی ماف
لەگەڵ توركیادابە، ئەم ئەوەی راگەیانا كە هەر لەسەرەتای سەدەی نۆزدەوە كوردەكان بەبەردەوامی لەشۆڕشـاابوون بەرانـبەر 

ات دەســتبەرداری ویالیەتــی بەدەووڵەتــی عوســمانی تــاجەنگی جیهــانی، ئەمەش بەڵگەیەكــی بەهێــزە كە وا لە بەریتانیــا ئەكــ
موس  نەبێت، چونكە كوردەكان بەكرداری نایانەوێت بترێنە ژێر دەسەاڵتی ئەو دەوڵەتە نـوێیەی كە پێـی ئەوترێـت توركیـا، 
بەڵكە ئەیانەوێت لەگەڵ عیراقاا بویە، لەڕووی یاساییشەوە پاساوێكی تری توركەكان بوو، دەوڵەتی بەریتـانی پێـی وابـوو 

عێراو، چونكە بەفەرمانی كۆمەڵەی نەتەوەكان ئەوكـاتە بەفەرمـی لەژێـر ئینتیـاابی بەریتانیـا بـوو، هەر  بترێتە سەر  ئەبب
بەرەزامەنـای كـۆمەڵەی نەتەوەكـان بێـت بـۆیە ئەمە گرنگتـریە ئەو پاسـاوانە بـوون   كاتێكیا هەر هەنگاوێـك ئەنرێـت ئەبـب

رەنووسـی كێشـەی ویالیەتـی موسـ  ئەیانتسـتە روو، ئـێمە هەریەك لەدەوڵەتی توركیا و بەریتانیا بـۆ یەكالیـی كـردنەوەی چا
 .بریتییە لەكورد  لێرەدا ئەوە بەدی ئەكەیە، ئەوەی غیابی هەیە، ئەوەی هەژماری بۆ ناكرێ

 
گەلەكۆمەكییەكبوولەكوردكرا

 
یە، ئەمە ئــێمە زۆرتــر جەخــت لەســەر ئەو الیەنە دەكەیــە كە زۆرتــر پەیوەنــای بەمەســەلەی كــوردەوە هە فەریههدئەسەسههەرد:

گەلەكۆمەكییەك بوو لەكورد كـرا، بەاڵم ئەمە بەشـێكی بچـوكی پەیمـانەكەیە، پەیمـانەكە زادەی گـۆڕانی رەوشـی نێـودەوڵەتی 
كە پەیمـانی سـیڤەر واژۆكـرا هەلـومەرجێكی تـازە هاتەكـایەوە، دەوڵەتـی تـازەی توركیـا  1920لەبوو لەو زەمەنەدا، چـونكە 

ی زۆری شوێنەكانی داگیركرابوو، لەسەر كاغەز پارچە پارچە كرابوو، نیاز وابـوو دوو دەوڵەتێكی بەزیو بوو، شكابوو، بەشێك
، واڵتەكـانی تـری وەك سـوریا و عێـراو و لوبنـان  دەوڵەتی تازە بۆ ئەرمەن و كورد لەسەر خـاكی ئێسـتای توركیـا دابـمەزرێ

 1923بـــوو  1920ەمە هەلـــومەرجی وئـــوردوون ئەمـــانەی دوایـــی بـــوون بەدەوڵەت، هەموویـــان لەتوركیـــا ســـەنارابوونەوە. ئ
هەلومەرجێكی تر هاتبووە كایەوە، ئەویا ئەوە بوو هێزێكی تر لەتوركیـا پەیـاابووبوو مسـتەفا كەمـال رابەرایەتـی ئەكـرد، 

و تـوانی بـووی پەیوەنـاییەكانی لەگەڵ كـوردی بـاكووردا بەهێـز بكـات، كـارێكی وای   توركیا توانی بووی هەسـتێتەوە سـەرپب
ـــووی كردبـــوو كـــوردی  ـــا ببێـــتەوە، هەروەهـــا توانیب ـــبە بەهاوپەیمـــانی خـــۆی، تـــوانی بـــووی ڕووبەڕووی بەریتانی بـــاكوور ب

ــب ــۆڤیەت دابمەزرێن ــیای س ــز لەگەڵ روس ــانێتییەكی بەهێ ــان  هاوپەیم ــانی یۆن ــزە داگیركەرەك ــوانی هێ ــان ت ــگە لەوەی پاش ، ج
ئەمە هەمـووی هەلـومەرجی تـازەبوو هـاتبووە  لەئەزمیر دەربكات و سـەركەوتنێكی گەورە لەشـەڕی سـەقاریا بەدەسـت بهێنێـت.

كــایەوە، بەهــۆی ئەمەوە الیەنەكــانی تــریا بیریــان لەوە كردبــووەوە مــادەم هەلــومەرجێكی تازەهــاتوەتە كــایەوە، بااڵنســی 
بــكەن، بیریــان لەئەلتەرناتیفێــك   هێزەكـان گــۆڕانی بەســەردا هــاتووە، لەوانەیە نەتــوانە ســیڤەر بەو جــۆرەی هەیە جێبەجــب

، ئەوەش بریتــی بـوو لەپەیمــانی لــۆزان كە بەشـێكی زۆری بەرژەوەنــاییەكانی ئەوروپـا و بەرژەوەنــاییەكانی توركیــای كـردەوە
دابیە ئەكرد، یەكێـك لەمەرجە سـەرەكییەكانی بریتـی بـوو لەهەڵوەشـانانەوەی پەیمـانی سـیڤەر كە توركیـای پـارچە پـارچە 
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بەهێز لەنـاوچەكەدا نەمێنێـت، جـگە لەوە ئەوروپییەكـان هەنـاێك  ئەكرد، كارێكی وای كردبوو توركیا وەكو هێزێكی گەورە و
لەوانە ئەوە   ، بەاڵم ئەمـان بەسـەرزارەكی لەسـەری رێككەوتبـوون، یەكـب مەرجیان هەبوو لەوانەیە لە لۆزانـاا بـا  نەكرابـب

، ئەوان بیریـان لەوە بوو لەباتی ئەوەی دوو حكومەت لە توركیا هەبێت، یەكێكیان لە ئەنرەرە و ئەوی تریـان لەئەسـتەنبوڵ
 ، هەبـب حكـومەت یەك  و دانی پێـاانەنرێت و كـاربۆ ئەوە بركێـت  كردەوە پێویستە حكومەتی خەالفەتی عوسمانی لەناوببرێ

كردبـووەوە ئەمە ئەبێـتە هـۆی ئەوەی رزگاریـان بێـت  لەوە بیریـان ئەمـان. دامەزرابـوو تـازە حكومەتێكی لەئەنرەرە كاتە ئەو
میزم ئەو وەخــتە هێزێكــی زۆری لەنــاوچەكەدا هەبــوو، هەروەهــا گەالنــی موســڵمان ئیتــر لەمەوال یەك لەبیروبــاوەڕی پانئیســال

مەرجەعیەتیان نابێت بەشێوەی خەلیفەی عوسـمانی، توركیـا وردە وردە ئەبێـت بەبەشـێك لەئەوروپـا یـاخود نزیـك ئەبێـتەوە 
ت، ئەمە هەمـووی قـازانس بـوو بـۆ بەریتانیـا و بەدەوڵەتێـك پشـت لەكەلەپـوری عوسـمانیانەی ئەكـا  لەئەروپا، یـاخود ئەبـب

كردنــی پەیمــانی ســیڤەریان نەكــرد و چــوونە ســەر ئەو پەیمــانەی لەلــۆزان   ئەوروپــاو بەهــۆی ئەمەشــەوە پشــتگیری جێبەجــب
 .ئیمزاكرا لەبەرژەوەنای هەمووالیەكیان بوو

 
بەریتانیامەبەستیدامەزراندنیدەوڵەتیكوردینەبوو

 
 لەكـاتی ئەڵێـت دەسـتپێبكەم، كـورد گەورەی مێووونووسـی مەزهەر كەمـال دكتـۆر بەقسەیەكی دەكەم ەزح د.كامەرانمحەمەد:

 و شەسـت و دوو و شەسـت لەبەنـاەكانی رەچـاوكرابوو تێاا زۆرباش بەشێوەیەكی كوردی مافی كە سیڤەریشاا پەیمانی بەستنی
دواتـر ویالیەتـی موسـ  ئەگەر ویسـتیان بچـنە سـەر  و شەست و چوار دا با  لەدامەزرانانی دەوڵەتێكی كوردی كرابوو، و  سب

لەو كاتەشاا بەریتانیا مەبەستی دامەزرانانی دەوڵەتی كوردی نەبـوو، چـونكە بەنهێنـی لەگەڵ   ئەو دەوڵەتە دەتوانە، ئەڵب
ێـت لەسـاڵی فەرەنسا و ئیتاڵیا ڕێكەوتننامەیەكیان هەیە بۆ ئەوەی لەژێرەوە ئەم پەیماننامەیە لەبار ببەن، ئەوەمان لەبیرب

ــوان شــەریفی مەكە حوســێە و مەكمــاهون لەقــاهیرە دا1916 ــامە لەنێ ــاڵوگۆڕكراون،  كۆمەڵێــك ن ــاا ئ ــێە بەئاشــكرا لەوێ  بەڵ
ڵــێە بەمەلیــك فەیســەڵی كــوڕی بە ئاشــتیاا لەكــۆنگرەی دواتــریا و دابمەزرێنرێــت عەرەبــی دەوڵەتێكــی ئەدەن بەعەرەبەكــان

بەهەمـان شـێوە بەڵێنـی پاراسـتنی خـاكی  شـاا1922ئەو دەوڵەتە، لەساڵی شەریف حوسێنی مەكە ئەدرێت بیكەن بەسەرۆكی 
عێراو ئەدا بەویالیەتی موسڵەوە بەمەلیك حوسێە ئەدات، ئەوكاتە پەیماننامەی لۆزان لەسەرەتاكانیاا بوو، واتە بەریتانیـا 

ڵە شتێكەوە بەرژەوەنـای خـۆی لەسەرەتاوە لەگەڵ دروستكردنی دەوڵەتێكی كوردیاا نەبووە، چونكە خۆی بەستوەتەوە بە كۆمە
 وتـویەتی  تێاابووە، حەز دەكەم قسەیەكی وینستۆن چەرچ  بەنموونە بهێنمەوە هەر لەو سەروبەناەدا لەسەر كـوردو ئەفغـان

بەتایبەتیا كورد و ئەفغان ئەو كاتە وەزیـری   بەكاربهێنرێ ناشارستانییەكان بەنەتەوە بەرانبەر ژەهراوی گازی دروستە زۆر
ی بەریتانی بووە، واتە زۆر بەباشـی ئاگـای لەكێشـەكان بـووە، بـۆیە لەسـەرەتاوە بەریتانیـا لەگەڵ دامەزرانـانی موستەعمرات

بــۆ   دەوڵەتــی كــوردی نەبــوو، هەر بــۆیە دواتــر لەرێكەوتننــامەكەدا كریــزۆن ئامــادەیی خــۆی و دەوڵەتــی بەریتــانی دەردەبــڕێ
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ئەناام لەكۆمەڵەی نەتەوەكاناا، بەریتانیـا ئەمەی بـۆچی كـرد؟  پاشەكشەكردن لەبەناەكانی سیڤەر بەمەرجێك توركیا ببێتە
بەریتانیا ئەمەی بۆ ئەوە كرد ئەگەر توركیا ببێت بەئەناام لەكۆمەڵەی نەتەوەكاناا لەروسـیا دووری ئەخـاتەوە كە لەروسـیا 

ــب ــەالمەت ئەب ــاا س ــااو وعیراق ــانی كەن ــا لەناوچەك ــاییەكانی بەریتانی ــتەوە بەرژەوەن ــۆیە  دووری خس ــتی ، ب ــێوەیكی گش بەش
لەكۆتاییاا ئەتوانیە بڵێیە بەریتانیا لەگەڵ دامەزرانـانی دەوڵەتـی كوردیـاا نەبـووە، بەڵكـو هەمیشـە لەگەڵ ئەوەدا بـووە و 
ــی بەهەر یەك  ــابوو و پێشــتریا بەڵێن ــۆ ئەوە كــردووە ویالیەتــی موســ  بتــرێتە ســەر ئەو دەوڵەتەی كە پێكــی هێن ــاری ب ك

 .لەعەرەب و مەلیك فەیسەڵ دابوو
 

توركیائەیویستلەپرۆژەیدەوڵەتیكوردستانوئەرمەنستانرزگاریبێت
 

رێكتسـتەوە، بەاڵم ئەم پەیمـانە زۆرتـر لەنێـوان   ئەمە پەیمانێك بوو پەیوەناییەكانی ئەوانـی سـەرلەنوێ فەریدئەسەسەرد:
نەمابێـت، بەاڵم ئەمە پەیمانێـك  چەنا دەوڵەتێكی بەشااربوودا بوو، هەناێك دەوڵەت بەشااربوون لەوانەیە ئێستا وجودیان

بوو بـۆ كۆتـایی هێنـان بەسـەر ئەنجامەكـانی شـەڕی یەكەمـی جیهـانی، پەیمانێـك بـوو بـۆ دانـان و چەسـپانانی نەخشـەیەكی 
ەر ئەنجـامی گۆڕانكارییەكـانی پـاش جەنگـی یەكەمـی بەسـ لەداننـان  سیاسی تازە، پێویستی بەوە ئەكـرد توركیـا بەشـااربێت

، بەرانبەر  دەیی ئەوەی دەربڕی سنوری ئێستای بۆ بهێڵنەوە بەرانبەر بەوەی دان بەسیستمە تازەكەدا بنبجیهانی، توركیا ئاما
بەوەی وازی لێبێنە و ئیتر هەوڵی روخانان و داگیركردنی نەدەن، ئەم پەیمانە بەدڵنیـاییەوە قـازانجی توركیاشـی تێـاابوو، 

نسـا داگیـركەری سـوریا و لوبنـان بـوو، ئەو پێویسـتی بەوە هەبـوو بۆ نموونە ئەوەی كە پەیوەنای بەفەرەنساوە هەبـوو، فەرە
ــوو  بەفەرمــی بەشــێوەیەكی یاســایی دەســتبەرداری واڵتــی ســوریا بێــت ئەم ئەوەی بەدەســتهێنا، بەریتانیــا پێویســتی بەوە هەب

  ئەو بتــوانبســنورێك دەستنیشــان بكرێــت لەنێــوان عێــراو و توركیــا و مەســەلەی ویالیەتــی موســ  یەكالبكرێـــەوە، بــۆ ئەوەی 
نەوتەكەی دەربكــات، توركیــا ئەیویســت خــاكەكەی پــارچە پــارچە نەكرێــت و رزگــاری بێــت لەپــرۆژەی دەوڵەتــی كوردســتان و 
پــرۆژەی دەوڵەتــی ئەرمەنســتان، ئەوەشــی بۆهــاتە دی. الیەنە ســەرەكییەكان ئەوانە بــوون، جــگە لەوەش كێشــەیەكی تــریا 

سەلەی دوورگەكـان، ژمـارەیەكی زۆر دوورگە لەدەریـای ئـیجە لەنێـوان ئەم دوو هەبوو لەنێوان توركیا و یۆنان سەبارەت بە مە
واڵتەدا هەیە توركیا بەوە رازی بوو سنوورەكان دەستنیشـان بكـرێە بەقـازانجی یۆنـان بەرانـبەر بەوەی یۆنـان واز لە ئیزمیـر 

الیەنەكـان هەر یەكە بەقەد توانـای  بێنێت و دان بەوەدا بنێت ئیتر هیچ داوایەكـی نیـیە لەخـاكی توركیـا لەبەر ئەوە هەمـوو
 .خۆی قازانجی لەم پەیمانەكرد ئەوەی زەرەری تێاا كرد كورد و ئەرمەنەكان بوون، نەیانتوانی دەوڵەتی خۆیان دابمەزرێنە

 
هەر یەك لەتوركیا و بەریتانیاش كاریان لەسەر ئەوە ئەكرد كورد وەكـو كـارتێكی فشـار كـارتێكی تـری  د.كامەرانمحەمەد:

یی كردنەوەی كێشەكە بـۆ بەرژەوەنـای خۆیـان بەكـار بهێـنە، ئەو پاسـاوانەی باسـمان كـرد وای لەتوركیـا كـرد هەمیشـە یەكال
  و بانگەشـەی ئەوەشـی ئەكـرد تـا بەرزاییەكـانی حەمـریە ئەبـب  و بەبەشـێك لەخـۆی بزانـب  خەون بەویالیەتی موسڵەوە ببینـب
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ــوپای ــتەش ئەوەبــوو س ــۆ ئەم مەبەس ــا ب ــەر توركی ــرێتە س ــردووە، لەمێــوووی بت ــان پێك ــان زۆر ئاماژەی ــارد، مێووونووس ەكی ن
بـوون، ئەویـا سـوپای ئـۆزدەمیر بـوو، لەوكـاتەدا هەوڵیـاا بەشـێوازێكی زۆر   كوردیشاا دیارە لەنـاوچەی رەوانـاوز نیشـتەجب

دەسـتی كـرد بە  ، بـۆیە و بـۆ بەرژەوەنـای خۆیـان بەكـاری بهێنـب  لێزانانە هەست و سـۆزی كوردەكـان بەالی خۆیانـاا رابكێشـب
بەســتنی پەیوەنــای لەگەڵ شــێە مەحمــود و ســەرۆك هۆزەكــان و پیــاوە ناودارەكــان، هەوڵــی ئەدا زەمینەســازی بكــات بــۆ 
ڕاپەڕینێكــی هــۆزەكی لەگەڵ شــێە مەحمــود دا، لەم سەروبەناەشــاا ســوپایەكی زۆر هــاتە ســەر ســنوورەكان، كە ئەمە لەڕووی 

 لەوانەیە توركیــا ئەوانــاا لەزەینــی كە وێــنەیەك  دیكەیــان بــۆ توركیــا بكێشــە،دەرونیــیەوە وای لەكوردەكــان كــرد وێنەیەكــی 
 ئینگلیـز هەوادارانـی هەموو پێاەكات ئاماژەی خۆیاا لەبەرهەمەكەی ئیامۆنز وەك ، بهێنب بەریتانیا بەسەر سەركەوتە  بتوانب

ێـاا بـوون. بـۆیە توركیـا بە بەردەوامـی واتە لەسلێمانی و هەولێر و كەركـوك كەوتـنە مەترسـییەوە و لەدڵەڕاوك لەناوچەكەدا
 . واتە كوردەكان وەكو وەرەقەیەك بەكار بهێنب  كاری لەسەر ئەم خاڵە ئەكرد بۆ ئەوەی بەكاریان بهێنب

 
توركەكـان و كوردەكـان لەو سـەردەمەدا بووبـوون بەهاوپەیمـانی یەكتـری لەو روانـگەیەوە كە هەر دووكیـان  فەریدئەسەسەرد:

یا دوژمنی هەر دووكیانە و دەوڵەتێكی ئەوروپی ناموسـڵمانە و رقـی لە موسـڵمانانە لەبەر ئەوە پێویسـتە موسڵمانە و بەریتان
كــورد و تــورك هەر دووكیــان دژایەتــی بــكەن، جــگە لەوەی لەو ســەردەمەدا دوو مەســەلە هەبــوو كــوردی ورژانــابوو، یەكێكیــان 

ــی وا ــوو، پێ ــورد زۆر دژی ب ــوو ك ــتان ب ــی ئەرمەنس ــتكردنی دەوڵەت ــوردەوە دروس ــیا ك ــیحی بەتەن ــی مەس ــوو ئەگەر دەوڵەتێك ب
لەبەرژەوەنای كوردا نییە، بەتـایبەتی كە مەسـەلەیەكی تـریا هەیە پـاش ئەوەی ئەرمەن تووشـی جینۆسـایا بـوو   دابمەزرێ

لەسەردەستی دەوڵەتی عوسمانی بەشێكی زۆری ماڵو موڵكی ئەرمەنەكان بەر كوردەكان كەوتبوو، لەبەر ئەوە ئەگەر دەوڵەتـی 
ئەرمەن دروست بوایە ئەم موڵك و سامان و ماڵە هەمـووی لەكـورد ئەسـەنارایەوە، لەبەر ئەوە كـورد دژی ئەوە بـوو دەوڵەتـی 

، ئەمە كـورد و كەمالیسـتەكانی  ئەرمەنستان دابمەزرێت، كەمالیستەكانیا هەر دژی ئەوەبوون دەوڵەتـی ئەرمەنسـتان دامەزرێ
ی ئـاینییەوە یۆنـان بەشـێك لەخـاكی توركیـای داگیركردبـوو بەتـایبەتی شـاری لەیەك نزیك كردەوە لەم الشەوە بەهۆی هەست

ئیزمیر و دەوروبەری، كوردیا پێی ناخۆش بوو گەلێكی مەسیحی بێت دەوڵەتی عوسـمانی و خـاكە عوسـمانی داگیربكـات، جـا 
ئەم لەشـكرە لەكوردەكـان  بۆیە كاتێك لەشكری مستەفا كەمال بەرێكەوت بۆ شەڕ بۆ دەرپەڕانانی یۆنانەكان لەوانەیە نیـوەی

 .پێكهاتبێت
 

تەنــانەت ئــۆزدەمیر ئەوەنــاە بەهێــز بــوو تــوانی قەنــاعەت بەشــێە مەحمــود بكــات دوو نــوێنەری كــورد  د.كههامەرانمههحەمەد:
وەكـو ئەنـاامی پەرلەمـانی نیشـتمانی گەورەی توركیـا بەشـااربە و لەدانیشـتنەكاناا هەڵویسـتی   لەویالیەتی موسـڵەوە بنێـرێ

ـــارێزراوە و خـــۆی پـــب بەه ـــان پ ـــاا و مافی ـــان هەیە لەپەرلەمان ـــا كە كوردەكـــان ئامادەیی ـــبەر بەریتانی ـــز بكـــات، لەبەران ێ
 بەشێوەیەكی خۆویستانە ئەیانەوێت بێنە توركیا و كۆمەڵێك پەیوەنای زۆر بەهێز كوردەكان و توركەكان بەیەكەوە 
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 .ئەبەستێتەوە
 

كوردوەكخەڵكیترچاوەڕێیئەنجامەكەیدەكرد

 
كۆبووبوونەوە كـورد وەكـو خەڵكـی تـر چـاوەڕێی ئەنجـامەكەی دەكـرد، بەپەرۆشـەوە   شاناەكان هەموو لەوێ دئەسەسەرد:فەری

ـــۆزان   بـــوو بزانـــب مـــافی دەوڵەتـــی لـــب ئەســـەنارێتەوە یـــاخود لێـــی ناســـەنارێتەوە تەنـــانەت ئەوكـــاتەی شـــاناەكان لە ل
نـوێنەرانی   حمودەوە نێردرابوو بۆ توركیا لەئەنرەرەبوو، لەوێكۆبووبوونەوە، شانای كوردی كە لەسلێمانییەوە بەناوی شێە مە

  توركیشیان بینی بۆ ئەوەی هەماهەنگی بـكەن لەدژایەتـی كردنـی بەریتانیـا كە پشـتگیری لە پەیمـانی سـیڤەر دەكـات، لەوێ
اوەڕێی چـــ  بــا  لەوەكـــرا ئەوان شـــانایان نـــاردووەتە لـــۆزان ئێســـتا پێویســت ناكـــات بـــا  لەم مەســـەلەیە بكەیـــە، ئەبـــب

ــۆزان  ــاش ل ــا هەر پ ــونكە ئەوی ــرد، چ ــیچ نەك ــی بەه ــرەرە هیچ ــۆ ئەن ــوو ب ــاناەش كە نێردراب ــە، ئەو ش ــانی بكەی ئەنجامەك
گەڕانەوە بـۆ ســلێمانی   هەواڵەكەی پێگەیشـت وایــانزانی مەسـەلەكە كۆتــایی پێهـاتووە لەم الوە گەڕانەوە بــۆ سـلێمانی، كــاتب

موو شوێنەكانی گرتبوو، شێە مەحمود سلێمانی بەجێهێشتبوو، دەوڵەتـی شـێە دەسەاڵتی شێە مەحمودیا نەمابوو بەریتانیا هە
 .مەحمود كۆتایی هابوو

 
كوردەكانخاوەنیگوتارێكییەكگرتوونەبوون

 
دەوڵەتی توركی چەنا ئەناام پەرلەمانێكی كـوردی سـەر بەدەوڵەتـی توركیـا بـۆ كـۆنگرەكە نـاردبوو بـۆ  د.كامەرانمحەمەد:

ەمانە نوێنەری كوردن هاتوون بـۆ ئەوەی لەكـۆنگرەكەدا بەرەزامەنـای خۆیـان، ئەوەمـان پێـڕائەگەیەنە ئەوەی پیشانی باەن ئ
كە بتـــرێنە ســـەردەوڵەتی توركیـــا، بەاڵم هەر لەوێـــاا كریـــزۆن ئامـــاژە بەوە ئەكـــات ئەمـــانە هـــیچ دەســـەاڵتێكیان نیـــیە، 

یــر لەخواســتی سروشــتی گەلــی كوردنــاكەن بەتەواوەتــی گوزارشــت لەسیاســەتی كەمالییەكــان دەكەن، ئەگینــا ئەمــانە تەعب
بەتایبەتی لەویالیەتی موس . رۆڵی كورد لەكوێاایە؟ ئاماژەمان بەوە كرد توركیا وبەریتانیا هەمیشـە ئەیانویسـت كـورد وەك 

؟ كە لەكاتێكـاا  كارتێك بەكار بهێنە. بەاڵم ئایا كورد نەیـاەتوانی سـوود لەناكۆكییەكـانی هەریەكە لەم دوو هێـزە ورەبگـرێ
ناكۆكییەكان بەئەناازەیەك بوو بۆمـاوەی یەك سـاڵ یەكالیـی كـردنەوەی چارەنووسـی ویالیەتـی موسـ  بە  لەپەیمـان نـامەی 

ــووبب ــاا هەب ــاڵی كوردی ــو م ــی نێ ــوونی یەكێت ــی ونەب ــای بە پەرتەوازەی ــگە پەیوەن ــان ئەمە ڕەن ــاا دواخــرا، بێگوم واتە   لۆزان
وو بەروو بوونەوەی ئەم ڕەوشە. حەز دەكەم ئاماژە بە بەرهەمێكی ئەدەبـی كوردەكان خاوەنی گوتارێكی یەكگرتوو نەبوون بۆ ر

گرنە بـاەم كە بەدیـاێكی رەخنەیـی لەو سـەردەمەدا نووسـراوە و ئەتـوانیە بڵێـیە وەاڵمـی ئەم پرسـیارەی تێـاایە كە ئەویـا 
دایەتی كـورد ئەگرێـت، ، رەخـنە لەسـەركر لەخەومای جەمیل سائیبە كە رەخنە لەعەقڵییەتی سیاسـی ئەوكـاتەی كـورد ئەگـرێ

گــروپ هەبــوون گروپێكیــان ئینگلیــز خوازەكــان بــوون و گروپێكــی تریــان   بــا  لەوە ئەكــات لەنێــو شــاری ســلێمانیاا ســب



یلۆزانیماننامهپه  

 

 

51 
 

نەتەوەییەكــان بــوون و گروپێكــی تریــان توركچییەكــان بــوون، ئەوانەی ســەر بە ئینگلیــز بــوون ئەیانویســت قەنــاعەت بە 
ــەردەمەد ــكەن لەو س ــوردی ب ــەركردایەتی ك ــز س ــی و ئەوەی ئینگلی ــی عێراق ــاڵ دەوڵەت ــتە پ ــورد لەوەدایە بچێ ــای ك ا بەرژەوەن

ئەیەوێــــت جێبەجێــــی بكــــات، چــــونكە ئەمــــڕۆ ئینگلیــــز گەورەی دنیــــایە و ئەویــــا بەڵێنــــی پێــــاان بەقســــەیان بكــــات، 
مێـوووی بەهێـز كە بانگەشەیان ئەكرد پێویستە ئێمە پەیوەنـاییەكی ئـاینی و  ئەوانەی هاتە توركچییەكان ئەمانەوە  لەدوای

بتـرێینە سـەر دەوڵەتـی توركیـا وە قەناعەتیـان بەسـەركردایەتی ئەوكـاتە ئەكــرد   لەگەڵ توركیـادا ئەمـان بەسـتێتەوە ئەبـب
بەرژەوەنــای ئــێمە لەوەدایە كە ویالیەتــی موســ  بتــرێتە ســەر توركیــا، هاوكــات لەوە نەتەوەییەكــانیا ئەوانەی خەونــی 

وڵەتێكی نەتەوەیی كوردیان هەبوو، باسیان لەسـەربەخۆیی كـورد و دامەزرانـانی ئەو سەربەخۆیی كوردستان و دامەزرانانی دە
دەوڵەتە ئەكرد و باسیان لە یەكگرتنـی كـورد ئەكـرد بەدڵنیـاییەوە قەنـاعەتی بەوانـیا هەبـووە لەو كـاتەدا ئەیـوت ئەوەی 

خاوەنی پالنێك یـان بڕیـارێكی یەگرتـوو ئێوە دەیڵێە زۆر راستە و پێویستە ئێمە وابكەیە، واتە سەركردایەتی كورد ئەوكاتە 
و چــی   چــی لەتوركیــا ئەگــوزەرێ  نەبــووە. دەتــوانیە بڵێــیە هەمیشــە پاشــكۆ بــووە، واتە چــاوەڕێی روداوەكــانی ئەكــرد بزانــب

ـــوزەرێ ـــاا ئەگ ـــوزەرێ  لەعیراق ـــاا ئەگ ـــامەی لۆزان ـــی لەپەیمانن ـــزانە چ ـــریا ب ـــرد  و دوات ـــان دەك ـــاوەڕێی ئەوەی ، ئەوان چ
و ئەمـــان دوایـــی كـــاری بـــۆ بـــكەن، واتە ئەمە یەكـــێكە   ۆزانـــاا چـــۆن بڕیـــار لەچارەنووســـی كـــورد ئەدرێلەپەیماننـــامەی ل

 .لەگەورەتریە خاڵە الوازەكانی كورد لەو كۆنگرەیەدا ئامادەیی نەبوو
 

وە، پەیمانی لۆزان بەهیچ شیوەیەك ناوی كورد و كوردستانی تێاا نەهاتووە، ناوی ئەرمەنـی تێـاا نەهـاتو فەریدئەسەسەرد:
ــامەیە  تەنــانەت بــا  لەســیڤەریا ناكــات، بەاڵم نــاوەڕۆكەكەی هەڵوەشــانەوەی پەیمــانی ســیڤەرە، تەنــانەت لەو رێكەوتنن
ئەوەناەی كە قازانجی گروپە ناموسڵمانەكانی تێابوو ئەوەنـاە قـازانجی كەمیـنە موسـڵمانەكانی تێـاا نەبـووە بـۆ نمـوونە لە 

ــانەت وەكــو كەمینەیەكــی پەیمــانی لۆزانــاا كــورد جــگە لەوەی وەكــو نەتەو ە نــاوی نەهــاتووە و دانیشــی پێــاا نەنــراوە، تەن
بچوكیا لەتوركیا دانی پێاانەنراوە، چونكە یەكێك لەخاڵەكان ئەوەیە كە ئەبێـت توركیـا مـافی زمـانەوانی و مـافی كەمیـنە 

ی زمـانی كوردیشـی بـۆ كـورد ناموسڵمانەكان دابیە بكات، لەبەر ئەوە كورد موسڵمانە ئەم خاڵە نایگرێتەوە تەنـانەت خوێنـان
نەسـەلماناووە، هـیچ بۆچـوونێكی دیـاری كـراو سـەبارەت بەمـافە سیاسـییەكان بـۆ كـورد بەرجەسـتە نەبـووە، لــۆزان وەك ئەوە 
باسی كوردی كردووە وەك ئەوەی كە نەبێت، تەنانەت ئەرمەنەكان هەلومەرجیان باشتربووە، چونكە ئەوان وەكـو كەمینەیەكـی 

ــا دانیــ ــاینی لەتوركی ــومەرجی ئەو ئ ان پێــاانراوە و ناویــان نەهــاتووە، بەاڵم وەكــو كەمیــنەیەك دانیانپێــاانراوە. ئەگەر هەل
سەردەمە لەیەك باەینەوە ئێستا زۆركە  باسی ئەوە دەكات كە كورد بۆ هیچی نەكردووە دژی پەیمانی لـۆزان؟ پرسـیارەكەش 

ێمە هەمـوو مـان راپەریـە ئەكەیـە و چەك هەڵـاەگریە و لەوەوە هاتووە ئەگەر ئەمرۆ شتێك ڕووباات وەكو پەیمانی لـۆزان ئـ
 .شەڕ ئەكەیە و پەالماری داگیركەر ئەدەیە، النی كەم خۆ پیشاناان ئەكەیە یاداشت ئەنووسیە هەرواناوەستیە

 

 ٢٠١٩ی دێسەمبەری ٣ڕێکەوتی:  - خاکسەرچاوە: ماڵپەڕی 
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ساڵلەپەیماننامەیلۆزانهیچشتێكنەگۆڕاوە٩٩دوای
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

*سەعدیئەحمەدپیرە
 

سـاڵە دوای واژۆكردنـی رێككەوتنـی لـۆزان، هاوسـەنگی، شـێوەی ژیـان،  99وا دیارە لەم بەشەی جیهاناا كات تێنەپەڕیبێـت، 
ەنــانەت ســادەتریە شــتەكان، وەك... مــافی قســەكردن و پەیوەنــایی نێــوان دەوڵەت و گــروپە مەدەنییەكــان، مــافی مــرۆڤ، ت

دەربڕیە و نووسـیە بە زمـانی دایـك، هێشـتا پێـاەچێت لەسـەر بنەمـای بناغەكـان بنیاتبنرێـت، كە پەیمـانی لـۆزان لەسـەری 
 .بنیاتنراوە، واتە هێز و تەنیا هێز

 
ایبەت بە بــوون و مــافی گەلــی كــورد لەم بە بــڕوای ئــێمە ئەو وردەكاریــانەی كە پەیوەنــاییان بە پەیماننــامەكەوە هەیە، تــ
 :ناوچەیە لەگەڵ جیهاناا، كە تا ئێستا ماون، دەتوانرێت لە پێنس ئاستاا تێبگەیە

 
پەیمانی لۆزان كۆدەنگییەكی ناوچەیی و نێودەوڵەتی بـوو بـۆ هەڵوەشـانانەوەی بنەمـایەكی بنەڕەتـی مـۆدێرنیتەی سیاسـی، *

 .خۆنووسیە، ئەگەر ئیرادەی هاوبەشیان هەبێتكە لەسەر بنەمای مافی گروپەكان بۆ چارەی 
 

پەیمانی لۆزان كە لەسەر بنەمای وێرانەكانی پەیمانی سـێڤرێ، بـوو، بـڕگەی سـەرەكی لەو پەیماننـامەیەدا هەڵوەشـاناەوە، 
 ، وەك باقی گەل و یان 64 - 62كە لەسەر بنەمای پێاانی مافی چارەی خۆنووسیە بە گەلی كورد بوو، بەپێی مادەكانی 

https://knwe.org/KU/ArticleDetails/892#lik
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 .الن كە لەناو ئیمپراتۆریەتی عوسمانیاا دەژیانگە
 

ئەمڕۆ زۆر لەوە هەیە و كۆدەنگییەكی نێودەوڵەتی و ناوچەیی هەیە، كە گەلێكی فۆرمـاتی  و بنەڕەتیـی نـاوچەكە؛ شـایەنی 
دەی ئەوە نـیە چارەنووسـی خۆیـان یەكالییـبكەنەوە، وەك خۆیـان ئـارەزووی دەكەن، تەنـانەت ئەگەر ئامـادەبە بــۆ ئەوپەڕی را

 .هاوكاری و پێكەوەژیان لەگەڵ باقی گەالن و پێكهاتەكانی ناوچەكەدا
 
هەروەهــا پەیمــانی ســێڤرێ،، هەوڵێكــی ئینتیمــی بــوو بــۆ بەردەوامبــوونی هەڵوەشــانانەوە و جوگرافیــا و زمــان و گەالن و * 

رد بە وردی جێبەجێكـرا، بە تەنانەت مێوووش. ئەم فۆڕمانە لە هەڵوەشانانەوە، كە تا رادەی هەڵوەشانانەوەی نەتەوەی كـو
 .مانای گۆڕینی ریشەیی راستییە بابەتییەكان بوو لەسەر زەوی و لە رێگەی هێزەوە

 
ــی تونــاوتیوی، بەڵكــو تەنیــا لە  ــان مەیل گەلــی كــورد، لە واڵتە جۆربەجۆرەكــانی نــاوچەكەدا، نە لە خواســتێكی شەخســی ی

ـــانانە ـــبەر ئەو هەڵوەش ـــۆ، لە بەرام ـــردن لە خ ـــیپی بەرگریك ـــۆڕش و پرەنس ـــتانی ش ـــەڕی داس ـــرت، ش وەدا، كە راوەدووی دەگ
 .راپەڕینەكانی دەكرد، ئەوان لە رێگەی ئەو پەیماننامەیەوە

 
ـــر، بەاڵم وەك  ـــی ت ـــۆ واڵتێك ـــێكەوە ب ـــاوازە، لە واڵت ـــتەکاناا جی ـــانانەوەكە بەردەوامە، ئەگەرچـــی لە ئاس هێشـــتا هەڵوەش

كی بەكۆمەڵ بە بوونی جوگرافیـا و زمـان و شـونا  و گەلـی كـورد هەڵوەشانانەوەیەك دەمێنێتەوە، تا ئەو كاتەی دانپێاانانێ
 .لەم هەرێمەدا نەبێت، لەگەڵ برا و هاوبەشەكانی، عەرەب، فار ، تورك، ئەرمەنی و ئەوانی تر

 
هەروەها پەیمانی لۆزان دەرگای فراوانی بە رووی فۆڕمەكانی ئەناازیاری كۆمەاڵیەتی و سیاسیاا كردەوە، كاتێـك پـاڵ بە * 

تنەوەی ملیۆنــان دانیشــتوانی مەســیحی لە توركیــاوە بــۆ یۆنــان و موســڵمانان لە یۆنــانەوە بــۆ توركیــا دەنێــت. چــاوی لەو گواســ
ئاوارەییە داخسـت، كە دەوڵەت بەرامـبەر گەلـی كـورد، لەژێـر ئـااڵی پـڕۆژە ئابوورییەكانـاا پیـادەی دەكـرد، بەاڵم هەموویـان 

ـــوون، كا ـــوری ب ـــایای كەلت ـــایا و جینۆس ـــێوەی جینۆس ـــاكردەوەش ـــان جی ـــەی خۆی ـــیان لە رەگوڕیش ـــەدان هەزار كەس ـــك س  .تێ
ئەم عەقڵــیەتە، كە لە رێكەوتنــی لــۆزانەوە ســەرچاوەی گــرت، دەرگــای فراوانــی بە رووی ئەنــاازیاری كــۆمەاڵیەتی هاوتایــاا 

ئەم كـارە  كردەوە، كە لەوێاا هەڵمەتی ئەنفالكردنی ترسناك، كە لەالیەن رژێمی پێشـووی عیـراقەوە ئەنجامـارا، لـووتكەی
 .دڕناانەیە بوو دژی مرۆڤەكان

 
 ئەمڕۆ لە عەفریە و سریانی و ناوچەكانی تر، شتێكی هاوشێوەی ئەو شتە هەیە و لە دژی گەلی كورد جێبەجێاەكرێت، كە 
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 .قوربانیی بەردەوامی ئەو رێكەوتنە بوون
 

الن و بەرژەوەنـــاییەكانی خەڵكـــی لەســـەرووی ئەوەشـــەوە پەیماننـــامەكە نمـــوونەیەكی سەرســـوڕهێنەر بـــوو لە گـــۆڕینی گە* 
 .ناوچەكە بۆ دەستی كێبڕكێی زلهێزەكان و ملمالنێی گەالن

 
هەڵوەشانانەوەی گەالنی ئەرمەنی و سـریانی و یۆنـانی و كـورد لە پەیماننـامەكەدا و گـۆڕینی تەواوی نـاوچەكە بـۆ فەزایەك 

ەوڵیان دەدا توركیـا دڵتـۆش بـكەن بە جۆرێـك كە بە یەك شونا ، كە توركییە، تەنیا لەبەر ئەوەی بەریتانیا و فەرەنسا ه
 .ئەو لە شۆڕشی كۆمۆنیستی/بۆلشەفی لە روسیا لەو كاتەدا نزیك نەدەبۆوە

 
 بەردەوام دیـكە جیاوازی  ئەو رازیبوونە، لەسەر حسابی گەالن و مافی گروپەكانی ناوچەكە، تا ئێستا، هەرچەناە بە فۆڕمی

 .بووە
 

تە مەدەنییەكان، گەالنی ژێر دەست و كەلتورە ناوخۆییەكان، هێشتا قوربـانیی پشـتیوانیی ئێستا هەمان شت روودەدات، پێكها
واڵتانی گەورەی ناوچەكەمانە، لەسەر حیسابی كۆمەڵگە ناوخۆییەكانیـان و مافەكانیـان، كـۆدەنگیی سـەرەكیی نێـودەوڵەتی و 

 .مەكەماناابەرژەوەناییەكان هێشتا ئامادەن لەسەر حیسابی خەڵك و مافەكانیان لە هەرێ
 
ــار لەســەر چارەنووســی *  ــوو كە ســوپا و ســەربازەكان بڕی ــانی ئەو حــوكمە ب ــاا دان ــانی لۆزان بەاڵم گرنگتــریە شــت لە پەیم

 .كۆمەڵگە و واڵتان دەدەن نەك بە پێچەوانەوە
 

چوارچێـوە و بە پێچەوانەی هەموو ئەزموونە جیهانییەكانەوە، وەك چۆن كۆمەڵگە و خەباتە هاوبەشە كەڵەكەبووەكان بڕیارە 
فۆڕم و سیستمی سیاسی و پەیوەناییە هەمیشەییەكانی دەوڵەتان دیاری بـكەن، رێكەوتنـی لـۆزان كە لە نێـوان سـەركردەكانی 
سـوپای نــاكۆكی ئەو سـەردەمەدا روویــاا، دان بەوەدا دەنێـت ســوپاكان و دەسـەاڵت و كاریگەرییەكانیــان لە هەمـوو شــتێكی تــر 

اكــانی مــافی مــرۆڤ و داینــامیكی مــۆدێرنیتەی سیاســی وەك دیموكراســی و جیــاكردنەوەی بــااڵترن. بەهــا سیاســییەكان و بنەم
 .دەسەاڵتەكان و رۆڵی پەرلەمانەكان زاڵە

 
ئێستا، ئایا هەرێمەكەمان جگە لەوە شتێكی ترە، ئایا شتێكی ترە جـگە لە گۆڕەپـانێكی گەورە بـۆ ملمالنـب تونـاوتیوەكان و 

 .و الیەكەوەچەقۆكێشان و هەژموونی بارووت لە هەمو
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بە جۆرێك پەیمانی لۆزان ژێرخانی دامەزرانا بۆ پێكهێنانی ژیان لە ناوچەكەماناا، پەیمانێـك كە هـات بـۆ كۆتاییهێنـان بە 
شەڕ و جێگیركردنی ئاشتی، بەاڵم هەمـوو شـتێكی پـێچەوانە كـرد، بە كـورتە وتەی مێووونووسـی بەریتـانی دەیڤیـا فـرومكیە: 

 .«دوای ئاشتی پەیمانێكی ئاشتی بوو،«. ئەوە»
 

 ٢٠٢٢ی جووالی ٢١ :کەوتیڕێ - ێی کوردستانی نوڕپەڵما :اوەچسەر
 
 
  


!کاتێککوردستاندەکەنەعێراقی

 
 

 
 
 
 
 
 

 عادلباخەوان

  
، هەردوو شانای تورکی و بەریتانی دەگەنە شاری لۆزان لە سویسرا. عیسـمەت پاشـا سـەرۆکایەتیی شـانای 1922نۆڤەمبەری 
کرد و لۆرد کـورزۆنیا سـەرۆکایەتیی شـانای بەریتانیـای دەکـرد. لـۆزان چەنـا کەشـوهەواکەی سـاردبوو، هێنـاەش تورکیای دە

دیبەیــتە سیاســـییەکەی نێــو کۆنفرانســـەکەی گەرمبـــوو. بــابەتی ســـەرەکیی کـــۆنفران، بە فەرەنســی لەســـەر خشـــتەی رۆژەکە 
 نوسرابوو: پرسی سەروەریی تورکیا لەسەر ویالیەتی موس .

  
نوێی مستەفا کەمال، کە لە پێگەیەکی بەهێزدابوو لە بەرامبەر رکابەرەکانیاا، پێی نـابووە نێـو قۆنـاخێکی تـازەوە تورکیای 

دا واژۆکرابــوو، چــونکە لە  1920ی ئــابی 20رێککەوتننــامەی ســێڤەرەوە کە لە و بەهــیچ شــێوەیەک نەیاەویســت پابەنــابب بە 
بە رەش لەســـەر ســـپی باســـی لە دەوڵەتـــی کوردســـتان کرابـــوو،  بە روون و ئاشـــکرا و ،63تـــاوەکو  60ســـێڤەردا، مـــاددەی 

https://www.rudaw.net/sorani/authors/adilbaxawan
https://www.rudaw.net/sorani/authors/adilbaxawan
https://www.rudaw.net/contentfiles/675699Image1.jpg?version=3587004
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دەوڵەتێک بـۆ کـورد، دەوڵەتێـک لەسـەر خـاکی کوردسـتان. پـێا دەرچـوون بەرەو لـۆزان، مسـتەفا کەمـال بە عیسـمەت پاشـا 
ێت دەڵێت کە دەبێت یارییەکە بگۆڕێت و رێککەوتنێکـی نـوێ لەگەڵ هێـزە هاوپەیمانەکانـاا بکـات، رێککەوتنێـک کە گوزارشـتب
 لە سەرکەوتنی تورکیا و جێگەی رێککەوتنەکەی سێڤەر بگرێتەوە، رێککەوتنێک کە ببێتە بنەمای سیستمی جیهانی نوێ.

  
کاتێک عیسمەت پاشا دەگـاتە لـۆزان، هەر لە رۆژی یەکەمـی کۆنفرانسـەوە دەسـت دەکـات بە نمایشـکردنی سیسـتمی کـۆی ئەو 

س  وەک بەشێکی دانەبـڕاو لە خـاکی تورکیـا و لێـرەوە دیبەیتێکـی گەرم و بەڵگانەی کە سازدراون بۆ سەلمانانی ویالیەتی مو
  توونا لەنێون عیسمەت پاشا و لۆرد کورزۆن دا، لەسەر چوار بابەت و بە چوار بەڵگەوە دروست دەبێت.

  
بەڵگەییەکەم

  
کـی زۆر کەمـی دانیشـتووانی بەڵگەی یەکەمی عیسمەت پاشا بریتیبوو لەوەی کە عەرەبەکانی ویالیەتی موسـ  تەنیـا کەمینەیە

ویالیەتی موس  پێکاێنە و، زۆرینەی هەرە زۆری ویالیەت سەرەتا لە کورد و پاشان لە تورکمان پێکهاتووە. لێرەوە لکانـانی 
  ئەم ویالیەتە بە دەوڵەتی عێراقی عەرەبییەوە بب مانا و بب بەهانە و بب شەرعیەتە.

  
د کورزۆن دەڵێت: بەپێی زانیارییەکانی ئـێمە، هەمـوو دانیشـتووانی ویالیەتـی لە وەاڵمی ئەم بەڵگەیەی عیسمەت پاشادا، لۆر

ــەر  ــرێنە س ــنەوە نەک بت ــرەدا بمێن ــاا و بەس ــی بەغ ــااوە بەوەی کە لەگەڵ هەردوو ویالیەت ــ ، بە سلێمانیشــەوە، دەنگیان موس
 تورکیا.

 
ە سەرەتای بیسـتەکانی سـەدەی رابـردوودا لە راستیاا لۆرد کۆرزۆن رووداوەکان بە هەڵگەڕاوەیی با  دەکات، چونکە کاتێک ل

ـی کورد دەنە بە سـەربەخۆیی کوردسـتان دەدەن و نایـانەوێ بتـرێنە سـەر %83بەریتانیا گشتپرسی لە سلێمانی رێکاەخات، 
 دەوڵەتی عێراو.

  
بەڵگەیدووەم

  
موســ  لەگەڵ تورکیــادایە  بەڵــگەی دووەمــی عیســمەت پاشــا بریتیبــوو لەوەی کە تەواوی گــۆڕینەوە بازرگانییەکــانی ویالیەتــی

نەک لەگەڵ عێراقی عەرەبیاا نییە و، تەبەعیەتی ئابووریی ویالیەتی موسـ  بـۆ ئـێمەیە نەک بـۆ بەغـاا و بەسـرە، ئەمەش 
زۆر گرنگە بۆ یەکالییکردنەوەی چارەنووسی هاوواڵتیانی ئەم ناوچەیە کە دەتوانە لە سـایەی سـەروەریی تورکیـادا بە ئـارامی 

 و ئاسایشەوە بویە.
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لۆرد کۆرزۆن وەاڵم دەداتەوە و دەڵێت: چۆن دەتوانیە باوەڕ بەوە بکەیـە کە خـاکێکی دەوڵەمەنـا کە لەنێـوان دیجـلە و فـورات 
دا بێـت، نەتوانێــت وەاڵمــی داواکــارییە ئابورییەکــانی خــۆی بـااتەوە و پێویســتی بە ئــابووری دەرەوەی خــۆی هەبێــت بــۆئەوەی 

و هاوواڵتییەکــانی دەکــات و تەبەعیەتــی ئــابووریی بــۆ هــیچ کە  و الیەنێــک یــارمەتی بــاات! ئەم خــاکە خــۆی بەشــی خــۆی 
 نابێت.

  
بەڵگەیسێیەم

  
بەڵــگەی ســێیەمی عیســمەت پاشــا پەنــابردنە بــۆ شــەرعیەتی نێــودەوڵەتی و دەڵێــت : داگیرکردنــی ویالیەتــی موســ  لەالیەن 

دا واژۆکــــراوە و بەپێــــی ئەم  1918ڵی بەریتانیــــاوە ناشــــەرعییە، چــــونکە پــــێچەوانەی ئاگربەســــتی مودرۆســــە کە لە ســــا
رێککەوتننامەیە بەریتانیا مافی ئەوەی نییە هیچ پارچە خاکێکی تورکیا داگیر بکـات و ویالیەتـی موسـڵیا خـاکی تورکیـایە! 
ــای گەورە کە لە  ــافی داوە بە بەریتانی ــۆمەڵەی گەالن م ــت: ک ــا دەڵێ ــۆرزۆن تەنی ــۆرد ک ــگەیەی پاشــادا، ل ــی ئەم بەڵ لە وەاڵم

بمێنێتەوە و هاوکاری بکات و بیتـاتە ژێـر ئینتیـاابی خـۆیەوە و ویالیەتـی موسـڵیا بەشـێکی دانەبـراوە لە عێراقـی عێراقاا 
 مێووویی!

  
بەڵگەیچوارەم

  
دوا بەڵــگەی عیســمەت پاشــا بــریتییە لە کــارتی گشتپرســی و، داوا دەکــات لە کــۆمەڵەی گەالن )کە نەتەوە یەکگرتووەکــانی 

ازبکات بـۆ ئەوەی بزانرێـت بـرا کوردەکــان پێیـان خۆشـە بتـرێنە ســەر عێراقـی عەرەبـی یــان ئێسـتا دەکـات( گشتپرسـییەک ســ
لەگەڵ تورکیادا بمێننەوە؟ لە دوا وەاڵمیـاا لـۆرد کـۆرزۆن روو دەکـاتە پاشـا و پێـی دەڵێـت: دڵنیاتـان دەکەمەوە کە کـوردانی 

ـــا و ـــیە لەوەی کە بتـــرێنە ســـەر تورکی ـــر  ویالیەتـــی موســـ ، هـــیچ جـــۆرە خواســـتێکیان نی ئەوان داوای ئەوە دەکەن کە لەژێ
 سەرپەرشتی و پارێزگاریی بەریتانیای گەورەدا بمێننەوە.

  
کۆتایی

  
ئەوەی لەم دیالۆگەی نێوان پاشا و لۆرد، تورکیـا و بەریتانیـا لە لـۆزان دا گـرنگە ئەوەیە کە کـوردانی ویالیەتـی موسـ ، کە 

ــان و ی دانیشــتووانیان پێکــاەهێنا، هــیچ جــۆرە نوێنەرایەت52% ــوو! تورکەک ــو کۆنفرانســەکەدا نەب ــۆزان و لەنێ ــان لە ل ییەکی
بەریتانییەکان خۆیان وەک نـوێنەر و پـارێزەر و گوزارشـتکار لە خواسـتی کـورد بە دنیـا دەناسـانا و وا مامەڵەیـان دەکـرد کە 

 گەلی کورد یان بەشێک بێت لە بەریتانیای گەورە یان لە تورکیای نوێ!
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گەورەیە و تەواوی بەشـــااربووانی کۆنفرانســی لـــۆزان هـــیچ خواســتێکیان نەبـــوو کە پـــر  بەو  هەر یەکێــک لەم دوو شـــاناە
دا دەوڵەتێکــی کــوردی لە ســلێمانی دامەزرانــابوو، دەوڵەتێــک کە  1919دەســتەبوێرە نەتەوەیــیە کــوردییە بــکەن کە لە ســاڵی 

اوەری هەبــوو، پەیوەنــای جیهــانی پاشــای هەبــوو، حکــومەتی هەبــوو، ئــااڵی هەبــوو، مارشــی هەبــوو، ســنووری هەبــوو، جەمــ
 هەبوو.

  
ئەم دەســتەبوێرە ناسیۆنالیســتە، نەیاەیوســت لەنێــوان تورکیــا و عێــراو دا یەکێکیــان هەڵبوێرێــت، دەیوســیت ببێــتە خــاوەنی 

 دەوڵەتی خۆی لەسەر خاکی خۆی.
 

ازانم چـاوەڕوانی چیـاەکەن؟ ، نوێنەری بەریتانیای گەورە، لە برووسکەیەک دا بۆ لەناەن دەڵێـت: نـدا1919لە مانگی مارسی 
لێــرە، لە ســلێمانی، دەوڵەتێکــی دۆســتی بەریتانیــا دروســتبووە و تەنیــا چــاوەڕوانی دانپێــاانانی ئێــوە دەکــات، بەاڵم دواتــر 
رووداوەکـان بە ئاراسـتەیەکی دیـکەدا دەڕۆن. عیسـمەت پاشـا گەڕی یەکەمــی دانوسـتانان لەسـەر ویالیەتـی موسـ  دەدۆڕێنێــت، 

دا و بەپێـی  1925سلێمانیا هەر دەیاۆڕێنە و تەنیـا لـۆرد کـۆرزۆن یـاریەکە دەبـاتەوە و لە دیسـەمبەری ناسیۆنالیستەکانی 
ــای لەم چرکەســاتە بەدواوە کوردســتان  ــراو و ئی ــی دەخــرێتە ســەر عێ ــی موســ  بە فەرم ــۆمەڵەی گەالن، ویالیەت ــارێکی ک بڕی

 دەکەنە عێراقی.
 

 ٢٠٢٢ی جووالی ٢٦ ڕێکەوتی: - رووداوسەرچاوە: ماڵپەڕی 
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