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 ڕەچەڵەکناسیی ئااڵی کوردستان
 
 

 سەعید شەمس

 
زی ۆۆدوو ڕاترت ۆۆی ناسۆۆ امەی نەتەوایەتیۆۆی هەر نەتەوەیەک کۆمەویۆۆو سۆۆیمبولی وەکۆۆوو ئۆۆااڵ و بۆۆۆ وێ ۆۆا کۆۆردنس پاراسۆۆتن و "

سروودی نەتەوایەتی پێویستە و کۆمەاڵنی خەوۆو لە ڕێۆیەی ئەو سۆیمبوونەوەس دەکەونە ژێۆر کۆارییەریی بیۆری ئایۆدیۆلۆژیی 
ردی تۆۆایبەتی هەیە و هێمۆۆایەکە بۆۆۆ نەتەوەپەرەسۆۆتی و بۆۆاوەڕ بە بۆۆوونی نەتەوەی خۆیۆۆان دێۆۆ نە ئۆۆااڵی نەتەوەیۆۆی کۆۆارک

ڕەسەنایەتیی نەتەوەە ئەو کەسانەی کە سەر دادەنەوێ ن بۆ ئااڵی نەتەوەییس بە هی خۆیانی دەزانن بەاڵم هاوکات ئااڵ ماڵ 
 "ەو مڵکی هیچکام لەو تاکانە نییەس چونکە ئااڵ هی نەتەوەیە
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 پێشەکی

 
جوواڵنەوەیەکی نەتەوەیی و هەموو وێژمۆانێکی ناسیۆنالیسۆتینە هەمۆوو ئااڵ و سروودی نەتەوەییس دوو هێمای تری یی هەموو 

نەتەوەکۆۆانی بە رەرمۆۆی ناسۆۆراوس لە پانتۆۆاییی سیسۆۆتەمی نێونەتەوەیۆۆداس خۆۆاوەنی ئۆۆااڵ و سۆۆروودی نەتەوەییۆۆی  - دەووەت
اڵی رەرمۆی و نیشۆانە وەکوو ئا" ئااڵی کوردستان"ی زایی یس پەرلەمانی کوردستان لە عێراق بڕیاڕیدا ١٩٩٢خۆیاننە لە ساوی 
 ١٩٩٩لە سۆەر دامودەزتاکۆانی حکۆومەتی هەوبکۆات وس دوایە  لە سۆاوی  "حکۆومەتی هەریمۆی کوردسۆتان"و هێمای پێکهۆاتەی 

سۆاوی ڕابۆردووداس ئۆااڵی کوردسۆتان  ٢٨ی لە ئەنجومەنی نیشتمانیی کوردستان پەس دکردە لە مۆاوەی "یاسای ئااڵی کوردستان"
ژهەاڵتۆۆی کوردسۆۆتان جێییۆۆر بۆۆووە وس وەکۆۆوو ئۆۆااڵی نەتەوەیۆۆیس لە ویەن حکۆۆومەتی هەرێمۆۆی لە باشۆۆوور و هەروەهۆۆا لە ڕۆ

کوردستان و لە ویەن خەوکەوەس پەس د کراوەە دیۆارە هەر لە سۆەرەتاوە کۆمەویۆو ڕای جیۆاواز و تەنۆانەت دژ بەم بۆژاردە و 
 .بڕیارە  لە ئاڕادا بوون و هەن

 
یە بۆریتین لە  بە لەبەرچۆاوترت ی ئەو خۆاوە کە ئۆااڵی نەتەوەیۆیس شۆوێ یکی پرسیارە سۆەرەکییەکانی ئەم بۆاو و تۆۆژی ەوە

چیۆۆیەد دروسۆۆتبوونی ئەم ئۆۆااڵیە کە  "ئۆۆااڵی کوردسۆۆتان"ناوەنۆۆدیی لە وێژمۆۆانی ناسیۆنالیسۆۆتییدا هەیەس ڕەچەوەکۆۆی مێژووییۆۆی 
ەس لە کەیەوە دەسۆ  پێۆدەکات ئێستا وەکوو ئااڵی نەتەوەیی لە ویەن بەشیکی زۆری کۆۆمەاڵنی خەوکۆی کۆوردەوە پەسۆ د کۆراو

شۆۆوێ ەوارێکی تۆۆایبەت  ١٩٩٢وس چ تێکەاڵوییەکۆۆی لەتەڵ بیۆۆری سۆۆەربەخۆییی کۆۆورد هەبۆۆووە و هەیەد چۆۆۆنە کە بەر لە سۆۆاوی 
لەم ئۆۆااڵیە نابی ۆۆدرێ د ئایۆۆا ڕاسۆۆتە ئەو چەشۆۆ ەی کە هەنۆۆد  ویەن دەوۆۆین ئەوە ئۆۆااڵی نەتەوەییۆۆی کۆۆورد نیۆۆیە و تەنیۆۆا لە 

ی تۆۆایبەت لە باشۆۆووری کوردسۆۆتان داسۆۆەپێ دراوەد لە کۆتاییۆۆداس بە لەبەرچۆۆاوترت ی ئەو خۆۆاوە کە ویەن تروپێکۆۆی سیاسۆۆی
هەمیشە تێکەاڵوێو لە نێوان ڕابۆردوو و سۆیمبولەکانی ناسۆیۆنالیزم و نەتەوە بۆوونی هەیەس ڕەوتۆی نەتەوەوێ ۆاکردن دەکۆر  

ی شۆەرۆ ەیەکی لەو چەشۆ ە چیۆیە و سۆەبارەت بە لە ڕێیەی پێ اسەی ئااڵی نەتەوەییۆیەوە شۆرۆ ە بکرێۆ ی سۆیما و پێکهۆاتە
   بیری نەتەوایەتیی کورد چمان پێ دەوێ  و یان رێر دەکاتد

 
 ناسیۆنالیزم و نەتەوە وەک بەرهەمی قۆناغێ مۆدێڕنیتە 

 
مۆۆۆدێڕن و لە کولتۆۆووری ئێمراتورییەکۆۆانی سۆۆەدەکانی ناوەڕاسۆۆ  و تەنۆۆانەت لە قۆنۆۆاغی  - بێیومۆۆان ئۆۆااڵ لە جیهۆۆانی پۆۆی 

باستانیشدا لە ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵت هەبووەە لە ئەرووپا ئااڵ لە ماوەی شەڕی خاچی و لە ژێر کارییەریی کولتۆووری عەڕەبۆی 
وێ ەکێشانی تاکی زی دوو ڕێیەپێ ەدراو بۆووس و ئیسالمی تەشەیەکی جیاوازی بە خۆیەوە دی ە چونکە لە باوەڕی ئیسالمییداس 



کوردستان یاڵئا ییکناسەڵەچڕە  

 

 

4 
 

لە ژێر کارییەریی شەڕی خۆاچی  (١).کولتووری عەڕەبی و ئیسالمیی ئەو کاتەس پەنایان دەبرد بۆ نموونەی تشتی )ئابستراک 
( ئۆۆۆااڵ لە شۆۆۆێوەی خاچۆۆۆدا و بە مەبەسۆۆۆتی سۆۆۆەربازی و ئۆۆۆایی ی لە ئەرووپۆۆۆا بەکۆۆۆار ١٠٩٥ - ١٢٩١وەڕاسۆۆۆ  )لە سۆۆۆەدەکانی نێ

هێ ۆۆدراس کۆۆاتێ بۆۆوو کە کۆماانیاکۆۆانی  دەهێ ۆۆدراە بۆۆۆ یەکەم جۆۆار کە ئۆۆااڵ لە دەرەوەی ڕەهەنۆۆدی ئۆۆایی ی و سۆۆەربازی بەکار
ی ١٦لە دەرئەنجۆامی ئەو تۆۆۆڕانەدا ئۆااڵ لە سۆۆەدەی  بازرتۆانی و دەریۆاوانی بۆۆۆ ناسۆاندنی خۆیۆۆان کەوکیۆان لە ئۆااڵ وەرتۆۆرتە

ی زایی ۆدا بۆووە بە ١٨و  ١٦زایی ەوە بە واتای غەیرەئایی ی لە ڕۆژئاوا بەکارهێ راوە کە دواتۆر بەرە بەرە لە نێۆوان سۆەدەی 
   (٢).ب ەمای ئااڵی دەووەتەکان

 
س ئااڵکۆۆان پەیوەسۆۆ  بە کۆۆۆمەاڵنی خەواۆۆی ئاسۆۆایییەوە نەبۆۆوونس بەوکۆۆوو ١٨لە ڕاسۆۆتیداس تۆۆا شۆڕەشۆۆەکانی کۆتۆۆاییی سۆۆەدەی 

ئەوە کە ئۆااڵ وەکۆوو هێمۆایەک بۆۆ نۆوێ ەرایەتی  (٣)ەهێمایەک بۆ نوێ ەرایەتیی پاشا و ب ەماوەی رەرمانرەواییەکانیان بوون
کردنۆی نەتەوەیەکۆۆی سۆەربەخۆ کەوکۆۆی لۆێ وەربییۆۆر س دیۆاردەیەکی مۆۆۆدێڕنە و لە سۆەردەمی نۆۆو  و مۆدێڕنۆدا داهێ ۆۆراوەە بە 

چ ڕەنیەکۆانی و چ نیشۆانەکانیس تەنیۆا لە چوارچێۆوەی تایبەتمەنۆدیی سۆەردەمی ناسۆیۆنالیزم و لە سۆۆنیەی  -واتۆایەک ئۆااڵ
دیۆلۆژیی ناسیۆنالیستییەوە دەبێ  رامس شی و پێ اسە بکرێ ە ئااڵ و سروودی نەتەوەیی بەم شۆێوازەی ئێسۆتا لە جیهانۆدا ئای

 لە هەمیشۆۆە - کۆۆراوە پەسۆۆ د خەوۆۆکەوە زۆربەی ویەن لە پێۆۆداچوونەوە و هەوسۆۆەنیاندن بۆۆێ بە -وەکۆۆوو ئەسۆۆڵێکی وەرچەم 
تیۆریی کۆۆمەاڵیەتیی هۆاوچەرخەوەس تڕیۆدراوی تایبەتمەنۆدیی سۆەردەمی نۆو  و ییای توشەن لە و نەبووە شێوازە بەو مێژوودا

مۆۆۆۆدێڕنیتەیەە سۆۆۆەردەمێو کە مێۆۆۆژووی دەسۆۆۆتاێکی لە ویەن زۆربەی بیرمەنۆۆۆدانی بۆۆۆواری تیۆۆۆۆریی کۆۆۆۆمەاڵیەتییەوە وەکۆۆۆوو 
پۆادا و لە بۆاقی جیهۆان دەرئەنجامی شۆڕشەکان رەڕەنسا و ئەمریکا شی دەکرێتەوە کە لە کۆتۆاییی سۆەدەی هەژدەوە لە ئەروو

 (  ٤)ەلە کۆتایی سەدەی نۆزدە و سەرەتای سەدەی بیستەمەوە جێییر دەبێ 
 
دەستەواژەی ناسیۆنالیزم بەکار دەهێ در  بۆ ئاماژەکردن بەو جوواڵنەوە سیاسییانە کە بەدوای دامەزراندن یان بەکارهێ ۆانی "

دەدەن بەو کردەیەی خۆیانە باسۆی ناسیۆنالیسۆتی داکتری ێکۆی دەسەاڵتێکی دەووەتین و بە باسێکی ناسیۆنالیستی شەرعییەت 
 :سیاسییە کە لە سەر سێ باوەڕ وێ ا کراوە

 
 .( نەتەوەیەک بە کاراکتێر و تایبەتمەندیی خۆیەوە بوونی هەیەالف

 .( بەهاکان و بەرژەوەندییەکانی ئەو نەتەوەیەس دەبێ  بە سەر بەهاکان و بەرژەوەندییەکانی تردا زاڵ بنب
" .ەو نەتەوەیە تا ئەو ئاستەی دەتونجێۆ س سۆەربەخۆ بێۆ ە ئەوە  ونۆیکەم شۆێوازێو لە سۆەروەریی سیاسۆیی پێویسۆتە( ئپ
(٥) 

 ئاوێتەبوونی ئەو سێ ویەنەس بەستێ ێو بۆ بۆچوونی ناسیۆنالیستی و تێڕوانی ێکی نو  کە کۆمەاڵنی خەوکی ناوچە 

https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftn1
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftn1
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftn2
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftn2
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دەرەخسێ ێە لە هەنووکەدا زۆربەی بیرمەندانی تیۆریی کۆۆمەاڵیەتی  جۆراجۆرە جوغراریاییەکان وەکوو نەتەوە پێ اسە بکاتس
 کۆدەنیییان لە سەر دوو ئەسڵ هەیە  

نەتەوە بەرهەمی سروشتی یان تەشەی ڕاستەوخۆی تایبەتمەندییە جوغراریایی و مێژوویییەکان نیۆیەس بەوکۆوو پۆی   یەکەم،
 هەموو شتێو دیاردەیەکی کولتووری و سیاسییەە 

هەرچەند نەتەوە لە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە بۆریتییە لە کۆمەویۆو لە تاکەکۆانس بەاڵم چەمکۆی نەتەوە هێمۆایەکە بۆۆ  دووەم،
شتێکی بااڵتر و سەرتر لە کۆی ئەندامانی ئەو کۆۆمەوە خەوۆاەە بە واتۆایەکی دیۆکەس نەتەوە لە هەلۆومەرجێکی دیۆاریکراوی 

 .ەندامانی ئەو کۆمەوەخەوکەداس خۆی دەردەخاوەکوو ئیرادەی ڕاستەخۆ و بڕیاری سیاسیی ئاتایانەی ئ
 

و  لە ڕوانۆۆیەی تیۆۆۆری کۆۆۆمەاڵیەتیی هۆۆاوچەرخەوەس وێژمۆۆانی ناسۆۆیۆنالیزم تەنیۆۆا لە سۆۆەردەمی نۆۆو  و لە ژێۆۆر کۆۆارییەریی ئۆۆ 
شۆەی تەڕیان خس س دەررەتی شۆکڵیرتن و تە وه  پیشەسازی و مۆدێڕنیت   سیاسیس کولتووری و کۆمەاڵیەتییانەی ک   تۆرانکاریی 

هاوچەشۆۆ یی   کۆۆات کۆۆ  ده  وه ی ئۆۆ  شۆۆ  بانی   ناسۆۆیۆنالیزم دیۆۆاردە و پرەنسۆۆیاێکی سیاسۆۆیی “هەبۆۆووە ئێرنێسۆۆ  تێڵ ێۆۆر تۆۆوتەنی 
 ی کی ۆۆ  ی  ڵ تۆۆ   لۆۆ ( سیاسۆۆی دەسۆۆەاڵتی) ئۆتۆۆۆریتە پرەنسۆۆیاەکانی و[ …تی کۆۆۆمەاڵیەتی بێۆۆ   کولتۆۆووریس ب ۆۆاغەی ترێبەسۆۆ

تەنیۆا   نۆ  –وو  اڵنی خۆ  سۆتی کۆمۆ  ک ه  و چ وه ک پرەنسۆیاێکی سیاسۆی  دیاردەیەس چ وهئەو  (٦")بێ  کانییر ی  کولتووریدا
یۆۆ ە دەرئەنجۆۆامی لۆۆۆژیکی و ریکریۆۆی ئەم  وامی ه  رده تی شۆۆکڵیرتن و بۆۆ  ررۆۆ  قۆنۆۆاغی نۆۆو  و مۆۆۆدێڕنیتەدا ده  لۆۆ  -و نۆۆد کۆۆ  چ 

بوونی کولتۆۆوور  وەکە وداس کۆۆ  لۆۆ   کۆۆ   تی و مێژوویییۆۆ  اڵیۆۆ  کۆم   رجێکی لومۆۆ  می ه  رهۆۆ  تێۆۆڕوانی ە ئەوەیە کە ناسۆۆیۆنالیزم ب 
ئاسۆۆتێکی نۆۆو س ئاسۆۆتێو کە تێڵ ێۆۆر وەکۆۆوو کولتۆۆووری بۆۆااڵ یۆۆان کولتۆۆووری نەتەوەیۆۆی پێ اسۆۆەی دەکۆۆات وس سۆۆ وور و   تاتۆۆ  ده

دیۆۆاری شۆۆەرعییەتی دەسۆۆەاڵتی سیاسۆۆی)دەووەت( بۆۆۆ یەکەم جۆۆار لە مێۆۆژووی مرۆ ایەتیۆۆدا لە ویەن کولتۆۆووری نەتەوەییۆۆیەوە 
دەکۆۆر ە بە واتۆۆایەکی تۆۆرس لە ژێۆۆر کۆۆارییەریی مۆۆاددی و نامۆۆاددیی چەرخەی تۆۆۆڕانی مۆۆۆدێڕنیتەس بەسۆۆتێ ی ئۆۆاویتەبوونی 
وردەکولتوورە ناوچەیییەکان دەڕەخسێ و کولتوورێکی نەتەوەیی شۆکڵ دەتۆر  و ئەو کولتۆوورە دەبێۆتە سۆەرچاوەی شۆەرعییەتی 

 .(دەسەاڵتی سیاسی)دەووەت
 

س نەتەوە پۆۆۆێ  هەمۆۆۆوو شۆۆۆتێوس دیۆۆۆاردەیەکی کولتۆۆۆووری و سیاسۆۆۆییە کە لەسۆۆۆەر ب ەمۆۆۆای هاوپەیمۆۆۆانیی لەم توشۆۆۆەنییایەوە
خوازیۆۆارانەی ئەنۆۆدامانی ترووپێکۆۆی مرۆ ۆۆی و یۆۆان لە ویەن تۆۆرووپێکەوە کە خۆیۆۆان بە نۆۆوێ ەری سۆۆەرجەمی ئەو کۆۆۆمەوەیە 

نەتەوەس بە واتۆۆای کۆمەویۆۆایەکی سیاسۆۆیی  دەناسۆۆێ نس تەاڵوە دەکرێۆۆ ە لە ڕێۆۆیەی ئۆۆامرازی ناسۆۆیۆنالیزمەوەیە کە بیۆۆرۆکەی
ڕێکخۆۆراو و دامەزراوس لە دەووەتێکۆۆدا کە خۆۆۆاوەنی حۆۆوکمڕانیی سۆۆەربەخۆیانەیەس جێییۆۆۆر دەبێۆۆ ە بە کۆۆورتیس ڕاز و ڕەمۆۆۆزی 

سۆ ووری   ن توانسۆ  و هێزێۆو کۆ  خۆاوه  بێتۆ  ی کولتووری)کولتۆووری نەتەوەیۆی( ده کی ۆ  ی   سەردەمی ناسیۆنالیزم لەوەدایە کۆ 
 .ی سیاسی دیاری بکات و شەرعییەتی پێ بدات کی   ی 



کوردستان یاڵئا ییکناسەڵەچڕە  

 

 

6 
 

تایبەتمەندی و جیاوازیی ب ەڕەتیی سەردەمی ناسیۆنالیزم لەتەڵ مێژووی پێ  خۆی ئەوەیە کە بۆ یەکەم جۆار شۆەرعیییەتی 
اتەی دەسەاڵتی سیاسی لە پادشاس ب ەمۆاوەس ئۆایین و هتۆدس دەتۆوازرێتەوە بۆۆ کولتۆووری نەتەوەیۆیە لەو ڕەوتەدایە کە پێکهۆ

دەسۆۆەاڵتە سیاسۆۆییە کۆنەکۆۆان کە لە چوارچێۆۆوەی ئیماراتۆرییەکۆۆان )بۆۆۆ وێۆۆ ەی ئیماراتۆۆۆریی عوسۆۆمانیس ئۆسۆۆبێر س ڕووسۆۆیا و 
نەتەوە نۆو  دادەمەزرێۆنس یۆان ئەو ئێماراتوریۆانە ناچۆار دەبۆن  - هتد( یان هەودەوەشێ ەوە و لە جێیۆان کۆمەویۆو دەووەت

وەدا ڕێکۆۆۆبخەنەوە و شۆۆۆەرعییەتی سیاسۆۆۆیی خۆیۆۆۆان نەک بە ئۆۆۆایینس نەریۆۆۆ س نەتە - خۆیۆۆۆان دووبۆۆۆارە لە ڕووخسۆۆۆاری دووەت
 .ب ەماوە و هتدس بەوکۆ بە کولتووری نەتەوەیی دابین بکەن

 
 ئااڵی نەتەوەیی

 
چەمکی نەتەوە لە کۆاکڵی خۆیۆدا ئامۆاژەیە بە شۆێوازێکی مێژووییۆی تۆایبەت لە کۆمەویۆای مرۆ ۆی کە هەم خۆاوەن ناسۆ امەی 

ەرخەری ناسۆ امەیەکی سیاسۆییەە تەنیۆا لەو سۆۆنیەیەوە پێ اسۆەی پەسۆ د کۆراو و بۆاوی نەتەوەی واتۆا کولتووری و هەمۆی  د
کۆمەوە خەوکێۆو کە هەم نۆاو و هەمۆی  پێ اسۆەیەکی تایبەتیۆان لە خۆیۆانس لە ئەرسۆانەکانیانس لە کۆبیرەوەرییەکۆانس لە 

ووری هاوبەشۆۆی خۆیۆۆان دەکەنس قۆۆابیلی رۆۆام و بەهۆۆا و نەریۆۆتە هاوبەشۆۆەکانیان هەیە و بانیەشۆۆە بۆۆۆ شۆۆیوازی ژیۆۆان و کولتۆۆ
 .تێیەیشت ەە بۆ ڕامان و تێیەیشتن لەم پێ اسەیەس دەبێ  تێیەیشت ێکی بابەتییانەمان لە چەمکی ئالۆزی نەتەوە هەبێ 

 
دەیویۆۆد میلێۆۆرس رەیلەسۆۆووری سیاسۆۆیی هۆۆاوچەرخی بریتانیۆۆایی و یەکێۆۆو لە پسۆۆاۆڕانی ئەم بۆۆابەت و بۆۆوارەس بۆۆۆ هاسۆۆانکردنی 

 :دەکات پێ اسەیزیی ئەو چەمکەس نەتەوە وەکوو دیاردە و وێژمانێکی سێ ڕەهەندی ئالۆ
 

ڕەهەنۆۆدی تاکێتییۆۆانەی نەتەوەیەە کۆۆاتێ کەسۆۆێو دەوێۆۆ  مۆۆن کۆۆوردم و یۆۆان تۆۆورک س پێیۆۆداتری لە سۆۆەر  ڕەهەندددی یەکەم:
ناسۆۆ امەیەکی وێ ۆۆاکراوس واتۆۆا ئەسۆۆڵێکی تری ۆۆ  لە کەسۆۆایەتیی خۆۆۆی دەکۆۆاتە بە واتۆۆایەکی تۆۆرس بۆۆوونی خۆۆۆی بە هەبۆۆوونی 

 .نەتەوەوە تر  دەدا
کۆۆمەوەی "س بریتییە لە ڕەهەنۆدی ئەخالقۆی و مۆۆڕاویە دەسۆتەواژەی "کۆمەوەیەکی وێ اکراو"نەتەوە وەکوو  ڕەهەندی دووەم:

سۆۆەر کۆۆۆمەوە وێ اکراوەکۆۆان  کۆمەویۆۆو ڕامۆۆان لە "لە ویەن بێ یۆۆدی  ئاندرسۆۆۆن لە کتێۆۆبەکەی لە ژێۆۆر سۆۆەردێری  "وێ ۆۆاکراو
مەبەسۆۆۆۆ  لەو دەسۆۆۆۆتەواژەیە ئەوەیە کە هەر ئەنۆۆۆۆدامێکی  (٧) ەتەاڵوە کۆۆۆۆراوە "ڕەچەوەک و باڵوبۆۆۆۆوونەوەی ناسۆۆۆۆیۆنالیزمدا

ملیۆۆۆنیس بە ونۆۆی زۆرەوە تەنیۆۆا چەنۆۆد هەزار تۆۆاک لە ئەنۆۆدامانی نەتەوەی خۆۆۆی دەناسۆۆێس بەاڵم  ٧٠نەتەویەکۆۆی بۆۆۆ وێۆۆ ە 
ملیۆۆن خەوۆکە هەیەە بە واتۆایەکی تۆرس ئەنۆدامانی نەتەوەس  ٧٠می ئەو هاوکات هەستێکی بەوێ دارانەی بەرانبەر بە سەرجە

 .بەرپرسایەتییەکی ئەخالقیی تەورەتریان بەرانبەر بە هاونەتەوەییەکانی خۆیان هەیە
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باو لە تایبەتمەندیی سیاسیی نەتەوە دەکاتس واتا کاتێو کۆمەوە خەوکێۆو خۆیۆان بە نەتەوە دەزانۆنس  ڕەهەندی سێیەم:
   (٨)ەدیاریکردنی چارەنووسی سیاسیی خۆیانیان هەیە و خوازیاری دامەزراندنی دەووەتی نەتەوەییی خۆیاننویستی 

 
ئەو سێ ڕەهەندە کە نیشاندەری چەمکی نەتەوەنس وەکوو زەنجیرێۆو تێکاۆااڵون و پێکهۆاتەیەکی تۆایبەت چۆێ دەکەن کە هەر 
چەشۆۆۆ ە درز و قەوشۆۆۆتیو لە یەکێۆۆۆو لەو ڕەهەنۆۆۆدانەس کۆۆۆارییەریی لە سۆۆۆەر ئەوانۆۆۆی تۆۆۆر دەبێۆۆۆ ە هەر بۆۆۆۆیە س هەسۆۆۆتی 

لە ئەنجۆام و تێکاۆااڵویی ئەو سۆێ ویەنە وەکۆوو هەسۆ  و نەتەوایەتی شتێکی سروشتی و یەکجارەکی نیۆیەس بەوکۆوو نەتەوە 
ئاتاییی ئەندامانانی بەرهەم دەهێ ری ە لە بەردەوامیی ئەو باسەدا میلێۆڕ دەرئەنجۆامێکی پێۆ ە ڕەهەنۆدی بۆۆ تایبەتمەنۆدیی 

 ناس امەی نەتەوایەتی پێش یار دەکات  
 
ەڕیۆۆان بە نەتەوەبۆۆوونی خۆیۆۆان هەبێۆۆ  و ئەو هەسۆۆ  و ( بۆۆاوەڕ  نەتەوە کۆۆاتێ بۆۆوونی هەیە کە ئەنۆۆدامانی نەتەوەکەس باو١

 باوەڕە زی دوو ڕاترنی 
 ( ڕەهەندی دووەمی ناس امەی نەتەوایەتی هەویری بەردەوامیی مێژووییەی ٢
( سۆێیەمین تایبەتمەنۆدیی ناسۆ امەی نەتەوایەتۆیس دەرخەری چۆۆاوک بۆوونی ئەو ناسۆ امەیەیەس واتۆا نەتەوە کۆاتێ بۆۆوونی ٣

 ی نەتەوە چاوک بن و لە ڕێیەی کۆمەوێو چااڵکیی هاوبەشەوە ناس امەی نەتەوەیی زی دوو ڕاترنی هەیە کە ئەندامان
( چۆۆۆوارەمین ڕەهەنۆۆۆدی ناسۆۆۆ امەی نەتەوایەتۆۆۆی ئامۆۆۆاژە بە چۆنۆۆۆایەتیی پەیوەسۆۆۆتبوونی کۆۆۆۆمەوە خەوکێۆۆۆو بە شۆۆۆوێ ێکی ٤

 جوغراریایییەوە دەکاتی 
پێکۆۆدەنێنس باوەڕییۆۆان بە کۆمەوێۆۆو تایبەتمەنۆۆدیی خۆیۆۆان هەیە کە کە نەتەوە ( لە کۆتاییۆۆداس ئەو تۆۆرووت و تۆۆوێژانەی ٥

 (  ٩ە)ئەوان لە نەتەوەکانی تر جیا دەکاتەوە
 

بۆۆۆ وێ ۆۆا کۆۆردنس پاراسۆۆتن و زی ۆۆدوو ڕاترت ۆۆی ناسۆۆ امەی نەتەوایەتیۆۆی هەر نەتەوەیەک کۆمەویۆۆو سۆۆیمبولی وەکۆۆوو ئۆۆااڵ و 
و سۆیمبوونەوەس دەکەونە ژێۆر کۆارییەریی بیۆری ئایۆدیۆلۆژیی سروودی نەتەوایەتی پێویستە و کۆمەاڵنی خەوۆو لە ڕێۆیەی ئە

نەتەوەپەرەسۆۆتی و بۆۆاوەڕ بە بۆۆوونی نەتەوەی خۆیۆۆان دێۆۆ نە ئۆۆااڵی نەتەوەیۆۆی کۆۆارکردی تۆۆایبەتی هەیە و هێمۆۆایەکە بۆۆۆ 
ئااڵ ماڵ  ڕەسەنایەتیی نەتەوەە ئەو کەسانەی کە سەر دادەنەوێ ن بۆ ئااڵی نەتەوەییس بە هی خۆیانی دەزانن بەاڵم هاوکات

و مڵکی هیچکام لەو تاکانە نییەس چونکە ئااڵ هی نەتەوەیەە ئااڵی نەتەوەیی لە دۆخێ دژوار و ئەستەمداس کۆمەاڵنی خەوۆو 
 .یەکدەخا و خوئاتایی دەبەخشێ بە نەتەوە
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 ئااڵی نەتەوەیی لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوین

 
ناس امەی نەتەوایەتیس بەرهەمۆی سۆەردەمی مۆۆدێڕنن و کاکڵیۆان باو کرا کە ئااڵ و سروودی نەتەوەییس وەکوو سیمبولەکانی 

لەتەڵ ئۆۆااڵ لە سۆۆەردەمی پۆۆێ  مۆۆۆدێڕن جیۆۆاوازەە تەرچۆۆی زۆریۆۆ ەی تێلکۆۆڕی ە ناسیۆنالیسۆۆتەکانس ب ەمۆۆای تایبەتمەنۆۆدیی 
ە نەتەوەی خۆیۆۆۆان بە یۆۆۆارمەتیی تێڕوانی ۆۆۆی مۆۆۆۆدێڕن تەاڵوە دەکەنس بەاڵم هاوکۆۆۆات خۆۆۆوازە و خولیۆۆۆای ئەوەیۆۆۆان هەیە ک

ڕەچەوەکی نەتەوەی خۆیۆان بە مێژوویەکۆی زۆر کۆۆن پەیوەسۆ  بۆکەنە هەر بۆۆیە س زۆریۆ ەی وێژمۆانە ناسیۆنالیسۆتییەکانس 
تێکەاڵوێکن لە بیری مۆدێڕن لەتەڵ نەریتی ڕابردوس پێشی یەی ئۆایی ی و تەنۆانەت کۆمەویۆو ئەرسۆانەە ئەوە بە تۆایبەت لە 

 .ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوین زۆر ئاشکرایە
 

یەکەوەس ناسیۆنالیسۆۆۆۆۆتەکان هەوڵ دەدەن تایبەتمەنۆۆۆۆۆدیی نەتەوەی خۆییۆۆۆۆۆان بە جۆرێۆۆۆۆۆو تەاڵوە بۆۆۆۆۆکەن کە لە تەڵ لە و
پێداویستییەکانی سەردەمی مۆدێڕن تونجاو بێ  و بە پێداترتن لە سەر ئەم جیاوازی و تایبەتمەندییانەس مۆاری جیۆابوونەوە 

ەییدا بۆ نەتەوەی خۆیان مسۆتەر بکەنە لە ویەکی تۆرەوەس هەوڵ و دامەزراندنی دەووەتێکی سەربەخۆ لە سیستەمی نێونەتەو
 .دەدەن شێوازێو لە بەردەوامیی مێژوویی بۆ نەتەوەی خۆیان بسەلمێ ن

 
بە لەبەرچاوترت ی ئەو باسەی کە پێشکە  کراس دەخوازم بڵێ  کە تەاڵوەڕێژ کردنۆی ئۆااڵی نەتەوایەتیۆی هەر نەتەوەیەکس 

کۆۆۆمەاڵیەتیی تۆۆایبەت و هەروەهۆۆا بەرهەمۆۆی بیۆۆر و ڕوانۆۆیەی ئەو جۆۆیلە ڕوونۆۆاکبیرەیە کە لەو  - ترێۆۆدراوی دۆخێکۆۆی سیاسۆۆی
دەرەرشۆی "دۆخەدا تەاڵوەی ئااڵی نەتەوایەتی پێش یار و پەس د دەکەنە بۆۆ وێۆ ەس هەرچەنۆد ریردەوسۆی لە شۆانامەدا باسۆی 

ە و دەیخۆاتە قۆاوبی شۆێورەوە کە بەشۆێو لە دەکات و داستان و ئەرسانەی کۆاوەی ئاسۆ یەر بە شۆێوازێو دەتێۆرێتەو "کاویانی
خەوۆۆوس وەکۆۆوو مێۆۆژووی ڕاسۆۆتەقی ەی ڕابۆۆردووی ئێۆۆران دەیبیۆۆ نس بەاڵم ئۆۆااڵی نەتەوایەتیۆۆی ئێۆۆران تۆۆا دامەزرانۆۆی کۆمۆۆاری 

ڕازاوەتەوەە ڕەنۆۆیە پێویسۆۆ  نەبێۆۆ  ئامۆۆاژە بەوە بکەیۆۆن کە تێۆۆرانەوەی  "شۆۆێر و خۆۆۆر"ئیسۆۆالمیی ئێۆۆران هەمیشۆۆە بە نیشۆۆانی 
لە ویەن رێردەوسۆییەوەس تری یتۆرین  "شۆاهانی ئێرانۆی"و کردنۆی بە مێۆژووی ڕابۆردووی زنجیۆرە  "ئێرانۆی"انی کۆنی ئەرسانەک

تەوەری وێژمانی ناسیۆنالیزمی ئێرانییەە بەاڵم کە باسی ئااڵی نەتەوەییۆی ئێۆران دێۆتە تۆۆڕ س شۆانامە بە تەواوی پشۆتیو  
سیار ئەوەیە بۆۆ لە نێۆوان دوو ئەرسۆانەداس یەکیۆان وەودەنۆدرێ  و ئەوی لە بیر دەچێتەوەە پر "دەرەرشی کاویانی"دەخرێ  و 

تریان هەودەبرێژدرێ د واڵمی ئەو پرسیارە تەنیا دەکۆر  لە شۆیکاریی تێڕوانی ۆی ئەو ڕوونۆاکبیرانەی کە ئۆااڵی نەتەوەییۆی 
ران لە قۆنۆۆاغی شۆڕشۆۆی ئێرانیۆۆان دروسۆۆ  کۆۆردووە و ئەو دۆخەی کە تێیۆۆدا دەژیۆۆنس بۆۆدۆزرێتەوەە ئۆۆااڵی نەتەوایەتیۆۆی ئێۆۆ

مەشرووتەدا لە ویەن مەشرووتەخوازانەوە تەاڵوەڕێژ و پەس د کراە هەرچەنۆد لە دەوری ڕەزاشۆادا نیشۆانەکە کەمێۆو تۆۆرانی 
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بەخۆۆۆیەوە دێۆۆ س بەاڵم ئەم ئۆۆااڵیە تۆۆا دامەزرانۆۆدنی ڕێژیمۆۆی کۆمۆۆاری ئیسۆۆالمی وەکۆۆوو ئۆۆااڵی نەتەوەییۆۆی ئێرانۆۆی رەرمییەتۆۆی 
 (  ١٠)ەهەبوو

 
 ٨٢٦دەتەرێتەوە بۆۆ سۆاوی  "شێر و خۆر"خۆی وەستانێو دەخواز ە کۆنترین ئااڵ بە نیشانی  "شێر و خۆر"ی نیشانی ڕەچەوەک

ئەو ئۆۆااڵیە لە شۆۆێوازی می یۆۆاتۆردا لە کتێبۆۆی  (١١)ەزایی ۆۆی( کە دەکۆۆاتە دەورەی تەیموورییۆۆان ١٤٢٣کۆۆۆچی )نیزیۆۆو بە سۆۆاوی 
شۆۆاه امەی شەمسۆۆەدین کاشۆۆانیدا کە داسۆۆتانی داتیرکردنۆۆی نەیشۆۆابوور لە ویەن مەغۆلەکۆۆانی کۆۆردۆتە شۆۆێورس هۆۆاتووەە لەو 

شۆۆێر و "می یۆۆاتۆرەدا شۆۆەرکەڕانی مەغۆۆۆحس لە حاویکۆۆدا کە ئۆۆااڵیەک کە هیاللۆۆی مۆۆانیی تێۆۆدایە لە تەڵ ئۆۆااڵیەک کە نیشۆۆانی 
هەیە بە دەسۆۆۆتییانەوەیەس نێشۆۆۆان دەداە ئەم می یۆۆۆاتۆڕە هۆۆۆی کۆۆۆاتی تەمۆۆۆارۆی شۆۆۆاری نەیشۆۆۆابوورە لە ویەن سۆۆۆوپای  ی"خۆۆۆۆر

شۆێر "ی زایی ییەوە تا قەوارەترت ی دوو ئیماراتۆریی سەرەوی و عوسمانی ئەو دوو نیشۆانەیەس واتۆا ١٤مەغۆلەوەە لە سەدەی 
)زۆر جۆار هۆیالح و مانۆ  پۆێکەوە( لە ویەن ئەو پاشۆایانەی کە لە )زۆر جار شێر و شمشیر و خۆر( و هیاللی مانۆ   "و خۆر

 .ناوچەکەدا حوکمڕانییان دەکرد بەکار هێ راوە
 

لە ویەکەوە و مانۆ  و هیاللێۆو لە ویەکۆی ” شۆێر و خۆۆر“بە سەرهەودانی دوو ئێماراتوریی سۆەرەوی و عوسۆمانیس نیشۆانی 
ئەو کۆاتەس هەر دوو نیشۆان بەکۆار هێ ۆراونە وەکۆوو دەزانۆین بەشۆێکی  ترەوە دەبن بە نێشانەی ئەو دوو دەسەاڵتەە یۆانی تۆا

" ئێرانۆۆۆۆی"بەرچۆۆۆۆاوی ئەو ئیمارەتۆۆۆۆانە کە ئێمۆۆۆۆرۆ لە ویەن ناسیۆنالیسۆۆۆۆتە ئێرانییەکۆۆۆۆانەوە وەکۆۆۆۆوو ناسۆۆۆۆ امە و دەسۆۆۆۆەاڵتی 
 کۆان لە نێۆوان سۆەدەی دەناسێ رێنس لە ویەن تورکەکانەوە ئیدارە دەکرانە یەکێو لە هۆکارە سەرەکییەکانی زاڵ بوونی تورکە

ی زایی ی لەو ناوچەیەدا دەتەڕێتەوە بۆۆ مەهۆارەتی ئەسۆو سۆواریی تورکەکۆان کە لە تێک ۆلۆۆژیی شۆەڕ لەو قۆنۆاغە ١٥تا  ١٣
 .مێژووییەدا دەورێکی تری یی دەتیڕا

 
و قاجۆار لە تۆا نێوەراسۆتی سۆەدەی نۆۆزدەی زایی ۆیس تەرحۆی ئۆااڵی دوو ئێماراتۆوریی سۆەرەوی  ١٦ئەوبەت لە نێوان سۆەدەی 

)لە ئۆااڵی سۆەرەوی و  "شێر و خۆۆر"ویەکەوە و ئیماراتۆریی عوسمانی لە ویەکی ترەوە چەندین جار تۆڕاون و دوو نیشانەی 
قاجۆۆاردا( و مانۆۆ  یۆۆان هیاللۆۆی مانۆۆ  )لە ئۆۆااڵی عوسۆۆمانییەکاندا( بە شۆۆیوازی جیۆۆاواز لەم ئااڵیۆۆانەدا دەبی ۆۆدرێنە بەو 

شۆێر و "دابیرین کە نە نیشانی مان  یان هیاللی مان  هێمایەکە بۆۆ ئیسۆالمی بۆوون و نە  ڕاشکاوانە دەبێ  پێ لە سەر ئەوە
 .ئاماژەیە بە زەردەشتی بوونە نە یەکەمیان ڕەنیدانەوەی تورک بوونە و نە دووەمییان هێمایەکە بۆ ئێرانی بوون "خۆر
 
ار و عوسۆۆمانیس بە هۆۆۆی تری یۆۆی و دەوری لە نیۆۆوەی دووەمۆۆی سۆۆەدەی نۆۆۆزدەی زایی ۆۆی بەمۆۆالوە هەر دوو ئێماراتۆۆوریی قاجۆۆ 

سۆەرۆک  ١٨٤٩کارییەری سیاسەت لە تۆڕەپانی جیهانیداس رۆرمێکی یەکدەسۆ  بە ئااڵکانییۆان دەدەنە بۆۆ یەکەمجۆار لە سۆاوی 
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رەرمۆۆانی دەرکۆۆرد کە ئۆۆااڵی دەووەتەکەی بە نیشۆۆانی شۆۆێر و خۆۆۆرەوە لە سۆۆەرارەتی " ئەمیۆۆر کەبیۆۆر"وەزیۆۆری دەووەتۆۆی قاجۆۆار 
 :ەوبکرێ  کە تەرحەکەی بەو شێوەیەی خوارەوە بوولەندەن ه

 
 .کە دواتر ئەو نیشانەیە بە دەستکارییەوە لە شۆڕشی مەشرووتەدا لە ناوەندی ئااڵی سێ ڕەنیی ئێران جێ دەتر 

 
ئێماراتوریی عوسمانی  پا  چەند جۆار دەسۆتکاری لە نیشۆانی مانۆ  و هیاللۆی مانۆ  بە ڕەنیۆی سۆای لە سۆەر زەمی ەیەکۆی 

ئۆااڵی خۆوارەوەی وەکۆوو ئۆااڵی رەرمیۆی خۆۆی پەسۆ د کۆرد و لە هەمۆوو ناوچەکۆانی ژێۆر دەسۆۆەاڵتیدا  ١٨٤٤سۆوورداس لە سۆاوی 
 .هەویکرد

 
ئۆۆاخرین ئۆۆااڵی ئێماراتۆۆوریی عوسۆۆمانییان وەکۆۆوو ئۆۆااڵی نەتەوەی  ١٩٣٦جێۆۆی سۆۆەرنجە کە کەماویسۆۆتەکان تەنیۆۆا لە سۆۆاوی 

پەسۆۆ د کۆۆردس لە حاوێکۆۆدا کۆمۆۆاری تورکیۆۆا لە دوای پەیمان ۆۆامەی لۆۆۆزان و لە و ئۆۆااڵی کۆمۆۆاری تورکیۆۆاس بە رەرمۆۆی  "تۆۆورک"
وە بە رەرمی دامەزراوە و لە پانتۆاییی نێونەتەوییۆدا شۆەرعییەتی هەبۆووس بەاڵم کەماویسۆتەکان هەمۆان ١٩٢٣کۆتاییی ساوی 

  (  ١٢)ەدێ ائااڵی ئیماراتۆریی عوسمانیان بێ ئەوەی لە پەرلمانی کۆماری تورکیا پەس د بکرێ  بەکار 
 

بەاڵم لە ئێرانداس ڕێبەرانی شۆڕشی مەشرووتەس ئااڵیەکی نوێیۆان وەکۆوو ئۆااڵی نەتەوایەتیۆی ئێۆران دروسۆ  کۆرد و تەنۆانەت 
 :بە دەستکارییەوە لە ناوندی ئااڵکە نەخشێ دراس بەو شێوەیەی خوارەوە بوو "شێڕ و خۆری "نیشانی 

 
 (١٩٠٥ئااڵی نەتەوایەتی ئێران لە شۆڕشی مەشرووتە)

 
س ئۆااڵی مەشۆرووتە بە جیۆاوازی و تۆڕانکۆارییەوە وەکۆوو ١٩٢٥ - ٢٨لە قوناغی سۆەوتەنەتی ڕەزاشۆا و لە نێۆوان سۆاوەکانی  

ئااڵی نەتەوەیی پەس د کراە ئەو تٶڕانکارییانەی کە لە دەورانۆی پەهۆلەوی لە ئۆااڵی مەشۆرووتەدا کۆراس دوو ویەنۆی هەبۆووە 
کۆراوە تۆا وەک سۆیمبولی سۆەوتەنەت زەقتۆر بەرچۆاو بکەوێۆ ە لە ویەکۆی تۆرەوەس ژمۆارەی لە ویەکەوە سیمای شێر زۆر قۆوت 

تیشکەکانی خۆرەکە کەم کراوە و خستییانە پش  شۆێرەکەوە و بۆۆ ئەوەی بەم چەشۆ ە سۆیمای ژنۆانەی خۆۆرەکە کەم بۆکەنەوەە 
سیاسییەم کردووە کە بۆوو  - ەاڵیەتیهاوکات شێرەکەشیان بە تاجەتووێو ڕازاندەوەە من لە شوێ ێکی تر باسی ئەو دۆخە کۆم

 (  ١٣)ەبە پاڵ پێوەنەری تۆڕانی ب ەڕەتی لە بیر و وێژمانی نەتەوایەتیی ئێرانیدا
 

*** 
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 ئااڵی کوردستان بەرهەمی هزری جیلی یەکەمی ناسیۆنالیستی کورد

 
 مێژوویی -پاشخانی سیاسی (٥.١

 
لە سۆۆی سۆۆاوی ڕابۆۆردوودا بە هۆۆۆی کۆۆار و تێکۆشۆۆانی ریکریۆۆی نەوەی نۆۆوێی ئاکادیمیسۆۆییەنی کۆۆورد و هەروەهۆۆا تۆۆوێژی ەوە 

س "خوێ دەنەوەکانی ڕۆژهەاڵتی نۆاوین"بەنرخەکانی کوردناسانی ڕۆژئاواییس کوردستان اسی)کوردۆلۆژی(س وەکوو لقێکی نو  لە 
یەوە ئەم باسۆە تۆا ئاسۆتێو پەسۆ دکراوە کە سۆەرهەودانی ناسۆیۆنالیزمی شکڵی ترتووە و بە رەرمۆی ناسۆراوەە لەم تۆشۆەنییا

کوردی کەم تا زۆرس هاوزەمەنە لە تەڵ ناسیۆنالیزمی ئێرانیس تورکی و عەڕەبیس واتا لە کۆتاییی سەدەی نۆزدە و سۆەرەتای 
 .سەدەی بیستەمدا ناسیۆنالیزمی ئەو نەتەوانە قەوارەدەتر 

 
وان ناسیۆنالیزمی کوردی و ناسیۆنالیزمی ئێرانی و تورکیدا هەبوو و هەیەە پۆڕۆژەی سیاسۆی بەاڵم جیاوازییەکی تری   لە نێ

و ریکریۆۆۆی یەکەم نەوەی ناسیۆنالیسۆۆۆتی ئێرانۆۆۆی و تۆۆۆورک بریتیۆۆۆی بۆۆۆوو لە چاکسۆۆۆازیس نوێسۆۆۆازی و یۆۆۆان مۆدیڕنیزاسۆۆۆیۆنی 
ی کۆورت سۆیما و ئۆاخێوی ناسۆیۆنالیزمی ئێماراتورییەکانیانس کە لە ئەنجامدا ناسۆیۆنالیزمی ئێرانۆی و تۆورکی پۆا  مۆاوەیەک

بە خۆیانەوە ترتە ناسیۆنالیزمی کوردی پێ  هەموو شتێو دەبۆوو ریکۆر لە دامەزرانۆدنی دەووەتێکۆی  (١٤)ڕەسمی و رەرمییان
نۆۆۆو س نەک نوێسۆۆۆازیی دەووەتێکۆۆۆی کۆۆۆۆن و دەرەبەتۆۆۆایەتیس بکۆۆۆاتەوەی هەر بۆۆۆۆیە  تایبەتمەنۆۆۆدی و سروشۆۆۆتێکی سیاسۆۆۆیی 

 ەڕزتاریخوازنەتری هەبووهاوچەرختر و 
 

 ١٩٢٠بە پێی سەرچاوەکان ئەو ئااڵیە کە ئێستا وەکوو ئااڵی کوردستان پەس د کراوە بۆ یەکەم جار لە وەرزی هاوی ی سۆاوی 
دروسۆ  کۆراوەس هەرچەنۆد ڕۆژ و مۆانیی دروسۆتکردنی ئەو ئۆااڵیە بە بەلۆیەوە  (١٥)"تەشکیالتی ئێجتمۆاعییەی کۆورد"لە ویەن 

داڕێژرابێۆ ە بۆۆ تەیشۆتن بە  ١٩٢٠تەنیۆا وەکۆوو تریمۆانەیەک دەکۆر  بیۆوتر  لە تەمۆووزی سۆاوی  (١٦)ەوەڕوون نەکۆراوەتە
 (  ١٧)ەتێڕوانی ێکی شیاو بۆ ئەو ڕووداوە دەبێ بیەڕێی ەوە بۆ تۆڕانکارییە سیاسییەکانی چەندین مانیی پێ  ئەو کاتە

 
نێیەکۆۆۆی تونۆۆۆد لە نێۆۆۆوان هاوپەیمانۆۆۆانس بە تۆۆۆایبەت داس ملمال١٩١٨ - ١٩٢٠لە دوای وەسۆۆۆتانی شۆۆۆەڕ و لە نێۆۆۆوان سۆۆۆااڵنی 

بریتانیاییەکۆۆان لە ویەکەوە و تورکەکۆۆۆان لە بەرەی مێلۆۆۆوەر لە ویەکۆۆۆی تۆۆۆرەوەس بۆۆۆۆ ڕاکێشۆۆۆانی ڕای تشۆۆۆتیی کۆۆۆورد بۆۆۆۆ وی 
سیاسەتی ئەوان هەبووە ئەوە  بە هۆی تۆڕانکاریی لە نەکۆاو و چۆاوەڕوان ەکراوی سۆااڵنی کۆتۆاییی شۆەڕی یەکەمۆی جیهۆانی 

داس ١٩١٨لەتەڵ شکانی هێزەکانی عوسمانی لە سۆووریا و میزۆپۆتامیۆا لە سۆاوی "ووە دەیڤید مەکداوڵ لەو بارەوە دەنووسێ  ب
بە ناچۆۆاری نەخشۆۆەی ڕۆژهەاڵتۆۆی نۆۆاوی ی  دەبۆۆوایە جۆۆارێکی دیۆۆکە ئامۆۆادە بکرێۆۆ  و دابڕێۆۆژرێتەوە  یەکەمۆۆین ئامۆۆاژە بۆۆۆ ئەم 
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دەربۆۆارەی نۆۆاوچە عەڕەب یشۆۆی ەکانی  "مەک هۆۆاموون  -(١٨)حوسۆۆێن"کۆۆانی سۆۆ وورەس پۆۆێ  کۆتۆۆاییی شۆۆەڕ لە نۆۆامە تۆڕڕی ەوە
 - سۆۆایک  ڕێککەوت  ۆۆامەی درشۆۆتی و ورد بەوشۆۆە یکەکان دا ١٩١٧ ی(تشۆۆرین) نۆۆوامبڕ لە پاشۆۆان[ …عوسۆۆمانیداس کۆۆراوە  

کێشۆۆایەوە و دوای هات ەسۆۆەرکاری بەوشۆۆە ییەکانس ڕووسۆۆیا بە رەرمۆۆی لە بەرەی هاوپەیمانۆۆان " (١٩)ەکۆۆرد ئاشۆۆکرا پیکۆیۆۆان
تەواوی ناوچەی ئەستەموڵ و دەربەندەکان و ویالیەتەکانی ڕۆژهەاڵتس کە بەشێکی بەرچاوی کوردستانیشی لە خۆۆی دەتۆرت و 

   (٢٠)ەلە ڕێکەوت  امەکەدا درابوو بە ڕووسیاس بە ناچاری کەوتە بەر بەرپرسایەتیی بریتانیای مەزن
 

ڕووناکبیرانی کورد هەوویان دەدا ڕای زلهێزەکۆان بۆۆ مەسۆەلە و مۆاری کۆورد بەمالوە توێژێو لە چااڵکوانان و  ١٩١٨لە ساوی 
لە نێۆۆو ئەو بۆۆازنەیەداس ژێ ێۆۆراح ملۆۆمەد شۆۆەریل پاشۆۆا کە لە ئەرووپۆۆا نیشۆۆتەجێ ببۆۆووس زۆر چۆۆاوک بۆۆووە  (٢١)ەڕاکێشۆۆن

یاسۆۆیی بۆۆااڵی ئەرسۆۆەری س (٢٢)ەسۆۆەرچاوەکان بۆۆاو لە پەیوەنۆۆدی و چۆۆاوپێکەوتن لە نێۆۆوان شۆۆەریل پاشۆۆا و پێرسۆۆی کۆۆاک 
لەو دیۆدارەداس شۆەریل پاشۆا  (٢٣)ەڕوویۆداوە ١٩١٨بریتانیا لە میسیۆپۆتامیا دەکەن کە لە مانیی جوون )حۆوزەیران( سۆاوی 

 ١٩٣٦تەاڵوەی پڕۆژەیەک بۆۆ هاوکۆاری و پەیوەنۆدیی نێۆوان کۆورد و بریتانیۆا بە کۆاک  پێشۆ یار دەکۆاتە ویڵسۆۆن لە سۆاوی 
شۆۆەریل پاشۆۆا نیشۆۆانی دا کە ئەو زۆر هوشۆۆێارانە پێشۆۆبی یی جێبەجۆۆێ کردنۆۆی سیسۆۆتەمی لەوبۆۆارەوە دەوێۆۆ   ئەو پیشۆۆ یارەی 

 (  ٢٤)ەقەیومییەتی لە ویەن بریتانیاوە کردبوو
 

پشۆتیو  خۆرا  ١٩١٩بەاڵم چاوکی و هەوڵ و تەقەوکانی شەریل پاشا و هاورکرانیس لە ویەن بریتانییەکان تا مانیی مەی 
بە هانۆدانی هاوپەیمانۆان هێۆزی  ١٩١٩بەسۆەردا هۆاتە واتۆا لە مۆانیی مەی )ئایۆاری(  کە لە ناکۆاو دۆخۆی نۆاوچەکە تۆۆڕانی

سەربازیی یۆنان لە ناوچەی سەمیرنا دابەزینە دوابەدوای ئەوە ئیتالیا هێزەکانی خۆی لە ئانتالیا دابەزاندە وەکوو مەکۆداوڵ 
 (  ٢٥)"ەوسولمانی ئانادۆڵ لە ڕادەبەدەر بووکارییەریی دەروونیی ئەم ڕووداوانە لەسەر خەوکی م“بە جوانی باسی کردوە  

 

لە ناو جەرتەی ئەو ڕووداوانەدا بوو کە کەماویسۆتەکان لە ڕێۆیەی دژایەتۆی لەتەڵ هاوپەیمانۆان و لە ژێۆر دروشۆمی بەرتۆری 
 لە واڵت و خاکی موسولمانان و شەرمەزار کردنی بێ دەسەاڵتی و سەرشۆڕیی دەووەتی عوسمانی پێیەی خۆیان لەناو خەوکۆدا

دا پا  ئەوەی کەماویستەکان پشۆتییریی بەوشۆە یکەکان و پشۆتیوانیی ١٩١٩هەنیاو بە هەنیاو قای  کردە لە پاییزی ساوی 
بەشێکی بەرچاوی کۆمەاڵنی خەوکیان بۆ خۆیان مسۆۆتەر کۆردس بۆوون بە هێزیکۆی سۆەربازی لە ئانۆادۆڵە لە دەرئەنجۆامی ئەو 

دۆڵ نییەرانیۆۆی بریتانیۆۆای لە مەڕ خولقۆۆانی نۆۆاوچەیەکی نۆۆاوبڕ لە نێۆۆوان دەرکەوت ۆۆی کەماویسۆۆتەکان لە ئانۆۆا“تۆڕانکۆۆارییە 
 (  ٢٦)ە"میزیۆپۆتامیا و تورکەکانس زیاتر کرد

 
 لە کاتێکدا ئەمریکا و سەرۆک کۆمار ویلسۆن لە بەشداریی چاوکانە لە کۆنلڕانسی ئاشتی سارد ببوونەوە و رەڕەنسا 
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جێییر بکاتس نییەرانی لە دەسەاڵتی کەماویستەکانس بریتانیۆای مەزنۆی  نەیدەتوانی هێزێکی پێویستی سەربازی لە ناوچەکە
 بوغۆوو هاوبەشۆی ڕاتەیانۆدراوی س(دووەم تشۆری ی) نۆوامبر ی٢٠ ڕۆژی لەبەرەو سیاسەتی بەکارهێ انی کۆارتی کۆورد هانۆداە 

 لەە هەیە تری یۆی بۆایەخێکی مێژوویۆیس بەویەیەکۆی وەک کە باڵوبۆووەس پاشۆا شەریل تەڵ لە ئەرمەنەکانس نوێ ەری نۆبارس
 :وەهاتو ڕاتەیاندراوەدا ئەو بەشێکی

 
ئۆۆێمە کۆۆۆدەنیییەکی تەواومۆۆان هەیە کە پۆۆێکەوە لە سۆۆەر ب ەمۆۆای پرەنسۆۆیای نەتەوایەتۆۆیس داوای دامەزرانۆۆدنی دەووەتێکۆۆی "

کۆنلڕانسۆی ئاشۆتی یەکیرتووی سەربەخۆی ئەرمەنی و دەووەتی سەربەخۆی کوردستانی بە یارمەتیی یەکێو لە زلهێزەکۆان لە 
ڕێزتۆۆۆۆرتن لە مۆۆۆۆارە ڕەواکۆۆۆۆانی کەمی ەکۆۆۆۆانی نۆۆۆۆاو دوو دەووەتەکە  لە خۆمۆۆۆۆان تەواوی ڕەزامەنۆۆۆۆدیی ئۆۆۆۆێمە[ …بکەیۆۆۆۆن  

خاوی تری یی ئەو ڕاتەیاندنە ئەوەیە کە هەردوو ویەنس داوەریی کۆنلڕانسی ئاشتییان بۆۆ دیۆاری کردنۆی  "ە(٢٧)ڕادەتەیەنین
 .ۆی ئەرمەنی و کوردستانی لە داهاتووداس قەبووڵ کردووەس وور لە نێوان دوو دەووەتی سەربەخ

 
مسۆۆتەرا کەمۆۆاڵ کە بۆۆاروپێیەی خۆۆۆی لە شۆۆوێ ەکانی دیۆۆکە  "دروسۆۆ  دوای ئەم ڕاتەیانۆۆدنە وەکۆۆوو مەکۆۆدواڵ بۆۆاو دەکۆۆات  

ەمەوە پتەوکردبووس داخوازییەکەی بۆ ئەنجامدانی هەوبژاردنێکی نو س تشتی و ڕاستەقی ەس لە ویەن سووتان مۆلەمەدی شەشۆ
ویەنیرانی پەیمان امەی نەتەوەیی )میسۆاقی میللۆی( کە لەسۆەر ب ەمۆای  ١٩٢٠پەس د کراە لە جەنوەری )کانوونی دووهەمی( 

  (٢٨)"ەباڵوکراوەی کۆنیرەی سیواو ڕێکخرابوونس زۆری ەی ئەندامانی ئەنجومەنی نەتەوایەتییان بۆ خۆیان دابین کرد
 

جەموییەتۆۆۆۆۆی تەعۆۆۆۆۆالیی "چەنۆۆۆۆۆد مانۆۆۆۆۆ  دوای ئەو ڕووداوانەس ئەو ئۆۆۆۆۆااڵیە کە تویۆۆۆۆۆا پیشۆۆۆۆۆتر وەکۆۆۆۆۆوو نیشۆۆۆۆۆانە لە ویەن 
پەسۆ د  "تەشکیالتی ئێجتمۆاعییەی کۆورد"بەکار هێ راوەس وەکوو ئااڵی نەتەوەییی کورد لە ویەن ڕێبەرانی  (٢٩)ەوە"کوردستان
ەوە کە لە مۆانیی تەمۆووزی سۆاوی "تەشکیالتی ئێجتماعییەی کورد"یەن بە توێرەی سەرچاوەکان ئەم ئااڵیە لە و (٣٠)ەدەکر 
جیۆا ببۆووەوە پیشۆ یار و پەسۆ د کۆراوەە هۆۆی دابۆڕانەکە ئەوە بۆوو کە ئەنۆدامانی  "جەموییەتی تەعالیی کوردستان"لە  ١٩٢٠

تەشۆۆۆکیالتی "امانی ئەنۆۆۆد (٣١)ەکۆۆۆمەوەی نۆۆۆو  داوای سۆۆەربەخۆیییان دەکۆۆۆرد کە لە ویەن سۆۆەید عەبۆۆۆدولقادرەوە ڕەد کۆۆراوە
کۆۆۆمیتەی سۆۆەربەخۆییی "کە لە ویەن  (٣٢)بریتیۆۆی بۆۆوون لە کۆمەوێۆۆو ڕوونۆۆاکبیر و کەسۆۆایەتیی کۆۆورد "ئێجتمۆۆاعییەی کۆۆورد

 (  ٣٤)ەپشتیوانییان لێ دەکرا (٣٣)ەوە"کورد
 

لە ماوەی بیسۆ  سۆاوی ڕابۆردووداس بۆاو و لێۆدوانی تەرموتۆوڕ سۆەبارەت بە ئۆااڵی کوردسۆتان لە ئۆارادا بۆووەە وەکۆوو پێشۆتر 
کولتووریۆدا لێکۆدەدرێتەوە  - تیشکەکەی ئااڵی کوردستان لە چوارچێۆوەی ئۆایی ی ٢١ئاماژەیەکی کورتی پێ کراس ئێستا خۆر و 

 یۆۆۆان و یارسۆۆۆانیهەوقۆۆۆوووی بۆۆۆاوەڕە ئایی ییەکۆۆۆانی یەزدانۆۆۆی  عەلەویس  و ئەو بۆۆۆاوەڕە جێییۆۆۆر بۆۆۆووە کە ئەو نیشۆۆۆانەیە
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پاواشتی سەرەکیی ئەو باسە ناسیۆنالیزمی تۆاراوتە بۆووس بە تۆایبەت پۆا  ئەوەی کە پەرلەمۆانی کوردسۆتان  (٣٥)ەئیزەدییە
( ٣٦)ی"کوردستانی عێراقیاسای ئااڵی هەریمی " ١٩٩٩لە باشوور بڕیاری دا ئااڵی کوردستان بە رەرمی هەوبکات و لە ساوی 

 .پەس د کردس بڕەو بەو باسە درا
 

ئاراسۆتە کۆراس  ١٩٢٠بە لەبەرچاوترت ی ئەو لێکدانەوەیەی لە سەرەوە دەربارەی ڕووداوەکانی چەند مانیی پۆێ  ئۆابی سۆاوی 
کورد لە دانیشۆت ی دەکر  ئەم ئەنجامە وەربییر  کە هەند  چاوکوانی کوردس تەشبین بوون بە پشتیوانیی بریتانییەکان لە 

داهاتووی کۆنلڕانسی ئاشتی وس پێیۆان وا بۆوو دەررەتێکۆی بۆا  بۆۆ دامەزرانۆدنی دەووەتۆی سۆەربەخۆی کۆورد ڕەخسۆاوەە هەر 
 .بۆیە س دەکر  داڕشت ی ئەو ئااڵیە بە بیرۆکەی دامەزراندنی دەووەتی کوردییەوە پەیوەس  بکەین

 
سۆتیی هەمۆوو نەتەوەیەک بۆۆ نیشۆاندانی بەردەوامیۆی مێژووییۆی نەتەوەی وەکوو پیشۆتر ئامۆاژەم پێۆی داس بیۆرۆکەی ناسیۆنالی

خۆۆۆیس سیاسۆۆەتی هەنۆۆووکە بە ویەنێکۆۆی ڕابۆۆردوو دەڕازێ ێۆۆتەوەە ئەوسۆۆا پرسۆۆیار ئەمەیە کە بۆۆۆ ڕوونۆۆاکبیرانی کۆۆورد بۆۆۆ ئەو 
بەرچۆاوترت ی ئەم خۆاوە مەبەستە دەبێ ویەنی ئایی ە یەزدانییەکان )ئیزەدیس یارسانی و عەلەوی(یان هەوبژاردبێۆ د بە لە

و پەروەردەی دەسۆتی کەسۆایەتییەکانی  "کۆمیتەی تەعاون و تەڕەقۆی"کە بەشێکی زۆری ڕووناکبیرانی ئەو سەردەمەس قوتابیی 
ئەو کۆۆۆمیتەیە وەکۆۆوو دوکتۆۆۆر عەبۆۆدوواڵ جەودەت بۆۆوونس ئەو بیۆۆرۆکەیە واتۆۆا ڕازانۆۆدنەوەی نیشۆۆانی ئۆۆااڵ بە کۆۆاکڵی ئۆۆایی یس 

ئەمۆۆین عۆۆالی بەدەرخۆۆان و کوڕەکۆۆانی ب ەمۆۆاوەی بەدرخۆۆانس زۆر ئەسۆۆتەمە سۆۆەرچاوەی ئەو  (٣٧ە)بێۆۆ وێ اچێۆۆ  هۆۆی ئەوان بوو
شێخ عەبدولقادر کوڕی شێخ عوبەیدوواڵ نەهۆری و بۆازنەکەیس وەکۆوو ڕێبەرانۆی تەریقەتۆی نەقشۆبەندی   (٣٨)ەبیرۆکەیە بن

ەکۆی مێژوویییۆان بۆۆ سۆەلماندنی دروسۆتیی زۆر ئەستەمە سۆەرچاوەی ئەوە بۆنە هاوکۆات تۆا ئێسۆتا شۆرۆ ەکارانس هۆیی بەویەی
شرۆ ەی خۆیان پێشکە  نەکردووەس هەر بۆیە  ئەو شرۆ ەیە دەبێ  وەکوو تریمانەیەک لێکبدرێتەوەە من بێ ئەوەی بخۆوازم 
خۆم تووشی وردەکاریی ڕەدکردنەوەی تریمانەکانی تر سەبارەت بە ئەو بابەتە بکەم لە جیاتیۆان تریمۆانەیەکی تۆر ئاراسۆتە 

 .دەکەم
 

 ١٨٩٨ - ١٩٢٠تایبەتمەندیی وێژمانی نەتەوایەتیی کورد لە نێوان سااڵنی  (٥.٢

 
بریتیۆۆی لە دابۆۆین کردنۆۆی مۆۆاری نەتەوایەی کۆۆورد لە چوارچێۆۆوەی  ١٩١٣لە حاوێکۆۆدا بۆچۆۆوونی ڕوونۆۆاکبیرانی کۆۆورد تۆۆا سۆۆاوی 

کردنۆۆی مۆۆاری کۆۆورد لە چوارچێۆۆوەی دەووەتۆۆی عوسۆۆمانیدا بۆۆووس بە واتۆۆایەکس زۆریۆۆ ەی ئەو ڕوونۆۆاکبیرانە لە ریکۆۆری دابۆۆین 
چاکسازی و ڕێلۆرم لە دەووەتۆی عوسۆمانیدا بۆوونس لەو سۆاوە بەمۆالوە وەرچەرخانێۆو لە سیاسۆەت و وێژمۆانی نەتەوایەتیۆی 

 شی بکرێتەوە وس ئەو وەرچەرخانە چ تری یییەکی بۆ  (٣٩)ڕووناکبیرانی کورددا ڕوو دەداتە چۆن دەکر  ئەو تۆڕی ە
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 ەی مێژووییی هاوچەرخی کورد هەیەدشرۆ ەیەکی بابەتییان
 

لە ویەن چۆۆوار خوێ ۆۆدکاری پزیشۆۆکیی سۆۆوپای عوسۆۆمانییەوە  ١٨٨٩لە سۆۆاوی  "کۆۆۆمیتەی تەعۆۆاون و تەڕەقۆۆی"وەکۆۆو دەزانۆۆین 
دامەزراە لەم چۆۆۆوار کەسۆۆۆەس دوویۆۆۆان )عەبۆۆۆدوواڵ جەودەت و ئیسۆۆۆلاق سۆۆۆکووتی( کۆۆۆورد بۆۆۆوون و دووەکەی دیکەیۆۆۆان بە ڕەتەز 

واتا لە سەرەتاداس هیی تورکێو ئەندامی کۆمیتەکە نەبووە کۆۆمیتەی تەعۆاون و تەڕەقۆی لە  (٤٠)ەبوونئاوبانیایی وقرقیزی 
لە  (٤٢)"ریسۆۆجیمێ تۆ"ئیتالیۆا ڕێۆو خرابۆوو کە لە ڕاسۆتیداس پێشۆەنیەکانی جۆوواڵنەوەی  (٤١)کۆانی”کاربونۆارۆ“سەر ب ەمای 

نی سیاسۆەتێکی ڕادیکۆاح ئیتالیا بوونە بە تشتی کۆمیتەی تەعاون و تەڕەقیس بانیەشەیان بۆ ڕێلۆۆرم و چاکسۆازی و تشۆتاند
 .لە ئیماراتۆریی عوسمانیدا دەکرد

 
دەسۆۆ  پۆۆۆێ  ١٨٩٨هاوکۆۆات قەوارەترت ۆۆی ناسۆۆۆیۆنالیزمی کۆۆوردی بە چۆۆۆات و باڵوکۆۆردنەوەی ڕۆژنۆۆۆامەی کوردسۆۆتان لە سۆۆۆاوی 

 ١٩٠٨ - ١٩٠٩)کۆۆورد تەعۆۆاون و تەڕەقۆۆی تازیتەسۆۆی( لە نێۆۆوان  "تۆ ۆۆاری هاوکۆۆاری و پێشۆۆکەوت ی کۆۆورد"دوایە  (٤٣)ەدەکۆۆات
کۆۆۆمیتەی تەعۆۆاون و "ئەو ئازادییۆۆانەی کە لە دوای بەدەسۆۆتەوەترت ی دەسۆۆەاڵت لە ویەن  ١٩٠٩باڵوبۆۆۆتەوەە بەاڵم لە سۆۆاوی 

مەیۆۆدانی پۆۆێ درابۆۆووس لە ویەن تۆۆورکە تەنجەکۆۆانەوە ڕاتیۆۆراە لەو سۆۆاوەدا کۆمەویۆۆو تۆڕانکۆۆاریی سیاسۆۆیی تری ۆۆ   "تەڕەقۆۆی
س لە ویەن واڵتۆی ئۆتری )نەمسۆا(وە داتیرکرابۆوو و بولسارسۆتانس جیۆابوونەوە ڕوویان دابووە بۆ وێ ەس بۆس ە و هێرزەتۆ ی ا

 .لە ئیماراتۆریی عوسمانی و سەربەخۆییی خۆی ڕاتەیاندبوو
 

یۆۆان تۆۆۆووڕە و نۆۆۆییەران کردبۆۆۆووە کۆۆۆوتلەی تورکەتەنجەکۆۆۆانی "کۆۆۆۆمیتەی تەعۆۆۆاون و تەڕەقۆۆۆی"ئەو تۆڕانکارییۆۆانە ئەنۆۆۆدامانی 
شۆەریوەت "یان قۆستەوە بۆ کوودێتۆا کۆردنە ئەو خۆپێشۆاندانە لە ژێۆر دروشۆمی  ١٩٠٩س خۆپێشاندانی مانیی نیسانی "کۆمیتە"

و بۆۆۆۆ ویەنیۆۆۆری لە سۆۆۆووتان عەبدوللەمیۆۆۆد لە ئێسۆۆۆتانبوڵ بەرپۆۆۆا بۆۆۆووس کە بە تونۆۆۆدی لە ویەن تۆۆۆورکە  "لە مەترسۆۆۆیدایە
ە "کۆۆمیتەی تەعۆاون و تەڕەقۆی"کۆتۆایی هێ ۆان بە لیبرالیزمۆی  تەنجەکانەوە سەرکوت کراە ئەو ڕووداوە بوو بە دەررەتێو بۆ

دوای سەرکوت کردنی خۆپیشاندانەکەس زۆربەی ئەندامە لیبرالەکانی کۆمیتە لە ویەن تورکە تەنجەکانەوە زی دانی و یان بۆۆ 
کۆمەوەکۆۆان و  نۆۆاوچە دووردەسۆۆتەکان تەبویۆۆد کۆۆرانە هاوکۆۆات سۆۆووتان عەبدوللەمیۆۆدیان لە سۆۆەر کۆۆار وبۆۆرد و ئەنجۆۆومەن و

   (٤٤)ەڕۆژنامەکانیان داخس 
 

ئەو ڕووداوەس واتا کوودێتای تورکە تەنجەکانس زەنیێکی مەترسی بوو کە یەکەم نەوەی ناسیۆنالیستە کوردەکان هەستیان پۆێ 
 کردە لە سەر ب ەمای ئەم پاشخانەس دەخوازم لێرە جوابی ئەو پرسیارە بۆدەمەوە کە هۆکۆاری تۆۆڕان لە سیاسۆەتی بەشۆیو لە

 لە  (٤٦)لە وێژمانیاندا چی بوود واتا ئەو وەرچەرخانە و نابەردەوامییە (٤٥)ڕووناکبیرانی کورد و جێییربوونی ئەو تۆڕانە
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 .تێڕوانی ی ئەواندا لە ڕێیەی دەست یشان کردنی دوو قۆناغ و جیاوازییەکانی ئەو دوو قۆناغەس ڕوون و شی بکەمەوە
 

دەتۆرێتەوەە لەم دەورەیەدا هەر چەنۆد وشۆیاریی قەومۆی و نەتەوەیۆی لە  ١٩١٣کۆتاییی سەدەی نۆزدە تۆا سۆاوی  یەکەم قۆناغ
چاپەمەنیی کوردیدا ڕەنیی دابووەوە بەاڵم بابەتە سەرەکییەکانیس ترێدراوی مەسەلە و کێشەکانی کۆمەویای عوسمانی بۆوونە 

تۆۆۆر عەبۆۆدوواڵ جەودەت و ئێسۆۆلاق سۆۆکووتی لە دامەزرێ ەرانۆۆی س کە دوک"کۆۆۆمیتەی تەعۆۆاون و تەڕەقۆۆی"تێڕوانی ۆۆی سۆۆەرەکیی 
رۆژنۆامەی "بوونس ڕێلۆرم و چاکسازی بوو لە پێکهۆاتەی ئیماراتۆۆریی عوسۆمانیە بە واتۆایەکی تۆرس لە بەردەوامیۆی وێژمۆانی 

و و باسۆی لە س دەربڕی کۆمەوێۆو ئۆاووتۆڕی سیاسۆیی بەررروانتۆر بۆو"کورد تەعاون و تەڕەقی تازیتەسی"س تۆ اری "کوردستان
کۆمەوێو مەسەلەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی دەکرد کە ئەو کاتە کۆمەویەی ئیماراتۆریی عوسمانی لەتەویدا ڕووبەڕوو ببۆووەوەە 
نووسەرانی تۆ ارەکە باسی کۆمەوێو مەسەلەی تری یی وەکۆوو پارلەمۆانس مەسۆەلەی دەسۆتوەردانی زلهێزکۆانس بۆایکۆت کردنۆی 

و و مەسۆۆەلەی باوکانیۆۆان دەکۆۆردس کە سۆۆەرجەمی کاربەدەسۆۆتانی ئیماراتۆۆۆریی عوسۆۆمانی کۆۆااڵ و شۆۆتومەکەکانی واڵتۆۆی بڵژیۆۆ
بەخۆۆۆیەوە سۆۆەرقاڵ کردبۆۆووە پۆۆڕو و ویسۆۆتی کۆۆورد لەم وتۆۆارانەداس لە چوارچێۆۆوەی بەررراوانتۆۆری ڕووداوە کۆۆۆمەاڵیەتی و 

 (  ٤٧)"ەسیاسییەکانی عوسمانیداس تەاڵوە دەکرا و لێکدەدراوە
 

رۆژی "و پێ  هەوییرسانی شەڕی جیهانیی یەکەم و بە دەرکردنی دوو ڕۆژنامەی نوێی کۆوردی  ١٩١٣لە ساوی  قۆناغی دووەم،
( ١٩١٨ - ١٩١٩) ژیۆن  ( دەس  پێ دەکۆات و لە دوای کۆتۆاییی شۆەڕس لە تۆ ۆاری ١٩١٣ - ١٤) "هەتاوی کورد"( و ١٩١٣) "کورد
 تەعۆالیی جەمویەتۆی" نێۆوی بە سیاسۆی ڕێکخراوێکی قۆناغەدا لەم هەروەهاە دەبێ  بەردەوام س(١٩١٩) کوردستان رۆژنامەی و

 ١٢دادەمەرز  کە کەسۆۆایەتییە ناودارەکۆۆان و ڕۆشۆۆ بیرانی ئەو جەمویۆۆیەتە داوای جێبەجۆۆێ کردنۆۆی چۆۆارتی  (٤٨)"کوردسۆۆتان
بۆۆۆڕتەیییەکەی ویڵسۆۆۆۆنس سۆۆۆەرۆک کۆمۆۆۆاری ئەمریکۆۆۆاس دەکەنە لەو شۆۆۆرۆ ەیەدا کۆۆۆاکڵی ئەو تۆڕانکۆۆۆارییە بە پێۆۆۆداچوونەوە بە 

بۆۆاڵو  ٢٠٠١مەکۆۆانی ئەو کۆۆاتە و هەروەهۆۆا بە پشۆۆ  بەسۆۆتن بە لێکۆۆدانەوەیەکی جێۆۆی سۆۆەرنجی ژانێۆۆ  کۆۆالیەن کە سۆۆاوی ڕۆژنا
   (٥٠)ەدەخەمە بەر باو و لێدوانە من پێشتر لە وتارێکدا ئاماژەم بە تری ییی ئەو باسەی کالیەن کردبوو (٤٩)بووەوە

 
ڕەنیوبۆۆۆیەکی ناسیۆنالیسۆۆتیی خەسۆۆتتریان "وێژمۆۆانی ئەو ڕۆژنامۆۆانە بە بەراورد لەتەڵ ڕۆژنامەکۆۆانی پێشۆۆوو کۆۆالیەن دەوێۆۆ   

هەبۆۆوو و خوێ ەرەکانیۆۆان هەنیۆۆاو بە هەنیۆۆاو شۆۆایەتی پێکهۆۆات ی ئۆۆاووتۆڕ لە پەیوەنۆۆدییەکانی نێۆۆوان پێشۆۆکەوت ی نەتەوە و 
ویەنیۆۆۆری مۆۆۆۆدێڕنیتە و پەروەردەکردنۆۆۆی کوردەکۆۆۆان و مەرجە بەررروانترەکۆۆۆانی پێشۆۆۆکەوتن بۆۆۆوونە پۆۆۆێ  ئەوەس نووسۆۆۆەران 

پێشکەوت ی زمانەکەیان وەکوو ئامرازێو بۆ هاندانی کۆمەویە و سیاسەتێکی تەندروستتری کۆمەویەی عوسمانی بۆوونس بەاڵم 
لە  لە قۆناغی دووەمداس بە تۆایبەت لە دوای وەسۆتانی شۆەڕس بۆاو و وتارەکۆانی ڕۆژنۆامەی کوردسۆتان و ژیۆن زۆرتۆر باسۆیان
 سەر کارییەریی خوێ دەواری و ڕەهەندەکانی دیکەی مۆدێڕنیتە وەکوو ئامرازەکانی وەدەستهێ انی ئامانجی نەتەوەیی واتا 
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 (٥١)ە"سەربەخۆیی کورد بوو
 

هەتۆاوی "و  "رۆژی کۆورد"لە سااڵنی شۆەڕی جیهانیۆدا دەررەتۆی باڵوکۆردنەوەی ڕۆژنۆامە و تۆ ۆار زۆر بەرتەسۆو ببۆوو و تەنیۆا 
بەمۆۆالوەس چۆۆاوکیی کۆۆۆمەوە و ئەنجومەنەکۆۆان و باڵوکۆۆردنەوەی ١٩١٨مۆۆاوەیەکی کۆۆورت باڵوبۆۆوونەوەە بەاڵم لە سۆۆاوی بۆۆۆ  "کۆۆورد

ڕۆژنامە و تۆ ارەکان دەستی پێ کردەوەە لە هەمان کاتدا لە ژێر کارییەریی ئەزموونی شەڕداس تێڕوانی ی ڕووناکبیرانی کۆورد 
 .خۆیەوە ترت لە باری وێژمانییەوەس پێکهاتەیەکی تۆکمەتری بە

 
خاوی سەرنجڕاکێ  لە باو و وتارەکانی ڕۆژنامە کوردییەکانی دوای کۆتۆاییی شۆەڕس بۆابەتی ژنۆان و کەسۆایەتیی ژنۆی کۆورد 

بەجێ دەر کردنی ناسیۆنالیزم  ڕووناکبیران و کێشۆەی ژنی پەروەردە و “بووە ژانێ  کالیەن لەتۆژی ەوەکەیدا لە ژێر سەردێڕی 
بۆاو و شۆیکارییەکی سۆەرنجڕاکێ   (٥٢)"الیزمی کورد لە قۆناغی کۆتاییی ئیماراتۆریی عوسمانییدازمان لە ناوەڕۆکی ناسیۆن

سۆۆەبارەت بە تایبەتمەنۆۆدیی ناسۆۆیۆنالیزمی کۆۆورد لەم قۆۆۆغەدا ئاراسۆۆتە دەکۆۆات کە مۆۆن لێۆۆرەدا قەرزم کۆۆردووەە لە دەسۆۆتاێکدا 
بۆۆ "لە ژێۆر سۆەر دێۆری  ١٩١٩دەکات کە لە مۆانیی ژوەن )حۆوزەیران(ی سۆاوی  "ژین"ژانێ  کالیەن ئاماژە بە وتارێکی تۆ اری 

 :باڵو بووەتەوە و ئەو وتەیەی لێ دێ ێتەوە "خوێ ەرەکانمان
  
دا کێشۆۆەیان هەیە و هەنۆۆدێکیان وا تێیەیشۆۆتوون کە ئەم وشۆۆەیە " ژیۆۆن"کۆمەوێۆۆو لە خوێ ەرەکانمۆۆان لەکۆۆاتی تۆۆوت ی وشۆۆەی "
 ژ و (J)واتۆا ئۆی لە نێۆوان (y) تەواوی هاوتایە لەتەڵ ژیانس چۆونکە لە نووسۆی دا پیتۆیەە بە هەرحاڵ وشەی ژین بە ژن"

(N) بۆۆێ ئۆۆی "زەن"دا دێۆۆ س بە واتەیەکۆۆی تۆۆر وەکۆۆوو کەسۆۆرەی پێ اسۆۆە وایەە ژن کە هاوتۆۆا رارسۆۆییەکەی دەبێۆۆ  بە (y) 
ی نامۆ و چەوت بەهۆۆی هەوەیەکۆی دەنووسرێ  و بە کەسرە دەخوێ درێتەوەە ئەمە نموونەیەکە کە پێشاندەدات کۆمەوێو واتا

  (٥٣)."بچووک لە نووسی ی پیتەکاندا دروس  دەبێ س ئەمە  جێیەی داخە
 

سۆۆەرهەودانی ژن و بە واتۆۆایەکی "دوای ئەو وتەهێ ۆۆانەوەیەس ژانێۆۆ  کۆۆالیەن دەرئەنجۆۆامێکی تری ۆۆ  تەاڵوە دەکۆۆات و دەوێۆۆ   
دا ڕووداوێکۆۆی تری ۆۆ  بۆۆووس نە تەنیۆۆا بەهۆۆۆی ٢٠سۆۆەدەی  س لە نۆۆاوەرۆکی سیاسۆۆەتی کۆۆورد لە سۆۆەرەتای"کێشۆۆەی ژن"تۆۆۆکمەتر 

ئەوەی نیشانەی دروستبوونی رێمی یزمی کوردی بووس بەوکوو بەم هۆیە کە هاوکۆات بۆوو لەتەڵ سۆەرهەودانی کۆمەوێۆو کێشۆە 
 شۆەیکی" هۆاوچەر،س دیۆکەی ناسیۆنالیستییەکانی بزووت ەوە زۆربەی بۆ هەروەکوو کوردس نیسبەتی بە[ە …و ئەکتەری نو   

ی زۆر تری یۆۆۆی نەبۆۆۆووس بەوکۆۆۆوو بابەتێۆۆۆو بۆۆۆوو کە زۆرتۆۆۆر پیۆۆۆاوان بڕیاریۆۆۆان لە سۆۆۆەر دەور ژنۆۆۆی  خۆۆۆودی تەنۆۆۆانەت و "ژن
تری یۆۆایەتییەکەی دەدا و سۆۆیمبولی مەسۆۆەلەکانی دیۆۆکە بۆۆووس واتۆۆا تۆڕەپانیۆۆو بۆۆوو بۆۆۆ خەبۆۆات لە پێ ۆۆاو کۆمەوێۆۆو پرسۆۆی 

   (٥٤)"ەبەررراوانتر کە کۆمەویا لەتەویاندا ڕووبەڕوو ببوو
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مۆن "بەکۆار دێ ۆێ و دەوێۆ    (٥٥)"بەجێ ۆدەرکردنی ناسۆیۆنالیزم"ژانێ  کۆالیەن لە درێۆژەی ئەو ئانۆالیزەی خۆیۆدا دەسۆتەواژی 
و بۆۆ  "پەیوەندییەکی نەپساوەی لەتەڵ کیشۆە تەورەترەکانۆدا هەبۆووە "کێشەی ژن"هیوادارم بتوان  لەم وتارەدا نیشانی بدەم 

ئۆێمە لە سۆەردەمێکدا دەژیۆن "ئەو مەبەستە ئاماژە بە وتارێکی دوکتۆرعەبدوواڵ جەودەت دەکات و ئەو وتەیەی لۆێ دێ ێۆتەوە  
واتۆاس پێۆداتری لە سۆەر دەوری پەروەردەی  (٥٦)"ەکە بڕیار لە سۆەر چارەنووسۆی نەتەوەکۆان دەدرێۆ  و بە رەرمۆی دەناسۆرێن

رد و بۆ مسۆتەرکردنی ئامانجی نەتەوەیی کوردە لە سۆەر ب ەمۆای ئەو باسۆە دەتۆوانین نو  و مۆدێڕن بۆ پێشکەوت ی ژنانی کو
ئەو دەرئەنجامە پێش یار بکەین کە جەختکردن لە سەر کێشەی ژن بۆ ڕووناکبیرانی ئەو سەردەمەی کورد سێ ئامانجی سیاسۆی 

  ( ٥٧)ەو ڕێکالمی دەپێکا

 

تی پەرەسۆۆەندنی نەتەوەیەە پەرەسۆۆەندنی نەتەوەکۆۆان و کۆۆۆمەوە ئۆۆاوێ ەی ئاسۆۆ( ٥٨)خۆۆۆ و ڕەوشۆۆتی ژنۆۆانی نەتەوە“ یەکەم؛
 (٥٩)"خەوکەکان هەمیشە بە توێرەی پێیەی ژنانیان لە کۆمەویا دایە

ژنان دەورێکی ئاشکرایان لە نەتەوەسازیدا هەیە و دەبێ  وەکۆوو هێمۆای کولتۆووری و "باڵوکردنەوەی ئەو ریکرەی کە   دووەم؛
   "م دااڵنی نەتەوەی کوردس سەیر بکرێن نەتەوەیی و دایو و بەرهەمهێ ەری

خست ەڕووی خاوە جیاوازەکانی ژنانی کورد لەتەڵ ژنانی ترووپەکۆانی دیۆکەی موسۆوومانی عوسۆمانی وەکۆوو تۆورک و " سێیەم؛
عەڕەبس یەکێۆۆۆۆو لە تەوەرە سۆۆۆۆەرەکییەکانی سیاسۆۆۆۆەت و پڕۆپانیەنۆۆۆۆدەی ناسیۆنالیسۆۆۆۆتە کوردەکۆۆۆۆان بۆۆۆۆوو بە مەبەسۆۆۆۆتی 

کۆۆۆردنەوەی ئەو سیاسۆۆۆەتانەی کە بانیەشۆۆۆەی ئەوەیۆۆۆان دەکۆۆرد کە کۆۆۆورد نەتەوەیەکۆۆۆی جیۆۆۆاواز نیۆۆۆیە وس شۆۆەرمەزارکردن و ڕەد
سەلماندنی ئەوە بە جیهان کە کوردەکان شایانی ئەوەن وەکوو نەتەوەیەکی جیۆاواز بە رەرمۆی ب اسۆرێن و هەوسۆوکەوتیان لە 

د بە شۆۆێوەیەکی ب ەڕەتۆۆی ئۆۆازادە و بەڕێۆۆوەبەری ژنۆۆی کۆۆور"ە وەکۆۆوو چۆۆۆن نووسۆۆەرێو لە ڕۆژی کۆۆورددا دەنووسۆۆێ   "تەڵ بکرێۆۆ 
ب ەمۆۆاوەیەە بەدەر لە داوێۆۆن پۆۆاکی کە تۆۆایبەتە بە نەریتۆۆی ئیسۆۆالمیس ئۆۆازادە لە خۆداپۆشۆۆاندنی ناپێویسۆۆ ە ژنۆۆانی کۆۆورد 
ئۆۆۆاوێتەی ژیۆۆۆانی کۆۆۆۆمەاڵیەتیس کە پیۆۆۆاوانی  تێیۆۆۆدا بەشۆۆۆدارنس بۆۆۆوون و پێیەیەکۆۆۆی شۆۆۆایانی ڕێزیۆۆۆان بۆۆۆۆ خۆیۆۆۆان جێییۆۆۆر 

 (٦٠)"ەکردووە
 

لێرەدا باو لە سەرجەمی کۆمەویەی کوردەواری و یۆان تەنۆانەت کەسۆایەتییە سیاسۆییەکانی کۆورد نۆاکەینس بەوکۆوو بۆاو لە 
داس دەیان ووسۆی " ژیۆن"وێژمانی ئەو توێژە لە ڕووناکبیرانی کوردە کە لە ڕۆژنامەکانی ئەو سۆەردەمەداس بەتۆایبەت لە تۆ ۆاری

و چۆۆاوک بۆۆوون لە کۆمەوەکۆۆانی نۆۆاو شۆۆارەکانداە لە ژێۆۆر کۆۆارییەریی ریکۆۆری ئەو ڕووناکبیرانەشۆۆدا بۆۆوو کە تەاڵوەی ئۆۆااڵی 
ئێمە لە سەردەمێکدا دەژین کە بڕیار لە سەر چارەنووسۆی نەتەوەکۆان "کوردستان ئامادە کراە تێڕوانی ی ئەو ڕووناکبیرانە کە 

س هاندەری ئەوە بوو پێیەیەکی تایبەت بۆ ژنی کورد دروسۆ  بۆکەن و کەوکۆی لۆێ وەربیۆرن بۆۆ "سرێندەدرێ  و بە رەرمی دەنا
ئەوەی کە بیکەن بە تۆڕەپانی جیاوازیی نەتەوەی کورد لە تەڵ نەتەوەکۆانی دیۆکەە بە واتۆایەکی تۆرس ئەو ڕوونۆاکبیرانە بە 
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و ڕزتاری و یەکسانی ژنانی کورد نەبووس بەوکۆوو لە  "دبە جێ دەر کردنی ناسیۆنالیزمی کور"توتەی ژانێ  کالیەن مەبەستیان 
ڕێیەی زەق کردنەوەی جیاوازیی ژنی کورد لەتەح ژنانی تورک و عەڕەبس دەیانویس  ئەو ریکرە بسۆەلمێ ن کە نەتەوەی کۆورد 

ەربەخۆی نەتەوەیەکی جیاوازە و کولتوور و شێوەی ژیانی تایبەت بە خۆی هەیە هەر بۆیە  شۆایانی ئەوەیە کە دەووەتۆی سۆ
   (٦١)ەهەبێ 

 
بێیومان خاوی سەرەکیی جیاوازیی نێوان کۆورد لەتەڵ نەتەوەکۆانی دیۆکە دەبۆوو لە ئۆااڵی نەتەوایەتیۆدا خۆۆی نیشۆان بۆداتە 

دا مانۆۆایەکی بۆۆارکراوی تۆۆایبەتی هەیەە یۆۆانی بە ١٩٢٠هەر بۆۆۆیە  نیشۆۆانەی ڕۆژی پڕڕەنۆۆ  لە ئۆۆااڵی تەاڵوەکۆۆراوی هۆۆاوی ی 
یەوە  ئیۆزەدیس یارسۆانی و عەلەوی -زۆر ژیرانە نییە بڵێین ئەو نیشانەیە لە ئۆایی ە یەزدانییەکۆانپێجەوانەی ڕوانیەی باوس 

” کۆۆمیتەی تەعۆاون و تەڕەقۆی“وەرتیراوەس چونکە وەکوو ئاماژەی پێی کرا زۆربەی ئەو ڕووناکبیرانە پەروەردەی قوتابخانەی 
داروی ییۆان بۆۆ  - یۆانس تێروانی ۆی پۆزیڤیسۆتی و سوسۆیاحبوون و نەک هەر ئۆایی ی نەبۆوون بەوکۆوو کەسۆایەتییە بەرچاوەکان

لە بەر دەسۆ  نیۆیەە  ١٩٢٠هەرچەندس تا ئێستا وەکوو بەویە عەکسێکی ئۆااڵی دروسۆ  کۆراوی سۆاوی  (٦٢)ەپێشکەوتن هەبوو
یەکێتیۆۆۆۆی "و دوایە  ڕێکخۆۆۆۆراوی  (٦٣)"دۆسۆۆۆۆیەی کوردسۆۆۆۆتان لە دژی تورکیۆۆۆۆا“بەاڵم ئەو ئۆۆۆۆااڵیە کە سۆۆۆۆوڕەیا بەدرخۆۆۆۆان لە 

ە و یۆۆان ١٩٢٠بە نێۆۆوی ئۆۆااڵی نەتەوایەتیۆۆی کۆۆورد بەکۆۆاری هێ ۆۆاوەس هەمۆۆان ئۆۆااڵی سۆۆاوی  "ەتەوایەتیۆۆی کۆۆورد )خۆییبۆۆوون(ن
 :ئیلهامیان لەو وەترتووە بۆ ئەو ئااڵیە کە وێ ەکەی بەم شێوەیەی خوارەوەیە

 
 :بەاڵم ئەو ئااڵیە کە ئێستا لە باشوور هەڵدەکرێ بەم شێوەیەی خوارەوەیە

 
جیۆۆاوازیی سۆۆەرەکی لە نێۆۆوان ئەو دوو ئۆۆااڵیەس لە چۆنۆۆایەتیی خۆۆۆرەکە و تیشۆۆکەکانیدایەە واتۆۆا ئەو ئۆۆااڵیەی ئێسۆۆتاس هەم 

 .دانە و هەمی  بە شێوەیەک کورت کراونەتەوە ٢١ژمارەی تیشکەکانی خۆرەکەی کەم کراونەوە و بۆتە 
 

ەویەن ترووپێۆو لە چاوکوانۆانی کۆورد لە تۆاراوتە بە ل ١٩٩٨ - ٩٩بە پێی ڕاپۆرتێۆوس ئەو تۆڕانکۆارییە لە نێۆوان سۆااڵنی 
 "ئەنیسۆتیتۆی ئۆااڵ"مەبەستی بەستانداردکردنی ئااڵی کوردستان بە ئەنجام تەیاندراوەە ئەو تۆرووپە پۆا  پەیوەنۆدی لەتەڵ 

ن کاربەدەسۆتانی و ڕێ ەمایی وەرترتن لە ئەوان لە بریتانیاس کۆمەویو تۆڕانیان پیش یار و ئامۆادە کۆردووە کە دوایە لە ویە
تووتۆۆوویەتی کە زۆر تری ۆۆ  بۆۆوو کە  "مێهۆۆرداد ئیۆۆزەدەی"ەوە پەسۆۆ د کۆۆراونە لە بۆۆارەی ئەو تۆڕانکۆۆاییە "هەریمۆۆی کوردسۆۆتان"

کە ئەو ژمۆۆارەیە لە ئۆۆایی ە کۆنەکۆۆانی کۆۆوردی وەکۆۆوو ئیۆۆزەدەیس یارسۆۆانی و  ٢١ژمۆۆارەی تیشۆۆکەکان کەم بکۆۆرێ ەوە و بۆۆبن بە 
هێمۆۆایەکە بۆۆۆ دووبۆۆارە لەدایکبۆۆوونەوەی قەوارەیەک و یۆۆان بیۆۆرۆکەیەکە زۆر  ٢١ژمۆۆارە  (٦٤)ەژمۆۆارەیەکی پیۆۆرۆزە "عەلەوی

 ڕاشکاوانە ئەوە ئااڵی نەتەوەییی دووبارە لە دایکبووی کوردە دوای ئەو هەموو ئاستەن س خەسار و ئازارەی کە لە ڕێیەی 
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  (٦٥)"ەوەدەستهێ انیدا تووشی بووە
 

تێشۆکی خۆۆری نێۆو ئۆااڵی کوردسۆتان و پەیوەسۆتکردنی ئەوە بە  ٢١بڵێۆین جێییرکردنۆی بە پش  بەستن بەو زانیارییە دەکر  
ئایی ەکۆۆۆانی ئیۆۆۆزەدیس یارسۆۆۆانی و یۆۆۆان عەلەویس داهێ ۆۆۆانێکی سۆۆۆەردەمییانەیە کە مێهۆۆۆرداد ئیۆۆۆزەدی و تۆۆۆیمەکەی تەاڵوە و 

ە تۆۆۆۆوتراوە کە پرۆسۆۆۆۆەی ئارسۆۆۆۆتەیان کۆۆۆۆردووە و دوایە پەسۆۆۆۆ د کۆۆۆۆراوەە لەو ڕاپۆۆۆۆۆرتەدا لە زمۆۆۆۆانی )مێهۆۆۆۆرداد ئیۆۆۆۆزەدی(یەو
بە ئەنجۆۆۆام تەیشۆۆۆتووەە ئەنجۆۆۆومەنی  ١٩٨٩ - ٩٩بەسۆۆۆتاندارکردنی ئۆۆۆااڵی کوردسۆۆۆتان بە چۆۆۆاوەدێریی ئەو لە نێۆۆۆوان سۆۆۆااڵنی 

ی ئەو یاسۆایەدا ٣یاسۆای ئۆااڵی کوردسۆتانی پەسۆ د کۆردووە کە لە مۆادەی  ١٩٩٩ - ١١ - ١١نیشتمانیی کوردسۆتانی عێۆراق لە 
( ٢١خۆرە زەردەکە هێمای بەردەوام بوونی ژیان و زانس  و هیۆوا و ئومێۆدە وس )"یە باو کراوە سەبارەت بە خۆرەکە بەو شێوە

بیس  و یەک تیشکەکەی  هێمای جەژنی نەتەوایەتیی نەورۆزەس ڕۆژی بەرخۆدان و ڕاپەڕین و شۆڕشۆی ڕزتۆاری دژ بە زووۆ  و 
   (٦٦)"ەزۆر و چەوسانەوە

 
تیشۆۆکەکەیس هاوشۆۆێوەی لێکۆۆدانەوە و ئانۆۆالیزی مێهۆۆرداد ئیۆۆزەدی و  ٢١و ئەو شۆۆرۆ ەی یاسۆۆای ئۆۆااڵی کوردسۆۆتان لەو خۆۆۆرە 

تیمەکەیەتۆۆیە بێیومۆۆان لێۆۆرەدا مەبەسۆۆ  دژایەتۆۆی لەتەڵ بە سۆۆتاندارکردنی ئۆۆااڵی کوردسۆۆتانس بەتۆۆایبەت پۆۆا  ئەوەی کە 
کە بە مەبەسۆتی  پەرلەمانی کوردستان یاسای ئااڵی کوردستانی پەس د کرد نییەە ڕووتێکەریۆی باسۆەکە لەتەڵ ئەو شۆرۆ ەیە

پێ اسەیەکی نەتەوایەتییانە لە خۆرەکەی ناو ئااڵی کوردستان پەنا بۆ ئایینس بە تۆایبەت ئەو جۆۆرەی کە مێهۆرداد ئیۆزەدەی 
دەبۆۆاتە هاوکۆۆات ئەو لێکۆۆدانەوەیەی یاسۆۆای  (٦٧)"سسۆۆێ لقۆۆی بۆۆاوەڕی یەزدانۆۆیس واتۆۆا ئیۆۆزەدیس یارسۆۆانی و عەلەوی"دەوێۆۆ س 

یەکەوە ئەو خۆرە وەکوو هێمۆای بەردەوام بۆوونی ژیۆان و زانسۆ  و هیۆوا و ئۆمێۆد و لە ویەکۆی پەرلەمانی کوردستان کە لە و
جەژنۆۆی نەتەوایەتیۆۆی نەورۆزەس ڕۆژی بەرخۆۆۆدان و ڕاپەریۆۆن و شۆۆۆڕ  ڕزتۆۆاریی دژبە “تیشۆۆکەکەی  وەکۆۆوو هێمۆۆای  ٢١تۆرەوەس 

ۆر تشۆۆۆتییە و خۆۆۆۆر دەتۆۆۆوانێ وەکۆۆۆوو پێ اسۆۆۆە دەکۆۆۆات کێشۆۆۆەئامێزەە چۆۆۆونکە ویەنۆۆۆی یەکەم ز” زووۆۆۆ  و زۆر و چەوسۆۆۆانەوە
ی مۆانیی سۆێ و جەژنۆی نەورۆز ٢١خۆۆرە هێمۆایەک بۆۆ  ٢١ویەنۆی دووەمس واتۆا ئەو  (٦٨)ەهێمای شتیەلی تری  بێۆ  چەمو 

 وەکوو جەژنێکی نەتەوایەتیی کوردس هەم دیسان جیی مشتومڕەس 
 

ملیۆۆن خەوۆک کە لە  ٣٠٠چونکە ونیکەم لە پاڵ نەتەوەی کورد نەورۆز بەشێکی جیانەکراوەیە لە بۆاوەڕ و کولتۆووری  یەکەم؛
 ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوین دەژینی 

س شرۆ ەیەکی ئاوا پێ اسەیەکی نەریتییانە لە نەتەوەی کورد ئاراستە دەکۆات کە لە ڕوانۆیەی تیۆۆریی کۆۆمەاڵیەتییەوە دووەم
 .جێی تومانە
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بێیومۆۆان مۆۆرۆ  لە ڕێۆۆیەی بەمانۆۆادارکردنی هێماکۆۆان لە ژیانۆۆدا و تێیەیشۆۆت ێکی قۆۆوووتر لە واتۆۆای هێمۆۆاییس باشۆۆتر جیهۆۆانی 
دەورووبەری خۆۆۆی دەناسۆۆێ و لێکۆۆدەداتەوەە ئۆۆێمە بە پێۆۆداچوونەوە بە نیشۆۆانە و هێماکۆۆانس ئەندێشۆۆەی پێشۆۆی ییان دووبۆۆارە 

ئەوان دەدەیۆۆۆ ەوەە نیشانەناسۆۆۆی یەکێۆۆۆو لە شۆۆۆێوازەکانی دووبۆۆۆارە  وێ ۆۆۆادەکەی ەوە و ئۆۆۆاوڕ لە تایبەتمەنۆۆۆدیی ئەندێشۆۆۆەی
پێۆۆداچوونەوەس دووبۆۆارە وێ ۆۆاکردنەوە و هەنۆۆد  جۆۆار دووبۆۆارە بەرهەمهێ ۆۆانەوەی ئەو ڕوانۆۆیەس هەوسۆۆوکەوت و ڕامانۆۆانەیە کە 

لە دوبۆۆۆارە  پەیوەنۆۆدییەکان و ناتەبایییەکۆۆان دەست ێشۆۆان و شۆۆرۆ ە دەکەنە بەو لێۆۆۆرەدا باسۆۆی ڕابۆۆردوو دەکەیۆۆن و مۆۆرۆ 
وێ ۆۆاکردنەوەی ڕووداوەکۆۆانی ڕابۆۆردوو هەمیشۆۆە شۆۆێوازێو لە شۆۆرۆ ەی عەقاڵنۆۆی بە سۆۆەر ڕابۆۆردوودا دادەسۆۆەپێ ێ کە لە ئەسۆۆڵی 
خۆیۆۆدا بۆۆوونی نەبۆۆووەە لە ڕوانۆۆیەی مێتۆۆۆدی مێژووکاریۆۆدا ئەو کۆۆارە نەتەنیۆۆا هەوە نیۆۆیە بەوکۆۆوو پێویستیشۆۆەس چۆۆونکە ئۆۆێمە 

ئەو یۆاریکەر و کەسۆانەی کە لە خووقانۆدنی ڕابۆردوودا دەوریۆان هەبۆووە سۆەبارەت بە  هەنووکە زانیاریی زۆرترمان لە خۆودی
 .دۆخەکە هەیە

 
سۆاڵ پۆێ  ئێسۆتا دروسۆ  کۆراوەس لە  ١٠٠دوو شرۆ ە و دوو لێکدانەوە سەبارەت بە نیشانەی ئااڵی کوردسۆتان کە نیزیۆو بە  

شانەی ئااڵی کوردستانس وەکۆوو هێمۆای نەتەوەی کۆورد بە ویەکەوەس شرۆ ەی مێهرداد ئیزەدی و هاورێیانی کە هەوڵ دەدەن نی
-باوەڕ و کولتوورە ئایی ییەکانی یەزدانییەوە پەیوەس  بکەنە لەویەکی تۆرەوەس لە سۆەر ب ەمۆای شۆیکردنەوەی دۆخۆی سیاسۆی

بیۆۆری  ی”بەجێ ۆۆدرەکردن“س ئەو هەووە کە دەخۆۆواز  زەنجیۆۆرەیەک لە نێۆۆوان سیاسۆۆەتی ١٩١٨ - ١٩٢٠مێژوویۆۆی نێۆۆوان سۆۆااڵنی 
نەتەوایەتیی کورد و ئەو خۆرە دەرەوشاوەیەی نۆاو ئۆااڵی کوردسۆتان وێ ۆا بکۆاتە واتۆا ئەو تۆوێژە ڕوونۆاکبیرە کۆوردەی کە لە 
ڕۆژنامەی ژی دا بە تەرمی لە سەر تایبەتمەندیی ژنی کۆورد دەیان ووسۆی و وەکۆوو ئامێرێۆو بۆۆ دەست یشۆان کردنۆی جیۆاوازیی 

کەس بەتۆایبەت تۆۆورکس بەکاریۆۆان دەهێ ۆاس ئەو خۆۆۆرە ڕەچەوەک و هەروەهۆۆا واتۆۆایەکی نەتەوەی کۆورد لەتەڵ نەتەوەکۆۆانی دیۆۆ
 .ئایی یی بۆیان نەبوو

 
بە هۆۆۆۆی پەسۆۆۆ د نەکردنۆۆۆی سیاسۆۆۆەتی  "جەموییەتۆۆۆی تەعۆۆۆالیی کۆۆۆورد"بە پێۆۆۆی بەویەکۆۆۆان ئەو تۆۆۆوێژە ڕوونۆۆۆاکبیرە کە لە  

یۆان "تەشۆکیالتی ئێجتمۆاعییەی کۆورد"سەربەخۆیی لە ویەن سەرۆکی جەموییەتس سۆەید عەبۆدولقادر شۆەمزی انس جیۆابوونە و 
 دامەزراندس ئااڵی کوردستانیان داڕش ە پاژەی باسی من لە سەر دوو کۆوەکە وەستاوەی 

 
ئەو تۆۆرووپە لە بۆۆاری پاشۆۆخانی ریکۆۆرییەوە عیلمۆۆانی بۆۆوون و زۆر لۆۆۆژیکی نیۆۆیە ئەو خۆۆۆرە لە ویەن ئەوانەوە وەکۆۆوو  ،یەکەم

 هێمای بیری یەزدانی نەخشێ رابێ ە 
ی "یەکیرتۆوویی"دەبێ  لە وێژمانیدا دیالێکتیکی  "ئەوان"و  "ئێمە"هەر بیرێکی نەتەوایەتی لە سەر ب ەمای دوراقیی  دووەم،

لەتەڵ ئەوانی تر تەاڵوە بکات و نیشانەی نۆاو ئۆااڵی کوردسۆتان دەبێۆتە مێتارۆریۆو  "جیاواز و جودابوون"لە پاڵ نەتەوەیی 



کوردستان یاڵئا ییکناسەڵەچڕە  

 

 

22 
 

بۆ ئەو کارکرد)رۆنکسیۆن(ەە واتا ئەو خۆرە درەوشاوەیە هەم لە ویەکەوە هێما بۆ یەکیرتووییی ڕیزەکۆانی نەتەوەی کۆوردە و 
س "ئەوانیتۆری"و  "نەتەوەی کۆورد"سیاسی لە نێۆوان  - ی و س ووری کولتووریلە ویەکی ترەوەس دەرخەری تابەتمەندیس جیاواز

 .بە تایبەت نەتەوەی تورکە
 

پاشۆۆخانێکی باشۆۆیان لە ئەدەب و شۆۆێوری  "تەشۆۆکیالتی ئێجتمۆۆاعییەی کۆۆورد"بە لەبەرچۆۆاوترت ی ئەو ڕاسۆۆتییە کە ڕێبەرانۆۆی 
رارسۆۆی و کۆۆوردی هەبۆۆوو و لە شۆۆێوری رارسۆۆییداس لە ویەکەوە نۆۆوورس بە تۆۆایبەت نۆۆووری خۆۆۆرس نیشۆۆانەی یەکیرتۆۆوویی و 

 لە یەکێتییەی بۆۆ وێۆ ەس لە مەسۆ ەویی مەولەویۆدا ررەچەشۆ ییەکان لە ژێۆر تیشۆکی خۆۆر بەرەو یەکیرتۆوویی مەیۆ  دەکەن وس
ە بە لێکۆدانەوەی مۆنس نیشۆانەی ژن سۆیمای جۆوانیی تۆایبەت بە جۆوانیس و درەوشۆاوەیی بۆ مێتارۆرێکە و هێما ترەوەس ویەکی

هەر دوو کۆارکردی )رۆنکسۆیۆنی(  (٦٩)دا١٩١٨ - ١٩٢٠خۆری درەوشاوەی ئااڵی کوردستان بۆ ئەو ڕووناکبیرە کوردانە لە نیوان 
 .هەبوو

 
ۆۆەوە و بە تۆایبەت "ژیۆن"وەکوو ئاماژە پێ دراس باو و لیدوان لە سەر تایبەتمەندیی ژنی کورد لە ویەن نووسەرانی تۆ ۆاری 

جەختۆۆۆی زۆریۆۆۆان لە سۆۆۆەر پۆۆۆێیەی ژنۆۆۆان لە کۆمەویۆۆۆای کوردەواریۆۆۆداس دەرخەری ئەوە بۆۆۆوو کە تایبەتمەنۆۆۆدیی ژنۆۆۆی کۆۆۆوردس 
ی کۆۆورد لەتەڵ نەتەوکۆۆانی دیۆۆکەس بە تۆۆایبەت لەتەڵ تۆۆورکە لەو سۆۆۆنیەیەکی تونجۆۆاوە بۆۆۆ نیشۆۆاندانی جیۆۆاوازیی نەتەوە

تۆشەنییایەوە ڕازاندنەوەی ئااڵی کوردستان بە مەبەستی داواکردنۆی سۆەربەخۆیی لە کۆنلڕانسۆی ئاشۆتی بە خۆۆرێکی زێۆڕین و 
ەت بە ژنۆان لە لە ڕووی سیاسییەوە مانۆا و واتۆایەکی تۆایبەتی هەبۆووە لەو پاشۆخانە ریکۆرییەوە بۆوو کە ڕێکخراوێکۆی تۆایب

)کورد کادی الری تەعالی جەمویەتۆی( بە مەبەسۆتی بەشۆدارکردنی ژنۆان "جەموییەتی تەعالیی ژنانی کورد"کوردستان بە نێوی 
 .لە ڕاسانی نەتەوایەتیی کورد دادەمەزر 

 
ندانی پرسۆۆی کۆۆورد بە مەبەسۆۆتی نیشۆۆا "بەجێ ۆۆدەرکردنی"دامەزرانۆۆدنی ئەو جەمویۆۆیەتە پەیوەسۆۆ  بە بۆچۆۆوون و سیاسۆۆەتی 
نووسۆراوە کە  "خۆانمی کۆورد"دا بابەتێۆو بە نێۆوی ”ژیۆن“ی ١٤جیاوازیی نەتەوەی کورد لەتەڵ تورک بووە بۆ وێ ە لە ژمارەی 

ئۆۆێمە بۆۆارودۆخی ئێسۆۆتای ژنۆۆانی "تێیۆۆدا کۆمەویۆۆو خۆۆاوی جێۆۆی سۆۆەرنە هۆۆاتووەە لە بەشۆۆیکی ئەو وتۆۆارەدا نووسۆۆەر دەنووسۆۆێ  
ەڵ پێداویسۆۆتییەکانی ئەم سۆۆەدەیەماندا دەزانۆۆینە ئەو بۆۆارودۆخەس لە بەردەمۆۆی کۆمەویۆۆایەکی وەهۆۆا دی ۆۆدارس بە تونجۆۆاو لەت
نموونەشی لە نێو نەتەوەکۆانی تۆر و بەتۆایبەت تورکۆدا زۆر کەمە و تەنۆانەت  پێشکەوت ی کوردایەتیداس ئاسانکاری دەکات و

س ژنۆی کۆورد ئۆازادە و خۆۆی س جۆیە لە پێویسۆتییە ب ەڕەتییەکۆانی پۆشۆتەیی و سۆەرپۆ  بە پێۆی ئیسۆالمبەرچاوی  ناکەوێۆ 
داناپۆشێ  لە نێو ژیۆانی کۆمەاڵیەتیشۆدا کە پیۆاوانی  هەنس پۆێیە و پۆایەیەکی بەرزیۆان هەیە و لە نێۆو چی ۆی بااڵدەسۆتی 

 کە کۆمەویایۆۆانەی ئەو[ …کوردستانیشۆداس هەنۆۆدێو لە ژنۆۆان توانیویۆۆانە سۆۆەوتەنەت و پاشۆۆایەتی بۆۆۆ خۆیۆۆان دابمەزرێۆۆ ن  
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ۆمەاڵیەتییەکۆۆان نۆۆاکەنس تووشۆۆی قەیۆۆران دەبۆۆنس مەتەر لە یەکەم شۆۆەڕی ک تێکۆشۆۆانە بەشۆۆداریی پیۆۆاوانس شانبەشۆۆانی ژنۆۆان
جیهانیدا نەمانبی ید ئامادەترین نەتەوەکۆانی ئەو جەنۆیەس ئەوانە بۆوون کە ژنانیۆان هاوشۆانی پیاوەکانیۆان بەشۆدارییان لە 

شۆکەوت ەکانی زانسۆ  و پێ هەمۆوو پێویسۆتە شارستانیس جیهانی بیەیەنی ە خۆمان دەنیی بمانەو  ئەتەر[ …جەنیدا کردە  
 (  ٧٠)"ەتێک ۆلۆژیا لەئەورووپا و ئەمریکا وەربیرین

 
 لێرەدا هەمدیسان بە پێویستی دەزانم پێ لەسەر دوو خاڵ دابگرم:

 
و نە ئەو باسەی منس هیچکامیۆان نۆاخوازن ئەو ریکۆرە جۆێ بۆخەن کە تۆیۆا  "بەجێ دەرکردنی ناسیۆنالیزم"نە چەمکی  یەکەم،

ناسیۆنالیزمی کوردی لەو قۆناغەدا دەرخەری بیری رێمی یستی و یان بەرنۆامەی ئۆازادی و یەکسۆانیی ژنۆان بۆووەە لەو بۆارەوە 
لە نۆاوچەدا نەبۆووە مەبەسۆ  لە  هیی جیاوازییەک لە نێوان ناسیۆنالیزمی کوردیی ئەو کاتە و تێڕوانیی ی جوواڵنەوەکانی تر

چەمکۆۆی بەجێ ۆۆدەرکردنی ناسۆۆیۆنالیزمس بەکارهێ ۆۆانی مەسۆۆەلەی ژن وەکۆۆوو ئامێرێۆۆو بۆۆۆ سۆۆەلماندنی تایبەتمەنۆۆدیی نەتەوەی 
 .کورد و جیاوازی لەتەڵ نەتەوەکانی دیکەی ناوچەس بەتایبەت لەتەڵ تورکس بوو

 
ازێو باسی هەموو جوواڵنەوەی کورد لە بەشۆی بۆاکووری کوردسۆتانی وەکوو پێشتر ئاماژەی پێ کرا لێرەدا بە هیی شێو دووەم،

ئەو کات ناکەینس بەوکوو جەختی سەرەکی لە سەر سیاسەت و وێژمانی نوخبەیەکی کوردە کە بە هۆی ئاش ایی لەتەڵ هۆزر و 
خۆیۆۆان کردبۆۆووە دامەزراوە مۆۆۆدێڕنە ڕۆژئاوایییەکۆۆانس کۆمەویۆۆو بیۆۆرۆکە و چەمکۆۆی مۆدێڕنیۆۆان ئۆۆاوێتەی سیاسۆۆەت و وێژمۆۆانی 

ئەمۆۆۆڕۆ کە بەو ڕۆژنامۆۆۆانەدا دەچیۆۆۆ ەوەس هەسۆۆۆ  دەکەیۆۆۆن وێژمۆۆۆانی ئەوان تۆۆۆا ئاسۆۆۆتێکی زۆر هەم هەوبژێۆۆۆردراو و هەمۆۆۆی  
ناسیستەماتیکەس کە زۆر سۆەیر نیۆیەە بەاڵم خۆاوی تری ۆ  ئەوەیە کە ئەو تۆوێژە لە ڕوونۆاکبیرانی کۆورد کە بە دوای ئەوەوە 

ی ئیماراتۆۆۆریی عوسۆۆمانیس پێیەیەکۆۆی شۆۆیاو لە پەیوەنۆۆدییەکانی دەسۆۆەاڵت بۆخۆیۆۆان کۆۆۆمەاڵیەتی-بۆۆوون لە پێکهۆۆاتەی سیاسۆۆی
  (٧١)"سلە سەردەمێکدا دەژین کە بڕیار لەسۆەر چارەنووسۆی سیاسۆیی نەتەوەکۆان دەدر “دابین بکەنی بە ئاتاداری لە ئەوەکە 

خۆیان لە پێکهاتەی دەسۆەاڵتی سیاسۆی  سیاسەتی نەتەوەیییان پێ کارامەترین ئامراز بوو بۆ دابی کردنی پێیەیەکی شیاو بۆ
 .لە ناوچەکەدا کە لە حاوی تۆڕاندا بوو

 
هاوکات دوای باڵوبوونەوەی ڕێککەوت  ۆامەی کۆورد و ئەرمەن بۆۆ کۆنلڕانسۆی ئاشۆتی لە ویەن شۆەریل پاشۆاس وەکۆوو سۆەرۆکی 

 نۆۆاو لە ڕ و دووبەرەکیۆۆی وەرۆۆدی نەتەوەییۆۆی کۆۆورد و بۆغۆۆۆو نۆبۆۆارس وەکۆۆوو سۆۆەرۆکی وەرۆۆدی نەتەوەییۆۆی ئەرمەنی مشۆۆتوم
 ڕۆژنامەکۆانی لەتەڵ عەبۆدولقادر سۆەید لێۆدوانەکانی و وتۆووێژە کەوتبۆووەوە لۆێ "کوردستان تەعالیی جەموییەتی" ڕیزەکانی

ڕێککەوت  ۆامەکە و ئامۆانجی سیاسۆیی کۆوردس جیۆاوازییە ریکرییەکۆانی تەیانۆدە بۆارترژییەکی  بە سەبارەت تورکیا کاتەی ئەو
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بۆۆێ دەرەتۆۆانە بێیومۆۆان پۆۆێیەی سۆۆەید عەبۆۆدولقادر لە مەجلیسۆۆی پیۆۆرانس ڕێۆۆیەی پۆۆێ نەدەدا کە بە ڕاشۆۆکاوی بەرتۆۆری لە ئەو 
ڕێککەوت  ۆۆامەیە بکۆۆاتس هەر بۆۆۆیە  لە جیۆۆاتی سۆۆەربەخۆییس بە شۆۆێوەیەکی شۆۆەرم انە بیۆۆرۆکەی ئۆتۆنۆۆۆمی لەچوارچێۆۆوەی 

دا وتۆۆووێژێکی لەتەڵ سۆۆەید ١٩٢٠ی شۆۆوباتی ٢٧ام لە ژمۆۆارەی دەووەتۆۆی عوسۆۆمانیی پێشۆۆ یار کۆۆردە بۆۆۆ وێۆۆ ە ڕۆژنۆۆامەی ئیقۆۆد
 :باڵوکردەوە کە لە بەشیکیدا هاتووە "سەید عەبدولقادرس کوردەکان و عوسمانچێتی"عەبدولقادر لە ژێر سەردێری 

 
 ئایا ئەو یەکێتییەی کە لە نێوان ئەرمەن و کوردەکاندا باو دەکرێ س دەشێ  دروس  بکرێ س شتێکی شیاوە یان نەد پرسیار:"

 
ڕێککەوت ێکی وەها هیی زەمی ەیەکی جێبەجێ کردنی نییەس ناشێ  شتی وا ڕووبداتە ئۆێمە داوا دەکەیۆن سۆ وورەکانمان  وەاڵم:

 .لەسەر ب ەمایەکی یەکسان دابە  بکرێ 
 

 ئایا شەریل پاشا نوێ ەرایەتیی نەتەوەی کورد دەکاتد ر:پرسیا
 

شەریل پاشا لەویەن جەموییەتۆی تەعۆالیی کوردسۆتانەوە وەکۆوو ئەنۆدام ڕەوانەی ئەو کۆنلڕانسۆە کۆراوەە بە ڕای مۆن  وەاڵم:
 .جەموییەتی تەعالیی کوردستانی س نوێ ەرایەتیی نەتەوەی کورد دەکات

 
 بە پەیوەندییەکانی نێوان کورد و تورک چییەد بیر و بۆچوونتان سەبارەت پرسیار:

 
تورکەکان برای خۆشەویس  و هاودی ی ئێمەنس وەکوو موسۆوومانەکان مۆومکین نیۆیە ئۆێمە دوژم ۆایەتیی یەکتۆر بکەیۆنە  وەاڵم:

پاشۆا ئێمە تەنیا داوای ئەوە دەکەین بە شێوەیەکی ئازادانە پێ  بکەوینە ئەو پرۆپاتەندانەی کە دەکۆرێن و تۆوایە شۆەریل 
و بۆغۆۆۆو نۆبۆۆار لەدژی تورکەکۆۆان ڕێۆۆو کەوتۆۆوونس بۆۆێ ب ەمۆۆانس شۆۆتی وەهۆۆا تەنۆۆانەت کە تلتوتۆکۆۆانی ئێمەشۆۆدا ناکرێۆۆ  بە 

 .بابەتی قسەکردنە هەموو ئەمانە پرۆپاتەندەیەکن بۆ ئامانجی دیاریکراو ئەنجام دەدرێن
 

 داواکارییە ڕاستەقی ەکانی نەتەوەی کورد چیند پرسیار:
 

ئێستا پێ ە تا شە  ویالیەت هەن کە کوردەکانی تێۆدا نیشۆتەجێنس حکۆومەت بۆا ئۆتۆنۆۆمی بۆداتە ئەو ویالیەتۆانە و  وەاڵم:
دەررەتۆۆی ئەوشۆۆمان پێۆۆی بۆۆدرێ  ئۆۆێمە  لە ڕێۆۆیەی ئەو کەسۆۆە دادپەروەر و دروسۆۆتانەی کە خۆمۆۆان دیارییۆۆان دەکەیۆۆنس پۆۆێ  
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وەیەک هەسۆتی دژایەتیمۆان بەرامۆبەر بە تورکۆان نیۆیەە بۆا بکەوینە هەروەکۆوو کەمێۆو بەر لە ئیسۆتا باسۆ  کۆردس بەهۆیی شۆێ
   (٧٢)"ەتورکانی  لەتەڵ ئێمەدا لەنێو ئەو بەرێوەبەرایەتییە ئۆتۆنۆمییەدا کە دادەمەزرێ س بەشداربن

 
لێۆداونەکانی سۆەید عەبۆدولقادر مشۆتومڕ و نۆاکۆکییە ریکرییەکۆانی لە ڕیۆزی جەموییەتۆدا زیۆاتر قۆووڵ کۆردە بە تۆۆایبەت لە 

دا ڕەوشی ناوچەی دێرسی  نائاسایی بوو و بارترژی لە نێوان ئانکارا و کوردەکانی ئەو نۆاچەیە ڕووی لە زیۆابوون بۆووە کاتێک
لەحاوێکدا کە کاربەدەستان و بەرپرسانی سەربازیی کەماویستی هەڕەشەیان لە کوردەکانی ئەو ناوچەیە دەکۆردس جەموییەتۆی 

عەبۆۆۆدولقادر بێۆۆۆدەنییی هەلبژاردەبۆۆۆووە نۆۆۆووری دێرسۆۆۆیمی بۆۆۆاو لە  تەعۆۆۆالیی کوردسۆۆۆتان لە ژێۆۆۆر سۆۆۆەرکردایەتیی سۆۆۆەید
لە کۆبۆوونەوەکەدا ووان بڕیاریۆان دا سۆەربەخۆییی کوردسۆتان ڕابیەیەنۆن و "کۆبوونەوەیەکی جەموییەت دەکات و دەتێڕێتەوە  

 دەیانەوێۆ  ب ەڕەتدا لە تورکەکان  دەوی  ووەکان بە[ …سەید عەبدولقادر سەرۆکی مەجلی س دژایەتیی ئەو داواکارییەی  
 هەروەهۆاە دابمەزرێۆ  عوسمانی پادشای بە سەر کوردیی ئۆتۆنۆمی بەرێوەبەرایەتییەکی بوون ڕازی و دابمەزرێ ن کوردستانێو

ە ڕۆژان تورکەکۆان لەم بەوێۆ ەی خۆیۆان پەشۆیمان ببۆ ەوەس ئەوا نەتەوەی کۆورد دەتۆوانێ بە ل ڕۆژێۆو ئەتەر  دەتوت ئەوەشی
 (  ٧٣)"ەە جێبەجێ بکاتزۆری بازووی خۆی ئەو

 
و  ١٩١٩لە ئاکامی ئەو ڕەوتەدا بۆوو کە نۆاکۆکی و ملمالنۆێ لە ڕیۆزی ئەنۆدامانی جەموییەتۆی تەعۆالیی کوردسۆتان لە کۆتۆایی 

مۆۆلەمەد ئەمۆۆۆین "ڕاتیۆۆراە "ژیۆۆن"تەیشۆۆتۆتە ب بەسۆۆ  و لەئاکامۆۆدا لە پۆۆڕ چۆۆۆات و پەخشۆۆی تۆ ۆۆاری  ١٩٢٠سۆۆەرەتای سۆۆاوی 
لەبەر دووبەرەکۆۆی و ملمالنۆۆێ لە نێۆۆوان کۆۆادیرانی ژیۆۆن و  "ژیۆۆن"دەوێۆۆ   لەوانەیە ڕاتیرانۆۆی چۆۆات و پەخشۆۆی  "بۆزئەرسۆۆاڵن

لە ڕووی ئەو زانیارییۆۆۆانەی کە لەو سۆۆۆەرچاوانە دەسۆۆۆتمان  (٧٤)"ەسۆۆۆەرکردایەتیی جەموییەتۆۆۆی تەعۆۆۆالیی کوردسۆۆۆتان بووبێۆۆۆ 
کەسۆۆۆایەتیی سۆۆۆەربەخۆییخواز لە سیاسۆۆۆەتی سۆۆۆەید دەکەوێۆۆۆ  دەتۆۆۆوانین بڵێۆۆۆین جیۆۆۆابوونەوەی کۆمەوێۆۆۆو ڕۆشۆۆۆ بیری تەنۆۆۆە و 

ئەو سۆۆۆاوەدا  (٧٥)ی"لەوانەیە لە مۆۆۆانیی تەمۆۆۆووز“بووبێۆۆۆ  و وەکۆۆۆوو تریمۆۆۆانەیەک  ١٩٢٠عەبۆۆۆدولقادر لە نێوەڕاسۆۆۆتی سۆۆۆاوی 
لە سۆەر نەخشۆەی کوردسۆتان و  "جەموییەتۆی تەعۆالیی کوردسۆتان"دوای ئەوەی "ڕوویدابێ ە زنار سلۆپی لەمبۆارەوە دەنووسۆێ  

دنۆۆی مۆۆاری کۆۆورد بە شۆۆێوەی ئۆتۆنۆۆۆمیس بەسۆۆەرکردایەتیی سۆۆەید عەبۆۆدولقادر شۆۆەمزی ان و داواکردنۆۆی سۆۆەربەخۆییی داواکر
کوردستان بە سەرکردایەتیی ئەمین عالی بەدرخانس دووبەرەکیۆی تۆێ کەوت لە ئەنجامۆدا ویەنیرانۆی ئەمۆین عۆالی بەدرخۆان 

ئۆۆۆااڵی "پێۆۆۆو هێ ۆۆۆاس کۆۆۆۆمەوەی دووەم بۆۆۆوو کە نەخشۆۆۆی  "تەشۆۆۆایالتی ئێجتمۆۆۆاعییەی کۆۆۆورد"کۆۆۆۆمەوەیەکی نوێیۆۆۆان بە نۆۆۆاوی 
لە سۆۆەرەوە ڕەنیۆۆی سۆۆوورس لە ناوەڕاسۆۆتدا ڕەنیۆۆی سۆۆای کە خۆۆۆرێکی "دیۆۆاری کۆۆرد کە بەو شۆۆێوەی خۆۆوارەوە بۆۆوو   "کوردسۆۆتانی

 (  ٧٦)"ەدرەوشاوەی تێدابووس لە خوارەوە ڕەنیی سەوز و بە ناوی ئااڵی کوردس باڵویان کردەوە
 

 پێ  جیابوونەوە و دامەزراندنی کۆمەوەی نو س مەسەلەی ژنی کوردس لە بۆچوونی ئەو ڕۆش بیرانەدا کە نووسەران و 
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 ئۆۆااڵی داڕشۆۆت ی لە دیۆۆکە ڕووداوی کۆمەویۆۆو هۆۆۆی بە کردبۆۆووس پەیۆۆدا بەرچۆۆاوی شۆۆوێ ێکی بۆۆوون "ژیۆۆن"تۆ ۆۆاری کادیرەکۆۆانی 
 بەڕێکەوتۆی دەرئەنجۆامی ئەوە بەرچۆاو ئاسۆتێکی تۆا کە دادەترم ئەوە سەر لە پێ من لێرەدا ئەوبەتسە داوە ڕەنیی کوردستان

 ١٩١٨ - ١٩٢٠لە ڕاسۆۆتییدا لە نێۆۆوان  (٧٧)ەەوخۆ پەیوەنۆۆدییان بە مەسۆۆەلەی ژنۆۆی کۆۆوردەوە نەبۆۆووڕاسۆۆت کە بۆۆووس ڕووداوە ئەو
کۆوردەوە نەبۆووس بەاڵم کۆمەوێو ڕووداوی تر لە ئارادابوون کە هەرچەند هیی پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆیان بە مەسەلەی ژنۆی 

دەکر  سەرنجی ڕووناکبیرانی ئەو کاتەی کورد لە باکوورس لە سۆەر مەسۆەلەی ژنۆی کۆورد و بەکارهێ ۆانی وەکۆوو ئامێرێۆو بۆۆ 
سەلماندنی جیاوازیی کۆورد لەتەڵ نەتەوەکۆانی تۆری نۆاوچەس وەکۆوو دەرئەنجۆامی ئەو ڕووداوانە لێکبۆدرێتەوەە بەو شۆێوەیەی 

 :اژە بەو ڕووداوانە دەکەمخوارەوە بە کورتی ئام
   

وەکۆۆوو سیسۆۆتەمی نێۆۆونەتەوەیی بە رەرمۆۆی دامەزرا و  "یەکێتیۆۆی تەون" ١٩١٩دامەزرانۆۆدنی یەکێتیۆۆی تەون  لە سۆۆاوی  الددف 
 .نەتەوە بوون بوو - ئەندامێتیی ئەو ڕێکخراوەیە بە واتای شەرعییەت بۆ بەدەووەت

 
تری ییی پرسۆی ژن لەو قۆنۆاغەدا  مۆاری دەنیۆدان و ڕەنیۆدانەوەی مەسۆەلە و داخۆزییەکۆانی ژنۆان و شۆوێ دانەری لەسۆەر  ب 

ە ئەوۆۆبەت ئەوە ئاکۆۆام و دەرئەنجۆۆامی چۆۆاوکیی بۆۆێ وچۆۆانی ژنۆۆانی رێمێ یسۆۆ  لە ئەورووپۆۆا و "یەکێتیۆۆی تەون"سیاسۆۆەتەکانی 
لەو بارەیەوە بۆۆ وێۆ ە دەکۆر  ئامۆاژە بە  دامەزرانۆدنی حیزبۆی ژنۆانی  ئەمریکا لە نێوان سااڵنی شەڕی یەکەمی جیهانی بووە

کۆمەوەکۆانی یەکێتیۆی ژنۆان بۆۆ شۆارۆمەندی "س دامەزرانۆی "پەیمان امەی ژێ یۆ "ی ڕێکخست ی تۆنیرە و ١٩١٣ئەمریکا لە ساوی
یەکێتیۆۆی ژنۆۆان بۆۆۆ "راوی لە بریتانیۆۆاس بکەیۆۆنە لە ژێۆۆر کۆۆارییەریی ئەو چاوکییۆۆانەدا بۆۆوو کە ڕێکخۆۆ ١٩١٩یەکسۆۆان لە سۆۆاوی 

پەس د کرا و ژنیو بۆ سەرۆکایەتیی بەشۆی کۆۆمەاڵیەتیی  ١٩٢٠وەکوو دامەزراوەیەکی یەکێتیی تەون لەساوی  "یەکێتیی تەون
 .یەکێتیی تەون دیاری کرا

 
 دۆخی هەستیار و ناسەقامییر لە ناوچەس بۆ هێزەکانی بریتانیایی   پ 
لە ویەن یۆنۆان و ئیتالیۆا و کۆارییەریی نەرێ ییۆانەی  ١٩١٩ئانتالیا لە مۆانیی ئایۆاری ( دابەزین و داتیرکردنی سەمیرنا و ١

 ئەو ڕووداوە لەسەر تێڕوانی ی خەوکی موسڵمانی 
 ( خەمساردیی سەرۆک ویلسۆن لە بەشداریی چاوکانە لە کاروباری کۆنلڕانسی ئاشتیی ٢
ابۆۆۆین کردنۆۆۆی ئاسایشۆۆۆی ناوچەکۆۆۆانی ژێۆۆۆر کۆۆۆۆنترۆوی ( ئامۆۆۆادەنەبوونی بەشۆۆۆداریی چاوکۆۆۆانەی سۆۆۆەربازی بە مەبەسۆۆۆتی د٣

 هاوپەیمانان لە ویەن رەڕەنساوەی 
( سۆۆەرهەودانی هێۆۆزی کەماوییەکۆۆان و دژایەتیۆۆی ئاشۆۆکرایان لە بەرانۆۆبەر هاوپەیمانۆۆانە دۆخێۆۆو کە بریتانیۆۆای ناچۆۆارکرد ٤

 .کارتی کورد لە بەرانبەر پێشرەویی هێزەکانی بەکار بهێ ێ
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ن زەق بوونەوەی ویستی نەتەوایەتی و سەربەخۆییی کورد وەکوو دەرئەنجامی ناڕاسۆتەوخۆی کۆمەویۆو بە کورتی دەتوانین بڵێی
 .ڕووداو بوون کە لە سەرەوە ئاماژەمان بە هەندێکیان کرد

 
بە سۆیمای ژن دەشۆوبهێ ی لە  ١٩٢٠ڕەنیە لێرەدا پرسیارێو زەق بێتەوە کە پۆاژەی ئەو باسۆە کە خۆۆرەکەی نۆاو ئۆااڵی سۆاوی 

 :دێ ە بۆ سەلماندنی دروستیی ئەو باسە دەکر  بە کورتی ئاماژە بەو چەند تەوەرەی خوارەوە بکەینکوێوە 
 

ئەو ڕوونۆۆاکبیرە کۆۆوردانە کە داڕێۆۆژەری ئۆۆااڵی کوردسۆۆتان بۆۆوونس ئاتۆۆاداربوون کە زۆریۆۆ ەی تەشۆۆتیارانی ڕۆژئۆۆاوایی لە  یەکەم:
ەس بە باشۆۆی باسۆۆی خۆۆوو و ڕەوشۆۆ  و ئۆۆازاد بۆۆوونی ژنۆۆانی سۆۆەرەرنامەکانیاندا سۆۆەبارەت بە تایبەتمەنۆۆدیی خەوکۆۆانی نۆۆاوچەک

 .کوردیان کردووە
 

بۆ ئەو ڕووناکبیرانەس کە ئاش ایی و شارەزایییەکی باشیان لە زمانی رەڕەنسەیی هەبووس رەڕەنسا ناوەندی سۆەرەکیی  دووەم:
ت لە تۆ ۆاری کە دە عەبدوواڵ جەودەتا ئەو ئاستەی   (٧٨)ەڕۆش یەریی ڕۆژئاوایی بۆ ئەزموونکردن و ئیلهام لێ وەرترتن بوو

شۆۆتێو بە نێۆۆوی شارسۆۆتانییەتی دووەم بۆۆوونی نیۆۆیەس شارسۆۆتانییەت یۆۆانی شارسۆۆتانییەتی ڕۆژئۆۆاوایی و "یەکیرت ۆۆدا دەنووسۆۆێ 
هاوکۆۆات لە هۆۆزری رەڕەنسۆۆایی جەختکۆۆردن لەسۆۆەر ڕەهەنۆۆدی  (٧٩)"ەدەبێۆۆ  بە تووەڕۆزەکۆۆان و دڕووەکۆۆانییەوە هۆۆاوردە بکرێۆۆ 

سەی نەتەوە پێشی ەی هەبووە بۆ وێ ە ڕێ ان نەتەوە وەکوو ڕۆح و یان پڕی سیای مەع ەوی پێ اسە دەکاتە سوبژەیی بۆ پێ ا
نەتەوە ڕۆح و پرەنسیاێکی مەع ەویۆیەە ئەو دوو شۆتەس کە لە واقیوۆدا یەک شۆتنس ڕۆح یۆان پرەنسۆیاە مەع ەویۆیەکە پێۆو "

ن بۆۆۆریتییە لە خاوەنۆۆۆداریی نەریتێکۆۆۆی دەووەمەنۆۆۆدی دێۆۆۆ نە یەکیۆۆۆان لە ڕابۆۆۆردووس ئەوی تریۆۆۆان لە هەنۆۆۆووکەدایەە یەکیۆۆۆا
کۆبیرەوەریی کۆمەویی ئەوی تریان ڕەزامەندی لە هەنووکەس خولیای پێکەوە ژیان و ئەو ئیرادەیەی کە پارێزتاری لە بەهۆای 

   (٨٠)"ەمیراتێو بکات کە تاک لە ڕابردوووەوە و لە شێوازی دابە  نەکراو بۆی ماوەتەوە
 

خۆۆۆاوی پێشۆۆۆوو لە نەریتۆۆۆی ناسۆۆۆیۆنالیزمی رەڕەنسۆۆۆایی ژن و جەسۆۆۆتەی ژن هێمۆۆۆایەکی سۆۆۆەرەکی بۆۆۆۆ پەیوەسۆۆۆ  بە  سدددێیەم:
تەاڵوەکردنی بیری نەتەوایەتی بووە بۆ وێ ە جووان لەندێ  لە توێژی ەوەیەکی بەنر، لە ڕەوتی ڕووداوەکانی دوای شۆرشۆی 

جێ ۆۆدەرس نۆۆوێ ەرایەتیکردن و شۆۆۆڕ  لە نەخشۆۆاندنی نەتەوە  "لە ژێۆۆر سۆۆەردێڕی  ١٧٨٩ - ٩٥رەڕەنسۆۆا لە نێۆۆوان سۆۆااڵنی 
ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە چۆن لە دوای شۆڕ  ژن کارکردی هێمایی بۆ دروشمەکانی شۆڕ  واتا ئازادیس  "١٨رەڕەنسای سەدەی 

لە پاڵ ئەوەدا بۆ زۆری ەی نەتەوە ناسراوەکانی جیهانس ژن هێمای بۆوونی نەتەوە بۆووەە بۆۆ  (٨١)ەیەکسانی و ڕزتاری هەبوو
هێمۆۆای نەتەوەی لە رەڕەنسۆۆاس خۆۆاتوونی بریتانیۆۆا سۆۆیمبولی نەتەوەی بریتانیۆۆایی وس  س ماریۆۆان یۆۆان ژانۆۆدارک وەکۆۆوو وێۆۆ ە

 . خاتوونی ئازادی بۆ بیری ئەمریکایی



کوردستان یاڵئا ییکناسەڵەچڕە  

 

 

28 
 

پۆۆۆاژەی ئەو باسۆۆۆە تۆۆۆا ئاسۆۆۆتێکی بەرچۆۆۆاو ترێۆۆۆدراوی خوێ ۆۆۆدنەوەیەکی هاوچەرخۆۆۆانە لە چەمکۆۆۆی  چدددوارەم و لە کۆتاییددددا؛
ئەو ئانۆالیزە "هەوقۆواڵوی  "کۆۆمەوە وێ ۆاکراو"نەتەوەیەە ستیوارت هاح دەوێۆ  چەمۆو و دەسۆتەواژەی ناسیۆنالیزم و دیاردەی 

بۆۆوو کە دیۆۆاردەی نەتەوە وەکۆۆوو ئاکۆۆامی بەرهەمهێ ۆۆان و دووبارەبەرهەمهێ ۆۆانی سیسۆۆتەمێکی کولتۆۆووریی نۆۆوێ ەرایەتی کۆۆردن و 
وانین و داهێ ۆۆانەکەی بێ یۆۆدی  ئاندرسۆۆۆنس واتۆۆا خۆۆاوی ب ەرەتۆۆی لە تێۆۆڕ (٨٢)"ەهەلسۆۆووکەوتی کۆۆۆمەاڵیەتی لێکۆۆدەداتەوە

ئەوەیە کە ناکر  و نابێ  ناسیۆنالیزم تەنیا وەکوو ئایدیۆلۆژییەکی سیاسۆی و یۆان رۆۆرمێکی سیاسۆی  "کۆمەوە وێ اکراوەکان"
 کە ڕەنیدانەوەی خۆبەڕێوەبەریی نەتەوەیە پێ اسە بکرێ ە بەوکو هەروەها ناسیۆنالیزم هاوکات بەرهەمێکی کولتوورییەە 

 
شۆۆۆۆێوەیەکی ب چی ەیۆۆۆۆی هەم سۆۆۆۆ ووردار و هەمۆۆۆۆی   و بە” کۆۆۆۆۆمەوەیەکی سیاسۆۆۆۆیی وێ ۆۆۆۆاکراوە“ئاندرسۆۆۆۆۆن دەوێۆۆۆۆ   نەتەوە 

 :وەستاوەپاژەی سەرەکیی ئەو پێ اسە کورتەی نەتەوە لە سەر چوار ڕەهەند و یان ویەن  (٨٣)"ەخۆبڕیارە
 

وێ ۆۆاکراوە چۆۆونکە ئەنۆۆدامانی تەنۆۆانەت بچۆۆوکترین نەتەوە  هۆۆیی کۆۆات نۆۆاتوانن هەمۆۆوو هاونەتەوەکانیۆۆان "نەتەوە  یەکەم(
پێیان بکەوێ  و تەنانەت توێیان لە دەنییان بێۆ س بەاڵم لە مێشۆکی هەر کامیانۆدا بەردەوام پەیوەنۆدییەکی ب اسنس چاویان 

 ."هاوسۆزیی هە بەرانە لەتەڵ هاونەتەوەکانیان بوونی هەیە
 

رۆ ۆی بە شێوەیەکی س ووردار وێ اکراوە چونکە تەنانەت تەورەتری ی ئەوانس کە ڕەنیە بریتۆی لە بلیۆنێۆو م"نەتەوە  دووەم(
زی دوو بێ س س وورێکی داخراوی هەیەس کە لەوبەری س وورەکەس نەتەوەکانی دیۆکە دەژیۆنس هۆیی نەتەوەیەک خۆۆی هاوسۆ وور 

 ".لەتەح مرۆ ایەتی وێ اناکات
 

وەکوو خۆبڕیار و یان سۆەربەخۆ )سۆاوڕین( وێ ۆا دەکۆر س چۆونکە چەمۆکەکە لە سۆەردەمێکدا لەدایۆو بۆوو کە "نەتەوە  سێیەم(
شۆۆۆڕ س ب ەمۆۆای شۆۆەرعییەتی دەسۆۆەاڵتی هیرارشۆۆییانەی ب ەمۆۆاوەیی و سیسۆۆتەمیکی حۆۆوکمرانیی لەنۆۆاو بۆۆرد کە  ڕۆشۆۆ یەری و

 ".پیرۆزیی وهوتیی پێ درابوو
 

 لە کۆتاییدا وەکوو کۆمەوە وێ اکراوەس چونکە جیاواز لە نایەکسانی و چەوسانەوە کە ڕەنیە لە هەر کامێکیاندا " چوارەم(
   (٨٤)"ەو هاورێیەتییەکی قووڵ و ئاسۆیی دێتە بەر چاوهەبێ س نەتەوە هەمیشە وەکو

 
جەختۆۆی سۆۆەرەکی لەو پێ اسۆۆەیەدا لەسۆۆەر جۆۆۆری نۆۆوێی هەسۆۆ  و بیرکۆۆردنەوەیە کە سۆۆووژەی نەتەوایەتۆۆی بەرهەم دەهێ ۆۆێە 
هاوکات بەرهەمهێ ان و یان دروستکردنی سووژەی نەتەوایەتۆی لە وێژمانێکۆدا کە ڕەهەنۆدە جیۆاوازە کولتۆووری و زمانییەکۆان 
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ناسیۆنالیسۆۆتیدا شۆۆێوازێکی تۆۆایبەتی لە بیۆۆر و هەسۆۆتکردن هەیە کە تێۆۆوەدەتلێ ێس بە ئاکۆۆام دەتۆۆاتە لە ناوەنۆۆدی ڕامۆۆانی 
پاواشۆۆتی لە هەوسۆۆوکەوتێکی کۆۆۆمەاڵیەتیی نۆۆو  دەکۆۆاتە بە نۆۆۆرەی خۆۆۆی ئەو هەوسۆۆوکەتە  لە ڕێۆۆیەی هەسۆۆ س خولیۆۆا و 

ئاکۆۆامی  ڕامۆۆانی کۆۆۆمەوییەوە قەوارە دەتۆۆر ە لە ڕوانۆۆیەی ئاندرسۆۆۆنەوە شۆۆێوازی نۆۆوێی بیرکۆۆردنەوە و ڕامۆۆانی ناسیۆنالیسۆۆتیس
ی ١٨لە سۆەدەی  (٨٥)"سۆەرمایەداریی چۆات"تەشەسەندنی میدیا و ڕاتەیانۆدنە چاپییەکۆانە کە خۆیۆان بەرهۆۆی پەرەسۆەندنی 

کۆۆاتی بەتۆۆاوبوو و "زایی یۆۆدا بۆۆوونە ئەو میۆۆدیا و ڕاتەیانۆۆدنە چاپییۆۆانە بۆۆوون کە زەمی ەیەکۆۆی لەباریۆۆان بۆۆۆ تێیەیشۆۆتن لە 
بیرس بەوکۆۆوو بۆۆۆ کۆۆۆمەاڵنی خەوۆۆو پێکهێ ۆۆاە لە ئاکۆۆامی ئەو پەرەسۆۆەندەنە و نە تەنیۆۆا بۆۆۆ تۆۆوێژی ڕوونۆۆاک (٨٦")هاوچەشۆۆن

کارییەریی بیری نوێدایە کە ئەندامانی کۆمەویا لە باری زانیارییەوە توانستی ئەوەیان پەیدا کۆرد کە خۆیۆان بە شۆێوەیەکی 
و تیۆۆرییە زیۆاد بکۆر  ئەوەیە کە ئاسۆیی و هە بەرانە وەکوو نەتەوە وێ ا بکەنە بە باوەڕی من تەنیا باسۆێو کە دەکۆر  بە

کۆۆێ )چ ترووپێۆۆو(س کەیس چۆۆۆن و لە کۆۆام دۆ، و شۆۆوێ دا کۆۆردەی وێ ۆۆا کردنۆۆی ئەنۆۆدامانی کۆمەویۆۆا بە شۆۆێوەیەکی ئاسۆۆۆیی و 
 هە بەرانە بەئەنجام دەتەیەنێد

 
 - ١٩٢٠ە نێۆوان لە کۆتایی و کۆبەندێکی کورتی ئەو باسەی کە پێشکە  کراس دەخوازم بڵۆێ  کە ئەو تۆرووپە ڕوونۆاکبیرەی ل

دا دەیان ووسی و دەستایشۆخەریی داڕشۆت ی ئۆااڵی کوردسۆتانیان کۆرد و نیشۆانی ئااڵکەیۆان بە خۆۆرێکی " ژین"کە تۆ اری  ١٩١٩
دەرەوشۆۆاوە ڕازانۆۆدەوە کە کۆۆارکردی هێمۆۆاییی هەم یەکیرتۆۆووییی نەتەوەی کۆۆورد و هەمۆۆی  بۆۆۆ نێشۆۆاندانی تایبەتمەنۆۆدی و 

نەتەوەکۆانی دیۆکەس بە تۆایبەت لەتەڵ نەتەوەی تۆورکس هەبێۆ ە ئەو ئۆااڵیە بە مەبەسۆتی جیاوازیی نەتەوەی کۆورد لە تەڵ 
داوای ویسۆۆتی سۆۆەربەخۆییی کۆۆورد لە کۆنلڕانسۆۆی ئاشۆۆتی داڕێۆۆژراوە و نێشۆۆانەکەیس واتۆۆا خۆۆۆری زێۆۆڕینس هەوێ یکۆۆی بۆۆا  بۆۆۆ 

ەووەمەنۆۆۆد بۆۆۆۆ وێ ۆۆۆاکردنی سۆۆۆەلماندنی ڕەسۆۆۆانەیەتیی کۆۆۆورد وەکۆۆۆوو نەتەوەیەکۆۆۆی خۆۆۆاوەن ڕابۆۆۆردوو و هەمۆۆۆی  مێۆۆۆارۆڕێکی د
تایبەتمەندیی کورد لە ڕێیەی مێتارۆری ژنی کوردەوە بووە ڕەنیە لێرەدا بیوتر  لە ئەدەبیۆاتی کوردیۆدا جۆوانیی ژنس زۆرتۆر 

 بە مان  دەشوبهێ نە ئەوە ڕاستەس بەاڵم بە چەند هۆ لۆژیکی ئەو باسە لەبار ناباتە 
 

عوسمانی بوو وەکوو هێمایەک بۆۆ جیۆاوازیی نەتەوەی کۆورد لەتەڵ تۆورک  بەو هۆیە کە هیاللی مان س نیشانی ئااڵی یەکەم؛
 (  ٨٧)ەئەستەم بوو بەکار بهێ در 

بەشیکی بەرچاوی ئەو ڕۆش بیرانەس خوێ ۆدەوارییان لە ئەدەبۆی رارسۆی دەووەمەنۆدتر بۆوو لە ئاشۆ ایییان بە ئەدەبۆی  دووەم؛
ات لە شۆۆۆێوری عیررۆۆۆانیی کوردیشۆۆۆداس خۆۆۆۆر هێمۆۆۆایەکە بۆۆۆۆ کۆۆۆوردی و لەو ڕوویەوە دەیۆۆۆانزانی کە لە ئەدەبۆۆۆی رارسۆۆۆی و تەنۆۆۆ

 (  ٨٨)ەدەرەوشاوەیی و جوانیس بە تایبەت جوانیی سیمای ژنس بۆیە  خۆرێکی درەوشاوە باشتر ئەو واتایە دەتەیەنێ
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 ئااڵی کوردستان و ڕاپەرین و جوواڵنەوەکانی کورد لە سەدەی بیستەمدا (٥.٣

 
جوواڵنەوانەی کە دروشمی سەربەخۆییی کوردستان لە بەرنامەیانۆدا بۆووس هەمۆان ئۆااڵی سۆاوی لە دوای پەیمانی سیڤەرس ئەو 

یۆۆۆان وەکۆۆۆوو ئۆۆۆااڵی نەتەوەیۆۆۆی بەکۆۆۆار هێ ۆۆۆاوەە بۆۆۆۆ وێۆۆۆ ە لە بەرخۆۆۆۆدانی چیۆۆۆای ئۆۆۆاتریە ئێلسۆۆۆان نۆۆۆووری پاشۆۆۆا لە ١٩٢٠
 :بیرەوەرییەکانیدا باسی ئەو ئااڵیەی کردووە و نووسیویەتی

 
بەرەو چیۆای ئۆاتری کشۆانەوەس مۆن لە سۆاوی  ١٩٢٦ێبەریی برۆ حەسکیس پا  بەرخۆدان لە سۆاوی کاتێ هۆزی جەولی بە ڕ"

روەها لە ویەن کۆۆمەوەی خۆیبۆوونەوە کۆۆمیتەیەکی تۆایبەتیی سۆەربازیی  هەوبژێۆردراە هە[ …خۆم تەیاندە ئاتری   ١٩٢٧
جەمویەتۆی تەعۆالیی کوردسۆتانەوە پەسۆ د  لە ویەن ١٩٢٠لەو ساوەدا ئااڵی سێ ڕەنیی سەربەخۆییی کوردستان کە لە ساوی 

  (  ٨٩)"ەکرابووس هێ رایە ئاتری و بۆ یەکەم جار من ئەو ئااڵیەم لە بەرزترین لووتکەی چیای ئاتری هەوکرد
 

وەکوو ئااڵی نەتەوایەتیی کۆورد بەکۆارهێ راوەە دوای  (٩٠)دوای بەرخۆدانی ئاتریس ئەو ئااڵیە لە ویەن کۆمیتەی خۆیبوونەوە
هەروەهۆۆا بۆۆاو لە ئەوە دەکۆۆر  کە  (٩١)ەبەکۆۆارهێ راوە ١٩٣٧خۆیببۆۆوونس ئەو ئۆۆااڵیە لە ڕاپەڕی ۆۆی شۆۆاری دێرسۆۆی  لە سۆۆاوی 

دوایە  کۆمەوەی ژێکاف هەر ئەو ئااڵیەی وەکوو ئااڵی نەتەوەیۆی  (٩٢)ەی بەکارهێ اوە١٩٢٠حیزبی هیوا هەمان ئااڵی ساوی 
دروسۆۆتی کۆۆرد و هەمۆۆی  هەوبژاردنۆۆی  "تەشۆۆایالتی ئێجتمۆۆاعییەی کۆۆورد"ە پەسۆۆ د کۆۆردووەە پەسۆۆ د کردنۆۆی ئۆۆااڵی کوردسۆۆتان ک

وەکۆۆوو سۆۆروودی نەتەوایەتۆۆی لە ویەن کۆۆۆمەوەی ژێکۆۆارەوەس ترێۆۆدراوی وێژمۆۆانی ناسیۆنالیسۆۆتیی ئەو  "ئەی ڕەقیۆۆ "شۆۆیوری 
وو و نەتەوەی کۆورد ڕێکخراوەیە بووە لە وێژمانی تۆ اری نیشتمان کە باڵکراوەی بیری کۆمەوەی ژێکاف بووس دوو چەمکی خە

هۆۆاوڕیزن و بەردەوام و بە نۆۆۆبە بەکۆۆار دەهێ ۆۆدرێنە چەمکۆۆی خەوۆۆوێنەتەوە دەورێکۆۆی سۆۆەرەکی و ناوەنۆۆدیی لە ڕەوایەتۆۆی 
ررەچەشۆۆ انەی کۆۆۆمەوەی ژێکۆۆاف لە پێکهۆۆاتەی نەتەوەی کۆۆورد هەیە کە لە چوارچێۆۆوەی نیشۆۆتمانێکی سۆۆەربەخۆدا دەتۆۆوانن 

 .ێزنیەکیرتووییی خۆیان وەدی بێ ن و بیاار
 

لە ژێۆۆر کۆۆارییەریی چۆۆاوکیی سیاسۆۆی و کولتۆۆووریی کۆۆۆمەوەی ژێکارۆۆدایە کە نەتەنیۆۆا وێژمۆۆانی بیۆۆری نەتەوایەتیۆۆی کۆۆوردس 
پێکهاتەیەکی سیستەماتیکتر و تۆکمەتری بەخۆیەوە تۆرتس بەوکۆوو تەنیۆا لەو قۆنۆاغەدایە کە ناسۆیۆنالیزمی کۆورد دەتۆوانێ 

و پێیەیەکۆۆی جەمۆۆاوەری پەیۆۆدا بکۆۆاتە لە ژێۆۆر  "سۆۆی"ێتەوە بۆۆۆ قۆنۆۆاغی وە بیۆۆواز"ب"بە پێۆۆی تیۆۆۆریی هۆۆۆر، لە قۆنۆۆاغی 
کارییەریی ژێکارۆدایە کە بۆۆنەی هەوکردنۆی ئۆااڵی کوردسۆتان و هێ ۆانەخواری ئۆااڵی ئێۆران لە شۆارەکانی مهابۆادس نەغەدە و 

 بۆکان دەبێتە بۆنەیەکی جەماوەری و بە بەشداریی کۆمەاڵنی هەراوی خەوو لە هەموو چین و توێژە کۆمەاڵیەتییەکانی 
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 .ەلیای کوردەواری بەرێوە دەچێ کۆم
 

لێۆۆرە پێویسۆۆتە پۆۆێ لە سۆۆەر ئەو ویەنە داتۆۆرین کە هەوکردنۆۆی ئۆۆااڵی کوردسۆۆتان وەکۆۆوو هێمۆۆای سۆۆەربەخۆییی کوردسۆۆتانس 
ی  وه تۆ  کیرتووییی ن  ی یۆ  شۆ  کۆوو ترووپێکۆی ڕوونۆاکبیری بانی  وه  وۆ  دەرخەری ڕوانیەی تایبەتی ئەو ڕێکخۆراوەیە بۆووە کۆم 

کۆۆردە ژێکارییەکۆۆان ئاتۆۆاداری ئەوە بۆۆوون کە جوواڵنەوەکۆۆانی پۆۆێ  خۆیۆۆان بە هۆۆۆی نەبۆۆوونی سیاسۆۆەتێکی شۆۆیاو وس  کۆۆوردی ده
زاوبوونی کولتووری ناوچەچێتیس نەیانتوانیوە بیری یەکیرتووییی کورد لە نێو کۆمەاڵنی خەوکۆدا جێییۆر بۆکەنی هەر بۆۆیە  

رێزنە لە ژێۆۆر کۆۆارییەریی ئەو بیۆۆرۆکەیە بۆۆوو کە ژێکارییەکۆۆان دوای تەری باۆۆا مۆۆارترژیی ناوچۆۆ  ده  دا خۆیۆۆان لۆۆ  وویان ده هۆۆ 
ی دوۆۆداریان کۆرد بە سۆۆروودی "قیۆ  ی ڕه ئۆ "بەرزکۆردنەوەی ئۆااڵی کوردسۆۆتان کە لە بۆاکوور دروسۆ  کرابۆۆووس شۆیور و سۆۆروودی 

لە بەر دەم  نەتەوەیۆۆیە بێیومۆۆان دەیۆۆان شۆۆیوری جۆۆوانی سۆۆەیلولقوزاتس خۆۆاوە مۆۆینس هۆۆێمن و شۆۆاعێرانی دیۆۆکەی ڕۆژهەاڵت
یان هەوبژارد و لەو هەوبۆژاردنەس وەک "ئەی ڕەقی "ژێکارییەکان ئامادە بوون بۆ ئەوەی بیکەن بە سروودی نەتەوەییس بەاڵم 

چۆن ئەو ئااڵیەی کە لە باکوور دروس  کرابوو وەکوو ئااڵی کوردستان بە خەوکیان ناساندس ب ەمۆای هەوبژاردنەکەیۆان بیۆری 
 .زانینس ناوچەچێتی و دماڕترژیی خێڵەکینەتەوەیی بوو نەک خۆبەزل

 
  و ریکۆری بۆووهە دروشۆ  و ئامانجۆ  کی ڕوونۆی سیاسۆی  ی  نی پێ اسۆ  خۆاوه  وه  دایو بوونیۆ  تای ل  ره س   ر ل  ی ژێکاف ه  و  کۆم 

ی مێۆۆژووی واری و لە بەر تیشۆۆکی چاوپێخشۆۆاندن بە ئەزمۆۆوون وی کۆۆورده کانی ڕەنیۆۆدانەوەی پێداویسۆۆتییەکانی کۆمۆۆ   سیاسۆۆیی 
و  نێو کۆورد ڕابمۆاوێ  تی لۆ   تی کۆیلۆ  یدانی سیاسەت تا ڕۆحیی  ر، ئامادە کرابوونە کۆمەوەی ژێکافس خۆی خستبووە م  هاوچ 
  یشۆتن بۆ  و مۆاری ت  سۆتیس ڕزتۆاری  رب  یامی س  و پۆ   تی بهەژێ ۆێ وایۆ  ت  ی ن  وه وسۆان  و چ   م دژی ست   واری ب  وی کورده کۆم 
ی تۆ ۆاری نیشۆتماندا رەلسۆەرەی کۆۆمەوەی ١بۆۆ وێۆ ە لە ژمۆارە  (٩٣)ەتۆوێی مرۆ ۆی کۆورددا بسۆرتێ ێ  یی ب  وه ت   تی ن وو  ده

 :ژێکاف ئاوا تەاڵوە کراوە
 
رسۆتی و  تیی خۆبەخۆۆس پۆووڵ پ  کۆوو دوژم ایۆ  کی وه یۆ   م  و  وس  و قۆرت و چ  ره  موو ب  ی ه  وان  پێچ   ک ب  - ی ژ و  کۆم "

کۆشۆێ  تۆا زنجیۆر و  موو هێۆز و توانۆای خۆۆی تێا  ه   س ب  ی  وت ی کورددا ه  رک  وتن و س  ڕێیای پێشک   ل   تی ک دۆس  بێیان 
و   وره ی ئێسۆتێدا کوردسۆتانێکی تۆ  توکوتۆ  ل   م کوردستان  ی کورد داماوێ و ل  وه ت  ستۆی ن  ئ   ستی ل  ی دیلی و ژێرده م  و  چ 

   (٩٤)"ەستی تیابژی  رب  س   موو کوردێو ب  ه   م ک  ره  ب   ڕێکوپێو بێت 
 

وتارەکۆۆانی تۆ ۆۆاری نیشۆۆتمان بە باشۆۆی ئەوە دەردەخەن کە ژێکارییەکۆۆان ئاتۆۆاداری مێۆۆژووی کۆۆوردن و لە سۆۆەر ب ەمۆۆای ئەو 
ورد دەناسۆنە بۆۆ وێۆ ە لە ژمۆارەی مێژوویەس ئەو ئااڵیەی کە جەموییەتی تەعالیی کورد دروستی کردبووس بە ئااڵی نەتەوەی ک
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ژێ ێۆراڵ   کۆ   وه م ڕۆژه زانۆراس بەاڵم لۆ  کی نۆاوچەیی ده ی  ل  سۆ  م   بۆ  ١٩١٩ی کورد تۆا سۆاوی  ل  س  م "ی نیشتماندا دەنووسن  ٤
 [ …کانی   نۆۆده ب   سۆۆلیمی کۆنلڕانسۆۆی ئاشۆۆتی کۆۆرد و داوای میلیۆۆی کۆۆوردی خسۆۆت  شۆۆهوری خۆۆۆی ت  ی م  ریل پاشۆۆاس ویلۆۆ  شۆۆ 
   (٩٥)"ەناهێ ین لێ وازی و نێونەتەوەیی پرسیارێکی  بۆت  کورد ی ل  س  م  ئیتر سێڤرس یمانی پ 
 

سۆتی  تێکی ژێرده سۆتی هۆیی نۆاهێ ێە میللۆ  خسۆیری و ژێرده ی   دنیای ئێمڕۆداس ژیان ب   ل "ی نیشتماندا دەنووسن  ٢لە ژمارەی 
 نۆان ی ڕاده  ل  ت میلل  بۆ ستی رب  س [ …   رده ن  زه سارد و ڕه  ناس  ه   میش  تیوی بێ دایو بابس ه  ک ه  و بێ  وه م و ئ  ئ 
  می دیلۆی کۆ  لۆ  م زنجیۆر و ک  بێ ئازادیی  ناتوانێ بژیە ئۆ   ها ب  روه بێ نان ناژی س ه   میزاد ب  ۆن ئادهچل واتاە  ئاودای  و

  تۆۆ  ی زۆر هێ اوه جیبۆۆ  ئۆۆازاد و ن   ومۆۆ  م ق  خالقی ئۆۆ  ی ئۆۆ تل شۆۆیدی کۆۆوردس سۆۆ  ت و ڕه هام  شۆۆ  ی ب  وه تۆۆ  سۆۆتۆی ن  ئ   تۆۆ  خراوه
   (٩٦)"ەخوار
 

( بە بەشۆداریی بیسۆ  ٢ ١٩٤٦ - ١ - ٢٢) ی هەتاوی١٣٢٤ندانی ساوی  ی ڕیب ٢ڕۆژی   لە ژێر کارییەریی کۆمەوەی ژێکاردا ل 
یانۆۆدراە لە ژێۆۆر  ۆمۆۆاری کوردسۆۆتان ڕات زرانۆۆدنی ک سۆۆمێکی شۆۆکۆدارداس دام  چۆۆوارچرای شۆۆاری مهابۆۆادس لە ڕێوڕه  و لۆۆ  زار کۆۆ  هۆۆ 

کارییەریی ئایدیۆلۆژیی کۆمەوەی ژێکاردا بوو کە قازی ملەممەدس بەو شێوەیەی خوارەوە سوێ د دەخۆوا بۆۆ وەرترت ۆی پۆێیەی 
ئۆۆااڵی   تی میللیۆۆی کۆۆوردس بۆۆ  رار  شۆۆ   نیشۆۆتمانس بۆۆ   کەومۆۆی عەزیمۆۆی خۆۆوداس بۆۆ   خۆۆوداس بۆۆ   من بۆۆ  ئۆۆ "سۆۆەرکۆماری کوردسۆۆتان  

  تیۆان و مۆاڵ لۆ   ی ژیۆان  و ڕژانۆدنی ئۆاخرین ت ۆۆکی خۆوی  س بۆ  ناسۆ  خۆۆمس تۆا ئۆاخرین ه  موقەددەسی کوردستان سۆوێ د ده
جێی سەرنجە کە لەو سوێ دخواردنەدا قۆازی  (٩٧)"ەی ئااڵی کوردستان تێدەکۆش  وه ن  رزکرده ربەخۆیی و ب  ڕێیەی ڕاترت ی س 

 .)موقەدەو( بۆ ئااڵی کوردستان بەکار دێ ێملەممەد تەنیا ئاوەو اوی پیرۆز 
 

لە سەر ب ەمای پەیوەنۆدی لە نێۆوان وێژمۆانی نەتەوایەتیۆی کۆورد لەتەڵ ئۆااڵی کوردسۆتانس دەکۆر  سۆێ قۆنۆاغ لە هەوراز و 
 نشێوی بیر و وێژمانی کوردایەتیدا لێو جیا بکەی ەوەە 

 
ئی شۆۆوابی  "جەموییەتۆۆی تەعۆۆالیی کوردسۆۆتان"کە لە  "تەشۆۆایالتی ئێجتمۆۆاعییەی کۆۆورد"کە  ١٩٢٠لە سۆۆاوی قۆندداغی یەمەم، 

لەخۆۆی دەترێۆ ە  ١٩٤٧کردبووس ئەو ئااڵیە وەکوو ئااڵی نەتەوەیی پەسۆ د دەکۆات تۆا ڕووخۆانی رۆمۆاری روردسۆتان لە سۆاوی 
ە لەو قۆنۆۆاغەدا ئەو جۆۆوواڵنەوە سیاسۆۆییانەی کۆۆورد کە ڕاشۆۆکاوانە ئامۆۆانجی سۆۆەروەریی سیاسۆۆی بۆۆۆ نەتەوەی کوردیۆۆان کردبۆۆوو

 ستراتێژیس ئااڵی کوردستانیان بەکار هێ اوەە 
 

 لە دوای ڕووخانی رۆماری روردستانەوە دەس  پێ دەرا و تا شەڕی رەنداو و رۆتاییی شەڕی ساردس واتا تا  قۆناغی دووهەم،
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سۆاڵ ئۆااڵی کوردسۆتان بە تەواوی لە بیۆر چۆووەوە و تری یییەکۆی بۆۆ  ٤٥درێژەی هەیەە لەو قۆناغەدا بۆ مۆاوەی  ١٩٩٠دەیەی 
 هێزە کوردییەکان نییەە 

 
ئەو دەورەیە رە ئێمە تێیۆدادەژین و هەم دیسۆان ئۆااڵی کوردسۆتان دووبۆارە لە ئۆاخێوی سیاسۆەتی کوردیۆدا لە  قۆناغی سێیەم،

 .ت بەکار دەهێ در س بەاڵم نەک بەو سۆزدارییەی لە قۆناغێ یەکەمدا هەیبووباشوور و ڕۆژهەاڵ
 

تایبەتمەنۆۆدییەرانی قۆنۆۆۆاغی یەرەم چۆۆیند شاسۆۆۆتی ئاومۆۆان و هاوپەیمانۆۆۆانی دەبێۆۆتە هۆۆۆۆی ئەوە رە بەرەی هاوپەیمانۆۆۆان 
ابمەزرێۆ نە لە نەزمۆی نۆۆێی )بریتانیاس رەڕەنسا و ئامریاۆا( نەزمێکۆی جیهۆانیی نۆو  واتۆا یەرێتیۆی تەون )اتلۆادیە ملۆ ( د

 ٢١جیهانیدا سێ ویەنی سەررەوتووی شۆەڕ بەرانۆبەر بە تەونۆی تۆر یەا سیاسۆەت پەیۆڕەو نۆارەنە ئامریاۆا بەپێۆی ب ەمۆای 
خاوەکەی سەرۆک کۆمار ویلسۆن و بێ ڕاوێژکردن لەتەڵ هاوپەیمانەکانیس باسی لە ماری دیاریاردنی چارەنووسی سیاسۆی بۆۆ 

ا ویەنیۆۆری رۆلۆنیۆۆالیزمی ڕاسۆۆتەوخۆ بۆۆوو و بریتانیۆۆا  بەپێۆۆی سیاسۆۆەتی پراتماتیسۆۆتیس پێشۆۆ یاری تەون دەکۆۆردە رەڕەنسۆۆ
یەکێتیۆۆی "رۆلۆنیۆۆالیزمی ناراسۆۆتەوخۆی بۆۆۆ ڕۆژهەاڵتۆۆی نۆۆاوین دەکۆۆردە لە ئاکامۆۆدا کۆۆاتێ سیسۆۆتەمی نێۆۆونەتەوەیی لە قۆۆاوبی 

انە لەنێۆۆوان ئەو سۆۆێ زلهێۆۆزەدا بۆۆووە هەر بۆۆۆیە دا دامەزراس سیاسۆۆەتی ئەو ڕێکخۆۆراوەیەس بۆۆااڵن  و سازشۆۆێکی سیاسۆۆیی" تەون
باسۆۆی لۆۆێ کۆۆراس بەاڵم بە شۆۆێوەیەکی نۆۆادادپەروەرانە و لە سۆۆۆنیەی  "دیۆۆاری کردنۆۆی چارەنووسۆۆی سیاسۆۆیی تەون"پرەنسۆۆیای 

و  بەرژەوەندییەکانی ئەو سێ زلهێزەوە پەیڕەو و پیادە کراە ئاکامێو رە لە مێژووی ڕۆژهەاڵتی ناوی دا دەوری ترنییان تێۆڕا
نەتەوەی نۆۆو  واتۆۆا ئێۆۆران و تورریۆۆا لە ویەن یەکێتیۆۆی  - لە پۆۆاڵ بێۆۆبە  کردنۆۆی نەتەوەی کۆۆورد لەو مۆۆارەس دوو دەووەت

 .تەونەوە بە رەرمی ناسران کە رارییەرییەکی قورسی لەسەر چارەنووسی تەلی رورد هەبوو
 

ار  بە تەواوی لە ڕووی ریکۆرییەوە کۆۆاڵ و ناسیۆناویسۆتیی رۆوردی هەرچەنۆۆد جۆ  بیۆر و هەسۆۆتی  لە سۆەرەتای ئەو قۆنۆاغەداس
پێکهاتەیەکی هاوسەنیی نەبووس بەاڵم ترێدراوی هەس  و بیری ناسۆناویزمی رۆارو و تۆورک نەبۆووس چۆوناە لەورۆاتەدا ئەو 

نەتەوانەس بەتەواوی سۆۆەقامییرنەببوونە لە کۆتۆۆاییی ئەو قۆنۆۆاغەدا بە دامەزرانۆۆی کۆۆۆمەوەی ژێکۆۆافس وێژمۆۆانی  - دەووەت
ەتیی کورد پێکهۆاتەیەکی تۆۆکمەتر و یەکدەسۆتتر بە خۆۆیەوە دەترێۆ ە هەرچەنۆد هێشۆتا  کۆمەویۆو خەوۆو لەسۆەر نەتەوای

ئەو قەنۆۆاعەتەن رە سۆۆتراتێژیی حۆۆدک و پێشۆۆەوا قۆۆازی ملەمۆۆمەدس تەنیۆۆا وەدەسۆۆهێ انی خودموختۆۆاری بۆۆووس بەاڵم بیۆۆری 
 .دستان لەوپەڕی خۆیدا بووسەربەخۆیی لە ژێر کارییەریی ریکری ژێکارداس تا ڕووخانی کۆماری کور

 
لە ڕووخانی رۆماری روردستانەوە دەس  پێ دەرا و تا شەڕی رەنۆداو رە پۆا  چەنۆد مانۆ  رۆتۆاییی شۆەڕی  قۆناغی دووەم،

 ساردیشی بەدواوە بووس درێژەی هەیەە لەم قۆناغەدا توتاری ناسیۆناویستیی روردیس لەباری توتارییەوە دەبێ  بە پاشاۆی 
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ە کۆمەوێۆو رۆارتۆر هانۆدەری "پرسی نەتەوایەتۆی"سیاسەت و پڕۆژەی چەپی ئێرانس تورریاس عێراق و سووریا بۆ چارەسەریی 
 .تۆڕان لە وێژمانی کوردایەتی لە سیاسەتی سەربەخۆییەوە بەرەو سیاسەتی خودموختاری بوون

 
و دابە   "شۆەڕی سۆارد"و لۆۆژیکی  "یرتووەکۆانرێکخۆراوی نەتەوە یەک"سیستەمی نێونەتەوەییی نو س واتۆا هەیۆمەنەی  یەکەم،

بوونی جیهان لە نێوان دوو جەمسەری ڕۆژئاوا بە سەرۆکایەتیی ئەمریکا و واڵتانی بەناو سوسیالیسۆتی بە ڕێبەریۆی یەکێتیۆی 
سۆۆۆۆ ییەتس دۆخێکۆۆۆی خووقانۆۆۆدبوو کە زۆربەی جۆۆۆوواڵنەوە ڕزتاریخوازەرۆۆۆانی جیهۆۆۆان ناچۆۆۆار بۆۆۆوون سیاسۆۆۆەتی خۆیۆۆۆان لە 

رێکخۆراوی "تی لەتەڵ یەکێو لەو جەمسەرانەدا تەاڵوە بکەنە لە ویەکی ترەوەس دەتوانین بڵێۆین کە لە کۆردەوەدا هاوهەوویس
بۆۆووە واتۆۆا لە بااڵنسۆۆی هێۆۆز لەنێۆۆوان ئەو دوو  "رێکخۆۆراوی دەووەتە یەکیرتووەکۆۆان"نەبۆۆوو بەوکۆۆوو  "نەتەوە یەکیرتووەکۆۆان

جەمسۆۆەرەداس چەمکۆۆی سۆۆەروەریی سیاسۆۆی )سۆۆاوڕی تی( لە خوێ ۆۆدەنەوە و پێ اسۆۆەی یاسۆۆاییی سیسۆۆتەمی نێۆۆونەتەوەییی شۆۆەری 
سۆۆاردداس پەیوەسۆۆ  ببۆۆوو بە دەووەت نەک بە نەتەوەە ئەوە  ئۆۆالۆزی و ئاسۆۆتەنیێکی قورسۆۆی بۆۆۆ ئەو نەتەوانەی کە پۆۆێ  

-سیاسۆیی دەووەت-ئەو سیستەمە نەیانتوانیبوو دەووەتی سەربەخۆی خۆیان دابمەزرێۆ ن و لە چوارچێۆوەی یاسۆای دامەزراندنی
 .نەتەوەیەکی دیکەدا دژیان پێکهێ ابوو

 
سێ واڵتی ئێرانس تورریا و عێراق کە سیاسەتی حاشارردن لە بوونی نەتەوەی روردیان بە ڕاشکاوی پەیۆڕەو دەرۆردس  دووەم،

کۆمۆۆاری کوردسۆۆتان هەم لە جەمسۆۆەری ڕۆژئۆۆاوادا بۆۆوون و هەمۆۆی  سیسۆۆتەمێکی سیاسۆۆیی دیاتاتۆرییۆۆانە و  لە دوای ڕووخۆۆانی
سەرەرۆیان هەبووە بۆ ئەو تەنجانەی کە لە دوای ڕووخانی کۆماری کوردستان چاوکوانی سیاسۆی بۆوونس هێۆزی چەت لەو سۆێ 

انەس بەوکوو سۆەرچاوەی تری یۆی ئەندیشۆە و ریکۆری  واڵتەدا نە تەنیا ئاوتێرناتیڤی بەرهەوستااری سیاسی دژی ئەو ڕێژیم
بووە بە واتایەکی ترس بەهۆی نەبۆوونی ئۆازادیی بیۆروڕاس ماررسۆیزم تەنیۆا توتۆارێای سیاسۆیی بەرهەوسۆتاار نەبۆووس بەواۆو 

کی ب ەمایەا بوو بۆ زانستە سیاسۆییەکانس رەلسۆەرییەکانس مێژوویییەکۆان و رۆمەو اسۆییەکانە بەتشۆتی ماررسۆیزم بەشۆێوەیە
بەرچاو سەرنجڕارێ  بوو و حیزبە کۆمۆنیستەکان پشتیوانییان لە پرسۆی کۆورد دەکۆردە بۆۆ وێۆ ە لە ئێرانۆدا حیزبۆی تۆوودەی 
ئێران تا ماوەیەکی دوور و درێژ بە ڕواوەت دارۆریی لە نەریتۆی رۆمۆاری روردسۆتان دەرۆرد و تەنۆانەت خۆۆی بە خۆاوەنی ئەو 

ەهەنیۆۆاو ڕەوتۆۆی بە پاشۆۆاۆکردنی وێژمۆۆانی ناسیۆناویسۆۆتیی رۆۆوردیس بە ڕوانۆۆیەی ئەزمۆۆوونە دەزانۆۆیە لەو بەسۆۆتێ ەدا هەنیاوب
چەپی ئەو سێ واڵتەدا تشتاندراە ئارامی ئەو تۆڕاناارییە ئەوەبوو رە دیساۆرسۆی ناسیۆنالیسۆتیی یەریرتۆوو بۆۆ وەدیهێ ۆانی 

ی تێۆۆڕوانین و سۆۆتراتێژیی هێۆۆزە مۆۆاری رۆۆوردانس رەوتە پەراوێۆۆزەوە و سۆۆتراتێژیی دابۆۆین رردنۆۆی مۆۆاری رۆۆوردان لە سۆۆەر ب ەمۆۆا
قانوونیی ئەو سۆێ واڵتەدا جێۆی تۆرتەوەە لەو قۆنۆاغەدا -چەپەکان لە دروشمی خودموختاری لە چوارچێوەی سیستەمی سیاسی

 .ئااڵی کوردستان بە تەواوی لە بەر چاوان ون بوو
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کەنۆداو و هێرشۆی سۆەددام بۆۆ  لە دوای کۆتاییی شەڕی سارد دەس  پۆێ دەکۆات و کۆاتێ پۆا  کۆتۆاییی شۆەڕی قۆناغێ سێیەم،
کوردستانس کۆمەاڵنی خەوای کۆورد لە باشۆوورس ڕووبەڕووی دۆخێکۆی نائاسۆایی و نالەبۆار بۆوونەوەس لە ژێۆر کۆارییەریی مەو 
میدیاداس زلهێزەکانی ڕۆژئاوا نۆاوچەی ئۆارام و ئاسۆای  و زۆنۆی دژە رڕی یۆان ڕاتەیانۆد و ئاسۆۆیەکی نۆو  بۆۆ نەتەوەی کۆورد 

 ١٩٩٢ - ١٠ - ٤لە باشۆۆۆوورەوە دەسۆۆۆتی پۆۆۆێ کۆۆۆردە پەرلەمۆۆۆانی کوردسۆۆۆتان لە عێۆۆۆراق لە ” ئۆۆۆازاد“ردسۆۆۆتانی کۆۆۆراوە کە بە کو
یاسۆۆای ئۆۆااڵی کوردسۆۆتان لە ویەن پەرلەمۆۆانی  ١٩٩٩ - ١ - ٢٤هەوکردنۆۆی ئۆۆااڵی کوردسۆۆتانی پەسۆۆ د کۆۆرد و هەمدیسۆۆان لە 

 ەکوردستانەوە پەس د کرا
 

 ئەنجام
 

 لەم وتارەدا هەوڵ درا دوو خاڵ شی بکرێتەوەە 
 

ڕەچەوەکی مێژووی ئەو ئااڵیە کە ئێستا وەکوو ئااڵی کوردستان بە رەرمی ناسراوەە وەکوو باسی لێ کراس ئەم ئۆااڵیە  یەکەم،
لڕانسۆۆی ەوە بە مەبەسۆۆتی داواکۆۆاری لە کۆن"تەشۆۆایالتی ئێجتمۆۆاعییەی کۆۆورد"لە بۆۆاکووری کوردسۆۆتان لە ویەن  ١٩٢٠لە سۆۆاوی 

دیۆۆاری کرابۆۆوس بۆۆۆ بە رەرمۆۆی ناسۆۆی ی مۆۆاری نەتەوەییۆۆی کۆۆورد و  ١٩٢٠ئاشۆۆتیس کە دانیشۆۆت ەکەی بۆۆۆ مۆۆانیی ئۆۆابی سۆۆاوی 
 دامەزراندنی دەووەتی سەربەخۆی کوردستانس تەاڵوە و ئامادە کراوەە 

 
)تیشۆو(ەکەی بکرێۆ ە لە پەڕ ٢١هەوڵ درا شرۆ ەیەکی جیاواز لە نیشانی ئااڵی کوردستان واتۆا لە خۆۆری زێۆڕێن و  دووەم،

بیس  سۆاوی ڕابۆردووداس تێڕوانی ێۆو کە ئەو نیشۆانەیە بە ئۆایی ە یەزدانییەکۆان )ئیۆزەدیس یارسۆانی و عەلەوی(یەوەس تۆر  
دەدا زاڵ بووەە وەکوو باسی لێ کرا ئەو شرۆ ەیە داهێ انێکی سەردەمییانەیە کە لە دۆخێکی هەسۆتیاردا ئەو تێۆڕوانی ەی جۆێ 

کۆۆۆدا کە ئیسۆۆۆالمی سیاسۆۆۆی لە سەرتاسۆۆۆەری نۆۆۆاوچەی ئۆۆۆێمەدا ببۆۆۆوو بە وێژمۆۆۆانی زاڵ و لە باشۆۆۆووری خسۆۆۆ س واتۆۆۆا لە حاوێ
 .کوردستانی  پێیە و دەسەاڵتێکی بۆ خۆی دابین کردبووس ئەو شرۆ ەیە ئاراستە کرا

 
کۆام ئۆایین بێۆ س لە بەرانبەردا لەو وتارەدا هەوڵ درا خۆ لە پێ اسەیەکی ئایی ییانە لە ئااڵی کوردستانس جیاواز لە ئەوەی 

بەدوور بیۆۆرین و لە جیۆۆاتی ئەوەس واتۆۆایەکی نەتەوایەتۆۆی و مۆۆۆدێڕنتر و سۆۆێکۆورتر لە مانۆۆای ئەو خۆۆۆرەی ئۆۆااڵی کوردسۆۆتان 
ئاراستە بکەینە لەو تۆشەنییایەوە لۆژیکی سەرەکیی باسەکە ئەوە بوو کە ئااڵی کوردستان لە سەرەتاوە هێمایەک بۆۆ ویسۆتی 

 .بووەسەربەخۆییی نەتەوەی کورد 
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سۆۆاوەی هەیە و لە بیسۆۆ  و چەنۆۆد سۆۆاوەی سۆۆەرەتای  ١٠٠دەرئەنجۆۆامی ئەو باسۆۆە ئەوەیە کە ئۆۆااڵی کوردسۆۆتانس مێژوویەکۆۆی 
( لە ویەن ڕێبەران و چاوکوانانی سیاسیی کوردەوە وەکوو ئااڵی نەتەوایەتۆی ناسۆراوە و ڕێۆزی ١٩٢٠ - ١٩٤٧تەمەنی خۆیدا )

(لە بیرچۆووەوە و یۆان بە ئاشۆکرا ١٩٤٧ - ١٩٩٢ماوەی مێژوویەکی چ  و پێ ە ساوە )لێ تیراوەە لە قۆناغێ دووەمس یانی بۆ 
لە دوای کۆتۆۆۆۆاییی شۆۆۆۆەڕی سۆۆۆۆارد و بە  (٩٨)ەلە ویەن هێۆۆۆۆزە سیاسۆۆۆۆییەکانەوە شۆۆۆۆاردراوەتەوە وس یۆۆۆۆان پشۆۆۆۆتیو  خۆۆۆۆراوە

ۆری هێۆزە سیاسۆییەکانس دەستاێشخەریی پەرلەمانی کوردستان لە باشۆوورس ئۆااڵی کوردسۆتان هەوکۆرایەوە و لە وی بەشۆێکی ز
 .دووبارە بووەوە بە ڕەمزی نەتەوایەتی

 
هەوۆۆۆبەت ئەم دەستاێشۆۆۆخەرییەی پەرلەمۆۆۆانی کوردسۆۆۆتانس کۆمەویۆۆۆو ڕەخۆۆۆ ەی تونۆۆۆدی بە دواوە بۆۆۆووە لە ویەکەوەس پۆۆۆارتی 

وردسۆتان لە کرێکارانی کوردستان دژایەتیی ئاشکرای خۆی دەربڕی و ڕاییەیاند کە نابێ یەک ویەنس یان تەنیا یەک بەشۆی ک
سەر ئۆااڵی نەتەوەیۆی بڕیۆار بۆۆ سۆەرجەمی نەتەوەی کۆورد بۆداتە ئەم ڕوانۆیەیە بە تەواویس خۆۆی لە ڕابۆردووی ئەو ئۆااڵیە 
وەکوو ئااڵی نەتەوەییی کورد دادەبڕ  و تەنیا وەکوو ئااڵی باشووری کوردستان باسی لێ دەکاتس کە دەرئەنجۆامەکەی نکۆۆوی 

کۆۆوو ڕەمۆۆزی نەتەوایەتیۆۆی کۆۆوردە هەووێسۆۆتەیەک کە تۆۆا ئێسۆۆتا  لە ویەن ئەو تۆۆرووپە کۆۆردنە لە مێۆۆژووی ئەو ئۆۆااڵیە وە
 .سیاسییانەی کە سەر بە بیر و ئایدیۆلۆژیی پەکەکەن ڕەچاو دەکر 

 
لە ویەکی ترەوەس دەنیۆ و دژایەتییەکی دیکە لە ژێر کارییەریی ریکر و وێژمانی ئیسالمی سیاسۆی شۆکڵی تۆرتە ئەو دەنیۆۆیە 

ی ٩٠لە دەیەی  "ئیسۆالمی سیاسۆۆی"کۆۆمەاڵیەتی و سۆەربازیی  - تێیۆدا هەنیۆاو بە هەنیۆاو وزە و هێۆۆزی سیاسۆی لە باشۆوور کە
سەدەی پێشوو لە بەرزبوونەوەدا بووس تەیشتە ئاستێکی جیددیە ئەو دژایەتییە لە سۆااڵنی ڕابۆردوودا لە ژێۆر کۆارییەریی ئەو 

ی "ئەی ڕەقیۆ "ەوە ترتووە و ئااڵی کوردستانس هەر وەهۆا سۆروودی ئایدیۆلۆژییە سیاسییە ڕوخسارێکی تەواو جیاوازی بە خۆی
وەکوو هیماتەلی دژ بە باوەڕی ئیسالمیس کۆورر و نیشۆانەی ناموسۆوومانی ناسۆاندووە و بە ئاشۆکرا و بەردەوام دژایەتۆی و بۆێ 

 .ڕێزییان پێ کردوون
 

ە مێژووی ئەو ئااڵیە وەکوو ئۆااڵی نەتەوایەتیۆی بە باوەڕی من هەر دوو ڕوانیەکە سەبارەت بە ئااڵی کورستانس واتا نکۆوی ل
کۆۆورد لە ویەن پەکەکەوە و ڕەد کۆۆردنەوەی لە ویەن تۆۆرووپە ئیسۆۆالمییەکانەوە بەو بەهۆۆانەیەی کە دژی بۆۆاوەڕی ئیسۆۆالمییەس 
بە تەنیا لە تۆشەنییای بەرژەوەندیی هەنووکەی سیاسۆیی تۆرووپییەوە تەاڵوە کۆراونە ئەو هەووێسۆتانە یۆان هۆیی بایەخێۆو 

 مێژووی ئەو ئااڵیە نادەن یان بە تەواوی لێی بێ خەبەرنس 
 

 .شی بکرێ ەوە (٩٩)هەر بۆیە  ئەو دوو ڕوانیەیە دەکر  وەکوو چەوتەوێژیی تواست ەوە

https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftn99
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چەوتەوێژیۆۆی تواسۆۆت ەوەیەس چۆۆونکە ئایۆۆدیۆلۆژییەکی سیاسۆۆی کە بۆۆاوەڕی بە سۆۆەربەخۆییی کۆۆورد نیۆۆیە و  ڕوانددگەی یەکەم
ە هەلۆومەرجی هەنۆووکەدا بە ویسۆتێکی ناپێویسۆ س بورژوایۆانە و تەنۆانەت ئامانجی دامەزراندنی دەووەتی نەتەوەییی کورد ل

کۆنەپەرستانە دەناسێ ێ س دەتوانێ بۆ جێ خست ی بەرنۆامە و سۆتراتێژیی سیاسۆیی خۆۆی بە شۆێویەکی ڕاسۆتەخۆتر کاربکۆاتە 
ە تەنیۆۆا لە بۆۆاکوورس حاشۆاکردن لە مێۆۆژووی ئەو ئۆااڵیە و پەیوەسۆۆ  بۆوونی ئەو ئۆۆااڵیە لەتەڵ ویسۆتی سۆۆەربەخۆییی کۆوردس ن

بەوکوو لە ڕۆژهەاڵتس باشوور و تەنانەت لە ڕۆژئاواشدا جیە لە چەوتەوێژیی تواست ەوەس هیی دەستەواژەیەکی تر نۆاوەرۆکی 
 .دەرناخا

 
لە سەردەمی نوێداس کارکردی سەرەکیی ئااڵی نەتەوایەتیس بریتییە لە سەلماندنی ڕەسۆەنایەتیی نەتەوە و لە ئاکامۆدا مۆاری 

دا  ١٩٢٠بۆۆۆ دیۆۆاریکردنی چارەنووسۆۆی سیاسۆۆیی خۆۆۆی و جیۆۆابوونەوەە ئۆۆااڵی کوردسۆۆتان هەر بەو مەبەسۆۆتە لە سۆۆاوی نەتەوە 
داڕێۆۆژراوە و دروسۆۆ  کۆۆراوەە ڕەنۆۆیە هەلسۆۆوکەوتی ئۆۆێمە لە تەڵ ئۆۆااڵی نەتەوایەتیمۆۆان دەرخەری چۆۆۆنیەتیی ئۆۆاوۆزیی بیۆۆری 

ی دامەزرانۆۆدنی کۆمۆاری تورکیۆۆاس کە هەمۆۆوو کۆۆون و قۆۆوژب ی ی ئۆکتۆۆۆبەریس ڕۆژ٢٩سیاسۆیمان بێۆۆ ە دەنۆۆا کەی ڕەوایە لە ڕۆژی 
شار و توندەکانی کوردستانی باکوورس ئۆااڵی تورکیۆای تۆێ ترێ جۆراوە و کەسۆانێو ڕێۆیە بە خۆیۆان بۆدەن بە خەوکۆی کۆوردی 

 .باکوور بڵین کە جار  ئێمە ئااڵی نەتەوایەتیمان نییە
 

ڕەد ناکۆۆۆاتەوە و هەنۆۆۆد  جۆۆۆار لە بەرانۆۆۆبەر هێۆۆۆزە سیاسۆۆۆییە بە ڕواوەت ویسۆۆۆتی کۆۆۆورد بۆۆۆۆ سۆۆۆەربەخۆیی  ڕواندددگەی دووەم
پرسۆۆیار ئەوەیە ئەتەر بەڕاسۆۆتی ئەو هێۆۆزانە ویسۆۆتی  (١٠٠)ەدەکۆۆات "دەووەتێکۆۆی ئیسۆۆالمیی کۆۆوردی"سۆۆێکۆورەکان بانیەشۆۆە بۆۆۆ 

ن و سۆروودی یان لە دۆخی ئێستادا لە بەرنامەدایەس ئەوکۆات دژایەتییۆان لەتەڵ ئۆااڵی کوردسۆتا"دەووەتێکی ئیسالمیی کوردی"
ئیسۆالمییەس تەنیۆا چەوتەوێژیۆی تواسۆت ەوەیەە  "دژ بەباوەڕی"ئەی ڕەقی  بەو بەهانەیەی کە تۆیا نێشانە و ڕەنیەکانی ئااڵ 

 بەم هۆیەوە کە ناکر  ڕەنیی ئااڵ لەسەر دووراقەییی ئیسالمی و نائیسالمی پۆوێن بکرێنە  یەکەم،
لە ناوچەی ئۆێمە جیۆاواز لەوەی هیاللۆی مانۆ س یۆان تۆاجەتووی ەس یۆان  وەک ئاماژەم پێ کردس نیشانە سەر ئااڵکان دووەم،

ڕۆژ بێۆۆ س پۆۆی  هۆۆات ی ئۆۆایی ی ئیسۆۆالم بۆۆۆ ئەو نۆۆاوچەیە لە کولتۆۆووری خەوکۆۆانی نیشۆۆەجێ لە ڕۆژهەاڵتۆۆی ناوی ۆۆدا وەکۆۆوو 
یەتی ئیسالمیشۆۆدا نیشۆۆانەس بوونیۆۆان هەبۆۆووە و دوایە  لەو کولتۆۆوورانەوە تواسۆۆتراونەوە بۆۆۆ بۆۆاوەڕی ئیسۆۆالمی و لە شارسۆۆتان

بەکارهێ راونە بۆ وێ ە بە پۆێچەوانەی ئەو بۆاوەڕ بۆاوەس نە هیاللۆی مانۆ  بە تەواوی نیشۆانەی بۆاوەڕی ئیسۆالمییە و نە ڕۆژ 
 ەهێمایەک بۆ ئاترپەرستی

 
ی زۆربەی واڵتۆۆان و جۆۆوواڵنەوە نەتەواتییەکۆۆان لەو سۆۆەردەمە هەسۆۆتیار و قەیرانۆۆاوییەداس ئۆۆااڵ وەکۆۆوو سۆۆەمبولی یەکیرتۆۆوویی

نەتەوایەتۆۆی بەکۆۆار دێۆۆ نە ئەوە نەک هەر لە نۆۆاوچەی ڕۆژهەاڵتۆۆی نۆۆاوینس بەوکۆۆوو لە ڕۆژئۆۆاوا و واڵتۆۆانی پێشکەوتووشۆۆدا 
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س چۆۆن ئۆااڵی ئەمریکۆا ئەو کۆارکرد و کۆارییەرییەی ٢٠٠١ی سۆێاتەمبەری ١١دروستەە بۆۆ وێۆ ەس لە بیرمۆان نەچۆێ کە لە دوای 
تۆۆۆایبەت نیشۆۆۆانەی ئۆۆۆااڵکە ئۆۆۆاخێوێکی ئەرسۆۆۆانەییی هەیە و لە سۆۆۆەردەمی هەبۆۆۆووە لە زۆربەی واڵتۆۆۆانس تەاڵوەی ئۆۆۆااڵ و بە 

مۆدێڕنۆۆدا بەکۆۆار دەهێ ۆۆدرێ ە لە زۆربەی واڵتۆۆانس ئۆۆااڵ ئۆۆامرازێکە بۆۆۆ ئۆۆاویتەی کردنۆۆی ناسۆۆیۆنالیزم و نیشۆۆتماناەروەری کە 
تەکۆان ئااڵکەیۆان زەق بەرهەمهێ ەری ڕەهەندی تری یی ئاسایشی نەتەوایەتییەە هەر ئێستا لە قەیرانۆی کۆرۆنۆادا هەمۆوو واڵ

 .کردۆتەوە
 

ساڵ لە دروسۆتکردن و پەسۆ دکردنی ئۆااڵی کوردسۆتانس کۆمەویۆو خەوۆک بە  ١٠٠تەنیا لە کوردستانی ئێمەدا دوای نیزیو بە 
ئاشکرا نکۆویی لۆێ دەکەنە تەنیۆا لە کوردسۆتانی ئۆێمەدا و لەو سۆەردەمە هەسۆتیار و قەیرانۆاوییەداس ئۆااڵ نەک هەر هێمۆای 

ااڵ دەبێۆتە هۆۆی نۆاکۆکیس دووبەرەکۆی و ناتەبۆاییی نەتەوایەتۆیە ئۆااڵ وی یەکیرتووییی نەتەوایەتی نییەس بەوکوو باسۆی ئۆ
زۆربەی جۆۆۆوواڵنە نەتەوایەتییەکۆۆۆانس هۆکۆۆۆاری ترنیۆۆۆی ئۆۆۆاویتە بۆۆۆوون و تێکەاڵوبۆۆۆوونی ناسۆۆۆیۆنالیزم و نیشۆۆۆتماناەروەرییەی 

اڵ دەبێۆتە ئۆامرازی شۆەڕی دەکۆاتس بەاڵم بەداخەوە وی ئۆێمەس ئۆا "ئاسایشۆی نەتەوایەتۆی"دیاردەیەکە زام ی دەسۆتەبەرکردنی 
 .بەرژەوەندییە حیزبییەکان

 
 ؛سەرچاوەکان

 
 الف( فارسی

 
 ٩شۆده از نسۆخ  ایۆلی در  س باییانی١٣٨٧مۆرداد س  ٢٣سۆی رارسۆیس  بی بی س”ڕوز برداشۆت  شۆدند ٢شیرهای مشروط  پۆ  از "

 .١٣٨٧شده در مهر  بازبی یە ٢٠١٢ژوئن 
 .تاریخچە شیر و خورشید (١٣٠٩کسرویس احمد )
 .( درر  ایران و شیر و خورشیدس چات نیین١٣٢٩نلیسیس سویدس )

 .غازان نامە  شاه امەای از عصر مسوحس ب یاد موقورات دکتر ملمود ارشارس چات اوح (١٣٨١رراهانی م لردس ملمد )
 امە علمۆیکهن نامەی ادبی پارسیس رصۆ  نۆ س”تلقیقی در احواح شم  کاشانی و شاه امەی چ ییزی( ‘”١٣٩٥مدبریس ملمود )

 .س بهار و تابستان١٩شمارە پیاپی  پژوهشیس -
 

 ب( کوردی
 

 :کتێب
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س نووسین شۆازادە سۆوورەیا بەدرخۆانس وە "کێشەی کوردستان لە ئاسی تورکیادا"ی یێ(س پیێشەکی بۆ کت١٩٩٢س ملەمەد )ئۆزوون
 .٢٠١٠ئاراوسهەولێرسلە زمانی ئی یلیسیەوە  ئەحمەدی قازیس دەزتای چات و ىاڵوکردنەوەی 

 .چاپخانە ڕۆژس هەولێر "لە ژێکارەوە بۆ کۆمار  مێژوونووسی حیزبی لە ژێر تیشکی ڕەخ ەدا"( ٢٠١٤ئەیووبزادەس ئەیوب )
وە لە رەڕنسییەوەس نەجات عەبدوواڵس دەزتۆای چۆات و باڵکۆردنەوەی  "مێژووی تورکیای هاوچە،"( ٢٠١٢بۆزئەرسالنس حەمید )

 .ئاراوس هەولێر
 .باڵوکراوەکانی کۆمکارس چاپی یەکەم "دێرسی  لە مێژووی کوردستاندا"( ١٩٨٨دێرسیمیس نووری )
س وە لە رەڕنسۆۆۆییەوەس نەجۆۆۆات عەبۆۆۆدوواڵس دەزتۆۆۆای چۆۆۆات و "١٨٣٩ – ١٨٧٨سۆۆۆەردەمی تەنزیمۆۆۆات  "( ٢٠٠٨دۆمۆۆۆۆنس پۆۆۆۆح )

 .باڵکردنەوەی ئاراوس هەولێر
ەو عەبۆۆدولکەریمی مۆۆۆدڕڕی  و مۆۆلەمەدی مەو کەریۆۆ س کتێبۆۆی هەرزانس ( لێکۆۆدانەوە و لێکۆۆۆوی ەوە  م١٩٨٤دیۆۆوانی مەحۆۆوی )

 .سوئێد
( کۆۆۆۆکردنەوەس لێکۆۆۆدانەوە و لە سۆۆۆەر نووسۆۆۆی ی  مەو عەبۆۆۆدولکەریمی مۆۆۆۆدەڕڕی س ئی تێشۆۆۆۆاراتی ١٣٨٩دیۆۆۆوانی مەولەوی )

 .کوردستانس س ە
زەددین مستەرا ڕەسووحس چۆاپی اودیۆ س ( بەراوەرکردنس پێداچوونەوە و پێشەکی  تە عێ١٩٨٦دیوانی ئەحمەد موختار جاف )

 .بەغدا
 .( شۆڕشەکانی کورد و کورد و کۆماری عراقس چاپخانە مەعارفس بەغدا١٩٥٩سەجادیس عەوئەددین )

وە لە تۆۆورکییەوە مەو عەلۆۆیس پیشۆۆەکی و پێۆۆداچوونەوەی  "قەدری جەمیۆۆ  پاشۆۆا  دۆزی کوردسۆۆتان"( ١٩٦٩سۆۆڵوپیس زنۆۆار )
 .س بیروت١٩٩٧بوە الوربیە الثانیەس عێزەدین مەستەرا ڕەسوحس الط

 .س وە لە تورکییەوەس زریان ڕۆژهەاڵتیس ب کەی ژینس سلێمانی"جەموییەتی تەعالیی کوردستان"( ٢٠١١تۆێڵدا س ئێسماعی  )
س وە لە تۆۆۆۆورکییەوە  زریۆۆۆۆان ڕۆژهەاڵتۆۆۆۆیس "پۆۆۆۆێیەی کەمۆۆۆۆاڵ رەوزی بتلیسۆۆۆۆی لە ڕێکخراوەکۆۆۆۆانی کۆۆۆۆوردا"( ٢٠٠٧مالمیسۆۆۆانژ )
 .سەدیق ساوحس ب کەی ژینس سلێمانی” پێداچوونەوەی

س وە لە تۆورکییەوەس زریۆان ڕۆژهەاڵتۆیس پێۆداچوونەوە  سۆەدیق "جەموییەتی تەعاون و تەڕەقیی کۆورد و ڕۆژنۆامەکەی("٢٠٠٧)
 .ساوحس ب کەی ژینسسلێمانی

 
 رۆژنامە و گۆڤار -

 
 ٣٠٧س ١٨٠تورکیۆۆاداس تۆ ۆۆاری هەتۆۆاوس ژمۆۆارەی مێۆۆژووی ئۆۆااڵی )کۆۆۆمەوەی خۆیبۆۆوون( لە "( ١٩٦٠ئێسۆۆماعی س عەبدوللەمیۆۆد )

 .حوزەیران
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 .٢٤س تۆ اری ئاکادێمیای کوردی ژمارەی "وردبوونەوە لە ئااڵی کوردستان و سال امەی کوردی"زەنیەنەس عەبدوواڵس 
 .٢٣مێژووی ئااڵی کوردستانس تۆ اری ئاکادێمیای کوردیس ژمارە "ساوحس عوبێدس 

س تۆ ۆۆاری "ی کوردسۆۆتان و مێۆۆژووی هێمۆۆای نەتەوەییۆۆی کۆۆورد لە دیرۆکۆۆی کوردسۆۆتاندامێۆۆژووی ئۆۆااڵ( “٢٠٢٠عەزیۆۆزیس هۆۆادی )
 .١٧٢ - ١٨٣س ل ە ٢٧١٩س ساوی بیس  و یەکەمس پاییزی ٥٣تیشوس ژمارەی 

 .کاف(س ب کەی چاپەمەنیی ئازادس سوئێد - زمانلاوی کۆمەوەی )ژ  "تۆ اری نیشتمان"( ١٩٨٤نەبەزس جەماحس )
 .س وتووێژ لەتەڵ دەزتای ڕاتەیاندنی تشتیس چاپخانەی م ارەس هەولێر٧ژمارەی  "کۆبەرهەم"( ٢٠٠٧نەبەزس جەماح )

 . ١٩٩٩س ساوی هەشتەمس٥٣پەرلەمانس ڕۆژنامەی ئەنجومەنی نێستمانیی کوردستانی عیراقس ژمارەی 
 .(س ئێستانبووح ٢١٠ ٥ێ٤س ١( )ژمارە ١٩١٣ - ١٤هەتاوی کورد )
 .(سئێستابووح٤ - ١( )١٩١٣رۆژی کوردس )
( ئێسۆۆتانبووحس دووبۆارە چۆۆاپکردنەوەی لە ویەن ملۆمەد ئەمۆۆین بۆزئەرسۆالنس دەنۆۆ س ٢٥ - ١( )ژمۆارە ١٩١٨-١٩تۆ ۆاری ژیۆۆن )

 .س ئۆپساوس سوێید١٩٩٨
س بۆۆ کەی ژیۆۆن ٢٠٠٧س ئامۆۆادەکردنی ڕەریۆۆق سۆۆاوح و سۆۆەدیق سۆۆاوحس "هەتۆۆاوی ١٣٢٥ - ١٣٢٤رۆژنۆۆامەی کوردسۆۆتان  مەهابۆۆاد "

 .سلێمانی
 .١٢س حە ١٣٢٢ خەزوەری س٢ ژمارە نیشتمانس تۆ اری  "مەحکەمەی مەنلووسی ئیستقالح"منس هێ
 سس پاری س توونی٢تۆ اری کولتووری تشتیس ژمارەی  "هێڤی"
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 .٢٩-٣٠هەمان سەرچاوەس ل ە  [9]

ی زایی ۆی دەسۆتی پێکۆرد و ئامۆانجی سۆەرەکیی ئەو ڕوونۆاکبیرانەی کە پێشۆقارڵەی ئەو ١٩٠٥لە سۆاوی  شۆڕشی مەشرووتە [10]
ئێرانۆدا بۆووە شۆڕشۆی مەشۆرووتە ئامۆانجی هەووەشۆاندەنەوەی شۆڕشە بوونس چاکسازی و نوێسۆازی لە دامەزراوەی دەووەت لە 

دامەزراوەی سۆۆۆەوتەنەتی نەبۆۆۆوو س بەوکۆۆۆوو وەکۆۆۆوو خۆۆۆودی وشۆۆۆە و چەمکۆۆۆی مەشۆۆۆرووتە دەری دەخسۆۆۆ س ئامۆۆۆانجی سۆۆۆەرەکییس 
 مەرجدارکردنی دەسەاڵتی شا لە پێ او وەدیهێ انی چاکسازی و نوێسازیی دەووەتی ئێراندا بووە دەستکەوتی سۆەرەکیی شۆۆڕ 

بۆووە بەشۆی زۆری ئەو دوو  ١٩٠٧و تەواوکەری قۆانوونی ب چی ەییۆی سۆاوی  ١٩٠٦دوو بەویەنامەی قانوونی ب چی ەییی سۆاوی 
بەویەنۆۆامەیە تەرجۆۆومەی قۆۆانوونی بولسارسۆۆتان و بەلژیۆۆو بۆۆوونە ڕەنیەکۆۆانی ئۆۆااڵی نەتەوایەتیۆۆی ئێۆۆران کە لەو قۆنۆۆاغەدا 

ارستان بووس بەو جیۆاوازییەوە کە ڕیۆزی ڕەنیەکۆان تۆۆراون و ڕەنیۆی سۆەوزس بڕیاری لە سەر دراس دەقاودەق کۆپیی ئااڵی بولس
بە واتای بەردەوامیی سەوتەنەت لە ناوەندی ئااڵ جێی ترتۆوەە  "شێر و ڕۆژ"سای و سوور بەدوای یەکتردا هاتبوون و نێشانی 

 .٣٢٧ - ٢٨٨ل ە (Lachkar) بڕوانە  وکار
ی ملمۆد رراهۆانی م لۆردس "تۆاریخچە شۆیر و خورشۆید"( ١٣٠٩بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە ئەو سۆەرچاوانە  احمۆد کسۆروی ) [11]
 شۆۆاه امەی و کاشۆۆانی شۆۆم  احۆۆواح در تلقیقۆۆی"( ١٣٩٥) مۆۆدبری ملمۆۆودی "غۆۆازان نۆۆامە  شۆۆاه امەای از عصۆۆر مسۆۆوح"( ١٣٨١)

 ٩١-١١١ ص تابستانس و بهار س١٩ پیاپی شمارە پژوهشیس - علمی نامە رص  پارسیس ادبی نامەی کهن س"چ ییزی
بە پێچەوانەی باوەڕی باوی خەووس ڕەنیی سووری ئااڵی عوسۆمانی و نیشۆانەی هیاللۆی مانۆ  و ئەسۆتێرەکەیس لە سۆەر  [12]

ووری نۆۆۆاوچەکەدا لە هەزارەی یەکەمۆۆۆی تەزە و پۆۆۆێ  ب ەمۆۆۆای بۆۆۆاوەڕی ئۆۆۆایی ی دروسۆۆۆ  نەکۆۆۆراوەە هیاللۆۆۆی مانۆۆۆ  لە کولتۆۆۆ
لەناوچوونی دەووەتی هیتی لە باب  لە کولتوور و باوەڕەکانی خەوکدا جێییر بووە و دوای زاوبوونی ئایی ی ئیسۆالمس هیاللۆی 

ییەکان کە مان  تواستراوەتەوە بۆ کولتووری ئیسۆالمیە ئەسۆتێرە و ڕەنیۆی سۆووری ئۆااڵکە لە بیزانسۆەوە وەرتیۆڕاوە و عوسۆمان
خۆیان بە میراتیری بیزان  دەزانی ئەو ئااڵیەیان بەو شێوەیە دروس  کردووەە بۆ زانیۆاریی زۆرتۆر بۆڕوانە ئەو سۆەرچاوانەی 

ژوئۆن  ٩شۆده از نسۆخ  ایۆلی در  باییانی ١٣٨٧مۆرداد س ٢٣ سۆی رارسۆیس بی کە پیشتر ئاماژیان پێ کرا و هەروەها بڕوانە  بی
 .٢٠٠١و شەهبازیس ” درر  ایران و شیر و خورشید“ی سوید نلیسیس ١٣٨٧ در مهر سشده  بازبی یە ٢٠١٢
ایرانیۆ  و کردیۆ   ‘بە زمۆانی رارسۆی  "ئێرانییەت و کوردایەتی  هاوژیۆانی یۆان هۆاودژایەتید"لە باسێکدا لە ژێر ناوی  [13]

باسۆی ئەو تۆڕانکۆارییەم لە وێژمۆانی ناسیۆنالیسۆتیی ئێرانۆی واتۆا تواسۆت ەوەی لە ناسۆیۆنالیزمێکی ’ همزیستی یا همستیزید
 .خەوکییانە بۆ ناسیۆنالیزمێکی رەرمی کردووە
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  (Official Nationalism) لەو نامیلکەیەدا من باسی ناسیۆنالیزمی ڕەسمی  کردووەس بە کۆورتی ناسۆیۆنالیزمی ڕەسۆمی [14]

مۆدێلێکی تایبەت لە ناسۆیۆنالیزمە کە زۆرتۆر لەو واڵت و شۆوێ انەدا سۆەرهەودەدا کە ئیماراتۆۆرییەکی چەنۆد زمۆانیس چەنۆد 
ولتۆۆۆووری ڕووبەڕووی مەترسۆۆۆیی هەووەشۆۆۆانەوە دەبێۆۆۆتەوە و ناسۆۆۆیۆنالیزمی ڕەسۆۆۆمی وێژمۆۆۆانی تۆۆۆایبەتی قەومۆۆۆی و چەنۆۆۆد ک

ڕوونۆۆۆاکبیرانی قەومۆۆۆی بااڵدەسۆۆۆ  لەو ئیماراتۆۆۆۆرییەدایە کە ئامۆۆۆانجی نەجاتۆۆۆدان و پارێزتۆۆۆاریی ئەو پێکهۆۆۆاتە سیاسۆۆۆییە 
نەتەوەی مەبەسۆتەس هەر بۆۆیە  -ی دەووەت)ئیماراتۆری( دەکاتە پرۆژەیەکی سیاسی و دووبۆارە وێ ۆاکردەنەوەی لە ڕوخسۆارە
 .ناسیۆنالیزمی ڕەسمی زۆرتر خەسلەتی کۆلۆنیالیستی نەک ڕزتاریخوازانەی هەیە

جەموییەتۆۆی "هەنۆۆد  لە سۆۆەرچاوەکان ئەو ڕێکخۆۆراوە نۆۆوێیە کە لە جەموییەتۆۆی تەعۆۆالیی کوردسۆۆتان جیۆۆاببوە بە نێۆۆوی  [15]
م بەکۆار هێ ۆاوەس بەو "تشکیالتی ئێجتمۆاعییەی کۆورد"ناو دەبەنس بەو لەو نووسراوەیەدا من  "تەشکیالتی ئێجتماعییەی کورد

 . بوون هاومانا یەکەم جیهانیی شەڕی ە دوای هۆیە کە جەموییەت و تەشکیالت بۆ نووسەرانی کورد ل
 .٧٠ - ٧١زنار سلۆپی س ل ە  [16]
دروسۆ   "جەموییەتۆی تەعۆالیی کوردسۆتان"دەویۆ  ئەو ئۆااڵیە لەویەن  "دادتۆای ئیسۆتێقالح"ئەوبەت ئەرتون ئایباو لە  [17]

 ەکراوەس بەاڵم وێدەچێ سەرچاوەی پیشوو جیی متمانەتر بێ 
 .مەبەستی دەوید مەکداوڵ شەریل حوسێ ی مەککەیە [18]
[19] McDowall, David (1993) A Modern History of the Kurds, p. 115. 
 ١١٥ - ١١٦هەمان سەرچاوەس حە  [20]
وی خوێ ۆۆدەواری کۆۆورد دەکەیۆۆن و نۆۆاخوازین بڵێۆۆین کە ناسۆۆیۆنالیزمی کۆۆوردی تەواوی سۆۆێ لێۆۆرەدا بۆۆاو تۆۆوێژێکی دیۆۆارکرا [21]

تەاڵوەکراونس تێەڕ کردبووە بە پێی تیۆۆری میرسۆال  هۆۆ،س  س(Miroslav Hroch) قۆناغەی کە لە تیۆریی میرۆسال  هۆ،
( ترووپێو لە ڕووناکبیرانس کاری ریکری لە سەر ب ەماکۆانی ١هەر جوواڵنەوەیەکی نەتەوەتی لە سێ قۆناغدا تەشە دەکاتە 

ڕوونۆاکبیرانە ( لە قۆنۆاغێ دووەمۆدا ئەو ٢زمانیس کولتووریس مێژوویی و هتدس بۆۆ تەاڵوەکردنۆی بیۆری نەتەوایەتۆی دەکەنس 
ڕێکۆۆالم و چۆۆاوکی بۆۆۆ باڵوبۆۆوونەوەی بیۆۆری نەتەتەوایەتۆۆی و ڕاکێشۆۆانی هەسۆۆتی کۆۆۆمەاڵنی خەوۆۆو بۆۆۆ پشۆۆتیوانی لە ویسۆۆتی 

( لەو قۆنۆۆاغەدا بیۆۆۆری نەتەوایەتۆۆی دەبێۆۆ  بە جۆۆوواڵنەوەیەکی جەمۆۆۆاوەری کە ٣دامەزرانۆۆدنی دەووەتۆۆی سۆۆەربەخۆ دەکەنە 
وەە بێیومۆۆان جۆۆوواڵنەوەی کۆۆوردایەتی نەک لەو سۆۆەردەمەداس تەنۆۆانەت لە پشۆۆتوانیی هەراوی خەوکۆۆی بۆۆۆ وی خۆۆۆی ڕاکێشۆۆا

 .ڕاپەڕی ەکانی دوای ئەوە  نەیتوانی بیاتە ئەو ئاستە کە هۆکارەکەی باسێکی ترە و لێردەا دەررەت نییە باسی بکەین
[22] Sir Percy Cox 

 Jawaidehو هەروەهۆا بۆڕوانەی جووەیۆدەس  ٦٠حە  سBell, Review of the Civil Administration (١ بۆڕوانەس [23] 

 .١٢٩حە س  (2006)

https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref14
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https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref15
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref15
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref16
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref16
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref17
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref17
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref18
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref18
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref19
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref19
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ئاماژەیۆان پێۆی دراوەس سۆەبارەت بە  ٢٣سەرچاوەکانی بەردەس  س بۆ وێۆ ە ئەو دوو سۆەرچاوەی کە لە ژێرنووسۆی ژمۆارە  [24]
 "پێۆداچوونەوە بە ئیۆدارەی مەدەنۆی مسۆیۆپۆتامیا"رترێۆ  بێۆڵ لە شوێ ی چۆاوپێکەوت ەکە جیاوازییۆان هەیەە لە ویەکەوەس ما

س ٢دەنووسۆۆێ ئەو چۆۆاوپێکەوت ە لە شۆۆاری مارسۆۆەی )رەڕنسۆۆە( بۆۆووەە بەاڵم لە ویەکۆۆی تۆۆرەوەس ئارنۆوۆۆد ویڵسۆۆۆن لە بەرتۆۆی 
ڵێۆۆین کە ئەو دەنووسۆۆێ ئەو دانیشۆۆت ە لە لەنۆۆدەن بۆۆووەسە بەاڵم بە دو یۆۆاییەوە دەتۆۆوانین ب (Loyalties) بەوێ ۆۆدارییەکان

سۆەریری ئەو کۆاتەی بریتانیۆا لە رەڕنسۆەس باسۆی  (Lord Derby) دانێشۆت ە لە شۆاری مارسۆەی بۆووەس هەم لۆۆرد داربۆی
 .F. O. 371/3398. P  :ی بریتانیا ئەوە دەسەلمێ ێی بڕوانە”وەزارەتی دەرەوە“ئەوەی کردووە و هەم بەویەی تۆمارکراو لە 

Cox to Sir Mark Sykes, Marseilles, E104697, 3rd June 1918. 
 .١٢٥مەکداوڵس هەمان سەرچاوەس حە  [25]
 .١٣٠هەمان سەرچاوەس حە  [26]

 .١٣١هەمان سەرچاوەس حە  [27 
 .١٣٠هەمان سەرچاوەس حە  [28]
[29] 

چەنۆۆد سۆۆەرچاوە باسۆۆی ئەوە دەکەن کە ئەو ئۆۆااڵیە پۆۆی  ئەوەی وەکۆۆوو ئۆۆااڵی کوردسۆۆتان پەسۆۆەند بکرێۆۆ س لە ویەن  [30]
ۆەوە لە ئێستانبووڵ وەکوو نیشانەی ئەو کۆمەوەیە بەکارهێ دراوەە بۆ وێۆ ەس مالمیسۆانژ لە ”جەموییەتی تەعالیی کوردستان“

یەنامەی دادتایی کردنی شۆێخ عەبۆدولقادر شۆەمزی انی وەکۆوو پاشۆکۆ دا بەشێو لە بەو”پێیەی کەماڵ رەوزیی بتلیسی“کتێبی 
لە کۆۆاتی “چۆۆات کۆۆردووەس لە بەشۆۆێو لەو بەویەنۆۆامەیەدا لۆۆوتلی بە س ئەنۆۆدامی مەحۆۆکەمە لە شۆۆێخ عەبۆۆدولقادر دەپرسۆۆێ 

دولقادری  بە پێ اسی جەموییەتدا لە خوارەوە ڕەنیی سەوز هەیە و لە ناوەڕاستیشدا خۆرێکی زەردس ئایۆا ئەمە ئۆااڵیەد عەبۆ
 .٢٠٠٦ە بڕوانەس مالمیسانژس حە "وا دیارە دەبێتە ئااڵی کوردستان"تووڕەییەوە وتی 

 .٣٣٣ - ٣٤٥و توێڵدا س حە  ٧٠ - ٧١زنار سلۆپیس ل س  [31]
و دوایە  لە  "تەشۆۆۆکیالتی ئێجتیمۆۆۆاعییەی کۆۆۆورد"ئەو کەسۆۆۆایەتییانەی کە بەشۆۆۆدارییان لە دامەزرانۆۆۆدنی ڕێکخۆۆۆراوی  [32]

تەاڵوەڕێژیۆی ئۆۆااڵی کوردسۆۆتاندا هەبۆۆوو بریتۆۆی بۆۆوون لە  ئەمۆین عۆۆالی بەدرخۆۆان )جزیۆۆرە و بۆتۆۆان(س دە عەبۆۆدوواڵ جەودەت 
)عەرەبییۆۆر(س ئەکۆۆرەم جەمیۆۆ  پاشۆۆا )ئۆۆامەد(س مەوونۆۆا زادە ڕەرۆۆوەت بە س نەجمەدیۆۆن حوسۆۆێن )کەرکۆۆوک(س کەمۆۆاح رەوزی 

ووح سۆەلی  )وان(س و دە شۆوکری مۆلەمەد بە  )سۆەتبانس باقرمۆادەن(س شۆوکری )بەدلی (س شوکری بابۆان )سۆلێمانی(س مەمۆد
 .٢٤٦ - ٢٤٧بە  )بابانس سلێمانی(ەس بڕوانەس کوێڵدا س حە 

لە شۆاری قۆاهیرە دامەزرابۆوو و ئامۆانجی دامەزرانۆدنی واڵتێکۆی سۆەربەخۆی  ١٩١٩کۆمیتەی سەربەخۆییی کورد لە سۆاوی  [33]
کوردی هەبوو و بۆ ئەو مەبەستە داوای یارمەتیی لە بریتانیا دەکۆردە کۆۆمیتە لە ویەن سۆوورەیا بەدرخۆانەوە کە بۆۆ قۆاهیرە 

پەیوەندیی بە کوردانی نۆاو واڵتەوە  چەندین جار ١٩١٩دوورخرابۆوە و لەو  دەژیا ڕێبەری دەکراە سوورەیا بە درێژایی ساوی 

https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref24
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref24
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref25
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref25
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref26
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref26
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref28
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref28
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref29
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref29
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref30
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref30
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref31
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref31
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref32
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref32
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref33
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref33
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کرد و لەتەڵ جەموییەتی تەعالیی کورد و ئەمین عالی بەدرخانس کە هەم کەسایەتیی بەرچاوی جەموییەت و هەمی  بۆاوکی 
   .بووس پەیوەندیی هەبوو

لە سەر ڕەچەلەکی ئااڵی کوردستان تریمانە و شرۆ ەی دیۆکە هەنە بۆۆ وێۆ ە عەبدوللەمیۆد ئیسۆماعی  لە وتارێکۆدا کە  [34]
دا باڵوی کردووەتەوە دەنووسێ ئەو ئۆااڵیە یەکەم جۆار لەویەن ئەمیۆر بەدرخۆان لە "هەتاو"لە تۆ اری  ١٩٦٠حوزیرانی  ٣٠لە 

نەبەز لە سۆۆەر ئەو قەنۆۆاعەتەیە کە یەکەم جۆۆار ئەو ئۆۆااڵیە لە ویەن ئەحۆۆمەد هەوکۆۆراوە و هەروەهۆۆا جەمۆۆاڵ  ١٨٢١سۆۆاوی 
موختۆۆار جۆۆاف لە سۆۆااڵنی شۆۆەڕی جیهانیۆۆدا داڕێۆۆژراوە و لە هەوەبۆۆجە هەوکۆۆراوە و دوایە  مەیجێۆۆر نۆ ێۆۆڵ لە جەولەکەیۆۆدا 

وەکوو تریمانە دەبێ باسۆیان  بردوویەتە باکوور بۆ ڕێبەرانی کوردە هەر دوو شرۆ ە ئاماژە بە هیی بەویەیەک ناکەن و تەنیا
لێ بکر س بەاڵم تریمانەیەک کە لە سەر لێکدانەوەیەکی قۆاێ  نەوەسۆتاوەە بۆۆ وێۆ ە تێڕوانی ۆی جەمۆاڵ نەبەز جێۆی تومۆانە 
چونکە ئەحەمەد موختار جاف لە ماوەی شەڕی جیهانیی یەکەمدا تەمەنی زۆر کەمتۆر لە ئەوە بۆووە کە رکۆر لە ئۆااڵس ئەویۆ  

و هەروەهۆۆا بۆۆڕوانە دیۆۆوانی  ٤٠١س جەمۆۆاڵ نەبەزسحە ٥٤١١بکۆۆاتەوەە بۆۆڕوانەس عەبدوللەمیۆۆد ئیسۆۆماعی س حە ئۆۆااڵی نەتەوەیۆۆی 
 .س پێداچوونەوە و پیشەکی عیزەددین مستەرا ڕەسووح١٩٨٦ئەحمەد موختار جافس چاپی 

تیشکەیس کۆمەویو ڕا و بۆچوون هەیە کە لێرەدا ئاماژە بە دوویۆان پێویسۆتەە بۆچۆوونی یەکەمس  ٢١لە سەر ئەو خۆر و  [35]
لە دەیەی نەوەدی سەدەی پێشوو کە ناسیۆنالیزمی تۆاراوتەی کۆورد لە تەشۆەدا بۆووس زۆرتۆر لە ڕێۆیەی نووسۆی ەکانی مێهۆرداد 

 The) "کوردەکان  پەرتووکێکی کورت و پڕمانۆا"ی هاڕوارد وس بە تایبەت لە کتێبەکەی ئیزەدیس مێژووکار و ماموستای زانکۆ

Kurds: A Concise Handbook) س بۆاڵو بۆووەتەوەە ئەو ڕانۆیەیەی ئیۆزەدی دەورێکۆی تری یۆی لە پەسۆەندکردن و جیییۆر
تیشکە یەکسان و هاوشێوەکەی نوێ ەرایەتیی ڕەهەندێکی ترنیۆی  ٢١بوونی ئەو بۆچوونە هەبووە کە تویا ئەو خۆرە زێری ە و 

تیترس واتۆا نەک تەنیۆا بۆاوەڕی ئیۆزەدی و ئایی ی یارسانی و ئیزەدی دەکاە بۆچوونی دووەمس زۆرتر بانیەشە بۆ مانایەکی تشۆ
 ٢١یان یارسانیس بەوکۆوو بۆاوەڕی میترایۆی و زەردەشۆتی دەکۆات و بەڕواوەت ڕوخسۆارێکی نەتەوایەتۆی دەبەخشۆی بەو خۆۆر و 

و  "کۆوردی"کە سۆەرەتای سۆاڵ تێوەرسۆووڕانی  ٣ی مۆانیی ٢١تیشکەکە ئاماژەیە بە  ٢١تیشکە و پێ لە سەر ئەوە دادەتر  کە 
ەتەوایەتیی کوردەە لە ڕوانیەی م ەوە هەر دوو ڕوانیە هەم لە باری وێژمۆانی و هەمۆی  لە بۆاری مێۆژوویییەوە جۆێ جەژنی ن

 .شو و تومانن
 .١٩٩٩س ٥٣وردستانی عێراقس ژمارە پەرلەمانس ڕۆژنامەی ئەنجومەنی نیشتمانیی ک  [36]
ی زایی یۆداس بەتۆایبەت لە ژێۆر ١٩زۆری ەی ئەندامانی ئەو کۆمیتەیە لە ژێر کارییەریی هۆزر و بیۆری ڕۆژئۆاوایی سۆەدەی  [37]

و حەمیۆد  ٢١٠ - ٢٣٨س لۆ ە ١٩٦١‘داروی یۆزم داس بۆوونە بۆڕوانەی بێرنۆارد لۆۆێزس  - زمی کام  و سۆسۆیاحکارییەریی پۆزیتیڤی
 .٢٢.٢١س حە٢٠٠٣س ٢ بۆزئەرسەاڵن

ە پاشۆای میرنشۆی ی جزیۆر و بۆتۆان و دەورێکۆی بەرچۆاوی هەبۆوو لە سۆەرکوت بۆوو ب ١٨٢٠میر بەدرخۆان بە  لە سۆاوی  [38]
ڕاپەڕی ێکۆۆی چەکۆۆدارانەی لە دژی دەسۆۆەاڵتی ئیماراتۆۆۆریی عوسۆۆمانی  ١٨٤٦کردنۆۆی ئیزەدییەکۆۆانە میۆۆر بەدرخۆۆان لە سۆۆاوی 

https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref34
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref34
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref35
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref35
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref36
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref36
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref37
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref37
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref38
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref38
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 ەکەی میربەدرخۆان بەرپاکردە بە هۆی کۆمەویو ویەنی سیاسی و سەربازی کە لێۆردەا دەررەت نیۆیە باسۆیان بکەیۆنس ڕاپەڕیۆ
شکستی خوارد و بەم جۆرەس دەسەاڵتی میرنشیی جزیر و بۆتان وەکوو ئاخرین میرنشۆی ی کۆوردی لە ئیماراتۆۆریی عوسۆمانییدا 
کۆتاییی هاتە دەسەاڵتدارانی عوسۆمانی ب ەمۆاوەی بەدرخانیۆان بۆۆ مەنلۆا دوور خسۆتەوەە ئەمۆین عۆالی بەدرخۆان یەکێۆو لە 

لە ئیماراتۆۆریی عوسۆمانیدا  ١٩٠٠ - ١٩٢٠ە یاساناسۆێکی بەناوبانۆ  بۆووە و لە نێۆوان سۆااڵنی کوڕەکانی میر بەدرخۆان بۆوو ک
پلە و پایەی بەرزری هەبوو )بۆ وێ ە مورتی دادتا لە ئیستانووح(ە ئەمین عالی لە ماوەی شەڕ و دوای کۆتاییی شەڕ یەکێۆو 

ە سۆۆێ کۆۆوڕەکەی ئەمۆۆین عۆۆالی بەدرخۆۆانس سۆۆوورەیا لە سیاسۆۆەتمەدارانی شۆۆارەزا و بیرمەنۆۆدانی بیۆۆری نەتەوایەتیۆۆی کۆۆورد بۆۆوو
 - ١٩٧٨( کە زۆرتۆۆۆۆر بە میۆۆۆۆر جەودەت نێوبۆۆۆۆانیی ناسۆۆۆۆراوە و کۆۆۆۆامەران )١٩٩٣ - ١٩٥١(س جەاڵدەت عۆۆۆۆالی )١٨٨٣ - ١٩٣٨)

(س وەکوو باوکیۆان دەوری تری یییۆان لە جۆوواڵنەوەی سیاسۆی و ریکریۆی نەتەوایەتیۆی کۆورددا تیۆڕا و بە هۆۆی زەمیۆ ەی ١٨٩٥
شۆازادە "ژیان و پەروەردەیانس نوێ ەرایەتیی بیری عیلمانییان دەکردە ىڕوانەس مەکداوڵس هەمان سەرچاوەس مۆلەمەد ئۆۆزوونس 

 .١٩٩٤س "سوورەیا بەدرخان
[39] shift 
 .٨٨-٨٩مەکداوڵس حە  [40]
[41] The Carbonari ١٨٠٠ - ١٨٣١بریتیۆۆی بۆۆوو لە تۆۆۆری نهێ ۆۆی ب کەکۆۆانی شۆڕشۆۆییری ئیتالیۆۆایی کە لە نێۆۆوان سۆۆااڵنی 

 .خەباتییان دەکردە کاربۆنارکان ڕوانیەیەکی واڵتاارێزانە و لیبرالییان هەبوو
[42] , ( Risorgimento)  ریسۆۆجیمێ تۆ بە واتۆای یەکیرتۆووی و یۆان یەکێتۆی ئیتالیۆاس جۆوواڵنەوەیەکی سیاسۆی بۆوو کە

وەی دەووەتێکی یەکیرتووی لە بەرنۆامەدا بۆوو و لە سۆاوی ئامانجی یەکخست ی بەشەکانی نیمچە دۆڕتەی ئیتالیای لە چوارچێ
 .دەووەتی یەکیرتووی پاشایی ئیتالیایی دامەزارند ١٨٦١
شۆخەریی میقۆداد مەدحەت و عەبۆدولڕەحمان بەدرخۆان و بە بە دەستاێ ١٨٩٨-١٩٠٢ڕۆژنامەی کوردستان لە نێوان سۆااڵنی  [43]

 .هاوکاریی ئەندامانی کۆمەوەی تەعاون و تەرەقی چات و باڵوبۆتەوە
 .٩٥ - ٩٨مەکداوڵس حە  [44]
[45] Shift 
[46] Discontinuity 
 .٩٩هەمان سەرچاوەس حە  [47]
هەرچەنۆد کۆمەوێۆۆو مێژووکۆاری تۆۆورک لە سۆۆەر ئەو بۆاوەڕەن کە مێۆۆژووی دامەزرانۆۆدنی جەموییەتۆی تەعۆۆالیی کوردسۆۆتان  [48]

دیار نییەس بەاڵم کۆمەویو سۆەرچاوە کە لەو دوایۆانەدا چۆات و بۆاڵو بۆوونەوە ئەوە ڕوون دەکەنەوە کە جەموییەتۆی تەعۆالیی 
ەزراوەە هەروەهۆۆا زنۆۆار سۆۆلۆپیس شۆۆوکری سۆۆەتبان و مۆۆلەمەد ئەمۆۆین دام ١٩١٩ی کۆۆانوون )رێبۆۆرەوەری( سۆۆاوی ١٧کوردسۆۆتان لە 

ڕێکخۆراوە و دەسۆتەی  ١٩١٩بۆزئەرساڵنس کۆکن لە سەر ئەوەی یەکەمین کۆنیرە و یان کۆبوونەوەی تشتیی جەموییەت لە ساوی 

https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref39
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref39
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref40
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref40
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref41
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref41
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref42
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref42
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref43
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref43
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref44
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عۆالی بەدرخۆانس  ( ئەمۆین٢( سەید عەبدولقادرس شەمزی ان )سەرۆک(س ١بەرێوەبەرایەتی کە هەوبژێردراون بریتی بوون لە  
( ٥( حەمۆدی پاشۆۆا )سۆۆکرتێری تشۆۆتی(س ٤( رۆواد پاشۆۆاس سۆۆلێمانیس )جێیۆری دووەمۆۆی سۆۆەرۆک(س ٣بۆتۆان )جێیۆۆری سۆۆەرۆک(س 
( مە ٨( میرئۆااڵ مەعۆالی بەدرخۆانس بۆتۆان )ئەنۆدام(س ٧( میۆر ئۆااڵ خالیۆد بە س )ئەنۆدام(س ٦سەید عەبدوواڵ )ژمێریار(س 

(شۆوکری بابۆانس ١١( شەيلیق ئاراوسۆیس وان )ئەنۆدام(س ١٠عەلی ئەرەندی )ئەندام(س ( مەو ٩ئەمین بە سسلێمانیس)ئەندام(س
س ٢٣( شۆۆۆوکری مۆۆۆلەمەدس باقرمۆۆۆادەب )ئەنۆۆۆدام(ە سۆۆۆلۆپیس حە ١٤( رەتلۆۆۆوواڵ ئەرەنۆۆۆدی )ئەنۆۆۆدام( ١٢سۆۆۆلیمانی )ئەنۆۆۆدام(س 

  .١٥٥و سەتبان حە  ٦٣بۆزئەرساڵن حە 
[49] Klein, 2003, pp. 25-55 
بە مارکسیسۆۆتی کردنۆۆی ناسۆۆیۆنالیزم لە "وتۆۆارێک  لە ژێۆۆر سۆۆەردێری  "پالتلۆۆۆرم ڕوومۆۆاوی کۆۆوردی "لە  ٢٠٠٤لە سۆۆاوی  [50]

باڵو کردەوە کە هەم ناساندنی وتارەکەی ژانێ  کالیەن بوو و هەمی  بەکار هێ انی ئەو مێتۆدە تۆوێژی ەوەیە بۆوو  "کوردستان
ی حۆیکمەت تەاڵوەکرابۆو وس زاوبۆوونی بۆ ئانالیزی کارییەریی بۆچوونێکی مارکسۆیزمی ئێرانۆی کە لە ویەن ترووپۆی مەنسۆوور

 .لە ڕیزەکانی کۆمەوەی شۆڕشیێرانی کوردستان ١٩٨٢ - ٩٠ئەو ئایدیۆلۆژیییە لە نێوان سااڵنی 
 ٢٥ژانێ  کالینس هەمان سەرچاوەس حە  [51]
[52] Engendering Nationalism: Intellectuals and the Woman Question, Education, and language 

within Kurdish Nationalism in the End of Ottoman Empire. 

 ٣٠هەمان سەرچاوەس حە  [53]
 ٢٦هەمان سەرچاوەس حە  [54]
[55] Engendering nationalism 
 .٣س حە ١٩١٣ی حوزەیران(ی ٢ژەون) ١٥س ١ژمارەی  ۆژی کوردسس ڕ"بیر هیتاب"جەودەتس عەبدوواڵس   [56]
تەنیۆا باسۆی دە عەبۆدوواڵ جەودەت وەکۆوو عوسۆمانلییەکی بەوی ۆدار کە  "مێژووی مۆدێڕنی کوردەکۆان"مەکداوڵ لە کتێبی  [57]

مۆۆولتەزەم بۆۆوو بە چاکسۆۆازی لە ئیماراتۆۆۆریی عوسۆۆمانیدا و زۆرتۆۆر عوسۆۆمانلی بۆۆو نەک ناسیۆنالیسۆۆتی کۆۆورد و کەسۆۆێو کە 
 کۆوردس هۆاوچەرخی مێۆژووی بۆ تری یە دەقێکی بەڕاستی مەکداوڵ کتێبی هەرچەندە دەکاتهاوکاریی تورکە ووەکانی کردووەس 

چوونەوەی بە تۆ ارەکانی سااڵنی دوای کۆتاییی شەڕ کە بە زمۆانی پێدا دەررەتی مەکداوڵ کە ئەوەی هۆی بە بەداخەوە بەاڵم
کۆۆوردی باڵودەبۆۆوونەوە نەبۆۆووەس سۆۆۆەرنجی ئەو تۆڕانکۆۆارییە ریکۆۆرییەی لە وێژمۆۆانی دس جەودەت نەداوە و هەوسۆۆۆەنیاندنێکی 

 .دروستی لە کەسایەتیی ئەو نەکردووە
[58] Nation’s womanhood 
 .٣١کالیەنس هەمان سەرچاوەس  [59]
 .١٩١٣سێاتەمبەری  ١٢ سڕۆژی کوردس "کوردورین کادین مەسەلەسی"ئێرتەنی مادێ لیس  [60]
 ٢٩ - ٣٣کالیەنس هەمان سەرچاوەس حە  [61]
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بۆۆۆ زانیۆۆاریی پتۆۆر بۆۆۆ بەسۆۆتێ ی ریکۆۆری و ئایۆۆدیۆلۆژیکی ئەنۆۆدامانی کۆۆۆمیتەی تەعۆۆاون و تەرەقۆۆی و کۆۆارییەریی هۆۆزری  [62]
س ٢و حەمیۆد بۆزئەرسۆەاڵن ٢١٠ - ٢٣٨س ل ە ١٩٦١‘نارد لۆێزس داروی یزم لە سەر ئەوانس بروانەس بێر-ئاتۆس  کام  و سۆسیاح

 .٢٢.٢١س ل ە٢٠٠٣
[63] The Case of Kurdistan against Turkey 
 ٢٠١٧مۆۆن لێۆۆردەا پشۆۆت  بەسۆۆتووە بەو ڕاپۆۆۆرتە کە ڕۆژنامە ۆۆان کۆۆری  یوهۆۆان بۆۆۆ ڕوومۆۆالی ئی یلیسۆۆی ڕووداو لە سۆۆاوی  [64]

کەی ئامادەی کردبووە لە ڕاپۆرتی کری  یوهان ناوی چەنۆد بەڕێۆز هۆاتووەس ئەتەر ئەو بەرێۆزانە لە سۆەر دروسۆتیی ڕاپۆۆرتە
سەبارەت بە خۆیان قسەیان هەیە مۆاری خۆیۆانە کە ئۆێمە و ڕای تشۆتی ئاتۆاداربکەنەوەە بەاڵم وتەکۆان و بۆچۆوونی مێهۆرداد 
ئیزەدەی لەو ڕاپۆرتەدا ڕاستە چونکە لەتەڵ کارەکانی پێشووی ئەو ناتەبا نییەە بڕوانە ڕاپۆرتی کۆری  یوهۆان لە ڕوومۆاوی 

 :لە ژێر سەر دێری ٢٠١٧ - ٠٧ - ٢١ڕووداسس بەشی ئی یلیسیس بەرواری 
 Years before independence talk someone had foresight to standardize the Kurdish 

https://www.rudaw.net/english/kurdistan/210720171 flag, 

 .مێهرداد ئیزەدەیس وتوێژ لەتەڵ کری  یوهانس هەمان سەرچاوەی پیشوو [65]
س ژمۆارەی "پەرلەمۆانس ڕۆژنۆامەی ئەنجۆومەنی نێشۆتمانیی کوردسۆتانی عێۆراق"یاسای ئااڵی هەریمی کوردسۆتانی عێۆراقس “ [66]
 .٣س حە١٩٩٩س ساوی هەشتەمس ٥٣

س لۆ ە ٥رەسۆلی س The Kurds: A Concise Handbook) ”بڕوانە ئیۆزدەیس کوردەکۆان  پەرتۆووکێکی کۆورت و پڕمانۆا [67]
١٣٧-١٥٨. 
خۆر تا پی  دەورانی مۆدێڕن لە ریکر و باوەڕ ی مرۆ  هەم ڕۆژئاوا و هەمی  لە ڕۆژهەاڵت دەورێکی سەرەکیی هەبۆوو   [68]

وشە هێمۆای کە پێ اسەی تەردوون و چۆنایەتی و بەردەوامیی ژیانی تیانلەبەران لە تەردوونداە هەر بۆیە  وەکوو مێتارۆر و 
 .زۆر شتە

پێشتر ئاماژەمان پێ کرد کە ئۆااڵی مەشۆرووتە لە دەورانۆی پەهلەوەیۆدا تۆۆڕاە لە ویەکەوە نە تەنیۆا تێشۆکەکانی ڕۆژ   [69]
بەوکۆۆوو دەرەوشۆۆاوەییی ڕۆژەکە لە ژێۆۆر تۆۆاجەتووی ەی دەوری شۆۆێرەکەدا شۆۆاردراوەتەوەە لە تۆۆا پێۆۆ ە تیشۆۆو کەم کۆۆراونەتەوە 

ڕوونۆۆاکبیرانی ناسۆۆراوی ئێرانۆۆی ئەو کۆۆاتە ئەو باسۆۆەیان دەکۆۆردس ڕۆژی تەواو )ڕەهۆۆا(  ١٩٢٥ - ٢٧باسۆۆەکانی سۆۆااڵنی نێۆۆوان 
بۆۆۆ شۆۆوبهاندنی سۆۆەوتەنەتێکی بەهێۆۆزی نیشۆۆانەی سۆۆیمای ژنە و نۆۆاتوانێ نمۆۆوونەیەکی شۆۆیاو و یۆۆان مێتۆۆارۆرێکی تونجۆۆاو بێۆۆ  

مۆۆۆدێڕنی ئێرانۆۆی کە هەم تەنیۆۆا ڕێۆۆیەی نەجۆۆاتی ئێۆۆران و هەمۆۆی  بەردەوامیۆۆی دروشۆۆمی سۆۆەرەکیی شۆڕشۆۆی مەشۆۆرووتە بۆۆۆ 
 .سەوتەنەتێکی مەشرووتەیە

 .٤٨٢ - ٨٧س حە "جەموییەتی تەعالیی کوردستان"س وتەهێ انەوە لە ویەن ئیسماعی  توێڵدا  ١٤ژینس  [70]
 .٣س حە ١٩١٣ی حوزەیران(ی ٢ژەون) ١٥س ١جەودەتس عەبدوواڵس س ڕۆژی کوردس ژمارەی  [71]

https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref62
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref62
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref63
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref63
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref64
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref64
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/210720171
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref65
https://govartishk.com/%d8%aa%db%8c%db%86%d8%b1%db%8c-%da%98%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%95-%d9%a5%d9%a5/%da%95%db%95%da%86%db%95%da%b5%db%95%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%db%8c-%d8%a6%d8%a7%da%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?fbclid=IwAR0CEP196uhBrowUtMgU0PzIGCPypBHjdE2m4l3u4MEPucQrHmU_upxGL5s#_ftnref65
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وەرتیۆۆراوەس لە  "اڵوکۆۆردەنەوەی دۆزبدەزتۆۆای چۆۆات و "بە پێۆۆی قسۆۆەی ئیسۆۆماعی  توێڵۆۆدا  ئەو بەوۆۆیەیە لە ئارشۆۆیوی  [72]
 .٤٩٦ - ٩٩کتێبەکەی چات کراوەس بڕوانەس توێڵدا س حە 

 .١٢٠س حە ١٩٨٦دێرسیمیس  [73]
 .٣٣٩توێڵدا س حە  [74]
 .٣٤١هەمان سەرچاوەسحە  [75]
 .٧٠-٧١سلۆپیس ل ە  [76]
-  دێۆۆ  ە مەبەسۆۆتی رۆکۆۆۆ لە دەسۆۆتەواژەی کانتی جێ سۆۆی بەکۆۆار” چەمکۆۆی ڕێۆۆکەوت“لێۆۆرەدا مۆۆن بە واتۆۆایەکی رۆکۆیۆۆانی  [77]

Contingency-   چییەد دەکر  وەکوو وشۆە کانتی جێ سۆی لە زمۆانی کۆوردی بکەیۆن بە ڕێۆکەوتس بەو ئەوە مانۆای چەمکۆی
رەلسۆۆەرییەکەی ناتەیەنێۆۆ ە هەر بۆۆۆیە  باشۆۆترین کۆۆار پێ اسۆۆە و شۆۆەرحی ئەو  - س واتۆۆا ڕەهەنۆۆدی سیاسۆۆی’کانتی جێ سۆۆی‘

چەمکەیەە کاتێو دەوێین ڕووداوێوس یان دۆخێکۆی مێژوویۆی دەبێۆ  وەکۆوو )کانتی جێ ۆ ( لێۆو بۆدرێتەوە مەبەسۆ  ئەوە نیۆیە 
ەکۆۆوو کانتی جێ سۆۆی سۆۆووک و سۆۆانا تەنیۆۆا وەکۆۆوو ڕێۆۆکەوت و یۆۆان حادەسۆۆە سۆۆەیری ئەو ڕووداوە بکەیۆۆنە کاتێۆۆو ڕووداوێۆۆو و

)تونجاوی ناپێویس ( پێ اسە دەکەینس پێ لە سەر دوو خاڵ دادەترین  یەکەمی مەبەس  ئەوە نیۆیە کە ئەو ڕووداوە پێویسۆ  
نەبووس بەوکوو دەوێین سەرهەودانس تەشۆە و جێییربۆوونی ئەو ڕووداوە یەکێۆو لە دەرئەنجامەکۆانی پەیوەنۆدییە ئالۆزەکۆانس 

ی دیۆۆکە بۆۆوون کە ئەو ڕووداوە ڕاسۆۆتەوخۆ پەیوەنۆۆدییان بە ئەوانەوە نەبۆۆووە لەو تۆشۆۆەنییایەوە لە لە نێۆوان کۆمەویۆۆو ڕووداو
وەکوو ئاکامی تەشەی پێکهاتەی ڕەوتی ڕووداوە مێژوویییەکان کە لە هۆزری هێیێۆ   "پێویستیی مێژوویی"مێژووکاری رۆکۆیانی 

ەو واتایە نییە کە دەیتۆوانی هەر شۆتێو ڕوو بۆدات و هەر و مارکسەوە بەکار دەهێ در  ڕەد دەکرێتەوەە دووەمی ئەو چەمکە ب
بۆیە  ڕووداوە مێژوویییەکان و تەشە و جێییربوونیان هەوقواڵوی قەزاوقەدەر نینە رۆکۆۆ کۆاتێ لەدایکبۆوونی زی ۆدان وەکۆوو 

ە پسۆاۆڕان و شێوازێکی نوێی سزادان پێ اسۆە دەکۆات بە هۆیی شۆێوازێو نکۆۆوی لە ئەوە ناکۆات کە لەو دەورەیەدا کۆمەویۆو ل
بەرپرسان لە ڕووی هەستی مرۆ ییەوە زی دانی کردنیان پێ باشتر بوو لە کوشتن و لێدان لە بەرچاوی خەووە بەو خاوێۆو 
کە رۆکۆۆۆ پێۆۆی لە سۆۆەر دادەتۆۆر  ئەوەیە کە سۆۆەرهەودانی زی ۆۆدان ئاکۆۆام و دەرئەنجۆۆامی بەڕێکەوتۆۆی )کانتی جێ سۆۆیانەی( 

- ٩س لۆ ە ١٩٩٩ویکۆامس  & خۆ هیی پەیوەندییەکیان بەو تەوەرەوە نەبووە) کەنداڵکۆمەوێو تۆڕانکاریی تر بوون کە ڕاستەو
٥.) 

 .٢٣١سەرهەودانی تورکیای مۆدێڕنس حە ‘بە لۆی س  [78]
 ٢٣٦)ئاماژە پێیکراوە( هەمان سەرچاوەی پێشووس حە  ەس وەرترتن٨٩ئیتێلادس ژمارەی  [79]
[80]  Renan, E. 1996, p. 52. 
[81]. Landes, Joan B 2001 
[82] Hall, S, 1992, pp. 273-316 
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[83] Sovereign 
[84] Anderson, B. 1983, pp.6-7. 
[85] Print capitalism 
[86] Homogeneous and empty time 
بۆ وێ ە دەکر  ئاماژە بە وتەکانی ملەمەدی کوڕی سەید عەبۆدولقادر شۆەمزی ان لە مەحۆکەمەی ئێسۆتێقاللدا بکەیۆن کە  [87]

هاتە مۆاوی ئۆێمە و شۆەو  ی کانوونی یەکەمدا١٢عەلی ڕەزا کوڕی شێخ سەعید لە "لە جوابی پرسیاری سەرۆکی دادتا دەوێ   
لەو  مایەوەە کاتبی عموومی زەی ەلوابدین )مەبەستی نووسەری تشۆتیی جەموییەتۆی تەعۆالیی کۆوردە( ئۆااڵ سۆەوزەکەی سۆەر 
کارتی پێ اسی جەموییەتی دروس  کردەوەە ئااڵی عوسمانی کوژایەوەس ئااڵی کوردستانیشمان لەبۆاتی دروسۆ  کۆردس بۆۆ ئەوەی 

 .٢١٠س بڕوانەس مالمیسانزس حە "ئەمە بەختێکی تەورەیە و خێری تێدایە وەکوو خۆر بدەروشێتەوە
 تاماموسۆۆۆ س"غەزااڵن دیۆۆۆدە تۆۆۆرۆی ئەرۆۆۆزای ڕەشۆۆۆو  خورشۆۆۆیدی سۆۆۆەمای شۆۆۆیرین جەمۆۆۆااڵن"بۆۆۆۆ وێۆۆۆ ەس مەولەوی دەوێۆۆۆ   [88]

 خەرەت و دا،  ئەرۆزای ڕەشۆو ئاسۆمانس  سەما خۆرس  خورشید"  دەنووسێ بەیتەدا ئەو شرۆ ەی لە مودەڕڕی  عەبدولکەریمی
انی جۆۆۆوانەوەس ئەی زیۆۆۆادکەری خەم و خەرەتۆۆۆی ئەو ئاسۆۆۆم بە ڕۆژ وەک بریسۆۆۆکەدار ئەی  واتۆۆۆا کۆۆۆۆمەڵس  تۆۆۆرۆ زیۆۆۆادکەرس

چ بەرقۆی جیلۆوەیەک "ە( و یان مەحۆوی دەوێۆ   ٢٢٢)دیوانی مەولەویس حە  "جوانخاسانەی کە چاویان وەک چاوی ئاسو وایە
 .(٢٧٩ە ح مەحویس دیوانی) "دێوانە تازە وەک دەچێ و دێ  تریەوە و ناوە بە هەوری بەهاری کردووە بێ تاب 

 .٢١ - ٢٨س ل ە ١٩٨٤س پاری س تواڵنی ٢بیرهاتا ئێلسان نووریس هێڤی تۆ اری کولتووری تشتیس ژمارەی   [89]
سۆۆێ کۆۆوڕەکەی ئەمۆۆین عۆۆالی  ەکی چاوکۆۆانی سیاسۆۆیی کۆۆورد دامەزرالە ئاکۆۆامی کۆبۆۆوونەوەیە ١٩٢٧خۆیببۆۆون لە سۆۆاوی  [90]

بەدرخان و نەوەکانی بەدرخۆانبە س واتۆا جەودەتس کۆامەران و سۆورەییا و کەسۆایەتییەکانی تۆری کۆوردس بۆۆ وێۆ ە مەمۆدووح 
پا  جیابوونەوەی ئەمۆین عۆالی بەدرخۆان  ١٩٢٠کە ساوی  "تەشکیالتی ئێجتماعییەی کورد"سەلی  بە س سکرتێری ڕێکخراوی 

 ان پێکهۆۆابووس لە دامەزرێ ەرانۆۆی خۆیبۆۆوون بۆۆوونە ئامۆۆانجی سۆۆەرەکیی خۆیبۆۆوونس کۆۆۆکردنەوە و لە شۆۆێخ عەبۆۆدولقادر شۆۆەمزی
ڕێکخست ی هەموو کۆمەوە و ڕێکخراوە کوردییەکانس بە مەبەسۆتی وەدەسۆتهێ انی سۆەربەخۆییی کوردسۆتان بۆووە لە بەیان ۆامەی 

بەرخۆۆداان  "یۆا خۆاکی کوردسۆتان بەجێۆی نەهێڵۆێتا ئەو کۆاتەی کە ئۆاخرین سۆەربازی تورک"ڕاتەیاندنی خۆیبووندا توتراوە  
بەردەوام دەبێ ە کۆمیتەی ناوەندیی خۆیبوون لە بەیرووت بوو و لە زۆربەی شارەکانی سووریا بۆۆ وێۆ ە دیمەشۆق و حەسۆەکەس 
یی لقی خۆیبوون کارییان کردووە و لە ناوخۆی تورکیا بە نهێ ی و لە دەرەوەی واڵت بە تۆایبەت لە لەنۆدەن و پۆاری  چۆاوک

ڕوانەس بۆهەبووەە لە کۆبۆوونەوەی دامەزرانۆدنیس ئەمیۆر جەودەت بەدرخۆان وەکۆوو یەکەمۆین سۆکرتێری خۆیبۆوون هەوبژێۆردراە 
 .١٩٧ - ٢٠١س ل س ٢٠٠٣س (Fuccaro) و هەوەها ىروانەس رۆکارۆ ٢١١ - ٢١٦ەح ٢٠٠٦جوووەیدەس 

بەردەوام بووە ڕاپەڕی ی دێرسی  ڕاسۆانی کوردەکۆانی  ١٩٣٨دەستی پێ کرد و تا ساوی  ١٩٣٧ڕاپەڕی ی دێرسی  لە ساوی  [91]
زازا بوو کە بە سەرکردایەتیی سۆەید ڕەزا ڕێکخۆرا و جیۆاواز لە ئەوەی لە نۆاوچەیەکی دیۆاریکراودا ڕوویۆداس بەو بە تۆوتەی 
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لە مێژووکارانی کورد و بیانیس بۆۆ وێۆ ە ئێللیسۆتۆنس کاکڵێۆو و سروشۆتێکی ناسیۆنالیسۆتیی کۆوردیی هەبۆووە بۆروانەس  بەشێو
 .٩٧س حە ١٩٤٦س  (Elphinston)س هەروەها بڕوانەس ئێللیستۆن٢١٣ - ٢١٨س ل ە ٢٠٠٦جووەیدەس 

بە هۆی ئەو دۆخە نالەبارە کە پەتای کڕۆنا خووقاندۆیەتی مۆن نەمتۆوانی سۆەرچاوەیەک بۆۆ ئەم باسۆە بۆدۆزمەوە و بە  [92]
وتۆۆۆاری تۆۆۆارق جامبۆۆۆاز کە لە تۆ ۆۆۆاری هەرتەنۆۆۆامەس لە دو یۆۆۆایی باسۆۆۆی لۆۆۆێ بۆۆۆکەمس بەو دە عوبێۆۆۆد سۆۆۆاوح بە ئامۆۆۆاژە بە 

س دەنووسێ کە حێزبی هیوا ئاوی کورستانی بەکارهێ ۆاوەس ٣٦لێژنەی چاپەمەنیس ژمارە  - باڵوکراوەکانی وەزارەتی ڕۆش بیری
 .٢٥٥بڕوانەس عوبێد ساوحس حە 

 .٩٣س حە ٢٠١٤ئەیوبزادەس  [93]
 .٢ - ٣س و  ١٣٢٢س ساوی یەکەمس پووشاەری ١کەس ژمارە  - نیشتمانس باڵوکەرەوەی بیری کۆمەوەی ژ [94]
 .١٣٢٢ڕیبەندانی  - س ساوی یەکەمس سەرماوەز٤و  ٣ژمارەی  نیشتمانس س"ئانکارا – تاران" [95]
س ٢ژمۆارە  سنیشۆتمان "مایەی ڕزتۆارنەبوونی ئۆێمە لە زەنجیۆر و کەلەمەی دوژمۆن چیۆیە و کێۆیەد بۆۆچی پۆێ  نۆاکەویند"  [96]

 .١٣٢٢ساوی یەکەمس خەزەووەری 
کوردسۆۆۆۆتان  بۆۆۆۆاڵوکەرەوەی بیۆۆۆۆری حیزبۆۆۆۆی دێمۆۆۆۆۆۆکراتی  س"مۆۆۆۆاوەی جیژنۆۆۆۆی سۆۆۆۆەربەخۆیی و ئیسۆۆۆۆتقاللی کوردسۆۆۆۆتان" [97]

 .س ب کەی ژین٥٣س حە ١٣٢٤ڕێبەندان  ٢٤ساوی یەکەمس چوارشەمەس  س١٤ژمارەی  سکوردستان
دەتوتر  کە لە دەیەی شەستی سۆەدەی پێشۆووس کۆۆمەوەی خوێ ۆدکارانی کۆورد لە ئەورووپۆاس لە چەنۆد بۆۆنە و یادێکۆدا  [98]

لە هەولێۆۆر ئەو پرسۆۆیارەم لە زی ۆۆدەیاد بەرێۆۆز شەمسۆۆەددین  ٢٠١٢لە سۆۆاوی  هەمۆۆان ئۆۆااڵی کوردسۆۆتانیان بەرزکۆۆردۆتەوەە مۆۆن
 .مورتی کرد س کە ئاتادار بووم پەیوەندیی بە کۆمەوەوە لە ئەرووپا بووەس و جوابی داوە کە ئاتاداری ئەمە نییە

[99] Metaphor fallacy 
لێرەدا دەررەتی ئەوە نییە باو لە ب ەمای ریکری ئەو ستراتێژییە و ناتەبایییەکانی بکرێ  و ئەو کارە پێویسۆتی بە  [100]

 .ەربەخۆ هەیە و لە چوارچێوەی ئەو باسەی ئێستادا ناتونجێوتارێکی جیاواز و س
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